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2
அறெநறிச்சாரம்

ஆசி யர்: முைனப்பாடியார்

முைனப்பாடியார் :புகுமுன் சிறுகுறிப்பு -

சமண சமயத்ைதச்சார்ந்தவரா காணப்படும் முைனப்பாடியார் எனும்

நல்லாசி யரால் இயற்றப்ெபற்ற இவ்வறநூல். சமூகத்திற்கான

சீர்கருத்துகைள நல்ல ேமற்ேகாள்களால், எளிைமயான ெசாற்களால்

விளக்குகின்றன. திருக்குறளின் ெசால்லாட்சிகள் பற்பல இதன்

காணபடுகின்றன. புரத்திரட்டு எனும் பழம் ெதாகுப்பு நூலில் இதன்
கண்ணதான 34 பாடல்கள் உள்ளைம இத்திரட்டின் அக்காலத்திய
சிறப்பு

ேபாதரும்.

226 ெவண்பாக்களால் ஆன இன்னுல் ெபயர் ெகாண்டு ஆசி யர்

'முைனப்பாடி' எனும் இடத்ைதச் சார்ந்தவர் ஆகேவண்டும்.

இவ்வாறு வழங்கும் அரசாளும் நாட்டுப் பி விைனைய ேசக்கிழார்
தன் திருத்ெதாண்டர் புராணத்தில் ௧௮ இடங்களில் குறித்து

நாவுக்கரசர் சுந்தரர் எனும் இரு ேதவார ஆசி யர்கைள ஈன்ற
பீடுைடய நாடாக காட்டுகின்றார். இஃது தற்கால தமிழ்நாட்டு

பி வினதான கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பகுதிகைளக்

ெகாண்டைமயும்.

நூல்
தாவின்றி எப்ெபாருளும் கண்டுணர்ந்து தாமைரப்

பூவின்ேமல் ெசன்றான் புகழடிைய - நாவில்

த த்தீண்டு அறெநறிச் சாரத்ைத ேதான்ற

வி ப்பன் சுருங்க விைரந்து

1

மறவுைரயும் காமத் துைறயும் மயங்கிப்

பிறவுைரயும் மல்கிய ஞாலத்து - அறவுைர

ேகட்கும் கருத்துைட ேயாேர பிறவிைய
நீக்கும் திருவுைட யார்

2

உைரப்பவன் ேகட்பான் உைரக்கப் படுவது

உைரத்தத னாலாயய பயனும் - புைரப்பின்றிய

நான்ைமயும் ேபாலியும் நீக்கி அைவ நாட்டல்

வான்ைமயின் மிக்கார் வழக்கு

3

அறம்ேகட்டு அருள்பு ந்து ஐம்புலங்கள் மாட்டும்

இறங்காது இருசார் ெபாருளும் - துறந்தடக்கி

மன்னுயிர்க்கு உய்ந்துேபாம் வாயில் உைரப்பாேனல்
பன்னுதற்குப் பாற்பட்ட வன்

4

3
பிள்ைள ேபய்ப்பித்தன் பிணியாளன் பின்ேநாக்கி

ெவள்ைளக்களி விடமன் ேவட்ைகயால் - ெதள்ளிப்

புைகக்ககப் ெபாரு ளுணர்வான் என்றிவேர நூைல
உைரத்தற்கு உ ைம யிலாதார்

5

தன்ெசால்ேல ேமற்படுப்பான் தண்டி தடிபிணக்கன்

புன்ெசால்ேல ேபாதரவு பார்த்திருப்பான் - இன்ெசால்ைல

என்றிருந்தும் ேகளாத ஏைழ எனயிவர்கட்கு

ஆன்றவர்கள் கூறார் அறம்

6

தடுமாற்றம் அஞ்சுவான் தன்ைன உவர்ப்பான்

வடுமாற்றம் அஞ்சித் தற்காப்பான் - படுமாற்றல்

ஒப்புரவு ெசய்து ஆண்டுறுதிச் ெசால் ேசர்பவன்
தப்பான் தருமு ைரக்கு

7

ஆவட்ைட ேபான்று அறியாதாைர மயக்குறித்தி

பாவிட்டார்க் ெகல்லாம் படுகுழியாய் - காவிட்டு

இருைமக்கும் ஏமம் பயவா எனேவ
தருமத்துப் ேபாலிகள் தாம்

8

விைனயுயிர் கட்டு விடின்ன விளக்கி

திைனயைனத்தும் தீைமயின் றாகி - நிைனயுங்கால்

புல்லறத்ைதத் ேதய்தது உலகிெனாடும் ெபாருந்துவதாம்
நல்லறத்ைத நாட்டு மிடத்து

9

புல்ல உைரத்தல் புகழ்தல் ெபாருள ீதல்

நல்ல வ ெரன்று நட்பால் - ெசால்லின்

அறம் ேகள்வியால் ஆம்பய ெனன்றுைரப்பார்

மறங்ேகள்வி மாற்றி யவர்

10

காட்சி ெயாழுக்ெகாடு ஞானம் தைலநின்ற

மாட்சி மைனவாழ்தல் அன்றியும் - மீ ட்சில்

வட்டுலகம்
ீ
எய்தல் எனயிரண்ேட நல்லறம்
ேகட்டதனா லாய பயன்

11

அவ்விநயம் ஆறும் மும்மூடம் எண்மயமும்

ெசவ்விதின் நீக்கி சினம் கடுந்து - கவ்விய
எட்டுறுப்பினா யியல்பின் நற்காட் சியார்

சுட்டறுப்பர் நாற்கதியுட் துன்பு

12

அச்சேம ஆைச உலகிதம் அன்புைடைம

மிக்க பாசண்டேம தீத்ெதய்வம் - ெமச்சி

வணங்குதல் அவ்விநயம் என்பேவ மாண்ட

குணங்களில் குன்றா தவர்

13

4
மன்னனுடன் வயிறு மாண்புைடத் தாய்தந்ைத

முன்னி முடிக்கும் முனி யாசான் - பன்னியங்கு
ஆய குரவ வர் என்ப ைவயத்துத்

தூயகுலம் சாதியார்க்கு

14

மாமாங்கம் ஆடல் மணல் குவித்தல் கல் இடுதல்

தாேமாங்கு உயர்வைர ேமல் சாவழ்தல்
ீ
- காமம் ெகாண்டு

ஆேடாடு எருைம அறுத்தல் இைவ உலக

மூடம் என உணறற் பாற்று

15

கண்டதைனத் ேதறாதவனும் கனாக் கண்டு

ெபண்டிைரப் ேபதுற்றுக் ெகான்றானும் - பண்டிதனாய்

வாழ்விப்பக் ெகாண்டானும் ேபால்வாேர ைவயத்துக்
ேகாள் விற்பக் ெகாள்ளா நிற்பர்

16

ேதாற்காவி சீைரத்துணி கீ ழ்விட விடுத்தல்

ேகாற்பாய் கரகம் குைட ெசருப்பு - ேவேலாடு

பல்ெலன்பு தாங்குதல் பல்சண்டி மூடமாய்

நல்லவரால் நாட்டப் படும்

17

ஆவரண மின்றி யடுவானும் யாைனேதர்

மாவரண மின்றி மைலவானும் - தாவில்

கழுைத யிலண்டம் சுமந்தா னும்ேபால்

பழுதாகும் பாசண்டி யர்க்கு

18

சக்கரன் நான்முகற் சங்கரற் பூரணன்

புத்தற் கபிலன் கணாதெனன் - ெறத்திறத்து
ஏகாந்த வாதிகள் எண்ெகட்ட ஆதன்ேபால்
ஆகாதாம் ஆத்தற் துணிபு

19

அறியுைடைம மீ க்கூற்ற மான குலேன

உறுவலி நற்றவம் ஓங்கிய ெசல்வம் - ெபாறி

வனப்பின் எம்ேபால்வா

இறுதிக்க ேணமாப் பில

ெலன்னு ெமட்டும்

20

ஐயம் அவாேவ உவர்ப்பு மயக்கின்ைம

ெசய்பழி நீக்கம் நிறுத்தல் - ெமய்யாக

அன்புைடைம ஆன்ற அறவிளக்கம் ெசய்தெலாடு

ெயன்றிைவ ெயட்டாம் வுருப்பு

21

நிறுத்தறுத்து சுட்டுைரத்து ெபான்ெகாள்வான் ேபால
அறத்திறனு மாராய்ந் துள்புக்கால் - பிறப்பறுக்கும்

ெமய்ந்நூல் தைலப்பட லாகும் ஆகாேத

கண்ேணாடிக் கண்டேத கண்டு

22

5
காய்த லுவத்த லின்றி ஒருெபாருட்கண்

ஆய்த லறிவுைடயார்க் கண்ணேத - காய்வதன்கண்
உற்றகுணம் ேதான்றாகும் உவப்பதன்கண்
குற்றமும் ேதான்றாக் ெகடும்

23

இறந்தும் ெப யநூல் எம்மேத ெதய்வம்

அறத்தானு மி ேத ெசன்றாற்றத் - துறந்தார்கள்
தம்பாேல வாங்கி யுைரத்ததனா லாராய்ந்து
நம்புக நல்ல அறம்

24

ஒன்ேறாெடான் ெறாவ்வாத பாசண்டத் துெளல்லாம்

ஒன்ேறாெடான் ெறாவ்வாப்ெபாருள் ெத ந்து - ஒன்ேறாெடான்

ெறாவ்வா உயிேராம்பி உற்றூய்ைம ெபற்றேத

அவ்வாய தாகும் அறம்

25

துறந்தார் துறந்தில ெரன்றறிய லாகா

துறந்தார் ெகாண்ெடாழுகும் ேவடம் - துறந்தார்
ெகாள்ப ெகாடுப்பவற்றால் காணலாம் மற்றவர்

உள்ளம் கிடந்த வைக

26

இந்தியக்கு ஒல்கா யிருமுத் ெதாழில்ெசய்தல்

சிந்ைததீர் அப்பியத்தின் ேமலாக்கல் - பந்த

ம தலிைவ ெயன்றும் ஆெறாழுகு வார்க்ேக
உ தாகு மும்ப ருலகு

27

அழலைடயப் பட்டா னதற்கு மாறாய

நிழலாதித னியல்ேப நாடும் - அழலதுேபால்

காமாதி யாலாம் கடுவிைனக் கட்டறுத்துப்

ேபாமாறு ெசய்வார் பு ந்து

28

ெவப்பத்தால் ஆய வியாதிைய ெவல்வதூஉம்
ெவப்பேம என்பார் விதியறிவார் - ெவப்பம்

தணிப்பதூஉம் தட்பேம தான்ெசய் விைனையத்

துணிப்பதுஉம் தூய ஒழுக்கு

29

தைலமகனும் நூலும் முனியும் ெபாருளும்

ெதாைலவில் துணிெவாடு பக்கம் - மைலவின்றி

நாட்டி யிவ்வாறும் உைரப்பாேர நன்ெநறிையக்
காட்டி யறமுைறப் பார்

30

தத்தம திட்டம் அதிட்டம் எனயிவற்ெறாடு

எத்திறத்தும் மாறாப் ெபாருளுைறப்பர் - பித்தரவர்

நூல்களும்ெபாய் ேயஅந்நூல் விதியின் ேநாற்பவரும்

மால்கெளன உணரற் பாற்று

31

6
குருட்டுச் ெசவிடர்கள் ேகால்விட்டு தம்முன்

ெதருட்டி வழிெசால்லிச் ேசரல் - திருட்ேடாட்டம்

மாறுெகாள கிடந்த மார்கத்தால் நற்கதியில்

ஏறுதும் என்பார் இயல்பு

32

அற்றறியும் காரணத்ைத ஆராய்ந்து அறவுைரையக்

கற்றறிந்த மாந்தர் உைரப்பேவ - மற்றதைன

மாட்சி பு ந்த மதியுைட யாளேர
ேகட்பர் ெகழுமி யிருந்து

33

உருவு ெமாழுக்கமும் நூலும் ெபாருளும்

ெபாருளில் தைலமகேனாடு யின்ன - ஒருவாது
கண்டு கருதி கயக்கறத் ேதர்ந்தபின்

ெகாண்டு வேடற்க
ீ
அறம்

34

நூலுணர்வு நுண்ெணாழுக்கம் காட்டுவிக்கும் ெநாய்யயாம்
சால்பின்ைமக் காட்டும் அவர்ச் ெசய்ைக - பால்வகுத்துப்
பட்டிைமயா லாகா பரமார்த்தம் பத்திைம

ெயாட்டுவான் உய்ந்துேபா வான்

35

புைனபைட ெகாண்டஞ்சித் தற்காப்பான் தன்ைன

விைனகடியு ெமன்று யடிவழ்தல்
ீ
- பைனயிருட்கண்
பல்ெலலி தின்னப் மைறந்திருந்த பூைனைய

இல்ெலலி காக்குெமன் றற்று

36

மாடமும் மண்ண ீடும் கண்டடக்கம் இல்லாைரக்
கூடிவழிபடும் ேகாளைம - ஆடரங்கின்

ஏவகமாய் நினறாேனார் கூத்தைன ஊர்ேவண்டிச்

ேசவகமாய் நின்ற துைடத்து

37

நாற்றெமான்று இல்லாத பூெவாடு சாந்திைன

நாற்றம்தான் ேவண்டியது ேபாலும் - ஆற்ற
மறுவறு சீலமும் ேநான்பு மில்லாைர

உறுபயன் ேவண்டிக் ெகாளல்

38

மாகடல்சூழ் ைவயகத்து ைமயாதாம் காத்ேதாம்பி

பால்கருதி யன்னது உைடத்ெதன்பர் - ேமல்வகுத்து

மன்னிய நற்குணம் இலாதாைரத் தாம் ேபாற்றிப்

புண்ணியம் ேகாடும் எனல்

39

உடங்கமிழ்தம் ெகாண்டா ெனாருவன் பலரும்

விடம்கண்டு நன்றிதுேவ என்றால் - மடம் ெகாண்டு
பல்லவர் கண்டது நன்ெறன்று அமிழ்ெதாழிய

நல்லவனும் உண்ணுெமா நஞ்சு

40

7
அருள் வட்டமாக அறிவு கதிராய்

ெபாருள் வட்டெமல்லாம் விளக்கி - இருள் வட்டம்

மாற்று மறிவான ஞான வளெராளியான்
ேவற்றுலிங்கம் ேதான்றும் ெவளிறு

41

தன்ைனயும் தன்னில் ெபாருைளயும் பட்டாங்கில்

பன்னியறம் உைரக்க வல்லாைர - மன்னிய

சிட்ெரன்ன சிட்டெரன் ேறத்துவார் அல்லாைரச்
சிட்டெரன் ேறத்தல் சிைதவு

42

எத்துைணக் கற்பினும் ஏகாந்த வாதிகள்

புத்தியும் ெசால்லும் ெபாலிவிலவா - மிக்க

அறிவன் நூல்கற்றா ரலெயன ேவநிற்கும்

எறிகதிர்முன் நீள்சுடேர ேபான்று

43

பலகற்ேறாம் யாெமன்று தற்புகழ ேவண்டாம்

அலர்கதிர்ஞா யிற்ைறைகக் குைடயும்கரத் - திைலேயா

கற்றார் கண்ணும் உளவாம் பலகற்றார்க்

கச்சாணி யன்னேதார் ெசால்

44

இம்ைம யடக்கத்ைதச் ெசய்து புகழாக்கி

உம்ைம உயர்கதிக்கு உய்த்தலால் - ெமய்ைமேய

பட்டாங்கு அறமுைரக்கும் பண்புைட யாளேர

நட்டா ெரனப்படு வார்

45

நட்டா ெரனப்படுவார் நாடுங்கால் ைவயத்து
பட்டால் பலபிறப்புத் துன்பெமன் - ெறாட்டி

அறெநறிைய ைகவிடா தாசாரங் காட்டி
பிறெநறி ேபார்க்கிற் பவர்

46

நட்டாைர ேவண்டின் நறுெமன் கதுப்பினாய்

விட்டாைர யல்லாற் ெகாளல்ேவண்டா - கட்டார்
ெபாறிசுணங்கு ெமன்முைலப் ெபான்னனாய்
மறிதரவு யில்லாக் கதி

47

காெலாடு ைகயமுக்கி பிள்ைளவாய் ெநறித்து

பாெலாடு ெநய்ெபய்யும் தாயைனயர் - சால

அடக்கத்ைத ேவண்டி அறன்வலிந்து நாளும்
ெகாடுத் ெதாழுகு வார்

48

காய உைரத்தும் கருமம் சிைதயாதார்

தாயெராடு ஒவ்வாேரா தக்கார்க்கு - வாய்பணிந்து

உள்ளமுருக உைரத்துப் ெபாருள் ெகாள்வார்
கள்ளெராடு ஒவ்வாேரா தாம்

49

8
முன்னின்று ஒருவன் முகத்திலும் வாயினும்

கன்னின் றுருகக் கலந்துைரத்து - பின்னின்று

இழித்துைரக்கும் சான்ேறாைர அஞ்சிேய ேதவர்
விழித்திைமயா நின்ற நிைல

50

கயத்திைட உய்த்திடினும் கல்நைனயா ெதன்றும்

கயத்தில் கறிேவவா தற்றால் - இயற்றி

அறவுைர ேகட்டிடத்துங் கல்லைனயர்
திறவுைர ேதறா தவர்

51

ைவகலும் நீருள் கிடப்பினும் கல்லிற்கு

ெமய்கனன்றல் சாலயறிதாம் - அ ேதைவ
கல்லும் நல்லறம் ேகட்பினும் கீ ழ்கட்கு

ெபால்லினும் வல்ெனனும் ெநஞ்சு

52

பாம்புண்ட நீெரல்லாம் நஞ்சாம் பசுவுண்ட
ேதம்படு ெதண்ண ீ ரமுதமாம் - ஒம்பற்கு

ஒளியாம் உயர்ந்தார்க்கண் ஞான மதுேபால்
களியாம் கைடயாயார் மாட்டு

53

ேவட்டவாக் ேகட்பர் விைரந்ேதாடி ஞானத்தார்

ேகட்ைடக் கிழத்திையப் பாடுங்கால் - ேகாட்டில்லா
ேதாதுமின் ஓதியடங்குமின் என்னும் ெசால்

கூதற்குக் கூதிர ைனத்து

54

கடம்பன்தான் தன்ெனாடு காம்படு ேதாள்வள்ளி
உடம்பினும் கூட்டமதுவந்து ேகட்பர் - அடங்கி

ெகாடுத்து உண்மின் ெகாண்ெடாழுக்கம் காணுமின்
அடுப்ேபற்றி யாைமதீய்ந் தற்று

55

கல்லா ஒருவைனக் காரணம் காட்டினும்

இல்ைல மற்ெறான்றும் அறனுணர்தல் - நல்லாய்

நறுெநய் நிைறபுழுக்கல் உய்ப்பினும் மூைழ

ெபறுேமா சுைவயுணரு மாறு

56

கட்டைளக் ேகாடி தி யின் கருதிய

இட்டிைகயும் ேகாடு மதுேபாலு - ெமாட்டிய
காட்சி தி யின் அறந்தி யு ெமன்றுைரப்பர்
மாட்சியில் மிக்கவர் தாம்

57

அம்ைமத் தான்ெசய்த அறத்தின் வருபயைன

இம்ைமத் துய்த்தின்புறா நிற்பவர் - உம்ைமக்கு
அறம் ெசய்யாைதம்பு லனுமாற்றுதல் நல்லாக்
கறந்துண்டர் ேதாம்பாைம யாம்

58

9
முற்பிறப்பில் தாம்ெசய்த புண்ணியத்தின் நல்லேதார்

இற்பிறந்து இன்புறா நிற்பவர் - இப்பிறப்ேப

இன்னுங் கருதுேமல் ஏதம்கடிந் தறத்ைத

முன்னிமுயன் ெறாழுகற் பாற்று

59

இறந்த பிறப்பில் தாம்ெசய்த விைனையப்
பிறந்த பிறப்பா லறிக - பிறந்திருந்து

ெசய்யும் விைனயா லறிக யினிப்பிறந்
ெதய்தும் விைனப் பயன்

60

ேபாற்றிக் கருமம் பிைழயாமல் ெசய்குறின்

பற்றின்கண் நில்லாதறம் ெசய்க - மற்றது

ெபான்றாப் புகழ்நிறுத்திப் ேபாய்ப்பிறந்த வூர்நாடி

கன்றுைடத் தாய்ேபால் வரும்

61

தானத்தில் மிக்க தருமமும் தக்கார்க்கு

ஞானத்தில் மிக்க உசாத்துைணயும் - மான

மழியா ஒழுக்கத்தின் மிக்கதூஉ மில்ைல

பழியாமல் வாழும் திறம்

62

ெகான்றூன் நுகரும் ெகாடுைமைய யுள்நிைனந்து

அன்ேற ஒழிய விடுவாேனல் - என்றும்

இடுக்க ெணனயுண்ேடா யில்வாழ்க் ைகக்குள்ேள
படுத்தானாம் தன்ைன தவம்

63

ஒன்றாக நல்லதுயி ேராமபல் ஆங்கதன்பின்

நன்றாய்ந் தடங்கினார்க்கு ஈத்துண்ட - ெலன்றிரண்டும்

குன்றாப் புகேழான் வருெகன்று ேமலுலகம்
நினறது வாயில் திறந்து

64

ெகடுக்கப் படுவது தீக்கருமம் நாளும்

ெகாடுக்கப் படுவ தருேள - யடுத்தடுத்து
உன்னப் படுவது நல்ஞானம் எப்ெபாழுது

ெமன்னப் படுவது வடு
ீ

65

குைறக்கருமம் விட்டுைரப்பின் ெகாள்ள உலவா

அறக்கருமம் ஆராய்ந்து ெசய்க - பிறப்பிைடக்ேகார்

ெநஞ்ேசமாப் பில்லாதான் வாழ்க்ைக நிரயத்து
துஞ்சாத் துயரம் தரும்

66

திைரயவித்து நீராட லாகா உைரப்பர்

உைரயவித் ெதான்றும் ெசால்லில்ைல - அைரசராய்

ெசய்து மறெமனினு மாகாது உளவைரயால்

ைநதவர்க்ேக யாகும் திரு

67

10
காலத்ேத ெசய்ேவாெமன் றறத்ைதக் கைடப்பிடித்து
சாலச் ெசய்வாேர தைலப்படுவார் - மாைலக்

கிடந்தான் எழுத ல தால் மற்ெறன்ெகால்

அறங்காைல ெசய்யாத வாறு

68

மறந்ெதாருவன் வாழும் யிம்மாய மாவாழ்க்ைக

அறிந்ெதாருவன் வாழுேமலில்ைல - ெசறிந்ெதாருவன்

ஊற்றமிறந் துறுதிக் ெகாள்ளாக் கால்ெகாடிேத

கூற்றமிைடக் ெகாத்த நாள்

69

ெசன்ற நாெளல்லாம் சிறுவிரல்ைவத் ெதண்ணலாம்

நின்றநாள் யார்க்கு முணர்வ து - என்ெறாருவன்

நன்ைம பு யாது நாளுலப்ப விட்டிருக்கும்

புன்ைம ெப து புறம்

70

உள்ளநாள் நல்லறம் ெசய்ெகன்னும் சாற்றன்ேறா

இல்ைலநாள் ேபெயன்று யிடம்கடிந்து - ெதால்ைல
இ டுக்கைடயு மாற்றார் இறந்தார்க்கு நின்றார்

கைடத்தைல ைவத்தீயும் புலி

71

பிச்ைசயும் ஐயமு மிட்டு பிறன்தார

எச்சிலும் ேநாக்காது ேபாய்ெயாரீஇ - நிச்சலும்

ெகால்லாைமக் காத்து ெகாடுத்துண்டு வாழ்வேத

இல்வாழ்க்ைக ெயன்னு மியல்பு

72

விருந்து புறந்தரான் ேவளான்ைம ெசய்யான்

ெபருந்தக் கவைரயும் ேபணான் - பி ந்துய்க்

கல்லான் கடுவிைன ேமற்ெகாண் ெடாழுகுேம
லில்வாழ்க்ைக ெயன்பது யிருள்

73

ெகாடுத்துக் ெகாணர்ந்து அறஞ்ெசல்வம் ேகாடாது

விடுத்துத்தம் வடழிதல்
ீ
கண்டார் - ெகாடுப்பதன்கண்
ஆற்றமு டியாெதனி னும்தா மாற்றுவார்

மாற்றார் மறுைமகாண் பார்

74

உப்புக் குவட்டின்மிைச யிருந்துண்ணினும்
இட்டுண்ணும் கலத்தூ றாதாம் - ெதாக்க

உடம்பும் ெபாருளும் உைடயான் ஓர்நன்ைம

ெதாடங்காக்கால் என்ன பயன்

75

ெபற்றநாள் ெபற்றநாள் ெபற்றதனு ளாற்றுவெதான்

றிற்ைறநாள் ஈத்துண்டு யினிெதாழுகல் - சற்று
மிதனில் யிேலசுைடக் காேணா மதைன

முதனின்று நிைலெத யுங் கால்

76

11
ெசல்வதைதப் ெபற்றார் சினங்கடிந்து ெசவ்வியராய்
பற்கிைளயும் வாடாமல் பார்த்துண்டு - நல்லாம்
தானம் மறவாத தன்ைமயேரல் அ ெதன்பர்
வானகத்து ைவப்பேதார் ைவப்பு

77

இட்டக் கைடதரார் ஈண்டும் பலிமறீஇப்

பட்டம் வழங்காத பான்ைமயார் - நட்ட

சு ைகயாற் கானும் சுலாக்ேகாலாற் கானும்
ெசா ப தாமாேபால் சுரந்து

78

நுறுங்கு ெபய்தாக்கிய கூழார உண்டு

பிறங்கிருங் ேகாட்ெடாடன் றியும்வாழும் - அறம்ெசய்து

வாழ்வேத வாழ்க்ைக மற்ெறல்லாம் ெவறும்
ேபைழத் தாழ்ெகாள ீஇ யற்று

70

ெகடுப்பான் விைனயல்லன் ெகாள்வானு மல்லன்
ெகாடுக்கப்படும் ெபாருளுமன்றால் - அடுத்தடுத்

தல்லைவ யாதாம்ெகால் நாடியுைர யாய்நீ

நல்லவர் நாப்பண் நயந்து

80

ெகாடுப்பான் பைசசார்ந்து ெகாள்வான் குணத்தின்

ெகாடுக்கப் படுதல் அைமயின் - அடுத்தடுத்து

ெசன்றாங்க ைணந்து கைளவிைன ெயன்பேர

ெவன்றார் விளங்க வி த்து

81

ெகாடுத்துய்யப் ேபாமாறு ெகாள்வான் குணத்தில்

வடுதீர்ந்தார் உண்ணின் ெபறலாம் - ெகாடுத்தாைரக்

ெகாண்டுய்யப் ேபாவார் குணமுைடயார் அல்லாதார்
உண்டீத்து வழ்வார்
ீ
கிழக்கு

82

நீத்தாற்றி நின்ற நிைலயினார் உண்டாக்கால்

ஈத்தாற் றினாரும் உய்ப்ேபாவார் - நீத்தாற்றில்

ெபற்றிப் புைனஅன்னார் ேபார்த்துண்ணா விட்டக்கால்
எற்றாம் உயப்ேபாம் உலகு

83

அடங்கி அடங்கினார்க்கீ தல்தைலேய அடங்காது

அடங்கினார்க்கு ஈதல் யிைடேய - நுடங்கிைடயாய்

எற்பானும் தானும் அடங்காக்கால் அ ெதன்ப

ேதாற்பாைவ கூத்தினுள் ேபார்

84

ேநாற்பவர் இல்லவர்க்குச் சார்வாகி இல்லவரும்

ேநாற்பவர்க்குச் சார்வாய் அறம்ெபருக்கி - ேதாற்புைடசூழ்
காழும் கடுகும் ேபால்நிற்கும் கயக்கினறி

ஆழிசூழ் ைவயகத்து அறம்

85

12
அட்டுண்டு வாழ்வார்க்கு அதிதிகள் எஞ்ஞான்னும்
அட்டுண்ணா மாட்சி யுைடயவர் - அட்டுண்டு

வாழ்வார்க்கு வாழ்வார் அதிதிகள் என்றுைரத்தல்

வழ்வார்க்கு
ீ
வழ்வார்
ீ
துைண

86

அறுெதாழில் நீத்தாைர ெமச்சாது அவற்ேறாடு

உறுநைரச் சார்ந்து உய்ப்ேபாதல் - இறுவைரேமல்

கண்ணில் முடவன் துைணயாக நீள்கானம்

கண்ணிலான் ெசன்ற துர்டத்து

87

வாழ்நா ளுடம்பு வலிவனப்பு ெசல்கதியும்

தாழ்மண் நிைல ஒழுக்கம் காட்சியும் - தாமாண்ட

உண்டி ெகாடுத்தான் ெகாடுத்தலால் ஊண்ெகாைடேயாடு

ஒன்றும் ெகாைடெயாப்ப தில்

88

மருவிய காதல் மைனயாளும் தானும்

இருவரால் பூண்டீர்ப்பி னல்லால் - ஒருவரால்

இல்வாழ்க்ைக என்னும் இயல்புைடய வான்சகடம்

ெசல்லாது ெதற்றிற்று நின்று

89

விைனகாத்து வந்த விருந்ேதாம்பி நின்றால்

மைனவாழ்க்ைக மிகநன்று தவத்தில் - புைனேகாைத

ெமல்லியல் நல்லாளும் நல்லள் விருந்ேதாம்பி

ெசால்ெலதிர் ெசால்லா ெலனின்

90

ெகாண்டான் குறிப்ெபாழுகல் கூறிய நாணுைடைம
கண்டது கண்டு விைழயாைம - விண்டு

ெவறுப்பன ெசய்யாைம ெவஃகாைம நீக்கி

உறுப்ெபடு ணர்வுைடயாள் ெபண்

91

ெகாடுப்பதூஉம் மக்கள் ெபறுவதூம் ெபண்பால்

முடிப்பதூஉம் எல்ேலாரும் ெசய்வர் - பைடத்ததைன
இட்டுண்டு இல்வாழ்க்ைகப் பு ந்து நல்லறத்ைத

நட்டாேர ெபண்டி ெரன்பர்

92

வனப்ெபாளி உைடயாளாய் வாழ்க்ைக நடாஅய்

முனியாது ெசால்லிற்றுச் ெசய்தாங்கு - குனித்துைரய

ேதற்றுப் பணியுேமல் இல்லாைள ஆண்மகனும்
ேபாற்றிப் புைனயும் பு ந்து

93

அயலுர் அவன்ேபாக அம்மஞ்சளாடி

கயேலர் கண்ணார எழுதி - புயலம்பால்

வண்ேடாச்சி நின்றுலாம் வாேளர் தடங்கண்ணாள்

தண்ேடாசிப் பின்ெசல்லும் கூற்று

94

13
தைலமகனின் தீர்ந்துைறதல் தான்பிறனில் ேசர்தல்

நிைலைமயில தீப்ெபண்டி ேராடூர்தல் - கைலயறிந்து

ேவற்றூர் புகுந்து விழாக்காண்டல் ேநான்பிடுதல்
ேகாற்ெறாடியாள் ேகாளழியு மாறு

95

பிறர்க்கின்னா ெசய்தலின் ேபதைம இல்ைல

பிறர்க்கு இன்னாெதன்று ேப ட்டு - தனக்கின்னா

வித்தி விைளத்து விைனவிைளப்பக் காண்டலின்

பித்தும் உளேவா பிற

96

தன்ைன ஒருவன்யிகழ்ந் துைரப்பின் தானவைனப்

பின்ைன உைரயாப் ெபருைமயான் - முன்ைன

விைனப்பயனும் ஆயிற்றா ெமன்றதன்கண் ெமய்ம்ைம

நிைனத்ெதாழிய ெநஞ்சில்ேநாய் யில்

97

தம்புண் கழுவி மருந்திடுவார் தாம்பிறிதின்

ெசம்புண் ணறுத்த வாறிெதன்பர் - அந்ேதா
நடுநின் றுலக நயனிலா மாந்தர்
வடுவன்ேறா ெசய்யும் வழக்கு

98

ஒறுப்பாைர யான் ஒறுப்பன் தீயார்க்கும் தீயன்

ெவறுப்பார்க்கும் நானடங் ேகெனன்பர் - ஒறுத்திேயல்

ஆர்வ மயக்க குேராத மிைவமூன்றும்

ஊர்பைக நின்கண் ெணாறு

99

ஒறுக்கிேலன் ஊர்பைக என்கண் பிறைர

ஒறுக்கிற்ேப ெனன்றுைரப் ைபயாகின் - கறுத்ெதறிந்த

கற்கறித்து கற்ெகாண்டு எறிந்தாைரக் காய்கல்லா

பற்கழல் நாயன்ன துைடத்து

100

கட்ெடனச் ெசால்லியக்கால் கல்பிளப்பில் தீேயேபால்
ெபாட்டப் ெபாடியாக்கும் குேராதத்ைத - ெவட்ெடனக்

காய்த்துவரக் கண்டக்கால் காக்கும் திறலாேர
மாய்க்கும் முடிெவய்து வார்

101

எள்ளிப் பிறருைரக்கும் இன்னாச்ெசால் தன்ெநஞ்சில்

ெகாள்ளி ைவத்தாற்ேபால் ெகாடிெதனினும் - ெமள்ள

அறிெவன்னும் நீரால் அவித்ெதாழுக லாற்றின்

பிறிெதனினும் ேவண்டா தவம்

102

உழந்துழந்து ெகாண்ட உடம்பிைனக் கூற்றுண்ண
இழந்திழந்து எங்கணும் ேதான்ற - கழன்றுழர்ந்து

சுற்றத்தார் அல்லாதார் இல்ைலேயல் நன்ெநஞ்ேச
ெசற்றத்தால் ெசய்வ துைர

103

14
பட்டார்ப் படுத்து படாதார்க்கு வான் ெசறித்து

விட்ெடாழிவ தல்லால் யவ்ெவங்கூற்றம் - ஒட்டிக்

கலாங் ெகாடுைம ெசய்யாது கண்டது பார்த்துண்டல்

புலாற்குடி லாலாய பயன்

104

ஆைசயும் பாசமும் அன்பும் அகத்தடக்கி

பூசிப் ெபாதிந்த புலால் உடம்பு - ஊசல்

கயிறற்றால் ேபாலக் கிடக்குேம கூற்றத்து

எயிறுற்றிைட மு த்தக் கால்

105

மூப்ெபாட தீப்பிணி முன்னுறீஇ பின்வந்து
கூற்றரசன் குறும் ெபறியும் - ஆற்ற

அறஅரண மாராய்ந்து அைடயி ன தல்லால்

பிறவரண மில்ைல உயிர்க்கு

106

மின்னு மிளைம உளதா ெமனமகிழ்ந்து

பின்ைன அறிகு என்றல் ேபைதைம - தன்ைனத்

துணித்தாலும் தூஙகா தறம் ெசய்க கூற்றம்

அணித்தாய் வருதலு முண்டு

107

திருத்தப்படுவ தறம் கருமம் தம்ைம

வருத்தியும் மாண்புைடயார் ெசய்க - ெபருக்க

வரவும் ெபருங் கூற்றம் வன்கண் ஞமன்கீ ழ்

தரவறுத்து மீ ளாைம கண்டு

108

பாவம் ெபருக பழிெபருக தன்ஓம்பி

ஆவெதான் றில்ைல அறெனாழித்து - பாவம்

ெபறாஅ முைறெசய் ெபாருளில் ஞமன்கீ ழ்
அறாஉண்ணும் ஆற்றவும் நின்று

109

ேகாட்டுநா ளிட்டுக் குைறயணர்ந்து வாராதால்

மீ ட்ெடாருநாள் யிைடயும் தாராதால் - வட்டுதற்ேக
ீ
வஞ்சம்ெசய் கூற்றம் வருதலால் நன்றாற்றி
அஞ்சாது அைமந்திருகப் பாற்று

110

உயிர் வித்தி ஊன் விைளத்து கூற்றுண்ணும் வாழ்க்ைக

ெசயிர் வித்திச் சீலம் தின்ெறன்ைன - ெசயி ைன

மாற்றி மறுைம பு கிற்பின் காணலாம்

கூற்றம் குறுகா யிடம்

111

இன்றுளார் இன்ேறயு மாய்வர் அவருைடைம

பிறர் யுைடைமயாய் யிருக்கும் - நின்ற

கருமத்தர் அல்லாத கூற்றின்கீ ழ் வாழ்வார்
தருமம் தைலநிற்றல் நன்று

112

15
இன்ெசால் விைளநிலனாய் ஈதேல வித்தாக

வன்ெசால்கைள கட்டுவாய்ைம ெயருவாட்டி - அன்புநீர்

பாய்ச்சி அறக்கதிர் ஈன்ற ேதார்

ைபங்கூழ் சிறுகாைலச் ெசய்

113

ெத வில் இளைமயும் தீப்பிணியும் மூப்பும்
பி வும் துயிலும் ஒரீஇ - பருவத்து

பத்து எட்டு நாைளப் பயன் இலா வாழ்க்ைகக்கு

வித்துக்குற்று உண்பார் பலர்

114

முன்ேன ஒருவன் முடித்தான் தன் துப்பு எலாம்

என்ேன ஒருவன் இகழ்திருத்தல் - முன்ேன
முடித்தபடி அறிந்து முன் முன் அறத்ைதப்
பிடிக்க ெப தாய் விைரந்து

115

ெபண் விைழவார்க்கு இல்ைல ெபருந்தூய்ைம ேபணாது ஊன்

உண் விைழவார்க்கு இல்ைல உயிர் ஓம்பல் எப்ெபாழுதும்

மண் விைழவார்க்கு இல்ைல மறம் இன்ைம மாணாது

தண் விைழவார்க்கு இல்ைல தவம்

116

ஒருபால் திருத்த ஒருபால் கிழியும்

ெபருவாழ்க்ைக முத்தாைட ெகாண்ட - திருவாளா

வழ்நாள்
ீ
படாைம நீ துண்ணம் ெபாய்ேய ஆக

வாழ்நாள் படுவது அறி

117

எண்ணற்கு ய இைடயூறு உைடயதைனக்

கண்ணினால் கண்டு கருதாேத - புண்ணின்ேமல்
வக்கருவி
ீ
பாய இருந்தற்றால் மற்று அதன்கண்
தீக்கருமம் ேசார விடல்

118

அங்கம் அற ஆடி அங்ேக பட மைறந்து

அங்ேக ஒருவண்ணம் ேகாடலால் என்றும்

அரங்காடு கூத்தேன ேபாலும் உயிர்தான்

கழங்காடு ேதாற்றப் பிறப்பு

119

புகா உண்பார் அல் உண்ணார் ேபாகும் துைணக்கண்

தவா விைன வந்து அைடயக் கண்டும் - அவாவிைனப்
பற்றுச் ெசய்து என்ைன பயம இன்றால் நன்ேநஞ்ேச

ஒற்றி உடம்பு ஓம்புதற்கு

120

எக்காலும் சாதல் ஒருதைலேய யான் உனக்குப்

புக்கில் நிைறயத் தருகிேலன் - மிக்க

அறிவைன வாழ்த்தி அடவி துைணயாத்

துறத்தல்ேமல் சார்தல் தைல

121

16
ேசாரப் பசிக்குேமல் ேசற்று ஊர்திப் பாகன்

ஈரப்படினும் அது ஊரான் - ஆரக்

ெகாடுத்துக் குைற ெகாள்ளல் ேவண்டும் அதனால்

முடிக்கும் கருமம் பல

122

புகாப் ெபருக ஊட்டின் புலனங்கள் மிக்கு ஊறி
அவாப் ெபருகி அற்றம் தருமால் - புகாவும்

ஓர ெபற்றியான் ஊட்டி ெபரும் பயன் ெகாள்வேத

கற்று அறிந்த மாந்தர் கடன்

123

கற்றதுவும் மற்று ஒருபால் நிற்ப கைடப்பிடியும்

மற்று ஒருபால் ேபாக மறித்திட்டு - ெதற்ெறன

ெநஞ்சத்துள் தீைம எழுதருேமல் இன்னாேத
கஞ்சத்துள் கல்பட்டாற் ேபான்று

124

நல்விைனப்பின் அல்லால் நறுந் தாமைரயாளும்

ெசல்லாள் சிறந்தார் பின் ஆயினும் - நல்விைனதான்

ஓத்தும் ஒழுக்கமும் தானமும் உள்வழி

நீத்தல் ஒருெபாருதும் இல்

125

ேசாறு யாரும் உண்ணாேரா ெசால் யாரும் ெசால்லாேரா

ஏறு யாரும் ைவத்து ஏறாேரா - ேதறி

உ யது ஓர் ஞானம் கற்று உள்ளம் திருத்தி
அ ய துணிவதாம் மாண்பு

126

தறுகண் தறுகட்பம் தன்ைனத்தான் ேநாவல்

உறுதிக்கு உறுதி உயிர் ஓம்பி வாழ்தல்

அறிவிற்கு அறிவு ஆவது எண்ணின் மறு பிறப்பு

மற்று ஈண்டு வாரா ெநறி

127

ேதசும் திறன் அறிந்த திட்பமும் ேதர்ந்து உணர்ந்து

மாசு மனத்தகத்து இல்லாைம - ஆசு இன்றிக்
கற்றல் கடன் அறிதல் கற்றார் இனத்தராய்
நிற்றல் வைரத்ேத ெநறி

128

குற்றத்ைத நன்று என்று ெகாண்டு குணம் இன்றி

ெசற்றம் முதலா உைடயாைர - ெதற்ற

அறிந்தார் என்று ஏத்துமவர்கைளக் கண்டால்

துறந்து எழுவர் தூய்க் காட்சியார்

129

ஆதன் ெபருங் களியாளன் அவனுக்கு

ேதாழன்மார் ஐவாராம் வண்
ீ
கீ ைளஞர் - ேதாழர்

ெவறுப்பனவும் உண்டு எழுந்து ேபானக்கால் ஆதன்
இருக்குமாம் உண்ட கடன்

130

17
உடன் பிறந்த மூவர் ஒருவைனச் ேசவித்து

இடம் ெகாண்டு சில் நாள் இருப்பர் - இடம் ெகாண்ட

இல்லத்து இருவர் ஒழிய ஒருவேன
ெசல்லும் அவன் பின் சிறந்து

131

நல் ஞானம் நற்காட்சி நல் ஒழுக்கம் என்று இைவ

தன்னால் முடித்தல் தான் இல்ைலேயல் - ெபான்ேன ேபால்

ஆவட்டம் ெசய்த அணிகலம் ேதய் அகிற் ேபால்

ஆவட்டம் நில்லாது உடம்பு

132

பிறப்பு இறப்பு மூப்பு பிணி என்று இன் நான்கும்
மறப்பர் மதியிலா மாந்தர் - குைற கூடாச்

ெசல்வம் கிைள ெபாருள் காமம் என்று இன் நான்கு
ெபால்லாப் ெபாறி அறுக்கப் பட்டு

133

மூப்பு பிணிேய த ல்ப்பி வு நல்குரவு

சாக்காடும் எல்லாம் சலம் இலவாய் - ேநாக்கீ ர்

பருந்துக்கு இைற ஆம இவ் யாக்ைகையப் ெபற்றால்
மருந்து மறப்பேதா மாண்பு

134

நீக் அரு ேநாய் மூப்பு தைலப்பி வு நல்குரவு

சாக்காடு என்று ஐந்து களிறு உழக்க - ேபாக்க அ ய
துன்பத்துள் துன்பம் உழப்பர் துறந்து எய்தும்

இன்பத்து இயல்பு அறியாதார்

135

வாழ்நாளில் பாகம் துயில் நீங்கி மற்றவற்றுள்

வழ்நாள்
ீ
இடர் மூப்பு ெமய் ெகாள்ளும் - வாழ்நாளுள்

பல் ேநாய் ப ந்து கவற்ற ப ந்து குைற என்ைன
அன்ேனா அளித்து இவ் உலகு

136

ஒழுக்கம் இலன் ஆக ஓத்துைடயேனனும்

புழுப்ெபாதிந்த புண்ணில் ெகாடிது ஆம் - கழுக்கு இைரைய

ஓம்பி மற்று என்ைன உறுதிகஙகண் நில்லாக்கால்

ேதம்பி விடுதேல நன்று

147

நல்விைன நாற்கால் விலங்கு நைவ ெசய்யும்

ெகால்விைன அஞ்சி குயக்கலம் - நல்ல

உறுதியும் அல்லசூ,ம் நாட் ேபர் மரப்ேபர்
இறுதியில் இன்ப ெநறி

138

பறைவ அரும்ெபாருள் இன்ேசால் முதிைர
உறுதிக்கண் உண் விலங்கு - சிறியன

நீர்ப்புள் குயக்கலம் புல்லைவ ஊர்வது

ேபர்த்து ஈண்டு வாரா ெநறி

139

18
உட்கப்படும் எழுத்து ஓர் இரண்டு ஆவேத

நட்கப்படும் எழுத்தும் அத்துைணேய - ஒட்டி

இழுக்கா எழுத்து ஒன்று இமிழ் கடல் தண் ேசர்ப்ப

விழுச் சார்பு ேவண்டுபவர்க்கு

140

முப்ெபயர் மூன்றும் உடன் கூட்டி ஓர் இடத்துத்

தப்பிய பின்ைறத் தம் ேபர் ஒழத்து - அப்பால்

ெபறு ெபயைரக் காயப் ெபறுபேவல் ைவயத்து

உறும் அவைன எல்லாம் ஒருங்கு

141

அருளால் அறம் வளரும் ஆள்விைனயால் ஆக்கம்

ெபாருளால் ெபாருள் வளரும் நாளும் - ெதருளா
விைழவு இன்பத்தால் வளரும் காமம் அக்காமம்
விைழவு இன்ைமயால் வளரும் வடு
ீ

142

எப்பிறப்பு ஆயினும் ஏமாப்பு ஒருவர்க்கு

மக்கட் பிறப்பின் பி தில்ைல - அப்பிறப்பில்

கற்றலும் ேகட்டலும் ேகட்டதன்கண்
நிற்றலும் கூடப் ெபறின்

143

தாய் தந்ைத மக்கள் உடன் பிறந்தார் சுற்றத்தார்

ஆய் வந்து ேதான்றி அருவிைனயால் - மாய்வதன் கண்

ேமைலப் பிறப்பும் இது ஆனால் மற்று என்ைன

கூலிக்கு அழுத குைற

144

உடம்பும் ெபாருளும் கிைளயும் பிறவும்

ெதாடர்ந்து பின் ெசல்லாைம கண்டும் - அடங்கித்

தவத்ெதாடு தானம் பு யாது வாழ்வார்
அவத்தின் கழிகின்ற நாள்

145

ஒளியும் ஒளி சான்ற ெசய்ைகயும் சான்ேறார்

ெதளிவு உைடயார் என்று உைரக்கும் ேதசும் - களி என்னும்

கட்டுைரயால் ேகாதப் படுேமல் இைவ எல்லாம்
விட்டு ஒழியும் ேவறாய் விைரந்து

146

இருேள உலகத்து இயற்ைக இருள் அகற்றும்

ைக விளக்ேக கற்ற அறிவுைடைம ைகவிளக்கின்

ெநய்ேய தன் ெநஞ்சத்து அருளுைடைம ெநய் பயந்த
பால் ேபால் ஒழுக்கத்தவேர ப வு இல்லா

ேமல் உலகம் எய்துபவர்

147

ஈட்டிய ஒண்ெபாருளும் இல் ஒழியும் சுற்றத்தார்

காட்டுவாய் ேநேர கலுழ்ந்து ஒழிவர் - மூட்டும்

எ யின் உடம்பு ஒழியும் ஈர்ங்குன்ற நாட

ெத யின் அறேம துைண

148

19
ஓதலும் ஓதி உணர்தலும் சான்ேறாரால்

ேமைத எனப்படும் ேமன்ைமயும் - சூது

ெபாரும் என்னும் ெசால்லினால் புலப்படுேமல்

இருளாம் ஒருங்கு இைவ

149

அறனும் அறன் அறிந்த ெசய்ைகயும் சான்ேறார்

தறன் உைடயன் என்று யைரக்கும் ேதகம் - பிறன் இல்

பிைழத்தான் எனப் பிறரால் ேபசப் படுேமல்
இழுக்கு ஆம் ஒருங்ேக இைவ

150

கல்லான் கைட சிதயும் காமுகன் கண் காணான்

புல்லான் ெபாருள் ெபறேவ ெபாச்சாக்கும் - நல்லான்

இடுக்கணும் இன்பமும் எய்தியக்கண்ணும்
நடுக்கமும் நல் மகிழ்வும் இல்

151

குலத்துப் பிறந்தார் வனப்புைடயார் கற்றார்

நிைனக்குஙகால் நின்றுழிேய மாய்வர் - விைனப் பயன்ெகால்

கல்லார் குலம் இல்லார் ெபால்லார் தறுகட்பம்

இல்லார் பின் ெசன்ற தைல

152

ெபாய் ேமல் கிடவாத நாவும் புறன் உைரையத்

தன் ேமல் படாமல் தவிரப்பானும் - ெமய்ம்ேமல்

பிணிப் பண்பு அறியாைம ெபற்ற ெபாழுேத

தணிக்கும் மருந்து தைல

153

தூயவாய்ச் ெசால்லாடல் வன்ைமயும் துன்பங்கள்
ஆய ெபாழுது ஆற்றும் ஆற்றலும் - காய்விடத்து

ேவற்றுைம ெகாண்டாடா ெமய்ம்ைமயும் இம் மூன்றும்

சாற்றுங்கால் சாலத் தைல

154

கழியும் பகல் எல்லாம் காைல எழுந்து

பழிெயாடு பாவம் படாைம - ஒழுகினார்

உய்க்கும் ெபாறியாைர நாடி உழிதருேம

துய்க்கும் ெபாருெளல்லாம் ெதாக்கு

155

ஆற்றாைம ஊர அறிவு இன்றி யாது ஒன்றும்
ேதற்றான் எனப்பட்டு வாழ்தலின் - மாற்றி

மைனயின் அகன்று ேபாய் மா ெபாருங் காட்டில்

நைன இல் உடம்பு விடுதல் நன்று

156

பற்ெறாடு ெசற்றம் பயம் இன்றி பல் ெபாருளும்
முற்ற உணர்ந்தான் ெமாழிந்தன - கற்றும்

கைடயாய் ெசய்து ஒழுகும் கார் அறிவினாைர
அைடயார் அறிவுைடயார்

157

20
தனக்கு தகவு அல்ல ெசய்து ஆங்கு ஓர் ஆற்றல்

உணற்கு விரும்பு குடைர - வனப்புற

ஆம்பல் தாள் வாடேல ேபால அகத்து அடக்கி

ேதம்பத் தாம் ெகாள்வது அறிவு

158

ஒருநாளும் நீ த யாய் ஊண் என்று ெசால்லி

இருநா ளுக்கு ஈந்தாலும் ஏலாய் - திருவாளா

உன்ேனாடு உறுதி ெப து எனினும் இவ் உடம்ேப

நின்ெனாடு வாழ்தல் அ து

159

தனக்குத் துைண ஆகி தன்ைன விளக்கி

இனத்துள் இைறைமயும் ெசய்து - மனக்கு இனிய
ேபாகம் தருதலால் ெபான்ேன அறத்துைணேயாடு
ஏகம் ஆம் நண்பு ஒன்றும் இல்

160

நல் அறம் எந்ைத நிைற எம்ைம நன்கு உணரும்

கல்வி என் ேதாழன் துணிவு எம்பி - அல்லாத
ெபாய் சுற்றத்தாரும் ெபாருேளா ெபாருள் ஆய
இச் சுற்றத்தா ல எனக்கு

161

மக்கேள ெபண்டிர் மருமக்கள் தாய் தந்ைத

ஒக்க உடன் பிறந்தார் என்றிவர்கள் - மிக்க

கடும் பைகயாக உழலும் உயிர்தான்
ெநடுந் தடுமாற்றத்துள் நின்று

162

விதிப்பட்ட நூல் உணர்ந்து ேவற்றுைம நீங்கி
கதிப்பட்ட நூலிைனக் ைகயிகந்து ஆக்கி
பதிப்பட்டு வாழ்வார் பழி ஆய ெசய்தல்
மதிப் புறத்தில் பட்ட மறு

163

ேபாற்றிேய ேபாற்றிேய என்று புதுச் ெசால்வம்

ேதாற்றியார்கண் எலாம் ெதாண்ேட ேபால் - ஆற்றப்

பயிற்றிப் பயிற்றிப் பல உைரப்பது எல்லாம்

வயிற்றுப் ெபருமான் ெபாருட்டு

164

தண் காமம் ெபாய் ெவகுளி ெபாச்சாப்பு அழுக்காறு என்று

ஐந்ேத ெகடுவார்க்கு இயல்பு என்ப - பண்பாளா
ஈதல் அறிதல் இயற்றுதல் இன்ெசால் கற்று

ஆய்தல் அறிவார் ெதாழில்

165

இக் காலத்து இவ் உடம்பு ெசல்லும் வைகயினால்

ெபாச்சாவாப் ேபாற்றித் தாம் ேநாற்பாைர - ெமச்சாது

அலந்து தம் வாய் வந்த கூறுமவ ன்

வில்ங்குகள் நல்ல மிக

166

21
ஆர்வமும் ெசற்றமும் நீங்கி அடங்குதல்
சீர் ெபறு வட்டு
ீ
ெநறி என்ப - நீர் புகப்

பட்டினம் புக்கான் அடங்கினான் என்பது

ெகட்டார் வழி வியக்குமாறு

167

அறம் பு ந்து ஆற்றுவ ெசய்யாது நாளும்

உறங்குதல் காரணம் என்ைன - மறந்து ஒருவன்

ஆட்டு விடக்கு ஊர்தி அச்சு இறும் காலத்துக்

கூட்டும் திறம் இன்ைமயால்

168

இைற இைறயின் சந்தித்து என்ெபாடு ஊன் சார்த்தி
முைறயின் நரம்பு எங்கும் யாத்து - நிைறய
அவாப் ெபய்த பண்டிைய ஊர்கின்ற பாகன்

புகாச் சுருக்கின் பூட்டா விடும்

169

உணர்ச்சி அச்சு ஆக உசா வண்டி ஆக

புணர்ச்சிப் புலன் ஐந்தும் பூட்டி - உணர்ந்ததைன

ஊர்கின்ற பாகன் உணர்வுைடயன் ஆகுேமல்

ேபர்கின்றது ஆகும் பிறப்பு

170

ேபறு இழவு சாவு பிறப்பு இன்பம் துன்பம் என்று

ஆறு உள அந்நாள் அைமந்தன - ேதறி

அைவ அைவ வந்தால் அழுங்காது விம்மாது

இைவ இைவ எஎன்று உணரற்பாற்று

171

தன் ஒக்கும் ெதய்வம் பிறிதில்ைல தான் தன்ைனப்

பின்ைன மனம் அறப் ெபற்றாேனல் - என்ைன

எழுத்து எண்ேண ேநாக்கி இருைமயும் கண்டு ஆங்கு

அருட் கண்ேண நிற்பது அறிவு

172

தன்னில் பிறிது இல்ைல ெதய்வம் ெநறி நிற்பில்

ஒன்றானும் தான் ெநறி நில்லாேனல் - தன்ைன

இைறவனாய்ச் ெசய்வானும் தாேன தான் தன்ைனச்

சிறுவனா ெசய்வானும் தான்

173

தாேன தனக்குப் பைகவனும் நட்டானும்
தாேன தனக்கு மறுைமயும் இம்ைமயும்

தாேன தான் ெசய்த விைனப் பயன் துய்த்தலால்

தாேன தனக்கு க

174

ேதாற்றமும் சம்பிரதம் துப்புரவும் சம்பிரதம்

கூற்றங் ெகாள்ளுங்கால் சம்பிரதம் - ேதாற்றம்

கைடபட்டவாறு அறிந்து கற்று அறிந்தார் துஞ்சார்
பைடப்பட் நாயகேன ேபான்று

175

22
தடுமாற்றம் அஞ்சிய தம்ைம உைடயார்

விடு மாற்றம் ேதர்ந்து அஞ்சித் துஞ்சார் - தடுமாற்றம்

யாதும் அறியாரும் துஞ்சார் தம் ஐம்புலனும்

ஆரும்வைக யாதாம் ெகால் என்று

176

ெமய்ைம ெபாைறயுைடைம ேமன்ைம தவம் அடக்கம்

ெசம்ைம ஒன்று இன்ைம துறவுைடைம - நன்ைம

திறம்பா விரதம் த த்தேலாடு இன்ன
அறம் பத்தும் ஆன்ற குணம்

177

அளற்றகத்து தாமைர ஆய்மலர் ஈன்றாங்கு

அளற்று உடம்பு ஆம் எனினும் நன்று ஆம் - அளற்று உடம்பின்
நன்ஞானம் நற்காட்சி நல்ஒழுக்கம் என்று இைவ

தன்னால தைலப்படுதலான்

178

உயிரும் உடம்பும் பி வு உண்ைம உள்ளி

ெசயிரும் சினமும் கடிந்து - பயி ைடப்

புல் கைளந்து ெநல் பயன் ெகாள்ளும் ஒருவன் ேபால்

நற் பயன் இருக்கற் பாற்று

179

ேதற்றம் இல்லாத ஒருவைனப் பின் நின்று ஆங்கு

ஆற்ற நலிவர் ஒரு நால்வர் - ஆற்றவும்

நல்லார் ேபால் ஐவர் பைக வளர்ப்பர் மூவரால்
ெசல்லும் அவன் ஒ ன் சிறந்து

180

ெசய்விைன அல்லால் சிறந்தார் பிறிது இல்ைல

ெபாய்விைன மற்ைறப் ெபாருள் எல்லாம் - ெமய் வினவில்

தாய் ஆர் மைனவி ஆர் தந்ைத ஆர் மககள் ஆர்

நீயார் நிைன வாழி ெநஞ்ேச

181

புலங்கள் ெபாருட்டாகப் ெபாச்சாந்து ெநஞ்ேச

சலங்கைள சால ஒழுகல் - புலங்கள்

ஒறுக்கும் பருவத்து உசாத்துைணயும் ஆகா

ெவறுத்து நீ உண்டல் கடன்

182

பிறந்த இடம் நிைனப்பின் ேபர்த்து உள்ளல் ஆகா

மறந்ேதயும் மாண்பு ஒழியும் ெநஞ்ேச - சிறந்த
ஒழுக்கத்ேதாடு ஒன்றி உயப் ேபாதி அன்ேற
புழுக்கூட்டு ெபாச்சாப்பு உைடத்து

183

முைடயுைட அங்கணம் நாள்ேதாறும் உண்ட

கைடமுைற வாய் ேபாதரக் கண்டும் - தடுமாற்றில்

சாவாப் பிறவா இச் சம்பிரத வாழ்க்ைகக்கு

ேமவாதாம் ெமய் கண்டார் ெநஞ்சு

184

23
அற்ற ெபாழுேத அறம் நீைனத்தி யாது ஒன்றும்

ெபற்ற ெபாழுேத பிற நிைனத்தி - எற்ேற

நிைல இலா ெநஞ்சேம நின்ேனாடு வாழ்க்ைக

பூைல மயங்கி அன்னது உைடத்து

185

முன்ெசய் விைனயின் பயன் துய்த்து அது உலந்தால்

பின் ெசய் விைனயின் பின் ேபாகலால் - நற்ெசய்ைக

ஆற்றும் துைணயும் அறம் மறேவல் நன்ெநஞ்ேச

கூற்றம் குடில் பி யா முன்

186

ப ந்து எனக்கு ஓர் நன்ைம பயப்பாய் ேபால் நனெநஞ்ேச
அ ந்து என்ைன ஆற்றவும் தின்னல் - பு ந்து நீ

ேவண்டுவ ேவண்டுேவன் அல்ேலன் விழுக்குணம்
பூண்ேடன் ெபாறி இலி ேபா

187

சாவாய் நீ ெநஞ்ேச சல்லிய என்ைன நீ

ஆவதன்கண் ஒன்றானும் நிற்க ஒட்டாய் - ஓவாேத
கட்டு அழித்து காமக் கடற்கு என்ைன ஈர்ப்பாேயா

விட்டு எழுங்கால் என ஆவாய் ெசால்

188

பழிெயாடு பாவத்ைதப் பாராய் நீ கன்றி

கழிெபருங் காம ேநாய் வாங்கி - வழிப்படாது

ஓடும் மன்ேன விடுத்து என்ைன விைரந்து நீ
நாடிக் ெகாள் மற்ேறார் இடம்

189

அஞ்சினாய் ஏனும் அைடவது அைடயும் காண்

துஞ்சினாய் என்று விைனவிடா - ெநஞ்ேச

அழுதாய் எனக்கருதிக் கூற்று ஒழியாது ஆற்றத்

ெதாழுேதன் நிைற உைடயாய் ஆகு

190

புழுப்ேபால் உவர்ப்பு ஊறி ெபால்லாங்கு நாறும்

அழுக்கு உடம்பு தன்னுள் வளர்த்தாய் - விழுந்து உமிழ்ந்து

இன்ன நைடயாய் இறக்கும் வைகயிைல

நன்ெநஞ்ேச நாடாய்காண் நற்கு

191

நின்ைன அறப் ெபாருக்கிேலன் நல்ெநஞ்ேச

பின்ைன யாைர நான் ெபாறுக்கிற்ேபன் - நின்ைன

அறப் ெபாற்கிப்ேபேனல் ெபற்ேறன் மற்று ஈண்ேட

துறக்கம் திறப்பது ஓர் தாழ்

192

இந்திரக் குஞ்சரத்ைத ஞான இருங் கயிற்றால்

சிந்தைனத் தூண் பூட்டிச் ேசர்த்திேய - பந்திப்பார்
இம்ைமப் புகழும் இனிச் ெசல் கதிப் பயனும்

தம்ைமத் தைலப் படுத்துவார்

193

24
ஆர்வு இல் ெபாறி ஐந்திற்கு ஆதி இரு விைனயால்

தீர்வு இல் நிேகாதாதி ேசர்விக்கும் தீர்வு இல்

பழி இன்ைம எய்தின் பைறயாத பாவம்

வழியும் வருதலும் உண்டு

194

புண் ஆகப் ேபாழ்ந்து புலால் வழியப் தாம் வளர்ந்து

வண்ணப் பூண் ெபய்வ ெசவி அல்ல - நுண்நூல்

அறவுைர ேகட்டு உணர்ந்து அஞ்ஞானம் நீக்கி

மற உைர விட்ட ெசவி

195

பண்அைம யாழ் குழல் கீ தம் என்று இன்னைல
நண்ணி நயப்ப ெசவி அல்ல - திண்ணிதின்

ெவட்ெடனச் ெசால் நீக்கி விண் இன்பம் வட்ேடாடு
ீ

கட்டுைர ேகட்ப ெசவி

196

கண்டவர் காமுறூஉம் காமரு சீர்க் காதில்

குண்டலம் ெபய்வ ெசவி அல்ல - ெகாண்டு உலகில்

மூன்றும் உணர்ந்து அவற்றின் முன்னது முட்டு இன்றிச்

சூன்று சுைவப்ப ெசவி

197

ெபாருள் எனப் ேபாழ்ந்து அகன்று ெபான்மணி ேபான்று எங்கும்

இருள் அறக் காண்பன கண் அல்ல - மருள் அறப்
ெபாய்க்காட்சி நீக்கி ெபாருஅறு முக்குைடயான்

நற்காட்சி காண்பன கண்

198

சாந்தும் புைகயும் துருக்கமும் குங்குமமும்

ேமாந்து இன்பறுவன மூக்கு அல்ல - ஏந்து இன்

அலங்கு சிங்காதனத்தின் அண்ணல் அடிக்கீ ழ்
இலங்கு இதழ் ேமாப்பது ஆம் மூக்கு

199

ைகப்பன கார்ப்ப்பு துவர்ப்பு புளி மதுரம்

உப்பு ரதம் ெகாள்வன நா அல்ல - தப்பாமல்

ெவன்றவன் ேசவடிைய ேவட்டு உவந்து எப்ெபாழுதும்
நின்று துதிப்பது ஆம் நா

200

ெசால்வதூஉம் கள்வதூஉம் இன்றி பிறர் மைனயில்

ெசல்வதூஉம் ெசய்வன கால் அல்ல - ெதால்ைலப்

பிறவி தணிக்கும் ெபருந்தவர்பால் ெசன்று

அறவுைரையக் ேகட்பிப்ப கால்

201

குற்றம் குைறத்து குைறவின்றி மூஉலகின்

அற்றம் மைறத்து ஆங்கு அருள் பரப்பி - முற்ற
உணர்ந்தாைன பாடாத நா அல்ல அல்ல

சிறந்தான் தாள் ேசராத் தைல

202

25
அறம் கூறும் நா என்ப நாவும் ெசவியும்

புறங்கூற்றுக் ேகளாத என்பர் - பிறன் தாரத்து

அற்றத்ைத ேநாக்காத கண் என்ப யார் மாட்டும்

ெசற்றத்ைதத் தீர்த்ததாம் ெநஞ்சு

203

உள்ளப் ெபருங் குதிைர ஊர்ந்து வயப்படுத்தி

கள்ளப் புலன் ஐந்தும் காப்பு அைமத்து - ெவள்ளப்

பிறவிக்கண் நீத்தார் ெபருங்குணத்தாைரத்

துறவித்துைண ெபற்றக்கால்

204

ெவம்ைம உைடயது அடிசில் விழுப்ெபாருட்கண்

ெசம்ைம உைடயதாம் ேசவகம் - தம்ைமப்

பிறர் கருதி வாழ்வதாம் வாழ்க்ைக இம்மூன்றும்
உற வருவது ஓர்வதாம் ஓர்ப்பு

205

அறிவு மிகப் ெபருக்கி ஆங்காரம் நீக்கி

ெபாறி ஐந்தும் ெவல்லும் வாய் ேபாற்றி - ெசறிவினால்
மன் உயிர் ஓம்பும் தைகத்ேதகாண் நன்ஞானம்

தன்ைன உயர் ெகாள்வது

206

ஒரு பாகன் ஊரும் களிறு ஐந்தும் நின்ற

இருகால் ெநடுங்குரம்ைப வழின்
ீ
- தரு காலால்

ேபர்த்து ஊன்றலாகாப் ெபருந்துன்பம் கண்டாலும்

ஓர்த்து ஊன்றி நில்லாது உலகு
தன்ைனத் தன் ெநஞ்சம் க

207

ஆகத் தான் அடங்கின்

பின்ைனத் தான் எய்தா நலன் இல்ைல - தன்ைனக்

குடி ெகடுக்கும் தீ ெநஞ்சின் குற்ேறவல் ெசய்தல்
பிடி படுக்கப்பட்ட களிறு

208

ெநடுந்தூண் இருகாலா நீள் முதுகு தண்டா

ெகாடுங்கால் விலா எலும்பு ேகாலி - உடங்கு இயன்ற

புன் ெதாலால் ேவய்ந்த புலால் வாய்க் குரம்ைபைய

இன்புறுவர் ஏைழயவர்

209

என்பு கால் ஆக இரு ேதாளும் ேவயுளா

ஒன்பது வாயிலும் ஊற்று அறாத் - துன்பக்
குரம்ைப உைடயார் குடிேபாக்கு ேநாக்கி
கவர்ந்து உண்ணப் ேபாந்த கழுகு

210

வயிறு நிைறக்கு ேமல் வாயின் மிகக் கூறிச்

ெசயி ைடப் பாடு எய்துமாம் சிவன் - வயிறும் ஓர்

ேபற்றியால் ஆர்த்தி ெபரும் பயன் ெகாள்வேத
கற்று அறிந்த மாந்தர் கடன்

211

26
மக்களும் மக்கள் அல்லாரும் என இரண்டு

குப்ைபத்ேத குண்டுநீர் ைவயகம் - மக்கள்

அளக்கும் கருவி மற்று ஒண் ெபாருள் ஒன்ேறா

துளக்கு அறு ெவள்வைளயார் ேதாள்

212

மக்கள் உடம்பு ெபறற்கு அ து ெபற்ற பின்

மக்கள் அறிவும் அறிவு அ து - மக்கள்

அறிவது அறிந்தார் அறத்தின் வழுவார்

ெநறிதைல நின்று ஒழுகுவார்

213

நம்ைமப் பிறர் ெசால்லும் ெசால் இைல நாம் பிறைர

எண்ணாது ெசால்லும் இழுக்கு இல்ைல - என்று எண்ணி
உைரகள் ப யாது உைரப்பா ல் யேர
கைளகணது இல்லாதவர்

214

அைலபுனலும் நிற்பினும் தாமைர ஈன்ற

இைலயின்கண் நீர் நிலாதாகும் - அைலவின்

புலன்களில் நிறபினும் ெபாச்சாப்பு இலேர

மனம் கடிவு ஆகளாதவர்க்கு

215

உள்ளூர் இருந்தும் தம் உள்ளம் அறப் ெபற்றாேரல்

கள் அவிழ் ேசாைல ஆம் காட்டு உளார் - காட்டுள்ளும்
உள்ளம் அறப் ெபறுகல்லாேரல் நாட்டுள்ளும்
நள்ளி நடு ஊர் உளார்

உயிர் திகி

216

ஆக உடம்பு மண் ஆக

ெசயிர் ெகாள் விைன குயவன் ஆக - ெசயிர்தீரா

எண்ண அரு நல யாக்ைகக் கலம் வைனயும் மற்று அதனுள்

எண்ண அரு ேநாய் துன்பம் அவர்க்கு

217

அருவிைனயும் ஆற்றும் அரும் பயனும் ஆக்கும்

இருவிைனயும் நின்று விைளயும் - தி வு இன்றிக்

கண்டு உணர்ந்தார்க்கு அல்லது காட்டதரும் நாட்டதரும்

ெகாண்டு உைரப்பான் நிற்றல் குதர்

218

நார்இல் இறகில் கண் இலது எனினும் நன் ெபாருளின்

ேபர் இைறயான் நுண் ெபய ன் பின் சிறக்கும் - ஓர் இரண்டு
இறகிற்கண் உள்ளது எனினும் அதைன

ெவருண்டு விலங்காமல் கா

219

நீத்து ஒழிந்த ஆறு ஐந்து அடக்கி பின் நிச்சயேம

வாய்த்து அைமத்த வாயில் ெபண் ஆைனயும் - கூத்தற்கு

வாள் ஏேறாடு ஓைச விைளநிலம் இவ் அல்லால்

ேகள் ஆய் உடன் வருவது இல்

220
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பரப்பு நீர் ைவயகத்து பல் உயிர் கட்கு எல்லாம்

இரப்பா ன் வள்ளல்களும் இல்ைல - இரப்பவர்

இம்ைமப் புகழும் இனிச்ெசல் கதிப் பயனும்

தம்ைமத் தைலப் படுத்தலால்

221

ஈவா ன் இல்ைல உேலாபர் உலகத்துள்

யாவரும் ெகாள்ளாத ஆறு எண்ணி - ேமவ அ ய

மற்று உடம்பு ெகாள்ளும் ெபாழுது ஓர்ந்து தம் உைடைம

பற்று விடுதல் இலர்

222

ஆதியின் ெதால் சீர் அறெநறிச் சாரத்ைத

ஓதியும் ேகட்டும்உணர்ந்தார்க்குச் - ேசாதி
ெபருகிய உள்ளத்தராய் விைனகள் தீர்ந்து

கருதியைவ கூடல் எளிது

223

எந்நூல்கள் ஓதினும் ேகட்பினும் என்ெசய்யும்

ெபாய்நூல் அவற்றின் ெபாருள் ெதர் ந்து - ெமய்ந்நூல்

அறெநறிச்சாரம் அறிந்தான் வடு
ீ எய்தும்
திற ெநறிச்சாரம் ெதளிந்து
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அவன்ெகால் இவன் ெகால் என்று ஐயப் படாேத

சிவன் கண்ேண ெசய்மின்கள் சிந்ைத - சிவன் தானும்

நின்று கால் சீக்கும் நிழல் திகழும் பிண்டிக் கீ ழ்

ெவன்ற சீர் முக்குைடயான் ேவந்து
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முைனப்பாடியாைன சூர் முக்குைடச் ெசல்வன்
தைனப்பாடி வந்ேதார்க்குத் தந்த ப சில்

விைனப்படு கட்டழித்து வட்டு
ீ
இன்பம் நல்கி

நிைனப்பாடி வந்ேதார்க்கு நீம் ஈக என்றான்

நிைற விளக்குப் ேபால இருந்து
அறெநறிச்சாரம் முற்றும்.
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