
 
 
 

tirukkuRaL of tiruvaLLuvar 
with the commentary of parimElazakar 

part 3 – poRutppAl - 2 (in Tamil, Unicode format) 
 

தி க்குறள் – பாிேமலழகர் உைர 
பாகம் 3 -  ெபா ட்பால், பாகம் 2 (731-1080) 

 
 
Acknowledgements: 
PDF and Web versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland 
 
This Etext file is based on Unicode UTF-8 encoding format 
So you need to have a unicodecompliant Tamil font and the web browser set to "utf-
8" charset to view the Tamil part properly. 
This etext was first prepared in Mylai 7-bit format and then converted to Unicode. 
 
© Project Madurai 2013. 
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of 
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
Details of Project Madurai are available at the website 
http://www.projectmadurai.org/ 
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 
 



 2

தி க்குறள் - பாிேமலழகர் 
2. ெபா ட்பால் (381-1080) 

2.3 அங்கவியல்  
 

2.3.1 நா   
 

731  தள்ளா விைள ம் தக்கா ம் தாழ்விலாச் 
    ெசல்வ ம் ேசர்வ  நா . 
    தள்ளா விைள ம் - குன்றாத விைள ைளச் ெசய்ேவா ம்; தக்கா ம் - 
அறேவா ம்; தாழ்  இலாச் ெசல்வ ம் - ேக  இல்லாச் ெசல்வ ைடேயா ம்; ேசர்வ  
நா  - ஒ ங்கு வாழ்வேத நாடாவ : 
    விளக்கம் 
மற்ைற உயர்திைணப் ெபா ள்கேளா ம் ேசர்தல்ெதாழிேலா ம் இையயாைமயின், 
'விைள ள்' என்ப  உழவர்ேமல் நின்ற . குன்றாைம: எல்லா உண க ம் நிைறய 
உளவாதல். இதனான் வாழ்வார்க்கு வ ைமயின்ைம ெபறப்பட்ட . அறேவார் - 

றந்ேதார், அந்தணர் தலாயினார். "நற்றவஞ் ெசய்வார்க்கு இடம்; தவம் 
ெசய்வார்க்கும் அஃ  இடம்" (சீவக. நாமக. 48) என்றார் பிற ம். இதனான் 
அழிவின்ைம ெபறப்பட்ட . ேக  இல்லாைம - வழங்கத் ெதாைலயாைம. ெசல்வர் - 
கலத்தி ம் கா ம் அ ம்ெபா ள் த ம் வணிகர். இதனான் அரச க்கும் 
வாழ்வார்க்கும் ெபா ள் வாய்த்தல் ெபறப்பட்ட .) -- 
   
  732  ெப ம்ெபா ளால் ெபட்டக்க தாகி அ ங்ேகட்டால் 
    ஆற்ற விைளவ  நா . 
    ெப ம்ெபா ளால் ெபட்டக்க  ஆகி - அளவிறந்த ெபா ைடைமயால் பிற 
ேதய்த்தாரா ம் வி ம்பத் தக்கதாய்; அ ங்ேகட்டால் ஆற்ற விைளவ  நா  - ேக ன் 
ைமேயா கூ  மிகவிைளவேத நாடாவ . 
    விளக்கம்  
அளவிறப் , ெபா ள்கள  பன்ைமேம ம் தனித்தனி அவற்றின் மிகுதி ேம ம் 
நின்ற . ேகடாவ , மிக்க ெபயல், ெபய ன்ைம, எ , விட் ல், கிளி, அரசண்ைம 
என்றிவற்றான் வ வ . 'மிக்க ெபயேலா  ெபய ன்ைம எ  விட் ல்கிளி 
அக்கண்அரசண்ைமேயா  ஆ .' இவற்ைற வட லார் 'ஈதிவாைதகள்' என்ப. 
இவற் ள் ன்ைனயவற்ற  இன்ைம அரசன் அறத்தா ம், பின்ைனய  இன்ைம 
அவன் மறத்தா ம் வ ம். இவ்வின்ைமகளான் மிக விைளவதாயிற் . 
 --- 
 
733  ெபாைறெயா ங்கு ேமல்வ ங்கால் தாங்கி இைறவற்கு 
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    இைறெயா ங்கு ேநர்வ  நா . 
    ெபாைற ஒ ங்கு ேமல் வ ங்கால் தாங்கி - பிற நா கள் ெபா த்த பாரெமல்லாம் 
ஒ ங்ேக தன்கண் வ ங்கால் அவற்ைறத் தாங்கி; இைறவற்கு இைற ஒ ங்கு ேநர்வ  
நா  - அதன்ேமல் தன் அரச க்கு இைறப்ெபா ள் வைத ம் உடம்பட் க் 
ெகா ப்பேத நாடாவ . 
    விளக்கம்  
பாரங்கள் - மக்கள் ெதாகுதி ம் ஆன் எ ைம த ய விலங்குத் ெதாகுதி ம். தாங்குதல் 
- அைவ தத்தம் ேதயத் ப் பைக வந்  இ த்ததாக, அரசு ேகால் ேகா யதாக, 
உணவின்ைமயானாகத் தன்கண் வந்தால் அவ்வத்ேதயங்கைளப் ேபால இனிதி ப்பச் 
ெசய்தல். அச்ெசயலால் இைறையக் குைறப்ப த்தா  தாேன ெகா ப்பெதன்பார், 
'இைற ஒ ங்கு ேநர்வ ' என்றார். 
 --- 
 
734  உ பசி ம் ஓவாப் பிணி ம் ெச பைக ம் 
    ேசரா தியல்வ  நா . 
    ெபாைற ஒ ங்கு ேமல் வ ங்கால் தாங்கி - பிற நா கள் ெபா த்த பாரெமல்லாம் 
ஒ ங்ேக தன்கண் வ ங்கால் அவற்ைறத் தாங்கி; இைறவற்கு இைற ஒ ங்கு ேநர்வ  
நா  - அதன்ேமல் தன் அரச க்கு இைறப்ெபா ள் வைத ம் உடம்பட் க் 
ெகா ப்பேத நாடாவ . 
    விளக்கம்  
உ பசி, உழவ ைடைமயா ம் ஆற்ற விைளதலா ம் ேசராதாயிற் . ஓவாப்பிணி, 
தீக்காற்  மிக்க குளிர் ெவப்பங்க ம் கரப்ப மவற்ற  தீைம ம் இன்ைமயின் 
ேசராதாயிற் . ெச  பைக, அரசனாற்ற ம் நிைல பைட ம் அடவி ம் அர ம் 
உைடைமயின் ேசராதாயிற் . 
 --- 
 
735  பல்கு ம் பாழ்ெசய் ம் உட்பைக ம் ேவந்தைலக்கும் 
    ெகால்கு ம் ம் இல்ல  நா . 
    பல் கு ம் - சங்ேகத வயத்தான் மா பட் க் கூ ம் பல கூட்ட ம்; பாழ் ெசய் ம் 
உட்பைக ம் - உட ைறயா நின்ேற பாழாகச் ெசய் ம் உட்பைக ம்; ேவந்  
அைலக்கும் ெகால் கு ம் ம் இல்ல  நா  - அள  வந்தால் ேவந்தைன அைலக்கும் 
ெகால்விைனக் கு ம்ப ம் இல்லாதேத நாடாவ . 
    விளக்கம்  
சங்ேகதம் - சாதி பற்றி ம் கட ள் பற்றி ம் பலர்க்கு உளதாம் ஒ ைம. உட்பைக - 
ஆறைலப்பார், கள்வர், குறைள கூ வார் த ய மக்க ம், பன்றி,  கர  த ய 
விலங்குக ம். 'உட்பைக, கு ம் ' என்பன ஆகுெபயர். இம் ன் ம் அரசனா ம் 
வாழ்வாரா ம் க யப்பட்  நடப்பேத நா  என்பதாம். 
 --- 
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736  ேகடறியாக் ெகட்ட இடத் ம் வளங்குன்றா 
    நாெடன்ப நாட் ன் தைல. 
    ேக  அறியா - பைகவரால் ெக தலறியாததாய்; ெகட்ட விடத் ம் வளம் குன்றா 
நா  - அாிதின் ெகட்டதாயி ம் அப்ெபா ம் தன் வளங்குன்றாத நாட் ைன; 
நாட் ன் தைல என்ப எல்லா நாட் ம் தைல என்  ெசால் வர் ேலார். 
    விளக்கம்  
'அறியாத, குன்றாத' என் ம் ெபயெரச்சங்களின் இ தி நிைலகள் விகாரத்தால் 
ெதாக்கன. ேக  அறியாைம ரசனாற்றலா ம், கட ட் ைச அறங்கள் என்றிவற்ற  
ெசயலா ம் வ ம். வளம் - ஆகாரங்களிற் ப வன ம், வய ம் தண்டைலயி ம் 
விைளவன மாம். குன்றாைம: அைவ ெசய்ய ேவண்டாமல் இயல்பாகேவ உளவா ம் 

ன் ஈட்டப்பட் ம் குைறவ தல். இைவ ஆ  பாட்டா ம் நாட்ட  இலக்கணம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
737  இ ன ம் வாய்ந்த மைல ம் வ ன ம் 
    வல்லர ம் நாட் ற்கு உ ப் . 
    இ ன ம் -'கீழ் நீர், ேமல் நீர்' எனப்பட்ட தன்கண் நீ ம்; வாய்ந்தமைல ம் - 
வாய்ப் ைடயதாய மைல ம்; வ ன ம் - அதனினின் ம் வ வதாய நீ ம்; 
வல்லர ம் - அழியாத நகாி ம்; நாட் ற்கு உ ப்  - நாட் ற்கு அவயவமாம். 
    விளக்கம்  
ஈண் ப் ' னல்' என்ற  ர  ேகணிக ம் ஏாிக ம் ஆ க மாகிய ஆதாரங்கைள, 
அவயவமாதற்குாியன அைவேய ஆக ன். அவற்றான் வானம் வறப்பி ம் 
வள ைடைம ெபறப்பட்ட . இைடயதன்றி ஒ ைடயதாக ம், தன் வளம் த த ம், 
மாாிக்கண் உண்ட நீர் ேகாைடக்கண் உமிழ்த ம் உைடைமபற்றி 'வாய்ந்த மைல' 
என்றார். அரண்-ஆகுெபயர். இதனான் அதன் அவயவம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
738  பிணியின்ைம ெசல்வம் விைளவின்பம் ஏமம் 
    அணிெயன்ப நாட் வ் ைவந் . 
    பிணியின்ைம ெசல்வம் விைள  இன்பம் ஏமம் இவ் ஐந்  - ேநாயின்ைம ம் 
ெசல்வம் விைளதல் இன்பம் காவல் என்றிைவ உைடைம மாகிய இவ்ைவந்தைன ம்; 
நாட் ற்கு அணி என்ப நாட் ற்கு அழகு என்  ெசால் வர் ேலார். 
    விளக்கம்  
பிணியின்ைம, நிலநலத்தான் வ வ . ெசல்வம், ேமற்ெசால் யன. இன்பம், விழ ம் 
ேவள்வி ம் சான்ேறா ம் உைடைமயா ம், கர்வன உைடைமயா ம், நில நீர்கள  
நன்ைமயா ம் வாழ்வார்க்கு உள் நிகழ்வ . 'காவல்' எனேவ, அரசன் காவ ம், 
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வாழ்ேவார் காவ ம் அரண் காவ ம், அடங்கின. பிற ேதயங்களி ள்ளா ம் 
விைழந்  பின் அைவ ள்ளாைமக்கு ஏ வாய அதன் அழகு இதனாற் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
739  நாெடன்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல 
    நாட வளந்த  நா . 
    நாடா வளத்தன நா  என்ப - தங்கண் வாழ்வார் ேத  வ ந்தாமல் அவர்பால் தாேன 
அைட ம் ெசல்வத்ைத உைடயவற்ைற ேலார் நா  என்  ெசால்வர்; நாடவளம் 
த ம் நா  நா  அல்ல - ஆதலால் ேத  வ ந்தச் ெசல்வம் அைடவிக்கும் நா கள் 
நாடாகா. 
    விளக்கம்  
நா தல், இ  வழி ம் வ த்தத்தின்ேமல் நின்ற . "ெபா ள் ெசய்வார்க்கும் அஃ  
இடம்" (சிந். நாம 48.) என்றார் பிற ம். ேலார் விதிபற்றி எதிர்மைற கத்தான் 
குற்றம் கூறியவா . இவ்வாறின்றி, 'என்ப' என்பதைனப் பின் ம் கூட்  
இ ெபா ள்பட உைரப்பின், அ வாதமாம். 
 --- 
 
740  ஆங்கைம ெவய்தியக் கண் ம் பயமின்ேற 
    ேவந்தைம வில்லாத நா . 
    ேவந்  அைம  இல்லாத நா  - ேவந்தேனா  ேம தல் இல்லாத நா ; ஆங்கு 
அைம  எய்தியக் கண் ம் பயம் இன்ேற - ேமற்ெசால் ய குணங்கள் 
எல்லாவற்றி ம் நிைறந்தி ந்ததாயி ம், அவற்றால் பய ைடத்தன் . 
    விளக்கம்  
'ேவந்  அைம ' எனேவ, கு கள் அவன்மாட்  அன் ைடயராத ம், அவன்தான் 
இவர்மாட்  அ ைடயனாத ம் அடங்கின. அைவ இல்வழி வாழ்ேவார் 
இன்ைமயின், அவற்றால் பயனின்றாயிற் . இைவ இரண்  பாட்டா ம் அதன் 
குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.2 அரண் 
 
741  ஆற்  பவர்க்கும் அரண்ெபா ள் அஞ்சித்தற் 
    ேபாற்  பவர்க்கும் ெபா ள். 
    ஆற் பவர்க்கும் அரண் ெபா ள் - வைக ஆற்ற ைடயராய்ப் 
பிறர்ேமற்ெசல்வார்க்கும் அரண் சிறந்த ; அஞ்சித் தன் ேபாற் பவர்க்கும் அரண் 
ெபா ள் - அைவயின்றித் தம்ேமல் வ வார்க்கு அஞ்சித் தன்ைனேய அைடவார்க்கும் 
அரண் சிறந்த . 
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    விளக்கம்  
பிறர்ேமல் ெசல் ங்கால் உாிைம ெபா ள் த யவற்ைறப் பிறெனா வன் 
ெவௗவாமல் ைவத் ச் ெசல்லேவண் மாகலா ம், அப்ெப ைம ெதாைலந்  இ தி 
வந் ழிக் கடல் ந வண் உைடகலத்தால் ேபான்  ஏமங்காணா  இ வராகலா ம், 
ஆற் பவர்க்கும் ெபாற் பவர்க்கும் அரண் ெபா ளாயிற் . ஆற்றல் 
உைடயாராயி ம் அரண் இல்வழி அழி ம் பாலராக ன், அவைர ற்கூறினார். 
இதனான், அரணின  சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
742  மணிநீ ம் மண் ம் மைல ம் அணிநிழற் 
    கா ம் உைடய தரண். br> மணி நீ ம் மண் ம் மைல ம் அணிநிழற் கா ம் 
உைடய  அரண் - மணி ேபா ம் நிறத்திைன ைடய நீ ம், ெவள் ள்ளிைட நில ம், 
மைல ம், குளிர்ந்த நிழைல ைடய கா ம் உைடயேத அரணாவ . 
    விளக்கம்  
எஞ்ஞான் ம் வற்றாத நீர் என்பார் 'மணி நீர்' என் ம், நீ ம் நிழ ம் இல்லா 
ம நில ம் என்பார் 'மண்' என் ம், ெசறிந்த கா  என்பார். 'அணி நிழற் கா ' என் ம் 
கூறினார். மதிற் றத்  ம நிலம் பைகவர் அரண் பற்றாைமப் ெபா ட் . நீரரண், 
நிலவரண், மைலயரண், காட்டரண் என இயற்ைக ம் ெசயற்ைக மாய இந்நான்கு 
அர ம் சூழப்ப வ  அரண் என்பதாம். 
 --- 
 
743  உயர்வகலம் திண்ைம அ ைமஇந் நான்கின் 
    அைமவரண் என் ைரக்கும் ல். 
    உயர் , அகலம், திண்ைம, அ ைம இந்நான்கின் அைம  - உயர்ச்சி ம், அகல ம், 
திண்ைம ம், அ ைம ம் என்  ெசால்லப்பட்ட இந்நான்கின் மிகுதிைய ைடய 
மதிைல; அரண் என்  உைரக்கும் ல் - அரண் என்  ெசால் வர் ேலார். 
    விளக்கம்  
'அைம ', ' ல்' என்பன ஆகுெபயர் - உயர்  - ஏணி ெயய்தாத . அகலம் - 

றத்ேதார்க்கு அகழலாகா அ யகல ம், அகத்ேதார்க்கு நின்  விைன ெசய்யலாம் 
தைலயகல ம். திண்ைம - கல் இட் ைககளாற் ெசய்த ன் குத்தப்படாைம. அ ைம - 
ெபாறிகளான் அ குதற்கு அ ைம. ெபாறிகளாவன, "வைளவிற் ெபாறி ம் 
அயிற்ெசறி நிைல ம், க விர க ம் கல் மிழ் கவ ம், பாி  ெவத்ெந ம் பாக  
குழிசி ம், காய்ெபான் உைல ம், கல்  கூைட ம், ண் ம் டக்கும் ஆண்டைல 
ய ப் ம், கைவ ம் க ம் ைத ம் ைழ ம், ஐயவித் லா ம் ைகெபய சி ம், 
ெசன்ெறறி சிர ம், பன்றி ம் பைண ம், எ ம் சீப் ம் உ விறற் 
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கைணய ம்,ேகா ம் குந்த ம் ேவ ம் சூல ம்" (சிலப். அைடக் 207-216) என்றிைவ 
தலாயின. 

 --- 
 
744  சி காப்பிற் ேபாிடத்த தாகி உ பைக 
    ஊக்கம் அழிப்ப தரண். 
    சி  காப்பின் ேபர் இடத்  ஆகி - காக்க ேவண் ம் இடம் சிறிதாய் அகன்ற 
இடத்ைத உைடத்தாய்; உ  பைக ஊக்கம் அழிப்ப  அரண் - தன்ைன வந்  ற்றிய 
பைகவர  மன எ ச்சிையக் ெக ப்பேத அரணாவ . 
    விளக்கம்  
வாயி ம் வழி ம் ஒழிந்த இடங்கள் மைல, கா , நீர்நிைல என்றிவற் ள் ஏற்பன 
உைடத்தாதல் பற்றி, 'சி காப்பின்' என் ம், அகத்ேதார் ந வின்றியி த்தல் பற்றி, 
'ேபாிடத்த  ஆகி' என் ம், தன் வ  ேநாக்கி 'இ  ெபா ேத அழித் ம்' என்  வ ம் 
பைகவர் வந்  கண்டால், அவ் க்கெமாழிதல் பற்றி, 'ஊக்கம் அழிப்ப ' என் ம் 
கூறினார். 
 --- 
 
745  ெகாளற்காிதாய்க் ெகாண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார் 
    நிைலக்ெகளிதாம் நீர  அரண். 
    ெகாளற்கு அாிதாய் - றத்தாரால் ேகாடற்கு அாிதாய்; ெகாண்ட கூழ்த்  ஆகி - 
உட்ெகாண்ட பலவைக உணவிற்றாய்; அகத்தார் நிைலக்கு எளிதாம் நீர  அரண் - 
அகத்தார  ேபார்நிைலக்கு எளிதாய நீர்ைமைய ைடயேத அரணாவ . 
    விளக்கம்  
ேகாடற்கு அ ைம: இைள கிடங்குகளா ம், ெபாறிகளா ம் இடங்ெகாள் தற்கு 
அ ைம. உண  தைலைமபற்றிக் கூறினைமயின், மற் ள்ள கரப்ப வன ம் 
அடங்கின. நிைலக்கு எளிதாம் நீர்ைமயாவ , அகத்தார் விட்ட ஆ தம் த ய 

றத்தார்ேமல் எளிதில் ேசற ம்' அவர் விட்டன அகத்தார்ேமல் ெசல்லாைம ம்; 
பதணப்பரப் ம் தலாயின. --- 
 
746  எல்லாப் ெபா ம் உைடத்தாய் இடத் த ம் 
    நல்லாள் உைடய  அரண். 
    எல்லாப் ெபா ம் உைடத்தாய - அகத்ேதார்க்கு ேவண் ம் ெபா ள்கள 
எல்லாவற்ைற ம் உள்ேள உைடத்தாய்; இடத்  உத ம் நல்லாள் உைடய  அரண் - 

றத்ேதாரால் அழிெவய் ம் எல்ைலக்கண் அஃ  எய்தாவைக உதவிக் காக்கும் நல்ல 
ரைர ம் உைடயேத அரணாவ . 

    விளக்கம்  
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அரசன் மாட்  அன் ம் மான ம் மற ம் ேசார்வின்ைம ம் த ய நற்குணங்கள் 
உைடைமபற்றி, 'நல்லாள்' என்றார். 
 --- 
 
747  ற்றி ம் ற்றா ெதறிந் ம் அைறப்ப த் ம் 
    பற்றற் காிய  அரண். 
    ற்றி ம் - கெலா  ேபாக்கு ஒழி ம் வைக ெந ங்கிச் சூழ்ந் ம்; ற்றா  எறிந் ம் 
- அங்ஙனம் சூழா  ெநகிழ்ந்த இடன் ேநாக்கி ஒ கமாகப் ெபா ம்; 
அைறப்ப த் ம் - அகத்ேதாைர அவர் ெதௗ¢ந்ேதாைர விட் க் கீழ த் த் 
திறப்பித் ம்; பற்றற்கு அாிய  அரண் - றத்ேதாரால் ெகாள் தற்கு அாியேத 
அரணாவ . 
    விளக்கம்  
இம் ன்  உபாயத் ள் ம் தலாவ  எல்லாப் ெபா ம் உைடைமயா ம், 
ஏைனய நல்லா ைடைமயா ம் வாயாவாயின. 
 --- 
 
748  ற்றாற்றி ற்றி யவைர ம் பற்றாற்றிப் 
    பற்றியார் ெவல்வ  அரண். 
    ற்  அற்றி ற்றியவைர ம் - தாைனப் ெப ைமயால் சூழ்தல் வல்லராய் வந்  
சூழ்ந்த றத்ேதாைர ம், பற்றி யார் பற்  ஆற்றி ெவல்வ  அரண் - தன்ைனப் பற்றிய 
அகத்ேதார் தாம் பற்றிய இடம் விடாேத நின்  ெபா  ெவல்வேத அரணாவ . 
    விளக்கம்  
உம்ைம, சிறப் ம்ைம. 'பற்றின் கண்ேண ஆற்றி' என விாி ம். பற்  - ஆகுெபயர். 
'ெவல்வ ' என, உைடயார் ெதாழில் அரண்ேமல் நின்ற . ெப ம் பைடயாைனச் 
சி பைடயான் ெபா த்  நிற்கும் ைணேயயன்றி, ெவல் ம் இயல்பின  என்பதாம். 
இதற்குப் பிறி  உைரப்பா ம் உளர். இைவ ஏ  பாட்டா ம் அதன  இலக்கணம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
749  ைன கத்  மாற்றலர் சாய விைன கத்  
    ெறய்தி மாண்ட தரண். 
    ைன கத்  மாற்றலர் சாய விைன கத்   எய்தி - ேபார் ெதாடங்கின 
அளவிேல பைகவர் ெக ம் வண்ணம் அகத்ேதார் ெசய் ம் விைன ேவ பா களான் 

 ெபற் ; மாண்ட  அரண் - மற் ம் ேவண் ம் மாட்சிைய ைடயேத அரணாவ . 
    விளக்கம்  
ெதாடக்கத்திற் ெகட்டார் பின் ங் கூ ப் ெபா தல் கூடாைமயின், ' ைன கத் ச் 
சாய' என்றார். விைன ேவ பா களாவன: பைகவர் ெதாடங்கிய ேபாாிைன அறிந் , 
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எய்தல், எறிதல், குத் தல், ெவட் தல் என்றிைவ தலாய விைனக ள், அதைனச் 
சாய்ப்பன ெசய்தல். 'மற் ம் ேவண் ம் மாட்சி' ெயன்ற , றத்ேதார் அறியாமற் 

குதல் ெசய்தற்குக் கண்ட சு ங்ைக வழி தலாயின உைடைம. 
 --- 
 
750  எைனமாட்சித் தாகியக் கண் ம் விைனமாட்சி 
    இல்லார்கண் இல்ல  அரண். 
    அரண் - அரண்; எைன மாட்சித்  ஆகியக்கண் ம் - ேமற் ெசால்லப்பட்ட 
மாட்சிெயல்லாம் உைடத்தாய விடத் ம்; விைன மாட்சி இல்லார்கண் இல்ல  - விைன 
ெசய்தற்கண் மாட்சி இல்லாதார் மாட்  அைவயிலதாம். 
    விளக்கம்  
வாளா இ ந்தா ம், அளவறியா  ெசய்த ம், ஏலாத  ெசய்த ம் எல்லாம் அடங்க, 
'விைனமாட்சியில்லார்' என் ம், ஏற்ற விைனைய அளவறிந்  ெசய்  காவாக்கால் 
அம்மாட்சிகளால் பயனின்றி அழி ெமன்பார், 'அைவ ைடத்தன் ' என் ம் கூறினார். 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் காப்பாைர இன்றியைமயாெதன்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.3 ெபா ள்ெசயல்வைக 
 
751  ெபா ளல் லவைரப் ெபா ளாகச் ெசய் ம் 
    ெபா ளல்ல  இல்ைல ெபா ள். 
    ெபா ள் அல்லவைரப் ெபா ளாகச் ெசய் ம் ெபா ளல்ல  - ஒ  ெபா ளாக 
மதிக்கப்படாதாைர ம் ப வாராகச் ெசய்ய வல்ல ெபா ைளெயாழிய; ெபா ள் 
இல்ைல - ஒ வ க்குப் ெபா ளாவதில்ைல. 
    விளக்கம்  
மதிக்கப்படாதார் - அறிவிலாதார், இழி குலத்தார். இழி  சிறப் உம்ைம விகாரத்தால் 
ெதாக்க . மதிக்கப்ப வாராகச் ெசய்தல் அறி ைடயா ம் உயர்குலத்தா ம் அவர்பாற் 
ெசன்  நிற்கப் பண் தல். அதனால் ஈட்டப்ப வ  அ ேவ; பிறிதில்ைல என்பதாம். 
 --- 
 
752  இல்லாைர எல்லா ம் எள் வர் ெசல்வைர 
    எல்லா ம் ெசய்வர் சிறப் . 
    இல்லாைர எல்லா ம் எள் வர் - எல்லா நன்ைம ம் உைடயராயி ம் 
ெபா ளில்லாைர யாவ ம் இகழ்வர்; ெசல்வைர எல்லா ம் சிறப் ச் ெசய்வர் - எல்லாத் 
தீைம ம் உைடயராயி ம் அஃ  உைடயாைர யாவ ம் உயரச் ெசய்வர். 
    விளக்கம்  
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இல்லாைர எல்லா ம் எள் வர் - எல்லா நன்ைம ம் உைடயராயி ம் 
ெபா ளில்லாைர யாவ ம் இகழ்வர்; ெசல்வைர எல்லா ம் சிறப் ச் ெசய்வர் - எல்லாத் 
தீைம ம் உைடயராயி ம் அஃ  உைடயாைர யாவ ம் உயரச் ெசய்வர். (உயரச் 
ெசய்தல் - தாம் தாழ்ந்  நிற்றல். இகழ்தற்கண் ம் தாழ்தற்கண் ம் பைகவர், நட்டார், 
ெநா மலர் என் ம் வைகயா ம் ஒத்த ன், 'யாவ ம்' என்றார். பின் ம் கூறிய  
அதைன வ த்தற்ெபா ட்  
 --- 
 
753  ெபா ெளன் ம் ெபாய்யா விளக்கம் இ ள க்கும் 
    எண்ணிய ேதயத் ச் ெசன் . 
    ெபா ள் என் ம் ெபாய்யா 
    விளக்கம் - ெபா ள் என்  எல்லாரா ம் சிறப்பிக்கப்ப ம் நந்தா விளக்கு; எண்ணிய 
ேதயத் ச் ெசன்  இ ள் அ க்கும் - தன்ைனச் ெசய்தவர்க்கு அவர் நிைனத்த 
ேதயத் ச் ெசன்  பைக என் ம் இ ைளக் ெக க்கும். 
    விளக்கம்  
எல்லார்க்கும் எஞ்ஞான் ம் இன்றியைமயாததாய் வ தல் பற்றி, 'ெபாய்யா விளக்கம்' 
என் ம், ஏைனய விளக்ேகா  இதனிைட ேவற் ைம ேதான்  எண்ணிய ேதயத் ச் 
ெசன்  என் ம் கூறினார். ஏகேதச உ வகம். இைவ ன்  பாட்டா ம் ெபா ள  
சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
754  அறன்ஈ ம் இன்ப ம் ஈ ம் திறனறிந்  
    தீதின்றி வந்த ெபா ள். 
    திறன் அறிந்  தீ  இன்றி வந்த ெபா ள் - ெசய் ம் திறத்திைன அறிந்  அரசன் 
ெகா ங்ேகான்ைமயிலனாக உளதாய ெபா ள்; அறன் ஈ ம் இன்ப ம் ஈ ம் - 
அவ க்கு அறத்ைத ம் ெகா க்கும், இன்பத்ைத ம் ெகா க்கும். 
    விளக்கம்  
ெசய் ந்திறம்: தான் ெபா ள் ெசய்தற்கு உாிய ெநறி. 'இலனாக' என்ற  'இன்றி' எனத் 
திாிந்  நின்ற . 'ெசங்ேகால்' என்  கழப்ப தலா ம், கட ட் ைச தானங்களாற் 
பயெனய்தலா ம், 'அறன் ஈ ம்' என் ம், ெந ங்காலம் நின்  ய்க்கப்ப தலான், 
'இன்ப ம் ஈ ம்' என் ம் கூறினார். அதனான் அத்திறத்தான் ஈட் க என்பதாம். 
 --- 
 
755  அ ெளா ம் அன்ெபா ம் வாராப் ெபா ளாக்கம் 
    ல்லார் ரள விடல். br> அ ெளா ம் அன்ெபா ம் வாராப் ெபா ள் ஆக்கம் - தாம் 
கு கள்மாட் ச் ெசய் ம் அ ெளா ம், அவர் தம்மாட் ச் ெசய் ம் அன்ெபா ம் கூ  
வாராத ெபா ளீட்டத்ைத, ல்லார் ரள விடல் - அரசர் ெபா ந்தா  கழியவி க. 
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    விளக்கம்  
அவற்ெறா  கூ  வ தலாவ , ஆறிெலான்றாய் வ தல். அவ்வா  வாராத 
ெபா ளீட்டம் பசுமட்கலத் ள் நீர் ேபாலச் ெசய்தாைன ம் ெகாண்  இறத்த ன், 
அதைனப் ' ல்லார்' என்  ஒழியா , ' ரளவிடல்' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
756  உ ெபா ம் உல்கு ெபா ம்தன் ஒன்னார்த் 
    ெத ெபா ம் ேவந்தன் ெபா ள். 
    உ  ெபா ம் - உைடயாாின்ைமயின் தாேன வந் ற்ற ெபா ம்; உல்கு 
ெபா ம் - சுங்கமாகிய ெபா ம்; தன் ஒன்னார்த் ெத ெபா ம் - தன் 
பைகவைரத் திைறயாகக் ெகாள் ம் ெபா ம்; ேவந்தன் ெபா ள் - அரச க்கு உாிய 
ெபா ள்கள். 
    விளக்கம்  
உ ெபா ள்; ைவத்தார் இறந் ேபாக ெந ங்காலம் நிலத்தின்கண் கிடந்  பின் 
கண்ெட த் உம், தாயத்தார் ெபறாத உமாம். சுங்கம்-கலத்தி ம் கா ம் வ ம் 
வண்டங்கட்கு இைறயாய . ெத ெபா ள்: 'ெத தலான் வ ம் ெபா ள்' என விாி ம். 
ஆறில் ஒன்  ஒழிய ம் உாியன கூறியவா . இைவ ன்  பாட்டா ம் அஃ  
ஈட் ம் ெநறி கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
757  அ ெளன் ம் அன்பீன் குழவி ெபா ெளன் ம் 
    ெசல்வச் ெசவி யால் உண் . 
    அன்  ஈன் அ ள் என் ம் குழவி-அன்பினால் ஈனப்பட்ட அ ள் என் ம் குழவி; 
ெபா ள் என் ம் ெசல்வச் ெசவி யால் உண்  - ெபா ள் என்  உயர்த் ச் 
ெசால்லப்ப ம் ெசல்வத்ைத ைடய ெசவி யான் வள ம்.  
விளக்கம்  
ெதாடர்  பற்றாேத வ த்த ற்றார்ேமல் ெசல்வதாய அ ள் ெதாடர்  பற்றிச் ெசல் ம் 
அன்  திர்ந் ழி உளதாவதாக ன், அதைன 'அன்  ஈன் குழவி' என் ம், அ  
வறியார் ேமற்ெசல்வ  அவ்வ ைம கைளயவல்லார்க்காத ன் ெபா ைள அதற்குச் 
'ெச ' என் ம், அஃ  உலகிற் ெசவி யர் ேபாலா , தாேன எல்லாப் ெபா ம் 
உதவி வளர்த்த ற் 'ெசல்வச் 'ெசவி ' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
758  குன்ேறறி யாைனப் ேபார் கண்டற்றால் தன்ைகத்ெதான்  
    உண்டாகச் ெசய்வான் விைன. 
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    தன் ைகத்  உண்டாக ஒன்  ெசய்வான் விைன - தன் ைகயதாகிய ெபா ண்டாக 
ஒ  விைனைய எ த் க் ெகாண்டான் அதைனச் ெசய்தல்; குன்  ஏறி யாைனப்ேபார் 
கண்டற்  - ஒ வன் மைலேமல் ஏறிநின்  யாைனப்ேபாைரக் கண்டால் ஒக்கும்.  
விளக்கம்  
'ைகத்  உண்டாக ஒன்  ெசய்வான்' எனக் கூட் க. 'ஒன் ' என்ப  விைனயாதல் 
'ெசய்வான்' என்றதனாற் ெபற்றாம். குன்ேறறியான் அச்ச ம் வ த்த ம் இன்றி 
நிலத்திைட யாைன ம் யாைன ம் ெபா ேபாைரத் தான் இனிதி ந்  கா ம  
ேபாலக் ைகத்  உண்டாக விைனைய ேமற்ெகாண்டா ம் அச்ச ம் வ த்த ம் இன்றி 
வல்லாைர ஏவித் தான் இனிதி ந்  க்கும் என்பதாம். 
 --- 
 
759  ெசய்க ெபா ைளச் ெச நர் ெச க்க க்கும் 
    எஃகதனிற் கூாிய தில். 
    ெபா ைளச் ெசய்க - தமக்ெகான் ண்டாகக் க வார் ெபா ைள உண்டாக்குக; 
ெச நர் ெச க்கு அ க்கும் எஃகு - தம் பைகவர் த க்கிைன அ க்கும் பைடக்கலம் 
அ வாம்; அதனிற் கூறிய  இல் - அதற்கு அ ேபாலக் கூாிய பைடக்கலம் பிறி  
இல்ைல.  
விளக்கம்  
'அ வாம்' 'அதற்கு' என்பன அவாய் நிைலயான் வந்தன. ெபா ைளச் ெசய்யேவ 
ெப ம்பைட ம் நட் ம் உைடயராவர். ஆகேவ, பைகவர் த க்கு ஒழிந்  தாேம 
அடங்குவர் என்பார், 'ெச நர் ெச க்கு அ க்கு எஃகு' என் ம், ஏைன எஃகுகள் 
அ ேபால அ வப்ெபா ைள அ க்க மாட்டாைமயின் 'அதனிற் கூறிய  இல்' 
என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
760  ஒண்ெபா ள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்ெபா ள் 
    ஏைன இரண் ம் ஒ ங்கு. 
    ஒண் ெபா ள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு - ெநறியான் வ ம் ெபா ைள இறப்ப மிகப் 
பைடத்தார்க்கு; ஏைன இரண் ம் ஒ ங்கு எண்ெபா ள்- மற்ைற அற ம் இன்ப ம் 
ஒ ங்ேக எளிய ெபா ள்களாம்.  
விளக்கம்  
காழ்தல்: திர்தல். பயன் ெகா த்தல்ல  ேபாகாைமயின், 'ஒண்ெபா ள்' என் ம், 
ஏைன இரண் ம் அதன் விைளவாக ன் தாேம ஒ காலத்திேல உளவாம் என்பார் 
'எண்ெபா ள்' என் ம் கூறினார். இைவ நான்கு பாட்டா ம் அதனான் வ ம் பயன் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.4 பைடமாட்சி 



 13

 
761  உ ப்பைமந்  ஊறஞ்சா ெவல்பைட ேவந்தன் 
    ெவ க்ைக ள் எல்லாம் தைல. 
    உ ப்  அைமந்  ஊ  அஞ்சா ெவல்பைட-யாைன த ய நான்கு உ ப்பா ம் 
நிைறந்  ேபாாின்கண் ஊ ப தற்கு அஞ்சா  நின்  பைகைய ெவல்வதாய பைட; 
ேவந்தன் ெவ க்ைக ள் எல்லாம் தைல-அரசன் ெசல்வங்கள் எல்லாவற் ள் ம் 
தைலயாய ெசல்வம்.  
விளக்கம்  
ஈண் ப் 'பைட' என்ற , அந்நான்கண் ெதாகுதிைய, ஊ  அஞ்சியவழி ேவறல் 
கூடாைமயின், 'ஊ  அஞ்சா' என் ம், ஒழிந்த அங்கங்கட்கும் அரசன் தனக்கும் 
காவலாக ன் 'ெவ க்ைக ள் தைல' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
762  உைலவிடத்  ஊறஞ்சா வன்கண் ெதாைலவிடத் த் 
    ெதால்பைடக் கல்லால் அாி . 
    ெதாைலவிடத்  உைலவிடத்  ஊ  அஞ்சா வன்கண்-தான் சிறியதாய வழி ம் 
அரசற்குப் ேபாாின்கண் உைல வந்தால் தன் ேம வதற்கஞ்சா  நின்  தாங்கும் 
வன்கண்ைம, ெதால்பைடக் கல்லால் அாி -அவன் ன்ேனாைரத் ெதாடங்கிவ ம் 
பைடக்கல்ல  உளதாகா .  
விளக்கம்  
இழி  சிறப்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . லப்பைட, கூ ப்பைட, நாட் ப்பைட, 
காட் ப்பைட, ைணப்பைட, பைகப்பைட என் ம் அ வைகப்பைட ள் ம் 
சிறப் ைடய  லப்பைட யாகலான், அதைன அரசன் 'ெவல்ெபாறி ம் நா ம் 
வி ப்ெபா ம் தண்ணைட ம்-ெகால்களி ம் மா ம் ெகா த்தளிக்க' 
[ .ெவ.மா. ம்ைப.-2] என்ப  குறிப்ெபச்சம். இப்பைடைய வட லார் 'ெமௗலம்' 
என்ப. 
 --- 
 
763  ஒ த்தக்கால் என்னாம் உவாி எ ப்பைக 
    நாகம் உயிர்ப்பக் ெக ம். 
    எ ப்பைக உவாி ஒ த்தக்கால் என்னாம்-எ யாய பைக திரண்  கடல் ேபால 
ஒ த்தால் நாகத்திற்கு என்ன ஏதம் வ ம்? நாகம் உயிர்ப்பக் ெக ம்-அந்நாகம் 
உயிர்த்த ைணயாேன அ  தாேன ெக ம்.  
விளக்கம்  
உவைமச்ெசால் ெதாக்கு நின்ற . இத்ெதாழில் உவமத்தால் திரட்சி ெபற்றாம். 

ரரல்லாதார் பலர் திரண்  ஆர்த்தால் அவற்கு ரன் அஞ்சான்: அவன் கிளர்ந்த 
ைணயாேன அவர்தாம் ெக வர் என்ப  ேதான்ற நின்றைமயின், இ  பிறி  

ெமாழிதல் என் ம் அலங்காரம். ரரல்லாதார் பலாி ம் ரெனா வைன ஆள்தல் 
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நன்  என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் ைறேய அரச க்குப் பைட 
ஏைனயங்கங்க ள் சிறந்த  என்ப உம், அ தன் ள் ம் லப்பைட சிறந்த  
என்ப உம், அ  தன் ள் ம் ரன் சிறந்தான் என்ப உம் கூறப்பட்டன. 
 --- 
 
764  அழிவின்றி அைறேபாகா தாகி வழிவந்த 
    வன்க ண ேவ பைட. 
    அழி  இன்றி-ேபாாின்கண் ெக தல் இன்றி; அைற ேபாகாதாகி-பைகவரால் 
கீழ க்கப்படாததாய்; வழிவந்த வன்கண ேவ பைட-ெதான்  ெதாட்  வந்த 
த கண்ைமைய உைடயேத அரச க்குப் பைடயாவ .  
விளக்கம்  
அழிவின்ைமயான் மற மானங்கள் உைடைம ம், அைற ேபாகாைமயான் 
அரசன்மாட்  அன் ைடைம ம் ெபறப்பட்டன. வழி வந்த வன்கண்ைம: கல்நின்றான் 
எந்ைத கணவன் களப்பட்டான், ன்னின்  ெமாய்யவிந்தார் என்ஐயர்-பின்னின் , 
ைகேபாய்க் கைண ைதப்பக் காவலன் ேமேலா  எய்ேபாற் கிடந்தான் என ஏ ," 
[ .ெவ. மா. வாைக, 22] என்பதனான் அறிக. குற்றிய கரத்தின் ன்னர் 
உடம்ப ெமய் விகாரத்தான் வந்த . இ  வ கின்ற பாட் ள் ம் ஒக்கும். 
 --- 
 
765  கூற் டன்  ேமல்வாி ம் கூ  எதிர்நிற்கும் 
    ஆற்ற ல ேவ பைட. 
    கூற்  உடன்  ேமல் வாி ம். கூற் வன் தாேன ெவகுண்  ேமல் வந்தா ம்; கூ  
எதிர்நிற்கும் ஆற்றல ேவ பைட ெநஞ்சு ஒத்  எதிர்நின்  தாங்கும் 
ஆற்றைல ைடயேத பைடயாவ .  
விளக்கம்  
'ம ந்தில் கூற் ' ஆக ன், [ ற. நா.3] உம்ைம சிறப் ம்ைம. மிகப்பலர் 
ெநஞ்ெசாத்தற்குக் காரணம் அரசன்ேமல் அன் . ஆற்றல் - மனவ . 
 --- 
 
766  மறமானம் மாண்ட வழிச்ெசல  ேதற்றம் 
    எனநான்ேக ஏமம் பைடக்கு. 
    மறம் மானம் மாண்ட வழிச்ெசல  ேதற்றம் என நான்ேக-த கண்ைம ம், மான ம், 

ன் ரராயினார் ெசன்ற நன்ெனறிக்கண் ேசற ம், அரசனால் ேதறப்ப த ம் என 
இந்நான்கு குண ேம; பைடக்கு ஏமம்-பைடக்கு அரணாவ .  
விளக்கம்  
இவற்றான் ைறேய பைகவைரக் க திற் ெகான்  நிற்ற ம், அரச க்குத் தாழ்  
வாராமற் காத்த ம், "அழி நர் றக்ெகாைட அயில்வாேளாச்சா'ைம [ .ெவ.மா. வஞ்சி 
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20] த யன ம், அைறேபாகாைம ம், ஆகிய ெசய்ைககள் ெபறப்பட்டன. இச் 
ெசய்ைகயார்க்குப் பைகவர் ந காராக ன், ேவ  அரண் ேவண்டா என்பதாம். 
 --- 
 
767  தார்தாங்கிச் ெசல்வ  தாைன தைலவந்த 
    ேபார்தாங்கும் தன்ைம அறிந் . 
    தைல வந்த ேபார் தாங்கும் தன்ைம அறிந் -மாற்றாரால் வகுக்கப்பட் த் தன்ேமல் 
வந்த பைடயின் ேபாைரவிலக்கும் வகுப்  அறிந்  வகுத் க்ெகாண் ; தார் தாங்கிச் 
ெசல்வ  தாைன-அவர் சிையத் தன்ேமல் வாராமல் த த் த்தான் 
அதன்ேமற்ெசல்வேத பைடயாவ .  
விளக்கம்  
பைட வகுப்பாவ : வி கம். அஃ  எ வைக உ ப்பிற்றாய், வைகயான் நான்காய், 
விாியான் ப்பதாம். உ ப்  ஏழாவன; உரம் தல் ேகா  ஈறாயின. வைக 
நான்காவன: தண்டம், மண்டலம், அசங்கதம், ேபாகம் என இைவ. விாி ப்பதாவன: 
தண்டவிாி பதிேன ம், மண்டல விாி இரண் ம், அசங்கதவிாி ஆ ம், ேபாக விாி 
ஐந் ம் என இைவ. இவற்றின் ெபயர்க ம் இலக்கண ம் ஈண்  உைரப்பின் 
ெப கும். அைவ எல்லாம் வட ல்க ள் கண் ெகாள்க. இைவ நான்கு பாட்டா ம் 
பைடயின  இலக்கணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
768  அடல்தைக ம் ஆற்ற ம் இல்ெலனி ம் தாைன 
    பைடத்தைகயால் பா  ெப ம். 
    தாைன-தாைன; அடல் தைக ம் ஆற்றல் இல் எனி ம்-பைகேமல் தான் ெசன்  
அ ம் த கண்ைம ம், அ  தன் ேமல் வந்தால் ெபா க்கும் ஆற்ற ம் 
இல்ைலயாயி ம்; பைடத்தைகயால் பா  ெப ம்-தன் ேதாற்றப் ெபா வாேன 
ெப ைம எய் ம்.  
விளக்கம்  
'இல்ெலனி ம்' எனேவ, அவற்ற  இன்றியைமயாைம ெபறப்பட்ட . 'பைடத்தைக' 
என்ற  ஒ  ெபயர் மாத்திரமாய் நின்ற . ேதாற்றப் ெபா வாவ  அலங்காிக்கப்பட்ட 
ேதர் யாைன குதிைரக ட ம், பதாைக ெகா , குைட, பல் யம், காகளம் 

த யவற் ட ம் அணிந்  ேதான் ம் அழகு. பா : கண்ட அளவிேல பைகவர் 
அஞ்சும் ெப ைம. 
 --- 
 
769  சி ைம ம் ெசல்லாத் னி ம் வ ைம ம் 
    இல்லாயின் ெவல் ம் பைட. 
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    சி ைம ம் ெசல்லாத் னி ம் வ ைம ம் இல்லாயின்-தான் ேதய்ந்  சிறிதாக ம், 
மனத்தினின்  நீங்காத ெவ ப் ம், நல்குர ம் தனக்கு இல்ைலயாயின்; 
பைடெவல் ம்-பைட பைகைய ெவல் ம்.  
விளக்கம்  
விட் ப் ேபாத ம் நின்ற  நல்கூர்த ம் அரசன் ெபா ள் ெகாடாைமயான் வ வன. 
ெசல்லாத் னியாவ : மகளிைர ெவௗவல், இளிவரவாயின ெசய்தல் த யவற்றான் 
வ வ . இைவ ள் வழி அவன் மாட்  அன்  இன்றி உத ப் ெபாராைமயின், 
'இல்லாயின் ெவல் ம்' என்றார். 
 --- 
 
770  நிைலமக்கள் சால உைடத்ெதனி ம் தாைன 
    தைலமக்கள் இல்வழி இல். 
    நிைல மக்கள் சால உைடத்  எனி ம். ேபாாின்கண் நிைல ைடய ரைர மிக 
உைடத்ேத யாயி ம்; தைலமக்கள் இல்வழித் தாைன இல்-தனக்குத் தைலவராகிய 

ரர் இல்லாத வழித் தாைன நில்லா .  
விளக்கம்  
பைடத்தைலவர் நிைல ைடயரன்றிப் ேபாவாராயின், காண்ேபார் இல்ெலனப் 
ெபாரா  தா ம் ேபாம் என்பார், 'தைலமக்கள் இல் வழி இல்' என்றார். இைவ ன்  
பாட்டா ம் ைறேய பைடத்தைகயின்ைமயா ம் அரசன் ெகாைடத் தாழ் களா ம், 
தைலவர் இன்ைமயா ம் தாழ்  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.5 பைடச்ெச க்கு 
 
771  என்ைன ன் நில்லன்மின் ெதவ்விர் பலெரன்ைன 
    ன்நின்  கல்நின் றவர். 
    ெதவ்விர் என் ஐ ன் நின்  கல் நின்றவர் பலர்-பைக ர், இன்  இங்கு என் 
தைலவன் எதிர் ேபாேரற்  நின்  அவன் ேவல்வாய் ழ்ந்  பின் கல் ன்கண்ேண 
நின்ற ரர் பலர்; என் ஐ ன் நில்லன்மின்-நீவிர் அதன்கணின்றி ம் உடற் கண் 
நிற்றல் ேவண் ன் என் தைலவெனதிர் ேபாேரற்  நிற்றைல ஒழிமின்.  
விளக்கம்  
'என் ஐ' எனத் தன்ேனா  ெதாடர்  ப த் க் கூறினைமயின், அவன் ேவல்வாய் 

ழ்தல் ெபற்றாம். கல்-ந கல். ''நம்பன் சிைல வாய் நடக்குங்கைண மிச்சில் அல்லால் - 
அம்ெபான் ப் ண் அரசுமிைல [சீவக காந்த வ. 317] எனப் ப கன் கூறினாற் 
ேபால, ஒ  ரன், தன் மறம் அரசன்ேமல் ைவத் க் கூறியவா . இப்பாட்  
'ெந ெமாழி வஞ்சி' [ .ெவ.மா.வஞ்சி. 1 --- 
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772  கான யெலய்த அம்பினில் யாைன 
    பிைழத்தேவல் ஏந்தல் இனி . 
    கான யல் எய்த அம்பினில்-கான யல் எய்த அம்ைப ஏந்த ம்; யாைன 
பிைழத்த ேவல் ஏந்தல் இனி -  ெவள்ளிைட நின்ற யாைனைய எறிந்  பிைழத்த 
ேவைல ஏந்தல் நன்   
விளக்கம்  
'கான யல்' என்றதனால் ெவள்ளிைட நின்ற என்ப ம், 'பிைழத்த' என்பதனாற் 
பிைழயாமல் என்ப ம், யற்குத்தக 'எய்த' என்றதனான் யாைனக் குத்தக எறிதலம் 
வ விக்கப்பட்டன. இ  மாற்றரசன் பைடெயா  ெபா தான் ஓர் ரன், அ  

றங்ெகா த்ததாக நாணிப் பின் அவன்றன்ேமற் ெசால் ற்றான  கூற் . 
 --- 
 
773  ேபராண்ைம என்ப த கண்ஒன் ற்றக்கால் 
    ஊராண்ைம மற்றதன் எஃகு. 
    த கண் ேபராண்ைம என்ப-பைகவர்ேமற் கண்ேணாடா  ெசய் ம் மறத்ைத 

ேலார் மிக்க ஆண்தன்ைமெயன்  ெசால் வர்; ஒன்  உற்றக்கால் ஊராண்ைம 
அதன் எஃகு [என்ப]-அவர்க்கு ஒ  தாழ்  வந்ததாயின், கண்ேணா  அ  
தீர்த் க்ேகாடற் ெபா ட்  ஊராண்ைம ெசய்தைல ேலார் அதற்குக் கூர்ைம என்  
ெசால் வர். 
    விளக்கம்  
'என்ப' என்ப  பின் ம் இையந்த . ஊராண்ைம-உபகாாியாம் தன்ைம. அஃதாவ , 
இலங்ைகயர் ேவந்தன் ேபாாிைடத் தன் தாைன ம்படத் தமியனாய் 
அகப்பட்டான  நிைலைம ேநாக்கி, அேயாத்தியர் இைற ேமற்ெசல்லா , 'இன்  
ேபாய் நாைள நின் தாைனேயா  வா,' என விட்டாற்ேபால்வ . இைவ இரண்  
பாட் ம் தழிஞ்சி. [ .ெவ.மா. வஞ்சி. 3] 
 --- 
 
774  ைகேவல் களிற்ெறா  ேபாக்கி வ பவன் 
    ெமய்ேவல் பறியா நகும். 
    ைகேவல் களிற்ேறா  ேபாக்கி வ பவன்-ைகப்பைடயாய ேவைலத் தன்ேமல் வந்த 
களிற்ேறா  ேபாக்கி, வ கின்ற களற் க்கு ேவல் நா த்திாிவான்; ெமய்ேவல் பறியா 
நகும்-தன் மார்பின்கண் நின்ற ேவைலக் கண்  பறித்  மகி ம். 
    விளக்கம்  
களிற்ேறா  ேபாக்கல்-களிய்றின  உயிைரக் ெகா ேபாகுமா  வி தல். மகிழ்ச்சி, 
ேத ய ெதய்தலான். இத ள் களிற்ைற யல்ல  எறியான் என்ப உம், சின 
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மிகுதியான் ேவ ைட ேபாழ்ந்த  அறிந்திலன் என்ப உம், பின் ம் ேபார்ேமல் 
வி ப்பினன் என்ப உம் ெபறப்பட்டன. ழிலாட் . [ .ெவ.மா. ம்ைப. 16] 
 --- 
 
775  விழித்தகண் ேவல்ெகாண ெடறிய அழித்திைமப்பின் 
    ஒட்டன்ேறா வன்க ணவர்க்கு. 
    விழித்த கண்-பைகவைர ெவகுண்  ேநாக்கிய கண்; ேவல் ெகாண்  எறிய அழித்  
இைமப்பின்-அவர் ேவைலக்ெகாண்  எறிய அஃ  ஆற்றா  அந்ேநாக்ைக அழித்  
இைமக்குமாயின்; வன்கணவர்க்கு ஒட்  அன்ேறா- அ  ரர்க்குப் றங்ெகா த்தலாம். 
    விளக்கம்  
அவ்ெவகுளி ேநாக்கம் மீட்ட ம் ேபாாின்கண் மீட்சி எனக்க தி அ ம் ெசய்யார் 
என்பதாம். 
 --- 
 
776  வி ப் ண் படாதநாள் எல்லாம் வ க்கி ள் 
    ைவக்கும்தன் நாைள எ த் . 
    தன் நாைள எ த் -தனக்குச் ெசன்ற நாள்கைளெய த்  எண்ணி; வி ப் ண் படாத 
நாெளல்லாம் வ க்கி ள் ைவக்கும்-அவற் ள் வி ப் ண் படாத நாள்கைளெயல்லாம் 
பயன்படா  கழிந்த நா ள்ேள ைவக்கும், ரன், 
    விளக்கம்  
வி ப் ண்: கத்தி ம் மார்பி ம் பட்ட ண். ேபார் ெபற்றி க்க ம், அ  ெபறாத --- 
 
777  சுழ ம் இைசேவண்  ேவண்டா உயிரார் 
    கழல்யாப் க் காாிைக நீர்த் . 
    சுழ ம் இைசேவண்  ேவண்டா உயிரார்- றக்கத் த் தம்ெமா  ெசல்லா  
ைவயத்ைதச் சூழ்ந்  நிற்கும் கைழ ேவண்  உயிர் வாழ்தைல ேவண்டாத ரர்; கழல் 
யாப் க் காாிைக நீர்த் -கழல் கட் தல் அலங்கார நீர்ைமைய உைடத் . 
    விளக்கம்  
'ைவயத்ைதச் சூ ம்' எனேவ, அதன் ெப ைம ெபற்றாம். ெசயப்ப  ெபா ள் 
வ விக்கப்பட்ட . சூழல்- அகத்திடல். றக்க ம் க ம் எளிதின் எய் வராக ன், 
ஆபரணமாவ  அ ேவ என்பதாம். 
 --- 
 
778  உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர் இைறவன் 
    ெசறி ம் சீர்குன்றல் இலர். 
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    உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர்-ேபார்ெபறின் தம் யிர்ப் ெபா ட்  அஞ்சா  
அதன்ேமற் ெசல் ம் ரர்; இைறவன் ெசறி ம் சீர்குன்றல் இவர்-தம் இைறவன் அ  
ேவண்டா என்  னியி ம் அவ் ரமிகுதி குன்றார். 
    விளக்கம்  
ேபார் ெபற்  அறியாைமயின், அ  ெபற்றால் அரசன் த ப்பி ம் நில்லார் என்பதாம். 
பிற ம் 'ேபாெரனிற் க ம் ைனகழல் மறவர்" [ றநா. 31] என் ம், " ட்பைகக்கு 
ஏவானாக ன் சாேவம்யாம் என நீங்கா மறவர் ங்குேதாள் ைடப்ப" [ றா. 68] 
என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
779  இைழத்த  இகவாைமச் சாவாைர யாேர 
    பிைழத்த  ஒ க்கிற் பவர். 
    இைழத்த  இகவாைமச் சாவாைர-தாம் கூறின வஞ்சினம் தப்பாைமப் ெபா ட் ச் 
ெசன்  சாவ வல்ல ரைர பிைழத்த  ஒ க்கிற்பவர் யார்-அ  தப்பியவா  ெசால்  
எள் தற்குாியார் யாவர்? 
    விளக்கம்  
இைழத்தல்: இன்ன  ெசய்ேயனாயின் இன்னானாகுக எனத் தான் வகுத்தல். 'ெசால்' 
என்ப  அவாய் நிைலயான் வந்த . வஞ்சின ப்பான் க்கு ன்ேன சாவி ம் 
ெதாைலவன்ைமயின், அ  த்தாராவர் எனச் சாதற் சிறப்  கூறியவா . 
 --- 
 
780  ரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்கா  
    இரந் ேகாள் தக்க  உைடத் . 
    ரந்தார்கண் நீர் மல்கச் சாகிற்பின் - தமக்குச் ெசய்த நன்றிகைள நிைனந்  ஆண்ட 
அரசர் கண்கள் நீர்மல்கும் வைக ேபாாிைடச் சாவப் ெபறின்; சாக்கா  இரந் ேகாள் 
தக்க  உைடத்  - அச்சாக்கா  இரந்தாயி ம் ெகாள் ந் தகுதிைய உைடத் . 
    விளக்கம்  
மல்குதலாகிய இடத்  நிகழ் ெபா ளின் ெதாழில் இடத்தின்ேமல் நின்ற . கிைள அழ 
இல் ைட ேநாயால் விளிவார் பழவிைனப் பயேன ெயய்த ன், அ த்த விைனயால், 

றக்கெமய் ம் சாதைல 'இரந் ேகாள் தக்க  உைடத் ' என்றார். இைவ நான்கு 
பாட்டா ம் உயிர் ஓம்பாைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.6 நட்  
 
781  ெசயற்காிய யா ள நட்பின் அ ேபால் 
    விைனக்காிய யா ள காப் . 
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    நட்பின் ெசயற்கு அாிய யா உள: நட் ப்ேபாலச் ெசய்  ேகாடற்கு அாிய ெபா ள்கள் 
யாைவ உள? அ ேபால் விைனக்கு அாிய காப்  யா உள - ெசய்  ெகாண்டால் அ  
ேபாலப் பைகவர் ெசய் ம் விைனக்குப் கற்கு அாிய காவலாவன யாைவ உள? நட் ச் 
ெசய்தற்கு ஆவாைரப் ெப த ம், ெபற்றால் ெசய் ம் உபாய ம், ெசய்தால் திாிபின்றி 
நிற்ற ம் த ய அாிய ஆக ன், 'நட்பிற் ெசயற்கு அாியன இல்ைல' என் ம், 
ெசய்தால் பைகவரஞ்சி விைன ெதாடங்காராக ன், 'அ ேபால விைன வாராைமக்கு 
அாிய காவல் இல்ைல' என் ம் கூறினார். 
    விளக்கம்  
நட் த்தான் இயற்ைக ெசயற்ைக என இ வைகப்ப ம்: அவற் ள் இயற்ைக, பிறப்  

ைறயானாய உம், ேதய ைறயானாய உம் என இ  வைகப்ப ம். அவற் ள் 
ன்ைனய  சுற்றமாக ன், அ  'சுற்றந்தழா' ன் அடங்கிற் . ஏைனய  

பைகயிைடயிட்ட ேதயத்ததாக ன், அ  ைணவ  என 'வ யறித ள்' உதவி பற்றி 
வ ஞ் ெசயற்ைகேய யாக ன், அதன் சிறப்  இதனாற் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
782  நிைறநீர நீரவர் ேகண்ைம பிைறமதிப் 
    பின்னீர ேபைதயார் நட் . 
    நீரவர் ேகண்ைம பிைற நிைற நீர-அறி ைடயார் நட் க்கள் பிைற நிைற ம் 
தன்ைமேபால நாள்ேதா ம் நிைற ந் தன்ைமயவாம்; ேபைதயார் நட்  மதிப் பின் நீர-
மற்ைறப் ேபைதைம ைடயார் நட் க்கள் நிைறந்த மதி பின் குைற ந் தன்ைம ேபால 
நாள்ேதா ம் குைற ந்தன்ைமயவாம். 
    விளக்கம்  
'நீரவர்' என்றார், இனிைம பற்றி, ேகண்ைம, நட்  என்பன ஒ  ெபா ட்கிளவி 
ெசய்தார  பன்ைமயான் நட் ம் பலவாயின. அறி ைடயா ம் அறி ைடயா ம் 
ெசய்தன ன் சு ங்கிப் பின் ெப கற்கும், ேபைதயா ம் ேபைதயா ம் ெசய்தன ன் 
ெப கிப் பின் சு ங்கற்கும் காரணம் தம் ள் ன் அறியாைம ம் பின் அறித ம் ஆம். 
 --- 
 
783  நவில்ெதா ம் ல்நயம் ேபா ம் பயில்ெதா ம் 
    பண் ைட யாளர் ெதாடர் . 
    பண்  உைடயாளர் ெதாடர்  பயில்ெதா ம் - நற்குண ைடய மக்கள் தம் ள் 
ெசய்த நட் ப் பயி ந்ேதா ம் அவர்க்கு இன்பஞ் ெசய்தல்; ல் நவில்ெதா ம் நயம் 
ேபா ம்- ற் ெபா ள் கற்குந்ேதா ம் கற்றார்க்கு இன்பஞ் ெசய்தைல ஒக்கும். 
    விளக்கம்  
நயத்திைனச் ெசய்தலான் 'நயம்' எனப்பட்ட . இ ைமயி ம் ஒ காைலக் ெகா கால் 
மிகும் என்பதாகும். இைவ இரண்  பாட்டா ம் அச்சிறப்பிற்கு ஏ  கூறப்பட்ட . 
 --- 
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784  நகுதற் ெபா ட்டன்  நட்டல் மிகுதிக்கண் 
    ேமற்ெசன  இ த்தற் ெபா ட் . 
நட்டல் நகுதற் ெபா ட்டன் = ஒ வேனா  ஒ வன் நட் ச்ெசய்தல் தம் ள் நகுதற்கு 
இையந்தன ெசால்  நைகயாடல் ெபா ட்டன் ; மிகுதிக்கண் ேமற்ெசன்  இ த்தல் 
ெபா ட் = அவர்க்கு ேவண்டாதன ெசய்ைக உளதாயவழி ற்பட் க் கழ தற் 
ெபா ட் .  
விளக்கம்  
பழி ம் பாவ ம் த ம் ெசய்ைக ன்பேம பயத்தலான், ேவண்டப்ப வ  அன்ைமயின், 
அதைன 'மிகுதி' என் ம், அ  ெசய்தற்கு ன்ேன மீட்டல் ேவண் த ன் 'ேமற்ெசன் ' 
என் ம். இன்ெசாற்கு மீளாைமயின் 'இ த்தற்ெபா ட் ' என் ம் கூறினார். :இதனால் 
நட்பின் பயன் கூறப்பட்ட . 
 
785  ணர்ச்சி பழகுதல் ேவண்டா உணர்ச்சிதான் 
    நட்பாங் கிழைம த ம். 
    நட்டல் நகுதற்ெபா ட்டன் -ஒ வேனா , ஒ வன் நட் ச் ெசய்தல் தம் ள் 
நகுதற்கு இையந்தன ெசால்  நைகயாடற் ெபா ட்டன் ; மிகுதிக்கண் ேமற்ெசன்  
இ த்தற் ெபா ட் -அவர்க்கு ேவண்டாத ெசய்ைக உளதாயவழி ற்பட் க் கழ தற் 
ெபா ட் . 
    விளக்கம்  
பழி ம் பாவ ம் த ம் ெசய்ைக ன்பேம பயத்தலான் ேவண்டப்ப வதன்ைமயின் 
அதைன 'மிகுதி' என் ம், அ  ெசய்தற்கு ன்ேன மீட்டல் ேவண் த ன், 
'ேமற்ெசன் ' என் ம், இன்ெசாற்கு மீளாைமயின், 'இ த்தற்ெபா ட் ' என் ம் 
கூறினார். இதனான் நட்பின் பயன் கூறப்பட்ட .) ணர்ச்சி பழகுதல் ேவண்டா-
ஒ வேனா  ஒ வன் நட்பாதற்குப் ணர்ச்சி ம் பழகுத மாகிய காரணங்கள் 
ேவண் வதில்ைல; உணர்ச்சிதான் நட்பாம் கிழைம த ம்-இ வர்க்கும் ஒத்த உணர்ச்சி 
தாேன நட்பாம் உாிைமையக் ெகா க்கும்.) ணர்ச்சி: ஒ  ேதயத்தராதல். "இன்ேற 
ேபாலக ம் ணர்ச்சி" [ றம். 58] என்ற ம் அதைன. பழகுதல்-பலகால் கண் ம் 
ெசால்லா ம் ம தல். இவ்விரண் ம் இன்றிக் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழ க்கும் 
பிசிராந்ைதயார்க்கும் ேபால உணர்ச்சி ெயாப்பின், அ ேவ உடன் உயிர் நீங்கும் 
உாிைமத்தாய நட்பிைனப் பயக்கும் என்பதாம் [ றநா. 217]. நட்பிற்குப் ணர்ச்சி, 
பழகுதல், உணர்ச்சி ெயாத்தல் என் ம் காரணம் ன்ற ள் ம் பின்ன  
சிறப் ைடத்  என்ப  இதனான் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
786  கநக நட்ப  நட்பன்  ெநஞ்சத்  
    அகநக நட்ப  நட் . 
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    கம் நக நட்ப  நட்  அன்  - கண்டவழி அகெமாழிய கமாத்திரேம மல ம் வைக 
நட்கும  நட்பாகா ; ெநஞ்சத்  அகம் நக நட்ப  நட்  - அன்பால் அக ம் அலர 
நட்குமேத நட்பாவ , 
    விளக்கம்  
ெநஞ்சின்கண் நிகழ்வதைன 'ெநஞ்சு' என்றார். இறந்த  தழீஇய எச்ச உம்ைம 
விகாரத்தால் ெதாக்க . இதனான் இரண் ம் ஒ ங்ேக மலர ேவண் ம் என்ப  
ெபற்றாம். 
 --- 
 
787  அழிவி னைவநீக்கி ஆ ய்த்  அழிவின்கண் 
    அல்லல் உழப்பதாம் நட் . 
    அழிவினைவ நீக்கி ஆ  உய்த்  - ேகட் ைனத்த ம் தீெநறிகைளச் ெசல் ங்கால் 
விலக்கி, ஏைன நன்ெனறிகைளச் ெசல்லாக்காற் ெச த்தி; அழிவின்கண் அல்லல் 
உழப்ப  நட்பாம் - ெதய்வத்தால் ேக  வந் ழி அ  விலக்கப்படாைமயின், 
அத் ன்பத்ைத உடன் அ பவிப்பேத, ஒ வ க்கு நட்பாவ . 
    விளக்கம்  
'ஆ ' என வ கின்றைமயின், 'அழிவிைனத் த மைவ' என்ெறாழிந்தார். 'ெத ண்ட 
அறிவினவர்'.    விளக்கம்  
நால . 301) என் ழிப்ேபால இன்சாாிைய நிற்க இரண்ட  ெதாக்க . இனி, 
'நைவ' என்  பாடம் ஓதி, அதற்குப் ேபார் அழிவி ம் ெசல்வ அழிவி ம் வந்த 

ன்பங்கள் என் ம், 'அழிவின்கண்' என்பதற்கு 'யாக்ைக அழிவின்கண்' என் ம் 
உைரப்பா ம் உளர். 
 --- 
   
  788  உ க்ைக இழந்தவன் ைகேபால ஆங்ேக 
    இ க்கண் கைளவதாம் நட் . 
    உ க்ைக இழந்தவன் ைகேபால - அைவயிைட ஆைட குைலந்தவ க்கு 
அப்ெபா ேத ைக ெசன்  உதவி அவ்விளிவரல் கைள மா  ேபால; ஆங்ேக 
இ க்கண் கைளவ  நட்பாம் - நட்டவ க்கு இ க்கண் வந் ழி அப்ெபா ேத ெசன்  
உதவி அதைனக் கைளவேத நட்பாவ . 
    விளக்கம்  
அற்றம் காத்தற்கண் ைக தன் மனத்தி ம் ற்ப த ன், அவ்விைர  இ க்கண் 
கைள ழி ம் அதற்கு ஒத்த ெதாழில் உவைமயி ம் வ விக்க. உைடயவன் ெதாழில் 
நட்பின்ேமல் ஏற்பட்ட . 
 --- 
 
789  நட்பிற்கு ற்றி க்ைக யாெதனின் ெகாட்பின்றி 
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    ஒல் ம்வாய் ஊன் ம் நிைல. 
    நட்பிற்கு ற்றி க்ைக யாெதனின்-நட்பி க்கு அரசி க்ைக யாெதனின்; ேகாட்  
இன்றி ஒல் ம் வாய் ஊன் ம் நிைல- அஃ  எஞ்ஞான் ம் திாிபின்றி இய ம் 
எல்ைலெயல்லாம் அறம் ெபா ள்களில் தளராைமத் தாங்கும் திண்ைம. 
    விளக்கம்  
ஒ  ஞான் ம் ேவ படா  ம ைம இம்ைமகட்கு உ தியாய அறம்ெபா ள்களில் 
தளர்ந் ழி அத்தளர்ச்சி நீக்கி அவற்றின் கண் நி த் வதற்குேமல் ஒ  ெசய ம் 
இன்ைமயின், அதைன நட்பிற்கு ந்த எல்ைல என்றார். 
 --- 
 
790  இைனயர் இவெரமக்கு இன்னம்யாம் என்  
    ைனயி ம் ல்ெலன் ம் நட் . 
    இவர் எமக்கு இைனயர் யாம் இன்னம் என்  ைனயி ம் - 'இவர் நமக்கு 
இத் ைண யன்பினர்; யாம் இவர்க்கு இத்தன்ைமயம்' என்  ஒ வைரெயா வர் 

ைனந்  ெசால் ம்; நட் ப் ல்ெலன் ம் - நட் ப் ல் தாய்த் ேதான் ம். 
    விளக்கம்  
'இவர்க்கு' என்ப  வ விக்கப்பட்ட . தாம் அவர் என் ம் ேவற் ைமயின்றி ைவத் ப் 

ைனந் ைரப்பி ம் ேவற் ைம ண்டாம் ஆக ன், 'நட் ப் ல்ெலன் ம்' என்றார். 
இைவ ஐந்  பாட்டா ம் நட்பின  இலக்கணம் கூறப்பட்ட .) 
 

2.3.7 நட்பாராய்தல் 
 
791  நாடா  நட்ட ற் ேக ல்ைல நட்டபின் 
    ல்ைல நட்பாள் பவர்க்கு. 
    நட்  ஆள்பவர்க்கு நட்ட பின்  இல்ைல - நட்பிைன வி ம்பி அதன்கண்ேண 
நிற்பார்க்கு ஒ வேனா  நட் ச் ெசய்தபின் அவைன வி த ண்டாகா ; நாடா  
நட்ட ன் ேக  இல்ைல-ஆகலான் ஆராயா  நட் ச் ெசய்தல்ேபாலக் ேக த வ  
பிறிதில்ைல. 
    விளக்கம்  
ஆராய்தல்: குணம் ெசய்ைககள  நன்ைமைய ஆராய்தல். ேக -ஆகுெபயர். நட்கின் 
தாம் அவர் என் ம் ேவற் ைமயின்ைமயின், '  இல்ைல' என் ம், அவ்ேவற் ைம 
இன்ைமயான் அவன்கண் பழி பாவங்கள் தமவாமாக ன், இ ைம ம் ெக வர் 
என்ப  ேநாக்கி, 'நாடா  நட்ட ன் ேக  இல்ைல,' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
792  ஆய்ந்தாய்ந்  ெகாள்ளாதான் ேகண்ைம கைட ைற 
    தான்சாம் யரம் த ம். 
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    ஆய்ந்  ஆய்ந்  ேகண்ைம ெகாள்ளாதான் - குண ம் ெசய்ைக ம் நல்லன் என்ப  
பலகா ம் பலவாற்றா ம் ஆராய்ந் , ஒ வேனா  நட் க் ெகாள்ளாதவன்; 
கைட ைற தான்சாம் யரம் த ம் - வில் தான் சாதற்கு ஏ வாய ன்பத்திைனத் 
தன் மாற்றார் விைளக்க ேவண்டாமல் தாேன விைளக்கும். 
    விளக்கம்  
'கைட ைறக்கண்' என இ திக்கண் ெதாக்க ஏழாவ  விாிக்க. குண ம் ெசய்த ம் 
தீயாெனா  ெகாள்ளின், அவற்கு வ ம் பைகைமெயல்லாம் தன் ேமல வாய்ப் பின் 
அவற்றான் இறந் வி ம் என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் ஆராயவழிப்ப ம் 
இ க்குக் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
793  குண ம் கு ைம ம் குற்ற ம் குன்றா 
    இன ம் அறிந்தியாக்க நட் . 
    குண ம் கு ைம ம் குற்ற ம் குன்றா இன ம் அறிந்  - ஒ வன் குணத்திைன ம் 
கு ப்பிறப்பிைன ம் குற்றத்திைன ம் குைறவற்ற சுற்றத்திைன ம் ஆராய்ந்தறிந் ; 
நட்  யாக்க-அவேனா  நட் ச் ெசய்க. 
    விளக்கம்  
குற்றமில்லாதார் உலகத்  இன்ைமயின் உள்ள  ெபா க்கப்ப வதாயின் அவர் நட்  
விடற்பாற்றன்  என்பார், 'குற்ற ம்' என் ம், சுற்றப் பிணிப் ைடயார் நட்டாேரா ம் 
பிணிப் ண்  வ த ன் 'குன்றா இன் ம்' என் ம், விடப்ப ன் தம் குைறயாம் என்பர் 
அறிந்  யாக்க' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
794  கு ப்பிறந்  தன்கண் பழிநா  வாைனக் 
    ெகா த் ம் ெகாளல்ேவண் ம் நட் . 
    கு ப்பிறந்  தன்கண் பழி நா வாைன - உயர்ந்த கு யின் கண் பிறந்த தன்மாட்  
உலகர் ெசால் ம் பழிக்கஞ்சுவாைன; ெகா த் ம் நட் க் ெகாளல் ேவண் ம் - சில 
ெகா த்தாயி ம் நட் க் ேகாடல் சிறந்த . 
    விளக்கம்  
கு ப்பிறப்பால் தான் பிைழ ெசய்யாைம ம், பழிைய அஞ்சலான் பிைழத்தன 
ெபா த்த ம் ெபற்றாம்; இைவ இரண் ம் உைடயாைனப் ெப தல் அ ைமயின், 
அவன் நட்ைப விைல ெகா த் ம் ெகாள்க என்பதாம். 
 --- 
 
795  அழச்ெசால்  அல்ல  இ த்  வழக்கறிய 
    வல்லார்நட  ஆய்ந்  ெகாளல். 
    அல்ல  அழச்ெசால்  - தாம் உலக வழக்கல்ல  ெசய்யக் க தின்ேசாகம் 
பிறக்கும்வைக ெசால்  விலக்கி ம்; இ த்  - ெசய்தக்கால் பின் ம் ெசய்யாவைக 
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ெந க்கி ம்; வழக்கு அறிய வல்லார் - அவ்வழக்குச் ெசய்யாவழிச் ெசய்விக்க ம் 
வல்லாைர; 'ஆய்ந்  நட் க் ெகாளல் - ஆராய்ந்  நட் க் ெகாள்க. 
    விளக்கம்  
'அழச் ெசால் ', 'இ த் ' என வந்த பாிகார விைனகளான், அவற்றிற்கு ஏற்ற 
குற்றவிைனகள் வ விக்கப்பட்டன. வழக்கு - உலகத்தார் அ ப்படச் ெசய்  ேபாந்த 
ெசயல். தம்ெமா  நட்டா ம் அறி ம் வைக அறிவித்தல் அாிதாக ன், 'அறிய வல்லார்' 
என்றார். இரண்டாவ  இ திக்கண் ெதாக்க . 
 --- 
 
796  ேகட் ம் உண்ேடார் உ தி கிைளஞைர 
    நீட்  அளப்பேதார் ேகால். 
    கிைளஞைர நீட்  அளப்ப  ஓர் ேகால் - ஒ வ க்குக் ேக  என்ப  தன் 
நட்டாராகிய லங்கைள எஞ்சாமல் அளப்பேதார் ேகால்; ேகட் ம் ஓர் உ தி உண்  
- ஆக ன் அதன்கண் ம் அவனால் ெபறப்ப வேதார் நல்லறி  உண் . 
    விளக்கம்  
தத்தம் நட்ெபல்ைலகள் சு ங்கியி க்க ம் ெசல்வக்காலத் ப் றத் த் ேதான்றாமல் 
ேபாந்தார், பின் ேக  வந் ழிச் ெசயல் ேவ ப த ன், அக்ேகட்டால் அைவ 
வைரய க்கப்ப ம் என்ப  பற்றிக் ேகட் ைனக் ேகாலாக்கி ம், அதனால் அவைர 
அளந்தறிந்தால் ஆவாைரேய ேகாட ன், அவ்வறிைவ 'உ தி' என் ம் கூறினார். 
கிைளஞர்: ஆகுெபயர். இஃ  ஏகேதச உ வகம். இைவ நான்கு பாட்டா ம் 
ஆரா மா ம், ஆராய்ந்தால் நட்கப்ப வார் இவர் என்ப உம் கூறப்பட்டன. 
 --- 
 
797  ஊதியம் என்ப  ஒ வற்குப் ேபைதயார் 
    ேகண்ைம ஒாீஇ விடல். 
    ஒ வற்கு ஊதியம் என்ப  - ஒ வ க்குப் ேப  என்  ெசால்லப்ப வ ; 
ேபைதயார் ேகண்ைம ஓாீஇ விடல் - அறிவிலாேரா  நட் க் ெகாண்டானாயின் 
அதைன ஒழிந்  அவாின் நீங்குதல். 
    விளக்கம்  
நட்  ஒழிந்தா ம், நீங்காக்கால் "ெவறிகமழ் சந்தன ம் ேவங்ைக ம் ேவ"§மா ேபாலத் 
தீங்கு வ த ன், 'விடல்' என் ம், நீங்கியவழித் தீங்கு ஒழிதேலயன்றி 
இ ைமயின்பத்திற்கு உாிைம எய்த ம் உைடைமயின் அதைன 'ஊதியம்' என் ம் 
கூறினார்.    விளக்கம்  
நால . 180) தீங்குவ த ன் 'விடல்' என் ம் நீங்கியவழித் தீங்ெகாழிதேலயன்றி 
இ ைம இன்பத்திற்கு உாிைம எய்த ம் உைடைமயின், அதைன 'ஊதியம்' என் ம் 
கூறினார். 
 --- 
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798  உள்ளற்க உள்ளம் சி குவ ெகாள்ளற்க 
    அல்லற்கண் ஆற்ற ப்பார் நட் . 
    உள்ளம் சி குவ உள்ளற்க - தம் ஊக்கம் சு ங்குவதற்குக் காரணமாய விைனகைளச் 
ெசய்ய நிைனயாெதாழிக; அல்லற் கண் ஆற்  அ ப்பார் நட் க் ெகாள்ளற்க - 
அ ேபாலத் தமக்கு ஒ  ன்பம் வந் ழிக் ைகவி வார் நட்பிைனக் ெகாள்ளாெதாழிக. 
    விளக்கம்  
உள்ளம் சி குவ ஆவன, தம்மின் வ யாேரா  ெதாடங்கியன ம் பயனில்லன ம் 
ஆம். 'ஆற் ' என்ப  தனிைலத் ெதாழிற் ெபயர். ன்ெனல்லாம் வ யராவார் 
ேபான்  ஒழித ன், 'ஆற்  அ ப்பார்' என்றார். எ த் க்காட்  உவைம. ெகாள்ளின் 
அழிந்ேதவி ம் என்பதாம். 
 --- 
 
799  ெக ங்காைலக் ைகவி வார் ேகண்ைம அ ங்காைல 
    உள்ளி ம் உள்ளஞ் சு ம். 
    ெக ங்காைலக் ைகவி வார் ேகண்ைம - ஒ வன் ெக ங்காலத்  அவைன விட்  
நீங்குவார் ன் அவேனா  ெசய்த நட் ; அ ங்காைல உள்ளி ம், உள்ளம் சு ம் - 
தன்ைனக் கூற்  அ ங்காலத்  ஒ வன் நிைனப்பி ம், அந்நிைனத்த உள்ளத்ைதச் 
சு ம். 
    விளக்கம்  
நிைனத்த ைணயாேன இையபில்லாத பிற க்கும் கூற்றி ங் ெகா தாம் எனக் 
ைக  எண்ணிச் ெசய்த நட்பின் ெகா ைம கூறியவா . இனி, 'அவன் தாேன 
ஆக்கிய ேக  தன்ைன அ ங்காைல உள்ளி ம், அக்ேகட் ம் சு ம்,' என்  
உைரப்பா ம் உளர். இைவ ன்  பாட்டா ம் ஆராய்ந்தால் நட்கப்படாதார் இவர் 
என்ப  கூறப்பட்ட .) -- 
 
800  ம க மாசற்றார் ேகண்ைமஒன் றீத் ம் 
    ஒ க ஒப்பிலார் நட் . 
    மாசு அற்றார் ேகண்ைம ம க - உலேகா  ஒத் க் குற்றமற்றார் நட்பிைனேய 
பயில்க; ஒப்  இலார் நட்  ஒன்  ஈத் ம் ஒ க - உலேகா  ஒத்த ல்லார் நட்பிைன 
அறியா  ெகாண்டாராயின், அவர் ேவண் யெதான்றைனக் ெகா த்தாயி ம் வி க. 
    விளக்கம்  
உலேகா  ஒத்தார் நட்  இ ைம இன்ப ம் பயத்த ன், 'ம க' என் ம், அதேனா  
மாறாயினார் நட் த் ன்பேம பயத்த ன், அதன் ஒழிைவ 'விைல ெகா த் ம் ெகாள்க' 
என் ம் கூறினார். இதனான் அவ்வி ைம ம் ெதாகுத் க் கூறப்பட்டன. 
 --- 
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2.3.8 பைழைம 
 
801  பைழைம எனப்ப வ  யாெதனின் யா ம் 
    கிழைமையக் கீழ்ந்திடா நட் . 
    பைழைம எனப்ப வ  யா  எனின் - பைழைம என்  ெசால்லப்ப வ  யா  
என்  வினவின்; கிழைமைய யா ம் கீழ்ந்திடா நட்  - அ  பைழைமேயார் 
உாிைமயால் ெசய்வனவற்ைறச் சிறி ம் சிைதயா  அவற்றிற்கு உடம்ப ம் நட் . 
    விளக்கம்  
'கிழைம' ஆகுெபயர். 'ெக தைகைம' என வ வன ம் அ . உாிைமயால் 
ெசய்வனவாவன, க மமாயின ெசய் ங்கால் ேகளா  ெசய்தல், ெக ம்வைக ெசய்தல், 
தமக்கு ேவண் யன தாேம ேகாடல், பணி  அச்சங்கள் இன்ைம என்றிைவ தலாயின, 
சிைதத்தல் - விலக்கல், இதனான், 'பைழைமயாவ  காலஞ்ெசன்றதன் , 
இப்ெபற்றித்தாய நட் ,' என்ப  கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 
802  நட்பிற் கு ப் க் ெக தைகைம மற்றதற்கு 
    உப்பாதல் சான்ேறார் கடன். 
    நட்பிற்கு உ ப் க் ெக தைகைம - நட்பிற்கு அவயவமாவன நட்டார் உாிைமயால் 
ெசய்வன; அதற்கு உப்பாதல் சான்ேறார் கடன் - அதனால் அவ் ாிைமக்கு 
இனியராதல் அைமந்தார்க்கு ைறைம. 
    விளக்கம்  
ேவறன்ைம ேதான்ற 'உ ப் ' என்றார். உ ப்  என்ப  ஈண்  இலக்கைணய யாக 
வந்த குறிப் ச் ெசால். அவயவமாதல் அறிந்ேத இனியவராவர் என்ப  ேதான்றச் 
சான்ேறார்ேமல் ைவத்தார்.. 
 --- 
 
803  பழகிய நட்ெபவன் ெசய் ங் ெக தைகைம 
    ெசய்தாங்கு அைமயாக் கைட. 
    ெக தைகைம ெசய்தாங்கு அைமயாக்கைட - தாம் உடம்படாதனேவ ம் நட்டார் 
உாிைமயாற் ெசய்தனவற்றிக்குத் தாம் ெசய்தாற் ேபால உடம்படாராயின்; பழகிய நட்  
எவன் ெசய் ம் - அவேரா  பைழயதாய் வந்த நட்  என்ன பயைனச் ெசய் ம்? 
    விளக்கம்  
ெசய்தார் ேபால உடம்ப தலாவ , தா ம் அவாிடத்  உாிைமயால் உடம்ப தல். 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் பைழைமயான் வ ம் உாிைமய  சிறப் க் கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 
804  விைழதைகயான் ேவண்  இ ப்பர் ெக தைகயாற் 
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    ேகளா  நட்டார் ெசயின். 
    நட்டார் ெக தைகயான் ேகளா  ெசயின் - தம் க மத்ைத நட்டார் உாிைமயாற் 
ேகளா  ெசய்தாராயின்; விைழதைகயான் ேவண்  இ ப்பர் - அச் ெசயல  
விைழயப்ப ந்தன்ைம பற்றி அதைன வி ம் வர் அறி ைடயார். 
    விளக்கம்  
ஒ வர்க்குத் தம் க மம் தாம் அறியாமல் ந்தி த்த ன் ஊங்கு நன்ைம யின்ைமயின், 
அச்ெசயல் விைழயத்தக்கதாயிற் . அதைன அவ்வா  அறிந்  வி ம் தல் 
அறி ைடயார்க்கல்ல  இன்ைமயின், அவர்ேமல் ைவத் க் கூறினார். 
'ேவண் யி ப்பார்' என்ப  எ ந்தி ப்பார் என்ப  ேபால ஒ  ெசால் நீர்ைமத் . 
இதனான் ேகளா  ெசய் ழி அதைன வி ம் க என்ப  கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 
805  ேபைதைம ஒன்ேறா ெப ங்கிழைம என் ணர்க 
    ேநாதக்க நட்டார் ெசயின். 
    ேநாதக்க நட்டார் ெசயின் - தாம் ெவ க்கத் தக்கவனற்ைற நட்டார் ெசய்தாராயின்; 
ேபைதைம ஒன்ேறா ெப ங்கிழைம என்  உணர்க - அதற்குக் காரணம் ஒன்றில் 
ேபைதைம என்றாதல் ஒன்றின் மிக்க உாிைம என்றாதல் ெகாள்க. 
    விளக்கம்  
'ஒன்ேறா' என்ப  எண்ணிைடச்ெசால். 'ெசயின்' எனேவ, தம் இயல்பால் ெசய்யாைம 
ெபற்றாம். இ  வ கின்றவற் ள் ம் ஒக்கும் இழ ழான் வ ம் ேபைதைம 
யாவர்க்கும் உண்ைமயின் தமக்கு ஏதங்ெகாண்டாெரன்றாதல், ஊழ்வைகயான் எம்மின் 
வரற்பால  ஒற் ைம மிகுதி பற்றி அவாின் வந்தெதன்றாதல் ெகாள்வதல்ல , 
அன்பின்ைமெயன்  ெகாள்ளப்படா  என்பதாம். ெக ம் வைக ெசய்யின் அதற்குக் 
காரணம் இதனான் கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 
806  எல்ைலக்கண் நின்றார் றவார் ெதாைலவிடத் ம் 
    ெதால்ைலக்கண் நின்றார் ெதாடர் . 
    எல்ைலக்கண் நின்றார் - நட்  வரம்  இகவா  அதன்கண்ேண நின்றவர்; 
ெதால்ைலக்கண் நின்றார்ெதாடர்  ெதாைலவிடத் ம் றவார் - தம்ெமா  
பைழைமயின் திாியா  நின்றார  நட்பிைன அவரால் ெதாைல  வந்தவிடத் ம் 
விடார். 
    விளக்கம்  
பைழைமயின் திாியாைம - உாிைமெயாழியாைம. ெதாைல  - ெபா ட்ேக ம் 
ேபார்க்ேக ம். --- 
 
807  அழிவந்த ெசய்யி ம் அன்பறார் அன்பின் 
    வழிவந்த ேகண்ைம யவர். 
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    அழிவந்த ெசய்யி ம் அன்  அறார் - நட்டார் தமக்கு அழி  வந்தவற்ைறச் 
ெசய்தாராயி ம் அவர் மாட்  அன்  ஒழியார்; அன்பின் வழிவந்த ேகண்ைமயவர் - 
அன் டேன பைழயதாய் வந்த நட்பிைன உைடயார். 
    விளக்கம்  
'அழி' என்ப  தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். அழி  - ேமற்ெசால் ய ேக கள். இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் ேக  ெசய்தக்கண் ம் நட்  விடற்பாற்றன்  என்ப  
கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 
808  ேகளி க்கம் ேகளாக் ெக தைகைம வல்லார்க்கு 
    நாளி க்கம் நட்டார் ெசயின். 
    ேகள் இ க்கம் ேகளாக் ெக தைகைம வல்லார்க்கு நட்டார் ெசய்த பிைழையத் 
தாமாகேவ யன்றிப் பிறர் ெசான்னா ம் ெகாள்ளாத உாிைம அறியவல்லார்க்கு, 
நட்டார் இ க்கம் ெசயின் நாள் - அவர் பிைழ ெசய்வாராயின் அ  பயன்பட்ட நாளாம். 
    விளக்கம்  
பிைழயாவன: ெசால்லா  நற்ெபாகுள் ெவௗவல், பணியாைம, அஞ்சாைம தலாயின. 
ேகட்டல் - உட்ேகாடல். 'ெக தைகைம வல்லார்' என்ப  ஒ  ெபயராய், 'ேகளாத' 
என் ம் எச்சத்திற்கு பாயிற் . ெசய்  ேபாந் ழியல்ல  அவ் ாிைம 
ெவளிப்படாைமயின், ெசய்யாதன நாளல்லவாயின. இதனான் பிைழ ெபா த்தற் 
சிறப் க் கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 
809  ெகடாஅ வழிவந்த ேகண்ைமயார் ேகண்ைம 
    விடாஅர் விைழ ம் உலகு. 
    ெகடா வழிவந்த ேகண்ைமயார் ேகண்ைம - உாிைம அறா  பைழயதாய் வந்த 
நட்பிைன உைடயார  நட்பிைன, விடார் உலகு விைழ ம் - அவர் பிைழ ேநாக்கி 
வி தல் ெசய்யாதாைர உலகம் நட் க் குறித்  வி ம் ம். 
    விளக்கம்  
'ெகடா ' என்பதன் இ திநிைல விகாரத்தால் ெதாக்க . விடாதாைர எனேவ, 
வி தற்காரணம் கூறப்பட்ட . 'நம்மாட் ம் இவர் இத்தன்ைமயராவர்' என்  யாவ ம் 
தாேம வந்  நட்பாவர் என்பதாம். 'ெகடார்' என்  பாடம் ஓதி, 'நட் த் தன்ைமயில் 
ெகடாராகி' என்  உைரப்பா ம் உளர்.. 
 --- 
   
  810  விைழயார் விைழயப் ப ப பைழயார்கண் 
    பண்பின் தைலப்பிாியா தார். 
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    பைழயார்கண் பண்பின் தைலப்பிாியாதார் - பைழய நட்டார் பிைழ ெசய்தாராயி ம் 
அவர்மாட் த் தம் பண்பின் நீங்காதார்; விைழயார் விைழயப்ப ப - பைகவரா ம் 
வி ம்பப்ப வர். 
    விளக்கம்  
தம் பண்பாவ  ெசய்யாத ன்ேபால அன் ைடயராதல். ன்றன் உ ம் சிறப்  
உம்ைமயம் விகாரத்தால் ெதாக்கன. அத் திாிபின்ைம ேநாக்கிப் பைகவ ம் 
நட்டாராவர் என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் பைழைமயறிவார் எய் ம் பயன் 
கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 

2.3.9 தீ நட்  
 
811  ப குவார் ேபா ம் பண்பிலார் ேகண்ைம 
    ெப க ற் குன்றல் இனி . 
    ப குவார் ேபா ம் பண்  இலார் ேகண்ைம - காதல் மிகுதியால் ப குவார் 
ேபான்றாராயி ம் தீக்குண ைடயார் நட் ; ெப க ன் குன்றல் இனி  - வளர்த ன் 
ேதய்தல் நன் . 
    விளக்கம்  
'ப கு வன்ன அ கா ேநாக்கெமா ' (ெபா நர் 78) என்றார் பிற ம். நற்குணமில்லார் 
எனேவ, தீக்குண ைடயார் என்ப  அ த்தாபத்தியான் வந்த . ெப கினால் வ ம் 
ேக  குன்றினால் வாராைமயின், 'குன்றல் இனி ' என்றார். இதனால், தீ நட்பின  
ஆகாைம ெபா வைகயால் கூறப்பட்ட . இனிச் சிறப்  வைகயால் கூ ப.) -- 
 
812  உறின்நட்  அறின்ங உம் ஒப்பிலார் ேகண்ைம 
    ெபறி ம் இழப்பி ம் என்? 
    உறின் நட்  அறின் ஒ உம் ஒப்  இலார் ேகண்ைம - தமக்குப் பய ள்வழி நட் ச் 
ெசய்  அஃ  இல்வழி ஒழி ம் ஒப்பிலார  நட்பிைன; ெபறி ம் இழப்பி ம் என் - 
ெபற்றால் ஆக்கம் யா ? இழந்தால் ேக  யா ? 
    விளக்கம்  
தமக்கு உற்றன பார்ப்பார் பிறேரா  ெபா த்தமிலராக ன், அவைர 'ஒப்பிலார்' 
என்றார். அவர் மாட்  ெநா மல் தன்ைமேய அைம ம் என்பதாம். 
 --- 
 
813  உ வ  சீர் க்கும் நட் ம் ெப வ  
    ெகாள்வா ம் கள்வ ம் ேநர். 
    உ வ  சீர் க்கும் நட் ம் - நட்  அள  பாரா  அதனால் வ ம் பயனள  
பார்க்கும் நட்டா ம்; ெப வ  ெகாள்வா ம் - ெகா ப்பாைரக் ெகாள்ளா  
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விைலையக் ெகாள் ம், ெபா  மகளி ம்; கள்வ ம் - பிறர்ேக  ேநாக்கா  அவர் 
ேசார்  ேநாக்கும் கள்வ ம்; ேநர் - தம் ள் ஒப்பர். 
    விளக்கம் 
நட் -ஆகுெபயர். ெபா ைளேய குறித்  வஞ்சித்  ஒ க ன் கணிைகயர் கள்வர் 
என்றிவேரா  ஒப்பர் என்பதாயிற் . இைவ இரண்  பாட்டா ம் தமக்கு உ வ  
பார்ப்பார் நட்பின் தீைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
814  அமரகத்  ஆற்ற க்கும் கல்லாமா அன்னார் 
    தமாின் தனிைம தைல. 
    அமரகத்  ஆற்  அ க்கும் கல்லா மா அன்னார் தமாின் - அமர்வாராத 

ன்ெனல்லாம் தாங்குவ  ேபான்  வந் ழிக் களத்திைட ழ்த் ப்ேபாம் கல்வி 
இல்லாத ரவி ேபால் வார  தமர்ைமயில்; தனிைம தைல - தனிைம சிறப்  உைடத் . 
    விளக்கம்  
கல்லாைம - கதி ஐந் ம், சாாி பதிெனட் ம், ெபா ரணாற்ற ம் அறியாைம. ன்பம் 
வாராத ன்ெனல்லாந் ைணயாவார் ேபான் , வந் ழி விட்  நீங்குவர் என்ப  
உவைமயாற் ெபற்றாம். அவர் தமரானால் வ ம் இ தி தனியானால் வாராைமயின், 
தனிைமையத் 'தைல' என்றார். எனேவ, அ ம் தீதாதல் ெப ம்.. 
 --- 
 
815  ெசய்ேதமஞ் சாராச் சிறியவர் ன்ேகண்ைம 
    எய்த ன் எய்தாைம நன் . 
    ெசய்  ஏமம் சாராச் சிறியவர் ன்ேகண்ைம - ெசய்  ைவத்தா ம் அரணாகாத கீழ் 
மக்கள  தீ நட் ; எய்த ன் எய்தாைம நன்  - ஒ வர்க்கு உண்டாத ன் 
இல்ைலயாதல் நன் . 
    விளக்கம்  
சிறப்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . அரணாகாைம - ெதாைலவின்கண் விட்  
நீங்குதல். 'எய்த ன் எய்தாைம நன் ' என்பதற்கு ேமல் உைரத்தாங்கு உைரக்க. 
'சாராத' என் ம் ெபயெரச்சம் 'ேகண்ைம' என் ம் ெபயர் ெகாண்ட ; 'சிறியவர்' 
என்பதைனக் ெகாள்ளின், 'ெசய் ' என்ப  நின்  வற் ம். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் ெதாைலவில் ைணயாகாத நட்பின் தீைம கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 
816  ேபைத ெப ங்ெகழீஇ நட்பின் அறி ைடயார் 
    ஏதின்ைம ேகா  உ ம். 
    ேபைத ெப ங்ெகழிஇ நட்பின் - அறிவிலான  மிகச் சிறந்த நட்பின்; அறி ைடயார் 
ஏதின்ைம ேகா  உ ம்- அறி ைடயான  பைகைம ேகா  மடங்கு நன் . 
    விளக்கம்  
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'ெகழீஇய' என்பதன் இ திநிைல விகாரத்தால் ெதாக்க . பன்ைம உயர்த்தற்கண் 
வந்த . அறி ைடயான் பைகைம ஒ  தீங்கும் பயவாைமயா ம், ேபைத நட்  
எல்லாத் தீங்கும் பயத்தலா ம், 'ேகா  உ ம்' என்றார். 'ெப ங்கழி நட் ' என்  பாடம் 
ஓ வா ம் உளர்.. 
 --- 
 
817  நைகவைகய ராகிய நட்பின் பைகவரால் 
    பத்த த்த ேகா  உ ம். 
    நைக வைகயர் ஆகிய நட்பின் - தாம் அறிதல் வைகயாகா  நகுதல் வைகயராதற்கு 
ஏ வாகிய நட்பான் வ வனவற்றின்; பைகவரான் பத்  அ த்த ேகா  உ ம் - 
பைகவரான் வ வன பத் க் ேகா  மடங்கு நல்ல. 
    விளக்கம்  
நட் : ஆகு ெபயர். அந்நட்பாவ  விடம ம், ர்த்த ம், ேவழம்ப ம் ேபான்  
பலவைகயான் நகுவித் த் தாம் பயன் ெகாண்  ஒழிவாேரா  உளதாய . 
'பைகவரான்' என்ப  அவாய் நிற்ற ன், 'வ வன' என்ப  வ விக்கப்பட்ட . பத்  
அ த்த ேகா : பத்தாகத் ெதாகுத்த ேகா . அந்நட்பான் வ ம் இன்பங்களின் 
அப்பைகவரான் வ ம் ன்பங்கள் இறப்ப நல்ல என்பதாம். இதற்குப் பிறெரல்லாம் 
ெசால் லக்கணத்ேதா  மா ெகாள உைரத்தார்.. 
 --- 
 
818  ஒல் ம் க மம் உடற்  பவர்ேகண்ைம 
    ெசால்லாடார் ேசார விடல். 
    ஒல் ம் க மம் உடற் பவர் ேகண்ைம - தம்மான் ம் க மத்ைத யாதாகச் 
ெசய்யாதாேரா  ெகாண்ட நட்பிைன; ெசால்லாடார் ேசார விடல் - அ  கண்டால் 
அவரறியச் ெசால்லாேத ேசார வி க. 
    விளக்கம்  

யாதாகுதல்: யாதாக ந த்தல். ேசாரவிடல்: வி கின்றவா  ேதான்றாமல் ஒ  
காைலக்கு ஒ  கால் ஓய வி தல். அறியச் ெசால் ம் வி கின்றவா  ேதான்றி ம் 
அ ெபா  பாிகாித் ப் பின் ம் நட்பாெயா கக் க வர் ஆக ன், 'ெசால்லாடார்' 
என் ம், 'ேசாரவிடல்' என் ம் கூறினார். இைவ ன்  பாட்டா ம் ைறேய 
ேபைதயார். நகுவிப்பார், இயல்வ  ெசய்யாதார் என்பவர்கள் நட்பின் தீைம 
கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 
819  கனவி ம் இன்னா  மன்ேனா விைனேவ  
    ெசால்ேவ  பட்டார் ெதாடர் . 
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    விைன ேவ  ெசால் ேவ  பட்டார் ெதாடர்  - விைன ம் ெசால் ம் ஒவ்வா  ேவ  
ேவறாயி ப்பார் நட் ; கனவி ம் இன்னா  - நனவின் கண்ேண அன்றிக் கனவின் 
கண் ம் இன்னா . 
    விளக்கம்  
விைன ெசாற்கள  ஒவ்வாைம தல்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . அஃதாவ , விைனயிற் 
பைகவராய்ச் ெசால் ன் நட்டாராயி த்தல். நிகழ்வின்கண் உளதாயி த்தலால் 
'கனவி ம் இன்னா ' என்றார். உம்ைம எச்ச உம்ைம; இழி  சிறப்  உம்ைம ம் ஆம். 
மன் ம் ஓ ம் அைச நிைல.. 
 --- 
 
820  எைனத் ம் கு குதல் ஓம்பல் மைனக்ெகழீஇ 
    மன்றில் பழிப்பார் ெதாடர் . 
    மைனக்ெகழீஇ மன்றில் பழிப்பார் ெதாடர்  - தனிேய மைனக்கண் இ ந் ழி 
நட்பா ப் பலேரா  மன்றின் கண் இ ந்  பழி கூ வார் நட் ; எைனத் ம் கு குதல் 
ஓம்பல் - சிறிதாயி ம் தம்ைம ந குதைலப் பாிகாிக்க 
    விளக்கம்  
மைனக்கண் ெக ம ம் மன்றின்கண் பழித்த ம் தீ  ஆக ன், அவர் ஒ கா ம் 
தம்ைம ந கா வைக குறிக்ெகாண்  காக்க என்பார், அவர் நட்பின்ேமல் ைவத் க் 
கூறினார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் வஞ்சர் நட்பின் தீைம கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 

2.3.10 கூடாநட்  
 
821  சீாிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டைட 
    ேநரா நிரந்தவர் நட் . 
    ேநரா நிரந்தவர் நட்  - கூடாதி ந்ேத தமக்கு வாய்க்கும் இடம் ெப ந் ைண ம் 
கூ ெயா குவார் நட் ; சீர் இடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டைட - அ  ெபற்றால் அற 
எறிதற்குத் ைணயாய பட்டைடயாம். 
    விளக்கம்  
எறி ம் எல்ைல வாரா ன் எல்லாம் தாங்குவ  ேபான்றி ந்  வந் ழி அற 
எறிவிப்பதாய பட்டைடக்கும் அத்தன்ைமத்தாய நட்பிற்கும் ெதாழிெலாப் ைம 
உண்ைமயான், அ பற்றி அந்நட்பிைனப் பட்டைடயாக உபசாித்தார். 'தீர்விடம்' என்  
பாடம் ஓதி, ' விடம்' என்  உைரப்பா ம் உளர். --- 
 
822  இனம்ேபான்  இனமல்லார் ேகண்ைம மகளிர் 
    மனம்ேபால ேவ  ப ம். br> இனம்ேபான்  இனமல்லார் ேகண்ைம - தமக்கு 
உற்றார் ேபான்  உறாதாேரா  உளதாய நட் ; மகளிர் மனம்ேபால ேவ ப ம் - 
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இடம் ெபற்றால் ெபண்பாலார் மனம் ேபால ேவ ப ம். (அவர் மனம் ேவ ப தல் 
''ெபண் மனம் ேபதின்  ஒ ப்ப ப்ேபன் என் ம் எண்ணில் ஒ வன்'' 
    விளக்கம்  
வைளயாபதி றத்திரட்  - ேபைதைம, 18) என்பதனா மறிக. நட்  ேவ ப தலாவ  
பைழய பைகேயயாதல் இைவ இரண்  பாட்டா ம் கூடா நட்பின  குற்றம் 
கூறப்பட்ட .) -- 
 
823  பலநல்ல கற்றக் கைடத்  மனநல்லர் 
    ஆகுதல் மாணார்க் காி . 
    நல்ல பல கற்றக் கைடத் ம் - நல்லன பல ல்கைளக் கற்றவிடத் ம், மனம் நல்லர் 
ஆகுதல் மாணார்க்கு அாி  - அதனான் மனம் தி ந்தி நட்பாதல் பைகவர்க்கு இல்ைல 
    விளக்கம்  
நல்லன - மனக் குற்றம் ெக ப்பன. 'மனம் நல்லர் எனச் சிைனவிைன தன்ேமல் 
நின்ற . நல்லர் ஆகுதல் ெசற்றம் வி தல். 'உள்ேள ெசற்ற ைடயாைரக் 
கல்வி ைடைம பற்றி நட்  என்  க தற்க' என்பதாம். 
 --- 
 
824  கத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா 
    வஞ்சைர அஞ்சப் ப ம். 
    கத்தின் இனிய நகாஅ அகத்  இன்னா வஞ்சைர - கண்ட ெபா  கத்தால் 
இனியவாகச் சிாித்  எப்ெபா ம் மனத்தால் இன்னாராய வஞ்சைர; அஞ்சப்ப ம் - 
அஞ்சல் ேவண் ம். 
    விளக்கம்  
நைகய  வைக பற்றி 'இனிய' என் ம் அகத் ச் ெசற்றம் நிகழ ம் அதற்கு 
ம தைலயாய நைகையப் றத்  விைளத்த ன் 'வஞ்சர்' என் ம், அச்ெசற்றம் 
குறிப்பறிதற் க வியாய கத்தா ம் ேதான்றாைமயின் 'அஞ்சுதல் ெசய்யப்ப ம்' 
என் ம் கூறினார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் குற்றத்திற்கு ஏ வாய் அவர் 
ெகா ைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
825  மனத்தின் அைமயா தவைர எைனத்ெதான் ம் 
    ெசால் னால் ேதறற்பாற்  அன் . 
    மனத்தின் அைமயாதவைர - மனத்தால் தம்ெமா  ேமவாதாைர; எைனத்  ஒன் ம் 
ெசால் னால் ேதறல் பாற்  அன்  - யாெதா  க மத்தி ம் ெசால்லால் ெதௗ¢தல் 

ைறைமத்தன் , நீதி ல். 
    விளக்கம்  
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'நீதி ல்' என்ப  அவாய் நிைலயான் வந்த . பைகைம மைறத்தற்ெபா ட் ச் 
ெசால் கின்ற வஞ்சைனச் ெசால்ைலச் ெசவ்விய ெசால் எனக் க தி, அவைரக் 
க மங்களில் ெதௗ¢தல் நீதி ல் ைறைம அன்  என்பதாம். 
 --- 
 
826  நட்டார்ேபால் நல்லைவ ெசால் ம் ஒட்டார்ெசால் 
    ஒல்ைல உணரப் ப ம். 
    நட்டார்ேபால் நல்லைவ ெசால் ம் - நட்டார் ேபான்  நன்ைம பயக்கும் 
ெசாற்கைளச் ெசான்னாராயி ம்; ஒட்டார் ெசால் ஒல்ைல உணரப்ப ம் - பைகவர் 
ெசாற்கள் அ  பயவாைம அச்ெசால் ய ெபா ேத அறியப்ப ம். 
    விளக்கம்  
'ெசால் ம்' எனேவ, ெசால்லாைமேய ெபற்றாம். ஒட்டாராதலால் தீைம பயத்தல் 
ஒ தைல என்பார். 'ஒல்ைல உணரப்ப ம் என்றார். 
 --- 
 
827  ெசால்வணக்கம் ஒன்னார்கண் ெகாள்ளற்க வில்வணக்கம் 
    தீங்கு குறித்தைம யான். 
    வில்வணக்கம் தீங்கு குறித்தைமயான் - வில் ன  வணக்கம் ஏற்றவர்க்குத் தீைம 
ெசய்தைலக் குறித்தைமயால்; ஒன்னார் கண் ெசால் வணக்கம் ெகாள்ளற்க-பைகவர் 
மாட் ப் பிறக்கும் ெசால் ன  வணக்கத்ைத ம் தமக்கு நன்ைம ெசய்தைலக் குறித்த  
என்  க தற்க. 
    விளக்கம்  
தம் வணக்கம் அன்  என்ப  ேதான்ற 'ெசால் வணக்கம்' என் ம், வில்வணக்கம் 
ேவறாயி ம் வணங்குதல் ஒப் ைமபற்றி அதன் குறிப்ைப ஏ வாக்கி ம் கூறினார். 
வில் ய  குறிப்  அவனினாய வில்வணக்கத்தின்ேமல் நிற்றலான், ஒன்னார  
குறிப் ம் அவாினானாய ெசால்வணக்கத்தின் ேமலதாயிற் . இ ம் தீங்கு குறித்த 
வணக்கம் என்ேற ெகாண்  அஞ்சிக் காக்க என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் 
'அவைரச் ெசால்லால் ெதௗ¢யற்க', என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
828  ெதா தைக ள் ம் பைடெயா ங்கும் ஒன்னார் 
    அ தகண் ணீ ம் அைனத் . 
    ஒன்னார் ெதா த ைக ள் ம் பைட ஒ ங்கும் - ஒன்னார் குறிப்ைப உணர 
வல்லார்க்கு அவர் ெதா த ைகயகத் ம் பைடக்கலம் மைறந்தி க்கும்; அ த 
கண்ணீ ம் அைனத்  - அவர் அ த கண்ணீ ம் அவ்வாேற அ  மைறந்தி த்தற்கு 
இடனாம். 
    விளக்கம்  
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தாம் நட்  என்பதைனத் தம் ைகயா ம் கண்ணா ம் ேதற்றிப் பின் ேகாறற்கு வாங்க 
இ க்கின்ற பைடக்கலம் உய்த் ணர் ழித் ேதற் கின்ற ெபா ேத அவற் ள்ேள 
ேதான் ம் என்பார், 'ஒ ங்கும்' என்பார். பைவர் தம் ெமன்ைம காட் த் ெதாழி ம், 
அழி ம் அவர் குறிப்ைபேய ேநாக்கிக் காக்க என்பதாம். இதனான் 'அவைரச் 
ெசயலால் ெதௗ¢யற்க' என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
829  மிகச்ெசய்  தம்ெமள்  வாைர நகச்ெசய்  
    நட்பி ள் சாப் ல்லற் பாற் . 
    மிகச் ெசய்  தம் எள் வாைர - பைகைம ேதான்றாமல் றத்தின்கண் நட்பிைன 
மிகச் ெசய்  அகத்தின்கண் தம்ைம இக ம் பைகவைர; நட்பி ள் நகச்ெசய்  
சாப் ல்லற்பாற்  - தா ம் அந்நட்பின் கண்ேண நின்  றத்தின்கண் அவர் மகி ம் 
வண்ணம் ெசய்  அகத்தின்கண் அ  சாம் வண்ணம் ெபா ந்தற்பான்ைம உைடத் , 
அரச நீதி 
    விளக்கம்  
'நின் ' என்ப உம், 'அரச நீதி' என்ப உம் அவாய் நிைலயான் வந்தன. 
அகெனான்  றெனான்றாதல் ஒ வர்க்குத் தகா  எனி ம், பைகவர் மாட்டாயின் 
தகும் என்ப  நீதி ல் ணி  என்பார், அதன்ேமல் ைவத் க் கூறினார் 'சாவ' 
என்பதன் இ திநிைல விகாரத்தால் ெதாக்க  ''ேகாட் ன்வாய்ச் சாக்குத்தி'' (க த்: 

ல்ைல. 5) என் ழிப்ேபால. 'எள் வாைரப் ல்லல்' எனக் கூட் க. 
 --- 
 
830  பைகநட்பாம் காலம் வ ங்கால் கநட்  
    அகநட்  ஒாீஇ விடல். 
    பைக நட்பாம் காலம் வ ங்கால் - தம் பைகவர் தமக்கு நட்டாரா ெயா குங்காலம் 
வந்தால்; கம் நட்  அகம் ஒாீஇ விடல் - தா ம் அவேரா  கத்தால் நட் ச் ெசய்  
அகத்தால் அதைனவிட் ப் பின் அ ம் தவிர்க. 
    விளக்கம்  
அக்காலமாவ , தம்மா ம் பைகெயன்  ெவௗ¢ப்பட நீக்கலாகாத அள . இதனாேன, 
'ஆமளெவல்லாம் நீக்குக' என்ப  ெபற்றாம். 
 --- 
 

2.3.11 ேபைதைம 
 
831  ேபைதைம என்பெதான்  யாெதனின் ஏதங்ெகாண்  
    ஊதியம் ேபாக விடல். 



 37

    ேபைதைம என்ப  ஒன்  - ேபைதைம என்  ெசால்லப்ப வ  ஒ வ க்கு 
ஏைனய குற்றங்கள் எல்லாவற்றி ம் மிக்கெதான் ; யா  எனின் ஏதம் ெகாண்  
ஊதியம் ேபாக விடல் - அ தான் யாெதன்  வினவின், தனக்குக் ேக  
பயப்பனவற்ைறக் ைகக்ெகாண்  ஆக்கம் பயப்பனவற்ைறக் ைகவி தல். 
    விளக்கம்  
ேக  - வ ைம, பழி, பாவங்கள். ஆக்கம் - ெசல்வம், கழ், அறங்கள். தாேன தன் 
இ ைம ம் ெக த் க் ேகாடல் என்பதாம். 
 --- 
 
832  ேபைதைம ள் எல்லாம் ேபைதைம காதன்ைம 
    ைகயல்ல தன்கட் ெசயல். 
    ேபைதைம ள் எல்லாம் ேபைதைம - ஒ வ க்குப் ேபைதைம எல்லாவற் ள் ம் 
மிக்க ேபைதைமயாவ , ைகயல்லதன்கண் காதன்ைம ெசயல் - தனக்காகாத 
ஒ க்கத்தின்கண் காதன்ைம ெசய்தல். 
    விளக்கம்  
இ ைமக்கும் ஆகாெதன்  ேலார் க ந்த ெசயல்கைள வி ம்பிச் ெசய்தல் என்பதாம். 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் ேபைதைமய  இலக்கணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
833  நாணாைம நாடாைம நாாின்ைம யாெதான் ம் 
    ேபணாைம ேபைத ெதாழில் 
    நாணாைம - நாணேவண் மவற் க்கு நாணாைம ம்; நாடாைம - நாட 
ேவண் மவற்ைற நாடாைம ம்; நார்இன்ைம - யாவர் மாட் ம் றிந்தெசால் 
ெசய ைடைம ம்; யாெதான் ம் ேபணாைம - ேபண ேவண் மவற் ள் 
யாெதான்றைன ம் ேபணாைம ம்; ேபைத ெதாழில் - ேபைதய  ெதாழில். 
    விளக்கம்  
நாணேவண் பைவ - பழி பாவங்கள். நாடேவண் மைவ - க மங்களில் ெசய்வன 
தவிர்வன றிதல் : கண் தல். ேபண ேவண் மைவ: கு ப்பிறப் , கல்வி, ஒ க்கம் 

தலாயின. இைவ ேபைதைமக்கு எஞ்ஞான் ம் இயல்பாய் வ த ன் 'ெதாழில்' 
என்றார். 
 --- 
 
834  ஓதி உணர்ந் ம் பிறர் க்குைரத் ம் தானடங்காப் 
    ேபைதயின் ேபைதயார் இல். 
    ஓதி - மன ெமாழி ெமய்கள் அடங்குதற்கு ஏ வாய ல்கைள ஓதி ம்; உணர்ந் ம் - 
அவ்வடக்கத்தான் வ ம் பயைன உணர்ந் ம்; பிறர்க்கு உைரத் ம் - அதைன 
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அறிய றப் பிறர்க்கு உைரத் ம்; தான் அடங்காப் ேபைதயின் - தான் அைவயடங்கி 
ஒ காத ேபைதேபால; ேபைதயார் இல் - ேபைதயார் உலகத்  இல்ைல. 
    விளக்கம்  
உம்ைம ன் ம் கூட்டப்பட்ட . இப்ேபைதைம தனக்கு ம ந்தாய இவற்றால் 
தீராைமயா ம், ேவற்  ம ந்  இன்ைமயா ம், 'ேபைதயின் ேபைதயார் இல்' 
என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் ேபைதய  ெதாழில் ெபா வைகயான் 
கூறப்பட்ட . இனிச் சிறப்  வைகயால் கூ ப. 
 --- 
 
835  ஒ ைமச் ெசயலாற் ம் ேபைத எ ைம ம் 
    தான் க் க ந் ம் அள . 
    ேபைத - ேபைதயாயினான்; எ ைம ம் தான் க்கு அ ந் ம் அள  - வ ம் 
பிறவிகள் எல்லாம் தான் க்கு அ ந் ம் நிரயத்திைன; ஒ ைமச் ெசயல் ஆற் ம் - 
இவ்ெவா  பிறப்பள்ேள ெசய்  ெகாள்ள வல்லனாம். 
    விளக்கம்  
எல்லாப் பிறப் ம் ஏழாய் அடங்குதல் அறியப்பட்டைமயின், ற்  உம்ைம 
ெகா த்தார். அ ந் தற்கு இடனாய நிரயம், ஈண்ைடப் பிறப் களி ம் ெகா விைன 
வயத்தால் அந் 'நிரயத்' ன்பேம உழந்  வ த ன், 'எ ைம ம் தான் க்கு அ ந் ம் 
அள ' என்றார். வில் காலெமல்லாம் தான் நிரயத் ன்பம் ஊழத்தற்கு ஏ வாம் 
ெகா விைனகைளேய அறிந்  சில காலத் ள்ேள ெசய் ேகாடல் பிறர்க்கு 
அாிதாக ன், 'ஆற் ம்' என்றார். இதனான் அவன் ம ைமச் ெசயல் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
836  ெபாய்ப ம் ஒன்ேறா ைன ம் ைகயறியாப் 
    ேபைத விைனேமற் ெகாளின். 
    ைக அறியாப் ேபைத விைனேமற் ெகாளின் - ெசய் ம் ைறைம அறியாத ேபைத 
ஒ  க மத்ைத ேமற்ெகாள்வா யின்; ெபாய்ப ம் ஒன்ேறா ைன ம் - அ ம் 

ைரப ம்; தா ம் தைள ம். 
    விளக்கம்  

ைரப தல் - பின் ஆகாவைக உள்ளழிதல். 'ஒன்ேறா' என்ப  எண்ணிைடச் ெசால். 
அதைன ம் ெக த் த் தா ம் ெக ம் என்பதாம். இதனான் அவன் ெசல்வம் 
பைடக்குமா  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
837  ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் ேபைத 
    ெப ஞ்ெசல்வம் உற்றக் கைட. 
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    பைத ெப ஞ்ெசல்வம் உற்றக்கைட - ேபைதயாயினான் ெபாிய ெசல்வத்ைதத் 
ெதய்வத்தான் எய்திய வழி; ஏதிலார் ஆரத் தமர் பசிப்பர் - தன்ேனா  ஓர் இைய ம் 
இல்லாதார் நிைறய, எல்லா இைய ம் உைடய தமராயினார் பசியா நிற்பர். 
    விளக்கம்  
எல்லா நன்ைம ஞ் ெசய்  ேகாடற் க வி என்ப  ேதான்ற 'ெப ஞ்ெசல்வம்' என் ம், 
அதைனப் பைடக்கும் ஆற்றல் இல்லாைம ேதான்ற 'உற்றற்கைட' என் ம், எல்லாம் 
ெப தல் ேதான்ற 'ஆர' என் ம், உண ம் ெபறாைம ேதான்றப் 'பசிப்பர்' என் ம் 
கூறினார். 
 --- 
 
838  ைமயல் ஒ வன் களித்தற்றால் ேபைததன் 
    ைகெயான்  உைடைம ெபறின். 
    ேபைத தன் ைக ஒன்  உைடைம ெபறின் - ேபைதயாயினான் தன் ைகக்கண்ேண 
ஒன்றைன உைடைமயாகப் ெபற்றானாயின்; ைமயல் ஒ வன் களித்தற்  - அவன் 
மயங்குதல் ன்ேன பித்திைன உைடயாெனா வன் அம்மயக்கத்தின்ேமேல ம ண்  
மயங்கினாற்ேபா ம். 
    விளக்கம்  
'ெபறின்' எனேவ, ெதய்வத்தான் அன்றித் தன்னாற் ெபறாைம ெபற்றாம். ேபைதைம ம் 
ெசல்வக் களிப் ம் ஒ ங்கு உைடைமயால் அவன் ெசய்வன, ைமய ம் ம க்களிப் ம் 
ஒ ங்குைடயான் ெசய்வனேபால் தைல த மா ம் என்பதாம். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் அவன் ெசல்வம் எய்தியவழிப் பயன் ெகாள் மா  கூறப்பட்ட . --- 
 
839  ெபாிதினி  ேபைதயார் ேகண்ைம பிாிவின்கண் 
    பீைழ த வெதான் றில். 
    பிாிவின்கண் த வ  பீைழ ஒன்  இல்-பிாி  வந் ழி அஃ  இ வர்க்கும் 
த வெதா  ன்பம் இல்ைல; ேபைதயார் ேகண்ைம ெபாி  இனி  - ஆகலான் 
ேபைதயாயினார் தம் ட் ெகாண்ட நட்  மிக இனி . 
    விளக்கம்  
நாள்ேதா ம் ேதய்ந்  வ த ன் ன்பம் தாராதாயிற் . கழ்வார் ேபான்  
பழித்தவா . இதனான் அவர  நட்பின் குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
840  கழாஅக்கால் பள்ளி ள் ைவத்தற்றால் சான்ேறார் 
    குழாஅத் ப் ேபைத கல். 
    சான்ேறார் குழாத் ப் ேபைத கல் - சான்ேறார் அைவயின் கண் ேபைதயாயினான் 

குதல்; கழாக்கால் பள்ளி ள் ைவத்தற்  - ய அல்ல மிதித்த காைல இன்பந்த ம 
அமளிக் கண்ேண ைவத்தாற் ேபா ம். 
    விளக்கம்  
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க வாக்கால் என்ப  இடக்கரடக்கு. இதனால் அவ்வமளி ம் இழிக்கப்ப மா  ேபால, 
இவனால் அவ்வைவ ம் இழிக்கப்ப ம் என்பதாம். இதனான், அவன் அைவயிைட 
இ க்குமா  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.12 ல்லறிவாண்ைம 
 
841  அறிவின்ைம இன்ைம ள் இன்ைம பிறிதின்ைம 
    இன்ைமயா ைவயா லகு. 
    இன்ைம ள் இன்ைம அறிவின்ைம - ஒ வ க்கு இல்லாைம பலவற் ள் ம் மிக்க 
இல்லாைமயாவ  அறிவில்லாைம;பிறி  இன்ைம இன்ைமயா ைவயா  உலகு - 
மற்ைறப் ெபா ள் இல்லாைமேயாெவனின், அதைன அப்ெபற்றித்தாய் 
இல்லாைமயாகக் ெகாள்ளார் உலகத்தார். 
    விளக்கம்  
அறி  என்ப  ஈண் த் தைலைமபற்றி நல்லறிவின்ேமல் நின்ற . ல்லறிவாளர் 
ெசல்வம் எய்தியவழி ம் இம்ைம ம ைமப் பயன் எய்தாைமயின், அதைன 
'இன்ைம ள் இன்ைம' என் ம், நல்லறிவாளர் வ ைமெயய்திய வழி ம் அஃ  
இழவாைமயின் அதைன 'இம்ைமயா ைவயா ' என் ம் கூறினார். இதனான், 

ல்லறிவின  குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
842  அறிவிலான் ெநஞ்சுவந்  ஈதல் பிறிதியா ம் 
    இல்ைல ெப வான் தவம். 
    அறிவிலான் ெநஞ்சு உவந்  ஈதல் - ல்லறி ைடயான் ஒ வ க்கு மனம் உவந்  
ஒன்  ெகா த்தல் கூ ற்றாயின்; ெப வான் தவம் பிறி  யா ம் இல்ைல - அதற்குக் 
காரணம் ெப கின்றவன் நல்விைனேய; ேவெறான் ம் இல்ைல. 
    விளக்கம்  
ஒேராவழி ெநஞ்சு உவந்  ஈதல் கூட ன் ' ல்லறிவாள ம் நல்விைன ெசய்ப' 
என்பார்க்குப் 'ெப வான் ழ் ெபா ள் எய்தியான் ேபால்வதல்ல , இன்ைம 
ேநாக்கியாக ம ைம ேநாக்கியாக ஈகின்றார் அல்லர்' எனக் கூறியவா . கூ ற்றாயின், 
அதற்குக் காரணம் என் ம் ெசாற்கள் அவாய் நிைலயான் வந்தன.இதனான், 
அஃ ைடயார் தம்மாட்  நல்லன ெசய்தலறியாைம கூறப்பட்ட .. 
 --- 
 
843  அறிவிலார் தாந்தம்ைமப் பீழிக்கும் பீைழ 
    ெச வார்க்கும் ெசய்தல் அாி . 
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    அறிவிலார் தாம் தம்ைமப் பீழிக்கும் பீைழ - ல்லறி ைடயார் தாேம தம்ைம 
வ த் ம் வ த்தம்; ெச வார்க்கும் ெசய்தல் அாி  - அ  ெசய்தற்குாியராய தம் 
பைகவர்க்கும் ெசய்தல் அாி . 
    விளக்கம்  
பைகவர் தாம் அறிந்த ெதான்றைனக் காலம் பார்த்தி ந்  ெசய்வதல்ல  வ ைம, பழி, 
பாவம் த ய பலவற்ைற ம் எக்காலத் ம் ெசய்ய மாட்டாைமயின், அவர்க்கும் 
ெசய்தல் அாிெதன்றார். இதனான் அவர் தம் மாட் ம் தீயன ெசய்தல் அறிவர் என்ப  
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
844  ெவண்ைம எனப்ப வ தியாெதனின் ஒண்ைம 
    உைடயம்யாம் என் ம் ெச க்கு. 
    'ெவண்ைம எனப்ப வ  யா ?' எனின், 'ஒண்ைம உைடயம் யாம்!' என் ம் 
ெச க்கு. ெவண்ைம எனப்ப வ  யா  எனின் - ல்லறி ைடைம என்  
ெசால்லப்ப வ  யா  என்  வினவின்; யாம் ஒண்ைம உைடயம் என் ம் ெச க்கு - 
அ  தம்ைமத் தாேம யாம் நல்லறி ைடயம் என்  நன்கு மதிக்கும் மயக்கம். 
    விளக்கம்  
'ெவண்ைமயாவ  அறி  திராைம. ஒண்ைம எனக் காாியப் ெபயர் காரணத்திற் 
காயிற் . உலகத்தார் இகழ்தல் அறிந்  ைவத் ம் அவ்வா  மதித்தலான், 'மயக்கம்' 
என்றார். 
 --- 
 
845  கல்லாத ேமற்ெகாண் ெடா கல் கசடற 
    வல்ல உம் ஐயம் த ம். 
    கல்லாத ேமற்ெகாண்  ஒ கல் - ல்லறிவாளர் தாம் கல்லாத ல்கைள ம் 
கற்றாராகத் தாம் ேம ட் க் ெகாண்  ஒ குதல்; கச  அற வல்ல உம் ஐயம் த ம் - 
கசடறக் கற்றெதா  ண்டாயின் அதன் கண் ம் பிறர்க்கு ஐயத்ைத விைளக்கும். 
    விளக்கம்  
வல்ல  என ஏழாவ  இ திக்கண் ெதாக்க , 'உண்டாயின்' என்ப  அவாய் 
நிைலயான் வந்த . ஐயம், 'அ  வல்லர் என்ப உம் இவ்வா  ெகால்ேலா!' என்ப . 
 --- 
 
846  அற்றம் மைறத்தேலா ல்லறி  தம்வயின் 
    குற்றம் மைறயா வழி. 
    தம் வயின் குற்றம் மைறயாவழி - ல்லறிவாளர் தம்கண் நிக ம் குற்றங்கைள 
அறிந்  க யாராயின்; அற்றம் மைறத்தேலா ல்லறி  - ஆைடயால் அற்றம் 
மைறத்தாராகக் க த ம் ல்லறிவாம். 
    விளக்கம்  
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குற்றம் மைறத்தலாவ , அவற்ைற இலவாக்குதல். மைறக்கப்ப வன பலவற் ள் ம் 
உயர்ந்தவற்ைற எல்லாம் மைறயா  தாழ்ந்த ெதான்றைனேய மைறத் , அவ்வளவால் 
தம்ைம ம் உலக ஒ க்கினராக மதித்த ம் ல்லறிெவன்பதாம். இைவ ன்  
பாட்டா ம் அவர் தம்ைம வியத்தற்குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
847  அ மைற ேசா ம் அறிவிலான் ெசய் ம் 
    ெப மிைற தாேன தனக்கு. 
    அ மைற ேசா ம் அறிவிலான் - ெப தற்கு அாிய உபேதசப் ெபா ைளப் 
ெபற்றா ம் உட்ெகாள்ளா  ேபாக்கும் ல்லறிவாளன்; தாேன தனக்குப் ெப மிைற 
ெசய் ம் - அவ் தி அறியாைமயால் தாேன தனக்கு மிக்க வ த்தத்ைதச் ெசய்  
ெகாள் ம். 
    விளக்கம்  
'ேசா ம்' என இடத்  நிகழ் ெபா ளின் ெதாழில், இடத்தின் ேமல் நின்ற . மிக்க 
வ த்தம்-ெபா த்தற்கு அாிய ன்பங்கள். இனி 'அ மைற ேசா ம்' என்பதற்குப் 
பிறெரல்லாம் 'உள்ளத்  அடக்கப்ப ம் எண்ணத்ைத வாய் ேசார்ந்  பிறர்க்கு 
உைரக்கும்' என்  உைரத்தார். அ  ேபணாைம என் ம் ேபைதைமயாவதன்றிப் 

ல்லறிவாண்ைமயன்ைம அறிக. 
 --- 
 
848  ஏவ ம் ெசய்கலான் தான்ேதறான் அவ் யிர் 
    ேபாஒம் அள ேமார் ேநாய். 
    ஏவ ம் ெசய்கலான் - ல்லறிவாளன் தனக்கு உ தியாயவற்ைற அறி ைடயார் 
ெசால்லா நிற்க ம் ெசய்யான்; தான் ேதறான் -அ வன்றித் தானாக ம் இைவ 
ெசய்வன என்  அறியான்; அவ் யிர் ேபாமள  ஓர் ேநாய் - அவ் யிர் யாக்ைகயின் 
நீங்குமள ம் நிலத்திற்குப் ெபா த்தற்கு அாியெதா  ேநாயாம். 
    விளக்கம்  
உயிர் தான் உணர்தல் தன்ைமத்தாயி ந் ம், நின்ற யாக்ைகவயத்தான் ம ளல் 
தன்ைமத்தாய் ேவ ப த ன், 'அவ் யிர்' என் ம், அதன் நீக்கிய ெபா ேத அதற்கு 
இரண்ட ள் ஒன்  கூ த ன் 'ேபாமள ம்' என் ம், குலமைல த ய 
ெபா க்கின்ற நிலத்திற்குப் பாவயாக்ைக ெப ம் ெபாைறயாய்த் ன்பம் ெசய்த ன் 
'ஓர் ேநாய்' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
849  காணாதான் காட் வான் தான்காணான் காணாதான் 
    கண்டானாம் தான்கண்ட வா . 
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    காணாதாற் காட் வான் தான் காணான் - தன்ைன எல்லாம் அறிந்தானாக 
மதித்தலான் பிறரால் ஒன்றறி ம் தன்ைமயிலாதாைன அறிவிக்கப் குவான் அவனாற் 
பழிக்கப்பட் த்தான் அறியானாய் ம்: காணாதான் தான் கண்டவா  
கண்டானாம் - இனி அவ்வறி ந் தன்ைமயில்லாதான் ெகாண்ட  விடாைமயான் தான் 
அறிந்தவாற்றால் அதைன அறிந்தானாய் ம். 
    விளக்கம்  

ல்லறிவாளர்க்கு நல்லறி  ெகா தல் ஒ வாற்றா ம் இையவ தன்  என்பதாம். 
 --- 
 
850  உலகத்தார் உண்ெடன்ப  இல்ெலன்பான் ைவயத்  
    அலைகயா ைவக்கப் ப ம். 
    உலகத்தார் உண்  என்ப  இல் என்பான் - உயர்ந்ேதார் பல ம் உண்  என்பேதார் 
ெபா ைளத் தன் ல்லறிவால் இல்ைல என்  ெசால் வான்; ைவயத்  அலைகயா 
ைவக்கப்ப ம் - மகன் என்  க தப்படான்; ைவயத் க் காணப்ப வேதார் ேபய் என்  
க தப்ப ம். 
    விளக்கம்  
கட ம், ம பிறப் ம், இ விைனப் பய ம் தலாக அவர் உள என்பன பலேவ ம், 
சாதி பற்றி 'உண்  என்ப ' என் ம், தாேன ேவண் ய கூறலால் ஒப் ம், வ வால் 
ஒவ்வாைம ம் உைடைமயின் தன் யாக்ைக கரந்  மக்கள் யாக்ைக ள் ேதான் தல் 
வல்ல 'அலைக' என் ம் கூறினார். இைவ நான்கு பாட்டா ம் உ திச்ெசால் 
ெகாள்ளாைமய  குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.13 இகல் 
 
851  இகெலன்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகெலன் ம் 
    பண்பின்ைம பார§க்கும் ேநாய். 
    எல்லா உயிர்க்கும் பகல் என் ம் பண்  இன்ைம, பாாிக்கும் ேநாய் - எல்லா 
உயிர்கட்கும் பிற உயிர்கேளா  கூடாைம என் ம் தீக்குணத்ைத வளர்க்கும் குற்றம்; 
இகல் என்ப - இகல் என்  ெசால் வர் ேலார். 
    விளக்கம்  
மக்கைள ம் விலங்குகேளா  ஒப்பிப்ப  என்ப  ேதான்ற 'எல்லா உயிர்க்கும்' என் ம், 
பகுதிக்குணத்ைத இைடநின்  விைளத்த ன் 'பகல் என் ம் பண்  இன்ைம' என் ம் 
கூறினார். நற்குணம் இன்ைம அ த்தாபத்தியால் தீக்குணமாயிற் . இதனான் இகல  
குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
852  பகல்க திப் பற்றா ெசயி ம் இகல்க தி 
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    இன்னாெசய் யாைம தைல. 
    பகல் க திப் பற்றா ெசயி ம் - தம்ெமா  கூடாைமையக் க தி ஒ வன் ெவ ப்பன 
ெசய்தானாயி ம்; இகல் க தி இன்னாெசய்யாைம தைல - அவெனா  
மா ப தைலக் குறித் த் தாம் அவ க்கு இன்னாதவற்ைறச் ெசய்யாைம உயர்ந்த . 
    விளக்கம்  
ெசய்யின் பைகைம வளரத் தாம் தாழ்ந்  வரலா ம், ஒழியின் அப்பற்றாதன தாேம 
ஓய்ந்  ேபாகத் தாம் ஓங்கி வரலா ம், 'ெசய்யாைம தைல' என்றார். 'பற்றாத' என்ப  
விகாரமாயிற்  
 --- 
 
853  இகெலன் ம் எவ்வேநாய் நீக்கின் தவ ல்லாத் 
    தாவில் விளக்கம் த ம். 
    இகல் என் ம் எவ்வ ேநாய் நீக்கின் - மா பா  என்  ெசால்லப்ப கின்ற 

ன்பத்ைதச் ெசய் ம் ேநாைய ஒ வன் தன் மனத்தினின்  நீக்குமாயின்; தவல் 
இல்லாத் தாவில் விளக்கம் த ம் - அவ க்கு அந்நீக்குதல் எஞ்ஞான் ம் 
உளனாதற்கும் ஏ வாய கைழக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம்  
தகவல் இல்லாைம, அ த்தாபத்தியான் அப்ெபா ட்டாயிற் . தாஇல் விளக்கம் - 
ெவளிப்பைட. யாவ ம் நண்பராவர்; ஆகேவ, எல்லாச் ெசல்வ ம் எய்திக் ெகாைட 

த ய காரணங்களால் கழ் ெப ம் என்பதாம். 
 --- 
 
854  இன்பத் ள் இன்பம் பயக்கும் இகெலன் ம் 
    ன்பத் ள் ன்பங் ெக ன். 
    இகல் என் ம் ன்பத் ள் ன்பம் ெக ன் - மா பா  என்  ெசால்லப்ப கின்ற 

ன்பங்கள் எல்லாவற்றி ம் மிக்க ன்பம் ஒ வ க்கு இல்ைலயாயின்; இன்பத் ள் 
இன்பம் பயக்கும் - அவ்வின்ைம அவ க்கு இன்பங்கள் எல்லாவற்றி ம் மிக்க 
இன்பத்திைனக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம்  

ன்பத் ள் ன்பம் - பலெரா  ெபா  வ  ெதாைலதலான் யாவர்க்கும் 
எளியனா வ . அதைன இைடயின்றிேய பயத்த ன், 'இகல் என் ம்' என்றார். 
இன்பத் ள் இன்பம் - யாவ ம் நட்பாக ன் எல்லாப் பய ம் எய்தி வ . 
 --- 
 
855  இகெலதிர் சாய்ந்ெதா க வல்லாைர யாேர 
    மிக் ¡க்கும் தன்ைம யவர். 
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    இகல் எதிர் சாய்ந்  ஒ க வல்லாைர - தம் உள்ளத்  'மா பா  ேதான்றியவழி 
அதைன ஏற் க் ெகாள்ளா  சாய்ந்ெதா க வல்லாைர; மிகல் ஊக்கும் 
தன்ைமயவர்யார் - ெவல்லக்க ம் தன்ைம ைடயார் யாவர்? 
    விளக்கம்  
இகைல ஒழிந்ெதா கல் ேவந்தர்க்கு எவ்வாற்றா ம் அாிதாக ன், 'வல்லாைர' 
என் ம், யாவர்க்கும் நண்பாக ன் அவைர ெவல்லக் க வார் யாவ ம் இல்ைல 
என் ம் கூறினார். இைவ நான்கு பாட்டா ம் இகலாதார்க்கு வ ம் நன்ைம 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
856  இக ன் மிக னி  என்பவன் வாழ்க்ைக 
    தவ ம் ெகட ம் நணித் . 
    இக ன் மிகல் இனி  என்பவன் வாழ்க்ைக - 'பிறெரா  மா ப தற்கண் மிகுதல் 
எனக்கு இனி ' என்  அதைனச் ெசய்வான  உயிர் வாழ்க்ைக; தவ ம் ெகட ம் 
நணித்  - பிைழத்த ம் ற்றக் ெக த ம் சிறி  ெபா ள் உளவாம். 
    விளக்கம்  
மிகுதல் - ேமம்ேமல் ஊக்குதல். 'இனி ' என்ப  தான் ேவறல் குறித்தல். பிைழத்தல் - 
வ ைமயான் இன்னாதாதல். ற்றக் ெக தல் - இறத்தல். இவற்றால் 'நணித்  
என்பதைனத் தனித்தனி கூட் , உம்ைமகைள எதிர ம் இறந்த  தழீஇய 
எச்ச ம்ைமகளாக உைரக்க. ெபா ட்ேக ம் உயிர்க்ேக ம் அப்ெபா ேத உளவாம் 
என்பதாம். 
 --- 
 
857  மிகல்ேமவல் ெமய்ப்ெபா ள் காணார் இகல்ேமவல் 
    இன்னா அறிவி னவர். 
    இகல் ேமவல் இன்னா அறிவினவர் - இகேலா  ேம தைல ைடய இன்னாத 
அறிவிைன ைடயார்; மிகல் ேமவல் ெமய்ப்ெபா ள் காணார் - ெவற்றி 
ெபா ந் தைல ைடய நீதி ற்ெபா ைள அறியமாட்டார். 
    விளக்கம்  
இன்னா - அறி  - தமக்கும் பிறர்க்கும் தீங்கு பயக்கும் அறி . ெவற்றி - வழி 
நின்றார்க்கு உளதாவ . காணப்ப ம் பயத்ததாக ன் 'ெமய்ந் ல்' னப்பட்ட . 
இகலால் அறி  கலங்குத ன், 'காணார்' என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
இக னார்க்கு வ ம் தீங்கு கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
858  இக ற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதைன 
    மிக்கின் ஊக்குமாம் ேக . 
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    இக ற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் - தன் உள்ளத்  மா பா  ேதான்றிவழி அதைன 
எதிர்தைலெயாழிதல் ஒ வ க்கு ஆக்கம் ஆம்; அதைன மிகல் ஊக்கின் ேக  
ஊக்குமாம் - அ  ெசய்யா  அதன் கண் மிகுதைல ேமற்ெகாள்வானாயின் ேக ம் 
தன்கண் வ தைல ேமற்ெகாள் ம். 
    விளக்கம்  
எதிர்தல் - ஏற் க் ேகாடல். சாய்ந்த ெபா ேத வ த ன், சாய்தல் ஆக்கம் என்றார். 
'இக ற்கு' என ம், 'அதைன' என ம் வந்தன ேவற் ைம மயக்கம். 
 --- 
 
859  இகல்காணான் ஆக்கம் வ ங்கால் அதைன 
    மிகல்கா ம் ேக  தரற்கு. 
ஆக்கம் வ ங்கால் இகல் காணான்= ஒ வன் தன்கண் ஆக்கம் வ ம்வழிக் 
காரண ண்டாயி ம் இகைல நிைனயான்; ேக  தரற்கு அதைன மிகல் கா ம்= 
தனக்குக் ேக  ெசய் ேகாடற்கண் காரணம் இன்றி ம் அதன்கண் மிகுதைல 
நிைனக்கும். 
விளக்கம் 
இகலான் வ ம் ேக  பிறரான் அன்  என்ப  ேதான்றத் 'தரற்கு' என்றார். 
நான்காவ ம் இரண்டாவ ம் ஏழாவதன்கண் வந்தன. ஆக்கக் ேக கட்கு ன் 
நடப்பன, இக ன  இன்ைம, உண்ைமகள் என்பதாம். 
 
860  இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம் 
    நன்னயம் என் ம் ெச க்கு. 
    இகலான் இன்னாத எல்லாம் ஆம் ஒ வ க்கு- மா பா  ஒன்றாேன இன்னாதன 
எல்லாம் உளவாம்; நகலான் நன்னயம் என் ம் ெச க்கு ஆம் - நட்  ஒன்றாேன நல்ல 
நீதி என் ம் ெப ஞ்ெசல்வம் உளதாம். 
    விளக்கம்  
இன்னாதன - வ ைம, பழி, பாவம் தலாயின. நகல் - மகிழ்தல். 'நகல்' என்ப உம் 
'ெச க்கு' என்ப உம் தத்தம் காரணங்கட்கு ஆயின. 'நயம் என் ம் ெச க்கு' எனக் 
காாியத்ைதக் காரணமாக உபசாித்தார். இைவ ன்  பாட்டா ம் அவ்வி ைம ம் 
கூறப்பட்டன. 
 --- 
 

2.3.14 பைகமாட்சி 
 
861  வ யார்க்கு மாேறற்றல் ஓம் க ஓம்பா 
    ெம யார்ேமல் ேமக பைக. 
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    வ யார்க்கு மா  ஏற்றல் ஒப் க - தம்மின் வ யார்க்குப் பைகயாய் எதிர்தைல ஒழிக, 
ெம யார்ேமல் பைக ஓம்பா ேமக - ஏைன ெம யார்க்குப் பைகயாதைல ஒழியா  
வி ம் க. 
    விளக்கம்  
'வ யார்' என் ழித் ைண வ ம் அடங்க ன், 'ெம யார்' என் ழித் ைண 
வ யின்ைம ம் ெகாள்ளப்ப ம். அத் ைணதான் பைட ெபா ள் த ய ேவற் ைமத் 

ைண ம், நல்லறி ைடைம நீதி ல்வழி ஒ கல் த ய ஒற் ைமத் ைண ம் என 
இரண்டாம். அவ்விரண் ம் இல்லாைர ெவல்வார்க்கு வ  ெதாைலயாைமயின், 
அவேரா  பைகத்தல் விதிக்கப்பட்ட . சிங்க ேநாக்காகிய இத ள் பைக மாட்சி 
ெபா வைகயால் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
862  அன்பிலன் ஆன்ற ைணயிலன் தான் வ்வான் 
    என்பாி ம் ஏதிலான் ப் . 
    அன்  இலன் - ஒ வன் தன் சுற்றத்தின்ேமல் அன்பிலன், ஆன்ற ைண இலன் - 
அ ேவயன்றி வ ய ைணயிலன்; தான் வ்வான் - அதன்ேமல் தான் வ யிலன்; 
ஏதிலான் ப்  என்பாி ம் - அப்ெபற்றியான்ேமல் வந்த பைகவன் வ யிைன 
யாங்ஙனம் ெதாைலக்கும்? 
    விளக்கம்  
சுற்ற ம் இ வைகத் ைண ம் தன்வ ம் இலனாக ன், அவன்ேமற் ெசல்வார்க்கு 
வ வளர்வதன்றித் ெதாைலயா  என்பதாம். வ்வான் - வ்விைனச் ெசய்யான். 
 --- 
 
863  அஞ்சும் அறியான் அைமவிலன் ஈகலான் 
    தஞ்சம் எளியன் பைகக்கு. 
    அஞ்சும் - ஒ வன் அஞ்ச ேவண்டாதவற்றிற்கு அஞ்சா நிற்கும்; அறியான் - 
அறியேவண் மவற்ைற அறியான்; அைம  இலன் - பிறேரா  ெபா த்தம் இலன்; 
ஈகலான் - இவற்றின் ேம ம் யாவர் மாட் ம் இவறன்மாைலயன்; பைகக்குத் தஞ்சம் 
எளியன் - இப்ெபற்றியான் பைகவர்க்கு மிக எளியன். 
    விளக்கம்  
'தஞ்சம்', 'எளியன்' ஒ  ெபா ட்பன்ெமாழி. இந்நான்கு குற்ற ம் உைடயான் 
பைகயின்றி ம் அழி மாக ன் 'தஞ்சம்', 'எளியன்' என்றார். 
 --- 
 
864  நீங்கான் ெவகுளி நிைறயிலன் எஞ்ஞான் ம் 
    யாங்க ம் யார்க்கும் எளி . 
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    ெவகுளி நீங்கான் - ஒ வன் ெவகுளியின் நீங்கான்; நிைற இலன் - அ ேவயன்றித் 
தான் நிைற ைடயன்அல்லன், எஞ்ஞான் ம் யாங்க ம் யார்க்கும் எளி  - அவன் 
ேமற் ேசறல் எக்காலத் ம் எவ்விடத் ம் யார்க்கும் எளி . 
    விளக்கம்  
நிைற - மைற பிறரறியாைம. ெவகுள்தல் மாைலயன் ஆகலா ம் மைற 
ெவளிப்ப த்தலா ம், ேமற்ெசல்வார்க்குக் கால ம் இட ம் வ ம் அறிந்  ேசறல் 
ேவண்டாதாயிற் . இனி, 'இனி ' என்  பாடம் ஓதி 'அவன் பைகைம இனி ' என்  
உைரப்பா ம் உளர். 
 --- 
 
865  வழிேநாக்கான் வாய்ப்பன ெசய்யான் பழிேநாக்கான் 
    பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனி . 
    வழி ேநாக்கான் - ஒ வன் நீதி ைல ஓதான்; வாய்ப்பன ெசய்யான் - அ  விதித்த 
ெதாழில்கைளச் ெசய்யான்; பழி ேநாக்கான் - தனக்கு வ ம் பழிையப் பாரான்; பண்  
இலன் - தான் பண் ைடயன் அல்லன்; பற்றாற்கு இனி  - அவன் பைகவர்க்கு 
அப்பைகைம இனி . 
    விளக்கம்  
ெதால்ேலார் அ ப்பட வழங்கி வந்ததாகலான் 'வழி' என் ம், தப்பா  பயன்ப த ன் 
'வாய்ப்பன' என் ம், இக்குற்றங்க ைடயான் தாேன அழித ன் 'பற்றார்க்கு இனி ' 
என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
866  காணாச் சினத்தான் கழிெப ங் காமத்தான் 
    ேபணாைம ேபணப் ப ம். 
    காணாச் சினத்தான் - தன்ைம ம் பிறைர ம் தான் அறியாைமக்கு ஏ வாகிய 
ெவகுளிைய ைடயான் யாவன்; கழி ெப ங் காமத்தான் - ேமன்ேமல் வளராநின்ற 
மிக்க காமத்ைத ைடயான் யாவன்; ேபணாைம ேபணப்ப ம் - அவர  பைகைம 
வி ம்பிக் ெகாள்ளப்ப ம். 
    விளக்கம்  
காணாதசினம் என்ப  விகாரமாயிற் . ன்ேன க்கு யாவ ம் பைகயாகலா ம், 
ஏேனா க்குக் காாியம் ேதான்றாைமயா ம், தாேம அழிவர் என்ப  பற்றி, இவர் 
'ேபணாைம ேபணப்ப ம்' என்றார். 
 --- 
 
867  ெகா த் ம் ெகாளல்ேவண் ம் மன்ற அ த்தி ந்  
    மாணாத ெசய்வான் பைக. 
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    அ த்  இ ந்  மாணாத ெசய்வான் பைக - விைனையத் ெதாடங்கியி ந்  அதற்கு 
ஏலாதன ெசய்வான் பைகைமைய; ெகா த் ம் ெகாளல் மன்ற ேவண் ம. சில ெபா ள் 
அழியக் ெகா த்தாயி ம் ேகாடல் ஒ தைலயாக ேவண் ம். 
    விளக்கம்  
ஏலாதன - ெம யனாய் ைவத் த் ணித ம், வ யனாய் ைவத் த் ணித ம் 

தலாயின. அப்ெபா  அதனால் சில ெபா ள் அழியி ம், பின் பல ெபா ள் 
எய்தற்கு ஐயம் இன்ைமயின், 'ெகாளல் ேவண் ம் மன்ற' என்றார். இைவ ஆ  
பாட்டா ம் அ  சிறப்  வைகயாற் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
868  குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்கு 
    இனனிலனாம் ஏமாப் ைடத் . 
    குணன் இலனாயக் குற்றம் பலவாயின் இனன் இலனாம் - ஒ வன் குணம் ஒன் ம் 
இலனாய், உைடய குற்றம் பலவாய வழி அவன் ைணயிலனாம்; மாற்றார்க்கு 
ஏமாப்  உைடத்  - அவ்விலனாதல்தாேன அவன் பைகவர்க்குத் 

ைணயாதைல ைடத் . 
    விளக்கம்  
குணம் - இைளமாட்சி ட் ெசால் யன, குற்றம் - இவ்வதிகாரத் ச் ெசால் யன ம் 
மற் ம் அத்தன்ைமயன ம். ைண - சுற்றம், நட் , ெபா ள், பைட தலாயின 
பைகவர்க்கு இவற்றான் உளதாம் பயன் தாேன உளதாமாக ன் 'ஏமாப் ைடத் ' 
என்றார். 'இலனாய்' என் ம் ெசய்ெதெனச்சம் 'உைடய' என வந்த ெபயெரச்சக் 
குறிப் க் ெகாண்ட . 
 --- 
 
869  ெச வார்க்குச் ேசணிகவா இன்பம் அறிவிலா 
    அஞ்சும் பைகவர்ப் ெபறின். br> அறி  இலா அஞ்சும் பைகவர்ப் ெபறின் - நீதிைய 
அறிதல் இல்லாத, அஞ்சும் பைகவைரப் ெபற்றால்; ெச வார்க்குச் ேசண் இன்பம் 
இகவா- அவைரச் ெச வார்க்கு உயர்ந்த இன்பங்கள் நீங்கா. 
    விளக்கம்  
உபாயம் அறித ம் அறிந்தால் ெசய்  க்கும் திண்ைம ம் இல்லாதாேர 
பைகவராதல் கூடாைமயின் 'ெபறின்' என் ம், அவைர அறிந்  ேமற்ெசன்ற ெபா ேத 
பைகயின்ைம ம் ெசல்வ ம் ஒ ங்ேக எய்த ன், 'ேசணிைட இன்பங்கள் இகவா' 
என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
870  கல்லான் ெவகு ம் சி ெபா ள் எஞ்ஞான் ம் 
    ஒல்லாைன ஒல்லா ெதாளி. 
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    கல்லான் ெவகு ம் சி ெபா ள் ஒல்லாைன-நீதி ைலக் கல்லாதாேனாட 
பைகத்தலான் வ ம் எளிய ெபா ைள ேமவாதாைன; எஞ்ஞான் ம் ஒளி ஒல்லா -
எஞ்ஞான் ம் கழ் ேமவா . 
    விளக்கம்  
சி  ெபா ள்- யற்சி சிறிதாய ெபா ள். நீதி அறியாதாைன ேவறல் எளிதாயி க்க ம், 
அ  மாட்டாதாைன ெவற்றியான் வ ம் கழ் கூடா  என்பதாம்; ஆகேவ இச்சிறிய 

யற்சியாற் ெபாிய பயன் எய் க என்றவாறாயிற் . இதற்குப் பிறெரல்லாம் 
அதிகாரத்ேதா  மாறாதன் ேம ம் ஒ  ெபா ள் ெதாடர்  படாமல் உைரத்தார். இைவ 

ன்  பாட்டா ம் அதனினாய பயன் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.15 பைகத்திறந்ெதாிதல் 
 
871  பைகஎன் ம் பண்பி லதைன ஒ வன் 
    நைகேய ம் ேவண்டற்பாற்  அன் . 
    பைக என் ம் பண்  இலதைன - பைக என்  ெசால்லப்ப ம் தீைம பயப்பதைன; 
ஒ வன் நைகேய ம் ேவண்டற்பாற்  அன்  - ஒ வன் விைளயாட் ன் 
கண்ேணயாயி ம் வி ம் தல் இயற்ைகத்தன் . 
    விளக்கம்  
மாணாத பைகைய ஆக்கிக் ேகாடல் எவ்வாற்றா ம் தீைமேய பயத்த ன், 'பண்பில ' 
என் ம், அதைன விைளயாட் ன்கண் ேவண் ம் ெசற்றேம விைளந்  ெமய்யாம் 
ஆக ன், 'நைகேய ம்' என் ம், ேவண்டாைம ெதால்ைலேயார  ணி  என்பார் நீதி 

ல் ேமல் ைவத் ம் கூறினார். அப்ெபயர் அவாய் நிைலயான் வந்த . 
 --- 
 
872  வில்ேலர் உழவர் பைகெகாளி ம் ெகாள்ளற்க 
    ெசால்ேலர் உழவர் பைக. 
    வில் ஏர் உழவர் பைக ெகாளி ம் - ஒ வன் வில்ைல ஏராக ைடய உழவேரா  
பைக ெகாண்டானாயி ம்; ெசால் ஏர் உழவர் பைக ெகாள்ளற்க - ெசால்ைல 
ஏராக ைடய உழவேரா  பைக ெகாள்ளாெதாழிக. 
    விளக்கம்  
'ெசால்' ஆகுெபயரான் நீதி ல்ேமல் நின்ற . ரம் சூழ்ச்சி என் ம் ஆற்றல்க ள் 

ரேம உைடயாேரா  பைக ெகாண்டால் ேக  வ தல் ஒ தைலயன் . 
வந்ததாகி ம், தனக்ேகயாம். ஏைனச் சூழ்ச்சி உைடயாேராடாயின் தன் 
வழியி ள்ளார்க்கும் தப்பா  வ த ன், அ  ெகாள்ளி ம் இ  ெகாள்ளற்க என்றார். 
உம்ைமயான் அ ம் ஆகாைம ெப ம், இரண் ம் உைடயாேரா  
ெகாள்ளலாகாைம ெசால்ல ேவண்டாவாயிற் . உ வக விேசடம். 
 --- 
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873  ஏ ற் றவாி ம் ஏைழ தமியனாய்ப் 
    பல்லார் பைகெகாள் பவன். 
    தமியனாய்ப் பல்லார் பைக ெகாள்பவன் - தான் தனியனாய் ைவத் ப் பலேரா  
பைக ெகாள்வான்; ஏ ற்றவாி ம் ஏைழ - பித் ற்றாாி ம் அறிவிலன். 
    விளக்கம்  
தனிைம - சுற்றம், நட் , பைட த ய இன்ைம. மயக்கத்தால் ஒப்பாராயி ம் 
ஏ ற்றவர் அதனால் தீங்கு எய்தாைமயின் தீங்ெகய் த ைடய இவைன 'அவாி ம் 
ஏைழ' என்றார். தீங்காவ  ைண ள் வழி ம் ேவறல் ஐயமாயி க்க, அஃ  இன்றி ம் 
பலேரா  பைகெகாண்  அவரால் ேவ ேவ  ெபா தற் கண் ம் அழிந்ேத வி தல். 
இைவ ன்  பாட்டா ம் பைக ேபாடற் குற்றம் ெபா வி ஞ் சிறப்பி ம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
874  பைகநட்பாக் ெகாண்ெடா கும் பண் ைட யாளன் 
    தைகைமக்கண் தங்கிற்  உலகு. 
    பைக நட்பாக் ெகாண்  ஒ கும் பண் ைடயாளன் தைகைமக்கண் - ேவண் யவழிப் 
பைகைய ேவ ப த் த் தனக்கு நட்பாகச் ெசய்  ெகாண்ெடா கும் 
இயல்பிைன ைடய அரசன ; ெப ைம ள்ேள தங்கிற்  உலகு - அடங்கிற்  
இவ் லகு. 
    விளக்கம்  
ேவண் யவழி என்ப  ஆக்கத்தான் வந்த  ேவ ப த்தல் - பைக நிைலைமயின் 
நீங்குதல். ஒ கல்: நீதி வழிெயா கல். ெப ைம - ெபா ள், பைட என இ வைகத்தாய 
ஆற்றல்: அதன் வழித்தாதற்கு எஞ்ஞான் ம் திாிபின்ைமயின், அத் ணி  பற்றித் 
'தங்கிற் ' என்றார்.) -.--- 
 
875  தன் ைண இன்றால் பைகயிரண்டால் தான்ஒ வன் 
    இன் ைணயாக் ெகாள்கவற்றின் ஒன் . 
    தன் ைண இன்  - தனக்கு உத ம் ைணேயா எனில் இல்ைல; பைக இரண்  - 
ந  ெசய் ம் பைகேயா எனின் இரண் ; ஒ வன் தான் அவற்றின் ஒன்  
இன் ைணயாக் ெகாள்க - அங்ஙனமாய் நின்றவழி, ஒ வனாகிய தான் அப்பைக 
இரண்ட ள் ெபா ந்திய  ஒன்ைற அப்ெபா ைதக்கு இனிய ைணயாகச் ெசய்  
ெகாள்க. 
    விளக்கம்  
ெபா ந்திய  - ஏைனயதைன ேவறதற்கு ஏற்ற : அப்ெபா  அவ்ெவல் ம் 
ெபா . திாிபின்றாகச் ெசய்  ெகாள்க என்பார், 'இன் ைணயா' என்றார். ஆல்கள்: 
அைச. இைவ இரண்  பாட்டா ம் நட்பாக்கற்பால  கூறப்பட்ட . 
 --- 
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876  ேதறி ம் ேதறா வி ம் அழிவின்கண் 
    ேதறான் பகாஅன் விடல். 
    ேதறி ம் ேதறாவி ம் - பைகவைன ன் ெதளிந்தானாயி ம் 
ெதளிந்திலனாயி ம்; அழிவின்கண் ேதறான் பகான் விடல் - தனக்குப் றத்ெதா  
விைனயால் தாழ்  வந் ழிக் கூடா  நீக்கா  இைடேய விட்  ைவக்க. 
    விளக்கம்  
' ன் ெதளிந்தான் ஆயி ம், அப்ெபா  கூடாெதாழிக' என்ற , உள்ளாய் நின்  
ெக த்தல் ேநாக்கி. 'ெதளிந்திலனாயி ம் அப்ெபா  நீக்கா ெதாழிக' என்ற , 
அவ்வழிவிற்குத் ைணயாதல் ேநாக்கி. இதனான் ெநா மலாக்கற்பால  கூறப்பட்ட  
 --- 
 
877  ேநாவற்க ெநாந்த  அறியார்க்கு ேமவற்க 
    ெமன்ைம பைகவர் அகத் . 
    ெநாந்த  அறியார்க்கு ேநாவற்க - ெநாந்தைனத் தாமாக அறியாத நட்டார்க்குத் தன் 
ேநா  ெசால்லற்க: ெமன்ைம பைகவர் அகத்  ேமவற்க - வ யின்ைம பார்த்தி க்கும் 
பைகவர் மாட்  அவ்வ யின்ைமைய ேம ட் க் ெகாள்ளற்க. 
    விளக்கம்  
'ேநா ' என் ம் தனிைலத் ெதாழிற் ெபயர், ஈண்  அ  ெசால் தற்கண் ஆயிற் . 
பைகவர்கண் தவிர்வ  கூ வார் நட்டார்கண் தவிர்வ ம் உடன் கூறினார். இதனான் 
அவ்வி  பகுதிக்கண் ம் ெசய்வ  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
878  வைகயறிந்  தற்ெசய்  தற்காப்ப மா ம் 
    பைகவர்கண் பட்ட ெச க்கு. 
    வைக அறிந்  தற் ெசய்  தற் காப்ப - தான் விைன ெசய் ம் வைகைய அறிந்  அ  

த்தற்கு ஏற்பத் தன்ைனப் ெப க்கி மறவி காமல் தன்ைனக் காக்கேவ; 
பைகவர்கண் பட்ட ெச க்கு மா ம் - தன் பைகவர் மாட்  உளதாய களிப் க் ெக ம். 
    விளக்கம்  
வைக - வ யனாய்த் தான் எதிேர ெபா மா ம், ெம யனாய் அளவில் ேபால் 
விலக்குமா ம் தலாயின. ெப க்கல் - ெபா ள் பைடகளாற் ெப கச் ெசய்தல். 
களிப்  - 'இவற்றான் ேவ ம்' என்  எண்ணி மகிழ்ந்தி த்தல். இவ்வி குதல் அறிந்  
தாேம அடங்குவர் என்பதாம். இதனால் கைளதற்பால தன்கண் ெசய்வன கூறப்பட்டன. 
 --- 
 
879  இைளதாக ள்மரம் ெகால்க கைள நர் 
    ைகெகால் ம் காழ்த்த இடத் . 
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    ள் மரம் இைளதாகக் ெகால்க - கைளய ேவண் வதாய ள் மரத்ைத இைளதாய 
நிைலைமக்கண் கைளக; காழ்த்த இடத் க் கைள நர் ைக ெகால் ம் - அன்றிேய 

திர்ந்த நிைலைமக்கண் கைளய றின் கைளவார் ைகயிைன அ தான் கைள ம். 
    விளக்கம்  
'கைளயப்ப வதாய தம் பைகைய அ  ெம தாய காலத்ேத கைளக; அன்றிேய, 
வ தாய காலத் க் கைளய றின், தம்ைம அ தான் கைள ம்' என்ப  ேதான்ற 
நின்றைமயின், இ  பிறி  ெமாழிதல். இதனான் கைள ம் ப வம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
880  உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற ெசயிர்ப்பவர் 
    ெசம்மல் சிைதக்கலா தார். 
    ெசயிர்ப்பவர் ெசம்மல் சிைதக்கலாதார் - தம்ெமா  பைகப்பார  த க்கிைனக் 
ெக க்கலாய் இ க்க இகழ்ச்சியான் அ  ெசய்யாத அரசர்; உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற - 
பின் உயிர்க்கும் மாத்திரத்திற்கும் உளரல்லர் ஒ தைலயாக. 
    விளக்கம்  
அவர் வ யராய்த் தம்ைமக் கைளதல் ஒ தைலயாக ன், இறந்தாேரயாவர் என்பதாம். 
அவர் உயிர்த்த ைணயாேன தாம் இறப்பர் எனி ம் அைம ம். இதனான் கைளயா 
வழிப்ப ம் இ க்குக் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.16 உட்பைக 
 
881  நிழல்நீ ம் இன்னாத இன்னா தமர்நீ ம் 
    இன்னாவாம் இன்னா ெசயின். 
    நிழல் நீ ம் இன்னாத இன்னா ஒ வ க்கு அ பவிக்க ேவண் வனவாய நிழ ம் 
நீ ம் ன் இனியேவ ம் பின் ேநாய் ெசய்வன இன்னாவாம்; தமர் நீ ம் இன்னா 
ெசயின் இன்னாவாம் - அ  ேபாலத் த வேவண் வனவாய தமாியல் க ம் ன் 
இனியேவ ம் பின் இன்னா ெசய்வன இன்னாவாம். 
    விளக்கம்  
ேநாய் - ெப ங்கால், ெப வயி  தலாயின. 'தமர்' என்றதனால் உட்பைக 
யாதற்குாியராய ஞாதியர் என்ப  அறிக. இன்னா ெசயல் - ன் ெவளிப்படாைம 
நின்  ைண ெபற்றவழிக் ெக தல். 
 --- 
 
882  வாள்ேபால பைகவைர அஞ்சற்க அஞ்சுக 
    ேகள்ேபால் பைகவர் ெதாடர் . 
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    வாள் ேபால் பைகவைர அஞ்சற்க - வாள்ேபால எறி ம் என்  ெவளிப்பட்  நிற்கும் 
பைகவர் பைகயிைன அஞ்சாெதாழிக; ேகள் ேபால் பைகவர் ெதாடர்  அஞ்சுக - 
அங்ஙனம் நில்லா  ேகள்ேபால மைறந்  நிற்கும் பைகவர் நட்பிைன அஞ்சுக. 
    விளக்கம்  
பைகவர்: ஆகுெபயர். ன்ேன அறிந்  காக்கப்ப தலான், 'அஞ்சற்க' என் ம், 
அங்ஙனம் அறிய ம் காக்க ம் படாைமயின் ெக தல் ஒ தைல என்ப  பற்றி 
'அஞ்சுக' என் ம் கூறினார். பின் ெசய் ம் பைகயி ம் ெகா தாகலா ம் 
காக்கலாகா  ஆகலா ம், அஞ்சப்ப வ  ன் ெசய்த அவர் ெதாடர்பாயிற் . இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் உட்பைக ஆகா  என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
883  உட்பைக அஞ்சித்தற் காக்க உைலவிடத்  
    மட்பைகயின் மாணத் ெத ம். 
    உட்பைக அஞ்சித் தற்காக்க - உட்பைகயாயினாைர அஞ்சித் தன்ைனக் 
காத் க்ெகாண் ெடா குக; உைலவிடத்  மட்பைகயின் மாணத்ெத ம் - அங்ஙனம் 
ஒ காதவழித் தனக்ேகார் தளர்ச்சி வந்தவிடத் க் குயவன் மட்கலத்ைத அ க்கும் 
க வி ேபால, அவர் தப்பாமற் ெக ப்பர். 
    விளக்கம்  
'காத்தல்' அவர் அைணயாம ம் அவர்க்கு உடம்படாம ம் பாிகாித்தல். மண்ைணப் 
பகுக்கும் க வி 'மட்பைக' எனப்பட்ட . பைகைம ேதான்றாமல் உள்ளாயி ந்ேத 
கீழ த்த ன், ெக தல் தப்பா  என்பதாம். 
 --- 
 
884  மனமாணா உட்பைக ேதான்றின் இனமாணா 
    ஏதம் பல ம் த ம். 
    மனம் மாணா உட்பைக ேதான்றின் - றம் தி ந்திய  ேபான்  அகந்தி ந்தாத 
உட்பைக அரச க்கு உண்டாவதாயின்; இனம் மாணா ஏதம் பல ம் த ம் - அஃ  
அவ க்குச் சுற்றம் வயமாகாைமக்கு ஏ வாகிய குற்றம் பலவற்ைற ம் ெகா க்கும். 
    விளக்கம்  
அைவ, சுற்றத்தாைர உள்ளாய் நின்  ேவ ப த்த ம், அதனால் அவர் 
ேவ பட்டவழித் தான் ேதறாைம ம், பின் அவற்றான் விைளவன ம் ஆம். 
 --- 
 
885  உறல் ைறயான் உட்பைக ேதான்றின் இறல் ைறயான் 
    ஏதம் பல ம் த ம். 
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    உறல் ைறயான் உட்பைக ேதான்றின் - றத்  உற  ைறத் தன்ைமேயா  
கூ ய உட்பைக அரச க்கு உண்டாவதாயின்; இறல் ைறயான் ஏதம் பல ம் த ம் - 
அஃ  அவ க்கு இறத்தல் ைறேயா  கூ ய குற்றம் பலவற்ைற ம் ெகா க்கும். 
    விளக்கம்  
அைவ, றப்பைகத் ைணயாய் நின்ேற அ  ேதான்றாமல் ேகாறல் த ய வஞ்சைன 
ெசய்த ம், அைமச்சர் த ய உ ப் கைளத் ேதய்த்த ம் தலாயின. 
 --- 
 
886  ஒன்றாைம ஒன்றியார் கட்ப ன் எஞ்ஞான் ம் 
    ெபான்றாைம ஒன்றல் அாி . 
    ஒன்றாைம ஒன்றியார்கண் ப ன் - பைகைம, தனக்கு உள்ளாயினார் மாட்ேட 
பிறக்குமாயின்; ெபான்றாைம ஒன்றல் எஞ்ஞான் ம் அாி  - அரச க்கு இறவாைம 
கூ தல் எஞ்ஞான் ம் அாி . 
    விளக்கம்  
ெபா ள் பைட த ய உ ப் களாற் ெபாியனாய காலத் ம் என்பார், 'எஞ்ஞான் ம்' 
என்றார். இைவ நான்கு பாட்டா ம், அதனால் தனக்கு வ ம் தீங்கு கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
887  ெசப்பின் ணர்ச்சிேபால் கூ ம் கூடாேத 
    உட்பைக உற்ற கு . 
    ெசப்பின் ணர்ச்சிேபால் கூ ம் - ெசப்பின  ணர்ச்சி ேபாலப் றத்  
ேவற் ைம ெதாியாமற் கூ னாராயி ம்; உட்பைக உற்ற கு  கூடா  - உட்பைக 
உண்டாகிய கு யி ள்ேளார் அகத் த் தம் ள் கூடார். 
    விளக்கம்  
ெசப்பின் ணர்ச்சி - ெசப்  ேயா  ணர்ந்த ணர்ச்சி. உட்பைகயான் மனம் 
ேவ பட்டைமயின், றப்பைக ெபற் ழி ற் ற்றாவர் என்பதாம். கு  கூடா  
என்பதைன, நா வந்த  என்ப  ேபாலக் ெகாள்க. உட்பைக தான் உற்ற கு ேயா  
கூடா  என் ம் உட்பைக உண்டாய கு  அப்பைகேயா  கூடா  என் ம் 
உைரபா ம் உளர். 
 --- 
 
888  அரம்ெபா த ெபான்ேபாலத் ேத ம் உரம்ெபா  
    உட்பைக உற்ற கு . 
    உட்பைக உற்ற கு - ன் வளர்ந்  வந்ததாயி ம் உட்பைக ண்டாய கு ; அரம் 
ெபா த ெபான்ேபாலப் ெபா  உரம் ேத ம் - அரத்தாற் ெபாரப்பட்ட இ ம்  ேபால 
அதனால் ெபாரப்பட்  வ  ேத ம். 
    விளக்கம்  
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'ெபா ' என் ம் ெசயப்பாட்  விைனெயச்சம் 'ேத ம்' என் ம் விைன ெகாண்ட . 
அஃ , உரத்தின் ெதாழிலாயி ம் கு ேமல் ஏற் த ன், விைன தல்விைன ஆயிற் . 
காாியஞ்ெசய்வ  ேபான்  ெபா ந்தி ெமல்லெமல்லப் பிாிவித்தலான், வ  
ேதய்ந் வி ம் என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம், அவன் கு க்கு வ ம் தீங்கு 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
889  எட்பக வன்ன சி ைமத்ேத ஆயி ம் 
    உட்பைக உள்ளதாங் ேக . 
    உட்பைக எட்பக  அன்ன சி ைமத்ேத ஆயி ம் - அரசன  உட்பைக அவன் 
ெப ைமைய ேநாக்க எள்ளின் பிளைவ ஒத்த சி ைம உைடத்ேதயாயி ம்; ேக  
உள்ளதாம் - ெப ைமெயல்லாம் அழிய வ ம் ேக  அதன் அகத்ததாம். 
    விளக்கம்  
எத் ைண ம் ெபாிதாய ேக , தனக்கு எல்ைல வ ந் ைண ம் எத் ைண ம் 
சிறிதாய உட்பைக ள்ேள அடங்கியி ந் , வந்தால் ெவளிப்பட்  நிற்கும் என்பதாம். 
இதனான் அ , சிறி  என்  இகழப்படா  என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
890  உடம்பா  இலாதவர் வாழ்க்ைக குடங்க ள் 
    பாம்ேபா  உட ைறந் தற் . 
    உடம்பா  இலாதவர் வாழ்க்ைக-மனப் ெபா த்தம் இல்லாதாேரா  கூட ஒ வன் 
வா ம் வாழ்க்ைக; குடங்க ள் பாம்ெபா  உடன் உைறந்தற்  - ஒ  கு ள்ேள 
பாம்ேபா  கூட உைறந்தாற் ேபா ம். 
    விளக்கம்  
'குடங்கம்' என் ம் வடெசால் திாிந்  நின்ற . இடச்சி ைமயா ம் பயிற்சியா ம் 
பாம்பாற் ேகாட்படல் ஒ தைலயாம்; ஆகேவ, அவ் வைமயால் அவ் யிர்க்கு இ தி 
வ தல் ஒ தைல என்ப  ெபற்றாம். [இதனான், கண்ேணாடாதவைரக் க க என்ப  
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.17 ெபாியாைரப் பிைழயாைம 
 
891  ஆற் வார் ஆற்றல் இகழாைம ேபாற் வார் 
    ேபாற்ற ள் எல்லாம் தைல. 
    ஆற் வார் ஆற்றல் இகழாைம - எ த் க் ெகாண்டனயா ம் க்க 
வல்லார்க ைடய ஆற்றல்கைள அவமதியாைம; ேபாற் வார் ேபாற்ற ள் எல்லாம் 
தைல - தங்கண்தீங்கு வாராமல் காப்பார் ெசய் ம் காவல்கள் எல்லாவற்றி ம் மிக்க . 
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    விளக்கம்  
ஆற்றல் என்ப  ெப ைம, அறி , யற்சி என் ம் ன்றன் ேம ம் நிற்ற ன், 
சாதிெயா ைம. இகழ்ந்தவழி கைளய வல்லார் என்ப  ேதான்ற 'ஆற் வார்' என் ம்; 
அரண், பைட, ெபா ள், நட்  த ய பிற காவல்கள் அவரான் அழி மாக ன் 
அவ்விகழாைமையத் தைலயாய காவல் என் ம் கூறினார். ெபா  வைகயால் 
அவ்வி திறத்தாைர ம் பிைழயாைமய  சிறப்  இதனால் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
892  ெபாியாைரப் ேபணா  ஒ கிற் ெபாியாரால் 
    ேபரா இ ம்ைப த ம். 
    ெபாியாைரப் ேபணா  ஒ கின் - ஆற்றல்களால் ெபாியராயினாைர ேவந்தன் நன்கு 
மதியா  அவமதித்  ஒ குவாராயின்; ெபாியாரால் ேபரா இ ம்ைப த ம் - 
அவ்ெவா க்கம் அப்ெபாியாரால் அவ க்கு எஞ்ஞான் ம் நீங்காத ன்பங்கைளக் 
ெகா க்கும். 
    விளக்கம்  
அத் ன்பங்களாவன, இ ைமயி ம் இைடயறா  வ ம் வைகத் ன்பங்க ம் ஆம். 
அைவெயல்லாம் தாேம ெசய்  ெகாள்கின்றனர் என்ப  ேதான்ற, ஒ க்கத்ைத விைன 

தலாக்கி ம் ெபாியாைரக் க வியாக்கி ம் கூறினார். ெபா  வைகயால் அவைரப் 
பிைழத்தற்குற்றம் இதனாற் கூறப்பட்ட . இனிச் சிறப்  வைகயாற் கூ ப. 
 --- 
 
893  ெகடல்ேவண் ன் ேகளா  ெசய்க அடல்ேவண் ன் 
    ஆற்  பவர்கண் இ க்கு. 
    அடல் ேவண் ன் ஆற் பவர்கண் இ க்கு - ேவற்  ேவந்தைரக் ேகாறல் ேவண் ய 
வழி அதைன அப்ெபா ேத ெசய்யவல்ல ேவந்தர் மாட் ப் பிைழயிைன; ெகடல் 
ேவண் ன் ேகளா  ெசய்க- தான் ெக தல் ேவண் னானாயின், ஒ வன் நீதி ைலக் 
கடந்  ெசய்க. 
    விளக்கம்  
அப்ெபாியாைரக் ''கால ம் காலம் பார்க்கும் பாரா  - ேவல் ஈண்  தாைன 
வி மிேயார் ெதாைலய - ேவண் டத் த உம் ெவல்ேபார் ேவந்தர்'' 
    விளக்கம்  

றநா. 41) என்றார் பிற ம். நீதி ல் 'ெசய்யலாகா ' என்  கூற ன், 'ேகளா ' 
என்றார்.) -- 
 
894  கூற்றத்ைதக் ைகயால் விளித்தற்றால் ஆற் வார்க்கு 
    ஆற்றாதார் இன்னா ெசயல். 
    ஆற் வார்க்கு ஆற்றாதார் இன்னா ெசயல்- வைக ஆற்ற ம் உைடயார்க்கு அைவ 
இல்லாதார் தாம் ற்பட்  இன்னாதவற்ைறச் ெசய்தல்; கூற்றத்ைதக் ைகயால் 
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விளித்தற்  - தாேன ம் வரற்பாலனாய கூற் வைன அதற்கு ன்ேன ைக காட்  
அைழத்தால் ஒக்கும். 
    விளக்கம்  
ைகயால் விளித்தல் - இகழ்ச்சிக் குறிப்பிற் . தாேம ம் உயிர் த ய ேகாடற்கு 
உாியாைர அதற்கு ன்ேன விைரந்  தம்ேமல் வ வித் க் ெகாள்வார் இறப்பின  
உண்ைம ம் அண்ைம ம் கூறியவா . இைவ இரண்  பாட்டா ம் ேவந்தைரப் 
பிைழத்த ன் குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
895  யாண் ச் ெசன்  யாண் ம் உளராகார் ெவந் ப்பின் 
    ேவந்  ெசறப்பட் டவர். 
    ெவந் ப்பின் ேவந்  ெசறப்பட்டவர் - பைகவர்க்கு ெவய்தாய வ யிைன ைடய 
ேவந்தனால் ெசறப்பட்ட அரசர்; யாண் ச் ெசன்  யாண் ம் உளராகார் - அவைனத் 
தப்பி எங்ேக ேபா ளராவார், ஓாிடத் ம் உளராகார். 
    விளக்கம்  
இைட வந்த ெசாற்கள் அவாய் நிைலயான் வந்தன. 'ெவந் ப்பின் ேவந் ' ஆகலால், 
தம் நிலம் விட் ப் ேபாயவர்க்கு இடங் ெகா ப்பாாில்ைல; உளராயின், இவர் இனி 
ஆகார் என்ப  ேநாக்கி அவேனா  நட் க்ேகாடற் ெபா ட் ம், தாேம வந்ெதய்திய 
அவர் உைடைமைய ெவள தற்ெபா ட் ம் ெகால்வர்; அன்ெறனில் உடேன அழிவர் 
என்பன ேநாக்கி 'யாண் ச் ெசன்  யாண் ம் உளராகார்' என்றார். இதனால் 
அக்குற்ற ைடயார் 'அ ைம உைடய அரண் ேசர்ந் ம் உய்யார்' என்ப  
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
896  எாியால் சுடப்ப ம் உய் ண்டாம் உய்யார் 
    ெபாியார்ப் பிைழத்ெதா கு வார். 
    எாியால் சுடப்ப ம் உய்  உண்டாம் - காட் ைடச் ெசன்றாெனா வன் 
ஆண்ைடத் தீயாற் சுடப்பட்டானாயி ம் ஒ வாற்றான் உயி ய்தல் கூ ம்; ெபாியார்ப் 
பிைழத்  ஒ குவார் உய்யார் - தவத்தாற் ெபாியாைரப் பிைழத்  ஒ குவார், 
எவ்வாற்றா ம் உயி ய்யார். 
    விளக்கம்  
தீ ன் உடம்பிைனக் க வி அ வழியாக உயிர்ேமற் ேசற ன், இைடைய உய்ய ம் 
கூ ம். அ ந்தவர் ெவகுளி அன்னதன்றித் தான் நிற்ப  கணமாய் அதற்குள்ேள 
யாவர்க்கும் காத்தல் அாிதாக ன்; (குறள் -6) அ  கூடாதாகலான், அதற்கு ஏ வாய 
பிைழ ெசய்யற்க என்பதாம். 
 --- 
 
897  வைகமாண்ட வாழ்க்ைக ம் வான்ெபா ம் என்னாம் 
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    தைகமாண்ட தக்கார் ெசறின். 
    தைக மாண்ட தக்கார் ெசறின் - சாப அ ள்கட்கு ஏ  ஆய ெப ைம 
மாட்சிைமப்பட்ட அ ந்தவர் அரசைன ெவகுள்வராயின்; வைகமாண்ட வாழ்க்ைக ம் 
வான் ெபா ம் என்னாம் - உ ப்பழகு ெபற்ற அவன் அரசாட்சி ம் ஈட்  ைவத்த 
ெப ம் ெபா ம் என் பட் வி ம்? 
    விளக்கம்  
உ ப்  - அைமச்சு, நா , அரண், பைட என இைவ. 'ெசறின்' என்ப  அவர் ேசறாைம 
ேதான்ற நின்ற  இவ்ெவச்சத்தான். ன் வ வனவற்றிற்கும் இஃ  ஒக்கும். அரசர் தம் 
ெசல்வக்களிப்பான் அ ந்தவர் மாட் ப் பிைழ ெசய்வாராயின், அச்ெசல்வம் அவர் 
ெவகுளித் தீயான் ஒ  கணத் ள்ேள ெவந் வி ம் என்பதாம். 
 --- 
 
898  குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் கு ெயா  
    நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத் . 
    குன்  அன்னார் குன்ற மதிப்பின் - குன்றத்ைத ஒக்கும் அ ந்தவர் ெகட 
நிைனப்பாராயின்; நிலத்  நின்  அன்னார் கு ெயா மாய்வர் - அப்ெபா ேத 
இந்நிலத்  நிைலெபற்றாற் ேபா ம் ெசல்வர் தம் கு ேயா  மாய்வர். 
    விளக்கம்  
ெவயில், மைழ த ய ெபா த்த ம் ச யாைம ம் உள்ளிட்ட குணங்கள் 
உைடைமயின், 'குன்றன்னார்' என்றார். ''மல்லல் மைலயைனய மாதவர்'' [சீவக. த்தி. 
191] என்றார் பிற ம். நிைல ெபற்றார் ேபாறலாவ , இறப்பப் ெபாியராக ன், 
இவர்க்கு எஞ்ஞான் ம் அழிவில்ைல என்  க தப்ப தல். 
 --- 
 
899  ஏந்திய ெகாள்ைகயார் சீறின் இைட ாிந்  
    ேவந்த ம் ேவந்  ெக ம். 
    ஏந்திய ெகாள்ைகயார் சீறின் - காத்தற்கு அ ைமயான உயர்ந்த விரதங்கைள 
உைடயார் ெவகுள்வராயின்; ேவந்த ம் இைட ேவந்த ாிந்  ெக ம் - 
அவராற்றலான் இந்திர ம் இைடய தன் பதம் இழந்  ெக ம். 
    விளக்கம்  
''ேவந்தன் ேமய தீம் னல் உலக ம்'' (ெதால். ெபா ள். அகத்.5) என்றார் பிற ம். 
நகுடன் என்பான் இந்திரன் பதவி ெபற் ச் ெசல்கின்ற காலத் ப் ெபற்ற கணிப்  
மிகுதியால் அகத்தியன் ெவகுள்வேதார் பிைழ ெசய், அதனால் சாபெமய்தி அப்பதம் 
இைடேய இழந்தான் என்பதைன உட்ெகாண்  இவ்வா  கூறினார். இைவ நான்கு 
பாட்டா ம் னிவைரப் பிைழத்த ன் குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
900  இறந்தைமந்த சார் ைடயர் ஆயி ம் உய்யார் 
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    சிறந்தைமந்த சீரார் ெசறின். 
    சிறந்த  அைமந்த சீரார் ெசறின் - கழிய மிக்க தவத்திைன உைடயார் 
ெவகுள்வராயின்; இறந்  அைமந்த சார்  உைடயராயி ம உய்யார் - அவரான் 
ெவகுளப்பட்டார் கழியப் ெபாிய சார்  உைடயார் ஆயி ம் அ பற்றி உய்யமாட்டார். 
    விளக்கம்  
சார்  -அரண், பைட, ெபா ள், நட்  என இைவ. அைவ எல்லாம் ெவகுண்டவர  
ஆற்றலால் திாி ரம் ேபால அழிந் வி ம ஆக ன், 'உய்யார்' என்றார். சீ ைடய  சீர் 
எனப்பட்ட . இதனால் அக்குற்ற ைடயார் சார்  பற்றி ம் உள்ளார் என்ப  
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.18 ெபண்வழிச்ேசறல் 
 
901  மைனவிைழவார் மாண்பயன் எய்தார் விைனவிைழயார் 
    ேவண்டாப் ெபா ம் அ . 
    மைன விைழவார் மாண் பயன் எய்தார் - இன்பம் காரணமாகத் தம் மைனயாைள 
விைழந்  அவள் தன்ைமயராய் ஒ குவார்; தமக்கு இன் ைணயாய அறத்திைன 
எய்தார்; விைன விைழவார் ேவண்டாப் ெபா ம் அ  - இனிப் ெபா ள் ெசய்தைல 

யல்வார் அதற்கு இைட ெடன்  இக ம் ெபா ம் அவ்வின்பம். 
    விளக்கம்  
மைன ம், விைழத ம், பய ம் ஆகுெபயர். அவ்வின்பம் - அவள் தன்ைமயராதற்கு 
ஏ வாய இன்பம்: அஃ  அவளாற் பயனாய அறத்தி ம், அவ்வறத்திற்கும் தனக்கும் 
ஏ வாய ெபா ளி ம் ெசல்லவிடாைமயின், விடற்பாற்  என்பதாம். 
 --- 
 
902  ேபணா  ெபண்விைழவான் ஆக்கம் ெபாியேதார் 
    நாணாக நா த் த ம். 
    ேபணா  ெபண் விைழவான் ஆக்கம் - தன் ஆண்ைமைய விட்  மைனயாள  
ெபண்ைமைய விைழவான் எய்தி நின்ற ெசல்வம்; ெபாிய  ஓர் நாண் ஆக நா த் 
த ம் - இவ் லகத்  ஆண்பாலார்க் ெகல்லாம் ெபாியேதார் நாண் உண்டாகத் 
தனக்கும் நா தைலக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம்  
எய்தி நின்றதாயிற் , பைடக்கும் ஆற்றல் இலனாக ன். அச்ெசல்வத்தால் ஈத ம் 

ய்த்தலம் த ய பயன் ெகாள்வாள் அவள் ஆக ன், அவ்வாண்ைமச் ெசய்ைக 
அவள் கண்ணதாயிற்  என்  ஆண்பாலார் யாவ ம் நாண, அதனால் தன் 
ஆண்ைமயின்ைம அறிந் , பின் தா ம் நா ம் என்ப  ேநாக்கி, 'ெபாியேதார் 
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நாணாக நா த்த ம்' என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் மைன விைழதற் குற்றம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
903  இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்ைம எஞ்ஞான் ம் 
    நல்லா ள் நா த் த ம். 
    இல்லாள் கண் தாழ்ந்த இயல்  இன்ைம - ஒ வன் இல்லாள் மாட் த் தாழ்தற்கு 
ஏ வாய அச்சம்; நல்லா ள் நா  எஞ்ஞான் ம் த ம் - அஃ  இலராய நல்லாாிைடச் 
ெசல் ங்கால் நா தைல அவ க்கு எக்காலத் ம் ெகா க்கும். 
    விளக்கம்  
அவள் தான் அஞ்சி ஒ குதல் இயல்பாக ன், அவைள அஞ்சுதல் 
இயல்பின்ைமயாயிற் . அங்ஙனம் அஞ்சி ெயா குத ன், அவைள நியமிப்பார் 
இல்ைலயாம்; ஆகேவ, எல்லாக் குற்ற ம் விைள ம் என்ப  ேநாக்கி, 'எஞ்ஞான் ம் 
நா த் த ம்' என்றார். 
 --- 
 
904  மைனயாைள அஞ்சும் ம ைமயி லாளன் 
    விைனயாண்ைம ெறய்த ன் . 
    மைனயாைள அஞ்சும் ம ைம இலாளன் - தன் மைனயாைள அஞ்சி ஒ குகின்ற 
ம ைமப்பயன் இல்லாதா க்கு; விைன ஆண்ைம  எய்தல் இன்  - விைனைய 
ஆ ந்தன்ைம உண்டாய வழி ம் நல்ேலாரால் ெகாண்டாடப்படா . 
    விளக்கம்  
'உண்டாய வழி ம்' என்ப  அவாய் நிைலயான் வந்த . இல்லறம் ெசய்தற்குாிய 
நன்ைம இன்ைமயின், 'ம ைமயிலாளன்' என் ம், விைனையயா ம் தன்ைம தன் 
தன்ைமயில்லாத அவனால்  ேபாகாைமயின், '  எய்தல் இன் ' என் ம் 
கூறினார். 
 --- 
 
905  இல்லாைள அஞ்சுவான் அஞ்சுமற் ெறஞ்ஞான் ம் 
    நல்லார்க்கு நல்ல ெசயல். 
    இல்லாைள அஞ்சுவான் - தன் மைனயாைள அஞ்சுவான்; நல்லார்க்கு நல்ல ெசயல் 
எஞ்ஞான் ம் அஞ்சும்-தான் ேத ய ெபா ேள யாயி ம் அதனால் நல்லார்க்கு நல்லன 
ெசய்தைல எஞ்ஞான் ம் அஞ்சாநிற்கும். 
    விளக்கம்  
நல்லார் - ேதவர், அ ந்தவர், சான்ேறார், இ குரவர் தலாயினா ம் 
நல்வி ந்தின ம். நல்லன ெசய்தல்: அவர் வி ம் வன ெகா த்தல். அ  ெசய்ய 
ேவண் ம் நாள்களி ம் என்பார், 'எஞ்ஞான் ம்' என்றார். "இல்லாைள அஞ்சி 
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வி ந்தின் கங்ெகான்ற ெநஞ்சின், ல்லாளனாக" (சீவக. மண்மகள். 217) என்றார் 
பிற ம். 
 --- 
 
906  இைமயாாின் வாழி ம் பா லேர இல்லாள் 
    அைமயார்ேதாள் அஞ்சு பவர். 
    இல்லாள் அைம ஆர் ேதாள் அஞ்சுபவர் - தம் இல்லா ைடய ேவய் ேபா ம் 
ேதாளிைன அஞ்சுவார்; இைமயாாின் வாழி ம் பா  இலர் - ரத்தால் றக்கம் 
எய்திய அமரர் ேபால இவ் லகத்  வாழ்ந்தாராயி ம்; ஆண்ைமயிலர். 
    விளக்கம்  
அமரர்ேபால வாழ்தலாவ , பைகத்  ரர் ேதாள்கைள எல்லாம் ேவறலான் நன்கு 
மதிக்கப்பட்  வாழ்தல். அ , கூடாைமயின் 'வாழி ம்' என்றார். 'அைம ஆர் ேதாள்' 
எனேவ, அஞ்சுதற் காரணத்த  எண்ைம கூறியவா . ரர் ேதாள்கைள ெவன்றார் 
ஆயி ம், இல்லாள் ேதாள்கைள அஞ்சுவார் ஆண்ைமயிலார் என்பதாம். இைவ நான்கு 
பாட்டா ம் அவைள அஞ்சுதற்கு குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
907  ெபண்ேணவல் ெசய்ெதா கும் ஆண்ைமயின் நா ைடப் 
    ெபண்ேண ெப ைம உைடத் . 
    ெபண் ஏவல் ெசய்  ஒ கும் ஆண்ைமயின் - நாண் இன்றித் தன் இல்லாள  ஏவல் 
ெதாழிைலச் ெசய்  திாிகின்றவன  ஆண் தன்ைமயின்; நாண் உைடப் ெபண்ேண 
ெப ைம உைடத்  - நாணிைன ைடய அவள் ெபண் தன்ைமேய ேமம்பா  
உைடத் . 
    விளக்கம்  
'நா ைடப் ெபண்' என ேவண்டா  கூறிய , அவள் ஏவல் ெசய்வஈன  நாணின்ைம 

த்தற் காத ன், அம்ம தைலத் ெதாழில் வ விக்கப்பட்ட . ஏவல் - ஆகுெபயர். 
இ திக்கண் 'ெபண்' என்ப உம் அ . ஏவல் ெசய்வித் கேகாடற் சிறப் த் ேதான்றப் 
'ெபண்ேண' எனப் பிாித்தார். 
 --- 
 
908  நட்டார் குைற யார் நன்றாற்றார் நன் தலாள் 
    ெபட் டாங்கு ஒ கு பவர். 
    நல் தலாள் ெபட்டாங்கு ஒ குபவர் - தாம் ேவண் யவாறன்றித் தம் மைனயாள் 
ேவண் யவா  ஒ குவார்; நட்டார் குைற யார் - தம்ெமா  நட் ச் ெசய்தார் உற்ற 
குைற க்கமாட்டார்; நன்  ஆற்றார் - அ ேவயன்றி ம ைமக்குத் ைணயாய 
அறஞ்ெசய்ய ம் மாட்டார். 
    விளக்கம்  
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'நல் தலாள்' என்பதைன, "அைம ஆர் ேதாள்" (குறள். 906) என் ழிப் ேபாலக் ெகாள்க. 
அவள் தாேன அறிந்த ஏவ ம், ெபா ள் ெகா த்த ம் கூடாைமயின், இ ைமக்கும் 
ேவண் வன ெசய்யமாட்டார் என்பதாம். 
 --- 
 
909  அறவிைன ம் ஆன்ற ெபா ம் பிறவிைன ம் 
    ெபண்ஏவல் ெசய்வார்கண் இல். 
    அறவிைன ம் - அறச்ெசய ம்; ஆன்ற ெபா ம் - அ  த்தற்கு ஏ வாகிய 
ெபா ட்ெசய ம்; பிறவிைன ம் - இவ்விரண் ன் ேவறாய இன்பச் ெசயல்க ம்; 
ெபண் ஏவல் ெசய்வார்கண் இல் - தம் மைனயாள் ஏவல் ெசய்வார்மாட்  உளவாக. 
    விளக்கம்  

லன்கள் ஐந்  ஆக ன், 'பிற விைன' எனப்பன்ைமயாயிற் . அைவ ேநாக்கி 
அறச்ெசயல் ெபா ட் ெசயல்கள் ன்ேன ஒழிந்தார்க்குத் தைலைம அவள் 
கண்ணதாக ன், பின் அைவதா ம் இலவாயின என்ப  ேதான்ற அவற்ைறப் 
பிாித் க் கூறினார். இைவ ன் பாட்டா ம் அவள் ஏவல் ெசய்தற் குற்றம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
910  எண்ேசர்ந்த ெநஞ்சத் திட ைடயார்க்கு எஞ்ஞான் ம் 
    ெபண்ேசர்ந்தாம் ேபைதைம இல். 
    எண் ேசர்ந்த ெநஞ்சத்  இடன் உைடயார்க்கு - க மச் சூழ்ச்சிக்கண் ெசன்ற 
ெநஞ்சத்திைன ம், அதனினாய ெசல்வத்திைன ம் உைடயராய ேவந்தர்க்கு; ெபண் 
ேசர்ந்  ஆம் ேபைதைம எஞ்ஞான் ம் இல் - மைனயாைளச் ேசர்தலான் விைள ம் 
ேபைதைம எக்காலத் ம் உண்டாகா . 
    விளக்கம்  
"இடன் இல் ப வத் ம்" [குறள் 218] என ம், "இடன் இன்றி இரந்ேதார்க்கு" [க த். 
பாைல.1] என ம் வந்தைமயான், 'இடன்' என்ப  அப்ெபா ட்டாதல் அறிக. இளைமக் 
காலத் ம் என்பார், 'எஞ்ஞான் ம்' என்றார். அப் ேபைதைமயாவ , ேமற்ெசால் ய 
விைழதல், அஞ்சல், ஏவல் ெசய்தல் என் ம் ன்றற்கும் காரணமாய . எதிர்மைற 

கத்தான் அம் ன் ம் இதனால் ெதாகுத் க் கூறப்பட்டன. 
 --- 
 

2.3.19 வைரவின்மகளிர் 
 
911  அன்பின் விைழயார் ெபா ள்விைழ ம் ஆய்ெதா யார் 
    இன்ெசால் இ க்குத் த ம். 
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    அன்பின் விைழயார் ெபா ள் விைழ ம் ஆய் ெதா யார் - ஒ வைன அன் பற்றி 
விைழயா  ெபா ள்பற்றி விைழ ம் மகளிர்; இன்ெசால் இ க்குத் த ம் - அ  
ைக ம் ைண ம் தாம் அன்  பற்றி விைழந்தாராகச் ெசால் ம் இனிய ெசால் 
அவ க்குப் பின் இன்னாைமையப் பயக்கும். 
    விளக்கம்  
ெபா ள் என் ழி 'இன்' விகாரத்தால் ெதாக்க . ஆய்ந்த ெதா யிைன ைடயார் 
என்றதனா ம், இனிய ெசால் என்றதனா ம், அவர் க வி கூறப்பட்ட . அச்ெசால் 
அப்ெபா ைதக்கு இனி ேபான்  பின் வ ைம பயத்த ன் அ  ெகாள்ளற்க 
என்பதாம்.) -- 
 
912  பயன் க்கிப் பண் ைரக்கும் பண்பின் மகளிர் 
    நயன் க்கி நள்ளா விடல். 
    பயன் க்கிப் பண்  உைரக்கும் பண்  இல் மகளிர் - ஒ வ க்கு உள்ள ெபா ைள 
அளந்தறிந் , அஃ  எய் ம் ைண ம் தம் பண் ைடைம ெசால் ம் பண்பில்லாத 
மகளிர ; நயன் க்கி நள்ளாவிடல் - ஒ கலாற்றிைன ஆராய்ந்தறிந்  அவைரப் 
ெபா ந்தா  வி க. 
    விளக்கம்  
பண்  ெசால் ன்கண் அல்ல  தங்கண் கிடவாைம ேதான்றப் 'பண்  இல் மகளிர்' 
என் ம், அவர்க்கு அ  சாதி த மமாதல் லாேனயன்றி அவர் ெசயலா ம் அறிந்த  
என்பார், 'நயன் க்கி' என் ம், அவ்வறி  அவைர வி வதற்கு உபாயம் என்ப  
ேதான்றப் பின் 'நள்ளாவிடல்' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
913  ெபா ட்ெபண் ர் ெபாய்ம்ைம யக்கம் இ ட்டைறயில் 
    ஏதில் பிணந்தழீஇ அற் . 
    ெபா ட்ெபண் ர் ெபாய்ம்ைம யக்கம் - ெகா ப்பாைர வி ம்பா  ெபா ைளேய 
வி ம் ம் ெபா  மகளிர  ெபாய்ம்ைமைய ைடய யக்கம்; இ ட்  அைறயில் ஏதில் 
பிணம் தழீஇயற்  - பிணெம ப்பார் இ ட்டைறக்கண்ேண ன்னறியாத பிணத்ைதத் 
த வினாற் ேபா ம். 
    விளக்கம்  
ெபா ட்கு யங்கும் மகளிர், க த் ம் ெசய ம் ஆராயா  சாதி ம் ப வ ம் 
ஒவ்வாதாைன யங்குங்கால், அவர் குறிப் க் கூ க்குப் பிணம் எ ப்பார் 
காணப்படாத ஓாிடத்தின்கண் இையபில்லாதேதார் பிணத்ைத எ க்குங்கால், அவர் 
குறிப்ேபா  ஒக்கும். எனேவ, அகத்தால் அ வராநின் ம் ெபா ள் ேநாக்கிப் றத்தால் 
த வர்; அதைன ஒழிக என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் அவர் ெசால் ம் 
ெசய ம் ெபாய் என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
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914  ெபா ட்ெபா ளார் ன்னலந் ேதாயார் அ ட்ெபா ள் 
    ஆ ம் அறிவி னவர். 
    ெபா ட் ெபா ளார் ன்னலம் - இன்பமாகிய ெபா ைள இகழ்ந்  ெபா ளாகிய 
ெபா ைளேய வி ம் ம் மகளிர  ல் ய நலத்ைத; அ ட் ெபா ள ஆ ம் 
அறிவினவர் ேதாயார் - அ ெளா  கூ ய ெபா ைள ஆராய்ந்  ெசய் ம் 
அறிவிைன ைடயார் தீண்டார். 
    விளக்கம்  
அறம் த ய நான்கும் ெபா ள் எனப்ப த ன், 'ெபா ட் ெபா ள்' என விேச த்தார். 

ன்ைம - இழிந்தார்க்ேக உாித்தாதல். தாம் வி ம் கின்ற அறத்திற்கு அவர் ெமய்ந்நலம் 
ம தைலயாக ன், 'ேதாயார்' என்பதாம். 
 --- 
 
915  ெபா நலத்தார் ன்னலம் ேதாயார் மதிநலத்தின் 
    மாண்ட அறிவி னவர். 
    மதி நலத்தின் மாண்ட அறிவினர் - இயற்ைகயாகிய மதி நன்ைமயான் 
மாட்சிைமப்பட்ட ெசயற்ைக அறிவிைன ைடயார்; ெபா  நலத்தார் ல் நலம் ேதாயார் 
- ெபா ள் ெகா ப்பார்க்ெகல்லாம் ெபா வாய ஆைசயிைன ைடய மகளிர  ல் ய 
நலத்ைதத் தீண்டார். 
    விளக்கம்  
மதி நன்ைம - ற்பிறப் க்களில் ெசய்த நல்விைனகளான் மனம் ெதளி  உைடத்தாதல். 
அதனான் அன்றிக் கல்வியறி  மாட்சிைமப்படாைமயின், 'மதிநலத்தின் மாண்ட 
அறிவினவர்' என் ம், அவ்வறி ைடயார்க்கு அவராைசய  ெபா ைம ம் 
ெமய்ந்நலத்  ன்ைம ம் விளங்கித் ேதான்ற ன், 'ேதாயார்' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
916  தந்நலம் பாாிப்பார் ேதாயார் தைகெச க்கிப் 
    ன்னலம் பாாிப்பார் ேதாள். 
    தைக ெச க்கிப் ன்னலம் பாாிப்பார் ேதாள் - ஆடல், பாடல், அழகு 
என்பனவற்றால் களித் த், தம் ல் ய நலத்ைத விைல ெகா ப்பார் யாவர்மாட் ம் 
பரப் ம் மகளிர் ேதாளிைன; தம் நலம் பாாிப்பார் ேதாயார் - அறிெவா க்கங்களானாய 
தம் கைழ உலகத் ப் பரப் தற்குாிய உயர்ந்ேதார் தீண்டார். 
    விளக்கம்  
ஆடல் த ய ன் ம் உைடைம அவர்க்கு ேமம்பாடாக ன் 'தைக' என் ம், 
ேதாயின் அறிெவா க்கங்கள் அழி ம் ஆக ன் அவற்றால் கழ் பரப் வார் 'ேதாயார்' 
என் ம் கூறினார். தந்நலம் என் ழி 'நலம்' ஆகுெபயர். இைவ ன்  பாட்டா ம் 
அவைர உயர்ந்ேதார் தீண்டார் என்ப  கூறப்பட்ட . 



 66

 --- 
 
917  நிைறெநஞ்சம் இல்லவர் ேதாய்வார் பிறெநஞ்சிற் 
    ேபணிப் ணர்பவர் ேதாள். 
    ெநஞ்சின் பிற ேபணிப் ணர்பவர் ேதாள் - ெநஞ்சினார் பிறவற்ைற ஆைசப்பட்  
அைவகாரணமாகக் ெகா ப்பாைர ெமய்யாற் ண ம் மகளிர் ேதாள்கைள; நிைற 
ெநஞ்சம் இல்லவர் ேதாய்வர் - நிைறயால் தி ந்திய ெநஞ்சம் இல்லாதார் ேதாய்வர். 
    விளக்கம்  
ெபா ம் அதனால் பைடக்கப்ப வன ம் வி ம் ம் ெநஞ்சு அவற்றின் ேமலதாக ன், 

ணர்வ  உடம்  மாத்திரம் என்ப  அறிந் , அ  வழி ஓடா  நிற்கும் 
ெநஞ்சிைன ைடயார் ேதாயாைமயின், அஃதிலார் 'ேதாய்வர்' என்றார். 
 --- 
 
918  ஆ ம் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்ெகன்ப 
    மாய மகளிர் யக்கு. 
    மாய மகளிர் யக்கு - உ  ெசாற்ெசயல்களான் வஞ்சித்தைல வல்ல மகளிர  

யக்கத்ைத; ஆ ம் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப - அவ்வஞ்சைன 
ஆய்ந்தறி ம் அறி ைடயார் அல்லார்க்கு அணங்கு தாக்கு என்  ெசால் வர் ேலார். 
    விளக்கம்  
அணங்கு - காமெநறியான் உயிர் ெகாள் ம் ெதய்வமகள். தாக்கு - தீண்டல். 
இவ் வகத்தான், அம் யக்கம் ன் இனி  ேபான்  பின் உயிர்ேகாடல் ெபற்றாம். 
இ  ேலார் ணி  என்ப  ேதான்ற அவர் ேமல் ைவத் க் கூறினார். அப்ெபயர் 
அவாய் நிைலயான் வந்த . 
 --- 
 
919  வைரவிலா மாணிைழயார் ெமன்ேதாள் ைரயிலாப் 
    ாியர்கள் ஆ ம் அள . 
    வைர  இலா மாண் இைழயார் ெமன்ேதாள் - உயர்ந்ேதார் இழிந்ேதார் என்னா ; 
விைல ெகா ப்பார் யாவைர ம் யங்கும் மகளிர  ெமல் ய ேதாள்கள்; ைர இலாப் 

ாியர்கள் ஆ ம் அள  - அக்குற்றத்ைதயறி ம் அறிவில்லாத கீழ்மக்கள் க்கு 
அ ந் ம் நிரயம். 
    விளக்கம்  
உயர்தற்கு ஏ வாக ன், ' ைர' எனப்பட்ட . சாதியான் இழிந்தாாின் நீக்குவதற்குப் 
' ைர இலாப் ாியர்கள்' என் ம், அவர் ஆழ்தற்கு ஏ வாகிய உ வம் த ய 

ன் ம் என்ப  ேதான்ற 'மாணிைழயார் ெமன்ேதாள்' என் ம், அவர்க்கு அளற்றிைன 
இைடயின்றிப் பயக்கும் என்ப  ேதான்ற உ வகமாக்கி ம் கூறினார். 
 --- 
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920  இ மனப் ெபண் ம் கள் ம் கவ ம் 
    தி நீக்கப் பட்டார் ெதாடர் . 
    இ மனப் ெபண் ம் கள் ம் கவ ம் - கவர்த்த மனத்திைன ைடய மகளி ம் 
கள் ம் சூ ம் என இம் ன் ம்; தி நீக்கப்பட்டார் ெதாடர்  - தி மகளால் 

றக்கப்பட்டார்க்கு நட் . 
    விளக்கம்  
இ மனம் - ஒ வேனா  ணர்த ம் ணராைம ம் ஒ  காலத்ேத ைடய மனம். 
கவ  - ஆகுெபயர். ஒத்த குற்றத்தவாக ன், கள் ம் சூ ம் உடன் கூறப்பட்டன. 
வட லா ம் இக்க த்தான் 'விதனம்' என உடன் கூறினார். வ கின்ற அதிகார 

ைறைம ம் இதனான் அறிக. திைணவிராய் எண்ணியவழிப் பன்ைமப்பற்றி  
ேகாட ன் ஈண்  அஃறிைணயாற் ெகாண்ட . தி  நீக்கிப் பட்டைம இக்குறிகளான் 
அறியப்ப ம் என்பதாம். இைவ நான்கு பாட்டா ம் ேசர்வார் இழிந்ேதார் என்ப  
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.20 கள் ண்ணாைம 
 
921  உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான் ம் 
    கட்காதல் ெகாண்ெடா கு வார். 
    கள் காதல் ெகாண்  ஒ குவார்-கள்ளின்ேமற் காதல் ெசய்ெதா கும் அரசர்; 
எஞ்ஞான் ம் உட்கப்படார்-எஞ்ஞான் ம் பைகவரான் அஞ்சப்படார்; ஒளி இழப்பர் - 
அ ேவ அன்றி ன் எய்திநின்ற ஒளியிைன ம் இழப்பர். 
    விளக்கம்  
அறிவின்ைமயால் ெபா ள் பைட த யவற்றாற் ெபாியராய காலத் ம் பைகவர் 
அஞ்சார்; தம் ன்ேனாரான் எய்தி நின்ற ஒளியிைன ம் இகழற் பாட்டான் இழப்பர் 
என்பதாம். இைவ இரண்டா ம் அரசு இனி  ெசல்லா  என்ப  இதனான் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
922  உண்ணற்க கள்ைள உணில்உண்க சான்ேறாரான் 
    எண்ணப் படேவண்டா தார். 
    கள்ைள உண்ணற்க-அறி ைடயராயினார் அஃதிலராதற்கு ஏ வாய கள்ளிைன 
உண்ணாெதாழிக; உணில் சான்ேறாரான் எண்ணப்பட ேவண்டாதார் உண்-அன்றிேய 
உண்ணல் ேவண் வார் உளராயின், நல்ேலாரால் எண்ணப்ப தைல ேவண்டாதார் 
உண். 
    விளக்கம்  
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ெப தற்காிய அறிைவப் ெபற்  ைவத் ம் கள்ளான் அழித் க் ெகாள்வாைர, 
இயல்பாகேவ அஃ  இல்லாத விலங்குக ட ம் எண்ணாராக ன் 'சான்ேறாரான் 
எண்ணப்பட ேவண்டாதார் உண்க' என்றார். 
 --- 
 
923  ஈன்றாள் கத்ேத ம் இன்னாதால் என்மற் ச் 
    சான்ேறார் கத் க் களி. 
    ஈன்றாள் கத்ேத ம் களி இன்னா -யா  ெசய்யி ம் உவக்கும் தாய் 

ன்பாயி ம் கள் ண்  களித்தல் இன்னாதாம்; மற்றச் சான்ேறார் கத்  என்? -
ஆனபின், குற்றம் யா ம் ெபாறாத சான்ேறார் ன்  களித்தல் அவர்க்கு யாதாம்? 
    விளக்கம்  
மனம் ெமாழி ெமய்கள் தம் வயத்த அன்ைமயான், நாண் அழி ம்;அழியேவ, 
ஈன்றாட்கும் இன்னாதாயிற் ; ஆனபின், கள் இ ைம ம் ெக த்தல் அறிந்  
ேசய்ைமக்கண்ேண க ம் சான்ேறார்க்கு இன்னாதாதல் ெசால்ல ேவண் ேமா? 
என்பதாம். 
 --- 
 
924  நாண்என் ம் நல்லாள் றங்ெகா க்கும் கள்ெளன் ம் 
    ேபணாப் ெப ங்குற்றத் தார்க்கு. 
    கள் என் ம் ேபணாப் ெப ங்குற்றத்தார்க்கு . கள் என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
யாவ ம் இக ம் மிக்க குற்றத்திைன ைடயாைர; நாண் என் ம் நல்லாள் 

றங்ெகா க்கும்-நாண் என்  ெசால்லப்ப கின்ற உயர்ந்தவள் ேநாக்குதற்கு அஞ்சி 
அவர்க்கு எதிர் கமாகாள். 
    விளக்கம்  
கா தற்கும் அஞ்சி உலகத்தார் ேசய்ைமக்கண்ேண நீங்குவராக ன் 'ேபணா' என் ம், 
பின் ஒ வாற்றா ம் க வப்படாைமயின், 'ெப ங்குற்றம்' என் ம், இழிந்ேதார்பால் 
நில்லாைமயின் 'நல்லாள்' என் ம் கூறினார். ெபண்பாலாக்கிய  வடெமாழி ைறைம 
பற்றி. இைவ ன்  பாட்டா ம் ஒளியிழத்தற் காரணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
925  ைகயறி யாைம உைடத்ேத ெபா ள்ெகா த்  
    ெமய்யறி யாைம ெகாளல். 
    ெபா ள் ெகா த்  ெமய் அறியாைம ெகாளல்-ஒ வன் விைலப்ெபா ைளக் 
ெகா த் க் கள்ளால் தனக்கு ெமய்ம் மறப்பிைனக் ெகாள் தல்; ைக அறியாைம 
உைடத் -அவன் பழவிைனப் பயனாய ெசய்வதறியாைமையத் தனக்குக் காரணமாக 
உைடத் . 
    விளக்கம்  
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தன்ைன அறியாைம ெசால்லேவ, ஒழிந்தன யா ம் அறியாைம ெசால்லல் 
ேவண்டாவாயிற் . ைக அப்ெபா ட்டாதல் "பழ ைடப் ெப மரம் ழ்ந்ெதனக் 
ைகயற் " --- 
 
926  ஞ்சினார் ெசத்தாாின் ேவறல்லர் எஞ்ஞான் ம் 
    நஞ்சுண்பார் கள் ண் பவர். 
    ஞ்சினார் ெசத்தாாின் ேவ  அல்லர்-உறங்கினார் ெசத்தாாின் ேவறாதல் 
உைடயேர ம், அக்காலத்  அறிவின்ைமயான் ேவ  எனப்படார்; கள் உண்பவர் 
எஞ்ஞான் ம் நஞ்சு உண்பார்-அவ்வாேற கள் ண்பார் நஞ்சுண்பாாின் ேவறாதல் 
உைடயேர ம், எக்காலத் ம் அறிவின்ைமயான் ேவ  எனப்பட்டார்; அவர்தாேம 
யாவர். 
    விளக்கம்  
உறங்கினார்க்கும் கள்உண்பார்க்கும் ேவற் ைம உயிர்ப்  நிற்றல். ேவறாத ம் 
ேவறன்ைம ம் உைடைம காட்டற்கு உவைம ணர்க்கப்பட்ட . இதைன நிரல்நிைர 
யாக்கி, 'திாிக்கப்ப தலால் உறங்கினா ம் நஞ்சுண்பா ம் ஒப்பர்; ைகவிடப்ப தலான் 
ெசத்தா ம் கள்உண்பா ம் ஒப்பர்' என்  உைரப்பா ம் உளர். அதிகாரப்ெபா ள் 
பின்னதாயி க்க, யா ம் இையபில்லாத நஞ்சுண்பார்க்கு உவைம ணர்த்  
ஈண் க்கூறல் பயனின்றாகலா ம், ெசாற்கிடக்ைக நிரல் நிைரக்கு ஏலாைமயா ம், 
அஃ  உைரயன்ைம அறிக. இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவர  அறிவிழத்தற் குற்றம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
927  உள்ெளாற்றி உள் ர் நகப்ப வர் எஞ்ஞான் ம் 
    கள்ெளாற்றிக் கண்சாய் பவர். 
    கள் ஒற்றிக் கண் சாய்பவர்-கள்ைள மைறந் ண்  அக்களிப்பால் தம் அறி  
தளர்வார்: உள் ர் உள் ஒற்றி எஞ்ஞான் ம் நகப்ப வர்-உள் ர் வாழ்பவரான் உள் 
நிகழ்கின்ற  உய்த் ணர்ந்  எஞ்ஞான் ம் நகுதல் ெசய்யப்ப வர். 
    விளக்கம்  
உள் ர்- ஆகுெபயர். 'உண் ' என்ப  அவாய் நிைலயான வந்த . உய்த் ணர்தல் - 
தளர்ச்சியால் களிப்பிைன உணர்ந்  அதனால் கள் ண்ட  உணர்தல். 
 --- 
 
928  களித்தறிேயன் என்ப  ைகவி க ெநஞ்சத்  
    ஒளித்த உம் ஆங்ேக மிகும். 
    களித்  அறிேயன் என்ப  ைகவி க-மைறந் ண்  ைவத்  யான் 
கள் ண்டறிேயன் என்  உண்ணாத ெபா  தம் ஒ க்கங் கூ தைலெயாழிக; 
ெநஞ்சத்  ஒளித்த ம் ஆங்ேக மிகும்-அவ் ண்ட ெபா ேத பிறரறியின் இ க்காம் 
என்  ன் ெநஞ்சத்  ஒளித்த குற்ற ம் ன்ைனயளவின் மிக்கு ெவளிப்ப தலான். 
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    விளக்கம்  
'களித்தறிேயன்' எனக் காரணத்ைதக் காாியத்தாற் கூறினார். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் அ  மைறக்கப்படா  என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
929  களித்தாைனக் காரணம் காட் தல் கீழ்நீர்க் 
    குளித்தாைனத் தீத் ாீஇ அற் . 
    களித்தாைனக் காரணம் காட் தல்-கள் ண்  களித்தான் ஒ வைன இஃ  
ஆகாெதன்  பிறெனா வன் காரணம் காட் த் ெதளிவித்தல்; நீர்க்கீழ்க் குறித்தாைனத் 
தீத் ாீஇ அற்  . நீ ள் ழ்கினான் ஒ வைனப் பிறெனா வன் விளக்கினல் 
நா தைல ெயாக்கும். 
    விளக்கம்  
'களித்தாைன' என் ம் இரண்டாவ , "அறி ைட அந்தணன் அவைளக் 
காட்ெடன்றாேனா" (க த். ம தம். 7) என் ழிப்ேபால நின்ற . நீ ள் விளக்குச் 
ெசல்லாதாற் ேபால அவன் மனத் க் காரணம் ெசல்லா  என்பதாம். இதனான் 
அவைனத் ெதளிவித்தல் யா  என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
930  கள் ண்ணாப் ேபாழ்திற் களித்தாைனக் கா ங்கால் 
    உள்ளான்ெகால் உண்டதன் ேசார் . 
    கண் உண்ணாப் ேபாழ்தில் களித்தாைன-கள் உண்பாெனா வன் தான் அஃ  
உண்ணா  ெதளிந்தி ந்தெபா தின் கண் உண் களித்த பிறைனக் கா மன்ேற; 
கா ங்கால் உண்டதன் ேசார்  உள்ளான் ெகால்-கா ங்கால் தான் உண்டெபா  
உளதாம் ேசார்விைன அவன் ேசார்வால் அ ம் இற்ெறன்  க தான் ேபா ம்! 
    விளக்கம்  
ேசார் -மனெமாழி ெமய்கள் தன் வயத்த அல்லவாதல். க தல் அளைவயான் அதன் 
இ க்கிைன உய்த் ணாின் ஒழி ம் என இதனால் அஃ  ஒழிதற் காரணம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.3.21 சூ  
 
931  ேவண்டற்க ெவன்றி ம் சூதிைன ெவன்ற உம் 
    ண் ற்ெபான் மீன்வி ங்கி அற் . 
    ெவன்றி ம் சூதிைன ேவண்டற்க - தான் ெவல் ம் ஆற்றல் உைடயனாயி ம் 
சூதாடைல வி ம்பாெதாழிக; ெவன்ற உம் ண் ற் ெபான் மீன் வி ங்கியற்  - 
ெவன்  ெபா ெளய் வார் உளரால் எனின், அவ் ெவன்ற ெபா ள் தா ம் இைரயான் 
மைறந்த ண் ம்பிைன இைர எனக் க தி மீன் வி ங்கினாற் ேபா ம். 
    விளக்கம்  
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ேவறல் ஒ தைலயன்ைமயின் 'ெவன்றி ம்' என் ம், க மங்கள் பல ம் ெக த ன், 
'ேவண்டற்க' என் ம் கூறினார். எய்தியெபா ள் சூதா வார் நீங்காைமக்கு இட்டேதார் 
தைள என்ப உம், அதனால் பின் ய ழத்த ம் உவைமயால் ெபற்றாம். 
 --- 
 
932  ஒன்ெறய்தி றிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்ெகால் 
    நன்ெறய்தி வாழ்வேதார் ஆ . 
    ஒன்  உய்தி  இழக்கும் சூதர்க்கும் - அத் ண் ற் ெபான் ேபான்ற ஒன்றைன 

ன்ெபற்  இன் ம் ெப ம் என் ம் க த்தால் ற்றிைன இழந்  வறியராம் 
சூதர்க்கும்; நன்  எய்தி வாழ்வ  ஓரா  உண்டாங்ெகால்-ெபா ளால் அற ம் 
இன்ப ம் எய்தி வாழ்வெதா  ெநறி ண்டாேமா? ஆகா . 
    விளக்கம்  
அவ்வாற்றால் ெபா ளிழந்ேத வ தலான் அதனால் எய் ம் பய ம் அவர்க்கு இல்ைல 
என்பதாம். 
 --- 
 
933  உ ளாயம் ஓவா  கூறின் ெபா ளாயம் 
    ேபாஒய்ப் றேம ப ம். 
    உ ள் ஆயம் ஓவா  கூறின் - உ ம் கவற்றின்கண் பட்ட ஆயத்ைத இைடவிடா  
கூறிச் சூதா மாயின்; ெபா ள் ஆயம் ேபாஒய்ப் றேம ப ம் - அரசன் ஈட் ய 
ெபா ம் அவன் ெபா ள் வ வா ம் அவைன விட் ப் ேபாய்ப் பைகவர் கண்ேண 
தங்கும். 
    விளக்கம்  
கவற்றின  உ ட்சிைய அதனினாய ஆயத்தின்ேமல் ஏற்றி ம், சூதாடைல அ  
கூறலாகிய காரணத்தின்ேம ட் ம் கூறினார். ெபா ளாயம் என்ப  உம்ைமத் 
ெதாைக. ஆயம்-வடெமாழித் திாிெசால். காத்தற்கண் ம் இயற்றற் கண் ம் 
க த்திலனாக ன், அைவ இரண் ம் பைகவர்பாற் ெசல் ம் என்பதாம். 
 --- 
 
934  சி ைம பலெசய்  சீரழ§க்கும் சூதின் 
    வ ைம த வெதான்  இல். 
    சி ைம பல ெசய்  சீர் அழிக்கும் சூதின் - தன்ைன விைழந்தார்க்கு ன்இல்லாத 

ன்பங்கள் பலவற்ைற ம் விைளத்  உள்ள கைழ ம் ெக க்கும் சூ ேபால; 
வ ைம த வ  ஒன்  இல் - நல்குரவிைனக் ெகா க்க வல்ல  பிறிெதான்  இல்ைல. 
    விளக்கம்  
அத் ன்பங்கள் ன்னர்க் கூ ப. நல்விைனகைள ம நல் னத்ைத ம் நீக்கித் 
தீவிைனகைள ம் தீயினத்ைத ம் கூட் தலால், 'சீர் அழிக்கும்' என்றார். வ ைமக்கு 
எல்ைலயாவர் என்பதாம். 
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 --- 
 
935  கவ ம் கழக ம் ைக ம் த க்கி 
    இவறியார் இல்லாகி யார். 
    இல்லாகியார்- ற்காலத் த் தாம் உளராகிேய இலராகி ஒ கினார்; கவ ம் கழக ம் 
ைக ம் த க்கி இவறியார்-கவற்றிைன ம் அஃ  ஆ ங் களத்திைன ம் அவ்வாடற்கு 
ேவண் ம் ைகத்ெதாழிைலைன ம் ேமற்ெகாண  ைகவிடாத ேவந்தர். 
    விளக்கம்  
ைகத்ெதாழில் - ெவல் ம் ஆயம்படப் பி த்ெதறிதல். அவ்விவ தலால் பாண்டவர் தம் 
அரசுவிட்  வனத்திைடப்ேபாய் ஆண்  மைறந்ெதா கினார் என அ பவம் 
காட் யவா . இைவ ஐந்  பாட்டா ம் அதன  வ ைம பயத்தற் குற்றம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
936  அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ ெதன் ம் 
    க யான் டப்பட் டார். 
    சூ  என் ம் க யான் டப்பட்டார்-தன் ெபயர் ெசால்லல் மங்கலம் அன்ைமயின் 
சூ  என்  ெசால்லப்ப ம் க யான் வி ங்கப்பட்டார்; அக  ஆரார் அல்லல் 
உழப்பர் - இம்ைமக்கண் வயிறாரப் ெபறார்; ம ைமக்கண் நிரயத் ன்பம் உழப்பர். 
    விளக்கம்  
ெசல்வங்ெக த்  நல் குர ெகா த்தல் ெதாழில் ேவ படாைமயின் 'சூ  என் ம் 

க ' என் ம், ெவற்றி ேதால்விகள் ேநாக்கி ஒ  ெபா ம் விடாராக ன், ஈண்  
'அக  ஆரார்' என் ம், ெபாய் ம் கள ம் த ய பாவங்கள் ஈட்ட ன் ஆண்  
'அல்லல் உழப்பர்' என் ம் கூறினார். வயிறாராைம ெசால்லேவ, ஏைனப் லன்கள் 

கரப் ெபறாைம ெசால்ல ேவண்டாவாயிற் . உழப்பர் என்ப  எதிர்கால 
விைனச்ெசால். 
 --- 
937  பழகிய ெசல்வ ம் பண் ம் ெக க்கும் 
    கழகத் க் காைல கின். 
    காைல கழகத் ப் கின் - அறம் ெபா ள் இன்பங்கட்கு அைடத்த காலம் 
அரச க்குச் சூதா  களத்தின்கண் கழி மாயின்; பழகிய ெசல்வ ம் பண் ம் 
ெக க்கும் - அக்கழி  ெதான் ெதாட்  வந்த அவன் ெசல்வத்திைன ம் 
நற்குணங்கைள ம் ேபாக்கும். 
    விளக்கம்  
'பழகிய' என்ப  பண் ட ம் இைய ம். தான் ெசய்  ெகாள் ம் அறம் 

த யேவயன்றி ன்ேனாைரத் ெதாடங்கிவ கின்ற ெசல்வ ம் ன்ெசய்த 
நல்விைனயின் பயனாய பண் ம் இலவாம் என்பதாம். 
 --- 
938  ெபா ள் ெக த் ப் ெபாய்ேமற் ெகாளீஇ அ ள்ெக த்  
    அல்லல் உழப்பிக்கும் சூ . 
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    சூ -சூ ; ெபா ள் ெக த் -தன்ைனப் பயின்றவன் ெபா ைளக் ெக த் ; 
ெபாய்ேமற்ெகாளீஇ-ெபாய்ைய ேமற்ெகாள்ளப் பண்ணி; அ ள் ெக த்  - மனத்  
எ ம் அ ைளக் ெக த் ; அல்லல் உழப்பிக்கும் . இவ்வாற்றான் அவைன 
இ ைமயி ம் ன்பம் உ விக்கும். 
    விளக்கம்  
இத்ெதாழில்கள் ன்றற்கும் சூ  விைன தலாக ம்; ேதால்வி, ெவற்றி, ெசற்றம் 
என்பன ைறேய க விகளாக ம் ெகாள்க. ன்னதனான் இம்ைமயி ம், 
ஏைனயவற்றான் ம ைமயி ம் ஆம். 'ெபா ள் ெகா த் ' என்ப  பாடமாயின், 
அவ்ெவச்சத்திற்கு  'ேமற்ெகாளீஇ' என் ழி, ேமற்ேகாடலாகிய விைன 

தல்விைன. 
 --- 
939  உைடெசல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்  ஐந் ம் 
    அைடயாவாம் ஆயங் ெகாளின். 
    ஆயம் ெகாளின்-அரசன் சூதிைனத் தனக்கு விேனாதத் ெதாழிலாக வி ம் மாயின்; 
ஒளி கல்வி ெசல்வம் ஊண் உைட என்  ஐந் ம்; அைடயாவாம்-அவைன ஒளி ம் 
கல்வி ம் ெசல்வ ம் ஊ ம் உைட ம் என்  இவ்ைவந் ம் சாராவாம். 
    விளக்கம்  
ஆயம்: ஆகுெபயர். இச்சிறப் ைற ெசய் ள் ேநாக்கிப் பிறழ நின்ற . ெசல்வம்-
அ வைக உ ப் க்கள். ஊண் உைட என்பனவற்றால் ப் ர கெளல்லாம் 
ெகாள்ளப்ப ம். கால ம் க த் ம் ெபறாைமயின், இைவ உளவாகா என்பதாம். 
இைவ நான்கு பாட்டா ம் சி ைம பல ெசய்  அவற்றான் இ ைம ம் ெக தல் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
940  இழத்ெதா உம் காதல§க்கும் சூேதேபால் ன்பம் 
    உழத்ெதா உம் காதற்  உயிர். 
    இழத்ெதா உம் காத க்கும் சூேத ேபால்-சூதாடலான் இ ைமப் பயன்கைள ம் 
இழக்குந்ேதா ம் அதன்ேமற் காதல் ெசய் ம் சூதன் ேபால; ன்பம் உழத்ெதா உம் 
காதற்  உயிர் - உடம்பான் வைகத் ன்பங்கைள ம் அ பவிக்குந் ேதா ம் 
அதன்ேமற் காதைல உைடத்  உயிர். 
    விளக்கம்  
சூ  - ஆகுெபயர். உயிாின  அறியாைம கூ வார் ேபான்  சூதன  அறியாைம 
கூ தல் க த்தாக ன், அதைன யாப் த்தற் ெபா ட்  உவம மாக்கிக் கூறினார். 
இதன் எதிர்மைற கத்தால், சூதிைன ெவ த்  ஒழிவாைன ெயாக்கும் உடம்பிைன 
ெவ த்ெதாழி ம் உயிர் என ம் ெகாள்க. இதனான் இஃ  ஒழிதற்கு அ ைம ம், 
ஒழிந்தார  ெப ைம ம கூறப்பட்டன. 
 --- 
    2.3.22 ம ந்  
941  மிகி ம் குைறயி ம் ேநாய்ெசய் ம் ேலார் 
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    வளி தலா எண்ணிய ன் . 
    மிகி ம் குைறயி ம் - உண ம் ெசயல்க ம் ஒ வன் பகுதிக்கு ஒத்த அளவின் 
அன்றி அதனின் மிகுமாயி ம் குைற மாயி ம்; ேலார் வளி தலா எண்ணிய 

ன்  ேநாய் ெசய் ம் - ஆ ள்ேவத ைடயாரால் வாத தலாக எண்ணப்பட்ட ன்  
ேநா ம் அவ க்குத் ன்பஞ் ெசய் ம். 
    விளக்கம்  
' ேலார் எண்ணிய' எனேவ, அவர் அவ்வாற்றான் வகுத்த வாதப்பகுதி பித்தப்பகுதி 
ஐயப்பகுதி என் ம் பகுதிப்பா ம் ெபற்றாம். அவற்றிற்கு உண  ஒத்தலாவ  சுைவ 

ாியங்களா ம் அளவா ம் ெபா ந் தல். ெசயல்கள் ஒத்தலாவ  மனெமாழி 
ெமய்களாற் ெசய் ம் ெதாழில்கைள அைவ வ ந் வதற்கு ன்ேன ஒழிதல். இைவ 
இரண் ம் இங்ஙனமின்றி மிகுதல் குைறதல் ெசய்யின், அைவ தத்தம் நிைலயின் 
நில்லாவாய் வ த் ம் என்பதாம். காரணம் இரண் ம் அவாய்நிைலயான் வந்தன. 

ற்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . இதனால் யாக்ைககட்கு இயல்பாகிய ேநாய் 
வைகத்  என்ப உம், அைவ ன்பஞ்ெசய்தற்காரணம் இ வைகத்  என்ப உம் 

கூறப்பட்டன இன்பம் ெசய்தற்காரணம் ன்னர்கூ ப. 
 --- 
942  ம ந்ெதன ேவண்டாவாம் யாக்ைகக்கு அ ந்திய  
    அற்ற  ேபாற்றி உணின். 
    அ ந்திய  அற்ற  ேபாற்றி உணின் - ஒ வன் ன் ண்ட  அற்றப ையக் 
குறிகளால் ெதளிய அறிந்த பின் உண் மாயின்; யாக்ைகக்கு ம ந்  என 
ேவண்டாவாம் - அவன் யாக்ைகக்கு ம ந்  என்  ேவ  ேவண்டாவாம். 
    விளக்கம்  
குறிகளாவன-யாக்ைக ெநாய்ம்ைம, ேதக்கின் ய்ைம, காரணங்கள் 
ெதாழிற்குாியவாதல், பசி மிகுதல் என இைவ தலாயின. பிணிகள் 
யாக்ைகயவாக ன், 'யாக்ைகக்கு' என்றார். 'உணின்' என்ப  அதன் அ ைமேதான்ற 
நின்ற . 
 --- 
943  அற்றால் அறவறிந்  உண்க அஃ டம்  
    ெபற்றான் ெந ய்க்கும் ஆ . 
    அற்றால் அள  அறிந்  உண்க= ன் உண்ட  அற்றால் பின் உண்பதைன அ ம் 
அளவறிந்  அவ்வளவிற்றாக உண்க; உடம்  ெபற்றான் ெந  உய்க்கும் ஆ  
அஃ = இறப்ப ம் பலவாய பிறயாக்ைககளிற் பிைழத் ப் ெபறற்கு அாிய இம்மா ட 
யாக்ைகையப ெபற்றான், அதைன ெந ங்காலம் ெகாண் ெச த்  ெநறி 
அ வாகாலான். 
    விளக்கம் இம்ைம ம ைம ேப கள் எய்தற்பால  ஈெதான் ேமயாக ன், 
'உடம்  ெபற்றான்' என் ம், அ  ெந  நின் ழி அைவ ெப கச் ெசய் ெகாள்ளலாம் 
ஆக ன் 'ெந  உய்க்குமா ' என் ம் கூறினார். ெபற்றால் என்  பாடம்ஓ வா ம் 
உளர். 
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944  அற்ற  அறிந்  கைடப்பி த்  மாறல்ல 
    ய்க்க வரப் பசித் . 
    அற்ற  அறிந்  - ன் ண்ட  அற்றப ைய யறிந் ; வரப் பசித்  - பின் 
மிகப்பசித் ; மாறல்ல கைடப் பி த் த் ய்க்க - உண் ங்கால் மா  ெகாள்ளாத 
உண கைளக் குறிக்ெகாண்  உண்க. 
    விளக்கம்  
அற்ற  அறிந்த என் ம் ெபயத் ைர அதைன யாப் த்தற் ெபா ட் . உண்ட  
அற்றா ம் அதன் பயனாகிய இரதம் அறாதாகலான், அ ம் அறல் ேவண் ம் 
என்பார், 'மிகப் பசித் ' என்றார். பசித்தால் விைன ஈண்  உைடயான்ேமல் நின்ற . 
மா  ெகாள்ளாைமயாவ  உண்பான் பகுதிேயா  மா  ெகாள்ளாைம ம், கால 
இயல்ேபா  மா ெகாள்ளாைம ம், சுைவ ாியங்களால் தம் ள் 
மா ெகாள்ளாைம ம் ஆம். அைவயாவன, ைறேய வாதபித்த ஐயங்களானாய 
பகுதிகட்கு அடாதவற்ைறச் ெசய்வனவாத ம், ெப ம்ெபா  சி ெபா  என் ம் 
காலேவ பா க ள் ஒன்றற்காவன பிறிெதான்றற்கு ஆகாைம ம், ேத ம் ெநய் ம் 
தம் ள் அளெவாத்  நஞ்சாதல் ேபால்வன ம் ஆம். அவற்ைறக் குறிக்ெகாள்ளா  
மனம் பட்டவாற்றால் ய்ப்பின், அதனாேன ேநா ம் மரண ம் வ த ன், 
'கைடப்பி த் ' என்றார். 
 --- 
 
945  மா பா  இல்லாத உண்  ம த் ண்ணின் 
    ஊ பா  இல்ைல உயிர்க்கு. 
    மா பா  இல்லாத உண்  ம த்  உண்ணின் - அம் வைக மா ேகா ம் 
இல்லாத உணைவத் தன் உள்ளம் ேவண் ய அளவினான் அன்றிப் பிணிவாரா 
அளவினால் ஒ வன் உண் மாயின்; உயிர்க்கு ஊ பா  இல்ைல - அவன் 
உயிர்க்குப் பிணிகளால் ன்பம் விைளதல் உண்டாகா . 
    விளக்கம்  
உ வதைன 'ஊ ' என்றார். அஃ  இன்பத்திற்ெசல்லாதாயிற்  இல்ைல என்ப  
ெதாடர்பாக ன். ன்ப வ  உயிேரயாக ன், அதன்ேமல் ைவத் க் கூறினார். 
மா பா  இல்வழி ம் குைறதல் நன்  என்பதாம். இைவ நான்கு பாட்டா ம் 
உண்ணப்ப வன ம், அவற்ற  அள ம், கால ம், பய ம் கூறப்பட்டன. --- 
 
946  இழிவறிந்  உண்பான்கண் இன்பம்ேபால் நிற்கும் 
    கழிேபர் இைரயான்கண் ேநாய். 
    இழி  அறிந்  உண்பான்கண் இன்பம்ேபால் - அக்குைறதைல நன்  என்  அறிந்த 
அவ்வாேற உண்பவன்மாட்  இன்பம் நீங்கா  நிைல நிற்குமா  ேபால; 
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கழிேபாிைரயான்கண் ேநாய் நிற்கும் - மிகப்ெபாிய இைரைய வி ங்குவான் மாட்  
ேநாய் நீங்கா  நிைலநிற்கும். 
    விளக்கம்  
அவ்வாேற உண்டல் - உண்ணலாம் அளவில் சிறி  குைற உண்டல். இன்பமாவ  
வாத த ய ன் ம் தத்தம் நிைலயில் திாியாைமயின் மனம் ெமாழி ெமய்கள். அவன் 
வயத்தவாத ம், அதனான் அறம் த ய நான்கும் எய்த ம் ஆம். இைரைய 
அளவின்றி எ த்  அதனான் வ ந் ம் விலங்ெகா  ஒத்த ன் 'இைரயான்' என்றார். 
விதி எதிர்மைறகைள உவம ம் ெபா ம் ஆக்கிய  இரண்டா ம் ெப தற்கு.) -- 
 
947  தீயள வன்றித் ெதாியான் ெபாி ண்ணின் 
    ேநாயள வின்றிப் ப ம். 
    ெதாியான் தீ அள  அன்றிப் ெபாி  உண்ணின் - தன் பகுதி ம் அதற்கு ஏற்ற 
உண ம் கால ம் ஆராயா , ேவண் யேதார் உணைவ ேவண் யேதார் காலத் , 
வயிற் த் தீ அளவின்றி ஒ வன் மிக உண் மாயின்; ேநாய் அள  இன்றிப் ப ம் - 
அவன் மாட்  ேநாய்கள் எல்ைலயற வள ம். 
    விளக்கம்  
ெதாியாைம விைனக்குச் ெசயப்ப  ெபா ள்கள் அதிகாரத்தான் வந்தன. ேநாய் - 
சாதிெயா ைம. இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவ்வைக உண்ணாவழிப்ப ம் இ க்குக் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
948  ேநாய்நா  ேநாய் தல் நா  அ தணிக்கும் 
    வாய்நா  வாய்ப்பச் ெசயல். 
    ேநாய் நா -ம த் வனாயின் ஆ ரன் மாட்  நிகழ்கின்ற ேநாைய அதன் 
குறிகளான் இன்ன  என்  ணிந் ; ேநாய் தல் நா -பின் அ  வ தற் காரணத்ைத 
ஆராய்ந் ; அ  தணிக்கும் வாய் நா  - பின் அ  தீர்க்கும் உபாயத்திைன அறிந் ; 
வாய்ப்பச் ெசயல் - அதைனச் ெசய் ம்வழிப் பிைழயாமற் ெசய்க. 
    விளக்கம்  
காரணம்: உண  ெசயல் என ற்கூறிய இரண் ம். அவற்ைற ஆ ள்ேவத ைடயார் 
நிதானம் என்ப. அைவ நா தற்பயன்-ேநாயிைன ம் வாயிைன ம் ஐயமறத் ணிதல். 
ம ந்த ெசய்தல், உதிரங் கைளதல், அ த்தல், சு தல் த ய ெசயல்கெளல்லாம் 
அடங்குதற்கு, 'அ  தணிக்கும் வாய்' என்றார். "க வா ம் உள"[ ற. 34] என்றார் 
பிற ம். பிைழயாைம-பைழய ம த் வர் ெசய்  வ கின்ற ைறைமயின் தப்பாைம. 
 --- 
 
949  உற்றான் அள ம் பிணியள ம் கால ம் 
    கற்றான் க திச் ெசயல். 
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    கற்றான்-ஆ ள் ேவதத்திைனக் கற்ற ம த் வன்; உற்றான் அள ம் பிணி அள ம் 
கால ம் க திச் ெசயல்- அவ் பாயத்திைனச் ெசய் ங்கால், ஆ ரன் அளவிைன ம் 
அவன்கண் நிகழ்கின்ற ேநாயின் அளவிைன ம் தன் ெசயற்கு ஏற்ற காலத்திைன ம் 
அந் ல் ெநறியால் ேநாக்கி, அவற்ேறா  ெபா ந்தச் ெசய்க. 
    விளக்கம்  
ஆ ரன் அள -பகுதி ப வம் ேவதைன வ களின் அள . பிணி அள -சாத்தியம், 
அசாத்தியம், யாப்பியம் என் ம் சாதிேவ பா ம், ெதாடக்க ந  ஈ  என் ம் அதன் 
ப வ ேவ பா ம், வன்ைம ெமன்ைமக ம் தலாயின. காலம்-ேமற் ெசால் யன. 
இம் ன் ம் பிைழயாமல் ல் ெநறியா ம் உணர்  மிகுதியா ம் அறிந்த ெசய்க 
என்பார், 'கற்றான் க திச் ெசயல்' என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவ்வி க்குப் 
பட் ழி ம த் வன் தீர்க்குமா  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
950  உற்றவன் தீர்ப்பான் ம ந் ைழச் ெசல்வாெனன்  
    அப்பால் நாற் கூற்ேற ம ந் . 
    ம ந் -பிணிக்கு ம ந்தாவ ; உற்றவன் - அதைன ற்றவன்; தீர்ப்பான் - அதைனத் 
தீர்க்கும் ம த் வன்; ம ந் -அவ க்குக் க வியாகிய ம ந் ; உைழச் ெசல்வான் 
என்  அப்பால் நாற்கூற்  - அதைனப் பிைழயாமல் இயற் வான் என்  
ெசால்லப்பட்ட நான்கு பகுதிைய ைடய நான்கு திறத்த . 
    விளக்கம்  
நான்கு என் ம் எண் வ கின்றைமயின், அ  ேநாக்கி 'அப்பால்' என்ெறாழிந்தார். 
'நான்குகூற்ற ' என்ப  விகாரமாயிற் . அவற் ள் உற்றவன்வைக நான்காவன. 
ெபா ைடைம, ம த் வன் வழிநிற்றல், ேநாய்நிைல உணர்த்தல் வன்ைம, ம ந் த் 

ன்பம் ெபா த்தல் என இைவ. தீர்ப்பான் வைக நான்காவன: ேநாய் கண்  
அஞ்சாைம, ஆசிாியைன வழிபட்  எய்திய கல்வி ம் ண்ணறி ம் உைடைம, 
பலகா ம் தீர்த்  வ தல், மனெமாழி ெமய்கள் யவாதல் என இைவ. ம ந்தின்வைக 
நான்காவன: பல பிணிகட்கும் எற்றல், சுைவ ாியம் விைளவாற்றல்களான் 
ேமம்ப தல், எளிதின் எய்தப்ப ல், பகுதிேயா  ெபா ந் தல் என இைவ. 
இயற் வான் வைக நான்காவன: ஆ ரன்மாட்  அன் ைடைம, மனெமாழி ெமய்கள் 

யவாதல், ெசால் யன அவ்வாேற ெசய்தல் வன்ைம, அறி ைடைம என இைவ. 
இைவ ெயல்லாம் கூ யவழியல்ல  பிணி தீராைமயின், இத்ெதாகுதிைய ம் 'ம ந் ' 
என்றார்; ஆ ள்ேவத ைடயா ம் இைவ கால்களாக நடக்கும் என்ப  பற்றி 'பாதம்' 
என் ம், இைவ மா பட்டவழிச் சாத்திய ம் திர்ந்  அசாத்தியமாம் என் ம் 
கூறினார். இதனான், அதைனத் தீர்த்தற்கு ேவண் வன எல்லாம் ெதாகுத் க் 
கூறப்பட்டன. 
 --- 



 78

    அங்கவியல் ற்றிற்  
-----------   
 

2.4 ஒழிபியல் 
2.4.1 கு ைம 

 
951  இற்பிறந்தார் கண்அல்ல  இல்ைல இயல்பாகச் 
    ெசப்ப ம் நா ம் ஒ ங்கு. 
    ெசப்ப ம் நா ம் ஒ ங்கு - ெசம்ைம ம் நா ம் ேசர; இப்பிறந்தார்கண் அல்ல  
இயல்பாக இல்ைல - கு ப்பிறந்தார் மாட்டல்ல  பிறர்மாட்  இயற்ைகயாக 
உளவாகா. 
    விளக்கம்  
'இல், கு , என்பன ஈண்  உயர்ந்தவற்றின் ேமல. ெசம்ைம - க த் ம் ெசால் ம் 
ெசய ம் தம் ள் மாறாகாைம. நாண் - பழிபாவங்களின் மடங்குதல். இைவ 
இற்பிறந்தார்க்காயின் ஒ வர் கற்பிக்க ேவண்டாமல் தாேம உளவாம்; பிறர்க்காயின் 
கற்பித்த வழி ம் ெந  நில்லா என்பதாம். --- 
 
952  ஒ க்க ம் வாய்ைம ம் நா ம் இம் ன் ம் 
    இ க்கார் கு ப்பிறந் தார். 
    கு ப்பிறந்தார் - உயர்ந்த கு யின்கண் பிறந்தார்; ஒ க்க ம் வாய்ைம ம் நா ம் 
இம் ன் ம் இ க்கார் - தமக்குாிய ஒ க்கம் ெமய்ம்ைம நாண் எனப்பட்ட 
இம் ன்றன் கண் ம், கல்வியான் அன்றித் தாமாகேவ வ வார். 
    விளக்கம்  
ஒ க்கம் த யன ெமய்ம்ெமாழி மனங்களினவாக ன், அம் ைறயவாயின. 
இ க்குதல் அறியா  வ கின்றைமயின், 'இ க்கார்' என்றார். 
 --- 
 
953  நைகஈைக இன்ெசால் இகழாைம நான்கும் 
    வைகெயன்ப வாய்ைமக் கு க்கு. 
    வாய்ைமக் கு க்கு - எக்காலத் ம் திாிபில்லாத கு யின்கண் பிறந்தார்க்கு; நைக 
ஈைக இன்ெசால் இகழாைம நான்கும் வைக என்ப - வறியார் ெசன்ற வழி 

கமலர்ச்சி ம், உள்ளன ெகா த்த ம், இன்ெசாற் ெசால் த ம், இகழாைம ம் 
ஆகிய இந்நான்கும் உாிய கூ  என்  ெசால் வர் ேலார். 
    விளக்கம்  
ெபாய்ம்ைம திாி  உைடைமயின் திாிபின்ைமைய 'வாய்ைம' என் ம், 'இல்லாைர 
எல்லா ம் எள் வர்' ஆக ன், இகழாைமைய அவர் கூறாக்கி ம் கூறினார். 'கு ' 
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ஆகுெபயர். 'நான்கின்வைக' என்ப  பாடமாயின், வாய்ைமக் கு ப்பிறந்தார்க்குப் 
பிறாின் ேவ பா  இந்நான்கால் உளதாம் என்  உைரக்க. இைவ ன்  பாட்டா ம் 
கு ப்பிறந்தார  இயல்  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
954  அ க்கிய ேகா  ெபறி ம் கு ப்பிறந்தார் 
    குன் வ ெசய்தல் இலர். 
    அ க்கிய ேகா  ெபறி ம் - பலவாக அ க்கிய ேகா  அளவிற்றாய ெபா ைளப் 
ெபற்றாராயி ம்; கு ப்பிறந்தார் குன் வ ெசய்தல் இலர் - உயர்ந்த கு யின்கண் 
பிறந்தார் தம் ஒ க்கம் குன் ம் ெதாழில்கைளச் ெசய்யார். 
    விளக்கம்  
'அ க்கிய ேகா ' என்ப , ஈண்  எண்ணப்ப ம் ெபா ள்ேமல் நின்ற . குன் ம் 
ெதாழில்கள் - குன் தற்கு ஏ வாய ெதாழில்கள். 
 --- 
 
955  வழங்குவ ள் ழ்ந்தக் கண் ம் பழங்கு  
    பண்பில் தைலப்பிாிதல் இன் . 
    பழங்கு  - ெதான் ெதாட்  வ கின்ற கு யின்கண் பிறந்தார்; வழங்குவ  
உள் ழ்ந்தக் கண் ம் - தாம் ெகா க்கும் ெபா ள் பண்ைடயில் சு ங்கியவிடத் ம்; 
பண்பின் தைலப்பிாிதல் இன்  - தம் பண் ைடைமயின் நீங்கார். 
    விளக்கம்  
ெதான்  ெதாட்  வ தல்) 
    விளக்கம்  
'ேசர ேசாழ பாண் யர்' என்றார்ேபாலப் பைடப் க் காலந்ெதாடங்கி ேமம்பட்  
வ தல். அவர்க்கு நல்குரவாவ , வழங்குவ  உள் ழ்வ  ஆக ன், அதைனேய 
கூறினார். 
 --- 
 
956  சலம்பற்றிச் சால்பில ெசய்யார்மா சற்ற 
    குலம்பற்றி வாழ் ம் என் பார். 
    மாசு அற்ற குலம் பற்றி வாழ் ம் என்பார் - வைசயற்  வ கின்ற நம் 
கு மரபிேனா  ஒத்  வாழக் கடேவம் என்  க தி அவ்வா  வாழ்ேவார்; சலம் பற்றிச் 
சால்  இல ெசய்யார் - வ ைம ற்றவழி ம், வஞ்சைனையப் ெபா ந்தி, 
அைமவிலவாய ெதாழில்கைளச் ெசய்யார். 
    விளக்கம்  
அைமவின்ைம: அம்மரபிற்கு ஏலாைம. இைவ ன்  பாட்டா ம் அவர் வ ைம ற்ற 
வழி ம் அவ்வியல்பின் ேவ படார் என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 



 80

 
957  கு ப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் 
    மதக்கண் ம ப்ேபால் உயர்ந் . 
    கு ப்பிறந்தார்கண் குற்றம் - உயர்ந்த கு யின்கண் பிறந்தார் மாட்  உளதாம் 
குற்றம்; விசும்பின் மதிக்கண் ம ப்ேபால் உயர்ந்  விளங்கும் - தான் 
சிறியேதயாயி ம் விசும்பின் கண் மதியிடத்  ம ப்ேபால ஓங்கித் ேதான் ம. 
    விளக்கம்  
உயர்கு  த ய ெபா ள் வைக ன்றற்கும் விசும்  த ய உவைமவைக ஒத் ப் 
பால்மா  பட்ட . கு ய  உயர்ச்சியா ம் மதி ேபான்ற அவர் நற்குணங்கேளா  
மாறாதலா ம், உலெகங்கும் பரந்  ெவளிப்ப ம் என்பதாம். 
 --- 
 
958  நலத்தின்கண் நாாின்ைம ேதான்றின் அவைனக் 
    குலத்தின்கண் ஐயப் ப ம். 
    நலத்தின்கண் நார் இன்ைம ேதான்றின் - குலநல ைடயனாய் 
வ கின்றவன்கண்ேண ஈரம் இன்ைம உளதாமாயின்; அவைனக் குலத்தின்கண் 
ஐயப்ப ம் - அவைன அக்குலப்பிறப்பின் கண்ேண ஐயப்ப ம் உலகம். 
    விளக்கம்  
நல ம் குல ம், ஆகுெபயர். நாாின்ைமயால் ெகாடாைம ம் க ஞ்ெசால் ம் த ய 
கூறப்பட்டன. 'ேதான்றின்' என்ப  ேதான்றாைம விளக்கி நின்ற . நல ைடயனாய் 
வ த னிைடேய இைவ ேதான்ற ன், உள்ள  ஐயமாயிற் . உலகம் என்ப  அவாய் 
நிைலயான் வந்த . ஐயப்படல் என்ப  பாடமாயின், ஐயப்ப க என விதியாக்கி 
உைரக்க. இைவ இரண்  பாட்டா ம் ேவ பட்ட வழிப்ப ம் இ க்குக் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
959  நிலத்தில் கிடந்தைம கால்காட் ம் காட் ம் 
    குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் ெசால். 
    நிலத்திற் கிடந்தைம கால்காட் ம் - நிலத்தினியல்ைப அதன் கண் ைளத்த ைள 
காட் ம்; குலத்திற்பிறந்தார் வாய்ச்ெசால் காட் ம் - அ  ேபாலக் குலத்தின் இயல்ைப 
அதன் கண் பிறந்தார் வாயிற் ெசால் காட் ம். 
    விளக்கம்  
கிடந்தைம உள்ளப  ைளத்தமாத்திரத்தாேன நன்ைம ம் தீைம ம் ெதாித ன், 
இைல த ய கூறாராயினார். ஆகேவ, ெபா ளி ம் ெசயல் த யன 
ேவண்டாவாயின. குலத்  இயல்  அறிதற்க வி கூ வார் ேபான் , இன்ெசால் 
ேவண் ெமன்றவாறாயிற் . 
 --- 
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960  நலம்ேவண் ன் நா ைடைம ேவண் ம் குலம் ேவண் ன் 
    ேவண் க யார்க்கும் பணி . 
    நலம் ேவண் ன் நாண் உைடைம ேவண் ம் - ஒ வன் தனக்கு நல ைடைமைய 
ேவண் வானாயின், தான் நா ைடயன் ஆதைல ேவண் க; குலம் ேவண் ன் 
யார்க்கும் பணி  ேவண் க - குல ைடைமைய ேவண் வானாயின், பணியப்ப வார் 
யாவர் மாட் ம் பணிதைல ேவண் க. 
    விளக்கம்  
நலம் - கழ் ண்ணியங்கள். 'ேவண் ம்' என்ப , விதிப் ெபா ட்டாய் நின்ற . 
'விைனப்ப  ெதாகுதியின் உம்ைம ேவண் ம்" (ெதால்.ெசால்.கிளவி.33) 
என் ழிப்ேபால. "அந்தணர் சான்ேறார் அ ந்தவத்ேதார் தம் ன்ேனார், தந்ைததாய் 
என்றிவர்" எல்லா ம் அடங்க, 'யார்க்கும்' என்றார். பணி  - இ க்ைக எழ ம் எதிர் 
ெசல ம் தலாயின. இைவ இரண்  பாட்டா ம் கு ைமக்கு ேவண் வன 
கூறப்பட்டன. 
 --- 
 

2.4.2 மானம் 
 
961  இன்றி அைமயாச் சிறப்பின ஆயி ம் 
    குன்ற வ ப விடல். 
    இன்றி அைமயாச் சிறப்பின ஆயி ம் - ெசய்யாத வழித்தாம் அைமயாத சிறப்பிைன 
உைடயேவெயனி ம்; குன்ற வ ப விடல் - தம் கு ப்பிறப் த் தாழ வ ம் ெசயல்கைள 
ஒழிக. 
    விளக்கம்  
அைமயாைம - இறத்தல். 'கு பிறப் ' என்ப  அதிகார ைறைமயான் வந்த . 
'இறப்பவ ம் வழி இளிவந்தன ெசய்தாயி ம் உய்க' என் ம் வட ல் ைறைய 
ம த் , உடம்பின  நிைலயின்ைமைய ம், மானத்தின  நிைல ைடைமைய ம் 

க்கி, அைவ ெசய்யற்க என்பதாம். 
 --- 
 
962  சீாி ம் சீரல்ல ெசய்யாேர சீெரா  
    ேபராண்ைம ேவண்  பவர். 
    சீாி ம் சீர் அல்ல ெசய்யார் - கழ் ெசய் மிடத் ம் தம் கு ைமக்கு ஒவ்வாத 
இளிவர கைளச் ெசய்யார்; சீெரா  ேபராண்ைம ேவண் பவர் - க டேன 
மானத்ைத நி த் தைல வி ம் வார். 
    விளக்கம்  
எவ்விடத் ம் நிைலகுைலயாத திண்ைமயான் உளதாதல் பற்றிப் 'ேபராண்ைம' 
எனப்பட்ட . நிைல ைடய கழின் ெபா ட்டாக ம் ெசய்யார் என்பதாம். 
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 --- 
 
963  ெப க்கத்  ேவண் ம் பணிதல் சிறிய 
    சு க்கத்  ேவண் ம் உயர் . விளக்கம்  
பணியாைம தாழ்  வாராமற் பைழய உயர்ச்சிக்கண்ேண நிற்றல். ெசல்வக்காைல 
அஃ  உயர்ச்சி ெசய்யத் தாம் தாழ்த ம், அல்லற்காைல அ  தாழ் ெசய்யத் தாம் 
உயர்த ம் ேவண் ம என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் தாம் தாழ்தற்கு 
ஏ வாயின ெசய்யாைம சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
964  தைலயின் இழிந்த மயிரைனயர் மாந்தர் 
    நிைலயின் இழிந்தக் கைட. 
    மாந்தர் - கு ப்பிறந்த மாந்தர்; நிைலயின் இழிந்தக்கைட - தம் உயர்ந்த 
நிைலையவிட்  அதனினின் ம் தாழ்ந்த வழி; தைலயின் இழிந்த மயிர அைனயர் - 
தைலைய விட்  அதனின் ம் ழ்ந்த மயிாிைன ஒப்பர். 
    விளக்கம்  
அந்நிைலைய விடா  நின்றவழிப் ேபணப்ப த ம், விட் த் தாழ்ந்த வழி 
இழிக்கப்ப த ம் உவைமயாற் ெபற்றாம். 
 --- 
 
965  குன்றின் அைனயா ம் குன் வர் குன் வ 
    குன்றி அைனய ெசயின். 
    குன்றின் அைனயா ம் - கு ப்பிறப்பான் மைலேபால உயர்ந்ேதா ம்; குன் வ 
குன்றி அனய ெசயின் குன் வர் - தாழ்தற்கு ஏ வாகிய ெசயல்கைள ஒ  குன்றி 
அளவாயி ம் ெசய்வராயின் தாழ்வர். 
    விளக்கம்  
'குன்றியைனய ம்' என் ம் இழி  சிறப்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . தாழ்தற்கு 
ஏ வாய ெசயல்களாவன, இளிவந்தன. ெசாற்பின் வ நிைல. 
 --- 
 
966  கழ்இன்றால் த்ேதள்நாட்  உய்யாதால் என்மற்  
    இகழ்வார்பின் ெசன்  நிைல. 
    இகழ்வார்பின் ெசன்  நிைல - மனத்ைத விட் த் தன்ைன அவமதிப்பார் பின்ேன 
ஒ வன் ெசன்  நிற்கின்ற நிைல; கழ் இன்  - இவ் லகத் ப் கழ் பயவா ; 

த்ேதள் நாட்  உய்யா  - ஏைனப் த்ேத லகத் ச் ெச த்தா ; மற்  என் - இனி 
அவ க்கு அ  ெசய்வ  யா ? 
    விளக்கம்  
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கழ் பயப்பதைன ' கழ்' என்றார். பயனாய இவ்விரண் ம் இன்றிக் ெகான்ேன மானம் 
ெக கின்ற என்ைன என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் அைவ ெசய்தற்கு குற்றம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
967  ஒட் டார்பின் ெசன்ெறா வன் வாழ்தல§ன் அந்நிைலேய 
    ெகட்டான் எனப்ப தல் நன் . 
    ஒட்டார் பின் ெசன்  ஒ வன் வாழ்த ன் - தன்ைன இகழ்வார் பின்ேன ெசன்  
ெபா ள் ெபற்  அதனால் ஒ வன் உயிர் வாழ்த ன்; அந்நிைலேய ெகட்டான் 
எனப்ப தல் நன்  . அ  ெசய்யா  இறந்தான் என்  ெசால்லப்ப தல் அவ க்கு 
நன் . 
    விளக்கம்  
ஒட் தல் - ெபா ந் தல். 'அந்நிைலேய' என்ற , ெசல்லாத ன்ைன நிைலக்கண்ேண 
நின்  என்றவா ; அப்ெபா ேத என் ம் ஆம். ' க ம் த்ேதள் நா ம் பயவாேத ம் 
ெபா ள் ெபற்  உயிர் வாழ்வாம்' என்பாைர ேநாக்கிக் கூறிய . 
 --- 
 
968  ம ந்ேதாமற்  ஊன்ஓம் ம் வாழ்க்ைக ெப ந்தைகைம 
    பீடழிய வந்த இடத் . 
    ெப ந்தைகைம பீ  அழிய வந்த இடத்  - உயர்கு ப் பிறப் த் தன்வ யாகிய 
மானம் அழியவந் ழி; ஊன் ஓம் ம் வாழ்க்ைக மற்  ம ந்ேதா - இறத்தெலாழிந்  
பயனில்லாத உடம்பிைனக் காக்கும் வாழ்க்ைக பின் ம் இறவாைமக்கு ம ந்தாேமா? 
    விளக்கம்  
'மற் ' என்ப  ேமற்ெசால் ய இறப்பிைன மாற்றி நின்ற . நற்குணங்கட்கு எல்லாம் 
இடனாதல் சிறப் ப் பற்றி, 'ெப ந்தைகைம' என் ம், அைவ எல்லாவற் ள் ம் 
அதற்கு வ யாதற் சிறப் ப் பற்றி, 'பீ ' என் ம், அஃ  அழிந்தால் நின்ற ெவற் டம்  
இழிக்கப்ப த ன், அதைன 'ஊண்' என் ம், பின்னால் இறத்தல் ஒ தைல என்பார் 
'ம ந்ேதா' என் ம் கூறினார். மானத்தின் ெதாழில் அதற்கு இடனாகிய 
கு ப்பிறப்பின்ேமல் நின்ற . 
 --- 
 
969  மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவாிமா அன்னார் 
    உயிர்நீப்பர் மானம் வாின். 
    மயிர் நீப்பின் வாழாக் கவாிமா அன்னார் - தன் மயிர்த்திரளின் ஒ  மயிர் நீங்கி ம் 
உயிர் வாழாத கவாிமாைவ ஒப்பார்; மானம் வாின் உயிர் நீப்பர் - உயிர் நீக்கத்தான் 
மானம் எய் ம் எல்ைல வாின், அதைனத் தாங்கா  இறப்பர். 
    விளக்கம்  
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இழி  சிறப்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . உயி ம் மான ம் உடன் 
நில்லாைமக்கண் பின் ம் ேபாவதாய உயிைர நீத் , எஞ்ஞான் ம் நிற்பதாய 
மானத்ைத எய் வர் என்பதாம். உவைம அவர்க்கு அஃ  இயல்  என்ப  விளக்கி 
நின்ற . 
 --- 
 
970  இளிவாின் வாழாத மானம் உைடயார் 
    ஒளிெதா  ஏத் ம் உலகு. 
    இளிவாின் வாழாத மானம் உைடயார் ஒளி - தமக்கு இழி  வந் ழிப் ெபா த்  
உயிர் வாழா  அதைன நீத்த மான ைடயார  கழ் வ விைன; ெதா  ஏத் ம் 
உலகு எஞ்ஞான் ம் ெதா  தியாநிற்பர் உலகத்தார். " லவர் பா ம் 

க ைடேயார் விசும்பின், வலவன் ஏவாவான ர்தி - எய் வர்," 
    விளக்கம்  

றநா. 27) ஆக ன், றக்கச் ெசல  ெசால்ல ேவண்டாவாயிற் . இைவ நான்கு 
பாட்டா ம் மானப் ெபா ட்டாய இறப்பின  சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.4.3 ெப ைம 
 
971  ஒளிஒ வற்கு உள்ள ெவ க்ைக இளிஒ வற்கு 
    அஃதிறந்  வாழ் ம் எனல். 
    ஒ வற்கு ஒளி உள்ள ெவ க்ைக - ஒ வ க்கு ஒளியாவ  பிறராற் ெசயற்காிய 
ெசய்ேவம் என்  க ம் ஊக்கமிகுதி; ஒ வற்கு இனி அஃ  இறந்  வாழ் ம் எனல் - 
ஒ வ க்கு மாசாவ  அச்ெசயைல ெயாழிந்  உயிர் வாழக்கடேவம் என்  க தல். 
    விளக்கம்  
ஒளி - தான் உளனாய காலத்  மிக்குத் ேதான் த ைடைம. "ஒளிநிறான் ஓங்கு கழ் 
ெசய்வான்" [நால . ெசல்வம் நிைலயாைம. 9] என்றார் பிற ம், ேம ம் 'ெசயற்காிய 
ெசய்வார் ெபாியர்' [குறள். 26] என்றாராயி ம், ஈண்  அைவ அளவிறந்த ஒப் ர  
ஈைக த யவாம். அவற்றினானாய ெப ைமைய அதன் காரணத்தின் ேம ட் , 
"உள்ள ெவ க்ைக" என் ம், அ தன்ைனேய அதன் காாியமாகிய ஒளி ஆக்கி ம் 
கூறினார். இவ்வா  அதன் எதிர்மைறக்கண் ம் ஒக்கும். இதனால் ெப ைமயின் 
சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
972  பிறப்ெபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்ெபாவ்வா 
    ெசய்ெதாழில் ேவற் ைம யான். 
    எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்  ஒக்கும் - எல்லா மக்க யிர்க்கும் ெபா வாகிய 
பிறப்பியல்  ஒக்குேம ெயனி ம்; சிறப்  ஒவ்வா ெசய்ெதாழில் ேவற் ைமயான் - 
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ெப ைம சி ைம எனப்பட்ட சிறப்பியல் கள் ஒவ்வா அைவ ெசய் ம் ெதாழில்கள  
ேவ பாட்டான். 
    விளக்கம்  
ேவ பா  - நல்லன ம், தீயன ம், இரண் மாயின ம், இரண் மல்லவாயின மாய் 
அளவிறந்த பாகுபா கள். விைனவயத்தாற் பஞ்ச த பாிணாமமாகிய யாக்ைகையப் 
ெபா ந்தி நின்  அதன் பயன் அ பவித்தல் எல்லா வ ணத்தார்க்கும் ஒத்த ன் 
'பிறப்  ஒக்கும்' என் ம், ெப ைம சி ைமகட்குக் கட்டைளக் கல்லாகிய 
ெதாழிற்பாகுபா கள் வ ணந்ேதா ம் யாக்ைகேதா ம் ேவ ப த ன், 'சிறப்  
ஒவ்வா' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
973  ேம ந் ம் ேமலல்லார் ேமலல்லர் கீழி ந் ம் 
    கீழல்லார் கீழல் லவர். 
    ேமல் அல்லார் ேமல் இ ந் ம் ேமல் அல்லர் - ெசயற்காிய ெசய்கலா  
சிறியராயினார் உயர்ந்த அமளி த யவற்றின் மிைச இ ந்தாராயி ம் ெபாியராகார்; 
கீழல்லவர் கீழ் இ ந் ம் கீழ் அல்லர் - அைவ ெசய்  ெபாியராயினார், தாழ்ந்த 
வ நிலத்தி ந்தாராயி ம் சிறியராகார். 
    விளக்கம்  
ேம த்தல் கீழி த்தல்களால் ெசல்வ நல்குர க ம், ேமல் கீழ்களால் ெப ைம 
சி ைமக ம் க தப்பட்டன. இைவ இரண்  பாட்டா ம் ைறேய 
கு ைமமாத்திரத்தா ம் ெசல்வமாத்திரத்தா ம் அஃ  உளதாகாைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
974  ஒ ைம மகளிேர ேபாலப் ெப ைம ம் 
    தன்ைனத்தான் ெகாண்ெடா கின் உண் . 
    ஒ ைம மகளிேர ேபால - கவராத மனத்திைன ைடய மகளிர் நிைறயின் வ வாமல் 
தம்ைமத்தாம் காத் க்ெகாண்ெடா குமா  ேபால; ெப ைம ம் தன்ைனத்தான் 
ெகாண்  ஒ கின் உண்  - ெப ைமக்குண ம் ஒ வன் நிைறயின் வ வாமல் 
தன்ைனத்தான் காத் க்ெகாண்  ஒ குவானாயின் அவன்கண் உண்டாம். 
    விளக்கம்  
ெபா ளின் ெதாழில், உவைமயி ம் வந்த . கற் ண்டாதல் ேதான்ற நின்றைமயின், 
உம்ைம எச்ச உம்ைம. ஒ குதல் - மனம் ெமாழி ெமய்கைள ஒ க்கி, ஒப் ர  த ய 
ெசய்  ேபாதல். இதனால், அஃ  உளதாமா  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
975  ெப ைம ைடயவர் ஆற் வார் ஆற்றின் 
    அ ைம உைடய ெசயல். 
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    ெப ைம உைடயவர் - அவ்வாற்றால் ெப ைம ைடயராயினார்; அ ைம உைடய 
ெசயல் ஆற்றின் ஆற் வார் - தாம் வறியராய வழி ம் பிறரால் ெசய்தற்கு அாியவாய 
தம் ெசயல்கைள விடா  அைவ ெசய் ம் ெநறியால் கைடேபாகச் ெசய்தைல 
வல்லராவர். 
    விளக்கம்  
'வறியராய வழி ம்' என்ப  ன் ெசய்  ேபாந்தைம ேதான்றப் 'ெப ைம' உைடயவர் 
என்றதனா ம், 'ஆற் வார்' என்றதனா ம் ெபற்றாம். இதனால் அதைன உைடயார் 
ெசய்தி கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
976  சிறியார் உணர்ச்சி ள் இல்ைல ெபாியாைரப் 
    ேபணிக் ெகாள் ேவம் என் ம் ேநாக்கு. 
    ெபாியாைரப் ேபணிக் ெகாள்ேவம் என் ம் ேநாக்கு - அப் ெபற்றியராய ெபாியாைர 
வழிபட்  அவர் இயல்பிைனயாம் ேகா ம் என் ம் கரத் ; சிறியார் உணர்ச்சி ள் 
இல்ைல - மற்ைறச் சிறியராயினார் மனத்தின்கண் உளதாகா . 
    விளக்கம்  
கு ைம, ெசல்வம், கல்வி என்  இவற்ற  உண்ைம மாத்திரத்தால் தம்ைம 
வியந்தி ப்பார்க்கு, அைவ தமக்கு இயல்  என்  அைமந்தி ப்பாைர வழிபட் , அஃ  
உைடயராதல் கூடா  என்பதாம். 
 --- 
 
977  இறப்ேப ாிந்த ெதாழிற்றாம் சிறப் ந்தான் 
    சீரல் லவர்கண் ப ன். 
    சிறப் த் தா ம் - தனக்கு ஒக்கும் ெபாியாாிடத்  அைமந்தி த்தைலச் ெசய்வதாய 
சிறப் த்தா ம்; சீர் அல்லவர்கண் ப ன் - தனக்கு ஒவ்வாத சிறியாாிடத் ப் 
ப மாயின். இறப்ேப ாிந்த ெதாழிற்றாம் - அதைன ஒழிந்  த க்கின் கண்ேண மிக்க 
ெசயைல உைடத்தாம். 
    விளக்கம்  
த க்கிைன மிகச் ெசய் ம் என்பதாயிற் . சிறப்  - கு ைம, ெசல்வம், கல்விகளினாய 
மிகுதி. இைவ இரண்  பாட்டா ம் அஃதிலார் ெசய்தி கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
978  பணி மாம் என் ம் ெப ைம சி ைம 
    அணி மாம் தன்ைன வியந் . 
    ெப ைம என் ம் பணி ம் - ெப ைம ைடயார் அச்சிறப்  உண்டாய ஞான் ம் 
த க்கின்றி அைமந்ெதா குவர்; சி ைம 
    விளக்கம்  



 87

என் ம்) தன்ைன வியந்  அணி ம்-மற்ைறச் சி ைம ைடயார் அஃதில்லாத 
ஞான் ம் தம்ைம வியந்  ைனயா நிற்பர். 
    விளக்கம்  
ெபா ளின் ெதாழில்கள் பண்பின்ேமல் ஏற்றப்படடன. இஃ  'அற்றம் மைறக்கும் 
ெப ைம' (குறள். 980) என் ழி ம் ஒக்கும். 'என் ம்' என்ப  பின் ம் வந்  
இையந்த . 'ஆம்' என்பன இரண் ம் அைச. ைனதல் - பிறாின் தமக்கு ஓர் மிகுதிைய 
ஏற் க் ேகாடல். இதற்கு, 'உயர்ந்தார் தாழ்வார்; தாழ்ந்தார் உயர்வார், இஃெதா  
விேராதம் இ ந்தவா  என்?' என உலகியைல வியந்  கூறிற்  ஆக்குவா ம் உளர். 
 --- 
 
979  ெப ைம ெப மிதம் இன்ைம சி ைம 
    ெப மிதம் ஊர்ந்  விடல். 
    ெப ைம ெப மிதம இன்ைம - ெப ைமக்குணமாவ  காரண ண்டாய வழி ம் 
அஃ  இயல்பாதல் ேநாக்கித் த க்கின்றியி த்தல்; சி ைம ெப மிதம் ஊர்ந் விடல் - 
சி ைமக் குணமாவ  அஃ  இல்வழி ம் அதைன ஏற் க் ெகாண்  த க்கின் 

வின்கண்ேண நின் வி தல், 
    விளக்கம்  
'அளவறத் த க்குதல்' என்பதாயிற் . 'வி ம்' என்  பாடம் ஓ வா ம் உளர்; 

ற் த்ெதாட ம் எ வாய்த் ெதாட ம் தம் ள் இையயாைமயின், அ  பாடமன்ைம 
உணர்க. 
 --- 
 
980  அற்றம் மைறக்கும் ெப ைம சி ைமதான் 
    குற்றேம கூறி வி ம். 
    ெப ைம அற்றம் மைறக்கும் - ெப ைம ைடயார் பிறர் மானத்ைதேய கூறி 
அவமானத்ைத மைறயாநிற்பர்; சி ைம குற்றேம கூறிவி ம - மற்ைறச் 
சி ைம ைடயார் பிறர் குணத்ைத மைறத் க் குற்றத்ைதேய கூறிவி வார். 
    விளக்கம்  
மைறத்த ம் கூற ம ஏைனயிடத் ம் இையந்தன. அற்றம் - ஆகு ெபயர். தான் என்ப  
அைச. இைவ ன்  பாட்டா ம் இ வர் ெசய ம் ஒ ங்கு கூறப்பட்டன. 
 --- 
 

2.4.4 சான்றாண்ைம 
 
981  கடன்என்ப நல்லைவ எல்லாம் கடன்அறிந்  
    சான்றாண்ைம ேமற்ெகாள் பவர்க்கு. 
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    கடன் அறிந்  சான்றாண்ைம ேமற்ெகாள்பவர்க்கு - நமக்குத் தகுவ  இ  என்  
அறிந்  சான்றாண்ைமைய ேமற்ெகாண்ெடா குவார்க்கு; நல்லைவ எல்லாம் கடன் 
என்ப - நல்லனவாய குணங்கள் எல்லாம் இயல்பாயி க்கும் என்  ெசால் வர் 

ேலார். 
    விளக்கம்  
சில குணங்கள் இலவாயவழி ம், உள்ளன ெசய் ெகாண்டனவாய வழி ம், 
சான்றாண்ைம என் ம் ெசாற்ெபா ள் கூடாைமயின், ேலார் இவ்ேவ ப் ெபயர் 
பற்றி அவர் இலக்கணம் இவ்வா  கூ வர் என்பதாம். 
 --- 
 
982  குணநலம் சான்ேறார் நலேன பிறநலம் 
    எந்நலத்  உள்ள உம் அன் . 
    சான்ேறார் நலன் குணநலேம - சான்ேறார் நலமாவ  குணங்களானாய நலேம; பிற 
நலம் எந்நலத் ம் உள்ள  அன்  - அஃ  ஒழிந்த உ ப் க்களானாய நலம் ஒ  
நலத்தி ம் உள்ளதன் . 
    விளக்கம்  
அகநலத்ைத ன்ேன பிாித்தைமயின், ஏைனப் றநலத்ைதப் 'பிற நலம்' என் ம், அ  
கு ப்பிறப் ம் கல்வி ம் தலாக ேலார் எ த்த நலங்க ள் குதாைமயின், 
எந்நலத் ள்ள உம் அன்  என் ம் கூறினார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
சால்பிற்கு ஏற்ற குணங்கள் ெபா வைகயான் கூறப்பட்டன. 
 --- 
 
983  அன் நாண் ஒப் ர  கண்ேணாட்டம் வாய்ைமெயா  
    ஐந் சால் ஊன்றிய ண். 
    அன்  - சுற்றத்தார் ேமேலயன்றிப் பிறர்ேம ம் உளதாய அன் ம்; நாண் - பழி 
பாவங்களின் நாண ம்; ஒப் ர  - யாவர் மாட் ம் ஒப் ர  ெசய்த ம்; 
கண்ேணாட்டம் - பைழயார்ேமல் கண்ேணாட ம்; வாய்ைமெயா  - எவ்விடத் ம் 
ெமய்ம்ைம கூற ம் என; சால்  ஊன்றிய ண் ஐந்  - சால்  என் ம் பாரத்ைதத் 
தாங்கிய ண்கள் ஐந் . 
    விளக்கம்  
எண் 'ஓ ' ன்னவற்ேறா ம் கூ ற் . இக்குணங்கள் இல்வழிச் சால்  
நிைலெபறாைமயின், இவற்ைறத் ' ண்' என்றார். ஏகேதச உ வகம். 
 --- 
 
984  ெகால்லா நலத்த  ேநான்ைம பிறர்தீைம 
    ெசால்லா நலத்த  சால் . 
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    ேநான்ைம ெகால்லா நலத்த  - பிற அறங்க ம் ேவண் மாயி ம், தவம் ஓர் 
உயிைர ம் ெகால்லாத அறத்தின் கண்ணதாம்; சால்  பிறர் தீைம ெசால்லா நலத்த  - 
அ  ேபாலப் பிற குணங்க ம் ேவண் மாயி ம் சால்  பிறர் குற்றத்ைதச் ெசால்லாத 
குணத்தின் கண்ணதாம். 
    விளக்கம்  
நலம் என் ம் ஆகுெபயர்ப் ெபா ள் இரண்டைன ம், தைலைம ேதான்ற, 
இவ்விரண்டற்கும் அதிகாரமாக்கிக் கூறினார். தவத்திற்குக் ெகால்லா வரம் 
சிறந்தாற்ேபாலச் சால்பிற்குப் பிறர் குற்றம் ெசால்லாக் குணம் சிறந்த  என்பதாம். 
 --- 
 
985  ஆற் வார் ஆற்றல் பணிதல் அ சான்ேறார் 
    மாற்றாைர மாற் ம் பைட. 
    ஆற் வார் ஆற்றல் பணிதல் - ஒ  க மத்ைதச் ெசய்  ப்பார  ஆற்றலாவ , 
அதற்குத் ைணயாவாைரத் தாழ்ந்  கூட் க் ெகாள் தல்; சான்ேறார் மாற்றாைர 
மாற் ம் பைட அ  - இனிச் சால் ைடயார் தம் பைகவைரப் பைகைமெயாழிக்கும் 
க வி ம் அ ேவ. 
    விளக்கம்  
ஆற்றல், அ  வல்லராந்தன்ைம. இறந்த  தழீஇய எச்ச உம்ைம விகாரத்தால் 
ெதாக்க . சால்பிற்கு ஏற்ற பணிதற் குணத்த  சிறப் க் கூ வார், ஏைனய ம் உடன் 
கூறினார். 
 --- 
 
986  சால்பிற்குக் கட்டைள யாெதனின் ேதால்வி 
    ைலயல்லார் கண் ம் ெகாளல். 
    சால்பிற்குக் கட்டைள யா  எனின் - சால்பாகிய ெபான்னின் அளவறிதற்கு 
உைரகல்லாகிய ெசயல் யா  எனின்; ேதால்வி ைர அல்லார் கண் ம் ெகாளல் - 
அ  தம்மின் உயர்ந்தார் மாட் க் ெகாள் ம் ேதால்விைய இழிந்தார் மாட் ம் ேகாடல். 
    விளக்கம்  

ைல - ஒப் . எச்ச உம்ைமயான் இ திறத்தார் கண் ம் ேவண் தல் ெபற்றாம். 
ெகாள் தல் - ெவல் ம் ஆற்ற ைடயராயி ந்ேத ஏற் க் ெகாள் தல். இழிந்தாைர 
ெவல் தல் க தித் தம்ேமா  ஒப்பித் க் ெகாள்ளா , ேதால்வியான் அவாி ம் 
உயர்வராயின், அதனால் சால்பள  அறியப்ப ம் என்பதாம். 
 --- 
 
987  இன்னாெசய் தார்க்கும் இனியேவ ெசய்யாக்கால் 
    என்ன பயத்தேதா சால் . 
    இன்னா ெசய்தார்க்கும் இனியேவ ெசய்யாக்கால் - தமக்கு இன்னாதவற்ைறச் 
ெசய்தார்க்கும் சால் ைடயார் இனியவற்ைறச் ெசய்யாராயின்; சால்  என்ன பயத்த  - 
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அச்சால்  ேவ  என்ன பயைன உைடத் ? சிறப்  உம்ைம அவர் இன்னா ெசய்தற்கு 
இடனாதல் விளக்கி நின்ற . ஓகாரம், அைச, வினா, எதிர்மறிப் ெபா ட் . தா ம் 
இன்னா ெசய்வராயின், சால்பால் ஒ  பய மில்ைல என்பதாம். இைவ ஐந்  
பாட்டா ம் சிறப்  வைகயால் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
988  இன்ைம ஒ வற்கு இளிவன்  சால்ெபன் ம் 
    திண்ைம உண் டாகப் ெபறின். 
    சால்  என் ம் திண்ைம உண்டாகப் ெபறின் - சால்  என்  ெசால்லப்ப ம் வ  
உண்டாகப் ெபறின்; ஒ வற்கு இன்ைம இளி  அன்  - ஒ வ க்கு நல்குர  
இளிவாகா  
    விளக்கம்  
தளராைம நாட் த ன், வ யாயிற் . இன்ைமயான் வ வதைன இன்ைம தானாக 
உபசாித் க் கூறினார் சால் ைடயார் நல்கூர்ந்தவழி ம் ேமம்ப த ைடயார் 
என்பதாம்.) சான்றாண்ைமக்கு ஆழி எனப்ப வார் - சால் ைடைமயாகிய கடற்குக் 
கைர என்  ெசால்லப்ப வார்; ஊழி ெபயாி ம் தாம் ெபரார் - ஏைனக்கட ம் 
கைர ள் நில்லாமற் காலந்திாிந்தா ம் தாம் திாியார். (சான்றாண்ைமய  ெப ைம 
ேதான்ற அதைனக் கடலாக்கி ம், அதைனத் தாங்கிக் ெகாண்  நிற்ற ன் 
அஃ ைடயாைரக் கைரயாக்கி ம் கூறினார். ''ெப ங்கடற்கு ஆழி யைனயன் மாேதா'' 
( றநா. 350) என்றார் பறி ம். ஏகேதச உ வகம். 
 --- 
 
989  ஊழி ெபயாி ம் தாம்ெபயரார் சான்றாண்ைமக்கு 
    ஆழி எனப்ப  வார். 
    சான்றாண்ைமக்கு ஆழி எனப்ப வார்-சால் ைடைமயாகிய கடற்குக் கைர என்  
ெசால்லப்ப வார்; ஊழி ெபயாி ம் தாம் ெபயரார்-ஏைனக்கட ம் கைர ள் நில்லாமற் 
காலந் திாிந்தா ம் தாம் திாியார். 
    விளக்கம்  
சாண்றாண்ைமய  ெப ைம ேதான்ற அதைனக் கடலாக்கி ம். அதைனத் தாங்கிக் 
ெகாண்  நிற்ற ன் அஃ ைடயாைரக் கைரயாக்கி ம் கூறினார். "ெப ங்கடற்கு ஆழி 
யைனயன் மாேதா" ( றநா. 330) என்றார் பிற ம். ஏகேதச உ வகம். 
 --- 
 
990  சான்றவர் சான்றாண்ைம குன்றின் இ நிலந்தான் 
    தாங்கா  மன்ேனா ெபாைற. 
    சான்றவர் சான்றாண்ைம குன்றின் - பல குணங்களா ம் நிைறந்தவர் தம் தன்ைம 
குன் வராயின்; இ  நிலந்தான் ெபாைற தாங்கா  - மற்ைற இ  நிலத்தா ம் தன் 
ெபாைறையத் தாங்காதாய் ம். 
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    விளக்கம்  
'தா ம்' என் ம் எச்ச ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . அவர்க்கு அ  குன்றாைம ம் 
அதற்கு அ  தாங்க ம் இயல்பாகலான் அைவ எஞ்ஞான் ம் உளவாகா என்ப  
ேதான்ற நின்றைமயின், மன் ஒழியிைசக்கண் வந்த  ஓகாரம் அைச. இதற்கு 'இ  
நிலம் ெபாைற தாங்குவ  சான்றவர் ைணயாக வ தலான், அ ம் அ  
தாங்கலாற்றா ' என்  உைரப்பா ம் உளர் இைவ ன்  பாட்டா ம் அவற்றான் 
நிைறந்தவர  சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.4.5 பண் ைடைம 
 
991  எண்பதத்தால் எய்தல் எளிெதன்ப யார்மாட் ம் 
    பண் ைடைம என் ம் வழக்கு. 
    யார் மாட் ம் எண்பதத்தால் - யாவர் மாட் ம் எளிய ெசவ்வியராதலால்; 
பண் ைடைம என் ம் வழக்கு எய்தல் எளி  என்ப - அாிதாய பண் ைடைம என் ம் 
நன்ெனறியிைன எய் தல் எளி  என்  ெசால் வர் ேலார். 
    விளக்கம்  
குணங்களால் நிைறந்  ெசவ்வி எளிய ம் ஆயக்கால் பண் ைடைம தாேன உளதாம் 
ஆக ன், 'எண்பதத்தால் எய்தல் எளி ' என் ம், அஃ  உலகத்ைதெயல்லாம் 
வசீகாித்தற் பயத்ததாக ன், அதைனத் ெதால்ேலார் ெசன்ற நன்ெனறி யாக்கி ம், 
அதைன எளிதின் எய் தற்கு இ  ேலார் ஓதிய உபாயம் என்பார், அவர் ேமல் 
ைவத் ம் கூறினார்.) -- 
 
992  அன் ைடைம ஆன்ற கு ப்பிறத்தல் இவ்விரண் ம் 
    பண் ைடைம என் ம் வழக்கு. 
    அன்  உைடைம ஆன்ற கு ப்பிறத்தல் இவ்விரண் ம் - பிறர் ேமல் அன்  
உைடயனாத ம் உலகத்ேதா  அைமந்த கு யின்கண் பிறத்த ம் ஆகிய 
இவ்விரண் ம்; பண்  உைடைம என் ம் வழக்கு - ஒ வ க்குப் பண்  உைடைம 
என்  உலகத்தார் ெசால் ம் நன்ெனறி. 
    விளக்கம்  
அைமதல் - ஒத்  வ தல். 'கு ப்பிறத்தல்' என்ற  பிறந்தார் ெசயைல. தனித்த வழி 
ஆகா  இரண் ம் கூ ய வழிேய ஆவெதன்ப  ேதான்ற, ற் ம்ைம ெகா த்தார். 
காரணங்கள் காாியமாக உபசாிக்கப்பட்டன. இைவ இரண்  பாட்டா ம் பண்  
உைடயார் ஆதற் காரணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
993  உ ப்ெபாத்தல் மக்கெளாப்  அன்றால் ெவ த்தக்க 
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    பண்ெபாத்தல் ஒப்பதாம் ஒப் . 
    உ ப்  ஒத்தல் மக்கல் ஒப்  அன்  - ெசறியத்தகாத உடம்பால் ஒத்தல் ஒ வ க்கு 
நன்மக்கேளா  ஒப்பாகாைமயின் அ  ெபா ந் வதன் ; ஒப்பதாம் ஒப்  ெவ த்தக்க 
பண்  ஒத்தல் - இனிப் ெபா ந் வதாய ஒப்பாவ  ெசறியத்தக்க பண்பால் ஒத்தல். 
    விளக்கம்  
வட லார் 'அங்கம்' என்றைமயின் 'உ ப் ' என்றார். ஒ வ க்கு நன் மக்கேளா  
ெபறப்ப ம் ஒப்பாவ , உயிாின் ேவறாய் நிைல தல் இல்லா உடம்  ஒத்தல் அன் ; 
ேவறன்றி நிைல த ைடய பண்  ஒத்தலாகலான், அப்ெபற்றித்தாய அவர் 
பண்பிைன ைடயன் ஆக என்பதாம். 
 --- 
 
994  யெனா  நன்றி ாிந்த பய ைடயார் 
    பண் பா ராட் ம் உலகு. 
    நயெனா  நன்றி ாிந்த பயன் உைடயார் பண்  - நீதிைய ம் அறத்ைத ம் 
வி ம் தலால் பிறர்க்கும் தமக்கும் பயன்ப தல் உைடயார  பண்பிைன; உலகு 
பாராட் ம் - உலகத்தார் ெகாண்டாடா நிற்பர். 
    விளக்கம்  
' ாிந்த' என் ம் ெபயெரச்சம் ஈண் க் காரணப் ெபா ட் , நயெனா  நன்றி ாித ம் 
பய ைடைம ம் பண்  காரணமாக வந்தைமயின், 'அதைனப் பாராட் ம்' என்றார். 
 --- 
 
995  நைக ள் ம் இன்னா திகழ்ச்சி பைக ள் ம் 
    பண் ள பாடறிவார் மாட் . 
    இகழ்ச்சி நைக ள் ம் இன்னா  - தன்ைனயிகழ்தல் ஒ வற்கு விைளயாட் ன் 
கண் ம் இன்னா ; பா  அறிவார் மாட் ப் பைக ள் ம் பண்  உள - ஆகலான், 
பிறர் பா  அறிந்ெதா குவார் மாட் ப் பைகைம உள் வழி ம் அஃ  உளதாகா  
இனியவாய பண் கேள உளவாவன. 
    விளக்கம்  
'பாடறிவார்' எனேவ, அவ்வின்னாைமயறித ம் ெபற்றாம். அதைன அறிந்தவர் பின் 
அ  ெசய்யார்; இனியேவ ெசய்வார் என்ப  க த் . இதற்குப் பிறெரல்லாம் இரண்  
ெதாட ம் தம் ள் இையயாமல் உைரப்பா ம், 'இன்னா ' என் ம் ெசாற்குப் 
பிறவா  என்  உைரப்பா  மாயினார். 
 --- 
 
996  பண் ைடயார்ப் பட் ண்  உலகம் அ இன்ேறல் 
    மண் க்கு மாய்வ  மன். 
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    பண்  உைடயார்ப் பட்  உலகம் உண்  - பண் ைடயார் கண்ேண ப தலால் 
உலகியல் எஞ்ஞான் ம் உண்டாய் வாரா நின்ற ; இன்ேறல் அ  மண் க்கு மாய்வ  
- ஆண் ப் ப த ல்ைலயாயின், அ  மண்ணின்கண் க்கு மாய்ந்  ேபாவதாம். 
    விளக்கம்  
'பட' என்ப  திாிந்  நின்ற . உலகம் - ஆகுெபயர். மற்ைறப் பண்பில்லார் 
சார்பன்ைமயின், ஓர் சார் மின்றி மண்ணின்கண் க்கு மா ம  ேவண்டாவாயிற்  
என்ப  பட நின்றைமயின், 'மன்' ஒழியிைசக்கண் வந்த . இைவ நான்கு பாட்டா ம், 
அதைன ைடயார  உயர்ச்சி கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
997  அரம்ேபா ம் கூர்ைமய ேர ம் மரம்ேபால்வர் 
    மக்கட்பண்  இல்லா தவர். 
    மக்கட்பண்  இல்லாதவர் - நன்மக்கட்ேக உாிய பண்பில்லாதவர்; அரம் ேபா ம் 
கூர்ைமயேர ம் - அரத்தின் கூர்ைமேபா ம் கூர்ைமைய உைடயேரயாயி ம்; மரம் 
ேபால்வர் - ஓர் அறிவிற்றாய மரத்திைன ஒப்பர். 
    விளக்கம்  
அரம் - ஆகுெபயர். ஓர் அறி  - ஊற்றிைன யறிதல். உவைம இரண்ட ள் ன்ன , 
தான் ம வின்றித் தன்ைன ற்ற ெபா ள்கைள ம வித்தலாகிய ெதாழில் பற்றி வந்த ; 
ஏைனய , விேசட அறிவின்ைமயாகிய பண்  பற்றி வந்த . அவ்விேசட அறிவிற்குப் 
பயனாய மக்கட்பண்  இன்ைமயின், அ தா ம் இல்ைல என்பதாயிற் . 
 --- 
 
998  நண்பாற்றார் ஆகி நயமில ெசய்வார்க்கும் 
    பண்பாற்றார் ஆதல் கைட. 
    நண்  ஆற்றாராகி நயம் இல ெசய்வார்க்கும் - தம்ெமா  நட்பிைனச் ெசய்யா  
பைகைமையச் ெசய்ெதா குவார் மாட் ம்; பண்  ஆற்றராதல் கைட - தாம் 
பண் ைடயராய் ஒ காைம அறி  உைடயார்க்கு இ க்காம். 
    விளக்கம்  
நயம் - ஈரம். சிறப்  உம்ைம அவர் பண்பாற்றாைமக் கிடனாதல் ேதான்ற நின்ற . 
அதைனச் ெசய்யின், தா ம் அவர் தன்ைமயராவர் என்பார், 'கைட' என்றார். 
 --- 
 
999  நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயி  ஞாலம் 
    பக ம்பாற் பட்டன்  இ ள். 
    நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு - பண்பின்ைமயான் ஒ வேரா  கலந்  உள்மகிழ்தல் 
மாட்டாதார்க்கு; மாயி  ஞாலம் பக ம் இ ட்பாற் பட்டன்  - மிக ம் ெபாிய ஞாலம் 
இ ளில்லாத பகற்ெபா தி ம் இ ளின்கண் கிடந்ததாம். 
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    விளக்கம்  
எல்லாேரா ம் கலந்தறியப் ெபறாைமயின் பண்பில்லார்க்கு உலகியல் ெதாியா  
என்பார், 'உலகம் இ ளின்கண் பட்ட ' என்றார். 'பாழ்பட்டன்  இ ள்' என்  பாடம் 
ஓதி, 'இ ள் நீங்கிற்றன் ' என்  உைரப்பா ம் உளர். 
 --- 
 
1000  பண்பிலான் ெபற்ற ெப ஞ்ெசல்வம் நன்பால் 
    கலந்தீைம யால்திாிந் தற் . 
    பண்  இலான் ெபற்ற ெப ஞ்ெசல்வம் - பண்பில்லாதவன் ன்ைன நல்விைனயான் 
எய்திய ெபாிய ெசல்வம், அக்குற்றத்தால் ஒ வற்கும் பயன்படா  ெக தல்; நன்பால் 
கலந்தீைமயால் திாிந்தற்  - நல்ல ஆன் பால் ஏற்ற கலத்தின் குற்றத்தால் இன் 
சுைவத்தாகா  ெகட்டாற்ேபா ம். 
    விளக்கம்  
'கலத்தீைம' என்ப  ெம ந்  நின்ற . ெதாழி வம் மாக ன் ெபா ளின்கண் ஒத்த 
ெதாழில் வ விக்கப்பட்ட . பைடக்கும் ஆற்றல் இலனாதல் ேதான்ற 'ெபற்ற' என் ம், 
எல்லாப் பய ம் ெகாள்ளற்கு ஏற்ற இட ைடைம ேதான்ற, 'ெப ஞ்ெசல்வம்' என் ம் 
கூறினார். அச்ெசல்வ ம் பயன்படா  என்ற இதனான் வ கின்ற அதிகாரப் 
ெபா ண்ைம ம் ேதாற் வாய் ெசய்யப்பட்ட . இைவ நான்கு பாட்டா ம் அஃ  
இல்லார  இழி  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.4.6 நன்றியில்ெசல்வம் 
 
1001  ைவத்தான்வாய் சான்ற ெப ம்ெபா ள் அஃ ண்ணான் 
    ெசத்தான் ெசயக்கிடந்த  இல். விளக்கம்  
ைவத்தான்' என்ப  ற்ெறச்சம். உண் தல். அதனான் ஐம் லன்கைள ம் கர்தல். 
'வாய் சான்ற ெப ம் ெபா ைள ைவத்தாெனா வன் அதைன ண்ணா  ெசத்த வழி, 
அதன்கண் அவனாற் ெசம்யக் கிடந்தேதார் உாிைமயில்ைல யாகலான், ைவயா  
ெபற்றெபா ேத கர்க', என்  உைரப்பி ம் அைம ம். இதற்குச் 'ெசத்தான்' என்ப  
எச்சம். இதனால் ஈட் யா க்குப் பயன்பட ன்ைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1002  ெபா ளானாம் எல்லாெமன்  ஈயா  இவ ம் 
    ம ளானாம் மாணாப் பிறப்  
    ெபா ளான் எல்லாம் ஆம் என்  - ெபா ெளான் ம் உண்டாக அதனால் எல்லாம் 
உண்டாம் என்றறிந்  அதைன ஈட் ; ஈயா  இவ ம் ம ளான் - பின் பிறர்க்கு ஈயா  
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பற் ள்ளம் ெசய் ம் மயக்கத்தாேல; மாணாப் பிறப்  ஆம் - ஒ வ க்கு 
நிைறத ல்லாத ேபய்ப்பிறப்  உண்டாம். 
    விளக்கம்  
இ ைமயி ம் எய் ம் இன்பங்கள் பல ம் அடங்க 'எல்லாம்' என் ம், ஈட் தற்கு ன் 
உண்டாய அறி  பின் மயங்குத ன், 'ம ள்' என் ம், ெபா ண்டாயி க்கப் பிறர் 
பசி கண் ந்த தீவிைனபற்றி உண கள் உளவாயி க்கப் பசித்  வ ந் ம் பிறப்  
உளதாம் என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
1003  ஈட்டம் இவறி இைசேவண்டா ஆடவர் 
    ேதாற்றம் நிலக்குப் ெபாைற. 
    ஈட்டம் இவறி இைச ேவண்டா ஆடவர் ேதாற்றம் - யாம் பிறாின் மிக ஈட் ம் 
என்  ெபா ளின  ஈட்டல் மாத்திரத்ைதேய வி ம்பி, அதன் பயனாய கைழ 
வி ம்பாத மக்கள  பிறப் ; நிலக்குப் ெபாைற - நிலத்திற்குப் பாரமாம் அத் ைணேய. 
    விளக்கம்  
இைச, இ ைமக்கும் உ தியாய அறமாக ன், ஈைகயான் அதைனேய ேவண்டல் 
ெசய்யா  ஈட்டல் ன்பத்ைத ம், காத்தல் ன்பத்ைத ம் ேவண் ய 
அறிவின்ைமபற்றி, 'நிலக்குப் ெபாைற' என்றார். பிறப்  என்ற  அதற்கு உாிய 
உடம்பிைன. 
 --- 
 
1004  எச்செமன்  என்எண் ங் ெகால்ேலா ஒ வரால் 
    நச்சப் படாஅ தவன். 
    ஒ வரான் நச்சப்படாதவன் - ஒ  ெபா ம் ஈந்தறியாைமயின் ஒ வரா ம் 
நச்சப்ப தல் இல்லாதவன்; எச்சம் என்  என் எண் ங்ெகால் - தான் இறந்தவழி 
ஈண்  ஒழிந்  நிற்பதாக யாதைனக் க ேமா? 
    விளக்கம்  
ஈண்  ஒழிந்  நிற்கும் கழ் ஈவான் ேமலன்றி நில்லாைமயின், அவ க்கு அதேனா  
யா ம் இைய  இல்ைல என்பார், ' என் எண் ங்ெகால்ேலா'' என்றார். ஓகாரம் - 
அைச. இைவ ன்  பாட்டா ம் பிறர்க்குப் பயன்பட ன்ைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1005  ெகா ப்ப உம் ய்ப்ப உம் இல்லார்க்கு அ க்கிய 
    ேகா ண் டாயி ம் இல். 
    ெகா ப்ப உம் ய்ப்ப உம் இல்லார்க்கு - பிறர்க்கு ஈவ ம் தாம் கர்வ மாய 
இரண்  ெசய்ைக ம் உைடயரல்லாதார்க்கு; அ க்கிய ேகா  உண்டாயி ம் இல் - 
பலவாக அ க்கிய ேகா ப் ெபா ண்டாயி ம் ஒன் ம் இல்ைல. 
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    விளக்கம்  
இன்பத்தி ம் அறம் சிறந்தைமயின், ெகா த்தல் ெதாழில் ன்கூறப்பட்ட . 'அ க்கிய 
ேகா ' என்ற  ஈண்  எண்ணப்ப ம் ெபா ள்ேமல் நின்ற . ஒன் மில்லார் ேபாலப் 
பயனிரண் ம் இழத்த ன், 'இல்' என்றார். 
 --- 
 
1006  ஏதம் ெப ஞ்ெசல்வம் தான் வ்வான் தக்கார்க்ெகான்  
    ஈதல் இயல்பிலா தான். 
    தான் வ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்  ஈதல் இயல்பிலாதான் - தான் கரானாய் 
அதன்ேம ம் தகுதி ைடயார்க்கு அவர் ேவண் ய ெதான்றைன ஈத யற்ைக 
இலனாயினான்; ெப ஞ்ெசல்வம் ஏதம் - இரண் ம் ெசய்தற்கு இட ைடத்தாய 
ெசல்வத்திற்கு ஒ  ேநாய். 
    விளக்கம்  
தகுதி - தானம் ேகாடற்கு ஏற் ைடைம. ஏதம் - ஆகுெபயர். கரப்ப த ம் 
ஈயப்ப த மாகிய ெதாழிற்கு உாியதைன அன்றாக்கினைமயின், 'ேநாய்' என்றார். 
'ஈதல் இயல்பிலாதான  ெப ஞ்ெசல்வம் அவ க்கு ஈட்டல் காத்தல் த யவற்றால் 

ன்பேமயாம்' என்  உைரப்பா ம் உளர். இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
அவ்வி ைம ம் உடன் கூறப்பட்டன. 
 --- 
 
1007  அற்றார்க்ெகான்  ஆற்றாதான் ெசல்வம் மிகநலம் 
    ெபற்றாள் தமியள் த் தற் . 
    அற்றார்க்கு ஒன்  ஆற்றாதான் ெசல்வம் - ஒ  ெபா ம் இலராயினார்க்கு அவர் 
ேவண் யெதான்றைனத் ெகாடாதான  ெசல்வம் ெகான்ேன கழிதல்; மிகநலம் 
ெபற்றாள் தமியள் த்தற்  - ெபண் ாின் மிக்க நலத்திைனப் ெபற்றாெளா த்தி 
ெகா ப்பாாின்ைமயின் ெகா நன் இன்றித் தமியளாய் த்த தன்ைமத் . 
    விளக்கம்  
நலம் - வ வின் நன்ைம ம் குணத்தின் நன்ைம ம். இரண் ம் ஒ ங்கு ெப தல் 
அாிதாக ன், 'ெபற்றாள்' என்றார். ெகா ப்பா ம் ெகா ந ேமயன்றித் தா ம் பயன் 
இழந்  கழிந்த குமாிேயா  உவைம கூறினைமயின், தா ம் ஏற்பா ேமயன்றிச் 
ெசல்வ ம் பயனிழந்  கழி ம் என்பதாயிற் . 
 --- 
 
1008  நச்சப் படாதவன் ெசல்வம் ந ள் 
    நச்சு மரம்ப த் தற் . 
    நச்சப்படாதவன் ெசல்வம் - வறியார்க்கு அணியனாயி ந் ம் 
ஒன் ங்ெகாடாைமயின் அவரான் நச்சப்படாதவன் ெசல்வெமய் தல்; ஊர் ந ள் 
நச்சுமரம் ப த்தற்  - ஊாிைட நிற்பேதார் நச்சு மரம் ப த்தாற் ேபா ம். 
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    விளக்கம்  
'ந ர்' என்ப  பின் ன்னாகத் ெதாக்க ஆறாம் ேவற் ைமத் ெதாைக. அன்ைம 
உைடைமகளான் பயனில்ைல என்பதாம். 
 --- 
 
1009  அன்ெபாாீஇத் தற்ெசற்  அறேநாக்கா  ஈட் ய 
    ஒண்ெபா ள் ெகாள்வார் பிறர். 
    அன்  ஒாீஇ - ஒ வன் ெகாடாைமப் ெபா ட் ச் சுற்றத்தார் நட்டார்கண் அன்  
ெசய்தைலெயாழிந் ; தன் ெசற்  - ேவண் வன கரா  தன்ைனச் ெச த் ; அறம் 
ேநாக்கா  - வறியார்க்கு ஈதல் த ய அறத்ைத நிைனப்ப ம் ெசய்யா ; ஈட் ய 
ஒண்ெபா ள் ெகாள்வார் பிறர் - ஈட் ய ஒள்ளிய ெபா ைளக் ெகாண் ேபாய்ப் 
பயன்ெப வார் பிறர். 
    விளக்கம்  
பயனாய அற ம் இன்ப ம் ெசய்  ெகாள்ளாதா க்குப் ெபா ளால் உள்ள  ஈட்டல் 

ன்பேம என்ப  ேதான்ற 'ஈட் ய' என் ம், அவன் வழியி ள்ளார்க்கும் உதவா  
என்ப  ேதான்றப் 'பிறர்' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
1010  சீ ைடச் ெசல்வர் சி னி மாேர 
    வறங்கூர்ந் தைனய  உைடத் . 
    சீர் உைடச் ெசல்வர் சி னி - க ைடத்தாய ெசல்வத்திைன ைடயவர  நிற்கும் 
காலம் சிறிதாய வ ைம மாாி வறங்கூர்ந்தைனய  உைடத்  - உலகத்ைதெயல்லாம் 
நிைல நி த் ம் ேமகம் வ ைம மிக்காற் ேபால்வேதார் இயல்பிைன ைடத் . 
    விளக்கம்  

னி - ெவ ப் ; அதைனச் ெசய்தலால், னி எனப்பட்ட . யாவர்க்கும் பயன்பட்டார் 
அதனான் வறியராய வழி ம், அவ்வ ைம க தின் நீங்குத ன், பின் ம் ெசல்வராய்ப் 
பயன்ப வர் என்ப  உவைமயால் ெபறப்பட்ட . படேவ, நன்றியில்லாத ெசல்வம் 
எஞ்ஞான் ம் பயன்படா  என்பதாயிற் . இதற்கு, சீர் உைடச் ெசல்வர் இரவலேரா  
ெவ க்கும் நிைலயில் ெவ ப்  'மாாி வறங்கூர்ந்தைனய தன்ைமைய உைடத் ' என 
அதிகாரத்ேதா  ெபா ந்தாைம ேம ம், ஓர் ெபா ள் ெதாடர்  படாமல் உைரப்பா ம் 
உளர். இைவ நான்கு பாட்டா ம் அச்ெசல்வத்த  குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.4.7 நா ைடைம 
 
1011  க மத்தால் நா தல் நா ந் தி தல் 
    நல்லவர் நா ப் பிற. 
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    நா க் க மத்தால் நா தல் - நன்மக்கள் நாணாவ  இழந்த க மங் காரணமாக 
நா தல்; பிற தி  தல் நல்லவர் நா  - அஃதன்றி மனெமாழிெமய்கள  
ஒ க்கத்தான் வ வனேவா ெவனின், அைவ அவரளவல்ல; அழகிய த ைன ைடய 
குலமகளிர் நாண்கள். 
    விளக்கம்  
'பிற குலமகளிர் நாண்' என்றதனான், ஏைனய  'நன்மக்கள் நாண்' என்ப ம், 
'நா தல்' என்றதனால் க மத்த  இழி ம் ெபற்றாம். 'தி தல் நல்லவர்' என்ப  

கழ்ச்சிக்குறிப் . ஏ ப்பன்ைம பற்றிப் 'பிற' என்றார். இனி, 'அற்றம் மைறத்தல் 
த யன ெபா மகளிர் நாேணா  ஒக்கும்', என்  உைரப்பா ம் உளர்; அவர்க்கு 

நாண் ேக  பயக்கும் என விலக்கப்பட்டைமயா ம், அவர் ெபயராற் 
கூறப்பட்டைமயா ம், அஃ  உைரயன்ைம அறிக. இதனான் நாணின  இலக்கணம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1012  ஊ ைட எச்சம் உயிர்க்ெகல்லாம் ேவறல்ல 
    நா ைடைம மாந்தர் சிறப் . 
    ஊண் உைட எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் ேவ  அல்ல - ஊ ம் உைட ம் அைவ 
ெயாழிந்தன ம் மக்க யிர்க்ெகல்லாம் ெபா ; மாந்தர் சிறப்  நாண் உைடைம - 
நன்மக்கட்குச் சிறப்பாவ  நா ைடைமேய; அைவயல்ல. 
    விளக்கம்  
ஒழிந்தன - உறக்க ம் அச்ச ம் காம ம். சிறப்  - அவ் யிர்களின் ேவ பா . 'அச்சம்' 
என்  பாடேமா வா ம் உளர். 
 --- 
 
1013  ஊைனக் குறித்த உயிெரல்லாம் நாண்என் ம் 
    நன்ைம குறித்த  சால் . 
    உயிர் எல்லாம் ஊைனக் குறித்த - எல்லா உயிர்க ம் உடம்பிைனத் தமக்கு 
நிைலக்களனாகக் ெகாண்  அதைன விடா; சால்  நாண் என் ம் நன்ைம குறித்  - 
அ  ேபாலச் சால்  நாண் என் ம் நன்ைமக் குணத்ைதத் தனக்கு நிைலக்களனாகக் 
ெகாண்ட, அதைன விடா . 
    விளக்கம்  
'உடம் ' என்ப  சாதிெயா ைம. நன்ைம - ஆகுெபயர். உயிர் உடம்ெபா  
கூ யல்ல  பயெனய்தாத வா ேபாலச் சால்  நாேணா  கூ யல்ல  பயன் எய்தா  
என்பதாம். 'ஊைணக் குறித்த' என்  பாடம் ஓ வா ம் உளர். 
 --- 
 
1014  அணிஅன்ேறா நா ைடைம சான்ேறார்க்கு அஃதின்ேறல் 
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    பிணிஅன்ேறா பீ  நைட. 
    சான்ேறார்க்கு நாண்உைடைம அணியன்ேறா - சான்ேறார்க்கு நாண் உைடைம 
ஆபரணமாம்; அஃ  இன்ேறல் பீ நைட பிணி அன்ேறா - அவ்வாபரணம் 
இல்ைலயாயின் அவர் ெப மிதத்ைத ைடய நைட கண்டார்க்குப் பிணியாம். 
    விளக்கம்  
அழகு ெசய்த ன் 'அணி' என் ம், ெபா த்தற்கு அ ைமயின் 'பிணி' என் ம், 
கூறினார். ஓகார இைடச் ெசாற்கள் எதிர்மைறக்கண் வந்தன. இைவ ன்  
பாட்டா ம் அதன் சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1015  பிறர்பழி ம் தம்பழி ம் நா வார் நா க்கு 
    உைறபதி என் ம் உலகு. 
    பிறர் பழி ம் தம் பழி ம் நா வார் - பிறர்க்கு வ ம் பழிைய ம் தமக்கு வ ம் 
பழிைய ம் ஒப்ப மதித்  நா வாைர; உலகு நா க்கு உைறபதி என் ம் - 
உலகத்தார் நா க்கு உைறவிடம் என்  ெசால் வர். 
    விளக்கம்  
ஒப்ப மதித்தல் - அ ம் தமக்கு வந்ததாகேவ க தல், அக்க த் ைடயர் 
ெபாியராக ன் அவைர உயர்ந்ேதார் யாவ ம் கழ்வர் என்பதாம். இதனான் அதைன 
உைடயார  சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1016  நாண்ேவ  ெகாள்ளா  மன்ேனா வியன்ஞாலம் 
    ேபணலர் ேமலா யவர். 
    ேமலாயவர் - உயர்ந்தவர்; ேவ  நாண் ெகாள்ளா  - தமக்கு ஏமமாக நாணிைனக் 
ெகாள்வதன்றி; வியன் ஞாலம் ேபணலர் - அகன்ற ஞாலத்ைதக் ெகாள்ள வி ம்பார். 
    விளக்கம்  
பழி பாவங்கள் குநாமற் காத்த ன், 'ேவ ' என்றார். நா ம் ஞால ம் தம் ள் 
மாறாயவழி அந்நாணிைனக் ெகாள்வதல்ல , அைவ குந்  ெநறியாய ஞாலத்திைனக் 
ெகாள்ள வி ம்பார் என்பதாம். மன் ம் ஓ ம் அைசகள். 'நாணாகிய ேவ ையப் 
ெபற்றல்ல  ஞாலம் ெபற வி ம்பார்' என்  உைரப்பா ம் உளர். 
 --- 
 
1017  நாணால் உயிைரத் றப்பர் உயிர்ப்ெபா ட்டால் 
    நாண் றவார் நாணாள் பவர். 
    நாண் ஆள்பவர் - நாணின  சிறப்  அறிந்  அதைன விடாெதா குவார்; நாணல் 
உயிைரத் றப்பார் - அந்நா ம் உயி ம் தம் ள் மாறாயவழி நான் சிைதயாைமப் 
ெபா ட்  உயிைர நீப்பார்; உயிர்ப்ெபா ட்  நாண் றவார் - உயிர் சிைதயாைமப் 
ெபா ட்  நாணிைன நீக்கார். 
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    விளக்கம்  
உயிாி ம் நாண் சிறந்தெதன்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவற் 
ெசயல்கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1018  பிறர்நாணத் தக்க  தான்நாணா னாயின் 
    அறம்நாணத் தக்க  உைடத் . 
    பிறர் நாணத் தக்க  தான் நாணான் ஆயின் - ேகட்டா ம் கண்டா ம் நாணத்தக்க 
பழிைய ஒ வன் தான் நாணா  ெசய் மாயின்; அறம் நாணத்தக்க  உைடத்  - 
அந்நாணாைம அவைன அறம்விட்  நீங்கத் தக்க குற்றத்திைன ைடயத்  
    விளக்கம்  
'தான்' எனச் ெசய்வாைனப் பிாிக்கின்றார் ஆக ன்; 'பிறர்' என்றார். நாேணா  இைய  
இல்லாதாைன அறம் சாரா  என்பதாம். 
 --- 
 
1019  குலஞ்சு ம் ெகாள்ைக பிைழப்பின் நலஞ்சு ம் 
    நாணின்ைம நின்றக் கைட. 
    ெகாள்ைக பிைழப்பின் குலம் சு ம் - ஒ வ க்கு ஒ க்கம் பிைழக்குமாயின் 
அப்பிைழப்  அவன் கு ப்பிறப்ெபான்றைன ம் - ெக க்கும்; நாணின்ைம 
நின்றக்கைட நலம் சு ம் - ஒ வான் மாட்  நாணின்ைம நின்றவழி அந்நிைல அவன் 
நலம் யாவற்ைற ம் ெக க்கும். 
    விளக்கம்  
நிற்றல் - ஒ  ெபா ம் நீங்காைம. நலம் சாதிெயா ைம யாத ன், பிறப் , கல்வி, 
குணம், ெசயல், இனம் என்றிவற்றான் வந்தனெவல்லாம் ெகாள்ளப்ப ம். ஒ க்க 
அழிவி ம் நாண் அழி  இறப்பத் தீ  என்பதாம். 
 --- 
 
1020  நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாைவ 
    நாணால் உயிர்ம ட்  அற் . 
    அகத்  நாண் இல்லார் இயக்கம் - தம் மனத்தின் கண் நாண் இல்லாத மக்கள் 
உயி ைடயார் ேபான்  இயங்குகின்ற இயக்கம்; மரப்பாைவ நாணால் உயிர் 
ம ட் யற்  - மரத்தாற் ெசய்த பாைவ இயந்திரக் கயிற்றினானாய தன் இயக்கத்தால் 
உயி ைடத்தாக மயங்கினாற்ேபா ம். 
    விளக்கம்  
க விேய க த்தாவாயிற் . நாணில்லாத மக்கள் இயக்கம், நா ைடய பாைவ 
இயக்கம் ேபால்வதல்ல , உயிாியக்கம் அன்  என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் 
நாணில்லார  இழி  கூறப்பட்ட . 
 --- 
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2.4.8 கு ெசயல்வைக 
 
1021  க மம் ெசயஒ வன் ைக ேவன் என் ம் 
    ெப ைமயின் பீ ைடய  இல். 
    க மம் ெசயக் ைக ேவன் என் ம் ெப ைமயின்-தன் கு  ெசய்தற்ெபா ட் த் 
ெதாடங்கிய க மம் யாைமயின் எண்ணி க மம் ெசய்தற்கு யான் ைகெயாழிேயன் 
என் ம் ஆள்விைனப்ெப ைம ேபால; ஒ வன் பீ  உைடய  இல் - ஒ வ க்கு 
ேமம்பா ைடய ெப ைம பிறி  இல்ைல. 
    விளக்கம்  
'கு  ெசயற்கு என்ப  அதிகாரத்தான் வந்த . பலவைகத்தாய க மச் ெசயலாற் 
ெசல்வ ம் க ம் எய்திக் கு  உய ம் ஆக ன், பீ ைடய  இல்' என்றார். கு  
ெசய்தற் க மேம நடத்தலால் 'தன் க மஞ் ெசய்ய' என் ம், 'பிறர் க மஞ் ெசய்ய' 
என் ம், உைரப்பா ம் உளர். தன் க ம ம் அ ேவயாகலா ம், பிறர் ஏவல் ெசய்தல் 
தைலைமயன்ைமயா ம், அைவ உைரயன்ைம அறிக. 
 --- 
 
1022  ஆள்விைன ம் ஆன்ற அறி ம் எனஇரண் ன் 
    நீள்விைனயால் நீ ம் கு . 
    ஆள்விைன ம் ஆன்ற அறி ம் என இரண் ன் நீள்விைனயான் யற்சி ம் நிைறந்த 
அறி ம் என்  ெசால்லப்பட்ட இரண் ைன ைடய இைடயறாத க மச்ெசயலால், 
கு  நீ ம் - ஒ வன் கு  உய ம். 
    விளக்கம்  
நிைறதல் - இயற்ைகயறி  ெசயற்ைகயறிேவா  கூ  நிரம் தல். ஆள்விைன, 
ம குதாமற் ெபா ட் . ஆன்ற அறி , உயர்தற்கு ஏற்ற ெசயல்க ம் அைவ க்குந் 
திற ம் பிைழயாமல் எண் தற்ெபா ட்  இைவ இரண்  பாட்டா ம் அச்ெசயற்குக் 
காரணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1023  கு ெசய்வல் என் ம் ஒ வற்குத் ெதய்வம் 
    ம தற் த் தான் ந் ம். 
    கு  ெசய்வல் என் ம் ஒ வற்கு - 'என் கு யிைன உயரச் ெசய்யக் கடேவன்' என்  
ெகாண் , அதற்கு ஏற்ற க மங்களின் ய ம் ஒ வ க்கு; ெதய்வம் ம  தற்  தான் 

ந் ம் - ெதய்வம் ஆைடையத் தற் க் ெகாண்  தான் ந் ற்  நிற்கும். 
    விளக்கம்  

யற்சிைய அதன் காரணத்தால் கூறினார். தற் தல் - இ க உ த்தல். ன் நடப்பார் 
ெசயல் நியதிேமல் ஏற்பட்ட . 
 --- 
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1024  சூழாமல் தாேன ெவய் ம் தம்கு ையத் 
    தாழா  உஞற்  பவர்க்கு. 
    தம் கு ையத் தாழா  உஞற் பவர்க்கு - தம் கு க்காம் விைனைய விைரந்  

யல்வார்க்கு; சூழாமல் தாேன ெவய் ம் அவ்விைன க்கும் திறம் அவர் சூழ 
ேவண்டாமல், தாேன ெவய் ம். 
    விளக்கம்  
கு  ஆகு ெபயர். ெதய்வம் ந்  தலான் பயன் கூறியவா . இைவ இரண்  
பாட்டா ம் அதற்குத் ெதய்வம் ைணயாதல் கூறப்பட்ட . --- 
 
1025  குற்றம் இலனாய்க் கு ெசய்  வாழ்வாைனச் 
    சுற்றமாச் சுற் ம் உலகு. 
    குற்றம் இலனாய்க் கு  ெசய்  வாழ்வாைன - குற்றமாயின ெசய்யா  தன் கு ைய 
உயரச் ெசய்ெதா குவாைன; சுற்றமாச் சுற் ம் உலகு - அவ க்குச் சுற்றமாக 
ேவண் த் தாேம ெசன்  சூழ்வர் உலகத்தார். 
    விளக்கம்  
குற்றமாயின, அறநீதிகட்கு ம தைலயாய ெசயல்கள். தா ம் பயன் எய்தல் ேநாக்கி 
யாவ ம் ெசன்  சார்வர் என்பதாம். 
 --- 
 
1026  நல்லாண்ைம என்ப  ஒ வற்குத் தான்பிறந்த 
    இல்லாண்ைம ஆக்கிக் ெகாளல். 
    ஒ வற்கு நல்லாண்ைம என்ப  - ஒ வ க்கு நல்லாண்ைம என்  உயர்த் ச் 
ெசால்லப்ப வ ; தான் பிறந்த கு யிைனயா ந் தன்ைமையத் தனக்குளதாக்கிக் 
ேகாடல். 
    விளக்கம்  
ேபார்த்ெதாழி ன் நீக்குதற்கு 'நல்லாண்ைம' என விேச த்தார். கு யிைன யா ந் 
தன்ைம - கு யி ள்ளாைர உயரச் ெசய்  தன் வழிப்ப த்தல். அதைனச் 
ெசய் ேகாடல் நல்லாண்ைமயாமா  வ கின்ற பாட்டால் ெபறப்ப ம். 
 --- 
 
1027  அமரகத்  வன்கண்ணர் ேபாலத் தமரகத் ம் 
    ஆற் வார் ேமற்ேற ெபாைற. 
    அமரகத்  வன்கண்ணர் ேபால - களத்தின்கண் ெசன்றார் பலராயி ம் 
ேபார்தாங்குதல் வன்கண்ணர்ேமலதானாற் ேபால; தமரகத் ம் ெபாைர ஆற் வார் 
ேமற்ேற - கு யின் கண் பிறந்தார் பவராயி ம் அதன் பாரம் ெபா த்தல் அ  வல்லார் 
ேமலதாம். 
    விளக்கம்  



 103

ெபா ட்கு ஏற்க ேவண் ம் ெசாற்கள் உவைமக்கண் வ விக்கப்பட்டன. நன்கு 
மதிப்பி வார் அவேர என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் அ  ெசய்வார் எய் ஞ் 
சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1028  கு ெசய்வார்க் கில்ைல ப வம் ம ெசய்  
    மானங் க தக் ெக ம். 
    ம  ெசய்  மானம் க தக் ெக ம் - தம் கு யிைன உயரச் ெசய்வார் அச்ெசயைலேய 
ேநாக்கா  காலத்ைத ேநாக்கி ம யிைனச் ெசய்  ெகாண்  மானத்ைத ம் 
க வராயின் கு  ெக ம்; கு  ெசய்வார்க்குப் ப வம் இல்ைல. ஆகலான் அவர்க்குக் 
கால நியதி இல்ைல. 
    விளக்கம்  
காலத்ைத ேநாக்கி ம  ெசய்தல் - ெவயில் மைழ பனி என்பன உைடைம ேநாக்கிப் 
'பின்னர் ெசய் ம்' என்  ஒழிந்தி த்தல். மானம் க தல் - 'இக்கு யி ள்ளார் 
யாவ ம் இன்ப ற இக்காலத் த் ன்ப ேவன் யாேனா?' என்  உட்ேகாடல். 
ேமல் ''இகல் ெவல் ம் ேவந்தர்க்கு ேவண் ம் ெபா '' (குறள். 481) என்ற  
உட்ெகாண் , 'இவர்க்கும் ேவண் ேமா?' என்  க தி ம் 'அ  க தற்க' என்  
ம த்தவா . 
 --- 
 
1029  இ ம்ைபக்ேக ெகாள்கலம் ெகால்ேலா கு ம்பத்ைதக் 
    குற்ற மைறப்பான் உடம் . 
    கு ம்பத்ைதக் குற்றம் மைறப்பான் உடம்  - வைகத் ன்ப ம் உறற்பாலதாய 
தன் கு ைய அைவ உறாமற்காக்க யல்வான  உடம் ; இ ம்ைபக்ேக ெகாள்கலங் 
ெகால் - அம் யற்சித் ன்பத்திற்ேக ெகாள்கலமாம் அத் ைணேயா? அஃ  ஒழிந்  
இன்பத்திற்கு ஆதல் இல்ைலேயா? 
    விளக்கம்  
''உைறப்ெபயல் ஒைலேபால, மைறக்குவன் ெப ம நிற் குறித்  வ ேவேல'' ( றநா. 
290) என் ழி ம் மைறத்தல் இப்ெபா ட்டாயிற் . 'என் கு ம் இன் ற் யரேவ 
நான் இ ைம ம் எய் தலான் இம்ெமய் வ த்த மாத்திரம் எனக்கு நன் ' என்  

ய ம் அறி ைடயான், அஃெதா  ஞான் ம் ஒழியாைமேநாக்கி, 'இ ம்ைபக்ேக 
ெகாள்கலங் ெகால்ேலா' என்றார். இ  குறிப்  ெமாழி. இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
அவர் அ  ெசய் ம் இயல்  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1030  இ க்கண்கால் ெகான்றிட ம் அ த் ன் ம் 
    நல்லாள் இலாத கு . 
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    இ க்கண் கால் ெகான்றிட ம் - ன்பமாகிய நவியம் குந்  தன் தைல 
ெவட் ச் சாய்க்க ஒ  பற்றின்றி ழா நிற்கும்; அ த்  ஊன் ம் நல்லாள் இலாத கு  - 
அக்காலத் ப் பற்றாவன ெகா த் த் தாங்க வல்ல நல்ல ஆண் மகன் பிறவாத 
கு யாகிய மரம். 
    விளக்கம்  

தல் - அதன் வழிக்கு உாியர். வளர்ப்பாைரப் ெபற் ழி வளர்ந்  பயன்ப த ம் 
அல்லாவழிக் ெக த ம் உைடைமயின், மரமாக்கினார்; '' ங்குசிைற வாவ ைற 
ெதால்மரங்கள் அன்ன, ஓங்குகுலம் ைநய அத ட்பிறந்த ரர், தாங்கல் கடன்'' [சீவக. 
காந்த வ. 6] என்றார் பிற ம். இ  குறிப்  உ வகம். இதனான் அவர் இல்லாத 
கு க்கு உளதாம் குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.4.9 உழ  
 
1031  சுழன் ம்ஏர்ப் பின்ன  உலகம் அதனால் 
    உழந் ம் உழேவ தைல. 
    சுழன் ம் ஏர்ப்பின்ன  உலகம் - உ தலான் வ ம் ெமய் வ த்தம் ேநாக்கிப் 
பிறெதாழில்கைளச் ெசய்  திாிந் ம், வில் ஏர் உைடயார் வழியதாயிற்  உலகம்; 
அதனால் உழந் ம் தைல உழேவ - ஆதலான் எல்லா வ த்தம் உற் ம், தைலயாய 
ெதாழில் உழேவ. 
    விளக்கம்  
ஏர் - ஆகுெபயர். பிற ெதாழில்களால் ெபா ெளய்திய வழி ம், உணவின் ெபா ட்  
உ வார்கண் ெசல்ல ேவண் த ன், 'சுழன் ம் ஏர்ப்பின்ன  உலகம்' என் ம், 
வ த்தமிலேவ ம் பிற ெதாழில்கள் கைட என்ப  ேபாதர, 'உழந் ம் உழேவ தைல' 
என் ம் கூறினார். இதனால் உழவின  சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1032  உ வார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ தாற்றா  
    எ வாைர எல்லாம் ெபா த் . 
    அஃ  ஆற்றா  எ வாைர எல்லாம் ெபா த்  - அவ்உ தைலச் ெசய்யமாட்டா  
பிற ெதாழில்கள் ேமல் ெசல்வார் யாவைர ம் தாங்குதலால்; உ வார்உலகத்தா க்கு 
ஆணி - அ  வல்லார் உலகத்தாராகிய ேதர்க்கு அச்சாணியாவர். 
    விளக்கம்  
'கா  ெகான்  நாடாக்கிக் குளந்ெதாட் '' (பட் னப் 283-4) என்றார்ேபால உ வார் 
என்ற  உ விப்பார் ேம ஞ் ெசல் ம். 'உலகத்தார்' என்ற  ஈண்  
அவைரெயாழிந்தாைர, கலங்காமல் நி த்தற்கண் ஆணி ேபாற ன்' 'ஆணி' என்றார், 
'ெபா த்தலான்' என்ப  திாிந்  நின்ற . ஏகேதச உ வம். 'அஃ  ஆற்றார் 
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ெதா வாேர எல்லாம் ெபா த் ' என்  பாடம் ஓதி, 'அ  மாட்டாதார் ரப்பார் 
ெசய் ம் பாிபவெமல்லாம் ெபா த்  அவைரத் ெதா வாேரயாவர்' என்  
உைரப்பா ம் உளர். 
 --- 
 
1033  உ ண்  வாழ்வாேர வாழ்வார்மற் ெறல்லாம் 
    ெதா ண்  பின்ெசல் பவர். 
    உ  உண்  வாழ்வாேர வாழ்வார் - யாவ ம் உண் ம் வைக உ தைலச் ெசய்  
அதனால் தா ம் உண்  வாழ்கின்றாேர, தமக்குாியராய் வாழ்கின்றவர்; மற்ெறல்லாம் 
ெதா  உண்  பின் ெசல்பவர் - மற்ைறயாெரல்லாம் பிறைரத் ெதா  அதனால் 
தாம் உண்  அவைரப் பின் ெசல்கின்றவர். 
    விளக்கம்  
'மற் ' என்ப  வழக்குப்பற்றி வந்த . தா ம் மக்கட்பிறப்பினராய் ைவத் ப் பிறைரத் 
ெதா , அவர் சில ெகா ப்பத் தம் உயிேராம்பி அவர் பின் ெசல்வார் தமக்குாியரல்லர் 
என்ப  க த் . 
 --- 
 
1034  பலகுைட நீழ ம் தங்குைடக்கீழ்க் காண்பர் 
    அலகுைட நீழ லவர். 
    அலகு உைட நீழலவர் - உ தல் ெதாழிலான் ெநல் ைன ைடயராய 
தண்ணளி ைடேயார்; பலகுைட நீழ ம் தம் குைடக்கீழ்க் காண்பர் - பலேவந்தர் - 
குைட நிழலதாய மண் திைன ம் தம் ேவந்தர்குைடக்கீேழ காண்பர். 
    விளக்கம்  
அலகு - கதிர்; அஃ  ஈண்  ஆகு ெபயராய் ெநல்ேமலதாயிற் . 'உைடய' என்ப  
குைறந்  நின்ற . நீழல் ேபான்ற ன், நீழல் எனப்பட்ட . 'நீழலவர்' என்ற  
இரப்ேபார்க்ெகல்லாம் ஈதல் ேநாக்கி; ஒற் ைம பற்றித் 'தங்குைட என்றார். 
'குைடநீழல்' என்ப உம் ஆகுெபயர்; ''ஊன்  சால் ம ங்கின் ஈன்றதன் பயேன'' 
[ றநா. 35] என்றதனால், தம் அரச க்குக் ெகாற்றம் ெப க்கி மண் ம் 
அவனதாகக் கண் ப்பர் என்பதாம்; ''இரப்ேபார் சுற்ற ம் ரப்ேபார் ெகாற்ற ம் 
உழவிைட விைளப்ேபார்'' [சிலப். நா காண். 149] என்றார் பிற ம். 
 --- 
 
1035  இரவார் இரப்பார்க்ெகான்  ஈவர் கரவா  
    ைகெசய் ண் மாைல யவர். 
    ைகெசய்  ஊண் மாைலயவர் இரவார் - தம் ைகயால் உ  உண்டைல 
இயல்பாக ைடயார் பிறைரத் தாம் இரவார்; இரப்பார்க்கு ஒன்  கரவா  ஈவர் - 
தம்ைம இரப்பார்க்கு அவர் ேவண் ய ெதான்றைனக் கரவா  ெகா ப்பர். 
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    விளக்கம்  
'ெசய் ' என்பதற்கு 'உ தைல' என வ விக்க. 'ைகெசய் ண் மாைலயவர்' என்ப , 
ஒ  ஞான் ம் அழிவில்லாத ெசல்வ ைடயார் என் ம் ஏ ைவ உட்ெகாண்  
நின்ற . 
 --- 
 
1036  உழவினார் ைகம்மடங்கின் இல்ைல விைழவ உம் 
    விட்ேடம்என் பார்க்கும் நிைல. 
    உழவினார் ைக மடங்கின் - உ தைல ைடயார் ைக அதைனச் ெசய்யா  
மடங்குமாயின்; விைழவ உம் விட்ேடன் என்பார்க்கு நிைல இல்ைல - யாவ ம் 
விைழ ம் உண ம் யாம் றந்ேதாம் என்பார்க்கு அவ்வறத்தின்கண் நிற்ற ம் 
உளவாகா. 
    விளக்கம்  
உம்ைம, இ திக்கண் ம் வந்  இையந்த . உணவின்ைமயால் தாம் உண்ட ம் 
இல்லறஞ் ெசய்த ம் யாவர்க்கும் இல்ைலயாயின. அவர் உ ப் மாத்திரமாய் ைக 
வாளாவி ப்பின், உலகத்  இம்ைம ம ைம  என் ம் பயன்கள் நிகழா என்பதாம். 
'ஒன்றைன மனத்தால் விைழத ம் ஒழிந்ேதாம் என்பார்க்கு' என உைரப்பா ம் உளர். 
இைவ ஐந்  பாட்டா ம் அைதச் ெசய்வார  சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1037  ெதா ப் தி கஃசா உணக்கின் பி த்ெத ம் 
    ேவண்டா  சாலப் ப ம். 
    ெதா ப் தி கஃசா உணக்கின் - ஒ  நிலத்திைன உ தவன் ஒ  பலப் தி 
கஃசாம் வண்ணம் அதைனக் காய வி வானாயின்; பி த்  எ ம் ேவண்டா  
சாலப்ப ம் - அதன்கண் ெசய்த பயிர் ஒ  பி யின் கண் அடங்கிய எ ம் 
இடேவண்டாமல் பைணத்  விைள ம். 
    விளக்கம்  
பி த்  - பி யின்கண்ண . 'பி த்த' என்பதன் விகாரம் என்பா ம் உளர். 
'ேவண்டாமல்,' 'சான் ' என்பன திாிந்  நின்றன. 
 --- 
 
1038  ஏாி ம் நன்றால் எ வி தல் கட்டபின் 
    நீாி ம் நன்றதன் காப் . 
    ஏாி ம் எ  இ தல் நன்  - அப்பயிர்க்கு அவ் த ம் எ ப்ெபய்தல் நன் ; 
கட்ட பின் அதன் காப்  நீாி ம் நன்  - இவ்விரண் ம் ெசய்  கைள கட்டால் 
அதைனக் காத்தல் அதற்கு நீர் கால்யாத்த ம் நன் . 
    விளக்கம்  
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ஏர் - ஆகுெபயர். காத்தல், பட்  த யவற்றான் அழிெவய்தாமல் காத்தல், உ தல், 
எ ப்ெபய்தல், கைள கட்டல், நீர் கால்யாத்தல், காத்தல் என்  இம் ைறயவாய 
இவ்ைவந் ம் ேவண் ம் என்பதாம்.) -- 
 
1039  ெசல்லான் கிழவன் இ ப்பின் நிலம் லந்  
    இல்லாளின் ஊ  வி ம். 
    கிழவன் ெசல்லான் இ ப்பின் - அந்நிலத்திற்குாியவன் அதன் கண் நாள்ேதா ம் 
ெசன்  பார்த்  அ த்தன ெசய்யா  ம ந்தி க்குமாயின்; நிலம் இல்லாளின் லந்  
ஊ வி ம் - அஃ  அவன் இல்லாள் ேபாலத் தன் ள்ேள ெவ த் ப் பின் அவேனா  
ஊ வி ம். 
    விளக்கம்  
ெசல் தல் - ஆகுெபயர். பிறைர ஏவியிரா  தாேன ேசறல் ேவண் ம் என்ப  ேபாதர, 
'கிழவன்' என்றார். தன்கண் ெசன்  ேவண் வன ெசய்யா  ேவறிடத்தி ந்தவழி 
மைனயாள் ஊ மா ேபால என்ற  அவன் ேபாகம் இழத்தல் ேநாக்கி, இைவ ன்  
பாட்டா ம் அ  ெசய் மா  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1040  இலெமன்  அைசஇ இ ப்பாைரக் காணின் 
    நிலெமன் ம் நல்லாள் நகும். 
    இலம் என்  அைசஇ இ ப்பாைரக் காணின் - யாம் வறிேயம் என்  ெசால்  
ம ந்தி ப்பாைரக் கண்டால்; நிலம் என் ம் நல்லாள் நகும் - நிலமகள் என்  
உயர்த் ச் ெசால்லப்ப கின்ற நல்லாள் தன் ள்ேள நகா நிற்கும். 
    விளக்கம்  
உ தல் த ய ெசய்வார் யாவர்க்கும் ெசல்வங் ெகா த்  வ கின்றவா  பற்றி 
'நல்லாள்' என் ம், அ  கண் ைவத் ம் அ  ெசய்யா  வ ைம கின்ற ேபைதைம 
பற்றி, 'நகும்' என் ம் கூறினார். 'இரப்பாைர' என்  பாடம் ஓ வா ம் உளர். 
இதனான் அ  ெசய்யாத வழிப்ப ம் இ க்குக் கூறப்பட்ட . வ கின்ற 
அதிகார ைறைமக்குக் காரண ம் இ . 
 --- 
 

2.4.10 நல்குர  
 
1041  இன்ைமயின் இன்னாத  யாெதனின் இன்ைமயின் 
    இன்ைமேய இன்னா த . 
    இன்ைமயின் இன்னாத  யா  எனின் - ஒ வ க்கு வ ைம ேபால இன்னாத  
யா  என்  வினவின்; இன்ைமயின் இன்னாத  இன்ைமேய - வ ைம ேபால 
இன்னாத  வ ைமேய, பிறிதில்ைல. 
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    விளக்கம்  
இன்னாத  - ன்பஞ் ெசய்வ . ஒப்ப  இல்ைல எனேவ, மிக்க  இன்ைம ெசால்ல 
ேவண்டாவாயிற் . 
 --- 
 
1042  இன்ைம எனெவா  பாவி ம ைம ம் 
    இம்ைம ம் இன்றி வ ம். 
    இன்ைம என ஒ பாவி - வ ைம என்  ெசால்லப்ப வெதா  பாவி; ம ைம ம் 
இம்ைம ம் இன்றி வ ம் - ஒ வ ைழ வ ங்கால் அவ க்கு ம ைமயின்ப ம் 
இம்ைமயின்ப ம் இல்ைலயாக வ ம். 
    விளக்கம்  
'இன்னாைமெயன ஒ பாவி' என்பதற்கு ேமல் ''அ க்காெறன ஒ  பாவி'' [குறள்.168] 
என் ழி உைரத்தாங்கு உைரக்க. ம ைம, இம்ைம என்பன ஆகுெபயர். 
ஈயாைமயா ம் வ்வாைமயா ம் அைவ இலவாயின. 'இன்றிவி ம்' என்  பாடம் 
ஓதிப் 'பாவியால்' என விாித் ைரப்பா ம் உளர்.) -- 
 
1043  ெதால்வர ம் ேதா ம் ெக க்கும் ெதாைகயாக 
    நல்குர  என் ம் நைச. 
    தல்குர  என் ம் நைச - நல்குர  என்  ெசால்லப்ப ம் ஆைச; ெதால் வர ம் 
ேதா ம் ெதாைகயாகக் ெக க்கும் - தன்னால் பற்றப்பட்டா ைடய பைழய 
கு வரவிைன ம் அதற்கு ஏற்ற ெசால் ைன ம் ஒ ங்ேக ெக க்கும். 
    விளக்கம்  
நைசயில் வழி நல்குர ம் இல்ைலயாக ன், நல்குரைவேய நைசயாக்கி, அஃ  
அக்கு யின் ெதால்ேலார்க்கு இல்லாத இழிெதாழில்கைள ம் இளிவந்த ெசாற்கைள ம் 
உளவாக்கலான், அவ்விரண்டைன ம் ஒ ங்கு ெக க்கும் என்றார். ''கு ப்பிறப்  
அழிக்கும் வி ப்பம் ெகால் ம்'' [மணி 11 - 76] என்றார் பிற ம். ேதாலாவ  
''இ ெமன் ெமாழியால் வி மிய  வறல்'' [ெதால். ெபா ள். ெசய் ள். 239] என்றால் 
ெதால்காப்பியனா ம். இதற்கு 'உடம் ' என்  உைரப்பா ம் உளர். அஃ  அதற்குப் 
ெபயராயி ம் 'உடம் ' ெக க்கும் என்றற்கு ஓர் ெபா ட்சிறப்  இல்லாைம அறிக. 
 --- 
 
1044  இற்பிறந்தார் கண்ேண ம் இன்ைம இளிவந்த 
    ெசாற்பிறக்கும் ேசார்  த ம். 
    இற்பிறந்தார் கண்ேண ம் - இளிவந்த ெசாற்பிறவாத கு ப்பிறந்தார் மாட்ேட ம்; 
இளிவந்த ெசாற்பிறக்கும் ேசார்  இன்ைம த ம் - அ  பிறத்தற்கு ஏ வாகிய 
ேசார்விைன நல்குர  உண்டாக்கும். 
    விளக்கம்  
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சிறப்  உம்ைம அவர்மாட்  அ  பிறவாைம ேதான்ற நின்ற . இளிவந்த ெசால் - இளி 
வ தற்கு ஏ வாகிய ெசால். அஃதாவ , 'எமக்கு ஈய ேவண் ம்' என்றல். ேசார் : தாம் 
உ கின்ற ன்பம் மிகுதிபற்றி ஒேராவழித் தம் பிறப்பிைன மறந்  அ  ெசால்வதாக 
நிைனத்தல். 
 --- 
 
1045  நல்குர  என் ம் இ ம்ைப ள் பல்குைரத் 
    ன்பங்கள் ெசன்  ப ம். 
    நல்குர  என் ம் இ ம்ைப ள் - நல்குர  என்  ெசால்லப்ப ம் ன்பம் 
ஒன்ற ள்ேள; பல் ன்பங்கள் ெசன் ப ம் - பல ன்பங்க ம் வந்  விைள ம். 
    விளக்கம்  
குைர - இைச நிைற. ெசல -விைரவின்கண் வந்த . ன்ப ந் தா ம் உடேன 
நிகழ்த ன் நல்குரைவத் ன்பமாக்கி ம் அத் ன்பம யாகச் ெசல்வர் கைட ேநாக்கிச் 
ேசறல் ன்ப ம், அவைரக் காண்டல் ன்ப ம், கண்டால் ம த் ழி நிக ம் 

ன்ப ம், மறாவழி ம் அவர் ெகா த்த  வாங்கல் ன்ப ம், அ  ெகா வந்  
கர்வன கூட்டல் ன்ப ம் தலாயின நாள்ெதா ம் ேவ ேவறாக வ த ன், 

எல்லாத் ன்பங்க ம் உளவாம் என் ம் கூறினார். இைவ ஐந்  பாட்டா ம் 
நல்குரவின் ெகா ைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1046  நற்ெபா ள் நன்குணர்ந்  ெசால் ம் நல்கூர்ந்தார் 
    ெசாற்ெபா ள் ேசார்  ப ம். 
    நற்ெபா ள் நன்கு உணர்ந்  ெசால் ம் - ெமய்ந் ற் ெபா ைளத் ெதளிய 
அறிந்  ெசான்னாராயி ம்; நல் கூர்ந்தார் ெசாற்ெபா ள் ேசார்  ப ம் - நல்கூர்ந்தார் 
ெசால் ஞ் ெசால் ெபா ளின்ைமையத் தைலப்ப ம். 
    விளக்கம்  
ெபா ளின்ைமையத் தைலப்ப தலாவ , 'யாம் இவர் ெசால் யன வி ம்பிக் 
ேகட்குமாயின் கண்ேணா  இவர் உ கின்ற குைற க்க ேவண் ம்' என்  அஞ்சி, 
யாவ ம் ேகளாைமயின், பயனில் ெசால்லாய் தல். கல்வி ம் பயன்படா  
என்பதாம். 
 --- 
 
1047  அறஞ்சாரா நல்குர  ஈன்றதா யா ம் 
    பிறன்ேபால ேநாக்கப் ப ம். 
    அறம் சாரா நல்குர  - அறத்ேதா  இையபில்லாத நல்குர  உைடயான்; ஈன்ற 
தாயா ம் பிறன் ேபால ேநாக்கப்ப ம் - தன்ைன ஈன்ற தாயா ம் பிறைனக் 
க மா  ேபாலக் க தி ேநாக்கப்ப ம். 
    விளக்கம்  
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அறத்ேதா  கூடாைம - காரண காாியங்க ள் ஒன்றா ம் இையயாைம. நல்குர  - 
ஆகுெபயர். சிறப்  உம்ைம, அவள  இயற்ைகயன் ைடைம விளக்கி நின்ற . 
ெகாள்வதின்றாதேலயன்றிக் ெகா ப்ப  உண்டாத ம் உைடைமயின், அ  ேநாக்கிச் 
சுற்றத்தார் யாவ ம் றப்பர் என்பதாம். 
 --- 
 
1048  இன் ம் வ வ  ெகால்ேலா ெந ந ம் 
    ெகான்ற  ேபா ம் நிரப் . 
    ெந ந ம் ெகான்ற  ேபா ம் நிரப்  - ெந நற் ம் ெகான்ற  ேபான்  எனக்கு 
இன்னாதவற்ைறச் ெசய்த நல்குர ; இன் ம் வ வ  ெகால்ேலா - இன் ம் என்பால் 
வரக்கடவேதா; வந்தால் இனி யா  ெசய்ேவன்? 
    விளக்கம்  
அவ் வின்னாதனவாவன, ேமற்ெசால் ய (குறள். 1045) ன்பங்கள், ெந நல்மிக 
வ ந்தித் தன் வயி  நிைறத்தான் ஒ வன் கூற் . 
 --- 
 
1049  ெந ப்பி ள் ஞ்ச ம் ஆகும் நிரப்பி ள் 
    யாெதான் ம் கண்பா  அாி . 
    ெந ப்பி ள் ஞ்ச ம் ஆகும் - மந்திரம் ம ந் களான் ஒ வ க்கு 
ெந ப்பிைடேய கிடந்  உறங்க ம் ஆம்; நிரப்பி ள் யாெதான் ம் கண்பா  அாி  - 
நிரப்  வந் ழி யாெதான்றா ம் உறக்கம் இல்ைல. 
    விளக்கம்  
'ெந ப்பி ம் நிரப் க் ெகா ,' என்றவாறாயிற் . இ ம் அவன் கூற் . இைவ 
நான்கு பாட்டா ம் நல்கூர்ந்தார்க்கு உளதாம் குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1050  ப் ர வில்லார் வரத் றவாைம 
    உப்பிற்கும் கா க்கும் கூற் . 
    ப் ர  இல்லார் வரத் றவாைம - கரப்ப ம் ெபா ள்களில்லாதார் தம்மாற் 
ெசயற்பால  ற்றத் றத்தேலயாக ம் அ  ெசய்யாெதாழிதல்: உப்பிற்கும் கா க்கும் 
கூற்  - பிறர் இல் ளவாய உப்பிற்கும் கா க்கும் கூற்றாம். 
    விளக்கம்  
மானம் அழியாைமயின் ெசயற்பால  அ ேவயாயிற் . ற்றத் றத்தல் - 
சுற்றத்தாேன விட்டைமயின் ஒ வாற்றால் றந்தாராயினார். நின்ற தம் 
உடம்பிைன ம் றத்தல். அ  ெசய்யா  ெகாண் த்தல் இரண்டைன ம் 
மாளப்பண் த ன், அதைன அவற்றிற்குக் கூற்  என்றார். இனி, 
' ற்றத் றத்தலாவ  ப் ரவில்லாைமயின் ஒ வாற்றால் றந்தாராயினார், பின் 
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அவற்ைற மனத்தால் றவாைம' என்  உைரப்பா ம் உளர். இதனான் அஃ  
உளதாயவழிச் ெசய்வ  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.4.11 இர  
 
1051  இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின் 
    அவர்பழி தம்பழி அன் . 
    இரத்தக்கார்க் காணின் இரக்க - நல்கூர்ந்தார் இரத்தற்கு ஏற் ைடயாைரக் காணின், 
அவர்மாட்  இரக்க; கரப்பின் அவர் பழி தம் பழி அன்  - இரந்தால் அவர் 
கரந்தாராயின் அவர்க்குப் பழியாவதல்ல  தமக்குப் பழியாகாைமயான். 
    விளக்கம்  
'இர ' என் ம் தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர  இ திக்கண் நான்கன் உ  
விகாரத்தால் ெதாக்க . இரத்தற்கு ஏற் ைடயராவார் உைரயாைம ன் உண ம் 
ஒண்ைம ைடயராய் மாற்றா  ஈவார். அவர் உலகத்  அாியராக ன், 'காணின்' 
என் ம், அவர் மாட்  இரந்தார்க்கு இரவான் வ ம் இழி  இன்ைமயின், 'இரக்க' 
என் ம், அவர் ஈத ன் குைற காட்டாைமயின் 'கரப்பின்' என் ம், காட் வராயின் 
அப்பழி ெவள்ள ைவக்கண் மாசுேபால, அவர் கண் க  ேசற ன் 'அவர்பழி' 
என் ம், ஏற்பிலார் மாட்  இரவன்ைமயின் 'தம் பழியன் ' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
1052  இன்பம் ஒ வற்கு இரத்தல் இரந்தைவ 
    ன்பம் உறாஅ வாின். 
    ஒ வற்கு இரத்தல் இன்பம் - ஒ வற்கு இரத்தல்தா ம் இன்பத்திற்கு ஏ வாம்; 
இரந்தைவ ன்பம் உறாஅ வாின் - இரந்த ெபா ள்கள் ஈவார  உணர்  
உைடைமயால் தான் ன் றாமல் வ மாயின். 
    விளக்கம்  
இன்பம் - ஆகுெபயர். 'உறாமல்' என்ப  கைடக்குைறந்  நின்ற . ன்பம் - சாதி 
ெயா ைமப் ெபயர். அைவயாவன, ஈவார்கண் கால ம் இட ம் அறிந்  ேசற ம், 
அவர் குறிப்பறித ம், அவைரத் தம் வயத்தராக்க ம், அவர் மனம் ெநகிழ்வன நா ச் 
ெசால்ல ம் த யவற்றான் வ வன ம், ம த் ழி வ வன ம் ஆம். அைவ றாமல் 
வ தலாவ , அவர் ன் ணர்ந்  ஈயக்ேகாடல். 'இரந்தவர் ன்ப றாவாின்' என்  
பாடம் ஓதி, 'இரக்கப்பட்டவர் ெபா ளின்ைம த யவற்றால் ன் றா  எதிர்வந்  
ஈவராயின்' என்  உைரப்பா ம் உளர். இைவ இரண்  பாட்டா ம் நல்குரவான் 
உயிர் நீங்கும் எல்ைலக்கண் இளிவில்லா இர  விலக்கப்படா  என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
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1053  கரப்பிலா ெநஞ்சின் கடனறிவார் ன்நின்  
    இரப் ேமா ேரஎர் உைடத் . 
    கரப்பிலா ெநஞ்சின் கடன் அறிவார் ன் நின்  இரப் ம் - கரத்தல் இல்லாத 
ெநஞ்சிைன ைடய மானம் அறிவார் ன்னர் நின்  அவர் மாட்  ஒன்  இரத்த ம்; 
ஓர் ஏஎர் உைடத்  - நல்கூர்ந்தார்க்கு ஓர் அழகு உைடத் . 
    விளக்கம்  
''சிறிய சு க்கத்  ேவண் ம் உயர் '' [குறள். 963] என்றதனால், அவர்க்கு அ  கடன் 
எனப்பட்ட . அதைன அறிதல், ெசால் த ற்  உைரக்கலாகாைமக்கு ஏ வாய் 
அதன் இயல்பிைன அறிதல். அவ்வறி ைடயார்க்கு ன்நிற்றல் மாத்திரேம 
அைமத ன், ' ன் நின் ' என் ம், ெசால் தலான் வ ம் சி ைம எய்தாைமயின், 'ஓர் 
ஏஎ ைடத் ' என் ம் கூறினார். உம்ைம அதன் இழி  விளக்கி நின்ற . 
 --- 
 
1054  இரத்த ம் ஈதேல ேபா ம் கரத்தல் 
    கனவி ம் ேதற்றாதார் மாட் . 
    கரத்தல் கனவி ம் ேதற்றாதார்மாட்  இரத்த ம் - தமக்குள்ள  சுரத்தைலக் 
கனவின்கண் ம் அறியாதார்மாட் ச் ெசன்  ஒன்றைன இரத்த ம்; ஈதேல ேபா ம் 
- வறியார்க்கு ஈதேல ேபா ம். 
    விளக்கம்  
உம்ைம - ஈண் ம் அவ்வா  நின்ற . தான் கழ் பயவாதாயி ம் ன் ளதாய கழ் 
ெகடவாராைமயின் 'ஈதேல ேபா ம்' என்றார். ஏகாரம் - ஈற்றைச. 
 --- 
 
1055  கரப்பிலார் ைவயகத்  உண்ைமயால் கண்ணின்  
    இரப்பவர் ேமற்ெகாள் வ . 
    கண்ணின்  இரப்பவர் ேமற்ெகாள்வ  - ெசால் தன் மாட்டா  ன் நிற்றல் 
மாத்திரத்தான் இரப்பார் உயிேராம் பற்ெபா ட்  அதைன ேமற்ெகாண்  
ேபா கின்ற ; கரப்  இலார் ைவயகத்  உண்ைமயான் - அவர்க்கு உள்ள  கரவா  
ெகா ப்பார் சிலர் உலகத்  உளராய தன்ைமயாேன; பிறிெதான்றான் அன் . 
    விளக்கம்  
அவர் இல்ைலயாயின். மானம் நீக்க மாட்டாைமயின் உயிர் நீப்பர் என்பதாம். 
 --- 
 
1056  கரப்பி ம்ைப யில்லாைரக் காணின் நிரப்பி ம்ைப 
    எல்லாம் ஒ ங்கு ெக ம். 
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    கரப்  இ ம்ைப இல்லாைரக் காணின் - உள்ள  கரத்தலாகிய ேநாயில்லாைரக் 
கண்டால்; நிரப்  இ ம்ைப எல்லாம் ஒ ங்கு ெக ம் - மானம் விடா  இரப்பார்க்கு 
நிரப்பான் வ ம் ன்பங்கெளல்லாம் ேசரக் ெக ம். 
    விளக்கம்  
கரத்தல், ஒ வற்கு ேவண் வெதான்றன்ைமயின், அதைன 'ேநாய்' என் ம், அஃ  
இல்லாத இரக்கத்தக்காைரக் கண்டெபா ேத அவர் கழி வைகயராவர் ஆக ன், 
'எல்லாம் ஒ ங்கு ெக ம்' என் ம் கூறினார். இ ம்ைப - ஆகுெபயர். ' ம் ெக ம்' 
என்  பாடம் ஓதி, 'எஞ்சாமற் ெக ம்' என்  உைரப்பா ம் உளர். 
 --- 
 
1057  இகழ்ந்ெதள்ளா  ஈவாைரக் காணின் மகிழ்ந் ள்ளம் 
    உள் ள் உவப்ப  உைடத் . 
    இகழ்ந்  எள்ளா  ஈவாைரக் காணின் - தம்ைம அவமதித்  இழி  ெசால்லா  
ெபா ள் ெகா ப்பாைரக் கண்டால்; உள்ளம் மகிழ்ந்  உள் ள் உவப்ப  உைடத்  - 
அவ்விரப்பார  உள்ளம் மகிழ்ந்  உள் ள்ேள உவக்கும் தன்ைம ைடத் . 
    விளக்கம்  
இகழ்ந்  எள்ளா  எனேவ, நன்கு மதித்த ம் இனியைவ கூற ம் ெப ம். நிரப்  
இ ம்ைப ெக தலளேவயன்றி, ஐம் லன்களா ம் ேபாின்பம் எய்தினாராகக் 
க தலான், ''உள் ள் உவப்ப  உைடத் '' என்றார். இைவ ஐந்  பாட்டா ம் 
அவ்விரத்தக்கார  இயல்  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1058  இரப்பாைர இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம் 
    மரப்பாைவ ெசன் வந் தற் . 
    இரப்பார் இல்லாயின் - வ ைம ற்  இரப்பார் இல்ைலயாயின்; ஈர்ங்கண்மா 
ஞாலம் - குளிர்ந்த இடத்ைத ைடய ெபாிய ஞாலத் ள்ளார் ெசல  வர கள்; 
மரப்பாைவ ெசன்  வந்தற்  - உயிாில்லாத மரப்பாைவ இயந்திரக் கயிற்றால் ெசன்  
வந்தாற்ேபா ம். 
    விளக்கம்  
ஐகாரம், அைசநிைல ஞாலம் என் ம் ஆகுெபயர்ப் ெபா ட்கு உவைமேயா  ஒத்த 
ெதாழில் வ விக்கப்பட்ட . ஞாலத் ள்ளார் என்ற  அவைர ஒழிந்தாைர. அவர்க்கு 
ஈதைலச் ெசய்  க ம் ண்ணிய ம் எய்தாைமயின், உயி ைடயரல்லார் என்பதாம், 
''ஈவா ம் ெகாள்வா ம் இல்லாத வானத்  வாழ்வாேர வன் கணவர்,'' என்றார் பிற ம்: 
இத்ெதாைடயின்பம் ேநாக்கா  'இரப்பவர் இல்லாயின்' என்  பாடம் ஓ வா ம் 
உளர். 
 --- 
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1059  ஈவார்கண் என் ண்டாம் ேதாற்றம் இரந் ேகாள் 
    ேமவார் இலாஅக் கைட. 
    இரந் ேகாள் ேமவார் இலாஅக் கைட - அவர்பாற்ெசன்  ஒன்றைன இரந்  
ேகாடைல வி ம் வார் இல்வழி; ஈவார்கண் ேதாற்றம் என் உண்டாம் - 
ெகா ப்பார்மாட்  என்ன க ண்டாம்? யா மில்ைல. 
    விளக்கம்  
ேதாற்றம் - ஆகுெபயர். 'ேம வார்' என்ப  விகாரமாயிற் . ெகா த்தல் வண்ைம 
ெவளிப்படாைமயின், அதனால் கெழய்தார் என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
உலகிற்கு இரப்பார் ேவண் ம் என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1060  இரப்பான் ெவகுளாைம ேவண் ம் நிரப்பி ம்ைப 
    தாேன ம் சா ம் காி. 
    இரப்பான் ெவகுளாைம ேவண் ம் - ஈவா க்குப் ெபா ள் உதவாவழி 'இவன் 
எனக்கு ஈகின்றிலன்' என்  அவைன இரப்பான் ெவகுளாெதாழிதல் ேவண் ம்; நிரப்  
இ ம்ைப தாேன ம் காிசா ம் - அ  ேவண் ய ெபா  உதவா  என்பதற்கு ேவ  
சான்  ேவண்டா, நிரப்பாகிய தன் இ ம்ைப தாேன ம் சான்றாதல் அைம ம். 
    விளக்கம்  
யாவர்க்கும் ேதட ேவண் த ம் நிைலயின்ைம ம் த ய பிற சான் ம் உண்  
என்ப பட நின்றைமயின், உம்ைம எச்ச உம்ைம. தனக்ேகயன்றி மற்ைற 
யிரந்தார்க்கும் அற்ைறக்கன்  ெபா ள் கைடக்கூட்டற்கு அவ ம் ன்பத்ைதத் 
தனக்ேகயாக ைவத் த் தா ந் ன்பம் தான் அறிந்  ெவகுளற்க என்பதாம். 
இதனான் அவர்க்கு இன்றியைமயாதேதார் இயல்  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.4.12 இரவச்சம் 
 
1061  கரவா  உவந்தீ ம் கண்ணன்னார் கண் ம் 
    இரவாைம ேகா  உ ம். 
    கரவா  உவந்  ஈ ம் கண் அன்னார் கண் ம் இரவாைம - தமக்கு உள்ள  
கரவா  'இவர் வரப்ெபற்ேறாம்' என்  உள்மகிழ்ந்  ெகா க்கும் கண்ேபாலச் சிறந்தார் 
மாட் ம், இரவாேத ஒ வன் வ ைம கூர்தல்; ேகா  உ ம் - இரந்  ெசல்வம் 
எய்த ன் ேகா  மடங்கு நன் . 
    விளக்கம்  
நல்குர  மைறக்கப்படாத நட்டார் மாட் ம் ஆகா  என்ப பட நின்றைமயின். உம்ைம 
உயர் ச் சிறப்பின்கண் வந்த . அவ்விரவான் மானம் தீரா  என் ம் ைணயல்ல  
அதற்கு மிகுதி கூடாைமயின், வல்லேதார் யற்சியான் உயிேராம்பேல நல்ல  என்ப  
க த் . 
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 --- 
 
1062  இரந் ம் உயிர்வாழ்தல் ேவண் ன் பரந்  
    ெக க உலகியற்றி யான். 
    உலகு இயற்றியான் இரந் ம் உயிர் வாழ்தல் ேவண் ன் - இவ் லகத்ைதப் 
பைடத்தவன் இதன்கண் வாழ்வார்க்கு யன்  உயிர் வாழ்தைலயன்றி, இரந் ம் 
உயிர் வாழ்தைல ேவண்  விதித்தானாயின்; பரந்  ெக க - அக்ெகா ேயான் தா ம் 
அவைரப் ேபான்  எங்கும் அலமந்  ெக வானாக. 
    விளக்கம்  
மக்க யிர்க்ெகல்லாம் வாழ்நா ம், அதற்கு ேவண் வதாய உண் ம், அதற்கு 
ஏ வாய ெசய்ெதாழி ம், பழவிைன வயத்தால் க ெவா ங் கலந்தவன்ேற அவன் 
கற்பிக்கும் அன்ேற? அவற் ள் சில உயிர்க்கு இரத்தைல ம் ஒ  ெசய் ெதாழிலாகக் 
கற்பித்தானாயின், அத்தீவிைனயால் தா ம் அத் ன்ப றல் ேவண் ம் என்பதாம். 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவ்விரவின் ெகா ைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1063  இன்ைம இ ம்ைப இரந் தீர் வாெமன் ம் 
    வன்ைமயின் வன்பாட்ட தில். 
    இன்ைம இ ம்ைப இரந்  தீர்வாம் என் ம் வன்ைமயின் - வ ைமயான் 
வ ந் ன்பத்ைத யன்  நீக்கக்கடேவம் என்  க தா  இரந்  நீக்கக் கடேவம் 
என்  க ம் வன்ைம ேபால; வன்பாட்ட  இல் - வ ைமப்பா ைடய  பிறி  
இல்ைல. 
    விளக்கம்  
ெநறியாய யற்சி நிற்க, ெநறியல்லாத இரவான் தீர்க்கக் க த ன், 
வன்ைமயாயிற் . வன்பா  - ட் த் தன்ைம அஃதாவ , ஓரா  ெசய்  நிற்றல். 
இதனான் 'வ ைமத் தீர்தற்கு ெநறி இரவன் ' என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1064  இடெமல்லாம் ெகாள்ளாத் தைகத்ேத இடமில்லாக் 
    கா ம் இரெவால்லாச் சால் . 
    இடம் இல்லாக்கா ம் இர  ஒல்லாச் சால்  - கரேவண் வன இன்றி 
நல்கூர்ந்தவழி ம் பிறர்பாற்ெசன்  இரத்தைல உடம்படாத அைமதி; இடெமல்லாம் 
ெகாள்ளா தைகத்ேத - எல்லா லகும் ஒ ங்கு இையந்தா ம் ெகாள்ளாத 
ெப ைம ைடத் . 
    விளக்கம்  
அவ்விரத்தைலச் சால்  விலக்குமாக ன், இர  ஒல்லாைம அதன்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . 
இதனான் அந்ெநறியல்லதைனச் சால் ைடயார் ெசய்யார் என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
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1065  ெதண்ணீர் அ ற்ைக ஆயி ம் தாள்தந்த  
    உண்ண ன் ஊங்கினிய தில். 
    தாள் தந்த  ெதண்ணீர் அ ற்ைகயாயி ம் - ெநறியாய யற்சி ெகா வந்  
தந்த  ெதளிந்த நீர் ேபா ம் அ ற்ைகேய யாயி ம்; உண்ண ன் ஊங்கு இனிய  
இல் - அதைன ண்டற்கு ேமல் இனிய  இல்ைல. 
    விளக்கம்  
தாள் தந்த கூழ் ெசறிவின்றித் ெதண்ணீர் ேபான்றதாயி ம், இழிவாய இரவான் 
வந்ததன்றித் தம் உைடைமயாக ன், அமிழ்தத்ேதா  ஒக்கும் என்பதாம். இதனான் 
ெநறியினானாய  சிறிேத ம், அ  ெசய் ம் இன்பம் ெபாி  என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1066  ஆவிற்கு நீெரன்  இரப்பி ம் நாவிற்கு 
    இரவின் இளிவந்த தில். 
    ஆவிற்கு நீர் என்  இரப்பி ம் - தண்ணீர் ெபறா  இறக்கும் நிைலைமத்தாயேதார் 
ஆவிைனக் கண் , அறம் ேநாக்கி இதற்குத் தண்ணீர் தரல் ேவண் ம் என்  இரந்  
ெசால் ங்கா ம்; இரவின் நாவிற்கு இளிவந்த  இல் - அவ்விர  ேபால ஒ வன் 
நாவிற்கு இளிந்த  பிறி  இல்ைல. 
    விளக்கம்  
ஆகாத்ேதாம்பல் ேபரறமாக ன், 'ஆவிற்கு' என் ம், ெபா ள் ெகா த் க் ெகாள்ள 
ேவண்டாத எண்ைமத்தாக ன் 'நீர்' என் ம் இரக்கின்றா க்கு இளி  அச்ெசால் 
அளேவ ஆத ன் 'நாவிற்கு' என் ம், அ தான் எல்லா இளிவி ம் ேமற்ப த ன், 
'இளி வந்த  இல்' என் ம் கூறினார். இதனான் அற ம் யன்  ெசய்வதல்ல  
இரந்  ெசய்யற்க என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1067  இரப்பன் இரப்பாைர எல்லாம் இரப்பின் 
    கரப்பார் இரவன்மின் என் . 
    இரப்பாைர எல்லாம் இரப்பன் - இரப்பாைரெயல்லாம் யான் இரவாநின்ேறன்; 
இரப்பின் கரப்பார் இரவன்மின் என்  - 'யா  ெசால் ?' எனின், மக்கு இரக்க 
ேவண் மாயின் தமக்குள்ள  கரப்பாைர இரவாெதாழிமின் என்  ெசால் , 
    விளக்கம்  
இரண்டாவ  விகாரத்தால் ெதாக்க . இவ்விளிவந்த ெசயலான் ஊட் ய வழி ம் 
உடம்  நில்லாதாக ன், இ  ேவண்டா என்ப  ேதான்ற, 'இரப்பன்' என்றார். 
இதனான் மானம் தீர வ ம் இர  விலக்கப்பட்ட . 
 --- 
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1068  இரெவன் ம் ஏமாப்பில் ேதாணி கரெவன் ம் 
    பார்தாக்கப் பக்கு வி ம். 
    இர  என் ம் ஏமாப்  இல் ேதாணி -'இவ்வ ைம என் ம் கடைல இதனால் 
கடத் ம்,' என்  க தி ஒ வன் ஏறிய இர  என் ம் ேசமமற்ற ேதாணி; கர  என் ம் 
பார் தாக்கப்பக்குவி ம் - அதன்கண் ஓ ங்கால் கரத்தல் என் ம் வன்னிலத்ேதா  
தாக்குமாயின் பிளந் ேபாம். 
    விளக்கம்  

யற்சியால் கடப்பதைன இரவால் கடக்க ற்றான் அதன் கைர காணாைமயின், 
'ஏமாப்  இல் ேதாணி' என்றார். ஏமாப்  இன்ைம ேதாணி ேமல் ஏற்றப்பட்ட . அ  
கடத்தற்கு ஏற்ற  அன்ைமயா ம் நிலம் அறியா  ெச த்தியவழி உைடதலா ம், 
அதற்கண் ஏறற்க என்பதாம். இஃ  அவயவ உ வகம். 
 --- 
 
1069  இர ள்ள உள்ளம் உ கும் கர ள்ள 
    உள்ள உம் இன்றிக் ெக ம். 
    இர  உள்ள உள்ளம் உ கும் - உைடயார் ன் இல்லார் ெசன்  இரந்  நிற்ற ன் 
ெகா ைமைய நிைனத்தால் எம் உள்ளங் கைரந்  உ காநிற்கும்; கர  உள்ள உம் 
இன்றிக் ெக ம் - இனி அந்நிைலையக் கண் ைவத்தவர் இல்ைல என்ற ன் 
ெகா ைமைய நிைனத்தால், அவ் குமள தா ம் இன்றிப் ெபான்றிவி ம். 
    விளக்கம்  
''இரவிைன, உள் ங்கால் உள்ளம் உ குமால் என்ெகாேலா, ெகாள் ங்கால் 
ெகாள்வார் குறிப் .'' (நால . 305) என்றார் பிற ம். இரவி ம் கர  ெகா  
என்பதாம். இதற்குப் பிறெரல்லாம் 'இரக்கின்றவர் உள்ளம் உ கும்' என்  உைரத்தார். 
 --- 
 
1070  கரப்பவர்க்கு யாங்ெகாளிக்கும் ெகால்ேலா இரப்பவர் 
    ெசால்லாடப் ேபாஒம் உயிர். 
    ெசால்லாட இரப்பவர் உயிர் ேபாம் - கரப்பார் இல்ைல என்  ெசால்லா ய 

ைணயாேன இரப்பார்க்கு உயிர் ேபாகாநின்ற ; கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும் 
ெகால் - இனிச் ெசால்லா கின்ற அவர் தமக்கு உயிர் பின் ம் நிற்றலான், 
அப்ெபா  எப் ைர ள் க்ெகாளிந்  நிற்கும்? 
    விளக்கம்  
உயிர் ேபாகலாவ , 'இனி யாம் என் ெசய் ம்?' என்  ஏங்கிச் ெசயலற்  நிற்றல். 
''அந்நிைலேய, மாயாேனா மாற்றி வி ன்'' (நால . 308) என்றார் பிற ம். 'ேகட்டாைரக் 
ெகால்ல வற்றாய ெசால், ெசால்வாைரக்ேகாறல் ெசால்லேவண்டாவாயி ம் அ  
காண்கின்றிலம்; இஃகு என்ேனா' என்பதாம். 'வ ைம ற் ழி மைறயா  
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இரக்கப்ப வாராய ேகளிர் கட்கும் அதைனச் ெசால்லாட உயிர் ேபாம்; ஆனபின், 
மைறக்கப்ப வாராய பிறர்க்குச் ெசால்லா யக்கால் ேபாகா  எங்ேக ஒளிந்  நிற்கும்? 
இரண்டா ம் ேபாேமயன்ேறா?' என இரவஞ்சினான் ஒ வன் கூற்றாக்கி 
உைரப்பா ம் உளர். இைவ ன்  பாட்டா ம் அவ்விரவின் குற்ற ம் கரவின் 
குற்ற ம் ஒ ங்கு கூறப்பட்டன. 
 --- 
 

2.4.13 கயைம 
 
1071  மக்கேள ேபால்வர் கயவர் அவரன்ன 
    ஒப்பாாி யாங்கண்ட தில். 
    மக்கேள ேபால்வர் கயவர் - வ வான் ம் மக்கைள ஒப்பர் கயவர்; அவர் அன்ன 
ஒப்பார் யாம் கண்ட  இல் - அவர் மக்கைள ெயாத்தாற்ேபான்ற ஒப்  ேவ  இரண்  
சாதிக்கண் யாம் கண்டதில்ைல. 
    விளக்கம்  

ம் ஒத்தல் ேதற்ேற காரத்தால் ெபற்றாம். 'அவர்' என்ற  அவர் மாட் ளதாய 
ஒப் ைமைய. மக்கட் சாதிக்கும் கயச்சாதிக்கும் வ  ஒத்த ன், குணங்கள  உண்ைம 
இன்ைமகளானல்ல  ேவற் ைம அறியப்படா  என்பதாம். இதனான் கயவர  
குற்றமிகுதி கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1072  நன்றறி வாாிற் கயவர் தி ைடயர் 
    ெநஞ்சத்  அவலம் இலர். 
    நன்  அறிவாாின் கயவர் தி  உைடயர் - தமக்கு தியாவன அறிவாாின் 
அைவயறியாத கீழ் மக்கள் நன்ைம ைடயார்; ெநஞ்சத்  அவலம் இலர் - அவர் ேபால 
அைவ காரணமாகத்தம் ெநஞ்சத்தின்கண் கவைலயிலராகலான். 
    விளக்கம்  
நன்  என்ப  சாதிெயா ைம உ திகளாவன, இம்ைம ம ைம கட்கு உாியவாய 

கழ் அற ஞானங்கள். இவற்ைற அறிவார் இைதச் ெசய்யாநின்ேற 'மிகச் 
ெசயப்ெப கின்றிேலம்' என் ம், ெசய்கின்ற இைவ தமக்கு இைட  வ ங்ெகால் 
என் ம், இவற்றின் ம தைலயாய பழி பாவம் அறியாைம என்பனவற் ள் யா  
விைள ேமா என் ம், இவ்வாற்றான் கவைல எய் வர்; கயவர் அப் கழ் த ய 
ஒழித் ப் பழி த ய ெசய்யாநின் ம் யா ம் கவைல உைடயரல்லராகலாம், 
'தி ைடயர்' எனக் குறிப்பால் இகழ்ந்தவா . இதனான் பழி த யவற்றிற்கு 
அஞ்சார் என்ப  கூறப்பட்ட .) _--- 
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1073  ேதவர் அைனயர் கயவர் அவ ந்தாம் 
    ேமவன ெசய்ெதா க லான். 
    ேதவர் அைனயர் கயவர் - ேதவ ம் கயவ ம் ஒ  தன்ைமயர்; அவ ம் தாம் ேமவன 
ெசய்  ஒ கலான் - அஃ  யாதினான் எனின், ேதவைரப் ேபான்  தம்ைம 
நியமிப்பாாின்றிக் கயவ ம் தாம் வி ம் வனவற்ைறச் ெசய்ெதா கலான். 
    விளக்கம்  
உணர்ச்சி ம் இழி மாகிய தம் காரண ேவ பா  குறிப்பால் ேதான்ற நின்றைமயின், 
இ  கழ்வார் ேபான்  பழித்தவாறாயிற் . இதனான், விலக்கற்பா ன்றி ேவண் ய 
ெசய்வர் என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1074  அகப்பட்  ஆவாைரக் காணின் அவர§ன் 
    மிகப்பட் ச் ெசம்மாக்கும் கீழ். 
    கீழ்-கீழாயினான்; அகப்பட்  ஆவாைரக் காணின் - தன்னிற் சு ங்கிய பட் யாய் 
ஒ குவாைரக் கண்டானாயின்; அவாின் மிகப்பட் ச் ெசம்மாக்கும் - 
அவ்ெவா க்கத்தின்கண் அவாின் தான் ேமம்பட்  அதனால் தன் மிகுதிகாட்  
இ மாக்கும். 
    விளக்கம்  
அகப்பட் ; அகமாகிய பட் ; பட்  ேபான்  ேவண் யவாேற ஒ க ன், 'பட் ' 
என்றார்; ''ேநாதக்க ெசய் ம் சி பட் '' (க த். குறிஞ்சி.15) என்றார் பிற ம். 
 --- 
 
1075  அச்சேம கீழ்கள  ஆசாரம் எச்சம் 
    அவா ண்ேடல் உண்டாம் சிறி . 
    கீழ்கள  ஆசாரம் அச்சேம - கயவரதாய ஆசாரம் கண்ட  உண்டாயின், அதற்குக் 
காரணம் அரசனான் ஏதம் வ ம் என்  அஞ்சும் அச்சேம; எச்சம் அவா உண்ேடல் 
சிறி  உண்டாம் - அஃெதாழிந்தால், தம்மால் அவாவப்ப ம் ெபா ள் அதனால் 
உண்டாமாயின் சிறி  உண்டாம். 
    விளக்கம்  
ஆசாரத்தின் காரணத்ைத 'ஆசாரம்' என் ம், அவாவப் ப வதைன 'அவா' என் ம் 
கூறினார். 'எச்சத்தின்கண்' என் ம் ஏழாவ  இ திக்கண் ெதாக்க . ெப ம்பான்ைம 
அச்சம், சி பான்ைம ெபா ட்ேப , இவ்விரண்டா ம் அன்றி இயல்பாக 
உண்டாகா  என்பதாம். ேவண் ய ெசய்தேல இயல் ; ஆசாரம் ெசய்தல் இயல்பன்  
என்ப  இதனான் கூறப்பட்ட . 
 --- 
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1076  அைறபைற அன்னர் கயவர்தாம் ேகட்ட 
    மைறபிறர்க்கு உய்த் ைரக்க லான். 
    தாம் ேகட்ட மைற உய்த் ப் பிறர்க்கு உைரக்கலான் - தாம் ேகட்டமைறகைள 
இடந்ேதா ம் தாங்கிக் ெகாண்  ெசன்  பிறர்க்குச் ெசால் தலான்; கயவர் அைற 
பைற அன்னர் - கயவர் அைறயப்ப ம் பைறயிைன ஒப்பர். 
    விளக்கம்  
மைற: ெவளிப்ப ன் குற்றம் விைள ம் என்  பிறைர மைறத்  ஒ வன் ெசால் ய 
ெசால். பிறர், அம்மைறத்தற்குாியார். 'உய்த் ' என்றார், அவர்க்கு அ  
ெப ம்பாரமாதல் ேநாக்கி. பைற ஒ வன் ைகயால் தன்ைன அறிவித்தெதான்றைன 
இடந்ேதா ம் ெகாண்  ெசன்  யாவைர ம் அறிவிக்குமாகலான், இ  ெதாழில் 
உவமம். இதனான் அவர  ெசறிவின்ைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1077  ஈர்ங்ைக விதிரார் கயவர் ெகா ைடக்கும் 
    கூன்ைகயர் அல்லா தவர்க்கு. 
    கயவர் ெகா  உைடக்கும் கூன் ைகயர் அல்லாதவர்க்கு - கயவர் தம் க ப்பிைன 
ெநாிப்பதாக வைளந்த ைகயிைன உைடயரல்லாதார்க்கு; ஈர்ங்ைக விதிரார் - தாம் 
உண்  சிய ைகையத்ெதறித்தல் ேவண் ம் என்  இரந்தா ம் ெதறியார். 
    விளக்கம்  
வைளந்த ைக - க்கிய ைக. 'ெம வார்க்கு யா ம் ெகாடார்; ந வார்க்கு எல்லாம் 
ெகா ப்பர்' என்பதாம். 
 --- 
 
1078  ெசால்லப் பயன்ப வர் சான்ேறார் க ம் ேபால் 
    ெகால்லப் பயன்ப ம் கீழ். 
    ெசால்லப் பயன்ப வர் சான்ேறார் - ெம யர் ெசன்  தம் குைறையச் ெசால் ய 

ைணயாேன இரங்கிப் பயன்ப வர் ேமலாயினார்; கீழ் க ம் ேபால் ெகால்லப் 
பயன்ப ம் - மைறக் கீழாயினார் க ம்  ேபால வ யார் ைநய ெந க்கிய வழிப் 
பயன்ப வர். 
    விளக்கம்  
பயன்ப தல்: உள்ள  ெகா த்தல். கீழாயினார  இழி  ேதான்ற, ேமலாயினாைர ம் 
உடன் கூறினார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவர் ெகா க்குமா  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1079  உ ப்ப உம் உண்ப உம் காணின் பிறர்ேமல் 
    வ க்காண வற்றாகும் கீழ். 
    உ ப்ப உம் உண்ப உம் கீழ் காணின் - பிறர் ெசல்வத்தால் பட் ம் கி ம் 
உ த்தைல ம் பாேலா  அ சில் உண்டைல ம் கீழாயினான் கா மாயின்; 



 121

பிறர்ேமல்வ க்காணவற்றாகும் - அவற்ைறப் ெபாறா  அவர்மாட்  
வ வில்ைலயாக ம் உண்டாக்கவல்லனாம். 
    விளக்கம்  
உ ப்ப  உண்ப  என்பன ஈண்  அவ்வத்ெதாழில் ேமல் நின்றன; அவற்றால், 

ண்டல் ஊர்தல் த ய பிற ெதாழில்க ம் ெகாள்ளப்ப ம். அவற்ைறக் கண்ட 
ைணயாேன ெபாறாைம ெயய்த ன் 'காணின்' என் ம், ேகட்டார் இ  கூ ம் என்  

இையயப்பைடத்தல் அாி  ஆக ன் 'வற்றாகும்' என் ம் கூறினார். இதனால், பிறர் 
ெசல்வம் ெபாறாைம கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
1080  எற்றிற் குாியர் கயவெரான்  உற்றக்கால் 
    விற்றற்கு உாியர் விைரந் . 
    கயவர் ஒன்  உற்றக்கால் விைரந்  விற்றற்கு உாியர் - கயவர் தம்ைம யாதா ம் 
ஒ  ன்ப ற்றக்கால் அ ேவ பற் க் ேகாடாக விைரந்  தம்ைமப் பிறர்க்கு விற்றற்கு 
உாியர்; எற்றிற்கு உாியர் - அ வன்றி ேவற எத்ெதாழிற்கு உாியர்? 
    விளக்கம்  
உணவின்ைமயாகப் பிறிதாக ஒன்  வந்  உற்ற ைணயான் என்ப  ேதான்ற 'ஒன்  
உற்றக்கால்' என் ம். ெகாள்கின்றார் தம் கயைம அறிந்  ேவண்டா என்றற்கு ன்ேன 
விற்  நிற்ற ன் 'விைரந் ' என் ம் கூறினார். ஒகு ெதாழிற்கும் உாியரல்லர் என்ப  
குறிப்ெபச்சம். இதனான் தாம் பிறர்க்கு அ ைமயாய் நிற்பர் என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

ஒழிபியல் ற்றிற்  
ெபா ட்பால் ற்றிற்  

 


