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ஓர் குறு அறிமுகம்
இச்சிறுநூலின் ஆசி யராம் திருத்தக்க ேதவர் சீவகசிந்தாமணி

ெபருங்காவியத்ைத இயற்றிவர். சமணசமயத்தினர். அம்மரபிேனார் வழங்கும்

வரலாற்றுப்படி இவ்வாசி யர் தம் காலத்தில் "சமணர் நீதிநூல்கள் மட்டுேம

இயற்ற வல்லார் நாட்டு மக்கள் யாவரும் நாளும் உழலும் அகப்ெபாருள் எனும்

ேபாகப்ெபாருள் பற்றி பாடஇயலார்" எனும் கருத்து நிலவ இவர் தாம்

நல்லேதார் நீண்ட காவியம் அப்ேபாருள் ெகாண்டு பாட துணிந்து தன்

மூத்த ஆசி யர் ெப ேயர் பால் ெசன்று ஆைணேகட்க அவர்கள் "முதலில்

ஓர் நூலில் தன்திறன் காட்டுக" என திருத்தக்க ேதவரும் இந் 'ந விருத்தம்'
எனும் சிறு நூைல இயற்றி ஆைண ெபற்று பலர் ேபாற்ற சீவகசிந்தாமணி

எனும் மாெபரும் காவியத்ைதப் பைடத்து புகழ் ெபற்றாராம்

இவ்வாசி யர் காலம் சங்காலத்திற்கு அடுத்த சிலநூற்றாண்டுகள் என

வரலாற்றறிஞர் ேதர்ந்துள்ளனர். ௬ -௭ ஆம் நூற்றாண்டின் இைட ஆண்டுகளில்

தமிழகத்தில் சமய மறுமலர்ச்சி ெகாணர்ந்த ெப ேயார் ஞானசம்பந்தரும்
சமண்தழுவி மீ ண்ட அப்பர் அடிகளும் ஆவர். அப்பர் தம் ஆதிபுராண

திருக்குறுந்ெதாைக பாடலில் (5.100.7) "ந விருத்தம தாகுவர் நாடேர" என

குறிக்கின்றார். சம்பந்தர்தம் ஆலவாய் பதிகம்(௩.௩௯.௫) 'கிளிவிருத்தம்'

'எலிவிருத்தம்' என்பன சமணசமய நூற்கள் என குறிக்கின்றது. ௧௧ ஆம்
நூற்றாண்டு நூல் 'வரேசாழியத்தின்'
ீ
உைர ஆசியர் 'ெபருந்ேதவனார்'

இம்மூன்று விருத்தங்களுடன் 'குண்டலேகசி விருத்தம்' என்பன 'விருத்தங்கள்'

என குறித்துள்ளார். என 'ந விருத்தம்' ெதான்ைம வாய்ந்த ஓர் நூலாம்
ேமலும் சில விளக்ககுறிப்புகைள நூல் கைடயில் காண்க
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அருகேதவர் காப்பும் பாயிரமும்
1

பால் நிலா *மதியம் மூன்றும் பன்மணி மிைடந்த பாங்காய்

ேமல் நிலா வி த்த ேபாலும் விளங்கு

முக் குைடயின் நீழல்

ேதனவாங் குளிர்ெகாள் பிண்டிச் ெசல்வன்ேச அடிைய வாழ்த்தி
ஊன் அவா ந யினார்தம் உைரசிறி(து) உைரக்க லுற்ேறன்

* மதியம் மூன்றும்=இரவினில் ஒளிரும் திங்கள், ெவள்ளி, வியாழன்

$முக்குைட=மூன்றடுக்குள்ள கவிக்கும் குைட-சமண தீர்த்தங்காரர்தம்

சிறப்பு மங்களச் சின்னம் % பிண்டிச் ெசல்வன்=அருகன்/பிண்டி=அேசாகு

3
நூல்
2

ெசன்றுயர் மதியம் முட்டும் சிகரமால் வைரகள் சூழ்ந்த

குன்றியின் குறவர் வாழும் குறிச்சியுள் ளான் ஒரு ேவடன்

கன்றிஊன் கிழங்கு காய்ேதம் கனியடு ேதன் கள் துய்ப்பான்
நன்றிஇல் ெசய்ைக தம்மால் *நாரகர் தம்ேமா(டு) ஒப்பான்
* நாரகர்=நரக கணங்கள்

3

வாங்கு*வில் கலப்ப வசி
ீ வைளகடல் முகந்து வானம்

பாங்கினால் எழுந்து மின்னி படுமைழப் ெபாழிந்த காைலத்
ேதங்கமழ் சிலம்பில் வாழும் குறவர்கள் நறவம் மாந்தி

ேவங்ைகபூ வி த்த நல்நாள் விைளவுநாள் ெசய்யல் (உ)ற்றார்
* வில் கலப்ப வசி=வானவில்
ீ
வைளந்து ேதான்ற

4

கருவியால் அகிெலாடு*(ஆ)ரம் கற்புரம் $ திமிசு %நூறி

மருவி(ஆ)ங்கு குறவர் நீக்கி வைளத்தன காடுமாணப்

பரவியாங்(கு) அருவி வழும்
ீ
சாரல்ைபந் திைணைய வித்திக்
குருவியும் கிளியும் &ஓப்பி குறமகள் காக்கும் நாளால்

* ஆரம்=சந்தனமரம், $ திமிசு=மூங்கில், %நூறி=ெவட்டி, & ஓப்பி=விரட்டி
5

விண்ணின்ஆர் வைரயின் தாழ்வில் ேவழ(ம்)ஒன்று திைனைய மாந்த
நண்ணினான் குறவன் நண்ணி நனிெவகுண்(டு) ஓடிஏறி

மண்ணின்ஆர் புற்றின் உச்சி நின்று வார் சிைலைய வாங்கிக்

கண்ணினால் அமர்ந்து ேநாக்கிக் களிற்றின் *மத் தகத்தின் எய்தான்
*மத்தகம்=நடுத்தைல-நுதல்-ெநற்றி
6

விடுகைண நுதலில் *நுங்க ேவழேமா ெவகுண்டு மற்ேறார்

ெதாடுகைண ெதாடாமல்அப் புற்றின்ேமல் ஓடிஏறிப்

படுகைண உருவிப் பாய பாம்(பு) அழல் உமிழ்ந்து ெபாங்கிக்
ெகாடுவிலும் கைணயும் வழக்
ீ
குறவைன தீண் டிட்டன்ேற
* நுங்க=புைதய
7

நாகத்ைதக் குறவன்வல்ல *பத்திரம் உருவிக் ெகாண்டு
பாகத்ைதப் படுத்துவழ்ந்தான்
ீ
வழ்தலின்
ீ
பசியின்வாடி
ேமாகத்தால் ெசன்று கண்(டு) ஓர் முைழந

முழுதும் தின்பான்

ஆகத்தான் அைமக என்ன வாய்த்தது வகுக்கும் அன்ேற
* பத்திரம்=இைல வடிவ வாள்

4
8

களிறு அறுதிங் கட்குஆகும் கானவன் ஆகும் ஏழ்நாள்

ஒளிறு *வால் எயிற்று நாகம் உண்(டு)ஓர்நாள் இைரேய என்ேற

ெவளிறிலாச் சிைலயில் ேகாத்த நா வாய்க் குைதையக் கவ்விக்

குளிறு ேபழ் வாயில் உய்ப்பக் ெகாடுவில் ேகாத் திட்டதன்ேற
* வால்=ெவண்ைம

9

அத்தியும்* அரவில் விழ்ந்த ேவடனும் ேவடன் ெகான்ற

துத்தி$மா நாகம் தானும் கிடப்ப விற் குைதையப் கவ்விச்

ெசத்(து) அவி ந ையப் ேபாலச் ெசய் ெபாருள் ஈட்டுவார்கள்

சித்தம் ைவத்(து) அறங்கள் ெசய்யார் ேதர்ச்சிஇல் மாக்கள் அந்ேதா
* அத்தி=யாைன $துத்தி=படர்ெபாறி

10

சுற்றின்ஆர் வில்லின் விழ்ந்த சூழ்ச்சியில் ந ையப் ேபால

பற்றினார் ெப தும் வவ்விப் பகுத்(து)உைர தீட்டினார்கள்

மற்றுணா ெவறுக்ைக தன்ைன மன்னரும் பிறரும் வவ்வத்
ெதற்ெறன ெவளிறு நீரார் ெசல்வமும் இழப்பர் அன்ேற
11

குடற்படுமுன் ேமயக் கண்டு குறுந

தின்று *மான்ேதர்

கடற்பைட இயக்கம் கண்ேட கள்ளத்தால் கிடப்ப யாரும்

திடற்பட இன்ைமயாேல ெசவி ெகாய்வான் வால் ெகாய்வானாய்

உடல் புறம் ேபர்த்த புன்ேதால் உ த்திட்(டு)அங்(கு) ஒருவன் ெகான்றான்
* மான்ேதர்=குதிைரபூட்டியேதர்
12

நாட்டி நாம் உைரக்கப்பட்ட *முைழந

அைனய நீரார்

ஈட்டிய ெபாருள்கள் தம்ைம ஈதலும் துய்த்தல் தானும்

மாட்டிலர் அகழ்ந்து பார்க்கீ ழ் நிலம்ெகாள ைவப்பர் மாேதா

பாட்டறு மக்கள் யாக்ைக பயன் ெகாளக் கழிப்பர் அன்ேற
* முைழ=குழி
13

உண்டேலா(டு) உறங்கல் அச்சம் இைணதலும் ஒருங்கு நாடின்
மண்திணி உலகில் வாழும் மாக்களும் விலங்(கு) ஒப்பாேம
கண்ட(து) ஒன்(று) உண்டு நல்ல அறங்கைள படித்த நீரார்
பண்டிதர் ஏைன மாக்கள் *பசுவினும் கைடயர் அன்ேற
*பசு=விலங்கு
14

கடிமணக் ேகால மாதர் காைளக்குக் காட்டி மீ ள்வர்

நடுஇடப் பட்டெதல்லாம் நயப்புறக் ேகட்டு *நாய்கன்

ெகடிஎனக் கூறி ஆங்ேக உணர்தலின் ேகட்(டு)உவந்து

உைடயதும் ஒருங்கு ெகாண்ேட விைடயமும் கடிவித்தாேன

5

* நாய்கன்=ெபருவணிகன்
15

இளைமயும் வனப்பு நில்லா இன்பமும் நின்ற அல்ல

வளைமயும் வலிதுநில்லா வாழ்வுநாள் நின்ற அல்ல

களிமகள்* ேநசம் நில்லா ைகப்ெபாருள் கள்வர் ெகாள்வர்

அளவிலா அறத்தின் மிக்க யாதும் மற்(று)இல்ைல மாேதா
* களிமகள்=பரத்ைத

16

நின்றனஅல்ல வாழ்நாள் நிதியமும் நின்ற அல்ல

ெசன்று ெசன்(று)அணுகி நாளும் *சினவரன் ெசான்ன நன்னூல்

ஒன்றிய மனத்தராகி ஊதியம் ெகாள்வார் நல்ேலார்

அன்ெறனில் அதைனக்காணா ஆதைனப் ேபாலும் அன்ேற
* சினவரன்=அருகன்

17

ேகத்திரம்* நல்லதாகில் ேகடின்றி இட்ட வித்து

வாய்த்ததாய் எழுந்து நன்றாய் விைளதைல காட்டுமா ேபால்
ஏத்தரும் தவத்தின் மிக்க எல்ைலஇல் குணத்தினார்க்கும்

பாத்திர தானம் ஈந்தால் பயனும் மற்று அதைனப் அற்ேற
* ேகத்திரம்=$க்ஷத்திரம்=நிலம்

18

ஓக்கத்தால் மதியம் முட்டும் உறுதவ நக

முன்ேன

யாக்ைகயால் அழகிதாய ெபான் மயில்(ஒ)ன்(று) ஆடக்கண்டு
ேதாக்ைகைய$ பற்றேலாடும் ெதாட்டவன் காய *நூக்கி

காக்ைகயாய் பறந்ேத ஓட கவர்ந்து அங்ைக ேநார்ந்து விட்டான்
$ ேதாைக>>ேதாக்ைக என யதுைக ேநாக்கித் தி பு
* நூக்கி=தாழ்த்தி-அமுக்கி
19

நல்ல சூழ்ச்சியி னால் ந

எய்திய

அல்லல் ேகட்டும் அறம் ெசய்கிலாதார்

ெசல்லல் எய்திய ெசம்ெபானின் *அட்டிைக

புல்லிதாய்க் ெகாண்ட வாணிகன் ேபான்றேத
*அட்டிைக=அைணய(ஒட்டி)அணியும் பூண்
20

ெமய்ெபாரு ேதறலன் பற்றுள ேமபு ந்து

இப்ைப யாக்ைகயில் ேதர்ச்சிஇல் வாணிகன்
கப்பியாய்ப் பிறந்தான் என்னும் கட்டுைர

ஒப்ப நூல் உணர்ந்தார் ெசாலக் ேகட்டுமால்

6
21

ந யினார் உைர ேகட்பின் நல்லராய்ப்

பு (வு)இல் நல்அறம் ெசய்வர் ெபாய்யாக் ெகாள ீஇ
அ வரம் மகன் அப்ெபாருள் ேவட்ைகயால்

ெத வித்திட்(டு) அறம் ெசய் ெபாருள் ெசப்பினான்
22

அஞ்சுமின் அதிேலாபம் இல்ேலார்களும்
ெசஞ்சுடர் ெநடுேவல் து ேயாதனன்

பஞ்சவர்க்கு மண்பாகம் ெகாடாமேல

துஞ்சினான் கிைள தன்ெனாடும் என்பேவ
23

குட்டம்* நீந்து துைறேபாம் வழிக் கூனிைய
ஒட்டலன் புனல் உய்த்த அக் காகுத்தன்

திட்ைட ேவண்டிய ேதர்ச்சிஇல் வாணிகன்

பட்ட ெதய்வப் பற்றுளா தார்கேள
* குட்டம்=சிறுகுளம்

24

நட்டவன் வந்து நல்அறம் காட்டவும்

ஒட்டலன் அதிேலாபம் உைடயப் ெபரும்
ெசட்டி எய்தியது எய்திேய ெபாருள்

கிட்டி அம்மனத்தார்க் கிளர்ந்த(து) என்பேவ
25

நாட்டு யாத்திைர ெசய்பவன் நல்மணி

காட்டி ைவத்தவன் ேபாய்வந்து கண்ணுறச்

சாட்டியம்* ெசான்ன சத்தியக் ேகாடலும்

ஈட்டிைவத்(து) இழந்தான் ெபாருள் என்பேவ
* சாட்டியம்=பகர் சான்று(சாட்சி)

26

விழுமின் ெபாற்கலம் ெபற்(று)அங்(கு)ஓர் ஏைழேபாய்க்
கழுவு வான் புகக் ைகத்தலத்தின் இராது

அழுவநீர்ப் புகுந்து ஆழ்தலில் ெகட்டு உயிர்
வழுவினார் கைத ைவகலும் ேகட்டுமால்
27

சந்தம் ஆயினும் தன் பழப் பிண்டிையக்

கந்தமாய் புளிநீெராடு காடியாய்ச்

சிந்ைத ஒன்றிலன் உண்ட சிேரட்டியும்

அந்தம்இல் ெபாருள் காத்தவன் ஆயினான்

7
28

ெபான்னின் ஏறுைடச் ெசட்டிஇல் ேபாந்(து)இருள்

கன்னம் இட்(டு) அவன் அப்ெபாருள் ெகாண்டுேபாய்த்
துன்னு தாபதன் தான்குறியில் கிடந்து

இன்னல் எய்தினான் என்பதும் ேகட்டுமால்
29

நீடுெநறிச் ெசல்பவன் நாள்ெதாறும்

பாடிகண்டு ஓர் பாசனத்தால் நிைற

நாடி நாள்ேதாறும் ெநய்தனக்கு ஈட்டிய

தாழிெவண்ெணய் தனதுைர ேகட்டுமால்
30

அறத்தினால் ெபாருள் ேகட்(டு) அது ெகாள்ளலன்

மறத்தினல் அரவிந்தனும் மாநிதித்

திறத்தினால் ஒன்றிலான் ஊன்உைடஉண்டு
இரப்பவும் நரகத்திைடேய எய்தினான்
31

மானேவல் மன்னன் மாதவத்தார்க்(கு) உண்டி
தானம் ஈ உழி சத்திய பாைமயும்

ஊனமில் மனத்தால் உடன் பட்டனேள

ஈனம்இல் குருவத் திைடேய எய்தினாள்
32

கயக்(கு)*இல் கற்பில் $பார்ப்பனி ேபாசனம்
வியக்கப்பட் டவள் ேவதியற்கு இல்வழி

மயக்(கு)இல் மாதவத்தாற்(கு) உண்டி ஈந்தவள்
இயக்கி% ஆயினள் என்பதும் ேகட்டுமால்
* கயக்(கு)=இங்குஅங்குஎன தாவுதல்

$பார்ப்பனி=இருபிறப்பாளர் மைனயாள்
%இயக்கி=யக்ஷ

¢-உயர்நிைலெகாண்டெபண்டிர்

33

சந்தைன என்னும் மாேதா *சாரணர்க்கண்டு முன்றில்
வந்தைன ெசய்து ேபணி வரகுநீர்ப் புன்ைக ஈந்தாள்

இந்திரன் உவந்து ேநாக்கி எல்ைலயில் ெசம்ெபான் மா
அந்தரம் ஆர்ப்பச் ெசா ந்(து) அர்ச்சித் தாேர

* சாரணர்=இைறவனடி(சரணம்)ேய வாழ வழிநைடெசல்ேவார்

34

பற்றுளம் என்(று) ஓர் பாைவ பாவமும் பழியும் ஆக்கிச்

சிற்றுள *மிேலச்சர் ெபால்லா நால்கதி நைவைய நூக்கிச்

ேசற்றுள வாய துன்பம் பயத்தலின் துறந்து ேபாகிக்

கற்றறி உைடய மாந்தர் கடிந்தனர் அதைன அன்ேற

8
*மிேலச்சர்=புல்லறிவுைட ேவற்றினத்தார்
35

ஓங்கிய தவத்தின் மிக்க உறுதவர்க்(கு) உறுதி நாடின்

ஈங்(கு)இரண்(டு)அல்ல(து) இல்ைல இைசெகாடா நிற்ப மண்ேமல்
பாங்கைம ெசல்வர் ஆகி பகுத்துண்டு வாழ்தல் ஒன்ேற

தாங்கிய தவத்தின் மிக்க தவநிைல நிற்றல் ஒன்ேற
36

இல்லறத்து இயல்பு குன்றா ஏந்துபூண் முைலயினார் ேதாள்

புல்அற புல்லி* மண்ேமல் பூஅண ெபாருந்தல் ஒன்ேற

நல்அறத்(து)இைறவன் ெசான்ன நால்கதி நைவைய நீக்கும்

ெதால் அறத்துணி(வு) இலாதார் துன்பத்ைத துணிந்து நின்றார்
* புல்லி=தழுவி

37

ஈைக நல்தானம் ஈந்தார் இைணஇலாக் குருவின் மிக்க

ேபாகத்ைதக் ெகாடுத்து புத்ேதள் உலகமும் ெகாடுத்து மண்ேமல்
ஏக நல் இன்பம் ஆக்கி இைறவன் *நற்காட்சி ஈயும்

ேமகத்து மின்ெனா(டு) ஒக்கும் விழுச்ெசல்வம் மதிக்க ேவண்டாம்
* நற்காட்சி=சமணர் கைடபிடி விரதம்

38

பற்றுளம் அகல நீக்கி பாசிைழ பரைவ அல்குல்

ெபான்ெதாடி* மகளிர் தங்கள் புணர் முைல குவட்டின் ைவகிச்
சுற்றத்தார் சுற்ற வாழ்தல் அன்(று)எனில் துறந்து ேபாகி

நல்தவம் பு கிலாதார் நடைலேநாய்க் கடலில் வழ்ந்தார்
ீ
* ெதாடி=ேதாளணி

39

கைலஎலாம் நிைனத்தால் ஒன்ேற கதிர்நைகப் பவழச்ெசவ்வாய்

அைலகுழல் *அமிர்தேராடு அகில்புைக அளாய ேசக்ைக

முைலஉற முயங்கல் ஒன்ேறா முனிவளம் புகுதல் ஒன்ேறா

புைல ெகாைல களெவா(டு) ஒன்றி ெபாழு(து) அவம் கழிப்பதன்ேற
* அமிர்தர்=ெதவிட்டாத இன்பம் பயக்க வல்ல மகளிர்
40

இரும் தவர்க்(கு) இைசவ(து)ஒன்ேறா கரப்பில தாக வழ்ந்து
ீ

கரும்தடம் கண்ணினார் ேதாள் கதிர்முைல *கரத்தல் ஒன்ேறா
ெபாருந்திய சுற்றம் என்றும் %நிகளத்ைதப் ப ந்து ேபாகி
அரும்தவ முயற்சி இல்லார் ஆைசயுள் அழுந்துகின்றார்
* கரத்தல்=ஒளித்தல், % நிகளம்=சங்கிலி
41

உத்தம தானம் ஈந்ேத ஒள்ெபாருள் உவந்து நல்ல

உத்தமர்க்(கு) உவந்து முன்ேன உத்தம் தானம் ஈந்ேத

9
உத்தம ெநறிநின்றார்க்(கு) உவைம ஒன்று இல்ைல ஆகும்

உத்தம குருவும்* புத்ேதள் உலகமும் உைடயார் அன்ேற

* குருவும் புத்ேதள் உலகமும்=சுவர்க்கமும் ேதவர் நாடும்

42

மறு*விலா குணத்தின் மிக்க மறுஅறு தவத்தினார்க்கு

மறுஅறு தானம் ஈந்ேத மறுவில ேபாக பூமி

மறுவிலா பயன் ெகாடுத்து மறுவிலர் ஆவர் மாேதா

மறுவிலா மண்ணும் விண்ணும் மறுவின்றி விளங்க அன்ேற
* மறு=குற்றம்-குைற

43

நடர் இைடப் பட்ட நாளும் நால்கதி நைவைய நீக்கி

இடர் இைட உய்த்தல் இன்றி நீள் மனத் ெதாகுப்பினார்க்கும்

சுடர் ெகாள் பூம் பிண்டிநாதன் ெதால்அறம் துணித்து முன்ேன

படர் கள் பூ* சிந்ைத ைவத்தார் பவக்கடல் எல்ைலக் காண்பார்
* படர்கள்பூ=(திருவடி)தாமைர

44

உள் அறப் பற்று நீக்கி உத்தம தானம் ஈந்ேத

கள் அவிழ் ேகாைத மாதர் கதிர்முைல கரத்தல் ஒன்ேறா

புள் உைற வந்து நீண்ட தவ வனம் ப ந்து ேபாகி

எள்அற ேநாற்றல் ெசய்யார் இடும்ைப ேநாய்க்கு இைரகள் ஆவார்
* கதிர்முைல= கூ யமார்பகம்
45

ேகாறல்* ஓம்புமின் ெகான்றபின் ஊன் தடி

ேமறல் ஓம்புமின் ெமய்ப்ெபாருள் அல்லன
ேதறல் ஓம்புமின் தீயைவ யாைவயும்

கூறல் ஓம்புமின் நற்குணம் அல்லன
* ேகாறல்=ெகால்லுதல்

46

விட்டு நீங்குமின் பற்றுளம் இன்ைமயால்

கட்டும் எண்விைன கால்தைள கட்டலால்

ஒட்டி இன்உயிர் ேகாறல் பிறர்மைன

விட்டு நீங்குமின் கற்(று)அறிந் தீர் எலாம்
47

ஊக்கி ஒள் ெபாருள் எள் துைணத்(து) ஆயினும்
ஆக்கி நல்அறம் ெசய்பவர் ெபாய்க் ெகாளின்
நீக்கி நல்அறம் நிற்ப நிலா விடில்

ேதக்குேமல் துைணச் ெசல்கதி இல்ைலேய

10
48

திருத்தம் ஒன்றலர் ேதர்ச்சிஇலா ந

விருத்தம்* ேகட்டலும் ெமய்என ஓர்த்(து)உள

கருத்தம் உற்றவர்க்(கு) ஈந்து அருள் ெசய்திேரல்
வருத்தம் ஒன்றில ெசல்கதி மாெடலாம்
* விருத்தம்=பழைமகைத

49

வைரத்த நாள் அன்றி வாழ்பவர் இன்ைமயால்

உைரத்த மாட்சி இலா ந

உற்ற ேகாள்

..... ...... ...... ....... ...... ....... ....... ........
..... ...... ...... ....... ...... ....... ....... ........
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மற்று இம்மண்மிைச பற்றுளத்தால் கிைள
உற்ற மாந்தர் உைரபல உண்ைமயால்

குற்றமாய்க் ெகாண்டு *உேலாெபனும் பாவிையக்
கற்ற மாந்தர் கடிந்தனர் என்பேவ
* உேலாபி=கஞ்சன்

ந விருத்தம் முற்றிற்று

-----------------------

(நூலுக்குப் புறத்ேத காண்பது மிைகப் பாடல் ேபாலும்)
ஆக்குவேத எனில் அறத்ைத ஆக்குக

ேபாக்குவேத எனில் ெவகுளிையப் ேபாக்குக
ேநாக்குவேத எனில் ஞானம் ேநாக்குக
காக்குவேத எனில் விரதம் காக்குக
>< >< >< >< >< >< >< ><

நூல் விளக்கக் குறிப்புகள் சில:
இஃது ஓர் நீதிக்கைதகைள புகல் நூல் மட்டும் அல்லாது நீதி உைரக்கும்

நூலாகவும் காண்கின்றது. முதல் 9 பாடல்களில் (2>>>10) காணும் ஓர் ந

பற்றிய கைத வருமாறு. ஓர் ேவடன் தன் புலத் திைன விைளைவ ேமய

வந்த யாைனையக் ெகால்லுவதற்கு பாம்பு வாழும் ஓர் புற்றின் ேமலிருந்து

ைகவில் ெகாண்டு கைண எய்ய, பாம்பு அவைனத் தீண்ட, அவன் கீ ேழ வழ்ந்த
ீ

உடன், தன் ைக வாளால் பாம்பிைனத் துணிக்க, அப்பக்கம் வந்த ந

ஒன்று

இறந்து பட்ட 3 உடல்கைளக் கண்டு, மகிழ்ந்து, இைவ 6 திங்கள் 7 நாட்கள்

1 நாள் என இைர ஆகும் எனக் கணக்கிட்டுக் ெகாண்ேட, இப்ெபரு ெதாகுதியாலும்

ஆைச அறாமல், விடேமறி இறந்த ேவடன் ைகயில் பூட்டி இருந்தபடிேய

உள்ள வில்/கைணயிலிருக்கும் ஒன்றினுக்கு ஆைசப்பட்டு, அதைனக் கவ்வ, கண
ை◌ ெதறித்து ெதாண்ைடயில் அகப்பட்டு அதுவும் இறந்தது. ஆக 'ேபராைச

ெகாள்ளல்' எனும் கருத்து பஞ்சதந்திரக்கைதேபால் காண்கின்றது.

11
பாடல் ௧௧ இல் ேவெறாரு ந யின் கைத காண்கின்றது ெபருவழி இைர ேதடி

ெசன்ற ந

ஒன்று ஓர் ேபார்ப் பைட களம் இறங்க இருக்க கண்டு தான்

இறந்தது ேபால் கிடந்தால் மடிந்து விழ்ந்து இறந்த பற்பலர் உடல் பலநாள்

இைரயாகுேம என்ெறண்ணி கண்முடிக் கிடக்க அங்குவந்த ஓர்வரன்
ீ
இறந்துபட்ட

ந யின்ேதால் ேகடயத்திற்கும், வாலும் ெசவியும் ேவறு விதமாக பயன்படுேம

என்று அந்ந யிைனக் அறுத்ெதடுக்க அது இறந்து பட்டது. இதனிலும் அவ்வைக
'ேபராைச' நீதிேய காட்டப்பட்டது

பாடல்கள் ௧௪ (மணக்ேகாலப் ெபண்டிர்), ௧௮(மயிற்ேதாைக பறிப்பு),

19 (வணிகன்-அட்டிைக), 20(கப்பியாய் பிறந்த வணிகன்), ௨௧(அ வரம் மகன்??),
22 (து ேயாதனன் மண் ெகாடாதது), 23(கூனி-காகுத்தன்??),

24 (அதிேலாப ெசட்டி), ௨௫ (யாத்திைர-சாட்சி), ௨௬ (கழுவு ெபாற்கலம், தப்பியது)
27 (புளிநீர்-காடி-சிேரட்டி), ௨௮ (தாபதன் ெசட்டிவடு-கன்னம்),
ீ
௨௯ (தாழி

ெவண்ெணய்), 30 (அரவிந்தன்??), ௩௧ (சத்தியபாமா??), ௩௨ (பார்பனி-இயக்கி

ஆதல் ?), ௩௩ (சாந்தைன ?), 34 (பாைவ-பழி-மிேலச்சர்), என பல்ேவறு நீதிகள்
நுவலும் கைதகைள ஓர்இரு ெசாற்களால் குறித்தலாலும் இக்காலத்து அைவ

வழக்கறுந்து பட்டைமயாலும் விளங்காமல் உள்ளன.

வழங்கும் வரலாற்றுப்படி இந்நூல் ஆசி யற்கு கன்னிமுயற்சி

ஆதலால் ெசால்லாட்சி மரபு இலக்கியங்கைள ஒட்டிச் ெசல்ல விைழயும்

புலைமயும் ேநாக்கும் நன்ேக காட்டப் படுகின்றது. ௩௬, ௩௮, ௩௯, ௪0எனும்

பாக்களில் சீவக சிந்தாமணி ேபால் ேபாகப்ெபாருள் பற்றி பாட விைழதலுக்கு

முன்ேனாடியாக ெபண்களின் அவயவ வருணைனகள் முயற்சிகள் காணப்-

படுகின்றன.

அறிமுகம், ஓர்சில ெசாற்களுக்கு ெபாருள், நூல் விளக்கக் குறிப்புநூதேலாகசுந்தரமுதலி
-------------

