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டே 

உரிமையுரை. 

திருவும் பொறையும் பெருகப். படைஇ 

யுருவுந் தவழு மோங்கி வழிவந்த 

குலனு நலனுு கூடிக் கடல்சூ 

மிழம் வாழ்வா னெழுதந்துடு மழு. 

வாழி யுருட்டி யருள்செய் ஞாயிறு 

வேந்து. மொழியினும் விண்ணவர் மொழியினுஞ் 

சேர்ந்த நற்ராய்ச் செந்தமிழ் மொழியினு 

மார்ந்சு தலைமை சார்ந்த பெரியோன் 

மலைகுடைந் தென்ன நிஷபெறு கோயிலைக் 

கொமும்புமா நகரியிற் கும்பிட் டடியார் 

தொழும்பு செய்தய்யுந் அுறைபெற வுஞற்றியோ 

மமைக ளாகநந் நாட்டிற் ிருவமா் 

பூமக ளோரசைப் பொருத்து சழகமு 

மகத்தின் போல வாடவர் தம்மை 

மிகத்தெளி கல்வியின் மினிர்வுசெய் -கழகமுஞ் 

சுன்னையி ஜெல்லையிற் ஜோற்னுவித் தருள்வோன் 

பற்றல ௬ுருரூ. ஈற்றிற காவல 
னாடாள் மன்றப் பீடா ரிருக்கையன் 

மரையமர் ரீசென மாநிலத் திருந்து 

மழையெனப் புசக்கும் வண்மைக் சூரிசில் 

ஆட௫ப டெகெளரவ ஸ்ரீமான் பொன், இராமகாதனார் அவர்களும், அவர்கடம் 

இ நவமைர்க பா சன 

குச்செய்.துவரும் 
வியார் கொளசவ ஸ்ரீமதி லிீஏரவதி அ்மையார் ௮ வர்களும், எனக் 

பேருகவியை நினைந்து, அப்பெரியார் இருவர்க்கும் (உலகியல் 

விளக்கம்” என்னும் இந் நாலை மனமுவந்து உரிமையாக்குகின் றேன். 

நாலாசிரியன். 



நவநீத கிருஷ்ண பாரதியா 

இயற்றிய 

உலஇியல் விளக்கம். 

க்ஷ: ௫ 
20] ல ரீ ் 
ட் டு 200) 3 
5 அ? ப 
்் ல ்் 

ம% 

இ விலாயமிரக 3 ப்ஷ்ராா 80 கடாம்ர 
வர்$1) உ ௦1டநடிரே$வரு 37 

உட்டு உட்டபட 
10016: ௦8 8ந௨ 1$௦வாம் ௦4 20ளம்பராத 04 (1டீ 1சீகம்ணக 1 ஊய்! இகத்கரு, 

10 ந% 

02௩011 5, நிரிரு்ரகத்வ வர 8. 50., 1௦ம்.) 

அறமுதனாற் பொருளையும் தொகைவிரியாக விளக்குஞ் 

சிறப்புவாய்ந்த இத்நாலுக்கு 
நல்லுரைகண்டார் 

மதுரைக் தமிழ்ச்சங்கத்து டன். 

ச. பூபாலபிள்ளை 
அவார், 

இதனைப் பதிப்பித்தார் 

பெளதிக சாஸ்திர விற்பன்னர் 

பண்டித மயில்வாகனனா 
ஆவார், 

உண்வம உர் (௧2 ரெ மிர்ஙாமாத 17௦0, 4 814 

1922. 



“படைப்புப்பல படைத்துப் பலரோ டுண்ணு 

முடைப்பெருஞ் செல்வ ராயினு மிடைப்பட.க் 

குறுகுறு நடந்து சிறுகை நட்டி 

யிட்டுந் தொட்டுங் கவ்வியுந் அழந்து 

நெய்யுடை யடிசின் மெய்பட விதிர்த்து 

மயக்குறு மக்க&ா யில்லோர்க்குப் 

பயக்குறை யில்லைத்தம் வாழு நாளே” 

ணக அப) ண் டயன்னறிவுடைநம்பி பரட்திச 



* 

சங்கப்புலவர் திருவடி.வாழக. 

_ இடை அ ஐக்கியோன் யாசோவெனின் கண்டமிழ்ச் சோழவள நாட் 

டிற் இ ருஷ்ணாபுரம் என னும் பேசூரிற் பரம்பசைத் தமிழறிஞர் மாபில்வக்த 

வேதியன் சுப்பிரமணியபாசஇயளித்த அருந்தவப் புதல்வன் நவநீ தகிருஷ்ணா 

பாரதி யென்பது. 

இக் நால் எதன் வழித்தோவெ ின் சங்கமிருந்து தமிழாராய்க்த அறிவின் 

மிக்கோர் அருளிச்செய்த எட்டுத்தொகையும் பத்துப்பாட்டும் பஇினெண்கழ்க் 

கணக்கும் என்னும்இக்தொடக்ககச்கனவற்றை நன்காசாயந்த த புலமையினான் அவற்றுட் 

பொன்போற் மிபாதிக்து கடக்த பொருள் சிலவற்றை இந்நாண்மாந்த ரியற் 

கையொடொட்டி யெடுத்கோததலின் இரால் சங்கத் தமிழ்்நாலின் வழித்தா 

மஓமன்பீத. 

இந்நூல் எவ எல ்லே.புள் நடக்குமோவெனின் தமிழ் மொழியா ஸனியன் 

ஐமையாற நமிழ்வழகங்கு நிலத்தினும் ஏனைய மாந்தாக்கும் வேண்டுவவாகிய 

உண்மைப்ிிபாருளை யெடுத்துரை த.தலின எனைய . நிலங்களினும் ஏற்றபெற்றி 

ஈடக்கு மென்பது. 

இக்நாூல் எப் பெயர்ச்தோவெனின் :உலகுவழங தியல்பி ௮ுழவ ர்ப் புரக்கு, 

மழைவளம் புனைந்து வான்சுறப் புரைத் தல்” ரது ஊட லஓுவகையு முழு தொழி 

லாளர் வாழு மருததீது வளழு ப்ப அகக் ஈருக உயர்க்தோரா ஹஞெதைப்பட்ட 

லழக்கவிலக்கண ங்க்ள் பலவற்றையம் விள ப்பட் ₹ஐஉலதியல் விளக்கம் 

என்னும் பெயரா்ததாம் எனப, (உலகு-உயாந்தோர்; இயல்-இலக்கணம்.) 

இரந்_நால் த்த பட்லு யாக்கப்பட்ட கோவ ன் ஒருசில பாருள் 

காத் தொகுத் தும் வெறுசிலவற்றை விரித் துவ கூறுதலின் தகொகைவிரியாப்பினால் 

யாக்கப்பட்டதென்பது. 

இக்அால் நூதலியபொருள ரட்ட
 அறம்பொருள் இன் பமூம் 

அவற்றின்வழித்தாகிய விடுமமன் பது. 

இந நால் கேட்போர் யாசோவெனின் தமிழ்மொழிமேல் நிறைந்த ஆர்வ 

முடையா ரனைவோருமன்பது. 

இர்நாற பயன யாதோ வெனின மேனுதலிய் பாருளின் கட் கூறிய 

நால்வகைப் பொருளையும் பெறுவ? தன்பது, 

பஇப்பா திரிய ன். 



யார மிரப்பவை 

பொருளும் பொன்னும் போகமு மல்ல நின்பா 

லருளு மன்பு மறனு மூன்று 

முருளிணர்க் கடம்பி னொலிதா ரோயே” 

௨ தடுவணிளவெயினனார் பாட்டு, 



| ் டை 3 ்] ் ் (1 ஐ டு ஓ ஓ ஓ ௫ ட அஉலதயல விளக்கத்தின் விஷயப்பககங்கள், ர் 

| பதிப்பாசிரியர் இயற்றிய பதிகமும் கடவுள்வாழ்த்தம் 1--8&,. 

281 உரைப்பாயிரம் ச ல் ன் ஜ். 

111 உரையாசிரியர் அருடந்தக்குறிப்பு ல் _80. 

17 உலகியல் விளக்கம் ல ன் ன 9--450. 

(1) அ றநெறியிபல் சம் 2 9144, 

(2) பொருணெஜிபியல் ச் % 145-500. 

(3) - இன்பகெறியியல் (ன் 201-420 

3... உலகியல் விளக்கச் செய்யுட்டலைக்குறிப்பும் அவற்றின் பக்கங்களும் 7. 

ப 1 பிழையுந் திருத்தமும் ப ல ல் 11 

1] உலகியல் விளக்கத்தின் முகவுரை முதலியவற்றின் விளக்கமும் 

௮வற்றின் பக்கங்களும், 
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14 ககம டாப்க [6 5பிபுக் இபுக்காப்। 

நவகீத கிருஷ்ண பாரஇயார் 



1.64 

18, 

இறைவன்றுணை. 

உலகியல் விளக்கம். 

பதிகம். 

உ லகுவழங் யெல்பி னுழவர்ப் புரக்கு 

மழைவளம் புனைந்து வான்ிறப் புசைத்தல். 

ஒழுக்கர் சவா௮ வொண்மை யாளர் 

விழுப்பொரு ரணர்த்தும் விழுமிபோசாய 

புரிநான் மார்பர்சம் மாபாய்ரந் துரைத்தல், 

ஆசா னாணையி னரும்பொரு எனைத்து 

மீசன் ருசர்க் வோ ரப்பொருள் 

குறையா வாழு முறையின ரென்றல். 

அவிற் களித்த சிறுெல் பெருகிய 

வாறது காட்டி. மாமனைக் கிழத்திியொ 

டுசைபாடு மரபி னறன்வலி யுறுத்தல். 

அறத்தா றின்பினை யளிப்பது மறத்தாறு 

துன்பினை த். தருவதென் க ன்பூற வுரைத்தல். 

மனையறம் படுத்த மாண்பி னினை யன 

சேயிமை செல்வர்க் கேயுமென் அரைத்தல். 

கணவனை யிழந்த மணமலி. கூந்த 

லணியெரி புகூஉ மன்பினைத் தென்றல். 

பதுமைகேர் மடவார் பலசொடு பழகுமுன் 

வதறுவையிற் கொடுத்தன் மாபா மென்றல். 

அருமணி யனைய வுரியவ டன்னைப் 

புறத்துக் காட்டுதல் புல்லியர் தொழிலெனல். 

போற்றிக் துன்பம் போக்குவ கன்றிச் 

ீற்நங கொள்ளுதல் இறப்பின் றென்றல். 

ஓரறி வுயிர்க்கு முணர்ச்சியுண் டாகலி 

னாரூயிர்க் கெல்லா மன்புசெய்ம் மின்னெனல். 

மறைகெறி வாணர்தம் மாபினர் இிறுதொழில் 

புரிகுவ செனினும் போற்றறக வென்றல். 

தத்த நெறிச்செலுஞ் சார்பினை யுணசாப் 

பித்தா தவறெனப் பேசுவ சென்றல். 

புதுவது கொண்டு பழையன கழிப்போர் 

மூகொண் டாயின் வழுக்காண் திலசெனல். 

ஓவியத் தமைந்த வுருவுகண் பவெப்போர் 

காவியத் ததனைக் களை தறவ (ெறென்றல். 

ஒப்ப காடி யபுளதறி ந கொழுக ப 

லெப்பா லார்க்கு மினிதென விசைகத்தல். 

கமக்கென வாழாக் தகைமைசால் பென்றல். 

புகழுக் குரியா் தமிழ்ப்புல வோரெனல். 



இ] 

421 

ஸூ ற 

[உன 2.3 

உலதஇயல் விளக்கம். 

! ்் ட் ட ஷூ 

அுகள்வ ழி யுறுத்தி புளமயக கிழைக்கும் 

வெ.குளிவா ப்ப படுத ரு ழியின் றெ ன்றல். 

செய்வன மறந்து சிறமிதாழில் புரிவோர்க் 
குூய்வழி பரிதுவென வுற்ற நுரைத்தல் 

பண னிழி புசைததுக் து ஊிபுே மம் படுத்தல். 

ஐக்தன் புலத்தை யகற்றித் தூப 

சிந்தைய ராதல் செவ்வியோர் தொழிலைனல். 

பொறிவழிப் புரசு லறிவிற் கடாதெனல். 

அருட்டி நங் கூறி யசதக்கறி வுறுக்கல். 

அல்லன புரிக்து ஈல்லன மறுப்போர் 

இல்யாண்டு கழியாச் கஇரு2£ பென்றல. 
ஸு ௦ ன ட ல 
மவறுபா டகன்ற மெய்யுணர் வெய்தி 

லூறுபா டின்டுநன வுளத்திற் கூரைத்றல். 

அறிவனில னென்போரக் குவகையில சிதென் தல். 
ப் 90ம் ம் ர் டட டப ப ட் 

இன பழுத் அண் புற மெமக்கின் றறென்றல். 

முன்புபாடுடம் 6 ம் [ குலி அனமிபாமுடம் மயன் பாமசையம புர்ததலிய 

வன்புசா திகமன் மாபா வென்றல், 
இ ள் ் இ னா உலகிய ல கழ் கூறுமதி யிலம்யா 

மறு வனை ॥ க தல் யாங்ஙன மென்றல். 

அண்மகன் இறந்ட,ிவ னவனிக் கென்றுல். 

கலைகலங் காட்டி மலையிது வென்றல், 

மழமுதா மாபின வாதலின் மறைகள் 

வழுவா ஒன் ஆ மன்னின வென்றல். 
௪ 4 ரு] இ! ௩ ௫. 

குமிழ்தமா வாத தாழமது ய்னாபாறு ் 

பொரு ப்ட் மமன்னப் போதறவ முறனறல். 
மனு 2 

ஆலப ந தெ டப் ற்கு மரிவுமவண் டுவதாற 

சால்பமை டு பாற்பிற ம் மிழ்க்கலைக் கழகம் 

வாலிதி னமைத்துன் மாண்பா முமன்றல். 

ஆானுவணன் மரபு நுவலினிதுூ வென்றல். 

பாருளோர் தூற்றலி னின்றுமி மாள 

ரவர்பாற் செல்லா தமைதனன். ெறென்றல். 

மெனிலை புணர்ந்து விழுமிய நடை பயின் 

ானமின் மாபின துண்மைக் கவியெனல். 

கன்மொழி கல்லாக் தகவிலி வருந்தி 
யெம்மொழி கற்பினு மிகழ்வே யென்றல். 

வண்டமிழ் வாணர்ப் பிழைத்தோ ரிடருறி 

னண்டசைக் தூற்ற லமையா தென் றல், 

தமிமுணாத் கரசாதெனப் பிநட மாழி பயிலுக 

சமிம்தன சோற்றை யயிலறவ பெறென்றல். 

கல்லா மாந்த ரல்லற் கிரங்கல். 

பல்வே மொலிமொழிப் பான்மைய தாமெனல். 

அருந்தமிழ்ப் புலவ சாற்ற லுரைத்தல். 



இருந்துகலை பயில்வோர் சித்தமயல் கொண்டு 
வருந்திக் கல்லா மரபுக் இரங்கல். 

பேதைதூயர் களைதல் பிழையா மென்றல், 

ஐய முறையி வுறுதுணை புரிந்து 
திறனை யகற்றல் செவவிதா மென்றல், 

பொருளெனும் பொய்யா விளக்கினை யுடையோ 

ரிருள்கடிந் கெண்ணியாங் கெய்துவ சென்றல், 

விமையொருள் பெறினகை டுிவறுப்பது மியல்பெனல், 

முரந்தைக்லை யறியா வர்தணன் மசன்போற் 
மெசந்தமிழ் வாணரா்தந் இிறந்தெரி கில சனல், 

உயர்வு மிழிவு முண்டமையி லின்றெனல், 

அருமைக் கேள்விய ராக லேனையர்க் 

குரிமைய கெனிலு. மரியசொன் மாகலின் 

முூதக்சொோப் பிழையா மரபி னவர்பாற் 

_ஏற்றங் காட்டல் சிறப்பில தென்றல், 

இழிவடல் சுழிிிபாரு ஸிவைசகொண். டேமாப் 

புறுபவ சழிபா வுடலமும் டபிபாழுளும் 
பெறுருவ  சென்னிலெப் பெற்றிய சோடுவனல், 

மக்க. டாமே பல்வகைக் குணத்தா 

மிக்கோ மென்ன வியத்தலு மியல்பெனல், 

பேகைப் புசோகிதர் பெருமையுற் நருப்ப 

வோறுதமிம் வல்2லார் கோதற் கிரங்கல், 

சண்டமீழ்ப் புலவமைத் தாங்கறக பென்றல், 

தொல்லோ ருணர்தீதிய நன்னெறி தவா 

அபலவர் கலையையு மாசாய்க் குறித்து 
| ரல அன 2) ஸ் த் ன் ல் ் டர்டி 5 ச 
ர் பும் மாது வாழு்தல (ரம... 1/2) படவ றல, 

காண்டகு. மில்லக் கிழக்டுதுயாக் இரங்கி 

பண்டு வர்தன ஸின்னநீர்ப் பாயெனப் 

பாண்டியம் துசைபாற் பரிசில் கடாவுதல், 

உயிரினு மானஞ் சிறந்ததென் நுன்னிச் 

செருவிற் கேருக் இறமிது வென்றல், 

உழுகொழில் புரிவோர் விழுமிய சென்றல், 

கயவர்கம் மியல்பு காண்மி னென்றல், 

இகஞ்செயுர் தன்மைய செனினை மவர்க்குத் 

தேடிவினை செய்த நீயோர்க் கியல்பெனல், 

அ௮ரணங் கேகொ லணியிழமை யேகொூலைன் 

தோர்கண் டையுற் நின்புறத தெளிதல், 

பலாசெறி குழுவிணு சளொருமகள பலவுடறி 

கொருதனி யுயிர்போ ௮லவிய துரைத்தல், 

இன்புறச் செய்தவ ஸியலிடங் கூறல், 

பூத்தரு புணர்ச்சியா லறத்தொடு நிற்கு 
மாற்றம் துரைப்புழி மலைவளங் கூறல், 

அய்தொடி. கணவனொ டருஞ்சுரம் புகுந்த 
வாயிலிற் பாலை வனகத்தஇியல் புரைத்தல், 

வ் 
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உலஇயல் விளக்கா. 

ஆய மகி ராடிய குரவையு 

மாயோன் மேய மூல்லையு மஇத்தல், 

மாலைவந் இறுக்க மகிழ்நனை நினைந்த 

சிலு கெய்தற் றிறமமாய்க் துரைத்தல், 

ஊட லுவகையு முழுதொழி லாளா 

வாழு வருதத்து வளமு மியம்புதல். _ 

எனவாக்கு, 

பல்பொரு டரூ௨க தொல்லிசைப் பனுவல் 

வேறுவே றியல்பின் மேயின வெனினு 

மாறைக் தெண்ணான் கெட்டென நிலை.இ 

யறமும் பொருளு மின்பமுந் தருவ 

இவற்றுள், 

இருபான் முப்படுதா டிடைகிலை. சேரந்த 

பஜினொரு பனுவலுந் துறவற முணர்த்து 

விட்டிற் கேது காட்டுவ வாகும் 

இல்வழி, 
ராற்பாற் பொருடரூ௨ ரநூற்பாத கிள 

ரூளங்கவர் வுறுத்தின னுரவோர் வாழுங். 

கண்ண புசத்துக் கவுணியர் மரபி 

னான்மறை முற்றிய நாவி னூன்டுறை 

வழுவின் அுணர்ந்த மாண்பி னிசைகெழ௨உம் 

வெண்ணெய்க் கண்ணனென் ஹஜொருபெயர் நிறுவி.ப 

புண்ணிய ஸிவனூற் பொருளபுலம் பிணித்த 

காதலி னுரிமையொ டணிபெறத் தொகுத்து 

மாயிரு ஞாலத்து வாம்கவிக் _நாரசலன 

வாப்பொன் னரிச்சலம் பரற்றுஞ் சேவடி 

யாமகா ௪யமகண் மாலவற் கிகாய 

நங்கையைத் துதஇத்துச் செங்கதிர் வலம்வரு௨ 

மூலகுக் களிப்பனிரந் நூலைப் 

புலவர்த மூளத்து நிலவுக வென வே. 



கடவுள் வாழத் கூ. 

என்றது, இச்நூல் என்றும் நின்று நிலவவேண்டி வாம்ச் அவான் எடுத் துச்கொண்ட 
அரியர், இறைவியே இம்மை, மறுமை, வீடு என்னும் இவற்றுள் வேண்டியவற்றை வேண்டிய ணி 
வாறே நின்று அருள்பவள் என ஆன்றோர் கூறுவராதவின் யாழும் அவவிறைவியை வணங்குவோ 
மென்று வாழ்த்துக் கூராகிற்பது, 

ஆயிரங் கதிரவ ரொருங்குஇக் கனசெனப் 
பாயிநள் சிக்கும் படிவமப் படிவத் 

இலங்மிகாளி நிறைமஇ யேய்ப்பத் துலங்கு 
அதற்கட் டீட்டிய நுண்சுடர்ச் சுட்டியொடு 

9 கருழுகிற் கூந்த லிடைமிளிர் திருமுகம் 

திருமுகக் தொளிர்வது இறுபுன் முறுவல் 

அது வ, 

அரியே மிவாநது வாட்படை மேயக்தி 

அயருமைப் பேரோ னுரனழித் இிடுகாட் 

ட் ஷ்ரீ 
சுரை முூகலவாக் குவகையும் பரவா 

10) வவுணா மாக்கட் கச்சமுங் காட்டிய 

சிலைய தாகலி னீள்கடல் வரைப்பினி 

லருள்பெறு வாருக் கருறாங காட்டு 

மருள்பெறு பவர்க்கு மநட்சியுங் காட்டும் 
15 அவவழி, 

இிருவிமை மாமதா திருமகட் கண்டனா 

கலைவிமை மாகதர் கலைமகட் கண்டன 

சறெறிச் செல்வோ ரறத தழு கல் கண்டனர் 
கவிெறிச் செல்வார் தவத் தமுகல் கண்டனர் 

211. ௪றறமுறக தொடர்பு நீக்கிய கொள்கைப் 

பற்று "மாணபினர் பாடுவளி. கண்டனர் 

யாயெனக் கண்டனம் யாமு மாதலின் 
வேத முதல்வி மாதவப் பயனை 

மலக்கிறை பயந்த மழலையங குழவியை 

நீல மேனி கெடியோன் றங்கையை [2 மூ 

யால முண்டவதற் கரும்பெருக் துணைவியை 
வயோமெனு முருவனை யுவந்தரு ளனயைச் 

சேயைப் ப.பரந்த செல்வியை யாய்தமிழ் 

வளம்9பாலி தருகன வழுத்தி 

(0) யுளங்ககொண் டேத்துக முண்மைதேர் பொருட்டே, 



0 உலதியல் விளக்கம். 

இ- ள் --ஆயிரம் கஇரவர் ஒருங்கு த் என--பல சூரியர்கள் ஒன்றாக உதயம் 

செய்தார் என்று கூறும்வண்ணம்) 

ஆயிரம் என்பது மங்கலச் சொல்; என்னை : டரிபாட்டுவாழ்த்தினும் ௮து முதற்கண் 

எடுத்தோதப் பெற்றமையி னென்க. ஆயிரம் என்பது பல என்பதைசக்குறிக்கும்; என்னை : 

வேதத்துள்ளும் ஆயிரர்சலை, அயிரங்கால், ஆயிரங்கை என்று கூறியிருத்தலின். இணிக்கதிர் 

என்பது அடையடுத்துவந்த மங்கலமொழியுமாம். ரமணி பரிதி”, ஃஇதிற்பரியாயப்பேரும்'” 

என்பன நிகண்டு. இவ்வாறே மூவாமுதலாவுலகம்?' எனச் இந்தாமணியுள்ளும் உலகு என்னும் 

மங்கல மொழி அடையடுத்து வந்தமையறிக. ஒளியின் பெருமையைக் கஇரயண் மூலமாகிய 

ஆளச்து காட்டவேண்டும் என்பதனையும், ஒருகஇரவமே யன்றிப் பலகஇரவரும் ஒருங்கு கூடி 

னும் இறைவியின் இருமேனிக் கொப்பாகார் என்பதனையும் உணர்த்த வேண்டி ஆயிரங் 

க.இரவர்'” என்றும், ஆயிரங் கஇரவர் சனித்தனிபாக உதயமாகலாமே யன்றி ஒருங்குஇக்க முடியா 

தாகலின் ₹*ஒருங்குதித்தனரென”' என்றம் கூறினார். ஒருங்கு-ஒருசமயத்துமாம். 

பாய் இருள் சக்கும் படிவம்--பரக்து செங்லும் இருளை ப்போக்இன்ற தெய்வச் இரு2மணி; 

மையறு படிவத்து வானவர்? என்பது மணிமேகலை. வணங்கல் வேண்டும் என்னும் 

உணர்வை முதற்கண் அளிக்கும் ஆற்றலுடையது படிவமாதலின் ௮ஃகடையொடு முதற்கட் . 

கூறப்பட்ட து. இணிழுதற்கட் டிருவடியை வைக்கவெனில் அதன் பெருமை அ௮றியாமையாற் 

றியானஞ் செய்வாருக்கு விருப்பஞ்'செல்லாதுஎன்க. நூலுக்குப் பாயிரம்போன்ற எம இறைவி 

யின் ஞானமயமாகிய படிவத்கசைக் சண்டார்க்கு ௮ன்னவள் இருவருளினானே ஞான முண்டா 

$உள்ளிருளைச் தீக்கும் வல்லமை உண்டாகும். 

அப்படிவத்து இலங்கு ஒளி நிறை மதி பய்ப்பஓஒளிமயம। இய அத் தெய்வ வடிவத்தி 2௮ 

விளங்குன்ற ஒளிகிறைக்த சக்இரனை ஒப்ப; . 

ஒர்றைமதி-பூரணசச்திரன்; **ஆயிரங்கதாரவ சொருங்குதித்தனரென”' விளங்கும் படி. 
வத்திலல ஒரு மூயம் ௮தணினும் ஓளடெயலு விளங்குகின்றூ?வ என்பதனை வலியுறுத்த 
நிறைமதி” என்னுமிதற்கு “இலங்கொளி'' என்னுமடை புணர்த்தப்பட்டது. சூரியன் சந்திர 
னிடத்துக் கலைவாககி ஒளிர்வது போலாது இம் மதிக்கு இயல்பாகவே ஒசொளியுண்டென்பார் 
: இலஙகொளி ிறைமஇ? என்றாருமாம், 

| துலங்கு நுதற்கட்டீட்டிய நுண்சுடர்ச் - டயொடு]  இட்டிய அதற்கண் அங்கும் 
நுண்சுடர் சுட்டியொடு-- இலகர் இட்டிய . கெர்றியிலே விளங்கும் நண்ணிய சுடரையுடைய 
சுட்டியுடனே; ப 

இட்டிய என்றமையாற் றிலகரும் கொள் சப்ப ரத செற்றியிலே அச்்௪ட்டி இடந்த 
மையால் விஎக்க மெய்இர்று என்பது மப சரத் * துலங்கும்”? என்றார். நண்” என்பது சுட்டி 
யின் வேலை யருமை தோன்ற கின்றது. நுண் சுட்ட், சுடர்ச்சட்டி என்க. 

கரும் முஇல் கூர்தல் இடை மிளிர் இரு மகம் கரிய மேகம்போன் ந கூக்தலுச்கு இடை 
யிலே விளங்குகின் ற அழகிய முகம்; 

சுட்டியொடுகூடிய நுதலையுடையமுகம், கரியமுலுக்டையிலே மிளிரும் முகம் என்ச. 

இருமுகத்து ஒளிர்வது சிறு புன்முறுவல் - அப்படிவச் திலே மேற்கூறியாங்கு நகிலவப் 
பெற்ற அழகிய முகத்தின்கண்ணே டட... சிறிய புன்சிரிப்பு) 

“புன்முமயல்'? என்வராழியாது “இழபுன் முறுவல்”? என்றார், பெண்டன்மையி யைர்ச்சி 
தோன்றற் பொருட் டெடென்ச. 

இணி அப்படிவத்தின் ஆற்றல் கூறப்படும். 
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௮ரி ௪௨ இவர்ர்து-- அப்படிவந்தான் ஆண்சிங்கத்தின் மீதேறி; 

வாள் படை ஏர்தி--வாளாகிய படையைக் கைக்கொண்டு: 

ஊர்இயில் ஏறுவதற்குமுன் வாட்படையை ஏந்துதல் இயற்கையாயினும் மகிடாசுரன் 

உரனையழித்கற்கு உபயோகப்படுவது ௮துவாகலின் ௮ பிற்கூறப்பட்டது. 

எருமை பேரோன் உரன் அழித்இடு நாள் -மடிடாசாரனது (உலகத் இற்குக் தமை விளை 

விக்கும்) வலிமையைக் கெடுத்ச அரத நாளிலே; 

எருமை என்பது மடத்தை. கொன்றசாள் என்னாது **“உரனழித்திடுகாள்'' என்ருர்; 

வாழ்த் தப்பா வாகலினென்க, 

அது வ - அப்புன் றற றுவல் தானே) 

சுரகுலம் முதல்வர்க் த ௨ வகையும்-தேவகுலா இபர்களுக்கு ம௫ழ்ச்யெயும்; 

பரலா அ௮வுண மாக்கட்கு அச்சமும்-- தன்னைப்பணிர்து ஏத்தாத அசுரகுலத்தாருக்கு 

அச்சத் தினையும்) 

பரவு லாவது ௬௬௫, மிருதிகளிலே விதித்சவற்றைச் செய்து விலக்கெவற்றை ஒழிதல். 

அவுணர்தம் மிழிபுதோன்ற மாக்கள்”! என்றார். 

காட்டிய கிலையது ஆகலின் காட்டிய கிலைமைபுடையதுவாகவின்) 

நீள் கடல் வரைப்பினில்- நீண்ட கடல்சூழ்க்த உலகத்தின்கண்ணே; 

அருள் பெறுவாருச்கு அருளும் காட்டும் ௮அருளைப்பெறுகின்ற நற்குண ஈழ்செய்கை. 

யுடைய அன்றோர்க்குத் இருவருளினையும் காட்டி ஆட்கொள்ளும்; 

இசற்கும் “௬ ரகுல முதல்வர்க் குவகைய”” மென்றது காரணமாயிற்று. இதனான் அதுக் 

இரகச் சிறப்புக் கூறப்பட்ட து. 

மருள் பெறு பவர்க்கு மருட்இியும் காட்டும்--பகூத்தறிவில்லாது பாவட்களையே தமக்கு 

- இதஞ்செய்வனவாகப் பேணிச்சேய்து௨ ௬ ன் ரவர்களூக்கு மயக்கத்தையும் காட்டும்) 

புசற்குப் “பரவாவவுண மாக்கட் கச்சமும்'”? என்றது காரணமாயிற்று. இதனா ஸிக்இர 

கச் இறப்புச் கூறப்பட்டது. நிக்கிரகாநுக்கிரகத்தாலே சவரா௫ிகளை ஈல்வழிப்படுத்தி ஆள்வது 

இறைலவியினாற்றல் என்பது ஈண்டுக் குறிக்கப்பட்ட சென்க. பெறுபவர் வினைத்தொகையுமாம். 

அவ்வழி--அப்படிவத்சை அம்முறையாகவே; 

இதமுதலாக இறைவியின் ௮நுக்ரக வழி கூறப்படும். 

இரு விழை மாந்தர் இருமகள் கண்டனர்--செல்வத்தை விரும்புகின்ற மக்களெல்லாரும் 

( அச்செல்வச்தை அருள்புரிதற்கு ஆசாரசத்தியாகிய) இருமகளின் தோற்றமாகச் கண்டனர்; 

இதனாற் செல்வப் பேற்றி னளிப்புச் கூறப்பட்டது. 

சலை விமை மார்தர் கலைமகள்: சண்டனர்-- நூல்களை விரும்புகின்ற மக்களெல்லாரும் 

(அக் நூலை அருள்புரிதற்கு ஆசார சத்தியாகிய) சாமகளின் தோற்றமாகக் கண்டனர்; 

செல்வமானது கல்வி யில்லாவிடிற் உர்பெரு தாதலின் ௮, தனெடு சார்த இக கூறப்பட் 

டது. ன்றியங்கலவி3யாடழகாக்கலும்”' என்பது சிர தாமணி. 

அறம் ரெறி செல்வோர் அறத்து முதல் கண்டனர் தருமவழியிலே செல்லுகின்ற மக்க 

ளெல்லாரும் (அத்தருமத்சை ௮ள் புரிதற்கு ஆதார சத்தியாகிய) அ௮ம்பாலிகையின் தோற்றமா 

கக் கண்டனர்) 

தவம் நெறி செல்வோர் தவத்துமுதல் கண்டனர் -- தவவழியை அநுஸரித்து அவ்வழி 

யிலே சேரப் பெற்ற மக்க ளெல்லாரும் (அத்தவத்தை அருள்புரிசற்கு ஆசார சத்தியாகிய) ஞான 

சக சயின் தோற்றமாகக் கண்டனர்; 
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பற்று ௮ற மாண்பினர் பரம் வெளி கண்டனர்-- இருவகைப் பற்றினையும் அறுத்த நற் 
குண ஈற்செய்கைகளிலே மாட்சிமைப்பட்ட பெரியோர் சதொகாசமாகச் கண்டனார்; 

இவற்றான் இம்மை, மறுமை, வீடு என்னும் இவற்றைப்பெறுதற்கு இ௱றைவியின்கருணையே 
ஆதார மாத௫ கூறப்பட்ட ௮. 

| யாயெனச் கண்டனம் யாமும்] யாமும் யாய் என கண்டனம்--யாமும் தாயென்று. (அப் 
படிவத்தை) கண்டேம்); 

குற்றம் பொறுத்தலும் ஊணும் மருந்தும் ஊட்டுதலும் அன்புசெய்சலும் அன்ன பிற 
வற்றைப் பாிதலும் அன்னையின் குணமாம். இவற்றை விரித்துரைக் துச் கொள்க, 

அசலின்-- அதுகாரணதக்தானே; 

வேதம் மூதல்வியை--வேதசக் இற்கு மூலமாய் இருட்பவளை ; 

இதுமு.தலாக அப் படிவத்திற் குள்ள பெயர்களைச் கூறுகின் ரர், 

மாதவம் பயனை--பெரிய தவத்தினைச் செய்கன்றவர.து பயனாக இருப்பாளை ; 

இறைவியின் இணையடிக் அணையை அடைவதுவே தவத் இன் பயனாதலின் மாதவப் 
பயனை”: என்றார். 

மலைக்கு இறை பயந்த (அம்) மழலை அம் குழவியை-- மலைக ளெல்லாவற்றிற்குந் தலைவ 
னாய பருவகராஜன் பெற்றெடுக்க அம௫ூய மழலைச் சொல்லையடைய அழகிய குழர்தையாகய 
பார்வஇயை; 

மீலம் மேனி நெடியோன் சங்கையை- 84 கிறம் பொருந்நிய வடிவினையுடைய கெடி 
யோனாகிய திருமாலுக்குச் தங்கையாக அவதரிக்ச காராயணியை; 

ஆலம் உண்டவற்கு அரும் பெரும் அணைவியை-- விஷக்சையுண்டருளிய சிவபிரானுக்கு 
அரியபெரிய தணைவியாகிய சங்கரியை; 

ஓம் எனும் உருவணை உவந்து அருள் அனையை--பிரணவ வடிவச்தை உடைய விராயகப் 
பெருமானை விரும்பிப் பெற்றருளிய தாயை; 

பிள்ளைப்பேற்றின் அருமையும் பெருமையுக்தோன்ற *உவரதருளனையை”? என் ரர். 
சேயை பயர்ச செல்வியை-- முருகவேைப் ப்பற்றருளிய செல்வத் இனையடையா ளை ; 
கூர்மூகலை வேரறுத்துக் தேவர்க் செல்லாம் பெருஞ்செல்வ மளித்சலின் “சேயைப் 

பயர்த செல்வியை”? என்ளூர். 

உண்மை தேர் பொருட்டு ஆய் தமிழ் வளம் பொலிதருக எண வழுத்தி உண்மைப் 
பொருளைஈதெனச் தெரிந்து கோடற் பொருட்டு (அக் தெளிதலுச்குக் காரணமா௫ய ௮றிவைச் 
செம்மைப் படுத்த இறைவன் மூதலியோர் சஙகத்திலே வீற்றிருச். து) அராய்க்த தமிழின் வப் 
பம் தழைப்பதாக என்று அவளைச் இயானஞ்் செய்து; 

உளம் கொண்டு ஏதிதுகம்-- அக்இயானப் பழக்கச்சாலே அவளது இருவடிகளை உள்ளத் 
இலே கொண்டு அச்கொண்டபடியே இில்லாது புறச் தும் வணங்குவேம். 

* பதிகமும் வாழ்த் அப்பாட்டும் இர்.நாற் பஇுப்பாசிரிபராகய மடில்வாகன 
னாசாற் பாடப்பெற்றன, 
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ம் 

மட்டுககர் வாசரும் 

உ. 

இவமயம், 

மதறுசைத்தமிழ்ச்சங்கக்துப் பரீ க்ஷ்கரும் 

விநாயக மான்மியம்”, *சமந்தனி புசாணம்'”, “தமிழ் வரலாறு”, 

முதலாகிய 

10 

19 

20) 

 வெழகைவதைவுலு த அபவைவையை வை வணனவவதையைக ளாக மமனவி. 

1 பவ்வியம்-பயன்.., 2 புலம்-அ/றிவு, வயல், 2 ௮ங்கணம்--ம 

ஸ்ரீமத். வித்துவான். ௪. பூபாலபின் ளை 
தப 

கூற ய 

உரைப் பாயிரம். 

தவள னிறையிய விருநில மடந்தை 

யுருவள ருதரத் ற்பவித் இண்டு. 

வீழெழப் பொதுளிய வாறே மிட்டி 

தாமு? யிரததுப் பேதமார் யோணிச் 

சவசா இகளுட் அறங்துதலை நிற்பது 

மேவரு மக்கட் பிறப்பெபென விளமரவ 

ரப்பிறப் பரிய வர்திலை யடைதல 

செப்பரு மறிவின் சோக்கையா லென்ப 

கல்விகல லறிவுங் கடஒட் பத்தியும் 

பல்லுயி ரிரக்கமும் படி.றிலா வொழுச்கமாம் 

பூணூா் நிலைமை புல்லிய விலங்கினுங 

கமா மென்னக இளத்துவர் மேலோர் 

கூறுமவ் வறிவே குறைகளைக் இனிய 

-பேறுக ணல்சுப் பெருந்துணை யாவ 

தவ்விய லறிவை யாயுங் காலைப் 

'பவ்விய மின்றப். பாழ்படக கிடந்து: 

செய்கையிற் இறந்து. இருந்திய பின்னா் 

மெய்யியன் மருவி விலாநிலம் போல்வது 

பல்வகை மாகிற் படி.நதவப் “புலகதைக் 

கல்வியென் தமைர்க கலப்பைசகொண் டிழுது 

சொல்லருங கேள்விப் பயனையுக் தூவி 

ஈல்வகைப் பொருளா தாற்றுக ணட்டு 

விமைமனக் குசங்குமு க றனுவன விலங்குக 

ணுழையா வடக்க வேலியுங் கட்டிப் 

பிறழா வாய்மைப்  பெறாவரம் பியற்றிக் 

கறைபாய் வள ருங கள யெலா மகற்ற 

யைம்பொறி யா$மங் கணவழி யனுபவப் 

பைம்புனல் பாப்ச்சப் பயன்பல தருமா 

லின்னவை. யால. மிபற்றுதறு கெளிகதகாய்ப 

பின்னமி லொழுவழி. பெரிதும் நாடிப் 

பற்பல விடங்களித் பலவமை யங்களி 

னற்றவச் சானமரார் நவின்றகன் லூல்களிற் 

கண்டுகேட் டூணோர்த கவின்பொருள பலவுங் 

பலப்பல ூலா௫ிரியரும் இர்நூல் உரையாசிரி.பருமாகிப 

கொண்டெழு பான்கவி கொழுஞ்சுவை ப.ழமுநிய 
.. 

அகைகை*யக 

மவ அவவ வக்காலை 



40 

45 

ரர போ 

(0 

00 

60) 

கண்டுசரக் கரைபால் கனிகறை கடுக்குந் 
தண்டமி மகவலிற் றக்துபுகம் நிறுவின 
னனனவன் பிரம குலத்தவ தரித்துப் 
பன்னருஞ் சீர்த்தி படிமிசைப் பரப்பிய 
புண்ணியன் சுப்பிர மணியனென் ோது 
மண்ணலிங் குதவிய வருஈதவப் புதல்வன் 
வடமொழி தென்மொழி யெனுமிரண் டாழிய 
கடல்குடித் தெழுந்திமிர் காள மேகம் 
பொருவினுண் மதிதவம் பொறைதயை வாய்மை 
தருமன் னெறியெலாக் தழுவிய புகழ்சால் 
நாரணி சுட்தை நவநீத இருஷ்ண 

பாரதி யென்னு மியம்பெயர்ப். பாவல 

னன யவன் பாவி லன்ஹோர் பகுது 
கனிநிலச் செப்யட் கோவையெனுக் தலைக்கீழ்த் 
அங்கமா மனுசையிற் மோன்றிவளர் நான்காஞ் 
சங்கச் செந்தமிழ் தன்வயிற் றகைசால் 

வயிரத் அதவ வர்துதய மாகிப் 

பெயர்மிகுதி துலவி.ப பெற்றிகண் டுவப்பா 
யத்துட னெஞ்சிய பாகமுர் இரட்டி 
வைத்துமுன் சனோதூல் வரிசையின் வகூத்து 
மொவூவாரு கவியி னுள்கறைப் இபாருளைச் 
செவ்விய முகத்திற் றெளிவுபெறறத் தக்று ் நடக ் 
மூலகியல் விளக்கமென் மொருபெயர் கிறுத்தித் 
தலைமுகப் பதிசமூந் தாம்பெறச் சாத்தி 
நிலம வாழ்தகின னீடிய கர்துத 

பலபெறு மமில்வா கனனெனும் பண்டித 
ன ப்பி செழுக்தக வித்திற ஜாற்பாரு 
டப்பற விகாயோர் தாமுமெளி துணரத் 
க்க்கதோ ருரைநீ தரு தியென் றன் பின் 

மிக்கோர் இலசெனை விரும்பிக் கேட் டலிய் 
மபான்புசை !யாசான் பூண்டமிபெரு நட்பா 
னென்பெருங் கடனென யானுமுளம் பொருந்திப் 

யோர் செய்த பலவகை புரைநடை 
கொண்டி.து செய்யின் கூரிய மஇியினர்க் 
கலா ிமற அ௮தவா கென்றுளங் ௮. ௫.இி 

யின்றைய மாணவர்க் கேற்ற தன்மையிற் 

பண்டை 

சொற்பெரு காமற் சுருங்க வுரைத்தன் 
முற்கவி யுசைப்பான் மொழிகத மேற்கோள் 
பிற்கவிக் கிசையினும் பெயர்த்துரை யாமை 
யு.றலு.ப்க் தூணர்வன காட்டா தொழிதல் 
சசன்றுபி னடுத்துஞ் சேர்ர்துவரு தொடர்பா 
னனறுகொளற் பாலதை நவிலா தொழித 
லாதிய பலவா மருங்கல வரம்புகள் 
பேதுறச் சலவயிற் பிரிந்துச் கழுவியு 
மொருவகை வரைதழ் குற்றவிவ் வுசைபால் 
விரவிவரு குறையெலாம் மேலவர் பொறுப் பென். 

அன பபப பக அக அத்ரந்திிக வ வைவவ்தக்கதுக்வைமகையைய வாகை கயம் வன்க ள் அவவையள் பவ மயை வவ வியல் யவ ம ய வயப் கைதக தின வத்தத வமாக க யமலம னை ப ர ன்ப பட் பப அணிய மிக ம் 1. 

1 ஆசான் என்றது இச்தூலாசிரியனை, 



டெ ஆ 

உரையாசிரியர் அநுப நதக்கு ஜிப்ப. 
ந ணன் ௮ 

இக்குறிப்புரை உரைப்பாயிரத்தொடு சேர்க்கப்பெருது சிறப்புதகரு 

இத் தனித்தெழுதட்பெற்றது. உரைப்பாமிரம் உரை கடக்கும் பொதுமை 

கருதியது. 

நாூலாசிரியர்க்குப் பிற்காலத்தே உரையெழுதப்படின் உரையாசிரியர் 

நூலாசிரியர் கருத்தை மிதுவென நு ணுிிக்கண்டு கண்டதை நூலாகி 

ரியாதெனக்கொண்டு உரைவகுத்தல் இயல்பாகும், இச்நூலுரைகளின் 

ஆசிரியர் இருவரும் ஓசேகாலவாழ்க்கையராதலினுல் ௨ ரயரசிரிபனாிய 

யான் நூலாசிரியர் கருத்தை இ௮ிதறிச் தகொண்டு அறித்கவாறே உரை 

வகுத்தற்கு இடம்பெற்ேன். இவ்னம் இடம்பெற்றமைக் 2ற்ப இச் 

நாலாசிரியரா ல.னுப்பப்பெற்ற உரைப்பருகஷனள்ளே, பதவுரை பத 

ஸாரம் என்பன மிகச்செவ்வையாக இருத்தமையான் அவற்றையெல் 

லாம் சிறுமாற்றத்தோமி சேர்த்தும்; விரிவுலராமகலியன எனதுவிளக்கம் 

ஒன்றே க௬௫ச் செய்யப்பட்டமையின் மிரவிரித்இருந்த அவற்றுட் 

சுருக்கவேண்டியவற்றைச் சுருக்கியும்: அன்னவாறே சிலபல சேரத் தும்; 

ஒரேவிஷயத்திற்குப் பல்கிமிருசத மேற்கோளைக் குலறுத்.தூம்; ஒருசில 

பகுதிக்கு வேண்டிய மேற்கோளைக்்கஉூட்டியும்; ஆங்கிலப்பத் திரிகை 

மூதலியவற்றி லறிக்தவற்றிலும், யானெழுஇ.பவிஷயங்களிலும் ஏற்பன 

வற்றை ஏற்றியும் ஒருவாறு இவ்வுரைபை நிறை2வற்றினேன். 

இச் நாலாசிரியர் உதவி.ப :பழை:ப பழக்க வழக்நங்களை திலைநாட்டு 

தல், புதியனவோட்டுதல்,” “சதுர்வர்ண ஸ்தாபதம்,” “மிருதிநால் ஏற் 

றம் என்பனபோன்ற பல கொள்கைகள் அறிக்சன்புறற்பாலன. 

தமது கருத்தையெல்லாம் விளக்கியெழுதிய விரிவுரை உதவிய 

இச் நாலாசிரியர்க்கும், பலபகல் ஒப்புதோக்கியுதவிய பநீ சுப்பிரமணிய 

பிள்ளை அவர்களுக்கும், என்னிடத்தில்லாத நூல்கள் சிலவுதவிய பெரி 

யார்க்கும் யான் என்றும் கடமைப்பட்டுள் ளேன். 

இங்கனம், 

ச. பூபாலபின் ளை. 





(1): 

அறதெறியியல. 

உலகுவழங் இயல்பி னுழுவர்ப் புரக்கு 

மழைவளம் புனைந்து வான்சிறப் புரைத்தல். 

ர் இட்ப நிறைஇ வெப்பழிக் தகற்றக் 

கஇரமெய் குளிர்க்து கவினார் இலருற 

கெய்ப்புமன நீட நீணில மருங்கடி. 

வைக்கமன முட்கு வலகயுற வெங்கஜாக் 

5 காய்ந்துவளங் கொள்மிபாருள் சடகவுள் விசைய 

வழவர் முதலோ ருளங்களி கூர 

வமணர் முதலோ ருளகனி வாட 

வெளியோ சொழுக்குற் நினைக துமெப்க நடுங்கச் 

திறுகூம் பெரா௮ து சிர்தைகொநர் தாற்றப் 

10 பொழுதறி யானு போக்கிய மடவோர் 

கொழமுகர்க் கண்டுதங கொளகையச் எறுத்த 

விரமலி விற்கிடை பெரிபற்றி யகைய 

வார வூஇக் கட்புகை படை இ 

நீர்பொழிர் துறிவுசோர்ச தாங்குகின் ஞா 

19 வொண்டுபாரு ளிழக்சேதோர மண்ணிடைத் துர்டுக் 

குனிக்து கோக்குங கொள்கையிற் கூன்கொண் 

௦.துகொடு களர்மெய் மூஇயரிக் தளத்துக் 

கையுங் காலுங் காட்டிவெப் பா௮ரச் 

சிராஅர் மறைந்து சேற்றாட் டப 

20 வெங்காம் பைங்கய லினிதி னுலாவப் 

பைம்புற் கம்பலம் பாதர் புதைப்ப 

அண்னா நவிலவிற் சுரிரமுக மூரக் 

கொம்பரிடை மர்இ குணிக்இருந் தடங்க 

முழையிடைப் பன்மா முழக்கற் மருழிஙக 

22 வஞ்சிறைப் பறவை குடம்பைபுக் கார 

லானின முதல மரனடி யணையத் 

துருக்கங் கரைதென்னத துலங்குறுஞ் செம்மைக் 

கொள்க வெள்ளம் குன்றவுக காட்டவு 

மெள்ளில் வயலவு மெடீஇக் கடலிடைப் 

80 பல்லாற் மானும் பாதுய்கு தொளிக்க 

£ீர்நிலைக் காவ னிலைகொடு நிறுவக் 

கொடுங்கோற் பட்டழி குடிமனத களிப்பச் 

செங்கோல் வேந்தன் சேசர்க்தளி சேஎமெனச் 



ி 10) உலகியல் விளக்கம். 

| சிறுபுன் முலவுஞ் செிஇ மகிழ்ந்து 
%- 1 99 மலர்ர்து கனிவாய் வளர்ந்து தழைப்ப ௯. னி 

மாவும் பறவையு மன்னும் பிறவும் 

வேட்டன பெற்று விமைஇ மகிழ்தரக் 

காட்டுச் இறந்து சனிந்துருகு கெஞ்சிற். ..... 

பாட்டுச் சுரக்து பல்செவி பயன்பெற 

40 வெண்டுப்ப் பொதிதன் பிணிவிட் டுஇர் சலி 

ஷொண்டுகில் கரும்புகை யுறிஇவிண் பறக்தூ 

செவிபுடைத் தென்னத் தெறுகுர லெழீடு 

விழிபறித் தென்ன விசைக்கொளி மின்னி 

யொண்வீழ் வெள்ளி பற்பல ஆன்றித் 

145 திடலுங் கடலுக் தோரவரி தாகக் 

கொழும்புன லுலகங் குளிரப் 
இட ௮௪. ப ௪ ௪ 4 ட 

டி பாழிந்து வண்்௰:ம௰யாடு புரந்தமைந் த 20. 

் (இ-ள்.) தட்பம் நிறைஇ--குளிர்மையாகிய சன்மை நிறைகஈது; 

வெப்பு அழித்து அகற்ற சூட்டினை (இல்லாதவண்ணம்) கெடுத்துச் அரத்த௨ம்; 
ந் | 

் வெப்பத்தின் கொடுமைச் காந்றாது வருந்திய வருத்தங காரணமாக அதனை வெறுத்தல் 

இயற்கை என்பது தோன்ற வெப்பகற்ற வென்றொ!றியாது வப தக இ என்றார். 

4 தண்மை ஈணிமலிக்து பரவுதல் டத் மட வப்ன் பர றி பன்றது. என்றளபெடுத்தது. 

டகஇர் மெய் குளிர்ந்து டல ஆர்ச் அ த்க் படு உடலம் ( இயற்கையாத 

"அமைந்துள்ள வெப்பமானது நீங்கப் பெற்றமையானே) குளிர்ச்சி யடைச்து (சோக்குவார் சண் 

களுக்கு) அழகு நிறைர் து விளங்கவும்; 

் பூமியைச் சூழ்ந்த மமை மண்டலம் இற்றுணைத்தூரக்சனு ளாம் சூரிபமண்டலம் அதனிற் 

பல்லாயிர மடங்கு தூரத்இற்கப்பாலும் இருக்கலின் முன்னையதிற் பிழக்குங் குளீர் பின்னையதிற் 

செல்வ தெங்கன மெனில், கட்பொறி கிலைதிரிச்து குளிர் பெங்கால் காண்பன பாவுங் குஸிர்ச் 

ப ல்து தனவாகத் தோன்றுமாதலின் அவ்வியல்புபற்றியம் குளிரின் மு௫இர்ச்சியை ஈன்கு விளங்குமாதம் 

இன்மையை உண்மையாகக் காட்டல் ஒருவகை அ.ணி.பாகலானும் இப்வாறு கூடினார் என்க, 

கெய்ப்பு மனைநீட--(கொழுப்புப்போன்ற) மீர்ச்சசிவு மனை ம ழவதும் பெருகவும்) 

நீள் சிலம் மருங்கு அடி வைக்க மனம் உட்க-நீண்ட சிலப் பரங்கரி் வெற்றடி வைச் 

தற்கு மனஞ் சகியாது அஞ்சவும்) 

[ வகையுற லெங்கதிர்க் காய்ச்து வளங்கொள் பொருள் கடுக வுள் விரைய| வெம் கதிர் 

வகை உற காய்ச்து வளம் கொள் புபொருள் உள் கடுக விசைய--வெம்மையாஇய சூரியனது 

வெய்யிலிலே (விதைத்தற்கும் ௨ உண்ணு தற்கும் இை வபோன்ற பிழவற்றிற்கும் இயையல்லாச 

டர எனையவற்றிழ்கும் இன்றியமையாத)விதம் பொருச்தமுறக்காய்ர்து வளப்பத்சைக்கொண்ட (சென் 

ம் முதலாய) இ ப்டககதவ ம் ( அவத்றைச்சேமஞ். செய்யும்). பன்ச் சோக்கி மிகவிரைக்து 

....... செல்லவும்; 
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இட் பிறவாவன, எண்ணெய் முதலியன, ஏனையன; சுண்ணம் பசும_.. பண்டம் 

உமணர் மூதலோர் உளம் ஈணி வாட--உப்புவிற்போரை முதலாகவுடைய எல்லார்தம் 

ர்வ என்றமையானே கூத்தர், மணமயர்வோர் என்பவரும் உட்படுவர். 

எளியோர் ஓழுக்குற்ற--ஏழ்மையாளர்கள் (தங்கண் மனைக்கண் ஒழுகும்) ஒழுச்கிலே 

ஈனை சுவர்க் கூரை மனையுடை வறியார் என்பது தோன்ற :எளியோ ரொழுக்குற்கது?? 

என்னார். 

இனைக்து--ஆற்றாமல் வருக்க; 

மெய் ஈடுங்க-- (ஈளிர் மிகுசகலானே) உடலம் பதறி; 

று கூழ் பெறாது சந்தை கொந்து அரற்ற--(கால அமைதியும், தேகவமைதியும், பிறவும் 

பொருச்தாமையானே) சற்றளவினவாகிய உணவும் பெறற் தியலாசவராய் மனலனாது புலம்பா 

நிற்கவும்; 

இறுமை என்பது ஈண்டு அளவின்மேலும் சன்மையின்மேலும் நிற்றற்குரி.ப து. 

பொழுது அறியாது--சென்ற பொழுதின் கணக்கை அறியாது; 

போக்கிய மடவோர்-- (கித்திரையினும் உசாவ சல் கதைபேசல் முதலிய பிறவற்றினும் 

மிகுதியாகப்) போகவிடுத்த மடப்பம் பொருர்திய பெண்கள்; | 

பொழுதினை அவமே போக்கனமை தோன்ற ₹“மடவேரர்”' என் ஈர். சித்திரை முசலிய 

வர்றிலே மிகுதியாகப் போச்னெமையாற் பொமுது கழிக்தககை அறியாசராயினார் என்க. 

வம் பராய் உணவருந்தும் பொருட்டித் தங்களை சோக்9 வக்க) காயை ச்கண்டு; 

குச் செல்லாஇருந்த) தங்கள் கோட்பாடே சங்கட்கு அச்சத்தைச் செய்ய) 

ர முழுக வருக; உடுத்து வருக, தெய்வம் பராய் வருக என்று போக்குச் சொல்லி உனா 

வமைத்தற்கும் இடமின்மையின் அஞ்சின மையானே ஆண்டிசைஎச்சங்கள் பலவும் விரிக்கப் 

பட்டன. 

் ஈரம் மலி விறகு இடை எரி பற்றி ௮கைய-- ( இயற்கையானும் யத்கையானும் பொரு 

திய) தண்மை கிறைந்த விநகினிடமாய் கெருப்புப்பற்றி எரியும்படி; . 

இயற்கையாற் றண்மையுற்றது. புலராத பசிய விறகு, செயற்கையாற் நண்மையுற்ற து 

புலர்ச்சபின் ஈனைக்தச விறகு. 

அதி அர ஊ9 சண் புகை அடைஇ- ரம்ப ஊ துவதினானே கண்ணிற் புகை செறிந்து; 

| ப “நிரம்பாத செல்வ முடையா ராதலிற், ராமே அட்டிற் றரொழிற்குச் சென்றா ராசவிண் 

அவர்க்கு இன்னோரன்னவை நிகழ்தல் இயற்கை என்க. பலகா வலூசம் பெற்றம் தெருப்டுப் 

பற்றி யரியாமை தோன்ற ₹அஅரவூட:' என்னார். ப 
் (் 

| து ல 
டர 

7௫ ச் 6: 
டி ் ்] ் ஞ்ச 

கொழுசர் சண்டு--(ப௫ிகடுகதலின் நீரிடை விசைர்து தோய்ந்து அடையடுத்துத் தெய். 

தம் கொள்கை அ௮ச்சுறுத்த-- (நாழிகை இன்னும் ஆகவில்லை யென்று அட்டிந் றொழிம் 

ஸ் 
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19 உலஇஒயல் விளக்கம். 

நீர் பொழிர்து அறிவு சோர்க்து ஆங்கு. கின்று அஞா- கண்ணீரைச் சொரி:து ப்தி. 

மயங்கி அவ்விடத்தே நின்று துள் பப்படவும்; 

:அங்குநின் று” என்றது தொழி லிடையறவுபட்டமை தோன்ற கின்றது. 

ஒண் பொருள் இழக்கதோர்--ஒண்மையாகஇய பொருளை இழர்தவர்கள்; 

தமக்கு வேண்டியவற்றை இனிது கோடற்குக் காரணமாகி மனக்கலக்கழம் மஇம௰க்க, 

மாதிய இருளை விலக்கி விளங்குகலின் “ஒண் பொருள்”? என்றார். கிடைத்தற் கருமை குறித்து 

நின்றதூஉமாம். வேறுங் கூறுப. 
ணகி 

[மண்ணிடைத் துர் இக் குனிந்து நோக்குங் கொள்கையில் ] குணிச்து மண் இடை துரீஇ 

கோக்கும் கொள்கையில்--குணிச்.அு மண்ணிடத் இலே தேடிப்பார்க்கும் கொள்கையைப் போல) 

இல்-உவமவுருபு. பொருள் மறைந்த இடத்தை அறியாமல் நீடு தேடுவார் என்பது 

தோன்றத் ₹:துரீஇ': என்நளபெடுத்தது. உட்கார்ந்து தேடுதலும் மரபாகலின் அதனை நீக்கு 

உவமையொடு பொருத்தக் “குனிந்து கோக்குங் கொள்கையில்'' என்றார். 

கூன் கொள் முதுகு ஒடு தளர் மெய் முதியர்--கூனுதலைக்சொண்ட முதுகினொடு தளர்க்ச 

வடம்பினையுடைய (வயதுமுதிர்க்ச) கிழவர்; 

[ இர்தளத்துக்கையுங காலுங் காட்டி வெப்பாஅர] கையும் காலும் இந்தளத்து காட்டி. 

வெப்பு ஆர--கையையும் காலையும் கனற் சட்டியிலே நீட்டி வெப்பத்தை நுகரவும்; 

சரார் மறைந்து சேறு அட்டு ௮:பர-இறுவர்கள் (பெற்றார்ச்குப் புலப்படின் ஒறப்பா 

சென்றஞ்சி அவர்க்குப் புஸஞுகாவண்ணம்) மரக் து ( வெளியிலே சென்று) சேற்றினிடை. சன்று 

விளையாடவும்) ் 

[ எங்கும் பைங்கய வினிதஇ னுவால | பைம் கயல் எங்கும் இனிதின் உலாவ: (நீர்கிலை.பி 

னன்றிப் பிறவயின் றங்கப்பெராத) அழடிய கயன்மீன்கள் யாண்டும் (£ர் கிறைதலவின் )மகிழ்சசியோ 

டுலாவுதலைச் செய்யவும்; க 

உலாவ” என்றார், நீர் நிலையே இருப்பு என்பது தோன்றற்கு. 

| பைம்புற் கம்பலம் பார் புதைப்ப| பார் பைம் புல் கம்பலம் புதைப்ப-பூமி தேவி 

யானவள் (குளிருக்காற்றாமல்) படிய புல்லாகிய கம்பளியைப் போர்த இக் கொள்ளவும்; 

9 ் கற்பனை என்பது தோன்றப் பாதர்'' என்றளபெடுத்தது. 

அணல் நா ஈவில--தவளைகள் காவானே ஒலித்தலைச் செய்யவும்; 

| இற்சுரிமுகமார ] சுரிமுகம் இல் ஊர-- சுரிந்த முகத் இனை யுடைய ஈத்சைகள் (£ர்மிகுஈதி 

யாண்டும் தட்பம் பசவுசவினால் வளர்மாம் முதலிய விடத்தில் ஒட்டி மிருத்தலை. விடுத்து) மனை 
யகத்தெல்லாம் ஊர்ந்து வரவும்; 

| கொம்பரிடைமக் இ குணிஈ் இருக்கடங்க]| மச்தி கொம்பர் இடை குனிரஈ்து இருக்.து அடங்க 

- மந்திகள் கொம்புகளுக் இடையே குணிக்இிருந்து அடக்கமுற் நிருக்கவும்; 

| முழை யிடைப்பன்மா முமக்கற் ஜொடுங்க] பல் மா முழக்கு அற்று முழை இடை ஓடுங்க 

-- பல விலங்குகளும் (அச்சமிகுகியானே) ஒலி எழுப்பாமல் குகையகத்தே ஒடுங்இ யிருக்கவும்; 

௮ம் சிறை பறவை குடம்பை புக்கு ஆர- அழகிய இறகுகளை யுடைய பறவைகள் கூடு 
களுட் புகுந்து ஆண்டுப் பொருச்இயிருக்கவும்; 

குடம்பை குளிர் சாக்காத வண்ணம் சமைக்கப்பட்டமைதோன்றக் “குடம்பை புக்கா” 

என்றளபெடுத்த து. 

டி ஆன் இனம் முதல மரன் ௮டி. அணைய: பசுக்கூட்டங்களை முசலாசவடையவைக ளெொல் 
லாம் மரத்தடியைமப் பொருந்தவும்; 



அ நறி யியல்.” 13 

குகை மேகலாயவற்றிலே வலிய விலங்குகள் இருத்சல்பற்றியும், பறவை மூதலியனபோலக் 

குடம்பை "முதலியவற்றைச்செய்துசோடற் காற்ற வில்லாமைபந்தியும் “ஆணினமு2ஐ மானடி 
யணைய”' என்றார். முதல” என்றமையால் எருமை முதவியவும் அடங்கும். 

| துருக்கங் கரைத் சதென்னச் துலங்குறுஞ் செம்மைக் -கொள்ளை வெள்ளம்] துருச்சம் 
கரைத்து என்ன செம்மை அலங்குறும் கொள்ளை வெள்ளம்--(பலகிலங்களினின்றும் விரைச் து 
வருஙகாரணச்தினால்) குற்குமத்தைச் கரைத்துவிட்டாற்போல (க்கலக்கமுற்று) சவெப்பு நிறம் 

விளங்கப் பெற்ற மிக்க வெள்ளமானது: 

குன்றவும் காட்டவும் எள் இல் வயலவும் எடீஇ--மலையிடத்சனவும் காட்டிடத்தனவம் 
இகழுதலில்லாத வயலிடத்்தனவம் ஆய பல பொருள்களையும் சவர்க்து எடுத்துக் கொண்டு; 

மருதக்இன் எறப்புச் சோன்ற **எள்ளில்வயலவும்'” என்றார். 4பொருவருமருசமாக்இ?? 
என்பர் கம்பரும். எடுக்கும் விரைவுதோன்ற £ஏடஇ” என்றளபெடுச்த து. : ₹₹தலையுமாகமும்”? 
என்னும் கம்பசூத்திரமும் இசற்கு ஆதாரமாகும். 

[ கடவிடைப் பல்லாற்றானும் பாஅய்க்தொளிக்க] பல் ஆற்ரானு ம் பாய்ர்து கடல் இடை 
ஒளிக்க-- பல ஆறுசளின் வழியானும் பாய்ந்து சென்று (எடுத்து வர் அ௮ப்பொருள்களைக்) கட 
லிணிடமாக (க்கடல்படு பொருளோடு) ஒளித் துவைக்கவும்; 

வெள்ளமானத மலைபகத் தூம்,காட்டகத் தும், வயலகதச் அம்மலிர்ச பொருள்களைக்சவர்ச் து 

செல்லும் என்பதை ₹:மணியும் பொன்னு மயிற்றழைப்பீலிய. மணியுமானைவெண் கோடு மஇலுக் 

தன் _னிணைபி லாரமு மின்னகொண்டேசலான்--- வணிகமாச்சகளை யொத்ததவ் வாரியே”? ௬ன்று 
வரு மன்னபல செய்யுட்களானும் அறிக. அசவர்ந்தனவற்றையும் எடுத்துச் செல்லற் இயலாலம 

சோன்ற *எடீஇ'? என்றளபெடுத்ததூஉமாம். 

மலைபடு இரவியம் மிளகு, கோட்டம், ௮௫ல், தச்கோலம், குங்குமம்; காடுபடுதிரவியம் 

இருல், சேன், அரக்கு, மயிற்பீலி, காவி; சாடுபடுதிரவியம் செர்கெல், சிறுபயறு, கரும்பு, வாமை, 
செவ்விளகீர். 

பல்லாறு என்பது யாற்றினையும் வழியினையும் குறிக்கும். அவரகது பலபொருள்களையும் 

வீடுகொண்டு சேர்க்கும் அருமையை நோக்டப் “பாஅய்க்து?” என்றளபெடுச்சது. தடைத்தும், 

சுழித்தும், நரைத்தும் மேற்சென்று பாய்தலின் அளபெடுத்த ந தூஉம் ஓன்று. 

கடல்படுபொருள் உப்பு, தேத்த பவளம், சங்கு, ச் சாலை. கட அம்பர்; ஒரு 

வகை வாசனை.) 

“மல்லையுங் குறிஞ்சியு முறைமையிற்றிரிச் து--ஈல்லியல் பழிர்து ஈடுங்கு தய ருறுத் து 3 

பாலை யென்பதோர் படிவங்கொள்காம” ? என்றமை கோகடிப் பாலையைச் கூறு விடுத்தார். 

நீர் சிலை காவல் கிலை கொடு கிஉவ--(யாறு, குளம், ஏரி, கேணி, மூ.சலாய) நீர் சிலைகளின் 

(கரைகள் உடைர் அபோகாமற் காக்கும்) காவலானது நிலை ொள்ளும்படி. நிறுத்தவும்; 

நீர் நிலைக் காவலைப் பிறரும் ₹*$ஓ ழகு இிம்புனற் சிறைசெயு மோதையும்”? எனவும், “தாத்த 

கான் ம்ள்ளர்வெள்ளச் கலிப்பறை கறஙகக் கையபோய்'” எனவும் கூறியவாற்றா னறியப்பமும். 

கொடும் கோல் பட்டு அழி குடி மனம் களிப்ப-- (சன்னெறி விட்டு வளைச்சு) கொடிய 

கோலினுட் பட்டு வருந்தக் கெடுகின்ற குடிகளது. மனஞ் சக்தோஷத்தை அடையுமா; 

கோணிலை இரிதலே மாரி வறஙகூர்தற் கேதுவரகலின் மழையின்மையாவேர்க்த துய 

ரைக் தொடு ங்கோன்மே லேற்றிஞர். 

செம் கோல் வேர்தன் சேர்ந்து அளி தேசம் என செங்கோல் ரமன வந்த அரசன்..." 

இருது அரசு புரியும் தேசம் போல; 



4. உல்டியல் விளக்கம். 

“இயல்புளிக் கோலோச்ச மன்னவ ஞனாட்ட-- பெயலும் விளையுளுச் தொக்கு” எஏன்பவா 

கவின் செங்கோல் வேர்சனொடு மழைப்பெயலை ஒப்ப்க்கூறினார். மழைவளத்தானே விளையுளும், 

௮, சனானே அறனும், இன்பமும், வானமும் பெறப்படுசலும் மூறைமையாயிற்று. 

திறபுல் முதலவும் செறீஇ௫ழ்ச் -- அற்பமாகிய ( ஓரறிவுப்) புல்லை மூகலாகவடைய எல் 

லாச் €வராூகளும் நிறைவுற்று மகிழ்ச்சியை அடைக து) 

மழைத்துளி வீழ்க்தாங்கு மூதற்கட் காணப்படுவது பசம்புற்றலை யாதலின் சிறு புன் 

மூதலவும்'' என்றார், 

மலர்ச்து சணிவாய் வளர்க்து சமைப்ப- விரிச்து இனிமை வாய்ச்து தங்கத் தழைக்கவும்; 

“மலர்க்து சணிவாய்'” என்பனவற்றை எற்ற பெற்றியாக நாரார்த்த பதமாக்கப் பொரு 

ளுரைத்துக்கொள்க. 

மாவும் பறவையும் மன்னும் பிறவும் - விலங்குகளும் பறவைகளும் நிலைமைபெற்ற இவை 

போன்ற பிற€வராசிகளும்; 

வேட்டன பெற்று விழைஇ ம௫ழ் 5ர7-- விரும்பியவற்றைப் பெற்று (பெற்றவற்றை வெறுக் 

காமல்) விழைச்து மகிழ்ச்சி அடையவும்; 

மனமானது பெற்றவற்றின்கட் டங்காது பெறப்படுவனவற்றில் அ௮வாவுதல் போலாது 

அஃறிணைச் சவராசகளும் பெற்றவற்றையே விழையு மென்பது தோன்ற வேட்டன பெற்று 

மட௫ழ்தர என்றொழியாது வேட்டன பெற்று விழை; மகஒிழ்தர'” என்றார். விழைதவின் 

அருமை கோகி ₹விழைஇ£? என்றளபெடுத்த து. 

காட்டு சிறந்து சணிஈ்து உருகு கெஞ்சின்--( தம்மை எவர்க்கும்) உதாரணமாக (க காட்டற் 

குரிய அறிலவாற்றல்கள்) நிறைசவினானே (தலைமை பெற்று விளங்குவதற்குக் காரணமா௫ய 

இயற்கைப் பொருள்களைச் சண்டுகண்டு அவற்றோடு ஒன்றுபட்டுக்) கணிச் அருகுகின்ற (செர்தமிழ் 

இயற்கை செவணிய புலவோர்தம்) கெஞ்சததின் கண்ணே) 

பாட்டு சுரர்து பல் செவி பயன் பெற: பாடல்கள் சுரந்தெழப் பெற்றுப் (பாடுதலிஞனே ) 

பல செவிகளும் (ஈல்லின்பப்) பயனை .கர்ச்து இன்புறவும்; 

இயற்கைச் அவிகளுண்டாகும் வாயில்களையும் அவற்றை இயந்றுகன்ற கவிஞர்தம் ௮ன் 

பின் பெருமை முதலியவற்றையும் ஈண்டு மிகத்திட்ப நுட்பமாகக் கூறினார். 

வெண் அய் பொதி தன் பிணி விட்டு உஇிர்தலின் ஒண்முடல்--வெள்ளிய பஞ்சுமூடை 

யானது தன. கட்டவிழ்க்து உ௫ிர்க்து வரவினாற் போன்று பரவிய ஒள்ளிய மேகமானது; 

கரும் புகை உறிஇ-(அவ் வதிர்க்து பரந்த பஞ்சிலே கரு கிறப்புகை யுற்று ற்போன்று) 

கருகிறச்தை அடைந்து; ் 

வெண்மை மாறுபட்ட வியப்பும் கொடை நயப்பும்தோன்ற உறீஇ? என்றளபெடுத்தத , 

புகைவெள்ளியதாகலின் ௮டை புணர்த்திக் கூறப்பட்டது. புகைக்கு வெண்ணிறம் இயற்கை 

என்பது புகை முகக்தன்ன மா௫. நாவுடை'? என்றதனானே பெறப்படும். கரியமேகத்தைப் 

புகைடற்ற பஞ்சாகச் கூறினமைக் கேற்ப மின்னலை ௮அகணிடையே தோன்றிக் தோன்றி மறை 

யும் நெருப்புப் பொறிசளாகக் கோடலும் ஒன்று. 

விண்பரர்து--விசும்பின்கண்ணே (ிறிதிடனுமின்றிப்) பரவி; 

இசனைப் *பெயல்கான் மறைத்தலின் விசும்புகாணலமே”? என்றதுகொண்டறியலாகும். 
செவி புடைத்து என்ன தெறு குரல் எழீஇ--செவியிடத்து அடித்தாற்போல வருத்துகன்ற 
ஒவியைஎழுப்பி; 

செவிச் தன்னாமை தோன்றுசவிள் :ிதறுகுரல்'? என்றார். 
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விழி பறித்து என்ன விரைந்து ஒளிமின்னி-- கண்களைப் பறித்தாலொப்ப வேகமுற்று 
ஒளிவிட்டு; 

மேகங்கள் ஒன்றினோடு மற்றொன்று மோதி இடித்தபின்னரே மின்னல் கோன்றப் 
பெறினும் ௮ஃதஇடி. யொவிக்கு முற்படுகலின் ₹விரைந்தொளி மின்னி:' என்றார். இடியும் ' 
மின்னலும் ஏககாலத்தில் நிகழினும் மின்னலே முன்னர்ப் புலப்படுதலின் அங்கனம் கூறினார் 
எனினும் அமையும். 

... [ஓண் வீழ் வெள்ளி பற்பல வன்றி | பல் பல ஒண் வெள்ளி வீழ் ஊன்றி -- பலப்பல 
வாய ஒள்ளிய வெள்ளி வீழ் போன்ற தாரைகளைச் சொரிக்து; 

“விழ” என்றமைச் கேற்ப **ஊன்றி'' என்றார். இவ்வாறே வெள்ளி வெண்--கோணி 
சைச்சன போற்கொழுந் தாரைகள். வாணிரயைத்து மணந்து சொரியவே”? எனவும்,₹வான்-_- 
வெள்ளி வீழிடை வீழ்ச்தெனத் தாரைகள்” எனவும் ஆன்றோருங் கூறியுள்ளார்கள். 

இடலும் கடலும் தேர்வு அ௮ரிதாக-- (யாண்டும் நீர்மிகுத் த நிறைதவினானே) மேட்டு 
நிலத் இற்கும் கடலுக்கும் வேற்றுமை தெரிதல் அரிதாக) 

[கொழும் புன லுலகங் குளிரப் பொழிந்து வண்மையொடு புர சமைக்தன்நே] 

கொழும் புனல் வண்மையொடு உலகம் குளிர பொழிந்து புச் அமைக்தன்று--கெழு 
மையாகிய நீரைக் கொடையியற்கையோடு உலகமெல்லாம் குளிரும்படி பொழிக்து காத்து. 

கொழும் புன லுலகம்”” என்றதை நோக்குங்காலச்.த நெடுங்கடலும் தன்னீர்மை 
குன்றும்'' என்ற குறளும் ௮சனுரையும் ஞாபகத்இற்கு வருஏன்றன. 

“துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாகஇத் அப்பார்ச்குதி.-அுப்பாய தூ௨ மழை”? என்பது 
கோன்றவும், புசச்சற்றொழ் னிகழ்ச்சியிலேயே பொருக்தும் என்பது தோன்றவும் புரக்சன் 
றென்னாது £6டரந்தமைந்தன்று”? என்றார. 

(2) ஒழுக்கநி தவா௮ு வொண்மை யான் 

விழுப்பொரு ஞணர்த்தும் விழமுமியோ சாய 
புரிநான் மார்பர் மாபாய்ர் துரைத்தல். 

வ் தம்வழிப் பெருக்கம் கண்ணார் 

தம்முறு பொருளெலாம் பிதர்க்குத் தந்தவர் 

நிலனவு நீரவு கெருப்பவும் விண்ணவு 

முயிரவு மூடலவு மியலவுஞ் செயலவு 

மழிபவும் வள ரபவு முறுபவும் பெறுபவு 

நன்னாசெய் பன்னூ னமக்கறாதவு நல்லோர் 

[ர் 

செயற்கரி துூதவிச் இற்றகடு கனைப்பவர் 

தூாம்பெற லஹிவ து ககைடுறி தறிஇலர் 

தேத௭ ௩கலனுது செயலொன் தநறிகுநர் 



10 உலநஇூய்ல் விளக்கம். 

10 இறுகுடில் வாழ்க்கையர் சீசை தைஇய 

வடுக்கையர் சுல்விச் செந்நீ: ரூற்ர ன 

ரழிவன சேரு வாண்மைய சென்றுந் 

தொழுதுல கேத்துந் துரிசில் வினயின 

ரவா முதல வறுத்துநிலை யாற்றலர் 

5 தாழ்புலைக் குடிலினுல் கேழ்நிலா விசு 

மதியச் தன்ன மாசறு மாண்பினர் 

தலைசென் றெனினுந் தக்கவொன் ஸஎுற்.றுக 

ருலகுமுறை ஈடாத்தற் குரியவை சூழப் 

பற்றது கற்றுறன் படாஈதுகடு வெஃகுங் 

20 குற்றமறு காட்சிக் கூர்த்தறி குழூஉவின் 

மற்றைபர் சூழ்ச்சி மறநதுஞ் சூழ்கில 

ரிழிசனர் பகைஞ சென்னா ரேற்றக் 

குண்மை3யொடுூ பழிச்சு முரசைசால் கிறப்பினர் 

மகிம்தலுல கீகச்துக் துபாகம தாக்குக 

25 “ரெனைய ராயினு நல்வழிக் கேற்றுவ ் 

ருடற்றுன் பறயா ரளத்தூன பில்மீலார் 

மாண்பொழு தன்றி விண்பொழுது கழியார் 

நனந்தலை யுலகூ. நல்வழிப் படுூஉங் 

கனவுகு.று கில்லா வுறக்கங் காண்்இலர் 

௨0 தரக்குவளர் விலாவனரந் தமைஇவளர் மானின் 

முருக்குகர் வழிகெட மூஇர்ந்துவழி செழிக்குகர் 

இவசே, 

யெல்லா வுயிரு மேமம் பூணச் ௮ 

செந்தண்மை பூண்ட செல்வத் 

(சன்) (கர) 
தர்கண சொனுல் லறத்திறத் தனரே, 

(இ-2௨:,) பின் வரு தம் வழி பெருக்கம் சண்ணார்--பின்னே வளர்ந்து வருஒண்.ற தங் 

களுடைய மரபினோர் (இன்பறுகர்ச்து சுகமற் நிருக்குமாறு மண் பொன் மணியாதிய செல் 

வங்களைப்) பெருக்கஞ் செய்து வைத்சற்குச் கருதாராகி; 

தம் உறு பொருள் எலரம் பிறர்க்கு தர் தவர் தங்கஞுடைய பொருள் மஒூழுவதையும் 

பிறர்க்குக் கொடுச்தவரும்; 

டட வர்க க் ட் லத ரத்ஹில ர் டே கி 
உலகதிஇிலே அமைச்தன ஏல்லாம் சான்கு வருணத்தார்க்கும் உரியனவன்றே! அவ்வா 

ராகவும் சமக்குரியனவம்மை யெல்லாம் ஏனை மூன்று வருணத்சார்க்குங் கொடுத்அுவிட்டனர் 
எனறு ஈண்டு விளக்இயபடி. பட்டின் தடிகள் முதலியோர் தமக்குரியனவற்றைப் பிறர்க்குக் 

கொடுத்தமை ஈண்டறியற்பாலது, 

(4 4 3] ௪ ௪ ௪ உ ் ப் பு ் ் * 

இிலனவும் நீரவும் கெருப்பவும் விண்ணவும் உயிரவும் உடலவும் இயலஃம் செயலவும ௮ழி 
பவும் வளர்பஷம் உறுபவும் பெறுபவும் ஈன்னர் செய் பல் நூல் நமக்கு உதவு ஈல்லோர-மிலத் 

தைப்பற்றியன.ம் கீஸாப்பற்றியனவும் செருப்பைப்பற்றிபன ம் விண்ணைப்பற்றி. பனம் உயிரைப் 



அறதெறியியல். 1 

பற்றியனவும் உடலைப்பற்றியனவும் இயற்சையைப்பற்றியனவும் செயற்கையைப்பற்றியனவும் 
அழிவனவற்றைப்பற்றிபனவும் வளர்வனவற்றைப்பற்றியனவும் உறுவனவற்றைப்பற்றியனவும் 
பெறு வனவற்றைப்பற்றியனவும் (ஆகிய பலவிஷயங்களையும் போத்து) ஈன்மை செய்யும் பல 
வாகிய நூற் ஜொகுதியை ஈம்மஷனோர்க்குத் தர துதவும் உன்மையுடையாரும்; 

காற்றினைக் கூறாது விடுச்சார் உயிரெனப் பின்னர்க் கூறுவதை நோக்இப் போலும்” 
“கெல்லுமயி ரன்றே நீருமுயி ரன்றே'' என்ற பகுதியை ஆராய்க்தறிக, உயிராற் பெறப்படும் 
உடல முசலாயின எல்லாம் கிலன் முகலாய பஞ்ச பூதங்களின் சேர்க்கையே அதலானும், அவற் 
றின் சேர்க்கை இல்லாவிடின் உயிரின து பிரத்தாபமே வரப்பெறாது அஆசலானும்) உயிர்கத முதல் 
சலன் முகலாயவற்றைக் கூறினார். உயிரானே தேடப்படுவது உடலாதல்பற்றி அவ்வுடலைப் 
பிற் கூறினார். இயல்” முதலாகப் ிபறுதல்'” இறுஇ.பாக வள்ளன அவற்றின்முன் கூறப்பட் 

டனவற்றிற்கெயாதலின் அவற்றைப் பிற் கூறினார். செயற்கை மூத்லாயினவற்றிற்கு இயற் 

மையே காரணமாக நிற்றலினனும், செயற்கை இ.பற்கையினின்2ற தோன்று கவினானும் இயற் 
கைபை மாற் கூறினார். அ௮.நுவனவற்றின் உண்மை சகோன்றுவதற்கு வளர்வனவற்றைப் பிற் 
கூறினர். ஒன்று கினைக்கப்பட்ட வாறே வராமற் பிறி2கொன்று தானே வந்து பொரும்அுதலின் 
உறுதலை மூற்கூறிஞர். உறுவன எண்பது தாமே வறு அடை வன வற்றை, பெறுவன என் 

பது வி ரும்பித் தேடிப் பெறுவ சவம் றை. 

தங்கள் பரம்பரையைப் பெருக்குவது உல2காபகாரமே என்று கருஇினவர் எண்க, 

க்ஷதிதஇுரியரை உள்ளிட். மூவநம தத்தமக் ரிப பொருள்களைத் தத்தம் பரம்பரைக்கு அளித் த 
வரசமையேபோல இவரும் தங்கள் பொருளாகிப தீது முூசலாயவற்றைச் தங்கள் பரம் 

பசைக்கே அளித்து வச்தனர். தங்கள் பொருள்களை எல்லாம் ஏனை மூன்று வருணச்தார்க்கும் 
அளித்தவர் ஒத்து முதலாய பனுவல்களையும் ஏனை ௮ம் மூன்று வருணத்தார்க்கும் அளித்து விடு 
வராயின் அன்னவர் பரம்பரை நீடுவாழ்தற் கேற்ற வழிதான் யாதுளது? 

செயற்கு அரிது உதவி சிறு: ௮தடு ஈனைப்பவர்-(பிறராற்) செய்து கோடற்கரிய காரி 
யங்களை (ஏனை ௮ம் மூன்று வருணச்தார்க்குஞ் செய்து முடித்து அவற்றின் பலனை அவர்பெது 
மாறு) உதவிய பின்னர் (அவராற் றரத்தக்க சிறிய அளவினதாகிய பொருள் கொண்டு தங்கள்) 

சிமிய வயிற்றுப் பசி வெப்பத்தை ஈனைத்துக் குஸளிரயைப்பாரும்) 

௪ற்நகடு என்றமைக் கேற்பச் சிறிய அளவினதாகிய பொருள் என்று விரித்தாம். ஆற் 
றன் முசலாயவற்றின் பெருமைதோன்றச் :சற்றகடூ'' என்றார். ப௫வெம்மையை சனைப்பவரே 
அன்றி வயிற்றை கிரப்பார் என்பது போதரச் :சர்றகி சனைப்பவர்''  என்ளூர். ஈனைப்பவர் 
என்றமையாற் பி. வெம்மையின் மிகுஇயுங் காட்டியவாறாயிற்று. ஏனை மூன்று வருணச்தார்க்கு 
மூரிய சுபாசுப கருமங்களை க் தாங்கமிள கின்று இருமைக்குங் காரணமாூய செய்கைகளைத் இரி 
கரண சுத்தசத்2தாடு ஒரு குறைவும் கிகழாவண்ணம் செவ்விதின் நிறைவேற்றிக் கொடுத்து அவ 
சானே மனமுவஈதுதவிய சிறுபொருள் கொண்டு சீவித்து வருவர் என்பது ஈண்டுக் கூறிப் 

போந்த கருத்தென்க, *சனைப்பவர்'” என்ற விலேசனானே கொடுத்தது கொண்டு இருத்.இ 

மறுவோரென்னும் அரிய நீதியும் பெறப்பட்டது. இணிச் செயற்கரிசென்பது ஐம்புலனடக்க 
முூதலாயினவற்றைக் குறிக்குமென்று கூறுவாருமுளர். “*செவிக்குணவில்லாத போழ்து சிறிது... 

2 வயிற்றுக்கு மீயப் படும்”' ஏன்ற திருப்பாசுரம் ஈண்டாராயத் தக்கது, 

தாம் பெறல் அழிவு உறு தகை சிறிது அறிலர்--(உலகம் உய்யும்வண்ணம் செய்இன்ற 
தகா ியங்களி/ லே) தமகச்குண்டாகும் ஈயுட்டங்கள் அடை இன் ம சகுதியை ஒரு ட அறி 
யாதவரும்; 

உலகம் பெறவேண்டிய ஊ.தியச்திலே கண்ணுங் கருத்துமாக இருப்பாரானறிச் தம் சுய 
ஈயங்கருதி இன்னது செய்யின் ஈல்லூதிய மூண்டாகுமென்று அதனைச் செய்தும் இன்னது பட 

யின் : ட்டமுண்டாகுமென்று அதனைச் செய்யாது நீக்கவும் மாட்டார் என்க. 



16 உலஇயல் விளக்கம். 

தேஎம் ஈலன் உ௱ செயல் ஒன்று அறிகுகர் தேசத்தார் சன்மை பெறுகின்ற செய்கை 

ஒன் றனையே அறிர்தாற்றும் ஆற்றவினை உடையவரும்; 

தர்ஈலங் கருதாராஇப் பிறர்க்குரியாராகும் அருமைபற்றித் “தேஎம்”? என்றளபெடுத்தது. 

தேசத்திற்கு இடையூறு வராமற்றடுசத்,து ஈலத்தை வளர்க்குங் காரியங்களையே ஓவாது செய்து 

வருவர் என்க, ் 

இறு குடில் வாழ்க்கையா்-- (பொருளானும் அளவானும் சிறுமையுடைய) சிறு வீடுகளிலே 

வாழும் வாழ்ச்கையையுடையவரும்; 

பலவற்றிற்கும் உபயோகமாகும் இடமும், பலர்க்குப் பயன்படும் பொருளும், பலவேலைக் 

குரியவர்களாகிய பணியாளரின் ரொழிலும் தம்பொருட்டு வாளா அழியா ிருத்தற்குச் கிறுகுடில் 

வாழ்க்கையை விரும்பினார் என்க. இவற்றானே அவரது நுண்ணறிவும், சிரத்தையும், கருணை 

யம், பிறவும் விளங்கிக் இடத்தல் காண்க, _ 

வூட்டர் முதலாயினோர்க்குச் தசாகன் மு.சலாயினோர் இல்லம் முூதலாயவற்றை வேண் 

டியவலாறே மிகப் பெரிதாகச் செய்து கொடுத்தற்கு அமைக் இருக்தும் அன்னார் அவற்றையெல் 

லாம் விரும்பாமற் சிறு குடில் வாழ்க்கையையே பேணிவர்கமை ஈண்டுச் இிந்இிக்கற்பாற்று. 

ரை தைஇய உடுச்கையா-- சேலையாகும் வண்ணம தைத்த உடுக்கையை உடையவரும்? 

தைத்தசேலை என்பது பொருள். தைத்தாலன்றிச் சேலையாகும் பான்மைத்சன்று எண் 

பத போதரச் “ரை தைஇய” என்றார். அவாரதுடை வேற்றிழை நுழை*த துன்றை சிதரே 

யெனினும் தூய்மையுடைத்சென்பது குறிக்கப்பட்டது. அராவ௫ியகமாகப் பெபொருளை வீண்படுத் 

தாதவர் என்க. , இருமுருகாற்றுப்படையில் சரைதைஇய உடுக்கையா்'” என்பதற்கு மரவரியை 

உடையாகச்செய்த உடையினையுடையவர் என்றுரைக்கப்பட்டவாறு ஈண்டுரைக்கினும் அமையும்- 

கல்வி செந்நீர் ஊற்றினர்--கல்வியாகிய இசத்தமே ஊற்றெடுத்துப்பெருகும் மேணியை 

உடையவரும்; 

உடலுக்கு இரத்தம் ஆதாரமாகுதல் போல இவர்க்குக் கல்வியே ஆதாரமாகும் என்க: 
டன் 2 தன ய் டக்கு ் உனா ் ப க ் ம் ம் 

இவவுவமையபை வேண்டியவாறே விரித்துரைசதுக்கொள்க. இனனா உடலத்தை அறுததால் 

வருவது இரத்தமன்று கல்வியே என தர் அலங்காரம் தொனிப்பது காண்க. :நற்றவாவுனை 

நான்மறப்பினுஞ் சொல்லுகா நமச்சி வாயவே'? எனவும் போய்மைமொழி புகன்்றறியேம் புகல 

மன மெண்ணுஇனு மெய்மையன்றி சாவரையா வேதகஈவில் பயிற்சியால்” எனவும் வருவனவற் 

நிலே மனப்பழக்கம் சாவின்மேலேற்றப்பட்டது போலவும், **உடுக்கையிழுாஈ தவன் கைபோல” 

என்பதில் மனத்தின் ரறொழில் கைமேலேற்றப்பட்டது போலவும் கல்வியும் இசத்தத்தின் மேல் 

ஏற்றப்பட்டது என்றலும் ஒருவாறு பொருந்தும். 

அழிவன தேரு ஆண்மையர்-- கெடுவனவாகிய செயல்களை ஆசாயாத ஆண்டன்மையை 

யடையவரும்;) 

தர்ஈலங் கருஇயாவ.து தமர்தலங் கருதயாவது பிநர்க்கஞ்சத்தகும் ௮ச்சங்கருதியாவது 

கெடுவனவற்றைச் சுழார் என்க, நடுவுிலை இடையூஅற்றுகி கெடத்தக்க செயல்களைச் சூழார் 

என்றலும் அமையும். 

[என்றும் சொழுதுலகேத்துச் துரிசில் வினையினர்] உலகு என்றும் தொழுது ஏத்தும் 

அரிச இல் வினையினர்---உலகத்தார் (தங்கள் காலத்தினும் தங்கட்குப் பிந்திய காலததினும் தங் 

களை) வணங்கிக் துஇக்கும்படியான குற்றமற்ற செய்கைகளைச் செய்துவருபவரும்; 

ஒரு காரியத்தை ஒருவன் செய்தகாலத்திலே ௮ சிலர்க்கு ஈலமாகவும் சிலர்க்குத் தமை 

யாகவும் இருத்தலும் ௮வன் இருக்குங் காலத்திலே தீமையாகத் தோற்றப்பட்டுப் பின்னர் நல 

மாக இருத்தலும் போலாது எப்பொழுதும் எல்லார்க்கும் ஈல்லனவற்றையே சூழ்வர் என்பது 



அற்தெறியியல். னய 
9 போதர ::ஏன்றும் தொழுதுலகேத் தும்” என்றார். லர் தங்கள் வஞ்சத்தால் எவரையும் மயச்க 

வல்ல போலிச் செயல்களை: இயற்றல் போலாது ஈன்மையமைந்த வினைகளையே செய்துவருவர் 

என்பது போதரத் ::துரிசஏல் வினையினர்'? என்ளூர். 

மன௫ன்றொழிலைச் கூறாமல் தொழுதேத்தும் என்று சென்றார்; மனசின்றொழில் 

பெரும்பான்மையும் வாய்வழிப்பட்டுச் செய்கைக்கு வந்து தீருகவின் என்க, 

அவா௮முதல அறுத்து நிலை ஆற்றலா--அசைமுதலாயினவற்றை வேர்அறுத்து கிலை த 

வவிமையையுடையவரும்) 

அவாஎன்பது தம்மிடச் அள்ளன பிரியா திருச்தற்கும், தம்மிடச்தில்லாகனவற்றுள் தமக்கு 

வேண்டியவற்றைப் பெறுதற்கும், மனம் விரும்பி விரும்பிக் கடந்திருக்கும் பற்று, இப்பற்றை 

இழிர் சனவற்றை விரும்பல், மேம்பாடுற்றனவற்றை விரும்பல்,கழிக்சன வற்றை விரும்பல், அடை 

யப்பெறாசனவற்றை விரும்பல் என ஈான்கு பிரிவுகளாசவும் பிறவாறும் பிரிவுபடுச் துவர். இ.ழிச் 

தனவற்றை விரும்புதலாவது உயர்ந்தோன் கள் கவறு முதலாயினவற்றை விரும்புதல் போல்வன. 

மேம்பாடுற்றனவற்றை விரும்புதலாவது வறிஞன் செல்வனைப்போல் ஈடக்க எண்ணுதல்போல் 

வன. கழிந்சனவற்றை விரும்புதலாவது முதியோன் காளைப்பருவத்தே தன்னை மாதர்கள் 

விரும்பியவயண்ணம் இதுபொழுதும் விரும்புதல் வேண்டும் என்றெண்ணுதல் போல்வன. 

அடையப்பெருதனவற்றை விரும்புதலாவது முதுக்குறைவில்லாதாள் பெண்டன்மை கொள்ளக் 

கருதுசல் போல்வன. இவ்வெல்லாப் பகுப்புக்களையும் முன்னர்க்கூறிய இரண்டனுள்ளே 

அறிவடையோரரடக்குவர். 

எல்லா. இழிகுணங்கட்கும் காரணமா நிற்பது அவா என்பது தோன்ற அ௮ஃதளபெடுத் 

௪.௮. அழுக்காறு வெகுளி இன்னாச்சொல் என்றற்றொடச்சத்தனவும் அடங்குதற்பொருட்டு 

12 தல'” என்னார். ் 

தாழ்புலை குடிலினும் கேழ் நிலா வீசும் மதியத்து அன்ன (அவுரிச் துண்ணலாதஇிய) 

இழிக்த குணங்களையுடைய சண்டாளருடைய குடிசையின்கண்ணும் (மாடமாளிகையாகிய வியன் 

பெரும் இடங்களிலே வீசுசன்ற தனது ஒப்பற்ற) ஒளிமிகுக் ச கரணங்களைப் பரப்புகின்ற 

இங்களைப்போல; 

மாசு அறு மாண்பினர் குற்றமற்ற (ஈற்குணகற்செய்கைகளானே ) மேம்பட்டவரும்; 

இசனானே அவரது சமத்துவ புத்தியை விளக்இனாசாயிற்று. சக்இரனது கரணங்கள் 

ஒசெபடித்தாக அரண்மனைமீதும், சிறுகுடிசைகளின்மீதும் எறித்தாலும் ௮க்ரணங்களெல்லாம் 

தாம்படிகன்ற இடத துக்கும் ஈலைமைக்கு மேற்ப விளங்கும். இறைவனது கருணையாகிய பாலைத் 

தத்தம் வினைப்பாச்தரத்திற் பெற்று ஏற்றபடி. பயன்பெறுவர் என்&. 

சலைசென்று எனினும் தக்க ஒன்று ஆற்றுகர்--(ஈற்செய்கை ஒன்றைச் செய்யுங்கால் 

தமது) சலையான ௫ வெட்டுண்ட மிய வேண்டி நேரிடினும் தகுதியுடைய அச்செய்கை ஒன்றை 

(விட்டொழியாமல் ) இயற்றி முடிக்கும் மனோவலிமையுடையவரும்; 

் :மலர்மிசையேஇினான்?' என்றாங்குத் ₹ தலைசென்றெனினும்” என்பது கின்றது. தலை 

சென்றெனினும் என்பது உயிர்க்கிறுஇி நேர்ந்த வழியும் என்றபடி. 

உலகுமுறை ஈடாத்தற்கு உரியவை சூழ--உலகினை ஈன்னெறியிலே செலுத்தற்பொருட் 

டுச் செய்யப்படும் உரிமையாகிய காரியங்களைச் சூழ்க து ஆசாய்தற்கு; 

பற்று அறு நல் இறன் படர்க்து ஈடுவெஃகும்--( சமா முதலாய) பற்றுக்களையெல்லாம் 

௮ுறுத்து உன்மை அமையும் வகையிலே சென்று ஈடுஷமிலையை விரும்புகின்ற) 

பற்றறுதல் ஈற்றிறன் படர்தலுக்கும் ஈற்றிறன்படர்தல் நடுவுலைவெஃகுதற்கும் காரணங 

களாக நின்றன. 



20 உலஇயல் விளக்கம். 

குற்றம் அறுகாட்செ.( தீயன நீக்கி ஈல்லன கொள்ளுமியலானே) குற்றமற்ற அறி 

வினையும்; 

கூர்த்து அறி குழூ௨ இல் மற்றையர் சூழ்ச்சி மறந்தும் சூழ்கலா்-- (ஓவ்வொரு செயலின் 

தன்மையையும்) நனித்தறிகின் ற ( நட்பச்தனையடைய) கூட்டத்தார் அல்லாத ஏனையோரின் 

சூழ்ச்சிகளை மறந்சேனும் அஆராயாதவர்களும்; 

நுட்பமில்லாவிடின் பற்றறுதன் முதலாயினவற்றாற் பயன் சிறிதும் இன்மைபற்றிக் 

கூர்த்சறி குழூ௨'' என்னப் பின்னரும் புணர்த்தினார். ௮வா முதலியன உடையராய் இடம் 

பம்பூண்டு வீற்றிருப்பவர் ஈல்லறிவுபடைத்தவராய் இருக் இடினும் அவர் சூழ்ச்சியெல்லாம் ஈடுவு 

நிலைவிட்டு உலகத்தைச் கெடுக்குமாதலிற் “*உூர்ச்தறி குழூஉவின் மற்றையர் சூழ்ச்சி மறாஈதும் 

கூழ்கிலர்'* என்றார். இதுகருதியன்றே மூற்காலச்துத் சசரசன் முதலாய வேந்தர்கள் உலகு 
முறை ஈடாத்தர்குரியனவற்றை வூட்டரையுள்ளிட்ட மகான்களிடம் வினாவிவர்தனர் என்க. 

மற்றையர் சூழ்ச்சியாவது தமக்கும் தமர்க்கும் ஈன்மைபயப்பனவற்றை எவர்க்கும் ஒத்த நலன் 

பயப்பனவாக நடித்துக் காட்டுதல் போல்வன. பற்றறுதன் முூதலி.பனவும் கூர்த்தறிவம் உடை 
யாரின் அருமையும் ஆற்றலும் பிறவும் தோன்றச் :கு2ழ௨'” என்றளபெடுத்த து. 

இழிசனர் பகைஞர் என்ஞர்--(ஒரு மேம்பட்ட காரியத்தை நிறைவேற்றுவோர்) இழி 

வுடையாடுரன்றும் சத் தருக்களென்றும் நினைத்து அவரை நீக்காராக; 

ஏற்றக்கு உண்மை ஒடு பழிச்சும் உரை சால் இறப்பினர்-- அவர்செய்த மேம்பாடுபொருக் 
இய காரி.பச்தை உண்மையாகத் துதிக்கும் புகழ்மிக்க சிறப்பினை உடையவரும்) 

மகிழ்தல் உலகு ஈத்து துயர் தமது ஆக்குகர்-மகிழ்தலுக்குக் காரணமாகிய செய்கைகளை 

யெல்லாம் உலகத்தாருக்குக் கொடுசீதுத் துன்பத்திற்குக் காரணமாகிய செய்கைககிள ஏல்லாம் 

தம்முடையனவாகக்கொண்டும் வருஇன்ற ௨விமை யுடையவரும்: 

உலகஞ் செய்துவருங் குற்றங்களைபெல்லாம் தம்முடையனவாசக்சொண்டு அவற்றாணிக 
(ர ப ன்்கட்த தாமனுபலித்தும் தம்முடைய முயற்சியால் அடையபப்பெற்ற இன்பங்களை 

எல்லாம் உலகுக்களித்தலும் இவைபோன்ற பிறவும் உடையார் என்க. இதனை “கிலமசை வாழ்க 
ரலமச றீரதி.தறுகதிர்க் கனலி வெம்மை தாங்கிக-காலுண வாகச் சுடரொடு கொட்கு-மவிர் 
சடை மூணியராம்'' என்ற புரமானுற்றுச் செய்டட்கண் ஆசாய்ச்சறிக, இன்னும் இதனை *6விண் 
செலண் மரபி னையர்ச் கேர்திய தொருகை'' என்ற திருமூருகாற்றுப்படை யடிக்கெழுதப்பட்ட 
உரையும் வலியுறுத்தும். 

அவரினது இசக்சகைச் செய்கை உலகுக்குப் பயன்படுமா றெக்ஙனமெனில் தொழு 
தெழுவார்-வினை௮ள நீ றெழ நீரண்”? என்றதமர்குப் *புகல்வனஅ பிணிக்குத் தாய் மருச் துண்டாற் 
போலத் தொழுசெழுவார் வினைக்குத் தானீறணிர்தான்'? என்று கூறப்பட்ட விசேடவுரையை 
ஈண்டைக்கேற்பப் பொருத்தஇியுணர்க. 

எனையர் ஆயினும் ஈல்வழிக்கு ஏற்றவர் --எத்தகசைய இழிசகவுடையராயினும் அவரை 
யெல்லாம் (ஈற்குண ஈற்செய்கைகளுக்கு ஈடுபட்டவராய்ப்புரியவல்ல) ஈல்வரெறியின்கண்ணே 
ஈடக்கும்வண்ணம் செய்வாரும்; 

சருக்கரைக்குள்ளே மருந்தை மறைத்துவைத்் அண்ணச்செய்து தம்மச்களைப் பாதுகாத்து 
வரு தாயர்போல இழிசனர்ச்கு மாறாகய அறச் செயல்களை இன்சொற்களின் வழியானும் பிற. 
வழுியானும் அளித்து அவரை வெறுக்காமற் பாதுகாத து வருவர் என்பது ஈண்டுக் குறிக்கப் 

பட்டது. அவர்களது நிலைமை இழிச்இருச் சலின் £ஏற்றுவர்'” என்னார். 

உடல் துன்பு அறியார் - (எப்பொழுதும் உலகத் துச்சே உழைத்துவருசலினால், உடலக் 
அன்புற்றாலும் ௮ச்அுன்பக்தை அறியாதவரும்; 

ண்ண ன னள ண்ண வணி 



வங்க ரை அ உடஅஓட 

அ£ஹறதநெழறியியல். 3] 

உளம் துன்பு இல்லோர் (அவரது அறிவு எப்பொழுதும் ஓ2ரபடித்தாகத் திருத் இயுற்று 

மலர்க்திருச்சலின்) உள்ளத் தன்கண்ணே துன்பம் இல்லாதவரும்) 

இடும்பை யாவது மறியா வியல்பினா'” என்ற இருமுருகாற்றுப்படை அடிக்கு தவத் 

சான் மெய்வருத்தம் உளவேனும் மனத்தான் வருத்தம் சிறிது மறியப்படாத இயல்பினையுடை 

யர்'' என்றெழுதப்பட்ட வரையை ஈண்டைக் கேற்குமாறு பொருத்தி விரித் தச்கொள்க. 

உலகர் தழீஇய தொட்ப மலர்தலுவ கூம்பலு மில்ல தறிவு'” ஆதலின் அவர் அங்ஙனம் 

அமைந்து எல்லாரையும் ஈட்டு ஈன்மை யுநதீதிவா தனர் எனக, 

மாண் பொழுது அன்றி வீண்மெபொழுது கழியார்-- தமது வாணாளை ர 

மாட்சிமைப்படக் கழிப்பாமே பன்றி மாணாத வீண்பொழுதாகப் போக்குதலைச் செய்யாதவரும்; 

நனம் தலை உலகு கல் வழி படூஉம் கனவு குறுகு இல்லா உ றக்கம் காண்கிலா-பரத்த 

இடத்தையுடைய உலகத்துச் சீவரா௫ிகள் ஈல்வழியை அடைந்து ௨ உய்தற்கேதுவாயெ கனா அடை 

யப்பெராத வெற்று: உறக்கத்சைச் காணாதவரும்; 

தம் வாணாளை உறக்கம் முசவியவர்றில் செலவிடுதல் சண்டாமாதலின் வீண்பொழுது 

கழியார் என்றல் பொருர்தாசெனில், *சென்புலத்தார்'” என்ற குறளில் தன்னை ஒம்புதலும் 

அறமெனச் கூரப்படலின் அவர் செய்யும் கித் இரையும் மாண்பொழுஇனதேயன்றி வாளா கழிவ 

சன்றென்க, அவர் புரியும் கிச்திரை அறி துயிலாகும். ஈல்வழிப்படுசலின் ஆராய்ச்சி நீண்டு 

சனவிடையினும் வச்து முற்படுசலின் *ஈல்வழிப்படுஉம்”' என்றளபெடுத்தது. 

சரக்கு வளர்வு இவா ௨னம்--(எல்லாவர்றையும் கொல்லவல்ல அற்றல் சான்ற) புவி 

யினது மரபு அருகிவளர்கின்ற காட்டின்க4ண்ணே; 

சழைஇ வளர் மாண் இன்--மசபு முழுவதும் லத்த அவளா வற மான்கூட்டங் 

க: ப் 2 பால; 

முருக்குகர் வழி கெட மூஇர்ந்து வழி செழிக்குகர்-- தங்கள் செய்கைக்கு மாறாக விரோ 

இப்பவரும் அவர்தம் பரம்பரையும் வேரற்றுப்போகச்தாமும் தம்மாபும் நீடுதலுற்றுச் செழித்து 

வருபவரும) 

சாந்தகுண ச் இற்கும் புலாலுண்ணாமைக்கும் பிறவற்றிற்கும் மான் அ௮ந்தணர்ச் குவமையா 

யிற்று, புலியில்லாத காட்டில் மான் வளரும் ஏன்று உரைகூறுவாருமூளர். அவர் தரக்கு இல் 

லாவனம் என்றிருச்சல் வேண்டும் என்பதையும், முருக்குசர் வழிகெட என்றசொற் போக்கின் 

உண்மைப்பொருளினையும் உணராதாராவர். மான்கூட்டம் புலியினால் ஒறுக்கப்பட்டும் ௮பறியா 

மல் விருத்தியடைக் தம் புலிக்கூட்டம் விருத் இ.புராமல் ௮ருகியும் வருகல்போல அந்தணர்தம் 

மரபு ஒன் று பலவாஇயும் அண்னவரமை ஒறுப்பவரும் அவர்தம்மரபும் அறவே அருஇயும் வரும் 

என்க. களங்கமற்ற மான்கூட்டங்கள் வளர்கதுவரும் வியப்புத்தோன்றத் :தழைஇ:' என்றள 

மிெபடுச்சது. 

இவரே (கூறப்பட்ட இக்கற்குண ஈற்செப்கைகளையுடைய) இத்தன்மையரே) 

எல்லா உயிரும் ஏமம்பூண-- எல்லாவகையான ச வரா௫ிகளும் இன்பத்தைத் தமக்கு ஆப 

ரணமாகப் பூண்டுகொள்வதற்கு ஏதுவாய) 3 

செம் தன்மை பூண்ட செல்வத்து--செம்மையாகிய சத் தவகுணம்பூண்ட செல்வத் 

இனையடைய) 

அர்சணர் எனும் ஈல் அறம் திறத்தினர்-வேதத் இன் முடிவுகிலேயை அடைபவர் இவரே 

யென்று எவரசானும் போற்றப்படுகின் ற நல்ல துறவற வழி யை உடையோராவர்; 

அச்சணா்-- அக்சத்தையணவவார், எனவே, வேதாந்தத்தை சோக்குபவர் என்க. ₹₹அ 

தண் சென்போ ரறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்குஞ-செர்சண்மை பூண்டொழுகலான்”' ஏன்ற இரு 

வாக்கை இவவடிகள் செவ்வையாக ஞாபகப்படுத் துகின் நன. 



* இ) * ] 

உலஇயல் விளக்கம். [ஆனி [ஆன் 

செர்சண்மை என்று மூன்னர்ச்கூறப்பட்டமையானே ஈண்டக்தணர் என்பதற்கு இவ் 

வாற பொருள் கூறினாம். 
9 

:அர்தண்மை பூண்ட வர்தத்துச் இந்தைசெய் அந்தணர்'' என வருதல் கொண்டு இவ் 

விரண்டு பொருள்களும் புலப்படும். 

அறம் என்பஇன் ஆற்றலைப் பலரும் விரித் தளார். இங்கனங்கூ.றிற் பெருகும். பொய் 

யாமொழியாரும் அறமானது வீடுபேற்றினையும் சுவர்க்கம் முதலாய செல்வங்களையும் ஈல்லின்பங 

களையும் புகழையும் தரும் எனவும் அதனைச் செல்லும்வாயெல்லாம் ஒல்லும் வகையா னோவாது 

செய்தல்வேண்டும் எனவும் பிறவாறும் கூறிப் போகந்தமை காண்க. 

(8) அசா னாணையி னரும்பொரு ளனைத்து 

மீசன் முசர்க் கவோ ரப்பொருள் 

குறையாது வாழு முறையின சென்றல். 

_இ/ருண்டுறை நாடிய வாற்றல்சா லடிகர 

ஸிருண்டுஃ ற தபுத்தண் மிடம்ம மனோரைத் 

தெருண்டுறை சேர்த்திய சீர்சால் புலவ 

தாய்மருக் தருக்திச் தனா௮து குழவி 
2 கோய்தீர்த் தாங்கு நவறரு மெம்மனோர் 

மறந்தப வறஞ்செய் மாண்பினை. காண்டகு 

றந்த வொமுக்கஞ் செறிந்தனை சிறியேன் 

வறுமை யானே யறிவெலா மாழ்கித் 

அறையறி விலனாய்த் துன்புத் ஜொழிகுக 
10 வொருகாள் போக்குமு னுயிரலைக் கஇன்றேறன் 

மனைகுறை மாசுடை நனை ந்தே யன்னோ 

ணெய்யந் நீரும் பேனு நெருங்கி 

யெய்வுற் றழுக்குட னியைகுழ ணினந்தே 

சனிசுகொளக் கடுகினர் கஞ்சொ னினை ந்தே 

15 பதன வாடிய பைதற் குழவிகள் 

வாயரற் றென்றுளைச் செவிவர ஸனினைக்தே 

பன்னூ லாயாப் பான்மையை நினைந்தே 

யென்னுறு துயரி னேற்றஈனி நினைந்தே 

யுருகுவென் சண்டர யொன்றல பலவே 

20 யொருமற மறியே னோவா இறைவன் 

றிருவடி. யறிவேன் செய்புதேர் இல்லேன் 

காத்தருள் கென்றவெற் பார்த்தருள் பெரியோன் 

பிந்றைஞான்று வருஇ பெருமான் றனைவினா௮ 

யிற்றென திற்குரன் கியம்புவ லென்றன 

2௦ ஸனற்றுறை பெற்றோ னென்னவடி. யேனுஞ் 
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சென்றனெ ஸிராவினை யரிதிம் செலுத்திய 

நன்றிதரும் -பெபெரிமயான் றனனடி நணுகுபு 

வொன்றிய வுசையோ மளகுபு வணங்கி 

வாய்கை பொத்தி வாளா விருக்குமெற் 

ரூய்நிக ரன்பொடு தன்னிக ரில்லோ 

னையநிற் கமை௰பாரு எளறையிற் சிறிதே 

வாரணா ளேயயோ நீட்டித் காதலி 

னன்னண மளித்தன னென்றறைக் இ௫ினோன் 

மன்பதை புயிர்க்குயி சாய மாட்சுய 

னெனல்செவி யேற்றனெ னெர்தா யெற்கமை 

யனைத்துப் பொருையு மருள்செய் தக்கா 

லொருகாண் மகிழ்கொடு கழிப்பிச் செல்குவல் 

பெருமான் றதுவே பேணியருள் கென்றே 

னிசனையு மிறையடிக் கியம்புவல் செல்கெனச் 

சென்று நெருகலிற் சேர்படி தொழுதனென் 

. ஜொொழுதவெளி யேனைக் துணைகோக் கருளி 

வயெழுகென வெழுப்பி யின்னமுது தெளீஇ 

நாூற்றுப்பத துடுக்கிய வேற்நமிகு பபொன்னளித் 

சேகென விடுத்தா னேகிய யானும் 

பெரியோர் வம்மின் பீடுதமி மாய்தற் 

குரியோர் வம்மி லூம்படு யுறுத்த 

வறியோர் வம்மின் வம்மி னெனக்கூஉ 

யெல்லார் தம்மையு மினிதி னருத்தி 

ஈல்லா டன்னொடு நற்றுணைச் சேயர் 

தம்மொடு நன்மகிழ் தலைத்தலை இறப்ப 

வெம்மி லிருந்தாங ககட்டுக்குறை வகற்றிய 

பின்னரென் மனையைப் பேணுபு நோக்கி 

பின்றராடன் வாழ்வு , நிறைவே றநிற்றென் 

யைதொடி கல்லா யென்னுமுன் ஸனிருவேங் 

கண்ணீர் மறைத்தலி ஜனொருவர்க் கொருவரைக் 

காணே மாகினங் காட்டுச் சிருர்தமை 

ய்ச்சிமோப் புணர்ந்தாங் குள்ளங் குளிர்ப்ப 

முத்தமிட் டொருவியூம் முறையெனத் தெளிந்து 

நாளைக் இறைவ னற்றிரு வடி.நிழ 

லென்னுறு துணையென் றெண்ணியாங் கெவற்றையும் 

பொருள்சசெப் கலனாப்ப் பொருவி லோனடி 

தெருள்கொள வுளத்இற் சேர்த்திருக் சகேனே 

காலையும் வந்தன் அுயிர்செலக் காண்கிலென் 

அயிலெழுந்து கோக்குழி முன்னா டொலைச்சிய 

பொன்னுக் காண்குபு புதுமை பெதீஇ 

யென்னுயி ரன்ன வினியோற் கியம்பினெ 
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24 உலதியல் விளக்கம். 

னன்னோே இனொன்று மறைகில னாகி 

யென்னைப் பின்னாட் காலைவரற் சகேவினன் 

யானுஞ் சென்றாங கவனடி மீடர 

யென்னைமன் பெரியோ ஸனினிதுமுக நோக்கி 
ரி ள் 

கெருக னீயே நின்னுறு பொருளை 

யொருங்குண் கலையே புவன்றொழி லாற்றி 

வருங்கடன் பூண்டனை நீயழித் ததூஉ 

நிற்பொறுப் பாகா தென்றனன் யானு 

15 கென்னல் போல நிகழ்த்திப் பலரையு 

நன்கருக்தி வருதலை நண்ணினே 

ஜெனை ஜிய வறஞ்செ யுணர்வுடை போறே. 

(இ-ஸன்.) அருள் முறை சாடிய அற்றல் சால் ௮ சாள்--(அன்புகாரணமாகப் பிறந்த] 

அருளினானே ( இருமைக்கும் ௪ துவாகிய) முறைமையை ஆராய்ர் தடைக்த வல்லமை கிறைர்த 

பெரியோனே; 

அருளென்னு மன்பின் குழவி'” என்பவாகலின் அன்புகாரணமாகப் பிறந்த அருள் 

என்னப்பட்டது. அருளாவது ஒரு தொடர்பும் பற்றாது இயல்பாகவே எல்லாவுயிர்கள்மாட்டும் 

செல்வதா௫ய கருணை என்ப, அதன் முறையை சாடுதலாவது அகப்புறப் பற்றுக்களைக் களைக்து 

எல்லாவுயிர்களையுக் தன்னுயிர்போற் பேணிவருதல். **நல்லாற்றா னாடி யருளாள்க ப்வ்லாற்றாந்.- 

றேரினுமஃதேதுணை”' என்பவாகலின் 6 அருண்முறைகாடிய”' என்றும், ஊழ்வலி.பால் வறியரா 

யினார் அது நீஙஇப் பின் ஒரு காலத்துச் செல்வத்தாற் பொலிதலுமுண்டு. அவர் போலாது 

அருளற்றார் செவ்வியுறல் மிகவரிதாகலின் அவ்வருளைக கைவிடாது பற்றிப்பற்றி ஒழமுகிவருவர் 

என்பது போதர :₹அற்றல் சால்” என்றும், அத்சகையபோமீர பெரிபராசலின் *அடிகாள்'” என் 

றங் கூறினார். ஆற்றல் என்பது நிக்செகாநுக்கரகஙகளை. “ந்தலிச்தான்”? என்புழியும் அப் 

பொருடருதலை நுணுகியறிர்துகொள்க. 

| இருண்முறை தபுத்தண்டெம்மனோரை | ஈண்டு எம்மனோரை இருள்முறை தபுதிது-- 

இவ்வுலகத்திலேயுள்ள எம்போன்ற அறிவிலிகளை (சல்வன வற்றை அனுசரிப்பதற்கும் அல்லன 

வற்றை விலக்குவதர்கும் தக்க சாதனங்கள் எத்துணையோ ஈண்டிருர்தும் அவற்றைக் கைக் 

கொண்டு ஒருபயனையும் ௮டையாது) மயக்குற்றிருக்கும் எங்கள் முறைமையை நீக்கி; 

குருடர்க்குக்.கஇர் முதலிய ஒளிகளாற் பயனில்லாதவாறுபோல இருண்டவர்க்கு நூல் 

முதலியவற்றால் பயணில்லை என்க. *இருவிழிகள் வாண்முகத்தி லிருக்தாலும் வாணிரவி 

யெழுந்தாவன்றிக்கருதுகிலப் பல்பொருளுங் காண்டலரிதாம்'” என்னும் இரிகூட சாஜப்ப 

கவிராயர் கொள்கைக் கேற்குமாறும் விரித்துப் பெரியார்தம் இன்றியமையாமையை நன்குரைத் 

அக் கொள்க. 

தெருள் முறை சேர்த்திய ர் சால் புலவ--தெருட்சி பொருந்திய ஈல்ல முறையிலே 

கூட்டிய புகழ் நிறைந்த புலமையை யுடையவனே; 

₹இருண் முறை: என்றது கலக்கஞ் சான்றது வாதலின் அதற்கேற்ப ஈண்டுத் “தெருண் 

மூறை”' என்றார்; பிறரால் நீக்கந்கரியது என்பது போதரச் :ஜர்சால் புலவ” என்றார். புலம் 

என்பது அறிவு. இவ்விழிசனரை நீக்கற்குப் பேரறிவு வேண்டுமாதவிற் “சர் சால் புலவ'? என் 

ராருமாம். கற்றவர் கடவுட் டானஞ் செர்க்தவர் களைகணில்லா-ரற்றவரஈ்தணாள ரன்றியு 

் 
. 
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மனைய கீரார்க-குற்றதோ ரிடுக்கண் வர்தா லுதவுதற் குரித்தன் ரயிற்-பெற்றவிவ் வுடம்பு தன் 

னாற் பெறும்பய னில்லை மன்னோ'' என்பது சூளாமணி, :₹தங்குறைதர் வுள்ளார் தளர்க்து 
பிறர்ச்குநூஉம்-வெங்குறைகீர்ச் கற்பார் விழுமியோர்” என்பது ஈன்னெறி. ₹*அறமு மருளுடை 
யான் கண்ணதே யாகும்”' என்பது சிறுபஞ்சமூலம். இன்னபலவுங்கர௬ுஇப் பெரியாரை இங்கனங் 

கூறினார். 

| சாய்மருர் தர௬:இச் சனா௮து குழலி சோய்தீர்க் தாங்கு] தைது குமவிநோய் தாய் 

மருது அருந்தி தர்த்தாங்த-- தன்னுடைய குழச்தையின் பிணியைக் தாயானவள் மருந்துண்டு 

இர்த்தவாறே போல; 

தாய்மருர்தருஈதல் குழவியின் பொருட்டெனப் பிறர்க்குப் புலஎனாகாதாதலின் குழவி 

சோய் சரத் தாய் மருக்தருச் இயாவ்கு'” என்னாது தாய் மருச் தருக்இ?”? என்றார். தனக்குற்ற 

சோய்க்குத் தானே மரு அுண்பது மலறயாகவும் குழர்தையின் பொருட்டுக் தாய் மருந்தரும் 

இன்றனளே என்னும் வியப்புச் கோன்றத் *தனா௮து'' என்றளபெடுத்தது. சனக்குச் சுக 

மிருந்தும் குழவியின்பொருட்டுத் சாய் மருக்தருக்துவதுபோலப் பெரியோரும் தம்முயிரஞ் 

சாமை, அல்லலில்லாமை முதலிய பலவும் தமக்கிபல்பாயிருஈ* தும் உலகத்தார்பொருட்டுத் தம் 

மெய் வருச துவர் என்க, இதனைச் “சடரொடு திரிகரு முணிவரு மமாரும்'' என்னும் இளங் 

கோவடிகள் கூற்றும், “விண்செலன் மரபி னையர்க் கேச்திய தொருகை'? என்னும் நக்கீரர் கூற் 

றும், அலமிசை வாழ்? ரலமர நீரத்தெறுகதஇர்ச் கனவி வெம்மை தாங்கிக.சாலுண வாகச் ௬ட 

சொடு கொட்கு-மவிர்சடை முனிவரு மருள”? என்னும் தாமப்பல் கண்ணனூர் கூற்றும், *சொழு 

தெழுவார்-வினைவள நீ2றெழ நீறணியம்பலவண்'' என்னும் மணிவயாசகப்பெருமான் கூற்றும், 

புகல்வனது பிணிக்குகி தாய் மருஈ்துண்டாந்போல'? என்னும் பேராடிரியர் மேற்கோளுூம், 

அன்னபிறவும் வலியுறு தீதாகிற்கும். 

நுவல் தரும் எம்மமேனோர் மறம் தப அறம் செய் மாண்பினை --(அக்குழந்தைக் கொப்பா 

கச்) சொல்லுன்ற எம் போன்றார் செய் தவரும் பாவங்களெல்லாம் (எங்கள் முபற்சியின்றித் 

தாமாகவே) நீங்கும்வண்ணம் அ௮றத்தினைச் செய்துவருகன்ற நற்குண . நற்செய்கைகளை 

யுடையவனே; 

அறிவு மு.இராச் சிறுகுழக்தைக் ஆ சகோயுற்றவிடத்துச் தாயானவள் அ௮ந்கோயைக் களைய 

வல்ல மருந்தை (அதின் சாரம் தன் முலைப்பால்வழிச் செல்லுமாறு) தானாகவே உண்டுவருசல் 

இயல்பு. மக்கட்பிறப்பினர்க்குப் பகுச்தறிவுண்மையின் அ௮வர்தமக்கெல்லாம் இதுதீது இது 

உன்மை என்று பொதுவாகத் தோன்றப் பெறும். அவரெல்லாம் மலவசப்பட்டுத் சீவினைகளையே 

விழைந்து பலபடி செய்து வருகின்றனர். அத்சகையராகவும் அவர்தம்மையெல்லாம் வெறுத் 

தொதுக்காமல் கருணைகாட்டி அஆண்டுவருவர் என்க. அறிச்இருக்தும் குற்றஞ்செய்வார் இவ்வுல 

கத்கார் என்பது போதர ** நுவறரும்'' என ஒருசொன் மிகுத்துக் கூறினர். பலரும் நுவறரும் 

மற மென்றுங் கடறுப. உலகத்தார் மறக்தப அறஞ்செய்வர் பெரியார் என்பது முன்னர் விளக் 

கப்பட்டது. உலகத்தவரெல்லாம் எவற்றையுக் தத்தம் பயன்கருதியே முயன்றுவருவர். பெரி 

யசோ பிறர்பொருட்டுத் தம்முடலைப் பெரிதும் வருத்திவருவராதலின் ₹₹எம்மனோர் மறந்தப 

வறஞ்செய்'”? என்றனர். இதனை நகிஷ்காமிய தருமமென்ப. அ௮த்தருமமே காமிய தருமத்தினும் 

நெப்புடைத்தாகலின் அறஞ்செய்வோய்'' என்றொழியாது அறஞ்செய் மாண்பினை'' என்ற 
99 னர். மறந்தபவறஞ்செம்'' என்னும் லைப்புமுறை காரணகாரியப் பொருட்டு. *:எம்மனோர் 7.2 

என்பது சம்பொருட்டல்லவென்பதனை விஎக்கவர்தது. **மாண்பினை'' என்றது நிஷ்காமியமா 

கச் செய்யப்படும் செயலையும் அ௮ச்செயலுடைப் பெரியோனையும் சிறப்பிக்கவர்த து; 

காண் தகு சிற்த ஒழுக்கஞ் செறிச்சனை --( நூல்களிலே கூறப்பட்ட ஒழுக்கங்கள் எல்லா 

வற்றையும் எல்லாரும்) காண்டலஎகையானும் அறிந்து இரு்துமாறு சிறப்புற்ற ஒழுக்கம் நிறைந் 

இருக்கப்பெற்றவனே; * 

சா பப் பில ஜன்சர்ா ட் வதி தும் ரரள்டான் இர் டூஆப ம் இல்ம் 7 

சீர தனைய பரிவாரம் சாசமவுக்து-ாப்தம்ச்சிய ஒர ௮௨2௮ ராப 
ஏன்டா. சாசர் டட சஹ ஸ் 



% 

3 தெதிரவைகத். போளி நிரைய ஏ வத ஏந்தல் சவரி சந்தம் 

20 உலகியல் விளக்கம். 

எத்தகைப் பெரியவர்க்கும் மேம்பாடு தருவது இ%ஃதொன்?ற என்பதூஉம் பிறவும் விளக் 

குதற்பொருட்டுக் காண்டகு”? என்றாருமாம். காண்டகு ஒழுக்கம், இறந்த ஒழுக்கம் என்க. 

2€செறிசலாவது உயிர், க த பதும உடல் என்னு மிவற்றினுள் எல்லாம் பூரணம் பெற்றிருத் 

கல். உடுக்கையிழர்தவன்கை”' என்பதுகொண்டு இவ்வுண்மையை அறிக்துகொள்க. அன்றி 

யும் இவ்வாறு கூறுவதுஉம் ஒர் ௮ணியாம். இணி ஒவ்வொருவரிடத்தினும் ஒவ்வோர் ஒழுக்கமே 

சலைரறர் துவருதல் பேரும் பர பான்மை வழச்கமாகவும், இவரிடத்தில் எல்லா ஒழுக்கங்களும் செறி 

_யப் பெற்றன என் 

சிறியன் வறுமையானே- (அறிவாற்றல்களில் சிறுமையுடையேனாகய) எளியேன் 

வறுமையுற்ற காரணத்தானே; 

| வறுமையை ஒரு பொருளாக மதியாமற் செம்மைகொடு வீற்றிருச் சலே ஒருவற்குப் பெரு 

மையாதவின் அவ்வாற்ஈவலில்லாமைபற்றி **எளியேன்'' என் ஜேர். வருதி சப்ப ஈம் ப் 

வறமையானது சீரைக்கெடுத்து அழகினையொடுக்கி மேணியைவாட்டிச் சோம்பலை 

யெழுப்பி உலோபசத்தை மிகச்செய்து இல்லுள்ளும் கலாம்பல விளைத்து அவமானம் அவா முத 

லிபவற்றைக் கொடுத்து மகிழ்ச்சியை எரித்துக் கெட்ட எண்ணங்களை உண்டாக்கித் துன்பத் 

அட்படுத்தி ஒழுக்கக்தை வேரறுத்து எவமையும் பகைப்படுத்தி அன்பினைச் சுருக்கி ஆருயிரின் 

பெரும்பயனைக் கெடுக்குடுமன்ம், _ குடிப்பிறப்பழிக்கும் விழுப்பங்கொல்லும்-பிடித்ச கல்விப் 

பெரும்புணை விடஉ_-காணணிகளையு மாணெழில் சசைக்கும்-பூண்முலை மாதரொடு புறங்கடை 

நிறுத்தும்”, ₹துணிச்தெ ர௬ுடுத்தி-வயிறுகாய் பெரும்பசி யலைத்தற் இரங்க _வெயிலென முனி 

யாது புயலென மடியாது-புறங்கடை. நின்று புன்கண் கூர்ர்து'” என்பன மணிமேகலை; நல் 

னு 

கூடராந்தார்கிஇல்லைச்சுற்றம்'” என்பது இர்தாமணி; ₹:இலம்பாடு நாணுத்தருமென”'' என்பது ஆன் 

றோர் கூற்று. | 

அறிவு எலாம் மாழ்-- அுறிவுமுற்றும் மயங்கப்பெற்று; 

பொறிப்புண ருடம்பிற் ரோன்றியென் னறிவுகெட - நின்ற நல்கூர் மையே” என்பது 

பெருங்குன் நூர்சக்திழார் பாட்டு, ₹5:நீர்மையே யன்றி நிரம்ப வெழுந்ததங் - கூர்மைய மெல்லா 

மொருங்கிழப்பர்--கூர்மையின்-முல்லை யலைக்கு மெயிற்றாய் டதாக படம் - மல்ல லடையப் 
93 பட் டார்'' என்பது காலடி; 

துறை அறிவு இலனாய் துன்பு உற்று ஓழிகுஈன் -( அவ்வறுமையை நீக்குதற்கேற்ற ஒரு) 

வழியை அறிதல் இல்லாதவஞாய்த் துயரம் பொருர்இச் கெடுகன்றேன்; 

வறுமையும் ஒரு பெருங்கடலைப் பொருவுமென்பது போதாத் துறை'' என்றார். தான் 

செய்யவேண்டிய தொழில் பலவற்றுள் ஒன்றேனுஞ் செய்யப் பெறாமையுக் தோன்ற ₹*ஓழிகு 

நன்”? எனனஞுர்; 

ஒருநாள் போக்குமுன் உயிர் அலைக்கன்ெறேன்--(எனது குடும்பத்தைக் காப்பாற்றுந் 

தொழிலிலே) ஒரு காளைச் செலுத்துவதற்கு முன்னே எனது உயிரை மிகவும் வருத்துகஇன் றேன்; 

இதனா லீட்டுர் துன்பம் கூறப்பட்டது. 

மனை குறை மாசு உடை நினைச்தே--என து இல்லாளின் குறையும் அழுக்கும் படைத்த 

உடையின் றன்மையை நினைந்தோ; 

கால நீடிப்பு, அுய்ப்பு மிகுதி, உடுக்கப் போதாமை, அவமான வுண்மை முதலிய பலவுக் 

தோன்றக் குறை”? தராத வனம்? பிறவு மில்லாமை தோன்ற மாசு!” என்றும் : 

கூறினார். ₹₹மாசொடு குறைந்த வுடுக்கையள்'” என்றார் மோசுமீனாரும். 

[ச அன்னோள் கெய்யற்று ஈறும் பேனும் நெருங்க யவற அழுக்குடன் மை ் 

நினைஈ்தே--அ௮ன்னவளின் கெய் பூசுசலிலாமையானே ஈரும் 'இபனும் அடர்ச்து: படத் மகி து 

பொருக்கி பட்டும் கூர்சலின் ரவணன் ரண அள் பபர் 

ள் பூ ்் ட ரீ 4 

ழி ட காரர் நத ஆல் & 4) 0௫ 
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ஈரும் பேனு மிருந்திறை கோடற்கும் அழுக்கு மவிதற்கும் காரணம் கெய்ப்பூச்சில்லாமை 
யென்க௫; 

தனிசு கொள கடுகனர் தம் சொல் நகினைந்தே-- கடனைப் பெறும்பொருட்டு விரைந்து 
வரதவர் (இடித்துரைத்துக் கேட்குங்) கொடுஞ் சொற்களை நினைந்தோ; 

பலதரமூம் வந்து வீட்டிற் காணாமையால் அவன் இருக்குஞ் சமையம் பார்த்துத் தம் வரு 
சையை அவன் உணராத அத்துணை மந்தணமாக விரைக் துவந்தமை கோன்றக் ₹:கடுஇனர்”? 
என்றார். இணித் தமது பொருள் வருங்கொல்லோ என்னு மையமேலீட்டால் அங்கனங்கடுஇனார் 
என்றலுமாம். அவர் வெகுண்டு கூறிய இழிவுரைகளை வாயாற் சொல்லுதலுங் கூடாதென்பார் 
“நினைர்தே”' என்னு கூறிஞர். கைமாற்றுக்கடனாதலின் அங்கனமெல்லாம் இடிச்துரைத்துக் 
கூறினர் என்க. 

படர இன வாடிய பைதல் குழவிகள் --(உணவுகிடைக்கப் பெறாமையினானே ஒறுக்கும்) 
பச வருத்த வாட்டமடைந்த துன்பத்தையுடைய குழஈ்தைகள்; 

உண்ணாவிடில் இரத்தத்தைப் பசியுண்டொழிக்கு மென்பலாசவின் பஇஇன”? என்னார், 
இக்குழநர்சைகளின் அழுகையை குசேலோபாக்கியானம் முதலியவற்றுட் காண்க; 

வாய் அ௮ரற்று என்துளை செவி வால் கினைரச்தே- வாயினாலே (தங்கள் குறைகளைக் கூறிச் 

கொண்டு) அழுகின்ற ஒலியானது எனது துளைபொருக்திய செவியிணிடச்து வந்து வருச் தலை 
நினைந்தோ; 

மஇழ்ஈது கூறுதலே கடையா என்பதுதோன்ற அரற்றென்றொழியாது £லாயரற்று?? 
என்றும், இணியமழலைச் சொற்களைக் கேட்டு மடகிழ்தந்தில்லையே என்பார், *:என்றுளைச்செவி:? 

என்றும், அவர்தம் துன்பத்தை மாற்றற் இயலவில்லையே என்றுருகுகன்றுன் என்பார் வர 

னினைந்தே'' என்றும் கூறினார். வாயரற்று வினைத்தொகையுமாம்; 

பல் நூல் ஆயா பான்மையை நினைந்தே - பல நூல்களையும் ( அவகாசமின்மையால்) 
ஆராய்ந் துபாசகாத தன்மையை கினைந்தோ; 

பன்னூலாயா”' என்றமையாற் சின்னூலாய்க்சமைபெற்றாம். கல்விச் சுவையறிந்தவர் 
வறுமையுற்றிருஈத போழ்கினும் அவர்தம் உள்ளத்து நிலமை இதுவாகுமென்று ஈண்டுக்கூறப் 
ட்ட து 

என் உறு அயரின் ஏற்றம் ஈணிகினைந்தே-- எனக்கு உண்டாகும் துச்கச் தின் அஇகரிப்பை 

மிகவும் நினைந்தோ; 

உருகுவென் கண்டாய் --கெஞ்சமுருகுவேன்; 

கண்டாய்-முன்னிலையசை. 

ஒன்று அல பலவே (யான்படும்பாடு) ஒன்றன்று பலவேயாகும்; 

மூன்னர்ப் பலபடியான துன்பங்களை எடுக்துக்கூறினவன் ₹*இவ்வளவோ இன்னும் 
பலவு”? என்று கூறாமல் **ஒன்றல'' என்ற சிறப்பிலதெனின் அற்றன்்று, என்னை? மேற்கூறிய 
ஒவ்வொன்றினுள்ளும் பலப்பல துன்பங்களும் உண்டென்பது பயத்தலின் என்க, மேலே 

ஒவ்வொன்றாகச் கூறியவற்றிற்கு உள்ளவகைகளை ஏற்ப விரித் துக்கொள்க. 

் ஒரு மறம் அறியேன் --ஒரு பாவத்தையுஞ் செய்தறியேன்; 

ச ..... மனத்தானும் ஒருபாவத்தையும் கருதாதவன் ' என்பது தோன்ற ₹*ஒரு மறமறியேன்” 2 மட அத்தம் இ ப்ள்ங்க ய்து ௮ ன் டசி மனார் கத்யம் 

ப _ ப்பன் சத் அதிகத் ர் டக 
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: இம்மைச் செய்சன யானறிநல்வினை-யும்மைப்பயன் கொலொருசனணி யுழநர்தித்_இருத 

சகுமாமணிக் கொழுகந்துடன் போந்தது!” என்பது கோவலன் கூற்ற அவ்விய செஞ்சத்தா 

ளுக்கமுஞ் செல்லியான்-கேடு கினைச்கப்படும்”” என்பது குறள். இவற்றை ஏற்ப விரித்துக் 

கொள்க. 

ஓவாது இறைவன் . இருவடி அறிவேன் நீக்கமில்லாது (ஒய்வில்லா த) இறைவன் நன் 

மேலான செல்மத்தைத் தருகன்ற அடிச் தணையையே அறிவேன்; 

என்றது சதாகாலமும் இயானித்தலை. ஓவாது என்றமையால் ஒவுசலும் பெற்றாம். அவ் 

ஒவுதிலை அடிஃகொருமறை நீக்தவருகின் ரன் என்றற்கண்றே ஒவாது என்று கூறப்பட்டது, 

இணி கோவாது எனக்கண்ணழித்து மேற்கூறியவற்றால் மன சோவப் பெறாது இறைவனடியை 

யள்ளிவருகின்றேன் எனப்பொருள் காடின் அவ்வுரை முற்கூறிய கூற்றுக்களோடு முரணுமென 

விடுக்க.  “தாதிமன நீர்க்குடத்ததான்'' என்பது போலக் கடவுட் பத்தியினழுவா இருது 

வந்தனன் என்க. இதனான் மனத்தூய்மை கூறப்பட்டது. 

இறைவனடி த்தாட் சென்றும் பத்திமை. குறைவின்றிக் கொடுவரு மர்தணன் வறுமை 

நிறைவொடு ஈலிதரு கேர்மைகண்டம்மை பிறைமுடிப்பிரானைப் பெரியாயிவற்குச் திறுபொரு 

ளேனும் தஇிருவுளங்கொடு கொடுத்துறு அயர்களைதலும்முறையன்றோவெனும் கூற்றிற் இணங் 

இய சோனு மருள் கொடு மாற்றுயர் பொன் பல மதிலகத்து வலம்வரூஉம் ௮ர்சணன் முன்பு 

பரப்பிலைச்சனனே வலம் வரூஉம் அக்தணனாண்டு வருமுழீஇ மூடுகண்்ணோடு முன்னி ஈடித் 

சவ்வழி யோடியகன்றன னென்பவாகலின் இப்பிறவியிலே சாம் நன்மை புரிந்து வரினும் முற் 

பிறப்பிற்செய்த பாவத்திற் கேற்ற பயனே நுகர்தற்கமைக் து வருமென்க. 

செய்பு சேர் இல்லேன்--(இம் மிடியைப் போக்குதற்குரிய) செயல் யாதொன்று 

மறிகிலேன்; 

| நீயே அசனைச் சொல்லி என்னை ஆட்கோடல் வேண்டுமென்பது குறிப்பு. 

காத்து அருள்க என்ற எண் பார்த்து அருள் பெரியோன் (எனது மிடியைக் களை) 

காப்பாஜ்றி அருள்க என்று குறையிரஈத என்னைத் இருசோக்கருளிய பெருமையுடையோன்) 

[ பிற்றைஞான்று வருதி பெருமான்றனை விணையிற்றென ற்கு ஈண்டுயம்புவ லென் 

றனன் | பெருமான் த(ன்)னை வினா௮ய் இற்று என கிற்கு ஈன்கு பிற்றை ஞான்று இயம்புவல் 

வருதி என்றனன் --ஈமது பெருமை வாய்ந்த இறைவனை (ஈற்குண ஈற்செய்கைகளையுடைய 

நினக்கு இவ்வகைத்தாகிய துன்பங்கள் வருதற்குக் காரண மென்னவென்று) வினாவி (அவ்வினா 

வுக்கு அவன் கூ௰ம் விடையை) இதுவென்று நினக்கு ஏற்குமாறு நன்றாக அடுத்தராளைக்குரைப் 

பேன்) நீ நின் இல்லத்திற்குச் சென்று) வருவாயாக என்றனன்; 

[ஈற்றுறை பெற்றோ னென்ன வடியேனுஞ் சென்றனன் | அடியேனும் ஈல்துறை பெற் 

ஜோன் என்ன சென்றனன் --அப்பொியோனுக்கு அடிமைத்தொழில் பூண்ட யானும் (காற்று 

மழை இருள் முதவி.பவற்றால் கலம் கலக்கப்பட்டவன் இறங்குதற்கேற்ற ஒரு) ஈல்ல துறையைக் 

கண்டாற்போல (மகிழ்ந்து எனது இல்லத் இற்குச் சென்றேனா௫ 

இசாவினை அரிதில் செலுத் தி-- இராப்பொழுதினை மிச்ச அரிதாகச் கழித்து) 

“மன்றலச்தோளான் வாய்ப்பிறப்பைகீ கேட்டுவப்பஎன்று விடியுங கொலிவ் விரவு” 

என்றாற் போலப் பெரியோனருளிச் செய்யும் விடை கேட்பானுற்ற வேட்கையானது மீது 

தலின் இரவினை அரிதில்”” என்றும், அவ்விரவு ௩டி த்திருந்ததேயன்றித் தானாகப் போகவில்லை 

என்பது தோன்றச் செலுத்தி!” என்றும் கூறினார். இவ்வுண்மையை மெய்ப்பாட்டியலானும் 

அனுபவத்தாலும் கண்டு கொள்க. 

௮ ஈன்றி தரும் பெரியோன் தன் அடி ஈணுகுபு-- இதுகாறும் இதுதான் றுறை யென்று 

எவருங் கூறாத அதனை நாளைக்குத் தாம் கூறுவதாகச் சொல்லியனுப்பிய) அந்த நன்மையைத் 

தருன்ற பெரியோனுடைய திருவடிகளை அடை; | 
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பெரி2 பான பெருமையும் தனது சிறுமையும் தோன்றப். பெரியோனை ஈணுகுபு 

ஏன்னாது பெரியோன் றண்னடி நகணுகுபு'' என்றார். பெரியோனுடைய தகைமைக்குரித்தா 

கிய அடியென்றும் பொருள் பண்ணலாம். 

ஒன்றிய உரையொடு உள்குபு வணங்க பொருச்திய துதியோடு மனத்தானினைந்து 

வணங்கி; 

உள்ளியது வேறன்று உரைக்கப்பட்ட அதுவே என்று தோன்ற “ஒன்றிய உரையோ 

டுள்குபு'” என்றார். உள்ளொன்றுவைத்துப் புறம்பொன்று கூறிலன் என்றபடி; உரையே 

முதற்கண் பிழர்ச்குப் புலப்பட அவ்வழியானே உள்ளத்தையும் பிறவற்றையும் அறிதல் கூடுமா 

தலின் ௮அஙஙனக கூறினாரென்பாருமூளர். 

வாய் சை பொத்தி--(அவ்வாறு வணங்இய யான் எனது) வாயைக் கையினால் மூடி) 

வாளா இருக்கும் என் சும்மா இருக்கின்ற என்னை) 

அப்பெரியோன் கூறப்2பாகின்ற விடையை எதிர்கோக்கிக்கொண்டே இரத மனமானது 

சிறிது ௮டஙஇியிருச்சது என்சு. 

| தாய்கிக சன்பொடு தன்னிக ரில்லோன்) சன் கிகர் இல்லோன் தாய் நிகர் அ௮ன்பொடு-- 

சனக்கு ஒப்பாரில்லாச அப்பெரியோன் தாயை ஓக்த அன்புடனே; 

:மபற்ரதாயினுமாயின செய்யும்” என்பவாகலின் **தாய்கிக ரன்பொடு”' என்றார். இவ் 

வன்பு அருள்காரணமாகப் பிறர்சமை காண்க, ௮ன்பே அருளைப் பிறப்பிக்கும் பின்னர் ௮வ் 

வருஞம அன்பினைக் தோற்றுவிக்கும். போன் என்னும் உலகவழக்கம் இக்கருத்துப்பற்றியதே 

என்ப. : ் 

ஐய ( என்னை) அப்பனே என்று விளித் து; 

நிற்கு அமை பொருள் அறையில் சிறி2௪--சினக்கு (முற்பிறப்பிற் செய்த நல்வினைப் 

பயனாலே) அமைந்து சோற்பாலகாகிய பொருள் (இவ்வளவிற்றென்று கூறவேண்டில். மிகச்) 

சிழ்றணையளவுடை சீதாகும்; 

அறிவுடை யோன் கைப்பட்ட சிெறெபொருளும் மிசகப்பெரும்பொருளாகும் என்பது 

குறிப்பு. *அறையின்'' என்றது அதனை வலியுறிச்திற்று, சிறுபொருள் என்று கூறக்கேட்டுன் 

அவன் வருக்துவன்கொல்லோ என்று கருதி அறையின்” என்றார் என்றுங கூறுப, இக் 

குறிப்பை வெளிப்படையாகக்காட்டி முதற்கூறிய எண்ணத்தைப் புலப்படுக் இனான் எனின் மாற் 

கூறிய உரைக்குப் பொருர்துதவின் ௮ல்வரை இறப்புடைச்தென்க. 

[வா மிள அயா | லாம் காள் ஏ ஓ நீட்ரித்து--உனது ஆயுளோ நீண்டிருக்கின்ற து; 

அசலின்--அது காரணச்தானே; 

மன்பதை உயிர்க்குயிர் ௮ய மாட்டியன் -மக்கட்பரப்பினர்தம் உயிர்க்குயிராய மாட்டு 

மையடை ப இறைவன்) 

மன்பதை என்றா. மேனும் எல்லாச் சீவராசிகளையும் கொள்க, மற்றையவுயிர்களினும் 

இருக்கின்றான் எனினும் அவற்றிற்கெல்லாம் மனமென்னும் அறிவு இல்லையாகலின் அவ்வறி 

வுடைய மன்பதையுயிர்மாட்டு மாட்சிுமைகொண்டு வீற்றிருக்கின்றான் என்க. ஓவ்வொரு 

வகைப் பொருள்களினும் உயர்ச்வொய்க்தவற்றள்ளே இறைவனது சைதன்யம் உண்டென்பதை 

உருத்திரம் சீதை முதலியன ஈன்கு புலப்படுத் தாகிற்கும். 

அ௮ன்னணம் அளித்தனன் என்றறைக்இிசினோன் - (நீ கூறிய) ௮ல்வகையாகக் காப்பாற்றி 

வருனெ்ருன் என்று கூறினான்; 

இறு பொருளை உயிர்வாழ்தற்குரிமையாக்கி நீண்டகாலத்திற்கேற்பப் பகுத்து தவி வருகின் 

“ருன், இறைவன் என்க. அளித்தல் கொடுத்தற்கும் போற்றுவதற்கும் பொருத்தப்படுதலுங் 
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கூடும். மூற்பவத்திற்செய்த ஈல்வினைக்குரிய பயனை எல்லாம் அயடசாலதக்திலே ஒரு இறிது 

காலத்துட்டுய்ப்பவர் பிர்திவருசகாலமெல்லாம் ஏதர்களாஇ புழல்வர் என்பதுமறைபொஇபுண்மை. 

எனல் செவி ஏற்நனென் --என்று அப்பெரி 3.பான் கூறியசைச் செலியினிடமாச ஏற்றுக் 

கொண்டேன்; (கொண்ட யாண்;) 

என்ரனமினென்றலும்'” என்பர் கம்ப நாடரும். 

எரஈ்தாய்-- எந்தையே; 

| எற்கமை யனை சப் பொருளையுமருள்செய்தச்சால்] அமை அணைத்து பொருளையும் 

எற்கு அருள் செய்சச்சால்--(எனது முற்பிறப்பின் ஈல்வினைப்படியே) அமைர்துள்ள இத 
பொருள் முழுவசையும் (ஒருங்கே) எனக்குத் தர் தூவிட்டால்; 

ஒரு . காள் மடழ் கொடு கழிப்பி செல்குவல் - ஒருகாளையாவ து சர்தோஷச் துடண் 

செலுத்இி உயிரை விடு2வண்; 

வருச்தமாற்றுப் பலராள் வாழ்தல்னும் ம௫ழ்ச்சியோ டொருகாளைக்கிரு் த இறச்தற் 
டப பூ ன் (8 க து ப 

ஈன்றென்றனன் ஏன்சு. 

| பெரும ஈன்றதுவே| பெரும அது ஈன்று--பெருமாெ அவ்வாறு அருளிச் செய் 
வதுமிவ ஈல்லதொருகாரியமாகும்; 

பேணி அருள்க என்றேன் -- விருப்பங்கொண்டு ( பான் கூறியபடி ) அருளிச்செய் பாயாக 
என்று கூறினேன்; 

இதையும் இறை அடிச்சு இயம்புவல் செல்கென கூறிய இம்மாற்றத்தையும் இறை 
வன் இருவடித் துணைக்கு விண்ணப்பஞ் செய்வேன் (ரீ கினது இல்லத் இற்குச்) சென்று (காளைக்கு 
இங்கே வருவாயாக) என்று ௮ப்பெரியோன் கூற) 

| சென்று 0-௬-ஃலிற் சேர்படி தொழுதேன் | செருவில் சென்று அடி. சேர்பு சொழு 
தேன் மேற்க் இனத்தைப்போலச் சென் றவனாகி அப்பெரியோனது இருவடி யைப் பொருக்இ 

ட்டு ப 
வணங்கின ன : 

இராவினை அரிதிற் கழித்து என்றற்றொடச்சத்தனவற்றை அடக்குவதற்கு செருஈவில் 
என ர். இல் ஒப்புக்குறித் து ஈன்றது. செல்லுகலே சுக்கியமாயிருத்தவின் இராவினை க் 
கழி/தச்தற்கும் பிறவற்றிற்கும் பெரிதும் வருச்கினன் என்பது கோன்ற கெருகவிற் சென்ரு” 
ஏன்னாது *சென்ம: கெருஈவில்””? எண்டும், பழக்கமிகுதியானும் பயண் மிகுதியானும் செருக 
லிணும் பத்திமிகுதி ப ணவப்க அற் என பார் ₹மீசர்படி”” என்றுவ் கூறினார். அடிசேர்கல் இண் 
றைககும் ஓக்குமாயினும் ஒன்றியசன்மை கேற்றையினும் அஇகப்பட்டமை கோன்ற அடிசேோ 
என்னாது சேர்படி என்றார். இசனை வலிபுறுத்த ிதாழுத வெளிய னை”? ,ஏண்று பின்னரும் 
வழிமொழிவர். 

ட் தொழுக எளியளை அணைகோக்கு அருளி--௮அவ்வாறு வணங்கிய எளிமைத்தன்மை 
யுடைய என்னை இரண்டு விழிகளானும் (கருணைகூர்ச்ு) பார்த்தருளி; 

எழுக என எழுப்பி எழுக என்று எழுப்பி; 

எளிமைத்கன்மை தொழுதலினானே பெறப்பட்டமையின் ிதாழுச வெளியனை'? என் 
௮ம், எழுக என்றது அவன் செவிக்கு உணர்ச்யெண்டாச்சவில்லை என்ப அபற்றி ஏழமுகென 
வெழுப்பி£” என்றும் கூறினார். துணை கோக்கு என்பது அவன்றன் எளிமை நீங்குவதற்குத் 
அணையாகி கின்ற நோக்கமுமாம். வெளியன் எனப் பிரித்து அகத் தட் செல்லற்கு மூரிமை 
யில்லாச என்னை என்றும் கூறுப, இவ்வாறே இரு பொருள் படுமாறு வணங்கவெளிவக்த 
விது” எனக் கம்பகாடரும் கூறுவர். 

இன் அமுத தெளீஇ--இனிய அமுது போன்ற வார்த்சைகளைச் கூறி; 
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அவனுக்கு உணர்ச்சிஐயயும் காரிய பலசசையும் அன்ன பிறவற்றையம் தருதலிண் 
£ னைனமது” என்று கூறிஞ். 

நூறு பதிது அடுக்கிய ஏற்றம் மிகும் பொன் அளித த நூற்றைப் பத்சாக அடுக்இ.ப திலைசிறச்த பொன் காணயங்களை எனக்குத் தந்தரு.ரி; - 
் 6 நூற்றுப்பத் து? என் யி ௫ [அ டம் ச இ ப் ப் 1) [0 நு டட றஅ ஆயாரச தை, நூறறுபபசக தடுகஇய நாட்டத்து என்பது 

பாட்டு. பொன் காணயங்களிலே பலவகை இருத்தலின் “ஏழற்றமிகும் பொன்”? எண்று பிரித்துக் 
காட்டினர். ஏற்றமிகும் பொன் நூற்றுப்பதி ௮ எனினும் நாற்றுப்பச்து ஏற்றமிகும் பொன் என் 
பதற்கு ஆயிரமாற்றுப் பொன்னெனப் பொருள்கொள்ளினும் இவ்வளவளிக்சப்பெற்றன என்று செ.ரிசம் கஇடமின்மையின் அவையெல்லாம் போலியுரை யாகு மெண்சு, 

௪.௫ என விரித்தான் செல்வாயாக ஏன்று என்னை அனுப்பினான்; 
௮ப் பெரி? பான் சனது வறுமையை நீக்கியகையும் அவன்றன். க நணைப் பெருக்களை 

யும் நினைக் தர௫ ஒன்றஞ் செய்பா இரு$தமை தோன்ற “ப மிண்விடுச் சான்? என்னார். 
எ௫ிய யானும்--(செல்கென அப்பெரியோன் பணிக்தவாமீற எனது இல்லத்திற்குச்) 

மன்ற யானும்; 

௮ப்சபெரி2பானைப் பிரிஈற்கு மனமில் லாரும் ஈ)௦ தோன்றப் பின்னரும் “ஏஇய 
யானும்” என்றார். இணி வேற்றுத் மிசாழிலைக் காட்ற்கு* செல்லுதலுமாம். 

ெிமியார் வம்மின் - (செயற்கரிய இயம இியமமகளாஇப எண்வகை யோச வுறுப்புக் 
களைச் செய்து கைவரப்பெழ்றமையாம?ீன பெருமை எய்ய) துறவிசளே வருவீர்களாக: 

செயற்கரிய செப்வர் பெரியோர்”? என்பு குறள். ஈண்டும் பெருமை என்பது பகுதி யாக மின்றமை கண்டுகொள்க “உறக் துணையசோ ராலம்வித் தீண்டி_யிறப்ப நிழற்பயக் 
தா௮ங்கறப்பயனும்-தான்சிறி காயினும் கக்கார்கைப் பட் _க்கால்-வான்ிறிதாய்ப் போர்திது 
விடும்'” என்பது சாலு; பார்ச்செ.இர்-விபர்தவர் வெருச்மிமாள விசம். 0. ங்ிடைனுயர்க் 
தர்மச் குசவிய யசவி பொட்பவே”? என்பஇராமாவதாரம்; தெள்ளிய வாலின் றுபழச் தொரு 
விசை செண்ணீர்ச்சபத்துச்.............. கிழலா கும்மே'' என்பது நறுநிகொாகை. இனைத் துணைக் தென்ப தொன்றி றலை விருக்இன்_றுணைச் துணை வேள்விப் பயன்? என்பது குறள், இவற்றை௮பல்லாம் க௫ு.இ.ப் பெரியோர் வம்மின்?” என தசற்கண் கூறப்பட்டது. 

பீடுத.பிழ் ஆய்தற்கு உரியோர் வம்மின்-- பெருமை பொருச்திய தமிழ்ப்பனுவல்களை 
ஆசா.ப்ச்சி செய்தற் குரிமையடையோராஇய புலவர்களே வருவீர்களாச௫; 

ஞானசசைப் பெறுதற்குச் சாரணமாஇ இற்கும் அறிவு சல்வி.பி னும் சிறக்ச எய்தப் பெறு 
தலின், ௮4 கலவியடைப் புலவரைப் பெரியோர்க்கடுப்பம கூறினார். பிற மொழிகளைப் பிறர் 
எல்லாம் கண்ணை இமைகாத்தல் போலக் காதீது வரவும் தமிம் மொழியோ ஒருவரானும் ஒரு 
வாற்றானும் உசவிபுரியப்படா திருக் தும் பிற மொழிகளுக் கெல்லாம் தலை?ிறந்து அழியாச் திறப் 
புற்றுக் கன்னிச் சமிழ் எனப் பல ரம் புசழ்தற் கேதுவாகி கிற்றலின் “பீடுதமிழ்”? எனப்பட்ட து. 
இச் செயல் கிகழ்க்க து தமிழ்சாடென்பதாஉம், இது பி௦ சாட்டிற்கு வாய்க்திவ தென்பதூஉம் 
அறிவிச்தற்குப் “பீடுதமிழ்??- என்று கூறினார் என்பாரு முளர். ஆயின் பீடுசமிழ்ப் பெரியோர் 
என வேண்டாவோ வெனில் வேண்டா. என்னை? அவர் பாஷாபாசதீஇனையம் விலச்யெவ 
சாசலின் என்க. இதனைக் “கல்வியென்னு மல்லவிழ் பிழைச்தும்'” என்னும் சான்றோர் வாக்கு 
வலியுறுத்தல் காண்க, 

ஊழ் பட உறுத்த வறியோர் வம்மின் -முரணுற்ற பசயானது வருச சலினானே வறுமை 
யற்றவர்களே வருவீர்களாக; 

செல்வர் சமக்குப் போதிய பூ. உண்டாகவில்லையே என்று அதனை வளர்க்க விரும்புவர் 
என்பதும், வறிஞரோ அதனை ஈணி வெறுப்பா என்பதும் போதர ஊழ்ப'? என்றும், அப்ப 
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யான் உறுவிச்சப்படட வறமை என்பார் *உறுத்தவறியோர்'' என்றுங கூறினார். உள்ள பொரு: 

ளெல்லாம் ஈட்டத்திற்கு விற்றுத் தொலைத்தல் பசி காரணமாதலின் ₹உழ்பசி யுறுத்த வறியோர்:* 

எனப்பட்டது. உறுத்தலுச்குள்ள பொருள்களாகிய உண்டாக்கல், உறுவித்தல், எற்படுத்தல், 

ஒற்று தல், சேர்த்தல், தாக்கல், காட்டல், பினைப்பித்தல், பயத்தல், வருத்தல் என்றற் றஜொடக்கத் 

தனவற்றை ஈண்டேற்குமாறு புணர்த்தினமை ஆராயற்பாற்றே. இனி ஊழ் தியூழூமாம். 

வம்மின் என கூஉய் வருவீர்கள் என்று கூப்பிட்டு) 

சனித்சணியே ஒருதரம் அழைக்கப்பட்ட மேற்கூறிய வகையினரைப் பொதுப்படப் 

பின்னுமொருமுறை ஈண்டு விளித்சமையால் இவ்விரு முறை அமைச்சனனாயிற்று, அடுக்குக் 

குறிப்பித்ச வழியாக அவனது வேட்கையையும் மரணத்தின் சமீபத்தையும் உணர்த் இினாராயிந்று.. 

இவனை ஈம்பி ஒருவரும் வசாமைகருஇ வெறுக்காமல் ௮மைத்தனன் என்பதை யுணாத்தற்குக் 

தலப் என்றளபெடுத்சது. 

எல்லார்சம்மையும் இணிதஇன் அருத்தி--வர்த எல்லார் தங்களையும் இனிசாக உண்ணும். 

படி உபசரித்து உண்பித்து; 

இனிதின் அருத்தல் என்றது இனிய முூசாய் இனியன கூறி இன்சுவை உணவினை 

ஏற்குமாறு அவர்களையெல்லாம் உண்பித்ததை. வித்து மிடல்வேண்டுங் கொல்லோ விருக் 

சோம்பி_மிச்சின் மிசைவான் புலம்'' என்பவாகலின் அவரை உண்பித்தான் என்௧. 

ஈல்லாள் தண்டுனாடு சேயரொடு--ஈன்மையமைர்தவளாகிய என் மனைவியோடும் குழஈ 

தைகளோடும்; 

இவ்வரிசை காரண காரியப்பொருட்டு. *ஈல்லாடன்னொடு'' என்றமைக் கேற்ப நற்சேயர் 

சம்மொடும் எனக் கூட்டிப் பொருளுரைத்துக்கொள்க. தக்கார் தசவில ரென்ப தவரவ-ரெச் 

சத்தாற் காணப்படும்'” ஆதலின் என்க. 

[ஈன் மகிழ் தலைத்தலை சிறப்ப] தலைத்தலை ஈல் மஏழ் சிறப்ப--ஒவ்வொருவரிடத்தும் 

நல்ல மகிழ்ச்சி சிறஈ த விளங்க) 

தன் மரணத்தையும் மறந்து விட்டான், பிறர்க்கும் இமமறையைக கூறிலன் என்பது 

குறிப்பு. இப்பொருள் எவ்வாறு இடைத்ததென்று மனைவி வினாவியதாகக் கூறப்படாமையின் 

அவளாது கற்பு மேம்பாட்டையும் கூறினாராயிற்று. 

எம் இல் இருக்து ஆங்கு அகடு குறைவு அகற்றிய பின்னர்: எம்முடைய இல்லச் இன் 

கண்ணே யிருந்து லயிற்்நக்குறைவுபாட்டை நீக்கிய பின்னர்) 

எல்லாரும் ஒருஙகே வீட்டிலிருச். து உண்டற்கு இதுகாறும் சமயம் வாய்க்கவில்லை என் 

பதும் குறிப்பு. எம்மில்” என்றதனால் மனைவி மக்களையும் ஒருப்படுத்து அவர்களுக்கும் ௮ 

பங்குடைக்தெனக் காட்டினான். 

என் மனையை பேணுபு சோக்கி- எனது மனைவியை விருப்பத்தோடு பார்த்து) 

| இன்றொடென் வாழ்வு நிறைவே றிற்றென் னாய்தொடி ஈல்லா யென்னுமுன் | என் ஆய் 

தொடி நல்லாய் என் வாழ்வு இன்றொடு சிறைவேறிற்று என்னுமுன்--எனது ஆராய்ந்த வளையல் 

௧ அணிர்த ஈன்மையமைந்தவளே என்னுடைய உயிர் வாழ்க்கை இன்றையோடு முற்றுப்பெற் 

றது என்று கூறிய அவ்வளவிலே; 

சனக்குரிமை யுண்டென்பது தோன்ற ₹*ஏன்'' என்றும், பாணிக்செொசணஞ்செய்தமை 

தோன்ற ஆய் தொடி” என்றும், அழகும் குணமும் நிறைந்து நிலைபெற்றமை தோன்ற ₹6ஈல் 

லாய்” என்றுங் கூறினார். கரட் 

இருவேம் சண்ணீர் மறைத்தலின்-- இருவருமாகிய எங்கள் கண்களினணின்றும் துன்பச் 

தால்வந்த நீசானது சண்ணெளியை மறைச்சு காணத்தானே) 
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ஒருவர்க்கொருவரை சாணோம் ஆனெம்-- ஒருவர் தமக்கு மற்றொருவரைக் காணற்கயே 
லாது போயினேம்; 

என்றது கண்ணீர் மறைத்தபொழமுஅ இ இருவரும் துன்ப (மிகுஒயொால் மூகக் இருப்பினர், 
அன்றேல் வெவ்வேறிடஞ் சென்றனர் என்றவாறு. 

காட்டு சிருர் தமை-- அழகும் அறிவும் சான்ற சிறவர் தங்களை; 

உச்சி மோப்பு உணர்ச்து-- உச்சியை. மோக்து (அசனால் நிகழப்பெறும் இன்பத்தை) 

அறிக து; 

குழர்தைகளைக் சண்டவுடனே எல்லாச் துன்பங்களும் பெற்றார்க்கு நீங்குதல் இயல்பா 
யிருஈதும் இவன் படும் துன்பமோ இதனானும் நீங்கப்பெறா த ௮த்துணைக் கொடுமை வாய்ந்தது. 
என்று குறிப்பித்தார் என்க, 

உள்ளம் குளிர்ப்ப முத்தம் இட்டு -- மனங்குளிரும்படி (அக்குழந்சைகளை ) முத்தமிட்டு; 

[ஒருவி யூம் முறை யெனச் கெளிக்து| ௨எழ் முறை என தெளிர்து ஒருவி-- பழைய 
உளழின் முறைமை இது என அறிர்ச காரணத்சானே (அச் ளொர்சளை) நீச்ச; 

ஊம் முறை எனத் கெளிதல் அகச்கிலாகலின் “ஒருவி'” என முற்கூறப்பட்டத. முத் 
த.த்தாலுண்டாகும் மூழ்ச்சியைப் பிறச்தகாண்முசலாகக் சண்டறியாச் சிரர்க்கு இன்பம் தலை 
சிறச்சலின் அவர்கள் இவனிடம் மேன்மேலும் இனிமையுற வரவும் அவ்வருகையை உளழ் மறை 
என ஒதுக்கிளுன் என்பது கோன்ற **ஒருலி'” என்றும், ஒருவுதலுக்கும் தெளிசலுக்கும் காரண 
மாக இருப்பது ஊழ் முறை என்று செளிசலே யாகலின் அவற்றினிடையிலே கூறப்பட்ட த. 

[களைக் கிறைவ னற்நிரு வடிகிழ லென்னுறு அணையென் றெண்ணி] இறைவன் இரு 
அடி. கிழல் சாளைக்கு என் உறுதுணை என்று எண்ணி-- இறைவனது ஈன்மை அமைச்ச இருவடி. 

சிழலே சாளைக்கு எனக்கு உற்ற துணையாகுமென்று ௧௬௨௫; 

தனக்கு உறு இ பயக்குச்தஇினம் காளைக்கென்பது அவன் மனசிழ் கஇடச்சலின் நாளைக்கு! ? 
என்றும், ௮வ் விறுஇக்குத் அணையாயிருப்பவனண் இறைவனாசதவின் *6இறைவன்”? என்றும், இல் 

விறைவன் இருவடியே சனக்கு ஒப்பற்ற ஈன்மை முரயப்சலின் ஈல்'” என்றும், அச்ஈன்மைதரும் 

செல்வம், பிற செல்வங்களாற் பெறப்படும் ஈன்மை மீபோலாது அழியாவின்பத்௪ச் சருவதசொண்் 

ராகலின் “இரு”? என்றும், அது இருவடியிடச்சுசாகலின் 6அடி'” என்றும், அவ்வடியே உலக வெப் 
பத்திலுமன்று வெதும்பினார் சமக்கெலலாம் சண்ணிய கிழலைக் தக்தாளுதலின் “நிழல்”? என் 

றம, ௮து தனக்கு உற்றதுணேயாதலவின் என்னுறுதுணை'' என்றும், இவ்வாறு கருதுசலே 

பாப் ஞானமாகு மாதலின் என்று” என்றும் சொற்றனனா சும் கூறினார். 

ஆங்கு எவற்றையும் பொருள் செய்கி கிலனாய்-- அவ்விடத்தி?லயுள்ள டப்ப. ஒரு 

டொருளென மதஇத்தலைச் செய்யேனா௫; 

எவற்றையம் என்பது கல்வி, சேல்வம், முதலிய பலவற்றையும் அடக்கும். 

| பொருவி லோனடி தெருள் கொள வளத்திழ் சேர்ச் திருக்ம்கனே | உளத்இல் தெருள் 

கொள பொருவு இ(ல்)லோன் அடி சேர்ச் ஏ நருக்தேன்--எனது உள்ள த்தின்சண்ணே செெளிவு 

உண்டாக ஒப்பில்லாத இறைவனது இருவடியைப் பொருச்திவைச் இருக்சேன் ; 

உலக மாயை அடிக்கடிவ? துறுத்துதலின் ௮வற்றையபெயலாம் ௮ல்வப் பொழுதே நீக்கிக் 
கொண்டு இறைவனடித்துணை ஒன்றனையே சேர்த்து வைச்்திருர்தேன் என்றனன். பொருள் 
கோளுக்குள்ள முறைமை வெளிப்படையாக இருத்தலின் விரித் லெம். 

காலையும் வக்சன்று--மறகாட் காலையும் வர்க து; 

சூரியனாலே அக்காலை வரப்பெறுதலின் வர்சன்ற”” என்றும, தன்னால் இனி அறிய 
முடியாதென்றிறார். 2 சாலையாசலின் தாலையும்'”. என் இங் கூறினார்... ல் 



34 உலூயல் விளக்கம். 

உயிர் செல காண்கிலென்-என் உயிரானது உடலைவிட்டு நீங்குகலைக காணேனாகி; 

உயிர்த்தருஈ் சமையின் அங்ஙனங் கூறினான் என்க, 

துயில் எழுஈ்து கோக்குழி--படுக்கையினின் நுமெழுர் ௪ பார்த்தபொழுது; 

இவன் துயின்றனஞைகப் பிறர் கினைப்பார் என்னும் இயல்பு கருஇத் ₹:துயிலெழுர்து”' 

என்றார். இவன் துயிலவில்லை என்பதற்கும் ₹பொருவிலோனடி தெருள்கொள வளத்ீதிற் 

சேர்த்திருந்தகேனே”” என்பது போதிய சான்றாம். ₹:துயில்'' ஆகுபெபராய்ப் படுக்கையை 

உணர்த்தி நின்ற. 

முன்னாள் கொலைச்சிய பொன்னும் காண்குபு புதுமை பெறீஇ- முகல் காளிலே செல 

லிடப்பட்ட பொன்னையும் கண்டு வியப்புற்று; 

உயிரும் போகவில்லை பொருளும் அழியவில்லை எனவரும் வியப்பி ணீட்சி தோன்றப் 

£ெபெநீஇ'' என்றளபெடுத்த து. 

என் உயிர் ௮ன்ன இனியோற்கு இயம்பிமனன்-எனது உயிரை ஓத்த இனிமையை 

யடைய அப்பெரியோற்கு (ச்சென்று இய்வரலாற்றை) ச்சொன்னேனாக; 

அருமைபும் இனிமையும் ஆசரிப்பும என்ற பதமும் அன்னபிறவும் தோன்றப் பெரி 

யோனை இங்கனம் கூறினன் என்க, 

அன்னோன் ஒன்றம் ௮றைகிலனாகி-கிஃழ்க்த செய்தியைக்கேட்ட அப்பெரியோன் 

விடை ஒன் மங் கூர தவா; 

அமழ்ர்ச பேரறிவு மாராய்ச்சியு முடையோனாதலின் விரைர்து விடையிற த்திலனென்௧, 

[என்னைப் பின்டை காலைவரற் கேவினன் |] பின்னாள் காலை வரற்கு என்னை ஏவினன் -- 

அடுச்சசாட் சாலையிலே சதன்னைவச் து சாணுமாறு பணிதச்கனன்; 

|பானுஞ் சென்றாங் கவனடி மீடா] யானும் அங்கு சென்று அவன் அடி. மீள் சுர எளி 

யேனும் இல்லச்திற்குச் சென்று பின்னர் அப்பெரி3யோன் தஇிருவடியிலே மீண்டும் வரது 

பொருக்த; | 

வீட்டிலே இராவினைக் கழிச்சு வருந்திய செயலை *₹ஆங்கு'' என்பது உணர்த் இற்று. 

சென்முங்கு-முன்னர்ச் சென்றாற்போல என்பாருமுளர். 

[ என்னை மன் பெரியோ னினிதின்முக கோக்கி| பெரியோன் மன் இனிதின் என்னை 

மூகம் கோக்--௮ப்பெரியோன் மிச்ச இனிமையுடன் எளியேனைப் பார்த்து; 

ஈன்னர் செய்து ஈலன் பெற்றானாதலின் *என்னைமன் பெரியோ ஸணினிதின்முக கோக்க”? 

எண்ணார், | 

பிறவற்றையம் ஏற்ற பெற்றி விரித்துரைத்துக்கொள்க. மேலனவற்றிற்கும் இஃ 

தொக்கும். 

[செருக னீயே கின்னுறு பொருளை யொருங்குண் கலையே] நெருகல் கின்னுறு பொருளை 

ஒருங்கு நீயே உண்கலை--2ஈற்றைச் இனம் கினக்குற்றதென்று கொடுக்கப்பட்ட பொருளை ஞுற்றி 

லும் நீயே உண்டாயல்லை; 

பலரும் உண்டாரென்க. 

உவன் தொழில் அற்றிவரூம் கடன் பூண்டனை-- இறைவனது தொழிலாகிய உலககி 

சாப்பைச் செய்துவரும் கட்மையை விசதமாகப் பூண்டுகொண்டாய்; 

ஆற்றியென்னாது ஆற்றிவருங்கடமை என்றார், மேன்மேலும் அவ்வாறே செய்யும்படி 

வலிய ற த்தற் கெண்சு, ் 

நீ முழிச்சு தாகம் நின் பொறுப்பு ஆகாது என்றனன் - (சேற்றைத் இனத்திலே) நீ செல 

வழித்த பிபாருளும் சின்னுடைய பொறையாசமாட்டாது என்று கூறி என்னை அனுப்பினான்) 
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இறைவன்றொழிலாற்றினமையின் அங்கனம் கூறினானென்ச௪. 

யானும் சென்னல் போல நிகழ்தீஇி-யானும் நேற்றுச் செய்ததபோலவே செய்து; 

பலரையம் ஈன்கு அருத்திவருகலை ஈண்ணினேன்--பல்லோரையும் ஈன்றாக உண்பித்து 

வருந்தொழிலிலே பொருக்தினேன்; 

ஒன்றிய அறம் செய் உணர்வு உடையோரே- பொருந்திய தருமத்தைச் செய்தலிலே 
உணர்ச்சியடைய பெரியோரே) 

உணர்வடையோசே-ஈண்ணினேன் என்க. 

(4) அவிற் களித்த சிறுநெல் பெருகிய 
வாறது காட்டி. மாமனைக் இழத்தியொ 

டுரையாடு மாபி னறன்வலி யுறுத்தல். 

இறைப் பகற்தே யியலா நெல்லைக் 

குத்றியுண வாக்கற்குக் கூடுவெயி லுணங்குவான் 

புற்பாப்ப் பரப்பிப் போந்தது வேயென் 

கற்புக்கடன் பூண்ட பெொற்புடைக் தெய்வம் 
74 

யானே, 

அதன்பாங்கு தூய்கா வமைமட் டெற்றிமிசை 

யிருக்துபன் னூலபய்க் தினித்தனெ னவவழ்! 

வருர் அபசிக் காரன் வர்துவிரைந் கதனைக் 

இ: ட ம் கன்வயி முரச தகமைக்துண் டன் 

10 யதுகண் டி.யானு மாங்கடைக் தமைதியி 

னெல்லெலாஞ் சேச கேர்மைகொண் டேகுவித் 

துண்ணவிட் டம்மா வுவகையோ டிழுப்புழி 

யெய்யெனக் கூஉயென் ஸுயிர்வர் தசுரற்றிச் 

சிறுநெல் லெமித்துக் கூம்செய் களித்தன 

15 எளற்றைகாண் மாலையி னைம்மான்று மூடை 
ச க ் த திப ச ௪ 

அறுறரல் வெண்டி. யிததன் னவறைறைக 

கொடுவரு நெறியிற் குறுகிய யாற்.று 
வெள்ளக் திடையொன்று மெள்ளச்சென் றதுமன் 

னெளியெனை டு.பாறுக்கா இன்னருள் பொழிகென 

20 யானே, ப 

என்மனை தன்னை யெழுக்துவிளிக் சழைத்தாங் 

காவுண் மை லகற்மரொாரு கொத்து 

கெற்கொரு மூடை நதேர்ந்ததிழ வறிதியெனாக் 

கூறுயறம் புரியக் குறிக்தனென் 

பேறுபெற முயல்குவிர் பெரிதறம் புரிமினே. [வலி இ 



௦0 உல$ூயல் விளக்கம். 

(இ-ன்.) இற்றைப் பகற்கே யியலா நெல்லைக் குற்றியுண வாக்கற்குக கூடுவெயி லுணங் 

குவான் புற்பாய்ப் பரப்பிப் போர்ததுவே யென் கற்புக்கடன் பூண்ட பொற்புடைச் தெய்வம்] 

என் கற்பு கடன் பூண்ட பொற்புடை செய்வம் -- (முன்னர்ப் பெற்றோரும் ஆ௫ரியரும் 

கற்பித்தவற்றைக் கற்று நடந்து என்னை வேட்டடைக்தபின்னர் எனது) கற்பனைப்படியே ஈட து 

வருதலைக் கடமையாகப்பூண்ட பொலிவடைய தெய்வம் போன்றவளாகய எனது மணைவி; 

இவ்வடிபை முற்கூறுது “இற்றைப் * *** போக்ததுவே'' என்பதனை முற்கூறிஞர், 
இச்செய்யுள் செல்லைக்குறித்து விளக்கவந்தமையாலென்க, 

என் கற்புக்கடன்'' என்றமையால் சொல் லெச்சங்கள் விரிச்கப் பெற்றன. 

பெற்றாற் பெறிற் பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்டிறப்புப்-புத்தேளிர் வாழு முலகு'', 

தெய்வர் தொழாஅள் கொழுாற் றொழுதெழுவாள்-பெய்யெனப் பெய்யு மழை'' என்பன குறள். 

“சேேண்டலும கற்பினர் ச மெய்யரையி னிற்கு-மீண்டையுன தெய்வதமு மாழுகிலு மென்றால்”? 

என்பது கக்சபுமாணம்; *கணவற்கை தொழுது வாழ்வார்.தேமலர்த் இருவோ டொப்பார்'' என் 

பது சர்தாமண்;கற்புக்கடன் பூண்டவிக் தெய்வ மல்லது-பொற்புடைகத் செய்வம் யாங்கண் டில 

மால்”? என்பது சிலப்பதிகாரம். இவற்றானும் பிறவற்றானும் ₹*கற்புக்கடன் பூண்ட பொற் 

புடைதி தெய்வம்” என்.ரர். பொற்பு, ௮ழகுமாம். 

இற்றை பஈம்கே இயலா கெல்லை- இன்றைப் பகற்பொழுதைத்தானும் கழிப்பதற்குப் 

போதாச செல்லை; 

ஒரு சாளைககும் போசாக மெல்லுடைய வாழ்க்கையர் என்றதனானும், சாற் பொருள் 

பயக்கும் தெய்வப் பெரு நூல்களை க வருபவர் எனப் பிற்கூ௮ சலினும் *4அயலா 

சாது என்னை நினைத்து வருபவர்கள் எவர்சாமோ அவர்தமக்குரிய பேறுகளை யான் காப்பேன் 

| அச். ௯, சுலோகம் 22, ] என்னும் £தாவாக்யெத்சைக் கவணித்கற் கடலுூன்றது. 

குற்றி உணவு ஆக்கற்கு--(உரலிலிட் டல ககையானே) இடித்து (உமிமுசலிபவற்றைப் 

போக்கி) உணவுக்குபயோகமாகும் றக்க செய்து சோடற் பொருட்டு; 

பின்னர் வெய்யிலிற் சாயவைத்தல் கூறப்பட்டமையின், அ௮க்காயவைத்தலும் உமி தவிடு 

முசலியவற்றை நீக்கற் பொருட்டாதலின் ௮ங்கனஞ் சொல்லெச்சங்கள் விரிக்கப்பட்டன. 

குற்றுதல், குத்துதல் ஒருபொருட் கிளவி. 

கூடு வெயில் உணங்குவான் -பொருச்திய வெய்யிவிலே. காயும்படி; 

சூடு குறையினும் மிகினும் பசனழியப்பெற்றுக் கெடுமாதலின் உடு வெயில்” என்றார். 

கூடுசல்-பொருர்அுதல். 

புல் பாய் பரப்பி போர்தது--புற்பாயின்மீது பரப்பிவைத்அுச் சென்றாள்; 

கோரைப்புன் முதலிய உலர்ந்த புற்களால் இமைக்கப்படுவது புற்பாய். அவற்றினும் 

விலைதாழ்க்த பனை ஒலை முதலியவற்றால் இழைக்கப்படும் பாய்களே பெரும்பான்மையும் செல் 

லுணச்சகற்கு உபயோூக்சப்படுவனவாதலின் இங்கே புற்பாய் என்றது அற்பவிலைப் பனையோலைப் 

பாயை என்க. புல் என்ற சொல் பனைக்கும் உண்டு. தெய்வம் என்றதற் கியையப் போர்தது 

என் ரர். 

பானே யானும்) 

அதன் பாங்கு-- நெல்லுணங்குமிடத்திற்குப் பக்கமாக; 

தூய்தா ௮மை மண் தெற்றி மிசை. இருந் அ-- பரிசுத்தமாக அமைக்க மண்ணலாகிய 

இண்ணையின்மே விருந் அகொண்டு; 

துய்சா வமைமண், மூய்சாவமை தெற்றி என்க.  । 

பல் நூல் ஆய்ந்து ௩ுனிச்சனென் -பலவாகிய் நூல்களையும் ஆராயாது இனிமை 
4 அடு 

மாட கண்ணி. 2 



அ£மதெறியியல். / 

ஓசே விஷயத்தைப் பலரும் பலபடி ன டவ ரரத ன பலவிஷயங்களையும், பல நால் 

சளோடு ஆராய்ந்து ௨உருகலே பெரும்பயனெனக் கொண்டு பன்னூலாய்க்இனித்தனென்”' 

என்னார். 

அ! வழ/-- இனித் இருர்ச ௮ப்பொழுதிலே) 

வழி காலத்இன்சண் வந்தது. 

வருர்து பச காரான் வருத்துகின்ற பசியினையுடைய காராவான து; 

வருத்து, முன்னடி எதுகை கோக்க வருந்து எனமாறிற்று. காரா, காரான் -- எருமை. 

கார்--அஆ எனப்பிரித்து அழகிய பசுவெனக் கொள்ளினும் அமையும். 

[வந்து விரைந்ததனைக் தன் வயிருரத் தழைச் தண்டன்றே| விரைந்து வர்து அதனை 

சுன் வயிறு ஆர தழைந்து உண்டன்று-- விரைவாக (கெல்லைப் பரம்பி வைத்திருஈத இடச்திர்கு) 

வர்து அந்செல்லைச் தன்வயிறு நிரம்பும்படி விரும்பி விரைர் அண்ட து; 

பசியின் கொடுமையையும் ஒறப்பசோ என்னும் அச்சத்தையும் புலப்படுத்த வேண்டு 

கலின் -விரைதல் வருகைக்கும் உண்டற்கும் வற்றப்பட்டது. விரை துண்டமையான் அதன் 

ஷஒயி2. கிரம்பிற்றென்க, அக்காரா நெல்லை யுண்ணவும் ௮சனை ஒருபொருட்டாக மஇக்காமல் 

நூலாய்க்தினிக்கின்றானே என்னும் வியப்புப் பிறக்க ஏகாரம் கின்றது. அவன் பராமுகமாயிருந்த 

வாறென்னையென் றிகழும்பொருடெனவம், .மனையாட்குச் சினமும் அன்னபிறவும் பயச்துற் 

போருட்டெனவும் பலவகையாகக் கூறுவாருமுளர். ் 

| அதுகண் டியானு மாங்ஃடைச் தமைதியி னெல்லெலாஞ் சோ கேர்மைகோண் டேகுவிக் 

துண்ணவிட் டம்மா வுவகையோ டிருப்பு[ழி | ் 

யானும் ௮து கண்டு--யானும் அ௮க்காரா உண்ணுதலைப் பார்த்து; 

அமைஇயின் ஆங்கு அடைக்து-- (காரான் ௮ச்சக்கொண்டோடிவிடாமைச் கேற்றதொரு) 

அமைதி கொண்டு அவ்விடச்சைச் சேர்க து; 

மேர்மை கொண்டு எல்லா செல்லும் சேச குவித்து--(அக்காராவின் அச்சத்தையும் கெல் 

லானது பரம் து கஇடத்தலால் உண்ணற்குளிதப்படா இருக்சலையும் நீக்குகற் கேற்றதொரு) சேர்மை 

யாகிய வழியை மனஇலே உட்சொண்டு எல்லா செல்லையும் ஒருசோக் குவித் அ) 

உண்ணவிட்டு அம்மா ௨ (கையோ இரு படி. அசனை உண்ணும்படி விட்டு (அது 

பர உண்ணுசலானே கண்ட எனக்குண்டாகய) மகிழ்ச்சியோமருக அமையத் இ2ல? 

உ யதி கா லத் இ ன்கண் வந்தது. 

[எய் யனக் கூ௨ யென்னுயிர் வர்சரற்றி| என் உயிர் எய் என கூஉய் வது அரற்றி 

(யான் ரெல்லை ஒருசேரக் குலித்கட்டி வருசலையம் காரா உண்ணுசலையும் சேய்மையிலிருக்து 

கண்ட) எனத ஆவிபோல்பவளா சிய மனையாள் எய் என்மாரப்பிக்கொண்டே. ஓடிவந்து (சன் 

குறைகளைக்கூறி) அழு து; 

சென்புலச்சார் முகலாய பஇனெொருவருக்கும் உணவளித்தற் சமைக்க வழியாகிய மெல்லா 

னது காராவின் வாய்ப்பட் டற்றதே என்று கலுழ்வசே அவளின் குறை என்க. காராவை உடனே 

விலக்குக என்பாள் *₹ஏய்” என்றும், விலக்காதிருந்தமையானும் சேய்மை யாதலினானும் “ஐடி 
௪ பக ச் ப் ் ்் (2 ௪. 7 ரூ ட ள் ட் ட் ் ் ப் [அ4 ் 99 

வந்து'' என்றும், கணவன் செயல் முதல். பனவற்றைக குறித்து வருக்கினளாதஸின் அரற்றி 

என்றும் கூறினார் 

சிறு நெல் எடுத்து கூழ் செய்து அளித்சனள்-காசாவுண் டெஞ்சிய இற்றுணே செல்லை 

எடுத்துக் (குத்தி அரிசியாக்கி அடிரிலா யட்டிடுவதற்குப் போதாமையின் ) கூழாகச் செய்து 

கொடுத்தனள்; 

காரா ஓடிவிட்டமை தோன்ற **எடுத்து”” என்றும், அவளுதவியால் அன்றைக்குக் கூழ் 

கொடுக்கப்பட்டமையின் :அளித்சனள்'” என்றம் கூறினர். சொல்லளவிலே *உயிர்'” அஃறிணை 



36 உலஇயல் விளக்கம். 

யாயிருப்பினும் உயர் இணைப் பொருளைச்குறித்து கிற்றவின் வர்சனள்?? என்று முடித்தார். பால், 

இணை முசவியன இரிதல் இயல்பாகும். 

அற்றை காள் மாலையில் --அன்றரையகச் தினச் தன் பிர்பகவிலே; 

்”? என்பசர் கெஇர்த 660] ஈர்க தின்னா ௦, மற்பகல் செய்யிற ர் மஃஇன் குத- -பிற்பகற் , மே டப்ப 

தண கப் “*பிநர்க் த மூற்பகம் செய்யிற் றமக்கினிமை-பிற்பகற் ரூமே வரும்'” என மாற்பிக 

கோடலும் உரைவழக்காதவின் இகஙனம் கூறிஞர் என்க. செய்த புண்ணியம் விரைஃிற் பலிச்ச 

சென்றசைக் காட்டலுக்குமாம், 

ஐம் மூன்று மூடை நுன் தரல் வேண்டி அுளிச்சனன் (எனது தலைவன்) பதினைந்து 
ட் 

வட்டை கெல்லை கினக்குக் கொடுல்கும்படியாக (என்னிடம்) ச்ச ணுப்பினாண் ; 

மட்டையி லடங்கியது கெல்லெனச் சம்பவத்தொடரால் தானே போதாலின் விரித் 

துரைக் இவர். ் 

அவற்றை கொடுவரு கெறியில்-அர்கெல் மூட்டைகளைக் கொண்டுவருஇன்ற வழி 

யிடையிலே; 

குறுகிய யாற்று வெள்ளத்து இடை எதிர்ப்பட்ட யாற்றுப் பெருக்கத் இன் இடையே; 

கடக்க விறஙகிய பொழுஇருஈச புனல் சிலதுூரஞ் சென்றபின் இடையிலே பெருஇற்று 

என்பது தோன்றக் “குறுதியயாற்று வெள்ளத்திடை'” என்றார். 

ஒன்று மெள்ள சென்றது மன்--ஒரு மூட்டை மெதுவாக மமிழ்ர்திச் சென்ற; 

சன்னையறியாமலும் புனவில் வீழ்ச்சத அரவம் மி/க்கெழும்பாமலும் மர்சணமாய்ச் சென் 

றஅ என்பது தோண்ற மெள்ள”! என்றும், அடிக்கடி எண்ணி வருகாரணச்சானே குறைவுற் 

றமை அறிகர்தது தோன்றச் “சென்றது!” என்றும், தேடியும் காணவில்லை என்பது தோன்ற 
99 மன்” என்றும் கூறிஞர். 

எளியெனை ஒறக்காது இன் அருள் பொழிக என எனிமைத்சன்மையுடைய ஏன்ணை நீ 

வருத சாமல் (என் சலைவனுக்குஞ் சொல்லி வருச்சவைக்காமலும் செய்தற்குரிய) இணிய அருள் 

செய்வாயாக ஏன்று அவண் வேண்டிக்கொண்ட அ௮வ்வளவிலே; 

தலைவனுக்குக் தெரிரித்சால் வேலையை இழப்பான் பிழைச்தற்கு வேறு வழியுமில் வாண் 

என்பது போதர ::ஈளி.பன”” எண்று கூறிஞர். நீயும் ஒறக்காது விடல்வேண்டு மென்டு ரழி 

யாது இன்னருள் பொழுிக என் றமையின் அங்ஙனம் இசை எச்சங்கள் விரிச்சப்பட்டன. இனித் 

தலைவன் என்குணக்தை அறிவான் புலவனோ அறியான். செற்போயிற்றே என்று புலவன் 

கவற்கி யுறுவசா லெய்யும் பாவம் அவ்வெறியனை ச்சாரும், சாரிற் கெடுவன் அ௮தலின் அங்கனங் 
ப் ௪ ஸு க ட 

கூறப்பட்ட சென்பாரு முளர். 

யானே-( அவன் கூறியவற்றைச் கேட்டிருர்க) யான்; 

என்மனை தன்னை எழுர்து விளித்து அழைக் -- என்னுடைய மனையாளை எழுந்து 

கூலி (யான் இருக்குமடத்இற்கு) வரவழைக்க; 

தான் கேள்வியுற்ற சம்பவத்சை மனையாளுக்கு விரைக்துரைக்க வேண்டினனாசலின் 
எழுர்துவிளிக் தழைத்து'' என்டர். 

ஆங்கு ஆ. உண்ணாமல்: அகற்று ஒரு கொத்து கெற்கு-அப்பொழுது (முற்பகலில்) 

சாராவை உண்ண விடாமல் கற்றி (ரீ எடுக்க) ஒருபடி மெல்லுக்காக) 

ஆங்கு, அவ்விடமுமாம், 

| ஒரு மூடை சோர்ர்சுஇழ வறிகியனா| ஒரு மூடை இழவு சேர்ர்சது அறிதி எனா ஒரு 
மூட்டை மெல்லை இழக்கசேரிட்டது ( இச்சம்பவத் இனுண்மையை க) அறிவாயாக என்று; 
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கூறி ௮ம் புரிய குறிச்சனென் -- எடுத்துச் கூறித் தருமத்தைச் செய்துவரும்படி. குறிப் 
பிட்ச் சொன்னேன்; 

பேறு, பெற (மயல்குவிர்-- பலவகைச் செல்வங்களைப் பெறுவான்வேண்டிப் பலதுறை 
களினும் முயண்றுவருபவர்களே; 

[பெரிது மறம் புரிமன் | அறம் பெரிதும் புரிமின்- தருமச்தை மிகுதியாகச் செய்து வரு 
லீர்களாக. 

(2) அறத்தா நின்பினை யளிப்பது மறத்தாறு 
அன்பினைக் தருவதென் மின்புற வுரைத்தல். 

டு ம் ( 9) -/றமுறை மகாடிய வன்பி லோனை 
) த் மறைமுவற மபோகத மன்னிடைக் காட் டச் 

ஆ - ட) ட் - ள் 3) ஸ் பச ௪றககால் மூதற்ப சோ வுறச் செய்து 
3 ஆதி (ஆ ்? ௫. ட (இ) ன ் ட பி 26) 2 பநிடைக காட (9. (பி ழ் 1/0 (1. பத் டம் 

ட்ட ் ய் ் ட ்் ௬) ௩ 6) வருதலி னவற்கு மறலிபொது துக் மமான்று 
ஸூ ப் று ன் மநமுறை மகாடா வன்புடை பவனைத் 

ல் படட அக்க லம் ஷி இனு மு நலனலார மிருமையு ஞ் முரல து 
ன் ர் ழ் 3, த ் ப ய ப 30 5ன2)] க வருக்கு லி ௦௦7 21 து ௦2000/1(_/.௦ (7 ன் த் ச த் 2௦7 து 

ட் டி 01 ள் 2 ஸு ன் ரகு! ஸு ர மனக்கு த இயம்பிசி மெனொ2ர 
ஆ ச. ம். ் 

ட 1() பனக (பக சுற்று ம திபு டை பவழ ட் 

(இ-:.) மனம் கயக்கு அற்ற மதி உடையவர் -மனச்தின் கண்ணே ஆன்ளோர் வெறக் 
குர் சிப குணங்களில்லாக ஈ$ஃலறிவடைய பெரியோர்; 

மனக்கயக் கறப்பெற்றவரே எண்ம இம்பைய ராதலின் “மணக்கயச்சற்ற மஇ? எண்டார். 

கயர்கு-- கசப்பு, சோர்வ, 

அறம் முமஜழை மீகரடிய அன்பு இ(ல்) லானை --அறதூல்களிலே கூறப்பட்ட தேறைகளி 
னிள்மம் புசம்பே சென்ற அன்பில்லா சுவன ; 

கோடல் வளைதல், கெறிதப்புதல். அறமுற கோடுசலாவது மனுமுசலிய தருமநூல் 
களிலே விஇச்கப்பட்டப்றைக் கைக்கொண்டு அனுசரிக்காமல் விலக்கப்பட்டவர்றைச்செய்து 
வருதகலுமாம். முறை என்றது வருண சமய பேதங்கட்கேற்ப ௮ மக்துள்ள விதிவிவக்குகளோ. 

யாவரும் இணி வாழ்த றமிபாருட்டு இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருச்சலின் இவ்விறை 
வன் மேலும் அவண் இந. உளாகிய உலகத்துச் சவராகிகளின் மேலும் அன்புவைச் இரு? தால் 
அங்ஙனம் கோட ற்கு ஒருப்படடாண். ஆசுவின் ுன்பிமலாணை”” என்றார். இச் தொடரிலுள்ள 
அனமபி- லோனை என்னும் இரு சீர்களில் முன்னையசே வி?சடபொருள் பயப்ப ஓசையுறுத்திப் 
படிக்கப்பட வேண்டியதாதலவின் ஈடு வரவேண்டிய லகர ஒர்றை வீம்ச்திஞர். வீழ்சத்சாவிடின் 
அன்பில் - லோனை எனப் பிரிபட்டு பி்? என்னு மசைக்சண் ஒசைமக்மீேகறிப் பொருட்சுவை 
பிறழ் சல் காண்க. தற்காலப் புலவர்பலரும் இத்தகைய நுணுக்கங்களை நோக்காது கலவியிசை த் 
அப் பாவினருமையைப் ப௩கப்படுச் துவா. | 



4.0) உலதியல் விளக்கம். 

அறமும் பொருளு மின்பமு மூன்ற மாற்றும் பெருமகின் செல்வ-மாற்று மைஎறி 

போற்றா மையே” என்பது ௨ உறையூர் மூ கண்ணன் சாத்தனார்பாட்டு. “அறத தினூஉங காக்கமு 

மில்லை யதணை_மறத்தலி ஞாங்கவலைக் கேடு” ்,:செயர்பால தோரு மறனே யொருவர் -குயற்பால 

தோரும் பழ என்பன குறள், ரித் தக்கொள்க, 

அறமுறை கோடாமைக்கு அன்பானது சேோரடுத்து க் ற்குமோர அ ணம் இ 

முசற்காரணமாகாது. அண்பும சோன்றி வளர்ஈது. ந நிலைத்தற்கு அறிவே ட்ட அற்று வேவேண் 

டப்படும். அங்ஙனமாயின், அன் பை தடம் அறமுறைகோடிய வறு லோனை என்ற.ல 

பெொருக் ௮ துமெனில், அதுவும் பின்வருமடிகரின் பொருளோடு முரணு ணுமாசவிற் பெொருக்தா 

சென்ச. எங்கனமெனில் அறிவின்மை சாரணமாக அறமுறை கோடுவானை அரசன் சண்டி, 

சல் மூறையாகுமோ என்னுமே லாசங்கை கிகழ்தற் இடனாதலவிென்க ் இிவ்ட ண செய்யம் 
(7 த் நறு 

ப் 

உயிர்க்கொலை போல்வது அ௮றிலிலான் செயல். 

மறை முறை போக்த மன் இடை காட்டி--வதரெறியிலே சென்ற வேக்கணிடத்திற் 

காண்பிச் து; 

மறை மூறை வழாத மன்ன [குக் காட்டி!” என்றம் பாடமாம். 

தண்டம் சோர்லில்லாச அரசனாுற் செயற்பாவ காகலானும்,”₹அர்தணர் நூற்கு மறத்துற்கு 

மாதியா நிர்ப'' ஞூ. சுலானும, *$மரறரைமுறை போரச்ச மன்” எள றார். மறை என்பது ஈண்டு மனு 

முதவிய சரும நூல்களை. 

மை கொலை முதல் பல சேர்வுஉற செய்தும் --அஃவக்குற்றங்கட்கேற்பச் இரை, கொலை 

முதலிய பலசண்டங்களைச் சேரும்படி செய்வித்தும்; 

பல!” என்றது அபராசம், ஆஸ். இபறிச் ௧௨ முசவியவற்றை. இரைப்படுகத்திய பின்ன ர 

கொலை செய்யப்படுசலின் சிறை என முர்கூடப்பட்டதது. எநையி விடப்படுவோர் பலராதலின் 

அங்ஙனம் கூறினா டிருமாம. 

் பதன அட் க் டத 
இறை இடை காட்டி இருள் த இடை உய்த்தும் ௨ருசவலின்-- இறைவணிடத்தில் அவனைக் 

காட்டி அவன் வருஈ் துமாறு ஈரகத்திலே புகுச்தியும் வருகலினானே) 

அரசன் சுண்டனைசெய்ய ஒருவேளை சவறினானேனும் அவ்வறம் இவனை தறையிடைக 

சாட்டி ஈரகடை யுய்க்கும் என்க. காட்டுகலால் இ௨னே சேர்வன் என்க. 

ப ச த் ்் ௬ 0 ௫ ் ் ட கு ். ் * 

| அவற்கது மரலியொத்துத் தோன்றும் | அது! அறுகு மறலி ஒத்து கோன் றும-- தண 

டனைபுரிசலாசிய அவ்வறமானது தண் முறைகோடிய அவனுக்குக் கூப்றத்தை நிகா்ததுச் 

சகோன்றம்; 

அல்லவை செய்சார்க் கறங்கூற்றம்'” என்பது காண்மணிக்கடிகை, அல்லவை செய் 

சார்க் கறங்கூற்ற மாமென்னும்-பல்லவையோர் சொல்லும் பழுதன் 2.” என்பது இலப்பதஇ 

காரம். இவை இக்கொள்கையை ஈணிவிளக்கெவென்ச. அறமுறை கோடுவானுக்கே கூற். 

ரொத்துச் தோன் மன்றி ஈல்லவனுக்கு அஙஙனக் சோன்றாசாதலின் அவற்கது சண்டிச்தலிற 

சிறிதும் தவிராகென்பது போதர “மறலியொச்துச் தோன்றம்'' என்றுவ கூறினர். 

ட 5 டி ட ் ப் ௪ பன. 

அறம் முறை கோடா அன்பு உடை அவனை தருமத்தின் முறையிணின்றும் விலகச் 

செல்லாத அன்புடையவனை ; 

அறமுறையை அனுட்டித்தல் இயற்கையிலே சிரமமுடைத தொன்றாயினும் அதண் 

மேலுள்ள அன்பின் பெருக்கத்தால் அவ்வருச்தம் தோன்றப்பெறாமல் பயின்று வரலின் ௮ற்ட்ட 

டி.சீதுவருஞ் சஇரமந்தசோன்றக் “கோடா”? என்றார். ஒரு வருண ச தாருக்கு விதிக்கப்பட்ட அறம். 

மற்றொருவருணத்தாருக்கு மறமாகித் தமை பயக்கும் என்பது போத :அறமுமறை?' என்றார். 

க்ஷதி இரியர்க்குரிய காடுகாக்கும் அறம் அர்தணர் மு;சலியோர்க்கு மறமாகிப் பொதுக்க தி 

காண்க, 



ண அட அவவ ட்மை மகக அடுககைையங்கைஹ தளை அனை மட்ட ட்ட்டடட லை 

வானி: டை ண்ணணனுணெுச்ணைர்சக்ைே(ரராராாாா ரானா ன ன ன ன ன ன ன னை ன அ ண“ ண ன எணண னை ணப இற்று 

ட 

அறதநெறியியல். 4]. 

| கிறனுறு நலனெலா மிருமையுஞ் சேர்த்து வருதலின் | இருமையும் இறன் உறு நலன் 

எ(ல்) மாம் சேர்த்து வருகலின்- இம்மை மறுமை என்னும் கூ.யபாடமைக்த ஈன்மை எல்லா 

வற்றையும் ௮வனை அடையும்படி சேர்ப்பித்து வருகவினானே; 

:இறன்'' காரணமுமாம்; நலன் எய்துதற்குக் காரணமாகிய செயலை என்று பொருள் 

கொள்க; என்றது ஈல்வினையை. ௮ஃ து ஈண்டு ஆகுபெயர், இம்மை மறுமைச்கு வேண்டிய 

கூறுபாடுகள் என அண்டுப் பொருள் விரித்துக் கொள்க. 

[| அவற்கது வைப்பொத்துத் தோன்றும்] ௮.து அவற்கு வைப்பு ஒத்து தோன்றும் இவ் 

வறமானது அறமுறை கோடாத அவனுக்கு (தீதனக்கு வேண்டிய காலத்தி லுபயோகமாகும் 

வண்ணம்) ச்சேமிதீ துவைத்த பொருளை நிகர்த்துச் தோன்றும்; 

கந்தபுராண மூசலிய இருபத்துமூன்று நூல்களிலே அறத்தின் பெருமையை வியக 

தோ துப்போர்ச செய்யுட்களைப் பன்னூற்றிரட்டு 13--20 பக்கங்களிற் காண்க. 

என குறித்து இயம்பிசினோ்-- என்று குறிப்பிட்டுச் சொன்னார்; 

மதியுடையவர்--சொன் னார் என்றுமுடி.௧௧. 

(0) மனையறம் படுத்த மாண்பி னீனையன 
சேயிழை செல்வர்க் கேயுமென் றுமைத்தல். 

1 /லனெறி போய புலவோர் மாக்கடம் 

மூலக வாழ்க்கைக் கிருவகை யுளவே 

அவைதாம், 

பொருள்பல போற்றலும் போற்றிய வாக்கலும் 

0] பொருள்போ ற் ராருவற் காசக்கல் பொருந்தா 

காக்கு மொருவற் கப்பொருள் செய்தலும் 

மிபாருநதா தாற்றல் பொருர்திசு னோசே 

பொருள் ச.பல்- வல்்லோ சல்லா தோ 

யாக்கல் வல்லோ ராற்றல சாடவ 

10 ரேனையர் மடவோ சென்பது கொண்டு 

பொருள்செய லாடவர் புறத்தினூ௨ மாக்கன் 

மடவோர் புறத்தினூாஉம் வைத்தனர் மாகோ 

விவ்வகை யானே முன்னோர் தம்மு 

ளாடவ ரெல்லா மரும்பொருட் பயிற்சியை 

15 காடினர் மூல்வழி நங்கைய செல்லாம் 

வீட்டோ டுடலம் விளக்குக் தூய்மையும் 

பணிமொழி அளித்தலும் பன்னுங் கிழவோ 

னணிமொழி யுளத்தமைக் தத்தக நிற்றலும் 

பிணிரின் றடாது மருந்துபல பேணலும் 

20 விருக்துபுறக் தருதலும் வேட்டக வாழ்க்கை 

வளத்தக நிற்றலு மனைமாண் பூணலு 



ட ர 

49) உலடஇயல் விளக்கம். 

மென்றிவை யெல்லா மிணைத்தியைக் தனமே 

யிவ்வழிப் போந்த வேர்இிமை யாருட் 

பாமன் ஜநேற்றினர் பலசே மன்ற 

225. . இனியே, 

அவ்வெலாங் கல்விபிெயன் தறியா கோரே 

பின்னோர் தம்மை யிழித்துரைக் தம்மா 

தம்முறு மகளிர்க் கந்கீலை தபுத்து 

நம்மு செயலி னலனலிக் கூகசே 

9) இவரே, 

கருவி தூரிஇக் காரிய மிழக்குகர் 

நூன்டுறை ய3.இ வழக்குழுறை ந்னு நர 

மடையர் கைக்குட் டம்முயிர் வழங்குகர் 

௮ தலின், 

ஆ ச ஸ் வலிது ் ் 

22... அடவர் மடவோ ரவவிரு வோருக் 

தத்தர் கெறியிற் றவாவு ராதி 

நிறத்தொடு நிலைகழ்இ கற்ற 

லறத்திறத் துயருமா றதுவா சூம் 2ம். 

(இ-னள்.) புலன் நெறி போகிய புலவோர் நூலின் வழியே சென்ற அதிவிணனையுடைய 

புலவர்) 

மனத்தைப் பொறிகளின் வழியாகப் போகவிடாமல் அறிவின் வழியே போகவிடுத்தவா் 

என்பத ஈண்டுக் கருச் து. அறிவிற்கு ஆசாரம் நூலாதலிண் அ௮தன்மே லேற்றிக் கூறிஞர், கல் 

பச் கழிமட னஃகுதவின். 

மாக்கள் சம் உலகம் வாழ்ச்கைக்கு இருவகை உள--மணிதர் சம்முடைய உலக சீலஃனக் 

அச்கு உரிமையாகய இரண்டு வழிகள் உள்ளன; 

அவலைசாம்--அவ் ஸிரண்டு வழிகள் தாம்; 

| பொருள்பல போற்றலும்] பல பொருள் போற்றலும் -- உடலுக்கும் உயிர்£்கம் சாசன 

மாகிய) பலவகைப் பொருள்களை ஈட்டிக்கொள்ளுதலும்; 

போற்றிய ஆக்கலும்-அவ்வாறு ஈட்டப்பட்ட பொருள்களை மெயெல்லாம் உபயோக 

மாகும்படி செய்துகோடலுமாகும்; 

பொருள் போற்ற ஒருவற்கு அக்கல் பொருக்காது--பொருளை ஈட்டும் ஒருவனுக்கு அப் 

பொருளை உபயோகமாகும்படி செய் துகோடல் அமைபாது? 

ஆக்கும் ஒருவற்கு ௮ பொருள் செய்தலும் பொருக்சாது-- (பிறர் தேடிய பொருள்களை 

உபயோசமாகும்படி.) செய்துதருகன்ற ஒருவனுக்கு அப்பொருளைச் சம்பா இத்தலும் இயையாது) 

ஆற்றல் பொருந்திசினோரே பொருள் செயல் வல்லோர் வல்லபம் பொரு தியவர்களே 

பொருளைச் சேடும் சத்தியடையவ ராவர்; ' 

அல்லாசதோரே அச்கல் வல்லோர் (அப்பொருள் செய்தற்குரிய ஆற்றலை புடையவர்) 

அல்லாசவசே அப்பொருளை ஆக்குதலில் வல்லவராவர்; ப 

ஆற்றலர் அடவர் பொருள் செய்தற்குரிய இறமை சான்றவர் அடவராவார்; 
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ஏனையர் மடவோர்--பொருள்செய்யும் ஆற்ற லில்லாமல் அச்செய்ச பொருளை ஆக்கு 

சிவில் வல்லோர் மங்கைய ராவார்; 

ஏனையதாய ஆக்குதற் குரியராய மங்கையர் ஏனையர் எனப்பட்டார். ௧௫௬ முதலியவற் 

றையும் ஆடவர் கொடுக்க இவர் வளர்கது அளிப்பசனையும் ஈண்டு ஒப்பு சோகக் கொள்க. 

என்பது கொண்டு--என்ற காரணச்தசை உட்கொண்டு; 

பொருள் செயல் ஆடவர் புறக்இனூஉம்--பொருள் ஈட்டி வருர் சொழுிலை அடவர் 

மாட்டும்; 

ஆக்கல் மடவோர் புறச்திஜாஉம்- (ஈட்டிய அப்பொருளை உபயோகமாகும்படி) செய்து 

வருர் தொழிலை மங்கையர் மாட்டும்; 

வைச்தனர்--(செய்துவரும்படி நியமித்து) வைத்தனர்; 

அடவரும் மடவோரு மாகிய இரு2வாரும் முழையே பொருள் போற்றுதலையும் அக்கு 

தலையுஞ் செய்தல் வேண்டும் என்பது போதரப் ₹புறத்தினூ௨ம்'” என்பது எஈரிடத்தும் 

அளபெடுக்தது. 

மாதோ-.அசைகிலை. புலவாவைத்தனர் என வினைமுடிக்க.. 

இவ் வகையானே- மேற்கூறிய முறைமைகளானே) 

மூறைமைகளாவன ஆற்றலுடைய ஆடவர் பொருளீட்டி வருதலும் ௮வ்வாற்ற லில்லாச 

மடவோர் அப்பொருளை யேர்குமாறு ஆக்கக் கோடலு மாம். 

மூன்னோர் தம்முள் -ஈமது பூர்வீகருள்ளே; 

| ஆடவ ல்லா மரும்பொருட் பயிற்சியை காடினர் நூல்வழி) அடவர் எல்லாம் அரும் 

பொருள் பயிந்சியை நூல்வ(நி காடினர்-- ஆடவர்கள் எல்லாரும் (ஏனையோரசாற் பெறுதற்கு) 

அரிய பொருள்செய்தற் ரொழிற்பயிற்சியை (ப்பொருள் நாலுட் கூறப்பட்ட முறையாக) ச்சம்பா 

இத்து வர்தார்கள்; 

ஈங்கையர் எல்லாம் -மாசர் எல்லாரும்; 

வீட்டோடு உடலம் விளக்கும் தூய்மையும் --( தாங்கள் வஇயும்) வீட்டுடனே சரீரத் இனை 

யும் ( துலங்கும்படி மாசகற்றி) விளங்கவருஇன் ந பரிசுத்தமும்; 

உடற்நூய்மை இருக்தும் வீட்டுச் தூய்மை இல்வழிப் போச்சுபயணன் ஒன்றுமில்லை யாகலின் 

வீட்டுச் நாய்மையை மார்கூறினார். இனி வீட்டினைச் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்வோர் தம் 

மூடலையும் தூய்தாக்கிக்கொள்வ ரென்பது கானே பெறப்படுதலின் வீட்டினை முற்கூறினா 

என்றலும் ஒன்று, இணி ஈமது காட்டார் வீட்டைத் நூய்காகவம் உடையை மாசாகவும் வைத்துக் 

கொண்டுவரும் வழக்கா ண்மையின் வீட்டிற்கு ஒடுக்கொடுத்து அ௮ப்பிரதான மாக்கி கூறினர் 

என்றும் கூறுப 

பணி மொழி துளிச்சலும்--பணிர் த சொற்களைப் பேசுதலும்; 

துளிச்சல் என்றமையாற் செவிக் இனிமை பயக்கு மென்ப து பெற்றாம். 

பன்னும் கிழவோன் ௮ணி மொழி உளத்து அமைத்து அத்தக 'நிற்றலும்-- து இக்கப்படு 

இன்ற தன்னுடைய காயகன் நூல்வழக்கும் உலகவழக்கும் பொருந்துமாறு வரிசைப்படுச்கி அழ 

காகச் சொல்லுகின்ற வார்ச்தைகளில் அடங்கிய விஷயக்சை மனகத்கின்கண் ன அமைச் 

துச்சொண்டு அசற் கேற்குமாறு கின்றொழுகுதலும்; 

அணி”? என்பதற்கு அவ்விருபொருளங் கொள்ளவேண்டியிருக்சலின் அங்கனம் கூறி 

னாம். பொருள்விளக்கங் கருஇ “வரிசைப்படுத்தி” என வினையெச்சமாக்கினாம். இங்கனம் கூறு 

_ தல் உரைமரபு. தூண்முறைக்கும் மடவோர்ச்கும் ஏற்ப ௮ணிச்து அழகாகக் கூறவேண்டும் 
93 என்பார் ₹“அணிமொழி'” என்றும், “தெய்வக் கொமாஅள் கொழுநற் ரொழுதெழுவாள் 



44 உல$ியல் விளக்கம். 

அதலின் :டன்னும்”' என்றும், உரிமைதோன்றக் :இழவோன்”'' என்றும், பல நூலாசாய்சிசியை 

இவளுக் கேற்குமாறு அணிக் துகூ.றுவான் என்பது தோன்ற : அணிமொழி'” என்றம், அவன் 

கூறும் சொற்களை மறப்பிற் கருத்தும் வேழுபடும் என்பது தோன்ற ::உளத்கமைத்து'' என்றும், 

உளத்தமைத்ததை மறவி முதலியவந்றானே ஈழுவவிடிற் பெரிதும் ஏதம் பயக்கும் என்பது 

தோன்ற **அத்தக நிற்றலும்”? என்றும் கூறினார். 

[ பிணிசின் நடாது மருஈதுபல பேணலும்]| பிணி நின்று அடாது பல மருந்து பேணலும் 

. எுஉடலின்கண்ணே கோய் நிலைபெற்று வருத்தாமற் பல மருந்துகளை விரும்ச் சேகரித்து 

வைத்தலும்) 

தமக்கு மூத்தார்மாட்டு கோய்வகைகளையம், அவை வருதற் குளவாங காரணங்களையம், 

அவற்றைத் இர்த்தற் குரிய மருந்துகளையும், மருந்து செய்யம் முறைகளையும், உபயோ”ிக்கும் 

முறைகளையும், இவைபோன்ற பிறவற்றையும் விரும்பிக்கோடல். பேணுதல் என்பது ஈண்டுச் 

சரத்தை என்னும் பொருட்டு, சோயின் பன்மை தோன்ற “6மருர்துபல” என்பார். ஒரு 

கோய்க்குப் பல மருந்து வேண்டு மென்றங் கூறுப. 

விருர்,து புறக்தருதலும்-- விரு தன்ரை உபசரித்துப் போற்றிவருதலும்; 

வேட்டகம் வாழ்க்கை வளம் தக நிற்றலும்-இழவோன் இல் வாழ்வின் செல்வச் இர்குத் 

த்குமாறு நிலபெறு தலும்; 

மனைச்சச்க மாண்புடைய ளாஇத்தற் கொண்டான். வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை”! 

என்முர் இருக்குறளிலும். பிறர்தகத்தின் வளத்சக கிற்றல் கூடாது என்பது கூறப்பட்டது. 

மனை மாண் பூணலும்-- இல்லாத் இற்கு வேண்டிய இன்றியமையாதச ஈற்குண ஈந்செய் 

கைகளை விரதமாகப் பூண்டுகோடலும்; 

மனை--ஆகுபெயர். 

என்று இவை எல்லாம் என்று கூறிய இப்பகுககளை எல்லாம்; 

இணைத்து இயைச்சனசே--(சம்மனத்தின்கண்ணே ) 9பொருக் இ (சசெய்துவருர் தொழிற். 

கண்) அமைச் அுவர்தார்கள்; 

இ வழி போந்த ஏரஈ்இுழையாருள் மேற்கூறிய ஆக்கல் வகைகளிலே ஈடர்துவர்த மட 

வோர் சம்முள்ளே; 

ஓர் இிழையார்'” என்றது ஈண்டுப் பெயர்மாத் இரையாய் நின்றது. 

பா மன்று ஏற்றினர் பலர் மன்ற--( தாங்கள் இயற்றிய) பாக்களைச் சங்கத்தின்கண் ணே 

அ சங்கே றினவர் பலராவர்; 

மன்ற அசைச்சொல். 

இவ்வேர் இழையார் உலகவியற்கையிலே பெரிதும் ஒன்றுபட்டு மனகெ௫ழ்ச் து வருதலின் 

இவர்க்குக் கவித்துவ சக்தி ஊற்றெடுச்துப் பெருகிற் ஜென்ச. 

இனியே-- இனிமேற்படுவ து; 

அவ் எலாம் கல்லி என்று அறியாசோசே-மடவோர்க் குரிய தொழில்களாகக் கூறப் 

பட்டனவற்றை யெல்லாம் பயின்றுணர்தல் கல்வி என்று அறியாதவராகிய பிற்காலத்தாமே) 

இவர், முன்னோரை மடவோர்க்குக் கல்வியை ஊட்டாது கெடுச் துவிட்டனர் என்று 

பறைசாற்றித் இரிர் துழலாகிற்பர். 

இன்னோர் தம்மை இழித்து உரசைத்து--(வீடே, உடலமே என்றற்றொடக்கத்தன 

வற்றைச் கல்வி என்று ஈயக்து மேற்கொண்டு கந்றுச் செய்துவருகின்ற) இத்தகுதியை உடைய 

ன இிக்பமத லக 9 



அ/றதெழியியல். 459 
கம் கருத்திற்கு அணிச்சாக நிர்பவசே வீட்டோ டுடலம் மூதவியவற்றைச் . சைச்கொண் டவ ராசவின் அன்ஜோர் என்னாது “இன்னோ'? என்று கூறினார். இச்தகைய நட்பங் குறிக் கொள்ளாப் புலவர் அன்னார் என்று கூறிச் சுவையழிச்துப் போவர். எவிட்டேச டுடலம் விளக் குச் தூய்மை”? மூசலாயவர்றை மெல்லாம் கஜ்வி யென் நறியாதார்ச்கு அக்கூறிய யெல்லாம் சேயனவாகக் காணப்படுதவின் *அவ்வெலராம்:? என்றார். இச்நட்பங் கவணிக்கற்பாலஅ, 
தம் உறு மகளிர்க்கு ௮ நிலை த்புக்து-- தமக்குப் பொருச்இய பெண்களுக்கு அத்தொழில் களைக் கைமிபாதலாஇய தன்மையைச் கெடுத்து; 
அத்தொழில்கள் நீங்கப்பெறிற் கேடுபயக்கும் என்பதுபோதரச் தபுச்.த?? என்றார், 
ஈம் உறு செயவின் ஈலன் ஈலிக்குகர்--ஈமக்குப் பொருந்திய செயலினாலே அடையப் பெறும் ஈன்மையைக் கெடுக்இன் றனர்; 

இகன் கருச்ு, மேற்கூறிய வாம்பின்றிச் செய்கலாகய பிறராட்டுச் செயல்களைச் கச் கொண் மடாமுகது தமை யுறுஅன்றனர் என்பதாம், | 
இவரே (பொருளிட்டலை ஆடவர்ச்கும் ஆச்கலை மடவோர்க்கும் பகுத் அுதவா௪) இவரே; 
கருவி துரீஇ காரியம் இமசகுகர்-- ஆக்கலுக்கும் காரணமாகிய பொருளீட்டலை ( ஆடவர் மடகவோ ரென்னு மிருபாலாருக்) தேடி. அதனைத் சமக் கேற்ப ஆக்கக் கோடலை இழப்பவரும்; 
குடும்ப கரரி.பங் களை அக்க கோடற்கு நூலாசரய்ச்சி முசவியன காரணங்களாக நிற்றவின் கருவி'” என்றனர். அருவசலாழ் பயணின்மை சா ன்றது 5 துர்.இ” என்றளபெடுச்சது. பின் வரும் அறிஇ?' என்பதற்கும் இஃதொசக்கும், 

நூல் மூறை ௮நீ.இ வழக்கு மேறை நுங்குகர்-- தூலிற் கூறிய முறைகளை மட்டும் அறிது அவற்றை வழஙஇவரும் வழக்கு மறைகளை அழிப்பவரும்; 
அங்குதல் என்பது உபசாரமாய் அழித்சம் பொருளில் வந்தத. இவ்வாறே தாயை விழுங் இனான் எனவரும் வழக்கு நோக்கி யறிக, 

மடையர் கைக்குள் தம் உயிர் வழங்குகர்-- மடைச்தொழில் செய்வா ரிடச்இலே தம் உயிரைக் கொடுப்ப.பரு மாவார்; 

மடை சோறு, ஆடவர் மடவோர் ஒன்ற இருபாலாரும் நூலாராய்தல், பொருள் செய்தல் என்றற் ஜொடக்கக்சணவற்றை மேற்கொண்டு சோருக்கற்கு மடையரை வைக்சலின் அம்மடையர் தாமுட்கொண்டன போக எஞ்சியவற்றைக் கொடுத்சலானும், வெகுளி எழுது ி ஈஞ்சுமுசவியவற்றை இட்டுக் கொல்வ சாசலினாலும் மடையா கைக்குள் தம்ழுயிர் வழங்குநர்”? எனறார். நம்பிக்கையின் மிகுதி சோன்ற “வழங்குக” என்றாருமாம், இது கருஇயன்றே ஈம் மவர் மடைக்தொழிவைக் தம் இன்னுயிர்ச் அணைவராய மனைவியரிடத்து அமைச்து வந்தனர் என்க; 

ஆசலின்--அத காரணத்தானே; 

ஆடவர் மடவோர் ௮ இருவோரும்-- ஆடவரும் மகளிரு மாகிய அவ்விரண்டு பாலாரும்; 
தீம் சம் கெறியில் தவாதுர் ஆூ- (ஆடவர் நூலாராய்க்து பொருள்செய்து வருதல் மட வோர் அவற்றை நுகருமாறு அச்சிகச்கோடல் என்ற இவற்றுள்) தங்கள் தங்களாக்கு வகுத்த வழி யிலே பிறமாசவரா௫இ; 

அகன்றுற் பெரிதும் ஏதம் பயக்கும் என்பது தோன்றத் தவர்”? என்றளபெடுத்த த. 
நிறத்தொடு நிலை தழீஇ கிற்றல்--வருண கருமச்தோடு ஆச்ிரமதருமத்தையும் தழுவி அவற்றினின்றும் வழுவாராகி நிற்பதுவே; 

வருணாச்சிரம தருமத்தினின்றும் வழுவாசவரே நலம் பெறுவர் என்பது கோன்றச் தழீஇ”? என்றளபெடுக்தது. மெய்யறிவான் மேம்பட்டு விளங்கினாசேனும் தமக்குணர்ச்சி 
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இருக்குங்காறும் அவற்றை யெல்லாம் ஈழுவாமற் நழுவிச்கோடல் வேண்டு மென்பது போதரரற் ட 

பொருட்டு அளபெடுத்தது என்றலும் ஒன்று. ் ப 

அறம் இறத்து உயரும் ஆறு அது ஆகும்-- இருவகையாய அறத்து வழியிலே நின்றும் ம் 

உயர்ர் த செல்லுகின்ற பயனாகும்; 

ஆறு பயன் எனப் பொருள் தருதலை அறத்தா றிதுவென வேண்டா” என்னும் இருக் க 

குறளானும் பிறவாற்றானும் கண்டு செளிக. 2 

இச் செய்யுளின்௧ண் ஆடவர் மடவோர் என்றமையாற் கருதப்பட்டவர் யாவசெனிற் 

பருவ மெய்தி இல்லறக் இழுமை பூண் டொழுகும் குடும்பத்தெனரேயாம். ஆயின் மடவோர் 

எஞ்ஞான்றும் பேதைமையையே அணிகலனாகப் பூண்டவராதவின் கணவர் சம்பாதிக்கும் 

பொருள்களை நகருமாறு ஆக்குக் திறமை அவர்க்குச் சாலுங்கொல்லோ வெனின் ஈன்றே சாலும், 

என்னை? அக்தொழிலைக் தங் கடமையாகக் கருதுக காட்டு, அநுமானம், உரை இய பல்லாற்றா. 

னும் கற்றுக்கோடலின் என்க, 

கணவனுடைய வருவாய்க் கேற்ப உண்டி உடை முதலியவற்றை அமைத்துச் செலவைச் 

சுருக்குதல், தக்க பாத் இரங்களில் அளவறிந்து தருமஞ் செய்தல், மூப்பு, பிணி முதலியன கேருங் 

கால் உபயோகப்படும்படி, பொருட்சேமஞ்செய்தல், ஆதிய ஈல்வாழ்க்சைக்குரிய பலவும் ஆக்குதல் 

என்பதன்சண் அடங்கும். இல்லத் இருந்து இத்தகைய உசவிகளைச் கணவற்குச் செய்துவருதல் 

பற்றியே மனைவியர் துணைவியர் எனப்படுவர். 

₹தருமமெனும் பண்டமிடுஞ் சகடமா மனைவாழ்ச்கை_கரும.நுகம் பிணிச் தமனைக் காத 

லியு தானுமென-விருவராய் முறைசெலுதக்தி னெச்துணைத்தூ ரமுஞ்செல்லு-மொருவராய்ப் 

பூண்டிமுப்பி னோரிறையுஞ் செல்லாதால்'' என்று இருக்குற்றாலப் புராணத்தினும், “மருவிய 

காதன் மனையாரரர் தாணுமிருவரும் பூண்டீர்ப்பி னல்லா_லொருவரா-லில்வாழ்க்கை யென்னு 

மியல்புடைய வான்சசடஞ்-செல்லாது தெற்றிற்று நின்று?” என்று அறகெறிச் சாரத்இனும், இவ் 

வாறு பிரூண்டுங் கூறப்பட்டனவற்றைக் கொண்டு இல்லறப்பாரம் மனைக்கீழவன். கிழத்தியாகிய 

இருவர் தலையினும் பொறுத்துள தென்று செளிக. 

(7) கணவனை யிழந்த மணமலி கூந்த 

லணியெரி புகூ௨ மன்பினைக் தென்றல், 

1 ணமகன் வாழ வாழவே வாழ்தன் 

மணமகன் ரூழக் தாழவே காழ்த 

லுரியவிணை விளக்கணை யொளியினன் பினட்கே 

பொருளெழின் முகலாப் பொலிவு மீஇ யன்பு 

௦ டுபாலிதர வளாத்தவை போகுழீஇக் குறுக்கலு 

் மூரிய பிறவேட் டன்புசெப் குகட்கே 

யென்றத நாூல்க ளியம்பா நிற்கும் 

இவட்கே, | 

பிணியிடைப் பட்டுப் பேணெ ழில் இத ட 

10 கணவனைக் காதல் செய்கன் முதல 



வியைத்தல் கருதி யியைத்தன சான்மரார் 

கணவனை யிழஈ்த கற்புடைப் பெண்ழு 

மவனோ டெ.ரியிடைப் போதன்மற் நம்மா 

கைம்மை காத்தலென் றவவிரு பாலே 

1௦ யாதலிற் கைம்மையு மகற்றி மற்றொரு 

காதலற். பேணல் கடன்மட வோர்க்கென 

ி.துறாஉ மென்று செப்பினர் மேலோ 

செனிலு மறம்பிற ழுிற்றைகாட் -சவ்வெலாம் 

பொருக்தா வாயின் போற்றத் 

20 தெரிக்துகெறி வகுசக்தல் சிரியர். கடனே. 

(இ-ள்) இணை விளக்கு இணை ஒளியின் அன்பினட்கு-- இரட்டை விளக்குகளின் (இரி 
களிற் பிறக்கும்) இரட்டை ஒளியைப் போல ஒன்றுபட்ட அன்பினையடைய ஒருமகளுக்கு; 

விளக்குகள் இரண்டு 'வெவ்் 2 வே௱ராகவே காட்டுயில் தோற்றப்படினும் அ௮வற்றுத் இரியி 
டைப் பிறக்கும் ஒளியான ௮ வேரறுடிப் பிரிவு காட்டாமல் ஒன்றுபட்டு விளங்குவது போலத் 
தலைமகனும் சலைமகளும் பார்ப்பவர் சமக்கு இருவராகக் தோற்றப்படினும் அவ௮சசச் தன்புடமை 

பிரித்சற் பாலசண்ு , ஒன்றுப் டொனஸி. விரிக்கும் இணை விளக்குகளைப் பிரித்து வேற்று 

விஎக்குகளோடு பொருத்தி ஒளி விரிக்கச் செய் துவிடலாம். ஆயின், தலைமகன் தலைமகளை அங் 

ஐவனம் பிரித்து வேற்றாரோடு பொருத்துசற் சாலா. அச்சாலாமை செரித்தற் கன்றே மண 
மகன் வாழ வாமவே வாழ்தன் மணமகன் ரூழத் தாழவே தாழ்தல் உரிய!” எனச் குறிப்பித்தா 
ராயிற்று, இவ்வாறே ஏகதேச உவமையாகக் கொள்ளப்படுவனவற்றிற்கு ஏற்றபெற்றி அடை 

மொழி முதவியன புணர்த் இச் கூறுசல் கல்வி வல்லார்க் கெயெற்கையாகும். 

சலைமகன் நிலைமைகளைக் தானும் இயற்கையாக எய்துபவளே தலைச்கற்புடையார் சம் 

முள்ளம் சிறந்தவ ளாவாள் என்க. இதனை இன்னும் அடுத்த அடிகளில் ஈன்கு விளக்இக் காட்டு 

ம். 

இரண்டு விளக்குகளின் ஒளியும் ஒன்றி மிகுகிப்பட்டு உலகத்சை யிருளகற்றி விளக்குசல் 

போல அவ்விருவர்கம் ஒற்வமைப்பட்ட அன்பினாலும் இயல்புடைய ஹூவரும்; இயல்பல்லாத 

மூவரும் சென்புலச்சார் முதலாய ஐவரும் ஆ௫ய பஇுிஷெருவரும் துயாற்று விளங்குவார். 

அன்பு மறனு முடைத்தாயி ஸணில்வாழ்ச்கை-பண்பும் பயனு மது” என்றார் பெருராவலரும். 

அவ்விருவரும் குலம், குடி, செல்வம், வனப்பு, ஒப்பு; ஒழுக்கம் முதலியவற்றால் ஒத் தவர் என்பது 

போதர ₹6இணைவிளக்கு'? எனவும், அவ்விருவரும் ஒரேபடித்தாக அறமுதலியவற்றினை விளக்க 

வருன்றனர் என்பது போதர இணை யொளியி னன்பினட்கு'” எனவும் கூறினார். அன்றியும் 

வெவ்வேறு குடிப் பிறஈ்கார் என்பதூஉம், அக்ஞாடிப்பிறப்பு முதலாயவற்றுள் ஒப்புமையுடையார் 

என்பநூஉம் குறிப்பிச்சர்கு 6இணைவிளக்கு'” என்றார் எனினும் அமையும். வேறு வேறு 

குடிப்பிறர்தனரேனும் இல்வாழ்ச்கைச் குரிய அறமுசலியவற்றை ஏற்றபெற்றி வழுவாமல் இயற்றி 
உலகத்தை விளக்கித் தாமும் உய்தற்பொருட்டு ஒற்றுமைப்பட்டு ஒருவர்மேல் ஒருவர் அன்பு பூண் 

டார் என்பது போதர இணை யொளியினன் பினட்கே'” எனக்கூறினார் என்றலும் ஒன்று, 

விளக்கானது நெய் முூதலாயவற்றமை உண்ணுதல் இருளேயகற்றி உலகினை விளக்குதற் 

பொருட் டாவது போல இவரும் தங்களைப் போற்றிவருசல் உலட௫ன் பொருட்டே என்க. இவ் 

வுண்மையைசத் **தென் புலச்சார் தெய்வம்'” என்னும் குறளுக்குப் பரிமேலழகர் எழுகிய விசேட 

வரையும் நண்கு விளக்கும். அன்பற்ற வாழ்க்கையானது ஒளியற்ற விளக்கே போலும். 

இணைந்து ஒளிபரப்பும் இருவிளக்கே போலச் சலைமகனும் சலைமஈளும் தம்மில் இயைது இல் 
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லநம் ஈடாத்துவர் என்ற விலேசானே ஒளிபரப்பும் ஒருவிளக்கே பேரல ஒரு னும் அருள் _ரப் 
பிச் துறவற ஈடாத்துவான் என்றம் குறிப்பித்தா ராயிற்று, 

மணமகன் தன்னை மணமுடிச்த சலைமகண்; 

வாழ வாழ வாழ்தல் --வாழ்வுறக்சோறும் வாழ்வுறக்தோறும் தானும் வாழ்க்து வருதலும்; 

தலைமகனது வாழ்விற்குத் சக்கபடியே தானும் வாழாது வருவாள் ஏன்பது போதர வாழ 
வாழமே வாழ்தல் ' என்று கூறினர். அடுத்த அடியில் வரும் அவனது சாழ்விற்கும் இங்கனமே. 
ஏற்றவாறு விரிச்குரைத்துக் கொள்க. இதனை *மனைச்சச்ச மாண்புடைய ளாஇ”:” என்னும் 
இருக்குரளு ம் ஈன்கு விளக்கும். 

மணமசன் சாழ காழ சாழ்சல்--தலைமசன் (ஊழ்வயக்தானும் பிறவயச்தானும் ஆக்கக். 
கேடும் பிற கேடும் ௮லடக்து) சாழுர்தோமம் தாமுக்தோழம் தாழ்க்து வருதலும்; 

உரிய--உரிஎ மட டமன ௨ாகும்; 

சலைமகன் வாழுஈ்தோறம் லாழ்கர்து வக்தும் அ௨ன் சாழுர்சோறும் தாழ்ந்து வந்தும் ப 
விளங்குசன் ற தலைமகளுஃ டய உரிமையின் பெருமை தோன்ற மணமகன் என்றதனை ஈரிடங் 
கர்னும் எடுத்துக் கூறினார். வாழ்வும் சாழ்வம் அவவிருவர்க்கும் ஒன்றே என்பதனைக் காகத் 
திருகண்ணிற் கொன்றே மணிகலக் சாஙகிருவ-ராகத்து ளோருயிர் கண்டனம் யாமின்றி யாவை 
யமா-மேகச் தொருவ ணிரும் பாழி வமபல வன மலையிந்--ரோகைக்குக் கோன்றற்கு மொன் 
ரய வருமனப அன்ப௩்களே'' என வருர் இருக்கோவைச் செய்யண் முதவியவற்றா னுணர்க, 
இனிச் தலமை வாய்ச்த கர்புடடயவர் கணவ ணிறக்கும் போழ்தே தாமும் இயல்பாகவே 
படப் என்பதனை *தருயிராக உணர்க உடன்சலக்தார்க-.தருயி ரென்ப விடைதெரரியார்- 
போரிஃ விடனேர்தும் வேலோரகும் வெள்வளையி ளூட்கு-முடனே யுலந்த துயிர்'” என்னும் 
புறப்பொருள் வெண்பாமாலைச் செய்யுளானும் உணர், இதனை மூசானக்தம் என்ப. (தொல் 
காப்பியம், பொருள், 19-ம் சூச்திரத்தைப் பார்க்க.) கணவனுக்கு உயிர்போகும் அ௮ததருணக் 
இலேயே இயற்கையாகத் தம்முயிர் கீங்கப்பெறாமல் கேட்டவுடன் உயிர்போதலும் ஈமத் இீயிற் 
புகுஈ்து உயிர் நீத்தலும் மேற் கூமி.பதற்குச் சற்ற தாழ்க்கனவாகும். இவற்றிற்கும் பிறவற்றிற் 
கும் பூசப்பாண்டியன் இறர்சமை கேட்டு உடனே தீப்புகுஈ்ச அவணன்றேவி பெருங்கோப்பெண் 
டும் பிறரும் ஒப்பாவர் என்க. “மணமகன் ரழச் தாழவே தாழ்தல்'' என்று நுட்பமாகச் செய் 
யுளிற் குறிக்ஈப்பட்டமை. பானே இக்துணையும் விரித்துச்கூறிய ஆவூயகம் இன்றியமையாத 
காயிற்று. ர 

பிற வேட்டு அன்பு செய்குஈட்கு--(எழுமையும் புணர்க்து வருக் தனது கராயகனது 
உயிரை விரும்பாமல் அவனை து வனப்பு, கட்க றல் வண்மை முதலிய) பிறவற்றை விரும்புகல் 
காரணமாக அவனையும் அன்புசெய்து வருபவளுக்கு; 

பொருள் எழில் மூசலா பொலிவுழீஇ அன்பு பொவிதர வளர்சது--(அவணிடத்திலே) 
பொருளும் அழகும் ஆஇய. இவை முசலானவைகள் விளங்கிவரும் போழ்து அ௮ன்பினையும் விளங் 
கும வணணம் வளர்க ௮; ச 

பொருள் எழில் முதசலாயவற்றுள் தன்னாற் காதலிக்கப்பட்டவை எவையோ அவை 
வளர்ச்சி யடையுக்தோமும். முறையே அவளது அன்பும் பல்கக்கொண்டே வரும் என்பது. 
போதரப் *பொலிவுழீஇ'" என்றளபெடுச்சது, உழி ஈண்டுச் காலச் இன்கண் வர்தது. 

அவை போகுழீஇ குறுக்கலும் உரிய-- அப்பொருள் மூசலாயின (தீவினை வயச்சானே 
குறுக) அறியு மிடத்து (முன்னர் வளர்த்து வக்த அன்பினை ௮வ்வழிவுக் கேற்றபெற்றி : 
முறையே) குறைச் அ வருதலும் உரியனவாகும்; 

ஒருச்தி ஒருவனது அழகு மூதிலாயினவற்றைக் ௧௬இ மையன் முசுலாயினவற்றைக் 
கொண்டு மணந்தனளாயின் அன்னான் செய்த இிவிணை வயத்தால் பிணி முதலாயின வர். 
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தொறுத்து அவனத அழகு முதலாயின அ௮(பியப் பெறுமாயின் அவன்மேல் வைக்கும் அன்பும் 

௮ வரரக்குக் குறைவுற் ரொழியும். இதனை வேண்டியவாறு விரித்துரைச்துக் கொள்க. அன்பினை 

உடனே ஒழித்சல் முடியாது என்பது போதரப் *போகுழீஇ': என்றளபெடுத்த து. 

என்று அறம் நூல்கள் இயம்பாகிற்கும்--என்றின்னவாறு தருமசாத்திரங்கள் எடுத்துச் 

இவட்கு--(காயகனை விரும்பாது அவன வனப்பு முதலாயவற்றை விரும்பி அவை 

பொருட்டு அவனிடத்திலே அன்புசெய்துவரும்) இவளுக்காக; 

தலைச்கற்புக் குரியவளுக்குச் சொல்ல வேண்டிய நீதி ஒன்று மின்மையின் ₹₹:இவட்கே'? 

என்று கூறினார். அவளே நூலாூரியர் கூறும் கூற்றுக் கணக்காக கிற்றவின் என்க, 

கணவனை இழர்த கற்பு உடை பெண்டு-- தனது நாயகனை இழச்க கற்பென்னுங் கலங்கா 

நிலைமையடைய பெண்ணாவாள்; 

கற்புடைமை இல்வழி எரியிடைப் புகுதன் முதலியன கிகழப்பெரு என்பார் £கற்புடைப் 

பெண்டு”! என்றார். உம்-அ௮சை,. 

அவஹஷோடு எரி இடை புகுசல்--அச்கணவனோடு கெருப்பிடைப் புகுர்திறத்தலும்; 

அவனது உயிர் இவளாற் காணப்படுதற் குரிய தொன்றன் ராகலின் காணப்பட்ட 

அவனது உடலோடு இவளுடவினையும் அழித்தல் வேண்டும் என்பது கருத்து. அங்ஙன மாயின் 

அவள் முன்னர் இறக்கச் சம்பவித்தால் அவளோடு இவனும் உடன்கட்டை ஏறவேண்டியது 

முறைமை யாகுமே யெனின், அற்றன்று, என்னை? அவ்வாறு செய்யம் வண்ணம் மறை விதத் 

திலாமை யானும், அடவர் ஆடவரையும் மடவோர் மடவோமரையும் ஈனாது அவ்விரு பாலோரை 

டம் அடி.ச்சிய ரேய்ப்ப மடவோரே கருவுயிர்த்து வருதலானும், விழைவுக் காலதச்தினும் ஆடவரே 

மேம்பாடுற்று வருதலானும், மடவோர் முதலாய பொருள்களை நுகர் பொருள் எனவும் மறை முத 

வியன விளகூச் செல்வதானும், போக்கியப் பொருளோடு போயும் அழிதல் வேண்டும் 

என்னும் நியதி யாண்டும் இன்மையானும், பிறவாற்றானும் ஆடவர் உடன்கட்டை ஏறவேண்டு 

மென்ற நியதி இல்லை என்௧. 

இனிச் தீயிடைப் புகுர்.து உடன்கட்டை ஏறுதலை முன்னோர் பத்தினிப் பெண்டிர்ச்கே 

உரிய ஒழுச்சமாக வகுக்சனர். நீரிடை அமிழ்க்இயும் ஈஞ்சருச்இயம் கான்றும் உயிர் அுறக்கப் 

பல்லா நிருர் அம் எரியிடைப் புகுதலை மாத்திரம் விதிச்சனம என்னோவெனில், மணமுடிக்கும் 

பொழுது அக்இலரி சான்றா யிருத்தல் பற்றியும், உடலை வருத்தாது தூக்கும் தன்மை அ௮க்இனிக் 

குளவாதல் பற்றியும் என்க. அக்கிணியு்ட பட்டவை எல்லாம் தூயனவாகசவும் பிறவற்றுட் பட்டன 

வெல்லாம் ௮ல்லனவாகவும் இருத்தலும் சண்கூடு. எரியிடைப் புருதல் நீரிடைப் புகுதல் போலத் 

சண்ணென்று கற்புடையாருகி இருர்கு மென்பதனை “பெருர்சோட் கணவன் மாய்க்தென 

வரும்பற_வள்ளித ழவிழ்ச்த தாமரை-ஈள்ளிரும் பொய்கையு௩ தீயுமோ ரற்றே'” என்னும் புறகா 

னூற்றுச் செய்யுளானும், காதல ரிறப்பிற் கனையெரி பொத்தி_யூதுலைக் குரு) னுயிர்த்சகச் 

தடங்கா-தின்னுயி ரீவ ரீயா ராயி-னன்னீர்ப் பொய்கையி னளியெரி புகுவர்'” என்னும் 

மணிமேகலைச் செய்யுளானும், பிறவாற்றானும் தெளிக. இரெளபதஇி அம்மன் முதலாய தெய் 

வங்கள் விளங்கும் அலயங்களிமீல வருட மொருமூறை பெருங் குழிகளில் நெருப்பு வளர்த்து 

அவற்றிடைப் புனலாடுவார்போற் பல்லோர் குழுமிப் பாய்*து முழுகி ஆடுதலை இன்றுங் காண 

லாம். தீயின் விோதங்களையும் ஈமத்ச புகுகன் முசவியனவற்றையும் பற்றிச் செந்தமிழ்” 

பத்தார் தொகுதி 2459-ம் பக்கத்தி லுள்ள எமது வியாசத்தை கோக்கு அறிக. 

உடன்கட்டை ஏறு தலை விதித்தற் இருக்ச காரணச்சான் என்னை யெனில்,அடவர் அரிதின் 

மூயன்று தேடிய பொருள்களுள் சிறிகளவு மாத்தும் தம்பொருட் டுபயோடத்துக் கொண்டு 

எஞ்சியவற்றை யெல்லாம் தத்தம் பெண்டிர்க்கே அளித்து வருசலினனும், அவ்வா நளித்து 
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வராதார் இரகத்தர் எனப்படார் ஆதலினனும், அப் பெண்டிர்க்குப் பிறந்த மக்களைத சமக்குப் 

பிறந்தோராக நம்பி அவர்தங்களையும் போற்றி வருதலினானும், சதிதுவ சாத்திர ஆராய்ச்சியிற் 

புகும்து உண்மைப் பொருள்களைக் சுண்டு உலகத்தை நன்றாகக் காத்துவருகல் ௮அடவரே யன்றி 

மடவோ ரல்ல ராசலினானும், அவ்வாறே புகைரதம் கப்பல் முதலியன இயற்றல், பூகோள 

ககோள ஆசாய்ச்சி செய்சல், உட லமைப் பறிதல், பிணி சிலை செரிதல், மருக துவகை யமைச்தல், 

ஆதிய பலவும் பிறவும் முதன் முதன் மூயன்று கண்டுபிடித்தவர் அடவரே யன்றி மடவோ ரல்லா 

என்பது எவாக்கும் உடம்பா டாதலினானும், சாட்டிற்கு ஓரும் ஏதங்களைக் களை சற்பொருட்டுப் 

போர்முகத்துற்றுக் குருதி பாய்ச் தொழுகக் காயம் வாங்கிடும் வருர்இயும் உயிர்கொடுத்தும் 

ஈன்மை புரிபவர் அடவ சாதலினானும், அவர் ஏனைய ௨ /லங்கு முதலியவற்றைப்போலக் காமக் 

அய்த் துவிட்டு நீங்காமல் பெண்டிரைத் தம்முயிர்போலப் பேணிக் காத்து வருசலினானும்? 

அவ்வாறு செய்யாதானை அண்மசன் என்று மதிக் துவரும் வழக்கா றநின்மையினானும், பாரியொடு. 

உயிர்சீத்த கபிலர்போல அடவர் பொருட்டு ஆடவர் உயிர்துறக்கும் வழக்கம் ஈனி கேட்கப்பட்டு 

வருதலினானும் சாயகனொடு நாயடி உயிர் நீக்கா தஇருச்சல் பெரும் வன்மையுடைத் தென்று 

பலரும் இசழ்தற்கு முறையாகு மாதலினானும், ஆடவர் பெண்டி ரென்று இருபாற்படுத்தி 

இருத்சலின் அவ்வப் பாலார்க் குள்ளனவற்றை அவ்வப் பாலாருள் எல்லார்க்குங கூட்டி உரைத்தல் 

ஒளபசாரீகம் என்று கொள்ளும் வழக்கு நூன்டுறை யாதலினனும், பல்வகை மிருகங்களை யும் 

வாய்விட் டலற வதைத் அண்போர் மாதர் உடன்கட்டை ஏறுதலை மறுத்தற்குத் துணிச்துவிட் 

டன?சேோ என்று இறம்பூ தெய்துதலினானும், உடன்கட்டை ஏனுவார்கிகுச சுவர்க்கம் முதலிய 

பசவிகள் இடைக்குமென மறைகள் விஇத்தலினானும்। இறர் துபடு முண்மையைக் கண்டவர் அல்லன 

செய்யார் என்ப மிருத, இவ்வாறே“டஇறப்பெனும் மெய்ம்மையை யிமமை யாவர்க்கு-மறப்பெ௫ ஆ தி. இ 2்:£இ/ ம் ஸி 

மசகணின்மேற் கேடு மற்றுண்டோ”? . எனச் கம்பநாடருவ கூறினா. உடன்கட்டை ஏறுதல் 

லேண்டுமென்ற எண்ணம் தோன்டப்பெறின் பெரும்பாலும் பாவஞு செய்யார் என்க.) அப். 

பசவிசளை வேட்கும் மடவோர்க்கு ஆடவர்மேல் ௮ச்சம் வெறுப்பு முசலாயின தோன்றப்பெரு 

அசலிஞனும், விதையை வளர்த்துக்கோடற் பொருட்டு கிலம் சிறப்பாவது போலச் சேயிழையா 

ரூம் சிறப்படை இன்றன சாதலினானும், உலகங் காக்கும் ஆற்றல் சான்ற அரும்பெறன் முயர்சி. 

களில் ஈடுபட்டுப் பெருஈலன் புரிர்துவரும் ஆடவர்சம் முன்னேற்றத்திற்குத தடையாக நிற்கும் 

எவற்றையும் தைப்பது முறை ஆதலிஞஷனும, ஆடவருட தில இழிசனர் தீய ஒழுக்கம் படைத்த 

மடவோரை ஒருவேளை கோறற் கொருப்படுவமேயன்றி அவரிடத்தில் அழகின்மை ழு.கலாயின 

வற்றைக் ௧௬இக் கொல்லும் வழக்காறு பெரும்பாலும் பயின்று வராமையினானும், கள்ளக் காத 

லரை வேட்டல் ௧௫இ எத் துணையோ மடவோர் தங்கள் குற்றமற்ற சாயகரை அறம்பாரா வன் 

னெஞ்சனெராய் ஈஞ்சூட்டியும் பிழவாறு செய்தும் கொண்று வருகின்ற செய்தி பலஇசைகளினும் 

கேட்கப்பெற்று வருதலினானும், ஆடவன் ஒருவனுக்குப் பல மனைவியர் இருப்பினும் ஒரு மாதுகி 

குப் பலகாயகர் இருத்தல் வேசவழக்கஇிற்கும் உலகவழக்கிற்கும் மூரணு மாதலினானும், ஒருவன் 

பல மனைவியரை மணச்து கோடலினானே கோய் முதலியன எப்தப்பெறராமையானும், ஒருமகள் 

அஙவனம் புரியிற் பிணிக் இரு ௩யளாகிச் தனக்கும் உலகத்திற்கும் கேடுபடைத்து வருதலினா 

னும், பரத்தைய நியல்பை ஈண்டுசி சர் இத்தலும் ஆவ௫யக மாதலினானும், பவ்வீ முதலாய. இடக் 

கர்ப்பொருள் போக்கிடங்களின் இயல்பையும் ஈண்டுச் சீர்தூக்கி ஒப்பிடலும் முறைமையாகும் 

அசலினனும், தாம் இறச துபடிற் றம் மனைவியர் பிநர்தம்மை வேட்டு விளங்குவரோ என்னும் 

ஆசங்கைக இடனாய் அடவரெல்லாம் ௮வசை அறவே நம்பாதவசாய் வெறுத்து வருவ ராதலினா 

னும்; கணவனை யிழச்தவர் புனர்விவாகம் செய்துகொள்ளலாம் என்னும் விதிக்குடையார்தம் மண 

மானது வியாபார நிமிச்சம் செய் துகொள்ளப்படும் ஒப்பச்தகாரர்தம் கூற்டறொத் இகழப்படு மாத 

விணைம், உயிரை சம்பினார் உயிரொடு சேறலே பெருமையாகு மன்றிப் பொருள் முதலாயவற்ை 

நச்சிப் பின்னரும் இருத்தல் பெரும் வஞ்ச மாதலினானும், இன்னுயிர்ச் காதலர் என்னு 

பெயரை மீக்கி உடழ் காதலர் வனப்புச் காதலர் என்றன்ன பல பெயர்களைப் பூண்டு கோடலே 
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முூறைமையுடைக்தா மாதவினானும், உலக ஈன்மை கருப் பஃறுறையுள்ளுஞ் சென்று இண் 

ணென்ற கநெஞ்செராய் உயிரையும் விட்டுப் பெரும்புகழ் பெறுவது அண்மக்களூக்குச் ன ரட்ட அ 

போல உடன்கட்டை யேறு தலும் பெண்மக்களுக்குச் சறப்பாதலினானும், இத்தகைய இட 

கன்றிப் புகழ் ஒிறுவுதற்கு வேறு சிரர்சு இடம் மடவோர்க் இல்லை யாதலினானும், சுவர்க்க ரி 

வற்றையும் அவற்றை விதிக்கும் மழை முூசலியவற்றையும் ஈம்பாதார் சாதிப் புரட்ட ராதலினா 

னும், பிற மதத் இனர் ஒழுக்கமும் உபதேசமும் நமக்கு ஈலச்தருவனவாகா ஆதலினானும், ஒரு 

காலத்இிலேயே இறத்தல் அவ்விருவருக்கும் நேரிடும் என்பதை அவ்விருவரும் கருதி வருதலி 

னானே சுகாதாரம், ஒழுச்சம், அநட்டானம், தெய்வ வழிபாடு, புத்தி, தருமம் என்றற் ஜொடக் 

கத்சன வற்றை யெல்லாம் வழுவாமல் நன்னா கடைப்பிடி த்துச் சிறந்து வருவ ராதலினானும் எரி 

யிடைப் புகுகல் கணவனை இழந்த கற்புடைப் பெண்டிர்க்குச் சிறப்பாயிற்று என்ப, நூலாகி! 

யர் கருத்தும் இவ்வாறே போலும். ஆயினும், சற்காலத் தரசெனரும் பிறரும் உடன்கட்டை 

ஏறுசலைச் தடுத்தும், புனர் விவாகத்தைச் தூண்டியும் வருதல் நோக்குத் தாமாகத் தக்கமுறை 

இ.துவெனக் கூறி ஆட்சேபங்களை வருவித்தக்கொள்ளாமல் செய்யுளின் ஈற்றடி மூன்றால் தம் 

மைக் காத்துக்கொண்டனர். 

கைமை காத்தல் இத்துணைச் சிறந்ததொன் றன்றாதலின் ௮து உடன்கட்டை. யேறலின் 

பின் வைச்கப்பட்டது. இக்காலத்தார் காத் துவரும் கைம்மை விரதம் பெரும்பாலும் இழிவுடைத் 

தென்பதை உய்த்துணர்ர்து கொள்க. 

மற்று கைம்மை காத்தல்-- அல்லது (மறுபிறப்பிலே ௮க்கணவனைச் கூடி வாழவேண்டி௰) 

கைமை விரதம் காத்தல்); 

அடையிடைக் இடந்த கைபிழி பிண்டம்_வெள்ளெட் சார்தொடு புளிப்பெய் தட்ட. 

வேளை வெக்தை வல்ூ யாகப்-பரற்பெய் பள்ளிப் பாயின்று வதிய-முயவற் பேண்டி”? எனப் 

பெருங்கோப்பெண்டும், “பெண்டிரும், பாசட்கு மிசையார் பனிநீர் மூழ்கார்”” எனச் கழாத்தலை 

யாரும் கூறியவற்றானும் பிறவாற்றானும் கைமை கோன்பு ஈதெனப் புலப்படும். இதன் பகுப் 

புக்களை எல்லாம் மணிமேகலை ௨ரல ர௬ரைதத காதையிற் காண்க, கைமை இழிவுடைச் தென் 

பதைத். துன்பமாலையிற் பரக்கக் காணலாம். தம்மொடு இன்புற்ற கணவர் எரியிடை ஸூழ்கு 

தலைக் கண்டறிர் துவைத்தும் தாமும் அவ்வாறு செய்கலராய் யாச்கை நிலையாமையையுச் தேரு 

ராய்ப் பலதுறை மூழ்கித் தவசோற் நுடலை தம்பி வருதலின் அவரை இகழ்ந்து கூறினர் 

போலும், 

என்ற ௮வ் இரு பாலே என்கின்ற அவ்விரண்டு பிரிவுகளையும்) 

பிணி இடை பட்டு பேண் எழில் கெட்ட கணவனை --கோய்வாய்ப்பட்டு (௮து காரண 

மாகத் தாம்) விரும்பிப் போற்றி வந்த அழகு அழிச்த சாயகனை ; 

பிணி”? என்றாரேனும் வறுமை போர் என்றற் ஜொடச்சச்தனவற்றையுங்கொள்க. 

எழில்” என்பதற்கும் அவ்வாறே இன்றியமையாதனவற்றையெல்லாம் பெய்துரைத்துக்கொள்க. 

தலைமைபற்றி அவ்விரண்டனையும் எடுக்அக்கூறினா. பொருளைவேட்டுப் புணரும் ப.ரத்தையர்க் 

கும் இவர்க்கும் உள்ள வேற்றுமைதான் யாதென்ச. 

சாதல் செய்தல் முதல இயைத்தல் கரஇி--(காயகியானவள்) விருப்பஞ் செய்து வருதலை 

மூதலாகவுடைய (ஈல்லொழுக்கங்களை அவட்குப்) பொருத்த கினைக்து; 

மதல? என்றசனாற் கொலை மு;,சலானவற்றைச் செய்யா தஇருத்தலையுக் தழீஇனார். 

[ இயைத்சன சான்றோர்] ஆன்றோர் இயைத்தனர்--சான்றோர்கள் (ஈம்மே ஞர்க்கு வி 

யாச) கற்பித் துக் கொடுத்தனர்; 

ல 

விதித்தமட்டில் நில்லாது வழக்கத்திலும் அவ்விரு முறைகளை பம் வழஙகிவரச் செய்தனர் 

என்பது போதர ((இயைத்தனர்'' என்றார். 



21 
2 உலஇியல் விளக்கம். 

அசலின்-௮து காரணச்சானே; 

கைம்மை அகற்றி--(கணவனை யிழக்தார்) கைம்மை கோன்பினையஞ் செய்துவராமல் நீகஇ; 
மற்று ஒரு காதலன் பேணல் --வேறொருகாயகனை விரும்புதல்; 

| கடன்மட வோர்க்செனல் | மடவோர்க்கு கடன் எனல் பெண்களுக்குக் கடமையாகும் 
ஏன்று கூறாதல்; | 

ஆடவர் கற்பித்த ஆணைப்படி நின்று வரறாவாரே யன்றிச் தமக்காக ஒராற்றலும் இலா 
என்பது போச..ர.மடயவோர”? என்சூர். 

| £அநாஉ மென்று செப்பினர் மேலோர்] தீது உறாஉம் என்று மேலோர் செப்பினர்-- 
கெடுதி பொருந்தும் என்று பெரியோர் கூறினர்; 

கேடு௮வது நிச்சய மென்று குறிப்பித்தற்கு உ ஜாஉம்'” என்று அளபெடுச்சத. கேடுறு 
வசை முன் காட்டியவற்றால் ஈன் காய்ச் துணர்க்து கொள்க, 

எனினும்-- என் ரூலும்) 

அறம் பிறழ் இற்றை சகாட்கு அவ் எலாம் பொருக்சாது ஆயின் தரும் தலைசடுமாறிப் 
பிறழ்ச்சி யுறுகின்ற இந்தச் சவியுகத்திலே கூறப்பட்ட அம்முறைகச ளெல்லாம் இசையாவெணில்) 

போற்ற-- (மாதர் கைக்கொண்டு) அநுசரித்தநற்கு; 

[தெரிச்துநெறி வகுத்தல்] செறி தெரிர்து வகுத்தல்-- சகுதியான வழி யாதென் 
ரூராய்ந்து கற்பித்தல்; 

தரியா கடனே --டிறப்புடைப் பெரியோரின் கடமையே யாகும். 

% (5) பதுமைநேர் மடவார் பலரொடு பழகுமுன் 
வதுவையிமழ் கொடுத்தன் மாபா மென்றல் 

1/0) லர்ச்ஆ வளனுற வளானன வளர்தல் 

வாய்மட வோர்தம் மனன்பூச் தோரை 

யாய்ந்து வதுனளை யபர்ந்தன ராயி 

னட்பிடை யறுகிலர் நாளிடைக் கொழுகதர்த் 

6) தட்டுகுலி வினயிடைச் சாரனுர்தி கஞர்கில 

சறிவுடைக் குழவி யாந்றலொடு பெறுளுவ 

சென்ஞுகர் வதுவை யில்லுழ்! மர்ந்த 

மாதரார் தங்கண் மனன்பிறர் தம்மைக் 

காதல கூரசக்து கருதா தேயோ 

1) காதல் கூர்ந்து கணவரை யேயோ 

மணப்பர் பிறார்தமை வதுவைபரி யாரா 

முன்னுள்ளி னோரைப் பின்னே யெள்ளலு 

முன்னெஎளி னேரைப் பின்னே யுள்ளலு 

நன்னெறி கொல்லோ நாள்கில பழகிக் 

14௦ கலத்த லன்பொடு பலகாட் கழிப்பிற் 
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௬ ணி ய் அ றதெறியியல். 

இனியது கொல்லோ வின்றுணை யிழவ;ழிந் 

இனவு௮ நங்கைய ரிற்றைஞான் நிலர்கொ 

லினைய வதுவைியொடு கைமைதோரற் இல்லாப் 

பெண்டிர் வதுவையும் பேணுகர் மாண்ட 

20 பெரும்பொருள் பெறீஇயர் பேரியாண்டு படைத்த 
வருக்துணை யிழக்த வாயிமை யவரை 

வரைந்த வறனில் வன்னெஞ் சோரே 

புயனேர் கூந்தற் பிறைகேர் நறுநுதற் 

கயமனர் பிறம்கட் கனிகேோர் செவ்வாய்க் 
ப பேர குறுமக ளோசைக் கொுிக்கவைக் குூநரே 

யினிமற் றம்மா வெழிலிள மகாரை 

யனையர்தர் ஈலனே தர்கல ஞாக்குஷ் 

சான? ரறிவமிஇத் கக்கார்க் கினிதளிச் 

தான்றவன் பிருவரு மளாஅய்கல னெய்த 
50 ஈன்னு டோறு ஈயச்தழைக் தளப்பில் 

வண்மையொ டொருவர்மற் ஜொருவர்க் கு.பிருட 
னண்ணின ராக நட்பமர் காதலைத் 

தொட்டிற் பழக்கத் அறைப்பாற் படுத்த 

வாய்வெறுப்பு முதல மாய்துதூவக் தனரே 
99 யாதலிற் சரிள வாய் தொடி, யவரை 

யேதமில் காகாபர்க் சென் 

ரரொடினர் மூதுரை யொண்டவத் கோரசே, 

(இ-ள்). மலாஈஅ-- (மகளிர்) பூத்ச பின்னர்; 

வளன உற-- (தாயும் குழந்தையும் இனிதாக வாழவேண்டிய) வளப்பச்சைப் பொருத) 
வளாவன வளர்சல்-- வன்மை பெறுவான் வள்ரவேண்டிய உறுப்புக்கள் வளர்ச் துவருதலை) 
வாய் மடவோர் -பொருக்கிய மங்கையர்கள்; 

கருத் தரிச்சற்கும் சோயின்றி வருசற்கும் காரணமாகச் இல உறுப்புக்கள் வன்மை பெற் 
வேண்டுமாதலின் மங்கையர்கள் பூத்த பின்னர்ச் லெகாலம் மணவா இருத்தல் வேண்டும் 
என்றபடி, 

தம் மனன் பூத்தோரை-- தங்களுடைய மனம் எவரை மணஞ் செய்யின் மலரவுநுமோ 
௮வாரதம்மை; 

ஆய்ச்து வதுவை ஆயர்க்தனர் அயின்-* தாமே ஆசாய்₹.2 மணர்் தகொண்டா ராயின்; 
பலருடனும் பழகி வருதல் தோன்ற **அய்ச்து வ தவை?! என்ரர். 

| ஈட்பு இடை. ௮றுஇலர்-: ௮ம் மணந்த இருவரும் சேசப் பாங்கில் இடையில் அறுபட்டுப் 
பிரியார்; 

அங்ஙனம் ஆசாய்க்து ஈட்பவர்தம் ஈட்பு,கலேவளர் இளமதியம்போல காடோறும் இன்பம் 
வளர்கீது நிறைவுற அன்பான் அகமலர்ச்து மூழ்ச்சிபுந்று அவையிடை அடை குலை£தாற்குச் 
மைசென்றுதவுமாறு ஒருவர்க்கு கேரிடுச் அன்பத்தை ஒருவர்களைச் து அறழுதலி.பவற்றை ஒல்லும் 
வகையான் ஒவாது புரிர்து வருதற்குக் காரணமாகுமென்ச. இத்துணை அருமை வாய்ந்த 



* ௪. ங் 

றி உலகியல் விளக்கம். 

ஈலனெலாம் குணம், குடி, ஒழுக்கம், செல்லம், கல்வி மூதலியவற்றள் தமக்கு ஏற்பன உடை 

யாரைக் தெரிர்துகட்டு மணஞ் செய்வதாற் கைகூடும். அு்கனம் பொருந் துவகை கண்டு மண 

வாதார் ஈட்புக் சேட்டினையே விளைக்கும் என்க. இவற்றானே மடவோரும் ஆசாய்ர்து மணமயர் 

சல் வேண்டு மென்பார் *மனன்பூக்தோமை:' எனவும்; அ௮ம்மனன்பூத்தோரும் பொருக்தாச் சில 

குணங்களை மறைவாக வைத்துளராயின் ஒருபயனும் எய்தப்பெறாராகலின் அராய்கல்வேண்டு 

மென்பார் ₹₹*அய்ர்து'” எனவும், தாமே ஆராய்ந்து தேடிய ஆடவர்க்குத் தம்மேல் விருப்பளு 

செல்லா தொழியிற் பயனில்லை யென்பார் ₹*வதுவை யயர்க்தன ராயின்'' எனவும், இவ்வாறு 

மனன் அராய்தற்குக் காரணங்களாஇய பூத்தலும் வளர்வன வளர்தலும் இன்றியமையா தன : 

எனவும், அவரே அஙநனம் எல்லாம் ஆய்ச்ு மணத்தற் என்பார் *:மலர்நது வளர்வன வளர்தல்” 

குரியார் என்பார் ₹வாய்மடவோர்'” எனவும், அவ்வாறு அவற்றை யெல்லாம் வாய்ச்தனரேனும் 

இற்றின்பத்தில் மனஞ் செல்லும் இயல்பிலசேற் பயன் இல்லை என்பார் *6மனன் பூத்தோர்”” 

எனவும் கூறினார். இப்பிறன்கோளை விகண்டை என்னும் அளவை முறையாகத் தாமே கூறுவாண் 

எடுத்துச் கொண்டார். (விதண்டை-தன்மத நிறுத்திப் பேசல்,) 

நாள் இடை கொழுசகர் தட்டு ஈலி வினை சார்ந்து அஞார்கிலர் (மணஞ்செய்து வாழ்ந்து 

வருஇன்ற)காளிடையே காயகரை இழக்து அவ்விழவுகொண்டு வருக்துகின்ற செயலிந் பொருக்கி 

துன்பப்படார்; 

பூத்து சாட்கழித்து வருகலான் உடல்வன்மையும், விரும்பிய கொழுஈரை மணத்தலான் 

மனமஇூஒழ்சியும் உடையராதலின் அவர்பிணியிடைப் பட்டு வருரஈ்தார் என்க. 

அறிவு உடை குழவி ஆற்றலொடு பெறுகுவர்--( இருமையையும் விளக்குதற்குக் காரண 

மாகிய நல்ல) அறிவினையுடைய குழர்தைகளைக் தேகவன்மையோடு பெறுவார்கள்; 

சாயும் கருவீனுச் யருறள் குழச்தையும் வன்மையுற்று விளங்கு மென்பார் ₹$அற்ற 

லொடு பெறுகுவர்'” என்றார். முற்கூறியவாறு நிகழப்பெறாவிடி௰். ரூயும் குழவியும் பிணியுற்று 

ஈலிவர் என்றுங் குறிப்பித்தாராயிற்று, 

என்குகர்-- என்று (மது பண்டை வழக்கத்தை இகழ்க்து ௨௧௧2௫௧) கூறுபவர்கள்) 

பண்டைய வழக்கங்களாவன பூக்குழுன் எட்டு வயதகளவில் மணமுடித்தல், பூச்அுச் லெ 

நாரரக்குள் ரத சாச்தி செய்தல் முகலியனவாம். 

எட்டு வயதுடையவள் கெளரி என்றும், ஒன்பது வயதுடையவள் உரோடுணி என்றும், 

பக்த வயதடையவள் சன்னி என்றும், பன்னிரண்டு வயதுடையவள் விடளி என்றும், பெயர் 

பெறுவர், கெளரியைத் சானஞ் செய்தோன் சுவர்ச்கத்தையும், உரோடஇுணியைச் தர்னஞ்செய் 

கோன் வைகுண்டத்தையும், கன்னியைக் சானஞ்செய்?2தோன் பிரமபதச்தையும், விடளியைத் 

கானஞ் செய்தோன் ரெளரவ கர்கத்தினையும்எய் தவர் என்றும், பன்னிரண்டு வயஇற்கு மேற்பட் 

டவளைச் தானஞ் செய்தோன்பெறுங்கதி சொல்லமுடியாச் அயரத்தினகாகுமென்றுங் கூறுப. 

பூக்குழுன் விவாகஞ் செய்யவேண்டுமென்னும் இவ்விதி மூதல் வருணத்தார்க்குள்ளன்றி 

க்ஷக்இரியர்க்குள்ளும் வழங்கெசாகக் தோற்றவில்லை. அக்கினியில் ஸூழ்கி எழுச்த சீதா 3 

பிராட்டியும், இறர்த கணவனை எமனிடமிருக்து மீட்டுசக்கொடுவக்த சாவித் இறியும் வேடனை 
விழித்து நீராக்கெ தமயக்இயும், எழுராள் அளவும் பொழுது : விடியா இருச்சச்செய்த சாளாயினி 

யம், தன் வஸ் இரத்தைப் பெருகச் செய்து மானசத்சைச்காத்த இரெளபதியும், ராஜ சுகத்தைத் 

தள்ளிவிட்டுத் துறவியாயெ அகச் யரை வேட்டுச் சொண்டு செய்துவந்த லோபாமுச் இசையம், 

அன்னபலபிறரும் பூத்ச பின்னே கல்யாணஞ் செய்யப்பட்டவர்களாகத் தெரியவருகன்றது.*. 

ஆதியில் எல்லோரும் பிராமணர்களா யிருக்ததாகவும், பிறகுதான் அவர்களுடைய 

குணத்துக்குச். தக்கவாறு வருணாச்சிரம தர்௦ம் ஏற்பட்டதாகவும் மகாபாரதம் சாக்இபர்வம் 

* பிராமண பருளாச்துப் பெண்மக்கள் இங்குக் கூரப்படாமை இர் இக்கற்பாலது, 



அ[றநெறியியல். 1) 
168வத அத்தியாயத்தில் பிருகுமகாரிஷி பாரத்துவாச மூனிவர்ச்குச் சொன்ன 

பட்டிருக்ன்ெறது. 

பண்டைய வமக்கமெனக் கூறப்பட்டாலும் ௮௮ மிகவும் பூர்வீசமுடைச்தாய்த் தொண் 

தொட்டுப் பயின்றுவர்த வழக்கமெனக் கோடற்குப் போதிய ஆதாரமில்லை, . இச்தியாவின் பல 

பாகங்களையும் கைக்கொண்டு குடியேறிய மகமதியருள் துஷ்டராயி /ரு்தசோர் விவாசகமான பெண் 

களைப் பலாத்காரஞ்செய்யின் பழியும் பாவமும் எற்படுமென்றஞ்ச? விடுத்துத் த௲்தைதாயர் வீட் 

டின் இளம்பெண்களை அபகரித்தும் சிறைப்பிடிக்தும் வர்தார்கள் என்றும், அவர் கொடுமையி 

னின்று பெண்களைக் காக்கும்பொருட்டே பாலிகா விவாகம் செய்யும்விதி ஏற்பட்டசென்றும், 

சாத்திர சம்மத மில்லாவிடில் இவ்விதி அநுட்டிக்கப்படாதென்றெண்ணி அதற்கு ஆதார மாகிய 

ல சுலோகங்களைச் ல மிருஇகளில் நுழைச்தனரென்றும் கூறுப, இவ்விடயத்தைப்பற்றி 

மிருதிவாக்கியங்களும் பலஇறப் பட்டு முரணும். பிரெளடையாஇ மூன்று வருடச்இன்பிறகு ரூது 

சாச்தி செய்யப்படவேண்டுமென்னும் இதுபோன்ற பிற பல விதிகளும் சல மிருதிகளுக்கு உடம் 

பாடாக மற்றவைக்கு மாறுபாடாகும். 

மகாபாரதம் அஆஇபாவம் 122வத அச்இியாயத்தில் பாண்டு மகாராஜன் குந்இியை நோக 

“அஇசாலத்தில் ஸ்திரீகள் வீட்டுக்குள் அடைக்கப்பட்டுப் புருஷர்கள் மூசலிய பக்துச்சளின் 
கிர்ப்பந்தத்.த.க்கு உட்பட்டிருக்சவில்லை. அவர்கள் மனம்போன பிரகாரம் அனுபவித் துக் கொண்டு 

சுகமாய் இருப்பது வழக்கம், அதனால் அவர்கள் பாபிகளாச மதிக்சப்படவில்லை. ஏனெனில் 

அதுவே அக்கால லங்களில் ரிஷிகளால் அங்கீேரிச்கப்பட்ட வழக்கமா யிருர்த.து.ஒரு ஸ்திரீயானவள் 

ஒரே புருஷனுக்குச் சவ செசைவரையிற் கட்டுப்பட்டிருத்சல் என்பது சமீப காலத்திற்றான் 

ஸ்தாபிக்கப்பட்ட து?” என்று கூறினதாகச் சொல்லப்படடிருக்கின் றது. 

இம்மாறுதல் உத்தாலரிஷியின் குமாரர் சுவேதகேது என்ற மகாரிஷியால் ஏற்படுத்தப் 

பட்டதாக மேற்படி சம்பவத்தின்பின் ௮ அச்தியாயத்தில் விரித்துச் சொல்லப்பட்டிருக் 

இன் து. 

இந்தியாவின் வடபாகத்தில் வழங்கும் பாரசம் இராமாயணம் முதலாய நூல்களைத் தென் 

பாகத்தில் வழங்கும் அவ்வக் மூல்களோடு ஒப்பிட்டு நோக்கின். பலப்பல வேற்றுமைகளும் 

* திரிபுகளும் கசாணப்படுமென்று அறிஞர் கூறுப.% 

வதுவை இல் உழி மலர்ந்த மாதரார் தங்கள்--மணம் இல்லாத பொழுது பூப்படைந்த 

மகளிர்தங்கரஞைடைய; 

மனன் பிறர் தம்மை காதல் கூர்க்து கருதாதேயோ- மனமானது பின்னர் மணக்கப் 

பெருத அடவரை அன்புகூர்க்து கினைச்சப்பெறாதேயோ; (கினைக்கு மென்றபடு.) 

ஈதல் கூர்ர்ச கணவரையேயோ மணப்பர் -அன்புகூர்ர்சு கணவரையேயோ மணந்து 

கொள்வர்; 

பிறர் தம்மை வதுவை புரியாரோ- முன்னர்ச் காதலிச்சப்பெறாத ஆடகர் தம்மைப் 

பின்னர் கணக தண்டு காள்ளாசோ; 

முதற்கண் ஒருவரைக் சாதலித்த மடவால் ௮துபொழுதுள்ள ஏனைய ஆடவரை யெல்லாம் 

அவர்க்குப் பொரூர்தாதார் என்றே எண்ணியவராவர். ஆஐசலின் பின்னர்க் காதலிக்கப்பட்டார் 

எள்ளினோரின் பாற்படுவர் என்க, 
ப் ்் ச ப் (் வ. 

ட த் டம் பல்லவ பின்னே. எள்ளலும்--முன்னே சாதலிக்கப்பட்டாரைப் பின்னே 

னை அகட அபய் 2 செனகையை ப வயர்வலிதையயககைக கைகளை ப அப்த 

இக்காட்டியவற்றின் உண்மையை இதுவென ஆராய்ந்தறிய ல “செக்தமிழ்தி' 

சொகுதி பதின்மூன்றிலே 35 /ம்பக்க முதலாகதியவற்றையம், மேற்படி பிதாகுதி பதினன்கி2ல 

18,22,89,97,209 என்னும் இவற்றை முதலாகக் கொண்ட பக்கங்களையும் '”சாக்குக, 



ட உலதியல் விளக்கம். 

மேன் எள்ளினோசை பின்னே உள்எலும்-- முன்னே இகம்ச்து வக்தவரைப் பின்ன 
நினைக்து காகலித்துவருதலும்; 

இக்சாட்டியவற்றைக் கைக்கொள்வோர் மணக பின்னருச் தமக்இயைபில்லாகதாரை 
௮&ங௩னமே ஒதுகஇயும் பிறரை வேட்டும் வருவர் என்றபடி. 

ஈல் கெறி கொல்லோ--சம்மார்ச்ச மாகுங் கொல்லோ; 

மூன்னுள்ளினோரைப் பின் எள்ளுசலும், மூன் எள்ளினோமரைப் பின் உள்ளுதலும் என 
இருபாற்படுச்தின னாரேனும் அவ்விருபாலுள் அடங்கா சாரை அறிஞர் ன்ப பபபல 
ஏற்றபடி படுத்துவர் என்க, எத்துணைப் பகுப்புப்படுத்தி ினும் உள்ளுதற்கண்ணும் எள்ளுதற் 
கண்ணும் அவையெல்லாம் அடங்குதலின் ௮ங்கனம் கூறினார் என்க, 

| காள்சல பழிச் சலத்த லன்பொடு பலகாட் கழிப்பிற் இனிய கொல்லோ] பல நரன் 
கழிப்பிற்கு லெ நாள் பழகி கலச்சல் இனியது கொல்லோ (அவ்விருவரும்) பல.இினம் (இல்லற 
ஈட தவான் வேண்டி அன்பு பூண்டவராஇூப்) போக்கும் டட சிலகாள் தாமிருவரும் 
பழகி வருசல் சாரணமாக மணஞ்செய்து கோடல் இனிமை த ய் வ தெ தான்றாகுங் கொல்ே லா; 

மணமசன் மணமகளாகய இருவசையம் “ஆயிரங் த தத்த பயிர்?” என்று கூறுதல் 
உலக வழக்கம், 

பூத்து வளப்பம் பெற்றாள் மனம் ஆடவர்தம் அழகு முதலியவற்றிற் சேறுமே யன்றிக் குலமுதலியவற்றிற் சேரு ௮. மணந*தபின்னசே அவ் விருவர்தம் ஒற்றுமையும் பேதமும் நன்கு 
விளங்கு மன்றிச் சறுசால வெறும் பழக்கத்தால் அறியப்பெரா. எங்கன மெணில், இருவரும் சமபச்சப்பட்டு வயமாயெபின்ன் ரே சீ.தீதமச் கெற்கையாயள்ள இய சுபாவங்களையெல்லாம் 
படி. ப்படி. வெளிவிடுவரன்றி ( முன்னர்க் காட்டாது மறைத்து வருதலினாலென்க,. இ௫பற்றியே 
அன்னார் தம்முள் மணந்த பின்னரும் பிரிவு கிகழ்சல் இயல்பாயிற் ரா, ஆதலின் மகளிரும் மைச் தீரும் பெற்றார்தம் உ டம்பாடின்றி மணக்து கோடல் திங்குபயத்தற் கேதவாகும் என்க. 

இன் துணை இழவு அறி ஆ இனைவு உறும் ஈங்கையர் இற்றை ஞான்று இலர் கொல் 
இனிய உயிர்ச் தணைவராய நாயகரை இழதக்கலினானே மனமறிவற்று வர்தன் மங்சை த 2௮ ள் 2 த யர்கள் இக்காலத்தில் இல்லா இருக்கன்றனரோ; 

பூக் மணந்தார் சங்கணாயகரை இழக்அ வருதும் வழக்காறில்லையோ என்றபடி, 
இனைய வஅவையொடு- (பூக் மலர்ச் வளப்பம் பெர் றந பின்னோ மடவோர் மனன் 

பூக்சோரை மணந்து கொள்ளலாமென்ற) இச்சசைய மணத்தினோடு; 
சைம்னமை கோந்கில்லா பெண்டிர் வதுவையும் பேணுகர் (கணவனை இழசக்து எரியிடைப் 

டசாது) கைமை சகோன்பாந்றாமல் (காமமே சணி்துருக) இரு 52கின்ற பெண்களை மணத்தது 
கொள்ளவும் விரும்புஇன் ரூர்கள்; 

உலகத்து முறைகள். பலவம் நடைபெறுதல் பெரும்பாலும் ஆடவர்தம்மா லாசலின் 
௩ 5 ச ன 

கைமைப் பெண்டிரை மணத்தலும் அவ்வாடவர்மே லேற்றப்பட்டது. பெண்ணாலேயே வாழ்க் 
தாழ்வும் பெறப்படுசல் : சண்கூடாதலின், கணவனை இழ தவள் அக்கங் கெட்டவ ஸளெனப் 

௪ 

ப்ந்வின் பூ காசலன் வியப் கதவம் ணட யங்சட் கலன்கழி மாதரை-அவி நீக்கிச் ஆ ப் நக ப 
2 த ம் 4 ௪ ரூ ் ச ப 

ஈட இடும் யாச்கைபோல்-யாவ ருதொட நீதென் நியம்புமார்'” என்று காசெண்டம் கூறும். 
ஈண்ட பெரும் பொருள் - பெதீ இயா-- மாட்டுமைப்பட்ட பெரி.ப பொருளைம் பெறும் 

. ஒருவன் மாண்டகாசணத்தால் வச்ச பொருள் எனவும், தனத மூயந்சியான் வரப்பெரு ம் ஜி மையின் அழியும் பொருள் எனவும், ன்மைமகுப் பயன் படாமையால் உயிரற்ற பொருள் எனவும்? 
மூன் னனோனை 2 கொன்றது ே போலக் சன்னையும் கொல்லும் பொருள் எனவும் பொருள்படுமாறு 
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் தஆ 

என்றளஅபடுத [அச அட் 85 உட் ன அன இம் அ ் 19 அண் % ் $53 

மாண்ட பொருள்'' எனக கூறினா. அவாவ் வின் மிகுதி சோன்றப் “பறி இயா 

தது. இதனைத் தொழித் பெய சாகீகியு முசைப்ப. பலபேரையும் மணந்து கொன்ற மாட்சி 

சான்ற பொருள் ல் ஒன்றும். 

தானும் மாண்டு போவான் என்று குதிப்பித் தசா சாயிற்து.. 

ஆ ௫] 

தன் பொருளையும் அவள் பொருள ரடு சேர்ச் தவிட்டு 

் ஸு ப் ௮... அ ம்] 

பேர் யாண்டு படைத்த அரும் அணை இழத 

க 

ஆடவர் தம்மினும் மூப்புடையார் என்று குறிப்பித் த | 
௬. ்்..ு ் ௬ ய் ம இ* ன் ர ரூ கம் ௬ ௬ ர ம். 2. ் சு 0 

எனலம், மிக்க அன்பா யிருர்த கணவர் இறக்கவம வன்னெஞ சன ராயப பினனைரும மணமுடிக்க 

ரர அடம் அ 2 சேவக த ப வட்கா? தகர் 5 அகட கல் ட்ட ட் 
அஉயைஈதனசச எ௪:௪பா அருக அணை யிழந்த'' எனவும், அவர இறகத துயரும இலலை என 

ம தம மூப்பீ னை மதைத்து அழகுபடுத் தற்குப் பலபணிகளையும் புனைந்து காள்ளுதின் 

ஊன சே என்பகாஉம் போதச *அயிழையவர்'” என்றுக் கூறினா அ துணை யிழக்தல மென்று 
ம. டச் * 34 தர க ் ண் 4 அவல ௮௬2 அ ன் ம இலம் வல [2 

௯ ரு ௪.3. ச பட ௯ ச டைரி ஆ ச ௬ பல ஆஅ. ஈு ்ஷூ * ௫ 

கவ கொள்ளாதும தமமையும இழக்க பின்னா அகவன் ம பிறரையும மணபபா எனறு 

ம 3௮ அ ர எல்ரத லது டட ஆகவ பதள் கல க, 
ணு தம் மணக்கின்றன.2 என்பா ௮௬5 ௮7-௮4 பழத் என்து கூறிஷா எண்னும 

பொருர்தும். 
டடம ச -. 1 அட்டக் ௩. சத அக்கு ஆட ்  அ.. ச ் 2 0 க ப 

வஆ்சக்த அறா இல வல செஞ்சே 2 -மணமயாக்த ௮றம பலிலாத வ்விய செஞ்சினை 

தன். ஆடவ 7; 

ஆ ௪ ௩ ர ய ச த். க த ௪ 

அதத்சால் அடையப்பெறும் பயன இன்மையால் அறணில்'” என்றும், மேற்கூறிய 

௬. ௮. ஷ் சு ௬ ட ஆ 5௩ ௪ ன அரியல் அ. இன் மட அட 4 ச ரவு அ ர ம் (. ௯ சட் 

அற் க்வலாலற அஞ்சாது மணததவனச 6௮ அனஞுமகசாமச என்றும கூறினா. ஒரு௮றகு 

கருகாத கெஞ்சுடையா சென்பது போதர அ௮ஙகனக 

பயல் கேர் கூர்தல் 

பீதை கேர் கறு ஐ.தல்--அன்றாம் பிறையை ஓத்த ல்ல கெற்றியினையும்; 

ம் 
வ 

திலக்த இசழினையு முடைய; 

௪ பப அபல தன ட் 22 ரூ 

க்குசர்-- சிறிய மசளிர்தம்மையெல்லாம் மனகங்கொதித்து 

ைமை த பேரியாண்டு படைத்தவர்களை அவர்களின் 

ப்பர் என்றவாறு. .இக நிகழ்ச்சி எணியர் மனகங்செ! ஈதுப் 

க ஐ அபு அமத 

இனி (மற்ற, அம்மா )-- அப்பால) 

எழில் இளம் மகளிரசை-- அழகும் இளமையும் வாய்ச்த பெண்களை 

௪ ௪ ச்ஆ ஆ." 

பச்சப்பெரா ச ஏறு பெண்களை என்றபடி. 
“3 வசி 

் றேனும் கவிச்சுவை யூற்றெடுக்கும் வண்ணம் ம் 

இக் கூறினார் என்க. இளமைக்கும் ஒசெமில் உண்டென்பது தோன்ற 

அகவன் கூறினா எனதலும ஒனறு. 

அனையர் தம் -லனே தம் -லன தக்கும்-- அம்மக அர் பெதுகனத சன்மையையே தமக 

. . ய். ௮.௮. சல ஆ. எர ட. ம். 

ராசலாக்கிக.அகானளும) 

சான்றோர் அதில அறீஇ--பெற்றார் முதலிய பெரியோர்கள் (அவரது நிலைமையை) 

அரனே உணர் து; 



6 உலதியல் விளக்கம். 

தாய் த௫்சை சுற்றச்சார் என்றற்றொடக்கத்தினரெல்லாம் அம்மகளிர்க்கு வேண்டிய 
நலனை அறிதலின், “அறிவ இ'” என்றளபெடுச்ச த. இக் துணையோரும் அசாய்தல் வீண் எனவும், 
அவா் சாமே ஆராய்ர்அு மணத்தல் ஈலன் எனவும் கூறுவோர் நட்பமதிதான் இருர்சுவாறெண்ணை 
யென் நிகழ்ச் து விடுக. இனி அவர்விரும்புவ ௮, அழகு லட ரம் என்பது பலர்க்கும் உடம்பா. 
டாதவின் அவற்றால் நிசழப்பெறும் துன்பங்களுக்கு ஓ ர் அளவில்லை என்க. 

தக்கார்க்கு இணிது அளித்து-- ( இம்மங்கையர்தம் குலம், குடி, செல்வம், ஒழுக்கம், 
வனப்பு முசலியவற்றிற் இசைர்ச) தகுஇயுடையார்க்கு : (அவ்விரு பாலாரும்) இணனிமைபெறும் 
படி. மணஞ்செய்துகொடுச் த; 

ஆன்ற அன்பு இருவரும் ௮அளாஅய் ஈலன் எய்த--கிறைச்ச அன்பினால் (மணமசகனும் 
மணமக மாகிய அவ்) இருவரும் (ஒருவரோடொருவர்) அளவளரவி வருதலினானே ஈன்மை 
யைப் பொருந்தும் வண்ணம்; | 

அன்புப்பெருச்காற் பொருளின் அமைஇயைக் கருதாமல் ஈட்பு மேவிடும் என்பது தோன்ற 
“அன் றவன்பின்”' என்றார். அவ்வன்பும் அளவளாவிவரும் பழச்சச்சானே எய்தப்பெறும் என்பது 

தோன்ற இருவரு மளாஅய”' என்றார். எக்காலத்தும் அவ்வா ளவளாவிவரின் மனம் உவர்க் 

கும் என்பதும் அறமே அரவளாதுவிடின் மனத்திடை யன்புசகோன்றப்பெரா சதென்பதும் 
சண்கூ டாதலின், வெய்யிலைக் காட்டி நிம லருமையை நாட்டுசல் போல ஈல்லன இல நாட்டி 
அவரை ஒன்று கூட்டி ஈன்குமதித்து வருவர் என்க. இவ்வாறு அளவளாவி. வருசலே ஈற்பயன் 
சரூஉம் என்பதும், அதுவே பின்ன ரெய்தப்பெறு ஈண்மைகட்கெல்லாம் தோற்றுவா யென்பதும் 

கோற்றுவித்சற்கன்றே *அளாறும்'” என்றளபெடுத்தத. அவ்விராவர்தம் அன்பும் அழகுடைமை 
போகக்துய்ச்சல் என்றகாரணங்களைச் கருதாமல் இயற்கையிற் பிறரது வளர்வதொன்ரறா தவிண் 
௮௮ எவை கேரிடினும் இடையரமாது ஈலக்சரததக்கதாகும். வேறுவகையாகத்தோன்றும் அன் 
பெல்லாம் இமையுடை ச்தெனச் சண்டு கொள்ச. 

நல் காள் தோறும் ஈயச்து அழைச்து--விசேட இனங்கள் தோறும் விரும்பி: அழைத்து 
வரது) ் 

சிலகாளில் மணமகள் வீட்டுக்காரரும் லெகசாளில் மணமகன் வீட்டுக்காரரும் தம்பதி 
களைச் சத்தம் இல்லத்திற்கு அழைக் துவர் அ ஈன்குமகிக்து வருவர் ஏன்சக. அர்காட்கள் ஆடி. 
ஆரும் மாதம், அவணியவிட்டம், தைப்பொங்கல், ௪ித்திரைவரு_ப்பிறப்பு, தீபாவளி முசலி 
யனவாம். 

அளப்பு இல் வண்மையொடு-- அளவில்லாத சீரோடு; 

அணி ஆடை முதலியவற்றை அழைச்சவர் கொடுப்பார் என்றபடி. கொடுக்கும் அளவு 
அவ்வவர்தம் பொருணிலைக்கேற்ப அமைதலின் “:அளப்பில்'” எனச் கூறினார். இனிக் கொடுக் 
கப்படுவது அளவிற் சிறியசேனும் அவர்தம் அன்புடைமை அளவிசெற் கரியசாம் என்பது ௧௫இ 
அவ்வாறு கூறினார் என்றலும் ஒன்று. 

ஒருவர் மற்று ஒருவர்க்கு--(மணமகன் மணமகள் ஆடிய அவ்விருவருள்) ஒருவர் 
மற்றொருவர்க்கு; 

உயிர் உடல் ஈண்ணினர் ஆக-- தம்முயிரே அவர்ச்கு உடலாகப் பொருந்தியவராக; 

என்றது மணமகன் தன்னை உடலாகவும் மணமகள் தனக்கு உயிராகவும் அங்ஙனமே மண 
மகம் மாறி நினைத்து வருகல். உயிர் பெறு நுகர்ச்சி யெல்லாம் உடல்வழியே எய்தலாணும், 
உயிரில்வழி உடலாற் போச்தபயன் ஒன்றுமில்லை யாகலானும் அவ்விரண்டும் ஒன் நற்கொன்று 
இன்நியமையாதனவாகும். இவற்றை யெல்லாம் வேண்டியவாறே. ஏற்றபெற்றி விரித் தரைத் 
அச்கொள்ச, இவ்விருவரையும் ௮ச்சிறச்ச நாள்களிலே அவர்சம்பெரியார் பிறர் எஏவரினும் 
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ஈன்குமதித்து உபசரித் துவருசலின் அவ்விருவரும் தாங்களே சிறர் தவர் என்ற எண்ணம் தோண் 

ப்பெற்று முற்கூறிய வண்ணம் கினைச்துவஈது மேம்படுவர் என். உயிராக ஈண்ணினர் எண் 

பதுவே சாலும் ஆசவும் உடலென மிகுத்துக் கூறிய சென்னையெனில், உடலை விடுத்துத் தம் 

மூயிரை உடலாக நினைக்கும் சன்மைபற்றியென்க. 

நட்பு அமர் காதலை-- அவ்விருவர்க்கும் ஈட்பானது அங்ஙனம் நிலைத்து வருதலினால் உண் 

டாகும் விருப்பத்தை; 

காமத்தை அறியாத அவர்க்கு வே.று கிறப்பு முசலியவற்றால் ஈட்புப் பல்சச்கொண்டே 

வருதலின் அவர்க குண்டாகும் விருப்பச்தை *ஈட்பமர்காதல்'? என்று இறப்பித் துகி கூறினர். 

அழ ௫ன்மை பிணி வறுமை முதவியவற்றானே கணவன் தாழ்வறினும் அவர்க்கு அமைந்த காதல் 

கீங்கப்பெராது என வற்புறுத்தற் பொருட்டே “ஈட்பமர் காதல்” என்றார் என்றலும் அச்கருக் 

தையே வலியுற)ச்தும். பூக்சலுற்று வளப்பம்பெற்ற மங்கையர் சங்கள் மனம் பூத்சோரை 

வதுவை யயரின் பிணி முதலியவற்றான் ௮ழகு முூதவியன கெடப்பெறின், அவசை வெறுச் 

தொதுக்குவரென்க. 

கொட்டில் பழக்கம் அறைபால் படுத்தி இளமையிலே பழகிய பழக்கம் (எவ்வாறு மரறு 

படாதோ அவ்வாறே இவர்தம் காதலும் வேரூன்றிப் பிரியப்பெருத) வழியிலே பொருத்து; 

சொட்டில் என்பது ஆகுபெயராய் ஈண்டு இளமையை உணர்த் இற்று. 

வாய் வெறுப்பு முசல மாய்த து வர்கனர்--( தீவினை வயத்தானும் பிறவயத்தானும் எய் 

அம் வறுமை, பிணி, அழ்மை, வன்மையின்மை, குணமின்மை முதலியவற்றால்) உண்டாகும் 

வெறுத்தன் முதவியவற்றை (அறிவானும் அனுபவக்சானும் மேம்பட்ட சான்றோர்கள்) நீக்கி 

வர்தனர்; 

ஒரு புதியோன், புக்குண்ணும் இல்லத்இற் ஈரங்குடைய குழவி யொன்றிருப்பின் அதனை 

மூதற்சகண் வெறுத்தும் பழக்கவயத்தால். வரவர விரும்பியயெடுக்துக் கொஞ்சிவருதல்போல இவ் 

விருவரும் பழச்கவயத்தால் எத் தணையிழவு தோன்றப் பெறினும் அவற்றையெல்லாம் ஒரு பொருட் 

படுத்சாஅ விருப்பஞ் செய்துவருவரென்ச. இழிசனர் சம் வாழ்க்கையின் பொருட்டுக் கூலி 

நோக்கி மலமுதலிய அழுக்குகள்சுமந்து செல்லுதலும் இதனை ஈன்குவிளக்கும். மாய்த்து உவக் 

சுனர் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். 

௮ சலின்-- அதுகாரணத்தானே; 

சர் இளம் ஆய் தொடியவசை--சறர்த இளமைலாய்ர்த ஆராய்க்ச வளையல் அணிச்ச சன்னி 

யரை; 

மணத்இற்குச் சறர்தது சன்னிப்பருவம் என்பது போ தரச் (ஈரிளம்”' என்றும் பாணிக் 

இரசணம் (கைப்பிடித்தல்) என்ற பெயர்க்காரணத்தால் கையே சிறர்தசென்பது போத ஆய 

தொடியவரமை”' என்றம் கூறினார். 

ஏதம் இல் காளையர்க்ரு ஈக என்று குற்றமில்லாத காளைப்பருவத் இனர் தமக்குச் 

(கன்னிகாதானம் செய்து) கொடுக்க என்று; 

குலம் குடி செல்வம் ஒழுக்கம் அழகு ஈற்குணம் ஈற்செய்கை ஒப்புமை ஆண்டன்மை அன்பு 

முதலியவற்றிற் குறைவிருத்தல் கூடாது. அவற்றைத் இரிகரண சுத்தியாக இயன் றவரையில் 

ஆராய்தல் அவர்தம் பெரியார்ச்குக் கஉடனென்பது தோன்ற **ஏதமில் காளையர்க்கு”” என்றும், 

அவ்விருவர் சார்பிலே மணத்தற்கு விடுசல்கூடாது தாமே அவற்றை யெல்லாம் செவ்விஇன் 

ஆய்சக்து கொடுச்சல்வேண்டும் என்பார் ஈக”! என்றும் கூறினார். 

அ உரை--பழமையான (ஈன்மை செய்துவரும் அபவமுதர்க்த) சொல்லினையும்; 

மூ.துரையை மறையெனக் கோடலும் ஒன்று. 

ஒண் தவச்தோர்--ஒண்மையைச் தருகின்ற தவத்தினையுடைய பெரியார்; 
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டப உலதஇியல் விளக்கம். 

நிச்தியாகித்தியப் பொருள்களை ஈன்கு விளக்கி மனவிருளை அறவே யகற்றி ஈன்மை 

செய்த தம்மை அழியலிடாது காத்துவருசவின் :ஓஒண்டவத்தோர்'” என்றார். தம்முடலை 

லவருச்இ உலகுக்கு ஈசன்மைசெய்து வருவாராதவின் ஒண்டவம் என்றலும் ஒன்று. இவற்றின் 

வட புறகானூறு, மணிமேகலை, சலப்பஇகாரம், திருக்குறள், நாலடியார் மூதலி.பவற்றுட் 

கண்டு தெளிக, விரிப்பிற் பெருகும். 

ஒஇனா--உரைத சருஸினா; 

ரூதமதஇி விவாகத்சை மறுத் அச் சண்டனஞ்செய்வோர் மணமுடித்தல் லிசேடமாகச் (இற் 

நின்ப நுகர்தற் பொருட்டென்று மாறுபடக் கருதி வன்மையுறவேண்டிய உறுபிபுக்கள் வளாந்து 

மற் ரமண் மணந்து போகச் துய்த் துவரின் உடலம் பழுதடையுடி மன்று கூறுவர். மணத்தின் 

பரிசுத்தமாகய நன் மனே னாக்சத்சையும, இயல்பையும், செப்பும் முறைமையையும், போக்ர துய்க்தற் 

குரிய விதிவிலக்குகளையும் உள்ளவா ரூய்ச்துணர்வா ராயின் அங்கனங் கூறமாட்டார். அறிவிற் 

குறைந்த விலங்கெங்களும் எத்அுணைக் காமஞ் சான்றபோதினும் எஇர்ப்பட்ட சோடுகளின் பரு 

வழும் காலமும் நிலையம் பார்த்தே கூடுமன்றி, மனம்போன வழியெல்லாம் புணர்வதில்லை. 

அங்ஙன மாகவும் அறிவிற்கிறரச்ச மணிசன் விதி வழுவி வொழுகிப் பழிசமக்கப் புக்சாற் சாத்த இரங்க 

ளென்செய்யும். மகளிர் பூப்படையு முன்னும், பூத்து ஞ;வாண்டின்பின் ரு. ஆசாந்தி செய்யப்படு 

முன்னும் புணர்ச்சிக் குரிய ரல்லென்றும், அவரின் ஜறேச நிலையையஞ் சாத, குணம், தெய்வப் 

பயிற்சி, சேட்டை, சுபாவம், இன்பம் மு.சலாயவற்றையுக் தேர்ச்தறியாது அவர்களைக் கூடுவோண் 

முயக்கு, குரங்கானது ஈறிய மாதுளங் கணனியை யுண்டு சாரங் குறிப்பதை யொக்கு மென்றும் 

சலலிக்கேற்ற சாலழும் விதிவிலக்குகளும் இன்னின்னவை யென்றும் முன்னோர் கூறிவைகத்த 

விதிகளைக் கைக்கொண் டொழுஇன் சோய்க்கிடம் வருவதேயில்லை. **தற்றநூற் றுறையோய்க் 

சடிமனைக் இழவ-னற்குண கிறைக்க கற்புடை - மனைவிமயா-டன்பு மருளுச் தாங்கி யின்சொலின்- 

விருர்து புறக்க தருக்தவர்ப் பேணி_யைவகை வேள்கியு மாற்றி யிவ்வகை-ஈல்லற நிரப்பிப் 

பல்புகழ் நிறீஇப் பிறன்மனை நயவான். றன்மனை வாழக்கைக்கு - வரையா நாளின் மகப்பேறு 
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இறகின் பட் துய்க்கும் பெற்றி தன்றே என்று இல்லறவியல்பைச் சிதம்பர மும் 

மணிக் கோவை விரிப்பது தேரக்குக, 

(9) அருமணி யனைய வுரியவ டன்னைப் 

புறத்துக் காட்டுதல் புல்லியா தொழிலைனல். 

இவ 1 மணியைப் பெற்மமுன் பேழையு 
ப) 

ணிறைகாப் பிட்டு நோரமைட பரி கிலனுப்ச் 

செல்லுழி யெல்லாஞ் செல்லுவன் . கொல்லோ 

அலஃமதப்ப்பப், 

௨ புபண்டிரை ஈம்மமனர் பேணிவரு குநரே 

ட என் யவை யொர் இயான் அஞற்தல 

கண்டவ ரள ரா நம்வபி னிம்மையொடு 

மறுமையபெறு வினைக்கெலா மாகீர் வார்த்தே 

யறமுக லாற்ற லறியா ர. 

10 வுறுமுயிர வாழ்வுக் கூரி. பவுட லோம்பற் 



அ றதநெறியியல். 0] 

ள் ன் ம் ரு ் ஸு 
[் அச ௩ 

கனனவா துணை ப புணாமுக லவற௫ற 
ப ப தத் ர ன் பல் ப் பன 

௦07 ற புடை திலரா பி (குதல் பன ம் (7 
௮ ய ட் ் உக ் ன. ம் 
2வட்கை கருதி கடய இரமவட் பதுமபயால 

இண்ட இல் ற்! 2ம் பாடெடொன்று கரி 

(வ வேரி 
- பல்கிப் ் ரன ் டந்த ஆக ரு 
(ழ் 2. கான (ர 1 விலை கல்லா. ப/லிம் ௮ 

கடவு ம் டு 9). ௫ ர் 

பிவவா மகவு மூபலைகாராட பஉவரது 

இடத ல றவ கட சட க வடி அடு 
எடாாவவா புத் வ] [12 எடை (தி ௧௫௯ ல ு மது 

ன ப 
யொழுகலை க தந்தோ வொழிருந 

ரத த் லற (92றத ர் ௩ 9/7 றி 1] 000. 4. ௦ (ரர ட் ர். 

(இ.௨ஸ்.) பெறல் அரும் மணியை பெற்றேன் - பெறுதற் கருமையாகிய அரதன் 

மணியை (தெய்வத்தன்மை பொருர்திய ரச்தினக்தை) ப்பெற்ற ஒருவன்; 

கூறுசற் கெடுகிதககொண்ட பெண்பாலாரி எஅ௮ருமை பெருமைகளை விளக்குசற்காகப் 

₹பெபெறலருமணி??” என்றார். உலககத்துள்ள மணிகள் பலவும் பெறற்பாலவாதலின் பபெறலரு 

மணி'” என்பதற்குச் சொல்லெச்சம் அங்கனம் வருவித் அரைச்கப்பட்டது.  இர்தாமணி 

சூளாமணி போல்வது அம்மணி என்சு. 

பேழை உள் கிறை காப்பு இட்டு-- (பிறரால் எளி பெயர்த்தற்கும் உடைத்தநற்கும் 

ன் அரிதாகிய) பெட்டகத்தள் ௮அசனை வைத்த சிறைர்த பூட்டினாலே பூட்டி; 
ச ரூ ௫. 4௪. ந * ௩ ௫ ௫. ௫ ன ௫ ௩ % ந. ்் ம் 

கேமை புரிகலயை- (இங்கனம் அக்கதகர்பபு௪ செய்தபின்னர் புறககாப்புக்கேற்ற) 

முறைகளைச் செய்யா சுவளுய்; 

செல் உழி எல்லாம் செல்லு௨ன் கொல்லோ தான் போடன்ற இடங்களுக் செல்லாம் 

(அம்மணியைத் சன்னுடன்கொண்டு) செல்வானோ: (செல்லான் என்றபடி.) 

திறைகாப்பு'” என்றமைபாற் பேழக்கு அங்கனம் சொல்லெச்சங்கள் வருலவிக்கப் 

பட்டன. பேழையின் சாப்புத் சன்மை நிலைபெறுதல் பூட்டினால் அமைசலின் நிறை” என்ணும் 

அடை புணர்ச்இக் *காப்பு'' என்றார். கேர்மை புரிசலாவது அறுச்கையான அறையுள் அப் 

பேழையை லைத்சலஓும, ஈம்பிக்கையடைய தமரையேனும் சாவலரையேனும் கொண்டும் காப்பாற் 

அதலும்) அன்ன பிரவும் செய்சலாம். வை கருஇப் பேழைபுள் வைச்சலை அசக்சாப் பென்றும், 

ேசர்மை புரிசலைப் புறக்காப் பென்றும் உரைத்தாம். செல்லு யெல்லாம்” என்ற மையால் 

கொண்டு செல்லகீகூ டய இடங்களும் உ எனமக பண தானே பெறப்படும், 

அஃது ஏய்ப்ப--அவ்வாறே மான) 

[பெண்டிரை ஈம்ம3னோர் பேணிவரு குரரே] ஈம்மனோர் பெண்டிரை பேணி வருகுகர்-- 

.. தீம்மவரும் சுத்தம் பெண்மணிகளை விரும்பிப் போற்றி வருன்றனர்; 
[் 
% 

மணிக்கு மூன்னுரைத்தாங்கு பெண்ணுக்கும் ஏற்ப விரித்துரைத் அக் கொள்க. 

ள் தொடி அவஸர7 ஒரீஇ ஒன் மா உளஞூற்றல்--ஓள்ளிய வளையல்களை அணிந்த அம்மங்கை 

- வரைப் புறம்புபடுத்தி ஒருகாரியத்தைச் செய்தலை) 

8 (் ப ச ச ஆ: க] 
பாணிச் இரசணம் புரி உச பருமை கோன்ற :எண்டுடாடி என்றும், எழுமையும் பமட 

றும் உழுவலன்பு தோன்ற ₹6அவமை'' என்றும் கூறிஞர். ஒருவுதலின் வழர்சொெமை காட்டு 

மாறு ஒரீஇ: 

[கண்டவ ர௬ள2ரா ஈம்வயின் ] ஈம் ௨யின் கண்டவர் உளரோ சம்மவரிடச்இம் சண்ட 

என்றளபெடுக்க.து. 

வரும் உண்டா. ( இல்லை பென்றபடி, ) 



()2 உலதஇியல் விளக்கம். 

இம்மை ஓடு மறுமை பெறு வினைக்கு எலாம் -- இம்மைப்பயனோடு மறுமைப்பயனையும் 
பெறுதற் குரிய கருமங்கள் எல்லாவற்றிற்கு மூரி.) 

இம்மைப்பயனையும் மறுமைப்பயனையும் பெறுதற்கு வெவ்வேறு செயல்கள் வேண்டு 
வனவாயினும் இம்மைச் செயல் செவ்விதிற் பொருக்கச் செய்யப்படுமாயின் அதுவே மறுமைக்கும் 
ஏற்றதாகு மென்பது போதர 6 இம்மை௰யொடு மறுமை”? என்னார். 

| மாநீர் வார்த்தே யறமுச லாற்ற வறிபா மேயோ] அறம் மூதல் மா நீர் வார்ச்து அற்றல் 
ஆறியாசேயோ-அ௮றத்தை மூதலாக வடையவற்றைப் பெரும்புனல் பெய்.து செய் துவருதலை 
உணர்ச்சா மில்லையோ? 

அறம் என்பது பொதுவானது, அதன் பாகுபாடுகளாகிய தானம் மூசவியவற்றையம் 
அடக்குவதற்காக முசல்'” என்றார். தானங்களைச் தத்தம் புரிபும் போழ்து சான்றாகப் உபயோ 
இக்கும் நீரின் பெருமையும் தூய்மையும் பயனும் தோன்ற மா”? என்னும் அடை புணர்த் இனர், 

[ உதழுயிர் வாழ்வுக் குரியவட லோம்பற் கன்னவர் துணையே யுணாமு.௪ லவற்றிற் இன்றி 
யமை இலரா யிருக்தலன் பன்னோ] உறும் உயிர் வாழ்வக்கு உரிய உடல் ஓம்பற்கு அணை எய் 
உணா முதல் அவற்றிற்கு இன்றியமைகிலராய் அன்னவர் இருத்சல் ௮ன்ப அன்றோ (புருடார்த் 
தங்களைச் செய்துகோடற்காக வர்) பொருச்துிின்ற உயிரினது வாழ்க்கைக் குரிச்சாகிய யாக் 
கையைக் காப்பாற்றுவதற்குச் சகாயமாக இயைர்த உணவு முதலாகிய அவற்றையெல்லாம் 
அமைத்துத் தருதற் இன்றியமையாச் கிறப்பினராய் அம்மங்கை பரை இரு துவரும்படி செய்தல் 
காம் அவர்மேல் வைத்துள்ள அ௮ன்பன்றோ? 

அறமுசலியவற்றை நுகர்ச்து வீடெய்சற்காக வம்.௮ பொரு இய உயிராசவின் உறுழுயிர்'” 
என்றும், முன்ணியற்றிய விணைச்சசைய வாழவெண்டி மாதவினானும், வ் வாம்ச்கைக்குப் 
பொருத்தமுற உடலமைய மேவேண்டு மாதலினனும், பிறவாற்றானும் வாழ்க்கைக்குரிப வுடல்”? 
என்றும், அவ்வுடலைக் கருவி லமைச்தராண் மூதலாக ஓம்பி வருபவர் பெண்பால ராதலின் 
அன்னவர்'? எனச் சுட்டியும், உயிர்ப்பு விடுதல் மூ. சலாகி.ப பிற ம.கற் காரணங்க எஸிருப்பினும் 
உணவ முதலியனவே துணை.பாகி கிற்றவின் துணை 2யபுணா மகல்”” என்றும், அவ்வுணவை 
ஐமமங்கையரே பாகப்படுத்தல் உ௫ிதமாதவின் ஈது வற்றிற்கு” எனச் சட்டியும், அவற்றையெல்லாம் 
இணி அறப் புரிசற்கு மங்கையர் பொருக்ச ' முூடையவராக இறைவனால் அமைக்கப்பட்டன 
என்பதுபோதர ::இன்றியமைூலெரா யிருத்சல்'” என்றும், இவ்வாறு போற்றி வருசொழிலை 
மங்கையர்ச்கு விஇச்சல் பிற்பலனை கோக்குழி அன்பு காரணமெனக் காண்டவின் அன்பு” 
எனறும், பிறமத க்இனர் இவ்வுண்மையை கோக்காது வெறுத்துக் கூறலைத் இட்டமாய் மறுத்தல் 
கருதி “அன்ோ”? ஏன்றும் கூறினார். இருத்தல் என்பது தாமாக இருத்தலும் ஈம்மால் இருத்தப் 
படுதலும் என்னும் இரண்டனுக்கும் பொருந்தும், இவ்விசண்டனுச்கும் ௮ன்பே காரணமாஇச் 
தலை நிற்கும். 

| வேட்கை க௫௬.இப் பிரர்வேட் ப துபோல்] பிறர் வேட்கை கருதி வேட்பத போல் நம 
ரல்லாத பிறெல்லாரும்( அழகு, செல்வம், புலம், குலம் முதலவி.பவற்றின் அமை க்குத் தக்காங்கு) 
விருப்பங் கொண்டு (மனையவ ளாக்குமாறு) எண்ணி மணமயர்தல் போல; 

வேட்கசையானது மேற்சொல்லிய அமைதி காரணமின்றி ஊழ்௮வயச்சானும் பிறவயத் 
தானும் பிறத்தலு மூண்டென்ச. எவ்வகைப் பிறச்கினும் மன்றலுக்கு வேட்கையே சிறர்ச காரண 
மாதலின் முதற்சண் மீவட்கை'' என்றும், அவ்வேட்சைக்குப் பிறப்பிடம் கருச்சாதலின் :க௬.இ”? 
என்றும், மறுமைப்பயனண் மே. சலிய மேனோக்க மின்றி வதுவை செய்பவர் ஈம்மவரல்லராசவின் 
இனனார் என்று அவசைச் சுட்டிக் காட்டுத்ற்கும் வாய் கூசும் என்பதனானும் பிறவாற்றாுனும். 
“பிறர்”? என்றுங் கூறினர். 

வேட்டிலர்--மணம் அயர்இன் ரரில்லை; 
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உயிர் மேம்பாடு ஒன்று ௧௫இ வேட்குகர்-- உயிரினது மேம்பாட்டுத் தன்மை ஒன்றினையே 

தினைந்து (ஈம்மவர்) மணமயர்கின் றனர்; 

பிறர்” என்ற இலேசானே ஈமர் என்றது வருவிக்கப் பட்டது. வேட்டுலர் என்ரு பி 

॥ யாது வேட்குகர்'” என்றும் கூறினர், பிறது இழிவும் ஈமரது உயர்வும் கோன்றற்பொருட் 

டென்ச,. 

சான் ரோர் வினை ஈலன் பலவே பெரியவர்களின் செய்கையாலுநும் ஈன்மைகள் பலப் 

பலவாகும்) 

இவ்வாராசகவும்--(காரண காரியங்கள்) இச்சன்மைத்தாகவும்; 

மேலை நாட்டவர் ஒவ்வா நெருகல் ஒழுக்குக்கு உரு மேனாட்டவர்சங்கள் பொருத்த 

மில்லாத கேற்றைய ஒழுக்கத்திற்கு மனகெகிம்ச்து வசப்பட்டு; 

ஒவ்வா ஓழுக்சம், கெருகல் ஒழுக்கம் என்க. புத்தொழுக்கம் என்பது போதர ரக 

லொழுக்சம்'” எண்ணார். “சகேற்றைப்பையல்'' என்பது உலகவழகச்கு. ஒவ்வாவொழுக்கங்க ளாவன 

அரங்கச்இற் பலரொடும் அமர்ந்து பர்தி போசனஞ் செய்தல், வேற்றாடவ(2ராடு சனித்திருத்தல்? 

உலாப்போதல், கைகொடுத்தல், கைகோத்தாடல், அரங்கு லாடன் முதலியனவாம். 

[ஒழுகவைத் சந்தோ வொழிகுகர்| அர்தோ ஒழுகவைத்து ஒழிகுகர்- ஐயகோ (மத 

காட்டு ஈங்கையரை அவர்தமக்குடைய பழக்க வழக்க ஈடையிணின்று பிறழ்ந்து) ஒழுகும்படி. 

செய்து தாமும் கெடுகின்றனர்; 

ட பெண்டிர்தம் பிறழ்ச்சியானே நேரும் இடையூறுகளுக்கு இரக்கழுற்று அந்தோ”? எண் 

௮ம்; அவரது ஈடைப் பிறழ்ச்சியே ஆடவா கேட்டிற்குக் காரணமாசலின் **ஓிகுகர்'” என்றும், 

,மடவோர் சுயா€னமின்றி ஆடவர் சொற்படி. ஒழுகுபவ ராதலின் £:ஒழுவைத்து'” என்றும் 

கூறினார். 

அவர்தாம் யாவரோ வெனில்? 

அழுகல் அறிவு ஆர்ந்த ௮றங்கடையோசே- ௮சுத்தமாகிய தீய மதிகிறைந்த பாவிகளே 

யாவர்; 

அறங்கடையோர்-ஓழுிகுகர் என்றுமுடிக்க. 

அறங்கடை-பாவம். அழுகல் அறி௨உதனக்கும் பிறர்க்கும் கேடுறும் வண்ணம் பதன் 

கெட்ட அறிவுமாம். 

(10) போற்றித் அன்பம் போக்குவ . தன்றிச் 

சீற்றங் கொள்ளுதல் சிறப்பின் றென்றல். 

இ பொல்லா மண்ணசைஇப் பொருகுகர் தம்முட் 

பல்லோர் செத்தும் பல்லோர் பெபரும்புண் 

கொண்டு கலிந்துக் துன்னுநர் சுற்றங் 

கண்டுபுரி தஇறலிலர் கருது சிறைகொலை 

் யண்டினர் தமக்காங் கஞ்சில சளிக்குக 

ரிபம்புவ நெறியோ டின்றியமை கில்லா 

வயின வெனினு மன்முறைக் கயலெனிதற் 

ற்லையுங் ககாகுவர் சாற்றுமித் தலையெலா 

திலையுல் லன்பு நிகழ்க்தற் க;பாந்தனர் 
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குழவி யென்றுறு கிமவோ னென்று 

உறிவிழவு மூசல வவித்தில னிறைவன் 

முழுதுநல ன்ஈ்தே முழங்குக ம்மா 

விவற்றா ஓலம்கர சொறுப்பிற் கஞ்சித் 

19 தவற்றிடை யொரிழுத் தாழுய் குவரே 

நனி: 20, 

கற்போன் கற்பி க் காண்டகு செயலிற் 

குற்றங் காணுமிஇக் கூறிக்கொண் டொறுக்கிலா 

கற்புக் காட்டி னாசுற் றுழிவுறாஉ 
20 மாதலி னுவல்வோ னன்பார் தண்மையுந 

துறு மெவெம்மையந் இறப்படதி தெளிக தூ 

போற்றுத னலனப் புசன்றன 
தட்ப தர் ௯ 

சாறுறுறவ மிவுடை, பானமரார் பலர. 

௦ ் ௪ 

(இ-ள்). பொல்லா மண் ஈ௪இ) ) பொருகுகர் சம்மன் தீய (எனேவ நன்மை வாய்ச் 

தில்லா) மண்ணை விரும்பிப் போர் ட. அரசர் சம்மன் ளே; | 

ஈடணாச் இரய மென்பவற்ற் (ஈடணை- விருப்பம்) மண்ணு மொன்றாதவின் “பொல்லா 

மண்: என்றார். தன்னை விரும்பி ௮ண்டு வருபவ ரெல்லாம் இறரீதுபடவும். தான் அசணைப் 

பொருட்படுத்தாது உயிர்த்துவருசலை கோக்கு அங்ஙனம் கூறினாருமாம். ₹முிபான்னச் இலா! 

முன்சமத் அருட்டிப்- பொருகர்க் காணாச் செருமிகு முன்பின் - முன்னோர் செல்லவஞ் செல்வ 

தின்னும் - விலைஈலப் பெண்டிரிற் பலா்மிக் கூ.ற- வுள்ளேன் வாழியர் பன்மா-ணிலமக எழுத 

சாஞ்சியு - முண்டென வுரைப்பரா லுணர்ச்திசி னோமே'? என்னும் மார்க்கண்டேயனார் பாட்டும் 

மேற்கூறிபதனை வலிய:த.௮ம். உல௪ மெல்லாவற்றையும் ஆட்செய்து வரினும் ஈசையானது 

அற்றொழியாமல் வளர்ச்துகொண்டே. வருமமென்பது போதா **நசைஇ'? என்றளபெடுச்ச து. 

சொல்லிசையளபெடை யென்பது கண்கூடு, 

பல்லோர் செத்தும்--பல வீரர்கள் இறந் அபட்டும்) 

பல்லோர் பெரும் புண் சொண்டு ஈவிச்தும்-- ஏனைப் பல வீரர்கள் (விரைவில் . அற்றிச் 

கொள்ளக் கூடாத) பெருங் காயங்களை வாங்கிக்கொண்டு அவற்றைச் சுகிக்க. முடியாமல் 

வருந்தஇயும்; 

அன்னுஈர்-பொருர் துகின்றார்கள்; 

| குற்றங் கண்டுபுரி. திறவிலார் கருது இறைகொவை ர்க் தமச்காங் கஞ்டில சளிக்குகர்] 

குற்றம் கண்டு பா? இறல் இலர் ஒருவர் செய்யும் குற்றச்சை இதுவெனச் தம்மனமாரசகி 
கண்டு (சண்டவற்றிற் கேற்பத் சண்டம்) விதிக்கும் ஆற்ற பக பத 

“குற்றங் சண்டுபுரி இறவிவர்'” எனவே அதிகாரிகள் என்பது பெற்ரும்; புரிசல்-செய்த 

லெனினும் விதிச்சல் என்பதுவே ஈண்டுப் பொருச்தும், பிறர் கூறி.பவற்றைக் கொண்டே 

௮. யுகி இறத்தி னர் என்க, 

அண்டினர் சமச்கு--(௪மத குறைகளை நீக்குவார் பிறர் அதப் தம்மையே சஞ்ச 
மென்று தம்பாம்) அடைச்தோர்க்கு; 
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அங்கு அஞ்சிலர் கருது றை கொலை அளிக்குகர்- அப்பொழுதே (குற்றஞ் செய்தில 

ரென அறிச்துவைச்தும்) அஞ்சாமல் எண்ணியவாறு திறை கொலை முதலி.ப தண்டங்களை 

வி.இிச்துவிடுசன் றனர்; | 

வராயாது தண்டம் விதித்துவிடும் விரைவு தோன்ற 6தஇங்கு'” என்றார். சிறையாற் ர ஆ? இதக் டயா. ட தத் (5) 442 ஐயாற 

சாஇப் ிரட்டம் கேரிரிதலின் இரு£ச பிணத்திற் கொப்பாவமே என்னும் இரக்கச்சாற் சிறையை 

மூதற்கட் கூறினார். 

இபம்பம செறியோடு இன்றியமையாத வயின எனினும் -- ( அறிவுடை. யோராற்) சொல்லக் 

கூடிய சரமார்க்கதமீதாடு மக்கட்கு இன்றி. பமை பாச் கிறப்புடைய மூறைமையின எனினும்; 

விதிக்கு மாறுபாடற்றன வென்பார் :ெறிமயாடு'' என்றம், தற்காலத்திற்கு மிகுதியும் 

வேண்டப்படுவன என்பார் *6வயின'' என்றும் கூறினார். சுற்பொழுதைக்கு வேண்டுவன கறி 

யோடு மாறுபட்டன வாயினும் செய்து கோடலே அறமாகும் என்பது தோன்ற ெறிக்கு இடு 

கொடுத்து அப்பிரசான மாக்கினார் ₹₹வயின'? என்பது இப்பொருட்டாதலை *6வயின் வயிணு 

டஉன்றுமேல் வரத வம்ப மள்ளமை”?' என்னும் இடைக்குன்றூர்ச் இழார் பாட்டானு முணர்க்து 

கொசர்க, மன்முறையின் கொடுமை தோன்ற ₹*ஈறி2யா டின்றிபமை யாத வயின வெணினும்”? 

என்னு மிருகாரணங்கள் காட்டப்பட்டன. 

மன் முறைக்கு அபல் எஃரில் தலையும் களைகுவர்-- அரச முறைமைக்கு உள்ளாகாமல் 

சிறிது மாறுபட்டிருக்குமானால் ( அக்கூறிப அறிவுடையார்தம்) சலைபையும் கொய் அவிஷவர்; 

“தலையும்” என்ற உயர்வுசிறப்பும்மையாற் சிறைபிட்டு வருசல், பொருகா அபகரித்தல், 

காட்டைவிட்டகற்றல், என்னு மத்தொடக்கத்தனவும் அவர்தமக்கு விதிக்கப்படும் என்க. 

சாற்றும் இ தலை எலாம் நிலையும் சல் அன்பு கிகழ்த்சற்கு அயரார்சனர்-- (பல சுண்டக் 

களையும் செய்வார்க ளென்று) கூறிய இவ்விடங்களில் எல்லாம் கிலைமைபெறும் ஈல்லன்பினைச் 

செய்தற்கு மறந்தனர் கொல்லோ; 

இணனியே- அப்பால்; 

| குழவி யென்றங் இழவோ னென்று மழிவிழவு முதல வளிச்தில ணிறைவன் முழுது ஈல 

னீச்தே முழங்கு னம்மா | 

இறை ன் - - இறைவனானவன் ; 

குழவி என்றும் கிழவோன் என்றும் அழிவு இழவு முதல அளித்இலன் - குழந்தை டர 

மூதிர்ச்தோன் என்றும் கருதி அவர்கீகெல்லாம் அழிவினையும் இறத்சலையும் கொடுக்கிவ னோ” 
_ ன் 8 ச 

டுத்து வருஇன்றான் என்றபடி.) 

அவரவர் செய்கைக கேற்ப ஒறுத் 2 தும் உ வந்தும் வருசலே முறை என்பது குறிப்பு. 

மாணாக்கர் செய்துவரும் குற்றங்கட் கேற்ப அவரை ஒறுத்துவருதலல இறைவன்றன் ஆணை 

என்பது விளக்கப்பட்ட ௮. 

சலன் மூழுதும் ஈத முழங ஞான் - ஈன்மை, ஏல்லாவற்ை றயும் அவர்கருநக்குக் கொடுத்த, 

ர) 

- கொடுத்த கொடைகளை உங்கள் முன்னிலை.பில் ஒலிச்துச் காட்டுகின்ரு2னோ: ( இல்லை யென்றபடி.) 

இவற்றல் -கூறிய இக்காரணங்களானே; 

உலகோர் -உலகத்தவர்கள்; 

ஒறுப்பிற்து அஞ்சி தவறு இடை. ஒரீஇ தாம் உப்குவர்- சண்டனைக்குமப் பயச்து (அறம் 

செய்துவரும்). தச செயல்களினின்றும் நீங்கி ஈடேறுவார்கள்; 

சண்டமாலது அல்வொழுக்க ரெறியினும் வழக்கு ரெறியினும் வழீஇயினாரசை அச்கெறி 

நிற சசற்பொருட்டு ஒப்பசாடி அச்சசவொறுச்சல்'” எனப்பரிமேலழகயாரும், *நீமெய் கண்ட 
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இமை காணி ஜனொப்ப சாடி யத்தக வொறுத்து'”' என ஊன்பொதி பசுங்குடையாரும் கூறின மை 

எண்டு ஆராயற்பாற்று. 

இணி2ய- அப்பால; 

கற்போன் கற்பினில் காண்டகு செயலில் - மாணாக்கன்றன் கல்வியினும் ௮வனது காணத் 

சக்க செயல்களினும்) 

மாணாக்கன் **அழலி ஸீங்கா னணுகான்”” அசலின் அவன் செயல் ஆ௫ிரியற்குக் சண் 

கூடாம். காணப்படும் குற்றககட்கே தண்டம் விதித்தல் முறையாதவின் அங்ஙனங கூறினாரு 

மாம். எல்லாக் குற்றங்களை பும் அறி: துவைத்தானேனும் சிலவற்றை அறியாகான் மறைத்து 

விலும், பின்னெரு காலத்தில்வேண்டின் அவற்றுள் ஒருசிலவற்றைக் கூறுதலும், அன்ன 

பிறவும் ஆசிரியற்கு வேண்டற்பாலன என்னும் அறிய நீதியை ஈண்டுக் காட்டிப் போக்தார் 

ஐவர் தூலாகிரியர் என்௧. 

குற்றம் காணுழி- குற்றத்தைக் (கண்கூடாகக்) காணும் பொழுதும்) 

உழி - இடமுமாம். | 

குறிக்கொண்டு ஒறுக்கொது அன்பு காட்டின் - செய்த குற்றத்தைக் ட அபத ல 

அதற்கேற்ற கண்டம் விதிக்காமல் அன்புசெ.ப்து வந்தால்) 

ஆசு உற்று அழுிவுநூஉம்- ௮ம்மாணாக்கன் பங்கமுற்றுக் கெடுதியை அடைவான் ; 

அதலின்-அதுகாரணக்கானே; 

நுவல்வோன் கற்பித்துக் கொடுக்கும் ஆசிரியன்) 

அன்பு ஆர் தண்மையும்--உள்என்புசான்ற தண்ணளியும்; 

உள்ளத்தோடு அத்தண்மை வரப்பெறதல் வேண்டு மென்பார் அன்பார் தண்மைபும்'* 

என்றார். ஒறுக்கும்போது தண்மை உள்ளத்திருக்கவேண்டு மென்பதுமாம். 

இது அறு வெம்மையும் குற்ற மற ஒறுகீகின்ற கோபமும்) 

ஒறுக்கும்போதும் அகத தத் சண்ணளி வேண்டு மென்பது இதனானும் வற்புறுக்தம். 

பட்டது, இச்செயல் ஆூரியர்ச்சருமைத்தாதலின். 

₹குலனருெய்வங் கொள்கை மேன்மை ,...ஃஃ.ஃஃ அமைபவனூலுரை யாரி. யன்னே”? 

என்னும் சன்னூற் சூத்இரமும் பிறவும் ஈல்லாசிரிய ணிலக்கணச்தை இதுவென வி௱க்கும். 

அன்பினைக் தண்மை பெபன்றதற் கேற்ப மகம் அலு கோபத்தை வெம்மை 

என்றார். 

இறம் பட தெளிர்து போற்றுதல் -கூறு பொருச்தும்படி தெளிவுற்றுச் செக் துவருசல்) 

தெளிவடையாவிடின் இது பொருக்தா தென்க. 

நலனா புகன்றனர் -ஈன்மையுடையதுவாகக் கூறினார்கள்; 

அவர்தாம் யாவரோ வெணில்? 

ஆற்றல் தவழ் அறிவு உடை அனண்ோர் பலர் (நிச்சரகா நுக்கரகங்களைச் செய்யம்) 

வல்லமை உரம் பற்ற அறிவினை யுடைய பெரியோர் பலராவார் என்ச; 

இவரது சிரமமின்றி ஆற்றல் தானே வர்சடையு மென்பது தோன்ந *6அற்ற றவழ்”: 

என்றும், ஒருவர் கருத்தன்ற,பலர்க்கு முடம்பா டென்பது தோன்ற “(அன்றோர் பலர்'' என்றும் 

கூறிஞர் 



எனவ வையை அ கை மயம் வைகையை யம ப அட்ட அணையை 

(11) ஒரி ஷயிர்ச்கு முணர்ச்சியுண் டாகலி 

னாருயிர்க் கெல்லா மன்புசெய்ம் மின்னெனல். 

10) 

20) 

0) 

ம ரே 

க்கே சொத்த வொருசெக் நீச 

குந்சகர் கலவைக் காங்கண்டு தளாகுந 

வின்புக் துன்பு மியைகுக விவ றா 

லிரறிவு மூதல விவைகம் பிறப்பின 

வோரறி வுயிே வேற்றுப்பிறப் புடைய 

கதுவே, 

வெட்டும் போம். சம் வேரறக் கண்டாங் 

ககழும் போழ்து மன்ன பிறவா 

வாந்றும் போழ்து முனனவை மான 

தாங்காணு மாறு நலிக்தூறு பெற்றில 

பிணிசகொ எக முதற்பிறங குறுப்பினை த 

அணிசெய் தயார் தோன்றா தமைவான் 

ம௫ூமருண் மருக்தளீஇ மருத்துவ லுணர்ச்சி 

மாற்றினரும் வழக்கி னேற்றவோ ருயிர்கசமக் 

கிபற்கையு மங்க னிருக்கு மென்பசால் 

இனிய, 

உடலொடு வந்த வயிெலாக் குத்தா 

ளொன்றனைக் கொன்றுமற் றொன்றுயிர்தீத லிபல்பே 

யெனினுங் கொல்லுழி யிடிம்பைபல வெய்இடு 

தப்போ லுயிரு நலிவரு வோரறி 

வயிருமெனப் பகுத்த வட்பபன் யாதோ 

அ தலிற், 

பிறவி சோசறிவு பேணுயிர் தமையுணன் 

மறனன றென்னா வகுக்க தறநா 

லான்மிசை கிலசே லுறழ்வலி யொரீஇ 

யின்பிறாக் காட்பட் டினைகுவர் பெரிசதெனிற 

பெரிதவ வனம். பெட்டுண்டு வரூஉ 

மரிமா புலிமுத லாகிய வெலாகமைப் 

புரிமே யாட்சியிது பொற்பிற் நம்மா 

புலவு: 
பரூஉவுடல் வளர்க்கும் பண்பமை கண்மை 

மருவுறா தலைக்கும் வாலறிவு குலைக்குக் 

தெருமதந்து நம்முயிர் சர்த்தேறு இலவ 

யருமக்து வாழ்வா னடைபய னெய்தா 

வின்னபிற வகையி ஸணிவற்றையினி தாய்க் து 

தவற்றுவழிப் படுத்து தகைப்புல வொழித்துச் 



சி 

டக உலதஇயல் விளக்கம். 

சுந்டுி ஈறி தழீஇச். செழித்த 
னன மினறி போகிய ஞாலத்து துக் ர ட அர் 

(இ-ள.) ஈம் நேர் ஒத்த ஒரு செச்ரீர- நம்மை நேருற நிகர்த்த ஒருவகையாகயெ 

இரத்தத்தை யுடையன; 

உலகத்தார ஒருவரை மற்ரொருவர் ௮ன்புகொண் டோம்பிவருசல் ஒருபாலஷை.ஒருதேயம்; 

ஒருராடு, ஒரூர், ஒருசா இ; ஒருகுலம், ஒருபிரப்பு என்னு ம்வை( தலாகியவற்றைச் கர௬இ எண்௪. 

ஈரறிவு முசலாகவுடைய உயிர்க்கும் ஈமக்கு முள்ள இரத்த ஒற்ற மையை இங்கனங் கூறிச் சுற்றமாக் 

கினர். இது கருஇயன்ேற :“கேரொத்தவொரு'' என்னுஞ் சொற்கள் புணர்ச் தப்பட்டன. 

| தக்கேர் கலவைச் தாங்கண்டு கஎர்குச] சாம் தம் சேர்தலவை கண்டு களர்குக-- (ஈரறிவு 

மூ சலாசவடைய உயிர்கள்) சாம் தமக்குப் பகையாயிருப்பனவற்றைக் சாணுமிடச்து (அவத்றாற் 

மக்கு இடையூறு வருங்கொல்லோ என்று) சளர்ச்சியடைஇன் றன; 

பியைக்கண்ட பாம்பும், பூனயைச் கண்ட எலியும் விரைர்தோடுசல் கண்கூடு. இவந்றான் 

ஈரறிவு முகலாகப் படைத்த அலவுயிர்கட்கு உணர்சி யுண்மை விதித் ௮ ஈம்மைப்போ லவைதாமும் 

இடையூறு வராமற் றம்மைக் காத்துசக்கோடற்குப் பல தறைகளினும் மூயன்றுவருஇன்றன என்ப து 

வட அட விலங்குகருரம் பிறவும் சமக்குவரும் இடையூறு கருஇத் துன்புற மென்பதற்கு 

வேள்வியிற்-குரூ௨த்தொடை மாலை கோட்டிடைக் சுற்றி.வெருஉப்பகை யஞ்டி வெய்தயிர்த் 

அப் புலம்பிக் கொலைஈவில் வேட்டுவர் கொடுமா மஞ்சி_வலையிடைப் பட்ட மானே தரா. 
கஞ்சிகின் றழைக்கு மாத துயர் கண்டு” எனவரும் மணிமேகலைப் பகுஇயும், ₹*பட்டினத்துக் குடி 

கள் ௮ரசன தாணையா லெச்திசைகளினின்றும் இரட்டை இரட்டையாகப் பலவகைப்பட்ட 

பிராணிகளையும் கொணர்ச்தனர். ஆட, கோழி, எருமை, பன்றி, மயில் ஆகிய இவைகள் 
அச்தேவதையின் கோயிலில் தாமணிக் கயிற்றாற் பிணிச்சப்பட்டு வாசனைப்பட்டுக் கூச்சவிட்டு 

ன்றன” எனவரும் யசோதரகாவிய (வடமொழிச்) சுலோகப் பொழிப்பும், மன்ன னாணையிண் 
மாமயில் வராணம்........:...... பின்னிவஈது பிறங்கின கண்டனன்”? என்னும் மேற்படி தமிழ்க் 
காவியச் செய்யுளும் பிறவும் தக்க சான்றாகும். 

இன்பும் துன்பும் இயைகுஈ-(சமக்கு வேண்டுவன பெரறுங்காலத் த) இன்பமும் 
(வெறுப்பன சேருங்காலத் துக்) அயரும் அடை இன் றன; 

வேண்டுவன-உண்பசற்கேற்ற புல், இலை, களிர், நீர மூசலவி.பனவும் பிறவும் போல்வன- 

வெறுப்பன- காயம், ஈக்கடி, முகலியனவும் பிறவும் போல்வன. மூன்னையவற்றைக் தேடிக் 
கோடலானும், பின்னையவை பிறவழிகளுய்ப்ப வக்தடைதலானு ம முறையே பெறுங்காலத்து”” 
மீசருங்காலத்து”? என்றுரைத்தாம். 

அன்றியும் விலங்குகள் தம்மை ஆசரிப்பவர்களைக் கண்டுழியெல்லாம் ம௫ழ்ச்சயும், 
முனிர்தொற ட்பவர்களைக் காணுழி யெல்லாம் வெறுப்பும் அடைசலைச் சண்டுதெளிக. வேள்வி. 

யிடைப்பட்ட ஆவைக் கவாரரதுசென்ற ஆபத் இரனை அவ்வாலானது ஒன்றும் பரியாமல் இடை 
யிலை எதஇரச்ச வேள்வியாசானைத் தாகக் குடர்கிழித்தமைபம் ஈண்டுக் கவனிச்சற் கேற்ற 
அஇவாம. ட் 

இவத்றான் - சாட்டிய இச்சாரணங்களால்; 

ஈர் ௮றி௮ முல இலை: (மேர்கூறிய குணஞ்செய்கைகளையுடைய) ஈரறிவு மூத-. ரிய 
இவைதாம்; கி 



அ£றதெறிமியல். 
00) 

6 1தி ப * என்றொழியாது பின்னரும் : இவை”? என்று கூறிய சோக்கம்: இக. குணர 

செய்சைகளை யடையன என உழிமொழியு முசச்சாற் சேட்போர்க் சன்புபிறச்சற் பொருட்டு 

என்சு. இவை எனச் சமீபிக்கச்செய்த கோக்கமுமம் பாராட்டற்பாலது. 

ஈம் பிறப்பின--சம்மோடொத்த பிறப்புடையன வாகும்; 

ப் ள் ட் ச ன் ௮ ம் ் 

அதலின் அவற்றை யெல்லாம் கொல்ல லாகாதென்பது கருத்து. 

தர் அறிவு உயிமே வேறு பிறப்பு உடையது -- (புன்முதலாகிய) ஓரறிவுயிர்களே (நம்மா. 

டொவ்வாத) வேர்றியற் பிறப்பினலாகும்) 

ந்றைப உயிர்கட்கும் பெரும்பான்மையும் அமைக்துள இரத்தம், குணம், உணர்ச்சி 

மு, சலியன தரறிவுயிர்க் இன்மையால் “வேற்றுப்பிறப்புடையது" என் ரர். 

அ தவே அவ் ஐரறிவுயிமே) 

அதுவே என்றார்; சாதி மியொருமை பந்தி. 

மெட்டும் போழ்தும்-- (தன்னைக் கோடரி சஎர்வாள் முதலிய கொண்டு) சிதைக்குங் 

காலத் தும்; 

வேர் அற ண்டு ஆங்கு அகரறம் போழ்தம்--(கிலைபெறுதற்குக் சாரணமாதஇிய ஆணி) 

இ2லயே தோண்டுங் காலத் தம்; 
வேர் அறும்படி கல்லி அல்விடத்2 

அன்ன பிறவா ஆற்றும் போழ்தும்-- அவைபோன்றவாரறுகவும் பிறவாராகவும் செய்யப் 

படுங் காலதீதும்; 

அன்னபிறவாக என்பது “அண்னபிறவா” எனமரீஇ.பு. மருந் இடப்பட்டும், தெருப்பிடப் 

க ட்டும் இடியேறு விழப்பட்டும் பலவாறாக அழிவெய்அ தலும் அடக௩குவதற்கு : அன்னபிறவா”? 

என் ரர். | 

முன்னவை மான-- முற்கூறிய ஈரறிவு முதலாகவுடைய உயிர்கள் (இடருற்ற காலச்தில் 

வருந்துவது) போல; 

நாம் காணுமாறு ஈலிர்து ஊறு பெற்றி ல நாம் கண்ணால் ( மூுன்னவை படு துன்பத்தைக் 

சாண்பதுபோல இவற்றின் வருச்சத்தையும்) காணும்வண்ணம் நஈவிவடைர்து துன்பத்தைப் 

பெறுஇன் நில; 
ண்டு மூதலியன வளர்தல், மதச் ல். வாடுசல் மூசலிய விகார குணங்கட் குட்பட் 

த் (2, 
3 4 7௪ த 9 ் தட 

கு கு 

(5 
புல் 

டிருத்சவலின் ஈம்மூணர்ச்சி போன்றதோர் உணர்ச்சி அவைசகட்கு முண்டெனச் துணிர் அ, படும் 

பொழுது சோக்கின அவற்றிடை விகாசச் தோன்றக் காணவிபலாமை பின் நாங்காணுமாறு. 

ஈலிர்தூறு பெற்றில'' என்றார். அவைக்கு துண்பமுண்டெனக் காணவல்லார் அவற்றையஞ 

இதைத்துண்ண வூ வி.டொழி வர் என்பது குறிப்பு. வாழைப்பழம், பால், சருகு; புனல், காற்று 

என்பனவற்றைப் படிப்படி அருந்தி நீக்கி முடிவில் ஒன்றனையு முூண்ணாது விடுவர் என்பது 

சான்றோர் கொள்கை. சீர்பலகான் ஸூழ்கி நிலத்சசை இத் தோலுடையாச்-சோர்சடை தாழச் 

சுடசோம்பி - யூரடையார் _ கானகத்த கொண்டு கடவுள் விருகதோம்பல் _ வானகத் துப்க்கும் 

வழி” என்பது புறப்பொருள் வெண்பாமாலை; “பெருகு நீரொடு பூதியும் வாயுவும் பிறங்கு - ௪௫ 

_ கும் வெங்கதி சொளியைய* துய்ச்துமற்றதையும் _ பருக லின்றி.பு முப்பதி னாயிரம் பருவ 

- முருகு காதலின் மன்னவ னருந்தவ முபன் ரன்? என்பது இராமா வதா.ரம்; நன்ணூன் 

பெருக்கற்குத் தான் பிறி தூனுண்பா-னெஃ்கன மாளு மருள்: என்பது குறள். வற்ப விரித்துகி 

சொள்ச, 

[பிணி௰கொ எடு முதற்பிறங குறுப்பினைத் - துணிசெய் துயரக் தோன்றா தமை வான் 

் ,மதிமருண் ம்ருர்சளீஇ மருத்துவ னுணர்ச்சி 2 மாற்றிலும் - வழக்தி னேற்றநவோ ருயிர்தமத் - 

இயற்கையு மகஙஙனிருக்கு மென்பரால் | 

் ௫. ட ௮ ப 

மருக வன றைததுயனாவன ) 



10) உலதியல் விளக்கம். 

பிணி கொள் அகடு முதல் பிறங்கு உறுப்பினை--சோய்சொண்ட வயிறு முதலாக விளங்கும் 

அவயவவகளை) 

உறுப்புக்களின் இன்றிபமையாமை தோன்றப் :பிறங்குறுப்பினை”? எண்டார். இனி 

மருத்துவஞ் செய்யப்பெறின் சோய் நீங்கப் பிறங்கு மத்ககைய உறுப்பு எனினும் அமையும். 

துணி செய் துயரம் தோன்றாது அமைவான் -- அவ்வுநுப்புச்களே வெட்டுவ இனால் உண் 

டாகும் துன்பம் தோன்றா இருக்கும் ௨ண்ணம்; 

யாதோ ருமப்பினையாவது கறுங்காலதீதும், இண்டுஙகாலதக் தம், அரிபுங்காலச் தும், 

துமிக்குங்காலக்தும் ௮சைகன் முதகலிபன இபையப்பெறின் மருச்துவன்றொழில் செவ்விதண் 

ஈடைபெறமாட்டாது. துன்பத்தை கோயாளன் உணர்வானாயின் எக்கச்சால் இறச் துபடவும் 

கூடும். என்னு மிவற்றானே துயரம் தோன்றா தமைவான்'' என்றார். துணித்தல் என்றா 

பேனும் இனமாய ஏனையவற்றையுங் கொள்க. 

மதி மருள் மருர்து அள£தி--( துணிச்சன் முூசலாயவற்றால் நிகழப்பபறநர் துன்பக் 

சோன்றா இருக்க) அறிவிலை மயக்கவல்ல மருச்தினைக் கொடுச்து; 

உணர்ச்சி மார்றி வரும் வழச்கின்--கோயுடையார்தம் உணர்ச்சியை மாற்றிப் பிணிதர்ச் து. 

வரும் வழக்கத்தைப் போல; ப 

தற்காலத்து ஐரோப்பி.ப பண்டிதர் மூர்ச்சையாக்குகற்கு உபயோஇத்து வரும் மருந்து 

“தளோரபோம்'' எனப்படும். இம்மருக்து குறித்த நேசச்துள் மூர்ச்சை கதெளிவிக்காவிடிண் 

அபாயஞ் செய்யும், பண்டைக்காலத்து ஆரி.பர் தீங்கற்ற சம்மோகினி என்னும் மருக்துப் 

பிரயோகச்கால் மூர்ச்சை யுண்டாக்கிச் சஞ்சவிணி என்னும் மருஈதால் தெளிவித்து வருவர். 

இவற்றின் விரிவும் பிறவும் எமது ₹₹தமிழ்வரலாறு”' 82/-5328ம் பச்கங்களிற் காண்க. 

ஒர் உயிர் ஏற்ற தமக்கு இயற்கையும் அங்ஙண் இருக்கும் என்பர் - ஓர் உணர்ச் 

சியை ஏற்றவையாதிய அவ்்&யிர் தங்களுக்கும் இயல்பி2ல ( தணித்தல் முதவி.பன செய்யப்பெழம் 

பொழுது மதிமருள் மரு தூட்டப்பட்டஉர்க்குச் துன்பர் தோன்றா இருக்கும்) அத்தன்மை போல 

(ஒருகன்மை இறைவனால் அமைக்கப்பட்டு) இரு£்குமன்ஐ சொல்வர்; 

அங்ஙனம் கடைக்குறைந்து கின்றது. அல் அசை, 

உயிர்க்கு இசஞ்செய்தலே புண்ணிபமும் ௮தெஞ்செய்கலே பாவமு மென்பவாகலின் சாம் 

செய்யும் வினைகளாற் பிறவுயிர்கட்கு த் துன்ப மெய்தப்பெ ஈவிடிற் பாவழு மில்லையயெண்ச, 

அறிவுடை ஒருவனை இழச்தலினும் அறிவிலாப்பேதை பலரையும் இழத்தலே முறைமை என்ப 

ஒர். அரசற்குப் பலரும் உயிர்கெ £டுதீ2ல் வழ கம். ஓர் எளியானுக்கு அங்ஙனம் செய்வாரில்லை. 

இறைவனோ அறிவுமயமா யிருக்கன்றான். அறி2வற்ற முள்ளவற்றைக் கோறலால்வரும் 

பாவத்சையுணர்க்து விலக்குக. இங்கன மெல்லாம் ஆராய்க்தன்றே பொதுநூலாகிய திருக்குற 

ளினும் இஃது அ௮திகாரப்பட்ட து. 

இணியே-- அப்பால்) 

உடலொடு வந்த உயிர் எலாம் - உடலோடு உறவு பூண்டு ஈண்டுற்பவித்த உயிர்களெல்லாம்; 

- கன்மபல னுகர்வான் இப்புவியிற் றனுகரணங்களை எடுத்த 2வராகெ ளென்க. . 

தம் தம் உள்-- தங்கள் தங்களுக் குள் ?ள; 

ஒன்றனை கொண்று மற்று ஒன்று உயிர்சத்சல் இயல்பே- ஒருயிரைப் பிறி தொருயிர் 

கொன்றருந்கிச் சீவிக் துவருதல் இயலஃ்பாகிய வழக்கேயாம்; 

உயிர்த்தற்பொருட்டு அறிவுகுறைக்த உயிர்களை அளவுக்களவாகக் கொன்றுண்டுவருசல் 

பெரும்பாவ மாகாதென்பது கருத்து. ஆண்டு நேரும் சிறுபாவமும் பிராயச்சித்தம் முதலிய 

வற்றைச் செய்யிற் பரிகரிப்பாகும், இலை,காய், கிழங்கு, கூலம் என்னும் இவற்றையுண்டு பலரும் 

உய்ச்துவருதல் சண்கூடா யிருத்தலின் புலவஷனை விரும்புகன் மிகையென்க. முன்னேற்தத்திற் 
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குச் சோபானமுூறையாக அமைச் இருக்கும் இவ்விரண்டுணவுகளுள்ளே. புலவணல௫; மிக்தி.நிச்சசா 
யிருக்கலை உணராத புல்லா இரண்டும் பாலம்பயப்பன வெண் 12] பறைசாற்றியழல்வர். இவர் 
கூற்ற, கறுவகுப்பிற் கற்பானையம் அவளணிற் பெரிபசொரு வகுப்பிற் கற்பானையும் ஒரு தரத் இன 
சாகக் கொள்ளமுயல்வோர் கூற்றொச் இகழப்படு மென்க, 

எணிணம்-- என்றாலும்; 

[ கொல்லுழி யிடும்பைபல வெய்இிடு ஈப்போ லுயிரும்|] சொல் உழி ஈம்போல் பல 
இூம்பை எய்திடும் உயிரும்--கோறல் செய்யும் பொழுது ஈம்மைப்போன்று பலதுன்பங்களை 
அடைகஇன்ற உயிர்வர்க்கமு£்; 

நவிவ உ௱ு ஒர் அறிவு உயிரும் என- (அவ்வாறே வருச்துமிடத்து சாம் காணுமாறு) 
அன்பதீதைப் பெறாத கரறிவயிரூ மென்று) 

பகுதி.த உள் பயன் யாது-- அரி௮படும்படி இறைவனாந் படைக்கப்பட்ட உட்பிரயோ 
ஜனர்தான் யாது: 

ஒசறிவயிரை உணவின்பொருட்டுக் கோறல் புரியலா மென்பது இறைவனுக்கு மூடன்யா 
டென்பது குறிப்பு. உயிரைக்கொன்று இன்னாமல் ( புலவுசையற்று) இருக்கும்படி படைக்கப் 
பெருக் காரணர்சான் என்னையோவெனில், இயல்பிலே ஆணவமலகத்தில் அழுச்இக்கிடக்கும் 
ஆன்மாவும்கு நல்லுணர்ச்சி வருதற்கும் சாளடைவிலே மீவகாருண்ணி.பம் மேற்பட்டுப் பிறப்பிலே 
உவர்ப்புண்டாகி வீடுபெற்றய்தற்கும் இவ்வாறமைத்தலே தகுதியென்று இறைவன் செய்தனன் 
என்க. இர்நுட்பமே உட்பபனாகும். ஐரறிவுபிரையுங் கொன்றருக்துவதாற் சறிதுபாவ முண்் 
டென்ப. அப்பாவமும் முறந்சுட்டியபடி தென்புலத்தார் முதலிபவர்களின் சகடனிறத்கலானும், 
“சடவுளை கினைர்து கறிதயிர் செய்யுட னாவி_யங்கியை யெழுப்பியாகுதி செய்கை யாகமும் பதிற் 
இரு கவளம்-பங்கமில் விதுி.பா லுண்டுகை பூசி” என்னும் விதிகொடு ஈசுரப் பிரீதயொகப் புச் 

தீலானும் பரிகரிப்பாகுமென்௧. 

ஆதலின் -அது காரணச் சானே; 

[ பிறவயி சோரறிவு பேணுயிர் தமையுணன் மறனன் றென்னா வகுத்த தற நூல்] அறம் 
௩. ப ய் ந இ) ட் ்் பூ ௪ ல ௫ ப் ூ ப ப் ப! கூல் பிற உயிர் ஒர் அறிவு பேண் உயிர் த(ம்)மை உ(ண்)ணல் மறன் அன்று என்னா வகுத்தது 

சருமத்தை வகுக்கும் மிருஇிழால்கள் ஓரறிவுயி ரல்லாத ஈரறிவுயிர் முதவியவைகள் ஒசறிவினையே 
கொண்டு உயிர்ச்துவரும் உயிர்கள் தம்மை உண்டுவருதல் பாவமாகாசென்று வகைசெய்தன; 

“ஓரறிவு பேணுயிர்'' என்று மிகைபடகச் கூறினமையானே அவ்வுயிர்வருக்கமும் தமக்குரிய 

சனுக்களை ஒருவாறு பேணிவருவனவாகலின் அவற்றை ஈசுரப்பிர்தியாச்சாமலும் வேண்டிய 

அளவை கடந்தும் ௮னாவசிபமாகச் சிதைத்துவரிற் பாவம் பெரிதுமுண்டெனக் குறிப்பித்தாரா 

யிற்று, 

ற ஊன் மிசைகிலபேல்--(வன்மை தருகின்ற) மாமிசச்சை அருர்சாது விடுவராயின்; 

ஊழ் வலி ஒரீஇ--ஊனருச் அவார் தம்மோடு ஒப்ப அ௮மைர் இருக்கும் வலிமை நீக்க) 

சமவவிமையேனும் பெற்றிருர்தாந்றான் ஊனருர்துவாராற் முழ்த்தப்படா இருப்பர் 

என்பது குறிப்ப. 

[ ஈன்பிநர்ச் காட்பட் டினைகுவர் பெரிசசெணில் | ஈன் பிறர்க்கு அட்பட்டு பெரிதும் இணை 

குவர் எனில் - இவ்வுலகத்திலே ஊனரு* இவரும் அ௮ப்பிறர்தமக்கு அடமைப்பட்டுப் பெரிதும் 

வருந்துவர் என்று கூறும் பக்ஷச் இல்; 

ஊன்மிசைவோர் என அடிக்கொருமுறை கூறுவதற்கு காணியோ அரோகடிகப்பட்டோ 

“பிறர் தமக்கு'' என்றார்போலும். 

- பெரிது ௮ல் ஊனை பெட்டு உண்டுவுரூஉம்--பெரிதாக அவ்வூனை விரும்பி.புண்டு 
வருடின் ற) 



உலதியல் விளக்கம். 
ட. [இன்] 

அவ்வூனைப் பெரிது பெட்டென மாற்றுக, பெரி துண்டு எனவுங் கூட்டியரைத்துச் 

கொள்க. கீழ்க்கூறப்படுவன மாபு மரபாக மாமிசமுண்டுவச் தும் ஈசம்மையயல்லாம் அடச்இபாளும 

சு க & 4 ௬ ந நந்த ௪. * 4 2120 & நட 5 ௬ 4 ் உட: ௫. ் ல் 

ஐற்றலும பிறவும் வாய்ச்கப்பெற்றனவில்லை என்பது கோனற வரூஉம் என்றளபெடுச் ச 

அரிமா புலி முதல் ஆகிய எ(ல்)லாம்--சிங்கம் புலி என்னும் இவற்றை முதலாகச்கொண்ட 

எல்லா விலங்குகளும்; 

[ஈமை புரிமே யாட்சி] ஈ(ம்)மை அட்ட? புரி?ம-ஈம்மை ஆளுதல் செய்ப ம; 

யாதுகாரணத்சால் ஊனளுக்இவரும் அவையெல்லாம் அத்துணையளவு ஊணன்ருகதா. 

ஈம்மை அட்சிசெய்யவில் லே என்றபடு. பரி2ம-தொகுச்தல் விகாசம். 

இச்கூற்றால். மக்கட் பிறப்பினருள் ஊன்மிசையார் மிசைபவரோ டொச்த வலி.பிலர் 

என்னும் உண்மை இிறிதும் மருக்கப்படவில்லையே ஊன்மிசைஇன்ற அரிமாவும் புலி.பும் மிசை 

யாது தாவரமுண்டு வளர்ச்து சம்மினும் மிசப்பருத்த யானையையும் அருஇனையும் கொல்லுதல் 

சரசுமே. அன்றியும் அவை ஈம்மை அடச் ூ.பாளாவிடினும் ஈம்மினுமிக்க சேக௨லிமைபுன்ளனவே 

எனில்? அங்கன மன்று. உறழ் உலி" என் றமையாண் நூலாசிரியர் தேசவலிமயாடு புத்திசத்து 

லம் முதலிப எல்லா வல்லபங்களும் அடக்கச் கருதினர் என்றும்; சேகவவிபினும் மூளைவவி2ய 

தறக்சகாய் இருமைப்பயனுக்கும் இன் ஜியமையாத் துணையாகி நிற்பது என்றும், மூளைவலி 

மாமிசபோசன த்தால் ஏற்றமடையாது என்றும் உய்த் அணர்க் து கொள்க. 

பொற்பிற்று- இக்உற்று மிகவும் அழகெயதொன்றாக இருக்கின் றத) 
்் 

ம்மா..அசை: வியபட்டத்சோன்ற கின்றதுஉமாம். 
௮ 7 தகவம் ற் திஃ 

புலவு உணா --மாமிசபோசனம்; 

ச உட ம் று ன சு க 1) ௪ கழக 

பரூஉ உடல் வளர்க்கும-- தூல சரீரத்தை அதிகரிக்கச்செயயும்) 

அதூலவுடல் பருக்இற் சூக்குமவடல் ஆற்றல் குன்றி உயிரானது அப்பு முதலாய மேற் 

புவனங்களிம் செல்ல வியலாமல் இன்னும் £ழ்ப்பிறப்பையே இழுலகத்தில் எய் துமென்ப, 

பண்ப அமை சண்மை மருவு ரது அலைர்கும்--தகுஇிபமைத சண்ணென்ற சத்துவ 

குணத்தை மருவப்பெருது கெடுத்தவிடும்; 

தண்மை நற்குனா ஈற்செய்கைகளைத் தருசலிற் **பண்பமை சண்மை'' என்முர். 

சண்மை- அகுபெயர். தண்மை பொருச்தாவிடின் மனச்சலன முதலி.பவை தோன்ரப்பெறும் 

என்பது கருதி மருவு தலைக்கும்” என்ரார். 

வால் அறிவு குலைக்கும்-- தாய்மைபாகிய ஈல்லறிவை நிலைகுலை பச் செய்து லம்) 

அறிவினது நுட்பத்தைக் கெடுத்சலினால் ஈல்லனவற்றை வெறக்கவைத்து அவற்றா 

உரு 5 ட் ரூ ய் ப் ன் ச் ்் 2 ன் ௪ ் 

னடையபபறம இணனியபயனை அறமவ ஒழித்தும், தயனவறறை ஈணிதுய்க்கவைத தும மது 

ல லைமையைக் கெடுக்கும் என்சு. 

| தெருமக்து நம்மயிர் சீர்த்தேறு இலவா-;பருமர்ச வாழ்வா னடைபய னெய்தா] ஈம் 

உயிர் சர்ச்த ஏறுதிலவாய் தெரும ௮ அருமந்த வாழ்வான் அடை பயன் எய்சா--ஈமது உயிர் 

மேற்கூறியவந்ரானே சீரடைந்து மேனிலைச்கு ஏறவியலாமற் சுழற்சியுற்று ௮அரிப தேவாமிர்சச்சை 

யொத்த  உடலொடு வாழ்ர்துவக்த . வாழ்க்கையா லடையக்கூடிய அறமுசலாய பேறுகளை 

எய்தமாட்டா; 

:நம்முற.மிர்'” என்றமையால் ஒருமைகீகிளவியாக உயிர் என்பதனைப் பன்மைப் பொருளிற் 

கொள்க.  *“இதருமரல்”' - (தெருமருதல்) “தெருமர்து என்றும், அருமருர் தன்ன _ அருமந்த 

என்றும் மருவின. செருள்- அறிவு. தெருமரல் -சுழலு தல். அருமருக் ஐ--அமர்தம். 

இன்ன பிற வகையின் - இன்னவகையானு௰ இதனோடொத்த பிறவகையானும்) 

ககாய் முதலியன சம்மினத்இன் மாமிசச்சைத் சாமே யுண்ணும்) சிந்கம் முதலியன 
6 

அவ்வாறுண்ணா; மக்களுட லர் ஈரமாமிசம் உண்டுவர்சனர். இவ்வழச்சம் மிலேச்ச தேசங்களுட் 

ப் 
ப 

௪ 



கட்ட ௮.௪ ஸெ்ன் அ[றநெறிமியல். 

சிலபகுதிகளிலே இன்னும் ஒழ ௨கிவருகன்றது. புலவண விழைவால் இவ்வழக்கம் மலிவுறு 

மாயின் உலகத்திலே துன்பம் வுஇகரிக்குமமன்க. இவைகளே இன்ன பிறவகைகள் எனப்படும், 

இவற்றை இனிது அய்ர்து கூறப்பட்ட இவற்றை விருப்பச்தோடு அசாய்க்து; 

அராய்ச்ியி2ல இனிமையில்லாவிடிற் பயண் ஒன்றுமில்லை. என்பதுபோதர 

: ஒணிதாய்க்து”' என்றார். எவர்க்கு ஈலன்பயப்ப என்றுமாம். 

௬. 6 ட் ்் படக் ் க் 1 ் ் 3 ட ச 

தவறு வழி படுத்தும் சகை. புலவு ஒழித்து -குற்றம்பொருக்துிய முறையில அகப் 

படுத் தம் சகுகியையுடைய புலவுணவை நீக்இ; 

செம் நெறி சழீஇ செழித்கல் -செவ்வையாஇ.ப(முச்தி முதலிபவற்றைப் பயக்கும்) கல்ல 

வழியைக் கைகமகாண்டு அறுசரித்துச் செழிப்புற்று வாழ்ச் துவகுதல்; 

ந் டட ் ் ய். ஸர பந்த ப் ன் 6 கு ௪ 

தழுவதலின் அருமையும் கழுவுவார்க்குறும் பெருமையும் சோன்றத் சழீஇ'” எணன்றள 

பெடுத்தது. *சென்னெறி'' என்பதூஉம் பாடம், அக௫்ஙனமாயிற் செல்லுதற்குரிப செறி என்று 

பொருள்சொள்க. *6ஊஹாண் டுறமி னுயிர்க்கொலை நீக்குமின்-செல்லுறுக் தேஎத்துச் குறு துணை 

சேடுமின்-மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வீ ரீங்சென'' என்பது சிலப்பதிகாசம். 

ஈல் செறி போய ஞாலத்து கடன் *சக்மார்க்க வழியிலே தமத வாணாளைப் போக்கும் 

பெரியோர் சங்களுக் கெல்லாம் சகடப்பாடாகும்; 
க க ச ௫. * ப் ் ம் ர 7 ௩ க ப் ன் 

ஞாலத்துக்கடன் ஐழீஇச் செழித்தல் என்று முடிக்க, இஃதொன்றுமட்டும் அவர் 

கங்கட்குப் போதாது. ஏனை மனச்செம்மையும் ௮கனுக் கேற்ற குணஞ்செய்கைகளும் வேண்டும் 

றார். ன 

ரய 
என்பது போசதசப் புலவொழித்துச் செர்கெறி சழீஇச்.செழித்தல்'' என் 

(12) மறைதெறி வாணர்தம் மரபினர் சிறுதொழில் 

புரிகுவ செனினும் போற்றறக வென்றல். 

்் அ ் ௫. ௬. ௫ ன 

ம் ழ்! பாரு கு தவித் கதுண்கடல ூழ்க்த 

சி ஃ ப் ப் ௪. டா (| டி 2 ்் ம. 

விட்பாவாம் டபபட்ன்பைத்க கியல மூததறத 

ன் அ 3 ௩ ப் ஆ ஈு, ௩ 

தம்முட லறிவெலாக தரீஇப்பறு சிழுபாருள் 
ஸு ந தபகா டர 1 அழக. ஆக கொடைமுூறை யன்றிப் ௦ பறுமுறை யன்டிறனா 

. மனனவர் தொடைஞர் மாண்டொ ழி லாள 
ல [1 ரு ம் உரு ர ல ச ஸி ் 

ஓஎரன்று வர் கமக்கலா ம்தலவ வவாமிச.பல் 
ச) ச ] . ட் 

பொன்ற வறுக்கு மாகலிற் புரையெனா 
லக்கு த் ட் ல் ஒழு வலத் 

நின்றநெஞ் சந்தணர் நீடுகுலக் காப்பில் 
ஸ்பா ௭ ஆ! ற் ் 2 கு இத ் ௪ 

உஊ்யலுல கெல்லாஞ் செயிருறச் செப்யு 
த் த் பட்டு யலி ரச கதி க் ர் 2 

10 மாதலி னவர்ககெலா மளித்தன் முழைபெனா 
ல் உளூ க ர் ச ட 

ல/லதந தாநஙவை வப ர்குலத தவாதம 

் அ ட் ஷு ் [ன] 3 மரபுவரு குகசெலா மாணா மேனுஷ் 
சு ப் ் ட்ப டு மி (தட் த இ லவ பாரத அ ட ௩ 

ம சுயபத்தன று பற கதகல சற்க்தமதான முதலின் 

பலத்து அறிதி அதல மன்ன படவ க. பட்டத் மெய்பயொடலவ வக்தணர் வி.பன்மர பளித்தல் 
ட் (உ! ஆ. ப ( ௬ ௬ ட் * ர் ] ௬. 

1௦ பழியொழி பொண்ணலச் செம்பபன் தரு 2மனாச் 
ரூ ம் ப் ன் ரீ ன் 

சிறுபொரு ளேலும் தமக்கெனச் சேமியார் 
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மறை ந றி வ ழமழுவா மாண பென் ம ற் நீ. 

ஷு () (௮. ச சல ம் தில் ் 

ச.றுகொழி லொசோொவழிச் செயிற்செயி ரன்றெனுப் 
டி ்் ஓ ் நல் ட ட ்் ஸு 

பிறாதமக் கவனம் பேணல்சர லாடிதணா 
பர்த் ் அனுப்ப க ன் ௬ ட் 2 ட் 

நலஞ்செய் சான்மோோர். ந விடி ன்று ரன முறைச் 

ம் ன் பத அல் செம்பொரு டெனியாச் சில? 
7 ம் ஒ. ப்ரி [2 (அத) ஸு 

வெம்பியமபூிந் கொள்ளி வ்னைதபுக குூநமர. 

(இ-ள்.) சண் கடல் சூழ்ர்த இம்பர் வாம் மன்பதைக்கு--குளிர்ந்த சமுச்இரஞ் சூழ்க்ச 

இர்நிலவுலகத் இல் வாழும் மக்களுக் கெல்லாம்; ட் 

அர்சணர் பெருங்கொடையாளர் என்பது போசரத் சண்கடல் சூழ்ர்ச விம்பர்வாழ் மண் 

பசைக்கு'' என்னுக்சகொடர்முன் *தம்பொருஞசவி'” என்னு தொடசை யாச்சனர். கோற்ற 

முறையைத் தோற்றுவித்தற்பொருட்டு இம்பர்” என்றதற்குக் கடலை அடையாக்கஇனஞார். உல 

குத்துச் சீவராசிசளின் வாழ்ச்கைக் இன் றியமையாச கீர்முதவியவர்றை உபகரிக்கும் மழை மு்தவிப 

வற்றிற்கும் உடலே முதற்காரணமென்பது தோன்றத் 4*தண்கடல்'' என்றார். 

தீம் பொருள் உதவி- தமக்குரிய செல்வச்தைச் கொடுக் து; 

க்ஷச்இியராகி ஏனைமூவரும் இவ்வக்சணரையொப்பப் பொருளுடையார் என்பார் 

சம்பொரு ஞூசவி'” என்றும், சமது பரோபகாரச் தோன்ற உதவி” எனறு கூறினார். உல 

குத்துப் பொருள்சகளெஃ லாம் ௮ச்தணரசாதி கால்வர்க்கு முூரியனவா யிருச் தம் தம்மடைமையை 

ஏனை மூவரும் ஏற்றவாறு ப௫இர்ர் துகொள்ளும்வண்ணம் இவர் கொடுக்சருளினார் என்க. அந்தண 
சாவார் சமது வன த்இின் பொருட்டு மூன்று மாசத்திற்கு வேண்டியவற்றிற்கு மேற்படச் சேமித்து 

வைத்துக்கோடல் அசாசென்று இலமிருதிகள் கூறும். வேறுங் கூறுப, 

இயல்வினை தேற்று -அம்மூவா் தமக்கு கிகழப்பெறும் சுபாசுப கருமங்களை (வேதமுறை 

மைப்படி பிறழாது) நிறைவேற; 

தம் உடல் அறில எலாம் சாரீஇ- அவர் தமது உடலே அறிவே என்பன மூதலாகிய் எல்லா 

வற்றையும் அவர்க்கே ஒப்படைத்துத் தது) 

பின்னர் அவரிடமிருக் அ சச்கணையாகப் பெறும்பொருள் இவரான் முன்னளிக்சப்பட்ட 

கொடைப்பொருளேயன்றி எற்றிட்ட பொருளாகாது என்று நிரூபித்தற்கு நிலைச்களனாக இருப் 

பது இவாசகம் தருகையே ஆசவின் அதனைக் கற்பவர் சரகையிற் செவ்வனே கிறுக்துசற்பொருட் 

முசி “தரீஇ?? என்றளபெடுச்தது. சுபாசுப கருமங்களை ஈடச் தூழி நிகழும் உடற்கிரமம், வேச 

மர் இரங்களை ஆய்ஈது ஏற்றவற்றைக் கோடும் அறிவுச்சிரமம், உதாத்த அநுதாத்த சுரிதங்சளை 
வற்குமாறச்சரிக்கும் வாய்ச்சிரமம், எடுத் ௪ கருமத் இலன்றிப் பிறவற்றிற் செல்லவிடாமல் மனஏணை 

நிஐுத்திவருகன்ற மனச்சிரமம் என்னு மிவையெல்லாம் அர்தணர்க்குப் பிறர் பொருட்டு நிகழுஞ் 
௪ிரமங்களாம். தமக்குரிய பொருளையெல்லாம் பிறர் தமக்கு அளித் தவிட்டு அவர்தம் ஊழியக்காரர் 

போல் அ௨ர்க்கமைந்த பணிகளையெல்லாம் நன்கு முடிச்அுச்சொடுத்து அவற்றின்பொருட்டு. அவர் 
கொடுக்கும் சிதுபொருளைச் திருச்தியொடு சொள்ளும் இவவரச்சணரைப் பூதேவரென்று பகண்று 

போற்றிவருதலும் ஒருவியப்பாமோ? இவர்மரபினர் எத். அணைக் கேடுபுரியினும் அவரைக்கைவிடுதல் 
ஆகாது என்ச. 

பபற இறு பொருள் (முடித்த கருமங்கள் பயன்பெறற்பொருட்டுப்) பெறுகின் ற இற்றன 

வாகிய த௫க்இணை) 

இவராற் கேட்சப்படாதபொருள் என்பது தோன்றப் பெர பொருள்'' என்றும், எவ்வ 
ளவுபொருள் கொடுக்சப்பட்டாலும் இவசது பெருர்தகைமைக்கு அவை யெல்லாம் மிகச் சிறியன 
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வாகும் என்பது தோன்றச் :திறுபொருள்”' என்றும் கூறினார். அம்மூவர் செய்பங்கருமங்க கள் 
பயன்பெறுதல் வேண்டுமென்ற கருணைமேலீட்டானே பெறப்படும் பொருள் எனவும் கூறல் 
பொருக்தும். “போதும் என்னும் எண்ண முள்ளவனணே துவிசனாவான்”' என்பதோத்தாகலிற் 

ப பற திறபொருள்'' என்றார் எண்றலும் ஒன்று. தச்இணையாகக் கொடுக்கப்படும்பொருள் மிகச் 

| சிறியதாக இருக்தல்வேண்டும என்னும விதியை இயற்றிக்கொண்டவ சாதலிழ் சிறுபொருள்”” 

என்றார். என்றலும் நன்று, 

கொடை முறை அன்றி பெறு முறை அண்று 7௫௮ -- (இ இவ்வர தணர் அம்மவர்சமக்கும் | கொடுத்த) கொடைவழிக் சாகுமேயன்றி (இவர்சமச்கு அவர்களாற் கொடுக்கப்பட்டு) ஏற்கு 

மேறைமையுடைம சாகாது எனவும்; 

அர்தணசாவோர் சமக்குரிய பொருளைச் சமது சந்தஇயார்ச்கு வேண்டுமென்று சேமித்து 

வைக்காமல் க்ஷச்திரியராதி மூவர்க்கும் அளித் அவிட்டும் அம்மட்டோடு நிற்காமல் அவர்தமக் 

கெலாம் கிகழப்பெறம் சுபாசுப கருமங்களையும் செவ்விஇன் நிறைவேற்றி வருகின்றனர். இவ் 

| வாறு பலப்பல உதவிகளைப் புரி* தவரும் இவர் அம்மூவரிடத்திருச்து அவர்சம் உய்வுக௬ இச் 

தக்கிணையாக ஏற்றுவரும் சறபொருள் தாமாக முன்னமே அவர்தமக் களிச்ச கொடைப்பொரு 
ளன்றி அவர்க்குரிய தாகாது என்றபடி, 

மண்னவர் கொடை ர் மாண் தொழிலாளர் என்று இவர் தமக்கு எலாம்-- அரசே வணி! 

। கே மாட்சிமைப்பட்ட வேளாண்டொழிலையுடை ய சூத்தஇாரமே என்டின்ற | இம்மூவர்தமக் கெல் 

லாம்; 

கொடை-விற்றல். சூச்திரர்தம் மூயந்யொனே ஏனையோர் சுகஜீவனஞ் செய்துவரு 

இன் நமையால் அச்சூச்இரர் “மாண்டொழிலாளர்”' எனப்பட்டார். இனி இவர் செய்துகொடுத்த 

। கூலமதலாயவற்றைப் பிறரெல்லாம் ப௫ர்ச்து நுகர்ச்து வருசவின் ௮ங்கனம் சிறப்பிக்கப்பட்டார் 

எணினும் அமையும். 

ஈதல் ௮வ் அவர் செயல் பொன்ற அறுக்கும் ௮தலின் -- வ டு அரசர்முதவிய மூவர் 

| தொழில்களும் ௮ழிச்துபோகுமாறு கெடுக்கும் ஆதவிஞானே; 

ப அவர்தமச்செல்லாம் தானம் கொடுக்கப்படிற் றர்கள் தங்கள் தொழில்களைச் செய்கில 

சாய்ச் சோம்பிக்கெடுவர் என்று குறிப்பிச்தாராயிற்று. 

புரசை எனா -குற்றமுடைத்து எனவும்; 
௮க் தண ரல்லார்க்குக் சானமுதவியவற்றைக் கொடுப்பதனான்வருங் குற்றம் இதவெனக் 

கூறப்பட்டது. 

நின்ற செஞ்சு ௮க்தணர்-- உலகக் காப்பிலே நிலைபெற்ற. மனசினராகிய அர்தணர் தம் 
மூடைய5 

நின்ற கெஞ்சு'' என்பதற்கு “வேறரோரா கெஞ்சத்துச் - குறிப்பேவல் செயன்மாலைக் 

। கொளைஈடை யர்சணீர்'” என்றாங்கு உர கோடலும் தகும். தாமரையிலையின்கண்ணே ஒன்றா 

। தொன்றியிருக்கும் புனலேய்ப்ப உலக காரியங்களை ஒன்றி ஈடதக்திக்கொண்டும் சேய்மைக்கண்ணு 

ள்ள செங்கதிசைச் கண்டலரும் ௮ச்தாமரை மலரைப் போலப் பிரகிருதிக்குச் சேயோனாகய 

இறைவனிடத்தி லுள்ளன்பு பூண்டிருத்தலும் பிறகும் ஈண்டுப் பொருத்தி கோக்கந்பாலன. 

| நீடு குலம் காப்பு இல் செயல்--இடையராது நீடித்துவருகன்ற அவர்தம் குலத்தினைக் 

காத்தல்புரியாச செய்கை; 

எவரானும் அழிச்சகப்பெராத குலம் என்பதுபோதர ₹₹நீடுகுலம்'” என்றார். இனிப் 

பிறரெல்லாம் ஒருங்குசேர்க்து தம்மை வருச்தும்போதும் தாம் அவருக்கு ஒருசேடுஞ் குழாத 

சலமே புரிகின்ற குலம் எனவும் ஈண்டுக் குறிப்பித்தாராயிற்று. 

உலகு எல்லாம் செயிர் உற செய்யும் ஆதலின் -உலகமழுவதையும் குற்றச் திடத்சே 

பொருந்தும்படி. செய்யும் ஆசலிஞனே) 



ட 0) உலதியல் விளக்கம். 

அர்சணரே தமது அறி௮ாற்றல்களான் உலஇனைக கேடு ரமற் காச்துவருசன்றனர், இவர் 

௮ங்வனு் காவாவிடின் உலகர் தாமே கெடும் என்க. இதசுனா2ன அ*சணரைச் ட முதலிய 

வற்றாற் காவாமையானே நிகழப்பெறும் ஏதம் குறிக்கப்பட்ட து. 

அவர்க்கு எலாம் அளிச்சல் முறை எனா-அவர்தமகச்கெல்லாம் (வேண்டியவற்றை) 
॥ ப் ௪ ப் ய் 

கொடுத்தல் முறைமையாகும் எனஃம்) 

உலகம் தாங்கிய உயர் குலத்து அவர் : தம் -உலஇனைக் காச்சு உயர்ச்த ஒழுக்கத்கினை 2 

புடைய அவலரஈது னார் தங்களுடைய) 
ட்ட ட்ட பட்டவன் 

இக்சாலத்தார் அர்சணர்தம் சிறப்பினா அறவே மறர் இட்டன ராதலின் இர் நூலாசிரியர் 

அவரைப் பலவிடங்களினும் எடுச்துச்கூறி மேம்படுத் தஇன்றார். அனாற் றற்பொழுதுள்ள 

அச்தணர்தம்முட் பெரும்பாலோர் தங்கள் ஒழுக்கத்திணின்றம் பெரிது சாழ்ர்துவிட்டனர், 

அதுபற்றிப் பண்டைராளினசைச் குறித்சற்பொருட்டுக் *தாங்கிப” என்று இறச்சகாலத்காற் 

கூறினார். அவர் செய் துவர்ச ஈன்றியை கினைப்பூட்டுசற்பொருட்டு “*அவர்தம்'' என்று சுட்டிக் 

கூறினர். மேற்கூறியவாறு பலசன்மைகளை பஞ் செய் அவர்தமையானன்றே உயர் குலத்தினர் 

எனப்பட்டார் ௮வ்வர்சண ரென்ச. அவர் தமது குவாசாரச் கல்வியற்றவரா யிரு*இடினும் அவர் 

,சமக்குச் குலப்பெருமையில்லாப் பிறர் உபசேசஞ் செய்தன் முதலியவற்றைப் புரிவான் மேற் 

கோடல் கூடாது. **தற்றசொன் றின்றி விடினுவ. த்தல் மிறிவாரின் மாண 

புசசல்லா பொற்ப வுரைப்பான் புகவேண்டா கெொற்சேரி- துன் னூசி வீற்பவ ரில்'' என்பது 

மன்றுறையஞார் பாட்டு. (இம்மேற்சோளைக் கருதும்போம்அ மடவோரைக் கற்றற்பகு; தியிலே 

விடாது முன்னோர் அமைத் துவச்ச காரணமும் அன்னபிறவும் நணுகியாசாய்வார்க்குப் புலப்படாம 

லிரா.) 

மரபு வருகுரர் எலாம் மாணாசேனும்-- பாரம்பரியமாக வருன்ற பிராமண ரெல்லாரும் 

( ஒசன் முதலாய அறுவகைத் தொழில்களைச் குறைவறச் செய்து வருகலிலே) மாட்சிுமைப்பட்டில 

ேனும்) 

செய்க்சன்றி அறிதல் இறந்தது ஒன்று அதலின் (இவர்தம் ருன்னோர் ஏனைய மூவர்க்குச) 

செய்ச ஈன்மையை அறிவ சிறர்ச ஒப்பற்ற சருமமாதலின்) 

இல்வர்சணரின் முன்னோருடைய ஈற்குண ஈற்செய்கைகளா னன்றே ஈம்மவரெல்லாம் 

எவரானும் இன்றும் ஈன்குமஇக்கப்பட்டு வருகின்றனர் என்பதை மறவாமற் செவ்வனே மன இல் 

வைச்து இவர்சம்மையும் நாம்போற்றி மேம்படுச்ச வேண்டியது ஆவசியகள் ட அத்த 

ஏக்ன்றி சான் ர்க்கு முப்வுண்டா முய்வில்லைச்-செய்காஈன்றி கொண்ற மதற்கு'' என்பது 

குறள். செய்சாசன்றி சொன்றவர்தம்மை அச்சன்றி2ய கோறமுமென்ப பன்றொழி லவர்க்குமூன் 

புரிர்ச ஈன்றி 2 ய கொன்றிட மல்லது கூற்றும் வேண்டும2மா”” என்பது க$தசபுராணம். முன் 

பொரு ஈன்றிமெய்தோர் பின் பவ3சடு சூழ்ர்காரேனும் அ்மீகடுசளை மறந்து ஈன் நியையே 

பாமாட்டி ௮வரை ஈணன்குமஇிச்சல் வேண்டு மென்ப. மிசான்றன்ன வின்னா செயினு மவர் 

செய்த வொன்றுசன் மள்ளன் கெடும் என்றார் இருக்குறளினும். 

மெப்யொடு அல் அச்சணர் வியண் மாபு அளித்சல்--உண்மை பொருக்த அன்போடு 

(ஈன்றி புரிர்தருளிய) அல்வ*சணர்தம் பெருமை வாய் த பரம்பரையினரைச் காப்பாற்றுதல்) 

இக்காலத் தர்சணரை ஆற்றவில்லாமையாற் போற்றுதல் சாலா தாசலின் வஞ்சகமாகப் 

பலரும் போற்றுவர். அங்கனஞ் செய்வார் செயல் அவர்க்சே கேடுபயக்கு மாதலிற் நிரிகரணி 

சுத்தியாகப் போற்றதல் வேண்டு மென்பார் “மெய்யொட'' என்றும், இக்காலத்தார்க்காகப் 

போற்றுதல் செய்யப்படவில்லை அச்சாலத்தார் பொருட்டே செய்வது என்பார் **இவ்வர்சணர்”? 

என்றும், அவர்தம் மாபு எத்துணைச் சீர்கேடு எய்தப்பெறினும் மலைமுடியி லேற்றிய விளக்கம் 

பேரன்று ஒரிபடைச்துப் பற்இம்சொண் டவரும் என்பார் விபன்மரபு'' எறுவ கூறினார். 



அ[றநெறியியல். 
ன் 

பழி ஒழி ஒள் ஈலம் செம் பபன் தரும் எனா பாவம் நீங்இப ஒள்ரி.ப ஈன்மைபொருர் துப்ப (௮ அர ௮ த் டப தன டகப் ம் மட 
அந்தக் டக் 

நற்காரியஙகளுக்குரிப பயனைத் தரும் எனவும்) 

பழிக்ஈப்படுவசனைப் பழி அயன்றர். ₹உயற்பால தோரும் பழி” என்பது தமி ழ்மறை, 
ய ட் அல 

ன் ் ் ய் ன்பு [ட ் ் ்் ர் 

இக்காலச் தசுணரையம் அன்பொடு போற்றி ஒழுகவருவமேல் அம்யூ.வருச் ததி சமக்குரிய பாவங் 
க 0. ௩. ச டி ப ப ்் ௮ம் பி ௪ ச ்] ௫. 

சுள் நீங்கப்பெற்றவ ராவர் என்பார் பழியொ ழு”? என்றும, உண்மையனவாக அவர்சஞ் சுப 

கருமங்கள் வாய்க்கப்பெறுங் காலத்துச் செவ்வியயயனையம் பெற்று ப்வார் என்பார் *செம்பயண் 
உட [் ட் ட் ன் ் ட் க த) ய் த 5 ் டு ர் ௬. 

றரஉம்'” என்றுங்கூறினர். அவ்வர்சணர்தம் மரபினைப் போற்றுவிடிற். பழி யொழுியப்பெறா 

சாய்ச் செய்துவருங்காரியங்க ளெல்லாம் இருளுற்றத் சீப்பயன் பெற்று இடாப்படுவார என்க; 

சிறு பொருளேனும் சமக்கு என சேமியார் - (முறைப்படி குடும்பக் சாப்பி ற்கு வேண்டிய 

தன்மேல் அஇகமாகச்) சிற்றணைப்பொருளையேனுச் தம்பொருட்டுப் பரதக் உ. வேண்டு 

மெனக்கருஇச்) சேமித்து வைக்காதவரும்; 

6605 சேமியார்'” என்ற சொல்லாற்றலாற் “இறபொருள்'' என்றதற்கு அடைபுணர்ச்சப் 

பட்ட. பிறர்க்கெனப் பெரும்பொருளையுஞ் சேமித் அவைப்பார் என்று குறிப்பிக்சாருமாம். 

ட 

றை நெழி வழுவா மாண்பினர்--அக்தணர்க்கு வேதங்களிமலே விதிக்கப்பட்ட வழியி 

ணின்றும் பிழைத்து துப்போகாத நற்குண நற்செய்கைகளையுடையவரும் ஆஇய அவ்வ் சணர்; 

த் மூதிதி முகலாய பசவிகளுக்குச் செல்லும் வழியினை ஈதெனக் காட்டுதலின் றி” 

எண்டார். அச்ரெறியில் வழுவினரேல் ஈரகுமூகலாய சீப்பசவிகளை அடைவர் என்க. மாண்பு? 

இப்பொருட்டாதலை **இல்லவண் மாண்பானால்'” என்னுங் குறளறாக் செழுசப்பட்ட உரையிற் 

ஈண்டு கொள்க. “நெறி” மிருஇமுசலியனவுமாம். £*ஒழுக்கத்தி னொல்சா ரூரவோ ரிழுக்கத்த -. 

னேசம் படுபாக் கறிர்து”” என்பவாகலின் மறைேெறி வழுவா மாண்பினர்'” என்றார். 

மறர்து சிறு தொழில் ஓசோ வழி செயின் செயிர் அன்று எனா--உணர்வழிச்து றுமை 

ப:பஈ்இன்ற பாவகாரி.பத்தை ஒோவமையத்துச் செய்துவிடுவரசேல் அச்செயல் குற்றமாகாது 

எனவும்; 

பயத்த சிறுதொழிலைச் செ.ப்யவேமாட்டார் என்பது சோன்றச் ₹*செயின்?? 

என்றார். யானைக் கு மதம்பிடித்தால் அதற்க துவும் ௮ அலஙகாரமாகல் போல அர்தணரும் மநர்துபுரி 

சிதொழிலும் அவர்க்கு ஈலனாகும். ன படட சண்விளங்குங் குற்றம் விசும்பின்-மஇக்கண் 

மமப்சீபா லுபர்ச்து”” என்பது குறள். ஏனையோர்க்கு அச்செய்கை சாய்க்குப் பிடித்த மதம் 

போலாம் என்ப, ஆனால் ஒழுக்கம் முகலிபன பிழைக்கப்பெற்ற ௮. தணர்கள் செய்யுங் குற்றம் 

ஒரு2பாதும் ஈற்றமாகா தென்ப. 
அவி 

பிநர் தமச்கு அங்யனம் பேணுதல் சாலாது எனுா-5ுனை ஸஞூஃவர்க்கும் (அவர்தம்மாற் 

செய்யப்பட்ட குற்றஞ் சிறி2சயாயினும் ௮க்சணர் செய்த குற்றத்தை ஈற்றமாகச் சொள்ளும்) 

அ௮வ்லாறுபோலக் கொள்ள சல் இயலாது எனவும்; 

௮ ச ணா ஒழிக [2.2 மூவர் செய்யங் குற்ற றம் குற்றமாக 03] சொள்ளப்படும் ட்டு என் றப்மு.. உலகி 

சனத அலையினின் றிலகுந்கன்மையின்றிப் பொன்று மாதலின் “அங்ஙனம் பேணுதல் சாலாது?? 

என் ஈர். பொருளை ஈட்டுவதற்ஞும் ஈட்டியவற்றைப் போற்றுவதற்கும் இன்ன ப்றவற்றிற்கு பி 

உரி பராசலின் அஃர்க்கு அங்ஙனமெல்லாம் இட௩சசொடுத்தால் உலகம் கெட்டொழிய மென்க. 

ஈவம் செய் சான்றோர் ஈவில் நெறி நால் முறை செம் பொருள் (ஈம்மவர்ச்கெல்லாம்) 

ஈன்மைபுரிஃத (மனு முதலாய) சான்மேோரர்கள் செசொல்லிய வழியினை யுடைய தூன்முறைக் குரிய 

ிறர்சவட்பொருளை; 

ச 10 ் ட் ச % 4௫ ் ன... ஆ ட 
் ் 22 / ம ஐ. ் ட ் ுமமாறு கருதாமல, நண்பு பகை சொதுமலின் றி நஉமமலாகம ௨. ப்வுகரு இ அற று 

கையெ ல்லாம் வருத்சனர் என்பார் (நலக செய்”? என்றும், இததகைய சால்புகளை யடையவே 

உயாச2சா ராவார் என்பார் ₹சானவேோர்'' என்றுங் கூறிஞர். அரனும் வப அறமுறையைச் 



76 உலூயல் விளக்கம். 

செல்வனே வகுக் துப் பிரம? சவர்க்கு உரைத்தருரினசா சவும், அப்பிரம?தவர் இரி வாக்கம் 

எனப்பெயரிய தரு பெரிய நூலைச் செய்து ௮சனை மனுமுசலியோர்க்கு உபதேசஞ் செய்தருளின 

சாகவும், அம்மனுமகவி௮யார் ஈம்மவர்சும் உய்வுகருதி மிருதிககசோ இயற்றிக் கொடுத்தருளின 

ராகவுங் கூறுப, இங்கனம் வழிவ(றியாக அறமுறை வ்ழங்கப்பட்டுவருதலை கோக்கு *(நெறி நூல்”? 

என்றார். வேறுக கூறுப, 

செளியா லெசே-தேர்க்சறியாச் சிலமாக்கள்; 

அழுக்காறு முூதலியவற்றாற் கலக்சப்ெபெற்றவர் என்பா செளியா?' என்றும், அவ்வா 

யவர் பலரிருப்பினும் இகங்கனமெல்லாம் இகழ்தற்கு முற்படுவோர் மிகச்சில்லோர் என்பார் 

இலரே?” என்றுங் கூறினார். 

லெம்பி அழி ்து--(அச் நான்முறைக்கும் அ௮ந்தணா பெருமைக்கும் மனஞ்சூயா த) 

கொடப்புற்று அழிச் ஐ) 
ஒள்ளிய வினை சபுக்குகர்--(உலகச்சார சம்முள்ளே ஒற்றுமைமேலீட்டினாற் செய்யப் 

பெற்றுத் தலைஏிறஈ அ) விளங்குங் காரியங்களைக் கெடுத்தொழிகின் ரூர்கள்; 

அர்தண நில்லாவிடின் ஏனையோராற் பயணில்லையாகும். பயணில்லையேல் ஈம்மவ 

செல்லாம் கெட்டொழிவர் என்றபடி, ஒரு குடும்பத் இற்குள் அமைஈத ஏற்றத சாழ்வுகளாண் அகி. 

குடும்பத்தார் அழுச்சாறுகொள்ளமாட்டார். ஈமது உடற்கண்ணமைசக்த உயர்சதவுதுப்பு க்களையும் 

இழிர்தவுறுப்புக்களேயும் எங்ஙனம் பாவித்து வருகன்றோமோ அ௮ங்கனமே பாவித்துவருதல் 

வேண்டுமென்றுகூற ப. உயர்வுசாழ்வுகளானே அழுக்காறு மு. தலாயவற்றைக கொள்வது. 

சரதமெனில் அரசரும் சறர்சவுச்தியோகஸ்தரும் மேணிலையில் இருர்து வருதற்கும் பொருமை 

கொள்வது சரதமென்க. சந்தை மீட்டிவைத்த ஒண்பொருளை அவன் மர்தமைஈதன் ௮நுபவித்து 

வருசற்கும் அழுக்காறுகோடல் சரதமாகு மென்ச. வீணே ௮இகக் கூர்மைகொண்டு முன்னோர் 
சம் முறைமைகளைக் கெடுத்தொழிவதாற் போர்த பயன்றான் யாதோவென்க. 

அர் சணர்க்குரிய சிறப்புக்கள் பலவும் இரண்டாஞ் செய்யுளில் விரிக்கப்பட்டிருத் தல் காண்க. 

ஆண்டுக்கூறிய ஈல்லொழுக்கககள் அமையப்பெற்றிலார் அர். சணர்மசபிற் பிறந்தவராயிருப்பினும் | 

அர்சுணராகார். ஆகவே தற்காலம் ௮க்தணரென்று சொல்லப்படத்தக்கோர் ௮அருமையில் ௮ 

மையாவர் என்க, பேரவாப் படைத்து ௮றகநெறி மறர்து மறதெறி தழுவி இன்னாச் சொல் 

லணிச்து ஏற்றுவரும் அர்தணரைப் பண்டைய நெறியில் கின்றவருமாறு புரிவ தவே ஈம 

கடமையாகும். ஒழுக்கமுடையார்க்கே வேண்டு௮ன புரிதலை நாம் கைக்கோடல் அவசுியகம் 

என்க. இங்கனம் புரிச்துவரின் அவரெல்லாம் சன்ணிலையை விரைவின் எய்துவர். 

(13) தத்த நெறிச்செலுஞ் சால்பினை யுணராப் 

பித்தர் தவறெனப் பேசுவ மெனறல், 

7 ்் ்் ்] ்் 9 ் 

கருசாா மங்கைய ரணனமுகம மடை குக 

சொருசார் மங்கைய ரதுவெறுக் குரே 
[ஆ ம ௦ ன் டு ரஷ 

_ யின்னண மொருசார் மாக்கட் கினிய 7 

வுணவு முதல பிறிதுசார் பினாதா 

போ மறவெறுத் தம்மா பிறவிழை குரே 

யஃ்ம்ணை பனவு மிவ்்? வ யமையு : பததி 



க 6 அ றநெறியியல். 

மிவந்றாற் பழகிய வினியன பிறவே 

யல்லன வாகு லவனிக் கி.பற்கை 

யினியே, 

10) ஒரு௨ற் குரிபவா மைம்பொறி யுள்ளு 

மொரு9பாறி வேட்பன பிறிிவறுப் பவ? வ 

யெனினு மைம்பொறி வேட்பன. வெல்லா 

மன்வவல் வழிகின் றநளாய்மன ஸின்புநூஉம் 
௦0005 

அ/று ம, 

௦ ் க ய் 4 ப் % உ அச 

ம் 1௦ மனன் லேட் டெல்லாம் வண்மைூ.பர்டு தூ்ககக் 

கொள்ளுவ கொண்டு தளளுவ தள்ளி 

யெள்ளதாஉ ஈன்னிலை யெப்துறாஉ மென்ப 

வாதலி னுல?கார் தமக்கமை வனதா 
் தடக் 

உலலன் வனறு மாகா தன்தா 

௦0 மல்லன வென்று மமைகல் 

புல்லிய கெறித்தாப் புகன்றிசு னோ. 

(இ.-௭.) ஒரு சார் மங்கையர் ௮ணல் முகம் வேட்குகர்--ஒரு பகுதியான பெண்கள் கன் 

னம் மோவாய் மேல்வாய் முதலிய இடங்களிலே கறுத்த மயிரையடைய முகச்தாடவசை விரும்பு 

இன் ரார்கள்; 

கன்னம் முதலாயினவற்றை இல்லாதாசை மங்கையர் விரும்பும் வழக்கா நின்மையிண் 

ஈண்டு *அணல்”' என்பது அகுபெயசாய் அ௮வற்றின்மே லடர்ச்த கறுத்த மயிர்த் தொகுதியை 
, உணர்த்தி கின்றது. *மழிச்சலு நீட்டலும் வேண்டா'' என்ற பகுஇக்குப் பரிமேலழகர் எழு 

இப்போரகத உரைபோல.ஈண்டைக் இயைந்தவாறு விரிதீதுரைக் அச் கொள்க. 

“அணல்!” கபோலத்தை யுணர்தது மென்பதற்கு *“மையணற் காளை” என்னும் பகுதிக்கு 

*“மயிசாற் கறுத்த கபோலத்தினையும்'”என்றெழுதப்பட்ட உரை ஆதாரமாகும். இவ்வாறே ஐங்குறு 

நூற்றினும் “மையணற் காளை”? 

யணந் காளை'',புலிட்போத்தன்ன புல்லணற் காளை” 

எனவருதலுங்காண்க. இனி மோவாயை உணர்த் துவதை “மை 

் எனவருகின்ற பகுஇகராட் கண்டு தெளிக. 

மோவாய்-உயர்ச்தவாய். நற்றிணை 211-ம் பாட்டின் உரையை நோக்குக. கமுத்தினை யணர்ச் 
அுவதைச் “*சுரியற் ரூடி?” “கறையணற் குறும்பூம் கட்சி சேர்க்கும்”? என்ற பகுதியட் காண்க. 

அணல்” என்பது தாடிமயிரினை யணர்த்து மென்பதனை நற்றிணை 1749-ம் பாட்டில் 

மையணற் காளை'' என்ற பகுஇக்கு எழுசப்பட்ட உரையும், அணல் என்பதற்கு எழுதப்பட்ட. 

 விசேடவுசையும்; ஈற்நிணை 198-ம் பாட்டில் (மையனா லெருத்தின்'' என்ற பகுதிக்கு எழுசப் 
9 பட்டவுரையும் *:இகழ்கெடு£ தாடியி னழகும்'' என்ற பிற்காலத்தார் கூற்றும் வலியுறுத் துவன 

வாகும். 

காமம் வேட்ட மகளிர் கறுத்த மமிருடையாரையே விரும்பல் இயற்கையாகலின் 

இங்கனஞ் சொற்கள் வருவித்துரசைச்சப்பட்டன. 

மேல்லாய் கபோலம் முதலாய இடங்களிலே மயிர்த்தொகுதியை வளர்ப்பவர் யவனர் 

போன்றார் என்க. இக்நூலாசிரியர் தமிழ்சாட்டினசாதலின் மங்கையர் இக்நீண்ட தாடியினை 

யுடையாரை எங்கனம் விரும்புகின்றனர் என்னும் வி.பப்புமேலீட்டினால் இவரை முதற்கண் 

எடுத் துக்கூறினர் போலும், 



60 ். தலஓூயல் விளக்கம். 

ஒரு சார் மங்கையர் ௮3 வெறுக்குகர்--மற்ரு பகுதியான பெண்கள் (தாடி மேல் 

வாய் முதலிய இடங்களிலே மயிர்த்கொகுதியுடைய ஆடவரை விரும்பும் ௮ம்மகளிர் போலாது) 

அத்தாடிமயிர் முதவியன உடையவரை ெறுக இன் றனர்; 

அகவே அவை இல்லாதாரை விரும்புகின்றனர் என்ச, அது” ஏன்றது “மற்றத னன் 

சல னன்மக்கட் பேறு”. என்றுங்குப் பொருள்பட நின்ற, 

சாடிமயிரற்று மேல்வாய் மயிருடையாரையும் மேல்வாயினும் தாடியினும் மயிரில்லா 

சாசையம் அங்ஙனமே வேறுவேறு சாரான மங்கையர் விரும்புவர் என்பது இக்கூறி.பவற்றாற் 

போதரும். மேல்வாய்மேன் மயிருடையார் வேளாளர் போன்றார். மேல்வாயினுக தாடியினும் 

மயிரில்லாதவர் சோணாட் டச் சணர் போல்வார். 

இன்னணம் ஒரு சார் மாக்கட்கு இணிப உணவு மூகல- இங்வாறேமான ஒருபகுஇயான 

மாக்கட்கு இனிமைசருவனவாகிய உணவுப்பொருள் முதலாயினவற்றை; 

:மு.சல'” என்றார்: உடுக்கை, பாடை, உச்சரிப்பு, பாஷாலங்காரம், அணிகலன், பழக்க 

வழக்கங்கள், ஒழுக்கம், தண்டம் என்றற்றொடக்கத்சனபலவும் அடங்குதற்பொருட்டு. இவ 

வாறே அறியாச் தேசச் தாசாரம் பழியார்'” எனவும், அறியாத தேயத்தான் ..............வீடு 

பெற்றார்” எனவும், சான்றோர் கூறியவற்றானே உணரப்படும். 

பிறிது சார்பினர் தாம் ௮ற வெறுத்து (அம்மா) பிற விழைகுசா--மந்ரொரு பகுதியினா 

மூழுதும் வெறுத்து (அவராலே வெறுக்கப்பட்ட உணவுமுசலாய) பிறவற்றை விரும்புகின் நனர்) 

அஃறிணை அனவும் இவ்வே அமையும்-- அஃறிணைச் சீவராசிகளும் (ஒண்றாண் வெறுக்கப் 

பட்ட உணவு முதவி.பனவற்றை மற்றொன்று விரும்பிவருதலாஇ.ப) இல்வாற்றினை 2ய பொருக்து 

வனவாகும்; 

உடுக்கை முசலியன அ௮ஃறிணைச் சவராசிகட்கு இன்மையின் ஏர்பனவற்றைக் கொள்க. 

இவற்றால் பழகிய இணியன-- இக்கூறியவந்றால் (விரும்பிப்) பழசப்பட்டனவே இணி 

யனவும்) ் 

பிறவே அல்லன அசல் அவளரிக்கு இயற்கை (விரும்பிப் படிகாசனவாகிய) எனைப் 

பொருள்களே இனிமை அல்லாதனவுமாகக் கொள்ளுதல் உலகதீதுச் சீவரா௫ிகளுக்குரிய சுபாவ 

மாகும்) 

இணிய- முன்னர்க் கூறியனயபோக இணிமேற் கூறுவதாவது; 

அகத்துறுப்புள்ளாம் வேற்றுமை காட்டப் புகுசவின் இனியெனப்் பிரித் துக்கூறினார். 

யனவாஇிய (மெய், வாய், கண், மக்கு, செவி என்ற) ஐக்து பபொறிக டம்முள்ளும்) 

ஒரு பொறி வேட்பன பிற வெறுப்ப ஒரு பொறி விரும்பியவற்றை ஏனைப் பொறிகள் 

வெறுக்கின் ரன; 

மூக்திற் இனிய புழுகு முதவிபவற்றை வாய்மு.சவியனவும், வாய்க்கிணிய குழம்பு 

ஐர் உடற்கு உரி.பவாம் ஐம் பொறி உள்ளும் ஒரே : உடலினது செளகா!பத்திற்கு உரி , 

முதலிபனவற்றைக் கண் முசலி.பனவும் வெறுக்குமென்று கூறினாராயிற்று. இரண்டு முதலிய. 

பொறிகள் ஒருபொருளை விரும்புசல் செய்புமாயினு 2 ஒருபொறி அப்பொருளை விரும்பும் முறைப் 

படியே மற்றைப் பொறிபும் அதனை விரும்பாது எனபது போதர பிறவெறப் பவ்வே”'' என்றார்... 

எனினும் ஐம் பொறி வேட்பன எல்லாம் - என்றாலும் ஐம்பொறிகளுக்குள் ளே (மேத் 

கூறியவாறு ஓஒற்றுமையில்லா இருக்தாலும் அுவ்வவற்றானே) விரும்பப்பட்ட எல்லா ுகர்சி 

களையும்; 

[ அவ்வவ் வழிசின் றளாய்மன ஸின்புநாஉம்] மனன் ௮ல் அவ் வழி கின்று அளாய் இண். 

ப நூஉம்-மனசானது துல்வப் பொறிகளின் வழியாக கிலைமைபெற்று (அலவ்வவற்றானே விரும். ம்: ப 
பப்பட்ட பொருள்களைக்) கலந்து இன்பச்சை நுகரும்) 
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லேட்டன என்பதற் கேற்ப இன்புறூஉம் என்றார் ஆதலின் வெறத்சனவற்றிற்கும் 

அவ்வாறே அன்பு றூஉம என்றுணர்க. மனனும் பொறிகரரம் இன்பத்தை நாடுகவின் அகஙன வ 

கூறினார் என்பதும் மிகப்பொருந்தும். இ.து கருதி யன்ே இன்பு தூஉம்” என்றள் பெடுத்தது. 

அல்லதாஉம் தாம் எடுச்துக்கொண்ட விஷயத் இற்கு இதுவே கிலைச்களன் ஆதலின் அளபெடுத்தது 

என்பாருமுளர், 

மனூற்கு இன்பதுன்பங்கள் பொறிகளின் வழியே பிறக்கின்றன என்பதனையும் ஈண்டு 

அராய்ச்சியாற் பெய்துவைத்சனர். 

அறி2-- அறிவானது; 

மனன் வேட்ட எல்லாம்-- மனசினாலே விரும்பப்பட்டனவற்றையெல்லாம்) 

அகரம் தொக்க, 

வண்மையொடு தாக் ஈடுவு நிலமையொடு ஆராய்க) 

நடுவிலைமையுள்ளவர் தம் ஆக்கள் சிதைவின்றி எச்சத்திற் கேமாப்புடைத்தாதலும் 

பிறவும் பெறுவராசலின் அர்ஈடுவகிலைமையை “வண்மை” என்றார். இவ்வாறே சேவரும் சகதி 

யெனலொணன்று ஈன்றே'' எனக் கூறினார். இதனைச் செம்மை என்றுங் கூறுப, வண்மை” 

என்பது ஈடுவுகிலையே என்பது போசரத் துலாத்தின் ஹஜொழிலை யுணர்த் இனார். 

கொள்ளுவ சொண்டு--(சன்மைதருவனவாகிய) கொள்ளற்பாலன வற்றைக். கொண்டும்; 

அறிவுடையா சாவ சுறிவார்'' ஆசலிற் “மிகாள்ளுவ கொண்டு'' என்றார். 

தள்ளஞவ தள்ளி--(இருமைக்கும் உறுதி பயவாதன வாய) தள்ள? வண்டியவற்றை (மன 

விருப்பத்தைக் கவனியாமல்) அகற்றியம்;) 
ன் ம் ் ச ் ம் ட் ப் ட 4 

“சென்ற விடத்சாற் செலலிடா தீதொரீஇ ஈன்றின்பா லுய்ப்ப தறி”? அதலிந் 

“கொள்ளுவ கொண்டு சள்ளுவ தள்ளி” என்று கூறினார். 

எள் அநூஉம் ஈல் நிலை எய்துநூஉம் என்ப- இகழுதலற்ற ஈல்லகிலைமையை அடையும் 

என்று கூறுவர் பெரியோர்; 

அறிவ அற்றங்காச்குங் கருவியாக ஈன்றின்பாலுப்த் து மெய்ப்பொருளைக்காட்டி உலகச் 

அச் சான்றோரொடு ஓச்கவைக்கும் என்பது ஈண்டுக் கூறப்பட்டது. அறிவான் ஆய்க துவருவார் 

சம் செயலை இகழ்கற்கு ஒருவன் எத்துணை முபன்றானாயினும் பயன்ப து கெடுவன் என்பது 

போசர “எள்ள நூஉம்'” எனவும், மனன் முதலியவற்ரனே வேட்கப்பட்டுக் கானற்புனல்போலத் 

கோன்றியழியும் இன்பம் போலாது இவ்வின்பம் நீடுகிலைக்கும் என்பது போதர **எய்துநூஉம்”” 

எனவும் அளபெடுத்சன, 

ட! ள் ட ் ம ட் டகர ன் 
இவற்றாமன புலன் வழிய மனகினையும் அம்மனசின் வழியே புலன்களையும் மணீ 4 

னையும் போகவிடிப்பவர் இருமைச் சுகத்தையும் எளிதிந்பெறுவர் என்பதும். ஈண்டு விளங்கச் 

இடஈதமை காண்க. 

ஆசலின் அது காரணத்தானே) 

உலகோர் - உலகத்து மார்தர்கள்; 

சமக்கு அமைவனசாம் ஈற்லன என்றும் - தங்களுக்கு அமைவன வா௫.ப உணவு முூதலாதிய 

பொருள்களையே ஈன்மை பயச்தற் குரி.பன என்று கருஇயும்) | 

௮காதனசாம் அல்லன என்றும் - (பிறர் நகர்ந்துவருவனவாகிய பொருள்கள் தமக்கு 

வழக்கமும் பழஈ்கமூம் இல்லாச சாரணத்தானே) பொருந்தாதனவற்றை ஈன்மை பயவாசன என்று 

கருதியும்; 
அமைதல் (உ லசாதுபவத்தி னுண்மையை அறியாமல் ௮ம்மட்டோடும்) பொருக்கி 

கற்றல்; 



ர் 

உலூஇயல் விளக்கம். (ல ட 

புல்லிய கெறித்து ஆ(௧) புகன்றிசிஃனார்-தாம்ச்த மக்க நடைய முறைமை யென்று. 

கூறினர் புலகோர்; 

உலகத்தார் தத்தம் பழக்க ம்கட ள சிறர்சனவென்றும் பிறர்க்குரிப பழக்கவழக்கங்கள் 

தாழ் சனவென்றும் தத்சமக் கட் ( பசிக் கலாம் விளைத்தல் அறிபாமைப்பால செனவு 0, அவர்கள் 

அறிவுவழிச் ே தல் தங்கள் வழியில அறிவினையும் இழுத்து சாசமாக்கு 2 மனகினையும் பொறி 

களையும் போன்று வீணே முயன்று திமையுறுவர் ௪ எனவும், பொறிகளையும் மனசையுச் தன்வழி 

படுத்திய ஈல்லறிவேயபோல அவ்வவர் பழக்கவழக்கங்கள் அவ்வவர்க இனி. பன் இுவென்றம் ஈமக் 

இல்விவை கோடற்பாலன இவ்விவை நீக்கற்பாலன வென்றுங் கருதுவோர்களே யாவரானும் 

நன்குமஇக்கப்பட்டு நீடூ ழுிவாழ்வர் எனலும் பிறவாறும் இப்பாட்டுள் விளக்கப்பட்டன. 

வங்கத் கொண்டு பமையன கழிப்பொர் அவது ம 
மதிகொண் டாயின் வழுக்காண் கிலமெனல். 

7 றலை புடையை பகை யுடையை 

நியென் ஹொருவன நிகம்த்தன்மட ளனென்றுதம் 

பு. துமை கொண்டும் பழமையை பெளகுர தர் 

நாற்கைசமப்ப் பையை நலனைன மிக்கோர் 

௦ மேற்கொண்டு மினுக்குகர் நாமே விமைவுடன் 

கல்லினும் பல்வகைப் பொன்னிலுஙி கடவுளை 

நல்வடி. வமைத்தூ சன்றுிகொாடு பரவுதல் 

பொல்லாக் கென்னப் புறம்பழித் தரற்றுகர் 

எம்முறு வேந்தன் றன்றிரு நாளி 

10 லவன்வடி வமைக்த வழம்கா விபத்மைப் 

ப்ட். முடை யுடுத்திப் பைந்தார் சூட்டி 

பூர்துயி ற்றி யூர்வலம் வருகுந 

ரிறையுண் டென்னு மின்னறிவு கொரநத்திய 

முறைபா சானையு மஙஙனம் முயலகுகர் 

15 வரிியெழுத்து கோக்குமி யவை9கொ ளொலிப்9பொாரு 

டெரிகுவ மன், றி ப்வ்சவ வழுத்து நிறனு 

முருவமும் பிறவு முணர்கி ல மிறைலன் 

வடி வைய மறங்வுன் வாம்ச்துவெ மன்றி 

வயெதனா னியற்றிய தெனக்காண் கிலே 

20. இனியே, 

உயிரில் பொருள்களொ டருக3கஞ் சொன்று 2இ- 

பவற்றி னலலும் பிறவுமாய்க தழறைவோ ட 

னியக்கைப் பாவல னென்றே யெவருங 

இளத்துக ரன்றே கடவுட் படிவங 

25 கண்டுளங் கசிவுறி.இக் கண நீ சாட்டிப் 

- புலர்த்த வாடை புனைஇ மலர்ந்து 1 0௨ பறததது 
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ம் ட்த்ஸ ன் (ச ( கூச 

நலக்தரு பூக்கொடு ஈற்ெபெயர் சாற்றிப் 
ரூ ன் ட ட் ் ப தக 
போற்றித்தூ வல் 3) பூட்டிவழிப் பதலு 

லகு லாகிய உயாகெருப் பிற்குட் (25 அமுத ல ப் 1/1 ம ம்ஸ்ர் ட் ச) ப் 

90) (/லபகம பொரு ளலாம் பன்னிப் வன்ன 

(2) ரூ / ௪ ௮ 

கலைவி லறிவுகொடு கா முற் றது 

சிசு டு ன அண்டக் அகன் டட 
(௦ரீ (7) 5 முூச் பலா ௨ 3) 0:77 (/ இஒளரிவனமி குர 

௬. க ன) லாற்ற லுடையோ ஞரரு ரூடைமயா 

னேற்ற முடையோ ஸீறுமுத லில்டலான் ௮: ட. (2௦ டி ச ம் அழச் '௦ப.ம் ௦0/௦ 

ஐவ பறறினா கமைவிடா ப பற்றுன னவனவடி. 
ட்டு இ ஸு ௯ 

வீதெனப் ப ணித வலி பகு உ வியைபிய் 
ன் ன % ன் 0 ம் 

சிறப்பனிதழ் இலத சிகொல் (த சருமைம் பூதப் 

பிறப்பு... தனக்குப் பேணுநாஉள் செபயலெலா க்கட ் (தூ அது... ம. | 

மாவி 92 கனிய வாகில் கொல்மலா 

_்() வின் னபிற வறஷற் யிகழ்க து பறை சாற்றுகர் 

திம்ரா௮ு மறையைத் த்குதிக் குறியை 
ட னு ட. ரு ரி அப் 1 ம் 6 ௪ 

பெச்சு லாக்கில ரிகமழக்துதைய பறிபிலா 

பொய்ச்ளுள் புகல்விலர் பு ன்மைப் பலவாமன 
௩. ப ் (இ 19) த் ்் லு) 

றன்னுறு வெரிறுந் தன்மனை 

459... துன்லுபழி முதலவுகி கோன்றாமை கெறியே. 

(இ-ஸ்.) [ப௯்றலை யடையை பலகை யுடையை நீயென் ளொருவனை கிகழ்தசன்மட 

னென்று] ஒருவனை மீ பல் தலை உடையபை பல கை உடையை என்று நிகழ்தீதல் மடன் எண்று 

ஒருவனை சோக் நீ பலதலைகளை உடையாய் பல கைகளை உடையாய் என்று கூறுதல் மடக்சன் 

மைத்தென்ற; 

பலதலையுடைமையை ஈண்டு இழிச் துக்கூறக் கருதினமையாற் “:ப்றலை”? என்னார். பல 

தலைகையுடையை என்னாது :ப௯்றலை யுடையை பலகையுடையை”' என வேறுவேருகச் கூறினது 

வாணன்போன் ராக்குக் கைமட்டும் பலவாயிருஈ்த வுண்மை கருதியென்க. பல கை யுடைமையம் 

பலதலை யுடைமையும் தற்காலத் இல்லாமையின் முன்னோர் அங்ஙவனமெல்லாக் கூறியவற்றைப் 

பின்னோர் கடனெனக் கூறுவராயிஞர் என்க. அறி.பாமையான் முன்ஹஜோர் கூறினசேணும் அறிவு 

கிரம்பி,ப பின்னோர் அவர் கூற்றையெல்லாம் ஈம்பியுழன்று வருகின்றனரே யென்று அவரது 

மடமைக்கிசங்குவர் என்று குறிப் த்தார். முன்னோர் பஃறலை யுடையை என்றதை நீயும் கிகழ்த சன் 

மடனேயாமென்று உம்மையை விரித்துப் பொருள்கோண்மாற்றிக் கூறுவாருமுளர். 

தம் புதுமை சொண்டு ஈம் பழமையை எள் கர் - தங்களஞ்டைய புதிய கொள்கையை (ஒரு 

பெரிய ஆகா£ரமாகக்) கொண்டு ஈமஅ (மரபு மரபாக உண்மையென் றறிச்து போற்றிவருகின்ற) 

பழைய கொள்கையை இகழ்ச்துவருசன்றனர்; 

அன்னவரின் ஆற்றவின்மையும் மற்றவரின் ஆற்றலுண்மையம் ஈணி2தான்றத் தம் 

் என்றனர். ஈம்பழமையை இகழ்வதஅேே அ௮வர்தம புதுமையாதலிற் புதுமை”, **நம்பழமை' 

₹*றம்புதுமை'” என்பது முற்கூறப்பட்டஅ. பழமையாவது முக்காலமும் உணர்ந்த அருர்தவப் 

பெருஸமமச் சான்றோராற் கண்டுபிடிச்கப்பட்டது. புதுமையாவது சம்மகத்திற் அமைவன 

வற்றையே அறிரஈ்துகோடும் ஆற்றவில்லாதவராற் றேடப்பட்டது. 



ஒரி உலஇயல் விளக்கம். 

[சாற்கை மெப்ப்பையை ஈலனென மிச்கோர் மேற்கொண்டு மினுக்குகர்] மிக் கோர் 

சால் சை மெய்ப்பையை ஈலன் என மேற்கொண்டு மினுக்குகர்-- அம்மிகுதிப்பட்டோர் சான்கு 

கைகளையுடைய அங்கியைப் பூண்டுசொண்டும் தம்மை அறிவாளிகளாசப் பகட்டிவருகன்றனா; 

மிக்கோர் முறைமைக்கு மீறி சடப்பவருமாம். மிக்கோர் ஈண்டு இகழ்ச்சி கருதி வர்தது 

இரண்டுகையுடைய இவர்தாம் சான்குகையுடைய அங்கியை மேற்கோடல் அறியாமைப்பாலதா 

யிருர் தம் அதனைக் குறிச்கொள்ளாமற் சான்றோரையும் அவர்சம் சார்பினோரையும் இகழத்து 

வருகன்றனரே என்பது குறிப்பு, கலாவிகோதர்க்கே இவ்வங்கி உரியஅவாக இருர் துவருதலின் 

இதனையே முதற்கட் கூறினர்போலும். 

[சாமே விழைவுடன் சல்லினும் பல்வகைப் பொன்னினுங் கடவுளை நல்வடி வமைத்து 

ஈன்றிகொடு பரவுதல்] காமே விழைவுடன் ஈல் வடிவு கல்லினும் பல் வகை பொன்னினும் 

அமைத்து ஈன்றி கொடு கடவுளை பரவுகல்--காம் அன்போடு இறைவனது நன்மையமைத்சு 

வடிவத்தைக் கல்லினானும் பலவகைப் பொன்னினனைம் அமையவைத் த ஈன்றியுடன் அக்கடவுளை 

(பூசை ரைவேத்தியார்ச்சனை முதலி. பவைகளானே வழிபட்டுத்) துதித்து வருதலை; 

பண்டைக் காலத்தில் எல்லா மதத் இனெரும் விச்சொசாராதனை செய்து வந்தனர் என்பதும் 

தற்காலத்இற் பெரும்பான்மையும் ஈம்மவரேயன்றிப் பிறமதத்தினா் செய்கன்றாரில்லை என்பதும் 

சோன்ற ராமே” என்றும், பிறபெல்லாம் ஈமரை எத்துணை யிகழ்$து தூற்றிவரினும் ஈம்மவர்க்கு 

அவ்வாசாதனையிலே வேட்கைகுன்றாம னிலைத்துவருகன்ற சென்பது போதர விழைவுடன்”' 

என்றும், விச்செகங்களைக் கல்லினால் அமைத்துசசகோடல் எவர்க்கு மெரிதாகலின் முததற்கட் 

சல்லினும்”” என்றும், அவ்வவர் தகுதிக் கேற்றவாறுஞ் செய்துகோடலா மென்பதுபோதரமப். 

பல்வகைப் பொன்னினும்”” என்றும், எவ்விடத் தமைக்கப்படினும் மூர்த்திகர.வ குன்றித் தீமை 

பயவாவண்ணம் விதஇப்படி செவ்விதின் அமையப்பெற்வேண்டு மாதலிற் கடவுளை ஈல்வடி 

வமைச்து”” என்றும், உலகத்துப் பொருள்களெல்லாம் அல்விறைவன் ஒருவனுக்கே உரியனவா 

சுலின் அவற்றை சாம் நுகர்ச்துவரும் ஈன்மையைக் கோடற்கு அவனைப் பரவுதலே அதிகாரமும் 

முறையும் ஆசலின் ₹சன்றிசகொடு பரவுதல்” என்றும் கூறினார். பொன்வகை.ஆடகம், இளிச்சிறை, 

சாதரூபம் சாம்பூரதம் (சாம்புனதம்) என கான்்காகும். மஞ்சணிறம் பொருக்தியபொன் அரிதம் 

என்றும், கறுப்புக்கலச்ச கிறப்பொன் கடார மென்றும், சிவப்புக் சலச்த நிறமுடையது பிஙகம 

( பிசங்கம்) என்றுங கூறுப. 

:ஈல்லாரைச் காண்பதுவு ஈன்றே நலமிக்க...... இணங்கி யிருப்பதுவு ஈன்று”: என்ற 

படி ஈற்குண நற்செய்கைகளை யுடையவரோடு பழடவெருதலும், அன்னா ரியற்றிய நூல்களைக் 

கற்றுவருதலும்; அவர்தம் இருவுருவச்தைக் கண்டு போற்றிப் பரவிவருதலும் அகச்தின்சண்ணே 

ஈற்குணத்தை யண்டாக்கு மென்பது கண்கூடாகிய உண்மையாதலின் எல்லா ஈலணும் ஒருங் 

ஈமைக்சு இறைவன் வடிவத்தைப் பரவிவருதல் பெரும்பயனு டைத்தென்க. இவற்றை யெல்லாம் 

இணி தபுலப்படுத்துவான் வேண்டியன்றே *நல்வடிவு'” என்று நுட்பமாகக் கூறினர் இச் நூலாகிரி 

யர் என்க, துரசோணாசாரியனுடைய உருவத்தைவைச்துப் பூசித்து விற்புலமை நிரம்பப்பெற்ற 

ஏகலைவனாற்றலைபும் ஈண்டுச் சி இக்கற்பாலது. படிவச்தினிடத்துச் ரச்தை அ௮இகரித் து நன்மை 

பெறுசற்பொருட்டன்றே அபி2டச முதலாய பூசாமுறைகளை அநுசரித்து வரும்வண்ணம் 

ஆன் ரோ நியமித் இருக்கின் னர். இதனையும் மேற்காட்டியமுறையே இனி புலப்படுத்தும், 

வடிவமில்லா இறைவனுக்கு வடிவமமைத்தல் எங்கனமெனில் உருவமில்லா வொலிக்கு வறிவடி உம் 

எற்படுத்தியவாறு பழையபெரிமயாரசால் விதிக்கப்பட்ட வடிவங்களை ஆய்ஈ்து கைச்கொள்ளலா 

புமன்ச, “கட்புல னல்லாக் கடவளைக் காட்டுஞ்-சட்டகம் போலக் செவிப்புல வொலியை- 

டட்கொளற் இடுமுரு பாம்வடி வெழுச்தே”' என்னும் ஆன்றோர் மேற்கோளை ஈன்காய்ர்சறிச்து 

பெகொள்க, எழுத்தா லமையப்பட்ட வரிவடிவத்தைக கொண்டுடைய நூல் ஒருவாறு லோககங 

ஈரான் அமையப்பெறுங் கடவுளது வடிவச்தை ஒக்கும். நூலானது சகல பேற்றிற்குங் காரண 

மாதல்போலச் கடவுள் வடிவமும் எல்லா ஈன்மைக்குங் சாரணமாகு மென்ப. 

ளட 

ட்விட் அல். ப ணை வை 
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பொல்லாங்கு என்ன புறம் பழித்து அரற்றுகர்-- மையுடைத்தென்று சுந்றுமருங் 

செல்லாஞ் சென்று இஃழச் து புலம்பிவரும் இ௨ர்தாம்) 

சருவ விபாபகராஇ விளங்கும் இறைவனை இக்கனம் சல்லி_த்தும் லோகங்களிணிடத்தும் 

அடங்இயிருப்பவனாக மதித்து வணங்கவருசல் எச்துணைப்பாலம் பயக்குமமென்பார் டுபால் 

லாங்கு'' என்றும், அவ்வாறு செய்பவரை இடித்துரைத்துச் தெருட்டினும் கேட்டுன்றாரில்லை 

ஆகலான் அயன்மருங்கெல்லாம் போய்ப் பழிக்கத் தொடங்கிலிட்டார் என்பார் புறம்பழித் து”? 

என்றும், தமராயிற்ே இங்ஙனம் இவர் வழிபடி.ற் பாவம் மிக்கு கிரய மெ.ப்துவரே என்செய்வது 

கொல்லென்று இரங்குவர் என்பார் *:அமற்றுகர்'” என் மங் கூறினர். 

தம் உறு வேந்தன் சன் இரு காளில் தமக்குப் பொருர்திய அரசனது விழாக்காலக்கில், 

தங்களைப் . புமத்தலுச்சாயுற்ற வேர்சன் எனினும் இழுக்காது, இருகாள் என்பது 

ப்ட்டாபி2ஷகம், காண்மங்கலம் என்னுமித்தொடக்கத்தன வற்றைக்குறிக்கும் , 

அவன் வடிவு அமைச்ச ஆழகு ஒவியத்தை--அவ்வேக்சனது வடிவம் பொருர்இப அழகு 

வாய்த்த ஏித்இரத்சை); 

வேக்தற்குப் பெரும்பாலும் பலவ தம் அமைர் இருத்தலின் *அழ2கா விபத்கை'' என்றார். 

சிறப்புச்கருதி ௮வணன்வடிவமைக்த காரணத்தானே எல்லாச்சித்திரங்களினும் இ்தோர் அழகு 

பெற்றது என்றுமாம். ஒவியம் என்றது கையாற் இத்திரிக்கும் படச்சையம், சண்ணாடிவழு 

யமைத் தப் பிறப்பிக்கும் பிரதிமைப் படத்தையும் லோகங்களான் வார்க்கப்படும் பாவைகளையும் 

அ௮ன்னபிறவற்றையுவ் குறிக்கும் எண்ப. 

பட்டு உடை உடுச்தி--பட்டுவஸ் தரத்தை உடுத்தி; 

சிலை மசலியனவாடின் உடுத்துவர் சத இரமாயின் உடுத்தியிருப்பதுபோற் பார்ப்பவர் 

சண்களுக்குக் தோற்றுமாறு தக்கவர்ணங்களாந்புனைவர் என்பதும் பிறவும் கருச்தாகும், 

பைம் தார் சூட்டி --ப௫ய (ஈரம் புலசாத) மலர்மாலை சூட்டி) 

பச்சைச்தண்ணீர் என்பது உலகவழக்கு. பச்சை விறகு என்பதூஉமது. பைம்புனவ் 

என்பது நூல்வழக்கு. 

உலர் இயின் ஏற்றி -வாகனச்தி வேற்றி; 

ஊர்வலம் வருகுகர் -ஈகரப் பிரசக்கணஞ்் செய்வித்த வருூன்றார்கள்; ் 

அல்வரசசறானவன் தனக்குரிய இறப்புக்களை தர் தலி.பத்திற்குச் செய்கன்றனசே என்று 

ஒறுக்காது இன்னருள் புரிவதுபோல இறைவனும் ஒறுக்காது இன்னருள்புரிவான் என்க 

இறைவன் எல்லார் மனத்தினுங் கோயில்கொண்டு இருப்பவனாதவின் அவ்வவர்வழிபாட்டை 

கன்குணர்ந்து ஈணிபுரப்பன் என்க. 

தேசத் இல் வழங்கிவரும் சாணபத்சை அஇகாரப்படுத்துமாறு ௮ரசன் தன் உருவத்தை 

அற் நிட்டுவிக்கின்றான். அகனைப்பங்கப்படுச்சினும் அழிம்கினும் இகழினும் குற்றவாளிகளாஇக் 

சண்டனைச் குள்ளாகவேண்டும். 

இறை உண்டு என்னும் இன் அறிவு கொளுச்இப முறை ஆசானையும் -- இறைவன் உண்டு 

என்கின்ற இணிய அறிவைக் கர்பித்சமுத்தும் தலையும் அு்நூலைச் செய்தவனும் உபதேூப் 

பவனும் ஆய ஆசாரிபனையும்; | | 

முறை நூல், நியாயத்தலங்களிலே இருத்துவர்கள் சத்தியஞ் செய்யும்பொழுது அவர் 

சம் வேசமாகிய 4பைபில்'' என்னும் புச்சகதிதைப் பயபதீதியடன் கையில் ஏர்இ முத்சமிட்டுக் 

கொள்ூன் ர்கள். தலையினும் வைத்துவிடுகின்றனர். அப்புத்தகம் சதேவவாக்கெனக் கொள்ளப் 

படினும் மெய்யளவில் வாக்கன்று என்றும், வாக்கின் ஒலியைக் காட்டும்வண்ணம் வரிவடிவச் இ 

லமைக்த இத்இரப்பட மென்றும் உணர்கின் ஈரிங்லை. இவர்செய்கை விக்கிரக வநிபாடுடையார்க் 

கன்றே சாதகமாகும். தேவலாக் மசச்குறிக்குஞ் தரத்துக்கு இத்திணைப்வபெருமமபும் தேவ 



60 உலதஇூயல் விளக்கம். 

வடிவத்தைக் குறிக்கும் விக்கரகங்களுக்கு அத் துணைச் சிறுமையும் காட்டிவருதல் ஒருபெரும் 

வியப்பன்றோ. ஈண்டடக்கப்பட்டனவற்றையெல்லாம் விரிக்கின் மிசப்பெருகும். வல்லார்வாய்க் 

கேட்ணொக. 

அங்ஙனம் முயல்குகர்-- அல்வரசனுக்குச் செய்தவாறே செய் துவருஇன் றனர்; 

வரி எழுத்து சோக்கு உழி--சாம் வரியமுத்தைக் காணுமிடத் து); 

அவை டத் ஒலி பொருள் தெரிகுவெம் ௮ன்றி--அவ்வரிவடிவ எழுத்துக்கள் கொண்ட 

ஒலிவடிவச்தின் மூலமாக அவர்றிற்குரிய பொருள்களைத் தெரிச்துகொள்ள வமேயன் நி; 

அவ் எழுத்து கிறனும் உருவமும் பிறவும் உணர்கிலலைம்- அவ்வெழுச்துக்கமைச்த நிறச் 

இனையும் வடிவத்சையும் இவை2பான்ற பிறவற்றையும் உணர்ர்துககொள்ளமாட்டோம்; 

ஏட்டினையும் எழுதுகோலினையம் இன்னபிறவற்றையும் ₹:பிறவும்'” என்றது குறிக்கும்- 

மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை - மாசின் மறைர்தது மாமத யானை', கல்லைக் 
99 சண்டா னாயைக் காணோம்'' என்பனவும் இசனையே வலியுறுத்தின. ₹:எழுத் துகோக்குழி”' 

இவையெல்லார் தோன்றப்பெறா. சோக்காவிடத்து இவையெல்லாச் தோண்றப் பெறும் என்க.. 

| இறைவன் வடியையு மங்வுண் வாம்ச்துவெமன் றி மபெதனா னிபற்நிய செனச்காண் 

திலெமே| ௮௩ஙன் இறைவன் வடிவையும் வாழ்சத்துவெம் ௮ன்றி(இது)எசனன் இயர்றிபது என 

காண்குிலெம்--அவ்வாறேமான இறைவனது (கல்லினானும் பொன்னினானும் இயற்றிய) 

வடிவத்தையும் (அங்வப்பொருள்களானே செய்யப்பட்டது என்றுஅராயாமல் இறைவனே 

யென்று ௧௬இ) வாழ்த்கவருவோமே அல்லாது (இவ்வடிவம்) எவ்வுலகத்தான் இயற்றப்பட்டது 

என்று காணமாட்டோம்; 

வரிவடிவ எழுக துக்குரைத்தாங்கு ஏற்பவிரித் துக்கொள்க, 

இணனி2ய-- இனிமேற்படுவ த; 

[| உயிரில் பொருளா டுருகிகெஞ் சொன் றீ இ] உயிர் இல் பொருளொடு கெஞ்சு உருகி 

ஒணன்றுநீ இ-- உயிர் இல்லாத ட விமர் மாடும் | அவற்றைக்சண்டுழிஅயல்லாம்) மனமுருகி 

அவற்றோடு ஒன்றுபட்டு; 

ஒன்றுபடும் அருமை தோண்ற ₹6ஒன்றுறிஇ'” என்றளபெடுத்த த. 

அவற்றின் நலனும் பிறவும் ஆய்ந்து அறைவோன் -அச்சடப்பொருள்களானே நமக் 

குண்டாகும் ஈன்மையையும பிறவற்றையும் ஆராய்க து ஈமக்கு எடுத்துக் கறுகன்றோன்) 

தேகச்தை வருத் துவனவும் க௬வைகெடுப்பனவும் உளவாதல்பற்றிப் 44பிறலும்'” எண்ணார்; 

ஈலனுக்குப் புறம்பாவன அவையாதலின் என்க. தம்மைக் காத்தந்பொருட்டே அக்குணஞ் 

செய்கைகளை உடைய என்று அவற்றின் மேலமைச்த வெறுப்பை அகற்றுகின்றான் என்பது போத 

“ஓய்க்கஹறைவோன்'' என்ளுர், 

இயற்கை பாவலன் ஏன்றே எவரும் இளெத்துரர் அன்றே இயற்கையாக அன்புசரக்கப். 

பெற்றுச் தானே பாடுகின்ற பாவலனாவன் ஏன்று எச் சுகையினருவ் கூறுகன் றனரன்றே; ் 

கடவுள் படிவம் கண்டு உளம் கசிவு உறீ இ--( அவ்வாறேமானக்) கடவுளது படிவத்தையுங் 

கண்டு மனக்கசிதலுற்த ) 

அக்சசிவானுறுவது பேரின்பம் என்பதுதோன்ற *உறிஇ” ததத 

கணம் நீர் அட்டி கூட்டமாகிய நீரானே அபி 2ஷகஞ்செய்வித்து; 

புவர்ர்த ஆடை புனை இ--உலர்ம்த வத்தரத்தை அணிபொரு*சவுடுத் தி) 

மலர்ர்து உலம் சரு பூ கொடு ஈல் பெயர் சாற்றி போர்றி--ம.ர்வுற்று ஈன்மைதருஇன்ற 

பூக்களைச்கொண்டு அவ்விறை௨னது ஆற்றலை விளம்கு* இருப்பெயர்களை உச்சரித்து அருர்சணை 

புரிக்தி) 4 பூ வை 
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புட்பவிதியிலே விதித்சற்ணெங்கியகுணனமைர்த பூக்களே ஈலரதரும் என்பது தோன்ற 

“மலார்து ஈலச்தரு”” என்றும், தாமே ஆய் து கொடுவரல் வேண்டும் என்பது தோன்றப் 
டக்கொரடு”” என்றுங் கூறினார். அப்பெயர்களைச் சகச்சிரகாமத்திற் சண்டுகொள்க. 

தூ வல்சி ஊட்டி வழிபடுதலும்-- தூய்மையாகய உணவை கைவேத்தியஞ்செய்து வழி 
பாடுசெய் துவருசலும்; 

தூ” என்றதை ஏனையவற்றிற்கும் ஏற்பப் பெய்துரைச் தச்கொள்ச, அருமையும், 
பெருமையுஞ், சிரத்தையும், ஈம்பிக்கையுக் தோன்ற *6ஊட்டி”? என்றார். “அட்டி”? மூதலிய 
வற்றுற்கும் இஃ்தொக்கும். 

உலகு (தல் ஆக.ய உயர் கெருப்பிற்கு--உலக வாழ்விற்குப் பிரசானமாகிய உயரம் 
சோங்கிச் செல்லும் இயற்கையுடைய கெருப்பிற்கு; 

“உயர்” என்பது பெருமையையுங் குறிக்கும். இப்பெருமையை இருக்கு வேதத்தின் 
மூதற்கட் கண்டுதெளிக. 

பல அரும் பொருள் எலாம்--பல அரிய இரவியங்களை எல்லாம்; 
அவையாவண, அ௮ரசனம், பொன், வெள்ளி, செம்பு, கூலம் பால் கெய் என்னுமித்தொடக 

கததன., புனன முதலியவர்றிற்கும் இஸ்தொக்கும். ஏற்பப் பெய்துகொள்க, 
| பன்னிப் பன்னிச் கலைவி லறிவுகொழி காழுற் நீதலும்]கலைவு இல் அறிவு .கொடு காமுற்று 

பன்னி பன்னி ஈசலும்--கலைசவில்லாத அறிவானே விருப்பமுற்றுத் அ.தித் துததுஇத் துக் 
கொடுத்துவருதலும்; 

.... பொருட்செலவினும் இிரத்தையினும் கலைதலில்லாகஅறிவென்க, உண்மையறிக்த 
காரணச்சானே காமுறதலும் பன்னுதலும் ஈசலும் உளவாயின. 

ஆகும் இ செயலான் அறி பொருள் ஏவன குன்ற இக்கூறிய வினைகளானே 
அறிர்துகொள்ளக்கூடிய கருத் தத்கான் யாது? 

கொல்-அசைகிலை. இயற்கைப் பாவலன் செயலினு£ம் இவ்வினைகள்பெரிதுஞ் சிறப் 
புடையன என்பதுவே அக்கருத்து, ஏற்ப விரிச்துறரைத்துச் கொள்க. 

ஆற்றல் உடையோன் -கிக்கரகாநுக்கிரசம் புரியும் வல்லமையுடையவனும்; 

ஆர் ௮ருள் உடையோன் -- அருமையாகிய அருவினை உடையவனும்; 

ஆர் என்பது றைந்த எனவும் பொருள்படும், பிழர்க்கமையாத பெருஞ்ூறப்புத் தோன்ற 
₹ஆரருள்'? என்றார். “தம்மையே தமர்க்கு ஈல்குச் தணிப்பெரும் பசத்தை”” யென்பர் கம்பரும், 

ஏற்றம் உடையோன் - ஏவந்றினுஞ் ௪றஈத பெருமையுடையவனும்; 
தனக்கு ஒன்றும் வேண்டகிலனாய் உலகுய்வின் பொருட்டே அவசாரஞ்செய்தல் ஐக் 

சொழில்புரிச் தாளுசல் ௮ன்னபிறவற்றையெல்லாம் அருளிச்செய்தவின் ஏற்றமுடையோன்?? 
, என்றார். ப 
. ஈ௮ முதல் இல் 2லான் -முடிவும் மு.சலும் இல்லாத வனும்) 

் உள்பொருளெல்லாம் அறிவது நிச்சயமாசலின் அதனை சீக்குவான் கருதி ஈற்றினை'? 
நேதற்கட் கூறினார், 
3 பற்றினர் த(ம்)மை விடா பற்றினன் -(அகம்புறம் என்னும் இருவகைப்பற்றுச்களையும் 

அஃ5ற்றித் தன்மேலுள்ள பற்றினைமட்டும் ௮சற்ர து) பற்றின பெரியார். தங்களைச் கைவிடாத 

ற்ப 
ப் 

டத 
௯ 

் பற்றொன்றனையுமே உடையவனும் ஆய; 

| அவன்வடி வீசெனப் பணிதல் | ஈது அவன் வடிவு என பணிதல் - இதுவே அ௮வ்விறை 
வனது: திருவருவம் என்று கருதிப் பணிச்துவருதல்; 

அற்றன் முதலியவற்றை யுடையோனாகய அ௮வனதுவடிவு இதுவெனப்பணிதல் என 
முழூக்க, “இத”? என்பது சன்முதவியவற்றானாயெ இவ்வுருவம் என்று பொருள் படும்; 
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இயை . குமூ௨ இயைபின் சிறப்பு அளித்தில து- சர்க் து வருன்ற. கூட்டத்தார்தம் 

கூட்டுறவானே அடையப்பெறும் சிறப்பினைப்போன்றதொரு சிறப்பினை அாரிச்திலதா; 

இன் - உவமவருபு. விரைவிற் சேர்ச்துவிடமுடியாதென்பதுபோகர *6இயை'” என 

மூன்னுங்கூட்டப்பட்டது. “சிறப்பு!” என்னும் இலேசினானே மாட்சிசான்றகுமூ௨ என்பது 

சானே பெறப்படும். கொல்-அசைகிலை. அக்கூட்டத்தார் விஏித்ச முகத்சானும், உரைச்ச 

வசையானும், அவர்தம் உருவப்படத்தானும் ஈன்மை பெறுதல் கண்கூடு, அசசாபெருமான் 

இருவுருவப் படத்தால் ௮டையப்பெறும் ஈன்மையைக் கண்டுகொள்க. 

[சேருமைம் பூசப்-பிறப்புட றனக்குப் பேணு நூஉஞ் செயலெலா--மாவிச் இனி.ப வாதில 

கொல்லோ] ஜம் பூசம் சேரும் பிறப்பு உடல் சனக்கு பேணுதூ௨உம் செயல் எலாம் ஆவிக்கு 

இனிய ஆ௫ூல -ஜம்பூதங்கள் சேர்வசனாலே தோன்றுதலையுடைப தேகச்சனக்கு விரும்பிச்செய் து 

வருசன்ற செய்கைகள் எல்லாம் அ௮வ்வுடவின் கண்ணே வத் துவரும் உயிர்க்கு இனிமையுடையண 

வாய் அ௮மையவில்லையோ) 

சடப்பொருளாகய உடன்முழுதும் கலச்இருக்கும் ஆலி. உடலும்குச்செய்யும் இனிமை 

யெல்லாம் உயிர் நகர்க்கு. இன்பமுறும். சசலபொருள்களிலும் சலச்திருக்கும் இறைவனுக்கு 

விக்இரசகாராதனையாற் பெரும் இன்ப௦ உண்டாகும். -மர்திர முதலாய பிரயோகத்தான் விச் 

இரகம் இறைவனது வடிவாகும். வரிவடிவவெழுத்துச் குரைத்தாங்கு ஈண்டுவ கூறிச்கொள்க. 

பிசேதக்குழிக்குப் பூவிட்டு பூசைசெய்யும் இலர் இதனைப் பழித்து வருதலுங் கலிகாலக 

கொடுமையே. இங்குக் கூறவேண்டியவற்றை முன்னருங் குறித்திருக்கின் ரும். “கொல்லோ 

என்பது ௮. சைகிலை. 

இன்ன பிறவற்றை இகழ்ர்து பறை சாற்றுர்- இன்னவற்றையும் இவைபோன்ற பிற 

வற்றையும் வீணென்றிகழ்?.து குறைகூறிவருகன் றனர்) 

அவர்தாம் யாவசோவெளில்? 

சம் உறு மறையை தமக்குப் பொருக்இய வேதத்தையும்) 

பிறர்ச்குதூஉ மறையையும் இகழ்வர் என்பதுபோசதரசத் **தம்முறு மறையை”! என்றார். 

தகுதி குறியை--தம்முடைய மதத்திற்கு இதுதான் தகுதியுடைத்தென்று அணிச் துவரும் 

அடையாளத்தையும்) 

குறி என்றது சிலுவைபோன் றவற்றை. இக்குறிகள் ௮வ்வம்மதத்தற்கு ஈடுவுகிலைச் 

சீவாதாரமாக விளங்குதல்பற்றித் தகு இக்குறியை” என்றார். 

எச்சில் அ௮க்கிலர் - எச்லொக்ககில்லாரும்) 

இகழ்ர்து உதைப்பு அறிபு இலா இகழ்ச்து உசைத்தலை அறிதலும் செய்யாதாரும்) 

பொய் கள் புகல்வு இலர் - அவற்றைச் சான்றாக வைச்அுக்கொண்டு பொய்யாகச் சூளைச 

சொல்லுதலும் இல்லாதவரும் ஆகிய) 

புன்மை புலவர் - புல்விய புலமையுடையோரசாவர்; 

ஆசாயாது கூறுஇன்றமைபற்றிப் “புன்மைப் புலவர்'' என்றார், புலவர்--பறைசாற்றநு 

தர் என்க. 

தன் உற வலெரிநம்-- தனக்குற்ற முதுகும்) 

விவரி முதுக. 
சன் மனை துன்னு பழி முூசலகம்- சனத மனைவியினிடத்் திலே பொருந்திய பாவங்களை 

மூதலாகவுடைய குறைகளும்) 

சோன்றமை செறி2ய-ஒருவன்றனக்குத் தோன்றாதிருப்பது உலகவழக்சேயாம்; 

“தன்முதுகுப் புண்ணும் தன்மனையாள் குற்றமு? தனச்குத்தோன்றுவாம்''. என்பது. 

சஈ்சாட்டுப் பழமொழி, ம்: 
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(15) ஓவியக் கமைந்த வருவுகண் டஇுவப்போர் 

காவியத் ததனைக் களைதறவ றெென்றல். 

த்த 
டன் லகிப லொடுதம வுளதுதமை இவான் க] 

ஆ ன் 0 மத ரு ் பதக ச டத ் மகம 
றமிம்துவழி முழுச்சசால் லளாஅப்ச் சுருங்கித் 

கெளிவகீஇ யாழ்க்து செப்பற் கெளிதாம் 
7 

டில ந, 
வேட்கை தரி.இ மமன்மே லூக்கி 

1 

்் த. ் மே! 

[நணபத குமக்சகலா ப்ன் நி யமை யாத் 

நன்றுகரு முத்தை நற்றமிழ்ப் பாட்டிடைக் 

கோ ங்குரு க லொப்பாக் கொள ஊறு ப்பு மிடை தில் 
அ சி வ 2 இடக் [] [1 

௩ ப் த்க் ட் ௫ ன் ஷ் ப் ப் அஃப் 

பாங்கன் மெறென்னப பசகரகுக மெரன்மண 

் ் பட்ட க கிழவ தக்கர் ப 
கண்கவா வனபபுக காடமடாச வியகு தல ட 

10 பவவு. றுப் பில்ல்லனி லுூவர்த்தாங் ககற்றி யூ 
4 வ ந 

மவ அ / பற னே பயவா வற 5 மகிழந்து 

மெண்ணிலர் பற்பல வி.பம்புகா் 

மண்டிணி ஞாலத்து மாண்புகளி தன்ம. 

(௫.2.) | உலதிய லொடுகம வளத்சுமை வொன்றற்ற] சுது உளத்து அமை 

உலூயெலொடு ஒன்று உற்று தீக்களுடைய உள்ளத்திலே அமைசர்த அமைவு உலக இயற்கை 

யோடு ஓ்றுபட்டு) 

சமது பிறழ்ந்த உணர்ச்சிய உலசச்இிபற்கையெனக் செடுவார் செய்கை போலாகாது 

தங்கள் உணர்ச்சி இயற்கையாகவே உலகத்தின் இயற்கைக்கு வேறாகாமல் ஒண் ஐ. பட்டு என்றபடி, 

வேறுபட்ட உணர்ச்கி செயற்கையாகும், செயற்கையோடு இயற்கை பொருக்தா.து. இனக்க 

லின் சலக்கு மன்றே'' என்றது ஈண்டு ஒப்புகோக்கும் 'பெற்றித்தாம். அவ்வாறு ஒன்றா இருப்பிண் 

உலகவியற்கையிலே அமைர்துகிடக்குக் தன்மையின் உண்மையும் நுண்மையும் பலப்படாமந் 

கரர்துபோகும். ஈட்பு எத்துணைச்கு அதிகப்படு2மா அச் துணைக்குப் பிறபொருளிடத் இற் 
கரக்துகடக்கும் உண்மையும் நுண்மையும் புலப்பட்டுஃகொண்டேவரும். 

அமிழ்து வழி முழு சொல் அளாஅய்--(உரைதீ இடுகின்ற வாய்க்கும் கேட்டிடுகன்ற 

செவிச்கும் பழஇிடுகின்ற மனூழற்கும் சான்றாக உடன் அமைக் இடுகின்ற உயிர்க்கும் இணிமை 

பயக்கும்) அமிம்சமானது பெருக்கெடுத்து வழிகின்ற (சர் முதலியவற்றிற்காகச் சதைவபடாத 

உண்மைப்பொருளைப் பயக்கவல்ல) முழுச்சொற்களை க் கலக் து; 

சிர்தை மூதலி.பவற்றிற்கு இணிமைதருகலைச் “இர்சைக் இனிப செலிக்கிணி.ப வாய்க 

இனிய--வர்ச விருவினைக்கு மாமருக்து'' எணன்பதனாம் றெளிக, **அமிழ்துவழி முழுச்சொல்!' 

என் றதனை வள்ளுவர் பாட்டின் வளமுசைக்கன்”' என்னும் இருப்பாசரத்துட். கண்டு தெளிக. 

சுருங்கி தெளிவ உ௱£இ அழ்க்து- சொத்சுருங்கியும் (கேட்பவரை மயக்க ஐபுறத்தா 

வண்ணம்) கெளிவ பொருக்தியம் (ஆயுர் தோறும் உணர்ச்சியும் இன்பரும் வியப்பும் ட 

வண்ணம் அழ்ச் தும்; 

““சசொல்லாற்--பரச்தபா வாலென் பயன் வள்.ரூவனார்--ச ரச்சபா வையச் கணை" என்பது 

௧௬ சுருங்க” ் என்றும், சலியறத் தெளிக்து த ண்ணென் ர முக்கிமும் பெற் 7? எனவு 
௨ ச ர ் 24 ௬ ** 

்் ௫. புன்கவி பெனச்செளி வின்றி” எனவும் ன் வற்றை கோக்கிச் *செளிலமீஇ'' என்றும், 



00 உலகியல் விளக்கம். 

கற்பக மனையவகச் சவிஞர் காட்டிய--சொற்பொரு ளாமெனத் தோன்று இன்றது'” என்பு 

கருதி *6அழ்ந்து'” என்றுங் கூறினார். 

செப்பற்கு எளிதாம் வேட்கை சரீஇ மேல் மேல் ஊச்டி- ஒஓசந்செளிதாகும்வண்ணம் 

விருப்பச்தைச் சர்.௮ (பிறவற்றை விறாம்பாமற் றன்னையே ஆயுமாறு) மேன்மேலும் அன்னோசை 

ஊக்கப்படுத் இயம்) 

£*ஐசற் கெளிதா யுணார்சற் சரிதாகி” என்றதனை கோக்கிச் செப்பற்கெளிதாம்'” 

என்றம், தாளார் மலர்ப்பொய்கை தாங்குடை வார் சண்ணீரை- வேளா தொழிதல் வியப் 

பன்று_-வாளாதா-மப்பா லொருபாலை யாய்பவோ வள்ளுவனா்_முப்பான் மொழிஷூழ்கு வார்” 

எனவும் *6பல்காற் பழகினர் தெரியா வுளவேற்.றொல்காப் பியர்திரு வள்ஞவர் கோவையார் - 

மூன் வினு முமங்கு மாண்டிணு மிலையால். வடமொழி வெளிபெறச் ௮. எனவும் வருவண 

6602 வற்றை சோக்கி “வேட்கை தரீஇ மேன்மே ஓூக்க'' என்றும் கூறினார். 

மன்பதை தமக்கு எலாம் - மக்கட்பிறப்பினர் தங்களுக்கு எல்லாம்) 

இள்றி அமையாத ஈன்றிபுரி-- இருமைக்குச் தானின்றி ஒன்றும் அ௮மையப்பெருத. (அறம் 

பொருள் இண்பம் வீடு என்பனவற்றை அடைசற், குரிய) ஈற்செயல்களை ஆறிறு சற்குரிய உப 

சேசச்சைச் செய்கின் ற; 

தேத்தை ஈல் சமிழ் பாட்டு இடை--பண்டை (முசவிடைகடைச் சங்கத்துச் சான்றோரும் 

பிறசான்றோரும் இயற்றியருளிய) ஈன்மைபயக்கின்ற தமிழ்ப்பாட்டுக்களின் இடையே; 

கோங்கு முதல் (௧) கொள் உறுப்பு மிடை.தல்--(பெண்பாலரை வருணிக்குங்காலத் துக்) 

கோங்கரும்பிற்கு ஒப்பாச உரைத்சலைக்கொண்ட சனழமுதலாகியவற்றை உணர்த்துஞ் சொற்கள் 

சலச்அவருதல்; 

தகட்க பட்டும உணர்ச்இனார், ௮ புடைத்த வெளித்தோன்றர் சன்மைத்தாச 

லிழ் சித் இரத்திலே ௮து தோன்றுமாறு இீட்டிவரும் இகழ்ச்சியை சோக்கி யென்ச. இர் நூலாடிரி 

யா்க்குச் சனமுசலியவற்றை வெளிப்படையாகக் கவிகளிலே பெய்துசேறல் உடம்பாடாகவும் 

கோங்குமுத லொப்பாக் சொள்ளுஹப்பு'' எனமறைச்துக் குறிப்பான் ௮வற்றைப் புலப்படுகி 

இனா; தன முதலாகியவற்றைக் கவிசகளுக்டையே பெய்துவைத்சஸை வெறுக்கும் போலிக் 

குணனமைத்த இச்சாலத்தாரைத் தங்கோ ஸாரைக்குங்காறும் ஈயசஐ கேட்குமாறு புரிச்து 

அவசைத் சம்மதமாச்குதற் பொருட்டென்க. 

பாங்கு அன்று என்ன பகருசரர் என்னே-தகு.௫ அ௮அன்றென்று கூ.றுன்றனர் (அவர் 

௮வ்வாறு கூறற்குரிய காரணர்சான் ) என்னை: 

சண் சவர் வனப்பு காட்டு ஒவியத் ௫ இடை-:(உயிர்ப்பொருளுக்கு ஒப்பாக இருக்கும் 

அமைதஇியானே பார்ப்பவர்தங்) சண்களைக் சஅவருஇன் ற. அழகுவாய்ஈத தச்தாச்தின்கண்ணே; 

:இளங்சோன் கண்ட விளம்பொற் பூங்கொடி-விளங்கொளி மேனி விண்ணவா் 

ட என்க ட ணதனுர்கு எப்க: ஆங்ரக்டட்ட 

வியப்பப்_பொருமுசப் பளிங்கு னெழிலி வீழ்த்துச்இறாவின் செய்யோ ளாடிய பாவையின். 

விசைமல ரைங்கணை மீன விலோசனீச்-துருவி லாளனோ டுருவம் பெயாப்ப-வோவிய ஸூள்ளத் 

துள்ளியது வியப்போன்-காவீயங் கண்ணி யாகுத றெளிச் த” என உதயகுமாரன் பளிக்கறையின் 

கண்ணிருாஈச மணிமேகலையைச் இத்்தரப் பானவயாக சநிளைதச்து மபங்னெமைக்குக் காரணம் 

அவ்வாறு இத்திரிப்போர் உண்மையின் என்பதுவே கறுச்சாதலினானும் **ஒவியப் புருவின்மா 
97 டிருக்க வூடு பேடையே””? என்பதனானும் கண்கவர் வனப்புக் காட்டோவியத்து”” எனக்கூறம் 

பட்ட 2. 

௮வ் உறுப்பு இல் எனில் உவர்த்து ஆங்கு அகற்றி.பும்-- தனமாகிய அச உறுப்பு எழுசம் 

பெரு இருப்பின் (அப்படத்தினை) வெறுச்து சீசியம்; | 

அங்கு - ௮சைகிலை. 

தவ அதது 
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அவ் உறுப்பு உறினே ௮வா உறீஇ மகழ்ர்தும்--தனமாக௫யெ அந்த உறுப்புப் பொருந்தி 
யிருஈசால் (௮ப்படத் தினைப்) பேராசையுறக்கணடு மஇழ்ச்சியடைர் தும்; 

எண் இலா--ஆராய்ச்சியில்லாசுவர்களாக; (முூன்னொருபின் முரணுமாறு) 

பல பல இபம்புகர்--பலப்பலவாகிய விஷயக்களைச் கூறுகின்றனர்; (ஆசலினானே) 
மண். இணி ஞாலகத்து--அணுச்கள் கெருங்யெ இப்பூவுலகத்திலே; (உள்ளமச்கள் 

தம்முடைய) 
மாண்பு ஈணி ஈன்று--ஈற்குண ஈற்செய்கைசண் மிகவும் ஈன்றாயிருகஇன்றன; 

ஒருபாஷையிலே தனமாூய உறுப்பைச் குறிக்குஞ் சொற்களை அப்பாஷையைச் கற்ற 
வே அறிவாரன்றிக் கல்லார் பெரும்பாலும் அறியார். சித்திரத்கினிடத்சேயமைந்த அவ்வுறுப் 
பினைக் சண்ணுள்ளார் யாவருமறிவர். இவ்வாறாகவும் அவ்வறுப்பமைச்ச சச்இரத்தைமட்டும் 
வெறத்தொழிச்கக் தணியாசாய்அவ்வுறுப்பிற்குரிய சொற்கள் அமைகத்தியற்றிய பாட்டுக்களை 
அழிக்கத் துணிகின்றனர். அவர் தன்மைதான் இருந்தவாறு என்னை என்றபடி. 

வரிவடிவ எழுதி தூக்களானும் ஒலிவடிவ எழுத்துச்சளானும் அமைச் திட்ட சொற்களினும் 
ஒருபொருளுக்குரிய படமே மிகத் தெளிவ என்பது சற்று ஆராயத்தகுச்த த. 

பவ்வீ முதலியவற்றோடு படஞ்சித் திரிக்சப்படாமல் இருத்தலே இடக்கராகுமன்றிப் பிற 
அவயவிகள் மறைக்கப்படல் இடக்கசாகாது, பாட்டுக்கும் இஃ்சொக்குமென்க. 

(16) ஓப்ப நாடி யுளதறிந் தொழுக 
லெப்பா லார்க்கு மினிதென வுரைத்தல். 

கீள்ளற் கஞ்சித் தன்னடிப் புகுகரை 

யுண்மைக் கஞ்சி யுறலவற குரைப்பதூஉ 

மெப்யே யெனா௮ மேனி நிறுவச் 

செய்கொலை முதல தீய வெனாஅக் 

ல கொளளும் வழக்கானு கொள்ளா அுலகம் 

வறிஞன் மூனறி வகையற வழங்கியுஞ் 

சிறிஅமுகு வில்லான் பொருணொடை செப்வோன் 

சொற்சுவை தழா௮க் தன்னுசெல் வர்க்குத் 

தானே வக்து தருகுவன் மாதோ 

10) மூறைமைதரு கட்டளை முற்றிபோன் மொழிக்கவை 

கெறியன் றெனினு நிலங்கைக் கொள்ளு 

நிறுவுகட் ௨ளையி?லா னீள்கலை நிலயகிஇப் 

பொறைகட் டமூதிற் புக்கொளா துலகம் 

பொருந்துயிர் போக்கும் புரிகஞ் செனினுகன் 

142 மருந்தே யாகு மருத்துவன் கைப்படின் 

வழ உச்சொல் லெனினும் வழங்குவகை தேர்க்த 

குழ உக்கடை குறுகிற் குலா௮ய்நலன் பயக்கு 

பின்னண முலகத் தியலுச் இறனெலா 

நன்கறிந் தொப்ப நடத்தன் 

௨0 மன்பதை தமக்செலாம் வாய்ந்தநற் கடனே, 



02 உலதியல் விளக்கம். 

(இ.-ன்.) கள்ளற்கு அஞ்சி சன் அடி. பகுரை-(திருடஞனே அலைப்புண்டு தம் உயிர்க் 

கும் ஏதம் வருங்கொல்லோவென்று அச்) இருடனுக்குப்பபஈ து தன்பாகத்தை அடைக்கலமாகச் 

சார்ந்தவரையும்; 

| உண்மைக்கு ஸுஞ்சி உறல் அவற்கு உரைப்பதாஉம்--மெய்கூறாவிடின் வரும் எதத்திற்குப் 

பெரிதும் பயந்து அவர்கள் அடைந்திருத் தலை (வினவிய .கள்வற்கு) உரைத்துச் காட்டிக் 

கொடுத்தல்; 

கள்ளன் என்றார், அவன ஐ ஆற்றல்சான்ற சலைமை தசோன்றற்கு. தானாக அழைக்கவில்லை 

அவர்: தாமே புகுர்சார் என்பதுபோதரப் ₹புகுகரை'' எனவும், அவ்வாறு புகுந்தவர் யாண்டுச் 

சென்றனரோ எனத் தோற்றம் ஐபதக்தாற் றன்னை வருத்துஙொல்லோ என்று ௮ச்சுறச்சலின் 

ஈண்டிருக்கின்றனர் என்பது போத £உறலவற் குரைப்பதூஉம்'” எனவுங கூறினார். இது கருஇ 

யன்றே சன்னடிப் புகுகர் உறலை அவற்குரைப்பதூஉம் எண்னாசாயினார். இன்னும் உண்மை 

கூறுதற்கும் தன்னடிப் புகுர்தார் ஊறு பெலுதற்கும் சனக்கு சேர்ர்சனவே என்னும் மனக்கவக்கதிீ 

கானே புகுந்தவர் ஈண்டிருக்கிண்றனர் என்று கூறலும் இயற்கையாதலிழ் கூறினார் என்பதூஉம் 
2 

ப் 

ஒன்று. மேற்கூறிய இருபொருளும் புலப்படுத் தற்கன்றே £உரைப்பதூஉம்'' என்றளபெடுத்தது. 
்] 

சானழைக்காமல் அவர்காமே வந்துபுகுச்சுனர்; உண்மை கூறுவிடின் வரும் ஏசங்கருஇ 

நினக்கும் பொய்க்காது கூறிவிட்டேன்; அவர் ஈண்டிருக்கின் ம; உய்ச்துபோமாற விடுசர்கு2 

வீடாமல் வேறுவகை செய்தற்கும் உனக்கு ௮இகாரம் உண்டு; உன்றன் இருவுளப்பாங் கெவ்வாரோ 

அறியேன்; என்னும் இக்கூறிபவெல்லாவற்றையும் உட்கொண்டு கூறி பபடி. என்க. இனி யடை.க 

கலம் புகுந்தாரைக காட்டிக்சொடுத்தலும் அவரைப் புறக்கணித்தலும் அறசெறி யாகா. இத்தகைய 

இடங்களிலே செய்தலை புச் தவிர்சலையும்' விளக்கச் காட்டுவதற்கு ஈண்டுப் புகும்தார். 

மஓுபரிஃயார் விரும்பிபவற்றையெல்லாங் மகாடு'”, “பயன் பாட தவற்றைப் 'பெயிமயார் 

சுமக்குக் கொடுக்துவிடாதே'' என்பன மிருஇவிதுகள். பெரியோர் பயன்படா சனவற்றை விரும் 

பினரேல் யாதுசெய்வது என்பது ஆசங்கை, அ௮வராகக கேட்டவற்றையெல்லாம் கொடுத்து 

விடலாம். ராமாகக் கொடுக்கும் பொழு து அங்கனமெல்லாங் சவணனித்சல் வேண்டும். என்னும் 

இவை ஆசங்கை ,நீக்குவன. இத்திட்ப நட்பங்கடோன் ற; அரச்சகரையழிக்கும் ஆற்றலில்லாச் 

சிறுவனாகய தாசாஇயை யாகத்தைக் காச்கும்பொருட்டுத் தருவென்று விசுவாமித்தஇரளார் 

சசரதனை வினாவியபோழ்து அவ்வேக்தன் காகுத்தன் பிரிவிற்கு வரு காமற் படையூரற்ற மிலன் 

இறவ ஸி௮ன்'” என வருர்இயதாகக் கம்பசாடருஞ செய்யுட்செப் துபோக்தமை பாரசாட்டற 

பாலது. தாடஇயாகிய அரக்கியைச் கோறியென்று குருவாகிய விசுவாமித்தரனார் கூறுதலை 

இராமன் கட்டு அறனல்லவும்-ஏய்இனாலது செய்கவென் றேவினால்-மெய்ய நின்னுமை வேத... 

மெனச்கொடு-செய்கையன்றோ வறஞ் செய்யு மாறு”? என்று அவளைக் கோறல் புரிதான். 

ஐவரும் பாஞ்சாலியை மணர்துகொண்மின் ஏன்ற குச்திசொல்லை ஆசரிக்தற்குச் சருமனார் 

மேற்கூறியதனைக் காட்டாக்கிக்கொண்டனர் என்ப, இவற்றான் இதஇிசாசத்தின் இன்றியமையா 

மையும் இக்நூலாசிரிபர் ஈண்டெடுத்துக் கூறிய விடயமூம் நன்குவிளக்கப்பட்டனவன்க, 

மெய்யே எனா௮-- உண்மையுடைச் செனவும்; 

இத்தகைய மெய்மையானது இமை பயக்கும் என்பது தோன்ற ஏனா” என்றள 

பெடுத் தது, | 

மேஇினி நிறுவ செய் கொலை முதல இய எனா௮-- உலஇனை ஒழுக்சகமுறைச்சண்ணே 

நிறுச்தந்பொருட்டு (அரசராற்) செய்யப்படும் கொலைமுதலாய தண்டங்கள் இமையுடையன 

எனவும்) 
ம. 

பசைஞரைச்கோறல் உலகினை நிறுவும்பொருட்டாதலின் அதுவும் கொலை என்றசனுள். 

அடங்கும். சிறைச்சாலையில் வைத்தல், அடிக்கல், அபராதம் விதிச்சல், சாட்டைவிட்டகற்றல். 

ஆதியபலவும் ௮டங்குதற்கு “முதல”! என்றார்... | ர ச. 



நநெறிமியல். 03. 

[கொள்ளம் வழச்சாற கொள்ளா துலகம்) கொள்ளும் வழக்காறு உலகம் கொள்ளாது -- 

| கொள்ளுகின்ற வழக்கசதை உலகத்தார் கொள்ளமாட்டார; ! 

- வர்ததுவர்தது கூற்று” என்றாங்கு ஈண்டுக் கொள்ளா துலகம்”' என்னார். எக்காரணம் 

பற்றியும் பொய்யுரைத்தன் முதலியவற்றை மேற்கோடல் தகாசென்பாரை ஈண்டு மழத்துகி 

ற கூறிஞர். கள்ளற்கஞ்சித் தன்னடிப்புகுந்காரை அ௮க்கள்வற்குக் காட்டிக்கொடுச்சல் என்பதும், 

மேஇனி கிறுவச் செய்கொலை முதல என்பதும் எடுச்துச்கொண்ட விஷபச்திற்குக் காட்டாஇய 

உலக வழக்கங்கள். இதுகருஇயன்றே திருவள்ளுவனாரும் வாய்மை யெனப்படுவஇியாசெனின் 

யாசொன்றுஈ்-தமை யிலாதசொலல்”' எனவும்) மிபாய்மையம் வாய்மை யிடத்த புசைதீர்க்சு 

ஈன்மை பயக்கு மெணின்”?. எனவும் இண்மையொடு கூறிப்போக்தார். **இீங்குபயவா தாயின் 

| மெய்மையாம், பயப்பிற் பொய்மையாம் என்பது கருத்து, குற்றக் இரகத நன்மை அறம்; அதனைப் 

| பயத்தலாவது கேடாதல் சாச்சாடாதல் எய்இரசின்றசதோருயிர் அச்சொற்களின் பொய்மையானே 

அதனினீங்குி இன்புறதல். கிசழாதது கூறலும் ஈன்மை பயவாதாயிற் பொய்மையாம், பயப்பின 

மெய்மையாம் என்பது கருத்து. இவையிரண்டுபாட்டானும் தங்கு பயவாத நிகழ்ந்தது கூறலும்) 

கண்மை பயக்கும் நகிகழாதது கூறலும் மெய்மை எனவும், ஈன்மை பயவாத நிகழாதது கூறலும், 

சக்கு பயக்கும் நிகழ்க்சு து கூறலும் ஓுபாய்மை எனஉம் அவற்ற இலக்கணங் கூறப்பட்டது” ந! 

அப்பாச்களுக்குப் பரிமேலழூயார் கூதிய விசேடமும் கோக்கந்பாலது. அன்றியும் மெய்மை 

யானது அறவிசோதமாகித் தீமை பயக்குமாயின் அதுவும் இமைதரும் பெரய்மையின்பாத்படும் 

என்க. 

வறிஞன் சான் ௮றி வகை அந வழ ட்ட டதத பயானொருவண் (கலெபொருள் 

களைச் கடனாகப் பெறம்பொருட்டுச்) தான் கற்றுள்ள கல்வித்துறை எல்லாவற்றினையும் மேலெஞ். 

சாது அற்று ப்2்பாமாறு எடுத்துக் கூறினானாயினும்; 

சிறிதும் உசவில்லான் பொருள் சொடை செய்வோன் -9ற்றளவினவா௫ய பொருள் 

களையும் அவற்குசவுதலைச் செய்பானாஇப பண்டம் விறறலைச் செப்யும் வாணிகனாவோன்; 

சொல் சுவை தழாஅ௮ துன்னு செ ம்வர்க்கு சானே வர் தருகுவன்-- சொற்சுவை பொரு 

காத கெருங்கெ செல்வர்க்கு (அவர் கேளாஇருச்தும்) தானே சென்று (உபசாரங் கூறி 

ரர டாவ கொடுப்பான்; 2 

இதனானே ஆற்றலில்லாதவரின் சொற்சுவை முதலியவற்றிற்கு உலகம மயங்காது என்பது 

கூறப்பட்டது. . தெய்வத்சன்மை பொருச்இய பாவலரின் பாக்கள் சொற்சுவை முதலாயினவின் றி 

இலக்சணவமழுக்கள் பொஇக்தன போலக் சாணப்படினும் அவற்றையெல்லாம் பெரிதும் பேணிப் 

போற்றிவருசலும் அ௮ச்சன்மையில்லாப் பாவலர்தம் பாக்கள் எச் துணைச் சுவைமுதலியவற்றாற் 

பெருமையுற்றிருப்பினும் அவற்றையெல்லாம் மதியாமல் ஒதுக்கவருதலும் எக்காரணத்தான் 

எனப்பிறக்கும் ஜபத்தை எண்டகற்றியபடி காண்க. செல்வர்க்குப் பெருமைதருதல் அச்செல்வம் 

ஆதல்போலச் எதறகக் றத கா 20 அவர்க்கமைச்ச இருவருட்பெருக்காகு மென்க, 

கொடுத்துக். கொடுத்துப் பலவூதியம் பெற்றமை சோன்றத் துன்னு செல்வர்க்கு'” என்றார். 

 தானறிவகையற வழஙகலாவ து நன்மையு/டையேன் சொல்லு இயுடையேன் சகுறிக்குங காலத்திற் 

 கடனையிறப்பேன் என்றன்னபல தஇடமொழிகளைக்கூறி வாணிபனைச் தன்வயப்படுக்த முூயறல் 

முறைமை தரு கட்டளை முற்றியோன், மொழிரஈ்தலை--(வழக்கிடைப்பட்டு வருந்து 

_ வார்க் கெறியைக்கொடுக்கின் திகாரச்தைக் குறைவின்றிப் பெற்றவன் வவழக்கிடைப் சி ௮ தை (க ததி க படப் 
பட்டு வருக இனவர் வருத்தம் போக) உசைத்த உமசையழுடிவுகள்; 

_.. நெறி அன்று எனினும் சிலம் சைக்கொள்ளம் (உண்மையும் நன்மையும் பயக்சவல்ல) 

வழியல்லனவாக இருக்தாலும் அவற்றையெல்லாம் உலகத்தார் ஈயர்து கைக்கொள்வர். 

மிக்க நியாயம்பொஇுந்த உரையாயிருக்குமென்று உலகச்தார் எண்ணுவது வழக்கம் 

என்பதுபோதர *ிெறி.பன் றெனினும்'' என்றார். எனவே விடபறுட்பமில்லாசமர் உறகத்திவே 



ஆ உலூஇயல் விளக்கக். 

ம் உ ்் ட் கட்டி ரு ் 254) ச் 7 ) களிட அ பதக அக ச 

மிகுர் இருப்பர் என்க... அவாக்கு ஒசோவழி இவனது உரைமுடிவு பிழைபட்ட தாகம் காணப் 

படினும் அதனைக்கொள்ளாது விடவும் மாட்டார் எண்சு, கைக்கொள்வர் என்றதற்கு சயக்து: 

என்னும் அஇடைசேர்த்து உரைகூறப்படினும் இச் நூலாசிரியர்: அவ்வடையுவ் கொடாமல் வாள௱ . 

சென்றது. வெறச்.துங் சகைச்கோடல் அவர்சமக்செல்லாம் கடனாகும் எனபது கருஇப்போலும்। 

ப ப ௪ 7௮ ் ய் லட ௪ த் ரா ஓ ௩ ௪ 

அற்றாயின் அங்ஙனமே பொருள் கூறாதது குற்றரமோவலவெணின் அஃ்சகன்று; எண்னை: ஈயத்தற் 

கொலவ்வலாகசனவாய் இருப்பினும் அவற்றை ௮.நுபவிச்கும்வண்ணம் ஊழ். உற தீஇண் ஈபச்து. கைக 

சொண்ட நுபவித்சு?ல  நூன்முறையும் ஆன்றோர். உழக்கமும் ஆசவின் அங்கனம் பொருள் 

உலரைக்கப்பட்டதென்க. 

நிற வு கட்டளை இலோன்-உலகத்தரரமாட்டுத் சன்னெறியை கிற ததி சன்மையுறுசற்குஃ 
3 ச் ட ப் ம ட் ப்ட் உரு, ல்ச். | 

காரணக்களளுகய சட்டளேயைச் செலுத்துத ற்கு ஏற்றபசவி வாய்க்கப்பெறா தவண்; 

நீள்: கலை: நிலை அ௮நீஇ- (அய்வார அுட்பத்திற்வேற்றவாற 1 நீண்டு. செல்லும் மிருஇ. 

மு.சலியவற்றின் உண்மைகிலை௯;ப அறிச் து; 
% ச ப் ப் க் ட 3௩ 

மிருத முசவி.பவைகள் சொல்லளலிற் சுருங்கிப் பொருளளஎவிற் பரச்த நீண்டு அழமுடை. 
ல் ன் இகழும் க் ் ழ் பபர் லம் தட் ப பத (வச் 02 தஸ். 

யனவாயிருச்சலின் அவற்றையெல்லாம் ஆப்பவர் சிலவழுச்துக்களானாப ஒய் ரு விதிகளும் 
் ட ன் ப் ப் ் ் டப ் 

பலப்பல அறி. பபெரிய விடயங்களை உள்ளடக்கிகற்கும் இயல்பைத் தத்தம் அறிவு நீட்சியபானே 

கண்டுகோடலின் “நீள்கலை'” எனவும், அக்ரீள்கலைபின் உண்மைமயல்லாம் ஒருங்கறிக்கத பெருமை: 

சகோன்ற :*நிலையறீஇ எணவுவ கூறினார். இக்காரணங்கறுஇி3ய. “இறிஇ என்றளபெடுத்த து. 

| பொறைகட் டமூஇற் புகல்கொளா துலகம்|] பொறை ஈட்டு அமுஇல் புகல் உலகம் 

கொளாது--(உரைமுடி விண் கண்ணே உராய குற்றஙகசளைப் பிநாச்குக் கூற மிடத்தே அலா 

பி உர க ப்தி. 
கொள்ளாமற் குளறகூறம் பகுஇகளைப்) பொறுத்து சேசம்பூண்டு. அமுதைப்போலச் சொல்லும்! 

சொல்லை இவ்வுலகங கைக்சகொள்ளாது) 

கற்ற கல்வியை உலகம் மதிச்காவிடிற் பெரும்பாலார்க்கு வெகுளிபிறத்தல் இயற்கையாத 

லின். அங்வெகுரியை அடக்குவது மிக்க அருமை என்பது போதரப் பாறை!” எனவும் 

பொருமையாக அுமைர்தாலும் சங்கூற்றக்களை எலாசுவசோடு ஈட்டல் சாலாசாதலின் அவரோடு 

ஈட்புச்செய்யும் பெருமை தோன்றப் “மபாளறாட்டு'' எனவம், அவ்வாறு ஈட்டனசாயினும் இடிச் 

துரைப்பதுவே உலகவியற்கை யாகவும். இவர் அமுசம் துளிப்பதுபோன்று இன்சொல்வழி 

அவற்றை செல்லாம் அளித்சலவின் “*அடழகிற்புகல்'' எனவங் கூறினார்.. நுண்ணறிவுடையார் ! 

ஊழ்வயத்தாண். நன்குமதிப்பைச் செமற்வர்பாற் பெரா துவிடீன் ௮ன்னவரைக். கல்விகள் வியாந்ற. : 
த் ன் த ம் ் க ப் ய் ட் ் ப் அவ] ன் ச் ் உ இத 

லிழ் றச் த பெரியாரும் மதித் துக்கூ.றும் வழக்கா தி ல்லை யென்பதபோதர. ௨லஈச் இன்மேலேற்றிக் 

கூறிஞர். 

ஞானத்தினும் நுட்பஇட்பங்களினும் ஆற்றலினும் ஒச்சவராயிருப்பினும் அவர்தம்மூண். 
௮ஙஇவங கல்லாது தமிழறிந்தார்க்கு, வருவாயும் மதிப்பும் இயையாதிருத்சல், அகஇலமட்டுமறிக். 

தாக்கு அணு வயெல்லாம் உளரலா யிருத்தல், அவ்வாஙஇலங்கதற்றுர் உரைக்கும். ஊ ச்ஸதச்சமிழ்க்கும். 

உயரா்௮ம் ஈன்சகுமஇப்பும் இயைச் துவருதல், இஙஙனமே மேனாட்டார் நர்ராட்டாரை அங்ஙண். 

மதிக்துவருகல் என்னும் இவற்றையெல்லாம் ஈண்டு. ஏற்றபடி ஒப்புசோக்சிக்கொள்க. 

பாரும் து உயி போக்கும் புரி நஞ்சு எனினும் - உடலோடு. பபாருர் இ வாழ்கின்ற. 

உயிரை அவதுடலைவிட்டு நீக்குகண்ற செய்கையையுடைய ஈஞ்சு சான் என ரூலும்; 

[ஈன் மரா?சேே யாகு மருத்துவன் கசைப்படின் | மருத்துவன் கைப்படின் ஈசல். மருந்தே. 

அகும்--வைத்தியனுடைய கையை ௮ரஈ ஞ்ச: பொரும் துமாயின் (அது. பல பிணிகளை நீக்குதற் 

குரிய), ண்மை. வா ம்ர்த மருந 2 கபாய். மடியும்), 

உயிர் போக்குங் கொடுமை .மாறி நன்மை பயத்தலின் நன்மருக்2சயாகும்'” என்றாற் 

(பொருளை உபயோடக்குக் தன்மை அறிபாதார். இடைப்பட்ட அமூதும். ஈஞ்சாகும்.. மருந்து 

நனணமையாவது மருத்து௨ணின் உயர்சூணத்தமைஇயினைனே ஆதலின் மன்மருக்துவன் என்று 
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| மருத்துவளை விசேடிக்காது மரு தினை விசேடித்தார். இனி ஈன்மரு£ து எணன்றமையாண் 

| வைச்தியனுடைய வைத்தியப்பழக்கமும் நுண்ணறிவும் பிறவும் விளங்கக் கடத்தல் போல ஈன் 

மரச்துவன என்னின் இயையா தலையும் ஆய்க்து கொள்க. நன்மருத்துவண், சன்மருக்து என்று 

| கூறின் மிகையாகும் எனவும், ஈன்மருத் துவன் என்று மாத்இரங் கூறிற் கட் பத் 

| எனவும், ஈன்மருந்தேயாகும் என்றலே ௬ருங்கச் சொல்லன்முதலாய: பலவழகுகள் பொலிகச் 

| துள்ளனவாகும் எனவுங சுண்டு கொள்க... 

இயார் ஈல்லாரைச் சாரின் ஈல்லவராவர் என்பது ஈண்டு விளக்கப்பட்ட ௫௪. *தெருண்ட 

மேலவர் இறியவாச் சேரினு மவர்தம்-மருண்ட சன்மையை மாற்றுவ ரெனுமிது வழக்கே? 

என்னுங் கம்ப சூத்திரத்தை ஏற்குமாறு விரித் தரைத் தககொள்க. நிலதி இயல்பா ன். 

| கற்றே மாந்தர்க்-செ திதியல்ப தாகு மறிவு” எனவும், *தஇனலாமோ வக்காரஞ் சேர்ந்த மணல்' 

। எனவும் பிறவாறும் வருவனவற்றானே நல்லவர் சார்புபெற்றாலும் தியவர் ஈன்மையுரார் என்பது 

| போசரலின் மேரகூறப்பட்டன குற்றமென்று ஐயறற்க. தஇருமால் இருமங்கையாழ்வாரைத் 

இருச்தியாட்கொண்ட வுண்மை காண்ச. 

வமூஉ௨ சொல் எனினும் குற்றமுள்ள சொற்களாக இருந்தாலும்; 

வழங்கு வகை. தேர்ச்த குழ கடை குறகின் -( அவையெல்லாம் ஈலன் பெறும்படி) 
வழங்கிவருக் துறைழற்றும் அறி த சான் மே மூர்தம் கூட்டத்தை அடைகதக்கால்?: 

வழு.வாய சொற்கள், ஈல்லணவானும் வியப்புத்தோண்ற **வழூ௩'” என்றசாபெடுக்க த. 

அவ்விதம் ஆக்கும் ஆற்றல்சான்ற பெரிமயார் அறி.பராசுவின் அவர்கூட்டத் தருமைநகோக்கிக் 

“குழஉ?? என்றளபெடுத்த ௪. வமூஉச்சொற்சகளாவன திணை, பால், மரபு, முதலியன பிறழ்ச் 

திவைகளும், இடக்கர்களெவிகளும், அமங்கலசீ9சாற்களும் பிறவுமாம். 

குலாஅய் கலன் பயகீகும் (படிப்பவர் வாய்க்கும் கண்களுக்கும் கேட்பவர் செவிக்கும் 

இருவோர்சர் செஞ்சத்திற்கும் இணிமைதருமாந) விளங்கி (வழங்குவகை அறியாத ஏனையோ 

சான் உபயோஇக்கப்பட்டபோழீது விளைக்குர துன்பம் போலாது) இன்பம் பயக்கும்; 

வஒழங்குவகை அறியார்மாட்டுக் துன்பம் பயக்கும் ௮ச்சொற்களே ஈண்டு இன்பம் பயக்கும் 
99 பெருமை தோன்றக் குலாஅய்'” என்றளபெடுச்தத. 

இன்னணம் உலகதீது இயஓஐூம் இறன் எ(ல்)லாம்--இவ்விதமாகவே உலகத்தில் கடை 

பெறும் (பல்வகைச் செய்கைகளின் உண்மைத்) தன்மை முழுவதையும்; 

ஈன்கு அறிச்து ஒப்ப ஈடத்தல்--செவ்விதாக (ப்பலப்பல முறையும். ஆராய்க்து) அறி 

அவ்வவற்றிர்ளு ஒவ்வமாறு நடத்தலே; 

மன்பதை தமச்கு எ(ல்)லாம் வாய்£த ஈல் கடன்-உலகத்து மக்கட்செல்லாம பொருக்இய 

ஈல்ல கடப்பாடாகும்;) 

௬. *. 8, ர ௫ ச. ௫ ௫. ௫ ் ௫. ௫ (௮௨) ௬ ௬ 

மன்பதை. உயிர்ப்பன்மை; என்றாலும் ஒப்ப நடத்தற்குரியார் மசக்கை அசலின் மக் 

கட்கு என்று பொருள் கூறினாம். “மன்பதை காக்குகின் புரைமை'” எனவும், “இன்பச் செவ்வி 

. மன்பதை யடைய'' எனவும், மன்பதை காக்கு, மன்னவன்” எனவும், ₹₹மண்பதைக் கெல்லா 

- லஎன்பொழி யாரென”: எனவும், “மன்பதை காக்க வறன்வலி யுறுத்து'' எனவும் வருவனவற்றா 
4 

ல் 
நி 
-னும் பிறவாற்றனும் இதன்பொருள் ஈன்கு அணியப்படும். 

ம் மெய்மையினால் ஈன்மையும் பொய்மையினாற் நீமையும் எஞ்ஞான்றும் பயத்தல் இல்லை 

ன் மென்தம், மஷனேசைச்தியில்லாச சொற்சா துரியங்களாண மாத்திரம். பயன்பெற ழ். இயலாசென்் 

தும், கஞ்சம் ௮அழுதாகும் அமுதும் நஞ்சாகும் என்றும், வமூஉச் சொற்களும் ஈல்லசொற்களா 

_ சூம் நல்லசசொற்களும் வழூஉச்சொற்களாகும் என்றும், ஒருவனது பெற்றிம்கும் இழவிற்கும் 

காரணம் அவனது ஊழ்வலி2ய அசலின் அ௮துசொண்டு சீற்றம், பொறுமை முதலாயவற்றைக் 

கோடல் துன்பம் பயக்கும் என்றும், அப்பைறழிவகளுக்கு் கரரணம் நம்ம?னார்க்கு இது வனப் 
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பலப்படுதல் அரிசென்றும், எல்லாவற்றையும் இறைவன் செயலெனவணார்மது அனபுபூண்டு 

௮றமேற்கொண்டு அமைதல்வேண்டும் என்றும இப்பாட்டில் விளக்கப்பட்டன. ் 

(17) தமக்கென வாழாத் தகைமைசால் பென்றல. 

றர நே, 

உடலம்வளர் வித்து தேயிர்க்குயிரப் பு.தனியு 

மூக்க கனலை யாற்றயு மழைவள 

மமை.இப்பொழி வித்து மளிக்கின் ஐ தம்மா 
(09) நீமர, ரே( 

வெம்மை பயுகற்றியும் வேண்டுணா னாக்கியு 

- மூடலழுக கோட்டியு முவந்துதவு இன்றதால் 

எரியே, 

உயிருடற் ஜொடர்புறற் கூரியவை யுஞறறியு 

1 மயிலுணு வாக்கியு மரத்தாய்மை யளித் த 

முறுதுயர காந்து மு கவிவரு இன்ற து 

புவி2ப, 

இருக்கை நல்கியு மின்னிழந் பழுமரன் 

புல்லுண வாஇய பொறை சொண்டு நல்கிய 

11) நீர்மு க மேற்றவை நேருத் அகுவியும் 

மலைபே ஈறுமலர் வனனே வயலே 

நிலையாச் சானே கெப்கற் கடலே 

யாதே கூளனே யர்நீரச் சுனையே 

யின்னவம் பிறவு மீந்திணிக் கின்றது 

20 கதிசே 

இமைகொள்் பொழுகுனு மிளைப்பிலா தென்றும் 

பொழு துவரு கணக்கினும் போற்றுறூஉம் வினையிணு 

மெட்டுணே யேனும் வழுவா வியல்பிற் 

பெட்டாக் சுயிர்களைப் பேணிவரு கின்ற 

212 இன்னை மாச வின ஙகஇர் மதியருந் 

| துன்னிவரு காரக் துகடீர் கோரக் 

தத்த முதவியிற் ரூவான௮ு வாகுக 

நண்பும் பகைய கொதுமலு நாடில் 

வயர்வுந் சாழ்வு மொன்றுங் கருஇல 

ஆ) வின்புந் துன்பு மென்றுஙு கருஇல 

- லொன்றைமற் மருனறு நம்பல வாகி 

நன்றிபற் பலவா நம்விழைக் தளிக்குக 

இனமிவலாம். ப 

தம்மு௮ு செயல்கொல் பிறாதம் மேவல்கெொ 

னம்முகுவி பெற்றில நாழு முதவி2லா (லு) சோ 
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மெப்பொருட் டம்மா விவவகை யீயற்றுக 

இவற்றால், 
கும்பய னெனப்பிறர் தழைப்ப 

நம்மனோே சாற்ற நயப்பது நலனே. 

(டன் சாத்த காத்ருனது; 
ஏகாரமும் பின்னர்வரும் நீர், எரி, புவி, கதிர் என்னும் மொழிகரின் ஈற்றெசாரங்களு ம 

இசைநிறை அசைகள். 

உடலம் வளர்விதக்தும்--(உயிர்பொருர்திய) சரீரத்தை அள ெய்த 

"உபகரித்தும்;. 

சுவாசசத்தைக் குறிக்கும் உயிர்ப்பு ஈண்டு உயிரினைப் பொன்றவிடாது பொலிதர 

வலியுற த்இ நிறுத்துக் தச் துவசக்தியை யுணர்த்துகன்ெற ௮. 
அடு கதிர் கனலை ஆற்றியும் சுடுகின்ற சூரியவெப்பத்தைத் சணிவிதச் அம்) 

மமை வளம் அழைஇ பொழிவித* தம வளப்பம்வாய்ஈ்த முஒழ் கூட்டங்களை அழைத்துப் 

'பொழியும்படி செய்வித் தும்; 

அளிக்ன்றது--(ஈம்மைக) காத் துவருகன்றது) 

அம்மா-- அசைகிலை. 

ரீர்-- நீரானது; 

வெம்மை அகற்றியம்-வெப்பச்தை நீகஇயும்) 

வேண்டு உணா ஆக்தியும்-- விரும்புகின்ற உணவுப்பொரு.ளஎகளை உண்டாகதியும்) 

உலகத்திலே சோன்றும் பொருள்கசொல்லாம் பற்பல அமையத்தும் பற்பல நிலையினு 

பற்பல €வராடிகளான் வேண்டப்படுதலின் *வேண்டுணா'' என்று கூறினார். 

உடல் அழுக்கு ஒட்டியும்-உடலின் பறத்தமுக்கை நீக்கியும்) 

புற் தூய்மை நீரானமையும்”” ஆதலின் :66உடலமுக் சோட்டியும்'” என்றா. 

உவர்து உதவுகின்றது--விரும்பி ஈமக்கு உபகரித் அவருஇன்ற த) 

ஆல்-- அசைகிலை. 

குண்மையோடு கூடிய லெம்மையானே உலகத்துச் 2வராசிகள் பிழைக்குமென்பது ௧௫இ 

“எறியைக் கூறாது நீரை முற் கூறினார். 

எரி--நகெருப்பான த 

உயிர் உடல் தொடர்பு உறற்கு உரியவை உஞற்றியும்--உயிரும் உடலும் தம்முள் வேற்று 

மையின்றித் தொடர்ச்சியுற்று நிலைப்பதற்கு உரியன வாகிய செயல்களைச் செய்தும்) 

வெம்மை அறவே ஒழிச்்சவிடத் து உயிர் கிலைத்தல் இன்மையானும் கரு£கோடன் முதலிய 
நிகழ்ச்சி இன் மையானும்-உயிருடற் ரொடர்புறற் குரியவை யுஞற்றியும்'” என்னார், 

அயில் உணா ஆக்கியும்-- உண்ணும் உணவுப்பொருள்களை உண்டாக்கியும்) 

கோய்முதலியவற்றை அயிலும் உணவு எனவும், ஒவ்வோரமையத்து ஒவ்வொன்று 

ஒவ்வொன்.நினை அயிலும் உணவு எனவும். பிறவாறுவ் கூறுவாருமுளர், 

சீவராசகெள் ஒன்றர்கொன்று உணவாசதல்பற்றி ₹₹அயிலுணா'' என்றும், உணவுப்பொருண் 

(காளைத்தற்கும் வளர்தற்கும் பூத்தன்முதலாயவற்றிற்கும் அவற்றை யுண்ணுதற்காற்றும் ௮ 
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சொழிற்கும் பிறவற்றிற்கும் வேண்டப்படுவது லெம்மையாதலின் அயிலு ண வாக்தியும்” 

என்றுங் கூறினார். 

௮ம் தூய்மை அளித் அம்-- அகுஇன்ற பரிசுச்சத்தைச் கொடுத்தும்; 

சாணமுசலியவை பலகாள் வைக்கப்பட்டிருப்பின் பதனழிச்து தூர்ச்கர்தக்சருசலும் 

எரியிடையிட்டுச் சாம்பசாக்கெயவழித் தூய்மை எய்தலும் பற்றி **அர் தூய்மை யளித்தும்'” என்னார். 

உறு துயர் சகளை$தம்- அடைஇன்ற துயரங்களைப் போகஇயும்) 

உது துயர் களை தலாவது பனி, மமை முதலியவற்றான் சேருச் துன்பங்களைப் போக்குதல். 

உதவி வருகன்றது--உபகரித்து வரான் ற.து; 

புவி-பூமியானது; , 

இருக்கை கல்கியும் - இருக்தற்கேற்ற இடச்சைச் கொடுத்தும்) 

இன் நிழல் பழுமரன் புல் உண௮ ௮தி.ப பொறைகொண்டு ஈல்இயும்- இணி. கிழலைச் 

தருகின்ற பெரிய மரங்களையும் புன்முதலாய உணவுப்பொருள்களையம் தாங்கிக்கொண்டு 

(அவந்றரானுளவாஇய ஈன்மைகளைக்) கொடுத்தும்) 

பழுமரன்--பழுச்ச மாமுமாம்; ஆலமரமென்றல் ஈண்டைக்ீசேலாது, 

நீர் மதல் ஏற்று அவை செருற்று உதவியும் -- நீர் மூ.சலாகய பெபொருள்சளை த் சுன்னகதி 

இன்சகண்ணே ஏற்றுக்கொண்டு ௮ வற்றை (ப்பயன்படுமாறு மீட்டும்) நேர்மையொடு உபகரித்தும் 

நீர்முக லேற்றவை சேருற்றுதவுசலாவது மழைக்காலதீதி£லே நீரினையட்கொண்டு 

அதனைச் தூய்மையாக மீட்டும் வேணிற்காலத்திலே உதவுதல், விதைகளை ஏற்று ஒன்றுபலவாகச் 

கோன்றச் செய்சன் முதலியனவாம், 

மலையே: மலையையும்) 

ஈ௮ மலர் வனனே றிய பூக்களையுடைய வனத்தினையும்) 

வயலே-- விளைவயலினையும்) | 

லையா சரனே-சிலைபெறுதலில்லாச பாலையினையும்; 

செய்சல் கடலே-கெய்தல் சிலமாகிய கடலினையும்; 

நிலப்பகுதியிலே கடல் சூழ்ந்த கசாரணம்பற்றி அதுவும் செய்தலாயிற்று, அதலின் 

கெய்தற் கடலே'' என்னார். **கடலும் சடல்சார்ந்த கிலனும் செய்தல் எனப்படும்” என்னும் 

உரைப்போச்கையும் ஈண்டாய்க, மலை முதலியன, குறிஞ்சி மேசீலிப ஐ இணைகளையும் உணர்த் தும். 

“மல்லையுங் குறிஞ்சிய முறைமையிற் நிரிஈ்து-ஈல்லி.பல் பழிச் து ஈடுங்குதுய ருறுத் தும் பாலை 

யென்பதொரு படிவங் கொள்ளாம்'' (சிலப்பதிகாரம்.) என்பது கோன்ற நிலையாச் கரனே?” 
என்றார். பிரரிதலையே தனக்கு ஒழுக்கமாகச் சொள்ளு சலவினானும் பெரும்பிரிவு முசலி.பவற்றானே 
நிலையாமையை உணர்த் ததலினனும் அங்ஙனங் கூறினர் என்பாரு மாளர். 

ஆறே குளன ௮ம் நீர் சனையே-அற்றினையும் குளச் இனையும் அழயெ நீரையுடைய 
சுனையினையும்; 

இன்னவும் பிறவும் ஈந்து இணிஃ்சின்றது- இவைபோன் றவற்றினையும் பிறவற்றினையுங் 
கொடுத்து மஇழ்ச்9ி பெறுஇன்றது; 

இனனவும் என்றது கருப்பொருளுள் அடங்கா சவற்றை. பிறவும் என்றது உரிப்பொருளை, 
ஆட்சி முதவியன என்றுங் கூறுப, 

கஇர்-ஞாயிருன த) 

இமை கொள் பொழுஇனும் இளைப்பு இலாது இமைச்தவினாற் சகொள்ளப்படுஞ் இற்று ் 

ணைப் பொழுசளவேனுச் தளர்ச்சி இல்லாமல்) த். 

என்றும் எக்காலமும்; 
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பொழுது வரு சணக்கினும்-(இவ்விம் மாசங்கட்கு இவ்விப்) பொழுது வருதல் 

வேண்டுமென்னுங் கணக்கினும்; 

போற்று நூஉம் வினையினும்- தான் செம் தவருசன்ற தொழிலினும்) 

“போற்றுதூஉம் வினை” யாவ பூமி முதவி.பவற் றை ஈழுூவி அகலவிடாமலுூம அணு, 

மோதவிடாமலும் காப்பது. வேறுல் கூறுப. 

எள் துணையேனும் வழுவா இயல்பில் - எள்ளள் வேனும் பிறழாத தன்மையினானே; 

பெட்டு--விரும்புதலைச்செய் து; 

அங்கு... அசைநிலை; பெட்டாங்கு- விரும்பியபடி. எனினுமமையும். 

உயிர்களை பேணிவருசன்றத--(உலகதஅச்) 2வசாசிகளைசக் காப்பாற்றிவருகன்றது; 

இன்னணம் ஆக- இவ்வாறாகே?; 

. இளம் கதிர் மதியமும் -மெல்லிப இரணங்களைப் பரப்புசன்ற சச் இரனும்) 

துன்னி வரு நாளும் - அதனைச் சூழச் துவருகின்ற காண்மீன்களும்; 

துகள் இர் கோளும் குற்றக் தீர்்ச (ஞாயிொழிர்த எனைக்) இரகங்களும்; 

தம் சம் உதவியில் தவா௮ ௮கு௨- தங்கள் தங்கள் உதவியினின்றும் தவறி விலகாமல் 
நிலைக்இன்றன? 

ஈண்பும் பகையும் கொதுமலும் நகாடில-(இலவைகளெல்லாம் உலகத்தார் ஈண்பு மூசலா 

யினவற்றிற்கேற்ப உதவி மூதலாயினவற்றைச் செய்துவரும் முறையைச் தழுவி உதவிசெய் 

குவிலே] ஈண்பு, பகை, பற்றிகலின்மை என்னும் ன்த்டம் 4 கருதி ஏற்றத்தாழ்வுகளை இயற்று 

குற்கும் நாடுஇன்றில; 

உயர்வும் சாழ்வும் ஒன்றும் கருஇல-- உயர்வு தாழ்வு என்பவற்றுள் ஒன்றையேனுங் கருது 

| கஇன்றில; 

| இன்பும் அன்பும் என்றும் கருதில- இன்பத் இனையும் துன்பத்தினையும் எப்பொழுதா 

யினுங் கரு துஇன்றில; 

ஒன்றை மற்டுருன்று ஈம்பலவாஇ- ன லகினைக்காக்கும் விடயத் திலே) ஒன்றனை மற் 

ரகம். 'ஈம்பலவாகி; 

றனையே உலகத்தைக் காக்கும்வண்ணம் ஏவுதற்கு நம்பாது மாறிமாறி வந்துதவுதலாம். 

| ஈன்றிபற் பலவா நம்விழைச் தளிக்குக| பல் பல ௮(௧) நம்(மை) விழைக்து ஈன்றி அளிக் 

கு5--பலவாறுாக நம்மை விரும்பி சன்மை செய்துவருகின்றன; 

இன்ன மாக நத துறந்தோர் ஈட்பெவன்”' என்றாங்கு?” ஈம்விழைச் தளிச்கு5”? என்னுச் 

 தொகைவாகஇயமும் அமைந்தது. 

அம்மா..௮இ௫சயமுணர்த் தம் இடைச்சொல். 

| இவ் எலாம்-:(மேற்கூறியவைகள்) இவ்வாறு செய் துவருஇன்ற உதவிகள் எல்லாம்) 

| ஆ கம் உறு செயல் கொல் தங்கள் செயலினானோ; 

பிறர் தம் செயல் கொல்--( அவற்றை யெல்லாம் ஆட்சிசெய் அவருகன்ற) பிறரின் ஆணை 

வினானே; (டை பெற்றுவருஇன் றன?) 

மம் உதவி பெற்றில--ஈ௩ம௫ சகாயத் இனையும் அவைபெற்றில) 

நாமும் உதவிலோம்-(அவைதமக்கு) நாமும் உதவிசெய்திலோம்; 

௪ பொருட்டு இவ் வகை: இயற்று5-:(இவ்வாறாகவும் அவையெல்லாம்) எம்காரணகி 

கருதி இச்தன்மையாய உதவிகளைச் செம்அவருகன் றன; 

ஒன்றை மற்றொன்று ஈம்பல”” என்ற அ ஐம்பெரும் பூ சங்கரம் பிறவும் தங்களுள் ஒன் 

அம்மா-௮தஇிசய மூணர்த் தும் இடைச்சொல், 

நா 
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இவற்றால்-- இக்கூறிய காரணங்களினானே; ழ் 

தம் பயன் என பிறர் தழைப்ப-பிறரெல்லாம் சமது பயன் எனச் கொண்டு செழிக்கும் 

வண்ணம்) 1 

ஈம்மனோர் ஆற்ற ஈயப்பது நலனே - (வேண்டியவந்றையெல்லாம்) ஈம்மனோர் இயற்றித் 

ந்து (அவர்களையும்) விரும்புகல் கடப்பாடாகயெ ஈன்மையாகும்; 

பிர் தழைப்ப ஆற்ற ஈயப்பது ஈலன் எனவும் கூறுப, 

தம்மைப் புரப்பகினும் பிறரைப் புசப்பதுவே மிகச்சிறந்த என்றும், அவ்வாறு புரக்கும் 

போது காலமே பொருளே முறைமையே முதலா௫யவற்றுள் எட்டுணையேனும் பிறழாமலும் 

ஈண்பே பகையே சொதுமலே என்னும் இவைதம்மானும் உயாவுதாழ்வுகளானும் இன்பதுன் பங் 

களானும் இவைபோன்ற பிறவற்றினனும் ஒருசிறிதும் ஏற்றச் சாழ்வுகளை இயற்றாமலும் அமை ப 

தல் வேண்டும் என்றும், இவ்வாறு புரிபவரே சன்மைபுரிதற்கு அதிகாரிகளாவர் என்றும் இசட் 

கூறப்பட்டன. 

(18) புகழுக் குரிபர் தமிழ்ப்புல வோரெனல். 

தத்தா காமே போலி.பணி கூறை 

யாத்து நடித்துக் கண்விடழித் தந்தோ 

தம்மு புகமைச் காம்பெறு குரே 

யோவியர் முதலோர் பலொரு டுரீஇ 

2. யாவி வருந்தி காள்பல வழித்துத் 

தம்மா௮ு புகழைக் தாம்பெறு குநரே 

குரவா தாயே கூடுமைம் மலை 

யாச்த வடைகொரடு குறிமேம் கொளிஇம் 

பாடம் படித்துப் பரப்புகர் புகமை 

10 யின்னணம் பலரின் இட்டுகா் புகழை 

கநசையர் மிடிபசி யாள் ரேனுந் 

தீட்டாணி கொண்டோ சேட்டிடைத் தீட்டி 

நாட்டிக் தநா னலம்பரப் புநகரே 

வாட்டமில் காட்டு வண்டமிழ்ப் 'புலமையர் 

[5 இனி௰௰ய, 

பிணியூ ரின்றெனின் மருத்துவன் பேணில 

னணிகடி. தம்மு எழுக்கா நின்றெனிம் 

அணிமுறை நிறுத்துந் தொழிமலான் வேட்டிலன் 

மணமளி பொருள்பெஜாஉம் வண்மைப் பு2சாகி*ண 

௨0) பிணமளி பபொருளையும் பெறுவான் விைழகுவன் 

ஆதலின், 

யரவர்தா மொப்பர்மற் றிவர்க்குப் 

யாவலை வாரி யுடத்தபா ரிடத்2த. 
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(௫-ள்.) கூத்தர் தாமே-கூத்தினைத் சக்தொழிலாகக்கொண்டு நடித். தச்சாட்டுஞ் 

சாதியார் தாம்) 

கூத்தென்பத தேகம் மார்க்கம் என்னும் இருவசைத்தொன்௫ய்கி கரணம், கடகம், 

குனிட்பு, கொர்சளமாதிய பதினைந்து விகற்பங்களில் வேண்டிய வேண்டிய தழுவி அவிஈயித் துச் 

இங்காசம் முதலிய ஈவரசங்களிற் பலப்பல ஏத்றபெந்தி தோன்றத் தாளவோத்தின் இறத்துக் 

இயையப் பரத நூன் முறைப்படி கடிப்பது. கூத்தன் இயன் முறைகளையும் கூத்தியர் இலச்கணங 

களையும் பரதசேனாபதீயம் முசலிய தூல்களிற் சாண்க. சிலப்பஇிகாசத த.ரங்கேற்றுகாசையினும் 

கூத் துவகைகண் முதலியன விரிக்கப்பட்டி ர௬ுசசின்றன. 

போவி ௮ணி கூறை யாத்து-போலித்தன்மை கிறைக்த ஆபசணங்களையும் ஆடையையும் 

சட்டிக்கொண்டு; 

அணிக் .து புனைந்து என்னாராய் யாத்.து'” என்றனர், உண்மையிலே அணிசெய்தும் 

புனைக்தும் வருதலின்மையின் என்சு. *போவி'' என்பதனை அணிக்கும் கூறைக்கும் ஏற்றிக 

கொள்க, பித்தளை முதவியவற்றைப் பொன்னிகர்ப்பவும், பனணிறப் பளிங்குத் துண்டுகளை 

மணிசளொப்பவும் பொருத்திச் செய்யப்படுவன போவியணிகளாகும். அணிகூறைகளைமட்டுவ 

கூறினாேனும் அவற்றிற்கு வேண்டிய இடம் கருவி என்னுமித்சொடக்கச்சனவற்றையுவ கூட்டிக் 

கொள்க. 

ஈடித்து கண்விழித்து அர்தோ தம் உறு புகழை தாம் பெறுகுரா்-- (கருதிய பிறசொரு 

வரைப்போல உடைஈடை செயல்களால்) ஈடி.த்துக்காட்டிக் சண்விழித்து வருமுகத்தானே 

ஐயகோ தமக்குப் பொருந்திய பகழைப் பெறுகின்றார்கள்; 

புகழாவது அரும்பெரும் முயற்சியா லடையும் இம்மைப்பயன்களில் ஒன்றாகத்தோன்றி 

இறவாது நிலைக்குங் €ர்த் இ என்ப. கண்விழித்து” என்றமையால் நடித்தல் இராக்காலத்இல் 

என்றும், **ஈடித்து'” என்றமையால் காடகத்தி ணியல்பு இன்னதன்மைத்து என்றும் பெற்றும்: 

புகழ்பெறுதற்கு அன்னார் படுக் துன்பத்திற் இரங்கினமை தோன்ற ₹:அர்தோ”” எனறார். 

அம்மா'” என்பதூஉம் பாடம்: அங்ஙனமாயின் அன்னார் புககபெறும் வகையைக்காட்ட வந்த 

தென்றறிச. ஆடவர் மடவோராகவும், மடவோர் ஆடவராகவும், பிறவாகவும் புனைஈந்துகொண்டு 

தோற்றமாத்திரையில் உயர்க்சனபோற் பகட்டும் போலியாடையாபரணாஇிகளைப் பூண்டுகொண் 

டும் ௮சம்பாவிசமான இன்பதுன்பங்களை நுகர்வதுபோற் பாசாங்குகாட்டி, வருசலினானே புகழ் 

பெறுவர் என்க, கனவினுட் காணுங் கசனவேபோல உலககாடகத்திற்குள் இதுவுமொரு சாடக 

மென்ப, இக்கூத்தர் ராளடைவில் உண்மைபெற்றுய்தற் இயலாராய்க் கெடுவர் என்ப, இக் 

காலச்திலே கற்றவரைச் சார்ந்தொழுகாமலுர் சாமும் சல்லாமலும் சாடகத்தொழிவிற் பீரவே 

த்துக் கெட்டொழிச்தார் பலராவர். புலமையாளர்தம் ஒழுக்சத்இினையும் ஏனை இசைச்காரர், 

நாடகக்காரர் முசலியோர்தம் இழுக்கத்தினையும் இவையென்று ஆய்கஈ்தறிக. புலவரைப் போற் 

ராது இன்னாரையே பெரி தம் பேணிவருஇன்றனர் இக்சாலச்,சமிழர். இச்செய்கையா லடைந்த 

கேடும் பலவாகும், 

ஒவியர் முதலோர் --சித்திரக திட்டு தொழிலை முதலாகக் கொண்டுடையோர் தாமும்; 

முதலோர்”? என்றமையான் விச்சுவதருமம் முதல் மானபேத மீரறாகவுள்ள முப்பத் 

இரண்டு சிற்பநூல் விதிகளைத் தழுவிச் கல், உலோகம், செங்கல்) மசம், மண், சுதை, தந்தம், 

வண்ணம், கண்டசருக்கரை, மெழுகாஇயவற்றாற் சிற்பத்தொழிலுஞற்றும் பலப்பல வகுப்பின 

ரும் கொள்ளப்்பெறுவர், 

பல பொருள் துரீஇ- (அவ்வத் தொழிலைச் செய்துகோடற்குக் கருவியாெய) பல 

பொருள்களையுக் சேடி) 

அக்கருவிகளைச் சண்டடையும் அருமையைப் புலப்படுத்தச் (*துரீஇ'' என் மளபெடுத் தத. 



(2 உலஇூயல் விளக்கம். 
ஷி 

ஆவி வருர்இ காள் பல ௮ழித் த--பிராணனை வருத்தி ( அம்மட்டோடமையாமல்) ஈன். 

பலவற்றையும் வாளா போக்க) 
் 

திற்பத்தொழிலைப் பெரும்பான்மையும் வறுமைதொடர்க் து டட ன் ௮ சொத்த 

லாளர் படுஞ்செமக்தோன்ற ஐவி வருஈஜி' என்றும், சின்னாட்பல்பிணிச் சிற்றறிவின சாய. 

இவர்தாம் இ.த்சகைய தொழில்களிலே பலகாளைக் க(பிப்பரேல் மறுமைக்சாவனவற்றை எது. 

பொழுது முயல்குவா என்பது தோன்ற “நாள்பல வழிச்து”' என்றுக் கூறினார். 

தம் உறு புகழை தாழும் பெறுகுகா-- தமக்குப் "பொருச்துவதாகிய புகழை (முன்கூறப் / 

பட்டோர் பெறுமாறு தாமும் பெதுனறனா; 

குரவர் சாமே-குருச்சளாயிருப்பவர் தாமே; 

கூடும் ஐந்து மூலை யாத்த உடைகொடு--கூடுகன்ற ஐக்து மூலையாகக சுட்டப்பட்ட 

உடையைக்கொண்டு) 

இதனைப் பஞ்ச கச்சமென்ப. சான்மூலையோடு மற்றொரு மூலையும் மிகுஇப்பட்டிருத் 

சலின் கூடடுமைம்மூலை'' என்றார். ஆடைகளின் மூலைகளைக் மே காலவிடாது சட்டிக்கோடல் 

வேண்டும் என்பது ஆற்றனூலார் கொள்கை, 

குறி மேல் கொளீஇ-- (மெய்யின் மேலே சத்தம் சமயம் புலப்படுமாறிடும்) அடையாளக் 

களை அணிச் துகொண்டு) 

வீபூதி, கோபிசர்சனம், கரிக்கோடு, இருமண் என்னுமிச்தொடக்கத் சனவும் துளிமாலை 

உருச் திராச்கமாலை அன்னபிற மாலைகளும் சக்கரம் இடபம் சிலுவை ற்கு அடையாளங்களும் 

குறிகளாகும். 
[ பாடம் படிச். துப் பரப்புகர் புகழை] பாடம் படி.தீ.து புகழை பரப்புசர்- (அருச்சஞானம் 

பெரும்பான்மையும் இல்லாமையால் பலகாலும் பேதியா தொரேபடிச்தாக *.இவச்த மஈதிரமே 

அுதியே என் றற்றொட ச்கக்தனவந்றைப்) பாடமாக லப்டப் புகழை உலகத்திலே பரப்பு 

இன் ருர்கள்) 
| 

இண்ட பகத் மறுமைக்கும் ஒறாவாறு ஈன்மை பயக்குங் சாசணமாகவிருக்தவின் “பரப்பு | 

கர்புகழை” என்றும் இயற்கையறிவின்மையாற் பாடம் படித்து”” என்றுங் கூஜினார்.சடுமென் 

றறியாமல் கெருப்பைத் தொடினும் ௮ துசட்டே விடுமாறுபோல அருத்சஞானமின்றி மர இரத் 

சைச் செபித்தாலும் பலன் இட்டுமெனச் இலர்கூறுவர், அவரை மத்து மறிறஞ் சிலர் பயன. 

றியா தோதிய மர்திரம் பலிப்பதேயில்லை யென்பர். போற்றியுக தூற்றியு மிசைக்கப்பட்ட ! 

கவிகள் பாட்டுடை த தஷைவனாலே பொருள்விளககிக் கோடப்பெ. ரவிடிற் பயன்றரமாட்டா எனம். 

புச்சமித்திரன் கூறுவன். ஆயினும் மங்குளக்கண்ணன் விளாவிடைக் குறிச்கொள்ளா தோச்சிய 

கோல் சனியுதிர்த்தாங்கு, பயனறியாது ஓதிய மர்திரமும் ஏரோவழிப் பலித்தலுங்கூடும்; என்ப. 

முக்கால மூணர்க்து' அம்மக்திரற்களைச் கூறிய இருடிகள் விதிச்தமுறையிலற் பிறழார் என். 

பது தோன்றப் **படித்து”' என்றாருமாம். 

௫ ன்னணம்-- இவ்வகையாகவே; 

| பலரினைர் இட்டுகர் புகழை] பலர் இனைந்து புகழை ரர ரட்ட பலத் மிதவாத 

சர் த்தியைப் பெருகஇவருகின்றார்கள்) 
ம் 

பலர்” என்பது போர்வீரர், மல்லர் எள்னுமிச்தொடக்கத்தவரைக் குறிக்கும். ச். 

[சந்தையர் மிடிபசி யாள சேனுக் இட்டாணி கொண்டோ மோட்டிடைத் இட்டி எட்டிக் 

தர்நூ னலம்பரப் புகசே வாட்டமில் காட்சி வண்டமிழ்ப் புலமையர் | 

மிடி கந்தையர் பசியாளரேனும்--வறுமையாகிய சாரணத்தானே புறச்தோத்றத்தற்குக் 

சர்தையுடையின ராயும் அகச்தோறிறித் தற்கு ஏற்றபசியுடையசாயும் வள்ர்பாார் அத 
ஜி 
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டூ வாட்டம் இல் காட்டி வண் தமிழ் புலமையர்- வாடுசவில்லாத அறிவாற்றல்களானே 

இ இறக்து தோன்றும் தோற்றத்சையும் வண்மை வாய்க்க தமிழ்ப்புலமையையும் உடைய புலவோர்) 

வாட்டத்திற் குரிய காரணம் படித்தற்கும், நூலீட்டுதற்கும், வீட்டுக்சாப்பிற்கும் அன்ன 

பிறவற்றிற்கும் வேண்டிய சாசனங்கள் இன்மையேயாம். இவ்வின்மையானும் வாடுகலை யடை 

யார் என்பது போதா ₹₹வாட்டமில் காட்ச! என்றும், வாடாஇருக்தற்குச் காரணம் கமிழ்ப் 

புலமையீன் வளப்பமிகுதியே என்பதும்போதா. *வண்டமிழ்ப்புலமையர்'” என்றுங் கூறினார் 

உறுங்கவலொன்றுத்ற்ழியுங கசைகொடுக்குங் கல்வி? என்பது நீதிகெறிவிளக்கம், 

) தம் நூல் £ட்டாணி கொண்டு ஐர் ஏடு இடை இீட்டி-- தங்கள் நூல்களை எழுச்தாணியைத் 

ற! துணையாகக்சொண்டு ஒப்பற்ற (பனையோலை) ஏட்டிணிடமாக எழுதி; 

இட்டுசல்-எழுதுதல். இலையில் எழுதுவதற்கு உபயோகப்படும் கூராகி சட்டுக்கோல், 

இட்டாணி, எழுதுகோல்; எழுத்தாணி என்னும் பலபெயர்களைப்பெறம். இட்டுக்கவி எனப் 

பண்டு வழங்கியது இக்காலத்துச சட்டுக்கவியென மரீஇய சென்பர். எழுதும் எண்மை சோன்ற 

₹“ஒரேட்டிடை'' என்றார். 

ஈலம் பரப்பி நாட்டுகர்--(அர் நூல்களால் உலகம்பெறக்கெடக்சத) ஈன்மையை (யாவரும் 

கருமா.) பரவவைச்து கிலைபெறச் செய்கின் மார்கள்) 

பிற துறைகளிலே ல சைவந்து சறந்துவிளங்குவோர் தத்தம் காடுகளுக்குச் கறப்புத் தரு 

வோராயினும் அவர் புகழெல்லாம் புலவர் புகழுக்கு ஒக்குமொருபுகழாகாது, புலவர் தரும் நூலைச் 

சாமானியரும் பெயர்த்தெழுஇவிடலாம். அர்நூற்பயன் எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும் எல்லாரும் 

நுகர்தல் கூடும். இதனுள் ஒருறிது சித் இரக்சாரருக்கும் ஒக்கும். ஏனையோர் தொழிலனை த் 

தும் காலகதியின் மாய்ஈ்துபோம். இவற்றை ஏற்ப விரித்தகச்கொள்க. புலவரே உலகுக்குப் 

புசழளிப்பவரா தலிற் பிறரைப்போவப் புகழ்' ப டநட னடர் கூறிற்றிலர், இவரது ர அழி 

யாமை தோன்ற “காட்டித் தம். நானலம்பரப் புக்” என்றார். பரப்பி நாட்டுகர் என விகுதி 

பிரித் தக்கூட்டுக, சத்இரச் செய்கையிலே காட்டப்பெற்றதை ஒருபாவலன் இசண்டோர் 

எழுக்தில் இரண்டொரு கிமிஷங்கரநள் எளிசாகச் தெளிவுபெறவிளக்கிடுவான். நாடகக் 

காட்சிக்குச் சற்றயர்க்க து சித் இரச்காட்டி மென்ப, 

இணி: 

பிணி உளர் இன்று எனின் மருத் துவன் பேணிலன் நோய் ஊரின் கண்ணே இல்லாது 

போமே எனின் அவ்வூரை மருத் தவண் விரும்புகலுஞ் செய்யான்; 

எனவே ஊரைப் பிணிகின்௮ு ஈலிரச் துவருகலே மருச்துவற்குடம்பாடாகும் என்பது 

பெறப்பட்டது. 

அணி குடி. தம்முள் அழுக்காறு இன்று எனில் -முறைப்பட்ட குடிகள் தங்களுக்குள்ளே 

பொருமை இல்லாதுபோமே எனில்; 

துணி முறை நிறுத்தும் தொழிலோன் வேட்டிலன் (கற்றோரும் மற்றோரும் ஈன்மை 

யடைத்து என்று, ணிச்ச நியாயங்களை எல்லாம் வாஇித்துகி௪ச் துன்ற தொழுலையுடையோன் 
(0 2 க] ச தி கர இலத ய 

... அக்குடிகளை விரும்புதலைச் செய்யான்) 
அந்த 

ஸீ 

அறங்கூறும் மன்றத் து உரைழமுடிவு காண்போன உளங்கொள மக்களது ரமுூறைகளை 

கிறுவுவான் வாஇக்கும் கியாயவாதி உய்வில்குக் குடிகளின் ஒற்றுமையின்மையே காரணமாசலின் 

அங்கன ங் கூறினர். 

மணம் அளி பொருள் பெறூஉம் வண்மை புரோஇதென் --மணச்சடங்கிற்கு ஆசாரியளூக 

ரர சமைபற்றி அச்சடங்களிச்ச பொருளைப் பெற்றிட்ட சகாரணத்தானே பெரியதொரு வளப் 

இத்து குயடைரச புசோதெஞனவன், 
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பிணம் ௮ளி பொருளையும் பெழுவான் விழைகுவன--(௮வா மிகுதியானே) ௮ச்சடங்குக. 

குரியான பிணமாகவும் ௮ப்பிணம் தனக்சமைர்ச கரியைகளான் அளிக்கப்பட்ட பொருளையும் 

அடையும்பொருட்டு விரும்புதலையுஞ் செய்வான்; 

அசலின்-அதுகாரணத்தானே 

ஏனையோரினும் ஒப்பாரில்லாத ௮ர்சக்காணத்சானே என்றபடி, 

. [யாவர்சா மொப்பர்மற் றிவர்ச்குப் பாவலை வாரி யுடுத்சபா ரிடத்தே] இவர்க்கு பா ௮லை 

வாரி உடுத்த பார் இடத்தே.யாவர் தாம் ஒப்பர் - இப்புலவர் சமக்குப் பரவி ஒடும் அலைகளையுடைய 

கடலை ஆடையாகவுடுத்ச கிலவுலகத் இலே எவர்தாம் ஒப்பரவார்; (ஒருவரும் ஒப்பாகார் என்றபடி.) 

ஒரு தேசத்திலே கூடிவாழ்பவரறுள் எத துணைச் ஏறர்த பல்லோர் இருப்பினும் ௮ச்சே 

௪த்சை ஆளும் மன்னவனே முதன்மைபெறுகின்றான். ஆயினும் **மன்னனு மாசற சறரோனுஞ் 

சாதூக்ெ மன்னனணிற் கற்றோன் சிறப்புடையன”! என் நனள் ஒளவைப் பிராட்டி. கல்வி ஒன்றுமே 

புகழைத் சரமாட்டாது. பற்பல கலைகளைப் பன்னாட் சசடறப் பயின்றுதெளிஈ துணாச்து அறி 

வினைம் பெருகத் தீயவொழுக்கங்களை நீக்கி சடவுட்பத்திமையோடு அன்ப, பொறை, வ 

காருண்ணியமாதிய நற்றவ வொழமுக்கங்களைக் கற்ராங்கு ஈன்னெறிச் சேறலே புகழைப் பொலிவுற 

ஈட்டும் என்க. ₹யாவனிங்குமெய் யுணர்ர்தவ னவனையே யிமையப்-பாவைதன்னையோர் பாகம் 

வைத்தவன் பரவுவது_காவின் மங்கையை ஈயந்தவ னவில்வது மவனைப்_ பூவின் மஙகையைப் 

புணர்ச்சவன் புசகல்வது மவனை''என்பது சவப்பிரகாசப் பெருர்இரட்டுச் சமா இ. 

(19) .துகள்வழி யுறுத்தி யுளமயக் இழைக்கும் 
வெகுளிவாய்ப் படுத றகுதியின் றென்றல். 

அம்மிழ் பிறருர் தம்வெறுப் பறியார் 

தம்வழிச் தழமுவல ரென்று தங்குறை 

சேரார் பிறாகுறை செய்கன சென்று 

முயாவழித் தல்லன வுஞற்றின. சென்றும் 

5. பழமை மறந்து புதுமை தழீஇக் 

கிழமை யொரீஇக் கெடுத்தன ரென்று 

நெருப்புப் பொறிபடு நேரினிலை யற்றுச் 

சிவந்து புகைத்துக் தெறுங்கடும் குரலசாப்த 

கெளிஈது மலாந்து சொத்றேன் பிலிற்றி 

10 மகிழ்வுபூத் தமர்ந்த மனணிலை கலக்கி 5 

நல்வேர் களைந்து காவடுப் படுத்துத் 

கம்மை யழிததுச் தமாசார் பகற்றிச் 

செம்மை தருவோர் சேபொலா தாக்க! 

யருமை சான்ற விருமை யழிப்பவர் 

12 பார்ப்பன பிறவெலாம் படைஇக் காக்கு 

மொருபொ என்றியொன் தமையா தாத 

னல்லன நன்மை யல்லன திமை 

நல்குசு லுள்ளன நண்ணுத லில்லன 

கண்ணா தாதலொடு தம்மழித் தற்கே 



ஆஃ 
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வஞ்சப் புல்லர் வனைந்த சூழ்ச்௫க் 

காளா யொருபொரு ளடிமைவடப் படுத்த 

லன்னவு£ ிறவு மாதற் 

றன்மையதறிந் தாயுநி தகுதி ல் லவ. 

(இ-ன்.) பார்ப்பன பிற எல்லாம் படைஇ காக்கும்--காணப்படுவனவும் காணப்படா 

தனவுமாகிய எல்லாவற்றையும் படைத்துக் காப்பாற்றிவருஇன் ற; 

| பார்ப்பன” என்பது கட்புலனறிவு மாத் இிரையினில்லாமல் ஐம்புலவறிவிற்கும் செல்லும், 

அனுமான முதலியவற்றான் அறியப்படுவனவற்றைப்*:பிற'” என்றகனாற் றழீஇக கொண்டார், 

இயங்குதிணையும் நிலைத்தஇணையும் ஆகிய உயிருடைப் பொருள்களும் உயிரிலாப் பொருள்களும் 

அடங்குவதற்கு ₹*எல்லாம்'” என் ஈர். ₹6படைஇ” என்றவிலேஏினுனே அழித்தலும் கொள்ளப் 

படும், அழிப்பில்லையேற் படைத்தலுங காத்தலும் இல்லையாய்விடுகலின். இசனானே அித்தற் 

ரொழிற்கு இறைமை கூறினாராயிற்து. “படைஇ' என அளபெடுத்ததும் இக்காரணத்தாற் 

போலும். அழித்சன் முதலாயின. அறியப்படாமையானும் அவற்றான் அடையப்பெறும் ஈன் 

'மையை உலகம் அறியமாட்டாது தமையாகக் கொள்வது வழக்காறாதலானும் ஏனையவற்றைத் 

தொகுத்துக் கூறினார் என்றலும் ஒன்று. 

ஒருவனது ஆடைமுதலியன இதைவுறுமாயின் அவற்றை யறவேகளைஈ் து பிறவற்றைக் 

கைக்கொள்ள சல்போல இறைவனும் நம்சிதைவுடல்களைச் களைச்து ஏற்றபெற்றிபாகப் பிறவுடல் 

களை அளித தவருதலாற் சாதலும் ஈன்மையேயாகும். இதனையும் ஒருவேள்வியென்று நூல் 
வல்லார் கூறுப, 

ஒரு பொருள் அன்றி ஒன்று அமையாது ஆதல்-- ஓப்பற்ற கடவுளது கட்டளையானே 

எல்லாச் செயல்களும் ஈடச்குமேயல்லாமற் பிறர்கட்டளையான் ஒருசெயலும் பொருந்தாதாத 

லானும்) 

அவனன்றி யோரணுவு மசையாது என்பது பெரியார் கூற்று, 

ஈல்லன ஈன்மை அல்லன இமை ஈல்குகல்--ஈல்லபயனைச் தரற்பாலனவாய காரியங்கள் 

ஒருவர்க்கு ஈல்ல இன்பத் தினையும் அ௮ர்கல்லன அல்லாசனவாய சகெட்டகாரியங்கள் இயதுன்பச் 

தனையும் கொடுத்துவருதலும்; 

ஈல்லனவாவன ரற்காட்டு நல்லொழுக்க நல்வாய்மை ஈல்வாழ்சக்கை ஈற்செய்கை யோ 

டைந்து காடு? என்பனவும் *:ஈன்முயற்டு ஈன்காவ் கடைப்பிடி நல்லோர்பாற் செல்கையுட 

'னெட்டனைத் தந்தத”? என் பனவுமாம். 

அல்லன வாவன கொலை, களவு கள், காமம், பொய், குறளை, கடுஞ்சொல், பயணில்சொல், 

வெஃகல், வெகுளல் முதலாயின. இவை இமை பயப்பனவாகும் என்றதைத் *இயவை திய 

'பயத்தலாற் றியவை இயினு மஞ்சப் படும்?” என்ற குறளிற் கண்டு கொள்க. 

உள்ளன ஈண்ணுதல் இல்லன் ஈண்ணாது ஆகசலொடு--உண்மையாக இிகழ்ச்சனவே 
அமைக்து. பயனைச் தருசலும் சிகழ்தல் இல்லாதனவற்றின் படன் வச்து பொருகச்தாதாதலும் 

என் ஐஇவர்றினோடு; 
இல்லன ஈண்ணாதாதல் என்றதனை ::என்பரிவ-செய்யாச வெய்தா வெனின்”? என்ற 

தனாற் கண்டுகொள்க, தாம் ஒருகாரியத்சைச் செய்யாவிடத் துச் செய்த தாகப்பிறர் கூறிற் றமக் 
கெள்னென இருத்தல் பெரும்பாலும் எவர்க்குஞ் சாலாசென்பது தோன்ற உள்ளன ஈண்ணுதல் 

என்றொழியாது இல்லன ஈண் ணுதாசல் என்று கூறினார். 



11 பது உலகியல் விளக்கம். 

[சம்மறித் சற்சே வஞ்சப் புல்லர் வனைக்த சூழ்ச்சிச் காளாய்] வஞ்சம் புல்லர் சம் அழித் 

தற்கே வனைரத சூழ்ச்சிக்கு ஆளாய் -வஞ்சனையைப் .பிறர்க்குச் செய்யும் கீழ்மக்கள் தம்மைச் 

கெடுத்தற்காகே அலங்கரித் தச் சொல்லும் உபாயக் செய்கைகளாக்கு ஆளா௫) 

ஒருவன த மேம்பாடு முதலியவற்றைக் கண்டு பொருனாகிய மற்றொருவன் அவன் முன் 

வர்து கின்னை வேற்றொருவன் என்றும் மதியாது இன்னவின்ன வசைகூறிஞனென்று அவண். 

வேட்கும்படி அலங்கரித் ஓச் கூறுமுசத்தாற் பகைமட்டிக் கெடுத்தல்போன்றது தம்மை அழித் 

தற்கு வனைந்சசூழ்ச்சியாகும். தம்மை அழித்சற்தே வனைக்க என்றசார்பால் வனைச்தது என்றது. 

கேடு பயப்பனவற்றை நன்மை பயப்பனவாகக் காட்டியதைச் குறிக்கும். அவர்தம் இன்சொல் 

இழுக்குச்சருமென்ப, 

ஒரு பொருள் அடிமை வடுப்படுச்சல்--(எல்லாவற்றையும் படைத்துக் காத்துவரும்) 

ஒப்பற்ற பதியாகிய கடவுளுக்கு காம் அடிமை என்ற முறைமையைப் பாழ்படுத்தலும்; 

அடிமை வடுப்படுத்தலாவ.த, கடவுள் செய்கைக்கு அளாகாமல் பிறர்செய்கைக்கு ஆளாகி 

௮டிமைப்பட்டு கற்றல். 

அன்னவும் பிறவும்-- அவை போன்றனவும் அவையல்லாத ஏனையவும்; 

அறிவு மயங்கல், அறர்தேய்தல், ஆயுட்குறைகல் என்றற் ரொடச்கத்தனவற்றை அன்னவும் 

என்றதூஉம் பொருட்கேடு, செய்கைச்கேடு, சமர்கேடு என்றற் ரொடக்கத்தனவற்றைப் பிறவும் 

என்ற தூஉம் குறிக்கும். ல் 

ஆதல் தன்மை அறிச்து ஆயுர் தகுஇ. இல்லவரே-ஆதலாகிய தன்மையை அறிக்து 

ஆராயுஈ் தகுதி இல்லாதவரே) 

அறிக்சென்றொழியாது ஆயும் என்று மிகுத்துக் கூறினமை தாம் இனப்பது அறிவின்மை 

என்பதை அறிச்துவைத்தும் மேன்மேலுஞ் சனகர் கோன்றும் என்பது போதரற் பொருட்டு: 

ஆயாதசவசே என்னாது ஆயுக்தகுதி யில்லவசே என்றமை அுவ்வாறாய்சதும் பயன்பெறுசல் அருமை 

யெனக் காட்டற் பொருட்டு. ஏகாரம் பிரிகிலை,. 

தம்மில் பிறரும் தம்வெறுப்பு அறியார் தாம் ஒருவரை வெருத்துக கூறு சல்போலப் 

பிறரும் அவ்வாறே தம்மையும் வெறுத்துக் கூறுவரொன்பதனை அறிய மாட்டாதவராய்) 

தம் வழி தழுவலர் என்றும்--தம்முடைய வழியைச் தழுவி ஈடந்தாரில்லையே எனச் : 

கருதியும்; 
கம் குறை சேசார்-- (பிறர் தமக்கு இன்ன குறை செய்தனரே யென்று) சம்மைச் குறை 

கேர்தலைச் தெளிய மாட்டாதவர்களாய்) 

பிறர் குறை செய்தனர் என்றும் -- ஏனையோர் தமக்குக் குறைகளைச் செய்கனே என்று. 

கருதியும்) 
உயர்வு அழித்து அல்லன உஞற்றினர் என்றும் -உயர்வுடையனவாய செயல்களை 

யெல்லாம் அழித் த அம்மட்டோடமையாமல் இழிச்சனவற்றையும் மேம்படச் செய்தார் என்று 3 

கருதியும்; 
உயாவுடையனவாவன இருமைக்கும் ஈன்மை பயப்பனவாய பெருமை யமைச்த செயல்கள், 

பழமை மறச்து புதுமை தழீஇ-(பண்டை.ச்சான்றோர் செய்துவர்ச) பழமையான 

காரியங்களை (மனத்தகச் தும் நினையாமல்) மறக் அபோய் (ஈமத சாலதேச வழக்க ஒழுக்கங்கட்குப் 
பொருந்தாத) புஅச்செயல்களைச் தழுவிக்கொண்டு) 

ஈமது தேசவழக்கையும் சமய வழக்கையும். அறவே ஒழித் துப் புறத்தே சவழக்கையும். 

புறச்சமய வழக்கையும் மேம்பாடு சரு௨னவாக்க் கைக்கொண்டு என்றபடி, 
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திழமை ஒரீஇ செடுக்கனர் என்றும் --(ஈமது தே ய.தீஇற்கும் வருணாச்ிரமச்திற்கும் 

சமயத்திழ்கும் பொருள் வயத தசேகஸ்தஇதி முதலாயவற்றிற்கும் ஏற்பச் சான்றோரால் நியமிக்கப் 

பெற்ற முறைமைகளை அனுசரித்து வருசலினானே கிகமும்) உரிமைகளைப் போக்கி (தாம் கெட்ட 

தோடுகில்லாமல் நம்மையுஞ் சார்க் த) கெடுச்கனரே என்று கருதஇஇயும்; 

நெருப்பு பொறிபடு சேரின் கிலை அ௮ற்ய-- நெருப்புப் பொறியான௫ தம்மேர் பட்ட. 

மாத் தரையிலே எவ்வாறு பதைப்பசோ அவ்வாறு மேற்கூறப்பட்டவைகளை அறிச்தமாச்திசையிலே 

கிலைமை யழிபட்டு) 

நிலைமையாவது தண்ணென்று அமைஇயாயிருக்கும் தன்மை. அதுகெடுசலாவது மனப் 

பொருமை நீங்கப்பெறுதல். 

இவரது புகைத்து தெறும் சடும் குரலராய்--(னமாகய வெம்மை தாங்கப் பெறுதவி 

னானே) கண் இவக்கப்பெற்று மனம் புழுங்கு வெகுளப்பட்டாரைக் கொல்லுனெ்ெற வலிப சத்த 

முடைய சொற்களைச் சொல்பவராய்; 

ஈதிவந்கனசண் ணிநண்டபோய்ச் கிசைகளெல்லாம்'' எனவும் ₹செழித்சன ளுரப்பினள் 
2] சிறுகண் டீயுக.. லிழிச்தனள் வைதனள் வெய்து யிர்த்தனள் '? எனவும் பிறரும் வெகுளியை 

ஊிளக்னெமை யநியற்பாற்று. 6 நண்முத்த மேற்றியாங்கு'' என்ற பாசுரத்தாற் கட்டியங்காரன் 

கோபமும் நன்குவிளக்கப்பட்ட த. **கறுப்புஞ் சிகப்பும் வெகுளிப் பொருள”? என்றதனாற் கண் 

சிவத்தலின் றன்மை ஈன்கறியப்படும், 

தெளிர்து மலர்ரக்து சொல் தேன் பிலிற்றி--(அமைதியாகவிருக்சலினானே) மகம் 

'தெளிச்து முகமலர்ச் து இன் சொல்லாகிய தேனைக் துளித் ஐ) 

என்றது யாவரோடும் மனவமைதியாக முகமலர்ச்சி கொண்டு இன்சொற் சொல்லுதலாம்: 

இதனானே சத்துவகுணமும் ௮சனிலைமையங் கூறப்பட்டன. 

மூழ்வு பூத்து அ௮மர்ச்ச மனம் நிலை கலகக- மஇழ்ச்சி மிகுர்து நிறைவுற்று த் தஇருக்தி 

யொடு பொருக்திய மன தஇன் கிலைமையைக் கெடுத்து) 

மன விலை கலக்குதலாவது உள்ளகச்களிப்பு, பொறுமை ஈகை மூதலாயினவற்றைத் 

தோன்ற விடாமல் மனோதுக்கம் பொறாமை உலோபம் முதலாயினவற்றைக் தோன்றும்படி 

செய்தல், ₹*ஈகையு முவகையுங் சொல்லுஞ் சனத்இிற்பகையு முளவோ பிற” என்றமை ஆராயக் 

தக்க து. 

நல்வேர் களைக்த--ஈற்செய்கைகளின் மூலத்தையும் பிடுஙகி அழித் த; 

ஏல்லாம்--லெகுண்டார்மாற் ரோன்றாக் கெடும்'” என்றாராதலின் ₹:நல்வேர் களைக்து”? 

என்றார். வேர் என்றமைக்கேற்பக் களைர்து என்று கூறினார். கண்மையைத் தருவாக்கு உவமை 

யொடு பொருத்தி விரித்துரைத் துக்கொள்க, ₹*திருகஇ.ய ஈல்லறச் செம்பொற் கற்பகம்!” எனப் 
. பெரியாரும் சருமத்தைக் தருவுக்குவமித்துரைச்தலைக் சண்டு கொள்க. (ஏகம் மூதற்கல்லி 

முளைத்தெழுக் தெண்ணில் கேள்வி-யாகம் முூதற்றிண் பணைபோக்கி யருக்தவத்தின்-சாகக் 
சழைத்தன் பரும்பித் தருமம் மலர்ஈ து-போகங் சகணியொன்று பழுத்தது போலுமன்நே'' எனப் 

பிறசான்ரோருங் கூறியவாறறிர்து கொள்க. 

சா வடுப்படுத்தி--(ஈன்மையமைர்த சொற்களைக் கூறி நயம்பெறு தற்காக அமைக்க) 

காவினை (ச் தீமை அமைக்க சொற்களைக் கூறித் திமைபெறுதற்குக் காாணமாடய) குற்றத் 

திடத்சே பொருத்தி) 

ஒருமுறை வைதவன் பின்னர் ஈன்மைகூறினும் அ௮ர்ஈன்மையுக் தீமையாகும் என்பது 

போதா :நாவடுப்படுத்தி” என்றார் என்றலும் ஒன்ற, *தியினாற் சுட்டபு ஸஹுள்ளாறு 

காறாதே-நாவினாற் சுட்ட வடு'' என்னுமிதனை ஏற்ப விரித்துரைத் துச் கொள்க. 

தம்மை அழிச்து--சம்மை (ப் பெருமை முதலாயினவற்றை அடையாமல்) ஒழிச் த; 
.. 
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கோபமே பிறவியைக் கொடுக்குங் கொள்கையாம்-கோபமே யறிவிணைக் குறைக்குங் ் 

குட்டகசோய்_கோபமே தாயையும் கொல்லும் திண்படை-கோபமே தவத்இனைக் குலைக்கும் : 
் பேயோ? எனலம், கோபக்கார கெளசிசன் றவச்சைச் கொட்டினை-கோபத்தா னகுடனுங் வும், த்தாற் றவச்தை டினா த்த 

கோல மாற்றினான்-கோபத்தா விர்தஇரன் குலிசம் போக்இனான்-கோபக்சா விறர்தவ௨ர் கோடி 

கோடியே'', எனவும், சனமென்னுஞ் சேர்க்காரைக் கொல்லி யினமென்னு-மேமப் புணையைச் 
ஏ) 

சுடும்'' எனவும் வருவனவற்றை விரிதச்துரைத்துக் கொள்க, 

சமர் சார்பு அகற்றி-- தம்மவர்சளாதிய சுற்றத்தார் சார்பினை நீக்கி. 

9 மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டுந் தீய-பிறத்த ல தனால் வரும்" என்னுங் குறள் ' 
ஈண்டாராயத்தக்கது, தமரையே தெனம் அகற்று மாயித் பிறரை அகற்றுவது சொல்லவும் 

வேண்டா. 

செம்மை தருவோர் சேர்பு ஒல்லாது ஆக தமக்கு ஈன்மையைப் புரிவோர்தம் 

சேர்க்கையைப் பொருந்சாமற் செய்வித்து; 

செம்மை தருவோராவார் சல்வி, பொருள், ஞானம், வீடு என்றற்றொடச்சத் இதனைச் 5௬ 

பவர்; எனவே நூலாசிரியர், செல்வராஇய எசமானர், ஞானாசாரியர், இறைவனார் என்றற்றொடக் 

கச்தினர் என்பது பெற்றாம். இவர் சார்பில்லையாயின் ஒன்றும் இல்லையாய்விடும். ஆதவிற் 

பிறரும் (வெல்வது வேண்டின் வெகுளிவிடல்'” என்றும், செறிதீ கெஞ்சத்துச் செனீடி. 

ஜோரும்-சேரா வறச்தச் சரிலோரும் * ** % சேரார் நின்னிழல்'* என்றும் இவ்வாே 

அருமை சான்ற இருமை அ௮.றிப்பவர்-- அருமை நிறைர்த இருமைப் பயன்களையும் எய் 

சாமல் இழந்து வரு துவோர்களாவர்; 

சமது எண்ணப்படியே எல்லாச் செயல்களையும் ஈடச்ச வேண்டியவர் ௮வ்வெண்ணத் 

_ இற்குக் குறைகேர்ர்தவழி/த் தண்ணிய குணத்தோடு ஆராய்க்து முடித்தல் வேண்டும். அவ்வாறு 

முடிப்பவர் முணியாதார் முன்னிய செய்யுர் இரு? என்றபடி நினைத்த எல்லாவற்றையும் 

அடையப் பெறுவர். தமது அவாவானத சுடைப்பட்டபோது அடைபட்ட ஒடு புனல் பொங்இ 

நுரைச்துப் பாய்வதுபோலச் சத் துவகுணங்கெட்டுச் கோபாயேசர்களாவரேல் அவர்க்கு இருமை 

யிலும் துன்பமே வாய்க்கும் என்பது போதர **அருமை சான்ற விருமை யழிப்பஉர்'' என்றார். 

(20) செய்வன மறந்து சிறுதொழில் புரிவோர்க் 

குய்வழி மிதுவென வுற்ற துரைத்தல். 

அஞ்சிறைக் தும்பியு மருநூற் சிலம்பியும் 

பைஞ்சிறைப் பறவையும் பற்பல வாக 

நினைத்தற் கரியவாம் புனமனை புரிகுந 

பிணியிடைப் பட்டில பிறரிடங் கற்றில 

ற தச்சனை வேண்டில தளர்வுற ளொழிக்கல 

மெயச்சும் பொன்பூண் விழைந்துல வாற்ருப் 

பச்சுயிர்க் கிளைகளைப் பரிவுகீ.இக் காக்கு 

யார்கொ. லிவற்றிற் கரற்ற லள்இயினர் 

_ இவற்றால்; 9 

றே கூறினா. 
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10 தம்மைப் புரப்பதூஉம் தமரைப் புாப்பதூஉ 

மிம்பர் ஞாலக் இணையுயிர்க் கியற்கை 

யவவெலா மாற்றற் கருங்கலை பயின்றுஞ் 

செவ்வ ஸனாப்ந்துஞ் இறப்பு ஈமர்க 

ளவற்றினு மெளிஃயா சாவது மறிகில 

]1த செல்லா வுயிர்க்கு மியலா வெவ?வனக் 

கல்லாது விவதாஉ௱ கருதில சென்னே 

நில்லா இடி. சுவர் தேருமிபாக் கைக்கு 

வல்லான் புனைந்த சித்திரம் வாய்ப்பப் 

பல்லாறி மூனும் பயனறறுச் 

20 செல்லா நிற்குகர் செய்வன மறந்தே, 

(௫-ள்.) ௮ம் சிறை தும்பியும்-- அழிய சிறகுகளையுடைய வண்டுகளும்) 

தன்றொழினிமித்தம் பறந்துசேறற் குபகாரப்படும் தலைமைபற்றி **அஞ்சிறைத் தம்பி” 
என்றார். பைஞ்சிறைப் பறைவை என்றதும் ௮துவே. உய்த்து நோச்ிற் சலம்பிச்கும் இஃ 

தொக்கும். 

| அரும் நால் இலெம்பியும்--(பிறரால் நாற்றற் சமையாத) அரிய நூல் நூற்கும் சிலர்இப் 

, பூச்சிகளும்; 

பைம் சிறை பறவையும்--ப௫ய சிறகுகளையுடைய பறவைகளும்) 

பல் பல ஆக-பலப்பலவகைகளாச; 

நினைததற்கு ௮ரியமாம் புனை மனை புரிகு- (கண்டோரும்) மனத்தினாற் சங்கற்பித்தற் 

கரிய விசித்திர அலஙல்காரம்பொருக்திய இருக்கைகளை (ச் தத்தமக்கு வேண்டியவாறு) செய்த 
' கொள்ளுகனெறன; 

| ந பிணி இடை பட்டில- (அவ்விருக்கைகளை விடாமுயற்ட கொண்டு செய்வதினால்) கோய் 

வாய்ப்பட்டி ல; 

பிறர் இடம் கற்றில- (அவற்றைச் செய்யுமுறையைப்) பிறரிடம் வினவிப் பயின்றில; 

சச்சனை வேண்டில- (அவற்றைத் தமக்குச் செய் தூதருமாறு) தச்சனை இரந்து கேட்டில; 

தளர்வு உற்று ஒழிச்தில--( அவற்றைச் செய்யுங்காற்) சோர்வடைந்து (தாம் மேற் கொண்ட 
தொழிலை) விட்டுக் தவிர்க்தில; 

மெய்ச்சும் பொன் பூண் விழைச்தில- வியக்கத்தக்க பொன்னையும் ஆபரணங்களையும் 
' விரும்பிற்றில; 

ஆற்றா பச்சு உயிர் களைகளை பரிவு உ££இ காக்கு (அம்மட்டோ) வன்மையில்லாத 
' (தங்கள்) இளமுயிர்ச்சுற்றங்களையும் சேயங்கொண்டு பேணா கிற்டின்றன; 

பச்சுயிர்-.௮ழ௫யே உயிருமாம். 

| யார்கொல் இவற்றிற்கு ஆற்றல் ௮அளீஇயினர் - இவ்வியல்பிற்றாய பலவுஞ் செய்தற் சேற்ற 
திறமையை இவைகட்கு வழம்இயவர் யாவர்? 

சொல். அசைநிலை. 
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இச்ூற்றுயிர்கட்கு இவ்வாறாய ஆற்றலை அளித்தவர் யாவரென்று வியப்புச்சுவை தோன்ற 

பந  அளீஇயினா்”' என்றளபெடுத்தது. இவ்வாறே :ைஇயினர்'” எனப்பண்டைச்சான்் றோர் | 

நூலுள்ளும், **இரீ இயினன்' ' எனப் பிற்காலசத்தார் நூலுள்ளும் வந்தமை காண்க. 

இவற்றால்-- இன்ன தன்மைகளால்; ( நுணுகி ஆராயமிடத் த) 

தம்மை புரப்பதூஉம் தமரை புரப்பநூஉம்-- தம்மைக் காத்தலும் தமது சுற்றத்தாரைக் 

சாத்சலும்; (கடப்பாடாகக் சொண்டு வேண்டிய வாயில்களை முடித்துச்கோடல்;) 

இம்பர் ஞாலத்து இணை உயிர்க்கு இயற்கை இந்தப் பூவுலகத்தின்சண்ணே பொருந்த 

யுள்ள எல்லாச்வேராசிகளுக்கும் இயல்பாயகுணமாம்; 

அவ் எலாம் ஆற்றற்கு அரும் கலை பயின்றும் செவ்வன் ஆய்ச் தும் சிறப்பு உ௫ ஈமர்கள் - 

(ஆனால்) ஈம்மவராகிய மணிதசோ அவற்றையெல்லாம் (இயற்கை அறிவானன் றிச் செயற்கை அறி 

கொண்டு மேம்பாடுறச்) செய்தற்பொருட்டு அரிய நூல்களை (உளங்கொளப் பலகால்) பயின்றும் 

(அப்பயிந்சியைச் துணையாகக்கொண்டு பலவாற்றால்) ஈன்காராயர்து சிறப்புற அமைத்துச் 

கொள்ளும் வன்மையின்மையால்; 

அவற்றினும் எளியோர் ஆவதும் அறிகிலர் -- ௮ச்சீவராசியினுங் கடையராதலையும் அறிச் 

இலர்; 
எல்லா உயிர்க்கும் இயலா எல் என கல்லாது வீவதாஉம் கருஇலர்-- எல்லாவுயிர்களானும் 

செய்துகோடற்கரியன யாவை என்று ஆராய்ச்தறியாது (தாம் வாளா) இறச்துபடுதலையுஞ் இந்தி . 

இலர்: 

என்னே ஈதென்னவியப்பு; 

நில்லாது இடி சுவர் நேரும் யாச்சைக்கு--கிற்றலாற்றாது (௮அண்மைச்சண்) இடிர் துவீழ்ச் 

சழியுஞ் சுவர்போல (நிலையற்ற) உடலிற்கு; 

வல்லான் புனைந்த சத்திரம் வாய்ப்ப-கைவல் வினைஞன் வனப்புறச் தீட்டிய திச்இரச் 

செய்கை (பயனற்றொழிசல் ) போல) | 

பல் ஆற்றானும் பயன் அற்று (செய்யும் அலங்கா சமெல்லாம்) எவ்வழியானும் பயன்றரா 

தனவாக) 

பல்லாற்றானும்-பலவழியானும் என்று பொருள்கொள்ளின் சில்லாற்றாற் பயனுண்டு... 

கொல்லோ என்னும் மலைவு தோன்றுமாதலின் எவ்வழியானும் பயன்றராகெனக் கொள்ளலே 

பொருந்தும். 

[செல்லா நிற்குசர் செய்வன மறர்சே] செய்வன மறர்ேே செல்லா திற்குகர் (தப்பாது 

பயன் நரலிற்) செய்யவேண்டுவன வற்றைச் (செய்யாத) மறந்து (வாணாளைவீணே) கழியவிட்டு 

நிற்பர்; 

செயற்கரிய செய்வர் பெரியோர்'” என்றபடி மக்கள் இறைவனடியைச் சார்தற்கேற்ற 

சாசனங்களைப் பயின்று தழுவி யொமுகலே செயற்கருஞ்செய்சையாம், அதனை ஒழிச்து 

சம்மைப் புரப்பதூஉம் தமரைப் புரப்பதூஉம் ஆ௫ய தொழில்வயிற் புலனைச் செலுச்இப் பொழு 

இனைப்போக்இன் அச்தொழில்படைத்த அஃறிணைப் பிராணிகளினும் அவர் உயர்ச்தவராகார் 

என்பதாம், இதுகருஇியன்றே ₹*கற்றகனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவ-னந்றா டொழா 

பெனின்! என்று இருக்குறளிற் கூறப்பட்டது. 

சககவாவை தமை கயமாமுகறரு படட ட வணமல்வுளாம சரம 
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(21) பணனிழி புரைத்துத் அதுணிபுமேம் படுத்தல், 

1] வாம் புணே புவிவாம் பணமே 

கவிக் வார்கள் சார்பில் பணடூன 

ஈல்லரசை மா.இ ஈல்லன வுஷற்றியும் 

புல்லசை மரீடுப் புல்லிப வுஷற்றியும் 

(அட போற்றாது சமரைப் போற்றியும் பகைஞஷரை 

யாற்றாத் தமோ டவர்வே சழித் தங் 

கூலங் காக்கும் கொள்கைஞுற் ஜெொர.இ 

ஞாலங் காக்கு நலத்தினை மான 

மெப்க்கொண்டு ஈடிச்கலின் பேன்மையில் லவாமுண் 

10 பொய்க்கொண்டு மபக்கிடம் பொழுது போக்குடு 

யினை யை யென்னினு நின்விழை வான 

தமக்கு மிகுர்கன பிறர்க்குத் தந்.தூம் 

பிறரிடை வேண்டுவ பெற்றும் பிறங்குகர் 

பொல்லாம் பலரும் புவிக்கடிமை யாகிப் 

12 பல்லாற் மூனும் பயன்பெற மு. பன, 

கெந்திவரு பெருவேர் நிலலூமழ்க் குரே 

பிண்ட கெல்லிற் பெருமைகெபள் பித்தர் 

கொண்டகெல் லெவர்க்கும் கொடுத்துமகிழ் குகசே 

வேண்டிய வெல்லாம் வேற்றுகாட் டவர்க்கு 

20 மீண்டிய வவகைகொண் டியைக்கதீ. கன்தன 

ரினிரின் மபக்கிற் கிசைகிலர் குமஃபா 

லெனைய வயிரையு மெண்ணிக் காவொரீஇக் 

கனிவுபெர கெஞ்சிற் காத்துத் 

கனிகிலை பெறிஇயர் தவமுபல் குநசே 

வகிக், 

(௫-ள்.) புவி வாழ் பணனே புலி வாழ் பணனே-நிலவுலக்த்தாரோடு வாழ்ற 

பணமே, நகிலவுலகச்தாசோடு வாழ்கின்ற பணமே; 

தவம் கேர்வார் சம் சார்பு இல் பணனே--( இவ்வுலகத்தாருள்ளாம் மறமையாகய 

௮வ்வுலக வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாச) தவத் இனை (ஈண்டிருச்சே) செய்கன்றவர்களுடைய 

யற்று இல்லாச பணமே; | 

ப இக்கிலவுலகத்தார்க்குப் பணமும் அவ்வுலகக்தார்க்கு அருளும் இன்றியமையாகன என்பது 

₹:அருளிலார்க் கள்வுலகம்'? *%%%%%7? ஏன்ற இருக்குறளாற் பெறப்படும், அல்வுலக வாழ்வைம் 

பெறுதற்குரியனவற்றை இவ்வுலகத்சே முபன்று பெறவேண்டுதலின்;, அவ்வுலக வாழ்க்கைக்குரி.ப 

அருளினைப் பெறுதற்கு இவ்வுலக வாழ்க்கைக்கு இன்றிபமையாத பணமே காரணமாகுமென்று 

'கேர்தலை நீச்குதற்பொருட்டுச் ;தவநேர் வார்தஞ் சார்பில் பணனே”? என்முர். 

சார்பு-துணையுமாம், 

தவரேர்வார்க்குப் பணமின்றியே எல்லாம் இனிது ஈடைபெறம் என்பது இப்பாட்டானலும் 

பிறவாற்றானும் பெறப்படும், 



113 உலகியல் விளக்கம். 

ஈல்லரை மரீஇ. சல்லன உஞற்றியும்--ஈற்குண கற்செய்கை யுடையாரைப் பொருக்இ 
கன்மை பயப்பனவாகிய சாரியங்களைச் செய்தும்; 

ஈல்லரை மரீஇ நல்லன உஞற்றுசலாவஅ கால தேச வர்ச்சமானத்இிற் கேற்றவண்ணம் 

சன்மை பயப்பனவற்றை அறிந்து செய்தற்குரியார்க்குக் கறாவியாகல், 

புல்லரை மரீஇ புல்லிய உளஞற்றியும்-- அற்ப குணஞ்செய்கையுடையாரைப் பொருக்£இத் 
தஇயனவற்றைப் பயக்க ற இழிவான காரியங்களைச் செய்தும்; 

புல்லராவார் கற்ரோர் முசலாய பெரியோரைப் போந்றாது வருத்தியும் பரத்தையர் 
மூதலாய இழிக்தோரை வருத்சாது போற்றியும் நிற்பவர். புல்லிய உஞற்றலாவது அப்புல்வி 
யமைச் சார்ச்து அவர்தம் முயற்சி ஈடேறச் கருவியாஇ நிற்றல். 

| போற்றாது சமரைப் போற்றியும் பகைஞரை] தமசை போற்றாது பகைஞரசை போற்றியும். 
- (பிறர் கெடுக்காமற் றம்மைக் காத்தற்குரிய சுற்றத்தவரைப் போற்று தலே பெரும்பயனாகவும் 
அவ்வாமு செய்யாமர்) சுற்றத்சவரைச் காப்பாற்முமலும் ( 2பாற்றுவதனாற் நமக்கு ௮ழிவினைப் 
புரியும் பகைவரைப் போற்றாதுவிடலே பெரும்பயனாசவும் அவ்வாறு செய்யாமற்) பகைவரைக் 
காப்பாற்றியம்; 

ஒரு மூடை செல் ஐந்து பொன் விலையாக விற்கும்போது பத் தப்பொன் கொடுத்து 
அதனைச் கோடற்கு ஒருப்படுவான் னது பகைஞன் எனினும் அவனுக்குச் கொடுத்தற்கும், ' 
உள்ள விலைப்படிக்குர் தமருக்குச் கொடாது விடுத சற்கும் உலகம் உடம்பாடுற்றுப் பீடுகெடுவது 
பணவாசையானே என்பது போதரப் “போற்றாத சமரைப் போற்றியும் பகைஞரை'” என்றார். 

ஆற்றா சமா ஓடு அவர் வேர் அழித்தும்-- தம்மை இன்றி ஆற்றாத சுற்றத்தாரோடு அவர் 
தம் இருமைச்குங் காரணமாூய வாழ்விளையும் நாசமாகஇயும்; 

தம்மிடத் சமைந்துள்ள பொருள்களைப் பகைவர் கைக்கொண்டுவிடிற் ராமர் தமரும் 
வறிஞராகி மெலியப் பகைவர் வலியாராடஇத் தம்மையுச் தமரையுங் கொல்வராதலின் ₹*அற்றாத் 
தமோ டவர்வே ரழித்தும்'” என்றார். வேரழித்தல் அடிகெடுச்தலுமாம், 

மெய் கொண்டு ஈடித்தலின்-- (8ீயே எல்லாச் வராகெளையும் காப்பாற்றிவருதல்) மெய் 
யென நடித்துக் காட்டுங் காரணத்தால்; 

மேன்மை இல் அவர் மேன் (இட்ப அட்பமாய் உண்மைப்பகுதியை ஆசாய்ந்தறியும் 
விவேகமாகிய) பெருமை இல்லாதவரிடத்தில்; 

கூலம் காக்கும் கொள்கை முற்று ஓரீஇ- (2வரா௫ிகளைக்) கூலம் மேசலியனவே சாப் 
பாற்றும் என்ற கொள்கையை அறவே களைக்து; 

நாலம் காக்கும் ஈலத்தினை மான--உலகத்இினைக் காப்பாற்றி வருன்றத ஈன்மைப்பொ 
ருளை ஒப்ப, | 

பொய் கொண்டு மயக்டியும்-பொய்மையைச்சொண்டு (மய்மையைப் பிறழ்த்தி) மயங் 
கச் செய் தம்) 

பொழுது போக்குஇி- (கிடைத்தற்கரிய) பொழுஇனை (வீணே) செலவழிக்இன்ரூய்; 
உலகத்தாரின் உணவிற்குரியன கூலமும் பிறவுமாயிருப்பவும் ஒருபொழு ஆம் ஒன் றற்கும் 

உபயோகப்படாத பணத்தினை வேட்டுப்பெற்றுத் தம்மிடச்துப்பொருள்களை ச் தமர்க்குச் கொடா 
மற் பிறாகீருச் சொடுக்க மனந்துணிதல் இயற்கை என்பதும், உலகச்திற்கு உதவிசெய்கலே 
தமக்கு உகவிக்கோடலாகும் என்று கருதும் பேரறிவாளிகளைப் பணம் என்னுந் தூஇனை 
விடுத்து மயக்கி உசவிசெய்யும்வண்ணம் தாண்டுசல் வேண்டாம் அவர்தாமே செய்வர் என் 
பதம், இழிந்தாரையே பணத்தினை விடுத்து மயச்சிச் சாரியங்கோடல் வேண்டும் என்பதுச் 
தோன்றக் *(கஉலங் காக்குங் கொள்கையுற் ரொரீஇ-ஞாலங் காச்கு நலத்தினே மான- மெய்க் 
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? என்று கூறப்பட்ட, 

। இவ்வாறு மயக்குதல் காலக்கழிவேயன் றிப் பிறலவாய்ப்பு இலலை என்பது தோன்றப் (பொழுது 

போசக்குஇ?? என் ரர். 

கூலம்-ரென்முசலிய பண்டங்கள். பால் வேராக வெண்வகைப்பட்ட கூலங் குவைஇய 

கூலமறுகும்?? என்பதனனைம், (எனை வசை யுணவின் செய்தியும்?? என்பதனானும் கூலம் எண் 

வகைப்படுமென்று தெளிக. அவையாவன பயறும் உழுந்துங் கடுகுங் கடலையும் எள்ளுப் 

கொள்ளும் அவரையுந் அவரையுமாம்??, ரெல்லு, புல்லு, வரகு, இனை, சாமை, இறுங்கு, 

தோரை மூங்கனெல் என்னும் இவையெனவு!3 கூறுப, இவற்றோடு எள்ள, கொள்ளு, பயறு, 

உழுந்து, அவரை, கடலை, துவரை, மொச்சை என்னும் இவற்றையுஞ் சேர்த்துக் கூலம் பதினா 
9) 

றென்பர் கூச்அுநூலாடிரியர். பதினெண் கூலழு முழவர்க்கு மிகுக?? என்றார் மதிவாண 

நாடகச் தமிழ் நூலார் ஆகலிற் பலசரச் கென்பாருமுளர். 

கூலம் உலகத்தினைக் காத் துவருகொள்கை பிரத்தியக்கமாயிருப்பவும் அதனை மறந்துவிடு 

இன்றனரே என்பது தோன்ற ஒருவி என்பது **ஓரீஇ?? என்றளபெடுத்தது. இவவாே 

“நல்லரை மரீஇ??, “புல்லை மரீஇ? என்பனவற்றையும் முன்னும் பின்னும் கூறாதொழிரந்சன 

வற்றையும் உய்தி துணர்ந்தறிக. 

இனையை எனினும் - இச்தகைய மாறுபாட்டை உடையை என்றாலும்) 

நின்விமைவானே- (நின்னை மேன்மேலும் எட்டிப் படைச்துக்கோடல் வேண்டும் 

என்று) நின்மேல்வைத்த அவாவினானே; 

நின்விழைவென்றஅ அறத்தினும் இன்பத்தினும் மேம்பட்டது பொருள் எனப் பிறழ 

. வுணர்ந்து அகனை மேன்மேலும் ஈட்டவேண்டுமெனப் பொறுமையிழச் அ மேற்சேறல், 

தமக்கு மிகுந்தன - (தங்கள் குடும்பச் செலவிற்கும் மருங்கமைவார்க்கும் வேண்டாசன 

வாய்ச்) சம்மிடச்அு மிகுந்திருப்பனவற்றை; 

பிறர்க்கு தந் தம் வேண்டிய பிறாக்குக் கொடுத்தும்) 

பிறர் இடை வேண்டுவ பெற்றும் - பிறரிடத்திலே (மிகுந்திருப்பனவற்றுள்) தமக்கு 

வேண்டியவற்றைப் பெற்றும்); ப் 

பிறங்குகர்- ஒளிமிகுந்து வாழ்கின் றனர்; 

சனக்றாம் மருங்கமைவார்க்கும் வேண்டாப்பொருளை வேண்டிய ஒருவற் களித்தற்கும், 

தனக்கு வேண்டிய பொருளைப்படைத்த பிறன்றனக்கு வேண்டிய பொருள் தன்னிடத்தில்லை 

யாயின் அதனைப் பெறுதற்கும் பணம் கருவியாகும். இசனுட் பண்டமாற்றால் நேரும் இன்பங் 

கள் இவை எனவும், அவற்றை நீக்குதற்குப் பணம் கருவியாகும் எனவுங் கூறப்பட்டன. பண்ட 

மாற்றுவான் பலர் கூடினும் அச்கூடினார்க்குப் பயன் வாய்க்காது போதலும் பிறவும் உய்த துணர்ந் 

அகொள்ச. இனி காடிடையிட்டும், கடலிடையிட்டும், பிறவிடையிட்டும் பெரிதாக வாணிபஞ் 

செய்தற்குப் பணமே கருவியாகும் என்க. பொன்னிடக்தும் மணியிடத்தும் வைத்திருக்கும் 

. ஆசை காரணமாகவன்ழேே ஒருவ ர்க்கொருவர் அடிமைப்பட்டி ருத்தல் ழேதலியன கண்கூடு, 

பொல்லா பலரும் குற்றம் பொருந்திய பலரும்; 

புவிக்கு அடிமை ஆக - பூவுலகத்துச் 2வராசிகளுக்கு அடிமைப்பட்டு) 

[பல்லாற் ரானும் பயன்பெற முயன்று] 

. பயன்பெற - அச்வேரசிகள் எல்லாம் பயனை அடையும்படி) 

பல் ஆற்றானும் மூயன்று - பலவழியாகி நிற்குக் தொழிற்றுறைகளிலே முயலுதலைச் 

செய்து); , 

.... கெற்றி வரு பெரு வேர்--செற்றியினின்றும் வழிக்துவருகின் ற பெரிய வேர்வையை) 

நிலன் ஊழ்க்குகர் நிலத்திலே பெருகும்படி சொரிகின்றார்கள்; 



1]4 உல$யல் விளக்கம். 

சோறு, கூைந முர்தலாய பலவற்ை ஐயும் விற்பவர் உலகத்தார்கி குதி தம்மாலியன் ற உதவி | 

புரிபவராவர், அன்னராயிணாம் அவர்பிறர்கீ்கு ஈலஞ்செய்யுக் தஞ்செயலை அறியாராய்ப் பணங் 

கருதியே செய்தலிற் (பொல்லாப் பலர?” எனப்பட்டார். 

பண்டமாற்றும் தனபத்தையும் சாமானியர்தம் சோம்பலையும் போக்குதற்குக் கருவியாகிய 

பணச்தைப் பெற்றுக்கொண்டு கூலழுதலியவற்றைக் கொடுத்தல் அத்தொழில்வளாச்சிக்கே 

என்றுணர்ந்து வாணிபஞ் செய்வோரே போறிவாஸிகள் என்ப்படுவர், 

உண்மையிலே உபகாரஞ் செய்தற்கு விருப்பிலாசாரும் பொருளாசையானே தமக்கு 

வேண்டியவற்றிற்க மிகுதிப்பட மூயல்வர் என்பதும் பிறவும் கூறப்பட்டன, 

மிடியர்) மடியர், கொடியர், சின த்தினர், வெறுப்பினர் முதலாய பலரா ம் ௦ பொருள்வேட்கை 

யானே தமச்சமைந்த பொல்லாங்கு நீங்கப்பெற்று உலகுச்சடியசாகி நெற்றிவருபெருவேர் 

நிலத்திற் பெருச்குவர் எனப் பொருள் கூறுவாருமுளர். 

பிண்டம் நெல்லில் பெருமை கொள் பித்தர்- (௪௦௮ குடும்பத்திற்கு வேண்டிய உணவின் 

வகைக்கும் ஏனைப்பொருள் வகைக்கும் செலவழித்த பகுதி போகவும் எஞ்சிய) கெற்கு வியல்களைப் 

பெருமையாகக்கொண்ட பைத்தியகார) 

சொண்ட நெல் எவர்க்கும் கொடுத்து ம௫ழ்குகர்- தாம் வைத்திருக்கும் நற்கு வியல்களை 

எவர்வர்அ கேட்பினும் அவர்க்கெல்லாம் கொடுத்து மகிழ்ச்சியடைகின் றனர்; | 

அளவிற்கு மிகுதியாக உண்ணவுமொண்ணாது, ஆண்டாண்டுதோறும் நெல்வாவே மிகப் 

பெருக்கமடைகின் ற. பணத்தையோ உண்ணுதலுஞ் சாலாது., இவ்வாறாகவும் தேசம், 

பாஷை, சமயம்ஆதியன முன்னே ற்றமடையும்வண்ணம் பணத்தை உபகரிச்காமல் பொருணசை 

யால் அலைப்புண்டு பிறவழியிற் கொடுப்பவராகலிற் பிச்சரெனப்பட்டார். தமக்கு மிகுந்தன 

பிறர்க்குத் தந் தம்?” என்ற பகுதிக்கும் இதற்குமூள்ள வேறுபாடு கண்டுகொள்க, ஈண்டு நெல். 

லென்று சிறப்பித்துக் கூறினமை இன்றியமையாமை கருதி என்க, 

நாட்டினை ஈல்வழிப்படுச் ஞ் சார்பினாக்கும், காட்டில் நல்வழிப்படுஞ் சார்பினர்ககும் : 

உணவு மூதலாயவ௰்றைப் பெறும்பொருட்டு உபகரிதலே பிண்டரெல்லிம் பெருமையாளர்தஞ் 

செய்கையாயிருப்பவம் அவர்செய்கை மாறுபடுமாயின் அவரிடத்தமைக்துள்ள பொருள்களைப். 

பணமூலமாக உலகத்தார் கவர்ந்து வருஇன் தனர் என்பது கூறப்பட்டது. அன் ஜியம் அ வகிதி 

"பட்ட பணத்தினையும், பிறவற்றையும் உறுஇச்€ட்டு முதலியவற்றால் ௨ உலகத்தார் பெற்று வாழ் - 

சின்றனர் எனவும் அறிந்துகொள்க. வேலைகாரராகவும், கியாயாதிபதி மூதலிய அஇகாரிகளாக 

வும் அறிவாளிகள் தங்கள் செயலை அவர். செயலாகக் காட்டி அவரிடத்துப் பொருள்கவை தேற்றுங் | 

கொள்கின்றனர் என்பதும் ஆராயற்பாலன். பெரும்பொருள் படைத்த புல்லர்க்குப் பண்வாசை 

இல்லையாயின் பிறர்க்கொடாது வீணே யழிவர் என்க. 

வேறு நாடு அவர்க்கும் -புறகாட்டின்சண் வாழ்வுடையராய்த் தம் காட்டினை அஸடந்த 

வர்க்கும்) 

வேண்டிய எல்லாம் -அன்னோர் விரும்பியபொருள் எல்லாவற்றையும்; 

ஈண்டிய உவகை கொண்டு- (அவர்ச்சளித்தலிற்) செறிக்ச மகிழ்ச்சிகொடு; 

இயைக்து ஈ௫ன்றனர்-மனம் ஒன்றுபட்டு கொடுக்சன் றனர்; 

இயைந்து ஈதலாவது வேண்டுவோர் நிலையிலே வேண்டப் படுவோர் நின்றறிந்து அவர் 

வேட்கையைச் நதீர்த்தலே தம டேட்கையைத் தீர்த்துக் கொள்வதுபோலக் கருதி உபகரித்தல்: 

இனி கின் மயச்சிற்கு இசைகலர்- இப்பால் நின்னாற் கொடுபடும் மயக்கத்திற்குப் பொருட. 

தூதவர்) (யாவரேவெனில்?) 

எனைய உயிரையும் தம போல் எண்ணம் - (உயர்வு, தாழ்வு, விருப்ட, வெறுப்பு, ஈன்மை, 

தீமை, முதலாயவற்றானே பலதஇிறப்படும்) எல்லாச் 2வசாசிகளையும் தம்மைப் போலச் ௧௬௫) 

கரவு ஒரீஇ- (உள்ளொன்று வைத்துப் புறம்பொனறு காட்டும் புல்லிய முணமாகய). 

வஞ்சத்தினின்றும் நீங்கி) 
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கனிவ பெறு நெஞ்சில் காத்து - அருண்ணாஇர்ச்சியைப் பெற்ற ரெஞ்சினானே காப்பாற்று 

தலைச் செய் து 

சனி நிலை பெநீஇயர் தவம் முயல்குஈர் -ஒப்பற்ற சாந்த நிலையைப்பெறும் பொருட்டுத் 

தவத்தினை மூயல்கின் ற பெரியோமாவர் 

சமக்சென வாழாப் மிமர்க்ஞுரியாளராய பெரியோர் தூல்செய்தலும் ஈல்லறகெறியைச் 

பக்கத்துத் யாதொன் நின்சண்ணும் விருப்பு வெருப்பு வைக்காதிருத்தலும் உற்றகோய் 

கோன் றலும் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமையும் பிறபல ஈவ்லொழுக்கமு முடையோராதலின் அவர் 

் பொருளாசைச்காக ஒன் நனையுஞ் செய்யார் என்பதும், . பணம் பொல்லாதாசை வஞ்சித்து 

உலகத்தை நிலைபெறச் செய்தற்குச் காரணமாக நிற்றலிற் ராமே உலகுக் இயல்பாக உதவிசெய்து 

வருந் திறலாளர் பணத்தினை வெறுப்பர் என்பதும் பிறவும் இசனுட் கூறப்பட்டன. 

செயர்கரிய செய்துவரும் பெரியோரை எவரும் போற்றத் அணிந்து முன் வருவர் ௮ சவின் 

முன்னர்த் **தவகேர் வார்கள் சார்பில் பணனே?? எனக்கூ.தினார், 

(82) ஐந்தன் புலத்தை யகற்றித் நாய. 
சிந்தைய ராதல் செவ்வியோர் தொழிலெனல். 

7 லமை யியற்கை அநுவல்சால் இறப்பிற் 

பால்வகை யறிக்த பல்லோர் பழிச்சு 

நூண்மாண் வினை பூ 0ணொக்குடை மனை நன் 

இயற்றினே னதகனிடை யிரீஇ யொருவனைம் 

5 போற்ரு தொறுக்கும் புலைகன் போல 

யாக்கைக் கினிய யானையும் போற்றி 

பின்னுயிக் கூறுகி யென்னும் போற்றுர் 

காக்கை முதல கம்மினக் கவினுக் 

குவத்தலி னாங்குவக் தபற்கு௮ு மெழித்கு 
10 முவர்த்காங் குவர்த்தூ முலசனைக் 

கலக்கித் தக்ந்லை களைந்தொழி குஈசே, 

(௫--ள்.) [நாலமை யியற்கை நுவல்சால் சிறப்பின்] நால் நவல் இயற்கை ௮௯ம் சால் 
அறப்பின்-சிற்பதூல் கூறுகின் ற இலக்கணம் பொருக்தி நிறைந்த சிறப்பினையும்) 

பாட்ரசெடையான று கேட்பவர்தஞ் செவிக்கு இன்பச்சுவை பயக்காமாறு ஒசை மூத்லிய 

ஈயம்வாய்ப்பச் சொற்களைச் தொடுத் துச்சொல்வதாஞும்; ௨ ரைஈடையோ கேட்பவரதம் பலது 

மூட்டின்றிப் பொருளை நேரே தெளிவுறப் பதிக்கும் இயல்கொண்டு செல்வதாகும். ஆதலிற் 

பாட்டிலே நிரைச்கப்பட்ட சொற்சள் சிலவமையம் உமையிடத்து நிலைமாறி வருதலும் ட. 

மாம், இன்ன்வற்றையெல்லாம் மனனூல்வல்லார் ஈன்கு விளக்ருப, 

பால் வகை அறிர்த பல்லோர் பழிச்சு - உய/வு சாழ்வுகளென்ற பகுதிகளின் வகைகளை 

ன்குணர்ர்த பலரும் துத் தலையும்) 
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பகை ஈண்பு கொதுமல்களானே வேறுபாடுபெருத உண்மைபொதிர்ச அறிவுடையார் 
என்க... அவே ஓவ்வொன் நின் உண்மைத்தன்மையையும் அறிர் துவக்கும் மேன்மையுடையார் 
என்சு. அவர்தாமும் பல இறப்பட்டிருத்தலின் (பல்லோர்?? என்றார். எத்தகைய உயர்வுடை 

யாருங் குற்றங்காணமுடியாது துக்கும் தன்மைத்து என்றபடி. பழிச்சு-தொழிழ்பெயர், 

_ ண் மாண் வினை பூண் நோக்கு- இட்ப நுட்பங்களானே மாட்டிமைப்பட்ட தொழிலிணை... 
மேற்கொண்ட அழகினையும்) 

அட்பமென்ற விலேசானே தஇிட்பழுங் கொள்ளப்பட்ட. மனைக்கு வேண்டியவற்றை! 
ஏற்குமாறு ஈட்டுதற்கும் அதனை இயற்று தற்கும் இன்றியமையாதது அட்பமுடைமை யாதலின் 
“நுண?? என்றும், நட்ப மிருப்பினும் அனுபவமும் ஆற்றலும் இல்லாவிடிற் பயன்பெருதாத 
லானும் நுட்பத்தோடு செய்யப்பெற்றாலும் நரன் முறைக்கும் வ௫ப்பவர் மதலானோர் வசிக்கும் 
கலந்சரும் பெருமைவாய்ந்த தொன்ராயிருச்சல்வேண்டும் என்பார் £*மாண்?? என்றும், மேற் 
கூறியவற்றை யுடையதுவே மனை ச்சொழிலாகும் என்பார் *வினே?? என்றும், இச்சசைய 
வினையே மனைக்கு அமைதல்வேண்டும் என்பார் பூண்? என்றும், 

“கோக்கு”? என்றும் கூறினார். வாளா நோச்குடைமனை யென்று கூறப்பெறின் உள்ளீடில்லாத 
வெறுமனை யென்று எவசானும் இகழ்ந்தொதக்கப்படு மாதலின் மேற்கூறிய அடைமொழிகளும். 
இன் .றியமையாதனவாயினவென்க. 

உடை- சனக்கு உடைமையாகக் கொண்ட; 

மனை ஈன்கு இயற்றினோன் -மனையை ஈன்மையுறும்படி இயற்றுவித்ச ஒரு மகன்) 
இவவாடுறல்லாம் பொருந்த மனைசெய்தல் அசனிடைவாழ்பவன் உன் நலன்கருதியே 

யாகலின் “:ஈன்கியற்றினோன்?? என்ருர், 

[அசனிடை யிரீஇ யொருவனை] அசன் இடை ஒருவனை இரீஇ- அம்மனையின்கண்ணே 
(வசித்துவருமாறு) ஒருவனை இருத்தி) 

அம்மனையின் கண்ணே இருத்தியதற்கேற்ப அவனுக்கு வேண்டி யவற்றையெல்லாம | 
செய்சல்வேண்டும். அவ்வாறு செய்யாமல் அளவில் பொருள்கொண்டு மனையை இயற்றுலித்அம் ' 
அசனிடை இருத்சப்பட்டவனை வருக்துகின்றானாசலின் அவவறியாமையைப் புலப்படுத்த 
“இரீஇ? என்றளபெடுத்த த. 

போற்றா ஒனக்கும் புலைமகன் போல- தனக்கு வேண்டியவற்றைச் சிறி௮ம் செய்து 
கொடாமல (சன்னொடு வதியும் பொல்லாச் சுற்றங்களுச்கு வேண்டியவற்றைச் செய் துகொடுத்துத் 
தன்னை) வருத்திக் கெடுத்அச்கொள்சன்ற €ழ்மகனைப்போல; 

ஆன்மா தனக்கு வேண்டிய சனுகரணங்களை ச்கானே உண்டாகூச் கொள்ளுகின்ற 
கசென்பது ஓத்தாகலின் இயற்றினோனை உயிசென்று கொள்க. மனையை யாக்கையாகவும் அதன் 
ஈண் இருப்பவனை உயிரெனவுங் கொள்ச. உயிரானது தனக்குக் கேடுகுழ்ந்துகோடலின் 
அதனைப் புலைமகன் என்றுர். இவ்வாறே :*கூச்தன் புறப்பட்டக்கால்?? என்று உயர்திணையாக 
நாலடியுள்ளூம் பிறவற்றுள்ளும் வழங்சப்பட்டமை காண்க. 

யாக்கைக்கு இனிய யாவையும் போற்றி- சரீரத்ிற்கே ஈன்மைபயப்பனவாடிய எல்லா. 
வற்றையும் கொடுத்துச் காப்பாற்றி; 

யாக்கை என்பது 8ம்பொறிகளையும் மனத்தினையும் உணர்த்தும், அவை வேட்டன.. 
வற்றையே அளிச்துவந்தான் என்க. அவற்றான் விரும்பப்பவெனவும் பிறவும் அறமல்லாசனவே. 
எனபது ஞானதநூல் வல்லார் துணிபு, ம் பொறிகளும் மனமும் உடனுறையும் பொல்லாச். 
டம. தன்வழி அறல் ்மத்ல! மரி அவாவியித்றுன் நிற்பது தலைமைக்கு 
அறகெறிக்கும் மாறுபயக்கும் என்க. ஆன்மாவைத் தலைவனாகவும், மனமும் பொறிகளும் அதீ 
தலைவனுகச்குரிய பொல்லாச்சேவகர்களாசவும் கொண்டனரென்க. ் 

ட் 

இவ்வெல்லாப் பெருமையும் 
இயைந்தாலும் நோக்குவார் கண்களை வசகரப்படுத் அம் தன்மையும் இன் றியமையாத தென்பார் 

ப 
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இன் உயிர்ச்கு உற.தி என்னம் போற்றார்-- இனிமையைக் ஆய்த்தற் கேதுவாகிய 

உயிரு£கு உறு திபயப்பனவாூய புருடார்த் சங்காளச் சிறிதும் பேணமாட்டார்; 

என்னும்-சிறிதும். “*இடங்கோட்டி யென்னு மிமையா ணினைத்திருந்தான்??, போமி 

னென வென்னு மூரைமீயான் ??, (“என்னு மருந்தவ மிலார்கள்??, :*சேருமதற் கெனு மைய 

மின்ரால்?? என்பன இிந்தாமணி, உயிர் இணிமையுறுதற் கேதுவாகி நிற்றலின் “இன்னுயிர்? 

என்றார். இணி இயற்றினோனை ஊழ்என்றும் ௮அசணிடை இரீஇ பவனை உயிர் என்றுங் கூறுப, 

அபின் ௮ஃறிணையான் அவற்றைக் கூராதது குற்றமாக ரகதோவவெனில், ஆகாது என்னை? 

இசைச்ரலு மூரிய வேறிடச் தான?? என்பவாகலின். இருத்தப்பட்டவன் உயிர், வீட்டினைச் 

செவ்விதாகக்கட்டிக் சாவன்மா ரலியவற்றை ஏற்படுத்தி இனிது புறந்தந்து ஆண்டுத் தலைவனாக 

ஒருவனைல் குடியிருத்தி அவனுக்கு உணவ முதலியவற்றைக் கொடுத்துக் காப்பாற்றாமல் விடு 

பவனைப் போல 3ம்பொறிகளுக்கும் மனசுக்கும். வேண்டியவற்றையெல்லாம் இனிதளித்து வரு 

கன் நமை என்னவியப்பு என்ஈ, இனி ஊழ்த்செய்வம் இயற்றி தீதந்தபடியே நிறைவேறுமாதலின் 

அதனை மாற்றிக்கொள்வது எங்ஙனம் சாலுெொணிர் கூறுதும்,  வருபிறவிக்குக் காரணங்களாகிய 

அறமுதலாயவற்றைச் செய்யவில் லய என்று இரக்கமுண்டாகும்வண்ணம் இர்இச்கப்பெறின் 

அவையெல்லாம் உண்டாக்இக்கொள்ளவும் ஊழ்ச்செயலை மாற்றிச்கொள்ளவும் இனிதினிடன் 

உண்டர்கு. மென்க. இமஷழாகிய. சஞ்சிதச்சை ௮னுபவித்தற். குள்ளாகாம் அநிஷ்டக் குறிப் 

- பானே மாற்றிக்கோடற்கும் இனிதாகும் என்பவாகலின் இதனையும் வருநிலை கருதி அவ்வாறே 

. மாற்றிக்கொள்ளக்கூடும் எனக, . உடலை வீடாகப் பலரும் வழங்கெய உண்மையை ஆண்டாண்டுக் 

கண்டு தெளிக. 

காக்கை முதல தம்.இன கவினுக்கு உவச்தலின் அங்கு உவந்து - சாச்கையய முதலாக 

வுடைய (கருநிறப் பொல்லாப்) பறவைகள் தங்கள் இனத்தின் (இழிவுடைய) அழகிற்கு மகிழ் 

அதைப்போல (இ.ழிதொழிலயுடைய தம்மையும் சம்மைப்போன்ற தமரையும் அழகு செய்கை 

ண்பிழிய ரானே) ரப 

'காக்கைச்குத் தன்குஞ்சு. பொன்குஞ்சு'” என்பது ஊர்வழக்கு. “காக்கை யுவக்கும் 

பிணம்?” என்பது சான்றோர் வாக்கு. ரங்கு மு சலியவற்றையுங் கொள்க, அ த் பதர அத லவ ம டன் அனை, 

அயற்கு உறும் எழிற்கு, உவர்த்து ஆங்கு உவர்தீதும் - பக்கத் அள்ள.பொருள்களிடத்திலே 

பொருச்திய அழகிற்கு அக்காசம் வெறுப்புறுதல்போலக் (தாமும் பிநரது அழகு முூதலியவற் 

றிற்கு விருப்பஞ் செய்யாது) வெறுத்தலைச் செய்தும்) 

ன ட்ட்லுள் பிறவிடங்களினாம் கூட்டுக. அசையாச்கினும் அமையும். 

லஇூனை கலக்கி சம் நிலை களைந்து ஒழிஞகார-- உலகத்து நண்மக்கடம் செய்கைகள் 

ர -ரயே ஈடர்துவராமல் கலங்கவைத்துத் தம் நிலையையும் நீக வாளா இறந் துபோகின் ரர்கள்) 

ஈன்மக்சகடம் செய்சைகளாவன சேசம், பாஷை, வருணம், ஆச்சிரமம், குலம், கோத்திரம் 

(மூதலியவற்றிற் கேற்ப மிருத. டூ.தலிய தரும சாஸ்இரங்களில் விதிச்கப்பட்டவாறு ஈடத்தல். 

இவற்றை நிலவாதபடி தடுத்தலே உலூனைக் சலக்குதல் என்க, தந்திலை களைதலாவது மேற் 

கூறியவற்றை நீச்சி அர்நியமகக் கொள்கைகளுக்கு அளாடூத் தம்மையும் தமரையும் கெடுத்தல் 

என். எனவே அவரதழிவு சொல்ல வேண்டாதாயித்று. 

மா (9) பொறிவழிப். புகுக லறிவிற் கடாதெனல். 

ஃ பட் டல் ப்ப 00 ௦]. குலா யம் ட பறலரு டலா 

வபா... விசையின் றெென்ன ட டந்த ட. கும்மே 
் ் ன் தறுஞ்சவை. கண்டனை சாக்கு 2வ இக் கும்ிம 
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நச்சுக் கனிமிசை ஈன்னிற மபக்சா 
ப் (ஆ ப் ௪ ௪ ப் அடி 

௦ ஸனச்சிக் கண்ணு நலனிழக் கும் 
ப் ய் ப் ் 5 ஆ. வ: ப ௪ 

வஞ்சக கருது வாய்வழங கனமிசாற் 
பி ய் ஐ. 2: ்் ட் ் ்் 

ஐஞசமாச் செவ்யுக தாழ்க்தொழி யும்ம 

யபிவற்றுவழி மனனு மிணைந்கும்ரி பும்2ம 
மர ர 22 

யாதலி னிவ டறிவணாக் காரழ்க து 

10 சாத் ௮ம் ட்பவர் 

பூசலக் தென்றும் பொருக்திவாம் வோ. 

(இ-ள.) பெரும் பிணி களையும் பெறல் அரும் மருக்தினை- பெரிய நோய்சளை நீக்கு 
இன்ற பெறுதற்கரிய மருந்இினை; 

விரை இன்று என்ன மூக்கு வெறுக்கும் - மூக்கானது (மோர்அபார்த் அ) ஈறிய மணம் 
இல்லையென்று வெறுக்கும்); ் 

ஏகாரம் இசைநிறை மீற்றசை; பின்வரும் எகாரங்களில் ஈற்றிலுள்ளஅ தேற்றக்குறிப்பு, 
ஏனைய இசைநிறை அசைகள். 

ஈறும் சுவை இன்று என மாக்கு வெறுக்கும் -நாவானது (அதனைச் சுவைச்அப்பா£ச்.த) 
இனிய சுவை இல்லையென்று வெறுக்கும்) 

நச்சு சனி மிசை ஈல் நிதம் மயக்கால் - (உள்ளே) ஈஞ்சுச்சன்மைபொருக்திய சனியின் து 

(புறத்தே அமைந்துள்ள) ஈன்மைவாய்ர்த நிறத்தின் மயக்கத்தானே; 

ஈன்னிறம் என்பதனை (இன்சொல் லிழுக்குத் தரும்?! என்றாங்குப் பொழுருரைக்கதுக் 

கொள்க, 

ஈச்சி சண்ணும் கலன் இழக்கும் - (அதனை) கண்ணும் விரும்பி கன்மையை இழக்கும், 

வஞ்சம் கரந்து- (தன்னைக் கெடுத்தல் வேண்டி௰) வஞ்சகச் சூழ்ச்செளின் மூடிவுகளை 

உள்ளே மறைத்துவைதது; 

வாய் வழங்கு இன் சொல் - வாயானஅ வழங்குகின் ற இனிய மொழிகளுக்கு) 

தஞ்சம் ஆ(ய்) செலியே தாழ்ந்து ஒழியும் - அடிமைப்பட்டுச் செவியுக் தாழ்வை அடைக் அ 

கெடுதலைப்பொருர்தும்; 

இவற்றுவழி மனனும் இணைந்து அழியும்-மனசும் இவற்றின் சார்பிலேபட்டு (விடாமற்) 

பொருக்கி (வீணே) கெடும்; 

ஆதலின் - ஆதலினானே) 
இவத்றொடு- (பொறி, புலன், மனன் என்னும்) இவைதம்மோடு); 

அறிவு அணைந்து ஆழ்க்து- அறிவான கூடி அமிழ்ந்து) 

சாதல் உறாமல் தட்பவர்- கெடாமற்றடுத்து (அசனவழியே அவற்றை ஒழுகும்படி) செய் : 

பவர்; | | 

பூதலத்தில் என்றும் பொருக்கி வாழ்வோர் - இப்பூவுலகச்தின்கண்ணே எஞ்ஞான்றும் 

புகழொடு பொருந்தி வாழ்பவர் ஆவர்; ॥ 

மனவடக்கம் பெற்றவசே சாதலுராராதலிற் பொருர்இிவாம்வார் என்பதற்குப் புகழொடு, 
பொருக்தி வாழ்வார் என்று பொருளுசைகச்கப்பட்ட து. ஒழுக்கத்து நீத்தாராதலின் அவர்பெ 
ருமை இல்வுலகச்தின்கண்ணே பனுவலாற் புகழப்பட்டு வருமென்க, ர் 



௩௩ ர் 
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ூச்குரூ தலாயவ தீரு ற் சில சமயம் வெறுச்சப்படுவன ஈல்லனவாயும் விரும்பப்படுஉன 
ச 2 ் ப் ச ல ச ் ப் ட் க 
தயனவ ரய மிரு த்சல்பற்றி அவற்றின் வழியே அறிவினைச் ெலுச் அதல் இம்மை மறுமைகலா 

யும் உயிர்வாழ்வினையுங் களைச் அவிடுமென்றும், வாலறிவின்வ மியே அவற்றைச் செல்லவிடுதல் 
பதத்தில் ஆம நல் ட் துல மட ன வத ல் 
லலா ஈனமைக்கும ஆதாரமாகும என்றும் இகனுட கூறப்பட்டன. 

(24) அருட்டிறங் கூறி யகத்தறி வுறுத்தல். 

ஜ் /௮ப் ரைத் ததி தத்தித் கத்திப் 

கழ உற் யருவியும் பாரப்பவா தம்மைக் 
ர ள் 6 4 ஜ் ஷி ம் எட அனி) ப ் ் க 

ழ்பபிடி க துக்தலிற் கழ்சசெல் பாங்கு 
த்ய ட் டத! வப் 

௦ பச்சென் காடும் பசுகெல் வயலு 

மச்சுறுத் தழிக்கு மாரழற் சுரலும் 

ஆங்கு, 
ல் ப பு ர்க் ௮ உ , பம் 

முத்அம் பவழமு முதிரக்தபன் மணிகளு 

நத்து முதலவு கல்குமலை யெற்றிய 

10 பெருமண லெக்கர்ப் பெருக்குக் கடலும் 

பாணிலாப் பரப்பும் வாலூர் மஇயமு 

மளப்பில வாகி யகமகிழ்வு பூக்னு 

மினுக்குமினுக் கென்ன மிளிர்பன் னிறத்கு 

கதிசொருங்கு திழற்றுள் காமரு மீன்களும் 

15 பதிபிற மாமற் பாங்குற வோம்பியும் 

விருப்பும் வெறுப்பும் வியப்பும் வெரூஉம் 

பறபல வாக்தகரூஉம் பன்மைய வரகி 

யெண்ணி வொண்ணு தேறு வடிவு முதலாக 

கண்ணி வொண்ணாச் சிறுவடிவு கடையா 

0  நண்ணுயிர் செய்யு நல்லவர் தயவும் 

கண்ணாது இருத்திக் காத்தும் வருபொரு 

ஞூத்தைச் சிறியனை யுவந்து 

காத்தல் செய்கல் கடம்பர மாமே, 

(இ-ள்.) தாஅய் அசைத்து தத்தி சத்தி பா௮ய் அருவியும் - தத்தித் தத்தித் தாண்டு 
வதினால் அரை க்கதோடுகின் ற அருவியும்; (மலையின் வீழாறும்)) 

தாஅம்!) “'பாஅம்?? என்னும் அளபெடைகள் தாவுசலின அம் பாய்தலின அம் கடுப்பளோ 
யணர்த்தற்கு வந்தமை போலும், 

பார்ப்பவர் தம்மை &ழ் .பிடித்து உந்தலில் £ம் செல் பாங்கரும் ௪ (மேனின்் ௮.) கோக்கு 
- வாரைப் பிடித்துக் கழே கள்ளுவதுபோல ௮க்துணை ஆழ்ர்துசெல்லும் மலைச்சாரலும்; 
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கூடர்தத மையமும் - உரியனவாக மேலுயர்ந்த சிகரங்களும்;) (மலைமுடிகளும்;) 

குழீஇய குவடும் - (அச்செரங்கள்) ௦ பொருக்கிய மலைகளுட்$ 

பச்சு என் காடும்- (மழைவளங் குன்றாமையிற்) பச்செஷ்று தழைத்தோங்கிய காகெரம$ 

பசு சொல் வயலும் - பசுமையாகிய கெல்வயல்களும் | 

அச்சுறுத்து அழிக்கும் ஆர் அழல் சாரனும் - (நோக்குவாரை) அஞ்சும்படி செய்து (அவர் 
மனவலியை) அழிச்தோட்டும் ௮னல் நிறைந்தபாலை நிலனும்; | 

மேத்தும் பவழமும் மூஇர்ந்த பல் மண களும் ஈத்து முதலவும் கல்கும் அலை எற்றிய பெரு 
மணல் எகீகர் பெருக்கும் கடலும் - மூக்கு, பவழம், ஒளிமுற்றிய பன்னிதமணிகள், சங்குமுதலா 
யினவற்றைச் தருகின்ற அலமோசலின் மேலெழும்புகன் உ பெருமணலைப் பெருக்குங் கடலும்; 

குவடு, காடு, மசெல்வயல், சரன், கடல் என்றவற்றான் முறையே குறிஞ்சி, முல்லை, மருசம், 
பாலை, நெய்தல் என்னும் 33வகை நிஎனும் பெறப்பட்டன. இசனால் இவவாற;ு 9வகையுள்ள 
இணைகளையும் கூறினாசாயிற்று., 

ஆங்கு-அசைநிலை; அவ்விடை எனக்கொள்ளினும் ஒருவாறமையும். இ.சனின் றியமை 
யாமையையும் நனித்தறிஈது கொள்க, 

எக்கர் மேலுக்கே நட்பண்ணல். 

, பால் நிலா பரப்பும் வான் ஊர் மதியமும் -பால்போலும் வெள்ளிய நிலாவைப் பாப்பி 
வானிற் செல்லுர் இங்களும்) 

அளப்பு இல ஆ௫ அகம் மூழ்வு பூதீது மினுக்கு மினுக்கு என்ன பல் நிறச்ச ௧இர் ஒருங்கு 
மற்றும் காமரு பன்த்னும் வன்னி வட த இ (க் சாண்பா ருள்ளத்து) உவகை பூப்பிச்ு 
- கு மினுக்கு என்று (ஒருவகைத் தன்மை விழுக்குப் புலப்பட) ஒளிவிடகன் ந பன்னிறக் 
சத ர உலாமுழுவதையும்) குளிர்விச்கின்ற அழகிய காண்மீன்களும்) 

பி 

உலகின் பொருள்களுள் ஒன்றன் அுயாத்தை மற்றொன்றின் இன்பம் ஈடுசெய்யுமாறு 
இறைவனா படைச்கப்பட்ளெ என்பதுபோதர ௮4 'சுறுத்தழிக்கு. மாரழற்கரன், அசம௫ுழ்வு 
பூத்து மிளிர்மின், என்றாங்கு அடைமொழி புணர்த்துப் பொருள்களை ஓனர். 

ப.தி பிறழாமல் பாங்கு உற ஓம்பியும்- (அகிய இவர்றை நிலைபெயரவிடின் உலக மழிர் த. 
கெடு மாதலிற் றச்தம்) நிலை பிறழவிடாமல் (நிற்கும் வண்ணம) மூறைமையொடு காத்தும்; 

விருப்பும் வெறுப்பும் வியப்பும் வெரூ௨உவும்- (பிறர்க்கு) விருப்பத்தையும் (அதனால்) 
வியப்பினையும் வெறுப்பையும் (அவற்றால்) அச்சத்தினையும்) 

பல் பல ஆ (௧) தரூஉம் பான்மைய ஆகி பற்பலவாறு தருகின்ற இயல்பினவாகி 

எண் அறிவு ஒண்ணா - ௮.றிந்தளவு செய்துகோடற் கரிதாய்; | 

ஏறு வடிவு முதலா (௧/--உயர்சச பேருருவம் முதலாக; 

கண் அறிவு ஒண்ணா சிறு வடிவு கடையா (௧) -வெறுங்கண்ணொளியால் அறிதல் செல்லாது 
கஇற்றுருவம் ஈராக) 

ஈண் உயிர் செய்யும் ஈல்லவும் தீயவும்- (அமைச்ச உடலோடுறவுபூணடு நின்ற) உயிர்கள் 

செய்துவருஇன் ற நல்லனவற்றையும் தீயனவ த்றையும்? 

கண்ணாது- கரு தாமல்; 

இருச்தி காத்தும் வருடொருள் - இருக்சச்செய்து பட்ட பத்து அது | 
யெல்லாம்) பாதுகாத்தும் வருகின்ற கடவுள்; ப 

ஊழை சறியனை - (செய்வஅகர் தவிர்வதும் அறியாமல்) அஞ்ஞான பல்லிகளின் அமிழ்ச் 
திய கிறியேனாயெ என்னை; ம் 

உவந்து காத்தல் செய்தல் -(எனது எத் ர் விருப்பத்தோடு காத்துத். தல்யனி 
புசி.சல்; | ் 12 ஸம்... 
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் கடும் பாம் மே - (அவர்க்கு ஒரு) சஈடிய பாரமாருமோ? 

அ௮ஃசன்றா தலின் மனனே நின்னுடலை ஓம்புமாறு பலஅமைகளினும் முயன்று உலகஇினுழி 

ச் காலை ஒருவி இறைவன தருள்வழியிதந்றொழிலற நிற்பாயாக என்பதாம். 

பரம்-பாரம் என்னுஞ் சொல்லின் .குறுக்சமன்று, :பாரம்சை யணர்த்தும் , மற்றொரு 

 பரியாயச்சொல்,. 

(௧௯) அல்லன புரிந்து நல்லன மறுப்போர் 
சில்யாண்டு. கழியாச் சிருரே யென்றல். 

கர் ஆடி லெழுக் து சாலவுணா வண்டு 

தூல்பல கொண்டு கழகமகாக் காரா 

பாலடி.. யமார்துபல் லாட்டயாக் இனி க்கு 

மேழமைச் காமிரா டெவனா வேற்றுமை 

் ௮ யுள்ளன வோசாது மல்லன வுணர்ந்து 

நல்லன மறுகுது . மலலன. நயந்து 

மில்லன வியைத்து மிருப்பன மறைக்தும் 

வல்லாங் கபற்று மஇியின சாகி 

வாணா ளெணன்னு ” மணியினை 

10 வ்்ணா விழக் து வந்துழி குகாக்2க- - 

((இ.-ஸ்.) காலையில் எழுந்து காலையிலே அயிலைவிட்டெழுக் து) 

சால உணவு உண்டு உணவினை. மிகுதியாக உட்கொண்டு) 

ஸூ நூல் பல கொண்டு-பலநூல்களையம் (வீணே) சுமந்துகொண்டு) 

சழகத்திறகுச் செல்வோர்போலப் பெற்றொர்கீருப் போக்குச் காட்டுவர் என்பது கோன்ற 

* “*நாூல்பல்சகொண்டு?? என்றார். 

நூஃகளைம் சுமா தகொண்டு சென்றவர் கழகத்தை அடைந்து வேண்டியவற்றைக் கல்லாது 

ஜ். ஆலடிக்குச் சென்று விளையாட்டயர்தலின் அவர் நூல்களைச் சுமந்த பயன் ஒன்றுமில்லை என்ப 

* தோன்ற வீணேசுமக்து என்ப் பொருள்விரித் அரைக்கப்பட்ட த. 

4 1 கழகம் கோக்காராய்- (மல்வி கற்தற் குரிய) பாடசாலைக்முச் செல்லக் கருத்திர் கொள்ளா 
: ராத); 
ட. ௫. இ ஞு ட் ல 

ஆல் அடி. அமர்ர் த-- அலமரதீதடியிலே கூடியிருர்;து) 

பல் ஆட்டு அயர்க்தூ- பலவகையான விளையாட்டுக்களை விளையாடி. 

இனிக்கும் ஏழை சிரூர் ஒடு-மனமூழ்கின்ற அறிவில்லாச் சிறுவர்களோடு; 
இ 

உள்ளன ஓசாதும் அல்லன உணர்ந்தும் - உண்மைப் டட இசாய்ந்தறியாமலும் 
ர ்ப்பொருள்சளையே அறிர்தும்; (அவற்றைப் பயின்.றுவரு மரபால்)) 

உள்ளன என்ற ௮) அழியா தன வற்றை அல்லன என்றது அவற்றிற்கு மாறாக அழிவன 
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ப் 

நல்லன மறுத்தும் அல்லன் நயக்தும் -ஈல்லனவ ற்றையெல்லாம் தியனவேன்று மறுத் 

தொதுக்கியும் (அதுகாரணமாகத்ி) தீயனவற்றை (ஈல்லனவாகப் பிறழ்வு) விருப்பிண் 

உணர்ந்தும்; 

நல்லன என்றது இயற்றினாக்கும் ஏனையோர்ககும் ஈலன் பயக்கும் புண்ணியச் செயல். 

களை. நல்லனவற்றைப் பயிலாதார்கீகு அக்கல்லனடுவல்லாம் தீயனவாகத் தோற்றம் என்பதைத் 
மரை யில்லார்க்கு ஈகரமுங் காடு போன்றாங்கு?? என் றஇினனும் .மிறவற்றினானுங் கண்டு 

கொள்க. : அல்லன என்றது தீயனவற்றை. 

நல்லனவற்றை மறுப்பதுவே தயனவாஞம் என்பது பெதப்படவும் அல்லன வெனப் 

பின்னருங் கூறியது மிகையெனின், அற்றன்று, என்னை? ரல்லனவற்றை மறுச்தவர் அம்மட். 

டோடமையாமன் மேன்மேலுர் தீயனவற்றை விரும்பிசசெய்வர் என்பது:சோன் றப் பெறுதலின் . 

என்க. 

இல்லன இயைதச்தும் - (ஆற்றல் இல்லாசனவர்றை யெல்லாம் ஆற்றல் உள்ளனவாகக் ! 

சருதும் தமது கொள்கைக்கேற்ப) இல்லாசனவற்றைக் கூறிப் (பிறரைப்) பொருந்தவைக்தும்; 

தமது சொல்வன்மையால் ஓராற்றலும் இல்லாசனவற்றை ஆற்றலுள்ளனவாகப் பிறர். 

மனங்கொள்ளப் பொருத்திய/ைச்சல் என் றபடி, | 

இருப்பன ' மறைத்தும் - (அவ்வாறு பொருந்தவைத்தலினானே) ! இருப்பனவற்ழை 

மெல்லாம் (இல்லாகனவாக) மறைத்தும்; ' 

இருப்பன மறைச்தென்றது ஒரோவழிச் தமது கொள்கை பிழையுடைத்தெனச் சிறி துண்டி ் 

மைத்தன்மை தமக்குத் தோன்றப்பெற்றாலும் வெல்வது கருது அவவுண்மையை மறைத்த 

வைத்தல். 

வல்லாங்கு இயற்றும் மதியினர் ஆ௫-- வல்லபடி ஈடக்கும் அறிவினையுடையரரஇ; 

வாழ் நாள் என்னும் மணியினை -லாணாளென்னும் ௮ரதன மணியினை); 

வாணாளை மணியென்ருர, மணியைப் போற்றிவைத்துப் பெருமை பெறுவதுபோல, ] 

வாணாளை நல்வழியிற் செலு5$௮ர் தன்மையைப் போற்றிவைத்துப் பெருமை எய்தற்பாற் ரூ தலின். . 

வீண் (௪) இழந்து வீந்து அழிகு க தத்ட்ட வீணாகும்படி இழக்து. வாழ்வைச் செடுத். 
கழித்து போகுகின றவர்களுக்கு; 

எவனோ வேற்றுமை -உள்ள பேதந்தான் யாது? பேதம் இல்லையென் றபடி, . 

கழகத்திற்குச் செல்லாமல் ஆலடியில் அமர்ச்து விளேயாசெல் குற்றமென்றறிர் அவைக் ௯ம் 2 

அவவிளையாட்டினையே விழைந்சயரும் சருர்க்கும், அறம் பொருள் இன்பம்  என்னுமிவற்றை / 

மே.ந்றாமல் உலகவிடயச்தில் முயலுதல் குற்றமென்றறிந்தவைச் அம் உலகமுயற்கியையே பெரி! 

தெனவேட்டு முயன்றுவரும் பெரியார்க்கும். பேதமில்லை என்பது இசனுட் கூறப்பட்டது... 

(80) வேறுபா டகன்ற மெய்யுணர் வெய்த 
ஞாறுபா டினறென வுளத்திற், குரைத்தல். 

ன் றணி வகற்கே மற்றவை யுழலா 

தைம்பொறி தம்மி: லமைஇயுற் றிருக்குஈ, ் 

அதானனறு, 
- மல்லியல் பமைஇய ரட்ட சுூறுநடை 

ல. யமுஐுவழி மாரபுக், குழு தவாப். மகாவ, இ 
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சொருபெருக். தவத்தி னிருபெரு. முதியோ: 

ரிவர்க்குவரு . நலனை கசமக்ககன வெண்ணுகர், 

அ௮ஃ்கேய்ப்ப,. 

வுந்றோ. ருறவின ரசூரினர். தே௭எத்தினா் 

பு மற்ரொர். மற்றவை. யுள ளவை சொல்லா 

மன்னணாநீ தமசென வறிந்திசி ஷோர்க்குத், 

தமருது நலனே தம்ருறு நலமீனா 

தமர்சைப். பொருளே. கங்கைப் பொருளெ 

யாதலிற. பிறவயி சாக்கமுன தாகத் 

12. ததறு சிந்தையிற் செவவ. ஜோக்து 

குறைதெறு. காட்சிகொடு நிஹைவபெபெற். றிருக்கு: 

பநிவ்வகை- யற்யா வேழை மனன 

கெவ்வகை: யாக்கித் கெருளழித். கொழிக்குஇ 

யிவவுல பவன் பப் றில்லை 

211. யெவ வ வக யய்வனோ.. வினையையோ டி.ருஈ்தே, 

(இ-ள்.)) ஒன்று அணிவ்கற்கு மற்றவை உடலாக 8ம்பொறி தம்மில் அமை தஇயுற்று. 
இரு கு (மெய், வாய், கண், மூச்கு, செவி என்னும்) 8ம்பொறிகஞம் (ஒற்றுமையினால்) ஒரு, 
பொறியை அலங்கரிப்பசன்சண் ஏனைய பொறிகள் (அழுச்காறுற்றுத் தம்மை. அவ்வாறு அலங் 

 கரிக்சவில்லையே என்று வருந்தல் செய்யாது (அதனை அலங்கரிப்பது தம்மை அவங்களப்பதெயர 

 மென்றெண்ணி மனம் பூரித்துத்) சம்மளவிற் சாந்தநிலை யுற்றிருக்கும்; 

௮தா௮அன்று - அஃசதன்றியும்;। 
ஈல் இயல்பு அமைஇய நாரிய7-- நல்லிலக்கணம் பொருக்திய மனைவியரும்; 

ப குறு ஈடை அமுது வஹி மார்பு குழுதம் வாய் மசாஅர் சிறிய ஈடையும் சோய்மாட்டுண்ட) 

பால் வழிந்தோடும் மார்பும் செவ்வாம்பன்' மலர்போலும் வாயுமுள்ள சிறுவரும்; 

௫ ஒரு பெரும் தவத்தின்: இருபெரும் முநியோர்- இருவர்க்கும் பொருர் அதவம் ஒன்றே 
வாகப் பெற்ற தாப்தந்தையர் என்னும் இருபெரு முதியோரும்; 

ஜீ இவர்க்கு வரு நலனே சமக்கு என எண்ணுகர்-- ஆகிய இவர்களுக்கு வருஇன் ஐ ஈன்மைகஸ், 
இமக்குவர்த நன்மைகளாக எண்ணி அவ்வளவில் அமைவர்; (அறிவான்.மேம்பட்ட மனிதர்;) 

௮ ஏய்ப்ப--௮ அதுபோல: 

உற்றோர் - நண்பின 7): 

உறவினர் - இளைஞர்) 

ஊரினர் - ஒரூரார்) 

சே௭எச்தினர்- ஒரு தேயத்தார்;” 

மத்றவை உள்ளவை எலலாம் - ஏனையுள்ள உயிர்களெல்லாம்: 

அன்னணம் - அவ்வகை; ட் 

.... தமர் என அறிச்தசோர்க்கு- தமது சுற்றத்தவரென அ.திச்சவர்களுக்கு க! 

.... இசின்---இறந்தகால ண்ட்! 

. தமர் உறு ஈலனே தம் உறு ஈலனே-தமத சுற்றத்தாகாகிய அவர்க்குண்டாகும். கம் 

5.ம்ற சுகமும்); 
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“தமர். கைப்பொருளே தம் கைப்பொருளே- அச்சு ற்றத்தவரின் கைப்பொருள் தம் 

* கைப்பொருளு மேயாம்) 

ஆதலின் - ஆகலான்) 

பிற உயிர் ஆக்கம் உனஅு ஆக தீது “அறு சிர்சையில் செவ்வன் ர்க் பிற உயிர்களுக்கு 

வர்த இன்பம் உனக்கு வந்த இன்பமாகப் பழுதற்ற மனத்தான் ஈன்குணர்ந்து; | 

அச்சம் செல்வச்தை உணர்த்துஞ் சொல்லாயினும் ஈண்டுச் செல்வத்தாற் பெறும் இன்பத் 

“ தையே குறிக்கின் நத; ஆகுபெயர், 

குறை தெறு காட்சி கொடு குறைவு என்பது. இன்னதென அறியப்படாததரக அழிக்சப் 

பட்ட நல்லுணர்வினானே); ் 

நிறைவு பெற்று இருச்னாம்-ம்ன நிறைவுற்றிருச்கும்) 

இவ்வகை அறியர் ஏழை மனனே -இத்திம மதியாச ஏழை நெஞ்சே, 

தெவ் வகை ஆக்இ- (பிநர் ஆக்கங்கண்டு) பகையுண்டாக்க) 

தெருள் அழித்த ஒழிச்குதி- (எனது அறிவினது) தெளிவைக் கெடுத்து மறைத் தவிடு 

கின்றாய்) ந 
இ உலகு-உன்னை அன் றி.இல்லை- (என்னைச் சைவிடலாமோ எனின்? நின்னை அன்றி 

இவ்வுலகமே இல்லை); 

அன் நி--விகாரம். 

எ வகை உய்வனோ இனையையோடு இருக்சே- இல்வியல்புடைய நின்னோடிருக்அ யான் 

“ உட்வுமாறு' எங்கனம்? கூறுதி) 

இப்பாட்டாற் பிறர் ஆக்கங்கண்டு நமக்கிது வாய்ந்திலதே என்று எண்ணுதல் அழுச்சாற் 

இனையும் மனக்கலக்கத்தினையும்: விளைக்கும் எனவும், பிறர்க்ருவரு ஈலனெல்லாம் ஈமக்குவளு 

.கலனென் றெண்ணுதல் பேரருளினையும் மனத்இிருத்தியையும் .அலையடங்கய சடல்போலும் 

- சரந்த பதவியையும் விளைக்கு மெனவுங் கூறியவாறு, 

. (27) அுறிவனில் -னென்போர்க் 'குவகையில : தென்றல். 

-இ/விவிளக் கேற்றிய வச்சடர் முன்னர் 

வாய்ந்த ட ரன்டுறனும் : வழக்கா அுண் மையின் 

“ வந்தவயிர முன்னு வன்டுறன வறிவதிஇப் 

போற்று மொருபொருள் பெர்ய்யெனப் புகலுகர் 

9 கூற்றுமமெய் புதுவாக் கொள்கினுங் -சலங்கவி 

முண்மை30 தளி மீகா ஜெளித்துப் பொய்த்தால் 

-கறஞ்செ யொருமகன் அுறக்க மனை குறூ உ 

மறஞ்செ யொருமக னரக ம்னை குறு உ 

" மெல்லாச் செல்வு 'மிம்பர்வக் தெப்து 
10 முன்னோன் பின்னோ னவையல பிறவே 

 குறுருறாஉ மென்றும் கொள்பவை சனியே 

பெரிய வெனினும் பிரிதற் 'கூள்ளன 

வருகு மனத்தி னுயர்க்தோர் சுமவழி 

வடி எப். பற்றறு வகைக்தகறம் போற்றித் 
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் 
| னர்ப் பொருந்தியிருக்ச சுடர் ௮ன்றென்னும் வழக்கொழுக்கம் (காண்டலளவைக்கமைந்த) உண் 

[உன சோ அ_ற்தெறியியல். ] 

் 15 நீதொரீஇத் கெளிகலஞ் சேர்குவ சென்றுஞ் 

சாதற் றுன்போ டகவமுத் தபுத்து 

நீதிமுறை நன்குறீஇ நிலன்வாழ்வு கரு இியிவ் 

வோதினர் பொய்மையென் அுரைப்பினு நலனை 

யொன்றலி னப்பொரு ரநண்டுெடன வுணரா 

20 சென்றுக் துன்புற றினைகுவர் 

நன்றிதரும். பற்பல ஈயெலா மிழக மது, 

(டு-ள்.) அவி விளக்கு ஏற்றிய ௮ சுடர்- (காற்று முதலிய புறகிகழ்ச்சியானும். கெய் 
 மூகலிய அககிகழ்ச்சியானும்) தணிந்த விளக்கினை மீண்டும் ஏற்றுதற்கண் உண்டாய அந்தச் சுட 

சானு) 

முன்னர் வாய்ந்த சுடர் ௮ன்று எனும் வழக்காறு உண்மையின் - அவ்விளக்சிலே முூண் 

மையாதலின் அதனைப்போல) 

வந்த உயிர்-பு.திதாக: உடல் பெற்றுவந்த உயிரான ௮; 

மூன்னது அன்று என அதிவுநீஇ- முன்னொருகாலத்திலே எடுத்தவுடலை விட்டு நீங்கிய 

. அவ்வுயிர் அன்றென்று கொண்ட காரணத்தானே) 

போற்றும் ஒருபொருள் - (செய்ந்ஈன் றி யறிந்து) போற்றப்படும் கடவுள் இருத்தலை); 

பொய் என புகலுகர்- இல்லையென் று (வாய்மாத்திரையானே) சொல்லுகின் றவர்களு 

| டைய) 

கூற்று மெய் அ (௧) கொள்ளினும் - (பொய்மையிறை) சொல்லை உண்மையுடைத் 

| தாகக் கொண்டாலும்) 
ந 

கலம் கவிழ் உண்மை தெளி மீசான் ஒளித் த பொய்ச்தாங்கு-- அணித்தாக மாக்கலம் 

- கவிழப்போகும் உண்மையை அறிக்க மீசாமனானவன் (அவ்வுண்மை தன்மருங்குள்ள பிதர்க்குச் 

சொல்வதாற் பயனில்லை யெனக்கருதி மறைத்துப்) ,பொய்மை செய்காற்போல) 

ஒளிச்.து?? என்றமையானே மீகாமன் சலங்கவிழாதிருததற் பொருட்டுப் பலபடியும் 

முயன்றான் என்பது போதரும். சாற்றடிச்சல் கலம் மிகுதியாக அசைதல் முதலாய பிறநிகழ்ச்சி 

களான் இயமூற்று அண்டிருந்த பிறர் மீசாமனைப் பலபடியுங் கலங்கவிழ் லுங் கூடுங்கொல்லோ 

என்று வற்புறுத்திக்கேட்டும் ஒளிச்துவிட்டான் என்பதுபோதர ஒளித்தனன் என்றொழியாது 

“ஒளித் அப் பொய்த்தாங்கு?” என்றிட்டார் இர்நூலாிிரியர் என்க. 

அறம் செய் ஒரு மகன் துறக்கம் அணைகுநாஉம் - (பலரும் நன்மை பெற்று வாழ்தற்குக் 

காரணமா௫ய) அறச் செல்வத்தினைச் செய்துகொண்ட ஒப்பற்ற மகன் மறுமையிலே சுவர்க்க 

முசலாய செல்வங்களை ௮பவிக்கும் வண்ணம் அடைவான் என்றும்) 

துறக்கம் அணைகுறூஉம் என் றமைக் கேற்ப அறம் என்றதனைச் காமியபலனுக் குரிமை 

யாக்குக, நரகம் என்றதற்கும் இஃ்தொக்கும். காமிய நிட்காமிய கரும விபரங்களைப் பகஷறி 

தை முதலாய நூல்களிற் கண்டுகொள்க, 

மறம் செய் ஒரு மசன் ஈரகம் ௮ணைகுநாஉம் - (அறத்திற்கு மாராய) மறத்தினைச் செய் 

கொண்ட ஒருமசன் மறுமையிலே நரகத்தை அடைவான் என்றும்) ச் 

அறம் என்பது தத்தம் வருணத்திக்குத, ஆச்சரமத்திற்கும், சமயத்திற்கும், காலதேச 

வர்த்தமானத்திற்கும் தக்காங்கு கடத்தற்குரிய விதிகளை. மக்கள் ஒன்றுற்று வேண்டிய ஆற்றி 
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உடலைப் போற்றிக்கோடலே பெரும்பாலும் அறம் எனப்படும். ஏழைமுதலாய பலர்க்கும் ௨2 
விடின் ஈன்றியறிரந்த அவரெல்லாம் இவனது மேம்பாடு கருஇத் தாமே இவனஅ சேமங் காரண 

மாக முயலுவர் என்பதும் பிறவும் ௮றியத்தக்கன. ஊருணிநீர் குறைதற்கு விடாது. வருதல் 

போல இவன் நிருவுங் கெடாது வளர்தற்குப் பலரும் முயல்வர் என்ப, *(வித்து மிடல் வேண்டும் 

கொல்லோ விருந்தோம்பி-மிச்சின் மிசைவான் புலம்”? என்ற குறளுக்குத் தன்னை நோக்கி வரு. 

வார்க்கெல்லாம் முகமலர்ச்சியுடையனாய்ப் படி.றிலவாய அ௮ன்புகலச்ச இன்சொற்களைக்கூறி விரு 

தோம்பி மிச்சின் மிசைவானாயின் அவற்கு உலகம் வசப்படும். அத்தகையஅப்பெரியோன் 

தனது வயலில் வித்திடாதிருப்பினும் ௮சனை யுணர்ந்தார் பலரும் இவன் வயல் விதைககப்படா 

விடின் ஊரவர் வயிறெல்லாம் சோறின்றி வாடுமென்று கவத்சி பெரிதுடையசாகித் தாமாகவே 

விதைச்துச் சாச்துப் பயன்பெறச் செய்வர்என்று என து இன்னுயிர்ப்பாவலர் கூறிய உரையானே 

அறத்தினையும் ௮தன்பயனையும் நன்கறியத்தகும். | 
மறம் என்பது தனக்கும் பிதர்க்கும் பயன்படாச விலச்குகளை, இதனையும் அவ்வாதே 

விரித்துரைத்துக்கொள்க, *(அறக்தரு சால்பு மறக்தரு அன்பமும்?? 

தக்கது, 

என்றது எண்டு ஆராயத் - 

[எல்லாச் செல்வமு மிம்பர்வர் செய்து முன்னோன்] முன்னோன் எல்லாம் செல்வமும் 

இம்பர் வந்து எய்அம் - முதற்கட் கூறப்பட்டவனாகிய அறத்தினை இயற்றினேன் செல்வங்களை 

வேண்டியவாறே நுகர்ந்து முடிந்தபின்னர்ப் பூவுலகிற்பிறக்து ஏற்றபெற்றி எல்லாவகையாகிய 
செல்வங்களையும்பெற்று விளங்குவான் என்றும்; 

பின்னோேன் அவை அல பிறவே குறுகுநூஉம் என்றும் - பின்னர்க் கூ.றப்பட்டவனாகய ' 

மறஞ்செய்து ஈரகத்தை அடைச்து வருந்திய ௮ம்மகன் ஈன்மை பயக்கும் செல்வமல்லாத தீமை 

பயப்பனவாம் மிடி, பிணி முதலாயவற்றை ஏற்றபெற்றி இவ்வுலகில் வந்து நுகருவான் என்றும்; 

கல்வினை தீவினைகளைச் செய்தார்ச்குரிய மறுமைப் பயன்களையும், மறுபிறப்புச்சளையும், 

மதுஸ்மிருதி முதலாய நூல்களுட் கண்டுதெளிக, லப்பதிகாரத்திற் கட்டுரைகாதையானும், | 

மணிமேசலையிற் பீடிகைகண்டு பிறப்புணர்ந்தகாதை முதலியவற்றானும் ஈல்வினை அவதன சதி 

கேற்ற பிறவிகள் இவையெனப் பெறப்படும் என்பது ௮றியற்பாலத. | 

கொள்பவை ஈனியே பெரிய எனினும் -அடையக்கூடியவை (இருந்தவற்றினும் மேந்த 

பாடு முதலியவற்றானும் பிறவாந்றானும்) மிகப்பெருமை வாய்க்சனவாய் இருப்பினும்); 

[பிரிசம் குள்ளன வுருகு மனத்தினுயர்க்தோர்] உள்ளன பிரிதற்கு உருகு மனத்இன் உயர்ந். 
'கசோர்- உள்ளனவற்றைப் பிரிதற்கு கெஞ்சமுருகின் ற பெரியோர்) ப 

உள்ளவற்றைப் பிரிதற்குருகும் இயல்பு உலகற் பிரத்தியக்சமானஅ௪. தமக்குரிய குழவி. 

கரியசாய் அழகற்றிருப்பினும் ௮தனைக் கொடுத்துப் பதிலாகச் இறந்த மற்றொரு குழவியைக் 

கொள்வதற்கு. உலகத்தார் உடன்படார். என்னின், இழிந்த குழவி இறந்தஞான்றே இறந்த 

குழவி ஒன்றனைப் பெற்றாரேனும் திருத்தியுராமல் அவ்விழிந்த குழவியையே நினைந்து வருந்தல் 

மக்கள் இயற்கை என்ப தானே போதரும். இணி அறமுசலாயவற்றை இயற்றிய ஒருமகன் 

மறுமையிலே அுறக்கமுகலாய செல்வங்களை நுகர்ந்து இம்பர் வது மேம்படப் பிறப்பானாயினும் 

தனது உடலை நீத்தற்கே உருகி அவற்தையெல்லாம் ஒரு பொருட்படுத்தாது வருக் துவான். | 

தம அழி வடிவம் பற்று ௮று வகைத்து ௮றம் போற்றின் - தங்களுடை அழிகின்ற வடி. 

வங்களிலே அமைந்த பற்றினை அறுக்கும் வகையினதாகய அறத்தினை அன்னார் போற்றி 

வந்தாராமாயின்) 

தீ.து ஒரீஇ கெளி நலம் சேர்குவர் என்றும் - தமச்கமைந்த குற்றங்களை நீச்ச தெனிர்த 

நன்மையை அவர் பெறுவர்என் தும்; (கூறுமுகத்தானே;) ] 

அறச்கவின்பம், மறுபிறப்பு முதலியனவற்றை வேட்டுத் சமது அழிவை அகற்தினா 

டோனும் ௮வர் உண்மையதியாமல் மயங்கியவராதலிற் ரூழ்க்தவர் என்றும், மரணதுக்கத்திற் 34 
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சாரணமாக௫யஅ "உடற்பற் ரூதலின் அதனை ஒழிக்க முன்வர்சவமே அறிவான் உயர்ந்தவர் 

. என்றும் தெளிர்துகொள்க. 

சாசல் அன்போடு அகம் வழு தபுதத- இறத்தற்காக நினைந்துவருந்தும் தஅுயபசோடு மனக் 

। கசகளையும் நீக்கி) 

[ரீதிமுறை ஈன்குநீஇ] ஈன்கு நீதிமுறை உறி இ- ஈன்றாக கியாயவகைகளை அனுசரித்து) 
நிலன் வாழ்வு கருதி-நிலத்தின்கண்ணே அவரெல்லாம் வாழ்க் அவரு தலைக் ௧௬ இ) 

மாரணம் காரணமாகத்தான் அறனும் பயனும் வாய்ந்தன என்பது “:இறப்பெனு மெய் 

மையையிம்மை யாவர்க்கும்-மறப்பெனு மதனின்மேற் கேடு மற்றுண்டோ?! என்னும் பகுதியால் 

அறியத்தக்கது. **உருளு கேமியு மொண்கவ ரெஸ்கமும்-மருளில் வாணியும் வல்லவர் வர்க் 

கும்-தெருளு கல்ல மும்மனச் செம்மையும்-அருளு நீத்தபின் ணைதண் டாகுமோ?? என்னு 

மிதனானே அறத்தின் இன் றியமையாமை முதலியன ஈன்கு புலப்படும். 

இனி ௮சவழுச் தபுத்தல் எங்ஙனமெனிற் கூறுஅம். ஒருவர்க்கு மற்றொருவர் உள்ளக் 

இடையைச் காண்டல் இயலா. நகெறியாளர் முன்னிலையிலே வாய்வழி வழங்குஞ் சொற்கு 

மாறாக நெஞ்சத்தின் கண் நினை ததலுங்கூடும். ௮அகொண்டு புறத்தொழுச்சமே யாண்டுக் தலைப் 

படும். அ௮சத்தொழுக்கமில்லாத புறத்தொழுச்கச்சானே உலகம் இழுக்கப்பட்டுக் கெடும், 

அுறக்கமு சலாய செல்வங்களையும் பிறவற்றையும் நியமித்த கடவுள் உள்ளும் புறமும் அறிச்தாளும் 

. ஆற்றல்சான்றவர் ஆகலின் அவர்க்கஞ்சியேனும் நாளடைவில் அகத்தழுக்கு நட்ட டது 

என்பதாம். இதுகருதியே “:சத்தமல மறுவிச்அுச் சிவமாச்கி யெனைய!ண்ட்?? என்று பெரி 

யாரும் ௮நபவ மாத்திரையிற் கண்டவாறே உசைச்திட்டார். 

(இவ் வோதினர் பொய்மையென் இுரைப்பினும்] இ பொய்மை ஓதினர் என்று உரைப் 

பினும் - இவ்வகையாகிய பொய்யை (தநூன்முகத்தானும் பிறமுகத்தானும் சான்றோர்) உரைத் 

குனர் என்று (அந்த நாத்திக வாதம் புரிவாரமாட்டு அவர்க்கேற்குமாறு) சொன்னாலும்) 

ஈலனே ஒன்றலின் - (உலக வளர்ச்சியும் மரணபய நிவர்த்தியும் என்றற்றொடக்கத்தன 

வாய) நன்மைகள் வர்.து பொருக்துதலினானே) 

௮ பொருள் உண்டு என உணரார்- (இன்மையே உண்மையாக இருப்பினும் அதனையே 

உண்மையென்று கருதாவிடில் துன்பம் பயக்கவல்ல) அந்தச் கடவுள் உண்டென்றுணசாதார்) 

நன்றி தரும் பல் பல ஈலன் எல்லாம் இழக்தே- (இருமைக்குங் காரணமாகிய) நன்மை 

யைத் தருன்ந பலப்பலவாதிய சுபகாரியங்களை யெல்லாம் ஒருங்கே இழக்த) 

என்றும் அன்பு ட்ட இனைகுவர்- எச்சாலத்தும் அன்பத்தினை அடைந்து வருந்துவார் 

கள்) 

மக்கள் செல்வம் முதலிய பேறுகளையும்) ரன் விழைச்சு முதலாய நகர்வுகளையும், 

ழா மூகலிய காட்செளையும் பெற்றாலும் தமக்கு நேர்ந்த அழிவினையும், ஆதரவின் மையையும் 

நினைந்து நினைந்து வருந்துவர் என்பது தோன்ற “என்றுக் துன்புற ஜினைகுவரா்?? எனருர். 

மேலும், புண்ணிய பாவங்கள், துறக்க கரகங்கள், மறுபிறப் பாதிய இல்லாவிடின் ஒருவர் மற் 

ஜொருவர்க்கு அடங்காமல் வேண்டியவாதே பலப்பல தீவினைகளை இயற்றி உலகினைக்கெடுத்த:த் 

தாமுங் கெடுவர் என்க, 

இப்பாட்டு பிறர்தம் மதமேற் கொண்டு களை தல் என்னும் மதம்பற்றி வந்தது. 

சலம் கவிழப் போதலை மீகாமன் ஒளித். துவைத்து ஆண்டுள்ளாரை மரணபயத்தினின்றும் 

நீக்யெவாறுபோலச் சான்றோரும் துறக்சமுகலாயவற்றைக்காட்டி மசணபயம் முதலாயவற்றை 

நீக்கிவிட்டார் என்க, 

[இப்பாட்டிடைப் பொதிந்த பொருள் விளக்கம்] 

கடவுள் இல்லையெனின் துறக்க கரகங்களும் வீடுபேறும் பிறவும் இல்லையாய்விடும், 

கடலோறெவுபூண்ட உயிர்சளெல்லாம் தங்கள் தங்கள் சரீ ரங்களும் ஏனைப்பொருள்களும் நிலை 
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யற்றனவென்றும், இறந்துபடிற் பின்னர் ஒன்றுமில்லையென்றும், ஆதலின் நன்மைபுரிந்தா' 

லென் தீமைபுரிந்தாலென் வாழ்ர்தாலென் மடிக்காலென் என்றும் இன்னவகையாகப் பலப்பல 

சுுதஇிக்கொண்டு உள்ள இன்பங்களையும் அுகர்தற்கு ஒருப்படார். உலகமெல்லாம் தொந்த : 

மறஐச் தத்தளிக்கும். 
கடவுள் உண்டெனில் இிற்றறிவாளிகள் அறக்கமுதலாய பேறுகளையும் றுபிலப்கதி 

களையும் பேரறிவாளிகள் உடலப்பற்றினையொருவி வீடுபேற்றினையே நச்சி மரணபயத்தி 

னின்றும் நீங்கி இன்புறுவர். 

:என்பினை ஈரம்பிற் பின்னிக் குடாவழும் பிறைச்சி மெத்திப்-புண்புழுப் பொதுந்து 

செர்நீர்ப் புண்ணசம் பொழுகி காறித்-அன்பகோ யெவற்றினுக்கு முறையுளாய்ப் புறந்தோன் 

மூடும்-வன்புலை யுடம்பே யாவி வருத்திடும் பிணிவே றில்லை?” (காஞ்சிப்புராணம்) எனவும், 

“பனைவன நீங்கிற் புலால்புறத் இடுவது? (மணிமேகலை) எனவும், காண்டலளவையானும்: பிறு 

வாற்றானும் னிச்துணர்ந்து மயிர் வளர்த்து அணிவிலக்கி உண்டிசுருக்கு அவாவொறுக்கி வரு 

தலினானே வெறுக்கப்பட்ட உடலம் நீங்குவதற்கு வருந்தார் என்பது வெளிப்படை, 

இனி காத்திகர்கூற்ே உண்மையாகவிருப்பினும் ௮அசகஞனே மரணபயமும் உலககாசழும் 

எய் அுதலின் அவர் கொள்கை மிகவும் இழிவுடைத்தென்பதும், ஆச்திகர் கூற்றோ பொய்மையாக | 

விருப்பினும் அசனானே மாணாவச்தையும் உலகவழிவும் நீங்கப்பெறுதலின் அன்னார் கொள்கை 

மிசவும் உயர்வுடைச் தென்பதும் ஆ.ராயற்பாலன. 

டுபாய்யாமை பொய்யாமை யாற்றி னறம்பிற-செய்யாமை செய்யாமை ஈன்று?? என 

வும், “பொய்மையே பாவமெல்லாம் விளைதரு பூமியாகும்? எனவும், :பொய்யுளான் மறந்தோர் 

-பொய்மை புகலினும் பொய்மையாகும்?? எனவும், “புண்ணிய மனைத்துஞ் சோப் பொய்மையாற் 

பொன்று மன்றே?! எனவும், (வையக மெல்லாம் பெறினு மூரையற்க-பொய்யோ டிடை 

மிடைந்த சொல்”? எனவும் பிறவாறும் கூ.௮ுபவாகலின் பொய்கூறலாகாதெனின் அற்றன் ஐ. 

கள்வசான் அலைப்புற்ற பெண்பேதை ஒருத்தி அவர்கள் அறியாவண்ணம் ஒருவனைச் சரண் 

புகுந்தாள். அவள் இருந்தவிடத்தை அக்கள்வர் ௮ணுகி ஈண்டு ஒருமகள் வந்தனளாவென்று 

அவள் புகுந்து காத்திருந்த இல்லச்தானை வினாயவழி அவன் மெய் கூறிற் பெரிதும் எதம் விளை 

யும் எனக்கருஇக் கூறிய பொய்யும் பொய்யாகுமா? இதனைக் **கள்வர்க்கஞ்சித் தன்னடிப் புகு 

நரை-யுண்மைக் கஞ்சி யுறலவர்க் குரைப்ப தூ௨-மெய்யே யெனா௮ %&% கொள்ளாதுலகம்?? 

என்றதும், பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த-நன்மை பயக்குமெனின?? என்றதும், 

அக்குறளின் உண்மைப் பொருளைப் பரிமேலழகியார் இதுவே என்றதும், “இம்மையின் 

விளங்கும் யார்க்கு மவரவ ரியற்கையாலே-மெய்மையே யொருவர்க்குற்ற விபத்தினை மீட்கு 

மாயிற்-பொய்மையு மெய்மைபோலப் புண்ணியம் பயக்கு மன்ஜே?? என்றதும் அ௮ன்னபிறவும் 1 

பெரிதும் வற்புறுத்திப் பலப்படுத்தும். 

இங்கனம் காட்டியவற்றானே நாத்திகர் கூற்று உண்மையுள்ளஅவாகப் போற்றப்படிஞம் 

பயன ற்றதாகலிற் பொய்மைச் செனவும் ஆத்திகர் கூற்று பொய்யுற்றதுவாகத் தூற்றப்படினும் 

தப்பாது பெரும்பயன் விளைத்தலின் ௮ஃது உண்மைத்தன்மைத்து எனவும் விளக்கப்பட்டன. 

(38) இன்பமுந் துன்பழு மெமக்கின் றென்றல். 

மி னநிலை மிகுத்தலும் வளம்பல பெபருக்கலுந் 

கானின் றமையா துலகெனக் கொள்.இ நத 

மயிற்குர லெமீஇ கெய்யெரி மரீஇப் 

பொறிவழி யீர்க்கும் புனையிணை நிரைகால் 
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௦ வண்டியி னமர்ந்து தெருவிரு மருங்கிற் 

£ம்ச்சாய் சாசற் களர்பைம் பல்லெலாநி 

கதொடர்செய் மாலின் ஜோரற்றம் போன்றும் 

புடைநிலை மசமசினலாம் போதல் போன்றும் 

மாரியிற் சேற்றைக் கோடையின் மூடுபனி 

10 நிகர்ப்பப் புழுதியை நீளிடைக் கால்பெயர்த்து ' 
வழியஇர் வோசை வாரிதி தெளித்து 

வாய்செவி மூூக்குவிழி மலி.பப் புகுத்தியாங் 

கேயு முடுக்கையை யெய்யெனக் கெடுத்து 

மெல்லன வகசைவற்றுச் சசேலென மன்னோ 

12 பல்லாறு போக்கிப் பலப்பல பகாதலும் 

வென்றே மென்று விீறுதலு மக்தோ 

கோற்றனெ மென்று துன்புற் ஜொழிதலு 

மறிர்தனெ மென்று மறிக்திலெ மென்று 

மின்ப துன்பக் இடைப்பட் டூழல்வதா 

20 ஸனென்னும் பயக்கா இயைகுவ பொன்னா 

பொன்னிகர் சான் ரர புகல்பலர் போயுங் 

கருப்ப பிணி2ப கடும்பெருஷஞ் செருவே 

மென்றிவை யளப்பில விம்பாழுற் ஜொெழித்து 

மெனனா கி.பசே யென்னா கயதே 

[2 4 

இன்னே சன்ன வியற்கையறி கில்லா 
வின்னா மனமே பலசமத் இனக 

நின்னா லுலகி ஸிலைப்பு மழிப்புக் 

தன்னா தண்மை பெொய்யுசை யன்றே 

90 நி.பழிச் தக்கா னிலவுகர் 

போயழிர் தொழிகுவர் பு துமைமிக வடை தீதே. 

(இ-ள்.) மனம் நிலை மிகுத்தலும்- (விடயங்களிலே புலன்களை இயல்பாகச் செலுத்து 
வருகின் ந) மனன் நிலைமையை மிகும்படி செய்தலும்; 

கிடைச்கப்பெற்றவைகளை அமைவுறச் திருத்திக்கொண்டு போற்றிவசாமல் இல்லாதன 
வற்றை விழைந்து வருதலே மனனிலை மிகுதலீன் பயன் என்க, “:மனமொ ருக்சன் வசப்படு 
மேலவன்-பினைவ ருத்தும் பிறப்பை யடைர்திடான்?” என்பது பிரபுலிங்கலீலை; **எல்லாமும் 
வலந்த மனமாயை யேழையா மென்னா லடக்க வசமோ?? என்றும், ““மனமிறக்கக் கல்லார்க்கு 

. வாயேன் பசாபரமே?? என்று தாயுமானவா பல்லாறு புலம்புவர், 

வளம்பல பெருக்கலும் - வளங்கள் பலவற்றை அதிகரிக்கச் செய் தலும்); 

ச சனக்குரிய இல்லத்தை, நிலத்தை, ஆடையை, அணியை, அன்னபிறவற்றை முன்னிலை 
குலைக்துப் பல்வகையாகப் பன்மடக்கு அ௮.இிசப்படுத்தல், 
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[சானின் றமையா அூலகெனக் கொளீஇ] உலகு தான் இன்று: அமையாது என : 

கொளீஇ- உலகம் நடைபெறுவது தன்னை யின்றி அமையாதென ந்னைக் தகொண்டு) 

தம்மின் றமையா நந்ாயந்: தருளி? என்பது கபிலர்பாட்டு, தான் என்னும் கர்வம் 

படைத்தவனே தன்னையின் றி உல£ம் ஈடவாதெனக் கருதிக்கொண்டு பற்பல முயல்வான் த 

போதா உலகு சானின்றி யமையா செனக்சொளீஇ என்னாது :“தானின் றமையா துலகு? 

எனச் கூறினர். அதச்சகைய இன் றியமையாமை இவனைப் பொறு த்திருக்குமாயின் இறைவனும 

இவனுக்குப் பலவளனும், பிறர்மன। த அகவல் பெற்றியும், நிீனைத்தவற்றை யெல்லாம் ; 

இனிது முடித்துக்கோடும் ஆற்றலும், அழியாது டீடிச்துப்பெருகும் ஆயுளும் அன்ன பிறவும் 

கொடுத்திருப்பன் என்ச. மேற்கூறியவாறு கொள்ளுகலை விபரீதஞானமெள்ப, தான்வக்து 

பிறந்த கடமைக்சியன்ற ஈன்மையைப் புரிசலே அதமெனச்சோடல் பொருந்தும். மேற்கூறிய 

விபரீசஞானம் எத்துணை வனப்பு, கொள்கை, பொருத்தம், பயன், அளவைமுறை முதலிய 

வற்றான். மறுச்சப்படினும் நீட்சியுற்றவருமேயன்றிக் குறைவுபடா தென்பது தோன்றக் 

“கொளீஇ? என்றளபெடுத்து. எல்லாவற்றிற்குங் காரணம் மளமாதலின் ::மனம் என்றும், . 

அம்மனசின் னிலமையானே ல்க ற்பாலன பலவாதலின் “*பல?? என்றும், ௮ப்பலவுக் தனக்குண் 

மையற்றனவாகத் தோற்றப்பெறாமல் வளனுடையனவாகவே தோற்றும் என்பதுபோதரச 

“வளம்”? என்றும், வளமுடையனவாகச் தோற்றியவற்தை மிகும்படி செய்தல் வழக்கமாதலின் 

“டுபருக்கலும்?? என்றும், இவையெல்லாம் கான என என்னும் எ.ண்ணமேலீட்டினானே வசதி 

பெறும் என்பது தோன்றத் :;தான்?? என்றும், இவ்வெண்ணமேலிட்டவசே தம்மொடு 

அமையாமல் உலகத்திற்குக் தம்மையின் றியமையாதவசாய்க் கருதிக்கொண்டு வருவ. சாதலின் 

இன்றி யமையா துலசெனக் சொளீஇ?? என்றும் கூறினார். பிற்கூறப்பட்டவைக்கேற்ப 

மனநிலை என்றதற்கு ௮ங்கனம் பொருளுரைக்கப்பட்ட ௮. 

கெய் எரி மரீ இ- ஒருவகையாய கெய்யோடு மற்றொருவகையாய கெய் சேர்தலினானே 

நெருப்புப்பொருக்தி); 

எரிமரீஇ?? என்னும் இலே௫னானே அம்மருவுதற்குப் பிறிதொரு கெய்யுமுண்டென்ப.து 

பெழப்படுதலின் செய் என்றதற்கு ௮அங்கனம் பொருளுசைத்தாம். இருவகைகெய்யும் தம்மிற். 

சலந்தவுடனே நெருப்பு மருவும் செயலின்வியப்பினையும் மருவியகெருப்பு அச்துணைப் பெரிய 

தொரு வண்டியை வாயுவேகம்போல் இழுத்துச்செல்லும் ஆற்றலையும் புலப்படுத்த **மரீஇ?? 

என் நளபெடுத்து, 

பொறி வழி ஈர்க்கும் புனை இணை நிரை கால்- இயந்திரத்தின் வழியாக இழுத்துச்செல் 

லும்படி அலங்கரித்து இவ்விசண்டாக வரிசையுற அமைக்கப்பட்ட சக்கரங்களை யடைய) 

வண்டியில் அமர்க-- வண்டியிலே உட்கார்க் து) 

வண்டி--வண்டில் எனவும், பண்டி எனவும் வழங்கப்படும், ௮ங்கனம் குறிக்கப்பட்டது 

“மோற்றக்கார்?? எனப்படும் இயர்திரவண்டில். 

மயில் குரல் எழீஇ- மயில் குரல்போலும் ஒருவகை ஒலியை (த் தன்௨.ரவை எ.இிர்வருவார் 

உசணர்ந்துகொண்டு வில) வழிவிடும் பொருட்டு) எழுப்பி; 

அவ்வண்டி வருதலை வழிப்போக்கர்க்குப் புலப்படுத்துவதற்காக அடிச்கொருமுறை வி 

யெழுப்பவேண்டிய கடமையைக் குறிப்பிட “௪ ழீஇ?? என் நளபெடுதத௫. இதனானன்றே வண் 

டியை வருணிக்கப்புக்சவர் மயிற்குரலென அதற்கொரு பெயருமிட்டார். அன்றியும் அவ் 

வொலிக்கு ஒரு௨மை கிடைத்தத வே என்னும் ம௫ழ்ச்சியைப் புலப்படுத்கல் வேண்டி அங்கன 

கூதினாருமாம். முற்காலத்திலே மணி, சதங்கை என்னுமிவற்றை வண்டிமாடுகளுக்குப் ! புனைக் 

சமையும் இதசருதியே என்க, வருவாரை நோக்கி கொக்கி ஒலித்தற்கு ஒருவேளை மேனும் இம 

லாது போகாவண்ணம் அவற்றோடு அவற்றைப்புனைந்துவிட்டனர் போலும். '*படுமணியிரட்ட 

என்பதுபாட்ட, 

(தெருவிரு மருங்கிற் €ழ்ச்சாய் சாசல்] த்த சம் சாய் சாரல் இருககுக்கன் - விதி ன 

அடிப்பு றஞ் சரிந்த சாரலாகிய இரண்டு பக்கங்களினும்); க. 
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க. பைம்புல்லின் வளங்கூறுவான் எடுத்துக்கொண்டார் ஆலின் அப்புல் வளருமிடமாதிய 

தெருவின் இருமருங்குகளையும் முதற்கட் கூறினார். மழைநீர் முதலியன தெருவிடை நின்ற டைத 

ஐச் சேதஞ்செய்யாமல் வடிக்சகல்வதற்காக மருங்குகள் சரிவாக அமைக்கப்படல் வழசக்காதலின் 

:இீழ்ச்சாய் சாசல்?? என்முர், 

இளர் பம் புல் எ(ல்)லாம்- விளங்குகின்ற பசிய புற்களெல்லாம்) 

இசனான் மழைவளப்பம் கூறப்பட்டது. செருமருங்குச் சாரல்கள் உடைந்தழியாதிருக் 

சூம்வண்ணம் புற்கம்ழைகளைப் பதியப் பரப்பிப் பாதுகாத்து வருவர். 

தொடர் செய் நூலின் தோற்றம் போன்றும் - மெய்தற்பொருட்டுச் தொடர்ச்சியாக யாகி 

கட்பெற்ற நூலைப் போலவும்) 

பைம்புல் என்றமைக்கேற்பப் பசிய தூலெனவும் பொருள்கொள்க. தறியிலே நெடிதாக் 

யாச்கப்பட்ட பசிய தாலின் தோற்றத்தை அச்சாரற் புற்கள் கொண்டிருந்தன என்க. இதனால் 

வண்டி செல்லும் விரைவின் மிகுதி குறிக்கப்பட்டது. 

புடை நிலை மசன் எ(ல்)லாம் போதல் போன்றும் - பக்கங்களிலே கிலைமைபெற்ற மசங் 

களெல்லாம் (தந்தம் நிலைபெயர்6து விரைந்து) செல்லுதல் போலவும்) 

புல்லணி நாூலாதலும், மசவணி நிலைபெயர்ந்தோடலும் அசம்பாவிதமாதலின் இசண் 

டிடத்தும் “போன்றும்?? எனக கூறினார். இவ்விலேசிஞனே வண்டியோடாது நிலைத்தமை 

போன்றிருச்தலும் கொள்ளப்படும். 

| [மாரியித் சேற்றைக் கோடையின் மூபெனி-நிகர்ப்பப் புழுதியை நீஸிடைக் கால் 

பெயர்தத--வழியெதிர் வோரை வாரித் தெளித்த] 

நீள் இடை கால் பெயர்த்து நீண்டவழியிலே சாலால் நடத்து 

வருவோர் என்னுது “கால்பெயர்த்து?? எனவிரித்தது ஊர்திகளில் வருபவரை நீச்கற் 

பொருட்டு. நீண்டு கடந்து வர்ததென்பது தோன் றவும், தெருவினீட்சியும் பிறவும் தோன்றவும் 

₹“$ீஸிடை”? என்றார். 

வழி எதிர்வோசை- வண்டிசெல்தபம் பாதைக்கெதிசே குறுகுவோர்க்கு) 

“எதிர்வோலரா?? உருபுமயக்கம், “அவளைக் சாட்டு? என்றாங்கு; 

ம-சி.பில் சேற்மை- மழைக்சாலத்திலே சேற்றினையும்) 

கோடையில் மூபெனி கிகாப்ப புழு தியை - (விரைந்து செல்லும் வண்டியினால் எழுப்பப் 

பெற்று) மூபெனியைப்போன் ௮ அடர்ந்து விளங்கும் புழுதியினையும்) 

வாரி தெளித்த-- மிகுதியாகத் தூவி) 

அ௮ள்ஸி இறைச்துமாம்) தெளித்தலின் ஜறெப்புக்தோன்ற “வாரி?! என்றார். இரண்டெழும்பு 

தூளியின் அடர்த்தி தோன்ற மூடுபணிக் கொப்பிட்டார். 

வாய் செவி மூக்கு விழி மலிய புகுச்தி- வாயே, செவியே, மூக்சே, விழியே என்னுமிவற். 

- ஜிலேநிறையும்படி புகுத்தலினானே) 

புகுத்த எனத்துரிக்க. ௮வற்றிள் இயற்கையானன்றி வண்டியோடுஞ் செயற்கையால் ௮ங 

கனமாகும் என்பது தோன்றப் :புக?? என்னாது புகுத்தி? என்றும், அவவ புகுத்தப்பட்டார் 

உணர்வதற்குள் வண்டி ஓடிவிடும் என்பது தோன்ற “இங்கு? என்றும் கூறினார். 

புக்கு நிறைதல் தூளிக்கு எளிதாகலின் முன்னர் வாயையு ழ், அடுப்பச் செவியையும், பின்னா் 

மூக்கையும் விழியையும் மூறழையுற வரிசைப்படுத்திக் கூறினார். (இப்பெற்றி கருதிக் கவியிசைத 

துச் சொற்ரனசோவென்னில் அற்நன்ற, இயற்கைப் புலவர்க்கு இன்னபலவுக் தாமே வர்சமையு 

மென்௧க) இச்சகைய வண்டியிலிவர்்் து செல்வோரால் விளையுச் தீங்கிற் கோரளவேயில்லை 

யென்ச,) 

ஏயும் உடுக்கையை எய் என கெடுச்தும்- வழிப்போவார் தமக்குப் பொருந்திய ஆடையை 

அவர் எய்யென வெகுண்டு கூறுமாறு பழுது படுத்தியும்) 

பெருந் துசோ 
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“எய்யென வெழுபகை?? என்பது கம்பசாமாயணம். மாற்றாடை இல்லை என்பது 

தோன்ற *(ஏயுமுடுக்கை?? என்ளுர். 

மெல் என அசைவு உற்று- (சற்று வளையங்களாயினும் காற்றாயினும் அகத்தே அடைக்கப் : 

பெற்ற மெத்தைகளிடப் பெத்றமையானே உட்கார்ர்திருப்பவர்க்கு அசை தலினால் நிகழுக் 

துனபம் தோன்றா இருப்ப) மெல்லென் நசையுமாறு செய்வித்த) | 

சேல் என பல் ஆது போக்கி - (உள்ளிருப்பார் அவ்வண்டியைச்) சோல் என்னும் ஒலி 

யுண்டாகும்படி விரைவாகச் செலுத்துதலினானே பலவழிகளையுங் கடந்து; (தரூரை யடைந்து?) 

பல்லாறு?? என்பதளுல் நீரிடை என்பது பெபற்ளறாும். :நீஷிடைக் கால் பெயர்த்து?? 

என்பதனையும் நோக்குக, 

பல பல பகர்தஓம் - (இன்றியமையாக் காரியம் இவ்விவையாகுமென்று அங்குள்ளாக் 

குப்) பலப்பலவாகப் (புனைந்து) கூது தலும்) 

வென்றனெம் என்று வீறு சலும் - (அக்கூறியவற்றானும் பிறவற்றானும் யாம் இது 

பொழுது) வென்றுவிட்டோமென்று பெருமிதந்கொள்ளு தலும்; 

இவரை அ.ற்பசக்சோஷிகள் என்ப. 

அந்தோ சோற்றனெம் என்று துன்பு உற்று ஒழிகலும்-8யகோ (இவ்வாறு செய்யம் 

பெறாமையானே இவ்விவற்றைத்) தோதந்றுவிட்டோமே என்று துன்பம்பொருக்தி மனமழிர்து 

கெடுகலும்; | | 

அறிர்தனெம் என்றும் -யாம் இதனை அறிந் அவிட்டோ மென்று தற்பெருமை கொண்டும் ட 

அறிர்திலெம் என்றும் -யாம் இதனை அறியாதுவிட்டோமே என்று கவற்டுயற்றும்) 

இன்பம் துன்பத்து இடை பட்டு உழல்வதான் - இன்பதுன் பங்களின் இடையிலே கி 

(முறையே மகிழ்ச்சியையும் வெறுப்பையும் அனுபவித்துச்) சுழல்வதான்; 

இவற்றிடைச் சக்காசவசே உழலாமல் மனச்சலனமற்றிருப்பவர் என்க. | 

:இன்பம்வர் துற்தபோது மெதிர்மறை யுற்றபோது-முன்புட ஓுறுமூ ழென்றேற விருப்பு 

ரர் மூனிவுஞ் செய்யா-.ரன்புசிற் ஐயிசகத்து மமைத்துவாழ் இன்ற நீசார்?? என்பது மாயூரப் 

புசாணம்; “*அம்புயத்தின்-பற்றிலா ததுபோற் பற்றிலார் பசமயோ இகெளே?' என்பது மெய்ம் 

மொழி; “எய்தாத வேண்டா ரிரங்கா ரிழிந்ததற்குக்-கைவாசா வந்த விடுச்கண் மனமமுங்கார்- 

மெய்யாய காட்ட யவர்!” என்பது கோவை; **இல்லாத காரியத்தை யிச்சிச்துச் சர்தைவழிச்- 

செல்லாமை நல்லோர் இறங்காண் பராபரமே”? என்பது தாயுமானவ? பாடல்) இவற்றையும். 

இன்ன பிறவற்றையும் விரித்துரைத் துக்கொள்க. 

என்னும் பயக்காது -ஒரு சிறிது ஈன்மையுங் கொடுக்கமாட்டாது) 

இயைகுவ பொன்றா- (முன்னர்ச் செய்த வினைவயச்தால்) வரச்கடவன வருதலித் 

- குறைவுபடா; 
் 

உ௰ற்பால தாமேயுறும் என்றபடி, *:இருவுறு இன்றுழி மகிழ்ந்து இர்வுழிப்-பருவா 

கெய்தியும் பாசந் தன்னிடை-யரிதுணர் கேள்விய ரழுங்கு வார்கொலோ-வருவது வருமது 

மறுக்க லாகுமோ'? என்பது கந்தபுசாணம்) 4 ன்பு மின்பச் தானு தொல்வினைத் தொடர்ச்சி 

யென்பார்!” என்பது பிரமோத்தசகாண்டம்; **நன்மையுக் இன்மையு:் பங்கயத்தோ-னெழுதாம் 

படி.வரு மோசலி யாதிரென் னேழைகெஞ்சே?? என்பர் பட்டினத்தடிகள். 

பொன் நிகர் சான்றோர். (என) புகல் பலர் போயும் _-பொன்னையொத்த சான்ளோர் 

என்று புகழ்க் துரைச்சப்பட்ட பலரும் இவ்வுலகத்தைவிட்டு அகன் அம்) 

சான்ரோர் என்பார் அறம், பொருள், இன்பம், அன்பு, புகழ், மதப்பு, பொறுமை. 

என்னும் எழு௨கைப் பெற்றிவாய்ந்த அறிவுடைப் பெரியோர் என்க. அவர் சங்கராசாரியர், 

மத்துவாசாரியர், இராமாநுசர், நீலகண்டாடிரியர் முதலியோரும் அவர்போன்ருருமாம். உலகங் 

க.ரிற் றந்து தலையெய்தி நிற்பது பொன்னாசதலிழ் “பொன்னேபோற் போத்றுவம்?? என்றாங்குப் 
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_'பொன்னிகர் சான்றோர்?” என் தற்கும் பொருள்கொள்க. இதனாற் காப்பவர்தம் அகந்ச 
கூறப்பட்டது. 

கருப்பே பிணியே கடும் பெரும் செருவே-வற்கடமே, கோயே, கடிய பெரிய போரே) 

என்று இவை அளப்பில- என்று கூறப்பட்ட இவைதாம் கணச்கற்றனவாஇ; 

இம்பர் முற்று ஒழித்தும்- இவ்வுலகச்துச் ”வராசிகளையும் அச்2வராசகெளின் வாழ்விற் 
இன்றியமையாதவற்றையும் அறவே கெடுத்தும்;) 

இதனான் அழிப்பின் மிகுதி கூறப்பட்ட. பஞ்சம் முதலியவற்றோடு பூகம்பம், எறி 
மலைக்கொதுிப்பு, கடற்பெருக்கு மூசலியனவும் கொள்ளப்படும், 

என் ஆகியது என் ஆகயது-யா.து தான் உண்டாயிற்று, யாது தான் உண்டாயிற்று) 

அடுச்கு உலகத்தி னுண்மையை வற்புறுத்தற்கண் வந்தது, 

ஆசலின் -அ கரரணத்சானே) 

இன் (ன) தர் அன்ன இயற்கை அறிதில்லா இன்னா மனனே - இதனையொத்த இயல்பு 

களை அறியமாட்டாச துன்பத்டைச்கொண்ட மனனே; 

உலகத்தியற்கையை எவ்வழியானும் எவரேனும் மாற்றுசல் கூடாத காரியம் என்னு 

் முண்மையைச் தெளிர் அ கொள்ளாமல் உலகம் கெட்டுவிட்டசாசவும், அதனைச் தான்றான் நிருதி 
தல்வேண்டும் எனவும் சங்கற்பிக் துக்கொண்டு மனவருச்சமுறுதலைப் பிரம ரணமுகத்தான் அகற்று 
வாசாயினார் என்௪. 

பல சுமந்து இனைஞகு.௫- உனக்குச் தகாத பலவற்ை யும் 6 வாளா ட 0 (அவற்றை 

யெல்லாம் ஆற்றும் வாயிலை அறியாமல்) கலங்குஇன்ருய்) 

தலையிட்டுப் பொறப்பெடுக்அக்கொள்ளும் காரியங்கள் அடாசனவா£தலின் வாளா சமர். 

என்ரனுரம். 

நின்னால் உலகில் நிலைப்பும் அழிப்பும் அன்னாது--நின்னாலே இவ்வுலகத்தில் ஒன் நனைக் 
காதலும் ம. நடு ரூன்றனை அதிதி தலும் பொருர்சமாட்டாது; 

ஆகியசெய்கை எனவருவித் அச்கொள்ச,. மனனே நின்னான் ஒன்றனைக் காத்தற் இயலா 

விஒணும் அழித்தற்காயினும் இயலுமோவெனின் அதவும் இயலாதென் நபடி, | 

உண்மை பொய் உரை அன்று-யாம் கூறியது மெய்மையே பொய்வார்த்தை அன்று) 

உடம்பாடெதிர்மறைகளானே எடுத் தக்கொண்டதை நிலைகிறுத்தினார் இக்நா லாசிரியர் 
என்ச. **கொன்றவராகவும் கொல்லப்பட்டவராகவும் கருதிச்கொள்பவர் எவசோ அவசே மூடர் 
கள். என்னையன் றி ஒருதொழிலும் ட்ட யரண்டுமில/?? என (ப் பகவற்€ேதையிலே 
மெய்யறிவுகேட்டல் என்னு௦ிசாரத்தி2ல) கூறியதுகொண்டு மேற்கூறியசனை இதுவென 
ரன்கறிந கொள்க, 

நீ அழிக்தக்கால் -நீ நின வீண்மு பற்களை விட்டு அடங்கியிருக்தால்) 

நிலவுகர் போய் பச ஒழிகு வர்- இப்பொழுது விளங்வெருபவர் எல்லாரும் பத 
பாரின்றிக் தீநெறியிர்) ரென்று ஈன்மை இழந்து (கு முூதலியவற்றிமில நிலைபெறுதலினானே 
இங்குவராமல் கனல். 

புதுமை மிக உடைக்தே - (இப்நனமெல்லாம் அவமே நீினைத் தழ ல்கின்ற நினது செய 

லை கண்ட எமக்கு) ஆச்சிரியம் மிகவுண்டாயிரு£இன் றது; 

கூறிய இவற்றாற் பெறக்கிடக்கும் இந்நூலாசிரியர் கொள்கைதான் என்னை, ஊழின் 

வலிமையான் நடப்பன £டந்தே £ ௬ பல த மனத். என்பதுவோ எனின் அற்றன்று 

“ஊழிற் பெருவலி யாவள் பூந்றொன் ் நு சூழினும் தான் முர௬ அறும்? 

மொழிப்பு லவர் “முயற்சி இருவினை யாக்கு முயற்றின்மை-யின்மை புகுத்தி விடும்? என்று 

சைத முயற்சியை ஈனி தூண்டுவசையும், “இசையா செனினு மியற்றியோ ராம்ரா லலசயாது 
சிற்ப சாண்மை?? எனவரு காலடியார் கூற்றையும், அன்னபி௰ஐ சான்றோர் மொழிகளையும் ஆய்க 

ட் 

என்றினசைத்த பொய்யா 
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குறிக, இர்நூலாடிரியர் கருத்து நிறைவேற்றுவசற் கெலாசவற்றில் தயி _ப்படாதென்பசே 

யாம். அதுபற்றியே ''பலசுமர்து?? என்பதற்கு (உனக்குச் சசாத பலவற்றையும் வாளா சுமந்து. 

கொண்டு? எனப்பொருள்விரித்தாம். சில சுமச்சல் இயல்பென்பது வெளிப்படை, தாம் வந்து 

பிறந்தகடமைக்குத் இரிகரண சதமாக இயன் றவற்றைச் செய் அுவருதல் வேண்டும். அவற்றினஞா 

லுண்டாகும் பேறிழவுகளை எதிர்கருதல் கூடாது. என்னுமின்னோரன்னவர்ரசையெல்லாம் இத. 
னுட்டெரித்திட்டார் என்ப, 

செடிது பற்பகல் செல்லினு நிரம்புவ தொன்றை-யிடைவி டாமலே மூயன் றுபெற் நிடு 

கின்௪ தியற்கை-யுடல்வ ர௬ுந்இயுக் தங்களான் முடிவுரு தொன்மறை-முடிய மீதெனச் கொள்வறு 

ஃயவர்தம். முறையே? (என்பது கந்தபுசாணம்), “கால மறிந்தாங் கஇிடமறிர்த செய்வினையின்- 

மூல மறிக்து விளைவறிந்து-மேலு ஓந்தாஞ்- -சூழ்வன சூழ்ந்து தணைமை வலிதெரிர்-தாள்வினை 

யாளப் படும்?” (நீதிகெறிவிளக்கம்), என்பவற்றையும் பிறவற்றையும் கொண்டு மேயலத்பாலன் 

வ ந்றையும் முயலு முறையையும் இனவயெனக் கண்டுகொள்ச, 
ச் 

(59) அன்பொடெம் மையன் யாரையும் புரத்தலின் 

வன்புசா தித்தன். மாபோ வென்றல். 

பபிற்றுப்பசி மாந்றி மெய்க்நலன் வளர்த்து 

லயிலுணாதி தன்மை யாதன் மான 

வயிர்பபசி யொரீஇ யுயிரை யோம்புதல் 

கடவுள் வாழ்த்திற் கண்டமுறை யாகும் 

மரபுவழி வந்த வணவே யவ்வவ சொ 

ருடல வளர்ச்சிக் குரியது வாகுங் 

கடவுள் வணக்கமக் காட்சியி னமையு 

மொருபா லார்மற் மொருபா லார்தம் 

மூணவ முதல வுவர்த்தலிற் கடவுள் 

10 வாழ்த்தையும் வசைகுகர் மற்றிகதை யுண்மை 

யுடம்பாட் டவசோ டுறம்சலொன். றின் 

௮டம்படா சனமே யொனனா சாவா 

அதாஅன்று, 
பல்கோள் படைத்த பற்பலர் தம்மையுஞ் 

15 செய்ந்கன்றி கொன்ற வில்லையென் போரையு 

மறர்கரு சால்பி னான்றோர் தம்மையு 

மறந்சரு பழிவளர் வன்க ணோரசையுங் 

காத்தல் புரிகல் கடவுட் கியற்கைகா 

மீத்கரு செயல்செய வேட்டனமட ஸன்ே 

20 யாதலி னவன்றாட் கடியோத் | 

திதுறு மவன்செ.பல் சிகைக்தனல னன, 
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(இ...) வயிறு ப௫ மாற்றி மெய் ஈலன் வளர்த்தல் -வயிற்நிலே தோன்றுகின்ற 

பயை நீக்கி உடம்பினது நன்மையை வளர்ப்பது; 

பசி அழகல்ல உதானவாயுவின் சேட்டையா லுந்தப்பெற்ற உகராக்கினி உணவின் 

மேற் கொடுக்கும் வேட்சையாம்., இ௯த உயி/வேதனை பன்னிரண்டனுள் உடற்குற் 

றம் பதினெட்டனுள் ஏன்றுமாம். ப௫யென்னாது **வயிற்றுப்பட? என்றார், “அற்ற தறிந்து 
கடைப்பிடித்து மாறல்ல-- தயக்க துவரப் ப௫ித்த?? என்பது கருதியும், “*உயிர்ப்பசி?? எனப் 

_ பின்னர்க் கூ.ஈப்போதல் கருதி அதினின்றும் பிரித் தக்காட்டற்கு மாகவென்ச. மாற்றி?” 

- என்றா, “மாறுபா டில்லாத வுண்டி மறுத்துண்ணி-னூறுபா டில்லை யுயிர்க்கு'” என்பது கருதி. 
உடம்பு பெற்றா னெடிய்க்கு மாறு அற்றா லளவறிர்துண்க என்னு முண்மைகருஇ “மெய்க் 

- கலன் வளர்த்தல்." என்றார். 

அயில் உணா சன்$மை ஆதல் மான- உண்ணும் உணவின் தன்மை ஆவது போல) 

செய்கைகளை ஈல்வழியிலே செய்தற்குப் பொறி மூகலியவைகள் இன் றியமையாச் தணக 

. காரணமாயிருச்சலே மெய்க்கலனாகும். சத் தவமுதலிய மூக்குணங்களும் பிறவும் உணவின் வழி 
. யாய் வருமென்பது பொருளியல் விளச்க தூலுடையார் துணிபென்ப. பதார்த்தகுண சிஈதாமணி 
மூதலிய இச்சாலத்து நூல்களுள்ளும் இவ்விஷயத்ை ஒருவாறு அறிதல் சாலும். குணமுதவிய 

வற்ருல் பவம் செய்யும் உணவுகளுமுண்டாதலின் அவற்றையெல்லாம் நீச்கற்பொருட்டு 

““அயிலுணா?? என்றார். காலம், பருவம், நிலைமையாகியவற்றுக்கியைய “*அயிலுணா?? என்றாரு 

மாம். வருணாச்சிரம மூசலியவற்றிந்கு இவ்விவ்வுணவே தகும் என்னும் மேலோர் விதிகளும் 

இது கருஇியே என்க, 

உயிர் பசி ஒரீஇ உயிரை ஓம்புதல்- உயிருக்கு உளதாகிய பசியை நீக்கி அவ்வுயியைக் காப் 

. பாற்றுதல்); 

உயிர்ப்பசி என்றது உடலோடுறவுபூண்டு அறம், பொருள், இன்பம் என்பவற்றைவேசாகம 

. மிருதிகளின் விதிப்படி இயற்ற தொழியவும், விலக்கெயவாறியற்றவும் உண்டாகும் உயிரின் 

வேட்கையை. பகவற்சை மூன்றாம் அத்தியாயம் பத்தாம் சுலோகம் மு. தலாயவற்றைக் கண்டு 

“தெளிக. உடம்பை வளர்த்தலும் உயிரீடேற்று வினைப்பொருட்டாசல் காண்க, சுவேதாசுவதச 

' உபநிடதம் 4-'[ஓலம் இவ்வுண்மைச் இன் றியமையாதன புலப்படும். [உயிர் உடம்பிலே அகப்பட்டு 

. எளியதன்மைச்குள்ளாகித் துன்புறுகின்றத. எப்பொழுது அவ்வுயிர் இறைவனையும் அவன் ஐன் 

ஆற்றலையும் இனி.௫ நோக்குமோ அப்பொழுது துன்பற் றினிமையுறுகின் 2௮. சுவே-4...7.] 

கடவுள் வாழ்த்தில் சண்ட முறை அரும் -கடவுளை வணங்கி வருவதால் அமைந்த மூஹை 

மையாகும்) 

யஞ்ஞம், தானம், தபஸ் என்னுமித்தொடக்கத்தனவற்றை ஈஸ்வரார்ப்பணமாகச் இத்த 

சுத்திகொண்டு செய்துவருதலே கடவுள்வாழ்த்தென்பப மறைபொரி யுண்மைசான்ற நன்னூல் 

“களை விதிப்படி சரரூய்ர்து இருள்சேர் இருவீனையம் விருப்பும் வெறுப்பு மில்லான், பொறி 

வாயில் 96கவித்தான், அறவாழியந்தணன், அகரவுருவாய உலகத்திற்கு முதற்காரணபகவன் என 

இறைவனைச் சர்தைமலர்மிசைச்சேோச் தியானஞ்செய்து வருதலினானே பிறவிப்பிணி இ.ரப் 

பெறும். அச்தீர்தலே கடவுள்வாழ்த்திற் கண்டபயனஞ்ாகும். 

[மரபுவழி வந்த வுணவே யவ்வவ-௬டல வளர்ச்சிக் குரிய தவாகும்] அவ்வவர் மரபு வழி 
_ வரச உணவே (அவ்வவர்) உடலம் வளர்ச்சிக்கு உரியது அகும் -அவர் அவர்தம் பா.ரம்பரிய வழி 

யில் உண்டுவக்ச உணவே அவ்வப் பாசம்பரிய வழிவக்கார் தங்கள் உடம்பு வளர்தற்கு உரிமை 

யுடைத்தாகும்) 
நான்கு வருணத்தார் தங்கள் தொழின் முதலியவற்றிந்கேற்ப உணவுமூசலியன இறைவ 

னாலும் அவனருட்பேற்றோ ராலும் படைக்கவும் விதிக்கவும் பட்டிருக்ரும் உண்மைதோன் ற 

ஈண்டெடுத் துச்கூறினார். பிராமண வருணத்தான் பிறவருணசத்தாருண்ணும் உணவுப் போருள் 

களை உண்டுவருவானாயின் அவ்வருணத்தார்க்குரிய புத்தி முசலியன வரப்பெற்று இழிக்திவென். 
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இவ்வாறே ஏனையோர்க்குங். சொள்க. பிராமண வருணத்தான் அல்லாதான்- அப்பிசாமண 

வருணத்தார்க்குரியவ ற்றை விதிப்படி கைச்கொள்ளின் அவன் மேலாகுங் கொல்லோவெனின்; 

ஆகான். பரதருமாநுஷ்டானத்தால் வருங்கெடுதிசளைப் பசவற்சேைை முதலாய நூல்களிற் பரக் 

௧4 கண்டுகொள்க, இனி அவ்வப்பகுப்புக்குரிய உணவுகளும் வாசஞ் செய்யுமிடத்துச் 2 தோஷ 

ணம், உண்பவர் தேகநிலைமை, வயது முதலியனவழ்றிற் கேற்குமாறு படைச்கப்பட்டிரு ச தலையும் 

ைபிறவற்றையும் “மரபுவழி வந்த?” என்றஅ ஈன்கு புலப்படுதாநிற்கும். 

மாதாவின் கர்ப்பத்திலெதான் சதுர்வர்ணபு த்தி சோன்றப்பெறுதலும் அதுவும்பூர்வவினைக் 

கேற்ற படியாதலும் உண்மைஎனமச் கூறும் சில நவீனர்கள் அவ்வக் குலத்தில் வக்துபிறத்தற்கு அவ் 

வவ்வினை இடங்கொடுத்தலிற் தூலதேகவருணப்பகுப்புக்கள் உண்டென் தலை மறுத்தலும் ஒரு 

பெரும் வியப்பே! “பச "ன்னம் ப்ராண சங்கடம்”? என்ப, அயல்வீட்டுச்சோறு என்று உறுதல். 

௮! 

உலகவழக்கு. என்னினும் அயல்வருண வுணவென்ேே பேசறிவாளர் கொள்வர். 

(சடவுள் வணக்கமக் காட்சியி னமையும்] அக்காட்சியில் கடவுள் வனாக்கம் அமையும் ௪. 

(மசபுவழியாக உண்டுவரும் உணவு உடலவளர்ச்சிக் கேதுவாகச் கண்டுவரும்) அக்காட்சியைப் 

போலவே சடவீளை வணம்இவரும் வணக்கமும் பொருந்தும்) 

பிராமண புத்தியுடையான் ஒருவனுக்கு இசத்தமும் அப்புத்திச்குரிய பரம்பரையினர் 

இரத்தம்போல்வதின் அவர்க்குரிய உணவும் சடவுள் வணக்கமு2ம இவனுக்கும் இயர்கையில் 

பொருக்கி அமையும். இசைச்காரனுக்குப் பிறந்தமசன் குழவிப்பருவத்திலேயே பிறரிடங் 

கற்றர்க்கு மூன்னர்த் சானே இசாகமுசலியவற்றை ஒருவாறு பாடிவருதலுங் கண்கூடு, இவ 

வாறே ஏனையோர்க்கும் குலவித்தை மூதலியன அமைந்து பொருந்தல் காணலாம். 

ஒரு பாலார் மற்று ஒருபாலார் தம் உணவு முதல உவர்த்தலில் - ஒரு பகுஇயினர் பிறி 

தொரு பகுதியினர்க்குரிய உணவ முதலியவற்றை வெறுத்து வரு தலைப்போல; 

்முதல?? என் ரமையாற் பாஷை, உடை, ஈடை, ஒழுச்கம் ஆதியவற்தையுக்கொள்க. வட 

சாட்டார் தென்னுட்டாரின் உணவுரு£தலியவற்றரையும், ஈழத்தார் இல்விருபாலாதம் உணவு 

முதலீயவற்றையும் வெறுத்து வருதல் இயல்பு. இவ்வாறே ஒழிந்த ஏனையர் தமக்குங் கொள்க, 

கடவுள் வாழ்த்தையும் வரைஞுார்- கடவுளை வழிபடுமுறைமைஓயயும் வெறுத்தொதுக்கு 

இன்றனர்) 

அவ்வவர் நிலைமைக்கேற்பக் கடவுளை வணங்கிவருகின் றனர் எனக்கருதாமல், சம் வணக் 

கமே இறர்தது பிறர்செய்யும் கடவுள் வாழ்த்தெல்லாம் இழிவுடைய என்று கருதுகின்றனர் 

என் ௧. 

மற்று இறை உண்மை உடம்பாட்டவரோடு உறழ்தல் ஒன்று இன்று- இறைவன து உண். 

மையை உடம்பட்டவர் தங்களோடு மூரணுதல் ஒருபயனும் இல்லாதாகும்$ 

ஒல்வொரு சாதியாரின் கடவன் வணரச்சமும் ஓவ்வொரு முூறைமையுடையதுவாகலின். 

“உறழ்தலொன் நின்று”? ஏன்ளுர். 

மரபுவழிவரந்த பழமையாகிய கடவுள் வணக்கத்தை மாற்றிப் புதுமுறையை இடையிட்டுக் : 

கொள்வதானும், பழைய வணக்கமாம் புதிய வணக்கமும் ஒப்புடைத்தெனக கொள்ளு தலானும் 

இவ்விவற்றினின்றும் இவ்விவ்வணச்கங்கள் பெருகயென வென்னுமுகத்தாற் றமது வணக்கம். 

பெருமையுடைச்செனக் கோடலானும், ஒருவணக்கம் செய்கை முதவலியவற்றான் மற்றொன்றிற். 

கொப்பாஇியும் பெயர் முதலியவற்றால் வேறுபடுமெனக் கொள்ளுசலானும், பிரவணமக்சங்களை ப். 

பழித்துப் பகசைழுதலியவற்றைக் கொள்ளு தலானும், பிறவணச்சச்சை ஒருவாறு தம்வணச்கம். 

போல்வசெனச் கொள்ளுசலானும், பிறவணகச்சக்தை ஒருவழி ஒழித்துப் பிறவழி. ஒவவாததாகக் 

கொள்ளுதலானும், அன்னபிறவற்றானும் ஈண்டு “*உறழ்தல்?? எனப்பிரயோகித்தது: ஆசாயற் 

பாற்று. 

உடம்படார் அன்றே ஒன்னூர் அவர்- (கடவுளையும் அச்கடவளை வாழ்த்து தலையும் இழு 

வாகக்கருதி நங்கொள்கையோடு) மாறபடுகின்றவரன்ே ஈமக்குப் பகைவரரவர்) 25 இ ் 
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ஆத்ிகவாதச்சைச் செய்சலினார் போர்தபயன் ஒன்றுமில்லை எனகீ கூறுமுசச்சானே 
ஆத்திசரையெல்லாம் ஒன்௮படுத்திய இர்நூலாடரியர் அன்னோர் தமக்குட் சாதித் அவர்க பகை 

| மைத்தொழிலைச் சாதித்தற்கு நாத்துகரே பாத்தரராவர் என்று கூறாநின்றார். இனி ஓரே கொள் 
| சையுடையார் இங்கனம் மூரண்படுகின்உனமே என்று அவர்தம் ௮.றியாமையைப் புலப்படுத்தி 
| னாருமாம். 

ப அதாஅ௮ன்று- (அத்திகரோடு வீணை வாது செய்அவருகின்ற) அச்காரண மன்றியும்) 
நரத்திகரை எதிர்த்தொறுச்சவேண்டிய ஆத்திகரெல்லாம் தம்முட் கலாம் விளை ச்.தூவரு 

் தலின் ஆற்தலழியப் பெற்றவராய் நாச்திகர்கட்காளாஇ வெறிதுபடுவர் என்ற: முன்னர்க் கூறிய 
அவர் இணி அர்நாத்திகசோடு கலாம் விளைச்சலும் ஈன்மையாகாதென இகழ்ந்தொதுச்னாவான் 

. புகுந்தனர். 

பல கோள் படைத்த பல் பலர் தம்மையும் - தெய்வ வணக்கத்திலே பலதிறப்பட்ட கொள் 
| கைகளையுடைய பலப்பலர் தங்களையும்) 

ஒவ்வொரு கொள்சையி௨ம் பலவேறுபாடுடையா் என்பது போதரப் “பற்பலர் தம்மையும்?? 
என்றார். பலசமயப் பிரிவுகளையும் அவற்றின் விரிர்ச வேறுபாடுகளை யும் மாபாடியம் முதலிய 
தூல்களஞூட் கண்டுகொள்க. 

செய்ச்சன் 0ி கொன்ற இல்லை என்போசையும் - சடவுள் இன் ஜியமையா,த சனுகரண புவன 
| போகங்களை ஈமகீஞுக் கைமாறு: கருதாமல் உதவியருஸிய ஈன் நியை மறந்து அ௮க்கடவுளை இல்லை 
என்று கூறும் நாச்இகர்களையும்; ட் 

இல்லையென்போசென அவர்ககொரு பெயரிட்டார். மறதீசலின் கொடுமை தோன்றக் 
“கொன்ற?! என்றார். “(ஏம்ஈன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டா மூய்வில்லை-செய்காஈன் நி கொன்ற 
 (மகற்கு?? என்பது ரூ.றள், 

அறம் தரு சால்பின் அன் ரோர் தம்மையும் - தருமத்தை (த்தமக்கும் உலகத்திற்கும்) தந் 
 ,காளுகின் உ கிறைர்த குணஞ்செய்கைகளை யுடைய பெரியோர் தங்களையும்; 

| 
| 

அன்பு, காண், ஒப்புசவு, கண்ணோட்டம், வாய்மை என்னுமிவ்வைர்தினும் சால்பு தாங்கப் 
(படுமென்க, இவையெல்லாம் அறமடையார்ச்கே ஆகுமாதலின் **அறந்தரு சால்பு?? என்றும், 
| அச்சால்பு பூரணம்பெற்றிருத்சலின் “*அஇன்றோர்!? என்றுவ் கூறினார். அன்பொப் புரவு கண் 
(ணேடைட ம.நியாவாய்மை ராணா இ.-யின்பம் பெருக்கு ஈற்குணங்க செல்லா நிறைந்த சான்றோர்க-- 
(டீன்புற் ரவர்க்கு பனியனவே கூழ்வர்?? என்பது விரசாயகபு ராணம், 
| மறம் கரு பழி வளர் வன்கணோரையும் -பாவச்தைச் தருகின்ற பழிப்பிந்கடனாகய 
செயல்களை வளர்ச் தவருஇன் ற கொடுமையையுடையவர்களையும்) 

உலஈவொற்றுமையான் இருமையும் பெறுதற் கேதுவாகய தருமச்சை விரோதித்தப் 
'பலவராடிகஞக்கும் அன்பஞ்மெய்தலின் “வன்கணோமரையும்?? என்ளுர். 
இ காத்தல் புரிதல் கடவுட்கு இயற்கை - காப்பாற்று தலை விரும்பிச் செய்துவரல் கடவுளுக்கு 
இயற்கையாக அமைந்த குணமாகும்; | 

பால் ஏர்தப்பெற்ற பாத்திரங்களுக்குத் தச்சாங்கு பயனை அளித்து வருதல்பேரல அவ் 
(வவர் வினைசட்கேற்றபடி அச்காத்தலும் மாறுபடும், இணி அவனையின் றி ஒரணுவமசையாதாத 
லின் பாவ புண்ணியங்களாம் அவற்றிற்குச் காரணமாதய செயல்கரம் ௮ன்ன பிறவும் உண்டா 
கின்றன என்றும், அதுபற்றி எவரும் தமக்கேற்றபடி செய்அவரல் தீமையாகாதெனின் ஈயக்சன 
வத்மை விரும்பிச் செய்தும் வெறுத்தனவற்றை ஒதுக்கியும் வருஇன்றார்க்கு எக்கனம் பொருந்து 
மென விடுக்க, 

் நரம் மீ தரு செயல் செ(ய்)ய வேட்டல் மடன் அன்றே காம் நமது தகுஇக்கு மேற் 
ட்ட செய்கைகளைச் செய்ய விரும்பு. சலும் மடமை அன்றோ) 

| ஆத் இசனானே அச்செயலுக்குரிய அதிகாரிகள் கூறப்பட்டனா. அவ்வதஇகாரிகள் அகதஇயர், 
ட்டர், சாசதர், செளூகர் முதலீயோரும், சங்கரர், இசாமாநுஜர், மத்தவர் நீலகண்டரும்? 



ட் இ 
15 உலநஇயெேெல் விளக்கம். 

புத்தரும், இருஸ்- தூவும், மூகம்மதுவும் அன்னபிறருமாவர்.. இன்னோர் கூறியவற்றை நம்மனோர் . 

கடைப்பிடித்து வரு சலன்றிப் பிறரை இவ்விஷயத்திலே வருக்கு தல் கூடாதென்க. . தாந்தாம். 

பிறந்த சமயத்திலே விதிக்சப் பெற்றவரறை நியமந்தப்பாம.ழ் செய்தும் விலக்கப் பெற்றவற்றை 

அறவே யொழித்தும் வருகலோடு பிறர்தல் கொள்சைகளித் தலையிடா இருத்தலுமே கருதிய 

மென்பது குறிப்பு, 

ஆதலின் - அதுசாரணத்தானே) 

அவன் தாட்டனா அடியோம் - அவ்விஹறைவனது இருவடி சளுக்க. அடிமைகளாகிய நாம்; 

இ அறும் அவன் செயல் சிதைத்தல் கலன் அன்று - சூற்தமற்ற அ௮வவிறைவன; து 

செய்சையைக் கெடுத்தல் (கம்மனோர்க்கு)ஈன்மை யாகா*) 

எனவே. இறைவனுக்குச் கேடில்லை பென்பது கூறப்பட்ட. அவன் செயலுக்காம் அழி 

வில்லை என்க, இவற்றானே ஈமக்கும் ஈமது செயலுக்கும் அழிவு கூறப்பட்ட. உலகத்திலே 

ஈடைபெறுஞ் செய்கைகள் ஈம்மனோர்க்குத் தயனயபோற் புலப்படினும் மருந்தின் கசப்பும் 

போலவே கலன் பயக்குமெனச் கொள்ச.. தீமையாகுமேல் இறைவண்: பல அவதார புருடர்சளை 

அவதரிக்கச் செய்௬ காப்பாற்றுவன் என்௪., *அண்டறோரைக கரத்தற்கும். மமவோரை அழிச் 

தற்கும் கான் யுகக்தோறம் தோன்றுகின் றேன்?” என்பது தை. (4 அச்: 8 சுலேகம்) ஒருவண 

மற்றொருவனைக் கொன்நவிடத்தம்: அச்கொலைசெய்தானை கேரேகண்ட பிறிதொருவன் தனக் 

குச் தண்டிக்கும் அதிகாரம் இல்லாமல் அவனைக் கொல்வானாயின் நீதிபதி யவனைக்கொல்லாஅ.. 

விடான். இதனையும் ஈண்டு ஆராய்க. **தத்தஞ் சமயத் தகு.இநில் லாதாரை-யத்தன், சிவண், 

சொன்ன வாகம நூனெறி-யெத்தண் டமுஞ்செயு மம்மையிலிம் மைக்கே-மெய்ச் தண்டஞ் 

செய்வசவ் வேந்தன் கடனே??? என்பது இருமக்ிரம்., 

90). உலதகிய லறிதற் குறுமதி யிலம்யா அச்சத் (24. ப 

மறிவனை யறிதல் யாங்நுன மென்றல்; 

வர்மை முதலி! இலவே பூத்துக் 

காய்த்து மவ்வழிக் கருவுயிர்க் இலே 

இலே யிருவழி யானுஞ் செழிக்குக 

ஈிலமுடி. சிதைந்து முயிரக்குக. சில. 

5 யிறக்குக இலதம் மியையுறுப் புதி காதாஉம் 

வளர்க்க யுறுு வொருமரக் தானே 

யிருமா மாகி யிலகுக வென்னே 

் அதா௮னறு, 
இருவே அருவி ஊியைமசத் துறுப்பா 

10. வனொருவேறு மரமா .வுறுகும வம்மா 

வி.பங்குதணை நிலைப்பொரு ஸிடையறவு பட்டீண் 

டிருவே அருவா யிலங்குகல் காண்கிலம் 

அவற்றுள், 
குளவிமுகல் வருகையை யிற்றெனக் குறிக்தி2ல 

1  மிறத்தலும் பிறத்தலு மிவ்வென வறிகிலெ் 

தம்மு முயிருக தக்கவுள் ளு றுப்புஞ் 
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ட ௪ம்மைகொடு தாமே யிவ்வெனத் தேர்கிலைம் 

வாப்ப்பிதற் றிடித்தூ வல்லாங்குப் புரிகுக 

மெல்லா வயிரு மிணந்இன் புறுதற் 

௨0 காவன. செயல்ப் பேரற. மென்குதம் 

வரன்முறை யாக வுறுப்)பலா மழிவழிஇப் 

பிறவமைம் போருள செனணினவை பெற் 

ஈம்முறுப் பபன்ன கயக்குவெ மன்றி 

புயிர்ந்லை யுண்டென வணார்கிலை மம்மா 

அனி கூரக்குவழி மக்கள் கூடுநார மீன்வழிச் 

சிறைத்துணைப் பறவை யிவவகை செழிக்குக 

பென்குகர் தம்மை யிதுபொழு தவவர 

னின்றது கொல்லோ வவவழிக் கொடர்ச்ி 

பயொன்றில காதலிற் பொய்பென வுணர்கிலெ 

0 மென்சண் முதலி.ப கொண்டுயி ரிருப்புணர் 

கென்னி னெனதுயி செலும்வழக் இருத்தலை 

யேத்றமுறை சூழ்வுற், றிபம்பி9லங் கனவிற் 

பெண்விமைச் செய்இப் பிறப்பதூஉம் பெறுகுக 

முடமனோப் வீக்க முறுகொலை யெய்தப். 

பெறினே பெற்றிலெம் பிகற்றறி வினெழே 

யிவசிவல மறிகிலா வினையபெ 

63 01 

மவ்விய லண்ணாலை யறியுமா றெவேே. 

ரு (இ-ள்.] வாமை முதலிய லவே பூச்து காய்த்அம்- வாழையை முதலாசவுடைய இல 
பர்ங்கள் மலர்ந்தும் (அம்மலர்வழியே) காய்த்தும்) 

முதலிய? என்ற இலேசானே பூவரசு, சதுரக்கள்ளி என்னும் இச்தொடக்கத்தன 
அலி றஐயு௩்சகெ ரள்க. 

௮ வழி ௧௬. உயிர்க்கலவே - அக்காயின் வழியாகக் கருவுமி7க்இன் றில? 

காய்த்தல்கருவுபி/[சசம்பொருட்டு என்னும் உயிர்ரிலையியற்பொருணூலுடையார்கொள்கை 
யை ஈண்டு மறுத்துக் கூறுஇன்றார். இனி மற்டுறாரு சாரார் வாழை, பூவரசு முதலியன உலகத் 

தாசால் வேறுவழியாக உண்டாக்கப்பட்டுவருதலின் காயின் வழியாகத் சம்மாபு வளர்த்தலை' விட் 
டொழிகர்சன என்பார். அவ்வாறாயின் ௮ஃது இயற்கைக்கு அறிவின்மை ஏறப்பெற்று இழிக் 

இடப்படும் என்க. மரவள்ளி ம் நலியன உடற்றுண்டுெகெரரள் எவற்முனும், கருணை இசாசவள்ளி 
முதலியன அடிப்பாகத்துக் இழங்குவழியாகவும், கரும்பு முதலியன முடிப்புறத் துண்டுகளானும் 
சீகசம் மாபைப் பெருக்குகின்றன. மரவள்ளிபோல் இ.சாசவள்ளி வளசரமையின் முன்னையதின் 
கிழங்கை மூற்றமுண்ணும் மச்கள்பின்னையதின் கிழங்கின் ஒரு.பாகத்சை அம்மூல வளர்ச்சிக்காக 

விட்டுவருகன் ரூர்கள். பூவரசு மூவலியவற்றை மாத்திரமே வேறு வழியாக உண்டாக்கச் 

செரியுங்கொல்லோ, வாலழயின் கணனியை மக்சன் உண்ட.ழிப்பதால் அம்மாம் தன்குலச்தைம் 
சன்னடிப்பாகத்திலிருந்து வளர்த்துக்கொள்ளுகின் படறது பூவரசன் பழத்ை உண்டழிப்பவர் 
தாம் எவசோ? 
்் 

ஆள் 



140 உலஇயல் வீளக்கமு. 

இலவே இரு வழியானும் செழிக்குந- ல மரங்கள் காய்வழியானும் உடல்வழியானும் 

(சம்மரபை மீட்டிச்) செழித்துவருகின் நன; 

அவையாவன ஆல், ௮ரச என்னுமித்தொடக்கத் ஏன. கனிவழியாயும் உடல்வழியாயும் 

இவைகள் பெருகுதற் குள்ள காரணந்தான்யாதோ? இதனானே வாழை முதலியனவற்றைச் : 

குறித்து மேற்படிசாரார் கூறும் சமாசானம் அறவே மறுக்கப்பட்டமை காண்க. 

இல மூடி௫தைக் தம் உயிர்க்குக- லம.ரங்கள் தங்கள் முடி சிமையப்பெற்றும் (அச்சிதை 

லின் காரணத்தால் இறர் அ. படவேண்டியது முூறைமையாகவும் ண்ட அழியாமல்) உயிர்த்து . 

வருஇன் றன? ் 

அவையாவன வாழை, புளிமுசலியன. சென் மு.தலியவ ற்றையுங் கொள்க. | 

தலவே இறக்கு௩-இலமரங்கள் (முடிரதைக்கப்பெறின் உயிர்க்காது) இறந்துவிடுகின் 

ன) 
அவையாவன தென்னை பலா முசலியன. 

லை தம் இயை உறுப்பு தொறூஉம் வளர்ச்சி உறுகுந-இலமரம்கள் தங்கட்கியைந்துள 

உறுப்புக்கள் தோறும் தனிச்சனி வளர்ச்சியடைந்து வருகன் நன); ப 

அவையாவன மரவள்ளி, இளுவை ஆமணக்கு முதலியன. முன்னரும் பின்னரும் அறி 
வொற்றுமை கருதிப் பொதுவகையாக மரமென ஒன்றே கூறப்படினும் கொடி, செடி முதலிய 

வற்றையும் ஆண்டாண்டு ஏற்குமாறு பொருத்திக் கூறிக்கொள்க, உறுப்புச்களாகிய னைகள் 

தாய்மரமாகிய முதலுக்கு இன்றிமமையாதன வென்பார் *4இயையுறுப்பு?? என்றார். மற்றவை 

யெல்லாம் இங்கனம் அண்டஞ்செய்யின் மடிர்துபோகவும் இவை இங்கனம் உயி/க்கின்றனவே 

என்னும் வியப்புக்கருஇிம் தொறநூஉம்?? என்றளபெடுத்தது. | 

ஒரு மரம் சானே இரு மாம் ஆச இலகுக- ஒருமாமே இரண்டுமுகலிய பலமசங்களாகி 

விளங்குகின் றன; 

அவ்வாறு பிரிவுபட் டிலகுவன மாமுதலியன. ஒருமரக்கொம்பின் அடிப்புறச்து மேற் 

பட்டையைச் சிறிது செதுச்சி வைச்கோற்புரி முதலிய எவற்றாலாயினும் வளைத்து மண 

ணணை த்து நீர்பெய்து வரிற் இன்னாரில் வேர்வீழ்த்தம். அதன்பின்னா வெட்டிக் தாய்மசத்தி 

னின்றும் வேராச்சி நட்டால் சனிச்தொரு மசமாக நிலைத்து வளர்க பூத்துக் காய்ககும். ௮ | 

சாய்மாத் துடன் ஒன்றுபட்டிருந்தசாலத்தில் அம்மாம் ஒருயிர் உடையஅவா, இரண்டு முதலிய 

பலவுயி ருடைய தவா? வெட்டிவேறாக ஈட்டபின் இரண்டுயிசாகக் கருசப்படவில்லையா? ஒண். 

ரூயிருஈ்த காலத்தில் ஈருபிருடைச் சென்பாருமுண்டோ? இனிப் புளிமாவை ஒட்டவைத்துச் - 

சருக்சரைமாவாக அச்குதலும், ஒருநிறப் பூட்பூககும் பூச்செடியின் ஒருகொம்வபைக் களைந்து. 

விட்டுச் களைந்த அவ்விடத்திலே மற்றொரு பூச்செடிச் கொம்பைப் பொருத்தி வளர்த்து இரு . 

நிறப் பூக்களைப் பூக்கும்படி செய்தலும், அன்ன பிறவாகச் செய்தலும் ஈண்டுக் கொள்ளப்படும். - 

புல்லருவியும் ஈண்டடங்கற்பாலது. பலகொம்புகளும் ஒருமசத்திலிருர்து பிரிந்து அங்கனம் ் 

நடப்படுதலின் *:இரு?? என்பதற்குப் பல ஏன்று பொருள்கொண்டாம். பூச்செடிசளுக்கும் இஃ 

தொக்கும். 

ஒட்மொங்களி வழியாக அசன் பரம்பரையைப் பெருக்குவதற்கு இயலாமல் இருத்தலின் 

ஏனையவற்றையும் செயற்கையானே பெருக்குவதர்கு இபலாவென்பது வெளிப்படை. அவ் 

வெளிட்பாடு பூவரசு, வாழை முதலியவற்றிற் கொவ்வாமையின் அத்தகைய கதம் ஒவ்வா 

என்ப தூஉம் தேற்றம். 

என்னே - இவ்வகையாக அமையுங் காரனாநர்தான் என்னை; இ 

ஒரு ர, பலவபிரா என்னும் கொள்கையுடையார்தம் கூற்றிஞட் திறக்ததொன் மனை 

ஈதென எடுத்துக் கூறினார். அவர் கூற்று நுணு? ஆராய்வார்சககுப் புலப்படுமாதலின் ஈண்டு. 

விரித இலம். ப 

௮ சா௮ன்று - கூறிவர்த ௮கீகாரணமன் நதியும்; 
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இரு வேது உருவின் இயை மரத்து உறுப்பால் ஒரு வேறு மரமா(க) உதுகுஈ அம்மா 

இரண்டு வேற்றுமைச் தோற்றம் பொருர்திய மரங்களின் கொம்பர்களான் மற்றொரு வேற்றுமை 
. மாம் அமைதலு முண்டு) 

இயங்கு இண நிலை பொருள் இடை அறவு பட்டு ஈண்டு இரு வேறு உருவா(க) இலங்கு 

. தல் காண்டுலெம் -சஞ்சரிக்கனெ.ற நிலைமையையுடைய உயிர்வர்ச்கங்களினுள் ளே அவற்றின் 

உடல்கள் துண்டப்பட்டு அச். துண்டங்கள் வழியாக இங்கனம் இரண்டு வேற்றுருப்பிராணிகளாகி 

விளங்குதலை யாங்கண்டிலேம்; 

ஒருசார் இபங்குணை உபிர்ப் பொருள்கள் தம்முடலம் இரண்டுமுதல் எத்தனை தண்டங் 

 களாகத் து ஸிக்சப்பெற்றாலும் பெற்ற அச் அண்டங்கள் எல்லாம் உயிர்ப்புற்.று வெவ்வேராக ஓடா 

நிற்கும் என்பர். ஒடினும் வாய் கண் ஈறர்காதிய கருவிகள் பொருந்திய தலைச் தூண்டஜ்தைப் 
போல ஏனைய அண்டங்கள் உண்டு வளர்ந்து நெடும்பொழுஅ €விக்குமோ என்பதுதான் இயம்: 

அன்றியும் ௮அங்கனமாதல் மிகச் சிறுபான்மைய தாதலினானும் &யறிவுடையவந்றிற்கும் ஓரறி 
வுடையவத்றிற்கும் இடை நிகர்த்தனவாக அவற்றை யெல்லாம் ஆன்றொர் கருதி வருவர் ஆதலி 

னானும், இடை கிகர்த்தவற்றிற்கு முன் பின் அடுத்திருக்கும் ஏனையவற்றின் றன்மை சறிசமை 

யப்பெறுதல் முறைமை யாதலானும் அன்ன பிறவாமற்றானும் ௮அக்கொள்கையையுக் தழீஇச் குறிப் 

பிச்தாருமாம். ஒருடலோ டுநவு பூண்ட வுயிர் தன அடலம் பலபடியாகத் துணிச்சப்படின் அச் 

அண்டங்க ளெல்லாம் தனித்தனி உயிர்ச்தோடச் செய்யுமாயின் அவ்வுயிர்சான் ஒன்றா பலவா 
வென்னும் அ௮சங்லகயை ஈண்டுக் குறிப்பிச்தாரு மாம். 

_ அவற்றுள் - அவைதம்முள்ளே; 

குளவி முதல் வருகையை இற்று என குறித்திலெம்-குளவி முதலாகயவ்றின் 
பிறப்பு இத்தன்மைத்தெனக் குறிக்கொள்ள வியலா இருக்இன்றோம்) 

பலவகை அழுக்கிலிருக்அ புழுவும், புழுவிலிருந்து குளவியும் வியர்வையிலிருந்து பேனும், 
. மழைநீரிலிருந்து நூழம்பும் அன்ன பிறவற்றிலிரு*த பிறவும் தோன்றுமென்ப, மானிட சேகத் 
. தைப் பரீகைட செய்யின் முற்றும் புழுவின் சேர்ச்சகையாயிருச்சல் காணலா மென்றுங் கூறுப, 
ஒருயிரினுடஎம் அறவே ம-ற்றமடைந்து பிறிதோ ர௬டலங் கொள்ளு தலை ஈண்டு விள£இனஞர். 
வேட்டுவனென்ஸுங் களவி புழுக்களை யெடு? அச் சன்குலமாக மாற்றும் என்பது பண்டையோர் 

. கொள்கை, இசனை ஆராய்ந்த பலரும் அங்கனமன்று கூட்டிற் சேமிக்கப்படும் புழுக்கள் ுளவி 
மூட்டையி லிருந்து தோன்றும் இளங்குளவிகள் இறகு மூளைத்துப் பறந்து வெளிச் செல்லும் 
பருவம் அடையுமட்டும் உண்டு வளர்தம் குணவா யிருக்கும் பொருட்டென்பர். கார்முநில் வரவு 
கண்டு இன்பு இக் களிச்சாடும் மஞ்ஜையின் வீரியம் கலிசமாச நிலமிசை வீழப் பேடுகள் கவ்வி 

. யெடுத்தூண்டு கருவுயிர்க்கு மென்ற கொள்சையும் அன்ன பிறவும் தற்கால ஆசாய்ச்சியில் வலி 
_ பிழந்து அழுிர்சன 

இறத்சலும் பிறச்தலும் இவ் ஏன அறிகலெம்- இறந்து படுதலையும் வந்து பிறத்தலையும் 
இன்னவகைய என்று தெரிந்திலேம்; 

எவ்வாறு இவ்வுடம் பெடுத்து இப்புவியில் ஏன்வர்.த பிறந்தோம், நிலையாமல் ஏன் இ௫க் 
கின்றோம், இறந் தபட்டெவ்வாறு எங்கன மேகுவோம் என்தறிய வேண்டிய விசேடவிடயங் 
களை ஆயர்துணராமல் ஏனைய சில பல கற்றிறுமாந்து பலவு மறிர்தேம் அறிந்தே மென்று செருக 
குவகாற் போர்ச பயன்றான் என்னை யென்க, 

தீம் உவ உயிரும் தக்க உள் உப்பும் - தமக்கு உற்றதாகிய உயிரினையும் அவ்வுயி/வாழ்வ 
தற்கு தச்கசாகய உடலகச் துள்ளே இருக்கும் உறுப்புக்களையும்) 

(செம்மைகொடு தாமே யிவ்வெனச் தேர்கிலெம்] தாமே இவ் என செம்மை கொடு தேர் 
கிலெம் -நாம் சாமே இவ்வகைத்தென நேர்மைகொண்டு அறிஇலேம்; 

ஆயுள் வேதம் சளானும், மெய்யியனூன் முதலியவற்றானும் உடம்பின் தன்மையைச் 
தெஸிசல் கூடும். உயிரின் தன்மையை ஆகம அ௮ளவைகளானும் பிறவாற்றானும் ௮றிதல் கூடும், 
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” யெனும்வழக' 

குடைய னாகி..ஈசித்திட ஞானச் செய்தி யராதியே மறைத்து நிற்கும்-பசு த்து வ “முடைய னாஇப்: 

பசுவென நிற்கு மான்மா?? (சித்தியார்; சுபக்கம்) 4-ம் சூ.த்இரம்; 20-ம் செய்யுள்) எனவும், அறி” 

விக்ச வறிவண்”? (்ட.5-ம் சூத்இரம்) 8-ம் செய்யுள்) எனவும், **அங்கி யானது தானு மொன்றை 
யணைர்து நின்று நிகழ்ந்திடும்-பங்கி யாதுயிர் தானு மிப்படிப் பற்றி யல்லது நின்றிடா?! (ழீ... 

பரபக்கம்--30-ம் செய்யுள்) எனவும், **அதுவது வாதல்?? (மட. 4-ம் சூத்திரம் 2-ம். அதிகரணம் 

உசாரணர் செய்யுள்) எனவும், “அரப சொருமியாய் நிற்கின்றது?” (மேடி, 8-ம் ௮இசரணம்) 

எனவும், “அவற்றி னான்மா ஒன்றித்துச் காணினல்லது அவை ஒன்௯றயும் விடயிபா வாகலான்?! : 

(ஷை 5-ம் சூத்திரம் 1-ம் அதிகரணம்) எனவும், *அவைராம். பறிஈுலிட்ட வன்னம் போல்... 
காட்டியவற்றைக் காட்டிகிற்நலான்?? (மடி. 6-ம் சூத்ரம் 3-ம் ௮இகரணம்) எனவும், , **பன்ஈ 

னிநமே காட்டும் படிசம்போல்?? (ஷே உதாரணச்செய்யுள்) எனவும் கூறிப்போக்தவற்றாலும், 

பிறவாற்றாலும் உயிரின், தன்மையை அறிதல் கூடும் என்ப. இனி.ஒருசாரார் உயிரின் ,சன்மையை 

எட்டுவகையானும் பத்துவகையானும் அறிதல் கூடும் என்பர், 

“அ௫ச்சரு-வியாப கம்போல் வீயாபக மருவ மன்றாய்-வ௫த்திட வரும்வி யாழி" 

உயிரெனப்படுவதம் வேறு (111) ஆன்மா எனப்டடுவதும் வேற (3011) என்றும் மாணி! 
டர்ச்கு மாத்திரமே ஆன்மா உண்டு மற்மைய சீவராசிகட்டுல்லை என்றும் இரு த்துவர் மூசலியோர்-. 

கூறுவர். 

உயிர் எனப்படும் ஆன்மாவானது பிரமப்பொருளின்- பரிணாமமாய்ச் தோன்றி அறிவு, 

இச்சை, செயல் என்பவற்றை அடைந்து ஏகாகேக குணகு£ஈரி பாவமாய் நிற்குமென்று பரிணாம... 

வாதிகளும், . குணகுணித் சன்மையினிறி சேவலம்: அறிவுமாத்திரையாய் நிற்குமென்று சாங்கி 

யரும், உருவப்பொருளா யிருக்குமென்று பெபளசாண்கரும், . அருவுருவப்பொுளென்று கவுள- 

கரும், , இங்ஙனமே வெவ்வேறு வகைச்தாயப்' பாதஞ்சலர், வைசேடியர்,, பட்டாசாரிய மதத்த: 

பாஞ்சராத்திரிகள் ஆதிய பலவகைப் பேதசமயிகளும் மு.ரணாகக் கூறுவர். இவர்கள் கூற்றெல்லா 

வற்றையும் மறுத்துச் செல்லும் சைவ௫த்தாக்கச் கொள்கை யாதெனில் ஒருவாற்றானும் அ௫க்தா. 

தல் .இல்லாக வியாபகப் பொரறுள்போல ஓளபச்சிலேடிக வியாபகமாதலும் அதுபற்றி அதிசூக்கும, 

இத்சாதலு மின்றி,.௮. துவ தவாய் வ௫ப்புண்ணும் வியாபகமாம் வழக்குடைசத்தாய் ௮காதியே பகுத, 

அதவ: மெனப்படும். ஆணவமலத்தின்- மளறக்கப்பட்டுக் இடக்சின்ற அழியாச இச்சா ஞானக் 

இரிகைகளையடைத்தாய்த தால சித்தாடுக் கேவலப்பட்டு நின்று அதன்பின்: ௮5ர்ததேவராற் கலக். 

குண்ட பகுதியாகிய காரண சரீரத்தைப்' பொருந்திப் பொதுவகையாத் சமட்டி ரூபமாய் மாயா. 

தத்தவத்தினின்றுந் தோன்றுங் கலாஇகளாஇிய கஞ்சுக சரீ ரத்தைப் பொருந்தி வியட்டி ரூபமாய்ம்: 

பிரிந்து தோன்றி அந்தச்காண- முதலியவற்றைக் தமக்குண்டாக்இ நின்ற தூலசேகங்களையும். 

பெற்று 83நதவததைப்பட்டு நிற்பகதொன' ஜென்பதேயாம். 

வாய் பிதற்று இடிக். வல்லாங்கு புரிகுகம்-வாய்கீகுவந்த. வகையெல்லாம். இடி.த- 
ரைத்து நாம் நினைத்த பிரகாரமெல்லாம். செய்'துவருஇன் ஹேம்; 

':சல்லாது நீண்ட வொருவ ஸஹுலகத்.துநல்லறி வாள: ரிடைப்புக்கு-மெல்ல-இருப்பினு 

நாயிருர் தற்றே யிரா௮-அரைப்பினு காய்குரைத் சற்று”? என்பது காலம; :பலகற்றோம் யர ப 

மென்று தற்புகழ வேண்டா-வலர்கஇர் ஞாயிறக்றைக் கைக்குடையுவ் காக்குஞ்-ரிலகற்றார் கண்ணு, 

மூளவாம் பலகற்றார்ச-கச்சாணி யன்னதோ சொல்”? என்பது அதெறிச்சாரம்; **வாக்குகயத் ் 
தாலன் றிக் கற்றவரை மற்றவரை-யாச்கைாயச் சாலறிய லாகாதே.-காக்சையொடு-நிலச் இறுகு. 
யிலை நீடிசையா லன்றியே-கோலத் தறிவசே.கூ.று?? என்ப நீதிவெண்பா,. இவற்றை ஏற்ட ்! 

விரித்துக்கொள்க... 0... 

எல்லாம் உயிரும் இணைந்து இன்பு உறுதற்கு. ஆவன செயல்ை- உடலோடு உ௱வ பூண் 

சகல உயிர்களும் தங்கள் தங்களோடு பொருந்தி இன்பச்சை அ௮டைதற்குக் காரணமாய் ௮மைவளா 

வாகிய செயல்களை ; 

பேர் அறம் என்குஈம் - பெரிய தருமம் 2.” கருதிச் செய்துவருகின்றோம்;, ் பத 
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ஒவ்வொரு ச€வேசாசிகளும்' தந்தம்மால் விமையப்பெற்றவர்றை அடையும் பொழு பிற. 
வறறிற் குண்டாகும் இடையூர்றைக் கருதாடிருச் சல் இயர்சை, பூனை எவிக்குவருர் துன்ப: தையும், ,சில்கம் புலி மூசலியன மான் மரை ஆடு மாடு முதலியவற்றிற்கு. வருந்துன்பச்தையம் கருன் ஜில.. இவ்வாறே ஊணனுண்போரும்: அவர், பிறப்புகளுட் றக மக்கட்பிறப்பினர் பிஐவுயிர்க்கு நிகழும் இடையூறுகளை இயன்றவளவு குறைத்த வருதற்குரிய வழிகளை அறதால்., கள் விரித்அச்கூறாகிற்கும், ்“எவவுயிரும் பராபரன்சந் நிதிய தாகு மிலங்குமூயி ருடலனை தத சன் கோயிஃலெவ்வுயிரு, மெம்முயி/போ லென்று நோச்இ யிரங்காகு கொன் நருர்.து மிழிவி ேேரை-வவ்வியம தூ சரருக் தண்டஞ் செய்து வல்லிரும்பை யுருக்கியவர் வாயில் வார்த் வெவ் வியதீ யெழுக௪இல் வீழ்ச்தி மாறா வேசனைசெய் திவெரென.வோது தூலே?? என்பது சிவஞான; தீபம். ஒருவர்க்குவரும் இடையூற்றை மற்றவர் ௧௫ சாதொழியின் அம்மற்றவரும் இவர்க்காவரும் இடையூற்றைக் கருதா அுவிவொ, அங்கனமே எல்லே ரஞ் சஈயாயம் ஒன்றையே கருப் பிதர்ச் குச் தீங்கு விளைப்பவசாகி அஹிர் துபடுவர். சுயநலம் கரு இப்புரியும். செயலை அறமெனக் கூறுத லம் அடாது., இறைவனுக்கும், அவனடியார்க்கும் பல ஈன்மைகளைப் புவ சாகவும், தமக்குப் பெரி யதோர் இமவினைப் புரிர்துகொள்வ தாகவும் மக்கட் பிறப்பினர் வாளா கருதி இடர்ப்படுதலை நீக்கற்பொருட்டு இங்கனம் கூறிஞர். பேரறம் நிஷ்காமிய சருமத்தையும், ல்றறம் காயியதரு ம;த்தையும் குறிக்கும். மக்கட் பிறப்பினர் இணை ந்துவாழ்க்து இனபுறுதற்கும் அறியாச ௮. ஆணை இழிந்த அறிவினையடையவர் எனக்குறிப்பித்தார். 

(வரன்முறை யாக வுறுப்பெலா மறிவழீஇப்-பிறவமைப் பே ரள ரெனினஎவ பெற்று... ஈம்முறுப் பென்ன; ஈயச்குவெ மன் றி-யுயிர்நிலை.யுண்டென யணர்கிலெ மம்மா] 
| உறுப்பு எ(ல்)லாம்,வரல் முறையாக அழிவுழீஇ--ஈ௩மத உறுப்புக்கள். எல்லாம் ஒன்றன். மின் ஒன்றாக அழிர்துவரு௦ போழ் து) 

| பிற அமைப்போர் உளர் எனிண் அவை பெற்று- பிறவற்றின் உறுப்புக்களை ஏற்குமாறு 
. அமையவைத்துப்' பொரு.த்துவோர் உளகாயின். அவர்களை க்கொண்டு அப்பிறவுறப்புக்களைப். 
. பொருத்துவித்் து; 

எலும்பு முதலியவற்றைப் பொருத துவோர் இருக்கின். றமையால் அவற்றையெல்லாம். ' பெணிவருகின்ற நாம் ஈமது மெய், வாய், கண்; மூக்கு, செவி என்னும். உதப்புக்களுக்கு அழிவு, , வர்தவிடத்து இ.நிந்சவண்: ஒருவண். உறுப்புக்களைப் பொருச்சவல்லார் இருப்பின் அவரைக் । கொண்டு அங்ஙனம் பொருதச்திவைச்சக் கொள்வோம் என்றபடி, இல்லாததுவே குறை என்க. . இசனைப் புலப்படுத்சவே ஆண்டு 46௨ இ”: என்றளபெடுத்த.. 
ஈம் உறுப்பு என்ன. நயக்குஷெம் அன்றி- (அவ்வாறு பிரதியாகப் பொருத்தப்பட்ட பிற னு௮ப்பினை ). ஈம்முடைய உறுப்பாகவே நயாது கருதி வருவோமன் றி; 
இழிர்சவனுஅப்பாயிற்றே அசனைச்கொண்டு நமது பெண்டிர் மூதலியோரைத் தீண்ட ௮ தகாே என்று கருதோம் என்க. நம்மிடம் இருகச்கும்வரைக்கும். நமத பொருள் என்று கரு தப்பட்டுவர்த ஒருபசுவைப் பிறர்க்கு விற்றபின். ஈமதசெனக் கருதாதெரழிதலும் ஈண்டு கோக; கததக்க ௮. 

்் ௫ 
௫. ௩. ச ௬. 

2 
் 

உயிர் நிலை. உண்டு என: உணர்லெம் - இர்செய்சையாணே உயிரினது நிலைமை உண் 
டென்பசை உணரமாட்டோம்; 

இங்ஙனமே எல்லாவுறுப்பும் பிந ருறுப் பாகுழி உறுப்பன்.றி தர் உயிருமூண்டென் றறி 
திலே (மமுரநைமை என்க, உயிர் நிலைமையை இங்ஙனம் எளிதிலுணர்ததம் வழி கண்கூடாக விருச்சவும் பிநெல்ல ரும் அப்பிரச்தியச்க உவமைகளான் உணரரச்செய்வர். அம்மா-அசையிலை., 

குரங்கு வழி மக்கள் கூடுர்- வானரத்திகது சகோற்றத்தின் வழியாகவே ஈரர் தோன்றப் 
பெறுஇன் றனர்; ் 

குரக்கு எனவன்.ரொட சாதிய த.. 

. . இவசைமிீன், வழி சனெ.ற தண பறவை செழிச்குக-- இத்தன்மையகவே மீனினது 
தோற்றத்னெவறியாக சிறகுகளைப் பறத்தன் தேதலியவற்றிற்குச் துணையாகக்கொண்டுள்ள: 
பறவைகள் சோன்.றிச் செழிக்கின்.றன ; 

பகசைகொண்ட ச£வராசிசஸிடையே அகப்படாம.ற் தப்பியகல்வற்குச் சிறகுகள் துணை 
யாக அமைதலண் : துணை ச்சிறைப் பரவை?? என்னார். 

[என்குகர் தம்மை யிதுபொழு சவ்வர-ணின். றது கொலலேர வவற்றுவழித் சொடர்ச்சி. யோன் நில காசவிற் பொய்யென வுணர்கிலெம்] 

ணை ணை ண்ணு லான) அணா ணைன 

க்ஷ. ் 
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என்குரர் தம்மை - என்று கூறுவார் தங்களை) 

௮ வரல் இது பொழுது நின்றது கொல்லோ (குரங்குவழி மக்கள் தோற்றுதலும் மீண் 

வழிப் பறவைகள் தோற்றுதலும் அன்னபிறவற்றின்வழி ஏனைய தோற்றுதலுமாசிய) அவ்வரன் 

முறை இச்காலத்து நின் விட்டதோ) 

பாதிவடிவம் குரங்காகவும் பாதிமக்களாகவுந் தோன்றப்பெறுதலும், அன்ன பிறவாகத 

சோன்றப்பெறுதலும் அமைந்து அவற்றின் வரலாறு தோன்றிச்கொண்டன்ழே வரல்வேண்டும், 

அங்ஙனம் வரவில்லையே என்றபமு. 

௮ வழி தொடர்ச்சி ஒன் நில௮- அச்கூறிய முறையாகச் சொடர்ர் அவரு தல் வாய்ந்தில அ) 

ஆகலின் பொய் என உணர்கிலெம் -அ௮து சாரணத்தானே அக்கனங் கூறுவோர் கூற்று 

பொய்மையுடைச்தென்று தெளிந்திலம்) 

என் கண் முகலிய கொண்டு உயிர் இருப்பு உணர்க எனின் -எனது கண் என்பது முத 

லாகக் (கூதிவரும் வழக்குரைகளை ஆதாரமாகக்) கொண்டு உயிரிருத்தலை உணர்வாயாக என்று 

கூ றுவாயானால்) 

என ௮ உயிர் எனும் வழக்கு இருத்தலை ஏற்ற மூறை சூழ்வு உற்று இயம்பிலெம் - என்னு 

டைய உயிரென்று கூறும் உலகவழக்கம். இருச்தலை (மாற்றி எடுத்அக்கொண்ட விஷயத்தை 

திஐவுதற்குச் தகுதியாகிெய முறைமையை ஆராய்வுற்று (இஸ்செனத் தெளிர்து கொள்ளும்படி ) 

சொற்றிலோம்) 

என்னாயிர் என்னாம் வழக்கிற்கு அப்பிமத்தியக்கமாகிய '*இராகுதலை”' என்னும் ஒருமேற் 

கோளைக் காட்டி மயக்குகின் தனர். உலகவழச்டுற் காட்டுசற்கெடனில்லை என்பசை அவரே ஒப் 

புச்சொண்டவராவர். என யிர் என்றுகூறும் வழக்சத்தாற் பாமாத்துமாவின் உண்மையை ஒரு 

வாறு கேட்டலமையும் என்க. விரிக்கற் பெருகுமாதலின் விடுத்தனம். 

சனவில் பெண் விமைச்சு எய்தி பிறப்ப தூஉம் பெறுகுமம் - சொற்பன த்திலே பெண்ணை 

விரும்பியடைர் து புணர்ந்த (அப்புணர்ந்த இன்பத்தையும் அ.தனானேர்க்த அடையாளச்தையும் 

விழித்சவுடனும்) பெறுகின் தனம; 

அச்சத்தால் ௮ரற்நன் ம௫ழ்ச்சியாற் இரித்தன் மேதலியவ ற்றையுங்கொள்க. 

உடல் நோய் வீக்கம் உறு கொலை எய் சப்பெறினே - உடலிற்றோன்றும் பிணீ, வீக்கம், . 

பொருந்திய கொலை இவை மூதலாகியவ நறை அடையப்பெற்றால்); 

[பெத்றிலெம் பிதற்றறி வினெமே] பிதற்று ௮றிவினெம் பெற்றிலெம்-- வாய்க்கு வ5 

தாங்கு உரைக்கும். வெள்ளறிவினேமாகிய யாம் அவற்றையெல்லாம் அடைகின்றோமில்லை) 

உறுகொலை?? என்றதளுற் றற்கொலையும் கொள்ளப்படும். 

பெண் விழைச்சு மனசின் தன்மையென்று விலக்குவரேல் உடஜனோய மூ; தலியவும் அதி 

தன்மையவாதலின் அவவாறு தோன்றாமைக்குக் காரணந்தான் என்னையென்க. என்வே பண 

மூசலியவற்றைக் கனவிற்கண்டு ஈன வில் எய்தப்பெராமைச்கும் தக்ககாரணம் வேண்டப்பமெ. 

அதனை இன்னதெனக கூ௰வியலாசென்பது சண்டுக்காட்டிய விளக்கத்தால் ஈன்கு கெளியப் 

படும். 

இ எ(ல்)லாம் அறிகலா இனையெம் - இக்கூறிய எல்லாவற்றையும் அறிந்துகொள்ளும் 

ஆற்றல் சான்ற மெய்யறிவில்லாத (மிகச்சிறு தன்மையையுடைய) இச்சகையோம்) 

௮ இயல் அண்ணலை ஆ.றியும் ஆறு எவன் பிரருடி சுபாவத்திற் கப்பாத்பட்ட இயல் 

புடைப் பெரியோனாகிய கடவுள அறிர்துகொள்ளும் வழிதான் யாதுள.த? இல்லை என்றபடி. 

முக்குணவயப்பட்டு விருப்புவெறுப்பிற்கு உள்ளாகும் ஈம்மனோர்க்கு அவனை அறிதல் 

சாலா, மேற்கூறியவற்றை விட்டசன்றார்கீகே கைகூடுமென்க. 

அறியும் வழி இல்லையேயாயின் அக்கடவுள் ஒருவன் இருக்இறான் என்னும் உண்மையை 

ஈம்புசல் எங்கனமெனில், தன்னையாளும் அரசனை ஒருபொழுதும் கண்ணுற்நறியாசவன் அவ. 

னுண்மையை நஈம்புதல்போல அநுமானம் உரையாதிய அளவைகளான் அறிந்துகோடல் சாலு. 

மென்க, அருந்தவப் பெருந்திறல் எல்லாவான்றோரும் “*ஒருத்தனே யுன்னை யோலமிட் டலறி 

யுலகெலார் தேடியங் காணேன்'? என்றும், £உரையுணர் விழந்துகின் றுணர்வதோ ர௬ுணர்வே. 

பானுன்னை யுசைச்குமா அுணர்த்தே?? என்றும் மணிவாசகப்பெருமான் உசைத்தாங் குசைத்துக் 

பசென் றமையும் பிறவும் கோச்கற் பாலன வேயாம். 

௮றகெறியியல் நிறைவேறியது. 

ஆகச்செய்யுள் 590. 
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பொருணெ றியியல். 

(51) ஆண்மகன் சிறந்தவ னவனிக் கென்றல். 

80, வோர் தம்மினும் வார்கட. லுலகி 

ணைவர் கம்மை மேம்படச் கோடல் 

பண்டைகா டொட்டுப் பார்க்கெலா மி.பற்கை 

பரிவசவே மான நான்மறை யியம்பு 

ரோ மிம்பாவாழ் பற்பல வியவட் கொள்கை 

நாட்டவர் இ௫3னோர ஈங்கைய ரல? 

பாடவர் தமசைய மடவோர் கமசையு 

முறைய கறாுவுகீஇ முற்துஈரு மிலசே 

யறைபணி யாற்று மடிச்சிய சேப்ப்ப 

10 மடவோ ரன்றே மற்றிரு வோசையுக் 

தம்மகடு வருந்தக் தருகுக ரம்மா 

வாடூஉ மேலு மகடூஉ இர 

நாடுகல் விமழைதன் ஞாலக் அயிர்க்கெலாக 

கூடுமுறை யாதலைக் குறிச்தில ரேயோ 

1௦ இவற்றான், 

மங்கையர் நிலைமை மாண்பில தேனு 

மங்கவர துணைமைய னன்ேோ 

தங்கியினிக் துலகந் தழமைத்மிதாங் கூதில, 

(௫-ள்.) [மடவோர் தம்மினும் வார்கட வுலகில்] வார் கடல் உலகில் மடவோர் தம்மி 

னும் -நீண்ட கடல்சூழ்ந்த உலசத்தின்கண்ணே மடவோர் தங்களைப்பார்க்இனும்) 

மடவோர் ௮இகாரப்பட்டமை கருதி முூற்கூறப்பட்டனர். நிலப்பாகத்தினும் நீர்ப்பாகம் 

மிக்கிருப்பது போதச *வார்கட. லுலகில்?? என்ளுர். 

ஆடவர் தம்மை மேம்பட கோடல் - ஆண்மக்கள் தங்களை மேன்மையுடையவசாகக் கொள் 

ளுதல்) 
இவ்வுண்மையைப் பெண்மை அண்மை என்னுஞ் சொற்களின் பொருள்வேற்றுமையே 

கனகு புலப்படுச்தும் என்க, 

(பண்டைகா பொட்டுப் பார்க்கெலா மியர்கை] பார்க்கு எ(ல்)லாம் பண்டை காள் தொட்டு 

இயற்கை உலசத்தவாச்கெல்லாம் பண்டைக்கால முசலாகக் கொண்டுள்ள இயல்பாகிய குண 

மாகும்) 

ாபண்டைநா டொட்டு?? என்பத படைப்புக்காலம் கொடங்க எனப்பொருள்படும். எல் 
லாச்£வசா௫ிகளுக்கும் இவ்வியற்சை உண்டென்பது போதரப் 'பார்ச்கெலா மியற்கை? ஏன்ருர், 



140 உஸகியல் விளக்கம். 

இல்வியழ்கையைத் தங்கள் செயற்கையான் மாற்றுவதற்கு ஒருசாரார் ஆசம்பித்சவிட்டனசே . 

யென்று அவர்தம் பேதைமையை இதுவெனக் குறிப்பித்தாசாயித்து. 

மேனாட்டாரும் தங்கள் பெண்பாலாரசைச் தம்மொடு சமமொத்தவர் என்று பேச்சளவின் 

மாத்திரம் சொல்லிச்கொள்வர். காரியத்தளவில் பாராளுமன் றத்இிருத்தல், அரசுபுரிதல், போர் 

பரிதலாதிய விசேட தொழிற்றுறைகள் ஒன்றினும் அவர்களை அமாத்தார்கள், இன்னும் ௮௧ 

நாட்டுப்பெண்கள் சச்தம் கொழுஈர் பெயரையே ௮டைமொழிகளைச் சேர்த்துச் கமக்கும் சம்மக 

ஸிர்ச்கும் பெயர்வைத்துக்கொண்டு வருகின்றனர். மகஞக்கும் அங்ஙனம் புரிர்துவரும் வழக்கா 

றில்லைப்போலும், பெண்பாலார் பெயரைக் கொழுகர்கடட்டு வழங்கும் வழக்காறில்லை. ஈம்மவர் 

சசாபதி முதலிய பெயர்களையேஜம் ஆடவர்க்கிட்பெழங்குவர். இதுகொண்டு பெண்பாலாரினும் 

தாமே அறிவாற்றல்களிற் சிறந்தவர் என்பது அர்காட்டு ஆடவர் தங்களின் கருதசென ஈன்கு 

புலப்படும். அவ்வாறே பெரும்பான்மைச் சாதியாருள்ளம் ஆடவசே முதன்மையாகக் கணிக்கப் 

படுவர். இவ்வுண்மையை ஏழாம்பாட்டுரையினும் செவ்வே விளக்இயிருஇன் ராம். 

[(இவவே மான கான்மறையியம்பும்] நால் மறை இவ மான இயம்பும் நான்கு வேதங் 

களும் இவற்றை ஓக்கும £ேற கூறாறிற்கும்) -ஆைம்வவ் அு படு உள்ள பசந்தி அடல் பனக றுத்தம லல்ண்டைல கவை 

மங்கல மென்ப”? என்னுங் குறளினுள் :*அதன்?? என்ற மூறைமைபற்றி **இவவே?? 

என்று கூறினார். வேதத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிரு்தலின் ஆடவரை மடவோர் தம்மினும் 

மேம்படக்கோடல் வேண்டும் என்னாது இங்கனம் கூறியது என்னையெனில், வேதப்பிரமா 

ணத்தை முன்னர் எடுத்துக் கூறில் வழக்கினை அழிக்கப்புக்கார் வெற்றிவேண்டி அக்கூற்றை 

மறுக்கவங் கூமொதலின் உலகவழக்கை முன்னர்ச்காட்டிப் பின்னர் நியாயப்பிசமாணங்களானே 

நிறுவி மேற்கோளுங் காட்டப்பெற்ற விடயம் சோல்வியடையாதாகலின் அங்கனங் கூறினார். 

முட்கள் சடை ஃ ந! அவள்ட பர் தைத பச்ச்றிருர் பர 

என்சு, உலகவழக்கத்தையும் நூல்வழக்கச்தையும் இங்கனம் மறுத்தொழுகசத் தொடங்கினசே 

என்று குறிப்பித்தாராயிற்று, இவ்வாறு அடவசை மதித்தவருதல் பண்டைக்காலச் தொடங்கி 

எல்லாத் தேயத்தாருக்கும் வழக்கம் என்று குறிப்பிசசாருமாயிற்று, 

இம்பர் வாழ் பல் பல இ.பவுள் கொள்கை இவ்வுலகச்தில் வாழ்சன்ற பலப்பலவாகிய 

மிசய்வக்கொள்கையை) 

6 இயவுட் கொள்கை”? என்பது தலைமை ஏன்றம் பொருள்படும். ஆதலின் மடவோரசான் 

காட்டப்பெற்றவை அத்துணைச் சிறரந்தனவல்ல என்பது தானே பெறப்படும் என்க. முக்காலத் 

அம் ஒத்த €ர்த்தி பெற்றுவிளங்கும் அவ்வாடவசான் மாட்டப்பெற்றவை என்பது போதர **வாழ் 

கொள்கை? என வினைத்தொகையாக்க் கூறினார். உம்பரில் எய்அும் பசவி ஒன்றேயாகவும். 

இம்பரில் பலப்பல பேதவழக்காகள் ரடைபெறுவனவா யிருததலும்பற்றி **“இம்பாவாழ் பற்பல 

வியவுட்கொள்கை?? என் றனர். 

நாட்டவர்துனோர் நங்கையர் அலர் - நிலை நிறுத்தற் பொருட்டு உற்பவித்தவர்கள் மடவோ . 

சல்லர்; ( ஆடவசே என் றபடி) 

நூரலமைக்தல், உபதேசித்தச் செவியறிவத த்தல், கஷ்யபாசம்பரியத்தினால் தூண்டிவிட. 

சல் ஆ௫ுியவற்றால் ஆடவர் உலகத்துற்கு ஈன்மைபரிந்துவருசல் கண்கூடாம். இங்கன மெல்லாம் 

அவர் செய்துவரும் அழியாப்பெருமை தோன்ற வந்தார் என்னாது *4வந்திஏினோமே?? என்னா... 

இனி இயவுட் கொள்கையை மாத்தசம் கூறினாோனும் மின்சாரம், தந்தி, புகைரதம், நீராவியந்தி 

சம், வெடிருண்டுமூதலாய படைக்கருவிகள் என்னும் இத்கொடக்கத்தனவற்றையெல்லாம் இயம் : 

லையும், இயற்ற.விசத்தலையும்,இயற்றுவதற்கேற்ற பலப்பல தத் துவசாத்இரங்களை யமைத்துக்சோ 

டலையுக் சழீஇக்கொள்க, இவற்றால் ஆடவர்தம் அறிவும் ஆற்றலும் விஎச்சப்பட்டமை காண்க, 

ஆடவர் தமசையும் - ஆண்மக்களானோர் தம்வருக்சக்தாராகிய ஆண்மக்களையும்) 

மடவோர் சமமையும் - அங்கனமே பெண்மச்சளானோ சம்வருச்சுத்சாராகிய பெண்மக் 
களையும்) 
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முறையே கருவுறிஇ முற்றுகரும் இலர்- சொல்லிய முமைமையோடு கருப்பங்கொண்டு 
வளாவித்து ஈனுகின்றாருமிலர்) 

அவ்வில்லாமை தோன்ற :*உ௱ இ? என்றளபெடுத்தத, ஆதியில் புருட்மாட்டமைக 
திருந்த கருவான் து பெண்பாலார் கருப்பையுட் புச்கெய பின்னரே பூரணகசசை அ௮டைதல்பற்றி 
' “முற்றுஈரு மிலர்!? என்னார். இனங்கரு இத் **தமழர்?? என்ளூர், 

அறை பணி ஆற்றும் அடி ச்சியர் எய்ப்ப- சொல்லுகின்ற வேலைகளைச் செய்துவரும் 
' பணிப்பெண்களை ஒப்ப) 

தாமாகவே விரும்பியாங்கு இயக்ரூது கட்டளையிடப்பட்டவாறே புரிபவராதலின் அறை 
பணி? என்றும், இட்டபணியை இட்டாங்கியற்றிருடிக்கும் கடப்பாரடையவரே பணியாளசாத லின் அற்று மடிச்யெர்!? என்றுவ் கூறினார். மடவோர் அடிமை போல்பவரசாயினும் உரிமையாற் றந்து மேம்பட்டவர் என்பது போத ர அ௮டிச்சியர் என்னாது **அடிச்சிய சேய்ப்ப?? என்று 
உவமை முகத்தாற் கூறினார். 

[மடவோ ரன்றே மற்றிரு வோரையு்-.தம்மசடு வருந்திச் சருகு ரம்மா] மற்று இருவேச் 
சையும் மடவோர் அன்றே தம் அகடு வருக்இ தருகுகர்- கூறிய ஆண் பெண் என்னுமிருபாலா் 
ஸயும் பெண்கள் அன்றோ தங்கள் உசாமானது பொறையான் வருச்தப்படச் சுமந்து பெற்றுத் 
திருகின் நனர்; 

பெண்களது மனமான௮ புத்திரப்பேறு பலிப்பதைக் குறிச்சு ம௫ழ்வுறுதலின் வருத்த 
'கொள்வஅ௫ வயிறென ஒரு ஈயம்படக் குறிச்தற்பொருட்டு 1: தகடு வருர்இி?? என்ளூர். பிள்ளை 
பெறுதலின் சரமக்கோன்ற அக்கனங் கூ.றினாருமாம். ஆடவர் முதற்கண் கருவினை * தம்மிடம் 
வைகத்தஇிருஈ்தும் அதனால் வருந்திலர் என்று குறிப்பித்து அவரைச் சிறப்பித்சாருமாம். மரபுவளா 
தற்குக் கருவுபி/ச்து.த் தருதல் மடவோராசவும் அவர்க்கு முதன்மை வருக்காமல் ஆடவசைச் சிறப் 

தீதல் எங்ஙனம் முறையாகுமெனில், கொடுப்பவர் ஆடவரும் கொடுக்கப்பட்டதைப் பெற்றுப் 
பிறப்பித்தல் மடவோரும் ஆசலினானும், பின்னையோர் மூன்னையோர்க்குச் அணைவர் அன் றி 
முூதன்மையோராகார் ஆகலினானும் பிறவாற்றானும் மூமைமையாகும் என்பது, அவரது இன்றி 
யமையாமை சோன்றத் **தருகுகர்?? என்றார், 

ஆூ€உ மேலும் -- ஆடவர்தம் நிலமை மேலாகவும்) 

மகடூஉ &மம்- மடவோர்தம் நிலைமை மாகவும்) 

ஆ€௨, மக€௨ என்பன் அகுபெயர்கள்; 

சாடுதல் விமைசல் ஞாலத்து உயி/க்கு எ(ல்)லாம் கூடு மழூறை ஆதலை குரிிசதிலசேயோ - 
கருதி விரும்பி உலகதிதுச் வராசிஃெொல்லாம் பொருந்துதலைச் செய் அுவரன் மூழைமையாதவை 
மதி2சார௬ு மிலசோ; 

பொறி நாடுவதையே மனங்கரு அதலின் **நாடுதல்?? ஆகுபெயராய்க் கருதுதல் எனப் 
பொருள்பட்ட த. ்ஞாலத்அயி/?? என்றது ஈண்டு உடலோடுறவுபூண்ட உயிர்ப்பன்மைகளை, 
விண்ணுலகத்தரர் இங்ஙனம் விமையாராதலின் அவரைப் பிரித்தற்காய் ்“ஞாலத்துயிர்?? என்ளூர் 
என்றலுமொன்ற, கூறியவையெல்லாம் சிரமமின் றி யாவரும் எளிதிற் கண்ணெர்ரந்துகொள்ளக் 
கூடிபனவாயிரு5தும் அங்கனம் குறிக்கொள்ளாதுவிடுனெ.றன மே என்னாம் ஸியப்புச் சுவை 
சோன்றக் “குறித்திலரே'" என்றூர், 

இவற்றான் - (கூறிவந்த) இச்ச:ரணங்களானே; 

மடவோரினும் ஆடவர் சிறந்தவர் என்பதனை வலியுற த்தற்கு எச்தணையோ காரணங்கள் 
இருப்பினும் அவையெல்லாம் எண்டு மிகையாகும் இவையே போதும் ஒன்பரர் 'இவற்றான்?” 

மங்கையர் நிலைமை மாண்பு இலதேனும் -பெண்கஏது நிலைமையான த (பல்லாற்றா ஓம் 
ஆடவர் சம்மினும்) ெப்புடைச்சொள் றன் றா சலினானும்); 

சு 

இத் 
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மங்கையர்!” என்பது ஈண்டுப் பெண்பாலார்க்கு ஒருபெயராயிற்று, இவர்க ஆடவர். 

ஓழிந்ச ஏனைய எல்லாவற்றினும சிறப்புடையராதல்பற்றி ஆட வர்தம்.பினும் என விரி! ௮ரைத்தாம் 

அங்கு அவர் துணைமையின் அன்றோ - அப்பெண்களஅ உதவியினாலன்றோ; | 

பெண் என்று கூறப்படினும் ஆடவரினும் அவரே சிறந்தவெனப் போதருமாதலின் 

பஅவர்?? என்றும், அச்சுட்டுக்கு நிலைச்சளமாவது முற்கூறப்பட்டது வாதலின் “அங்கவர்?? என: 

றுங்கூ றினார். 

[சங்கியினித் அலகர் தழைத்தோங் குதலே] உலகம் தங்க இனித்த தழைத்து ஒங்கு தல். 

இவ்வுலகத்துச் 2வராடிகள் நிலைமையுர்று இன்படைந்து செழித்து வளர்தல்) 

வளர்தல் தணைமையினன்றோோ எனமுடிக்க. 

எல்லாச் சவரா௫களும் நிலைபெறுதல் வேண்டு மென்பார் ₹தஙஇ?? என்றும், அங்கனந் 

டக 00 இன்பமாதலின் **இனித்து?? என்றும், உலகமே இல ் விரண்டற்கும் நிலைக் 

களமாதல்பற்றி *(உலகம்?? என்றும், மிகச்செவ்விதாகிய அம்மைப்பயன் பெதற்குரியவற்வதி 

இம்மையிலே புரிதல்வேண்ூமாசலின் “*தழைத்து?? என்றும் அவவாறு புரிபவசேமுத்தியை 

ஒங்கி ௮டைவாசாதலின் :*ஓல்கி?? என்றுவ கூறிகுதர். 

(92) கலைநலங் காட்டி நிலையிது வென்றல், 

2 டமை ழூற்று மொருவர்தம் பலசாய்க 

கடி.மிகு வைப்பிற் காவல் புரிகுகா் 

பிறர்க்கறி வுறுப்பின் பெருக்துன் புறுததூ 

மறக்கடுஞ் செயன்மனத் தா௮ர நனைக்குகா 

உ நல்லவர் :தீஇக்கு மல்லவர் நலக்ரூ 

முனள்ளவ சாக வழக்கிக் கலக்குநர் 

மீவட்டன நலனா வெறுத்தன வலவா 

நாட்டி, ஈலன்பல வீட்டி நலிகூந 

சொவ்வொன் ஸரூற்று முரத்தினர் பலவர 

10 லிவ்வுலகு கழிக்கு மியல்பின ரிவே 

யெவ்வகை யொன்றுற் நிணைஇமல னெபய்்அவர் 

அதனால், 
சான்றோர் பலருக் கமசையும் பிறசையுஷஞ் 

சான்றுஈன் கறிவுறிஇத் சழைக்தவு மழிசக்*வுக் 

15 காட்சி முகற்கொடு கவினக் காட்டு 

மாட்சித் தம்மா மாண்புநாஉ௮௰ கல்வி 

அதுவே, 
யுன்னவு முரைப்பவு மொருவினை யுஞத்றவு 

மின்னவும் பிறவு மினிதி னடாத்தவு 

20 மருமை சான்ற விருமைமாழு தூன்றவு 

மின்றியமை யாத தென்ப | 

நன்றியமை பன்னா னாவ லோசெ, இ 
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(இ-ு.) உடமை முற்றும் ஒருவர் ஈம்பலராய் ஈடி மிகு வைப்பில் காவல் புரிகுகர் - 
(தம்முடைய) உடமை முழுவதையும் -பிதர் ஒருவரையும் ஈம்பாசவர்களாய்கி காவன.பிகுக்த ஓரி 
டததிலே வைத்துக் காப்பாற்றி வருகின் றனர்; 

இவவுலகச்தினர் ஒருவரையொருவர் நம்பாமற் றதத பொரு ள்களா இரு ம்புமு. தலியவற் 
எறக்கொண்டு ௨உறுஇஅயாகச் செய்யப்பட்ட பேமைகளுள்ளே கவனச் டன் வைதஅப்பூட்டிப் 
யாதுகாத்துவரல் வழக்கமன்ே. வழக்கமாகின், ஒவ்வெ ர வருந் சத்தமெ மிந்த ஏனையோரசைக் 
கள்வரெனக் கரு திக்கோடும் இச்கொள்கையால் உற்றுநோக்குமி எல்ல ரும் கள்வசேயாவர் என்ச, 

பெரும்பாலும் மனைவிமக்களையும் நம்பமாட்டார் என்பதுகரு தி “ஒருவர் நம்பலராய்?? 
என்றார். சம்பொருளைப் பிறர் சுவர்க்க கைப்பற்றினரோ என்னும் அஆ.சங்கை அடி.க்கொருமுறை 
கோன் நப் பெறுதலி்:। கடிமிகுவைப்பில்?? என்றொழியாது **கரவல்புரிகுகர்?? என் துங் கூறினார். 
சாத்துவருபெ "முதம் அப்பொருள் உளதோ இள்ரோ என்னும் ஆசங்கைக்குட்பட்டுப் பேமை 
யைப் பின்னும்பின்னும் இறந்துபார்த்து மூழ வரு சலின் காகிகுகர் என்றொழியாது “*தரவல்புரி 
குகர்'? என்றாரு மாம். ஈண்டுப்புரிதல் என்றது பொருர்வேட்கை மிகுதியான் அப்பொருளே 

ட ட க் ட் ம் ௫ ்் ( தக ் இடைவிடாது சந்தித்தலோடு பார்ச.துக் காசதுவருசல் பற்றியாம். இவ்வாறே பரிமேலழகியார் 
போன்ற தொல்லரடிரியர் உரைக்குமாற்றானுக் தெளியப்படும், 

பிறர்க்கு அறிவுறப்பின் - பிறர்க்கு (வாய்முசத்தாலேனும் செய்கைமுகத்தாலேனும்) 
அறிவித்தால்; 

பெரும் துன்புறுத்தும் - (ச௫ச்தற்கரிய) பெரியதொரு அன்பத்சையுண்டாக்கும்; 
ட் ப ப் 6. டடக் ்) ஸ்ரீ ட ் ர ட் ்)] ்] அத ஈடும் செயல் மனத்து ஆச நினைக்குகர்- மிகக் கொடிய செய்கைகளை (ச் செய்தற்கு) 

மனடூன்கண்ணே கிறைய எண்ணுஇன் றனர்; 

மனத்சானே நினைச்கப்படுவனவரஇிய கொடுஞ்செயல்களை ஒப்பிற்கஞ்டி வெளிப்படுத் 
. தாமல் மறைத்தல் உலகவழக்கம், உலகத்தாருள் வெளிப்படையாகச் குற்றம்புரியாசாரை நல்ல 
. வசாச்கோடலும் உலகவழக்கேயரம், 

நல்லவர் இக்கும் - (சொல்வன்மையானும் செல்வம் பி ம ் தங்கள் 
ல்ஃ தும் ன் னும செலவம முதலாய பிறவணன்மையானும் தங்கள் 

நற்குண ஈற்செய்கைகளைப் பிதர்க்கறிவிக்கும் வன்மையில்லா) ஈல்லாரைத் தீமைக்குள்ளாகவும்); 
நல்லார்தம் ஈன்மையுணர்கிலசாய் அவரைச் தீமைக்குட்படுத்தல் தமக்கே கேடுபயக்கும் 

என்பது தோன்றச் :*தீ.இக்கும்?? என் உளபெடுதத. 

அல்லவர் கலக்கும் - (நற்குண நற்செய்கைகள் அறவே) இல்லாதாரை (அவர்தம் சொல் 
உனமையானும் செல்வம் முதலாய பிறவன்மையானும்) ஈன்மைக்குள்ளாகவும்; 

உள்ளவர் ஆக உழக்கி கலக்குார்- உட்பட்டவராகச் கருதி வருத்தி (நல்லாரைக் சண்டி 3 
அம் தீயாசை மேம்ப0த்தியும்) கலக்குகின் றனர்) | | 

உலகத்தார் ஒருவர்க்கு கன்மைதீமைகளைச் செய்யுலஓ்கால் அவர்தம் உண்மைநிலையஜிம்து 
ஏற்றபடி செய்யும் அற்றவிலசாய்ச் தச்சம் மனப்பே [கீகன் படியே செய்துவருவர். அனால் காட் 
சியான் நிலைமை காணப்பட்டு ஏற்றவை செய்யப்படுதல் உண்மையாயிருச்சவ3் அங்கனவ் க ௮, ச் தக்க ௮. ௮ ௮ 
தீல் குற்றமெனின் அற்தன்று, என்னை? புல்லர்தம் வஞ்சச்சானே உண்மையபோல ஒருவனது 
சன்மையைச் தீமையாசவும், திமையை ஈன்மையாகவும் இறித்துச் காட்டப்படிற் காட்டியவாறே 
கொள்வது உலசவழக்கமாதலின் என்௪ு, இசனைப் “பெரும்பிணி களையும் பெறலரு மருக்இனை?? 
என்னும் பாட்டானும் “ஒரு துறைப் பணிமாட் டுற்ரோர்?? என்னம் ப £ட.டானும் அறிதல் கூடும், 

வேட்டன நலனா(௧) - (ஈன்மையல்லரசனவா. யிர ப்பினுர் தம்மால்) விரும்பப்பட்டன ௫ கீ நுபப்னுக ரு 
வாயின் அவற்றை ஈல்லனவாகவும்) 

வெதுத்தன அலவா(க) - (ஈன்மை யுடையனவாய் இருப்பினும் தம்மால்) வெறுக்கப் 
படடனவாயின அவற்றைத் £யனவாகவும்) 

நாட்டி நலன் பல வீட்டி ஈலிகுகர்- (மனசின்௧கண்ணே நிலைமையாக அமைத்துக்கொண்டு 
(உலகத்திர்கு இன் றியமையாத) ஈன்மை பலவற்ரையும அழித்துச் சாமும் வுக்சஇன் 2னர்; 

த் 



150 உலதியல் விளக்கம். 

ஏன்நன் நிலைமையை உள்ளபடி ஆசாய்வதும், செய்வதும், தலி ரவதம், பெறுவதும், 

உறுவதும், ௨ ய்வதும், இறத்தலும் என்றற் ரொடச்சத்தனவர் ற்றை அறியாதார் உலகத்தார் என்க, 

ஒன் று பர ஆற்றும் உசத்தினர்-ஒவ்வொரு வினையைச் செய்துவரும் வலிமையை : 

ய்டையவ 3 । 

(பலவா லிவ்வுலகு கழிக்கு மியல்பினர்] இ உலகு பலவால் கழிக்கும் இயல்பினர் - இவ 

வுலகவாழ்க்கையைப் பலவினைசளைப் பலருஞ் செய் துவரு சலினானே ஈடத்சற்குரிய இயற்கை 

யுடையவர்) 

இவே- (இத்தகைய குணஞ்செய்கைகளை உடைய) இவர்தாம்) 

எ வகை ஒன்று உற்று இணைஇ ஈலன் எய்துவர் - எந்தத் இறங்கொண்டு (ஒருவரோடு மறி 

ளொருவர்) ஒற்றமைப்பட்டு(ச் செய்யும் செய்கைகளானே உண்டாகும் பயனுக்கு ஏற்றத்தாழ்வு. 

கருதி (வேறுபடாமற்) கலந்து (சமக்குரிய) ரன்மைகளைப்பெறுவர்) | 

உலகத்தார் ஒன்றனைச் செய்தற்கு மனம் ஒன்றுபட்டுக் கூடார். கூடினும், அசனை இயற் 

ும்போதும் இயற்றுவதால் வரும் ஊஇயத்தை அடையும்போதும் தங்கள் தங்களைச் சிறப்பித்தல் 

வேண்டுமென்ற பிரிவுபடும் இ.பற்கை கோக்இ ஒன்துற்று?? என்றொழியாது (இணை இ”? என் | 

ளபெடுத்தது. உலகத்திலொற்றமைப்பட்டு வாழ்தல் அரிதென்௧. 

அசனால்-அது காரண ச்சானே) 

(சான்றோர் பலரும்] பல சான்றோரும் -பல அறிவாளிகளும்; 

தமரையும் - (தம்மைப்போலவே நற்குண நஈற்செய்கைகளில் மேம்பட்டு உலஇினை உய் . 

விச்து உன்மை எய்திய) உ௱வோரையும்) 

பிறசையும் - ( திக்குணக்களையும் ச்செயல்களையும். படைத்து உலகுக்கும் தமக்குங் கேடு 

விளைவித்த) பிறரையும்) த் 

[சான் நுமன் கறிவுறிஇ] ஈன்கு சான்று அறிவு இ--ஈன்மை யமைந்த சாக்திகளாக அதி 

வுற த்தி) . 
சான்றோரும் அவர் சட அவசல்லாப் பிறர்சம் செய்கையைக் காட்டுதலும் ஈன்மையாத 

லின் அதனையும் உணர்த்அுவான்வேண்டி :**அறிவு£ இ? என்றபெடுசத்தது. :*இரகக மின்மை 

யன் ரோவின்றிவ் வுலகங்க ளிராமன்-பரக்கும் தொல்புக ழமுஇனைப் பருகுகின் .றனவே”? என 

வும் பிறவாறும் கூ.தியவற்றானே இஃதறியப்படும், 

தழைக்தவும் அழிர்சவும் - (தம் போன்றார் ஈன்மையமைக்ச செய்கைகளைச் செய்து வக 

மையானே) வாழ்க்து வர்தனவற்றையும் (தமால்லாத ஏனையோர் தீய செய்கைகளைச் செய்து. 

வந்சமையானே) கெடுதி யுத்தனவற்கதையும்) ் 

ஈன்மை செய்தார் ஈலம்பெறுதலும் தமை செய்தார் திமைபெறுதலும் உண்மையென் 

அஇணர்த்யெவாறு, !1*தழைந்தவும்?? என்ற இருமைக்குங் காணமா௫ய அறம், பொருள், இன். 

பம் என்னுமிவற்மைப் பெருச்வெர்சமையானே எப்பொழுதும் ஒளி மிகுக்இரு த்தலைக் குறிக்கும், : 

அழிந்தவும்?? என்று ஈல்வினைச் சார்புவிட்டுத் திவினையையே நயந்து உலூனை வாட்டி, தம் 3 

மையும் வீட்டியசைச் குறிக்கும். | ப ். 

காட்சி முகல் கொடு சவின காட்டும் மாட்டுத்து ௮ம்மா மாண்புறநாஉம் கல்வி-காட்டு 

அதுமானம், பிரத்தியகம் என்னும் அளவைகளாளே அழகுபெறக் காட்டெகின் உ பெருமையுடை இ 

ய (யாதெனில் அதுவே) மாட்சிமை பொருந்துங் கல்வியாகும்) இத 

மாட்சியி னீட்சியும் ஆற்றலும் ௮அன்னபிறவுர் தோன்ற “மாண்புறாஉம்?? ஏன்றளபெடுத். 

௪௮, அவற்றையெல்லாங் கற்றற்குத் துணைக்கருவிகளாக நிற்பனவே நூல்களெனப்படும், 

காட்சி முதற்கொடு?? என்றமையான் அளவை நூலும், கலின?? என்.றமையான் தொல்காப் 

பிய மூ. தலாய இலக்கண நூல்களும், காட்டு மாட்சி த்து? என் உமையானே சங்கத்துச் சான்றோ 

அருளிய பத்துப்பாட்டு மூதலாய இலக்கியங்களும், - பிறசான்றோர் இயற்றிய இலக்கியர்களுர 

அடங்கும்; ஆ 



| 
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இனி இருமைக்குங் காரணமாக இயற்றப்படும் எல்லாக்காரியங்களையும் அறிதலும் கல்வி 

, யெனப்படும். என்னை? அவற்றை அறிசற்காகவே ஒலிவடிவானும் வரிவடிவானும். எழுச 

, துக்களை உண்டாக்கிச் சொற்களை அறிவித்துப் பொருள்களை உஉரர்த்தி உண்மை புலப்படுசது 

। தலின் என்க. இதனைப் புலனெறி போகிய புலவோர்! என்னும் பாட்டினும் பிறபாட்டினும் 

காண்க, 

அதுவே- அக்கல்வியே) 

உன்னவும் -ஒஓன் றனை ஆசாய்ர் து மனசத்சான் நினைக்கவும்) 

உரைப்பவும் - (அக்நினை ததவற்றைப் பிறர்க்கு எடுத்துச்) சொல்லவும்) 

.ஒருவினை உஞற்றவும் -(அச்சொன்னவாறே ஒப்பற்ற) ஒருகாரியத்தைச் செய்யவும்) 

இன்னவும்- இவைபோன் றவற்றையும்) 

இன்னவும்?? என்றது பிறர்நினைக்தவற்றைத் தாம் சொல்லுதலையும் செய்தலையும், பிறர் 

சொல்லியவற்றைச் தாம் நினை த்தலையும் செய்தலையும், பிறர் செய்சவற்றைக் தாம் நினை ச தலையும் 

சொல்லு தலையும் குறிக்கும். அல்ல தூஉம் அவ்வவை ௮ங்கனமே நிகழ் தலையுங் குறிக்கும் என்ப 
் 
| தூஉமாம். 

பிதவும் வி இவற்றிந்செல்லாம் புறம்ப ர7யவ.ற்றையும்) 

இரிசரணக்களானும் புரியப்பெராதன பெற்றனவாகவும், பெற்றன பெறா தனவாகவும் 

, கருது. தலைப் “பிநவும்?? என்றது குறிக்கும். இசனுட் பலஞானாதீத விஷயங்களும் பிறவம் 

அடங்குமென்ப. 

எதி லுவணனுஷுவுவ ஷு வவட பல. அணை ண ணை ணை வடை இ-ப-ைருளுபுஙபஎ௯ுைூுயுூஎறு?ொணாண))ீ௮ணுகுபுணாளாயாரு-£ு।ணு்யாளாருறாணளூளணுசானயுழுழுுுவயயபுுனாயுணு சு ஸுசுணாாருனனணணானைுகுண்ுப் ணட ணெ_த_௯__௮ஆ.0ட0_ீொ!''||்௭ணைை ப அ ண்ணு ண ்ிைிிிி ்|௮்ஓ்ஓ்ஹஏஓஏ॥௫௭;ஐ।]்ு|உுிணிணயைணணை பவன ய ப ணய ுற்ண்ணுடாளுள்ுண ணை ணை ணை ணன் 

எனவே இவையெல்லாம் உன்னுவதற்கும், உரைத்தற்கும், செய்தற்கும் ஏ துவாயடங்கு 

, தலின் *இன்னவும் பிறவும்!” என்று பொதுப்படச் சழீஇ.பினார். 

இனிது உறஐ ஈடாத்தவம் - இன்பம் பயக்குமாறு செய்யவும்) 

அருமை சான்ற இருமை முழுது ஊன்றவும் - அருமை நிறைந்த இருமைப்பயன் முற் 

னம் நிலமைபெறும்படி வேருன்றிக் சோடற்கும்) 

உம்மை தொக்க து. மேலே ரூ.த்திமூசலாய பசவிகளிலே கோன்றி வளர்ந்து மலா் 

பயன்பெறுவது தோன்ற **ஊன்றவும்?? என்ர. 

இன்றி அமையாத௫ என்ப- இன்றியமையாச் இறப்பினையுடைய து என்று கூறுவர்; 

படைப்புக் காலக்தொடங்கி கடர துவரும் உலகவொழுச்கததை அறிக்தாலன்றிச் இந்றறி 

வினர்களாகயெ நாம் அவற்றைச் செவ்வையாகச் செய்தகொள்ளமாட்டோம் என்பது தோன்ற 

** இன் றரியமையாத.து?? என் ர். 

(நன்றியமை பன்னூ னாவ லோரே] பல் நூல் ஈன்றி அமை நாவலோர்-பன்னூற் பயிற் 

சியும், (அப்ப.பிற்சகெகேற்ற) உதவிபுரி ஈன்மையும், அமைந்த (ஈன்னெ றியைப் போதித்தவிலே) : 

காவன்மையையம் உடைய அறிவாளிகள்) 

ஒரு வழக்கை வினவி மூடி வுசெய்யப் புகுவோன் எவ்வெவர் எவ்வெவ் வழக்ஞுகளை எவ 

வெவ்விதம் முடிவுசெய்திருக்கின்றனர் என்று அறதிர்திருக்கவேண்டியது இன் றியமையாதவாறே 

போல, உலகத்தார் ஒன்றனை நினை தற்கும், உசைத்தற்கும், செய்ததற்கும் முன்னோது. வழக்க 

பழக்கங்கள அறிந்த பின்னே முற்படுதல் வேண்டும். அவற்றையெல்லாஞ் செவ்விதாகக் 

காட்வெது தூல்களாதலின் அவற்றைக் கல்லாமல் ஒன் நனை ஆர்றுவான்றுணிதல் எதம்பயக்கும் 

என்க. | 
சான்றோராவார் விடாமூயற்சியால் தத ரம் அநுபவ வழியானே பலப்பல இன் றியமையா,ச 

விடயங்களை க் -ண்டு அக்கண்டவாறு உலகங்கொண் டின்புதுமாறு அவற்றையெல்லாம் இதயா! 

கொள்ளும்வண்ணம் தூல்வழியானும் பிறவழியானும் அருளிச்செய்கவர். சான்றோர்-இசாமன் 

"போன்றார்; தமர்-அகத்தியனார் தொல்காப்.பியனார் மு. சலாயினோர்) பிதர இராவணாதியர் போன் 

தவர், 

அத 
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இனிச் சூத்திரமும், பாட்டும், பலதிறப்பட விரிக்கனவற்றைச் சுருங்கக் கூறன் மூ.தலாய 

அழகுகளையும், எழ்வசைக்கொள்கைகளையும், எண்ணான்குத்திகளையும் ஏற்றபெர்றி அமைய 

வைத்து மனத்தின்கண் பொருக்் துதற்குரிய இயல்பினவாம். முக்குணவயப்பட்ட நாம் விரிந்சன. 

வற்றை அங்கனமெல்லாம் செய். துகோடல் சாலா. இ.து கருதியன்ேே மூலபாடம் ஆவ௫யகம் 

எனப் பண்டைச் சான்றோசானும் போற்றப்பட்டு வந்க௪. விரிவையும் அங்கனமே செவ்வை 

யாச விரித்தல் அவர்ச்குப் பமுஅப௫ம். ஆசலின் உசை விகற்பங்களும் இன் ரியமையாச் சிறப் 

பின என்க, இவற்றை ::ஏழ்வகை யிசையினக் கேற்ப? என்னும் பாட்டின் *(மூவ்வகை & & 

கம்பயன் கெடுக்குகர்?? என்ற பகுதியுட் காண்க, ஆசலிற் சான்றோர் முறையைச் தபுத்துத் 

தாந்தாம் மனம்போனவாறு புரிந்து கோடலும் பிறவும் பொருந்தாவென்க. இ 

இக்கூ தியவற்றானே எல்லாவிஷயங்களையும் நால்யாப்பினாதல் பாவினாகல் இயற்றி உசை 

ஸிகற்பங்களோடு சுற்றுத்தேர்ச் து வரும் பண்டைய மூறையே இிறக்ததென்பது வலியுஅத்தப் 

பட்டு. 

(53) எழுதா மரபின வாதலின் மறைகள் 

வழுவா தென்று மன்னின வென்றல். 

68 முடு யாவரு மெண்ணி.பாங்கு முறைப 

பயிலத் குரிப பான்மை வாகன் 

மனத்திடை வளர்வொரீஇ பேட்டிடை வளர்க்க 

:புறகாட் டவர்தம் மெரிபூகுக் து பொன்றி 

யறயவே யழியு நான்மறை யாதலி பயை) 

னர்தணா் தமக்க யாக்கினா் சதறப்பென 

வதனா னன்தே யிற்றைஞஷான் தவருவ 

காதிடைக் கேட்கவுகங் கண்ணிற் கரணவும் 

வாயிடை ழங்கவும் வாப்ப்புடைத் தாயி 

10 வெனக்கொடு நட்புற் றிணைந்து 
ன் ௩ ய் ் ரூ 

மனக்கச௪ டறறுகாம வாமவது முறைம2ய, 

(இ-ன்.) கால் மறை-கானகு வேதங்களும்) 

மஹை நான்காவன பவுடிகம், தைக்திரியம், செளூகம், அசர்உணம் என்பனவாம். 

இவற்றை முதையே இருக்கு, ய௪, சாமம் (”தவேகம்), அதர்வணம் என்றும் வழங்குப, 

(எழுதி யாவரு மெண்ணியாங்கு முறையே] யாவரும் முறையே எண்ணியாங்கு எழுதி. 

எல்லாரும் முறைமை இதுவெனக் கருதியபடியே (ஏட்டின்௧ண்) எழுதப்பெற்ற; | 

(பான்மைய வா௫இன்?? என்னும் பின்வரு முடிபினை கோக்கு “எழுதி? என்பதற்கு இன் 

கனம் பொருளுசைச்தாம். எழுதியென்றாசேனும் அச்சிடுதலையும் அட.க்கிக்கொள்க. ஒரு 

சாதியார் வேதங்களை ஓ.இவரவும் பிறரெல்லாம் வாளாவிடுதல் சரியாகுமா, எல்லாசானும் ஒதப் 
டவ 
5 4 

' பெற்றுவருதல்வேண்டுமே,இத முூரைமையாகும £2எனக் கருதுகின்றனர் என்பரர்*முறையே” 
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என்றார். எண்ணிய வண்ணச்தை முறையென்று செய்துகொண்டார் இக்காலத்தார் என்பது 

போதா “முறையே யெண்ணியாங்கு?? என்னாசாய் “எண்ணியாங்கு மூழையே?? என்றனர். 

அவற்றை எழு அவத எல்லாரும் பயின்றுவருதற்குச் இறந்த சாசனம் அகையால் :*எழு.இ?? என் 

றும், ஒருவர் எழுஇகுன் மட்டும் போதாது பலரும் எழுதல் வேண்டு மென்பார் யாவரும்?” 

என்றும் (இஃதுஅச்சில்லாத அ௮க்காலங்களை ௧ குறிச்ச தென்றறிந்து கொள்க.) எழுதுவதின் 

மாத்திரமன்றிப் பயிறற்கண்ணும் விருப்பஞ் சென்றதென்பாா *எஏண்ணியாங்கு முறையே பயி 

லற்கு?? என்றும் கூறினார். ஈண்டுப் பொருள்கோள் செய்தமைச்கும் காரணங்கூறியபடி. காண்க, 

அந்தணா வேதத்தை எழுதிவைக்காமலும் பிதர்க்கு ஒனவிக்காமலும் தாங்களே மனனம்பண்ணிப் 

பெருமையடைந வருகின் உனசே என்பார் செய்கை ஈண்டுக் கூறப்பட்டது. எழுதுவதற்கும் 

. பிறர் கற்றற்கும் ௮அஇுகாரமின்மை முன்னரே விளக்கட்பட்ட௮. இன்னும் வேண்டுமாயின் வல் 

லார்வாய்க் கேட்ணெர்க, ஈண்டு லெளகீக முறைமைகாட்டி அவரையெல்லாம் ஒன்றுகூட்டி. 

ஒற்றுமை நாட்டுவான் புராந்தார். 

பயிலற்கு உரிய பான்மைய ஆன் - ஓஅவசற்குரிய தன்மை யுடையன வாயின்) 

பன்னாள் சரத்தைகொண்டு ஓதிவசப்பெறும் பழக்கத்தானே கைகூடும் என்பார் ::பயி 

லற்கு?? என்றார். ஓ.இ யோதி யுணருர்தொறு முூணர்ச்சி யுதவும்-வேதம்?? என்பர் கம்பகாடர். 

அங்ஙனம் கைவரப்பெற்றாலும் அவற்றைச் சரலய பேதங்களும், உச்சரிப்புத் தவறுகளும் இல்லா 

மல் அ௮மைத்துக்கோடன் மிக வருமைத் சென்பார் “உரிய பான்மைய வான்??? என்றனர், 

பதற்றா மாக்க ளாரியம் போலக்-கேட்போர்க் கெல்லாம் பெருஈகை தருமே? ஏன்னும் மேற் 

கோளும் எண்டைக்கெற்கும். தேற்றாமாக்கள்-அப்பிராமணா. 

மனத்து இடை வளர்வு ஒரீஇ- (அக்சணர்தம் உள்ளத்தின்கண்ணே வளர்ச் அவர்தன 

வாகிய ௮வை ஆண்டு) வளர்ந்து வருதலை விடுத்து; 

வேதத்தைப் பாடம்பண்ணியவன் விப்பிரன் எனப்படுவான் என்பவாகலின் அ௮ர் சணல் 

லாம் ஆவ௫ியகம் போற்றிவருவார்கள். இவ்வாறன்றி யாவரும் வேதத்தைக் கற்றற் குரியார் என் 

நமையுமாயின் ஒருவரும் அதனை மனனம் பண்ணாமல் ஏடுமுதலியவற்றிலே எழுதிவைத்துப் 

புறமதத்சார்தம் சூழ்ச்சிக்குட் படுச்தியிருப்பர் என்க. மனசினைவிட்டு ஒருவுகலே அவ்வேதத் 

இற்கு ஏசம் பயக்கும் ஆரம்பகாலமாதலின் அதுதோன்ற ஓரீஇ?? என்றளபெடுச்தது. 

ஏடு இடை வளர்ந்து “ஏட்டில் (எழுதப்பெறு தலினானே அதன்) இடத்திலிரு£,௪ 

வளர்ச்சி எய்தி; 

அர்சணர்மேல் எரிபற்றினாலும் லமாவ௫ ஓடி த்தப்பி ஈம் வேதச்தைச் காப்பாற்றிவருவர். 

எட்டின்மேல் எரிபற்றினால் அந்தோ அவ்வேதோன் என்செசய்யும். வீணே சாம்பராகும். வேத 

மூம் ஏதங்கொண்டு தக்குணவாகும். 

புறம் நாட்டவர் தம் எரி புகுர்து-பு2க்கொள்கையைய/டைய வேற்றுநாட்டவர்தம்மால் 

இடப்பட்ட தீயினிடையிலே புரு£த$ 

வேதத்தை அழிப்பவர் புறமதத்தின சாதலீன் அங்கனம் அடைபுணர்த்தப்பட்டது. காப் 

புடைய இடத்தில் ௮அவ்வேதங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவசாணிடப்பட்ட நதியானது தாவிகீ 

கொளுத்துதலின் ௮வை அத்£யிணிடை வக்து புகும் என்னும் இயற்கைச்சுவை பயப்ப “எரி 

புகுக்து?? என்றார். அப்புறத்தவரி_ப்பட்ட தீயினிடையிலே இவைபுகுந்து என்றுங் கூறுப. 

அச்கருத்திற்கு புறகாட்டவர் எரியிடைப்புகுத்த என் ராங்கு அமைதல் வேண்டும் ஆதலின் ௮து 

பொருக்தாதென்க. 

பொன்றி அறவே ஆழியும் ஆகலின் - அழிந்து முற்றும் கெட்டொழியும் ஆதலினானே) 

"பொன்றுதலும் அழிதலும் ஒருபொருள் பயத்தலின் பின்னைய மிகையன்றோவெணின , 

அற்றன்று; என்னை? ஏட்டின்௧கண் உள்ள வரிவடி வங்களின் நாசத் தினைப் :பெபொன்றி? என் 

ப.தூஉம், ஒலிவடிவங்களின் காசத்தினை “அழியும்”? என்ப தூஉம் குறித்துநிற்றலின என்க. 

மனசிஓள்ள சிர பகுதியும் பயன்படா தென்பரா அறவே யழியும்?” என்றனர். வேதத்தை 

ஸ். ட: அத்து ட் து 
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ப ட ச ட்ரம் 47) 

ந்54 உலதியல் விளக்கம். 

ஒரு சாதியார்க்கு. மாதிகிரம் கொடுச்சாமற் பொதமையாகஇ முன்னோர் வைக்கிருர்சாராமாயின். 
௮௮ அக்சாலத்ிற்றானே யவனர் முதலிய கொடியோரால் அழிசகப்பட்டிருக்கு மெண்க. 

[அந்தணர் சமக்சே யாக்கர் சறப்பென] அக்சணர் தமல் 
(எல்லார்க்கும் பொதுவாக்காமல்) அர்சணர் தங்களுக்கே எிறப்புடையதாகும் என்னும் விதியை 

ட தி 

த சிறப்பு என ஆச்னெர்2- 

அதனான் அன்ேே-அ௫அசாரணத்தா ன்னே; 

இற்றை ஞான்றவரும் - இச்சாண் மாந்தர் தாழும்) 

சாது இடை கேட்கவும் - (பிதர் அவவேதத்தைச் கூறுங் காசணத்சானே தாங்கள்) காதின் 

வழியாகக் கெட்சவும்; 

கேட்கவும் என்றதுவே சாலுமாகவும் காநிடை எனமிகுஇப்படக் கூறியதால் அவ்வே 
தச்தைக் மேட்கும் பெருமையைப் புலப்படுத்தினாராயிற்று, 

கண்ணில் மாணவும் கண்ணாலே (அசனுடைய வரிவடிவச்தைக்) காணவும்) 

வாய் இடை வழங்கவும் - வாயினால் ஓதவும்) 

கேட்டலுங் காண்டலும் என்னுமிவற்றால் வழங்குதல் பெதப்படவும் அ.சனையும் விரித்துக் 
கடறுதல் மிகையோவெனில் ௮காது, சாரலய உச்சாரண ஹேறையெலாம் பெறுதற்குப் பயிற 
பலபடி வேண்டப்படுதலின் என்சு. ஒலிவடிவற் காரணமாக வாிவடிவம் ஏற்பட்டமையின் அவ் 
வரிலச நோகூக் கூறப்பட்டன. 

பூ (91) ச ஓ ௫ ச க. *. ௫ ட் 
ச ௬. வேதங்களை அச்டிட்டுப் பலரும் படித்தற்குரிய காலம் பலவாயின. அயினும் பெற்ற 

பயனறான் யாது? தமிழ் நூலுள்ளே இரு அவருஞ். சிலவற்றையேனும் காத்தற்கு இயலாத 
இவாக்கு இருந்துவரும் பேராசையை அளவிற்கு இயலாத. அந்சணர் வேசமோதுதலைச் 
சீவிர்ச்சமைகான் பெரும்பயன். அவர் உச்தியோகங்களை வகித்துப் பெருமை அடைந் தவிட் 
டனே என்பது இதுபொழு.து ஈட துவரும் போராட்டமாம். இவ்வந்தணர் நிலமை இன்னும் 
எதி துணைக் காலங்கட்கு இங்கனம் இருர் வருமோ இறைவலுக்குத்தான் வெளிச்சம், 

வாய்ப்பு உடைத்து ஆயின - பொருத்தமுடையனவாயின ; 

எட்டிடை இருச்இருப்பின் இங்கனமெல்லாம் வாய்கீகப்பெரு என்க. 
என கொடு- என்ற இவற்றையெல்லாம் உட்கொண்டு... 

ஈட்பு உற்றது இணை - (அவ்வக்கணசோடும் அவர்க்கு விஇக்சப்பட்ட விஇயின்மேலும் 
அவ்விதியினை ஈன்கு போற்றிவருவார் மேலும் மாறுபாடு கொள்ளாமல்) சேசம்பொருக்தி மன 

2 

ஈட்புறுதநகு மிசச்சேய்மைக்கண் இருப்பார் என்பது கோன்த  நட்புற்ற”? என்றும், 
அங்ஙனம் உறுசலும் அவர்தம்மோடு சேர்தலும் மிக்க அருமையடையன எனபார் (இணைக் ஆ? ர் 

ர் என்றும் கூறினார். புறழ்ேே £ற்றததிற்கு இணைந்தார்போலத் கோற்றப்படுதல் ஒரு 2 வளை 
இயையுமேனும் அகத்தின்கண்ணும் அவ்வாறே இயைந்அுவருதல் மிச்சசோர் அருமைச்து எண் 
பார் (*இணைந்து?? எனறாருமாம். 

மனம் கசடு அற்று காம் வாழ்வது மூறை-மனக்குற்றம் அறப்பெற்து காம் வாழ்ந்து வரு - 
திலே முறைமையாகும்) 

(9 ட நட ௪ ந ந் ன்) ௪. ஸ் ல (4 ங்க உ 55 ௩. ௪ க் மனயிணைந்தாலன்றி மனக்கசடறப்பெரு௪ என்பது தோன்ற இணைந்து?” என்றதுற் 
குப் பின்னர் “மனக்கசடற்று?? என்பது கூறப்பட்டது, ஏனையோர் ஒற்றுமை யின்லாஇருப் . 
பேல் அந்தணர் தமக்கும் ஈல்வாழ்வில்லை யென்பார் (*முறையே?? என்றுவ் கூறினார், ் 
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(94) கமிழ்தமு வாத தாழ்மதி யினர்பாற் 

பொருள் வரு மென்னப் போதறவ றென்றல். 

மசீருமை முழுப்பொரு ளியையு மெனினே 

யுரிமையொடு சென்றாங் குவர் துதலை வணங்கி 

யருமைப் பனுவலை யகன்கைப் படுகறிச் 

சிறிதுபொருள் கொண்டு இரும்பு சனறி 

நல்லறி வுடையோ ஸனஹ்றமிழ்ப் பாவலன் 

வறிஞ னுரைகோ ளாளன் வாய்மையன் 

வழிபடு தகைய ணிவனே யென்றவ 

கொன்றுத வாற்றல் புல?லார்க் கில்லெனி 

ஞைைறுக ரச்சிற் போற்றிய பனுவலைப் 

௩0 பொருள்கொடு மிக தேற்றுப் புசைககொளா கவற்றை 

ரப்பி யளிக்கற் காஞ்செல் வோசெலா 

மிருள்வழி மருளுற் றிறந்தன மேயோ 

செச்தமிம்க் கழகக் இருக்கற் கொருப்படாச் 

நிறையொருள் பிறமொழி நிலவு ஐ நீடடுவ 

8௮ ரிவசே தமிழ ரிவச செல்வ 

ரிவ?ச யறிஞ ரிவசே பெரி.ப 

ரிவசே யறமேவோ ரிவசச குலதஇனர் 

இனியே 

கொட்டுமி யெல்லா மினிமை சுசப்பன 

2112 3 கோக்குழி யெல்லா நண்மை சான்றன 

துளக்க கில்லாக் துணிமபாருண் முற்றின 

வளக்க வொண்ணா வளவு கிறைந்தன 

பண்டைச் சான்றார் பாலித்த முூமமைகு 

கண்டமிழ்ப் பனுவலைத் கம்ிபொரு ளென்னப் 

22 போற்று தழித2தார்க்குப் பொருளஞுக் நிலையும் 

யவற்்ற யெல்கா மவாவி யாயாத 

தமிழராக காக்கக் கேடுபிறிது வேண்டு 

முூண்மை கூறி னுலக முவர்க்கு 

நன்றுநன் றம்மா நன்றே 

50 பவயொன்றிய தமிழ்காட் முடைமைகணனி ஈன்ற. 

(ட ள்.) எருமை ழு்ழு பொருள் இயையும் எனின் - மந்தமிகுந்த எருமையான் து கிஸ்ந் 

ரசிய செல்வத்தைப் பொருந்தியிருக்குமென்றால்) 

எருமை மந்தபுத்தி யுடையதர்தலின் மக்களுண் மதிகெட்ட மடவோரை அதற்கொப் 

அட்டுப் பேசுதல் சிலகாட்டு வழச்கம். “எருமையிற் குறைர்த மதியின ஞாயினாம்-பெருகிசி 



156 உல$ூயல் விளக்கம். 

யளனே லாசரும் போற்றுவர்?? என்றார் பிறரும். எருமைப் பாலை, தயிரைப் பெருமிதமாக : 

உபயோஇத்துவரின் புத்திமழுங்கி மந்தமாகு மென்று கூறுப. எருமை-இகுபெயா. இதற். 

கேற்பவும் உரைத்தல் கூடும். 

பாவமற்றிருத்தல், கோயற்றிருததல், தருமசந்தைபெற்றிருதசல், காரணமில்லாமலே. 

கொடுக்கும் இச்சைகொண்டிருத்தல், சுத்தமுடைமை, பழிக்கப்படாச சவனத்தொழிலுடைமை 

என்னும் இவ்வாறிலக்கணங்களையும் பொருந்தியவனிடமே பொருள் ஏந்கலாகும் என்னும் அறு. 

நூல் விதியை அறவே கடந்து எருமையொத்த மக்சபுத்தி யுடையோனாயினும் நிறைசெல்வம். 

பெற்றுஎனாயின் அவன்பாற் சென்று பொருள்சேட்டு நிற்பர் என்பது குறிப்பு. “*(இவறன்மை ! 

கண்டு மூடையாசை யாரு&்-ஞுறையிசக்துங் குத்ேவல் செய்வர்?? என்பது நீதிரெறிவிளச்கம் 

அகா தெனினு மகத்துசெய் யுண்டாகிந-போகா தெறும்பு பு றஞ்சுற்றும்-யாதும்-கொடாஅ௮. 

செனினு மூடையாமைப் பற்றி-விடா௮ ரலகத் தவர்? என்பது நாலடியார்; “*கல்லானே யானா. 

லுங் கைப்பொருளொன் நுண்டாயி-ஸனெல்லாருஞ் சென் றங்கெதிர்கொள்வர்?? என்பது கல்வி? 

ஏற்ப விரிச் அுச்கொள்க. 

பெருநிதி பெரும்பான்மையும் அறிவில்லார்மாட்டே அமைதல்  எந்ஙனமெனில், அறி 

வடையான் தருமவழியினாலே பொருளைச் சம்பாதித்துச் சம்பாதித்தவறறை அவாக்கொடு 

பேழையுட்சேமித்து வைக்காமல் சற்பாத்திரங்கள் முதலிய கருமவழி பல வற்றினும் காடோறுஞ் 

செலவிடுகின்றான். (ஆகவே பொருள் அவனைப் பொருந்தவருவழி ஒன்று, பிரிர்துபோம் வழி. 

பலவாதல் காண்ச.) அறிவிலானோ பகுத்தறிவைச் தொகுத்து மறைத்தொதுக்கி ஈல்வழி திவழி. 

என்று கரு சாமல் எதிர்ப்படும் எல்லாவழியானும். பொருளை ததேடி அவாமேலீட்டால் தேடிய 

வற்றைக் கடிய வட்டிக்குக் கொடுதீதல், ஈடு, ஒற்றி மூதலியன பிடித்து அதனங்களை ௮௮இ. 

யாக்கிச்கொள்ளல் ஆதிய பலது.றகளானும் பொலிவறப் பெருக்கிப் பெருச்யெவற்றை. 

கோயுற்றவிடத் அக்கொள்ளும். மருந்துபோல இன்றியமையா ஆவசியசமூந்றுழி மாத்திரம். 

அருக்இச் சுரு£கிச் செலவிடுவான் ஆதலின் அவனிடமே பொருள் இரண்டு குவிந்து பவக்குண். 

றஐம்போன்று பல் வருமெண்க. | 

[(உரிமைகொடு சென்றாங் கு.வந்அ.தலை வணங்கி] ஆங்கு சென்று ட் கொடு உவரஈது 

தலை வணநங்இி- எருமையிருக்கும் அவ்விடத்இிந்ருப்போய் உரிமைகொடு அதனை விரும்பிப்பார்தி 

துத் தலையால் வணக்கஞ்செய்த) 

அங்ங்னஞ் செய்தது அதனை முூதற்சண் இனிமைப்படுத்திக்கொண்டால் ௮சனிடமிருந்து. 

தாம்பெற விரும்பியசை எளிதிற் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது கருஇியென்க. 

அருமை பனுவலை அதன் கை படுத்தி- தாம் அருமையாக இயற்றி அச்சிட்ட நூலை அவ 

வெருமையின் வசத்திலே ஒப்புவித்து; 

சிறித பொருள் கொண்டு திரும்புகர் அன்றி -சற்றுணை அளவின தாகிய பொருளைப் 

பெற்றுக்கொண்டு இரும்பிவருகின் உனரேயன் றி) [ 

தூலினருமை அறியாதவராயினும் அவர் செல்வராய் இருப்பரேல் தாம் அரிதினியற்றி 

அச்சிட்ட பனுவலை அவரிடங்கொடுப்பர் என்ப தூஉம், பனுவலின் தகுதிக்கேற்ற பொருள் 

கொடாமல் மிகச் இற்றதுணைப் பொருளையே அவர் கொடுப்பர் என்பதூஉம், அச்டற்றநுணைம். 

பொருளைப் பெறவான்வேண்டி அன்னாரைக்கண்டு உரிமைகொடு தலைவணக்கஞ் செய்வர் என். 

ப தூஉம் ஈண்டு விளக்கப்பட்டன. இ 

ஈல் அறிவ உடையோன் - (நூல்களைக் கற்றற்கும் அச்கற்றவழி ஈல்லொழுக்கச்திலே 

வழுவாது நிற்றற்கு முரிய) கன்மை அமைந்த அறிவினையுடையோன; ் 

நல் தமிழ் பாவலன் நல்ல தமிழ்ப் பாக்களைச் செய்சலிலே வல்லவன்; 

போலிப் பாக்களைச் செய்வோருண்மையின் இங்கனம் கூறினார். ஈல் தமிழ், ஈல் பா என்க. 

வறிஞன் - (உணவீட்டும் தொழிலைக் கைவிட்டுக் கற்றற்கு அமைர்சமையான்) வறை 

யைப் படைத்த அ த்சகையோன்;, 
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உரை கோளாஎன் - ஆரியன் உரைப்பனவற்றை விரைர்து கற்றணர்ர் அகோடலிலே 

 வலல்உன்) 

வாய்மையன் - உள்ளச்திலுதித்தவர்றையே வாயாலுரைக்கும் வல்லமையடையோன்; 

வாய்மை யெனப்பவெ தியாதெனின் யாதொன்று தீமை யலாக சொலல்”? என்ளுர் 

| பெருகாவலர். வாய்மை-சொலல் என்னும் முடிபினையும் கோக்குக. சத்தியத்தைத் இரிகரணங்க 
| சானுங் சாத்தல்வேண்டும் என்பது தோன் றற்கன்றே உண்மை, வாய்மை, மெய்மை என்னுமிவை 

அமைந்தன என்ப. 

உழிபடு சசையன் - அநகெறியிற் பிரமாத வழிபாட்டைச் செய்யுக் தகுதியையடையோன்) 

'வன என்று அவற்கு ஒன்று உதவு ஆற்றல்- இவ்வொருவனே அவான் என்றுணர்ந்து 

அவனுக்குப் பொருந்துவதாகிய ஒரு. நூலைக் கொடுத்தற்குரிய வல்லமை) 
9) 

பனுவல்”? என்று மேற்கூறப்பட்டமையின் :“ஓன்று?? என்றதற்கு இங்கனம் பொரு 

ஞரைத்தாம். இனி அவ்வவற்கு வேண்டிய ஓ௨உவொன்றைக் கொடாவிடில் அதனாற் பெறு 

பயன் இலதாகும் ஆதலின் *ஒன்?? என்றதற்கு அடைகொடுக்து அங்ஙனம் விரித்தாம். *வறி 
யார்க்கொன் நீவதே மீகை?? என்பு! குறள். மேற்கூறிய இலக்கணமுடையவர்க்கே நூலைக் 

கொடுத்தல்வேண்டும் என்பதனைச் தொல்சாப்பியவுரை முதலியவற்றுட் கண்டுதெளிச. 

புலவோர்க்கு இல் எனில் - புலவர்தங்களச்கு இல்லை என்றால்) 

பொருளில்லாதவர் இவ்வாறு புத்தகங்களை யெல்லாம் கொடுத்துவிவெராயின் வறுமை 

ஈணியுற்று அத்தகைய ழுயற்கெளிலே செல்லற்கியலாசாய்ச் சிறைமுதலிய தண்டத்திற் குட் 

. படுவர் என்ச. 

ஆற்றுகர்- (மேற்காட்டிய அறிவாளிகளுக்குதவும்) ஆற்றல் வாய்ந்தவர்) 

ப கொடுப்பதாற் குறைவுபடாச் செல்வத்தினர் என்ச. “*:அற்றுகர்க் களிப்போர்?? என்பது 

அறவணவடிகள் கூற, 

- அச்சில் போற்றிய பனுவலை-அச்டப்பெற்ற நூல்களை) 

அவற்றையென்று முன்னர்க் கூறப்பட்டதற்ணெங்கப் பனுவல்?” என்றதைப் பன்மை 

யாய்ச் சொண்டனம். இலகுவிற் பலரும் பயன்பெறுதற்கும் இறர்துபடாமல் வருதற்கும் வழி 

.அதுவேயாகலின் **அச்சிற் போற்றிய”? என்னார். 

பொருள் கொடுத்து ஏற்று அப்பனுவல்கராக்குரிய பொருளைக்கொடுத்து அவற்றை 

யெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு) 

கல்வி கேள்விகள் இல்லாத பொருளுடையார் இதவுஞ் செய்திலர் என்பது குறிப்பு, 

புரை கொளாது அவற்றை குற்றம் பொருந்தாமல் அப்பனுவல்களை யெல்லாம்) 

இராமபாணம் (ஒருவகைப்புழு), சிதல் மூ.தலியன மலிர்தவிடங்களும் மூடரில்லங்கஐம் 

புரையநுதற்கு ஏற்றவிடங்களாம். 

அருள் வழி அளித்தற்கு ஆம் செல்வோர் எ(ல்)லாம் -கருணையே காரணமாக (வறுமை 

சான்றகற்றோர்க்கெல்லாம்) கொடுத்துவருதற்கு இசைந்துளவாகும் செல்வத்தையுடையயாவரும்) 

மன்னாயிர் ஒம்புலே அருளாடல் என்பவாகலின் அறிப்பிற்கு அளியைக் காரணமாக்கி 

னா. அருளாகிய வழியென்க. அ௮ங்கனம் அளிப்பார் ஒருவரும் இல்லையென் றபடி. 

இருள் வழி மருள் உற்று இறர்சன ரேயோ- பாவ நெறியில் (சயனவர்றை இனியன 

"வாக விரும்பிச்செய்து) மதிமயக்குற்று (அங்கனம் செய்துவந்தமை கரரணமாக) தரித்திரராயி 

னாரோ; 

நல்லனவற்றைப் பகுத்துக் கோடற்கு வேண்டிய ஆற்றலின் மையால் :இருள்வழி?? என் 

அம், அல்வின்மையாகிய காரணத்தின் காரியம் மருட்சியாகலின் *:மருளுக்து?? என்றும், ௮ம் 

மருளுற்றார் தம்செல்வச்தையும் போற்றார், போற்றா சாகவே அவர் பொருளும் பொன் றிவிடும், 

த 



அவ டம 

156 உலஇயல் ஸிளக்கம். 

பொன்றவே பிறரினும் இவர் மேம்படற்குக் காரணமாகிகின்ற அச்செல்வம் அசன் ற துவாகலின் 

“இகர்தன பேயே?” என்றுக்கூறினார். இறத்தல்-அசன்று சேரல். “ஈம்பிபொன் பெரியன்றி 
என்றாங்கு மூதலொடு முடிஈசஅ. இனிச் செல்வமுடையாரைச் செல்வமிருக் அம் இங்கனம் 
முயலவ௨ராமையாத் சபித்தாருமாம். *நாறாச் சசடேபோ னன்மலர்மேற் பொர்ப வாம் நீரும் 
நிலச்து விளியசோ-வேருய-புன்மச்சகள் பாலே புகுவாய்நீ பொன்போலுடஈன்மச்கள் பக்கர் 
அறர்து", “புத்தகமே சாலத் சொகுத்தும் பொருடெரியா-ருய்த்தச மெல்லா நிரப்பினு-மந்த 
வற்றைட்- போற்றும் புலவரும் வேறே பொருெரிர்அ-தேற்றும் புலவரும் வேறு?? என்பன 

நாலடி, இவற்றை விரித்துரைக்அக்கொள்ச. | 

செம் தமிழ் கழகம் திருச்தற்கு ஒருப்படார்- செர்தமிழ்மொழி பயிற்றிவரும் பாடசாலை 
களைச் செப்பணிடுதற்கும் மனமிசையமாட்டார்; 

: இருத்தற்கு?? என் நமையானே மூன்னே செய்பப்பட்டி ர௬ுந்தமை பெறப்படும், அவற் 

திற் குண்டாகிய பழுதுகளைப் பொருள்செலவிட்டுத் இிருக்சமாட்டார் என்பதாம். உம்மை 
தொக்கது, | | 

[நிழைபொருள் பிழமொழி நிலவுற நீட்வெர்] பிற மொழி நிலவு உற நிறை பொருள் 
நீட்டுவர்- (சமிழ்மொழிஅல்லாத ஆங்கிலம் மேூ.சலிய) இதர பாஷைகள் மிக்கு விளங்குமாறு 

நறைவுற்ற தம்பொருளை (அடம்பரங்கரு ச) வழங்குவர்) 

நறை பொருள்-சமகச்காவனவற்றிற்கெல்லாம் கழித்தும் மிகுக்திருக்கும் பொருள், இண் 
ஸோர் செயலை உற்றுநோக்குங்கால் சுமந்து வருக்திப்பெற்றுவளர்த்த சாயான வள் வத. 

ப௫ித்துவருந்தி வீட்டிலிருர் அவாடவும் அதனைப்பொருட்படுத்தாமல் வெளிப்போக் அ பிராமஷ 
போஜனம் முதலாய தானங்களளச் செய்யும் பேயன்உன் பேசமைச்செயலைப் பெரிது 
பிமமொழி வளர்சிக்கு மிகுதியும் கொடுப்பர் எனபது போதர :நீட்டுவர்?? என்றார், 

இவேோ தமிழர்- (இழிசன ராகிய) இத்சகையர்சாமோ தமிழ்ச்சாஇயார்; 

இவே செல்வர் - (இவ்விழிகுணம் படைத்த) இவர்காமேோ பணக்கரார்; 

ம கீஞும், 

தமிழராவார்தம் செல்வமிகுதி ௮ன்னவர் சேசத்திற்காம் பாஷைக்கும் உரியஅவஈ9 நலன் 

பெறச் செய்தற்பாலது; இவர்தம் செல்வமோ அன் செய்யாமையால் மய - ென்வதத 
என்றார். இவர்சம்மைப் பணம்படைத்த வறியோர் என்ப, “டப £தமகளே போல்வ 
செல்வங் -முலமகளே யேனையோர் செல்வங்-கலன ழிர்த--சைமையார் இப்ன் பாற் 
கடையாய[?-செல்வம் பயன்படுவ இல்”? என்பது 8 இரெறிவிஎககம். . “சடன் ட். வாய 2 புந்தி 
மூரி கலியாணஞ் செய்தும் பிரமசாரி?? என்னுமிது உலகவழக்கு, 

இவரே அறிஞர் (இழிந்த மதியடைய) இவர்தாமோ அறிவாளிகள்; 
தமது பாஷையின் கண்ணே விரும்பிய பேறெல்லாம் அடைதற்கு ஏற்றவழி பல இருப்ப 

கும் பிறமொழியி லுண்டென்று மயங்இச் திரிவபவெரகலின் இவரே யறிஞர்?? என்றாற் 
“கையின் கலசப் பாலருந்தக் காணாதென்றே கவிழ்சீ தூற்றி -வெய்யிற் சானஜ் புனவெடுப்ப. 
விழைந்சே செல்லும் பேதையரின உ % 977 என்பதை நோக்குக, | 

இவரே பெரியர் (புல்லிய குணமுடைய) இவர்தாமோ பெரியவர் எனத்சக்கார்; 
தம்பாடைக்கும் சேயத்திற்கும் உண்மமையாகவே உயர்ச்சிசருவனவற்றைச் சேடிச் செய்யார் 

தவர சலின் (இவெ பெரியர்? என்னார். | 
இவசே அறவோர் (அறமுறை தெரியாக) இவர்தாமோ இருவகை அறங்களையும் இயதி 

௮/வோர்; _ 1 ] 

இருவகை யறங்களாவன இல்லறமும் துறவறமும், படிப்பது இருவாசகம் இடிப்பது சிவா 
லயம் என்றாங்கு இன்னரெல்லார் தங்களை த் தமிழர் தி.ம்ழர் என்று புனைச்அு. கூறிக்கொண்டு 
தமிம்மொழிக்கும் தமிழகத்துக்கும் கெடுதிசெய்து வருகின்றனர் என்க, 

இவே குலத்தினர்- (கல்லொழுக்கமத்த) இவர்தாமா மேன்குலத்தார்; 
இல்லை யென்றபடி, 

் 

ப ப்ப்றத 
கட மரி 



பொருணெறியியல். 1௦0 

பிஐ மொழியைப் போற்றிவருதலாற் றம்மொழியை அழிக்கன்றார் ஆதலின் :₹இவசே 

தமிழர்?” என்றும், ரெல்வ முசலிய புறச்ஈருவிசள் வாய்க்கப்பெற்றிருந்தும் அவற்றால் அடைய 
வேண்டிய பயனை அடையாமல் இழத்தலின் “இவரே செல்வா”? என்றும், அறிவுடையோர் இங் 
கனமெல்லாம் செய்யார் என்பார் **இவசே யறிஞர்'? என்றும், ௮வ்வறிவில்லார் எப்பொழுதுங் 
தம்மை அணிந்து கூறிக்கொண்டு தங்களுக்குற்ற கேடுகளைக் கருதார் என்பார் “இவரே பெரியர்? 
என்றும், இவவெல்லா விழிகுணஞ் செய்கைகளையுடைய இவர்க்கு அறனுங் குலனும் எவ்வாறு 
வந்துபொருந்தும் என்பார் **இவசே யறவோ ரிவரே குலததினர்?? என்றுங் கூறினார். அறத்தா 
றாவ குலனாதல்பற்தி ௮௮ மு.கற்கட் கூறப்பட்டு. **நலத்தின்க ணாரின்மை தோன்றி னவ 
னைக- குலத்தின் ணையப் படும்??, **நிலத்திற் இடந்தமை கால்காட்டுவ் காட்டுங்-குலத்திற் பிறக் 
தார்வாய்சீ் சொல்??, 1 தலைபி னிழிர்த மயிரனையர் மாந்தர்-நிலையி னிழிந்சக் கடை”? என்றுவரு 

மன்னபலவற்றையும் விரித்துசைத்துச் கொள்க, | 

இனியே - பின்னால்) 

தொட்டு உழி எல்லாம் இனிமை சுரப்பன-- ஆராயும் இடநக்தோறும் (ஆரசாய்வார்கீகு 

மேலும் மேலும் ஆசாய்வில் ஊக்கமுண்டாகுமாஐு) இனிய சுவையைச சுரப்பனவும்; 

திமிழ்ப்பாக்களின் உயர்வுதோன்றச் **தொட்டுழியெல்லா மினிமை சரப்பன?? என்றார். 

கல்வி என்னுமொழியின் “*கல்?? என்னும் பகுஇச்குரிய (ல்லுதல்) பொருளையே போலத் 

“தொடு?? என்பதறகும் பொருஞுணமையின் அதற்கு ஆசாய்ச்?ி எனப் பொருள்விரித்தாம். 
₹“என்றும் புலசா இியாணர்காட் செல்லுகினு-கின் றலர்ர்து தேன்பிலிற்றும்?? என்பவாகலின் 

“இனிமை சுரப்பன?? என்ளுர். 

கோக்குழி எல்லாம் நுண்மை சான்றன-- பார்க்கும் இடந்தோறும் நுட்பங்கள் நிறையப் 

பெழற்றனவும்; 
உழி காலத்தின்கண் வந்தசாகக் கொண்டு பார்க்கும் பொழுதெலலாம் எனினும் ஒருவாறு 

அமையும். ஒரு நூல் பார்ப்பவர்தம் கண்ணுக்கு எப்பொழுதும் ஒே தன்மைத்தாய் இருப்பினும் 

மிட்டும் மீட்டும் ஊன்றிப் பார்க்கும்பொழுது புதுப்புது நுட்பங்கள் அவர்மனத்திலே தோன்று 
மென்க. 

அ எக்கசில்லா துணி பொருள் முற்றின - (எத்.துன இலக்கண விலக்கியங்களிலே வல்லு 

கசாயிருப்பினும் ௮அவர்தம்மானும்) அசைக்கருடியாத் தெளிவுப்பொருள் 0 இர தனவும்) 

அப்பொருள்கள் வழக்கம், ஒழுக்கம், தண்டம் என்பன முசலரகயவற்றையும் அன்னபிற 

வற்றையும் ருறிக்கும். 
அளக்க ஒண்ணா அளவு நிறைந்தன - நிலையை இவ்வளவினதென்று அளரச்தறிர் து கொள்ள 

முடியாத அத்துணை ஆழ்ந்த அளவை முதலாய இலக்கணங்கள் கிறையப்பெற்நனவும், ஆகிய) 

பண்டை சான்றோர் பாலித்ச மும்மை தண் தமிழ் பனுவலை -முற்காலத்துச் சான்றோர் 
(சங்கப் புலவரும் ஏனைப்பெரியாரும்) கொடுத்தருளிய மூன்றாகய தண்ணிய தமிழ் நூல்களை 
யெல்லாம்) 

““மதெரிமாண் மும்மைத் தென்னம் பொருப்பன்? என்னும் பரிபாடற் பகுதியையும், 

“இருமை வகைதெதரரிநர்து?? என்னுங் குறட்பகு தியையம் போல “மும்மை”? என்றது ஈண்டு எண் 

ண்ன்கண் நின்றது. 

சம் பொருள் என்ன போற்றாது அ௮ழித்தோர்க்கு - த௫்கள் கைப்பொருளைப் போலப் 
பாதுகாவாமல் அழித்தவர் தங்களுக்கு; 

ய் தம்பொருள் தமக்குரிய மண், பொன், பெண் முதலியன, 

பொருளும் நிலையுமே- செல்வமும் கிலைத்திருக்குமோ; 

நிலையாதென்றபடி. அவரும் அவர்சக்ததியாரும் (பொருள் நிலையாமை காரணமாக) இம் 

மையில் வறுமை, பிணி முதலாயவற்றிற் பன்னாளூழன்று மறுமைப்பயனையம் இழப்பர் ஏன, 
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அவதந்றை எல்லாம் அவாவி ஆயாத சமிழர்ச்கு- அப்பனுவல்களையெல்லாம் விரும்பிப் 

படித்து ஆராய்ச்சி செய்யாத தமிழ்மக்கள் தங்களுக்கு? 

[ஆக்சக் கேடுபிறி து வேண்டும்] பிறிது ஆக்கம் கேடுவேண்டும்- வேளொரு செல்வக் கெடு 

தியும் (அவர்தம் அழிவிற்கு) வேண்டுங்கொல்லோ? (வேண்டா, இஃ்தொன்றே அமையும் 

என்றபடி.) 

[உண்மை கூறி னுலக முவர்க்கு-ஈன்துரன் நம்மா ஈன்றே-யொன்றிய ௪.ிழகாட் டை 

மைஈனி ஈன்ஜே] 

உலகம் உண்மை கூறின் உவர்ச்கும்- உலகமானது உண்மையைக் கூறினால் கூ.றுமவ 

னையே வெறுக்காநிற்கும்) 

பதார்த்த வசனி வெகுஜன விரோதி?” என்ப. ட 

ஈன்று ஈன்று ஈன்றே- (இது) ஈன்ராயிருக்கின் றது, நன்றாயிருக்சின் ௨௮, (மிக) ஈன்றா 

யிருக்கின்ற) 
அம்மா”? னக அசைகள். 

தமிழ் ரா உடைமை. ஈனி ஈன்று - தமிழ் நாட்டி ற்கு. உரியதாகிய இயல்பு மிகவும் கன்ரு 

சுவே இருக்கின்றது, 

(89) ஆலயத் தொழுதற்கு மறிவுவேண் டுவதாழ் 

சால்பமை பொத்பிற் ற்மிழ்க்கலைக் கழகம் 

வாலிதி ணமைத்தன் மாண்பா மெண்றல். 

ிம்பொறி வேட்பன வவாவி யிட்டியும் 

வெம்மனப் பேப்க்கு விருப்புகிறை கிலரா.ப்௯. 

சம்மறிவு கலங்கக் தாமாய்ந் தோரைக் 

கண்ட காட்டுயர் புலக்கத வடைதது 

ந. மெபய்ப்பற்று விட்டுச் சாக துயாக் குளதா 

மெப்ப்பற் நின்பச் இடைமூம் செனரே 

மே. கடவளை விலாக்குநெறி முற்று 

மீயுமுபர் நாலு ளியைந்தன் வற்றைத் 

தோயு முறுப்பின் ஜோற்ற காட்டிக் 

10) கோயில் படைத்துக் குலவமந நூலினு 

மேற்றல் காட்டி யிறவாது போத்றினா 

தமிழர் தம்முள் வறுமையமுக் கரறு . 

தன்னும் பிறவுந் தோன்றல சாதற் | 

காங்கக் கோயிம் கனவி னிலம்9பொருள் 

15 செல்விதி னமைத்துச் சிறப்புற் நமாக்கண 

ரீவ்வகை யறியா வேழமைபர் தம்மு 

ளொருசா ராசே கோயினிலை யுணர்கிலர் 

மற்ொரு சாரார் கோயிற் பொருள்கொடு 

முத்தமிழ் வளர்க்கிலர் மூதறி வுடைய 
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ந. 20 வித்தகப் பாவலர் விழுப்பத்து நாவலர் 
ன் 

8 ச ்)] இப ன் த இப் அ. 1: தகட கியாதுக கருகில சாகப் 
் ச ௫ டு * ் ட 

பல்லிப மி.பம்பும் பாலார் தமக்கு 

் கூத்தா தமக்கு வ. கூ த்யா் கும க்கு 7] 

கொடுத் தக் கோயிலொடு நவஞகுலங கெழக்குகர் 

[2 (வர்) வெளிதற்றுக் கோயிலா) விராவுதங கொள்கையு 

மளப்பில் கழகு மமைத்துச் செழிக்குக் 
ங் ரு த ரர ௩ ட். 

தன்மைப ராகு மேடைச் சார்பினர்த் 

அன்னுவ வெல்லாக் தூப்தாக் கொள்ளைக 

ரின்னவை களைகலா கென்னோே விருக்குகர் 

(0) கோயி ுறுங் கோயிெறுப் கூடற் கெழ்இய 
ரு £யமர் தமிழைக் தலைஃமகொடு ஈம்மசோரை தாயமர் சமிழைத் கலைலமகொடு நம்மமனோ, 

ட ட் 
பற்பல வாகப் பயின்.று 

2. பொற்பமை நல்வழிப் போகுகிலை புரிக்ேேே. 

(இ-ன்.) 8ம் பொறி வேட்பன அவாவி ஈட்டியும் - (பஞ்சேர்இிரியங்கள் எனப்படும் 
மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிகளாகிய) ஐந்த பொறிகளும் விரும்பியவற்றை (அவற்றின் 
வழியே நின்று) விரும்பி ஈட்டுதலைப் புரிந்தும்) 

மனம், வாக்கு, காயம் என்பனவற்றை முப்பொறி என்று வழங்கலின் அவற்றினின்றும் 
|பிரிதஅச்காட்டற்காக ““றீம்பொறி?? என்றார். இவ்வைம்பொறிவாயித் புலன்களும் 8ந்தாகலான் 
அவற்நினகட் செல்லும் அவாவும் 88நசெனச்கொள்க.. பொறிகளின் அனுபவங்களை யம், காட்சி 
(வகைகளையும் அன்னபிறவற்றையும் பெஎட்கராகமம் முதலியவற்றுட்சாண்க, எஈட்டுதல்-சம்பா 
,தித்தல், பெருக்குதல். ஈண்டு விரும்பிய அளவிற் குறையாமற் பெற்றுநுகரகி கொடுத்தலைக் 
குறிக்கின்றது. ஈட்டியும் என்றமையால் இயலாமை காட்டப்பட்டு. அவாவுதல் ஓசை முத 
லாயவ ற்றை. 

வெம் மனம் பெய்க்கு விருப்பு நிறைகலசாய்- கொடிய மனமாஇய பேய்கனக்கு விரும்: 
(பிய விருப்பங்கள் நிறையப் பெரு தவர்களாய்) 

““மாஷ் ஷஷடாகநீர்திரியாண??? என்பவாகலிற் பொறியின் பின்னர் மனசுங்கூ றப்பட்ட. 
பொறியின் வழியாச மணனுண்டென்று தெளிதல் பிரத்தியக்சமாகலின் அப்பொறி முற்கூறப் 
பட்டது. மனம் எப்பொழுதும் அலைந்து கொண்டிருக்கு மியல்பிற்ராதலின் அதனைப்பேய்க் 
கொப்பிட்டார். சொல்லான இற்சற்றும் வாராச பிள்ளையைத் தொட்டில்வைச் தாட்டி யாட்டிசத் 
தொடையினைச் கள்எல்போற் சங்கற்ப மொன்றித் றறொடுக்குந் தொடுத் தழிக்கும்-பொல்லாத 
வாதனை யெனுஞ்சத்த பூமிபிடைப் போர்துதலை சுற்றியாடும் புருடனி லடங்காத பூவையபோற் 
ரானே புறம்போர்துசஞ்சரிக்குங்-கல்லோடி ரும்புக்கு மிசவன்மை காட்டிடுங் காணா௮ கேட்ட 
வெல்லாங் கண்டதாக் காட்டியே யணுவாய்ச் சருங்கிடுங் கபடகா டகசாலமோ-வெல்லாமும் 
வலதஇர்ச மனமாயை & & ஓ 7? எனவருகச் தாயுமானவர் பாடல் மனசன௮ கோலாகலச் கூத்தை 
ஈனி விளக்கும். 

கொடிய வழியை அடைவிக்கும் என்பது போதா வெம்மனம்?? என்னார். “தன்னைக். 
குடிகெடுக்குக் தீகெஞ்சிந் குற்றேவல் செய்தல்-பிடிபடுச்சப் பட்ட களிறு”? என்பது அநதெறிச் 
சாரம். *-வன்புபயின் மனத்சோற்ற காசமாகு மனத்தினது' நாசமே மசத்தாக் தோற்றம்?? 
என்பது ஞானவாசிட்டம், 
ட 
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விரும்புசலுக் சோரளவின்மையின் *(நிறைகிலசாய்?? என்றார். “அசைக்கோ ரளவில்லை 

யகிலமெல் லாங்கட்டி யாளினுங் கடன்மீதிலே யாணசெல வேநினைவ ரளகேச னிகராக வம் 

பொன்மிக வைத்த பேரு-கேடித்து ராவாக வித்தைக் கலைந்திடுவர்?? என்பது தாயுமானவர் 

பாடல்; :*:மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியெனப் பே்பெற்ற-வைவாய வேட்கை யவாவினைக்-. 

கைவாய்-கலங்காமற் காத்துய்கீகு மாற்ற லுடையான்-விலங்காது வீடு பெறும்?? என்பது காலடி, : 

தம் அறிவு கலங்கி தாம் மாய்ந்ததகோசை- தமது அறிவு கலங்கப்பெறுதலினானே அழிந்து 

போனோரை) 

அறிவுகலங்கி மாய் சலாவது பாவகர்ம பலத்தான் உயர்நதபிறப்பு அழியப்பெற்று விலங்கு $ 

முதலிய இழிந்த பிறவிகளை யெடுச்சல், இவற்றையெல்லாம் விரிஈத நூல்களிற் சண்டு தெளிக, 

செயற்பால இவையென்று தேர்ந்து செய்யாமல் இறந்தாரை யென்பாரும் உளர். ் 

கண்ட காட்சியர் புலம் கதவு அ௮டைச்அ- சேராகக்சண்ட அறிவினையுடையோர் 8ம்பொறி | 

கட்குரிய ஒசை முதலிய 38% அ.புலன்களாகிய கதவுகளை உலகவிடயச்திற் செல்லாமற் தடுத்துமூடி? ட் 
்அடல்வேண்டு மைரஈசன் புலச்தை விடல்வேண்டும்-வேண்டிய வெல்லா மொருங்கு?? 

என்னும் திருவள்ளாவனார் கூற்றும் இக்கருத்அுப்பற்றியே எழுர்ததென்க. புலக்கச வடைப்பவர் 

தம் அறிவே மெய்யறி வென்றும், அடையாதார்க்குப் பிறப்புப் பல்கக்சொண்டே வருமென்றும் : 
அளம் ப்ப ஒது கூறுப. “மாசறு காட்சி யவாக்கு?? என்னுமிடத் தும் இப்பொருட்டாதலைச் கண்டு தெளிக, 

மெய் பற்று விட்டு-சேகாபிமானத்தை அறவே யொழித்து; 

மெய்ப்பற்று என்;விமலசானே மண், பொன், பெண், என்னுமிச்சொடக்கத்தனவும் 

கொள்ளப்படும். பற்றுக்கள் எவற்றிற்கும் முதற்காரணமாக இருப்பது தேகப்பற்றாதலின் ௮. 

கோன்ந அஃதொன்றநனையே ஈண்டெடுத்துக் கூறினார். ““இறநர்ததஞ் சுற்றமுஞ் செய்பொருளு. 

நீக்கித் துறந்தார் தொடர்ப்பா டெவன்கொல்-கறங்கருவி-ஏனல்வாய் வீழு மலைகாடா வஃ 

தன்ரோ-யானைபோய் வால்போகா வாறு”? என்பது பழமொழி) “மற்றும் தொடர்ப்பா டெவன் 

கொல் பிறப்பறுக்க-லுற்றார்க் குடம்பு மிகை?” என்பது குறள். ப 

சாம் அயர்கீகு உளது ஆம் எய்ப்பு ௮ற்று-சாகின்ற துன்பத்திற்குளதாகும் இளைப்பு 

நீங்கப்பெற்று; 

தன்னை யறியாது தானல்லா ரென்னாஇக-இன்மை யறியா திளையபென் ரோராது- 

வண்மையில் வந்இடுக் கூற்றம் வருமுன்னச்-தன்மையு நல்ல தவஞ்செய்யு நீமே?? என்பது இரு 

மந்திரம், எல்லாப் பற்றுச்களும் தேகாபிமானக்தைப் பற்றியே வருதலின் அத்தேகப்பற்தைத் 

துறந்தார்க்குத் தேசம் முதலியவை அழிதலினாற்.றுன்பமில்லை யென்க, 

இன்பத்து இடை மூழ்கினர் -பேரின்பத்துனிடையிலே எப்பொழுதும் ஆழ்ர்இிருச்சின் ஐ. 

சான்றோர்கள்; 

சிற்றின்பத்தை காடாமல் மெய்ஞ்ஞான வின்பக்கடலுள் எஞ்ஞான்றும் மூழ்கியிருப்பவரா 

தலின் அம்கிலைச் சுகத்தைப் பேரின்பம் :*சசையின் மெய்ஞ் ஞான வின்பப் பிரமமாங் கடலி. 

னுள்ளே-யொருவன துள்ள மொன் றி யொடுங்குமே லவனைப் பெற்ரோர்-பெரியபே றெல்லாம். 

பெற்றார் பேணுமுக் குலமுர் தாூய்தாம்-பொருவிலா ஸிருந்சு தேயம் புண்ணிய பூம! தானே! 

என்பது சமாஇ; **சண்முதற் புலன்கள் யாவையு மொடுக்கிச் சர்ணவா குலமறக் கடிந்தாங்-குண் . 

மைகாண் விருப்போ டுயிர்க்கெலாம் பரிவுற் நுற்றசிற் றின்பச்சை யுவர்த்து-வண்மையா மூணர்வு 

வந்தவா கண்டு வாட்டமு மகிழ்ச்சியு மின்றித் சண்மையா முடம்பு தான்றன சென்னாச் தன்மை. 

யோன் றத்துவ முணர்வான்?? என்பது குறுந்இரட்டு, | 

மேய கடவுளை விளைக்கும் நெறி முற்றும் ஈயும் உயர் நூலுள் - பொருந்திய கடவுட் டன்தி 

மையை உண்டாக்குஇன் ற வழியை மூழுவதுந் தருகின்ற உயர்ச்சி வாய்ந்த நூலுள்ளே) 3 

மூதலியவற்றினும், தெய்வீக நூல்களினிடதச்தம் மேவிய கடவுணிலையை உணர்தற்கு “*மேயக த. 
வுள்?? என்றும், அச்கூறியவற்றிலே அ௮க்கடவுஎர் ஆற்றலை கிறுவுதற்குச் சிச்சசு ச்தியோடு செடு 



| 
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சபதியானங்கள் செய்யப்படவேண்டுமாதலின் ““வினோக்குநெறி!? ஒன்றும், அக்நெறிகளிற் ல 

வற்றை மாத்திரம் அறிகலாற் பயனில்லையென்பார் மற்றும்?? என்றும், அவ நீறையெல்லாம் 

அருளிச்செய்த சான்றோர்தம் வண்மை இதுவெனப் புலப்படுச்துவார் ஈயும்”? என்றும்), “*வினை 

யிங் விளங்கிய வறிவின் முனைவன் கண்டது முதனூல்?? “முன்னோர் நூல்! என்பவாகலின் 

அப்பெரியோரான் அருளிச்செய்யப்பட்ட நூலகளில் பெருமைதோன்ற **உயர்நூல்?? என்றும் 

கூறினார். 

இயைச்தனவற்றை- பொருந்திய விடயங்களை யெல்லாம்) 

ஈச்சுர சொரூப வகைகளையும், அச்சொருபங்களுக்கேற்ற ஒலிவடிவங்களையும் அன்னபிற 

வற்றையும் சண்டுக்குறிப்பித்தார். இவற்றின் விபசங்களையெல்லாம் விரிந்த நூல்களுட் காண்க. 

தோயும் உறுப்பின் தோற்றம் நாட்டி - தங்களுக்குள்ளே சார்பாக இருக்கின்ற உறுப்புக் 

களின் தோற்றங்களை எல்லாம் பொருந்துமாறு நிலைநிறுத்தி) 

உறுப்புக்களெல்லாம் ஒவ்வொரு சாரணம்பற்றி அமைந்திருத்கலின் “தோயு மூறுப்பு?' 

, என்றும், சட்புலனுக்கு அவ் ௮றுப்புக்களை ஒக்குமாறு செய்தல் வேண்டு மென்பார் “தோற்றம்?” 

என்றும், அச்தோற்றத்திலே அவ்வுறுப்புக்களுக்குரிய ஆற்றலை மந்திரம் முதலியவற்றான் நிறை 

வபெறச் செய்தல் வேண்டுமென்பார் “*நாட்டி?” என்றுங் கூறினார். 

கோயில் படைத் ௪-- ஆலயங்களை உண்டாக்) 

குலவும் ௮ நூலினும் - விளங்குகின்ற ( இறைவனை உணர்த்தும்) அர்நூலைக் காட்டினும்) 

அவ்வச் சமயத்தார்க்குரிய வேதங்கள் போற்றப்பட்டு வருதல் கோக்ககெ “குலவும் நூவி 

னும்”? என்ரார். வரிஒலிவடிவங்களிலே அமைக்கப்பெற்ற வேதம் பயனைத்தருதல் எவர்க்கும் 

. உடம்பாடாகவும், அவ்வி றவனைக் காட்டும் விக்சரகழுங் கோயிலும் அவர்க்கெல்லாம் உடம்பாடா 

. காமை ஒரு வியப்பே. பிறகாட்டார்தம் எரிமுதலியவற்றிற் புகுந்து விரைந்தழியாமற் காத்தற்கு 

. இ.துவுமொருவழியென்க. சோயிலமைப்பும் இறைவனுக்கு உறுப்புக்களாகும் என்பதை ஆகமங 

' களுட் கண்டு செளிக. கோபுரத்தைக் தூலலிங்கம் எனவும், அன்னபிறவற்றைப் பிறவாறும் 

அறிந்தோர் கூறுப. விரிக்கிற் பெருகும். 

ஏற்றம் காட்டி இறவாது போற்றினர் - உயர்வு காட்டி அக்கோயில்களை யெல்லாம் அழி 

அபடாமத் காப்பாற்றி வந்தார்கள்) ப 

கற்பிலாமூர்க்சர் நாலை விரும்பு தலினும் கோயிலை வழிபட்டுய்தல் கண்கூடு, இக்காலத் 

தார் ஒரு கூட்டத்திற்குச்சென்று ஆபாசங்களை ப் புரிந்து நோய்மூதவியவற்றைக் தேடிக்கொள் 

இன்.றனர். முற்காலங்களிலோ இருவிழா முதலியவற்றை இயற்றி அவற்றினிடையே பலவரிய 

விஷயங்கள எஈச்சுர காரியத்திற் பொருத்தி ஆய்க துவர்தனர். தெய்வத்தலங்களிலே அசு ச்தஞ் 

செய்தால் கரகு இடைக்கும் என விதித்தமை எத் தண ஆழ்ந்த நுணுக்கம் என்பது ஈண்டு வெளிப் 

படை. இவைமூதலிய எல்லாம் போதரவன்றே ஏற்றங் காட்டி? என்றனர். சுகாதாரத்திற் 

கும், மனோசுத்தத்திற்கும் எதுவாக அலயதரிசன விதி மு. சலியன விதிச்சப்பெற்றிருத்தலை நோக் 

குக. புறமதத்தார் எத் தணச் கோயில்களை அழித்துவரினும் ஒரு மலைக்குள் இருக்கும் ஒன்றா 

வ நிலைபெற்று நமது சாத்தாத்தை நிலைகாட்டும் என்பது போதா :(இறவாது போந்றினர்?? 

என்றார் இறைவன த வடிவமாக அமைந்த கோயிலைத் தம்முயிரைக் கொடுத்தேனும் போற்றி 

வருவர் என்பதுதோன்றப் “போற்றினர்? என்றார், 

தமிழர் தம்முள் வறுமை அழுக்காறு துன்னும் பிறவும் தோன்றலர் ஆசகங்கு- தமிழ்ச் 

சாதியார் தங்களுக்குள்ளே தரித்திரமும் பிறர் ஆக்கத்திற்குப் பொறாமையும் அவற்மோடு 

பொருந்திய ஏனையவும் தோன்றா சவர்கள் ஆதற்கு) 

“நல்குர வென்னு மிடும்பையுட் பல்குசைத்- துன்பங்கள் சென்று படும்?? என்பவாகலின் 

வறுமை முதற்கட் கூறப்பட்ட ௮. இவ்வறுமையும் ஈசையில்வழி இல்லையானாம் என்ப, “குடிப் 

பிறப் பழிக்கும் விழுப்பங் கொல்லும்--பிடித்த கல்விப் பெரும்பிணை வி6௨-நாணணி களையு 



16% உலதியல் விளக்கம். 

மாணெழில் சிதைக்கும்-பூண்முலை மாசரொடு புறங்கடை கிற 2௮ம்-ப௫ிப்பிணியென்னும் பாவி?? 

என்பது மணிமேகலை. ஸர்வம் சூர்யம் தரித்ரஸ்ய?? என்பர் வடதாலார். அவா, வெகுளி” 

இன்னாச்சொல் என்னுமிதச் தொடச்சுத்தனவும் அடங்குவதற்குச் “துன்னும் பிறவும்?? என்றும், 

இவையெல்லாம் உயிர்ச்கு இயற்கையாகிய குணம் அல்ல என்பது தோன்றத் :*தோன்றலர்?? 

என்றும், ஆதலிற் சீவராசிகளை நல்வழிப்படுச்தும் வழியும் ஒன்றுண்டு என்பது போதம. 

அதற்கு”? என்றும் கூறினார். 

ஆங்கு ௮ கோயிற்கு - முன்னர்க் கூறிய அந்தக் கோயிலுக்கு? 

அளவு இல் நிலம் பொருள் - அளவற்ற நிலக்சையும் பொருள்களை யும்; 

செவ்விதின் அமைத்து சிறப்பு உற்று அமாந்தனர்- ஓழுங்காகக்-கொடுத்துச் இறப்புப் 

பொருந்தி வீற்றிருந்தார்கள்? 

கோயிற்பொருள் எவரானுங் கொள்ளுதற்கியலாது என்பது தோன்றச் (*செவ்விதி 
னமைத்து?? என்றும்,௮வ்வா நளித்தவர் இம்மையில் இனிய. போகங்களைத் அய்த் அப் பின்னர். 

மத்தி முசலியவற்றிலே சிறர்துவாழ்வர் ஆசலின் :*சறப்புற் நமர்ந்தனர்'? என்றும் கூறிஞார், 

அழு£கரறகறலின் அங்ஙகனஞ் டிறப்புந்றமர்ந்தனர் என்றுமாம், அமர்தல் சச்துவகுணமாசலவின் 

என்க. ஒருவர் நிலன் முகலியவற்றிலே மேம்பாடுற்றனசேற் பிநர்கசது பொறாமை முதலிய 
வற்றைப் பயக்கும். இறைவனுக்கு அங்ஙனம் கிலன் முதலியன விருப்பின் அவற்றை எல்லாரும் 
விரும்பி வளர்த்து வருவேயன்றி ஆழித்தற்கு முூயலார். ஊர்தோறும் அமைந்துள்ள கோயில் 
களக்குரிய பொருள்கள் அவ்வக் கோயிறந்பணிகளில் அமர்ந்துள்ள வறிஞாசம் சீவனத் அக்கும் 

உதவுகின்றன.  ஆமர்ந்தனர்- விரும்பிவர்தன ருமாம். **வருவிருக் தமரும்?? என்பர் இடைக் - 

காடனார். 

இ வகை அறியர7 ஏழையர் தம்முள் -- இக்கூறிவர்த வகையை அம. மடவோர் 
தங்களாக்குள்ளே; 

ஒரு சாராே கோயில் நிலை உணர்கிலர்- ஒரு சார்பினர் கோயினிலைமை இஃதென அறி 
இன்றாரில்லை; 

அக்நிலைமை முற்கூறப்பட்டஅ௫. சடவுள் , கோயிலிற்ரான் இருக்கின்றாரா என்றும், 
ஆண்டுச் செய்துவரும் பூசை, இருவிழா மூசலியவற்றிற்காகச் செலவழியும் இரவியங்களும், 
பிறவும் வீண் செலவன் ரர என்றும் வேண்டியவாறே கூறுவர். அரசனென ஒருவனை வைத்து. 

அவன் பொருட்டு அளவிறச்த பொருள்களை வாளா செலவிடுவார் இறைவன் பொருட்டுச் ௮௮ 

செலவிடல் வீண் என்றல் பெரும் வியப்பே, 

மற்று ஒரு சாரார் - பிறிதொரு சார்பினர்தாம்) 

இவர் புத்தியடையவர்போல் நடிப்பவர் எனப்படுவர். 

கோயில் பொருள் கொடு மு தமிழ் வளர்க்கிலர்-கோயிற் பொருளைகச்கொண்டு ஞூன்று 

வகையாடெ தமிழை வளர்க்இன்றார்கள் இல்லை 

கோயிற் பொருளாவது அதற்கு வருவாயாகவந்தவற்றுள் எஞ்செயபொருள். கோயிற்பொரு 
ளைப் பிற எவற்றிற்கும் உபயோகித்தல் பாவமெனத் இருமகஇிரம் முதலிய நூல்கள் கூறுதலின் ' 
அதைக்கொண்டு முத்தமிழ் வளர்த்தல் பாவமாகாதோவெனின் ஆகாது, படி.த்தவலரயே கோயிற் 
பண்யாளராக வைக்கவெனக் குறிப்பித்தலின் என்க. சோமசுந்தரக்கடவுளும் சங்கப்புலவரோடு 
வீற்றிருந்து தமிழாராய்ந்கமையை ஊன் றிநோக்கின் இவ்வுண்மை வலியுறும். இறைவனோ அறிவு. 
மயமானவன். அறிவோ கல்வியான் வளர்க்கற்பாலது. ஆகவே சிறப்புஸடக்சல்வியாகிய தமிழை. 
வளர்ச்தலும் ஈசுரச்தருமமாகவே கொள்ளப்படும். 

மூது அறிவு உடைய வித்தகம் பாவலர் விழுப்பத்து நாவலர் தங்கட்கு - மு.இர்ச்ச அறிவை. 
யுடைய ட ட. மேன்மை பெபருந்திய காவல்லோரும் ஆய அவர்த, ் 

கஞஷக்கு$ 
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எழுமையும் பயின்றவர் அறிவு என்பது போதர “*மூதறிவுடைய?? என்னார். '*ஒருமைக் 

சட் டான்௧கற்ற கல்வி யொருவற்-கெழுமையு மேமாப் புடைத்து?” என்ப குறள். இவ்வுலகத்தா 

சோடு வீத்றிருக் தும் அவ்வுலகத் துண்மையெல்லாம் எடுத்துக் கூறுவோர் பாவல சரொருவரே 

யாதலின் :'வித்தகப் பாவலர்?” என்றார். பாவக லர்போனற அத்துணை அன்புருக்கம் பெருதார் 

ஆலின் 'விழுப்பதது நாவலர்?” என்றார். இம்மை மறுமைகளின் இயல்பை ஒருங்குணர்ச்த 

வல்ல இவர்தங்களுக்கு உதவாமற் பாமரர்தங்கட்கெல்லாம் பெரிதுவக்து கொடுப்பர் என்க, 

யாதும் தருகிலசாகி-சிற்றளவின சாகிய பொருளையும் கொடுக்காதவர்களாஇ) 

எனவே பிற்கூறப்படுவோர்க்கெல்லாம் வலியப் பலபொருளையுங் கொடுத் தமட௫ழ்வர் 

1 இத்து 

பல்லியம் இயம்பும் பாலோர் தமக்கும் - பலவாச்சியக் கூறுகளையும் முழக்குகனெத பகுதி 

இரக தமக்ஞும்) 

இயம்-வாச்சியம்; பலவித வாச்சியச் கருவிகள் பல்லியம் எனப்படும், இன்னியம் என்ப 

ரும். கோக்குக., அவைவருமாறு:-இடச்கை, உடுச்சை, உறுமி, தம்பட்டம், பம்மை, 
| பேரிகை, மச்களம், மச, மூருடு), மீழிவு. இவற்றை வாசித்தலை இயம்பல், கொளு,த்ததல். 

। வாத்துதல், துவைத்தல், மூழச்கல் என்று கூறுப, 

கூத்தர் தமக்கும் -நாடகமக்கள் தங்களுக்கும்) 

கூத்தியர் கமக்கும் கொடுத்து நாடகமகளிர் தங்களுச்கும (பலப்பலபொருளைக) 

கொடுத்த) 
கோயில் ஓ ஈம் குலம் கெடுக்குகர்- ஆலயங்களையும் ஈம.து மரபினையும் கெடுத்துவருகின் 

| ் ரூர்கள்; 

சல்வியும் ௮அசனாற் பெறப்படும் ஈல்லறிவும் இல்லையேல் எவையும் இல்லாமற் போகு 

' மாதலின் இங்கனம் கூறினார் என்க. 

வெளிறு கோயில் ஒடு விராவு தம் கொள்கையும் அளப்பு இல் கழகமும் அனமத செழிக 

கும் தன்மையர் ஆரும் - உள்ளீடில்லாதமைத்த கோயிலோடு தமது மதத்தினையம் அளத்தற்கரிய 

। சலாசாலையையும் உண்டாக்கச் செழித்துவரும் தன்மையுடையவ சாகன் ஐ; 

ச்௪ப் படம்போல் அமைச்கப்பட்ட ஈம் கோயில் போலா சாமானியமாக அமைச் 
தூஓக்கு ௮7 

கப்பட்டது என்பது போதா **வெளிற்றுக் கோயில்?! என்ருர். “ிவளிறிலாக் கேள்வி யானை?? 

என்பது சிந்தாமணி. அவர்தம் கொள்கையும் அங்கனமேயாகும் என்பது போதர :'விராவுதங் 
1? என்றார். கோயிமறாறும் கழகங்கள் பல என்ப தூஉம், அவற்றானுவலப்பெறும் 

கல்வியும் பல என்ப தூஉம், தோன்ற “:அளப்பில் கழகமும்?” என்றார். இங்கனமெல்லாம் 

அமைக் அவருங் காரணத்தான் இம்மையில் ஒருவாறு விர்தீதிக்கின்றனர் என்பது தோன்றச் 

சழிக்கும்?? என்றும், இவரது பழக்கம் நீண்ட காலத்தினது என்பது போதாரச் :*தன்மையா?? 
(மு 

என்றும் கூறினார். 

கொள்கையும் 

மேல் நாடு சார்பினர் தஇன்னுவ எல்லாம் தூய்து (௧) கொள்ஞகர்- மேனாட்டைக் 

தமக்குச் சார்பாக உடையவர் தங்களுக்குப் பொருச்த வனவாகிய எல்லாவற்றையும் புனிதமுடை 

யனவாகக் கொள்ளாம் இவர்தா। ம்) 

ஒரு நாட்டார்க்கு எத். துணைத் தேயங்கள் இருப்பினும் தாம் பிறக். தவளர்ர்த சுயதோத் 

். இற்கே அன்பு செய்வர் என்பது கருஇி மேஞாட்டார் என்னாது *மேனாட்டுச் சார்பினர்? ஏன்று 

ரன். ் தாய்து?? என்றது சணித்தனி சென் றியையும். தூயதன்மையைக் தூயதாசகி 

கருதும் இழிபுதோன் ற ௮ங்கனம் மயங்கிற்றென் றலுமாம். 

இன்னவை களைகலாது என்னோ இருச்குகர்- இத்தகைய இவற்றையெல்லாம் அகத் 

ரூமல் (விட்டொழியாமல்) யாதுகாரணம் பற்றி இரும்கின்றார்களோ) 

இன்னவை ஏன்றது கூத்தர் முதலியோர்க் களித்தலை. 
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சோயில் தொறும் கோயில் தொறும் - அஆலயமிருக்கும் இடர்கோதும் லயமிருக்கும் 

இடந்தோறும்; | ட் 

ஒரூருள்ளம் பலகோயில்கள் இருந்துவரும் இயைபு கருதிச் '*(கோயிரறொறுங் கோயி 
ட ச) றொறும்?? என்றார். 

கூடல் கெழீஇய தாய் அமர் தமிழை-ம துசையில் விளவ்கயெ (முசன்மைபொருக்கிய) 

தாய் மொழியாயமைர்த தமிழ்ட்பாஷையை) 

சுயயாவை என்பது கருஇத் **காயமர் தமிழ்?” என்ளுர். **கூடவி னாய்ந்தவொண். 

டீந்தமிழ்?? என்று பெரியார் கூறுப, ப 

[தலைமைகொடு ஈம்மனோர் பற்பல வாகப் பயின்று] நம்மனோர் பல பல ஆக தலைம 

கொடு பயின்று - ஈம்மவர்தாம் பலப்பல துறைமுகமாக இருக்கும் பிரிவுகளில் எல்லாம் முதன்மை 

கொண்டு கற்றுவருதலினானே) 

பாடை ஒன்று சாத்திரங்கள் பலவாகவும் இருத்தல்பற்றிப் *பற்பலவாக?? என்றும், 

பிறபாடைகளைப் பிரதானமாகவும் தாய்மொழியாகிய தமிழை அப்பிரதானமாகவும் பயின்று 

வரு தலை நீக்கிச் தமிழையே பிரதானமாய்க் கற்றுவருதல் வேண்டும் என்பதூஉம் தோன்றி. 

பொருட்டுத் :(தலைமைகொடு?? என்றும் கூறினார். 

பொற்பு ௮மை ௩ல் வழி போகு நிலை புரிஈ்ேேதே-பொலீவமைக்த நல்ல நெறியிலே 

செல்கன் ந நிலைமையை விரும்பிச்செய்தே; | 

பொற்பு சறப்புமாம். 

ஈம்மனோர்-புரிர்த-_இன்னவை கனைகலா தென்னோ விருக்குகர் ஏன முடி.வுசெய்க,. 

இருமைப் பேறுகள் அனைத்தையும் ஒருங்கினிதடைய முதற்றுணைம் காரணமாவது ப 

அறிவு. அறிவைப் பயப்பஅ சல்வி. ““கற்பக் கழிமட மஃகு மடமஃகப்-புற்கந்தீர்க் திவ்வுலகித் 

கோளாணருங் கோளுணர்ந்தாற்-றத்துவ மாய கெறிபடரு மச்நெறி-யிப்பா லுலகத் இசைகிறீ து 

யப்பா-லுயர்ந்த வுலகம் புகும்”? என்பது நான் மணிக்கடிகை, 

(6) நானுவன் மரபு நுவலினிது வென்றல், 

(மூீர்கை ஞான்று மூதறி வுடைய 

நுவல்வோ மெல்லாஞ் சிறுபொழுது துவலக் 

கேட்போ செல்லாங் மீகண்மைகொ டந்கநாண் 

முழுதும் பயின்றனர் முறைமையுத் நன ஸி 

5 தன்னடி யாற்குத் கக்கபண நாலைழ் 

நாழிகை வரையி ன வின் நுஈவின் றவ 

வன்னே னவற்றை யரைகொடிப் பொழுஇன் 

முற்றுவிதி தாங்கு நுவல்வோர் பலே 

சுற்றுபு ௬ற்றுபு நுவன்றன வெல்லா 

10 மிற்றைஞான் றவரே கேட்குகர் சொடியித் 

கற்றுத் தேர்சூகர் காட்டசிகன் நம்மா 

அ௮தாஅன்று, 
 கழகச்தை நாடி வருதற்கு மாக்கு 

விட்டை நாடி விசைதற்கும் வினா-விறை. 



பொருணெறிமியல். 1! 

15 கூட்டி யுசைதீதுக் கொள்கை முற்றுறக 

காட்டு தற்கு நண்ணறிவு மகார்க்குப் 

பூளை பென்பதைப புனைகிழி 5 காட்டிச் 

சொல்லறி வித்துச் சொல்லைப் பிரித்தாவ 
பட உணவனி் ( ப் ் ரூ பி 

கெழுத்தறி வித்த லெவமனோ பயக்கு 

20 முயிர் ராறு மெயம்மூத வாறும் 

பன்னிரு பஇிசனட் டென்னு மயிர மெய்யுஞ் 

சுன்டை பயின்று தெளிக்க சுருஅரத 

கென்னானு மொன்றை பியம்புவி சாயி 
௪ ௩ ஸு 2) ௪ 1 ப் 

னன்னதுூ தன்னை நீவிர்சன் கறிந்த 

(3 மோ வெழுத்துட் காட்டுது மென்னும் வினாவிற் 

இறுத்த சொல்லைப் படிப்படி, யாக 

விளைவு சூறைத்து விளக்கிற் செவ்வே 

யெ.ழுத்துப் புலனாக யியங்குவ ம்மா 

பரனை யெஈுக்கம் 'பொலிய”” வென்றதை 
(8 (5 [் 

50 “யாவை யெருது பொலிய”வென் றறிந்த 

வத்தகை யவசே யன்னர் 

முத்தை ம.ரபுவரு முறைதபுக கூசே. 

(ஒஸ்) மூக்தை ஞான்று மூது அறிவு உடைய அ வல்வோர் எல்லாம் - பண்டைக் 

காலத்திலே.(பாடஞ் சொல்லிவந்த) மு.இர்க்ச அறி வினையுடைய ஆரியர் எல்லாரும்) 

ம தறிவ?? என்றமையானே தொன்றுதொட்டுவர்த குலனுடைமையும் பிறவும். புலனா 

யின. **நூவல்வோர்'? என்றமையின் நவறற்கேற்ற குணமுதலியவற்றையுங் கொள்க, **மூலை 

சிலம் பூவே துலாச்கோ லென்றின்ன-ருலைவி லுணர்வுடை யார்?? என்பது உசையாகிரியர் மேற் 

கோள். .. 

வலம்புரி முத்திற் குலம்புரி பிநப்பும்-வானயா நன்ன தூய்மையும் வான்யாறு-நிலம் 

படார் சன்ன ஈலம்பட ரொழுக்கமுக்-இங்க ள்ன்ன கல்வியுக் திங்களொடைஞாயி தன்ன வாய்மை 

_ யம்யாவச-மலஃகா வன்பும் வெல்கா வுள்ளமூ&- துலைகா வன்ன சமனிலை யுளப்பட-வெண்வகை 
உச ட்/ வு 

யுறப்பின சாகிச் இண்ணிதின்-வேளாண் வாழ்க்கையும் தாஅ ளாண்மைய௰-மூலகிய லறிதலு நிலை 

யிய ரோற்றமும்-பொறையு நிறையும் பொச்சாப். பின்மையு-மறிவு முருவு மாற்றலும் புசமுஞ்- 

சொதந்பொரு சூணர்த்துஞ் சொல்வன் மையுங்-கற்போர் கெஞ்சங் காமுறப் படுதலு-மின் னோ 

சன்ன தொன்னெறி மாபினர்-பன்னருஞ் சிறப்பி னல்லா சிரியர்... . அறனே பொருட்பய் 

னின்பெனு மூன்றின்-றிறனறி பனுவல் செப்புங் சாலை-முன்னர்க் கூறிய வெண்வகை யுறுப் 

பிஷ்-ளேற்பன வுடைய சாகிப் பாற்படச்-சொல்லிய பொருண்மை சொல்லியாங் குணர்தலுந்... 

தன்னோ ரன்னோர்க்குத் தான்பயப் பெதெலுஞ்-செய்ச்ஈன் றி யறிதலுக் தீச்சார் பின்மையு--மடி தடு 

- மாற்ற மானம்பொச் சாப்புச்-கடுகோய் சீற்றங் களவே காம-டமன்றிவை யின்மையுஞ் சென்று 

வழி படுதஓு-மறத்துறை வழாமையுங குறிப்பறிக் தொழுகலுங்- கேட்டவை நினைத்தலும் பாடம் 

போற்றஓமீட்டவை வினவலும் விடுத்தலு முணர்த்தலஓு-முடைய ராகி ஈடையறிச் இயலுகர்..- 

கன்மா ணாக்க ரென்ப மண்மிசைத்-தொன்னூற் புலமைத் அுணிபுணர் வோரே?? என ஆத்திரே 

யன் பேராசிரியன் கூறிய பொதுப்பாயிரத்தானே நுவல்வோன் றன்மையும் பிறவும் கண்டு 

. தெளிக, 

அல 



108 உலதஇியல் விளக்கம். 

சிறு பொழுது நுவல- இிற்றளவின தாகிய காலம் பாட சசைச் சொல்ல: 
கற்கவேண்டிய காலத்திற் காற்பங்கு கேரமாவ.து உடனிரும்அ சொல்லிக்கொடார் என் 

பது போதரச் “'சிறபொழுது?? என்ளுர். மாணாக்கர்கீகு ஆராய்ச்வென்மை உண்டாதற்கு அவ. 
ரையே ஆராயும் வண்ணம் விடுதல் முறைமையாகும் என்க, அவரிடத்திலே கெடும் பொழுது. 
இருந்து வந்தரல் எப்பொழுதும் ஆகிரியர்சம் தஅணையையே வேண்டிச் தாமாக ஒன்றனையும்.. 
இயற்றிக் கோடும் ஆற்றலிலராய்ச் கெடுவர் அம்ம ஈணாக்கர் என்ப, 

கேட்போர் எல்லாம் - (அவ்வாகிரியர் கூறிய பாடங்களைச்) கேட்வெருஇன் ந மாணுக்கர் 
எல்லாரும்) 

சேண்மை கொ(ண்)டு ௮ காள் முழுதும் பயின்றனர் முறைமை உற்றனர் நட்புக் 
கொண்டு அக்கூறிய காள் முழுதும் (கூறியவர்றைச் செவ்வையாகக்) கற்துவருபவசாகி நல் 
வழியைப் பொருந்தஇனார்கள்; 

665 ஆ௫ிரியனிடத் சம் கற்கும் நூலிடத்அருள்ள அன்புதோண்றக் *கேண்மைகொடு?? எண் 3 
௫7. ஆராய்ச்சியின் பெருக்கமும். சல்வியிலேயுள்ள சிரச்சையும் புலப்பட ்“அ5ராண் முழுதும் 
பயின்றனர்?” என்றும், (சொல்லிக்கொடுச்ச அக்காள் என்றுமாம், கூறத்சசாத நாட்கள் உள 
வாகல்பற்றி யென்ச.) இவ்வகை செய்தவருபவரே நன்னிலை. பெறுவர் என்பது போத 
“மறைமையுற் றனரே?? என்றும். கூறினார். 

தன் அடியாற்கு- சனத அடிமைப்பணி செய்வானுச்கு? 

தக்க பணி நால் எழ் நாழிகை வரையில் ஈவின்று நவின்று ளவ- தகுந்த வேலை இருபத் 
நெட்டு சாழிகைகாறும் இவ்வாறு செய் என்று சொல்லிச் சொல்லித் தூண்டிவர; 

நினைத்து நினது முன்சொன்னவற்றை மறுத்து மறுத்துப் பிறிசொன்றுசெய். என்று 
கூறுகின்றான் என்பது போதரச் **தச்சபணி?? என்றும், பலகாறும் மறுத்து மறுத்துக் 
கூறும்அந்நீட்டு சோன்ற **நாலேழ் காழிகை?? என்றும், சொல்லியவ ந்றையே பின்னருஞ் 
சொல்லிச் சொல்லி நேரங்கழிப்பான் என்பது தோன்ற “ஈவின்று ஈவின் நு?? என்றும், அங்ஙனம். 
எல்லாம் கூறினும் வெறுக்காமல் எவப்படுதற் கு.ரியானாகய பொறையுடையான் அப்பணியாஏண் 
என்பது தோன்ற :*ஏவ?? என்றுங் கூறினார். 

அன்னோன் அரை நொடி. பொழுதில் முற்றுவித்தாங்கு.- அப்பணியாளன் (சன து தலை | 
வன் கூறிய) அவற்றையெல்லாம் அரைநொடிப் பொழுஅக்குள்ளே நிறைவேற்றினார்போல9 

செய்துமுடிக்கும் தூய்மையும் விரைவுக் தோன்ற ்“அரைகொடிப் பொழுஇல்?? என்றார், 

மந்தபுத்தியுடைய பணியாளர் பெரும்பான்மையுந் தங்கள் தலைவர்களும் £ழ்படிர்தசொழுகுங்குண 

மூம் நுட்பதிட்ப ஆற்றலும் இல்லாகுருப்பர். இவனோ, தலைவன் எத்துணைக் கெட்டவனாபினும் 
அவனிடத்திருக்கும்வசையினும் இழ்ப்படிந்து ஈடக்கும் நற்குணமும் எவியவற்றையெல்லாமி 

லிரைவொடு இனிதமுடிக்கும் ஆற்றலும் வாய்ந்தவன் என்பு போதா “அன்னோன்?” எனச் 

எட்டி ''அரைகொடிப் பொழுதின் முற்றுவிச் தாங்கு? என்ளூர்.. 

அவல்வோர் பலசே சுற்றுபு சுற்றுபு நவண்றண எல்லாம் - பாடஞ்சொல்லும் ஆ சிறியர் 
பலரும் (மாணாக்கர் தங்களைச்), சுற்றிச் சுற்றிச் சொல்லிய எல்லாவற்றையும்; 

பலப்பல விஷயங்களையும் ஒயாமல் அவன்று நுவண்று வருஇன்றன ராசலின் 2வல்வோ 

ரும் பலராயினர் என்க, ஆசிரியர்தம்மிகுஇயும் வேலைச் குறைவுக் தோன்ற :( நவல்வோர்?? என் 
ரொழியாது பலர் சுற்றுபு சுற்றுபு?? என்றார்... மாணாக்கர்ச்கு ஒய்வின்மையும் இகனாற் பெறப் 
அசல் உன்ட 

[(இல்றைஞான் ற௨ரே கேட்குகர் கொடியிற்- கற்றுத் தேர்ருகர் காட்சென் றம்மா] 
இந்தை ஞான்றவரே கொடியில் கேட்குகர்- இச்காலத்சு மாணவகர்தாம் கொடிம் 

பொழுதுக்குள்ளே பாடங் கேட்டு விடுகின் றனர்; 

எடுத்துக்கொண்ட விடயச்திற்குச் சகுக்ச. அவகாசமில்லாமை கோண்டி “கொடியில்? மி 
ஏன்றார். கேட்டவற்றைக் கற்றலிலும். அவ்வாறே என்பது கோன்றக் “ேட்குகர் நொடியில்”. 

34 

அர ட ஆடத் 
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ரணரார். நொடியிற் கேட்டுக் சற்குகர் என்பது இகழ்ச்சிக்குறிப்பு. பாடங்களின் மிகுதி தோன்ற 

நொடியில் கேட்ஞார் என்ளூர். 

| நொடியில் கற்ற தேர்குரர்-ஒரு நொடிட்பொழுதஅக்குள்ளே படித்துத் தேர்ச்துவிடுகன் 

ர்கள்; 

நொடியில் என்பதைக் கேட்டலுக்குங் கற்றுச் தேர்தலுக்காம் ஏற்றிக்கொள்க, 

ப காட்சி ஈன்று - (அங்கனம் செய்யும் இச்சாலத்து மாணவகர்சம்) அறிவு ஈல்லதொன்ரு 

பிருக்தன்ற அ) 

| தலைவன் சிலநேரத்திற்குள்ளே சனத பணியாஎனுக்கு ஒருநாளைக்குச் செய்யவேண்டிய 

வற்றைச் சொல்லுதலும் ௮ப்பணியாஎன் அக்காண்முழுதம் இயற்றி நிறைவேற்றுவது வழக்கம். 

மகாடல் வழக்கமாயிருர்தது, இக்காலத்து ல்க சணக்காயரும் நாணமாமுதும் பாடஞ் 

 நன்தித்த எல்லாமாணாக்கரும் த. இரண்டொரு காழிகையிற் படித்த 

நீ வெம் வழக்கமாயிருக்கின் 2௮. காண் மூழுஅஞ்செய்தற்குத் தலைவனால் ஏவப்பட்ட பணி 

யைப் பணியாளன் இரண்டொரு சாழிகையில் நீறைவேற்றிவிடுதலை இவர்கமச்கு உவமை 

ரக்தஇினார் பணியாளனது உயர்வும் தலைவன அ. இழிவும் கூறுமுகத்தானே இக்காலச் துப் போத 
முறையை இழித்து மறுத்திட்டார் இர நூலாடிரியர் என்க. பண்டையோர் பாஷா ஞானத்தை 

ஊட்டிய பின்னரே சாத்திர ஞானத்தைப் புகட்டிவர்தனர். இலக்கிய அறிவுமேலிட்ட மாணாக்கர் 
கக் உரைச்சப்படும் சாத்தாச்சை இலகுவிற் .இரகித்துக்கொள்ளும் ஆற்றன்மிக்சமையும். 

“முடிச்சு முடிச்சாக ஈட்டாற் கோட்டை கோட்டையாக விளையுமா??? பண்டையமாளூக்கர் 

பயிலத்தொடங்கிய 8ந்தாண்டளவில் இலக்கியவுணர்ச்சியும், பிற்றைய 86 சாண்டஎவிற் சாத்திர 

பத்க் ச டக வ ய் தன் சிறந்து தச இக்கரை ஒஸ், படத்து 

ஆற்றல் இ லப் றதா சி றனர் என்சு, 

அதான்று - கூறிவந்ததவுமன் றி; 
கழகத்தை நாடி வருதற்கும் - (வீட்டிலிருர். து) பாடசாலையை கோக் வருதற்கும்) 

இ உபாத்தியாயர் ன் விளையாட்டிற் பொழுஅ கழிகின்றதே என்ற ௧௬ அவர் 

(என்பகத போதரச் கழகத்தை நாடி? என்ளார்; அன் றியும் அர்நாடற்கு விருப்பமில்லாதிரு த.தலை 

யுங் குறிப்பிச்ச தூஉமாம். கலாசாலை விஷயத்திலே இதுபொழுது பிரவர்த்தித்திருச்சலின் 

)போதத்கும் என்னாது :*வருதற்கும்?? என்றார். ஆரியர் மாணாக்கர் வருதற்கு முன்னரே கழ 

அது அடையவேண்டும் என்னும் மூறையும் இசனாற் குறிப்பிக்கப்பட்டது. இவ்வாறன்றேல் 

| “வருதற்கும்?? 

ஆங்கு வீட்ட நாடி விசைதற்காம் - அவ்வாஜே இல்லச்சை நோக்கி விரைந்து சேநற்கும்; 

என்பது பொருட்டிறப்பன்றாரும் 

| வீட்டிற்குச் செல்லும் விருப்பக்தோன்ற **விரைதற்கும்'' என்றார். இடைவழியில் விளை 

(யாடிச்கொண்டே செல்வர் என்பது போதா முதற்கண் “அங்கு”? என்றார். இரண்டிடத்தும் 

(கூறிய “நாடி”? என்பது ௮வரஅ ஆராய்ச்சியையும் புலப்படுச்தும். ம் 
[வினாவிறை கூட்டி யுரைத்துக கொள்கை முற்றுற- நாட்டு தற்கு ஈண்ணறிவு மகார்க்கு] 

[8 கொள்கை முற்றுற- தாம் கொண்ட கருத்து நிறறவேற; 

க வினா இநை கூட்டி உ சைத்து காட்டுதற்கும்- வினாவுதலும் (பிறரால் வினாவப்பட்டவ ற் 

திற்கு) டட ஆ௫ூய இவற்றை (வேண்டியாங்கு) பொருத்தியுரைத்து நிலை நிறுத் 

கற்கும்) 

ர். வினாவிடைகள் கொள்கை முற்றுதற்கு ஏற்ற சாதனங்கள் என்க. 

ஈண் அறிவு மசார்க்கு-பொருக்திய அறிவினையுடைய மாளணாக்காக்கு) 
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பூனை என்பதை புனை இழி காட்டி --பூனை என்னும் பொருளைச் சிததிரிக்கப்பட்ட படத்: 

இனிடமாகக் காண்பித்த) 

பூனை-பூஞஜை என்றும் வழங்குப. கிழி-எழு படம். அ௮றிவுநுட்பஈ தோன்றப் புனே. 

இழி?” என்றார். 
சொல் அறிவிச்ச- அப்பொருளஞுக்கு உரியதுவாகும் சொல் இதுவேயென அம்மாணாகி 

கர்க்கு அறிவுறுத்தி; ப 

சொல்லை பிரித்து ஆங்கு எழுத்து அறிவித்தல் எவனோ பயக்கும் - அக்கூ.றிய சொல்லைப். 

பிரித் துக் சாட்டி ௮ச்சொல்லின்கண்ணுள்ள எழுத்துக்களை அறிவிச்சலினாலே ௮ம்மாளணுக்கர்க்கு 

யாதுசான் பயக்கும்; 

பலபொருள்களுக்கு முரிய பெயர்களையும் அவற்றிலிருக்கும் டக்க இக. 

கனமே அறிவித்து வருதற்கும் அவற்றையெல்லாம் இிரகித்தற்கும் வீண்காலமாகுமென்பது. 

குறிப்பு, வீண்பொருட் செலவும் ஆரவாரமும் நேரு மென்க, 

உயிர் ஈர் ஆறும் -உயிரெழுத்துகீம்ள் பன்னிரண்டும்; 

மெய் மூ ஆறும் -மெய் எழுக அக்கள் பதினெட்டும்) 

[பன்னிரு பதினெட் டென்னுமுயிர் மெய்யும்] உயிர்மெய் பன்னிருபதினெட்டும் - 

உயிர்மெய் என்கின்ற இருநாற்றுப்பதினாறம்) 

(ஆகிய எழுத்துக்களை ) 

இல் நாள் பயின்று தெளிந்த இருர்க்கு-சல நாளிலே கற்றுத் கெளிவடைந்த சிறிய. 

மாணவகர்சங்கட்கு; 

மு.தற்கட் சரமழமுண்டென்பார் '*சின்னாட் பயின்று தெளிர்த?! என்றார். 

என் ஆனும் ஒன்றை இயம்புவிர் ஆபின் -யாதாயினும் ஒருசொல்லை (நீவிர்) உமைம். 

பீ.ராயின்) 

அன்னது தன்னை- (உரைத்த) அந்தச் சொல்லை; | 

நீவிர் நன்கு அறிந்த எழுத்துள் காட்டுதும் என்னும் வினாவிற்கு நீங்கள் நன்றாக 

அறிந்துவைத்த எழுக்துக்களுள்ளே யாம் காட்டிவிடுன்றஹறேம் என்று மாணாச்கரை கோக்தி 

ஆரியன் கூறிய வினாவிற்கு 

இறுத்த சொல்லை -அம்மாணாக்கர் தங்களாலே விடையாக இறுக்கப்பட்ட சொல்லை) 

விடையாக இறுப்பது சொல்லாதலின் **இறுத்த சொல்லை? என்றார். 

படி படி ஆக விரைவு குறைக் விளக்கில் - (அம்மாணாக்கர் சொல்லிய சொல்லை) 

முறையே வேசங் குறைத்து விளக்கினால்) 

செவ்வே எழுத்து புலன் ஆக இயங்குவர்-- செவவையாக எழுத். துக்களின்பயன் இது 

சான் என்றறிந்து நூல்கற்றலிற் செல்வார்கள்; ப 

விரைவு குறைத்தலாவது சொற்களைச் தீவிரமாக ஒலிக்காமல் எழுச்துக்கள் மாத்தி 

னீளப் பதமாய் ஒலித்தல். மரம் என்றதை ம--॥-ம் எனவும், ம--- ம் எனவுக் 

கூறுதல். எழுத்துக்களை முன்னரே அறிந்தவராதலின் இங்கனம் பொருள் உரைசத்தாம். புல 

னாதவ்-இதற்காகத்தான் நாம் எழுத்துக்களைப் பயின்று வந்தோம் என்றுகருஇிச் சொல்லிய 

வற்றை அறிவிற் ஹெளிர்துகோடல். இயக்குதல்-கற்றற்சண் ஊக்கங்கொண்டு பயின் நுவருதல்;. 

யானை எருச்சம் பொலிய”? என்றைத- (காலடியார் என்னும் நூலிலே) “யானை 

யெருத்தம் பொலிய”? என்றுவரும் தொடரை; 

அவை எருது பொலிய”? என்று அறிந்த ஆவை எருது பொலிய என்று மாறுபட 

விளங்கககொண்ட); 

யானை யெருச்சம் பொலிய”? என்று ஒருவன் இயற்றியுள்ள செய்யுட்டொடசை மழ் 
கடன் 

ரொருவன் பிழையெனக் கருகி (ஆவை யெருது பொலிய என்று திரு க்கொண்டனல 

டத 



பொருணெழியியல். 121 

இத்திருத்சம்போலவேயாகும் ஈம் முன்னோர் கையாண்டுவக்ச போசனாமுறையை இக்காலத்தார் 

இருத்திவருதல் எனக, 

அத்சகையவசே அன்னர் - அத்தகு தியுடையார் சங்களையே ஒப்பார்கள்;' (யாரெனில்?) 

முத்சை மசபு வரு முறை தபுக்குகர்- தொன்றுதொட்டுப் பாசம்பரியமாய் வருஇன்ற 

பஒப்புமுறையை மாற்றிவருகின்றவா; 

மூறை தபுக்குகர்-அன்னவர் என மூடிக்க, 
௮ பவப் 

() பொருளோர் தூற்றலி னின்றமி மாள 

ரவ[/பாற் செல்லா தமைதனன் றென்றல். 

பாரடல்சால் பனுவல் சிறுவிலைக் களிக்கும் இப் 

பீடறி யொருவன் பெரும்பொருட் தகேற்றிடி. 

னன்னோ னுலகி னெவவா் றமைகுவ் 

னஃதே மானத் தமிழறி செல்வருங் 

ந கல்வியை வயிற்றுக் காப்பிற கமைத்துப் 

பல்வினை தவிர்ந்து பதைபகைப் பு.$ீஇய 

தமிழ்ப்புல வோர்க்குத தக்கவொன் ரற்றில 

ரிவருந் சம்மவாச் சுருக்கி யினிசமைந 

கவர்மனைப் புறங்கடை யணையபா இருக்கல 

10 ரூழவுமுத லாய பற்பல வினைஞரும் 

வாணிப வாணரு மன்னும் பிறரு 

மேற்ற பெற்றி யின்றமி மாயந்த 

பின்ன ரத்துறை பேணுபு பயின்று 

நன்னர்பெற் றுய்ய முத்தமிழ் நாட்டின் 

15 வேளாண் வாம்க்கையர் காளாண்மை செய் இல 

| . மூற்பி லாய்தொடிப் பரத்தையாக் காளாய்க் 

கற்புக்கடன் பூண்ட பொற்புடைத தெய்வக்கைக 

கண்வழிச் செந்டீர் கரைந்துகக் கடுகுக் 

இண்மைகொ ளிருப்பு கெஞ்சதீ இருடனி 

29 னவை லோசையு நற்றமிழ் சாடிய 

பாவ லோமையும் படுத்தழிக் குரே 

யிவ்வா றியற்றுநின் சேய்களியல் பறியாய் 

துஞ்சி யின்னர் துஞ்சு இ 

... செஞ்சுவைப் பனுவலணி செந்தமிழ்த் தாயே, 

(ட-.ள்.) பாடல் சால் பனுவல் - (இனியதமிழ்ப்) பாடல் மிக்குள்ள (ஒரு) நால) 

அப்பாடல் இயழ்கையின என்பது தோன்றப் ்பாடல்சால்!? என்றார், 



1/2 உலஇயல் ஸிளக்கம். 

சிற விலைக்கு அளிக்கு உழி--சிறிய விலைக்குக் கொடுக்இன்ற போழ் து? 
உழி-காலச்தின்கண் வந்தத. 

பீடு அழி ஒருவன் பெரும் பொருட்கு ஏற்றிடின் - (அர் நூலின்) பெருமையைச் செரித்த 
ஒருவன் அ௮ிசபணங்கொடுச் அ வாங்குவானாயின்; 

ஒரு ரூபாய் கொடுத்து ஏற்கும்படி விலை பகரப்பட்ட பு.சசசம் அருமையானதெனக்கண்டு 
பத்து இருபது ரூபாய் கொடுத்து அதனைச் கோடல் என் நபடி. 

அன்னோன் உலகில் எவ்வாறு அமைகுவன் - (கூடிய விலை கொடுக் அவாங்கெய) அ௮ச்சகுஇ 
யுடைய அவன் (சாரகேடுற்ற இக்காலத்திலே இவ்) உலகத்தில் எல்வாறு அமைகுவண் 

அமைகுவன்- கணிச்கப்பவொன். ஒரு பொன்னை விலையாகவுடைய ஒன்றை நூறுபொண் 
கொடுத்து வாங்குவனேல் இக்காலத்தார் அவனைப் பித்தன் என்றும், மையலுந்றமகன் என்றும். 
எள்ளி ஒ௮ச்காநிற்பர். பண்டைக்காலத்திலோ அசசரும் பிரபுச்களும் புலவர் முூதலியோர்க்கு 
ஏராளமான இ.ரவியமும் பிறவும் வழங்வெர்தனர். 

“வானம் வாய்த்த வளமலைக் கவாஅற்-கான மஞ்ஜைக்குக் கலிங்க நல்கிய வருந்இித. 
லணங்கி னாவியர் பெருமகன்-பெருங்ச னாடன் பேகனுஞ் சுரும்பு-ணறுவீ யுறைக்கு காக நெடு 
வழிச் சிறுவீ மூல்லைக்குப் பெருர்தேர் ஈல்கிய-பிறங்குவெள் எருவி லீழுஞ் சாசற்-பறம்பிற் 

் என்பது இடைக்கழி சாட்டு நத்தத்தனார் பாட்டு; (உடா௮ போசா வாகுத. 
லறிந்தும்-படா மஞ்ஜைச் €த௪ வெங்கோ-கடாஅ௮ யானைக் சலிமான் பேசன்”? என்பது பசணர் 
பாட்டு; பூத்தலை யறாஅ௮ப் புனைகொடி. முல்லை-நாச்தழும் பிருப்பப் பாடா காயினு௩்- கறங்கு 
மணி கெடுக்தேர் கொள்கெனக் கொடுத்த-பரந்தோங்கு சிறப்பிற் பாரி??, “ம தருடன்- முல்லைக் 
£த்த செல்லா நல்லிசைப்-படுமணி யானைப் பறம்பிற் கோமா-னெடுமாப் பாரி?? என்பன கபிலர் 
பாட்டுக்கள். “:முல்லைகீகுத் சேரு மயிலுக்குப் போர்வையு-மெல்லைநீர் ஞாலத் இசைவிளங்க த்- 
சொல்லை-யிரவாம லீந்த விறைவர்போல் % & % ?? என்பது புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, 

கோமான் பாரியும்? 

கடையெழு வள்ளல்களில். ஒருவனும் பறம்பு. என்னும் மலைகாட்டுச் ஏிற்றாசணுமசயெ 
பாரி என்பான் ஒருபகற் றேளூர்ந்து காட்டுவழிச் செல்லுமேல்வை தேரானது முல்லைக்கொடி 
யொன்றிற் நடக்குண்ண அ௮க்தேரை அம்ழுல்லைச்கொடி பெறுதற்கு விரும்பியசாசக்கொண்டு 
அதன்பால் அதனை நிஐு2 விட்டுச் சென்றனன். அவ்வெழுவருள் மற்றொரு வள்ளலாக 
நல்லூர்ச் சிற்றரசன் பேகன் என்பான் சன்பதியிலுள்ள மயில்கள் யாவும் மாரிசாலத்திற் குளிர் 

கொண்டு நலியாமல் வாழ அவைசஞுக்குச் சட்டைகளளிகத்சான். பொருணசையைச் குறைக்க 
வும், வ சயையைப் பெருக்கவும், கொடையியன் மே.தலியவ்றைச் தெளியவும் செய்கைவதி 

யாய்ப் போதித்துக்காட்டிய இவ்விருவர்கம் அன்புநிலைமை இக்காலத்துப் புல்லதிவாளர்க்கு 

விபரீ சமாகச் தோற்றுமென்க, 

அஃதே மான-அவ்வாறை ஒப்ப) 

தமிழ் அறி செல்வரும் - சமிழினருமையைச் தெரிர்து ஈபெட்ட செல்வர்களும் 

கல்வியை வயிறு காப்பிற்கு அமைத் -கல்விகற்றலினாலே வரும் விற்பத்இ ஞான த்தைசீ 
சீவனோபாய கர்மத்திற்கு உதவும்படி பொருத்திக்கொண்டு; | | 

பண்டைச் சங்கதீதுப் புலவெொல்லாரும் நெய்தல், வாணிபம், வைத்தியம் ஆதிய பல 
வசைச் தொழில்களிற் றத்சமக்கு எற்றவற்றைச் சவனோபாயத்தின் பொருட்டு நியமித்துக் 
கொண்டு பாஷா விற்பத்தியையுக் தங்களுக்குச் சறப்பாகப்பூண்டு வஈதன ராகலின் அவரு 3] 

பெரும்பான்மையோர் வறுமைப்பிணிக்குட் பட்டி லர். இக்காலத்திலே தமிழ்மொழி பயின்றோ 
செல்லாரும் அப்பயிர்சியைக்கொண்டே காலங்கழிக்சக் கருதி இடர்ப்படுகின்றனர். பத்துப் 
பதினைந்து ரூபாய் மாதவேசனம் பெற்றுத் தமிழ்ப்பண்டி தசாய் அமர்ஈது வறுமையி லீபெட்டுப் 
பிறரால் அவமதிக்கவும் படுகின்ஈனர். மட்டை சுமந்தாலுங் குடும்ப காப்பிற்கு வேண்டிய 

பணத்தை முட்டின்றிச் சம்பாதித்துக்கொள்ளலாம். தச்சர், கொல்லர், நாவிதர், வண்ணாராதி 
யோரும் தங்குலகீ கொழுக்துச்கள் ௮சசவுச்தியோகஸ்சசாய் வசல்வேண்டு மென்ற வாஞ்சை 

7 டக 



குங்ட்பழி் 

பொருணெ நியியல். 1 

ஒன் நனையே மேற்கொண்டு அவர்களைப் பள்ளிக்கு வைப்பர். அறிவை வளர்த்தலே சல்லவியிண் ௬ ஆ 

. விசேட கோக்கமெனச் தெளிவாரசாயின் தமிழ்க்கல்வியை ஈனி விரும்பிக் கற்பிப்பர், 

பல் வினை தவிர்ர்து- (தமக்கும் சாம் கற்ற சல்விக்காம் செய்தற்குரிய) பல செயல்களைச் 

செய்யாமல்; 

வறுமைக் காரணத்தான் நூலியற்றல், அச்சிடுவித்தல், அராய்தல், குடும்பக்காப்பு என் 
மன்னபிறவற்றையெல்லாம் நிறைவேற்றிக்கொள்ளாமற் பாழ்படுகின்றனர் என்க. பிறந்த 

குலமாயும் பேராண்மை மாயுஞ்-சிறக்ததங் கல்வியு மாயுங்-கறங்கருவி-கன்மேற் கமூஉங் கண 

மலை நன்னாட-வின்மை தழுவப்பட் டார்க்கு?? என்பது நாலடி. 

பதை பதைப்பு உறிஇய தமிழ் புலவோர்க்கு - (பலதுன்பங்கள் ஒயாமல் வந்து வருத்துவ 

தானே அவற்றைத் சாங்கற்குரிய ஆற்றலில்லாதவராய்) மிகப்பதறுகின். உ தமிழ்ப்புலவர் 

தங்களுக்கு) ப 
தக்க ஓன்று ஆற்றிலர்- தகுதியாகய ஒரு காரியச்சையாவஅ செய்திலர்; 

௮ச் செல்வர் செய்திலர் என்க, செய்யாமைக்குக் காரணம் முற்கூறப்பட்டது, று 

விலைக்குப் பெறக்கூடிய பொருளுக்குப் பெருவிலை கொடுத்துக் கோடல் எனக்காட்டிய உவமை 

புலவ*க குசவாமையொடு பொருந்துமா ஜறெங்ஙனமெனில், புலவர் சேவகம் விலையுயர்க்ததென த் 

தெரிந்திருந்காலும் தற்காலம் எளிய சம்பளத்திற்குப் பெறக்கூடியதாயிருத்தலின் உயர்ந்த 

வே தனங்கொடுச்தால் உலகு ஈகைக்கு மென்றஞ்சிக் சொடா தொழிதலின் ஒருபுடைப் பொருக் 

அம், அன்றியும் அங்ஙனம் அஞ்சி விலக்கும் உலக ஈகைப்பை அற்ப விலைக்கு வாங்கக்கூடிய 
பரச்தையர் போகம் முதலியவற்றுக்கு ௮இக விலை கொடுத்தக் கோடலால் மறுவழித் தம்பால் 

அடைவித்துங் கொள்கின்றனர் என்ற இகழ்ச்சிக்கும் மற்றொரு புடை ஓக்கும் என்க, 

இவரும் தம் ௮வா சுருக்கி இனிது அமைந்து - இப்புலவர்தாமும் (தம்மை வருத்தி வரு 

கின்ற) அசையைக் குறைத்து இனிதாக மனோசாக்தமுற்று) 

தம்மிடத் தில்லனவற்றைக் சாம்பெற விரும்புதல் அவாவாதலின் அதர்கு வறுமை எனப் 

பொருளுங் கூறுப, அதனை முற்றும் விடுத்தல் துறவிகளொழிந்த ஏனையோர்க்கு அரியதொன் 

ரூதலின் ::சுருகஇ?? என்றார். சுருக்குதலாவது உடலை ஒம்புதற்கு வேண்டிய உணவும் உடை 
யும் பெத்து ழி மன ரம்மியமாகி அலங்காரம், சுவை, ஆரவாரம் என்னுமித் தொடச்சத்தனவற்றை 
நாடாமல் ௮றவே களைந்து 44 அழுக்கா றவாவெகுளி யின்னாச்சொல்?? என்பனவும் அவை போன் 

2னவும் இல்லாதாசாய் இருமைக்கும் காரணமாகிய நற்குணநர்செய்கை யுடையவராய் இருத்தல் 
என்க, 

அவர் மனை புறங்கடை அணையாது படத்த கட! வீட்டு வெளிவாயிஜ் 
கதவததைச் சேராதஇிருக்கவுமாட்டார்கள்) 

அச்செல்வர் இப்புலவரைக் தம் அகத்துள்ளே வரவிடவுமாட்டார் என்பது தோன்றப் 

புறங்கடை?! என்றார், :புல்லுக் கட்டும் விறகுஞ் சுமர்தபேர் பூர்வ சன்ம புண்ய பலத்கினா- 
னெல்லுக் கட்டும் பணக்கட்டு நேர்ந்தபி னீலக் கல்லுக் கடுச்சனும் போடுவர்-சொல்லுக் கட்டும் 
புலவரைக கண்டக்காற் நாறிப் பாய்ந்து கசவை யடைச்தெிர்-மல்லுக் கட்டும் புல்லரை 55%? 

எனப் பிற்காலக்தாருங் கூறி ௨ரு*இனர், 

உழவு முதல் ஆய பல் பல வினைஞரும் -உழவை முகலாகவுடைய பலப்பல தொழிலாளர் 
களும்) 

.. வாணிபம் வாணரும்- (அத்தொழிலாசர்களால் விளைவிச்கப்பட்ட. பொருள்களை) வியா 
பாரஞ் செய்து பிழைக்கும் வைசியரும்; ப 

மன்னும் பிறரும் - இவர்களிடத்திற் க செர்க்திருக்து பிழைக்கும் ஏனையோரும்) 

கணக்கர் மூதலோசையுங் கொள்க, 

் அஜத டட ௧ ௮ரகி 

*௲ 
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ஏற்ற பெற்றி இன் தமிழ் ஆய்ர்ச பின்னர் - (தங்கள் பாஷையையும் தாம் செய்யும் 

சொழிலையும் நுட்பமாக அறிதற் கேற்ற தன்மையளவாக) இனிய த.॥ிழை ஆராய்ந்து கற்ற 

பின்னர்) 

௮ துறை பேணுபு பயின்று - (தம் சவனோபாயத்திற்கு வேண்டிய) அத்தொழிழ் பகு 

இயை விரும்பிக்கற்று. (அவ்வாறு கற்தபின்னர் அக்தொழிலைப் பலகாலம்) செய்துவரு தலினானே) 

நன்னர் பெற்று உய்ய-ஈன்மையை அடைந்து (அவரெல்லாருஞு) விக்க) ப 

இக்கனம் புரிவரேல் ஈம் தேசமும் பாஷையும் கெடாமல் நனி விளங்கும் என்க, இத 

னாற் கட்டாயப் படிப்பு வைச்துக்கோடல் இன் நியமையாசெனக் குறிக்கப்பட்டது. 

மூ தமிழ் நாட்டின் வேளாண் வாழக்கையர்- மூன்றா இய தமழ்சாட்டிலேயுள்ள நாகரிகம் 

வாய்ர்ச பெரியோெனச் கூறிக்கொண்டிருப்போர்; 

் என்பது குறள்) நாகரிகம் என்பது உபகாரம் என்னும் பொருட்டு, “நயத்தக்க நாகரிகம்” 

நஞ்சு முண்பர் ஈணிகா சரீகர்?? எனபது நற்றுணை. 

தாளாண்மை செய்திலா- முயற்ி புரிகின் றிலர்; (ஊக்கஞ் செலுத்துகலர், உபகரித்திலர், 

என்றும் கூநறகும்.) 

உழவர் முசலியோர்க்குத்சாம் இவவறிவு வாய்ச்தில சென்னின் அறிவுமாற்றலுஞ் சான்ற 

வரெனப் பெரும்பெயர் வாளா தாங்கிக்கொண்டிருப்பவர் யாது காரணம்பற்றி இவற்றைச் செய் 

தற்கு மூன வர்திலர் என்க, இவர்கள் தமிழொடு தமிழ்ப்புலவர்களையம் அழிக்கின்றார்கள் எனப் 

பித் கூறுப, ் 

அற்பு இல் ஆய தொடி பரத்தையர்க்கு ஆளாய் -அன்பில்லாத தெரிஈத வளையல்களை 

அணிந்த பொதுமகஸிர்க்கு ஆட்பட்டு) 
“இ 

பரத்தையர் காட்டும் அன்பு வஞ்சகப் போலியன் றி மெய்யன்பு ௮காது ஆதலின் (அற். 

பில்?? என்ரார். அன்பின் விழையார் பொருள்விழையு. மாய்தொடியா-ரின்சொ லிழுக்குத் - 

தரும்”? என்னும் குறளையும் அதன் விசேடவுரையையும் மோக்குக, | 

மதிகேடர் நிதிதொலைக்கும் மார்க்கம் பல்லாறா யிருப்பவும் பரத்தையமைமட்டுங் குறித்த 

சென்னோவெனின் காமமே பாவங்களெல்லாவற்ரையும் பயக்குக் தாயாகித் தலைகிற்றலின் என்க, 

கொலையஞ்சார் பொய்காணார் மானமு£ மோம்பார்-களவொன்றரோ வேனையவுஞ்் செய்வார்-பழு. 

யொடு-பாவமிஃ தென்னார் பிறிதுமற் றென்செய்யார்-காமங் கதுவப்பட் டார்?? என்னும் நீதி 

செதிவிஎக்கச் செய்யுளையும், ““மூடிபொரு ளுணர்ச்தோர் முது ௬ல.க.்-கடியப் பட்டன வைட. 

துள வவற்றிற்-கள்ளும் பொய்யுங் களவுங் கொலையுர்-தள்ளா தாகுங் காமர் தம்பா-லாங்கவை 

சடிந்தோ சல்லவை சடிக்தோரென-நீக்கென ரன்றே நிறைதவ மாக்க-ணீங்கா ரன்றே நீணில 

வேந்தே தாங்கா. நரகர் தன்னிடை யுழப்போர்”? என்னும் மணிமேகலை கூற்றையும், “மண்ணு 

ல ஓள்ள வரம்பில் பெரும்பவத்தைட்-பெண்ணுருவ மாகப் பிரமன் படைத்தனனா-லண்ண 

லஃ அுணர்தி யன்னவசைச் சிக்தைதனி-லெண்ணவரும் பாவ மெழுமையினு நீங்குவதோ?? என் ச் 

னுங் கந்தபுராணச் செய்யுளையும் அன்னபிறவற்றையுங் கண்டறிக, “தூம கேது புவிக்கெனச் ௫ 

சோன் றிய-வாம மேகலை மங்கைய ரால்வருங்-காம மில்லை யெணனிற்கடுங் கேடெனு-நாம மில்லை... 

நரகமூ மில்லையே?” என்றனர் கம்பநாடரும். பரத்தையர் பொருள்பறிக்குந் தனமையைச் சகர 

ளாத்திப் புராணஞ் செட்புமாறு- குனித்த விற்றிற லரசிளங் குமரராங் குடத்தை-யணிச்ச மெல். . 

௯டிச் குவியிள முலையவ எழகார்-தணிக்க மிற்றினிற் பூட்டிவிட் டனுதினம் தாழ்ந்த-மனைக்கி 

ணற்றினிற் பொருட்சலம் வறக்திட முகப்பாள்??. 

கற்பு கடன் பூண்ட பொற்பு உடை தெயவத்தை- தனது கற்பனைப்படியே நடக்கும் த 

மையை விசதமாகப் பூண்டுகொண்ட பொலிவினையுடைய தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த மனையாளை$ 

செய்கையாழ் குறைவில்லை என்பார் கற்புச்கடன் பூண்ட?” என்றும், அழகாற் குறை 

வில்லை என்பார் 'பொற்புடை'? என்றும், நிக்கரகாறுக்கிரக வாற்றலுமுண்டென்பார் முதம்: 

வச்தை?? ஏன்றும் கூறினார். “பொற்புடை'? என்னு மிலேசானே அ௮ணியிருக்தமையும், முன் 
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பின் அமைந்த சொற்போச்கால் ௮சனைப் பசத்சையர்க்குக் கணவன் கட்டளைப்படி அளிக்சமை 

யம் பெறப்பட்டன. இதனாற் பொறையுடைமையுங் கூறப்பட்டது. பொற்பு--அழகுமாம். 

சண் வழி செந்நீர் கசைந்து உக கடுகும்-கண்ணினிடமாக இரத்தம் கசைந்து சிந்தும் 

வண்ணம் விரைந்தொறுக்கும்) | 

கொடுமை தோன்ற நீர் என்னாது “செந்நீர்?” என்றார். செர்நீர் என் நமையானே கசை 

் தலைச் கண்ணின்மேல் ஏற்றுக, ::உ௧!? என்று சொல்லப்பட்டிருததலின் “வழி”? என்றது 

, வழிந்தோடகின்ற என்று தொகைப்பொருள் பயக்காது, ஆசாய்வின்மையும் சனமிகுதியும் 

1? என்ளுர். 

இண்மை கொள் இரும்பு கெஞ்சம் திருடன் இன் - இண் என்ற வன்மைச்தன்மையைக் 

। கொண்ட இரும்பொத்த மன௫னையுடைய கள்வனைப் போல) 

பிறபெண்களை விரும்பி காடாமல் நின்னையே நித்தமும் பேணி வருவேன் என்று வாக்குச் 

செய்து மணந்தபின்னர் மாறு செய்தலில் **இிருடன்?? என்றார். தன்னெஞ்சே தன்னைச் 

சுடும்”? என்றாங்கு அவனெஞ்சிற்கு அது புலப்படும் என்பது தோன்ற “*கெஞ்சத் கருடன் ?? 

என்றார். அடைமொழிக்குங் காரணம் இதனானே இதுவெனப் புலப்படும், இரும்பிற்கும் இவ 

னுக்கும் இயைந்தவற்றை விரித்துக் கூறிக்கொள்ச. 

(ஈல் தமிழ் நாடிய) காவலோரையும் - (ஈல்ல தமிழை ஆசாய்க்த) நாவன்னம வாய்ஈத புலவர் 

தங்களையும்) 
ஈல் தமிழ் சாடிய பாவலோரையும் -ஈன்மையமைந்த தமிழானது இவரையடைந்து உய்னு 

வலென்று ஆசாய்ந்து வந்தமைந்த பாக்களைப் பாடும் வல்லமை வாய்ந்தார் தங்களையும்) 

நற்றமிழ் நாடிய? என்னும் அடைத்தகொடரை இரண்டிடத்துங் கூட்டிக்கொள்க, அக் 

தொடர்' பாவலர்தமக்கு இயற்கையரக அமைந்திருப்பது அவர்க்கிெயற்கையான் அமைந்த பெரு 

மையைப் புலப்படுத்தற் சகென்க. பாவலர் கூறுவதை விளங்க வைச்சற்கும் ராவலசே காசணசாகி 

நிற்றலின் நாவலர் முற்கூறப்பட்டனர். 

படுத்து அழிக்குகர்- (வறுமைக்குள்ளும் இகழ்ச்சிச்குள்ளும்) அகப்படுத்திக் கெடுக 

கின் றார்கள்) 

இ ஆறு இயற்றும் நின் சேய்கள் இயல்பு அறியாய்- இக்கூறியவண்ணம் பல கேடுகளை த 

தாமே இயற்றிக்கொண்டு கெ௫கின்ற நினது குழைந்தைகளின் இயற்கையை அறியாதவளாகி$ 

துஞ்சுதி இன்னம் துஞ்சுதி-நித்திரை புரிகின்றாய் இன்னும் இவ்வாறே உறஙகுவாயாக) 

நீ அவர்களை ச் இருத்த முயலாமற் பசாமுகமாயிரு தல் பெருங்குற்றமே என்று குறிப்பில் 

"கப்பட்டது. 

செம் சுவை பனுவல் அணி செம் தமிழ் தாயே- செவ்விய சுவை வாய்ந்த நூல்களை அணி 

கலன்களாகப் பூண்ட செந்தமிம்த்சாயே) 

தாமே-தஞ்சுதி இன்னம் துஞ்சுதி எள முடிக்க; 

“நின்னருமைப் புதல்வரெலா நினையிகந்தாங் இலமகள்பா னேசம் பூணக்-.சன்னிஈறு£ தமி 

மழூணங்கே யென்பவநீ யிழைத்தனைகொல் கமலப்புத்தேள் % 6 &!? என்று பிதரும் புலம்பினர். 

(38) மேனிலை புணர்தது விமு:மிய தடைபமின் 

ூனமின் மரபின துண்மைக் கவியெனல். 

[லத் துறை முற்றிய புலவோர் தம்மையு 

நலத்தகு . பாவரு ணல்லோர் தம்மையு 
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நிலத்துப்புகம் நிறீஇப நேரிய லோசையு 
மறக்துறை வழாத வக்கணா தமமையும் 
மறததுறை வழாக மறவோர் தங்களொடு 
மண்ணுள் வோரையு மங்கையர் கற்பையும் 

பெற்றோர் போந்த பெருகா ளவரக்குகிக 
ருற்றோர். தம்மையு மின்னர் பிறரையும் 

பசது மருங்கினுந் தேரா பெபரினன் 

மெய்தஇரு மசனே மேன்மைசா லைவசே 
யென்னுமிக் தொடக்கத் இவாவச லாம்றையு 
நன்றிதகரு கடவுளா நாம்போற் துமே 

பொன்ராற் றுந்தொறாஉ மொன்றுபெறுக் தொ.றாஉ 
ஈன்றாற் நிறையை நாமுள் சூதுமே 

இனியே, 

நிறநிலைக் காப்பும் பிறரநேர்பு வெ அக்கு 
முறைய நம்மனோர் முற்றித்துறை போந்த 
முூதலினா னன்றே முசண்கோ எாளர்தம் 
யறபல குழூஉக்கள் பாறுபட்டு மறைந்துங் 

கறபுட னமைந்து காட்சியற் றதுவே 

யடையே யணியே யயாத்துவ தம்மையெண் 

றடைவுறு மனத்தி னம்மே னாட்டர. 

ருண்டி வகைகமை புணவிற்கமை கருவியை 
யண்டிய வல்சியை யருக்துவகைப் பொரு 

மண்டிய வடையின் மரபினைப் பலவா 

நொடிக்கொரு மாற்றம் பிடிக்குட ரிவரே 
சொல்லணி தம்மைத் தாற்றுகர் முசண்டு 

நமே, 

யுணாமூத லவறறிற் குள்ள வாகுல 

நீர்மை களைந்து நிலைக்கமொழிக் கவ்வெலா 

மீ.ரங் கலர்க நெஞ்சினெ டியைக்குகர 

பொருள்களை யவாரயபயோல் வாளா புனைகிலா 

மருளற வருளகொடு மனனிதீஇ யாய்ந்து 

குறைவு மிகையுங் கொளாஅ.து செவவெ 

னிலததுவகை யியற்கை நலத்தரசர் செய்கை 

குலத்தரிவை நலத்திற் கூறியாள் குரே 

கேள்பொதி மருந்தெனச் செய்யுணனி செய்தே 
கானகுமுழக் தறுவையை நம்மனோ சொன்துடீஇக 
தா௮ஞ் சென்று சகைபல வரற்றுக 

சர௮ஈர செய்கைகொ லன்னவர் தமக்கே 

யுடையில சாகி யுளைப்பருஞ் இர்சா 

னடைதவம் வினைகமை ஈனிதுறந் தனர்பல 



பொருணெறியியல். 1 

ப் “5 ௫ ச 6 ம் 

ரிவற்றா னமம யேற்பன வற்றை 
க ௦... ) ் த ம் ம் (ல 1ஆம் 

யெ தது மறுதம்ணா டி. யி நிமி. பின 

பப், சரனையர் தம்மையு மெமரையு 
றன கதப டிம் ன் மான வறிவா னமைதந்துமநரக் குமிமன, 

(இ--௭.) புலம் அறை முற்றிய புலவோர் தம்மையும் - நூ.ம்துறைசளிலே ஆராய்சி 
சிறந்த புலவர்தங்களையும்) 

புலம்- நூல்; “*புலங்தொகுத் தோனே போக்கறு பனுவல்”? என்பது தொல்காப்பியப் 

புலச்துறை முற்றிய கூடலூர்க்கிழார் என்பது ஒருபுலவர்பெருமானின் பெயர். 

பெரியார் பாட்டு, புலவோர் என்றமையின் நூலியற்றி ஆராய்வோர் என்க, இயற்கைக் கவித் 

அவமும் ஆசாய்ச்சி வன்மையு மிருத்தல்பற்றி இவர் முந்கூறப்பட்டனர். இதற்குச் சான்ராவோர் 
நல்லக் துவனார் மூ.சலிய ஈல்லிளைப் புலவர்கள் என்க. இனி, புலம் வேதமுமாம். ''புலணும் 

பூவனு காற்றமு மீ??, “புலம்புரி யந்தணர் கலங்கெர் மருண்டு? என்பன பரிபாடல். பலத் 

ட அத்களை முடித்த பெரியோருமாம். 

நலம் தகு பா அருள் நல்லோர் தம்மையும் -நன்மைக்குதி தகுதியனவாதிய பாடல்களைச் 

அசலம் ஈல்லோர் தங்களையும்) 

| பாவலன் செய்யுட் செய்யுங் சாலத்தும் பாடப்படுிபொருளோடு ஒன்றுபட அரும்பெரும் 

'பொருள்களைப் பாவின் வழியாக அமைத்துக் கொடுத்தலின் “ஈலத்தகு பா?? என்றார். உலசத் 

அப்பொருள்களோடு வேற்றுமையின் றி கெஞ்சகெக்குருகக் கண்கெண்டுவந்து சண்டெனவளிச் 

கும் காட்டி சான்ற ஈன் றியமைந்தவர் என்பது சோன் ந “:அர௫ ணல்லோர்?? என்றும் கூறிஞர், 
நிலத்து புகழ் நிறீஇய நேர் இயலோரையும் - இப்பூவுலகத்திலே €ர்த்திபை நிறு த்திய 

நேர்மையமைந்த இலக்கணமுடையோமையும்; 

2 தடினா ரியாவ பேோகொ லெழுவகை யானுஞ் சீர்தீதி-நீடினா ரவரே யென்பர் நீணிலம் 
அயர்ந்த மாந்தர்?? என்பது வில்லிபாசசப்பாயிரம். கல்வி, ஆண்மை, செல்வம், வீரம், கொடை 
என்னு மிச்தொடக்கத்தனவற்றாற் புகழ் மருவும் என்ப, '**நிலவரை நீள்புக ழாற்றிற் புல 

வரைப்-போற்றாது புத்தே ளூலகு?? என்பது குறள்; “புலவர் பாடும் புகழுடையோர் விசும்பின் 
(வலவ னேவா வான வூர்தி-யெய்துப வென்பதஞ் செய்வினை முடித்த?? என்பது புறம், 

அறம் துறை வழா அச்தணர் தம்மையும் - (தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ளெள) அறவழி 

யினின்றும் விலகிச் சேராத பிராமணர்தங்களையும்) 

அந்தண அந்சதை அணவுவார். எனவே வேதாந்ததிதையே கோக்குவார் என்றவாறு, 
அ்தணாளன் என்புழி அழகிய சண்ணளியுடையவன் என்றும் பொருள்படும். அறச்துறை 
விளக்கிய யறவோர் பள்ளியும்?” என்பது சிலப்பதிகாரம். இணி, அறமும் அதன் துறைகளும் 

விளங்குவதற்குக் காரணமாகிய அந்தணர் தங்களையும் என்றுமாம். “அறத்துறை? அறமும் 
அறத்தின் ஐறையமென உம்மைத்சொகை, அறத்தின் விரிவாதிய இயல்களையும், இல்லறத;ற 

வற வியல்களையும் ௮வ்விரண்டறங்களின் பல அறைகளையும் விரிந்த நூல்களிற் காண்ச. 

மறம் துறை வழாச மறவோர் தங்கள் ஒடு-வீரமும் அதன் அறைகளும் பிறழாத 

(எனவே அவைகள் விளங்குதற்குக் காரணமா நின்ற) வீரர் சங்களோடு; 

இதவும் உம்மைத்தொகை, “மறத்துறை விஏங்கிய மன்னவ?” என்பது இலப்பதி 
காரம். மறத்துறை வெட்சி முதலிய எழுவகைப்படும். விரிவைச் தொல்காப்பியப் புறத்தணெே 
யியலுள்ளும் பிற விலக்கணப் பொரு௭ இகாரஃ்சளுள்ளும் கண்டு கொள்க, 

ப ஜி 
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மண் ஆள்வோரையும் -கிலவுலசத்தை ஆட்டுபுரியும் அரசர்களையும்) | 

“பொன்னி னாகும் பொருபடை யப்படை-தன்னி னாகுர் தரணி? என்பது கருதி மறவ. 

ரோடு அரசர் கூட்டி எண்ணப்பட்டார். மன்னர்தம்மையும் என்குறது ஆள் வோரசையும் என்ற 

மையான் அவர்தஞ் செங்கோலுண்மை விளக்கப்பட்ட, 1 

[ம௫்கையர் கற்பையும்] கற்பு மங்சையசையும் - கற்பினாற் இதந்த மகளிர் தங்களையும்) 

ர்கூநப்பட்டவரும் ௮ன்னபிறரும் தச்சமக்குரிய சொழில்களிலே இறப்புற்றிலரெனி. 

னும் இசகழப்படமாட்டார். மங்கையர்ச்கது சாலாமை தோன் றச் கற்பு மங்கையரையும் என்னாது 

£?? என்றார். ஆதலின் கர்பு மங்கையரையும் என விகுதி பிரித்துக் கூட் மங்கையர் கற்பையும் 

டிப் பொருள் உரைக்கப்பட்டது, 

:தங்கணா யகரிழ் றெய்வர் தவம்பிறி திலவென் ஜறெண்ணு-மக்கைமார் சிர்சை போலச். 

., தூூயது?? என்றார் கம்பகாடரும், கற்பு ஆறிய கற்பு, றிய கற்பு என இருவகைப்படும். அர்க் 

கற்பு மறக்கற்பு என்றுங் கூறுப, :அறியக கற்பிற் ஜேறேறிய நல்லிசை-வண்டார் கூர்த வலொண்் 

்? என்பது பதிற்றுப்பத்து, உரைசால் பத்தினிக் குயர்ந்தோ பேத்தலும்?? 

பது சிலப்பதிசாரம், :*கற்புடைமகளை மச்களே அன்றித் தேவரு முனிவர் முதலாயுள்ளோருளு 
டொடி கணவ - என் 

சென்றேத்துதல் இயல்பாகலும்?? என்பர் அடியார்க்குகல்லார். **வானம் பொய்யாது வளம் 

பிழைப் பறியாது-நீணில வேந்தன் கொற்றஞ்சிதையாது-பச்தினிப் பெண்டி ரிருந்த நாடு: 

என்பது சிலப்பதிகாரம், இவற்றையும் இன்னபிதவற்றையும் ஏற்ப விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

பெற்றோர் போந்த பெருகாள் - தம்மைப் பெற்தெடுச்த இருமுது குரவர்களம் இறந்து 

போன பெரியகாளிலே; 

சிராச்ச தினத்தை இங்ஙனங் கூறினார். சிராத்தம் ஈரத்தையோடு செய்யப்பவெசாதலின் : 

செய்யு மத்தினத்தைப் பெருநாள் என்ரூர். அத்தன த்தைத் திதுயைக் கொண்டேனும் ஈட்சதி: 

இ.ரச்சைக்கொண்டேனும் குறிப்பர். அடியார், முனிவார், துறவிகளாதுிய பெரியோர்க்குப் 

பெரும்பான்மையும் ஈட்சத்திரக்தையும் ஏனையோர்க்குத் இதியையும் கொள்வது வழக்கம், பெறி 

ஹோர்க் கன்றி ஏனையோர்க்கும் சொச்சம் செய்தல் உண்டேனும் முறையின் தலைமைபமு்றி இங்: 

ஙனவ் கூறினார். **சென்புலத்தார் ழெய்வம்?? என்று வள்ளைவனார் தொடங்கியதும் ஆராய்தற் 

பர்றறு, 

அவர்க்கு நிகர் உற்றோர் தம்மையும் - அவர்களுக்குச் சமானமானவர் தங்களையும்; . ஜி 

பிதிர்வர்ணம், மாஇர்வர்ணம் என்னுந் தானத்திலே வரிக்கப்பெற்ற அர் சணரைப் பிதிர் 

சாகப் பாவித்து ண்ட ட டது ஈண்டுக் கூறினார். விச்சுவதேவர், விண்டு முசலியதானங்களை யுங்! 

கொள்க. 

இன்னர் பிறரையும் - இவர்ப்போன் ர. ராகிய பிறர்தங்களையும்) | 

(இன்ன பிறமரையும்?? என்பது பாடமாயின் இவர்போன்ற பிறர்தங்களையும் என் 

றுரைத்துக்கொள்க.) 

ஆசாரியர், உயர்ந்தோர், வள்ளல்கள் என்னுமித் தொடச்சத்தாரை ஈண்டுக் குதிப்பிக் தத 

பத்து மருங்கினும் தேர் ஊர் பெயரினன் -பத்துத் இசைகளினும் தேரைச் செலுத்து. 

வோன் எனப் பெயரியவன் றன்) 

அவனைத் தசரசன் என்ப, வடமொழிப் பெயரைத் தமிழ்நாலுட் சேர்த்தல் பெரும். 

பாலும் வழக்கன்றாதலின் இங்கனங் கூறினார். இப்பெயர்க் காரணம் பத்துவகைச் தேருடைமை 

என்றும், பத்துவிசஈ் தேர்செலுத்தும் ஆற்றலுடைமை என்றும் பலபடக் கூறுவாருமுளர் 

யாதொரு காரணம் பற்றியாவது இப்பெயர் எற்பட்டசெனின் அதம்குழுஈ்தி வழங்கிய இயற் 

பெயரும் ஒன்றிருத்தல் வேண்டுமென்க. ் 

மெய் இரு மகனே - மெய்மை அமைந்த செல்வத்தினையுடைய குமாரனே; 

அவனை இராமன் என்ப, சீதாபிராட்டி இலக்குமணன் அதல் மூதலிே யோகபத்த 

கொள்க, 



பொருணெழறி யியல். 170. 

(இ இரு--அழகஞ்மாம்; இருமகன்- இதாமணாளனுமாம். “*நினக்கிவன் மகனாத் சதோன்றிய 

தூ௨-மனக்கினி யாம்குநீ மகளாய தூஉம்?” என்னும் மணிமேகலைப் பகுதியும் மசனுச்கு இப் 

பொருளுண்மையை வலியுறுத் அம். *மெய்த்திரு?? மு.க செல்வமுமாம், மற்றவையெல்லாம் 

| பொய்த்திருவாதலின். ஈண்டுத் தேவர்தம் அவதாசங்களை யெல்லாங் கொள்க, 
| 

மேன்மை சால் 8 வரே -மாட்டுமை மிக்க படட அகத்திக் 

ம | இரியோசானாதியோசால் எத்துண்யோ தாழ்த்தப்பட்டும் *மாமல் அறச்செயலும் 

| இறைப்புரிவும் உடையசாயிருதமைபற்றி மேன்மை சான் றனர் டப ர 

என்னும் இ தொடக்கத்து இவர் வால் ஆற்றையும் - என்றுகூறும் இத்கொடக்கத்தினே 

யுடைய இவர்களின் வச்லா்ற்று 2. தெரிவிக்கின்ற நூல்களையும்) 

இர்ஈாமாயணம் பாரதம் என்னும் இவ்விரண்டும் இதிகொாசமாதலின் இறப்புக்சருஇக் கூறப் 

| பட்டன, இவற்றை இக்கர்லத்சார் தேச சரித்திரம் என்பர், அடியவர் வாலா, அரசர்வரலாறு 

। வள்ளல்கள் வசலாறு, கற்புடை மங்கையர் வரலாறு என்பன போன்றவற்றையுங் கொள்ச. 

| நன்றி தரு சடவுள் (௪) காம் போற்றுதும் -ஈன்மையைச் தருகின்ற கடவுளாக நாம் 

(பாவித்துத்) துதித்து வருகின்றோம்) 
| சற்ரோரையும், அவசை ஒப்பாரையும், கல்வியையும் தெய்வமாகக் கருதிவருதற்கு அவர் 

தம் ஆற்றலை எத்துணை அறிக்கன்புற்றிருத்தல் வேண்டுமென்பது ஈண்டாராய்தற்பாற்று, இவ 

சன்ரோ தமக்கு வேண்டியவற்றை இழந்திடாத ஆற்றல் வர்ய்ந்தவசாவர், 

ஒன்று ஆற்றும் தொநூஉம் - ஒரு காரியத்தைச் செய்யும் எல்லாப் பொழுதின்கண்ணும்) 

ஒன்று பெறும் தொறூஉம்- ஒன்றனை அடையும் எல்லாப் டபாழுஇன்சண்ணும்) 

தொறும் என்பது கடவள்வாழ்த்தி னீட்சிதோன்ந இரண்டிடத்தும் அளபெடுத்தது. 

நன்று ஆற்று இறை௯ய காம் உள்குதும்-ஈன்மையைப் புரிந்துவருகின் ற கடவுளை நாம் 

| கீனைத்துவருகன்றொம்) 

யாதொன்றைச் செய்யும் பொழுதும் கடவுளை ஈம்பிச் செய்தால் அச்செயலாற் பெறுவ. 

கனமையே என்பது போதர “*நன்றாற் நிறையை”? என்று கூறிஞர். பெறுதல் முதலாய ஈண் 

| மைகளை. அடைவிப்பவன் இறைவனுதலின் அவனை உள்ளா தல் செய்ந்நன் றியறிதலாகும். உள் 

ளார்க்கு உய்வில்லை. **எர்நன்றி கொன்ருர்ச்கு மூய்வண்டா முய்வில்லைச்-செய்ம்ன்தி கொன்ற 

மகற்கு? என்பது சூறள், 

இனியே அப்பால்) 

நிறம் நிலை சாப்பும்- வருணாச்சிரமக் காவலையும்) 

தந்தம் வருணங்கட்கும் ஆச்சிாமங்கட்கும் ஏற்ப விஇதத்படி ஒழுகுதலே நிறகி$லக் காவல் 

எனப்பட்ட. இதனைச் சுவதருமம் என்ப, தத்தமக்கு ஒவ்வாத பிறவருணாச்சம தருமங்களை 

அநுட்டிச்தலைப் பாதருமம் என்ப, **சாதுரியமாக அட்டிக்கப்பட்ட பசதருமத்தினும் சுவ 

தருமம் பண்பானே தாழ்மைசீதேனும் அது சிறப்பைச் செய்யும், சுவ தருமச்தான் வருமரணம் 

- இறப்பைக் கொடுக்கும், பாதருமம் அச்சம்பயக்கும்?? என்பது டை. இவ்வரிய மேற்கோளையு வ் 

கருதுகிலராய இச்காலத்தார் பரசருமதிதையே அருட்டித்துக் கெடுவர். தூல சேகப் பிறப்பிலே 

வருணபேதங்களில்லை, புத்திதத்தவச்திலே அவை பெபாருந்தியுள் என்றாங்கு ம் அன்த 22 

பரதருமாநுட்டான் தற்கு மூலகாரணம். புத்தி தத்துவம், கோய், பேறீழவுகள் என்னுமிவை 

ஊழின்வழியே வரு சற்பாலன என்பதுபோல அவ்வூழ்வழியான் வருணபேதங்களும் தூல 

தேகப்பிறப்பைப் பற்றிறிற்கும் என்னும் நுணுச்ச முணராமையே மேற்கூறிய கினைப்பை உண் 

டாக்கிற் தென்ப. முன்னர்ச்செய்த தீவினை கோய் முதலியவற்றைக் கொண்டு வருத்தற்கும் ஈல் 

வினை ஈன்மைபுரிதங்கும் ஆதாரமாக இருப்பது தூலதேகமாய் இருப்பவும் அச்தூல தேகம் 

வருணப் பிறப்புக்குமட்டும் காரணமாகாது என்றல் பொருக்தாதென்க, 

பிறர் கேர்பு வெறுக்கும் மூநையும்- பிறர்தங்கள் ஊறுமுதலியன நிகழ்தலை என் 

மூமைமையையும்; 



௯ 

150 உலதியல் விளக்கம். 

பிதர் என்பவர் மீசர், புறச்சமயிகள், சமயப்பிரட்ட ராதியோர். 

ஈம்மனோர் முற்றி துறை போர்த முதலினான் அன்ோ -ஈம்மவராகய முன்னைச் சான. 
னோர் (கம்மவரிடச் தெல்லாம் நிறைவேறும்படி வாய்ந்த ஆற்றல் சான்ற) தெளிர்தவழியிற் 
சென்ற காரணத்தினால் அன்) 

மூரண் கோள் ஆளர்தம் - ஒன்றோடொன்று மாறுபடுசன் ற கொள்கை-யையுடைய மதச். 
சார்பினர்களின் ; 

பல் பல குமூஉக்கள் ,பாறுபட்டு மறைம்தும்- பலப்பலவாதிய கூட்டங்கள் அழிவினுட் 

பட்டு மறைந்துபோயும்) ் 
கற்பு உடன் அமைந்து காட்சி உற்றது -(முன்னைச் சான்றோர்) கற்பித்தவண்ணம் 

(இதுகாறம்) பொருர்இவர்து தோற்றம் பெற்றது நமத மதம்; 

ஒவ்வொரு சாஇயாரும் தத்தமக்குரிய மதத்கின்மேற் பத்துடையவராயிருதசல் வேண்டி 
யது முறைமையாகும். அப்பற்றுக்சொண்டு புறச்சமயங்களை இகழ்க்து ஒறுச்கவம் படா, சண. 
வனையே கைக்கொண்டொழுகும் கற்புடைப் பெண்ணொருத்தி அந்நியன்பால் உரையாட நேர்க் . 
அழி விருப்பும் வெறப்புங் காட்டாமல் எங்கனம் ஈடர்துகொள்வாளோ அங்கன மே புறமதச்சார் 
பினசோடு நடக் அகொள்ளல் வேண்டும். இதனைப் புறவேற்றுமை என்ப, இணிப்புறவேற்றுமை... 
இனி நட் அவருகற்கு அகவேற்றுமையும் சாஇக்கப்பட்டு வரல்வேண்டும். சைவ மதத்த | 
சாகிய அந்தணர் மு சலிய கான்கு வருணத்தார்க்கும் வெவ்வேராகய ஒழுக்கங்கள் விதிககப்பட்டி 
ருக்கின்றன. மேற்குலச்சான் டூழ்ச்குலத்தவன்பால் விருஈதுண்ணல் மணகேர்தல் ஆதஇியன. 
செய்யமாட்டான். இதக்தசைய அகவேற்ற மைகளை அருசரிக்கும் பொழுதும் மேற்கூதியவாறே. 
பகை, பழி, பொருமை முதலியன வற்றைக் கொள்ளாமற் சாதித் தவருதல் வேண்டும். சாதிக்கா 
விடின் உலகம் இணி ஈடைபெறுமாறேயில்லை. சாதிப்பதால் என்றும் நலனேயன் றித் தமை. 
விளைவ அ மில்லை. ஒர் உடம்பின்சண்ணுள்ள அவயவங்கள், இடக்கை, வலக்கை, பாதம், சிரச, 
எனப்பல்வேறு பணிககுரிய எ௰்றத்தாழ்வுகள் உடையனவாக அமைக்கப் பட்டிருந்தாலும் ௮வை : 
யெல்லாம் சம்முண் முரணாமல் உடம்பொடு பயன்படப் பொருக்க அவ்வுட ஓக்கோர் தீமைவருற். 
காலத்து ஒன்றித் துதவுசல்போல அகவேற்றுமையுடைய ஒருசமயப் பலபைகுப்பினர்தம்முள்ளும் : 
ம.தாபிமானமும் அதனை அடுத்த ஒற்றுமையும் இருர்துவருசல் வேன்டும். மூச்காலமும் ஒருங். 
குணர்ஈ்ச பெரியோர் சாபித்சவற்றை முக்குணவயத்தராகிய நாம் அகற்றிவிட நினைப்பது எத் 
அணைப் பேதைமை என்க. இல்ஙகனமே இந்நூலாசிரியர் நுதலிய கருத்தை இன்னும் விரிகஇற். 
பெருகும். வல்லார்வாய்ச் கேட்டுணர்ச. | 

உடையே அணியே உயர்தஅவ தம்மை என்று அடைவுறும் மனச்தின் ௮ மேல் காட் 
டார்- அடையே, அலங்காரமே தம்மை உயர்தீதுவன (மென்மைப்படுத்துவன) என்று கருத. 
(அவற்றை அவாவி) அடைதலுறம் மனசினையுடைய ஆந்த மேனாட்டு மச்சள ஐ) 

ஆயு வகைகளையும் கொள்க. ஈகைகள் பலவற்றை அணிந்து கொள்ளாசாதலின் அணி 
யென்பது ஈண்டு அலங்காசத்தின்்௧ண் வந்தது. ஈற்குண ஈம்செய்சைசளிலே அவர்கீகு நம்பிக்கை 
யில்லை என்றபடி. | 

உண்டி. வகை தமை -உணவிற்குரிய பண்டங்களின் பகுதிகளையும்; 

உணவிற்கு அமை கருவியை - அப்பண்டங்களை உணவிற்காமாறு செய்துகோடற் குரிய 
கருவிகளையும்) 

அண்டிய வல்சியை- பொருந்திய அகாரங்களையும்; 

அவவிரண்டானு மாதல்பற்றி அண்டிய வல்சி?” என்றார். புறநாட்ட து என்பது போது 
சற்குமாம். அதி 

அருந்து வகை பொருளை - அவ்வுண்டியை அருகச்துவசத்கேற்ற வசையினையுடைய 
பொருள்களையும் 7இ % 
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ஆகாரம் வைத்தற்கும் அதனை எடுத்தருந்தற்கும் இரு£்சற்கும் வேண்டியன பீடம், சலம், 

கரண்டி, (சிற்றகப்பை) முள், இருக்கை முதலியன என்க. அருந்துதல் என் றவிலேசானே கள் 

| மூதலியன பருகுதலையுங் கொள்க. தமிழ்ச்சாதியாரின் உணவுவகை கடித்தல், ஈச்சல், பருகல், 

 விழுங்கல், மெல்லல் என 39 துவகைப்படும். அவற்றைக் கொள்வகை உண்டல், இன்றல், ஈச்சல், 
ு பருகல் என கான்கு வகைப்படும்; சோறு முசலியன உண்டல், கறிமுதலியன தஇின்றல், தேன் 
முதலியன நக்கல், நீர் ரூ தலியன பருகல் என்ப. 

மண்டிய உடையின் மரபினை - நெருங்கிய ஆடையின் முறைமையையும்? 

காற்றுப்புகுதற்ரும் இடனின நி படுப்பர் என்ப தூஉம் புறநாட்டுப் பருத்தியான் இயற்றப் 

' பட்டது என்ப தூஉம் போதசற்பொருட்டு “மண்டிய வுடையின்?? என்றும், அராவசியகமாகப் 

புனைஈ து கொள்வர் எனவும் அப்புனை தற்கு மாறுபடின இகழச்டு நேரும் என்றஞ்சுவர் எனவும்: 
, தோன்ற :*மரபின்?? என்றுங் கூறினார். 

பல ஆ(க) கொடிக்கு ஒரு மாற்றம் பிடிக்குகர்- (மேற்கூறியவற்றை யெல்லாம்) பல 
। வகையாக நொடிப்பொழுதுக்கு. ஓவ்வொரு வேற்நுமையாகச் கண்டுபிடித்து அறுட்டிச்து வரு 

। யவராகிய; | 

| இவற்றைக் கையாஞதலிற் பலரும் வருந்துவர். பலபண்டங்களும் அவமாகும், ' உண 

விற்கும் உடைக்குமே சங்கள் இடைதீதற்கரிய காலச்தையெல்லாம். வாளா போக்குவர். 

இவரே - இக்குணஞ் செய்கைகளை முடைய இவர்தாம்? 

[சொல்லண! தம்மைக் தூ தீறுகர் முரண்டு] சொல் அணி தம்மை முரண்டு தூற்றுகர்- 

| (ம்மனோர் காவியங்களிலே கையாண்டு வரும்) சொல்லணி தங்களை தமக்கு. மாறுபட்டன வாககி 

௧௫௬. வைஅவருகின் றனர்; 

அணி, சொல்லணி பொருளணி என இருவகைப்படும். **பொருளினுஞ் சொல்லினும்: 

।யுனைவுறு செய்யுட்-கணியெனப் புணர்த்தலி னணியெனும் பெயர்ததே?? என்பது மாறனலங்! 

காரம். இவற்றின் விரிவை அம்மாறனலங்காசம் முதலாய நூல்களுட் கண்டு தெளிக. 

ஈமரே - ஈம்மவர்தாம்? 

உணா முதல் அவற்றிற்கு உள்ள ஆகுல நீர்மை களது - உணவு முசலியவத்றிலே' (பிறர் 

வைத்திருக்கும் அகாவ௫யகச் செயலாய்)! உள்ள ஆரவாரத் தன்மைகளை நீக்இவிட்டு) 

நிலை தத மொழிக்கு ௮ எ(ல்)லாம்- அழியாமல்: நிலைபெற்ற தங்கள் பாஷைகச்கு, அப்புனை 
_யூம் வகை எல்லாவற்றையும் 

ஈரம் கலக்த கெஞ்செணனொடு இயைக்குகர்- அன்புகலந்த. கெஞ்சச்கோ பொருத்தி அலங் 
கரித்து வருகின்றனர்; 

இ.த கருதிப்போலும் இறைவற்கும் அபிடேகம் அலங்காசம் முதலியவற்றைச் செய்து 
வருகின் றனர். அழியும் உடலத்திற்கு: மிகைபடச் செய்யாமல் அழியாத் செய்வச்சன்மையடைய 
யாஷைக்கு. அவ்வலங்கரிப்புக்களை ச் செய்துவருகின் றனர் நம்மனோர் என்க, 

செருப்பிற்கும், முடிக்கும், உடைக்கும், உணவிற்கும் அன்ன பிறவற்றிற்கும் வீணாகப் 
புனை*துகொண்டிருக்குக் தங்கள் செயலின் இழிவைக் கு.றிக்கொள்ளா அ௮ம்மேனாட்டார் ஈம்ம: 
வரைப் பழித்துவரல் எத்துணைப் பேதைமை என்க. 

[பொருள்களை யவர்போல் வாள புனைகலர்] அவர்போல் பொருள்களை வாளா புனை 

கிலர்- அம்மேனாட்டாரைப்போலப் பொருள்களை வீணே கூறுலராய்) 

எனவே அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்பனவ்றையும்,. இணை அறை வகைகளையும்,. 
மேற்கோண் முகத்தால் அரசர்தம் செயல்களையும் புனைந்து கூறுவர் ஏன்றபடி. 

பரத்தையிற் பிரிர்்தவர்த தலமகனொடு புலர்த தலைமகள் கூறிய மருசச்தை வருணிக்கப் 
புக்க ஈக்கீரனார்,. தலைமகனால்: வந்த அலரை :*(பூக்கே மூச...... வதுவை யயர்ஈ்சனை யென்ப 

வலே.....௨. ஃசெழிய-னாலங். கானத்தகன் றலை. சிவப்ப-.----.-...--.-..- யெழுவர் நல்வல 

பி 
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ரதத ட பட்ட 20 கொன்னு களம் மா ட அன் அட ப வீர ரார்ப்பினும் பெரி2த?? என்று வரு 

ணித் ட்டார். இதனானே தேசசரித்திரம் படிப்பவர்தம் மனசில் எத்துணை ஆழ்ர்து படிகின்ற 

தென கோக்குக, இவ்வாறே நிலத்தினை வருணித்திடுங்கால் அந்நிலத்திலே விளா வன்வற்றையும்) 

அர்கிலத்திற்கமைந்த சதோஷ்ணகிலைமையினையும், அர்கிலக் துமக்கள் இயல்பையும் அன்னபிற. 

வற்மையும் ஈனியெடுத்து மொழிகந்திடுவர். இங்கனமெல்லாம் வகைப்படுத்க கூறுதல் அம்மே 

ஞட்டார்க் கில்லை. 

மருள் அற அருள் கொடு மனன் நிறீஇ ஆய்ந்து - (மக்கட் பிநப்பினர்க்கு இயல்பாகவே 

அமைந்துள்ள மும்மலவிருளாகிய) மயக்சத்தை அற்றுப்போரும் வண்ணம் அருளைக்கொண்டு 

மனசை (யோகவழியால்) ஒரு௫ிலை.பில் நிறுத்தி (உலகவியற்கையை) ஆராய்க அ 

குறைவும் மிகையும் கொ(ள்)ளாஅ- (தாங்கள் செய்யு செய்யுட்களுக்கு வேண்டிய 

சொற்களும், பொருள் ௮ணி முதலிய நலன்களும்) குறைதலும் மிகைபடுதலும் ஆ௫ூய குற் 

றத்தை அடையாமல்) 

குற்றமடையாமற் சொல்லை டப பச்ப கோன்றக் ((கொளாஅ௮து?? என்கன து 

தது. ஆண்டு மனனிறத்தும் அருமை தோன்ற “*நிநீ இ?? என்றளபெடுத்தது என்க. । 

செவ்வென் நிலத்து வசை இயற்கை-செவ்விதாகிய நிலத்தின் பிரிவுகளையும் இயற்கை, 

களையும்) 

நிலத். துவகை என் றதனானே முதலும், கருவும், உரியும், அவற்றதையுடைய இணைகளும், 

பிறவும் கொள்ளப்படும். 'மதலெனப் படுவது நிலம் பொழு இரண்டி-னியல்பென மொழிப 

வியல்புணர்ர் தோரே?” எனவும், “தெய்வ முணாவே மாமரம் புட்பறை-செய்தி யாழின் பகுதி 

யொடு தொகைஇ-யவ்வகை பிறவுங் கருவென மொழிப”? எனவும், புணர்தல் பிரித லிருத்த 

லி.ரங்க-லூட லிவற்றி னிமித்த மென் ஐ வை-தெருங் காலைத் இணைக்குரிப் பொருளே”? எனவும், 

மாயோன் மேய காறை யுலகமுஞ்-சேயோன் மேய மைவரை யுலகமும்-வேர்தன் மேய தீம் 

புன லுலகமும்-வர௬ுணன் மேய பெருமண லுலசமு- முல்லை குறிஞ்சி மரு*த கெய்சலெனச- 

சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே?” எனவும் வருவனவந்றான் ௮வை இவையென 

உணரப்படும், இவற்றின் விரிவைக் தொல்காப்பியத்துட் காண்க, னி 

நலத்து அரசர் செய்கை -ஈன்மையையுடைய அரசர்தங்கள் செய்கையினையும்); 

குலத்து அரிவை நலத்தில் கூறி-குலச்சிறப்பையடைய தலைவியை மணமயர்தற்கும் 

மணந்து இல்லறாடாத்தூதற்கும் உரிய கண்மை பயக்கின்ற களவு கற்பு என்னும் பகுஇகளின் 

மூலமாக (இங்காங்கு இயையும் வழியறிந்து எடுத்துக்) கூறி; 

உலகத்து நிகழும் எல்லாவினைகளும் இல்லறத்தையே காரணமாக்கிக் கொண்டி ருத்தலை 

உணராதார் ௮கச்இணைப் பகுதிகளை இகழ்வர். எல்லா மக்களும் காமத்தின் மயங்குவது இயற்கை. 

௮க்காம வழியினின் நு பிரிர்கார்ச்கே வீடுபேறு கடைக்கும். காம வழியாக அறம்பொருள்களைகி 

கூறின் அதனை விரும்பிக்கேட்டு ஈற்பேறடைவர் இக்காலத்தார். இக்குணஞ் செய்கைகள். 

மேஷட்டார்க் கறவே இல்லை என்க. **அள்குநர்?? என்றகைப் பின்னர்க் கூட்வொம். உம்மை 

தொக்கது, 

சேன் பொதி மருக்து என செய்யுள் ஈணி செய்து - (உண்ணுதற் இனிகாமாறு) தேனும். 

பொகிர்த மருர்துபோல(கீகற்றற் இனிசாமா அகத்திணைக் குள்ளேயும் புருடார்த்தங்களை அடக் 

திய) செய்யுள்கள் பலவற்றை மிகுதியாகச் செய்து; 

அள்ருகா-நம்மை ஆண்டுவருகின் ஐனர்; 

[கான்குமூழத் தறுவையை ஈம்மனோ ரொன்றுடீஇத-தாஅ௮ஞ் சென்று சகைபல வாற்துகரி 

நம்மஷனோர்தாம் -நம்மவர்கடாம்; 

நான்கு முழத்து அறுவை ஒன்று 0 ௨டஇ-- நான்கு முழ நீளங்கொண்ட வசூ. ரமொன் 
றனை உடுத்கிக்கொண்டு; 



பொருணெ தியியல். 18% 

சென்று பல தகை ஆற்றுகர்-(வேண்டிய இடங்களுக்கு மனங் கூசாமற்) போய்ப் பல 

வாகிய இன்றியமையாச் தகுகியையுடைய காரியங்களைச் செய்கின் றனர்; 

| (ஆ௮ஞ் செய்கைகொ லன்னவர் தமக்கே] அன்னவர் தமக்கு ஆம் செய்கைகொல் - (அவ 

வாறு செய்தல்) அம்மேஷஞ்ட்டார் தங்களுக்கு இயல்வதொன்றாகுமோ; 

இயலாதென் நபடி. ௩மரைப்போன்று அவர்வருதற்கு எத்துணக் காலஞ்செல்லும் என் 

யது தோன்ற “ஆம்? என் தளபெடுத்தது. 

ப உடை இலர் ஆ௫- செல்லுமிடத்திற்கேற்ற உடையிலசாகிய காரணத்தானே) 

| உரைப்பு அரும் £ர் சால் கடை தவழ் வினை தமை--உரைத்தற்கரிய இறப்பு மிக்க ஒழுகி 

ட்ப தவழப்பட்ட காரியங்களே 

| ஈனி தறக்கனர் பலர்- அறவே நீங்கி வருந்தினோர் பலசாவர்) 

| இவற்றால்- கூறிய இவற்றானே) 

ஈம --நம்மவர்தாம்) 

| ஏற்பனவற்றை- (ஈமக்கு இன். றியமையாச் சாதனமாய்ச் கோடற்கு) எற்றனவாயிருப்ப 

வற்றை) 
| [எத்.தணை மதித்ண் டியற்றி நிதிஇயினர்] ஈண்டு எத்துணை மதித்து இயற்றி நிதீதி 
கினர்- இவ்வுலகத்திலே எவ்வளவு ஆசாய்க்து உண்டாக்கி நிலைநிறுத்தி இருக்கின் மார்கள்) 

அழியாப் புகழ்படைத்தமை தோன்ற ::நிநீஇயினர்?? என் நளபெடுத்தது. 

எனையர் தம்மையும் -ஈமரல்லாத பிறர்தங்களையும்) 

| எமமையும் - எமது முன்னோமாயும்) ப 

ஆன அறிவான் ௮மைக்து கோக்குமின் - பொருந்திய அ.றிவுகொண்டு நடுவுகிலைமையில் 

, அமைந்து நகோக்குவீசாக$) 

| இயற்கையறிவோடு செயற்கையறிவுக் தோன்ற :அனவறிவான்?? என்றார். அவ்விரு 

வகை அறிவும் ஒன்றனை ஆசாய்க்தூணர்தந்ருக் கருவியாதலை உய்த்துணர்ந்து கொள்கூ “அமைக 

। தொருபாற்-கோடாமை சான்றோர்க்கணி?? என்றார் குறளினும். 

(899) தன்மொழி கல்லாத் தகவிலி வருத்தி 

யெம்மொழி கற்பினு மிகழ்வே யென்றல். 

மேல எட்டுதி விளங்குபுலர் தெளிர்தோன் 
றன்னாட் டவர்க்குத் தகுதிசெயல் விழை இப் . 

பொருள் சூறு கொருவற பொருந்து, பேர்ற்றி 

யையநின் மக்கட் களவறு கல்வி 

த யெய்தல் செய்குவ லெதபுறந் தருகென 

அன்னோன், 

நன்றித் இனிக்க ஈல்லோய் நினா 

3 தொன்றிய வருகை யபுவர்தனென் யாழ 

மற்றுநின். குூலனு மபு மிவ்வெனச் 

10 சொற்றல் வேண்டு தாயோ யென்னப 

புலவன், 
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(இ-௭.)' மேலை காடு உழி விளங்கு-புலம்' செளிச்தோன் - மேலைச்சேசத்திலே விளங்கு 
இன்ற நூல்களை ஆராய்ந்த ஒரு உமை ததசேசக்கான்; பி 

தோஷ்ண நிலைமைக்கேற்ப உடலமும், குணமுசலியனவும், சானிய விளைவும், பிறவும் 
அமைநதுடெத்தல் பிரத தியட்சமாதலீன் அ௮வவகைக்கேற்ப அவவக்நாட்டுச் சான்ரோர் ஈம்மனோ 

வனை. ன கு 

தமிழன், | 

ட்ட 

... உலஇூயல் விளக்கம். 

தருதமிழ் நாட்டித் தலைமையை நின்வினா. 

நகையி னோன்பினர் தமக்குஈகை செய்தன் 
இிறைமைகரு மக்களி னெவ்வேற் றுமைகெ௱டி கி: 
கறைகுதஇி. யிவ்வெலாம் பூணூ லணியாக் 
குறையே கடையோர்க்கு முதல்வசொடு கெரள் ரஜ 
குறைமற் றம்மா கொன்பிறி இல்லை 

கற்புடை யவ பெருங்குலக் காட்சியா 
கற்பமை இலரே கடைக்குல வாட்டிய 

ரிம்மெய் யறிவு8£இ யினிதமய். கென்னம். 

பொருளோன், 
கண்டது வேட்டுக் கொண்ட இழக்குு 

கமறக் கேண்மோ காசினி மாக்க 

டத்தர் தொழிற்குக் தருவுணா முதல 
ம.சபுவமி யாக வழாது பெதீஇ 

யுய்கல் வேண்டி யொருவனுவரக் அ தகவிண 

னறிவின் மாக்கடம் மளிப்புக் கரு.இக் 

கோடு மூகல கொடுக்தரங் இனிநீ 
பெவவெக் சரிசை வல்லுநை பென்னம், 
புலவன், 

கு 
மேலையர்: சரிதம் வல்லு௩ னென்னத் 

அச்சரித மேனாட் டவர்க்குமிக வினிதே: . 

கே கம் மூன் சேவற் தர் நம்மனோர் தமக் 

கமமுறு. சரிதை கக்கன் நம்மா: 

நினவ கூறுவ. லெனவ கேண்மதி. 

தன்னுறு பெண்டிர் மக்க டாய 

நின்னவர்க் கேற்ற விகிலான் றனாது: 
நாடிடொருண் மூற்று. நவைபெற வழித்தோ 

னொருவற் கண்டு நினாது பொருளெலா 
மினி துவகை. செய்குவ லெற்காத் இத்தை 
யெனினே-: யன்னோ. னியைக்குக்!.. கொல்லோ 
அஃசேய்ப்ப, 

நின்னுறு கல்வியை கேடிலை 

யென்னுற் நுளைக்தனை யென்றிசி. னோனே.. 

ஞூ டர ் ் ச் 
பர. வட” ம ட்தக டி ௩ 

3 டக இவா ச எர ளித்த ர 
3," ட் ் 5] 



ண ணு 

் .. “பொருணெ நிமிபல். ப 185 
ரெல்லாம் உய்தற்குப். தம் விழைச்சாராகித போன கல்த நற்செய்கைகளையும், தம் 
போன்றார் அல்லாத பிறரின் தீச்செய்கைகளையும் முறையே விதித்தும் விலகியும் சென் தனர். 
அவரது செயல்களை விரித்தும், தொகுத்தும், வருத்தும் அமைத்துச் செல்வனவே தாூல்க 
ளெனப்படும். 

குளிர்கோய்க்கு வெப்புகோய் மருந்து பயன்றராமற் பாழ்படுச்சுவது போலவே குளிர் 
ஈரட்டுப் பழக்கவழக்கங்கள் வெப்புகாட்டிற்குப் பயன்கொடாமந் பாழ்; படுத்தும். இவவொழுக் 
கம் பொதுவும் சிறப்பும் என இருவகைப்பமிம். பொதுவொழுகச்சம் யாவர்க்கும் பயன்றசத் 
தக்கது, அது நாலீடியார் திருக்குறண் முதலாயவற்றிலே விதிக்கப்பட்ட அதத்துப்பாலையும் 
அன்னபிறவற்றையும் போன்று விளங்கும். சிறப்பொழுக்சமாவது அவ்வத் தேயத்தார்க்கும், 
அவவத்தேயக்தார் தம்முள்ளும் வருணாச்சராம பேதங்கள் முதலிய பேத வகுப்புக்களாற் பிரிவு 
பட்டவர்க்கும் ஏற்றபெற்றி சனித்தனிச் தலைசஏறக்து வருவது, ஆரியர்க்குரிய நீதிகள் பிநா்க் 

। குப் பொருக்தாமல் வருதலும்; ஒருசாஇியார்ச்குரிய நீதிகள் பிதசாஇியார்க்குப் பொருக்தாமல் 
। வருதலும்; வடகாட்டந்தணர் ஊனுண்டல் தென்னாட்டந்சணர்க்குப் பொருந்தாமல் .வருதலும்; 
தென்னாட் டக்கணர்க்குரிய மருமகளை மணர்.துகோடல் வடநாட்டந்தணர்ககுப் பொருந்தாமல் 
வருதலும்; காலதக்தானும், இடத்கானும் வேற்றுமைப்பட்டு அவவாருதலும் பிஐவும் இங்கு ஆரா 

' யத்தக்கன. மேனாட்டார் செளசம் முதலியன கழ்காட்டார்க்கு ஒவவாஇருத்தலையுங் காண்க, 

| இவவாருகவும் க&ீழ்நாட்டான் தன்னுட்டுப் புலக்செளியாமல் மேனாட்டுப் புலந்தெளிகச் 
, தான் ஆகலின் அவனும் அவனாம்ெெளியப்பட்ட புலமும் விளச்சகம்பெறுசற் இயலா எனபது 
' போதர மேலை நாட்டுழி விளங்குபுலம் செளிந்தோன்”? என்றார். அப்புலம் மேளுட்டார்க்கு 

। இனிமைசெய்்அ அண்டு விளச்கம்பெர அமேயன் றி ஈண்டு விளக்கம் பெறாது என்பது கருத்து, 
௬ இ 

தன் காட்டவர்க்கு சகு.தி செயல் விமைஇ- தன்னுடைய காட்டின ராகிய உம்நாட்டார்க் 
குத் தக்க ஈன்மையைச் செய்தல் விரும்பி) 

தன்னாட்டார் தக்கசெயலின் றி வருந்துகின்றார் என்பது அவன் கருத்து, வடக்குந் 
| தெற்கும் ஒற்றுமைப்பட்டவாறு மேற்கொடு ஒற்றமைப்பட்டது இழச்சகாதலின் அவனது நாடு 
£ழ்காடெனப் பொருள் உரைச்சப்பட்ட த. 

பொருள் குறுகு ஒருவன் பொருந்இபு போத்றி- செல்வம் வந்து பொருந்தும் ஒரு 
மகனை அடைந்து துதித்து; 

அச்செல்வனது ஒழுக்கம் முூகலியனவற்றைக்சண்டு திருமகள் தானே அவனிடம் புகுக் 
தாள் என்பது போதரப் **பொருள்கு௮ு கொருவன்?? என்னுர். ஒருவன் என்றதும் இப்பொரு 
|ளையே வலியுறுத. தம். பொருளுடையாரை ஈல்வழிப் புகுத்திவிட்டால் அவர் புடையாளரும் 
பிநரும் சன்னெறி பெறுவராதலிற் ்இபொாருள்குறு கொருவற் பொருந்துபு போற்றி?? என்றார். 

ல் ய நின் மக்கட்கு அளவு அறு கல்வி எய்தல் செய்குவல் ஏன் புறர்தகருக என -8யனே 
ஈ னுடைய மக்களுக்கு எல்லையற்ற கல்வி அடைதலைச் செய்வேன் என்னைக் காப்பாற்றுவா 

ஈக என்றுகூற; 

் சொல்லப்படும் விஷயச்சை ஈன்கு சவனித்தற்பொருட்டு ஐய? என்று கூறிளு 
 எற்புறந்தருகென?? முதற்கட் கூறப்படின் பின்னர்க் கூறப்படும் விஷயத்திலே ப னுச்சல் 
செல்லாதாகலின் '*நின்மகீகட் களவறு கல்வி யெய்தல் செய்குவல்?? என முற்கூறப்பட்டது, 

[இச்தொடரிலே 'நின்மக்கள்? எனமுதற்கட் கூறப்பட்டமைக்குச் காரணம் அவனது 
மனசை வசியப்படுத்தற்பொருட்டென் க. ஏனையவற்றையுங் கூறியவாறே கூறிச்கொள்க.] 
அடைக்கலம் புகுந்தார் எவேயாயினும் அவரைப் போற்றுதல் இல்லறத்தார்க்குச் சறக்சவொ 
முக்க மாகலின் :*எற்புறக் தீருகென? என்பது பிற்கூறப்பட்டது., தன்னுடைய நாடு கற்றநன் 
முதலாயவற்றைப் பெருது வருந்துதல் தனக்குரிய வறுமையாகக் கருநினான் என்பது போதர 
ய வெற்புறந் தீருக?? என்ரான், பெண்களுங் கற்றல் வேண்டும் என்பது போதர :'நின்மக் 

ர] 
கன... எனப்பட்டது, ற 
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அன்னோன் - புலவனால் வினாவப்பெற்ற அதச் செல்வன்; 

நல்லோய் -கல்வி கேள்விசளிற் சறந்தமைக்கேற்ப நற்குண ஈற்செய்கைகளையுடைய 
வனே; 

நினது ஒன்றிய வருகை நன்றி தர்து இனிக்க நினது பொருத்தமுள்ள வருகையான து 

(எனக்கும் என்மகீகட்கும்) ஈகன்மையைச் செய்து இணிக்கச் கடவது; 

உவர்தனென் - (இத்தகைய நற்குண் ஈற்செய்கைகளையுடைய நின்னைக் கண்ட அளி 

விலே) மனமூழ்ச்சி அடைதேன் 

அள வ௨னு கல்வியைச் தன்மக்களுக்கு எய்தல் செய்யும் ஆற்றலும், பொருண்முதலியவறி 

ஜின்மேல் அவாவின்மையும், பிறவும் அவனை மகிழலித்தன எனக. ப 

யாழ-முன்னிலை அசைச்சொல். :*செல்வினை மருங்கிற் செலவயரக் தியாழ?? என்ற 

விடத்தும் பிறாண்டும் வருழமுறை காண்க, பூ 

தூயோய் நின் குலனும் மரபும் இவ் என சொற்றல் வேண்டும் என்ன - (மனமொழி 

மெய்களானே) பரிசுத்தம் பொருந்திய அறிவடையோனே நின்னுடைய குலத்தினையும் மாபினை . த்தி வடம ப பன் ப ஹி ர் ட் 
யும் இவைதாம் என்று (எனக்குச்) சொல்த!தல் வேண்டுமென்று (அச்செல்வமுடையான ) 

வினாவுதலும்) 
குலனும் மரபும் மாறுபடிற் பெரிதும் ஏதம் பயக்கும் அசலின் அவை கூறப்பட்டன. 

நின்மக்கட் களவறு கல்வி யெய்தல் செய்குவல்?? என மையானே நுவலுமாற்றலும், அவ்வாறி 

றல்கொடு கல்வியும், அளவறு: என்று பிரித்தலோடு சளவனு என்று பிரிக்கவும் நேரிடுதலின் 

வாய்மையும், காட்சியாற் தூய்மையும், ““எற்புறந்தருக!? என்றதனால் அவாவின்மையும், செல் 

வரைச் சண்டு பொறாமை கொள்ளாது அவர்தம் குலத்தை வளாகக வேண்டுமென் ந முயற்சியால் 

அழுக்காறின்மையும், அறிந்துகொண்டான் ஆகையால் :: தூயோய்?? என்றான். இனி உயர் 

குடிப் பிறப்பின்றேல் இவையெல்லாம் தோன்றுஉனபோலக் கெடுமாகலின் அப்பிறப்புக்குக் 

சாரணமாய குலத்தினையும் மரபினையும் இவ்வடிகளால் வினாவினான் என்க. இவவெட்டு வகை 

யும் இன்றியமையாதன வாகலின் அவற்றையெல்லாம் முூற்றுமுணாவேண்டி வினாவினான், 

என்னை? எட்டுவகை நுதலிய வவயத் தானும்?” என ஆரியர் தகொல்காப்பியனாரும் கூறு 

திலின என்க, 

புலவன் - மேனாட்டு சால்வல்லானாகய ழை த்சேயக்கவன்; 

தகு தமிழ் காட்டு தலமையை - சிறந்த தமிழ்காட்டாருள்ளே மூகன்மை பெற்றவனே; 

நின் வினா ஈகை இல் கோன்பினர் தமக்கும் ஈகை செய்தனறு- நின்னால் இகபொழுது 

வினாவப்பட்ட வினாவானது ஈகையாமையை விசதமாககீகொண்டவர் தமக்கும் ஈகைப்பினைச் 

செய்தது) ப 

இறைமை தரு மக்களின் - தலைமைகருகின் ந மக்களிலே) 

இம்மானிடப் பிறப்பின் அருமை “அரிதாம் பிறப்புளுயர் மானிடத்தி னடைவுற்று 
வைகல்?? எனத்சணிகைப் புசாணத்திலும், “நிலமிசை மக்க ளாகுத-னன்மைகொ ஞரயிர்கீகலா 

லரி௫ நந்தியே”? எனப் பிரபுலிங்கலீலையிலும், (உற்ற யோனிக டம்மி லுற்பவி யாமன் மானுட 

வற்பவம்'? எனப்பாரதத்திலம், ::அரிதாற்- பெரிய யோனிகள் பிழைத்திவண்' மானுடம் 

பெறலே?? எனச் சிந்தாமணியிலும், :*பல்லுயிர்க்கு மனிதரி னரியதாகுர் தோன்றுதல்?? என 

வளையாபதியிலும் வருவனவற்றால் ஈன்குபுலப்படும். 

[எவ்வேற் நமைகொடிங் கறைகுதி யிவ்வெலாம்] 

இவ எலாம் எ வேற்றுமை கொடு இங்கு அறைகுஇி- (குலமும் மாபும் என்னும் இவற்றை 

யெல்லாம்) எர்தவித்யாசதைக்கொண்டு இங்கே எடுத்துச் சொல்லுகின்ருய்) 

ன் [பூணூ லணியாக் குறையே கடையோர்க்கு முதல்வரொடு கொள்ளுங் குறை] கடை 

யோர்க்கு மு.தல்வரொடு கொள்ளும் குறை பூண் நூல் அணியா குறை- சூத்திரர்க்கு. ௮ர்சண 
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. சோடு ஒத்துப்பார்க்கன் பொருந்துகின்ற குறைவு பூணுகின்ற நூலினை அணியாத குறைவு 

| ஒன்றேயாகும்) 

ட் நூலாகப் பூணுகின்றது என்பது கருத்து, இணிக்கடையசை நீசரென்பாரும் உளர்! 

மு. சலிடைகடை என முப்பிரிவிற்கு உரித்தாகும் ஆதலின் அது டுபாருந்தாது, 

பிறிது இல்லை-வேறுகுறைவு இல்லை) 

மற்று, அம்மா, கொன் அசைகிலைகள். 

கற்புடையவரே பெரும் குலம் காட்சியர்-கல்வியுடையவசே பெருமை வாய்ஈத குலத் 

। தினராகத் தோற்றப்படுவர்) 

கற்பு ௮அமைகிலேச கடை குலம் அட்சியர்- கல்வியில்லாதவே இழிந்த குலத்தினை 

- அள்பவரரவர்) 

“வேற்றுமை தெரிந்த காற்பா லுள்ளும்-€ழ்ப்பாலொருவன் கற்பின்-மேற்பாலொரு 

| வனு மஉன்கட் படுமே”? எனப்புறததும், ுதடைநிலத்தோ ராயிணுங் கற்றுணர்ர் தோரைத் 

_தலைகிலத்து வைச்சப் படும்”? என காலடீயாரினும் வருவனவற்றைக்கொண்டு இவ்வாறு கூறப் 

ட! ௩ 

இ மெய் அறிவுநீஇ இனிது உய்க என்ன - இவவுண்மையை ௮றிதலுற்றுச் சுகமாக 

 வாழக்கடவாய் என்று அ௮ப்புலவன் கூற) 

பொருளோன் - அச்செல்வனண்) 

| சண்ட வேட்டு கொண்ட இழக்குக ௬ கண்ணாற் சண்டசை விரும்பி அமைந்துள்ள 

தைப் போற்றாமல் இழப்பவனே; 

அறிவின் சம்பந்த மில்லாமை தோன்றக் கண்ட ஆ?? என்னார், 

கழற கேண்மோ-யான் சொல்வனவற்றைக் கேட்பாயாக) 

அறிவு இல் மாக்கள் தம் அளிப்பு கருதி--பகுத்தறிவு இல்லாத விலங்கினங்கள்தம் பான 

காப்பை நோக்கி; (அவற்றிற்கு) 

ப விலங்கென்பது போதர அறிவில்”? என்றடை கொடுத்தார். 

கோடு முதல கொடுத்தாங்கு -கொம்பு முதலாயவற்றை (உடலோடு பொருத்தி 

தாற்போல; 

விலங்னெங்கள் தமக்கு நேரிடும் இடையூறுகளை த தடுத்தற்கேற்ற படைக்சருவிகளைச 

। செய்துகொள்ளவும், செய்தவற்றைப் போற்றி வைத்துக்கொள்ளவும் வேண்டிய ஆற்றல் இல்லார் 

அனவாகலின் கோடுமுதலியவற்றை அவற்றின் உடலோடு கடவுள் பொருத்திக் கொடுத்தனர் 

ப 
எனல. 

க்) கொடுத் 

காசினி மாக்கள் தம்தம தொழிற்கு தகு உணாமுதல- நிலவுலகத்தில் வாழ்கின்ற மனிதர் 

கள் சங்கள் தங்கள்  தொழில்சளுக்குத் தகுந்த உணவு முதலாயின வற்றை) 

மரபு வழியாக வழாஅது பெதிஇ உய்தல் வேண்டி -பாசம்பரிய முறையாகத் தவராமல் 

பெற்று உச்£வித்தலை விரும்பி) 

் ஒருவன் உவந்து உதவினன் ஒப்பற்ற கடவுள் மஇழ்ந்து அளித்சா;.. 

ஒவ்வொருவரும் தத்தம் தொழிற்கேற்றவண்ணம் உணவு முதலியவற்றைப் பெற்று உய் 

தல் வேண்டும். தாூற்பயிற்சி மு.தலியவத்றைதி தமக்கு ஆகாரமாகவுடைய அந்தணர் தமமறிவு 

வளர்ச்டுக்கேற்ற உணவுகளையும், உலகங் காக்கும் க்ஷத்திரியர் தேகவலிமையை வளர்த்தற்கேற்ற 

உணவுசளையும், இவ்வாறே ஏனையோர் தமக்கேற்ற உணவுகளையும் உண்டுவரு தலைக் கருதித் 

**தததந் தொழிற்குத் தகுவுணா. முதல? என்றார். ஒருவன் இிலகாள் க்ஷத்இரியர்க்குரிய உணவு 

. களைப் புதிசாகவுண்டு வன்மை பெற்றனனாக எண்ணிக்கொண்டு போர்செய்யப் புறப்பட்டாங்கு 

பிற குலத்தினர் அக்கணசாதற்கு நினைத்தல் பொருந்தாது என்றும், அவ்வாருதல் மரபு வழி 

யாகவே வருசல் வேண்டும் என்றும் உணர்த்தற் பொருட்டு பமரபுவழியாக?? என்றார். ௮வ 
௬ 
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வுணவு முசலியவற்றைப் பெற்றுவரும்போது இடையிலே சவறுபடின் அவற்றாற் பயனில்லை. 
என்பார் 'வழாஅ௮து பெறிஇ?? என்றும், அவ்வாறு வழாஅ. பெற்றவர்களே உய்வார் பிதர் 

உய்யமாட்டார் என்பது போதர ::உய்கல்வேண்டி?? என்றும் கூறினார். பாரம்பரியப் பழக்க: 

வழக்கங்களில் வழுவாது ஓழுகலும் ஈற்பயனைப் பெறுதலும் மிசவருமைப்பாடுடையன என்பது 

போதா :வழாஅ௮த?? எனவும், பெற் இ?? எனவும் அளபெடுத்தன, *:மரச்கள்?? என்றார் அவ 

னருளானன்றித் சாமே ஒன் நனையும் ஆற்றிக்கொள்ளும் ஆற்றல் இல்லாமை கோக. 
இனி -: அப்பால்) 

நீ எ ௭ சரிதை வல்லுகை என்ன - நீ எந்த எந்தச் சரித்செங்களிலே வல்லவனாக இருக 
இன்ளாய் என்து வினாவ) 

பொதுவாசச் சரிசையை வினாவினானாயினும் எற்பனவற்றையும் தழுவிக் கொள்க, 

புலவன் - மேலைகாட்டு மொழியிலே புலமைபெற்நவனாஏய அவன்? 

மேலையர் சரசம் வல்லுகன் என்ன மேலைத் தேயத்தார்தம் சரித்திர ஆ சாய்ச்சியிலே 
வல்லமை பெற்றுள்ளேன் என்று விடையிறுத்தானாக); 

தமிழன் - த.பிழ்நாட்டானாகிய அக்தச் செல்வன்; 

௮ சரிதம் மேல் காடு அவர்க்ரு மிச இனிது - (நீ கற்றுக்கொண்ட) அந்தச் சரிதம் (கினக் 
குப் பயன் ஐராமல் ௮ச்சாிதைக்குரியாசாகிய) மேலைத்தேயத்தாருக்கு அளவிறந்த இனிமைதருவ 
தொன்ரும்) 

[ஈம்மனோர் தமக்கே ஈம் மூன் வேந்தர் தம்மூறு சரிதை தக்கன்று] ஈம் மூன் வேந்தர் தம் 
உறு சரிதை ஈம்மனோர் தமக்கு. தக்கன்று-நமது தமிழ்நாட்டை அண்டுவந்த மூன்னோராகிய 
அ.சசர் தமக்குப் பொருந்திய சா]ித்திரத்தைக் கற்றலே ஈம்போன்ற தமிழர் தமக்குத் தரு இுயுடைய 
தாகும்) 

இதுபொழுது தமிழரையர் இல்லாமை பற்றி ஈம்வேக்கர் என்னாது “நம்முன் வேக்தர்?? 
என்றார். வேந்தசைக் கூதிஞ் ராயினும் நாவலர், பாவலர், அறமே பொருளே இன்பமே வீடே 
என்னுமிவற்றை இறம்பூசெய்த அடைந்தோர் என்றற் ரொடக்கத்தாரும் அடங்குவர் என்க, 

அம்மா-- அசைநிலை. 

நினவ கூறுவல். எனவ சேண்மஇ- நின்னுடையனவாகிய கிலகாரியங்களைச் சொல்லு 

வேன். என்னுடையனவாஇிய இல வார்த்சைகளை க கேட்பாயாக? 

இவ்வடி புறகானூற்றிலிரும் தெதெதாளப்பட்ட௫. நின்னுடையவற்றிற் இன்றியமை 
யாதன என்னுடைய வார்ச்தைகள் என்க. *எனவ” கேட்டற்கு விருப்ப மூட்டுவது *நினவ” 

என்று கூறுதலாசலின் அது முதற்கட் கூறப்பட்டது. | 

தன் உறு பெண்டிர் மக்கள் தாயர் இன்னவர்க்கு ஏற்ற ஈ௫லான் - தனக்குச் சுற்றமாகப் 
பொருந்திய மனைவி, மக்கள், காயர் முதலிய இவர் போன்றுர்க்கு வேண்டிய தகுதியானவற்றைகி 
கொடுத்துப் பாதுகாவாதவனும்? | 

அத முதலியவற்றைச் செய்சற்கும், மசபு வளர்கற்குங் காரணமாகிய அன்பு பூணற்குறிய 
வர் பெண்டிராதலின் முதற்கட் “பெண்டிர்?” எனவும், அவ்வாறு ஒருவசோடொருவர் அன்பு 
பூண்டு ஈடாத்திவரும் இல்லறத்திற்கு ஈன்கலம் நன்மக்கட்பேறு? ஆதலின் அடுக்க “மக்கள்?” 
எனவும், இவ்வெல்லாப்பேறும் எய் அதற்குக் காசணமாக இருப்பவர் தாயராகலின் அவர்கட்குப் 
பின்னர்த் “தாயர்?” எனவும் மாலை படுத்தப்பட்டன. தம்முடைய மனடூந்சொத்த பெண்டிர் 
தம்மாலேயே எல்லா நலன்களையும் எய். அதல் கூமொகலின் “(தன்னுறு பெண்டிர்?” என்றும், 
செவிலி முதலியோரை நோக்கத் **தாயர்?? என்றும் கூறிஞர். தாயாற் காட்டப்பட்டவனையே 
தர்சையாகக் கோடல் வேண்டி இருத்தலின் தந்சையைத் தொகுச்துச் கூறினர். பெண்டிர் 
தன்னாலேயே பிநர்க்குரிமை யாதலின் :*தன்னுறு?? என்றாருமாம். அறியாச் கஇராரையும், 
பெண்பாலாரையும் போற்றாத் தன்மையன் தந்த முூதகலானவமையும், எனையோரையும் போற் . 
ரான் என்பது தானே அமையும் என்றலும் கேர், தமரைம் புறச்கணித்தலை ஒக்கும் தாய்ம் 
பாஷையைப் புறக்கணித்தல் என்க. ... 
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தனாது நாடு பொருள் முற்றும் ஈவை பெற அறித்தோன் - தன்னடைய பொருளும், 

தன்னை நாடிவக்த பொருளும் ஆசிய எல்லாவற்றையும் குற்றம்பெற காசமாக்கினோனும்) 

ஈவைபெத அழிச்சலாவது சூது, கள், பரத்தை என்ற மொடக்கத்தனவற்றிற்கும், பாபி 

கட்கும் கொச்துக்கெடுச்தல். 

“முசனெதி ரொன்றும் பிரியின்மற் ஜொன்று மொழிபவர் விழைவுறு தூத-ரகறரு 

கேள்வி யிலர்மருத் துவர்க எரும்பொருள் கவருகர் தூர்த்தர்-புகலருந் தீமை புரிபவர் மல்லா 

செருக்கினர் புன்றொழிற் நியோ-ரிகழ்தரு மினையோ மொன்பது பெயர்க்கு மீந்திடல் பழு 

தென விசைப்பார்?? எனக் கா௫காண்டத்திலும் ஈவையடையார் இவரெனக் காட்டியிருத்தல் 

காண்க, 

தனாது பொருள்-தான் தேடிய பொருள்; காடுபொருள்-பிதிராச்சித முதலிய, தன்னை 

காடிச்கொண்டு வருதலின் அ ஃதப்பெயர்ததாயிற்று. 

ஒருவன் கண்டு - (ஆதிய அவ்விழிந்தோன்) செல்வம்பெற்ற ஒருவனைக் கண்டு) 

நினா து பொருள் எ(ல்)லாம் இனிது வகை செய்குவல் நின்னுடைய பொருள்கள் எல் 

லாவற்றையும் (சிதைவுறாமன் மேம்படுத்தற்குரிய) நல்வழிகளைச் செய்வேன்) 

என் காத்தி எனின் - என்னைக் காப்பாற்றுவாயாக என்ந கூறினால்) 

இச்ை-முன்னிலை அசைச்சொல். 

அன்னோன் இயைக்கும் கொல்லோ- அங்ஙனம் கூறப்பட்டவனாகய செல்வன் (தன் 

-இபாருளை நல்லவகைப்படுத்தும் உத்தியோகத்தில் அவனை) அமரும்படி. செய்வானோ? செய் 

யான எனறபடி; ் 

அஃது ஏய்ப்ப- அவ்வாறே மான) 

நின் உறு கல்வியை கேடிலை- (உனக்கும் உன்னாட்டவர்க்கும் பயன் தரற்பால,சாய) 

உனது தமிழ்க்கல்வியை ஒரு சிறிதும் ஆசாய்கிலையாய) 

என் உற்று உசைத்தனை என் நிினோன் - எக்காணங்கொண்டு (இவவாறு பலப்பல) 

கூறினாய் என்று சொன்னான். 

(40) வண்டமிழ் வாணர்ப் பிழைத்தோ ரிடருறி 

னண்டரைத் தூற்ற லமையா தென்றல். 

[0 னன்வெப் பாச மதிமயக் கேற 

வைகலும் பற்பல வண்மையொரடு சூழந்து 

கைவந்த வெல்லாங கடலுலகு கொளும் 

வண்ணஞ் சான்ற வள நால் யாத்த 

த. பாவலர் நரவலர் பல்லாறு! போக்கி 

யார்வமொடு பொருளுடை யொருவற குறுகி 

-யெம்முது கடனே யின்றமி மாய்ந்து 

செம்பொருள் கண்டு கே௭ரஈலன் புரித 

னும்மு.று கடனே மிடிநுங காம 

10 லெம்ஞமுாறு கூலனை யினிதுபுறக் கருதகலென் 

ும்பார்நாட் டமுதிற் செலிழுத லொழுக்கினு 

மன்னா முூதற்றம் பொய்க்குறை யறைஇ 



100 உலஇூயல் விளக்கச். 

யின்னா வாக்க லினிதறி பலவ 

சன்னார். தம்மை யன்பொருி விளீஇ 

1௦ நின்னதாஉம் பிறாதூ௨ மெனக்கொடு நீயே 

கெல்பெறு வினைமுக ஸிகழ்த்துகர்க் குகவுஇி 
சொல்பெறு விளைபுரி தொல்லோர்க் களகுஇ 

யெனப்பல விடிப்பினு மீயர ரிவரே 

யெண்ணிலர் பற்பல விகழுக சென்னே 

20 கதே மழையே காலே பென்பன 

காய்தல் பொழிதல். வ்சுச லென்றிவை 

நடுவாரீஇ யாற்றிய தானே 

யிபொரு ளெல்லாம் பாழ்பட் டெனவே. 

(௫-ள்.) மனன் வப்பு ஆ7- மனந் செவப்பு ததன்மை நிறையவும்? 

ம.தி மயக்கு ஏற-- அறிவிலே சலச்கம் உண்டாகவும்? 

(வைகலும் பற்பல வண்மையொடு சூழ்ர்து] வைகலும் வண்மையொடு பல் பல சூழ்க்து- 
காடோறும் மாறுபடாச வளப்பத்தோடு பலப்பல விடயங்களை ஆராய்ந்து? 

*'சொல்பலநூ-லாய்ந்து 9வ௫தஅ பாவாணர் கெஞ்சம்”? என்றார் பிறரும். மனஞ்சிவச் 
கவும் மதிமயச்குறவம் சமது அராய்ச்சயானே பெற்றனமேனும் அவைகாசரணமாகச் தாமேற் 
சொண்ட விடயங்களை விட்டொழியாரரஇத் இண்மையொடு ஆராய்ந்தார் ஏன்பதுபோதர (வைக 
ஓம் பற்பல வ.ண்மையொடு சூழ்ந்து”? எண்ணூர். 

சைவாச எல்லாம் -ஈன்குபொருக்திய விடயங்கள் எல்லாவ்றையும்? 

கடல் உலகு. கொள்ளும் வண்ணம் சான் ற- கடலாற்சூழப்பட்ட உலகத்தார் கைச்கொள் 
நம்படியான முறைமைகள் நிறைந்த? 

வளம்நூல் யாத்த பரவலர் நாவலர் - (பாட்டானும் உரையானும்) வளப்பம்வாய்ந்த நூலைச் 
செய். பாவலரும் நாவலரும் 

கடலுலகம். என் றமையானே உயர்க்தசோரைமட்டும். உணர்ச்சாமல் உலகத்தார் அனைவரை 
யும் உணர்த்தியதாயிற்று. பெரும்பாலும் செல்வம் உயர்ந்தோசல்லாரிடத்.து இருத்தலின் அவளை 
யம் வியக்கவைச்தல் இவர்க்கு: ஒருதலையாயிற்று, கற்றாளையே இன்பஞ்செய்யும நூல்களையும் 
போலாது, ஏனையோர்களையே இன்பஞ்செய்யும் நூல்களையும் போலாது அவ்விருபாலாரையும் 
இன்பஞ்செய்யும் நூல் எண்பது போதா *(வளநூல்?? எனச்றெப்பிச்சப்பட்டது, வள .ூல் என்ற 
மையானே அழகு, உத்தி, கொள்கை முசலியன கிரம்பப்பெற்ற நூல் என்று கூறலும் ஒன்று... 

இதுகாறும் நால்செய்யும் அருமையும் நூல் செய்வோர்க்குள்ள சிரமமும் கூதப்பட்டன. 
“ அடிக்குமின்சொழ் சுவைக்குமுன்ஜேதர் விதிக்குமொரு குறைவுவரா சமைச்தோர் பாட்டைத்- 
தொடுக்குமுனச் தாய்கொடுத்ச சேனையெல்லாம். வாங்குதையா?? என்ொரு, பெரியார் கூறிய: 
தனிப் பாசரச்சானும் இவ்வுண்மை அறியப்படும். 

பல் ஆறது போக்க -பலவழிகளையும் போசச்செய்) 

ஆதியந்தம். பெற்ற பலவழி என்பது போதரப் “*பல்லாறு?? என்றார். அவர்சம் ஈடை 
வரு,ச்தம் முகலியன புலப்படுத்தற்குப் *போக்இ?? என்றார். பலவழிகளையங் கடக்சனமே 
யன்றிச் சமக்குரியனவாய பலவருத்தங்களையும் போக்கினார் இல்லை. என்பதூஉம் ஒன்று, தம் 
மொடு துணையாயின அப்பல்லாறுகளே என்றும், ப்பர் போகச்செய்து தமியசாயினார் 
என்றுங் கூறுப, 
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ஆர்வமொடு பொருள் உடை. ஒருவன் குறுக- விருப்பத்தோடு பொருள்படைத்த ஒரு 
வனை அடைந்து) 

7 9 “ஒருவன்?! என்பதற்கும் “*ஆர்வம்?? என்பதற்கும் இடையிலே பொருள்!” என்னும் 
இதனை வைசத்சமையானே இப்புலவர்கள் அவனத பொருளையே விரும்பினார்களன்றி அவனு 
குணாதிசயங்களை விரும்பினார் அல்லர் என்றுணர்த்தினாசாயிற்று. இனி ஆர்வமொடு என்னு 
ம.சனைப் பொருளுடை ஒருவன் ஆர்வமொடு குறுகி என்னாஅ புலவர்க்கும் செல்வர்க்கும் தனித் 

தீனி இயையுமாநு ஈண்டுப் பொருள்கோள் செய்யப்பட்டிருதக்தல் .எச்காரணம்பற்றியெனில் 
பொருண்மேல் ஆர்வம் அவ்விருபாலார்க்கும் இருச்சலின் ௮ங்கனம் சவர்படு பொருள்படக் 

கூறப்பட்டது என்க. 

[எம்மூறு கடனே யின நமி மாய்க்த- செம்பொருள் கண்டு தேஎாலன் புரிதல்] இன் 

தமிழ் ஆய்ந்து செம் பொருள் கண்டு தேஎம் நலன் புரிசல் எம் உறு கடன் - இனிய தமிழை 

ஆசாய்ந்து ஆராய்க்தவற்றிலே செவ்விய பொருள்களைக் தேர்ர்தெடுத்து அச்தேர்க்தெடுத்தவத் 

ரானே தேசத்தை கன்மை பெறும்படி செய்தலே எமக்குற்த கடமையாகும்) 

அறம், பொருள், இன்பம், வீடென்பனவற்றை ஆக்கி இருமையும் கோடற்குத் துணை 

யாக நிற்பது நல்லறிவும், அர்ஈல்லறிவிற்குத் துணையாக நிற்பது கல்வியுமாகலின் **இன்றமி 
. ழாய்க்து செம்பொருள் கண்டு தேஎகலன் புரிதல்”? என்றார். சேசகன்மைக்கு ஆசாரம் கல்வி 

தி என்பது போதரச் தேஎம்? என்றளபெடுத்தத, 

[நம்முறு கடனே மிடிநுங் காம-லெம்முறு குலனை யினிதபுறக் தருதலென்௫] எம் 
உறு குலனை மிடி நுங்காமல் இனி புறந்தருதல் நம் உறு கடன் என்று- (கல்வித் துதையில் 

எமது வாணாளைப் போக்கிவருதலின் குடும்பக் காப்பிற்குரிய பொருளின் றி இருக்கன்றேம் 

அ௮.தகைய) எமக்குற்ற குலத்தனை வறுமை அழித்துவிடாமல் இணிதாகப் காப்பாற்றிவருதல் 

நுமக்குற்ற கடமையாகும் என்று கூறி) 

உள்ளன்புவைத்துப் புரத்தல் வேண்டுமென்பார் இனி புறந்தருதல்? என்சூர். 

உம்பர் காட்டு அமுதில் செவி முதல் ஒழுக்கினும்-தெய்வ உலகத்தார் நுகர்தற்குரிய 

அழமுதைப்போலப் பயன் றரும் .இன்சுவையார்ர்த சொற்களை அவர்தம் செவியகத்து மெல் 

லெனச் சொன்னாலும்; 

:அழமு.து?? என்றதற் கேற்ப **ஓழுக்கினும்?? என்றார். பாவலர் காவலர் எடுத் அக் கூறி 

னும் ௮வர் வெறுச்துவெறுத்து ஒதுக்கி வருவர் என்பது தோன்ற *(உம்பர்காட் டமுகிற் செவி 

. மூதலொழுக்கினும்”? என்ருர். 

(ஜு அன்னார்முதல் சம் பொய் குறை அஹைஇ- அப்புலவரிடத்திலே தமக்கு (ஒருவகைக் 

துன்பமும் இல்லாதிருக்தும் உள்ளதுபோலப்) பொய்க்குறைகளை ச் சொல்லி) 

பொய்க்குறையாவன- விளைவு குன்றியது, கடன் விஞ்சிவிட்டது, கள்வர் கவர்ந்த 

... இனர், பொய்வழக்கு நேர்ந்தது என்றல் போல்வன. சிறு பொருளை வேட்டு வந்திருக்காம் பூல 

வரிடத்தில் ௮வற்ரையெல்லாங் கூறுதலின் ௮க்கூற்றுப்  பொய்க்குறையாயது ஏஎன்௧, 

இன்னா ஆச்சல் இனிது அறி புலவர்-- தமக்குத் துன்பஞ்செய்தலை எளிதாக அறிந்து 

. கொண்ட அப்புலவர்) 

இனி என்றது இனிமையை உணர்ச்தாமல் அறிதற்கு விசேடமாி நிற்றலின் எளிதில் 

என்று பொருளுளைச்கப்பட்டது. நாவலரையும் பாவலரையும் புலவர் என்றமை சாலுமோ 

வெனில் £ இருவர்க்கும் அறிவுநுட்பம் உண்மையிற் சாலும் என்க. பாட்டினானும் உரைஈடை 

. யினானும் இயற்றப்பட்ட நூலைப் புலம் என்று கூறும் வழகீகை நோக்கி ௮றி௧, உலகத்தார் 

இங்கனம் புலவரைக் சாவாதிருத்தலும் கூடுங்கொல்லோவெனிற் கரியமநெடுவேட்வெனைப் 

"பெருந்தலைச் சாத்சனாரும், அதியமான் நெடுமானஞ்சியை ஒளவையாரும் பாடிய பாட்டுக்சளா 

த. அன்னபிறவாத்ரானும் இவ்வுண்மை ஈனகு புலப்படும், 



192 உல$யல் விளக்கம். 

அன்னோர் சம்மை அன பொடு விளீ இ- அவவாறு மறுத்துக் கூறியவரை (அவர்மேல் 

வெறுப்புக்கொள்ளாமல்) அன்புடன் அழைத்து) 

பொய்ச்குறை கூறியும் அவரை வெறுக்காதிருந்தமையான் “அன்னோர் சம்மை மன். 

பொடு விளீஇூ? : என்று கூறினார். வெறுக்காமல் வாளா அன்பு பூண்டாரா௫ூச் செல்லாது 

அவர்க்கு ஈன்மைபுரிதற்கும் அணிந்தார் என்னும் அருமைதோன்ற *:விளீஇ? என்றளபெடுத் 

த. 
நீயே-நீதானே; . 

நின்ன தூஉம் பிறா தூஉம் என கொடு - (உடலைக் காப்பாற்று தற்குரிய ரென்முதலாய 

பொருள்களைச் சேகரித்து வைத்து உதவிவருகின் ற தொழிற்றுறையை) நினக்குச் சொந்தமாக 

வும் (உடலோடுறவு பூண்ட உயிரினையும் அறிவினையும் காப்பாற்றிவளர்த்தற்குிய தொழிற் 

றுறையைப்) பிறருடையகதாகவும் (மனசின்சண்ணே அறியாமை கந்தாக) அமைத்துக் கொண்டு; 

[கெல்பெறு வினைமுத னிகழ்த் அகர்க கு.கவுதி] கெல் முதல் பெறு வினை நிகழ்த் துகர்க்கு 

உதவுதி- ரென்முதலாயவற்றைப் பெறச்செய்கின் ற பணியாளர்கட்கு (வேண்டியவற்றைக்) 

கொடுத்துச் காத் துவருஇன் ராய்) 

சொல் பெறு வினை புரி சொல்லோர் சள கு.தி- நூல்களைப் பெறும்படி செய்துவரு 

இன்ற தொழிலையுடைய சான்றோரை (அப்பணியாளர்க்கு உதவிவருதல்போல உதவிசெய்து 

காவாமல்) நீகனாகின்ராய்) 

ரென்முசலாயவற்றைத் தரும்பணியாளரைத் சமராகவும், சொல்லேருழவரைப் பிறராசு 

வும் அறியாமையாழ் சரு.தி நெல்லுழவோர்க்கு வேண்டியவற்றை வேண்டியவாதே உதவீயும்? 

சொல்லுழவோர்க்கு, அங்ஙனம். ஆங்ராமலமையும் வியப்புத் சோன்ற நின்னதும், பிறாதும் 

என்னும் சொற்கள் அளபெடுத்தன. “நுமழுறு குலன் அன்னார?? என்றமைக்கு ஒவ்வாது 

நீயே களைகுதி?? எனக் கூறியது அவரது இழிந்த குணநிலையைக் கொடைமறுத்த. பின்னரே. 

சண்டுகொண்டமையான் என்க. “கொடுப்போ ரேத்திக் கொடாழர்ப் பழித்தலும்?”? என்ப . 

தோத்து, “எனைத் துணைய ராயினு மென்னாக் இனை த் அணையும் தேரான் பிறனில் புகல்?? என் ஜ் 

பது குறள்; “என்னி ரறியாதீர் போல விவைகூறி-.னின்னீர வல்ல மெடுந்தகாய்?? என்பது கலி. 

இம்மயச்கங்களையும் ஊன்றி நோக்கிச் தெளிக. தற்காலப் புலவருட் பெரும்பான் மையோர் 

ஒருமைப் பன்மை மயக்கங்களை வேண்டியவிடத்து உபயோகிக்கும். வழகச்காறிலராய்ச் சுவை 

கெடுத்தொழிப்பர், இந்நூலுள் வரும் அளபெடைகளின் இன் நியமையாமையையும் ஆண் ட் 

டாண்டு நோச்இயெறிக, இகச்காட் புலவர்களுட் சிலர் அளபெடைகளை வெறுத்தொதுக்குவர். 

மற்நுஞ் லர் அவற்றை இடன றிந்து உபயோகிக்கும் முறைதெரியாமல் அபாவனை செய்து | 

கெடுப்பர்.. 
(3 

ஈயாதார் இழிவுடையர் என்பதை “ஈயென விரத்த லிழிந்தன் றசனெதி-ரீயே னென்ற 

லதனினு மிழிர்தன்ற-கொள்கெனக் கொடுத்த ஓயர்ந்தன் றதனெ திர் -கொள்ளே னென்ற. 

லதனிஞயயர்ந் சன்று-செண்ணீர்ப் பரப்பி னிமிம்திரைப் பெருங்கட-லுண்ணா சாகுப நீர்வேட் 

டோசே-யாவு மாவஞ் சென்றுணக் சலங்கிச்-சேறொடு பட்ட இிறுமைத் தாயினு-முண்ணீர் ந 

மருங்கு ன தர்பல வாகும்-புள்ளும் பொழுதும் பழித்த லல்லதை-யுள்ளிச் சென்றோர் பழியல 

ரதனாற்-புலவேன் வாழிய சோரி விசும்பித்-சருவி வானம் போல-வரையாது சுரக்கும் வள்ளி... ! 

யோய் நின்னே”? என்னும் புறகானூற்றுச் செய்யுளானும் பிறவாற்றானுர் தெளிக. ் 

தனனாட்டின் வளர்ச்டிக்குக் காரணம் சல்வியே எனவும், கற்றாரைக் காப்பது தம்மையுக் (3 

தமரையுங் காப்ப துவேயாகும் எனவும், கூலம் முதலியன பெறுதற்கு அவ்வினையாளர்க்கு ஒரு 

பகுதி கொடுச்சல் போலச் சொல்லேருழவர்க்காம் ஒருபகுதி கொடுத்தன் முறையாகும் எனவும், | 

(ெல்லே ருழவர்ககுச் கொடாதார்க்கு ரென் முதலாயின இல்லையாகும் அவ்வாஜேபோலச் சொல் நீ 

லேருழவர்க்கு உதவாதார்க்கு அறிவு, உலசவழக்கு இன்பம். முதலாயின இல்லையாகும் எனவும், 

அறிவு முதலாயின இல்லாவழி அற முசலாயினவும் இல்லையாய்விடும் எனவும், இவ்வெல்லாம் | 

இல்லாவிடின் சென் முதலாயினவும். சவராசிகளும் இல்லையாய்விடும் ஏனவும் கருதிலராதலின் ! 

டாட 



பொருணெ றியியல். 19% 

அப்புலவர்பெரு மக்களை இம்முழுமக்கள் வெறுத்து வருத்தினர் என்ச, இணிப்புலவரை இகழ்ச் 

தாரும் அவர்காடும் கேடுறும் என்றதத்கு :இரூபாற் பெயரிய வுருகெழு மூதூர்?” என்றற் 

றொடக்கத்துச் செய்யுட்களே சான்று பகரும். வேடனை நீராக விழித்துச்சென்ற தமையக்தஇ 

பானவள் அடைந்திருந்து புலம்பிய சுரத்தின் கொடுமையை, வருணிக்கப் புக்க புகழேந்தியார் 

“வண்டமிழ்வா ணர்ப்பிழைத்த வான்குடிபோற் றித்தழன் மி-மண்டு கொடுஞ்சு ரத்தோர் மாடி. 

ருந்து?” என்றார். 

என பல இடிப்பினும் ஈயார் இவரெ- என்று பலவாறு நெருக்கிக் கூறினாலும் அப்புலவர் 

தமக்குக் கொடுக்காத இத்சகையவரே) 

கதிரே மழையே காலே என்பன -ஞாயிழே மேகமே காற்றே என்பனவாகிய இவை 

தாம்) 

காய்தல் பொழிதல் வீசுதல் என்று இவை கடுவு ஒரீஇ ஆற்றியகானே - ௧இர் காய்தலும், 

மேகம் பொழிதலும் காற்று வீசுதலும் என்று கூறப்படுவனவாகிய இவற்றைச் சீராகப் புரியா 

மற் குறைத்தும். மிகுதினம் பூரிர் த வர்கமையானே; 

படு பொருள் எல்லாம் பாழ்பட்ட எனவே தமக்கு உண்டாகக்கூடிய நென்முசலாய 

பொருள்கள் பாழாப் பொய்விட்டனவே என் நு$ 

அரம் தொக்கிறாக்்௪.த. 

என்னே -யாதுகாசணம்பற்றி) 
் 

எண்ணிலர் பல் பல: இகழுகர்- (தாம் புலவர்மு.தலாயவாகிகு அளிப்பது வீண் என்று 

கொண்ட சொள்கைச் கேற்பக் ௪இர் முகலியனவும் தமககுசவாதொழிதல் தகு.தி.என்று) எண்ணா 

தவராய்ப் பலப்பலவாக இகழ்ந்து கூறுகன்றனா) 
| 

| புலவரைப் போற்றும் நடுவுநிலை அறியாத இவர் கஇர் முதலாயின தமக்கு நடுவுநிலைமை 

நீங்கக் குற்றம் புரிந்கனவேயென்று கூறுங் கொடுங்கூற்றைப் புலப்படுத்.த £“ஓரீஇ?? என்றள 

பெடுத்த.து. கதிர்முதலாயினவற்றைத் தமக்கு ஒவ்வுமாறு தத்தம் வினைகளைச் செய்தல் வேண்டு 

மென்று கட்டளையிடுதற்கு இப்புல்லர்க்கு உள தாய காரணந்தான் என்னை? நாட்டுக்குக் குற்றக் 

தரும் பிறவற்றின் செய்கைகளெல்லாம்: அறத்தொடு. மாறுபட்டனவாயும கதிர்முதலியவற்றின் 

செய்கைகள் அங்குனம். மாறுபடாமலும் இருத்தல் கருதப்: பிறவற்றை நீக்கிக் கதிர்மு தலாபின 

வற்றை எடுத்துக்கொண்டார். அறத்தொடு மாறுபடாத செய்கையானே அப்புலவர் பெறுவது 

பயன றறனவாக இருக்கும்பொழுது பிறவந்றைக குறித்துப் பேசுசலும் வேண்டாம், தாமே 

௮மையும். என்றபடி. | 

(41) தமிழமுதை தராதெனப் பிநமொழி பயிலுத 

ரமிழ்தன சோற்றை யயிற௱வ றென்றல். 

இ?்றைஞான் றம்மா வினி இயல் வாழ்க்கை 

நற்றமிழ்க் கற்பா னண்ணா, காதலின் 

வேற்றுமொழிப் பயிற்சி வேட்டன மென்குஈர் 
் ட் அப ட ௮ ன ற் ச ர் 

நெய்க்தோ சொத்த நென்முதற கூலரு£ம் ளு 

பிறர்தமைப பிரிக்க பிறவும் தம்மிடைக் 

கூ று நோக்கங் கூர்த்து குறிக்கொளா 

தூண்டுந் துயத்து முவ ் துது 

கண்டுபில் வேட்டுங் கடமையிழந் கோ. 
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(இ-ன்.) இற்றை ஞான்று (அம்மா) - இக்காலத்திலே; 

இனிது இயல் வாழ்ச்கை- இனிசாக ஈடைபெறத்தச்க வாழ்க்கை); 

நல் தமிழ் கற்பால் ஈண்ணாது- இருமைக்கும் நலம்புரிகின்ற தமிழ்ச்கல்வியின் உதவி 

யினான் வாய்க்கமாட்டாத) 

தமிழரசர் இன்மையானும், தமிம் கற்றாரை ஈன்குமதித்து உதவிப் புரக்கும் கொடை 

யாளர் இன்மையானும், யாழும் தமிழ்கற்று என்செய்வத என்றபடி. 

ஆதலின் -௮3 காசணச்சானே; 

வேறு மொழி பயிற்சி வேட்டனம் என்குரர்- (இல்வாழ்க்கை நடத்தற்தெெச்ச ஆற்றல் 1 

சான்ற வருவாயைச் தரவல்ல) பிறபாடையை யாம் விரும்பிச்கற்றோம் என்று வீமண கூறுகின் 

றவர்கள்) 

இவர் பொருள்பெருவ நிஞர். ஆடம்பரங்கருதியும் பிறவேண்டியும் பிறமொழியைக் 

கற்பாருமுளர். சஞ்சுயமொழியைக கல்லா பிரமொழி பயிலும் வழக்கு மேனாட்டின்௧ண். 

இல்ை. 
நம். தமிழ்நாட்டு-ஈம௫ தமிழ்காட்டிற்கு உரிமைபூண்ட) 

கல் புலத்து உழவோர்- (வன்பால் எல்லாவற்றையும் மென்பாலாகத் இருச்ி) நல்ல 

வயல்களாக்கி ௮வற்றினிடத்.து உழுதொழிலைச் செய் துவருகின் ற வேளாண்மக்கள் தம்) | 

கெய்த்தோர் ஒத்த நெல் மூதல் கூலமும் - இரத்தத்தை யொச்த நெல்லை மூதலாகவுடைய் 

தானியங்களும்; ப 

கூலம் பண்டமுமாம். “(பரதர் கந்த பல்வேறு கூலம்”? என்னும் செய்யுளை கோக்குக, 

ஈண்டு அடைமொழி விசேடத்தாற் ரூணியங்களை உணர்த்திற்று, இறப்புப் பற்றி நெல்லை 

எடுத்துக்கூறிப் பிறவற்றையும் சழுவிஞார். 

நெல்லுழுயிரன்று?? என்பர் புறத்தும். கூல.த்தின் வசை பெயர் முதலியவற்றை 21ம் 

செய்யுஸரையிற் காண்க, உழவர்சம் உழைப்பு மிகுதியும் வருதக்தமுந் தோன்ற *நற்புலத் தூழ 

வோர்-கெய்த்தோ ரொக்க நென்முகுற் கூலமும்?” என்றார். இசனான். அவர் மேடு மு;தவிய 

நிலங்களை நற்புலமாக்கிய செயலையும் வெளிப்படுத்தினாராயிற்று. 

பிறர் த(ம்)மை பிரிச்சு பிறவும் - (ஈம் தமிழ்காட்டிற் குரிமையாளர்களாகிய உழவோ 

ரொழிக்த) ஏனைச் தொழிலாளர் தம்மைவிட்டு நீங்கிவந்த ஏனைப்பொருள்களும்) 

பண்டி, பேழை முதலியனவும், வாள், வேன் முதலியனவும், விக்கிரகம், இல்லம், : 

ததிரம் முதலியனவும் இன்னபிறவும் அப்பிறர் தம்மைப் பிரிர்துவருவன என்க. இவை 

யாவற்றினும் நென்முசற் கூலம் றச்சலின் முன்னர்க் கூறப்பட்டது. வயிற்றுப் பிழைப்பின் 

நிமிச்சமே தத்தம் பொருள்களைப் பிறர்க்குக் கொடுத்தலின் “பிறர் சமைப் பிரிஈ்த?? என்றார். 

பிறகாட்டிலிருர் து பலபண்டங்களை வசவழைத்துச் கொள்வதானும், சுருங்கச் சொல்லல் சிறப் 

பாதலானும் **நர்தமிழ் நாட்டு?? என்னுமிதனை ஈரிடத்தும் கூறிற்றிலர். 

தம் இடை குறுகிய நோக்கம் - தங்களிட ததைச் சார்பாக அடைஈத எண்ணச்தை; 

ந்த் 

ஈசர் துளை 

் 

த] 

1 ॥ 

குறுகிய அடைந்த; **புணரிய ஸிலையிடைக் குறுகலு முரிச்தே??, ““இயிரு மூன்றே யுகரங் 
குறுடென்??, “யகரம் வருவழி யிக£ங் குறுகும்? என்புழியும், **கொங்கலர பூம்பொழிற் குது. 

இனர் சென்றுழி??, “கோவலன் நன்னைக் குற ஞூக??, “கோயின் மன்னனைச் குறுனென் . 

சென்றுழி??, *குறுவ்காற் றண்ணெனும்??, “அறுங் குறுகா மறிவடையார்?? என்புழியும் இப் | 

பொருடருதல் காண்க, 

கூர்த்அும் குறிக்கொளாது- அஆசாய்ச்சேனும் கணித்தறியாத) 

ஒருபொருளை யாம் பெறுங்காலச்து அப்பொருளைச் செய்தற்கு எத்த கம் முயண். 

றிருத்தல் வேண்டும், எவ்வாறு செய்சனர், எப்பொருட்டு ௮தனை நமக்கு தந்தனர் என்றன்ன 
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பலவற்றையும் இந்தித்தல் வேண்டுமென்ச, இச்சந்திப்பின் அருமை நோக்கிக் :*கூர்ததுங் 

குறிக்கொளாது”! என்னார், 

உண்டும் - (அப்பொருள்களுள் உண்ணத்தச்கனவற்றை) உண்டும்) 

அய்ச்தும்...(நூகரற்பாலனவற்றை) நுகர்ச் தும்) 

உவக்தும் - (இவ்வுண்டியானும் அயப்பானும்) மனமகிழ்ச்சி அடைநதும்) 

கண் அயில் வேட்டும்- (ஒருவாத்ரானும் குறைவின்மையானே ) கண்ணுறஙகுவதற்கு 

விரும்பியும்) 

தமக்கு நித்திரைசெய்ய விருப்புண்டாயிருக்தும் கண்களின் இதழ்கள் குவியப்பெத்றில 

என்பார் :*கண்டுயில் வேட்டும்?? என்று கூறினார். 

சடமை இழந்தோர் - (பிதர்முயத்சியான் வரப்பெற்றனவற்றையெல்லாம் கூசாமலுண 

டும், துய்த் தும், உவர்தும், அ.பின்றும் வருஇன் றமைக்கேத்பக் கைமாறு செய்தல் வேண்டிய) 

கடப்பாட்டை.. இழந்தவசாவர்) 

... தமிழ்நாட்டு உணவினையுண்டும், பிறவற்றையனுபவித்தும் ஈற்றமிழ்க் கற்பால் வாழ்க்கை 

ஈடத்தற் கயலாசென்றல் அறியாமைப் பாலதென்றும், அங்ஙனம் சொல்வோர் தமிழ்மொழி 

லேயே உலசவிடயத்தையெல்லாம் ஈடத்தற்கேற்ற ஆற்றலும் பிறவும் இல்லாதவசென்றும் 

கூறியவாருயிற்று, ப *ரப்பும் பதம் 

இச்செய்யுட் சாசத்தை அமைத்து இக்.நூலாிரியர் இயதிறிய மற்றொரு தனிப்பாசுசம் 

பின்வருமாறு காண்ச, ம 2 புந்த்துப் கடத்த 

“தெய்வச் தமிழ்க்கல்வி சேர்ச்சியிக்சக் காலத்திற் 

குய்வைச் தசாதென் றுரப்பவோ--மெய்வைத்ச 

சீரியர் காட்டுணவைச் செவ்வனே யுண்டுவருங 

. காரியத்தைச் கண்டறிக்தக் கால்.” 

(42) கல்லா மாத்த ரல்லற் நெங்கல். 

ர ய்மொழி வெறுத்துப் பிறமொழி தழுவுக் 

சவர்மற் நம்மா வயலவர் மனத்த | 

மறைவுழிச் கரந்தஇகம் மாண்பில் செயல 

முன்னறி லெசாய்ப் பின்னாழு தீதிந்தன 

5 ருன்னிய வுடன்பெற் அயர்ந்த னோ2ச 

யாதலி னன்ற யங்கன மர்ற்றின 

மிஃதிற் மூகமற் றிவருட் இலசே 

மசபுவரு தெய்வ மாய்த்துப் புல்லிய 

புறக்கோட் கர்ளர்ய்ப் புகுந்தழி குராசிலர் 

159 மீக்குயர்த்து வினையே மயிருடை மேற்றென் 

முகத்தன தலையின மழிக்குகா நீட்டு 

சறுவைமுத் ஓுடையோரீ இ யங்கிகொள் குகரிவர் 

மூக்குழுத லுறுப்பெலா மு.சண்டுகளை இல்லா 

வாக்கம் புரிதிற னதுநன்று மன்ற 

$5 இனியே . பல 
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மேனழாட் டுரைபயில் சிறுதொழில் வெளிற்றுப், 

புலயனைப் பாராண் மன்றுபுகுக் துரர்கொல் 

கலைவில் கருத்து மாற்றறுங் கவின்பெர 
(9) த றிலு ழு 

றண்மைதெளி கலரா யூலைவுற 

20 ஜெொண்மையிழக் தொழிகுந ருலகைத்துப், புல. 

(இ-ன்.) தாய் மொழி வெறுக்௪- தம்முடைய சுயபாஷையைப் பயிலாது லெறு த் த? 

தாய் மொழி ஈண்டுத் தமிழ்மொழியைக் குறிச்கிச்ற௮., அன் புடைமைதேோன் றத் **தாய் 

மொழி?? என்றார். தமிழ் கற்றார்க்கு உத்தியோகம் முதலியன எய்தப்பெறாத காரணம்பற்றி 

அ.க்கல்விமேலும் வெறுப்புண்டாகின்ற ௪. பிறரும் அடகெவொய் பலதொழிலு மிருக்கக்கல்வ! 

யதிகமென்றே கற்றுவிட்டோ மறிவில்லாமல்?? என்றும், “கேள்வி நொந்து? என்றும் கூறு 

மாற்றால் இவவுண்மைசஈன்கு புலப்படும், சாய்மொழியை வெருத்சலும் பிறமொழியைக் கற்றலும் 

அறியாமைப்பாலன என்பது முன்னசே விளக்கப்பட்ட ௮.. 

பிற மொழி தழுவுகர்- வேற்றுமொழியையே விரும்பிக்கற்பவர்கள்;: 

புறமொழி யென்னில் தமிழ்மொழியைச் சூழீர்ச மொழிகளைக் குறிக்கும் ஆதலிண் 

மேனணாட்டுமொழி எனபது போதரப் **“பிநமொழி?? எனறார். தாய்மொழி வெறுத்து? என்ற 

மையால் 'பிறமொழியையேவிரும்பி' எனப்பொருளுரைக்கப்பட்ட௮. “பிறமொழி?” என்பதும் 

ஈண்டு அசனெர்க்குரியதாகய ஆங்கிலமொழியைப் பெரும்பான்மை குறிக்கும்... அப்பாஷைக் 

ருரியாரைப்போலப் பேசு தற்கும், கவிதைகளைச் செய்தற்கும். அமையப்பெளூர் என்பார் '*தழுவுகா? 

எண்ணார். இவர்சாமே அப்பாஷையைச் தழுவிக்கொள்ளுகின் தன சன்றி ௮ப்பாஷை இவர்தம்மைதி. 

கழுவிக்கொள்வதில்லையென்ச. தழுவிக்கோடல் ஈண்டுக் கற்றச்கசோடல் ஆதலின் அங்ஙனம், 

பொருளுசைச்கப்பட்ட௫. *வெஃகியபுகழ்?? என்றதந்கு ஆசிரியர் ஈச்டினார்க்கினியர் உளை 

விசேடமுசைத்தாங்கு ஈண்டுச் **தழுவுரர்?? என் றதற்குப் ஏற்ப விசேடம். உரைக்கப்பட்டது. 

மற்று அம்மா-அசைகிலைகள். 

அயலவர்- தம்மையல்லாத பிறருடைய? 

மனதச--மனசின்்கண்ணே நிறைந்திருப்பனவற்றையும்?: 

மறைவு உழி கரந்து இகழ் மாண்பு இல், செயல- அவர் அறியாத: மறைவிடத்திலே 

ஒளித்திருர்.து (உறுப்பு முசலியவற்றால்) இகழ்ஈது காட்டுவனவாகிய பெருமையில்லாத. செயல் 

களையும்: 

பழிப்பவர் தாம் பழிக்குஞ்செயலைப் பழிச்சப்பவொர் ஒருசிறிதும் அறியாவண்ணம், 

செய்வர்: என்பார் *மறைவுறி?? என் றொழியாது கரந்.து?? என்றுங் கூறினார். 

மூன் அறிலெசாய் - தாய்மொழியைச் சிறிது பயின்றுவரும். அ௮ச்காட்சளிலே அறியாத: 

வர்களாய். 

பின் முழுது அறிர்சனர்- (அச்சாய்மொழியை. வெறுத்துப் பிறமொழியைப் பயின்ற) 

பின்ன சன்றே (அவழ்றுள் ஒருஇறிதும் குறைவுபடாமல்) முழுதும் அறிரஈ் துகொண்டார்கள்; 

உம்மை தொக்கது. பொருள்களை அறிவித்தற்காக ஒலிவடிவாசவும், வரிவடிவாகவும். 

அமைந்துள்ள எழுத்துக்களும்; அவ்வெழுத்துச்சளாந் சொற்களும் உண்டாயின. எல்லா: 

மொழிகளும் மக்சள்தம் கருத்தை வெளிவிதெற்கே.ற்ற. திறர்சசாசனமாய் இருக்கின்றன... 

இவ்வுண்மையை விளங்காப் புல்லறிவாளர் இம்மொழி இழிவடைச்ச,, அம்மொழி உயர்வுடைத்து.. 

எனப்பல்லாறு மயங்கி அவமே. கெடுகின்றனர் என்க. நாட்டின் வெப்பதட்பங்களுக்கேற்ற... 

பொருள்களும் அவற்றையுண்டு உயிரத்து வரும் £வசாிகளும் அவற்றிற்கொத்த ஒலிக்குறிப்பு: இ 

களும் பிறவும் இயற்கையாக அமைக்திட்டமையை உணராதாமசே- பிறமொழிம். பயிற்சியை; 

சி 
ப 
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| வேட்பவர் எனப, 

உன்னிய உடன் பெற்று உயர்ந்திிஷனோர்-நினைத்தவற்றை யெல்லாம் கூறிய அப் 

பொழுதே பெற்றுப் பெருமைபடைக்திட்டார்கள்; 

... தண்ணீர் வேண்டுமென்று தமிழிற் கூ.றினார்க்குத் கண்ணீர் தானே வராகதிருத்தல் 

போலாது ““] ஏர் 8000௦ ஈர்”! என்று ஆங்கிலத்தில் கூறப்பெறின் அத்தண்ணீர் தானே 

வந்தெய் தங்கொல்லோ என் நபடி,. 

ஆ.கலின் அன்றே- (தமிழிற் கூறியும் வராதிருக்கும் அவையெல்லாம் ஆங்கிலத்திற் 

கூறியவுடன் வரற்பாலனவாயிருக்கும்) அது காரணத்தானன்றே; 

அங்கனம் ஆம்றினர்- தாய்மொழியை வெறுத்துப் பிறமொழியை விரும்பிக் கற்நலைச் 

செய் அவருகின் றனர்; 

எப்பாஷையிற் கூறினாலும் கூறிய கருத்துமாத்திரம் வெளிப்படுமேயன் றிப் பொருள்கள் 

தாமே வாப்பெரறா என்க, 

இஃ.ஐ இற்று ௮க- இச்செய்கை இகத்தன்மைத்தாகவும்) 

இருட் சிலசே- அங்கனம் பிறநமொழியை வேட்டுச் கற்றவர்தம்முட் சில்லோர்; 

மரபு வரு செய்வம் மாய்த்து-பாரம்பரியமாகச் செய்துவரும் தெய்வவழிபாட்டுமுறை 

யைக் கெடுத்து); 

புல்லிய புறம் கோட்கு ஆளாய் - அற்பமாகிய புறமதக் கோட்பாட்டுக்கு அடிமைப்பட்ட 

வர்களாக) 

எங்கள் மதமே உண்மைத்தன்மை உடைத்து; உங்கள் மதம் பொய்மை உடைத்து எனப் 

பலவாறு கூறி மயக்கி வருதலிற் “புல்லிய புறக்கோட்கு?? என்றார். இதுபொழுது உள்ளவர்தங்க 

ஞள்ளே எவரும் கடவுளைக் கண்டாரில்லை. இங்கன மாசவும் பலகூறிமயச்சிச் கெடுத்துவருகின் 

றனர் ஏன்க. 

ஒரு பிராமணன் கிருத்துவ மதத்தைச் சார்ர்து அதனையே பெருமையுடைத்தாகவும், 

ஆரியமதம் இழிவுடைச்காகவும் பேசிவருகாளில் ஒருகாள் தான் இருத்துவனாகய பின்னரே 

(ஞானக்) கண்ணொளிபெற்று எல்லாவற்றின் உண்மைகளையும் ஈன்கு காண்கின் றதாகச் கூறினன் 

எனவும், அதனைக் கேட்டிருந்த ஒருசிறுவன் ஆம்! ஆம்! உமது குறும்பார்வை நீங்கக் கண்ணாடி 

பூண்டு வருதலினா லன்றோ எல்லாவற்றையும் நனகுபார்தது வருகின்றீர் என்று நகைச் 

சுவை ஈனிதழுவிக் கூறினான் எனவும் ஒருகதையுண்டு, இங்கனமே பொய்கூறுவார் யாவசானும் 

இஃழ்ந்தொதுக்கப்படுவர் எனக. ள் 

புகுந்து- (வெற்று ஆசவாசச்தானும் பிறவாற்றானும் மதிமயங்கி அவர் மதத்திற்) பிர 

வேத்து) ் 
இரும்பிவரு தலும், வரினும் இனத்தொடு சோந்துகொள்ளலும் இயலப்பெறா என்பது 

குறிப்பிச்தற்குப் “புகுர்.து?? என்றார். பிறமதம் புக்கார் மிண்டுஞ் சுயமதஞ் சாரினும் அவசை 

அக்கணார்கள் தம்மொடு பண்ட்போலச் சேர்த்துச்கொள்ளாமை ஈண்டுச் இந்திக்கற்பாலது. கட் 

6ப்பாடு கெட்டழியும். தீவினைச் சிறைவாய்ப் பட்டாரை அசசாங்கப்பணியில் அமர்த்திவராமை 

போல் இதுவும் சிறப்புடைத் தாகும் என்க, 

அழிகஞுகர் -நாசமாகின் றனர்) 

சமபக்தி மு.சலியவற்றைப்பெறாமல் தற்கொலைபுரிர்து கொண்டாரும் பலசாவர். அ்கு 

மிங்கும் உயர்நிலைபெறார் என்பது வெளிப்படை, 

கிலர்- இனனும் சிலர்) 

மீக்கு உயர்த்து வினையே - மேம்பாடு தருவதற்குரிய செய்கை) 

மயிர் உடை மேற்று என - மயிரின் மேலும் உடையின் மேலும் உள்ளதென்று கர) 



198 உலதஇிூயல் விளக்கம். 

மூகத்தன தலையின - முகத்தின்கண்ணவும் தலையின்கண்ணவும் உள்ளனவாகிய .மயிர்த் | 

தொகு இகளை. 

மழிக்குகா் நீட்டுகர்-களைந்தும் வளர்த்தும் வருகஇன்றார்கள்) | 

மழித்தல்-மயிரை அறவே களைந்து முண்டி தஞ்செய்தல், ஆயினும் கத்தரித்சல் முதலிய ந 

வற்றையும் இயைத்துக்கொள்க. பலரும் பலபடியாக. அமைத்தும் கோடலின் **மழிக்குகர் 

நீட்கெர்?? என்று தனிப்படுத்இிக் கூறினார். 

அறுவை முதல் உடை ஓரீஇ- (காம் மரபுவழியாக உடுச்துவருகின் ற) சேலை முதலாகிய ப 

உடைகளை நீக்கி) 

அரைவேட்டி, மேல்வேட்டி, தலைப்பாகை என்பன பலவும் அடங்குதற்கு “முதல்”? 

என்றார். உஷ்ண தேயத்தாராகிய நாம் ஈன்மையடையுமாறு வகுக்கப்பட்டன என்பதை அறி 

யாது ஒருவினசே யென்னும் வியப்புத்தோன்ற :ஓரீஇ?? என்றளபெடுத்தது. 

அங்கி கொள்குகர்- காற்சட்டை மேற்சட்டை முதலியவற்றைக் சையாண்டு வருகின் றன 

சாகிய) 

இவர்- இவர்தாம்) 

மூக்கு முதல் உறுப்பு எ(ல்)லாம்- மூக்கை முதலாகவுடைய உறுப்புக்கள் எல்லாவற் 

றையும்) 
மேரண்டு களைஇல்லா- மாறுபட்டு நீக்கிக்கோடலைச் செய்யாத; 

அச்சம் புரி திறன் ௮து ஈன்று (மன்ற) - (அவையெல்லாம் இயற்கையாகவே) பெரு 

மிசப்பட்டுச் செய்துவரும் வரலாராகிய அ௮ச்செய்கை ஈன்மைசர௬ுவஅ ஒன்றாகும்; 

மீக்ருயர்தது வினையே மயிருடை மேற்து?? 

கண்ணே, கையே, காலே என்பனவற்றுள் ஒன்றையாவது; இரண்டு முசலாய பலவற்றை 

எனக்கொண்டவர் . கூக்கே, காதே; 

யாவது; குறைத்தும், களைந்தும் கொள்வது சான் நாகரீகமெனகச்கருதி அறுத்தழிக்காமல் விட்ட 

மையே பெரியதொரு ஈன்மை யென்க, இலர் தொள்ளைக்காது உடையசாகவும், கால்வளர்ச் 

சியை அடிபுதையரணம் முூதலியவற்றாலே குறுக்கி இயற்கையமகு கெட்டவசாகவும் காணப்படு 

இன்றனர். இவர் செய்கைகளைப் புறனடையாற் கொள்க, ஓவ்வொரு சாதியார்ச்குமூள்ள 

வேற்றுமை பெரும்பான்மை மயிரிடத்தும் உடையிடத்தும் அமைர்திருத்தல்பற்றி “மிகி ஜீ 

குயர்த்தூ வினையே மயிருடை மேற்று?” எனச் கூறினார். ':மிக்குயர்தீதுவினை?? என்பதற்கு ட 

மேம்பட்ட பதவியை உரறிமையாக்கும் வினை யென்று பொருள்கொண்டு *:மழித்தத நீட்டலும்? : 

என்று தொடங்கிய திருக்குறட் கருச்தையுக் தழுவி நிற்பது கழிபெருஞ்சுவையுடைத்து. 

குஞ்சியழருங கொடுந்தானைச் கோட்டழகு-மஞ்ச எழ்கு மழகல்ல?? என்னும் நாலடிச் செய் 

யளாகய அரதனமணியை இவ்வடிகளாகிய பசும்பொன்னித் சிறப்புறப்புனைந்து மதிப்பேற்றி 

யிரு த் தலையும் கண்டறிந்துகொள்க, 

மன்ற- அசை, 

இனியே - அப்பால்) 

மேல் நாட்டு உசை பயில் - மேலைச் சேயத்து மொழியைப் பே௫வருகின் ற) 

“டமனாட்டரை?? யென்று பொதுப்படக் கூறினாரேனும் ஆக்கிவமொழி அ௮ரசமொழி 

யாதலின் அதனைப் பெரும்பாலும் ஈண்டுக் கருதினர் என்க. 

சிறு தொழில் -அ௮றிவின் ல பட. 4 செய்யப்படும் தொழிலையுடைய) 

அறிவின் கூர்மைக்கேற்பத் தொழிலும் மேம்பாடுபெற்றுவரும். உடம்பின் இரமத்திறி 3 

கு.ச் தக்க அளவு மேம்பாடு எய்தமாட்டாது. ் இ 

வெளிற்று புலையனை - உள்ளீ டில்லாத அறிவினையடைய €ழ்மகனை ; ை 

நிமித்திகனை “*வெளிறிலாக் கேள்வி யானை?? என்ப, “வெளியார் முன்?? என்பது | 

குறள். வயிரமில் மரத்தினை வெளிறென்பது வழக்கு, வெள்ளையென்பது உள்ளே ஒன் றமில். 

இபத 
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நத 
| லாத எனவும் பொருள்படும். வெள்ளை கோக்இன்??, **வெள்ளமை கலந்த கோக்கின்?? என் 

. பர் தேவரும். ச€வகனது துறவு விசேடச்சைக் கூறுமிடத்துச் :€லம் வெளிறில் வாள்? எனப் 

பட்டமைகொண்டு குற்கமெனவும் பொருள்கொள்ளலாம். 

பார் ஆள் மன்று புகுச்துகர் கொல் - உலகத்தைச் செங்கோன்முறை வழுவாமல் ஆளுதறி 

பொருட்டுக் கூடிய ஒளியார் தங்கள் அவையிலே (வேண்டப்பட்ட சூழ்ச்சியை உசாவுதற்கு உரி 

யோனாகப்) புகுத்துவர் கொல்லோ) 

புருத்சார் என்றபடி. இவனைப் பிடித்து அச்சபையுள்ளே கள்ளினாலும் இவன் ௮ச்௪ 

மூதலியவற்தின் மிகுஇப்பாட்டால் உட்செல்லான் என்பது தோற்றுவித்தற்குப் “புகுத்துகர்? 

என்றார். ஆங்கிலம் பேசுவது ஈன்மதிப்பெனவும், பேசாமையே அவமதிப்பு எனவும் கரு இப் 

பிதற்றி வருவோரை மறுத்துக் கூறினாசாயிற்று. 

உலசத்து பலர்- இவ்வுலசத்திலே வாழும் மக்களுட் பலா) 

கலைவு இல் கருத அ-- பின்னர் அழியப்பெறாது ஈன்மையைப் பயக்கும் எண்ணமும்) 

“எண்ணித் துணிக கருமம் துனரிந்தபின்-எண்ணுவ மென்ப திழுக்கு?? என்பவாகலின் 

லைவில் கருத்தும்”? என்றார். ஈல்லனவற்றையே எண்ணுதல் வேண்டும், இடையூறு வந்தாலும் 

கலைவில்லாது எண்ணியவற்றைத் திண்மையொடு நிறைவேற்றுசல் வேண்டுமென்று குறிப்பித் 

தாசாயிற்று, 

ஆற்றலும் - அக்கருத்தை நிறைவேற்றும் வல்லமையும்; 

ஆற்றல் என்ப ஆக்கவும் அழிக்கவும் வல்லமைபெற்றிருத்தல், தாம் எண்ணியவற்றை௫௪ 

இசைவராமல் ஆக்கிக்கோடலும், அவற்றிற்கு நிகழப்பெறும் இடையூறுகளைப் போக்கிக் கோட 

.. லும் என்னும் இவையே ஆற்றல் எனப்படும். இவற்றின் விரிவைத் தஇிருக்குறண் முதலாய 

நூல்களுட் கண்டு தெளிக. 

| கவின் பெறும் -அக௫ய இவையேதாம் மேம்படுதற்கு இலக்கணமாக அமையும் என் 

கன் ற; 
உண்மை தெளிகிலசாய்- மெய்மையை அ நியாதவர்களாகி) 

உலைவு உற்று ஒண்மை இழந்து ஒழிகுகர்-- வருத்தமுற்று ஒளியுடையராம் தன்மையை 

இழர்து தமது வாணாளை வீணாக்கி க௫ர்து போ௫ூன் றனர்; | 

ஈம௫்கு இன்றியமையாதனவற்ஷறச் செய்யாது வீண்பொழுது போக்கினோமே என்று 

உலைவுறுவர் என்சு. ஒளியுடைமையாவது எல்லாருள்ளும் தலைசிநடது விளங்கப்பெறு தல், 

(43) பல்வே ஜெலிமொழிப் பான்மைய தாமெனல்,. 

டரீண்ணிய வெண்ணுவ வெல்லாஞ் இலவொலி 

நண்ணுறச் செப்குகர் நாதிகை யிடத்திற் 

சேயோர் கருத்துஞ் செயிசற்றுதி கெளிதற் 

காயவவ் வொலிக்குச் தஇலவரி யமைக்குகர் 

கெஞ்சே யவற்றை விழிவழி நேடிக் 

சொண்டபொரு டுரீஇக் கூடுமொலி குறித்தமை 

யெண்வகை யுறுப்பினு ளேற்குமா முயன்று 

புறத்தவர் செவிவழிப் புஞுத்.திரொடி யுணர்க் ந 

இற த்துயாவு வழக்காற் றெளிகில சினியே 

ச வொ 



பப உலதியல் விளக்கம். 

10 வேற்றுமைப் பட்டி விளங்கொலி பிறவான் 

அ௮வவெல மளந்தறி யாற்றலுஞ் சான்றனர் 

இவற்றால், 

சிலவொலி குறிப்புமுகுற் செய்பறவை தல 

நம்ம மேனோரி னவின்றுணர் வனவர 

1௦ வலம்வர றை கறிதல் 

புலனெறி பாலா புலவர்க்குக் ட்டன. 

(இ-ள.) எண்ணிய எண்ணுவ எல்லாம் - நினை த்சனவும், நினைப்பனவும் ஆகிய எல்லா 

வற்றையும்) ன் 4 

எண்ணிய எண்ணுவ என்றாரேனும் எல்லாம் என்ற விலேசானே எண்ணுடன் றவையும் 

ட் ஜா 

ஒலி ஈண்ணுற செய்குகர்-ல சத்சங்களுக்குள்ளே பொருந்தும்படி செய்துவிடு 
பலபல 

மக்கள் மன௫ில் நினைப்பனவற்றை ஓலிவடிவாகிய சொற்களாக்கிக் கூறுவர். சொற் 
களோ எழுத். துக்களுள் அடங்கும். எழுத்துக்களோ பன்னிருபதினெட்டாகும். இப்பன்னிரு 

பதுனெட்டாகிய இருவகை யெழுத்துக்களுள்ளே நினைத்த, நினைக்கின்ற நினைக்கும் விடயங்கள் 

எல்லாவற்தையம் பொருத்திகசொண்டனர் என்க, 

தம் இடத்தில் சேயோர் கருத்தும் - காலத்தானும் இடச்தானும் தாரத்துள்ளோர்தம். 
எண்ணங்களையும்] 

காலத்திற் சேய்மைப்படுகலாவ௫ முன்னிருர்தார் தமது காலத்திற்குப் பின்னிருப்பவர்க் 

குச் தமது சருத்தைத் தெரிவித்து வைத்தமை போன்றனவாம். இடத்திற் சேய்மைப்படுதலா 

வத ஒருவர் தமத கருச்தைக் தூரதேயக்துள்ள மற்றொருவருக்கு உணர்விச்சல் போல்வனவாம். : 

செயிர் அற்று தெளிதற்கு - (தங்கருத்துக்களை அறியவேண்டியவர் அறி தகோடவில் ட 

ஒருசிறிதும்) குற்றமில்லாம லுணர்ஈ அகொள்வதந்கு; 

சேய்மைக்கண் உள்ளார் ஒருவர்க்குதி தமது கருத்தைச் தூதுவர் மூலமாகச் தெரிவிக்குங் । 

கால் பெரும்பான்மையும் மாறுபாடு ஏய்துமாகலின் அக்குற்றமும் பிறகுறைகஞம், வீணலைச் ் 
சலும் க ர. - தக்கதொரு இறந்த னு வேண்டுமென்பார் செயிசற்றுத் தெளி ஆ 

தற்கு? என்னார், 

ஆய ௮ ஓலிக்கு ல வரி அமைக்குரர்- பொருச்சிய அவ்வொலிவடிவ எழுத்திற்கு. ஒப் 
பாகச் சிலவரிவடிவ எழுத்துக்களையும் அமைத் துக்கொண்டார்கள்; 

உறு இதி முதலியன நிலைபெறுதல் வரிவடிவ எழுத்தாலே என்பது இந்இக்கற்பாலது. ஒலி 

வடிவத்திற்கும், வரிவடிவத்திற்குஞ் சிறந்த வொற்றுமையுண்டு என்பார் **ஆய?? என்று கூ றிஞர். 

ஒலிவடிவத்தாற் கூறப்படும் விஷயம் லபொழு.து முரண்பட்டும், விகாரமுற்றும் அழிவெய்தம். 

வரிவடிவத்தாழ் குறிக்கப்பட்ட விஷயம் அங்ஙனம் பெரும்பான்மை அழியப்பெரா ௮. 

நெஞ்சு -மன சான) 

அவற்றை விழி வழி தத் கையால் எழுதப்பெத்றந அவவரிவடிவங்களை விழியின் வழி 

யாச விருப்பத்மீதாடு நோக்கி ப 

தேடுதர்குக் வனா விருப்பத்தினே நேடல் என்னும் ஆகுபெயரால் அறிவித்தார். 

கொண்ட பொருள் தரீஇ- அல வரிவடிவ எழுத்துக்கள் உட்கொண்ட லு இன்ன 

தெனத் தொடர்க்துசென் ஐ) ( அதி 
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ப கருவுதலைத் தேடுதல் என்றுமட்டும் பொருள் பண்ணுதல் ஈண்டுச் சிறவாதிருத்தலையும், 

| உரையாூரியர்கள் உளாரச்கும் உரைவழச்கனையும் உணர்ர்தகொள்க. வரிவடிவத்திற்குப் 

ர் பொருள் ஒலிவடிவம் என்சு, இர்நுணுக்கம் அறியாதார். சொல்லுக்களது பொருள் எனக்கூறி 

இடர்ப்பட்டு விரிப்பர். வரிவடிவ எழுத்துக்களாக் சாணும்பொழுதே ஒலிவடிவவெழுத்துச்களும் 

| மனூன்சட் டோன்றப்பெறம் என்னாம் வியப்புச் சவை தோற்றுவித்தற்குத் : துரீஇ?? என்றள 

பெடுத்தது. 

கூடும் ஒலி குறித்து- அவ்வரிவடிவ எழுத்திற்குப் பொருந்திய ஒலிவடிவ எழுத்தை 

உரைத்தற்குக் கருதி; 
 வரிவடிவைக் கண்டவுடனே அதற்குரிய ஒலிவடீவம் சானேவந்து கூடும் என்பார் “கூடு 

'மொலி?? என்றார். எண்வகை உறுப்புச்சளும் ஈண்டு மூயன்றுவருதல் ஒலிகுறித்தேயாகலின் 

““ஒலிகுறித்த?? என்றார். 
| அமை எண்வகை உறுப்பினுள் - தாமே மூயற்சிசெய்தற்கு அமைக்்இருக்கின் ற எட்டு 

வகையான உறுப்புக்களுள்ளே; 

: தலையினு மிடற்றினு செஞ்சினு நிலைஇட்-பல்ஐு மிசழு கரவு மூக்கு-மண்ணமு முளப் 

ட .படவெண்முறை நிலையா-னுறுப்புற் றமைய?? என்னும் தொல்காப்பியச் சூத்துரத்தால் அவ 

வெட்வெசையையும் இனிதுணர்ச்துகொளகசு. இவ்வெட்டு நிலையும் காற்றுப்பொருந்தியும், 

தொழிற்பட்டும் எழுத்துக்களைப் பிறப்பித்தற்கு உறுப்பாக நிற்றலின் அவற்றையும் உறுப் 

பென்ளுர். 

ஏற்குமா(ற) மூயன்று -பொருக்தும் வண்ணம் முயற்சிசெய்து) 

ஒவ்வோர் எழுத்தும் பிறத்தற்கு இட மூயற்சிகள் வேற்றுமைப்பட்டிருத்தலின் “ஏற்குமா 

முயன்று?” என்றார். 

| புறத்தவர் செவி வழி புகுத்தி அயலிருஈது கேட்பவர்தம் செவியின்வழியாக (வரைந்த 

வன் கருதிய ஒலிவடிவத்தை மனசுட்) புகும்படி செய்வித்து) 

கொடி. உணர்த்தும் -ஒரு கைகொடிப் பொழுசைக்குள்ளே அவர்சம்மை உணரவைக 

கின்ற; 
உணர்ர்துகோடல் கேட்பாருடையசேனும் அச்கேட்கைக்குக் காரணம் கேட்கப்படுவாே 

யாதலின் உணர்த்தும்”? என்ளுர். 

இறத்து உயர்வு- தன்மையினது உயர்ச்சியை; 

வழக்சால் தெஸிகிலர் - (பல்லாயிர வருடங்களாக) வழங்கப்பெற்றுவருகின்ற காரணத் 

தானே தெரிந் துகொண்டாரில்லை; 

உடற்கண் அமைந்துகிடக்கும் வி௫ித்தாத்சை அறிந்து வியக்கும் ஆற்றலில்லாத இவர் 

தமக்கு இவற்றின் பெருமை யருமைசள் எவ்வாறு புலப்படும் என்௧, 

இனியே - அப்பால்; 

வேற்றுமை பட்டு விளங்கு ஒலி பிறவான் -மாறுபட்டு விளங்குகின்ற இரட்டை ஒலி 

யானும் பிறவாற்றானும்) 

பத கட், சட என்பன வேற்றுமைப்பட்ட ஒலியென்க. . எல்லா வடிவங்மளினும் தலைசிறக்கு 

ஆ விளங்குதல் பற்றி *விளங்கொலி'' என்றார். பிற என்பது சுருக்கெழுத்து (1071-1810) 

- முதலியவற்றைக் குறிக்கும். விஎங்கு?? என்பதை ஈண்டைக்கும் ஏற்றிக்கொள்க. 

ஸ்ர ௮வ எலாம் - அவ்வரிவடிவ எழுத்துக்கள் எல்லாவற்றையும்) 

- நுனித்து அளந்து அறிகின்ற வல்லமையும் நிறை .. 

அளந்து அறி ஆற்நலும் சான் நணர் 

_ யப்பெதற்றனர்) 
் (] % ௫3 ம ச ப இடு (க த் ர் த் றி 

ர பவட வமாசப் பெருக்கி வரையவேணடியவநறைச சுருக் மழூஇியும்; பலவா/வடி. 

வானும், ஒலிவடிவானும் அறியவேண்டியவற்றைக் கட் கட என்னும் இரண்டொலிகளானும் .) 
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என்னும் இரண்டு வரிவடிவங்களானும் ௮ளந்அுசொண்டும் வருவது தோன்ற **அளக து?? 

என்றும்; அவற்றையெல்லாம் அளத்தற்கும், அறிதற்கும் மிக்கதொருவல்லமை வேண்டுமென். | 

பது ஒருதலையாதலின் “*அறியாற்தல்?? என்றும்; சேயிடத்தார் இருவர் உசாவுபொ தி, சென்ற 

காலத்திற் பேசியவ ற்றை மீட்டுஞ் சொல்பொறி என்னும் இவற்றை முதகலாகவடைய பலவற்றை... 

யும் அடக்குவதற்குப் “*பிறவான்?? என்றும் கூறினார். 

இவறருால் -- இக காரணங்களால்) 

சில ஒலி குறிப்பு முதல் செய்- சிலவகையான ஓலியும் குறிப்பும் ஆகிய னப் முதலான... 

வற்றைச் செய்துவருகின் ஐ; 

பறவை மூதல-பறவையை முசலாகவுடைய சீவராசிகள்) 

பாடுதன் முதலாய ஒலிச்சிறப்புப்பற்றிப் பறவையை ஈண்டுத் தலைமையாக்இஞார், 

நம்மனோரின் ஈவின்று உணர்வனவா (௧) - ஈம்மவர்போலவே (ஒன் றனோடு மற்றொன்று) 

பே (த் தங்கள் தங்கள் கருத்துகளைப் பிறவும் பிறவற்றின் கருத்துகளைத் தாமும்) உணாக்து 

சகொள்வனவாக) 

அ௮லம்வரல் அற்று ஆங்கு அ௮றிதல்- சுழற்செயற்று அறிஈ் துகோடல்; 

புலன் நெறி போய புலவர்க்கு கடன் -தூற்றுறையிலே தேர்ச்சியடைந் ச பழக்கத்தை 

யுடைய அறிஞர் தமக்கெல்லாம் கடமையாகும்) 

தந்தியடிக்கும்போது அம்முறை அறியாதான் கட், கட என்று. அடிப்பதேயன்றிப் பிற 

வொன்று.பில்லையென்று துணிர்துகொள்வதுபோலப் பரவை முதலாயவற்றின் பாஷைய தியா 

சானும் அவையெல்லாம் வெற்றொலி முழக்குகின்றன என்று நினைக்துகொள்வன் எனக, 

(44) அருத்தமிழ்ப் புலவ ராற்ற லுரைத்தல், 

ஙூலப் பனுவற் கழகத் தவே 

பாங்கன சம்மொழிப் பயிற்சிதெளி பண்பிற் 

சுதான்று, 

செந்தமிழ்ப் பயிற்சி செளிகற் கவரை 

6. முந்துபு போற்றுகர் முத்தமிழ் நாட்டினர் 

கூடற் கூடிய கொழுஞ்சவைச் செழுந்தமிழ்ப் 

பாடல்சால் கூட்டமொடுி பார்வாம் புலவசைத் 

தாட்கீம்ப் படுத்துந் தகைமை சான்றவர் 

வெரிகொடு வயிற்றிடை வேற்றுமை பெறப்படார் 

10 புரைவெண் ணறுவையர் புயல்பனி வெயிலாற் 

இிரிவுறு மேனியர் பேணூரர்ச் இறிஇலர் 

பன்னா லாயம் பான்மையர் பசந்த 

நன்னூற் கேள்வியர் காவலர் பாவலர் 

பொன்னேர் தங்கோள் புவிகாட்டு மாற்றலர் 

19 இருந்தெழில் குலர்இகம் சேயிழை 
யருந்துணை யிழந்தாங் கசற்றிடப் படுத்தே, 
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, (இ-ஸ்.) (அ௩்லெப் பனுவற் கழகச் சவரே-பாங்கெ ரம்மொழிப் பயிற்ிதெளி பண் 

பிநகு] ஆக்கிலம் பனுவல் கழகத்தவர் ௮ மொழி பயிம்ி செளி பண்பிற்கு பாங்கினர் - ஆங்கில 

நூல் ஆசாய்ச்சி செய்யும் சங்கத்சவர்சாம் ௮அம்மொழியைப் டயின்றுவருவார்சம் பயிர்சி எச் 

துணையதென்று தெளிந்து சொல்லம்குரிய தன்மைக்குக் சகுதியடையோர் அவர்) 

ஒருமொழிப் பனுவல்களைக் கற்பவரின் கல்வித்திறமையைப் பரீக்ஷசெய்தற்கு ௮ம் 

மொழி வல்லுகரே தகுந்தவர் என் றபடி. 

அதான்று- அத்தகு தியல்லாமல்) 

[செந்தமிழ்ப் பயிற்சி செளிதற் க௨ரை-முந் அபு போற்றுநர் முத்தமிழ் நாட்டினர்] 

மூன்று தமிழ் காட்டினர் - மூன்றாகிய தமிழ்மொழிவழங்கும் (மூன்றாகிய) காட்டின்்கண் 

உள்ளோர்) 

மூன்று சமிழ் என்றும், மூன்று நாடு என்றுங் கொள்க. ஸூன்றுசுமிழாவன இயற்றமிழ், 

இசைச்சமிழ், சாடகத்தமிழ், மூன்று நாடென்பன சேச, சோழ, பாண்டியநாடுகள். 

செம் தமிழ் பயிற்சி செளிதற்கு-செம்மை ஆகிய தமிழில் எத்துணைத் தெர்ச்சியண் 

டென்று தெரிர்துகோடற்கு) 

அவரை முந்துபு போற்றுக -௮வ்வாங்கிலேயசை முநர்துத்றுத் துதித்து மேற்கொள்ளு 

இன் நனர்) 

அவர் வேண்டாதிருப்பவும் இவசாகவே வேண்டிக்கொளளுகின்றனர் என்பது போதா 

“'முந்துபு போற்றுக? என்றார். 

கூடல் கூடிய கொழும் சுவை செழும் தமிழ் -மதுரைச்கண்ணே தெய்வப் புலமை 

யாளர் ஒன்றுகூடி ஆராய்க்த கொழுவிய சுவைவாய்ந்த செழுமையற்ற தமிழை) 

தெய்வப் புலமையாளர் ஆசாய்ர்சமையால் கொழுவிய சுவைவாய்க்சதுத என்றும், 

இவவாய்ப்பின் காரணச்தால் செழுமையுற்றது என்றும் கூறினார். நான் மாடங்கள் தம்மிற் 

கூடுதலிற் கூடல் எனப்பெயர்பெற்ற த. கான்மாடங்களாவன தஇருவாலவாய், இருஈள்ளாது, 

,இிருமுடங்கை, _ _இருகடுவூர்... கன்னி, கரியமால், காளி, ஆலவாய் என்றுங் கூறுப, கலித் 

இதாகை ஈச்சினார்ச்சினியர் உசையையும் கோக்குக. **சன்னிதிரு மால்காளி மீசன்காக்கும் கடி 

மதில்குழ் மாமதுசை!? என்பது இருவாலவாயுடையார் இருவிளையாடற் புசாணம். 

பாடல் சால் கூட்டமொடு- (ஆசாய்ச்சிச் சறப்பாற் பல்லோரும் சப க பத் பாடல் 

மிக்க சங்கத்தோடு$ 

இவரைச் சங்க தூலாசாய்ந்த புலமையாளசாகிய நான்காஞ்சங்கத்தவர் என்ச, 

பார் வாழ் புலலரை- இவ்வுலக த்திலே வாழ்கின்ற ஏனைமொழிப்புலவர்தங்களை யும்) 

உம்மை தொக்கது, சங்க.நாலாயாச் தம்மொழிப் புலவரையும் உள்ளடகீகி நறு. 

தாள் £ழ் படுத் தம் தலமை சான்றவர்- தங்கள் அடிக்குள்ளே ௮கப்படுத இக் கொள்ளாம 

(மடங்சச் செய்யும்) தகுதி நிறைநதவரும்; 

இவர்சம் புலமைகண்டார் இவசடியிற் ராமே வது வணங்குவர். வணங்காமற் குதர்க்க 

வாதம் இடுவோரையும் வணங்கும்படி. செய்யும் உண்மைப்புலமை வாய்ந்தவர். இனித் காள் 

என்றதற்கு மூயற்சி எனப்பொருள் கொண்டு அம்முயற்சிவன்மையானே ஏனையோசை அடிக் 

€ீழ்ப்படுத்தம் தகைமைசான் றவர் எனினும் சாலும். 

வெரிர் ஒட வயிறு இடை வேற்றுமை பெறப்படார்- மூதுகொடு வயிற்றுக்கு இடையிலே 

மள்ள வேற்றுமையைப் பிறசால் அறியப்படாதவரும்) 

இதனால் அவர் ஊணின்றி நலியும் வருத்தத்தைக் கற்பவர் எளிதிலுணர்ந் துருகுமாறு 

கூறினார், தமக்கு வெரிதும் வயிறும் கோன்றுமேயன்றிப் பிறர்க்கவை “ம என்ப, 

போதா வேற்றுமை பெறப்படார்!? என்றார். **என்பெழுக் இயங்கும் யாக்கையர்?? என்பது 

யாட்டு, ஈண்டு **இயங்கு?? என்பது ஆமாய்தற்பாற்று, முதுகென்றும், வயிறு ஏன்றும், ௮வ 
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விரண்டனுள் அமைச்ச இடையென்றும் வேற்றுமை தோன்றாமல் ஒன்றுபடச் சுருங்கிய உறுப் 

பினர் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். 

பரை வெண் அறுவையர்- பொத்தலையுடைய வெள்ளிய ஆடையை உடையவரும்) 

5௫ ய் ச மம் டி) ச ம் ன ட் த ப ் ் 

புரை?” என்றது வறுமையையும் (வெண்? என்றது. தூய்மையையும் ஒழுக்கததையும 

காட்டிநின்றன. வெள்ளாடையை ஆக௩்கிலேயரும் பிறரும் மதிப்பர். 

பயல் பனி வெயிலால் இரிவு உறும் மேனியர் -மழை, பனி, வெயில் என்பவற்றால் . 

மாறுபட்வெருகின் ந உடம்பினையுடையவரும்) 

தங்கள் குடும்ப காப்பிற் குழைச்சற்பொருட்டுப் புயலெனவும், பணனியெனவும், லெயி 

லெனவும் பாராமல் வெளிச்சென்று சுழல்வதினானே அவ்வக்காலங்கட்குரிய சீதோஷணங்களுக் 

2கற்றவாறு தேகம் மென்மை நிறம் முதலியவற்றால் வேறுபட்டிருத்தல், 4௩௩. துணிசசித 

ருடுத்து-வயிறுகாய் பெரும்பசி யலைத்தற் இரக்க வெயிலென மூனியாத புயலென மடியாது... 

புறங்கடை நின்று புன்சண் கூர்ந்து”? என்னும் மணிமேகலை அடிகள் ஈண்டுச் இந்தித்தற்பாலன. 

பேணுகர் சிறிது இலர்- தம்மை விரும்பிச் காப்பவரைச் சிறிதேனும் இல்லாதவர்; | 

உம்மை தொக்கது. ஒரோவழி இருப்பினும் பேணாது சறிதுகொடுத்து வருத்துவோர் : 

பலர் உளர் என், தற்காலம் அங்கலச்கலாசாலைகளில சிறுதொகை வேதனத்தின்பொருட் : 

டுப் பெரும் பணியாற்றி வேதனையுற்றுவரும் தமிழ்ப்பண்டி தர்தங்களே அக்கலாசாலைகளின் 

அதிபர்சளும் ஏனைத்தமிழ றிவில்லாத நந்நாட்டுப் பாகிரிமாரும் அ௨மதஇித் அவரு தலை ஈண்டொப் 

பிக. “காணார் கேளார் கான்முட மானோர-பேணாமாக்கள்?? என்பன மணிமேகலை. தர்காட்டு 

மோழிவாணரைப் பேணுதல் தம்மேற் பொறுத்த கடமையாகவிருந்தும் அங்கனம் செய்யாது : 

ஒழிசலுடன் நில்லாமல் அவரை அவமஇத்தலுக்கும் இவர்மாட்டிருக்கும் அறிவுதான் என்னை 

யென்சு. இத்த.பிழ்ப்புலவபைப் பேணாமல் இவர்க்குரிய பொருள்களைத் தங்கள் தங்களுக்கும் 

பகுத்துக்கொள்வோரும் ஒருபெருங் கள்வராவர் என்௧ு, 

பல் நூல் ஆயும் பான்மையர்- (தம்மைப் பலரும் அவமதித்தலைக் கரு திக் சமிழ் நூலாராய்ச் 

சியை விட்டொழியாது) பலநூல்களையும் ஆசாயும் தகுதியுடையோரும்) 

பன் என்பதாகவுங் கொள்ளுப, பன்னுகின்ற நூல் என்று பொருள்கொள்க, கல்விச் 

சுவையை உள்ளபடி அறிக்பெட்டவராதலின் அறிவில்லார் தமக்குச் செய்துவரும் இழிவு 

முதலியவற்றையெல்லாம் ஒருபொருளனவாக மதித்திலர் என்ச. எழுமையுங் கற்றுவர்தவராக 

லின் இவர்க்கு. இத்தன்மை உண்டாகியது என்க, இத்சகையர் இல?ேல் நமது அரும்பெரும் 

தமிழ்ப்பனுவல்களும் இல்லையாய்விடும். 

பரந்த ஈல் நூல் கேள்வியர் - அகன் நுவிரிர்தனவும் ஈன் மையமைக்தனவுமாகிய நூற்கேள் 

விகளை உடையவரும்) 

ஆராய்சி செய்தற்குரிய காரணத்தை ஈண்டுக் கூறினார். கற்கும் அருமைதோன்் றப் 

ப ரந்த?? என்றும், பரர்துபட்டனவாயிருப்பினும் ஈன்மைபயத்தலின் அவற்றைக் கற்றற்கண் 

ஊக்சமேலிட்டது என்பது தோன்ற ஈன்னூல்?? என்றும், இங்கனம் கேட்டல் பின்னர். 

ஆ ராய்தற்குச் சாரணமாகுமென்பது தோன்றக் :*கேள்வியர்?? என்றும் கூறினார். ஆயின் 

கேள்வியர் என்று மூற்கூருததுசான் என்னையோவெனில்? இிலநூல்களைக் கற்றுவிட்டு 

ஆராய்ச்சி செய்யாமல் வாளாவிருக்கும் பலரையும் இகழ்தற்குக் கருவியாதலின் அங்ஙனம் மற். 

கூறப் பட்டிலதென்க *ஈன்னூற் புலவர்க்கு ஈன்கன முரைச்தாங்கு?? என்பது சிலப்பதிகாரம். 

[காவலர் பாவலர் பொன்னேர் தங்கோள் புவிகாட்டு மாற்றலர்] | 

பொன் கேர் சம் கோள் புவி காட்டும் ஆற்றலர்-பொன்னையொத்த(இவர்) தமது கொள் . 

சையை (தத்தம்கொள்கசையை ஆணாப்படத்க து டட உலசச்சஉரொல்லாம் எடுத்துக் 

காட்டும் திறமையுடை யவரும்) 
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அருமை சருஇிப் பொன் நேர்கோள் என்றார். போன் நேர்கோள்) அ துதங்கோள் என்சு. 

புவி என்றது புசமொழியாளரை. பாஉலர்ச்கு இஉவாற்றல் பெரிது முண்மையீன் நாவலாக்கு 

அடுச்தச் கூரப்பட்டக. பொருள்கோண் முரையும் ஈண்டு கோக்கற்பாலது. 

சாவலர் பாவலர்- (ஆகிய) காவலர், பாவலர் த௩களையும்) 

இருர்து எழில் ருலம் செம் சேய் இழை- திருர்திய அழகும் குஎலும் விஎக்குகன்ற 
செவ்விய அப. ரணங்களை யுடையாள்; 

௮ரும் தணை இழச்தாக்கு- பெறுசர்கு அரிய(சன) நாயகனைப் பிரிர்து அரற்று தலைப் 

போல) 

அசற்றிட படுத்து - ஓலமிடும்படி தன்பத்துட்படுத்தி; 

அரரற்றிடப் படுத்த. (அக்கிலப் பனு வற்கழகத்து) அவரைப் போற்றுகர் என முடிக்க, 

எழிலை ஓசைக்கும், குலத்தைச் தூய்மைச்கும் சேயிழைஎயப் பொருளுக்கும் ஒப்படுக. 

தமிழர் ௮சத்தணை புறத்தணைகளிலே பொருளை த் தூய்சாக அமைக்கன் சனர். தூய்மை என் 

பத சலப்பின்மையைக் குறிக்கும். புறமொழியாளர் இணை துறையென்னும் வரம்பின்றிச் செய் 

யுட் செய்வர். பொருட்பகுப்பானே எழிலும் பொருளும் தமிழுக்கிசைந்தன. ஆதரிக்குக் துணை 

உனில்லாச மந்கை சனச்கும் பிநர்ச்கும் பயன்படாமற் கெடுதல்போலக் தமிழ்ப்புலவரும் ஆத 

றிப்பின்றித் தமச்கும் பிறர்ச்கும் படன்படாது செடுசன்ரனர் என்க, தமிழர் இருக்குங் காலத் 

தில் தமிழ்ப்புலவர் இ௩௩னம் ஒலம்டுவது கணஉனிருக்க மர்கல்யம் இழந்தாங்கு எனக் குறிப்பித் 

அத் சமிழ்ப்புலஉரைக் காக்குமாறு தமிழ்மக்களை வற்புறுதீதினாராயிற்று, விரிவஞ்சி விடுகின்றாம், 

ஏந்டனவர்ரையும் இன்னும் விரித்துச் கொள்க. 

(45) இருக்துகலை பயில்வோர் சித்தமயல் கொண்டு 

வரு,ச்திக் கல்லா மரபுக் இரங்கல். 

கற்போர் தம்மைக் காதணி முதல 

பொற்பா வணிகிலிர் புனைமி னெனவு 

நற்சுவை யுணவை நன்கரு இலிே 

யற்புட னருந்துமி னருந்துமி னெனவு 

ந பொள்ளிய வாடை புடுச்திலி செனவும் 

வற்புறுத் இடித்து வைதற்கு ம௫ழ்வ 
ரிவ்வா றியைய வுயிர்வளாப் பியற்றிச் 

செவ்வே யணிதருஞ் சீர்த்த கற்பினை 

யாற்றாமை பெரிதே யாசாகு மென்னுங் 

10 கூற்றுச் செவிக்கொள்ளிற் கொடுமைகொடு குன்றுவர் 

கூலிபெறு வினைஞன் றன்னனொடு கூடிச் 

சாலவினை தவிர்க்குந் தலைவனை தோக்கி 

யிவ்வகை நீயே யியற்றுதி மடனென 

வடியோ ஸுரையு மகங்கொளாத் தலைவற்குப் 

15 படிநேர் பமைந்தனிர் பனுவற் கேட்பி 

ரும்பொரு ளெமக்கண் டுவகையற் அ தவினி 
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செம்பயிற் நிறையு மேலா தாடுதல் 

பெரிதுந் தவறெனப் பே௫டுினு மம்மா 

இரிபுறு இன்றனர் செய்வ தெவன்கொல் 

20 இவசே, 

ஆசான் பொருளொன்று மடைதல் பழியயனதி 

கேசார் கல்வியுங் மொள்கிலர் செவியிடைப் 

கான்விலங் -கொறுப்பிற் கஞ்சி யேவ 

லீன்புமி இறனைய மெண்ணித் தூணிது 

25 பிரம்பினை யெடுக்கிற் பிறரே 

வ ரம்பக லேதம் மல்குமிமன் குரே. 

(இ-ள்.) கற்போர் சம்மை-கற்தின்ற மாணாக்கா தங்களை ; 

காது அணி முதல- காதணியை முசலாகவுடைய அபரணங்களை; 
பொற்பு ௮(௧) அணிகிலிர் புனமின் எனவும்-பொலிவாக அணர்கின் நீரில்லை (அப் 

பொலிவுறுமாறு அவற்றையெல்லாம்) வல மட் என்று கூறியும்) 

ஏனைய ஆபரணங்களைக் கூறாது காதணி ஒன் நனையே எடுத்துக கூறினார், கர்ணபூ ஷணச் : ] 
சடங்கொன்றே முூதற்கட் செய்யப்பேறுதலின் என்க, டவ உயிர்ச்குறுதி பயப்பனவாஇிய அறமுதலாயவ கடு எளிதிணணைர்ர் தகோடற்கு இன் றியமையாச் சாதனமாகிய சல்வியைம் 
சேட்டற்குச் செவியானது நற்தணைக் கருவியாய் அமைத்துநிற்கும் சிறப்புநோக்இ அங்கனம் 
அ௮ணிர்துரைதக்கனர் போலும், 

உறுப்புகட் இசைந்தவாறு ஒளியும், அளவும், பிறவும் பொரு த்தமுறப் புனையாவிடின் 
உள்ள பொலிவுக் குறைர்துவிடும் என்பது போசரப் 'பொற்பா வணி௫லிர?? என்ளுர், 

நல் சுவை உணவை ஈன்கு அருந்திலிர்- நாவிற்சிய ர௬ுபயப்பதஅவாகய உணவினை 
நன்மைபெபொருர்துமாறு உண்டிலீர; 

சுவையற்ற மருந்தினை உண்டிலிரே என்று கேட்டின் அவர்க்கு வெருப்புண்டாகும் என்ச. 

அற்புடன் அருந்துமின் அருந்துமின் எனவும் - (உணவருத்துவோர் அம்மாணாச்சைர 
கோக்கி) அன்புடனே (இஉவுணவுகளை ) உண்ணுங்கள் உண்ணுங்கள் என்று கூறியும்) 

ஈகையணியாவிடிற் புறத்தோற்றத்திற்குப் பொலிவில்லையாகும், உணவருந்தாவிடில் 
உடற்குக் கெடுமியுண்டாகும் ஆசலின் :*அருந்துமி னருர்அமின்?? என்ளுர், 

ஏள்ளிய ஆடை உடுத்திலிர் எனவும் -ஈல்ல வஸ்இரங்களை ச் தரிகஇன் நிலீர் (தரித்துக் 
கொள்மின்) என்று கூறியும்) 

வற்பு உறுத்தி இடித்து வைதற்கும் மகஒிழ்வர்--உறுஇப்படுத்இ (கட்மைப்படுத்தி) 
கெருக்கிச்கூறி இகழ்வதற்கும் (வெறுப்புக்கொள்ளவேண்டியது இயரற்கையாகியம். அவ்வாறு. 
கொள்ளாமல்) மக௫ிழ்ச்சியைக்கொள்வா; 

அவை காரணமாக அடிக்கல் வெறுப்புக்சொள்வர் என்பதுபோதா 4*வைதற்கு மஇழ்வர்!? 
என்றார். வெளிக்குச் தன்பப்படவோர் போன்றிருஈ் தம் உண்மச௫ிழ்ச்சிலய யெய் துவர் என்பதுவே... 
ஈண்டுப் பெரும்பான்மை குறிக்கப்பட்டு, 

புனைமின், அருந்துமின், உடமின் என்று தூண்டியும் க செய்யாது நிட்இுத் - 
இருந்தமையை ஈன்கு டட அட அதது 'வர்புறுத்து??, த ட்ட 'வைதற்கும்?? என்று. ் 
பின்னருங் டட 3 
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இலஉவாறு இயைய - இத்தன்மையைப் பொருர்த5 

உயிர் வளர்ப்பு இயற்றி-உயிரை வளர்வித்தலை (ஈன்கு) செய்; 

உயிர் வளர்ச்சிக்குக் காணமாச இருப்பது அறிவ, அவ்வறிவே உடல வளர்ச்சிக்குங் 

காரணமாகுமென்றறிக, 

செலவே அ௮ணிதரும் சீர்த்த சுற்பினை- செம்மையாக அலங்கரித்துக் கோடலைத் தரு 

இன்ற சிறட்புவாய்க் த கல்வியை) 

ஆற்றாமை பெரிது ௬ ஆகும் என்னும் ட பட் இருந்துவருசல் பெரிய 

தொரு குற்றமாமென்று கூறிய சொல்) 

கற்று?” என்னுமிலேசானே அ௮ஃதவர்க்குக் கொடுமைத்தாக இருக்குமென்ப.தும் 

கொள்ளப்படும். 

செவி கொள்ளில் கொடுமை கொடு குன்றுவர்- செவியகத்திலே கொள்ளட்பெறுவார் 

என்னில் கொடுமையைக் கொண்டவராய் ஒளி சுருங்கிப்போவர்) 

ஊண் முதலியவற்றிலே வெறுப்புவசாது கல்வி முதலியவற்றிலே வெறுப்புவரும் 

என்பது இதுகாறும் கூறப்பட்டது. 

:உண்டுடுத் அப் பொன்பூண் டெலோம்பும் பேதையர்க்குத்-சண்டமிழைக் கற்றறிவைத் 

தாம்பெருச்சிக-கொண்டிருமைப்-பேறடைந்து வீடு பெறமுயல்வீ சென்நிடித்துக்-கூறினுங் 

கொள் ளாசே குணம்?? என்ருர் பிறரும். 

கூலி பெறு வினைஞன் சன்ஜனெொடு கூடி -கூலியைப்பெதுகின் ற தொழிலாளன் தண் 

னுடனே சேர்ந்துகொண்டு) | 

[சாலவினை தவிர்க்குர் தலைவனைநோக்க] வினை சால தவிர்க்கும் தலைவனை கோக்கி- (அக் 

கூலி பெறுதற்காகக் தொழிலாளனாலே செய்யப்படும்) தொழில்களை மிகுதஇியுங் கெடத்துவரு 

இன்ற தலைவனை (அத்தொழிலாளன்) பார்தது) 

 தலைவனாபிற்றே என் றஞ்டிச் சின்னாட்களை வாளா வழித்சான் என்பது போதர கோக்க?! 

என்றார். *கூலிபெறு வினைஞன்?? என் றமையால் வினை செய்யாவிடினும் தலைவனால் கூலி 

கொடுக்கப் பெறுதற்குரிய தொழிலாளன் என்பது தானே போதரும். 

[இவ்வகை நீயே யியற்றுதி மடனென] நீயே இவ்வசை மடன் இயற்றுஇி என நீ ஒரு 

வனே (கூலிக்கு வேலைசெய்யவர்தவனை வேலைசெய்து முடிச்கவொட்டாமல் அவனோட கூடி 

யாடிச் சவிர்க்கின்ற) இத்தகைய மடமையைச் செய்துவருகென்ழுய் என்று கூறிய) 

அடியோன் உரையும் அகம் கொளா தலைவற்கு-அச்சொழிலாளன் சொல்லும் வார்த் 

சையையும் மனத்துட் கொள்ளாத அத்தலைவற்கு) 

[படி. நேர் பமைந்தனிர் பனுவல் சேட்பீர்] பனுவல் கெட்பீர் படி நேர்பு அ௮மைர்தனிர் - 

நூல்களைக் கேட்கின்ற மாணாக்கராகிய நீவிர் [அத்த லைவனை) ஒப்ப நேர்ந்தமைந்தவராஇன் தர்? 

குன்றுவசாசிய பனுவல் கேட்பீர் நீவிர் அத்தலைவச்குப் படி கேர்பு அமைந்தனிர் என 

முடிக்க, 

[உம்பொரு ளெமக்€ண் டெவசையுற் அுதவினிர்] ஈண்டு டு உம் பொருள் உவகை 

உற்று உதவினிர்- இதுபொழுது எமக்கு உமக்குரிய பொருளை மஇழ்ச்சியுற்று வழ௩்இனீர், 

அப்பொருள் மாணாக்கர் அளிக்கும் தக்ஷ ணையாஞும் என்க, அது பெற்றோரால் அரிஇ 

னீட்டப்பட்ட தாயினும் இவரை அடைதற்குரியசாதலின் :*உம்பொருள்?? என்றார். ஈண்டு 

'இவ்விடத்துமாம். 

எம் பயிற்று இறையும் ஏலாது ஆடுதல் - (உமக்குக் கற்பித்துக் கொடுக்கின்ற) எமது 

இகலவியின் ஒருிறிசையாவ.து (நீவிர்) ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விளை யாடிக்கொண்டிரு த்தல்) 

ஏற்காது விலும், ஆதெலு/மாகிய இரண்டு குற்றம் புரிந்தனர் என்ச, 

பெரி ௫ம் சவறு என பேசனும் - மிகவும் கும்ரமாகுமென்று கூறினாலும்) 
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அன்புகாட்டிக் கூறினமை தோன்றப் **பே௫னும்?? என் ரர். 

இரிபு உறுகன் ஐனர்- (ஈல்வழிக்கு வராமல்) மாறுபாடடைஇன் றனர்; 

பெரும்பான்மை கேட்டகாலையிற் கற்றற்குச்சிறிது மனமுள்ளவராவர் என்பதுதோன்றத் 

:இிரிபுறகின்றனர்?? என்ளுர், 

செய்வது எவன் - (உங்களைக் கல்விகங்குமாறு) செய்யச்தகுக்த காரியந்தான் யாதோ? 

உம்பொரு ளூதவினிர்'?, **இிரிபுறுகின் றணீர்'? ஆகலின் அத்கலைவனை நிகர்ப்பிர் என 

மூடிஃக, 

வேலைக்காரன் வே£லைசெய்யாது சொம்புவானாயின் அவனைத் கண்டித்துத் தம் வேலையை 

நிறைவேற்றிக்கோடல் தலைவர்சமகீகெல்லாம் வழச்கமாயிருக்கவும், வேலைச்காரனோடு கூடி விளை 

யாடிச் செய்யவேண்டிய பணிகளைக் கெடுக்குந்தலைவனைப்போல, ஆூரியர் பாடஞ்சொல்லாஅ 

சோம்பினரேனும், அவர்க்குப் பொருளைக்கொடுத்த மாணாக்கர் சாலமும் பொருளும் வீணாகாமல் 

நயர்துஈயந்தருட்டிப் பாடங்கேட்டுக்கோடலே முழைமையாகவும் அங்கனம்புரியாமல் ஆசிரியர் 

காமே படியுங்கள் படியுங்கள் என்று வற்புறுத்தவும் படியாமல் விளையாடுகின் றனர் என்ம். 

இவ?ே- இம்மாணவகர்தாம்) 

ஆசான். பொருள் ஒன்றும் அடைதல் பழி என-அசிரியனுடைய பொருள்களுள் 

யாதொன் றனையேனும் பெறுதல் (இருமைக்கும் ஆகாத) பாவம் என்று கருஇ) 

[சேசார் சல்வியுங் கொள்கிலர் செவியிடை] செவி இடை தேசு ஆர் கல்வியும் கொள் 

இலர் -.காதகத்திலேனும் புகழ்நிறைந்த கல்வியையும் ஏற்கின் முரில்லை; 

தேசு-ஒளியுமாம், அஞ்ஞான இருளைநீக்குதலின். அவரது தூய்மை தோன்றக் கல்வி 

யும் கொள்கலெர் செவியிடை”? .என்றிட்டார். இசனால் ௮௨ரது அறியாமையைப் புலப்படுத் 

தினாசாயிற்று. 
கான் விலங்கு ஒறுப்பிற்கு அஞ்சி சாட்டிலுள்ள (புலிமுதலாகிய) மிருகங்கள் அடி து 

முதலாகிய) தண்டனைக்குப் பயக) 

ஏவல் ஈன் புரி திறனையும் எண்ணி அுணிர்து- (அத்தண்டனை செய்வோன் ஏலிய) 

ஏவல்களை (சாம் சாணுமாறு) இங்கே புரிந்து வருகின்ற வகையினையும் ஆராய்ந்து அவ்வாறே 

செய்யத துணிந்து; | 

யானைமுசலியவற்றைக் கொண்டு எல்லாவினைகளையும் செய்து கொள்ளுதற்கும், சங்கம், 

புலி, கரடி, குதிரை, குரங்கு முதலியவற்றைக் தாம்வேண்டிய விளையாட்டுக்களைப் பயிற்றுதற் 

கும் அடித்தல் முதலாய ஒறப்பினைச் செய்துவருதல் கண்கூடு, 

பிரம்பினை எுக்கில்- (அம்மாணவகர்தாம் படிகீகவில்லையை என்று ம. கண்டிக்கு 

முகத்தாலேனும் இருத்தற்பொருட் டுப்) பிசம்பினை க் கைச்கொண்டால்; 

பிறர்-(இதுபோது கல்வியை வளர்ச்கும் கலாசாலை அ௮இபர் முதலிய) மற்றையோர்; 

மேனாட்டின் வழக்கத்தை இவர்களும் படைத்திட்டார் ஆதலின் அவரைப்போலவே 

இவரையும் £பிறரே? என்ற கூறியடக்கிவிட்டார். 

வரம்பு அகல் எதம் மல்கும் என்குகர்- (ஆசானுக்கு) வப கடந்த குற்றங்கள் பெருகு 

மென்று கூறுஇன்றனர்; (எனவே சண்டித்தலைச் தடுக்கின் சனர்; இனிச் செய்யும் வழிதான் 

யாதுளது என்று வருந்தினான் ௮வ்வாடிரியன் என்ச.) 

கட்டளையின் மிகுதிதோன்ற ::எடுக்இில்?? என்றார். மறைத்துவைத்தல் வழக்காறு 

என்று அறிவித்தற்குமாம். | 
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(46) பேதைதுயர் களைதல் பிழையா மென்றல். 

வ ன்பயிர் முதலா வளர்வழிப் புன்னிக் 

கழுக்திடைப் பிணித்த கயிற்றினது கடையைப் 

பலாவடிப் பிண்இப் பைம்புல் லாச 

விடுக்க வெருமை யாயிடை வெம்குட் 

த. செடியொடு சுற்றுபு ௪க்கித் இகைதஇற 

னீக்கிக் காக்குமா றெய்தி நிகழ்த்துவொோ 

இைஃபடு துயசே புறுவா 

மடவர் படுதுயர் மாற்றவந் தோரே. 

(-ன்.) வான் பயிர் முதலா-பெருமை பொருந்திய நெற்பயிர் மு. சலாக உள்ளனவற் 

றின்) 
வான் பெய்தாலன்றித் தான் வளர்ச்சியடையாத பயிர என்று கூறுப, **வானம்பார்த 

? அழவுசெய்யு மாக்கடுய ரினுங்கொடிய வறுமைகொண்டேம்”? என்னுங் காட்டினையும் அவர் 

காட்டு, 

வளர்வு அழிப்பு உன்னி-- வளர்ச்சியை அழித்தல் கருதி) 

கழுத்து இடை பிஎறித்ச கயிற்றினஅு சடையை -சழுத்தினிடமாசக் சட்டிய கயிற்றினது 

முடிப்பாகத்தை; 
பலா அடி பிணீஇ-பலாமரச்தின் அடிப்பாகத்திலே கட்டி; 

பைம் புல் ஆர விடுத்த எருமை- (அப்பலாமாத்தின் பச்கலிலே நிறைந்துள்ள) பசிய 

புல்லை மேயும்படி விடப்பட்ட எருமையான ஆ) 

5 என் றமையால் மழைபெய்துவிட்ட பக்கத்து நாட்கள் என்பதும் எருமைக்கு உண் 

ணும் இனிமையஅ என்பதும் குறிக்கப்பட்டன. ஆர்தல்--நிறைசல், ௮துபவிச்தல், புசித்தல் 

என்னும் பலபொருட்குரிய இளவி ஈண்டு (ப்புல்லின் நிறைவையும், உண்ணும் சுவையையும், 

கருதி) மேய்ந்து வயிற்றை நிரப்பிச்சொள்ளுதலைக் குறிக்கின்றது, 

ஆயிடை - அவ்விடத்திலேயுள்ள; 

வெம் முள் செடியொடு சுற்றுபு சக்கி தகை இறன் நோக்இ - கொடிய முட்கள் நிறைந்த 

செடிகளிலே இக்குண்டு மேயவியலாது திகைச்து நிற்கும் வகையை இரக்கமேலீட்டாற்பார்த்து; 

புல்லைமாத்திரம் மேயும் இயல்புடையதன் றி உணவிற்கு உபகாரமாகும் பயிரையும் 

அழிச்குமென்பார் (:வான்பயிர் முதலா வளர்வழிப்பு” என்றும், பலகாலும் பலப்பல பயிரையும் 

அழிச்சமை தோன்ற “உன்னி”? என்றும் கூறினார். இவற்றால அவ்வெருமையைக் சயிற்றால் 

யாச்துவிடவேண்டுமென்ற எண்ணம் மூன்னிருச்கவில்லையென்பது புலப்படுத்தப்பட்டது. 

இனி முன்னர் இருந்தமாடு புல்லைமட்டும் மேய்க்துவந்தமையானன்் றே இதனையும் அவ்வாறே 

மேய்ர். தவர விடுத்அ விடுத்து வந்தமையால் வளர்பயிர்தம் வளர்ச்சியும்: அழிவசாயிற்று, அது 

கருதியன்றே அதனைக் சயிற்றிடைப் பிணித்து மேயவிடுத்தான் என்க, இக்கருத்தை “4 வளர் 

வழிப் புன்னி?? என்பதும், ''விடுத்த?? என்பதும் வலியுறுத்தாகிற்கும். இதனைப் புலப்படுத்த 

வேண்டியே ::பிண் இ?? என் நளபெடுத்தது. வான்பயிர் இல்லாத இடத்தும் பைம்புல்லிருந்தும் 

அப்புல்லை விரும்பாமல் பயிரையே விரும்பி அழிச்துவர்த.து என அதன் கொடுமை விளக்கப் 

பட்டது. இதுகருதியே :*பைம்புல்?? எனறு விசேடிச்தார். அதனை அடித்தற்கும் மனக்துணி 

. இலன் என்பது போதர (உன்னி? என்று கூறப்பட்டது. எருமை தன்னிஷ்டப்படி மேய்ந் 
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தால் அதற்கு ஈன்மையாகும்; அதுவே பயிரை வள ரவொட்டாமல் அழிக்கின்றது; என்செய்ய 

லாம்; கயிற்றிடை யாத்துத்தான் விடுதல் வேண்டும் என்பனவே அவனது எண்ணம் என்க, 

அவ்வெருமை அசைதலுக்குள் பலமுட்களும் அதனை வருத்துதலின் அசையாமல் வாளாரின்றது 

என்சு, இதனைத் :;இகைதுறன்?? என்றது வலியுறுத்தும். இச்சகைய வெம்முட்செடிகள் 

இருத்சல்பற்றி அதனை யாத்து மேய விடுதற்கு ஆதியில் ஒருப்படாமல் வாளா விடுத்துவகதனன 

என்ச. இத்துணேப் பலபொருள்களைச் சில சொற்களில் அடக்கி அழகுற விளங்கவைத்தமை 

சவணித்தற் பாலது. 

காக்குமாறு எய்தி நிசழ்த்தினோன் - அச்சிக்கலினின்று அ௮அவ்வெருமையைக் காக்கும் 

பொருட்டு ஆண்டுச்சென்று அதனை யாத்திருச்சின்ற கயிற்றுச்சிக்கல்களை நீக்குந்கொழிலை 

நிகழ்த் துபவன் றன்) 

உடல் படு தயரே உறுவர்-உடலம்படுகின்ற .துன்பத்தினையே அடைவர்; (அவர்தாம் 

யாசரோவெனில்?) 

அ௮வ்வெருமை ௫ிக்கில் கின்.று விரைவிலே வெளிவருதற்பொருட்டுச் கூத்தாடி இழுக்குங் 

சாரணச்தால் அவனது உடலைப் பச்கங்களிலிருக்ச முட்செடிகள் சுற்றிச் துன்பப்படுத்தின 

வென்ச, மனத்திலே துன்பமில்லை யென்பார் **உடல்படு துயரே?? என்றார். உரியோன் 

எனச் சிறப்பித்துச் கூறாமல் நிகழ்த் துவோன்?? எனப் பொதுப்படக் கூறினமையால் அவ்வ 

ருமைச் குரியோனையும் பிறனையும் குறிக்கும். அவ்வாறு கூறியது தவப்பிராணிசள் 

துன்பப் படும்போது கண்டோர் யாவரேனும் அவற்றை விலக்கிவிட வேண்டியது கட 

னாகலின் என்க. பிறனுக்கேற்ப மூற்கூநியவற்றுள்ளும் பிறவற்றுள்ளும் எடுத்து விரித் 

அுரைத்துக்கொள்க. உரியோன் அன்புடையவன், பிறன் அருளுடையவன். எனினும் ஓக்கும். 

அன்புடையானுக்கு மனமும், அருளுடையானுக்கு உடலும் மனமும் வருர்சா எனத் தேதர்ந்து 

அறிக, இணி வஞ்சமுதலியவில்லாச மடவோர்க்கே உதவி செய்தல் தீமை பயக்குமெனில் 

வஞ்சமுதலிய பயிலும் பிறர்க்கு தவிசெய்தல் அறவே இறுதி பயக்கும் என்பது தானே பெறப் 

பட்டத. நீர்நிலையில் அமிழ்க்துதல் முதலிய உடையாரைச் சென்றெடுத்தலும் உயிர்க்கு து இ 

பயக்கும் என்பது குறிப்பு, அறியாமையினுண்மை கருதி மடவோசை எருமைக்கு ஒப்பிட்டார், 

என்னை? விலங்கொடு மச்ச எனைய ரிலங்குநூல்-கற்றாரோ டேனை யவர்?? என்றா ராதலின். 

மடவர் படு துயர் மாற்றவர்தோர்- அறிவில்லார் அடைகின்ற துன்பத்தை அகற்றவர்த 

அறிஞர்) 
் 

மடவோசை எருமையொடு பொருத்தி மற்றோரை வேண்டியவாறே ஏற்பவற்ளோடு 

பொருத்தி விரித்துக்கொள்க. | 

(47) ஒதிய முறையி னுறுதணை புரிந்து 
இதனை யகற்றல் செவ்விதா மென்றல். 

சித் காண்பான் பெரிதுவிமை மனே 

நிறைவுடைச் சிலசோ ஸீர்மைகொடு கேண்மஇ 

பகையமை யொருவனைப் பார்த்திடி. னவற்குத் 

தன்மறை பு௮ப்படாத் தகையெவன் புரிஞூர 

ப்ப] னண்பமை நெறியிடை யார்ந்து நட்டலெனு 

நடைபயின்று தேர்ந்து ஈன்குசிற வானே 

லின்பமு முண்மையு மியாண்டெய் துங் கொல்லோ 
ட் 4 



ஞ். 
க 

- அறிந்துவரல் வேண்டுமென்பது போதச “*கண்பமை கெறியிடை யார்ந்து?? என்றும், (இவவாறு 
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ஆதலின், 

எத்துணை யெவ்வுழி யெவனட் பேற்று 

19) மத்துணை யவவு.மி யவனாஙு குண்மை 

தவற்றுவழி யொரிஇத் தானறிர் இனிக்கு 

மிவற்ரு னட்டுஈட் டெவற்றையும் பேணு இ 

நட்டற் கமைந்திடி னாடுமமுக் காறவா 

வெகளியின் னாச்சொல் வெறுப்பன வொறுக்கதி 

நர் (ன்ப தருபடை யாகு மன்புகைக கொண்டு 

பொறுமைவி ற இருந்து கறைபேபோக் இன்சொ 

லைஃலைக் இடையே யிருமைத்ரு ம்றக்குடி 

மல்குற வாண்டு வளாககுகதுி 

தொல்லையோ ருணர்த்திய துறையமற் றிதுவே. 

(௫-ன்.) பிறர் மனன் காண்பான் பெரிது விழை மனனே -பிறாமனத்தமைந்து 

இடப்பனவற்றைக் கண்டுகொள்ளும்பொருட்டு மிகவும் அச்சின் உ கெஞ்சமே; 

- மெய்யுறவு பூண்ட சுற்றத்தார் சிே௫தர் முதலியோரின் மனநிலை அறிதற்பாலசாதலின் 

₹₹பிறர்?? என்றமையால் ௮ன்னோசை ஒழித்த ஏனைப் போலி ஈட்புடைத தமர் பகைஞர் முதலி 

யோர் குறிச்சப்பட்டனர் என்ச, 

பகைஞர் யாது கருதுகின்றனர் என்றறிர்துகோடற்கு அவாவஏதலும், தங்கருத்துக்களை 

அன்னோர் அறியாவண்ணம் மறைத்தற்கு முயல்வதும் உலகத்தியற்கையாகும், குறிப்புமொழி 

. மூதலியனவைச்து வழங்குதலும் மறைப்புகீ கருதியே என்க, 

நிறைவு உடை சில சொல் நீர்மை கொடு கேண்மதி உண்மை நிறைதலையுடைய சில 

வாய சொற்களைக் கேட்டற்குரிம தன்மையைக் கொண்டு கேட்பாயாக) 

சச அள்ள என்பார் “நிறைவுடை”? என்றும், நீண்டு கேட்டலில் வெறுப்புண்டாகு மாச 

. லின் சொல்வனவும் சிலவே கேட்பதும் எளிது என்பது தோன்றச் *சலசொல்?? என்றும், 

ந்தைகொண்டு சேளாவிடிற் பயனில்லை ஆசலின் “*நீர்மைகொடு?! என்றும் கூறினார். ₹6ம.இ?. 

முன்னிலை யசைச்சொல், “கேண்மோ?! என்றும் பாடமாம். 

பகை அமை ஒருவனை பார்த்திடின் அவற்கு தன் மறை புலப்படா தகை எவன் புரிகு 

ஈன் -பகைபொருக்திய ஒருவனைக் காண்பானாயின் அவன் நன்க்குத் சன்து மர்மங்களை (இரக 

யங்களை) வெளிவிடாத் தகுதியை எக்காரணம்பற்றிச் செய்துகொள்ள விரும்புகின்றான்) 

ஆகலின் ஈண்பின் தகுதிக்கேற்ப மெய்மையும், பகையின் தகு.இிக்கேற்பப் பொய்மையும் 

புலப்படும் என்க, பகைஞன் மர்மங்களை அவன் காணாது இயன் றவரையில் மறைர்துகொண் 

டறிதற்கே முயற்சிசெய்வான் என்பது போதசப் “பார்த்திடின்?? என் ரர், 

நண்பு அமை நெறி இடை ஆர்ஈது- சிநேகம் அமைந்த வழியிடத்திலே பொருந்தி; 

பூர்த்திபெற வேண்டுமென்பார் :*தர்க்து?? என்றார். 

ஈட்டல் என்னும் நடை பயின்று தேர்ந்து நன்கு தறவானேல்-சகேடித்தல் என்னும் 

ஒழுக்கத்தைப் பழகிவந்து அப்பழக்சத்திலே தேர்ச்சியுற்று ஈன்றாகச் சிறப்படையா னாயின் 

% )நேகச்தின் பெருமையும் அதனை அருட்டிக்கும் அருமையுக்தோன்ற “கண்பு”? என் 

ரொழியாது “நட்டல்”? எனப் பின்னருங் கூறினார். உலகத்தவர் சிகேகஞ்செய்துவரும் வழி 

யிலே தாழும் அவரொடு பழஇிவருதலினால் ஆங்காங்கு அமைந்து கடக்கும் பலாபலன்களை 

பத 
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2 உலதியல் விளக்கம். 

பழகிவருங்காலத். தத் தீயோர் குழுவிடைப் புகுசல் கூடாது என்பதை வற்புறுத்தவே ஈண் 

பமை மகெறியிடை?? என்றனர்.) அப்பழகிவரும் பழக்கச் ஏிறப்பானே தமக்கியைந்த ஒருவ 1 
சோடு நேசித்தல் வேண்டும் என்பது போதர நட்டல்? என்றும், அர்ஈட்டலினானே ஒழுக்க. 

விசேடம் பெறுதல் வேண்டும் என்பார் நடை” என்றும், அக்௩டையும் பன்னாள் முயற்சியான் : 

எய்தப்பெறுவ தொன்றென்பார். பயி று?? என்றும், இப்பயிற்சிவயத்சானே ஈண்பிலே : 

தேர்ர்தவசாவர் என்பார் “தேர்ந்து?” என்றும், இத்தேர்ச்சயே ஈன்மையமைந்த இதப்பினைத் தரு 
மென்பார் *நன்குடிறவானேல்?? என்றும் கூறினர். சரேகம் அதிகப்பட அதிகப்பட உண்மை 

யும் இன்பமும் அஇகப்பட்டுவரும். தத்தம் நெஞ்சினைப்போலக் தன்னை நினைந்துவரப் பழகி 

வருதல் வேண்டுமென்பது கருத்து, 

[இன்பழு மூண்மையு மியாண்டெய்தும்] உண்மையும் இன்பழும் யாண்டு எய்தும் - 

உண்மைப்புலப்பாடும் (அசனாலடையப்பெறும்) இன்பட்பேறும் எவவிடதீது அடைதல் கூடும்$ 

எ அணை ௭ உழி எவன் நட்பு ஏற்றும்- எவ்வளவு எப்பொருளிடச்து எவன் ஈட்பினை 
ஏற்றுவானோ) 

௮ அணை ௮ உழி அவன் ஆங்கு உண்மை தவறு வழி ஒரீஇ தான் அறிர்து இனிக்கும் - 
அவவளவு அப்பொருளிடச்தே அர்கட்டவன் உள்ள உண்மையைக் கெட்டவழியினின்று நீக்கித் 

தானாயுணர்ந்து இன்புறுவான்) 

“மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு? எனவும், “எவ்வ துறைவ துலக மூலகத்தோ-டவ்வ 

அறவ தறிவ?? எனவும் குறளிற் கூறப்பட்டன, 

இவற்ருல்- இச்கூறிய சாரணங்களானே? 

(ஈுட்கெட் டெவற்றையும் பேணுதி] எவற்றையும் ஈட்டு நட்டு பேணுகி- எல்லாவற்றை. , 
யும் சிநேகிச்தச் இநேகித்து விரும்பி வருவாயாக) 

அனபரமும் வெறுக்கத்தக்க பிற ஏதுச்களும் ௮ன்னபிற எவையாயினும் நிகழப்பெறினும் 
விடாமல் ஈட்டல் வேண்டுமென்பார் *ஈட்டு நட்டு? என்ருர். “*செறுத்தோ நுடைப்பினுஞ்ு 
செம்புனலோ டோர்-மறுத்துஞ் சிறைசெய்வர் நீர்ரசை வாழ்கர்-வெறுப்ப வெறுப்பச் செயினும் 

பொறுப்பே தாம்வேண்டிக் கொண்டார் தொடர்பு”? என்பது நாலடி, (செறுக்குந்தோறும் - 

- அடைக்குந்தோறும்.) உயிர் உள்ளன இல்லன என்றாதல், உயர்திணை ௮ஃநீணை யென்றாதல் 
வேற்றுமை யெண்ணாமல் நேரத் தவால் வேண்டுமென்பார் எவற்றையும் பேணுஇ?? என்ளனுர். 
அங்ஙனம் செய்வார்ச்கே கவித்துவ சத்தி அமையுமென்பது பெரியோர் துணிபு, “வெறித்த 
விளமான்காள் மென்மயில்கா ஸிக்த-நெறிக்க ணெடி தூழ் வாழ்வீர்”? எனவும், “*வாவுமிள மான் 
காள் மபில்காள் மடப்பிடிகாள்-கூவுங் கரிய குயில்காள்மென் புள்ளினங்காள் %% வழியெனக்குக் 
காட்டிரோ?? எனவும், “பானே சோலைப் பசுந்தென் ரல் வர்துலவுக-கானலே வேலைக் கழிக் 
குரு %% ஈ% சொல்லீ ரெனக்கு?? எனவும், போவாய் வருவாய் புரண்டு விழுந்இரங்க- 
நாவாய் குழற நடுங்குறுவாய்- தீவாய்-அரவகற்று மென்போல வார்கலியே மாதை-யிரவகற்றி 
வர்தாய்கொ லின்று??? எனவும், :(முல்லையும் பூச்தியோ?? எனவும், “கோயிலு மக்தப் புரமுங் | 
கொடி நடங்கு-வாயிலு நின்று மயங்கியதேத?? எனவும் விலங்குகளை ப்புட்களைக் கானலைக் கடலைக் 
கொடியினைப் பிறவற்றைக் கூவிவிளித்து உரையாடிய கலிஞர்தங் . கூற்றெல்லாம் கணித்தற் 
பாலன. 4 

ஈட்டந்கு அமைந்திடின் - (மனனே யானுரைத்த ல சொற்களைச் கேட்டுக்கொண்டு அக் 
கொண்டவாதேத) கே௫த்தற்குப் பொருர்துவையேல்; 

நாடும் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் வெறுப்பன ஒறுக்க- பொருந்துஇன் ற 
பொறுமை, ஆசை, ஆரறுச்னெம், அதன்பக்தாத்சச்சக கெட்டசொல் என்பனவாஇிய வெறுக்கத் 
தக்கவைகளை ஒறுத்தழித்தற்கு; 

ஈல்லமைதஇியோடு இருக்குங்காலச்திலே இவையெல்லாம் வந்து புகுஈ்து அக்நிலையைக். 
கெதெதுவிடும் ஏன்பது தோன்.ற நாடும்? என்த அடை. புணர்க்கப்பட்ட_து. இவற்றயெல் 



அணா“ கண்டை; சைக க்க த க உ; ணை 

॥ 

ப் 

ம பொருணெழறியியல். கொ 

லாம் உன்னிடத்தில் வைச்திருப்பாயானால் யான் கூறிய உண்மையை 8 பெற்மாட்டாய் என்று 

குறிப்பித்தார். 

தகு படை ஆகும். அன்பு கைக்கொண்டு- தக்க படைக்கருவியாகிய அன்பினைக் கைக் 

கொண்டு) | 

பொறுமை வீற்றிருந் த-- பொறுமை யென்ற இடத்தைவிட்டு விலகாமல் அதிலேயே 

வீற்றிருந்துகொண்டு; 

கறை போக்கு இன் சொல் எல்லைக்கு இடையே- குற்றத்தைப் போக்குகின்ற இன் 

சொல்லாகிய எல்லைக்குள்ளே; 

இருமை தரும் அறம் குடி- இம்மை மறுமைகளை ஒருங்கே தரவல்ல அறமாகிய குடியை) 

மல்கு உற ஆண்டு வளர்க்குஇி- தழைத்தல் யய உதட்ட ஆளுதலைச்செய்து (௮௧ 

। குடியை அழியவிடாமல்) வளர்த்துவருவாயாக) 

தொல்லோர் உணர்த்திய துறையும் மற்று இதுவே - பண்டைப் பெரியோர் ஈமக்குணர்த்தி 

வரத முறைமையும் இதுவேயாகும்) 

தேங்குவிண் போகமுஞ் சறர்த முத்தியு-மிங்குறு மாக்கமு மினி.௫ ஈல்கலா-லோங்கிய 

வறத்தினை யஎமுன் -மூன் றினும்-பாங்குற நித்தலும் பரிந்து செய்தியால்?? என்பத விகாயக 

பு. சாணம், 

(48) பொருளெனும் பொய்யா விளக்கினை யுடையோ 

ரிருள்கடி,க் தெண்ணியாங் கெய்துவ ரென்றல். 

“பொருளென்னும் பொய்யா விளக்க மிருளறுக்கும் 

எண்ணிய தேயத்துச் சென்று”?. (என்பது குறள்.) 

விளர்பொரு ளடையுகர் வாழ்க்கை மழையிடைக் 

சண்பொத் தன்ன காரிருள் கடப்போர்ச்கச் 

சேயிடைக் கண்ட தீவிளக் கந்றே 

தேய்பொரு ளஞடையோர் செய்கையத் இரிளக் 

2 கொர் இவெளிப் புகுகர்த முூண்மை 

மரீ இயற் றென்னா வருத்துமைத் கனபே 

இஸ்.) வளர் பொருள் அடையுகர் வாழ்க்கை வளர்ச்சி பெற்றுவருகன்ற பொருளை 

நித்து வாழ்க்சையான) 

பழியஞ்சிப் பாத்துண்ணும் பொருள் என்பது தோன்ற :வளர்பொருள் 

குந்தோறுங் குறைவுருது நிறைவுபெ ற்று வரும்பொருள் என்பது கருத்து, பெறுங்காற் செப்ப 

மூடையவராய்ப் பழியஞ்சி ஈட்டிப் பகுத்துண்ணும் வாழ்க்கை என்பது ஈண்டுப் போதரச் 

கிடந்தது. 

மழை இடை கண் பொத்து அன்ன கார்இருள் சகடப்போர்க்கு - மழைபெய்யும் பொழுது 

கண்ணைப்பொத்தினாலொத்த கரிய இருள் நிறைர்ச வழியைக் கடந்துசெல்வோர்க்கு) 

பச் என்ரூ. எடுக் 



214 உலதியல் விளக்கம். 

இருட்டில் ஈடப்போர் கண்ட விளக்கு என்பதுவே இன் றியமையாத உவமையாசலிண் இ 

மழையிடைக் கடப்போர் என்றிலம். கார் இருள், கண்பொத்தன்ன இருள், மழை இடை, 

இருள் எனக் கூட்டிப் பொருள்பண்ணுக, ['(இருள்குழைகத் திறுக வியற்றிய சுவரின்?” என் ஐ 

இக்நூலாூரியர் கூறிய மற்றொரு பகுதியும் ஈண்டுக் கருதற் பாலது] வழிச்செல்கைக்கு அவை 

யெல்லாம் இடையூறு செய்வனவாகும் ஏன்றபடி. **கண்பொகச் தன்ன விருள்'? என்று கூறிப் 

படி.ப்பார்க்கு அவ்விருளின் றன்மையை ஈன்கு புலப்பட வைத்தார் என்க, 

செய் இடை கண்ட த விளக்கு அற்று - தவன் அவர்கண்ட ஒளி விளக்கை ஓத்து. 
விளங்கும் தன்மையுடையது) 

மழை பொழியுங் காரிருளிலே வேற்றிடத்துச் செல்வோர் வழிதெரியாமல் அலைக் ழ 

லும் போழ்து சேய்மையிலே அவர்கண்ட விளக்கு அவர்க்கு இனிமைசெய்து வருதல் போலப் 

பாவம். நிறைக்த உலசத்திலே அறிவின்மையாகிய இருட்டிற் றயங்கிநின்று தாம் செல்லும் 

வீட்டு நெறியை அறியாத இடர்ப்படுவார்க்குப் பழியஞ்சிப் பாத்துண்டுவருகல் என்னும் ஒளி 

விளக்கு தோன்றப்பெறின் ஈலன் புரியும் என்க. நிழலின் இனிய அருமையை வெய்யிலின் 

கடிய கொடுமை காட்மொறு புண்ணிய கருமங்களின் ஈலத்தைப் பாவகாமங்களின் இமை காட்... 

டும். அறவழியே ஈட்டி அறஞ்செய்தலின் அருமைப்பாடுதோன்றச் :(சேயிடைக் சண்ட த். 

விளக்கு?? என்றார். தம்மொடு விளக்கினைக கொண்டு செல்வார்க்கு அவ்விடர் தகோன்றப்பெராத. 

வாறேபோல இயற்கையிலே அறமுடையார்க்கு இவவுலகில் ஒருவகைச் கேடும் உண்டாவ இல்லை. 

உலகவாழக்கையைக் கடச்சற்குரிய பொருளை அறவழியில் ஈட்டிக் தருமஞ்செய்தார்க்கே இன்பா : 

மும் வீடும் உரியன் என்றும், அவ்வாறு புரியாதார்க்குத் துன்பமும் நரகும் உரியன என்றும் 

கூறினாராயிற்று, 

தேய் பொருள் உடையோர் செய்கை-நாள் தோறும் குறைந்து வருகின்ற பொரு 

ஞுடையவர்தம் வாழ்க்கை; 

அற முறை கோடி ஈட்டப்பட்டபொருள் என்பது தோன்றத் பர்க் என்றும், 

அவர வாழ்க்மையும் ஒருவாழ்க்கையோ என்ப தோன்றச் **செய்கை?? என்றும் கூறினார். 

௮ தீ விளக்கு -முன்னர்க்கூறப்பட்ட ஒளியுடைய விளக்கை? 

ஒரீஇ வெளி புகுகா தம் உண்மை மரீஇ அற்று என்னா- நீங்கி வெளிப்புறப்பட்டவர் தங் 

களுடைய தன்மையை ஓக்கும் அத்தன்மைத்து என்று) 

வகுத்து உரைச்சனர்-வகைப்படுச்தி அன்ரோர் உரைத்தருளினர். 

(49) விமைபொருள் பெறினதை வெறுப்பது மியல்பெனல். 

[2 ழைவேட் டெய்்தஇினோர் மழையையும் வெறுப்பர் 

கோடைவேட் டோரு மப்பா லரவர் 

பொருட்பா லோரசார் பொருந்திய போற்ருர் 

பெரூசன பேணிப் பெரும் 2ப துறுவர் 

5 பெற்றன வுவர்ததலும் பெருகன வேட்டலும் 

கற்றறி வில்லார்க் இயல்பெனி னாங்கவா் 

... பெற்றநன் மக்களைப் பிரித்தகற் ரிலே 

யு.ற்றகற் பொருள்களை யொறுதக்கொதுக் கலே 

யற்றகன் மிடியைமீண் டமைகதுமகம். இலசே . 

10 கற்றிலாப் பனுவலைக் கற்கரூயல் . கலசே 

ய/ன்த் ல பன் க்் 
॥ ் 
ர. ர 



[ஆஅ] நக்கன் ரை 4 பொருணெழியியல். 
ஆள்க அனு, 

வயென்னே யிவர் தம் [நியற் கை 

தடை - சர பப்பட் 

ம் 1 

சன்னே ரில்லாத் கமிழ்கிலக் தவ, 

(-ன்.) மழை வேட்டு எய்தினோர் மழையையும் வெறுப்பா- (கோடைச்காலத்த 

வெப்பத்தால் வருந்தும் பொழுஅ) மழையை விரும்பி ௮து வசப்பெற்றோர் (குளிர்மிக்கு வாட் 

டுங்கால் அக்குளிரைச் சரும் மழையானது தம்மாலேயே விரும்பிப் பெறப்பட்டசென்று எண் 

மைல்) அதனை வெறுப்பா; (எனவே பழய கோடையை அடைய விரும்புவர் ஏன்௧.) 

கோடை வேட்டோரும் ௮ பால் அவர் -வேனிற் காலத்தை விரும்பினோரும் (மழை 

। வேட் டெய்திய பின்னர் அதனை வெறுத்திட்ட) அ௮ப்பகுதியினரை ஓத்தவராவர்; 

| அஃதாவது விரும்பிய கோடையை ஏய்திய அவர் பின்னரும் அதனை வெறுப்பர் என்றல், 

. மனைவி முூதலியவர்களோடு வெகுளி யெழுந்தால் கடவுளை இம்மனைப் பர்தத்தைவிட்டு நீக்கத் 

இருவருள் கொள்ளாயோ என்று தவங்கிடந்தார் தவப்பயனை எய்இயபின்னர் மனைவி முதலியவர் 

சள் இல்லாது எவ்வளவு வருத்தமுறுகன்றேன் என்று முன்னொடு பின் மூரணச் கடவுளை 

ழ வேண்டிக்கொள்ளுதல் என்னும் இதனை முசலாகவுடையவற்றையே ஈண்டுக் குறிப்பித்தார் இக் 

। தூலாசிரியர் என்க. 

பொருள் பால் ஓரார்-உலகத்துப் பொருள்களின் பகுதிகளை உணர்ந்ததியமாட்டார்) 

என்றது ஒவ்வொரு பொருளின் தன்மையை உள்ளவாறு உணர்ந்துகொண்டால் அறி 

யாமை நீங்கிப் பெற்றவற்றை நயந்து கொண்டு பெரறாதனவற்றுக்கு இரங்சாமல் அமைவர் என்க, 

| பெராதன பேணி பெரும் பேது ௨ ரல் ப த ற்் ந விரும்பி (அவை இடைக்கப் 

பெராமையானே) பெரியதொரு மயக்கத்தை அடைவர்; 

பொருந்தியுள்ளனவற்றை ஈயந்து பேணி அவற்றொடு மனரம்மிய மாதலே ஞானமாத 

லின் இங்கனம் கூறினார். :*உடற்குள் வந்தெழு மொள்ளழல் போன்றுபின்-இடைத்தி டாப் 

பொருண் மேற்கிளர்ர் கோடியே-ஈடக்கு மாசையை ஈண்ணு முவப்பினா-லடக்கு மக்சண பேயறி 

வாளால்”? என்பது பாகவதம், 

பெற்றன உவர்த்தலும் பெறாதன லேட்டலும்- (சாம்) பெற்றுககொண்டவற்றிலே 

- வெறுப்புண்டாதலும் பெறக்கிடையாதவற்றில் விருப்புண்டாதலும்) 

் கற்று அறிவு இல்லார்க்கு இயல்பு எனின் -சல்வியைப் பயின்று (அப்பயிற்செழி) 

அறிவைப் பெரு தார்க்கே இயல்பாகுமென்று கூறுவிரேல்; 

ஆங்கு ௮வர்- அவவியற்கையுடையார்) 

பெற்ற ஈல் மக்களை பிரித்து அசற்றிலர்- தாங்கள் பெற்றுவைத்திருஃகும் ஈல்லமக்களை 

(வெறுப்புநீஇ வேண்டாராய்த் தம்மில் நின்றும்) வேறாக்இ அகற்றிவிடுசன் ரூரில்லை; 

| தீய மக்களை ஒரோவழிச் அரத்திவிடுதற்கு உடம்படுவராதலின் :*ஈன்மக்கள்?? என்ளுர், 

. பெற்றவற்றில் உவர்ப்புண்டாதல் இயற்கையெனக் கோடலின் பெற்றஈன்மக்கள்பால் அவ 

_ வியற்கை நிகழாமற் பிறழ்வ.து என்னை யென்றபடி, 

ப உற்ற நல் பொருள்களை ஒறுத்து ஒதுக்கிலர்- (தம்பால்வர்து) அடைந்த ஈன்மையாகிய 

"செல்வங்களை வெறுத்து ஒதுக்இவிடுகின் ரில்லை; 

அற்றது அகல் மிடியை மீண்டு அழைத்து மகிழ்கிலர்- வன் சேர்க்கையால்) மடிக்து 

அகன் தபோன வறுமையைத் திரும்பியும் (தம்மிடத்து முன்புபோலவே) வரவழைத்து மகிழ்ச்சி 

யறுகின்ருாருமில்லை) 

1 இல்லாசனவற்றை விரும்புதல் இயற்கையாமெனில் கம்மிடமில்லாத வறுமை வந்து 

ம மிபாருந்துமாது விழையாமை எவன்கொல் எனறபடி, 
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கற்றிலா பனுவலை கற்க முயல்கிலர்- தாம் கற்றில்லாத (அரிய) சாத் இிரங்களைக் கற்கவும் 

முயல்இன்் ரூரில்லை; 

இல்லாக்கல்வியைக் கொள்ளவிரும்பாமை இல்லாதன வேட்கும் இயற்கைக்கு மாரறாரும் 
என்க, | | 

[என்னே யிவர்தம் மியற்கை-தன்னே ரில்லாச் தமிழ்நிலக் தவரே] தன் கேர் இல்லா 

தமிழ் நிலச்சவபசே இவர்தம் இயற்கை என்னே - தன்னஷெப்பாரில்லாத் தமிழ்காட்டவரே இக். 

கூறப்பட்டவர் தங்கள் சுபாவந்தான் ஏத்தகைத்து; (கூறுமின் என்றபடி.) 

(20) மு,நத்தைநிலை யறியா ர. பகன்போற் 

செத்தமிழ் வாணர்த,ம் திறன்றெரி கிலரெனல். 

தொர்தோன் முதல அுன்னிழி சனர்வாழ் 

கூடிவாய் நின்று கூறிய வாற்றிப் 

படுசசோ அநுண்டுவளர் பார்ப்பனச் இறுவன் 

மூகந்தரு ருறிகொடு முக்தைநிலை தெளிந்தாங் 

சுகங்குழை தந்ைத யந்தணன் கடுப்ப ர 

விற்றைஞான் றியலுமித் தமி மா்ருன் னிலை தரி 

பெந்றிகரு பண்டைப் பெரு நால் 

கற்றறிற் கோர்மனங் கலங்கியமி குகசே, 

(௫-ள்.) தொடு தோல் மு.தல- (காலில்) ௮ணி௫ன் ற செருப்பு முதலியவற்றை; 

கல், முள் முதலியன பாசத்தை உருத்சர்து சாச்கலின் இதனைப் பாசசவசம் என்றும் 

௮. ரணமென்றுல் கூறுப. **கோன்றா எடிபுதை யசணம்?? எனவருதல் காண்க, தொடுதோல் 

பலவகையின் அமைக்கப்படும். கணைக்கால் முகல் பாதம் முழுவதையும் மறைத்தற்குச் தற்காலம் 

செய்தணியும் ௮ரணச்தைச் “சப்பாத்து? என்று வழங்குவர். 

அன் இழிசனர் வாழ் -தைக்கின் ந (உறைகாரரும் பறம்பருமாகிய) இதழ்மக்கள் வாழ் 

இன்ற; 
பறம்பர்--செம்மார், சக்கிலியர், இச்தொழிலுடையார் இழிசனர் என்பதனைக் கட்டி 

னிணக்கு மிழிஏனன் கையது?? என்னும் புறப்பாட்டாலுணர்க, இவரசை ஆவுரித்துசத் இன்னும் 

புலையென்று இழித்துரைப்ப, 

குடில் வாய் நின்று - குடிசையின் வாயிற்கண்ணே நின்று; 

குடிலுட் புகுசற்கும் உரிமை பெற்றிலன் என்பார் “குடில்வாய் நின் நூ? என்று தர. 

கூறிய ஆற்றி-செய்யென்று கூறிய பணிவிடைகளை த் தவறுபடாமற் செய்து) 

இதனால் அவனைப் பலகாள் ஒறுத்தும், பட்டினிபோட்டும், அச்சுறுத்தியும் வந்தனர் . 

என்பும் பிறவும் பெறப்பட்டன. இதனைக் “'கூறியவாற்றி?? என்னும் சொற்போக்கே வலி... 

யுற.ததாநிற்கும். 31 
படுசோறு உண்டு வளர்- கையிற் ல்பத்த சோற்றை (ச் சிசைவுபடுக்காமலும், வேண்டே 

னென்று வெறுச்கொதுக்குகாமலும்) உண்டுவருகின் ற; பதி 
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பார்ப்பனச் சிறுவன் - பிராமணச் சாதி இளையவன் றன 

முகம் தரு குறி கொடு-முகமானது தந்த குறிப்பினை க்கொண்டு) 

| உரை முதலாயினவற்றால் அறிதற் இயலாசென்பார் £:முகந்தரு குறிகொடு?? என்ளுர். 

। அவர்கள் ஏவியவற்றை மஇழ்ந்து செய்யாமலும் பிறவாறும் அவன் இருத்தல்பற்றியும் அக சணர் 

15ம் சாதிக்கு இயற்கையிலே அமைந்துள்ள நூகத்தேசுபற்றியும் ஒரேயிரத்தமாதலின் ஒருவரை 

யொருவர் உள்ளன் போடு இயற்கையிலே பார்க்கும்படி நேரிட்டமைபற்றியும் :*முகந்தரு குறி?? 

| என்றார் என்றலும் ஒன்று. 

முந்தை நிலை தெளிந்து ஆங்கு ௮கம் குழை தந்தை அந்தணன் கடுப்ப- (அவன அயர்ந்த) 

। பழயநகிலைமையை உய்த்தறிக்து மனம் வருந்துகின்ற (அவ்விளயோன்றன்) தகப்பனாகிய பி.ரா 

। மணனை ஒப்ப) 
ப முந்தைகிலை?? என்றது அந்தணர் குலத்திற் செல்வம்பெற்றிருந்த நிலைமையை. சாத 

. திர ஆராய்ச்சி செய்து பெருமை பெறுதற்சசைந்த உயர்குலத்திம் பிறக் தம் இவ்வாருயினனே 

என்று அவன் த்ைத வருந்தினான். அவவிளைஞன் தன்பொருட்டுத் ச்சை வருந்அுஇிரான் 

| என்றசையும், தான் இன்னவன் என் றசையும் அறிச்திலன். தந்தைபடு துயரத்தைக் கண்டார் 

இத்தகைய இழிவுடைமகனை இவன் பெறுதற்கு எனனபாவம் செய்.தனனோ என்று இகழுமூறை 

| யாற்றெளிச. தற்காலத் தமிழரும் தங்கள் நிலைமையையும், தம்பொருட்டு மனமுருகும் பெரி 

யார் துயரையும் அறிந்திலர் என்க. சனது மகணிலைமைக்கு வெளிப்படையாக இரங்குவது 

| காணமாதலின் **அகங்குழை”' என்றா, 

இற்றை ஞான்று இயலும் -- இக்காலத்திலே இயங்காநின் ற) 

இ தமிழர்- (தமக்கியைக்ச உடை, காடை சல்வி மாண்பு அ இயபலவம்றையும் இழக்கம். 

பெற்த) இத்தமிழருடைய) 

முன் நிலை தெரி- பூர்வீக ஈன்னிலைமையைத் தெரிவிக்கின் ற; 

ஏனைச் சாஇயாரைப் பார்க்கிலும் தலைசிறந்து பண்டைக்காலத்தில் இத்தமிழர் விளங்க 

யிருந்தனர் என்றபடி. : 

பெற்றி தர௬- (தற்காலத் தமிழரைச் செவியறிவுறுத்தி நல்வழிக்குக் கொண்டுவரும்) 

! பேற்றினை (ச் தம்மைச் செவ்விஇற் கற்றுத் சேர்வார்க்கு) க் கொடுக்கின் ஐ); 

“பெற்றியுமைதென?? என்னும் மணிமேகலைப்பகுதியும், “*பிணிப்பறுத் தோர்தம் பெற்றி 

யெய்தவும்'” என்னும். சிலப்பதிகாரப் பகுதியும் டுபற்றி?? என்பதற்குப் பேறு என்னும் பொரு 

- ஞண்மையைப் புலப்படுத்தாகிற்கும். தமது முன்னோர் நிலைமையை நன்கறிதலே பிற்காலத்தா 

। ராய தமிழர்க்குப் பெரும்பேறு ஆகுமாதலின் அங்கனம் பொருளுரசைக்கப்பட்டது. பெற்றி 

- என்பதற்குத் தன்மை என்று பொருள்கூறினும் பொரும். 

க் பண்டை பெரும் மூல்- முற்காலத்து முச்சங்க நூல்களையும் அவை போன்ற பிறநூல். 

களையும்) | 
ட் பிற்சாலத்தார் செய்த நால்களெல்லாம் பிறமொழிகளுக்குப் பெரும்பான்மை சழப்பும் 

. சமிழ்மொழிச்குப் பெரும்பான்மை சிறப்பின்மையும் தருவனவாகும். மாற்காலத்தார் செய்ச 

நூல்களோ பிறமொழிகளுக்கு ஏக்கத்தையும், தமிழ்மொழிக்குச் சிறப்பினையும் தருவனவாசலிற் 

.. “பண்டைப் பெருநூல்!” என்று சிறப்பித்துக் கூறினார். அர்நூல்களே சமிழரைப் பிறா்மகதிக்கும் 

 இறப்பினைத் தருகன்றனவென்க. சொல்லளவிற் சிறியனவாயினும் பொருஎளவினும் சுவை 

 யளவினும் மிகப்பெரியன என்றலும் பொருந்தும். 

ப கற்று அறிந்தோர்- (கசடறக்கற்றுச் கற்றவற்றை எடுத்துரைக்கும் ஆற்றலையும் பிற 

வற்நையும் ஈன்கு) பயின்றறி5த (பெருமையுடைய) மூதறிவினா; 

கற்றன்மாத்திரையினின் றுவிட்டால் பயன்றசாவாதலிற் :கற்மறிக்தோர்?? என்றார், 

இதனை ஒரு சொல்லாக்இயும் உரைப்ப. 

மனம் சலங்க அழிகுகர்- மனமானது கலங்கப் பெற்று (த் துயர் மிகுதியால்) அழிவினை 

-. எய்துன்றனர்; 7 ் 
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சம்மாற் நிருத்தற்கும் இயலாமையான் ௮ங்கணம் அழிகுகர் என்க. 

அர்சணர்தம் வருணத்துற்கும் தமிழ் காட்டவர்க்கும் வேண்டியவாறே ஓஒப்புச்உூறி விரிழ். . 

துக்கொள்க. இழிசனர் இல்லக்சை அடைந்த அடிமைபுகுந்த அவ்விளைஞனை ௮6 சணனாக்கு 

தற்கு அவன் தந்ைதைமுதலியோரால் இயலாதவாழமேயபோல் இத்சமிழரையும் பண்டைய நிலைக் । 

குக் சகொண்டுவருதற்கும் ௮அக்கற்றறிந்சோரால் இயலாத. தஇிருசாளைப்போவார், திருப்பாணாழ் 

வார் மூசலியோரை மேம்படுத்திய இறைவன் நிருவருளே இவரையும் மே௰்படுச்சல் வேண்டும். 

தாழ்வடைஈ்த மைந்தனைக்கண்ட தந்தையாகிய அ௮க்தணன் வருக்திய . வருத்தத்சைப் போலவே 

பண்டையதூல் கற்றறிந்த ஈம்மவரும் ஈம்மைக்கண்டு வருத்தமெய்துவர். ஈம்மனோர் - அனைவர்ச் 

கும் இவ்வகைத்தாய இரக்கம் வரப்பெறவும், ஈடேறி உய்யவும் வேண்டி ற்பண்ஷை டப் பெருநூல் 

களைச் கசடறக் கற்றறிந்து ஒழுகுதல் வேண்டும் என்றபடி. 

கய் ப் வையம் வக 

(51) உயர்வு மிழிவு முண்மை௰ி லின்றெனல். 

ம்வகை யிசையினக் கேற்பச் தனிக்கனி 

வாழ்களை தம்மு ளொன்றின்மற் மரொான்றின் 

சூழிசை அ வைத்துச் அவைசொலைச் சிடும்புன் 

யாழிற் கேட்போர் தம்மு: ளொருவரை 

5 வினாவுழிப் பிறசே விரைந்துவிடை யிறுக்குகர் 

முவ்வகைப் பண்பின் மூடமழுக் கறிவின 

செவ்வகை யொன்றினைச் சுருத்கிமனசக் இயைக்கவு 

மியைக்த வற்றை யினிதுவிரித் இயம்பவுக 

கூடு மிவற்றைக் குறிக்கொடு சான்றோ 

10 நரடும் பாவுளை நயந்தாய்ந்து நல்கின 

ரிவவறி யாரே யியைந்தரங்கு சுருக்கி 

யோொவ்வவுளக் தூரன்றவு மூழின்றி விரிக்கவுக் 

தலைப்பட்டு வீணே தம்பயன் கெடுக்குகர் 

நிலைப்பட்ட நெஞ்சி னிறைதமி மியற்கைப் 

15 புலவர் பாடல் பொருந்திசி னோரே 

நிலவுகர் மற்றெவர் நிலைபெற் றனரே 

தத்தமை மதித்துக் தருக்கொடு : செருக்கிய 

வெத்துணைச் செல்வ ரிருந்துமறைந் தனரே 

யந்தண ஸனொடிகை யகதற்குமா முகப் 

20 புலையன் கையை மருத்துவன் பொருக் இடி 

னக்கை கொடுகனக் காவன செய்னு. 

னிழிவுள் ளனவு மேற்றமுள் ளனவு 

மாயபல் லுறுப்பு ஈமக்கமை வனயபோற் 

தாய : முழுமுதற் ஜொல்லோன் றனக்கு 

25  மேயின வுறுப்பென வியன்பார் மூதல 

வவவப் பொறிவழி யேற்பன வளித்தற்குச் 

செவ்வை சேர்தலுக் இறஞ்சிதைத் களிததற்குத் 



பொருணெழியியல். 2108 

தெவ்வமை வெறுப்புச் சேர்கலு- மனன்பெறு 

மொருவற சார்தற் குளவழிச் செல்கைக் 

30 குவபபும் பிறவழிக் குவாப்புமவ ஹஜொன்று 

மீண்டிய விவைபேச டலண்ணில செய்கை 

பண்டீண் டி.ன்பமென் றிணைந் இணைந் 

ர்ண்டாண் டலைந்தய சவனிக் இயற்கையே, த த் 2 

(இ-ன.) ௮ழ் வகை இசை இனக்கு ஏற்ப தனி சனி வாழ் சளை தம் உள --ஏழ்வகை 

யாய சச இனங்களுக்கு ஏற்குமாறு தனித்தனியாக வாழும் கட்டுக்கள் தம்முள்ளே; 

ஏழ் வகை இசையாவன கூரல், அத்தம், கைக்களை, உழை, இளி. விளரி, தாரம் என்பன 

வாம், இவை முறையே மிடறு, நா, ௮ண்ணம், சிரம், நெற்றி, கெஞ்சம், மூக்கு என்பணவற் 

றிருந்த சனிச்சனி பிறக்கும், இவற்றின் எழுத்அச்சள் ஆ௮, ஈஇ, ஊஉ௨, ௪௭, 8இ, ஓஒ) 
|ஓள௨ எளவும், ச,ரி,க,ம,ப,த,நி எனவுங் கூறுப, சட்சம பஞ்சமங்கள் ஓழிக்ச ஏனையவற்றிற்கு 
। இனமுண்மையின் “இனக்கு”' என்றும், சச் சுருதிரிஷபமே சுத்தகாந்தாரமும், சட்சுரு.இ 
சிஷபமே சாதாசண காந்தாரமும், சதுச் சுருதி தைவதமே சுத்த நிஷாசமும், சட்சுருதி தை 

' வசமே கைஷதிக நிஷாதமும் ஆதலின்: ஏற்பத் சனிச்சனி வாழ்தளை?? என்றும் கூறினார். ஏற்ப் 

| வாழ்தளை சம்முள், தனித்தனி வாழ்களை தம்முள் என்க, சுத்தரிஷபரும், அர்த காந்தாரமும், 

, சுத்சமத்திமம், நிரகிமத்திமம், காகலிநிஷாசம் என ஒருரமுூறையின் நிச் சணிச்சனி வீடெளைப் 

। பெற்றிருத்தலின் “*சனித்தனி?? என்றார். களையென்பது ஸ்உரவீடுகளை. அவ்வொலி ஆண் 

டாண்டுத் றட தபல ட து அங்ஙனம் ஒரு பெயர் கூறப்பட்டு. பிறவிடதடிலே தோன் 

"ரது என்பதுபோதர “வாழ்?” என்றார். €ழ் மேல் மத்திம தானங்களிலே வேது பட்டிருத் 

தலின் “தனித்தனி”? என்றாருமாம். இனி யாழின் நரம்புகளில் ஒன்று அ௮ற்றுப்போயின் கை 
வன்மையான் மற்றொரு ஈசம்பிடை வேண்டிய இசையை ஒருவாறு பிறப்பிக துச் கொடல் வழக்க 

| மேயாயினும், பிறப்பித்த ரள வாழ்சற்கு இயற்கையின் அமைகச்சவிடம் யாண்டைய 
இதன்பது தோன்ற *:வாழ்?? என்றாருமாம். 

ஒன்றில் மற்று ஒன்றின் சூழ் இசை அவைச்து-ஒரு சுரத்திற்குரிய தானச்திலே 
| றராரு தானத்திற்குரிய ஒசையை ஒலிதத) 
|. இவ்வாறு ஒலித்தலை அபசு ரவாத்திய மென்ப, இதனை வாடூப்பவர்க்கு மேன்மை கெட்டு 

ர சுவை சொலைச்ிடும் புன் யாழின் - (யாழாசிரியன் தான் காட்டவர்ச) சுவையைக் 

கெடுத்அவிடும் புல்லிய யாழைப் போல) 

கேட்போர் தம் உள் - (பாடம்) கேட்பொர் தங்களுக்குள்ளே; 

ஒருவசை வினாவு உழி- ஒருவ கோக்கி(இவவினாவிற்கு விடையிறுக்க என்று)கேட்கும் 

| பொழுது; 

உழி---சாலத்தின்சண் வந்தத. 

பிறசே விரைந்து விடை இறுக்குகர்- வினாஷப்பெறா5 மற்றைய மாணாக்சசே விரைந்து 

விடைகூறிவிடுகின்றனா்; 

அ.தியாதானைக் குறிப்பால் அ௮றிம்துகொண்டு விடைதரும்படி அவனைச் கேட்டல் ஆரி 

யர்க்குச் சிற தொரு கடமையாதலின் “ஒருவரை வினாவுழி?? என்றும், வினாவப்பெற்றோண் 

விடையிறுக்குமுன் வினாவப்பெரு சார் ஒருவரை மற்றொருவர் முந்தித் தாமே விடையிற ச் அவி 

தில் வேண்டுமென்னும் ௮வாமேலீட்டினானே எல்லாரும் ஒருங்கு கூடி உரத்து விடையிலப்பர் 
ஒக 

| என்பது போதர மற்றொருவன் என்னாதுபிறரே ஏன்றார், 
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. அபசுசங் கொண்ட யாழினையும், வினாவப்பெறராதபொழுது விடையிறுக்கும் மாணவகசை 

யும் ஏற்பவிரித்துரைத்துக் கொள்க, யாழ்திருத்துவோன் அவ் யாழை எங்கனம் ஆயுதம் 

கொண்டு இருத். அவனோ அங்ஙனமே இம்மாணாக்கரையும் பிறப்பு முதலியவற்றைக் கொண்டு 

ஆூரியன் தஇிருத்துதல் வேண்டும் என்றாங்கு விரித்துசைக் துக் கொள்க. (வாவென வந்தாங இரு 

வென விருந்த --சொல்லெனச் சொல்லிப் போவெனப் போக?” ஏன்ற நன்மாணாக்கர் இயற் 

பகுதி ஈண்டாராயற்பாற்று. 

[மூவ்வகைப் பண்பின் மூடழுக் கறிவினர்] மூ வகை அழுக்கு பண்பின் மூடு அறிவினா . 

மூன்றுவகை மலமாகிய குணவேற்றுமையானே மறைக்கப் பெற்ற அறிவினையுடையார்; 

மும்மலம் ஆணவம், மாயை, கன்மம் என்பன. 

எ வகை ஒன்றினை சுருக்கி மனத்து இயைக்கவும் - ஏவ்வாறு (பரந்துபட்ட) ஒரு ,விஷயச் 

தைச் சுருச்ச மனசன்சண்ணே பொருத்தி வைத்துக்கொள்ளவும்; 

இயைத்தவற்றை இனிது விரித்து இயம்பவும் கூடும்- (அவ்வாறு மனரின்கண்ணே 

பொருந்தியவற்றை (4 கேட்போர்க்கு) இனிதாமாறு வித்தது. கூறவும் இயலும்; (இயலாதென்ற 

படி.) 
பேோறிவாளர்க்கே அங்ஙனம் செய்தல் கூடும் என்க. நமமனோர் குறைவுபட அமைத்துக் 

கொண்டு மிகைபடச் கூறிவருவர், இதனால் உண்மை பெரி௫ும் மறைபட்டு உலகந்தடுமாறும்... 

இ௫குகருதியே :நூலுரை போதகா ரியர் கூவரு--முக்குண . வசத்தான் முூறழைமறக் தனசே?? 

என்றார். இலக்கணக்சொத்துடையாரும். கேட்பார்க்கன்னா பயப்பின் வெறுப்பசாதலின் 

்'இனிதவிரித்து?? என்றார்; 

[ இவற்றைக் கு.றிக்கொடு சான்றோர்--நாடும் பாவுரை நயந்தாய்ந்து ஈல்கெர்] சான்றோர் 

இவற்றை குறி கொ(ண்)டு நாடும் பா உரை நயந்து ஆய்ந்து ஈல்கினர்- அறிவாற்றல் நிறைந்த 

பெரியோர் ஈண்டுக் கூறப்பட்ட விஷயங்களைச் கணித்துக்கொண்டு ஈன்மை நாடுகின் ந பாக்களை 

யம், உரைகளையும் விரும்பி ஆசாய்ந்து ஈமக்குகவியருளினர்; 

அவற்றால் இமை காடாதாதலின் “நாடும்?? என்றதற்கு இங்ஙனம் பொருளுரைத்தாம். 

குறிச்கொடு பாவுரைகளை இயற்றிக்கொள்ள எல்லாரையும் விட்டுவிட்டால் உலகநஈ்தடுமாறுமென் ௮ 

தாமாகவே ஆராய்ர் து அவற்றைச்செய்து ஈல்குவான் கணித்துக்கொண்டு அ௮ங்ஙகனஞ் செய்தனர் 

என் ஐவாறு. . இனிப் பாவலர் பொருளோடு ஓன் றுபடுதலை யோகவழியால் நாடி அமைக்கும் பா. 

எனவும், அப்பாவை நாடி அறியும் உரை எனவும் பொருள் கூறினும் இழுக்காது. காட்டில் . 

வாசஞ் செய்து வந்தமையானும், எழுஅதற்கு வேண்டிய காகிதம் அச்சுமுசலியவற்றிற்கு வேண். 

டிய கருவிகள் இன்மையானும் முன்னோர்கள் தங்கள் சாத்திரங்களைச் சுருங்கிய சூதீதிரவடிவமாக 

எழு திவந்தனர் என்றலும் அன்னபிறவும் பொருந்தாமையை உய்த்துணர்ர்து கொள்க. அறியா 

மையின் வசப்பட்ட நாம் அவ்வாறு சுருச்சவும், விரிக்கவும் இயலா என்பது கருதி அங்ஙனம் 

செய்.துதவினர் என்ச. அன்னோர் சுருக்கெயதுவே சுருக்கம், விரித்ததுவே விரிவு என்றறிக. 

இ அறியாரே- இக்காரண காரியங்களை அறியமாட்டாத இஃகாலத்தினர்தாம்; 

இயைக்தாங்கு சுரு - விஷயங்களை ச் தத்தமக்குப் பொருந்தியவாறே சுரு ச்சொண்டு; 

ஒவ்வ உளத்து ஊன் றவும்-தமது புல்லிய நெஞ்சத்தின் கண்ணே (அழுந்திப் பொருந்து 

மாறு) பதிக்கவும்; 

எனவே முன்னோர் சூத்திரங்கள் உள்ளத்திலே பதியுமாறு செய்யப்பட்டன என்பது ட 

பெந்ரறாம். *ககார ஙகார மூதனா வண்ணம்”, 'சசார ஞகார மிடைகா வண்ணம்', டகா.ர ணகார. 

தனிநா வண்ணம்”?, எனப்படிப்பொர் மனடில் இனி தபடிக்திடுமாறு ஆ௫ரியர் தொல்காப்பியனார் 

கு.த்திரிச்சமையே மேலதற்கொரு சான்றாகும். இந்நூலாசிரியர் மேற்கூறியவற்றைப் படி. 

யெடுத்துமொழியும் (தறவும் சஞவும் டணவு முதலிடை--அணிகா வண்ண முறமுறை வருமே?? ] 

என்னும் நன்னூற் சூத்இரத்தைக் &ழ்வருமாறு கண்டித்தார். இம்மூன் நனையும் ஒரு கத 
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மாக்கு ஒசை முதலிய கயஙகளை நன்னூலார் பாழ்படுச்தினமை உரைத்தறிக.!? (செர்தமிழ் ச் 

தொகுதி பதினெட்டிலே 103ம் பக்கத்தைப்பார்க்க.) 

உளம் இன்றி விரிக்கவும் - முறைமையின் றி (ச் சுருக்கிெயவற்றை) விரித்துக் கூறவும்; 

தலைப்பட்டு வீணே தம் பயன் கெடுக்குநர் - முற்பட்டு அவமே தாம் அடையும் பிரயோ 

சன த்தைகச் செடுத்துவருகின் றனர்) 

நிலை பட்ட செஞ்சின் கிறை தமிழ் இயற்கை புலவர் பாடல் பொருர்தி௫னோர் நிலவுகர் 

- (யோகமுதலாய வழிகளானே ஒரு) கிலைப்பட்ட மனடூன்கண்ணே (சாபாநுக்கரகமும், சொற் 

சுவை பொருட்சுவையும், இன்னோசையும், சுருங்கச்சொல்லன் முதலாய அழகுகளும் கொள்கை 

களும், அதநுபவயுத்திகளும் அன்னபிறவும்) நிறைந்த செந்தமிழியற்கை செவணிய புலவர்தங்கள் 

பாடல்களைப் பொருந்தியவசே (இக்கிலவுலகத்தின்கண் யாண்டும் எப்பொழுதும் பொன்றாது) 

|) விளக்கிவருகின்றனார்) 

புல்லரை நல்லசென்றாயினும், நல்லரைப் புல்லரென்ளாயினும், எளியோரைச் செல்வ 

- சென்றாயினும், செல்உரை எளியோசென்றாயினும் சொல்லிய அவ்வண்ணமே உலகத்தாரால் 

மதிக்கப்படுவர் என்பது தோன்றப் புலவர் பாடல் பொருந்திசினோர்!? என்றார். தமிழ்நாடு 

. உள்ளவரையினும் அவர்தம் பாடல்கள் இருந்துவரல் மாபாகலின் அங்ஙகனங் கூறினாருமாம். 

1இஇன்?? இறந்தகால இடை.கிலை. 

இம்ம வுலக லிருள்கடியு மாய்கதிர்போ-லம்மூன்று முற்ற வறிதலாந்-றம்மி-ணனுறழா 

மயங்கி யுநழினு மென்றும்-பிறழா பெரியோர்வாய்ச் சொல்”? என்பது புறப்பொருள் வெண்பா 

மாலை, கலைமகள் வாழ்க்கை முகத்த செனிைமலரவன் வண்டமிழேர்க் கொவ்வான்- மலர 

வன்செய்-வெற்றுடம்பு மாய்வனபோன் மாயா புகழ்கொண்டு-மற்றிவர் செய்யு முடம்பு?? என் 

ப.து நீதிநெறிவிளக்கம். 

இட மற்று எவர் நிலைபெற்றனர்- அவரல்லாத பிறர் - எவர்தாம் உலகத்திலே விளங்கிவரு 

இன் றனர்; (ஒருவரும் இல்லையென் றபடி.) 

தம் தம்மை மதித்து தருக்கொடு செருக்செய- (புலவர்தங்களை மதியாமல் அவமதித்துத) 

தங்கள் தங்களை யே ஈன்குமதித்துக் களிப்பினை க்கொண்டு மனோராசூயஞ்செய்த; 

தருக்கு-அகங்காரமுமாம். செல்வப்பெருக்சே செருக்குண்டாதற்கு விசேட காரண 

மாகும். :*சிறியபே மதிக்கு மிர்தச் செல்வம்வந் துற்ற ஞான்ே-வறியபுன் செருக்கு மூடி 

. வாயுளார் மூக ராவர்-பறியணி செவியு எாரும் பயிறரு செவிட சாவர்-குறிபெறு கண்ணு 

ளாருங் குரு_ராய் மூடிவ ரன்றே?! என்பது குசேலோபாக்கியானம். 

ப எ துணை செல்வர் இருந்து மறைந்தனயே- எத்துணேக் கணக்கான செல்வர்கள் (இவ்வுல 

கத்திலே) வாழ்ந்திருந்து ( இருந்தவிடமுக் தெரியாமல்) மறைந்து போயினா) ப 

அவர்கள் இருந்தவிடமுச் தெரியவில்லை யென்பது போதா மாய்ந்தனரென்னாது “மறைந் 

. தனர்?” என்றார். **மக்களிற் பிறவி யுள்ளு மன்னர்தம் மன்ன ராகி2-இிச்கெலா மடிப்ப டுத்துந் 

இஇரியஞ் செல்வபேனு-மக்குலத் அடம்பு தோன்ற வன்றுதொட் டின்று காறு-மொக்கநின் 

றார்கள் வையத் தொருவரு மில்லை யன்றே? என்பது யசோதாகாவியம்; “*--இமையவ ரமை 

யலர்க் கடந்த-தாங்குமா வண்சைச் சக்கர மிக்குயர் பிறரும-யாங்க ணாரவ ரூரொடு பேரெமக் 

குரையாய்?? என்பது £வக௫ந்தாமணி. 

அந்தணன் ஒடி கை அதற்கு மாது ஆக- பிராமணன் ஒடிந்தபோன தன கரத்திற்குப் 

பிரதியாக) 

[புலையன் சையை மருத்துவன் பொருத்தஇிடின்] மருதி துவன் புலையன் கையை பொருத் 

இடின் ஒரு வயித்தியன் (ஆவுரித்துத் தின்றுழலும்)புலையன் ரன் கரத்தைப் பொருத்திவிட் 

டானேல்) 
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பொருத்தும் அருமை நோக்கப் ''பொருத்திடின்" என்ளுர். 



த்த உலதியல் விளக்கம். 

௮ கை கொடு தனக்கு அவன செய்குவன் - (பொருத்தப்பட்ட) அக்தக் (ப் புலையன்) 

கரத்சைக்கொண்டு (தன்கையெனவுட்கொண்மொம்.) தனக்கு ஆகவேண்டியவற்றைச் செய்து 

கொள்வான்; 

உடல் வேற்றுமையானே சாதியுண்டென்று கூறுவாரை மீண்டு மறுத்தனர். 

இழிவு உள்ளனவும் ஏற்றம் உள்ளனவும் ஆய-- தாழ்ச்சி (எளிமை) உள்ளனவும் உயர் 

வுள்ளன வுமாகிய) 

பல் உறுப்பு ஈமக்கு அமைவன போல் -பல அவயவங்கள் எங்களுக்கு (எங்கள் உடற்கண்) 

பொருந்தியிருத்தல் போலவே) 

நா, மூக்கு மூசலியனவற்றுள் வெறுக்கத்தக்கனவும் உண்டென்பது தோன்ற *(இழிவுள் 

ளனவும்?? என்றார். அவை இடக்கர்க் களவியாலே கூறத்தக்கன ஏன்க,. அ 

தூய முழு முதல் தொல்லோன் தனக்கு-பரிசுத்தமுடைய முழுமுதலாகிய தொன்மை 

பொருந்திய இறைவனுக்கு) 

[மேயின வுறுப்பென வியன்பார் முதல] வியன் பார் முதல உறுப்பு என மேயின-* 

அகன்ற புவியை முதலாகவுடையன எல்லாம் அவயவங்கள் எனப் பொருந்தின; | 

அமுல் சுபாவத்தினர்சக்கு இதனை எ0த்துக் கூறுதலிற் பாரை முதன்மையாக்கினர், 

மதல?” என்றவிலேசானே பாரகத்துள்ள உபிருள்ளனவும், உயிரில்லனவும், மருங்கு சூழ்ந்த 

மற்றைய அண்டங்களும், பிதவுங் கொள்ளப்படும். இவற்றுள்ளே உயர்ந்தனவும் இழிந்தனவும் 

அடங்குதலின் ஈம்முடலசத்தில் இருவகைத்தன்மைய அவயவங்களும் இருத்தல் போல இறை : 

வன் உடற்கண்ணும் உண்டென்க, 

௮ ௮ பொறி வழி ஏற்பன அளித்தற்கு செவ்வை சேர்தலும் - அந்த அந்தப் பொறிக்கு. 

முறைமையாகத் தகுந்தவற்றை நாம் கொடுத்தற்கு ஈன்மை அடை தலையும்) 

இிறம் சிதைத்து அஸித்தற்கு தெவ் அமை வெறுப்பு சேர்தலும்- அவ்வகையைக் கெடுச் 

துச் கொடுத்தற்கு விரோதம் பொருந்திய வெறப்பினை அடை தலையும்; 

மனன் பெறும் -மனசானது ஏற்றுக்கொள்காம்) 

அவ்வப் பொறிகட்கு வேண்டுவன நாவிற்குச் சுவையும், மூக்கிற்குக் கந்தமம், கண்ணுக் 

குக் காட்டியும் போல்வனவாம். அவ்வப் பொறிகட்கேலாதன நாவிற்கு புழுகும், கண்ணுக்குச் 

குழம்பும் போல்வனவாம். | 

ஒருவற்கு சார்தற்கு உள வழி செய்கைக்கு உவப்பும் - (அவ்வாறே) ஒருவன் றனக்கு 

அடைதற்கு உள்ள கெறியாகச் (அவன்றன்னிடத்திற் பிறர்) செல்லுதற்கு விருப்பத் தினையும்) 

பிற வழிக்கு உவர்ப்பும் - (சாரவொண்ணா த) வேற்றுவழியாகச் செல்லுதற்கு வெறுப்.. 

பினையும்) 

அவன் ஓன்றும்-அவன் அடைவான்) 

ஈண்டிய இவை போல் எண் இல செய்கை -நெருங்கெ  அலைபானற கணக்கற்ற. 

செய்கைகளை ச் செய் துவரு தல) | 

ஈண்டு ஈண்டு இன்பம் என்று இணைந்து இணை - இவ் 2 இவ்விடத்தே இன்பம் 

உளதென்று (கருதிக்கொண்டு கருதிய அவவவ் விடயங்களைப்) பொருந்திப் பொருக்கி) 

அறியாமை தோன்ற ::ஈண்டீண் டின்பம்”' எனறும்; இன்பத்தின் விருப்பும், துன்பச் 

இன் உவர்ப்பும் இவை இவையெனகச் தோன் த  இணைந்திணைந்து?? என்றும் கூறினார், 

உயிர்களெல்லாம் இன்பம் ௮டைதற்கே விழைகின்றன. அ௮வவின்பமானத ஊணிடத் 

ததோ, பொருளிடத்ததோ, பெண்ணிடத்ததோ எனப் பலவாறெல்லாம் முயன்று வருந்தித் 

தேடியும்; தேடியடைந்தும்) அடைந்து அுகர்ந்தும்; நுகர்ந்து வெறுத்தும்; முடிவில் அவற்றை 

யெல்லாம் ஒருவி முத்தி தலைக்கூடும்; என்னும் டட ல பத்தில் ஈண்டுத் அிட்பதி இ 

மாய் விளக்செர் இந்தாலாசிரியர் என்ச. 

ட்ட அதிக் 



ய் பொருணெறியியல். 223 

ஆண்டு அண்டு அலைந்து அயர் அவனிக்கு இயற்கை- அவ்வவ்விடத்தே (உண்டென்று 

ட கேடிய இன்பம் இடைக்கப்பெருமல்) அலைவுற்றுத் (ச் சுழன்று) துன்புதுகின் ற இவ்வுலகத்தார் 

தீங்களுக்கெல்லாம் இயல்பாய குணமாகும்) 

ஆண்டாண்டு என்பது இன்பமுள தாக னினைந்அ சென்ற அவ்வவ் விடங்களிலே என்ற 

வாறு, அவ்வப்பொருள்களை கர்ந து இன்புறுவான் பலதுறைக்கண்ணும் தேடித்திரிதலின் 

“: அலைந்து?? எனப்பட்டது. “**அயர் ௮வனிக்கு?? என்றமையாற் பிரபஞ்ச விலாசச்துள்ளே 

நிலைபெற்ற இன்பம் இல்லையென்பஅ குறிப்பாகும். எனவே உயர்வு தாழ்வு கருதி விருப்பு 

வெறுப்புக் கோடலும் அவம் என்க, £₹*இன்பம்வக் துற்ற போது மெதிர்மறை யுற்ற போது- 

முன்புட லுறுமூ ழென்ழே விருப்புறார் முூனிவள் செய்யா-ரன்புசிற் றுயிரகத்து மமைத்துவாழ் 

கின்ற நிசார்-வன்புமும் மலமு நீங்கத் திருவருண் முழுரு மாண்பார்!? என்பது மயூரப் புாணம்) 

*'ஒழுக்ச மேவின ருயர்ச்தவ ரும்பர்மா முனிவ-ரிழுக்கு நீசர்க ளெண்ணுகான மழறையவ ரியாரும்”. 

। பழிக்கு மூர்க்கர்கற் பண்டிதர் பாவிய ஈறவோர்-புழுச்ச ளியாவையும் போதமென் தநிகழ்வுருர் 

புகழார்?? என்பது தத்துவசத்தினாவளி; “% % % %. யாற்று-நீர்வழிப் ப€உம் புணைபோ லாருயிர 

முூறைவழிப் ப6உ௨ மென்பது தஇிறவோர்-காட்சியிற் றெளிர்தன மாகலின் மாட்சியிற்-பெறி 

| யோசை வியத்தலு மிலமே-சிறியோரை யிகழ்த லதனினு- மிலமே”? என்பது புறநானூறு. 

(52) அருமைக் கேள்விய ராத லேனையர்க் 
குரிமைய தெனினு மரியதொன் ருகலின் 

மூத்தோர்ப் பிழையா மாபி னவர்பாற் 
ரிற்றங் காட்டல் ரிறப்பில தெஷ்றல். 

வீின்மைபெற விழைஇ வாய்விடக் கருந்இப் 

போர்க்கொரு மடவோன் போதல் போலுங் 

குழளிபெற விழைஇக் குறுகுபு போது 

நிழல்வலம் வந்தாங்கு நின்றடி, யகட்டை 

5 வருடி நோக்கிய மடவசல் போலு 

மீசெழுத்துப் பயின்ற வேழமையர் நான்மறைப் 

பார்ப்பா சாகப் பதைக்குக சம்மா 

இவரே, 

மசபுமச பாக வகத்தன புறததன 

10 வேற்ற பெற்றியா வியைந்துவச் தார்க்கே 

யாற்றல்சா லன்னவை யாதலறி கிலே 

புறத்தன சூழ்ந்த வந்தணர் தம்முஞந 

மிழிந்தன ரூளசே யிழிந்தோர் தம்மு 

ம௯ஃ்தே மான வந்தணர் மறைகூக 

13% ராதலிற் றிணைக்காப் பறஞ்சிறர் தன்றே 

யென்குகர் புலாலை மேலோ செண்ணினு 

மிழிந்தோ. ரியைத்த வின்சுவைப் பண்டக 

கண்டருந் தற்குங் கயப்புக் கோடல் 
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கண்டிலர். கொல்லோ கற்றறி மாக்க 

20 ஸணீறு பூசலு நீரிடை மூழ்கலும் 

பேறுதரு கடவுளை வடிவிடைப் பேணலுவ 

கூறை ூய்தாக் கோடலும் பிறவு 

மாறா கலையா வகத்தொழுக் இற்கே 

இதனால், 

25 அகத்துப் பயில்விற் கணைஞமுத லாப் 

புறத்துப் பயில்ஒம் பொன்டுளுப் பாகும் 

இனியே, 

ஒருகுடி.ப பிறந்தோர் தம்மு ளொருவா 

] மேம்படிற் றமர்கது மேம்பா டன்றே 

௨0 யண்ணன் றம்பி யரும்பெறற் சேஎய் 

நண்ணிய பெற்றோர் நலன்சுறந் தக்கா 

லவசொடு பொருத லழகா குங்கொன் 

மேம்பட் டோசை மேனிலைச் செயலு 

ளாம்படி, வைத்தற் கறியா ராகித் 

95 தாம்பொறுக் இரய்த் தபுக்குக ரவர்நிலை 

யென்றுகொ னம்மனோ. ரிணைந்து 

நன்றிபல. பெதீஇ நயந்துவளா நரளே. 

(௫-்.) [வன்மைபெற . விழைஇ வாய்விடச் கருக்திப்-போர்க்கொரு மடவோன் 

போதல் போலும்] ஒரு மடவோன் வன்மை பெற விழைஇ வாய் விடக்கு அருந்தி போர்க்கு 

போதல் போலும் - (போரைவிரும்பிய) ஒரு மடமைத்சன்மையுடையோன் (அப் போர் செய 

தற்கு இஸ். நியமையாத ) வலிமையைப் பெறவிரும்பி (அவ்வலிமைக்குக் சாரணமாகப்) பொரு 

இய ஊனை உண்டு (உண்ட அப்பொழுதிற்றானே போர்செய்தற்பொருட்டுப்) போர்க்களத்தை 

'நோக்சச் செல்வதைப் போலும்) 

விடக்கு-ஊன். (இணனிச்சுவை இடக்கும் விடக்கரிது?? என்றார் கம்பரும். *பலவுயிர் 

தம்மைக்கொன்று விடக்கடித் துச்சொண்டு?? என்றார் பட்டின ததடிகளும், “*அறதவகை யோரா 

விடச்கு மிசைவோர்?? என்ப வளை யாப தி, 

சுவைவேட்டுத்தின் நிலன் என்பது போதர “வன்மைபெற விழைஇ”! என்முர். எனவே 

உளனுண்ணா மரபினன் என்பதும். பெற்றாம். பெரும்பாலும் அகர்தணரையும், சிறுபான்மை 

ஏனையமையும் இ குறிக்கும். ஊன் உண்டலை மிருதி முதலியன அந்தணர்க்கு விதித்துச சேற 

லில்லையோ வெனின் ஊனருந்தல், வேள்விசெய்தல், து நவுமேற்கோடல், தாழ்ந்தகுலத் தைய 

லரைக் கைப்பிடித்தல், தாழ்ந்த குலத்தவரைக்கொண்டு உணவு: சமைப்பித்தல் என்னும் இதி 

தொடக்கத்தன பலவும் அந்தணர்க்கு இக்கலியுகத்திலே பொருக்தாத தருமங்களாய் விலக்கப்பட 

ருக்கின்றன வென்க. | ப 

பிணியை நீக்கச் சுகம்பெறற்கெழுந்த வேட்கை மிகுதியான் மருக்கினது கசப்பைக் கர 

தாமற் கொள்வதுபோல வன்மையை விரும்பிய  விழைவால் ஊனின் இழிவைக் கரு திலன் 

எண, ட க் - - இதி 

க்ஷத்திரியர் முதலியோர் ஊன் உண்டலினானே வன்மையுர்றுப் பிறரை அடக்கி ஆண் டு 

வருஇன் ரனர் எனச் கேள்வியுற்ற அந்சணன் ஒருவன் தானும் ௮தனை உண்சளின் உலகை 
சூ ர, 



| 

॥ 

॥ி 

| 

பொருணெறியியல். 220 

ஆட்சசெய்தல் கூடுமென கருதி விடச்கையுண்டு, உண்ட அக்கணமே போர்செய்தற்குப் புறப் 

பட்டான் என்பது உவமைக்கெடுத்த குறிப்பு, ஊனுணவு வன்மையை வளர்க்குமெனக் கொண் 

டாலும் ஒருமுறை உண்டபொழுதிற்றானே ௨ளர்த்துவிடுமென மயங்கினனாதலின் :'மடவோன்?? 

என்றார். 

[(குழவிபெற விழைஇக் குறுகுபு போதி...நிழல்வலம் வந்தாங்கு நின்ற] குழவி பெற 

' விழைஇ நிழல் போதி குறுகுபு வலம் வந்து ஆங்கு நின்று- மகப்பேற்றை விரும்பி (அதுபெது 

தற்கு) நிழலொடு பொருர்திய அ௮சசமசத்து அடியை அடைந்து வலமாகச் சுற்றிவந்து அவ்வந்த 

விடத்திலே நின்றுகொண்டு) 

அசசமரப் பிரதக்கணஞ் செய்வார்க்குப் புத்திரப்பேறு உண்டாகும் என்று இலர் கூறுப. 

நிழலை வலம்வருதற்கு இயைப்பாரும் உளர். போதி நிழலொடு செறிஈதத என்றமையானே 

அதனைச் சரச்தையொடு காத்துவகதமையும் புலனாகும். 

( அடியகட்டை-வருடி. நோக்கிய மடவரல் போலும்] அகடு அடியை வருடி கோக்கிய மட 

வரல் போலும் - (கருச்கொண்டுவிடு மென்ற எண்ண மேலீட்டால் புடைத் துளதோ என் றஜியும் 

பொருட்டுத் தன) வயிற்றின் அடிப்பாகத்தைச் தடவிப்பார்த்த பேகசையைப் போலும்) 

கருக்கொண்டு இரண்டொரு திங்கள் கழிர்த பின்னரே வயிறு புடைப்பெய்தல் இயல் 

பாசவும், இவள் மசத்தைச் சுற்றியவுடனே. ஆசாயத் தலைப்பட்டுவிட்டனள், ஈசென்ன பேதமை 

என்னும் வியப்பு மேலீட்டால் :*வருடிய”? என்றொழியாது “வருடி நகோக்கிய?? என்றடை 

, கொடுத்தார். இவள் குழவி வேட்டு நோக்கியவாறு ஏழையர் அர்சணராதற்கு அவாவுவர் ஏன்க, 

ஈர் எழுத்து பயின்ற ஏழையர் -சில நூல்களைக் கற்ற அறிவில்லாதவர்; 

சர்?? என்பது சறுமையையும் *“எழுச்து?” என்பது நூலையுங் குறிக்கின்றன. “(இரண் 

, டெழுத் தறியா மூடன்?” என்பது உலக வழக்கு. ஆழ்ர்து கற்றமைந்தார்க்கே அர்தணர்தஞு 

, இறப்பு ஈனிபுலப்படும் என்பது குறிப்பு, அற்பக் கல்வி உயிர்ககிறுதி பயக்குமென்பது ஏல் 

வானா எ - அணக ன ள்ள எனன ன ச க-_கணகைசரசகச-சகரகசகதசச்ிரங8்ணண்ணணை) நணணணணணு ணாள ண ளா ஸா கணை வை னாக டகர. எ ஹணணனகவணா டாணா னை ணன ன ன ணாக ணன ன எ எ ணை புனுகு 

லார்க்கும் ஒப்பமுடிந்த வுண்மை. “1//%%16 ]6கரறம்ற த 18 கஜ னா017? என்பர் மேனாட்டாரும். 

இக்காலத்திலே இல கற்றுவிட்டுக் கற்ரோரையும் முன்னோசையும் அவரது பழக்கவழக்கவொழுக் 

கங்களையும் புறக்சணித்துத் தூற்றித்திரிகல் கண்கூடு, இது கருதியே மரபுமரபாகப் பயின்று 

வரரத இழிகுலத்தார்க்குச் தத்துவஞான நூல்களை உபதேித்கல் கூடாதென்று வடமொழி 

வாணரும் பிறரும் பலபடி. வற்புறுத்திச் சென்றனர் என்க, 

நால் மறை பார்ப்பார்-ஆக பதைக்குகர் - நான்கு வேதங்களை ஓதுவதற்கும் ஒஅவித்தற்கும் 

அ.திகாரிகளாகிய பிராமணர்கள் ஆதற்குச் துடித்துருகுதின்றனர்) 

வேதத்தைப் படிப்பவனை விப்பிரன் என்ப, “*நானண்மறைப் பார்ப்பார்? என்ப தூஉம் 

அதனையே குறிக்கும். இருடிகளின் பரம்பரையினர் என்று அ௮ந்தணர்களைப் போற்றாது தூற் 

தலும், அச்சான்றோர் உலகத்தாருள் எங்களைச் சிறந்தோசாக்குமாறு செய்துதவிய நூல்களின் 

கொள்சைகளுட் சிலவற்றைக் சைச்கொண்டும் பலவற்றை நீக்சிவிடுதலும் முறைமையாகா, 

சதுர்வர்ணங்களையும், அவை ஈடைபெறற்கிசைக்ச தொழில்களையும், அத்தொழில்களுக்கேற்ற 

உணவுகளையும் கடவுள் உண்டாக்கினார் என்பது மறைபொதியுண்மை. ஆரியவருத்கமே சீவ 

சாசிகளுக்கு வைப்பாதலின் இன்றும் அம்முறைகள் ஆண்டு நடைபெற்று வருகின்றனவென் 

ம், ஆண்டிருந்து பிறவிடங்களுக்குச் சென்னாரிடையிற் காலகதியில் ௮க்கொள்கைகள் கழுவிப் 

போயின என்றும் பலருங் கூறுப, அந்தணர் பிறர் எவரினும் மேம்பட்டவார் என்பதற்குப் பிற 

ரிடம் பெருகவருகின் ந கொலைப்பாவம் இவரிடம் அருகியிருத்தலே தக்க சான்றாகும் என்பது 

கண்கூடு, “கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி-யெல்லா வுமிரு தொழும்?? என்பது 

குகள். 
.இவசே- இவர்தாமே; 

[மசபுமா பாக வகத்தன புறத்தன-வேற்ற பெற்றியா வியைஈ் அவர் தார்க்கே] அகத்தண 

புறத்தன மாபு மரபு ஆச ஏற்ற பெற்றியா இயைந்து வந்தார்க்கே- (மனம், அறிவு இவை மூ 
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லாகிய) ௮கத்தன வற்றையும், (உடை, அணி, ஊண், ஒழுக்கம். இவை முதலாகிய) புறச்தண 

வற்றையும் பாரம்பரியமாக (இவவிவைகதாம் இவவிவர்க்குரியவாகும் என்னும் விஇக்குள்) எற்ற 

சன்மையாகப் பொருந்திவர்தவர் தங்களுக்கே; 

ஒவ்வொரு தொழிலும் தந்தம் பரம்பரைக் இரமமாக வருதல் வேண்டுமென்ப, அவ்வக் 

தொழிலின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு உணவு, உடை, நடை முதலியனவும் அங்ஙனமே பொருக்கி 

வருதல் வேண்டும். நரம்பு வழியாக அ௮த்தொழிற் சத்கிகளேறிப் பலப்பல ஈன்மைகளைப் பயக் 

கும். தொழிலுங் கருவிலே தொடர்க்து விடுதல் வேண்டு மென்ப, 

வித்தையைப் பயிலற்குரிய இறப்பிலக்கணம் பயின்றாரன்றி யாவரும் மூறைதப்பிப் 

பயின் வருகின்ற இக்காலப் பழக்கம் முன்னோரசைகச் தூற்றலும், அவர் விதித்தவற்றை இகம்ச் 

தொ துக்கி விலச்கலும், ஆதியவற்றைப் பயப்பசன்றி வேறு இனிய பயனொன்றும் அளிக்க 

வில்லை யென்பது புனை அுரையாகா து. உயர்ச்டிவொய்ந்த கல்வி கற்றற்குரியான் மாமிசவுணஸவை 

யுண்டு பலரொடுங்கூடி அளாவிவரின் அவர்தம் வாசனை இவனுக்கேறிவிட்டால் எங்கனம் கல். 

வித்துறையிலே முறைபோந்து லோகோபகாரியாவான்? உலக வாழ்வுக்குரிய மோகவலையில் 

ஈடுபட்டுவிட்டால், உண்மையும், நடுவுகிலையம் அன்னபிறவும் புலப்படுதல் அரிதாகும். சதுர்: 

வருணாச்சிரம முறைதவறிய சேசத்தில் அழுக்காறு, அவா, வெகுளி முதலியவை நிலவி ஆண் 

ளெொளாரை அழித்துவருதலும் பொய்யாமோ£? அதலின் வருண நியமமே உலூன் மேன்மைக் 

குக் சாரணமாகுமென்று அறிஞர் கூறுவர். 

5ஈம.து உடலின் அங்கங்கள் தலை, கழல், இடதுகை, வலஅகை என்று பிரிவுபட்டு வேற்று 

மைத்தொழில் பயின்று வருதலால் யாதேனும் குறைவு நிகழ்கன்றதோ? யாவன் எவ்வருணத் : 

தானா யிருந்தாலும் தான் என்றும் பிறன் என்றும் பேதித்து நினையாமல் யாவரையும் ஒரேபடிக் 

தாக நெடித்துவருவானாயின் அ௮%்தொன்றே பெருந்தருமமாகும். பல்லாயிர வருடங்களாகச் 

சதுர்வருணாச்சிரமப் பாகுபாடு உடைபெற்றும் அப்பெற்றமையாற் குற்றமொன்றின்றி வந்த-. 

தருமமானது சின்னாட்களாக அப்பாகுபாட்டினாலேயே நிலைகுலைகின் றென்று கூறுதல் ஒரு 

பெரும் விந்தையாகுமென்றும், அப்பாகுபாட்டைக் கவனியாது சோரவிதெலே சருமக்கேட் 

டிற்குக் காரணமென்றும் பல சான்றோர் கூறுவர், ஒரு தொழிலுக்குரிய அ மற்றொன்றுக் 

கியையாமதற் பகையாகுமாதலின் பலவகைச் சவசாடிகளையும் படைத்தோம்பிவரும். இறைவன் 

அவையெல்லாம் இனிது வாழ்தற்குரிய வருணாச்சிரம முறைகளை வகுத்திலனென்பது ஓர் 

இழிர்த கருத்தென்றும், எல்லாகாட்டகத்தும் இக்நிலைகள் மிகப்பூர்வகாலந்தொட்டு வழங்கி வரவர 

 மங்குவதாயின என்றும் பலர் கூறுவா. 

ஆற்றல் சால் அன்னவை ஆதல் அறிகிலர் - (வளர்6து பெரும்பயன் அளிக்கவல்ல) வல்ல 

பம் நிறைந்த அவையெல்லாம் நிழறைவேறு தலை அறிந்துகொள்கலெர்; (இக்காலத்து மாந்தர்கள்.) 

புறத்சன சூழ்ந்த ௮ந்தணர் தம் உ(ள்)ளும் இழிர்கனர் உளரே (பூணூல், நீறு, அக்க 

மாலை, தோத்திர முதலாய) புறவொழுக்கங்கள் மட்டும் நிழையப்பெற்ற அ௮ந்தணர்தங்கள் குலத் 

இன்கண்ணும் அவரிற் ரூழ்ர்ச வருணத்தார் பிறந்கிருக்கின் றன ரே; 

இழிந்தனா என்றது தம் வருணச்துக்குரிய ஓழுக்கங் குறைந்தகோரை. இவ்விழிவு தாழ்க் 

தவர் சங்கமத்தாலும், கற்பில் பெண்களாலும், தீகாளிற் சேர்க்கையாலும் நிகழ்க்கிடுமென்ப- 

அகத்தனவும் சூழப்பெறின் இங்கனம் உளதாகாது என்பது போதரமப் ::புறத்தன சூழ்ந்த?” 

என்றார். உம்மை அவரது சிறப்பை விரித்து இழிவைப் புலப்படுத்திய,து, 

இழிந்தோர் சம் உ(ள்)ளும் ௮ஃதே மான அந்தணர் மறைகுகர் - அவ்வந்தணரிற் ராழ்ந்த 

வருணத்தாருள்ளும் அவ்வாறே ஒப்ப அந்தணரும் பிறந்திருக்கின் றனரே; 

என்பது ஏனை மூவருள்ளும் அ௮ந்தண்மை சான்றார் உளர் என் றலை) ் என்னின், விபசார 

சாரணத்தானே வருணக்சகலப்பு வந்தமைதல் சாலுமேயெனில், அக்கலந்தோர் ௮நுலோமர் முதலி : - 

யோர் ஆவரேயன் றிச் சதுர்வருணத்தர் எனப்படார் என்க, 

இழிந்தாருள்ளே மறைந்து இடக்கும் உயர்ந்தோர் நிலைமை பிசகாச மெய்அவதில்லை. 

ஆ.சலின் '“மறைகுகர்?? என்றார். அக்சணருள்ளே மறைந்த பிறர்க்கு அ௮ங்௩கனம் தற்காலத்து. (பலி 
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் ஜனோஅக்க மின்மையின் ஆண்டு ::இழிக்சனருஎர்?? என்றார். இவற்றான் வருணக்காப்பில்லை 

। என்பது கூறப்பட்டது, 

ஆதலின் - அதுகாரணத்தானே) 

இணை காப்பு அறம் சிறந்தன்று - சதுர்வருணக் காப்பு என்னும் தருமம் இறந்சதொன்று 
| என்றல் சாலாது) 

விபசார தோஷத்தானும், நியம மாறுபாட்டானும் அன்ன பிறவற்றானும் ஈமது வருண 
| தருமம் பாழ்பட்டுக் கடத்தலின் எல்லாவருணங்களையும் ஒன்௮. கூட்டலே இக்காலத்திற்கு 
| ஈலனுதமென்று லர் கூறுப, அங்கனம் புரிதல் உள்ள நிலையையும் கெடுத்த விடுதற்குக் 
| சாரணமாகுமென்றும், உணவு முதலியவற்றினும் பிறவற்றினும் பெரும்பான்மை விகற்பங்கள் 
பெராமையின் இதுபோதுள்ள வருணத்தாசை இருக்கும்படியிலே இருச்சுவிட்டு அவர் ஒழுக்கங் 

| களைத் தக்காங்கு சீர்ப்படுத்தி நடத் துதலே வாய்ப்பாகு மென்றும் பிறர் கூறுவர், சாத்தெவாதஇ 
சஞும், அரசனை வேண்டாமென்னும் வாதிகளும், வருணதருமக் கட்டுக்கு முரணுனெ்ெற வாதி 

| சளும் ஒரு நிலையின ராச மதுக்கப்படுவர். இக்நூலாசிரியர் வருணகச்காப்பைக் கெடுப்போர் நாத் 
திகார், அரசுமுரண்வாதி என்னு மிவர்தங்களையே ஒப்பர் என்று ஒரு வெண்பாவைக் கூறியுள்ளார். ' 

| அது வருமாறு, ஒருவ னுளனென்னு முூண்மையா லாளு-மசசர்செங் கோலினரு எாட்சி_- 
। வரிசையா-னால்வருணக் காப்பா னலம்பெதலா லிவ்வழிப்போர்-போல்யமனு மூண்டோ புகல்”? 

என்குகர்- ஏன்று கூறுகின்ற இவர்தாம்) 

[புலாலை மேலோ பரெண்ணினு-மிழிர்தோ ரியைக்ச வின்சுவைப் பண்டங்-சண்டருக் 

புலாலை எண்ணினும் இழிந்தோர் இயைத்ச இன் சுவ பண்டம் கண்டு அருந்தங்கும் கயப்பு 
' கோடல் கண்டிலர் கொல்- (பல நூல்களையும்) பயின்று (அப்பயிற்கி வழியே விஷயங்களை ) 

கால்; 

கற்றறிக்காசேயன் றி அநிீக்சவண்ணம் ஈடவாதார் என்பது போதரச் :கற்றறி?? என்றும், 

அவ்வறிவு பயன்படாமையின் “:மாச்கள்?? என்றும் கூறினார். ““கற்றதனா லாய பயனென்கொல் 

்?? என்பது குறள். 

'*கயப்புக் கோடல் கண்டிலர் கொல்”? என்றமையாற் கண்டிருந்தால் அங்கனம் வருண 

। தருமத்தைக் கெடுச்தற் கொருப்படார் என்பது குறிப்பு. 

ப புன்மணம் வீசி வெறுக்கலைக்கும் தன்மைத்தாதலின் புலாலைக் கூறினாராயினும் ஏனைய 

| வாலறிவ-னற்றா டொழாஅ௮ ரெனின் 

வற்றையுங் கொள்க, வழியிடைக் கண்ட அமங்கலப்பொருளை நினைக்குந்கோறும் அருவருப் 

புக்கொள்வர் என்பது தோன்ற எண்ணினும்”? என்றார். இழிந்தோர் இயைத்ச இன்சுவைப் 
' பண்டச்தை அ௮ர்தணன் மூலமாகப் பெறிற் கயப்புக் கோடல் செய்யாது உண்டுவிடுதலும் கூடு 

மாதலிற் :*சண்டருக் தற்கும்?” என்றார். வெறுப்பின் மிகுதி தோன்றக் :*கயப்புக் கோடல்”? 

என்னார். 

நித்ய ஸ்நானஞ் செய்யாமை, உடுத்தவுடைகளை ச சோய்க்காமற் பன்னாஞமுடுத் தவரு தல், 

புலாலுண்ணல், எச்சின் முசலியவற்றை கோக்காமை ஆதிய சுகாதாரச் கெடுதிவிளைக்கும் ஒழுக் 

கங்கள் பலவும் ௮ந்தணரல்லாதாரிடத்துப் பெரும்பான்மை பொருசக்தியிருத்சலின் அன்னாருடன் 

அக்தணர் பயின்றுவருவரேல் காளடைவில் தங்கள் வருணக்சாப்பற்றுப் புனிசமும் அன்பு தயை 

ஆசாரம் முசலியனவும் இழிர்கிடப்பெற்றுக கெவெர் என்க. *:சிற்றின மஞ்சும் பெருமை 

சிறுமைதான்-சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்?? என்பது குறள். “'நிந்தையிலாக் தூயவரு நிக்தை 

யசைச் சேரிலவர்-நிச்தையது தம்மிடத்தி னிற்குமே”? என்பது நீதிவெண்பா, 

வேதியன் ஆறுபொழு.;ு உண்டி கடையாவிடின் இழிதொழில் செய்வோன் கையுணவை 

யும் அருர்தலாமென்று மிரு இகள் விதித்திலயோவெணில், அவ்விதி முன்னைய யுகங்களுக்காய் 
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அமைக்சப்பட்டுச் கலியுகத் துள் விலக்கப்பட்டவற்றுள் ஏன்ராயசென்சு. பண்டைய யுகத்தினர் 

ஆயுளானும், அறிவாற்றல்களானும், புத்தி தத்துவங்களானும், தவவன்மையானும் மிகச் சிறந்து... 

வராதலின் அன்னவர்க்கமைந்த விஇகள்பல இக்கலியுகத்தார்க்கு இசையாவென விலக்கப்பட் 

டன. நெடுங்காலம் பிரமசரியகந் தரித்தல் மூகலாகத் துறவி மாலைப்பொழுதினுக்குமேல் கிர 

கத்தனாயிருத்தல் ஈறாகவுள்ள 8ம்பத்துமூன்று ஒழுக்கங்கள் யாவையுங் சாலதத்துவ உணாச்சி 

பெற்த மகான்களாகிய புலவர்கள் தவவன்மையாற் கட்டுப்பாடாசகச் கலியுகத்திற் கூடாவென 

ஒழித்துவிட்டார்கள் என்றும், தருமமுணர்ந்தவர்களாகிய அந்தப் பெரியோர்களுடைய சமயக் 

கட்டு வேதம்போலும் பிரமாணமாயிருக்கும் என்றும் பராசரம் ஆசாரகாண்டம் முதல் அத்தியா 

யத்திற், கலியுகத்தில் ஒழிக்க ச்சச்கன என்னுக் தலைக்கழ் கூறியிருப்பது காண்க, அவ்விலக்குப் 

பெற்றவற்றுள் இழிதொழிலான் கையுணவு முப்பத்தேழாவகாகக் கூறப்பட்டுள௮. 

யுகக்தொறும் தருமம் பேதமுறுதற்குக் காரணம் சீமந்தனிப்புரணத்துள் (மிருதி வாக் 

இயத்தைத் தழுவிக்) கூறப்பட்ட பின்வரும் இருசெய்யுள்களானும் அறியப்படும்:--**வேத 

வாணையி ணமைந்துட ஜொன் நியே விளங்கிப்-பேத மாய்வரு நாலுகக் தொறும்பொருள் பிரிவுற்- 

ரோ மாநிலைசக் கற்பமோ டொடுங்கிமே லொடுங்கா-வே௮௫ வாயுயர் பொருளதே தருமமென் 

ஜிசைப்பார்??, நாலு கம்தொறு மப்பொருள் பிரிவசை ஈவிலின்-மேலெ லும்பொடு சசைகறை 

விரும்புகூ மயில் யம்புயிர் முறைமுறை யுகத்திடைக் கழியு-மாலி யம்புழு னுகத்தவம் 

பின்னுகத் தமையா??, இக்சலியுசத்திற்றானும் பண்டையோர் நிலைமையுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க் 

இன் இன்றையோர் த்தம் மிகச் குன் றிவிடுசல் சண்கூடு, 

மேற்கூறிய இழிந்த செயல்கள் அவவந்தணருள்ளும் இருந்து வரவும் இங்கனமெல்லாம் 

கூறுதல் முநையோவென்னின், முழையேயாம், என்னை! இக்காலத்தார் உபதேசத்தானும் 

பழக்கத்தானும் தம்முறு தொழில்களையும் ஆசாரங்களையும் ஈழுவவிட்டமையின் அக்குற்றம் அவர் 

தங்களைச் சாராதென்பது உண்மையாதலின் என்க, 

நிற பூசலும் ரீர் இடை மூழ்கலும்- ( தூளிதமாகவும் குழைத்அம்) இருகிற்றினைப் 22 
கொள்ளு சலம் தண்ணீரிலே சோய்தலும்) 

பேறு தரு கடவுளை வடிவு இடை பேணலும் - (புகழ், கல்வி, வலி, வெற்றி, ஈன்மக்கள், 

பொன, மெல், நல்லூழ், நுகர்ச்சி, அறிவு, அழகு, பெருமை, இளமை, துணிவு, கோயின்மை, 

வாழ்நாள் என்னும் எண்ணீருவகைச்) செல்வங்களையுஞ் €வசாிகளுக்குச் கொடுத்துவரும் இறை 

வனை உருவப்படுத்தி (ஆராதனை செய்துவருதலினானே) அதன்பால் விருப்பங்கொள்ளுதலும்$ 

விக்கிரக வணக்கத்தைப் பதினான்காஞ் செய்யுளு மூரையும் விரித்துச் சேறல் காண்க. 

கூறை தூய்து (௧) கோடலும் - ஆடையைப் பரிசுத்தமுடையதுவாக உடுத்திக்கொள் 

கர தலும்) 
பிறவும்- இவை போன்ற பிறவற்றைக் கொள்ளுதலும்; 

இருக்கை, நல்லுணவு, தூய்மை முதலியவற்றையும் “பிறவும்?” என்ற அ குறிக்கும். 

[ஆறா கலையோ வகத்தொழுக் கஇற்கே] அகச்து ஒழுக்கிற்கு ஆறு ஆகலையோ- மனோ 

சுத்தத்திற்ரூ (இவைகளெல்லாம்) வழியாக இருக்சகவில்லையோ; 

ஆடை முதலியன அழுக்குற்றிருப்பின் கோய்முதலியன வரப்பெற்று மனநிலை கெ 
மாதலின் அங்ஙனங் கூறினார். 

இசனால் - இக்கூறிய கரரணத்தானே; 

[அகத்துப் பயில்வித் கணைமுத லாடப்-புறததுப் பயில்வும் பொன்னனப் பாகும்] புறத்து 

டயில்வும் ௮கத்து பயில்விற்கு ௮ணை முதல் ஆகி பொன் ஒப்பு ஆகும் புறத்திலே பழூவரும் 

ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் மனசின்கண்ணே பழக$வரும் ஒழுக்கங்களுக்கு ௮ணைந்த காரணங்களாடிப் 

பெருமை தருவதிற் பொன்னுக்குச் சமமாகும்) 

புறத்தொழுச்சம் பயினின்றேல் விக்கிரகவணக்கம் முதலியனவும் பயனற்றனவாகும் 

என்பது குறிப்பு, தொடர்ச்சி உண்டென்பது தோன்ற :(அ௮அணைமுத லாட? என்றார். அ௮ரும. 
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. நோச்ப் “பொன்னொப் பாகும்!” என்றார். பொன்?” என்னும் இலேசினானே அப்பயில்வுகள் 
நன்மை சான்றன என்பது தானே ர பற்ப்படும் 

இனியே-- அப்பால்) 

ஒரு குடி பிறந்தோர் தம் உள் ஒருவர் மேம்படில் தமக்கு அது மேம்பாடு அன்று ஒரு 

குடியின்கண் உஇத்த பலருள்ளும் ஒருவர் (கல்வி, செல்வம் முதலியவற்றால்) மேம்பாட்டை 

அடைந்தால் அமமேம்பாடு (அக்குடியின்கண் உள்ள) அவர் தங்களறாக்கு எல்லாம் மேம்பட்ட 

தொரு பெருமிதமன்றே; 

அ.சசர் குடியுள் ஒருவன் அரசனாடில் அக்குடியோர் அவனை வெறுப்பரோ? என்றாங்கு 
வினாவிச்கொள்க, இர் நூலாிரியர் 26ம் செய்யுளில் ““அன்னணம் தமரென வறிந்திகிஸனோர்க் 

குதீ-தமருறு ஈலனே தம்முறு உலனே-தமர்கைப் பொருளே தங்கைப் பொருளே”? என்று 

கூறிப் போர்தமையும் நோக்குக, :₹:%%% உறக்கருஇி-ஏவ்வா துமக்குறுதி யெண்ணுஇர்நீ 

மெல்லார்க்கு-மவ்வாஹறே.யெண்ண லறம்?? என்பது பெருந்தேவனார் பாரதம். 

(அண்ணன் றம்பி யரும்பெறற் சேஎய்-ஈண்ணிய பெற்றோர்] அண்ணன் தம்பி பெறல் 

அரும் சேய் கண்ணிய பெற்றோர் - தன்மாற் பிறந்தோன் தன்பிற் பிறந்தோன் (சான்பெற்ற) 

பெறுதற் கரிய பிள்ளை (தன்னைப் பெற்றுப்) பொருந்திய தந்ைத சாயர் என்னும் இவர்கள்; 

சிறந்த பொருள்களுக்கு அடைகொடுத்தல் வேண்டா மென்ப, :*:இருவளர்?? என்னும் 

பாசுரத்திமல கோங்கினை அங்ஙனங் கூறியமை றந்த காட்டாகும். இசனானே ::அண்ணண் 

ஐம்பி?? என்று வாளா கூறினார். மக்கட்பேற்றிற்குக் காரணமாகி நிற்றல் சிறர்ச தவமாதலின் 

“அரும்பெறழ் சேஎய்”? என்றும், தவத்திற்கேற்ற குணஞ்செய்சைகளையுடைய மக்கள் வர்துதிப் 

பர் (“தக்கார் சகவில ரென்ப தவரவ-ெச்சத்தாற் காணப் படும்??) என்பது தோன் ற :ஈண்ணிய 

பெற்றோர்? என்றுங் கூறினார். 

நலன் சிறந்தக்சால் அவரொடு பொருதல் அழகு அகும் கொல் -நன்மைபெற்றுச் நிறப் 

படைக்தால் அச்சிறந்த க ரடத் பர (பொறாமை கொண்டு) சண்டையிட்டுக்கொள்ளுதல் 

சிறப்பாகுங்கொல்லோ; ஆகாது என்றபடி, 

முன்னர். ஒருகுடியில் வாழ்வார் தங்களுள். ஒருவர் மேம்படில் ௮ம் மேம்பாடு 

அச்குடியிலுள்ள எல்லார்க்கும் பொருஈதுமென்று கூறிப ஆரியர் பின்னரும் அதனை 

எஇர்மறை முகத்தானும் விளக்கியிட்டார். நுதலிய ப்ராக் கற்பவர் சிந்தையில் வலியுறு த் 

அம்பொருட்டு ௮ங்கனம் செய்தமை மிகைபடக் கூறிய குற்றமாகாது, தேவர் குறளுள்ளும் 

இகங்கனமே கல்வி- -கல்லாமையும் ௮ன்னபிற உடன்பாடெ திர்மறைகளும் அதஇசாரப்பட்டிருத்சல் 

காண்க... 

ஒரு குடியைச் குறித்துச் கூறினவர் பின்னரும் :'அண்ணன்றம்பி?? என்றாங்கு வேறு 
பிரித்துக் கூறியதின் கோகச்சம் உலகத்தவர் குணக்கேட்டை ஈன்கு விஎக்கிக்காட்டிக் திருத் துதற் 

பொருட்டுப் போலும், 

இக்காலத்து வடசேசச்தாருட் இலர் வடக ததணர் பலர் உத்தியோகம் முதலிய 

பதவிகளிலே மேம்பட்டுவிட்டனர் எனவும், பிறரையெல்லாம் விலங்குகளினும் தாழ்ந்தவசாக 

மதிச்தொதுக்குகின் றனர் எனவும், அவமே கருதி இடர்ப்பட்டூக் சலாம் பலவிளைத்துச் தமிழ் 

மச்கள் முன்னேற்றமடைதற்கு முரணாசவிருந்துவருகின்றனர் என்பது கருதி, அன்னவர் யாவ 
ரையும் ஒன்றுபடுச் சுவான் கொண்ட இரக்கமேலீட்டால், இவ்வாடுறல்லாம் நூலாசிரியர் இனி 

தெடுத்தோதினர். இக்கருச்தை :'ஒன் நணி வதற்கே!? என்ற 20ம் செய்யுளும் பிறவும் வலி 

யுறத்தாரிற்கும். சாமெல்லாரும் ஒரு சாதியினர் ஒரு வயின் பிறந்தவர் ஏன இக்கவ நாகரீ 
கத்தார் உணர்வராயின். நம்முள் எவ ராருவர் பெருமையுந்ருலும் அப்பெருமை எம்மியாவர்க்கும் 

உரியதே என்று கருதி மஇழ்வரல்லது பொராமைகொள்ளார் என்ச, 

,மேம்பட்டோரை மேல் நிலை செயல் உள். ஆம்படி. வைத்தற்கு அறியார் ஆூ- (கழக 

குள்ளே மாபுமரபாக) மேம்பட்டு வந்து அர்தணமை (அவர்க இருந்௫ வரும்) மேலாகிய நிலைமை 
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யைப் பயக்கும் (ஓ.சன்மு,.தலாகய) தொழில்களுக்குள்ளே இயைர்துவரும்படி வைத்துப் பாது 

காசத்துவருதற் கறியாதவராகி; 

சதுர்வருணத்தார் சந்தமக்கு விதிக்கப்பெற்ற விதிவழி ஒழுகிவருசலே சிறப்பென்பது 

ஈண்டு விளக்கப்பட்ட. சகல சாத்திரங்களையும் இயற்றி உதவியவரும், காட்டுக்குவரும 

நன்மை தீமைகளை ௪ தமக்குற்றனவாகச்கொண்டு நடாத்திவருபவரும், பிறர்க்குக் குற்றேவல் 

பூண்டவர்போல அவர் பல )யாற்றி அவரால் உதவப்படும் ஏிறுபொருளை உவந்தேற்று வாழ்ட 

வரும் அக்தணேயாவர். இக்காலச்தந்தணர் இவ்வியல்பின் மாறினபேயெனில், இவ்வியல்புக் 

சவரைச் கொடுவா முயலவேண்டியது ஈம்மவர் கடனேயாம். 

([சாம்பொறுச் இலசாய்த் தபுக்குஈ சவர்நிலை] தாம் பொறுக்லெராய் அவர் நிலை தபுக்குகா- 

அவ்வந்தணர் தம் மேம்பாட்டிற்கு (இக்காலத்துச் இலர்) மனஞ்சடியாதவர்களாகி அவர் நிலைமை 

யைச் கெடுத்அவிடுகன் றனா. | 

அவர்க்கு வருகேடு இவர்க்கே என்பஅ முன்னர் விஎக்சப்பட்டத. ் 

(என்றுகொ னம்மனோ ரிணைந்து-ஈன் நிபல பெநீஇ ஈயர்அவளர் நாளே] ஈம்மனோர் 

இணைந்து ஈன்றி பல பெறீஇ நயந்து வளர் நாள் என்றுகொல் -நம்மவரெல்லாரும் ஒன்றாக மன 

சணைந்து (அவ்வினைப்பாலே பெறுதற்குரிய) ஈன்மை பலவற்றையும் பெற்று (௮ப்பெற்ற 

வற்றை இகழாமல்) (விரும்பி வாழ்ந்துவருசாள் தான் எர்காள் கொல்லோ) 

இணைக்காலன் றி ஒன்றும் நிறைவேறாது ஆதலின் *'ஈம்மனோ ரிணைந்து?? என்றும்; 

இணைந்தாலே ஈன்மைபெறலாம் ஆதலின் **ஈன் றி?” என்றும்) ௮ந்ஈன் றியும் ஒன்றேயென்னின் 

அன்று, பல என்பது போதரப் பல”? என்றும்; அப்பலவும் அழியாமல் நீடு நிலைப்பன என்பது 

போதாப் “பெறீஇ?? என்றளபெடுத்தும்; இவைதம்மை அடைநக்துவிடுதல் இக்காலத்தார்க்கு 

எளியதொன்றன்று, நெடுங்காலஞ் செல்லும், செல்லினும் கைகூடல் யம் என்பன பயோதர 

என்றுகொல்”? என்றும் கூறினார். என்றுகொல்”? என்று முன்னர் வைதீததும் ஐயப் 

பாட்டினை வலியுறு த்தற்பொருட் டென், ஏனையவற்றையும் எற்றபெற்றி வைப்புமுறை 

கூறிக்கொள்ச, | 

(53) இழிவுடல் கழிபொரு ளிவைகொண் டேமாப் 

புறுபவ ரழியா வுடலமும் பொருளும் 

பெறுகவ ரென்னிலெப் பெற்றிய ரோவெனல். 

22 _லஇிடை விளைந்க வுணவின் ஜொகுஇியை 

யவமே யழித்தற் இயார௫ுர் துணிகல 

ரிருவயிறு படைத்தோ ரீண்டெவரு மிலரே 

யாகலி னமச்கமை வனவிரைந் தணையு 

் மெனக்குறிக இருக்கு மினிமையறி இலே 

தொழிலறவு படாமற் ஜோன்றுதற் கன்றே 

பொருள்கொண் டாடை பொருவில்பல் பண்டம் 

விற்குக மென்ற விலைஞரு முண்டுசகொல் 

பலப்பல பண்டம் பார்கொள் கருவியாம் | 

10 பணத்தனேக் கவர்ந்துமறை பதகர்கிலை யெவன்கொள் ப 
பல்லோர் கூடியொரு மல்லனைப் பாற்றுவ பு 

சேல்லோரு மிணைந்து கூடலிருர் இன்றமிழ் 



பொருணெறியியல். 2௦1 

வல்லாங் காய்ந்த வடிபுலப் புலவரு 

ளொருவர்க் கணையா வுயர்குவா கொல்லோ 

1ந விவ்விவ் வகையா விவ்விவை யிவர்க்கிவா்க் 

இர்தார் தனிசா வெனவேட் டெழுதித் 

தாந் தருக்கித் தழைசெல் வோசெனச் 

சாக் துணையுஞ் சார்தற கறிவிலர் 

ஈசையே இமையே ழுப்பே பிணியே 

50 கருதுசாக் காடே யின்ன கதுவுநூஉ 

நாற்றவுடற் காளா நயந்துதருக் குறுவோ 

நறுமண வுடல நாள்பல நண்ணல் 

பெறுதிரு: பிறவும் பெற்றா மெனினே 

யெத்துணை விறுற் றேமாப் புறுவாம் 

(2 ளு பார்நடை ஸஞாற்றும் பயின்று 

மார்கொ லின்னவை யறித்துகடக் குமே. 

(இ-்.). உலகு இடை விளைந்த உணவின் தொகுதியை - உலகத்தின்கண்ணே 

(குறிஞ்சி மூதலாகிய கான்குவகைப்பட்ட. நிலங்களில் உணவிற்சைய) விளைந்த தாணியச் குவி 

யல்களை; 

“மாயோன் மேய காடுறை புலகமூஞ்-சேயோன் மேய மைவரை யுலசமும்-வேந்தன் 

மேய இம்புன லுலகமூம்-வருணண் மேய பெருமண லுலகமும்- முல்லை குறிஞ்சி மருத கெய்த் 

லெனச்-சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே” என ஆரியர் தொல்காப்பியனார் முல்லை 

முதலாகியவற்றை உலகங்கள் என்றலை கோச்சி “உல௫ஏடை?? என்றும், அவ்வுலகங்களின் உதவி 

தோன்ற “உலகிடைவிசோந்த?? என்றும்) பல்லோர் புரிந்த அருமுயற்சியும் உண்டென்பது 

தோன்றச் “தொகுஇ?? என்றும் கூறினார். கதிர், கார் முதலியவற்றின் உதவியுங்கொண்டு 

விளையும் என்க, உண்வின் ஜொகுதியைமட்டும் கூறினார் எனினும் பருத்தி, மருத்துப்பூடு, 

விறகு, வாசனை ததிசவியம் முதலிய உபயோகப்படும் பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் தழீஇக் 

கொள்க. 

[அவமே யழித்தற் கியாருக் அணில்] யாரும் ௮வமே அழித்தற்கு துணி௫லர்- எச் 

,சகைய இழிகுணம் படைச்தவரும் (௮வ்விளை6த உணவுப்பொருள்களை) வீணாகுமாறு அழித்தற் 

குதி துணியமாட்டார்) 

அவமே அழிப்பவர் நல்லவர் ஆகார் ஆதலின் “யாரும்? என்பதற்கு அங்ஙனம் பொருள் 

விரித்தாம். அவமே அழித்சலாவது உண்ணுவதற்கு உபயோகப்படாமல் நிலம், நீர், எரி மூதலிய 

வற்றுள் அடக்கிச்சிதைத்தலும்) நஞ்சிடைப்பெய்.து கெடுத்தலும்;) அன்னபிறவாகச் செய்தலு 

மாம். ஆயின், அங்ஙகனமெல்லாம இக்காலத்தார் செய். தவரும் போரிடை நிகழ்கின்றனவே 

என்னில், அந்நிகழ்ச்சி யாண்டும் எப்போதும் நடைபெற்றுவரும் வழக்காறின்மையானும்) 

போரில் நிகழ்ந்தனவற்றை எடுத்து இத்தகைய இடங்களிற் காட்டுதல் “கொல்லுசல் கூடாது?" 

என்று கூறுமுழிப் ஈபோரிடைக் கோறல் நிகழ்கின்றதுவே!? என்று எதிர்மறுதீதுக் கூறும் 

கூற்றொத் திகழப்படுமாதலானும், அன்னபிறவற்றானும் ௮.து பொருந்தா தென்௪. அவமே 

யழித்தல் என் றமையால் அவமாகாதழித்தலு முண்டோவெனில், மாற்றலரைமடக்கி வெல்வான் 

அழித்சலும், பிறபொதுப்பயன் விளைய அழித்தலும் அவச்செயல்கள் ஆகாவென்க, 



242 ் உலதியல் விளக்கம். 

[ இருவயிறு படைத்தோ ரீண்டெவரு மிலமே] ஈண்டு இரு வயிறு படைத்தோர் எவரும் 

இலர்-- இவ்வுலகின் கண்ணே இரட்டை வயிறு படைத்தவர் ஒருவரும் இல்லை; 

ஒருபோதில் இருபோதுக்குரிய உணவுண்பார் இல்லையென்பது கருத்து. “ஈண்டு? எண் 

பதனைக் காலத்கின்கண் வக்ததாசச்கொண்டு பண்டைக் காலத்தில் குண்டோசான், வீமன் முத 

ட இருந்தனர் ௮வர் போன்றார் இக்காலத்தில் இல்லை என்று பொருள் கூறுவாருமுளர், 

ஒருசா ஞணவை& & & இருநாளைக் கேலென்றா லேலாய் & ௩%?? என்னும் பாட்டும் இச்கூறி 

றுக் கேற்றதொருமேற்கோளாகும். இருவயிறு ப்ட். இருந்தால் ஈமக்கு வர2வண்டி 

பாகத்தையும் புத் அவிடுவர், அன்னோ இல்லையாதலீன் வசற்பாலன வந்தே தீரும் என்று 

குறிப்பித்தாராயிற்று. 

ஆதலின் -அது காரணத்தானே; 

நமக்கு ட... விரைந்து அணையும் என குறித்து இருக்கும் இனிமை அறிகிலர் - 

௩மஅ பசியை ஆற்றுதற் இசைக்ச உணவுப் பொறார்கள் (வீணாகாமல்) விரைர்துவந்து (நம்மைச்) 

சாரும் என்று நினைத்து (அழுக்காறு முதலியவற்றையும் அன்பத்சையுக் கொள்ளாமல் மகிழ. 

வுற்று) இருச்கும் இனிய வழியை அ௮.றி௫ன்ருரில்லை; 

அவ்வுணவின் தொருதியை வைத்திருக்கும் அவர்சமக்கு வேண்டியன போச எஞ்சியன. 

வாய் ஈமக்கு வேண்டியனவற்றை என்று பெயதுரைத் தக்கொள்க. அவர் பக்கல் இருந்துவரும் 

பொருள் மிக்கும் பதனழிர்அம் வருஞ்சமயசத்திய் பிறர்க்குக் கொடுத்தே விடுவர் என்பது போத 

(விரை அ?? என்றும், இல்லாதாே அவ்வுணவினைப் பெறுதற்கு முூற்பட்டுவருவர் ஏனையோர் 

்? என்றுங் கூறினார். மூற்படார் ஆலின் :*அணையும் 

இ அறவிகளானோர் மனச்திருத்திடிற்று அடங்கிவாழும் வழியைப் புலப்படுத்திய௮. 

ஏனையோக்கும் ந்தப் ண ட செயற்பாலனவற்றைச் சோம்பாது செய்துமாடிக்து 

இங்கனம் கரு௫யிருத்தலே பெருகலன் ஆதலின் என்க, 

் அலரவன் நீட்டி வைத்த வாயுஷி னளவை காறும்-விலகிலா வினைச்குக் தக்க விரும் . 

புணா வெறப்பு ணா௨“மிலக வுண்டு &%% 7? என்பது ல்க லாபாக்கியானம்; “*வருத்தாண் 

வகுத்த வகையல்லாற் கோ டி-தொகுத்தார்க்குர் துய்த்த லரிது? என்பது குறள்; ஏற்ப விரித்துக் 

கொள்க, ் 

தொழில் அறவுபடாமல். தோன்றுதற்கு அன்றே (தாம் செய்துவரும் வாணிபத்) 

தொழில் நடவாது இடையறுந்து போகாமல் தோற்றம்பெற்று வருதற்பொருட்டாகவே? 

பொருள் கொண்டு பொருவு இல் பல் பண்டம் விற்குகம் என்ற விலைரூரும் 

உண்டுசொல்--பணமச்சை வாங்இக்சொண்டு (அப்பணம் தந்தார்க்கு வேண்டி௰) அடைகளையும் 

ஒப்பற்ற பல பண்டங்களையும் விற்றுவருஇன்றோம் என்று (உண்மைய கருஇவரும்) வாணி 

பரும் உள்ரோ; ( இல்லைடுய்ன் ன் 

பணவாசையின் மிகுிதோன் றப் (பபொருள்கொண்டு?? என்பதனை மூன், வைத்துக் 

கூறினார், 

வாணிபராவார்.லோகோபகாரத்சொழில் செய்பவனும் 'தந்சொழிற் பயனுண்மையை 

அறியமாட்டாசவராய்ப் பணவாசைகொண்டு அலைவசாதலின் இக்கனம் கூறினார். “54% நீஇ... 

டெத் தவான் மன்னவர்தங் கர்த்தியினைப் பார்மே-னடச்துவாய் &%?? என்று வணிகனைப் புக 

ழேர்தியார் வருணித்தார்; சற்கால வணிகமாக்களோ த்ருமந் திறம்பித் தொழின் முறை தவறி. 

ஊரைக் கொள்ளையடிப்பவராவர்.. | 

[பலப்பல பண்டம் பார்கொள் கருவியாம்--பணத்தினைக் கவர்ந்துமறை பதகர்நிலை. 

யெவன் கொல்] நட், 
உ3 

பார் பல பல பண்டம் கொள் கருவி அம் -நிலவுலகத்து. மக்கள் (தமச்கு வேண்டிய 

பலப்பலவாகய பண்டங்களையும் பெறுதற்குத் அணையாகின் ஐ; . 



பொருணெ றியியல். 001. 

ஙு பணத்தினை சவர்ர்து மறை பதகர் நிலை எவன்கொல் பணத்தைத் இருடிக்கொண்டு 

- (பிறர் எடுத்தக்கொள்ளச் கூடாத அத்துணைக் காப்புவாய்க்த இடத்திலே) மறைத்துவைக்கின் ற 

- பாதகர்களின் நிலைமைதான் யாது; (மிக்கதோரிழிவுடைத்தாம என் றடடி.) 

| உலகத்திலுள்ள பலவகைப்பண்டங்களையும் வாங்கு தற்பொருட்டே பணம் உபயோகப்படும்; 

அவ்வுபயோகத்தை அடையவிடாமற் நடுத்தல் பழியாகும்; ஆதலின் அ௮ங்கனம் செய்வார் “பதகர்?? 

எனப்பட்டார். பொருள்களை வாங்குதற்பொருட்டுப் பணம் உண்டாயதாதலின் :*பலப்பல 

பண்டம்”? என்றும், பணவாசையால் இவ்வுலகச்தார் எவற்றையுங் கொடுப்பர் என்பது போதரப் 

- பலப்பல? என்றும் கூறினார் என்க. (சிலவற்றைச் சில்லோர் கொடுக்கார் என்பது குறிப்பு.) 

நிலவுலகத்த மாக்கள் கற்பனையே என்பது தோன்றப் “£பார்கொள் கருவியாம்?” என்றும், எல் 

லார்தம் மூயற்ியொானும் உலக காரியங்கள் நடைபெறவும் சில்லோர் பணம் படைத்தும் பல்லோர் 

வறிஞசாய் இருச்சலம் அச்சில்லோர்தங் கள்ளத்சனமே என்பது போதரக் :*கவராந்து?? என்றும், 

உலகத்திலே உலாவவிடாஅு பூமியினசத்தாதல் காப்புற்ற இடச்சினாகல் மறைத்து வைப்பது 

சமக்கும் பிறர்க்குங் கேடுவிளைக்கும் தன்மைத்தாதலின் “*மறைபதகர்?? என்றுங் கூறினார். 
) 

பாடுபட்டுத் தேடிப் பணத்தைப் புதைத்துவைக்குங்-கேடுகெட்ட மானிடபே%ஃ ௩?? என்னார் 

பெரியாரும். இங்கனம் புரிவாரைக் கயவன் நிகழ்ப. 

பல்லோர் கூடி ஒரு மல்லனை பாற்தறுவர்-பலரும் ஒருங்கு சேர்ந்து மற்போர்வல்லான் 

ஒருவன் வலிமையைக் கெடுத்திடுவர்; | 

உம்மை-தொகச்கது; “நினை த்தால் ஒருவனைச் கெல்வனாக ஆக்கிவிதெலுங் கூடும்?” என்பது 

போல்வனவற்றையும் தழீஇக்கொள்க, **இரவுக் குணவிலா வேழை யாளரைப்-பரவுத் தன 

தனாப் பண்ணவும் வல்லுகை?? என்பது கோச்கற்பாலது. இல்லோரால் முடியாது ஏன்பது 

அறிப்பு. 
எல்லோரும் இணைந்த உலகத்து மக்களெல்லாரும் (அறிவின் பகுதியிலே) ஒற்றுமைப் 

பட்டு) 

கூடல் இருர்.து இன் தமிழ் வல்லாங்கு ஆய்ர்த வடி புலம் புலவருள் -மதுரையிலே (குழு 

மிய தமிழ்ச்சங்கத்தின்கண்) வீற்றிருக்.து இனிய தமிழ்மொழியின் இயல்பைச் தந்தம் வன்மைக் 

இசைந்தபடி ஆசாய்ச்சி செய்கமையானே (குந்றமெல்லாம் நீங்குமாறு) வடித்தெடுத்த தூய்மை 

யான நூல்களை இயற்றிக்கொடுச்ச (பொய்யடிமை யில்லாப்) புலவர் தமக்குள்ளே? 

பாண்டிநாட்டுத் தலைககராகிய கூடல் என்னும் மதுரையம்பதியைமட்டும் புலவர்பெரு 

மக்கள் இருச்து செர்தமிழ் ஆய்ந்த தலமாகக் கூறினர் டுசந்தமிழ் நாடே-சந்தனப் பொதியச் 

செர்சமிம் முனிவனும்-செளக்க£ பாண்டிய னெனுந்தமிழ் நாடனுஞ்-சங்கப் புலவருந் தழைத் 

.. தினி திருக்கு-- மங்கலப் பாண்டி வளகா டென்ப?? வாகலின், இனி ஒரு சாரார் சோழகாட்டை 

_யும் அங்கனமே கூறுவர். “செந்தமிழ் காடே-மன்ற வாணன் மலர்திரு வருளாத்-றென்றமீழ் 

மூமை சவெ௱ரிய செய்த-வடியவர் கூட்டமு மாதிச் சங்கமும்-படியின்மாப் பெருமை பரவுறு 

சோழனுஞ்-சைவமா தவருக் தழைத்தினி திருக்கு -மையறு சோழ வளரா டென்ப?? என்றுராரு 

செய்யுளுங் காட்டுவா. உடலினாய்ந்தவொண் டீஈ்தமிழின் துறைவாய்?? என்று பெரியாருங் 

கூறுதலின் அவா கூற்றுப் பொருர்தாதென்ச. சேனாவசையரும் நச்சிளார்க்கினியரும் வையை 

யாற்றின் வடக்கென்று கூறுவர். பண்டைய பனுவல்களெல்லாம் பாண்டியனையே தமிழ்காடன் 

என்று கூறுஇின்றன. 

முற்காலத்துப் புலவர்பெருமக்கள் பிறபாடை_ப் புலவர் போலாது தங்கள் மனவியற்கைக் 

கொத்தவற்றையே டெரும்பாலும பாடிவக்தனர் என்பது தோன்ற (வல்லாங் காய்ந்த”? என்று 

கூறினார். எல்லாவற்றையும்: ஒருவராகப் பாடுதல் ஏதம் பயக்கு மென்ப, பலரும் சந்தமக் 

இயற்கையிலே அமைர்,து கைவந்த விடயங்களைப் பாடிய பாக்களுள் தலைசிறந்தனவற்தையே 

நூல்களாகத் தொகுத்திருத்தலின் “*வடி.புலப் புலவருள்”? என்றார். அவர்செய்த புலழும் வடி. 

புலம், அவர் தாமும் வடிபுலமையாளர் என்சு. “:மருகமோ ரம்போகி கெய்தலம் மூவன்-கருதுங் 

குறிஞ்சி கபிலன்-கரு திய-பாலையோ தல்லார்தை பன்முல்லை பேயனே-தூலையோ தைங்குறு 

நூறு? என்பது முதலியவற்றையும் நோக்குக, ன் 
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ஒருவர்க்கு இணை அ (௧) உயர்குவா கொல் - ஒரு புலவர்தம் ஆறி றலுக்கு ஒப்பாக உட்டு 8 

பெறுவார் கொல்லோ; (பெருர் என்றபடி.) 

இவர்களது தாழ்வும், அவர்களது பெருமையும் தோன்ற *(உயர்குவர் கொல்லோ??. 

என்டர். இதனானே புலவோர் இறப்புக் கூறப்பட். '“இயிரவ ரானு மறிவிலார் சொக்கக் 

கான மாயிரு ஞாலத்து. மாண்பொருவன் பொல்கலார் &%&?? என்றார் முன்றுறையனாரும். : 

கலைமகள் வாழ்க்கை முகத்த தெனிடைமலசவன் வண்டமிழோர்க் கொல்வான் மலரவன் கெய்த் 

வெற்துடம்பு மாய்வனபோன் மாயா புகழ்கொண்டு-மற்றிவர் செய்யு முடம்பு?? என்பது நீக 
கெறிவிளக்கம். 

இ இ வகையா இ இவை இவாக்கு இவர்க்கு - இக்க இக்த முறையாக இந்ச இக்தப் 

பொருள்களை இவர் இவர்ககதைக்கு; க 

[ஈந்தார் தனிசா வெனவேமட் டெழுதித்-தாஅர் தருக்கிச் சமைசெல் வோசெனச்- சாக் 

அணையுஞ் சார்தத் கறிவிலர்] 

தனிசு (௧) ஈர்தாம் - கடனாகக் கொடுத்திருக்கின்றாம் 

என ஏட்டு எழுதி- என்று கணக்குப் புத்தகத்திலே எழுதிக்கொண்டு) 

எழுதி? என்னும் இலேசானே உறு இ, கணக்குப் புத்தகம் முதலியன பெறப்படுதலின் 
என வேட்டு? என்று கண்ணழித் தப் பொருளுசைத்தலும் அமையும். 

ர சழை செல்வோர் தாம் என தரு&க- தழைத்திருககின்ற செல்வம் படைத்தவர் தாம் 

ஒருவ2ர என்று செருக்குற்று; 

சாஅம் துணையும் சார்சற்கு அறிவு இலர்- இறக்கும்வரையும் (மனத்திருத்தியை) அடைக் 

இருத்தற்குரிய அறிவுடையாருமிலர்; 

உண்மையிலே பணத்தைக் கோடுக்கல் வாங்கல் செய்வார்க்குப் பலகஷ்ட ட்ட டட 

முண்டு. இவர் தமக்கு எப்போதும் அவையில்லை. இவற்றைக் . குறித்தர்கே “தாழம்?” 

சாறம்?? என்னும் அளபெடைகள் வந்தனயபோலும், முடிவில் இறந்துபோதல் வேண்டும் 
என்பது குறிப்பு, 

உலகன் பொகுக்காரியங்களை நடத்தற்கு நிதியடையார் உசவல் வேண்டும். கொடுக்கல் 

வாங்கல் செய்தற்கென்றே கிதிபடைத்தார் தம்மினும் இக்கூறியவே இறந்தார் என்பது கருத். அ; 

இவராலே கெடுதியில்லை ஆசலீனென்ச. “:பண்புதரு நல்வழியிற் பார்த்தளியா சேபணச்சை-. 

மண்ணிற் புதைத்தால் வளர்ச்திடுமோ-கண்படைதஅம்-பார்க்காமற் சென்று படுகுழியிற் வீழச் 

தக்கா-லார்க்குண்டா மகோவென் நறை? என்ளுர் பிறரும். 

மிகுதியாகப் பணம்படைக்க வேண்டுமென்று அவாவுவாரை நோக்கி இத கூறப்பட்ட த. 

பணமிருந்துதான் லோகோபகாரம் செய்தல்வேண்டும் என்னும் நியதியில்லை யென்ப. 

நகரையே தஇரையே மூப்பே பிணியே ௧௫௮ சாக்காடே இன்ன கதுவுநூ௨ம் நாற்றம் 

உடற்கு ஆளா(௧) நயந்து தருக்கு உறுவோம் -மயிர் வெளுத்தல், தசை சுருங்கல், முதுமை 

கொள்ளுதல், கோய்வாய்ப் படுதல், நினைக்கின்ற இறஈதுபோதல் என்னும் இவைகளெல்லாம் 

பற்றுவதற்குக் காரணமாதியதும் அர்க்சந்தச்சை உடையதுமர்கிய இர்ச உடலத்திற்கே அடிமை 

யாகி விரும்பிச் செரும்குறுஇன் ற சாம்) 

நரை மு சலாகியவற்றிற்குக் காரணமாகிய உடல், அறியும் உடல், அது (புன்) காற்ற 

வுடல் என்க. தேகாபிமானத்தாற் நுன்பமே யன்றி இன்பஞ் சாராசென்பது தோன்றக் (*கது 

வுறாஉம்?? என்றளபெடுத்தது. நரை முதலாதியவற்றிற்குக். காரணமாயிருப்பினும் நறுமணவ் 

கமழும் உடலமாயின் ஒருவேளை போற்றல் தகம், அதுவுமில்்லையே. என்பது தோன்ற (நாற்ற 

வுடற்கு?? என்று உடலொடு பொருத்திக் கூறினார். பின்னர் நறுமணம்?” என்று விசந்தோசப் 

பெறுதலின் நாற்ற வுடல்”? எண்னுமிதற்கு இங்ஙனம் பொருரைச்சாம். உடலின் இழிவு. 
களை முன்னர் விளக்கினா மாதலின் இங்கே: விரித்திலம், இறத்தலை இன்னதென்று அதிகக் 
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கருமையா யிருத்தலின் **கருதுசாக் காடு?? என்றார். மணத்தை நினைப்பின் தேகாபிமானம் 

பொருந்சாத என்பது தோன் தந்கென்றும் கூறுப. “:இறப்பெனு மெய்ம்மையை”? எண்ளூர் 

கம்பரும், கரை இரை முதலியவறறாற் றேகப்பற்று நீங்குகலினும் இறத்தலைக் ஈரு அ, சலினானே 

னி நீங்கும் என்பது தோன்ற அ௮ங்ஙனங் கூறினாருமாம். 

கற மணம் உடலம் நல்ல வாசனையை இயம்கையாகப் படைத்துள்ள தேகத்சையும்; 

[சாள்பல ஈண்ணல்] பல காள் ஈண்ணல் - பலகாலம் சீவனைப் பொழுக்தியிரு த்தலையும்; 

[பெறு இரு பிறவும்] பெறு பிற திருவும்-பெறற்பாலனவா௫ிய ஏனைய செல்வங்களையும்) 

பிணியற்றிருத்தல், வல்லமை பெற்றிருத்தல், செல்வமுகலாகிய வளம்பெற்றிருச்தல் 

மூசலியவற்றையே ஈண்டுக் குறிப்பித்கார். ப௫ியற்றிருத்தலையும் வேண்டுமேல் இயைத்துக் 

கொள்க. தஅுர்சாற்றத்தைப் போக்குவதே மக்களுக்குப் பிரதானமாதலினானும், அது வாய்க்கப் 

பெறின் நீடித்திருக்கவேண்டிய எண்ணம் நீடித்துவருமாதலினானும் முதற்கண் ““ஈதுமண 

வ௮டலம்?? என்பது கூறப்பட்டு. 

பெற்றாம் எனின் -நாம் பெற்றுவிட்டோம் ஆனால) 

பெறுவதியாண்டு மில்லையென்க, பெறுமைக்குக் காரணம் இந்நூலாசிரியர் கூறிய 

ஒம்படைச்செய்யுட்கண் நன்கு விளக்கப்பட்டிருத்தலின் ஆண்கெ கண்டுகொள்க. 

எ துணை வீறு உற்று ஏமாப்பு உறுவோம் - ஏவ்வளவு பெருமிதங்கொண்டு இறுமாப் 

படைக்இடுவோம்) 

கடவ.ஸஷம் இது கருஇயன்றே ஈமக்குச் சின்னாட் பல்பிணிப் புன்மணயாக்கை அளித் 

இருக்கன் ரர். 

பார் உடை முற்றும் பயின்றும் - உலக நடையை எல்லாரும் மூழுஅம் பயின் நிருக்தம்) 

உலகச்திலுள்ளவையெல்லாம் அழியுக்கன்மையுடையன இழிவுடைய என்று எல்லாரும் 

அறிந்துவைச்தும், பாசமயக்சீ மேலீட்டால் அறிந்தவாறு நம்பி நடக்கின்றாரில்லை யென்பது 

குறிப்பு. 
[ஆர்கொலின்னவை யறிந்துகடக் கு5டே] இன்னவை அிம்து நடக்குகர் ஆர்- இவற்றை 

உண்மையில் அறிந்து அறிந்தவாறே நடப்பவர் யாவர்; (ஒருவருமில்லை யென் றபடி.) 

:பலஇ.ரண்ட செல்வத்தைப் பார்க்கிற் சனாவா-மலர்கிாண்டாற் போலிளமை வாடு 

_இலகிகழ்க்ச-மின்னொக்கும் வாழ்கா ஸிவையிற்றை மெய்யென்றிட்-டுன்னக் களிப்பா ரர்? 

என்றார் பெருக்தேவனாரும். 

(54) மக்க டாமே பல்வகைக் குணத்தர் 

மிக்கோ மென்ன வியத்தலு மியல்பெனல். 

1005௧ டாமே வண்டு வகைபுரீ இத் 

தொக்குமகிழ் தூங்கத் துலங்கு ரிவசே 

தமக்கின்றி யமையர்த் தன்மைய வற்றைப் 

போற்றுகர் பகைதமைப் பொருதழிக் ககர 

5 பமயேனைய வற்றை யெவன்கொல் செய்குகர் 

புன்முத லாய நிலயுயிரப் பொருளு 

மெறும்புழுத லாய வியங்குமி£ப் பொருளு 

மெவன்கொல் புரிய மியாவர்தாம் புசக்குகா் 
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உலதியல் விளக்கம். 

இனியே, 

நம்முறு மொழிய நம்முறு பொருளு 

ஈம்மாறு தொழிலு நாம்போற் நிலமே 

பிறமொழி பொரூடொ.ழில் மீபணிவளர்க் குகமிம 

நாமே, 

உண்ணு முணு 2வ யுரைக்கு முளரையே 

புக்கு முடையே யடுப்பன பிறவே 

யென்னுமிவை முதலா வியைந்தன விரவல் 

பிறநாட் டவற்றைப் பேணி நம்மு 

வாழ்க்கை வளர்ப்பது வாய்க்குங் கொல்லோ 

வுலஞகஞுமுடி காரு முவர்தாங்கு ஈடைபெறற் 

இயெலுப் கொல்லோ பகைமையியை யரதுகொல் 

ஆகலின், 

நம்முறு மொழிமுத னண்ணிய வெவற்றைபு 

நாமினி.து போற்றி ஈயத்கல் வேண்டுமால் 

பிறர்க்கூரிய வெல்லாம மிெபசிஅமயக் கூவமீவ 

வவாது வறுக் குமோ சாற்றன்மிமற். சீேகரட 

றவா௮ வொழுக்கமாக் தாங்கொளல் வேண்டு 

மிவ்வெலா மியைவா னேற்றவை சூழ்ந்து 

போற்றனம் மாட்சி பொருந்தல் வேண்டுமால் 

படைத்துணை யில்லீர். பயன்பெ.று இல்லிர் 

நடைத்துணை மேஎய் ஈன்றுபெறற் பாலிர் 

தம்ருறு செயலைக் தாஅம் பேணுதல் 

வெம்மஹறு பிறர்செயல் வேளா தகற்ற 

னலனே புரிக னல்லன பேசுத 

னிலின போன்று நேர்ந்தன பொறுக்க 

லன்புகைக் கோட லாமிவை யெல்லா 

பபின்பெனசம் கொள்ளிற் அன்புகை வி 

மென்கு௩ ரொருசா நியல்புடைச் சான்றோர் 

பின்வரு மரபின் பெருமைநிலை நாட்டுவா 

னம்முறு நலனை நயக்கஇலி சோட்டி 

யடல்பொரு ஞயிர்சமை யூதவல் வேண்டுமா 

பலன்கூந -ரொரஈசா. ரீியல்புடைச் சான் கேர் கத த 1. (ர 
தலைவனைக் தணந்தும றகைவளக் சூடியை 

விலைஞ மனொதுமலன் 0 வட்கைகொடு 6 பாற்றி 

நிலைபெறச் செய்குவ னீவிசென் ஸனிழற்க 

மென்று மமைகுவி செனக்தன வள௱ச்துப் 

பொன்னா டென்னச் தன்னுடு புசக்குக. 

னின்னார் தமக்கு ளியைசில். லவோரிடை 

,யென்னாலு மீர்றுகு னின்னாத. போக்கு 
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பொருணெ நியியல். வலர் 

னன்னோன் சார்பி னடிக்க ழவரிற் 

பலசே இஒபெற்றுப் பலமுரண் விளைக்குர 

ரில்லெரி பூற்றாகி கஇயைபொரு எழிதல் 

சாணாது துயில்வோன் கன னவிடை மனக்கு 

நல்லனை நுகர்ந்து ஈகைத்துமகிழ்ந் தாறு 

கோங்குபெரும் பணியு மொப்பில் பட்டமும் 

பாக்கெனப் பெறீஇப் பச்சென் றமைகுநா 

முன்னோர் அதன்புற முரண்டு முயல் குநமேோ 

இனியே, 

பனுவல் வகையினும் பலப்பல வேற்றுமை 

நாட்டுமொழி தம்மினு ஈவில்பல வேற்றுமை 

இணையினு நிலையினுஞ் சீர்சா னிறத்துினுக் 

தணிவின் மனவிரு டணக்குங கடவுட் 

பணிவினும் பலப்பல வேற்றுமை மன்ற 

வடிக்குப்பல வேற்றுமை வமைந்துதிலை போக்குக 

ட்டது 

சென்றன செல்க சோவன ௧௫ இ 

டம கொள்ளுமி ஜனொற்றுமை கொள்ளுமின் 

கற்றறி மாந்தர்தங் கட்டிட் புகுந்கமைக 

தொற்றுமை கொள்ளுமி ஜனொற்றுமை கொள்கரமி 

னமதுகுறிப் பென்னு நற்சுவைப் பழந்தான் 

பழுத்து நின்று பதன்பெற் றிட்டது 

நாள்ல கழிப்பி னயன்கெட் டழியும் 

பறவை முசலிய பார்திதுணாந்து முண்ணுு 

கள்வர் கதூவிக் சகவர்கினுங் கவர்குவா 

கொடுங்காற்று வந்து ஞுலைப்பினுங் குலைக்கும் 

அ.கனால், 
காலங் கழித்தனங் கடமையு மன்று 

ஞாலம் பழிக்கு காமது பெருவிடி ற் 

செய்வன செய்மின் றவிர்வன கமி 

ன்ப வு மாற்றலு மறனும் ட்ட 

ஈறுமணங் கமழு நல்வழி வ ணகட்ட்ப 

பொறுமையு மாட்டியும் புரை தீர் புகழும் 

வறுமையறப் பெறீஇ வாழ்குவிர் பெரித 

யிழிவுக் கு சென்றுகா மல்லே 

(நிடிமைக் கூரிய வெற்றுநகாட் டவரலே 

முப்பொழு துணாந்த முனிவருக தேவரு 

மொப்பில் வேந்தரு மூயர் நாற புலவருங் 

கொற்றம் பலக உ௰ கொழடுங்கண் ம றவு 

பொன்மணி வெள்ளிப் பொருப்புகள் பலவ 
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கூலர் எரற்னது சூலவுவள் நாடு 

90 _ ஞாலம் புசுழ நாம்பெரி துடைமயே 

மென்னுமிவை கருதி யினியே 

நன்னாவினை பலவா நாடி முயல் குவி.22. 

(இ-ள்.) (மக்ச டாமே வேண்வெகை புரீஇு5-தொக்குமகழ் தூங்கிச் துலங்குகர்] மக் 

கள் தொக்கு தாம் வேண்டு வகை புரீஇ மகிழ் தூங்கி அலங்குகர் -மாக்தர்கள் ஒன்றுகூடிச் சாம் 

(விரும்பியவற்றை இலகுவிலே அடைகசுற்கு) வேண்டிய வகைப்பட்ட காரியங்களைச் செய்து 

மூடித்து (முடித்தமையாற்றமது முறையெல்லாம் நீங்குதலின்) ம௫ழ்ச்சு மிக்கடைந்து விளங்கு 

இன் றகர், 

கூடுகின்றவர் மக்களாதலின் முதற்கண் **மக்கள்?? என்றும், தமக்குரியவற்றை நிறை 

வேற்றுதற்பொருட்டே குழுழுவராதலின் 

கூடுவராதலின் தொக்கு?! என்றும், (:*மக்கள் 

66 வேண்டெகை புரீஇ?? என்றும், புரிதற்பொருட்டே 

்? “முதாக்த? என்பன எதுகைகளாக அமைந்த 

காரணமும் இதுவே போலும்.) குழுமுசலான் வருவன மகிழ்வும் விளக்கம்பெறுதலு மாதலின். 

மிழ் தூங்கிச் துலங்குகா?? என்றும் கூறினார். வேண்டுவகையைப் புரிந்து சகோடலே இங் 

கெடுத்துக்கொண்ட இன் நியமையாச் சாசனமாதலித் ::புரீஇ?? என்றளபெடுச்த௮. 

இவரே - (தமக்கு வேண்டியவற்றை ஒன்றுகூடிப் புரிந்துகோடும் குணஞ் மதய்தை ம 

யடை 0 இவர்தாம்) 

சமக்கு இன் நியமையா சன்மையவற்றை போற்றுகர்- தங்களுக்கு எவை இல்லாவிடின் 

(வாழ்ககை) நிறைவுரு திருக்குமோ அலவியல்புடையவற்றைப் பாதுகாத்து வருகின் னர்) 

எனவே மச்கள் போற்றிவருவனவெல்லாம் தங்கள் வாழ்க்கையை வளர்த்துவருதற் 

பொருட் டாதலிற் சுயய௨மே கரு திவருவர் என்ப புலனாயிற்று, 

இன் றியமையாச௮- இல்லாவிடின் நிறைவேரு௪௮; உணவின்றிப் பசிசணித்சல் ஒல்லா 

மையின் அவ்வுணவு ப௫ிதணித்தற்கு இன் றியமையாப்பொருள் எனப்படும். 

பகை தமை பொருது அழிக்குகர்- (தலங்கள் வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்கு மாறாக) இடை 

பூது செய்யும் எவற்ரையும் அடர்ந்து (மூலவே றச்) தைத்துவிடுகின் றனர்; 

:பகை?? ஈண்டுப் பன்மைப்பொருள் பயக்கலீன் தமை? என்னார். 

ஏனையவற்றை எவன்கொல் செய்குகர்- (வாழ்க்கை வளர்ச்சிக்கு வேண்டியதம்மையெல் 

லாம் தருவனவற்றைப் போற்றியும் இடையூறு செய்வனவற்றை அழித்த:ம் வருவனவல்லாத) 

மற்றையவற்றை யாது தான் செய்துவருகின் றனர்) 

போற்றாதும் அழிக்காதும் எனவே ஒன்றுஞ் செய்யாது விட்டு வருகின்றனர் என்க, 

புல் முதலாய நிலை உயிர் பொருளும் - புல்லை முதலாகவுடைய இடம் பெயரா திருக் 

இன்ற ௪வரா௫ிகளாம்; 

நிலைதஇணைப் பொருளைத் தாவசசங்கமம் என்றும் அசரம் என்றும் கூறுப. | 

எ௮ும்பு முதலாய இயங்கு உயிர் பொருளும் - எறும்பை மூதலாகவுடைய நடமாடி த்திரி.. 

இன்ற €வராசிககூநம்) 

மூச்சுடையதாகிய இயங்குகிணைப்பொருள் சாரம் எனப்படும். 

ன் எவன் கொல் புரியும் - (தந்தம் வாழ்ச்$கையை வளர்த்து. நிறைவுறக் கோடத்பொருட்டு). 

யாதுதான் செய்யும்; 

யாவர் தாம் புரக்குகர்- (அவற்றையெல்லாம்) எவர்தாம் காப்பாற்றிவருகின் ஒனர; 
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உயிர்ப்பசப்பு மலமகன் து உய்தற்பொருட்டு 3ந்தொழில் ஈடாத்திவரும் இறைவனே காப் 

பாற்றி வருஇன் றனன் என்க. 

சென்முதலாய பயிர்களையும், தெங்கு முதலாகிய எண்டது சரட். மல்லிகை முதலாகிய 

பூங்கொடிகளையும், ஆட மாடு குதிரை முதலாய விலங்குகளையும், கள்ளை மூசலாய பறவைகளே 

யும் மக்கள் ஒம்பிவருசலும்) பாம்பு, தேள், கரடி, புலி, காஞ்சிரை, காஞ்சோன் றி முதலியவற்றை 

அழித்துவருதலும் மெய்யே எனினும் மக்கள் தங்கள் தங்கள் சுயகலங் கருகியேயன் றி அவைதம் 

பொருட்டுப் போற்றியும், அழித்தும் வருவதில்லை. அன்றியும் அவர்கள் மூயற்சியாற் புரக்கப் 

படுவன யாண்டும் பொலிவடைந்தும், அழிக்கப்பபுவன அறவே அழிர்அம் வருவதின்மையால் 

இறைவன அணைபின் பேசாற்றலே மேலாய் விளங்கும் என்பது இனிது பெறப்படும். 

அரசியலையம் மக்களையும் பற்றிச் கூறவர்ச இச்செய்யுட்குச் சொடர்பில்லாத மேலை அடி. 

களை ஆசிரியர் புணர்த்தியது குற்நமேயெனில் அக்றன்று, தமிம்மொழிபின ௫ம் அம்மொழி 

பேசுவோரினதும் நிலமையை நினைந்து ஆரியர் வருர்துழி] ஏனைச்£வராககெளின து நிலமை 

யும் இறைவன து இருவருட்காப்பும் அவர்க்குப்புலப்பட்டுக் கவிசையாகிச் ஈரக்து, அச்சு ரர்த 

கவிதையுள்ளே தமக்கு ஆநுதலளித்தது இவ்விடயமாதலின் இதனை முதற்கட்கூறிஞர் என்க. 

அன்றியும் இவளை ஒப்பப் பண்டைச் சங்கத்தாரும் பாடியிருததலைச் காண்க, 

இனி2ய- அப்பால்) 

நம் உற மொழியும் - மக்குப் பொருந்திய பாடையும்) ' 

தாய்மொழி என்பது போதர “*ஈம்முறு மொழி”? என்றார். பாடை வளர்சயெடையா 

விடின் ஏனை.பவெல்லாம் தாமே குன் றிவிடு மாதலின் முதற்கண் இ கூறப்பட்ட௫. இங்கனம் 

கருகப்பட்டது தமிழ்மொழி என்ச. கனவிற் பிறபாடை பேசுவ மிகுதியுங் திடையாஅ என் 

பது கருச்து, சுயபாடையிலே நினைத்துத்தான் பிறபாடையில் மொழிபெயர்ச்சல் வேண்டு 

மென்ப, ஈமது ஏற்றத்திற்குத் தக்கமொழி என்பது குறிப்பு, இதைச் சருதியே 'ஈம்முறு 

மொழி??? யென்ருருமாம். தொழிலாளிகளுக்குப் பாஷதாவிற்பச்தி யில்லாமையானே நமது 
நாட்டுத் தொழில்களெல்லாம் மறைந்தொழிர்தன என்பதுஞ் சிக்இச்சற்பாலது. 

ஈம் உறு பெ ரும் - மக்குப் பொருந்திய பெ ருள்களும்) 

ஈம் மூன்னேற்றத்திற்குரிய பொருஞுமாம். பிறர் பொருள் பிறர்க்கு நலன்பயச்சலின் 

“*நம்முறு பொருள?? என்றார். 

நம் உறு தொழிலும் - நமது (பாடைக்கும், நாட்டிற்கும், வாழ்க்கைக்கும் இன் றியமையா 

மூன்னேற்றத்திற் குரியன வாய்ப்) பொருந்துகின் ற தொழிற்துறைகரம்) 

நாம் போற்றிலெம்-நாம் பாதுகாத்து வருகின்றோ மில்லை; 

பிற மொழி பொருள் தொழில் பேணி வளர்க்குஈம்-பிற பாடையையும் பொருளையம் 

கொழிந்றுறைகளை யும் காப்பாற்றி வளர்ச்துவருகின்றோம்$ 

இச்செயல் ஈம.து தாழ்விற்கும், பிறசது வாழ்விற்கும் காசணமாகும். ஈமது மொழி 
முதலியவற்றைப் போற்றிலேம் என்பது கொண்டு பிறமொழு முதலியவற்றைப் போற்றிவரு 

இன்றோம் என்பத பெறப்பமொதலின் இங்கனம் விரித்சது மிகையோவெனில் அற்றன்று 

தெளி௮வற வற்புறுத்தற் பொருட்டு விரிச்கப்பெற்றதாசலின் என்க, நம்முறு மொழி முதலாய 

வர்றைப் போற்றிமலாம் என்னின் மந்தராயினோம் என்பது பெறுதலும் முறையாதலின் அங் 

கனம் கூறினர் என்றுங் கூறுப, 

நாமே- நாம் தாமே 

உண்ணும் உணவே _ உண்டுவருகின் ற உணவே; 

உரைக்கும் உரையே பே௫ுவருகன ற பாடையே) 

உடுக்கும் உடையே -உடுத்துவருகன் ற உடையே; 

[அடுப்பன பிறவே) பிற அடுப்பனவே - அல்லி எனை ய்வாகிய நம்மை அடித்து 

ரி ப துன்தக்களே 
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அவையாவன பெட்டி, பேழை, இருக்கை, ஊர்தி, குடை, பாதரகைட, விளக்கு, மனைக் | 

குரியன, சமைத்தற்குக் கருவியாகிய அடுப்பு மண்ட த பு ௮ன்னபிறவுமாம். பழக்க வழக்க 

வொழுக்கங்களும் ஈண்டே அடங்கும். 

என்னும் இவை முதலா(௧) இயைக்சன இரவல்-என்று சொல்லப்படும் இவற்றை முத 

லாகக்கொண்டு ஈம்மிடத்திற் பொருந்தியுள்ள எல்லாம் யாசித்துப் பெற்றவையாகும்; 

இரவல் என்பது முகமாற்று; மிண்டுர் தருவதாகக் கொள்ளப்படுவது. எனவே சொந்த 

மற்றது. 

பிற நாட்டவற்றைப் பேணி ஈம் உறு வாழ்ச்கை வளர்ப்பது வாய்ச்குங்கொல்லோ- பிற 

சாட்டுக்குரிய பொருள் முதலாகயவற்றை விரும்பி (ஈமது நாட்டனவற்றை வெறுத்து) வருதலி 

னானே. ஈமக்குற்ற வாழ்க்சையை (ச் தாழ்க்துபோக விடாமல்) வளர்த்து வருதற்குப் 

பொருர்துமா; பொருாதாது என்றபடி. 

பிறசாட்டனவற்றை விரும்புதல் பரதார விருப்பத்தை ஓக்கும்; நம்மவளல்லா அயன் 

மாதரைச் சகோதரிகளாகக் கருதல் முறையாதலின் அம்முறைபோலப் பிற காட்டனவந்றை 

விரும்புதலன் நிக் காதலித்தல் குற்றமாகும். ஏற்ப விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

உலகு முடிகாறும் உவந்தாங்கு உடை பெறற்கு இயலுங்கொல்- (பிரளயம் வந்து அழிதி 

தலினானே) இத உலகம் அற்றுப்போகும் அக்காலம் வரையிலும் அப்பிறகாட்டோடு உவந்த 

படியே நடர்தவரு தற்கு முடியுமா; முடியாது என்றபடி. 

பிறகாட்டை ஈம்பி எதிர்பார்த்துவரின் கம்பால் உவப்பிருகரும் வரையும் தத தவும்; 

வெறுப்படையித் றசாதூவிடும்; விடவே ஈமக்கு வேண்டியவற்றைத் தருபவர் யார்? ஆதலின் 

வேண்டிய எல்லாவற்றையும் நமக்குரியனவாக அ௮மைச்துக்கோடலே முறைமையாகும் என்பது 

குறிப்பு. 
பகைமை இயையாது கொல் - மாறுபாடே உண்டாகாதேோ; நிச்சயம் உண்டாகும். 

இங்கனம் உடை முதலியவற்றிற்குப் பிறரை நம்பிவர்தால் ஒரு காலத்திலே அவமானம் 

எய் துவோம் என்பது கருக்கு, 

ஆதலின் - அதுகாரணத்தானே; 

ஸி உறு தொழில் முதல் நண்ணிய எவற்்கறயும் -ஈமக்குற்ற பாடை முதலாகப் பொருந 

இய எல்லாவற்றையும்; 

ராம் இனிது போற்றி நயத்தல் வேண்டும் -நாம் ஈன்றாகக் காப்பாற்றி விரும்பிவருதல் 

வேண்டும்) 

நயர்௮ போற்றல் வேண்டுமென்று முறைப்படி கூ.றாமற் போற்றி நயத்தல் வேண்டும்?” 

என் நமை என்னெனில் பிநகநாட்டுப் பொருள்களை நெடிது பழூவந்தார்க்கு அவைமாட்டே 

மனவிருப்புச் செல்லுமன் றிச் சேசாபிமானங்கருதித் தம்முறு பொருள்களைப் போற்றிவந்தாலும் 

அவற்றைச் அய்த்தற்கு விரும்பார் என்பது கருதி அங்கனம் கூறினார் என்க, சுவைகல னற்ற 

ஆமணக்கு செய்யும் குணநலன் கருதிப் பொருக்அுழிக் கொள்ளற்பாலதேயாம்; அதுபோல ஈம் 

முன்னோர் காட்டிவைத்த விதிகளி2ல சில பல அருட்டித்தந் கரியனவாயினும் விளைபலன் ௧௫௬ 

இத் சழுவற் பாலனவேயாம் என்பது குறிப்பு. 

பிறர்க்கு: உரிய எல்லாம் -பிறகாட்டார்ச் குரிமையாகிய பொருள்க ளெல்லாம்; 

பெரிது மயக்குவ- மிகுதியாக நமது மனசினை மயக்கி வச€கரிப்பனவாகும்; 

“பபெரிது?? என்றது மயக்குர் தன்மையின் வன்மைமிகுகியை ஆதல் காலநீட்சியை 

யாத்ல் காட்டும். ் 

இவ்வசகசரணம் அறிவிலிகளை மயக்குகின்ற பரத்தையர் வசகரிப்பை ஓக்குமேயன் றி ் 

அறிவாற்றல் படைத்தார்மாட்டுச் செல்லும் வன்மையிலக. பிறகாட்டவற்ற ற்கு மயங்குவோர் 

பொறியின்வழி மனசினையும், மனசின்வழி அறிவினையும் சென்றாள விடுப்பவராவர் ஏன்க,. 
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அவாஅ அறுக்கும் ஓர் ஆற்றல் மேற்சோடல்- (கண்டவற்றையெல்லாம் விரும்பிப் பற்று 

தற்குரிய) ஆசையை அழிக்கும் ஒப்பற்ற வல்லமையை மேற்கொள்ளுதல்; 

அவா--வறுக்கும் என்றும் கண்ணழிப்ப, மெய்ப்பொருண்மேலுள்ள பற்றினை வைத்துக் 

' கோடல் வேண்டுமென்பார் **அறுக்கும்?? என்றும், ௮அறுத்தலின் அருமைதோன் ந :*ஓராற்றல்?? 

' என்றும் கூறினார். பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்நைப்-பற்றுக பற்று விடற்கு?” 

' என்னார் குறளினும். பிறகாட்டவற்றால் ஏதமே பயக்கும் என்றறிந்தவுடன் அவற்றினமேல் 

வெறுப்புக் தானே அமைக்்அவிடும் என்ப. ஒருவன் பிறகாட்டுப் பொருண் முதலியவற்றுள்ளே 

யாதொரு பொருளிடத்துப் பற்று நீங்கனொன் அவன் அப்பொருளால் துன்பம் எய் அதல் இலன்? 

என்றார் பிறரும். 

தவா௮ ஒழுக்கம் (க) தாம் கொளல் வேண்டும் -தவருாத ஒழுக்கமாகத் தாம் கொள்ளு 

தல் வேண்டும்) 

“ஓழுக்கத்தி னொல்கா ர௬ரவோர் % ௩ % * ?? என்னுங் குறளுஞ், சர்திக்கற்பாலத. .புற 

காட்டுமொழியே பொருளே என்னும் இவற்றின் மேலுள்ள பற்றுக்களை முற்றத் துறந்தார்க்குச் 

சுயவாட்௪ இடைத்தல் எளி.௮. இதனானே துறவின் பெருமையும் ஈன்கு புலனாகும். 

இவ் எ(ல்)லாம் இயைவான் ஏற்றவை சூழ்ந்து போற்றல் - இவைகளை யெல்லாம் நாம் 

அடையும்பொருட்டுத் தகுதியானவற்றை ஆராய்ந்து செய்துவருதற்கு) 

பிறநாட்டவற்றைப் பேணாஅு தன்னாட்டவற்றையே பேணிவருதலாகிய இவைதம்மை 

எனவிரித்துக்கொள்க, சுயவாட்சி பெராது இவற்றைச் சூழ்தற்கும், போற்றுதற்கும் இயலா 

வென்க. இனிது முற்றாமற் றடைப்பட்டுவிடுமென்க, 

ஈம் ஆட்சி பொருக்தல் வேண்டும் ஈமக்கு இசைவதாகிய ஆட்சியை காம் அடைந்திருதி 

தல் வேண்டும்) 

நஈம்--மாட்ச என்று கண்ணழித் அப் பொருளுரைப்பிற் ரொடர் பொருட்கு முரண்படும். 

படைச் அணை இல்லீர்- (அங்ஙனம் சுயவாட்டு பெறுதற்கு ஏற்ற படையாகிய துணை 

யுகடமை இல்லீர்) 

படை துணை எனப்பாடங்கொண்டு படையுந்துணையு மில்லீர் என்பாருமுண்டு, இனி 

மறத்துறை?? ““அஇறச்துறை?? என்பனவற்றை அடியார்ககுகல்லார் உம்மைச்தொகையின வாகக் 

கொண்டன சாதலின் :;படைத்துணை?? என்னுமிதற்கும் அப்பொருளுண்டென்௧, படையும் 

இதந்கேற்ற துணையும் எனப் பொருள் கொள்க. 

பயன் பெறுஇல்லீர்- (அவ்வின்மை காரணத்தானே. நீவீர் கருதிய) பயனையும் பெற 

மாட்டீர்; 

சுயவாட்டு பெற்றக்கால் அப்பேற்றால் விளையும் பயனை அடையவிடாது அயல் நாட்டார் 

முதலியோர் ஈலிவுசெய்வர், ஆதலிற் பெற்றும் பயனில்லை என்றும் கூறுப, இனி அ௮து பெறு 

தற்கே அத்துணை வேண்டுமென்றுங கூறுப. 

ஈடை துணை மேஎய் நன்று பெறல் பாலீர்-உமது ஒழுக்கத்தையே (சுயவாட்டி பெறுதந் 

குத்) தணையாசச்கொண்டு நன்மையை அடைதற் குரியவராவீர்; 

நடையும் அதனுக்கேற்ற சாதனுமாம். பிறர்க்குரியவற்றைப் பேணாது தமக்குரியவற் 

றையே பேணுதல், இப்பேணுகைக்கு அவாவறுக்கும் ஓராற்றலைச் தவா௮ வொழுக்கமாகக் 

கோடல் வேண்டுதல் என்னும் இவையே அவ்வொழுக்கம் என்க, 

இனி இவற்றைப் பழகிவருதற்குரிய வாயில்களை க் கூறுவர். 

தம் உறு செயலை தாம் பேணுதல் - தங்களுக்குப் பொருந்திய காரியங்களைத் தாமே 

விரும்பிவரு தலும்) | 

தம்முடைய மொழி முதலியவற்றை வளர்த்தற்குரிய செயலே :*தம்முறு செயல்?? என்௧. 

பிறரை எதிர்பார்த்திருச்சலும், சம்முட் பலர் ன ட்ட ப ட என்று தாமும் அயச 

ழ். 
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விட்டு வாளாவிருத்தலும் கூடாவாம் என்றபடி. :*சா௮ம் பேணுதல்? என் றளபெடுத்தமையும் கோக்கற்பாலஅு. எவைவரினும் தாமே தமமவற்றைப் பேணுசல் வேண்டும்; இடையறவு படுத்து 
தில் கூடாது என் றன்னபலவற்றையும் இஅ விளக்கும், . 

வெம் உறு பிறர் செயல் வேளாது அகற்றல் - (வெளிக்குமட்டும்) விருப்பச்சைக் காட்டு 
கின்ற பிறர் செயலைச் கண்டு (மயக்கங் கொண்டு) விரும்பாது புறத்தே ஒதக்கிவிடுதலும்; 

வெம்-கொடுமையுமாம். பிறர்செயலானே ஈமது மொழி மு.சலியன அழியப்பெறு தலின் அவர் செயலை :**வெம்முறு பிறர் செயல்?? என்றார். இசனானே தமர் வெம்மாறு செயல் செய் வேல் அவற்றையெல்லாம் வேட்டேற்றுக்சொள்ளல்வேண்டும் என்பதும் தம்முமறு செயலைச் சாம் பேணுதலில் இளைத்தல் கூடாது என்பதும் குறிப்பு, அவர் செயல். நாட்டு வேற்றுமை யானும், இயற்கை மாறுபாட்டானும் கொடுமை பெற்றது என்பார் “வெம்முறு?? என்றும், அக் . கொடுமை பிறசாலே சேர்வகாதலிற் *:பிறர்?? என்றுங் கூறினார். அச்செயல் அவர்காட்டுக்கு நன்மையையும், ஈமது நாட்டுக்குத் தீமையையும் பயக்கும் என்பது குறிப்பு, ஈம்முூடையன எல்லாம் பிறர் செயலாலே கெட்டழிசன் றனவென்று உள்ளங்கசிர்து உருஇவரின், நம்முடை யனவர்றைப் பேணலும் அப்பிறவற்றை வெறுத்தலும் உண்டாகும் என்னுமிவற்றை இவவடி. களாற் குறிப்பிட்டார். இணிக் கட்டு வேற்றுமையையுவ் குறிட்பித்சாருமாம். 
நலனே புரிசல்- (தமக்குப் பிறர் ஈன்று புரியினும் இ.த புரியினும் அவர்தமக்கெல்லாம்) நன்மையையே புரிந்துவரு தலும்) 

தீமை புரிதல் தகாது; புரிதல்? என்னுஞ் சொற்போகச்கால் நினைத்தலும் கூடாது என்றாருமாம். **சாந்தனையர் தீயனவே செய்இடினுக் சாமவரை-யாந்தனையுங் காப்ப சறிவுடை யார்?? என்பது மூதுரை, 

நல்லன பேசுதல் -நன்மை தரற்பாலனவாஇய (இணி௰) பெச்சுச்களைப் பேசுதலும்; 
இதனையே இன்சொல் லென்றுங் கூறுப. “இன்சொலா லன்றி யிருநீர் வியனுலகம்._- வன்சொலா லென்று மக௫ிமாசே-பொன்செ-யதஇர்வளையாய் பொங்கா தழற்கதிராற் ரண்ணெண்ட௨ கதிர்வரவாம் பொங்குங் கடல்”? என்பது நன்னெ நி, 

(பலனே போன்று நேர்ந்தன பொறுத்தல்] சேர்ந்தன நிலனே போன்று பொறுத்தல் - (பிறரானே தமக்கு) உண்டாகிய அன்பங்களை நிலன் (எவ்வாறு எல்லாவற்றையும் பொறுத்துக் கொள்கின்றதுவோ அவ்வாறே) போன்று பொறுத்துக் கொள்ளு தலும்; 
'“அகழ்வாரைச் தாங்கு நிலன்போலச் சம்மை-யிகழ்வார்ப் பொறுத்த றலை??, “சரிவரும் பெருமையும் இண்மையும் பொறையும்-பருவ முயற்சி. யளவிற் பயத்தலஓு-மருவிய ஈன்ணில மாண்பா கும்மே”? என்பன நோச்கற்பாலன, 

மன்னர் உளப்பாட்டுத் தன்மையிழ் கூறியவர் பின்னர் முன்னிலையாக்ெமை சகாட்டன வற்றையெல்லாம் ஒருங்காய்ந் தவர் சிலரை மூன்னிலைப்படுத்தித கங்கொள் விளக்குகற்பொருட்டு என்க, **முன்னோர் மொழிபொருளே யன்றி? என்னும் வெண்பாவின் அமைதியையும் கோக்கு, 
் 

அன்பு கைக்கோடல் - (மேற்கூறியவற்றையெல்லாம் அறுசரித்தற்கு இன்றியமையாச் சாசனமாகிய) அன்பினை ஆதாரமாகக் கொள்ளுதலும்; 

5மது பாடை முசலியவற்றை விரும்பு தற்கும்; பிறர்ச்குரியவ ற்றை வெறுத்தற்கும்; தம ரானும், பிறரானும் நேரிடும் இடையூறுகளைப் பொறுத்சற்கும்; உரிய அபிமானம் அன் பினானே கோன்றப் பெறுதலின் **அன்புகைச் கோடல்? என்றார். **மூன்பு பின்பின்.றி மூவுல கத்கினு- மனபி னல்லதசோ ராக்கமுண் டாகுமோ?? என்றனர் கம்பகாடரும், | 
ஆம் இவை எல்லாம் இன்பு என கொள்ளின் - ஆகுஇன் ற இவற்றையெல்லாம் (அதுட் டிதீது வருதலே] இன்பமென்று (கூறிய அவற்றையெல்லாம் அடைதற்குரிய முயற்சிகளில் மூயன்று வருசலைக் சைச்) கொண்டால்; 
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் அவற்றையெல்லாம் கையாண்டுவருதல் முதற்கட்டுன்பமாகிப் பின்னர் இன்பம் பயத் 
லின் அதுதோன்ற :*'இன்பெனச் கொள்ளின் ?? என்னார், மருந்தன் சசப்பையும், பத்தியத்தின் 

கடமையையும் தமக்கு இனியனவாகக டுகாள்வோர் அவற்றைக்கையாஞதங் காலத்துத் அன்பை 
அகரினும் பின்னர் நலன்பெறுவர் என்றாங்கு மேற்கூறியவற்றைப் பொறுமைகொடு அதுட் 

தீதுவஈ்து ஈலம்பெறவேண்டுமென்பதே கருத்தென்க, 

அன்பு சைவிடூஉம் - (ஈமக்குற்ற) தஅன்பமெல்லாம் ஈம்மைவிட்டுச் சென்றுவிடும்: 

மூன்னர் அமைக்துள்ள அன்பமும், அச்துன்பத்தை நீக்குகற்கண் முயற்சியால் சேர்ந்த 
அதன்பமும் கைவிடும் என்ச. சைவிடல் நிச்சயம் என்பது போதரக் **கைவிடூஉம்?? என் நள 
படுத்தது. 

என்குகர்- என்று கூறுதின்ளூர்; (அவர்தாம் யாவசரோவெனில்.) 

ஒரு சார இயல்பு உடை சான்றோர் - ஒரு பகுதியான இயற்கையடைய பெரியோர் அவா 
ஒரு--சா£-- இயல்பு-ஒப்பற்ற அழகியகுணம் எனப்படுமாமினும் இங்கனம் அக்கரு த்துப் 

அபாருந்தாது, ் 

பின் வரு மாபின் பெருமை நிலை சாட்டுவான் - மமச்குப்பின்னால் வருகின்ற பரம்பரைக் 
குப் பெருமையை நிலைநிறுத்தும் பொருட்டு) | 

நம் உறு நலனை ஈயக்கிலிர் ஒட்டி -ஈமக்குப் பொருந்திய சுகத்தினை விரும்பகில்லீராய் 

அதனை அகத்றி) 
உடல் பொருள் உயிர் தமை உதவல் வேண்டும் ஆல்--உடேே பொருளே அவியே என்ற 

௨நறை அாப்பணஞ்செய்தல் வேண்டும்) 

காம் கஷ்டப்பட்டாவது நமது மரபினைச் காப்பாற்றல்வேண்டும் என்பது கருத்து, ஆல் 
- அசை, 

என்குகர்- என்று கூறுஇன்றார்; (அவர்சாம் யாவசோவென்னில்,) 

ஒருசார் இயல்பு உடை சான்றோர் - ஒருபகுதியான இயற்கையுடைய பெரியோர் ஆவர்$ 

இவவிருசார் இயல்புடையோசே சான்றோசாவர், மற்றைய சார்புடையார் அங்கனம் 
உறப்பெரார் என்க. இவ்விருவசையாக மூயல்வதுவே மக்சட்குறிய இயல்பாயமைரஈ்த இலக்கண 
மாகும். எனைப்பிரிவுடைமை அச்சம், ஆசை, சன்னலம் என்னும் இவை மூதலாகியவ ற்றைக் 
ாரணஙஈ்களாசக் சொள்ளுதலின் அவற்றையுடையார் அங்ஙனம் உயர்த்திக் கூறட்பெறார் என்௪, 
“இயல்புடைச் சான்??? என்றமையே மேற்கூறியவற்றை வலியுறுத்தாகிற்கும். இங்கனம் 
மயல்வதுவே இயற்கை என்பது தோன்ற ““இயல்புடை”? என்றும், அதனையுடையவர் நமது 
சான்றோர் போல ஈமக்கு ஆவனவற்றையெல்லாம் ஆக்கிக் காச்சலிற் “சான்றோர்?” என்றும் 
உறினார். 

தலைவனை சணநர்து உழல் தகை வளம் குடியை -- நாயகனை நீங்கி வரு துஇன் ற தகு இயை 
ம் வளப்பத்தையும் உடைய ஒருகுடும்பத்தை; 

தீலைவனாலே தகுதியையும் வளப்பத்தையும் பெற்றிருர்சத அக்கடி. என்ச௪, 

விலைஞன் கொதுமலன் -வாணபனும் அயலானும் ஆதிய ஒருவன் வந்து; 

வாணிபஞ் செய்தற்பொருட்டு அயனாட்கிலிருக் தவர்தவன் என்பது கருத்து, தேயம், 
பாடை, சாதி, மகம் முதலியவற்றினும் ('கொதுமலன்?? என்க, 

வேட்கை கொடு போற்றி நிலை பெற செய்குவல் - விருப்பங்கொண்டு காப்பாற்றி மூன் 
ஜிருந்த நிலைமையைப் பெறுதற்குரிய செய்கைகளைச செய்துவருவேன்; 

நிவிர் என் நி ல் £ழ் என்றும் அமைகுவிர் என- (அக்குடிக் குரிமையாளர்சளாகிய) நீங் ல தி ௮ம அமைகு கபட] மர் 
ள் எனது பாதகாப்பாகிய நிழற்கீழ் எப்போதும் அமைந்துவருவீர்களாக என்று கட்டளைவிட்டு; 
அந்தக் குடும்பாதிகாரத்தை ஈடாத்திவரு தலினாலே) 
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தீன வளர்ச்து- (தான் கொண்டுவந்த பொருள்களை அக்குடும்பத்சாரை வாங்கும்படி செய் 
சலினானே சனக்குரிய) செல்வங்களை வளரும்படி. செய்து) 

பொன் நாடு என்ன தேவலோகம் என்றுகூறும்படியாச; 

தன் நாடு புரக்குஈன் - தனக்குரிய மாட்டைப் போற்றிவருகின்றான்) 

டப் க தம்மைக் காக்குமாறு கேட்காமைகொண்டு இஉனது பாதுகாப்பு அவர். 
களுக்கு வேண்டா வெறுப்பாகிற்று என்பது வெளிப்படை. வாணிபம் புரிய வந்தான் குடும்பப். 
பாதுகாப்பிற்குள்ளே பிரவே?த்தமையுஞ் சந்திச்கம் பால, 

இன்னார் தமக்கு உள் - இக்குடியாளர் தமக்குள்ளே) 

இயை சில்லோர் இடை என்னானும் ஈந்து- (தனது கப்கப்வ பொருந்திய ௫லரிடச் 

திலே யாதேனும் ஒரு பொருளைக்கொடுத் து) 

தனத அதிகாரஞ் சென்றுவருமாறு யாதேனும் ஒன்றனைச் கொடுத்து என்க. அசில் 
லோர்க்கும் மனன் நிரம்பப்பெறராமை தோன்ற :*என்னானும்”?” என்றார். வேறுங் கூறுப. 

தன் இன்னாத போக்குஈன் - சனக்குற்ற கெடுதிகளைப் போக்கவெருஇன் ரான் 

இவனது குடும்பாஇிகாரத்இிற்கு அமையாது விலூ நிற்பவர் விளைக்கச் கூடிய துன்பங் 

களைச் தடுச்தற்பொருட்டுச் அணைசேசர்ப்பான் சிலருக்கு வேண்டிவற்றைக் கொடுத்துவர. : 
கின்றான் என்பது குறிப்பு. 

அன்னோன் சார்பின் அடிக்£ழ் அவரில்- அவ்வணிகன் பச்கம்பற்றி அவன அடிக்குக் 
£ீழ்ப்பட்டிருர் துவரும் அவரைப்போல) 

பலே - பலமச்களே; 

சில பெற்று பல முரண் விளைகச்குநர்-சலவசைச் செளகரியங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு 
நாட்டுக்குப் பல மாறுபாடுகளைச் செய்துவருகின் றனர்; 

அவவணிகன் பக்கம் சார்ந்து தம.து குடும்ப முன்னேற்றதிற்குப் பாடுபடுகன் ந பரோப 

சாரிகளுக்கும், தமது குடும்பத்திற்கும் கேடுசூழ்ந்துவரும் அவர்களைப் போல்வார் இவர்கருரம் 
என்சு, 

இல் எரி உற்று ஆங்கு இயை பொருள் அழிதல் -மனையிலே ரெருப்புப்பற்றி ஆங்குப். 
பொருந்தியுள்ள எல்லாப்பொருள்களும் அழிந்து போதலை; 

காணாது தயில்வோன் கனவு இடை-* அறியாமல் நித்திரை செய்கின்றவன் காணும் 
கனவிலே; 

மனக்கு நல்லன நுகர்ந்து நகைத்து மகிழ்ந்தாங்கு - மனசுக்குமட்டும் கல்லனவாகச் தோற் . 
£ப்படுகின்ற விடயசகத்தை அநுபவித்து அவ்வதுபவிப்பின் காரணமாகச் ரித்து மகிழ்ச்சி 
யடைதல் போல; 

ஒங்கு பெரும் பணியும் - உயர்ச்ச பெருமைவாய்ந்த உத்தியோகங்களையும்; 

ஆட்சிக்கு மூரணாஇய இளர்ச்சியின் வளர்சக்கேற்பப் ட் 5 ஓங்கிக்கொண் 
டேவரும் என்பது தோன்ற “ஓங்குபெரும் பணியும்?” என்றார். 

ஒப்பு இல் பட்டமும் - நிகர் இல்லாத பட்டங்களையும்; 

பாங்கு என பெறீஇ ப௪௪ஏ என்று அுமைகுகர்- தங்களுக்கு இயைக்தனவாகக் கருதிப் 

பெற்று (அவற்றையெல்லாம் பெற்றதினானே) பசுமையுற்று (மனத்திருத்தியான தன்மையைப். டி 
பொருந்த) அமைச துவருஇன் ந இவர்தாம்; தி 

முன்னோர் அன்பு உற முரண்டு முயல்குரர் - முன்னர்க் கூறப்பட்ட அவ்விரண்டுவகை 
யான சார்பினையுடையவர் அுன்பத்துட் பட்டழியுமாறு அவர்களோடு மாறுபட்டு (அம்பை 
பாட்டை நிறைவேற்றுதற்குரிய மூயற்கெளிலே) ஈடுபட்டுவருகின் றனர்; ர் 

பேகைமையால் தமக்கும், தமன நாட்டுக்கு முண்டாகின்ற கேட்டை அறியாது மூழும். 
இவர் நித்திரை நீத்தெழும்புங்கால் தம்மடகழ்ச்ியின் பயனைக் காண்பர், மனையில் நெருப்புப். 
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| பற்றிப் பொருள் அழிதல்போன்று சாட்டுமொழி, கைத்தொழில் முதலாயின சேடுநுகன்றன. 

 அர்நிகழ்ச்சியை உணராகான் மனசுக்கினியனவற்றைக் கனவிடைக் மண்டுறுகர்ந்து ஈகைத்து 

| மகிழ்தல் போன்று: பெருமைவாய்ந்த உத்தியோகங்கள் முதலியனபெற்தறு மகிழ் தூங்குஇன்ளுர் 

| விழித் துழி ஓலமிவொர் என்க, 

டி வீட்டு நெருப்பை அவிக்க முயன்றவரைச் கனவின் இன்பத்தைக் கெடுப்பவராகக் 

சொண்டு அன்புறுத்துவான் போன்று நாட்டிற்கு நலம்புரிய முூன்வஈகாரையும் முரண்டு துன் 

பு௮த்துவர். 
இனியே - அப்பால்; 

பனுவல் வகையினும் பல பல வேற்றுமை-சாத்திவகைகளினும் பலப்பலவாகிய 

ு்" வேற்றுமைகளுண்டு; 

அவர் செய்த நூல் சிறந்தது இவர் செய்க நூல் றது என்று வாதாடி வருதல், 

நாட்டு மொழி தம்மினும் 6வில் பல வேற்றுமை -தேசபாடைகள் தம்மினும் சொல்லு 

இன்ற பல வேறுபாடுகளுமுண்டு) 

செலுங்கு பெரிது, கன்னட கிறரசத, மலையாளம் மாண்புடையது என்றாங்கு 

வாதாடல், 

இணையினும் - சாதியினும்) 

நிலையினும் - ஆச்சமங்களினும்; 

£ர் சால் நிறத்தினும் - சிறப்புமிக்க வருண்ங்களினும்) 

தணிவு இல் மனம் இருள் தணக்கும் கடவுள் பணிவினும் -குறைவில்லாக மனசின் 

சண்ணே (இயர்சையாக அமைந்துள்ள அறியாமை என்னும்) இருளைப் போக்குகின்ற 

கடவுளை வணங்கும் வணக்கத்திலும்; 

அரசாங்கத்தார் குடிகள் மனநிலையைக் கண்டுபிடிக்கும் ஆற்றலில்லாசவராகலின் அவரா 

லும் தணிச்கமுடியாச மனவிருள், என்பது போதாச் “*தணிவின் மனவிருள்?? ஏண்றார். மனோ 

சுத்தமில்லாவிடில் வெளியொழுக்கத்தாற போக்த பயன்றான் யாதோ? ஆத்திக சாபனச்தை அர 

சாங்கம் சைக்கோடல் அவசியகமாயிற்று. அரசனைச் இருமாலின் அமிசமென்று இறைவன் 

மூசலிய பெரும்பெயரான் அழமைச்துவருதலும் இதுகருகஇுப் போலும், இந்நூலாகிரியர் 

இவ்வுண்மையை மூன்னும் பின்னும் வாய்க்கு மிடந்தோறும் 'கூறியிருக்இன்றனர், ஒவ்வொரு 

செய்கையிலும் ஈம்மவர் கடவுளை இணைத்து வருதலும் இதுகருஇப் போலும், இப்பெற்றி 

-செளியாதார் எல்லாச் செய்கையிலும் கடவுளை இயைத்தல் அறியாமைப் பாலதென் திகழ்வர், 

அடிக்கு பல வேற்றுமை அமைந்து நிலை போக்ருஈ- அடிதோறும் இங்கனமாய பலவிகற் 

இதி அமைக் துவந்.து ஈமது நிலைமையைக் கெடுத்துவிடுகன் றன. 

இப்பிரிவுகள் உடலுறுப்பின் ஏற்றத்தாழ்வுகள் போல ஒற்றுமை வேற்றுமையாக அமையப் 

றின் பெரியதொரு ஈன்மையுண்டாகுமென்ப து குறிப்பு. 

ஆதலின் -௮து காரணத்தானே; 

சென்றன செல்க- (சென்றவற்றைப்பற்றி வாளா சந்தித்தலிற் போர்த பயன் யாது 

மில்லை யாதலிற்) சென்ரவை செல்க) 

| சென்றன கருதார் மேலைச் சேர்வன கருது நீரார்? என்றார் பெரியாரும், 

சேர்வன சரத இனிச் சோற்பாலனவற்றை கவனித்து; 

உற்றது பற மேல்வர் துறுபொருள் கரு.துங் கோளார்?? என்ளுர் கம்பரும். 

ஒற்றுமை கொள்ளுமின் ஒற்றுமை கொள்ளுமின் - கயம் கொள்வீர்களாக, ஐக்ூயம் 

கொள்வீர்களாக; 

... ஃகற்று அறி மாந்தர் தம் கட்டு உள் புகுர்.து அமைந்து - (ஈமது நாட்டுக்கு வேண்டியவற் 

ஹைக்) கற்றுத் தேர்க்ச சான்றோர்தங்கள் கட்டுப்பாட்டினுட் சென்று பொருந்த); 
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ஒற்றுமை கொள்ளுமின் ஒற்றுமை கொள்ளுமின் இயம் கொள்வீர்சளாக, தியம் 

கொள்லடீர்களாக; 

““ஒன்றாமை யொன்றியார் கட்படி னெஞ்ஞான்றும்-பொன்றாமை பொன்ற லரிது??, 

““எட்பச வன்ன சிறுமைத்தே யாயிடைமுட்பகை யுள்ளதாங் கேடு?? என்னுங் குறட்பாக்களையும் 

நோக்குக, **ஒருவீ ரொருவீர்க் காற்றுதி ரிருவீரு-மு.டனிலை திரிமீ - ராயி னிமிழ் திரைப்- 
பெளவ முடுத்தவிப் பயங்கெழு மாநில-கையகப் பவெது பொய்யா காதேே-அ தனால், ஈல்ல 
போலவு ஈயவ போலவுக்-கொல்லோர் சென்ற நெறியே போலவுக்-காச னெஞ்சினு மிடைபுகற் 
கலமரு-மேதின் மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளா-தின்றே போல்கறும் புணர்ச்ச?? என்றார் 
காரிக்கண்ணஞார், | 

ஈம.து குறிப்பு என்னும் நல் சுவை பழம்தான் -ஈமது இலகதியம் (இலக்கு) என்கின்ற 

இனிய சுவையைத்தரும் சனியான ௮) ் 

நாவிற் இனியனவாய்ச் சுகத்திற் இடையூறு ணவ இருச்தல் பற்றி. அவற்றை 
நீக்க *நற்சுவைப் பழம்?? என்ராசர், 

பழுத்து நின்று பதன் பெற்றிட்டஅ கனிந்து நின்று (உணவிற்குரிய) பச்குவத்தைப் 
பெற்றுவிட்ட து; 

நாள் பல கழிப்பின் நயன் கெட்டு அழியும் -நாள்கள் பலவற்றை உண்ணாது செல்லவிடு 
வோமானால் (அப்பழத்சை உண்ணுவதால் அடையும்) கன்மைகெட்டு அழிர் துபோகும்; 

பழுதாகி அழுகிப்போரும் என்றபடி... கனிதற்கு முன்னும், கனிந்து பதன்கெட்ட. 
பின்னும் உண்ணச் கூடாதாதலிற் கனிர்து பசனாபிருக்கும்பொழுசே உண்ணவேண்டுமென்க. 

பறவை முதலிய பார்த்து உணர்ந்தும் உண்ணும் - (அ௮ப்பழத்கின்மேல் விருப்புள்ள) 

பறவை மு;தலாகவுடையன (பழத்தின் பக்குவ நிலையை) கோக்கி (அதனை உண்ணுவதா லுண். 

டாகும் உன்மையை) உணர்ந்துகொண்டும் உண்ணினும் உண்ணும்) 

கள்வர் க துவி கவர்கினும் கவர்குவர்- (அப்பறவை முதலியவற்றிற்கு ஒருவேளை அகப் : 
படா திருப்பினும்) இருடர்கள் மறைந்து வந்து அதனைப்பற்றிக் சளவாடிச் செல்லினும் செல்வர்; 

கொடும் காற்று வந்து குலைப்பினும் குலைக்கும் - (பறவையானும் கள்வசானும் தப்பி. 
விடினும்) கொடிய காற்றுவக்து (அப்பழத்தினை நாம் நுகராமல் அ௮சுத்சமாகய இடத்தில் விழும் 
படி) உதிர்க்கினும் உதிர்க்கும்) 

“தீவளியா ஸழ்கா யுதிர்தலு மூண்டு?” என்பத நாலடியார். பறவை, கள்வர், காத்து 
என்பனவற்றை முறையே பெளதிக, தெய்வீக, பிராரத்துவ வழிவரு இடையூறுகளுக்கு ஒரு 
வாறு ஒப்பிடலாம்; பஞ்சம், கொள்ளைநோய், மாற்றார்படை அ௮ன்னவற்றிற்கும் பொருத்தலாம். 

அதனால் -௮துகாரணத்தானே; 

காலம் கழித்தல் ஈம் கடமையும் ௮ன்று- (அந்தக் கனியை உண்பதற்கு உரியதாய் ஈமச் 
குக் இடைத்திருக்கன் ற) காலத்தை. (அங்கனம் செய்யாமல் அவமே) செல்லவிடுதல் நமது கட, 
மையும் ஆகாது) 

[ஞாலம் பழிக்கு காமது பெறாவிடில்] சாம் ௮.௪. பெறாவிடில் ஞாலம். பழிக்கும் நாம் 

அக்கனியைப் பெற்றுண்ணாவிடில் இவ்வுலகம் நம்மை இகமும்$ 

செய்வன செய்மின் - செய்யவேண்டிய காரியங்களை ( இதுபொழுதே விரும்பி ண்ட 
செய்வீர்களாக; 

விருப்பின் நிச் செய்யின் இனிது மூடியாது, விரைந்து செய்யாவிடிற் செய்தும் பய 
னில்லை ஆதலின் அ௮ங்கனம் பொருள் விரித்தாம். ப 

தீவிர்வன களைமின் - (அவ்வாறே) நீக்கத் தக்சனவற்றையும் (விரைந்து வெரு தித் 
நீக்குவீர்களாக;. ி 

அ௮க்கணியை உண்ணுதற் கிடையூரா ப்பர்? சவிர்சல்வேண்டும் என் றபடி, | 
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அறிவும் ஆற்றலும் அறனும் பொருளும் ஈறு மணம் கமழும்.ஈல், வழி. இன்பமும் - அறி 

வடைமையும், (ஆக்கவேண்டியவற்றை ஆக்கிக் கோடங்கும் நிக்கற் பாலனவற்றை நீக்இிவிடுதற் 

கும் வேண்டிய) வல்லமையும், ௮அறமுடைமையும், பொருளுடைமையும், இனிய வாசனையைக் 

தருகின்ற சன்மார்க்கத்தால் உண்டாகும் இன்பத்தையும்) 

உல$ூயற்கையை மூதற்கட் டெரிந்துகோடல் வேண்டுமாதலின் “அறிவும்?” சுன்றும், 

அறிவைப் பெறுங்காலத்து ஒருவல்லமை தானே சோன்றுமாசலின் “ஆற்றலும்? என்றும், அவ 

வாற்றல் கொண்டு சடமைகளைக் தவறாது செய்தல் 'வேண்டுமாதலின் “அறனும்?” என்றும், 

அறனைத் துணையாகக்கொண்டு பொருளை மீட்டவேண்டு மாதலிற் *பொருளும்?? என்றும், அப் 

பொருளைச் சன்மார்க்க வழியாக நுகர்வதே ஈற்குணமும் நற்செய்கையும் ஆதலின் “*நறுமணங் 

கமழு நல்வழி! யின்பஞும்? என்றுங் கூறினார். 

பொதமையும் ஆட்சியும் புரை தீர் புகழும் - (எல்லாவற்றையும் ௪௧ சித்தொழுகும்) பொறு 

மையும், ஆளுகையும், குற்றக் தீர்ந்த £ர்த்தியும்) 

மனசிலே இன்பம் பொருந்தாவிடிற் பொறுமை பொருந்துவதில்லை யாதலிற் *டுபாறு 

மையும்”? என்றும், மேற்கூறியவற்றை உடையவசே எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்தற்கு 

உரியவசாதலின் “ஆட்டியும்? என்றும், இவ்வாட்டயொலே உண்டாகும்புகழ் ஏனைய புகழ் 

போலா புசைதர்க்ச புகமாகுமாதலாற் “புசைஇர்'” என்றும் கூறினார். மாட்சி எனப்பிரித்துப் 

பொருள் கூறுவாருமுளர். 

[வமையறப் பெதீஇ வாழ்சுவிர் பெரிதே] வறுமை அற பெதீஇ பெரிது வாழ்குவிர் - 

(உமக்குரிய இன்பத்திற்கு இடையூருக நின்று கெடுத்துவகும்) புன்மை அற்றுப்போமாது 

(அவற்றை யெல்லாம்) பெற்றுப் பெரிதாக வாழ்வீர்கள்) 

பெறுதல் நிச்சயம் என்பஅ குறிக்கப் “பெநீஇ?? என்றளபெடுத்தது. 

[இழி௮க் குலத்தின் சென்றுகா மல்லேம்] காம் என்றும் இழிவு குலத்தினர் அல்லேம் -- 

நாம் எக்காலத்தும் சாழ்வா௫ய குலத்தினர் அல்லோம்) 

மிடிமைக்கு உரிய வெற்று காட்டவர் அல்லேம் -- வறுமைக் குரிமையாகச் செய்யும் வெறு 

மையாகிய நாட்டினரும் அல்லோம்) 

அவற்றையடையார் பிறர் என்க, 

மூ பொழுது உணர்ச்ச முனிவரும் - மூன்று காலங்களையும் டே சென்ற, நி நிகழ்கின் ந, 

-வருவனவாகிய காரியங்களை) அறியவல்ல முணிவர்களும்) 

தேவரும் ஒப்பு இல் வேந்தரும் - தேவர்களும், தம்மை நிகர்ப்ப (இவ்வுலடற் பிறர் எவரும் 

இல்லாத அரசர்களும் 

உயர் நால் புலவரும்-- பெருமைவாய்க்த பனுவல்களைச் செய்துதலம் புலவர்களும்) 

கொற்றம் பல தரூஉம் கொடுங்கண் மறவரும் வெற்றிகள் பலவற்றையும் (ஈம.து நாட்டிற் 

குதி, தருகின்ற அஞ்சாமையடைய வீசர்களும்) 

பொன் மணி வெள்ளி பொருப்புகள் பலவும் -பொன்னே அசதனமே வெள்ளியே 

என்னும் இவைழமுதலாயின மலைகளை ஓப்பக் குவிந்துகிடக்கும் குவியல்களும்) 

பொன் மேருமலை, வெள்ளி-கைலைமலை என்றும் கூறுப. 

கூலம் சுரர்து குலவு வளம் நாடும் -பலவகை க் தானியங்களும் மிக்குப் பெருஇவிளங்கு 

இன்ற வளம் பொருக்இய நாடுகரூம்) 

(ஆ௫ய பலவற்றையும்) 

ஞாலம் புகழ நாம் பெரி உடையேம் - உலகமெல்லாம் புகழ்ந்து கொண்டாடுமாது சாம் 

பெரிதும் படைத்துள்ளோம்) 

என்னும் இவை ௧௬இ-என்இன் ந (பெருமைவாய்ந்த) இவற்றையெல்லாஞ் திந்இத். து) 

இனியே- (சென்ற காலம்போக) இனிமேலாவத$ 
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ஈன்னர் வினை பல ) அ(க) நாடி முயல்குவிர்-ஈன்மை பயப்பது. இவ்விச் செயலென்று | 

பலசெயல்களையும் ஆசாய்க்து முயன்றுவருஇன் றவர்களே; 4 

மூயல்குவிரே-ஓற்றுமை கொள்ளாமின் என முடிக்க. 

மூயல்குவிர் என்பதற்கு முயற்சி செய்வீர்களாக எனப் பொருள் கொண்டு (ஒற்றுமை : 

கொள்மின், செய்மின், வாழ்குவிர் என்பனவற்றைப் போல) முற்றுவினையாக்கி இது நீவிர் 

என்னும் தோன்றா எழுவாயின் பயனிலையென முடித்தலும் பொருந்தும். 

(௦௦) பேதைப் புரோடுதர் பெருமையுற் நிருப்ப 
வோதுதமிழ் வல்லோர் தோதழ் கிரங்கல். 

(/ட்டாங் குணரசாப் பதடிக ளென்னு 

மூட்டார் புரோசர் முூணுமுணுத் இயாண்டும் 

பேசுபொறி யொப்பத் திருப்பிப் பிதற்றுந 

செட்டுவரி கற்றதோ ப ஜிருக்குக 

5 ரவ்வரி தம்மு ளமைந்தஇற னெவூனோ 

இத்தித்து ஈலந்தரூஉம் பத்துப் பாட்டே 

மட்டிசைப் பரிய வெட்மிக் கொகையே 

மதியெலா மணக்கும் பதினெண் கணக்கே 

யிவைமத லாகிய வெல்லா வற்றையூஐ 

10 கண்டுணாளி மாதங்க வரியிடைக் கண்டு 

மெண்ணுளஞ் சேந்துபுண் ணினைவுற வாய்ந்து 

நாத்தமும் பேற ஈனின்றும் பற்கையூங் 

கண்டில அரடத் கலங்கு 

சொண்டமி மாய்ந்த வொழுக்கததுப் பலரே, 

(ட-ள்.) பட்டாங்கு உணரா பதடிகள் என்னும் -உண்மை உணராத பதர்கள் என்கின் றர ் 

பட்டாங்கு--உண்மை; **பிரிவின் றிப் பட்டாங் கறிய?? என்பது வெண்பாமாலை, ஊழ், ' 

நியதி, நீதிநால், தத்தவதூல். முதலியவற்றையும் குறிக்கும்; *“பட்டாங்கி லுள்ள படி”? என்ளுர் 

பெரியாரும். பதடிசள்-உள்ளீடில்லாதவர், எனவே அறிவற்ளோர் என்க. பட்டாங் குணராமை 

யின் அவர் பதடிகள் (பதர்) எனப்பட்டார். உண்மையுணராதார்க்கு மூத்தியுமில்லை யென்பவா : 

கலின் யாண்டும் துன்பினையே நுகர்ந்துவருவர் எனபது பெறப்படும். மெய்மையாய் உள் : 

பொருள்கள் எவையோ அவை யாண்டும் உண்மைப் பொருள்களேயாம். கடவுள், ஆன்மா, . 

பாசம், மோக்க நாகங்கள் முதலிய உள்பொருள்சளின் உண்மையை அறிவின்மையாற் நெறரிந். 

இலார் பதடிகளாவர் என்சு, 

மூரண் கொள் முட்டு ஆர் புரோசர்- மாறுபாட்டைக் கொள்வதினானே வத க்கள். 

நிறைந்த பார்ப்பாராவோர்; (பு சோசிதராவோர்;) 

பட்டாங் குணராமையானே மாறுபாடும் வமூஉக்களும் அவர்பக்சல் நிறைந்தன என்க, 

புரோகிசனாவான் அரசன் 8ம்பெருங் குழுவில் தலாம் சதக் பர்க்க சோல்கோதி 
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இருத்தியம் பண்ணுவிப்போனுமாவான். “மாமுது பார்ப்பான் மறைவழி காட்டிட?? என்று 

அடிகள் கூறுதலின் 2ங்குழுவைச்சார்ந்தோரதாம் புரோகிதராவர் என்னும் நியதியில்லை, வணி 

இசர்க்குச் சடங்குசெய்வித்தானைப் புரோகிதன் என்று அடியார்க்குகல்லார் கூறுதலின் என்க. 

புசோசர்-புசோடூதர், :பரோசு மயகஇ??, *:புரையறு சேள்விப் புசோசு மயக்கி?? 

என்பன கோக்கற்பாலன. 

தற்காலத்திற் பார்ப்பார் பலரும் பொய்மச்திரங் கூறிப் புன்னெஞ்சின ராய்ப் பிதற்றி 

ஈமஅபூர்வீக ஈன்ணிலையைப் பாழ்படுத்தி ஈர௫ற்கு ஆளாக இருர்அவருகன்றனர். வேசம்) 

தர்மசாத்திரம், வடமொழிப்புலமை என்னும் இவற்றில் ம ்ணன் சபத புசோகிதப்பட்டம் 

பெற்றுச் கொள்ளையடித். துப் பெற்றபொருளைக்கொண்டு பலபழிபாவங்களைச் செய்து வருவோர் 

பலர் உண்டு. 

(முணுமுணுச் தியாண்டும் பேசுபொறி யொப்பத் இருப்பிப் பிதற்றுகர்] யாண்டும் மூணு 

மூணுத்து பேசு பொறி ஒப்ப திருப்பி பிதற்றுகர்-எவவிடத்தும் முூணமுணுவென்று பேசு 

இன்ற யர்இரத்தை ஒக்குமாறு (சொல்லிய மக்திரங்களேயே) திருப்பிப் பிதற்றுகின் றவர்களும்) 

பிதற்றல்-ஒன் றனையே பற்றிக்கொண்டு விடாது பேசுதல், இரகடியமாக உச்சரிக்க 

வேண்டிய மந்திரங்களுமுள என்பதுதோன் ற “முணுமுணுத்து”? என்றும், வெளிப்படையாக 

வு் கூமவேண்டுவன இலவுள அவற்றை ர்த்தஞானமில்லாது கூறுகின்றனர் என்பது 

। தோன்றப் :பிதற்றுநர்?? என்றும் கூறினார். அர்த்த நானமில்லாதவராதலின் அவர் உச் 

சரிப்பு முதலியன பிறமக் கூறுவர் எனபதை அறிவித்தற்கு அங்ஙனம் கூறினாருமாம். பேச்சுக் 

கருவி சொல்லியதைப் பிறழாது மீட்டுஞ் சொல்லியாங்கே மறவாமல் உரைச்துவரு தலினானும், 

சொல்லியவுடனே மீட்டும் ஒப்புவிக்கும் ஆற்றலுடைமையானும் இவரினும் சிறந்தது என்பது 

போதா உவமைழமுகச்தால் ஒப்புக்கூறினார். இருப்பிச் சொல்லும் மாத்திரை ஒன்றே அதற்கும் 

இவர்ச்கும் பொதுவாகு மென்க, “பிதற்றுகர்?? என்னுமிலேசானே பிதற்றுகின்ற பேசுகருவி 

எனப்பெய்அரைசக்துக்கொள்க, இவரை ஒரு சடப்பொருளோடு அங்கனம் ஒப்புக் கூறியது 

அருத்த ஞானமின் றி வேதபாடம் பண்ணுபவரச் சடமென்று _வடமொழிகச்கவிஞர் கூறும் 

கூற்றைக் கருஇட்போலும். 

இணி கெருப்பானது சுடுமென்றாதல், சுடாதென்றா தல் நினைந்தாயினும் மநர்தாயினும் 

தன்னைச் இண்வொனைச் சட்டேவிமொறு வேதமக்திரமும் பொருளறிந்தாதல், அறியாதாதல் 

தன்னை உச்சரிப்பார்க்குப் பயனைத் தந் அவிடுமென்பார் ஒரு சாரார். அத்தராகைககு ஒரு கதை 

யையுங் கட்வெர். இம்மக்கிரத்தை இதன்பொருட்டு இவ்வாறு உச்சரிகச்சல் வேண்டும் என்று 

௮றிர் துகோடற்கு அருத்தஞானமும் வேண்டப்படுதலின் அவர் கூற்றுப் பொருர்சாதென்க, 

அருச்தமறியாத காரணத்தால் உச்சரிப்புமாறித் சப்பயனை ஒருவன் அதநுபவித்தான் என்று 

வேதத்திலும் கூறியிருச்தல் கவணித்தற்பால.து. இவ்வாறே பிற்காலத் தாசிரியரும் கூறுப. 

' இனிச் சேய்மைச்கண் உள்ள ஒருவன் அவனுக்கிடப்பட்ட சொந்தப் பெயரைக்கொண்டு 

அழைக்சப்படும் பொழுதே விரைவிற் நிரும்பிப்பார்ப்பான்; அதுபோலப் பழம்பொருளையும் 

பல்லாயிர இ னாலங்களாக முனிவரர் அழைத்தவாறே பப அதத் உடனே அவர் பிரசன்ன 

மாவர் என்பர் பிறிதொருசாரார். இதையகமலக்கள் எல் ல்லாவற்றிலும் வசித்துவரும் வாலறி 

வனுக்கு அங்ஙனம் வேண்டுவதில்லை என்க. 

வடமொழியிலேதான் அ.தித்தல் வேண்டும் என்பதூஉம் அன்னபிறவும் உண்மையாக 

மாட்டா. வேசகமுசலியவற்றைச் செய்தோ பெருமையையும், ஆதறலையுங் கருதி அவற்றைப் 

போற்றிவரல் வேண்டுமென்றுகோடல் எத்துணையோ மேன்மையுடைத்தென்க. வந்தனை வழி 

பாட்டிந் செப்புஞ் சொல்லினும் இந்தஇிக்கும் பொருளே விழுமியது ஆதலின் இறைவனை எப் 

ட. பாஷையானும் துஇததவரல் மரபாகும் என்பது வெறிப்படையாயிற்றென் ௧. 

இனி ஆரியர் வைதீக காரியங்களுக்குத் தம்மொழியையே உபயோகித்து வருதல் 

வேண்டும் என்று விதித்த நுணுச்கம், ௮ச்சாலத்துப் பொதுமொழியாய் நிலவிய சங்கள் ஆரிய 



250. உலதியல் விளக்கம். 

மொழி பிற்காலச்துத் சனது பதவியை ஒருவேளை இழர்அவிடினும்; அதன் வழக்கும், பெருமை 

யும் குன்றா இருந்துவால் வேண்டுமென்று கொண்ட கருத்சைப் பற்றியதென்க, இ 

பொதுமொழி என்னும் நிலைமையிறந்து வழக்கு வீழ்ந்திருந்தும் இமயசேது பரியந்தி த் 

மூள்ள ஆரியர்களாம், அவரைச் சார்ந்த பலமொழியாளரும் அம்மொழியையே பெரிதெனம் 

பேணித் தங்கள் வைதீக காரியங்களை நிறைவேற்றி வருகின்றனர். புராணமுதலியவற்றிற்கும். 

பிறவற்றிற்கும் வடமொழியே டிறந்துவருதல் கண்கூடு, நமது மொழியையும் ட் 

செய்துவராமை ஒருபெருங் குறையென்௫,. 

இனி அருத்தஞான மில்லாமல் வேதாஇுகளைப் பாடம் பண்ணுவதால் வருங்கேடு உச் 

சரிப்புப் பிழை, சந்தமறியாமை, விட்டனவறியாமை, கலந்தனவறியாமை என்னுமித்தொடச்கத் 

தன வென்க. 

இக்காலத்திலே பிராமணரல்லாசார்க்குச் செய்துவரு சடங்குகள் எல்லாம் வெ சாதகம் 

இல்லாதனவாய் ஈவமாய்ச் சருட்டிச்சப்பட்டனவேயாம். இலைசாமும் மிகச்சிறு பகுதிகளே, 

இவற்றைப் பாடம்பண்ணிச்கொண்டு நாடோறும் பலவகையாகப் போருளீட்டி வருகின் றனர். 

விற்பத்திஞானம் இல்லாதவராதலின். நற்குண ஈற்செய்கைகள் இவரிடம் இருக்கப்பெறா 

கோயிர்பூசை முதலியவற்றைச் செய்வோரும் இத்தகையவயே. 

அங்கனம் இழிக்துவருசற்குச் காரணம் வடமொழி மநர்திரமேயென்ச, அருச்சஞானக் 

தெரிந்தார்க்கு ஈலஞ்செய் தவராமல் அமைந்துவரும் பழக்கத்தினும் கொடிது பிறிதில்லை. 

இவற்றையெல்லாம் சுருக்சமாகச் சிலவரிகளுள் இக்தூலாசிரியர் தெளிவுபெற அடக்கிச் சொன் 

னமை நோக்கற்பாலது, 

எட்டு வரி கற்றதோடு இன்பு உற்று இருக்குகர்-நாலிரண்டு (சில) வரிகளைக் கற்ற 

அம்மட்டோடு மடிழ்வடைர்து இருந்து வருகின் றனர்; 

சிலவற்றைப் பாடம் பண்ணிக்சொண்டவர் என்பது போதர *“எட்டுவரி?? என்றார். இவ. 

ரைப் பெரியார். என்று பாராட்டி ஈன்மை தீமைகளுக்குக் குருக்களாச்கி வேண்டியவற்றையெல் 

லாம் அளித்து உபசரிக்கின் றனர் இக்காலத்தார் என்ப தூஉம், இவர்தம்முள்ளே ஒவ்வொருவரும் 

தாம் தாம் பெரியோர் என்று மடழ்ச்சிகொண்டு இறுமாந்து பிறரை அ௮வமதிக்கின்றனர் என்ப 

தூஉம் தோன்றற் பொருட்டு '*இன்புற் றிருக்குகர்?? என்றார். பிராமணர்களுக்கு வை கச் சடங் 

குகளைச் செய்விக்கும் உபாத்தியாயர் பலவருடசாலம் பலவற்றையும் பாடம்பண்ணவேண்டியிருகத் 

தலின் அவரது சரமங்குறித்து அவர்சம்மை நீக்கி ஏனையவர்க்கு இச்காலத்திற் செய்அவரும் 

புசோகிதர்களை இங்கனம் இட நாலாடிரியர் இழிச்திட்டார் என்க. இவர்தம்முள் ஒருபகுஇயார் .. 

கும்பாபிடேச மு.சலாய கருமயகளுக்குதி சம்மிடதீதுள்ள பிழைபடவெழுஇிக்கொண்ட ஏடுகளை 

வாய்க்குவர்தவாறெல்லாம் பிரம்றிசக்கொண்டு பொருளீட்டிவருகின்றனர். இத்சகையரையே 

ஏட்வெரி கற்றதோ டின்பும் றிருக்குநர்?? என்னார். (அம்ப விற்பத்தியுடையானை இசண்டொண் 

நறிந்தவன் என்றும், மத்திம விற்பத்தியுடையானை நாலிமண் டறிந்தவனென்றும், உயர்தர விற் 

பத்தியுடையானைப் பத்தெட் டறிந்தவன் என்றும் சொல்வது சில நாட்டு வழக்கு) கற்றாரைப் 

போந்றாது மற்றிவரைப் போற்றிவருதலினானே இவரும் பிறரும் கல்விக்கும், அச்கல்வியைக் 

கற்றார்க்கும் இிறப்பளிக்காது இகழ்வளஸிக்கின் றனர் என்க, 

இவற்றான் முன்னர் விரித்தனவெல்லாம் இச்செய்யுட்கருத்தென்று தெற்றென உணர்ந்து 

கொள்க, வேத விப்பிரர்க்கே பேசுகருவி உவமையாயிற்று; ஒரு சிறிது இவாக்கும் ஒருவாறு 

ஓக்கும். 

அ வரி தம் உள் அமைர்த திறன் எவன் - (வேண்டிய பொருள்களையெல்லாம் அளித்து . 

வருகின் ற) அவ்வெட்டுவரி தங்கஷக்குள்ளே பொருரந்தியிருக்கும் வல்லமைதான் யாது; 

அவற்றிற்கு ஒராற்றலும் இன்று; உலகன். அறியாமையே அங்கனம் அவரை இன் 

புறுத்தி வருகின்றது என்பது குறிப்பு. பன் னூலாய்ந்த புலவர்களை க்கொண்டு மேற்கூறிய 

வற்றைச் செய்வித்துவந்தால் ஈமது நாட்டுப் புலவர்களும், நூல்களும் எ£்றிலைமை எய்திலிமம். 

என்பதும் ஈண்டு விளக்கப்பட்டது, 
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இத்தி ஈலம் தளுஉம் பத் அப்பாட்டு - (படிப்பவர் வாயும் கேட்பவர் செவியும் இவ்விரு 

| வர் மனசும் ஆகிய இவற்றை) இனிமைசெய்து (இருமைக்கும் வேண்டிய) ஈலத்தைக்கொகெ 

ழ் இன்ற பத்அப்பாட்டும்) 

பாஷாபிமானமே எனைய அபிமானங்களை யுண்டாக்குதலினானும், தமிழ்ப்பாஷைக்குள்ளே 

தலைறந்திருக்கும் நால்களுட் பத்அப்பாட்டு விசேடம் பெற்றதாதலினானும் இங்கனம் கூறினார். 

பத்துப்பாட்டு என்பது இருவகைக் கணக்குள் மேற்கணக்கினள் பாலதாகும். **நூறடிச் 

சிறுமை நூற்றுப்பத் தளவே-யேறிய வடியி னீரைம் பாட்டுத் -தொடுப்பது பத்துப் பாட்டென 

வருமே??, “அதுவஷேியகவலின் வருமென வறைகுசர் புலவர்”? என்பன அப்பாட்டின் இலக்கணங 

களாகும். 

இருவகைக் கணக்காவன மேற்கணக்கு, ழ்க்கணக்கு என்பன, இவற்றை *“அகவலுங் 

சலிப்பா வும்பரி பாடலும்-பதற்றர் தாதி பதிற்றைம்ப தீரு-மித்துடன் ரறொகுப்பன மேற்கணக் 

கெனவும்-வெள்ளைச் தொகையு மவ்வகை யெண்பெறி-னெள்ளறங் €ழ்க்கணச் கெனவுங் 

கொளலெ??, *:33ம்பத முதலா வைக்ா நீரு-வைவகைப் பாவும் பொருணெறி மாபிற்-ுராகுக் 

கப் படுவது மேந்கணச் காகும்”, அடிகிமிர் பல்லாச் செய்யுட் டொகுஇி-யறம்பொரு எஸின்ப 

மடுக்கி யவ்வத்-திறம்பட வுரைப்பது €ழ்க்கணக் காகும்?” என்னும் சூத்திசங்களான் அறிந்து 

கொள்க. 

பத் அப்பாட்டுள் அடங்கிய. பிரிவுகள், “முருகு பொராறு பாணிசண்டு முல்லைப்-பெருகு 

வளமதுரைக் ப த டால்டம் அர் நல்வாடை கோல்குறிஞ்சி பட்டினப்-பாலை கடாத் 

தொடும் பத்து?” ஸ் 

மட்டு தகம் ௮ரிய எட்டுித்தொகையே-ஒப்புச் சொல்வதற் களிய எட்டுத்தொகை 

கநரம்) 

எட்டுத் தொசைசளாவன, **நற்றிணை ஈல்ல குறுந்தொகை யைங்குறு நா-றொத்ச 

பதிற்றுப்பச் சோங்கு பரிபாடல்-கற்றறிர்தா சேத்துங் கலியோ டகம்புறமென்_நித்திறத்த 

வெட்டுத் சகொகை!?, இவை எண்பெருக்தொகசை எனவும், எண்கோவை ஏனவும் சொல்லப் 

படும். 

அகசம் சொச்சுது. மெற்காட்டிய வெண்பாவில் உள்ள நூல்களுக்குச் கொடுச்கப்பெற்ற 

அடைமொழிகளை ஆசாய்வோர்க்கு “*மட்டிலைப்பரிய?? என்னும் ௮டைவிசேடமும் ஈன்கு 
புலப்படும். 
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மதி எ(ல்)லாம் மணக்கும் பதினெண் சணக்கு- அசாய்வார்தம் புத்தியைப் பரிமளிக்கச் 

செய்யும பதினெ ண்டீழ்க்கணக்குகளும்) 

பதினெண் £ழ்க்கணச்காவன, **நாலடி கான்மணி காளனாற்ப சைக்திணைமுப்-பால்கடுகங் 

. கோவை பழமொழி-மாஞல--மின்னிலைசொல் காஞ்சியட னேலாதி யென்பவே-கைந்நிலைய 

வாங்கீம்ச் கணகமு?? 

இச்செய்யுளின் மூன்றாமடி *எய்க்கிலேய காஞ்சியோ டேலாதி யென்பவே?? என்றும் 

பாடமாம். இலர் :“இன்னிலை”? என்பதை ஒரு ராலாகவுங் கொள்வர். வேறுசிலர் அதனைக் காஞ் 

சிக சகடையாக்கிச்கொண்டு **கைந்நிலையை??ஒரு நாலாகவுங் கொள்வர். இன்னுஞ் சில விவசங் 

களை எமது 4“ தமிழ்வசலாறு?? 2௦9-200ம் பக்கங்களிற் காண்க, பத்துப்பாட்டு எட்ச்சொசை 

முதலியவற்றையும் அக்நாலில் விரித்திருக்கின் ரம். 

பதினெண்சணக்கு என்றாசேனும் அடைமொழி விசேடத்தால் கீழ்க்கணக்கு பல்க் 

பெத்ரூம், “அஇரியம்-வேத மூடைத்து .தமிழ்திரு வள்ஞவனா-சோது குறட்பா வுடைத்து?? 

. எனவும், நானூறும் வேதமாம் கானூறு சானூரும்- கானூறுங் கற்றற்கு நற்றுணேயாம்”?, 

**டவளாண் மாபுக்கு வேகதமெனச் சான்றோர்கள்-எல்லாருங் கூடி யெடுத்துரைக்த?? எனவும், 

£$நஇணை யைம்பது மார்வத்தி னோதாதார்-செந்தமிழ் சே.ரா தவர்? எனவும் பிறவாறும் வரு 

வனவற்றை நோக்கி “:மட்டிசைப் பரிய”? என்றார். 



9255 உலதியல் விளக்கம். 

£:முப்பால்?? என்பது அறம், பொருள், இன்பங்களைப் பப்பச்து வெண்பாச்களாலே ல் 

கூறும் மற்றொரு நூலெனவுஞ் சொல்லுவர். தொல்காப்பியப் பொருளதிகார வரையில் இவ் 

அண்மை புலட்படும். 6 

இவை முதல் ஆகிய எல்லாவற்றையும் - (கூறிவஈத) இவைகளை முூதலாகக்கொண்ட 

எல்லாதூல்களையும்) 

இவைதங்களை மூதலாசக்கொண்ட?? என்றேமாயினும், முதலாகிய இவை என்ப து வேதி 

கருத்சாசக் கொள்க. இவவாறு கொள்ளுதலும் உசைவிகற்பத்தில் ஒன்றென்ப, 

சிந்தாமணி முதலாகிய ிம்பெருங்காப்பியங்களையும், சூளாமணி முதலாகிய ஐன் 

காப்பியங்களையும் பாரத ராமாயணம் சமயதூல் என்னுமித்தொ:_க்கத்தனவத்றையும் *(இவைமுத 

லாகிய?? என்றுகுறிப்பிட்டார். 

சண் ஒளி மழுங்க வரி இடை கண்டும் - (சொல்லிய நூல்கள் எல்லாவற்றையும் ஊன் றி 

கோக்குதலினாலே) சண்ணொளி மழுங்கிப்போமாறு வரிவடிவங்களிலே  நூலிடையிற் கண்டு 

ஆராய்ந்தும்) 

ஊன்றி நோக்குதலின் நீட்டு தோன்றக் **கண்ணொஸி மழுங்க?? என்றார். கண்ணீர் 

மு, சலியன சுரத்தலும், ஒருவகை இரு௫ரண்டாதலும் நீண்டாராய்வாருச்கு நேரிடுதலின் ஆதி 

நனம் கூறினாருமாம். ஏடு பார்த்தலையும் குறிக்கும் என்சு. த் 

எண் உளம் சேந்து புண் இனைவு உற ஆய்ர்து (அக்கணடவற்றிலுள்ள நரகன் 

பொருளை இதுவென ம.ித்தற்குக்) கரும் மனசானது கன்றி (அக்கன்றுதலினால் பட அத 

புண்ணால் துன்பம் பொருந்துமாறு ஆராய்ந்து? 

0 தொல்பலநூ-லாய்க்து சவர்தது பாவாணர் நெஞ்சம்”? என்றார் பிறரும். 

நா தழும்பு ஏற நவின்றும் -காவிலே தழும்பு மிக்கேறும்வண்ணம் (பலர்க்கும் பல 

விடங்களிலேயும்) கூறியும்) 

கண்டாய்ர்தவற்றைக் கூறிக்கூறி வருதலின் மிகுதியானே நாவிற்றழும்பேதிற் றென்ச. 

புற்கையும் கண்டிலர் ஆகி சலங்குகர்- சோற்றைத்தானும் கண்ணாலேயும் காணாதவசாகிக 

கலக்கமுறுஇன் றனர்; 

புற்கையுங் காணாதார்க்குப் பிற செளகரியங்கள் எங்கனம் வாய்க்குமென்க, இகந்நிலையிலே. 

இருந்துவர்தும் த.பிழை ஆய்ந்து வளர்ச்அுவருதல் வியக்கற்பாலது என்பது குறிப்பு. 

(அவர்தாம் யாவரோ வென்னில்?) 

ஒண் தமிழ் ஆய்ந்த ஒழுக்கத்து பலர் -ஒள்ளிய தமிழை ஆராய்ந்து (அவவாசாய்ச்த. : 

வண்ணமே ஓஒழுஇவரும்) ஒழுக்கக்தையுடைய பல்லோர் ஆவர்) 

வடமொழிப் புலவசையும், அவர் நூல்களையும் ஈண்கெ கூருது விடுத்தார்; தப்ப 

வரும், தமிழ் நூல்களும் மிகப் பரிதபிக்கத்தக்க நிலையில் இருத்தல் கருஇப் போலும், அன்றியும் : 

வடமொழியை வளர்ப்பவர் பலகாடகெளிற் பலப்பலருளர்; வடமொழிநூல்கணாம் பலப்பல 

வுள்ளன என்பன கருதிப் போலும் 

(26.) தண்டமிழ்ப் புலவரைத் தரங்கறக வென்றல். 

(மூடிகளிக் தென்ன முகமலர்ச்சி செப்குஈ.. பு 

வடிவேற் குத்தின் வருத்து பாலொடு ல் ய! ப் 

கேலுண் டாங்குச் செவியிடைப் பொழியுந் ப ச் 



[இன] ர ல் பொருணெியியல், 

திஞ்சுவை சான்ற வேம்பு இன் ' ரங்குக் 

5  கயத்தல் சான்ற வாற்றறவமழ் சொல்லின 

மூப்புக்களர் வோட்டி வீர முழக்க 

காமப் போக்கைக் கடிந்தரு ஞூட்டெ 

விரும்பன கெஞ்சை யிளக்இக் குழைககுந 

விவற்றெதி ரின்னவும் பிறவு மேற்புழிப் 

10 பாட்டிடை நாட்டிப் பார்க்ஞுவியப் புறுத்தும் 

புக்கமிழ் தொத்த முத்தமிழ்ப் புலவோர் 
அங்கு; 
தம்புசக் இல்லார் தாஅம் பெரும்பணி 

வெம்்முறு பட்ட மேஎய் விளங்கு 

15 ருண்டுடீஇ யூர்துவர் இறுமாந்து அயில்ஞுக 

செட்டுணை யேனும் பெட்டாங் தஇியம்பிலர் 

நாட்டுமொழிப் புலவோர் ஈவையோ சென்ன 

முகத்து முன்னரு ஈகைத்துப்பகை மூட்டுகா் 

மகட்கொடை மோர்கிலர் மடவோரா : வெறுக்குக 

20 சென்னச் சனைஇ யியற்றமிழ்ப் பனுவலை 

நெருப்பிடை யெரித்து நிலவுகமிழ் மக்கட் 

கருக்கு மொருபெயாக் இறுஇசெய் இல்லா 

வருட்டிறம் பூண்ட வருந்தமிழ்க் கடவுளர் 

தாய்மொழிப் பொருட்டுச் தந்கலந் துறந்து 

25 ரிய நோன்பு செயிரற்றுச் செய்து 

இருகாண் மங்கலஞ் செந்தமிழ்த் தாயி 

ஜொருமாண் கழுத்து லூழிகொறும் வாழ்ந்து 

வருமாறு காத்த வளஞ்சால் வண்மையா் 

படொருளுடை யவ?2.ரற் புடைசூழ் செல்வ 

20 ரருடரு கல்வியி ஞட்சிசான் றவரே 

யில்லா தவசே லியைபவர் 

கல்லா ' மடவசெனக் கருதுநிலை யவ, 

(௫-ள்.) மூடி கவிச்சென்ன முகம் மலர்ச்சி செய்குஈ- முடிசூட்டப் பெத்றாலொத்த 

மூழ்ச்சியைச் செய்வனவும்) 

| ஒரு நாலின்சண்ணே ஒருவர்க்கு முடிபுனையப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பின் அத 

னைக் கற்பார்க்கும் ௮ம்மூடி சச சமக்கே கவிக்கப்பட்டால் எத்துணை மகிழ்ச்சி எய்துமோ அத் 

ஆணை மஇழ்ச்சியைச் தரற்பாலனவும் என்றபடி. இதுமுதலாக நூற்பயிற்சியிற் ரோன்றும் இன் 

பதுன்பமாதிய சிலமெய்ப்பாடுகளை ஒருவாறு விரிக்க எடுத் துக்கொண்டார். பின்வரு வருத்தம் 

இனசுவை முதலியனவும் நான்மாட்கெ சண்டவற்றாற் பிநந்தனவாகப் பொருள்விரித்துரைத்துக் 

கொள்க, மலர்ச்சி என்று கூறினார் ஆதலின் செல்வங் காரணமாக உவகையைத் தோற்துவிப்ப 

தென்க, மலர்ச்சி எனினும், ம௫ழ்ச்சி எனினும், உவகை எனினும் ஓக்கும். புலனே 



954 உலதஇிூயல் விளக்கம். 

புணர்வே விளையாட்டே என்பனவற்றால் வரப்பெறுவதை, **இன்னவும்'? என் £உவிலேசினால் 

அமைத்துச்கொள்ச, இராமபிரானுக்கு மூடிசூட்டப் போதலைக் கேள்வியுற்ற எல்லாமக்களும்- 

சத்தமக்குற்த அரசென மகிழ்ிறக்தார் என்பது போதர ஓத்த சிந்சைய ௬வகைய சொருவர்க்கள் 

கொருவர்-தச்2 மக்குற்ற வாசெனச் தழைக்கின்ற மனத்தர்?? எனச்சம்பகாடர் கூறியுள்ள முறை 

மையை நோக்குக. முடிபினுடைய அமைப்பு,விலை முதலியவற்றால் நிகழப்பெ௯ும் மகிழ்ச்சியை 

நீக்குதற்பொருட்டு “முடிகவிச் தென்ன?! 
கவித்தற்குரிய ஆற்றலில்லாத பிறர்க்கெனப் பொருள்பட்டது. ம௫ழ்ச்சிபின் மிகுதி தோன” 

என்றார். “என்ன? என்னும் ஓஒப்புருபாற்றலினாற் 

“முகமலர்ச்சி?? என்ளுர். 

வடி வேல் குச்தின் வருத்து5- கூரிய வேற்படையின் குத்தைப்போன்று வருக்கஞ் 

செய்வனவும்; 

இ.௫ அச்சமுர் தஅன்பழுங் காரணமாக அழுகையைச் வப் வருத்து? எண் 

பதற்கு வருத்தி அழச்செய்வன என்று விரித்துப் பொருள்கொள்க. *எழுதெழில் இதைய 

வழுதன ளேங்கயடித்சென வுருத்த இத்திப் பல்லூழ்-ொடித்்2தனச் இவர்க மெல்விரத் நிருகுபு 

_கூர்றுதி மழுங்கி வெயிற்ற-.ஞர்முழுது நுவலுகிற் காணிய சென்மே?? என்னும் மெடுந் 

தொகைப்பாட்டை ஏற்ப விரித்துரைத்துக்கொள்க, குத்தின் கொடுமை தோன்ற **வடிவேல்”? 

என்றார். 

பாலொடு தேன் உண்டாங்கு செவி இடை பொழியும் தீம் சுவை சான்ற - பாலோடு கலக் 

கப்பெற்ற தேனை உண்டாழற்போலக் கேட்பவர்தம் செவியிடத்திலே த்த டது இத்தப்பான 

சுவைநிறைகந்தனவும்; 

பாலொடு தேன்சலக்கப்பெற்றாற் சுவை மிகுகஇிப்படும் என்பவாகலிறந் பாலொடு சேனுண் 

டாங்கு?? என்றார். “பாலொடு சேன்கலர் தற்றே பணிமொழி-வாலெயி நாறிய நீர்?? என்னார் 

குறளினும். இசைகூட்டி உரைக்கப்படும் பாக்களை க குறிப்பித்தாருமாம். :*சவிப்பா வமூத மிசை 

யின் கறியொடு கண்ணனுண்ணக-குவிப்பான்?? எனக்கம்பநாடரும் கூறினர். பாலினைச் செய் 

யுளாகவும், தேனை இசையாகவும் பொருத்தி ஏற்குமாறு விரித்துரைச்துக்கொள்க, இதுவும் 

ுகர்ச்சி காரணமாகிய உவகையின்பாற்படும். சுவைப்பண்பு காரணமாஇிய உவகை என்றுங் 

கூறுப. ஏனைப் பண்புப்பகுஇகளையும், பிற்கூறப்பவெனவற்றையும் ஏற்றபெற்றி தழீ.இக்கொள்ச. 

வேம்பு இன்றாங்கு கயத்தல் சான் ற- வேப்பங்காயைச் தின்றாலொகச்அ௫ச் செவிக்குக் கயப் 

பினைத் தரும் சுவைகிறைதனவும்) 
வாய்க யப்புற மந்தரை வழங்கிய வெஞ்சொல்'? எனக்கம்பகாடர் கூறின ராதலின் 

உரைக்கின்ற வாயும் சசக்கும் எனக்கொள்க, செவிகைக்தலுக்குச் “செவிசைப்பச் சொல்லி? 

எனப் பிறர்கூறிய கூற்றும் மேற்கோளாகும். வேம்புதின்றார்க்கு நிகழும் தலைஈடுக்சம் முதலி . 

யனவும் சண்டுக் கொள்ளப்படும். இதுவும் வெறுப்பின் பாற்படும். 

ஆற்றல் தவழ் சொல்லின - வல்லமை அமைந்த சொற்களையுடையனவும்) 

*இற்றல்?? என்ற இலேசானே ஆக்கவும் அழிக்கவும் வல்ல சொற்களை யுடையன எனவும் 

கொள்க, இதனை :*அரிய ஈன்று தமிழ் தீ தெனவுரைத்த-காரியச்தாற் காலக்கோட் பட்டானைச- 

ரிய - வந்தண் பொதியி னகத்தியனா ராணையாற் - செந்தமிழே தர்க்க சுவாகா?? எனவும், 

'மமரணில் பொதிய முதற்புச்கேள் வாழி-பரண கபிலரும் வாழி - யரணிய- வான ந்சு.வேட்கை 

யான் வேட்சோச் குயக்கோட-னானந்தஞ் சேர்க சுவாகா? எனவும் தெற்கண்வாயில் திறவாத. 

பட்டிமண்டபச்தார்பொருட்டு ஈகட£ரர் ஒருவன் வாழவும், சாவவும் பாடிய மந்திரம் அங்கதப்பாட் 

டாயின என்று பேரரிிரியர் கூறியவற்றானும்; கம்பர், காளமேகம் முதலிய நல்லிசைப்புலவர்சள் 

எச்்தாக அவதவலினப்பட அலு பாடிய வசைகளானும் தெளிக. 

மூப்பு தளர்வு ஒட்டி வீரம் மூழக்குக-மூப்புடைமை காரணத்தான்வக்த தளர்ச்சியை. 

அசின்றி் வீரததன்மையை உண்டாக்க வல்லுகவும்) ப 

” இது தன்கட்டோன்றிய ஆக்கம்பற்றிய வியப்பைப் பிறக்சவைப்பது, வீசம்பற்றி அர்த். 

தன் மு,சலியன உளவாதல்பற்றி *'முழக்குக?? என்றார். ஒரு முதுமறவன் இசாமாயணப் மி. 



பொருணெ இிமியல். 20915. 

சங்கற் கேட்டுவரு சாளாள் ஒருநாள் இராவணன் பிசாட்டியை எடுத்துச் ரென்றான் என்னும் 

விஷயம் செவியில் விமுர்த மாத்திரையினே வீராவேசங்கொண்டு கூச்குரலிட்டனன் ஏன்னும் 

கண்னபரம்பைச் செய்இயும், வொஜி என்பான் இராமாயணபாரத சரிதைகளைக் கேட்வெத்சமை 

யானே வீரத்தன்மை எய்தப்பெற்று எல்லாசையும் வென்று ௮சசனாக மேம்பட்டனன் என்னும் 

கதையும் பிறவும் ஈண்டொப்புகோக்கச்சக்க பெற்றியனவாம். 

காமம் போக்கை சகடிர்து அருள் ஊட்டுக-காமத்தால் விளையுங் குற்றங்களைக் களைந்து 

கன்மை பயக்கவல்ல அருளைப் புகட்வெனவும்$ 

சாமப்போக்கு என்பதைப் பண்புத்தொகை எனவும் கூறுப, மனவருத்தம், உடம்புத் 

அளர்ச்சி, வாய்பிதற்றல், அறிவுமயக்கம் மூசலியன இம்மைக்கண்ணும்; ஈரகச் துன்பம் மறுமைக் 

எண்ணும் பயக்கவல்லது காமம் என்ச. இதற்கும் மெய்ப்பாட்டினை மேலுரைத்தாங்கு ஏற்ப 

விரித்தரைத் தச்கொள்க. புதுமையே, பெருமையே சிறுமையே என்னும் பகுதிகளை **இன் 

னவும்?? என்றதாற் கொள்க. அருள் வேட்டார்க்குக் காமப்போக்கு நீக்கப்படல் வேண்டும் எண் 

பது தோன்றக் காமப் போக்கைக் கடிந்தரு சஞட்கெ?? என்றனர். தலைமைபற்றிக் காமமொன் 

னையே கூறினாசேனும் புலை, கொலை, சளவு கள்ளாதியவற்றையும் கூட்டிக்கொள்க, **தள்ளா 

தாளுங் காமர் தம்பா-லாங்க.து சடிந்தோ ரல்லவை கடிந்தோர்?? என்னும் மணிமேகலைச் செய்யு 

ளானே காமம் அவற்றுட் டலைிறக்கமைக்கும், மக்றையவற்றைக் கூறாமைக்கும் உளவாவ் 

காரணங்கள் நன்கு அறியப்படும். இக்தஇிரற்குக் காமச்சை மூட்டிய பிரகஸ்பதி இயற்றிய மூலும் 

் பிறவும் இதனது எதிரினை வலியுறுத்தும். வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்ச. 

இரும்பு ௮(ன்)ன கெஞ்சினை இளக்கி குழைக்குக- இரும்புபோன் ற (வ ல்லென்ற 

கன்மையையுடைய) கெஞ்சதிசை இளகவைத்துக் குழையச் செய்வனவும்; 

நட்பினை முதலிடைகடைகளாக முப்பாற்படுத்தி முதற்பிரிவுக்குப் : பொன்னையும், 

இடைக்கு வெள்ளியையும், கடைக்கு இரும்பினையும் ஒப்புக் கூறுப. பொன் தன்டுனாடு கூடிய 

நெருப்பினை அகற்றித் தான் அடிபட்டுவருசல்போல உத்தம ஈட்பாளகும் தம்மொடு கூடிய கே௪ 

ரைச் துன்பச்சினின்றும் நீக்கிவிட்டு ௮த்துன்பச்தைச் தாமே அனுபவிப்பர். வெள்ளி தன்டுனாடு 

கூடிய நெருப்புக்கு இடைஙிகர்த்த அதன்பத்தை அளித்தல்போல மத்திமகட்பாளரும் தம.து 

நேசர்ச்கு இடைரநிகர்த்த தன்பங்களை அளித்துவருவர். இரும்பு நெருப்பிருக்கும்வரையினும் 

அடிபட்டுப் பின்னர் அடிபடாதிருத்தல்போல அதம௩ட்பாளரும் தமது நேசடுசாடு ஒருநிகர்தத 

துன்பச்தை அதபவித்துவருவர். **இரும்பன ரேஞ்சு”? என் றமையானே தமரையும் சம்மையும் 

| வருந்தவைக்கும் அதமகுணமுடையார் என்சு. வேறுங் கூறுப. வல்லென்ற கெஞ்சுடைய 

. வேடனை சாரதமூணிவர் மூனிவனாக்னெமையும் பிறவும் சண்டொகுவாறு ஒப்புநோக்கற் பாலன 

வாரும். 

8 இவற்று எதிர்- ஆகிய இவற்றை யும் இவற்றிற்கு மாறுபட்_ பிறவற்றையும்? 

இளமையை ஒட்டி. மூகுமை காட்வெனவும், அருளினை யோட்டிக் காமப்போ.ஈ்கை 

ஊட்டுவனவும், இளகுச் சன்மைத்தாய மகள்கள் இரும்புபோலாக்குவனவும் ஆதிய பலவும் 

அடங்குவதற்கு "இவற் றம. ௫3 ் என்றார் ட் வேறுமுரைப்ப, 

இன்னவும - தன் இவை போன்றவற்றையும்) 

8 பிறவும் - (கூறாச) ஏனையவற்றையும்; 

உவமை, மரபு, உத்தி, மதம், அழகு என்னும் இத்சொடக்கத்தன பலவும் அடங்குவகற 

குப் “பிறவும?? என்றார். இனிப் பிறவும் என்றதனால் மாத்நிசை மூசலாய முப்பத்துசான் கு 

உறுப்புக்களையும், இணை தறை வசைகளையும் கூறினார் எணினும் இழுக்காத. 

22. ஏற்புழி- எற்குமிடத்தையறிக், த) 

.... இதனாம் கவிமரபிற்குரிய ஒரு நுட்பம் காட்டப்பட்டது, 

பட பாட்டு இடை ராட்டி - செய்யுளினிடமாகத் தாபித் த) 



950 உலஇயல் விளச்கம். 

பாட்டி ுறுப்புச்களை மாத்திரை யெழுத்தியல்?? என்னுந் தொல்காப்பியச் சூத்தாததா இ 
னும் பிறவாற்றானும் அறிர்துகொள்க, ட் 

பார்க்கு வியப்பு உறுத்தும் -உலகத்து மச்களுக்கு வியப்பினைச் செய்விக்கன் ற; 

பார்க்கு எனப் பொதுப்படக் கூறுனாசேனும் அப்பாட்டினே ஆய்க்சறியும் ஆற்றலுள்ள 

வரையெ கொள்க. 

புத்து அமிழ்து ஒத ச-- புதிய அமு. ச ச்தைப்போன் ற; 
சுவையும், அருமையும், ஆற்றலும் உடைமைபற்றி அழமுதோடு புலவரையொப்பிட்டார். 

முத்தமிழ்கீகேற்றிக் கூறினும் இழுச்சகாது, 

முதீதமிழ் புலவோர்- இயல் இசை காடகம் என்னும் மூன்று: தமிழையும் ௮றிக்த சாண் 

ஹரோரும்) 

ஆங்கு என்பது அசை, :புரக்கில்லார்??, “*விளங்குகர்??, ** துயில்குகர்??, **இயம்பிலர்?? 

“ஹட்டுகர்??, நேர்கிலர்??, **வெறுக்குகர்?? என்னுமிவரெல்லாம் பிறர் என்பது போதரற் 

பொருட்டு ௮அங்கனம் ௮அசைகொடுத்துக் €ழ்வருவனவற்றைப் பிரித்தார் என்௧ு, 

தம் புரக்கில்லார்- (தமிழ்ப்புலவர்களாகிய) தங்களைக் சாத்துவருஇன்றாரில்லை? 

சா௮ம் பெரும் பணி வெம் உறு பட்டம் மேஎய் விளங்குகர் - (அப்பு ரக்காத) ௮வாதாம 

பெருமைவாய்ந்த உத்தியோகங்களையும் விருப்பமுறுகன்ற பட்டங்களையும் பொருக்க ஓளி 

கிறந்துவருகின் றனர்) 

வேலை, பட்டம் என்னுமிவற்றைப் பெறவேண்டும். எண்று நீடு நினைந்து முயன்று 

தாமொருவசே பணிக்குரிமையாளர் பட்டத்திற்குரிமையாளர் என் நியாண்டும் பொலிக்து 

தோன்றும் செய்கைநோக்கித் *“தா௮ம்?? என்றளபெடுத்தும், எய்தபணிக்கு மேற்பணியையும் 

எய்தபட்டத்திற்கு மேற்பட்டத்தையும் ஓயாமல் விரும்பிவரும் இயல்பு கோக்டுப் “பெரும்பணி? 

“டவம்முறு பட்டம்”? என்றும், தாம் பணியாளர் தாம் பட்டத்தினர் என்று இறுமாச் அவருதலிற் 

குறைவுபடாமையை நோக்கி **மேஎய் விளங்குகர்?? என்றும் கூறினார். பணிகளையும் பட்டங் 

களையும் நழுவவிடாமற் பற்றிவரும் இயைபுகோக்கி *மேஎய்?? என்றளபெடுத்தது. வெம்- 

கொடுமையுமாம், காட்டுக்குச் தமைசெய்தலின் என்சு, 

உண்டு ௨டஇ ஊர்ந்து உவந்து இறுமாந்து அயில்குகர்- (உண்ணவேண்டியவ ற்றை. 

யெல்லாம்) உண்டும், (உடத்தவேண்டியவற்றையெல்லாம்) உடுத்தும், (ஊரவேண்டியவற்றை 

யெல்லாம்) ஊர்ர்தும், (வருதலினாலே) மூழ்ச்?ி கொண்டும்,(அம்மகிழ்ச்சி காசணமாகத் தம் 

மினும் பிறரெங்கும் இல்லையென்றுகருஇச்) தலையெடுத்து (க கவலை யொன்றேறனும் இல்லா 

மையால்) நித்திரைபுரிந்து௨ருகின் றனர்; 

இவரல்லாத பிநெல்லாம் உண்ணவும், உடுக்கவும், ஊரவும், உவச்கவும் வழியில்லசாய்த் 

தலைகுனிந்து நித்திரைகொள்ளாமல் நிலைகுலைகின் றனர் என்க. 

எள் துணையேனும் பெட்டாங்கு இயம்பிலர்- எள்ளளவேனும் விரும்பியபடியே பின் 

னரும் பேசுஇன்றாரில்லை; ப 
்டுபட்டாங் யும் பெருவளம் பழுகி?? என்றார் கபிலரும், சிலா எப்பொழுதேனும் 

விரும்பினாபேனும் அவ்விருப்பத்தை வெளிக்காட்டிற் புலவர் பொருள்கேட்டுவிவெசோ என்றும், 

பிறர் சம்மை ஈன்குமஇத்தல் குன்றிவிடுமோ என்றும் பிறவாறும் கருதி வாயாலும் விருப்பமாகக் 

கூறிலர். கூற்றே இவ்வாறாகுமேல் செய்கையைப்பற்றி ஒன்றும் கூறவேண்டாம் என்க. 

ஆங்கிலங்கற்று காட்டிமொழி கற்ரார்போன்று ஈடித் துப் பெருமைமீட்வொன்வேண்டிச் சலபுல 

வர்களை க் கையாட்களாக வைத்துக்கொள்வோர். இங்கே குறிக்சப்பட்டனர் என்க, தனித்த 

விடத்திலும் அகத்திலும் விரும்பியபடி என்று விரித்துச்கொள்க. 

நாட்டுமொழி புலவோர் ஈவையோர் என்ன முகத்து முன்னரும் ஈகைத்து பகை. ் 

மூட்டுகர்- சதேசபாஷாவிற்பத்தியுடைய வித்துவான்கள் குந்றமுடையவராவார் ஏன்று நேரிலே. 

இகழ்ந்து சிரித்துச் சாமாகவே பகைமையை அதிகரிக்கச் செய்கின் நனர்; | 



பொருணெ ஷியியல். ். இறத 

நாட்டுமொழிப்புலவோர் ஈவையோர்'? என்றது தேசபாஷாபண்டி தர்க்கும்' போசன 

சி, மாணாக்கரையடக்கியாளு ம வல்லமை, புறகாட்டு நாகரீகம், சித்தசுத்தம் என்றன்னபலவும் 

இல்லையென்று கருதுதல் இக்காலத்துச் சிலர்க்கு இயற்கையாசலின் அப்பண்டிதளரை அவர் 

ஈவையோர் என்கின்ரார் என்றவாறு, “முகத்து முன்னரும் ஈகைததுப் பகை ஞூட்டுநர்?? 

. என்றது புறம்பேதான் தூவதிம்கின்றார் கேர்முகமாகவும் தூஷி?த.ச் சாமே பசைக்சன்றுர் என்ற 

் வாறு, ::முகத்து முன்னரும் ஈகைத்து?? 

தம்மேல் உள்ள அலகஷி.பத்தைப் புலப்படுத்தினாராயிற்று. ்பகைஷட்கெொர்?? எண் உமையான் 

ட் 

என் றமையால் அசிலர்ச்கு காட்டுமொழிப் புலவர் 

பண்டிதர்கள் வாளாவிருக்தும் அச்சில்பிலார் அவரை வாளாபகைககின்ரார்; பண்டிதர்க்குக் கதி 

பிறரின்மையின் அவரை சே௫த்தே வருகின்றார் என்று குறிப்பித்தாசாயிற்று, 

மகள் கொடை கேர்இலர்- (த.பிழ்ப்புலவரைச்) கங்கள் பெண்களை மணரந்து கொள்ளு 

மாறு கொடுக்கும் கொடைக்குப் பொருந துகின் ரூரில்லை 

ஆங்கிலங் சல்லார்க்குப் பெண்கொடுத்தல் ம என்று கருதல் இக்காலக் தமிழ 

| ரியல்பு. புலவர்களாம் பெண்டருமாறு கேளார் என்க, 

மடவோர் வெறுக்குகா - மடப்பம் வாய்ந்த பெண்களும் (தமிழ்ப் புலவர்களை (நினைத்தா 

லும்) வெறுட்புறுகின றனர்; | 

போற்றுவாரும் மடுப்பாரும் இல்லாமையிற் சந்தையுடைகளை யுடுத்திக்கொண்டு வீதி 

. களிலலை வெய்.பிலென்றும், மழையென்றும் நினையாராய் யாண்ட இரிந்தும் மிகச்சிறு பொருளும் 

் இடைக்கப்பெராசாய்த் தமிழ்ப் புலவோர் இருக்துவருதலின் ௮ங்கனம் ௮வரை மடவோரும் 

- வெறருக்கின்றனர்.என்க. 

இனி, மடவோர் என்றசம்கு மனையாட்டி எனப் பொருள்கொள்ளுவாரு முண்டு, 

என்ன இனைஇ - என்று சினங்கொண்டு; 

வெகுண்டு என்னாது :*சினைஇ?? என்றார் புலவோரது பொறுமை தோன்றற்பொருட் 

டென்க. மே டன் அலு வெகுடற்குக் காரணங்களார்கவிருந்தும் சனமுங் கொள்கிலர் 

என்பது குறிப்பு, அச்சினங் கொள்வரேல் அஃது ஆறுாச்செனமாய்விடும் என்பது தோன்றச் 

:இனைஇ?ூ? என் அன 

இயல் தமிழ் பனுவலை நெருப்பு இடை எரித்த- இப்போது ௩மஅ சையகத்துள்ள இயற் 

றமிழ் நால்களை நெருப்பிடையி2ல எரியவிட்டு அழியுமாறு செய்சலினா2ன; 

ஏனைய இன சைச்சமிம் நாடகத்தமிழ் என்னும் இவற்றுக் துரிய பனுவல்களை யெல்லாரும் 

- போற்றாமையாற் கடல்வாய்ப்பட்டன. இதுமபாதுள்ள இயற்றமிழ்ப்பணுவல்களையும் புலவரைப் 

_ போற்றாவிடிம் நீயிடையிட்டு அப்புலவர் அழித்திடுவர் என்று நாட்டார்க்கு அச்சங்காட்டிப் புல 

வரைப் போற்றுமாறு ஒருகும்ச்சி செய்தனர் இந்நூலாசிரியர் என்ச. புனல், மண் முசலியவற்றிற் 

 பனுவல்களை யிட்டாரேற் இலர்சண்டு ஒருவே£கா எடுத்துவியவெர். அவர்க்கு அங்ஙனம் எடுக்கவும் 

ஒண்ணாமல் நெரு ப்பிலிட் மடவ என்று அ௮ச்சமிஞு இ கொள்ளற்பொருட்டு *தகெருப்பிடை 

். யெரித்து?? ஏன்ருார். 

். நிலவு தமிழ் மம்கட்கு இருக்கும் ஒரு பெயர்க்கு- இதுகாறும் விளங்கிவக்த தமிழ் மக்கட்கு 

ப் இருந்துவரும் ஒப்பற்ற நயெயர்க்கு, 

தமிழர் என்னும் பெயருண்மை மொழியால் எய்தப்பெறுதலின் இங்கனம் கூறினார். 

. பாலை$ காரணமாகவே தமக்குப்பெயர்வாய்திருத்தலேச் தமிழர் அறிர் துகொண்டாரில்லே என் 

பது குறிப்பு. 
இறுதி செய்கில்லா அருள் இறம் பூண்ட அரும் தமிழ் கடவுஎர்- முடிவினைச் செய்யாத 

அருளாகிய கூறுபாட்டை அபரணமா௰ப் பூண்சி௰கொண்ட அரிய தமிழ்நிறைந்த கடவுளரும்; 

அருள் பூண்டவராதலின் இறுஇசெய்திலர் என்க. தமிழ். நிறைந்சமையே அங்கனம் 

. அருள்பூண்டசற்குக் காரணமாகும். மக்களிப ற்கையைவிட்டு உலகோர் தமக்குச்செய்துவரும் 

- அவமதிப்பைப்புறக்சணித்துச் செந்தமிமைச் .காத்துவருசலின் அவர் கடவுளர் எனப்பட்டார் 

ம் தபு 
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என்க. கடவுட்பெயர்க்கொடை பிறர்க்கு முண்டென்பதைப் பச்அப்பாட்டினும் சலிச்சொசை 
யினுங் காண்க. ஆண்டாண்டு நச்சினார்க்கினியர் எழுதிய விசேடக்குறிப்புக்களையும் நோக்குக 

தாய் மொழி பொருட்டு தம் நலம் துறஈது - மாட்டுமொழியாகிய தமிழ்மொழியைப் 

போற்றிவருசல் காரணமாகச் சமக்குரிய ஈன்மையைநீக்கி; 

அசசமொழி பயினருர்ச்கன்றி இக்கால,த்.து ஈன்மையின்மையின் காட்டுமொழி பயின்று 
தந்நலக துறந்தார் எண்க, கட்குடி, ரூ.து, பரச்சையர்விமைவு இன்னவற்றால் ஈலந்துறத்தல் 
இயல்பு. மொழியறிந்தமையால் : நலங்கெடுதல் இச்சாலததுக் கோலத்திற்கு இயல்பாயிற் 

மென்ச. இதனான் மாட்டார்சம் அறிவின்மை விளச்கப்பட்ட து. 

சரிய கோன்பு செயிர் அற்று செய்து -இறந்தனவாகிய குணஞ்செய்கைகளுக்குக் காரண 
மாகிய நோன்பினை (விரதச்தை) ச் சற்காலச்சார் தம்மை அவமதித்தல் முதலாய இழிவுச்செயல் 

களுக்கு உட்படவேண்டிய குற்றத்திற்குப் பாத்திரமாகாமல் நீங்கிச் செய்துவக்சமையால்) 

ஈற்குண நற்செய்கைகளை யுடையாரே கோன் புசெய்தற்குரியார் என்பார் “சீரிய நோன்பு 

என்றதும்; தமிழ்ப்புலவர்கள் இக்காலத்தார்க்கும் தமிழ்க்கரும். இழவு செய்யவேண்டியதுவே 

இயற்கை, அவ்வியற்கையாதிய குறறமற்றார் இவர் என்பார் ஈடுசயிரற்று?? என்றும், எக்காள. 
ணத்தை முன்னிட்டும் உண்மையை அ.ருட்டித்தம்கு உரவோர் மடியாசாதலிற் :*செய்.து?? என்... 
றுங் கூறிஞர். | 

[இருகாண் மங்கலஞ் செர்தமிழத் தாயின்] செம் தமிழ் தாயின் இரு காண் மங்கலம் - 

செம்மையாகிய தமிழ்த்தாயின் சீசரம் பொருக்திய நூலாகிய மங்கலியம்? 

ஒரு மாண் கழுத்தில் ஊழிதொறும் வாழ்ந்து வருமாறு ஒப்பற்ற கழுத்திலே பிரளயங் 

சோறும் நிலைதது வரும்படி? 

காத்த வளம் சால் வண்மைய7- காப்பாற்றிய வளப்பம் நிறை5த௫ கொடையையுடையாரும் 

ஆதிய பண்டி தர்கள்; 

துமிழ்மாதுக்குரிய நாலழியாமற் காத்தவர் என இருபொருள் படுதலை யுய்த் துணர்ஈ௯. 

கொள்க, மற்றைய மடவார்தம் கழுத்திலுள்ள நூல்கரரக்கும் தமிழ்த்தாயின் கழுத்திலுள்ள 

நூலுக்கும் ஒரு வேற்றுமை யுண்டென்பது தோன்ற **ஒருமாண் து என்ரூர். என்றுப் 

நிலைத்திருக்கவேண்டும் என்பார் *'ஊழிதொறும் வாழ்ந்து வருமாறு”? என்னார். 

பொருள் உடையவரேோல்- (இல்லற முதலியவற்றை நடாத்துதற்குச் சக்க); செல்வ. 
மூடையவேல்? 

புடை சூழ் செல்வர் - (அவர்தம் இல்லத்.து) மருங்கிலே பொருந்திய தனவந்தர்கள்; 

புலவர்சம் சிறப்புத்தோன் றப் புடைசூழ் செல்வர்? என்ளார். 

அருள் தரு கல்வியின் ஆட்சி சான்றவர்- (தன்னை முறையோடு கற்றுத் தேர்ந்தார்க்கு 

அம்மை இன்பத்திற்குக் காரணமாகிய): ௮ருட்செல்வச்தினைச் தருகின்ற கல்வியை ஆண்டுவமும்' 

ஆட்சி நிறைந்சவராவர்$; 

கற்றவராவர் என்றபடி. **கற்றலிற் கற்றாளை வழிபடுதல் இிறந்தன் நுூ?? என்பவாகலின் 
இவவாறுகூறிஞர், கற்றவர்க்களிக்சலே உலகத்தை வளர்ப்பதும், அளியாமையே உலகத்தைக் 
கெடுப்பதும், ஆம் எனவும் குறிப்பிச்சாராயிற்று, தற்காலத்துத் தமிழ்காட்_டாருட்பலர் தமிழ்ப் 
புலவரைப் பாதுகாவாமற் பிறரைக் காத்துவருஇன்றன ராசலின் அவர் செய்கை அவர்க்கே கேடு 
பயககும் என்று குறிப்பித்சாருமாம்., 

இல்லாதவேல் - (அ.க்கற்றவர் செல்வம்), இல்லாதவராமாயின்)?' 

இயைபவர் கல்லா மடவர் என கருது நிலையவர்-- அவர்தம் புடைசூழந்த செல்வர் கற்றறி” 
வில்லா மடமை பொருந்தியவர் என்று (சான்றோர் யாவசாலும் இகழ்ந்து) கருதப்படும் நிலையின் 
ராவர். 

இதனாத் றம்படை சூழ்ந்த புலவரைக் காத்துவருமாறு செல்வர்க்கெல்லாம். செவியதி ் 

ஒறு த்திஞராயிற்று, 5 ப 
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(51) தொல்லோ ருணர்த்திய நன்னெறி தவா 
தயலவர் கலையையு மாராய்க் தறித்து 

பெருமைகொடு வாழுதல் பெட்பா மென்றல். 
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ரிருக்கையும் வர்ழ்க்கைக் கின் றியமை இல்லாக் 

இருக்கம் பயின்ற சீர்சர் னெறியு 

முனனம் புச்க்கு மியவுள தூண்மையு 

மின்னவும் பிறவு மினிதீந் இயன்றன 

ிவவர் ரகவ மிற்றைஞான் றவருட் 

லம, 

அவரி்ணு அட்ப மார்ர்க்ன செனக்கெரடு 

முத்தை தொட்டு முூறைவரு மவ்வெலா்ந் 

தத்தம் வருப்பிற் றபுத்துறழ் குமர 

இவசே, 

ஓல்காப் பெருமைத் தொல்காப் பியமும் 

வள்ளுவர் வழங்கிய தெள்ளுதமிழ்ப் புலமுஞ் 

சுவைகசிட் தாற்று ஈவையில் பண்டைத் 

தண்டமிழ்ப் பணுவலுந தருஞ்சார் பினர்கெர் 

லர்றுகடை யிட்ட பத்துவகைக் கூல 

தேதல வுணாவும் பிழவு முறையே 
மாற்றிப் பிறவழங்கு மாற்றல மேயோ 

அதலி னின்னோ சாட்டசியட் படாம 

ல டற்கருவி யமைப்பு மூயிர்வரு வியப்பு 

முயிர்பேர் மயக்கு மொன்றிய வைம்பெரும் 

பூசக் இயற்கையும் புந்திகொடு தஅுரிஇப் 

பழக்க வழக்கம் பா்ற்பட வணிந்துகல் 

லின்பருற் மராங்கி யிலகுத 

லன்புற் றமர்வழக் காரா கும்மே. 

ல ம் 
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(இ-ள்.) சட்பம்-வெப்பம் - குளிர்ச்சியும் உஷ்ணமும். ் 

உலகத்தின் பருவகாலம் ஆருகப்பிரித் து வழங்கப்படும். அவணிமாசம் முதல் இவ்விரு. 

மாசம் ஒவ்வொரு பருவமாக முறையே கார், கூர், முன்பனி, பின்பனி, இள வேனில், மூனு 

வேனில் எனப்பிரிவுபடும். அயினும் நுணுகிகோக்குங்கால் இவவாறு பிரிவுகளும் மேலைய 

இரண்டனுள் அடங்கும் என்ப. சூட்டின் அபாவமே சட்பமாகும் என்றும் ஒருசார் வழக்குப் | 

பற்றித் தட்பம் மு;தற்கட் கூறப்பட்டது போலும். அன்றேல் கமத நாட்டார் விரும்புவது தட். 

பமாதலின் அங்கனம் கூறப்பட்டது எனினும் பொருந்தும், 

சகு.தியொடு நாடு வயது தொழில் நிலை - தக்க்தோடு சேசமும், வயசும், தொழிலும்? 

நிலைமையும் ஆக) 

அறிவ, ஒழுக்கம், குணம், நடுவுறிலை ஆதியவற்றைத் :தகு.இி?? என்றது. குறிச்குமேனும் 

ஈண்டுச் செல்வம், வலிமை முதலியவற்றைக் குறிக்கின்றது. இல்லறதுறவறங்களை யம், ஆசிர 

மங்களையும் **நிலை?? என்ற குறிக்கும். தொழில்கொண்டு வருணம் உய்த்துணரற்பாலதாகும். 

வாய்ந்த இவற்றிற்கு- பொருந்திய இவைதமக்கு; 

ஏன்ற வல்சியும் - இயன் ந உணவினையும்) 

உணவு முூசலியவெல்லாம் சதோஷ்ண நிலைமைக்கு ஏற்குமாறு இருத்தல்வேண்டுமென் 

பார் **தட்பம் வெப்பம்”? என்றும்; ழ் தட்ப வெப்பங்கரக்௫ ஏற்ப அமையும் உணவு 12 தவியன 
ட், ் இற் ஸ் ் 

வேண் டு ன் பாரார் 

தலி 
செல்வர் முதல் எளியோர் ஈறாக உள்ளவர்சம் ஈன்மைக்கு ஒவவுமாறு இருத்தல் 

தஞு.இ?? என்றும்; ஏழைகட்கு அமைக்கப்படும் உணவு முதலியன அவர்தாழமும் வண்மைஞு 

யன பெற்றய்தற்கு ஏற்றனவாய் இருத்தல்வேண்டும் என்பார் :*தகுதியொடு??என்றும்; ௪தோஷ்் 

ணம் தகுதி என்பன நிலத்தியல்புக்கும், உணவு நாட்டில் அகப்படச்கூடியவற்றிற்கும் ஒத்திரு௮ 

கல் வேண்டுமென்பார் **நாடு?? என்றும்; அவ்வெல்லாம் ஒச்திருப்பினும், குழவி, இளமை முத 

லாய பருவநிலைக்கு ஏற்றவாறு அமையப்பெரு விடின். ஒருபயஞும் இல லையாதலான் **உயது?* 

என்றும்; மேற்கூறிய அனைத்தும் தொழில் நிலமைக்கு ஒத்கனவாய் இருத்தலும் ஆவ௫ியகம் 

ஆ தலின் இதாழில்'? என்றும்) இல்லற அுறவறங்களுக்கும், ஆச்சி ரமங்களுக்கும் மேற்கூறிய 

வெல்லாம் வேற்றமைப்பட்டிருச்சலின் :*நிலை?' என்றும் கூறினார். “தொழில்?” என்றதனை 

பநில?? என்றதனுட் பொருத்திவிடாது தனித்துக் கூறிய காரணர்தான் யாதோவெனில் தொழி 

லான அு ஒவ்வொரு வருணச்துள்கும் பலபடியாக வேற்றுமைப்பட்டிருத்தலின் ௮ங்கனம் கூதப் 

பட்டது என்ச. சீதளகாட்டார் உணவையும், ஈமது காட்டாருணவையும் ஈண்காயக்து வேற்துமை 

தெளிக. விரிக்கிற் பெருகும். 

இணிது ஆக்கும் ஆறும் - (அவ்வுணவை) இணிசாகச் செய்துகோடும் வழியையும்; 

கூலமு;தலியவற்றையும், காய்கிழங்குமு சலியவற்றையும் உணவாச்இக்கொள்ளும் வழியை 

என்பதுவே ஈண்டுப் போந்தபொருளென்சு, ச 

பாகசாத்திரம் முசலியன அவ்வழியைப் புலப்படுத்தும். சேகத்திற்குச் செளச்கியமூம், 

எண்ணுக்குச் தூய்மையும், தெளிவும், காவிற்குச் சுவையும், மூக்கிற்கு. ஈன்மணமும், இன்ன: 

பிறவும் தருவனவாக ஆக்கிக்கோடல் வேண்டுமபென்பார்.. :*இணிதாக்கும்?? என்றும்; அவவாக்கு 

தலப் பழக்கமுடையார்பாற் கேட்ணெர்ச்து பழகுதல் வேண்டுமென்பார் **அறும்?? ஏன்றும் 

கூறிளு. 

ஆண் ற அளவும் - நிறைந்த அளவினையும்? 

அன் ந?? என்பது கால், கான்ற என்றாங்கு அல் என்னும் மூதனிலையடியாகப் பிறந்த 

பெயசெச்சம், அன் **இன் றூ?? என்றாயிற்று என்பாரும் உண்டி, தூய்மை, சுவை, ஈன்மணம; 

வன்மை என்பன பலவும் நிழையப்பெறுதற்கு ஓரளவு உண்டென்பார்:: அன் றவளவும்?? என்ளுர், 

ம் ஜி வ ப் ் ய் ட ல! உ ச ய் ட் % 

அளவான் றிருத்தலையும் என்றச்சகால் ௮அகவலோசை பிழைபடமோதலானும், சொற்பல்கும் 

ஆதலானும் “அன்ற வளவும்?? என்று. கூறினார். இந்நூலாசிரியர் ௮சவலோசைபட ஈண்டு. 

விஷயத்தை ஏற்குமாறு கூறினர் ஆசலின் விதிமுறைகொண்டு €ருர்சளையமட்டுஈ் சழுவிச் சென்: 
் ஷி 
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_ நீலர். விதிகூற வேண்டியவிடத்தும் விஷயங்கூறிக்கொள்ளுமிடத் தம். முறையே சீருந்தளை 

_யும்படவும் அவற்றுடன் ஓசைபடவும் ஆண்டாண்டு அமைத்துச் செல்கின் றனர்.% 

ஒன் நனோடு மற்றொன் நினைச் சேர்ச்சல் என்னும் பொருள்அளவும், ரூட்டின் ஏற்றச் 

தாழ்விற்குரிய சூட்டளவும், இவற்றிற்குவேண்டிய காலவளவும் இன்னபிற£வும் அடங்குவதங்கு 
ன் அன்த வளவும் என்றாரென்றலும் ஓன்று, 

பிறவம் அளித்தனர்- இவைபோன்ற பிறவற்றையும் கொடுத்தவரும்) 

பாத்திரவகை, இடவகை, விறகுவகை, செய்வோர்வகை, ஆக்குதற்குரிய காலவகை, 

உண்ணு தற்குரிய காலவகை என்னாம் இத்தொடக்கச்தசனவர்றையெல்லாம் :*பிறவும்?”? என்ற 

தனாற் றழீஇக்கொண்டார். 

சோன்று பிணிக்கு மருர்தும்- (பழவினைச் காரணமல்லாத ஏனைக்காரணங்களால்) 

உண்டாகின்ற ட்ட. தீர்க்கும் மருக் இனையும்; 

பழவினைப்பயனாய் வரும்பிஈனிசள் அவ்வினைக் கழிவினன்றித் தீராவாசலின் மருந்தினால் 

நீர்ககப்பவுவென ஏனைக்காரணங்களால்வரும் பிணிகளேயாம். 

துணைமை சான்ற உடுச்சைக்கு உரியன - (மேற்கூதியவற்றிற்குத்) தணையாகுர் தன்மை 

நிறைந்த ஆடைக்கு உரியனவாகிய; 

ஆடையினாலே :உடலமைகிக்குத் தக்சாங்கு வெப்பதட்பங்களை ௮ மத்துக்கோடலைக 

கருதித்  தணைமை”? என்றும், ௮வ்வாடைக்குத் தூய்மைமுதலியன அமையாவிடின் மேற்கூறி 

யவற்றிற்குச் தணைமையாகாது ஆதலின் ௮து தூய்மை முதலியவற்றைக் கொண்டிருத்தல் 

வேண்டுமென்பார் சான்ற”? என்றும் கூறினார் 

பட்டும் பருத்தியும் தர். ௮ ஈம் வருக்தம் பாற்றினர்-பட்டினையும் பருத்தியையம் (சண் 

டறிந்து ஈமக்கு) உதவி ஈமது துயரை நீக்கியவரும்) 

பட்டும் பருத்தியும்!? என்றாரேனும் சரிகை, மயிர் முதலியவற்றையுக தழுவிக்கொள்க, 

தூய்மையும் பிறவும் பட்டிடத் கஅண்மைபற்றி அது முற்கூறப்பட்ட௮. இவற்றையெல்லாம் 

தாமே ர மாமல நம்மே னோர்ச்செல்லாம் கொடுத்தருளினர் என்னுமுகத்தால் அவர்தம் 

பெருமிதத்தை வெளிட்படு£ இனாராயிற்று. 

இருக்கையும் - வீடு முதலியவ நறையும்) 

பீடமுதலிய ஆசனங்சளும் அன்னபிறவும் “இருக்கை? என்பதனுள் அடங்கும். 

வாழ்ச்சைக்கு இன்றி அமைகில்லா திருத்தம் பயின்ற சீர் சால் நெறியும் - (மேற் கூறிய 

வற்றைக்கொண்டு வாழ்ந்துவரும்) வாழ்க்கையை ஈடாத்தற்கு இன்றியமையாத தருத்தம் பழதி 

வநத சீர்த்தி நிறைந்ச நீதிகளையும்; 

வாழ்க்கைக் இன்றியமைகில்லா நெறி; தஇருத்தம் பயின்ற நெறி; £ர்சால் நெறியென்க, 

உலகத்தார்க்கு நடுவுநிலைமை முதலியன வாய்கச்சப் பெறாவிடில், ர ரவா பொறாமை 

கொண்டு சலாம்பலவிளை த்து மடியுற்றுழன்று கள்வராகிக் கெடுவராதலின், அக்கேடுமுதலியன 

வின்றி வாழ்தற்கு, ஒரு நீதிநூல் வேண்டுமாதலின் £*வாழ்க்கைக இன் நியமை கில்லா?! என்றும்) 

சேயச்தானும், காலத்தானும், பிறவாற்றானும் முறையே வேற்றுமைப்பட்டு ஏற்குமாறு இருத்ச 

&இளம்பூ ரணவடிகரம் இக்கருத்தையேகொண்டு பின்வருமாறு கூறினர்: '*மேற்சொல் 

லப்பட்ட ஒசைவகையால் அல்லாது பட்டாங்கு கூருர் என்றவாருயிற்று. பட்டாங்கு கூறலா 

வ ஓசையொழித்து ௪ருந்தளையும் படச்கூறல், அவ்வாறு சொல்லுங்கால் பட்டாங்கு ஆகாது 

என்ப தூஉம், அடியுங்தொடையும் பெற்றுவக்தசாயினும் நூலின்பாற் புதல் உரையின்பாற் படு 

தல் என்பதூஉம் கூறியவாறாம். ௮௮ வருமாறு *ிவகையடியும் 4 4% ௩௩ ௩4 சைக 

சாகும்மே??" என்பது ஆசிரியப்பாவித்குரிய பக்த ப வட் பக ஓசையின் மையால் 

. அரியம் எனப்படாது நால் எனப்படும் என்றுகொள்க,'? தழு 



262 உலதஇியல் விளக்கம். 

முற்று வருதலின் ிருத்தம் பயின் ந?? என்றும்; ஈன்மச்கள். எல்லாரும் சீரும், இறப்பு 1; 

பயலுச்த்குக் காரணமாச இதுவே அமைதலிற் **€ர்சால் நெறி?” என்றும் கூறினார். 

மூன்னம் புரக்கும் இயவுளது உண்மையும் - உள்ளத்தை (ச் தியவழியினின்றும் நீக்கி. 
3 

ந்ல்வழியிம் சேர்த்து) ஆட்கொள்ளும் கடவுள் உண்டு என்னும் உண்மையையும்; 

மூன்னம்--மனசு; இயவுள்-தலைவன், ஒருவர் மனநிலையை மத்ஜொருவர் அறிதல் 

சாலா*, அங்கனமாகவே எத்தணை அணையிட்டு ஈன்னெறியின் முயன்றவருமாறு வற்புறுதி 

இச் கூறினாலும் உலகதச்துவத்சை அறியாத சாமாணியர் உள்ளொன்று வைத்துப் புறம்பொன்று 

பே௫வருவர். மனசினையும், பிறவற்றையும் அறிந்தாளாம் ஆட்சி இவர்கறுண்டென்று அறியப் 

பெறுவரேல் ஈன் முயற்சியின்பாற்பட்டு ஈலமாறுவர். ஆதலின் “மூன்னம் புரக்கு மியவுள அண். 

மையும்?” என்றார். *பெரியோ சேத்தும் பெரும்பெய ரியவுள்?' என்பது முருகாற்றுப்படை. 

இன்னவும் பிறவும் - இத்தகையவ றையும் பிறவற்தைய ௦; 

அரசாங்கமும், ம்பெரும்பூ சதமும், உயிருடல்களும், இயற்கைசெயற்ை சைகளும், அழி 

தலும் வளர்தலும், உறுதலும் பெறுதலும் ல்ல இனிதடங்க :*இன்னவும?? என்றும், 

முத்திவகைள் அடங்கப் ப] றவும்?? என்றும் கூறினார். இவற்றையெல்லாம் உப தெசவழியானும் 

நூல்வழியானும் தந் தருஸினார் எனக, 

இனிது ஈக்து இயன்றனர்- இனிதாக அளித்து விளங்கவரும்;) (ஆகிய இவர்தாம் 

யாவளோவென்னில்? சான்ளோர் என்க.) 

நாம் அவற்றையெல்லாம் செவ்விதஇற் கற்றுணர்ந்து ஈடந்இன்புறுதல் த்த . அவ் 

வாருகவும் சிரமம் சிறிதுமின்றி அவற்றையெல்லாம் எளிதி2லபெறுமாறு டக. என் 

பார் *இனிதர்.த?? என்றும் த்தப் செயற்கரியசெய்சை செய்கமையானே அழியாது விளங்கி 

வருகின்றனர் என்பார் (இயன் றனர்? என்றும் கூறினார். தாம் அரிஇனுய்க்து கண்டவற்றை... 

யெல்லாம் பிறர்க்குக் கொடுக்கப்படாதேன் த எண்ணமில்லாசவராய் மனமகுிழ்வோடு கொடுதி 

தருளினர் என்பதுகதோன்ற **இணி ரது”? என்றனர் என்றலுமொன்று. அவர்செய்துவகத 

பேருதவியெல்லாவற்றையும் இத்ட அனத ஈம் மவர்க்குள் ௮வர் இபலவில்லையென்றும், 

நம்மூன்னோரிடத்தில் இயன்றுவந்தனர் என்றும் குறிப்பித்சம்பொருட்டு “இயன்றனர்?? என்று 

இறந்தகாலத்திற் கூறினார் என்றலுங் சாலும், | ் 

இவ்வாறு ஆகவும் - (அச்சான்றோர்கள் ஈம்மவர்க்குச் செய்த உசவி) இவ்வழியாகவும்$ 

அன்னோர்தம் செய்கைஹலமாகவே அவர்தம்மையறிதல் இச்சாலத்தார்க்கு இயலுமா 

தலின் இன்னவராகவும் என்னாது *இவ்வாரறாகவும்?? 

செய்துவந்த உகவிகளையே ணு வட் பாடிவந்தனராசலின் அவரைமறர்து அவர்தம் செய் 

என்றார். அ௮வ்வான் றோர் ஈம்மனோர்க்குச் 

கையின்மேல் இந்நூலாிிரியர்ச்கு மனஞ்செல்லப்பெற்று அவர்செய்த உதவி இவ்வழியாகவும். 

என்று கூறினார் என்றலும் சாலப்பொரழுந்தும். 

இற்றை ஞான் றவருள்- இக்காலக்தார் தம்முள் 

சிலர் - சல்லோர்காம்) 

அவரினும் நுட்பம் ஆர்ந்தனர் என கொடு -அ௮வ்வான்்ரோர்தம்மினும் தம்மை மிக்க நுண் 

மஇிரிறைந்தவர் என்று நினைர் துகொண்டு; 

இங்கனம் நினைப்பவர் பேதையர் எனப்படுவர். அன்னவரைக் காணலும் தகாது, (குறி. 

நத்தை நன்றென்று கொண்டு குணமின்றிச-செற்ற முதலா வுடையாரைத்-தெற்ற-வறிந்தா. 

சென் றேத்து மவர்களைக் கண்டாற்-றுறந்தெழுவார் தூய்க்காட்டு யார்? என்பது அறகெறிச். 
93 இ சாரம். **வினைய மோர்கிலாது-ஒருசெயல் விரைந்துசெய் துயங்கி வாழ்தலும்”? &ழ்மக்கட்டு.. 

இயற்கையென்று கந்தப்புராணங்கூறும், ப தத்த 

முத்தை தொட்டு முறை 2 ம் அவ் எ(ல்)லாம் - -பழமைதொடக்க , மூலை ரைமையா்சி 

வருகின் உ அவற்றையெல்லாம்) - பல்தத்து 



ச பொருணெ இமியல். 20% 

மூக்தை மூச்தையென விகாரப்பட்டஅ.  “முச்தை வரூஉங் காலர் தோன்றி?? என்பது 

தொல்காப்பியம். மேற்கூறியவெல்லாம் படைப்புக் காலக்தொடங்கி உள்ளனவென்பார் 

இ ன் ் ஜ்] ௩ ப கத ச ச ய் ப் ப ட் ப் ்் 

. “முத்தை தொட்டு? என்றும் அவறரு ற பெற்றபலனும் மிகப்பலவென்பார் “*முறைவளூ௨ம்?? 

என்றும் கூறினார். மூறையாகவரவும் அவற்றையெல்லாம் மாற்றுகின்றன என்னும் ஆச். 

?? என்றளபெடுத்தது. சாயந்தோன்ற வரூஉம் 

தம் தம் விருப்பில் தபுத்.த உறம்குகர்- தங்கள் தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்குமாறு (முறை 

மைய ஐ்றுவரும் அவற்றையெல்லாம்) இரித்துக கெடுத்துவேறுபடுகின் றனர்; 

சான்றோர் உலகவளர்ச்சிகருதி ஈநடுவுகிலைமையில் வீற்றிருந்து. அளித்த நல்விதிகளை 

யெல்லாம் தீமை பயப்பனவாகக்கருஇத் தங்கள் தங்கள் அறபவமும் உத்தியுமில்லாப் புதுமுறை 

களைச் செய்தோர் என்பார் **அவ்வெலாக் தத்தம் விருப்பில்? என்றும்? அச்சேர்க்ச௨ற்றானே 

உலச௪வளர்ச்சி கெட்டொழிச்தது என்பார் **தபுத்து?? என்றும) இந்நிலையிலே அவர்தம்முமள்குாம் 

பிறர்தம்முள்ளும் தார்தாம் கண்டவற்றையே மேன்மையுடையனவாக ஒருவரோடொருவர் கருத் 

துமாறுபட்டு இகலிக் கலாம்விளைப்பார் என்பார் **உறழ்குகர்?? என்றும் கூறினார். 

இவசே- (இவ்வாறு ஆன்றோர் செய்கையோடு முாண்பட்டுப் புதுமுறைகளைச் சேர்க்கச் 

கரு. இய) இவர்தாம்; 
ஒல்கா பெருமை தொல்காப்பியமும் - தளர்ச்யெடையாச பெருமையுடைய தொல்காப் 

பியத்சையும்) 

சொற்சுவைமூதலியவற்றிலும் பொருட்டிறப்பு முூதவியவற்றிலும் :*ஓல்கா!? என்க, 

எத்துணையோ வழிரநால்கள் உண்டாஇியும் அவற்றையெல்லாம் போந்றிவளர்த்தற்குப் பலர் மலிக் 

இருந்தும் அவையெல்லாம் இருக்கவிடமுக்தெரியாமற் கெட்டொழிர்துபோகவும், தொல்காப் 

பியமோ இடைச்சங்ககாலமுதலாக இதுகாறும் தன்பெருமையிற் கெட்டொழியாது நிலைபெற 

றது என்பார் **ஓல்காப் பெருமைத் தொல்காப் பியமும்?? என்றார். ஒல்குதல் குறைதலுமாம், 

வள்ளுவர் வழகங்கெய தெள்ளு தமிழ் புலமும் - திருவள்ளுவர் கொடுத்சருளிய தெளிந்த 

இணிமைவாய்ந்த நாலாகிய இருக்குறளையும்) 

சமிழ்மொழி£குச் சிறப்பளித்தவர் என்பதுதோன்ற வள்ளுவர்? என்றும், உலகத்தார் 

அளிச்தகொடை எவற்றினும் சிறந்ததென்பார் “வழங்கிய”? என்றும், உலகவழக்கினும் செய்யுள் 

வழக்கினும் மறைந்துகிடந்தவற்றை எல்லாரும் அறிந்துவக்குமாறு அடைவுபடுத்தி இலக்கண 

முறைப்படி அமைத்தனர் என்பார் இதள்ள?? என்றும், எவர்க்கும் எப்பொழுதும் இனிமை 

(கொடுப்பது இஃதொன்றே என்பார் :சமிழ்?? என்றும், நூல் என்ற மாத்திரையானே எல்லா 

. சானும் அறியத்தக்க து இஃ்தொன்றே என்பார் “பலழமும்?? என்றும் கூறினார். தமிழ்ப்புலம் 

* தமிழ்தாலுமாம். வள் வனாசைச் **தமிழர்?? என்று பிழசான்றோருங் கூறுபவாகலின் அவர் 

நாலும் அங்கனம் கூறப்பட்டதெனினும் அமையும். 

சுவை கூந்த ஊற்றும் ஈவை இல் பண்டை தண் சமிழ் பனுவலும்- (சொற்சுவை 

- பொருட்சுவை மு.சலாய) சுவைகள் கசிந்து (அக்கசவு மிகு தியானே ) ஊற்றெடுத்துப். பெருகு 

. இன்ற குற்றமில்லாத பழைய தண்ணிய சதமிழ்தூல்களையும்) 

$ சுவை கந் தூற்றும் பனுவல்; ஈவை இல் பனுவல்; பண்டைப் பைல்; தண்டமிழ்ப் 

பனுவல் என்க, ஆராய்வார் உள்ளத்தில் ஊன்றியுவுடன் சுவை கசியத்சொடங்கும் என்பார் 

. “சவைக?ந்து?? என்றும், உள்ளத்தில் ஊன்றப்பெற்றவர் இடைவிடாது ஆய்ந்தாய்ந்து பழகி 

வரின் ஊற்றெடுத்துப் பெருகுமென்பா£ ஊற்றும்”? என்றும், பிறமொழிதூல்கள் தனிச்சனி 

. ஏவ்வொருவராற் பெரும்பாலும் யாக்கப்பட்டமை போலாது ஒவ்வொன்றும் அவ்வச்துறையின் 

. மூறையே கையபோகிய உத்தமப் பாவலர்களான் இயற்றப்பட்டுப் பலப்பல காலம் உலகத்தில் 

. உலாவி அவற்றுள் ஈன்மக்களாற் கொண்டாடப்பெற்றவற்றைப் பின்னுள்ளார். ஒவ்வொரு நாலா; 

கச் தொகுத்துச் சங்கத்தில் அரங்கேற்றுவர் ஆதலின் அவையெல்லாம் குற்நமற்றனவாகும் 

என்பார் “ஈவையில்?? என்றும், இக்காலத்தார் அவ்வழக்கனின்றும் வழுவினர் ஏன்பார் 
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பண்டை”? என்றும், அவைகளே தண்ணிய தமிழ்நூல்கள் எனப்படும் என்பார் **தண்டமிம்ப் ் 

பனுவலும்'? என்றும் கூறினார். ் 

தரும் சார்பினர்கொல்- தருகின்ற தன்மையுடையசோ; 

வேற்றுமொழி ஒன்றினைப் புதிதாகச் தாமே இவ்வாறெல்லாம் உண்டுபண்ணிக் கொள் 

வார்களோ என்றபடி. | 

ஆறுகடை இட்ட பத்து வகை கூலம் முதல உணாவும் பிறவும் - ஆறு என்னும் இலக்கத் 

சைச் கடையிலே படைத்த பத்து (பதினாறு) வகையினைய/டைய கூலங்களை முதலாகவுடைய 

உணவுகளையும் பிறவற்றையும்) ப | 

காய்கனி இழங்கு, பால் தயிர் கெய் மோர், முதலியவெல்லாம் அடங்குவதற்கு மதல?” 

என்றும்; சத்திரம், சிற்பம் என்றற்றொடக்கத்தனவும், மேற்சொல்லியவந்து:ட் கூறப்படா. ப் 

கனவும் அடங்குவதற்குப் '*பிறவும்?? என்றும் கூறினார். ் 

முறையே மாற்றி பிற வழங்கும் ம ரதத ட பரவர் அக் அவற்றையெல்லாம் க் 

களைந்து (அவற்றிற்கொச்ச) பிறவற்றைக்கொடுக்கும் அத்துணைத் இிறமையுள்ளவசாவரோ : 

இறமையுள்ளார். கொடுச்தவந்றையெலலாம் அறவேமாற்று சல் வேண்டுமென்பார் : 

“(முறையே மாற்றி?” ஏன்று கூறினார். முடியாது ஏன்றபடி. ் 

ஆதலின் - அதுகாரணச்சானே; 

இன்னோர் ஆட்சியுள் படாமல் - இத்சகைய இழிசனர்தம் ஆளுசையிலே அகப்படாமல்; 

அன்னோர் என்னாது இன்னோர்!” என்றனர், இவரே அ தகொரப்பட்டுச் சமீபித்திருத : 

தலின் என்க, தங்கள் முறைமை நியாயமுடையதுவாகவும், ஆன்றோர் முறைமை நியாய - 

மற்றதாகவும் மருட்டிச் தம்வசப்படுத் துவர் ஆகலின் அவர்தம் ஆகை இடச்தையும் மிதித்தல் 3 

டாது என்பார் *(இட்டியட் படாமல்”? என்றும் கூறினார். இவர்தம்கோட்டியை வெள்ளைக் 

கோட்டி என்ப. :பிறவோ ரவைக்களம் பிழைத்துப் பெயர்மின்??, “*வெள்ளைக் கோட்டியும் 

விரகினி லொழிமின்”?, '“செய்க்கன் றி கொல்லன்மின்?? என்பன சிலப்பஇகாமம், 

உடல் கருவி அமைப்பும் -யாச்கையின்கண் உள்ள மெய், வாய், முதலீயகருவிகளின் 

௮கம்புற வமைப்பினையும்) 

ஈம எண்ணச்டுற்கு அகப்படாமலிருக்து ஈம்மால் ௮ஸிக்கப்பெற்ற ஆகாரங்களைச் €ரண 

மாக்கி எவ்வெப்பாகங்கள் எவ்வெவ்விடங்களிற் சோக்கப்படவேண்டுமோ அவவப்பாகங்களா 

அவ்வவ்விடங்களிற் சேர்க்கும் உள்ளுறுப்புக்களின் விகோதத்திறமைகளும்) வெளிப்பொருள்... 

களைச் கண்டறியுமாறும், உட்பொருள்களைச் காணாவாறும், விசித்திரமாக அமைக்சப்பட்டிருக்கும் 

கண்களின் அமைப்பும்) இன்னபிறவற்றின் அமைப்புக்களும் ஈண்டுக் கொள்ளப்படும். இவற் 

ஹறையெல்லாம் அராய்வசால் இறைவன து உண்மையும், அவன்றன் ஆற்றலும் ஈன்கு புலப்படும். 

உயிர் ௨ரு வியப்பும் -அவ்வுடலுக்குள்ளே உயிர் வந்துபொருந்தும் வியப்பினையும்) 

ஒன்ப வாயில்களையுடைய உடலின்௧கண்ணே உயிர் எங்கனம் பொருந்தியிருக்கின் றத. 

எங்கனம் வருகின்றது என்று ஆசாய்வார்க்கு நிகழ்வது வியப்பாதலின் **உயிர்வரு வியப்பும்”? 

என்றாரா. 

உயிர் போம் மயக்கும் - அவ்வந்்துபொருந்திய உபிரானது உடலைவிட்டு நீங்கிச்செல்கின் ற 
௮ 

மயக்கமும்) 

தம் உடலைவிட்டு உயிர்கிங்குதல் அறியப்படாதிருத்தலிஞனும், அர்ரீக்கம் தன்பந்தருவ 
தொன்றாதலினானும் “உயிர்போ மயக்கும்!” என்றார். உயிர் பிரியுமுன் புலன்கள் சோர்ந்து ஒடுங்.. 

ன வரைக்கும் ௮அடையுந் துன்பமே இங்கனம் குறிக்கப்பட்டது. புலன்களின் ஒடுக்க 

பின் நித்திரை போமாறொப்பக் துன்பவுணர்ச்சி தோன்றுவதில்லை. 

ஒன்றிய ௦3ம் பெரும் பூதத்து இன்கவி ரது பெரியபூ ச்சளிள 

இயல்பாய குணமும்) 
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5மஅ உள்ளும் புறத்தும் இருப்பன இம்பெரும் பதன் ஒன்றிய?? என்றனர், 

நமது உடம்பும் ஐம்பூ சச்சேர்க்கைத்து ஆதலின் “:3ம்பூசதது?? என்றார். 

ஐம்பூ தங்களாவன பிருஇவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம். இவை முறையே மண், நீர், 

தீ, காற்று, விண் எனலும் சொல்லப்படும், இவற்றின்குணம் ஆகாயம் சத்தகுணம் உடைத்து) 

காற்று சத்த பரிசங்களை உடைத்து; தீ சத்த பரிச உருவமென்னும் முக்குணங்களையுமுடைத்து) 

நீர் அம்மன் நனோடி இரச குணச்சையும் உடையது, மண் அச்கான்௧கனோடு கந்தமென்னும் 

.குணச்சையும் உடைய. இவற்றின்றொழில், ஆகாயம் வாயிலாகி மற்றையபூ தங்கட்கு இடம் 

. கொடுக்கும்; காற்று சலித்து எவற்றையும் இரட்டும்; நெருப்பு சுட்டு ஒன்றுவிக்கும்; புனல் 

. கெ௫ழ்ச்சிசெய்அு குளிர்விக்கும்; மண் வன்மையாகி எல்லாவற்றையும் தாங்கும். இப்பூதங்கள் 
* தத்தம் தன்மைநீங்கி மண்மெய்யாசவும், நீர் வாயாகவும், நெருப்பு கண்ணாகவும், காற்று மூக்கா 

சவும், ஆகாயம் செவியாகவும் நின்று உடம்பாகும். பொறிகடோறும் விநியோகப்பட்ட புலன், 

சுவைழுதல் நத வசைப்படும். - இவ்வைந்தும் பொறி 8ந்இினுமேறி மண்ணால் மெய் ஊருயும், 

_ நீரால் வாய் சுவையாயும், தீயாற் கண் ஒளியாயும், காற்றான் மூக்கு கந்தமாயும், அகாயத்தாற் 

- செவி ஓசையாயும் வந்து அமையும். அன்றியும் மண்ணின் பகுதி ஈரம்பு, இறைச்சி, என்பு, மயிர, 

தோல் என இந்து; நீரின் பகுதி ஞூளை, சுக்லம், நிணம், உஇம், நீர் என ந்து; காற்றின் பகு 

இியும், தீயின்பகுதியும், பசி, சோம்பு, மைஅனம், காட்சி, நீர்வேட்கை என்னுமைந்துமாம். 

- ஆகாயத்தின்குணம் வெகுளி, மதம், மானம், அங்காரம், லோபம் என்னும் 8நதுமாம். இவற் 

. நின் விரிவுகளையெல்லாம் ஆயுள்வேகம் முதலியவற்றுட்காண்க, 

புந்தி கொடு துரீஇ- அறிவைக்கொண்டு சேடி ஆராய்ந்து பார்தது) 

பன்னாள் 8ீண்டு ஆராய்தல் வேண்டும் என்பது போதரத் **துரீஇ?? என்றளபெடுத்தது. 

வெளி மோக்சத்தாற் றேடாது' உண்ணிலைமையை ஈன்கு ன்ட் வேண்டுமென்பார் புந்தி 

கொடு?? என்ளுர், 

பழக்சம் வழக்கம் பாற்பட அணிக் த - பயின்றுவரல் வேண்டியவற்தையும், கடக் 

. வேண்டியவற்றையும் தந்தம் பகுஇகளுக்கு ஓக்குமாறு செய்துவருதலை விதமாகப் பூண்டு 

. கொண்டு) 

- இதி நல் இன்பம் உற்று ஒங்கி இலகுதல்--ஈல்ல பேரின்பத்தை இருமையினும் அடைந்து 

சீர்த்தி வய டு அ மிக்குயர்ர்து விளங்குவது; 

மற்றவற்றான் எய்தப்பெறும் இன்பம் பப் எ க த க ட்பப்தத் இவ் 
3 _வின்பம் அழியாத இன்பம் என்பார் “*நல்லின்பம்?? என்றார் 

அன்பு உற்று அமர் வழக்கு ஆறு ஆகும் - த ட ஈண்டுப் பொருந்தி வாழ்ச் தவரும் 

சன்ன பயனாகும்) 

என்பு தோலுடை யார்க்குமி லார்க்குந்தம்-வன்ப கைப்புலன் மாசற மாய்ப்பசென்_- 

மூன்பு பின் பிஸ்றி மூவுல கத்திடைமன்பி னல்லதோ ராக்கமுூண் டாகுமோ??, *என்பென்ப 

இயாச்கை யென்ப துயிரென்ப திவைக ளெல்லாம்-பின்பென்ப வல்ல வேனுக் தம்முடை நிலை 

. யிற் பேரா-முன்பென்ப வுளு), 2 ரூலு முழுவதுர் தெரிந்த வாற்றா- லன்பென்ப சொன் றின் 

_ தன்மை யமரரு மறிர்த தன்றால்?” என்பன இசாமசரிதை. (அன்போ டியைந்த வழச்சென்ப 

். -வாருயிர்ச்- கென்போ டியைந்த தொடர்பு”?, '*அன்புற் றமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்-இன்புற்றா 

செய் தஞ் சிறப்பு? என்பன குறள். . இவற்றை ஏற்புழி விரித்துக்கொள்க, 



260 உலகியல் விளக்கம். 

(58) காண்டகு மில்லக் கிழத்திதுயர்க் இரங்கு 

யீண்டு வச்தன னின்னரீர்ப் பாயெனப் 

பாண்டியசக் துரைபாற் பரிசில் கடாவுதல். 

10 

20 

80) 

இடற்றுமி மூறீஇ யுதவிய கானே 

களிம்பூறு கட்டை காணமே லுநாஉம் 

பொற்றகடு வீட்டுப் போகா இயாதத 

நாலிலகூ சடகக் கையின ஸணூவல்சால் 

கைவந்த துன்னற் கவின்பெறு வினைஞன் 

பன்னாண் முயற்சியைப் பாழ்செய் புரையதாஉ 

மெக்திறம் யாப்பினு மிடர்கொளப் புரிவதூஉளு 

செவ்வா னத்திடை வெள்ளாடுச் செறிவெனப் 

புள்ளியிடை யிட்டு ரநான்மருங்கு கறுத்த 

கூடற்செங் ட் ளரிதிற் கோரணா 

வருகிலை கருத: வாய்க்கொளாத் அயரினள் 

பகற்றுயில் வேட்டு மாலைநுனி யெழ்இப் 

பற்ற லக்கல் மேவேண்டு கெருநற் படித்தே 

னென்றேகங்இ முயலுழி ஈன்றுவிளக் கேற்றிய 

தென்னேன வெண்ணிக் தன்ஞுறைக்கு நாணுவோள 

காதுத்துளை பொத்திச் சள்வீடு சுறங்கல்கண் 

மதெவன் கொல்லென் றினி நகைக் இமியவோள 

கண்டு வண்டொலி கறங்கொலி யென்பவ 

டுஞ்சடை யுண்ட லறிலை டுப்பிச 

வண்டிலெ னுறக்ிகினே னென்றுசை மடவோள் 

சுண்ணரக் தட்டிய மட்சுவ ரரண்டுபல 

ஈண்ணியடி. யுப்புண்டு நடந்தா லென்னக் 

கந்தையடிப் புரைமறை கதூவபழம் புற்பா 

யாக்க தட்டியுடை யில்லோண் முசப்பில்வரு 
73 

நிமலொடு நிலவளாவுமப் நிலவுறு மண்ணை 

மழைப்பெயல் வாய்ந்தென்று மகிழ்வு5இ யெடுத்து 

நாணுற்று வீள நல்லவ. சென்னுயிர் ௪ 

வைப்பனாள் வகைகண் டாற்ருது போற்றெனப் 

புலர்தரு கானெறி மகிழ்கொடு போக்கி 

நலந்தரு பாண்டிக் துளைகினை நயந்தே 

னிலந்தரு திருமுக னிறைந்த 
குலந்தரு கொள்கை கொண்டனை. யென வ. 
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(இ-ஸ்.) உற்றுழி மூதீஇ உதவியதான் - (உண்டி முதலியன இல்லாமல் வறுமை) வூ 

! தடைந்ச பொழுதெல்லாம் (துண்டுதுண்டாக) உடைத்து (தனது நாயகனுக்கு) க கொடுத்து 

- வக்ககாரணத்தானே) 

உணவு முதலியவற்றைச் சம்பாதித்துக் கொடுத்துக் காப்பாற்றவேண்டியது-ராயகனுடைய 

கடமையாயிருந்தும் அவனது இயலாமைகண்டு தன் பொருளைக் கொடுத்து ச௨லின் “உதவிய 

தானே?” என்றார். முறித்தலுக்குக் காணம் உற்றுழி உகவுதலே ஒன்சு, 

சளிம்பு ஊறு கட்டை காண - (உள்ளிரு*த) களிம்பேறு செப்புவளையமானது மேலே 

தெரியுமாறு) 

செப்புவளையம் வெளிக்குப் புலப்படாவண்ணம் பொற்றகட்டான் மூடப்பட்டது. 

““மேலுதாஉம்”? என்றமையே இதன் உள்ளிருப்பை வலியுறு ச்தும், 

மேல் உறாஉம் பொன் தகடு விட்டு போகாது யாத்த நால் இலகு கடகம் சையினள் 

மேலே பொருந்துகின்ற பொன்னாலாகிய தகட்டினை (முறித்து முறித்து உதவிவருதலினானே 

அசன்ரிலை அச்செப்புவளையத்தை) விட்டுப் பிரிந்துபோகாமல் இருக்கும்படிகட்டிய நூல் 

விளங்குகின்ற கடகம்பூண்ட கையினையடையாளும்) 

கை முதலிய பலபொருட்குரிய கடகம்? இங்கனம் கையில் அணியும் வளையலையுங் குறிக 

கும். காப்பு, கங்கணம், சூடகம் முதலியனவும் கடகம் எனப்பமொயினும், அவை பெரும்பான் 

மையும் முழுதும்பொன்னாலே செய்யப்படுவன. வளையலோ கொம்பு, சங்கு, செப்புப்பட்டம் 

மூசலியவற்றாற்செய்து பொற்றகட்டான் மூடப்பட்டிருப்பது. “களிம்பூறு கட்டை? என் நீமை 

யான் மேற்பாகமுழுஅம் பொன்னான் மூடப்பெற்ற உள்ளே செப்புக்கட்டையையடைய கடகம் 

என்பது போதரும், 

மூறிக்கப்பட்ட பாகந்கள் போக எஞ்சியிருக்கும் பொற்றசட்டுத்துண்டங்கள் காலினால் 

யாக்கப்படாவிடிற் ஐன்னிலைகுலைந து உடம்பிற் காயமும், துணியிற்புரையு முண்டாக்கிக 

கொண்டே வருமாதலின் நூல்யாப்பு இன்றியமையாதகாயிற்று,. விளக்கம்பெற்றது நூல் என் 

றம், கடகமென்றும் பலவாறு கூறுப, கெகெவும் அணிக் துவர்சமையாற் கடகத்தை ஒருங்கே 

. சளைந்துவிதற்கும் மனமில்லையாசலின் இங்கனம் தநூல்கொண்டியாத்துப் புனைவள் என்க, 

் இசனாலே பொருள்படைச்துப் பின்னர் வறுமையடைவார் நிலைமை விளக்கப்பட்ட த, 

நூவல் சால் கைவச்ச துன்னல் சவின் பெறு வினைஞன் - சொல்லார்க்த தேர்ச்சிச் தையற் 
தி 

. ரொழிலாற் (பழந்துணிப் புசைகள் மறைதசத துன்னி அணிதற்கைர்த வளனணுறச் செய்யும்) 

. சிறப்பினைப்பெற்ற தையற்காரன் றன்) 

ப பல் நாள் முயற்சியை பாழ் செய் புசைய தூஉம் -.பலகாளாக(ச்செய்து பலதுணிகளை த 

இருத்தற்தியைந்த) மூயம்சியை வீககைச் செய்யும் இழிவுகளை புடையதும்) 

புசை-உட்டுளே; துணிகளிலுண்டாகும் புசை துளையாகவேணும்; வெடிப்பாகவேனும் 

ல இருக்சலாம் என்பதுகரு இக் இழிவு என்று பொருள்கூறினாம். புசைகளின் பன்மையும், பெரு 

- மையுந்தோன்றஅளபெடுச்தது. இத்தகைய துணிகளைத் தருச்துவதில் கொமிகச் செல்வதாற் 

 பிறஅுணிகளை த் தைக்கவியலாமையானும்; ௮ சனான் மேன்னசமைந்திருந்த வருவாயும், பேரும் 

ன ரர அதும்; இகனானும் பயனெய்தப் பெருமையானும்; ௮ன்னபிறவாரறானும் வறுமை 

் எய்தவன் என்க, 8 

எ இறம் யாப்பினும் இடர் கொ(ள்)ள புரிவ தூ௨ம்- (புரைகள் வெளியிலே தோன்றப் 

பெரு. சனவாய் அமையுமாறு) எவ்வகையாகக் கட்டிக்கொண்டாலும் துன்பத்தினையே கொள்ளு 

மாது செய்வதும்) 

அவ்வுடையின் சிறுமையு ய கொடுமையுக் தோன்ற அளபெடுச்சது. கர்தைத் அணியுடை. 

யாள்; அத் அணியின் பொத்தல்கள் பிதர்ச்குப் புலஎனாகாவண்ணம் மடித்தும், சுருட்டியும், இரட்டி, 

யும் மூயன்று பலவாறு கட்டுவள்$; ஆனால் அத்துணியோ தனதுபொச்தல்களை ப் பிறர்க்ராச்காட்டி. 

அவளுடைய முயதற்டியையும், உத்தியையும் பாழாக்கி இடமையே ஈனீ செய்யும் என்க, 
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செம் வானத்து இடை தக உடு செறிவு என- செம்மையாகிய கட ல அத இர 

வெள்ளிய நட்சத்திரங்கள் அடர்க்திருந்தாலொத்த) இ 

செவ்வானம் புடவை நிறத்திற்கும், வெள்ளுடுச்செறிவு அதன்கண் நிறைந்த புள்ளிகளுக் ப 

கும் ஒப்பாயின, உடுவைப் புரைக்கும் ஒப்பாக்குப. 

“பெருமையுஞ் சிறுமையுஞ் சிறப்பிற் நீராக-குறிப்பின் வரூ௨ கெறிப்பா டுடைய?? 

என்றாசேனும், ''மைச்சட னெ ணெண்ணாட் பக்கத்துட்-பசுவெண் டிங்க டோன்றி யாங்கு 5- 

கதப் பயல் விளக்குஞ் சிறுநுதல்?? என்பது வழக்காதலின் இதுவும் ௮வ்வழக்கொடு ஒத்துச் சிறப் 

பிற்நீராது மனங்கொள வர்ததென்றே கொள்ளப்படும் என்ச, | 

இது வண்ணவுமம். ஆயின் இதனுக்குரிய “போல? முதலிய உருபுகளையே கூற்றீடுருந் 

தும் *ஏன்ன?? என்றது (போல மறுப்ப வொப்பக் காய்த்த-கேர விரப்ப ஈளிய நந்தவென்-... 

ரொச்அவருகளெவி யுருவி வைமம்”? என்று தொல்காப்பியங் கூறலிற்) குற்றமாகாதோ எனின். 

“ெருப்பெனச் சவெர்ச வருப்பவிர் மண்டிலம்?” என்ற சான்றோர் வழச்கிருத்தல் பற்றியும், 

டுபாதுச் சூத்திரத்தின் வருமெனப்பட்ட வாய்பாடு சறுவரவின?? என்று பே ராகிரியர் உரைக்கு 

முறைபற்றியம் குற்றமாகாதென்க. 

முன்னும் பின்னும் உள்ள இலெவறிஜிற்கும் இங்கனம் உரைக்கின் உசை பெருகுமாதலின் 

உரைத்திலம் என்க, 

புள்ஸி இடை இட்டு நான்கு மருங்கு கறுத்த வெள்ளிய புள்ளிகளை இடையிடையே 

இட் நான்கு பக்கங்களிலும் கறுப்புக்கோடுடைய) 

செர்கிறப்புடவை; ஈடுவிலே பல வெள்ளிய புள்ளிகளையுடைய புடவை); நான்கு பக்கக் 

களிலும் கறப்புச்கோடுடைய புடவை என்க. 

கூடல் செம் கூறையள் -மதுரையிலே செய்யப்பட்ட சிவச புடவையினை உடைய 

வளம்; 

மஅரைச் சிவப்புச் சேலையே இத்துணை பதக கக்க வரல 

அரிதில் கோள் உணா - அரிதாக (எப்பொழுதேனு னும்) கொள்ளப்பட்ட உணவினை) 

பட்டினி கடச்தலே பெரும்பான்மையதென் ௧. 

வருநிலை கருதி வாய் கொ!(ள்)ளா அஐயரினள் - தனக்குவருகன்ற நிலைமையை நினைப் 

பதினானே வாயிலுங்கொள்ளாத அத்துணை தீ துன்பத்தினை உடையவளும்; 

இட்டியதைப் பின்னுண்ணக் இட்டிலதை யெண்ணவரூஉ௩-கட்டமதா லஓுட்கொள்ளாக் 

கன்மத்தேன்?? என்னார் பிறரும். நாளை வருபசியை எவவாறு தணிப்பேன் என்று சிந்தாகுலங் 

கொள்வதால் இன்று அரிஇிற்கிட்டிய உணவையும் உட்கொள்ளமாட்டாச அச்துணை ச.துன்பத்தை 

உடையவள் என்சு, “இன்று வருவது கொல்லோ நகெருகலுக்-கொன்றது போலு நிரப்பு?” 

என்னாம் இருக்குறஞும் ஈனி கத லர் ப 

பகல்.துயில் வேட்டு மாலை நனி எழீஇ- இசவிே ல அுயில்வதற்கு வசதியின்மையான். 

மற்றையகாளின்) பகற்பொழுதிலே ரகக விரும்பிச்செய்து மாலைப்பொழுதின் முடி. 

விலே எழுத்தஇருக் து; | | 

இரவிலே அசுயில்கொள்ள இயலாமைக்குக காரணங்கள் பி, பனி, மமை முதலாயின. : 

என்க, இ 

். பல் துலச்சல் வேண்டும் - தந்தம் தலங்குமாறு விளச்கல் வேண்டுமென்றும்; 

வெயிலும் ஒளியும் ரூன் றிய மாலைக்கடை அவ்விரண்டுமில்லா விடியற்காலத்தை ஒத்து. 

தோன்றும் அசலில் றன்னைமறக்து கயிலுணாந்தாட்கு ௮ங்கனம் ட த சோத்திகி ர 

மிறென்சு, 
ன் 

கெருஈல் பனலக நேற்றைய இரவு வ த பசியை அடைச்சு 

ட்ேே! டன் 32ல் அன்ரி? நல 

கட் மச 5 வத அத ட: உதவப் ப உவந்த 
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ஈீங்களெல்லாரும் என்னை யெழுப்பியுண்பிக்காமல் உண்டுவிட்டீர்கள் என்று வருத்தங் 

ழ டுிசாண்டாள் என்ப குறிப்பு, விடியற் காலமாகக்கொண்டமையிற் ப௫௫டர்சது சென்ற இர 

- வென்று எண்ணினள். 

ட என்று ஏங்கி மூயல் உழி- என்று உட்கொண்டு மனமிரங்கி (வேண்டியவற்றைச் செய் 

| தற்கு) முயலும்பொழுக: 
உழி-காலத்கின்சண் வந்தது. 

ஈன்று விளக்கு ஏற்றியது என் என எண்ணி- நன்றாகிய விளக்கை (ப் பிறர் ஏற்றியிருத் 

தலை நோக்க இக்காலைப் பொழுதிலே) ஏற்றினமையாதுகாரணத்தால் என்று எண்ணு சலினானே 

இரவுக்கு ஈன்றுபுிவ.து விளச்சாசலினானும், அதனை த்திருமசகளாகக் கரு.இவரும் உண் 

மையினானும் ரண்டு விளக்கு? என்ளுர். நன்று?! என்பதனை விளக்கின் அடைமொழியாக்கா 

மற் பிரித்து “கல்லது இது காலைப்பொழுதென யான் ௧௬ இயது சரதமேயானால் விளக்கேற்றல் 

நிகழ்ந்கமை என்னென்று நினைந்து”? என்று பொருள் செய்தலும் அமையும். 

இனி ஒரு பகலிரவும், மர்ரொருபகலும் ௨ உறங்கிய தாகக் கருதி இரங்கனளுமாம். 

தன் குறைக்கு நாணுவோள் - (அர்திப்பொழுதைக் காலைப்பொழு சாகப் பிறழ்ச் தணர்க்து 

ட. கொண்டமையைச் தெரிந்துகொண்டு) தன் அறியாழைக்கு வெட்கமுற்றவரரம்) 

இருட்டுமிகுந்துவருதல், புள்ளினமடங்கல் முதலிய பலகுறிகளானும் அ௮வ்வெண்ணம் 

. மாறிவிட்டதென்௧. 

.. கா.து துளை பொத்தி இள்வீடு கறங்கல் சுண்டு ஈது எவன்கொல் என்று ஈகைத்திடுவோள் 

பசீ - செவிகளின் உட்டுளேகளை (க் கையினாதல் கைவிசலினாதல் கொண்டு) மூடிக்கொள்வதாற் இல் 

வண்டு இரைவதுபோன் றதோர ஒலிதோன்றலின் இவ்வொலிதான் யாதென்று இணிதாய்ச் 

கிரிப்பவளும்; 

|. !। 
॥ 

இள்வீடு-ஒருவகை வண்டு; அதனைச் இள்ளீடு, சிள்வண்டு, டில்வண்டு, சில்லி என்றுங் 

. கூறுப, உருவத்தைக் கண்கொண்டுகாணலும், ஒலியைச் செவிகொண்டு கேட்டலும் இயல் 

' பாகலிற் சிள்வீடொலியைக்கேட்டு என்னாமற் கண்டு? எனறு சொன்னது குற்றமே 

. யெனின், மனூிடைக் தோன் றி டத படு உணர்ந்தவற்றையும் :*கண்டு?? என்று வழங்கல் 

்: உண்மையிற்குத்றமாகாதென்க. “சாணல்” பப்டி ல் வலரால் குறித்தல், தோற்றல், நினைத்தல், 

ன் பெறுதல் என்னும் பலபொருட்குழாரிய து. 

[கண்டு வண்டொலி கறங்கொலி யென்பவள்] கறங்கு ஒலி கண்டு வண்டு ஒலி என்பவள் 

காற்றாடி (விண்ணிடைப் பறப்பதாலுண்டாகும்) ர இது வண்டின் இசைச் 

். சலோ என்று லயுறுபவளூம்; 

1] வண்டொலி இவளால் அ.றியப்படாவிடத்து வண்டொலிகண்டு கறங்கொலி என்பாள் 

என்னும் பொருள்கோளும் செய்தல்சாலும். காற்றாடி-காற்றிற் பறக்கும் படம், 

துஞ்சு இடை உண்டல் அறிகிலள்-நித்திரைசெய்தபோது (சுற்றத்தார் எழுப்பிக் 

கொடுக்க வாங்) உண்டதனை (கித்திரைமயக்கத்தால்) உண ராதவளா௫ி) 

் அப்பு இரவு உண்டிலென் உறங்கினென் என்று உரை மடவோள் - உணவினை நேற்றிரவு 

- உட்கொண்டேனில்லை உண்ணாது உறங்கிவிட்டேன் என்று கூறிவருந்தும் மடப்பம் பொருக்இிய 

- வளும்) 

இ 
ஃ் மட்சுவர்; சுண்ணம் இட்டிய சுவர் என்க, தூய்மைக்கும், அழகுக்கும் சண்ணக் தீட்டுதல் 

தடத்த “ெவெண்சுதை தஇீழ்றிய பித்இ? என்பது நைடதம். 

ல் ஆண்டு பல ஈண்ணி அடி உப்பு உண்டு நடந்தால் என்ன ஆண்டுகள் பலவாகச் சென்ற 

மையான் அச்சுவரடிக்குள் அமைந்த உப்பானது மேலோடி. விழுங்கச் சென்றதுபோல; 

ப்பை 

சுண்ணம் இட்டிய மண் சுவர் - சுண்ணாம்பு பூசப்பெற்ற மண்ணாலாகிய சுவரான து. 

அடி பச்சுத்துமண் உப்புமண் ஆதலின் அக்கணமாயிற் றென்க. சுவரின் அடிப்பாகத்துச் 

ப சண்ணாம்புப். பூச்சையெல்லாம் உப்பு உண்டது. 



அய உலஇயல் விளக்கம். 

கந்தை அடி புசை மறை கவு பழம் புல் பாய் யாத்த தட்டி உடை இல்லோள் - சந்தை 
யினது அடியிலேயுள்ள கிழிவுகளை மறைக்கும்வண்ணம் (அதன் உட்பச்சத்தின் அடியிலே. 
பொருந்துகின் ஐ பழைய புற்பாயால் யாக்கப்பட்ட கட அதத து ப இல்லினையுடையவளூம்; 

சதுரமாக அமைக்கப்பட்ட சட்டங்களையுடைய மறைப்பு; அச்சட்டங்களிலே நிறமங்கெய 
பழையஅணி யாக்கப்பட்டிருக்கின்றது; அத்துணியின் அடிப்பாகம் பொச்தல் பலவற்றை 
யுடையது; அப்பொத்தல்கள் மறையும்வண்ணம் அடிப்பாகத்திற் பழைய பழுப்புகிறம் படைச்ச 
புற்பாய்மூடப்பட்டிருக்கின்றஅ. மேலே சோன்றும் கந்தை மட்சுவரிற் திட்டிய சுண்ணாம்பின் 
தோற்றத்தையும், உட்பாகத்திற் பொருத்தப்பட்ட புந்பாய சுண்ணாம்புப்பூச்சு உப்புண்டழியப் 
பெற்ற மண்ணினது சோற்றத்தையங்கொண்டது அத்தட்டியிலென்சு, 

[மூகப்பில்வரு நிழலொடு நிலவளாஅய் நிலவுறு மண்ணை] இல் மூகப்பு வரு நிழலொடு 
நிலவு அளாஅய் கிலவு௮ம் மண்ணை - மனையின து முற்பச்கத்திலேயுள்ள இறப்பினால் வருகின் ற 
நிழலொடு சர்இரன் காலும் ஒளிவாய்ந்த நிலவு கலந் அுவிளங்குகின் ற மண்ணை) 

சந்திரன் ஒளி பரப்புதலானே இறப்பின் அடிப்பாகம் நிறமங்கி இருள்சலக்து தோன்றும் 
மண்ணையுடையது என்க, 

மழைப்பெயல் வாய்ந்தது என்று மகிழ்வு உறீஇ எடுத்த காண் உற்று வீசும் நல்லவள் - 
மழைப்பெயலால் நனை தலைப் பொருந்தியசென்று மகிழ்ச்சியுற்று எடுத்து (அவ்வாறில்லாமை 
யானே) வெட்கமுற்று வீசும் நல்லாரும் 

மனையகத்திருந்தவள் வெளிவந்அ பார்க்கும்போஅ சாழ்வாரத் அமண் மழைப்பெயலான் 
ன ரப் பு காணப்பட்டமையால் வியப்பெய்தி மமை பெய்கதகொல்லோ என் 
றையுற்று அம்மண்ணிற் சிறிதள்ளியெடுத்துப் பார்க்க நனைவு காணப்படாமையால் வெட்கமுற் 
றனள் என்க. 

என் உயிர் வைப்பு ௮(ன்) ௭ஊள்--எனதுயிசைச் காப்பாற்றிவருசன்ற புதையலைப் போன் 
ஐவளுமாகிய என ௫ மனைவி) 

அவள் தான்படும் அுயரையெல்லாம் ஒருபொருளென: மதியாமல் மேற்கூறியவாறெல் 
லாம் மூழ்வுபூத்து வருகின்றனள்; அவளது செல்வ மிகுதியும், அச்செல்வம் தன்காரணமாக 
அழியப்பெற்றும் வெறுப்புக்கொள்ளாமல் கேசித்துவரும் அன்பின் மிகுதியும் இதுகாறும் பலப் 

படுத்தப்பட்டன. 

வகை சண்டு ஆற்றாது போற்று என- (வறுமையா லடையுக் தன்பங்களின்) தன்மை 
யைப் பார்த்து ரெஞ்சம் சகிச்சாமல் தன்னைக் காப்பாற்றுவாயாக என்று வேண்டிக்கொண்ட : த் ற் று டி 
மையால்; 

பலகுழம்தைகளைப் போற்றுதற்காற்றாமையாற் குசேலஞர் தம்மனைவியார் 'சண்ணபிரா 
னிடத்து யாசித்துவருமாற வேண்டிச்கொண்டசை முன்னாமறுத்தப் பின்னர்ச் சென்றது 
போல யானும் நின்னிடத்சே வந்தேன் என்க, 

இனி அவளது ஆற்றாமைகண்டு கானெறிபோக்ூப் பாண்டித்துரையே போற்றென 
நினை ஈயந்தேன் என்றுமாம், 

புலம் தரு சான் நெறி ம௫ழ் கொடு போக்க அறிவினான் மட்டிட்டுணாக்த காட்டுப் 
பாதையை மகிழ்ச்சிகொண்டு கடந்து) 

ஒரு நெறிச்கண் பலவழி பிரிசலிம் செல்லற்குரிய பாதை இதுவெனக் கண்ணாற் தெரிந்து 
கோடலும், எ.இிர்வருவார் இன்மையின் உசாவிச்கோடலும் இயலா அசதலின் புலக்தரு நெறி?? 
என்றும், ௮கெறியைப் போக்குசலும் ஒரு ம௫ழ்ச்சியாதலின் **மட௫ம்கொடு போச்சி?” என்றும் 
கூறினார். புலம்-இிசையுமாம். கால் நெறி என்றுங் கூறுப, அஃதொற்றையடிப்பாதை, 

நலம் தரு பாண்டித்துரை நினை நயந்தேன் -ஈன்மையைத் தருகின்ற பாண்டிசத்அரசையே. 
நின்னை விரும்பிவந்தடைர்தேன்; 



பொருணெ றியியல். தர்ம 

தானென்று வெண்ணரன் பாடையிக் நாட்டிற் .றலையெடுக்க-வேனென்று கேட்பவ 

் ரில்லாச் தமிழை யினிதளிக்க-கானென்று கங்கணங் கட்டிச்? கொண்டமையானும்) நான்காஞ் 

சங்கர் தாபித்சமையானும்; பொன்மாரி, சொன்மாரி, கவிமாரி பொழிகது உலகை ஈன்னிலை 

மைக்குக்கொண்டுவஈதமையாணும் “நலந்தரு பாண்டித் துரை?! என்றார். பிறர்ச்செலாம் புலவர் 

. தம் அருமை பெருமைகளை அறிந் துகோடும் ஆற்றலின்மையின் “நினை ஈயந்தேன்?? என்ளுர்- 

(யா.து காரணத்தான் நின்னை யடைக்தேனோ வெனனில்.) 

நிலம் தரு இரு மூ;தல் நிறைந்த குலம் தரு கொள்கை கொண்டனை என -- நிலம் கொடுக் 

கக்கூடிய செல்வம் முதலாயினவெல்லாம் நிறைந்த குலந்தருன் ற கொள்கையை நினக்கு அணி 

கலனாக்கிக் கொண்டனையென்று கருதி) 

கொண்டனையென நினை ஈயந்தேன் என்க. 

உயிர்களெல்லாம் உடலோடுறவுபூண்டு ஈண்டிருக்துவருதல் அறமு லாய நாற்பொருள் 

களையும் முற்றுவித்தற்பொருட்டேயாம்; அவற்றையெல்லாம் £ உடையையென்க, இணி; 

மாற்றாத நிலத்தைச் தன்€ழ் வாழ்வார்க்குத் தகுகின்ற இிருவென்றும் பிறவாறாகவும் கூறுப. 

“நிலந்தரு திருவிற் பாண்டியன்? என்பது பனம்பாரனார் உரைத்த பாயிரம். “*இலனென்னு 

மெவ்வ மூரையாம லீதல்-குலனுடையான் சண்ணே யுள?” என்பதனை நோக்கிக் “'குலந்தரு 

கொள்கை கொண்டனை?! என்ரூர். 

09) உயிரினு மானஞ் சிறக்ததென் அனனிச் 

செழுவிற் கேகுசம் திறமிதூ வென்றல். 

2 மமென் றஅுசப்பினு முழன்றுலைந்து குலைந் காவ 

கம்மவென் றரற்றிக் கண்ணீர் பாய்ச்சி 

் யாருயிர்க் இரங்கு மருந்தமிழ் மறவி 

சென்மகன் போரிடை வெரிக்கொகித் தங்கு 

ர் வந்தன னென்குஇர் மருண்டமன் (றேறங்கி 

யவன்வரு மகட்டை வேற்கூத்தி யஹிப்ப 

லென்று .புகுக்தாளு மெர்தையு மென்னையும் 

போருற் அுயர்ந்தனா போகெனப் பான்மண 

மின்னங் கமழு மிளம்பூட் சேயை 

10 யம்ரமுானை விடுத்த வன்னரநம் பிறருக் 

தம்மு மசபின் ரூயரெனக் கூஉய 

மார்பிடைக் தட்டி நெடுமொழி வழங்கிவரு 

நோ்மைத்தமிம் மக்கா ணிகழ்த்துவ கேண்டுமா 

கழுத்தை வருத்திக் கருத்துப் பிறக்கட 

45 வுயர்ந்தோவ குச்சி யுலவில்பல் வரையு 

மிருட்டுக்குடி. யிருக்கு மெழினிழல். படைத்து 

முல்லையுடுப் பூத்துக் கொன்றைப்பொன் சொரிந்த 

பாற்கடல் பாது வெண்ணெய்க்குன் ிருந்து 

நெய்யாறு. பாயு நீளிடைக் காடும் 
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௪ லதியல் விளக்கம். 

பழுத்த நெற்பயிர் பலகோப்பு முத்தை 

வழுக்திவள ரூழவரளை வாம்தஇி வழங்குக 

கருஞ்சேற்று வண்டல் கதுவிமனங கவருங 

காமர் வளவயலும் வான்கீம் வீழ்ந்த 

காட்டுியி னிடையிடைக் கயன்ரு தல மிளிரர து 

நீலக்கதிர் விரிக்குங் கோலக்கடன் மாட்டு 

வான்வளைற் து 'மழையும் பூத்தென 

விலையிடைப் பூவு மிணர்துகுடை கவிக்கு 

புன்னையும் வீழுடைப் பொலன் சோ தாழையு 

மின்னபல செறிந்து ஈன்னர்தரு நெய்தலும் 

படைகத்தரன் ஞாடு பட்டினம் பாக்க 

மடுச்ச பெருக சன்னபல ஒடையிர் 

செறிமுறை நிகழ்தீது நிகரில் பக்ச்வை 

குறைவறக் கொயிக்கு மிருமைநில் கொளுத்தி 

நிறைவுசெய் தமிழ்மொழி நிலவத லுடைமையீ 

னன்பருள் படைத்தீண் டாற்றல்சான் அலகெலா 

மின்புற வாரு மியல்புசனி யூடையிர 

எனினும், 

காஅ௮ல் வேண்டினுங் கருப்புச்சுவை ௧௩௨ 

நீ.இர் மண்டினு மெல்ல வேண்டி னு 

மறுவை வேண்டி.னு மாசொளி! வேண்டினுங் 

கல்வி வேண்டினுஙி கவினுளை வேண்டினு 

மணிகலன் வேண்டினும் பிணிதவிர் மருந்தே 

பொருந்று மடிபுதை காப்பே குடையே 

படையே நடையே பகரு மின்னன 

ெவற்றை வேண்டினும் பிறாமுக கோக்குச் 

செத்துணை நாட்க ளிவைபெறற் இயலும் 

பிறர்மனங் கோணாப் பெற்றிகரு நட்பைப் 

பொறைகொடு விடாது போற்றுவிர் கொல்லேர 

விடையறவு படினே யென்னா குவி 

ஈச்செயிற் றவு ஈலிவுகொடுக் “கமைதே 

ளச்சுறுகி தழிக்கு மாற்றல்சால் வரிப்புலி 

டதைச்சடிக் கஞாசெய் தகைமர னிவற்றை 

யெச்சமறக் கொன்று மின்றுநின் றிலகுக 

நொடியிற் படியை நுங்குபிணி பலப்பல 

மிடியிற் கடுத்து: வீட்டியு மயிர்கள் 

குறைஓலை வாதலி னமசையுங் கோறல்செய் 

முறையொன் அண்டென மூன்னுச*ு றவரு 

மிசைபட வாமா வெளிமைகொள் வாழ்க்கைகொடு 

நசைந்தபெது இல்லிர் நரடுமொழி யாற்றல் - உ 
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60  வசையொழி வண்மை யறிவொழுக்க மாட்சி 

யிசைவிலிர் துன்பெலா மேற்றுவிரைற் த.ழிகுவிர் 

மானம் பிழைத்துயிர் வாம்தகலிற் செருவிற் 

-மூனருயிர் துந்து கழைப்பி 

னை வெவற்றையு மடைநற்துய் குவிே, 

(௫-ு்.) உம் என்று உரப்பினும் - (ஒருவர் வரது உரத்த சத்தமாய்) உம்மென்று முழக் 

கமிட்டாலும்) 

உழன்று உலைந்து குலைக்து அம்ம என்று அரற்றி கண்ணீர் பாய்ச்சி- தடுமாறி அலை து 

கட்டவிழ்க்து அம்ம என்று ஒலமிட்டுக் கண்ணீர் சொரிந்து) 

ஆர் உயிர்க்கு இரங்கும் அரும் தமிழ் மறவிர்- (உடலின்கண்ணே) நிறைந்துள்ள உயி 

ரானது நிலையற்று நீங்கிவிடுமோ என்றமுது வருந்துகின்ற அருமையான தமிழ்நாட்டுக்குரிய 

வீரர்களே; 

இவற்றால் அச்சமிகுதிகூறப்பட்ட து. 

அச்ச வவிஈய மாயுங் காலை-யொடுங்கிய வுடம்பு ஈடுங்கெய நிலையு-மலங்கிய கண்ணுங் கலங 

இய சண்ணுங்-கரர் அவர லுடைமையுங் கையெதிர் மறுத்தலும்-பரந்த நகோக்கமு மிசைபண் 

பினவே??, “அவலச் தவிரய டிறிவரக் இளப்பிற்-சவலையொடு புணர்க்க கண்ணீர் மாரியும்-வாடிய 

நீர்மையும் வருந்திய செலவும்-பீடழி யிடும்பையும் பிதற்றிய சொல்ல-நிறைகை யழிதலு நீர் 

மையில் இளவியும்-பொறையின் ரூகலும் புணர்த்தினர் புலவர்? என்பனகொண்டு அச்சங்கூர்க 

தார் அறிகுறி தெளியப்படும். | 

ஐம்பதி னிரட்டி யவனச் சேரியும்-எண்பதி னிரட்டி யெறிபடைப் பாடியும்-மன் பெருஞ் 

திறப்பி னாயிர மாசிய-தலைப்பெருஞ் சேனைத் தமிழச் சேனையும்? என்று முன்னர்க்காலத்திலே 

திறப்பிக்கப்பெற்ற ஈர்தமிழ்மறவர் இக்காலத்திலே இங்கன மாயினர் என்க, 

என் மகன் போர் இடை வெரிச் கொடுத்து வந்தனன் என்குதிர்-எனதுமகன் போருக் 

காந்றானாய் இடையிலே முதகுகாட்டி (புறங்கொடுத்தோடி) இங்குவக்தானோ என்று (என்னை 

சீவிர்) வினவுகின் நீர்; (என்று கூறி,) 

மருண்டு அழன்று ஏங்கி அவன் வரும் அசட்டை -மயங்கக் கோபித்து ஏக்கமுற்றவளாய் 

.. அம்மகன் இருந்துவந்தவயிற்றை) 

திறந்த மறவர்தம்மசபிற் பிறந்தமசன் இக்களம் போரிடை மு துகுகாட்டினன் என் 
சொல் செவிப்புகுர்த மாத்திரையினே அவளது மனசானது மருட்சியுற்றது. பொருதிறந்து 

புகழை நிறுத்தாமல் இங்கனம் மீண்டவனைக கண்டுகொண்டு பார்த்தலினும் உயிரை மாய்த்துக் 

கொள்வது ஈகலனென்றுகருதுவதான் அழற்சி மிக்கது என்௧, 

வேல் குத்தி அழிப்பல் என்று புகுந்சாளும் - வேல்சொண்டுகுத்தி அழிச்துவிடிவேன் 

என்று கூறி அ௮ங்கனம் செய்யமுயன் றவரூம்) 

வெற்றிதருதற்குரிய வேற்படையிருந்தும் பயன்படாது சென்றமையிற் பகைசூரைக் 

கோறத்குரிய அது என்னைச் திதைப்பதாக ஏன்று தன்னை மாய்த்துக்கொள்ளற் சசைகந்தாள் என்க, 

ஏனைய உறுப்புக்கள் ஒருவகைக் குற்றமுஞ் செய்தில; இப்புல்லியமகனை க் கருக்கொண்டு 

சுமந்துபெற்றஅ வயிறாதலின் அதனைக் குத்தியழித்தல்வேண்டும என்றுதுணிக்தாள் என்க. 

“ஏன்று புகுந்தாளும்”” என்னும் இலேசானே புகுர்சாளேயன் றிக் குதிதிக்கொண்டா 

ளில்லை என்பத பெறப்பட்டது. 
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பண்டைக் காலத்துத் தாய்மாரின் வீசம் இவ்வியல்பிற்றென்பது புறநர்னூறு மூதலிய 

சங்க நூல்களாற் புலனாகும். '*ஈரம்பெழுக் அலறிய நிரம்பா மென்றோண்-முளரி மருங்கின். 

மு.தியோள் சிறுவன்-படையழிர்து. மாறின னென்றுபலர் கூ.ற-மண்டமர்க் குடைந்தன னாயி 

னுண்டவென்_முலையறு ச திடுவென் யானெனச் னை இக--கொண்ட வாளொடு படுபிணம் பெய 

ராச்-செங்களர் துழவுவோள் சிதைந்துவே ரூகய-படுமகன் இடக்கை காணூஉ- வீன் ற ஞான்றி 
93 னும் பெரிதுவர் தனனே”? என்று காச்கைபாடினியார் ஈச்செள்ளையார் என்னும் ஈல்லிசைப்புலமை 

மெல்லியலார் கூறினர் (புறம்: 278.) “*வாதுவல் (அறுப்பேன்) வயிறே வாதுவல் வயிஜஹே... 

நொகேனத்தைநின்னீன் றரனனே-பொருக்தா மன்ன ரருஞ்சமர் முருக்சயச்சளத் தொழிதல் 

செல்லாய் மிச்க-புகர்முகக் குஞ்ச மெறிந்த வெஃ்க-மதன்முகச் தொழிய நீபோர் தனையே-அ௮த 

னால்- எம்மில் செய்யாப் பெரும்பழி செய்த-கல்லாக் காளையை மீன்ற வயிே??என்று கூறினாள் 

எந்தையும் என்னையும் போர் உற்று உயர்ஈ்சனர்- எனது தகப்பனும் என து கொழுகனும் 

மாற்றார்சம் போரிடைப்புக்கு வீரசுவர்க்கம் பெற்றனர், 

மேல் நாள் டந்த போரில் அவள் தகப்பனும், சமீபத்தில் நடநத போரில் அவள் கொழு 

ஈனும் மடிந்தனர் என்க. மடிந்தனர், இறந்தனர் என்று கூறாது *(உயர்ந்தனர்?? ஏன் ரர்; சுவர்க் 

கம் புகுந்தமையானும், புகழநிறுவி இம்மைக்கு உயர்ச்சிபெற்றமையானும் என்க. 

போரிடை மடிவோர் வீரசுவர்க்கம் புகுவர் என்பதை :(அறத்தின் மண்டிய மறப்போர் 

வேந்தர்-தாமாய்க தனே &&%%98%%% வாடாம் பூவி னிமையா நாட்டத்து-காற்ற வுண 

வினோரு மாற்ற-வரும்பெற லுலக நிறைய-விருக்துபெற் றனராற் பொலிகறும் புகழே?? என்ற 

கழாத்தலையார் பாட்டு முதலியவற்றானுணர்க. **உரிகளை யாவ மானத் கானே-யரிதுசெ லுலகிற் 

சென்றனன்?? என்றார் வடமோதங்கிழாரும். 

(போகெனப் பான்மண மின்னங் சமழு மிஎம்பூட் சேயை] பால் மணம் இன்னம் கமழும் 

இளம் பூண் சேயை- (அருந்திய தனப்) பால் வாசனை இப்போதும் பரிமளிக்கும் ௮ச்துணை 

இளமைவாய்ந்த ௮ஸணிகலன் பூண்ட சிறுவனை) 

பான்மணங்கமழும் என்றமையால் அச்சேயின் வய௪சின் இறுமையும், அவட்கு வேறு 

மூ.திர்ந்த ஆண்மகார் இன்மையும், அவளது தணிமையும் பருவவிளமையும் பிறவும் பெறக்கிெடக் 

இன்றன. இளமை, அருமை, பெருமை முதலியவற்றையும்; தத, கொழுஈன் என்னும் 

இவர்களும். இறந்தமையான் வேறு தஞ்சமற்றிருத்தலையும்; தனயனும் போரின் மாயக்கூடும் 

என்பதையும் ௮அன்னபிறவற்றையும் ஒருபொருளனவாக மதிக்காமல் காட்டு௩லன் ஒன் தனையே 

நனி விரும்பினள் என்க. ப | 

போரு என ௮ முனை விடுத்த அன்னம் - (வெற்றிபெற்று மீள்வான்.) செல்வாயாக 

என்று (தந்தையும், கொழுஈனும் இறந்த) அப்போர்க்களத்துக்கு அதுப்பிய அத்தகுதியுடைய 
வம்) 

(அம்முனை?? என்றார், ௮வளஅ அளஞ்சாநகெஞ்சச்தைப் புலப்படுத்தற்பொருட்டு, வீரச் 

சாய் ஒருத்தி தன் எக புத்திரனைப் போர்க்கு அறுப்புகின்ற மாட்சியை ஓக்கூர் மாசாத்தியார் 

என்னும் நல்லிசைப் புலமை மெல்லியலார் பின்வருமாறு வியந்து கூறு:இன்றார்:-**கெடுக சர்தை 

கடிதிவ டுணிவே-மூதுற் பெண்டி ராத றகுமே-மேனா ரஞூற்ற செருவிற்கிவ டன்னை-யானை 

யெறிந்து களச்தொழிச் தனனே-ெருக லுற்ற செருவிற்கிவள் கொழுகன்-பொருகசை விலஇ 

யாண்டுப் பட்டனனே-- இன்றும், செருப்பறை கேட்டலின் விருப்புற்று மயங்க வேல்சைக 

கொடுத்து வெளிதுவிரித் தடீஇ-பாறுமயிர்ச் குடுமி யெண்ணெய் ந வி-ஒருமக னல்லது இல 

லோள்-செருமுக கோகடிச் செல்கென விடுமே”? (புறம் 219); அன்றியும் வெண்பாழாலையில் 

எறங்தவ் வைக வல்... 

'வந்தபடை நோனாள் வாயின் முலைபறித்த-வெர்திற லெஃக மிறைக்கொளீ இ-முர்தை-முதல். - 

வர்கற் ருன்காட்டி மூதின் மடவாள்-புதல்வனைச் செல்கென்றாள் போர்க்கு?? என்றுவரு தல். : 

போன் றனவற்றையும் நோக்குக, 

பிறரும்- இவரல்லாத ஏனையவரும்; 
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கம் உறு மரபின் தாயர் என. கூஉய் - தங்கட்குப் பொருந்திய பரம்பனரயின் தாய்மார் 

. என்று கூவிக்கொண்டு) 

மார்பு இடை சட்டி - (வீரங்காட்டும் அறிகுறியாக) மார்பிலே தட்டிக்கொண்டு) 

நெடு மொழி வழங்கி வரு நேர்மை தமிழ் மக்காள் - (தம் மேம்பாடு சான்ற) வீர வார்ச்தை 

பேச௫வருகன் ற ஒழுங்கமைந்த தமிழ் மக்களே? 

இங்கன மெல்லாம் நெடுமொழி வழங்கிவருசலே இவா வழக்கமும் இவ்வழக்கமே இவர் 
| தமக்கு கேர்மையும் என்சு. இவ்வடிகள் முந்தையோர் சக்நிலேகளைச் காட்டிப் புகழ்வது போல 

.. விச்சாலத்தினரை இகழ்ந்து மனக்கிளர்ச்சி செய்தலை நோக்குக, “செடுமொழி மன்னர்? 

“நெடுமொழி மறக்ச சறுபே சாயம்”? என்ற பிற கூற்றுக்களையும் நோக்குச, 

. நிகழ்த்துவ கேண்மின் -யாம் சொல்வனவற்றைக் கேட்பீர்களாக) 

: நமக்கொன் நியம்புவல்?? என்றும் பாடமாம். 

கழுத்தை வருத்தி கருத்து பிறக்க உயர்ந்து ஓங்கு உச்சி உலவு இல் பல் வரையும் - 
(அண்ணாக்கு நோக்இியும் முடிவு கடை போகாமையால் கோக்குவார்தம்) கழுத்தை வருக்தமாறு 

செய்து அவரது எண்ணம் பின்னிட்டு ஒமொறு (அத்துணை மிக்கு) உயர்ந்தோங்கும் மூடியினை 

யுடைய கெடுதலில்லாத பலமலைசளும்) 

இசனாற் குறிஞ்சிநிலம் வருணிக்கப்பட்டது. பிறக்கு-பின்; * துறைபிறக் கொழியப் 

போகி??, *முஇர்காய் வள்ளியங் காடுபிறக்கொழிய?? என்பன பாட்டு; :*எண்பிறக் கொழிய 

விறந்தோய்??,* துறைபிறக் கொழிய”? என்பன மணிமேகலை. “எண்ணிய பிறக்சியட் செலான்?? 

என் றுழி யமைந்தபடி. அசைச்சொல்லாய் வருதலும் உண்டு, 

இ இருட்டு குடி இருக்கும் எழில் நிழல் படைத்து- (பகலில் இருப்பசற் இடம்பெருது 

,பகலவனுக்கு அளிப் பதுங்கி அகலும்) இருளானது இணிதமர்ந்திருக்கும்படி. அழகிய நிழலை 

- உண்டாக் இ) 

6 தூங்கிருள்வெய் யோற்கொதுங்கிப்-புக்கிருந்தா லன்ன பொழில்”? என்றார் புகழேக் 

தியாரும். 

| முல்லை உடு பூத்து- முல்லை மலராகிய ஈக்ஷத்திரங்களைப் பூத்து; 

பூத்து-பூக்குமாறுசெய்து. முல்லை மலரை நோக்குவார்க்கு ஈக்ஷத்திரங்களின் ஒற்றுமை 

தோன்றும். “'உயர்ந்ததன் மேற்றே யுள்ளுங் காலை”? எனருசேனும் *பபொருளே யுவமஞ் செய் 

தனர் மொழியினைமருளறு சிறப்பினஃ்துவம மாகும்?” என்றமை கருதி (முல்லையடுப்பூ த்.*?? 
என்றார். இனி முல்லை உடுவை எங்கனம் பூத்தென்று வியந்து கூறப்பட்டசெனினும் ஓக்கும். 

இதனைப் பிற்காலத்தார் விபரீத வுவமை என்பர். 

கொன்றை பொன் சொரிந்து கொன்றைமரங்கள் பொன் போன்ற பூச்சளைச் 

'சொரிக்து; 

“பொற்கொன்னற? என்றார் முடித்தாமக்கண்ணியார்; **மூறியிணர் கொன்றை நழ். 
- பொன்கால?? என்றா? நப்பூ தனார். 

பால் கடல் பரந்து - (நிரைக்கூட்ட மிகுதலிற்) பாலானது கடல்போலப் பரவி; 

திருமாலுக்கு இருப்பிடமாதலின் இங்கனம் வருணிச்சார் போலும். 

- வெண்ணெய் குன்று இருந்து நெய் ஆறு பாயும் - வெண்ணெய் ஆ௫ூய மலையிலிருக்_து 

கெய்யாகிய ஆது பாய்கின் ற) 

இவற்றால் முல்லைமாக்களின் வளமிகுதி கூறப்பட்டது. வெண்ணெய்-உருக்காகெய். 
வஸ் தலங்களில் ஒன்று வெண்ணெய் நல்லூர் எனறும், முருக்க கடவுளுக்கு மிகவும் விருப் 

புடைத்தாய்க் கொங்கு நாட்டிலுள்ள ஒரு ஸ்தலம் வெண்ணெய் மலை என்றும் பெயர் பெறும். 

் 
நீள் இடை காடும் -நீண்ட இடத்தையுடைய காடுகளும், 

பழுத்த கெல் பயிர்-- மு;திர்க்த நெற் பயிரான த) 



2706. .... உல$யல் விளக்கம். 

பல சோப்பு முத்தை-பலவாகக கோவை செய்யப்பட்ட முத்துக்களை) 

பல முத்துச் கோப்பை என மாற்றிக்கொள்க. மூச்சு ஆகுபெயராய் செல்லை உணராதது 

இற்று. நெல்லானது முத்தை நிசர்த்தத் தோற்றலின் நெற்கதிர் முச்துவடத்தை ஒத்த தென்க ் 

நெல்லிலிருந்து முத்துப் பிறத்தலும் உண்டென்ப. தந்தி வராக மருப்பிப்பி பூகக் துழைக தலி- . 

ந்து சலஞ்சல மீன் றலை கொக்கு நளின மின்னார்-கக்தரஞ் சாலி கழைசகன்ன லாவின்பல் கட். 

செவிகார்-இந்து வுடும்பு கதிர்முத்த மீனு மிருபதுமே”? என்பது கொண்டு முத்துப் பிறக்கும் 

இடங்களை அறிக. 7 

வழுத்தி வளர் உழவரை வாழ்த்தி வழங்கும்- தன்னைததுதித்து வளர்த்து வருகின் ற உழு 

தொழிலாளசை (ஈன்மை பொருந்துமாறு) வாழ்த்துக் கூறி அவர்க்குக் கைம்மாறு கொடுக்கும்; : 

உழுதொழிலின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது. 
் 

ஒன்றுக்குப் பல கொடுத்தலின் :வழங்கும்”? என்ளுர். உழவர் கழணியைப் போற்றி 

வருஞ் சிறப்புத்தோன்ற வழுத்தி வளர்?? என்றும், அச்சிறப்பாற் பல பயன் பெறுகின்றார். 

என்பது தோன்ற “வாழ்த்தி வழங்கும்” என்றுங் கூறினார். 

“சறமை செறுவினுமட் செக்கெல் வான்முளை-வீரொடு விளகெனத் தொழுது வித்து 

வார்? என்பது இந்தாமணி; “*கழனிவாழ்கென வான்முளை வித்துகா்?? என்பது நைடசம். 

கரும் சேறு வண்டல் கரிய சேற்றுடனே ஆறுவந்து பாய்தலாலுண்டாகும் வண்டலினை 

யும் உடைய) 

இதனால் விளை பயனுக்குக் காரணங் கூறப்பட்டது. சேறு வயலில் இயற்கையாக வுள் 

ளது; வண்டல் ஆற்றுவரத்தால் உண்டாவது, **தண்டலைப் பரப்புஞ் சாலி வேலியும் தழீஇய 

வைப்பும்-வண்டலிட் டோடும்?? என்ளூர் கம்பநாடரும். 

க தவி மனம் சுவரும் காமர் வளம் வயலும் நோக்குவார் மனத்தைப் பற்றி வலிக்திழுச்து 

வ2கரிக்சன்ற அழகிய வளப்பம் பொருக்திய வயல்களும்) 

இவற்றால் மருதத்தின் சிறப்புக் கடம்பப்டட் 

வான், £ழ் வீழ்ந்த சாட்சியின் - ஆகாயமானது ழேவிழுகந்திருந்த காட்சியைப் போல; ... 

இடை இடை. கயல் முதல மிளிர்க் த இடையிடையேகயன் மீன் மூதலாகியன (குதி 3 

பாய்க்.து செல்வதால்) ஒளிவிட்டு) 

சுபன் மின் முதலியன மிளிர்தல் விண்ணிடை மீன்மினிர்தலை ஒக்குமெனக் குறிப்பித்தா | 

ராயிற்று. 
. 

நீலம் ௧இர் விரிக்கும் கோலம் கடல் மாட்டு-ரீலமாயெ ஒளிஎயப் பரப்புகின்ற அழ 

கமைந்த கடலுக்குப் பக்கத்திலே) 

அலைவீசு தலைக் கதிர் விரித்தற்கு ஒப்புக் கூறினார். | 

வான் வளைம்அ உடுவும் மழையும் பூத்தது என இந்தவானம் வளை தலைப் பொருந்தி ஈக்ச் 

இரங்களையும் மேகங்களையும் பொலிவுற விளக்கினாற் போல; . | 

இலை இடை பூவும் இணைர்து - இலைகளின் இடையிடையிலே மலர்களும் பொருந்தி) : 

விண்ணிலே மேகங்களுக்கு இடையிடையில் உடுச்கள் தோற்றம் பெறுதல் போன்று 

புன்னை இலைகஸின் இடையிடையில் பூக்கள் தோற்றம் பெறுகின் றன எண்க. 

குடை கவித்த புன்னையும் - குடை கவித்தா லொப்பக சவிக்இிருக்கும் புன்னைமாமும்; 

வீழ் உடை பொலன் சேர் தாழையும் - விழுதுடைய பொன்மயப் பூக்கள் பொருக்திய ். 

தாழையும்) 
வீழில்லாத்தாழை சென்னையாதலின் அதனை நீக்குதற்பொருட்டு இங்கனம் அடை... 

கொடுக்கப்பட்டது. :*வீழிறாழைக் குழவித் தீரீ£?? என்றார் உருச்திரங்கண்ணஞனார். ுஜிழ் ச் 

தாட் டாழை??, “வீழ்தாழ் தாழை பூழுறு கொழுமுகை??, :*தாழைவீழ்ச் கயிற் நூசல்?? என்பன 
1 ம. 7 தீ 

அதட்ட ப அத்து 

வற்றையும் நோக்குக. பொலம்- ஆகுபெயர், 
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இன்ன பல செறிந்து நன்னர் தரு நெய்தலும்- இவை போன்ற பலவளங்கள் நெருங்க 

நிறையப்பெற்து நன்மையைத் தருகின்ற கெய்தல் நிலமும்) 

ஏனைக் கடல்வளங்களையும் ஈண்டே கூறிச்கொள்க, 

படைத்த நல் நாடு- ஆகிய இவற்றை யெல்லாங் கொண்டிருக்கும் ஈலல நாமெ$ 

பட்டினம் - கடற்கரைப் பேரூரும்) 

பாச்கம்--கடற்கரைச் இற்நூரும்) 

அடுச்ச பெருஈகர்- (எல்லாச் செல்வங்களும்) அடுத்திருக்கின் ஐ பெரிய ஈகரங்களும்) 

௮ன்ன பல உடையிர்-- அவற்றை ஓத்த பலவற்றையும் உடைமையாக்கீ கொண்டிருக் 

கின் நீர்; 

நெறி முறை நிகழ்த்தும் நீதிக் இரமத்தைச் செய்தற்குரிய வினைபூண்ட) 

நிகர் இல் பல் சுவை குறைவு ௮ற கொடுக்கும் -ஒப்பில்லாகத பல சுவைகளையும் குறைவற 

(கிறைவுறச்) கொடுக்கின் ற; 

இருமை நிலை கொளுத்தி நிறைவு செய்- இம்மை மறுமை என்னும் இரண்டிரழ்கும் 

வேண்டிய மிலைமைகளைப் பொருத்திப் பூர்த்தி செய்விக்கின் ற; 

எழுத்தறியத் தீரு மிழிதகைமை தீர்ந்சான்-மொழித்திறத்தின் முட்டறுத்தா னாகும்- 

மொழித், றத்தின்-முட்டறு த்த கல்லோன் முதனூற் பொருஞணர்ச்து-கட்டறுதீது வீடுபெறுங் 

காண்??, (அறம்பொரு ளின்பம்லீ டடைதகனூற் பயனே? என்பன ஈண்டு கோக்கற்பாலன. 

தமிழ் மொழி நிலவுதல் உடைமையின் - தமிழப்பாஷையானஅு (உங்களிடச்தே பற்று 

பாஷையாக) விளங்குதல் உடைய காரணத்தால்) 

அன்பு அருள் படைத்த அன்பினையும் அருளினையுங் கொண்டு) 

அன்புபெற்றோரே அருளும் படைப்பராதலின் “*அன்பருள்?? என்றும், இருமைக்கும் 

் - இவவிரண்டினும் மேம்பட்ட செல்வங்கள் பிற இல்லையென்பது தோன்றப் “படைத்து?” என் 

றும் கூறினார். ““அன்பென்ப தொன்றின் நன்மை யமாரு மறிக்த தன்றால்?” என்றும், 

_ ““மூன்பு பின்பின்றி மூவுல சத்தினு-மன்பி னல்லதோ சாக்கமுண் டாகுமோ?? என்றும் இராமா 

வதாரங் கூறும், 

ஈண்டு ஆற்றல் சான்று - இவ்வுலகத்திலே வல்லமை நிறையப்பெதறு; 

அன்பருள் படைத்தவரே எல்லாம் பெறுதற் குரியாரென்று கூறுப, உலகச் செயல்க 

ளெல்லாம் இவற்றின் காரணச்சால் ஆட௫ின்றன என்க. படைவகை முதலியவும், அன்னபிற 

வும் அவற்றிற்கு ஆதாரங்கள் ஆகுமென்று உண்மை அ.றிவுச்சுடர் வாய்க்கப்பெறாச் சிலர் கூறுவர். 

அவரை நாத்இகரினுங் கொடியோர் என்&. 

உலகு எல்லாம் இன்பு உற ஆரம் இயல்பு ஈணி உடையிர்-- உலகங்கள் எல்லாவற்றையும் 

இன்பத்திற் பொருக்துமாறு ஆட்சிசெய்யும் இலக்கணம் மிகுதியும் பெற்றவரே; 

் இவ்வுலகத்தில் யாண்டும் பகைமையில்லாமல் அவவுலகாட்சியும் கைகூடும் என்பது 

போதா உலகெலாம்?” என்றும்; கொடிய விலங்கு முதலியவைகளும் தங்கள் குழவிகளையும், 

பிறவற்றையும் கே௫ித்துவருதல் அன்புகாரணத்தாலே ஆதலின், அன்பினால் இன்பம் எய்தும் 
என்பது போதர இன்புற வாளும்?” என்றும் கூறினார். 

எனினும் - (மேற்கூறிய செல்வங்களையும் குணங்களையும் பெற்தீர்) என்றாலும்) 

கால் வேண்டினும் - (மூச்சுவிடுதற்குக்) காற்றை விரும்பின சாயினும்) 

மக்கள் வாழ்க்கைக்கு இன் றியமையா தாதலின் கால் முற்கூறப்பட்டத; அளபெடையும் 

- இதுகருதிப்போலும். இக்காலத்தார் மின்சாரத்தால் இயக்கம்பெறும் விசிறி முதலியவற்றைக் 

கசையாடிவருதல் நோக்கி இனிவருகாளிற் காற்றிந்கும் பிறரையே எதிர்பார்ப்பர்கொல்லோ என்று 

அவசை அச்சுறுத்தும் மூகத்சானே சுதந்திர முயற்ிச் கேவுசன்ரார். 

ட 

௫ 
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இறைவன ௪ இருட்டி முறையின் மாட்டியை இவ்வாடரியர் மற்றொரு தனிப்பாசுரத்தில்.. ப 

விளக்கியது வருமாறு?--**அருயிர் வாழ்க்கைக் கனை தீப் பொழுதினுஞ்-சோர்வின் றி வேண்டு. 

துணைமைசால் காற்றை-யாண்டுக் தநத்தோன் வேண்டுழி வேட்கை-தணித்தற் குரிய தண்ணீர். 

த௫ுஞ்சில-விடத்திற் றந்தோ னுணாவெளிச் சக்கு-வேண்டுத லவற்றினுஞ் சிலவே யாதலி-னத்.. 

சகு மரபி னவ்வவை யளித்தோ-னின்னண மாக வியன்றன வெல்லா. நுண்ணுணர்வு பெறீஇ. 

கோக்குபவர்க் கன்றிப்-பிறர்தமக் கறிசல் சாலா சாசலி-னவ்வெலா மளித்த செவ்வி யோனைப்- 

பொருடரு கில்லான் போற்ற இல்லா-னருட்டுறை யில்லா னாவன செய்யா-னெனப்பழி சுமத்தி 

யின்னல்பெரி அறுகுஈ-௫டல வளர்ச்டிச் கொள்ளுயிர் வளர்ச்சிச-கேற்றவை யல்லா வெவற்றை : 

யம் பேணி-மாற்றருந் துயர்க்கடன் மாழ்கிப்-போற்றலறி கிலராய்ப் பொங்கியழி குஈரே??. 

கரும்பு சுவை தரும் நீர் வேண்டினும் -கரும்பொத்ச இனிய சுவையை (அருரதுவார்க 

கு.க) கொடுக்கன் ற கல்ல நீரை விரும்பினாலும்; அதி 

தண்ணீர்க் குழாய்களை நம்பி ஈன்னீர்க் இணறு, குளம் முதலியவற்றைக் தூர்தீதனோக்கி 

இங்கனம் கூறினார். குழாய்வழி வருநீரும் தய்யதன்மை யாகாவாறு வெளிப்படை. 

நெல் வேண்டினும் - (உணவிற் இன் றியமையாத) நெல்லைப் பெறவேண்டுமானாலும்; 

அகவலோசை நிரப்புவான் :*நெல்?? என்ந மொழியின் இறுதி ஒற்று அளபெடுத்த த. 

செல்லென ஒன்றே கூறினாரேனும் எனைச் தாணியவர்க்கங்களையும் தழீஇக்கொள்க. இவற்றைப் 

பயிரிடவும் விடவும் உங்களுக்கு அஇகாரமில்லை என்பது குறிப்பு, நக்காட் டுணவுகளைப் பிற 

நாட்டாருக் கொப்படைத்துவிட்டு அப்பிறர் பண்ணமைக்துத் தரும் உணவுகளை எதிர்பார்க்கின் 

நீர் என்றலும் சாலும். ஏனைய வகைகளை ச் சமுவிக்கோடற்கும், சிறப்புடைமைக்கும், இருப் 

பனவற்றைப் பிறர்க்களிச்அவிட்டு அப்பிறர்முககோக்கியிருக்கும் எளிமைக்கும், அன்ன பிறவற் 

றிற்கும் நீவிர் ஆ அளாகு௫ன் நீர் என்றலைப் புலப்படுத்துவான் வேண்டி *கெல்? என்பது அளபெடுக் 

தது என்றும் கூறுப, ஏனையவிடங்களுக்கும் ஏற்றவாறு இங்கனமே கூ.றிக்கொள்க. 

அறுவை வேண்டினும் - ஆடைகளை விரும்பினாலும்; 

அறுக்கப்படுதலின் அறுவையாயிற்று. 

பல்பசகல் .வருக்இப் பாடு பட்டுப்-பருத்தி விச்திப் பயன்பிறர்ச் களித் தச்-சிறுபொரு 

ளேற்ற னந்தலை விதியே-அசனால், நூஉ னூற்று நுண்ணுடை புனை இட்- அப்ல டவல றன் பெறு 

தல் பிறர்க்கமை வாய்ப்பே?? என்று இந்நூலாசிரியர் கூறிய மற்றுறாரு பாப்பகு தஇஅயும் பஸ 

பாலது 

அர் ஒளி வேண்டினும் - (இருளைப் போக்குச் தன்மை) நிறைச்ச விளக்கு வேண்டுமென் 

ராலும்; | 
அசொளி?? என் றமையான் மின்சார விளக்கு என்பது வெளிப்படை. ஒளியென்றமை 

யால் நெருப்புக்கும் ௮ப்பிறரையே எதிர்பார்க்தன்றீர் என்பது. பெற்றாம். விளக்கினை ஒளி 

முகத்தான் விளக்கிப் போரந்சமையான் அவவிளக்கு மூ. தலாயவற்றிற்கும், நெய்க்கும் அப்பிற: 3 

ரையே எதிர்பார்க்கின் நீர் என்பதும் பெறப்பட்டது. அம்மின்சாரவிளக்கு ஒஸியால் நிறைவு 3 

பெற்றதேயன் றிக் சண்ணுக்கு கலன் றருவ தொன்றன்று என்பது குறிப்பு. விளக்கு வைத்துக் 

கொள்ளவும் அறிகிலீர் என்று கூறினாராயிற்று. | 

கல்வி வேண்டினும் - கல்வியை விரும்பினாலும்) 

நாட்டுமொழியை வளர்ச்கப் பிறர் உதவுகின் ருரில்லை என்று பலர் சொல்வதை கநோகஇ 

இங்கனம் கூறினார். ஈமது கல்வியை வளர்க்கப் பிநருதவி யாதுகாரணம்பழ்றியென்க. இக் 

கருத்தைத் தழுவி யின் னூலாசிரியர் கூறிய தனிப்பா வருமாறு: *பலரரு முயற்சிப் பயன்பாழ் 

சம் சென்ற, படுத்தி ஈலம்பெரு தழீஇ-யுதையடி பக்துமுத லொன்றிய வாட்டுப்-பலப்பல ர 

வாடிப் ப௫ித்துகர் சாட்டின்-கூல முண்டு குலமூறை இண்டிப்-புறமொழி பயின்று பொருந்திறை. ம். 

யகவியைக்-குறியெதிர் கோச்சி வறுமை கொளீ இத தாய்மொழி யழித்த.த் தகவிலி சாயிணிர- 

நீவிர், காடு கொன்று கதவுபுல னாக்இ-நாடுசிற் ட கனு நயந்து. கலை.. ண் ம். 
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 தொழின் முறை கூடிஸி ராகி4-காலையொடு மாலை கற்பமை சிராரு- நூலகுள் வோரு: நோன் 

ழி புலத் துழவுர்-தவழ்பிற தொழிலும் சக்காங் கயற்றி-யாறுத லடைஇ யருந்த.மி ழாய்க் அவசிற்- 

பேறுபெறு பெற்றோ ரர் பேணுறு பொருளையும்-வீறுபெறு வேர்தர் விழைதரு பொருளைய்- 

நோக்கல் வேண்டா நும்முறு மொழிக்கழி-வாக்கல் வேண்டா வச்தொழி ஸனுணுக்சம்- வாக்கு 

சேன் புலச் அவி மருவா தவமே-போக்சல் வேண்டா பொய்யுரை யன்ே-மிக்காயர்த் திறை 

யின் மேன்மைசா னகமைய- முடன் பெநீஇ கன்றே யுய்ம்மின்-மடன்பெரு வாழ்க்கை மற்றிது 

வாமே”. 

கவின் உரை வேண்டினும் - இலக்கணம் அமைந்த உரைகளை உசைக்க விரும்பிளுலும்? 

எங்கள் மக்களுக்கு நாட்டுமொழிக்கல்வி பயிற்றல் வேண்டும், நாட்டுமோழிச் சொற் 

களிலே ஈல்லுணர்ச்சி பெறுதற்குப் பேரிலக்கணலக்கிய அறிவைக் கொடுத்தல் வேண்டுமென்று 
இக்காலச்சார் பிறர்முக த்தை நோக்கி எதிர்பார்த்இிருத்தலை இங்கெடுத்துக் கூறினார் இர்தூலா 

கிரியா என்க. 

பிறர் கல்வி, பிறர்.உசை என்னுமிவற்றைப் பெறுதற்கு விரும்பு நீர் ஆதலிற் பிதர் 

மூகம் நோக்குஇன் தீர் எனப் பொருள்கூறுவாருரூளர். 

பஞ்சினைப் பிதர்க்குவிற்று நால், உடை என்னும் இவற்றிற்குப் பிறர்சங்களை எதிர் 

| நோக்கி வருதல்ே பாலக் கல்வி உரை முதலியவர் றையும் பிதர்க்கு ஒப்புவிததுவிட்டு அவற்றைப் 

| பெறு தற்கு அவாவிப் பிறர்முகம் எதிர்பார்க்கின் நீர் என்பது நேர், 

அணிகலன் வேண்டினும் -புனைகின்ற ஆபரணங்களை விரும்பினாலும்) 

| ஈம்முடையவற்றை அராகரீகம் பெற்றனவென்று தள்ளிவிட்டுப் பிறர்க்குரியவற்றைப் 

பெற இன் நீர் ஆதலின் அவற்றைப் பெறுதற்கும் அவர்முகம் கோக்குகின்றீர் என்க. . உடை 

முதலிய ஏனையவற்றிற்கும் இங்ஙனமே கூறிக்கொள்க. 

பிணி தவிர் மருக்தேதே--கோயை நீக்குகின்ற மருந்தும்; 

ர தாட்டுமருக் துகளைப் புறச்கணிச் தொறுச்இிவிட்டுப் பிறர்காட்டு மருந்துகளையே பேணி 

ச் க வருஇன் தீர் ஆதலின் அவற்றிற்கும் அவர்முகம் கோக்குகின் நீர் என்௧. 

ந ' பொருச்தும் அடிபுசை சாப்பே-பொருந்துகன்ற பாதத்தை மறைத்துக் காவல் செய் 

இ ன்த பாதரகைகஷயும்) 

ட். நந்காட்டுச் செருப்பு முசலியவற்றையும் புறக்கணித்து விடுகின்றனர் என்க, பாதத்தின் 

ட் அள வுக்கும் தக்காங்கு பொருந்துகின் ற எனப் பெய்துசைத்துக் கொள்க. 

ர் | குடையே- குடையும்) 

படையே --படைக்கருவிகளும் 

ஜி நடையே - நடக்கு மொழுக்கமும்$ 

ஈமர் அமைத்த ஒழுக்கங்கள் பிழையுடையன என்றகற்றிப் பிறருடையவற்றை கம்மவர் 

ன ரபார்ச்து வருஇன் றனர் என்க. 

இ பகரும் இன்னன - சொல்லுகின் ற இவையபோன். றனவாகிய) 

எவற்றை வேண்டினும் - எப்பொருள்களைப் பெறுதற்கு விரும்பினாலும்) 

பிறர் மூசம் கோக்குஇிர்- பிறருடைய முகத்தையே பார்த்துவருகின் தீர்; 

[: எத்துணை நாட்கள் இவை. பெறற்கு இயலும் - - எவ்வளவு காலம் வரையிலும் இவற்றை 

ன பல்லாம் (அப்பிறர் முசங்கோணாது தரவும் நீவிர் எளிதிற்) பெறவுங் கூடியதாயிருக்கும்) 

..... மிறர் மனம் கோணா பெழ்றித௫ு ஈட்பை- அப்பிறருடைய மனமானது (அவற்றை யெல் 

லாங் கொடுத்தலின்) மாறுபடாத தன்மையைத் தருகின் ஐ சினேகத்தை) 

பொறை கொடு விடாது போற்றுவிர் கொல் - (எவை கநிகழினும் பொறுக்கன் த) 

. மெபொறுமையைக் கொண்டு (௮அக்கொண்ட தினாலே ௮ர்நட்பை நழுவ) விடாமற் காப்பாற்றி வரு 

. வீர்கொல்லோ;. 
ந்து 

ர இ 
த் 
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வருதல் சாலா ம ந்ட்டப் 

இடை அறவு படின் என் ஆகுவிர்- ஈட்பு ண்ஸ்ன்டு அப்பொருள்கள் அமக்குவந்அசேரு ் 

சல் இயலாமல்) இடையிலே அத்றுப்போனால் நீவிர் யாதுதாம் ஆவர்; 

உயிர்க்காதும், அருந்தாதும், உண்ணாதும், உடுக்காதும், ஒளிசெய் ௫கொள்ளாதும், கறி. 

காதும், உசையாதும், இன்னபிறவெல்லாம் செய்யாதும் இருப்பீரோ; இருப்பின், எந்நிலை 

மைக்கு நீவிர் வர் துவிடுவீர் என் றபடி. 

நஞ்சு எயிறு அரவு- ஈஞ்சுபொருந்திய பல்லையுடைய பாம்பு) 

ஈலிவு கொடுக்கு அமை தேள் - துன்பறுத் அன் ற விஷக்கொடுச்கைப் பொருந்திய 

கேள்? 
நலிவ-அகுபெயர். 

அச்சுறுத்தி அழிக்கும் ஆற்றல் சால் வரிப்புலி - நினைப்பினும் அச்சச்சைக் கொடுத்து 

அழிவுசெய்யும் வல்லமை நிறைந்த இசேசைகளையுடைய புலி) ் 

புலியைச்சண்டாலும் அக்கண்ட நினைவாற் பீ திமேலிட்டு கோய்வாய்ப்பட்டு மடிவர் என் 

பது கருச்தெனக்கொண்டு அங்ஙனம் அடைபுணர்ச்சப்பட்டது. 

தைச்சு அடிக்கு அஞர் செய் சகை மரன் - தைச்தசலினாலே பாதத் இற்குச். துன்பத்தைச் 

செய்யும் தகுஇிவாய்ந்த முட்களையுடைய மரம்; 

தசை-அருபெயர், 

இவற்றை-என்சின் ஐ இவைதங்களை எல்லாம்) 

எச்சம் ௮ற கொன்றும் இன்றும் நின்று இலகுஈ- அவற்றின் பாரம்பரியமும் அற்றொழு 

யம்படி அழித் தவர்தும் அவைகள் இன்றைக்கும் நிலைபெற்று விளங்கிவருகின் றன; ப 

ஒருவர் நினை த்தாங்கு ஒன் றனை அழித்கல் இயலாசென்ப,து குறிப்பு... எச்ரமறக் கொண். 

விட்டால் பின்னர் எஞ்டு நிற்பது எங்ஙனமெனில், அறவே கொல்லப்படவில்லை அற்றுவிட 

வேண்டிச் கொன்றுவந்தனர் என்க. 

கொடியில் படியை நுங்கு பிணி பல பல- ஒரு நகொடிப்பொழுதுக்குள்ளே இவவுலகத் துச் 

2வரா௫களையெல்லாம் விழுங்கிவிடச்கூடிய அத்துணைக் கொடுமையுள்ள கோய்கள் பலப்பல) 

மிடியில் கடுத்து வீட்டியும்- வறுமையைப்போலக் கடிந்து நாசஞ் செய்யினும் 

'வறமை செய் கடுப்பு தாங்குதந்கு அரியகாதலின் கொள்ளை , நோயின் கொடுமையை 

அதற்கு ௦ ஃப்பிட்டார். வறுமையை விவரிக்குமிடக் அக குசேலோபாக்கியானம் பாருவாவெங் 

ஈடுங்கூற்றாய்க் கொடுவிடமாய் வடவையாய்ப் புகு்அ வாட்டித்-இிருவா£ன் நிடுமிடி?? என்றம், 

தரித்திர மவமா னம்பொய்பே ராசை தர் கொடியதொன் நிலையே”? என்றும், .**தரித். 

மரங் கொடிய வெவற்றினுங் கொடி தூ? என்றும் பலவாறு கூ நிற்கும். 

உயிர்கள் குறைகல- €வரா௫ிகள் தந்தோற்றத்திலே குறைவுபடவில்லை) 

ஆதலின் - அதுகாரணச்தானே) 

ஈமரையும் கோறல் செய் முறை ஒன்று உண்டு என மூன்னுசல் தவறு ஆம் - ஈம்மவரை 

யும் பிறர் கொலை புரிதற்கு வழி ஓன்றுளஅு என்று நாம் நினைத்தல் தவறுடைத்தாகும்) 

ஆக்கலும் அழித்தலும் இலை றைவனேயன் றிப் பிறரால் ஈமக்கொன்றும் நேர்வதில்லை என்ற . 

படி. அங்கனமாயின், அரசிழச் தடிமை புக்குப் பிறர்முக சோக்க நேரிடுதலும் இறையவன் விதி 

யென்ற வாளாவிருத்தல் முூறையாகாதகோ வெனின, ட தந்நிலை தளருங்காவெல்லாம் 

முயற்சி செய்யவேண்டியது ஒருவன கடமையாகும். ்ளட்டி உறக்குவிக்கும் இறை௨னே ் 

எதிர்வந்து பாலன்னங் கலச்திற் பெய் தரினும் கைவாய் படபட - மூயற்கித்தன்ரோ. உட் ் 

கொள்ளல்வேண்டும், “ஊழிற் பெருவலி யாவுள .மத்னொன்று-.சூழினுக் தான்முந் துறும்?” 

என் த பெருகாவலர் (*ஊழையு முப்பக்கங் காண்ப பினாமி 2 கம துஞற்று பவர்? என் ௮ம்; 
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.. “செய்வச்சானாகா தெனினு முயற்சிதன்-மெய்வருந்தச் கூலி சரும்?? என்றுவ் கூறிப் போந்த 
இன் கருத்து ஏன்னையென்று நுணுகி ஆராய்ந்தறிஈ்து தெளிக, 

- இசை பட வாழா எளிமை கொள் வாழ்ச்கை கொடு-புகழுண்டாக .வாழாச எளிமைதி 

தன்மையைக் கொண்ட வாழ்வினைக் கைக்கொண்டு) 

"இசை-புகழ். புகமாவத இல்லறத்தின் வழுவாசார்க்கு இம்மைப் பயனாகி இவ்வுலின் 

கண்ணிகழ்ர்து இறவாது நிற்குங் தர்த்தி, 

நசைந்த பெறுகில்லீர்- விரும்பியவற்றைப் பெறமாட்டீர்) 

தமக்கு நுகர்சிசியில்லயென்ப.த கூறப்பட்டு. 

நாடு மொழி ஆற்றல் வசை ஒழி வண்மை .அறிவு ஒழுகச்சம் மாட்சி இசைவிலிர்- (5ம.தூ 

மனசை இடமாகக் கோடற்கு) நாடுகின்ற (தாய்ப்) பாஷை, (ஆவன ஆக்கவும் போவன போக்க 

வும் ஏற்ற) வல்லமை, குற்றமற்ற கொடை, (அறியவேண்டியவற்றை அறிதந்குரிய) அறிவு, 

(இருமைக்குங் காரணமாக ஒழுகும்) ஒழுக்கம், சிறக்ச மேன்மை என்னும் இவற்றையெல்லாம் 

பெறமாட்டீர்) ் 

அன்பு எ(ல்)லாம் ஏற்று விரைந்து அழிகுவிர்- (தீயனவும் இயற்கைக்கு மாறுபட்டன 

வும் ஆசய குணஞ்செய்கைசளை உடையீசாதலின் அவற்றால் நிகழப்பெறும்) ;துனபங்கள் எல் 

லாவற்றையும் சுமந்து மிகவிசைவிலே காசமாகுவிர்) 

மானம் பிழைத்து உயிர் வாழ்தலில்- பெருமை கெட்டு உயிர்வாழ்ந்து வருதலினும்; 

மானமென்பது குடிப்பிறந்தார்ச்கமைந்ததொரு விழுமிய குணம்); தர் நிலையிற் ரூழாமை 

யும், தெய்வத்தாற் ரூழ்வு வர் சுழி உயிர் வாழாமையும் மானமுடையார் காதலராக ம் கற் 

தூண்-பிளந்திறுவ தல்லாற் பெரும்பாசசர் தாங்கிந்-றளர்க்து வளையுமோ தான்?” என்பது நோக் 

கற்பாலஅ., இன்றியமையாச் சிறப்பினவாயினும் குன்ற வருபவ விடல். குன்றிவருபவற்றை 

யும் தமதுநிலையின் இழிச்சவற்ழையம் செய்பவர் தலையினிழிந்த மயிரனையா என்க, இவர்க்கு 

இருமையினும் ஈலனில்லை. மானங் கெடவரின் உயிர் நீத்தலே மாண்பு என்க. 

[செருவிற் ரானமுயிர் தந் து தழைப்பின்] செருவில் உயிர் தானம் தத ,சழைப்பின் - 

(ஈமக்கு ஆவனவற்றை ஆக்கியும் போவனவற்றைப் போகீகியும் கோடற் குரிமையாகிய) பேர 

ரிடைச் சென்று உயித் இயாகஞ் செய்து தழைத்தால்) 

இம்மையிற் புகழும் மறுமையிற் சுவர்க்கமும் பெறுதலிற் றழைப்புறுவர் என்க, 

ஆன எவற்றையும் அடைந்து உய்குவிர்- (உங்கள் உரிமை) ஆன எல்லாப் பொருள்களை 

_யும் அடைந்து உச்€வித்து வருவீர்கள்; 

உங்கள் .பசம்பரையும் நலன்பெறும் நீவிரும் புகழுடம்புபெற்றுப் பொலிந்து கதி 

என்றபடி. 

(60) உழுதொழில் புரிவோர் விழுமிய ரென்றல். 

2 முதொழில் பெரிதே யுழுதொழில் பெரிதே 

- கமனிப் புழுதியைக் கதருண வுணக்கு 

யெருப்பெய் த வித்து யின்னீர் பாய்ச்சி 

நாறுபத னறிந்து வீறுபெற கட்டுக் 

த. க௲ாயறக் கட்டுப் பயிர்வளர்த் திட்டுக் 

கஇர்ஈலன் கண்டு கு.இரிடைக் கொண்டிவ் 

வாழித்துதி லு௨&இய வணிமண் ஸணிலக்கெலா 



26௮ 

10 

16 

20 

ல ளு 

லய 

40) 

உலஇூயல் விளக்கம், 

நாழித் துணை யளந்து 'ஈன்றுபுமிந் தரரா. 

மேழிச் செல்வத் துழுதொழில் பெரிசே 

சவன்மிசை யமைந்கத பசனிறை ப.ரீஇக் 

கள்ளியெருக் இக்கிரி காசை முட்சொரி 

மேவேலை கெருஞ்சில் வெங்காற் றில்லை 

விஸிவுசெய் வரிப்புலி விளங்குமயி ரூளிய 

மளியில் பார்த ளவைசெறி நிலத்தை 

நலந்தரு விளைபுல ஸனாக்கிய நல்லோர் 

மாரி யென்றா மறுகித் கெறுகனல் 

வாரி யென்ரா மாழ்கிலர் முயன்றுகஞ் 

சோரி பொழிந்து தொன்றுரமுக னன்றுபுரி 

கொடையின ரகிவா ணாஞ்சில்கொட் டென்னும் 

படையினா துஞ்சுனும் பன்னுவய லமையு 

நடையினர் மழைநீர். நவைபெரு இயாறு 

குளனேரி கோட்டகங் குண்டகல் குட்ட 

மின்னநிலை யீர்த வின்னுயிர் மருந் இனர் 

நிலமக எளகட்டு ணிலைஇய வைப்புப் 

பலவெடுத் களிக்கும் பான்மையர் மேன்மைசஈ 

லிகையொன் றநறிவோ ரிரப்பறி இல்லார் 

மகிழ்ந்திவர் வழங்கும் மாண்டசெல் வத்சைப் 

புகம்ந்துபாக் துண்ணல் புரிவார். தம்௫ுட் 

இலே, | 

மூச்சுச்கடைப் படுக்தி முன்னு௩ சொன்றை 

சிலே, 

மெய்யுணர் வளிக்து மேம்பட வுயர்த்தல் 

செய்யற னெல்லார் இறம்படச் செய்குகர் 

சிலரே, . 

நிலனெலாக் தம்மடி நிழலுற வாண்டு 

பலபுகழ் பெதிஇப் 'பச்சென் றமைகுகர் 

இலரே, 

கொற்றங் காட்டிக் கொடும்போர் செய்குகர் 

சிலே கொடைத்தொழில் செய்குகச் சில 

யேவல் செய்குந ரின்ன வெவரூ 

மின்னண மாற்றி யியல்குக ரகனா 

னுமுதொழி லவ யுயர்ர்தோர் 

பழுதுண்டு மற்றைய பணியுடை, யவர்கமக, 
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(௫-.ள்.) உழுதொழில் பெரிதே உழுதொழில் பெரிேேத- (சூ.த்திரர்க்கும் வை௫யர்க்கும் 

உரிய அறுவகைச் தொழில்களில் ஒன்றாகிய நிலத்தைக் களை த்.துப் பயிர்செய் துண்டு வாழும், 

உழுதொழில் (ஏனைய தொழில்கள் யாவற்றினுர் தலைசிறக்ச௪) விழுமிய தொன்றேயாம்) 

உழுதொழிற் பயனைப் பகுத்துண்டு வாழ்ந்து வருசற்பொருட்டே ஏனைய தொழில்க 

ளெல்லாம் உண்மையின் இங்கனம் கூறினார். “சுழன்று மேர்ப்பின்ன துலக மதனா-லுழக்து 

முழவே தலை? என்றார் குறளினும். **வெளிற்றுப் பனந்துணியின் வீற்றுவீற்றுக் இடப்பக- 

களிற்றுக் கணம் பொருத கண்ணகன் பறக்தலை-வருபடை தாங்கிப் பெயர்புறத் தார்த்துப்- 

பொருபடை தரு௨ங் கொற்றமு முழுபடை-மூன்றுசான் மருங்கி ன்ன்றசன் பயனே?? என்னா 

வெள்ளைக்குடி. நாகனாரும். இவற்றை ஈண்டு ஏற்குமாறு விரித்தரைத்அக்கொள்க, உழுதொழி 

லின் பெருமையைக் காட்டுதற் பொருட்டு அடுக்கிக் கூறினர். 

கொற்றத்தையும் கருவையும் சுற்றத்தையும் கொதற்றத்தினும் அழலினும் உழவினும் 

விளை ச்கும் பெருமைவாய்ந்த மண்மகட் புதல்வசாகிய உழுஈராம் வேளாளரின் இறப்பியல் “வரு 

விரும் தோம்பலாணை வழிஙிற்ற லொழுக்கமூக்கங்-கரிலகச் தின்மை யென்றுங் கைக்கட னாற்ற 

லன்றே-உரியதா மிறையி நுத்த லொற்துமை கோடல் போற்றல்--விரவுமாள் வினை தொ டங்கல் 

வேளாளர் செய்கை பத்தே?? என்றபடி பத்துவகைத்தாரும். 

கழனி புழுதியை ௧இர் உ(ண்)ண உணசக்கி -வயலைப் பன்முறை உழுவதால் உண்டாகும் 

புழுதியைச் சூரிய வெப்பம் உண்ணவிட்டு உலச வைத) 

பலமூறையும் உழவேண்டும் என்பார் **கழணிப் புழுத் யை”? என்றார். வன்மையுற் 

திருர்ச வயற்பரப்பைப் பன்முறை யுழுவதால் புழுதிசெய்து காயவைத்தல்வேண்டும் என்ப. 

கருத்து. கதிருணவிடுதற் இசைந்த காலம் கோடைக்காலம் ஆதலின் அக்காலத்திலே மமை 

பெய்தவுடன் பலகாலு. முழுது புழுதியாக்கல் வேண்டுமென்று குறிப்பிததாருமாம். இனி, 

உள்ளமைந்திருக்கும் நீர்க்கசிவை உணக்குமாறு ஆழ வுழுதல் வேண்டும் என்றுமாம். 

எரு பெய். விததி- எருவிட்டு (விட்டதன்மேல் விதைக்கற் பாலனவற்றை) விதைத்த) 

முன்னே எருவிடப்படின் எறாவின் ஆற்றல் இளம் பயிருசீ கேறப்பெற்று இயல்பு 

சாரம் விசைத்தற்குமுன்னசே வயலிற் கலக்கப்பெறின் பயிர் மதர்ப்புறஅுப் பயன் ஐ.ரா தொழியும் 

என்ப தூஉமாம். 

இன் நீர் பாய்ச்சி (விதைகள் சீராக முளை ச துவருதற்கு) இணியதுவாய நீரைப் பாயச 

மி௫னும் குறையினும் கோய் செய்யு மாதலின் :*இன்னீர்'? என்றார். ஈட்ட விதைகள் 

முளைத்து நலந்சருதற்கு இத்துணை நீர் இவ்விப்பொழு: வேண்டுமென்பது பாய்ச்சுவோர் 

.. அறிந்து கோடல் இயல்பாகலான் வாளா ** பாய்ச்சி? என்னு. காலத்துக்குத் தக்காங்குதவி 

இடபம் ரீர் என்பது போதசற்பொருட்டுமாம். 

நாது பதன் அதிர் து நாற்றைப் பறித்து கடுதற்குரிய பக்குவச்தை யுணர்ந்து) 

*நாறிது பதமென?? என்னார் சந்தாமணியிலும். சாறு செவ்விய பருவமடைதற்கு மூண் 

னும் பின்னும் பறித்து நடப்படின் பயன்கொடா தாதலின் இங்ஙனங் கூறினார். 

வீறு பெற நட்டு- செழித்தோங்கி வளர்ந்து பெரும்பயன் அளிக்கும் வகையிலே நடு 

தலைச் செய்து? 

மடிச்சு முடிச்சாக நட்டாற் கோட்டை கோட்டையாக விளையுமா?? என்பது சோணாட்டு 

வழக்கு, ஒவ்வோ ரலகுகளாகப் பிரிக்காமலும், பலப்பலவாகச் செர்த்து நெருச்சாமலும், மிகத் 

காழ்ச்காமலும் சம இடைகண்டு நெறிப்பட நடப்பட்ட பயிர்கள் கற்பயனை அ௮ளிக்கு மென்௧, 

இவ்வகை நடப்படின் பயிரும் பயனும் வீறுபெறு,தற்குரியனவாம். வீறு-வீற்றுததெய்வமுமாம். 

தானிய லக்குமியை வீற்று ச்தெய்வமாக ஈண்டுக் கூறிக்கொள்க, 

் 
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களை அற கட்டு- (ஈட்டு வளர்த்து வருகின்ற பயிர்களின் உணவினையும் பிறவறீை த்யூம் த 
அழித்தவருகன்ற பகைச் செடிகளாகிய) களைகளை ஆணிவேர் அறப் பிடுங்கி எறிக்து) 

வேற்றுப் பயிர்களையே சளையென்று கூறினார். களைதற்கு உரியதென்பது பொருள். 

மேற்பாகத்தை மாத்திரங் கொய்்துவிடில் பின்னரும் மூளை ச்துக் கெடுதிசெய்துவரும் ஆதலண் . 

₹:கட்டு?? என்னாது **அறக்கட்டு?? என்ளுர். **கள்?? (பிடுங்கு) என்னும் பகுத ர்க் ப (தட்டு 

என்பது சோன்றிற்று, களையெடுக்குங் கருவி **களைகட்டி?? எனப்படும். 

ப.பிர் வளர்த்திட்டெ- (பயன்றருமாறு வேண்டிய தொழில்களைக் கிரமமாகச் செயதடு . 

பயிரை வளர்தது; | 

வனவிலங்கு, மாடாடு, விட்டில், கிளி முசலியவற்றாலும், வெள்ளம், வெப்பம், கோய் 

என்னு மிவை முதலியவற்றாலும் இடையூறு கேரிடாமற் சரைகோலி வேலியிட்டுகத் கண்ண : 

இமைகாப்பதபோலக் கங்குல்பகல் பண்ணைப் பயிரை உழுகர் காத்துவால் வேண்டு மென்று 

ஈண்டுக் கூறினார். நெருங்கிய பயிரைப் பெயர்த்துகடல், மதர்த்த பயிரை நுனிகொய்து வசப் 

படுத்தல் மூசலிய வெல்லாம் ஈண்டே யடங்கும். உழுதல், எருப்பெய்தல், களைகட்டல்) நீர்கால் 

யாத்தல், காத்தல் என்னும் 09ந தும் உழுதொழிலின் விசேட பாகங்களாசலின் இவ்வரிசைப் | 

படுத்திக் கூறினார். 1 

சுதிர் நலன் கண்டு--கதிர்களின் மு.திர்ச்சிவளம் கோக்க அரிந்து வைக்கோலை நீக்கத் 

தானியத்தை மனைக்குக் கொடுபோய்) 

“கு. திரிடைச் கொண்டு?? என மேற்கூறுதலான் இங்ஙகனஞ் சொற்கள் பெய்அுசைக்கப் 

பட்டன, இவ்வசை சுருக்க ஈடாத்.துங் கவிதைகள் கலித்தொகை முதலாய பண்டைப் பனுவல் 

களிற் பரக்கக் காணலாம். உயிர்மேல் வைத்த அருள் கருஇிப்போலும் பகட்டுத் தொழிலைக் 

கறித்றிலர். 
குதிர். இடை கொண்டு- கூடுகளிலே பெய்துவைச்துச்கொண்டு) 

குதிர்-கென் முதலிய வைக்குங்கூடு, களங்களில சேரினும், கூடுகளிலும் பெய்க.” 

ெனக, 

இ அழி துகில் உடீஇய அணி மண் நிலக்கு எ(ல்)லாம் - இந்த வாரிதியாகிய “ஆடையை 

உடுத்ச அழகிய அணுக்கள் செறிந்த நிலவுலகத்து மக்களுக்கெல்லாம்) 

ஆழி எக்கர் செய்து கிலவுலகச்தைக காத்து வருதலின் ஆடைக்கொப்பிட்டார். இதனை 

வலியுறு த்தற்கே அணி மண்ணிலக்கு?? எனப்பட்டது. இந்நிலம், ஆழித் துகில் உடீஇய நிலம், . 

அணிநிலம், மண்ணிலம் எனக் கூறிக்கொள்க. ௮ப்புவினின்று தோன்றிய காரணம்பம்திச் 

கடலை அ௮டையாக்இனார் என்பாருமுளர். 

நாழி துணை அளந்து - நாழி அளவுடைய தானியமாக அளந்து கொடுத்து; | 

தினைத்துணை”? பனை ச்துணை?? என்றாங்கு நாழித்துணை எனக் கூறினார் என்றலுமாம். 

எவ்வகையாய உத்தியோசத்தரும் இவர் விளைத்த உணவு கைக்கொண்டே தீரவேண்டும். மக்கட் ட 

பிறப்பினர்ச்கெல்லாம் இவே யுணவளிப்பவர் என்பது கருத்து, வாணிபமும் ஒருவாறு ௪ண்கெ 

குறிக்கப்பட்டது போலும். 

நன்று புரிந்து ஆளும் -ஈன்மை பொரு£துமாறு காப்பாற்றி ஆட்சிசெயது வருகின்ற); 

ஏனைய தொழிலாளர்செல்வம் சிலர்க்கே பயனாகவும் இவவுழவர் செல்வம் எல்லார்க்கும். ் 

பயன்றருதலின் “*ஈன்றுபுரக்து?? என்றும், ஏனையர் ஆட்சி இவரது ஆட்சியின் றேல் இன்றாகும் 

என்பத கருதி “(அளும்?” என்றுங் கூறினார். எனையவராட்சி முன்வாங்கிச் தாம் நுகர்ந்து எஞ்சி 

யதைப் பின் ஏனையர்க் களித்தல். இவசாட்சி அங்கனமாவதன்றென்று சாட்டற்குமாம். ஏனைய 

தொழில்களுச் செல்லாம் தீமை ஈனி மிகுதியாகவும், ஈசன்மையி னுண்மை யத்துக் இடனாகவும் 

இருத்சல்போலாது இவ்வுழுதொழிலில் வருவது ஈன்மை ஒன்ே என்பது போதர இங்கனக் 

கூறினார் என்பதூஉம் சாலப்பொருந்தும், :மேழிச் செல்வம் கோளைபடாது?? . என்றனன். இ: 

ஒளவையும், பம் நெக்கு வடிவ எல்க் : உட (த்து 
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மேழி செல்வச் உழுதொழில் பெரிதே- கலப்பையைக் கையாடிவருஞ் செல்வத்தை 

யுடைய உழுதொழில் பெரியதொரு தொழிலே யாகும்) 

மேழி-ஆகுபெயருமாம். மேழியர் என வேளாளர்க்குப் பெயருண்மையும் 2 

பாலு, உழுதொழில் நிகழ்வதற்கு காரணமாக மேழி அமைந்திருக்தலை கோக்கி அதனைச் 

செல்வமென்று சிறப்பித்தார். இணி உழுகர் கைபடும் பெருமை கோகஇியுமாம். 

ஈக படைத்திட்ட 2 தீர் உழுகா்- இவ்வுமுதொழிலைச் தந்தொழிலாகக் கொண்டிருக் 

கும் குற்றர்தீர்க்த உமவோமாவாறு 

உழுதொழிலின் பெருமை தோன்ற *:ஈதுபடைத்திட்ட?? என்று சுட்டிக் கூறினார். 

“உழு தண்டு வாழ்வே வாழ்வாமற் றெல்லாரஈ்-தொழுஅண்டு பின்செல் பவர்?? என்ரூர் குறி 

னும். “இரப்போர் சுற்றமும் புசப்போர் கொற்றமு முழவிடை விளைப்போர்?? என்றார் இளங் 

கோவடி கரும். 

அவல் மிசை அமைந்த-- பள்ளம் மேடுகளாகப் பொருந்திய) 

பள்ளமுண்டாகுங் சாசணம்பற்றியே மேடுண்டாகும் என்னும் .இயைபுபற்று (அவன் 

மிசை?? என்ளூர். 

பரல் நிறைபு உநீஇ- பருச்கைக் கற்கள் நிறைசலைப் பொருந்தி; 

கள்ளி எருக்கு இக்சிரி சாரை முள் சொரி வேலை செருஞ்சில் வெம் கால் இல்லை - 

கள்ளி, எருக்கு, இச்சிரி (ஒருவகை முட்செடி), காரை, முட்களைப் பக்கமெங்குஞு சொரிகின் ற 

வேலை, நெருஞ்சில், வெப்பாகிய காற்றை வீசுகின்ற இல்லை) 

இல்லையிற் படிந்துவரு காற்று தேகச்திற படியவீசினால் வீக்க முண்டாகும் ஆதலின் 

“டுவங்காற் றில்லை”? என்றார். முள்ளின் நீட்டுகருதி ““முட்சொரி வேலை?” என்றார். கூறிய 

இவைகளெல்லாம் பாலினாலும் முள்ளினாலும் பால்முள்ளிரண்டினாலும் பிறவற்றாலும் உடலைத் 

. துன்புறுத்துவனவாம். கொடுங்குணத்துச் இசைகந்தாங்கு வரிசைப்படுத்திக் கூறினார். 

விளிவு செய் வரி புலி விளங்கு மயிர் உளியம் ௮ளி இல் பாந்தள் -கொல்லுஇன் ற வரி 

களையுடைய புலி, பொலிந்து தோன்றும் மயிரினையுடைய கரடி, இரக்கமில்லாத பாம்பு) 

அவை செறி நிலத்தை- (பள்ளமாய், மேடாய்ப், பரல்களும் கள்ளி முதலியவும், புலி 

மு.தலியவும் ஆய) அவையெல்லாம் நிறைந்த நிலத்தை; 

இவையெல்லாம் இக்காலத்தில் இல்லை அக்காலத்தி லிருந்தன வென்பது போதச 

அவை”? என்றார். **அகாத தன்றா லுனக்கவ் வனமிவ வயோத்து?? என்ற சுட்டுக்களையும் 

நோக்குக. :காடுகொன்று நாடாக்கிக-குளந்தொட்டு வளம்பெருக்கி?? என்றாங்கு வேளாண் 

மைச் டெர்புரிவனவற்றைக் களைந்தொதுக்கிச் சார்புடையனவற்றைத சழீஇயினர் என்க. 

(ஈலக்தரு விளைகில னாக்கெய ஈன்லோர்] கலம் விளை தரு நிலன் ஆக்கிய நல்லோர் - ஈன்மை 

யைக்கொண்ட விளைவுகளை த் தருகின்ற நிலளனாகத் இருத்திய ஈலன் வாய்ந்தவரும்) 

குறிஞ்சி முதலிய வகை நிலனாகப் பண்படுத்தியவர், கொடியவற்றைப் போக நல்ல 

வற்றை ஆக்கியவர், தமைதரு நிலத்தை நன்மைதரு நிலனாக்கெவர் எனப் பெய்துசைத்துக 

கொள்க, 

் மாரி என்றா மறுகி தெறு கனல் வாரி என்றா மாழ்கலர்- மாரிச்சாலம் என்று கருதியும், 

வெந்து வீசுன்ற நெருப்பையே வருவாயாசவுடைய கோடைக்காலம் ஏன்று கருதியும் (உழு 

தொழில் முயற்சியிலே புகுதற்கு) மயங்காதவராஇ) 

கழனியிற் பணிசெய்யாமையே தமக்கொரு பெரும்பிணி என்றும், செய்தலே பெருகல 

னென்றுங் ௧௬.இ நடப்பவர் என்பது குறிப்பு. 

..... மூயன்று தம் சோரி பொழிந்து தொன்று முதல் நன்று புரி கொடையினா- (கூல 

ரர பலகறதப் பெறுதற்கு பப்டி ப் துறைகளிலே) முயற்சிசெய்து சங்கள் இசச்சச்சைச் 
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இர் இப் படைப்புச்சாலக்கொட்டு (நாட்டவர்க்கு) நன்மை செய்து. வருகின்ற கொடையுடைய. | 

வரும்) 
இத 

உடலானது செயலற்றுப் போகுங்காறும் உழைத்துவருவாரென்பத போதர ''முயன்று 

தஞ் சோரி பொழிக்து?' என்றும், அங்ஙனம் முயல்வது அவர்தம் பிறப்பியந்கை யென்பார் . 
தொன்றுமுதல்?? என்றும், திமைசெய்தல் அவர்க்குப் புலப்படா சென்பார். **ஈன்றுபுரி?? 

என்றும் கூறினார். தீமை செய்தாரும் இவராக்கிய செல்வச்தையே நுகர்ர்து வருதலின் 

நன்று புரி? என்றாருமாம். 

அரிவாள் நாஞ்சில் கொட்டு என்னும் படையினர் -- அரிவாள், கலப்பை, மண்வெட்டி ் 

என்னும் படைக்கலங்களை உடையவரும்) 

பலபத்திரன் என்பான் கலப்பையைப் படைக்சலமாகக் கொண்டமைபற்றி “நாஞ்சிற் 

படையோன்?? என்னும் பெயர் பெற்றனன், 

அுஞ்சினும் பன்னு வயல் அனமயும் ஈடையினர்-நித்திசைசெய்யினும் வீத்றுத் தெய்வ 

மிருச்சலாற் று.திக்கன்ற வயற்பாங்கிலே பொருந்தியிருக்கும் ஒழுக்கத்தினை யுடையவரும்; 

இரவு பகல்களை வயலகச்தே போக்கும் ஒழுச்கம் படைத்தவர் ஏன்றபடி. கனவிலும். 

வயற்பணிசெய்யும் மாண்பு சான்றவர் என்றலும் ஒன்று, இனி, செத்தாலும் .வயற்றலையிலே:. 

செய்வசமா யமைர்திருந்து வருவரென்று அ௮ணிபொருர்த வுசைச்தலு மமையும். 

மழை நீர் நவை பெறாது -மழையா லுண்டாகிய நீரானது குற்றத்தைப் பெறா 

கடல், பாழ்நிலம் முதலிய இடங்கணிற் செல்லவிடுதல் நீருக்குற்ற ன நலல இனி 

மமை நீரால் ஈவையைப்பெருஅ என்று பொருள்கொண்டு விடுமுதலியவற்றை அழித்தல் செய் 

யா என்பாருமுளர். மழையில்லாக் காலத்திற்கு நீரில்லாக் காரணத்தானே பயிர்மு சலியண 

நவையைப் பெருகு என்றுமாம். அன்றியும் மழைக்காலத்தில் வயல்களிலே ரீர்மிக்கு விள வுகளை 

நவைபடச் செய்யாது என்றலும் பொரும். 

யாறு குளன் ஏரி கோட்டகம் குண்டு அகல். குட்டம் - (பாய்தற்கும் வடிதற்கு மேற்ற) 

ததியும், குளமும், (6ீர் வீண்போகாது இறைப்படுத்தற் கேற்ற) ஏரியும், (ஆழ்ந்த. விடங்களில் 

விளை தற்குரிய பயிர்வாழிடனாகிய) கோட்டகமும், ஆ ஆழ்ந்தகன்ற நீர்நிலையும்; 

- சோட்டகமென்பஅ பயிசோடு கூடிய நீர்நிலை. 

இன்ன நிலை ஈம்த இன் உயிர் மருந்கினர்- இத்தன்மையவாகிய நீர் நிலைகளைக் கொடுத் 

தலினானே. மக்கள இனிய உயிரைக் காப்பாற்றும் மருக்தையுடையவரும்) 

பயிர்கள் நீர்கிலைசளின் உசவிகொண்டு போக்கவேண்டியவற்றைப் போக்கி ஆச்கவேண். 

டியவற்றை யாக்கி கலன் பெறு தலின் அரீநீர்நிலைகள் மருந்தினை நிகர்ப்ப உழுகர் மருத்துவரைப்... 

போல்வர் என்க, . மருந்து சேவரமுதமுமாம். மருத். துவ ணியல்பை **நல்லவுக் தயவு நாடி. காய. 

கற்-செல்லையின் மருச்அவ ணியல்பின்?? என்றார் கம்பகாடரும், உணவின் இறப்பை 4(உண்டி 

கொடுத்தோ ருயிர்கொடுத் தோமோ?! எனச் €த்தலைச் சாத்சனாரும், “நீரின் றஐமையா யாக்கைக் 

செல்லா-முண்டி கொடுத்தோ ருயிர்கொடுத் கோரே-யண்டி மூதற்றே யுடலின் பிண்ட-முண 

வெனப் பவது நிலத்தொடு நீமே-நீரு நிலனும் புணரி யோரீண்-டடம்பு மூயிரும் படைத்திசி 

னோசே-வித்திவா னோக்கும் புன்புலன் கண்ணகன்-வைப்பிற் ராயினு நண்ணி யாஞ--மிறைவன் ் 

ரூட்குத வாதே யசனா-லடுபோர்ச் செழிய விசழாது வல்லே-நிலனெறி மருங்கு னீர்நிலை பெரு 

கத-தட்டோ ரம்மா விவட்டட் டோசே-சள்ளா தோரிவட் டள்ளா தோமே?? ஏன்று குடபுலவி 

யனாருங் கூறினார், . ஏற்ப விரித்துரைத்துச் கொள்க, ஏனையவிடங்கட்கும் இவற்றை யாண்டு 

கொள்க. 

நிலமகன் அக்ற்ளொயற்கஇிய வவ்ப்பு யை ஒம்பது தல ப அதித. ் 
இன்ற ரல நந்த ர ட்க்காடவ்கிவர 

பப ள் 

ட் 

அ ௫ 

0 இல். 
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பொருணெ நியியல், 2817 

எடுத்த அளிக்கும் பான்மையா - கைக்கொண்டு கொண்டவற்றையெல்லாம் உலகத்தார்க் 

குக் கொடுத்துச் காப்பாற்றிவரும் இயல்பினையுடையவரும்) 

அவற்றை எடுச்தளிச்காது விடுவசேல் எல்லாரும் இறர்துபோவ சென்பதுகருசத்,௪. 

மேன்மை சால் ஈகை ஒன்று அறிவோர் - மேன்மைச்கவாய்ந்ச கொடை ஒன்தனையே 

அ.திக்தவரும்; 
வறிஞர்ச் குகவுகல் மேன்மைக் கொடையாகும். உடையில்லார்க் குடையும், உண்டியில் 

லார்க்ஞு உண்டியும், மருர்தில்லார்க்கு மருந்தும் என்றாங்குசவுகல் ஒன்றிய கொடை; உண்டி, 

வேண்டினார்க்கு மருதம், மருந்து வேண்டினார்க்கு உணவும் என்றாங்குசவுகல் ஒன்ராச்கொடை 

, என்க, :*மேலுலக-மில்லெனினு மீ.தலே ஈன்று?? என்பது தோன்ற !(மேன்மை'? என்றும், 

ஒன்றியது உதவுவார் என்பது தோன்ற *'சால்?? என்றுங் கூறினார். 

இரப்பு அறி௫ில்லார்- யாசித்தல் என்பசை அறியாதவரும்) 

உழுதொழில் ஈணிவளர்ந்த காட்டில் இரப்பு இருக்கா சாதலின் இங்ஙனங் கூறினாருமாம், 

. இனி, தாமிரப்பவர்க் களிப்பசே யன்றிப் பிறரிடம் இரச்சமாட்டா ரென்றுமாம். **(இலனென்னு 
மெவ்வ மூரையாம லீதல்-குலனுடையான் கண்ணே ய்ள?? என்னும் குறட்பாவுக்குரிய பொருள் 
வேறுபாடுகள் அனைத்தையு மிசனுக் கேற்றிக்கொள்க, **நல்லா றெனினுங் கொளதீது?? என்ப 

வாகலின் இங்ஙனங் கூறப்பட்டது. 

(மகிழ்ர் தவர் வழங்கு மாண்ட செல்வச்தை] இவர் மஇழ்ந்து வழங்கும் தாண் செத் 
' வத்தை- ஆகிய இவவுழவர் உள்ளச்களிப்போடு கொடுத்தருளும் மாட்சிமை பொருந்திய தானி 
யச் செல்வத்தை) 

புகழ்ந்து பாத்து உண்ணல் புரிவோர் தம்முள் - (கல்லசுவை, வலிமை, மூ, சலியவற்றை 
ட் வ்வுணவு உடையதென்று) பாசாட்டிக்கூறி (சதென்புலக்தார் முசவியோர்க்கு) ப்பகுச்து உண் 4 வ தே கு குத்து 
ணு தலைச் செய் துவருகின்ற மக்கள் தங்களுக்குள்ளே; 

[சலசே மூச்சுத் தடைப்படுச்சி முன்னு சொன்றை] ஏலே மூச்சு தடை படுதஇ 

ஒன்றை முன்னுகர்- சிலமக்கள் பிசாணாயாமஞ்செய்து தனிமுதற் பொருளாகிய இறைவனை 

நினைக்து வழிபட்டு வருகின்றனர்; 

அட்டாங்கயோகச் சொன்றாஇய பிசாணாயாம மாவது பிசாண வாயுவை அதன் இயல்பிற் 
செல்லவிடாது இசேசக பூசக கும்பகங்களாற் நடுப்பது, 

பிசாணவாயு இரு மூக்கானும் ஒவ்வொரு பாரிசத்து 8 துநாழிகையாகக்சொண்டு ஒரு 

"மாத்இிசையில் தூற்றிருபத்தைர்துசுவாசமாய் ஒரு சுவாசத் திலே பன்னிசண்டங்குலிப் பிரமாணம் 

புறப்பட்டு நாலங்ருலி தேய்ந்து எண்விசலிலடங்கு மியல்பிற்று, இேசகமென்ப.து மூச்சை 

விடுதல், பூரகமென்பது மூச்சை உட்செலுத்துதல், கும்பகமென்பது அ௮ங்கனஞ் செலுத்திய 

மூச்சை நிறுத்துதல், நிறுத்தும் வகை அ௮கற்பம், சகற்பம் எனவிசண்டாகும், மர்இிரமில்லாது 
கிறுச்தல் ௮அகற்ப மெனவும், பிசணவச்துடன் காயத்திரி மந்திரத்தையுமுச்சரித்து நிறுத்தல் 

சகற்பமெனவும் படும், இவற்றின் விரிவுகளை யெல்லாம் கூர்மபுசாணம், சூதசங்கிதை, வாயு 

சங்கசை முதலிய நூல்களிலே கண்டு தெளிக, 

எலே மெய் உணர்வு அளித்து மேம்பட. உயர்த்தல் செய் அறன் எ(ல்)லாம் இறம்பட 

செய்குகா- லர் உண்மை உணர்ச்சியைச் கொடுத்து (இழுமையினும்) மேம்பமொதறு மேலேற் 
தலைச் செய்தற்குக் காணமாகின்் ற சருமங்களெல்லாம் பகுப்புற நூல்களைச் செய்கின் ரூர்கள்) 

இ.றம்-ூல்) *மெய்த்திறம் வழக்கு நன்பொருள் வீடு??, *மெய்த்திறன் வழக்கென 
விளம்ப இன் ற?? என்பன மணிமேகலை. 

தினுப்பெற்ற ஆன்மாக்கள் பொய்ப்பொருள் போக்கி மெய்ப்பொருள் கண்டு பேரின்ப 

வீட்டை அடைதலான் அவ்வடைவிற்கேற்குமாறு அறம் படைக்கப்பட்டிருப்பது தோன்ற 
இங்கனங் கூறப்பட்டதென்ச, ௮றத்தின பெருமை, பாகுபாடு முதலியவற்றைத் திருவள்ளு 
வப்பயன், நாலடி, மிருத ம. சலியவற்றிற் பரச்கக் கண்டுகொள்க, 

ர 

ஆ ங் 



988 உல$யல் விளக்கம். 

லெசே நிலன் எ(ல்)லாம் தம் அடி நிழல் உற ஆண்டு பல புகழ் பெறீஇ பச்சு என் துந்து 

அமைகுகர் -சலர் நிலங்களெல்லாவற்றையும் தமது அடி நிழலிலே பொருந்துமாறு ஆட்டி. 

செய்௫ பலவாகிய. இர்த்கிகளைப்பெற்றுப் பசுமையற்றிருச்கின் றனர் 

பரதன், சிபி, அரிச்சக்கிரன், களன், தருமபுத்திரன்,. சன்னன் மூதலியோர் புகழீட்டி 

னமை முதலாய எல்லாவற்றையும் சிக்தித்தறிஈது தெளிக, பாரி, குமணன், கரிக்கால்வளவன் 

முதலியோரும் ௮ தனுக்குரியராவர். 

இலே கொற்றம் காட்டி கொடும் போர் செய்குரர்-இலர் வீரங்காண்பித்துக் கொடிய 

போரினைச் செய்து வருகின்றனர்; 

பு நங்கொடுக்காதவர் என்பார் “கொற்றங் காட்டி? என்றும், சோம்பாது மேன்மேலும் 

போசையே விரும்புவசென்பார் கொடும்போர் செய்குரர்?? என்றும் கூறினார். 

இலே கொடை தொழில் செய்குகர்- சிலர் விற்றத்ரொழிலைச் செய்துவருகன் நனர்) 

இலரே ஏவல் செய்குரர்-சலர் ஏவற்றொழில் செய் துவருஇன் றனர்; 

இன்ன எவரும் இன்னணம் ஆற்றி இயல்குகர்- இத்தகு தியையுடைய எல்லாரும் இங் | 

நனமாகப் புரிந்து வாழ்ந்துவருகின் றனா; 

உழுரர் தம்மால் உயிர்வாழ்ந்துவருவா பென்பது தோன் ந “இன்ன வெவரும்?? என்றும், 

இங்கனம் பலதொழில்களாற் பெருமையடை ன்றனர் என்பார் **இன்னண மாற்றி யியல்குநர்?? 

என்றுங் கூறினார். 

அதனால்- அதுகாரணத்தானே) 
( 

உழுதொழில் அவே உயர்ந்தோர் -உழுதொழிலைச் செய்துவருகின்ற உழவர்களே இ 

உயர்ச்டி வாய்ந்தவராவா£) 
. 

[பழு.துண்டு மற்றைய பணியுடை யவர்ச்கே] மற்றைய பணி உடையவர்க்கு பழுது உண்டு ( 

- ஏனைத் சொழில்களை உடையவர்க்கெல்லாம் குற்றமுண்டு); தி 

ஆதலின் உழுதொழிலாளமே உயர்ந்தோ பென்க. 

] இற்றங் சுரையின் மரமு மரசறிய- வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழுமன்றே-யேற்ந- முழு 

துண்டு வாழ்வதற் கொப்பில்லைக சண்மர்-பழுதுண்டு வேறோர் பணிக்கு?” என்பது நல்வழி. 

(61) கயவர்தம் மியல்பு காண்மி னென்றல். 

ஒரு துறைப் பணிமாட். டுற்றோர். தம்மு 

ளழுக்காறு முதலகஞ் இனையென வடை இப 

பழிப்பாஞ் செகந்நீர்ப் பதர்பல சமமா 

கரப்போர் வில்லாக் காண்பி னுளத்து 

5. நன்னிலை ஈண்ணிய நல்லோர். சிலசே 

யின்னவ மேற்றக் காற்ர சாய பதத 

முன்னவா முதல்வாதம் முறையிருப் புணாகிலாப் | 

பின்னவர் தமைக்கூஉப்ப் பேணுதல் காட்டி 

ப் கச் தப அன்பு யன்பமர் காதற் பெருந்தகை யரும் 

10 மாற்ற லறியா தன்னோன் வெய்து இ 

கொய். னொய்யசொற் கயக்கவாய் நுவன்று. 

க ் லப் (20 ர் 
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வைசன னெனச்செவி வழிநெ ரப் பேற்ற 

வாய்மடி.சீ௮ வெகுண்டு துடிக்துக் கைபுடைத் 

அசப்பியவ ரூசைச்கவெலாந் தம்2ம லேற்றினர் 

15 செக்கட் யினர் சிந்துறு மூக்கின 

ுலருகலி வினையின ருச்சக் கூப்பபெ 

நிலையுடைக் கையினா கெழிபி றழ மெய்யினா் 
ு நாஈடுங் சூரையினர் நவிறற் கேசாய் 

செவிபடைக் இுழக்நுஞ் செயிரூ.று தலைவர் 

20 பிநர்மனங காண்கிலாப் பெகைய நிவமே 

பொருள்பெற் றமையாற் கவன் வெளிஞயமை 

யருளற் ஜொறுக்கி யறதது2வார களகுகர் 

இனியே, 

விண்கா னெருப்பு நீர்மண் ணென்ாங 

259 கைம்பெரும் பூத்த காட்டியு மாற்றலும் 

பெற்றில சசனாற் பிறங்க 
் ௫ ௫. ட் 5 

புறறன சமமா வுலகக்துப பலம, 

(ு.-ள்.) ஒரு அழை பணிமாட்டு உற்ரோர் தம்முள்- ஒரு தொழிற்றுறைக்கண்ணுள்ள 

வேலையிலே பொருந்தியவர் தம்முள்) 

அழுக்காறு முதல- பொறுமை முதலாக உடையவத்றை) 

அவா, வெகுளி, இன்னாச்சொல் முதலியவும் பிறவும் அடங்குவதற்கு “முதல?! என்ரளுர், 

இ தம் னே என அடைஇ- தங்கள் உறுப்புக்களாக அடைந்து) 

| அர்க்குணங்களையே தங்கள் அவையவங்களாகப் படைத்தவர் என்றபடி. எத்துணையளவு 

'இருத்சமூயன்றும் அவர் தம் இழிகுணங்கள் நீங்கப்பெரு என்ற்றிவித்சற்கு அடைஇ?? என்! 

ஊபெடுத்தத. இதனை ::மிக்குப் பெருகி மிருபுனல் பாய்ந்தாலு-முப்பொழிசல் செல்லா 

வொவிகடல்போன்-மிக்க-வினகல நன் குடைய வாயினு மென்று-மனகல மாகாவாங் இ£ழ்??, ரூத் 

தாலு ஈன்கறியார் தாமுமுளர்??, “உழக்ச தூஉம் பேணா தொறுச்தமை கண்டும்-விமைந்தார்போற் 

நீயவை பின்னருஞ் செய்தல்”? என்ற பழமொழிச் செய்யுட்களும், **கல்லாப்-புல்லோர்க்கு நல் 

லோர்சொன்ன பொருளெனப் போயிற்றன்தே?? என்ற கம்பராமாயணச் செய்யுளும் புலப் 

் படுத்தாகிற்கும், இீச்செயல்களை யாவரும் பரிசிச்தற்கும், உரைத்தற்கும், பார்த்தற்கும், நுகர் 

தற்கும், சேட்டற்கும் தாமே இலக்காகி நிற்பவ ரென்பது ஈண்டுக் குறிக்கப்பட்டது. 

் பழிப்பு ஆம் செர்நீர் பதர் பலர் (அம்மா) -பாவமாகிய இரச்தத்தினையுடைய பயன ந்றவர் 

பலராவர்; 

% மேற்காட்டியவற்றிற்குப் பாவத்தொழிலே காரணமாதலின் உயிர் உடலோடுறவபூண்டு 

-வாழ்தற்குச் சிறந்த கருவியாகிய இரத்தம் பாவத்திற்கு உருவகிக்கப்பட்டது. ஏனைத் தாதுகீ 

களையும் ஏற்றவாறு விரித்தரைத்துக்கொள்க. விதைத்தவர் இட்டுவரும் எருமுசலியவந்றை 

"உண்டும் அன்னார்க்குப் பயன் றராமல் ஆக்சக்கேட்டைச்செய்வது பசராதலின் ௮௮ தியார்க் 

'சொப்பாயசு, 

ப் ... கரப்பு ர்வு இல்லா-வஞ்சனையை அ௮றிதலில்லாத; 

..... சாண்பின் உளத்து -சாட்டுக்சினிய மன த இனையடைய) 
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900 உலூயல் விளக்கம். 

சாண்பின்காலை”? என்றார் புறத் ௬ம்) கசாண்பின் உள்ளம் என்றதனைக் குளிர்ந்த மனம் 

சன்றுசோடலம் பொருர்்அம். கேர்மையபெற்ற மனமாதவின் எல்லாப்பொருளின் உண்மைதி 

தன்மையையும் காணவம்ல மனம் என்றுரைப்பாருமுூஏர்; அவவிசண்டுமே அதனை அறிதற்குச் 

சாதனமாக நிற்றலின் என்க, 

நல் நிலை. ஈண்ணிய நல்லோர். லசே-நன்மையமைக்கத செய்சைகளின் நிலையிற் 

பொருந்திநிற்கும் ஈம்குணமைடையோர் சிலராவர்; 

ஈகண்ணிலையிலே எப்பொழுதும் நிலைக்இருக்கும் அருமை தொன்ற **ஈண்ணிய?? என்று 

கூறினார். அழுக்காறு மூ. சலியவற்றை அச்தியோர்க்கு உறுப்புக்களாசவும், பிறவாசவும் அமைக்க 

வாறு போல இவர்க்கும் ஈற்குணகற்டு£ய்சைகளை ஏற்றபெற்றி அமைத்துக்கொள்க,. தீயோர் 

பல.ராகவும் நல்லோர் இலராகவும் இருத்தலை 6 இலர்பல ராகிய காரண கோரற்பார்-சிலர்பலர் 

கோலா தவர்? எனப் பொய்யாமொழியா கூறியாங் குணர்ந் து கொள்க, 

இன்னவர் ஏற்றக்கு ஆற்றார் ஆய முன்னவர்- (நற்குணற்செய்கைகளையுடைய சாரணசு. 

சானே மேம்பாடுற்ற) இவர்தம் பெருமிதத்திற்குப் பெர்றாகவராகிய அத்தியோர்; | 

நன்மையே செய்துவந்த 9வர்க்குத் தீமைபுரிக்தழிந்த நாற்ற வர் இச்சயோர்ச்கொப்பாவர். 

ஈல்லவர் ஏற்றத்திற்கு மனம் பொருதிருத்தலையே அழுக்காறென்ப, கல்லா ரிழவு காண்டோறும் 

ஈனியுவப்பர் என்க. 

[ம.கல்வர்தம் மூ றையிருப் புணர்கிலாப் பின்னவர் தமைக்கூய்] முதல்வர் சம் இருப்பு 

மூறை உணர்கிலா பின்னவர் த(ம்)மை கூய்- அத்தொழிற்றலைவர் ( ஆண்டிவ ரறியாகவண்ணம் 

மறைந்த) இருக்கின்ற முறைமையை உணராத அச்சல்லோரைக் கூவி அழைத்து; 

.... அத்தியோர் அம்முதல்வர் இருப்புமுறை இச்ஈல்லோர் அறியாரென்று அறிம துசொண்டு 

கூவியனமச்சாரெனவும், முதல்வர் ஆண்டிருத்தலை அத்தியோர்சாமும் அற்ந்திலரென்று 

சம்மைச் கரு அமாறு சூழ்ச்சியுஞ் செய் அகொண்டனர் எனவும் குறிப்பித்தற்கு இருப்பு என் 
ரொழியான “*முறையிருப்பு?? என்றார். ஈண்டு அம்முறை சிழப்பானமைக்கன் சே இருப்பு 

முறை என்னா௪ “முறையிருப்பு?? என்று கூறிகுர் என்ச. கூட்பி2ட இச்செய்யளுக்கு நிலைக் 

சளனாயிருச்சலிற் :*கூஉ௰?? என்று அளபெடுத்தது, தலைவர் இருப்பை அச்தியோர் உணர்ச்து 

வைத்தும் உணரார்போல உரப்பக் கூவியழைத்தனர்காண் ஏன்றலை அறிவிச்தற்கும் அவவாறு 

குறிப்பிட்டார் என்றலும் ஒன்று, 

பேணுதல் காட்டி - (உபசரிப்புவழியாகச் தாம் அவரை) விரும்புவகசாகச் காண்பித் து 

உள்ளன்பில்லாமை தோன்றக் **காட்டி?? என்றார். இவ்வாறு செய்தலை நயவஞ்சக 

மென்ப, அடுத்தது சாட்டும் பளிங்குபோ னெஞ்சங்-கடுச்சது காட்டு முகம்”? என்ற மூதா 

மொழியைப் பிழைபடச்செய்அ வென்றவராகி நெஞ்சங் சடுச்சதை முகச்திற் சாட்டாக ஆற்றலர் 

என்பது போதரப் (பேணுதல் காட்டி?? என்னார் என்றுங் கூறலாம். இவவண்மை “முகத்தி 

னினிய ஈகா௮ வகத்தின்னா-வஞ்சரை யஞ்சப் படும்?? என்னுங் கூ.றளாற் புலப்படும் 

அன்பு அமர் காதல் பெருந்சகையீர்- ஏம்மேல் அன்புபொருந்திய விருப்பத்தையுடைய ் 

பெரியோர்களே? 

௮ன்பு நிலைபெற தலினருமைசகோன் ற :*அன்பமர்?? என்றும், அவவன் பு அமர்ச்தவழியும் 

கடுஞ்சொல் முதலியன தோன்றப்பெறிற் பயனில்லை யென்பார் (*காதல்?? என்றும், இவவன்புட் 

காதலுமுடையாரே பெரியராவர் என்பார். **பெருந்தகை௰ீர்?? என்றும் கூறினார். இணி ஈண் 

டுக் குறிப்பிட்ட இன்சொல் இழுக்குத்தரும் என்றறிக, **காதலார் சொல்லுங் கடுஞ்சொல் 

லுவர்துரைச்கு-மேதிலா ரின்சொல்லிற் றீதாமோ'? என்னும் காலடிச் மலம் சத்: ன் ம். 

டாராயத்தக்கன. ட உச்சி த்த 

[உம் மாற்ற லறியா தன்னோன்] அன்னோன் உம் ஆற்றல் அறியாது - “அத்தர் ம்ம. 
வுடைய ஒருவன் உங்களின் வல்லமை இத்தன்மைத்தென்.றதியாது$ ப ந பவ 



பொருணெ ஜறியியல். 2091. 

முன்ன? நி கழ்க்கவை அந்நிகழ்ச்சியுடையாரால். அறியப்பவெனவாசலிற் பண்டு ஷ்வத 

வனை இன்னாண். என்று கூராஅ சுட்டிக்காட்டினர். இதுவும் பண்டறிசஈட்டென்க. இக்கல் 

லோர்மேற்கொண்ட தம்வெறுப்பினைத் தாமாக சேரே வெளிவிட்டுச் சாஇக்காமல் அவர்களை 

வ ுர$ ள் லைவர்க்குட் வசாக்கிக் கெடுச்துவிடக இஃ. தலைவர். தங்காரிய தின் வஞ்ானையால் தலைவாகருப பகைவசாககிக கடுதுவிடக் ௧௫௫௪. தலைவா் தங்கா யத்தின் 

பொருட்டு மறைவாகப் பதஇவிருர்த இடத்துக்கமைத்து இவ்வாறு கூறலுற்றனர் என்க. 

லெய்து.நீஇ-- (உங்கள்மேல்) வெகுளியுற்று) 

அ௮ணன்மேனோன் வெகுண்டாண் என்று கூறு கல இர்ரல்லோரை வரு 3௪ம் புரிட்.து கெடுத்தநி 

குக கரரணம் எண்பது தோன்ற உறி ர் என்றளபெடுத்தது. ட்டன பொருட்மெ 

சிலவற்றைக் கூறு சல் உலகவமச்காதவின் “வெய்து இ? என்று கூறினார். 

(கொய்கி ெய்யசொற் கயக்சவாய் வண்டு வைதன னென] வாய் சயக்க ரொய்இன் 

கொய்ய சொல் நு௨வன்று வைதனன் என -வாயான து கயப்புச்சன்மையடையும்வண்ணம் (அச் 

சகைய இழிவாகிய) அற்பத்கினும் அற்பமாகிய சொற்களை ச் சொல்லி வைசனன் என்று; 

சொல்லுக்குக் கயப்புண்மையை :*வாய்க யப்புற மந்தரை வழங்கிய வெஞ்சொல்?? ஏன் 

க்க என் 
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னும் கம்பசாமாயணச் செய்யுள் வலியுறுகச்தும். கயப்பின் இருப்புக் தோன்ற **கயச்சவாய 

ம்ரற்றியாசத்சனர். அவர்தம் இழிசகைமை புலப்படுத்மற்குச் “சொல் வன்று வைதனன் 

என்றனர், 

செவி வழி நெருப்பு ஏம்ற - (அவர்சம் உள்ளம்கைச் சுட்டுக் கொதிக்கவைத்துப் பாழாச்சி 
உழலவை, தலைச் ௧௬௮௪) ரெவிவழியாக வெதஸி என்னும் நெருப்பினை ஏற்றலும்) 

வெருளியை கெருப்பாகக் கூறுதலைத் இருக்குறள் முகலிய நால்களாலறிக, செவிவழி 
யென் நனமயானே பிறர் அறியவரிற் நனதுசூழ்ச்சி நிழைவேறு ஐ தீங்குபயக்குமெனக் சருதி 
அவர் செவிக்குமட்டும் கேட் கமவண்ணம் இச்கூயமாகக் கூறினான் என்க. 

வாய் மடித்து-- (அன்னோர்) இதழ்களை மடிததுககொண்டு); 

வெகுளியின் புறச்கோற்றத்தை இதுறாதலாகக் கூறுவான் எடுத்துக் கொண்டார், 

"தந்தது மடித்த வாயினள்”? என்றார் கம்பரும். | 

வெகுண்டு - கோமபித் த); 

அடித்து - ஆற்றாமையாற் பதறலுற்று) 
கை புடைத்து (ஓலியெழூம்பும்படி) கைகளை அடி.*.துக்கொண்டு; 

உரப்பி - வாயாலதட்டிப் பேர 

அவர் உரை? எலாம் - (ஒருவன் கூறியதாக அத்தியோர் சுட்டியவற்றிற்கு மாதுபாடாக) 
இட்ட உரைத்த இழிவுகளை யெல்லாம்) 

ரி 

கோப ஸமூட்டிக்கொண்டபின்னர் அவர் உரைத்தவெல்லாம் தமக்கு என ஏற்றிக்கொண் 

டனர்; என்னை? இயய்கையாக அமைவது அ தண்மையாசலின் என்க, 

.. தம்மேல் ஏற்றினர்- (தம்மை இகழ்ச்துரைத்த வசைகளாக அவமே) தம்மேல் ஏற்றிக் 

கொண்டு; 

செம் கண் நியினர்-கொபதிதாற் வாத கண்களினின்றும் நெருப்பை உகுத்து) 

சிந்து உறு எழக்கிகர்- (துயர் மிகுதியானே) மூக்கனைச் சர; 

உலகு ஈலி வினையினர் -- நல்லவர் தம்மையெல்லாம் வருதீ.துகின் உ கொடுஞ்செயலை மேற் 

கொண்டு) 

அஃதாவ௫ இவன் என்னை வீணே இகழ்க்சனன் என்று பலபடப் புனைக்துகூறிப் புலம் 

புதல். அவ்வாறு புரிதல் உலகத்தைச் கெடுக்கும் ஆதலின் **உலகுஈலி வினையினர்?? என்ளூர். 

.... ஐச் கூப்பிய நிலை உடை கையினர் - சசசன்மேல் நிலைமையுடையனவாகக் கைகளைக் 

குவித்தக்கொண்டு; 

..... முதல்வர்மாட்டு முமையிடத் துணிர்தார் என்றபடி. எத்துணை த்துயர் எய்சப்பெறினும் 
பெரியாரைப்பணியும் சிறக்த ஒழுச்சத்தை நழுவவிடார் ஏன்று . பிறர்மஇிக்கும்பொருட்டுக் கை 
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களைக கூப்பிக்கொண்டனர். உண்மையி மெஸேக்குங்கால் அவாக்கு அவ்வாராய இயற்கை இல்லா 

மையான் அவர்களின் கைகள் ஈழுவப்பெறுகின்றன எனவும்), அங்கனம் நழுவவிடாது நிலை . 

பெறச்செய் அவருகின் றனர் எனவும் குறிப்பித்தற்கு “*நிலையுடைக் கையினர்?” என்றார் . 

நெறி பிறழ் மெய்யினர்- (சமது வசப்பட்டுச் சேராமல்) வழிமாறிச் செல்லுக்தன்மை 

யுடையதுபோல மெய்யினைச் காண்பிதஅ) 

இனி அவர் தம்முதல்வரிடச் ௪க் கூறப்புகுந்த மெய்மை நெறிபிறழ்ர்சதுவாகும் ஆதலாற் 

கூறற்கண்ணும் மெய்தள்ளாடினர் என்றலும் சாலும். 

கா நடுங்கு உரையினர் - (அச்ச நிறைவாலே தாம் கருகியவற்றைக் கூறும் ஆற்றலில்லாத) 

தாவான அ நடுக்கம்படைத்கமையாற் பலவற்றையும் நடுங்கெடுங்கி உடைத்த 

கூறப்புகுந்த கொடுமைக்கிசைந்த வெஞ்சொற்களை உபயோகித்தற்கு நாவானது அஞ்சி 

நடுக்குற்ற த என்றலும் பொருந்தும். புனைந்துகூறும் காரணத்தானும் பழச்கமின்மையானும், 

உண்மை புலனாகுமோ என்னும் 3ியப்பாட்டினானும் அங்ஙனமாயிற்று என்றலும் சாலும். 

.ஈவிறற்கே சாய்- (வெள்ளரைக் கள்ளராக்கற்பொருட்டு) முறையிடுவதற்கே சாய்த்துக் 

கேட்கின் ற; 

வெள்ளரசைக் கள்ளராக்குந்தொழில் கயவர்க்குரியது என்பதைச் **தெரியாதார் சொல்லுக் 

இறனின்மை தீதாப்-பரியார் பயணின்மை செய் த-பெரியார்சொல்-கொள்ளாத தாரந்தம்மைக் 

காவார் பிறரைக-.கள்ளமாச் செய்குறு வார்?? என்னும் பழமொழிச்செய்யுள் ஒருவாறு புலப் 

படுத்தும். **உரையினர்?? என முற்கூறப்பட்டமையான் ஈண்டு **ஈவிறற்கு?? என்பதனை ஆகு 

பெயசாக்கிப் பொருளுரைர்சாம். 

செவி படைத்து உழற்றும் செயிர் உறு தலைவர் -காதுகளைப் படைத்து (ததீயோரக்கு 

நலம்புரிக் தம், ஈல்லோர்க்குத் தீமைபுரிந்தும்) வருத்துகின்ற குற்றமுடைய தலைவர்கள்) 

வணக்கத்தை முதலாகவுடைய கள்ளவேடங்களை ச தரித்துக்கொண்டு தமக்குள்ள பணி 

களைச் செய்கலராய்ச் சோம்புற்றப் பிறரை லவீண்குறை கூறுவாசை மதித்து வருதலும், முறை 

யாயினவற்றைப் புரிந்துவருவாரை மதியாது வருதலும் தொழிற்றுறைத் தலைமை வடூத்தாருட் 

பெருவழக்கு என்றபடி, ““செழுங்கள்ளி நிழமைசோலைத் தணடலைநீ ணெறியாரே திருடிக் 

கொண்டே -யெழுங்கள்ளர் நல்லகள்ளர் பொல்லாத கள்ளரினி யாசோ வென்ருற் கொழுங் 

கள்ளர் தம்முடன்கும் பிடுங்கள்ளர் இரு$று குழைக்குங்கள்ஏ-ரழுங்கள்ளர் தொழுங்கள்ள சாசா . 

ரக் கள்ளரிவ ரைவர்தாமே?? என்னும் பழமொழி விளக்கச் செய்யுளானும் இத்தியோர் கன்னு 

விளச்சப்பட்டிருக்கன்றனர். செயற்கையாற் செயிருற்றமை தோன்றச் “*செயிருற?? என்றார், 

பிதா் மனம் காண்டுலா பேதையர் - தமது மனசையன் றிப் ட்டன ச சக்ல்ப்ட 

ஆசாயும் திறமையில்லாத மடமைவாய்ந்தவர்) | | 

பிறர்சம் மனசைச் கண்டறிர்அகோடும் ஆற்றலில்லாதிருக்தும், கண்டறிச்தாரே பொன 

ஈடத்து ஈல்லோர்க்குப் பல இங்குகளையும் கூராமற் புரியும கொடியோர் என்பது போதரப் 

*பிறர்மனங் காண்டுிலாப் பேதையர்?? என்றார். காணுதல் ஈண்டு மனணுணர்ச்சி மாத்இிரையாய் 

நின்ற த. அண்மையிற் பின்னின்ரார் கூறும் உறுப்பு, அணி முசலியவற்றின் இகழ்ச்சியையும், 

சேய்மைச்சண் நின்றார்கூறும் ருணடடை முதலியவற்றின் இகழ்ச்சியையும், அன்னபிறவற் 

நினையும் அறிந்துகோடும் ஆற்றல் இல்லாதார் என்றுங் கொள்க. 

இவசே- (இத்தகைய இழிவுடை த் தலைவராகிய) இவர்தாம்) 

பொருள் பெற்றமையால் - பொரு௪டையவரா யிரு ததலினால்; 

புடை கதுவு எளிஞரை - தம்மருங்கு.. (கூலிவேலை செய்து டத அத்த ஏழ்மை. 

யுடையவரை) 

சண்டிக் ட.” சமது இல்லச் சார்பினில் வாழும் எளியவரும் அடங்கப் 

“படைகனவு!? என்று விசேடித்தார்.. கவனகம் வண்ணா? தல்ல ண் ப பற்றுக்கோடு தரு 

என்று வரவ?! எனப் போசரற்குக் *கஈதாவ?? எண்டார்... பலி ஆ ங்கம் பட்டன் 
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அருள் ௮அத்று ஒறுக்கி அத வேர் வ அர் இல்லாமல் வருத்திக் தருமத் 

இன் மலமும் கெடும்படி அழிக்கின் றனர்; 

““சொற்பருக்கு வாழ்வுவர்தாற் கண்டெரியா தஇிறுமாக்து தன்பஞ்செய்வர்'? பன் 

எளியரசை அருளொடு பேணிவரும் சன்மையே அ௮றத்தின்வேர் ஆகுமென நீதிதால்கள் கூறும். 

இனியே - அப்பால்) 

விண் கால் நெருப்பு நீர் மண் என்றாங்கு 8ம் பெரும் பூதத்து ஆட்சியும் - ஆகாய் 

காற்று, இ, நீர், மண் என்று சொல்லப்படும் நத பெரிய பூதங்களைக் தமத விருப்பத்தின்படி 

ஆம் ஆட்சியையும்) 

பெற்றிலா்-பெற்றுரில்லை) 

அதனால அதுசகாரணத்சானன்றே; 

உலகத் பலர் - இக்கிலவுலகத்திலே (ஏற்றத்தாழ்வுடன் ப் பல்லோரும்) 

பிறங்க உற்றனர்- விளங்கிப் பொருந்தி வாழ்ர். துவருகின் றனர்; 

இத்தலைவர் 8ம்பெரும் பூதங்களையும் ஆட்சிசெய்தாராமாயின் தம்மால் ட பரத 

டக்கு வருணனே நீர் கொடாதே, காற்றே உயிர்ப்புதவாதே என்றன்னவகை தம்மனசுபோன 

வாறெல்லாம் கட்டளையிட்டு உலகினை நலியவைப்பர் என்றபடி. கடவுள் சவாதார வஸ் தச்களை 

யெல்லாம் யாவரும் எஸிதிற் பெறும்படி அமைச் தவைத்திருத்தல் மூன்னரும் விளக்கப்பட்ட. 

காற்றில்லையேல் அவியுமில்லை ஆதலின் அதனை உலகத்தில் எல்லாவிடத்தும், ஏப்போதும் 

சிறைர்திருக்கும்வண்ணம் அமைத்திருத்தல்காண்க, நீர் அமைப்பு முதலியனவர்றையும் அவ் 
வாரே ஆய்ம்துணர்க, அப்பிரசானமாகய (முக்கியமற்ற) பொருண்முதலியவற்மழையே கிலர்கமு 

அளிதஅம், பலர்க்கு ௮ளிக்காமலும் இறைவன் வருகின்றனன் என்க, தந்தை மக்கள் என்னும் 

இவாபாலினும் இதனைக் சண்டறிதல்கூடும். 

(62) இகஞ்செயுச் தன்மைய ரெனினு மவர்க்குத் 
தேடிவினை செய்த றீயோர்க் கியல்பெனல். 

இ?ும்புகொடுச் தர்நிறைப் பொன்வரிற் பெருரிலை 

விரும்புமணி நீறு முதலமேற் பொருளெனக் 

சொண்டுமிகு பொன்னைக் கொடுக்குகரு மில்லை 

யின்னண மியல்குவ சேனைக் கொள்கையர் 

கமருந் தாழுர் தகையில் பழிபுரி 

வினையியல் புணர்ந்தும் வெளிப்பட் டாங்கு 

தாணின்றி யொருவனை ஈலிகினு ஈலிகுவர் 

பிறரவினை யிகழ்தலிற் பேணும் தமசெயல் 

பிறரிகழ்வு பெறுதலும் பேணாது பிதற்றுவ 

10 சொருதொடர்ப் பலபொரு எளற்றற் ரஜோயா 

( | வுளைபல வுரைத்தாங் குணசா நிலைமையர் 

...... காரண மின்றிப் பற்பல கடாவுவர் 

அத _ மிறாநிலை பேணார். பற்பல பிதற்றி 

-யுறுதுயின் முதல வுழக்கெ கலக்குவச. 

ர்ு 
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15 :. பிறசெடை தமக்குப் பெருர்துன். பெனினு 

மரிசாஇி வேட்டு மலர்த்துவர் மூகக்தைல் 

தாய்மொழி பயிலார் தாய்மொழிப் புலமை 

யாய்கவர்க் கன்புசெய் தரவன புரியார் 

மாய்தகை வினைசெய் மாக்கட் மகுதவுவர் 

20 தம்மரசு வேட்டுக் தாய்அுப்ப்பல கூறுவர் 

குறிப்புணர் இல்லார். கூடுயர் வுரைக்து 

வெறுப்புதீிஇ ஈலனற்து வ்ருகர் நவிந்து 

கொடியிருப் புணரா கோத குடல்வாழ்வு 

கல்லினு நிலையாக் கருதிவிண் மூயல்குவர் 

25 மண்ணிடை யியலிவை மதித்தீண் 

டெண்ணுற் றேகா இறந்தவர் பலசே, 

(௫-ள்.) இரும்பு கொடுத்து ௮ நிறை பொன் வரில் பெரூர் இ(ல்)வை- (சம்மிடச் இ 

தள்ள) இரும்பைக்கொடுத்து அத்துணையளவு பொன் ' கிடைக்குமானால் அதனைப்பிப்சலம ழீ 

கொள்ளாமல் விடுபவர் (இவ்வுலகத்தில்) இல்லை) இ 

இரும்பின் பெறுமதி பொன்விலையில் மிகத்தாழ்ர்த.து. உயர்ந்த பொருளுள்ளான் ௮ப் 

பொருளைக்கொடுத்து இழிந்த பொருள் கொள்ளான். ஒரசோவமயம் அருமையாலேனும் , 

ஆவ௫யகநிமித்தமாகவேனும் இழிக்தபொறுள் வேண்டப்பட்டுறி அங்கனம்' கொடுத்துமாறு 

வதற்குச் சம்மதஇிப்பாளாயின் இழிர்ச பொருறாள்ளான் ௮க்சணமே அம்மாற்றலுக்கு உடம்படு 

வானேயன் றி மறுக்சவேமாட்டான் என்றபடி. 

:மஇபான்பெற் றந்நிறை யிரும்புகொடா ரில்லை? என்று கூறப்படிற் பொடுகுத் ர 

வெளிற், பொன்னைப் பெறுதற்குக்காரணமாவது இரும்பாதலினானும், உயர்ந்தபொருளை தீ 

இழிர்சபொருளுச்காக இழக்காமல் இழிரஈ்சபொருளை உயர்ந்தபொருளுச்காக இமகத்தல். , வழக்க : 

மாதலினானும், இவ்வழச்கத்தையே ஈஎண்டெடுத் தக் கூறற்குற்றமையானும்,. கையிலுள்ள. இ 

இரும்பும் மன ல் விரும்பியது பொனனும் ஆசலினானும் பிரவாற்றானும் பொருக்தாதென்க, இ 

... விரும்பு மணி நீறு மூசல- (சைவர்கள் எவற்றினும் . மேம்பட்ட பொருள்களென்று) 

பேணிவருகின்ற உருத்திராக்கமணி விபூதி மு.சலியவம்ை; 

வில்வம், அம்பைமலர் என்னும் இச்தொடககக்சனவும் அடங்குவதற்கு முதல”? என் 

ரூர்... உருத்திராக்ச விபூதிகளிற் சிரத்தையும், அன்பும் வேண்டுமென்பார் “*விரும்புமணி நீறு?? | 
என்றார்... விரும்பு நீறுமணி?? என்றியாச்தால் ௮கவலோசை பிறவாது, மணியும், நீறும் ஆ 

இறப்பால் ஒற்றுமையுடையவேனும் பூண்டமணியை கெநொருநம் பூண்டுவருதல் சாலும் ஏன்னும் ந 

இயைபுபற்றி அங்கனம் கூறினார் என்றலுமாம். இணி விரும்புகின்ற ௮ணியையுடைய நீறு ந்தி 

எனப்பொருள்கூடறினும் இழுக்காது, ஈண்டு அணியென்பது உடலுக்கும், உயிர்க்கும் அலஸ். 

காசஞ்செய்வது, அச்செய்தலைத் இருநீற்றப்பதிகம் முதலியவற்றான் உணர்க, மணி நீலு | 
மு,சலியவற்றை விரும்புகின்றவர் சைவசேயாதலின் அ௮ங்கனம் அடைபுணர்ததி உசைத்தாம். ம 

பிணிநீக்கு தல், ஆற்றலளித்சன் முதலிய பயன்கருகஇப் பிறரும் விரும்புவர் ஏன், 

... மேல் பொருள் என கொண்டு- (வாய்மாச்திசையான் உயர்ந்சவெனக் கறிவரு்ற ர 

அவற்றைச் செய்கைமாத்திரையானும்) மேலாகிய, பொருள் என்றுகருஇச் கைக்கொண்டு; 

*விரும்புமணி நீறு?? என்றதனானே. அவற்றின். மேன்மை பெறப்பட்டிருத்தலின் டக் 

ஈண் ''மேத்பொருள்?? என்றதற்கு. இங்கனம். பொருள் உசைச்கப்பட்டனு,.. மனசில் உம். 

1 அத்தம் 
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- கொண்டு பொன்னைச்.கொடுக்கின் றவருமில்லை என்று பொருள்கூ௰ப்படின் **அவர்கொடுக்கும் 

மணிமுதலியவற்றைச் காம் பெற்றுக்கொண்டு அவற்றிற்கு மாறாக?? என இசையெச்சங்கள் பல 
வருவிச்துசைக்ச கேரிமாதலினானும், கூறியது கூறலாகுமாதலினானும் குற்றமாகும் என்சு. 

மிகு பொன்னை கொடுக்குகரும் இல்லை- ஏற்நமிஞந்ச பொன்னை (அகச்கொண்டவற் 
றிற்கு மாருகக்) கொடுக்கின் றவரும் இல்லை; 

“*மு/ரு?? என்றதற்கு அளவின்மிகுர்சவென்று பொருள்கோடல் பொருக்தாது; என்னை? 

அளவிற்குப் பன்னூ றுமடங்கு குறைவாகவேனும் கொடுக்கும் வமக்காறின்மை ஆகலின் என்க. 

விபூதிமணைகளை அணிந்சமாத்திசைபின் எல்லாச் செல்உமும் பயக்குமென் றலிண் அவற்றைப் 

பெறுதற்குத சம்ப்டத்துள்ள பொருள்களுள் உயர்ந்தவற்றையேனும் கொடுத்து வாங்கல் வேண்டு 

மென்க,. 

(இன்னண மியல்குவ சேனைக் கொள்கையர்] இன்னணம் ஏனை கொள்கையர் இயல்குவர் 

௩ இவவாராகவே எனைய மதத்தினரும் ஒழுகுவார்கள்) 

ஏயும், உம்மும் தொக்கன, பிறமதத்திற்குரிய சின்னங்களை யெடுத் அச்கூராமன் மணி 
யையும், நீற்றையும் கூறிய கானும், ஏனைக்கொள்கையர் என் றமையானும் இர் தாலாசிறியர் சைவ 
மசத்திலன்புடையாா என்பசையும்; சடவுள் வாழ்ச்தைப் பொதுப்பட வள்ரைவனார்போனறு 
கூறினமையாற் றெெய்வமிகழுங்குறை அ ண்ந்துள் இல்லையென்பதையும் புலப்படுத்இனு 
சாயிறது. 

| தமரும் தாமும் தகை இல் பறி புரிஃ தமக்குச் சுற்றமானவரும், தாழும் வட்ட 

பாவங்களைச் செய்துவரும்) 

பாவம் என்பது புற்த்தவர் அறிதற்கு ௮அமையற்பாலதும், அறிசற்கு அ௮மையாப்பாலதும் 

என இருவகைப்படும். கட்குடித்தல், பசத்தையர் சார்பு போல்வன அறியற்பாலன, அந்தணர் 

அ௮ர்தசஙகத் இற் புலாலுண்ணல், இசாசத்துவேஷம் போல்வன அ.றிதற்கமையாப்பாலன, வேது 

வகையுமுண்டு, இவற்றைப் புலப்படுச்சல்வேண்டிப் “:பழிபுரி?? என்றொழியாது **தகையில் 

. பழிபுரி'? என்றுகூறிஞர். உயர்வு புரியும்டத்துத் தமரினும் காம் விளங்கச் தோன்றுதலும், 

 தாழ்வுபுரியும்டதீது அவர்தமக்குள் அடங்கிக் தோன்று தலும் வழக்கம், பழிபுரிவினை யை வடுத 

துக் கூறினமையானே “தமர் தாமும்?? என்றார். தாம் புரிபழியை மறைச்சற்கு உபகாசமா 

யிருப்பவர் சமசாதலின் அ௮ங்கனம் கூறினாருமாம். 
லின்றி 

வினை இயல்பு உணர்ந்தும் - தொழிலின் இயற்கையை உணர்ச்துவைத்தும்; 

எல்லாரும் பாவம்புரிம் அவரு வோர் பத்து வத தாழும், தமரும் உணர்ந்தவர் என்றபடி. 

மக்களிற் பெரும்பாலோர் தங்கள் மெய்கைகராம் பிறசறிந்தாற் கொடுக்சண்டத்சை' விளைவிக்கக் 

கூடிய அத்துணைத் திச்செயல்களைச் த்தம் பெரிதும் நினைத்தும் இயலாமைகாரசணமாக 

மறைத்தும் வருவர். அவமறைச் சொல்லானும், செயலானும் பிதாக்குப் புலனாக்காது மறைத்த 

வசை ஈல்லவராக ம௫இத்தும்; ஆச்குவோரைத் தயவசாக இகழ்ந்தும் வருகின்றனர் மச்சள் என்க. 

சுற்றத்தாற் சூழப்படாசவர் செய்கை வெளிப்படின் அவர்க்கேதம் பயத்தலுமுண்டு, சுற்றஸ், 

_ குழ்ந்இிருப்பின் எத. தகைய கொடுஞ்செயல்களும் மறைந்தொழிதலும் கூடும் என்பவும் பிறவும் 

உணர்த்தப்பட்டன. 

ட் .... வெளிப்பட்டாங்கு ஒருவனை காண் இன்றி நலிகனும் ஈலிகுவர்- (சமர்மு; லிய சுற்றம் 
'கசூழப்பெருதான் புரிம்ச இழிவுடைச் செய்கை) வெளிப்பட்டபோழ் த வெட்க பன் றி அவ் 
ன யோருவனே வருத்தினாலும் வருத்துவர். 

ட ஆங்கு-காலத்தின்௧ண் வந்தது; இடத்தையும் குறிக்கும். பிரத்தியக்கமாயவிட த்துக் 

'திமைபுரிக்சான் தம்மவனாயினும் ஆண்? ஈலிகினும் கலிகுவர் என்றும் கூறிக்கொள்க. நினைத்த 

போழ்தினும், செய்க போழ்தினும் அறிந்துகொள்ளும் ஆற்றலில்லாதவர் ஏன்பார் “வெளிப் 
இஃபமல்கு!! என்றார். இதுகருகியன்ே ஓசோவிடத்துச் செய்தபொழுது கண்டுகொள்வதைக 
குறிப்பா கொள்ளவைத்தார், அ௮ன்.றியும் வெளிப்பட்டாலும்  தம்மவர்க்குப் பெருமைகொடும் 
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பதாய் அச்செய்கை இருக்கப்பெறின் இயன் றவசையில் மறைப்பசெனவும், சடகது பிறர் அறி ர 

யின் ஒறுக்கத் தொடங்குவர் எனவும் குறிப்பிச்சச்பொருட்டு அங்ஙகனங்கூறினாருமாம். இவற் இ 

ரற் பழியுடையார் கரவு ணுக்சமும் புலப்படுச்சப்பட்டத. சமத பெருமைக்கு அவனை. 

'ஒறுப்பது குறைவாகுமேல் இகழர்சாதல், வாளாவாதல் விட்டுவிடுவர் என்பது போதா *“*ஈவி௫னு 

நலிகுவர்?? எனரார். இடம்வாய்க்கிற் கொலையும் புரிவர் என்க. **நாஈனிலர் மன் ற. பொய்மொழிக 

சன? என்னுமிதனை “நாணின் றி”? என்னுமிதற்கு ஒப்பிட்டிரைக் க்கொள்க. 

பிறர் வினை இகழ்தலில் - தமக்குப் புறம்பாயினாஅ, செய்சையை இழிவுடைத்சென் று 

காம் இகழ்ந்து வருதலைப்போலவே? 

பேணும் தம செயல் - (எல்லாரும் ஈன்கு மதித்தல் வேண்டுமென்ற) விரும்புகின் ற தம் 

மூடையவாகிய செய்கைகள்? 

₹2ம?? என் றமைநோக$ச் செயலின் பொருள்களைப் பன்மையாக்இளும். 

பிறர் இசழ்வு பெறுதலும் பேணா ௪ பிதற்றுவர்- பிறர் இகழ்ந்து கூறும் இகழ்ச்சியைச் 

சாம் பெறுவது தண்ணமாகுதலையும் கருதாது பிதற்றிவருவார்; ட இ 

பிறர் வினையெல்லாம் இழிவுடைய தம்முடையவே உயர்வுடைய என்று கூறி வருவாசை 

நோக்கச் கூறியபடி. தற்புகழ்ச்யொதலிற் கூடாதென்சஈ. தம்முடையவற்றிற்கும், பிறருடை 

யவற்றிற்கும் உள்ள வேற்றுமையை உலகம் கண்டு மதிக்குமென்று கூறினாராயிற்த. தம் 

'செயல்சண் மதிக்கப்படுதற்குப் பிறர் செயல்களை இகழ்தல் வேண்டுமென்று ௧௬. முயல்குகர் 

என்பார் *:பிறர்வினை யிகழ்கலின்?? என்றார். இக்கருச்சைப் :பேணுச் சமசெயல் பிநறிகழ்வு 

பெறுதலும் 

வம், தம்முடைய உயர்ந்தவாகவும் இருப்பினும் மேற்கூறிய செய்கையுடையார்தம் செய்கை 

ஏற்றம்பொருந்தா என்றும் கு.றிப்பித்தார் என்க. 

? என்றது வலியுற த்தாகிற்கும். உண்மையாகவே பிறர் செயல்கள் தாழந்தனவாக 

ஒரு தொடர் பல பொருள் அற்று அற்று ஓயா உசை பல உசைத்து- தன்ர வ க 

கப் பேசப்பட்வெரும் ௮ப்பேச்சனுள்ளே சம்பந்தமில்லாத பலவிஷயங்கள் ௮ற்றுப்போனாலும் 

முடிவுபெறாது செல்லுகின்ற உசைபலவற்றை உசைத்் த? 

ஒரு விஷயத்திற்கு ஒரு தொடர்ச்ச உண்டென்பார் “*ஒருதொடர்'” என்றும், ஒரு விஷ 

யத்திற்குரிய ஒருதொடர்ச்சியிலே பலவிஷயங்களையம் பே௫வருபவர் என்பார் “*பலபொருள்'! 

என்றும், அப்பலபொருள்களுள்ளும் ஒருபொருளேனும் முற்றுப்பெறாது கெட்டொழியு மென் 

பார் *அற்றற்று?? என்றும், மூடிவுபெறாதபோது பேச்சினை நி௮ுத்தவேண்டியதுவே மூறையாக 

வும் நிறுத்தாது பேசிக்கொண்டே செல்பவர் என்பார் “ஓயா!” என்றும், பொருஸில்லா த சொற் 

கட்டமே அவசது உரைக்கூட்டம் என்பார் **உரைபல வரைத்து”? என்றும் கூறினார். சொல்... 

லமைஇயும், சொற்றொடாமைதியும், பொருளமைஇயும். அவரத பேச்டில் இல்லையென்று குறிப் . 

பித்தற்சன்றே பலவுரைத்து என்னாராய் :*உைபல வுசைத்.த??: என்றனர். மடியுனடடையோர். 

பலர்கடடிக்கொண்டு அறு திபெறாத பலப்பல பயனில்லாத விஷயங்களை மிக ௮ன்போடு பேசி 

யும், கேட்டும் வீண்பொழுது போக்குவர், இவ்வழக்கத்தை யாண்டும் பரக்கக் கணலாம். இவ: 

வாறு செய்துவருதலாற் சிறப்பொடு சர்மையும் நீங்கப்பெற்று ஈயனும் ஈண்பும் ஈனியழியப் 

பெறும் என்பது சான்றோர் கொள்கை. “பயனில்சொல் பாசாட்டு வானை மகனெனன்--மக் . 

சுட் பதடி யெனல்?? என்பது தமிழ்மறை, 

ஆங்கு-அசை. இ 

உணரா நிலைமையர்- (அக்கூறியவற்றானே நிகழப்பெறும் பயனை இஃதென) உணர்ந்த . 

மி காடும் நிலைமையில்லா தவர) ஆ 

உணர்ச்சிபெற்ற பொழுது தாம் வீண்பொழுது கழித்துவிட்டோமே என் றிரங்குவர் 

என்க, . தமக்குவறும் சேட்டை உணராத நிலைமையர் என்பார் உணரா நிலைமையர்?? என்ர... 

ஆணவ முதலாய மாயையிலெ சம்பந்தப்பட்ட அறிவுடையோசே உணரா நிலைமையர் ஏன்க...... 
% 

. பச் 

1. பதி ந 
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் காரண மின்றி பல் பல கடாவுவர்-- (ஒரு காரியத்தையேனும் கருதஇிதிந்கும்) காரணம் 
 சிறிதுமின்றிப் பலப்பல வினாக்களை வினாவிவருவர்) 

ஐயன்மீர்! தாங்கள் எவ்வூரினர், எகீகாரியக்சை முன்னிட்டு இங்கே வந்தீர்கள், யாரிடத் 

இற்குவந்தீர்கள், வந்து எத்துணை நாட்களாயின, எப்பொழுது ஊருக்குத் இரும்புவீர்கள் என்று 

இத்தகைய வினாக்கள் பலவற்றையும் ஒருதொடர்புமில்லாத ஒரு கொதுமலாளரிடம் வினாவுவரா் 

என்க. வினாவப்படுவோர்க்குப் பல காரியங்கரம் உள்ளன என்றும், வினாவுவோர்க்கு ஒரு காரிய 

மேம் சிறிதும் இல்லையென்றும் குறிப்பித்தற்காகக “காரண மின்றிப் பற்பல கடாவுவர்?? எண் 

ரூர். இஃ்தெங்கனம் பெறப்படுமெனிற் காரணமில்லாதவர் வினாவுவராயபொழுது வினாவப் 

படுவோர்க்குப் பலகாரியமும் உளவென்பது தானே பெறப்படுமென்க, ஒரு தொழிலுமின் றிச 

சோம்பித் இரிவாரே இங்கனமெல்லாம் வினாவிவருவர் என்றபடி, இனித் தமக்குவேண்டிய 

காரியக் தக்குரிய காரணமின்றிப் பலப்பல ் வினாவுவாருமாம், பாக்குவெற்றிலையை ஒருவ 

னிடமிருஈது பெறவிமைந்தார் அவனை முற்கூறியவாறெல்லாம் மூதற்கண் வினாவுவர் என் 

தலுமாம். 

பிறர் நிலை பேணார் - பிறர் சம் மனோதநிலைமை, சரீ ரரிலைமை என்பனவற்றைக் கருதாத 
வராகி) 

சம்மனசின்கண்ணே விழையப்பட்டவற்றை உடனேபெற்றுவிடுதல்வேண்டும் என்னும் 

கோக்கமேலீட்டாற் பிறர்தம் நிலமையை நோக்கி ௮வரை விட்டுவிடாது கெருக்கிக கேட்பவர் 

என்பது போதரலிற் “பேணார்? என்பதற்குக் கருதார் என்று பொருளுசைக்கப்பட்டத. 

பல் பல பிதற்றி-பலப்பலவாகிய வினாக்களை (ப் பைச்தியகாசன் உழறுவதுபோல) 

வினாவி 
வினாவி என்னா பிதற்றியென்ருர், பயன்பெருமையின் என்க. 

. உறு துயில் மூதல- பொருக்திவருகின் ற நித்திரையை முதலாச உடையவற்றை; 

உழக்கி கலக்குவர்-- கெடுத்து (௮அவர்பெறும் ஈசன்னிலைமையை) ப் பழுதுபடுத் தவா) 

* தம் மனவேட்கையைப் பூர்த்தி செய்துகொள்ளும்பொருட்டுப் பிறர் நித்திசைசெய்தண் 

 மூதலியவற்றாற் பெறக்கூடிய சுகங்களைப் பெறவிடாது கெடுப்பர் ஏன்றபடி. 

பிறர் எடை தமக்கு பெரும் அன்பு எனினும் - (சம்முடைய பொருளைப்) பிறெரெததக 

கொள்வது தமக்குப் பெருந் தன்பமாய் முடிவதொன்ருய் இருப்பினும்; 

் தம்பொருளைத் தமது உத்தரவின்றிப் பிறர் ஏடுத்தலும், உச்சசவுபெற்றும் தமது மன 

வமைஇியைச் குறிசக்கொள்ளாமல் எடுத்தலும், பிறர்க்குரியசாய்ச் தம்மிடம் வைக்கப்பட்டிருக்க 

பொருளை அங்கனமே எடுத்தலும், பிதர்பொருளைப் பலகாரணங்கொண்டு தாம் எடுத்தலும் எனப் 

பலபடி கொண்மார் ₹*பிறரெடை”? என்று கூறினார். இப்பிரிவெல்லாம் விரிகஇற் பெருகும். 

[மரிசாதி வேட்டு மலர்த் தவர் முகத்தை] மரிசாகி வேட்டு முகத்தை மலாத்அுவர்- நீதி 

வழியிலே நிற்றலை விரும்பி முகத்தை மலர்த் இக்கொள்வர்; 

மரிசாதி-ரீ.தி) *மரிசாதி யாயிருர்து மன்றஞ்சு வார்க்கு?? என்பர் ருன்றுறையனாரும். 

_ முசமலரப்பெறுதல் நீவெழி நிற்றற்பொருட்டாதலின் *:மரிசாதி?? என்றும், அவர்தம்மை விரும் 

பாது நீதிவழியையே விரும்பின சாதலின் :*வேட்டு?? என்றும், அவவிருப்பதசான் மலர்ச்சியுண் 

"டாயதன்றி அவர்பொருட்டு அன்ராதலின் **மலர்ததுவர்?? என்றும், அம்மலர்சசியை அவர் 

தமக்கே காட்டவேண்டிய௰யது உலகநீதி ஆகலின் “முகத்தை? என்றும் கூறினர். இவற்றான் 

முகத்தை மலர்த்துவர் என்னுமிருசொற்களையும் மாற்றியாத்தமைக்குக் காரணமும் புலனாகய 

வாறு செளிக. உண்ம௫ூழ்ச்சி இல்லையெனபது போதச “'மலர்ததுவர் முகத்தை? என்ருருமாம். 

தாய்மொழி பயிலார்- தாய் மொழியாகிய . தமிழ்ப் பாஷையைக் கற்றுப் புலமையை 

திரப்பிக்கொள்ளாரும்; 

ச பிற மொழியைப் பயின்றுவருவா என்றபடி. மேம்பட்டுத் கோன்றுவகற்காம், அரசாங் 

குது நியாயசபையிலே தங்கள் குறைகளை எடுத்துக்கூறி வாதாடி. நிறைவு பெறுதற்கும் இன்ன 
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பிறவற்றிற்கும் தாய்மொழிப்பயிற்டு ஆவசயகம் வேண்டுமென்பார் “தாய்மொழி பயிலார்"' 

த்தம் தமிழ்மொழிப் பயிற்சியாற் பண்டைய வழக்கபழக்கங்களும், பெரியோர் கட்டி 

வைத்த நீதிசாஸ்திரங்களஞும் கைவரப்பெற்று வசட தல் விஷயத்தை வலியுறு.த்துமாற்றல் 

ஈண்கமையும் என்க. 

தாம்மொழி புலமை ஆய் தவர்க்கு- தாய்மொழிப் புலமையைக் கற்றலையே. தமது 

பெரும் பேறாகக்கொண்டு ஆராய்க தவரும் அரிய தவத்தினையு/டையார்க்கு; 

சவகள் தவத்தினேப் போற்றிவருதல் போன்று இவரும் தமிழ் ஆசாய்ச்சியைப் 

போற்றிவருகன்றனர் என்க. தாய்மொழிப் புலமையை. ஆராய்தலே தமிழர்தம் கரும 

'மாதலினாலும்; ஆடம்பரம், செல்வமாதியவற்றைப் பெறுவான்விழழைந்து தாய்மொழியைப் 

பயிலாது பிறமொழிகளைப் பெரும்பான்மையோர் பயின்றுவருகன்றனர் ஆதலினாலும்$ 

ஆடம்பரத்தையும், செல்வ முதலியவற்றையும் ஒரு பொருளவெனசக்கருதி மயங்காதவசே தாய் 
மொழியை ஆரசாய்தலிற் புகுவார் ஆதலினானும் பிறவாற்றானும் தாய்மொழிப் புலமை யாய்த. 

வர்க்கு?? என்றார். ஆடம்பரமுதலியவற்றை நீக்கியவர் ஞானம்பூணாது தமிழ்மொழியை வளர்தி 
ச த் ௪ உ ரத ௪ பு டந்த 2 “ன் ன் ் ச ்?் (4 க 3ஈ 54 : ட் ௪ தற்கு ஒருப்பட்டது மி/ச்கதோரருமைச்தாகும் என்பார் **ஆஇய்தவாக்கு?? என்னார். 

(அன்புசெய் தாவன புரியார்] ஆவன அன்பு செய்து புரியார்- வேண்டியவற்றை. அன்பு 

படைத்துச் செய்யாதாரும்) 

வேண்டியவற்றைப் புரிதற்கு அ௮ன்படையராய் இருத்தல்வேண்டுமாதலின் பண்பு. 

செய்த?” என்றதனை ““அவன?? என்றதற்கு மன்வைச்து யாத்தனர். அவர்தம், குடும்பக் காம். 

பிற்கு உரியனவும்; ஆராய்ச்சிக்கு இன்றியமையாதனவும்; ஆய்க்தவற்றைத். தமரும், பிறரும் 

அறிந்தூவக்குமாறு செய்தற்குரியனவும் இன்னபிறவுமே அவர்தமக்கு. ஆவனவாம். இனி 

 அன்பசெய் தாவன புரியார்?? என்றதற்குக் காரணகாரிய முறைப்படியே அமைந்தபொருளாக 

இருக்கவும், இங்கனம் மாற்றிப் பொருள்கோடற்கிருர்த. காரணமென்னையோவெனின், அன் 

பான௮௫ செய்கைவழியாகவே வரப்பெறுமாசலின் என்க. **இற்ற-வறஞ்செய் தருஞுடைய 

பரத “ஆம் றவுங் கற்ரு ரறிவுடையார்?? என்னும் பாக்களையும், “அறிவினை யுடையா 

ராவார் மிகவும் கற்றார்'? என்னும் உரைடையையும் ஆதாரமாகக்கொண்டு ““அன்புசெய் காவன 

பசில? என் தைக் வலியறு தஇனும் இழுக்காது, 

மாய் தசை வினை செய் மாக்கட்கு உசவுவர்- கெடுக்கின் ற தகுதியையுடைய தொழில் 

கள வஞ்சமாகச் செய்துவருகின் ஐ சனங்களுக்கு ( அவர்கள் ே 

டியவாரே) கொடுப்பவரும்; 

வண்டியவற்றையெல்லாம் வேண் 
் 

ஆகிய இவர்தாம். 

மாய்சகை வினையாவது தேயம், பாஷை, காகரீகம், மசபு, மேன்மை என்பனவற்றை 

யெல்லாம் கெடுத்து அடிமையாக்குதற்குரிய சூழ்ச்சி, நேரே தீமை புரிவாரை ஒறப்பரேயன் றி 
ட் க ம் ம் ட ன லஞ்ச 

செய்”? என்றதற்கு **வஞ்சமாக?? என்னும் அபை அவர்தமக்கு ஒன்றுங்கொடார் ஆதலிற் 

புணர்த்திக் கூறினாம். கண்மை புரிவார்போலக் காட்டித் தீமைபரிவர் என்க. நெடுக நிற்றல் 

வேண்டி அங்கனம புரிகின்றார் இவர்க்கு வன்மையில்லாமையின் எனக, இவர்தம் உதவியைப் 

பெற்றுக்கொண்டும் தீமைபுரிக்துவருகலின் மச்சகள் என்னாது மாக்கள் என்றார். “*தவஞ்செ ப் 

மாக்கள்?” என்பது பாட்டு, விசேடவுரையையும் கோக்குக, **மாவு மாக்கு மையறி வினவே? 

என்பு தொல்காப்பியம், மாக்கள் எனப்படுவார் டதத இல்லாதவா. வணிக மாக் 

களை யொத்ததவ் வாரியே??? என்பது இராமசரிசை. ஈகல்வணிகரைப்போலப் பொருள்களைச் 

சேமன்செய்யாதாரைப் பொருள்களை வீமீண கடலிற்கொண்டுசேர்க்கும் வாரிக்கு ஒப்பாச்கினார் 

கம்பரும். ள் ப்ரி 

தம் அரசு வேட்டு தா௮ய் பல தத பம்பல் பெறவேண்மெென்று. விரு (0 
பித் தாவிக்குதித்துப் பல நியாயங்களையும் எடுத்துப்பேசுவர்; டர்ரபத்து 

- கேட்டர்க்குரியாரும் பயனம் இல்லை என்பது. போதாக் “கதவ? என்றும். பந்த 

கப்பு 
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தமிழ்நாட்டாருட் பற்பலர் இசைக்காரருக்கும், உழறுபடைப் பாசவதர்களுக்கும், கூத்தர் 
கூத்தியர் தமக்கும் இன்னபிறாதமக்கும் தமதுபொருளை ஏராளமாக வழங்இயும்; தமிழ்ப்புல 

- வரை இகழ்ந்தொறுத்தும் வருகின்றனர். கற்றாருள்கம் பிறமொழிக்கு ஈடுபட்டு உழல்இன்ளுர் 

'பெரும்பாலர் என்ப. ஆகவே இனஞர்தமக்குச் சுயவரசாட்சி கடைக்கப்பெறின் நமது 

நாட்டுக்கு விளையக்கூடிய பயன் எத்தகைத்து என்பது அ௮சாயற்பாலத., செய்.துகொள்ள 

வேண்டியவற்றைச் €ருறச் செய்துகொள்ளாது தாவிக்கூறுதலைக் குறிப்பித்தற்குத் தாஅய்? 

என்றளபெடுத்தது, 

குறிப்பு உணர்டுல்லார் கூடு உயர்வு உளைாத்து- (ஒருவர்க்குத் தங்கூற்றின்மேல் விருப்ப 

மூண்டோ இல்லையோ என்றுணர்ந்து கேட்கும் தகுதியுடையார்க்கு உரைத்தலும் இல்லார்க்கு 

வாளாவிடுத்தலு மாகிய) குறிப்பினை பப்ப க மிக்கவுயாந்த விடயத்தை அவர்க்கு எடுத் 

அரைத்து) 

ககட்பாரை நாடிக் அனி டு படும்பொருட்சண்- வேட்கை யறிஈதுரைப்பர் வித்தகர்? 

என்பது முன்றுறையனார் பாட்டு, இப்பாட்டின் விசேடவுரையினையும் கோக்டியறிக, கால 

சேச வர்த்தமானங்களை அறிந்துசைத்தல்வேண்டும் என்றபடி. “குறிப்பறிந்து காலங் கரத 

வெறுப்பில-வேண்டுப வேட்பச் சொலல்”? என்பது தமிழ்மறை, :“என்குறைநீ வயவேநதற் 

தியம்புதியேல் வடங்கிடந்து-பொன்பிதிர்மின் சுணங்கார்ந்த பொம்மலிள முலையினர்பா-லன் 

புறுல் லமயமதி லறையற்க வறைகுஇியே-னன்குரைதீங் காமவர்பா னட்புற்ற தன்மையி 
னால்?) “*வேற்றாசர் திறைகொணரும் வேலையினுஞ் சொல்லற்க-மாற்றசசர் பால்வெகுளு 

மமயத்தும் வகுச்துரையேல்-தேற்றமுடை மதிவல்லோர் தேர்ச்சியிலுந் தெரிர் துரையேல்- 

சாற்றிலரைத்  தனவெல்லாக் தவராகு மறிகுதியே??, “பொறிசெறித்த மாண்பின சாய்ப் பொருக் 

தல/ச்செற் றிருநிதியஞ்-செறிதருமா நீட்டியரு வினைவாங்கு செயலினரு-மூறுபிழையுட் சிறி 

துயற்றி னொறுத்தியுர் வயவேந்த-ரறு இபெற நீமொழியு மமயமறிக் துசைத்தியால்??, “உள் 

கனவாய் மூகத்சனவா புஇக்குமவை குறிப்பினாற்-றெளித் துளைத்தல் சீர்மைசத்த?? என்பன 

நைடதப்பாச்கள். எற்பனவற்றைப் பொருத்தியுரைத்துக் கொள்க. 

[வெறுப்புறிஇ நலனற்று வீஞுகர் நலிந்து] வெறுப்பு உறீஇ நலன் அற்று நவிர்.து 

- வீகுரர்- (இவ்வரிய விடயத்தை அவர் கேட்டிலசே என்று) வெறுப்புற்று (அவ்விடயத்தா 

- லடையப் புகுர்த) ஈன்மைகெட்டுத் சம்மைத் தாமே ஈலிந்துகொண்டு அழிவர்? 

வேலைக்காரன் தான்செய்த காரியங்களைக் கூறுதலும், அன்னபிறவும் ஈண்டடங்கும். 

த துறிப்புணராமல் உரைத்த தம்மையே வெறுத்துக்கொள்ளாமல் அவசை வெறுத்சமை தோன்ற 

பூத நீஇ?? என்றளபெடுத்தது. நலனறுதலே அவர்சம் அழிவிற்குக் காரணமாசலின் ஈலிந் த 

வீகுனர் என்னாது *விகுகர் ஈலிந்து?? என்றார். அங்ஙனமாயின் **நலிக்து?? என்பது மிகையோ 

- வெனின் அற்றன்று, அம்மட்டோடமையாமல் தம்மையும் நலிந்துகொள்கின்றனர் என்று 

அவரது அறியாமையைப் புலப்படுத்தி நிற்றலின் என்க. 'ஏண்ணுங் கூற்றினுக் இத்தனே 

வேண்டுமோ”? என்னும் இராமாயணப்பாட்டும் இக்கருத்தேபற்றி எழுந்தது. 

கொடி. இருப்பு உணரா நோதக்க உடல்வாழ்வு- கொடிப்பொழுதேனும் இருத்தல் கூடு 

- மோவென்னும் இருப்பினை உணரப்படாத வருந்தத்தக்க உடலோடு கூடிவாழும் வாழ்க்கையை; 

“நீரிற் குமிழி யிளமை ரிறைசெல்வ-நீரிற் சுருட்டு நெடுந்திரைக--ணீரி-லெழுத்தாகும் 

.யாக்கை?? என்பது பகலா தர நத்தம “நிலையாமை சால நிலைபெற்ற தன்றே??? என்பது சூளா 

மணி; '*“மின்றனாக்கும் வாணாள்?” என்பது பாரதம்; “*கெருன லுளனொருவ ஸனின்றில்லை 

- யென்னும்-பெருமை யடைத்தில் வுலகு”? என்பது குள்; “புன்னுனிமே னீர்போ ணிலையாமை 

் 'யென்றெண்ணி?? என்பது நாலடி. யாக்கை நிலையாமை ஒன்றே கூறப்படினும் இளமை, செல் 

அம் முதலியவற்றின் நிலையாமையையங் கொள்க. 

ட கல்லினும் நிலையா கருதி வீண் மூயல்குவர்- கல்லைக். காட்டினும் நிலைமையுடைய,.துவாக 
பினைந்து (அறமுதலாயெவற்றிற்கு ஏ துவாகச் காரியங்களைப் பெறும்பொருட்டுச் செய்யப்படுஞ் 
செய்சைகளென அவற்றிற்கு முரணானவற்றை) வீணே முயன் வருகின் னர்) 



௦00 உலகியல் விளக்கம். 

₹கற்போற் பிரியல மென்றசொல்?? என்பது அகம். அ௮றமுதலாயவற்றைப் பயத்த ர 

லின்மையின் வீண்முயற்சியென்று கூறப்பட்டது. ஈண்டு வீண்? என்பது ஆகுபெயர், 

சல்லை ஆகுபெயசாக்குதலுமொன்று. 

மண் இடை இயல் இளவ மதத -- உலகத்கின்கண்ணே ஈடைபெறும் இவற்றையெல் 

லாம் வரையறு த ௮; 

(ஈண் டெண்ணுற் றேகா இறந்தவர் பலே] எண்ணுற்று ஏகாது ஈண்டு இறந்தவர் பலர் 

- அசாய்ச்சிசெய்து (அவற்றிற்கேற்ப ஒழுகி முத்திமுகலாகிய ப.தவிகளுக்குச்) செல்லாது 

(கசகம்முூதலியவற்றிற்குச் செல்லும்பொருட்டு) இவ்வுலகில் இறந்தவர் பலராவர்; 

அதமுதலாயவந்றிற்கு எஏற்பனவற்றையே செய்வதாக வரையறுத்துச் கோடல்வேண்டும்- 

அவவாறு வரையறுத்துச் செய்துகொடற்பொருட்டே மகசட்பிறப்பினை எடுத்தன ராதலின் 

“மண்ணிடை”? என்றும், இவ்வுலகத்திற் பிறநதார்க்குசக் சுபாவமான செய்கை பாவகாரிய 

மூயற்சியே என்பதுபோதச '(இயலிவை?? என்றும்; இவையும், புண்ணிய காரியமுயற்சி 

யம் மனுமுதலாய நூல்களில் ஈன்கு விளக்சப்பட்டிருக்கின் ஐனவாசலின் அவற்றுட் செய்யென 

விதிச்சப்பட்டவற்றைச் செய்தற்கும், ஒழியென விலக்கப்பட்டனவற்றை ஒழித்தற்கும் நிர்ண 

ய் செய்துகோடல்வேண்டும் என்பார் “மதித்து?” என்றும்; நிர்ணயஞ் செய்துகொண்டமபின் 

னர் மனசுபொருக்துமாறு அராய்தலும், தவறா தஅசெய்தலும் வேண்டும் என்பார் “*எண்ணுற்று?? 

என்றும், அவ்வாறு எண்ணுற்றுச் செய்தாரே ரானி வம்ப பதவிகளையும், செய்யாதாசே 

௪ரகு முதலியவற்றையும் எய். ஐவர் என்பார் **ஏகா இறந்தவர்”? எண்றும்; இவ்வாறு மூயலாது 

- கெட்டவர் சிலர் அல்லர் என்பார் **பலர்?? என்றுங் ரக! 

எண்ணுற்று என்பது ஏசாது என்பதன் மேதணிலையோடு முடிர்தது. எண்ணுற்றுச் 

செய்தார் மூத்துமுதலியவற்ையே எய்துவசாகலின் ௮ங்கனம் பொருசைகச்சப்பட்ட து. 

ம் இசண்டாவது இயலாசய பொருணெறியியல் நிறைவேறிய து. 



இ 

இன்பதெறியியல். 

(உரையாசிரியர் குறிப்பு.) 

அறம் பொரு ஸிரண்டினையும் அறுபானிரண்டு கவிகளால் விளக்கிய இந்நூலாசிரியர் 

மேலுக் சொன்முறை தழீஇ நாலிரு கவிகளில் இன்பநெறியியலைச் கூற எடுத்துக்சொண்டனா. 

இவ்வியல் இளம்மாணவகர்க் இயையாஅ காமவுணர்ச்சி பூ ததபருவத்தினர்ச்கே உரியதாகும். ௮ன் 

னவர் தாமும் எழுச்துஞ் சொல்லுமாய்ஈ த வல்லுஈராயபின் தக்க குரவர் முன்னிலையில் பொரு 

ள.திகாரச்தை இியவிபரீதமறக் கற்றாய்ந்து தெளிர்துகொண்டாலன் றி இன்பவியற் பகுதியின் 

ட்ப இட்பங்களை விளங்கிச்கோடமாட்டார். தற்காலத்து நந்தமிழ் மாணவருட் பல்லோர் 

அங்களமொழிப்பயிற்சி வாசனையாலும், அம்மொழியாளர்தம் கூட்டுறவினாலும் அவர்க்குரிய 

பழக்க வழச்ச வொழுக்கங்களில் ௮காகரீசமாசய பலவற்றை நாகரீகமானவையென்று மயங்கிக் 

. கையாடி வருதலான் இப்பகுதி இந்நூற்கண் வந்தமை அராவ௫சியகமென்று துணிந்து நீக்கி 

.. விடச் கூடுமாதலின் இங்கனம் சில கூறவேண்டியது ஆவசியகமாயிற்று. 

மாதவ வழியால் அரிகினும் ௮ரிய மானிடச் சென்மக்தை இர்கிலவுலகின்கண் எடுத்தார் 

யாவரும் முூயன் றடையவேண்டிய எல்லாவற்றினும் விசேடமாகத் தலைசிறந்து நிற்பது வீடே 

யாம். காட்ச அனுமானம் உரை என்னும் மூன் உளவைகளானும் அளக்தறியப்படும் பொருள்க 

ளெல்லாம் அறம், பொருள், இன்பம், வீடென்னும் காற்பாலுள் அடங்குமென்பது நன்மக்கள் 

யாவர்க்கும் ஒப்பமுடிந்த துணிபாகும். அறமும் பொருளும் இன்பத்துக்கனுகூலமாகி நிற்ப 

இன்பமோ வீடுதலைக்கூட ற்கு அண்மையிண் முதன்மையாக நிற்கும் துணைச்சாசனமாகலின் 

௮(,சன் விழுப்பம் மறுக்கற்பாலதன்று. லடென்பது இந்தையுமொழியுஞ் செல்லா நிலைமைத் 

. தாதலின் இலக்கணவகையாற் கூறற்கமையாது அறவறமாதிய காரணவகையாற் கூறப்பவெ 

டீ தாகும். இன்பதநுகர்ச்சியை அவாவும் பற்றென்ப தொன் நில்லாவிடில் துறவென் ஜொன்றைக் 

| கூறற்டெடமில்லை. இதனால் மக்கட் காவ௫யகமாயது வீடு என்றும், அதனை அடைதல் துற 

வினால் என்றும், துறத்தல் இன்பப்பற்றினை யென்றும் பெத்றாமாதலின் இன்பவியலுணர்ச்சி 

யாவர்க்கும் ஆவசியசம் வேண்டற்பாலதென்பது தெற்றெனப் புலப்டடும். 

இ.து கருதியே ஓப்புயர்வில்லாத் கனிமுதலிறழறையவன் மெய்ப்புயரியலை உள்ளவா 

றுணர்ந்த அருந்தவக் கொள்கை அகத்தியனாரும், அவரின் மாணாக்கரான தொல்காப்பியனார் 

. முதலியோரும் தமிழுலகம் இனிது கற்றுத் சத்துவமாசாயுமாறும், பொய்ப்பொருளின் வேளுய் 

மெய்ப்பொருள்காணுமாறும், வீடுதலைச்கூமோறும் அவ்விழறையவனருளால் தாமியற்றியருளிய 

தமிழியல் வழக்கு நால்களின்கண் அவ்விறையவனுதவிய முதனூல்கள் கூறும் நுண்பொருள் 

களைத் தூலவருந்ததி நியாயமுறைபற்றி அகப்பொருள் புறப்பொருளென்றிருதிறத்தாற் பதி 

னாற்றிணைப்படுத்தி கூறிட்போர்தனா. | 

தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் அகத்திணை, புறத்திணை, களவு, கற்பென்றின்னே 

. ரன்ன வியல்களானே இல்லறமும் பொருஞம் இன்பழு முணர்த்துவதன் றி, நிலையாமை, துறவு, 

... மெய்யுணர்வு, அவாவறுத்தல் என்றற்றொடச்சத்து வீட்டியறெரிச்கு மோத்துக்கருடைச் 

சாகாமையின் வீடுபேற் இறுதிப் பொருஹூலு மாதலின்றெனில், அற்றன்று, அஃது உலூயெல் 

(வழக்கு நூலாதலின் பெரும்பான் மையால் நால்வகை வருணத்தார்க்கு முூரிய இல்லறம் பொருள் 

இன்பம் என்பவற்றை நேரே உணர்த்தியும், அகத்திணை யியலுட் பிரிதனிமித்தங் கூறு தலானும், 

_ புறத்திணை யியலுள் வெட்சி முதலாக வாகை யீராக அறனும் பொருளும் பயக்கும் அரசியல் 

கூறி அவற்றது நிலையாமை காஞ௫யுட் கூறுதலானும் : அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பன _பக்கமும்?? 

.... என்னும் புறத்திணையியற் சூத்திரத்துங் காமஞ்சான் ஐ?? என்னுங் கற்பியற் சூத்திரத்துக் துறவு 

ய்யுணர்வு மவாவறுத்தலுங் கூறுசலானு வீட்டியலுறுஇப் பயனுங் கூறிற்றென்க, இருக் 



502 உலதியல் விளக்கம். 

குறள் என்னும் நீதிநாலை யியற்றிய பெருகாவலர் இன்பவியலை ஒரு துறைப்படுத்திய தாஉம், திரு. 

வாசசமியற்றிய மணிவாசகப்பெருமான் கோவை செய்க தூஉம்; ஏனைச் சான்றோர் இன்பவியு 

லோிச் சென்ற தூஉம் மக்கள் மெய்மைதேறி வீடுபேத் றுறுஇப்பயன் றலைக்கூடுமாறென்றே. 

யணாக, 

இச்துணைச் சிறப்புவாய்ந்த பொருளஇிகாசத்தைக் தற்காலம் விரும்பிக் கற்பவர் சொகை 

அருக்கொண்டே வருகின்றது, அகத் இணைப்பாற்படும் இன்பவியலை அறவே புறக்கணிக் 

இன்றனர். இக்நிலவுலகன்சண்ணே தோன்றுஞ சீவராசிக எனைத்துக்கும் ஒரு பருவ நிகழ்ச்சி 

யிலே காமவுணர்ச்சி பிறத்தல் இயல்பேயாம். சுருங்கக்கூறில் உலகம் தோன் றிநின் றியங்க 

நடைபெறு முூறைமையெல்லாம் காமப்பொருட்டென்டே சொல்லலாம். காமதுகர்ச்ச ஏன்று 

நிறுத்சப்படுமோ அ௮ன்ஹே உலகவளர்ச்சியும் நின்றுவிடுமென்றால் இழுக்கென்னை? காமம் 

மறைவிலே துய்க்கற் பாலதாயினும் ௮,சன் இயலைப் பக்குவர் யாவரும் ஆராய்க்தறியவேண்டி நீ 

யது முறைமை யன்றோ! அசிற்றறிவுடைய விலங்கினங்கள் தாமும் போகந்துய்ப்பதில் சுகா 

தாரத் துக்கேற்ற ஒவ்வொரு விதியைக் கரமமாய்க் கையாண்டுவரவும் பொருரணராப் பேதை : 

மாந்தர் விதிவிலக்கு கோக்காது முறைமையும் வரம்பும் இகஈ்தொழுடித் தங்கள் சுகத்தையும், 

மனைவிமக்கள் நலத்தையும் பாழ்படுத்தி உலகத்திற்குக் கேடுசூழ்வர். (இந்நூலின் எட்டாம் - 
செய்யுளுரையின் இறுதிப் பாகத்தை 00ம் பக்கத்தில் கோக்கு), பேதமையே காரணமாக 

விபரீ ௪ விளக்கங்கொண்டு இன்பவியலைக் கற்சவும்மாட்டார், கற்றவர்மாட்டுக் கேட்கவும்மாட் : 

டார். கற்பிக்கவல்ல மர்மசாத்இரங்களைத் தற்கால ௮ரனர் பரம்பவும் விடார். அரோச௫ிகமா . 

னவை, அவமானமானவை, அவலக்கணமானவை (ர்கள், 01081௦ &0.) என்று பலவாறு ] 

கூறி ஓதக்இவிடுவர். அ௮ங்கெமொழியில் பொய் மெய் கலக்துலாவும் போலிப் போக சாத்திரங் . 

களை ($௦%08] 80100005) காணாதவர்போற் கண்கூடிக்கொண்டு பரம்பவிவெர். 

மாணவர்களே! அம்மறிவு சதேறவேண்டுமாயின் தொல்காப்பிய முதலிய சிறந்த விலக் 

கண நூல்களின் பொருளதிகாரத்தை இகமழ்ஈ்தொதுக்காமல் விரும்பிக் கல்மின்; அதனினும் 

அகப்பொருளைச் செவவிதில் ஆராய்மின். செவ்விதில் ஆசாய்தலாவது நேரே வெளிதச்தோன் 

றிக் இடக்கு தூலப்பொருளுடன், உள்ளாறையாய் நுண்ணிதாய் மறைந்துகிடக்குஞ் சூக்குமப் 

பொருளையுர் தெளியக் கற்றல், ஒருவனும் ஒருத்தியும் இன்பங்கோரிக் கூடுங்கலவியில் நிகழ்த் ' 

துங் கரணம் உலகியல் கழுவிய தூலப்பொருட்டன்மையையும் அக்நிகழ்ச்ச காரணமாக இன்ன 

தெனப் பிறர்க்குணர்த்தவியலாது உள்ளத்தில் தோன்றும் இன்பம் வீட்டியல் தழுவிய சூக்குமப் 

பொருட்டன்மையையும் ஒருவாறு பொருந்துமென்க, 

௪. பூ. 

08. ஆரணங் சேகொ லணியிழை யேகொலென் 

றேர்கண் டையும் நின்புறத் தெளிதல். 

கா ணற கூரி ப காட ௪ தீ ற் ஓவு 

மாணக் கண்டு மு ம்கூரக் தன் றே 
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ஸ்ல்வ 8 [2/8 6 க் இ (ழீ ம் ூீ ச்சு வி ழி த ற்கு 

மமண்ணங கொள்ளா இடர்ப்பட் டன்றே 7 

கரச த, டி 
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வாமைமா பலாஅ௮ வழங்குகனிப் பிழியு 

10 மீந்து னரியலுஞ் சாந்திற் ஜொடுத்த 

பூந்தண் சடேறலும் பெண்ணைவரு மட்டுங் 

கருப்புச் சாற்றிற் பாலொடு கலாய்ப் 

போக்கறக் காய்ச்சிப் புனையொலி யாழிற் 

றன்வறி யொமுக்கலிற். நனைமறக் தன்றே 

15 காக்குர் தோரா கலமில் கையு 

மேக்க ரத யியைகல மெலிந்த 

வுள்ளமுஞ் சோரவுற் நுளைந்தயாந் தன்றே 

வின்னவெனக் கீத்த பொனனம்பூங் கொம்பா 

மென்மெல வொல்கி வீநடந் தாககுக் 

209. கண்ணொளி வழியே கவினுற ஈடந்தென் 

் னெண்ணங குடிகொண் டிருமருங்கு மொருங்கே 

. பயின்று மயககித்தன் பாற்படுக் இற்றே 

ர் அதுவே, 
பொனனங்குடம் பற்றிக் கன்னங்கரு மு௫ல்சே 

25  சழஞுக் கடரோயமர் தாட்டுப்பல வாடிப் 

பழகுகமிழ்க் கடறோய்ர்து பாவமா அண்டு 

இங்கண் மலர்ந்த இருமுகத் தகட்டிற் 

பொங்கு22 னாம்பலிடைதக் தங்குவெண் முத்தம் 

பெறுதற் குரிய பேற்றது கொல்லோ 

20 வஞ்சுமீக் குலத்து னாணங் கேகொ 

லென்னினிச் செய்கோ வென்னினிச் செய்கேச 

இவன்னப் பெரிதழிர் இளைப்பேற் இரங்கி 

வண்டுபடி மலாணி கொண்டறலைக் சொம்பச் 

நிலத்தடி தோய நீல மிமைத்து 

2௦ வேயொடு கோகஈ்கில் விளதரு வளளியு 

ந்ணங் கனிந்து மடம்பிலிற் றச்சமுல் 

காட்டி வியர்த்துக் கணிப்புக்கர் தன்றே 

யார்்னும, 

தெக்கிலை முடைஇய இிரகுமிடை யிறப்பிடைக் 

%0  தங்கொளி கண்டு சகைசான் மணியெனா 

விழைந்தோ னெருப்பெனா வெய்துயிர்த் தசதை 
்! 

விசைந்துநீர் தூஉய்கொடு மேஎய்ப்பொழிந் தறிவுழி 

மணியா குதலறி வறிஞனிற் 

றணியாப் பிணியொாரீஇத் தமைகதமகிழ்நக் தேனே, 

இப்பாட்டு ஒரு தலைக் காமமாகிய கைகீகளைப்பகுதி சான்கனுண் மூன்றாவதாகிய செளி 
தில் என்னும் மிரிவின்பாற்படும். இஃது அகனைந்திணைக்கும் புறம்பாவ சாயினும் சாமஞ் 

பதிக்க. ௫. னா, த 



ஒ(04 உலதியல் விளக்கம். 

சான்ற தலைமக்கண்மாட்டு நிகழ்தவீன் இழிவுடைத் சாகாசென்க, புணர்ச்சி நிசழாமையின் 

ஒருமருங்குபற்றி நிகழுமிக்கேண்மை ஒருதலைக் காமமெனப்படும். 

இக்கைக்க இயற்கைப்புணர்ச்சி காரணமாக நித்நலின் களவென்னும் கைகோளுக் 

குப் பெரியதொரு இறப்பாகும். இதனைக் கைக்கிளை என்று கூறுதற்கும் சல ஆன்ரோர் மன 

மொவ்வார். 

ஒத்த இழவனும் இழத்தியும் உம்மைக்காலத்துப் பிறப்பனைத்தினும் ஒருவரை ஒருவா 

இன் றியமையாதாசாய்ச் செய்த நல்வினை காரணமாக அன்பான் ஒரு பொழில்வயிற் றமியசாய்கி 

கண்ணுறல் காட்சி; இவள் யாவளோவென்று தலைமசன் யுறுதல் யம்; பலகுறிக்கண்டு தனக 

குரியளாகும் சிறப்புடையளென்று தேர்தல் கெளிதலாம். 

ஒ.த்தல்-பிறப்பு முதலிய பத்தானும் ஒப்புடையரசாதல். அப்பத்தையும் “பிறப்பே குடிமை 

யாண்மை யாண்டோ-டுருவு நிறுத்த காம வாயி-னிறையே யருளே யுணர்வொடு திருவென- 

முறையுறக் கிளந்த வொப்பின து வகையே?? என்னும் மெய்ப்பாட்டியற் சூத்திரத்தாற் றெளிக. 

ஈண்டுப் பிறப்பு-உயர்குடி த்தோற்றம்) குடிமை-குடிப்பிறப்பிற்சேற்ற ஒழுக்கம்; ஆண்மை 

ஆர்தன்மை; ஆண்டொப்பு--தலைவிக்குப் பன்னீ ராண்டும் தலைவற்குப் பதகினாரமுண்டுமாம்) 

அப்பருவத்திற்ரானே பெண்மையு மாண்மையும் பிறக்கு மென்பது வேசமுடிபாகலின் ௮துவும் 

ஒப்பெனவே படும். உருவு-ஆண்மைக்கும் பெண்மைக்கும் வேறுவேறாக ஓதிய இலக்கண 

மெல்லாம் நிரம்பிய வனப்புமாட்சியான் மனதின்கட் பிறப்பதொரு தருக்கு; ஆண்பாற்குரிய 

விலச்கணத்தைப் :பெருமையு மூரனு மா மேன?? என்பதனானும், பெண்பாற்குரிய விலக் 

கணத்தை :“அச்சழு நாணு மடனுமுச் துறுத்த-நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய வென்ப”? என்பதனா 

னும் பிறவற்றானுந் தெளிக. பெருமையாவது-அறிவு மாற்றலும் புகழுங் கொடையும் ஆராய்ச் 

ஓயும் பண்பு நண்பும் பழிபாவ மஞ்சுதலு மு.தலியவாய் மேம்பட்டு நிகழுக் தலைமைக்குணம்$ 

உரன் -இப்பெருமை காரணமாகப் பிறக்கும் அறிவுத்திட்பம்; ௮ச்சம்-அன்புகாரணமாகத் 

தோன்றும் உட்க) நாண்-காமக்குறிப்பு நிகழ்வுழிப் பவெசதோருள்ளவொடுக்கம்; மடம்-செவி 

லியர் கொளுத்தக் கொண்டது விடாமை, காமவாயில்-புணர்ச்சிக்கு வாயிலாகிய இயற்கை : 

யன்பு) நிறை-பிதரறியாமல் நெஞ்சே 
நிறுத்தல்; அருள்-தொடர்பு பற்றாது இயல்பாக "எல்லா . 

வயிர்கண்மேலுஞ் செல்வதாகிய கருணை; உணர்வு-அறிவுடைமை (உலகியலாற் செய்யத்தக்க 

தறிதல்)3 இரு-பொருளுக தய்ப்புமன்றி எஞ்ஞான்றுஞ் செல்வச் தகவிற்றாயதோர் உள்ள 

நிறைவு. 
| 

இனிக் சளவென்பது என்னையோவெனில் :*களவெனப் படுவ இயாதென வினவின் - 

வளை கெழு முன்கை வளங்கெழு கூர்தன்-முளை யெயிற் றமர்ககை மடகல் லோளொட-தளையவிழ் 

சண்டார்ச் காம னன்னோன்- விளையாட் டிடமென வேறுமலைச் சாரன்-மானினங் குருவியொடு 

சுடிர்துவிளே யாடு-மாயமுக தோழியு மருவிஈன் கறியா-மாயப் புணர்ச்சி யென்மனார் புலவர்?! 

என்பதனாற் றெரிந் துகொள்க, 

இவ்வகை ஈடைபெறும் மணத்தினைச் கந்தருவம் என்று கூறுப, “அன்பி னைந்திணேக 

களவெனப் படுவ-தந்தண ரருமறை மன்நலெட்டினுட்-கக்தருவ வழக்க மென்மனார் புலவர்? 

எனவும், தொல்காப்பியத்தில் “இன்பமும் பொருளும் அறனு மென்றாக்-கன்பொடு புணர்ந்த 

வைந்இணை மருங்கிற்-காமக் கூட்டங் காணுங் காலை-மறையோர் சேஎச்து மன்ற லெட்டனுட்- 

டுறையமை ஈல்யாழ்த் தணைமையோ நியல்பே”?? எனவும் வருவனவற்றால் இவவுண்மை தெளியப் 

படும். ஆயினும் கந்தருவம் களவினைப் போல்வதொன்றேயன்றிக் களவன்று என்றும், இவ ம 

விரண்டும் வேவ்வேறு என்றும் பலர் கொள்வர். ஆரியர் வழக்கும், தமிழர் வழக்கும் வெவ்வே 

ஜென்பதும் பழய நூல்களாம் பெறப்படும். 

தலைமகளின் காட்சியாழ் றலைமகனுக்கு நேர்ந்த 3யம் முதலியவற்றை முதற்கண் கூறு 

இன் சூர்:-- ப 
ந ்் 
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. (இ...) -  கண்ணே- கண்ணான அ; ் 

ம் காணற்கு உரிய காட்சி முற்றவும் - தான் காணுதலுக்கு  ரியத் இவையென்று எண்ணி 

். வைச்த காட்டி முழுவசையும்) 

மாண் கண்டு மூழ் கூர்ர்தன்று- தான் மாட்ியைப் பெறுமாறு காணுதலுற்று மஇழ்ச்சி 

மிக்கது; 

.. கூர்ந்தன்று-அன்னறு ஈண்டு எதிர்மறையன்று; அன் சாரியை, ஏனையவற்றிற்கும் இஃ 

தொக்கும்-சான் மாணுமாறு அக்காட்சி எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே கண்டு மகிழ்ச்சி மிக்க 

தென்க; மஇூழ்கூர்தலுக்குச் காரணம் மாணக் காணுதலேயாம். மாணாக்காட்சியாற் போந்தபயன் 

யாதுமில்லை யாதலின் இங்கனம் கூறினார். 

கான ரமூதலிய ஏனை உறுப்புக்கள் ஒசை முதலியவற்றை எய்அவகினும் சேய்மைக்காட்டு 

களை விரைந்து காணுதலானும், “கண்ணிற் சிறந்த வுறுப்பில்லை?? எனப்பாராட்டப்படவெதானும் 

௮௮ மு;தற்கட் கூறப்பட்டது. இயவற்றை ரீச்குதற்பொருட்டுக் **காணற் குரிய?? ஏன்றும், 

உரியனவெல்லாம் சாணும்பேறு கிட்டிவிட்டது என்பது போதா :மாணக் கண்டும்? என்றும் 

கூறினா... காட்ச என்பதுபற்றி முற்கூறப்பட்டதெனினும் இழுக்கா.து. 

மாச்கே- மூச்கான த; 

கண்டு அறி௫ல்லா ஒண் நறும் மணன் . எ(ல்)லாம்-- இதுகாறும் பார்த்தறியாத ஒள்ளிய 

இனிய வா. ரசனைகள் எல்லாவற்றையும்) 

| “கண்டு?? என்றாரேனும் “*மோரச்து?? . என்பதுவே. பொருளாகக் கொள்க. **கண்டறி 

. இல்லா??. எனவே இன்னோரன்னவற்றையெல்லாம் மோந்தறிதல் வேண்டுமென்னும் அவா 

வண்மை பெறப்பட்டு. . இதனாற் செய்யப்பட்ட தவப்பயனுண்மை புலப்பட்டது. என்னை? 

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலாற் செய்,சவ- மீண்டு முயலப் படும்?? 

. இ௯ஃ்தேனையவற்றிற்கும் ஒக்கும். 

மோந்து இழுத்து மச்சு விடுதற்கும் எண்ணம் கொள்ளாது இடர் பட்டன்று - முகரு 

என்பவாகலின் என்க. 

மாறு உள்ளிழுத்த சுவாசத்தை வெளியே விதெற்கும் மனமிசையாமற் நுன்புற்ற ஐ) 

ஷீ வாசனையைச் சுவைத்துக்கொண்டே உள்ளிழுத்து வருகன்றதென்பார் 'மோஒக் 

 திழுச்து?” என்றும்; உள்ளே கொள்ளப்பட்டதனை வெளியே விடுதற்கும், விடுங்காலத்து இழுத் 

தற் கியலாதகற்கும் மனமில்லை யென்பார் :*ச்சு விடுதற்கு மெண்ணங் கொள்ளாது?? என்றும் 

மூச்சுவிடாமையோடு வருங்காற்றப் பெருகவருதலின் அதனாற்றுயர்ப்பாடண்மை தோண்த 

். *“இடர்ப்பட் டன்றே?' என்றும் கூறினார். மோப்பின் மிகுதிதோன்ற ((மோஓந்து?? என்றள 

- பெடுத்தது. 
காதே- காதான து; 

வாமை மா பலா வழங்கு கணி பிழியும்--வாழையும், மாவும், பலாவும் கொடுக்கின் ந. 

ள் சணிகளினின்றும் பிழிந்தெடுத்த சாறும்; ப 

பிழிர்தெடுத்தலிற் ““பிழ்?? எனப்பட்டது. சுவைமி குதி கருஇ ௫2௧7 கட் கூறப்பட்டன. 

சைக்இளையும், களவும், கற்பும் முறையே பொருச்துதல் இமமு£ஈ-ணிகளின் சாறு பொருக்கச் 

சுவை தருதலை ஒக்குமென்க, தணைப்பகுப்பா ஸணிகழப்பெயும ன் ம். பிம்கூறப்பதெலின் 

ஈண்டு வேறு போருளைக் குறித்தனம். 

புகைமுதலியவற்றால், எனேவ இண்ட கசய்  கணியவை. உ புண்சுவை அத் 

் ரர ராமு கவிற் ர ரானே பழுத்தபழம் என்பதுபோதும் ழங்குசனிப் பிழியும்?” 

என்றார். 
ஈந்தின் அரியலும்-- ஈச்சமரத்திலுண்டாஃ ப) எனறுவம5 . 

ஆய இதனாற் பாலை கூறப்பட்டது. பொருள்ட்டி, மணாது இல்லற... சித ம்குப் பாலை உப 

் £ஈசப்படுசலின் ௮ முதற்கட் கூறப்பட்ட. 



௮00 உலதியல் விளக்கம். 

சாக்கில் சொடுத்சபூ சண் தேறலும் -சந்தனமரத்திலே வைச்ச தாமசைப்புவின் தேனும். ப 

சார்தல் என்றவிலேசானே சந்தனத்தின். ர அவங் கொள்ளப்படும். **பூவெனப் படுவது 

பொறிவாழ் பூவே? என்றமையாற் ::பூ?? என்பதற்குக் தாமரை என்று பொருள் கூறினாம்எ. 

தாமரைச் தண்டா தூதி மீமிசைச-சார்இிற் ரொடுதத இீர்தேன்?? என்றார் கபிலரும். 

இதனாற் குறிஞ்சித்திணை கூறப்பட்டது. 
பெண்ணை வரு மட்டும் - பனையினின்றும் உண்டாகின்ற களநநம்) 

இசனால் கெய்தற்றிணை கூறப்பட்டது. **பெண்ணைகரு மட்டும்? 

கரும்பு சாற்றில் -கரும்புச்சாற்றிலே; 

இதனால் மருதத்திணை கூறப்பட்டது. 

பால் ஒடு சலாய்-- ஆவின் பாலொடு கலக்.) 

என்று பாடமுமாம் 

இதனால் முல்லைத்திணை கூறப்பட்ட. 

போக்கு ௮ற காய்ச்சி -குற்றமறக் காய்ச்சி; 

காய்ச்சு தலின் குறைவும், மிகுதியும் போககுத்தருவனவாதலின் இங்கனம் கூ.றிஞர், 

விறகு, பாத்திரம் மு. தலியவற்றையுந் சழீ இக்சொள்க. 

புனை ஒலி யாழில் தன்வழி ஒழுக்கலில் - அலங்கரிக்கப்பட்ட ஓசையையடைய யாழைமப் 

போலத் தன்னிடத்தே ஒழுகுமாறு செய்தலான$ 

ஒலியும் புனை தற்கேற்ப அமைதலின் அங்ஙனம் கூறினார். இனிப் புனைதல் சுரப்படுச் 

சலுமாம். 

இவற்றால் தலைமகளது ஓசையினிமை குறிச்சப்பட்ட௫, இருவரும் எதாப்படுதற்கு 

மூன் எழுர்த அவளது ஓசையைச் செவியுணர்ஈது இனித்துக்கொண்டிருத்தலை யணர்த்திற்று, 

இனி ::அனநடை வாய்க்து?? என்றாங்கு உலரத்துக்கோடலும் முறைமையாகும். 

தனை மறந்தன்று-- தன்னை மறந்துவிட்ட) 

எப்போதும் ௮அவ்வினியவோசை காதில் ஒலிச் வருகின்ற என்பது குறிப்பு. 

நாக்கும் தோளும் ஈலம் இல் கையும் ஏக்கம் உநிஇ இயைகல மெலிந்த- நாவும் தோளும் 

கன்மையில்லாக் கையும் (முறையே சுவைச்சவும், புணரவும், இண்டவும் பெராமையானே) ஏக்கம் 

பொருக்தி ௮மைதலில்லாசனவாய் மெலிர்துபோயின ; 

நலமில்?? என்பதனை ஏனையவற்றோடும் கூட்டுக, இறப்புக்கரு இக கையொடு **நலமில்”? 

என்பது சேர்க்கப்பட்டது. **(இயைகில?? வாதலின் ஏக்கமுற்றன வென்றலும் சாலும், பிருது 

விப்பகுதியை மிகுதியும் பெற்றதுடலாதலிற் பரிசவுணர்ச்சியையே பெரிசென விழைதலும் 

இயற்கையாயிற்று. | 

உள்ளமும் சோர்வு உற்று உளைந்து அயர்க்தன்று -மனமும் சளர்ச்சிபொருக்கி (அப் 

பொருந்திய காரணத்தால்) வருந்தி அறிவழிர் துபோயிற்.று; 

சோர்தல்-கட்டுவிடு 2ல், 

இன்ன எனக்கு ஈத்த பொன் ௮ம் பூ கொம்பர் இதசன்மைகளை எனக்குக்கொடுத்த 

பொன்போலும் அழகிய பூக்களையுடைய கொம்பான) 

என்றதொருவடிவகச்தை, இியப்பாட்டிற் கேதுவாய் அமைதலிற் கொம்பர் என்று. ் 
கூறினார். பொன் அம்மழுச்சாரியைபெற்றதாகக்கொண்டு பொன்னாலாகிய பூவினையுடைய 

கொம்பா என்றும் பொருள்செய்யலாம். பொன்னம்பூங்கொம்பர் என்பதனை அன் மொழித் ் 

தொகையாய்ச்கொள்ளாமல் ஆகுபெயசாய்க்கொள்க, **கணங்குழை?? என்றதற்கு ஆரியா பகி | 

மேலழகா உரைத்த உசைநுட்பழும் எண்டாராயற்பாற்௮ு. இன்னோன்னவிடங்களில கு. 

பெயரொென றலே இலக்கண முறைமை. : **பாயின மேகலை?? என்றமைக்குப் பேராசிரியரெழு 
இய விெடமும் கவணித்தற்பாலது, கொம்புபோன்ற இச்தோற்றம் என்க, உருவும் அருவம்: 
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அதியப்படாதிருப்புழி ஆருபெயென் மலே மரபாகும். பொன்கொம்பர், பூங்கொம்பர் என்க. 

பொன்னை மேனிக்கும், மலரை உறுப்புக்களுக்கும் ஒப்பிடுக, இக்கொம்பரைக் கண்ணுற்றமை 

் வான் மேற்கூறியவெல்லாம் கிகழப்பெற்றனவென்ச,. 

இனி அன்மாவே தலைமகஞாசவும்; ஒன்றை அறிவிச்சால் அறிக் அகோடும் ஆன்ம 

குணமே தலைமகனது கண்ணாகவும்; வேண்டியவற்றை மறைத்தும், வேண்டாகனவற்றைக் 

கொடுத்தும், பதியைச் சாருங்கால் பதியுடனும், பாசக்தைச் சாருங்கால் பாசத்அடனும் ஒன்றி 

அழுந்சவைக்கும் குணமுடைய ஆணவமலமே தலைமகளாகவும் அணன்னபி௱வாகவுங்கொண்டு 

அண்பொருள் தெளிக. வசம்பின்றிப் பெருகுமாதலின் இங்கனம் விரிசத்சல் சாலா, 

மெல் மெல ஒல் --மெ*வாக மெதுவாக அசைச்) 

லீ ஈடந்தாங்கு- ஒரு பூவானது ஈடத்சலையுக்றாற்போன் று; 

சண் ஒளி வழியே கவின் உற ௩டக்து- கண்ணின் ஒளிவழியாக அழகுபொருச்ச கடக்க 

ஆற்று; 

என் எண்ணம் குடி கொண்டு-ஏனது உள்ளத்திலே குடியாக வீற்றிருக் த); 

இரு மருங்கும் ஒருங்கே பயின்று மயகீக தன்பால் படுத்திற்று- அகம்புறமாகிய இரு 

பக்கங்களினும ஒன்முய் நெருங்கிப் பழகி (அப்பழகிவரு விசேடத்தால் என்வசகச்தை) த் தனது 

பகுதிக்குள் ௮டங்கியொழுகுமாறு புரிந்தது) 

ச ... ஏன்றது அவளுக்கடுபட்டுத் தன்வசமற்று அவளைப் பெறுதலே பேரின்பமெனசக்கருதி 

. மயக்கமுற்றிருஈ்தான் என்க, 

அதுவே- மேற்கூறியவற்றை எனக்குச்செய்து மயக்கித் தன்பாற்படுத்திய அக்சொம்பு 

தான) 

பொன்னம் குடம் பற்றி- பொன்போலும் அழகிய இருகுடங்களைச் சமர்துகொண்டு; 

பொன்னங்குடம் தனச்சைக் குறித்தலிற் பற்றி?? என்பதற்கு அங்கனம் பொருள் 

. உசைச்தாம். பற்றுதல் அவன் கைக்கோடலுமாம். 

கன்னம் கரும் மூடில் சேர் - மிகக்கறுதத மேகம்சேகக? 

என்றது கூதலை. 

அழகு கடல் தோய்க த - அழகாகிய கடலிடத்சே முழுகி 

பெண்களுக்குக் கூக்கல் சிறந்தவழகுபயத்தலின் “*கன்னங்கரு முகில்சே ழு. 

. ரோய்ந்து'? என்ருர், 

ஆட்டு பல ஆடி- விளையாட்டுக்கள் பலவற்றையும் விளையாடி; 
் பழகு தமிழ் கடல் தோய்ந்து பா அமுது உண்டு-பயின்றுவரு தமிழாசிய ஈடலிண் 

1 கண்ணே மூழ்கி ஆண்டு அமைந்துள்ள கவி அழுதை நுகர்க து; 

ப தலைமகனுச் தலைமகளுங் கூடுங்காலத்துக்கு மூனனரும், பின்னரும் வாய்ந்த இன்ப 

- மேலீட்டினானே தலைவற்கு மனசிலே சுரக்கும் இன்பப்பாகச்கள் முதலியன இங்குக் குறிச்சப் 

ந் ட்டன. தாய்மொழி என்பது போதரப் “*பழகுதமிழ்'? என்றும்; ௮ரசனம், முக்த, பவழம், 

- அழுதம் மூதலியவற்றை யுடைமையானும், அளப்பரும் அகலமும், நீளமும், ஆழமும் பிறவும் 

5 உடைமையானும் 1 டந்து ன் பாக்களின் சுவைழுதலியவும், ஆராய்வின் அருமையும் 

பிறவும் தோன் றப் “* பாவழாத?? என்றும் கூறினர். வடமொழி வாணரும் கல்வியை ஆலோ 

னவயிர்தம் என்ப. 

இ இங்கள் மலர்ந்த இரு முகத்து அகட்டில் - சந்திரனை மலரச்செய்க அழகிய முகமண் 

டிலத்துள்ளே; 
...... முகத்திலே சந்தொனத தன்மையும், தேசும், வகரிப்பும் இருத்தல்பற்றி இங்கனம் கூறப்: 

ட்டது, கட்டில் என்றும் பிரிப்ப. | 



ஒ()5 | உலகியல் விளக்கம். 

[பொக்குதே ஞீம்பலிடை] சேன். பொக்கு தலி இல்கல அர்த 
இன்ற ல. த்து ம்பண் மலருக்குள்ளே; 

சேன் என்றது வாய்மொழியை; ஆம்பல் என்றது வாயிதமழை,. தேன் என்றதை அதர. 

நீருக்கும் ஒப்பாக்காவர், 1 

சங்கு வெண் முத்தம் பெறுதற்கு உரிய பேற்றது கொல் நிலைபெற்ற வெள்ளிய முச் 

தத்தை யான் (தலைமகண்) பெறுதற்குரிய செல்வமாய்ப் பெறுவேண் கொல்லோ? ் 

வெள்ளிய முத்தொத்த பற்களைப் பேறாகக்கொண்டது அவளது வாய், அவ்வாயுதவும் 

கொஞ்சு லாகிய மூத்தத்தைக் சொள்வது என்பேராயமையுமோ ஏன்றபடி. முத்தம் பெறு. 

தற்குரிய பேற்றஅவாகுமோ அவ்வுரு என்பதுவே பொருளாயினும் விளக்கத்தின்பொருட்டு. 

இங்கனம் கூறினும். 

சோய்க் அ, ஆடி, பாடி, முத்தம் பெறு பேற்றதுகொல் என்க. 

தனது குலமுசலாயவற்றுக்கேற்ற மானுடமங்கைகொல்லோ என்று தலைமகண் ] 

யுற்றான் என்பத கூறப்பட்டது. | 

அஞ்சு மீ குலத்தின் ஆரணங்கு ஏ கொல் - அஞ்சத்தக்க தனக்கு மேம்பட்ட குலத்தினை 

யுடைய தெய்வப்பெண்ணேகொல்்? | 

மிச்குலச்சாளை மணத்தல் சகாகாதலின் இங்கனம் கூறினான் என்க. இவவையங் காசண, | 

மாக அச்சந்சோன் ஜினமையின் ௮வன து தயர்ப்பாட்டை இணி விளக்குவர். மீக்குலமென்றது 

க.ரபூசுர குலங்களை, 

[என்னினிச் செய்கோ வென்னினிச் செய்கோ] இனி என் செய்கோ இனி என் ள் செய், 

கோ இப்பொழு௮ என்செய்வேன், இப்பொழுது என் செய்வேன் ; | 

தன்னால் விரும்பப்பட்டவள் மீக்குலக்சளாயின் அவளை விரும்பியதால் வருங்கேடு பல 

வாயிற்றே. ஆதலின் என்னினிர் செய்கோ ஏன்று வருந்கிககூறினான்,. கழுவாயில்லை யாத 

லின் இங்ஙனம் வருந்இளுன் என்ச. ( 

என்ன பெரிது அழிந்து இளைப்பேற்கு இரங்கி-என்று பெரிதாக மன்டி கத் 

மெலிந்துவருசன் ற எளியயன்பொருட்டு மனமிரக்கங்கொண்டு; 

வண்டு படி மலர் அணி கொண்டல் தலை கொம்பர் - (சேனுண்டற்பொருட்டூ) வண்டுகள் . 

வம் அ படிந்திருக்கின் ந மலர் சூடிய முகில்போலும் கூர் தலையுடைய அக்கொம்புதான்) 

நிலத்து அடி. தோய-- நிலத்தின்கண்ணே பாதங்கள் பொருத) 

நீலம் இமைச்.து- நீலமலர் போன்ற விழ்களை இமைத் து; 

வேய் ஒடு சோங்இல் விளை தரு வள்ளியும் - மக்கிலிலும் கோங்கரும்பிலிலூம் விளை சலதி 

தருகின்ற வள்ளிக்கொடியும்; | 

வேய் என்றது தோமா; சோங்கென்று தனத்சை; வள்ளி என்றது அவற்றின் மேல். 

எழுதிய தொய்யிற் கொடியை; தொய்யில் என்பது மகளிர் சால்வகைச்சாக் இனால் உடலில் எழு 

அம் கோலம். 

நாணம் கணிந்து- (பெண்மைக்குணங்களில் ஒன்றாகிய) வெட்கம் செறிக்து) 

நாணம் என்பது தலைமகன்பால் விருப்பக்குறி தோன்றுவசைக் கண்டுழி உண்டாகும். 

உள்ளத்தின் ஒடுக்கம், ப 

மடம் மிலிற்று அச்சமும் காட்டி -மடத்தன்மைதருகின்ற அச்சச்சையம் வெளியே 7 

காண்பிதத) 

மடமென்பது அன்புடையார் கூறுவதைக் சேட்டும் தான் மூன் கொண்ட கரு. த்தை... 

விடாமை. அச்சம் என்பது அன்புகாரணமாக உண்டாகும் பயம். பயிர்ப்பும் 'இவற்றொடு.. 

கொள்ளப்படும், பப்த்க் 
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ஃயுந்றான் தெளிதற்கமைர்ச குறிகளை ஈண்டுக்கூறினார். “வண்டே யிழையே வள்ளி 
் பூவே-கண்ணே யலம.ச லிமைப்பே யச்சமென்-றன்னவை பிறவு மாங்கவ ணீகழ-நின் றவை களை 

யுங் கருவி யென்ப? என்றார் தொல்காப்பியத்திலும். இருக்கோவையாரில் பாயும் விடை 
. பரன் நில்லையன் னாள்படைக் சண்ணிமைக்குக்-தோயு நிலச்சடி. தூமலர் வாடுக் அயரமெய்தி..- 
யாய மனனே யணங்கல்ல எம்மா மூலைசுமந்து-தேயு மருங்குற் பெரும்பணைத் தோளிச் இது 
அதலே?? என வருங்கவி கோக்கற்பால.து. 

களிப்பு தச் சன்று - மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்தது; 

காட்டிய குறிகளால் மீக்குலக்சளல்லளென்று தெளியவைச்சமையால் ம௫ூழ்விச்சனள் 
என்க, 

யானும் (அகீகளிப்பைப் பெற்ற தலைமகனாடூய) யானும்) 

தெங்கு இலை முடைஇய இடுகு: மிடை இழப்பு இடை-தென்னோலைதெட்றிய இடுகு 
கள் நெருங்கிய வீட்டிறப்பிலே; 

“குன்றுறழ் யானை மருங்கு லேய்க்கும்-வண்டோட்டுக் தெங்கன் வாடுமடல் வேய்ந்த? 
என்றார் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனாரும், **வேய்ந்த-முடைகர்த.?? என்பது நச்சினார்க் 

- இனியம். | 

தீங்கு ஒரி கண்டு--நிலைபெற்ற ஓர் ஒளியைக்கண்டு) 

தகை சால் மணி என விழைந்தோன் - தகுதி நிறைந்த அசனம் என்று கருதிஅசனைப் 

பெறுதற்கு விரும்பினோன்; | 

அணிவோனை கத் தகுஇப்படுத்தம் ஆற்றல்சான்ற மணி என்க, 

நெருப்பு எனா வெய்அ உயிர்ச் த -- அவ்வொளியை கெருப்பென்று கருதி வெய்ஆயிர்ப் 
"பெறிந்து) | 

(அத்தை விரைந்துநீர் தூஉய்கீகொடு மேஎய்ப்பொழிர் சறிவுழி]” விரைர் த நீர் தூஉய் 
கொடு மேஎய் பொழிந்து அத்தை அறிவுழி- வேகமாகச் சண்ணிரைக் தூவிக்கொண்டு அவ 

- வொளியிருக்குமிட த்தை அடைஈது நிறைவாகச் தண்ணீரைப் பொழிக்து அறியும்பொழு ௪; 

மணி ஆகுதல் அறி வறிஞனில்- இரத்தினமாக இருப்பதை அறிந்த தரித்திரனைப் 
போல) 

| சணியா பிணி ஒரீஇ தழைத்அ மகிழ்ந்தேன் - எவ்வாற்றானும் தணிச்சம்யெலாத பட. 
வருச்சத்தை நீக்கிச் செழிப்புற்று மகிழ்வடைந்தேன்; 

இங்ஙனம் தன்மனசுககுக் கூறித் தெளிர் துகொண்டான் என்க, 

வறிஞன்றன் வீட்டிறப்பிலே ஒளி நெருப்புச் தோற்றுமாயின் அவன ௮ வீடும், பொரு 
ரம் ஒருங்கே கெடப்பெற்றுப் பெருந்துன்பத்திற்காளாவான். அவ்வாறே இவனால் விழையப் 
பட்டாள் அஞ்சுமீச்குலச்சாளாவசொல் இவணும், இவனது பொருளும், குலமும் காசழுற்றுகி 

"கெடும் எனறாங்கு ஏற்ப விரிச்துரைத்துக்கொள்க, 
% 

ம் 

0. பல/செறி குழுவினு ளொருமகள் பலவு_ற் 

கொருதணி யுமிர்போ லுலவிய அரைத்தல். 

தியங்குகதி சொளிவேட்டுக் கனிக்துநோன் பிருந்து 
பயன்கொண்டு மலாந்தக பைந்தாட் பூவி 
மைகள் புன்னகை நாடிநலன் பெற்றுக் 
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உலகியல் விளக்கம். 

கல்லு சரையச் செய்யுட் செயயும் 

பாவலர் செவிவழி யூட்டிய பனுவலைச் 

சுவைகரும் பொருளார் ஈவையில்சொற் பரவை 

யிசவுபடக் தொடுத்தன சென்செய் வோமெனப் 

ப சவுதமிழ் வல்லார் பணிர்கமை பாக்கிற 

ஜெனப்புகன றேகத்நி மனத்தொடு வாழ்த்தி 

நாநலங் கனிய ஈன்சூற நவின்று 

மீங்கிவள் யாங்கன மெய்இன ளென்ன 

வையங் கொண்டு பைய கயந்து 

கொஞ்சங் குதலைச் செம்மொழி பெரு 

தோருளை யுசைக்கினு முக்தஞ் சழக்கென 

வு.இரும் போலு மெனமுணு முணுத்துச் 

சிறிது தெளிந்து இழியெனக் தேர்ந்தும் 

வேந்தர் தமக்கெலா மாந்தொழில் சிறக்கப் 

பல்காற் பயின்று மாடியிடைப்' படிவம் 

பார்த்தயாந்து பிறசாற் படிவவெழி லுணரந்து 

முள்ளங் கவர்ந்தோ ளுறுதுயில் கவாந்தோ 

ளெள்கல் செல்லா வெம்மறிவு கவர்ந்தோள் 

வண்மை யார்ந்த பெண்டணை நாளே 

யெர்காள் கொல்லோ வெர்சாள் கொல்லோ 

நந்தா ளாகுக வரந ளம்மா 

பொருந்து நாள்பல வருந்திப் போக்இயு 
க [93 ட் சு ப் 

மணந்தரு ரள மாண்புறக் காட்டு 

முடங்கல் கண்டு மடங்கா ஷூக்கமாடு 

முள்ளீ டட. மரின் மூந்துகாள் சுழிப்பியு 

முள்ளம் பிறக்கிட வொருநொடி செர்ந்து 

வானிடை மீெனா நீல விதான ழீ 

தொண்ணிலவு காலும் கரளப பர்தரிடை 

மணியொன் பாணு மலர்வுறக் சூபிற்திய 

பொன்புனை யிருக்கை பொலியவிம் ஜிருக்கு 

மசஇளங் குழாமிமனு மவவுடற். கெல்லா 

மிரூண்ட கூந்தன் மருண்ட விழித் துணை 

யேங்கு சிற் மிடை விீல்குபெருகங் கோகு 

காக்கட் செங்கை கவின்றமை குமிழிவை 

யே்றுப் பொலிவுற விவ்னடை தம்.இ. 

யொருதனி யுயிே யுலவிம் றம்மா 

௮.து வே, ப 

ஒவவோ ருடலைக் குறுருதொ.று மவவுடல் 

பைய வுயிர்த துப் பச்சுற் நின்புறூஉந் 

திர்வுஜி யுயிர்ப்புக் தீர்வுற் ஜொழியுங் 

்] பட் அத்தி வயதுர் 
ட 3 னர் அ அ்கித்தத்து 
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ட்ட ற, ் ் 

கண்ணுடை. யீமே காண்மின் 

பபெண்ணுறு சிறப்பின் பெருமித மணர்க்தெ. 

இப்பாட்டு எண்வகை மன்நலிலே பெருக்திணைகச்குரிய கால்வகசைத்துளொன் ருகிய. 

அசுரம் என்னும் மணவியலைச் குறிப்பது 

எண்வகை மன்றலாவன, பிரமம், பிரசாபதீதியம் (பிரசாடத்தம்), ஆரிடம், தெய்வம், 

| கார்தருவம், ஆசரம் (அசுரம்), இசாககதம், பைசாசம் என்பன, பிரமமாவது ஓச்சகோம் 
் திரத்தானாய் மாற்பத்தெட்டியாண்டு பிசமசரியங் காத்தவனுக்குப் பன்னீ சாட்டைப் பருவழ் 

தகாளாய்ப் பூப்பெய்தியவளை ௮ணிகலனணிந்து தானமாகச் கொடுப்பது. பிரசாபத்தியமாவறு 

மகட்கோடற்குரிய கோத்தரத்தான் கொடுத்த பரிசத்திட்டி தம்மகட்கு ஈந்து கொபெபது, 

. இரிடமாவது தக்கானொருவனுக்கு ஆவும், ஆனேறும் பொற்கோட்டுப் பொழ்ருஎம்பின 

் வாகச்செய்து அவற்றிடை நிறிஇப் பொன்ன ணிந்து **நீரும் இவைபோம் பொலித்து 

வாழ்வீர்? என நீரிற்கொடுப்பத. தெய்வமாவஅ பெருவேள்வி வேட்பிச்சன்றா£ பலருள்ளும் 
ஒருவற்கு அவ்வேள்வித்தீமுன்னர் ஒருமகளைப் பூணணிந்துகொடுப்பது, அசுரமாவது கொல் 

லேது கோடல், இரிபன் நியெய்தல், வில்லேற்றுதல் மூ சலியனசெய்து மகட்சோடல், இராச்ச* 

மாவது தலைமகடன்னிலும், தமரிலும் பெறாது வலிஇற்கொள்வது, பைசாசமாமவது மூத்தோர் 

- களித்தோர், த.யிண்ரோர் புணர்ச்சியும்) இழிர் தோளை மணஞ்செய்தலும் பிறவுமாம். 

ஆசு ரமணச்கின் இயலை “:முகையவிழ் கோதையை முள்ளெயிற் றரிவையைத்- தகை 

ன இ ஈலன் கருதும் தருககினி ர௬ுளஜெனி-னிவையிவை செய்தாற் கெளியண்மற் றிவளென த் 

தொகைகிலை யுரைத்த பின்றைப் பகைவலித்-தன்னவை யாற்றிய வளலயையிற் ஜொன் னிலை 

_யசரச் அணிந்த வாறே?? என்றதனானும் தெளிக. அன்றியும் இறழையனாசகப்பொருளுரையில் 

். 4: துரம் என்பது கொல்லேறு கொண்டான் இவனை எய்தும்; இரிபன்றி எய்தான் இவளை 

எய்தும்; மலை ஆடடப்பட்டரன் இவளை எய்அம் என இவவாறு சொல்லிக் கொடுப்பது??? என 

ப கக்ரனாருங் கூறிப் போர்சனர். “*களவொழுக்கம் பொதுவாகலின் நான்கு வருணத்தார்க்குமீ, 

ஆயர் மதலியோர்கரும் உரித்து, மாலைகூட்டலும் இதன்பாற்படும்?? என்று கூமியிருத்தலும் 

ஆசாய்சம்பால.து. 

(இ-ன்.) தயங்கு சிர் ஒளி வேட்டு கனித்து கோன்பு இருந்து பயண் கொண்டு 

_ மலர்ந்த பைம் தாள் பூவின் - விளங்குகின்ற சூரியனது கார் யை விரும்பி(த்) (மற்றொன்ற 

_ ஷனோடுஞ் சேரா) சணிமையாக விசதமிருந்து (அவவிசச பலனாய்ச்கிட்டிய) பயனைகசொண்டு 

. (அச்கொண்ட மகிழ்ச்சியான்) மலர்ச்ியடைநத பசிய தாளையுடைய சாமரைப்பூவைப்போல; 

| தான் நிலைமைய ்றிருப்பத் தன்னைச்சுற்றி மதிமுதலாசியவெல்லாம் வருதலின் '*தயங்கு 

கஇர்?? என்றும் ட டக புனலோடும், பிறவற்றோடும் சாமசை சேசாமலிருக்து 
இ ர்ஃலின் தனித்து? என்றும்; கதிரவனைக்கண்டே மலர்தலும், பிறவர்றிற்கு மலராதஇருத் 

தலும் பற்றி ன டப என்றும்; மழை முதலியவற்றாற் கரணம் மவறக்கப்படினும் 

அவவொளிபெற்று மலும் அருமை நோக்டிப் “பயன்கொண்டு மலர்ந்த?” என்றும் கூறினார். 

97 
*பூவெனப் பவது பொறிவாழ் பூவே என்பவாசலிற் ருமசை எனப் பொருளுசைக்கப்பட் 

து. நாமகள் புன்னகை எனப் பின்வருகலை கோச்சி வெண்டாமசை ஏன்றலும் சாலும், 

இல்-உவம உருபு. 

நாமகள் புன்னகை காழி. கலன் பெற்று பட புன் சிரிப்பை விரும்பி (விரும்பிய 

வாறே அதனைப் பெறுகின் த) ஈன்மையை ௮ை ட நதர 

டுசங்கதிர் நோக்கிச் செய்தவ மியற்றித்-தங்குபுனன் மூதலிய சார்பெொடு படாது. 

பா 'யொளி கொண்டு பசுமுகை விரித்த.*-சேயித . லாடு தி். ள் தல்ற பிலி றி-வண்டுண்டு. 

அ 
ஆ 

த் பூ ரர் ன் ் 

ச நட ப்சி ரத்து ட ஞ் ல. சீ பண்டு ப 

இ.ச 
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பாட மகிழ் தூங்கு தாமரசை-ஈகையும் புகழும் சாணமும் வேண்டா து-.சகையுஞ் ௪ருக் தழைப்பும் 
பேணா க. நாவிற் இனிய கற்சுவை யுணாவுங்-கண்ணுச் னிய வண்ணச் காட்சியு-மமூக்குக் இனிய 
முூன்றைறு மணனு.மின்ன பிறவு மென்னும் விழையாஅ.- சுவடிக் சையும் யாழ்வருடு விரலும்- 
ஈற்றமிழ்ச் சுவைபொழி காற்றி மேற்றவு-மொருங்குகரு பாவெலா முூசைதரு வாயும்-வெள் 
விய மேனியுங் கள்ளமி லுள்ளமு-மடியார்க் கருடலின் மடியா முயற்ற--மள்ளற் பழனத்து 
வெள்ளைச் சாமரைப்-பள்ளியங் கொண்ட பாவையைப் பாடி-ஈநலன்பெற்றுச் சிறந்தார் குலன் . 

'பெற் றவரென?? என்று இந்நூலாசிரியர் கூறியதையும் கோக்குக, 

கல்லும் கரைய செய்யுள் செய்யும் பாவலர் -வன்மையமைர்த கல்லுத்தானும் சரைக் 
அருகுமாறு அத்துணை உறுக்கஞ்சான்ற பாடல்களைப் பாடும் கவிஞர்கள்; 

கற்கள் பலவகைக் குணமுடையன, சந்தஇிரகாச்தச்கல், சூரியகார்தக்கல் என்பன 
முறையே சந்திரன அம், சூரியன தம் தட்ப வெப்பங்களைக்கிரடுச்துப் புனலையும், அனலையும் 
உமிழும், கவரத்தினங்களிலே நீலம் முதலிய சில கற்கள் பண்ணமைக்த திலவிராகவோசை 
யைக் கிரகித்து அனலின் மெழுகொப்பக் கட்டுவிட்டுருகாகிற்கும். அசரமாய்க் கடியவன்மை 
புடைச்சாய்ச் இடச்கும் கல்லினம் இன்னொலிப்பாவுக்ச்சகையவாய் உடையுமாயின் மக்கள் .: 
உள்ளம் என்படுமென்க.  **உள்ளத் தூய்மை யுடையோரிடை யொளிரும்-வள்ள லின்னருள் 
வாய்ந்தது தண்ணிய-வொள்ளொளி யன்பிவை யுவரதுபெற் நிட்ட- துலவுறு காற்றி ஜொண் . 
வீழ் மழையிற்-ரானே வரது தழைச்அநலன் புரிய-மாற்றலிற் போற்றிய வரும்பெறற் பேற் 
து நினைப்புழி யெல்லா மேராச் €ர்ச்சத- கனவில் வு து ஈனவிலொளி சுரப்பது-பாட்டென. 
மொழிப”? என்று இச் நூலாடிரியர் பிருண்டோரிடச்தஇிற் கூறியசெய்யுள் பாட்டின் அருமை. : 
பெருமைகளை ஈன்கு புலப்படுத்தல் காண்க, ர 

இச்தாலியசேசத் அத் தி ச்துவசாச்திரவிந்பன்னசொருவர் ஒரு பேரியாற்றின் மேலிடப் 
பட்ட பெரும்பாலக்தருகில் நின்று தன்கை வீணையைமீட்டிச் சில சரங்களை யெழுப்ப அப்பாலம் | 
அ௮சைர்து குலுங்இப் பார்த்திருக்ச பல்லாயிரவரும் பிரமிக்கச்சச்சவாறு கடுகடுங்கத் தொடங்யெ. 
தென்றும், வீணையை நிறுத்தக் குலுச்சமும் நிண்றதென்றும் பத்கிரிசைகள்பல கூறியஅண்டு, : 

் காதவியலாதியவற்றை நாகாக்தவிளக்கம் முசலிய நூல்களிற் கண்டுசெளிக. 

செவி வழி ஊட்டிய பணுவலை - காதின் வழியாகச் செலுச்தியுண்ணவைச்ச நூலை; 

என்றது பின்வரு கன்னியின் பே£ழகு முதலாயவற்றை விரித்து மேற்கூறிய இயற் 
கைப் புலவர்கள் பாடிய பனுவலைப் பலராஜ குமாரர்களும் கேட்டனர் என்ப.௮. 

சுவை தரும் பொருள் ஆர் ஈவை இல் சொல் பசவை- (ஓசை, அழகு, அணி, மதம், 
உத்தி முதலாய) சவையைச் தரு௫ன்ற விடயம் நிறைந்த (குன்றக்கூறன் முதலாய) குற்றங் 
களில்லாத சொரற்கடலான ௯) 

சுவைதரு சொல், பொருள் ஆர் சொல், நவை இல் சொல், அச்சொல்லாயெ பரவை 
என்க. அழகு மு.சலியவும் ஓவ்வொரு சுவை பயசத்சலின் சேர்க்சப்பெற்றன. இனி நவையில்' 
லாதது அழகுமுதலியன என்பாருமுளர். | 

இரவு பட கொடுத்தனர் - (இனிப் பின்னோர் பாடற்காகாவண்ணம்) "வெறிதாகுமாறு. ் 
(மேற்கூறிய பனுவலைச்) தொடுச் சவிட்டனர்; ் 

ெதொடுத்தனர்?? என்னு மிலேசானே யாப்புவகைகளை யங்கொள்க, பாவலர் தொடுத்... 
தனர் என்க, 

(என் செய் வோமெனப் பரவுதமிழ் வல்லார்-பணிர்சமை பாங்கிற்ற] பரவு தமிழ் வல் 
லார் என் செய்வோம் என பணிக் அமை பாங்கிற்று- துஇக்கன்ற தமிழ்ப்புலமையிலே வல்ல. 
வராஇய புலவோர்கள் (தாம் பாடுதற்கு இணிச் சொல்லும், பொருளும், பிறவும் இல்லாமை. 
பத்தி) யாது செய்வோமென்று ஏக்இத் தாழ்வுற்று அமைதலைச் செய்யுந் தன்மையுடைத்து; 

ஜ் ம் 

ஆட்டு ம ம் ந்த ௯ 
ஒப்ப வா ௫ பர்தா ச் 
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பரவுதமிழ்.வல்லார்?? எனபதற்குப் பிறர் எல்லாரும் தம்மைப் பரவுமாறு தமிழில் வல் 

1 இடர் ல் ் ் ள் ல ் க 
। லவரொன்றும், தமிழே தம்மைப் பரவுமாறு புலமையில் வல்லவரென்றும், தமிழைப்பரவிப் 

- புலமையில் வல்லவராயினார் என்றும் பலபடியாகப் பொருள்கூறுப. 

என புகன்று ஏத்தி மனத்தொடு வாழ்த்கி-என்று கூறி அந்தூலைத் துதித்து அது 

| நீடூழி வாழும்வண்ணம் மனசுபொருந்தி வாழ்த்துதலைச் செய்து; 

ஏத்துதற்கும், வாழ்த்துதற்கும் காரணம் மு.ற்கூறப்பட்டது. அப்பனுவலில் ஈடுபட் 

டனர் என்பது கருத்து, 

நா நலம் கனிய ஈன்குற ஈவின்றும்-காவிலே நன்மை முதிருமாறு கன்றாக அப்பனு 

வலைக் கூறியும்; ' 

“டுசந்தமிழும் நாப்பழக்கம்?” என்பவாகலின் இங்கனம் கூறினார். உச்சரிப்பு பிழை 
93 

படி.ற் சுவையும், பயனும் கெடுமாதலின் *'ஈன்குற ஈவின்றும் என்னார். 

ஈங்கு இவள் யாங்கனம் எய்தினள் என்ன - இவ்விடத்தே (பனுவலாற்குறிக்கப்பட்ட 

இர ர யசைகளையுடைய) இவள்சான் எவ்வாறு அடைந்தனள் என்று கருதி) 

வருகற்கசையாத இடம் என்பது தோன் ற ஈங்கு?! என்றும், இத்சகைத்தாயவிடத்திற்கு 

 வரச்சக்ச அத்துணைச் றுமையளல்லள் என்பது போத இவள்?” என்றும், பலகாப்புக்குள் 

. ளாஇியிருப்பவள் எங்கனம் வருதற்குச் சாலுமென்பது போதச யாங்கனம்?? என்றும் கூறினா, 

இடுவள். என்ற பனுவல்வழியாக உள்ளத்திலே பத அ ர ல ட குறித்தது. 

0 த்த்தததிது என்பதுபோதர :இவள்?? எண்று சட்ட ப்பட்டாள்.  ::யாங்கனம் வந 

- தனை யென்மக ளென்றே? என்பது மணிமேகலை. யாங்ஙனம் என்னுங்கால் ஒசையின பங் 

. குறைதலை உரைத்துய்த்துணர்க, இந்நுணுக்கம் அதியவியலாத் தற்காலத்துப் பிறர்பலரும் 

' யாங்கனமென்றுகூறிச் சுவைகெடுத்துச் செல்வர். 

மேற்கூறிய சன்னியின் உருவப்படச்தைக் கண்ணுற்ற அரடளங்குமரரெல்லாரும். 

- அவளாகவே கருதி இக்ஙனங கூறத்தொடங்கினர் என்க, 

| ஐயம் கொண்டு சந்தேகம் கொண்டு) 

பைய ஈயர்த--மெல்லென்ற வகையால் நயப்புரை முதலியவற்றைக் கூ றி 

3 முன்னறியப்படாதாள் ஆதலின் தத்தம் பெருமை கோன்றுமாறும், அவள் தம்மை 

. விரும்புமாறும் நயப்புரைகளைப் புனைச் அகூறினர் அவ்வரசிளங்குமாொல்லாரும் என்க, 

ந் கொஞ்சும் குதலை செம் மொழி பெரு அ--பன்னிப்பன்னிப் பகருகன்ற குதலையாகிய 

। செம்மைவாய்ந்த சொற்களை அவளிடமிருந்து பெறாத காரணத்தானே; 

ன் . கொஞ்சல், கொஞ்சு தல்-ஈண்டு முச்சமிடல் என்னுங் கருத்தைப் பயவாது செல்வமாகப் 

த பேசுதல், மழலைபேசுதல் என்னும் பெொருள்பயககும். கொஞ்சுகிளி-குதலைபேசுங்கிளி. 

் குதலை-அறிவிலாச்சொல், மாதருடைய மொழி. மழலை, மதலை-நிரம்பா மென்சொல்) இளம் 

பிள்ளயின் பேச்சு. மழ--இளமை. குதலையும் வேறு மழலையும் ே வேறு என்னுமுண்மை “குழலிசை 

மடர்தையர் குதலை கோதையர்-மழலையங குழலிசை-?? என்றுவருமன்னவழக்காற் பெறப் 

படும். 

ஓர் உரை உரைக்கினும் முத்தம் சழக்கு என உதிரும் போலும் - (கயக்துரைத்து வினாவிய 

தற்கு விடையாக) ஒரு சொல்லை உரைத்தாலும் (உரைத்த வாயில் நின்று) முத்து சழக்கென 

உதிரும் போலும்; 

ரதி சழக்கு, சளக்கு, சளுக்கு,. சலக்கு என்றுவருவன னவெல்லாம் ஒலிக்குறிப்பு, ஒரு 

- பொருள் விழும்பொழுது உண்டாக்கும் ஒலியை அவவொலிக்கிசையத் தொனிக்கும் சொற் 

களாற் காட்வெ.துத உலகவழக்கு. பலவாறு நயச் துயர் துரைத்தும் பயன்படாமையால் இங 

நனம் கூறினர் என்க, ::-சரத முடையார் மணிவாய் இறக்சிற் சலக்கென்பவே?? என்பது 

௩ 

. கோவையார். 



514 'உலதஇிூயல் விளக்கம். 

என முணு முணுத்து- என்று வெளியுறாவண்ணம் வாய்க்குள்ளே மிருதுவாகச்) சொல் இ 

லிக்கொண்டு; 
ல. 

சனது கோபத்தையும், சிரிப்பையுங் சாட்டுதற்கு இதுவுமொரு வழியாயிற்று. 

சிறித தெளிர்து இழி என தேர்ந்தும்-சிற்றுணைத் தெளிவடைந்து (தன்னுற் காதலிக் . 

கப்பட்டவளின் வனப்புரு அமையச் சித்திரிக்கப்பட்ட) படமென்று அறிந் துகொண்டும்; 

அக்சன்னியின் உருவப்படத்தைக் கண்டு அவளே எனச்கரு.இ. இங்ஙனமெல்லாங் கூறிய ப 

பின்னர்க் இழி எனச் தெளிர்ககொண்டனர். உருவெளிதச் தோற்றமுஈலியனவும் சான்றோர் 

செய்யுட்கண் வருதலின் இதுவும் புலனெ றிவழக்கொடு அமைக்தசென்றே கொள்ளப்படும். 2, இது 

இளங்கோன் கண்ட விளம்பொற் பூங்கொடி -விஎங்கொளி மேணி விண்ணவர் வியப் ட 

பப்-பொருமுகப் பளிங்கு னெழிணி வீம்ச்துத்-இருவின் செய்யோ எாடிய பாவையின் விரை : 

மல ரைங்கணை மீன விலோதனத்-தருவி லாளனொ டுருவம் பெயர்ப்ப-வோவிய : றளைளகத் 

அள்ளியது வியப்போன்-காவியங் கண்ணி யாகுத லறிந்து?? ஏன உதயகுமாரன் மணிமேகலை 

யைக் கண்டு ஓவியமென மயங்கித் தெனிரதாங்கு அ ரசிளங்குமாரும் அக்கன்னியின் ஒவியசத் 

தைக்கண்டு அவளென மயங்கித் தெளிந்தனர் என்ச, 

வேந்தர் தமக்கு எ(ல்)லாம் ஆம் தொழில் சிறக்௪ பல் கால் பயின்றும்- அரசர்தங்களுக 

கெல்லாம் ஏற்பனவாகுகின்் ந (வில்வித்தை முதலிய) தொழில்கள் யாவும் தங்கள் தங்களுக்கே 

விசேடமாகுமாறு (அக்கண்ட அரசிளங்குமரரனைவரும்) பலமுறைகளிலும் பயின்று தேர்ச்சி | 

யூற்றும்) 

என்றது *யானையு மிரதமு மிவுளியு முதலா-மேனைய பிறவுமவ வியல்பினி னடையுற்?? 

றெனவிரித்தவற்றை. காலஞானங்களையும், வில்வித்தை முூதலியவ ற்றையுக் தழீஇக்கொள்க, 

ஒவ்வோரரசளங்குமரருந தந்தமையே அக்சன்னி மணத்தல்வேண்டுமென்று இங்கனமெல்லாம் 

முயன்றனர் ஏனக, 

ஆடி. இடை படிவம் பார்த்து அயர்க்து பிறரால் படிவம் எழில் உணர்ந்தும் - கண்ணாடி | 

யிலே தந்தம் உருவங்களை நோக்(ச்) (த் சம்படிவம் தமக்கினியஅவாகத் தோற்றாமைகண்டு) 

சோர்வுற்றுப் பிறரால் அவவுருவச் சிறப்புண்மை எடுத்துக்கூறி வற்புறுத்சப்படக் தெளிந்து . 

ம௫ிழ்ச்சிபூத்தும்; 
எத்தகைச்சிறர்த உருவுடையபோனும் ஆடியிடை கோக்குழிப் பெரும்பாலும். சந்தேகம் 

உண்டாகுமென்னும் இயைபே ஈண்டு விளக்கப்பட்டது. அழஇின்மை காரணமாகத் தம்மை 

- மணமுடிச்ச ஒருப்படாளோ என்னும் ஆசங்கையால் அயர்ச்சியுண்டாயதென்க. | ப 

உள்ளம் சவர்ந்தோள்-மனூனைத் தன்னிடத்தே கவர்க்துகொண்டிருப்பவளும்; 

அ௮க்கன்னியைக் சண்ட அழுதல் மனமானது பிறவழிச்செல்லாது மோகத்தமிழ்ந்தி ஈடு 

படுதலின் இங்கனம் கூறப்பட்டது. ம். 

உறு அயில் கவர்ந்தோள்-பொருகந்துதன்் ந நித்திரையைக் கவர்ந்து சென்றோனும்) 

சி 

கண்ணு றங்கவேண்டிய கங்குற்காலத்தினும் மனமானது பிற௫ிந்தனை, காட்டு முதலிய... 

வற்றால் கவரப்படாதிருந்தும்; அக்கன்னியின் கலவியையே ஈனிவிரும்புதலானும், கலவி. 

வாய்க்குமோ என்று யம் மிகுதலானும் அடையவேண்டிய நித்திரை அடைந்திலதென்க, 

வினை அபகரிச்துக்கொண்டவளூம்; | 

அவளையே நினைத்து அறிவுமயக்கமுற்றார் என்க, அறிவின் பெருமைதோன்ற 

கல் செல்லா எம்மறிவு?? 'என்ளுர். 

( இன்னபலவும் செய்சவளாகய) 

(என் 

வண்மை ஆர்ந்த பெண்டு ௮ணை நாள்- வளப்பம் நிறைந்த அப்பெண்ணை ச் சமுவிச் 

கொள்ளும் நாள்தான்; ட அத் ் 
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அது உள்ளங்கவாதல் மு.தலாயவற்றிற்கேற்ற ஆற்றல்களின் வளப்பமே எண்டு வண்மை 

எனப்பட்டது. வேறுவகையுங் கூறலாம். 

௪ நாள் கொல்லோ எ நாள் கொல்லோ எந்த காளோ? எக்த காளோ? 

அடுக்கெனச் கோடாமல் பிர்தியதை எம் காள் என்று பிரிச்தம் பொருள் செய்யலாம். 

[கச்சா ளாகுக வர்கா எம்மா] ௮ சாள் ந நாள் ஆகுக- அவள இருமணசாள் எமக்குச் 

சிறந்தநாளாகுச) 

:5?? என்ற ஐ சிறப்பு என்னும் பொருட்டு. . ஈச்செள்ளை, நப்பூகன், ஈஃட€ரன் என் 

பனவற்றை கோக்கு, ஈப்புணர்ந்தோள்?? என்றதற்குப் பொருள்கூறுமாறு இதற்குப் 

பொருள் கூறுவாருமுளர். ஈம்-காள் எனப் பிரித்துப் பொருள்செய்தலும் சாலும். 

பொருக்அ சாள் பல் வருந்தி போக்௫ியும் - (மணகாளுக்கிடையே) உற்றதிணம் பலவத் 

றையும் வருத்தங்கொண்டு செல்லவிடுத்தும்) 

| மணகாள் நியமிக்சப்படல் என்ரோ? மணமுடங்கல் எனது வருமோ? எனப் பலவாறு 

் தக்சாகுலங்கொள்ளலின் “வருந்திப் போக்இயும்?? என்ளுர். 

1) மணம் தரு நாளை மாண்பு உற காட்டும் - அச்சன்னியின் மணத்சைக்கொெடன்ற நாளை 

. (ஜோசிளக்குமாசெல்லாரும் இதுவென ச் தெளியுமாறு) மாட்சிபெறக் காட்டுகின் ற; 

முடங்கலைக்கண்ட அளவில் அக்கன்னி தந்தமையே மணப்பளென்று மாட்டசுமைப்பட் 

டனர் என ௪. 

மூடங்கல் கண்டு - ஓலையைப்பார்த்த) 

மடங்கா ஊச்சமொடு-சோம்பாத ஊக்கத்தோடு); 

அ௮ச்சன்னி தம்மை மணப்பளோவென்னும் 8யப்பாடு இடையிடையே தோன்றப்பெதி 

னும் மனசை ஊச்சகப்படுத்தக்சொண்டனர் என்க. 

மூள் ஈடு அடியின் முந்து நாள் கழிப்பியும் - முள்ளிலே இடுதலைப்பொருக்திய பாதம் 

(எவ்வண்ணம் தன்புறுமோ அவ்வண்ணம்) போல மணராளுக்கு முன்னுற்ற நாட்களைப் போக் 

இயும்) 

மணவோலைபெற்றத இனத்திற்கும், பிரயாணகாளுக்கும் இடைற்ற காட்களைக் கழித் 

டசலில் உளவாகும் துயரைப் புலப்படுத்த இங்கனம் கூறினர். 

உள்ளம் பிறக்கிடெ ஒரு நொடி சேர்ந்து- மனோவேகமும் பின்னிடும்வண்ணம் ஒரு 

-சொடிப்பொழுஅக்குள்ளே (அச்கன்னி மாலைசூட்டும் மணமண்டபச்தை) அடைந்து) 

ட் பிறக்ெ-பின்னிட. எண்பிறக் கொழிய விறக்தோய் நின்னடி”, ₹* துணைபிறகி 

- கொழிய? என்பன மணிமேகலை; “துறைபிறச் கொழியப் போகி??, “காடுபிறக் கொழிய?? 

- என்பன பாட்டு. 

வான் இடை மீன் எனா- விசும்பின்கண் நட்சத்திசங்கள் பூத்தன வென்று கூறும் 

ல வண்ணம்) 

ஆ நீலம் விதானத்.து ஒள் நிலவு காலும் தரளம் பந்தர் இடை நீலவர்ணப்பட்டாகிய மேத 

கட்டியின் ழ் நிறுத்திய ஒள்ளிய .நிலவைப்பொழிகின் ற மூத்துப்பந்தரிடத்2 த) 

நீலவிதானத்தை வாணுக்ரும், சரளப்பந்சரை நட்சத்திரங்களுக்கும் ஒப்பிடுக. நீல 

-விதானங்கூ தினார் முச்தொளி பெறுதல் ல் கோக், ௮ஃது அக்காலத்து முக். அுநோக்குவார் ஒப் 

புக்கு விரித் துநோக்குப?? என்றுங் கூறுப. 

ப [(மணியொன் பானு மலர்வுறக குயிற்றிய] ஒன்பான் மணியும் மலர்வு உற குயிற்றிய- 

ஒன்பதுவகை இரத்தினங்களையும் ஒளி பூத்திலகுமாறு பதித்த; 

.. பதித்தலின் அருமைதோன் த ':மலர்வுறக் குயிற்றி?? என்ளுர். 
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ஷீ 

510 உலதியல் விளக்கம். 

பொன் புனை இருக்கை பொலிய வீற்றிருக்கும்- பொன்னால் விசத்திரமாகச் செய்யப் 

பட்ட ஆசனங்கள் விளங்குமாறு அமர்க் இருக்கின் ற) 

இறுமாந்திருச்தலுமாம். இருப்போரது மேன்மைதோன் றப் “இபாலிய?? என்ரு. 

அரசு இளம் குழாம் எ(ன்)னும் ௮ உடற்கு ஏல்லாம் -அரசிளங்குமரர்கள் கூடிய கூட்ட | 

மாகிய அவ்வுடலங்கஷக்கெல்லாம்) 

அவ்வசூளெங்குமரர் இச்சன்னியைச் தம்முயிரெனச்கரு தியதால் அவர்களை உடலுக்கொம் 

பிட்டளர். தலைமகளை உயிரென நினைத்தலும் இயல்பே என்க. 

காணா மரபிற் றயிரென மொழிப-காணிலர் மன்ற பொய்மொழிக் அன பேட யாஅங் 

காண்டுமெம் மரும்பெற லயிசே-சொல்லு மாடு மென்மெல வியலுங்-கணைக்கா ஒது சுப் 
பின்-மழைக்கண் மாதர் பணைப்பெருர் தோட்டே?' என்ற பிறர்கூற்றையும் கோக்குக, 

இருண்ட கூந்தல் - இருள்சான்ற கரிய கூந்தலும்; க 

[மருண்ட விழித்துணே] மருண்ட துணை விழி மருட்சி போருந்திய இரு சண்களும்) 

ஆடவர்குழாங் கண்டமையின் மருட்டிகூறப்பட்ட அ. 

ஏங்கு சிறு இடை- (கூந்தன் முதலியவற்றைத் தாங்குதற்கியலாத வருந்தி) வாடுகின்ற 

இடையும்) 

வீங்கு பெரும் கோங்கு விம்மிப்பெருத்த கோங்கரும்பொத்த? தனங்களும்) 

காந்தள் செங்கை - செக்காக்தண் மலர்போன்ற கைகம்) 

மாலையையளிக்கும் பெருமைதோன்றச் (செங்கை?! என்ரார். “நோக்கிய நோசக்கெனு / 

நு.தகொள் வேலிணை-தாக்கணங் கனையவ டனத்திற் றைத்சவே?? என்ராங்குப் பார்ப்பவர் விழி : 

வீச்சப்படியுமிடல் குறிப்பான் செங்கைக்கும் இடைக்கும் காப்பண் கோங்கு கூறப்பட்டது. 

கவின்று: அமை குமிழ்-- அழகுவாய்ந் தமைகிபெற்ற குமிழ்போன்ற மூக்கும்) 

இவை-- ஆகிய இவை தங்களை; 

ஏந்தி பொலிவு உற்று இன் ஈடை தழீஇ--சுமர்து விஎக்கம்பெற்று இனிய ஈடையைப் 
பொருக்க) 

மாலை ட்டது ஈடையென்பது தோன்ற **(இன்னடை?? என்றார். இல்லுக் 

கொத்த கடை என்றுங் கூறுப | 

ஒரு தனி உயி2ர வன தது -ஓப்பற்ற தனித்த உயிர (அம்மண்டபத்தில்) உலாவிய. 

அதுவே - அவ்வுலவிவரு முயிரதாண்) | 

ஒவ்வோர் உடலை குறுகு தொறும் - அரசகுழுவினுள்ளமைக்க ஒவ்வோர் உடலைக் இட்டும் 

பொழுதெல்லாம்) 

௮ உடல் - அந்த உடலான அ; 

பைய உயிர்ச்து பச்சு உற்று தம ப்ப எம மூச்சுவிட்டுச் தெளிந்து இன் : 

பத்தை அடையும்) ் 

மாலை சூட்வொள் என்னும் தெளிவுகருதி இங்கனமாய மூழ்ச்சி எய்தப்பெ.த்றகென்கு 

அவள் வருதல் உயிர்வருதலை ஓத்தது. ஜி 

தீர்வு உழி உயிர்ப்பும் தீர்வு உற்று ஒழியும் - (இ ட்டிய உடலத்தைவிட்டுப் பிறிதோர். 

உடலைச் 'சார்வான்) விலகும்போது: (நீச்கப்பட்ட அவ்வுடலும்) மூச்சற்று (ச்செத்தபிணம் போல) 
அடங்இவிடும்; 

டீ 

ககன டை யீடோ காண்மின்-பெண்ணுறு இறப்பின் பெருச முூணர்ந்தே] கண்ணு. 
டையீமே பெண் உறு சிறப்பின் பெருமிதம் உணர்க்து காண்மின் -கண்களைப் படைத்திறுக். 
இன் றவர்களெ பெண்பாலார்க்கு இண்பாலார். கொடுக்கின்ற விசசடத்தால் டதத 
மேன்மை இதுவென ச்தெளிர்துகொண்டு இக்காட்டுயைசக் காண்மீர்களாச. 

உணராது பார்த்தலிற் பயனில்லையாதலின் இங்கனம் கூறப்பட்டது. 1 ததி 
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(685) இன்புறச் செய்தவ ளியலிடங் கூறல்... 

2 டந்படு முயிசெலா முவந்துதம் மரபுஈனி 

படப்புணர் கொள்கை விடற்கெளி தேகொல் 

பொறிவழிப் பட்டு நெறிமுறை தவறிக் 

குறுயை கமக்கெலா மறிவுகெட் டயாதல் 

5. பலவற் றியற்கை இலவற்றிற் இன்றெனச் 

செப்புவள _நாலமை நுட்பமுணர் தெளிவினை 

பின்னு: பி சனையை யென்னுறு செய்கை 

னு பன்னை பயின்றறி பண்பினை யெவன்கொல்் 

கொன்னே நினைகச்கனை யென்னா விஃ£க்கு 

10 மெனக்குமகி மித்த தனக்குகிக ரில்லோ 

யுருக்கிப் பாய்ச்டு யொரழக்கிய தநுகத 

இருக்கர பாவைக் கொன்பான் மணி .] (/ 
முறுப்புச்செய் தென்ன விருப்புறு மேனியள் 

வெருண்டோடு மானின் மருண்டோடு கோக்கினள் 

15 கூந்தற் காடு கோங்கமுங் கூறையு 

மேந்தி யிலாக்கத வின்னடை மடவோள் 

கொர்தல சேர்இச் சேஎநர்த கையினள் 

கூத்தறி இல்லான் பார்த்துவர் இல்லிடை 

மேஎய பொழுகுனுங் கண்டன கேட்டன 

590 மட்டும் தோன்றும் வகையி லளியெனுங் 

காண்பன வன்னேள் கவின்பெறு வடிவங் 

கேட்பன வன்னோ டீந்தேன் களவி 

யுசைப்பன வன்ஜனேள் விழுப்பத் தொழுக்கம் 

ஆங்கு, 
22. கண்ணுங் காதும் வாயுமவ ளனறி 

நண்ணில வாதலி னாடி மெனாதுய 

ருள்ளயு மவள் ருள்ளியுடைந் தன்றே 

யாடைநீ ரின்றி யமையா வாழ்க்கையிற் 

| மூனின்றி யமையே னெனக்கருத வைத்தோ 

ம 30 ஸின்னபல வித்த வியல்புகவ மாற்ற 

இத றன்னகத் தடக்கிய மின் ஒப்பூங் கொடி யோள் 

கருவிசற் கூரங்கெங் கன்னீர்ச் சுனையிற் 

றெண்ணீ ஏாடிப் பூஞ்சினை வேங்கைக்குக் 

குவியிலைக் தேக்இற் குளிர்க சாட்டிப் 

மே பண | பாறைவயிற் நுரிஞ்சிய பைஞ்சாந் தப்பி 

-யகிற்புகை பூட்டி. மலர்தூஉய்ப் போற்றித் 

சேனுக் இனைய ங் கிழங்கும் படைஇ 

மூருகேற் மூட்ட முயறல்கண் டாக்குள 
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குறமட வோர்கள் கூஉய ஈகைக்குக் 

40 குன்றத்துச் சிறூர்ப்: பெருங்குடி வயோமேை 

பொக்கிருள் விசும்பிற் பூக்கபன் மீனிடைக் 

இங்கண் மலர்ந்து இறந்தா 

காயத்தஇிடை. வி ளாவ்கு மாயத்தி இரு மக ப்பத் 

குறிஞ்சி 
இ.து தலைமகன் பாங்கற்கு இவவிடதக் ௪ இக்சன்மைத்சென உசைசத்தல், 

பைது, பாங்கற் கூட்டச்தச் தோமன் அ௮ல்.தகு எவ்விடத்து எவ்வியல்பியறு ன்றி 

கடாவத் தலைமகன் குன்றகத்ததொரு சீறூர், அ௮ச்சறார்க்கண் உள்ளகொரு பெருங்குடியில்வர்த 

இருமகள்; அவளது காட்டி என்னை என்வயம் அழிச் அச் தன்வயமாக்கியத; புலனும், மனனும், 

அறிவும், அவள்பாற் புணாப்புண்டு மயங்கிய; அம்மயச்கம் அவளாலன்றிப் பிறரால் விடுவித்தற் 

கரிய துகாண் என்று வருந்தக் கூராகிற்பது, “குற்றங் காட்டிய வாயில் பெட்பினும்?” என்றார் 

தொல்காப்பியனாரும்; **இங்கனம் புணர்ந்த கிழவோன் றன்வயிற்-பாங்கி ஜோரிற் குறிதலைப் 

பெய்தலும்?? என்றார் இறையனாரும். மேற்காட்டியதற்கு இவையே இலக்கண மென்றறிக, 

(இ-ள்.) உடல் படும் உயிர் எ(ல்)லாம்-உடலின்சண்ணே பொருந்திய €வசாசக 

ளெல்லாம்; 

உடலில்லா வுயிரும் இருத்சல்பற்றி இங்ஙனம் கூறினார். சவராூ௫கள்-தேவர், மச்கள், 

விலங்கு, புள், ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரம் என்னும் ஏழுபிரிவினுள்ளடங்குமெனவும்) 

இவற்றின் யோணனிபேதம் எண்பச் தகான்குநாறாயிரமெனவும் கூறுப. தேவர் பதினான்கு 

நூருயிரம், மக்கள் ஒன்பது நூருயிரம், விலங்கு பத்துநாறாயிரம், புள் பத்துநூரூயிரம், ஊர் 

வன பதஇினொருநூருயிரம், நீர்வாழ்வன பத்து நூரூயிரம், தாவரம் - இருபது நூறாயிரம் என்ப. 

அன்றியும் தேவர் பதினாறு நூராயிர மெனவும், தாவரம் பகினெட்டு நாராயிர மெனவும் கூறுப, 

[உவ ௪ தம் மாபுஈகனி-படப்புணர் கொள்கை விடற்கெளி சேகொல்] தம் மரபு ஈனி பட 

உவந்து : புணர் கொள்கை விடற்கு எளிதே கொல்- தங்கள் பரம்பரை மிகுதியுங்தோன்றற் 

பொருட்டு மனமுவந்து கூடுகின்ற கோட்பாடு விட்டொழிதற் கெளிதாகுமோ) 

இல்லையென்றபடி. மனமஇ௫ழ்ச்சி இம்மை மறுமைகன் நியமையாசசாதவின் ₹*உவந்து?? 

என்றும், அவ்வுவப்பின் சாரணச்தினாலே பெறக்கூடிய நன்மை சமக்கேயாதலின் **தம்?? ஏன் 

றும், அப்பேறுதான் பாரம்பரை ஏன்பார். “*மரபு?? என்றும், அம்மரபு மிசப்பெருகவேண்டும் 

என்பது ஏல்லாச் €வராஇகளுக்கும் உடம்பாடென்பது தோன்ற **ஈணிபட”? என்றும், ௮ம்; 

படுகைக்கு வேண்டிய செய்கை புணர்ச்சொதலிற் புணர்”? என்றும், அப்புணாதலும் உயிர்தமக் 

கெல்லாம் இயற்கைத்தாகய ஒருமதம் என்பார் கொள்கை?! என்றும், ௮அக்கொள்கையை விடு. 

ல் துறந்தார்க்கன் றி நடகத்கக ரம்... என்பது தோன்ற **விடற்கெளி தேகொல்?? ஏன் 

றும் கூறினர், ் . 

பொறி வழி பட்டு நெறி முறை தவறி -மனசைப் புலன் சார்பாக ந்தாகிய. பொறி 1 

வழியே அகப்பமோறு விட்டு. அவ்விடுசையினாலே நீதியையும், .அர்நீஇிபயின் ற, முறையையும் 

புறம்பே நழுவவிட்டு; ் ப்தி ் 

பொறியை இயக்குவது . புலனாதலின் அம்பது சார்பாக என்றும், அப்பு அண்னன் 

வழிப்புவது மனசாகலின் அ௮ம்மனசைப் பொறிவழிப்பட்ட தாகவும் கூறினாம். ட பத்தத 

உயிர் தன்னொடு வேற்றுமையில்லாத அறிவைக்கொண்டு தனக்கு வேண்டியவ கதத 

இனி முடிச்துக்கொள்ளும்; ௮வ்வறிவோ தனக்கு வேண்டியவற்றை. மனசை எவி முடித்துச் 
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. கொள்ளும்) அம்மனசும் தனக்காவனவற்றைப் புலனை இயக்கி நிறைவேற்றிக்கொள்ளும்; அப் 

புலன் பொறியுள்ளடங்கி அவற்றையெல்லாஞ் செய்து முடிக்கும். இவ்வரிசை ரா 

தனக்காவனவற்றைச் செய் துகொள்ளும் உயிர் இருமை கலங்களையும் இணி ஆய்ககும் 

, 
1 இ 

புலன்வழியே மனசும், மனூன்வழியே அறிவும், அறிவின்வறியே உயிரும் ஈபெட்டு 

வரின் பணியாளனுக்குள்ளடங்கிய தலைவனைப்போல ஆவன கெடுத்து அல்லனசூழ்நீது அல்லற் 

படுதத்கேதுவாகுமென்ச. 

பிற்கூறிய இதனையே ''பொறிவழிப் பட்டு நெறிமுறை ர் என்னார். 

குறுகிய தமக்கு எ(ல்)லாம் அறிவு கெட்டு அயர்சல் - சம்மாட்டணுகிய எல்லாவற்றிற் 

கும் (ஈபெட்டு வரு துதலினாலே) அறிவால் உளவாகும் பயன்கெட்டுத் தளர்ச்சி அடை தல்; 

குறுகுதல்-அணுகுதல், “*குறுகா ரறிவுடையார்??, “கோவலன் றன்னைக் கூறுகன 

னா”, “கோயின் மன்னனைக் குறுனென்'? எனப் பிறாண்டும் இப்பொருட்டாதல் அறிக. 

பொறிவழிப்பாட்டின் கேடுகளை “*பெரும்பிணி களையும்? என்ற இந்நூற் பாட்டானும் 

தெளிக. 

| : அறிவுகெட் டயர்தல்'” என்றதனால் உயிரும், மனமும் ஆண்டு விரிக்கப்பட்டன. 

பலவற்று இயற்கை --பல சீவராசிகளுக்கும் அமைச்சதோர் இயல்பாகும்) 

லெ வற்றுக்கு இன்று ஏன --சில ச€வராசிசளுக்கு அவ்வாறு அயர்தல் இல்லையென் று) 

என்றது மனசு முதலியவற்றை அடக்கி ஆளம் அறிவை. 

செப்பு வளம் நூல் நுட்பம் உணர் தெளிவினை - உரைக்கின் ற வளப்பம்வாய்க்த உண்மை 

நூல்களிலே அமைக்துகிடக்கும் நுண்ணிய பொருளை (எல்லாப் பொருள்களையும் அறிது 

அறிக்தவற்றைப் பலகாலும்) ஆய்ந்து கொள்வதாற் படைத்தசளிவினை உடையோர்; 

மேற்கூறியவற்றை அனுசரிக்கின் இருமைப்பயன் இட்டுமாதலின் அதனைச் செப்பு 

- வளம்”? என்றார். மற்றவற்றை உரைக்கும் நூலெல்லாம் வண்மையற்தன என்பது போதரற் 

பொருட்டு, வளநாலென்றாருமாம். மூன் னொடுபின் முரணா து சுருங்கச்சொல்லுதன் முகலாய 

அழகுகளும், உடம்படன் முதலாய மதங்கருநம், அதலியதறிசன் முசலாய உத்திவகைகளும் 

பிறவும் ஆண்டாண்டுப் பொருந்துமாறு நூல்செய்தலின் அதனைக் காண்டிகையுரை மேதலிய 

_ வற்றின் உதவிகொண்டு அறிக்சகான் என்பது போதா (முதன்மாணாக்கனது தன்மையுள்ள இவன் 

- தல்லாசிரியன்பால் அதனைப் பலவிகறப உரைகளோடு உணர்க்கானுமாம்) :*நுட்பமுணர்? 

- என்றும், தன்னொத்த மாணாக்கரோடு பயின் ஐம், பல்லோர்க்குப் பயிற்றியும் வருகலினா2ல ௮ 

. நுட்பமெல்லாம் செனிர் தகொண்டமைபற்றித் “தெளிவினை?” என்றுங்கூ மினார். 

இன்னுயிர் அனையை - இணிய உயிரை ஒத்தவனே) 

் உயிருக்கு இனிமைசெர்ந்தாங்கு தனக்குப் பாங்கன வாய்ச்தாண் என்பது போதா :*இன் 

- னூயி ரனையை?? என்றார். 

் உயிர் அருமையான து, அவ்வரிய உயிரும் இணியதாயமையின் (மிக விசேடமுடைக்தாகும், 

பாங்கனும் அச்சகையினகசலின் **இன்னுபி ரனையை?' என்றானுமாம். 

ட என் உறு செய்கை பல் நாள் பயின்று அறி பண்பினை அடந்த வதி பொருக்இய செய்கை 

கள் எல்லாவற்றையும் பலகாலமும் கற்று ௮க்கற், ற விசேடத்தால் இவையென அறிக் தகொண்ட 

- இயல்பினையும் உடையாய்) 

உைப்பனவும், செய்வனவும் உள்ள த்தொடு பொருக்இிவரு சலைப் பலகாலமாகப் பல 

கல்கலாகவனின் 5 வாறாகவும் பார்த துவருதல் இலக்கணமாதலின் அ௮துதோன்ற இங்கனம் கூறப்பட்டது. உறு 

. செய்கை. என்றதனளுற் சொல்லுங்கூட்டப்பட்டது. கோவையாரினும் “யானன்ன பண்பனை?? 

- என்றதுவும் இது கருதிப்போலும், என்னை? வேற்றுமையின்றென்பது பெறப்பட்டகாதலின் 

இசகனால் ஈட்டற்குரிய வழியும் பிறவுங் கூறப்பட்டன. 
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எவன் கொல் சொன்னே நினை த்தனை என்னா இளைக்கும் எனக்கு மகிழ் ஈத்த தனக்கு 

நிகர் இல்லோய்-யாது காரணத்தானே என்னை இத்சகைய இழிச்தவனாக வாளா கருதிவிட் 

டனை ஏன்று நினைந்து மனம்வருநர்துகின்ற எனக்கு மஇழ்ச்யைக்கொடுத்த நினக்கு நின்னை 

யன்றிப் பிறர் நிகரில்லாச பாங்கனே) | 

தரன் நினைந்தவாறே பாங்கனும் நினைக்கு வேண்டியதை இனிது மூற்றுவிப்பான் என்று 

நினைந்தகொள்கைக்கு முரணாக அவன் நினைத்து உரைச்துவிட்டான்; அ.தலின் ::-வன்கொல்்?? 

என்றும், அர்நினை த்தமை வீண் என்பது போதரக் கொன்னே?? என்றும், என்னொச்தபாங்க 

னாய் இருக்தும் இக்ஙகனம் கருதினான் என்பதுதோன்ற “*நினைத்தனை யென்னா?? என்றும், தனக் 

குப் பற்றுக்கோடாகிய பாங்கனும் வேறுபட்டமையால் இனிச்செய்வது என்னே என்றிரங 

ன் என்பதுபோதர “இளைக்கும்?” என்றும், இங்கனமாய யாண் உய்யுமாறில்லை என்ற 

மூடிவுக்குவந்த எனக்கு வருவது அதன்பமேயாகவும் இன்பத்தை அளித்தாய் என்பதுதோன்ற 

மஇழ்?? என்றும், ஒன் நீதலே ஈகை அவ்வண்மை நினக்குரித்து என்பததோன்ற *:ஈத்த?? 

என்றும், எனக்கு நிசசானவன் நீ என்று இதுகாறும் எண்ணியிருந்த என து எண்ணத்தை 

மாற்றி நினச்குநிகர் நீயே ஆனாய் என்பது தோன்றத் “ தனச்குநிக ரில்லோய்?? என்றுங் கூறினா. 

இனித் தலைமகள.து இயல்பு கூறப்படும். 

உருக்கி பாய்ச்சி ஒழுக்கிய தங்கம் இரு ளர் பாவைக்கு - (பிறலோகங்கள் அகலுமாறும், 

உருவாக்கற்கியலுமாறும் உலையபிலேவைக்து) உருக்கி (உருவம் பதியுமாறு புனையப்பட்ட உள் 

ளீடில்லாகத மட்குகையிலே) பாயவிட்டு (அவ்வவ்விடங்களிலே ஒழுங்குபெற்று நிரம்புமாறு) 

உணற்றப்பட்ட தங்கத்தாலாகிய (சண்டாரால் விரும்பப்படுந்தன்மை வாய்ரக்த) அழகுபொலிந்த 

பிரஇிமைக்கு; 

இரு என்பது இலக்குமி முகலாய பலபொருட்குரிய கிளவியாயினும் இன்னோரன்ன 

விடங்களிற் கண்டாரால் விரும்பப்படுர்தன்மைவாய்ந்த அழஇூனையே குறிக்கும். யாவனொருவன் 

யாதொரு அருமைப்பொருளைக கண்டானோ அச்சண்டவற்கு அப்பொருண்மேற் சென்றவிருப் : 

பத்தோடே கூடிய அழகு இருவெனப்படும். அதன்மேல் அவற்கு விருப்பஞ்சேறல் அசனிற் 

சிறந்த உருவும், நலனும், ஒளியும் எவவகையானும் பிறிதொன் றற்கில்லாமையால் என்க, இரு 

என்பது அழகெனும் பொருள்பயக்கச் செய்யுளிலன்றி வழக்கினும் 'இருவாயில், இருக்கோயில், 

இருப்பணி என்றாங்குவருதல் காண்க, 

ஒன்பான் . மணியும் உறுப்பு செய்சென்ன -நவரததினங்களாலும் அவையவங்களை ச் 

செய்துவைத்சாலொத்த); | 

பவளம் வாய்க்கும், முத்து பல்லுக்கும், பச்சை கூந்தலுக்கும், நீலம் கண்ணின் கருமணிக் 

கும், வெப்பு செவ்வரி மு;தலியவற்றிற்கும், ஏனைய ஏனையவற்றிந்கும் ஏற்றவாறொப்பாக்கிச் 

கொள்க. 

விருப்பு உறு மேனியள் - எவரும் விரும்பத்தக்க கன்மைசான் ந உடலினையடையவளும்; 

இவளது பொன்போன்ற மேனியிலே ஈவாத்தினமொத்த உறுப்புக்கள் அமைந்தன; அவ் 

வமைப்பு விருப்புறுதற்குக் காணமாயிற்றென்க. அவயவ இலக்கணங்களுக்கிலசயவே குணஞ். 

செய்கைகளும் அமையுமாதலின் அவற்றையும் தழீஇக்கொள்க, 

வெருண்டு ஒடும் மானின் - (யாதேனும் ஓன்றைக்கண்டவிடத்து) வெருட்சிகொண்டு. 

- (தாவிப்பாய்ந்து சேய்மைக்கட்சென்று திரும்பிப்பார்தீ அப் பின்னரும்) ஒடமுயல்கின் ற மானைப் 

போல) அ 

மருண்டு ஒடும் நகோக்கினள் - (பயிலாதவற்றுள் யாதேனுமொன்றைக்கண்டவுடன்) 

இகைத்து ஓடமுயலுமாறு கோக்குகின் ற நோக்கத்தை உடையாளும்) 

இதனால் அவள காணம், அச்சம் முதலியன கூறப்பட்டன, மருண்ட பிணைபோல் 

விழியாளை?? என்பது மதன நூல். தஸ் ஜ். 
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கூக்தல் காடும் கோங்கரூம் கூறையும் ஏந்தி இளைத்த இன் ஈகடை மடவோள் - கூந்தலாகிய 

காட்டையும், கோங்கரும்பையொத்த தனங்களையும், ஆடையையும் சுமந்து (அச்சுமத்தலினாலே) 

வருர்த: மெலிவுற்ற இனிய ஈடையையுடைய மடப்பம்வாய்க்தவளாம்; 

பெண்டன்மையைச் சிறப்பித்தல் கூந்தலும், தனங்களருமாதலின் இவையே கூறப்பட்டன. 

ஒன்பான்மணியும் உறுப்புக்களென முன்னர்க் கூறப்பெற்றிருப்பவும் பின்னருங் கூரதற்காடு 

மூசவியவற்றைக்கூதியது குற்றமாகாதோவெனில் ஆகாது; என்னை? இவற்றைத்தாங்குதலின் 

இளை த்தடையாள் என்று சொல்லப்படுதலின் என்க. தனச்தைக் 'கோங்கமும்?? என்று ஆகு 

பெயர்ச்கிளவியாலுரைச்சசென்னெனில் இக்காலச்தார் ௮வையல்கிளவிகளை இவையெனவோ 

சாமல் தனம், அல்குல் முதலியவற்றையும் ௮அவற்றின்பாற்படுச் தவசாதலின் அவர் தமக்கிணங்கு 

மாறு இங்ஙனம் கூறினர் என்க. பிறாண்டும் இக்நூலாடிரியர் இங்ஙநனமாய சொற்களை இவ 

௨கயாகக்கறுதலும் இதுபற்றியே என்க. இல்-இல்லுக்கொத்த நடையுமாம். 

இயற்கையிலே மெல்லியள், மெல்லிய நடையுடையாள், இவற்றையுஞு சுமர்திளைத்த 

நடையுடையாள் என்று கூறுமுசத்தானே அவள்மேலன்பு சுரக்குமெனக்கருதி இங்கனம் கூறப் 

பட்டதென்றலுஞ் சாலும். “4 துணையிள முலைப்பாரம்-காலுஞ் சுமந்தெக்ச விதமாக நிமிர்ந்து 

ஈட். வக்தனள் தோகையிச் தனை தாரம்”? என்பது இத்திராங்கதை விலாசம், அணிகலன் 

முதலியவற்றைக் கூறா துவிட்டனர் **யாசே-யழகுக் சழகுசெய் வார்?? என்பது கருதியும், 

சடர்தலும் கோங்கமூமே தாங்கற்கரிய பொறையாயிருப்பக் கண்டி ரங்கும் தலைமகன் பிறபொழறை 

களையுங் குறிக்கசொண்டால் என்படுவன் என்பது கரு.இயும் என்ச. 

கோங்கம்--கெல்லிமசம்; ஈண்டுக் குறிச்சப்பட்டது கோங்கு, ௮து கோங்கம் என விகாரப் 

பட்டது. 

அறுபடல்பற்றி ஆடையை அறுவை என்றாங்கு கூரறாதல்பற்றிக் கறை எனப்படுமென்ப. 

இக்காலக்தார் மணமகன் மணவாட்டி யுடுத்தற்ரு முதற்கண்வாங்கிக்கொடுக்கும் புதுப்படவை 

யைக் கூறை என்பர், முற்காலத்தார் பலவகைப் புடவைகளையும் கூறையென்று வழங்கிவக் 

தனர். அவர்காலத்துக் கூறைவிகற்பம் பதினேழு; அவை, கந்தை, விரிபம், கண்டை, பிடியல்) 

. வேசகம், புங்கம், பங்கம், சத்தியம், அரியம், சிற்றில், நாகம், பாரி, பாளிதம், காம்பு, நேத்திரம், 

_ மயிரகம், வயிரியம் என்பனவாம். 

[கொந்தல ரேர்திச் சேஎர்த கையினள்] அலர் கொந்து ஏந்தி சேத கையினள் -பூங் 

 கொச்துக்களை ஏந்துதலாற் கன்றிச்சிவஈச (அத்துணை மெல்லிய) கையுடையாளும்; 

அச்செம்மையின் நீட்டியும், காண்பவர் கொள்ளும் இரக்க.மிகுதியும் தோன் றற்பொருட் 

டுச் செந்த? என்றளபெடுத்தது போலும். 

இனிச் தலைமகன்றனகச்கு மாலைசூட்டற்பொருட்டு மணமா£லயைக் கையிலேந்தி வைத் 

இருந்ததாற் சவந்தகையினள் என்றுகூறி இருவர் அன்புடமையையும் விளக்கினாராயிற்று) 

என்றும் கூறுப, 

கூத்து அறிகில்லான் நாடகத்தை ஒருபோதும் பார்த்தறியாத ஒருவன; 

புதுமைக்கு வியப்பும், விருப்பும் ஈணியுளவாதவின் இங்கனம் கூறப்பட்ட அ, 

பார்த்து வர். து இல் இடை மேஎய பொழுதினும் - (அச்காடகத்சைக்) கண்டுவந்து 

வீட்டின் சண்ணே (கிததிரையிலே) பொருந்திய அமையத்தின்கண்ணும்) 

உவக்து!?? ஏனக் சண்ணழித்தலுங் கூடுமர்தலின் “*சண்டு வக்.த?? என அவவிரு பொரு 

_ சரம் பொருந் தமாறு உரை கூறினாம். இங்ஙனமே ஆசிரியர் ஈச்சினார்க்கினியா எழு திப்போதலை 

ம் அண்டாண்டுக் கண்டுகொள்க, 

ட் நாடகங்கண்டான் இல்விடை. மேவிய பொழுது என்றமையாற் நயிலுணமை பெதப் 

ம்ட்டத. அயர்ச்சியால் நித்திரையும், விழிப்புமில்லாத ஈவெகிலையே அவனது நிலை என்பது 

ல *மேஎய?? எனறார். நிலையின் இயல்தோன் 2 ''மேஎய?” என் றளபெடுதத.து. 

/ 
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இனி, : மேவிய என்னும் சொல்லாற்றலாற் பொறியடக்கிெய புலன்கர் மனூடைப் 

பொருந்திய பொழுதிலே எனவும் பிறவாறும் பொருள்படுதலையும் நுனித் அணர்ர் தகொள்க, 

கண்டன கேட்டன: மட்டும் தோன்றும் வசையில் - அர்காடகசாலையிலே கான்” சுண்டு 

கொண்ட காட்ிகளும், கேட்டுக்கொண்ட தம், உரை, வாத்தியம் ஆகிய இவைகஜம் மாத்திரமே 

அவனுக்குச் தோன்றுகின்ற முழறைமைபோல) 

அளியெனும் -நின்னாற் புரத்தற்குரியவனென்று தோற்றப்பட்ட யானும்; 

காண்பன அன்ஹனொள் கவின்பெறும் வடிவம் -காண்பன ஏல்லாம் அத்தகையாளது 

அமகுமிக்க உருவமேயாம்) 

உருவெளிச்தோற்றமே ஈண்டுக குறிப்பிடப்பெற்ற து. 

(:ிபொய்கரின் ஐ நெஞ்சிற் கொடியாள் புகுரந்தாளை நோக்சி-செய்ச்நின்ற கூர்வாளவ ணே ற நெஞ்சிற் கொடி புகுந்த ற் 
ரூற கோக்கு ஈங்காய்-மைநநின்ற வாட்சண் மயினின் ஜறெனவக்தென் முன்னர்-இச்கின் றவ 

ளாங்கொ லியம்பிய சதை யென்றான்”, ““செர்சாமரைக் கண்ணொடுஞ் செங்கனி வாயி னோடுஞ்- 

சந்தார் தடந்தோ ளொ௫ெதாழ் தடச்கைக ளோடு-மஈ்தா ரகலச் தொடுமஞ் ஈஎனக்குன்ற மென்ன- 

வர்தா ணிவனாகு மவ்வல்வி லிசாம னென்றாள்”?, *பெண்பா லுருசா னி௫ுண் டதுபேதை 

£ீயீண்-டெண்பாலு மிலாதசகொ சாணூரு வென்றி யென்னே-சண்பா லுறுமாயை கவற்றுதல் 
உ கற்ற நம்மை-மண்பா லவேகொல் விளைப்பவர் மாயை யென்றான்??, ஊன்று மூணர்வப் 

புறமொன்றினு மோட லின்றி-யான்று மூளதா செடிசாசை கனற்ற நின்ராய்க-கேன்று. 

னெதிரே விழிமோக்கு மிடங்க டோறும்-சோன்று மனையா ஸணிதுதொன் னெஜறித்தாகு மென் 

றாள்?) அன்னா எஅகூற வரக்கனு மனன தாக-.நின்னாலவ விராமனைக் காண்குறுநீரெனென்றா. 

-னெந்நா எவனென்னை யித்தீர்வரு மின்னல் செய்தா-னந்கான் முதல்யானு மயர்த்தில னாகு 
மென்றாள்?? என்னும் இராமசரிதைப் பாக்களால் ௮ புலப்படுமென்க, 

கேட்பன அன் னோேள் இம் தேன் இளவி-யான் கேட்பனவெல்லாம் அச்சகையாளது 

இதஇப்பாகிய சேஜனொச்ச வார்த்தைகளே; 

உரைப்பன அன்ஜேோள் விழுப்பத்தூ ஒழுக்கம்-யான் உரைப்பனவெல்லாம் அத்தகை 

யாளது மேன்மைதக்க ஒழுக்கங்களே) 

ஆங்கு என்பது அசை, 

கண்ணும் காதும் வாயும் அவள் அன்றி ஈண்ணில ஆசலின் -கண்ணும், காம், வாயும், 

அவளது காட்சியையும், உரையையும், ஒழுக்கத்தையுமேயன்றித் தமக்குப் பற்றுச்கோடாகப் 

பிறவொன்றனையுஞ் சார்ந்தில, ௮தகாரணச்தானே; 

நாடும் எனாது உயர் உள்ளமும் அவள் €ர் உள்ளி உடைந்ஹன்று - புலன்களின் வழியே 

சென்றறிர் தகொண்ட என்னுடைய உயர்ச்சிவாய்ந்த மனசம் ௮அவள௫ பெருமைகளை யே 

நினைச்து(த்) (அவளைப் பெறுதற்கு விழைந்தும் கடைச்சப்பெறராமையானே) தளர்ச்சிெயடைக்து 

விட்டத) 

புலன்வழிச் சார்ந்தாலும் நலனையே மனசுபெறந்றத என்பது தோன் ஐ (நாடு மெனாஅய 

ருள்ளமும்'? என்றும், பாங்கனால் அவளை எய்தலாகும் என்றமையும் வீணாயிற்று என்பது நீ 

கோன் ந (உடைக்தன்று?? என்றும் கூறினார். பாங்கன் தலைவற்குச் சார்பாகவருதற்கு முன் 

னே அவவுடைதல் பொருந்திற்று என்பது போதா இறந்தசாலத்திற் கூறிளுருமாம். 

ஆடை நீர் இன்றி அமையா வாழ்க்கையில் - உடையும் உரும் இல்லாம் பொருந்தாத 

மக்கள் வாழ்க்கையைப்போல) 

நீரின் நமையா வுலகம் போலத்-தம்மின் மையா நநநயக் தருளி”? என்றார் கபிலரும்? இ 
“நீரின் றமையா அலகென்ின் யார்யார்க்கும்-வானின் ஐமையா தொழுக்கு?? என்றார். குறளி 
னும். ஆடை என்றமையான் மக்கள்வாழ்சக்சையை உணர்த்திற்று, 3 
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தான் இன்றி அமையேன் என கருதவைத்தோள்- அவள் என்னொடு புணர்ச்தாலன் றி 

_ யான் வாழ்சக்கையொடு பொருக்சமாட்டேன் என்று யான் நினைக்குமாறு வைத தவஞம்; 

ர இன்ன பல ஈத்த.இயல்பு தவழ் ஆற்றல் தன் அகத்து அடக்கிய மின்னு பூ கொடி 

யோள்- இத்தகையனவாகிய பலவற்றையும் எனக்குக்கொடுத்த . இயற்கையமைந்த வல்லபதி 
பூ ன் ௯ ௫ ட் ௬. கடி ட் ட் ௬ தைத் தனக்குள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருக்சின்ற மின்னலைப்போன்றொளிரும் பூங்கொடியைப் 

. போன்றவரரமாகிய அத்தலைமகள்) 

பெண்டன்மையின் இறப்புத்தோன்றத் (*தன்னகக் தடக்திய?? என்றார். மின் என்னும் 

இலேசானே முல் மின்னலையும், இடியையும் தன்னகத்தடக்யெவாமொப்ப மேற்கூறிய ஆம் 

தலையும் தன்னகத்தடககியுள்ளாள் என்ராங்கமையும் பொருள்பலவற்றையுக் சழீஇக்கொள்க. 

இ.துகாறுஈ தலைமகளஅ இயல் கூறப்பட்ட ௮. 

கரு விரல் குரங்கு இனம் -கரிய விரல்களையுடைய வான ரக்கூட்டங்கள்) 

கல் நீர் சுனையில் தெள் நீர் அடி -கல்லிலேயுள்ள நீரினையுடைய சனையின்கண்ணே 

பொருந்திய செளிக்த சலத்திலே ஸ்கானஞ்செய்து) 

கல்லின் வழியாக ஊற்றில் வந்தநீர், சுனையிலுள்ளகீர், தெளிந்தநீர் என்சு, 

| பூ சனை வெங்கைக்கு - பூக்களை யுடைய கொம்புகள் பொருந்திய வேங்கைமரத்திற்கு) 

பச் (குவியிலைத் தேக்கிற் குளிர சாட்டி] தேக்கு இலை குவிவில் குளிர் நீர் ஆட்டி தேகி 

கினது இலைக்குவிவிலே கொடுவக்ச குளிர்ந்தீரால் ௮பிடெகஞ்செய்து; 

| குவிவு-நடுவிற்பள்ளமுண்டாகச்சூழ்ந்த மருங்கினை ஓடுங்க நெருக்கித் இரட்டிப் பாத்தி 
. வடிவாகக்கோலப்பட்ட௮. . இலைகளாற் கோலப்படும் பாத்திரம் கொன்னை எனப்படும். 

பாறை வயிற்று உரிஞ்சிய பை சாந்து அப்பி--கற்பாறையின் இடமாகத் தேய்த்தெடுத்த 

ய (ஈரம்புலசாக) சர்சனக்குழம்பைப் பூசி) 

சந்தனமசக்கிளைகள் வீசுகின்ற காற்றினால் அசைக்கப்பட்டுக் கற்பாறையில் உரோசவ 

தாலுண்டாகும் குழம்பென்க. குரக்கினத்தாற் பாறையில் அரைக்கப்பட்ட துமாம், 

௮கில் புகை ஊட்டி - அடுற்புகையால் தூபங்கொடுச் ௬); 

பரனை மேதலியவற்றால் ஊறுவராதபடி குறவர் மூட்டும் நெருப்பை. அப்புசைக்கு ஒப் 
வடலாம. 

மலர் தூஉய் போற்றி--குறிஞ்சி முதலாய பூக்களைச் தாவிப் போற்றிசெய் து; 

அக்குரங்குகள் இருந்தபான்மை போற்றிசெய்வார் நிற்கும் நிலையினைப் போன் 2தென். 

சேனும் இனையும் இழெங்கும் படைஇ-தேனையும், தனையையும், வள்ளி மேசலாய 

கிழங்குகளையும் நிவேதித்து; 

இனை அரிசிகொண்டு பல்வகையணவும் பாகஞ்செய்யப்படுமாதலின் ணைமா என்னாது 

ன் இனை எண்றனர். 

மூருகு ஏற்று ஆட்டம் முயறல் கண்டு-முழுகுத் தெய்வச்சைச் தங்கள் உள்ளத்திலே 

3 ஏற்றுக்கொண்டு ஆட்டம் முயல்வதைப் பார்தது) 

4 முதனாள் குறவர்கள் முருகயர்தலைக் சண்டிருந்து குரக்கினம் காகங்களரம் அங்வனமே 

. செய்தன என்க. வள்ளியைச் களவிற் புணரவர்ச முருகன் குறவர்வருகலை ரொக்க வேங்கை 

இடபாககின்ற காரணத்தால் வேங்கைக்குப் பூசனைபுரிதலும் இயல்பாயிற்ென்சு, 

பப அங்கு உள குற மடவோர்கள் - அவ்விடச்துள்ள குறச்சாதியினராகய மட ப்பம்வாய்ர் 

ம பெண்கள்; 

கூஉய் ஈகைக்கும் குன் த்து சிறு ஊர் பெரும் குடியோள- கூவிச்சிரிக்ச்ற குன்றசத் 

கொரு சிற்தூரிலேயுள்ள பெருங்குடியிற் பிறந்தவளாவாள்) 



் 

௮ல் உலகியல் விளக்கம். 

[பொங்டிருள் விசும்பிற் பூத்தபன் மினிடை] இருள் பொங்கு விசும்பில் பூத்த பல் மீன. 
இடை- இருண்மிகுகின் உ ஆகாயத்தின்சகண்ணே தோற்றம் பல நட்சத்திரக்களுக்கு ஈடுவிலே; 

இங்கள் ஐலரா்ஈது சறர்தாங்கு- சகரன் உசயமாகிச் சறப்படைந்தவாறேபோல); | 

ஆயத்.து இடை விளங்கும் மாயம் இருமகள் -மகளிர் கூட்டத்தின் நடுவிலே இறக்கு. 

தோன்றும் (என்னை மயக்கும்) மாயத்தில்வல்ல அழகிய மகளே) 

மாயத்திருமகள், மின்னுபூக்கொடியோள், குன்றச்துச் நோர்ப் பெருங்குடியோன் என்க, 

இனி இப்பாட்டிற் கடக்கும் இறைச்சியைக் கூறுதும், இறைச்சி என்பது: கூற 

வேண்டியதொரு பொருளின்புறத்சே புலப்பட்டு அதற்குபகாரப்படுவத. 

... இறைச்-கருப்பொருட்கு கேயம். 

உள்ளறையில் அடங்குமாறு போன்றுவரும் இறைச்சியும் உண்டென்ப, **இறைச்சி . 

தானே பொழுட்புறத் ததுவே??, **இறைச்சியிற் பிறக்கும் பொருளுமா ௬௭வே-இறத்தியன் 

மருங்கிற் றெரிய மோர்ச்கே?? என்பன தொல்காப்பியம். 

இறைச்சி: குரக்சொம் புனலாடி, அபிடேகஞ்செய்அ, தூபங்கொடுத்த, மலர் தூவி, 

வேங்கையைப்போற்றி, மூருகேற்றாடலைச்கண்ட குறமங்கையர் ஈகையாடாநிற்பர் என்றது; 

காப்பன காத்துக் சடிவன கடிஈது மன்பதை ஓம்புதலை மேற்கொண்ட என்னுள்ளத் அள் ஒரு 

மகள் புகுந்து தங்கி என்னை ஆட்டுதலை அறிந் ௪8 நகையாடி அழுங்கச்செய்சனை என்பசாம். 

இணை-குறிஞசி; கைகோள்-களவு; கூற்று-தலைவன் கூற்ற; கேட்போர் பாங்கன்? 
இடம் தலைமகன் இல்லம்) காலம்-நிகழ்காலம்; பயன்-பாங்கனிடத் துரைத்தல்; முன்னம்... 

(க௫௬த௮)-தலைமகள் கூட்டத்தைப் பெறுதல்; மெய்ப்பாடு-வருத்தம்பற்றிய இளிவால், 

(66) பூத்தரு புணர்ச்சியா லறத்தொடு நிற்கு 
மாற்றம அுரைப்புழி மலைவளங் கூறல். 

ர ன்படர் மானெலா: நிலன்படா் தலைசெய் 

புச்சிப் பல்வளைக் கொவ்வப்படி தொடுகத்டுசனப் 
பல்வேறு வடிவிற் சிறியவும் பெரியவு 

மாகி விளங்கு மர்கெல்வய லாட்டியு 

யோர் கொல்வினைக் தொடர்பாற் 2... நல்லறி வடை 

புல்லறிவு கதுவிப் புலனமயக் கு ஜீ.இச் 

சான்றோ சருளிற் றண்ணனி சார்ந்து 

தெளிந்தாகங் கமையும் பெரும்புளை மலையிடைக 

செல்கைக் குரிய சேய்கெறிப் புக்குழி 

0 பிருளவது போன்றுஈன் கிருண்டு போருழி 
விடிவது போன்று விடி.ந இலங்கு வியப்பும் 

வெற்றிலை யொத்து விளங்குகிற றிலையு 

முருள்படப் பச்சை யொன்றிய முத்தின் 
“ட ப் ] ட் ன் த... ம ணம்ம வ் தூங்கு கு௮மிளகு படர்ந்து 
யாக்க மரனெலாங் காட்சிகர மாட்டியம் | கேய் | தனம். னி 

மீபஎய்த் தேரிற் பிறங்கு கான்ற ் க்ஷ. 
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இன்பதெறியியல்.- 

் மரோேற்று புனலிற் அ லஙகுமழை யணியரை த 

தோற்றாது மறைக்குந் தோற்றருங் கதுமென 

மேலிடிநது விழுமென வெருட்டல்செய் பிளவுக் 

கூர்ங்கல் வழிக்தெனக் கொட்டென வின்ன 

பலவெனக் காட்டும் பண்பு மேறுவோ 

நிறங்குவோர் வெய்தயிர்ப் பெய்தவுங் கீழுருண் 

டேங்குற விழ்ந்துதுன் பியையவும் புரீஇ 

யேறியு மிறக்டியுஞ் சுற்றியுந் இரும்பியு 

மாறியுஞ் சுழன்று மயக்குகெறி நெடுசவும் 

புறப்பட்ட விடத்தையே நெறிப்பட்டுக் காட்டுஞ் 

சூழ்ச்சியு மெத்து விசியெறிர் தாங்கு 

விழ்ந்து இெந்து விளங்குபளுஉக் கற்களி 

னாழந்துபடு குழியெலா மவ்வின் யோன்செய் 

செய்கையிற் நிகழ்ந்தெனச் சிறந்திட வொல்லென 

விஇ மருவி மேவு கற்கலாக் 

கு௮ுமண லாக்இக் கொடுக்கு . பட 

கூடிப்பொலிர். இலங்கு குறிஞ்சிசா னம.து 

வெற்பமை மழையின் வெய்யோன் செங்கதிர் 

ஊடுசென் றவற்றை யொளளிய வெள்ளி 

பீடுகெழு பொன்மணி தம்மிற் பிறங்குள் 

கோடுக எளாக்இயுங் கொள்ளைவண் டொலிக்கும் 

பன்னிற மலரினும் பல்லவர் தம்மினும் 

மென்பனித் துளிமிசை மேஎய்ப்பாய்ந் தவற்றை 

முூத்தென மணியென முளரிகெழு பவளக் 

கொகத்தென மருட்டல்செய் கோலக் கூட்டியும் 

வருமமை யத்துநி. மகண்ருக தகோக்கஇத் 

“அஞ்சம. ரிருளெலாந் தொலைந்தழிநற் தன்றற 

குக்கூ. வென்றது கோழியும் பல்கட் 

டோகைவிரிக் தகவின மஞ்ஷஜஞையும் பைஞ்சிறைப் 

பறவைகள் செவிநுகர் பயனும் விளைத்தன 

நீயே, 

உண்ணவு முண்ணா பகத் மூடாதஅய் 

புனையவும் : புனயாய் புலன்வேறு படுத்தனை 

யினையை யாயினு மெங்குறு மகளே 

மனைக்குவிளக் காசிய மங்கலக் கொடிச்சி 

தனக்குநிக ரில்லாய். வைகறை தன்னினு 

மெழா௮ யா யிருந்தேங்கி விம்மிக் 

குறுக வுயிர்த் துக் குணம்பிறி. தானை 
யிணங்கிலை”” யென்றுளைதக் தணங்குற் றனளென்் 

அண்மை காணா தலைந்தஞ ௬ுதிஇக் 
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உலதஇியல் விளக்கம். 

கட்டினுங் கழங்கினு மொட்டியோ ருணர்த்த 

நறையும் விசையு நாண்மலர்த் இருங் 

குறைவற வோச்ூயுங் குடந்தம் பட்டுப் 

ப.ரவியுந் தாயும் பல்வேறு கடவுளர் 

புறந்தரு கல்லார் போக்கறி கல்லாய் 

வருந்து மன்னோ மகலைமொழி கேட்டி௫சன் 

வேய்ளூம் வேலிச் செர்தஇினைப் பைங்கதிர் 

மாவும் புள்ளும் வெளவா தேோச்டப் 

படுுட சமையகத் தெம்மிற் படர்ந்து 

குறுகூஇர் மாயோ யிதுகொள் கென்ன 

விடுத்த ஞான்றியா மடுத்கநுஞ் சொற்கொடு 

மேஎயின மாக வாங்கமைந்தூ விளங்குங் 

காட்சி முற்றவுவ் கண்களிக்து நோக்கு 

யெம்மையு மறந்தினி திருந்தே முூரன்மிசைப் 

பனைபடு அண்டம் பதுிக்தாங் கமைகான் : 

மூறச்செவிச் சிறுகட் பெருவடி, வியானை 

யர்தூம் பொத்த வணர்துஇக் கைத்தா 

யிடையறவு படாது சோஎவெனப் பொழிதலின் 

வாரிமழை பெறீஇச் சிலம்புஞ் இலம்புறச் 

சிலம்பி யதன்வளஞ் சேர்க்தெடீஇ நறவ 

மருந்தி நராண்மல ரமைவரச் ஞூடிப் 

பொருஈதுசாந் சரைக்துக் குழம்புகொடு பூசி 

விளைந்தலை பரப்பிக் கரைந்துகக் கசையு 

மொல்லென வோடு மொளளருவி நீத்தத் 

தல்லலடைந் தேகி யக்களை சார்ந்து 

மயில்கூக் தாடுங் குயினகடு இண்டுவளர் 

காம்பே யடுக்கற் படியெனக் இடக்கும் 

பாம்பினை வருக்க வதன்மிசை யேறிப் 

படர்தரு மாமாக் குழமுஉத்தஇர டுடுமென 

வருவியின் வீழ்க வாம்ந்அபடு பாறைமிசை 

வீழ்ந்துதுடி.த் தயார்து வெய்தயிர்ச். தடங்க 

வசையமை மற் மரன்றாவி யோட 

வால்வெண் கவரி மாவயற் பாய 

கெற்றரு வேட்கையிற் கைக்கொடு வாக்கி 

விசலு மொருபான் மற்றொரு பாலிற் 

பொன்சொரி . மலசொடு பொலிரந்அகமை வேங்கையைப் 

புலியெனச் செத்துத்தன் பொருந்து காதற் 

பிடிமருண் டி.ரங்கிப் பெரும்பே அுறீஇக் 

கன்றுகை யணைத்துக் குன்றுபுடைக் கதுவலைக். 

கொடுங்கூர்க் குறுகல் களிறெனக் கொடுபாய்ந்து 

ம ரி 
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நெடுங்கை. வருந்த நின்றழிக் இசங்கும் 

வரிப்புலி கண்டு மயங்கிவெரீஇ யசற்றலு 

மிருந்த. பின்னர் மருந்கன வனனாப் 

மலர்கொய் வேட்கை பிடர்பிடிக் அந்தலிற் 

றெண்ணாச் சுனையிற் கண்ணீர் நீல 

மேந்துவிளக் கொத்த காந்தட் கைமலர் 

கோழசைச் சாந்தின் பூக்கேம்க் குளிர்கழை 

யின்னபல கொய்து ஈன்னீர்ப் பாறைமிசை 

நிசல்படப் பசப்பி நீககெழைக் கூர்த்த 

வூசிகொடு குயின்று வீமெணங் கஞலப் 

பொன்செய்பா லைக்குப் புனைறஅவிளை யாடிக் 

கூடுவண் டார்ப்பக் குறிஞ்சி பாடி. 

யோடுநீ ஈருவி யாடிவரு போழ்து 

கண்ணொளி கவருங் காட்சித் இயல்வினை 

யெண்ணொளி கவரு மேமஞ் சான்றது 

வண்ணமலர் வகைபிறி இன்றன மாண்ட 

தெண்ணறும் விசையெலா மொருவழிக் கொண்டது 

மாலைகம் வேங்கை மரனடித் தூங்கிக் 

காலி னசைந்து கவினொளி பசப்பிவரு 

மாட்டிக் கென்னும் பொரு ளாஇ 

யுலகம்போற் ுறாஉ மொருமட மங்கை 

கலன்றிகழ் மங்கலக் கழுத்தணி யாக்கின 

ளதுகண் டியானு மறைதலிற் போந்த 

பயன்சிறிது மின்றெனப் பார்த்துவெறி தமைந்தேன் 

அவ்வழி, | 

கட்டழ கெயெற்கையன் கரும்பூறுூ சொல்லினன் 

வட்டுடை யன்னே கைப்பிடி வாளின 

னெட்டி சண்டு நிசம்பா விளமைய னறக்துவழி 

யொழுக்கம் பூத்த வுயா்குலத் தன்னே 

பிறவொன்று பேணாப் பெருஞ்செல் வன்னே 

கல்லிற் றிண்ணியன் காகனிறை. கண்ணினன் 

மையனனி. ததும்பிய நடைகொடு மரீஇத் 

தையா லென்மலர்த் தாரணிக் தனையான் 

மனைக்குவிளக் காகென மகிழ்ந்துசில கூறவு 

நாண்டலை யேறிச் சென்னி தாழ்த்தி 

யிதழினை பொருக்கி யெழில்புனை பாவையி 

னென்னு மொல்கா திருந்தே மாங்கவ 

னதுகண்டு பின்ன ரசாவன பெறுவலெனப் 

புன்னகை காட்டிப் போந்தன னொருகாள் 

புனிலிடைக் காத்துப். பொற்றோ எணைந்தனன் 
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போகெனக் கயந்தும் போகா ஸனின்மகள் 

வெறுக்குக ளென்னுமுன் றன்னுயிர் வித்திட 

மெவன்கொல் செய்கோ வென்னுயி ரன்னாய் 

நீநின் னிளமையி னேர்அயர் நிகர்ப்ப 

யானு கொண்டே ஸனீதுமர பாகும் 

வழக்செனக் கொளீஇ வாளா கெ௫ழ்த்தலுஞ் 

செய்குவை கொல்லோ சேர்பறி இல்லே 

னின்னுசை கேட்டொறு மகெக்குளக் கலங்குகம் 

வெள்ள மிசைப் பொர்ளுநீர் பள்ளம் பாய்த 

லெள்ளளவு மொண்ணா தெதன்றுபுரி கட்டளை 

கொள்ளப் புலனுகர் கோதுகளைக் தோரை 

வெப்புரீஇ வேட்கை விசைர்தாட்டி வாட்டு௨ 

குறிஞ்சி புக்குக் கொடுங்குசற் செந்தினை 

காக்கவென விடிக்தனை காமர் வண்டருவ 

சண்பல மலாந்து காட்டிக் இனிய 

சோகையும் பைஞ்சிறைச் சொல்வாய்க் ளைளையு ம் 

போகுவரைப் பிடியு மோகைகொடு காதல் 

வாகைபெறு கடவுளர் வரைவிழாக் கோட்டு 

மாட்டு யான்று காட்டுயுஞ் சான்ற 

செம்மணி பூத்த செழுந்தளிர்க் காந்த 

ணறுமலர் பூத்த பொறைினைக் சூறிஞ்சி 

தங்கம் பூத்த பாங்கமை பேக்கை 

மலைமணப் பதுபோ லகிலுஞ் சாந்தமும் 

வசைகெருப் பு5ீஇ விளைபரப் பியவே 

காலிற் காம்பு கடுகுப் பொருதலி 

னுச்சிமிசைக் தூக்கு. மொண்சகுடர்ச் தேனிருல் 

சொட்டுச் சொட்டுச் சொட்டெனச் சொட்டுக 

மெல்லென வருவிகள் செல்குக நீலத் 

காய்மலர் காட்டி யணிகூட் நெசனை 

யூதைபுகுந் துள்ளத் கொன்றுதன் மேய 

இவ்வெலா மியலு மேல்லைமனங் கவரு 

மவ்விய லொருவனு மார்கடைக் இன்பச் 

செவ்வியல் காட்டி மின்னெனச் செல்குகன் 

ஆங்கு; ப 
நின்னிளம் பேகை மோதுசழற் பட்ட 

தரும்பெனச் சுழன்று சோர்வுற் றனளே 

நீயும், 

புனஞ்செய் காவல் போதறவிர்க் தெமியமை 

மனஞ்சவர் திருள மனைச்செறித் தனையே 

யூரவர் கொளுத்து யோச்சுவெம் பகழியு 
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்் அும்மனோர் கடுத்து நுவன்றுகுத்து வேலு 

1 மிளாயண் மெல்லிய ளெனாதிடர்ப் படுத்திய 

புலிக்குமாத் இடையிற் புக்குழன்று மருளும் 

180 மானா இயளே வண்டமிம்க் கொடிச்சி 

யூமன் கனவி னுளைப்பறி கில்லே 

் னிவள்படு துயர்சண டென்னுமாற் து 

மலைமரன் பறவை விலங்குரு த லழுங்கி 

பிரங்குகின் றனவே யிஃதறிரக் திலைகொ 

| 185 ஸனிகம்ரந்கது பிழையே ஸனீபொறுத் 

| தகங்குளிர்ந் தருளிப் புரக்கனல் லறனே 

| இச்செய்யுள் தலைவியின து வேற்றுமைகண்டு வருந்தியசெவிலிக்கு அறத்தொடுநிற்கும் 

| பாங்கெற்றாக ஆரியவரசன் பிரகத்தனைச் சமிழறிவுறுத்தற்குக் கபிலர்பாடிய குறிஞ்௫ிப்பாட் 

டத ட் மூறைமையைத் தழுவிஈடப்பது, 

இதன்கட் கூறப்படும் அுறைவிளக்கம் வருமாறு: 

முன்னர்த் தலைமகனால் இயலிடங்கூறக் கேள்வியுற்ற பாங்கன் கேட்டவாறே செண்று 

தலைமகளைக் கண்டுவந்து தலைமகனை ஈஸி வியந்தான். வியக்கப்பட்ட தலைமகனும் முதனாஸிற் 

ழ் கண்டுகூடியவாறே தலைமகளைப் பொழிலிடைக்கண்டு புணர்ந்து வந்தான். அங்குத் தலைவியின் 

. இன்னுயிரொத்த தோழி ஒருத்தி உண்டென்றுணர்க தகொண்டு அவளைக் குறையிரர் து அவளு 

உசவிகொண்டு தலைவியை இரவிலும், பகலிலும் குறித்த குறியெதாக்கண்டு கூடிவருவா 

அந்தத் 
இவனது களவொழுக்கம் ஊர்க்குள் அரும்பி ௮அலராயது, சன்னை வேட்டு இரவில் 

வரும்வழியில் அரவு, புலி முதலியவற்றால் எதங்கள் பல விளையமே என்னும் அச்சம் தலைவியை 

வருத்தலுற்றது. அன்றியும் பெற்றோர் வேற்றுவரைவிற்காம் முூயல்வராயினர், 

ப இன்னவற்றால் தலைமகஷகச்குக் கவலைகள் பலப்பலவாயின, இவ்வமையகத்திலே தலை 

_ மகளை வரைந்துகொள்ளுமாறு கோழி தலைமகனைப் பலபடி. வேண்டியும் அவண் களவொழுக்கதி 

| திலேயே கருத்துடையவனாபினான். அது காரணத்தால் தலைவிக்கு ஆற்றாமைமிக்குப் புனல் 

- விளையாடல், பூக்கொய்தல், அணிதல், உடு $தல்,உண்ணல்,உறங்கன் முூதலியவற்றுள ஒன் றினும் 

 புலன்செல்லாது பித் அப்பிடி த்தவர்போல நிலையிற்றிரிர்ச தோற்றமுடையவளாயினாள். இவ 

'வேற்றுமையுணர்ர்த செவிலி பல்லாறுபுரிஈ் தம் பயன்படாமையால் வேலனையிரர் து வெறியாட் 

டயர்தற்கு உடன்பட்டாள். இல்கறிந்த சோழி இனி இக்களவைக் கரச்துவைத்துவருதலிற் 

'போக்தபயன் ஒன்றுமில்லையெனச் அணிந்து செவிலிக்கு அறத்தொடு நிற்கின்றாள். (அறதி 

தொடு நிற்றலாவ.து தலைவி கலுழ்தற் காரணம் முதலியன கூறல்.) 

(௫இ-எ்.) வான் படர் மான் எ(ல்)லாம் நிலன் படர் தகை செய் உச்ஏ-- விண்ணை 

அளாவிதக் தொடர்ந்துசெல்லும் ௮திதுணை ௨ உயர்ஈத மரங்களெல்லாம் மண்ண அளாவிப் படர்ந் அ 

| 'செல்லுச் தருஇியைச்செய்கின் ந சிகரங்கள் யுடைய); 

இ மரங்களெல்லாம் இயற்கையில் உயர்ந்தன என்பார் “*வான்படர் மானெலாம்”? என்றும், 

ட் ॥ உச்சியில் நின்றுபார்க்கும்போது அவையெல்லாம் நிலத்தொபெடர்ந்திருப்பன போன்று 

் ர ன்றன என்பார் :*நிலன்படர் தகைசெய்?? என்றும் கூறினார். நிலன்படர் தகை 

செய்வது உச்சியின் உயர்ச்சியாகலின் ௮ங்கனம் கூறினாருமாம். 
ப்ரதி 
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பல் வரைக்கு ஒவ்வ படி தொடுத்த என -பல இறுமலைகளுக்குப் பொருகடல் அ 

படிகள் தொடுத் தவைத்தாற்போன் று; 
இ 

பல் வேறு வ.வில் சிறியவும் பெரியவும் ஆ விளங்கும் ௮ம் செல் வயல் ஆட்சியும் - இ 

பலவகையாய் வேறுபட்ட வடிவுகளிலே சிறியனவும், பெரியனவும் ஆகி விளக்கமுறுஇன் ற 

அமஇய மநெல்வயலினது ஆளுந்தன்மையும்) 

பல்வேறு வடிவு என்ற சதுரம், வட்டம், ஆய்தம், மூக்கோணம், இலை, அடி, முழா, 

எறும்பு, கூன், குறள் முதலான வடிவுகளை. இவை இறியவும், பெரியவுமாகி வரைக்குப் படி. 

யமைத்தாங்கு விளங்குகின் றன என்க. 

நல் அறிவு உடையோர் தொல்வினை தொடர்பால் -நல்லறிவுச்சுடரைப் பூர்வ சென்மத் 

இன் ஈல்வினைத்தொடர்பால் இயற்கையாகப்பெற்ற ஒருவர், அ௮ச்சென்மதீதிலே இடையிடை 

யிலேசெய்ச சீவினைச்செய்கையும் உண்மையின் அது காரணமாக வந்த அத்திவினைப்பயனின் 

தொடர்ச்சியாலே; 

புல் அறிவு கதவி புலன் மயக்கு உறிஇ- (அற்பச்செய்கைகளைச் செய்தற்குரிய) எளிய 

அ.றிவைப்பொருந்தி (அதுகொண்டு பலதீமைகளையும் செய்து) புலன்மயக்குற்று) 

சாணப்படாத அறிவை புலன்மயக்குறுசன் முதலியவற்றானே காணுதல் சதக வத் 

புல்லறிவு சதவிப் புலன்மயக் குறிஇ?? என்று கூறினார். 

சான்றோர். அருளில் தண் அளி சார்ந்து தெளிக்தாங்கு அமையும் பெரும் புரை- 

(சாபாதுக்கரக வல்லமைநிறைக்த) பெரியோர்கிருபை காரணமாகித் தண்ணியபாதுகாப்பை' 

அடைந்த தெளிவுற்றது போன்று பொருந்திய பெரிய துவாரங்களை யுடைய; 

நல்லறிவுடையார் போன்று மலையிலே ஒளியுங்காலும் பெற்றுச்செல்பவர் இவினைத் 

தொடர்பால் புல்லறிவெய்தி மலையிடைப் புரைகேறிப் போர்து இருளிற் சக்கிமயங்குமாறு 

சலங்குதலும், பின்னர்ச் சான்றோர் தண்ணளியுதருங்கு வெளிநெறிப் போந்து விளங்குமாறு 

தெளிசலும் என்க. இதனை ஏற்ப விரித்துக்கொள்க, 

மலை இடை செல்கைக்கு உரிய சேய் க மலையிடையிலே டது. நீண்ட 

பாதையிலே); | 

புக்கு உழி இருள்வது போன்று நன்கு நர்ரன், உட்புகும்போது இருள்வதுபோல் | 

ரக இருண்டும்) 2 

போகு உழி விடிவது போன்று விடிந்து ர்க் வியப்பும்-அச்நெறியைக் கடந்து 

பு நத்தேசெல்லும்போது கங்குல் விடிந்து (சூரியனுதித்தாலொப்பப்) பிரகாசிக்கின்ற ஆச் 

சரியமூம்) 

உள்ளே செல்லச்செல்ல இருளின் மிகுஇயும், வெளியே செல்லச்செல்ல யின் 

மிகுதியும் சாணப்பெறுதலின் இங்கனம் கூறினார். இவ்வியல்பு மலைகளை ஊடறுத்துச் செல் 

லும் புகையிரதப்பாசைக் .குழாய்வழிப் போக்துளார்க்கு னி விளங்கும். கதிருதயங் கூறப். 

பட்டமையிற் செல்லுகை பகலாயிற்று, 
டி 

வெற்றிலை ஓத்து விளங்கு சிறு இலையும் -வெற்றிலையைச் சண்டாலொத்து விளக்க 

மறுகின் ற சிறிய இலையையும்) ம. 

வெற்றிலை யொத்ச தோற்றமுடைய௫, ௮சனிற் சற்றளவினது என்ச, ஈறு வெற் 

றிலை ஒத்து விளங்கு இலையும் எனக் சண்ணழித்துப் பொருள்கோடலும் சாலும். சிறு என்ற 

மையின் முற்றிய று வெற்றிலையின் ரோற்றத்தையே இதனுச் கொப்புச்கூறினார் என்று இ 

கொள்க, 

உருள் பட பச்சை ஒன்றிய முத்தின் கோப்பு ம் பொருந்துமாறு பச்சை ன் 

நிறம்வாய்ந்த முத்தினது கோவையென்னும்படி 

பச்சை யொன்றியமுத்தின்-இல்பொருளுவமை, 



இன்பநெறிமியல். 9௦1 

தூங்கும் குறு மிளகு படர்ந்து யாத்த மரன் எ(ல்)லாம் காட்சி தரு மாட்சியும் - தூங்கு 

. இன்ற இறியமிளகு படர்ந்துசுற்நிய மரங்களெல்லாம் காண்பார்க்கினிய காட்சியைக் கொடுக் 

இன்ற மாட்ியும்; 

பேய் தேரில் பிறங்கு கானல் தோற்று புனலில் துலங்கும் மமை-- பேய்த்தேரினையும், 

விளங்குகின்ற கானற்கண்ணே புலப்படுகின் ந நீரினையும் போன்று விஎக்கமுறுகின்ற வெள் 

ஸிய மேகங்கள்) 

அணியசை சோந்றாது மறைக்கும் தோற்றமும் - சமீபத்திற் செல்வாரையும் பக்கததிற் 

செல்வார்க்குச் தோன் றவிடாமல் மறைக்குர் தோந்றப்பாடும்) 

உம்மை தொக்கது, 

கதம் என மேல் இடிர்து விழும் என வெருட்டல் செய் பிளவு கூர் கல்- இடீர் என்று 

அடிப்பக்கத்திற் செல்வார் தம்மேலே இடிந்து விழுந்துவிடுமென்று கருதுமாறு அ௮ச்சத்தைச் 

செய்கன் ற பிளவினையுடைய கூரிய கற்கள்) 

வழித் என தொட்டு என இன்ன பல என காட்டும் பண்பும் -வழித்அவிட்டா 

லெனவும், தோண்டிவிட்டாலெனவும், இன்னபலவாறு செய்துவிட்டாலெனவும் காண்பிக்குக் 

_ தன்மையும்) 

[(எறுவோ-ரிறங்குவோர் வெய்அயிர்ப் பெய்தவுங் £ீழுருண்-டேங்குற வீழ்ர்துதுன் 

பியையவும் புரீ இ-யேறியு மிறங்இியுஞ் சுற்றியுர் இரும்பியு-மாறியுஞ் கழன்று மயக்குகெறி] 

ஏறுவோர் வெய்து உயிர்ப்பு எய்தவும்-ஏறிச்செல்வோர் ஆற்றாமைகாரணமாசப் பெரு 

மூச்சடையவும்) 

இறங்குவோர் ழ் உருண்டு ஏங்குற வீழ்ர்து அன்பு இயையவும் புரீஇ-- கீழே இறங்கு 

வோர் அச்சமிகுதியானே உருண்டு எங்குமாறு விழுந்து துன்பத்தை அடையவும் புரிக து; 

எற வோர் இறங்குவோர் ஆ௫ய இருபாலாரும் அச்சமிகு தியால் இங்கனம் விழுந்து துண் 

படைவர் எனினும் அமையும். 

| ஏறியும் இறங்கியும் சுற்றியும் இரும்பியும் மாறியும் சுழன்றும் மயக்கு நெறி-மேலேறி 

யும், இழிறங்கியும், கேரே செல்லாது வளநதும், பின்னர்தீதிரும்பியும், இவ்வகையாகச்செய்து 

. வந்தவற்றோடு மாறுபட்டும், சூம்க்துசென்று சுழன்றும் (இவ்வாறமைந்திருச்தலினானே தன் 

னிடைச் செல்வோரை) மயச்கஞ்செய்து மருட்டு நெறியான ௮) 

எறுவோரை வெய்சயிர்ச்கச்செய்யும் கெதி; இறங்குவோரைச் அன்புறுத்துகெறி) ஏறி 

யும், இறங்கியும், சுற்றியும், பிறவாறும் அமைந்து மயக்கும் கெறி என்சு. 

நெடுகவும் புறப்பட்ட இட ததையே கெறிப்பட்டு காட்டும் சூழ்ச்சியும்-நெடுகச் சென்றும் 

 தன்னிடைச் செல்வோர்தமக்கு அவர்புறப்பட்ட இடத்தையே ஒழுங்குபட்டுக் காண்பிக்கும் தந் 

் தரமும்; 

ம் எடுச்.சு வீசி எறிந்தாங்கு வீழ்ச து இடந்து விளங்கு பரூ௨ கற்களின் - கையினால் எடுத்து 

. நெகெச்செல்லுமாறு வீசியெறிந்து குறிப்பிட்ட அவ்விடத்தில் விழுந்திருஈ்சாலொகத்து விளங்கு 

. இன்ற பெரிய கற்களிலே) 

3 அழுந்து படு குழி எ(ல்)லாம் - (நீர் வீழ்ச்சி முதவிய காசணங்களாலுண்டாகிய) அழுக 

.. தப்பட்ட குழிகள் எல்லாம்) 
(ச 
் அவ் வினையோன் செய் செய்சையில் திகழ்ந்த என சிறந்திட-- அழகிய சிற்பாசாரியன் 

இஃசட்ச கைத்தொழில் வன்மையானே விளங்குகின்றன என்று கூறுமாறு விசேடமடைந்் இட) 

| ஓல் என வீழ் அருவி-ஒல்லென்னும் தசைபட அக்கற்களிலே விழுகின்ற அருவி 

வானது 

ச். 

் ப 

| 



உலதியல் விளக்கம். 
இது ல் [இன] 

மேவு கற்களை குறு மணல் ஆக்கிக் கொடுக்கும் கோலமும் - தனது செய்கையிற் ் 

பொருந்துகின்ற கற்களைச் சிறிய மணலாகச் செய்துகொடுக்கும் அழகும்) 

கூடி. பொலிக்ன இலங்கும் குறிஞ்சி சால் ஈமு வெற்பு- பொருந்இப் ப பபாலிலத் த 

விளச்கமுறும் குறிஞ்சயொழுச்கம் நிறைஈத நமது வாழ்க்கைக்குரிய மலையிலே; 

அமை மழையில் - (உச்சியினும் பக்கங்களினும்) பொருந்தியிருக்கின் ற மேகங்களில்) 

வெய்யோன் செம் கதிர் ஊடு சென்று- சூரியனது இவந்தகரணங்கள் நடுவிற்புகு£$அ$ 

கூரியசொணம் மலையைமூடியுள்ள மேகங்களிற் படிஈ்து என் றபடி. 

அவற்றை ஒள்ளிய வெள்ளி பீடு கெழு பொன் மணி தம்மில் பிறங்கும் கோடுகள் ஆக்கி 

யம்-அம்மலைகளை வெண்மை வாய்ந்த வெள்ளியும், பெருமை நிறைந்த பொன்னும், இரத்தினங் 

களும் ஆய இவைதங்களைப்போல விளங்கும் மலைகளாகச் செய்தும்) 

வெண்மையை வெள்ளிகாட்டலின் மணியையும் அவ்வெண்மைதரு முத்தென்றல் 

பொருந்தா த. 

மலையிற்படிர்துள்ள மேகங்களிலே சூரியகரணம் பாய்தலின் வெள்ளி, பொன், மாணி 

முசலியவற்றானாகய மலைகள்போலச் தோற்றம்பெறுசலான் இங்ஙனம் வருணித்தார். சூரிய 

இரணம் மேகம்போன்ற புனல்செறி பொருள்களிற் படியுங்காற் பல கிறங்களையுங் காட்டும். 

வானவில்லை நகோக்குழி எழுபிரதான நிறங்களைக் காணலாம். இக்கிறங்கள் சூரிய கஇரணங்களாக் 

இயல்பாயுள்ளனவென்றும், பூச்சள் முதலியன எந்நிறக் கஇரணத்தை அஇகமாசக் கிரகித்துக் 

கொள்ளுமோ அச்நிறச்தோந்றமே பெறுமென்றுங் கூறுப. சூரியன் இவர்ச்துசெல்லும் 

உற்றையாழித்தேர் எழுகருகிரைகள் பூட்டப்பெற்றசென்று பண்டையோர் சொல்லிவந்த கூற் 

றின் கருத்தும் ஆராயற்பாலது, 

கொள்ளை வண்டு ஒலிக்கும் பல் நிற மலரினும் பல்லவம் தம்மினும் மெல் பனி அளி $ 

மிசை மேஎய் பாய்க்து- மிகுதியாகிய வண்டுகள் சப் இீக்ின்ற பலநிறப் பூக்களிலும் பலகளிர் - 

சளிலும் வாய்க்திருக்கும் மெல்லிய பனித்துளிகளின்மேலே (இக்கதிரவன் இரணங்கள்) 

சென்றுபாய்ந்து; 

கொள்ளைவண்டு தேனைக் கொள்ளையாடி (த்திருடி) உண்ணும் வண்டு ஏன்றுமாம். 

கதிரவன் கிரணங்கள் சென்றுபாயும் கடுப்பின்மிகுதிதோன்ற **மேஎய்?? என்றளபெடுத்தது 

மலர்முூசலியனவெல்லாம் பன்னிறத்தோற்றம்பெறும் வியப்பை விரைர்துபுலப்படுத்தி நெஞ் 

சன்கண் நீண்டு பதியவைக்தற்குமாம். 

அவற்றை மலரும் தளிர்களாுமாகிய அவைதங்கருநக்கு) 

அவற்றை என்பு “அறிவுடை யக்சண னவளைக்காட் டென்றானே?, (9 தளவையைக் - 

காட்டி விடும்”? என்றாங்கு வந்த உருபுமயக்கம், இ 

மூச்து என மணரி என மூஎரி கெழு பவளம் கொத்து என மருட்டல் செய் கோலம் - 

கூட்டியும் -மூல்து எனவும், நீலமணி எனவும், செந்நிறம் விளங்கப்பெற்ற பவளக்கொத்து | 

எனவும் கண்டாரை மயக்கும் ஆற்றலைக்கொண்டு செய்துவருதற்கேற்ற கோலங்களைக் கூமொறு. | 

செய்தும்; ம 

மணியை ஈவரத்தினமென்றல் பொருக்தாது;முச் த, பவளம் என விதச்.௪ கூறப்படுதலின்-.. த் 

வரும் பதத தத ன் பட ஒழுங்குபொருச்திவருசன் ந வைசறைப்பொழு ம. 

இலே ் 

ஞாயிற்றின் ரணங்கள் இங்கனமெல்லாம் செய்தனவென்று கூறுதலின் வைகறைப் பி 

பொழுது கூறப்பட்டது. : வைகறை விடியலுக்கு முன்னுள்ள பொழு ௮. “வைசறை ல ப 

வாரணங் கழிர்து??, **வான்கண் விழியா வைகறை யாமத்து”? என்பன லைப்பதிகாரம்.. 



இன்பதெறியியல். 838 

குறிஞ்செகூதிர் யாம மென்மனார் புலவர்?” என்றதற்கேற்ப 8ப்ப௫ியும், கார்த்திகையு 

. மாகிய கூதிர்ப்பருவச்தின் இடையாமமே இறுபொழுதாக இருப்பவும்; மருதத்திற்குரிய 

. வைகறையைகச் கூறியது குற்றமே எனில், அற்றன்று; என்னை? அக்காலத்துத் தட்பவெப் 

 :பங்களுக்கேற்ற தன்மை மனசில் நிகழப்பெறின் அதுபொழுது புணர்ச்சி தோன்றப்பெறும் 

என்பதுவே கருத்தாகலானும்; இதுகருதியே :*திணைமயக் குறுதலும்?? 

. சூத்திரங்கள் எழுதனவென்பது நண்ணறிவாளர் தமக்கெல்லாம் ஓப்பமுடிர்த அணிபாதலா 

| னும்; ஈக்ேரரும், ப ரத்தத்தது களவு நிகழப்பெறும் என்ற நுணுக்கம் இத்சகையவற்றால் 

ஆதரிக்கப்படுதலானும்; “எர்நில மருங்கிற் பூவும் புள்ளும்?” என்றாங்கெழுந்த ரூத்இிரத்தினுட் 

பொருள் இதுபொழுசே ர வெளிப்படுதலானும் பிறவாற்முனுமெண்க, 

2? எனக் குறிஞ்சிக்கு மாலைவந்தமையும் நோக்கற் 

என்றறந்ரொடக்கத்துச் 

₹: துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ 

பாலது, 

8ீ மகள் மூகம் கோக்- செவிலித்தாயர் ஆகிய நீவிர் தலைமகளின் முகத்தைப்பார்தது 

எம் குறு மகளே (நற்றாய் முதலிய) எங்கட்குரிய குறியமகளே) 

நற்றாய் முதலியோர் பெருமையும், . ௮வர்சமக்கு இவ்வியல்பினள் வந்து  ரர்தன ச 

 என்றுகருஅம் இறுமையும் தோன்ற *:எம்?? என்றும்; இங்கனம் புலன் வேறுபடுத்தற்குரிய 

பருவம்பெராதாள் இங்கனமாயினளே என்று கருதிய வியப்பும், கொதிப்பும் பெறு தலைப்புலப் 

டுத்தச் *குறுமகளே?? என்றும் கூறினார். எம்மகளே, குறுமகளே என்க. | 

மனைக்கு விளக்கு ஆகிய மங்கலம் கொடிச்சி - இல்லத்திற்ரு இல்லறத்தை வளர்க்கவந்த 

ரர ொற்க நன்மையமைநர்த கரூறமகளே) 

கொடிச்ெருறிஞ்சிரிலப்பெண், குறத்தி, 

சனக்கு நிகர் இல்லாய் - தன்னை ஒப்பப் பிறிதொருவரில்லாச் சிறப்புடையவளே; 

௭ 

செவிலி அழைத்தும் தலைமகள் பேசாது மவுனமாயிருந்தமையைச் காட்மொறு இங்கனம் 

படத்து றயும் : விளித்தாள். 

எங்கு மகளே % %& & சனக்குநிக ரில்லாய்?? என்னும் (50-52) அடி த்தொடர்கள் 

உரையை கெறிப்படுச் அுமாறு ஒருங்குகூட்டி இங்கனம் வைத்துப் பொருரரைக்கப்பட்டன. 

மங்கலக் கொடி? என்றமையாற் றலைவியினது இன்றியமையாமை விளக்கப் 

அஞ்சு அமர் இருள் எ(ல்)லாம் தொலைந்து அழிந்தன்று- நித்திரை ட்ப ட 

ஈண்டுப் பொருந்திய இருள் எல்லாம் சென்று முடிவாயது) 

கதிரவன்னூலமாகப் பகலைக்கொடுத்து எல்லாச் சவராசிகளையும் மூயலுமாறும், இருளைக் 

ந் கொடுத்துத் துஞ்சுமாறும் செய்துவருகன்றான் இறைவன் என்பது போதரத் :*துஞ்சம 

 ரிருள்?? என்றார். விடியலின்மிகுதியைக் காட்டுதற்பொருட்டுத் **தொலைந்தழிர் தன்றே?? 

என்றும் கூறினார். :*முன்னனைத் கசெழுத்தே?? என்ருங்கு  இருளெல்லாச் செொலைந்தழிந் 

_ தீன்று?? என்பதம் மயக்கிற்று, 

[குக்கூ வென்றது கோழியும்] கோழியும் குக்கூ என்றது--கோழிகளும் காச்கூ என்று 

கூவின) 

இவ்வண்ணமே அள்ஞூர்ஈன் மூலனாருங் கூறுதலின் இவ்வடி மேற்கோள் என்க, 

, [பல்கட்-டோகைவிரித் தகவின மஞ்ஜையும்] மஞ்ஞஜையும் பல் கண் தோகை விரித்து 

அகவின - மயில்களும் பல கண்களை யுடைய பட த் கோகையை விரித்துக்கொண்டு 

அகவின-கூவின என்றுமாம். கோழிகூவும் வைகறைஞமுதலிய யாமங்களிலே. மயில் 

களுங் கூவுதல் இயற்கை. ஆயினும் ௮ங்கனங்கூவுழியெல்லாம் தோகையை விரித்துச்கொள் 

வது வழக்கன்று, !'*சள்ள ரூமலர்ப் பொதும்பரிற் களிமமபி லகவும்?? என்பது ரைடசம். “கான 



ஒரி உலஇயல் விளக்கம். 

மயிலாடச் கண்டிருந்த வான்கோழி மடங்க தானுந்தன் பொல்லாச் இறகைவிரித் தாடலுற்நதே' 

உ 77 என்றாங்கு மயின் முதலியன ஆடும்பொழுது தஞ்சிறகை விரித்துக்கொள்வது வழக் 

சம். இனி மயில்கள் கார்முகிலேக் கண்டவிடச்தே களிப்பெய்தி ஆடுதல் வழச்கமாதலின் 

வைகறையாமத்தினும் கார்முகில் காணப்பெறுமோவெனிற் கூதிர்க்காலமாதலின் எப்பொழு 

இனும் பெறுமென்க, 

[பைஞசிறைப்-பறவைகள் செவிறுகர் பயனும் விளைச்தன] பை திறை பறவைகளும் 

செவி நுகர் பயன் விளைத்தன -ப௫ய சிறகுகளையுடைய பட்சிசாலங்களும் (செவிக்கொண்டு 

களிக்கும் பிரயோசனமிகுந்த இன்னிசைகளைப் பாடுவதால் அப்பாடுதலைக்கேட்ட) செவிகள் : 

துய்த்தற்குரிய ஈல்லின்பத்தை உண்டாக்கின) 

இவ்வஃ றிணையுயிர்சளெல்லாம் இன்பத்தை விளைவித்துவரவும், உயர்தணையளாஇிய நீ 

மட்டும் துன்பத்சை விளைத்துவருஇன்றுய் என்று குறிப்பித்தாளுமாம். 4 

யே (இங்கன மாகவும்) நீதான்; 

[உண்ணவு முூண்ணா யுடுக்கவு முடாஅய்-புனையவும் புனையாய் புலன்வேறு படுத்தனை] 

பலன்வேறு படுத்தனை உண்ணவும் உண்ணாய் உடுக்கவும் உடாய் புனையவும் புனையாய் - நின் 

ன்றிவினை வேறுவிடயத்திற் செலுத்தினேயாகி (அச்செலுத்திய காரணத்தானே) உண்ணு 

இன் ரூயுமில்லை, உடுக்கின் ரூயுமில்லை, (ஆபரணங்களை ) அணிகின் ரூயு.பில்லை; 

உண்ணல், உடுத்தல், புனை தல்களை அறவே ஒழித்தனஎல்லள்? வேண்டிய அத்துணை 

யளவு செய்கின்றாளில்லையென்பது கருத்து, அங்கனம் உண்ணாமை மூதலியவற்றாலுஏ 

வாகும் கொடுமை தோன்றற்பொருட்டு “உண்ணவும்”? **உடுக்கவும்'”, புனையவும்?? என்னும் 

அடைகள் புணர்த்தப்பட்டன. 

இனையை ஆயினும் - இத்தன்மைகளை உடையவளாகினை என்றாலும்) 

வைகறை தன்னினும் எழா௮யா௫ச - இந்த விடியற்காலச்திலேனும் அயினீத்தெழாகவ 

ளா௫ி) 

உண்ணாமைமுதலியவற்றை மேற்கொண்டு புலன்வேறுபடுத்திய செய்கைகளை 

இனையை?? என்றது குறிக்கும். **எங்குறு மகளே?? என்றதனை ஈண்டுக் கூறினும் அமை 

யும்; என்னை? அவற்றையெல்லாம் செய்யாயெனினும் இவவைகழையில் எழுதலாவது செய் 

தல் கூடாதா என் றதைப் புலப்படுச்திரிற்றலினென்க. இசனோடு இதனையடுத்து மேலிருச் 

சனவற்றையுஞ்சேர்த்துக்கொள்ளலாம். வைகறையில் அயில்நீத்தெழாதார்க்கு எல்லாவாக்கமும் 

ஒய்வுற்றழியும் என்பவாகலின் இஃ்சொன்றையேனுஞ் செய்குதி என்றாள் என்க, 

இருர்.து ஏங்க விம்மி குறுக உயிர்த்து குணம் பிறிது ஆனை - விழித்திருந்து திகைத் 

அப் பொருமி மெல்லெனஷூச்சுவிட்டுக் குணம்வேறுபட்டனை) 

இருர்.து-உட்கார்ச்துமாம். இருள் புலர்ர்துவிடியும் காலமாதலின் உட்கார்ர்இருப்பினும் 

சண்ககொள்ளலாமென்க. தலைமகனை இணி.எவ்வாறு அடைதல் கூடுமென்று ஏங்கினாள்; 

அவ்வேக்கங்காரணமாகப் பொருமலுண்டாயிற்று; பொருமல்காரணமாகப் பெருஞமூச்சுவிடி ற. 

செவிலி அறியமென் றஞ்டக் குறுகவுயிர்த்தனள். 

இணங்கிலை என்று உரைத்து - இயல்போடு பொதும அ்தறக் அ ல என்றுகூறி) 

ஈல்வழிக்கு காளடைவில் இருக்திவருவாளென்று காத்இருந்தமை இக்கூகறறபப்த 

தப்பட்ட த. 

(பாங்கி செவிலியை நோக்க நீ தலைலிக்கு “எங்குதுமகளே % % % % %* இணங்க? 

என்று கூறினாய்? என்றனள் என்க) 

இணங்காத்தன் மையால்) 

அணங்கு உற்றனள் என்று --தெய்வத்தாற் பகற்ப பட வன்க ன். என்றுகருதி? 

அணங்கு-வருத்துந்தெய்வம், 
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வேயின மென்றோண் மெலிக்தொளி வாடி விழிபிறிதாய்ப்-பாயின மேகலை பண்டைய 

எல்லள் பவளச்செவ்வி-யாயின வீச ன.ீமார்க் .கமரன்சிற் றம்பலத்தான்-சேயின தாட்சியிற் 
9) என்பது திருக்கோவையார். .(262-ம் செய்யுள்.) - பட்டன எாமித் இருந்திழையே 

உண்மை காணாஅு-அலைக்து அஞர் உ$ிஇ- உண்மை (இஃசென்று 8) அறியமாட்டாது 

(உணர்த்தவல்லாரைப் பெற அ சற்பொருட்ட வீணே) அலைக்து (அன்னார் கஇடைக்கப்பெறராமை 

யால்) துன்பழுற்று; 

இன்பத்தின் மிகுதியும், அதனை த்தர்த் து டல் எளிதாயிருந்தும் அறியாத அளருற்ற 

வெளிமையுக் தோன்ற “உறீஇ? என்றளபெடுத்தத. எனவே வெறியாட்டயர்தற்கு ஒருப்பட் 

டமை அ.றியாப்பாலது என்பதுபெந்ராம். 

(கட்டினுங் கழங்கினு மொட்டியோ ருணர்த்த] ஒட்டியோர் கட்டினும் கழங்கினும் 

உணர்ச்ச- கட்டுமுதலியவற்றால் ஒட்டிக் குறியுணர்வோர் கட்டினாலும், கழங்கினாலும் இவள் 

௮ணங்குற்றாளென்று கூற) 
ஜ் கட்டு என்பது சறுமுறத்திலே நெற்பரப்பிப்பார்க்கும் ஒருவகைக்குறி, இக்குறிபார்ப் 

. பவள் சட்டுவிச்சி (சட்டுவித்தி) எனப்படுவாள். இருக்கோவையாரிற் கட்டுவித்திகறல் என் 

. ஹுர் துறைச்செய்யுள் (285.) நோக்குச. சட்டுவிசி கட்டேறிக- சீரார் சுளூற் ச€ர்நெல் 

பிடிச்தெறியா-வேரா விதிர்விதிசா மெய்சிலிசாச் கைமோவாப்-பேரா யிரமுடையா னென் 
ப றாள்? என்னும் பாசுரமும் கோக்கந்பாலது, 

கழங்கு என்பது வெறியாட்டாளனாடல். “அறுவை தோயு மொருபெருங் குடுமிச- 

இறுபை ஞாற்றிய பஃறலைக் கருங்கோ-லாகுவ தறியு முதுவாய் வேல-கூறுக மாதோ கழங்கின் 

திட்பம்”, என வருதல்கொண்டு கழங்கிற் குறிகூறுவோன் வேலன் என்க. 

வேலணும், கட்டுவிச்சியும் முறையே கழங்கினையும், கட்டினையும் ஒட்டியுணர்பவர்க 

ளாசலின் அன்னாரை ஒட்டியோர் என்று கூறினார். சூனியக்காரர் பூசிச்தூவருதெய்வம் ஒம் 

டியாசேவி எனப்படும். 

நறையும் விரையும் காள் மலர் இரளும் குறைவு அற ஓச்சியும் குடந்தம்பட்டு பரவியும் 

தூயும் -நறும்புகையும், வாசனைத்திரவியங்களும், அன்றலர்ச்ச மலர்த்இிரள்களும் நிறைவு 

பெறச் கொடத்தும், வழிபட்டும், அதித்தும், அட்சதைமுதலியவற்றைச் சிதறியும்) 

் “நறையும் விரையு மோச்சியும்'? என்ற குறிஞ்சிப்பாட்டுத்தொடருக்கு *: தூபங்கருரம், 

- சந்தன முதலியனவுங்கொடுத்தும்?” என்றனர் உரையாசிரியர், 

் குடந்தம்பட்ட-வழிபட்டு) வணக்கம்பட்டு என்றுமாம். குட என்பது தடவென்பது 

. போல வளவையுணர்த்தூவதோர் உரிச்சொல்லாதலின் ' அதனடியாகப்பிறந்த பெயருமாம், 

... *:குடந்தம் பட்டுக் கொழுமலர் சிதறி? என்பது இருமுருகாற்றுப்படை. 

பல் வேறு கடவுளர் புறந்தருகில்லார்-பலவகைவேற்றுவடிவங்களையுடைய நின்வழிபடு 

இதய்வற்கள் நின்கருத்தைப் பூர்த்திசெய்யவில்்லை; | 

போக்கு அறிஇில்லாய் வருந்துஇ-- தலைமகளுக்குற்த கோயைப் கடட வட பல்வடட 

வழியை அறியாதனையாகி வருத்தமுறுகின்றாய்) 

யான் அது தீர்க்கும் வாயிலை அறிகுவல் என்றபடி. மன்னோ-அசை, 

ள் மதலை மொழி சேட்டிரன் -பொருள் நிசம்பாத எளியேனஅு மதலைச்சொல்லையுங் சேட் 

மருள்வாயாக) 

ர அ௮ன்புகாட்டிச் கேட்டற்கும், செவாதிருத்தற்கும், குற்றம்பொறுத்தற்கும் வேண்டி. 

மதலைமொழியென்று கூறினாள். மதலைமொழி என்றமையானும், ௮றத்தொடுகிற்தற்கு வந்த 

மையானும் சொல்பவள்பாங்்க கேட்பவள்செவிலி என்பது பெற்றாம். 

இ௫ முதலாகப் பாங் செவிலிச்கு அறத்தொடு நிற்கின்றாள் என்பது கூறப்படும், 



550 உலதஇியல் விளக்கம். 

1 மாயோய் -பெண்ணே; 

கரியாளே என்றுமாம், முல்லைப்பாட்டு 21ம் அடி ்பருவர லெவ்வங் களைமர் 

யோயென?? என்றதன்கண்ணுள்ள ''மாயோய்?? என்பதற்கு மாமை நிறத்தையடையோனளே?” 
என ஈச்சினாக்கினி௰ர் பொருள்கூறினர். 

வேய் சூழ் வேலி செம் இனை பை கதிர் -ஞூங்கில்குழ்ந்த வேலியையுடைய புனத்தின் 

கண்ணே செவ்வியதினையின து பதசிய கஇர்களை) 

செர்தினை- இனையின் விசேடமுமாம். :*பைங்கதஇர்!? என்றார் முற்றுங்காறும் காவல் 

செய்துவரு தல் தலைமகளின் கடமையென்பது சோன்றற்பொருட்டென்க, 

மாவும் புள்ளாம் வெளவாது ஓச்சி படு சடர் அமையச், எம் இல் படர்ந்து குறுகுஇர் - 

விலங்கும், பறவையம் கவர்க்துசெல்லாமல் அவற்றையோட்டிப் புனங்காத்துக் கதிரவன் அஸ்த 

மிச்குங்காலத்திலே எமது இல்லக்தைச்ென் உடைவீராக; 

'நற்கோட் சிறு னைப் படுபு ளோப்பி-யெற்பட வருநிய ரெனகீ விடுத்தலில்”?: என் 

பது குறுஞ்டுப்பாட்டு, *(பசெடரமையம்”?? குறிஞ்சிக்கு வர்ச௯, இவ்வாறே குறிஞ்ூப்பாட்டில் 

2980ம் அடி “துனைஇய மாலை அன்னுதல் காணூ௨?? எனவக்தமை காண்க, **நிலனொருங்கு | 

மயங்குத லின்றென மொழிப?” (தொ. அகச்நிணையில், சூ. 12.) எனவே காலமிரண்டும் 

பெறும் எனசக்கூறினாசாயிற்று. 

இ.து கொள்க என்ன - இத்ததொழிலைக் கைக்கொள்வீராக என்று; 

கொள்கவென விகாரம், 

விடுத்த ஞான்று -- ஏங்களைப் போசவிட்ட அச்ச நாளிலே; 

யாம் ௮டுச்ச நும் சொல் கொ(ண்)டு-யாங்கள் பொருந்திய உமது சொல்லை எற்றுக் 

கொண்டு) 

யாம் என்பது தலைமகளையும், பாங்கியாகிய தன்னையும் குறிக்கும். செவிலியிட்ட சட்டளை 

யும் இல்விருவர்சமச்சேயாம். ₹*அம்?? என்பது நற்ராயையும் அடக்கியது, இன்னோரன்ன 
வற்றை வழுவெனக்கொள்ளற்க,. வேறு விதிகளுமுண்டு; விரிக்இற்பெருகும். 

மேயினம் ஆக- (புனங்காத்தற்பொருட்டு ஆண்டு யானும், தலைவியும்) சென்றேமாக) 

் ('“ஆங்கமைக்து விளங்கும்-காட்சி மு.ற்றவுங் கண்களிச் து கோக்க .யெம்மையு மறக்தினி 
இருந்தேம்? 

ஒரு பால ஒரு பக்கத்துலே; 

என்ற 0810ம் அடிகள் பின்னர்ச்கூட்டப்படும்.) 

உரல் மிசை பனைபடு அண்டம் பஇித்தாங்கு அமை கால்-உரல்களுச்கு மேலே (னியு 
மடியும் தறிச்கப்பட்ட) பனந்துண்டங்களைப் பதச் அுவைச்சாலொத்துப் பொருக்கஇிய கால்களையும்? 

மறம் செவி--சுளகொக்த செவிகளையும்) ் 

முற த்தைப் புடைத்துக்கொண்டிருப்பதுபோல் செவிகளிரண்டையும் அசைச் அச்கொண் ' 
டிருக்குமென்சு; என்னை£ செவிக்குவமையாகிய மூறதகின் றொழிலதுவாகலின், 

று கண் - இறிய கண்களையும்; ர 

பெரு வடிவு யானை - பெரிய உருவத்தினேயமுடை ய களிரான அ) | இ 

மெல் கரு வேட்கையில் -(சனது பிடிக்கு) கெல்லைக்கொடுவக் து அ தருதற்கெழுர்த விருப். ந 
பதத்தால்) அழி 

(90ம் அடியிலுள்ள “நெற் ௬ வேட்கை”? என்பது, ஈண்டுக் கூட்டப்பட்ட த.) 

அம் தூம்பு ஓத்த அணர் அஇச்கைகத்தாய் - ட அண்டக், க் சலகாரையை. 
யொக்து மேலெடுத்த துஇிக்கையையுடையதாய்) ]| ல் தல் 
ட் அணர்ச்செவியென்று ட் அணர்ததிக்கை என்றார். ம் வத 

மி் டன 4 | ரர 
நந டலாம் சத்தாக. 

ப்ப அத்தியார் பப்ப ட்டன 



ட்டிறசக்க 

இன்பதெறியியல். 957 

ரணைனைட் ட்ட 
இடை இறவுபடாது சோ என பொழிதலின் - இடையிலே ஓய்ந்துவிடாது மேகம் ட்டது 

என்னும் ஒசையுண்டாகப் பொழி துவரு லான; 

வாரி மமை பெநீஇ- உண்டாகிய வருவாயாகும் மழைநீரைப் பெற்று 

தனக்கமைந்துள்ள மதவூற்றுப்பெருச்கோடு இகனையும் பெற்றசென்க, 

இலம்பும் சிலம்புற சலம்பி-மலையும் அசையுமாறு ஒலித்தலைச்செய்து); 

அசன் வளம் சேர்த்து எடீஇ-அம்மலைக்குரிய வளங்களையெல்லாம் ஒருங்குசேத் 

இரட்டியெத.து) 
எடுக்கும் விரைவு தோன்ற :₹௭டீஇ?? என்றளபெடுத்தது, :*தலையு மாகமுந் தாளுக் 

தழீஇயக-னிலைகி லாதிறை நின்றது போலவே-மலையி னுள்ள வெலாங்கொண்டு மண்டலால்”? 

என்பதிராமாவகாரம். 

நறவம் அருஈ்இ-- அண்டமைநத கள்ளைக்குடி ச்) 

(அருந்இி?? என்றாேனும் அளாவிற்றென்பதே கருச்சாகக்கொள்க, “வாக்கு தேனுகர் 

மாச்களை மானுமே?? என்றார் கம்பரும், 

நாள் மலர் அ௮அமைவச சூடி -அன்றலர்ஈத பூக்கள் எல்லாவற்றையும் பொருந்துமாறு 

... சூடிக்கொண்டு) 

பொருந்து சாந்து அரைத்து குழம்பு கொண்டு பூ-.தன்னிடத்திலே பொருந்திய 

சந்தனமரச்தை (தனது இருமருங்கினும் அமைந்துள்ள பாறைகளிலே அலைகளாகிய கரங் 

- களைச்கொண்டு) அசைத்து அதனாலுண்டாகும் குழம்பைக்கொண்டு மெய்யெல்லாம் பூசிச் 

கொண்டு) 

[விரைந்தலை பரப்பிக் சரைந்துகச் சரையும்] விரைர்து அலை பரப்பி கரையும் கரைந்து 

உக விரைவினோடு அலைகளைவிரித் து இருமருங்குச்கரைகளும் கரைந்து உதிரவும்) 

கரை து-ஒலித்து, இரைஈதுமாம், 

ஒல் என ஒடும் ஒள் அருவி நீச்சக்து அல்லல் அடைந்து எக-- ஓல் என்னும் ஒசையைச் 

செய்துகொண்டு கத கப வ் ஒள்ளிய கிறம்வாய்ந்த அருவியின்வெள்ளத்தைக் கடந்து 

செல்லும் ஆற்றலில்லாத காரணத்தானே அதன்பமுற்றும் அவாவின்மிகுகியாற் சென்று; 

் பிடிக்கு நெற்றருவேட்கை மிக்கூர்ர்தமையின் அங்ஙனம் சென்றதென்க, 

அக்கரை சார்ர்து-யாற்றின் மறுகரையை அடைக் து) 

ஆறு தல்பெற்றமை தோன்றச் :*சார்ந்து?? என்றார். இக்கரைமாட்டு ௮அஃதின்மையிண் 

அங்கனமெல்லாம் அறிதின்முயன்று அக்கரை சார்ர்ததென்சு, 

மயில் கூத்து ஆடும் குயின் அகடு €ண்டு வளர் காம்பு- (கார்மேகத்தைக்கண்டு களிப்பு 

மிகுதியால்) தோசைகள் கூத்தாடுகின்ற (அச்சோலையின் உச்சியிலுள்ள) மேசங்களின் வயிற் 

றைக்கிழித் துக்கொண்டு வளர்கின் ற மூங்கிலான ஆ 

் அடுக்கல் படி. என கிடக்கும் பாம்பினை வருத்த-- மேல் எழும்பிய மலைப்பகுஇிக்கு ஏறிச் 

செல்லும் படியொப்ப அ௮மைந்துடடக்கும் பாம்பினை த் தாகஇவரு த்தவும்; 

் அதன் மிசை ஏறி படர்தரும் ஆமா குமூ௨ இரள் துடும் என அருவியின் வீழ்தர--அப் 

. படியெனகச் இடக்கும் பாம்பின்மேலே ஏறிச்செல்லும் காட்டுப்பசுவின் கூட்டம் துடும் என்னும் 

. ஓசையுண்டாக ஆற்றில் விழும்படி; (அப்பாம்பான 3) ) 

் ஆழ்க துபடு பாறை மிசை வீழ்ந்து துடித்து அயர்ந்து வெய்து உயிர்த்து அடங்க- 

. ஆழ்ந்துபட்ட பாறைமேலே விழுது அவவிழுகை தாக்குதல் ஆற்றாது துடிப்புற்று மெய் 

- சோர்ந்து பெருமூச்செறிந்து உணர்ச்சிகெட்டு இறர்சகாலொத்தடங்கியிருக்கவும்) 

வசை அமை மந்தி மரன் தாவி.ஓட--மலையிருந்த மந்திகள் (இவற்றால் அச்சமு.தத) 
இ ட ப்பற்றி ஏறிச்செல்லவும்) 



5596 உலகியல் விளக்கம். 

வால் வெண் கவரிமா அயல் பாய-வாலிலே வெண்மைநிறம்பொருந்திய கவரிமான்கள் 
ஆண்டிருந்து அயலிடங்களிற் பாய்ந்துசெல்லவும்$ 

மந்தியின் ஒட்டங்கூறியவர் கவரியின் பாய்ச்சலைமட்டும் கூறியதால் அதின் ஒட்டம் 

காணற்கரிய வேகமுடைத்தெனப் புலப்படுத்தினார் 

௯௧ கொடு வாங்கி விடுதலும- துஇிச்கையால் எட்டிப்பிடித்துக்கொண்டு வளைத்து 
நெல்லை எடுத்துக்கொண்டு விடுதலும்; 

களிறு நெற்கொடுதருவேட்கையின் நீச்சச்சைக்கடர்து அச்கரைசார்ந்து காம்பை | 

வளைத்அவிட்டது, வளைத்துவிடப்பட்ட காம்பு அடுச்கற்படியெனக்ூடகச்கும் பாம்பினை த் 

தாச்இி வருத்திற்று, தாக்கப்பெற்றபாம்பு பாறைமிசைவிழுந்து அடித்து அடங்கிற்று, அப் 

பாம்பின்மேற் படரும் ஆமாக்கள் ௮ருவியில் விழுந்கன, இவத்றைச்சண்ட மந்திகள் மாங்கள் 

மேற் சென்றன. கவரிமான்சளும் அயற்புத ம் பாய்ந்தன என்க, இங்நிகழ்ச்சி அவ்வரையின் 
ஒருபகுதியில் ஈடர்ததென்க, 

ஈண்டுக் கிடஈ்த உள்ளுறை வருமாறு: 

களிறு தலைமகனாகவும், பிடி தலைமகளாகவும், கெற்றருவேட்சையில் அருவிதாண்டி 
அல்லலுற்றமை களவுப்புணர்ச்சியாலாகும் இன்பத்தைத் சலைமகளுக்கு அளிக்கவருபோழ்.து 

உற்ற ஊறுகளாகவும், நெல்லை வாங்கிவிடுதல் களவாலின்பமெய்தற் இயலாமைகண்டு அதனை 
விட்டுவிசெலாகவும், பாம்பும், ஆமாவும் தாக்கப்பெறுதல் ஏதிலார்கூறும் ௮ம்பலும், அலரும் 

அறத்தொடுநிற்றலாற்றாக்குண்டு சிததிப்போக்தனவாகவும் கொள்க, 

இதனை இறைச்சியின்பாற் படுப்பாருமுளர், ௮து பொருர்தாசென்பது உய்த் அணரற் 

பாலது. 

மற்று ஒரு பாலில் -பிறிதொருபக்கத்திலே) 

என்றது இக்கரையை, 

பொன் சொரி மலசொடு பொலிந்து தழை வேங்சையை புலி என செச்ச- பொன்னைச் 

சொரிந்தாலொத்ச மலரொடுவிளங்கித்தமைத்த வேங்கைமரத்தைப் புலியென்று கருதி; 

செத்து-சர்தேகப்பட்டு, இங்கனம் வேங்கையைச்சண்டு இது புலியோ பிறிசொன்றோ. 

என்று 8யப்படாமல் புலியென நினைந்துகொண்டமையால் கருகி என்று பொருள் உரைக்கப் 

பட்டது, 

தன் பொருந்து காதல் பிடி மருண்டு இரக்கி பெரும் பேது உநீஇ-- களிற்றின் காததுச் 
குரிய பெண்யானை மருண்டு வருக்கு மிக்க மதிமயக்கமுற்று); 

பேது-மதிமயக்கம், மயக்கன் நீட்சியும் பிறவுந்தோன்ற டுப்ஷிிடல் து.நீஇ?? எனப் 

பட்டது. அளபெடையும் இதுகரு இப்போலும். 

கன்று கை அணைத்து குன்று புடை கதுவலை- தனத கன்றைத் துதிக்கையால் ௮ணைத். : 

அக்கொண்டு சிறுமலைகளின் பக்கத்திற்சென்று பொருக்துதலை) 

கொடும் கூர் குறுங்கல் களிறு ஏன கொண்) பாய்ந்து நெடும் கை வருந்தி நின்று 

அழிர்.து இரங்கும் வரி புலி கண்டு-வளைந்த கூருள்ள கிறியகல்லை யானையென்று உட்கொண்டு . 

பாய்ந்து அதனை அறைந்தமையானே நீண்ட கை வருந்தி நிலைபெற்று மனமழிந்து துன்புறும் 

வரிகளையுடைய புவியானது கண்டு) 

அறையுங்காலையிற் கைநீண்டு நகம் மூகலியன விரியப்பெறும் இயல்புரோக்கி *:நெடுவ் 

கை? என்ளுர். 

மயங்கி வெரீஇ அரற்றலும் - மயச்கங்கொண்டு அஞ்சிச் சததித்தலும் ஆக) 

வேங்கைமரச்தைக் கண்டயானை புலியென் றஞ்சுக் கன்றணைத்துக் குன்றுபுடைச்சென் 

ற. கூர்ங்கல்லை யானையென்றுகருதி ௮றைந்துவருக்இியபுலி அப்பிடியைக்கண்டும் வக் 

திற்று என்க, ॥ 
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| இதன்பால் அமைக் துடக்கும் உள்ளாறஹை வருமாறு:--வேக்கைமரம் தலைமகஞாசவும்) 

. கன்று தலைமகளாகவும்) அம்மரச்சடியில் யானைக்கன்று விளயாவெ.௮ தலைமகனும், தலைமசளும் 

களவுப்புணர்ச்சி நுகர்வசாகவும்; அம்ம.ரத்தைப் புலியெனமருண்டது அவவிருவர் புணர்ச்சியை 

யும் சேட்டசெவிலி வெருட்சுகொண்டதாகவும்; பிடி தன்கன்றைக் குன்றுபுடைக்கொண்டு 

ழ் செவிலி தலைமகளை இத்செறித்தசாசவும் பிடியைக்கண்டு புலி அஞ்சுசல் இற்செறிச்சசெவிலி 

யைத் சலைமகன்சண்டு அஞ்சுவதாகவுங் கொள்க, 

இனி கெற்றருவான்சென்ற களிற்றின்பிடியாக இதனைக்கொண்டு வேறுபொருஞங் 

கூறுப, அக்கூற்று உள்ளாறைக்குச் சறிதொவவாமையானும் பிறவாற்றானும் கூறிற்றில 

மென்க, 

| ஆங்கு அமைந்து விளங்கும் காட்டி முற்றவும் கண் களிச்து கோக்கி எம்மையும் மறந்து 

் இனித இருந்தேம்- (விடுதலும், அரற்நலும் நிகழ்ந்த) அவ்விருபாலினும் பொருச்இவிளங்கும் 

காட்சிமுழுவசையும் கண் களிக்கும்வண்ணம்பார்தது எங்களையுமறஈது இணிதுபெற்றிருந்தேம்) 

(03--10ம் அடிகள் இங்கே சேர்க்கப்பெற்நன.) 

௫ இருஈத பின்னர்- இவ்வாறு இனிதிருந்தபின்னர்; 

மருர்து ௮அ(ன்)ன அன்னாய் -தேவரமுதையொக்த தாயே 

[1] மருந்தின் சுவையையும், மப் பயனையும் எடுத்துக்கூறிப் பிணிக்குமரும்தாக்கனும் 

. அமையும். 

மலர் கொய் வேட்கை பிடர் பிடித்து உந்தலின் - பூக்கொய்வதற்குண்டாகிய விருப்ப 

மானஅ எங்கள் பிடரியைப் பிடித்துத் தள்ளு சலினானே) 

தெள் நீர் சுனையில் கண் நீர் நீலம்- தெளிச்சு நீரையடைய தடாகத்தின்கண்ணே விழி 
். யொத்துத்தோன்றும் தன்மையையுடைய நீலமலரும்$ 

கள் £ர் என்று பிரித்தும் பொருள்கூறுவர். 

எந்து விளக்கு ஒத்த காந்தள் கை மலர் -ஏடுத்தவிளக்கொப்பச் செவந்தோங்கெ சை 
| மலரும்) 

கோழ் அரை சாந்தின் பூ கேழ் குளிர் தழை--வழுவழுப்பான அரசையினையடைய சந் 
 தனமரத்தினது பொலிவொகூடிய நிறம்விஏங்கப்பெற்ற குளிர்ச்சிபொருக்கிய தழையும்; 

1 இன்ன பல கொய்து-- ஆகிய இவற்றையும், இவைபோன்ற பலவற்றையும் பறித்து; 

ஈல் நீர் பாறை மிசை நிரல் பட பரப்பி- (மமைபெய்தன் மூசலியவற்றா ற் கழுவப் 
ர் பெற்று) நல்ல இயல்புவாய்க்த கற்பாறைமீது (அப்பறித்தவற்றை) ஒழுங்குபடப் பரப்பிவைக்த; 

் நீடு கழை கூர்ச்த ஊயோடு குயின் று - கெடியமமங்கிலின் கூரியமுள்ளாகிய ஊசியா(ற்) 
. (வாழைகாரைக்கொண்டு மாலை, தார், கண்ணி முசலிமனவாகக) கோத்து; 

[வீ௫மணக் கஞல] மணம் வீசி சஞல--மணம் காற்றாமிலடுத்து வீசப்பெறுதலிற் பரி 

. மளிக்க) 

ப பொன் செய் பாலவக்கு புனைந்து விளையாடி -பொன்னாறீசெய்ச பாவைக்கு அணிந்து 

_. விளையாட்டயர்ந் து) 

பொன்செய்பாவைக்கு ஈன்மணஞுங் கலக்கப்பெறுமாறு புனைந்து என்௪, 

கூடு வண்டு ஆர்ப்ப குறிரூ௫ி பாடி - வந்து குழ்கின்ற வண்டுகளெல்லாம் ஆரவாரஞ்செய் 

। யச் குறிஞ்சியென்னும் பண்ணைப்பாடி 

த பாடுதற்கும், தோய்தற்கும் ஆடியபின்னர் முறையே வேட்கையுண்டாயதென்ச. 

டக ... ஓடுநீர் அருவி ஆடிவரு போழ்து -நீரோடுமருவியிலே புனலாடிப் பாவையிருச்குமிட த 
ஆ 

அ தில் வர் அபார்ச்கும்பொழு௮) 
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கண் ஒளி கவரும் சாட்சித்த- (பிரகாசமிகுதியாற்) கண்ணொளியைச்சவர்ந்து வ£€கரிக் ்டீ 
கும் அத்துணை ஆற்றல் நிறைந்த அழகினையடையம்; | 

இயல் வினை எண் ஓளி கவரும் ஏமம் சான்றது--மாலையாகும் இயல்புச்குரிய வினை 

சன்னை எண்ணுவோர்சம் எண்ணிகச்சையைக்கவர்ந்து இன்பத்தைச் தரவல்ல ஆற்றல்சாண்ற 

அம) 

வண்ணம் மலர் வகை பிறிது இன்றென மாண்டது -றந்தபூவகசைகள் வேளொன் | 

ஜில்லையென்று சொல்லத்தக்க அத்துணை மாட்டுயுள்ள அம்) 

எனவே எல்லாவகைப்பூக்களையு் தன்பாலடக்சியுள்ளத என்றபடி, 

எண் நறு விசை எ(ல்)லாம் ஒரு வழி கொண்டது - எண்ணக்கூடிய நறிய வாசனைகளை 
யெல்லாம் தரிடமாகக் கொண்டதும்; 

எல்லாவகை மலர்களும் அடந்கினமையின் எல்லாவகை வாசனைகளும் பொருந்திய 

வென்க, 

மாலை ஈம் வேங்கை மரன் அடி தூங்கி- ஆய ஒரு மாலையானது நமது வேங்கைமரத் 

இன் அடியிலே தூங்கலுநற்று; 

காலின் அசைந்து கவின் ஒளிபரப்பி வரு மாட்டிக்கு-காற்றில். ௮சைந்து அழூயெ - 

தோற்றம் இறந்து ஒஸிவிரிச்து வருகின்ற மாட்சிமைக்கு; 

என்னும் பொருள் ஆகி -௫றிதும் ஆற்றா சவளாகி 

உலகம் போற்று நா௨ம் ஒரு மடம் மங்கை - உயர்ந்தோர் எல்லாரும் அுதித்துவருகின்ற 

நற்குணஈற்செய்கைகளை யுடைய ஒப்பற்ற மடப்பம்வாய்$த ஈ௩மது தலைமகளானவள்) 

கலன் இகழ் மங்கலம் கழுத்துக்கு அணி ஆக்கனள் - அணிகள்பலவும் விளங்குகின்ற 

மங்களாகரம்பொருக்திய தனது கழுத்துக்கு ஆபரணமாகப் பூண்டுகொண்டாள்; 

௮௮ கண்டு யானும் - அங்கனம் அ௮ணிந்சதைக்சண்ட யானும்) 

அறைதலில் போந்த பயன் சிறிதும் இன்று என பார்த் அ- (இனி யாதொன்றையும்) 

கூறு தலாற் போந்தபயன் சிறிதேனும் இல்லையென்றுய்த்துநோக்கு; 

சென்றது கருதலாற் போர்தபயன் ஒன்றேனு மின்றென்பத கூறப்பட்ட. 

வெறிது அமைரந்தேன் - வாளா இருந்துவிட்டேன்; 

மனச்தகத்தும் ஒன்றும் சொண்டிலேன் என்பாள் :'வெறிதமைந்தேன்?? என்றாள். 

அவ்வழி- அப்பொழுது) 

அம்மார்ச்கமாய் என்றுமாம். 

கட்டழகு இயற்கையன் - பேசழகுபடைத்ச சகன்மையனும்) 

கரும்பு ஊறு சொல்லினன் -கருப்புச்சாற்றின் ஊற்ரொச்ச இனிய சொல்லினனும்; 

வட்டுடையன் - முழந்தாள் அளவுங் கட்டிய உடையினையுடையானும்) 

வட்டுடை-முூழர்சாள் அளவும் உடுக்கும் ஒருடை விசேடம்; குறவர்குலச் தலைவனாதலின் 
இங்கனம் கூறினார். 

கைபிடி வாளினன் - கையிற்பிடி தத வாளினையுடையவனும்; 
எட்டு இரண்டு நிரம்பா இளமையன் - பதினாறு வயசுதானும் நிரம்பப்பெறா த இளமை 

வாய்ர்தவனும்) 

எட்டி ரண்டு அகுபெயர். 

அறத்து உழி ஏழுக்கம் பூத்த உயா குலச்சன் -௨ருணாச்சொமச்திர்குச் தச்சாக்கு ஒழுக 
சம்விள௩்கிய உயர்ந்தகுலத்தவனும்) 

தமக்கொச்சவர்றைச் கக்கொண்டும், உவவாசனவர்றைச் கொள்ளாதொழித்தும் எத 
பவர் போலாகாது அறச்துவழி ஒழுக்கம்பூத்த உயர்குலக்தினன் இவன் என்க, ் 
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குலப்பெருமை படைத்தாருள் ஒழுகச்கமிலாரும், குலப்பெருமையில்லாருள், ஒழுக்க 

மூள்ளவரும் இருந்து வருகல் உலகத்தியல்பு. இவனுச்கோ குடிப்பிறப்பும், ஒழுக்கமுமாகிய 

இருவகைப்பெருமையும் ஒருங்கமைந்துள்ளனவென்க. 

- பிற ஒன்று. பேணா பெரும் செல்வன் - தனக்குரியனபோகப் பிறர்க்குரிய ஒன்றையும் 

விரும்பாத அத்துணைப் பெருமைவாய்ந்த செல்வச்சையுடையவனும்) 

எனவே இவள புணர்ச்சிமட்டும் அவனால் வேண்டப்பட்டதென்.௧. 

சல்லில் திண்ணியன் -- கல்லைப்பார்க்கனும் வன்மைபடைத்தவனும்) 

அரசரினுயர்ந்தோரக்தணா?? என்றாங்குரைக்கப்பட்டது, எதுப்பொருளுங் கொள்ப, 

தற்காணுக் தண்மையான்?? என்பது இசாமாவகாரம். 

சாசல் நிறை கண்ணினன் - அனபுகாரணமாகிய விருப்பம்நிறைந்த சண்ணையுடைய 

வனும) 

கண்ணால் உள்ளக்குறிப்பை அறிந்துகோடல் சாலுமாதலின் இங்கனங்கூறப்பட்டது. 

மையல் ஈணி ததும்பிய ஈடையொடு மரீஇ- ஆடிய ஒருவன் காமமயக்கம் மிக்குச்ததும் 

பித் தோன்றும் ஒழுக்கத்தோடு (யாங்கள் இருந்த இடத்தை) அணு) 

அழகு, மென்சொல், உடை, வாள், இளமை, - ஒழுக்கம், உயர்குலம், பிறவேண்டாப் 

பெருஞ்செல்வம், இண்மை என்னும் இவற்றையெல்லாம் ஒருங்குபெத்ரோனாகிய . ஒருமகன் 

பத்தி நிறை சகண்ணினனாய் மையல்ததும்பிய ஈடையோடு யாங்கள் அமர்ந்திருந்த இடத்தை 

அணுஇனான் என்க. மாலைக்குளவாகுங் காரணங்களையும் விரித்துரைத்தக்கொள்க, வந்த அவ 

வொருவன் தலைமகளை நோக்கிப் பின்வருமாறு கூறினன் என்க, 

தையால்-பெண்ணே; | 

என் மலர் தார் அணிந்தனையால்-எனது மலர்மாலையை (உனக்குப் பொருந்துமாறு நீ) 

அ௮ணிர்துகொண்டனை, அதுகாரணத்தானே) [ | 

மாலையை அணிர்துகொண்டதுவே மணமுடித்துக்கசொண்டதற்குச் சமமாயிற்றென்ச. 

மனைக்கு விளக்கு ஆக என மஒழ்க்து சில கூறவும்-எனது கிரகத்துக்கு (இல்லறத்தை 

விளக்கும்) விளக்காகுக (மனைவியாகுக) என்று மூழ்ச்சிகொண்டு இன்ன சிலவார்த்தைகளை 

(எங்கள் முன்னிலையில்) எடுத்துக்கூறவும்) 

நாண் தலை ஏறி சென்னி தாழ்த்தி- (அவன் கூறிய சொற்களை யாங்கள்கேட்ட சாரணத் 

தானே) காணம் மிகுஇப்பட்டுச் தலையை வணக்கி) 

இதழ் இணை பொருத்தி- இதழ்களை ஒன்றொமெற்றொன்று கூமொறு 'சேர்ப்பொருத்தி; 

அவன சொற்கள் மையல் ஈகைப்பை உண்டாக்கவல்லுஈண என்பதுதோன்றவும், அது 

.. கர்ரணத்தால் தங்கள் ஆற்றலால் அங்ஙனம் பொருத்திச்கொண்டனர் என்பது தோன்றவும் 

் :இதழிணை பொருத்தி?? என்று கூறினார். 

[எழில்புனே பாவையி னென்னு மொல்கா இருந்தேம்] புனை எழில் பாவையின் என்னும் 

ஒல்காது இருந்தேம் - அலங்காரத் துவைத்த அழஞுவாய்ந்த பொற்பாவையைப்போன்று ஒரு 

சிறிதும் அசையா கிருக்தேம்; 

ப் 
ர 
௫ 

ர 

தன்னையும், தலைவியையுந்தழுவித் கானேகூறுதலிற் பாவையென வாளாகூறப்பட்டது. 

அழகுவாய்ப்பதும் ஓரியற்கையாதலின் எழிற்பாவை எனப்பட்டது. :அரசரிற். பெரியார் ௮௫௬ 

மழறையந்தணர்?? என்றாங்குரைகொண்டு பாவை இடத்தானும், ப்ட் எட் ௮சைதலுங் 

். கூடும். யாமோ அ௮ங்ஙனமுமசைக்திலேம் என்றுரைப்பாருமுளர். 

ஆங்கு அவன் அது கண்டு பின்னர் ஆவன பெறுவல் என - (அங்ஙனம் யாங்கள் ஒல்கா 

இருந்த) அவ்வமயத்திலே (மனைச்குவிளக்காகெனச கூறிம௫இழ்ர்த) அவன் எங்களது காண் 

மிகுதியைக்கண்டு (இதபோது துற லயம் கு பின்னர்த் தனக்கு வேண்டியவற் 

ஹறைப் பெற்றுக்கொள்வன் ஏன்று கூறி; | 
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புன்னகை காட்டி போர்தனன் -இறுநகை காட்டிவிட்டுச் சென்றான்) 

இதுகாறும் :“பூத்தருபுணர்ச்௪ி?? கூறப்பட்டது. 

ஒரு நாள் புனல் இடை காத்து பொன் தோள் அணைந்தனன் - (அப்புன்னகை காட்டிச் 

சென்ற தலைமசன்) பின்னொருகாள் அருவியின் வெள்ளப்பெருக்கிற் (சக்குண்டுதவித்த தலை 

மகளை இறவாவண்ணம்) காத்து (அக்காத்த காரணத்தால் ௮வளது) பொன்னெசத்த தோளை 

அணைந்து சென்றான்) | 

இதனாற் :புனறருபுணர்ச்ச?? கூறப்பட்டது. 

போக என சுயந்தும் போகான் - (இங்கனம் நீவருதல் தகாது, பழியாகும் ஆதலிற்) 

போவாயாக என்று சசர்துகூறியும், போகவும்மாட்டான்) 

பூத்தருபுணர்ச்சியானும், புன றருபுணர்ச்சியானும் நட்பு மிகுதிப்பட்டமையின் அவன் | 

அடிக்கடி எங்களைவர் அ சூழ்ந்துகொள்கின்றான், போவாயாக என்று கசந்அுகூறியும் போகா 

சானாயினான் என்றாள் என்க, 

நின் மகள் வெறுக்குகள் என்னும் முன் தீன் உயிர் வீதஇடும் - நின துமகளாகிய தலைவி 

உன்$னை வெறுக்கின்றாள் என்று கூறுமுன்னர்ச் தன்னுயிரையம் விட்டுவிவொன்; 

தலைமகண்மேல் அன்புகொண்டு அவள எண்ணத்தை நிறைவேற்றற்பொருட்டு எனது 

ட இனர் என்னாது **நின்மகள்?? என்றாள். சொல்லும் விரைவுசோன்ற :*வெறுக்குகள் என்னு 

மூன்? என்றும், இறந்துவிடுவான் என்னும் செளிவுசோன்ற **வீத்திடும்?? என்றும் கூறினாள். 

அவன புணர்ச்சியை விலக்கினால் இனி மடலேறுவான் என்று அச்சுறுதீதியபடியுமாம். 

எவன் கொல் செய்கோ- (இச்சங்கட்டத்திற்கு இனி) யாததான் செய்வேன்; 

தீசான் ஒருவழியைக் கூறு என்றபடி, ப 

என் உயிர் ௮ன்னாய்-என து உயிரைப்போன்ற தாயே; 

அன்னாய்-அனையவளேயுமாம். 

இ.த குற்றமாயின் என்னை ஒறுக்காதே எனபது தோன்ற **என்னுயி ரன்னாய்?? எனப் 

பட்டது. இனி உனக்குத் தீங்குசெய்யேன் என்ற தூஉமாம். உடலையோம்புதலும் உயிரின் : 

பொருட்டாதல்போல என்னை ஓம்புதலும் நின்னை ஓம்புகற்பொருட்டு என்றாள் ஏன்பது 

கருத்து, 

நீ நின் இளமையில் நேர் துயர் ஒப்ப யானும் கொண்டேன் -நீ நினது இளமைப் பரு: 

வத்திலே அடைந்த துன்பததையொக்குமாறு யானும் அடைந்தேன்) 

என்றது தலைமகளின் நற்றாய் தலைமகளாயிருந்தகாலத்தில் நீ தோழியாயிருக்து இவ் 

வகையொத்த துன்புற்றனையன்றோ, யானும் இதுபோது அவ்வண்ணமே துன்புறுகன்றேன் 

என்றபடி. 

உய்யும்வாயில் பிறிதொன்றும் இல்லாமைபற்றி உள்ளம் இண்ணிதாகி இங்கனம் கூறி. 

னள் தோழி என்க, ள் | 

ஈது மாபு அகும் வழக்கு என கொளீ இ- இங்கனம் நிகழ்ந்தமுறை சமிழ்காட்டினர்சம். 
மரபுக்குளதாகும் வழக்கமென உட்கொண்டு) 

கொள்ளுதலின் ௮அருமைதோன்றக் (கொளீஇ?? என்றளபெடுத்தத, 

வாளா மகெடுழ்த்தலும் செய்குவை கொல்லோ- சும்மா விட்டுவிடுதலும் செய்வாய் 
கொல்லோ) 

உடனே விட்டுவிடிற் படிந்ரொழுச்கம் மிகுதிப்படுமாதலின் நாளடைவில் ஒறுப்பின். 
கொடுமை குறைந்துகொண்டேவரும் என்பதுபோதர **நெடுழ்த்தலும்?? என்றும், ௮ங்கனஞ். 
செய்தலும் யம் என்பதுதோன்றச் “கொல்லோ? என்றும் கூறினாள். டந்த 
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சேர்பு அறிகில்லேன் - (இக்களவொழுக்கத்தினால்) எய்தும்முடிவு யாதாகுமோ தெரி 

இலேன்; 

(கின்னுசை கேட்டொறு கெக்குளங் கலங்குகம்] நின் உரை கேட்டொறும் உளம் கெக்கு 

கலங்குகம் - உன துவார்த்தையைக் கேட்கும்போதெல்லாம் மனக்கட்டு அவிழப்பெந்று நிலை 

கலங்கி வருகின்றேம்) 

(வெள்ளமிசைப் பொங்குநீர் பள்ளம் பாய்தல்] மிசை பொங்கு வெள்ளம் நீர் பள்ளம் 

பாய்தல்-மேலிடத்தே பொங்கிப்பெருகுகின்ற வெள்ளப்புணல் பள்ளத்திலே பாய்ந்துதெல்லு 

தல? 
எள் அளவும் ஒண்ணாது என்று புரி கட்டளை கொள் - எட்டுணையேனும் சாலாது ஏன்று 

சொல்லுகின் றஐவிதியை ஓஒப்பாகக்கொண்ட3 

௮ புலன் அகர் கோது களைக்தோரை- அந்தப்புலன்களால் விஷயத்தை அறிவுநுகர்க்து 

வரும் குற்றத்தைநீக்கிய சான்ரொரையும்; 

வெப்பு உறீஇ வேட்கை விசைந்து ஊட்டி வாட்டும்- காமவெப்பத்தை மூட்டி (அவரது 

நெஞ்சச்தை இளசவைதது) ஆசையை வேகமாகக் கொள்ளுமாறு செய்துவாட்டும் ஆற்றன் 

ப்/குக்த; 

இண்ணிய அவரதுகெஞ்சக்தை இளக்கி விரைந்துவாட்டும் ஆற்றலைப்புலப்படுத்த 

₹உற.இ?? என் நளபெடுத்தது. 

குறிஞ்சி புக்கு கொடும் குரல் செம் இனை காக்க என விடுத்தனை குறிஞ்சி நிலத்துட் 

சென்று பொறைமிகுதியால் வளைந்தகதிர்களையுடைய செம்மையாகிய தினையையுடைய புனத் 

தைச் காப்பீராக என்று கட்டளையிட்டு எங்களை விடுத்தனை) 

தலைமகளது இல்லமும் குறிஞ்சியாதலிற் குறிஞ்சி புக்கு என்றல். சாலாதே என்னிற் 

சாலும்; என்னை? காமக்காட்டுயின்றோற்றம் இல்லத்திற் பெரும்பான்மையும் இன்மையானும், 

புறஞ்சென்று வக்தார்க்சே ஆண்டும் இன்பந்துய்ச்தற்கு இடமாகுமாதலினானும் பிறவாற்றானும் 

என்க. 

்காமினென் ஹேவினை”? என்றும பாடமாம், 

காமர் வண்டரும் - இன்பத்தை மிகுவிக்கின்ற இனிய வண்டினங்களும்) 

சண் பல மலர்க்து காட்டுக்கு இனிய தோகையும் -கண்கள் பலவற்றையும் கவின்பெற 

மலர்த் துவதாற் காண்பவர் காட்சிக்கினிமைதரும் தோகைகளை யுடைய டயிற்கூட்டங்களும்) 

[பைஞ்சிறைச் -சொல்வாய்க் சள்ளையும்] சொல் வாய் பை சிறை கள்ளையும் - மக்களுக் 

கொப்பச் சொல்லும்வாயினையும், பசிய சிறகுகளை யுமுடைய கிளிக்கூட்டங்களும்) 

[போகுவரைப் பிடியும்] வரை போகு ரம ம மலை அ௮சைந்துகடர்தாலொப்பச் செல் 

இன்ற யானை க௫நம்$ 

களிற்நினைச் கூறா அவிட்டமை கற்புமிகுதியைச் காட்டுதற்குப் போலும், 

ஒகை கொண் )டு--களிப்புக் கொண்டு) | 

காதல் வாகை பெறு கடவுளர் வசை விழா கோட்கு--காதல் பெறுவிதீ்தலிலே வெந்தி 

- பெற்ற சாமக்கடவுளுக்கு உரிமைசெய்யும் விழாக்கொளுக்கு) 

வரைவிழாக்கோள்-குறிஞ்சிக்குச்சிறக்ச உரிப்பொருட்குற்ற அடையாகக் கொள்வாரு 

மூளர். ஈண்டு வசை ஆகுபெயர். பிறவுவங் கூறுப, 
பு 

். மாட்டி ஆன்று காட்சியும் சான்ற - (குணஞ்செய்கைகளுக்குரிய) பெருமிதம் நிறைந் 

_தனவாய்த் தோற்றம் நிறைந்தன) 

[செம்மணி பூச்ச செழுக்தளிர்க் காந்தள்] செழும் தளிர் காந்தள் செம் மணி பூத்த 

செழிய தளிர்களையுடைய காந்தளெல்லாம் செம்மைவாய்ச அசசதனங்களைப் பூத்தன) 
க்தி 
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சார்தளின்பூச்சள் தோற்றத்தால் அரதனங்களை : ஓத்திருத்தலின். அங்ஙனம் கூறினார். 

தளிர்ச்தே பூக்கவேண்டமமொதலின் அதனை முதலொடுசேர்த்துக் கூறினார். இனி உயிருடமையும், 

சோற்றங்காட்டுவதும் அசனாற்பெறப்படுதலின் அங்கனம் கூறினாருமாம். 

[நறுமலர் பூத்த பொரைனைக் குறிஞ்சி] இனை பொறை குறிஞ்சி ௩௮ மலர் பூத்த 

இளை முதலியவற்றாற் பாரிக்கப்பெற்ற குறிஞ்சிமரங்கள் கறியபூக்களைப் பூத்தன) 

[தங்கம் பூச்ச பாங்கமை வேங்கை] பாங்கு அமை வேங்கை தக்கம் பூத்த- மருக்குகளிற் ! 

பொருந்திய வேங்சைமரங்கள் தங்கச்தையொக்ச மலர்களைப் பூத்சன); 

பூக்களின் நிறம் தங்கமயமாகத்தோற்றலின் அங்ஙனம் கூறினார். செவ்வேள் வேங்கை 

யாய்கின்று களவுப்பயன்றுய்த்த பெருமைதோன் றக் குறிஞ்சியைக் கூறியவர் “*பாங்கமை 

வேங்கை?? என்றார் ஏன்றுங்கூறுப, 

[மலைமணப் பத போ லஇலுஞ் சாந்தமும்-வரைகெருப் புநீிஇ விரைபரப் பியவே] 

அகிலும் சாந்தமும் - அகிற்கட்டைகளும் சந்தன ச்சட்டைகளும்) 

வரை நெருப்பு உநீஇ- பூத்தமங்கில்கள் ஒன்றுடனொன்று உராஞ்சுதலாலுண்டாகிய | 

நெருப்பிடைப்பொருக்தி; 

வசைரெருப்புத் சாவிப்போய் அவந்றையெரிக்கும் விரைவதோன்ற :*உறீஇ?? என்றன : 

பெடுத்தது, 

மலை .மணப்பதுபோல் விரை பரப்பியவே-மலைதான் இயற்கையாகப் பரிமளிப்பது 

போன்று நறிய வாசனையைப்பரப்பின) 

காலில் காம்பு கடுகி பொருதலின் --மிகுந்துவீசுங்காற்றினால் அசையப்பெற்ற மங்கி : 

லானது விரைந்துசென்று தாக்குவதால்) 

ச் மிசை தூங்கும் ஒள் சுடர் தேன் இருல் - மலையின்கொச்சிலே தொங்கிக்கொண் 

ப் ஒள்ளிய கதிரையொத்த சேனக்கள் ஈட்டிய தேனையுடைய கூண்டுகளானவை$ 

சொட்டு சொட்டு சொட்டு என சொட்கெ- (அவற்றின் அகத்தமைந்ததேனைச்) சொட் 

டு*சொட்ட்ச்சொட்டென்று அளிக்கின் றன) 

சொட்டெ துள்ளி; சொட்டுதலின் மிகுதிதோன் ந அடுக்கிக்கூறப்பட்ட த. 

[மெல்லென வருவிகள் செல்குக] அருவிகள் மெல் என செல்குந- அருவிகள் (மருங் 

கெல்லாம் நீர்நிறைந்இிருத்தலின் ஓடற்குரியவழியின் றி) மெல்லென்று செல்கன் றன) 

[லத்--தாய்மலர் காட்டி யணிகூட் டுகசுனை] சனை நீலத்து ஆய் மலர் காட்டி அணி ' 

கூட்டுஈ- தடாகங்கள் ஆராய்நீத நீலமலர்களைக்காண்பித்து (க்காண்பவர் காட்சிக்கு) அழகை 

வளர்க்கின்றன) 

[ஊதைபுகுர் துள்ளத் தொன்றுதன் மேயது] ஊதை உள்ளத்து புகுந்து ஒன்று தல் 

மேயது ஊசைச்காற்றானது மனகிலேபுகுக்து பொருர்துதலுத்ற த) ் 

எனவே வேட்கை மிச்கூர்ர்ததென்றாராயிற் று. 

இவ் எ(ல்)லாம் இயலும் ஏல்வை - இக்கூறியவையெல்லாம் ஒருங்கே நிகழ்ந்துவரும் 
பொழு? 

இவற்றுள் ஒன்ேே சாலுமாகவும் இவ வெெல்லாங்கூடி. வருத்துவான்றொடங்கின என்ற. 
படி. 
ப (மனங் கவரு-மவவிய லொருவனும்] மனம் கவரும் அவ் இயல் ஒருவனும் -மன 

இனைச் கவர்ந்துசெல்லும் அழகையுடைய ஒப்பற்ற அர்தமசனும்; 

ஆங்கு அடைந்து இன்பம் செவ் இயல் காட்டி - ௮வவிடச்தையடைஈ் து இன்பமயமாகிய. 
சிறந்த ஒழுக்கத்தைக் காண்பித் த 

காம வயத்தனாபிருஈசபோதும் உயர்ந்தோர்க்குரிய விழுமிய குணஞ்செய்கைகளை உடை 
யான் என்று குறிப்பிச்சாள், செவிலி சனவ க ற லு 1 

] 
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மின் என செல்குகன் மின்னல் தோன் நிமறைவதுபோல விசைந்துசெல்வானாமினன்) 

ஆங்கு-- அவ்வமையதத) 

நின் இளம் பேதையும் -கினஅ இளம்பருவப் பேதைமகளும்) 

மோ. சுழல்பட்ட அரும்பு என - (பலவழியானும்) தாச்குசன்ற சுழல்காற்றில் அகப் 

பட்ட அுரும்புபோல) 

சுழன்று சோர்வு உற்றனள்- சுழற்சியடைக து சோர்வெய் இகுறள்; 

நீயும்-- தானும்) 

[புனஞ்செய் சாவல் போதறவிர்த் தெமியமை-மனஞ்சிவர் திருள மனைச்செறித் தனையே] 

மனம் சிவந்து இருள--மனசு அன்பத்தாற் கன்றிச் சிவசது இருளடையுமாறு) 

எமியமை- (ம்மையன் நித) தமியேமாயிருக்த எங்களை; 

பயமா தாண்ட அ. 2சத்சககக4 2௧௧௮௪ அருவினை?? என்ற கபிலரின் குறிஞ்சித்தொடருக்கு 

₹: நம்மையன்றிச் தமியேமாய் நாங்களே அணிந்த..... பச்சப். செய்தற்கரிய இக்கந்தருவ மணம்?” 

என்று நச்ரினார்க்கினியர் கூ.றிப்போக்த உரையை நோக்குக, 

புனம் செய் காவல் போதல் தவிர்த்து - க்க வ டு வர் நகும் பரவல் காவற் 

ரொழிற்குப் போதலை ஒழித்து) 

மனை செறித்தனை - இம்மனையகத்து (ச்சிறைசெய்தாலொப்பச்) சேர்த்துவைத் தனையே 

ஊரவர் கொளுத்தி ஓச்சு வெம் பகழியும்- ஊரின்சண்ணுள்ளார் பொருந்தமூட்டிச் 

- செலுத்துகின்ற (அவ தூறுகளாகிய) கொடிய அம்புகளும்) 

சேயர் என்பதுதோன்ற் அவர்கூற்றுக்களைப் பகழிக்கொப்பிட்டார். 

அம்மனோர் கடுத்து நுவன்று குத்து வேலும்- நும்மையொத்தார் கோபித்து இடித்துக் 

| கூறிக் குச்துதன்ற பழியாகியவேல்களும்; 

அணுச்கத்தினர் என்பதுதோன்றவும், நெடிதுகூறுவர் என்பதைப் புலப்படுத்சவும் அவர் 

கூற்றுக்களை *வேல்??: என்னார். 

| இளையள் மெல்லியள் எனா; இடர்ப்படுத்திய- (பகழியும், வேலும் தாக்கற்இலக்காகி 

. நின்ற இத்தலைமகள்) மிச்ச இளம்பருவ,த்தினள், மெல்லியதன்மையுடையவள் என்றுகருதாமல் 

துன்புறுத்துவனவாயின) 

அவ்விருபாலார் கொடுமைகளும் அன்னார் கூற்றுக்களின்மேல் ஏற்றிக் கூறப்பட்டன. 

[புலிச்குழாச் இடையிற் புக்குழன்று மருளும்-மானா கயளே வண்டமிழ்க் கொடிச்சி] 

| வண் தமிழ் கொடிச்சி -வளப்பம்வாய்ர்ச சமிழர்க்குரிய ஒழுச்கம்பூண்ட கொடிச்சியாகிய 

நின்மகள்) 

என்றது இலச்கணத்தோடுபொருக்கிய களவுப்புணர்ச்சியை. ஈண்டுச்தமிழ் இனிமைப் 

பொருட்டென்று வேண்டியாங்குரைப்பாருமுளர். 

ர் புலி குழாத்து இடையில் புக்ரு உழன்று மருஞம் மான் ஆகியளே- புலிக்கூட்டத்தி 

(ஆ னிடையே அகப்பட்டு வருந்திமயங்குகின்ற மானையொச்சனள்; 

| இறக் துபடுவள் என்று குறிப்பிச்சாளென்௧. உடன்போக்கிற்கொருப்படாது நும்மிடை 

பிற் சிக்குண்டு மருள்சன்றாள் என்பதுபோதரப் “புலிக்குழாத் திடையிற் புக்குழன்து?? 

. என்றனள். 

ச் ஊமன் கனவில் உரைப்பு அ௮.றிஒல்லேன் - (யானும்) ஊமையன்ஈண்ட சனவினை(ப்) 

- (ச்சொல்லவியலாத்தன்மை) போன்று ஒன்றும் உரைத்தற்கு. இயலாதிருக்கின்றேன்) 

: துஞ்சுமன் கண்ட கனா”? என்றார் பிறரும். 

[இவள்படு தயர்கண் டென்னு பபப கரம் மலைமரன் பறவை விலங்குமுத லழுங்கி- 

.யிரங்குஇன் னவே] 



540 உலஇயல் விளக்கம். 

மலை மரன் பறவை விலங்கு முதல்--மலை, மரம், பட்சொலம், விலங்குமு தலாக 
எல்லாம்) 

இவள் படு துயர் கண்டு என்னும் ஆற்றாது - இத்தலைவிபடுகின் ற அன்பத்டைக்கண்டு 

சிறிசேனும் பொறுக்காது) 

அழுங்கி இரங்குகன்றனவே- கெஞ்சழிந்து வருந்துன் னவே; ப 

சிற்றறிவுயிர்களும், உயிரிலாப் பொருள்களும் கண்டி ரங்குவனவாகவும் பேரறிவுடைய 1 
நாம் வாளாவிருத்தல் தகுதியன்ென் றவாறு, ச் | 

இஃ அறிந்திலை கொல் - இகத்சன்மையை நீ அறிக்தில்லாய்போலும்; 

அ.றிச்தனையாயின் இங்கனம் பிறி அமுயலுதலைப் பேணாய் என்றபடி. 

நிகழ்க்தது பிழையேல் - (கூறிவர்தபடி இங்கனம்) சம்பவித்தகாரியம் குற்றமேயானால்); 

8 பொறுத்து அசம் குளிர்ச்து அருளி புசத்தல் ஈல் அறனே - தாயே நீ ( அக்குற்ற்தைப் 
பாசாட்டாமற்) பொறுத்து மனங்குளிர்ந்தறாுள்செய்து (குற்றஞ்செய்சவளாகய தலைமகளையும், 
செய்ததுகண்டு தடாமல் வாளாவிருநது குற்றத்திற பங்குபற்றியவளாகிய என்னையும்) காப். : 

பாற்றிவருதல் நற்றருமமேயாம்$ 

குற்றத்தைமன்னிச அ அவ்வளவோடு தங்களை நீசசவிடாமல் மேல் ஈடக்கவேண்டியவந் 
றையும் ஆலோடித்துச் தச்சாங்குசெய்யவேண்டுமென்பாள் “புரத்தனல் லநனே?! என்றாள். 

(67) ஆயிழை கணவனா டருஞ்சுர முன்னிய 
வாயிலிற் பாலை வனத்தியல் புரைத்தல். 

॥//' ரனிலை யூம்த்து வறிதுவெளி காட்ட 

நிலன்வெப் பொறுப்பாற் புற்போர்வை நீத்துப் 
பரப்பிய சுடுமட் புழு சியை வெங்கா 

லெடீஇ வீசி யெங்குக் தூவ 

5 வேர்வந் தழற்றிமுன் விரவு தயில் களை தலிற் 
பிற்றுயில் பேணிப் பெரிதுகண் ஹணெரிவு 
மூடம்பு நேரவு முள்ளக் தயர்வு 

மாக்கள் கொண்டு மாழ்இ வருந்த 

வறிவுச் செயலு மாருடற் செயலு 

10 நினைத்தால் குஞற்று நேர்மைகெட் டொழிய 
நீர்கிழல் விருப்பு நீள்கால் வேட்கையும் 

வோசெய் வெய்யில் வெறுப்பு மெய்த 

வேருங் கயக்கு மேனிநிலை யழிக்க 
வாருக் காத லவ்விக£ யோரு 

15 மோரும் புணர்ச்சிக் கொருப்படா தொருவ 
வரைவாம் வேயினம் மாணாப் புல்லிய 

ரினக்கூட் டென்ன விணைந்துதீ யெய்த 
வுணங்குபொரு ளெல்லா மூள்ளொரீஇ வெளிவசத் ் ம்ப 2 
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கேட்டக் தேவொன் றிருந்திழை யருமருக் 

20  தன்னவர்ப் பிரிவையு மகங்கொளார் சேய்த்தமை 

நாட்ெவழிப் படா, ஈலஞ்சால் குறிஞ்சிச் 

சாந்தும் விரையுற் தண்ணா நு மலரும் 

யாண்டும் பொலிய விண்டுபனைச் இவிறியுவ் 

கையமர் கசூடையுங் கரில்கனுவு செருப்பும் 

3௦ வெளிப்புற னெல்லா மிகுக்துமலிக் இலங்க 

வகுத்துப் பள்ளியி லன்புசெய் லெசாய்ப் 

புறத்துப் பள்ளியிற் புரிவேட்கை கொள்ள் 

வடிக்கொரு முறையா வாகங கழம்இ 

நொடிக்கொரு முறையா நூண்ணுடை. மாற்றுன் 

30 காமுகர் வேட்டுக் களிக்குகலப் பள்ளிக 

டனிமைகொடு வருச்தக்ி தண்ணளி வேந்த 

னட்ைகயெற்று மறைந்த வவவ்மை யத்துக் 

குறும்பரிடை வந்து குறுகிக் கொடுமை 

புரிந்தாட்சி செய்யும் பொலிவிற் றென்னக் 

95 கார்முது லாகிய கோல்பிடித் தாண்ட 

சீரிய மூல்லை முதலிய இருகில 

னெல்லா மடங்க வேற்றுவந்து பாலை 

வேனி லோச்ி வியனா௯ புரியத் 

தங்கக் கண்ணக் தகைமலர் காட்டெமிற் 

4 40 கோங்கமா மாங்கெரிர் தொண்பொறி விூப் 

பாங்கெலாம் வெதும்பும் பசையில் கள்ளியி 

னகில்புடை வீழ்ர்தெமிக் கர்ஈறும் புகைச்செறி 

வெரிவெப் பாற்றா வெழிலிகிலன் வீம்ர் த 

மயங்கிப் புரண்டு மறுஇப் படர்தலிற் 

45 ஹோன்றக் குராவும் பாவையை யின 

மராவும் பிறபல மரங்களு மலர 

வசாவொதக் தமைஇய வல்குலார் வருந்தப் 

பிரிந்துவரு வோசையும் பெற்றவெறு வயிறு 

கொதிக்கமன்' ழேங்கவு மஇத்தில ராஇக் 

90 காமங் கனிந்த காளையர் தம்ருட 

னணஇுடன்போக் கதற்குடன் பட்டோர் தம்மையு 

மிடையூறு செய்து சூறையாட் டயரும் 

வறந்தவன் னெஞ்௬டை வன்கண் மணோமையும் 

வேற்குக்தி வருத்து கோன்புகொண் டனபோன் 

மூட்குத்தி வருத்தும் வேலையும் புகையெழக் 

காய்ச்டி யொழுக்கி யோட்டிப் படர 

(ன்ப ளு 

விட்டசெம் பிரும்பின் வெப்புற் றழற்று 

மண்ணு மாண்புற வழியெகிர் நீர்நிலை 
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6௫ ரூ 

உலஇியல் விளக்கம். 

நண்ணுபொரு ஸனிழந்து நடுக்குறு வோரின் 

வறந்து தோன்ற மாவு மாக்கும் 

நா வறந்து நண்ணு கானலை 

மயங்கி நீரென முயன்றுபெற வோடித் 

இயங்கி யேங்கிச் கெருளற் அழல 

ழவர் முதலோ ருளஈனி வாட 

வமணா முத்லோ ருளங்களி சமாக 

குூளிர்கெட வாட்டிக் கொதுப்பா சாளப் 

பகலுஞ் சூடுறிஇப் பருத்து விரிய 

விரவுர் தண்மைச் சிறுமையிற் சுருங்கப் 

பொருமரக் கதவு முதல பொருந் இய 

நீரற்றுச் சுருங்க நிலைக்கச் சுரிழுக 

ம.ரனடி. முகலிய வண்ணி ரிடையிற் 

புலனடக்கு. வோரிற் பொருக்கி யமைய 

மாரியி னலனையுந அன்பையும் பெறுவா 

னெறும்புமுயல் வெய்தி வருந்த விக்கள் 

வண்டொடு தேனுண்டு மாம்ிக் களிக்கப் 

பின்னிலை பேணாது தந்நிலை மறந்து 

பொன்னிலை தொல்க்கும் புலவி யோரின் 

மின்னவி சோடை வியன்மதக் களிற்றி 

னின்னடை_ தழி.இய முவன் ஓயி சண்ணால் 

நீயே, | 

எளியன் றன்பொருட் டிருமுது குரவரு 

மளியார பாங்கனு மந்நல நாடுந் 

அதுளிவிச லெடுக்தெறிர் ே தக்ிபழுது விம்ம 

நிலன்படாக். இருவடி பரற்பட்டுச் சேந்து 

புண்ணுற் நினைவுறப் போந்தது ௧௫இ 

லென்னைகின் னிணையடிக் கெய்்அுசெருப் பாக்னு 

முன்னுதவி பெரிதா லுளங்க௫க் தேங்குவல் 

பின் டை தூங்கிப் பெரிதுபெயர்ர் தால 

வன்னந் கன்னையு மழகுபிடி தன்னையு : 

மென்னையென் நிகம் மின்னடைப் பொன்னே 

மானே தேனே மலைக௫ு மருக்தே 

கரும்பே விருந்தே கட்டழ குடையாய் 

கண்மண வண்டெனக் காதல்கூர் காட்டுப் 
பெண்ணே யகனைந இணைப்பொருட் பெரும்பய 

னெனக்களிக்க வெய்திய வின்றமிம்ச் சுவையே 

யாம்கட லருந்திய வக்குறு முனியி 

னேம்கமிழ்ச் கடலிசை யின்பெலா மணக்இண் 
டொருவழிப் படைத்த வன்புடைக் குயிலே 

(2 த] 

அடக் ஹான் குண்டு டு... 

ஆர். டடடிதக்கு தலாாகு டட. 
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வரளைவழி யொரீஇ வாட்டுஈரன் படர 

100 மயிரீல யயில்வேல் வள்ளறோள் வேட்டுப் 

.. பயன்பெறு வள்ளியிற் பற்றெனக் களித்து 

விழிக்குத்துணை செய்து வழிக்குத்துணை யாகிய 

மாமணி விளக்கே மகிழ்பூம் பாவாய் 

பற்று நீங்கிய பண்போ ஸனடி.தீதுணைப் 

105 பற்றறொன்று பற்றிப் பிறபற் ஜொரீஇ 

் : நிலதிதுப்படை அன்பெலா நீதி துய ரின்புகொள 

புலத்துறை ற்றிய புல?வார் போன்று 

நலக்தகை நல்லாய் பொல்லேனை நாடித் 

தனக்குகிலன் சாத குறிஞ்சிமுகு லாகிய 

1109 தமக்குட் பாத்தமை தகைமைக்குப் பொருது 

வயிற்றெரிவு படைஇய வாய்ப்பில் பாலைச் 

செப்புருக்கி விட்டாக்குச் செந்நிலன் மறுகி 

வெப்பிழை பருபாய் சிறுமெல் லடியைப் 

புண்செயக் குறுகுஇரட் பாற்பகை பொருதுமற 

115 நிருப்பையுஇர் செம்ம லேய்ப்ப மொக்குஷரைர் 

வலைத் தெம்மாள் குத்திவெளி யாக்கி 

நெருப்புமிதிக் தாக்கு நைந்தூகைந் துருகி , 

யுய்யென் அயிர்க்கு முயிர்ப்பா னழன் அவ 

கான்றரு துன்பம் மேனி யிளைப்புங் 

120 கண்ணாஅ வந்தின் காதற்குச் செய்யவ 

_ கைம்மா அுண்டுகொல் காதற்கட லமுதே 

நீஇர் பிரிந்து நிலைஞுலை மீனின் 

யாயருந் தமரு மாழ்துயாக் கடலுறப் 

பாங்கி யேங்கிடீ பயிலிட னெல்லாங 

125 கண்ணீ சாட்டி யுண்ணீர் மாற 

வென்னையே பொருளென வெய்இனை 

ஈன்னுதல் வேய்த்தோ ணறுந்தா சோயே, 

துறைவிளக்கம்-இப்பாட்டு உடன்போக்கு என்னும் பகுஇக்குரிய பலவியற் பகுஇகளி 

னுள்ளே :தேம்படு கோதையைத் இறலடு வேலோன்-பையக்கொண் டேகல் பயங்கெட 

வுசைத்தல்-மையமர் கண்ணியை வழியயர் வகற்றல்?” ஆதிய சிலவற்றை நகேர்வெளியாகவும், 

அவைகொண்டு அகவ காட தடப் மூன்பின்னிகழ்ச்சிளொகிய பிறசலவற்றைக் குறிப்பு 

இழியானும் உணர்த்துவது. 

| பாங்கி அறத்தொடுநின் றமைக்குச் செவிலிமுதலியோர் ஒருப்படாமல் வெறுப்புக்காட் 

தலைமகளுக்கு அயன்மணம்பேச முயன்றும், தலைமகனை இசவுக்குறி பகற்குறிகளிலே தலை 

* காணாவண்ணம்:அவளைக் காவற்படுத்தியும், இவவொழுக்கம் ஊரில் அரும்பி அலராகிவரு 



2௦0) ப உலதியல் விளக்கம். 

வுங்கூடும்?? என்றுணர்ந்தபாங்கி பெரிதுங்கவன்று :வருந்தி மனமுருஇப் பண்டு தலைமகன் ் 

பயின் றுவர்த குறியிடத்துச்சென்று .அவனைக்கண்டு தலைமகளின் நிலைமையெல்லாவற்றையும் ் 

விரித்தலரத்துத் தளர்ந்தமு தாள். 

அவளது அழுகைகேட்ட தலைமகன் மனமுடைக்கிரஙகிப் பலபடிசூழ்ர் தூம் ஒன்றுக் 

தோன்றாது தலைமகளை உடன்கொண்டு செல்லக்கரு தச் கூறினான். அக்கூற்றையுணர்ந்த பாங் 

இதயும் மூழ்ச்சிமிக்கு விடைபெற்றுத் தலைமகளிடஞ்சென்று தலைமகனது எண்ணத்தை வெளி 

யிட்டாள். அதுகேட்ட தலைமகள் தனதுநாணுக்கு இரங்கியும் காணினுஞ்சிறந்தது கற்பெனத் 

தெளிர் து தலைமகனொடு போசதற்குடன்பட்டாள். ஒருப்பட்டதும் உடனே அவள்வெளிச் 

சேறற்கு வேண்வெனவற்றைப் பாங்கிபுரி்து ஒருவருமறியாவண்ணம் இரவுக்குறியிடத்தே 

அவளைக்கொண்டுசென்று தலைமகன்பால் விடுத்து அவனை நோக்கி மறைநிலைதிரியினும் , கடன் 

முழுதும் வற்றினும் நினக்குச் தெய்வர்தராரின்உ॥ இவளிடதது நின்னருள் தஇரியாமற்பாது 

காப்பாயாக என்று ஒம்படைசாற்றிச் சென்றனள். சென்றபின் தலைமகன் தலைமகள் இருவரும் 

அருஞ்சுரச்துவழிச் செல்வாராயினார். செல்லுசையில் தலைமகன் தன்பொருட்டுப் பெற்றோர் 

மூதலியோசை ஒருவி வெப்ப:.மிகுக்து முட்கள்செறிந்து பருக்கைமலிக்தபாலைபிற் நிருப்பாசம் 

வருர்துகிரானே என்றுகருதிச் ல உபசாரவார்த்தைகளைச் தலைமகள்கூற அவற்றைக்கேட்ட 

தலைமசனுக்கு அவளதுபெருமையும், சுற்றத்தைப்பிரிர்சமையும், சுரத்தின்கொாடுமையும், வழிச் 

செல்லுக் துன்பமும் உள்ளத்திற்புலப்பட அவற்றையெல்லாம் எடுத்துக்கூறி மனமுருகி அவளை 

ஒருவாறு தேற்றினன், ப 

(-ள்.) மரன் இலை ஊழ்த்து வறிது வெளிகாட்ட-- மரங்களெல்லாம் இலைகளை 

யுஇர்த்.து வறிதாகெய வெளியிடத்சைக்காட்டவும்; 

ஊழ்த்து செவ்வியழிர்து; எனவேபுலர்ந்துதிர்ந்து என்னும்பொருளைக் கொடுக்கன் 
றத. **அருவி தந்தபழம் % 4 & & ஊழ்த்து”' என்றார் பட்டினப் பாலையாசிரியர். வெறிது, 

வறிது, என்பன ஒரு பொருட்கிளவிகள். கோடைக்காலத்து வெப்பம் மரங்களின் இலைகளைப் 

பதனழித்.த.திர்த்தலின் அவ்விலைகளான் மறைப்புற்றிருஈச இடங்கள் வெளியாகின என்க. மரன் 

- நிலை எனச்சண்ணழித்துப் பொருள்செய்தல் பொருக்சாது, 

நிலன் வெப்பு ஒறுப்பால் புல் போர்வை நீத்த பரப்பிய சுடு மண் புழுதியை - நில 

னனைது வெப்பத்தின்கொாடுமையால் (தட்பசத்துக்காற்றாது முன்னர்ப்போர்த்திருந்த) புல்லாகியு 

போர்வையை நீக்சி வெளிப்பரப்பிய சுடுமண்ணாலாஇிய புழுதியை; 

வெம் கால் ௪டீஇ வீசி எங்கும் தூவ- (சூரியகிரணக்கொதிப்பால்) வெப்புற்றகாற்றா 

னது எடுத்தெறிந்து யாண்டும் தெளிப்பவும்) 

தண்மையும், வெம்மையும் காற்றுப்படிந்து வளர்பொருள்களின் நிலைமைக்கேற்றவாறு 

கும். குளிர்ந்தமழைத்தூவலை வீசியகாற்று இங்கனம் சுமமட்புழுதியையும் வீசிற்நென்க. 

வேர் வந்து அழற்றி மூன் விரவு அயில் களதலில்-வேர்வையானது உடம்பை 

வெதுப்பி முற்பொழுதிற் பொருந்துகின் றகித்திரையை £க்கிவிடுசலினாலே; 

பின் அயில் பேணி- இரவின் பிற்பொழுதிலே நித்திரையை விரும்பிச்செய் த; 

மூன் பின் என்றது இரவின் முற்பிற்பாகங்களை. 

பெரி௫ கண் எரிவும் உடம்பு கோவும் உள்ளத்து அயர்வும் மாக்கள். கொண்டு ஜாழ்க. 

வருந்த- ௮ திகமான கண்ணெரிவும், மெய்வருத்தமும், மனச்சோர்வும் ஆடிய இவற்றை மக்க | 

ளெல்லாரும் அடைந்து மயங்கிவருஈதவும்) கடை க ம 

அறிவு செயலும் ஆர் உடல் செயலும் நினைத்தாங்கு உஞற்றும் நேர்மை கெட்டு ஒழிய 

அறிவுப்பகுதியால் நடத்தும் செயல்களையும், ஆற்றல் நிறைந்த உடலைக்கொண்டு ப பியக்செய்திர 

களையும் நினைத்தபடியே செய்துமுடிக்கும் பவட ரனா் அம்மக்கள் (அயர்ச்சிகொாரணமாச 

அவற்றிடைச்செல்லாது) நீங்கவும்; அ 



இன்பநெறியியல், 851 

நீர் நிழல் விருப்பும் நீள் சால் வேட்சையும் வேர் செய் வெய்யில் வெறுப்பும் எய்த- நீர் 

் நிலையோடுகூடிய நிழலின்சண்ணிருச்தலிலே விருப்பமும், நீடித்.ச காற்றுலீசுதலிற் பிரியமும், 

வேர்வையைச்செய்கின் ற வெய்யிலின்மேல் வெறுப்பும் அடையவும்) 

(ஜீ 
நிழலில்லாவிடின் நீர்நிலையும் வெப்புச்செய்யுமாசவீன் :*நீர்நிழல்?? என்றும்,” ஆங்குக் 

காந்று வீசப்பெறாவிடி.ற் பயனில்லையென்பது போதச “'நீள்கால் வேட்கை'! என்றும் கூறினார். 

வேரும் கயக்கும் மேணி நிலை அழிக்க வேர்வையும், சோர்வும், மக்கள் உடம்பின் 

நிலைமையைக்கெடுக்கவம்) 

வேர்வை முதலியன உடம்பின் அபிமானத்தை வெறுக்கச்செய்தலின் இங்கனம் 

கூ தினார். 
ஆரும் காதல் அவ் இளையோரும் ஒரும் புணர்ச்சிக்கு ஒருப்படாது ஒருவ- நிறைந்த 

காதலையுடைய அழிய வாலிபர்களும், யுவதிகளும் (அவர்கள் இயல்பாக எப்பொழுதும்) கருது 

நின்ற புணர்ச்சியிடச்தே மனம்வையாது விட்டகலவும்) 

ஆடவர் தம்மைவிழைதல் வேண்டுமென்ன மடவோரும், மடவோர் தம்மைவிழைசல் 

வேண்டுமென்று ஆடவரும் கருஇவரு தல் இயல்பாகலின் அவ்வியல்புக்கு மு. ரணாகக் கொடை 

வரது வேரும், சயச்சமுங் கொடுத்து மேணிரிலைமையை அழித்துவிட்டமையான் அவ்விரு 

பாலாரும் புணர்ச்சியைவிரும்பாதார் ஆயினர் என்க. பருவதஇன் இயல்பும், மணந்தபு துமை 

யும், அன்பின்பழமையுக்தோன்ற “அருங் காத லவவிளை யோரும்?? என்றும், அவர்தம் கருத் 

இற் புணர்ச்சியே மிகுஇிபற்றியிருக்கும் என்பதுதோன்ற ரும் புணர்ச்சிக்கு?” என்றும், 

நெருங்குவதற்குத்தானும் ஒருவரைமற்றொருவர் விடுகன்றாரில்லை என்பதுகோன் த **ஒருப் 

படாது?” என்றொழியாது :*ஒருப்படா தொருவ?? என்றும் : கூறினார். இளைஞசே இங்கன 

மாயின் ஏனையோர்பாடு பேசவும் வேண்டியதில்லையென்பது குறிப்பு; 

கப்கள் 

வசை வாழ் வேய் இனம் மலையிலே வளர்ந்துவருகின் ற மூங்கிற்கூட்டங்கள்; 

வரை என்னும் பெயரை மலையானது சனக்கு அக்கிக்கொள்ளுமாறு அமைந்த வேயினம் 

என்க, முல்லையுங் குறிஞ்சியும் முறைமையிற்றிரியுங் காசணத்தாற் பாலையாகும் பான்மை 

தோன்ற வேய் கூறப்பட்டது. இனி, குறிஞ்௫ிக்குரிய புணர்ச்சியைப் பிரித்தற்கே கோடை 

வந் இிறுத்தலின் *வரைவாழ் வேயினம்”? என்று குறிப்பித்தாருமாம். 

அணை பாதை உ மாணா புல்லியர் இனம் கூட்டு என்ன இணைந்து தீ எய்த- (கற்குண ஈற்செய்கைகளிலே) 

மாட்ிமைபெராத ழ்மச்களின் இனகச்கூட்டம் என்று சொல்லத்தக்கவண்ணம் தம்மிற் 

பொருந்தி (ப்புல்லியர் இணை தலால் எங்கனம் திமையுறவரோ அங்கனமே) கெருப்புற்றழியவும்; 

இ எய்தலின்பயன் அழிசலாசலின் அங்கனம் விரித்தாம். '“தியெய்த?? என்பசை 

... நாநார்த்தபதமாக்கிக்கொண்டு ஏற்றவாறு பொருள்கூறிக்கொள்க,. ஈல்லோர் சேர்ச்கையால் 

- கலனுண்டென்பது குதிப்பு. 

] உணங்கு பொருள் எல்லாம் உள் ஒரீஇ வெளி வர- சாயாது வளனுறவேண்டிய 

பொருள்களெல்லாம் (மழையினனைநஈது பதனழியாமற் சேமித்துவைக்கப்பட்டிராஈ்த) உள் 

இடங்களை விட்டுப் ப.றம்பே வர்.துசேரவும்) 

பொருளுடையார்செய்கை பொருளின் மேலேற்றிக் கூறப்பட்டது, ்காய்ந்துவளஙு 

. கொள்பொருள் கவுள் விரைய?” என்று முதற்பாட்டிற் கூறப்பட்டது. ஆண்டுக்கூறிய 

- தொடரிலுள்ள :*விரைந்த?? என் நதை ஈண்டுங்கூட்டிப் பொருள்கொள்க, சுருங்கக்கூறி எற் 

புழியெல்லாம் எடுத்தாளவைப்பது இயற்புலவர்சம் இயற்கையாகும். இங்கனமே சச்சினார்க 

. இனியரும் சிந்தாமணியுள்ளும் பொருள்கொண்டு, கொண்டமைக்கேற்ற இன் றியமையாமையை 

யும் காட்டினமை ஈண்டு ஆராயற்பாலது, இப்பகுதியும் மாட்டின்பாற்படும், வான் ழப்புக் 

கூறியதற்கு முரணாக ஈண்டடங்குவன எல்லாவற்றையும் ஈண்டேயடக் இிக்கொள்க, இங்ஙனமே 

த் ஈண்டைக்கு மசேரணாயவற்றுள் ஆண்டைச்கேற்பன எல்லாவற்றையும் ஆண்டேயடக்கிக் கொள்க 



% 

2௦2 உலகியல் விளக்கம். 

ஏனையவற்றையும் ஏனையவிடங்களில் ஏற்புழியறிர் து இயைச்துக்கொள்க, அவற்றையெல் 

லாம் ஆண்டாண்டுச்கூ.றின் விரியுமாதலிற் கூறிற்றிலம். 

சேட்டம் தேவொன் இருர்து இழை ௮ மருந் அ அன்னவர் பிரிவையும் அகம் கொள் 
ளார்- பொருளை ஈட்டும்பொருட்டு (அத்சேட்டச்தையே பெரிதாசமதித் தச்கொண்டு) இருத்த 
மூற்ற ஆபரணங்களையுடைய பெறுதற்கரிய தேவாமிர்தம்போன்ற தங்கள் தலைவியரைப் பிரிந்து 

, போதலையும் ஒருபொருளாக மனில் உட்கொள்ளாதவர்களாகி; 

சேய்த்து அமை காடு வழி படச- (இடவர்கள்) தூரச்தேயுள்ள காட்டை அடைதற் 
குரிய சுரவழியிலே செல்லவும்; 

பொருளின்றி அறம்புரிசலும், புகமீட்டலும் அமையாவாகலின் இங்கனம் பிரிந்தனர். 
என்க, | | 

ஈலம் சால் குறிஞ்சி சாந்தும் விரையும் தண் நறும் மலரும் யாண்டும் பொலிய--ஈன்மை 
சான்ற குறிஞ்சிநிலத்திற்குரிய சர்தனம், (இதற்கும், ஏனையநிலங்களுக்குழுரிய) வாசனைப் 

பொருள், குளிர்மையுள்ள இணனிய௰ பூக்சள் எனனும் இவைகள் எல்லாம் எவ்விடத்அம் மலிரக்து 
விளங்கவும்) 

புணர்ச்ியே உலசவளர்சடிச்கு விசேடகாரணமாதலின் அப்புணர்ச்டுக்குரிய ஒழுக்கம் 
பூண்டது குறிஞ்சியே என்பார் **நலஞ்சால் குறிஞ்சு?? என்றார். வேனிற்காலச்அ வெப்பத் : 
சைத்தணீப்பான் யாவரும் சண்மைசான் ற சந்தனக்கலவைபூசி விரை தூஉய் மல. ரணிகச்திருப்ப 
சென்னும் இயற்கைச்சுவையை எடு ச2சாதினர் இர்தூலாசிரியர் என்க, வேரும், கயக்கமும் 
மாறி மேணிரிலை ஒருவாறுகோடற்கு இவையே சச்சசாதனமாதலின் இங்கனம் கூறினார். 
அவவிளை யோரிற் காமஞ்சான் றவர்செயல் கூறப்பட்டதென்று பலகூறி வேறுபொருள் கட்டு 
வாருமுண்டு, | 

ஈண்டு பனை சிவிஜியும் கை அமர் குடையும் கால் கதுவு செருப்பும் வெளிப்புறன். 
எல்லாம் மிகுத்து மலிந்து இலங்க - நெருங்கிய பனையோலைவி௫றியும், கையிற்பொருர் த௫ன் ற 
குடையும், காலிற்றொடுக்கின் ந செருப்பும் என்னுமிவைகளெல்லாம் புறவெளிகளெல்லாவிடப் 
களினும் மிகுதியாகிறிறைந்து விளங்கவும்? 

விசிறி-டவிறியென மாறியது நிலைமாறுவிகாரம், வீட்டுக்குட் செருப்பினைச்கொண்டு 
சேறல் ஆசாரச்கெடுதியாசலின் **வெளிப்புறன்?? என்றும்; நிழலுள்ளவிடத்தும் சுருக்இக் 
கையில்வைத்துச்கோடல் வழக்காதலிற் **கையமர் குடை?? என்றும்; கையாலெடுப்பது மர 
பில்லையென்பதும், ௮ளவின் பொருத்தத்திந்கேற்ப அணிச் தகோடல்வேண்டும் என்பதும் 
போதரக் *'கால்கதுவு செருப்பு?” என்றும் கூறினார். 

அகத்து பள்ளியில் அன்பு செய்கிலராய்- வீட்டின் உள்ளே அமைந்திருக்கும் பாயல் 
களிலே (துயில்வதற்கு) விருப்பங்கொள்ளாராஇ); 

வியர்வை, புழுக்கம் முதலியவற்றால் அறையட்படுக்கை விரும்பிலர் என்க, 
பு௦தது பள்ளியில் புரி வேட்கை கொள்ள - (காற்றுவந்.து உலாவுதர்கேற்ற) வெளிப் 

புறங்களில் அமைந்தபடுக்கைகளின் மிகுந்தவிருப்பங் கொள்ளவும்) 

புரி-- அசை, ஆசலின் பிகுந்சவிருப்பம் என்றும். புரி வேட்கை-நித்திரைசெய்யும் 
விருப்பமெனக்கொள்ளினும் அமையும். 

அடிக்கு ஒரு மூறையா(க) ஆகம் கழீஇ- (அடிபெயர்த் தவைச்கும்போதெல்லாம் வியர் 
வைழமுதலியன தோன்றி மேனிநிலைமையைக் கெடுச்சலின் அங்ஙனம் கெடாவண்ணம்) அடி... 
யெடுததுவைக்கும் ஒவ்வொருமுறைக்கும் ஒவ்வொருமுறையாக (கீர் மூதலியனகொண்டு) உடம் 
பைக்கழுவி(ச்சுத்திசெய்.த)) ப ட் 

நொடிக்கு ஒரு மூறையா(க) நுண் உனடமாற்றும் - (புழுதிமுதலியமாசுகள் படி.தலா . னும், வியர்வைமுதலியன மிச்கூறிச் தோய்தலானும்) கணப்பொழுதுக்கு ஒரு முறையாக நுண். 
வியவேலைப்பாடமைந்த உடைகளை. மாற்றிவருஇன் ற) பலர் அவதிப் பப்பி, ததந்ததுத்து 



இன்பநெறியியல். 972] 

1 நண்ணுடை”? என்றார் அவரது அலங்காரமுதலியவற்றின் மேன்மைதோன் றற்கு, 

காமுகர் வேட்டு களிக்கும் கலம் பள்ளிகள் - காமத்திலே மனப்பற்றுடையோர் முன்னர் 

விரும்பிக் களிப்புக்கோடற்கு இணிதாயிருஈ்த நன் மையைத்தருகன்ற பாயல்களெல்லாம்) 

வேட்கை-புணர்ச்சவேட்கை. புணர்ச்சியின் நலத்தையளிக்கும் பள்ளிகள். கஸிக்சூ 

மென்ற இலேசினானே கள்ளுதலும் கொள்ளப்படும். காமுகர் பள்ளிகள், அவர் வேட்கும்பள்ளி 

கள், அவர் களிக்கும்பள்ளிகள், நலப்பள்ளிகள் என்ச, 

தனிமை கொண்டு வருந்த- (இச்காமுகரத சேர்க்கையைப் பெறாமையானே) தனிமை 

கொண்டு வருக்தவும்) 

அப்பள்ளிகள் விளச்கம்பெத்றில என்பது கருத்து. காமுகர்க்கும் பள்ளியின்கண நுக 

ரும் புணர்ச்சியில் வெறுப்புண்டாயதென்பது குறிப்பு. 

தண் அளி வேர்தன் ஆட்சி அற்று மறைந்த ௮ அமையதஅ- தண்ணிய கருணை 

கொண்ட அரசன் (தான் ஆண்டுவந்த நாட்டின்) ஆட்சி அறு தியாகி காடுவிட்டசன்றுபோன அப் 

பொழுதிலே; 

அவனது ஆட்சியிலே நாட்டுக்கிருமத நன்மைதோன்றத் “தண்ணளி வேந்தன்?? என் 

அம், அத்தகைய ஆட்சி அறுதல் காட்டின் மாட்ெறுதலாகும் என்பதுதோன்ற :*அட்சியற்நு?? 

- என்றும், அவன்பதவியைப் பலரும் அவாவி அவனுக்குக் கரவாகப் பலதீங்கைத்து அவனை 

ஒட்டினர் என்பதுதோன் ற “மறைந்து?? என்றும், அவனது மறைவுகண்டதும் பிறர் ஆட்சி 

செய்ய உடனேமுற்பட்டனர் என்பதுபோதர **அவவமை யத். த?? என்றும் கூறினார். ன் அக்கட வ்ஷ்ஸ்கட் ம 

குறும்பர் இடை வச் குறுகி கொடுமை புரிர்து ஆட்ட செய்யும் பொலிவிற்று என்ன - 

குறுநிலமன்னர் நடுவிலேதோன் றி (அக்காட்டைக்கைப்பற்றி) ச்கொடுமைசெய்து ஆண்டுவரும் 

பொலிவினையுடைத்தென்று கூறுமாறு) 

குறும்பு-பாலைநிலத்தூர், குறும்பர்சாதி, பொல்லாங்கு, குறும்பர்-குறுநிலமன்னர், வேட்டு 

ப வச்சாதிமன்னர், பொல்லாங்குசெய்யும் மன்னர், “குறும்பு”? என்றமைக்கேற்பக் கொடுமைபுரிக் 

. தாளுதலைக் கூறினார். 

பாலை -- பாலைநிலனான ஆ) 

கார் மூதல் ஆய கோல் பிடித்து ஆண்ட சீரிய முல்லை முதலிய இரு நிலன் எல்லாம் - 

கார்காலச்தை மூதலாகவுடைய காலங்களை ஆட்சசெய்யுஞ் செங்கோல்களாகக் கைக்கொண்டு 

ஆட்டிபுரிஈ்ச முல்லைகிலத்தை மு. தலாகவுடைய செல்வமிக்க நிலன்களெல்லாம்) 

கார்முதலாகிய கோல்கள், கூதிர், இளவேனில், மு அவேனில், முன்பனி, பின்பனி என் 

பன. முல்லைமுதலாகியகிலங்கள் குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல், பாலை என்பன, இ௫்கிலங்கள் 

கார்மு தலாகிய காலங்களையோச்ி இருத்தன் முூசலாகிய ஒழுக்கங்களைப் ப.ரப்பிவரு தலித் “*கார் 

மூத லாகிய சோல்பிடித்து?? என்றார். கார்முதலியவற்றைக் கூறியவிலேசானே மாலைமுதவிய 

சிறுபொழுதுகளையும் ஏற்றவாறொப்பிட்டு உரைத்துக்கொள்க,. நிலங்களை அரசராகவொப்பிட் 

டுச் கம்பகாடரும் :மருதம்வீற் நிருக்கு மாதோ”? என்றுகூறியுள்ளார். 

(மடங்க வேற்றுவர்து பாலை-வேனி லோச்சி வியனரசு புரிய] (பாலை முற்கூட்டப்பட் 

ட) மடங்க ஏற்று வந்து வேணில் ஓச்சி வியன் அரசு புரிய -அடங்குமாறு ஏற்று அவற்றின் 

ஆட்சியிடத்துத் தான்வக் புகுந்த வேணிற்காலமாகிய கொடுங்கோலைச் செலுத்திப் பேரரசு 

புரியவும்) 

கார்மு தலிய செங்கோல்பிடி த்சாண்ட முல்லைமு.தலியவற்றை ஒட்டி வேனிலாகசியகொடுங் 

கோலைப் பாலையோச்சுவது தண்ணளிவேந்தன் ஆட்சியற்றொடுங்கக் குறுநகிலமன்னன் கோலோச் 

சுதலை ஓக்குமென்க. வேனிலின் வெப்பம் தாங்கரிதாகுமென்பது குறிப்பு, 

தங்கம் இண்ணத்து தகை மலர் காட்டு எழில் கோங்கமும்- தங்கத்தாற்செய்த கண்ணத் 

இனது தகுதிகொண்டமலரைக் காட்டுதலான் அழகுபடைத்த கோங்கமரனும்) 



654 உலஇூஇயல் விளக்கம். 

கோங்கமலர் தங்ககிண்ணத்தையொச்தலின் இங்கனம் கூறப்பட்டது,  தங்கக்கிண் 

ணத்தை அகுபெயசென்று பொருள்கொள்வாருமுண்டு. 

ஆங்கு எரிந்து ஒண் பொறி வீ? பாக்கு எ(ல்)லாம் வெ*ப்பும் பசை இல் கள்ளியின் - 

அப்பாலைநிலச். த வெப்பமிகுதியால் எரிதலையுற்று ஒள்ளிய தீப்பொறிகளைச்சிதற ஏறிந்து பக்க 

விடங்களெல்லாவற்றையும் வெதுப்பிவருகின்ற ஈரம் (பால்) இல்லாக் கள்ளியிலுண்டாகிய) 

கள்ளியின் இயற்கைவெப்பமும், வேனில்காரணமாக எரிந்துவெதுப்பும் வெப்பமும் 

ஒன்றுபட்டன என்க, 

அல் புடை வீழ்ந்து எரிந்த ௮ம் நறும் புகை செறிவ- அஇற்கட்டைகள் பக்கத்திலே 

வீழ்ந்து எரிர்தசாரணத்தால் உண்டாகிய அழகிய நறும்புகையினீட்டம்; 

கள்ளிம.சங்கள் எரிசலின் அ௮வற்றகத்துள்ள அகில்களும் ௮வ்வெரியாற்றாக்குண்டு பச் 

கத்தில்வீழ்ர்தெரியப் புகைசெறிம்துத என்க, 

எரி வெப்பு ஆற்றா எழிலி நிலன் வீழ்ச் து மயங்கி புரண்டு மறுகி படர்தலின் தோன் ற- 

எரியின் வெப்பத்திற்கு ஆற்றா தனவாடூய மேகங்கள் நிலத்திலேலீழ்ச த (வெப்பத்திற்கும், வீழ் 

சைக்குஞ் சோர்ந்தனவாய்க) கலக்கமுற்றுப் புரண்டுசுழன்று ஊர்ச் தசெல்வனபோன்று தோன் 

வும்) 
குராவும் பாவையை ஈன -குராமரமும் பாவைபோன்ற மலர்களை மலர; 

மசாவும் பிற பல ம.ரங்கஊம் மலர --மராமரங்களும், வேறுபலமரங்களும் மலர்களை மலா) 

௮.ரா ஓத்து அமைஇய அல்குலார் வருந்த பிரிந்த வருவோரையும் பாம்பின் படத் 

திலக்கணம் ஒத்சமைர்கத அ௮ல்குலையுடைய தலைவியர்மனம் வருந்துமாறு (பொருளீட்டன் மூத 

லியவற்றையுட்கொண்டு அவர்தம்மைப்) பிரிந்துவரும் தலைமக்களையும்) 

பெற்ற வெறு வயிறு கொதித்து அழன்று ஏங்கவும் மதித்திலர் ஆகி- (தங்களைப்பெறு' 

தற்குத் தவஞ்செய்து வருந்திப்) பெற்று வெறிதாகியவயிறு (தம்பிரிவு காரணமாக ஆற்றா தன 

வாய்க்) கொஇப்புதந்று அழற்டியெய்தி ஏச்சங்கொள்ளவும் (அதனையும் பொருட்படுத்தி) நினை 

யாதவர்சளாகி) 

இவரைப்பெற்றமையான ஒருபயனும் எய்திலசாய்க் தன்புசக்கே காரணமா௫. வீண் 

போயினமையின் “*வெறுவயிறு?? என்றும், பெற்றவயிற்றைச் குளிரவைக்கவேண்டியது முறை 
மையாகவும் அங்ஙகனஞ்செய்யாது அதற்குமாறாகக் கொதிக்கவைத்தனர் என்பது தோன்றக் 

கொதுித்தழன் றேங்கி?? என்றும் கூறினார். பெறுதல் இவரால் ஈலன்பெறுதற்பொருட்டு என் 

பது தோன்றப் “பெற்ற?! என்றார். உயர் திணையில் உதித்தனேனும், அஃ றிணைப்பொருளினும் 
சாழ்ந்தவராவர் என்பதுதோன்ந *:மதித்திலா?? என்ளுர். 

காமம் சணிஈ்த காளையர் தம்முடன் - காமம் முதிரப்பெற்ற காளபோன்ற ஆடவர்தம் 
களோடு) 

காளையர்-சட்டிளமைப் (பதினாறுவயதுக்குட்பட்ட) பருவத்தினருமாம், பாலைநிலச் 

தலைவனையும் காளையென்ப. 

காமம் கணியப்பெற்றார்க்குச் செய்வனவும், தவிர்வனவும் புலப்படா, இவரபிரிவு 

பெற்றோர்முதலிய பலரையும் மயக்கிக்கலங்கவைத்தலின் இங்கனம் கூறினார். 

உடன் போக்கு அதற்கு உடன்பட்டோர் தம்மையும் - கூடிச்சேறற்கு ஒருப்பட்ட தலை 
வியர்தங்களையும்; 

இடையூ௮ செய்து சூறையாட்டு அயரும் வறக்த வல் நெஞ்சு உடை வன்கணோரையும் - 
(வழிவருவாரை மறித் தத்) தன்பஞ்செய்து கொள்ளையடி த்சலை (ததந்தொழிலாக)ப்பயின்று 
வரும் பசையற்றுவலித்த கெஞ்சத்தையுடைய பாவிகளாகிய வேடர்களையும்; 

வேல் குத்தி வருக்தும் நோன்பு கொண்டன. போல் - வேலினாற்குத்தித் அன்புத் ் 
ஒருவிசசமாசக்சொண்டவை போன் ற) 

* 



இன்பதெறியியல். 910) 

| வருச ததற்குச் திடசிச்தங்கொண்டாற் போன்றன என்க, 

.. மூள் குத்திவருத்தும் வேலை- முள்ளாலே குத்தி வருச்சஞ்செய்கின் ற வேலைமரங்களும்$ 

மூட்குத்தின் கொடுமை வேற்குச்துக்கொப்பாகியதென்க. 

புகை எழ காய்ச்சி ஒழுக்கி ஒட்டி படர விட்ட செம்பு இரும்பின் - (எரிப்புமிகு தியாற்) 

. புகையெழுமாறு உருக்கவொர்த்து ஐடிப்படருமாறு செய்துவிட்ட செம்பினையும், இரும்பினை 

ந்தி ஒத்தி) 

| சூட்டின்மிகுதியைக் காட்டுமாறு செம்பிரும்புகளை எடுத்தோதினார். 

் வெப்பு உற்று அழற்றும் மண்ணும் - சூரியவெப்பம் பொருக்கி (ஈடக்குஞ்சிவராசிகளை ) 

அழநத்றிவருகின் ற மண்ணும்) 
உடன்போக்கு மேற்கொண்டாமையும், தலைவியரைப்பிரிரஈது பொருளீட்டச் செல் 

வோரையும், சூறையாட்டயர்வோரையும் வருத்தும் மண்ணென்௪. 

மாண்பு உற வழி எதிர் நீர்நிலை - (ஆற்றிடைச் செல்வோர் நீர்வேட்கையையும், களைப்பை 

யும் போக்கி) மாட்சி பெறுதற்கென்றே வழியெதிரிற் பொருந்திய நீர்நிலைகள்) 

என்றது கூவல்களை. 

நண்ணு பொருள் இழரக்.து நலிந்தவர் போன்று- (முற்பிறப்பிற்செய்த ஈல்வினைகாரண 

மாக) வக்துபொருர்திய பொருளை (அப்பிறப்பிற்செய்த தீவினைகாரணமாக) இழந்து (௮வ 

விழவைச் ச௫க்காது) மெலிவுற்றவர்போல) 

வறந்து தோன்ற--வறட்சியுற்றுத் தோன் றவும்) 

மாரியில் நீர்பெருகக் கோடையில் வற்றிப்போதல் நல்வினை தீவினைப் பயனொசத்சன 

வென்க. இனி, கடவுளர் கருணைபோன்றது கூவற்புனல் என்றும், தீவினைபோன்றது வெப் 

பச்செய் வறட்சியென்றும் பிறவாறுங்கூறுப. 

. மாவும் மாக்களும் நா வறந்து ஈண்ணு கானலை- விலங்குகளும், பகுத்தறிவில்லாமனிதரும் 

. காவறக்கப்பெற்று(ப்) (ச்சேய்மையிற் றங்கண்முன்னே) பொருந்தியிருக்கும் பேய்த்தேரை; 

ட மக்களென்னா.து மாக்கள் என்றமையானும், தோன்றுவது கானலெனத் தேர்ந்துகொள் 

- ஞூம் ௮ண்ணறிவின்றி நீரென மயங்கினமையானும் **பகுத்தறிவில்லா'? என்ற அடைகொடுத் 

தாம்) 

[மயங்கி நீரென முயன்றுபெற வோடி.] நீர் என மயங்கி முயன்று பெற ஓடி- (பருகு 

வதற்கேற்ற) நீரென்று மாறுபடக்கருதி முயற்சிசெய்து (அதனைப்) பெறுமாறு ஓடி; 

இயங்கி ஏங்கி தெருள் அற்று உழல--மயங்கி ஏக்கழுற்றுச் தெளிவின் றி உலைந்து.திரிய 

வும்; 
நீர்கிட்டாமையானே தயக்கமும், இயக்கத்தால் ஏக்கமும், அவ்விரண்டிலும் (கீாகிட்டு 

. வதானே தாகந்தணிந்து கொள்ளலாமென்று முூனனர்க்கரு இனமையான் அமைக) தெளிவுகெடு 

_ தலும், அக்கெடுதியால் உழற்சியும் கேர்பட்டன என்க. 

உழவர் முதலோர் உளம் ஈனிவாட--உழவர் முதகாயினோர்தம் மனசு மிகச்சோரவும்;' 

மருதநிலத்திற்கு ஆறுபெரும்பொழுதுகளும் உண்மையின் அக்நிலத்தார்மனசும் இங்ஙனே 

- கோடை நீடுங்கொல்லோவென்று வருந்தியதென்க, 

உமணர் முதலோர் உளம் களி கூர--உ௨ப்புவாணிபர் முதலோர்தம் மனசு களிப்பு மிகக் 

- கொள்ளவும்) 

உப்பு விளைவித்தற்கும் சேயவாய நமாடுகறாச்குக் கொண்டுசேறற்கும் கோடைநீட்சி கலன் 

ள் லின் ௮வருளம் சஸிகூர்க்ததென்க. இலவிரண்டடிகளும் வான்சிறப்புரைத்ச பாட்டின் 

மூசணுறமாற்றி அளப்பட்டன. இவற்றானும் இந்.தூலாசிரியருக்கு மாட்டேற்றுக்கூ.றிய௫ 

பொருந்துதல் காண்க. 

ம். 
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[குஸிர்கெட வாட்டிக் கொதுப்பர சாள] கொதிப்பு குளிர் கெட வாட்டி அரசு ௮ள- 

வெப்பமான குளிர்செட்டொழியுமாறு அதனை வாட்டியோட்டிவிட்டு அரசாட்சிசெய்யவும்; ' 

பகலும் சூடு உறீஇ பருச் ௪ விரிய-பகற்பொழுதும் பம்பர ந ஒப் பருமையுற்று 

விரிர்துதோன் ற) 

நீர்ப்பிடிப்புள்ள மரத் அண்டங்கள்போன் ற சிலவகைப்பொருள்கள் கரித்தது 

சூட்டுக்குச்சுருங்கும். நெய், இரும்பு போன் ற பிறசிலவகைப்பொருள்கள் இதற்குமாறுகச் குளி 

தத கட சூட்டுக்குவிரியும். சகடக்காலின் இரும்புப்பட்டம் காய்ச்சும்பொழு ௮ விரிர்தும், 

நீர் ஊற்றப்பெற்றபொழுஅு சுருங்கியும்போதலைச் காண்க, பின்னையையொட்டி இர்தூலாசிரி 

யர் தலப் அத கோடைக்காலத்அப் பசற்பொழுது இயல்பிலே நீடித்திருக்கும் தன்மை 

ற்றிப் பொருச்சமுடையகாயிருத்கல் காண்க, 

இரவும் தண்மை சிறுமையில் சுருங்க- இராக்காலமும் குஸிர்மைக்குரிய சிதுமையாற 
சுருங்குதலைப் பொருந்தவும்; 

பொரு முகம் சதவு முதல பொருக்திய நீர் அற்று சுருங்கி நிலைக்க - ஒன்றொடுமற்டுறான்று 

பொருக்தமிடத்தையுடைய சதவுகளை முதலாகவுடையவெல்லாம் (மழைக்காலத்திலே தடிப்புற 

நிருத்தற்குச் காரணமாகப்) பொருக்தியிருக்த கா அற்றுப்போதலிற் சுருச்கங்கொண்டு (இயல்பிற் 

பொருந்திநிற்கவேண்டிய) நிலைமையினிற்கவும்; 

[சுரிமுகம்-மரனடி முதலிய வண்ணீ ரிடையிற்-புலனடக்கு வோரிற் பெக் 

யமைய] புலன் அடக்குவோரில் மரன் அடி முதலிய வள் நீர் இடையில் சுரிமுகம் பொருந்தி 

அமைய-லம்புலவடக்கம் புரியும் பெரியோரைப்போன்று மரங்களின் அடிமுதலிய பாக 

சளிலே வளப்பம்வாய்ந்த குளிர்ச்சிபொருக்திய இடங்களிலே ஈத்தைகள் ஒன்றுபட்டு ஆண்டுத் 

தங்இவரவும்) 

மாரியிலே இல்லெல்லாஸமூர்க்த இவை கோடையிலே இங்கனமாயின என்க. 

மாரியில் நலனையும் அன்பையும் பெறுவான் -மழைக்காலத்திலே நன்மையையும், அன் 

பத்தையும் அடையும்பொருட்டு; 

நலன் பெறுதல் அன்பத்தின்றுவக்கச்சானும், தன்பம்பெறுதல் இன்பத்தின்றுவக்கத் 

தானும் கூடும் என். என்னை? இன்பச் அவகூற் நுன்பம் பயக்கும்??, (“துன்பந் துவக்கி 

லின்பம் பயக்கும்? என்பன காஞ்சியாகலின் என்க. | 

எறும்பு முயல்வு எய்தி வருஈ்த- எறும்புகள் (மாரிக்குவேண்டிய உணவுகளைக் கோடை : 

யிலே இடையறவுபடாத ஈட்டிவரும்) முயற்சியை மேற்கொண்டுவருதலினான் மெய்வருக்சவும்; 

மூயல்வெய்அங் காரணத்தால் எய்திய வருத்தமாகலின் அதனை மெய்வருக்தம் என்ரும். 

மாயி வண்டட்ப உணவுகள் சேகரமாதலின் மனசுக்கு மடழ்ச்சியேயன்றி வருத்தமுண்டாவ 

இல்லை என்௧, 

(ஈச்கள்-வண்டொடு தேனுண்டு மாழ்கி களிக்கப்-பின்னிலை பேணாது தந்நிலை மற த... 

பொன்னி?ல தொலைக்கும் புல்லி யோரில்] பின் நிலை பேணாது தம் நிலை மறந்து பொன் நிலை. 

தொலைக்கும் புல்லியோரில் - மு துமைப்பருவம் வரும்பொழுது வேண்டற்பாலனவற்றை விரும். 

பிச் செய்துகொள்ளாது தங்களதுகிலைமையையும் மறந்துபோய்ப் பொருளினாலுண்டாகும் 

நன்மையமைந்த நிலைமையை அழித்துவரும் 6ழமக்களைப்போன் று; 

பின்னிலை என்பது பொருள்முதலியவற்றை ஈட்வெதற்கு இயலாத தஅுய்ப்பதற்கு 

வேண்டிநகிற்கும் மூதுமைப்பருவம். அதனை முத்இிநிலையென்றுங் கூறுப அவவுரை ஈண். 

டைக்கேலாமை ஆராய்ந்தறிர்துகொள்க. பின்னிலையைப் பேணவேண்டியதே அவர்தம் நிலைமை 

யாகவும், அதனை மறம் துபோயினர் என்க, மறந்தமையாறம் பொன்னிலை தொலைத்தற்கு முற். 

பட்டார் ' என்௪. ல அ என்றமையான் முன்னிலையிலேயே இங்கனமாயின 
என்க. என்றது ஈட்டற்செைைந்ச இளமைப்பருவத்திலே ஈட்டாமல் அழித்தற்கு டக்னானல்!. 

என்றவாறு, அக்க 
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பொன்னின் நிலையாவது அறனும், இன்பமும் . அடைந்து வீடுபேறெய் துவதற்குக் 

காரணமாகவிருத்தல. அதன் கிலைதொலைத்தலாவது கொலை, களவு, காமம், பொய் என்னு 

மிவற்றை முதலாகவுடைய மறங்களைவளர்த்து இம்மையிற்பழியும், பழிபெறுமாற்றாற் றுன்ப 

மூம், மறுமையில் இவைகாரணமாக நஈரகும் பெறுதல், தச்நிலை மறத்தலாவது தமக்குரிய 

பொருண்முதலியவந்றின் ”ரமையைகோக்காது பெருமிதச் செலவுக்குள்ளாதல், இதனால் 

எறும்பின் அடக்கமும் பிறவும் கொள்ளப்படும். 

வண்டு ஒடு ஈக்கள் சேன் உண்டு மாழ்கி களிச்க- வண்டுகரஞடனே ஈக்களும் தேனை 

யுண்டு (அ௨வுண்ணு சலானே) மயங்கிக் களிப்பெய்தவும்; 

பின்னிலையைப் பேணாதாராய்ச் தந்நில்மையைம;றஈது பொன்னிலைதொலைக்கும் புல்லி 

யோர் வண்டொடு எஈச்சரஞக்கொப்பாவர் என்னும் இலேசானே, பின்னிலைபேணித் தமது 

நிலையை நினைஈ்து பொன்னிலையைப்பெறும் பெரியோர் எறும்பிற்கொப்பாவர் என்பதுபெற் 

ரூம். இங்ஙனமே பொருள்காடல் பண்டைய உரைஈடைவழக்கு. பிறவிப் பெருங்கட 

னீச் துவர் நீச்தா-ரிறைவனடி சேரா தவர்? என்பதையும், அதன் உரையையும் நோக்குக. 

மின் அவிர் ஓடை வியன் மதம் களிற்றின் இன் நடை தழுவிய ஏன் உயிர் அண்ணால் - 

மின்னலைப்போற் பிரகாிக்தின்ற முகபடாமணிந்த . பெருமைவாய்க்த மும்மதயானையின ஆ 

இனிய ஈடையைச்சழுவிய எனது உயிரொத்த நாயகனே) 

பிராணகாயகன் என்றபடி; தன்னை உடலாகவும், தலைமகனை உயிராகவுங்கணித்துக் 

கூறினாள். உயிரில்லாவுடல் இயங்காவாதநேபோலத் தலைமகள் தலைமகனையின் றி இயங்க 

மாட்டாள். உடலைப் போற்றுவடுதல்லாம் உயிரின் நலமாவதுபோலத் தலைமகளைப்போற்றுவ 

தெல்லாம் தலைமகனின் ஈலங்கரு சியேயாகும். உயிர் செய்துகொள்ளூம் இன்பமெல்லாம் 

உடலுசக்கேயாதல்போலச் தலைமகன் செய் அுகொள்வதெல்லாம் தலைமகருச்கேயாகும். உடலை 

எடுக்காத உயிர் இன்பமெய்தற்கியலாததுபோலச் சலைமகளை யடையாத தலைமகனும் இன்பத்தை 

எய் சமாட்டான். உடலுக்கு ஊறுவராமற் காப்பதும், உடலுக்குவ?த ஊற்றைக் தனக்குவந்ச 

ஊரு கச் சருதுவ௫ம் உயிர்க்குரிய செயலாதல்போலச் சலைமகளுக்கு ஊறுவராமற் காப்பதும், 

அவளுக்குவந்த ஊற்றைத் சனக்குவந்த ஊராகக் கருதுதலும், தலைமகன் செயலாகும் என் 

றின்னவாறு ஏற்ப விரித் துரைத்துக்கொள்க, உயிர் என்றமையால் அன்பினுயர்ச்சியும், ௮ண் 

ணல் என்றமையாற் பெருமையினுண்மையும் உணர்த்தப்பட்டன. 

் நீயே- நீதான்; 

எளியேன் தன் பொருட்டு- எளியவளாகிய என் நிமித்தமாக) 

தலைமகனதஅ அன்பின்மிகுதியே தலைமகள் தன்னை எளியளென்று கருதநேர்ந்தது, 

இரு மூ.து குரவரும் - இரண்டாகிய முதுமைவாய்க்த பெற்றோரும்) 

இருகுரவர், மூதுகுரவர் என்க, **தாயிணிற் சிறந்த தெய்வ மிலையுயர் ததை தன்னி- 

னேயகற் குருவு மில்லை யென்னின்மற் றிவர்க டாளிற்-றாய்மலர் தூவி நாளுக் தொழுதிடு 

மறிஞர் தாமே-யாய்கதிர் பரப்பும் பொன்னாட் டமரரா யினிது வாழ்வார்? என்பது கூர்மபுராண 

மாதலின் இவ்விருவரும் மு.தற்கட் கூறப்பட்டனர். 

அளி ஆர் பாங்கனும் - அன்புநிறை தோழனும்) 

இருவர்மாட்டுங் கிருபைவைத்துள்ள பாங்கனும் என்றுமாம். “:--அதுன்னிக- கலக் 

தாரைக் கைவிடுதல் கானக நாட-விலங்கிற்கும் விள்ள லரிது?” என்பவாகலின், ஈன்றோர்க்கடுப் 

பப் பாங்கன் கூறப்பட்டனன். 

௮ நலன் காடும் -அந்த நன்மையமைந்த காடும்; 
ட் “அந்நல னாடும்”?. என்றார் தலைமகனது இருப்பால் அதுபோது சன்மைபெற்றிருக்கு 

. அவனதுபிரிவால் இதுபோது திமையுற்றது என்பது போதரற்பொருட்டென்க, அவ் 

-வயோத்தி யிவ்வனம்?? என்றார் கம்பகாடரும். ௮ம்-ஈலன் காடு எனப்பிரித்்து அழகிய நலன 

மைந்த நாடு என்றுங்கூறலாம். காடு ஆகுபெயர், 
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அளி விரல் எடுத்து எறிந்து ஏங்கி ௮ழு௪ லிம்ம- (துன்பமிகுதியாற் சண்ணீனின் நு£ ் 

அளித்த நீர்தித அள்ளியை (விரலால்வழித்து) எடுத்துவீடுச் திகைத்து ஓல:மிட்டுப் பொருமா 

நிற்கவம்) | 

ஏங்குசல்-என்செய்வோமென்று இகைப்புறுதல்; அழுதல்-அத்திகைப்புக் காரணமாகச் 

சச்சமிடுகல்; விம்முதல்-சத்தமிட்ட அயர்ச்சியும், அன்பத்தினுயர்ச்சியும் ஒன்றுபட்டமையான் 

நேரிடும் பெருமூச்சொ௫டுசலந்த புலம்பாலழுங்கல். 

நிலன் படா திரு அடி பரல் பட்டு சேது புண் உற்று இனைவு உ£-வெறுகிலத்திலே ். 

மிதித்தறியாத நல்லிலக்கணமமைந்த பாதமானஅ (தொடுதோலின் றிப் பாலைவனத்தில் நடத் 

தலாழற்) பருக்கைக்கற்களாற ராக்கப்பட்டு (4) (அத்தாக்கலாற்) கன்றுதலுற்று (ப்) (அக்கன்று 

தலின் மிகுதியாற்) புண்பொருந்தி வருத்தமடையவும்; 

இவன அ அடிவைத்த இடத்தில் எண்பெருஞ்செல்வமும் பொங்குமென்றாள் என்பது 

தோன்றச் திருவடி? என்றும், ௮த்சகைய பாக்கியம்படைத்ச அடியை இப்பாலைநிலன் வருச் : 

அவதசென்னகொடுமை என்றாள் என்பதுகோன்றப் :*பரற்படு?? என்றும், அப்படுகையாற் 

பாதம் கன்றியதே என்றுகவன் றனள் என்பதுபோதரச் *சேர்ு?? என்றும் கூறினார். நிலன் 

படாத என்றமையால் அவன அ வளர்ச்சியின் அருமைபெருமைகளைப் புலப்படுத்தினாளாயிற்று. 

போநர்தது கருதில் - (இங்கனமாகவும் என்னொடு உடன் போக்குக்கு ஒருப்பட்டு) வந்த: 

மையை நினை த்தால்) 

என்னை நின் அடிக்கு எய்து செருப்பு ஆக்கினும் - (எளியவளாகிய) என்னை நின திரு 

வடிக்குப் பொருந்துகின் ற செருப்பாம்வண்ணம் செய்தாலும்) 

உன் உதவி பெரிது ஆல் - (அச்செயலைப்பார்க்கிலும் உடன் போக்குக்கு இசைஈ துசெல்ல 

லாய) நினது உதவி பெரிதாகவேயிருக்சின் றதால்; 

பாலையின்வெப்பழும், பரற்செய்பருவரலும் தலைமகனடியைச் தாகச்காவண்ணம் தன்னை 

அவன்காலுக்குச் செருப்பாக்கிச்கொள்ள நினைச்தாள். அர்நினைவு செய்கைக்குவரினும் அவண் 

செய்தவுதவி ஈனிபெரிதும், சன் செயல் ஈணிசிறி துமாகவே இருக்குமென்று கருதினள் என்க. 

“காலுச்குத் தோற்செருப்பாவேன்?? என்பது உலகவழக்கு. 

உளம் கந்து ஏங்குவல் -கெஞ்சம் உருக இரங்குகின்றேன்) ். 

என்னை மஇழ்விக்குமாறு நீ எத்துணைம௫ழ்ச்ஏியைச் செய்யினும் யான் ௮த்துணைமஇழ்ச் 

சியையும் ஒதுக்கி இரக்கமேயுறுவல் என்பதுபோதர *ஏங்குவல்?? என்று கூறினாள். 

தலைமகள் இங்ஙனம் கூறியவற்றையுட்கொண்ட தலைமகனஅகூற்று இனிக்கூறப்படும், 

பின்னு சடை தூங்கி பெரிது பெயர்ந்து ஆல-பின்னியசடையானது தாழ்ந்து பெரி. ் 

தாக இடம்பெயர்ஈது அசைய) 

ஆலல்--ஆடு தல், 

அன்னம் தன்னையும் அழகு பிடி தன்னையும் என்னை என்று இகழும் இன் நடை 

பொன்னே -அன்னத்தையும், அழகியபெண்யானையையும் (இவைடடக்கும் நடைதான்) எத் 

தகைத்தென்று இகழ்ச்சிசெய்யும் இனிய ௩டைவாய்ந்த இருமகளே; 4 

இவளது ஈடையினிமைக்கு அவற்றினடை ஓஒப்பாகாதென்க, உடன்போக்காதலின் 

நடையும், அர்நகடையால் இகழப்பெறும் செயலுங் கூறப்பட்டன. | 

மானே - (மகோக்கால்) மான்போன்நவளே; 

கேனே - (அறம்பொருளின்பம் எனபவற்றை நுகர்தற்குச் சாசனமாயிருத்சலினானே). ். 

சேன் போன் றவளே); 

சொல்லினிமையானே சேன்போன்றவளே என்றுமாம். 

மலை தரு மருஈ்தே-மலைதருகின் ந மருந்துபோன் றவளே; 
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நி என் றது இயற்கைப்புணர்ச்சி தந்தவனே என்றவாறு, மருர்து கூறப்பட்டமையாற் 

ட னுக்கு மூற்காட்டிய உரைகூறினாம். மருந்து-தேவசமுதமுமாம்; அதற்குக் கடவற்பிறவாத 

மருந்தே என்றுகூறிக்கொள்க. 

கரும்பே- (இயற்கைச்சுவை மிகுதியாற்) கரும்பையொத்தவளே) 

விருந்தே - (தான் நுகருமாறு ஏற்பட்டுப் பெருமடஒழ்ச்சி தருதலால்) விருந்துபோன்ற 

வளே; 

| கட்டழகு உடையாய் - (என்னெஞ்சதச்தைப் பிறிதொன்றின்பால் விடாது கின்மாட்டே 

அமைக்தஇிருப்பக் .கட்டியைக்கும்) பேரழகுடையவளே) 

( அழகெல்லாம் தன்பாலேயடங்கக் கட்டிவைத்காலொச்ச அழகுடையாய் என்றுமாம். 

கண்ணே வண்டு என காதல் கூர் காட்சி பெண்ணே-நினதுகண்ணே வண்டாமென்று 

| காட்டிக் சாதன்மிகுவிக்கும் காட்சியினையுடைய பெண்டன்ம வாய்ச்தவளே) 

அகன் 03 திணை பொருள் பயன் எனக்கு அஸிக்க எய்திய இன் தமிழ் சுவையே 

நவெண் ந தஇிணைக்குரிய பொருளின்பிரயோசன தை எனக்குக்கொடுத்தற்பொருட்டு (இவ்வுல 

| ட் பெண்ணுருவெடுச் ௪) வரச இனிய தமிழ்மொழிக்குச் சுவைபோன் றவளே) 

ட் ஜி அகன்--அகத்திணை. 99% இணை-குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, மருதம், கெய்தல் என்பவையும்) 

"அவற்றிற்குரிய புணர்ச்சி, பிரிவு, இருக்சல், ஊடல், இரங்கல், என்பவையும்) அவற்றின் நிமித்த 

. மூமாம். இவ்வைந்திணை கைககிளைக்கும், பெருந்திணைக்கும் இடைப்பட்டிருத்சலின் **ஈடுவ 

' ணேந்திணை”” என்றுவிரிச்அச்கூறினாம். ஆரியர் ஈச்சினார்க்கினியரும் :*அகனைக்இணையும்?? 

என்பதற்கு நடுவண் இணைக்கண்ணும்?? என்றுபொருள்கூறிப் போர்தமையறிக, ஆரியா 

தொல்காப்பியனாரும் ந இணையைக் குறிக்கும்போது **நடுவ ணைர்இணை?? என்று கூறுவதும் 

கோக்கற்பாலது, தஇணையென்பது ஒழுக்கம்; இணையாகிய பொருள் என்க. பொருள் என்ற 

விலேசானே முதல், உரி, கருப்பொருள்களும் கொள்ளப்படும், இவையே அவவொழுக்கத்தை 

ஈடாத்திவருசலினாலும்; இறைச்சி, உள்ளுறை, இருவகைக்குறி என்பவற்றுக்கும் அப்பொருள் 

கள் இணி தகாகலானும் என்சு. இவற்றின்விரிவைக் தொல்காப்பியத்துப் பொருளதிகாரத்தில 

அகத்திணைமுதலிய இயல்களுட்காண்க, பொருட்பயனாவது இணன்பதுன்பங்கள். 

“... இன்பம் என்றது புணர்தலானும், அதன்னிமித்தத்தானும் எய்தப்பெறும் உள்ளப் 
பொலிவு; தன்பம் என்ற பிரில், ஊடல், இசந்கல் என்பவற்றானும் அவற்றினிமித்தங்களா 
னும் எய்தப்பெறும் உள்ளச்சோர்வு. இருத்தல் தலைமகட்கேயுரியக. தலைமகள் .தலைமகனுச் 
குரிய அறம்பொருளின்பங்களை இனிதுமுடித்தற்குச் சாதனமாகிய போக்கியப்பொருளா 

_ தலின் *(எனக்களிச்க வெய்கிய?? என்றார். கான்மறை விரித்து நல்லிசை விளக்கும்-வாய் 

॥ மொழிப் புலவீர் சேண்மின் டிறந்தது-காதற் காமங் காமத்துச் சறர்சத-விருப்போ சொத்து 

மெய்யுறு புணர்ச்சி- புலத்தலிந் சிறந்தது கர்பே யதுதா-னிரத்சலு மீதலு மிவையுள் ளீடாப் 

இர சசையுள் ளதுவே பண்புது கழந-மோரோள்புசி துண்ட பாத்தையிற் இவப்புற-நாளணிக் 
அவக்குஞ் சுணங்கறை யதுவே-சகேளணங் குறடீனைக் களக்துள சுணங்கறை-சுணங்கறைப் 

பயனு மூடலுள் ளதுவே, அதனால்-அகற லறியா வணியிமை நல்லா-ிகறலைக் கொண்டு அணிக் 

குந் தவறிலரித்-தள்ளாப் பொருளியல்பிற் றண்டமிழாய் வர்இிலார்-கொள்ளாரிக் குன்று பயன்?? 

என்னும் குன்றம்பூ தனார் பாட்டால் வடமொழிழமுசலிய எல்லாமொழிகளுக்கும் இவ்வைக இணை 

உரித்தாகாஅ பகற் உ௱!த்சாமென்பது பெறப்படுதலின் இன் றமிழ்ச் சுவையே?? என்ூர், 

் _ ஆழ் கடல் அருந்திய அ குறு முனியின் ஏழ் தமிழ் கடல் இசை இன்பு எ(ல்)லாம் 

இ ர்ட்து ஈண்டு ஒரு வழி படைத்ச அன்பு உடை குயிலே - ஆழ்ஈத கடலையுண்டருளிய அந்த 

அகத்தியமூனிவன் வகுத்த இலக்கணமுறைப்படி அமைந்த ஏழாகிய சுரங்களையுடைய தமிழ்க் 

கடலாகிய இராகத்தாலுண்டாகும் இன்பச்தையெல்லாங்கலஈ்து இம்பாிலே ஒருவழியாகப் 

ட டைத்திட்ட என்மேல் அன்புவாய்ந்த குயில்போன் றவளே) 
த்க் 
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இயல், இசை நாடகமென்னும் முத்தயிழையுஞ்சாப்படுத்தி இலக்கணம்வகுத்த மாதவ 

மூனிவர் அகத்தியராகலின் ௮வரை இங்கனம் குறிப்பிட்டார். ஏழ் இசை, தமிழ் இசை, கடல், 

இசை, என்௯, 

வரை வழி ஒரீஇ வாட்டு சுரன் படரும் மயிலே- (நடக்து சேறற்கு இனிதாயமைச். 

அள்ள) மலைப்பாசைனஎய விட்டுநீங்கி (தன்னை அடைவாரெல்லாரையும்) வருக்துகின் ற பாலை. 

நிலப்பாதையிலே (என்பொருட்டுப்) படர்ஈதுசெல்லும் (வாடிய) மயில்போலுஞ் சாயலையுடைய 

வளே) 

பாலையை வாட்டுசான் என் நமையான் மலையான அ மயிலைம௫ூழ்விக்கும் தன்மைத்தென் 

ப பெறப்பட்ட. தன்னை வேண்டிச் தொடர்ச் தவரு சலினால் அம்ம௫ழ்ச்சியைச் அறஅ வாட் : 

டத்தைப்பெற்றனள் என்பதுகுறிப்பு, எத்சகையம௫ழ்சி எய்சதப்பெறினும் தன்பொருட்டுச் : 

தலைமகன் கால்வருந்தி இளை ச்சமைக்குப் பெரிதும் உருகியேங்குவலென்று தலைமகள் முண் - 

னர்க்கூறியசை உட்கொண்டதலைமகன் அவளது உட்கோளை மாற்றுதற்பொருட்டே பொன்னே, . 

மானே, சேனே, மருஈ்தே, கரும்பே, விருந்தே, கட்டழகுடையாய், பெண்ணே; த.பிழ்சி | 

சுவையே, குயிலே, என்றின்னவகையாக விளித்து அவளது உள்ளதிசதைச் குளிரவைக்தான். 

குளிரவைத்தவன் கன்னால் அவள் எய்திய அயரப்பாட்டை மெல்லென விரிகச்கத்தொடங 

இனன், இங்ஙனம் கூறுவதால் அவ்விருவரும் புணர்ச்சிகருதியே வருந்தினரென்று தெளிந்து 

கொண்டு ஒருவரான்மற்டுறாருவர் அன்பத்தையெய்தினர் என்றுட்கொண்டு வரு து தலை 

யொழித்துக் கடமையென்று தேறி இன்பமெய்அவர் என்க, இதனான் றே தலைமகனுக்குப் 

பின்னர்ச் தலைமசள்கூற்றைச் இரும்பவுங்கூரு.து இந்நூலாகிரியர் சென்றனர் என்க. சென்ற 

மையின்கருத்து இருவருங்கொண்ட தஅுன்பமிகுதியை ஒழித்து இன்பமெய்திச் சென்றனர் 
என்பதாகும். இன்னும் வேண்டியவளவு இவ்வாறே விரித்துரைக் அக்கொள்க, 

௮யில் வேல் வள்ளல் தோள் வேட்டு பயன் பெறு வள்ளிபில்- கூரிய வேற்படையை 

யேர்திய வள்ளலாகிய மூருகனதுதோளை அணைதலைவிரும்பியவாறே பயனைப்பெற்ற வள்ளி 

நாயகியாரைப்போல) 

பற்றலரையழித்திடும் அற்றல் தோன்ற *“அயில்வேல்?? என்றும், அன்புசெய்வார்க்கு 

வரையாது கொடுக்கும் வண்மைதோன்ற “வள்ளல்”? என்றும் கூறினார். வள்ளிகாயகியாருடண் 

நசையமர்ந்தது உலஇஒிற்கு இல்வாழ்க்கையை விளக்குதற்கென்க. திருமுருகாற்றுப்படையில் 

ஒருமுகம், குறவர் மடமகள் கொடிபோல் நுசுப்பின்-மடவரல் வள்ளிலயாடு ஈகையமாந் 

தன்று? என்றதொடருக்கு ஈச்சினாக்கினி௰ர் விசேடவுரையிற் **காமநுகர்ச்சிமில்லாத இறைவன் 

இங்கனம் ஈகையமர்ந்தான், உலகில் இல்வாழ்க்கை நடத்தற்கு என்றுணர்க, அது, *தென்பா 

லுசந்தாடுந் தில்லைச்சிற் றம்பலவன்?? என்பசனுட் :பெண்பா லுகந்திலனேற் பேதா யிருநிலத் 

தோர் -விண்பா லியோகெய்கதி வீவெர்காண சாழலோ? என்பதனானுணர்க?? 

போந்தமையை கோக்குக, 

பற்று எனக்கு அளித்த- (பெற்றதன் மேன் மனசின்) விருப்பத்தை எனக்குக்கொடுத் து$ 

என்று கூறிப். 

பெற்றுக்கொண்ட நின்னையேவிரும்புமாது செய்தனை என்றபடி. வள்ளியைப்பெற்ற 
மஒூருகனுக்கும் அவண்மேற்பற்றுண்மை பு. ராணங்களால் அறியந்பாலது, 

விழிக்கு அணை செய்து வழிக்கு துணையாகிய மாமணி விளக்கே- (நின்னைக் காணாது 

வருந்திய என) கண்களுக்கு (இணிய காட்சியையும் அதனான் : மகிழ்ச்சியையுங்கொடுத் ஐ) 

உதவிபுரிஈ்து (உடன் போக்குவழிக்கு யான் தனிமையிற்செல்லாது) துணையாகிய பெரிய மணி. 

விளச்கொத்தவளே; 

வு. 

புணர்ச்சிபெறாது சேடித்தேடியும் காணக்கிடையாது அலமந்தவிழிக்கு இதுபோது. 

களிப்புகல்கலின் **விழிக்குத்தணை செய்ு?? என்றும், முலைவிலைகொடுத்தற்காகப். பொருள். 

வயிற்பிரிஈ்திரும்சாற் றனிவழிச்சென்று வருந்தவேண்டுமாதலின் இவவுடன்போக்கால் அவ 

வருத்தமும் ஈீக்கப்பட்டமைபற்றி **வழிக்குக்துணை யாகிய”? ஏன்றும் கூறினான். தனிமையிழ். 
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சேறலால் உளவாகுநர்துன்பமாகிய (கஇிரவனாலும். அகற்றற்கரிய) இருட்டை இவள்போக்கி 

இன்பஞ்செய்தலின் மணிவிளக்கென்றோழியாது “மாமணி விளக்கே? எனறானுமாம். 

மகிழ் பூம் பாவாய் - களிப்பைச்செய்கின் ற அழகிய பான்வபோனற்வளே! 

உடன் போக்கின் பெருமைதோன்ர.திருக்.௪ வருர்தியகலைமகள் சான் இங்கனம் வரா 

விடிற் நலைமகன் முலைவிலைகொடுச்தற்குப் பொருளீட்மொறு தனிமையிற்செல்லவேண்டி வரு 

- மென்பதையுணர்ர்து மகிழ்ச்சியும், வியப்புமெய்தஇிச் இச்கிரப்பாடையின் அச்சக அடங்கியிருக் 

தனள் என்பது ஈண்டுவிளக்கப்பட்டது. பாவை அழகிற்கும், அசைவின்மைகச்கும் ஒப்பாகும். 

[பற்று நீங்கெய பண்மேபோ னடிச்தஅணைப்-பற்றொன்று பற்றி] பற்று நீங்கிய பண்போன் 

அணை அடி பற்று ஒன்று பற்றி- இயல்பாகவே பாசங்கள் நீங்கப்பெற்ற தன்மையையடையோ 

னாய கடவுளது இரண்டாகிய பாதங்களின் மேல்வைச்துவரும் அ௮ன்பொன்றினையே. விடாது 

பிடி ச் துக்கொண்டு) 

அடித் துணை என்பது தஅணையடி என மாற்றப்பட்டது. 

பிற பற்று ஒரீஇ- ஏனைய பாசங்கள் எல்லாவற்றினையும் நகஇ) 

பிறபற்றுநீங்க இறைவனடிப் பற்றொன்றும் வேண்டுமென்க, 

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்றைப்-பற்றுக பற்று விடற்கு”? என்ப. குறள். 

நிலத் து படை அன்பு எ(ல்)லாம் நீத்து உயர் இன்பு கொள்--பூவுலகில் உண்டாகும் 

அன்பங்கள் எல்லாவற்ரையும் அகற்றி மேலாகியபேரின்பத்தைக் கொண்ட; 

புலம் துறை முற்றிய புலவோர் போன்று - புலத்தினைப்படைத்திட்ட நற்பயன் முதிர்ஈ்த 

சான் ரோர்போன் று) 

புலத்துறைமுற்றுதலாவ.து 8ம்புலவடச்கஞ்செய்து முற்றுப்பெறல், புலத்துறைஞாற் 

றினார்க்கு நிலத்திடைப்பெறுதற்குரிய விருப்புமுதலியன இல்லை. அதனால் வெறுப்புமில்லை 

யாகித் துன் பிலராவர் ஏன்*. “வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி?? சார்ச் து அச்சாரப்பெற்றான் 
தன்மையையெய்தினர் என்க. புலவோர்-அறிவாளிகள். அறிவுடைமையின்பயன் இதுவே 

யாகலிற் புலவர் ஏன்று இவர் கூறப்பட்டனர். 

ட நலம் தகை நல்லாய் - ஈன்மையமைந்த தகு தியையுடைய மடவரலே; 

“*நல்லாய்?? என்ப.அ **கருங்கண்ணன்?? என்ராங்கு இடுகுறியளவாய் நின்றது, *6தகை?? 

. நடுவுகிலைமை. அதுவே யாயர்க்கும் நலன்பயத்தலின் :*நலத்தகை?? எனப்பட்ட. நல்லாய் 

என் றதற்குப் பொருள்விளங்க இங்ஙனம் அடைகொடுச்தாமுமாம். மிகைபடக்கூறுசல் நேரு 

மாதலின் இடுகுறியளவாய் நின்றசெனப்பட்டஅ. பெற்றோரினும், காணம்முதலியவ ற்றினும் 
கற்பே த்து கண்டுகொண்டு ர 0 படட படனன் அசலின் :*ஈலச்சகை 

நல்லாய்?? என்று கூறப்பட்டனள்.. 

பொல்லேனை நாடி - ர்வ குணஞ்செய்கைகளே உடையவனாகிய என்னைப்பின் 

ஜொடர்வதற்கு விருப்பட்கொண்டு; 

பொல்லேன் என்றான்; பொருளீட்டி முூலைவிலைகொடாமல் உடன் போக்கைவிரும்பிய 

. தாலும், அப்போக்காலே தலைவிக்கு கடைவருத்தமுதலியனவும், சன்ணிளை ப்பு உணர்ந்துகோடுக் 
துயரரும், தாய்தமர்க்கு உளவாகுர்துயரமும் ஏற்படுத்திய பொல்லாங்கையுங்கருதி என்க, 

தனக்கு நிலன் சராது- (பாலையொழுக்கமாகிய) தனக்கு நிலப்பகுதியைப் பகுத்துத் 
சந்ிடாமல்) 

குறிஞ்சி முதல் ஆகிய - குறிஞ்சியை மு. சலாசவுடைய நான்கு ஓழுக்சங்களும்) 

ஆத்து நான்கு ஓழுகீகமாவன புணர்தல், இருத்தல், ஊடல், இரங்கல் என்பனவாம். இவர்றை 
ட குறிஞ்சி, மூல்லை, மருசம், ரெய்தல் என்ப, பிரிதலைப் பாலையென்ப. ப 

ணைன ணை க னாய ரான னைத ரல்நாப தது பாழாக சகஷசா சாரதவம டம 

2 க் 

இ 
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தமக்குள் பாத்து அமை தகைமைக்கு - தங்களுக்குள்ளேயே நிலத்தை கட ப இ [௫ 

பங்கிட்டுக்கொண்ட தன்மைக்கு; 

குறிஞ்சி, மலையையும், முல்லை காட்டினையும், மருதம் வயலையும், கெய்சல் கடலையும், 

அவ்வவற்றைச்சார்ந்த இடங்களையும் ப௫ிர்ர்துகொண்டன. இறைவனே இங்கனம் பகுத்துகீ 

கொடுத்தான். நடுவ ணைந்திணை நடுவண தொழியட்-படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே”? 

என்பது தொல்காப்பியம், இறைவனால் அருளப்பட்ட பகுப்பு குறிஞ்சிமுசலாயவற்றின்்மேல் : 

ஏற்றப்பட்டது. ஊழான்வந்தவற்றைப் பிறர்செய்தவாகக்கோடல் குறிக்கப்பட்ட. டி 

பொருது வயிற்று எரிவு படைஇய பாலை - பொறாமைகொண்டு (அச்கொண்டமையான் ) 

வயிந்றெரிவுபடைத்த பாலையாகிய) 

பாலையானது முல்லைகுறிஞ்சிகளைத் தனது வயிற்றெரிவுகாணமாக அழித்துத் தனக் 

குரிய வாக்கிக்கொண்டது. **மூல்லையுங் குறிஞ்சியு மூறைமையித் றிரிக் து-ஈல்லியல் பழிக்து 

நடுங்கு தய ர௬றுத் தும் பாலையென்பதோர் படிவங் கொள்ளும்?” என்று த்தா பாலையின் மேல் 

அவ்வழிப்பு ஏற்றப்பட்டது. 

பாலைக்கு வெப்பம் வாய்ர்த.து இயல்பாயிருக்கவும், பிறவற்றினால் டவல் அர் கூறி 

வருணித்தி )ட்டார் இந்நூலாசிரியர் என்சு. பாலையானது நடுவணஅ என்பதுபோதர :*வயிறு?? 

என்றும், அதனியற்கை வெப்பஞ்செய்தல் என்பதுபோதர “எரிவு”? என்றும், ஏனையநான்கும் 

தமக்கும், உலகிற்கும் பயன்பெறும் வாய்ப்புற்றன இசனுக் கஃதின்றென்பது போதா “வாய்ப் 

பில்?? என்றும் கூறினார், 

[செடப்புருக்கி விட்டாங்குச் செந்நிலன் மறுகி-வெப்பிழை பகுவாய்] செம் நிலன் செம்பு 

உருக்கி விட்டாங்கு வெப்பு மறகி இழை பகுவாய் - சிவப்புகிறம் வாய்ந்த நிலமானது செம்பினை 

உருக்கிப்பாயவிட்டாற்போன்று வெப்பஞ்செய்து சுழற்சியெய்அு தலினால் தல்லி பட் செய்ச 

பிளவுகள்) 

பாலையாதிய நிலன்; செச்நிலன் என்௧,. 

சிறு மெல் அடியை புண் செ(ய)ய--சிறிய மிருதுவாகிய பாதத்தைப் (பிடித்துத் 

தடுத்து உள்ளழுச்திவரு சலினானே) புண்படூத்தவும்; 

[குறகு திரட் பரற்பகை பொருதுமற்-நிருப்பையுதிர் செம்ம லேய்ப்ப மொக்குணீர்-. 

வேலைச் தெம்முள் குத்திவெளி யாக்கி] குறுகு பரல் திரள் பகை பொருத மொக்குள் நீர் தெவ் 

வேலை முள் குதீதி வெளியாக்கி இருப்பை உதிர் செம்மல் எய்ப்ப- வழியில் மூற்படுகின்ற 

பருக்கைக்கற்களின் கூட்டம் பகைபொருதலிற் ராக்குவதாலுண்டாகிய கொப்புளங்களிலமைக்த. : 

நீரைப் பகசையாகிய வேலைமரத்தினதுமுள் குத்திவெளிப்போக்செய்தலினாலே (பாதங்களில் 

நீரற்றிருக்ச அச்கொப்புளங்கள்) இருப்பைமரத்தினது உதிர்ந்துவாடிய மலர்களின் தோற்றத்தை . 
யொகீகவும்; 

மொக்குள்-குமிழ்வடிவாகிய கொப்புளம்; வேலைமுள்குத்இ நிரைவெளியேற்றாகபோன ். 

இருப்பையின் மொக்குளை யொச்தசென்க. செம்மல்-வாடியபூ. 

நெருப்பு மிதித்து ஆங்கு நைந்து நைந்து உருக- நெருப்பின்மேலே அடிவைத்து நட்... 
தாற்போலும் (இப்பாலையில் நீ ஈநடந்துவருசலினால்) வருந்தி வருந்தி மனமுருக; 

உய் என்று உயிர்க்கும் உயிர்ப்பான் உழன்றும்-உய் என்னும் ஏலியுண்டாகச் சுவாசிச் 
கும் மூச்சினாத் சுழற்சியடைர்தாய் என்றாலும்); 

கான் தரு துன்பும்- இச்சுரமானது (ஈடத்சலினானே) கொடுக்கின்ற துன்பமும்; 

மேனி இளைப்பும்- (௮ச்துன்பங்காரணமாக) உடம்பு இளைத்த இளைப்பும்;. 

மேனி ஏன் றமையால் நிறம் கருனெமையும் கொள்ளப்படும். 

கண்ணாது- (என்னும் இவற்றையெல்லாம் ஒருபொருளாக மனூலே) மதிக்காத; 
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வாத நின் காதற்கு செய்யும் கைமாறு உண்டு கொல் - (என்னுடன் உடன்போக்ூற் 

கிசைந்் து) வர்ச நினதுபேரன்பிற்கு (யான்) செய்யத்தக்க பிரதிகன்றியும் உளதேயோ? 

ச வருதற்குக் காணம் காதலாதலின் இங்கனம் கூறப்பட்டது. உம்மை தொக்கது, 

காதல் கடல் ௮த-- காதல் என்கின் ந கடலிற்பிஈந்த அமுதமே) 

இதனையும், ““ஈலத்தசை நல்லாய்? என்பதனையும் **“மகிழ்பூம் பாவாய்”? என்றதந்குப் 

டபின்னாக் கூட்டுக, இவற்றிற்குக் காரணம் விரிக்கும் பெருகும்; உய்த்துணர்ந்துகொள்க, 

நீர் பிரிந்து நிலை குலை மினின் - நீசைநீங்கி (உயிசொடு வாழ்க்துவஈத) தன்மையின து 

கிலைகுலைர்த மீனை ப்போல) 

நீரின் இன்றியமையாமை தோன்ற *:நீஇர்?? என் உளபெடுத்த த. 

யாயரும் தமரும் ஆம் துயர் உடல் உ௰-- நின்னுடைய தாயரும், சுற்றத்தாரும் ஆழ்ந்த 

அயராகிய கடலுள் அமிழர்தவும்) 

மீட்சியின் அருமைசோன்ற *(அழ்துயர்க் கடல்”? என்றார். ஆழ்கடலொத்தது துய 

சென்சக. செவிலிமுகலியோரை உள்ளடக்குவதற்காக **யாயர்?? என்றார். இவளது இன்றி 

யமையாமையைக் காட்டுதற்கே அன்னாரை நீர்பிரிந்த மீனுக்கொப்பிட்டார். 

் பாங்கி ஏங்கி நீ பயில் இடன் எல்லாம் கண்ணீர் ஆட்டி உள் நீர் மாற-(நின௮) தோழி 

யானவள் ((நின்பிரிவுக்காற்றாளாய்) இரங்கி நீ பழகி (விளையாடி) வந்த இடங்களெல்லாவற்றை 

யங்கண்டு கண்டகண்ணால் நீசாட்டித் தனதுசெஞ்சத்தின் நிலமை மாறு தலடையவும்$ 

பயமிலிடன் என்றமையால் விளையாட்டுப்பொருள்களையும் தழீ இக்கொள்க, 

என்னையே பொருள் என ஏஎய்தினை - ஏன்னையே ஒருபெகும்பொருளாக ஈன்குமதஇத்தூ 

என்னுடன் போதற்கு அடைந்தாய்) 

நல் தல் வேய் தோள் ஈறும் தாசோய்--ஈன்மையமைக்க நெற்றியையும், மூங்கிலை 

. யொத்த தோளினையமுடைய கறிய மலர்மாலையணிர்தவளே; 

இவ் வடியையும் '“சகாதற்கடலமுதே?? என்றதற்குப்பின் கூட்டிக்கொள்க. 

தலைவிகூற்றாடய முற்பாகத்தை ““என்னுயி ரண்ணால் & & %& & % & உளங்கசிர் தேங்கு 

. வல்? என்றும், தலைமகன்கூற்றாகிய பிற்பாகத்தை?? இன்னடைப் பொன்னே ௩ % & நறுக் 

. தாசோய் 4 &% & எய்இனை?? என்றும் மூடிக்க, 

(68) ஆய மகளி ராடிய குரவையு 
மாயோன் மேய முல்லையு மதித்தல். 

சக்கி 

தேண்டோர். மறக்கொணாக காமச் காட்சித் 

மருட்கைக் தோவிய சரருட்டுறைப் பாவலர் 

கருத்து முற்றவுங் கவர்கோண் மாட்சி 

5 வெள்ளிடை கொளாது மேவு மாக்களைத் 

கள்ளுல போன்று தழைசெறி மானெலாம் 

விண்ணளவு கவரும் விளக்கஞ் சான்றதூ 

நிற்பது போன்று நீளிடைச் செல்லும் 

பொற்பமை யிசலையும் புள்ளுப்பறப் பென்ன 
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சிசி 4 அர்கம் 1 மாக் ஒரம் | 12ல், 

உல்இயல் விளக்கம். 

நிலகீதிடைப் பறக்கு மிமிர்செவி முயலு ' 

கீள்வாற் குரங்கு நிணம்விமை புலியுங் 

கருமயிரக் கம்பல் ௧தா௨ முளியமுஞ் 

செவ்வாய்க் இள்காயு மின்மினி விளக்கத் 

இமையெ.ழமிற் குடம்பையி ஸிருக்கைக் குரீஇயூக் 

கணவாய் நகாக்குக் காட்டுப் பூவையு 

கெடுஞ்சிறைக் கொடுஞக்கு நீள்பிண வல்ூப் 

பருர்துஙி கால்சீக் தந் நுண் மண்ணுறை 

புழுஷண் கோழியும் பேபெயிர புறவு 

மின்ன பிறவு மெய்ய செல்வக் 

கானகத்து வளனெலாக் கவினி ஈலன்பெறக் 

கடற்கரை மாட்டுக் கருட ரிடையிற் 

றெண்மணல் பசப்பியாங் இயைன் மழையு 

மெண்ணுவடி. வெல்லா மிலங்கக் காட்டிப் 

பல்வயிற் படார்த பானிற மழையம் 

வடந்கை கள்ள வழிவழிப் போற்று 

மூபெனி யென்ன மொய்புழுதி யென்னத் 

கோற்றம் பெற்றுக் தன்னு திசை வசையின் 

மாற்றம் பெற்று வானிடங் சவர்ந்தரற் 

கெைற்றம் பெற்றுக் கறுப்பும் வெளுப்பென 

விருஈண்டு நிலக் திடை யிருட்டுச்சவா குழைத்து 

வைக்று நிரல்பட வுயர்த்இயாங் இருட்டிக் 

விண்ண வந்து வெடிபடச் இரித்துக் 

கண்முன் வந்து கடிங்குச லாக்கென: 

மின்னி யிடிசெய் தின்மமை பொழிய 

கார்தகொடங் கன்றே கார்தொடங் இன்றே 

கருக்கறி விக்கா கையுறுப் பில்லா 

இருக்கம் பெறாஉஞ் இறப்பறி வில்லா 

பெயர்ந்துபெறற் கொண்ணு பிறகாப் பில்லா 

வின்ன வியல விம்பருயிரப் பொருளெலா 

மன்னுவெப் பொறுப்பான் மரீஇ யின்ன 

னனனர்கெட் டழிர்சென முன்னிக் கையில் 

வில்லெடுக் கென்னக் இருவில் லெடீஇக் 

கறுப்புக்கொண் டென்னக் கடுவிற் கார£இ. 

நகைப்புவழி நெருப்பு ஈனிவிட் டாங் 

கிடிப்புவழி மின்னிப் பலறுளை க. தூம்பிற் 

பொழிகீரக் கணையிற் கணமழை பொமீ்இ 

வெப்புவழிப் பெற்றுக் கான்மறை புழுதியை 

யுடைநிலக் குதவிக் கா.தூய் தாக்கி 

யெரியழிக் தோட்டி விரிநிலங் குழைத்து 
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இன்பதெறியியல். 

வானோக்கு புள்ளின் மேனோக்கி யுருகி 

யியற்கைக் இன்னரு ளெய்இவந் தென்னக 

'கார்பெயல் இறப்பக் கருங்குயில் பனிப்பப் 

புற்றத் தீயல் புறப்பாடு கொள்ள 

வாங்இடிக் சஞ்யெ வராப்புகுர் கடக்க 

வோங்குவழி யெல்லாந் தேங்குபுன மோட 

முதையலங் கானத்து மூடிய விதையெலாம் 

புதைதலை காட்டிப் புறப்பாடு கொள்ள 

முளிசரு குஇசக் கார்கொடங் இன்றே 

அ.கனால், 
பிதபொருள் படினே யவவயிற் சிலிர்க்ளு 

மள்ளற்கூர்ங் கோட்டி னவவே ரனின் 

மிடற்ரூடு தெண்மணி மெல்லெனக் கறக்க 

விருட லோருயிர் மேஎய் விழையுங 

குடத்தொகை சுட்டிக் கொள்பெயர் நல்லான் 

குடம்புளை செருத்தல் கோடற் சுரைநிரை 

தம்பால் சுரந்து வழியெலாஞ் சொரிந்து 

காம்பசை கன்றுக் கூட்ட விசைந்து 

மன்றுவந்து படர்ந்தம் பறிப்புறக் கோற்கைகு 

தொன்றுவரு தொடுதோற் காலமை புறவுக் 

குடியுடைக் கோவலர் குலவிளக் காகுகர் 

சேறுண் செவ்வுடைக் காருறழ் மேனியா 

நீர்நிலை யக்கரைத் தாஅய்த் தாய்ச் 

சேறற் கூடைக்தூற் ராழிசில் லோச்சுகர் 

பூவ ச௬ுதவிய பொற்பூ வகவிதழ் 

கொடுமணி சூயிற்றி.ப குழையமா் காஇனா் 

மணணிவிச லாழி யணீஇ மகிழ்குக 

சவ்விலைச் சருளிற் பெறுமிசை வெறிதென 

வதன்மருங்கு துளையிட் டலஙக வூஇ 

வெறுத்தய றெங்கன் விளங்கோலை கொண்டு 

சமைக்தககுழ லூதர் தகைமைச் இருருட 

டைல் வேட்டவர் புறந்தொடாக் கோடு 

கலங்ருவிழி யாட்டிடைக் கரவுகொடு புக்கு 

மென்மெல விருந்து கல்லாக் கோவலர் 

மடிவிளிக்கு மருளாச் சூழ்ச்சிக் குறுநரி 

யா௮ங் கொன்றி னணிமணி கலாஇ 

மிடற்றிடைக் கெளவி விசைந்துவா லோச்சி 

யடித்தடித்துக் கொடுபோ யரும்புத ரடையும் 

வைகறை யாமத்து வால்வலாக் கையின 

சயர்வுற் றுழையின மஞ்சிப்பாய்ந் தோடத் 

505 
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உலஇயல் விளக்கம். 

தேய்கான் மக்தொலி சென்றுசெவி புடைக்கள் 

தயிர்கடை யாய்ச்சியர் தம்மிடைக் குறுகிக் 

குந்தி யிருந்து கூடுவிழி மூஉய் 

முணுமுணுதக் தன்னவர் போதன்காற் றியபின் 

றயிர்த்துமி நக் வெண்ணெய் சுவைக்து 

முன்கா னக்கித் தன்னுடல் கழஇப் 

புன்மைநிலன். மறைஇ மான்பாய் புலியன 

வோடெலி கண்டு அதுடுமெனப் பாய்கீது 

மிடற்றிடைக் கெளவி வித்துத் தகனிவிஉப் 

புட்டி நோக்குக் கொடுபோக் தருந்தி 

நெருப்பவி யடுப்பக நிளைத்துக் துஞ்சி 

விருப்பொடு வெளிப்படூஉந் கன்னைக்கண் டாங்கு 

வெள்ளெனக் குசைஇ விசைந்துவரு ஞமலி 

மரக்காப் படையுமுன் மறிப்பது காணுபு 

நின்றுபின் னோக்கி கெருக்கிய பூஜை 

வென். றிகொடு மெல்லெனக் தன்னிலை மேவுய 

கன்றுபா லருத்தக் க௫ிந்தான் பயிர்த்தலு 

மவ்விய னடைமா ரதன்கன் நரற்றல்கேட் 

டிடைச்சியர் பிணித்த தாம்பியாப் பவிழ்ப்ப . 

ஆ௩்கு, 
அள்ளிப்பாயந் தோடித் தன்னிய கன்று 

முட்டித் தாக்கி மடிப்பா லருந்துழி | 

வான்மே ஸிமிர்த்து வளைப்புற ஈக்குபு 

பூஞையொடு ஞமலி பூங்குருளை வெருட்டி 

முத்தாடு முறையின் மோந்துபால் சுரந்து 

மொய்யென் றுயிர்தது விபழியாஉ யின்பு றாஉம் 

ஆங்கு, 
கார்கோ லோச்டிக் கலக்குவெப் பறுத்தூ 

வாகை சூடிய வளஞ்சான் முல்லைக்கு 

முடிமங் கலத்தின் முசலமை விழாக்கோள 

கவின்பெறு கானங் களிப்புற் றயர்தலின் 

மரன்செடி கொடிமுக லாகிய வெல்லாம் 

பொருந்துமா சகலப் பொலிர்தா டியவே 

தெற்றியெனச் சுவசெனச் செறிசகன் னிலனெனச் 

இிறுகட் களிறென வெருமையெனச் திறந்து 

முற்றிய வியற்கைச் சிறுகற் பாறைமிசைப் 

பன்னிற மலரும் வண்டருங் கோபமு 

நிரல்படப் பாந்தெழமி னிலவோ வியப்படானு 

மாங்காங்குப் போர்த்த வமைகியி னிலசிய 

நீலம் விரிச்து நிழலொன் பான்மணிக் 
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கோப்பிடைத் காரகலின் முசுண்டையு மெற்றியும் 

பகன்றையு மவசையும் பகர்தர்செய் தலர்க்த 

நீர்நிலை மிசையு தேர்களை மிசையும் 

வரம்பிகந் தழடகிய மலர்மலர்ந் தனவே 

கோம்பிக் கஞ்சி யிலையின் மசாத்துக் 

காய்ந்சு சனைமிசை யிருப்பக் கண்டது 

மெல்லென வேறிக குருதிபுண் விழைவாற் 

றவருது கெளவித் தம்மிசை யூர்கலிற் 

மூமபறந் துடலந் 5௩௨ மயிலினய 

கண்ணா வாடிக் களிப்பு? இ யகவின 

பழக்குழற் கொன்றை பொற்டுர் பயக்தன 

(சம் மடவோர் பசலை பிலிற்றிய 

காடுஈகைப். பதுபோல் கவின்காடி முல்லை 

மூடிமுகை யளிழ்த்து மொய்மணங் கஞற்றிய 

மணிக்கொழுந்து கான்று வயங்குறு பட்டின் 

பொட்டெனக் கோபம் பொலிவுகொடு பூத்த 

நாயே யாடே பட்டுயிர் புறவே 

யெண்கே யின்னன மீக்கா எ.றுவைருத 

னன்ன சார்ந்த பொன்னுடை நல்யெ 

அருக்கமும் புழுகு மணவிசை சொரிந்த 

கருங்கை வெண்பற் கானவர் தோற்றத்துக் 

குசக்கின ஈகைச்சுவை மிகைபடக் கொடுத்த 

வான்றாச சார்த்த வாடையொடு களித்த 

மலர்வாய் வைத்துக் களிவண் டிசைத்த 

பூசொரி மழையும் பூம்பொடி மழையும் 

மாரி மழையோடு தேன்மழை பொழிந்த 

வண்டர் பாடி மகிழீன் கொன்றை 

கோவலர் தமக்குக் குபிற்குழ லீந்த 

குழல ரிசைக்கமிம் கூர்ந்து பொழிரந்கன 

ரிவவெலா .மியைந்த வியல்பெறு ல்லை 

பூண்ட கற்பினர் பொருமி யுஞுத்த 

வெவவுவிமி மழையொடு விசாஅய் விளங்குக 

அவவயின் , 

முல்லை சான்ற புறவத் தாய்ச்சிய 

செல்வளைக் கையின ரிமைகார்ச் சுமட்டுமிசைப் 

பரூஉவடிக் குறுவாய்ப் பைந்கெய் யுண்டிருண் 

ட.லகஞு காழியி னினஞ்சிறுத் சமைய 

நாட்டிற் றிரிந்து நறுநெய் நொடிக்காங 

தீட்டிய செல்வத் தேந்து மிழையின 

ரிலைமிசை வேய்ந்து கொம் பசப்பி 



௮06 உலதியல் விளக்கம். 

110 நிலம்புனு வீழ்த்தா ணிறுவி நிலம்படா 

விஇ முசன் மேஎய் விளங்கித் 

தா௮ழ்ந் தோங்கிக் கவிந்கமனை பறவை 

பலவிழைக்து காக்கும் பானிறை யாலக் 

இயற்கைவனப் பெய்திபய வின்னிழ லகத்துட் 

175 செயற்கைவனப் பறியாச் செயிரறு கற்பின 

ரர்தமென் னடையென. வவூவழிற் பிடியெனப் 

புக்கனர் புக்குப் பொலன்செய் பூங்கொடி 

கைக்கொள வயிசையுங் கருஇிலன் கட்கெதிர் 

கூற்றுடன் றன்ன கூரங்கோட் டெருத் துட 

180 ஸனேற்றுவென் றின்சொற் பெருங்கட் சடோகைச 

சிற்றிடைச்சி செங்கைக் இருக்கா வாகை 

பெற்ற பெருமக ஸனிவளுடன் தநீம்பா 

லளாவிய பைர்தேன் போன்றமைக். இருசுட 

ரூலகிற் கென்ன அவந்தினிது வாம்கெனக் 

185 காவை ன் காடிக் கொற்றம் பாடி 

விசையும் புகையும் விளைச்துமலர் தாவி 

மாசக லன்பின் மனத்திடை யுள்கினர் 

பேய்ச்சி தரும்பா லுயிரொடு பருகி 

யாய்ச்சியர் மனைதொறு மகாகவாந் தருக்தி 

190 யூடுக்கை கைக்கொண் டி.டுக்க ணுறுத்தி 

யுசல்யாப் புறிஇ யொண்குழ லிசைகத்துச் 

குன் அுருடை குவித்துக் கோரிளரை காத்து 

நல்லாள் கூறை நலம்பெற வளர்த்துப் 

பொருஅ.நாற் றுவளைப் பொன்னுல கேந்றி 

195 வரமிகு மைவர் மனக்கலக ககற்றி 

முல்லைத் இணையி னெல்லைக் கடவுளா 

யமர்க்துபால் சொரியு மானிளை முதலா 

வளம்பல விளைக்கும் மாவளர் மார்பத் 

கண்டுமாய் புனையுந் தடந்2தாட் 

200 கொண்டல் வண்ணன் கரூரை வடி.க2க. 

முல்லை; இணையின் வளப்பங்களைக்கூறிவரும் இப்பாட்டில் அமைந்ததுறைவிளச்சம் 

வருமா 

பழுவமெய்திய ஆயர்தலைமகள் ஒருத்தியைச் சுட்டிக்காட்டி இல மணகச்கவிழைர்: 

சோன் இச்கொல்லேற்றை அடச்சிச்கோடல்வேண்டுமென்று அன்ன வள்பெற்றுர் அமைத்திட 

லும், அங்கனஞ்செய்தற்குப் பொதுவர்பலர் மூயனறும் இயலாமல் அஞ்சியும், காயப்பட்டும். 

பின்வாங்க விறன்மிக்க ஒருபொதுமகன் முன்னேறி அச்கொல்லேற்றை யடக்கித் சம்கி 

அதுகண்ட பொதுவரெல்லாரும் ௮த்தலைமகளை அவனுக்கு மணமயர்வித்தனா. 



.இன்பதெறியியல். 9009 

அத்தருணம் ஆங்கமைர்த இடைச்சியர் எல்லாரும் ஒன்றுகூடி ஓர். அலத்தடிநிழவிற் 
புக்கு அத்தலைமகனின் வீரப்பிரதாபங்களையும், அவன் கொல்லேற்றை அடக்கித் தலைமகளை 

் எய்கிய திறமையையும் புகழ்க்து பாராட்டி, அவ்விருவரும் பாலொடு தேன்சலந்தாங்கு அன்பு 
கூர்ர்களவளாவி இருபெருஞ்சடரென்ன உலகிற்கின்றியமையாசவராகி வாழும்வண்ணம் 
தங்கள் முல்லைகிலதீதுக்கடவுளும், முலதெய்வமுமாகிய திருமாலை மலர் தூஉய்ப் பரவிக் குரவை 

யாடி. ஈன்குறப் பாடியுள்கினர் என்பதாம். 

| ஏறுகோடல், வில்லேற்றல், தஇிரிபன் நியெய்தல் மூசலியனசெய்து மகட்கோடலைச் 
சைக்கிளையுள் ஏன்றென்ப, இஃது ஏண்வகை மணத்தினுள் ஆசுரம் என்பதின்பாற்படும். 
ஆயர் வேட்டுவ ராடூஉத் கஇணைப்பெய-ராவயின் வரூஉங் இழவரு மூளமே?? என்னார் தொல் 
காப்பிபனார், ஆகலின் ஆயரும், ஆய்ச்சியரும் தலைமக்களாயினார் என்க. 

தலைமகனுக் தலைமகஞும் அன்புற்று வாழ்கவென்று இருமாலைப் பாவுசலின் இத புற 
நிலை வாம்தீதாயிற்று, **அஃயின் வரூஉம் புறநிலை வாழ்த்தும்?” என்பது. தொல்காப்பியம், 
'கண்ணுசலோன் காப்பக கடன் மேன! மால்காப்ப-வெண்ணிருதோ சேர்திழையா டான்காப்பப் 

-பண்ணியனாற்-சென்னியபா்க் களிக்கும் செய்வரீ-மன்னுக நாரம் மண்மிசை யானே?” என் 

பது மேற்கோள். :““இதுவுந் தலைவன் குறிப்பின்றித் செய்வச்சால் அவனை வாழ்விக்கும் ஆற்ற 

ஓுடையார் கண்ணதாகலிற் கைக்கிளைக்குப் புறனாபிற்று?? என்று ஈச்சிஞார்ச்ிணியர் கூறினர். 

நுண்பொருள் கோடுமிடத்து இயர்தலைமகளை . அன்மாவாகவும், கன்ம இர்ச்சியைக் 
கொல்லேருகவும், பொதுவர்தலைமகனைப் பதியாகவும் பொருச்தி கோச்சிச தெளிக, இம் 

மூறையாசவும், 03-ம் செய்யுளுசையில் 8071-ம் பக்கத்திலே காட்டியவாராசவும், அன்னபிற 
வகைச்சாகவும் நுண்பொருள்கோாடல் அகப்பொருட்டுறைகளில் சிலவற்றுக்குமாச்தாமே 
அமையிமென்றும், ஏனைய எல்லாவற்றுக்கும் பொதுப்படச் தலைவன், சலைவி, கோழன், தோழி, 
எனவருமவறந்றை மூறையே பத, பசு, சக்தி, ௮ன்மபோதமென்று இசைவுறப்பொருதஇி 
அண்பொருள் கோடல்வேண்டுமென்றுஈ் செஸிஈதுகொள்க, 

பொருளதிகாரத்திற் சொல்லப்படும் தலைவன், தலைவி, கலவி, புலவி, க சருவமண 
மூறைசள் என்பனவெல்லாம் தமிழர்க்குரிய பழய வழசக்கங்களையே காட்வெனவென்றது ஓர் 
கூ௮ுப, அவர்கூற்று எட்டுணையும் பொருந்தாது, பொருந் துமென்பாராயின், இவாறுபூ இச் 

செல்வர்களுடைய தேவாரங்களிடத்தும், சவதருமங்களை விளக்கும் பிற இவ்விய நூல்களிடத் 
அம், கோவை, உலா என்பனபான் ஐ பிரபந்தங்களிடத்தும் அகப்பொருட்டுறைச் செய்யுட்கள் 
விரவிவந்தமை எம்மூறை பற்றியென்று சடாவி விடுக்க. அன் றியும், நகர் *கராவொழுச்கம் 

உலகத்தின்பமன்று, இத்தலைமகனும் உலகத்துத் தலைமகனல்லன்?? ஏன்று கூறிப்போர்சமை 
யின் கருத்தும் ஆராய்ஈ துண.ரற்பாலது, 

(இ-ன்.) கண்டோர் மறச்சு ஒண்ணா கவின் உயர் காட்?ித்து- (சன்னை ஒருமுறை) 
கண்டவர்கள் எல்லாரும் ஒருபோதும் மறக் துவிடச்கூடாத (அத்துணைச்) சிறப்புமிக்க தோற்றப் 

பொலிவினையுடைய அம்; 

செவிகொடு கெட்பொர்க்கு அருமை புலப்படுதல் அரிது என்பும், சண்கொடு 

காணார்க்கு அதுவும் இன்ென்ப தூஉம் குறிப்பு, சண்டோர்-௨உம்மைதொக்க து, இத்தோக்க 

விலேசானே ஏனையகாலங்க ம் கொள்ளப்படும். 

இருட்டு புகுர்திருக்கும் இயல்பிற்று- (பகலிலே கஇிரவனாலும், இரவின் கிலபகு.தி 
. சளிலே உடுக்கள், நாள், மதிமு சலியவற்றாலும் அலைப்புறு தலைத் தீர்த்துக்கோடற்கனிதாக) இருள் 

- எல்லாம் ஒருங்குகூடி உள்ளேசென்று குடியிருக்கும் இயற்கையையுடையதம்) 

_ ஒளி படியா பட்ட க்கு பப்டி ர லம் ச ஒளியும் உட்புகமடியாச அத்துணை 



570 உலதஇூயெல் விளக்கம். 

ஒவியர் அருள் தறை பர்வலர் கருத்து முற்றவும் சவர் கோள் மாட்டித்து-சந்இரசார... 

ரும், அருட்டுறையிற்சேறும் பாவலரும் ஆகிய இவர்களுடைய எண்ணங்கள் முழுவதையும். 

சவர்ர் துகொள்ளா தலையுடைய மாட்சிவாய்ந்த தும்) 

ஒவியரினும் பாவலர் மேம்பட்டவராதலின் அவர்தமக்குள்ள விசேடச்சை அடையாக 

இனார். அவர்தம் கருத்துமுழுதும் இசணனில் ஈடுபடாவிடத்துப் பயனில்லையாதலின் இங்கனம் 

கூறினார். சிரமத்தின் மிகுுசோன்ற ஓவியர் முற்கூறப்பட்டனர். 

[வெள்ளிடை கொளாது மேவு மாக்களை 2-கள்ளுவ போன்று தழைசெறி மனைவ 

கண்ணளவு கவரும் விளக்கஞ் சான்று] மேவும் மாக்களை தள்.ஷவ. போன்று வெள் இடை 

கொ(ள்)ளாது தழை செறி மரன் எ(ல்)லாம் விண் அளவு கவரும் விஏக்கம் சான்றது- தன் 

ஸனிடத்திலேபொருந்திய மக்களை (உள்ளகத்திலே செல்லவிடாமற்பிடி த்.து) த்தள்ளுவன போன்று 

வெற்றிடம்பெருமல் தழைச்துகெருங்கிய மரங்களெல்லாம் விண்ணகப்பரப்பினை அகப்படுத்திக் 

கொள்ளுதல்போன்று (அத். துணை உயர்ச்தோங்கிய) விளக்கத்தினால் நிறைவுறப் பெற்றதும்; 

செறிதலைச் தள்ளவதற்கும், தழைத்தலை விண்ணளவ கவர்தற்கும் காரணங்களாகக் 

கொள்க. வந்து நோக்குவாரைப் பிரமிததுநிற்குமாறு செய்யும் மரச்செறிவு படைத்தது; அது 

விண்ணளவு சவரும் மரனார்க்து விளக்கஞ்சான்றது என்க. மரங்களின்றொழில் காட்டின்மே. 

லேற்றிக் கூறப்பட்டது, 

நிற்பது போன்று நீள் நெறி செல்லும் பொற்பு அமர் இரலையும்- (காண்பவர்தங் கருத் 

இற்கு) நிற்பது என்று கரு துமாறு மயக்கி (நில்லாமல்) நீண்ட (சேய்மைச்சகண்ணுள்ள) பாதை 

யில் விரைந்தோடிச்செல்லும் அழகுபொருக்கிய மான்கரும்) 

மிகுந்த விரைவுடைய ஒட்டமாதலின் கட்புலனுக் சமைக்திலஅ .என் றபடி. 

புள் பறப்பு என்ன நிலத்து இடை பறக்கும் நிமிர் செவி முயலும் - (விண்ணிடை 

விரைந்தபறக்கும்) புள்ளின கபறத்தலை இவற்றின் செல்கை ஓக்குமென்று கூறும்வண்ணம் 

நிலத்திடத்திலே பறந்துசெல்கின் ற நகிமிர்க்தசெவிகளை யுடைய மூயல்களும்) 

ஊறுசெய்வனவற்றின் அரவச்சை முன்னறிஈ்துகோடற்கு நிமிர்ந்தசெவியுடைமை 

கூறப்பட்டது, இவ்விலேசினானே விழியமைப்புங்கொள்ளப்படும். “அறிவின் மாக்கடம் 

மளிப்புக் கரு.இிக-கோடு முதல கொடுத்தாங்கு?? என முன்னர்க்கூறப் பெற்ற இறையின் உண் 

மைத் தன்மையை ஈண்டுங்குறிப்பித்தார். 

நீள் வால் குரங்கும் -நீண்ட வாலீனையுடைய குரங்கும் 

நிணம் விழை புலியும் - மாமிசத்தை விரும்பியுண்ணுகின் ற புலிகளும்; 

சான் கொன்றவற்றிற் சுவையள்ளபகுகிகளையே விழைந்துண்டு எஞ்சியவற்றைப் ;் 

போகட்டுச்செல்லும் என்பதுசதோன்ந **நிணம்விமை?? என்று கூறினார்; | 

கரும் மயிர் கம்பலம் க தூஉம் உளியமும் -கருகிறம்வாய்ந்த மயிர்த்தோலாகிய கம்பளி த். 

யைப்பொருக்திய கரடிகளும்) .... இ 

செவ்வாய் இள்ளையும் - வந்த வாயையுடைய கிளிகளும்; 

இளக்குஞ் சிறப்புக்கருதி வாயொன்றே சிறப்பிக்கப்பெற்ற அ, 

[மின்மினி விளக்கத் -திழையெழிற் குடம்பையி னிருச்கைக் குரீஇயும்] இழை எழில் 

மின்மினி விளச்கதஅ குடம்பையின் இருக்கை குரீ இயும்- இழைத்த அழகிய மின்மினியாகய 
ஒளியைக்கொண்ட கூட்டிலே (குஞ்சுகளை வளர்க்குங்காறும்) இருத்தலைமேற்கொண்ட பறவை 

கருநம்; . ் 

தேங்காய்மட்டைத்தும்பு, பன்னாடைச்சிம்பு முதலியவற்றைத்தேடி எடுப்ப அம், அவற்... 

ருனே கூண்டிழைப்பதும் ஓர் அழகு என்பதுதோன்ற **இழையெழில்?? என்தும், ட், 
விழைத்தகூடும் இரழகுடைய௮ என்பதுதோன்றக் குடம்பை”? ஏன்றுங் கூறினார். . நள். 
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என்பதைச் தாப்பிசையாக இரண்டிடத்துங்கூட்டிப் பொருள்கொள்க. .. “கூட்டி னுய்க்குங 

குரீஇக குழாமசேசோ?? என்னார் கம்பரும். 

[கணவாய் காக்குக் காட்டுப் பூவையும்] கண்வாய் காட்சி நாக்கு பூவையும் -கணவாய்மீனை 

யொத்த தோற்றப்பொலிவ௮ுவாய்ரந்த நாக்கனையுடைய நாசணவாய்ப் புட்களும்; 

பேச்சின் சிறப்புச்சோன்ற நாவினுக்கடைகொடுத்தார். 

நெடும் சிறை கொடு எமக்கு நிள் பிணம் வல் பருந்தும் -நீண்டடிறகினையும், வளைந்த 

மூக்இனையும், நாட்சென்று அழுகிக்கிடந்ச பிணவணவினையும் உடைய பருந்்அகளும்; 

நீள்-நீளிடையுமாம். 

*எக்கில மருங்கிற் பூவும் புள்ளும்”? என்றவிதியாற் பருந்தினையுங்கொள்க. முன்னும் 

பின்னும் வருவனவற்றுக்கும் இதுவே விதியாகும். பிரிவுகாரணமாக முல்லையும், குறிஞ்சி 

காரணமாகப் பாலையும் அமைந்த இயைபுகோக்கியும்) பிறவாறும் இங்கனமெல்லாம் மயங்கிய 

வென்க. இணி :முல்லையுங் குறிஞ்சியு முறைமையிற் நிரிக்து-நல்லியல் பழிச்து நடுங்குதுய 

ருறுச்தும்?? பாலையாகும் என்பவாகலிற் பருந்துங் கொள்ளப்பட்டதென்றும் கூறுப. 

கால்சீத்து ௮ம் நண் மண் உறை புழு ஊண் . கோழியும் -நிலத்தின் மேற்பகுதியைத் 

தள்ளு சலினானே (அச்சள்ளப்பட்ட இடத்திலுள்ள) நீர்க்சசிவுள்ள அண்ணிய மணரற்கண்வாழ் 

கின்ந புழுவையும் தமக்கு உணவாக உண்டுவருகின் உ கோழிகரும்) 

பழு-உம்மைதொக்கது; இவ்விலேசானே ஆண்டும், மேவிடதக்அமுள்ள தாணியங்களும், 

எறும்பு முதலியனவும் கொள்ளப்படும் என்க, புழுவுண்ணுதலின் விழைவுசோன்ற ௮ 

் தொன்றேகூறப்பட்டத. 
பேடு பயிர் புறவம் - அண்பார்ர்த பேடுகளைக் கூவியழைக்கும் புராக்களும்) 

இன்ன பிறவும்- இவைபோன்ற பிறபலவுக்கூடி 

எய்.திய*செல்வம் கானத்து பொருந்இிய (இிணையியல்பான் அமைந்த) செல்வதை 

ட. பொருந்திய கானகத்தின்௧ண் அமைக்ச) 

வளன் எ(ல்)லாம் கவின்று £லன் பெற-வளப்பங்களெல்லாம் அழகுற்று ஈன்மையைப் 

பெறுமாறு) | 
கடல் கரை மாட்டு கர நீர் இடையில் கெள் மணல் பரப்பியாங்கு இயை சில் மழையும் - 

கடற்கரையின்பாங்கரிலே (பாய்க்அள்ள) கரிய நீரின் இடையிடையே தெளிவாகியமணல்கள் 

பரப்பியிருத்சலைப்போன்று பொருந்திய சிலவாகிய வெள்ளிய மேகங்களும்; 

:ுதண்மணல்?? என்றமையானும், :பானிற மமை?” எனப் பின்னர்ச்கூறப்பவெ 

தானும் மழைக்கு இங்கனம் அடைகொடுத்தாம். கருடீமொல்லாம் ஆகாயத்திற்கும், அவத்றிடை, 

யிடையே பரச்துள்ள மணல்களெல்லாம் சில்வெண்மழைக்கும் ஓஒப்புக்கூறப்பட்டன., 

எண்ணு வடிவு எல்லாம் இலங்க காட்டி பல் வயின் படர்ந்த பால் நிற மழையும் நினைக் 

. கின்ற வடிவங்கள் எல்லாவற்றையும் (அக்நினைக்கவாே) விளங்கக்காட்டிப் பலவிடங்களிலும் 

படர்ந்தமைந்த பால்போலும் வெள்ளிய மேகங்களும்) ப 

எண்ணுவடு வெல்லாம் இலங்கக்காட்டும் மழை; பல்வயிற்படர்ச்த மழை என்௪, 

வடந்தை தள்ள வழி வழி போர்து--வாடைக்காற்றானஅ சள்ளூவ இதனாலே (அதன் 

போக்குச் செல்லும்) வழிவழுயே சென்று; ப 

வாடை கூறப்பட்டமையானே தெதற்கன்சண் அமைந்த அவவிருவகை மழைகளும் 

. இங்கனமாகிய என்க, ட 

மூடு பனி என்ன மொய் புழுதி என்ன தோற்றம் பெற்று- (முன்னர்க் கருரீரிடையிண் 

மணல்போன்றும், எண்ணுவடிவுபோன்றும் காட்டியமேககங்கள் அண்ணம் கவிந்த பனியென 

வும், நெருங்கிய புழுகியெனவும் (அவற்றைக்கண்டார் .ஈரு௪மாறு) கதோற்றப்பொலிவினை 
யடைந்து) _ ப | ் 

ச் 
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துன்னு இசை வரையில் மாற்றம் பெத்று- (மூடுபனியையும், புழுதியையும்போன் ற. 

தோற்றங்களை மூன்னர்ப்பெற்ற மேகங்கள், பின்னர்) நெருங்கிய துசைகளிலுள்ள கரிய 

மலைகளின் உருவங்களைப்போன்று மாறு தலையடை6; 

வான் இடம் கவர்ந்து ஆங்கு ஏற்றம் பெற்று- அகாயத்தின் இடமுழுவதையும் வெளவிக் 

கொண்டு (அ௮கஃகொண்டமையால்) ௮அங்கனம் பெருமையு ற்று) 

கறுப்பும் வெளுப்பு என இருக்ற ட உ வெளிதாகுமென்று சொல்லுமாறு 

இருட்சியுற்ற) 
கறுத்தமழை முகில்வெளிக்குங் கருகுமேனிச் சண்ணன்?? என்னார் பெரியாரும். 

[கிலத்திடை யிருட்டுச்சவர் குமைத்து-வைகத்து நிரல்பட ௮யர்தீதியாங் இருட்டி ] நிலத்து 

இடை இருட்டு குழைத்து நிரல்பட சுவர்வைத்து உயர்தஇயாங்கு இருட்டி - நி நிலத்தின் மீது 

இருட்டினை (த்தண்ணீரால் இளக்கி)க்குழைத்து வரிசைப்படும்வண்ணம் சுவர்வைத்து உயர்தஇ 

விட்டாற்போன்று இருளுதலைச்செய்து; | 

இருட்டுச்சுவர் வைத்தல் இல்பொருளவமை. இருட்டின் மிகுதியையும், சேறற்கெயலா 

மையையும் புலப்படுத்தவேண்டி இங்கனம் கூறினார். 

[விண்ண் விரைந்து வெடிபடச் சிரித்துக் கண்முன் வாது சடுங்குர லார்த்தசென-மின்ன் 

அதர இன்மழை பொழியும்] விண் விரைந்து சுண் மூன் வந ௫ வெடிபட கம்பட்ட து. கடும். 

ல் ஆர்த்தென மின்னி இடித்து இன் மழை பொழியும் -கரிய விசம்பானது விரைந்தோடிக் 

வ்க்ற்த் மட் வற்துநின்று வெடியுண்டாகுமாறு ரகைத்துக் சடியகுரல்காட்டி ஆரவாரித் 

தாற்போன்று மின்னுதலைச்செய்து இடித்துப் பெருமைவாய்க்ச மழையைச் சொரியும்) 

அம்மேகங்கள் இரித்தாங்கு மின்னி ஆர்த்தாங்வடித்து வியன் மழையைப் பொழியும் 

என்சு. மமையின். இன் றியமையாமைகோன்ற *(இன்மழை?? என்ளார்) என்னை? இன்பமே 

உயிர்கட்கு இன் றியமையாததொன்று இகலின் என்க) 

சார் தொடங்கின்ேறே கார் தொடங்கின் ற - கார்காலம் சொப்கிிய த கார்காலம் 

தொடங்கியதே; 

தொடச்கத்தின் பெருமைதோன் ற அடுக்சப்பெற்றஅ. சொடங்கன்று என்பது விகா 

ரம்,  ஈடச்சன்று ஏன்றாங்குச் சாரியையாகக் கோடல் அமையுமாயினும் மறை காட்டவேண்ட 

லின். விசாரமெனச் கோடலே கிறப்புடைச்தசென்க, இன்ன மேற்கோள் பலப்பலவுண்டு; 

விரிக்கிற் பெருகும். 

கருத்து அறிவிக்சா- தங்கள்கரு த்தை (ப்பிதர் அறிந் துகொள்ளும்வண்ணம்) அறிவிக் 

கும் ஆற்றல் இல்லாதனவும்) 

மக்கள் தாமாகவே நுணுஇ அறிர் தகொண்டாலன் றித் தம்மிற்புலப்படுத் அம் வகையில் 

லாதனவென்க. 

கை உறுப்பு இல்லா- (வேண்டியவற்றைத் தாமாகவே செய் துகோடற்குரிய) சையாஇய 

உறுப்பில்லாதனவும்) 

இருத்தம் பெறாஉம் சிறப்பு ௮றிவு இல்லா- இருக்திவரு தலைப் பெறுதற்குரிய சிறப்பு 

வாய்ந்த பஞுத்தறிவில்லாதனவும்) 

யறிவின் உயர்க்சஅ அதுவாதலின் இங்கனம் கூறினார். 

பெயர்ந்து பெறற்கு இயலா- (தமக்குவேண்டியவை இருக்கின்ற இடத்திற்குச்) 

சென்றடைந்து அவற்றைப்பெற்றுக்கொள்ள இயலாசனவும்) ந. 

பிற காப்பு இல்லா- (சமக்குற்ற ஊறுகளைத் தாமே களைர்துகொள்ளவேண்டுமன் நி) 

வேறு காவற்றுணையில்லாதனவும்) டட 

இன்ன இயல இம்பர் உயிர்ப்பொருள் எ(ல்)லாம்- இக்கூறிய வசதியின் மைபோன், ற 

பலதன்மைகளையுடைய இவவுலகத்தச் 2வராசகளெல்லாம் 



இன்பதெறியியல், 61/89 

ஓரறிவுமுதல் 8ந்தறிவிறாகவுள்ள சவராசிகளே இங்கனம் கருசப்பட்டவை. அவற்றிற் 

சேற்குமாறு பொருத்திக் கூறிக்கொள்ச, செய்யுளாதலிற் பொதுப்படக் கூறினார் என்க. 

மன்னு வெப்பு ஒறுப்பால் இன்னல் மரீஇ- நிலைபெற்ற வெப்பமானது வருத்தும் 

வருத்தத்தினாலே துன்பமடைக்து, 

“மரீஇயின்னல்?” என்றது இன்னல் மரீஇ என மாற்றப்பட்ட. 

நன்னர் கெட்டு அழிந்த என முன்னி- (அவைகள் பெற்றுவந்த) ஈன்மையெல்லாம் 

கெட்டுவிணாயின என்றுநினை த்து; 

கையில் வில் எடுத்து எ(ன்)ன திருவில் எடீஇ- (போர்புரிந்து அவ்வெப்பத்தை 

யழிக்க) வில்லைச் கையில் எடுத்சாற்போன்று இக்திரசனுவை எடுத்துக்கொண்டு, 

இருவில்-இக்திரவில்; 1671, 557, 601, 652, 119, 199 என்னும் ந்தாமணிச் செய்யுட் 

களைக் காண்க, “திருவில் லிட்டுச் திகழ்தரு மேனி? என்பது சிலப்பதிகாரம். 

கறுப்பு கொண்டென்ன கடுவில் கரீஇ- (அவ்வெப்பின் மேல்) வெகுளி கொண்டாற் 

போன்று நஞ்சினுங்கருகுதலுற் று) 

(தறுப்புஞ் சிவப்பும் வெகுளிப் பொருள?” “*கிறத்துரு வுணர்தற்கு மூரிய வென்ப?? 

என்றமையான் அவ்விருபொருஞும் கொள்ளப்படும். கருகுதல்-இருளுதல், “*கருகுதல் 

் வெள்ளை கன்மணல் £ற்று?? என்றார் பெரியாரும். 

ஈகைப்பு வழி நெருப்பு ஈணி விட்டாங்கு- (கோபங்காரணமாக வந்த) சிரிப்பின்வழியா 

கக் கோபாகனியை மிகுதியும் வெளிவிட்டாற்போன் று) 

இடிப்பு வழி மின்னி - இடி. ச்தலின் வழியாக மின்னுதலைச்செய் அ 

“இடிப்புவழி மின்னி?” யென்றாரேனும், இடித்து மின்னி என்பதுவே கருத்தாகக் 

். கொள்க. மின்னுதலுக்குச்காரணம் இடிப்பேயாதலின் ௮துமுற்கூறப்பட்டு மின்னை வழியாக் 

இயது என்க. 

| பல் தளை தாம்பில் பொழி நீர் கணையில்-பலவாகிய துவாரங்களையடைய தூம்பி 

] 
லிருந்துவரும் நீராகிய கணைகளைப்போன்று; 

தூம்பு-உட்டுளை, குழாய். அந்நீர் கணைகளைப்போன்று சொரிதலின் அங்ஙனம் கூறப் 

தட்டு உ தானையாம் புயலைப்-பொன்னகர் விடுப்பக் கடலவை வான்றிப் பொருதலி 

னெய்கணைப் புனல்போய்....ஃ 2? என்றார் பிறரும். 

கணம் மழை பொழீஇ- இரளாகிய மழையைப்பொழிர்த) 

வெப்பு வழி பெற்று கால் மறை புழுதியை - உஷ்ணத்தின்வழியாகவடைநக்து காற்று 

மறைத்துவைக்திருக்க புழுதியை; 
சூடுமிகுதியானே புழுஇிகள்ளெம்பிக் காற்றுடன் ஒன்றுபட்டிருக்தன என்பதுவே 

ஈண்டு விளக்கப்பட்டது. 

் உடை நிலக்கு உதவி- (அப்புழுதியை இழந்தமையானே) மனசுடைந்த நிலத்திற்கு 

் அதனைக் கொடுத்து; 

அறச்செயல் போறலின் ₹*உதவி?? என்றார். ஈறுகெட்ட பெயசெச்சமாச்கினும் அமை 

யும். உடைந்த-தோற்ற என்றுமாம். **போர்க்குடைந்தான்?' என்பதையும் கோக்கு, 

த் கால் தூய்து ஆக்கி- (புழுதியொகெலப்புற்று அசுத்தமாயிருக்ச) காற்றைச் சுத்தப் 

. படுத்தி; 
| களவுப்பொருளாகிய புழுதியையெடுத்து மண்ணுக்குதவிக் காலைச் தூய்தாக்கிற்று 

என்க. என்றது புழுதியடங்கிற்று ஏன்றவாறு, 

எரி அழித்து ஒட்டி-வெப்பச்சை (இன்மையாகும்படி)கெடுச்து (ப்பிறிதிடம் போகு 

மாது) அகத்தி, 



574 உலதஇியல் விளக்கம். 

சான் கேடுவிளை ச்சதுமன் றிக் காலையும் கெடுத்தமையின் இங்கனம் அதனை ச்செய்த.அ ் 

என்க, ::அழித்து?? என்றதற்கு உயிர்ப்பொருள்களையும், காலையும் கெடுத்துவருசன்ற அத் 

தொழிலை அழிச்சு அதனையோட்டி என்று பொருள்கோடலும் அமையும். 

விரி நிலம் குழைத்து - (வெப்புத்தெறு தல் காரணமாக வெடித்து) விரிவுற்றநிலத்தை 

னை்றுபடக்குழைத்து) 

வான் நோக்கு புள்ளின் மேல் கோக்க உருக -மழையையெதிர்பார்த் து. (விசம்பை 

எதிர்கோக்சியிருக்சன்ற வானம்பாடிப்புள்ளின் மலே (கிருபைமிக்க தஇருக்கடைக்) கண் 

சணித்த கெஞ்சுருகுதலைப்பெற்று) 

வானம்பாடி- கம்புள், கலிங்கம், காருணி, சாதகப்புள், தற்பாடி, மேசப்புள் என்னும் 

பலபெயாபெறும், ் 

இயற்கைக்கு இன் அருள் எய்திவர்தென்ன- இயற்கையாகிய தெய்வத்திற்கு இனிமை 

யாகிய இருவருள் பொருக்திவந்ததென் ஐ கூறும்வண்ணம்) 

சார் பெயல் சறப்ப- மேகங்களின த பெய்கை சிறப்படையவும்) 

கரும் குயில் பனிப்ப- அச்சிறப்பானே கரிய குயில்கள் அச்சத்தை அடையவும்) 

புற்றத். து ஈயல் புறப்பாடு கொள்ள - புற்றகத்திருந்த ஈசெல்கள் (மழைப்பெயலான் 

மனங்குளிர்க்து) வெளிப்படுதலைக் கொள்ளவும்) 

ஈயல்-சிறகுமுளைச்த கறையான்; அதனை ஈசல், ஈசெல் என்றும் வழங்குப. 

ஆங்கு இடிக்கு அஞ்சிய அரா புகுந்து அடங்க - (ஈசெல்லின் வெளிப்பாடு காரணமாக 

வெறிதாகய அப்) புத்றின்கண்ணெ இடிக்கு ௮ச்சங்கொண்ட பாம்பு புகுந்து அடங்இயிருக்கவும்) 

அச்சமிகு இியால் அடங்குதலும், அடங்கியபின் புறத் துள்ளார் எத்தகையவச்சங்காட்டி 

னும் ௮து அடங்கியவாறே பதுக்கியிருர்தவிரிமென்பதும் குறிப்பு. 

ஓங்கு வழி எ(ல்)லாம் தேங்கு புனல் ஒட- மேலோங்கிச்செல்லும் வழிகளெல்லாவற் 

நினும் (முன்னிருந்த நீரோடு பின்வக்த மழைரீரும் கலச்தலானே) தேங்கப்பெறும் புன 

லான பரர்தோடவும்); 

மூதையல் ௮ம் கானத்து மூடிய விசை எ(ல்)லாம் புதை தலை காட்டி. புறப்பாடு 

கொள்ள - பாழாகிய காட்டினகத்திலே (காற்.றுவீசிய புழுத் இயினான்) மடப்பெற்றிருந்த விதைக ் 

ளெல்லாம் தம்மகத்துப்புதைந்துள்ள முனைகளை வெளிக்காட்டி வெளிப்படவும்) 

முதை-காடுவெட்டிச் சுட்டகொல்லை; மூதையல்-முதுகாடு, சுகொடு) இங்கனம் மழை 

காணாமல் வரட்சிபெற்றிருர்த நிலைமையைக்கு றிக்கன் றத. 

காற்றானது விதைகளைப் பாழிடங்களிற் கொண்டுய்ச்குமானால் அவை வாளா பயனற் 

றழிர் தவிடும்; ௮ங்கனம் செய்யா௪ புழுதஅிகொண்டு மடியும், வேற்றிடத்துக்குய்த்தும் விடுவ ் 

தால் அதின் இயற்கைச்செயல் விதைகளுக்கு ஈலத்தையே விளைப்பதுகாட்டி இறைவனது : 

ஆற்றல்சான் ற மாட்டித்திறனை விளக்கும், | 

முளி சருகு உதிர காய்ந்த சருகுகள் உதிரவும்) ' 

மூளிர்ததே சருகாதலிற் றனித்துச் சருகென்றாவது, மூளிபிலையென்றாவது கூறாமற் 

சருகுச்கு மூளியென்னும் அடைகொடுத்தது மிகையேயென்னிற், இற ரபா கயி பண்டைப் ்  

பெரியாரும் இங்ஙனமே கூறிச்சென் றமையை நோக்கியுணர்க, க 

கார் தொடங்கின் ற - கார்காலக்சொடக்கற்று) 

அ. தனால் - அ?்தொடங்கிய காரணத்தால்) 

பிற பொருள் படின் ௮ வயின் சிலிர்க்கும் அள்ளல் கூர் கோட்டின் ௮ ற அ நித 

பொருள் யாசேனுமொன்று தன்மேற்படின் பட்ட அவ்விடத்தைச் சிலிர்த்துச்சகொள்கின் ற. 

இயல்புவாய்ந்த சேதுபொருந்திய கூரியகொம்பினையுடைய ௮ழூய எருசானது. 101 ரத 
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மத.மிகுதியின் இயல்புதோன்ற “*அள்ளற்கூர்ங் கோட்டின்? என்று கூறப்பட்டது. 

ஆனின் மிடறு ஆடு தெள் மணி மெல் என கறங்க-பசுவினது கழுத்திலே கட்டப் 

பட்டு அசைகின்ற தெளிந்த ஒசையையுடைய மணியானது மெல்லென்று ஒலிக்கவும்) 

ஆனின் காசலைப் புலப்படுத்த “*மெல்லெனக் கறங்க?? என்று கூறினார். 

ஈர் உடல் ஓர் உயிர் மேஎய் விழையும் அவற்றின் இரண்டு உடல்களும் ஓர். உயிரையே 

பொருக்தியவாறு விருப்பங்கொள்ளும்) 

அச்சுவிதமாகி இன்புற்றனவென்பது கருச்து. மேவுதலின் மிகுதிதோன்ற “(மேஎய்?? 

என் நளபெடுத்தது., 

குடம் தொகை சுட்டி கொள் பெயர் நல் ஆன் - இவவளவுகுடம் பால்கறக்குமென்று 

சுட்டிக்கூறப்படுங் காாணச்சானே கொண்ட பெயரையுடைய ஈன்மையமைந்த (மேய்புலத்தி 

னின்று வரும்) பசுவான 3 

சொட்டில்வர்தடையும் என்றமைசோக்க மேய்புலத்தினின்௮ு என்று விரிக்கப்பட்ட அ 

குடஞ்சுட்டு-பசுப்பொ.து$; அன்றியும் ஈற்பசுவைப் பத்திரை என்றும், குணமில்லாப் பசுவைச் 

சுழை என்றும், கன்றுச்சாய்ப்பசுவை வற்சலம் என்றும், ஒரீ ற்அப்பசுவைக் கிட்டி என்றும், 

மலட்டுப்பசுவை வற்ளை என்றும் வழங்குப. 

குடம் புசை செருத்தல் கோடல் சுசை நிசை-குடதீதையொத்த தனதுமடியிலுள்ள 

காரந்தட்பூப்போன்று வரிசைகொண்ட காம்பிலிருந்து) 

கோடல்-மெய்யுவமம். நிரை என்றார் ௮க்காம்பின் வரிசையமைப்புத் தோன்றற் 

பொருட்டு, 

இம் பால் சரக் வழி எ(ல்)லாம் சொரிந்து --மதுரமாகிய பால் வட்டக் ௮ப் 

பெர் றமையானே வரும் வழிகள் எல்லாவற்றினும் உருத்து; 

கன் நினை ஊட்டுதர்குக் கொண்டவிழைவே அ௮ச்சொரிதற்குகீ கா£ணமாயிற்று, 

தாம்பு அசை கன்றுக்கு ஊட்ட விரைந்து மன்று வந்து படர்ந்தும்-கட்டியகாம்பினை 

அசைச்கின் ந -சன அகன் றுக்குப் பாஜாட்டவிசைச்து தொழுவத்தைவந்து சேரினும்) 

புதிதாகக் கட்டப்பட்டமையானும், விளையாட்டில் விருப்பங்கொள்வசானும் தாம்பசைச் 

தல் கன்றுக்கு இயற்கையாயிற்று, இழேத்தற்கும் ஆற்றலில்லாச அ௮த்துணையிளமைச்சென்ப.து 

தோன்றத் “*தாம்பசை கன்று? எனப்பட்டது. | 

பறி பறம் கோல் கை தொன்று வரு தொடு தோல் கால் அமை புறவு குடி உடை 

கோவலர் குலம் விளக்கு ஆகுகர் - பனை யோலைப் பாயைக்கொண்ட முதுஇனையும், கோலைக் 

தாங்கிய சசத்தினையும், பழமையாக அணிசர்துவருகின்ற செருப்புப்பொருந்திய காலினையும் 

உடைய ுால்லைநகிலத்தைத் தங்கள் பட படா பதக்க னவை இடையர்தம் குலத்தின் 

(மாதிருளையகற்றி விளச்கவ£௪) விளக்கொப்பாரும்) 

கால் அமை என்பதை அமை கால் ஏன்று மாற்றிக்கொள்க.. மாபுத்தொடர் அற்ரொழி 

யாமல் விளக்குவான்பிறர்ச வழித்தோன்்றல்களாகவின் விளக்குக் கொப்பிடப்பட்டனர். மழை 

வெப்பங்களை த் தாங்குதற்குப் பனை யோலைப்பாய் வேண்டப்பட்ட. *:பறியோலைச் சயனத்தர்?? 

- 4:மறித்துறுத் தொகுத்த பறிப்புற விடையன்??, ““பறிப்புறச் இட்ட பானொடை ' யிடையன்??, 

ர “-பறியோலை மேலோடு €ழா விடையர்?? என்பன ஆசாயற்பாலன. 

| சேறு உண் செவ் உடை கார் உறழ் மேனியர்- சேறுண்டு மாசுபடிந்த சிவர்த ஆடை 

_ யினையுடைய மேகத்தோடுமாறுபட்ட கரிய நிறம்பொருக்கிய தேகத்தையடையவரும்) 

மேனியின் நிறத்தையும், அழகையும் உணர்த்தக் கார் ஒப்புக்கூறப்பட்டது. 

...... நீர்நிலை அக்கரை தாஅய் தா௮ய் சேறற்கு- நீர்நிலேகளின் ௮கச்கரைப்பாங்கரைச் சாவித் 

தாவி ௮டைதற்பொருட்டு) 



௨10 உலகியல் விளக்கம். 

உடைந்த இல் தாழி இல் ஒச்சுகர்- (மோர், கெய்முசலியன வைத்திருந்து) உடைச்ச 

சிறிய தாழிச்சில்லினை வீசுகின் றவரும்) 

நீர்நிலையைக்கடநர்து அ௮ச்சரையிற் போய்விழும்படி உடைந்சசாழியோட்டைத் தாவித் 

சாவிச் செல்லும்வண்ணம் எறிபவர் என்சு, 

பூவரசு உசவிய பொன் பூ அகம் இதழ் கொ(ண்)டு மணி குயிக்றிய குழை அமர் காதினர் 

-பூவரசுதந்த அழகயமலரின் உள்ளிதமைசக்கொண்டு ௪ திவப்புக்கல் ஒப்பப்பதித்த தோடுபொருக் 

இய காதினையுடையவரும்) 

[மாணிவிர லாழி யணீஇ மகஇழ்குகர்] மணி ஆறி விரல் ௮ணீஇ மகிழ்குநர்- (மேலும் 

அவ்வகவிதம்கொண்டு சமைச்கப்பெற்ற) சிவப்புக்கன் மோதிரத்தை விரலினிடமாக அணிந்து 

( அவ்வணிதல் சாரணமாக) மகிழ்ச்சியடைபவரும்) 

மணிவிரலாழி-அமகிய விரன்மோதிரமுமாம். 

௮ இலை சுருளில் பெறும் இசை வெறி என -அப்புவரசின் இலையைச் சுருட்டி 

யமைத்து ஊதுகின்ற குழலிற்பெறும் இசையானது பயன ற்றசெனக்கமு இ; 

அதன் மருங்கு ௧௭ இட்டு அலங்க ௨௨௫ - அச்சுருஸின்பக்கத்திலே தளையிம் தனி 

(அத்துளேயை விரற்கொடு மூடியுக் திறந்தும்) ஐசை அசைச் துவெளிவருமாறு ஊதஇ) 

வெறுத்த- அவ்வூஅுதலினும் வெ றுப்புற்றவராய்) 

அயல் தெங்கின் விளங்கு ஒலை கொண்டு சமைத்த குழல் ஊதும் தகைமை கருர் உடன் 

_- பக்கத்தில் நின்ற தெங்கின் கண்ணேவிஎங்கிய ஓலையைக்கொண்டு செய்தகுழலை ஊதும் 

அழஇயறுவருடனே) 

பச்சோலை என்பது தோன்றத் :*தெங்க் விளங்கோலை?? எனப்பட்டது. 

ஆடல் வேட்டு அவர் புறம் தொடர்ந்து ஒடும் - விளையாட்டயர்தலைவிரும்பி அவர்தம் 

பக்கத்தைத் தொடர்ந்து ஒடிச்செல்லும்) 

இதஜெடு ஆசெந்குச் இருர்வேட்டிலராய்ச்சென்றும், இதுவோ அவரைப் பின்றொடர்ந்து 

செல்லும் என்பது கூறப்பட்டது. 

கலங்கு விழி யாடு இடை - தலத்து விருப்பலோல் இப்கனபன் அமைந்துள்ள 

விழியினையுடைய யாட்டுக்குழுவினுள்ளே) 

கரவு கொடு புக்கு- (கோவலர் அறிக்துகொள்ளா அத்துணை) வஞ்சமாகப் புகும் த) 

யாட்டினங்கள் அறியாசவண்ணமுமாம். 

மெல் மெ(ல்)ல இருந்து- மிசமெதுவாக அமர்க்இரு£ து) 

சல்லா சோவலர்- (தந்சொழிலன்றிப் பிறவொன்றுங்) கற்றுச்கொள்ளாச இடையர்கள்) 

மறைர் அபதுங்கி நரிவந்திருக்கும் சரவுமுதவலியனவர்றை அறிந்துகொண்டிலர் என்பது 

போத அங்ஙனம் கூறினாருமாம். “*வழுூஉச்சொற் கோவலர்?? என்றாங்கு வருவனவும் ஆரா 

யற்பாலன. 

மடி விளிக்கு மருளா சூழ்ச்சி குறுகரி-வாயைமடித்துக் கூப்பிடும் ஒலிக்கு மருட்சி 

யடையாத தர்இரம்வாய்க்த குள்ளகரியான ௮) 

மடி விளி-வாயிதழைச் குவிச்தூதம் ''வீளை?? எனப்படும் அழைப்பாகிய குறிப்பொலி, 

“மடிவிளிச்-சிற தலைச் தொழுதி யேமார்த் தல்கும்?? என்றார் இடைக்காடரும். 

அங்கு ஒன்றின் அணி மணி கள இ- அவ்விடத்தில் ஒரியாட்டின்கழுத்திற் கட்டப்பட் 
டிருந்த மணியை அறுத்துநீக்கி; 

நீகஇ?? என்றவிலேசானே ஓசையுராது என்றலுங்கொள்ளப்படும். *மடிவிளிக்கு | 

மருளா?? என். றமையான், அவர் வீளைசெய்தமையும் கொள்ளப்படும். பலகாலுங்கேட்ட பழக்க. 

மிகுதியாலே தன திருக்கை அவரால் அறியப்பெத்றிலது என் தறிஈ்துகொண்டு மருட்சியடைய ் 
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மல் ஆங்கு அமைதியினிருக்த கரி, சூழ்ச்சிநரி, குறுகரி என்க, குறுகரி-நரியின் ஒருவகைச் சாதி 

விசேடம். ஆடுகள் வெருட்சியுறாதும், இடையர் அறிர்துகொள்ளாதும் இருந்துவருதற்கு 

இங்ஙன மெல்லாம் செய்தது ௮்தென்க. 

மிடறு இடை. கெளவி-கழுத்திலே (மெ௫வாகக்) கெளவிக்கொண்டு; 

விரைந்து வால் ஓச்சி- விரைவாக வாலால் அ.சனை வீசி) 

அடித்து அடித் து கொடுபோய் அரும் புசர் அடையும் -அடிதீதடித்துச் செலுத்திக் 
கொண்டுபோய்ப் பிறர்சேர்வசற்கரிய புதநின்கண்ணே சேரும்) 

அதனை இடையர் அடி த்தோட்டிக் கொண்டுசெல்லுமாறு இதுவும் கொண்டுசென்றது) 

யாடும் தன்னையிடையனென்ேேே கருதுமாறு கொண்மேஇுற்று அக்குறுகரி என்க, 

[வைகறை யாமத்து வால்வளைக் கையின-ரயர்வுற் துழையின மஞ்சிப்பாய்ந் தோடத- 

சேய்சான் மச்சொலி சென்றுசெவி புடைகச்கத்-த.பிர்கடை யாய்ச்சியர் தம்மிடை] உமை இனம் 

அயர்வு உற்று அஞ் பாய்ந்து ஒட தேய் கால் மத்த ஒலி சென்று செவி புடைக்க வைகறை 

யாமத்து தயிர் கடை வால் வளை கையினர் ஆய்ச்சியர் சம் இடை- பெண்மான்கள் துன்படைக் து 

அச்சங்கொண்டு பிறிதோரிடத்இிற்குப் பாய்க்ததோடும்வண்ணம் தேய்ந்த காலையுடைய மத்தி 

ஜெலியானது போய் அசன்செவி.பி2ல தாக்கும்படி விடியற்காலை.பிலே தபிர்கடைகன் ற 

வெள்ளிய வளையலணிஃ£த கையின ராகிய ஆப்ச்சியர்தம் பக்கத்தில) 

தயிர்கடையொலியைப் புலிபின்குரலென்ற அயிர்த்தயர்ந்த உழையினம் பாய்க்தோடிற் 

றறென்க. :(ஆய வெள்வளை”? என்றார் கம்பகாடரும், **வால்வளை?? சங்இளுற் செய்யப்பட்ட 

வயதாக வகு வதை வால்வளை வாய்விட் டார்ப்ப-மெல்விரற் காந்தள் சேப்ப வெண்டயிர் கடையு 
மோதை-கொல்புலி முழக்க மென்னா வயின்றொறுங் குமிறு மாதோ?? என்பது நைடதம். 
வளைக்கையினர் என்றதை வளையொலிக்குங்கையினர் என்றும் விரிக்கலாம், ஆயின் அவ்வொலி 

மத்தொலிக்கு உள்ளடங்கியசாதலின் அவ்விரிவு அனுவயகமாகும். 

குறுகி குந்தி இருந்து-- அடைந் அ குக்திக்கொண்டிருர்த) 

கூடு விழி ஞூ௨ய்- இரண்டிதழும் பொருந்துகின்ற கண்ணைமூடிச்கொண்டு) 

மூணு மூணுத்து அன்னவர் போதல் முற்றியபின் - (தயிர்முசலியவற்றை உண்ணப் 

பெராமையானே) முணுமுணுத்து அவ்வாய்ச்சியர் (௪.பிர்கடைந்த வெண்ணெய்யையும், மோரை 
யும் சேமித்துவைக்துச்) சென்றதன்பின்னர்; 

பூரு கண்ணமூடிக்கொண்டு குடுகுடுவென்ருங்கு ஒருவகையாக எழுப்பும் ஏஒலியையே 
ஈண்டு முணுமுணுப்பென்று குறிப்பித்தார். ““போதகன்முற் நியபின்?? என்றது பிறபணி புரி 

தீற்கு.வேண்டியவண்ணம் மோர்முதலியவற்றைச் சேமித்துவைத்தச் சென்றபின் என்றவாறு, 

- தயிர் துமி ஈச்கி வெண்ணெய் சுவைச்ச- (கீழே வீழ்ச்துடச்கும்) தயிர்த்திவலைகளை 

நாவினால் நக்கி (அண்டாண்டுள்ள) வெண்ணெய்யையும் (அவ்வாறே நக்கி) உருசித்து; 

வெண்ணெய்மேல் அதற்குள்ள விருப்பமிகுஇியைக் காட்டுதற்குச் **சுவைத்த?? என் சூர். 

மூன் கால் ஈக கன் உடல் சழீஇ- முன்காலை சாவால் நக்கி (அக்நக்கிய எச்சில்கொண்டு) 

உடம்பின்சண்ணுள்ள அழுக்கெல்லாம் போமாறு கழுவி) 

பூஞைக்கு இங்கனம் உடலைச் தூய்மைசெய்துகோடல் மரபென்க, 

புன்மை நிலன் மஹைஇ- மலத்தை நிலத்திலே (குழியாகச்சொட்டிட்டு மண்கொண்டு) 

மறைத்து) 
சாரமற்றது தலைக்குறை கமலமாதனேனோக்கி அதற்குப் புன்மை என்றொருபெயர் கூறப் 

ப்பது. 

மான் பாய் புலி என ஓடு எலி கண்டு துடும் என பாய்ச்து- (தன்னைக்கண்டு அஞ்சி 

யோடுஇன்ற) மான்மேற்பாயும் புலியென்றுகூறும்வண்ணம (தன்னைக்சண்டு அஞ்சி) தடுகன்ற 

 எலியைக்சண்டு **துடும்?? என்ற ஓசையுண்டாகப் பாய்ந்து; 
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ப தங்கிய இிலைவிட்டு தசலமின் திப்சைய்க்த ஜேல்லத்கதக லை அது டது 
மொலியே இங்கனம் குறிக்கப்பட்டது. 

மிடறு இடை கெளவி வீத்து தனி வி€௨ பாட்டி கோக்கு கொ(ண்)டு போந்து அருந்தி 

-கழுச்திணிடமாகப் பற்றிப்பிடிச்து அதண் நவம் தணித்துப்போகவிட்டு(ப்) 

(க்காலினா2ல) பாட்டி. (உயிர நீங்கயிருத்சலை) ப்பார்த்து(க) (ஒரு மறைவிடத்திற்) கொண்டு 

போய் உண்டு) 

இற்புலியென்னும் வழக்காறுண்மைபிற் பூஜையைப்புலிக்கும், புலியஞ்சுமானை எலிக் 

கும் ஒப்பிட்டார், 

நெருப்பு அவி அடுப்பு ௮5ம் நிரைச்து துஞ்சி -கெருப்பலிக்த அடுப்பின் உட்புறத்கி 

லுள்ள சாம்பர்களை ஜாளவாக அமையுமாறு வரிசைப்படுத்தி (அப்படுத்திய படுச்சையிலே) 

நித்திரைசெய்து) 

கார்காலமாதலின் ஆண்டுத் அஞ்சிபதென்கச. 

விருப்பொடு வெளிப்பட€ூஉம் தன்னை சண்டாங்கு- ( துஞ்சு தலில் விருப்பொழிக்து 

புறன்போதற்குக்கொண்ட) விருப்பச்தோடு வெளிப்பட்வெருகின் ந தன்னைக் சண்டவுடனே 

வெள் என குரைஇ விரைந்து வரு ர.மலி-வெள்ளென்றுகுரைத்து வேகமாக ஒடிவரு 

இன்ற நாயானது) 

மரம் காப்பு அடையுமுன் மறிப்பது கசாணுபு -மரமாகியகாவலைத் சானடைவதற்கு 

முன்னரே தன்னைவகஈது மறித்துக்கொண்டதைக் கண்டு; 

மரச்சாப்பு-மரத்தின்கண்ணுள்ள காப்பு என்றுமாம். மாத்தைக்கிட்டி. அதன்மேல் 

இவர்ச் துசொள்ளுமுன் ஞமலி மறிச்அுவிட்டதென்க, 

நின்று பின் நோக் கெருக்கய பூஜை வென்றி கொடு மெல் என தன் நிலை மேவும் - 

(மறிபட்ட அவ்விடத்திலே) நின்று பின்னாற்றிரும்பி (ஞமலி வெருளும்படிசிெனங்கொண்டு 

வெறிக்கப்) பார்த்து நெருக்யெபூஜஞையானது வெற்றிபெத்றதாய் மெல்லென்று தனது இருப் 

பிடத்தை அடையு-; 
ஆற்றலொடு சிநொக்கினமையால் ரூமலி அஞ்சியோடிற்றென்க. 

சன்று பால் அருத்த கடந்து ஆன் பயிர்த்தலும் -கன்றைப் பாலூட்டவேண்டி உள்ளங் 

கஇந்து பசுவானது அழை தலும்) 

அ வயின் அடைமார் அசன் கன்று அரற்றல் கேட்டு அப்பசுவிருக்கும் இடத்தைச்சேர் 

தற்கு அதன்கன்று கதறுவதைச் செவியுற்று) 

இடைச்சியா பிணித்த தாம்பு யாப்பு அவிழ்ப்ப- இடைப்பெண்கள் சன்றைப்பிணித் ் 

இருர்த கயிற்றின தகட்டை அவிழ்ச்துவிட; 

பால் கறத்தற்குக் கன்றை இழுத்.துக்கோடல் மரபாதலின் அதின்கழுத்துப்பிணிப்பை 

அவிழ்ச்சாமல் கணுவின்யாப்பை அவிழ்த்கனர் என்க, 

ஆங்கு - அலிழ்ப்புண்ட அப்போது; 

துள்ளி பாய்ந்து ஒடி. துன்னிய கன்று அள்ஸிப்பாய்ந்து விரைந்தோடிப் பசுவை . 

யடைந்த கன்னானது. 

மூட்டி தாச்சி மடி பால் அருந்துழி-மோதகியிடித்து (அவ்விடிப்பால்) பர த 

சுரக்கும் பாலை உண்ணும்பொழுு) 

வால் மேல் நிமிர்த்து வளைப்பு உற நக்ருபு-அக்சன்று வாலை மேலேகநேராக உயர்த்த 

அதன் நுனி வளைவுபொருமக்துமாறு (பசுவானது) ஈக்இ) 

பூஜஞையொடு ஞமலி பூ குருளை வெருட்டி - (அங்குப் பால்வேட்சை காரணமாகப் பக்கத் 

இல்வந்து குக்தியிருந்த) பூஞையோடு காயின் அழகியகுட்டிகள் பர்த், ரண்ன்னள் வரா 

வண்ணம்) அவற்றை ட அணத பம 

சுட சொத எட எட நவநத ட அர்பதரான் 
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மூத்து ஆடு முறை இல் மோக்அ பால் சுரந்து மொய் என்று உயிர்த்து விழி மூஉய் இன் 

புதாஉம் - (சன்றின்மேலே தன துமுகத்தைப் பொருர்சவைத்துக்) கொஞ்சுவதுபோல மணந்து 

பாலைச்சுசந்து *(டஓுமாய்?? என்று வகையோசையுண்டாகுமாறு மச்சுவிட்டுக் கண்களை கீ து ஒரு ள் குமாது ஹ மடு 
கொண்டு இன்பத்தையடையும்; 4 

ஆங்கு- இங்கனமாய பலஙிகழ்சகளும் நிகழ்ந்துவருகின்ற அவ்விடத்திலே) 

கார் கோல் ஓச்சி கலக்கு வெப்பு அறுத்து வாகை சூடிய வளம் சால் முல்லைக்கு - 

காசாகிய (தண்ணிய செங்) கோலையோச்சி (உலகத்தை)ச்கலக்கிய (பாலைக்குரிய) வெப்பமாகய ததை கு 
கோலை (இயங்காதவண்ணம்) அற்றுப்போசச்செய்து வெற்றிமாலையையணிந்த வளம்மிக்க 

மூல்லையென்ற இணைக்கு? 

மூடிமங்கலத்தின் முதல் அமை விமாக்கோள் - மூடிசூட்டுசலாகிய மங்கலக்கொண்டாட் 

டத்தின்கண்ணே மூசன்மையாக அமைந்துவரும் விமாவெடுத்தலை; 

இதனை உழிளஞைக்திணையின் பாற்பட்ட மண்ணுமங்கலமென்ப, “குடுமி கொண்ட 

மண்ணும் கலமும்”? என்றார் தொல்காப்பியனாரும். (பொருளதிகாரப் புறத்திணையியல் 18-ம் 

சூச்.) இஅவும் புறக்சோன் மண்ணுமங்கலம், அகத்தோன் மண்ணுமங்கலம் என இருவகைப் 

படும். :“முடிமங்கலம்?? என்றமையானும், :*வெப்பறுத்து?? என்றமையானும் இங்கனம் 

கூறினாம். இனிச் “இறர்த ர்த்து மண்ண மங்கலம்”? என்று கூறுதலுஞ்சாலும், **அரசர்க்குச் 

ஈிறப்பெய்திய மிக்கபுகழை எய். அவிக்கும் மூடிபுனைஈ் ௧ ஆடும் நீராட்டுமங்கலமும்; இதனைப் 

பிறக்சசாளின பின்வைக்தார் புனைந்தஞான் றுதொடங்கி யாண்டுதோறும் இது வருமென் நற்கு, 

குறுநிலமன்னர்க்கேயாயின் அவர்க்குரிய பட்டச்தோடுகூடிய மண்ணுமங்கலஞமுங் கொள்க) 

“அளிமுடியாக் கண்குடையா ஸனாகுதிகாள் -“வேய்ர்ச-வொளியுடி பொன்மலையே யொக்கு.- 
மொளிமூடிமேன்-மந்திரத்தா லந்தணர் வாக்ய சம்மலைமே-லர்தாத்துக் கங்கை யனைத்.து? 

எனவரும். இத்சுதனே யாண்டு இத்துணச்சென்றதென்று எழுதும் காண்மங்கலமும் பெறு 
18 அம்?! என்று ஆரியர் ஈச்சினாக்கிணியர் கூறியதுவும் ஆசாய்தற்பால.து. 

கவின் பெறு கானம் களிப்பு உற்று அயர்தலின் -மேற்கூறியவற்றானே அழகைப் 

பெற்ற காடானது கஸிப்பைப்பொருந்திச் செய்தலைப்போன்று; 

கள்ரண்மையிற் கனியுமாம்; கானம் முல்லைக்கு விமாச்கோள் அயர்தலின் என்க, 

மரன் செடி கொடி முதல் ஆகிய எல்லாம் -மசம், செடி, கொடி என்னும் இவைமுத 
லாய எல்லாம் 

பொருந்து மாசு ௮௪ல பொலிந்து ஆடிய- கோடையிலே தம்மிற்சேர்ந்து நிறைக் இருந்த 

(புழு திழமுசலிய) கறைகள் அகலும்படி ஆடிச் தோற்றம்பெற்றன$ 

ஆடிப் பொலிந்தன என்றுமாற்றுக. 

செற்றி என சுவர் என செறி கல் நிலன் என இறு கண் களிறு என எருமை என 

,தஇண்ணையெனவும், சுவசெனவும், நெருங்கெய தளமெனவும், சிறிய கண்ணையுடைய யானையென 
௮ம், எருமையெனவுங் கூறும்வண்ணம்; 

[சிறக்து-முற்றிய வியற்கைச் சறுகற் பாறைமிசை] இயற்கை இறந்து முற்றிய இறு சல் 

பாறை பசை- இயற்கைத்தன்மை சிறந்து (தொழிற்பாடு) முற்றுப்பெற்ற சிறியகற்பாறை 
ஈளின் மீது; 

%. சிறிய கற்களாலாகிய பாறை என்றுமாம். இப்பாறைகள் தெற்றிமுதலியவற்றின் 
் தோற்றம் பெற்றிருந்தனவென்க. 

[%, பல் நிறம் மலரும் வண்டரறும் கோபமும் நிரல் பட பரந்து--பலவகையான நிறங்களைக் 

“கொண்ட பூக்களும், வண்டுசஞம், தம்பலப்பூச்சியும் ஆய இவைகள் வரிசைபொருந்துமாறு 

பசவிச்டெச்சலினானே; 



56) உலதஇயல் விளக்கம். 

எழில் நிலவ ஒவியம் படம் ஆங்கு கு அங்கு போர்த்ச அமைதியின் இலகிய - அழகுவிளங் - 

குன்ற எ்ச்சப்பெல்ம தன்மைவாய்ஈ்ச படங்களை அவவவ்விடங்களிலே போர்ச்துவைக்கப் 

பெற்ற இயல்பிலே விளங்கின; 
| 

£ீலம் விரித்து நிழல் ஒன்பான் மணி கோப்பு இடை தூட்சலின் - ககிம்பப தத் | 

ஆடையை மேத்சட்டியாக மேலேவிரிச்து அதன்£ழ் ஒளிவிடுகின்ற ஈவரத்இினமாலைகளை 

இடையிடையே தூக்ிவைத்காற்போன் று) 

நீலம்-நீலமணிபோன் ந ஆடையுமாம். | 

முசுண்டையும் எற்றியும் பசன்றையும் அவரையும் பந்தர் செய்து அலர்ந்த- முசுட்டை, 

எற்றி, பகன்றை, அவரை என்னும் இவைகள் பந்தலைச்செய்து (பன்னிறமலர்களையும்) பூதி 

தன$ 

எ.ற்றி-ஒஓ ருவசைக்கொடி) பசன்றை-£ந்தில் என்றும், பெருக்கையால் என்றும் வழங் 

படட ஒரம் 

£* நிலை மிசையும் நேர் கரை மிசையும் வரம்பு இச். து அழிய மலர் மலர்ந்தன கீர் நிலை 

களக்குமேலும், (நீர் நிலேபெறுமாறு கட்டப்பட்ட) கேரிய கரைகள்மேலும் எல்லைகடரக்ச அழ 

இயபூக்கள் பூத்தன) 

கோம்பிச்கு அஞ்சி இலை இல் மராத்து காய்ந்த னை மிசை இருப்ப கண்டு- (தமக்குப் 

பகையாஇிய) பச்சோரந்இக்குப்பயந்து இலையில்லாத மராமரத்தின் பட்டகொம்பரின்மேல் இருப் 

பதை அப்பச்சோந்தி கண்டு) 

தம்பால் இரத்தம் கவர் அண்ணவரும் பச்சோர்தியைத் தாம் எஸிதிற் சண்டுகோடற்கு 

இனிசாமாறு இலையுதிர்ந்த மராமாரத்தின் பட்டகொம்பரில் இருசச மயிலின் இருக்கையை ஓந்தி 

சண்டுகொண்டதெென்௧க. 

அ.து மெல் என ஏறி குருதி உண் விழைவால்-௮அ மெதுவாக ஏறி இரச்தம்குடிக்கும் - 

விருப்பத்தால்) | 

தவறாது கெளவி தம் மிசை ஊர்தலின் - பிடி தப்பாமற் கெளவித் தங்கள்மேல் ஊர்ந்து 

வரு தலினால்) 
தாம் பறக்து உடலம் கரஉம் மயில் இனம் - சாங்கள் பறப்புற்றுத் தங்களுடலை ஓர்இக்கு 

(உணவாக )த்தருகின் ஐ மயிற்கூட்டங்கள்) 

கண்ணா ஆ களிப்பு உறிஇ அகவின - (தங்கள் குலச்துக்கிருந்துவரும் அன்பத்தை | 

ஒருபொருளாக ம.இத்துசி) கருதாமல் மகிழ்ச்சிகொண்டு ஆடின) 

பழம் குழல் கொன்றை பொன் தார் பயர்தன -பழமாகிய குழலையுடைய கொன்றை 

யான பொன்னாலாகிய மாலைபோன்ற பூக்களையின்றன) 

டீரம் மடவோர் பசலை பிலிற்றிய- மீர்ச்குகள் (கணவரைப் பிரிக்திருந்து வருந்தும்) 

மடவோரின் மேனிபிலுண்டாகும் பசலைரிநம்போன்ற மலர்களைப் பூத்தன) | 

[காரொசைப் பதுபோற் கவின்கொாடி முல்லை-மூடுமுகை யலவிழ்த்தா மொய்மணங். 

சஞற்றிய] கவின் கொடி மூல்லை காடு ஈசைப்பது போல் மூடு முகை அவிழ்த்து மொய் மணம் 

களஞுற்றிய-டிறந்ச முல்லைக்கொடிகளானவை கானகம் சிரிப்பதுபோல மூடியிருந்த அரும்புக்க் 
விரித்துப் பொருந்திய நறியவாசனையைப் பரிமளித்தன] | 

மணி கொழுந்து கான்று வயங்குறு பட்டின் பொட்டு என கோபம் பொலிவு கொண்டது 

பூச்ச--அ௮ரகனத்தின் கிரணங்களை ப்பொழிந்து விளக்கச்தைப்பெறுகின் ற பட்டின கத்திரிச் 

கப்பட்ட பொட்டைப்போன்று தம்பலப்பூச்சிகள் விளக்கட்கொண்டு மலிக்தன) | 

அப்பட்டினை இச்காலத்தார் '*வெல்வெற்?? என்று வழங்குவர்- கோபவல்லி என்று ஒரு 

உகைக்கொடியுமுளது. 
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நாயே யாடே பட்டு உயிர் புழுவே எண்கே இன்னன -நாயும், யாடும், பட்டுநூலைத்தரு 

இன்ற புழுவும், கரடியும் இவைபோன் ற பிறவும்) 

மிக்கோள் அறுவை மூசல் நன்னர் அர்த பொன் உடை நஈல்கிய-போர்வை, கூறை 

முதலாகிய ஈன்மைகிறைந்த அழகிய உடைகளைக்கொடுத்தன) 

மீக்கோள்-மேற்போர்வை. 

அருக்கமும் புழுகும் மணம் விரை சொரிந்த-- கத் தூரிமிருகமும், புழுகுபூஜையும் பரி 

மளிக்சின்ற வாசனைப்பொருள்களை அளித்தன) 

புழுகு-ஆகுபெயர், 
கரும் கை வெள் பல் கானவர் சோற்றதது குரங்கு இனம் கரிய கையினையும், வெள் 

ஸிய பல்லினையும், வேடுவர்போன்ற தோற்றத்தினையம் உடைய குரங்குக்கூட்டங்கள்; 

கருங்கை! -வலியகை என்றல் ஈண்டுச் சாலாது, வெண்பல்”? என் _தோடு மூரணுதலி 

னென்க. 

ஈகை சுவை மிகை பட கொடுத்த- ஆ௫ய (அவமதஇப்புசூரிப்பு) ரசத்தை மட்டுக்குமிஞ் 

சக கொடுத்சன) 

வான் மூரசு ஆர்த்து - மேகங்கள் இடியாகியமுரசத்தை அதிர்த்து; 

வாடை ஒடு களித்த- வாடைச்காற்றுடன் சோக் அ களிப்புத்றன) 

மலர் வாய் வைத்து களி வண்டு இசைச்த--மலரிலே வாயைவைத்துக் கள்ளண்ட, 

களிப்பை எய்தியவண்டுகள் பாடின) 

பூ சொரி மழையும் பூ பொடி மழையும் -பூச்கள் சிந்தி வீழ்கின்றமழையும், மகரந்தங் 

களின் மழையும்) 

மாரி மழையொடு சேன் மழை பொழிக்த--மாரிக்காலத்திற் பெய்யும்மழையுடனே 

சேன்மாரியும் சலந்துபொழிந்தன) ப 

வண்டர் பாடி மஏழ் ஈன் கொணன்மை-வ்ண்டுகள் பாடுதலானே மூழ்ச்௫ியுற்ற 

கொன்றைகள்) 

ம௫ிழ்-கள்ளுமாம். வண்டர்க்குக் கள்ளீந்தகொன்றை, இவவிலேசினானே கொன்றை 

யம் கள்ளுண்டவென்று கொள்ளப்படும், ஆதலினன்றே வண்டுக்குக் குழலியாது அதனைக் 

கோவலர்கூர்தவென்க. 

சோவலர் தமக்கு குயில் குழல் ஈந்த- இடையர்கள். ஊதிக் களிப்பையளிக்குமாறு 

அவர்தமக்குக் குயிலு தலுற்று இசையு அதற்கேதுவாகிய பழமாகியகுழலை ஈந்தன. 

குயில்போல் இசைக்குங்குமலுமாம். வண்டர்போல நீவிருங்குழலூதி மூழீனுங்கள் 

என்று அவர்ச்குக்கொடுத்த என்றுமாம். 

.. குழலர் இசை சமிழ் கூர்ந்து பொழிர்தனர் -குழலை அங்கனம் கொன்றையிடமிருக் து 

பெற்றுக்கொண்ட கோவலர் இசைத்தமிழ்ப்பகு இகளை அ௮ச்குழலின்வழியாக மிக்குப்பொழிகச் 

தனா) 

இவ் எ(ல்)லாம் இயைந்த இயல்பு பெறு முல்லை பூண்ட கற்பினர்-கூறிய இச்டிறப்பு 

களையெல்லாம் (கேட்டல், காணல், மணத்சல், சுவைத்தல், உறுதல் என்னும்வழியாக) அடையப் 

பொருந்திய பொருத்தங்கொண்ட மேல்லையொழுக்கமாகிய இருத்தலை விரசமாகப்பூண்ட கற்பினை. 

யுடைய மங்கையர்கள்) 

கணவர் கூறியவற்றை விரதமாககீ கொண்டுடாழுகுங்கற்பினர் என்க; 

| பொருமி உகுச்த வெவ்வு விழி மழையொடு விராழ௮ய் - விளங்குகர்- அழுதுசிர்திய 

வெதப்புகின் ற விழியிலிருந்துவர்ச மழையொகெலந்து தோற்றம்பெற்றனர்) 

* 
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துன்பச் கண்ணீர் என்பதுபோதர *வெவ்வுவிழி?? என்றார். மழைத்தொகுதி கூறிய | ்் 

விடத்து இதனையுஞ்சேர்த்திலர் மகிழ்ச்சிகொள்ளவேண்டிய ஆண்டுவிழாக்கோள் ஆதலின். 

என்க, 

௮ வயின் -அவ்விடத்திலே; 

மூல்லை சான்ற புறவத்து ஆய்ச்சியர் - மூல்லைத்தன்மை நிரம்பப்பெற்ற காட்டகத்துள்ள 

ஆமர்மாதர்கருரம்) ் 

மதுரைக்காஞ்சி.பில் முல்லை சான்ற புறவு? என்றதற்கு இருத்தலாகிப உரிப்பொரு 

எமைந்த காடு என்றும், சிறுபாணாற்றுப்படையில் “முல்லை சான்ற முல்லையம் புறவு? என்றதற் 
குச் கணவன்கூறிய சொற்பிமையாது இல்லிருந்து நல்லறஞ்செய்து ஆற்றியிருக்த தன்மை 
யமைந்த முல்லைக்கொடிபடர்ந்த அழகிய காடு என்றும், “முல்லை சான்த கற்பு?? என்றதற்கு 
மூல்லை சூதற்கமைந்த கற்பு என்றும் உரையாடிரியர் கூறிப்போக்சமை கோக்கற்பாலது. 

எல் வளை கையினா- ஒளிவாய்க்த வளையல்களணிர்த கையுடையாரும்; 

இழை கார் சுமடு மிசை பரூ௨ அடி குறு வாய் பை கெய் உண்டு இருண்டு இலகு தாழி 
யின் இனம் சிறுத்து அமைய-பனைகாரினாலே தரித்து அமைக்கப்பட்ட சம்மாட்டின்மேற் 

பருமையாகிய அடியினையும், சிறிய வாயினையமுடைய ப௫யகெய் பெய்துவைக்சமையால் அதனை 

யுண்டு இருட்சியற்று விளங்குகின்ற தாழிகளின்கூட்டம் முறையே சிறியனவாகப் பொருந்து 

மாறு அமைந்திட) 

நாட்டில் இரிந்து ஈறு கெய் மொடித்து ஆங்கு ஈட்டிய செல்வத்து ஏர் தம் இழையினர் - 
(அவற்றைச் தலைமீது சுமந்துகொண்டு) சகாட்டிலேதிரிர்து ஈறிய கெய்யைவிற்று அவ்விற் 

லால் அங்கேபெருக்கிய இரவியக்தைக்கொண்டு வாங்இத்தரிச்துச்கொள்ளும் ஆபரணங்களை 

யுடையவரும்) 

இலை மிசை வேய்க த - இலைகளை மேலே வெய்க்து? 

ழ் இளை பாப்பி- (உ த்திரமுதலியன போன்று) அதன்த$ீழே இளைகளைப்பரவவைக்து; 

நிலம் புகு வீழ் தூண் நிறுவி-நிலத்தகத்அப் புக்கு (வேளூன் நிய) வீழாகிய தூண்களை 

நிறுத்தி) 
நிலம் படா வீழ் ஊசல் மேஎய் விளங்கி-நிலத்திற்படா.து அசைதலைக்கொண்ட வீழா 

கிய ஊசல்களைப் பொருக்கி விளங்குதலுந்று; 

ஊசலீனாடும் அருமைகாட்ட :*வீஇழ்?? என்றளபெடுத்தத. 

[சாஅழ்ச் தோங்கிச் கவிந்தமனை] ஓங்க தாழ்ந்து கவிந்த மனை -மிக்குயர்ர்து தாழ்வுற்றுக் 
கவிந்திருக்கின் ற மனையாதகிய) 

உயர்ந்தமை தாழ்ந்திருக்கும் வியப்பைப் புலப்படுத்த அளபெடுதத. 

பறவை பல விழைந்து காக்கும் பால் நிறை ஆலதது-பறவைகள்பலவற்றையும் விரும் 
பிக்சாத்துவரும் பால்நிறைரந்த ஆலமரத்தின; 

இயற்கை வனப்பு எய்திய இன் நிழல் அகத்துள்- இயற்கையழகு பொருக்திய இனிய 
நிழலின்சண்ணே) ம். 

செயற்கை வனப்பு அறியா செயிர் அறு கற்பினர்- செயற்கையழகை இதுவென்று இ 
அறியமாட்டாத குற்றமற்ற கற்பினையடையவராசிய மங்கையர்கள்; உத்த 

என்றது சுமங்கலிகளை, இவவடியை *:ஏந து மிழையினர்?? என்ற 1608-ம் அடிக்குப் பின்: 
சேர்ச்சு. புகுதலின் பெருமைதோன்ற இஃது ஈண்டுக் கூறப்பட்டதென்௫. 3 

௮6௪ மென்னடை என ௮ எழில் பிடி என புக்சனர்- அந்த அன்னப்பேட்டின் நடை... 

என்றும், ௮௪ அழகுபொருந்திய பெண்யானையின் ஈடை என்றும் தோத்றம்பெழ்றுப் புகுட்.. 
தனா; 
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ஆலத்து நீழலில் ஆய்ச்சயரும், இமையினரும், கற்பினருமாகய மங்கையர் மென்னடை 
மயெனப் பிடியெனப் புக்கனர் என்க. மென்னடை- அன்னம்; இனிதாக நஈடக்குமன்னம் 
மென்னடை எனவம, இணிதாகப் பாடுமன்னம் காதம்பம் எனவும் வழங்கப்படும், அ௮த-சேய் 
மைச்சுட்டுப்பொருளிற் பெயர்ச்சொகந்கு முன்வர, இடைச்சொல், ௮௩௪ மென்னடை-அழகய 
அன்னமுமாம். 

புக்கு-- அவர் அங்கனம் புகுந.து) 

பொலன் செய் பூ கொடி கை கொ(ள்)ள உயிரையும் கருதிலன் - அழகிய பூங்கொடி, 
போல்பவளாகிய இவளைக் கைப்பற்றும்பொருட்டுத் சன்னுயிரையும் ஒருபொருளென் மதிக் 
கானா) 

கட்கு எதிர் கூற்று உடன்று அன்ன கூர் கோட்டு எருத்தொடு ஏற்று- கண்ணுக்கு 
மூன்னே (வடிவங்கொண்டு) கூற்றுவன் பகைத்சாலொப்ப எதிர்க்கும் கூரியகொம்பையடைய 
ஏற்றினோடு எதிர்த் த) 

ஈட்கெகிர் கூற்றுடன்றன்ன-என்பது இல்பொருளுவமம், 

வென்று -வெற்றிபெற்று$ , 
என்றது ஏற்றை அடக்கித்தழுவுதலை, ் 

இன் சொல் பெரும் ஈண் தோகை இறு இடைச்சி செம் கை திரு தார் வாகை பெற்ற 
பெருமகன் -- இனியசொல்லையும், பெரியவிழியையும் உடைய மயிலின து சாயல்படைத்த சிறிய 
இடையை உடையவளாஇய இவளது சவெர்சகையிலே பொருக்கிய அ௮ழகியதொடையாஇய வெற்றி 
மாலை ௮ணிதலைப்பெற்ற பெருமைவாய்ந்த இம்மகனாவான்) 

“ஜிற்றிடைச்ச?? என்பது குலத்தினையும், உறுப்பினையங் குறிக்கும். 
“கொல்லேற்றுக் கோடஞ்சு வானை மறுமையும்-புல்லாளே யாய மகள்) அஞ்சார் 

கொலையேறு கொள்பவ சீல்லை-கெஞ்சிலார் தோய்சத் கரிய வுயிர்துறக் அ-சநைவாரா வாயமக 
டோள்; வளியா வறியா வுயிர்காவல் கொண்டு ஈளிவாய் மருப்பஞ்சு நெஞ்சினர் தோய்தற்.. 
கெளியவோ வாரயமக டோள்; விலைவேண்டா செம்மின த் தாய மகளிர் கெ லையேற்றுக கோட் 
டிடைச் தாம்வீழ்வார் மார்பின்--முலையிடைப் போலப் புகின்? என்று கூறப்படுதலின் ஏறு 
தழுவினானுக்கே மாலைசூட்டுவான் வேண்டி அதனைத் தாங்கியதாற் எவக்சமைதோன்் றச் 
“செங்கை?! என்றும், அது மறம்பெற்றானுக்சே கூட்டப்படும் இயல்புகருஇத் இரு த்தார்?? 
என்றும் கூறினார். இவ்வேறு தழுவதலைத் ““தளிபெறு??, “அண்ணக??, 'மிமல்விணர்க்??, 
₹*மலிதிசை??, *அரசரைசுபட??, ““கழுவொடு?? என்றற்றொடச்சத்து முல்லைக்சலிப்பாக்களிற் 
பரக்கக் கண்டுகொள்க, | 

இவளுடன் - இந்தத் தலைமகஞஷிடனே) 

தீம் பால் அளாவிய பை சேன் போன்று அமைர்து-மதுரமாகய பால்கல$த படிய 
தேனைப்போன்று (ஒருவரிலொருவர் அன் புபூண்டவசாக இல்லறகெறியிற்) பொருந்; 

[இருசட-ருலகிரற் கென்ன வவந்இனித வாழ்கென] உலூற்கு இரு சுடர் என்ன 
உவஈது இனணி௫ வாழ்க என - இவவுலகத்திற்குக் சரவணனும், தண்மதியமாகய இசண்செடர் 
களும் எங்ஙனம் இன் றியமையாசன்வோ அங்ஙனமே தமக்கும்பிதர்க்கும் இன் நியமையாதவராய் 
இனி வாழ்கவென்று; 

அஞ்சுடாடீண் வாண்முகத் தாயிழையு மாறிலா-வெஞ்சுடர்நீள் வேலானும் போதாச் 
கண்-டஞ்சயொருசுடரு மின் றி முலகுபா ழாக-விருசுடரும் போர்சனவென்் ரூர்? எனத் 
தலைமக்களிருவரையும் இருசுடர்க்சொப்பிட்டமை காண்க, செங்கதிரைத் தலைமகனுக்கும், _ தண்கதிரைத் தலைமகரரக்கும் ஒப்பாக்குக, 

குரவை ஈன்கு ஆடி கொற்றம் பாடி -குரவைககூத்தை நன்றாகுமாறு ஆடி. (அத்தலை 
மகனது) வெற்றியையும் பாடி; 
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ஆடிப் பாடி. வாழ்சென என்ச. இனித் இருமாலுக்கேற்றினும் இழுக்காத, 

| குரவை-எழுவேனும், ஒன்பதின் மேனும் கைகோத்துகின்று ஆடுங்கூத்து, “குரவை 

யென்பது கூறுங் காலைச்-செய்சோர் செய்த காமமும் விறலு-மெய்த வரைக்கு மியலபிற் 

றென்ப??, “குரவை யென்ப தெதெழுவர் மங்கையர் செர்கில மண்டலக். கடகக. கைகோ த்- தரநிலை 

கொட்பநின் ராட லாகும்?” என்று வருவனவற்றை நோக்குக, இதன்விரிவை ஆய்ச்சியர் 

குரவையுட் கண்டுகொள்க. 

விரையும் புகையும் விளைத்து மலர் தூவி மாசு அகல் அன்பின் மனத்திடை உள்இனர் - 

வாசனையூட்டி நறிய புகைபுகைத்து மலர்களைத்தூவிச் குற்றமற்ற அன்பார்ந்த சிந்தையின் 

கண்ணே மனமார நினைத்தனா. 

(மலர் தூவி உள்கிய து; யாவரை என்னில்.) 

பேய்ச்சி தரும் பால் உயிரொடு பருக- (கஞ்சணால் ஏவப்பட்டுவக்த பூதனையென்னும்) 

அரக்க (கஞ்சுகலக்து) ஊட்டிய மூலைப்பாலுடன் அவருடைய உயிரையுங்கவர்ந்து குடித்து) 

ஆய்ச்சியர் மனைதொறும் அளை சவர்க்து அருக்இ- இடைப்பெண்களின் வீிதோறுஞ் 

சென்று (அங்காங்குள்ள) வெண்ணெய்யைச் இருடியுண்டு) | 

அளை என்பது தயிர், மோர், வெண்ணெய் முதலியவற்றைக் குறிக்காம் பொதுச்சொல். 

அளைச்கள்வன் என்றும் இருமாலுக்கு ஒருபெயருண்டு, 'டவண்ணெய் விழுங்கி வெறுங்கலததை 

வெற்பிடை யிட்டத னோசை கேட்டும் -கண்ண பிசான்கற்ற கல்விதன்னைக் காக்கல் லோழுன் 

மகனைக் காவாய்-புண்ணிழ் புளிப்பெய் தாலொக்குக் இமை புரைபுரை யாலிவை செய்ய வல்ல- 

வண்ணற் கண்ணா னோர்மகனைப் பெற்ற வசோ௯ த கங்கா யுன்மகனைக் காவாய்? என்றார் பெரி 

யாரும். 

உடுக்கை சைச்கொண்டு இடுக்கண் உறுத்தி - (பொய்கையில் நீராடும் ஆயமங்கையரதம் 

வஸ்.இரங்களை க.கரந்து) சைப்பற்றி(த்) (க்குருந்தமரத்தின் மேலேறி ஆங்குக் கட்டிவைத்து அவர் .. 

சுள் வேண்டவுங்கொடாது) அன்பத்தைச்செய் ௫) 

“இதுவென் புகுந்தில் கந்தோவிப் பொய்கைக்கெவ வாறு வந்தாய்-மதுவின் றழாய்முடி 

மாலே மாயனே யெங்க சமுே-விதியின்மை யாவது மாட்டோம் வித்தசகப் பிள்ளாய் விரையேல் 

_குதிகொண் டரவின் னடித்தாய் குருந்திடைக் கூறை பணியாய்”? என்றார் நாச்சியாரும். 

உரல் யாப்பு உறீஇ- (பலவகையான லீலைகளையும் ஆய்ச்சயர்சம் வீட்டிற்புக்குச் செய். 

யாதிருக்கும்வண்ணம் அசோதை உரலொடு சேர்ச் துக்கட்டிய கட்டுக்குட்பட்டு; ப பதத 

ஆய்ச்சியர் சேரி யளை தயிர் பாலுண்டு-பெர்த்தவர் கண்டு பிடிக்கப் பிடிப்புண்டு-வேய்சத் 

தடச் தோளினார் வெண்ணெய்கொண் மாட்டாமற்-சாப்புண் டழுதானா வின்றுமுற்று மடி. 

புண் டழுதானா வின்றுமுற்றும்?? என்றார் பெரியாரும். ஆ 

ஒண் குழல் இசைத்து - ஒள்ளிய குழலை (ப்பசுக்கூட்டங்களின் மூன்னர்) இசைக் தூ இ 

குன்று குடை கவித்து கோரிரை காத்து-கோவர்ச்சனடரி என்னும் பருவதத்தைக் 

குடையாக எடுத்துக சவித்துக்கொண்டு (சண்மழையினின் றும்) ஆரிசைகளைப் பாதுகாத்து 

பண்டீரம் என்னும் ஆலடியிற கோபாலர் இம்இரனுக்குச்செய்துவரும் யாகாதிஇரு த.ம ன் 

களாச் செய்யவிடாது தடத்சகாரணத்தால் இந்திரன் கோபங்கொண்டு காளமுகியென்னும் 

மேகத்தையேவிச் சன்மழைபொழிவிக்க அதனுற கோபாலரும், அநரிசைகளும் அுன்புறாம ற் 

ஈண்ணபிரான் கோவர்த்சனஇரியைச் குடையாக ஏந்திப்பாதுகாத்தமை குறிக்கப்பட்டது. அப்து 

நல்லாள் கூறை நலம். பெற வளர்ச்து-கன்மையமைக்சவளாகய இ௫செளப இ. 

ஆடையை (த்துச்சாதனன் உரிந்தும், உரிபட்டுமானபங்கம் எய்தாமல்) வள ரச்செய்அ) லு... 

பொருது நூற்றுவரை பொன்னுலகு ஏற்றி - (திரியோதாளாஇியசாம்) நூற்றுவசையும் 

அமர்செய்து வானுலகுக்கேற்றி, 
மல்க இதத் ஒது பி 
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பொருது நூற்றுவரை- நூற்றுவரைப் பொருத என்றுமாற்றுக, 

வரம் மிகும் 98வர் மனம் கலக்கு அகற்றி-வரத்தின்மிக்ச பஞ்சபாண்டவரின் மனக் 
கலக்கத்தை நீச்இ; 

ப்பார் பாண்டவ; ?? என்றார் €சையிலும், 

மூல்லை இணையின் எல்லை கடவுளாய் அமர்ச்து- முல்லைத்அணையாகிய நிலச்தின் 
, ஏலலையைச் காத்துவரும் கடவுளாக வீற்றிருர் அ) 

பால் சொரியும் ௮ நிரை முதல் (ய) வளம் பல விளைக்கும் -பால்சொரி௫ஏன்ற பசுக் 
கூட்டங்களை முதலாகவுடைய வளப்பங்கள் பலவற்றையும் விளையச்செய்இன் ற; 

மா வளர் மார்பன் - இலக்குமிதேவியார் வளருகின் உ மார்பையடையவனும்; 
தண் துழாய் புனையும் தடம். தோள் கொண்டல்' வண்ணன் குரை சே அடிக்கே 

குளிர்ச்சிபொருக்திய அளசிமாலையணியும் விசாலித்த புயஙகளை யுடைய மேகநிறச்சவனுமாயே 
சண்ணபிரானஅ (ஓலிக்கன் ற வீரக்கழலணிந்த (செந்சாமரைபோலும்) வந்த இருவடி.க்கு; 

இருவடிக்கு மலர் தூவிப் போற்றி வாழ்கென உள்ளெர் என்க. 

(69) -மாலைவத் இறுக்க மகிழ்சனை நினைத்த 
சலமு கெய்தற் றிறமுமாய்க் அரைத்தல். 

ெட்பெனப் பாவையெனக் இகழ்பல் லணியெனக் 
கமலெனப் பளிக்குக் இண்ணமெனக் கலமெனப் 
பாம்பெனப் பறவையெனப் பல்லியென மரனென 
மாவென வின்ன வகையென வொருவகைத் 

5 தோற்றங் காட்டிக் சுவைவிழிக் கதவு 
நீருடற் பொருளையும் யாறுபன் ஸனிலக்தகக் 
அர் இக்கொடு வற்று மறைத்த தஅுளைப்படு 

மரன்சிகை கலன்முகசு லாகிய பொருள்மம் 

பகம்புற விப்பியும் பைர்தா. மரையின் 

10 முகையெனப் புறத்துத் தோற்றங் காட்டி 
வலமிட மாக வளைஇ வமரையுற்றுக் 

_ இரிந்தகங் குழிர்து இகம்பன் னிமனெலாம் 

விஈதங்கிய பளிக்கென விளங்னா தோற்றத் 

இன்ு.து இயைந் துஈரன் இயங்கு வளையு 

15 மொத்த பிறவு முயிர்த்தபன் தீது 

கொத்துப் பவழழமுன் கோலக்குரஉ மணியு 

மின்ன தம்மையுஞ் சிறுக வசைஇக் 

குறுக வுயிரசஅப் படுபுதுயில் பயிலு 

நிலத்திளை விரித்துக் கோலக்கண் கவருங் 

20 : கடலினைக் கொண்டல் கடு யெற்றந் 

ககம்பொரு தூவாப்ப இ யோவென் றசற்றி 

மலையென வெமஇ மழை 2யனக் கருக் 

் ட 1 
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கருக௫ுமை யிடைப்பெய் வெண்பொடிக் குழம்பின் 

முரிந்துசழ் வீழ்ந்து நுளைத்தமி யோரலை 

25 கல்லடித் தாங்குக் கரைகொடு சேர்க்குமுன் 

குலனென விரலை குதித்துக்காஅய்ப் பாஅய்ந் 

தெற்றிக்களை சசையா செக்கர்செய் திலங்கும் 

நாப்பண் வ௫ிர்க்த விருப்பைகல் வித்தின் 

மக்குடைக் காக்கை கரையருகு நின்று 

20 மீன்கொாத்று வேட்டு மெல்லென நோக்கும் இ 

யலைமேற் கதுவி யலைக்தொறும் வருந்தஇப் 

பின்னர்ப் போர்து முன்னர்ப் புகூஉம் 

பாஅ௮ல போன்றும் படர்கிலாப் போன்றும் 

விரிச்ச வெண்டுஇற் : பரப்புப் போன்றும் 1 
த்த 2 ட] ழு 

95. வெண்சுதை யூற்றிய விளக்கம் போன்றும் 

மண்ணனி பசந்து மலிந்த பரப்பிடைச் 

செல்லா விடத்துச் சேர்ந் இடர்ப் படலிற் 

கலன்சென்று புதைந்து கலிப்பற் றமையு 

மூன்றுமுக லிணைத்த வுவருணாக் கூர்டுனைப 
40 பராவடி மரத்துமிசை யூர்ந்துநுனி யாழிசகொள் 

.. கண்டற் கழியிஉக் கடனீர் தள்ளிப் 

பள்ளஞ் செய்துபின் வெள்ளம் பாய 

நினைத்தாங் கேரு கெஞ்சுக் கல்லின 

ருருண்ட கோக்னெ. ரிருண்ட மேனி.ப 

45 ருப்புப் பெரரிந்திடை யிலஙகு றாஉ முதுகினர் 
ுுஸ்சஷ பஷ 

காம்த்துவரி மழங்இத் தோற்பொரி யூரிவைக் 

கையினர் கயிற்றுமடி வலையினர் நீரிடை 

பயெல்லைகண் டாங்காங் இடுபெயர் மசபினா 

பன்மீன் வேட்டப் பயன்சரல் வளத்இனர் 

ந0  பேய்வாய்ச் கொள்ளிய௰ி௰ம் நிமில்பிறங்கு விளங்கின 

ரிசவுக்கடல் வாழ்க்கைய ரல்யட னெழுந்துவிழு 

புணையினர் பெண்ணை சுற்றிய வடியிடைத் 

தாழை படுத்துக் தலைவிரித்து மலர 

வுள்ளகப் புறனெலா முடக்காற் புன்னை 

௦ அ விந் துருடை 'நிழற்றக் களிவண் டீட்டமு 

மாமலர் நாற்றமும் பன்மீன் முடையு 

நாறிக்கவின் பரப்பு நலஞ்சா லிருக்கையர் 

கடற்காப்புக் கடவு எடிக்காப் பகததஇன 

ருப்பொடு. மீன்கொண் டர்தொறுந் இர்இ 

60 மநொடித்துப் பிறபொரு ஹணுகரு மியற்கையர் 

குடியிருப் புடைய மிடியிருப் பறியா 

நெய்தல் சான்ற நெய்தற் றண்பலம் 



40 

15 

௮0 

100 
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அ துமே, 

புன்னக்குடை தரூஉம் புள்ளிகிழ லசைஇச் 

இனைக்கயிறு தொடுக்க ஈநடுவடை நீள்கோற் 

புலவுகாறி யுணங்கும் விழிமீன் கொள்வான் 

கசந்துவரு புள்ளெலாம் விசைர்தலைக் கோட்டியும் 

பாவை வனைநஅ பல்லாட் டயாந்தும் 

வகாஞாத லாகிய வகையினங் கொண்டு 

பெயரும் வடிவும் பிறங்குற மணன்மே 

லிணைத்து மடஇம்ரந்தும் வண்ட லிழைத்துங் 

கைதைடும் புன்னயுஞ் செருந்தியு நீலமுங் 

கவினச் சூடியு வ களித்துநி சாடியும் 

பாடியு மூடியும் பசந்துங் கூடியு 

மின்னண மாய வின்பெலாக் அய்க்கு 

நன்ன சார்ந்த வளஞ்சா லியல்பிற் நு 

அவவயின், 

மாலைவற் கன்றே மாலைவர் தன்றே 

மருவு ரினிப்புற மருவலர் அனிப்புற 

மயக்கி வாட்டும் மாலைவந் தன்றே 

கலங்களை விளக்க மொளிக்கை நீட்டி 

நிமிர்ச்துமே னின்று. நெஞ்சங். குழைஇக் 

கடலிடைப் பட்டுக் கசைகாண் இலவா 

யுடன்று வருந்தி யோடுபல கலங்களை 

மீங்குவரு கென்ன விருந்தெழுர் தழைக்தன் 

றேடு மடல்வழிப் பாகாவழிப் பிழியுங் 

கற்றவ சோடு கற்பிலா தமக்கு 

மெல்லார் தமக்றா. அங்கின் சேறும் 

பழத்தின் சகனியுஞ் சுடுசுவைக் கிழங்கு 

முூரளைப்பரும் பொருள்கொள வுடல முழுவதநூஉ௰ 

- கைம்மாறு வேண்டா களிப்புகீஇ நல்கும் 

பெண்ணமட னுனியொடு பெரிதொன்று படஉ 

வுள்ளீ டிலானு தோலுரிந்து போக்க 

பீசத்து நெற்றி னார்த்கொடைக் குடம்பையுட் 

குரீஇ யூசல் கொண்டலொ. டாகெ 

புள்ளெலாம் பார்ப்புக் இளைகொடு கூண்டுட் 

புக்கன பன்மல ருகுத்துமணங் கமழ்க்கன 

நடுவழி யிடையொரீ இக் கரந்துமறை வோரின் 

ஞாயிறும் பல்கதிர் மெல்லெனச் சுருக்கிக் 

குடகட லிடைப்போய்க் குதித்தொளித் தன்று 

வெள்ளிய மழையும் விளங்கு வானரு 

மாலையிடை. மயங்கிச் சவந்தவள் ஞுடுப்பன் 
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னெருப்புநகை காட்டி யுருக்கி யழிக்குக 

தெற்றிச்சுவாப்' புரையிற் புன்னெய் வி௨ 
105 வேற்றிய விளக்கெலா மாலையா டிலகய ் 

விருடிரண் டொருவடி வெடிக்காரத் இம்மென 

வச்சுறுத்து யாங்கமை யாழியலை யெற்றி 

கெஞ்சக். இசைப்ப நெருங்கிச் றின்று 

| சான்றோ ரிடைச்சார் புறிஇய போம்தாண் 

110 டான்ற பொருளி னமை இதெெவிக் தாங்கு 

ஞாயிரொடு கலர்த ஞாலம் பிரிந்து 

பொருளி னிலைமையும் பொருந்திய பண்பு 

மருண்டு காணா வாகி ஈல்லன 

கமாஇப் புல்லிய கதுவிமயங் இன்று 

115 கற்புடைக் சூயிற்கு வழியிடைக் கண்டா 

னற்றுணை காட்டி வேற்றுவ(டி யேற்முங்கு 

ஞாயிறு கரந்து. இங்கள்வடி. வெடுத்துக் 

சலக்தடிக் கொண்ட கனன்மெல் லென்ன 

வகக்துநி ரூட்புகூ௨ வழற்றல்செய் தாங்கு 

120 வஞ்சம் புரிவான் வெளிப்பட்டு வர்கன் 

றெளியே ஞதலி. னெனக்கிவை வந்தெனப் 

புன்னையு ௨ குருகு. பூக்கும் கைதையு. . 

கெய்தலு மடம்புஞ் செருந்திய மகழ்கொள் 

கைகவ மாக்கள் காட்சியின் மலர்ந்த 

%$25.  பகைதெறப் பட்ட வேந்தற்கு முன்ன 

ரினிய வாய வின்னா வாகி 

முரண்ட போன்று மழையொடு. கூடிய 

காலே பின்னர்க் கோடையோரடு கூடி. 

யேற்றுகலிர் தாங்கு. மிவையு ஈலிஞுக 

180 கலன்மிசைச் சென்றோர் கடலிடை விழுக்காக் 

கெல்லோ டிருக்கனென் னிருள்புகுந் கென்னுந் 

தெருள்காண் இலாது இகைக்று. மயங்கனென் 

- வருது மென்ற நாஞம் பொய்த்த 

வருவழி நோக்கிய விழியும் பூதிக 

இல் ப் வான்றருடு மலைகுடைநக் தாக்கமை யில்லு 

மெனக்குச் இறிதாகி மனங்கலக் இன்றே 

யினபிற் சுருங்கினென் நுன்பில் விரிக்கனெ ன் 

பேய்புக் இருக்க மேனி போன்று 

பசலைபுக் குண்டன்று மாமைக் கவினெலா 

140 மவசரோ கொடியரு மல்லாச் தகணவறிஇ 

வாட்டு இங்களாங் கானலுங் கொடியவல. 
நாட்டு மடவோர் நந்நோ யறியார் ட்டு 
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தமக்கொன்று சாற்றிப் பிறர்க்கொன்று சாற்றுநா் 

மகப்பெறு துயசம் பெற்றவட் கன்றி 

145 மலடிக் குணர்த்துகல் வாய்க்கா தங்வனம் 

பிரிதுய ரழியாப் பிதற்று பேதையர்க் 

கென்னுறது துயசம் யாங்கன மூணர்த்துவ 

(மு முணரச்கில நுணாத வு மூணர்கிலர் 

அவர்தாம், 

150 முல்லை பூண்டில ணெய்தல் பூண்டன 

ளெனவலர் தொடுக்தெனை யந்தோ வருத்து 

மாதலி னவே யாருயி ருண்ணுங் 

கூற்றிற் கொடியாக் கொடியோர் மன்ற 

வட்டிலுட் புகுழன் னாங்குவந் தெய்தஇக் 

குகை யோயே யின்றடூ௨ முண்டித் (கம் ௫ ள் 

இறன்கூ.று கென்று வினாஅய்ப் பன்மலர்ப் 

பள்ளியிற் பொய்த் அயில் பயில்குவர் பன்முறை 

யெடுப்பியு மூணசா இருப்ப ரிருக்தாங் 

குணார்தனர் போன்றெமீஇ விழிதுடைக் அண்பான் 

260 விழைந்து வருகுவ ரின்சுவைத் தெனவுணீஇக் 

கலகல ஈகைத்துக் காதல் கழறி 

யள்ளங் கொள்ளை கொள்வர் சிரி 

ஞட்டுப்பல வாடி யன்புவளர்க் இன்பெலா 

மூட்டுவா் நீமலி னொருங்கமைந் இருப்பர் 

105 பூணுற் தாகற் தாரும் விரையு 

மின்சுவைப் பண்ணிய வகையு மிவையென 

ளெ கெஞ்சத் அட்புகுர் தறிந்தாங்குக் 
- தாமே யூணார்து தருகுவர் வேட்டன 

வின்னவாப் பிரிந்த வேமையெனக் கந்தோ 

110 மக்க கொடும்புலிக் காடா இன்றே 

யணிசெய் பணியே பிணியா இன்றே 
5 ெ ட் ம். (2 ப் (௮) 

யபுணாம்வ புய ௭௮ அறு? அ ம்ற 

தஙகநா னுழைஇய தகதகப் பட்டுடை 
ப ப் சூ ட ந ் ள் த ௪ ் ் ) ் 

காண்டொறும் பொழு௮க்' கண்கள் சிவக்குஈ 

112 வுளள மூடைஇ வெள்ளிடை யா௫ன்று 

மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்து விம்மாறுப் பெல்லா 

மஞ்சுவ போன்றுள் ளடைஇப் பதுங்கு 

வேள யா னென்னு மறிகிலென் 

பிரிபொன் நுண்டடனா பிரிபுதுய ரிதுவெனு 

180 முன்னறிர் அளனேற் பேதையே ஸனவர்தா 

மோடி, வைக்கற் கொருப்படி வேன்கொ 

லித்துணை யியற்றிய வின்லுயிர்க் கள்வசைக் 



௨990 உலஇியல் விளக்கம். 

கண்முன் கண்டிவை சழறிக்கண் ணீரிற் 

ிருவடி. கமீஇயென் அஇற்றுயிர் செகுப்பல் 

185 பிரிபுதுய ர௬ணாச்தாறு பெரி௫கரந் தூறைந்த 

கோழி ஷயோவென் னின்னயிர்ச் அணைவி 

வாழி யூழியவ் வண்மைசெய் தோளே 

ப௫ிக்குத வில்லா வுணவி னவர்ஈலண் 

பின்னு முன்னும் பெறுகலி னென்னா 

190 மீதறி இல்லாப் பேதையேன் புல் லுயி 

சவர்தோ ளணைதல்வேட் டகறலுஞ் செய்யாது 

கெஞ்சும் பின்ஜெடாத் கா்குகிலை பெஞுது 

வெள்சி யென்னைய மேவா தொழிக்தன் 

றறன்வளர் கொள்கை சுமந்தாக கடைந்ம௰தார் 

195 இறனன் றம்மா சேர்புதெரி கில்லே 

னெனக்குக் துயர் செய்த றமக்கினி தாக்குர் 

தம்மையினி யுள்ளே னாதலி னினியே 

சுறுப்புறு கடலும் வெருப்புறிஇக் கண்ணி 

றிங்கறாம் மாலையுந் கெளிகீர்க் கொண்ட ஓ 

200 மலையா தொழிக மங்கையெனக் கொண்டில 

நிலையா வுயிசொடு பொழுகெஞ் . சேனை 

யவர்மே லமைந்த வன்புமறக் அதற்குச் 

சாலு கொல்லோ சார்ந்துயிர் வளர்க்கு 

மின்பினை மறத்தற் இயலுங் கொல்லோ 

205 விவைமறந் தக்கா லிருமையு மறக்க 

லமையா சேகொ லா௮வென் செய்கோ 

வம்ம வவர்தமை மறப்பறி இல்லே 

னெல்லா விவையுந் துயர்செய மறந்தில 

ஆதலின், 

210 இவ்வெலா மவசொடு ஐயரஞ் செய்க 

| யானே, 

மீன்பொதி யுவர்க்குளன் மேய 

புண் ணுடைப் பூஞ்சிமுர் போலா குயவெ 

யபாறுங் கடலும் பனியும் புனறாவ 

மாறு படப்பிமித்தார் வாள்விழியுஞ்--சறுபுன 

விச் சிவச்த தொழில்கண்டு கார்விண்ணுத 

தாவிச் சவர்தன்று மூன். 

் 
் 



(ல்) மே (ணை இன்பதெறியியல். 

காடெல்லாங் காரிரு ணண்ணித் தணத்தவர் 
வீடெல்லாம் புக்கு விழுங்கியவர்-- கூடெல்லாத் 

இத்து மனசு தஇிகைப்ப விருட்டிற்றே 
தீத்தொழில் கன்றினார் போல். 

வங்கங் கசரைசேர்த்து வத்த சுமையிறக்குப் 

பொங்கு ம௫ழ்பூத் இளைப்பாறத்--தங்க 
ளினிய௰ர்த் தணர்த்தா ரிடர்க்கற் சுமைமெய்த் 

துனிவுக் கடன்ஞூழ் இனார். 

காதல ரோடு களிப்பதாய்க் காமுறுவர் 

மீதலர் வாட்ட விழிதுடைத்--தாதரவ 

ரில்லாக் குறையுணர் ச் தேங்கி பட் 

கில்லாத சிற்றிடை யார். 

முத்த மெறிச்து முழுச்செம் பவழத்தின் 

கொத்தெறித் தார்க்கும் வளையெறிக்து.--கத் துங் 
கடறண நீதார் தம்மேற் கனறோறுநி தாமு 
முூடனெறிசக்து கொள்வார் சினம். 

இப்பாட்டிடைக்கிடந்த துறை விளக்கம் வருமாறு: 

(இ.த காமமிக்க கழிபடர்செவியாற் பொழுதுகண்டு சொல்லியது, பொருள்வயிற்பிரி 

தலாகிய பகுதிக்குரிய இருபானியலுட் சிலவற்றைவிரிப்பத.) 

தலைமகன் “நாளு நாளு மாள்வினை யழுங்க-வில்லிருந்து மகிழ்வோற் கில்லையாந் புகழ்?? 

என்பதையும், ““பொருளில்லாற் இன்பமில்லை?? என்பதையும், “*குரவர்களாற் படைக்கப்பட்ட 

பொருள்கொண்டு இல்லறஞ்செய்கால் அதனால்வரும் பயன் அவர்ச்கேயாம் ௮த்துணையல்லது 

தனச்சமையாது?? என்பசையும் அன்னபிற பலவற்றையும் பலகாற்சிந்தித் த, ஒண்பொருள் 

ஈட்டிவருதற்குச் அணிந்து இன்னகாளில் மிண்டுவருவல் என்று தலைமகட்குச்கூறி அவளைப் 

ரிந்து வேற்றூர்ச்சென்றான். 

சென்றவன் குறித்த வமயம் அறக்கழிந்துபோயும் வராது தாழ்த்தல்கண்டு பொராத தலை 

மகள் *$மாலைவர்தன்று, கலங்களை விளக்கங் கலங்களை யழைக்சன்று, புள்ளெலாம் பார்ப்புக் 

இரைகொடு கூண்டுட் புக்கன?? என்ருங்குச் காமமிச்க கழிபடர்கிளவியால் இசங்கிக் கூறாகிற்றல், 

(௫-ள்.) செப்பு என பாவை என திகழ் பல் ௮ணி என கழல் என பளிங்கு இண் 

ணம் என கலம் என பாம்பு என பறவை என பல்லி என மரன் என மா என -செப்பெனவும், 

பாவையெனவும், விளங்குகின் உ பலவாகிய ஆபரணங்கள் எனவும், கழற்சிக்காய் எனவும், பஸிங் 

இஞாற் செய்யப்பெற்ற கஇண்ணமெனவும், கலமெனவும், பாம்பெனவும், பறவையெனவும், பல்லி 

யெனவும், மான் எனவும் விலங்கெனவும்) 

கழற்சமரத்தைக் குறிக்குங் கழல் இங்கனம் அம்மரத்தின் காயையுங்குறிக்கின் றத. 

கலம்-உண்கலம், மட்கலம், 



௦92 உலகியல் விளக்கம். 

இன்ன வசை என - இவைபோன் நனவும், இவற்றின் வகைகளெனவும்$ 

ஒரு வகை சோற்றம் காட்டி சுவை விழிக்கு உசவும் நீர் உடல் பொருளையும் - (கண்டார் 

கருதும்வண்ணம்) ஒருவகையாகக்கொண்ட தோற்றப்பொலிவினைக் காட்டி .(அக்காட்டுவதால் 

உ படை இன்பத்தை அக்சண்ட கண அறுகு உபகார) த துவருகன்ற நீர்வாழ் உயிர்களுக்கு உடல் 

களாஇயிருச்த பொருள்களையும்) 

ம். வடிவங்சளின் பெருமைதோன்ற *'ஒருவகைத் தோற்றங் காட்டி” 

என்றார். வேறுவேறு வடிவாகிய இவை இன்ன வாகவுந் தோற்றம்பெற்றன என்க, 

யாறு பல் நிலத்து அகம் துரீஇ கொ(ண்)டு வந்து மறைத்த துளை படு மரன் சிதை 

சலன்முதல் ஆகிய கடா (மலையிலிருர் அ கடலுக்குச்செல்லும் வழியிலே 

யள்ள) பலவாஇிய நிலங்களின் அகணனிடமெல்லாம் தேடிச் கைச்கொண்டுவஈது (சடலைபடைநது 

௮சணுண்) மறைச்துவைத்த துளேபட்ட மாங்கள், (சிகசைக்ச மரன்ருசதலியவற்றாற், செய்யப் 

பட்டுச்) சிதைவுற்ற கலங்கள் ஸ். இவற்றை முசலாகச்கொண்ட பொருள்களையும் 

மேடுபள்ளங்களாச நிலனைச்செய்யும் இயல்புதோன்த *:அகந்துரீஇ?? என்றார். உவ 

மானும், நீர்வாழ் உயிர்களானும், அலையானும், ௮ன்னபிறவற்றானும் துளையண்ணப்பட்டமை 

சோன்றத் :*துளைப்படு மான்”? என்ருர். கலங்களுக்குக் துளைமட்டின் குறைவும், வேறாகும் 

ரீறைவும் தோன் றற்பொருட்டுச் “சிதை கலன்!? என வேறடை கொடுச்கப்பட்டது. எந்நிறங் 

கொண்டனவோ ஆர்கிறத்து வட்டச்கற்களாகச் தோற்றம் பெறுமென்க. 

பசும் புறம் இப்பியும்-பச்சென்ற புறத்கோற்றத்தையுடைய ிப்பியும்; 

பை தாமரையின் மூகை என புறத்து தோற்றம் காட்டி வலம் இடம் ஆக.வளைஇ வரை 

உற்று இரிந்து அகம் ருழிர்து இகழ் பல் நிறன் எ(ல்)லாம் விழுங்கிய பளிங்கு என விஎஏங்கு 

சோற்றத்து-பசிய தாமரையின் அரும்பென்று கூறுமாறு (வெளிப்பக்கச்திலே தோன்றப் 

பெறும்) தோற்றப்பொலிவினைக் காண்பித் வலப்பக்கமாகவேனும், இடப்பக்கமாகவேனும் 

வளந்து கோடுசொண்ட வரம்புடையதாகி அந்நிலையிலே வேறுபட்டு உட்குழிஈது விளங்குகின் ற 

பலவாஇிய நி.றங்களெல்லாவற்றையும் உட்கொண்டு விளங்கும் லல து கூறுமாறு ன 

பெபெறுதின்ற சதோற்றப்பொலிவினையு டைய | 

இல் மாதுகு இயைந்து கரன்று இயங்கும் வளையும்--வீடானது மூதுகின்மேலே 

ிபாருர்தி ஒலித் துக்கொண்டு ஈடமாடுகின் ந சங்கும்) 

ஒச்ச பிறவும்- இவற்றையொக்த மற்றவைகளும்) 

உயிர்த்த பல் முசத்தும்- ஈன் ந பலவாகிய முத்தங்களும்; 

கொச்து பவழமும் கோலம் குரூ௨ மணியும்-கொத்துக் கொதச்தாசப் பொருந்திய 

பவழங்களும், அழிய கிறச்ைைவிரிக்கின் ஐ ௮. ரதனங்களும்) ப 

இன்ன தம்மையும் - ஆகிய இத்தகைய பொருள்களையும் 

[சிக வசைஇக்-குறுக வுயிர்த் துப் படுபு அயில் பயிலு-ரீலக்திளை விரிச்ச கோலக்சண் 

சுவருங்-சடலினைக் கொண்டல் கடுகி யெற்றற்கு] கோலம் சண் கவரும் நீலம். திரை விரித்து 

றக அசைஇ குறுக உயிர்த்து படுபு துயில் பயிலும் கடலினை கொண்டல் கடுகி எற்றற்கு- 

அ௮மூய கண்ணைக்கவரும். நீலநிறம்வாய்ந்த படுக்கையை விரித்துச் சிறிதாக அசைவுற்றுக் 

குறுமையாக மூசச்சுவிட்டுப் படுத்து ன்ட். கடலினைக் “பத த்ரான அ விரைந்து 

வர். தயிலெடுத்தற்கு) 

அகம் பொருது உவர்ப்பு உறீஇ ஓ என்று அமற்றி- மனசுபொற௮ுக்காமல் வெறுப்புக் 

கொண்டு ஓவென்று ஒலியுண்டாகும்வண்ணம் ஆரவாசமிட்டு) 

மலை என எழீஇ மழை என ௧௬௫ மலையெழுச்சாற்போல மிக்குயர்க்தெழுர்து மேகங் 

கறு த்ததுபோலக் கரிய சன்மையை யடைர்து; 

வக்க வா் அவாவும். அ தண்ண பஅனணுடண்கூளும்- 

அதுக்காக கக் என்ப 
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கருகு மை இடை பெய் வெண் பொடி குழம்பின் முரிந்து £ழ் வீழ்ந்து அரைத்து அழி 
இர் அலை -கரிய நிறச்சையடைய மையின து ஊற்றின் இடையிடையே ஊற்றிய வெண்ணிறப் 
பொடியைப் போன்று முரிந்து ீழேவிழுக்து அவ்வீழ்ந்தமையால் அுரைப்புற்று அழியுந்தன்மை 
வாய்ந்த ஒரலையான து; ம் 

கல் அடித்தாங்கு கரை கொ(ண்)0 சேர்க்கும் முன் கல்லால் எறிக்சாலொப்பச் சரையிற் 
கொண்டுசெர்ப்பதற்கு முன்னரே; 

குலன் என ஈர் அலை குதித்து தாஅய் பாஅய்க்து எற்றி சரை கரையாது எக்கர் செய்து 
இலங்கும் - அகனின் மரபென்னுமாறு இரண்டலைகள் அுள்ளிஸ் தாண்டிப் பாய்க் சென்று 
௮டிததத தீரம் கரையாகிருக்கும்வண்ணம் (அதிலிருந்துவரும் மணல்களை) மேடுசெய்து 
விளங்காகிற்கும்) 

எக்க[-மேலுக்கு ஏறப்பண்ணல். நிலப்பகுதியை மீக்குயர்த்திவிடுமோ என்றுகருஇிய 
.இரண்டலைகள் கரைகரையாது அமையும்வண்ணம் எல்லை கோலியவென்௫, 

கொண்டற்காற்றானது அயில்பயிலுக்கடலைச் அயிலைழுப்பிய ௮. எழுப்பியதற்கு மனம் 
பொருதகடல் உவர்ப்புற்றுக் குரைத்து நீர்ப்பொருளையும், முத்து மூசலியவற்றையும் கரை 
யிடத்து எறிவதபோன்று ஒரலைகொண்டுசெல்லும் முன்னரே இரண்டலைகள் தோன்றிச் கரை 
கரையாது எக்கர்செய்து விளங்கும் என்சு, 

நாப்பண் வகிர்க்ச இருப்பை ஈல் வித்தின் மூச்கு உடை சகாச்கை-ஈடுவிலே (பங்குசெய் 
தாற்போலப்) பிளவுபட்ட இருப்பையின் ஈல்ல விசையையொகத்த மூச்குடைய காக்கையான த; 

ட கரசை அருகு நின்று மின் கொத்து வேட்டு மெல் என கோக்குழீஇ-கடலின௫ கரைப் 
பாங்கரில் நின்றுகொண்டு மினைச்கொச்்ததலிலே அசைகொண்டு மெல்லென்று கோக்கும் 
போது) 

“கொச்து?? என்று உணவும் கூறப்படுமாதலின், மின் கொத்து வேட்டு என்பதற்கு 
மீனாகிய உணவை விரும்பி என்றும் பொருள்செய்யலாம். 

அலை மேல் கதுவி அலைச்தொறும் வருந்து பின்னர் போக்து மூன்னர் புகூஉம்- அலை 
யானது மேலே நெருங்இப்பழ்றி வருச்தும்பொழுது வருர்திப் பின்னே தொடர்ந்துசென்று 
முன்னே புகாநிற்கும்$ 

பால் போன்றும் படர் நிலா போன்றும் விரிச்ச வெள் ௫௫ல் பரப்பு போன்றும் வெள் 
சுதை ஊற்றிய விளக்கம் போன்றும் மண் ஈனி பரக்து மலிர்த பரப்பு இடை - பாலைப்போன் 
௮ம், படர்சத நிலவைப்போன்றும், வெள்ளிய புடவை விரிச்கப்பெற்ற பரப்பினைப்போன்றும, 
வெள்ளிய சுண்ணச்சாக்தை ஊற்றிய சோற்றம்போன்றும் மணலானது மிகப்பரந்து நிறைந்த 
எக்கரிலே; 

செல்லா இடத்து சேர்ந்து இடர்ப்படல் இன் - சேறற்சகமையாச இடத்திலே சென்று 
துன்பப்பவெது போன்று) 

கலன் சென்று புதைந்து கலிப்பு அற்று அமையும் - மரக்கலங்கள் (சீர்கிறைந்த) காலத் 
திலே) புகுர்ஐ (நீர்வற்றிய காலத்திலே மண்ணுட்) புதைந்து ஓலியத்று அமைதியாயிருக்கும்) 

மூன்று முதல் இணைத்த உவர் உணா கூர் மூனை பரா அடி மாத்து மிசை ஊர்ந்து - 
மூன்றுமுசற் பலவாகத் சொடுச்சகப்பெற்ற உவருண்டழிக்காச வன்மையும், கூரிய அனியும், 
பருத்த அடியுமுடைய கட்டுமாங்களின்் மேலே ஊர்தலுற்று) ள் 

தாம்பினாற் கட்டப்படுதலிற் கட்டுமரம் என்றும், நீரிலே மித் செல்லும் இயல்பினான் 
மி சவை என்றும் செப்பச்சை வழங்குவர். இசன் முனையைக் கூரியதாக அமைக்சல் நீர்கிழித 

அச் சேறற்கு இலகுவாகும்பொருட்டு, 



௨04 உலகியல் விளக்கம். 

அணி ஆழி கொள் கண்டல் கழி இடூஉ கடல் நீர் தள்ளி- நனியிலே உட்டமாகச்செய்த 

மரப்பலகைவாய்ர்த கண்டற்கோலை இட்டுக் கடனீரமை(த) (ப்பள்ளமாகும்வண்ணக்) தள்ளி; 

அணியில். ஆழிகொண்ட கண்டல் என்றமையால் அக்கழியின் அடிப்பாசத்தைக் 

கையாற் பற்றிக்கொண்டு ஆழிகொள் நுனியைக் கடலிலிட்டு நீரைத்கள்ளி என்பது கொள்ளப் 

படும். இக்கழிக்கோலைச் சவள் என்று வழங்குவர். ் 

கண்டல் ஒருவகைமரம்,  கழிநுணி ஆழியின் ர தக் தக்காங்கு நீர் செய்யுந்கடை 

யும், அச்சடையின் வன்மைக்குச் தக்காங்கு ம/சவையின் ஒட்டமும் நிகழப்பெறுமென்௧, 

பள்ளம் செய்து பின் வெள்ளம் பாய நினைத்தாங்கு ஏகும் நெஞ்சம் கல்லினர்- (கோலை 

யிட்டூச் தள்ளாவதினாலும், கூர்முனையின் இழிப்பினாலும்) பள்ளமுண்டாகச் செய்து பின்னர் 

(அப்பள்ளம் உண்டாகிய இ._ங்களி2ல மேடுற்ற மருங்கிலுள்ள) வெள்ளம்வர்து பாயும்வண்ணம் 

நினை த்சவிடத்திற்குச் செல்லும் ஆற்றல்வாய்க்க நெஞ்சமாகய சல்லினையுடையவரும்) 

் கடலிலே இசவிலுஞ்செல்லுர் தண்மையும், உயிர்க்கொலைக்கஞ்சி ஈடுங்காத வன்மையும் 

படைத்தது அவர்கெஞ்சம் என்பதுதோன்ற **நெஞ்சக்கல்'? என்னார், 

உருண்ட. நோக்கினர்- (கூர்ச்துக் கூர்த்துப் பார்த்துவரும் இயற்கையின் மிகுதிப் 

பாட்டினாலே) இரட்டுயற்ற கண்களையுடையவரும்) 

வளைந்த கடற்பாங்கைப் பார்த் துவருசலின் அங்கனமாயிற்று என்றுமாம். 

இருண்ட மேனியர் இருள்போலும் கறுத்ச தேகச்சையடையவரும்) 

அவர் எண்ணச்திலே இரவும், கடலும் அ௮கலாதனவாய் இருந்துவரு சலின் அத்துணை 

யார்க்கு அவ்வியல்பு எய்திற்று என்றுமாம். 

உப்பு பொரிந்து இடை இலக்குறாஉம் கப் (கடலலையின் நீர்த் தூவல், காற் 

றடிச்தல் மூதலியவற்றானே பொருந்திய) உப்பானது பொரிதலுற்று இடையிடையே விளக் 

கம்பெறும் முதுகினையடையவரும்) 

கறுப்பின் இடையிடையே வெளுப்புற்றது ஆதலின் ௮௯த இலஇற்றென்க, 

காழ்த்து வரி மழுங்கி தோல் பொரி உரிவை கையினர் - (பலவகைப் பணிகளுஞ் செய்*ு 

வரு சலினாலே) வயிரங்கொண்டு இேகைகளின் தோற்றப்பொலிவு குன்றித் தோலுரிந்த உரிவு 

வாய்ந்த கையினையடையவரும்) 

கயிறு முடி. வலையினர்-கயிற்றைக்கொண்டு முடிக்கும் வலையினையுடையவரும்) 

நீர் இடை எல்லை கண்டு ஆ௩்கு ஆங்கு இடு பெயர் மரபினர்--கீர்ப்பரப்புக்குள்ளே 

எல்லைகண்டு கண்ட அவவவவிடங்களுக்கு ஒவவொருபெய.ராக இட்டுக்கொள்ளும் மரபினை 
யுடையவரும்) 

'படைத்தக்கோட் பெயரிடுவோள்?? என்றார் அடிகளும், 

பல் மீன் வேட்டம் பயன் சால் வளத்தினர்- பலவகசையாஇய மின்களையும் வேட்டை 

யாடும் பயனிறைந்த வளப்பம்பொருக்தியவரும்) 

[பேய்வாய்க் கொள்ளியிற் நிமில்பிறங்கு விளக்கினர்] இமில் கொள்ளிவாய்ப் பேய் இல் 
பிறங்கு விளக்கினர் - படஇசன்கண்ணே கொள்ளிவாய்ப்பேயைப் போலும் (விட்டுவிட்டில௩கி) 

உலவுகின்ற பிரகாசத்தைப் பொருந்திய விஎஏக்கினையுடையவரும்) 

கொள்ளிவாய்ப்பேயின் வெளிச்சம் விட்டுவிட்டுச் தோன்றுவ௫,; இவர்களின் கட்டு 
மரம் அலைக்கலை எழுந்து தாழ்ர்துஞ் செல்வதால் அதன்சண்ணுள்ள விளக்இன் பிரகாசமும். 
முறையே தோன்றியும், மறைந்தும் வருமென்க, | 

கெருப்புக்காலும் ஆவியைக் கொள்ளிவாய்ப்பேய் (பிசாசம்) என்று வழங்குப, இது 
இரவிலே சடலைகளிலும், கடற்கரை, உப்புநீராற்றங்கரை மூ தலியவிடங்களிலும் தோற்றப்பமெ..: 
“கொள்ளிவாய்ப் பேய்காக்குங் சோபுரமு நெடுமதிலும்-வெள்ளியாற் சமைத்தனபோல். வெள்! 



இனபதெெறியியல். 893 

ெலும்பி ளாந்சமைச்தே”?, “கொல்வா யோரி முழவாகச் கொள்ளி வாய்ப்பேய் குமவிக்கு- 
ஈல்வாய்ச் செய்ய தசைதேடி கரிவாய்த் தசையைப் பறிக்குமால்?? என்பன கலிங்கத்துப்பரணி; 

கொள்ஸிவாய்ப்பெய் என்பதொரு . பிசாசம் மெய்யாகவே இல்லையென்றும், காணப்பவேது 

நெடுங்காலமாக மண்ணிற்கடந்து உகஇய எலும்பின,௮ துகட்டொகுதி காற்றுமுதலியவற்றாலே 
தாக்கப்படும்பொழுது பிறர்தெழும் ஒருவகை வெளிச்சம் (1௦%) என்றும் இக்காலச் 
இனர் பலர் கூறுவர். இவா கூற்றிலே சிறி தண்மைப்பகுகி . இருப்பினும் கொள்ளிவாய்ப் 

பேயின் உண்மைக்கும் பல ஆதாரங்கள் உண்டெனப் பிழபலர் கூறுவர், விகிக்்ற் பெருகும், 

இசவு கடல் வாழ்க்கையர்- இசவு மூழுவதையும் கடலிலே செலவிடும் வாழ்க்கையை 
படையவரும்) 

அலையுடன் எழுந்து விழு புணையினர்- மேலெழும்பும் அலையுடனே தானும் மேலெழும் 
பிப் பின்னர்க் £ழேவிழும் அவ்வலையுடனே தானுங்க ழேவிழுக் திமிலினையுடையவரும்) 

(பெண்ணை சுற்றிய வடியிடைத்-தாழை படுச்துச் தலைவிரித்து மலர] சுற்றிய பெண்ணே 
அடி இடை சாமை படுது தலை விரித்து மல -புறமருங்கசெல்லாம் பனைமரங்கள் சூழ்ந்துவளைந்த 

அடியிடங்களிலெல்லாம் தாமையான ௮ படுத்திருப்பதுபோன்று பசவிப்பதிர். து தலையை விரித்துச் 

கொண்டுமலசவும்3 

“பெண்ணை சுற்றிய”? என்பது சுற்றிய பெண்ணை”? என மாற்றப்பட்ட த, சூழ்ந்த 
பனைகளின் அடிப்பாகம் வெளிகாட்டாசதபடி தாழை படுத்துத் தலைவிரித்து மலர்க்ததென்௯ 

உள் அகம் புறன் எ(ல்)லாம் மூடம் கால் புன்னை கவிந்து குடை நிழற்ற களி வண்டு 
ஈட்டமும் மா மலர் காற்றமும் பல் மின் மூடையும் காறி சவின் பசப்பும் கலம் சால் இருக்சையர் - 
அவ்வேலிக்கு உள்ளம், வீட்டின் புறத்துமாகிய அவ்விடையெல்லாம் வளைக்க ௮டியையடைய 
புன்னையானது கவிஈ்து குடைபோல நிழலைச்செய்ய (அ௮ச்செய்தலினானே கள்ளுண்டு) களிப்புச் 
கொள்ளும் வண்டுகளின் கூட்டமும், அழகிய பூக்களின் வாசனையும், பலவகையான மின்சளின் 
புலானாற்றமும் பரிமளிச்து அழகனைப்பசப்பும் கன்மைமிக்க இருக்கைகளையுடையவரும்$ 

கடல் காப்பு கடவுள் அடி காப்பு அகச்கினர் -- கடலைக் காச்துவருர் செய்வசமாகிய வருண 

பகவானின் சசணமாகிய பாதுகாப்பையடைய மகெஞ்சத்தினரும்) 

கடலின்௧ண்ணே அபாயங்கள் நேரிடாதிருக்கவும், வலைவளஞ்சிறக்கவும் வேண்டி, 
௮ த்தெய்வச்தை ஏப்பொழுதும் யாண்டும் பரவிப் போற்றிவருபவர் என்க, 

₹£ நுளேயர் வலைவளக$தப்பின் அவர்மகளிர் கிளை யுடன்குழுமிச் சுறவுக்கோடு நட்டுப் பரவும் 

கடன் கொடுத்தலின் ஆண்டு வருணன் வெளிப்படும் என்றார்!” என ஆரியர் கச்டினார்க்ெரி 
யரும், *சினைச்சுறவின் கோகெட்டு_மனைச்சேர்த்திய வல்லணட௩்கினான்?? என உருத்திரங்கண்ண 
னாரும் கூறியன ஈண்டு அராயற்பாலன. 

உப்பு ஒடு மின் கொண்டு கர் கொறும் திரீஇநொடித்து பிற பொருள் கரும் இயற்கை 

யர்-உப்புடனே மீனையும் எடுத்துக்கொண்டு ஊர்மனைசோறும் சென்றுவிற்று (அவ்விற்ற 

பணங்கசொண்டு வாங்கிய) பிறபொருள்களை அனுபவித்துவரும் இயல்பினையுடையவசாகய ப்ள 
மக்களின் 

'மின் விலைப் பசதவர் வெள்ஷப்பப் பசருகர்-பாசவர் வாசவர் பன்னிண விலைர௫ரோ- 

டோசுகர் செறிக்த வன்மலி யிருக்கையும்?? என்பது ிலப்பதிகாசம், 

குடி. இருப்பு உடைய மிடி இருப்பு அறியா செய்சல் சான் உ கெய்கல் தண் புலம் ௮.த - 
வ௫ித்தலையுடைய வறுமையிருத்தல் அறியாச கெய்சலாகிய இரங்கற்பொருள் கிறைந்ச செய்த 

* லென்னுந் தஇணையாகிய தண்ணிய புலமாகிய அவ்விடம்; 

“*கருங்காற் குறிஞ்சு?? என்னும் ஒன் றனையும், அன்னபிறவற்றையும் தூச்இச் சுமந்து 

கொண்டு. இங்கனம் வருபவையெல்லாம் பூச்சளே என்றும் பிறவாறும் கூறப்புகின் ஆண்டுக் 

இடைச்தற்குரியவெல்லாம் வெறும்பாழாகி விடுமென்க, 



௦90 உலகஇயல். விளக்கம். 

புன்னை குடை தரூஉம் புள்ளி நிழல் ௮சைஇ- புன்னையாகிய குடைதருகன் ஐ புள்ளியை 

யுடைய நிழலிலே தங்கி) 

அசைதல்- இருத்தல், 
னை கயிறு தொடுச்த ஈடு உடை நீள் கோல் --அப்புன்னையின் கொம்பரிலே தொடுத்த 

கயிறுபொருந்திய நடுவினையுடைய நீண்ட கோலாலே) 

புலவு நாறி உணங்கும் விழி மீன் கொள்வான் கரந்து வரு புள் எ(ல்) லாம் விரைக௧ 

அலைத்து ஒட்டியும் -புலவுநாற்றம் வீசிக்கொண்டு காய்க்அவரும் விழித்திருக்கின்ற மீன்களை 

எடுக்கும்பொருட்டு மறைவாக வருன்ற பறவைகளெல்லாவற்றையும் விரைவாக வருத்தி! 

ஒட்டியும்) 
இறந்சபின்னரும் விழித்திருக்கும் இயல்புசோன்ற :*லிழிமீன்?? என்றும், சேசே வரு 

தற்கு அஞ்சி வராசனபோன்று இடர் என்று மீனைக் கவர்ந்அுகொண்டுசெல்லும் புள்ளின் இயல்பு 

தோன்றக் ::கரந் அவரு புள்”? என்றும், ஆங்குவராது ஏஞ்சியிருப்பன வற்றையும், ஒட்டாவிடி ந 

பின்னும்பின்னும் வக் தகொண்டிருக்கும் ஆசலின் அவற்றையும் ஒட்டுசல்வேண்டும் என்பது 

தோன்ற எல்லாம்?” என்றும், ஓட்டுதற்குட் கவர் துசெல்லககூடும் ஆதலின் விரைதல்வேண்டும் 

என்பதுதோன்ற விரைந்து”? என்றும், பின்னும் வராசபடி அச்சுறுத்தல் வேண்டுமாதலின் 

:அலைத்து?? என்றும் கூறினார். 

பாவை வனைந்து பல் ஆட்டு அயர்ரக்அம்-பாவைகளைப் புனைந்து அவைகளை க்கொண்டு 

பலவகையாகிய ஆடல்களைப் புரிக தும்; 

வளை மூதல் ஆகிய வகை இனம் கொண்டு பெயரும் வடிவும் பிறங்குற மணல் மேல் 

இணைத்து ம௫ழ்ச்தும் - சங்குமு.தலாகிய வகைப்பட்ட இனங்களைக்கொண்டு பெயரும், உருவங் 

களும் விளங்குமாறு மணன்மேற்பொருச்தி மகிழ்வடைந்தும்) 

மணல்மேற் சங்குழுதலியவற்றைப் பலவருவங்கள் அமையும்படி பதித்து அவ்வவற்றின் 

மப் பெயரையும் இணைத்தனர் என்௧, 

வண்டல் இமைகத்தும் - (மகளிர்விளயாட்டில் ஒன்ர௫ய) வண்டல் ஆடியும்) 

கைதையும் புன்னையும் செசருந்தியும் நீலமும் கவின சூடியும் களித்தும் நீர் ஆடியும் - 
தாழை, புன்னை, செருந்தி, நீலம் என்பவற்றின் மலர்களைப்பறித்து அவையழகுறச் சூடிக் 

சொண்டும், கள்ளுண்டு களிப்படைந்தும், நீசாடியும்) 

பாடியும் ஊடியும் பசந்தும் கூடியும் - (வரிப்பாட்டு மு. சலியவற்றைப்) பாடியும், (அப் 

பாட்டின் குறிப்பணராமை காரணமாக) ஊடியும், (அவ்வூடல் காரணமாகப்) பசலையாகியும், 

(அப்பசலை திருமா) கூடியும்) 

இன்னணம் ஆய இன்பு எ(ல்)லாம் அய்ககும் நன்னர் ஆர்ந்த ஈலம் சால் இயல்பிற்று - 

இவவகையாகிய இன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் (காதலரைப் பிரியாதார்) அகர்? துவரும் ஈன்மை 

நிறைஈச வளப்பஞ்சான் ற இயல்பினையுடைத் த) 

௮ வயின் - (இவ வியல்பினையுடைய) ௮௪ கெய்தற்புலத்திலே) 

மாலை வந்தன்று மாலை வந்தன்று - (காதலர்ப்பிரிந்தாரை வாட்டும்) மாலைச்காலம் வந்த, 
மாலைச்சாலம் வரத) 

இதமுசலாக வருவனவெல்லாம் தலைமகனைப்பிரிந்து மனம்பொருது அலமரும் தலை 
மகளின் காமமிக்க கழிபடர்கிளவிகளென்க. 

மருவுரர் இனிப்பு உ௰ மருவலர் அனிப்பு உற மயக்கி வாட்டும் மாலை வஈதன் நு - 
காசலரைக கூடிவாழ்பவர் மடகிழ்ச்சியடையவும், கூடாமற்றணச்சவர் வெறுப்படையவம் மயக் 
கச்தைச கொடுத்துவருததுகின்றதுமாகிய மாலைப்பொழுது வந்துவிட்டது) 
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கலம் சரை விளக்கம் ஒளி கை நீட்டி நிமிர்ந்து மேல் நின்று நெஞ்சம் குழைஇ-- கப்பல் 
களை அழைக்கும் கடற்கரைவிளக்கு, தசனஅ ஒளியாகிய கரத்தைநீட்டி நேராக மேலேநின்து 
கொண்டு உள்்எங்குஸழச் து) 

கலம் கரை விளக்கம்-சப்பல்களை (க்கரைக்கு) அழைக்கும் விளக்கு. கசைசல்-அழைக் 
தல். தற்காலம் **[/12114 11018௨? என்று வழங்கப்படுவதும் இதுவே, கப்பல்கள் ஈடுக்கடலிற் 
சென்று தஇரியுங்காலத்தே, இசைதடுமாறா து சரைசேர்தற்கு அநுகூலமாசக காவிரிப்பூம் 
பட்டினத்திம் கலங்கா வி௱க்கம் அமைக்சப்பட்டிருர்ச.து என்பது சிலப்பதிகாரத்துக் கடலாடு 
காசையிற் காணலாம். இஃதன்றிப் பண்டைச் தமிழ்மக்கள் கப்பல்செய் தொழிலினும் வல்லுஈரர 
யிரு்கனா என்பது :*கலஞ்செய் கம்மியர்?) **கலம்புணர் மாச்கள்?? எனவரும் மணிமெேகலைத் 

தொடர்களானும், கொகைழதால்களானும் உணரப்படும். 

கடல் இடை பட்டு கரை காண்கிலவாய் உடன்று வருந்தி ஒடு பல கலங்களை -சடன் 

மத்தியில் அகப்பட்டுக் கரையிருக்குர் திசைதெரியாமல் (அத்தெரியாமை காரணமாக வருதலுற்ற) 

சினங்கொண்டு (அக்கொள்கையாற் பயன்காணா௮) வருந்து சலுற்று ஓடுகின்ற பலவாகிய மரக் 

கலங்களை) 

கலங்களில் இருந்தவர் படும்பாடுகள் கலங்கள் மேலேற்றிக கூறப்பட்டன. 

ஈங்கு வருக ஏன்ன இருந்து எழுந்து அழமைச்தன் று - (துறையிருக்கும் இடமாகிய) 

இங்கே வருகவென்று இருக்கையிலமைந்தும், எழுந்தும் அழைத்தது) 

[ஏடு மடல்வழிப் பாளைவழிப் பிழியும்] மடல் வழி ஏடும் பாளை வழி பிழியும் - ஓலைமடல் 

வழியாக ஏட்டினையும், பாளை வழியாகக் கள்ளினையும்) 

கற்றவர் ஒட கற்பிலர் தமக்கும் -படி.ச்தவரோடு படிப்பில்லாதவர் தங்களுக்கும்) 

[எல்லார் தமக்கு நுங்கின் சேறும்-பழத்தின் சனியுஞ் சுவைக் இழங்கு-முரைப்பரும் 

பொருள்கொள வுடல முழுவ தா௨ஈ&- கைம்மாறு வேண்டாது களிப்புநீஇ நல்கும்-பெண்ணை] 

துக்கின் சேறும் பழத்தின் கனியும் சுடு சுவை கிழங்கும் உரைப்ப அரும் பொருள் கொ(ள்)ள 

உடலம் முழுவதூஉம் கைம்மாறு வேண்டாது எல்லார் தமக்கும் களிப்பு உறிஇ ஈல்கும் 
பெண்ணை -நுங்கினது (இளங்காயின் ) கண்ணா௫ய இ.ர்திப்பையும், பழத்தினஅத இத்இப்பையும், 

சுடிதலாற் சுவைதருகஇன் ற கிழங்கையும், சொல்லுதற்கருமையாகய பொருள்கள் பலவற்றையும் 

பெறுமாறு தனது உடன்முழுவசதையும் பிரதிபலன் கருதாமல் எல்லார்தமக்கும் ம௫ழ்ச்சி 
கொண்டு கொடுத்தவரும் பனையின தூ) 

சேறு இத்திப்பு. 

மடல் நுனியொடு பெரிது ஒன்று பூ உள்ளீடு இலாது தோல் உரிந்து போந்த 
பீரத்து நெற்றின் நார் தொடை குடம்பையுள் -மடலினது நுனியுடன் மிகவும் ஒற்றுமை 

யடைந்து ஈடுவிக ஒன்றுமிலாது புறத்சமைந்த தோலுரிந்துபோன ' பீர்க்கினுடைய நகெற்றின் 

நார்ச்சொடையைப் போன்ற கூண்டகத்திலே) 

(குரீ இ பூசல் கொண்டலொ டாட] குரீஇ கொண்டலொடு ஊசல் ஆடுந- சிறுபறவை 

கள் €ீழ்காற்றோடு ஊசல் ஆடுகின்றன) 

புள் எ(ல்)லாம் பார்ப்புக்கு இரை கொண்)டு கூண்டு உள் புக்கன - பறவைகளெல்லாம் 

தங்கள் குஞ்சுகளுக்கு உணவுகொண்டு தந்தம் கூட்டினகத்துட் புகு$்தன) 

பல் மலர் உகுத்து மணம் சமழக்தன--பலவாகிய பூக்களும் உதிர்ந்து வாசனையைப் 

பரப்பின) 

நடு வழி இடை ஒரீஇ கரந்து மறைவோரின் - (துணைச்செல்லும் பாசையின்) ஈடுவிடச் 

இலே கைவிட்டு நீங்கு வஞ்சகமாக மறைந்து போவாசைப்போன்த) 

'நடுனழி? என்பது வழிஈநடு என மாற்றப்பட்டு. 
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ஞாயிறும் பல் ௧இர் மெல் என சுருச்சி குட கடல் இடை போய் குதித்து ஒளித்தன் று - 

சஇரவனும் தனது பலவாஇிய இரணங்களை மெல்லெனச் சுருக்கிக்கொண்டு மேற்குச் சமுத்திர. 

நடுவிற் பாய்க் து ஒளித் தக்கொண்டனன்) 

சூரியன் அஸ்த.பித்தனன் என்சு, 

வெள்ளிய மழையும் விளங்கு வானமும் மாலை இடை மயங்கி சவந்த- வெண்மைகிறம் 

வாய்ந்த மேகமும், விளக்கமுற்ற வானமும் மாலைப்பொழுதோடு கூடிச் செர்நிறமடைர்தன) 

மேனிந்ச வென்றுமாம். 

வள் உடு பல் நெருப்பு ஈகை காட்டி உருக்கி அழிக்குக- வ ப்பம்வாய்ந்த விண்மீன்க 

ளாதிய பற்சளின்வழியாக நெருப்பொத்த இரிப்பைக்காட்டி உருக்கி தடா நன) 

நெருப்பையும், ஈகைப்பையும் என்றுமாம். 

தெற்றி சுவர் புரையில் புன்னை கெய் விட ஏர்றிய விளக்கு எ(ல்)லாம் மாலை ஒடி 

இலய - திண்ணைச்சுவரில் அமைந்த புழையின்௧ண்ணே புன்னைகெய் பெய்து ஒளி3யற்றிப 

விளக்குகளெல்லாம் மாலையுடனே விளங்குகின் றன) 

இருள் இரண்டு ஒரு வடிவு எடுத்து ஆர்த்து இம் என அச்சுறுத்தியாங்கு அமை ஆழி 

அலை எற்றி நெஞ்சம் இடுக்கிட நெருங்கி சறின்று-இருளானது இரட்சியற்று ஒருவடிவத்தை 

யெடுத்து ஆரவாரஞ்செய்து *(இம்?? 

இரமானத அலையையெறிந்து நெஞ்சம் நடுக்கமும நெரு ர று தலைச்செய்தது) 

என்று பயமுறுததினாற்போன்று அமைந்தடங்கிய சமூ 

சான் சோர் இடை சார்பு உதி இய பொழ்து ஆண்டு ஆன் ற பொருளின் ௮ை மைதி தெஸிக் 

தாங்கு ஞாயிமறாடு கலந்த மதத வல உடலு நிழைவுபெற்ற) .பெரியோரிடத்: 

இற் சார்தலைப்பொருந்திய காலத்தில் (அப்பொருச் தவார்தமக்கு). அங்கே அமைந்துள்ள 

பொருள்களின் இலக்கணம் தெரியவர்தாற்போன்று க௫ரவனொடு பொருக்கி (இடம் பொருள் 

களின் அமைஇதியையறிந்து) நலன்பெற்ற இந்த நிலமான ௮) 

பிரிந்து பொருளின் நிலைமையும் பொருச்திய பண்பும் மருண்டு காணா ஆகி (அஞ் 
ஞாயிற்றைப்) பிரிச்அ (அப்பிரிவினாலே) பொருள்களின் நிலைமையையும், அவற்றிற்பொருக்திய 

குணச்சையும் (விழிக்குப் புலப்படாமையான்) மருட்சியுற்று ௮றியமாட்டாததாகஇ) 

நல்லன ௧௯ இ புல்லிய கதுவி மயங்கன்று -நல்லனவற்தையெல்லாம் புறம்பே தள்ளி 

விட்டு அற்பமானவற்றையெல்லாம் கைக்கொண்டு மயக்கமுற்ற து) 

(*தி.றிய ராயினார் சார்பின் விழையனமின் றிறல்கெழு பெரியோரசா-மறிஞ ஏராயினார் 

சார்பினை விழைமினோ% % ?? என்பது காஞ்சிப்புமாணம், '*ஒண்கதிர் வாண்மதியஞ் சோ தலா 

லோக்கிய-வங்கண் விசும்பின் முயலும் சொழப்படூஉ௩-குன் நிய ச€ர்மைய ராயினுஞ் சீர்பெறுவர் 

-குன்றன்னார் கேண்மை கொளின்??? என்பது நாலடியார், 

கற்பு உடை குயிற்கு வழி இடை எண்டான் நல் துணை காட்டி வேறு வழி ஏற்றாங்கு ௭ 

கற்பமைந்த குயில்போலும் இனிய சொல்லை யை 9 அபு ஒருத்தியை (அவள் சனித்துச்சேறும்) 

வழியிடையிற் கண்ட ஒருவன் (அவளாக்குத்சன்னை) நற்றுணை பாலக் காட்டிச் செல்லும் 

பொழுது பிறிகொருவழியை மேற்கொண்டாற் ப்ட் 

அவ வழிசான் அவண்மமற் காசல்கொண்ட அண் னெறி என்க, 

ஞாயிது கரந்து இங்கள் வ/௨ (உவு எடுத்து - (௪ தன து மறையு யலை உட ள்ளே மறைதி துவைத்து 

நலன்செய்து வழுதல்போலப் பு ரச. இதுகாறுங் காட்டிவர்த) ஞாயிறனது (இயற்கை மேத் 
கொண்டாகங்குச் இக்களின் வடிவச்சை எசெதக்கொண்டு; 

இங்களே பகலில் ஞாயிறாகச்சதோன் றிப் பின்னர் இரவிலே இங்களாயிக்றென்க. 

கலத்து அடி. கொண்ட கனல் மெல் ஏன்ன அகத்து நீர் உள் புகஉ அழற்றல் செய் 
தாங்கு வஞ்சம் புரிவான் வெளிப்பட்டு வக்சன்று- கலத்தின் அடிப்பாகத்திலே பொருக்இயூ 

ட் 
॥ 
்] 
் 
ப் 

அம த்க்னைை வச்ண்கையன் ௮4 எவனை. 

கண்ட் ஆடைப்பவ்ஹ்ர்.. 
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கெருப்பானது மெல்லென்று உள்ளேயமைர்திருந்த தண்ணியரீரையம் கனலவைத்தாற்போன் று 
வஞ்சகச்செயலை விரும்பிச் செய்கற்பொருட்டு நேரே வெளித்தோன்றி வர்அவிட்ட) 

எளியன் அசலின் எனக்கு இவை வந்த என யான் எளிமையுடையேன் ஆதலின் 
எனக்கு (ச்துன்பஞ்செய்யு மாறு கூடி) இவையெல்லாம் வந்தன என்று; 

புன்னையும் குருகு பூக்கும் சைசையும் நெய்தலும் அடம்பும் செருக்துயம் மகிழ் கொள் 
கைதவம் மாக்கள் காட்சியின் மலர்ந்த-- புன்னையும், குருகுபோன்று பூக்குந்காழையும், செய் 
தலும், அடம்பும், செருஈஇயும் ஆய இவையெல்லாம் மகிழ்ச்சியைச்கொண்டு வஞ்சகமாக்களின் 

சொற்றச்தைப்போன்று மலர்ந்தன; 

மகிழ்-கள்ளுமாம்; எனவே தாப்பிசைப் பொருள்கோளாக இதனைப் புன்னை மூசலிய 
வற்றுக்கும் மாக்களுக்குங் கொள்க, ஆங்குக் “கொள்? என்றதனை மூழ்கொள் புன்னை 
மூதலியவும் என்றும், மகிழ்கொள் சைசவமாச்சள் என்றும் இயைத்துப் பொருள்கொள்க. 

சைதவம்- சூது, வஞ்சனை, 

பகை தெறப்பட்ட வேந்தற்கு முன்னர் இணிய ஆடூய இன்னா ஆூ மூண்ட போன்றும் 
மழமையொடு கூடிய காலே பின்னர் கோடையொடு கூடி ஏற்று ஈலிக்தாங்கும் இவையும் நலிகுஈ - 
பகைவசால் கெருக்கப்பட்ட மன்னனுக்கு முன்னர் இனியவாக இருந்தவையெல்லாம் இப்போது 
ஆகாதன (தீயன) வாக எகதிர்த்கனபோன்றும், மமையுடனே கூடி அதற்கு இனிமைசெய்௮ு 
வத காற்றானது பின்னர் (அதற்குப் பகையாகிய) கோடையொரடு கூடி அதனையெதிர்த்துத் 
அன்புறு த்சல்போன்றும் (முன்னர் எனக்னியனவாியிருக்த இக்கூறிய) இவைகாழும் இது 
போது துன்பஞ்செய்து வருகின்ற; 

கலன் மிசை சென்றோர் கடல் இடை விழுந்தாங்கு எல்லொடு இருர்சனென் இருள் 
புகு£அ என்னும் தெருள் சாண்கிலா*ு தகைத்து மயங்கனென் - மாச்சலச்தின்மேலே சென்ற 
வர் கடலகத்தே விழுந்தாற்போன்று கதி.ரவனொடு இருந்துவந்த யான் இத மபாது இருளிற் 
பகுந்து சிறிதும் தெளிவுகாணா.து இகைப்புற்று மயங்கினேன்) 

வரு அம் என்ற காரம் பொய்ச்ச- (பொருள்வயிந்பிரிக்த காதலர் இன்னவேளை) 
வருவேமென்று குறிப்பிட்ட நாளும் பொய்ச்துவிட்டன; 

குறித்தாள் சோழிழமு தலாயினர்சங்களான் இஃதன்று, இஃதன்று, இஃகன்று எனப் 
பலகாட்களையும் மருட்டிக் கழிச்சமை தோன்றப் பொய்த்த? எனப்பட்ட, 

வரு வழி கோக்கயெ விழியும் பூச்ச-: அவர் வருகின்ற வழியைப்பார்த். தச்கொண்டே 
யிருக்கும் கண்களும் மயங்கிவிட்டன) 

வான தொடு மலை குடைந்தாங்கு அமை இல்லும் எனக்கு இறிது ஆக மனம் குலச் 
கின்று -வானைத்தொடுகின் உ (மிச்குயர்க்த) மலையைக் குடைர்சாலொத்து அமைந்த வீடும் 
எனது இருச்சைகீகுச் சிறிசாகு என்மனசைகச் கலக்ூவிட்ட த; 

இன்பில் சுருங்கினென் அன்பில் விரிக்தனென் - இன்பத்தை அகர்சலிற் சுருங்கிவிட் 
டேன், அன்பத்தை நுகர்தலில் விரிக்துவிட்டேன்; 

(பேய்புக இரு£த மேனி போன்று-பசலைபுக் குண்டன்று மாமைக் சவினெலாம்] பேய் 
புக்கு இருந்த மேணி போன்று பசலை புக்கு மாமை கவின் எ(ல்)லாம் உண்டன்று-பேய் 
குடிகொண்டிருர்த உடம்பானது எங்கனங் செட்டழியுமோ அங்ஙனமே எனது மேனியிலே 
பசலைநோய் புக்குக் கரியகிறமமைந்ச அழகையெல்லாம் உண்டுவிட்டத; 

பேயான அ பிடி த்சதவரின் உணவெல்லாவற்றையும் தானேயுண்டு அவர்மேனியை நலிய 
வைக்கும்; அங்ஙனமே பசலைகோயும் இவளது மேனியிய்புக்கு அழை உண்டழிச்சதென்௪, 

அவரோ கொடியரும் அல்லர் - (குறிச்ச காலத்தில் வராமல் எனக்கு இத்துணைச் துன் 
பத்தைச் தருகின்ற) அத்தலைவர்சாமும் கொடியவரல்லர்; 
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அவரினும் மிக்க கொடியாரிருத்தலின் ' அவரின்கொாடுமை அவட்குப் புலப்பட்டிலது 

என்க, 

-சணவு அறிஇ வாட்டும் தங்களும் கானலும் கொடிய அல அவர் என்னைப் பிரிந்திருக் 

தலை அறிர்துகொண்டு என்னை வாடவைக்கும் சந்திரனும், கழிக்கரைக் கானலும் ஆகிய இவை 

தாழுங் கொடியனவல்ல) 

இவற்றினுந் அன்பப்படுத்துவன உளவாதலின் இவற்றின்கொாடுமையும் அவட்குப் 

புலப்பட்டிலதென்க, கானல- கடற்கரைச் சோலை, 

நாட்டு மடவோர் - இக்காட்டிலே பொருந்தி இருக் தவரும் மடப்பம்வாய்க் தவரும்) 

ஈம் சோய் அறியார்- கணவரஅ பிரிவால் ஈமக்குண்டாகிய கோயினியல்பை அறியமாம் 

டாதவரும்) 

தன்னைப்போலப் பிரிக்்இருந்திரங்கும் பிறரையும் அடக்குதற்காக **நம்? 

பிற் கூறினள். 
ப 

தமக்கு ஒன்று சாற்றி பிறர்க்கு ஒன்று சாற்றுகர்- தங்களுக்கு (ப்பொருந்தியவற்றி ற்கு 
ஏற்றவாறு நல்லது) ஒன்றினை எடுத்துக் கூறிக்கொண்டு (தம்மவரல்லாகச) பிறர்தங்களுக்கு 

(ப்பொருந்துவதொண்று இருப்பினும் அதனைமறைத்துப் பொரும்சாத பிறிது) ஒன்றைக் கூறி 

(அலர்செய்து) வருகின் றனர்) 
| 

மகவு பெறு துயரம் பெற்றவட்கு அன்றி மலடிக்கு உணர்த்துதல் வாய்க்காது - 

பிள்ளையைப்பெறுன்ற வேதனை பெற்றவளுக்கேயன் நிப் பெறாச மலடிக்கு (இன்ன தன்மைத் 

தாய் இருக்குமென்று) தெரிவித்தல் சாலாது) 

? என்று பன்மை 

அங்கனம் - அதுபோலவே) 

பிரி தயர் அறியா பிதற்று பேசையர்க்கு என் உறு துயரம் மாங்சனம் உணர்ச்துவல் - 

காதலரைப் பிரிதலின் உளதாகுக் துயரம் இத்தன்மைத்தென்று அனுபவத்தில் விளங்கிக்கொள் 

ளாமழ் பலப்பலவும் பிதற்றுகின்ம பேதையராகிய அவர்தமக்கு எனக்குப்பொருந்துய துயரத்தை 

எவ்வண்ணம் உணரச்செய்வேன்) 

தாமும் உணர்கிலர் உணர்த்சவும் உணர்கிலர்- (என்னுறு துயரச்தைப்பார்த அச்) தாமாக 

வும் அறிர்துகொள்ளமாட்டார், (அன்ன சாயிருந்தும் யான்) உணர்த்தினாலும் உணர்ந்துகொள்ளவ 

மாட்டா) 

காட்டியானும், உரையானும் அறிந் அகோடற்கேற்ற ஆற்றலில்லாதவர் என்சு. 

அவர்தாம் - (அவ்வறிவாற்றலில்லாக) ௮ம் ம௩கையர்தாம்) 

முல்லை பூண்டிலள் மெய்தல் பூண்டனள் என அலர் தொடுத்து எனை அந்தோ வருத்துகர் 

- முல்லையொழுக்கமாகிய இருத்தலை விரதமாக மேற்கொண்டாளில்லை கெப்தலொழுக்கமாதிய 

இரங்கலைச் சனக்கு விரதமாகப் பூண்டுசொண்டனள் ஏன்று அலரசாசிய அம்புகளையெய்து 

(எளியளாகய) என்னை 8யகோ வருத்துகின் றனர்); 

[கலி னவே யாருபி ரூண்ணுங்-கூற்றிற் கொடியரக் கொடியோர் மன்ற] ஆதலின் 

௮ கொடியோர் அவமே. ஆர் உயிர் உண்ணு ௦ கூற்றில் கொடியர் -அ௮துகாரணச்சானே ௮௪ 

கொடியவர்தாமே அருமையாகிய உயிரை உண்ணுகின்ற கூற்றினும் கொடியசாவர்) 

கூற்றில் ஆருயிருண்ணுங் கொடியோர் என்றுமாம். மன்ற என்னும் அசை நிச்சயப் 

பொருட்டு, 

அட்டில் உள் புகுமுன் ஆங்கு வந்து எய்தி குறுககையோய் இன்று அடூஉம் உண்டி 

இறன் கூறுக என்று வினாஅய் - அடுக்களைக்குள்ளே யான்புகுர்தும் புகாமுன் அவ்விடத்திற்கு. 

வந்தடைந்து சிறிய புன்சிரிப்புடையவளே இன்றைக்கு நீ சமைக்கப்போகும் உணவின் வகை 

களைக் கூறுக என்று வினாவிவிட்டு) 
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பல் மலர் பள்ளியில் பொய் அயில் பயில்குவர்-பலவகை மலர்களால் அமைக்கப்பட்ட 
படுக்கையில் அமர்த்து பொய்யுறச்சம் செய்வார்; 

படுக்கையிற் செய்வது முழ்றுப்பெறா ௪ அயிலாதலிற் :*பயில்குவர்!? எண்ணார். 

பல் முறை ஏடுப்பியும் உணராத இருப்பர்- பலசடவைகள் அயிலெழுப்பியும் (நித்திரை 
யின் மிகுகிகாரணமாக அவவெழுப்புதலை) உணராதவர்போன்று வாளாவிருப்பர்) 

பொய்தீஅயில் பயின் றவசாதலின் இங்கனம் பொருள்கூறினாம், 

இருர்சாங்கு உணர்க்கனர் போன்று எழீஇ விழி அடைத்து உண்பான் விழைச்அ வருகு 
வர் - உணராதிருந்தாற்போலவே பின்னர் உணர்ந்தார்ப்போன்று பள்ளிவிட்டெழுர்து கண்ணை த் 
அடைத்துக்கொண்டு உண்ணும்பொருட்டு விரும்பிவருவர்) 

டீண்டு அயின்றுவிட்டேன், அறப் ப௫ச்தவிட்டேன் என்று உணவின்மேல் விழைச்் து 
வந்தார் எண்சு, 

இன்சுவைத்து என உணீஇ -( இன்றையதினம் நீ அமைத்த உணவு) இனிய சுவை 
ய்டைத்தாய் இருக்கின்றக என்று சொல்லிக்கொண்டே உண்ணுதலைச்செய்து) 

கல கல ஈகைத்து--சலகலவென்று இரித்துு; 

காதல் கழறி உள்ளம் கொள்ளை கொள்குவர் -காதற்பொருள் அமைந்த இணியசொற் 
களைக் கூறி (என்னை வசப்படுத்கி) கெஞ்சச்சைச் கொள்ளைகொண்டியவெர்; 

சிறாரின் ஆட்டு பல ஆடி. அன்பு வளர்ச்அு இன்பு எ(ல்)லாம் ஊட்டுவர்- (விளையாட்டின் 
சண்ணே மிகுதியும் விருப்பமூடைய) இளஞ்சிறுவரைப் போல ஆடல் பலவற்றையும் ஆடி 
(அவவாடல் காரணமாக) அன்பினைவளர்த்து (அவவளர்சி து௨ருகாரணமாக) இன்பப்பகுதஇகள் 
எல்லாவற்றையும் என்னை நுகரச் செய்துவருவர்; 

8 ழலில் ஒருங்கு அமைர்து இருப்பர் - (சென்றவிடமெல்லாங் கூடித் சொடர்ந்துவரும்) 
நிழலைப்போல் (யான் செல்லுமிடந்சோறும் என்னுடன் ) ஒருங்குசெர்ந்து தொடர்வார்) 

மரநிழலில் என்னுடன் கூடியிருப்பர் என்றுமாம். 

பூம் தூசம் தாரும் விரையும் இன் சுஎவ பண்ணியம் உசையும்- அணியும், ஆடையும், 
மாலைய.௦, வாசனைத்திரவியங்கஞம், இனிய சுவைவாய்ந்த பலகாரவகைஞரம் ஆகிய இவை 
தங்களு க்குள்ளே) 

[ இவையென-வெனா௪ கெஞ்சச் தஅட்புகுக் தறிந்தாங்குச்-சாமே யுணர்ச்.து தருகுவா் 
வேட்டன] எனாது கெஞ்சச்துள் புகும் வேட்டன இவை என அறிந்தாங்கு தாமெ உணர்ந்து 
தீருகுவர்-௭ன௮ மனசினுள்ளே புகு து அது விரும்பிவருசன்றவை இவைதாம் என்று 
அ௮றிந்துகொண்டாற்போன்று உணர்ந்து அவற்றையெல்லாம்: சாமாகவே எனக்குத் தந்இடுவா) 

இன்னவர் பிரிந்த ஏழை எனக்கு அக்தோ- இத்தகைய அருமை பெருமை வாய்க்கப் 
பெற்ற இவர்தம்மைப் பிரிந்த ஏமையாகய எனக்கு 9ய்கோ) 

பிரிதற்கு இடங்கொதெ்தமையானே தன்னை :(ஏமை?? என்றாள், 

வீடு கொடும் புலி காடு ஆன்று (முன்னர் இனிதாஇயிருந்த) இல்லமும் இதுபோது 
கொடிய செயலுள்ள புலிவாழுமிடமாகிய காட்டினை ஓச்சச்சோன்றுகன் றத) 

அணி செய் பணி பிணி ஆகின்று - முன்னர் அலங்காரம் செய்துவந்த ஆப. ரணங்களாம் 
இதுபோது வருத்தஞ்செய்து வருசலாலே தஅன்பத்தையொச்ச து) 

பாரமின்றி ௮ழகுசெய்துவ$ச ஈகைகள் இதுபோது பாரித்த கட்டுகள் அூவிட்டன 
என்றுமாம். 

உணவு உயிர் உ(ண்)ணும் கூற்று ஆஇ௫ன்று- (முன்னர் உயிரை ஓம்புதற்குக் காரண 
மாய) உணவானது இத போது உயிரை உண்ணுகின்ற கூற்றுவனை ஓச்சுவிட்ட ௮) 



4()2- உலதஇயல் விளக்கம். 

தங்கம் நூல் நமைஇய தக தக பட்டு உடை காண் சொறும் பொரறாஅ கண்கள் இவக்குந - 

தங்கத்தால் இழைக்கப்பட்ட மெல்லிய நூலான ௫ நுழைந்தகாரணச்தாலே தகதகவென்று ஒளி 

வீசம் பட்டாலாடிய உடையை இதுபோது பார்ப்பசற்குத்தானும் பொராதனவாஇிய விழிகள் 

(கோபங்கொண்டாற்போன்று) சவச்கின் றன) 

உள்ளம் உடைஇ வெள் இடை ஆூன்று -மனசானது உடைபட்டு வெற்றிடமாகப் 

போய்விட்ட த) 

மஇூழ்ச்டியில் மலர்ந்து விம்மு உறுப்பு எல்லாம் அஞ்சுவ போன்று உள்: அடைஇ 

பதுங்குக- முன்னர் மனக்களிப்புக் காரணமாகள் செழித்தப் பெருத்த அலையவங்களெல்லாம் 

இதுபோது துன்பங்காரணமாக அஞ்சுவனயபோன்று உடம்பினுள் அடைதலுற்று ஒளித்து " 

கொள்கின் றன; 

ஏஎ யான் என்னும் அறிகிலென் -ஏ௭ (முன்னர் எனக்கு ஈல்லனவாயிருந்த இவை 

யெல்லாம் இதுபோது அல்லனவா௫ய காரணத்தையும், இவ்வேற்றுமையைப் போக்கிக்கொள் 

ளும் வாயிலையும்) யான் சறிதம் அறிகிலேன்) 

ஏஎ-இரக்கக் குறிப்பு, 

பிரிபு ஒன்று உண்டு எனா௮ பிரிபு அயர் இது எனா முன் அறிர்துளனேல்-பிரிவு என் 

பது ஒன்று உண்டெனவும், அப்பிரிவால் உளதாகும் தயரம் இதச்சன் மைத்தெனவும் முன்னமே 

அறிந்திருப்பேன் எனில்; 

பேதையேன் அவர் தாம் ஓர் அடி. வைத்தற்கு ஒருப்படுவேன் கொல் --பேதமையை 

யுடைய யான் அப்பிரிச்தவர்தாம் (அப் பிரிவு ௧௬௫) ஓர் அடியைகத்கானும் தூக்கிவைத்தற்குச் 

௪ம்மதப்படுவேனோ) 

இ துணை இயற்றிய இன் உயிர் கள்வரை சண்முன் சண்டு இவை கழறி கண் நீரில் இரு 

அடி கழீஇ என் சிறு உயிர் செகுப்பல் - இவ்வளவினவாகிய அயரங்களை (தீகம்பிரிவு காரணமாக 

எனக்குப்) புரிந்த இனிய உயிரையொக்த (வருதுமென் ற நாளிலே வராது பொய்ச்துக் கள்ளஞ் 

செய்த) கள்வராகிய அவர்தம்மைக் கண்முன் கண்டு யானடைந்த இச் துயரங்களையெல்லாம் 

எடுத்துக்கூறி எனது கண்ணீரால் அவரின் செல்வம்புபொாருக்இிய நலம் கழுவி எனது 

றிய உயிரைக் களைர்துகொள்வேன்; 

பொருளைத் தேடப்போன௮ கருதித் “திருவடி”? என்றும், பலவகைச் அன்பங்கொண்டு 

குற்றுயிசாகியது என்பது தோன்றச் “:இற்றுயிர்?? என்றுங் கூறப்பட்டன. 

பிரிபு தூயர் உணர்ச்தாது பெரிது கரச்து உறைந்த தோழியோ என் இன் உயிர் துணைவி 

_பிரிதலாலே உண்டாகுந்துயாசத்தை (இச் தன்மைச்தென்று அறிந்துவைச்தும் எனக்கு) 
தெரிவிச்காமற் பெரிதும் வஞ்சகமாகமறைத்து வைத்திருந்த இப் பாங்கிசானோ எனது 

இனிய உயிருக்குத் துணை வியாயிருப்பவள்) 

அுணைவியாகாள் என்றபடி. 

[வாழி பூழியவ் வண்மைசெய் தோளே] ௮ வண்மை செய்சோள் ஊழி வாழி- (மழைத் 

தற் ரொழிலாகிய) அவ்வியலைச் செய்தவள் ஊ.ழிகாலம் வரையினும் வாழ்க) 

ப௫க்கு உகவு இல்லா உணவின் அவர் கலன் பின்னும் முன்னும் பெறுதலின் என் ஆம் - 

பதியுற்ற வேளையில் உகவிசெய்யாச உணவைப்போல அவருடைய இன்பச்தை (க்காதன்மிச்சு 

வருந்தும் இத்தருணத்திற் பெறாமல் இதக்குப்) பின்னும், முன்னுமாகப் பெறுவதாற் போர்த 

பயன்றான் யாதாகும்) 

பயன் ஒன்றுமில்லை என்றபடி, 

ஈது அ௮றிகில்லா பேதையேன் புல் உயிர்- இல்வண்மையை அறிந்துகொள்ளாத சவியவ 
ளாகிய எனது அற்பப் பிராணஞன து; 
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ட தோள் அ௮ணைதல் வேட்டு அசல்தலும் செய்யாது - அப்பிரிந்தவர்தம் புயங்களை 
அணை ற்கு விரும்பி உடலைவிட்டு அகலுதலுஞ் செய்யமாட்டாது) 

கெஞ்சும் பின் தொடர்ந்து அங்கு நிலை பெருது வெள்கி என்னையும் . மேவாது ஓழிந் 
தன்று -மனசும் அவரைப் பின்றொடார் அசென்றும் (அவரின் ஆகரிப்புப் பெறாமையானே) 
அவரிடக்துச் தங்காமலும், (யானும் தடுச்சதுகேளாமற் சென்றமையால்) வெட்கமுற்று என் 
பாற்றிரும்பிச் சேராமலும் ஒழிர் அவிட்ட த) 

அ நன் வளர் கொள்கை சுமந்து ஆங்கு அடைந்தோர் திறன் நஈன்று--அறத்தை வளர்த்து 
வருங் சொள்கையை வாளா பொறுத் அச்கொண்டு பொருளீட்வெதற்காக வேற்றுசாடாகிய அவ் 
விடத்திற்குச் சென்ற என அ.காதலர்கஞ்செய்கை ஈல்லதொன்றாக இரு தவருகின் றது; 

ர அஞ்செய்தற்குத் தன் மேலன்பு செய்தல்வேண்டும் ஆதலின் இங்கனம் கூறப்பட்டது, 
“அன்பு மறனு மூடைத்தாயி னில்வாழ்க்கை-பண்பம் பயனு மத?? என்பது ஆ ராயற்பாலது., 

சேர்பு தெரிகில்லேன் யான் இங்ஙனம் வருக்இவருஇன்ற இச்செயலின் ம்டிவினை 
இதுவென அறிர் தகொண்டிலேன்) 

எனக்கு அயர் செய்தல் தமக்கு இணி ஆக்கர் தம்மை இனி உள்ளேன் ௮ தலின் - 
எனக்குத் அுன்பஞ்செய்துவருதலையே தமக்கு இணியதுவாக ஆக்கிச்கொள்ளுகன் றஐவராகிய 
எனது காதலர்தம்மை இதுபொழு௪ முதலாக நினைக்கமாட்டேன் ஆதலின்) 

இனியே- இதுபொழுது முதலாகவே; | 

[கறப்புறு கடலும் வெருப்புறீ இக் கண்ணி-.றிங்களு மாலையும் செஸிநீர்ச் கொண்ட லு 
மலையா தொழிக மங்கையெனக் கொண்டில] மங்கை என கொண்டில கறுப்பு உறு கடலும் 
வெளுப்பு உ௰இ கண் இல் இங்களும் மாலையும் தெஸி நீர் கொண்டலும் மலையாது ஒழிக - 
(எளியேனைப்) பெண் என்று உட்கொண்டிலவாகி (க்கருணேயற்று முன்னர்வந்து என்னொடு 
போர்செய்துவர்த) கரியநிறணுந்ற கடலும், வெளியகிற த்தையற்ற கண்ணில்லாத சந்திரனும், 
மாலைக்காலமும், தெளிந்தரீரைத் தூவுகின் உ கொண்டறர்காற்றும் என்னைப்பொராது ஓழிக்து 
போவன வாக) 

நிலையா உயிசொடு பொரு கெஞ்சேனை - (உடலகச்து) நிலைபெறுதல் இல்லாத உயி 
ருடனே பொறுக்காத கெஞ்சையுடைய என்னை; 

எனக்குத் துன்புசெய்கலைச் தமச்கினிதாக்குரரை இனியுள் ளேன் அதகலிணன் மங்கை 
யெனக் கொண்டிலவாகிய கடலை மு.சலாகவடையன கெஞ்சேனை வருச்சாதொழிக என முடிச்ச, 

அவர் மேல் அமைச்த அன்பு மறத்தற்கு சாலுங்கொல்லோ - அத்தலைவர்மேலே எமுமை 
யும். இயல்பாகவே அமைந்துவந்த அன்பினை இதுபோது மறந்துவிடுதற்கும் இயலுமோ; 

சார்ந்து உயிர் வளர்க்கும் இன்பினை மறத்தற்கு இயலுங்கொல்லோ- கூடப்பொருக்கி 

உயிர்வளர்த்தலைப் பெறுவித்துவரும் இன்பத்தினை மறத்தற்குங் கூடுங்கொல்லோ; 

இவை மறந்தச்கால் இருமையும் மறத்தல் அமையாசேகொல் - அன்பும், இன்பும் தய 

இவை தம்மை மறந்துவிட்டால் இம்மை மறுமையாகஇய இவவிரண்டினையும் மறந்துவிடுதல் 

அமையாதேகொல்; 

அவரை மறப்பின் அன்பை மறத்தல்வேண்டும்; அன்பைமறந்தால் இன்பை மறக்கல 

வேண்டும்; இன்பைமறர்தால் இருமையும் மறத்தல்வேண்டும் என்க. எனவே அவரை மறம்சலும் 

எல்லாநலனையும் இழச்சலும் தம்முள் ஓக்கும் என்க, * 

ஆ என் செய்கொ- என்செய்வேன்) 

இருவழியினும் ஆறு சலின்மையின் இங்கனம் கூறினள் என்ச, 

அம்ம அவர்தம்மை மறப்பு அ௮றிகில்லேன் - அம்மகோ அத்தலைவர்சம்மை மறத்தலை 
அறியமாட்டேன்) 



4004 உலதியல் விளக்கம். 

எல்லாம் இயையும் அயர் செய மறந்தில-மெய்தற்குரிய பொருண்மூழுதும் ஆகிய 

இவைகளும் என்னைச் அன்புசெய்துவருதற்கு மறந்அவிட்டன வல்ல) 

அசலின் -அ௮து காசணத்தானே; 

இவ் எல்லாம் ௮வசொடு துயரம் செய்க- இவைகள் எல்லாம் அத்தலைவர் தம்மூடனே 

அன்பத்தை எனக்குச் செய்துவருக$ 

யான் -யான்றான்) 

மீன் பொதி உவர் குளன் மேய புண் உடை பூ இிருர் போல் ஆகவென் -மின் நிறைச்ச 

உவசையுடைய குளத்திற்பொருந்திய புண்ணயுடைய அழகிய இறுவர் தங்களைப்போல் 

அம வன) 

இவ்வுவமை மூற்றுவமை; ஏற்ப விரிதீதுக்கொள்க, 

₹0 ஊட லுவகையு முழுதொழி லாளர் 

வாழு மருதத்து வளனு மியம்புதல். 

வே கற் ப/டுதாஉம் வேந்தற் பரடுதூஉம் 

விண்ணவர்க் கறியா வேர்தற் பாரிதாஉம் 

யாறு பாடுதூஉம் யாறு பாடு தூஉம் 

வீறுபெற வூர்தொறும் மேஎய்விளை வயற்புகூஉச் 

ன் சேறுசெய் இருவமர் யாறு பாடுதூஉம் 

வில வயல் பாடுதூஉம் விளைவயல் பாடுதாஉம் 

வளைகதிர் கெல்லின் விசவயல் பாடகிதூஉம் 

உழுராப் பாடிதூஉ முழுரர்ப் பாடு நூஉங் ன் 

கழனிக்குச் செந்நீர் காதலொடு பாய்ச்ட | 

10) யூலகம் போற்றுறாஉ முழுகர்ப் பாடுதாஉம் 

வைகறை பாடுதூஉம் வைகறை பாடுதூஉம் 

விழிகோய் மருச்துவன் வினைகொடு தெளீஇப 

தலைரா ளொளியிற் கஇரவ னருள்பெறாஉ 

முூலகமெல் லென்னக் கண்விழிக் தாம்கொவிர்ந் 

யு நே தநூட. லஓுவகைசெய் வைகறை பாஜிதூஉம் 

பண்ணியம் வேட்டு தலைமை வேட்டு 

மெடுப்பு மீவட்டு மிம்மெனுஞ் கிருத ர்ற் 

கணவரொ டூடிக் க௫ிந்துருக்கு காத 

லாடல் பாடி யூவகை பாடுதூஉ 

20 மருகம் பாடுதூஉ௨ மருகம் பாடுதூஉ 

முரிமை சான்ற .பெரியோர் பாடிய 

வருமை சான்ற மருகம் பாடுதூஉம் 

பாரியற் பனுவலை நேோமைபெற வைத்றுச் 

எீர்மைசெய் செல்வத்து மருதம் பாரிதூ௨உம் 

22 யாமே, | 



50) 

40 

45) 

0) 

ஸ்ப (1 | 

00 

இன்பதெறிமியல். 

பாடல் 'விழைஇப் பர்டுது . மிலமே 

பலர்புகழ் நச்சிப் பாடுது மிலமே 

யாக்கள் கருஇயு மதன் போக் குன்னியும் 

போக்க கில்லர் காதன் மூருகிமியா 

னஞாஉர் கருதா ஜனொண்மை கருதான் 

பேர் கருதான் பேரறங கருதா 

டைம்பு கருகா னுண்ணிலை கருதான் 

காக லுறுத்தியோள் கனிமொழி கேட்கவுஞ் 

சாய்க்து வி௫ித் தாக்கியுயிர் வாங்கி 

மயக்க. வாட்டு மைந்துபடை வாயந்த 

கோக்கங் கொள்ளவு நண்ணழகு காணவு 

மூயக்கங் கொள்ளவு ஈலம்பல நயக்கவு 

முத்தங கொள்ளவு முகமலர்ச்சி யெய்தவு 

முற்பட்டு வருதல் போன்றுமன மருகி 

முற்பட் டேமான் மருகக் காதல் 

பிடாபிடித் துந்தலிற் பிற்படாது பாடக 

கரசைகொறும் விரிதலைப் புள்ளிச் சிறுகிழற் 

இிறியிலைக் கரு 2வற் ரூ௫ிபுடைச் செதீஇ 

யகனெலாம் படீஇக் காற்புகு மாயிடைக் 

கஇர்தெறு பகுவாய்க் கண்பல மலாற்னூ 

பலவுக் தந்த பழப்புற முள்ளெனக் 

காய்சேற்று மேனிப் பதூக்கிச்சுரி மிபல 

வகத்துமிடி மறைத்துப் புறத்துகலன் காட்டலின் 

யாட்டொடி மாடு மறிந்தாங் இரவெலா 

மிடி2௪.று பூசிய வயலிடைச் சுவலு 

மவலுமோ சளவின வாகக் கல்லிடை 

வெட்டியாங்கு வெட்டி விளகட்டி தம்மைத் 

இரிகலிற் றிரித்தெனக் திருக்திய புழுதி 

வேரொடு மயங்கிச் சாந்துபுலார் தாங்கு 

மேனியிடைப் பொரிர்க வினையினர் வண்டர் 

படிபாகி காய்ந்தென வறந்த கலை.பினர் 

தேங்கா யகப்பிசிர் வாய்க்கொள்சிற் நெறும்புச் 

செறிவென நரைநுனி மயிருடை முகத்இனர் 

ப௫த்கனர் பணி3யாரீஇப் பைங்குழவி அஞ்சும் 

வயிற்றுவசைக் தூங்கி மடியாப் பறுவைக் 

கூடைபுதை தாழிச் சோறுபொதுி கூறைமள் 

சுருட்டுச் சுமட்டின் வளைக்கைக் தோகையர் 

வட்டக் சூழியிலை நால்செறி யகத்துளைப் 

புறமுனை யழியட் டி.ரளசா னீடலை 

வெளிச்செல நீட்டிப் பொரிந்து கருகிய 

405 
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உலகியல் விளக்கம். 

பொறிவாம் பூவு மாம்பலுங் கொட்டியும் 

பிறவும் வெதும்பிச் சாம்பிச் சாறுபிழி 

சேறுகொண் மஞ்ச டிகழ்சின் னீர்க்கசைக் 

கொடுவந் தூட்டிய கூழுண்டு மடி.ந்இல 

ரூக்கிய முயற்றின ருவந்தாண்டுச் சேறும் 

வேனின் முதுமையும் வீர்சன்று மன்னே 

நிறைபொருள் படைத்த நீிள்கொடை யொருவன் 

வறிஞ னா மாழ்குழிக் தன்னிலை 
சுருக்கிச் இறிது அய்த் இருக் சென்னச் 

இன்னீர் மடுவு முருள்பெரு மணண்மலி 

மேடு மேஎய் விரிந்ததெரு வகட்டையச் 

சுருக்கியோன் வாழ்விற் பெருகல ஸுற்மீரு 

ரீயெனக் குத்தலி னீனோ ஸற்றுக் 

குூடைந்துறை வைக்துநீர் சரக்கு. மன்புசகா 

டியாற்றகடு இழிய நெடுநீர் வந்தன்று 

கடலுவர்ச் தெனக்கை கொட்டிக் கலிஇ 

மருக ஈறு£ர் வாரியா இன்றே 

யில்பொழு தகன்னாங் குள்பொழு தெபய்தும் 

புல்லி யோமிற் புள்ளொடு நீர்வா 

முயிசெலாம் யாண்டு முவர்துசெறிந் தனவே 

பாம்பூர்ந் தாங்குப் பள்ளந் தோறும் 

வெள்ளக் தீம்புன றண்ணென விசைந்தது 

புதையல் பெறீஇய வறியோர் மாட்சியி 

னுமூஈ ரார்ப்புற் றுவகை2யாளி கிறந்தனர் 

நீர்நிலை கண்டால் கொய்பென வொலிக்கு 

மெருமையு நீரு எமிழ்நஇத்தலை நீட்டித் 

இரிமருப் பான இமைசெய்து மறந்த 

பசணினும் மூலைப் பக்க றம்மினும் 

பதுங்கிய நாஞ்டுல் வயற்றலைப் பரந்த 

வாளா வளர்ந்தோற் இர்சுமை பொறுதசெனப் 

பகட்டுச் கழுத்தி னுகஞ்சென்று பொறுத்த 

அவவயின் 

வயனெடும் மகட்கு வளச்செற் கெற்கொடு 

போற்றிச் சொரிந்தென வித்துகர் வித்தி 

நாறுபக னறிந்து விறுபெறப் பறிக்குகர் 

கால்புதை செற்றினர் சேறுபொதஇந் தொலியவி 

வகாயமர் கையினர் வண்டமிம்ப் பாட்டி 

மனாருமுறை தமஇ யுப்பிப் பாடுக 

புகர்ப்புன் னீண்டெனச் செறிமுடிச் சகொடையல் 

யாற்றுவழி விூஉப் புணையின் மிதர்துவரு 
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இன்பதெறியியல், 

நாற்றியாப் பவிழ்தீது ஈன்குறக் கடைசியர் 

வேறுமிவ முகக் சூனிந்துநடந் தாபிடை 

மெல்லிலை சவைக்துச் சேறீள கைக்கொடு 

புலவுக்தலை வருடிப் பூங்குழவி பூட்டிக். 

கசைமிசை நிழலிற் கண்வளாத் தெழுந்தாங் 

கடம்பெயர் நாற்றி னிளைப்பற நட்டனர் 

அயில்சிறு சூழவி யெழுர்தெனக் கிடக்க 

பயிருக் இண்ணெனச் செறிக்முதழுக் தனவே 

யிளஞ்சுறு சேய்க்குப் பாலூட்டு சமி 

னீஇர். பாய்ச்சி வளர்த்தாகங்கு வளர்த்து 

வஞ்சங் கரந்து வாய்வழி யினித்து 

நஞ்சுசெய் நட்பினர் போன்றுடன் வளருங் 

களையறக் கட்டுக் கண்காக் கிமையிற் 

கடப்பரு முசாளஞுாடை பேலி கோலிப் 

பயிர்காக் தனே பசந்தமிழ் நாட்டி 

னுயிர்காக் கு௩ேோ யோக்கை யழுகா 

பிணியரு விளமையுஞ் செல்வமும் பெறீஇய 

வணிசேர் மட?வா மென்னமதாப் படைடப் 

பிறதிற னகற்றிப் பச்சை பரப்பி 

நிறைநீ சடிக்கழ் நிதிஇக் கருவிருக் 

துண்டி சுருங்கித் தளர்க் துதள் ளாடி. 

யிளைத்துக் களைத்து வெண்ரூற் பச்சுமஇப் 

புறப்பாடு கொள்ள விீன்று பொருக்துவலி 

போக்கப் பழுத்து வெளுத்த பயிரலார் 

தம்மை வளர்க்கமை யிளமைத் தருக்கி 

லென்னு மறிகில வின் னே யறிவகஇக் 

தம்முறு கான்முளை தமைப்புரப் பீிசென 

வோம்படை யழமுகமை யுமைத்துக் கைப்பிடி.த் 

தர்நிலை விழ்க் அயி ரளிக்தலி னிலத் இற் 

குப்புதிஇக் கடந்த கதிர்தொழில் கற்றலின் 

மெழுகுச் செவ்வியிற் சே றுவிலை வயலிற் 

இஃறுளிப் பனிப்பெயன் முற்றிய கதஇமை 

நனைத்துஇ சாது நஈலம்பு1?॥ போழ்து 

பிறைவா யிரும்புகைப் பிடீஇக் குனிக்ஆ 

க.இர்த்சலை வையரீஇக் கூறுகூ. மூக 

மிசகப்பொலி தோற்ற மறச்சிறி தாகச் 

சேரக் இடத்தி யவ்வய றன்னின் 

வளர்பயிர் செல்கைக்கு வறிதுள் மு டைஇக் 

கூத்துக் கமீஇய வழிநா ளாங்கெனக் 

துன்புற வுலக மின்புறத். தலைத்தலைச் 
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உலதியல் விளக்கம். 

சுமந்து சேர்வுழிச் செல்வோர் கால்கள் 

சேறு பூசியும் பொருக்கெழக் காய்ந்அுஞ் 

சில்லெனக் குளிர்ந்துசெல் சின்னீர் யாற்றிற் 

றறெளிநீர் கழுனியூங 'குறுமணல் (செ றிக்.து 

மிலகுறப் பறவைவிண் ணெம்இ மெல்லெனம். 

புக்குச் சில்கதிர் கொடுபோ யொலிப்பப் 

பக்க லிருந்து பசாவடிக் கூர்ச்சினை 

நீட்டிக் கஇர்கொடு .நிலவுகனி நல்கு 

மோட்டுமா னெல்லாம் கொதுனெம் பாட 

மேட்டி லூாநறும் பள்ளத் இறங்கிபு 

நேசென நடந்தும் வளைந்து திரும்பிச் 

சுழன்றுங் குழுவிகொடி சேறலி னுழுகர் 

கொடுசென் றனசே கொடுங்கஇ .ரிச்சுமை 

சேர்த்துலன் பெற்மமார் முன்னர்ப் பின்னர்ப் 

பிரிக்துரலன் பெற்ற பெற்றிக் தென்ன 

வையொடு மரிஇய வளைகதிர் நெல்லை 

யோங்இப் புலைத்தி யறுவை யொலித்தலி 

னடித்தடிக் தகந்தொறும் பிரித்துத் கொகுப்பசரல் 

ஆனு, 
பாசி மூடிப் படரந்துநீர் காந்த 

பொய்கையங குளனும் புற்றலை கொளீஇய 

நிலக் இற் காட்டி நீள்விழி/. மயக்கும் 

புறத்திற் பசுமை போர்த்றுத் தீமைபுரி 
பல்படை யகத்இற் படைத்த வஞ்சரிற் 

புன்யு தல போர்க்றுப் புறத்தி லகத்துற். 

கடிவுடை யுயிர்ப்பொருள் கரட் துவெளி மயக்கும் 

வடவடைப் புனன்மலி வஞ்சப்பாழ்ங் கிணறு 

காயொடு தந்தை யுடன்றாம். இயாறு 

சரையொ டுட௨ற்றுங் காட்சிக் காற்ஞுச் 

சேயர் காய்புடைச் செர்ந்து நின்று 

தற்தைதெறற் ருங்கலி னாணல் வேழ 
்் ய். ச ரூ ்் ட் 

நன்பல மரங்கள் மீவள ரூன்றிக் 

. கரைக்குறுஇ செய்து கல்லின்ருான் னிற்பதி 

கந்தையது பொருது மைந்தமைத் தாக்கி 

விழ்ச்த யமிழ்த்தி விரைந்தீர்கத் தலைத்கலின் 

யாறவை தம்மை யடிவே றுத்து 

முூடிகைப பிடித்து விம்ச்இச் தூக்கு 

யமிழ்க்தப் புரட்டி யலைத்தீர்த் தோட்டும் 

அவவயின், 

கண் ணுடைச் செவ்வரிக் கருப்பங் காடுஞ் 
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இன்பநெறியியல். 40) 

சாறுபிழி யாலைக் இஞ்சுவைப் பாகுஞ் 

சஞுக்கென விழ்ந்து சாறுிபொழி மாவின் 

கனியும் வாமைக் சுனியு மாங்குயில் 

செவிவழிக் இத்திக்குர் திங்குரற் பாட்டுஞ் 

சிலுசிலுக் தோடுஞ் இன்னீர் யாறும் 
வழிவரு வோர்கம் வருத்தம் போக்குங் 

கோமரை மருஇன் குருநகுரு கிழலுங் 

கண்ணொடு மூக்சைக் கவினவைத் அருக்கு 

மென்கேழ் மணங்கமம் மெல்லிணர் மலருந் 

இருமக சரைமகள் சேர்ந்தூகின் மூர்த்துக் 

களிக்துக் குஇக்துக் காமர்தரு காட்சியும் 

பலஃறலைப் பாம்பின் பாளைவிரிர் இலகி 

யோங்குசலைக் கெக்கி. ுயர்சால் சோலையுக் 

தூஙகுகாலைப் பச்சை மணிக்காய் வெள்வளை 

தாங்கா வணாரரந்த கணவாய்ப் பாகா 

பாங்கெலாம் பச்சை பரப்பிக் தண்ணெனுங் 

கழுஇன் படப்பையும் பொன்னு இர் காஞ்சியு 

மூஉர் சுற்றி யொண்ணறு மலர்மலர்க் 

அவகைசெ யோடைய மொண்ணிழ லாடையும் 

புளிச்-வை வரித்தரட் இறுகாய் முள்ளுடைப் 

பிசம்புசெறி புர மளப்பில பொலிந்து 

மருகஞ் சான்றது மருதத் தண்பணை 

ஆங்கு, 
மேள லிருக்து விழ்ந்து நுரைத்துத் 

கா௮ய்ப் பாய்ந்து தான்கா ணாறு 

நிலக்துட் புக்கு நிமிரர்நுவெளிப் போந்து 

கே மோடி நிலைதடு மாறி 

வளைந்து வளைர்து வழியறி யாது 

சுற்றிக் தடவிச் சுழன்று௭ழல் சூழ்ந்து 

மூப்புடை மு.இயரின் மேட்டி லேறி 

யாப்புடை யிளஞரிற் பள்ளம் விழ்ந்து 

துந்நாடி புக்கும். வேர்தரிற் புரந்து 

பிநாரா டழிக்கும் வேர்கரி. லழித்துப் 

பலப்பல கொண்டு பலப்பல வளித்துக் 

கள் ரந மூண்டு கடவுட் பேணிய 

ஈல் லுணவு மூண்டு நல்லன வல்லன 

வாகிய வெல்லா மமைசக்தவப் பொருளிற் 

பொலிர்தன் றம்மா பொருப்பின் யாறே 

அவவயின், 

றைஇ சான்ற தைஇத். இங்கண் 
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உலதியல் விளக்கம். 

மெய்ம்மை சான்று மேயது நலந்தச் 

விழா௮ வேட்டு மாடல் வேட்டு 

மின்பம் விற்கு மிளையோர் தம்மாட் 

டன்புறு புணர்ச்டு யடைதல் வேட்டு 

மேர்திழை யவர்தமக் இன்னா விக்து 

வெறுப்புவழி மேள யூடல் விலக்கு 

மைந்தர் தமக்கெலர் மகிழ்ச்சி வாய்ப்ப 

விருந் துகொடு புக்கர்ங் இனிப்பும் விருந்து 

பிரிந்தாங் கமையுல் சசப்புற் தந்தைபை 

நினை த்தர்ங் கெளெஞ்ரர் கெக்குகெக் கமுகையிற் 

புணர்ந்தர்ங் கவரக் அயில்விற் புகைவு 

முருள்பெறு மாழியி னருண்டு வ்ரவர் 

யருள்பெறு மின்பி னந்கிலை யோப்பப் 

பல்வகைப் பர்த்தையர் சம்முறு கணவசெர் 

டர்டி ம௫ிழ்க்து தமக்குத்துன் பித்தால் 

இல். லுறை தப் ரிவர்க்குத்துன் பித்துக் 

தாமின் புகிஇக். ககைமைகொரடு ட 

வர்கமைந் தன்றே தையணி இங்க 

மநாவறி தீர்க வுளர்பலர் யாற்றி 

னீசர்ட வந்து புகூஉ நிலைக்கனர் 

தலையன்றி மற்றவை தர்மறிகல் சர்லர்து 

வசான்மு௧ லாகிய வர்ம்மீன் கரைசெறி 

முதலையு மர்மையும் மலிபுகரச் சசேலெனப் 

பாய்ந்து பதுங்க பனிநீர் கரைமிசை 

யேறிப் படர்ந்து கன்னமை யிருக்கையை 

நாட்டவர் கொண்ட நவைக்கவ ரிருக்கையை 

யாட்சிகொளக் கரத யாங்குச்சென் றதுவே 

பசுஞ்செம் மஞ்சள் பழுக்காய் தளிரிலை 

முப்புடைத் தங்காய் தேன்சொரி ழுஇர்கனி 
அருக்கம் விரைப்மிபாரு டூய் துறும் பனிமலர் 

பன்னிற னுண்ட வோ்லை கருமணி 

யின்ன கையெடுக் இனியசொடு மக்க 

ணன்னர் கொண்டு நாள்பல பெறுகெனக் 

கல் லுங் கசையக் கடந்தால் கேத்தக் 

கைவளை குறங்கக் கடும்புனற் பெய்தனர் 

செங்கேம்ச் சேறும் விளையும் பூசிக் 

தேங்கமம் மலர்த்தார் சன்மல சணிக் து 

நல்லுண வருந்தி ஈறுங்கனி சிவப்ப 

மெல்லிலை சுவைக்்துப் புணர்ச்௪ுயி னினிக்கச் 

சிற்றுண்டி. யோடு ,தேன்பெய் பாலும் 
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பமனு மலைக்கைப் பற்றி யெடீஇக் 

கடலாங் கணவனைக் கலக்கச் செல்லுமிக் 

காட்சிகண் டனை3யா கர்ப்புடை யில்லின் 
1 8 ஆஃ ௫. ஃ ் ட ௬. ௬ 

மாட்டுிககொாண் டமைஇய டல் லோய்கீ 

210 யாட்டு தருகுவை கெரல்லேர் வ்கனி 

னென்த்தெறு கூற், திரு செவிட் புகா வளவைபி 

னினித்கர் னயக்க விங்கன மண்ணினை 

மணித்தா ரோயென் அவர்க்கடல் யாழ்ஜிந் 

குதவின் ள்ம்மா வர்ங்கிகாரு பூங் ங்கெ காடி 

215. ஒருத்த, 

கன்னுறு கண்வனு மய்லவ ளொருக்இயுங் 

கண்ணிற் கலவ கரர்தஅுசெய்ல் கண்டு 

கண்வனஷனோ டூடிக் கண்டோர் பிறளொடு 

தண்ணீ செற்றியு் தாழ்ந்துவச் சடக்க 
280 வென்றி மேருங் ம் டுவளிப்பட் 

டுண்ணீர் மர்றிக் கண்ணீ ருகுத்தன் 

ஊின்னபல வகையி னேந்திழை யவசெலர் 

மின்ன லஓு.8ீ£இ யெய்தின் ரூட 

லாங்கக் சாலாயர் பம்த்கையர்ச் சாரி 

த் (௫) பை னில்லுறை கடவுள் செண்ணீம் வெப்புக 

ரின்ன்வா்ச் சாரி ன்ன்னவ் ரிசலி 

வேற்கண் சணோச்சி வெருட்டி. வருத்து 

சாயிடை யிருவழி யர்னு ம்லைஇச் 

செய்வது தேசார் இகைக்தனர் தெளீஇக் 

290 குலமணி விளக்கார் தலைவியர் பக்க 

னிலையு ற் றனரே நலையுற் றவர்தாம் 

யாறு தொட்டும் பசுமர னெட்டியும் 

வீறுபெறு கடவுளர் மெய்ப்பெயர் குறித்து 

குலத்தைச் ௬ட்டியும் புனைந்து பொய்ச்ளுண் 

205 மடவோர் பர்ன மாயஞ் செப்பிச் 

செயற்கைக் கண்ணீர் சேரப் பெருக்கி 

யுருக்கி மயக்கி யொண்ணுக லவர்கமை 

யூவகை யூட்டி யூ வந்தனர் 

தவலரு மின்பெலாந் தாம்பெறற் டொருட்டே 

குளித் துக் கல்விக் கடலாழத் துள்ளே | 

குளித்துத் அயில்கொழுதர் தம்மை--விளித்தெடுப்பி 

பூடுவர் தங்கனவி லூர்ப்பாத்தை யோடாடிக் 

கூடினராக் கொண்டு விழித்து 



4],9 உலதியல் விளக்கம். 

ஊட. மனமிலரா யூடுவர் தங்கணவர்க் ப 
கூட மனமிருத்அங் கூடாராய்--வாடிடையா 
ருள்ளொன்று கொண்டார் புறத்தொன்று காட்டிடுங் 
கள்வரைக் கற்பினசொத் தார். 

னடப்புழமிச் சோர்க்து களிப்பர் களக் கூத்துப் 
பாவைமி னேர்கொழுகர் தம்மொடு பரவைபர் 
கள்ஞஷண் மிகுந்தாரி னாங்கு. 

களித்துப் பமில்வுறி பூடுவ ரூட 

ஊடல் வெயிலா ஜனெறுக் துக் குளுகுஷக்குங் 
கூடன் முழையாற் குளிர்த்தனர்கெஞ்--சோடுவிழி 
வாள்விடிக் தாடவரை வாட்டினார் கோங்கொத்இ 
யாள்வர் கனிமருதக் தரல், 

உடற் கடற்புகும் தொள்ளிமையார் சொல்லமது கி 
தேடரு முத்தரமுஞ் சேர்ச்தெடுத் த நாடரிய 
வனபுப் புணையூஉர்சி தாடவரு கங்கையரு 
மின்பக் கடல ரிசைத் தூ. 

இப்பாட்டு நடுவணைர் இணையில் ஒன்றாகிய மருதநிலச்சின் வளப்பங்களைமும், அந்நிலச் அ 
உரிப்பொருள் (சிறப்பொழுக்கம்) . யெ ஊடன் மேதலியவற்றையும் ஒருவாறு விரித்துக் 
கூறுவ. 

தலைமகனை விதிப்படி வரைந்துகொண்டு இல்லறம் ஈடாச்தசப்புக்க தலைமகள் குறிஞ்டு, 
பாலை, முல்லை, நெய்தல் என்னும் காணிலவொழுக்கச் எிறப்பியறழுவித் தலைமகனை மேறையே 
புணர்ரதும், பிரிர்தம், பிரிவாற்றித் சனியிருந்தும், ஆற்றாஇரங்இியும், வருகாளில் அன்னவண் 
பசத்தையிற் பிரிர்சனனென்று சண்டவருரைப்பக் சேட்டும், கனவு ஈனவுகளிற் ரோனாகக் கண் 
ெர்ந்தும் சினந்து பிணங்குகல் ஊடல் எனப்படும். ஊடலின் மே.திர்வு புலவி என்றும், 
புலவிநீட்டம் துணி என்றும், ஊடல் இர்த்தலை உணர்த்தல், ஒல்லல் என்றும் வழங்குப, ஊட 
௮ வகை என்பது ஊடலினாலே கூடலின்பஞ் சறர்தசெனக் கூறுவது, *பலவியே புலத்த 
லென்ப வூடலு மசன்பொ ருட்டே-ஈலமிகு அனியெ னுஞ்சொ ஸனாட்டிய புலவி ஸனீட்டம்?? 
எனவும், “கூடியும் கூட்ட மின்மை குலவிய புலவி யென்ப-உஊடலே ஈணுகா ராஇ புசைமஜஐதக் 
திருத்த லாகும்-அடவர் நீங்க வுள்ளே யடைத்துற அணிய யென்பர்-ஊடலைச் தீர்த்த 
லின்பே ருணர்ர்த2ல மயொல்ல லாகும்?” எனவும் வருவன சூடாமணிகிகண்டு, 

பிரிவுக்குளவாகும் கிமித்சங்கள் பலதிறப்படும். “ஓதல் பகையே தூதிவை பிரிவே. ரி பொருள்வயிற் பிரிசலு மவர்வயி னுரித்தேே??. எனத் தொல்காப்பியமும், “ஒசல் காவல் பகை 
தணி வினையே-லெந்தர்க் குற்றுழிஜ பொருட்பிணி பரச்தையென்-ராங்கவ் வாறே யவ்வயிற் 

இ ன் பிரிவே”? என இ யார் அகப்பொருளும் கூறுதல் காண்க, தாழ்வு கோக்டப் பரத்தையிற் 
பிரிவு ஈற்றில் வைவக் கபபட்ட.து போலும். 

பரததை.பிர் பிரிவு என்பது தலைமகளை வரைந்து எய்திய பின்னர்ச் திலைமகனாவாண் , 
வைகலும் ஆவின்பாலே தஇுகர்வானொருவன் இடையே புளிங்காடியும் நகர்ந்து அசனினிமையை 



இன்பதெ நறியியல், 413 

அறிரஈ்தாற்போல, அவணுகர்ச்சி இனிமை அறிதந்குப் புறப்பெண்டிர்மாட்டுப் பிரியாநிற் றல்) 

அல்ல தூஉம், பண்ணும், பாடலுமுதலாயின காட்டிப் புறப்பெண்டிர் தன்னைக் காதலித்தால், 

தான் எல்லார்க்குந் தலைவனாகலின் அவர்க்கும் இன்பஞ்செய்யப் பிரியாநிற்றல் என்றுமாம் 

அ௮ல்ல-தூஉம் (துணியும் புலவியு மின்றென்னிழ் காமங்-கனியுங் கருச்காயு மற்று?? என்ப 

வாகலின்) தலைமகளை ஊடலறிவித்தற்குப் பிரிதல் என்றுமாம். இவ்வாறொழிக்து தனக்கு 

இன்பம் வேண்டிப் பிரிவனுபின், அப்பிரிவு இவட்குரியதாய் அமைச் அள்ள சலைமகள் என்னும் 

பெயசொடு மாறுபட்டுச் தலைமசனா௫ய சனக்குரிய பெருமையோடும் மாறுபடாகிற்கும் என்க: 

பரத்தையிற்பிரிவு கண்டவர் கூறலுங் காதற் ரோழி-பொறையுவம் அுரைத்தலும் 

பொதுப்படக் கூறி உ&&%& % ஊிய மெடுத்துரைச் தூட றிர்த்தலும்- எண்ணா றொன் 

றிவை பரத்தையிற் பிரிவெனப்-பண்ணார் மொழியாய் பகர்ந்திசி னோமே?? என்றபடி காற்பத் 

தொன்பான் பிரிவுகளையுடைய து. 

பரத்சையர் காமக்கிழத்தியர் என்றும், காதற்பரச்தையர் என்றும் இருதிறத்தவர் 

ஆவர். இவர்சளுட் காமக்கிழத்தியர் ஆவார் கடன நியும் வாழ்க்கையுடையராகிக் காமக்கிழமை 

பூண்டு இல்லறகிகழ்த்தும் பரத்தையர். அவர், தலைவன் இளமைப்பருவத்திற் கூடி மூிர்ந் 

தோரும், அவண் தலைநின்றொழுகப்படும இளமைப் பருவச்தோரும், இடைநிலைப் பருவச் 

தோரும், காமஞ்சாலா இளமைப் பருவத்2தாரும் எனப் பலபகுஇியினர் அவர், இவர் கண்ணிய 

சாமக்கமத்தியர் எனப்படுவர் ஆதலிற் கண்ணாக் காமக்கிழத்தியரும் உளர் என்பது பெறப்படும். 

அவர் கூத்தும், பாட்டும் உடையராூ வரும் சேரிப் பாத்தையரும், குலத்தின் கண் ப ரம் 

பிறருமாம். ஆரியர் ஈச்சினார்க்கிணியர் “'புல்லுதன் மயக்கும் புலவிக் கண்ணும் ம்”? என்ற சூத் 

இரச்துக்கெழுகிய உரைவிரிலை நோக்குக, 

காதற்பரச்சையர் யாவர்க்குமுரிய பொதுமகளிர் ஆவர். காதற் பரச்ை யெல்லார்க்கு 

மூரித்தே?? என்பது இறையளுர் அகப்பொருட்சூத்திரம். 

இங்கனம் வரையறையின் றிச் தலைமகன் ஒழுசல் சாலுமோ எணிற் *'புதல்வற் 

பயந்த புனிற சேர் பொழுதிம் & ௩ ௩ % சேர்தற் சண்ணும்?? என்பதற்குச் “சேர்தல் கூறவே 

கருப்பம் மூ.தி1ஈதகாலச்௯ச் தலைவன் பிரரொடு கூட்டமுண்மையுவங் கூதிற்றாம்?? என்று ஆசிரியர் 

ஈச்சினார்ச்கினியர் கூறிப் போர்தமையானும், “பின்முறை யாக்கிய பெரும்பொருள் வதுவைத் 

-சொன்முறை மனைவி யெதிர்ப்பா டாயினும்?”? எனவருஞ் சூத்திரமுசலியவற்றுக்கு அவ 

செழுஇதிய உரைசளானும், இறையனார் அசப்பொருளி2ல தலைமகள் ஊடியவழித் சோழி 

அவஷடல் தவிர்ப்பாள்; **இுல்ல தூஉம் வண்டோரனையர் ஆடவர், பூவோரனையர் மகளிர் 

என்பது என்னை? வண்டுகள் தாதாஅுமிடத்து ஈன்மலடே ஊதுவேமென்னா, எல்லாமலரும் 

ஊதும்) இனிப் பூ அவாவினச்கால், எமமையே ஊரா எல்லாப் பூவையும் ஊன வென்று 

புலவாதன் ற; அதுபோல வழிபடுதலல்லது மலைத்தற்கண்ணேம் அல்லேம்?” என உரையிழ் 

காணப்படுவதானும் டய மகக சாலுமெனச் சிலர்கூறுப, பாத்தையர் செல்வாக்குப் 

பண்டைக்காலத்தில் வெகுதாரஞ் சென்றிருந்தது என்பதற்குச் சான்றாகச் €வகடுிரக்சாமணி 

முதலிய நூல்களிற் பரத்தையர் சேரி வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் முறைகளையும் எடுத்துக் 

காட்டுவர். பண்டைய பழச்சவழக்க ஒழுக்கங்களெல்லாம் ஈல்லொமுக்கங்களென்று சாதஇக்க 

மடியாது, அன்று றநுமின்றும் உள்ள ஆன் ரர்: அனை வரானும், நீதிவாக்கியங்களானும், தரும 

சாத்திரங்களாணும், இருக்குறள், நாலடியார், சாக்இபுராணம், வளையாபஇ, சீகாளத்துப் புசாணம், 

திருக்குற்றாலப்புசாணம், பே.நர்ப்புசமாணம், விகாயகபுராணம், காஞ்சிப்புராணம், இருவிளை 

யாடற்புராணம், ஆதிய பல்தூல்களானும் வரைவின்மகளிர் கேண்மை இகழ்ந்து ஓதுக்கப் 

பட்டிரத்தலின் அவ்வொழுச்சம் அறத்தின்பாற். படுவசன்றென்றும், ஏகபத்தினி விரதமே 

(தற்கால காகரீகமுறைக்கும் பெர்ருர்தி) யாண்டும் தலைசிறக்ததென்றும் உணர்க, 

அகப்பொருள் அமைக்கப்பட்ட நோக்கம் உலகியல்வழம்கை ஓட்டி வீட்டுநெறி காட்டும் 

ஆரு தலின் அர்நாட்பமின் ற பலவழச்கங்களும் எடுச்சாளப்பட்டன, ஆதலின் அவற்றின் நுண் 
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பொருளை அனித்தாய்ந்து ர. வெளிப்பொருளில் நின்று மயங்குதல் பேசமை 

யாகும், இத் தலைமகன் இந்நிலச் தலைமகன் அல்லன் என்று ஆரியர் நச்௫ினார்ச்கினி௰ர் கூறிய 

தாகப் பிராண்டோரிடத்துக் சாட்டியதம், இங்ஙனம் மேலே **தான் எல்லார்க்கும் தலைவனாதலின் 

அவர்க்கும் (பரச்தையர்க்காம்) இன்பஞ் செய்யப்பிரிவான்?? என்று கூறியதும் எப்பொருட் 

டென்று ஆராய்க, 

பரச்சையிர் பிரிவு கஉூறியமையாற் பெறக்கிடக்கும் நண்பொருள் யாதோவென்னிற், 

கடவுளாகிய தலைமகனேீோடு கலக்கப் பயின்றுவரும் ஆன்மாவாகிய தலைமகள் சுயமருட்சியாணும்) 

பொருமை அழுக்காராதிய அயலகச்தாரானும்; தலைமகன் தன்னையிகந்து பிறர்வயிற் பேரன்பு 

கூர்ச்சனன் என்ன மூட்டப்பெற்று மனங்கவன்று புலத்தலும், மெய்ஞ்ஞானப் பாங்கிமுதலி 

யோராற் றேற்றப்பட்டு ஊடலொழிர்் து உவகையறலும் என்பதேயாம். 

ஊடிக் கூடுமின்பம் உ௫தமாசல் போலப் பஇந்தமனம் பிரிந்து கவன்றுதெளிக்.து 

மீட்டும் பதியுமாயின் அப் பதிவு பன்மடங்கு ஊன் றியழுந்திப் பொருந்திய பதிவாகும் என்க, 

(இ-ள்.) வேர்தன் பாடு தூஉம் வேர்சன் பாடு தூஉம் - (யாம் பவ ம்ம்ப்ப் சடவுளாகிய) 

இந்திரனைப் பாடுவேவேமாக, இந்இரனைப் பாடுவேமாக; 

'பாடுதும்' என அளபெடாது கூறினும், :(வேர்தற்பா-டு தூஉம்”? எனச் இர்பிரிப் 
பினும், கவியமைதிக்கு இழுகீகேயில்லை; ஆயின் பொருணலன் இசைந்து விகாரமெய்இவிடும், 
அஃ்தெவ்வாருகும் என்பதைப் படிச்அம், உய்த்துகோக்கியு் செஹிச. விரிக்இற் பெருகும். 
இத்தகைய நுட்பங்களை நோக்காமல் இயற்றுங்கவிகள் கறப்புடையனவாகா, கவியாயினும், 

வ௫௪னமாயினும் படிக்குமுறைக்குத் தக்காங்கு £_ பயன் றருமாதலின் ப ப பவ போச்கை 

மாத்திரம் குறித் துச்செல்லா.து பொருளமைவையுங் கணிச்சே படிச்சவேண்டும். இசனாலன்ஹே 
வேதங்களை எடுத்தல், படுத்தன் முதலிய இசைவேறுபாட்டால் பலம. உணர்த்தற் 
பொருட்டெச் சச்கை முதலியன எழுந்ததும், வேதமந்துரங்களை க் குருமுன்ணிலையிற் பயில 
வேண்டுமென்ற விதியேற்பட்டஅும் என்௪ச, 

விண்ணவர்க்கு அறியா வேந்தன் பாடு தூஉ ம் -சேவர்களுக்கு. அறியாத (மருதநிலத் 
தார் அறிச்சேத்தும்வண்ணம் அமைந்த) இந்திரனைப் பாடுவேமாக; . 

யாறு பார தூஉம் யாறு பாடு தூஉம் - யாற்றினைப் பாடுவேமாக யாற்றினைப் பாடுவேமாக$ 

எந்நிலச்.து வளனையும் ஈன்னிலைக்கு உய்ப்பது ௮௩ நிலத்து நீர்வளனாசலின் யாற்றை 
மேூதற்கண் பாடற்கு முற்பட்டனர், 

வீறு பெற ஊர் தொறும் மேஎய் விளை வயல் பு.உ சேறு செய் இரு அமர் யாறு 
பாடு தா௨ம்- வீற்று ச்தெய்வச்சின் மேம்பாடுபொருந்த ஊருள்ள இடனெல்லாஞ்சென்று 
அவ்வவவிடங்களிலள்ள பயிர்வினை வயல்களிற்புகுந்து சேற்றைச்செய்கின் ந செல்வம்வாய்ந்த 
யாற்றினைப் பாடுவேமாக) 

இிரு-அழகுமாம். 
விளை வயல் பாடு தூஉம் விளை வயல் பாடு தூஉம் - தாணியம் முதலியன விளைகின்ற 

வயஃைப் பாடுவேமாக, விளைகின்ற வயலைப் பாடுவேமாக) 

நீர் வளச்தாற் பெறும் விசேடநலன் கூலவளனாதலின் வயலை அடுப்பக்கூ றிஞர்,. 

வளை மெல் கஇரின் விளைவயல் பாடு தூஉம் -வளைந்த கெற்கதிர்களையுடைய கூலம் 
மூ. தலியன விளையும் வயலைப் பாடுவேமாக) 

'வளைகதிர் நெல்லின் ?? என்பது **வளை நெல் கஇரின்?? என மாற்றப்பட்டது, இறப் 
புச்கருதி கெல்லொன்றே விசச்து கூறப்பட்டது, 

உழு பாடு தூஉம் . உழுகர் பாடு தூ௨ம்- உழுசதொழிலாளரைப் பாடுவேமாக, உழு 
தொழிலாளரைப் பாடுவேமாக) 

ம்னு 
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கழனிக்கு செர்£ர் காதலொடு பாய்ச்சி உலகம் போற்றுறாஉம் உழுகர் பாடு தூஉம் - 
விளைஉயலுக்குத் தங்கள் இரச்சச்சை அன்போடு பாய்ச்சி உலகசத்சைப் ட்ப பல்ல 

உழுதொழிலுடையாரைப் பாடுவேமாக; 

மூயந்சியின் அருமைபெருமைகளைப் புலப்படுத்தச் **செந்நீர்?? என்றும், அவர் முயற்சிக்கு 
மடியாராய் உற்சாகங்கொள்ளுசல் தோன்றக் *தாதலொடு?? என்றுங் கூறினார். . செக்நீர் 

என்பஅ பயிர் விளைதற்குச் செம்மைதருகின் ற நீருமாம்; கலங்கிவருசலின் அச்நிறம் பெற்ற 
தென்றுங் கூறுப, முயற்சியின் பெருமைக்கு இரத்தமெனவும், பயிர்ச்சமை நலத்திற்குச் 
செம்மை நீர் எனவும், நீர்வரும் இயற்கைக்குச் சிவந்த நீர் என்றும் பிறவாறுந்தோன்றப் பொதுப் 
படச் :*செகநீர்?? எனப்பட்டது. 

வைகறை பாடு தூஉம் வைகறை பாடு தூஉம் - (மருசகிலத்திற்கு உரிய சிறுபொழுது 
இரண்டனுள் ஒன்ருகிய) விடியற்காலத்தைப் பாடுவேமாக, விடியற்காலத்சைப் பாடுவேமாக; 

விழிநோய் மருத்துவன் வினைகொடு தெளீஇய தலை காள் ஒளியில் கதிரவன் அருள் 
பெறாஉ உலகம் மெல் என்ன கண் விழித்தாங்கு ஒளிர்ந்து ஊடல் உவகை செய் வைகறை 
பாடு தூஉம் -விழிவருகோயைப் பரிகரித்தலில் வல்லவனாகிய வைத்தியனின் செய்கையைகல் 

கொண்டு தெளிவுற்ற மூதனுளில் (அச் சதெளிர்தவனுக்குச் தோற்றப்பெறுங் சண்) வெளிச்சம் 

போன்று சூரியனுடைய கருணையைப்பெற்று இவ்வுலகமானது மெல்லென்று சண்விழித்தாற் 

போன்று ஓஒளியையடைந்து மகளிர்க்குக் கணவரொடு ஊடிவரும் ஊடலையும், அவ் ஷடலின் 

பயனாகிய மகிழ்ச்சியையும் செய்துவருகின் ற விடியற்காலச்தைப் பாடுவேமாக; 

பண்ணியம் வேட்டும் தலைமை வேட்டும் எடுப்பு வேட்டும் இம் எ(ன்)னும் சிரூரில் - 

பலகாரவகைகளை விரும்பியும், குழர்தைகட்குள்ள முதன்மையை விரும்பியும், எடுத்தும் 
கோடலை விரும்பியும் இம்” என்று ஒருவகை ஒலிபிறக்க அமுது அன்னை முதலியவர்களுடன் 
சென ங்கொள்ளுஞ் சிறுவர்களைப் போல; 

பண்ணியம்-விற்பதற்குரிய பலபண்டமுமாம்) 

எடுப்பு-இறுமாப்பு, மேட்டிமை, பெரியவெண்ணம். 

கணவரசொடு ஊடி கூந்து உருக்கு காதல் ஊடல் பாடி உவகை பாடு தூஉம் - தங்கள் 
தாயகருடனே சிறுபிணக்குச்செய்து ௮ர் செய்கையினாலே அவர்தம் உள்ளத்தைக் சனிவித்து 
உருக்கவெருன்ற அன்புவாய்க்த ஊடலைப் பாடி அப் பாடிய பின்னர் அன்னவர்கொள்ளும் 

மகிழ்ச்சியையும் பாடுவேமாக) 

மருதம் பாடு தூஉம் மருகம் பாடு தூ௨ம்-மருதத்திணையைப் பாடுவேமாக, மருதத் 
இணையைப் பாடுவேமாக; 

உரிமை சான்ற பெரியோர் பாடிய அருமை சான்ற மருதம் பாடு தூஉம் - அத் 

துணையைப் பாடுதற்கேற்ற உரிமைநகிறைக்த பெருமைவாய்ந்த சங்கச்சான்றோர் பாடிய அருமை 
நிறைந்த மருதத்திணையைப் பாசி 2வமாக) 

பெரியோரசாவர் ஓரம்போகியார் போன்றவர் என்க. அப் பாடுகை பிறர்ச்கரிசாசலின் 
“அருமை சான் ற? எனப்பட்டது, மேற்கூறியனவன் றி மருசமென்பதொன்று இன்ரா சலிற் 

ஜிணையென அடை கொடுக்கப்பட்டது. 

பார் இயல் பனுவலை நேர்மை பெற வைத்து சீர்மை செய் செல்வத்து மருசம் 

பாடு தூஉம் - உலகத்தின் இயல்புகளை விளக்கும் நூலாகிய உலகி. பல் விளக்கத்தை ஒழேங்கு 
பெறும் வண்ணம் நிலைநிஐ த்தி அர் நிறுத்திய காரணச்சானே சிறப்புறச்செய்த செல்வத்தினே 

யுடைய மருதத்திணையைப் பாடுவேமாக) 

யாமே- இங்கனம் பலவற்றையும் பாடுவேமாக ஏன்றுபுகுர்த யாந்தாம்) 

யாடல் விழைஇ பாடுதும் இலம் - பாட்டியற்றலை விரும்பியும் பாடுசன் நிலம்) 
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௩ 

பலர் புகழ் ஈச பாடுஅம் இலம் - அப் பாடுதல் காரணமாகப் பலரும் புகழ்ந்துகூறும் 

புகழ்ச்சியை வி ரும்பியம் பாடுகின் நிலம்); 

ஆக்கம் கருஇயும் அசன் போக்கு உன்னியம் போக்கை த ட பாக்கல வருவ 

செல்வமாயிருந்தால் அதனை விரும்பியும், செல்வச்இின் அழிவி திக்கா அதனை நினைத்தக ற்றி 

யும் பாடிவருதொழிலை விட்டுவிடவும் மாட்டேம்) 

காதல் முருசியோன் ஊர் கருசான் ஒண்மை கருதான் பேர் கருதான் பேர் அறம் கரு 

சான் உடம்பு கருதான் உள் நிலை கருதான் -.ஒருத்தி2மலே கொள்ளப்பட்ட ஆசையானது 

எழுச்சியுறப்பெற்ற ஒருவன் (அவளையே யாண்டும் ஈயப்பசான) தனது ஊர்க்குவரும் பயனைச் 

இர்நியாதானும், ஒஸிசிறக்கிருத்தற்கு அவ் விருப்பு இடைடபூராய் இருஈதுவருதலை நினையா 

சானும், இழிந்த பேர்வருதலை கோக்காதானும், பெரியதொரு ஈல்லொழுக்கம் பழுதுறுசலைப் 

பாராதானும், அவளைப் பெறுதலிலே. தனஅு உடம்பு கெட்டழிவதைச் கவணியாதானும், 

் சர்சை கெட்டயரும் தன்மையைச் ௫க்தியாசானுமாகி) 

காதல் உறுத்தியோள் சனி மொழி கேட்சவும் சாய்த்து வீசி தாக்க உயிர் வாங்கி மயக்கி 

வாட்டும் மைந்த படை வாய்க்க நோச்சம் சொள்ளவும் - தனக்கு அசையுறுமபடி செய்தவளாகிய 

அவ் வொருத்தியின் தீங்கனிச் சுவைபோன்று சொல்லுஞ் சொல்லினைக் கேட்கவு௦, ஒருபுடை 

யாகச் சாய்த்து ஒளிவீசி மோதி உயிரை வாங்கிக்கொண்டு (அக் கொண்டமையானே ) மயக்கி 

வாடுதலைச்செய்யும் வலியமைந்த படைத்சன்மைபொருக்திய பார்வையைப் பெறவும்; 

நுண் அழகு காணவும் - அவளின் நண்மையாகிய சிறப்பைக் காணவும்) 

மூயக்கம் கொள்ளவும் - கலவியைப் பெறவும்) 

[நலம்பல நயக்கவும்] பல நலம் நயக்கவும் - பலவகையாஇய இன்பங்களை அனுபவிக்கவும்; 

முத்தம் கொள்ளவும் முகம் மலர்ச்சி எய்சவும் - முச்சதம் பெறுவதற்கும், முகம் மலர் 

வற்றுச் இறப்பக் காணவும்) 

முற்பட்டு வருசல் போன்று (அக் காசல்கூர்ந்தோன் எவ்வண்ணம்) ஸாற்பட்டு 

வருவானோ அவ்வண்ணமே; | 

[மனமுருகி-முற்பட் டேமான் மருதக் காதல்-பிடர்பிடி ச் அந்தலிற் பிற்படாது பாரு] 

மருதம் காதல் பிடர் பிடித்து உக்தலிழ் பிற்படா* மனம் உருகி பாட ழாற்பட்டேம் -மருதச் 

. இணையானது எமது பிடரியைப் பிடி சஅச்கொண்டு சகள்ளிவருதலினானே பிறக்கிடாது உள்ள 

முருகப் பாடுதற்கு முன்னே றிவந்சேம்) 

ஆல்--அசைகிலை, 

(இனி மருதத்தின் மு. துவேணில் வருணிக்கப்படும்,) 

கரை தொறும் விரிதலை புள்ளி சிறு நிழல் சிறு இலை கருவேல் சூசி படை செறீஇ அசன் 

எ(ல்)லாம் படீஇ கால் புகும் ௮வ இடை--வயலின் கரைகளியெல்லாம் விரிஈ்த தலையையும், 

புள்ளியோடு கூடிய சிறுநிழலைச் தருகின்ற சிறிய இலைகளையுமுடைய கருவேலின து ௨௯௫ 

போன்ற முட்கள் பக்கங்களிலைல்லாம் சொரிவுற்று நிறைசலினா2ல (அ௮ம்முட்கள் வயலகப் 

ப ரப்புகளிலெல்லாம்) படிந்து ( அங்கு ரப் காலுட் புகும் இயல்புவாய்ந்த அவ் 

விடத்திலல); ஸ்ர 

கஇா தெறு பகு வாய் கண் பல மலர்ந்து பலவு தந்த பழம் புறம் மூள் என காய் சேறு 

மேனி பதுங்கி சுடும் இயல- சூரியவெப்பத்தாற் பிளவுபட்ட பல வாயையும், பல கண்களையும் 

மலர்ந்து பலாவானது கொடுத்த பழத்தின் புறத்திலேயுள்ள் மூள்ளைப்போன்று காய்ஈ்த சேற் 

றினையுடைய உடம்பிணையும், (கடக்கும்போது தண்மை காட்டிப் பின்னர் வெஜப்புதற்குச் 

சூட்டைப்) பதுக்கி மறைத்துவைத்துச் சுடுகன். ற இயல்பினையும் உடையனவாய்) 

அகத்து மிடி மறைத்து புறத்து ஈலன் காட்டலின்- (இழிசனர்) உள்ளத்திலே 

வறுமையை வைத்துக்கொண்டு வெளியிற் செல்வகலனைக் காட்டிவரு தலைப் போன்று; 
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[யாட்டொடு மாடு மறிந்தாங் கரவெலா-மிடுசேறு பூசிய வயலிடை] இரவு எ(ல்)லாம் 

யாடு ஒடு மாடு மறிந்து ஆங்கு இடு சேறு பூசிய வயல் இடை -- இசவுமுழு ஐம் யாகெரடனே 

மாடுகளும் தஙகி அவ விடதச்திலே அவையெல்லாம் இட்ட சாணமுதலாதிய சேற்றைப்பூசிய 

(வெளியிலே தண்மை காட்டி உள்ளில் வெப்பம் வைத்திருக்கின்ற) வயலிடததிலேயுள்ள; 

சுவலும் அவலும் ஓர் அளவின ஆக கல் இடை வெட்டியாங்கு வெட்டி விளை சட்டி. 

தம்மை இரி க(ல்)லில் இரித்து என திருத்திய புழுகி-மேடும், பள்ளமும் ஒரளவினவாகப் 

பொருந்துமாறு கல்லிடையில் வெட்டினாற்போன் று அவ்வயலிடையில் வெட்டி அவ் வெட்டுத 

லால் உண்டாகுங் கட்டிகளை எர்இரத்திலிட்டுச் இரிச்சாற்போல உடைத்துப் பண்படுத்திய 

புழு தியான அ) 
வேரொடு மயங்கி சாந்து புலர்க்தாங்கு மேனி இடை பெபரிர்த வினையினர் - வேர்வை 

யோசெலக்து பூசியசந்தனம் புலர்ஈ்தாற்போன்று மேனியிலே பொரிதலுற்றுத் தோன்றுமாறு 

கோற்றம்பெறும் அத்துணைக் தொழிற்பாடுடையவரும்) 

வண்டல் படி பா? காய்க்தெென வறந்த தலையினர்- சேறாகிய மாசுபடிந்த பாசியான 

காய்ந்திருந்தாலொத்த பசையற்ற மயிர்வாய்ந்த தலையுடையவரும்) 

தேங்காய் அகம் பிசிர் வாய் கொள் சிறு எறும்பு செறிவு என ஈரை நுனி மயிர் உடை 

மூகத்தினர்-சேங்காயினது அகத்ததுவாகதிய பருப்பினது தும்பை வாயிலேகொண்ட இற் 

றெறும்புகளின் அடர்ச்சியையொப்ப நசைத்த நுனியையடைய மயிர்வாய்க்த முசத்தினேயடைய 

வரும் ஆகிய ௮அவ்வுமவோர்) 

ப௫சிச்சனர் பணி ஒரீ இ- பசித்தவராகி வேலையைவிட்டு நீங்கி) 

[பைங்குழவி அஞ்சும்-உயிற்றுவரைச் தூங்கி மடியாப் பறுவைக்-கூடைபுதை தாழிச் 

சோறுபொதி கூறைச-சுருட்டுச் சுமட்டின் வளைக்கைச் தோகையர்] பை குழவி துஞ்சு வயிறு 

வரை. தூங்கி மடி யாப்பு அறுவை சுருட்டு கூறை சுமட்டின் சோறு பொதி தாழி புதை கூடை 

வளை கை தோகையர் -ப௫ியகுழந்சை உறங்குகின்ற வயிற்றளவுதொங்கி மடிப்புற்ற கட்டுப் 

பொருந்திய சேலையையும், சுருட்டியபுடவையைச் சும்மாடாகவைத்து அகின்மேற் சோறு 

நிறைந்த தாழி புதையவைச்ச கூடையினையுமுடைய வளையல்பொருந்திய கையுடைய மயில் 

போன்ற சாயல்வாய்ந்த அவ. வுழுதொழிலாளர்சம் பெண்டிர்கள்) 

வட்டம் குழி இலை நூல் செறி அகம் துளை புறம் மூனை அழி முள் இரள் கால் நீள் தலை 

வெளி செல நீட்டி பொரிந்து சருய பொறி வாழ் பூவும்-வட்டமாகி உட்குழிர்த இலையினை 

யும், நானிறைந்௮ு உள்ளே துளைபட்டு வெளிபிலே முனையழிர்த மூள்ளினையும், இரண்ட 

சாலினையும் உடைய தாமரையானது தனது நீண்ட தலையை வெவளியிற் செல்லும்வண்ணம் 

" நீர்நிலைச்கு மேலேநீட்டி ௮௩ நீட்டியசாற் பொரிக் அகருகிய இலக்குமிவாழ்கின் ஐ (செந்தாமரைப்) 

பூவு2) 
ஆம்பலும். கொட்டியும் பிறவும் வெம்பி சாம்பி சாறு பிழி சேறு கொள் மஞ்சள் இகழ் 

ஜில் நீர் கரை கொடு வந ஊட்டிய கூழ் உண்டு - ஆம்பன்மலரும், கொட்டிமலரும், இவை 

போன்ற பிறமலரும் (கதிர் செறகையானே) வெதும்பி வாடிச் சாறுபிழிந்து குழம்பாகிய 

சேற்றைக்கொண்டு மஞ்சளினிற௰ம் விளங்கப்பெற்ற சிலவாகிய நீரையடைய பொய்கையின் 

கரையிலே கொண்டுவந்து அருத்திய உணவை உட்கொண்டு) 

வினைவிட்டுவர்ச ௮வ வுழுகர் தமது சதோசையர் குளக்கரையிற் கொடுவர் தூட்டிய கூமை : 

புண்டு என்க, 

மடிர்திலர் ஊக்கிய முயற்றினர் உவர். ஆண்டு சேரும் வேனில் மு.துமையும் வீந்தன்று 
மன்னே -சோம்பாதவராய் உற்சாகப்படுத்திய மூயற்சியடையராய்ப் பணிசெய்ய ம௫இழ்ந்து அவ 

வினை த்தலைச்குச் செல்லுகின்ற வேனிழ்காலத்து முதுமையுங் கழிந்துவிட்ட த; 

மன் என்பது கழிவுப்பொருளில் வந்தது, வேனின் முதுமையும்-முதுவேனி௰ஐ் 

காலமும், 
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நிறை பொருள் படைத்த நீள் கொடை ஒருவன் வறிஞன் ஆ௫ மாழ்கு உழி-நிறைக்த 

செல்வச்தைப்படைச்ச நீண்ட கொடையாளியாக௫ய ஒருவன் வறியவனாூ வருக்துகன் றபோது) 

தன் நிலை சுருக்கி றது அய்தஇிருந்தசென்ன - முன்னர்ப் பொருந்தியிருந்த தனது 

நிலைமைகளை யெல்லாஞ் சுருஃித், தன்வாழ்ச்கைக்கு இன் தியமையாதனவாகியவற்றுள்ளுஞ் சிற் 

றளவினவற்றையே நுகர்ந்திருஈ்தாலொப்ப) 

இல் நீர் மடுவும் உருள் பெரும் மணல் மலி மேடும் மேஎய் விரிந்த தெழு அ௮கட்டை- 

கலவாதிய நீரையுடைய மடுவும், உருட்சிவாய்ந்த பெரிய மணனிறைக்த மேடும் பொருக்தி 

விரிவுற்ற தெருவினைப்போன்ற யாற்றின் பரப்பினை) 

தெருப்போல் இருத்தலின் அதனை அப்பெயசாலே அழைச்சார். :(யாறுகடர் சன்ன 

வகன்றெரு மருங்கில்?? என்பது பாட்டு, 

௮ சுருக்கியோன் வாழ்வில் பெரு நலன் உற்றோர் ஈ என குத்தலின் ஈனேனோர் உற்று 

குடைந்து உறை வைச்தும்-௮ (ப்பழைய நிலைமையை) ச்சுருக்கிக்கொண்டவன் செல்வம் 

பொருந்தி வாழ்ர்துவர்த காலத்பிமேலே பெரிய நன்மைகளை அவன்பாற் பெற்றடைந்தோர் 

(சுருங்கெ காலத்திலும் அவனை இரக்கமற்ற) ஈயென்று வருத்துதலைப் போன்று இவ வுலகத்தார் 

ஊற்றுத்தோண்டி உறைவைக்தார் எனினும்; 

[நீர் சுக்கு மன்புகொடு] அன்பு கொ(ண்)டு நீர் சுரக்கும்- (அக் குத்துவோர்க்கு ௮௪ 

சுருக்கியோன் எவ்வண்ணம் அளித்துவருவானோே அவவண்ணமே உ௨ற்றுக்குடைந்து உறை 

வைச்தார்ச்கும்) அன்புகொண்டு நீரைச் சுரந்தளிக்கின் ற; 

யாறு அகடு இழிய மெடு நீர் வர்தன்று-அ௮வ் யாற்றினது ல நெடிய தீர் 

வர அவிட்ட து) 

[கடலுவர்த் தெனக்கை கொட்டிக் கலீஇ-மருத நறுநீர் வாரியா இன்றே] மருதம் கடல் 

உவர்த் து என கை கொட்டி கலீஇ நறு நீர் வாரி ஆன்று -மருச நிலனானது கடல் உவர் நீரை 

உடைத்து என்று இகழ்ர்து கைகொட்டி ஆர்த்து நறிய நீரையுடைய கடலாயிற்று) 

மருதம் நறுநீர் வாரியாகின்று, அதனால் கடல் உவர்த்தெனக் கைகொட்டிக் கலித்தத 

என்பதுவே கருத்தாகக்கொள்க, 

இல் பொழுது அகன்று அங்கு உள் பொழுது எய்தும் புல்லியோரில் புள்ளொடு நீர் 

வாழ் உயிர் எ(ல்)லாம் யாண்டும் செறிந்து உவர்தன--பொருளில்லாதபோது ௮வ் வில்லாரை 

விட்டகன்று சென்று பொருள் உள்ளபோது வர்சடையும் அற்பமாகிய குணஞ்செய்கைகளை 

உடையவர்ப்போன்று (மருதத்திலே நீர் வற்றியிருந்தபோது அகன்றிருந்த) பறவைசளோடு 

நீரில்வாழ்ர் தவரும் உயிர்ப்பிராணிகள் எல்லாம் (நீர் மிகுந்தகாலத்திலே) யாண்டும் வர். 

பொருக்கி நிறைர் த உவந்தன) 

(உவந்து செறிந்தன?? என்பத செறிந்து உவர்தன என்று மாற்றப்பட்ட ௮. 

[பாம்பூர்ந் தாங்குப் பள்ளர் தோறும்-வெள்ளச் தீம்புன றண்ணென விரைந்தது] 

வெள்ளம் தீம் புனல் பள்ளம் தோறும் பாம்பு ஊர்ந்தாங்கு தண் என விரைர்தஅ--வெள்ளமாகிய 

இத்திக்கும் நீரானது பள்ளமிருக்கும் இடந்தோறும் பாம்பு ஊர்ந்துசென்றாற்போன்று தண் 

ணென்று ஒழுக்கம்பெற்று விரைந்துசென் றத) 

புதையல் பெறீஇய வறியோர் மாட்சியின் உழுரர் ஆர்ப்பு உற்று உவகை ஒளி இறக் 

தனர்- புதையல்பெற்ற வறிஞர் அடைந்த மாட்சியைப்போ௯ (யாற்றுநீர்பெற்றற) உழுதொழி 

லாளர் ஆரவாரிப்படைந்து ம௫ழ்ச்சிபூக்.து ஒளிசிறர்தனர்; 

உவகை ஒளி--ம$ழ்வும் விளக்கமும்; அல்ல தூஉம் மகிழ்வாகிய . பொலிவு என்றுமாம், 

நீர் நிலை கண்டு அங்கு ஒய் என ஒலிக்கும் - இட்ப்டலா்.. ௮ங்௩னம் கண்டு. 
ஓய்யென்று சத்தமிடும்; 
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எருமையும் நீருள் அமிழ்க்தி தலை நீட்டி திரி மருப்பானே இசை செய்து மறந்த- 
எருமைகளும் நீரினுள்ளே தாழ்ந்து தலையை வெளியேநீட்டித் தரிந்தகொம்பாலே அலைகளை 
யுண்டாக்கித் தங்களையும் மறந்திருக்கும்) 

பசணினும் மூலை பக்கல் தம்மினும் பதுங்கிய நாஞ்சில் வயல் தலை பரர்த--பரண் 
களிலும், மூலையின் பக்கங்களிலும் மறைந்துகிடக்ச கலப்ன ட ப வயலிடத்திற சென்று 

பரந்தன? 

உபயோ௫ப்பின்றிக் கஇடக்தகலப்பைகள் உழவுசொழில் ஆரம்பித்தலின் வயற்குச் கொடு 

வரப்பட்டன என்௪. 

வாளா வளர்ந்சோற்கு இல் சுமை பொறுத்தென பகடு கழுத்தில் நுகம் சென்று 

பொறுத்த கவலை.பின்றி (உண்டுடுத்துக் காலங்கழிய) வீணே வளர்ச்துவரந்த ஒருவனுக்குக் 

குடும்பபாசம் வரது பொறுத்தாந்போன்று எருமைக்கடாச்சளின் கழுத்திலே ஏரினுகங்கள் 

சென்று பொறுத்தன; 

௮ வயின் - அச் செயல்கள் நிறைந்த மருதவைப்பிலே) 

கெடும் வயல் மகட்கு வளம் செம் நெல் கொ(ண்)டு போற்றி சொரிந்தென - நெடிய 

வயலாகிய செய்வமங்சைக்கு வளம்பொருக்திய செம்மையாகிய நெல்லைக்சொண்டு போத்றி 

அருச்சனை செய்து சொரிர்காந்போன்று) ல் 

வயனெடும்-கநெடும்வயல் என மாற்றப்பட்ட த. 

வித்தார் வித்தி-உமுகர் விதைத்து; 

உழுகர் சொரிந்தென விதைச்தார் என்க. 

நாறு பதன் அறிச்து வீறு பெற பறிக்குகர் நாற்றின் பக்குவங்கண்டு செழிப்புறப் 

பதிசக்சின்றவரும்) 

கால் புசை சேத்நினர்- காலிலே மூடிய சேற்றையுடையவரும்;) 

சேறு பொதிந்து ஒலி அவி “வளை அமர் கையினர் -சேறு நிறைந்திருத்தலின் ஓலி 

வடங்கிய வளையல்கள் பொருந்திய கையினையுடையவரும்) 

வண் தமிழ் பாட்டின் ஒரு முறை தழீஇ உப்பி பாடுரர்-வண்மைகிறைந்த தமிழ்ப் 

பாட்டினைப் பாடுகலிலே ஒருமுறையை அனுசரித்து அதட்டிப் பாடுகின்றவரும் ஆகிய) 

அவர்களுள் முதற்கண் ஒருவர் ஒருபாட்டைக் தொடங்கிப்பாட அப்பாடலையே எல் 

லாரும் ௮னுவதித். துப் பாடுவர் என்க. 

புதர் பல் நீண்டென செறி மூடி தொடையல் யாற்று வழி வி€உ புணையின் மிதந்து 

வரு நாறு யாப்பு-புதரின்கண் வளர்க்க புல்லானது எங்கனம் நீளஞமோ அங்ஙகனமே நீண்டு 
செறிவுற்ற முடிப்பினையுடைய தொடுக்கப்பட்ட யாற்றின் வழிவிட்டுத் செப்பத்தைப்போன்று 

மிதர்துவருகின் ஐ நாற்றினது கட்டை; 

[அவிழ்த்து நன்குறச் கடைசியர்] கடைசியர் ஈன்கு உற ௮விழ்ச்து- உழத்தியர் ஈன்றாகு 

மாற அவிழ்த்து) 
வேது வேறு ஆக குனிந்து நடக் த- சனிச்தனியாகச் கூனி கடஈதுகொண்டு) 

நாற்றுத்தொடையலை வேறுவேறாரும்வண்ணம் அவிழ்த்து என்றுமாம். 

௮வ் இடை --நடுகைநிகழ்ந்துவரும் ௮8.௪ இடத்திலே 

மெல் இலை சுவைத்து சேறு ௮ளை கை கொஸண்)டு புலவு தலை வருடி பூ குழவி ஊட்டி 

சுரை மிசை நிழலில் சண்வளர்ச் எழுக த--வெற்றிலையைச் சுவையுண்டாக இருந்திச் சேறளாவி 

யசையைச்கொண்டு புலான்மணம் வீசுகின்ற தலையைத்தடவி ௮ழ௫ூய குழர்சைக்குப் பாலுட்டி.க 

கஸயின்மேலே மசநிழலில் நித்திசைசெய்வித்து எழுக்துபோய்) 



420 உலகியல் விளக்கம். 

மெல்லிலை-வெற்றிலை; இதனை வினைச்தொகை என்றும், பண்புச்தசொகை என்றுங் 

கூறுப, 

அங்கு இடம் பெயர் நாற்றின் இளைப்பு ௮ற ஈட்டனர்- அவ்வயற்றலையிலே வேற்றிட. 

மிருந்து பெயர்ந்துவந்த நாற்றினஅு (பெயர்ச்சியினிமித்தம் உளதாகும்) களைப்பு அற்றுப் 

போகும்படி. நடுதலைச் செய்தனர்; 

ஆயிடைக்கடைியர் நட்டனர் எனமுடித்.து ஆங்கு என்பதை அசையாகவுங் கொள்ளலாம்” 

அயில் சிறு குழவி எழுந்தென இடந்த பயிரும் இண் என செறிந்து எழுந்தன - நித்திசை 

போய றிய குழந்தையானது துயினீத்து எழுக்தாற்போன்று (ட்டும்) படுத் அுக்கிடந்தன 

வாகிய பயிர்களும் இண் என்று வன்மைசெறிந்தனவாய் (வளர்ச்சியுற்று) எழுந்தன) 

இளம் சிறு சேய்க்கு பால் ஊட்டு சீரில் நீர் பாய்ச்சி-- இளமைவாய்க்த இறிய குழந்தைக்கு. 

(ப்) (ததாயர் பசியும், சாலகேரமும் அறிந்து) பாலூட்டிவருகின் ற ஒழுங்கைப்போன்று (உழு 

ஈரும் நட்ட அப் பயிர்களுக்கு வேண்டிய அளவின்படியே நீரைப் பாய்ச்சி) 

வளர்த்தாங்கு வளர்த்து - (அக்குழந்தையைக் தாய்மார்) வளர்ததவருசல் போலவே 

(உழுஈரும் அப் பயிர்களை) வள௱ச்செய் ஐ) 

வஞ்சம் கரந்து வாய் வழி இனித்து ஈஞ்சு செய் நட்பினர் போன்று உடன் வளரும் சோ 

அற கட்டு- தாஞ்செய்யும் வஞ்சகத்தைச் சம்மாற் செய்யப்படுவோர் அறிர்துகொள்ளாவண்ணம் 

உள்ளத்திலே மறைத்துவைச் அக்கொண்டு வாயின்வழியாக ஈலன்செய்வாரைப்போன்று இனிய 

உரையாகிய தேனைச் அளித்து கஞ்சைப்போல் ஈயந்துகொல்லும் பொய்க்கட்பினரைப் போன்று 

தம்மொடு வளர்ந்துவரும் களைகளைப் பறித்து) | 

கண் காக்கு இமையில் கடப்ப அரும் முள் உடை வேலி ரத அதன னன காத்த 

வருதன்ற இமையைப்போலக் கடச்தற்கரிய முள்ளாடைய வேலி சூழ்வித்அ; 

(பயிர்காத் தனே பசுந்தமிழ் நாட்டி-னுயிர்காச் குநே யேர்ச்கை யுழுகர்] பசும் தமிழ் 

நாட்டின் உயிர் காக்குரர் ஏர் கை உமுர் பயிர் காத்தனர் -ப௫ிய தமிழ்காட்டின்கண்ணுள்ள ௪வரா 

செளைக் காத்துவருபவராகிய ஏரையுடைய கைபொருர்திய உழுதொழிலைச் செய்அவரும் 

உமவோர்கள் பயிரைக் காத்துவந்தனர்) | 

உழுகர் வேலி கோலிக் கண்காக்கிமையிற் பயிரைக் காத்சனம் என்௧, 

பிணி உறா இளமையும் செல்வமும் பெறீ இய ௮ணி சேர் மடவோர் என்ன மதர்ப்பு 

அடைஇ- கோய்சாராத இளமையையும், செல்வச்சையும் பெற்றுள்ள இயற்கையழகுவாய்க்த 

மடப்பம்பொருந்திய பெண்கள் என்று சொல்லத்தக்க அத்துணைச் செழிப்படைந் அ; 

பிற நிறன் அகற்றி பச்சை பாப்பி- இவப்பு முதலிய ஏனைய நிறங்களைப் பொருந்துமாறு 

ஒட்டாமல் நீக்சித் தனக்குரிய பச்சைகிறச்சையே பரம்பும்படி செய்து) 

நிறை நீர் அடி €ழ் நிறிஇ- நிறைவுபெற்ற நீரைச் சாளின்£ழ் நிலைபெறுமாற செய்து) 

என்றது பயிரின் வளர்ச்சியை, 

கரு இருந்து உண்டி சுருக்கி களர்ர்து சள்ளாடி இளைத்து களைத்து வெள் சூல் பச்(சை) 

உறஇ புறப்பாடு கொள்ள ஈன்று கருக்கொண்டு நீர், எருமூசலாஇிப உணவுகளைச் : கொள்வதிற் 

சுருக்கங்கொண்டு சட்டவிழ்ஈது அசைக்து மெலிந்து களைப்புற்று வெண்மையாகிய சூலான 

பசமையுற்று. வெளிப்படுதலைக் கொள்ள அதனையீன்று) 

பொருக்து வலி போக்கி பழுத்து வெளுச்ச பயிர் எ(ல்)லாம் - (கருக்கொள்ளுமுன்னர்த் 

தமக்குப்) பொருந்தியிருந்த வலிமையை (க்கருவீன்றபின்னர்) ப்போகடுப் பழுப்பாதிய நிறனை 
யடைந்து (அதனையடைக்ச பின்னர்) வெளுப்பாடிய நிறனையற்ற பயிரகளெல்லாம்; 

தம்மை வளாத்சமை இளமை தருக்கில் என்னும் றிகில இன்னே ஆறிவுநீ இ- தவக்களை 

உழவர் வளர்க்துவகச தன்மையை இளமைகீஇயல்பாஇிய செருக்காற் சிறிதேனும் அறிந்து 

கொள்ளமாட்டாமல் வெளுப்புற்ற இதுபொழுசே அறிதலையத்று; 
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[தம்மூறு கான்முளை சமைப்புரப் பீரென-வோம்படை யுழுகரை யுரைத்து] தம் உறு 

கான்முளை த(ம்)மை புரப்பீர் என உழுரை ஓம்படை உரைத்து தமக்கு ற்ற பிள்ளைகளாகிய 

கஇிர்சளைக் காப்பாற்றுவீராக என்று உழவர்களுக்கு அடைச்கலங்கூ நி; 

சான்முளை-செறிந்த முளையு மாம். இவ விருபொருஞ3 கொள்க, 

கை பிடித்து ௮ நிலை வீழ்ந்து உயிர் அ௭ணிச்சலின் நிலத்தில் குப்புறிஇ இடந்த ௮௧ 

கான்முளைகளை க் கையிற் பிடித்துக்கொண்டு ௮௫ கொண்ட நிலையோடு €ழேவீழ்ந்து உயிளாத் 

இயாசஞ்செய்தன போன்று வயலாகிய நிலப்பரப்பிலே குப்புறலுந்றுக் இடக்தன) 

கதிர் சொழில் கற்றலின் மெழுகு செவ்வியின் சேறு விச வயலில் - கஇ.ரவண் 

செுகையாகிய சன்றொழிலைப் பயின்றுவருசலினானே குழம்பாயிரு£த சேறு மெழுகுபதத்சைப் 

போன்று விளைந்த வயலிடத்தேேே) 

“மெழுகுள். செல்வியிற் சே;ு?? என்றது சேறு மெழுகுச் செவ்வியின்?! . எனமாற்றப் 

ம்ட்ட த. 

[சளிப் பனிப்பெயன் முற்றிய கதிரை-ஈனைத்துதி ராது ஈலம்புரி போழ்து] முற்றிய 

கதிரை பனி பெயல் டல அளி நனைத்து உதிராது நலம் புரி போழ்து- முற்றிய நெற்கதிரைப் 

பனியின் பெயலா௫ய றிய துளிகள் நனைத்து நெல்லை உதிர்ந்துபோகாது பதப்படுத்திவரும் 

நன்மையைச் செய்கின்ற வைகறைக் காலத்திலே; 

பிறை வாய் இரும்பு சை பிடீஇ குணிந்து கதிர் தலை வை அரீஇ-பிறைபோலும் வளை 

வற்ற அரிவாளைச் கையிற்பிடித்துக் குனிந்து நின்றுகொண்டு கதிரைக் தலையினிடமாககீ 

"கொண்ட வைக்கோலின் அடிப்பாகத்தை அரிஈ து; | 

[கூறு கூ ர ச-மிகப்பொலி தோற்ற மறச்சிறி தாகச் -சேரக் டெச்தி] மிச பொலி 

தோற்றம் அற சிறிது ஆக. கூறு கூறு ஆக சேர ூடெத்தி- அரிதற்குமுன்னர் மிகப்பெருகிய 

பயிரினதுதோற்றம் அறவே ரர ர க்ப் பனா தி பகுதியாக ஒருசேர அவற்றைக். 

இடக்கும்படி செய்து) 

[அவ்வய றன்னின்-வளர்பயிர் செல்கைக்கு வறிதள் ர௫டைஇக்-கூத்துச் கழீஇய வழிகா 

ளாங்கெனத- தன்புந] ௮ வயல் கூத்து கழீஇய வழி காள். ஆங்கு என தன் இல் வளர் பயிர் 

செல்சைக்கு உள் உடைஇ துன்பு உற--அ௮ந்த வயலானது கூத்து நடந்தபோது பொலிவறந் 

றிருக்ச இடம் கூத் துக்கழிக்த பிற்றைகாளில் எங்கனம் பொலிவழிந்து தோன்றுமோ அங்கனமே 

சணன்ணிடத்தில் வளர்க் அவர்த பயிரின் செல்லுதலுக்கு (ப் பொலிவிழந்து) வறியதுவாகி மன 

சுடைந்து துன்பத்தைப். பொருந்தவும்) 

உலகம் இன்பு உ௰- இவ் வுலகத்து மக்களெல்லாரும் மகிழ்ச்சியடையவும்) 

தலை தலை சுமந்து சேர்வு உழி செல்வோர் கால்கள் சேறு பூசியும் பொருக்கு எழ 

காய்ந்தும் சில் என குளிர்ந்து செல் சல் நீர் யாற்றில் தெளி நீர் கழுவியும். குறு மணல் 

செறிந்தும் இலகுற-ஒவ்வொருவராகக் தலைமிது சும தகொண்டு செல்லும்போது ச் 

செல்வோர்தம் கால்கள் சேற்றைப்பூசியும், பொருக்கெழும்புமாறு காய்க்கும், சில்லென்று 

ட மால்ட் சின்னீர் யாற்றினது தெளிந்த ரிலே கழுவப்பட்டும், நுண்மணல்கள் 

பொருந்தப்பெற்றும் விளக்கங்கொள்ளவு ம) 

சேர்வழி-செல்லும்போது என்னாம்? ஆயினும் சேர்வு என்பது ப ர்சதிவ த் ஊரையுங் 

குறிக்கும், வீட்டையுங்குறிக்கும் ஆதலி் சேர்வுழிச் செல்வோர்?” தங்கள் ஊர் (அல்லது வீடு) 

இருக்குமிடத்தை நோக்கிச் செல்வோர் என்றும் பொருள் கூறலாம். 

பறவை விண் எழீஇ மெல் என புக்கு சில் கதிர் கொ(ண்)0 போய் ஒலிப்ப- பறவைகள் 

.விண்ணிடைப் பறந்தெழுந்து மெல்லெனப் புகுந்து சிலவாகிய கதிர்களை ச்கவர்ந்து கொண்டு 

சென்று ஆசவாரம் புரியவும். 

த ந௲னை அடிப்பின், அரவங்காட்டின் உழுகா தங்களைக் சலைச்சோட்டிவிடுவர் ஆதலின் 

மெதுவாகச் சென்ரனவென்க, 
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[பச்ச லிருந்து பராவடிக் கூர்ச்சினே-நீட்டிக் கதிர்கொடு நிலவுகணி ஈல்கவு-மோட்டு 

மானெலாங் கொதுசனெம் பாட] பச்கல் இருர்து சொதுத இனம் பாட மோட்டு மரன் எ(ல்)லாம் 

பசா அடி கூர் சினை நீட்டி கதிர் கொ(ண்)டு நிலவு சனி ஈல்கவும் - தமது பக்கங்களில் இருந்து 

கொண்டு கொதுகுக்கூட்டங்கள் பாடுதலைச் செய்யும்வண்ணம் பெரிய மரங்களெல்லாம் தங்கள் 

பருச்ச அடியினையும், கூரிய நுனியினையுமுடைய கொம்பர்களை (க்காற்றின் உதவியைக் 

கொண்டு) நீட்டிக் கதிர்களைக் கைக்கொண்டு (அக் கொண்டமைக்குப் பிரதியாகத் தங்க 

ஸிடத்திலே) விளங்குகின் ஐ பழங்களைக் கொடுக்கவும்) 

உழவர் தலைமிசைக்கொண்டுமசல்லும் சும்மையின் கதிர்களை மரச்கொம்புகள் கொளுவி 

இழுக்கும்) இழுக்கும் அ.திர்ச்சியாலே தம்மாட்டுள்ள சணிகள் உதிரும் என்க. 

கொதுகு-கொசுகு, தேனிலையான். வேறுங் கூறுப, 

மேட்டில் ஊர்ந்தும் பள்ளத்து இறங்கியும் நேர் என நடந்தும் வளைந்து திரும்பி சுழன் 

றம் -மேட்டுப்பகு தியில் (நிமிர்ர்துசெல்லின் மரங்கள் தடுச்சலிற் குனிஈ் ௬.) ஊர்ர்து சென்றும்? 

பள்ளப்பகுஇயில் இறங்கிச் சென்றும், சேர்மையான பகுதியில் கேர்மையான செல்கையென்னு 

மாறு சென்றும், கோடியபகுதஇியில் வளைந்து மாறிய பகுதியில் இரும்பிச் சழலுதலுற்றும்) 

[குழவிகொடு சேறலி னுழுகா்-கொடுசென் றனரே கொடுங்கதி ரரிச்சுமை] குழவி 

கொண்)0 சேறலின் உழுகர் கொடும் கதிர் அரி சுமை கொ(ண்)டு சென்றனர் - குழந்தைகளைக் 

கொண்டுசெல்வதைப்போன்று உழவர்கள் வளை ந்தக இர்களை யுடைய 420 வழுத்து கொண்டு 

சென்றனா) 

உமழுரர் அரிச்சுமையைச்சுமர்அ, கால்கள் சேறுமுதலியகதவி இலகுறப், பறவை 

யொலிப்பச், கொதுசனம்பாட, மரன் கொண்டு கணிகல்க, ஊர்ந்தும், இறங்கியும் நடந்தும், 

வளைக் த இரும்பிச்சுழன்றுங், குழவிகொடு சேறலிற் சென்றனர் என்றுமுடிக்க, 

[சேர்த் துலன் பெற்றோர் முன்னர்ப் பின்னர்ப்-பிரததுகலன் பெற்ற பெற்றித் 

தென்ன] முன்னர் சேர்த்து கலன் பெற்றோர் பின்னர் பிரித்து நலன் பெற்ற பெற்றித்தூ 

என்ன - முன்னொருகாலத்து இரண்டுபொருளையும் ஒன்றுசேர்த்து அச் சேர்க்கையினால் கலனை 

அடைந்துவந்தவர் பின்னொருகாலத்தில் ௮ச் சேர்ச்ச பொருள்களையே மிட்டும் சனிமையறப் 

பிரித்து அப்பிரித்தலினாலே நலனைப் பெற்றுவருர் சன்மைச்தென்று கூ.றும்வண்ணம்) 

வையொடு மரீஇய வளை கதிர் நெல்லை புலைத்தி ஒங்க அறுவை ஒலித்தலின் அடித்து 

அடித்து அகம் தொறும் பிரிச் து தொகுப்பர்-வைக்கோலுடண் பொருக்தியிருந்த வளை த 

கதிர்களையுடைய செல்லை வண்ணாத்தியானவள் சேலையை எங்கனம் ஒங்கியொலிப்பாளோ 

அங்கனமே (நெற்களத்திலே) அடித்து அடிச்து மகெல்வேறு வைக்கோல்வேருகப் பிரித்து 

(ப்பண்டி முதலியவற்றிலேற்றி) வீிசொறும் குவித்துவைப்பார்) 

தங்கிப் புலைத்தி? என்பது புலைத்தி ஒங்கி?? என மாற்றப்பட்டது. :*அகந்சொறும் 

பிரித்து? என்றது “பிரித்து அகந்தொறும்?? என்று மாற்றப்பட்டது. 

ஆங்கு - பயிரிடுசையின் வினைஞமுற்றிய ௮ம் மருதமிலச்திலே) 

பாசி மூடி படர்ந்து நீர் கரந்த பொய்கையும் குளனும் புல் தலை கொளீஇய நிலத்தில் 

சாட்டி நீள் விழி மயக்கும் -பாசிமூடிப் படர்ந்திருத்தலின் தம்மகத்துள்ள ரை மறைச்துக் 

கொண்டிருக்கும் பொய்கைகளும், குளங்கஞம் புல்லைத் தலை.பிலேபடைச்திட்ட நிலப்பரப்பைப் 

போலத் தங்களைப் பார்ப்பவர்சமக்செல்லாம் காண்பித்து அவர்களின் கண்களை மயக்காநிற்கும்) 

புறத்தில் பசுமை போர்த்து தீமை புரி பல் படை அகத்தில் படைத்த வஞ்சரில் - வெளி 

யிலே சண்ணென்னுங குளிர்மையைப் போர்வையாகமூடிக் காட்டிச் கெடுஇவிளைச்கும் பல 

ஆயுதங்களையும் உள்ளே அமைத்துவைத்திருக்கும் வஞ்சசகளைப் போல) | 

(புன்முதல போர்த்துப் புறத்தி லகத்நிற்-கடுவுடை யுயிர்ப்பொருள் சக்த மயகீ 

கும்-வடுவுடைப் புனன்மலி வஞ்சப்பாழ்ங் இணறு] வடு உடை புனல் மலி வஞ்சம் பாழ் இணது 
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பு.றத்தில் புல் மூதல போர்த்து அகத்தில் கடு உடை உயிர் பொருள் கரந்து வெளி.மயக்கும் - 

குற்றச்சையுடைய நீர் நிறைந்த வஞ்சத்தோடுகூடிய பாழாதியகிணறு காண்டறந்செிதாமாறு 

வெளியிலே புல்லை மூதலாகவுடையவற்றைப் போர்த்துக்கொண்டு உள்ளே ஈஞ்சினையுடைய 

உயிர்ப்பொருள்களை மறைச்து வைத்துக்கொண்டு புற்றரைபோலச் தன்னை வெளிக்காட்டி மயகி 

குதலைச் செய்யும்) 

தாயொடு தந்ைத உடன்ரறாங்கு யாறு கரையொடு உடற்றும் சாட்சிக்கு ஆற்றா. சாயுடனே 

தந்தை பகைத்துப் பொருதல்போன்று யாரானது கரையடனே. பொருங் காட்சிக்குப் 

பொறுக்கமாட்டாத) 

சேயர் தாய் புடை சேர்ந்து நின்று தந்ைத தெறல் தாங்கலீன் காணல் வேழம் நல் பல 

மரங்கள் வேர் ஊன்றி சரைக்கு உறுஇ செய்து கீல்லின் மூன் நிற்ப- குழந்தைகள் தாயின் பக் 

கலிற்சார்க்து நிலபெற்றுத் தந்தையின ௫ தெறுசையைதக் (தாய்க்கு அடையவிடாது தம்மேல் 

உறும்படி) தாங்கிரின்றாற்போல காணலும், கொதுக்கச்சியும், நல்ல பலவாகிய மரங்களும் தங 

கள்வேர்களை நிலைச்குமாறு ஊன்றிக் கசைக்கு உறுஇியைச்செய்து கல்லினஅ திண்மையைப்போல 

முன்னர் நிலைபெறவும்3 

தந்த ௮ பொருது மைந்தரை தாக்க வீழ்த்தி அமிழ்த்தி விசைந்து ஈர்த்து அலைத் 

சலின் - தந்ைத அச் சேயர் தகைமைக்குப் பொறுக்கமாட்டாது தனது புதல்வரைப் பொரு 

சீழேவிழும்படிசெய்அு வெளியெழாதவண்ணம் அமிழ்த்தி வேகமாக இழுத்து வருத்துதலின் 

யாறு. அவை தம்மை அடி வேர் அறுத்து முடி கை பிடித்து வீழ்த்தி தூக்கி அமிழ்த்தி 

புரட்டி அலைத்து சரத்து ஒட்மெ-யாரானது கோணன்முதலிய சனது மக்கள் தாயுடன் சேர்தற் 

குப் பொறாது) அவைதங்களை ஆணிவோறுத்து உச்சியை அலையாற்பற்றிக் ழே சள்ளிப் பின் 

னர் மேலேதூக்கிப் பின்னரும் €ழேயமிழ்த்திப் புரளும்படி உருட்டி வரு*தவைத்து இழுத்து 

தட்டாகிற்கும்; 
௮ வயின் - (பொய்கை, குஎணன், பாழ்ங்கணறு, யாற மூதலியன விளங்குகின்ற) ௮ம் 

மருதநிலத்திலே) | 

கண் உடை செம் வரி கரும்பு காடும் -கணுக்களையடைய வக்க வரிபொருந்கிய கரும் 

படர்ந்த காடுககுதம்) 

மிகுதிபற்றிக் காடென்னுார) அதுபற்றி :*அடாக்த?? என்னும் அடைகொடுத்தாம். 

[சாறுபிழி யாலைத் தீஞ்சுவைப் பாகும்] தீம் சுவை பாகு சாறு பிழி ஆலை உம்- இத்திக் 

கும் சுவைபொருக்திய சருக்கரைப்பாகைத ௬ சன்ற கருப்பஞ்சாற்றைப் பிழிகின் ற ஆலைகளும்) 

[சளுக்சென வீழ்ந்து சாறுபொழி மாவின்--சனியும்] சளுக்கு என் வீழ்ர்து சாறு பொழி 

சனியின் மாவும் - சளுக்கென்னும் ஒலியுண்டாகக் சழேவீழ்ந்து ௮வ் வீழ்கையால் இசசச்சைப் 

பொழிகின் ற கணிகளையுடைய மாமசககளும்) 

(வாழைக் கனியும்] கனி வாழையும் -பழமுடைய வாழைகளும்) 

[மாங்குயில்-செவிவழித் இத்திக்குக இங்குசற் பாட்டும்]. செவி வழி தஇத்திக்கும் திம் 

குரல் பாட்டு மா குயிலும் - செவியினிடமாக வந்அபுகுந்து இத்தித்தலைச்செய்யும் இனிய குரலாற் 

பாடும் மாமாரத்துக் குயில்களும) 

லு இலுத்து ஒடும் ௫ல் நீர் யாறும் -சிலுசிலு என்னும் ஒசையுண்டாக ஓடுகின்ற லை 

வாய் நீரையுடைய யாறுக௫நம்) 

[வழிவரு வோர்தம் வருத்தம் போக்குங்-கோழரை மருதின் குளுகுளு நிழலும்] வழி 

“வருவோர் தம் வருத்தம் போக்கும் குளு குளு நிழல் கோழரை மருதும் -வழிஈடஈ்து வருவோர் 

தங்களுக்கு உடையால் நேர்க்தகளைப்பைப். போக்குகின்ற (கண்மு தலியவற்றிற்குக்) குளுகுளு 

- என்னும் ஒருவகையான தன்மையைச் செய்கின்ற நிழலைத்தருசன்ற வழுவழுப்பான அசை 

பயினையுடைய மருதமசங்களும்) 
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கண்ணொடு மூக்கை கவின வைத்து உருக்கும் மெல் கேழ் மணம் சமழ் மெல் இணர் 

மலரும் -சாணுங் சண்ணுடனே முகரும் மூக்இனையும் அழகு பொருந்தவைத்து உருக்குதலைச் 

செய்துவரும் மெல்லிய நிமனமைர்து மணத்தைவீசும் மிருதுவா௫ய கொத்துகச்களையுடைய 

பூக்களும்) 
இருமகள் உரைமகள் சோந்து நின்று ர்த்து களித்து குதித்து காமர் தரு சாட்சியும் - 

இலக்குமியும், கலைமகளும் ஒருங்குசேர்ந்து நிலைபெற்று ஆரவாரித்துக் களிப்பையடைக் 

குதித்து விளயாடி விருப்பச்சைத்தருகின் ற காட்சியும்; 

பல் தலை பாம்பின் பாளை விரி£து இலக ஓங்கு குலை தெங்கின் உயர் சால் சோலையும் - 

பலவாகிய தலைசளையுடைய பாம்பினைப்போன்று பாளை விரிந்து (இளமையாகிய குரும்பை 

் க்க ் ந் ல் த அடங் ம் அத் 

கஞடன்) விஎக்கழுறறு ஓங்கிய குலைகளையு/டைய தெங்குகளின் உயர்ச்சிநிறைந்சத சோலைகளும்; 

தூங்கு குலை பச்சை மணி சாய் வெள் வரை தாங்கு அரவு அணர்ந்த கணவாய் பாகா 

பாங்கு எ(ல்)லாம் பச்சை பரப்பி தண் எ(ன்)னும் கமுகின் படப்பையும் -சொங்குகின் ந குலை 

களிலே மாகதமணிபோன் ற காய்களையும், வெள்ளிய வரைகளையும் கொண்டு படத்தினை உள்ளே 

வைச்துக்சொண்டிருக்கின் ற பாம்பு படத்தை விரித்தாற்போன்ற அம், கணவாய் மீனோொட்டைப் 

போன்றதுமாகய பாளையைவிரித்துப் பக்கங்களெல்லாம் பச்சென்ற நிறத்தைப்பாப்பித் சண் 

ணென்றிருச்கும் கழுஇன் சோலைகளும்) 

பொன் உதிர் காஞ்சியும்- பொன்னிறனொத்த மகரர்தப்பொடிகளை உதிர்ச்துவருகின் ற 

காஞ்சிமரங்களும்) 

உளர் சுற்றி ஒள் ஈறு மலர் மலர்ந்து உவகை செய் ஓடையும் - ஊர்முழுவதையுஞ சுற்றி 

வளைச்து ஒள்ளிய ஈறியமலரை மலர்கது மகிழ்ச்சிசெய் அவருகின் ற நீரோடைகளும் 

ஒள் நிழல் ஆடையும் - ஓளிபொருக்திய நிழலாகிய ஆடையும்) 

புளி சுவை வரி இரள் று காய் மூள் உடை பிரம்பு செறி பதரும் -புஸிப்பாகிய சுவை 

யும், வரிகளும், இரட்சியும் உடைய திறிய காய்கள்பொருந்திய முட்களையடைய பிரம்புகள் 

நிறைந்த புதர்களும்) 

[ அளப்பில பொலிந்து-மருசஞ் சான் றது மருதத் தண்பணை] மருதம் தண் பணை அளப்பு 

இல பொலிந்து மருதம் சான்றது--மருதமாசய தண்ணிய பண்ணைகளையுடைய நிலனானது 

சணகச்கற்ற பலவகை வளப்பங்களும் விளங்குதலுற்று ஊடலுமுவகையுமாகிய ஒழுச்சம் நிரம்பப் 

பெற்றது) 

ஆங்கு ௮ம் நிறைவுபெற்ற மருதநிலத்திலே; 

மேல் இருந்து வீழ்ந்து நுரைக்து தாஅய் பாய்ச்.து தான் காணா நிலத்து உள் புக்கு 

நிமிர்ந்து வெளி போந்து - மேலேயிருந்து தீழேவிழுந்து நுரைத்துத் சாவிப்பாய்கது தன்னைப் 

பிறர் சாணவொண்ணாது நிலத்துட்புகுக்து மேலெழும்பி வெளிச்சென் று; 

கேர் ஓடி. நிலை தமொறி-கேராக ஐடி அவ் வோடுகின்ற நிலையினின்று தூமொற்ற 

மடைந்து) 

வளைச்து வளைஈது வழி அறியாது-வளைவாதி வளைவாகிச் சென்று மேற்செல்லும் 

வழியை இதுவென அறிந்துகொள்ளாது) ் 

சுற்றி தடவி சுழன்று சுழல் சூழ்ச்து--தன்னைச் சுற்றித் சடவிக்கொண்டு சுழன்று. 

சுழலொடு சூழ்ந்துகொண்டு) 

மூப்பு உடை ஸழுதியரின் மேட்டில் ஏறி -எூப்புற்ற முதியரைப்போன்று மேட்டுப் 

இியில் ஏறிச்சென்று) பயகு 77 

இயில் விழுந்து) 

5-௪ குர்தா திஸ்கி ஓப் கெ பண்டு பன்ர ரிகலு நடு 

ஆது 4 

3 

அ 

, கணண்கம்ப சந்திக் வட்ட 
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தீம் நாடு புரக்கும் வேக்தரில் புரர்து - தமக்குரிய காட்டை ( இனிதாமாறு தாமே) ஆண்டு 
வரும் ௮ரசரைப்போற் பாதுகாத அ; 

பிறர் நாடு அழிக்கும் வேந்தரில் ௮ழிச அ -மாற்றாருடைய சேசத்தை (ப்படை இரட்டிச் 
சென்று) அழித்திடும் ௮ரசரைப்போன்று அழித்து) 

பல பல கொண்டு பல பல அளித்து பலப்பலவாகிய பொருள்களை எடுத் துச்சொண்டு 
௮5 கொண்டமைபோலப் 'பலப்பலவாகய பொருள்களையுங் கொடுத் அ) 

கள்ளும் உண்டு கடவுள் பேணிய ஈல் உணவும் உண்டு -கள்ளையும் அருக்கிச் கடவுளுக்கு 
நிவேஇத்்ச ஈன்மையமைந்த உணவுகளையும் உட்கொண்டு); 

ஈல்லன அல்லன ஆகிய எல்லாம் அமைந்த ௮ பொருளில் - சன்மையமைச்சனவும், 
தீமையமைரக்தனவும் ஆகிய எல்லாப்பொருள்களிடத் தம் பொருச்திவருகிற அச் கடகளைப் 
போல) 

[பொலிர்சன் றம்மா பொருப்பீன் யாறே] பொருப்பு ஈன் யாறு பொலிர்சன் று - மலை 
பயர்தயாறானது பொலிவாகிய விளச்கத்தைப்பெற்ற அ 

யாறு, வீழ்ச, பாய்ந்து, காணா, வெளிப்போக்்௮, ஒடித், தமொறி, வழியறியாது, 
சூழ்ந்து, . ஏறி, ஆழ்ந்து, புரசு, அழித்து, கொண்டு, அளித்த, உண்டு, பொலிந்தன் று 
என மூடிக்க, 

௮ வயின் -அவ் வமையத்திலே; 

அவ்விடம் என்நல் சாலாது, தையின் வருகை எவ்விட த்திற்கும் உரியதாகலின், 

ைஇ சான்ற தைஇ தஇங்கள்--தையினது தன்மைகிறைக்த தையாகியமாசம்; 

இங்களைப் பூசஞ்சார்ந்த மாசம் என்றும் கூறுப; மதி பெளரணமிதோறும் எவ்வெம் 

ஈக்ஷச்திரங்களைச் சார்ச் துவருமோ, அவ்வக் ஈக்ஷசஇரக்களாக்குரிய பெயர்சளானே அ௮வ்வம் மாசங் 

கள் வழங்கப்பெறுதலின் என்க, 

[மெய்ம்மை சான்று மேயது நலச்சர] மெய்ம்மை சான்று நலம் சா மேயது--உண்மை 
நிறைந்து ஈகலத்தைச் தருவான் வேண்டி வக்துபொரும்தியத) 

அப்பருவத்தினது தன்மை பொய்த் தப் போகாதவாறு மேயது என்ச, 

விழா வேட்டும் ஆடல் வேட்டும் இன்பம் விற்கும் இளையோர் தம் மாடு அன்பு உறு 
புணர்ச்சி அடைதல் வேட்டும் ஏந்திழையவர் தமக்கு இன்னா ஈக்து வெறுப்பு வழி மேஎய் ஊடல் 

விளைக்கும் மைந்தர் தமக்கு எ(ல்)லாம்-விழாக்காணலை விரும்பியும், புனல்விளையாடுசணன் 
மூசவியவற்றைச் செய்தற்கு விரும்பியும், இன்பச்சை விலையளவுசெய்து விற்றுவரும் இளை 
யோர்சம்மிடத்திலே அன்புற்ற கலவியை அடைசல் விரும்பியும், இல்லகத்திருக்கும் ஏந்தப் 
பட்ட ஆபரணங்களையுடைய தத்தம் பெண்டிர்க்குச் துன்பச்தைக்கொடுத்து அச் கொடுத்த 
வெறுப்பின்வழியாக வர்துபொருக்தும் ஊடலை உண்டாக்இவரும் வாலிபர் தமச்கெல்லாம்; 

மதிழ்ச்சி வாய்ப்ப?? என்னுமிதனை 238-ம் அடிக்குப் பின்னர்ச் கூட்டுக, 

விருது கொ(ண்)டு புக்காங்கு இனிப்பும் விருந்து பிரிக்தாங்கு அமையும் சசப்பும் - 

உட்செல்ல வகையின்மையால் அச் செல்கைக்கு உபகாரமாகும் விருக்தனரைச் தம்மொடு 

கொண்டு இல்லுட் புச்கவழி இனிமையும், ௮வ் விருஈது பிரிந்கபொழுது உண்டாகும் வெறப்பும்$ 

தநையை நினைந்தாங்கு இளம் சிறார் நெக்கு நெக்கு அமுகையில் புணர்ச் ௮. ஆங்கு. அவர் 

தம் அுமில்வில் புகைவும் - தக்சையை நினைத்து இளமையபொருக்திய சிறுவர் செக்குகெக்குருஇ 

அழும்பொழுது கூடி ௮ச் சிறுவர் உறங்குதலிம் கொள்ளும் கொதிப்பும்) 

உருள் பெறும் ஆழியின் உருண்டு வசாவாய் அருள் பெறும் இன்பின் ௮ நிலை ஒப்ப - 

உருண்டுசெல்லும் சச்சரச்சைப்போல இன்பதுன்பங்கள் மாறிமாறி வருலவாய் அருளைப் 

பெற்ற காரணச்தானே உண்டாகும் அப் பெரிய நிலையிலே கிலைபெற்ற இன்பத்தைப் போல; 

மதிழ்ச்சி வாய்ப்ப உவகை பொருந்தவும்) 

(2882-ம் அடியிலுள்ள ''மகிழ்ச்சி வாய்ப்ப ்? என்றது இங்கே கூட்டப்பட்டது.) 
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பல் வகை ப2த்தையர் தம் உறு கணவரொடு அடி மூழ்ச்.து தமக்கு அன்பு .ஈத்தாங்கு - 

பலவகையாகிய பரத்சையர்கள் தமக்குற்ற சணவரை மயக்கி அவர்தம்மோடு புனல்விளையாடண் 

மூதலியவற்றைச்செய்து மகிழ்ச்சியடைந்து தங்கரக்குக் துன்பத்தைக் கொடுத்து வந்தமை 

போன்று) 

இல் உறை கற்பினர் இவர்க்கு அன்பு. ஈத்து தாம் இன்பு உறிஇ சகைமை கொண்) 

சமைக்க- இல்லறநெறியிலே அமைச் அவருங் கற்புடையார் இந்தப் பரத்தையர்தங்களுக்கு தீ 

அன்பத்தைச்கொடுத்துத் தாம் இன்பழுற்றுத் தகுகியொடு தழைக்கவும்) 

[வந்தமைந் சன்றே சையணி. இங்கள்] தை அணி இங்கள் வந்து அமைந்தண்று - 

தையாகிய நன்மைபொருந்திய மாசம் வம்துபொருந்தியத) 

[ஊர்வறி தாக வுளர்பலர் யாற்றி-னீராட வந். து புகு௨ நிலைத்தனர்-தலையன் றி 

மற்றவை தாமறிதல் சாலாது] உளர் பலர் ஊர் வறிது ஆக யாற்றில் நீர் ஆட வந்து புகு௨ 

தலை அன்றி மற்றவை தாம் அறிதல் சாலாது நிலைச்தனர்-ஊரிலுள்ளார் தம்முட்பல்லோர் 

தாமிருந்த ஊர் வறிதாகும்வண்ணம் யாற்றிலே நீராடுதற்கு வர்துபுகுந்து தங்கள் தலையன் றி 

ஏனைய உறுப்புச்களையெல்லாம் அறிந்துகோடற்கு இயலாது அவ்வெஞ்சியன நீருள் மதையும் 

படி நிலைபெற்றனா) 

வரால் மு.தல் ஆகிய வாழ் மின் சரை செறி முதலையும் ஆமையும் மலி புதர் சஈரேல் என 

பாய்ந்து பதுங்கிய வராலை முூசலாகவுடைய நீரிலே வாழ்ந்துவருகின்ற மீனினங்கள், கரை 

பிலே நெருங்கயெ 2 தலைகளும், ஆமைகளும் நிறைந்த புதர்களின்கண்ணே சேல் என்னும் 

ஒலியுண்டாகத் துள்ளிப் பாய்ந்து பதுங்கிக்கொண்டன) 

விரைவும், ஒலிப்பிறப்பும் தோன்றச் **சரேல்?? என்றமையானே ::துள்ளி?? என்னும் 

அ௮டைகொடுக்கப்பட்டது, 

பனி நீர் சரை மிசை ஏறி படர்ந்து தன் ௮மை இருச்சையை காட்டவர் கொண்ட 

ஈவைக்கு அவர் இருக்கையை ஆட்சி கொள கருதி ஆக்கு சென்ற - குளிர்ச்சிபொருக்திய 

யாற்றுநீரானது (சன்னகத்2த சனத்திரள் நிறைதலிற்) கரைமீமூதறி விரிந்து. தனக்குப் 

பொருக்திய இருப்பிடத்தை காட்டவர் சைப்பற்றிய குற்றத்திற்காக அவர்க்குரிய இருப்பிடத்தை 

ஆட்சிசெய்யச் கருதியதுபோல் ௮வ வூர்க்கட் சென்று; 

பசும் செம் மஞ்சள் பழுக்காய் தளிர் இலை மூன்று புடை தீம் காய் தேன் சொரி முதிர் கனி 

அருக்கம் விரை பொருள் தூய்அு ஈறும் பனி மலர் பல் கிறன் உண்ட ஒலை ௧௫ மணி இன்ன 

சை எடுத்து- சரம்புலராத சிவந்த மஞ்சள், முற்றிய பாக்கு, தனிர்ச்ச வெற்றிலை, மூன்று புடை 

கொண்ட இத்திக்குர் தேங்காய், தேனைச் சொரிகின்ற முற்றிய பழம், குங்குமம்) வாசனைத் 

இரவியங்கள், தூய்தாகிய ஈறிய குளிர்ச்ச மலர், பலவகையான நிறங்களை க்கொண்ட பனையோலை, 

கருமணி, என்னும் இவைபோன் றவற்றைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு) 

இனியசொடு மக்கள் நன்னர் கொண்டு பல காள் பெறுகென 4 தந்தங் கணவரோடு 

மச்சளும் ஈன்மையடைந்து பலவாகிய (நீடிய) வாழ்காளைப் பெறுகவெண்று) 

நாள் பல'? என்பது பல நாள்? என்று மாற்றப்பட்டது, 

கல்லும் சரைய கந்து ஏத்தி- (தண்ணிய) கல்லும் இளடச் கரைரந்துபோகுமாறு உள்ளங் 

கதலுற்றுத்.து.தி.ச்2) 
கை வளை கறங்க கடும் புனல் பெய்தனர் - சையிலணிநர்அள்ள வளையல்கள் ஒலிக்கும் 

வண்ணம் விரைந்து ஐடிவருகின்ற யாற்றுப்புனலிற் பெய்தனர்) 

கணவர், மக்கள் என்றவிலேசானே இல்லார் என்பது பெற்றாம், 

செம் கேழ் சேறும் விரையும் பூசி தேம் கமழ் மலர் தார் சில் மலர் ௮ணிந்து நல் உணவு 

அருந்தி ஈறும் கனி சி௨ப்ப மெல் இலை சுவைத் த- செம்மைநிறம் வாய்ந்த சந்தனக்குழம்பை 

யும், வாசனைக்கலவையையும் பூசி, வாசனை பரிமளிககின்ற மலர் மாலையையும், சிலவாகிய பூக் 
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கனையும். அணிர்து ஈன்மைவாய்ந்த உணவினையுட்சொண்டு நறிய கொவ்வைச்சனிபோன் ற 
வாயிதழ் சிவப்பேற வெற்றிலையைச் சுவைபெறுமாது மென்று; 

புணர்ச்சியின் இனிக்க சிற்றுண்டியோடு சேன் பெய் பாலும் பழனும் அலை கை பற்றி 

எ&இ கடல் ஆம் கணவனை கலச்க செல்லும் இ காட்சி-- புணர்ச்சிகாரணமாக இணிமையைப் 

பொருந்தச் சிற்றண்டியுடனே சேன்பெய்த பாலையும், பழங்களையும், அலையாகிய கையாந் பற்றி 

எடுத்துக்கொண்டு கடலாகிய காதலனைக் கலத்தற்குச் செல்லும் இந்தக் காட்சியை) 

(கண் டனையோ காப்புடை யில்லின்-மாட்சிசொண் டமைஇய மடநல் லோய்] காப்பு 

உடை இல்லின் மாட்சி கொண்டு அமைஇய மடம் ஈல்லோய் கண்டனையோ - காவலையுடைய 

இல்லறத்தினது குணஞ்செய்கைகளாகிய பெருமையைக் கொண்டமைந்த மடப்பம்வாய்ந்த 

ஈன்மையமைந்தவளே கண்டனை யோ) 

[5-யாட்சி சருகுவை கொல்லோ வசனி-னென] நீ அதனின் ஆட்சி தருகுவை 

கொல்லோ என --நீ ௮வ் யாறு சேறலையொத்த ஆட்சியை எனக்குத் தருகுவையோ என்ற) 

தெறு கூற்று இரு செவி புகா அளலையின் -வருத்துதின்ற சொல்லானது இருசெவி 

"சளிற் புக்க அவ் வமயத்திலே) 

[இனித்தா னயக்க விங்கண மெண்ணினை-மணித்தா சோயென்று] மணி தாரோய் 

இனி தான் இங்கனம் ஈயகக எண்ணினை என்று -அரதனமாலையை அ.ஊணிர்ச காதலனே இப் 

பொழுதுதான் இத்தன்மையாக நின்னை யான்விரும்புதற்கு எண்ணினைபோலும் என்றுகூறி) 

இதுகாறும் யான் நின்னை நயந்அவருதலை மதித்திலைபோலும் என்பது குறிப்பு, 

[(உவர்க்கடல் யாற்றிற்-குசவின எம்மா வாங்கொரு பூங்கொடி ] ஆங்கு ஒரு பூ கொடி 

உவர் கடல் யாத்றிற்கு உதவினள்--அ௮வ யாற்றகச்திலே பூங்கொடி போன்றவளாஇய ஒருத்தி 

உவர்கீகடலை யாற்றிற்கு இனிதாகுமாறு உபகரித்தாள் 

உவர்க்கடலை வேட்டுச்செல்லும் யாறானது அலைவின் றி அதனைப் பெற்றுக்கொள்ளும்படி 

உதவினள் என்பது ஒருவகைப் புனைவணி, அழுதாள் என்பது குறிப்பு, 

ஒரு பூங்கொடி தாசோய் இனித்தான் எண்ணுதியோ என்று யாற்றிற்கு உதவினள் 

என முடிக்க, 

ஒருத்தி- ௮ல் யாற்தில் நீர்விளேயாடும் மற்றொருத்தி; 

சன் உறு சணவனும் அயலவன் ஒருத்தியும் கண்ணில் கலாம் கசந்து செயல் கண்டு - 

தனக்குற்ற காதலனும், பரச்தையொருக்கியும் (அய அவ் விருவரும் தமக்குள்ளே) கண்வழி 

யாகக் சலகத்தை மறைத்துச் செய்அுவமுதலைப் பார்த் த) 

கணவனொடு ஊடி - மனசிலே கணவனோடு ஊடுதலைச் செய் அர 

கண் நேர் பிறள் ஒடு தண் நீர் எற்றியம் தாழ்ந்து மூச்சு அடக்கி வென்றி மேயும் - 

கண்ணையொத்ச கேசம்பூண்ட மற்னொருத்தியோடு தண்ணீர் வீசியும், நீருள் ௮மிழ்க்தி மூச்சை 

விடாதடக்குவதில் வெற்றிபொருந்தியும்) 

கரவு சினம் வெளிப்பட்டு உள் நீர் மாறி கண்ணீர் உகுத்தனள் -மறைத் தவைத்திருக்த 

கோபம் வெளிப்பட்டு (அப் பட்டமையானே) மனசின்றன்மை மாற்றமடைந்து கண்ணீசைச் 

செொரிந்தாள்; 

இன்ன பல வகையின் ஏந்திழையவர் எ(ல்)லாம் இன்னல் உறீஇ ஊடல் எய்தினர் - 

இவைபோன்றனவாகுிய பலவகைகளாலும், தாங்கிய ஆபரணசத்தையுடைய பெண்டிரெல்லாரும் 

அன்ப,த்தை அடைந்து ஊடுதலுற்றார்) 

எய்தின ரூடல்?? என்பது **ஊடலெய்இனர?? என மாற்றப்பட்டது. 

ஆங்கு ௮! சாளையர் -அவ் வமயத்திலே அந்தக் காளை போன் ற தலைவர்) 
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பரத்தையர் சாரில் இல் உறை கடவுஎர் எண்ணம் வெதப்புகர்-பரச்தைய/ம் பம்கலைச் 

சார்க்திடிீனே இல்லறகெறியில் உறைந்துவருகின்்ற தெய்வங்கஜாகிய பெண்டிர்கள் தங்கண் 

மனசை வெகதும்பச்செய்கின் நனர்) 

இன்னவர் சாரில் அன்னவர் இகலி வேல் கண் ஓச்சி வெருட்டி வருத்துார்- இப் 

பெண்டிர்சம் பக்கலைச் சார்க்கிடினே அப் பாத்தையர் கோபங்கொண்டு வேலாகிய கண்ணைவீசி 

௮ச்சுறு த்தி வாட்டுகின் றனர்; 

௮வ் இடை இரு வழியானும் அலைஇ செய்வது தேரார் எகைச்சனர் தெளீஇ குலம் 

மணி விளக்கு ஆம் தலைவியர் பக்கல் நிலை உற்றனர் - அவ்விடத்திலே (குலமகளைச் சார்தலும் 

பொதுமகளைச் சார்தலுமாதிய ௮வ) இரண்டு வழிகளானும் அலைப்புண்டு செய்துகொள்ளக் 

தக்கது இதுவென்று தெளியாமற் நிகைப்புற்று(ச்) (ப்பின்னர் ஒருவாறு) தெளிந்து குலத்தின் 

மாசிருளை அகற்றிப் புகழொளி பரப்பும் விளச்காகின் ற தலைவியர்தம் ப டு ல (நின்றொழு 

கல் நன்றெனக்கொண்டு) நிலைமைபெற்றனர்; 

நிலை உற்றவர்தாம் -அங்ஙவனம் கிலைமையிற் பொருந்திய அவர்தாம்) 

தவல் அரும் இன்பு எ(ல்)லாம் தாம் பெறல் பொருட்டு-கெடுதற்கரிய இன்பங்கள் 

எல்லாவற்றையுக் தாங்கள் பெற்துக்கோடற்பொருட்டு) 

(“தவலரும் 
- யாறு தொட்டும் பசும் மான் ஏட்டியும் வீறு பெறு கடவுஎர் மெய் பெயர் குதித்தும் 

குலத்தை சுட்டியும் புனைந்து பொய் குள் -யாற்றநினை். தொட்டும், பசிய மாச்தை எட்டிப் 

பிடித்தும், வீறுடைக், கடவுளர்தம் உண்மைப்பெயர்களைக் குறித்துக் கூறியும், தங்கள் 

குலத்தைச் சுட்டிச்கூ றியும் பொய்ம்மையாகிய சத்தியங்களை மெய்போல் விளங்கச் சோடிச்தும்; 

519) என்ற 299-ம் அடி இங்கே கூட்டப்பட்ட ௮.) 

புனைந்து பொய்ச்சூள்?? என்பது **பொய்ச்சூள் புனைக் த?” ஏன மாற்றப்பட்ட ௮. 

மடவோர் மான மாயம் செப்பி மடப்பம்வாய்க்ச மகளிரையொப்ப மாயவார்ச்சைகளை ச் 
ர 

சொல்லியும்; 

செயர்கை கண் ணீர் சேர பெருக்கி- செயற்கையாலாகய கண்ணீரை ஒருசேச வைசி 

இருது பின்னர் வெளியிலே பெருகும்படி செய்தும்) 

[உருக்கி மயக்கி யொண்ணுத லவர்தமை] ஒள் நுதலவர் த(ம்)மை உ௬௧இ மயக்- 

ஒள்ளிய நெற்றியையுடைய அப் பெண்டிர்களை மனமுருச்க மயங்கவைச் ஆ) 

உஉகை ஊட்டி உவ$தனர்- மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்து (அச் கொடுச்ச சாரணச்சாணே 

கத்த ம௫ழ்ச்சியை அடைச்தனர், 

இர் நாலாசிரியர் கூறிய 

ஓம்படைச் செய் யுண முதுவியன. 

பூமாலைக் குண்டழிவு பொன்மாலைக் கேதுமணம் 
பாமாலைக் குண்டே பயன். 

ய. ரபுவரு தற்கும் மன்னுமற ௫௦௧ல 

இருவரு தற்குர் தேர்ந்துபடைத் இட்ட 

௨ விமையு மகடூஉ வடிவு வரம் 

மகூஉ விழையு மாடூஉ வடிவு 
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நரை இசை முப்பே ஈலிவுறு பிணியே 

யென்றற் ஜொடக்கத் இவைகூடி யொருவ 

சொருவமை புவர்ததிமி மாறிண் டுஞற்றியு 

மினியவல் விருவோரு மினிதுவிழை யுறுப்பினை கி 

அனிதரு சாற்றக் துதைவுறப் புரிர்.து 

மனைய வெனினு மவற்றைவெறுக் இலசாய்க் 

கனிவுகொடு வேட்பக் காச லுறுத்இயும் 

௮ருஇற ஸனவவிரு வகையோரு ளொருவாமற் 

மொருவசை மஇத்தாங் குவந்துவர் தேத்த 

மண்வச வறியார் வாணாள் கழிப்பிப் 

புண்வரு துயரைப் பொருந்தாது நடுநிலை 

பொருக்இப் பிரிதுயா போக்கி பிருமைநலந் 

இருந்திச் செம்மை சேர்தற் கெனாு 

வொருக்கன் பிறனுக் கூறுசெய் வழியுற் 

இருத்கரு ஈல்லோன் நீமையடை வழியும் 

வருத்கிமிம் புலையோ னன்மையடை வழியு 

மொன்றைமற் ஜரொன்று பொரு௮ வாூக் 

கொன்றுந் இன்றுங் கொடுிமைபுரி வழியு 

மன்பதை புள்ளான் மாற்றா னாகி 

னன்னவன் றன்னை யவனியெவன் மதிக்கு 

ம%மத மானக் கடவுளமை குஈசெனும் 

புல்லே முளத்திற் போக்கறழாஉம் வண்ண 

நல்லுயி சழியா ஈண்ணுமெய் முதல 

வொல்லுவ வெல்லா மூடுக்கைக் கொப்ப 

நல்கிய களைந்து ஈயர்துவரு தும்2மெனாச் 

சொல்லியாங் குணார்ச்திக் அறைப்படுத் தாண்ட 

செல்வனை க் கல்விச் செழுங்குணக் குன் மினை 

யேத்தி ஷனோர்க்கு மிகழ்ந்துவை தோர்க்கும் 

பாக்திட் டனிக்கும் பண்பமை கொடையனளனை 

நாத்தழும் பேற்றி லைனுறப் பணிகுதாஉ 

மாத்துணர் இல்லா மஇயி2ல மனமாஞ் 

செய்யு ஞூலகியல் விளக்கச் 
ம அகம 

ஷ் 

்் ப ஆர. ய் ப அழ ட ர ட: செய்யுள் கறந்து செழுமைபெறற் பொருட் ட்ட. 

புலவொடு கூலம் மரபு வராவஷூண் 
சருகு £/ கான்மெய் மிவற்றை--மெலவகற்றி 

வீடி புக.உம் வியன்படி. செய்தவனை 
சாடினேன் பெற்றே னலம். (1) 
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வேத்தன் மகன்வேத்தா மேவுதற்கு மப்பொரு 

ளார்த்து வரவக்கல் லாடற்கும்--போ,க்திவ 

ணுனிலக் காப்பு கடத்தற்கு கு 

னணானிறக் காப்பா னலம். (2) 

வினையும் வினைதுய்க்கு மெய்யின் பிறப்பு 

மணைவித் தவையடை.ச் தில்லை -யெனுங்கோ 
ளழித்தேற்றத் தாழ்விற் பொறுதலைய/ இம்பர் 

வழிச்சார வைத்தான் ணை. 3) 

வினையின் வழியாம் பயனை யுயிர்க 
டிளைத்த லுடல்வநித் தென்னி--னிழைத்தவுயிர்க் 

கெய்தூம் பிறப்பு நிமன்கொள னேரிதென் 
றைய மறுத்தா னவன. (4) 

புறத்துப் பறைமை பொருக்கி யகத்தின் 
மறைமை பிவை?தர் பிறசேர்--இறூனோப்பச் 
சார்வினையு முண்டென்று சாற்றியெனை யாண்டாய்க்கி 
யாரொப்பர் யாண்டு மிலர், இ 

ஏந்தும் பொருட்கேற்பப் பாலும் பயன்றரு 

மார்ந்த விறையோ னருட்பாலும்-- வாய்ந்த 

வடல்வினைக்குதி தக்காங் குதவுமென் ருநங் 

கொடையோனை கெஞ்சே குறி, (6) 

பிறரறியா வண்ண முூளத்தை மறைஇ) 

மூறைவினை நன்கு நடாத்து-மிறைவ 

னறிவுச் சுடரென் றறிவித் தெளியேன் 
குறையொர் இக் தச்தா னிறை,. (7) 

நல்லன காணலுங் கேட்டலு. தல்லவா 

மல்லன பெற்றா லயர்ச்சியா--முள்ளன 

காணற் குணர்விலவை காணு இருக்கவெனை 
மாணப் புரிச்தா னருள். (8) 

அகத்தி னலீனை யறிகிலெ னத்தோ 
புறத்தி லகைப்பெறுவான் போனேன்-..றிறத் துக் 
குருகி யெனையா ளொருவ ஸிருதா 
ணிழன்முவ் வுல? னிலை. (9) 

எல்லாம் பிணவு ணிருவோர் விழையுறுப் | 
பெல்லாம் புலைணை மின்னவாற்--புல் லூ 
மிவண வெறுத்தவ ணெய்தருத்தி பூட்டு 
மவனடி யாம்பெறும் பேணு, (10) 
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பலவிற் குறைஇக் கொலையொரீஇப் பார்ப்பார் 
நிலைப்பதி னேனையோர் கண்ணா வழக்கினா 

னானிறக் காப்புப் பிறப்பிற் கதுவுமென் 

முனமுறை தேற்றிம் றது. (11) 
புலத்தை மறைப்பிற் புகுத்திய கெஞ்ச 

தினைக்குமா னெஞ்சழியி னெண்ண....மினைத் துமின் 
பி னிவைபன் மறுபிறப்பின் முன்னவை 

தோயுங்கொ லென்றான் அணை, (12) 

- வறியான் நுமினீத்த வேலையிற் றன்னை 
யிறையோனாக் கண்ட வியல்பிற்-- மிறக்குதோய் 
கொண்ட மருத்துவனைக் கும்பிட்டுக் காக்கெனல் 
கண்டெனை யாண்ட தகை. - (15) 

(இ-எ்.) மாபு வருதற்கும்-வமிச௪ பாரம்பரை வளர்ச்சியுற்று வருதற்கும்) 

மன்னும் அறம் முதல இரு வருதற்கும்-நிலைமைபெற்ற தருமச்சை முதலாசக்கொண்ட 

பருடார்த்தங்களாகிய செல்வங்கள் வளர்ச்சியுற்று வருதற்கும்; 

பச்குவம்பெராத எல்லாச்சவராசகளும் பிறத்தல்வேண்டும் என்பார் **மரபுவரு தற்கும்?” 

என்றும்; அவவாறு பிறந்தமக்கட்குச் சிறக்சசாசனங்கள் அறம்முதலிய கான்ருமாம் எண்பார் 

“மன்னுமற முூதல?? என்றும்; அவையே ஆண்மக்களுக்குச் செல்வமாகும் என்பார் இருவரு 

தற்கும்?” என்றும்; இனி அப் பொருளை ஈட்டுங்காலும், விதிப்படி அதனைப் போற்றி அளிக்குங் 

காலும், அசனானே இன்பம் பெறுங்காலும் அறகெறியே வேண்டும் என்பார் “*மன்னுமற 
மூ.தல?? என்றும்; அவ் வறமே அவ்வுலகாட்சிக்குச் செல்வம் என்பார் “இருவரு தற்கும்”” 

என்றும் கூறினார். **திரு என்பதை வீட்டிற்கும், புருடார்ததங்கள் நான்கிற்கும் இயைப்பாரு 

முளர். 

தெர்ந்து படைத்திட்ட-- ஆராய்ந்து இருட்டி தத) 

விலங்கு முதலியவற்றிற்குப் பகுச்சறிவின்மையின் அவற்றானே அறமுதலாயவற்றை 

இயற்றிக்கோடல் அமையாது, அறமூதலாயவற்றைச் செய்துகோடற்குப் பகுத்தறிவு வேண்டும். 

அதனை மக்கட்பிறப்பினர்க்குக் கொடுத்தருளினார் என்பது போதரச் “தேர் அபடைச் திட்டி? 

என்றார். மாநுடயாக்கையை முதற்கண் ஆன்மாச்களுக்கு இறைவன் கொடுத்தருளிஞர் 

எனவும், அவ் வான்மாக்கள் தங்கள் தங்கள் புண்ணியபாவ கருமங்களுசக்கேற்பத் தேவபதவி 

மு;தலாயவற்றையும், விலங்குபதவி முதலாயவற்றையும் பெற்றன எனவும் கூறிய மமைபொகதி 

உண்மையை ஈண்டுப் புலப்படுத்தினார். இறைவனது கருணையாகிய பாலானது மக்களது 

புண்ணியபாவ கருமங்களாகிய பாத்திரங்களிலே ஏக்சப்பட்டு நலனையும், தீமையையும் பயக் 

இன்றசென்சு. களிம்புடைச் செம்புமு லாய பாத்திரங்களில் ஏந்தப்பட்ட பால் பழு தபவெது 

போல் இறைவன் கருணையும் பாவ கருமத்தார்க்குச் தீ.தாய் முடியும் என்க, 

ஆடூஉ விழையும் மகடூஉ வடிவும் - ஆண்மக்கள் (பெரும்பாலும்) காதலித்துவருகின் ற 

பெண்மக்களஅு சரீரமும்) 

மகடூஉ விழையும் ஆடஉ வடிவும் - பெண்மக்கள் (பெரும்பாலும்) காதலிச்துவருஇன் ற 

ஆண்மக்சகள௮ சரீரமும்) 
க் 
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வீடுபேற்றிற்கும், அஇற்றற்கும் உரியவன் ஆண்மானாசலின் அவனை முற்கூறிஞர், 

ஒருவரை ஒருவர் வடிவத்தாலே பவட ட்ட் என்பதுபோதர :;அடூஉ விழையும் மகடூஉ 

௨டிவும்-மகடூஉ விழையு மாட” _ வடிவும்” ் எனக் கூறினர், 

நரை திரை மூப்பே எப்ப உறு. பிணியே என்றல் சொடச்கத்து இவை கூடி -ஈரை, 

இரை, மப்பு, துன்பஞ்செய்கின் பிணி என்பனவற்றை முூதலாகவடைய இவைகளெல்லாம் 

பொருந்து) 

நரை--மயிர் வெளுச்தல்; இரை- சுரை சுருங்கல், 

நரைஇரைகள் வரப்பெறாமன் மூப்பு வருதலுமுண்டு என்பதுகதோன்ற அது வதர அட் 

கூறப்பட்டது. *(யாண்டுபல”? என்னும் புறப்பாட்டும் பிறவும். இதனை வலியுறுத்தும். இனி! 

மூப்பினையுணர்த்தற்கு கரையும், இரையுங் காரணங்களாக இருத்தலின் அவை முன்னர் வைக்கப் 

பட்டன என்றலும் ஒன்று, 

பிணியானஅ மூப்பினிடச்சன்றி இளமையிடசத்தும் புகு்அவருச்தம் என்பதுபோதர 

“ஈலிவுறு பிணியே?” என அடைகொடுத்துப் பிரித்துச் கூறினார். “முற்றி யிருந்த கணியொழி 

யச் தீவளியா-னற்கா யூதிர்தலு முண்டு?? என நாலடியினும், *சரச்அுவிளி வடைய து தீப்பிணி 

பிருக்கை?? என மணிமேகலையினும் வருவன காண்க, தத்தஞ் செய்கை காரணமாகவே இவை 

யெல்லார் தோன்றுமென்பார் *இவைகூடி?? என்றும்; பேய், விலங்கு, அரவம், பகைவர், கள்வர், 

8ீர், தீ, முதலிய எல்லாம் அடங்குவதற்கு **என்றற் ரொடக்கத் இவை”? என்றும் கூறிஞர். 

ஒருவர் ஒருவரை உவர்த்கிடும் ஆறு ஈண்டு உ௫ுற்றியும்- அவருள் ஒருவரை மற்றொரு 

வர் வெறுக்கும்வண்ணம் இப் பிறப்பிலே செய்தும்) 

ஆடவரை மடவோரும், மடவோரை ஆடவரும் வெறுத்தற்கும் மேற்கூறியன காரண 

மாகும் என்க, **நரைமூ சாட்டி யொருத்தியைக் சாட்டி”? என்றற்றொடக்கத்து மணிமேகலை 

செய்யுளையும் பிறவற்றையுங்கொண்டு இவ்வுண்மை தெளிச. பாசம்பரிய வளர்ச௫ிக்கும், ௮ 

முதலாய செல்வப்பேற்றினைப் பெறுதற்கும் உரிமையாளராகய அவ் விருவோர் வடிவங்களும் 

ஒருவரை ஒருவர் காதலித்தற்கேற்ற பெற்றியவாய் எப்பொழுதும் அமைந்திருத்தல் வேண்மெ. 

அங்கனமின் றி “நரைதிரை ரரப்பே ஈலிவற பிணியே-யென்றற் ரொடக்கத் இவை?? கூடுதற 

குள்ள முறை யாதென ஈண்டுக் குறிப்பித்தாசாயிற்று, தேவபதவி மூசலாயவற்றில் இவவாரு 

ரை, இரை, மூப்பு முதலியன இல்லையென்பார் ஈண் டுஞற்றியம்?? என்று கூறினார். மானா. 

இருபகுதி.பினர்க்கும் ஒப்பமுடிஈதது என்பதுபோதரச் சொல்லெச்சகத்தான் அதனைப் புலப் 

படுத்இினாராயிற்று., 

இணி - அப்பால்; 

௮ இருவோரும் இனிது விழை உறுப்பினை - (அடவரும், மடவோரும் என்ற) அவ் 

விருபாலாரும் தாம்தாம். இனிசென்று காதலித் தவருஇன் ற உறுப்பினை; 

அணி தரு நாற்றம் துசைவு உற புறிந்தும்- துன்பசத்தைத்தருகின்ற கெட்ட வாசனை 

யானது பொருந்தும்படி செய்தும்) 

நறிய துவாகப் படைகச்கவேண்டியதுவே முறைமையாகவும், அவ் வறுப்பைச் அர்க்கர்சம் 

விசம்படியமைத்ச காரணர்சான் யாதென்று யேமுறு இன்ளுர், 

அனைய எனினும் - (அவர் வடிவங்கள் ஈசை இரை மூப்புக்களையும், பிணிகளையும், அவர் 

உறுப்பு கெட்ட நாற்றச்கினையும் பொருக்கிய) ௮2 தன்மையன என்றாலும்; 

நரை, இரை, மூப்பும், நலிவுறு பிணியும் பொருந்தினராயினும் அவ் விருவோரும் 

ஒருவர் மற்றொருவரைக் காதல் செய் தவரு தற்கமைந்தது “உறுப்பு”? என்றதற்கேற்ப அனையது 

என்னாராய் **'அனைய?? ஏன்று அவற்றையுக் தழீஇக்கூ றினார். இ. நுட்பம் ண்ட 

அவற்றை வெறுக்கிலராய் கனிவு கொடு வேட்ப காதல் உறுத்தியும் - (சை முதலியவும் ம். 

விழை உறுப்பும் ஆகிய) அவற்றை வெறுக்காமல் உருச்சங்கொண்டு விருப்புற ௮ன்புசெலுத்தும் 

படி செய்வித்தும்) 
ச் டக் 
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வரு திறன் - (அவ் விருவோரும் மேற்கூறியபடி நடந்து) வருகின் ற வகையின் காரணம்) 

௮ இரு வகையோருள்- ஆடவர், மடவோர் என்னும் அவ்விரண்டுபகுதியின ருள்) 

ஒருவர் மற்று ஒருவரை மதித்து ஆங்கு உவந்து ஏத்இி-ஒருவர் ஏனையொருவரை 

(அழகு, ஈறுமணமுதலியவற்றின் அமைதியானே) நன்குமதிச்து ௮ம் மதித்தவண்ணமே 

(அவரைப் பிரிதிலசாய) விரும்பித் துதித் து) 

மண் வரவு அ.றியார் - (அறமு சலாயவற்றை முற்றுவித்தற்காக) இங் நிலவுலகின்கண் 
மக்கட்பிறப்பு எடுத்துவந்த தன்மையை அறியாதவராக) 

அழம்பொருஈரின்பம் முற்றி வீடடைதற்குச் தாம்வர்சதை மறந்து ஒருவரை மற்றொருவர் 

காதலிப்பர் என்க, :**தன்னூர் தணந்து தண்கட லோடிப்-பொன்றே டிடவொரு புதுககர்ப் 

பு சா-னாண்டமைக் துள்ள பல்வள னெல்லாம்-பாங்குறக் சண்டு மதிமயச் கெய்தித்-தன துவா 

ஷெொச்சந் தனைமறந் துழலலின்-மண்மிசை வக்க செயலினை மறந்து-மாதரைப் பொன்னை 

மண்ணினை நச்சச்- சாதல் கொண்டு மக்கள் கவல்குகர்'? என்று இந்நூலாசிரியர் கூறிய பிறிதொரு 

செய்யுளும் இதனை வலியுறுத்தும். 

வாணாள் கழிப்பி- (எவர்கீகும் பின்னர்ப் பெறுதற்கரிய) வாணாளைச் செலவழித்து) 

இருமைக்கும் நலந்தாற்கேதுவாகிய செயல்களைச் செய்துநடத். அம் நாட்களே நல்ல 

நாட்களாகும், அவ்வாறு செய்யப்படாத காட்கள் அன்பக்சரு வீழ்நாட்களாகலின் அவை வாழாத 

சாட்சகளெனவும் படும்; ஆசலின் “வாணாள் கழிப்பி!” என்றது நல்வாழ்வைப் பெறுதற்குகி 

சாரணமாஇரின்ற நாளை வாழாது கெடுதந்குரிய காளாக்செசைச் குறிப்பித் துகின் றத.**காளென 

வொன்றுபோற் காட்டி யுபிரீரும்-வாள அதணர்வார்ப் பெறின்?? என்பவாகலின் ௮வ் வுண்மை 

அறி௫லராய் அ௱ஞ்செய்யாது பிறவற்றைச் செய்துவருதற்கமைந்த காளை இன்பஞ்செய்துவ ௬ 

நாளென்று எண்ணிச் கெடுவர் என்பதுபோதா :*வாணாள் கழிப்பி”? என்றார். 

புண் வரு தயரை பொருந்தாது -புண்ணுற்றாற்போன்று வருகின்றதுன்பத்தை அவர் 

பொருந்தாமல்) 

இளமை மூசலியன கழியப்பெற்றுப் பிணிமுசலியவற்றுக்ருள்ளாகி இடர்ப்படுங்காலத்த 

நங்லன செய் தோாமில்லையே என்செய்சதோம் என்செய்தோம் என்று மனத்தைப் புண்ணாக்கிக் 

கொள்வர் என்பதாம். ::புண்வரு துயர்?” எனப் பொதுப்படக் கூறியதுகொண்டு தஇரிகரணங் 

ஈரக்குங் கொள்க, இதனை மன்னா விளமை மகிழ்க்தாரே கோலூன் றி-யின்னாங் கெழுக்திருப் 

பார்? என்ற காலடிச் செய்யுளானும், ''மைதிரண்ட வார்குழன்மேல் வண்டார்ப்ப மல்லிகைமென் 

மாலை சூடிக்-கைதிரண்ட வேலேக்திக் காமன் போற் காரிகையார் மருளச் சென்றா-ரை இரண்டு 

கண்டங் குரைப்பவோர் தண்டுன்றி யறிவிற் றள்ளி-கெய்திரண்டாற் போலுமிழ்ந்து நிற்கு 

மிளமையோ நிலையா சேகாண்?? என்ற இக்சாமணிச் செய்யுளானும், பிறபல நூல்களிடத்துச் 

கூறப்பட்டவற்றானும், காட்சியளவையானும் அறுக்துகொள்க, 

நடு நிலை பொருக்இி- (பசை, ஈண்பு, கொதுமல் என்னும் பகுதிபற்றி ஒருபாற்கோடாது 

ஈன்னெறிப் படுத்தும்) நீ.திரிலைக்குள் ௮அமைகது) 

“ெடுவல்யா னென்ப தறிக தன்னெஞ்ச-ஈ௩டுவொரீஇ யல்ல செயின்?! என்பவாகலின் 

அறமுதலாயினவற்றை இயற்றுவதற்கு நடுவுகிலைமையும் இன் றியமையாததாகும் என்சு, 

பிரி துயர் போக்கி - (ஊழ்வயத்தானும் பிறவயத்தானும் ஒருவரை மற்றொருவர்) 

நீங்குங்கால் உண்டாகுக துண்பத்தினை அகற்றியு ம) 

யாக்கை இழிவுடைச்்௪, அழியுந்தன்மைத்த, உயிர்க்கு அழிவில்லை என்மன்ன பலவற் 

றையும் ஆராய்தற்திடமாக அமைகச்திருச்சலே பிரிதுயர் நீக்கும் சாசன மென்ச. 

இருமை ஈலம் திருந்தி செம்மை செர்தற்கு எனா- (மேற்கூறியவாறு எல்லாம் ௮மை 

தலின் ௮வைகாரணமாக) இமமை மறுமைச்குரிய நந்செய்கைகளைச் செய்துவருகலின் மனந் 

இருந்தி கன்மையடைதற்பொருட்டே எனவும்; 

இவ் வெல்லாச் செயலும் மனச்செம்மை பெறுதற்பொருட்டே. என்பதுபோதர இவ 

வாறு கூறினார். ம?னாசாந்தி இவநறறாலும் அடையாவிடின் ஒருபயனும் இல்லையென்பார் 

1 இருமைகலக்-இிருந்திச் செம்மை சேர்தற் கெனா௮?' என்றும், செம்மை செர்தற்காகவே 
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இத்துணைக் சாரணங்கள் பக ப்பட்ப்ப் என்பஅயபோதர எனாது??? என்றளபெடுத்துங் 

கூறினார். 

ஒருச்சன் பிறனுக்கு ஊறு செய் ரக் - ஒருவன் மற்றொருவனுக்கு இடையூறு செய் 

யும்பொழு தம்) ட 

இதனாற் செய்கைகூ றினார். 

இரு தகு நல்லோன் தீமை அடை கணவ கம் தத ம விரும்பப்படும் தன்மையன் 
என்று அவரெல்லாரும் ரத க் ிப்' புகழ்தற்கு ஏதுவாக கிய) நற்குண க க வ் 

உடையோன் (அடையவேண்டிய நற்பயனை ஒழித்து அடையத்தகாத எனைய) தீப்பயனை 

அடைந்து வருந்தும்பொழுதும்) 

இந் நல்ே லாற்குப் பொருக்தும்பயனைக் உழ்மக்சள் தடச இடையூறு செய்வர், ணட 

தண்ணில் கயவர் கருச்துணர்ந்து கைமிக-நண்ணி ம பப்வவ் ஈலனுடைய செய்பவே-லெண்்௭ 

பிடர்வரு மென்னார் புலி பத அறிதல் பறித்து விடல்?? என்னும் பழமொழிச் ள் செய்யணான் 
அறிந் தகொள்க, இதுகருது ம(ப 'இருத்தத நஈல்லோன் றிமையடை. வழியும்”? என்பதற்கு 

முன்னர் :(ஒருச்தன் பிறனுக் கூறுசெய் வழியும்?” எனவும், பின்னர் வருத்திடும் புலயோண் 

நன்மையடை வழியும்”? எனவும் கூறப்பட்டன. இனி, ஈல்லோர்க்குரிய கத. 
( அன்புகா ஷொப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொ-டைந்துசால் பூன்றிய தூண்? என்னுர் 
இருகச்குறளானும் “*பிறர்மறை யின்கட் செவிடாய்ச் திறன மி6- தேதிலா ரிற்கட் கருடனுபச் 
இய-புறங்கூற்றின் மூங்கையாய் நிற்பானேல் யாது-மறங்கூ௰ வேண்டா வவற்கு” என்னும் 
நாலடி ச்செய்யுளானும், ஸூ )பான்னுஙு கரும்பும் புகழ்பாலுஞ் சந்தன மு. ஞ்- சின்னம் படவருசசளு 

செய்தாலு-மூன்னிருர்த-ஈற்குணமே தோன்று நலிச்காலு முத்தமர்பா-னற்கணமே தோன்று 
ஈயந்து?? என்னும் நீதிவெண்பாச் செய்யுளானும், “: தீயவினை நோக்குமியல் இந்தனையு மில்லாத்- 
தூயவனை நோக்கியுள அப்புரவு மெல்லாம்”? ட்ட வளையாபதிச் செய்யுளானும் பிறவாற்றா 
னும் அறிந்துகொள்க, இன்னும் இவ் வுண்மை :*இம்மைச் செய்தன யானறி ஈல்வினை- 
யம்மைப் பயன்கொ லொருசணி யுழந்தித-திருச்சகு மாமணிச் கொழுக்துடன் போந்தது”! 

என்னுங் கோவலன்கூற்று முதலியவற்றானுர் செளியப்படும், 

வருத்திடும் புலை யோன் ஈன்மை அடை வழியும் - (தமக்கு ஈண்மைசெய்தாரையு2, பிற 

பெரியோரையும்) வருந்துமாறு செய்கின்ற இழ்மகன் (அடைசற்குரி.ப திப்பயனை ஒழித்து 
அடையவொண்ணாத) ஈற்பயனைச் தலைக்கூடி மகிழும் பொழுதும்) 

நலஞ்செய்துவந்த ர கொன்று அரசுகட்டிலேறிய .மந்திரியையும், அ௮வறி 
போன்ராரையும் 'வருத்திடும் புல யான் நனண்ணமயடை வழிய ம? ் எண்றதம்கு இலக்கியமாக த, 

இவற்ருற் படத. கூறப்பட்டது. “அவ்விய கெஞ்சத்தா னாச்கமுஞ் செவ்வியான்- கேடு 
நினைக்கப் படும்?? என்னுங்குறஞம் ஈண்டு ஒப்புநொக்கத்தச்க அ, 

ஒன்றை மற்று ஒன்று பொரு௮ அ௫-ஒருசீவராசியின் வாழ்க்சையை மற்றைச்சீவ 
ரா௫ிகள் பொரா தனவாி; 

ஒரின ச அள்ளும் பொருமை நேரிடும் என்பதுபோதர :'ஒன்றைமற் ஜொன்று”? எனப் 
பொதுப்படக் தொகைப்பெயராலும், யாண்டும் மேலிட்டுக் காணப்படுதலிற் பொறாத”? 
என்றளபெடுத்தும் கூறினார், 

கொன்றும் - (பிறசீவராசிகளின் வாழ்ச்கை தமக்கு மாறுபயக்குமெனின் அவற்றை) 

அழித்தும்) ட 
இன்றும் - (உணவின் பொருட்டுப் பிற€வராசகள் வேண்டப்படுமாயின் அவற்றை 

யெல்லாங் கொண்ரு) அருந்தஇயும்; 

உயிரோடு வைச்துண்ணும் விலங்குபோலாஅ கொண்று இன்றுவரும் வழக்கர்தோன்் நத 
((இன்றும்?? என்றதனைக் :(கொன்றும்?? என்றசன் பின் வைத்தனர், இலர் தாமாக்க 
கோறல்புரியாமற் பிறர்  கொன்றவற்றைத் தின்னும் இயல்புடையார் என்னக் குறிப்பித்தற் 
பொருட்டுச் *கொன்றுக் இன்றும்?” என உம்மைகளாந் பிரிச்சனர் என்று கூறுவாருமுளர், ் 

கொடுமை புரி வழியும் - கொடிஞ் செயல்களைச் செய்துவருகன் ஐ பொழு தம நல். 

மன்பதை உள்ளான் மாற்றான் அகில் -மச்சட்டொகுதியிலே இிறப்புப்பெற்றுள்ள 
ஒருவன் . (கோறலையும், கொன் றருந்துதலைபும் பிறவற்றையும் கண்டுவைச்தும் அவற்றை 
யெல்லாம்) களையாமல் இருப்பானாகில்) ் ன ட ் 
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அன்னவன் தன்னை. அவனி எவன் மூஇக்கும் - (௮க கொடுஞ்செயல்களை இயன் ஐவரை 
யில் நீச்கழுயலுர் தன்மையில்லாத) அவன் றன்னை இவ் வுலகத்துப் பெரியார் எவ்வாறு கரு துவர்) 

டுகால்லாண். புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி-யெல்லா வுயிருந் தொழும்?” என்ப 

வாசலிற் கொடுந்தொழில் இயற்றுவதைக் கண்டவிடத்தே நீகீகவருசல் அறிஞர்தம் மரபும், 

சஈடனுமாகும், கொலையை நீக்குவோர் எல்லாவுபிசானுக் துஇச்சப்படலிற் கொலையைச் செய் 

வோர் எல்லாவபிரானும் இகழ்க்சொதுக்கப்படுவர் என்பது எதிர்மறைப் பொருளாய்த் தானே 

போதரும். 

அஃ்சே மான - (கொடுமைகண்டும் நீக்க மூயலாதானத) அச்செய்கையை ஒப்ப) 

கடவள் அமைகுகர் - இறையனாரும் ஓத்அவிஎங்குகின்றாே; 

ஏகாரம் தொக்குறின் றது. 

எனும் புல்லேம் உளத்தில் -என்று கருதுகின்ற. புல்லியகுணத்தையுடைய எளியேம் 

மனூன்சன்ணே (மலிர்து கிடக்கின்ற); 

போக்கு அறூாஉம் வண்ணம் - ஞும்றங்கள் அற்றுப் போகும்படி; 

பலவாறு சூழ்ர்தாலும், பிறரை உசாவினாலும நீக்குசற்கடங்காத அ௮த்துணைச் கொடுமை உட 

வாய்க்ச குற்றம் அற்றுப்போதற்கும் ஒருவழி உண்டாயிற்றே என்பதுபோதச :*அறூஉம்”' 
என் றளபெடுச்தது. 

நல் உயிர் அழியா [முத்தியாகிய சரன்மையைப் பெறு ல்கவேண்டி இன்றியமையாதன 

வ.ல்றைப் புரிவான் உடலோடுறவு பூண்ட) சல்ல உயிர்கள் அழிதலைப்பொருஈதா) 

உடல் அழிய மேயன் றி உயிர் அழியாதென்ப து கருத்தென் ௧. 

உயிரான சான்றாய் இருக்குமேயன் றிப் பிறவற்றிற்கு உட்படாசென்பார் “நல்லுயிர்? 

என்றும், மனழமுசலியன அழிவடைய மன்பார நல்லுபி ரழியா?? என்றுங்கூ றிஞனார். 

நண்ணும் மெய் முதல- (உயிரானது அறம்பொருளின் பலங்களை ஆற்றி வீடுபெறுதற்குக் 

காரணமாகக்) கொடுக்கப்பட்ட உடம்பினை முதலாகக் கொண்டு) 

ஏனையவதற்றையெல்லாம் உடலைக்கொண்டே அறியவேண்டியிருத்தலின் **மெய் முதல”? 

என்றும், பிறவற்றோடு மெய்யிடைப்புகுதல் உயிர்க்கு வழக்கம் என்பார் நண்ணும்”? என்றும் 

கூறினார். இனி “ஈண்ணும் மெய்”? என்பதற்கு அறமுதலாயவற்றை ஆற்றுதற்பொருட்டுப் 

பொருக்திய மெய் என்றலும் மிசப்பொரு£தம்) உடல் இல்வழிப் புண்ணியபாவகருமங்களை 

இயற்றுதல் ஒல்லாகாதலின் என்க, 

ஒல்ுவ எலலாம உடுச்கைக்கு ஓப்ப-- பொரு அவன வாகிய எல்லாவற்றையும் உடுக்கப் 

படும் உடச்கைக்கு ஓக்குமாறு) 

நல்கியும் களைக்தும் நயந்து வருதும் எனா - (முதற்கட்)கொடுச்தும், ( கொடுக்கப்பட்டவை 

அழியுமாயின் அவற்றை) நீக்கி (ப்பிறிதொன்றைகஃ கொடுத்தும்) விரும்பிவருசனெழேம் 

என்வும்) 

உஷ்ணச தங்களை ஏற்றபெற்றி நீக்கி இன்பமாக வாழ்தற்கு உடுக்கையை அளிப்பது 

போல அறமுதலாயவற்தை ஆற்றி மலநிக்கமு£ர், சமத்துவபுக்தியம். இவைபோன்ற பிறவும் 

பெறுதற்பொருட்டுத் சனுகரணபுவனபோகங்களாகிய உடுக்கையை உயிர்ப்பண்மைகட்கு 

உசவியம$; உதவிய உடுக்கை நெறிழமுறைக்குப் புறம்பாக இழிவடைதலாகிய அழுச்கினைப் 

பெறுமாயின் மலத்சான் மலத்தைக் கழுவுமாறு வறுமை, பிணிமுதலியனவற்றைக் கொடுத்துச் 

செல்வம், மருந்துமுதலியவற்றால் ஒழுங்குபடுத்தியுமம அவ வடுக்கை அதவே மரணமாகிய 

பழுகசடையிற் புதிய உடுக்கையாகிய: வேற்றுத் தீனுகாணபுவனபோகங்களைக் கொடுத்தும் 

உசவிவருஇண்றான் இறைவண் என்ற பெரும்பொருள் வைப்பினைச் சில சொற்களில் அடக்கிக் 

கூறினர். இச்சாமாத்திரத்தில் எத்துணை யா உலகங்களைச் சிருட்டிக்கும் ஆற்றன் மிக்க 

- இறைவனுக்கு நமதியாக்கை ஒருபெரும் பாரமாகா, ஆசலினன்றே 5மதுடலழிவிற்கும், 

பிறவழிவிற்கும் அவன் இரங்கானாமினான் என்க, . தே.த்திக்குச் செல்லுங்கால் யாக்கைமுதலாயின 

வேண்டப்பெரா ஆதலிற் “*களைக்தும்!"எனப் பிற்கூறியும், ஆன்மாக்கள்: அறமுதலியவதிறைச் 
செய் தகோடந்பொருட்டே ௮ல் வியாக்கை முசலியவற்றை இறைவன் அளிக்கின்றான் என்பது 

தோன்ற நல்இயும்?? என முற்கூறியும், இவ்வாறு செய்தல் இச்சாமாச்திரையே என்பது 

போதர (நயந்து? எனக் கடையிற் கூறியுஞ் சென்றனர் எனக, 
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உணர்விதது) 

அறை படுத்து ஆண்ட செல்வனை -நல்வழியிலே பொருச்துமாறு செய்து (எளியேமைத் 

சனக்கு ஆளாகத் தடுத்து) ஆட்கொண்ட செல்வம் வாய்ந்தவனை) 

உலகத்துச் செல்வர்கள் சிலரைச்சாமும் அவர்வேண்டியவாறு காத்தற்கு இயலாதவர்களாகி 

இருக்சன்றனர். இறைவனோ எல்லாச்்சவராசிகளையும் இனிது காச் வருகின்றான். ஆசலின் 

அவனுடைய பேராற்நலே மெய்ம்மைச் செல்லம் என்ச, இவ்வுலகத்தார் யாவருங்கூடிச் தாக்க 

முடியாத அத்துணைக் கொடிய வறுமையையுடைய எமது இடும்பையைத் தீர்த்தாண்டவன் 

செல்வந்தான் எத்துணைப் பெரிது என்பார் செல்வனை”? என்று கூறினார். இனிச் தமது 

கெஞ்சிற்றோன் நிய ஐயத்தினைத் தீர்த்தாட்கொள்ளூம் செல்வமாகிய முத்தி ௮வ் வொரு 

வனிடத்தே உள்ளதென்பார் **அுறைப்படுச் தாண்ட செல்வனை? என்னார், 

கல்வி செழும் குணம் குன்றினை கல்வியையும், (அக் கல்வியினல் அறிவு 

வளர்ச்சியையும், அவ வளர்ச்சியாற்) செழுங்குணத்தினையும் தந்தருளாம் மலைபோல்வானை) 
அவுத்து அம் ட படக் 

வினையி ஸீங்சி விளங்கெ வறிவின்-முனைவன் சண்டது மூதனூ லாகும்?” என்ப 

வாகலின் இறைவன் உலகத்தார்க்கு அமைந்த மனவிருஸிரிஈது உய்தற்பொருட்டு நூலுதவினான் 

என்பதுபோதருதலிற் **கல்வி'? என்றும், மாந்த மனச்கோட்டந் தீர்க்குநூன் மாண்பு”? 

என்பவாகலின் மனக்கோட்டக் தீரப்பெற்ற நிலை ஈன்னிலையாதலின் ௮ந் நிலைகலககுக 

காரணமாவது நற்குணமாதலின் *செழுங்குணம்'? என்றும் கூறினார். கல்வியையும், செழு 

மையாகிய குணத்தையும் ௮௧ குன்று கொடுச்சலின் அஃது அப் பெயர்த்தாயிற்று என்ச, 

அளக்க லாகா வளவும் பெருமையுக்-துளக்க லாகா நிலைய தோற்றமும்-வறப்பினம் வள? 

தரும் வண்மையு மலைக்கே?? என்பஇனுள் வேண்டியவற்றைப் பொருத்தி விரித்துரைத்துகி 

கொள்க. இனி, மேருமலை, கைலைமலை, அண்ணாமலை, வடமலை என் நற்றொடக்கத்தன 

வற்றையும் உவமையாக்கிக் கோடலும் ஒன்று. குணக்குன்று என்பது உதயகிரியுமாம். 

டங்க் அந்து த பதவி கண்க ண்டு 2 கை! 

ஏத்தினோர்ச்கும்- (இறைவனொருவன் உளன் என்னும் அறிவுடையவசாய் அவனது 

சருணைப் பி.ரவாகத்தைக் கண்டுருகித்) துதித்தவர்க்கும்) 

இகழ்ந்து வைதோர்க்கும் - (இறைவன் இல்லையென்று பலவாறு) இகழ்ந்த பிதற்றும் 

காத் இகர்களுக்கும்) 

1 எடத்த இட்டு அளிக்கும் பண்பு அமை சொடையனை - (உணவுழு லாய போசங்களைப்) 

பகுத்துக்கொடுத்துக் காப்பாற்றிவருகின் ற தன்மையமைர்த கொடையுடையவனை) 

மாத்து உணர்இலா மதியிஃலம் -உயர்வ, தாழ்வு என்ற பாலினுண்மை அறியும் 

அறிவில்லேமாகிய எம்முடைய) ட 

மனம் ஆம் செய்யுள் -மனமாகிய வயலினிடச்சே) 

இகழ் உலகு இபல் விளக்கம் செய்யுள் - விளங்குகின் ற த.மிழ்மொழியாலாகிய * 'உல௫யல் 

விளச்சம்?? என்னும் நூலிலுள்ள செய்யுட்கள்; 
இந் நூலாசிரியர் ௮ர்தணராதலின் அவர் மனச்தே வடமொழியும் உளது என்பு 

சோன்ற ::மனமாஞ் செய்யுள்? என்றுகூறினர், 

சிறந். செழுமை பெறல் பொருட்டு - (சொல்வளம், பொருள்வளம், ஒசைவளம் என்றற் 

ரொடக்கத்துச்) இறப்புகள் அமைந்து எண்ணிபாங்கு இனிது நிறைவேறுதற் பொருட்டு) 

ஈலன் உற கா தழும்பு ஏற்றி பணிக தூஉம் -ஈன்மைபொருந்தும்படி-நாவிற் தழும்பினை 

ஏற்றி வணங்குவாம்) 

மனசாலும் இயானிப்பாம் ஏன்பது கருத்து, சாவானஅு சொல்லி இளைத்துகின் மலும் 
யாம் அதனை வற்புறுத்தி இடைவிடாது அதித்து வரும்படி செய்வாம் என்றும், ௮ஃது அவவாறு 

செய்அவரும் பழக்கத்சாலே தழும்பேறப்பெற்றுத் சானேமூழ்ந்து துதிக்கும் என்றும் போதச 
நலனுற நாத்தழும் பேற்றி' என்றும் கூறினார். இவ்வாறே துதித்துப் பணிதல்வேண்டும் 
என்பது தோன்றவும், இச் செய்யுள் வணக்கங்கண்ணி வந்தது என்பது குறிப்பித்தற்கும் 

்பணிகு தூஉம்”? என் றளபெடுத்தது. ப 

மூன்றாவது இயலாகிய *;இன்படெறியியலும்'”? நிறைவேறிய. 

பாரியற்பனுவல்?? என்னும் :*உலஇயல் விளக்கமும்?” நிறைவேறியது. 
| வண 

அவைத் ண்திக கல எர தது ன னவை வுல ்ட்ட்ட் அட்ட ம் 
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உடமைழுற்று 

எழுஇியாவரு 

சேயயுட்டலை க்தறிப்பு, 

உலகுவழங் (பதிகம்) 

இருவள (உரைப்பாயிரம்) 

ஆயிரங் (கடவுள்வாழ்த்.து) 
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ஓம்படைச்செய்யுண் முதலியன 

எருமைமுழுப் 

8ம்பொநிவேட் 

பூந்தைஞான் 

பாடல்சால்பனு 

புலத்துறைமு ற் 
மேலைகாட் 

மனன்ிவப் 

இத்றைஞான் 
தாய்மொழி 

எண்ணிய 

ஆங்கிலப் 

கற்போர் 

வான் பயிர் 

பிறர்மனன் 

வளர்பொரு 

மழையவேட் 

தொடுதோன் 

ஏழ்வகை 

வன்மைபெற 

உலஇிடைவி 

மக்கடாமே 

பட்டாங்குணரசாப் 

மூடிகவித்தென்ன 

- தட்பவெப்பந் 

உற்றுழிமுறீ இ 
உம்மென்றுரப் 

உழுதொழில் 

ஒருஅரறைப் 
இரும்புகொடுத் 

இன்பநேறியியல்--]1], 
கண்ணே 

தயங்குகதி 
உடற்படு 

வான்படர் 

மரனிலை 

கண்டோர் 

செப்பெனப் 

வேந்தற் 

பத்தம் 428, 

உலகியல் விளக்கச் செய்யுட்டலைக்குறிப்பும் அவற்றின் பக்கங்களும், 

பக்கம். பாட்டேண், செய்யுட்டலைகத்தறிப்பு, பக்கம், 
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104 

101 

118 

114 

16 

$20 

உ லக௫யனள் விளக்கம். 

முதற்பாகம்-- அறதெறிமியல். 

பிழையுக் திருத்தமும். 
பிழை. 

விஎங்குமாறும் 

மடவேவோர் 

ஒன்று 

உழை த்அவரு தலினால் 
பேண்) நீ 

சென் தனன 

சென்றனண் 

கண்டாற்போல (ம௫ூழ்ந்து 

- இதுகாறும் 

இக்தமன 

- $வாணா ளேயோ] 

ஆத! 

பார்த்தெதிர் 

செள்ளிய வாலிண் 

உறுவிச்கப்படட 

எற்படுத்தல் 

என் தபதழும் 

காரன் 

இற்றைப் பசற்கே யியலா' நெல்லைக் 
குற் வாக்கற்குக் கூடுவெயி 
லஓுணங்குவான். புற்பாய் பரப்பிப் 
போந்ததுவே யென் கம்புக்கடன் 

ஜியுண 

இவவிறை 

விளந்கவருஇின்ற 

எனபதநூஉம் 

வருமன்ப 

ருஅமதி 
சான் ராகப் 

(ஈமை புரிமே 

ஒருமைக்கிளவியாக 

அம்மனின் வழியே புலன்களையும் 

நியெண் 

மூன்னொருபின் 

பயென்படுதாரு 

மொருபொ 

சிகப்பும் 

ஊழ்கஞுகர் 

பிறார்க்கொடாது 

வஞ்சர் 

விழுச்குப் 

திருத்தம். 
விளக்குமாறும் 

மடவோர் 

ஒன்று | 
உழைசத்துவரு சலினால்) 
பேன் (ரீ 

சென்றனென் 

சென்௱னென் 

கண்டாத்போல) மஇழ்ந்து 

- (இதுகாறும் 

இருக்தமன 

[(வாணா ளேயோ நீட்சிதத] 

௮௮! 

*பார்த்தெஇர் 

டஇகள்ளிய வாலின் 

உறுவிக்கப்பட்ட 

ஏற்படுத்தல் 

எண்பதமழும் 

காசான் 

[ இற்றைப் பகற்கே யியலா நெல்லைக். 
குற்றியுண வாக்கற்குக் கூடுவெயி 
லுணங்குவான் - புற்பாய்ப் பரப்பிப் 
போக்தது வேயென்-கற்புக்கடன் 

அவ்விறை 

விளக்கிவருகின் ற 

என்பதூஉம் 

வருமின்ப 

பாலிசா 

சான்றாக 

(ஈமைப் புரிமே 

ஒருமைக இளவியாதிய 

அம்மனசின் வழியே அறிவினையும் 
போகவிடுப்பவர் இருமைச்சுகத்தை 
யும் இழப்பர் என்பதும், அறிவின் 
வழியே புலன்களையும் 

நீயென் 

மூன் னொடுபின் 

யென்பதேோர் 

மொருபொரு 

சிகப்பும் 

ஊழ்க்குகர் - 

பிறர்க்குக்கொடா2 
வஞ்சங் 

விழிச்குப் 
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பிழை. 

என்று 

மனைகுறாஉ 

மனைகுறாஉ 

நிவர்த்தியும் 

பொதுந்து 

பொய்மை புகலினும் 

என்றளபெடுத்து 

என் நளபெடுழ்து 

அவனருட்பேற்ரோ 

கற்தர்க்கு 
சுலேகம் 

பிவ்வெல 

ஒருமசக் 

வழகச்குடைத்தாய் 

மெனப்படும், 

நின்ற தூல 

சறிவெரே 

பெணிவருஇன் ற 

கேட்டலமையும் 

திருத்தம். 
என்று) 

மணைகுறாஉ 

மணைகுறாஉ 

நிவிர்தீதியும் 

பொந்து 

மெய்மை புசலினும் 

என்றளபெடுத்தது 
என்றளபெடுத்தது 

அவனருள் பெற்ரோ 

கற்நற்கு 
சுலோகம் 

பபிவவெலா 

ஒரு மாமர 

வழக்குடைக்தாய், 

மெனப்படும் 

நின்ற ஞூக்குமதூல 

தறிவசோ 

பேணிவருகின் ற 

கோடலமையும் 

இரண்டாம் பாகம்--பொருணெ நிமியல். 
வெளிச்சம் 

பேரின்பம் 

மூணர்வு 
நிறைவேற்றுவது 

செல்லாருங் 

பீடு அழி 
படா மஞ்ஞைக் 

ஆய் 

பராமுகமாயிருதல் 

௪ தாமணாள 

மேன்னை௪ சான 

இடனின நி 

செய்தன று 

தீம்தம 

தமமஜஹிவு 
பொருள்பெரு 

கண்ணு தஙகு 
லுடையோரீஇ 

௮வ்வெல 

பொழுதைக்குள் 

செவியிடைப் 

கொள்வா 

புகுகா 
கொள்ளாயோ 

வெளிக்கும் 

பேரின்பமெனஞுர், 

வன், 
நிறைவேற்றுவதும் 

ெல்லாரும் 

மீடு அறி 
படாஅ மஞ்ஸஞைக் 

ஆய! 

பராமுகமாயிரு த்தல் 

௪ தாமணாள 

மூன்னைச்சான். 

இடனின் றி 

செய்சன்று 

தம்தம் 

திம்மறிவு 
பொருள்பெரு 

கண்ணுறங்கு 
லுடையொரீஇ 

அவ்வெலா 

(இபாழுதுக்குள் 

செவியிடைக் 

கொள்வர் 

புகுகர் 
- முசய்யாயோ 
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பிழைகள் இருத்தல்கூடம், 

பிழை 

பிறப்பு 

எனப்படிப்பொர் 

மயூரப் 

பயினின் ஜேல் 

னடத் அவாய் 

பட்ுழியித் 
காட்டிவைத்த 

விரும்பகில்லீராய் 

வேண்டிவற்றைக் 

எவரும் 

பொநாறு 

கோனற 

சிதோஷ்ண 

என்றலுங் 
கநதப்புசாணம் 

றன்னிலை 

கேண்மோ 

கண்டுகொண்டு ட 

(புறம்--278) 
விலஇ 

இநிர 

மணைகளை 

கொதுமலாளரிடம் 

ஆய்தவாக்கு 

என்னுங் 

19 

திருத்தம். 
பிரம்பு 

எனப்படிப்போர் 

நினைந்து 

மாயூரப் 

பயனின்றேறல் 

னடத்துவாண் 

படுகுழியில் 

கட்டிவைத்த 

விரும்புகில்லீசாய் 

வேண்டியவற்றைக் 

எவரும்) 

பொருநாறு 

சகோன்ற 

௪கோஷ்ண 

என்றலுஞ் 

கநதபு. ராணம் 

றந்நிலை 

கேண்மின் 

கண்கொண்டு 

(புறம் 
விலங்கி 

தீநீர் 

மணிகளை 

கொதுமலாஎனிடம் 

ஆய்சவர்க்கு 

எண்ணுங் 

215.) மற்றொரு வீரத்தாய் 

மூனரும் பாகம்--இன்பதெறியியல். 
வின்ன 

வெவற்றித் 
செல்குக 

முூதிலியவற்றுள 
௪ 
மலையிருக்க 

எந்து 
செல்குக 
பரசசமை 
விரும்பிச்செய்.து 
கக௯கையமாந 

கிருட்டிக் 
வந்து 
பெண்மான்கள் 
ஆலமரத்தின 
அசோதை 
சேறும் 

ஈச்சினார்க்கிணியர் 

யின்ன 

சிலவற்றுக் 

செல்குக 

மூதலியவற்றுள் 
ஏதி 

மலையிலிருந்த 
வீக்கு] 

செல்குக 

பாத்தமை 

விரும்பிச்செய் த) 
நகையமாந் 

கிருட்டி 
விரைந்த 
மான்கள் 

ஆலமரத்தின் 
அசோதை) 
சேரும் 

ஈககரணா் 

குறிப்பு. -அவகாசக்குறைவானும் அன்னபிறவற்றாணும் இன்னுஞ் சிலச்சில 
அவற்றையும் இங்ஙனமே திருத்திக்கொள்க . பட பழ 



ப 

் 

ப 

ர் 

் 
௬ 

் 

॥் 
ப 

் 

| 

ன் 

ச் 

| 

் 

் 

] 

॥ 

ட் 

% 

ச் 

7
 

[ 
ள் 

| 

ர 

் 



ப் “1 2 “0 ஸ்ர “1 ௫௪ .] ன 2 
பண்டித ம்யில்வாகன ம). 

வடட 



உலகியல் விளக்கத்தின் முகவுரை முதலியன. 

& ராரா 

[39 ஒக 1. 0, 8ஷங்க ரல 

ற இறறாக௦ர்கர்ம்0ர 

137 1௧௦ ]3க்கம்ய 1. 7, 1ம்ரறவகற முற் 18 

101௦15 1107806 ர 

1106 பிறச்ரனாதவ111 ௦ர் 60௦ இறம்ர்ம் ௦ம் ளர் (0௦0 3717) 

கருந்பாற வ] ஒள (0௦ 7) ப 

மிழி 184 ௦4 $கறாபகா௦௦ம் (௦001) 

1106 1/௨௭ 10௧1 (௦0 77) 

"8 0ரபுகறு, 0௦ (01600 ௦7146 01561௦10 (1௦% 136) 

0௦00 0௦௯ &%]) வ) ட 

[ம $யாறாறள 7876 ர்க ர்ற்கரஹ்ல? (0௦௯ 1) 

& ர ஹுத]ஜர்101 ௦7 116 2441112௦௦0 

[3 யாகு 5. ]18ந௨111கர 

& "ரள 

மர இர்றைறட ர். ம, செதாகர்ர கா 

நன்குமதிப்புரை 

சிறப்புப்பாயீரம் 

மங்கலநன்மோ ம் 

்.் 

8 

14 

15 

10 

ட பாவே ட ட் டட அத்த 

17 

18 

111 



ட ப்ப 
ன்ட் ட்ப 

ஸிவ 

மா கிமி ரட் 
வி வேலி 

ந் 6 ந் 7 ரத் 1 

ல் 

சொத் 
டல் 

புய வ கண்க பி 
ப 



உடு“ 
ஒருவர 11. [$ர் ராக [$ிந்கா கா் 5 12௦0 

1 ஆ 4 

ரகு 11. 0. $ஊ்க கிட்வா, 1. க. ந.1. நு ந 6, 
/4/222, 1/2] (01/77, 7711710747. 

“ர ஜெர்க் ஈரப் த. றளாக00 ஐதே ௦01 வழு 001 15 1௦0 00115 

0௦% 80 0 ஐ நம் ௦ம் 118 1க்வ1160ம ௦0 நர்8 மகக, 88. 1ந ரத ௦ந (06 

ஜர்ளூம் ௦4 நந்த 6௧0102, இரு ர்மரி்சினானாம். ௭௦% மஹா ட ரிய] ஐவ 

001060 7 06 1௦ மத நுகர்ந்ட0 10க0 ௩1006 01 000௦ம்யாப்ரது ௦ 10 ௧ 

11ந்னதரு ந8கந௨.” 50 எமறந்கு மம கற்றா. ந] விறத 1 மந்த “1100 மு 

ஈர சேறு நறு ஈரா 0?” ஹர் நளர்மக 6 15 தம். னல 

(1961085 1 1006 நக் 1 ஈராரந்ப்றத நக 1011010ஐ ரா 110௦5 1 காடி 0௦% கமம் 

1பர8611 ௫௭ %௦ 06 மார்(ர௦நதாடு 0௦1ந்கர்ு6ம் 10) 011௦56 எ௦ம்க 05 198௩ம் தாகம் 
ஜார்க்; ஹம் ழ் ஜட ஐறாக நுர்கர்ளோன் நரகு 06 14௨ ாருவார்ந்த ௦1 மாரு 1610110௧௦6, 

1116 0611604101 01 108108 எம்ப 7% 18 416 0160௩ 01 11686 1165 4௦ 1ந10- 

006 %௦ 4186 ஜுறா6௦ர்க111௦ ]/வாரர்] நரு110, ஈரி] 6 சலாம் 03 4௦86 11125 
1௦௨0 (ரோ ௨5 ற088688]110ஐ ஐ 151100 மரம் வம் ரந ப்ரர்ம்மத111ர. இராகு 

14 கரகர த நேரு மிரா, பப்டி கம் ௦4 410686 100078, 1198 ௨81௦0 
1106 107 ஹூ 1110000110) %௦ 015 ௦212) ஊர் 1 ஹய் 60] எரா] நந்த 16- 
011650. 

1 1௨5 060 8810 (18ம் (16 ௦௧% 00 றர்காரு மறற ஹர ஏமா] 07 
117௩06 15 உ ரீவர்்ரீய! 11/6 ௦4 116 ஸக்ா, 14 18 10% மம] நக௩் 1 18௦: 
௦1 4196 1176 0நீ ஒராராகர [ராகாவா நாம் ஏற்கும் 141116 1] 10௦ 15 0௦0211 4௦ 

௨௦௦011 101 446 061001060௩ று ]மீரரு ௦ம 66 11மறய/86 ௦ ஈரார்ந்க ]'லாயர்! 
௦௦417. 116 001068 01 ஐ பிகரு கறக ரீகரார்நு 0ர் 1 வாகப்்ந்கார. ]]ஹார்1] 50101- 
காத 101000 10 நர்த்தகி மாகா ரு ௦/க-றுதக்ேேகாடு, நற்ர்டட ௨௨. ஞானா 
0௦037 10௭8 15 50 1600]10% ௦8 ஹார்! மேபிந்ஙாட ஹர் 18 0018007ஐ%$60 801] 
101 வ/1 1065 ௦ம் 11/1 11%சாகந்மாச, 175 வர்க்கம் தாரம்! 1௪082௦ றர 
மைக்க மறும் மந்த ரீக வர்றதா கே்காரகர்த நிட்காகம்ர், ஹ். ஒந்ந்ளா 
1910 ஹப்த6ம் 1] காரர்] நயா 01%) ஊம் கரீர்சா 15 நகர் கஐ௦ரயம்ாகம் ஜரிப்சர்றம் ஈயப- 
பய6 10) 1ம்! கரம் கேதறயஷினார்், 6 0௭௦௦0 பம்ர5611 கேரம்] %௦ ந1க தர்மோ 
01 016 ௦16 கற தகு ௭01165, ஈரற்ரிர 03 ௩16 மர்ராயரிர்ர்ம்பத நடக] ஹர் 4௦41 0 

- 81011 ாயக0ரத ௦ரீ ஹார] ]கோறர்றத ஐ ]ி4தற்காயகு0றக011 கக இரக 37, 
ஒளகா11 கக கர்ந கம் ௧00106 க௲வ/]1816 4௩ நாற்ற. 1 66 7000111106, 
06 00 067%00% 4106 000 ஐளுரவ1 ௭௦% ௦1 %௦௧௦௫௦ ௦7 1]'ஹார்] 1 ரர் 13தாரத- 
7) 8411௨ /100ரவ1லநு ஹு ஐந் போறவ, ஜே ஊம் 000 88 உ ஈம்யம்வட் 



7 அதத் 

1)1108611 ஹும் த & 6௧01௦1, 196 60௧006 81137 8௦8060 119 (16 தற117%் கரம் வ௩ட௦- 

ஹச ௦4 41 014 ஹே ஜலம் ௭௦1108, 1176 ஈகோய்க்க ௦4 மந்த வ௦ர்ம்ரர்01௦5 062௨ 

௦ ஹுறகக 11 66 1௧௨68 ஈர் ந06 “80 ஷாம்], 61௦ நறரரட்ப்பிநு. ரவா ௦8 

416 3ரீதம்ோக 1/ஹாம்! கோ தகா, பிராக் டர ணி 01 போர்ர்ர்சே1 தர்ர ௦1 411௦ 

1197-16 ஹுறர்ரகா வாம் 1800ம் கக068; கரம் ]கர்ந்கபித 80106 01 46 108 

ோக்கர்ரகம் 1௦ 415 6011605௦11) ஊனு நா்11ி1௦0 1௩ நரகம் ர்லெர்ரக! மந நமி, 5. 

ஹ்ஹா ம, க ற்கேறேகா மம ரிந்காடுவாகம்்௧ (116௪6, மறும் 116 றக்க 

 ரரதரர்-111]தர்-இஞுராய்- ரகம்; 90ம். 446 றதா ரீ நக ஒரம்டிர. ரஜ8 நடந் நகர 

0180160860. 1 ர்தாகம்ள். 07 6௦ நமோ, நக 1௦ நறும் ச008கம்0ந) 

ஷூ 00006 ஒத்க்ராஜ0ந்கம் ஹந்ர்ணர்்: கரம் ௩௦ நகந்மாவ]. மமக ௦4 நட தரர்] 108௦- 

192 நாமி ௦ 118௭6 616 100ம5 11 க நரம் 10ரடு மக 0௦௭ 0000 

வர்ர்விகம் நர ந1ந்த ககம ௦ம் 419. 06]1த1ச்சீபப் ரேஷர்ச்றொி ௦ம். இரர்பபு வரு இிர்காகமர்'8 

1௦௦110 11109 21091107. 

ேப்ளொந்த ௦4 11] ஹார்] ]1மலாஹ்மாக 0௦ 70% 1001௦ ௩௦ 06 ௩௦14 41ம் 11௦ 

06 61 ரிஹுப்1 ௦௦ 88 1௦0௪ 068800 %0 96 சவ] 1400ம் 2, 1% 18 06- 

600௨ ஐந்தஹுஹந், 14 ௦௩ ௨140ஐல்மி0ா 1102௦0, 1 4௦ 30% புரடமாமவ%6 60 886010 

ஹ் (ச நங்க 600 1௦ 1] ஹாம்] ஐ௦௦ங்க 10. 1600ந் 4400௦5. ]190க 8௧5 0௦00 

]$வாமவிர்ற த; இணகாயர், 6௦ ஜாதந் ஊம்ற0ா ௦1 நங்கு தற்று த. ]நார்கே ௦1 10௦ 

கரயிறக, எற்056 நநா௩மற க ஒக. மகஜகாம்த. 4%௦ஜிம், 100110த கடம் மடிவது ஜ5100, 

நகஹம்சூ ௦ம் 00 ௨௫0 ரடமகம்மு ௦1 601088ம்01டி இ௦ன 01 810000 ஹம் மம்கம- 

வர்ர 04 ஜய்ர்கிமுவி நீரா, ந்தது. ஒல்தறக 60% 600 வார்க௦று ளோ ரம்ப 

அறுறகா”க ]நார்தே. 110௪ 1988 8180 0௦60 311 விந்தியா ம்தாம11]11கர், 80106 ௦4 

ஸாு௦86 1 ரஹ ஹூ6 100618 01 10௦04௦ 140010, மகரம், 00100 வரம் 6%008- 

ஷ்ருூ, ந4076 16000%11, ௨ வங கம் 1220ம். 2, இடு வோகாய 111187 ஊம் [2ர0- 

77. டே இருருஹுதா ஹக்க இககர், நூற்டு, 1௨. 17மரமாவுயு ஊம் 7௨௭ 

பாக 700௧% 16 8001048213, 00ம் ப ஏமம் 01 படுற 61199 190881191111105 

ரு 416 8 ௦4 ரிதம்] ௦, 11 ளான 6105, 1% மருதம் 06 வமெயம்ககம் எக்க 

1027எ% 11287 197 ஐ 1012 4406 ஐஜகந், (16 11௦600 ௦4 111 ந௦நார [3௨8 960 

நஹும்க13ு மொட்க46ம் 01 619 1௦08 ௦01 861௦041060 1௦6௩1௦ 04௦4௦ ௨௩0 

ெளும்க்க... சேஷம் ந்தப்னுந்த கரம் ]கமமர்டு ஐ, முறுாகோர்கம் 1 ம்மந்ரா ஹும் 1ரந்ாலரு 

ஹு பஹ வம்கக்கம் று ந]ளந்து; நரம் ௦ம் வ்ர்மாய்தர்ம்ரகி ஹம் ம௦மி௦ர்ம்டத 

பிஷஷ்ம்டக ௦ம் 1000௦ ஜரேம்புக, நட 1வ௭க 00% 0௦00) மய்தாடு,. 00௭04100- 

வர்கா ட ந ௦முதற்ம், [தடய கஐ6 வறம் ந்ர தஹ 388. 1௦மூத. 01101866 %19 8007069 

௦4 10 ஷர்மதம்ம்ற. வறம் ஒரர்11க0 41௧6 00௧110. பர்ப்பகரகவாடு 8௩0 416 1டிவதர்ரகரர16 

(ரிந் 80 8ரெர்ச்த1 $௦ ௦3; ஷம் 606 060ம௦க81யஜ நகஜயு%் ௨5 0௦60 நவ 

6 கோர் எ்ு நா௦௦்க்0ரு. ஆ௦ப்டுந் நட 10006 நடவட நரா தறக 00௦ 06 80 ஈட 

று ரகவ ௦ம் ௩௦0 ]]தஞுர்1] ௦. 1மன்கு 9000. “800000 0108407504 

1 பரபக்கம் நரம்டதத?”. 1109 1ஹூ ஜாத ௦4 மஷஷ்யாகம மவ த 185 1002 நக க0- 

உளர்; ஊம் நம ரந்த 018௦௦ இகோ ஐமிிக௦ந்க௩101 ஜும் நு ஷறர்மு21685 ௦ொுதாப௦க்க- 

(0 தங 1002 ற௨886ம் பேரம் 102 06716 ்்்ஸ, ஹம் நமா ர்க ஊர 

வ. 0000800000. 0608௨00106 01 ௦011௦ 4140012101 800 200௮ 0 1101 ட 

௦121௧1 ௦. ச. 
ட 

ி வையை. 1-2 



1115, ம்னினீ0ாக, மந்ை க ரீக. ௦ரீ ர6]1கர் 40ம் ராடி நார 4௦ 146 

௦0008 ௧706 ப ஈரம்ர்01) வாகு மச்சி ந. 11. ௧6 020100. 10 

மை ஹும் றாஷ்ச்கா, 41% ாக28101% வும் 0101௦0, 1496 7காம111கா 000001101- 

வர்ணா. ரர் ௭௫ ா6திர்சசி 01ம் ௩ ஏரில் ௦4 நடக ரக 88. செற்ற கம்6 - 88 1175 

ர்க], டி கு கேவ ஜறமா௦0186 41௦ ரீகம்பரு ௦14 ஈவிறரு 2 00) 16 முயலா 

806 01 4%6 நஸ் 101 ]கரர்ுத 00௫ ரயப்கே 08 100101 10 நீயக்மாக ௦- 

ஐ்றத]1ந்ச, ௦ 11ம் ஐ 106 நரதந்கார்த/த 101 மகக) ற0047௦ . நா௦கமருகறம் 00 000- 

$70111ஜ 06 10000105 1) எர்ம்்ு ௩ 00ம் 111௦ம் ஐவி 06 08ம். 136 

51065, 4௦ ௭௦110 18 08 ரரக/௭்ற த ந்தம் கரா மப க ஜ168ம் 800181, 0௦11- 

(ர்க கரம் ஹய்ர்நறக1் நாகசாகி. பரம் 1. தடு 611௩08, ரஏ00. ஜாக் நர்ரமிறபம த 

107068 ஹட இதமா, எற்று. ஐ று 1175 (170005 (11௦02 16 18ம், கயம் ஐ 

0 17060௦00. ஊம்முதந்கக (116 6016, 496 80006 0ம 106110 10021 810 

6 ஏலும் 64 18 ௦ேறாக88100 ரயர8%$ 060688வா1]நு. ஒரந்ஹா0ரு 41011 016 ஊர் 

௦௦041000௧1 ற 51௦5 ஜம் 50008. 1106 ஜர்ரரம் ஹம் நளூம்ோ01௦8 07 106 

(100 மரிமுஹ் தகக 10௦ 148 ௦0, ம்ம்ம் 18 38 ந்த ஏங்க], ஈயி1 பரு 109 

கய நுர்டு ஐ ரு நாரத தறம்ர்றத டரா (8006 ௦8 1ரஹ16ம். 61௦ ஜரந் கரம் 1661- 

102, றம ரோசஜங்கி 80 1றற்றேகர்ீது 696 சோவ0ர்ம்0ுக1் கறம நா௩மாவ! ஹ1ு03ழ11876 

166060 1௦ ரஸா நமாருதரு. றா02088, 1 616 0005 061016 18) 413010 

15 ஐ ம0]1ஜிஷ்ரீட1 80ச6001% ர்ாராடி 616 மக008810த. 81௨௦118 054 40 1806: 

88 06௫46௦ 1%00615. 17 ஷூ தாடி 1௨ ஜங்கறம் எம் 44௦ 10 81100% 167 நதமா, 

இராகு ][கரகர்ந்த. கோர்க்க 13 தாகங்ர் தக 8 க1660௫% நரறக61ர் மகக ராடு 1106 

19019௪ எனு1கஐ6 04 00௦00௩ 1] 'ஜமு11 ந௦வூ, கும் தக ரம் 102 11108614 

117881) ௨01618 01 ந௦0௫ம6 4119ம் வம் 766102, 116 ௨8 கம் & 0௦00ம் 

9076 191 ]ஹீத ௦0௧] 6௦ 116 பகந்கறட் நக் ௦ம் 616. ேகதகாடி மநாரகக்த, வார் 

ளாக சர்க் 14% 1ம் 0ம118 41க கஷாக நாகம 04 கோது 100, 006 8806 

ஏர்ஜ0மம் ஹூர் $0081070688 0ம் 1116, 696 ககாடுக ஊ்டுற/10161. 01 10010 ஐம் டகஷோந்து 

ஹும் 4ங்க ஹாதி 06௦0௪8 0ம் 6௫01688௭0௩. ௨௨ 1 416 00013 01 1115 ஒகர தகபு 

றனர்.  3ரிஷிகு 646 ஐ௫ர16 18 ௦ம் 1௦க60ம் எர்கிு கயற0ா111008 070 காயம், 0ம் 

ந்த கக நக்க] தரம் 11046, 446 4110 மஜ1நத காடு 00016 நர்ந்[ட 16௧4 110 தஜ1ர- 

சக்ர, ஊம் 6196 நட க8 0108611 10 106110 (1 கேந்மபறேக் வாகு ஜரராக]]3. ஐ0611 

ஐ5 மடு ஆயகட்ம்ட்த 606 நரயறாகக5ர0ட நறு கட ௦ய: இருந 135 80ம் 0 80௩ ஈம் 

௦6% 80106 04 6196 நடு 08% நம்மட ஐ5 04 606 தற்பால், கரம் 10 06 ரக ப6885 ௩0 

4116 10081 கறம கறர்ர்க்முதம் ஈர்கே ௦ம் 1076. 12௦0்ரூ ஜு ௧௨ பத 088 வ! 

ஏவிய, ஸம் மர் 196 301601000 ஏர்பமி ந1க்கமாடி நூ. வ11 10 04 1 காயப் 

|1நனதந்மகு, 9001 101 3ந்த 1ற்ரர்டம்டு ம0ொந்ட் கரம் ஐது நற்யு0%0ாம ௧410 04 -& மர 

வயம் நவ்ரு ஹர்ப் 1 ]1நனகஷ்மாக. 1. (//மற்றுகர். 10மமக்ாடி  (0கா௦ 15 ஊஊ 

பெர்ட்ஹாஜ் ௦ம் ௩௦ ந௦ஞ்ரு அர்ப் ர்க மிய] 6ம் பபாது 1பற்னாகம் 01186 15 606 

பிண ஊம் 0010ய7 04 00500 1463, 0பஷ்ம்றுகம் நர்சு வாரச்கசச்டு ௦0ப. ஹூம் 4:60- 

ப்ட் 64 மூவர்; 80, %0 &௦௧றம் ௩15 ௭௦5 0ம் ஐ 2168ம் நபரே 0ம் 1409- 

1181) 8012, 
[ஞா ச ௦௩ ௦1 ஐ றளார்க1௨016 110106 

910௦ நப 00010 00110, 
111 ஹரேகாமு, (தம்) ௩, கே இறந் கறு. 
02. 18, 1922: 

ச 



நம, 13. 13. 1௩த௦ ம3வகய்மா, 

1]. 1. சோர யாரா தர் திராறற்க்கற. 
| [2 வீஹ்கம், 1மவரஷமகா, 

ஒய் 101௨, 

12 கம, 1922. 
[மக நம. நிராக 

] $1180% 3௦0 08% 811௦06] 10 கணா 01௪ நாச ஐ 00றநு 0நீ நப 00% 

௦6118௫ ற௦ளய5 47௩-7௪7 கர், 116 10ம் நலம் ௦4 //ஈர்ருர் 1/ஈம்க்காட 1 

1876 10000 நூலு ர் உளளத நச, ௨௨ ௧ றா௦ர0பாம் 1/ஜாமர்| 30௦180) எற 

[0௨8 10௧௦௨ க 86௦184 843 04 65 தாகந்கம் ஊம் 10% ௨௦௩௦௩ இாகாமாப்லா் 

“17 0௦11ஹறக்கடி””, ஊம் 416 தரர்ரம் 01ல8கம்௦க1 14நனுந்பாக, 1 நவி ௧150 1௦ம் 

ரம். இகம் ஐ்ரம்ரகர்10ரு 3௦10 00யரம்டமங்ர்மாக 6௦ ந%6 “ளு [நகரி நு௦யா 

ரொர்ச்கவ] இரம0ர௦5, ஒரம் நாச 1௦, 116 [கர்ந ௦4 ஈர் நுஸு நகச௪ 0 

0011606606, ஊ௫ வு ர்ககமர்ட ஐ 1 க 9௦0% 1000 ௨௨ (/சஈற்ர்றகர். 11/மற்ற்றாட. 18 
௦0127 ஆ00%8 3௦௩ [தரகு நரர்கரள மர நகரம்பமிறி1, 10௫ ௨௩0 வி]]ர்கரம் 1கர தமத . 

0 1146 இரககந் நிரகறுகக, ரம்ரந்ருடி, ௭வ/ந15, 10௭௨ ஐம் ஹர்நமக] ுசகங்றமும்டி கற்ப 

[181776 6%6701860் 416 நழ்ரர்த ௦7 6௩௦௨ ஜகம் ருரு ௦ம் ஹராம் ஐடம் ரப்பு 

0௦5, ௨0 9701 10௫ ௦௧௫௦௨௨ 51 ஏக] 0ம் நுடுமா ஐ௦மாமகு நந மரவ எ 

0008510811 ௩௦ 46 ந01ஐந்த ஊம் ர்மக/த ஒம் 16 11% கேர. "௦007 

௦0005 11816 ஐ 3081500085. ஊம் நூர்ஜமமா வாடி நட 0௪ நவ் ரர்ந்டு 1று ௭0505 

௦7 1000061% நமா, ஐம் 4%உ 1/தரா] ந௦விம் சாரி] 1600007563 ௬௦0 உ 015- 

1121181060 1௦9. நீ ]கலூங்ஙிது ௦ஜூஷ்மிகநட நம ர. (195 நலம்பம்சகர்ம்டயு. ௦4 
7011” 0611ம் ற06106. 

[06 60% 5 ஐம் ஊஊ உரகற்ராகந்சு ரமாபிரோர்காரு, நாம்பம் ஈய 0௨ 

1௦000 நந 416 1௦க0ன ருரு முதலிரு 10 எமுரர்க்கக்ரரத 1156 $0%௩. 

116 10100 லக விகட மோஷ்மிடம்வி ஐ. ஏதிமுவி0௫ மடஸ்ங்சத]் 4ரச௦00௦- 
(1௦0, ஆமிர். ஐ க 8௦00% ௨௦௦௦ய1% 01 4199 0௦0ய%, கடம் 1:௦0 ஈரம்ருரமு 16- 

ரப்கர்ட நமக்க தங 060 பயம் கந 41௦ 186௨0 ௦0% ௦௦ 0௦கம. 

1 186 ௩௦ 000 (1தர் நூ ௦௦6110% றட ஈர] 6 ஈ௦கம் 3 இ] 
1௦ நஐ186 ஐ இ0ந் பர்ளு ரு 1/தூறர்] ]தமஜமகஐ௦ கரம் 14ந்காதம்மாக. 

3௦0175 8100076]37, 
628.) 1 1, நேரக். 



[81 15111க டிர்காகாம்5 11௦௦16. 

ஒந்யம்ம6 01 2 8ங்யாவ! 1118%0074 ந611 பக (கட் உரத் 118026, கர்ந வாக 
18 ஜு௦6்-31100111102 ந வர்புப௨ 11) (11௦ கு வும் ரவர் த நர் கம் ஹும் 00௧ 
116616 மர௩088 60 ஐந்காஐ௦௩் (116 கநரம் டர (86 நகரம்சா 2 1௦10-09௨௨ 18% ஏர்ம1) 
006 ஐ216 றயா0086. 1611008078 00 நர்(ிவ: ஐனாகரா, (11௦ 18௭௫ 118011 ரத 
ஷம் 11%: 014 60௦ 8000, 16 கழற வப௨ 000 யப க101% கரம் 6௨ 1 0யிர்ததமர்0ர ௦4 
16 றரகாம்'5 1176-0 ய086, 1106 டயார்கம் 1016 8011 நட ஹாரம் ஐஜகர்மி வறம் 0611 410௦ 
வப நவ/6. 16 நகம் 14 ஷ 10 (6 80ம், 17196 ராடாக 1மஐட்யா6 11௨. 5060 
1966011165 (96 1088 ௭௦ 11082 0மீ நடுங்கத் ஐம் ஐலர்மாக, '[110 பரம்பு. கட 0 
111௦-ஜ்ரய்ப ஐ 610 யஹட 1000ம் 10) ஐ. றட காக %௦ 14 49௦ வாட்டு ரவிஷர்ம்டறுவம்ற 
“ரப்ட 6106 ஐ066 நககாக 4௦ 416 )/காம். 1200010681 ரீோபக8 காம் ர1்படமார்சகம் ராட்க!1- 
1511100185 காடு 60ம் 006 எ௦ஷ்ய/0 0ம் 006 118102 690214, கரம் 00௨ ற௦0ொயக வரம் 
8106 எருக்கு மத வாக ௩1050 68ம் ற088085 1196 மரவ்ஹ்ர்ட 2 ஏ1்க1ர்ந்ர 01 நம் ௦ 6 
1211 862706. 06 ௦4 646 5011011377 0700ம01100௧ 01 (146 19௨௩ வோட்யார ௧௭௦ 
டப்ப 248011 11140 ௦41170 00ம் ப 70106 019௨0 ரூல5 ஹம் 10 16 இகோ தகாம 
இ 111077 011165 ௨௭௦ 18 ஸ்ப] 3 [191112 70106) 10 4656 வர்ரோம் மடங்காக 
௦ 0௭6 10% 6109 80௦0ம் 41ஷ௫ 80% 61௯ 196815, க ௨100௨. 017 நாடம்ம011018 
11 18 10% 011001011101) 00 001116 ௨01088 100106 ஸிம்ட்ட வாகு வி 8660 வடம 110 1வ/. 

1) யப ஐ 1௦ றகஸ் ௯௦ 0௦0௧0௯, காடர்ராக்ரக ஐ கவு ஹர 40 11௦ 
ஷம ௦4 கடர்சோக் 11 வாயர1 ஐடிக்ரா நறு (11௦ 91110௨1103. ௦7 3 தலாய் 0116011015. 
[96 61160ந் ஏர்ர0 நம்ர்த ரா ௦0மக 0%01:0180( 1109. (26 67௦1000005 01 1000010 
1'ஊ/ ந௦்ரா இக 060 ராடு 60180௨ 8ம் சேர்ருகச்க,.. 176 ரக கர்ணம் 40 
001070 60 16 கரடு 110117 ஹம் 17860001ம) 04 6200208810 ர் ௩1௦ இக ஜகம் 1௦618. 
[118 உறவி உஹு; 107 1706௦ கோர ௦% டயம் நாடா 00௦ ஜாரா, கர் ]1ளதாரா 
வில பபாது ப! 1 ௦0 8] 0 நடு 166 வீல் 1001 ரபி ன்ப ஸ்யஸம், 
11106 க்்ர1ட ஐ கரபர்ஸ்ரு கம் 0 ளர்க வாழ்க் ௦ரீ. ரரகப்ர்கராக 
1 காம?! ந௦ஞரர 86 விரக 060 0௧ம் ௨௭706 வாம் '1/தாயர்] ]4ந்னாவற்ராக 188 மந்த 
60 14௦ ஐ 110 மாக. ரிய காம் 0010061100 9047௦ ஈர் 0ரீ 1118 ஈரா த1 கோர௦0் 
9௦ கம் 08 18 91௦ 816 117102 600 01086 60 4116 50006. நயம் (96 ரீபம்பாட %4௨- 
1௦ா1வமு 07 1" காடர்! 11மரகம்மாட எரி] ௦ ரீ2ம்1 4௦ ல 6186 446 பிக0ந் ந்ர்ட]1 நந18 
10 081888000 108 06707805 (0000 14௦ 1126 ம் 110 ளாகர்யாக 07 (196 1 தாறர்! ற௦௦ற16. 
11) 110005 %0 001106 (116 800]60% 01 115 உம் ரா௦யிம் 1 நரி, 06 0008108160 
ஷாயூ௦0 ஐ 46 01௦008 9100101101 ௦04 (875 புர வாக, 

1௨ உ. 111, 1 ொவாாரரைர க 1 வடுக ர றாாரா 18 ாவ1-10ூ0௩ 
11) 0701)000% 18ம்! 1 விலா போய, 1115 00101 ர10ரக 1௦ 416 “ இஷுதாப!'”, 
(11௦ 07281 பம 1116 மீகய்பாவ ] "தாபர்! இராகம், வராகி டகவாடாககம் கரம் கரொர்கம் வார் 
வய1101% 115 கடாபபம் கம்ம வவ்புட கயம் பர்ர்ர்கேர் கரவு... ர 61௨ கஷுர்நு ற0வயக 
நூரு காட [நார ஜட்வீராடாய க, 1 044௦6 நர்11கவவபாட நகம் (௨ வாஜ்க1116 சர்ம 
[1ல6 11) 0110 ௩ 00118417001156 ஜரழ்ருக ஈர் பட நபகோட்டொம்ன.. 176 கரக்11010க ஐற்நா16 18 
018்டி கமம் ஈமஜஐ௨ம் கயம் "0 ரயம்1 0 நமகக மர் 1௨ கர்னாட் 001160410௩ 12 மாவலி பபாட 
௨110 டன் 11) மலே 000)1/89-ம 60 (116 பு பம்வ்0ம விவஹக0௨ 0ம் ]6வ11( 0 1லம். 16 



182189௨6௩4 பர மாய்க்க ற௦ப௩் ௩௦ 116 ஜேர்ரேகரக௨ கர புவாக00௦ 
ந 011௦ ஜயம்1101 11 வல கர்ப ர்க ற௦ஸ்ரா 01114௦ இக ஜகா நவம், கரம் சோளா 
01 (196 ஐரரோந்தா 100யத 11 ஜக 10) 7% 006 006 கேதரொட்ர்க1 பேதரதர்வால்ர்ட 0ம் கற்றோர் 

'11ஜாயா1 நவ்ரு, நகம் ௦4 ஜர் த றா0ாப1000006 0 416 80௦0 (11 தற 6௦ 0௦ ஐ67க/. 

ந் 1 ஐ௩6 19௦001 ஐலி௦0 நட நநரர்நட காடர்புர0ள்ய0ர்011 10. ப்தி, 14௦ 01௦௩7 

மீர் 1 மம்ம (0 9௦ ம90-1016, 116 ஐரனாவ] நாம்110 நரகர் 06 1௨0௦ 

வதிவாட 0ரீ 010௦ நீதா, கற்றிட ர்க நூ டீமே. 10ம் கர்ஜிம் 04, நஹ 606 1 கயம்! [கம ஹய- 

௨96 15 9041) 01888நகம் ௨௨ ௫611 ஐ ரபடம்காடு; 0/தஜர்கே1 ந. 80 ரீதம ஐ. 1ம் மத் கட 

ர்வ வ ஜுரர்னக் 11நவஜ$்யாக, கரம் நம்ம நம ௩16 இரத நக% 1% 15 கோரா 

ஜாரர்யத கம் கடக0ார்ம்ப2 ௩ 41௦ திந்த ஹூம் நள 108௯௧8... கரற௦ந0 00௦06 
ஷம் ௩16 ஜும் 1௦ ரபர்ஜிம் லங பவம் 1 ஐதிஷ்புத 106 %௦ நநார்ந்க ஜம ம்பு ஜிம் ப0%10- 

00010௫ ரம ஷுூ 6 6௦ மத ௦ மானார் 04 ௩10௦8௦ 10008 %0 4136 101106 07 1401ம் 
௦01 08%60 ]ஹுலபிர்கரத நட படர நட 1டர்1்மும006 01 616 நா௦கர0ந் பாடுக்யா வ] 
ஹூஹ்ரேர 01 ௦மய0கந்ம்0ற காட 0௦1௨001060 10 1680 வரம் கறட00184௦ 116 1௦5 

௦ வாட விர்ண பேிந்யாட டீ0ாக நடரா 1௨௦ வழிப்சர்ளார்]1ா ரபகந்வாகம் 10 ௦, 11 

1௦110971%ஐ 160010 ௦1 411௦ 600088ம்100ு. நரம் ம பகம் நர்கிம் 31. [பவா 

501064110௫ கரீனா (1௩ 1௦ம் ளட ஒரம் ரீம் மநு நுளொருதகம் நடுகநா ஐரோ 8௨ 010௦ 

1160689ஊூ9 11க0 மர 0க்10ட லயும் பார்ஜந் ௨1௮௦ மச்ச்ஸெம்க137 41170 8௦0௦ 14ஐம்ம் 0௦ 

(])6 5011%101) சரம் 615௦ 1] தரார்! ற௦0் ௦185 %௦ 10003 1101010105. 

“7 1 ஏர்ர்ந்கர காஞ்சிப் ஐ, இழு? மம, நுநகாக்ட்ம் கரம், “நற்ர்0ு. மயம் 
19௨ ஹம்சம் ௦௭ 6௦ ஐ௦ற்பப்ரர, ௦ம் காடு மபா ஏரிர்ர்ப ஜு ௦ க. 11௦00 ஐ வ டபபமாவ/ 
18% 176 ௦ 196 1௦௧0 ௩௦0837 ஜாம் 100720%%௦0) 6000௦0:01%. 

]$ ௨1016 1 ௨0 ரகாட௦ ௩௦ கடவர் நிர்க் ரமுகேம்ர்0ரு. 116 8௦ம் 06 ௧௦0110, 
சமர்ப்ட௦ம் 01௪ நிபிரு மடக்க, 0௦ 1 100 வடி016 100௦ல் 2 

] பிம் 10% வறாவக உ ள்மர்16 ௨௩ 414௦ 500000 ரய0க%100. நம்மட 

ஷு நட ஐக8கம்0மு. [02 முமவகயரரற த நந ர்ரொரர்ஜு. ஐ்கய்கோகே 19ம். நோட்டம் 

ளூ நட 11 060050 ஐந்1 16 00%11௦00% 800ந்100 தரு ஐக $௦ 1]/காபம! 116 வலரா, 

கவி பரு க்க இம?” 1 கர்ட், “நமாடகாடு ரயுதம் நூற்கும் நாம தாகு, ஐ. 80100 ௦4 

(1௦ 9௦116 1106 6ம் ஜந்ம ஜ0ோத கரம் 80005 191096 வயிரவர் 900ங்ர ௫ ஷ௧ நரர்்க்வட வேபி1வா 

(08௩ 616 13த 37 சபி நநர்பருக, கரும் எர10௧௦ 1கந்6, நியும்தர்ுஐ $000ப ற்கும் 1 1/8ா௨ 10 

117 நம், 000 நம்ம ருகத $0 96 க௨ பர௦க1) கரும் நர்த00முத ஐ 18 நலக 1. 810௧8௦ கொரிநு 

(1006. ர ஒம் ஏர்டு நம வயம் நிந்டடீட டரீ தக] 2 க மறக்க. 11010 

வாத 6196 நப வடிரக ட் நந்க்ஷ் நர முவிப001ட க்ப் ந்தவர்ச்ம, க்ரிட் கோப 1040 வயம் 

0005 08] 13௨ ம் வீச நம்மு”, 

“படபட நநளடு காரு. ஜுககந் ந௦௦ந்க உமம த %106 ]ம0திர்கட், பர ரிப்வம் 

851600 106. | 

எட ாக ஜாகி”, ர கம், “மம் (16 றருசசி16 ௦ க௱ரா0௭௩6 18 10% 14௦ ஈய்கர்6௦-௦7- 
(3௦% 11 ஐஜி 1க(1௦ ௩ பயம ஜுர கரு 10% ௩0 கர. சீரகம் விடுத உரம் 85 
3 வ1ஷு கரம் கட ஜூர்க்கம் ஒம் நகனயிரு கேயந்து உரு ௧௨ 18௦கற்கு,.. அம் லட 
ரிஷாட் ௦ 10 யாரு நரகில் ஜக நிக் 016 18 ஜிரவிட 100016 வடட யம்0ம் (116 110- 
[ப்பட ஜ ரரி யுளு 06 ௦1 ந௦௦ந்ரு வரும் நக 110௦ வாற்க ரெபிறு மலரு நவர 1600ழி]ந. 17110 

(௦0 ௦4 பர் 12க௫1௦0 1/0 00606 ஐடம் 1%0மட நகம் 00% ஜயர ௩0 கிம் 115. 
12% முழ நட வடடக்கு ர் 130 விதம் ஸிவ கெய்து கம் வர்்சேரோ நரார்க்றுட 105 
1 பய0ார்க! ஷமி ஊம் [$வாடி0கம, ௫6 00031ம00, 8 006 ௦ ௦0 18% 00045." 



டம ஷடிய 04 ோ௦ர்கரு ச்ரிர்சகம்0ம, 3040 (19076 மஹர ஹகம் 0018 

கு ஐ 11௦ ே௦0]ஷ 2” பரு பர்டோம் கக௦ம் 100. 

வாட ளக லனா”, 1 ஒவர், “நம்ம தேயிர்கட் ந௦0். 110: மோ்க்யிழ் 11900 

கண்ர் கேட்யங்கே வர்க்க ர 1010 றகம்கட் கரம் 3மமய்ப ஜவா ஷவர், மந் நுராலா- 

161088, 110 ரக நலனேர்து பவந்ஙந்கேை கமகம் ௦4 ரய கபல்கா, 106 ௦615, நம 

806. ஹ0௦ 6196 ரீடயர30% டர் 6188௩ ம்௭யிப்தகர்ம்டரு ரர. ஏர்ர்ட 60௨ 1ப௦மாம யுவா 

ஸ்ரிர்சஹ்ர்ரே 15 ஷகம்.. 10 ஷா குக்கி 10௦ ந௦க்ரு, நரம் 606 நநூற6 04 0வம்ழ ம௨ு 

11 கதிர்க6ம் 18 1பவ்ரிது (ரக நகந்து 01 100) 17% ௦௦18 கக 01௦ 1)ுர்பம 10 

|) ஆட 10 அரி ர0வக ௦0 கற௦0௯%008 ஐ ல00மமகம் 611௦ நகவபம்து 04 640௦ 81ம், 100 

ணட்து 8 61 ஐரிம்ட ரக நரோடிவாடறோட் காயம் படி கட ஜாம, 1116 11ர்ரக$0ாத 04 0116 

(100105 வாடி, 01 001176, 8கர்ம்திச்கம் நரம்ிடஸ்பி1 ரறம்க் ந ேமய106, ஹூம் 0018001100115, 

11௦ 1000 7800௯௩ ச்ரிர்சகர்க்மெடர் க கவாம்மார்த1 மயிர்சக(100, ஐம் ந1வ%் 15 

ஷிடு நவி 1-டமய க்கம் 1901700௦௧௭. 1௦018 6 ௩10௦ 0ேர்னா1க18 01 0117: 8896 யம் 

பெ்ம்கி ந்க ஐஹும் 6ரீ 616018 ஹூம் ஊட 10 0ம் ஐகாந் 1 வழுதி வட் (10௦ 78001165) 60௦ 

030] ௧06 101808, 411௦ மஜக 0ரீ ம4ட்ம00100ப கடம் (96 த6016ந் ஜரு நோகநவப 07 

4196 "நி கந்ட்டரே, வரம் கலி ளர்பப்ம்டு 00501 706 ஒளி0ந 011௦8௦ ஜாப ய டஷ்ந்கே க௩0 

0௦% 10]1டிபுமம்ஷ1௦0 611௦96 (1ம் ஐ8 60 80618 சமீ: 6106 வாடு வப்மம் ஹும் காரக், 

- “நரிதஏகு (10 0 8600%) நம, வர ற்க௭டி மகம் 0௦ 1967001100. 07 610 

று தட 0ோ 4 10) பரவா,” 1பபுமம்டடம் ப்ரா 000 மிரர்வாம், 

எவ]? ர ஹ்ம், “80006 01 61ம் 186௭: ற௦ர்க பக36 ஊீஎடயு. கேற0க௯101 00 

ஷ்ச்ரத! 1008௨) மட 1 கட 16ம 6௦ ய10டி (ம் (1101 நபமுஷ்ர்ரிகாட கோடக 100௦ 

ர்க்க 01/3 கரனே நம 0010றக௦% மர்பி நட கேசம். பபப 0௦ம், 1நமவிவ்டி வாம 

(ெிளிடி 3 0ம்ணாராட தாம் 1 ஊடு க0ற, 110 ற0௦% நீடிப்ப: வயம் 006 1914108010 11௦ 

01001] ரும் 1181௦ இராகு 60௦8௨70060 பவட ௦1 ர்க, றம் 801ம010 ம௦ 

உ வஹி ௦4 0௨ பீடம் கண மர்குஜடு 11 0்ட்டம்க00கம்ட கத ந௦ 64௦ பிரிட, 

ஷு, 10806 ஜூகதம் நிற மடவ கரடி கனு, காக டமும் 6106 ௨௧௦௦-௭015 014 ஐ 810)600 

118101." 

ரன (1086 பகவ எட ராமதா ராறு ரீர்ளும் 0006 10016 ஐகி1800 10௦ ஜ01 

௦196 11 ஜிவி றகந்த 116 108010010ம் 10054. 

டா ற௦00ு7 105910 $108௩ ௦4 61௦ கபி ரார்கோட 0000 விம் "7 1பம்- 

பஹு. 1 ஷம்மி. “116 00 நனை படிம] ஐ௦4 10 ர்ச்பஜிர்பஜ க௦மர05 கே1164் மநாப 0, 

38 வ்ரஜ 118௭௦ 145 ந0௦0க கந ஐருவரி1க மரகககமாடம் கேம்000 11 ரு. 1//14ம- 

ஷு லஷ ல ம்பி. 11௦ 1த8 ஹஎகமு க0ம08வம0மு. 60 கர்பம் 600 (யஜயம் கஙபி 

ள்ள $0110161 1பப்க0ு8 கஷ்டம் 61௦ நுவரரறைர 04 ஊக. 50 188௦ நு, 14ம் 

(10001006, 3011 108504 மதம் காயு 1080 ஆர்ம் 1௦ 001௦ 00ஸிகாம்க வ11 (6ம் 

ஷா 16ம் கரு ஜார்ஸட் கரி ரரம்0ட ரீ நர்க ஆரபரார்கே வரும் 165: 100௧1 ௦1 

1106 0000 ஹம் 80 1 க௩ட 3௦1 01 நூ வயப்! 1கரரம் காமம் 1கக 16௦௨18 ௦04 8014706 வாம 

ஷய்ர்பவி1 8, ோம்ம்பமக 66 81௨ஐ) 1 ஊர்டு 61௦ ந௦ாம்ம் 01 4445 யாத்ரா நபர் 3011 

1130012115 வறம் கந (1௨ ர்மக15 தர முற 69 3:00 61 (100) (0 மய 10 01௦ நகப் 

01 419017 1007211101, 



[16 1௦1102 மரவம் 05 146 1/௦, வர்மா ௩06 ளு ட்ரே 

1102 15 1ஜாட௦ கரம் ர றரார்க0%, கரபிம் ஐச 50106 1086 ஒர் [3காஷ்ர்'5 ற௦0், 

11105 பேக்கப் ம கிடம்பு உல 

[1116 19176026 11கந் 91௦௩௨, 

ீ11ஜநக 116 1/2கம் ௦ம் ஸுரா ந லாபர்ம, 

ப்பம் நகரி தரரா ராகு 0005, ஐர௭ஷே முக ரவ 111 2 510௦7௯, 

ராவி வ்ுத 11765 னு 08501106 1 [10105 15 1௦ 11876 கடம ௦ 001௨ 
[196 ஐரோம் 108௩ 110௩௧, 

001 6ே 16 பகம், 

(08 107 ரத 11௦ 1000ம் 119ஐ௩் நட 1௦0௦ம், 

(100505 017 இஒம்்கே வும் உவிறத 08 10 ர்்ரொரொதக நவா 

18௦ 1176 நகர் டயாா5, 

[யா1ப்கத 8ம் 000145, 

[நரக 19௦ 7181 1006 ஊம் 17065 115 11010 0௦01137 ஐ௦11௦8; 
199 14 ஜாய்ம் ருரு வ0100 ரநா6 1176, 

08 5 446 841006 ஒர் கண்டம் உதர 80௩0, 

104 177608 11) உ௦ம1ச௧106 ஐம் ஜல 10 01 0116, 

111115 ஹும் 0108801012 ஈக11ஞாதி ஹூர் சாயிர்ச்ராகந்கும் 1விஞ்த தாக (11876, 
நஜ ஹர் ஐ0005 86 11076, 

110௦ 680705 1017780௦ 15 ந 8௦ ஹும் (9௦ ஐயா!- 90 60வ50த ௨௦ ஐ180 11) மா 
16 துறு (184 வர்ர 

6தரத ௦௩ 10 ஐயாம், 
30% 00யமந்த 119௦ 110யாஜ ஊரு ஐ5 ரவோடகக ர்ராணகரகந்1ச [தண நண் பயர்தேத 

0010011102 (196 001509000௨ ௦ 1௨8 0௦005; 
[௩ 15 114௦ 801706 ஊம் துற ர த] [176 
மடி ௧180 காட (1௦ 1800-7 83700 0௦01 வாம் (112 தர்தாக வம் ₹1௦ நகரக. 
401077 0௦ 110 ரக்] 111 6116 ௭௦10௨60106 ॥ விற (10: மவும்வ” ம௧, 

117 811100 வ1166 101 (11௦ நிப்ண்ட ஹூம் (1௦ 100, 
2010102111 05 0 ரீ006 18௦ (110, 

மகர வறம் 11085010 11011]91௦ 11/மடி மம், 
110: 51600 ௦4 ௦ 04 0௦ ஊாம(1 0 
யய வஷ க௫௦ 6110 1)00ர்ம்0 (1 பரு ஹ்டாமட, 
ஒர] (10 0௭07 கடும் பர வரர், 

11 0]0102 041100 12 க ஜழ்டர்மு 150], 
மட்ப08, உய்0079710 0௦ 10 16] க (ம? 
யு 370 மடம் 6180 111௦ 10 ஹூ 10]10 410 11 (1௦ 19411 மரீ வாம? 

1 | 
தத! 

பம 900 50001, ஹும் 5. 1 [1 ஊ-ர, 8, 8௦. (லய... 
விடட 

ணட்ட்ணியன் 

5. 



117௦ 1010201002 ஜஹஊூறா160ர்கர100ு. ஐம் (16 நாகரிக ௦1 016 1700) 1௦00 

101க ஏரரர்க்ு. காம் நாுடிம்௨0 ரு 17 0ருகார [ககம ஊார்ம்கட் 6௦ ௨11-011 2 

011768 07 ஐுர்பேஐ 16 மக110165 01 ஊரு 6010௧1100௨] 18110014௦0, 1111 

11 ரோக்க $18% 1௦1108 னாக 0006 1 116 1100 ஐரா080 166 ௦ம் 416 

111 விதர வு 11115 10 4௦86 ஈர இமார0ய1 01028, நட 111௦ மரக ஈரம் 

(6 06% 868 10111) நகார்ர்வே] வரு 11) 16 860000 1000 04 (16 நாகம் 

ஐ0105 ர016 ஐந் ரிதம் 16க11260் ஊம் 11760. 

111௦ மிய11௦க%் ற0௨811016 ரெம்கர017 ௨௨ 5௨ ரகம் ௦ றாக 4106 

190815 4௦௭21 காம் ௦ நகம் பெர் நரகம் ரகக ௩0756 1103) 116 மொர்சர்று த] நலக 

௦00 நதாஹாக6ம ஹும் நட ஹம் நலக 416 0809 ௦1 80001000௦8 1870 

0600 081௦௦0. 

11136 60116011௦1) 00ுந்கர்டக கூரர்ரு நாக 0. “1/ம6 ஹர் 1,01௦, 

1௦110ங்த 66 8௨060 [கமாக], 119௦௧6 நகுக 060 2௦060 பரம் (16 010௦6 

0௩0068 47787, “116 1/௧ க! 70 “போர்ட் 1170, ஐயம் ற யர, 

“உ ம115 ௦1/0௨ 115 ரேரர்பத ற௦00 0 ““கருற்றாடுபுகம் 8ிப0ரரா6!? 1 

$0௨01௦%௦07 1௩ ஜ்வாகக்ன, 17005௫ 1௦ வாடு ஐரய்கண்டந்கம் ஆர்டி (06 8௨0௦0 

ணாக] ௭லபிம் றக ஸ்வம் மாரு ம்ம் ராடாக ௭௦% 116 1700கர்10ற. 18 

111)111௦018%௨17 10110௭௦0 9 16 61ஷழந்ன் ௦ “10௦ நகரா”, 

11௨/1, வாரக், ஒ. ர், 
1904 சீர, 10922, 

1 

ப] புகா, அப்0ிப்். 

&. 80186 07 00011088 10௨0௦5 கோரி 016, 

11116 ஐயிரர 1௦௨7 ௦1 கராய” 0001685805 10 10010, 

(900160 ற 416 ஈக111-0101008 14௦ 0480 ௦1 116 மஜர்ர்தரும் தாறு 

௨ஊறகவக பொடு ஊரும் இகெறம்11ய]/, 

'[]]பீறஐ8 ]67% 4௦ ம 1 016 000%-அுகாம் காடி 1ப11716017 (கு 100௦019, 

1116 ரீகராராராக 030]000ந்காந் 168௧% 16௧5 ஈர ௩௦ ரிய 0௦85 01 0, 
கற௩ 616 8814-0௦௨௦ ௧8 08156 101 80177018 

ட் 1௦ ௨றறா0801 ௦1 (6 கறம்பப0 00௨1 5110015, 



10 

]118607 166 010108 116 80ேம்606ம் ஐஸக், 
1 (6 9116 ஏகம் ௦4 116 விள 

1 ஷு 1௦௦% 1146 1௨௦5 ௦ 001000) 3700] 
ஒயர 0ம் 11000 ௨.௧௨ யாக% ளு, 

16 கோ00ு 1 00100 ஐ8 11 4010106003 810016; 

]்ந்ஹ்ர்ரர்ப ஐ பகவ 0க வாம் வெர்ன் 100௨, 

1)௧௧21102 016 008 8ம் மேகர்ரோர்டுஐ 1106 6௧15, 

பம 0008 1416 8] நாள நரக 81100 நீராடு ரா0ாடு 1146 8187, 
[யம கேக்ர்டஜ ஐரம் 000110 (16 1806 07 (116 கொடம், 
1106 11௦078 0ம் 01505 வாட ஞ் ஐம் கோர, 

1106 மாம் கோரம் 18 பற1௦வககாம் %0 நா௦கம் 1000, 

1196 0௦05 1056 10075 ௦ 16க நமீ ரட்ட 0010 கம் நர ஐ0, 

110 கரமே 00% 0015010108 0ம் 4196 நலக ௨ 0ம் 41106, 
றந் நள கழக 10) 609கர்ம்கா ஹும் இ௦8கம்ற, 

21816 1810௩௦ 6360118085 19 1611 நிர ஷ்ஹு்த 70% 416 ௦ நவி8ந்க: 

1119 800016 171010) 106 கொட 178000 111128 நக 17008 ௩௦ 41611 008, 

பீரம் 01086 %0 419௦ 1170-180௧, | 

01 46/16 ௬௦௨6 0ம் ரீரடு 10 க1%08 006 நம நுகம் (ஞா வூடி 101/0 

1௦1 801106191௨ 108௩ 1) 1116 8ம், ப 

இடு நரவாமாு 2 1217 இகர்கே 8ம் 1200 

[3008 1ம் 1000. 4106 ம 8ிலாம்வ! 2௨70 

பபா போடு றந ஜ உரம் 110110110௨ 10 நற மா 

111416 1186 காடு கட 11 46 யாம் அதாரு, 

171028 8௦ ரேவ ஐம் கமத தாடி ராகர10௪ சோக] 876, 
கட (119 கோட 001015 110தவ]8 ஈர ஐ கோறஞ் ௦ம் ஐய. ஐரஐ85) 

1101681500) 600 1706-10 ஜாகு ஐூ[கரந் ஈர்ந்து 100; 

[3088௫௧ ௦ம் நார 08௭6 ரப $%௨௩௧01405 1 1014 6 ரப ல 

[31 நய ரககம மைக்க ஜாடி ஒதர்த 17% நவ் ரகக08 

1116 084416 890 816181 ஷீ ந16 100ந் -0ர் (155 41668 
11106 10ம் 31) 4195 போதர்ருக ஈரோ 08 நீக 60101186 ந0 ந 568 
12000 வரம் கொக வட ௦0 ரோடும் தரம் மபதம்கி ஒட தல: 
188808 80ம் 8படும்க ஈர 306 8000160 ர 46 மாமு த ௦ம், 
[ரு ௨8 0௪ 8012 10 ஐ9808. வாடு ந்ப்ருொலர்கிட௦0 

பிம் ஹூ பராடு தர்மம் ஐய ரம், 
10) ஈரரடட 1106 போயர்டுஐ. ௦ம் நட மகட் 191”01186 1781715, 
யம ஊம் 90மாட, 84௦0 0102 100%% 888-02008 - ௦1 ஐ௦0௫தா; 
11105 ஜெம் 608548 காட நகறற, ஐல்ம்டிஜ வி] நத நர பகம்: 
1106 06ந5 பபற 1116ம் ஈரும் 1 ஷபர்க6. ௦1 நூதர்மாக 

ய1815 10014. 1௫ ஹ்ர்தம்றக ௦8 061ககஷ்ர்கம் ரமம5ம௦, 

மணலை ஆரை 



11 

1] 

116 [டக் 97 நடந்த வ00ம். 

மாட. (க ரிம் ஐ ஒதர 0௦% 40 நலம், 

ர கக்க 416 8௧௫6 03 நுறு (7608) 41060௫ தந்ஹு08 

& 103 போக 10/0௦ 61000 46 0157 82ஐ6.. 

நிண்டு 31% 1 101813 001%௨௦26 ோேோ6]118, 61080-01௧0 

1) 81101016 ஈகஜத 811 80002 நக்ஸல் 101078 

1) 46 நரக ரீ 100026, ௨௦ 31 1௫ 

யம் ஜக மீத 18468 கே 1௦௦4, ரீ %கஜர்டிஐ. 881 

196 880160 1086 10 31065 0001171102 ரூ001117 

116 நத ஐ ம3ரஜாடிகரக, 145. 8100651079 

1914 ]8ூ நூ 00 8606 04 2018, ௩௦7 கமும் ௦4 

மு டு]1கத்கம் அகவற் 11 $198%் ௨8 11061778, 

111 நிர௦விநுத இஹடு ஊக, 6காயி05 ௦4 

1116 நாப்மகம் இக்கடிதம். நன் கொற 8005 உ ரேதேதிக்கா ௨ 

100260 8) றட ஜேக் ௦4 41000, 8 2௨௩6 116 ஏல 

1136 8606% 07: 146 8051, 36 8811015 0ரகரற், 

1106 8646130604 17176 ஊம் 6106 'முரவ்வாரு 

01 116 105860 ௦108: 1176 8ம் பரர்க'8 ௧0௦௦06, 

நம ஹ்ம் 188 0ம் 0ம் ஹோம் 12608, 116 ரந்ஐ 

டன வரு 41116 நகம் ௦8 மகம 51/80 ுகட்065 ஐழர்(க, 

10001 109010 ஊம் விவி] 1002 ௨60011:60, 

1] 5௩௦௦0 ஈ0கவ16ம் 90406 நம 601102 2826, 

1] 61௫த தக நீக நூ 0ம் 18000 88 ா2்யாபு 

ட நுஹரரீடி1] ௦ம் 7000 40௦ 806860 1602 [10267 

நஹ “௨11 நிதம் நரா ஐ06ஜேந்6ம் 44017 று 7156 

டும் எவிரீகாட றாரே நாத 611 0௦60 001061, 

15 001ப000ற௦க1 லக 511 று க11 1௦ நய) 



1.2 

நஜ்ஹ்1180௦0 10 நமக மடஜா]10688) நந. காக0 

ந] தரஹிந் ரீ௦ நட 116010 1101௦5 0ம் 16 ௭௦110, 

ன் சேர்க 06 நீத, கரம் நக 1முநாட நற 

ந ருரய்ளா6, ரோரு 88 1௦ 1000107'5 ஐ0ரீ$் ரகர 

இறா௦க௦ நந 06104௩௧110 8 10 0௦0௧த, 

பர்க்க சய ஜமர தட ரஜ 80௦௦0 40 %106 கேயக6 ௦ம் 1121ம் 

116212 நம்ம 1116 6௦ 11) 610 பழசும் $190 5184௦ 

நு ௨௦561 ௫௦) நக ஹக் கடி நுர்ஜா. 7070௦ 

ணன் நடிஐ06 நடு கவோகு 11000 16 கஷ்ட ஒர் ராஜம்) 

1006 ௦010 நிரா மாகம் ஐ௨ 100௭ ௦ ரர், 

[ஞு ஐடி 14ம் எா௦ாம்க 0ம் நரகர்ககு மாங்கா றாதர்தசு ௭௧௨ மமக. 

121௨ நரா மக௦௦6 0 %0 106 ௭௦11ம் கரம் 1ம் 

11௨ ஆர்க்க ம் நவ்ரு கிர் 10 8 ராட5015705, 

தீப்ரூத 41% நக 6ம் ராத5000ம80085) 110 [58 

சீ] எர் கறறா௦க௦1௦ம் மகாமு, நிவ நுப்டிம் ஈக ஈம் றக80௭, 

ராரா ந் உ ராராறந் 0ம் நடரா ஐளூம் நர ஏட 

ஸப்த உர 11) (196 ங்கா ௦0% விவ, நரா கோட் 

ஸ்ட ரா! 8 நூவ்ச்கா 85 6116 1மா108-ராகம் ௨0 

1]யர்விக ரீ0ார்டுத $%6 191௦00-1]ம்2%$77 1௨06 

(ட 1மஐனாத 4௦ 10660006 621100, 80 010 

[118686 மர்! வும் ஐச 000016 116 ஐம் ஐம், 

காமர் ஜெறா065015, ஐம்ப ர்க ௩௦ வி]: 

0 வடி 416 1$வங்ரருகாரலக, 18௦ 30௦௧7 

(1 ூகா்0௦ம ஊம் 1௦ நிரடி மறறம காடி ௦7 

10௨ ஐநம01 ஐந் நகம் 5 ந்கமாஜடம் நூ. ஸ்ட [வாயா [த 



15. 

1. 

11] [கர் மாட்டிக், 

1416 1௦ 1188 எரர் ரீட்டாட (10 ஐக்ட ௦ர் ப1த0%௦௦150085, 

8410 811080 ]108%் 15 ௦ம் மமாயமாகம் நர்ர்ம 8070 166110 28 07 100037, 

1௦ மாடி 96 1)கப்றக, (1 1/8 நமத தறறககோக 11 00௦ 81௧6 ௦01 

1010010188 18௩ கடம் 1941, 

[பஹு 1மம 6௦ 01 01080006 01 178 நறவம் 80௫012, 

(196 நாகர ஒர் 1௦ 1 ஜன ]நகாரக], வரரா 06 16 1கஐ8 ]பிடு %௦ மக] 

8௩ 61௦ ஐத11095, 01 0ஸ8ந8 ]ம்ரு ந04௦ கக மய 20௦15 0601; 

ரு 6 1கக ராறு மெட் ரத 11169 00186 கரும் கங்கு கே 110) 11௦ 01080006 

௦1 பபபர்ஜி (600, | 

191) கருக நரகத் 765 கறறக 06 ஐஜஹீமு கரம் மகஐ8 1 180௦ 64௦ கங்கர் 

௦1 1791, 

| க 41 1/8 ம வாரக் கழறகாக 4௦ 115 நோக ௨8 ௨ 1005110015 4011060107, 

1௦ நம்ம 48ம் 1௧௨ 100 கணானாாகம் ந0ாரு 61௦ நக ௦7 நுபாமமக, 

1) வாக 1960௦00768 ஐ ரர்நகு016 0௦க1:6-1011956, 

ரர 7% ஐதே நம்மட வ11 நம்தம் 15 கேகம்த016 1. 8 வ௦யிம் கடம் படு 619 ந௦ைர், 

1018 88 41௦ 88208 01 ரது. 1176, 
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1, 

01149, ரட் மெய ௦ ராட் 1005081017. 

16 *10ஜதபாமகு ந1ஷட் வக்க ஐயும் 101 தம் ஒல்ந்கர்மகம் 15 0௦% 0ம் 001௦78 

(106 ஐ௨த6 01 ஊக) 201 8 00768, 

1] ரி செங்க 14 நாகரா 11% கோரியு]ந, 

176 8608 ந௦% வட 14 எர்9ி ரம்ரக0ர் ஆற்சு 10 ஐ008 9 ந196 படுகாய 01௧௦௨, 

1 வ் 00% 16 ஹூ நட 04105 00ம் 416 0061100008 ௦4 பக 

ஏவியகும1ம 1கக௨116, 

400 49 ஐ நருஷ்தாம், ஏந்ஷந் ந்ககளகாகு 18 106. ஐரந்க் நஜ. பர்த நாபுந்ம0ட 

116? ப 

[5 ஒங்கி ஐந் 416 ரமக0ம ௦4 16 101801௦107 

1௦ 8004௧1 0௨0 ர்க ரரஜ6 மயம் ௦ 008010) 

10 ஐநஷு ௦4 4ப001கப ௦6 நத ந்தம். எர்௦யம 100 ௧0௭100) 

310 அ6ந்2ர௦யத ரர்ந்கு 15 00யுக்0016ம் 001001கந6 ஈறும்கேக குடு நகரக 10 14, 

௦6 8 மாட்டி 413080) 0 8040௨௨ 46 நகா் 11000 1116: 8811080004 

செரி] 1தஷர10. ௦ம் 41௦ "ஷட் மகி ஏந்ஸு 100தூாம் $0 ஈம1ஐ௲ா126 

ரகு கடம் நாு௪ 1௦7 00 11000) 4156 10407 06ம்கம்க1 ௭௦ (8௨16 

௨881 21௦0் %0 6, 

டர கூடு 412 நாகரா ஏடு ரர் டர் கோட்ட வாம் 11000௫, 

டுய் பய்க்மாாடு நம் ௦ 10]1சர்0ரு. கூடு பெந்ராடுகம்கம் 40 0061௨ கோக, 

வர்க ஈர்பிட 15 18 ஐ கேராரம் 102ந]நர்ர்00ு, 

]% 18 10% 101 ழ10௨தயாச 41% ௩௦ 3160, - 
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ன | டட. 

001. 

0410, (8 மிக் நிரங்வ் க வாடு ஐ 196 நடயிய் 37-10 10060, 

0, 18 (வ் ரஷக 108 145 11016 00. ௩16 800]6005 வரமா 66 11 ஊடகம் 

ஷுட் 416 1%வவர், 

இ வடுர்தர்்ட ஐ அர் 010 ஐ000, (100 16 0௦% நமை %0 ந07001டி 2000. 06604, 

பூம் ஐ$க00$ஐ470ஐ ஏர்பு 61௦ லர்01200, 690010 161௦ம் மம 10 06010100 ம6604 

௦ 9%010601108 

ராடு மூவிஸ் ஷோ. 600%௦08 ]0க்6 411012 1007 1761௧01௦08 காம் 04460. 1080 

(௦ ம்வேய்168% 1005) 

(10ம்டிஐ நஜ 61௧ விகட 04 பேருக, மடிகரர க மம்கடு 88% (101 0௦10 0604, 

[0 04 0001 பெர்கரம்பிம்டிகரம், நர்ம்பபிம்டஜ க்கம் 01200 வலம் ௭௦104) நவ க (101, 

19ஷஏகு ஜ% ஜனக் 11௦1ம் வாக்க 10. ரீதரா௦யம 0ரீ 1166) 

170619 (4௦௦ கனத 1042 1000, 101 0402 61166 நீத 10 பெ௦ர் ஜாத, 

17156 நேதன், 15 ]ந் நமா ஐகவ்ம்ரக %0 மாவ ந ம்ய008 061108611௧ 0901 

வாட் 610௦ நாகரா ஐச் 1176, 

ஞ் ந1௦௩ நுகஸ் நம ௭0௦0ம் ௦3௪, 

18 ஐ௦% 10 41 101), 6107 எட்டு ]98முடு ஐ உமா] 806 வயம் ௨௦% கேய் [3 

வந நம்மு 3 ந௦ (க 73660. 

3721 16 1006 10 ௦4 (066, ஐயவி 18௦ க்கட ௧00 ஐப்ஜபம், ல்க 2 016 

ஜூரம் வர்ம 66 ஊகம் 04 60௦8 010. 

மத ஜகத் கு ம்ம நக்கு கரம் ௧௦௦1786ம மரோடகம்டு, 

கடம மேலம்] கடகமா6ம 608௩ 61901 0600106, 1 108 (96 106. 01 (0௧, 

1060) 8611 60 10161 ஜ௫08 (196 10௦0ம் கம (196 ஈகா பு்கட்கப்வ]க மம்பக 

தகு $1காப 561165 0&ய137 1106ம், 

ரள 64 இகர படிக்காம ஓ காக 0௦% 0 வ10கம நூ 4166), 

1ாநலூ தடு 61௦6 மழ 808 649 1086 04 (ஷ் 1611087 06கம1105, 

70 410 10௦ ஒயடி1 10௭6 ந௦ 16 (036 தூக்கம் 04 வ11 ௦௨106, 
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221132. 

ஏ ஒரகடம் நார ட்ட ராப் இதுக”. 

19 அபாயா, நடு ஏர்ஒிட ரிம் 140 நவராகு, 

டை ரும் நக்மா”. மேவ 

(0 110யனிப் நமா 60 (16 நரக ரீ க ர்வ 11180 வரு, 

7 100 ரீ 10006 ௫0௦ மம்மா 09 1௧௭, 

10 0, ஈற்ட நடி றாம் மற 80010 ஐ], 

யிர் ௬௦௦ 19௨02 19௨௧௦ 1 ராஷ் ஊர் 10ம் (மம பட வ்ரே, 

113௦ 1ஜூஷம் வியப்ம் 5001 40% ]10௭10120; 

[$பம் (கக் 18 0௩ 1496 பேர, 

10 ஏர்மு நுதம க ழர16 50018 10 80ம் $0 (கம் நரி, 

11 1ுமாயும் மர்ம 40) மேர்ச்ப0௦ கட ஒய்ட், 

111 ஞா அற்டி வு 191088001 நரம மேரி, பண்ட 66 $6ரம உ. 00 பாடு, 

வி டீ (1ம ஜிடும்மெத 1மெபரி-]0ும் ௦8 பறழகாவி100ம் வேக, 

ட்லாரிம் நடி நரி 00௦ %0 பயம் க உடயம்100. ௩0 61ந்த ஐர௦ல்பமம 1பகம் கடட 

1037 110௨ம். 
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171 

[1 8௩ ௦1160 46 1%6 40110ொர்நத் நர 8டி]க110ட ௦4 (௨ 24ம் 

00610 1௩ “(1விஷ்வ! 1/1 விப்கரட் 1௦ 142. 5. 116௨101116, நீ. க. நீ... 

[06 ந௦மறந்தம்ு சந்ரககாரக நம் [சவற ஈரர்கிடே நீ0தறப், 6 ககக 

"7௦5௦ மஸேர1ட ௯௦0 866 %0 8000 முத 000 41 016405, 

[6 ஜஹர்ர்பச நகுக) ந பியகந்ம்புத 1115, 01௦ ஈரம் 

௦0 70008, 416 த௦14% ௦105 ௦4 11௦6, 416 ஐகங்மக 

[8௩ 116 வ1௦ரத 1 நார ஐ ௩06801 ககர 05) 

1ம் ஙீி1] பொத கலா நர்ந்ட ரீக, 146 000810-78705 

ஹ் ஐ$ரரா 446 விக ௬ர்கிம் ௦௦வ1, நகோர்க, 8ம் ஐரோ 

கரார்மக% நந்த கதற 16௧08, 46 ௦1ஐகமயத 140௦0 

7௦ 81608 நன ரடர்114ா ரஷக ௦0 ]ந்த்ந் ௨1௦1 

ன வீரனா 00086) 119, ஜிர்ந்ந/ரர்றத 8ந்தாத ஈந்ம்ட் நி ஜகம் 

13 0007]1685 108நத நடவட ]1ஐ1%் எர்பட் 1 டரகாம் 105-- 

[3686 1௦1012 10 ன் ஐவரி ஜி நிரு, 

றும் ஐயதார்றுத ]மரகக எரம்ர்் காடி 00% கதி] ஹும் தகம், 

இர்நறதம்ம6, நீ606, 126]110தஐ, ௦1 ஸம்11106, 

1௦% நாம்புறுஜ ஏ்க்்ா 111 ௦1 200 1 0௦,-- 

[நமம றா௦%6௦௩8 006 ற0ர௦ 4௦ ஈந்ம்0 மரு ற௦௦, 

314 85 கிரஸ் மெறபிம் 6 ௦ நமாம்று கமாக! 
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கம் 
டு 

ர்க [ு௩க61115 11௦0 
19% 

கு ராயா ந. ர. 
அவவவல் ப் 

1 ௨ யாட்: 2 உ௦ன்'16 டமாக: ௦8 (11௨ ஐ௦/ி்'', 

பல்ல 8270127-, 

1106 நிறு நரக ௯௧0 41 60100178 தி 

"| எட கத வி11801 நவாகககே மறகற 

[16 ஒிர/11 நிவ நஹி பராபவ, 

16 மமம் 4 நஙகாடி நர் நர்ஸாப௦க மாமறகார 

கட டுர்ஜிஷ் வலம் நசயத நீராட ஏவி! 

[நுஷா நவி ரா காம க ரும் 00 0611, 
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நன்குமஇப்புப் பத்திரமும் பிறவும். 
படவ வ அருதக பகல யா் 

மஹாமஹோபாத்தியாய பிரம்மஸ்ரீ 

உ. வே. சாமிசாதையர் அவர்கள் அளித்தது. 

ம.௱. ரா. ஸ்ரீ நவகிதகிருஷ்ண பார்தியார் அவர்கள் உலோகோபகாசமாக 

இயற்றி வெளியிட்டுள்ள **உலகியல்விளக்கம்'' என்னும் தமிம் நாலைப் பார்த்து மகிழ்ந் 

தேன், பரம்பரைத் தமிழ்வித்துவான்கள் மரபில் பாரஇயாரவர்கள் உதித்தவர்கள் 

என்பதற்கும், அவர்கள் தமிழ் இலக்கண இலக்கிய நால்களிற் சிறந்தபாண்டி த்திய 

முடைய பாவலர் என்பதற்கும் இக்நால் தக்கசான்றாகும், இருக்குறளில் அமைக் 

இருப்பதுபோல் இக்.நூல் மூன்று இயல்களையுடைய, செய்யுள்கடை பண்டைக் 

காலத் அச் செய்யுள் நடையைப்போற் காணப்படுசின்றது, இக்காலத்தி ஸனியல் 

யையும், பலவகை நகீஇகளையும் செவ்வனே தெரிவிப்பது, 

இதற்கு ம, ஈ, ஈ, ஸ்ரீ பூ பாலபிள்ளையவர்களால் தூலாஇிரியர் கருத்தை இனி 

தறிந்துகொண்டு எழுதப்பட்டுள்ள உரை படி. ப்பவர்களுக்கு மிக்க உபயோகமானது, 

தமிழ் மக்கள் யாவரும் இர் நாலை வாங்கிப்படித்து இன்புற்று இன்னும் இது 

போன்ற பலநூல்களை இயற்றிவெளியிழிம்படி. பாசதிபார் அவர்களுக்கு ஊக்கமளிப் 

பார்களென்௮ நம்புகின்றன, 

இங்ஙனம், 

வே. சாமிதாதையர்,. 

ஸ்ரீ: 

சென்னை லெக்ஹிகன் கமிட்டி. பிரதான தமிழ்ப்பண்டிதர் 

ஸ்ரீமத் மு, இராகவையங்கார் ஸ்வாமிகள் அளித்தது. 

ஸ்ரீமத் நவநீ த௫ருஷ்ண பாசதியார் இயற்றிய :உலூயல்விளக்கம்? என்ற 

7 ச் ன ு ்் ஆ [] ய். டி ௫. ்] 2 

நூலின் முதற்பகுதி இடைக்கப்பெற்று ம௫ிழ்க2தன், அறமுதல நாந்பொருளையும் 

உலகியல் வழக்கொடு பொருந்த அகவற்பாவில் அமைத்துப் பாடத்தொடங்கி முதற் 

றவியலை முப்பது செய்யுளில் பாரதியார் பாடிமுடித்துள்ளார், இச்செய்யுள் 
கண், ௮ 

யாவும் பழைய சான்றோர் போக்கைத்தழுவிச் சொற்செறிவு பொருட்பொலிவு 
௪ ௪ ௪ ௫ பை ் ப் 

ன்ட் ௯. உலகதருமங்களை நூல்வழக்கானும் உலகியன்முறையானும் 

சாய்ந்து பாசதியார் அமைத்துள்ள பாடற்கருத்துக்கள கமிழ்மக்கள் அறிந்து 

பாசாட்டற்கு உரியனவாம், 
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சங்ககாலத்து நூல்களிற் பாசதியார்க்குள்ள பயிற்சி மிகுஇயும், ௮வத்றின் 

போக்கைப் பின்பற்றுவஇில். அவர்க்குள்ள அவாவும் இச்நூற் பாடல்களால் கனகு 

விளங்குகின்றன, 

இக்நூற்கு, ஆரிரிபர்கருச்சமைஇ விளங்க ஸ்ரீ பூபாலபிள்ளை என்பவர்களால் 

ஓர் உரையும் இபற்றப்பெற்றுள்ளத, அன்போடு, என்பார்வைக்கு அனுப்பிபு௫ 

விய பாரதியாரவர்கட்குப் பெரிதும் ஈன்றி யறிதலுடையேன், 

இங்ஙனம் , 

மூ. இராகவையங்கார். 

ஸ்ரீ: 

செத்தமிழ்ப் பத்திராதிபர் ஸ்ரீம த். திருநாராயணையங்கார் ஸ்வாமிகள் 

அளித்தது. 

உலஇூயல்விளக்சம்” என்னும் இத்தொகை நாலை ஸ்ரீமத் ஈவநீதகிருஷ்ண 

பாரதியாரவர்கள் இயற்றியபொழு?ச இச௫ன் பாட்டுக்களுள் ஒரு சில செகர்தமிழ்ப் 

பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன, இதன் ஒரு பகுதியாகிய அறதகெறியிய 

லுக்கு ஸ்ரீமத் ௪, பூபாலபிள்ளைபவர்கள் எழுதியவுசையுடன் அச்சிட்டபிரதி வரக் 

கண்டும் ஈன்குமதிக்தேன், இப்பால் இர்நூன் முழுதும் உசையுடன் அச்சிட்டு 

முடிந்த, பார்வைப்பிரதிசயான்று என்கைக்கு எட்டியது. அ௮வகாசமின்மை 

யரல் அ௮தனையிடையிடையே பார்த்தமட்டில் பண்டி.தர்களால் ஈன்குமதிக்கதீதக்க 

பலஈயங்கள் காணப்பட்டன, செய்யுணடைக்கேற்ற இரிசசொற்பட, பாட்டுக்கள் 

2 பாடப்பட்டுள்ளன, பிற்காலப் புலவர்களைப் 2 பால மோனை, எதுகை நயஙக 

முதன்மையவாகக் கொள்ளாது ௧௫௬ சியபொருளமையுமாறு கவிகள் பாடப்பட்டன 

வாகக் காணப்படுகின்றன, இக்காலத்துச்சனங்களின் ஒழுக்கவழக்கங்களைப்பற்றிய 

பலவிஷயங்கள் இடையிடையே விரவப்ெபெற்றுள்ளன, உலகுியற்பொருள்களைத் 

தற்காலகிகழ்ச்சிக்ககற்றவாறு தொகுத்துச் செப்யுளகக்2த அமைத்திருக்கும் 

பாரஇயாரவர்கள து மம?னாபாவம் பாராட்டத்தக்கது. 

இதற்கு உரைவகுத்த ஸ்ரீமத் ௪. பூபாலபிள்ளையவர்கள் உசை ஈடையும், 

கல்விவன்மையும் உவக்கத்தக்கன. இக்.நூலில் விளங்கும் வி.யங்களினும் உரையில் 

விளங்கும் விடயங்கள் மிகப்பலவாயுள்ளன. 

இன்னும் இர் நாலாசிரியர், உரையாகிரி.பர் இருவரும் மேன் 2மலும் முன் 

னேற்றமடையும்படி இப்புத்தகம் கமிழ்மக்களாற் பெரிதும் அதரிக்கத்தக்கசதென்று 

எண்ணுகிறேன், 

இங்ஙனம், 

இரு கசாராயணையங்கார் 
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“செ.க்தமிழ்” மதிப்புரை. 

(தொகுதி ௨௦, பகுதி ௮, பக்கம் ௬௪௦,) 

உலகியல்விளக்கம், இத யாழ்ப்பாணத்துற் சுன்னாகத்துள்ள ஸ்ரீ ராமநாத 

விஃ.பாலபத்இற் றமிழ்ப் பண்டிதராயிருந்தவரும் இப்போது &% %% % ஸென் 

ஐ. ரல் காலேஜில் தமிழ்ப்பண்டிதராயிருப்பவருமான ஸ்ரீமத், 14. 8, கவநீதகிருஷ்ணா 

பாசஇிபாரவர்களால் பன்னைறிபற்றிப் பாடிப பல அகவற்பாக்களையுடையொரு 

தொகைகிலைப்பனுவலாயுள்ளது. இதன்பாக்கள் பலவும் முன்னமே செந்தமிழில் 

அனிகிலைச்செ.ப்புட்கோவை என்ற தலைப்பில் வெளிவக்தமையால் அவற்றின் சொற் 

ஜொெடை நடைகளும் பொருளின்பம் சுவைகளும் பண்டிதர் பலரானுமறியப்பட்டன. 

இப்பனுவலுள் ௮றதெறியி.பல் என்னும் பகுஇமட்டும், இப்பொழு௮, மட்டுககர்வாசி 

யும் சீமந்கனிபுசாணம் விரகாயகமான்மியம் முதலிய செய்கவருமான ஸ்ரீமத் ௪, பூபால 

பிள்ளை யவர்களாலைழுதப்பட்டதொரு விளக்கமானவிரிவுரையோடு பெளதிக 

சாஸ்திர விற்பன்னசான ஸ்ரீமத் மயில்வாகன பண்டிதசாற் பதிப்பிக்கப்பட்டி ரக் 

இற. இக் நா௮சைகளினடைகளை இடையிடையே படிக்கும்பொழுது தொன்னூா 

ல௮சைகளினடைகளைக் தொடர்ச்துசெல்லுக் தோற்றமுடைமை புலப்படுகிறது. 

பரதேசத்துள்ள பண்டி த9ூ2ரட்டர்களும் கொண்டாடும்படியான பெருமைவா.ப்க்த 

பாசதி.பாரது தமிழ்ப்புலமை பாராட்டத்தக்கது. 

டெ 

சென்னை, மைலாப்பூர், “செந்தமிழ் மத்திரம்” 

பிரம்ம ஸ்ரீ பண்டி தர். ௮. கோபாலையர் அவர்கள் அளித்தது. 

முழுமுதற் கடவுளும் அக்கடவுளின் அருள்பெற்ற புலவர்களுங் குழுமிப் 

பாட்டும் உரையுஞ் செய்து பயின்ற நக்தமிம் மொழியை நன்கு கற்பாரும் புதிய 

நூல் செய்வாரும் ௮ருஇவெருமிக்காலத்தில் ம, ஈ. ஈ£. ஸ்ரீ நவநீதகிருஷ்ணபாசதியார் 

கோன்றி (உலூயல்விளக்கம்'” என்னும் இக் நாலைச் செய்திருப்பது தமிமுலகுக்கு 

மிக்க ம௫ழ்ச்சியை விளைப்பதாம், இந்நூல் ௮றம் பொருள் இன்பம் என்னும் 

மூன்று பொருள்களையும் வெளிப்படையாகவும், விட்டைக்குறிப்பாகவும் இக்காலத் 

துற்கேற்றபடி. எடுத்துரைத்து நவகாகரீகமென்னும் ௮காகரிகப் படுகுழியில் வீழுஞ் 

திற்றறிவினரைக் தெருட்டிச்செல்கின்றது, இகன்பாக்கள் யாவும் ஓசையும் 

பொருளும் இறந்து விளங்குச் தன்மைபனவாயிருக்கின்றன, அவற்றுள்ளும், 

ஈற்றிலுள்ள ஐந்து செப்புட்கள் ஐந்தணைவளம் உரைப்பனவாய்ப் பல அரிய விட 

யங்களைத் தம்முட்கொண்டு மிளிர்கின்றன. 

இக். நூலுக்கோரழபெ உரையை யி.பற்றி உபகரித்தவர், மதுரைத் தமிழ்ச் 

சங்கத்து வித்துவானும், ஈழமண்டலக்து மட்டுநகர் வாசியுமாகிப ஸ்ரீமான் ௪, 

பூபாலபிள்ளையாவர். பாக்களின் பெருமைகச்குத் தக்கபடியே உரையும் அமைக் 

இருக்கின்றது. இவவுசைஈடை பாக்களின் பதப்பொருள்களைக் தெளிவாக விளக் 
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இியும், ஆங்காங்குப் பொதுக் அடக்கும் நுண்பொருள்களையும் முடிபுகளையும் எடுத்துக் 

காட்டியுஞ்செல்லுதல் மிகவும் பாராட்டற்பாலதாம், 

இர் நூலின் ஆக்கியோன் பெயர்முதலியவற்றையெல்லாம், நரலின் தொடக் 

கத்திற் பதிப்பாசிரியர் எடுத்து இனி விளக்கியிருக்கின்றார், ௮வசோ, ஆங்கில் 

திலும் தமிழிலும் பூரண பாண்டித் தியம்பெத்று வேறுலை மொழிகளும் பயின்று 

விளங்கும் ஸ்ரீமத் பண்டித மயில்வாகனனாராவா, இப்பெரி.பாரைப் பதிப்பாகிரிய 

சாகப் பெற்ற இக் நாலின் பெருமையை யாசே எடுத்துரைக்கற்பாலர்? இச் நாலு 

முரையும் ஈசனருளால் என்றும் நின்று நிலவுக, 

இங்ஙனம், 

௮. கோபாலையன. 

டையார் எழுதிய கடிதப்பகுதி. 

பாக்களின் அமைவு மிகவும் ௮ இசயிக்கத்தக்கதாயிருக்கிற த, பண்டைப் 

புலவர் பாடினவையென்றே பார்த்தார் யாவரும் நினைப்பர், இக்காலக்2த இவ 

வளவு சக்தியுடையாரை யான்கா?ணன், தக்கார் பலரும் அங்கன 2ம நினைக்கின் 

மூர்கள், பாக்களுக்குத் தக்க பரிசளிக்கத் தமிழ்மூவச்தரு மில்லாமையை நினைச்து 

வருந்தவேண் டி.யிருக்கின் ற, இ.த. முகமனன் று,”” 

ப இங்ஙனம், 

அன்பன், ௮. கோபாலையன். 

யாழ்ப்பாணம் பரமேசுவர கலாசாலை ஆசிரியர், 

ஸ்ரீமத் ௬, சவெபாதசுந்தரம். $. &, அவர்கள் அளித்தது. 

இன்மொழியாய நம் தமிழ்மொழியானது வனப்புஷ் செல்வழமுங்குன்றித் 

தன் செபலின்றித் தளர்ந்தசிலை தமிழ்மக்களின் ௮ன்ன நிலையையுக் குறியாநின் 

றத. பிறமொழிகளின் போக்கினைப் பயின்று தம்மொழிகளை இழந்து ஆங்கிலம் 

லத்தீன். முதலியவற்றிற்குச் சிறைப்பட்ட நம்மொழிகளைத் துயசோடு நோக்கு 

மளியுமின்றி சாம் வாளாகிற்பது நம்மைமாடிய இருளின் சயலே ஆசலின், அத் 

தமிம்மொழிகட்குயிரீச்னு இனிமையுஞ் சுருக்கமும் வாய்ந்த பழைப நடையை 

ஆட்சியாக்கமுயலும் ௮ந்தணத் தருவாளா ஈவரீதகிருஷ்ணபாசதி.பாரது உழப்பு 

தாமென்றும் பாசாட்டற்பாலத. அவரியற்திய “உலூயல்விளக்கம்' என்னும் 

நூல் பல உண்மைகளைக்காட்டி ஈல்லொழுக்கத்தின் முறைகளை விளக்கி நிற்பதுமன்றி 

நம்மொழிக்கிளமையைப் பிறப்பித் தூ அதனுரிமைகளை மீண்டுகொடுதச்து மொழிகட் 

இிறைமையாம் பண்டைநிலையில் நிறுவிய, | 

இங்ஙனம், 

சு. சிவபாதசுந்தரம். 



ன் 

சென்னை, மைலாப்பூர் (86, 15606 7020ற0௯௩ 1112) 5010௦1) 

தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டிதர் ஸ்ரீமத் சே, சோமசுந்தரம்பிள்ளை 

அவர்கள் அளித்தது, 

நவநீ தகருஷ்ணபாரதஇியாசா லியற்றப்பட்ட உலகியல்விளக்கம் என்னும் மூல் 

உல$ூயல்விளங்க உரைப்பதாகவே தெரிகின்றது, ௮து எழுபது ஆசிரியப்பாக் 

களால் எழுபதுவிஷபக்களை அறம் பொருள் இன்பமென்னும் மூன்று பகுதிகளாக 

எடுச்துரைக்கன்றஅ, ஒவ்வொரு விஷயத்தினையும் அசிரியர் ஆளும் விதம் பாராட்டத் 

தக்கதாகவே இருக்கின்றது. ஈவீன நாகரிகர் செயல்களைக் கண்டித்துக் கூறும், 

(1) பதுமைகேர் மடவார் பலசொடு பழகுழமுன், 

வ துூவையிற் கொடுத்தல் மரபா மென்றல், 

(அ) அ௮ருமணி யனைய உரியவ டன்னைப், 

புறத்துக் காட்டுதல் புல்லியர் தொழிலெனல், 

என்பவைபோன்ற விஷயங்கரும், 

தமக்கென வாழாத் தகைமைசால் பென்றல்'” என்பதும், **பு.கழுக் குரியர் 

சமிழ்ப்புல வோசெனல்'' என்பதும் பிறவும் அறிவுடையோர்க்கு மகிழ்ச்சியைத் 

தராமற்போகா, 

இந்_நாற்கு ஸ்ரீமான் பூபாலபிள்ளையவர்கள் எழுஇயுள்ள உசையை வா௫இக் 

கையில் அடியார்க்குகல்லார் உரையின் ஞாபகம் உஇிக்கின்றது. இக் நால் உசையா 

லும் விஷயத்தாலும் இறப்புடைத்தாய்க காணப்படுதலின் தமிழுலகு உவப்புடன் 

கொள்ளுமென்று நம்புகின்றனன, 

இங்ஙனம், 

சே. சோமசு த்தரம்பிள்ளை. 

சென்னை, மைலாப்பூர் 

ம. ரா. .£. ஸ்ரீ சே. வே. ஜம்புலிங்கம்பிள்ளையவர்கள் அளித்தது. 

பிரமஸ்ரீ நவநீதகிருஷ்ண பாரதியாரவர்கள் இயத்றிய ்உலூயல்விளக்கம்'' 

என்னும் .நாதன நூலின் முதற்பகுதி (௮றகெறியிபல்) எனத பார்வைக்கு வரத, 

மமய்யறிவு' ஈருக 

௮ முப்பது அகவற்பாக்களால் வான்டிறப்பு”' முதலாக 

முப்பது அரும்பெரும் விஷயங்களை கி தற்காலத்திற் கியைந்தவாறு தடைவிடைகளால் 

ஈன்கு விளக்குவது) பெரும்பான்மையும் தமிழ்ச்சொற்களாவலேிய யாக்கப்பட்ட த) 

சங்கநாலாசாய்ச் சியின் பயனாயுள்ள சங்க தால் அராய விரும்புவோருக்கு மிகவும் 

வேண்ட ற்பாலது) சுருங்கச்சொல்லல் விளங்கவைத்தல் மு.கலி.ப அழகு வாய்ந்தது. 
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இதக்சசைய தூலுக்கு உரைகண்டார் எனது பழைய ஈண்பரும், விநாயக 
மான்மியம் தமிழ்வராலாறுமுகலிய பலதால்களின் நல்லாசிரியரும், தமிழ்ப்புலவரு 
மாகிய ஸ்ரீமான் ௪, பூபாலபிள்ளை அவர்களாவார், இவவுரை பிள்ளைபவர்களிண் 
கமிழ்ப்புலமைபை நன்கு தெரிவிப்பது_ன் பல இ?லள க விஷபங்களைபும் இமல 
சாகக் காட்டாநிற்கின்றது, இவ்வுரையே நூலின்சிறப்பினை மிகவும்மேம்படுத்திய 
கென்றாலும் தவராக து, 

இங்ஙனம், 

சே. வே. ஜம்புலிங்கம் 

உ 

சிறப்புப்பாயிரம், 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்துச் சைவநூற் பரிசோதகரும் , திருவாவததேறை 

ஆதீனவித்துவானுமான 

ஸ்ரீமத் சே, ரா. சுப்பிரமணியக் கவிராயர் அவர்கள் கூறியன. 

1. தமிழ்விளங்கு பெருக்திருவா வடு ஊறையென் குருசாமி தனக்கு நேயங் 
கமழ்தாத்சா னருகிருர் த இருமுறைஈன் கெழுதியசெற் கரசத்தா னென்றுல் 
குமிழலாக்ச கொடிமருவு சம்புவின்றாண் மலரேமேற் சொஞஞ்? ரத்தா 
னமிழ்தனைய குணத்தானன் பெவர்க்கும்வரத் சானொழுச்சுச் தமைதி த்தான். 

2... கறாம்பனையன் றனலுணச்சண் டவனுறைசங் கச்சவர்போற் சவிசொல் வாயண் 
பெரும்பனைய வளவுயரம் பொன்குவிச்துச் சரினுஞ்சொற் பிறழாத் தூய 
ணிரும்பனைய கெஞ்சவஞ்சப் பேதையர்க ணட்புறுசற் கெட்டாச் சேயன் 
விரும்பனையன் பினைப்போல வென்பாலும் பெரும்பாலு மேவு நேயன், 

8. இன்னவன்றா னவநீத கிருட்டினபா ரதியென்ன விசைக்கும் பேரோன் 
பன்னுசங்கச் தவருரைநால் வழியேகாற் பொருட்பயனைப் பாரு ளோர்க 
ளுன்னவுல கியல்விளக்க மெனவொருதால் செய்கனனல் லுரைகண் டான 2 
மன்னுபூ பாலபிள்ளை யிருவருக்குஞ் செய்யுங்கை மாறு ழூண்டோ, 

மகிபாலன்பட்டி-வித்துவான், 

பநீமத் மு. கதிரேசச்செட்டியார் அவர்கள் கூறியது, 

இயங்கிய ஸனிலையிய லெலுமிரு பொருளின் 
பல்வகை யுருவு மியற்கைய மொல்கா 
விம்மிதம் பயப்பச் செம்மையி ஞாய்ந் து 
காலவேற் நுமையிர॥ சாலப் பொருக்கி 
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நுண்ணிதி னணருங் கண்ணறி வூடையார் 
கிலனுறை மரத்தர் புலனுற வீச்த 
கன்னூல் பலவின் சொன்னிலை பொருணிலை 
கமீஇப் பழையன கமீஇப் புதியன 
இயற்கையின் வமா தெடுத்துநாற் பொருளு 

மூவியற் பருஇயிற் ரூவின் டங்க 

உவமனும் பொருளு மமைவறக் கற்போர்க் 
கின்பம் பயப்ப விபற்கைப் பொருள்களிற் 

செறித்துக் காட்டுஞ் சீர்மையுங் சூறிப்பிற் 
புலப்படி பொருளு நலப்பட வொண்டமிழ்ச், 

சலையு மணருார் தூறும ஈவையெரரீஇ 

யுலகியல் விளக்கமேன் ஜெருநால் யாத்தனன் 
கலைநலன் மூஇசக் கவிஞன் யாசெனிற் 
பொன்னிநீர் வளத்தா னன்னருற் நுயிசெலா 

ஈல்கு.2 வறியா தல்கலி ' லின்பத் 

அறையிற் பயிலுஞ் சொழகன் ஞட்டிற் [2 
கிருட்டின புசக்இ லருட்டிறை யந்தனார் 

்- மசபிற் ஜொன்ரு றை புசையற வந்தோன் 

செழுந்தமிழ் _நால்பல செவ்விஇற் நேர்ந்தாங் 
கழுந்தியெப் பொருளு மகத்தாய்ந் தடக்கி 

வையம் புகழச் செய்யுள் பாடுக் 

இட்பழு முளைசொலு மொட்பழமு முடையான் 
சோழகாட் டிற்பிறந் தழரா டெய்தி 

யாங்குறு மக்க ளகனெ லாங்கவர்க் 

கோகங்கு?ர் இகழ வுறுவோன் பாங்குறும் 

இருபான மாணவர்க் கொருமாண் டமிழ்ஈலம் 
விளங்குறக் தேற்றும் வெண்ணெய்க் கண்ணணனென் 
அளங்கொளும் பெயரி னோங்கிய புலவன்மற் 

றன்னவன் யாத்தவிச் சென்னய நூற்குச் 

சொற்பொரு ளொடுகய நிற்புறு மிடனெலாக் 

கோன்ற விரித்துச் சான்றகல் லுசையினைக் 

கண்டுல கனர்க்குக் காட்டினன் பண்டையோர் 

முறைமையின் வழாது முஅநீச் வேலித் 

தறைமிசை யெவருஞ் சாற்றுபூ பாலப் 

பெயர்கொளும் புலவன் பீடுறு மிர்.நால் 

உரையொடு மென்று மோங்கு 

வசையா வளத்தின் வாழிய பெரிதே. 

உட னை தையா அட றட உ ஜானை த த ணை ணை ஊண் பை பணை பண்ண ணா ணை ணை தனை னை 
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யாழ்ப்பாணம், புன்னைககர், வித்துவான் 

பிரமபமீ ௪. கணேசய்யர் அவர்கள் கூறியன. _அ/ ் 

இருமருவுஞ் செழுங்கமலத் தஇிருந்தருளும் பெருங்கடவு டெவ்வ வாச்காறி 

கருமருவு முயிர்களெலாங் சடைத்தேற மொழிந்தனன்முன் கவினார் ேவேதம 

பெருமருவு மவன்முனே பின்னாள்வள் ளுவனாகப் பிறந்தவ வேதத் 

தருமருவு பொருள்சகளமைத் தமிழ்தினொரு நாறமிழி னறைக்தா னன்றே. 

அந்நூலன் றளித்தவனே யிச்சாளுஞ் சருக்சபிஃ தறைர்சா னென்னச் 

செந்நாவின் புலமைபடைச் துடையசமிழ்ப் புலவர்முனா:- செய்த சங்கப் 

பன்னூலு முணர்ந்தவற்றி னடைமருவச் செய்களிசத்தான் பாவின் வேந்த 

நிர் நாூலுக் இணையிலையென் நுவப்பவுல இியல்லிளக்க மெனுநான் மன்னோ. 

அன்னவன்றான் யாவனெனிற் றஞ்சையுறுங் கண்ணபுரச் தணிநான் மார்பின் 

மூன்னவர்தங் குலமுதித்தோன் வழிவழிபா ரதிப்பெயரு முழங்க நின்மிராண் 

உன்னுபுகழ்க் கவுணியகோத் இரச்துதிச்சோன் சதர்மறைக ளோதும் வாயான் 

பன்னியசப் பிரமணியப் பெயர்மறையோன் முணைத்தவத்திற் பயந்த பாலன். 

செயர்கரிதென் றறிஞர்கொளத் தமிழெழுந்த வமுசமெனச் தேங்கொண் டோங்க 

ஈயற்படுகற் பொருளுரைகள் செந்தமிழ்ப்ப,தீ இரத்தெழுதி நாட்டும் தரன் 

அயிற்குமர னடித் துணைகள் பிடித்தருளும் பெருநீர னறிவுங். கூரன் 

இயற்புலமை மிகுகவிஞ னவரீத சகண்ணனென்றிங் இயம்பு வோனே. 

நாபால வழுசருக்தி யெனச்செவியின் சுவையருந்த நவிலிந் நாலுக 

சாபாலர் தெரிந்துணரத் தகுமுரையொன் நினிதியற்றி யழகோ டீந்தான் 

சாபால னளித்ததமிழ்க் சகடல்பருகிப் பலநூல்கள் கவினச் செய்தோன் 

பூபால பிள்ளையெனப் பெயர்கூறு மட்டுககர்ப் புலவ ேோேே. 

உ. 

மாவையாதீனம் 

பிரமபநீ ஷா. செல்லக்குருக்கள் அவர்கள் செப்பியவை. 

பொன்னிரசூம் சோழ நாட்டமை இர்ஷ்ணா புரச்தொளிர் சவுணியர் மரபின் 

மன்னிய சுப்ர மணியபா ரதிரன் மசன்குணச் கடல்வெண்டெொெய்க கண்ணண 

றுன்னிய பன்னூற் றுறையெலாக் அருவித் துரிசற வாய்ந்தநற் நூயண் 

கன்னலும் பாலுங் கலக்தென வியற்கைக் கவீபொழிக் இன்புசெய் வோனே 

பச்தணி யணிர்து போலிகள் களைக்க புத்துபிர் ஈமக்செலாங் கொடுத தப் 

பித்தரைப் பழமைப் பகைஞரைத் தடுத்துப் பேரறம் பொருளின்பம் பிலிற்றி 

யித்சரைசக் இயைந்த வைந்திணை வளப்ப மெவர்களும் வியப்புற வியம்பிச் 

சசசென வொருநா லுலவயெல் விளக்கத் இருப்பெயர் சாத்தியே தந்தான். 

அரசன மணிக்குப் பொன்னென விந்நூற் சழகிய வோருசை யளித்தான் 

பரவைரூம் மட்டக் சளப்பினில் வாழ்பூ பாலஞாஞ் செந்தமிழ்ப் புலவன் 

நிரல்பெற விவற்றை ஈநன்குற வணிந்தூ நிலமெலா மொளிசெயப் பதித்தான் 

கருவிலே ஞானச் இருவமை மயில்வா சனனெனும் பண்டித மணியே. 



1% 

புலோலி, வித்துவான்; 

பநீமத் வ. குமாரசுவாமிப் புலவரவர்கள் கூறியவை. 
1 புகற்க ரும்வகை யாகமேல் விரிர்திடும் பொதிய 

நகக்தில் வைகிய தபோதன னல்வட மொழியும் 
மிகக்தெ ரிரந்திடு தமிழ்மொழி யிலுங்கலை விதங்க 
ளகக்தி யன்றெரிர் தவனியிற் பசப்பிடப் பரந்த, 

2 அன்ன வாகமீவ தைவிசக வாரிட வசப்பட் 
மின்ன ரும்பெரு மகிமையா லினிமையா ஸுயர்ந்து 

பன்ன ரும்புகழ் வாய்ந்தநற் புலவாவாய்ப் பட்டுக் 
தன்ன வாமென வறுபத்து காற்கலை தாங்க. 

8 உற்றி டுந்தமி மரிய பாடைக ளுலஇற் 
கற்றி டும்படி நால்களு மவைபயில் களனும் 
பெற்றி டந்திரு வினருநற். கலைஞரும் பிரிய 

மூற்று நாடியே யாக்குத லுத்தம தருமம், 

4 என்ப அள்ஞணர் மேதையர் போதனைக் இசைந்த 
வன்ப தூற்றுல கதீதினி லவைகண்மேம் பட்டுக் 
அன்ப தஇன்றிடச் சொற்றதா ₹₹லுலகியல் விளக்கம்”? 
மூன்ப தாகிக மாகம சாசங்கண் முஇர்ந்த, 

5 இன்ன நாறனை பிபற்றியோன் யாசெனிம் சோழ 
நன்னர் நாட்டணி கிருட்டினு புரிமனு நகரின் 

மன்னு சீர்மிகு சுப்பிர மணியபா சஇயென் 
ன்னும் வேதிப னுதவிடில் கருஷ்ணபா ரஇ?ய.' 

ே வறு 

அலகினா லிருப்பினு மவைபயன் றருமா 

ிலகிடு மெனினுமிக் கி ரஷ்ணபா சஇபரு 

ஜலகிபல் விளக்கமெவ் வெவர்கற் ுவப்போர 

இலகமே யெனவவ சவர்மிகச் தெஸிவசே, 

இந்நூலாசிரியர் ஈண்பரும், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்துச் “செந்தமிழ்” 

உ/ உதவிப்பத்திராதிபருமான 

பநீமத் இரு, கி. இராமா நுஜ லீயங்கார் அவர்கள் பாடிய. 
இருமகள் கொழுரஈன் செக்கரிர்ஞ் சடையோன் 
வசைபக வெறிந்த வடிேேன் முருகன் ் 

ஈன்றிவ சருளா லினிது வளர்ந்த 

தென்றமிழ்ப் பெருமை செப்பவு மரிதால் 

5 அத்திரு பொழி.பி லவனி யெலாம்புகழ் 

முக்கமிழ் நால்பல மொழிச்கனர் மூன் 'ஞர் 
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அவற்றுள், 
அறம்பொரு ளின்பம்வீ டடைகற் கூரிய 

இறமிது வென்னச் செப்பின பலவே 

10 அந்நூல் பலபல வாய்ந்தவற் இின்வழி 

நன்னா வலர் சமாழி நற்பொருள் பலவும் 

ஒருவழித் தொகுத்து வரன்முறை நிறிஇதி 
இருமிகு மகவலிற் செந்தமிழ் மொழிபபில் 

வேற்றுமொழி பயிலா மேம்படு ஈடையிற் 

15 சாற்றி யறநெறி பொருணெரறி பின்ப 

நெறியென ழுப்பாற் படுத்தி ணிலத்தோ 

கருவச் தூள் கொள்ள ₹:உலகியல் விளக்க?? 

மெனப்பெயர் சூட்டி, யிந்தன னிவனே 

கண்ண பாத்துக் கவுணியர் மாபி 

20 ஸனண்ணிய ர்த்தி நான்மறை யாளன் 

தன்னே ரில்லாக் தண்டமிழ்ச் சங்கத் 

தகென்னொடு பயின்ற வின்னுபிர் நண்பன் 

புவியெலாம் போற்றும் புலமை வாய்ந்த 

நவநீத இருட்டிண காவ லோனே 

95 இந்நா வலன்றரு மின்னூ லினுக்கு 

முன்னோ ர௬ுரையென மொழிக்துிம் படியொரு 

நல்லுளை ச௪ண்டா னலமிகு புலமைப் 

பூபால பிள்ளை யெனும்புண் ணியனே 

ர இவர்செய லெல்லா மிவவுல கறியக் 

809 தண்டமி ழாங்லை மென்றிவை தோந்த 

பண்டி.த மயில்வா கனனெனும் பாவலன் 

எழுதா வெழுத்தி லினிகினியை வித்தனன் 

வாழிய இந்நூல் வாழியா இரியன் 

வாழிய நல்லுசை கண்டமாண் புடையோன் 

95 வாழியச் திட்ட வண்மை யோனே. 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கக் கலாசாலை உபாத்தியாயர், 

பநீமத் பண்டித ௬. ஹரிஹரையர் அவர்கள் இயற்றியது. 

சந்த மார்ந்த தண்டமிழ் வாணரும் | 

முந்தை மறைதேர் மூதறி வாளரும் 

_ சிந்தை குளிர்ந்துதஞ் செந்நெறி மேவ 

நந்தலில் பொருளும் நால்வகை யுணவும் 

௦ மனமுவர் தளிக்கும் வாழ்க்கையர் மேஎய 

கனமுறுஞ் சர்த்திக் காவிரி காட்டிற் 

புண்ணிய நிறைந்த பூசுரர் வாழுங் 



தட்! 

கண்ணிய மமர்ந்த காட்சியும் வளமும் 
பொ திந்துயர் கிருஷ்ணா புசமெனும் பேளூர் 

10 வர்ர மறையோர் மரபினில் வந்த 
துப்புடை மனதநற் சுப்பிர மணிய 

விப்பிரன் புகல்வன் மெய்ப்புக லின்பங 

கிளர்கவ நீத கிருஷ்ணபா ரதியென 
வளரியற் பெயர£சான் மாநிலக் தான் 3 

15 செய்தவப் பயனாற் றெரித்திிி நாற்பொருள் 
எய்திய _நரல்பல விருப்பவு மன் மீேனோர் 

பின்னர் மொழிந்த பெருதா லிதுவென 
நன்னய ருறுதந் ஈண்பர்கள் புகழ 

 : உலகியல் விளக்க??மென் ொருநால் செய்வான் 

20 அலகி லறம்புக லறநெறி யிய”லாம் 
முன்னுறு பகுஇ முப்பது பாட்டினுண் 

மன்னிட விண்டு வருத்தமைக் தனனே, 

கும்பகோணம், டவுன் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டிதர், 
படு மத் ஊ. சா. வெங்கடராமையர் அவர்கள் கூறியது. 

சோறுடைதகீ கெனகக் கொன்ற தாட்டியார் 

சொற்றஈற் பேறு சோணோ டதன்கண் 

விண்ணுறு சோலைக் சண்ண புரத்தூக் 

கவுணிப வெண்ணெய்க் கண்ணனார் கெஞ்சக் 

5  கனியிருந் தொளிருங் கவினா ரரதனக் 

குவியலாம் பாக்களைக் கொடுத்தனன் வயிச 

முூத்கெலுந் கோழிலான் ஞூழ்சென் நுருவிச் 

“செந்தமிழ்” வாயிலாகத் சேசக் இனர்க்கவை 

தம்மைகாற் பொருளுக் தருவன வென்றே 

10 வகுத்தன னடைவெனுங் கடைதலின் மயில்வா 

கனனெனும் வயிசக் கல்தகேர் கலைஞன் 

பதிக்கன னவற்றைப் பராந்தகன் னுசையா 

மாற்றுயர் பொன்னிற் சாற்றுநற் புலவனாம் 

பூபா லக்கை வினைஞஷய்ந் தாய்ந்தே 

15 யாதலின் **உலகியல் விளக்கம்??என் றமைந்தவித் 
ததக லுயரிய செழு நால் 

மீசலகத் தோக்கி மிளிர்கமிக் குயரந்தே. 

யாழ்ப்பாணம் , 

அரசினர் ஆசிரிய கலாசாலைத் தமிழ்ப்பண்டிதர், 
பநீமத் வே. மஹாலிங்கசிவம் அவர்கள் கூறியன. 

(1) கழைபுரியு மிசைசனிய௰ச் காட்டுபுதென் புலஞ்சிவணிச் கருது சங்கத் 
துழைபுரையி லருட்கவிஞ சோம்புமுது ஈடைதமிழின் ரோத றேத்றி 
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விழை தருஈல் லமரர்குல குருவினுக்குங் இடையாத வீறு லாய்ர்த 
அழைபுலத்தாற் நறமுதல்பொற் றசும்பினசும் பமிர்தமென தலி மாதோ. 

(2) கச்ஏன்சண் ணடங்காத கனதனமுமச் அவரிசமுங் கருணைக் கண்ணும் 
பச்சங்ச மெழில்காட்டும் பானருளாற் கபிலர்முகற் பண்டைச் சான் ரோர் 
ந௪சு௦-த. ஈடைஈடையாச் சொல்வளமும் பொருள்வளமு ஈயஞ்செய் தோங்க 
அச்சர்திர் பனுவலுல இயெல்விளச்கப் பெயர்கிறீஇ யமைத்தான் மன்னோ. 

(8) குணிசருமூ இலச்சகணநூற் றுறையனை தத மாங்காங்குக் கு.திசொண் டாடப் 
புனை தருசங் கச்செய்யண் மக்இிரச்கோர் பெருவாயிற் பொலிவு வாய்ப்ப 
மனுமுசலோர் வருத்தமுறைச் சொல்லியல்பு நிலைபிட்டு வழாது காட்டித் 
தனைநிகரும் தமிழ்மடவாள் இந்தூர திலகமெனச் சாற்றி னால், 

(4) அவனீத னச்சகமுத மழையெனச்சொம் பொழிபெருகா வரச னுண்மைச் 
தவனீச மறையாள னெனதிருகண் மணிபனையான் சடைசாம் கொன்றைப் 
பவனீச மருகமறை நிகர்தருதொல் காப்பியநூற் பரவை தாய 
சவநீத கருட்டிணன்செர் தமிழ்வளாச் தவம்வளரு நலத்தி னானே 

(5) சங்கநூற் கடன்மாக்திக் குடமுனியுங் குறுமூனியாச் சமழ்க்குங் கல்விக் 
கெங்குகே ரில்லவனென் கண்காணப் பெரும்புலமைக் கெல்லை யாகத் 
தீங்ககே ர௬ுரையதற்குத் தாரவசற்குச் இலசொற்றுச் தழைப்பச் செய்தான் 
சங்கநேர் பூபாலன் மட்டுககர்சக் சணிசெய்யுஞ் ரி யோனே, 

மட்டகர் வெஸ்லியன் மத்திய அங்கில கல்லூரி ஆசிரியர், 

ஸ்ரீமத் எ. ஜெ. வே. சுப்பிரமணியபிள்ளை அவர்கள் கூறியன. 
ர் சொல்லினொடு பொருஏணியின் வளமுஈலன் கஞமொருங்கு சுரந்து மல்க 

ஈல்லினிய வோசையுமுன் னதரடையு ஈவிலியற்கை நலனு மோங்சச் 
தொல்லுலக வொழுச்சுவிலக் கணம்விரித்திர் நாட்செயையச் சொன்னா ஜேோர்தால் 
எல்லவருப் கற்றுவப்பத் தமிழிலுல இயல்விளச்ச மெனப்பேர் சாத்தி. 

2 அன்னவன்யா பெனிற்சோழ வளநாட்டு சர்ஷணபுரச் தந்த ணாஎன் 
மன்னவர்சன் மானஞாறு தமிழ்ப்புலவர் வழிச்தோன்றன் மஇிதுண் ணாஎன் 
தன்னிகரில் வரகவிஞ ணிலக்கணதூற் சாதுரியன் சங்க நூல்லிற் 
பன்னனவ நீதகிர்ஷ்ண பாரதியென் னாமத்துப் பண்பி னேனே. 

3 பொன்னலருச் இனியமணம் பொருக்தியதன் மைதீசென்றே புலவர் கூறப் 
பன்னரிய ஈல்லுரையொன் நிந்நூலுக் இயற்றினன்பூ பால பிள்ளை 
யென்னு.மியற் பெயர்நிறுவு மதுரைககர்த் தமிழ்ச்சங்கச் இசைகொள் வித்வான் 
அன்னவைகள் பலர்ச்குகணி பயன்றருமவ் வியல்பினுட னான்ரோர் பண்டு, 

&  கண்டகொள்கை களையறியு மறிவாற்ற லின்மையினாற் சசடு கூறிச் 
கொண்டுதிரி ஈவவொழுக்கச் கோளாளர் கொள்சையெலாங் குலைச்சே வீட்டு 
தண்டமதார் சன்மையையுங் கண்டவற்றைப் பதிப்பித துத் தர் துய்ந் தால் 
பண்டி சன்பெள தஇகசாஸ்தர விது. ரன்மயில் வாகனப்பேர் படைச்துள் ளானே. 

குறிப்பு:-- எஞ்சியன இடமின்மையான் விடப்பட்டன. 

நன்குமதிப்புப் பத்திரமுதலியன நிறைவேறின, 



இலக்கிய நியாய வேதாந்தப் பேராசிரியர் 

மஃராஃரவமர் ]ரீ. சாவேசுர சர்மா அவர்கள் உரைத்த 

மங்கல நன்மொழி 

1 ' எனத 1, 

் ளி க கை: | 
க்க னிட... 
ளா என்ர ௭௩ ॥ 

2 எஊரிிரராக- 2, 

கரக: என்ன் என் ட 
ஏக 

- ஏனா எள ॥ 

3. ஏனா“ எரர் 
ரானணிாக ணக | 

- தினை 

கிள, என, எனா: ॥ 

4 எிரிசாள, எஈ- த், 

ரு எள: | 

எச் ளொளிசார் 
எனாஈ எகா: ॥ 

5 எிஈவிராள்றுச்- 6: 

ண்ணா | 

தண்: எ: 

ரொ: ॥ 

ஸ்ரீ ஈவநீத கிருஷ்ண பாரதி அவர்களால் 
இயற்றப்பெற்ற “: தனிநிலைச் செய்யுட் 
காவை ?? யானது ரஸிகர் யாவசையும் 

மிக விரைவில் ஸோமரஸமானது தேவர் 
களை வசப்படுத் அவ தபோலத் தனக்கு 
அ௮தீனர்களாகவே செய்யும் என்பது 

எனது கொள்கை, 

சய்யை ரீதிகுணங்கள் முதலியவற்றால் பூர் 

ணமும்,ஸ்வயமே ப்ரகாிிக்கும் இயல்பும், 
அமையப்பெற்ற இக்கோவை சீக்கிரமா 

. கவேவித்துவப் பிரமசங்களினால் ஸஹணேவிக் 

கப்பெறும் என்பதில் ஐயமில்லை என்பது 
எனது நோக்கம், 

இக்கோவையானது அ௮றமுதலாய நான்கு 

புருஷார்த்தங்களையும் மிகச்செவ்வையாக 

க்கூறுகறது என்று கூறுதற்கு, இவ்வுல 

இலுள்ள சஸிகர் தம்முள் மனவுக்கம் 

பெருமல் இருக்கக்கூடியவர் யாவர்தாம் 

உளர்? அதலால் இந்தால் யாவராலும் 

மானிக்கத்தக்கது என்பது எனது 

உது, 

அறிவமைந்த மக்கள், தபோபலத்தினால்: 

எல்லாவற்றையும் உணர்க்துகொள்ளும் 

யோக்களைப்போல, . இக்கோவையின் 

ஸஹாயத்தினால் உலகதத அவத்தை மிகச் 

செவ்வையாக வஅுறிர்.துகொள்ளக்கூடும். 

ஆதலால், இர்தூல் உலகத்தாருக்குப் 

பேருபகாசமாகும் என்பது எனது பூரண 

(மான தம்பிக்கை, 

உல$ூயல்விளக்கம் என்னும் இக்மூல் மக்க 

ளாற் செய்யப்பெறவில்லை யென்று, ஒரு 

. பாற்கோடாத சரியபுலவர்களால் வியப் 

பொடு கரகுதப்பெறுகின் ஐது. 
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எனகு 
ஏஏ] 81-1௭: | 
எளிகர்எணிர- 
ளெ: ॥ 

எழுப்ளரரளிஎான 

ஏனா (பளள: | 

[ெளர்சர்- 

ஏன்ற: | 

ண - 

ரானா எனின் | 

[ள்ளி - 

எர்ணிறிசா ॥ 

எச எனன. 
எள: | 
எரி எள்ளி 

எண்: 8: என ॥ 

என்ன 208 
ளாக: | 

ஏ (கள்ள் 

எண் எர ॥ 

எளிஈ தன 

எ ஏர் | 

ட பியப்பபகப் 

ச்சர் ॥ 

எளி காணார் 
14 எ்சேனாா | 

எள்ள. 
ஏசிஈ எனா ॥ 

ஆ 

6. இபயற்கைஈவிற்சியணி நிறைக்ததூஉம் . பய. 

[... குற்றங் கூறுவதையே 'பெருநோன்பாகக் ் 
கொள்ளும் தன்மை அற்றாரும், யாவசா : 

னிலசொற்கள் இிறிதுமில்லாததாஉம், 
ஆகிய இநழால் கெஞ்சத்திற்கு இனிமை. 
ட வ பை க 

௮ம் மானிக்கத்தக்காரும், நான் எனது. 

என்னும் வீிணெண்ணமற்ராரும்' ஆகிய 

் 
* 

மஹாவித்வான்கள் இர்நாலை மிக மதிப் 

பார்கள் என் ப.ிற் சற்றேனும் கன். * 
என்று கான் உறுஇயாகக் கூறுவேன். : 

இய ஸ்ரீமத்-வித்வான்-பூபாலபிள்ளை அவர்களாற் 
செய்யப்பெற்ற இக்கோவையின். உரை . 
யானது, பண்டி தர்களுக்கு ர் 

9-10. 

11-12. 

அளித்துவருவதுடன் அவாதம் முழு. 

மனத்தையும் கவர்ந்துகொள்ளுகிறபடி. 
யால், இவ்வுசையை கர்பம் 
என்று கான் கணனி ஸ்ட் 

ட எல்லா மொழிகளிலும் வல் கரும், ௮௪ 
4 

ம்புற அடக்கம். வாய்ந்தவரும், பெருக் 

தைரியம் _ வாய்ந்தவரும், ச ஈன்மக்கள் ் 

வரியின்மேலே - பெரியதொரு மை 
வாய்ந்தவரும், மயில்வாகனம் என்னும் 
இயற் பெயரோடு பிரபோதசைசந்யர் 
என்னும் தீக்ஷாராமமூம் பெற்றவரும், - 
கீர்த்தி வாய்ந்தவருமாகிய : ஒரு பெரி - 

யார் இந் நிலவுலகத்தில் விளக்கம் பெறு 
இன்றார்.. 

பிரபோத சைதரந்யர் என்னும் இப்பெரி 
யார், உலக த்தில் யாவராலும் மானிக் 
கத் தக்சவனும், புலவர் பெருமானுமா 
கய நவநீத கிருஷ்ணன் என்பவனால் 
செய்யப்பெற்ற புலவர் மெருமக்கள் காக 

லித் தப் போற்றுகின்ற இக்்.நாலை ௮ணி 

பெறத் தொகுத்துப் 'பதிகங்கூறி அண் 
னையை வாழ்த்திச் சுவைததும்பச் செய் 
தார். ் 







ஸ் 
ட் அபூ 

ட பலர பன் 
கிட்ட 
ல். ர, ் 




