
 
 
 

tirukkuRaL of tiruvaLLuvar 
with the commentary of parimElazakar 

part I /aRattupAl 
 couplets 1-380, in Tamil, unicode/utf-8 format  

 
தி க்குறள் - பாிேமலழகர் உைர டன் 

பாகம் 1. அறத் ப்பால் (1 – 380) 
 
 
Acknowledgements: 
PDF and Web versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland 
This Etext file has the verses in tamil script in Unicode format 
So you need to have a Tamil Unicode 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 உைர 
1. அறத் ப்பால் 
1.1 பாயிரவியல் 

 
1.1.1 கட ள் வாழ்த்  
 
1.  அகர தல எ த்ெதல்லாம் ஆதி 
    பகவன் தற்ேற உலகு. 
    எ த்  எல்லாம் அகரம் தல - எ த் க்கள் எல்லாம் அகரம் ஆகிய தைல 
உைடயன; உலகு ஆதிபகவன் தற்  - அ ேபால உலகம் ஆதிபகவன் ஆகிய 

தைல உைடத் . 
    விளக்கம் 
     இ  தைலைமபற்றி வந்த எ த் க்காட்  உவைம. அகரத்திற்குத் தைலைம 
விகாரத்தான் அன்றி நாதமாத்திைர ஆகிய இயல்பாற் பிறத்தலா ம், ஆதிபகவற்குத் 
தைலைம ெசயற்ைக உணர்வான் அன்றி இயற்ைக உணர்வான் ற் ம் 
உணர்தலா ம் ெகாள்க. 
    தமிழ் எ த்திற்ேக அன்றி வட எ த்திற்கும் தலாதல் ேநாக்கி, 'எ த்  எல்லாம்' 
என்றார். 'ஆதிபகவன்' என் ம் இ  ெபயெராட் ப் பண் த்ெதாைக வட ல் . 
'உலகு' என்ற  ஈண்  உயிர்கள்ேமல் நின்ற . காணப்பட்ட உலகத்தால் காணப்படாத 
கட ட்கு உண்ைம கூற ேவண் த ன், 'ஆதிபகவன் தற்ேற' என உலகின்ேமல் 
ைவத் க் கூறினார்; கூறினாேர ம், உலகிற்கு தல் ஆதிபகவன் என்ப  க த்தாகக் 
ெகாள்க. ஏகாரம்-ேதற்றத்தின்கண் வந்த . இப்பாட்டான் தற்கட ள  உண்ைம 
கூறப்பட்ட .  
     
---  
 
2.  கற்றதனால் ஆய பயெனன்ெகால் வாலறிவன் 
    நற்றாள் ெதாழாஅர் எனின். 
    கற்றதனால் ஆய பயன் என் - எல்லா ல்கைள ம் கற்றவர்க்கு அக்கல்வி அறிவான் 
ஆய பயன் யா ; வால் அறிவன் நல் தாள் ெதாழாஅர் எனின் - ெமய் ணர்விைன 
உைடயான  நல்ல தாள்கைளத் ெதாழாராயின்? 
    விளக்கம் 
     'எவன்' என் ம் வினாப்ெபயர் 'என்' என்  ஆய், ஈண்  இன்ைம குறித்  நின்ற . 
'ெகால்' என்ப  அைசநிைல. பிறவிப் பிணிக்கு ம ந்  ஆக ன் 'நற்றாள்' என்றார். 
ஆகம அறிவிற்குப் பயன் அவன் தாைளத் ெதா  பிறவிய த்தல் என்ப  இதனான் 
கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
3.  மலர்மிைச ஏகினான் மாண  ேசர்ந்தார் 
    நிலமிைச நீ வாழ் வார். 
    மலர்மிைச ஏகினான் மாண் அ  ேசர்ந்தார் - மலாின் கண்ேண ெசன்றவன  
மாட்சிைமப்பட்ட அ கைளச் ேசர்ந்தார்; நிலமிைச நீ  வாழ்வார் - எல்லா உலகிற்கும் 
ேமலாய் ட்  உலகின்கண் அழிவின்றி வாழ்வார் விளக்கம் 
     அன்பான் நிைனவார  உள்ளக் கமலத்தின்கண் அவர் நிைனந்த வ ேவா  
விைரந்  ேசர ன், 'ஏகினான்' என இறந்த காலத்தால் கூறினார்; என்ைன? "வாராக் 
காலத் ம் நிக ம் காலத் ம், ஓராங்கு வ உம் விைனச்ெசாற் கிளவி, இறந்த 
காலத் க் குறிப்ெபா  கிளத்தல் விைரந்த ெபா ள் என்மனார் லவர்"  ெதால். ெசால். 
விைன. 44  என்ப  ஓத்தாக ன். இதைனப் ' ேமல் நடந்தான்' என்பேதார் 
ெபயர்பற்றிப் பிறிேதார் கட ட்கு ஏற்றவா ம் உளர். ேசர்தல்-இைடவிடா  
நிைனத்தல்.  
--- 
 
4.  ேவண் தல் ேவண்டாைம இலான  ேசர்ந்தார்க்கு 
    யாண் ம் இ ம்ைப இல. 
    ேவண் தல் ேவண்டாைம இலான் அ  ேசர்ந்தார்க்கு - ஒ  ெபா ைள ம் 
விைழத ம் ெவ த்த ம் இல்லாதவன் அ ையச் ேசர்ந்தார்க்கு; யாண் ம் இ ம்ைப 
இல - எக்காலத் ம் பிறவித் ன்பங்கள் உளவாகா. 
    விளக்கம் 
     பிறவித் ன்பங்களாவன: தன்ைனப் பற்றி வ வன ம், பிற உயிர்கைளப் பற்றி 
வ வன ம், ெதய்வத்ைதப் பற்றி வ வன ம் என வைகயான் வ ம் ன்பங்கள். 
அ  ேசர்ந்தார்க்கும் அவ்விரண் ம்  ேவண் த ம் ேவண்டாைம ம்  இன்ைமயின், 
அைவ காரணமாக வ ம் வைகத் ன்பங்க ம் இலவாயின.   
--- 
 
5.  இ ள்ேசர் இ விைன ம் ேசரா இைறவன் 
    ெபா ள்ேசர் கழ் ாிந்தார் மாட் . 
    இ ள் ேசர் இ விைன ம் ேசரா - மயக்கத்ைதப் பற்றி வ ம் நல்விைன தீவிைன 
என் ம் இரண்  விைன ம் உளவாகா; இைறவன் ெபா ள் ேசர் கழ் ாிந்தார் 
மாட்  - இைறவன  ெமய்ம்ைம ேசர்ந்த கைழ வி ம்பினாாிடத் . விளக்கம் 
     இன்ன தன்ைமத்  என ஒ வரா ம் கூறப்படாைமயின் அவிச்ைசைய 'இ ள்' 
என் ம், நல்விைன ம் பிறத்தற்கு ஏ வாகலான் 'இ விைன ம் ேசரா' என் ம் 
கூறினார். இைறைமக் குணங்கள் இலராயினாைர உைடயர் எனக் க தி அறிவிலார் 
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கூ கின்ற கழ்கள் ெபா ள் ேசராவாக ன், அைவ ற்ற ம் உைடய இைறவன் 
கேழ 'ெபா ள் ேசர் கழ்' எனப்பட்ட . ாிதல்-எப்ெபா ம் ெசால் தல்.  -- 

 
6.  ெபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான் ெபாய்தீர் ஒ க்க 
    ெநறிநின்றார் நீ வாழ் வார். 
    ெபாறி வாயில் ஐந்  அவித்தான் - ெமய், வாய், கண், க்கு, ெசவி என் ம் 
ெபாறிகைள வழியாக உைடய ஐந்  அவாவிைன ம் அ த்தான ; ெபாய் தீர் ஒ க்க 
ெநறி நின்றார் - ெமய்யான ஒ க்க ெநறியின்கண் வ வா  நின்றார்; நீ  வாழ்வார் - 
பிறப்  இன்றி எக்காலத் ம் ஒ  தன்ைமயராய் வாழ்வார். விளக்கம் 
     லன்கள் ஐந்  ஆகலான், அவற்றின்கண் ெசல்கின்ற அவா ம் ஐந்  ஆயிற் .  
ஒ க்க ெநறி ஐந்தவித்தானால் ெசால்லப்பட்டைமயின், ஆண்ைட ஆற  ெசய் ட் 
கிழைமக்கண் வந்த . 'கபிலர  பாட் ' என்ப  ேபால. இைவ நான்கு பாட்டா ம் 
இைறவைன நிைனத்த ம், வாழ்த்த ம், அவன் ெநறி நிற்ற ம் ெசய்தார்  
ெப வர் என்ப  கூறப்பட்ட    
--- 
 
7.  தனக்குவைம இல்லாதான் தாள்ேசர்ந்தார்க் கல்லால் 
    மனக்கவைல மாற்றல் அாி . 
    தனக்கு உவைம இல்லாதான் தாள்ேசர்ந்தார்க்கு அல்லால் - ஒ வாற்றா ம் தனக்கு 
நிகர் இல்லாதவன  தாைளச் ேசர்ந்தார்க்கு அல்ல ; மனக்கவைல மாற்றல் அாி  - 
மனத்தின்கண் நிக ம் ன்பங்கைள நீக்குதல் உண்டாகா . 
    விளக்கம் 
     "உற்றபல தீண்டா வி தலாி "  நால .109  என்றாற் ேபால, ஈண்  'அ ைம' 
இன்ைமேமல் நின்ற . தாள் ேசராதார் பிறவிக்கு ஏ  ஆகிய காம ெவகுளி 
மயக்கங்கைள மாற்றமாட்டாைமயின், பிறந்  இறந்  அவற்றான் வ ம் ன்பங்க ள் 
அ ந் வர் என்பதாம்.   
--- 
 
8.  அறவாழி அந்தணன் தாள்ேசர்ந்தார்க் கல்லால் 
    பிறவாழி நீந்தல் அாி . 
    அற ஆழி அந்தணன் தாள் ேசர்ந்தார்க்கு அல்லால் - அறக்கடல் ஆகிய அந்தணன  
தாள் ஆகிய ைணையச் ேசர்ந்தார்க்கு அல்லா ; பிற ஆழி நீந்தல் அாி  - அதனின் 
பிறவாகிய கடல்கைள நீந்தல் அாி  
    விளக்கம் 
      அறம், ெபா ள், இன்பம் என உடன் எண்ணப்பட்ட ன்ற ள் அறத்ைத 

ன்னர்ப் பிாித்தைமயான், ஏைனப் ெபா ம் இன்ப ம் 'பிற' எனப்பட்டன. பல்ேவ  
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வைகப்பட்ட அறங்கள் எல்லாவற்ைற ம் தனக்கு வ வாக உைடயான் ஆக ன், 'அற 
ஆழி அந்தணன்' என்றார். 'அற ஆழி' என்பதைனத் த ம சக்கரம் ஆக்கி, 'அதைன 
உைடய அந்தணன்' என்  உைரப்பா ம் உளர். அப் ைணையச் ேசராதார் கைர 
காணா  அவற் ள்ேள அ ந் வர் ஆக ன், 'நீந்தல் அாி ' என்றார். இஃ  ஏகேதச 
உ வகம்.   
--- 
 
9.  ேகாளில் ெபாறியின் குணமிலேவ எண்குணத்தான் 
    தாைள வணங்காத் தைல. 
    ேகாள் இல் ெபாறியில் குணம் இல - தத்தமக்கு ஏற்ற லன்கைளக் ெகாள்ைக 
இல்லாத ெபாறிகள் ேபாலப் பயன்ப த ைடய அல்ல; எண் குணத்தான் தாைள 
வணங்காத்தைல- எண் வைகப்பட்ட குணங்கைள உைடயான  தாள்கைள வணங்காத 
தைலகள் 
    விளக்கம் 
    எண் குணங்களாவன: தன்வயத்தன் ஆதல், ய உடம்பினன் ஆதல், இயற்ைக 
உணர்வினன் ஆதல், ற் ம் உணர்தல், இயல்பாகேவ பாசங்களின் நீங்குதல், 
ேபர ள் உைடைம,  இல் ஆற்றல் உைடைம, வரம்  இல் இன்பம் உைடைம 
என இைவ. இவ்வா  ைசவாகமத் க் கூறப்பட்ட . 'அணிமா' ைவ தலாக 
உைடயன என ம், 'கைட இலா அறிைவ' தலான உைடயன என ம் உைரப்பா ம் 
உளர். 'காணாத கண் த யன ேபால வணங்காத தைலகள் பயன் இல' எனத் 
தைலேமல் ைவத் க் கூறினார். கூறினாேர ம், இனம்பற்றி வாழ்த்தாத நாக்க ம் 
அவ்வாேற பயன் இல என்ப உம் ெகாள்க. இைவ ன்  பாட்டா ம் அவைன 
நிைனத்த ம், வாழ்த்த ம், வணங்க ம் ெசய்யாவழிப் ப ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
10.  பிறவிப் ெப ங்கடல் நீந் வர் நீந்தார் 
    இைறவன் அ ேசரா தார். 
    இைறவன் அ   ேசர்ந்தார்  பிரவிப் ெப ங்கடல் நீந் வர் - இைரவன் அ  என் ம் 

ைணையச் ேசர்ந்தார் பிறவி ஆகிய ெப ங்கடைல நீந் வர்; ேசராதார் நீந்தார் - 
அதைனச் ேசராதார் நீந்தமாட்டாராய் அத ள் அ ந் வர். 
    விளக்கம் 
     காரண காாியத் ெதாடர்ச்சியாய் கைர இன்றி வ த ன், 'பிறவிப்ெப ங்கடல்' 
என்றார். ேசர்ந்தார் எனப்  ெசால்ெலச்சம். உலகியல்ைப நிைனயா  இைறைவன் 
அ ையேய நிைனப்பார்க்கு பிறவி அ த ம், அவ்வாறின்றி மாறி நிைனப்பார்க்கு 
அஃ  அறாைம ம் ஆகிய இரன் ம் இதனான் நியமிக்கப்பட்டன.  
 
--- 
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1.1.2. வான்சிறப்  

 
11.  வான்நின்  உலகம் வழங்கி வ தலால் 
    தான்அமிழ்தம் என் ணரற் பாற் . 
    வான் நின்  உலகம் வழங்கி வ தலால் - மைழ இைடயறா  நிற்ப உலகம் 
நிைலெபற்  வ தலான்; தான் அமிழ்தம் என்  உணரற்பாற் -அம்மைழதான் 
உலகிற்கு அமிழ்தம் என்  உண ம் பான்ைமைய உைடத்  
    விளக்கம் 
     'நிற்ப' என்ப  'நின் ' எனத் திாிந்  நின்ற . 'உலகம்' என்ற  ஈண்  உயிர்கைள. 
அைவ நிைலெபற்  வ தலாவ  பிறப்  இைடயறாைமயின் எஞ்ஞான் ம் 
உடம்ேபா  காணப்பட்  வ தல். அமிழ்தம் உண்டார் சாவா  நிைலெப த ன், 
உலகத்ைத நிைலெப த் கின்ற வாைன' 'அமிழ்தம்' என்  உணர்க' என்றார்.   
---  
 
12. ப்பார்க்குத் ப்பாய ப்பாக்கித் ப்பார்க்குத் 
    ப்பாய உம் மைழ. 
    ப்பார்க்குத் ப்  ஆய ப்  ஆக்கி - உண்பார்க்கு நல்ல உண கைள உளவாக்கி; 

ப்பார்க்குத் ப்  ஆய உம் மைழ-அவற்ைற உணர்கின்றார்க்குத் தா ம் உணவாய் 
நிற்ப உம் மைழ 
    விளக்கம் 
     தா ம் உணவாதலாவ , தண்ணீராய் உண்ணப்ப தல். சிறப்  உைடய 
உயர்திைணேமல் ைவத் க் கூறினைமயின், அஃறிைணக்கும் இஃ  ஒக்கும். இவ்வா  
உயிர்கள  பசிைய ம் நீர்ேவட்ைகைய ம் நீக்குத ன், அைவ வழங்கி 
வ த ைடயவாயின என்பதாம்.   
--- 
 
13.  விண்இன்  ெபாய்ப்பின் விாிநீர் விய லகத்  
    உள்நின்  உடற் ம் பசி. 
    விண் இன்  ெபாய்ப்பின் மைழ ேவண் ங்காலத் ப் ெபய்யா  ெபாய்க்கும் ஆயின்; 
விாி நீர் வியன் உலகத் ள் கடலால் சூழப்பட்ட அகன்ற உலகத்தின்கண்; நின்  
உடற் ம் பசி-நிைல ெபற்  உயிர்கைள வ த் ம் பசி. 
    விளக்கம் 
     கட ைடத்தாயி ம் அதனால் பயன் இல்ைல ெயன்பார், 'விாி நீர் வியன் உலகத் ' 
என்றார். உண  இன்ைமயின், பசியான் உயிர்கள் இறக்கும் என்பதாம்.   
--- 
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14.  ஏாின் உழாஅர் உழவர் யல்என் ம் 
    வாாி வளங்குன்றிக் கால். 
    உழவர் ஏாின் உழார் - உழவர் ஏரான் உ தைலச் ெசய்யார்; யல் என் ம் வாாி 
வளம் குன்றிக்கால் - மைழ என் ம் வ வாய் தன் பயன் குன்றின. 
    விளக்கம் 
     'குன்றியக்கால்' என்ப  குைறந்  நின்ற . உண  இன்ைமக்குக் காரணம் 
கூறியவா .  -- 
15.  ெக ப்ப உம் ெகட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்ேக 
    எ ப்ப உம் எல்லாம் மைழ. 
    ெக ப்ப உம் - மியின்கண் வாழ்வாைரப் ெபய்யா  நின்  ெக ப்ப உம்; 
ெகட்டார்க்குச் சார்வாய் மற்  ஆங்ேக எ ப்ப உம்-அவ்வா  ெகட்டார்க்குத் 

ைணயாய்ப் ெபய்  ன் ெக த்தாற்ேபால எ ப்ப உம்; எல்லாம் மைழ-இைவ 
எல்லாம் வல்ல  மைழ. 
    விளக்கம் 
     'மற் ' விைன மாற்றின்கண் வந்த , 'ஆங்கு என்ப  ம தைலத் ெதாழி வ 
மத்தின்கண் வந்த உவமச்ெசால். ேக ம் ஆக்க ம் எய் தற்கு உாியார் மக்கள் ஆத ன், 
'ெகட்டார்க்கு' என்றார். 'எல்லாம்' என்ற , அம்மக்கள் யற்சி ேவ பா களால் 
ெக த்தல் எ த்தல்கள் தாம் பலவாதல் ேநாக்கி. 'வல்ல ' என்ப  அவாய் நிைலயான் 
வந்த . மைழயின  ஆற்றல் கூறியவா .   
--- 
 
16.  விசும்பின் ளி ழின் அல்லால்மற் றாங்ேக 
    பசும் ல் தைலகாண்  அாி . 
    விசும்பின் ளி ழின் அல்லால் - ேமகத்தின் ளி ழின் காண்ப  அல்ல ; மற்  
ஆங்ேக பசும் ல் தைல காண்ப  அாி - ழாதாயின் அப்ெபா ேத பசும் ல் ன . 
தைலைய ம் காண்டல் அாி . 
    விளக்கம் 
     'விசும்  ஆகு ெபயர். 'மற் ' விைனமாற்றின்கண் வந்த . இழி  சிறப்  உம்ைம 
விகாரத்தால் ெதாக்க . ஓர் அறி  உயி ம் இல்ைல என்பதாம்   
--- 
 
17.  ெந ங்கட ம் தன்நீர்ைம குன் ம் த ந்ெதழி  
    தான்நல்கா தாகி வி ன். 
    ெந ங்கட ம் தன் நீர்ைம குன் ம்-அளவில்லாத கட ம் தன் இயல்  குைற ம்; 
எழி  தான் த ந்  நல்கா  ஆகிவி ன்-ேமகம் தான் அதைனக் குைறத்  அதன்கண் 
ெபய்யா  வி மாயின். 
    விளக்கம் 
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     உம்ைம சிறப்  உம்ைம. தன்இயல்  குைறதலாவ  நீர்வாழ் உயிர்கள் 
பிறவாைம ம், மணி தலாயின படாைம ம் ஆம். ஈண் க் 'குைறத்தல்' என்ற  

கத்தைல. அ  "கடல்குைற ப த்தநீர் கல் குைறபட எறிந் "  பாி.பா.20  
என்பதனா ம் அறிக. மைழக்கு தலாய கடற்கும் மைழ ேவண் ம் என்பதாம். இைவ 
ஏ  பாட்டா ம் உலகம் நடத்தற்கு ஏ வாதல் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
18.  சிறப்ெபா  சைன ெசல்லா  வானம் 
    வறக்குேமல் வாேனார்க்கும் ஈண் . 
    வாேனார்க்கும் ஈண் ச் சிறப்ேபா  சைன ெசல்லா  - ேதவர்கட்கும் இவ் லகில் 
மக்களால் ெசய்யப்ப ம் விழ ம் ைச ம் நடவா ; வானம் வறக்குேமல்-மைழ 
ெபய்யாதாயின. விளக்கம் 
     ைநமித்திகத்ேதா  கூ ய நித்தியம் என்றார்ஆக ன் 'ெசல்லா ' என்றார். 'உம்ைம' 
சிறப்  உம்ைம. நித்தியத்தில் தாழ்  தீரச் ெசய்வ  ைநமித்திகம் ஆத ன், அதைன ற் 
கூறினார்.   
--- 
 
19.  தானம் தவம்இரண் ம் தங்கா வியன்உலகம் 
    வானம் வழங்கா ெதனின். 
    வியன் உலகம் தானம் தவம் இரண் ம் தங்கா - அகன்ற உலகின்கண் தான ம் 
தவ ம் ஆகிய இரண்  அற ம் உளவாகா; வானம் வழங்கா  எனின் - மைழ 
ெபய்யா  ஆயின் விளக்கம் 
     தானமாவ  அறெநறியான் வந்த ெபா ள்கைளத் தக்கார்க்கு உவைகேயா ம் 
ெகா த்தல்; தவம் ஆவ  மனம் ெபாறிவழி ேபாகா  நிற்றற் ெபா ட்  விரதங்களான 
உண்  சு க்கல் தலாயின. ெப ம்பான்ைம பற்றித் தானம் இல்லறத்தின் ேம ம், 
தவம் றவறத்தின் ேம ம் நின்றன.   
--- 
 
20.  நீர்இன்  அைமயா  உலெகனின் யார்யார்க்கும் 
    வான்இன்  அைமயா  ஒ க்கு. 
    யார் யார்க்கும் நீர் இன்  உலகு அைமயா  எனின்-எவ்வைக ேமம்பாட்டார்க்கும் 
நீைர இன்றி உலகியல் அைமயா  ஆயின்; ஒ க்கு வான் இன்  அைமயா  - அந்நீர் 
இைடயறா  ஒ கும் ஒ க்கும் வாைன இன்றி அைமயா . 
    விளக்கம் 
     ெபா ள் இன்பங்கைள 'உலகியல்' என்றார். அைவ இம்ைமக்கண்ண ஆக ன். 
இைடயறா  ஒ குதல் எக்காலத் ம் எவ்விடத் ம் உளதாகல். நீர் இன்  அைமயா  
உலகு என்ப  எல்லாரா ம் ெதளியப்ப த ன், அ ேபால ஒ க்கும் வான் இன்  
அைமயாைம ெதளியப்ப ம் என்பார், 'நீர் இன்  அைமயா  உலகு எனின்' என்றார். 
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இதைன, 'நீைர இன்றி அைமயா  உலகு ஆயின் எத்திறத்தார்க்கும் மைழைய இன்றி 
ஒ க்கம் நிரம்பா ' என உைரப்பா ம் உளர். இைவ ன்  பாட்டா ம் அறம் 
ெபா ள் இன்பங்கள் நடத்தற்கு ஏ வாதல் கூறப்பட்ட .  
 
--- 
 

1.1.3. நீத்தார் ெப ைம 
   
  21.  ஒ க்கத்  நீத்தார் ெப ைம வி ப்பத்  
    ேவண் ம் ப வல் ணி . 
    ஒ க்கத்  நீத்தார் ெப ைம - தமக்குாிய ஒ க்கத்தின் கண்ேண நின்  றந்தார  
ெப ைமைய;வி ப்பத்  ேவண் ம் ப வல் ணி -வி மிய ெபா ள்கள் 
பலவற் ள் ம் இ ேவ வி மிய  என வி ம் ம் ல்கள  ணி . 
    விளக்கம் 
     தமக்கு உாிய ஒ க்கத்தின்கண்ேண நின்  றத்தலாவ , தத்தம் வ ணத்திற்கும் 
நிைலக்கும் உாிய ஒ க்கங்கைள வ வா  ஒ க அறம் வள ம்; அறம் வளரப் பாவம் 
ேத ம்; பாவம் ேதய அறியாைம நீங்கும்; அறியாைம நீங்க நித்த அநித்தங்கள  
ேவ பாட்  உணர் ம் அழிதன் மாைலயவாய இம்ைம ம ைம இன்பங்களின் 
உவர்ப் ம் பிறவித் ன்பங்க ம் ேதான் ம்; அைவ ேதான்ற ட் ன் கண் ஆைச 
உண்டாம்; அஃ  உண்டாகப் பிறவிக்குக் காரணம் ஆகிய 'பயன் இல்' யற்சிகள் 
எல்லாம் நீங்கி, ட் ற்குக் காரணமாகிய ேயாக யற்சி உண்டாம்; அஃ , உண்டாக, 
ெமய் ணர்  பிறந்  றப்பற்  ஆகிய 'என ' என்ப ம், அகப்பற்  ஆகிய 'யான்' 
என்ப ம் வி ம்; ஆகலான், இவ்விரண்  பற்ைற ம் இம் ைறேய உவர்த்  வி தல் 
எனக் ெகாள்க. 'ப வல்' எனப் ெபா ப்படக் கூறிய அதனான், ஒன்ைறெயான்  
ஒவ்வாத சமய ல்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இஃ  ஒத்த ணி  என்ப  ெபற்றாம். 
ெசய்தார  ணி  ப வல்ேமல் ஏற்றப்பட்ட    
--- 
 
22.  றந்தார் ெப ைம ைணக்கூறின் ைவயத்  
    இறந்தாைர எண்ணிக்ெகாண் டற் . 
    றந்தார் ெப ைம ைணக் கூறின் - இ  வைகப் பற்றிைன ம் விட்டார  
ெப ைமைய இவ்வள  என்  எண்ணால் கூறி அறிய றின் அள படாைமயான்; 
ைவயத்  இறந்தாைர எண்ணிக் ெகாண்  அற்  - இவ் லகத் ப் பிறந்  இறந்தாைர 
எண்ணி, இத் ைணயார் என அாிய ற்றாற் ேபா ம். 
    விளக்கம் 
     யா  என்பதாம். 'ெகாண்டால்' என் ம் விைன எச்சம் 'ெகாண் ' எனத் திாிந்  
நின்ற .   
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--- 
 
23.  இ ைம வைகெதாிந்  ஈண் அறம் ண்டார் 
    ெப ைம பிறங்கிற்  உலகு. 
    இ ைம வைக ெதாிந்  - பிறப்   என் ம் இரண்டன  ன்ப இன்பக் 
கூ பா கைள ஆராய்ந்  அறிந் ; ஈண்  அறம் ண்டார் ெப ைம - அப்பிறப்  
அ த்தற்கு இப்பிறப்பின்கண் றவறத்ைதப் ண்டார  ெப ைமேய; உலகு 
பிறங்கிற் -உலகின்கண் உயர்ந்த .  'ெதாிமாண் தமிழ் 

ம்ைமத்ெதன்னம்ெபா ப்பன்' 
    விளக்கம் 
     பாிபாடல்  என் ழிப் ேபால, 'இ ைம' என்ற  ஈண்  எண்ணின்கண் நின்ற . 
பிாிநிைல ஏகாரம் விகாரத்தால் ெதாக்க . இதனால் திகிாி உ ட்  உலகம்  
ஆண்ட அரசர் தலாயினார் ெப ைம பிாிக்கப்பட்ட . இைவ ன்  பாட்டா ம் 
நீத்தார் ெப ைமேய எல்லாப் ெப ைமயி ம் மிகுந்த  என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
24.  உரெனன் ம் ேதாட் யான் ஓைரந் ம் காப்பான் 
    வரெனன் ம் ைவப்பிற்ேகார் வித் . 
    உரன் என் ம் ேதாட் யான் ஒர் ஐந் ம் காப்பான் - திண்ைம என் ம் ேதாட் யால் 
ெபாறிகள் ஆகிய யாைன ஐந்திைன ம் தத்தம் லங்கள்ேமல் ெசல்லாமல் காப்பான்; 
வரன் என் ம் ைவப்பிற்கு ஓர் வித்  - எல்லா நிலத்தி ம் மிக்க  என்  
ெசால்லப்ப ம் ட்  நிலத்திற்கு ஓர் வித்  ஆம். 
    விளக்கம் 
     இஃ  ஏகேதச உ வகம். திண்ைம ஈண்  அறிவின் ேமற் . அந் நிலத்திற்ெசன்  

ைளத்த ன், 'வித் ' என்றார். ஈண் ப் பிறந்  இறந்  வ ம் மகனல்லன் என்பதாம்.   
--- 
 
25.  ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்  ளார்ேகாமான் 
    இந்திரேன சா ங் காி. 
    ஐந்  அவித்தான் ஆற்றல் - லன்களில் ெசல்கின்ற அவா ஐந்தைன ம் 
அடக்கினான  வ க்கு; அகல் விசும்  உளார் ேகாமான் இந்திரேன சா ம் காி - 
அகன்ற வானத் ள்ளார் இைறவன் ஆகிய இந்திரேன அைம ம் சான் . 
    விளக்கம் 
     ஐந் ம் என் ம் ற்  உம்ைம ம் ஆற்றற்கு என் ம் நான்கன் உ ம் ெசய் ள் 
விகாரத்தால் ெதாக்கன. தான் ஐந்  அவியா  சாபம் எய்தி நின் , அவித்தவன  
ஆற்றல் உணர்த்தினான் ஆக ன், 'இந்திரேன சா ம் காி' என்றார். .  
--- 
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26.  ெசயற்காிய ெசய்வார் ெபாியர் சிறியர் 
    ெசயற்காிய ெசய்கலா தார். 
    ெசயற்கு அாிய ெசய்வார் - ெபாியர்-ஒத்த பிறப்பினராய மக்க ள் ெசய்தற்கு 
எளியவற்ைறச் ெசய்யா  அாியவற்ைறச் ெசய்வார் ெபாியர்; ெசயற்கு அாிய 
ெசய்கலாதார் சிறியர் - அவ்ெவளியவற்ைறச் ெசய்  அாியவற்ைறச் ெசய்ய 
மாட்டாதார் சிறியர். 
    விளக்கம் 
     ெசயற்கு எளிய ஆவன, மனம் ேவண் யவாேற அதைனப் ெபாறி வழிகளால் 

லன்களில் ெச த்த ம், ெவஃக ம், ெவகுள்த ம் தலாயின. ெசயற்கு அாிய 
ஆவன, இமயம், நியமம் தலாய எண்வைக ேயாக உ ப் க்கள். நீாிற் பலகால் 

ழ்கல் தலாய "நா  வழக்கின் தாபதபக்கம்" என்பா ம் உளர்; அைவ 
நியமத் ள்ேள அடங்க ன், நீத்தார  ெப ைமக்கு ஏலாைம அறிக.   
--- 
 
27.  சுைவஒளி ஊ ஓைச நாற்றெமன ஐந்தின் 
    வைகெதாிவான் கட்ேட உலகு. 
    சுைவ ஒளி ஊ  ஓைச நாற்றம் என்ற ஐந்தின் வைக - சுைவ ம், ஒளி ம், ஊ ம், 
ஓைச ம், நாற்ற ம் என்  ெசால்லப்பட்ட தன் மாத்திைரகள் ஐந்தன  
கூ பாட்ைட ம்; ெதாிவான்கட்ேட உலகு - ஆராய்வான் அறிவின்கண்ணேத உலகம். 
    விளக்கம் 
     அவற்றின் கூ பா  ஆவன: தங்கட்கு தல் ஆகிய அைவதாம் ஐந் ம், 
அவற்றின்கண் ேதான்றிய அப் தங்கள் ஐந் ம், அவற்றின் கூ  ஆகிய 
ஞாேனந்திாியங்கள் ஐந் ம்,கன்ேமந்திாியங்கள் ஐந் ம் ஆக இ ப ம் ஆம். 
'வைகெதாிவான் கட் ' என உடம்ெபா  ணர்த்ததனால், ெதாிகின்ற ட ம், 
அவன் ெதாிதற் க வி ஆகிய மான் அகங்கார மனங்க ம், அவற்றிற்கு தல் ஆகிய 

லப்பகுதி ம் ெபற்றாம். தத் வம் இ பத்ைதந்தைன ம் ெதாிதல் ஆவ , லப்பகுதி 
ஒன்றில் ேதான்றிய  அன்ைமயின் பகுதிேய ஆவதல்ல  விகுதி ஆகா  என ம், 
அதன்கண் ேதான்றிய மா ம், அதன்கண் ேதான்றிய அகங்கார ம், அதன்கண் 
ேதான்றிய தன் மாத்திைரக ம் ஆகிய ஏ ம், தத்தமக்கு தலாயதைன ேநாக்க 
விகுதியாத ம், தங்கண் ேதான் வனவற்ைற ேநாக்கப் பகுதியாத ம் உைடய என ம், 
அவற்றின்கண் ேதான்றிய மன ம், ஞாேனந்திாியங்க ம், கன்ேமந்திாியங்க ம், 

தங்க ம் ஆகிய பதினா ம் தங்கண் ேதான் வன இன்ைமயின் விகுதிேய 
ஆவதல்ல  பகுதி ஆகா என ம், டன், தான் ஒன்றில் ேதான்றாைமயா ம் தன்கண் 
ேதான் வன இன்ைமயா ம் இரண் ம் அல்லன் என ம், சாங்கிய ள் 
ஓதியவாற்றான் ஆராய்தல். இவ் வி பத்ைதந் மல்ல  உலகு எனப் பிாிெதான்  
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இல்ைல என உலகின  உண்ைம அறித ன், அவன் அறிவின்கண்ண தாயிற் . 
இைவ நான்கு பாட்டா ம் ெப ைமக்கு ஏ  ஐந்  அவித்த ம், ேயாகப் பயிற்சி ம், 
தத் வ உணர் ம் என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
28.  நிைறெமாழி மாந்தர் ெப ைம நிலத்  
    மைறெமாழி காட்  வி ம். 
    நிைறெமாழி மாந்தர் ெப ைம - நிைறந்த ெமாழியிைன உைடய றந்தார  
ெப ைமைய; நிலத்  மைறெமாழி காட் வி ம் - நில லகத்தின்கண் அவர் 
ஆைணயாகச் ெசால் ய மந்திரங்கேள கண்கூடாகக் காட் ம். 
    விளக்கம் 
     'நிைறெமாழி' என்ப , அ ளிக் கூறி ம், ெவகுண்  கூறி ம், அவ்வப் 
பயன்கைளப் பயந்ேதவி ம் ெமாழி. காட் தல்: பயனான் உணர்த் தல்.   
--- 
 
29.  குணெமன் ம் குன்ேறறி நின்றார் ெவகுளி 
    கணேம ம் காத்தல் அாி . 
    குணம் என் ம் குன்  ஏறி நின்றார் ெவகுளி - ற , ெமய் ணர் , அவாவின்ைம 

த ய நற்குணங்கள் ஆகிய குன்றின் வின்கண் நின்ற னிவர  ெவகுளி; கணம் 
ஏ ம் காத்தல் அாி  - தான் உள்ள அள  கணேம ஆயி ம், ெவகுளப்பட்டாரால் 
த த்தல் அாி . 
    விளக்கம் 
     ச யாைம ம், ெப ைம ம் பற்றிக் குணங்கைளக் குன்றாக உ வகம் ெசய்தார். 
குணம் சாதிெயா ைம. அநாதியாய் வ கின்றவா  பற்றி ஒேரவழி ெவகுளி 
ேதான்றியெபா ேத அதைன ெமய் ணர்  அழிக்கும் ஆக ன், 'கணம் ஏ ம்' என் ம், 
நிைறெமாழி மாந்தர் ஆக ன், 'காத்தல் அாி ' என் ம் கூறினார். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் அவர் ஆைண கூறப்பட்ட .   
--- 
 
30.  அந்தணர் என்ேபார் அறேவார்மற் ெறவ் யிர்க்கும் 
    ெசந்தண்ைம ண்ெடா க லான். 
    எவ் யிர்க்கும் ெசந்தன்ைம ண்  ஒ கலான் - எல்லா உயிர்கள் ேம ம் ெசவ்விய 
தண்ணளிையப் ண்  ஒ கலான்; அந்தணர் என்ேபார் அறேவார் - அந்தணெரன்  
ெசால்லப்ப வார் றவறத்தில் நின்றவர். 
    விளக்கம் 
     தல், விரதமாகக் ேகாடல். 'அந்தணர்' என்ப  அழகிய தட்பக்திைன உைடயார் 
என ஏ ப்ெபயர் ஆக ன், அஃ  அவ்வ ைடயார் ேமலன்றிச் ெசல்லா  என்ப  
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க த் . அவ்வா  ஆைண ைடயாராயி ம் உயிர்கள் மாட்  அ ைடயர் என்ப  
இதனால் கூறப்பட்ட .  
--- 
 

1.1.4. அறன்வ த்தல் 
 
31.  சிறப்  ஈ ம் ெசல்வ ம் ஈ ம் அறத்தி உங்கு 
    ஆக்கம் எவேனா உயிர்க்கு. 
    சிறப்  ஈ ம்- ேபற்ைற ம் த ம்: ெசல்வ ம் ஈ ம்- றக்கம் த ய 
ெசல்வத்ைத ம் த ம்; உயிர்க்கு அறத்தின் ஊங்கு ஆக்கம் எவன்-ஆதலான் உயிர்கட்கு 
அறத்தின் மிக்க ஆக்கம் யா ? 
    விளக்கம் 
     எல்லாப் ேபற்றி ம் சிறந்தைமயின்,  'சிறப் ' எனப்பட்ட . ஆக்கம் த வதைன 
'ஆக்கம்' என்றார். ஆக்கம்: ேமன் ேமல் உயர்தல். ஈண்  'உயர்' என்ற  மக்கள் உயிைர, 
சிறப் ம் ெசல்வ ம் எய் தற்கு உாிய  அ ேவ ஆக ன். இதனான் அறத்தின் மிக்க 
உ தி இல்ைல என்ப  கூறப்பட்ட    
--- 
 
32.  அறத்தி உங்கு ஆக்க ம் இல்ைல அதைன 
    மறத்த ன் ஊங்கில்ைல ேக . 
    அறத்தின் ஊங்கு ஆக்க ம் இல்ைல-ஒ வ க்கு அறஞ்ெசய்த ன் ேமற்பட்ட 
ஆக்க ம் இல்ைல;அதைன மறத்த ன் ஊங்கு ேக  இல்ைல-அதைன மயக்கத்தான் 
மறத்த ன் ேமற்பட்ட ேக ம் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     அறத்தின் ஊங்கு ஆக்க ம் இல்ைல' என ேமற்ெசால் யவதைனேய அ வதித்தார், 
அதனால் ேக  வ தல் கூ தற் பயன் ேநாக்கி. இதனான் அ  ெசய்யாவழிக் ேக  
வ தல் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
33.  ஒல் ம் வைகயான் அறவிைன ஓவாேத 
    ெசல் ம்வாய் எல்லாஞ் ெசயல். 
    ஒல் ம் வைகயான்-தத்தமக்கு இய ந்திறத்தான்; அறவிைன ஓவாேத 
ெசல் ம்வாய் எல்லாம் ெசயல்-அறம் ஆகிய நல்விைனைய ஒழியாேத அஃ  எய் ம் 
இடத்தான் எல்லாம் ெசய்க. 
    விளக்கம் 
     இய ந்திறம் ஆவ -இல்லறம் ெபா ள் அளவிற்கு ஏற்ப ம், றவறம் யாக்ைக 
நிைலக்கு ஏற்ப ம் ெசய்தல். ஓவாைம, இைடவிடாைம. எய் ம் இடம் ஆவன: மனம் 
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வாக்குக் காயம் என்பன. அவற்றால் ெசய் ம் அறங்கள்ஆவன: ைறேய நற்சிந்ைத ம் 
நற்ெசால் ம் நற்ெசய ம் என இைவ. இதனான் அறஞ்ெசய் ம் ஆ  கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 
34.  மனத் க்கண் மாசிலன் ஆதல் அைனத்  அறன் 
    ஆகுல நீர பிற. 
    மனத் க்கண் மாசு இலன் ஆதல் - அவ்வாற்றான் அறஞ் ெசய்வான் தன் 
மனத்தின்கண் குற்ற ைடயன் அல்லன் ஆக; அைனத்  அறன்-அவ்வளேவ அறம் 
ஆவ ; பிற ஆகுலநீர-அஃ  ஒழிந்த ெசால் ம் ேவட ம் அறம் எனப்படா ஆரவார 
நீர்ைமய, 
    விளக்கம் 
     குற்றம் தீயன சிந்தித்தல், பிறர் அறிதல் ேவண் ச் ெசய்கின்றன ஆக ன், 'ஆகுல 
நீர' என்றார். மனத்  மாசுைடயன் ஆயவழி அதன்வழிேய ஆகிய ெமாழி ெமய்களால் 
ெசய்வன பயனில என்ப உம் ெபறப்பட்ட .   
--- 
   
  35.  அ க்கா  அவாெவகுளி இன்னாச்ெசால் நான்கும் 
    இ க்கா இயன்ற  அறம். 
    அ க்கா -பிறர் ஆக்கம் ெபாறாைம ம்; அவா லன்கள்ேமல் ெசல்கின்ற அவா ம்; 
ெவகுளி-அைவ ஏ வாகப் பிறர்பால் வ ம் ெவகுளி ம்; இன்னாச்ெசால்-அ பற்றி 
வ ம் க ஞ்ெசால் ம் ஆகிய; நான்கும் இ க்கா இயன்ற  அறம்-இந்நான்கிைன ம் 
க ந்  இைடயறா  நடந்த  அறம் ஆவ . 
    விளக்கம் 
     இதனான், இவற்ேறா  விரவி இயன்ற  அறம் எனப்படா  என்ப உம் ெகாள்க. 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் அறத்தின  இயல்  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
36.  அன்றறிவாம் என்னா  அறஞ்ெசய்க மற்ற  
    ெபான் ங்கால் ெபான்றாத் ைண. 
    அன்  அறிவாம் என்னா  அறம் ெசய்க- 'யாம் இ  ெபா  இைளயம் ஆக ன் 
இறக்கும் ஞான்  ெசய் ம்' எனக் க தா  அறத்திைன நாள்ேதா ம் ெசய்க; அ  
ெபான் ங்கால் ெபான்றாத் ைண-அவ்வா  ெசய்த அறம் உடம்பினின் ம் உயிர் 
ேபாங்காலத்  அதற்கு அழி  இல்லாத ைண ஆம். 
    விளக்கம் 
     'மற் ' என்ப  அைசநிைல. 'ெபான்றாத் ைண' என்றார், ெசய்த உடம்  அழிய ம் 
உயிேரா  ஒன்றி ஏைன உடம்பி ட் ேசற ன். இதனான் இவ்வியல்பிற்றாய 
அறத்திைன நிைலயாத யாக்ைக நிைலயினெபா ேத ெசய்க என்ப  கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
37.  அறத்தா  இ ெவன ேவண்டா சிவிைக 
    ெபா த்தாேனா  ஊர்ந்தான் இைட. 
    அ த்  ஆ  இ  என ேவண்டா-அறத்தின் பயன் இ  என்  யாம் ஆகம 
அளைவயான் உணர்த்தல் ேவண்டா; சிவிைக ெபா த்தாேனா  ஊர்ந்தான் இைட-
சிவிைகையக் கா வாேனா  ெச த் வானிைடக் காட்சியளைவ தன்னாேன 
உணரப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     பயைன 'ஆ ' என்றார். பின்ன  ஆக ன். 'என' என் ம் எச்சத்தால் ெசால் ஆகிய 
ஆகம அளைவ ம், 'ெபா த்தாேனா  ஊர்ந்தானிைட' என்றதனால் காட்சியளைவ ம் 
ெபற்றாம். 'உணரப்ப ம்' என்ப  ெசால்ெலச்சம். இதனான் அறம் ெபான்றாத் 

ைணயாதல் ெதளிவிக்கப்பட்ட .   
--- 
 
38.  ழ்நாள் படாஅைம நன்றாற்றின் அஃெதா வன் 
    வாழ்நாள் வழியைடக்கும் கல். 
    ழ் நாள் படாைம நன்  ஆற்றின்-ெசய்யா  கழி ம் நாள் உளவாகாமல் ஒ வன் 
அறத்ைதச் ெசய் மாயின்; அஃ  ஒ வன் வாழ்நாள் வழி அைடக்கும் கல்-அச்ெசயல் 
அவன் யாக்ைகேயா  கூ ம் நாள் வ ம் வழிைய வாராமல் அைடக்குங் கல்லாம். 
விளக்கம் 
     ஐவைகக் குற்றத்தான் வ ம் இ  வைக விைன ம் உள்ள ைண ம், உயிர் 
யாக்ைகேயா ம் கூ  நின் , அவ்விைனகள  இ வைகப் பயைன ம் க ம் 
ஆகலான், அந்நாள் வ ம் 'வாழ்நாள்' எனப்பட்ட . குற்றங்கள் ஐந்  ஆவன: 
அவிச்ைச, அகங்காரம், அவா, விைழ , ெவ ப்  என்பன. இவற்ைற வட லார் 
'பஞ்சக்கிேலசம்' என்பர். விைன இரண்  ஆவன: நல்விைன தீவிைன என்பன. பயன் 
இரண்  ஆவன: இன்பம் ன்பம் என்பன. இதனால் அறம்  பயக்கும் என்ப  
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
39.  அறத்தான் வ வேத இன்பம் மற் ெறல்லாம் 
    றத்த க ம் இல. 
    அறத்தான் வ வேத இன்பம்-இல்லறத்ேதா  ெபா ந்தி வ வேத இன்பம் ஆவ ; 
மற்  எல்லாம் றத்த-அதேனா  ெபா ந்தா  வ வன எல்லாம் இன்பம் ஆயி ம் 

ன்பத்தினிடத்த; க ம் இல-அ ேவ ம் அன்றிப் க ம் உைடய அல்ல. 
    விளக்கம் 
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     ஆன்' உ  ஈண்  உடனிகழ்ச்சிக்கண் வந்த , " ங்கு ைகயான் ஓங்கு நைடய"  
றநா.22  என் ழிப்ேபால. இன்பம்-காம கர்ச்சி; அஃ  ஆமா  காமத் ப்பா ன் 
தற்கண் ெசால் ம். இன்பத்தின் றம் எனேவ, ன்பம் ஆயிற் . பாவத்தான் 

வ ம் 'பிறனில் விைழ ' தலாயின அக்கணத் ள் இன்பமாய்த் ேதான் ம் ஆயி ம், 
பின் ன்பமாய் விைளத ன், ' றத்த' என்றார். அறத்ேதா  வாராதன ' க ம் இல' 
எனேவ, வ வ  க ம் உைடத்  என்ப  ெபற்றாம். இதனான் அறம் ெசய்வாேர 
இம்ைம இன்ப ம் க ம் எய் வர் என்ப  கூறப்பட்ட .  
--- 
 
40.  ெசயற்பால ேதா ம் அறேன ஒ வற்கு 
    உயற்பால ேதா ம் பழி. 
    ஒ வற்குச் ெசயற்பால  அறேன-ஒ வ க்குச் ெசய்தற்பான்ைமயான  
நல்விைனேய; உயற்பால  பழிேய-ஒழிதற்பான்ைமய  தீவிைனேய. 
    விளக்கம் 
     'ஓ ம்' என்பன இரண் ம் அைசநிைல. ேதற்ேறகாரம் பின் ம் கூட்டப்பட்ட . 
பழிக்கப்ப வதைனப் 'பழி' என்றார். இதனான் ெசய்வ ம் ஒழிவ ம் 
நியமிக்கப்பட்டன.   
 
--- 
 

1.2. இல்லறவியல் 
1.2.1. இல்வாழ்க்ைக 

 
41.  இல்வாழ்வான் என்பான் இயல் ைடய வர்க்கும் 
    நல்லாற்றின் நின்ற ைண. 
    இல்வாழ்வான் என்பான்-இல்லறத்ேதா  கூ  வாழ்வான் என்  ெசால்லப்ப வான்; 
இயல்  உைடய வர்க்கும் நல் ஆற்றின் நின்ற ைண-அற இயல்பிைன ைடய 
ஏைன வர்க்கும் அவர் ெசல் ம் நல்ெலா க்க ெநறிக்கண் நிைல ெபற்ற ைண ஆம். 
    விளக்கம் 
     'இல்' என்ப  ஆகுெபயர். 'என்பான்' எனச் ெசயப்ப  ெபா ள் விைன தல் ேபாலக் 
கூறப்பட்ட . ஏைன வர் ஆவார்; ஆசாாியனிடத்தினின்  ஓ த ம் 
விரதங்காத்த ம் ஆகிய பிரமசாிய ஒ க்கத்தா ம், இல்ைல விட்  வனத்தின்கண் 
தீெயா  ெசன்  மைனயாள் வழிபடத்தவஞ் ெசய் ம் ஒ க்கத்தா ம், ற்றத் றந்த 
ேயாக ஒ க்கத்தா ம் என இவர்; இவ ள் ன்ைன இ வைர ம் பிறர் மதம் 
ேமற்ெகாண்  கூறினார். இவர் இவ்ெவா க்க ெநறிகைள யச் ெசல் மள ம், 
அச்ெசலவிற்குப் பசி, ேநாய், குளிர் த யவற்றான் இைட வாராமல், உண் ம் 
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ம ந் ம் உைற ம் த ய உதவி, அவ்வந்ெநறிகளின் வ வாமல் ெச த் தலான் 
'நல் ஆற்றின் நின்ற ைண' என்றார்.   
--- 
 
42.  றந்தார்க்கும் வ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் 
    இல்வாழ்வான் என்பான் ைண. 
    றந்தார்க்கும்-கைளகண் ஆனவரால் றக்கப்பட்டார்க்கும்; வ்வாதவர்க்கும்-
நல்கூர்ந்தார்க்கும்; இறந்தார்க்கும்-ஒ வ ம் இன்றித் தன்பால் வந்  இறந்தார்க்கும்; 
இல் வாழ்வான் என்பான் ைண-இல்வாழ்வான் என்  ெசால்லப்ப வான் ைண. 
    விளக்கம் 
     றந்தார்க்குப் பாவம் ஒழிய அவர் கைளகணாய் நின்  ேவண் வன ெசய்தலா ம், 

வ்வாதவர்க்கு உண  த ய ெகா த்தலா ம், இறந்தார்க்கு நீர்க்கடன் த ய 
ெசய்  நல் லகின்கண் ெச த்தலா ம், ' ைண' என்றார். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் இல்நிைல எல்லா உபகாரத்திற்கும் உாித்தாதல் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
43.  ெதன் லத்தார் ெதய்வம் வி ந்ெதாக்கல் தாெனன்றாங்கு 
    ஐம் லத்தா  ஓம்பல் தைல. 
    ெதன் லத்தார் ெதய்வம் வி ந்  ஒக்கல் தான் என் -பிதிரர், ேதவர், வி ந்தினர், 
சுற்றத்தார்தான் என்  ெசால்லப்பட்ட; ஐம் லத்  ஆ  ஓம்பல் தைல-ஐந்  இடத் ம் 
ெசய் ம் அறெநறிைய வ வாமல் ெசய்தல் இல்வாழ்வா க்குச் சிறப் ைடய அறம் 
ஆம். 
    விளக்கம் 
     பிதிரராவார்: பைடப் க்காலத்  அயனால் பைடக்கப்பட்டேதார் கட ட்சாதி; 
அவர்க்கு இடம் ெதன்திைச ஆத ன், 'ெதன் லத்தார்' என்றார். 'ெதய்வம்' என்ற  
சாதிெயா ைம. 'வி ந் ' என்ப  ைம; அஃ  ஈண்  ஆகுெபயராய்ப் தியவராய் 
வந்தார்ேமல் நின்ற ; அவர் இ  வைகயர்; பண்  அறி ண்ைமயின் குறித்  
வந்தா ம், அஃ  இன்ைமயின் குறியா  வந்தா ம் என. ஒக்கல்: சுற்றத்தார். எல்லா 
அறங்க ம்தான் உளனாய் நின்  ெசய்ய ேவண் த ன், தன்ைன ஓம்ப ம் 
அறனாயிற் . 'என்ற', என்ப  விகாரமாயிற் . 'ஆங்கு' அைச. ஐவைக ம் அறம் 
ெசய்தற்கு இடனாக ன் 'ஐம் லம்' என்றார். அரச க்கு இைறப்ெபா ள் ஆறில் 
ஒன்றாயிற் , இவ்ைவம் லத்திற்கும் ஐந்  கூ  ேவண் தலான் என்பதறிக.   
--- 
 
44.  பழியஞ்சிப் பாத் ண் உைடத்தாயின் வாழ்க்ைக 
    வழிெயஞ்சல் எஞ்ஞான் ம் இல். 
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    பழி அஞ்சிப் பாத்  ஊண் வாழ்க்ைக உைடத்தாயின்-ெபா ள் ெசய் ங்கால் 
பாவத்ைத அஞ்சி ஈட் , அப்ெபா ைள இயல்  உைடய வர் தலாயினார்க்கும் 
ெதன் லத்தார் த ய நால்வர்க்கும் பகுத் த் தான் உண்டைல ஒ வன் 
இல்வாழ்க்ைக உைடத்தாயின்; வழி எஞ்ஞான் ம் எஞ்சல் இல்-அவன் வழி உலகத்  
எஞ்ஞான் ம் நிற்றல் அல்ல  இறத்தல் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     பாவத்தான் வந்த பிறன் ெபா ைளப் பகுத்  உண்ணின், அறம் ெபா ைடயார் 
ேம ம், பாவம் தன் ேம மாய் நின்  வழி எஞ்சும் ஆக ன், 'பழி அஞ்சி' என்றார். 
வாழ்வான  உைடைம வாழ்க்ைக ேமல் ஏற்பட்ட .   
--- 
 
45.  அன் ம் அற ம் உைடத்தாயின் இல்வாழ்க்ைக 
    பண் ம் பய ம் அ . 
    இல்வாழ்க்ைக அன் ம் அற ம் உைடத்தாயின்-ஒ வன் இல் வாழ்க்ைக தன் 

ைணவிேமல் ெசய்யத்தகும் அன்பிைன ம், பிறர்க்குப் பகுத்  உண்டல் ஆகிய 
அறத்திைன ம் உைடத்தாயின்; அ  பண் ம் பய ம்-அவ் ைடைம அதற்குப் பண் ம் 
பய ம் ஆகும். 
    விளக்கம் 
     நிரல்நிைர.இல்லாட்கும் கணவற்கும் ெநஞ்சு ஒன்றாகா வழி இல்லறம் 
கைடேபாகாைமயின், அன் ைடைம பண்  ஆயிற் ; அற ைடைம பயன் ஆயிற் . 
இைவ ன்  பாட்டா ம் இல்நிைலயில் நின்றான் அறஞ்ெசய் மா  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
46.  அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்ைக ஆற்றின் றத்தாற்றில் 
    ேபாஒய்ப் ெப வ ெதவன்? 
    இல்வாழ்க்ைக அறத்தாற்றின் ஆற்றின்-ஒ வன் இல்வாழ்க்ைகைய அறத்தின் 
வழிேய ெச த் வன் ஆயின்; றத்தாற்றின் ேபாஒய்ப் ெப வ  எவன்-அவன் 
அதற்குப் றம் ஆகிய ெநறியில் ேபாய்ப் ெப ம் பயன் யா ? 
    விளக்கம் 
     அறத்தா ' என்ப  பழி அஞ்சிப் பகுத்  உண்ட ம், அன்  உைடைம ம் என 
ேமற்ெசால் ய ஆ . ' றத்தா ' இல்ைல விட்  வனத் ச் ெசல் ம் நிைல. 
அந்நிைலயின் இ  பய ைடத்  என்பார், 'ேபாஒய்ப் ெப வ  எவன்' என்றார்.   
--- 
 
47.  இயல்பினான் இல்வாழ்க்ைக வாழ்பவன் என்பான் 
    யல்வா ள் எல்லாம் தைல. 
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    இல் வாழ்க்ைக இயல்பினான் வாழ்பவன் என்பான்-இல்வாழ்க்ைகக்கண் நின்  
அதற்கு உாிய இயல்ேபா  கூ  வாழ்பவன் என்  ெசால்லப்ப வான்; யல்வா ள் 
எல்லாம் கைல- லன்கைள விட யல்வார் எல்லா ள் ம் மிக்கவன். 
    விளக்கம் 
     ற்றத் றந்தவர் விட்டைமயின், ' யல்வார்' என்ற  ன்றாம் நிைலயில் 
நின்றாைர. அந்நிைலதான் பலவைகப்ப த ன், எல்லா ள் ம் என ம், யலா  
ைவத் ப் பயன் எய்த ன், 'தைல' என ம் கூறினார்.   
--- 
 
48.  ஆற்றின் ஒ க்கி அறனி க்கா இல்வாழ்க்ைக 
    ேநாற்பாாின் ேநான்ைம உைடத் . 
    ஆற்றின் ஒ க்கி அறன் இ க்கா இல்வாழ்க்ைக-தவஞ் ெசய்வாைர ம் தத்தம் 
ெநறியின்கண் ஒ கப் பண்ணித் தா ம் தன் அறத்தின் தவறாத இல்வாழ்க்ைக; 
ேநாற்பாாின் ேநான்ைம உைடத் -அத் தவஞ்ெசய்வார் நிைலயி ம் 
ெபாைற ைடத் . 
    விளக்கம் 
     பசி த ய இைட  நீக்க ன், 'ஆற்றின் ஒ க்கி' என்றார். 'ேநாற்பார்' என்ப  
ஆகுெபயர். ேநாற்பார் நிைலக்கு அவர்தம்ைம உற்ற ேநாயல்ல  இல்வாழ்வார் 
நிைலேபால் பிறைர உற்ற ேநா ம் ெபா த்தல் இன்ைமயின், 'ேநாற்பாாின் 
ேநான்ைம ைடத் ' என்றார்.   
--- 
 
49.  அறன் எனப் பட்டேத இல்வாழ்க்ைக அஃ ம் 
    பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன் . 
    அறன் எனப்பட்ட  இல்வாழ்க்ைக-இ வைக அறத்தி ம் ல்களான் அறன் என்  
சிறப்பித் ச் ெசால்லப்பட்ட . இல்வாழ்க்ைகேய; அஃ ம் பிறன் பழிப்ப  இல்லாயின் 
நன் -ஏைனத் றவறேமா எனின், அ ம் பிறனால் பழிக்கப்ப வ  இல்ைலயாயின், 
அவ்வாழ்க்ைகேயா  ஒ  தன்ைமத்தாக நன் . 
 
 
    விளக்கம் 
     ஏகாரம் பிாிநிைலக்கண் வந்த . இதனால் பிாிக்கப்பட்ட  றவறம் ஆத ன், 
'அஃ ' என் ம் சுட் ப் ெபயர் அதன்ேமல் நின்ற . 'பிறன் பழிப்ப ' என்ற  
கூடாெவா க்கத்ைத. றவறம் மனத்ைத ம ெபாறிகைள ம் ஒ த்  அடக்கவல்ல 
அ ைம ைடத்தாய வழிேய, அவற்ைற ஒ க்க ேவண்டா  ஐம் ல இன்பங்கள் ஆரத் 

ய்க்கும் ெமன்ைம ைடய இல்வாழ்க்ைகேயா  அறம் என ஒ ங்கு எண்ணப்ப வ  
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என்றவா  ஆயிற் . இைவ நான்கு பாட்டா ம் இல்நிைலேய பய ைடத்  என 
இதன் சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
50.  ைவயத் ள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உ¨ற் ம் 
    ெதய்வத் ள் ைவக்கப் ப ம். 
    வாழ்வாங்கு ைவயத் ள் வாழ்பவன்-இல்லறத்ேதா  கூ  வா ம் இயல்பினால் 
ைவயத்தின்கண் வாழ்பவன்; வான் உைற ம் ெதய்வத் ள் ைவக்கப்ப ம்-
ைவயத்தாேன எனி ம் வானின்கண் உைற ம் ேதவ ள் ஒ வனாக ைவத்  நன்கு 
மதிக்கப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     பின் ேதவனாய் அவ்வறப்பயன் கர்தல் ஒ தைல யாக ன், 'ெதய்வத் ள் 
ைவக்கப்ப ம்' என்றார். இதனான் இல்நிைலய  ம ைமப்பயன் கூறப்பட்ட . 
இம்ைமப் பயன் கழ்; அதைன இ திக்கண் கூ ப.   
 
--- 
 

1.2.2 வாழ்க்ைகத் ைணநலம் 
 
51.  மைனக்தக்க மாண் ைடயள் ஆகித்தற் ெகாண்டான் 
    வளத்தக்காள் வாழ்க்ைகத் ைண. 
    மைனத் தக்க மாண்  உைடயளாகித் தன் ெகாண்டான் வளத்தக்காள்-
மைனயறத்திற்குத் தக்க நற்குண நற்ெசய்ைககைள உைடயவளாய்த் தன்ைனக் 
ெகாண்டவன  வ வாய்க்குத் தக்க வாழ்க்ைகைய உைடயாள்; வாழ்க்ைகத் ைண-
அதற்குத் ைண. நற்குணங்களாவன: றந்தார்ப் ேபண ம், வி ந்  அயர்த ம், 
வறியார்மாட்  அ ைடைம ம் தலாயின. 
    விளக்கம் 
     நற்ெசய்ைககளாவன: வாழ்க்ைகக்கு ேவண் ம் ெபா ள்கள் அறிந்  
கைடப்பி த்த ம், அட் ல் ெதாழில் வன்ைம ம், ஒப் ர  ெசய்த ம் தலாயின. 
வ வாய்க்குத் தக்க வாழ்க்ைகயாவ : தைல அறிந்  அதற்கு இையய அழித்தல். 
இதனால் இவ்விரண்  நன்ைம ம் சிறந்தன என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
52.  மைனமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்ைக 
    எைனமாட்சித் தாயி ம் இல். 
    மைனமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின்-மைனயறத்திற்குத்தக்க நற்குண 
நற்ெசய்ைககள் ஒ வன் இல்லாளிடத்  இல்ைலயாயின்; வாழ்க்ைக எைனமாட்சித்  
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ஆயி ம் இல்-அல்வில்வாழ்க்ைக ெசல்வத்தான் எத் ைண மாட்சிைம ைடத்தாயி ம் 
அஃ  உைடத்தன் . 
    விளக்கம் 
     இல்' என்றார் பயன்படாைமயின்.   
--- 
 
53.  இல்லெதன் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளெதன் 
    இல்லவள் மாணாக் கைட? 
    இல்லவள் மாண்  ஆனால் இல்ல  என் ஒ வ க்கு இல்லாள் நற்குண 
நற்ெசய்ைகயள் ஆயினக்கால் இல்லா  யா ? இல்லவள் மாணாக்கைட உள்ள  என்-
அவள் அன்னள் அல்லாக்கால் உள்ள  யா ? 
    விளக்கம் 
     'மாண் ' எனக் குணத்தின் ெபயர் குணிேமல் நின்ற . இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
இல்வாழ்க்ைகக்கு ேவண் வ  இல்லாள  மாட்சிேய, பிற அல்ல என்ப  
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
54.  ெபண்ணின் ெப ந்தக்க யா ள கற்ெபன் ம் 
    திண்ைமஉண் டாகப் ெபறின். 
    ெபண்ணின் ெப ந்தக்க யாஉள ஒ வன் எய் ம் ெபா ள்க ள் இல்லாளின் 
ேமம்பட்ட ெபா ள்கள் யாைவ உள; கற்  என் ம் திண்ைம உண்டாகப் ெபறின்-
அவள் மாட் க் கற்  என் ம் கலங்கா நிைலைம உண்டாகப் ெபறின். 
    விளக்கம் 
     கற் ைடயாள் ேபால அறம் த ய ன்றற்கும் ஏ வாவன பிற இன்ைமயின், 'யா 
உள' என்றார். இதனால் கற்  நலத்த  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
55.  ெதய்வம் ெதாழாஅள் ெகா நன் ெதா ெத வாள் 
    ெபய்ெயனப் ெபய் ம் மைழ. 
    ெதய்வம் ெதாழாஅள் ெகா நன் ெதா  எ வாள் ெபய்என-பிற ெதய்வம் 
ெதாழா  தன் ெதய்வம் ஆகிய ெகா நைனத் ெதாழாநின்  யிெல வாள்; ெபய் 
எனப் ெபய் ம் மைழ-'ெபய்' என்  ெசால்ல, மைழ ெபய் ம். 
    விளக்கம் 
     ெதய்வம் ெதா தற்கு மனம் ெதளிவ  யிெல ம் காலத்தாக ன், 'ெதா  
எ வாள்' என்றார். 'ெதாழா நின் ' என்ப , 'ெதா ' எனத் திாிந்  நின்ற . 
ெதய்வம்தான் ஏவல் ெசய் ம் என்பதாகும். இதனால் கற் ைடயவள  ஆற்றல் 
கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
56.  தற்காத் த் தற்ெகாண்டாற் ேபணித் தைகசான்ற 
    ெசாற்காத் ச் ேசார்விலாள் ெபண். 
    தன் காத் த் தன் ெகாண்டான் ேபணி-கற்பினின் ம் வ வாமல் தன்ைனக் காத் த் 
தன்ைனக் ெகாண்டவைன ம் உண்  த யவற்றால் ேபணி; தைக சான்ற ெசால் 
காத் -இ வர் மாட் ம் நன்ைம அைமந்த கழ் நீங்காமல் காத் ; ேசார்  இலாள் 
ெபண்-ேமற் ெசால் ய நற்குண நற்ெசய்ைககளி ம் கைடப்பி  உைடயவேள ெபண் 
ஆவாள். 
    விளக்கம் 
     தன் மாட் ப் கழாவ , வா ம் ஊர் கற்பால் தன்ைனப் கழ்வ . ேசார் -மறவி. 
இதனால் கற் ைடயாள  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
57.  சிைறகாக்கும் காப்ெபவன் ெசய் ம் மகளிர் 
    நிைறகாக்கும் காப்ேப தைல. 
    மகளிர் சிைற காக்கும் காப்  எவன் ெசய் ம்-மகளிைரத் தைலவர் சிைறயால் 
காக்கும் காவல் என்ன பயைனச் ெசய் ம்? நிைற காக்கும் காப்ேப தைல-அவர் தம  
நிைறயால் காக்கும் காவேல தைலயாய காவல். 
    விளக்கம் 
      சிைற: மதி ம், வாயில்காவ ம் தலாயின. நிைற:ெநஞ்ைசக் கற்  ெநறியில் 
நி த்தல். காவல் இரண் ம் நிைறக் காவல் இல்வழி ஏைனச் சிைறக்காவலால் பயன் 
இல்ைல என்பார், 'நிைறகாக்கும் காப்ேப தைல' என்றார். ஏகாரம் பிாிநிைலக்கண் 
வந்த . இதனால் தற்காத்தற் சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
58.  ெபற்றாற் ெபறின்ெப வர் ெபண் ர் ெப ஞ்சிறப் ப் 
    த்ேதளிர் வா ம் உலகு. 
    ெபண் ர் ெபற்றான் ெபறின்-ெபண் ர் தம்ைம எய்திய கணவைன வழிப தல் 
ெப வராயின்; த்ேதளிர் வா ம் உலகு ெப ஞ்சிறப் ப் ெப வர்- த்ேதளிர் வா ம் 
உலகின் கண் அவரால் ெப ஞ்சிறப்பிைனப் ெப வர். 
    விளக்கம் 
     வழிப தல் என்ப  ெசால்ெலச்சம். இதனால் தற்ெகாண்டாற் ேபணிய மகளிர் 

த்ேதளிரால் ேபணப்ப வர் என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
59.  கழ் ாிந்த இல் ேலார்க்கு இல்ைல இகழ்வார் ன் 
    ஏ ேபால் பீ  நைட. 
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    கழ் ாிந்த இல் இேலர்க்கு- கைழ வி ம்பிய இல்லாைள இல்லாதார்க்கு; 
இகழ்வார் ன் ஏ  ேபால் பீ நைட இல்ைல-தம்ைம இகழ்ந் ைரக்கும் பைகவர் ன் 
சிங்க ஏ ேபால நடக்கும் ெப மித நைட இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     ' ாிந்த' என் ம் ெபயெரச்சத்  அகரம் விகாரத்தால் ெதாக்க . ெப மிதம் 
உைடயா க்குச் சிங்க ஏ  நைடயான் உவமம் ஆக ன், 'ஏ ேபால்' என்றார். 
இதனால் தைகசான்ற ெசால் காவா வழிப் ப ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
60.  மங்கலம் என்ப மைனமாட்சி மற்  அதன் 
    நன்கலம் நன்மக்கட் ேப . 
    மங்கலம் என்ப மைன மாட்சி-ஒ வர்க்கு நன்ைம என்  ெசால் வர் அறிந்ேதார், 
மைனயாள  நற்குண நற்ெசய்ைககைள; அதன் நன்கலன்  என்ப  நன்மக்கட்ேப -
அைவ தமக்கு நல்ல அணிகலன் என்  ெசால் வர் நல்ல தல்வைரப் ெப தைல. 
    விளக்கம் 
 
     'அறிந்ேதார்' என்ப  எஞ்சி நின்ற . 'மற் ' அைச நிைல. இதனான் வாழ்க்ைகத் 

ைணக்கு ஆவேதார் அணிகலன் கூறி, வ கின்ற அதிகாரத்திற்குத் ேதாற் வாய் 
ெசய்யப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.3. தல்வைரப் ெப தல் 
 
61.  ெப மவற் ள் யாமறிவ  இல்ைல அறிவறிந்த 
    மக்கட்ேப  அல்ல பிற. 
    ெப மவற் ள்-ஒ வன் ெப ம் ேப க ள்; அறி  அறிந்த மக்கட்ேப  அல்ல பிற-
அறிய ேவண் வன அறிதற்குாிய மக்கைள ெப தல் அல்ல  பிற ேப கைள; யாம் 
அறிவ  இல்ைல-யாம் மதிப்ப  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     'அறிவ ' என்ப  அறிதைலச் ெசய்வ  என அத்ெதாழில் ேமல் நின்ற . காரணம் 
ஆகிய உாிைம காாியம் ஆகிய அறிதைலப் பயந்ேத வி மாதலான், அத் ' ணி ' பற்றி 
அறிந்த என இறந்த காலத்தில் கூறினார். 'அறிவறிந்த' என்ற அதனான், 'மக்கள்' 
என் ம் ெபயர் ெபண் ஒழித்  நின்ற . இதனான் தல்வர்ப் ேபற்றின  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
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62.  எ பிறப் ம் தீயைவ தீண்டா பழிபிறங்காப் 
    பண் ைட மக்கட் ெபறின். 
    ெப மவற் ள்-ஒ வன் ெப ம் ேப க ள்; அறி  அறிந்த மக்கட்ேப  அல்ல பிற-
அறிய ேவண் வன அறிதற்குாிய மக்கைள ெப தல் அல்ல  பிற ேப கைள; யாம் 
அறிவ  இல்ைல-யாம் மதிப்ப  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     'அறிவ ' என்ப  அறிதைலச் ெசய்வ  என அத்ெதாழில் ேமல் நின்ற . காரணம் 
ஆகிய உாிைம காாியம் ஆகிய அறிதைலப் பயந்ேத வி மாதலான், அத் ' ணி ' பற்றி 
அறிந்த என இறந்த காலத்தில் கூறினார். 'அறிவறிந்த' என்ற அதனான், 'மக்கள்' 
என் ம் ெபயர் ெபண் ஒழித்  நின்ற . இதனான் தல்வர்ப் ேபற்றின  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
63.  தம்ெபா ள் என்பதம் மக்கள் அவர்ெபா ள் 
    தம்தம் விைனயான் வ ம். 
    தம் மக்கள் தம் ெபா ள் என்ப-தம் தல்வைரத் தம் ெபா ள் என்  ெசால் வர் 
அறிந்ேதார்; அவர் ெபா ள் தம் தம் விைனயான் வ ம்-அப் தல்வர் ெசய்த ெபா ள் 
தம்ைம ேநாக்கி அவர் ெசய் ம் நல்விைனயாேன தம்பால் வ ம் ஆதலான். 
    விளக்கம் 
     'தம்தம் விைன' என் ழித் ெதாக்கு நின்ற ஆறாம் ேவற் ைம, ' கன  
குறிஞ்சிநிலம்' என் ழிப் ேபால உாிைமப் ெபா ட்கண் வந்த . ெபா ள் ெசய்த 
மக்கைளப் 'ெபா ள்' என உபசாித்தார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் நன்மக்கைளப் 
ெபற்றார் ெப ம் ம ைமப் பயன் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
64.  அமிழ்தி ம் ஆற்ற இனிேததம் மக்கள் 
    சி ைக அளாவிய கூழ். 
    அமிழ்தி ம் ஆற்ற இனிேத-சுைவயான அமிழ்தத்தி ம் மிக இனிைம ைடத் ; தம் 
மக்கள் சி ைக அளாவிய கூழ்-தம் மக்கள  சி ைகயான் அளாவப்பட்ட ேசா . 
    விளக்கம் 
     சி ைகயான் அளாவலாவ , "இட் ம் ெதாட் ம் கவ்வி ம் ழந் ம்-ெநய் ைட 
அ சில் ெமய்பட விதிர்த்தல்"  றநா.188 .]  
--- 
 
65.  மக்கள்ெமய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்  அவர் 
    ெசாற்ேகட்டல் இன்பம் ெசவிக்கு. 
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    உடற்கு இன்பம் மக்கள் ெமய் தீண்டல்-ஒ வன் ெமய்க்கு இன்பமாவ  மக்கள  
ெமய்ையத் தீண் தல்; ெசவிக்கு இன்பம் அவர் ெசால் ேகட்டல்-ெசவிக்கு இன்பமாவ  
அவர  ெசால்ைலக் ேகட்டல். 
    விளக்கம் 
     'மற் ' விைனமாற் . மக்கள  மழைலச் ெசால்ேல அன்றி அவர் 
கற்றறி ைடயராய்ச் ெசால் ஞ் ெசால் ம் இன்பமாக ன், ெபா படச் 'ெசால்' 
என்றார். 'தீண்டல்' 'ேகட்டல்' என் ம் காரணப் ெபயர்கள் ஈண் க் காாியங்கள்ேமல் 
நின்றன.   
--- 
 
66.  குழல் இனி  யாழ்இனி  என்பதம் மக்கள் 
    மழைலச்ெசால் ேகளா தவர். 
    குழல் இனி  யாழ் இனி  என்ப-குழ ைச இனி  யாழிைச இனி  என்  
ெசால் வர்; தம் மக்கள் மழைலச் ெசால் ேகளாதவர்-தம் தல்வ ைடய குதைலச் 
ெசாற்கைளக் ேகளாதவர். 
    விளக்கம் 
     'குழல், யாழ்' என்பன ஆகுெபயர். ேகட்டவர் அவற்றி ம் மழைலச்ெசால் இனி  
என்பர் என்ப  குறிப்ெபச்சம். இனிைம மிகுதிபற்றி மழைலச் ெசால்ைலச் சிறப்  
வைகயா ம் கூறியவா . இைவ ன்  பாட்டா ம் இம்ைமப் பயன் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
67.  தந்ைத மகற்காற்  நன்றி அைவயத்  
    ந்தி இ ப்பச் ெசயல். 
    தந்ைத மகற்கு ஆற் ம் நன்றி-தந்ைத தல்வ க்குச் ெசய் ம் நன்ைமயாவ ; 
அைவயத்  ந்தி இ ப்பச் ெசயல்-கற்றார் அைவயின்கண் அவாி ம் மிக்கு 
இ க்குமா  கல்வி ைடயன் ஆக்குதல். 
    விளக்கம் 
     ெபா ைடயான் ஆக்குதல் தலாயின ன்பம் பயத்த ன் நன்ைம ஆகா என்ப  
க த் . இதனான் தந்ைத கடன் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
68.  தம்மின்தம் மக்கள் அறி ைடைம மாநிலத்  
    மன் யிர்க் ெகல்லாம் இனி . 
    தம் மக்கள் அறி ைடைம-தம் மக்கள  அறி ைடைம; மாநிலத்  மன்உயிர்க்கு 
எல்லாம் தம்மின் இனி -ெபாிய நிலத்  மன்னா நின்  உயிர்கட்கு எல்லாம் தம்மி ம் 
இனி  ஆம். 
    விளக்கம் 
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     ஈண்  'அறி ' என்ற  இயல்பாகிய அறிேவா  கூ ய கல்வியறிவிைன. 
'மன் யிர்' என்ற  கண்  இன் தற்கு உாியார் அவராக ன். இதனான் 
தந்ைதயி ம் அைவயத்தார் உவப்பர் என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
69.  ஈன்ற ெபா தின் ெபாி வக்கும் தன்மகைனச் 
    சான்ேறான் எனக்ேகட்ட தாய். 
     ஈன்ற ெபா தின் ெபாி  உவக்கும்-தான் ெபற்ற ெபா ைத மகிழ்ச்சியி ம் மிக 
மகி ம்; தன் மகைனச் சான்ேறான் எனக் ேகட்ட தாய்-தன் மகைனக் கல்வி 
ேகள்விகளால் நிைறந்தான் என்  அறி ைடேயார் ெசால்லக் ேகட்ட தாய். 
    விளக்கம் 
     கவானின் மகற்கண்ட ெபா  உவைகயி ம் சால் ைடயன் எனக்ேகட்ட சிறப்  
உவைக ெபாிதாக ன், 'ெபாி  உவக்கும்' என ம், ெபண்ணியல்பால் தானாக 
அறியாைமயின் 'ேகட்ட தாய்' என ம் கூறினார். அறி ைடயார் என்ப  
வ விக்கப்பட்ட , சான்ேறான் என்றற்கு உாியார் அவர் ஆக ன். தாய் உவைகக்கு 
அள  இன்ைமயின் அஃ  இதனான் பிாித் க் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
    
70.  மகன்தந்ைதக்கு ஆற் ம் உதவி இவன்தந்ைத 
    என்ேநாற்றான் ெகால் எ ம் ெசால். 
    தந்ைதக்கு மகன் ஆற் ம் உதவி- கல்வி ைடயன் ஆக்கிய தந்ைதக்கு மகன் ெசய் ம் 
ைகம்மாறாவ : இவன் தந்ைத என் ேநாற்றான்ெகால் எ ம்ெசால்-தன் அறி ம் 
ஒ க்க ம் கண்டார் இவன் தந்ைத இவைனப் ெப வதற்கு என்ன தவம் ெசய்தான் 
ெகால்ேலா என்  ெசால் ம் ெசால்ைல நிகழ்த் தல். 
    விளக்கம் 
     'ெசால்' என்ப  நிகழ்த் தல் ஆகிய தன் காரணம் ேதான்ற நின்ற . நிகழ்த் தல்-
அங்ஙனம் ேதான்ற ஒ கல். இதனால் தல்வன் கடன் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.4. அன் ைடைம 
 
71.  அன்பிற்கும் உண்ேடா அைடக்குந்தாழ் ஆர்வலர் 
    ன்கணீர் சல் த ம். 
    அன்பிற்கும் அைடக்கும் தாழ் உண்ேடா-அன்பிற்கும் பிறர் அறியாமல் அைடத்  
ைவக்கும் தாழ் உளேதா; ஆர்வலர் ன்கண் நீர் சல் த ம்-தம்மால் அன்  
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ெசய்யப்பட்டார  ன்பம் கண் ழி அன் ைடயார் கண்ெபாழிகின்ற ல் ய 
கண்ணீேர உள் நின்ற அன்பிைன எல்லா ம் அறியத் ற் ம் ஆதலான். 
    விளக்கம் 
     உம்ைம சிறப்பின்கண் வந்த . ஆர்வலர  ன்ைம., கண்ணீர்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . 
காட்சியளைவக்கு எய்தாதாயி ம் அ மான் அளைவயான் ெவளிப்ப ம் என்பதாம். 
இதனால் அன்பின  உண்ைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
72.  அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குாியர் அன் ைடயார் 
    என் ம் உாியர் பிறர்க்கு. 
    அன்பிலார் எல்லாம் தமக்கு உாியர்-அன்பிலாதார் பிறர்க்குப் பயன்படாைமயின் 
எல்லாப் ெபா ளா ம் தமக்ேக உாியர்; அன் ைடயார் என் ம் பிறர்க்கு உாியர்-
அன் ைடயார் அவற்றாேன அன்றித் தம் உடம்பா ம் பிறர்க்கு உாியர். 
    விளக்கம் 
     ஆன் உ க ம் பிாிநிைல ஏகார ம் விகாரத்தால் ெதாக்கன. 'என் ' ஆகு ெபயர். 
என் ம் உாியராதல் "தன்னகம் க்க கு நைடப் றவின் த தி அஞ்சிச் சீைர 

க்ேகான்"  றநா.43  தலாயினார்கண் காண்க.   
--- 
 
73.  அன்ேபா  இையந்த வழக்ெகன்ப ஆ யிர்க்கு 
    என்ேபா  இையந்த ெதாடர் . 
    ஆர் உயிர்க்கு என்ேபா  இையந்த ெதாடர்  - ெப தற்கு அாிய மக்கள் உயிர்க்கு 
உடம்ேபா  உண்டாகிய ெதாடர்ச்சியிைன; அன்ேபா  இையந்த வழக்கு என்ப-
அன்ேபா  ெபா ந் தற்கு வந்த ெநறியின் பயன் என்  ெசால் வர் அறிந்ேதார். 
    விளக்கம் 
     பிறப்பின  அ ைம பிறந்த உயிர்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . 'இையந்த' என்ப  உபசார 
வழக்கு; ஆகுெபயர். உடம்ேபா  இையந்தல்ல  அன்  ெசய்யலாகாைமயின், அ  
ெசய்தற் ெபா ட்  இத்ெதாடர்ச்சி உளதாயிற்  என்பதாம். ஆகேவ இத் 
ெதாடர்ச்சிக்குப் பயன் அன் ைடைம என்றாயிற் .   
--- 
 
74.  அன்  ஈ ம் ஆர்வம் உைடைம அ ஈ ம் 
    நண்  என் ம் நாடாச் சிறப் . 
    அன்  ஆர்வ ைடைம ஈ ம் ஒ வ க்குத் ெதாடர் ைடயார் மாட் ச் ெசய்த அன்  
அத்தன்ைமயால் பிறர் மாட் ம் வி ப்ப ைடைமையத் த ம்; அ  நண்  என் ம் 
நாடாச் சிறப்  ஈ ம்-அவ்வி ப்ப ைடைமதான் இவற்குப் பைக ம் ெநா ம ம் 
இல்ைலயாய் யாவ ம் நண்  என்  ெசால்லப்ப ம் அளவிறந்த சிறப்பிைனத் த ம். 
    விளக்கம் 
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     உைடைம, உைடயனாம் தன்ைம. யாவ ம் நண்பாதல் எல்லாப் ெபா ம் 
எய் தற்கு ஏ வாக ன், அதைன 'நாடாச் சிறப் ' என்றார்.   
--- 
 
75.  அன் ற்  அமர்ந்த வழக்ெகன்ப ைவயகத்  
    இன் ற்றார் எய் ம் சிறப் . 
    அன்  உற்  அமர்ந்த வழக்கு என்ப-அன் ைடயராய் இல்லறத்ேதா  ெபா ந்திய 
ெநறியின் பயன் என்  ெசால் வர் அறிந்ேதார்; ைவயகத்  இன்  உற்றார் எய் ம் 
சிறப் -இவ் லகத்  இல்வாழ்க்ைகக்கண் நின் , இன்பம் கர்ந் , அதன்ேமல் 

றக்கத் ச் ெசன்  எய் ம் ேபாின் பத்திைன. 
    விளக்கம் 
     'வழக்கு' ஆகுெபயர். இல்வாழ்க்ைகக்கண் நின்  மைனவிேயா ம் மக்கேளா ம் 
ஒக்கேலா ம் கூ  இன் ற்றார் தாம் ெசய்த ேவள்வித்ெதாழிலால் ேதவராய் ஆண்  
இன் வர் ஆக ன், 'இன் ற்றார் எய் ம் சிறப் ' என்றார். தவத்தால் ன் ற்  
எய் ம் றக்க இன்பத்திைன. ஈண்  இன் ற்  எய் தல் அன்பானன்றி இல்ைல 
என்பதாம்.   
--- 
 
76.  அறத்திற்ேக அன் சார் ெபன்ப அறியார் 
    மறத்திற்கும் அஃேத ைண. 
    அன்  சார்  அறத்திற்ேக என்ப அறியார்-அன்  ைணயாவ  அறத்திற்ேக என்  
ெசால் வர் சிலர் அறியார்; மறத்திற்கம் அஃேத ைண-ஏைன மறத்திற்கும் 
அவ்வன்ேப ைணயாவ . 
    விளக்கம் 
     ஒ வன் ெசய்த பைகைமப்பற்றி உள்ளத்  மறம் நிகழ்ந் ழி, அவைன நட்பாகக் 
க தி அவன்ேமல் அன் ெசய்ய அ  நீங்குமாக ன், மறத்ைத நீக்குதற்கும் ைணயாம் 
என்பார், 'மறத்திற்கும் அஃேத ைண' என்றார்; ' ன்பத்திற்கு யாேர ைணயாவார்'  
குறள் 1299  என் ழிப்ேபால. இைவ ஐந்  பாட்டா ம் அன்பின  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
77.  என்பி லதைன ெவயில்ேபாலக் கா ேம 
    அன்பி லதைன அறம். 
    என்  இலதைன ெவயில் ேபாலக் கா ம்-என்  இல்லாத உடம்ைப ெவயில் 
காய்ந்தாற்ேபாலக் கா ம்; அன்  இலதைன அறம்-அன்பில்லாத உயிைர அறக்கட ள். 
    விளக்கம் 
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     'என்பில ' என்றதனான் உடம்  என்ப உம், 'அன்பில ' என்றதனான் உயிர் 
என்ப உம் ெபற்றாம். ெவ ப்  இன்றி எங்கும் ஒ  தன்ைமத்  ஆகிய ெவயி ன் ன் 
என்பில்ல  தன் இயல்பாற் ெசன்  ெக மா ேபால, அத்தன்ைமத்  ஆகிய 
அறத்தின் ன் அன்பில்ல  தன் இயல்பால் ெக ம் என்பதாம். அதைனக் 'கா ம்' என 
ெவயில் அறங்களின் ேமல் ஏற்றினார், அவற்றிற்கும் அவ்வியல்  உண்ைமயின். 
இவ்வா  ''அல்லைவ ெசய்தற்கு அறம் கூற்றம்'' நான்மணிக்.83  எனப் பிற ம் 
கூறினார்.   
--- 
 
78.  அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்ைக வன்பாற்கண் 
    வற்றல் மரந்தளிர்த் தற் . 
    அகத்  அன்  இல்லா உயிர் வாழ்க்ைக-மனத்தின்கண் அன்  இல்லாத உயிர் 
இல்லறத்ேதா  கூ  வாழ்தல்; வன்பாற்கண் வற்றல் மரம் தளிர்த்தற் -வன்பா ன்கண் 
வற்றல் ஆகிய மரம் தளிர்த்தாற் ேபா ம். 
    விளக்கம் 
     கூடா  என்பதாம். வன்பால்-வல்நிலம். வற்றல் என்ப  பால் விளங்கா அஃறிைனப் 
படர்க்ைகப் ெபயர்.   
--- 
 
79.  றத் ப் ெபல்லாம் எவன்ெசய்  ம் யாக்ைக 
    அகத் ப்  அன்பி லவர்க்கு. 
    யாக்ைக அகத்  உ ப்  அன்  இலவர்க்கு-யாக்ைக யகத்தின்கண் நின்ற  
இல்லறத்திற்கு  உ ப்பாகிய அன் ைடயர் அல்லாதார்க்கு; றத்  உ ப்  எல்லாம் 
எவன் ெசய் ம்-ஏைனப் றத்தின்கண் நின்  உ ப்பாவன எல்லாம் 
அவ்வறஞ்ெசய்தற்கண் என்ன உதவிையச் ெசய் ம்! 
    விளக்கம் 
     றத்  உ ப்பாவன: இட ம், ெபா ம், ஏவல் ெசய்வா ம் தலாயின. 

ைணெயா  கூடாதவழி அவற்றால் பயன் இன்ைமயின், 'எவன் ெசய் ம்' என்றார். 
உ ப் ப் ேபாற ன் 'உ ப் ' எனப்பட்டன. 'யாக்ைகயின் கண் த ய உ ப் கள் 
எல்லாம் என்ன பயைனச் ெசய் ம், மனத்தின்கண் உ ப்  ஆகிய அன்  
இல்லாதார்க்கு' என்  உைரப்பா ம் உளர். அதற்கு இல்லறத்ேதா  யா ம் இைய  
இல்லாைம அறிக.   
--- 
 
80.  அன்பின் வழிய  உயிர்நிைல அஃதிலார்க்கு 
    என் ேதால் ேபார்த்த உடம் . 
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    அன்பின் வழிய  உயிர்நிைல-அன்  தலாக அதன் வழி நின்ற உடம்ேப 
உயிர்நின்ற உடம்பாவ ; அஃ  இலார்க்கு உடம்  என்  ேதால் ேபார்த்த-அவ்வன்  
இல்லாதார்க்கு உளவான உடம் கள் என்பிைனத் ேதாலால் ேபார்த்தன ஆம்; உயிர் 
நின்றன ஆகா. 
    விளக்கம் 
     இல்லறம் பயவாைமயின், அன்ன ஆயின. இைவ நான்கு பாட்டா ம் அன்  
இல்வழிப் ப ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.5. வி ந்ேதாம்பல் 
 
81.  இ ந்ேதாம்பி இல்வாழ்வ ெதல்லாம் வி ந்ேதாம்பி 
    ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட் . 
    இல் இ ந்  ஓம்பி வாழ்வ  எல்லாம்-மைனவிேயா  வனத்தில் ெசல்லா  
இல் ன்கண் இ ந்  ெபா ள்கைளப் ேபாற்றி வா ம் ெசய்ைக எல்லாம்; வி ந்  
ஓம்பி ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட் -வி ந்தினைரப் ேபணி அவர்க்கு உபகாரம் 
ெசய்தற் ெபா ட் . 
    விளக்கம் 
     எனேவ, ேவளாண்ைம ெசய்யாவழி இல் ன்கண் இ த்த ம் ெபா ள்ெசய்த ம் 
காரணமாக வ ம் ன்பச் ெசய்ைககட்கு எல்லாம் பயன் இல்ைல என்பதாம்.  -- 
 
82.  வி ந்  றத்ததாத் தா ண்டல் சாவா 
    ம ந்ெதனி ம் ேவண் டற்பாற் றன் . 
    சாவா ம ந்  எனி ம் உண்ணப்ப ம் ெபா ள் அமிழ்தேம எனி ம்; வி ந்  

றத்ததாத் தா ண்டல்-தன்ைன ேநாக்கி வந்த வி ந்  தன் இல் ன் றத்ததாகத் 
தாேன உண்டல்; ேவண்டற்பாற்  அன் -வி ம் தல் ைறைம ைடத்  அன் . 
    விளக்கம் 
     சாவா ம ந் : சாவாைமக்குக் காரணமாகிய ம ந் . 'வி ந்  இன்றேய ஒ கால் 
தான் உண்டைலச் சாவா ம ந்  என்பார் உளராயி ம். அதைன ஒழிக,' என்  
உைரப்பி ம் அைம ம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் வி ந்ேதாம்ப ன் சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
83.  வ வி ந்  ைவக ம் ஓம் வான் வாழ்க்ைக 
    ப வந்  பாழ்ப தல் இன் . 
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    வ வி ந்  ைவக ம் ஓம் வான் வாழ்க்ைக-தன்ைன ேநாக்கி வந்த வி ந்ைத 
நாள்ேதா ம் றந்த வான  இல்வாழ்க்ைக; ப வந்  பாழ்ப தல் இன் -
நல்குரவான் வ ந்திக் ெக தல் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     நாள்ேதா ம் வி ந்ேதாம் வா க்கு அதனான் ெபா ள் ெதாைலயா ; ேமன்ேமல் 
கிைளக்கும் என்பதாம்.   
--- 
 
84.  அகனமர்ந்  ெசய்யாள் உைற ம் கனமர்ந்  
    நல்வி ந்  ஓம் வான் இல். 
    ெசய்யான் அகன் அமர்ந்  உைற ம் - தி மகள் மனம் மகிழ்ந்  வாழாநிற்கும்; 

கன் அமர்ந்  நல் வி ந்  ஓம் வான் இல்- கம் இனியனாய்த் தக்க வி ந்தினைரப் 
ேப வான  இல் ன்கண். 
    விளக்கம் 
     மனம் மகிழ்தற்குக் காரணம் தன் ெசல்வம் நல்வழிப்ப தல். தகுதி: ஞான 
ஒ க்கங்களான் உயர்தல். ெபா ள் கிைளத்தற்குக் காரணம் கூறியவா .   
--- 
 
85.  வித் ம் இடல்ேவண் ம் ெகால்ேலா வி ந்ேதாம்பி 
    மிச்சில் மிைசவான் லம். 
    வி ந்  ஓம்பி மிச்சில் மிைசவான் லம் - ன்ேன வி ந்தினைர மிைசவித் ப் பின் 
மிக்கதைனத் தான் மிைசவான  விைள லத்திற்கு; வித் ம் இடல் ேவண் ேமா-
வித்தி த ம் ேவண் ேமா? ேவண்டா. 
    விளக்கம் 
     'ெகால்' என்ப  அைசநிைல. 'தாேன விைள ம்' என்ப  குறிப்ெபச்சம். இைவ 

ன்  பாட்டா ம் வி ந்  ஓம் வார் இம்ைமக்கண் எய் ம் பயன் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
86.  ெசல்வி ந்  ஓம்பி வ வி ந்  பார்த்தி ப்பான் 
    நல்வி ந்  வானத் தவர்க்கு. 
    ெசல் வி ந்  ஓம்பி வ வி ந்  பார்த்  இ ப்பான்-தன்கண் ெசன்ற வி ந்ைதப் 
ேபணிப் பின் ெசல்லக் கடவ வி ந்ைதப் பார்த் த், தான், அதேனா  உண்ண 
இ ப்பான்; வானத்தவர்க்கு நல் வி ந் -ம பிறப்பில் ேதவனாய் வானி ள்ளார்க்கு 
நல் வி ந்  ஆம். 
    விளக்கம் 
     'வ வி ந் ' என்ப  இடவ  அைமதி. நல்வி ந் : எய்தா வி ந் . இதனான் 
ம ைமக்கண் எய் ம் பயன் கூறப்பட்ட .   
--- 
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87.  இைனத் ைணத் ெதன்பெதான் றில்ைல வி ந்தின் 
    ைணத் ைண ேவள்விப் பயன். 
    ேவள்விப்பயன் இைனத் ைணத்  என்ப  ஒன்  இல்ைல-வி ந்ேதாம்பல் ஆகிய 
ேவள்விப் பயன் இன்ன அளவிற்  என்பேதார் அள ைடத்தன் ; வி ந்தின் 

ைணத் ைண அதற்கு அவ்வி ந்தின் தகுதியளேவ அள . 
    விளக்கம் 
     ஐம்ெப  ேவள்வியின் ஒன்றாக ன் 'ேவள்வி' என் ம், ெபா ள் அள  "தான் சிறி  
ஆயி ம் தக்கார்ைகப் பட்டக்கால்-வான் சிறிதாப் ேபார்த்  வி ம்"  நால ,38  
ஆக ன், 'இைனத் ைணத்  என்ப  ஒன்  இல்ைல' என் ம் கூறினார். இதனான் 
இ ைம ம் பயத்தற்குக் காரணம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
88.  பாிந்ேதாம்பிப் பற்றற்ேறம் என்பர் வி ந்ேதாம்பி 
    ேவள்வி தைலப்படா தார். 
    பாிந்  ஓம்பிப் பற்  அற்ேறம் என்பர்-நிைலயாப் ெபா ைள வ ந்திக் காத் ப் பின் 
அதைன இழந்  இ ெபா  யாம் பற் க்ேகா  இலமாயிேனம் என்  இரங்குவர்; 
வி ந்  ஓம்பி ேவள்வி தைலப்படாதார்-அப்ெபா ளான் வி ந்தினைர ஓம்பி ேவள்விப் 
பயைன எய் ம் ெபாறியிலாதார். 
    விளக்கம் 
     "ஈட் ய ஒண்ெபா ைளக், காத்த ம் ஆங்ேக க ந் ன்பம்"  நால . 280  ஆக ன், 
'பாிந்  ஓம்பி' என்றார். 'ேவள்வி' ஆகுெபயர்.   
--- 
 
89.  உைடைம ள் இன்ைம வி ந்ேதாம்பல் ஓம்பா 
    மடைம மடவார்கண் உண் . 
    உைடைம ள் இன்ைம வி ந்ேதாம்பல் ஓம்பா மடைம-உைடைமக் காலத்  
இன்ைமயாவ  வி ந்ேதாம்பைல இக ம் ேபைதைம; மடவார்கண் உண் -அஃ  
அறிந்தார் மாட்  உளதாகா ; ேபைதயார் மாட்ேட உளதாம். 
    விளக்கம் 
     உைடைம-ெபா ைடயனாம் தன்ைம. ெபா ளாள் ெகாள் ம் பயைன 
இழப்பித்  உைடைமைய இன்ைம ஆக்க ன், மடைமைய இன்ைமயாக உபசாித்தார். 
ேபைதைமயான் வி ந்ேதாம்பைல இகழின் ெபா ள் நின்ற வழி ம் அதனால் பயன் 
இல்ைல என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் வி ந்ேதாம்பாவழிப் ப ம் குற்றம் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
90.  ேமாப்பக் குைழ ம் அனிச்சம் கந்திாிந்  
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    ேநாக்கக் கு¨ழ் ம் வி ந் . 
    அனிச்சம் ேமாப்பக் குைழ ம்-அனிச்சப்  ேமாந் ழியன்றிக் குைழயா ; வி ந்  

கம் திாிந்  ேநாக்கக் குைழ ம்-வி ந்தினர் கம் ேவ பட்  ேநாக்கக் குைழவர். 
    விளக்கம் 
     'அனிச்சம்' ஆகுெபயர். ேசய்ைமக்கண் கண் ழி இன் க ம், அ பற்றி 
நண்ணியவழி இன்ெசால் ம், அ பற்றி உடன்பட்டவழி நன்  ஆற்ற ம் என 
வி ந்ேதாம் வார்க்கு இன்றியைமயாத ன்ற ள், தலாய இன் கம் இல்வழிச் 
ேசய்ைமக்கண்ேண வா  நீங்குத ன், தீண் யவழி அல்ல  வாடாத அனிச்சப் 

வி ம் வி ந்தினர் ெமல் யர் என்பதாம். இதனான் வி ந்ேதாம் வார்க்கு தற்கண் 
இன் கம் ேவண் ம் என்ப  கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.6 இனியைவகூறல் 
 
91.  இன்ெசாலால் ஈரம் அைளஇப் ப இலவாம் 
    ெசம்ெபா ள் கண்டார்வாய்ச் ெசால். 
    இன்ெசால்-இன்ெசால்லாவன; ஈரம் அைளஇப் ப  இலவாம் ெசம்ெபா ள் 
கண்டார் வாய்ச்ெசால்-அன்ேபா  கலந்  வஞ்சைன இலவாயி க்கின்ற அறத்திைன 
உணர்ந்தார் வாயிற்ெசாற்கள். 
    விளக்கம் 
     'ஆல்' அைசநிைல. அன்ேபா  கலத்தல்-அன் ைடைம ெவளிப்ப த்தல். ப  
இன்ைம - வாய்ைம. ெமய் ணர்ந்தார் ெநஞ்சிற்கு எல்லாம் ெசம்ைம ைடத்தாய்த் 
ேதான்ற ன், 'ெசம்ெபா ள்' எனப்பட்ட . 'இலவாம் ெசால்' என இைய ம். 'வாய்' 
என ேவண்டா  கூறினார், தீயெசால் பயிலா என்ப  அறிவித்தற்கு. இதனான் 
இன்ெசாற்கு இலக்கணம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
92.  அகன்அமர்ந்  ஈத ன் நன்ேற கனமர்ந்  
    இன்ெசாலன் ஆகப் ெபறின். 
    அகன் அமர்ந்  ஈத ன் நன் -ெநஞ்சு உவந்  ஒ வற்கு ேவண் ய ெபா ைளக் 
ெகா த்த ம் நன் ; கன் அமர்ந்  இன்ெசாலன் ஆகப் ெபறின்-கண்டெபா ேத 

கம் இனியனாய் அதேனா  இனிய ெசால்ைல ம் உைடயனாகப் ெபறின். 
    விளக்கம் 
     இன் கத்ேதா  கூ ய இன்ெசால் ஈதல் ேபாலப் ெபா ள் வயத்த  அன்றித் தன் 
வயத்த  ஆயி ம், அறெநஞ்சுைடயார்க்கு அல்ல  இயல்பாக இன்ைமயின், 
அதனி ம் அாி  என் ம் க த்தான், 'இன்ெசாலன் ஆகப் ெபறின்' என்றார்.  
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--- 
 
93.  கத்தான் அமர்ந் இனி  ேநாக்கி அகத்தானாம் 
    இன்ெசா னேத அறம். 
    கத்தான் அமர்ந்  இனி  ேநாக்கி-கண்டெபா ேத கத்தான் வி ம்பி இனிதாக 
ேநாக்கி; அகத்தான் ஆம் இன்ெசா னேத அறம்-பின் நண்ணிய வழி, மனத் டன் 
இனிய ெசாற்கைளச் ெசால் த ன் கண்ணேத அறம். 
    விளக்கம் 
     'ேநாக்கி' என் ம் விைனெயச்சம் 'இன்ெசால்' என அைடய த்  நின்ற தல் 
நிைலத் ெதாழிற் ெபயர் ெகாண்ட . ஈத ன் கண்ண  அன்  என்றவா . இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் இன் கத்ேதா  கூ ய இன்ெசால் ன்னேர பிணித் க் 
ேகாட ன், வி ந்ேதாம் தற்கண் சிறந்த  என்ப  கூறப்பட்ட .  
--- 
 
94.  ன் உம் வ்வாைம இல்லாகும் யார்மாட் ம் 
    இன் உம் இன்ெசா லவர்க்கு. 
    யார்மட் ம் இன் உ உம் இன்ெசாலவர்க்கு-எல்லார் மாட் ம் இன்பத்ைத 
மிகுவிக்கும் இன்ெசால்ைல உைடயார்க்கு; ன்  உ உம் வ்வாைம இல்லாகும்-

ன்பத்ைத மிகுவிக்கும் நல்குர  இல்ைலயாம். 
    விளக்கம் 
     நா த ய ெபாறிகள் சுைவ த ய லன்கைள கராைம உைடைமயின், 
' வ்வாைம' எனப்பட் . 'யார்மாட் ம் இன் உ உம் இன்ெசாலவர்க்குப் பைக ம் 
ெநா ம ம் இன்றி உள்ள  நட்ேப ஆம். ஆகேவ, அவர் எல்லாச் ெசல்வ ம் எய் வர்' 
என்ப  க த் .   
--- 
 
95.  பணி ைடயன் இன்ெசாலன் ஆதல் ஒ வற்கு 
    அணியல்ல மற் ப் பிற. 
    ஒ வர்க்கு அணி பணி  உைடயன் இன்ெசாலன் ஆதல்-ஒ வ க்கு அணியாவ  
தன்னால் தாழப்ப வார்கண் தாழ்ச்சி ைடயனாய் எல்லார்கண் ம் இனிய 
ெசால்ைல ம் உைடயனாதல்; பிற அல்ல-அன்றி ெமய்க்கு அணி ம் பிற அணிகள் 
அணி ஆகா. 
    விளக்கம் 
     இன்ெசாலனாதற்கு இனமாக ன், பணி ைடைம ம் உடன் கூறினார். 'மற் ' 
அைச நிைல. ேவற் ைம உைடைமயான், 'பிற' என ம், இைவேபாலப் ேபரழகு 
ெசய்யாைமயின் 'அல்ல' என ம் கூறினார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் இனியைவ 
கூ வார்க்கு இம்ைமப் பயன் கூறப்பட்ட .   
--- 
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96.  அல்லைவ ேதய அறம்ெப கும் நல்லைவ 
    நா  இனிய ெசா ன். 
    நல்லைவ நா  இனி ெசா ன்-ெபா ளால் பிறர்க்கு நன்ைம பயக்கும் ெசாற்கைள 
மனத்தான் ஆராய்ந்  இனியவாக ஒ வன் ெசால் மாயின்; அல்லைவ ேதய அறம் 
ெப கும்-அவ க்குப் பாவங்கள் ேதய அறம் வள ம். 
    விளக்கம் 
     ேதய்தல்: தன் பைக ஆகிய அறம் வளர்த ன் தனக்கு நிைலயின்  ெம தல். 
"தவத்தின் ன் நில்லாதாம் பாவம்"  நால .51  என்ப உம் இப்ெபா ட் . நல்லைவ 
நா ச் ெசால் ங்கா ம் க யவாகச் ெசால் ன், அறன் ஆகா  என்பதாம். இதனான் 
ம ைமப்பயன் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
97.  நயன் ஈன்  நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்  
    பண்பின் தைலப்பிாியாச் ெசால். 
    நயன் ஈன்  நன்றி பயக்கும் ஒ வ க்கு இம்ைமக்கு நீதிைய ம் உண்டாக்கி 
ம ைமக்கு அறத்ைத ம் பயக்கும்; பயன் ஈன்  பண்பின் தைலப்பிாியாச் ெசால்-
ெபா ளால் பிறர்க்கு நன்ைமையக் ெகா த்  இனிைமப் பண்பின் நீங்காத ெசால் நீதி. 
உலகத்ேதா  ெபா ந் தல். 
    விளக்கம் 
     'பண் ' என்ப  ஈண்  அதிகாரத்தான் இனிைமேமல் நின்ற . தைலப்பிாிதல்-ஒ  
ெசால் நீர்ைமத் .   
--- 
 
98.  சி ைம  நீங்கிய இன்ெசால் ம ைம ம் 
    இம்ைம ம் இன்பம் த ம். 
    சி ைம ள் நீங்கிய இன்ெசால் - ெபா ளால் பிறர்க்கு ேநாய் ெசய்யாத இனிய 
ெசால்; ம ைம ம் இம்ைம ம் இன்பம் த ம்-ஒ வ க்கு இ ைமயி ம் இன்பத்ைதப் 
பயக்கும். 
    விளக்கம் 
     ம ைம இன்பம் ெபாிதாக ன், ன் கூறப்பட்ட . இம்ைம இன்பமாவ , உலகம் 
தன் வயத்ததாகலான் நல்லன எய்தி இன் தல். இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
இ ைமப்பய ம் ஒ ங்கு எய் தல் வ த்தப்பட்ட .   
--- 
 
99.  இன்ெசால் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்ெகாேலா 
    வன்ெசால் வழங்கு வ ? 
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    இன்ெசால் இனி  ஈன்றல் காண்பான்-பிறர் கூ ம் இன்ெசால் தனக்கு இன்பம் 
பயத்தைல அ பவித்  அறிகின்றவன்; வன்ெசால் வழங்குவ  எவன்ெகால்-அ  
நிற்கப் பிறர்மாட்  வன்ெசால்ைலச் ெசால்வ  என்ன பயன் க தி? 
    விளக்கம் 
     'இனி ' என்ற  விைனக்குறிப் ப் ெபயர். க ஞ்ெசால் பிறர்க்கும் இன்னாதாக ன், 
அ  கூறலாகா  என்ப  க த் .   
--- 
 
100.  இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் 
    கனிஇ ப்பக் காய்கவர்ந் தற் . 
    இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்-அறம் பயக்கும்-இனிய ெசாற்க ம் தனக்கு 
உளவாயி க்க, அவற்ைறக் கூறா  பாவம் பயக்கும் இன்னாத ெசாற்கைள ஒ வன் 
கூ தல்; கனி இ ப்பக் காய் கவர்ந்தற் -இனிய கனிக ம் தன் ைகக்கண் 
உளவாயி க்க, அவற்ைற கரா  இன்னாத காய்கைள கர்ந்ததேனா  ஒக்கும். 
    விளக்கம் 
     'கூறல்' என்பதனான் ெசாற்கள் என்ப  ெபற்றாம். ெபா ைள விேச த்  நின்ற 
பண் கள் உவைமக்கண் ம் ெசன்றன. இனிய கனிகள் என்ற  ஒளைவ உண்ட 
ெநல் க்கனிேபால அமிழ்தாவனவற்ைற. இன்னாத காய்கள் என்ற  காஞ்சிரங்காய 
ேபால நஞ்சானவற்ைற. க ஞ்ெசால் ெசால் தல் வில் தனக்ேக இன்னா  
என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் இன்னாத கூற ன் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.7. ெசய்ந்நன்றி அறிதல் 
    
 101.  ெசய்யாமல் ெசய்த உதவிக்கு ைவயக ம் 
    வானக ம் ஆற்றல் அாி . 
ெசய்யாமல் ெசய்த உதவிக்கு= தனக்கு ன்ேனார் உதவி ெசய்யாதி க்க ஒ வன் 
பிற க்குச் ெசய்த உதவிக்கு; ைவயக ம் வானக ம் ஆற்றல் அாி = மண் லகும் 
விண் லகுங் ைகமாறாகக் ெகா த்தா ம் ஒத்தல்அாி . 
விளக்கம் 
ைகம்மா கள் எல்லாம் காரணம் உைடயவாக ன், காரணம் இல்லாத உதவிக்கு 
ஆற்றாவாயின. 'ெசய்யாைமச் ெசய்த உதவி'ெயன்  பாடேமாதி, மறித்  
உதவமாட்டாைம உள்ளவிடத் ச் ெசய்த உதவி என்  உைரப்பா ம் உளர்.  
---   
 
102.  காலத்தி னாற்ெசய்த நன்றி சிறிெதனி ம் 
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    ஞாலத்தின் மாணப் ெபாி . 
    காலத்தினால் ெசய்த ஒ வ க்கு இ திவந்த எல்ைலக் கண் ஒ வன் ெசய்த 
உபகாரம்; சிறி  எனி ம் ஞாலத்தின் மாணப்ெபாி -தன்ைன ேநாக்கச் 
சிறிதாயி ந்த  ஆயி ம் அக்காலத்ைத ேநாக்க நில லகத்தி ம் மிகப் ெபாிய . 
    விளக்கம் 
     அக்காலம் ேநாக்குவதல்ல  ெபா ள் ேநாக்கலாகா  என்பதாம். 'காலத்தினால்' 
என்ப  ேவற் ைம மயக்கம்.   
--- 
 
103.  பயன் க்கார் ெசய்த உதவி நயன் க்கின் 
    நன்ைம கட ன் ெபாி . 
    பயன் க்கார் ெசய்த உதவி நயன் க்கின்-'இவர்க்கு இ  ெசய்தால் இன்ன  
பயக்கும்' என்  ஆராய்தல் இலராய்ச் ெசய்த உதவியாகிய ஈர ைடைமைய ஆராயின்; 
நன்ைம கட ன் ெபாி -அதன் நன்ைம கட ம் ெபாி  ஆம். 
    விளக்கம் 
     இைவ ன்  பாட்டா ம் ைறேய காரணம் இன்றிச் ெசய்த உம், காலத்தினால் 
ெசய்த உம். பயன் க்காராய்ச் ெசய்த உம் அளவிலவாதல் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
104.  திைனத் ைண நன்றி ெசயி ம் பைனத் ைணயாக் 
    ெகாள்வர் பயன்ெதாி வார். 
    திைணத் ைண நன்றி ெசயி ம்-தமக்குத் திைனயளவிற்றாய உபகாரத்ைத ஒ வன் 
ெசய்தானாயி ம்; பைனத் ைணயாக் ெகாள்வர் பயன் ெதாிவார்-அதைன 
அவ்வளவிற்றாகக் க தா , பைனயளவிற்றாகக் க வர் அக்க த்தின் பயன் 
ெதாிவார். 
    விளக்கம் 
     'திைன', 'பைன' என்பன சி ைம ெப ைமகட்குக் காட் வன சில அளைவ. அக் 
க த்தின் பயனாவ  அங்ஙனம் க வார்க்கு வ ம் பயன்.   
--- 
 
105.  உதவி வைரத்தன்  உதவி உதவி 
    ெசயப்பட்டார் சால்பின் வைரத் . 
    உதவி உதவி வைரத்  அன்  ைகம்மாறான உதவி, காரணத்தா ம் ெபா ளா ம் 
காலத்தா ம் ஆகிய வைகயா ம் ன் ெசய்த உதவியளவிற்  அன் ; உதவி 
ெசயப்பட்டார் சால்பின் வைரத் -அதைனச் ெசய்வித் க் ெகாண்டவர்தம் அைமதி 
அளவிற் . 
    விளக்கம் 
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     ''சால்  எவ்வள  ெபாிதாயிற் , உதவி ம் அவ்வள  ெபாிதாம்' என்பார், 'சால்பின் 
வைரத் ' என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் ன் ம் அல்லாத உதவி மாத்திர ம் 
அறிவார்க்குச் ெசய்த வழிப் ெபாிதாம் என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
106.  மறவற்க மாசற்றார் ேகண்ைம றவற்க 
    ன்பத் ள் ப்பாயார் நட் . 
    ன்பத்தின் ப்  ஆயார் நட் த் றவற்க- ன்பக் காலத் த் தனக்குப் 
பற் க்ேகாடாயினார  நட்ைப விடாெதாழிக; மாசு அற்றார் ேகண்ைம மறவற்க-
அறிெவா க்கங்களில் குற்றமற்றார  ேகண்ைமைய மறவா ெதாழிக. 
    விளக்கம் 
     ேகண்ைம: ேகள் ஆம் தன்ைம, இம்ைமக்கு உ தி கூ வார், ம ைமக்கு உ தி ம் 
உடன் கூறினார்.   
--- 
 
107.  எ ைம எ பிறப் ம் உள் வர் தங்கண் 
    வி மந் ைடத்தவர் நட் . 
    நம்கண் வி மம் ைடத்தவர் நட் -தம்கண் எய்திய ன்பத்ைத நீக்கினவ ைடய 
நட்பிைன; எ ைம எ பிறப் ம் உள் வர்-எ ைமயிைன ைடய தம் எ வைகப் 
பிறப்பி ம் நிைனப்பர் நல்ேலார். 
    விளக்கம் 
     எ ைம' என்ற  விைனப் பயன். ெதாட ம் ஏ  பிறப்பிைன: அ  வைளயாபதி ள் 
கண்ட . எ வைகப் பிறப்  ேமேல உைரத்தாம்  குறள். 62 . விைர  ேதான்றத் 
' ைடத்தவர்' என்றார். நிைனத்தலாவ  ன்பம் ைடத்தலான், அவர்மாட்  
உளதாகிய அன்  பிறப் ேதா ம் ெதாடர்ந்  அன் ைடயராதல். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் நன்றி ெசய்தார  நட்  விடலாகா  என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
108.  நன்றி மறப்ப  நன்றன்  நன்றல்ல  
    அன்ேற மறப்ப  நன் . 
    நன்றி மறப்ப  நன்  அன் -ஒ வன் ன் ெசய்த நன்ைமைய மறப்ப  ஒ வற்கு 
அறன் அன் : நன்  அல்ல  அன்ேற மறப்ப  நன் -அவன் ெசய்த தீைமையச் 
ெசய்த ெபா ேத மறப்ப  அறன்.நல்ேலார். 
    விளக்கம் 
     இரண் ம் ஒ வனாற் ெசய்யப்பட்ட வழி, மறப்ப ம் மறவாத ம் வகுத் க் 
கூறியவா .   
--- 
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109.  ெகான்றன்ன இன்னா ெசயி ம் அவர்ெசய்த 
    ஒன் நன்  உள்ளக் ெக ம். 
    ெகான்  அன்ன இன்னா ெசயி ம்-தமக்கு ன் ஒ  நன்ைம ெசய்தவர், பின் 
ெகான்றால் ஒத்த இன்னாதவற்ைறச் ெசய்தாராயி ம்; அவர் ெசய்த நன்  ஒன்  
உள்ளக் ெக ம்-அைவெயல்லாம் அவர் ெசய்த நன்ைம ஒன்றைன ம் நிைனக்க 
இல்ைலயாம். 
    விளக்கம் 
     திைனத் ைண பைனத் ைணயாகக் ெகாள்ளப்ப த ன், அவ்ெவான் ேம 
அவற்ைறெயல்லாம் ெக க்கும் என்பதாம். இதனால் நன்றல்ல  அன்ேற மறக்கும் 
திறம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
110.  எந்நன்றி ெகான்றார்க்கும் உய் ண்டாம் உய்வில்ைல 
    ெசய்ந்நன்றி ெகான்ற மகற்கு. 
    எந்நன்றி ெகான்றார்க்கும் உய்  உண்டாம்-ெபாிய அறங்கைளச் சிைதத்தார்க்கும் 
பாவத்தின் நீங்கும் வாயில் உண்டாம்; ெசய்ந்நன்றி ெகான்ற மகற்கு உய்  இல்ைல-
ஒ வன் ெசய்த நன்றிையச் சிைதத்த மக க்கு அஃ  இல்ைல. 
    விளக்கம்  ெபாிய அறங்கைளச் சிைதத்தலாவ , 'ஆன் ைல அ த்த ம், மகளிர் 
க விைனச் சிைதத்த ம், பார்ப்பார்த்த த ம்'  றநா 34  இதனால் ெசய்ந்நன்றி 
ேகாற ன் ெகா ைம கூறப்பட்ட . த ய பாதகங்கைளச் ெசய்தல்.   
 
--- 
 

1.2.8 ந  நிைலைம 
 
111.  தகுதி எனெவான்  நன்ேற பகுதியால் 
    பாற்பட்  ஒ கப் ெபறின். 
    தகுதி என ஒன்ேற நன் -ந  நிைலைம என்  ெசால்லப்ப ம் ஓர் அற ேம நன்  
பகுதியான் பாற்பட்  ஒ கப் ெபறின் - பைக, ெநா மல், நட்  எ ம் பகுதிேதா ம், 
தன் ைறைமைய விடா  ஒ கப் ெபறின், 
    விளக்கம் 
     தகுதி உைடயதைனத் 'தகுதி' என்றார். "ஊராேனார் ேதவகுலம்" என்ப  ேபாலப் 
பகுதியான் என் ழி ஆன் உ  'ேதா 'ம் என்பதன் ெபா ட்டாய் நின்ற . 'ெபறின்' 
என்ப  அவ்ெவா க்கத்  அ ைம ேதான்ற நின்ற . இதனான் ந  நிைலைமய  
சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
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112.  ெசப்பம் உைடயவன் ஆக்கஞ் சிைதவின்றி 
    எச்சத்திற் ேகமாப்  உைடத் . 
    ெசப்பம் உைடயவன் ஆக்கம்-ந  நிைலைமைய உைடயவன  ெசல்வம்; சிைத  
இன்றி எச்சத்திற்கு ஏமாப்  உைடத் -பிறர் ெசல்வம் ேபால அழி  இன்றி அவன் 
வழியி ள்ளார்க்கும் வ யாதைல உைடத் . 
    விளக்கம் 
     விகாரத்தால் ெதாக்க எச்ச உம்ைமயான் இறக்கும் ைண ம் அவன்றனக்கும் 
ஏமாப்  உைடத்  என்ப  ெபற்றாம். அறத்ேதா  வ த ன், அன்னதாயிற் . தான் 
இறந் வழி எஞ்சி நிற்பதாக ன் 'எச்சம்' என்றார்.   
--- 
 
113.  நன்ேற தாி ம் ந விகந்தாம் ஆக்கத்ைத 
    அன்ேற ெயாழிய விடல். 
    நன்ேற தாி ம்-தீங்கு அன்றி நன்ைமேய பயந்த தாயி ம்; ந  இகந்  ஆம் 
ஆக்கத்ைத அன்ேற ஒழிய விடல்-ந  நிற்றைல ஒழிதலான் உண்டாகின்ற ஆக்கத்ைத 
அப்ெபா ேத ஒழிய வி க. 
    விளக்கம் 
     நன்ைம பயவாைமயின் 'நன்ேற தாி ம்' என்றார். 'இகத்தலான்' என்ப  'இகந் ' 
எனத் திாிந்  நின்ற . இைவ இரண்  பாட்டா ம் ைறேய ந  நிைலைமயான் 
வந்த ெசல்வம் நன்ைம பயத்த ம், ஏைனச் ெசல்வம் தீைம பயத்த ம் கூறப்பட்டன.   
 
--- 
 
114.  தக்கார் தகவிலர் என்ப  அவரவர் 
    எச்சத்தாற் காணப்ப ப ம். 
    தக்கார் தகவிலர் என்ப -இவர் ந  நிைலைம உைடயவர், இவர் ந  நிைலைம 
இலர் என் ம் விேசடம்; அவரவர் எச்சத்தால் காணப்ப ம்-அவரவ ைடய 
நன்மக்கள  உண்ைமயா ம் இன்ைமயா ம் அறியப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     தக்கார்க்கு எச்சம் உண்டாத ம் தகவிலார்க்கு இல்ைலயாத ம் ஒ  தைலயாக ன், 
இ திறத்தாைர ம் அறிதற்கு அைவ குறியாயின. இதனால் தக்காைர ம் 
தகவிலாைர ம் அறி மா  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
115.  ேக ம் ெப க்க ம் இல்லல்ல ெநஞ்சத் க் 
    ேகாடாைம சான்ேறார்க் கணி. 
    ேக ம் ெப க்க ம் இல் அல்ல-தீவிைனயால் ேக ம், நல்விைனயால் ெப க்க ம் 
யாவர்க்கும் ன்ேன அைமந்  கிடந்தன; ெநஞ்சத் க் ேகாடாைம சான்ேறார்க்கு 
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அணி-அவ்வாற்ைற யறிந்  அைவ காரணமாக மனத்தின்கண் ேகாடாைமேய 
அறிவான் அைமந்தார்க்கு அழகாவ . 
    விளக்கம் 
     அைவ காரணமாகக் ேகா தலாவ , அைவ இப்ெபா  வ வனவாகக் க திக் 
ேக  வாராைமையக் குறித் ம் ெப க்கம் வ தைலக் குறித் ம் ஒ தைலக்கண் 
நிற்றல். 'அவற்றிற்குக் காரணம் பழவிைனேய; ேகா தல் அன் ' என உண்ைம 
உணர்ந்  ந நிற்றல் சால்பிைன அழகு ெசய்த ன், 'சான்ேறார்க்கு அணி' என்றார்.   
--- 
 
116.  ெக வல்யான் என்ப  அறிகதன் ெநஞ்சம் 
    ந ெவாாீஇ அல்ல ெசயின். 
    தன் ெநஞ்சம் ந  ஒாீஇ அல்ல ெசயின் - ஒ வன் தன் ெநஞ்சம் ந  நிற்றைல 
ஒழித்  ந வல்லவற்ைறச் ெசய்ய நிைனக்குமாயின்; யான் ெக வல் என்ப  அறிக-
அந்நிைனைவ 'யான் ெகடக்கடேவன்' என்  உண ம் உற்பாதமாக அறிக. 
    விளக்கம் 
     நிைனத்த ம் ெசய்தேலா  ஒக்கும் ஆக ன், 'ெசயின்' என்றார்.   
--- 
 
117.  ெக வாக ைவயா  உலகம் ந வாக 
    நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ் . 
    ந வாக நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்  - ந வாக நின்  அறத்தின் கண்ேண 
தங்கியவன  வ ைமைய; ெக வாக ைவயா  உலகம்-வ ைம என்  க தார் 
உயர்ந்ேதார். 
    விளக்கம் 
    ந வாக நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்  - ந வாக நின்  அறத்தின் கண்ேண 
தங்கியவன  வ ைமைய; ெக வாக ைவயா  உலகம்-வ ைம என்  க தார் 
உயர்ந்ேதார்.  'ெக ' என்ப  தல்நிைலத் ெதாழிற் ெபயர். 'ெசல்வம் என்  
ெகாள் வர்' என்ப  குறிப்ெபச்சம். இைவ ன்  பாட்டா ம் ைறேய ேக ம் 
ெப க்க ம் ேகா தலான் வாரா என்ப உம், ேகா தல் ேகட் ற்ேக வாம் 
என்ப உம், ேகாடாதவன் தாழ்  ேக  அன்  என்ப உம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
118.  சமன்ெசய்  சீர் க்குங் ேகால்ேபால் அைமந்ெதா பால் 
    ேகாடாைம சான்ேறார்க் கணி. 
    சமன் ெசய்  சீர் க்கும் ேகால் ேபால்- ன்ேன தான் சமனாக நின்  பின் தன்கண் 
ைவத்த பாரத்ைத வைரய க்கும் லாம் ேபால; அைமந்  ஒ பால் ேகாடாைம 
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சான்ேறார்க்கு அணி-இலக்கணங்களான் அைமந்  ஒ  பக்கத் க் ேகாடாைம 
சான்ேறார்க்கு அழகு ஆம். 
    விளக்கம் 
     உவைமயைட ஆகிய சமன்ெசய்த ம் சீர் க்க ம் ெபா ட்கண் ம், ெபா ளைட 
ஆகிய அைமத ம் ஒ  பால் ேகாடாைம ம் உவைமக்கண் ம் கூட் , சான்ேறார் 
சீர் க்கவாவ  ெதாைட விைடகளால் ேகட்டவற்ைற ஊழான் உள்ளவா  
உணர்தலாக ம், ஒ பால் ேகாடாைமயாவ  அவ் ள்ளவாற்ைற மைறயா  பைக, 
ெநா மல், நட்  என் ம் ன்  திறத்தார்க்கும் ஒப்பக் கூ தலாக ம் உைரக்க. 
இலக்கணங்களான் அைமதல் இ வழி ம் ஏற்பன ெகாள்க.   
--- 
 
119.  ெசாற்ேகாட்டம் இல்ல  ெசப்பம் ஒ தைலயா 
    உட்ேகாட்டம் இன்ைம ெபறின். 
    ெசப்பம் ெசாற்ேகாட்டம் இல்ல -ந  நிைலைமயாவ  ெசால் ன்கண் ேகா தல் 
இல்லாததாம்; உள்ேகாட்டம் இன்ைம ஒ தைலயாப் ெபறன்-அஃ  அன்னதாவ  
மனத்தின்கண் ேகாட்டம் இன்ைமையத் திண்ணிதாகப் ெபறின். 
    விளக்கம் 
     ெசால்: ஊழான் அ த் ச் ெசால் ஞ் ெசால். காரணம் பற்றி ஒ பால் ேகாடாத 
மனத்ேதா  கூ மாயின், அறம் கிடந்தவா  ெசால் தல் ந  நிைலைமயாம்; எனேவ, 
அதேனா  கூடாதாயின் அவ்வா  ெசால் தல் ந  நிைலைம அன்  என்ப  
ெபறப்பட்ட .   
--- 
 
120.  வாணிகம் ெசய்வார்க்கு வாணிகம் ேபணிப் 
    பிற ம் தமேபால் ெசயின். 
    பிற ம் தம்ேபால் ேபணிச் ெசய்யின் - பிறர் ெபா ைள ம் தம் ெபா ள் ேபாலப் 
ேபணிச் ெசய்யின்; வாணிகம் ெசய்வார்க்கு வாணிகம்-வாணிகஞ்ெசய்வார்க்கு நன்றாய 
வணிகம் ஆம். 
    விளக்கம் 
     பிற ம் தமேபால் ெசய்தலாவ , ெகாள்வ  மிைக ம் ெகா ப்ப  குைற ம் 
ஆகாமல் ஒப்ப நா ச் ெசய்தல். இப்பாட்  ன்ற ள், ன்ைனய இரண் ம் 
அைவயத்தாைர ேநாக்கின; எைனய  வாணிகைர ேநாக்கிற் , அவ்வி திறத்தார்க்கும் 
இவ்வறம் ேவறாகச் சிறந்தைமயின்.   
 
--- 
 

1.2.9. அடக்க ைடைம 
 



 43

121.  அடக்கம் அமர ள் உய்க்கும் அடங்காைம 
    ஆாி ள் உய்த்  வி ம். 
    அடக்கம் அமர ள் உய்க்கும்-ஒ வைன அடக்கம் ஆகிய அறம் பின் ேதவ லகத்  
உய்க்கும்; அடங்காைம ஆர் இ ள் உய்த் வி ம்-அடங்காைமயாகிய பாவம் 
தங்குதற்கு அாிய இ ளின்கண் ெச த் ம். 
    விளக்கம் 
     'இ ள்' என்ப  ஓர் நரக விேசடம். "எல்லாம் ெபா ளில் பிறந் வி ம்''  நான்மனிக். 
7  என்றார்ேபால, 'உய்த் வி ம்' என்ப  ஒ  ெசால்லாய் நின்ற .  -- 
 
122.  காக்க ெபா ளா அடக்கத்ைத ஆக்கம் 
    அதனி உங் கில்ைல உயிர்க்கு. 
    உயிர்க்கு அதனின் ஊங்கு ஆக்கம் இல்ைல-உயிர்கட்கு அடக்கத்தின் மிக்க ெசல்வம் 
இல்ைல; அடக்கத்ைதப் ெபா ளாகக் காக்க-ஆதலான், அவ்வடக்கத்ைத உ திப் 
ெபா ளாகக் ெகாண்  அழியாமல் காக்க. 
    விளக்கம் 
     'உயிர்' என்ப  சாதிெயா ைம. அஃ  ஈண்  மக்கள் உயிர்ேமல் நின்ற , அறிந்  
அடங்கிப் பயன் ெகாள்வ  அ ேவ ஆக ன்.   
--- 
 
123.  ெசறிவறிந்  சீர்ைம பயக்கும் அறிவறிந்  
    ஆற்றின் அடங்கப் ெபறின். 
    அறி  அறிந்  ஆற்றின் அடங்கப் ெபறின்-'அடங்குதேல நமக்கு அறிவாவ ' என்  
அறிந்  ெநறியாேன ஒ வன் அடங்கப் ெபறின்; ெசறி  அறிந்  சீர்ைம பயக்கும்-
அவ்வடக்கம் நல்ேலாரான் அறியப்பட்  அவ க்கு வி ப்பத்ைதக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
     இல்வாழ்வா க்கு அடங்கும் ெநறியாவ , ெமய்ம் தல் ன் ம் தன்வயத்த ஆதல்.   
--- 
 
124.  நிைலயின் திாியா  அடங்கியான் ேதாற்றம் 
    மைலயி ம் மாணப் ெபாி . 
    நிைலயின் திாியா  அடங்கியான் ேதாற்றம் - இல்வாழ்க்ைகயாகிய தன் ெநறியின் 
ேவ படா  நின்  அடங்கியவன  உயர்ச்சி; மைலயி ம் மானப் ெபாி -மைலயின் 
உயர்ச்சியி ம் மிகப் ெபாி . 
    விளக்கம் 
     திாியா  அடங்குதல்-ெபாறிகளால் லன்கைள கராநின்ேற அடங்குதல். 'மைல' 
ஆகுெபயர்.   
--- 
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125.  எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவ ள் ம் 
    ெசல்வர்க்ேக ெசல்வம் தைகத் . 
    பணிதல் எல்லார்க்கும் நன்றாம்-ெப மிதம் இன்றி அடங்குதல் எல்லார்க்கும ஒப்ப 
நன்ேற எனி ம்; அவ ள் ம் ெசல்வர்க்ேக ெசல்வம் தைகத் -அவ்ெவல்லா ள் ம் 
ெசல்வம் உைடயார்க்ேக ேவெறா  ெசல்வம் ஆம்சிறப்பிைன உைடத் . 
    விளக்கம் 
     ெப மிதத்திைனச் ெசய் ங் கல்வி ம் கு ப்பிறப் ம் உைடயார், அஃ  இன்றி 
அைவ தம்மாேன அடங்கியவழி அவ்வடக்கஞ் சிறந்த காட்டா  ஆக ன், 
'ெசல்வர்க்ேக ெசல்வம் தைகத் ' என்றார். 'ெசல்வத்தைகத் ' என்ப  ெம ந்  
நின்ற . ெபா  என்பாைர ம் உடம்பட் ச் சிறப்பாதல் கூறியவா . இைவ ஐந்  
பாட்டா ம் ெபா வைகயான் அடக்கத் ச் சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
126.  ஒ ம் ள் ஆைமேபால் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் 
    எ ம் ம் ஏமாப் ைடத் . 
    ஆைம ேபால் ஒ ைம ள் ஐந்  அடக்கல் ஆற்றின் - ஆைமேபால, ஒ வன் ஒ  
பிறப்பின்கண் ஐம்ெபாறிகைள ம் அடக்கவல்லன் ஆயின்; எ ைம ம் ஏமாப்  
உைடத்  - அவ்வன்ைம அவ க்கு எ பிறப்பின் கண் ம் அரண் ஆதைல 
உைடத் . 
    விளக்கம் 
     ஆைம ஐந்  உ ப்பிைன ம் இடர் குதாமல் அடக்குமா  ேபால இவ ம் 
ஐம்ெபாறிகைள ம் பாவம் குத்தாமல் அடக்க ேவண் ம் என்பார், 'ஆைம ேபா' 
என்றார். ஒ ைமக்கண் ெசய்த விைனயின் பயன் எ ைம ம் ெதாட ம் என்ப  
இதனான் அறிக. இதனான் ெமய்யடக்கம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
127.  யாகாவா ராயி ம் நாகாக்க காவாக்கால் 
    ேசாகாப்பர் ெசால் க்குப் பட் . 
    யாகாவாராயி ம் நாகாக்க-தம்மால் காக்கப்ப வன எல்லாவற்ைற ம் காக்க 
மாட்டாராயி ம் நாெவான்றைன ம் காக்க; காவாக்கால் ெசால் இ க்குப்பட் ச் 
ேசாகாப்பர்-அதைனக் காவாராயின் ெசாற்குற்றத்தின்கண் பட் த் தாேம ன் வர். 
    விளக்கம் 
     'யா' என்ப  அஃறிைனப் பன்ைம வினாப் ெபயர். அஃ  ஈண்  எஞ்சாைம உைர 
நின்ற . ற்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . ெசாற்குற்றம் - ெசால் ன்கண் 
ேதான் ம் குற்றம். 'அல்லாப்பர், ெசம்மாப்பர்' என்பன ேபாலச் 'ேசாகாப்பர்' என்ப  
ஒ  ெசால்.   
--- 
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128.  ஒன்றா ந் தீச்ெசால் ெபா ட்பயன் உண்டாயின் 
    நன்றாகா தாகி வி ம். 
    தீச்ெசால் ெபா ள் பயன் ஒன்றா ம் உண்டாயின்-தீயவாகிய ெசாற்களின் 
ெபா ள்களால் பிறர்க்கு வ ம் ன்பம் ஒன்றாயி ம் ஒ வன் பக்கல் 
உண்டாவதாயின்; நன்  ஆகா  ஆகிவி ம்-அவ க்குப் பிற அறங்களான் உண்டான 
நன்ைம தீதாய்வி ம். 
    விளக்கம் 
     தீயெசால்லாவன-தீங்கு பயக்கும் ெபாய், குறைள, க ஞ்ெசால் என்பன. 'ஒ வன் 
நல்லவாகச் ெசால் ம் ெசாற்களின் கண்ேண ஒன்றாயி ம் 'தீச்ெசாற்ப ம் 
ெபா ளின  பயன் பிறர்க்கு உண்டாவதாயின்' என்  உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
 
129.  தீயினாற் சுட்ட ண் உள்ளா ம் ஆறாேத 
    நாவினாற் சுட்ட வ . 
    தீயினால் சுட்ட ண் உள் ஆ ம் - ஒ வைன ஒ வன் தீயினால் சுட்ட ண் 
ெமய்க்கண் கிடப்பி ம், மனத்தின்கண் அப்ெபா ேத ஆ ம்: நாவினால் சுட்டவ  
ஆறா -அவ்வாறன்றி ெவவ் ைர உைடய நாவினால் சுட்ட வ  அதன் கண் ம் 
எஞ்ஞான் ம் ஆறா . 
    விளக்கம் 
     ஆறிப்ேபாதலால் தீயினால் சுட்டதைனப் ' ண்' என் ம், ஆறா  கிடத்தலால் 
நாவினால் சுட்டதைன 'வ ' என் ம் கூறினார். தீ ம் ெவவ் ைர ம் சு தல் 
ெதாழிலான் ஒக்கும் ஆயி ம், ஆறாைமயால் தீயி ம் ெவவ் ைர ெகா  என்ப  
ேபாதர ன், இ , குறிப்பான் வந்த ேவற் ைம அலங்காரம். இைவ ன்  
பாட்டா ம் ெமாழி அடக்கம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
130.  கதங்காத் க் கற்றடங்கல் ஆற் வான் ெசவ்வி 
    அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் ைழந் . 
    கதம் காத் க் கற்  அடங்கல் ஆற் வான் ெசல்வி-மனத்தின்கண் ெவகுளி 
ேதான்றாமல் காத் க் கல்வி ைடயவனாய் அடங்குதைல வல்லவன  ெசவ்விைய; 
அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் ைழந் -அறக் கட ள் பாராநிற்கும் அவைன அைட ம் 
ெநற்றியின்கண் ெசன் . 
    விளக்கம் 
     அடங்குதல்-மனம் றத் ப் பரவா  அறத்தின் கண்ேண நிற்றல். ெசவ்வி-தன் குைற 
கூ தற்கு ஏற்ற மனம், ெமாழி, கங்களின் இனியனாம் ஆம் காலம். இப் 
ெபற்றியாைன அறம் தாேன ெசன்  அைட ம் என்பதாம். இதனான் மனவடக்கம் 
கூறப்பட்ட .   
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--- 
 

1.2.10. ஒ க்க ைடைம 
 
131.  ஒ க்கம் வி ப்பந் தரலான் ஒ க்கம் 
    உயிாி ம் ஓம்பப் ப ம். 
    ஒ க்கம் வி ப்பம் தரலான்-ஒ க்கம் எல்லார்க்கும் சிறப்பிைனத் த தலான்; 
ஒ க்கம் உயிாி ம் ஓம்பப்ப ம்-அவ்ெவா க்கம் உயிாி ம் பா காக்கப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     உயர்ந்தார்க்கும் இழிந்தார்க்கும் ஒப்ப வி ப்பம் த த ன், ெபா ப்படக் கூறினார். 
சுட்  வ விக்கப்பட்ட . அதனால், அங்ஙனம் வி ப்பந் த வதாய  ஒ க்கம் என்ப  
ெபற்றாம். உயிர் எல்லாப் ெபா ளி ம் சிறந்த  ஆயி ம், ஒ க்கம் ேபால வி ப்பம் 
தாராைமயின் உயிாி ம் ஓம்பப்ப ம்' என்றார்.   
--- 
 
132.  பாிந்ேதாம்பிக் காக்க ஒ க்கம் ெதாிந்ேதாம்பித் 
    ேதாி ம் அஃேத ைண. 
    ஒ க்கம் ஓம்பிப் பிாிந்  காக்க-ஒ க்கத்திைன ஒன்றா ம் அழி படாமல் ேபணி 
வ ந்தி ம் காக்க; ெதாிந்த ஓம்பித் ேதாி ம் ைண அஃேத - அறங்கள் பலவற்ைற ம் 
ஆராய்ந் , 'இவற் ள் இ ைமக்கும் ைணயாவ  யா ?' என்  மனத்ைத ஒ க்கித் 
ேதர்ந்தா ம், ைணயாய் வ  அவ்ெவா க்கேம ஆகலான். 
    விளக்கம் 
     'பாிந் ம்' என் ம் உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
ஒ க்கத்  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
133.  ஒ க்கம் உைடைம கு ைம இ க்கம் 
    இழிந்த பிறப்பாய் வி ம். 
    ஒ க்கம்-உைடைம கு ைம-எல்லார்க்கும் தத்தம் வ ணத்திற்கு ஏற்ற ஒ க்கம் 
உைடைம குல ைடைமயாம்; இ க்கம் இழிந்த பிறப்பாய் வி ம்-அவ்ெவா க்கத்தில் 
தவ தல் அவ் வ ணத்தில் தாழ்ந்த வ ணமாய்வி ம். 
    விளக்கம் 
     பிறந்த வ ணத் ள் இழிந்த குலத்தாராயி ம் ஒ க்கம் உைடயராக 
உயர்குலத்ததராவர் ஆக ன் 'கு ைமயாம்' என் ம்; உயர்ந்த வ ணத் ப் 
பிறந்தாராயி ம் ஒ க்கத்தில் தவறத் தாழ்ந்த வ ணத்தராவர் ஆக ன் 'இழிந்த 
பிறப்பாய் வி ம்' என் ம் கூறினார். உள் வழிப்ப ம் குணத்தி ம் இல்வழிப்ப ம் 
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குற்றம் ெபாி  என்றவா . பயன் இைடயீ  இன்றி எய் த ன், அவ் விைர  பற்றி 
அவ்ேவ வாகிய விைனகேள பயனாக ஓதப்பட்டன.   
--- 
 
134.  மறப்பி ம் ஓத் க் ெகாளலாகும் பார்ப்பான் 
    பிறப்ெபா க்கங் குன்றக் ெக ம். 
    ஓத்  மறப்பி ம் ெகாளலாகும் கற்ற ேவதத்திைன மறந்தானாயி ம் அவ் வ ணம் 
ெகடாைமயின் பின் ம் அஃ  ஓதிக்ெகாள்ளலாம்; பார்ப்பான் பிறப்  ஒ க்கம் 
குன்றக் ெக ம்-அந்தணன  உயர்ந்த வ ணம் தன் ஒ க்கம் குன்றக் ெக ம். 
    விளக்கம் 
     மறந்தவழி. இழிகுலத்தனாம் ஆக ன், மறக்கலாகா  என் ம் க த்தான், 
'மறப்பி ம்' என்றார். சிறப் ைட வ ணத்திற்கு ெமாழிந்தைமயின், இஃ  ஏைனய 
வ ணங்கட்கும் ெகாள்ளப்ப ம்.   
--- 
 
135.  அ க்கா ைடயான்கண் ஆக்கம்ேபான்  இல்ைல 
    ஒ க்க மிலான்கண் உயர் . 
    அ க்கா  உைடயான்கண் ஆக்கம் ேபான்  - அ க்கா ைடயான்மாட்  
ஆக்கமில்லாதாற்ேபால; ஒ க்கம் இலான் கண் உயர்  இல்ைல - ஒ க்கம் 
இல்லாதவன் மாட் ம் உயர்ச்சி இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     உவைமயான் ஒ க்கம் இல்லாதவன் சுற்றத்திற்கும் உயர்ச்சி இல்ைல என்ப  
ெபற்றாம்; என்ைன? "ெகா ப்ப  அ க்க ப்பான் சுற்ற" ம்  குறள்.166  
நல்கூர்த ன். உயர் : உயர் குலமாதல்.   
--- 
 
136.  ஒ க்கத்தின் ஒல்கார் உரேவார் இ க்கத்தின் 
    ஏதம் ப பாக் கறிந் . 
    ஒ க்கத்தின் ஒல்கார் உரேவார்-ெசய்தற்கு அ ைம ேநாக்கி ஒ க்கத்தின் சு ங்கார் 
மனவ  உைடயார்; இ க்கத்தின் ஏதம் ப பாக்கு அறிந் -அவ்வி க்கத்தால் தமக்கு 
இழிகுலம் ஆகிய குற்றம் உண்டாம் ஆற்ைற அறிந் . 
    விளக்கம் 
     ஒ க்கத்தின் சு க்கம் அதைன உைடயார் ேமல் ஏற்றப்பட்ட . ெகாண்ட விரதம் 
விடாைம பற்றி 'உரேவார்' என்றார்.  -- 
 
137.  ஒ க்கத்தின் எய் வர் ேமன்ைம இ க்கத்தின் 
    எய் வர் எய்தாப் பழி. 
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    ஒ க்கத்தின் ேமன்ைம எய் வர்-எல்லா ம் ஒ க்கத்தாேன ேமம்பாட்ைட எய் வர்; 
இ க்கத்தின் எய்தாப்பழி எய் வர்-அதனின் ம் இ க்குதலாேன தாம் எய் வதற்கு 
உாித்தல்லாத பழிைய எய் வர். 
    விளக்கம் 
     பைக பற்றி அடாப்பழி கூறியவழி, அதைன ம் இ க்கம்பற்றி உலகம் அ க்கும் 
என்  ெகாள் மாக ன், 'எய்தாப் பழி எய் வர்' என்றார். இைவ ஐந்  பாட்டா ம் 
ஒ க்கம் உள்வழிப்ப ம் குண ம், இல்வழிப்ப ம் குற்ற ம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
138.  நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்ெலா க்கம் தீெயா க்கம் 
    என் ம் இ ம்ைப த ம். 
    நல் ஒ க்கம் நன்றிக்கு வித்  ஆகும்-ஒ வ க்கு நல் ஒ க்கம் அறத்திற்குக் 
காரணமாய் இ ைமயி ம் இன்பம் பயக்கும்; தீெயா க்கம் என் ம் இ ம்ைப த ம்-
தீய ஒ க்கம் பாவத்திற்குக் காரணமாய் இ ைமயி ம் ன்பம் பயக்கும். 
    விளக்கம் 
     'நன்றிக்கு வித்தாகும்' என்றதனால் தீெயா க்கம் பாவத்திற்குக் காரணமாத ம், 
'இ ம்ைப த ம்' என்றதனால் நல் ஒ க்கம் இன்பம் த த ம் ெபற்றாம். ஒன்  நின்ேற 
ஏைனயைத க்கும் ஆக ன். இதனான் பின்விைள  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
139.  ஒ க்க ைடயவர்க்கு ஒல்லாேவ தீய 
    வ க்கி ம் வாயாற் ெசாலல். 
    வ க்கி ம் தீய வாயால் ெசால்ல-மறந் ம் தீய ெசாற்கைளத் தம் வாயால் ெசால் ம் 
ெதாழில்கள்; ஒ க்கம் உைடயவர்க்கு ஒல்லா - ஒ க்கம் உைடயவர்க்கு யா. 
    விளக்கம் 
     தீய ெசாற்களாவன: பிறர்க்குத் தீங்கு பயக்கும் ெபாய் த யன ம், வ ணத்திற்கு 
உாிய அல்லன ம் ஆம். அவற்ற  பன்ைமயால், ெசால் தல் ெதாழில் பலவாயின. 
'ெசால்' சாதிெயா ைம. 'ெசால்லல்' எனேவ அைமந்தி க்க 'வாயால்' என ேவண்டா  
கூறினார். 'நல்ல ெசாற்கள் பயின்ற ' எனத் தாம் ேவண் யதன் சிறப்  த்தற்கு, 
இதைன வட லார் 'தாற்பாியம்' என்ப.   
--- 
 
140.  உலகத்ேதா  ஒட்ட ஒ கல் பலகற் ம் 
    கல்லார் அறிவிலா தார். 
    உலகத்ேதா  ஒட்ட ஒ கல் கல்லார்-உலகத்ேதா  ெபா ந்த ஒ குதைலக் 
கல்லாதார்; பல கற் ம் அறிவிலாதார்-பல ல்கைள ம் கற்றாராயி ம் 
அறிவிலாதார். 
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    விளக்கம் 
     உலகத்ேதா  ெபா ந்த ஒ குதலாவ , உயந்ேதார் பல ம் ஒ கிய ஆற்றான் 
ஒ குதல். அற ல் ெசால் யவற் ள் இக்காலத்திற்கு ஏலாதன ஒழிந் , 
ெசால்லாதனவற் ள் ஏற்பன ெகாண்  வ தலான் அைவ ம் அடங்க 'உலகத்ேதா  
ஒட்ட' என் ம், கல்விக்குப் பயன் அறி ம், அறிவிற்குப் பயன் ஒ க்க ம் ஆக ன், 
அவ்ெவா குதைலக் கல்லாதார் 'பல கற் ம் அறிவிலாதார்' என் ம் கூறினார். 
ஒ குதைலக் கற்றலாவ , அ ப்ப தல். இைவ இரண்  பாட்டா ம், ெசால்லா ம் 
ெசயலா ம் வ ம் ஒ க்கங்கள் எல்லாம் ஒ வாற்றான் ெதாகுத் க் கூறப்பட்டன.   
 
--- 
 

1.2.11. பிறனில் விைழயாைம 
 
141.  பிறன்ெபா ளாள் ெபட்ெடா கும் ேபைதைம ஞாலத்  
    அறம்ெபா ள் கண்டார்கண் இல். 
    பிறன் ெபா ளாள் ெபட்  ஒ கும் ேபைதைம-பிற க்குப் ெபா ளாம் 
தன்ைம ைடயாைளக் காத த்  ஒ குகின்ற அறியாைம; ஞாலத்  அறம் ெபா ள் 
கண்டார் கண் இல்-ஞாலத்தின்கண் அற ைல ம் ெபா ள் ைல ம் ஆராய்ந்  
அறிந்தார்மாட்  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     பிறன் ெபா ள்:பிறன் உைடைம. 'அறம், ெபா ள்' என்பன ஆகுெபயர். 
ெசவ்ெவண்ணின் ெதாைக, விகாரத்தால் ெதாக்கு நின்ற . இன்பம் ஒன்ைறேய 
ேநாக்கும் இன்ப ைடயார் இத்தீெயா க்கத்ைத ம் 'பரகீயம்' என்  
கூ வராக ன், 'அறம் ெபா ள் கண்டார் கண் இல்' என்றார். எனேவ, அப் ேபைதைம 
உைடயார் மாட்  அற ம் ெபா ம் இல்ைல என்ப  ெபறப்பட்ட .   
--- 
 
142.  அறன்கைட நின்றா ள் எல்லாம் பிறன்கைட 
    நின்றாாின் ேபைதயார் இல். 
    அறன்கைட நின்றா ள் எல்லாம் - காமம் காரணமாகப் பாவத்தின்கண் நின்றார் 
எல்லா ள் ம்; பிறன்கைட நின்றாாின் ேபைதயார் இல்-பிறன் இல்லாைளக் 
காத த் , அவன் வாயிற்கண் ெசன்  நின்றார் ேபாலப் ேபைதயார் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     அறத்தின் நீக்கப்பட்டைமயின் 'அறன்கைட' என்றார். அறன்கைட நின்ற 
ெபண்வழிச் ெசல்வா ம், வைரவின் மகளிேரா ம் இழிகுல மகளிேரா ம் கூ  இன்பம் 

கர்வா ம் ேபால அற ம் ெபா ம் இழத்தேல அன்றிப், பிறன்கைட நின்றார் 
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அச்சத்தால் தாம் க திய இன்ப ம் இழக்கின்றார் ஆக ன், 'ேபைதயார் இல்' என்றார்; 
எனேவ இன்ப ம் இல்ைல என்ப  ெபறப்பட்ட .   
--- 
 
143.  விளிந்தா¡¢ன் ேவறல்லர் மன்ற ெதளிந்தாாில் 
    தீைம ாிந்  ஒ கு வார். 
    மன்ற ெதளிந்தார் இல் தீைம ாிந்  ஒ குவார்-தம்ைம ஐ றாதார் இல்லாள் 
கண்ேண பாவஞ்ெசய்தைல வி ம்பி ஒ குவார்; விளிந்தாாின் ேவ  அல்லர்-
உயி ைடயவேர ம் இறந்தாேர ஆவர். 
    விளக்கம் 
     அறம் ெபா ள் இன்பங்கள் ஆகிய பயன் உயிர் எய்தாைமயின், 'விளிந்தாாின் 
ேவறல்லர்' என் ம், அவர் தீைம ாிந்  ஒ குவ  இல் ைடயவர  ெதளி  
பற்றியாக ன், 'ெதளிந்தார் இல்' என் ம் கூறினார்.   
--- 
 
144  எைனத் ைணயர் ஆயி ம் என்னாம் திைனத் ைண ம் 
    ேதரான் பிறனில் கல். 
    எைனத் ைணயர் ஆயி ம் என்னாம் - எத் ைணப் ெப ைம ைடயார் ஆயினம் 
ஒ வர்க்கு யாதாய் ம்; திைனத் ைண ம் ேதரான் பிறன் இல் கல் - காம 
மயக்கத்தால் திைனயள ம் தம் பிைழைய ஓரா  பிற ைடய இல் ன்கண் குதல். 
    விளக்கம் 
     இந்திரன் ேபால எல்லாப் ெப ைம ம் இழந்  சி ைம எய்தல் ேநாக்கி, 'என்னாம்' 
என்றார். "என் நீர் அறியாதீர் ேபால இைவ கூறின் நின் நீர அல்ல ெந ந்தகாய்"  
க த்.பாைல.6  என் ழிப்ேபால, உயர்த்தற்கண் பன்ைம ஒ ைம மயங்கிற் . 'ேதரான் 
பிறன்' என்பதைனத் 'தம்ைம ஐ றாத பிறன்' என்  உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
 
145.  எளிெதன இல் றப்பான் எய் ெமஞ் ஞான் ம் 
    விளியா  நிற்கும் பழி. 
    எளி  என இல் இறப்பான்-'எய் தல் எளி ' என்  க திப் பின்விைள  க தா  
பிறன் இல் ன்கண் இறப்பான்; விளியா  எஞ்ஞான் ம் நிற்கும் பழி எய் ம்-மாய்தல் 
இன்றி எஞ்ஞான் ம் நிைலநிற்கும் கு ப்பழியிைன எய் ம். 
    விளக்கம் 
     இல் ன்கண் இறத்தல்-இல்லான்கண் ெநறிகடந்  ேசறல்.   
--- 
 
146.  பைகபாவம் அச்சம் பழிெயன நான்கும் 
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    இகவாவாம் இல் றப்பான் கண். 
    இல் இறப்பான்கண் பிறன் இல்லாள்கண் ெநறிகடந்  ெசல்வானிடத் ; பைக 
பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் இகவாவாம்-பைக ம், பாவ ம், அச்ச ம், 
கு ப்பழி ம் என் ம் இந்நான்கு குற்ற ம் ஒ கா ம் 'நீங்காவாம், 
    விளக்கம் 
     எனேவ, இ ைம ம் இழத்தல் ெபற்றாம். இைவ ஆ  பாட்டா ம் பிறன் இல் 
விைழவான்கண் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
147.  அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள் 
    ெபண்ைம நயவா தவன். 
    அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான்-அறனாகிய இயல்ேபா  கூ  
இல்வாழ்வான் என்  ெசால்லப்ப வான்; பிறன் இயலாள் ெபண்ைம நயவாதவன்-
பிற க்கு உாிைம ண்  அவ ைடய இயல்பின்கண்ேண நிற்பாள  ெபண் 
தன்ைமைய வி ம்பாதவன். 
    விளக்கம் 
     ஆண் உ  ஈண்  உடன் நிகழ்ச்சிக்கண் வந்த . இல்லறஞ் ெசய்வான் 
எனப்ப வான் அவேன என்பதாம்.   
--- 
 
148.  பிறன்மைன ேநாக்காத ேபராண்ைம சான்ேறார்க்கு 
    அறெனான்ேறா ஆன்ற ெவா க்கு. 
    பிறன் மைன ேநாக்காத ேபர் ஆண்ைம - பிறன் மைனயாைள உட்ெகாள்ளாத ெபாிய 
ஆண்தைகைம; சான்ேறார்க்கு அறன் ஒன்ேற ஆன்ற ஒ க்கு-சால் ைடயார்க்கு 
அற ம் ஆம்; நிரம்பிய ஒ க்க ம் ஆம். றப் பைககைள அடக்கும் 
ஆண்ைம ைடயார்க்கும், உட்பைக ஆகிய காமம் அடக்குதற்கு அ ைமயின், அதைன 
அடக்கிய ஆண்ைமையப் 'ேபராண்ைம' என்றார். 
    விளக்கம் 
     'ஒன்ேறா' என்ப  எண்ணிைடச் ெசால். ெசய்தற்கு அாிய அற ம் ஒ க்க ம் 
இதைனச் ெசய்யாைமேய பயக்கும் என்பதாம்.   
--- 
 
149.  நலக்குாியார் யாெரனின் நாமநீர் ைவப்பின் 
    பிறர்க்குாியாள் ேதாள்ேதாயா தார். 
    நாம நீர் ைவப்பின்-அச்சம் த ம் கடலால் சூழப்பட்ட உலகத் ; நலக்கு உாியார் யார் 
எனின்-எல்லா நன்ைமக ம் எய் தற்கு உாியார் யார் எனின்; பிறர்க்கு உாியாள் 
ேதாள் ேதாயாதார்-பிறெனா வ க்கு உாிைம ஆகியா ைடய ேதாைளச் ேசராதார். 
    விளக்கம் 
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     அகலம், ஆழம், ெபா ைடைம த யவற்றான் அளவிடப்படாைமயின், 'நாமநீர்' 
என்றார். 'நலத்திற்கு' என்ப  'நலக்கு' எனக் குைறந்  நின்ற . உாிச்ெசால்  நாம  ஈ  
திாிந்  நின்ற . இ ைமயி ம் நன்ைம எய் வர் என்பதாம்.   
--- 
 
150.  அறன்வைரயான் அல்ல ெசயி ம் பிறன்வைரயாள் 
    ெபண்ைம நயவாைம நன் . 
    அறன் வைரயான் அல்ல ெசயி ம்-ஒ வன் அறத்ைதத் தனக்குாித்தாகச் ெசய்யா  
பாவங்கைளச் ெசய் மாயி ம்; பிறன் வைரயாள் ெபண்ைம நயவாைம நன் -
அவ க்குப் பிறன் எல்ைலகண் நிற்பாள  ெபண்ைமைய வி ம்பாைம உண்டாயின், 
அ  நன் . 
    விளக்கம் 
     இக்குணேம ேமற்பட் த் ேதான் ம் என்பதாம். இைவ நான்கு பாட்டா ம் 
பிறன்இல் விைழயாதான்கண், குணம் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.12. ெபாைற ைடைம 
 
151.  அகழ்வாைரத் தாங்கும் நிலம்ேபாலத் தம்ைம 
    இகழ்வார்ப் ெபா த்தல் தைல. 
    அகழ்வாைரத் தாங்கும் நிலம் ேபால - தன்ைன அகழ்வாைர ழாமல் தாங்கும் 
நிலம்ேபால; தம்ைம இகழ்வார்ப் ெபா த்தல் தைல-தம்ைம அவமதிப்பாைரப் 
ெபா த்தல் தைலயாய அறம். 
    விளக்கம் 
     இகழ்தல்: மிைகயாயின ெசய்த ம் ெசால் த ம்   
--- 
 
152.  ெபா த்தல் இறப்பிைன என் ம் அதைன 
    மறத்தல் அதனி ம் நன் . 
    என் ம் இறப்பிைனப் ெபா த்தல்-ெபாைற நன்றாகலான், தாம் ஒ த்தற்கு இயன்ற 
காலத் ம் பிறர் ெசய்த மிைகையப் ெபா க்க; அதைன மறத்தல் அதனி ம் நன் -
அதைன உட்ெகாள்ளா  அப்ெபா ேத மறத்தல் ெபறின் அப்ெபாைறயி ம் நன் . 
    விளக்கம் 
     'மிைக' என்ற  ேமற்ெசால் ய இரண் ைன ம். ெபா க்குங்கா ம் 
உட்ெகாள்ளப்ப த ன், ம த்தைல 'அதனி ம் நன் ' என்றார்.   
--- 
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153.  இன்¨ம் ள் இன்ைம வி ந்ெதாரால் வன்ைம ள் 
    வன்ைம மடவார்ப் ெபாைற. 
    இன்ைம ள் இன்ைம வி ந்  ஒரால்-ஒ வ க்கு வ ைம ள் ைவத்  
வ ைமயாவ  வி ந்தினைர ஏற் க் ெகாள்ளா  நீக்குதல்; வன்ைம ள் வன்ைம 
மடவார்ப் ெபாைற-அ ேபால் வன்ைம ள் ைவத்  வன்ைமயாவ  அறிவின்ைமயான் 
மிைக ெசய்தாைரப் ெபா த்தல். 
    விளக்கம் 
     இஃ  எ த் க்காட்  உவைம. அறன் அல்லாத வி ந்  ஒரால் ெபா ைடைம 
ஆகாதவா ேபால, மடவார்ப் ெபாைற ம் ெமன்ைமயாகாேத வன்ைமயாம் என்ப  
க த் .   
--- 
 
154.  நிைற ைடைம நீங்காைம ேவண் ன் ெபா¨ற் ைடைம 
    ேபாற்றி ெயா கப் ப ம்.  
    நிைற உைடைம நீங்காைம ேவண் ன்-ஒ வன் சால் ைடைம தன்கண் நின்  
நீங்காைம ேவண் வானாயின்; ெபாைற உைடைம ேபாற்றி ஒ கப்ப ம்-அவனால் 
ெபாைற உைடைம தன்கண் அழியாமல் காத்  ஒ கப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     ெபாைற உைடயா க்கு அல்ல  சால்  இல்ைல என்பதாயிற் . இைவ நான்கு 
பாட்டா ம் ெபாைற உைடைமய  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
155.  ஒ த்தாைர ஒன்றாக ைவயாேர ைவப்பர் 
    ெபா த்தாைரப் ெபான்ேபாற் ெபாதிந் . 
    ஒ த்தாைர, ஒன்றாக ைவயார்-பிறன் தமக்குத் தீங்கு ெசய்தவழிப் ெபாறா  
அவைன ஒ த்தாைர அறி ைடயார் ஒ  ெபா ளாக மனத் க் ெகாள்ளார்; 
ெபா த்தாைரப் ெபான்ேபால் ெபாதிந்  ைவப்பர்-அதைனப் ெபா த்தாைரப் 
ெபான்ேபால் ெபாதிந்  ெகாள்வர். 
    விளக்கம் 
     ஒ த்தவர் தா ம் அத்தீங்கு ெசய்தவேனா  ஒத்த ன், 'ஒன்றாக ைவயார்' என்றார். 
'ெபாதிந்  ைவத்தல்', சால் ைடைம பற்றி இைடவிடா  நிைனத்தல். -- 
 
156.  ஒ த்தார்க்கு ஒ நாைள இன்பம் ெபா த்தார்க்குப் 
    ெபான் ந் ைண ம் கழ். 
    ஒ த்தார்க்கு ஒ நாைள இன்பம்-தமக்குத் தீங்கு ெசய்தவைன ஒ த்தார்க்கு 
உண்டாவ  அவ்ெவா நாைள இன்பேம; ெபா த்தார்க்குப் ெபான் ம் ைண ம் 

கழ்-அதைனப் ெபா த்தார்க்கு உலகம் அழி மள ம் கழ் உண்டாம். 
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    விளக்கம் 
     ஒ நாைள இன்பம், அந்நாள் ஒன்றி ங் 'க திய  த்ேதம்' எனத் 
த க்கியி க்கும் ெபாய்யின்பம். ஆதாரமாகிய உலகம் ெபான்றப் க ம் ெபான் ம் 
ஆக ன், ஏற் ைடய 'உலகு' என் ம் ெசால் வ வித்  உைரக்கப்பட்ட .   
--- 
 
157.  திறனல்ல தற்பிறர் ெசய்யி ம் ேநாெநாந்  
    அறனல்ல ெசய்யாைம நன் . 
    திறன் அல்ல தன் பிறர் ெசய்யி ம்-ெசய்யத்தகாத ெகா யவற்ைறத் தன்கண் பிறர் 
ெசய்தாராயி ம்; ேநாெநாந்  அறன் அல்ல ெசய்யாைம நன் -அவர்க்கு அதனால் 
வ ம் ன்பத்திற்கு ெநாந் , தான் அறனல்லாத ெசயல்கைளச் ெசய்யாதி த்தல் 
ஒ வ க்கு நன் . 
    விளக்கம் 
     உம்ைம: சிறப்  உம்ைம. ன்பத்திற்கு ேநாதலாவ  "உம்ைம-எாிவாய் நிரயத்  

ழ்வர்ெகால்"  நால .58  என்  பாிதல்.   
--- 
 
158.  மிகுதியான் மிக்கைவ ெசய்தாைரத் தாந்தம் 
    தகுதியான் ெவன்  விடல். 
    மிகுதியான் மிக்கைவ ெசய்தாைர-மனச்ெச க்கால் தங்கண் தீயவற்ைறச் ெசய்தாைர; 
தாம் தம் தகுதியான் ெபாைறயான் ெவன்  வி க. 
    விளக்கம் 
     தா ம் அவர்கண் தீயவற்ைறச் ெசய்  ேதாலா , ெபாைறயான் அவாின் ேமம்பட்  
ெவல்க என்பதாம். இைவ நான்கு பாட்டா ம் பிறர் ெசய்தன ெபா த்தல் 
ெசால்லப்பட்ட .   
--- 
 
159.  றந்தாாின் ய்ைம உைடயர் இறந்தார்வாய் 
    இன்னாச்ெசால் ேநாற்கிற் பவர். 
    றந்தாாின் ய்ைம உைடயர் - இல்வாழ்க்ைகக்கண் நின்ேற ம் றந்தார் ேபாலத் 

ய்ைம ைடயார்; இறந்தார் வாய் இன்னாச் ெசால் ேநாற்சிற்பவர்-ெநறிையக் 
கடந்தார வாய் இன்னாச் ெசால்ைலப் ெபா ப்பவர். 
    விளக்கம் 
     ய்ைம: மனம் மாசு இன்ைம. 'வாய்' என ேவண்டா  கூறினார், 'தீய ெசாற்கள் 
பயின்ற ' எனத் தாம் ேவண் ய தன் இழி  த்தற்கு.   
--- 
 
160.  உண்ணா  ேநாற்பார் ெபாியர் பிறர்ெசால் ம் 
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    இன்னாச்ெசால் ேநாற்பாாின் பின். 
    உண்ணா  ேநாற்பார் ெபாியர்-விரதங்களான் ஊைனத் தவிர்த்  உற்ற ேநாையப் 
ெபா ப்பார் எல்லாாி ம் ெபாியர்; பிறர் ெசால் ம் இன்னாச் ெசால் ேநாற்பாாின் 
பின்-அவர் ெபாியராவ , தம்ைமப் பிறர் ெசால் ம் இன்னாச் ெசால்ைலப் 
ெபா ப்பாாின் பின். 
    விளக்கம் 
     பிறர்-அறிவிலாதார். ேநாலாைமக்கு ஏ ஆகிய இ வைகப் பற்ெறா  நின்ேற 
ேநாற்ற ன், 'இன்னாச் ெசால் ேநாற்பாாின் பின்' என்றார். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் பிறர் மிைகக்கச் ெசால் யன ெபா த்தல் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.13 அ க்காறாைம 
 
161.  ஒ க்காறாக் ெகாள்க ஒ வன்தன் ெநஞ்சத்  
    அ க்கா  இலாத இயல் . 
    ஒ வன் தன் ெநஞ்சத்  அ க்கா  இலாத இயல் -ஒ வன் தன் ெநஞ்சத்தின்கண் 
அ க்கா  என் ம் குற்றம் இல்லாத இயல்பிைன; ஒ க்காறாக ெகாள்க-தனக்கு 
ஓதிய ஒ க்க ெநறியாகக் ெகாள்க. 
    விளக்கம் 
     இயல் -அறிேவா  கூ ய தன்ைம. அத்தன்ைம ம் நன்ைம பயத்த ன், ஒ க்க 
ெநறி ேபால உயிாி ம் ஓம் க என்பதாம்.   
--- 
 
162.  வி ப்ேபற்றின் அஃெதாப்ப  இல்ைலயார் மாட் ம் 
    அ க்காற்றின் அன்ைம ெபறின். 
    யார் மாட் ம் அ க்காற்றின் அன்ைம ெபறின்-யாவர் மாட் ம் அ க்காற்றினின்  
நீங்குதைல ஒ வன் ெப மாயின்; வி ப்ேபற்றின் அஃ  ஒப்ப  இல்ைல-மற்  அவன் 
ெப ம் சீாிய ேப க ள் அப்ேபற்றிைன ஒப்ப  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     அ க்கா  பைகவர் மாட் ம் ஒழிதற்பாற்  என்பார், 'யார் மாட் ம்' என்றார். 
அன்ைம-ேவறாதல். இைவ இரண்  பாட்டா ம் அ க்கா  இன்ைமய  குணம் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
163.  அறன்ஆக்கம் ேவண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம் 
    ேபணா  அ க்க ப் பான். 
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    அறன் ஆக்கம் ேவண்டாதான் என்பான்-ம ைமக்கும் இம்ைமக்கும் அற ம் 
ெசல்வ ம் ஆகிய உ ப் க்கைளத் தனக்கு ேவண்டாதான் என்  ெசால்லப்ப வான்; 
பிறன் ஆக்கம் ேபணா  அ க்கு அ ப்பான்-பிறன் ெசல்வம் கண்டவழி அதற்கு 
உதவா  அ க்காற்ைறச் ெசய்வான். 
    விளக்கம் 
     'அ க்க த்தல்' எனி ம் 'அ க்கா ' எனி ம் ஒக்கும். அ க்கா  ெசய்யின் 
தனக்ேக ஏதமாம் என்பதாம்.   
--- 
 
164.  அ க்காற்றின் அல்லைவ ெசய்யார் இ க்காற்றின் 
    ஏதம் ப பாக்கு அறிந் . 
    அ க்காற்றின் அல்லைவ ெசய்யார்-அ க்கா  ஏ வாக அறனல்லவற்ைறச் 
ெசய்யார் அறி ைடயார்; இ க்கு ஆற்றின் ஏதம் ப பாக்கு அறிந்  அத்தீெநறியால் 
தமக்கு இ ைமயி ம் ன்பம் வ தைல அறிந் . 
    விளக்கம் 
     அறன் அல்லைவயாவன: ெசல்வம், கல்வி த யன உைடயார்கண் தீங்கு 
நிைனத்த ம், ெசால் த ம், ெசய்த ம் ஆம்.   
--- 
 
165.  அ க்கா  உைடயார்க்கு அ சா ம் ஒன்னார் 
    வ க்கி ம் ேக ன் ப . 
    ஒன்னார் வ க்கி ம் ேக  ஈன்ப -அ க்கா  பைகவைர ெயாழிந் ம் ேக  
பயப்பெதான்  ஆக ன், அ க்கா  உைடயார்க்கு அ  சா ம்-அவ்வ க்கா  
உைடயார்க்குப் பைகவர் ேவண்டா; ேக  பயப்பதற்கு அ தாேன அைம ம். 
    விளக்கம் 
     'அ ேவ' என் ம் பிாிநிைல ஏகாரம் விகாரத்தால் ெதாக்க .   
--- 
 
166.  ெகா ப்ப  அ க்க ப்பான் சுற்றம் உ ப்ப உம் 
    உண்ப உம் இன்றிக் ெக ம். 
    ெகா ப்ப  அ க்க ப்பான் சுற்றம்-ஒ வன் பிறர்க்கு ெகா ப்பதன்கண் 
அ க்காற்ைறச் ெசய்வான  சுற்றம்; உ ப்ப ம் உண்ப ம் இன்றிக் ெக ம்-
உ க்கப்ப வ ம் உண்ணப்ப வ ம் இன்றிக் ெக ம். 
    விளக்கம் 
     ெகா ப்பதன்கண் அ க்க த்தலாவ , ெகா க்கப்ப ம் ெபா ள்கைளப் பற்றிப் 
ெபாறாைம ெசய்தல், 'சுற்றம் ெக ம்' எனேவ அவன் ேக  ெசால்லாைமேய 
ெபறப்பட்ட . பிறர் ேப  ெபாறாைம தன் ேபற்ைறேய அன்றித் தன் சுற்றத்தின் 
ேபற்ைற ம் இழப்பிக்கும் என்பதாம்.   
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--- 
 
167.  அவ்வித்  அ க்கா  உைடயாைனச் ெசய்யவள் 
    தவ்ைவையக் காட்  வி ம். 
    அ க்கா  உைடயாைன-பிறர் ஆக்கம் கண்வழிப் ெபாறாைம ைடயாைன; 
ெசய்யவள் அவ்வித் த் தவ்ைவையக் காட் வி ம்-தி மகள் தா ம் ெபாறா , தன் 
தவ்ைவக்கு காட்  நீங்கும். 
    விளக்கம் 
     தவ்ைவ: த்தவள். 'தவ்ைவையக் காட் ' என்ப ' அறி ைட அந்தணன் அவைளக் 
காட்ெடன்றாேன'  க . ம தம். 7  என்ப  ேபால உ  மயக்கம். 'மனத்ைதக் 
ேகா வித்  அ க்கா ைடயன் ஆயினாைன' என்  உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
 
168.  அ க்கா  எனஒ  பாவி தி ச்ெசற் த் 
    தீ ழி உய்த்  வி ம். 
    அ க்கா  என ஒ  பாவி-அ க்கா  என்  ெசால்லபட்ட ஒப்பில்லாத பாவி; 
தி ச்ெசற் த் தீ ழி உய்த் வி ம்-தன்ைன உைடயாைன இம்ைமக்கண் ெசல்வத்ைதக் 
ெக த் , ம ைமக்கண் நரகத்தில் ெச த்திவி ம். 
    விளக்கம் 
     பண்பிற்குப் பண்பி இல்ைலேய ம், தன்ைன ஆக்கினாைன இ ைம ங் 
ெக த்தாற் ெகா ைம பற்றி, அ க்காற்றிைனப் 'பாவி' என்றார், ெகா யாைனப் 
'பாவி' என் ம் வழக்கு உண்ைமயின். இைவ ஆ  பாட்டா ம் அ க்கா  
உைடைமய  குற்றம் கூறப்பட்ட .  
--- 
 
169.  அவ்விய ெநஞ்சத்தான் ஆக்க ம் ெசவ்வியான் 
    ேக ம் நிைனக்கப் ப ம். 
    அவ்விய ெநஞ்சத்தான் ஆக்க ம்-ேகாட்டத்திைனப் ெபா ந்திய தனத்ைத 
உைடயவன  ஆக்க ம், ெசவ்வியான் ேக ம் நிைனக்கப்ப ம்-ஏைனச் 
ெசம்ைம ைடயவன  ேக ம் உளவாயின், அைவ ஆராயப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     ேகாட்டாம்: ஈண்  அ க்கா . 'உளவாயின், என்ப  எஞ்சி நின்ற . ஆக்கக் 
ேக கள் ேகாட்ட ம் ெசம்ைம ம் ஏ வாக வ தல் கூடாைமயின், அறி ைடயரால், 
'இதற்கு ஏ  ஆகிய பழவிைன யா ?' என்  ஆராயப்ப த ன், 'நிைனக்கப்ப ம்' 
என்றார். ''இம்ைமச் ெசய்தன யான்அறி நல்விைன; உம்ைமப் பயன்ெகால் ஒ தனி 
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உழந் இத் தி த்தகு மாமணிக் ெகா ந் டன் ேபாந்த '  சிலப்.15:91-93  என 
நிைனக்கப்பட்டவா  அறிக.   
--- 
 
170.  அ க்கற்  அகன்றா ம் இல்ைல அஃ இல்லார் 
    ெப க்கத்தில் தீர்ந்தா ம் இல். 
    அ க்கற்  அகன்றா ம் இல்ைல-அ க்காற்ைறச் ெசய்  ெபாியராயினா ம் 
இல்ைல; அஃ  இல்லார் ெப க்கத்தின் தீர்ந்தா ம் இல்-அச் ெசயல் இலாதார் 
ெப க்கத்தின் நீங்கினா ம் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     இைவ இரண்  பாட்டா ம் ேக ம் ஆக்க ம் வ வதற்கு ஏ  ஒ ங்கு 
கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.14. ெவஃகாைம 
 
171.  ந வின்றி நன்ெபா ள் ெவஃகின் கு ெபான்றிக் 
    குற்ற ம் ஆங்ேக த ம். 
    ந  இன்றி நன்ெபா ள் ெவஃகின் - 'பிறர்க்கு உாியன ேகாடல் நமக்கு அறன் 
அன் ' என் ம் ந  நிைலைம இன்றி, அவர் நன்ெபா ைள ஒ வன் ெவஃகுமாயின், 
கு  ெபான்றிக் குற்ற ம் ஆங்ேக த ம்-அவ் ெவஃகுதல் அவன் கு ையக் ெகடச் 
ெசய் , பல குற்றங்கைள ம் அப்ெபா ேத அவ க்குக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
     கு ைய வளரச் ெசய்  பல நன்ைமைய ம் பயக்கும் இயல் பற்றி, ெவஃகின் 
என்பார், 'நன்ெபா ள் ெவஃகின்' என்றார், 'ெபான்ற' என்ப  'ெபான்றி' எனத் திாிந்  
நின்ற . 'ெசய் ' என்ப  ெசால்ெலச்சம்.   
--- 
 
172.  ப பயன் ெவஃகிப் பழிப்ப வ ெசய்யார் 
    ந வன்ைம நா  பவர். 
    ப பயன் ெவஃகிப் பழிப்ப வ ெசய்யார்-பிறர் ெபா ைள ெவளவினால் தமக்கு 
வ ம் பயைன வி ம்பி, அ  ெவள தற்குப் பழியின்கண்ேண ப ஞ்ெசயல்கைளச் 
ெசய்யார்; ந  அன்ைம நா பவர்-ந  நிைலைம அன்ைமைய அஞ்சுபவர். 
    விளக்கம் 
     'ந ' ஒ வன் ெபா ட்குப் பிறன் உாியன் அல்லன் என் ம் ந .   
--- 
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173.  சிற்றின்பம் ெவஃகி அறனல்ல ெசய்யாேர 
    மற்றின்பம் ேவண்  பவர். 
    சிற்றின்பம் ெவஃகி அறன் அல்ல ெசய்யார்-பிறர்பால் ெவளவிய ெபா ளால் தாம் 
எய் ம் நிைலயில்லாத இன்பத்ைத வி ம்பி, அவர் மாட்  அறன் அல்லாத 
ெசயல்கைளச் ெசய்யார்; மற்  இன்பம் ேவண் பவர்-அறத்தான் வ ம் நிைல ைடய 
இன்பத்ைதக் காத ப்பவர். 
    விளக்கம் 
     'பாவத்தான் வ த ன் அப்ெபா ேத அழி ம்' என்பார், 'சிற்றின்பம்' என்றார். 
'மற்ைறயின்பம்' என்ப  'மற்றின்பம்' என நின்ற .   
--- 
 
174.  இலெமன்  ெவஃகுதல் ெசய்யார் லம்ெவன்ற 
    ன்ைமயில் காட்சி யவர். 
    இலம் என்  ெவஃகுதல் ெசய்யார்-'யாம் வறியம்' என்  க தி, அ  
தீர்தற்ெபா ட் ப் பிறர் ெபா ைள வி ம் தல் ெசய்யார்; லம் ெவன்ற ன்ைம இல் 
காட்சியவர் - ஐம் லன்கைள ம் ெவன்ற குற்றமில்லாத காட்சியிைன உைடயார். 
    விளக்கம் 
     ெவல் தல்: பாவ ெநறிக்கண் ெசல்லவிடாைம. லம்ெவன்ற ன்ைம இல் 
காட்சியவர்க்கு வ ைம இன்ைமயின், ெவஃகுத ம் இல்ைலயாயிற் . ன்ைமயில் 
காட்சி: ெபா ள்கைளத் திாி  இன்றி உணர்தல்.   
--- 
 
175.  அஃகி அகன்ற அறிெவன்னாம் யார்மாட் ம் 
    ெவஃகி ெவறிய ெசயின். 
    அஃகி அகன்ற அறி  என்னாம்- ண்ணிதாய் எல்லா ல்களி ம் ெசன்ற தம் அறி  
என்ன பயத்ததாம்; ெவஃகி யார் மாட் ம் ெவறிய ெசயின்-ெபா ைள வி ம்பி, யாவர் 
மாட் ம் அறிேவா  படாத ெசயல்கைள அறி ைடயார் ெசய்வாராயின். 
    விளக்கம் 
     'யார்மாட் ம் ெவறிய ெசய்த'லாவ , தக்கார் மாட் ம் தகாதார் மாட் ம், 
இழிந்தனவம், க யன ம் த யன் ெசய்தல். அறிவிற்குப் பயன், அைவ 
ெசய்யாைமயாக ன் 'அறி  என்னாம்' என்றார்.  
--- 
 
176.  அ ள்ெவஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் ெபா ள்ெவஃகிப் 
    ெபால்லாத சூழக் ெக ம். 
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    அ ள் ெவஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் - அ ளாகிய அறத்ைத வி ம்பி அதற்கு 
வழியாகிய இல்லறத்தின்கண் நின்றவன்; ெபா ள் ெவஃகிப் ெபால்லாத சூழக் ெக ம்-
பிறர் ெபா ைள அவாவி அதைன வ விக்கும் குற்ற ெநறிகைள எண்ணக் ெக ம். 
    விளக்கம் 
     இல்லற ெநறியில் அறி  திர்ந் ழி அல்ல  றக்கப் படாைமயின், அதைனத் 

றவறத்திற்கு 'ஆ ' என்றார். ெக தல்: இரண்  அற ம் ேசர இழத்தல். 'சூழ்ந்த 
ைணயாேன ெக ம்' எனேவ, ெசய்தால் ெக தல் ெசால்லாைமேய ெபறப்பட்ட .   

--- 
 
177.  ேவண்டற்க ெவஃகியாம் ஆக்கம் விைளவயின் 
    மாண்டற் காிதாம் பயன். 
    ெவஃகி ஆம் ஆக்கம் ேவண்டற்க-பிறர் ெபா ைள அவாவிக்ெகாண்  அதனால் 
ஆகின்ற ஆக்கத்ைத வி ம்பா  ஒழிக; விைளவயின் பயன் மாண்டற்கு அாி  ஆம்-பின் 
அ பவிக்குங்கால் அவ்வாக்கத்தின் பயன் நன்றாதல் இல்ைல ஆகலான். 
    விளக்கம் 
     'விைள' என்ப  தல்நிைலத் ெதாழிற்ெபயர். இைவ ஏ  பாட்டா ம் 
ெவஃகுத ன் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
178.  அஃகாைம ெசல்வத்திற்கு யாெதனின் ெவஃகாைம 
    ேவண் ம் பிறன்ைகப் ெபா ள். 
    ெசல்வத்திற்கு அஃகாைம யாெதனின்-சு ங்கல் மாைலத்தாகிய ெசல்வத்திற்குச் 
சு ங்காைமக் காரணம் யா  என்  ஒ வன் ஆராயின்; பிறர் ேவண் ம் ைகப்ெபா ள் 
ெவஃகாைம-அ  பிறன் ேவண் ம் ைகப்ெபா ைளத் தான் ேவண்டாைமயாம் 
    விளக்கம் 
     'அஃகாைம' ஆகுெபயர். ெவஃகாதான் ெசல்வம் அஃகா  என்பதாயிற் .   
--- 
 
179.  அறனறிந்  ெவஃகா அறி ைடயார்ச் ேச ம் 
    திறன்அறிந் தாங்ேக தி . 
    அறன் அறிந்  ெவஃகா அறி ைடயார் - இஃ  அறன் என்  அறிந்  பிறர் 
ெபா ைள வி ம்பாத அறி ைடயாைர; தி  திறன் அறிந்  ஆங்ேக ேச ம்-தி மகள் 
தான் அைடதற்கு ஆம் கூற்றிைன அறிந்  அக் கூற்றாேன ெசன்  அைட ம். 
    விளக்கம் 
     அைடதற்கு ஆம் கூ : கால ம், இட ம், ெசவ்வி ம் தலாயின. இைவ இரண்  
பாட்டா ம் ெவஃகாைமயின் குணம் கூறப்பட்ட .   
--- 
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180.  இற ம் எண்ணா  ெவஃகின் விறல்ஈ ம் 
    ேவண்டாைம என் ஞ் ெச க்கு. 
    எண்ணா  ெவஃகின் இறல் ஈ ம்-பின் விைளவ  அறியா  ஒ வன் பிறன் 
ெபா ைள ெவளவக் க தின், அக்க த்  அவ க்கு இ திையப் பயக்கும்; 
ேவண்டாைம என் ம் ெச க்கு விறல் ஈ ம்-அப்ெபா ைள ேவண்டாைம என் ம் 
ெசல்வம் ெவற்றிையப் பயக்கும். 
    விளக்கம் 
     பைக ம் பாவ ம் ெப க்க ன் 'இறல் ஈ ம்' என் ம், அப்ெபா ைள ேவண் ய 
உழல்ேவார் யாவைர ம் கீழ்ப்ப த்த ன், 'விறல் ஈ ம்' என் ம் கூறினார். 'ெச க்கு' 
ஆகுெபயர். இதனான் அவ்வி ைம ம் ஒ ங்கு கூறப்பட்டன.   
 
--- 
 

1.2.15. றங்கூறாைம 
 
181.  அறங்கூறான் அல்ல ெசயி ம் ஒ வன் 
    றங்கூறான் என்றல் இனி . 
    ஒ வன் அறம் கூறான் அல்ல ெசயி ம் - ஒ வன் அறன் என்  ெசால் வ ம் 
ெசய்யா  பாவங்கைளச் ெசய் மாயி ம்; றம் கூறான் என்றால் இனி -பிறைனப் 

றம் கூறான் என்  உலகத்தாரால் ெசால்லப்ப தல் நன் . 
    விளக்கம் 
     றம் கூறாைம அக்குற்றங்களான் இழிக்கப்படா , ேமற்பட் த் ேதான் ம் 
என்பதாம். இதனான் அவ்வறத்தின  நன்ைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
182.  அறனழீஇ அல்லைவ ெசய்த ன் தீேத 
    றனழீஇப் ெபாய்த்  நைக. 
    அறன் அழீஇ அல்லைவ ெசய்த ன் தீ -அறன் என்ப  ஒன்  இல்ைல என 
அழித் ச் ெசால் , அதன்ேமல் பாவங்கைளச் ெசய்த ம் தீைம ைடத் ; றன் 
அழீஇப் ெபாய்த்  நைக-ஒ வைனக் காணாதவழி இகழ்ந் ைரயால் அழித் ச் 
ெசால் க் கண்டவழி அவேனா  ெபாய்த்  நகுதல். 
    விளக்கம் 
     உறழ்ச்சி, நிரல்நிைற வைகயான் ெகாள்க. அழித்தல்-ஒளிையக் ேகாறல்.   
--- 
 
183  றங்கூறிப் ெபாய்த் யிர் வாழ்த ன் சாதல் 
    அறங்கூற் ம் ஆக்கத் த ம். 
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    றங்கூறிப் ெபாய்த்  உயிர் வாழ்த ன்-பிறைனக் காணாத வழி இகழ்ந் ைரத் க் 
கண்டவழி அவற்கு இனியனாகப் ெபாய்த்  ஒ வன் உயிர்வாழ்த ன்; சாதல் அறம் 
கூ ம் ஆக்கம் த ம்-அ  ெசய்யா  சாதல் அவ க்கு அற ல்கள் ெசால் ம் 
ஆக்கத்ைதக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
    . பின் றங்கூறிப் ெபாய்த்தல் ஒழித ன், 'சாதல் ஆக்கம் த ம்' என்றார். 'ஆக்கம்' 
அஃ  ஒழிந்தார் ம ைமக்கண் எய் ம் பயன். 'அறம்' ஆகுெபயர். 'த ம்' என்ப  
இடவ  அைமதி.   
--- 
 
184.  கண்ணின்  கண்ணறச் ெசால் ம் ெசால்லற்க 
    ன்னின்  பின்ேநாக்காச் ெசால். 
    கண் நின்  கண் அறச் ெசால் ம் - ஒ வன் எதிேர நின்  கண்ேணாட்டம் அறச் 
ெசான்னானாயி ம்; ன் இன்  பின் ேநாக்காச் ெசால் ெசால்லற்க - அவன் 
எதிாின்றிப்பின் வ ம் குற்றத்ைத ேநாக்காத ெசால்ைலச் ெசால்லாெதாழிக. 
    விளக்கம் 
     'பின்' ஆகுெபயர். ெசால்வான் ெதாழில் ெசால்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . இைவ ன்  
பாட்டா ம் றங்கூற்றின  ெகா ைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
185.  அறஞ்ெசால் ம் ெநஞ்சத்தான் அன்ைம றஞ்ெசால் ம் 
    ன்ைமயாற் காணப் ப ம். br> அறம் ெசால் ம் ெநஞ்சத்தான் அன்ைம - றம் 
ெசால் வான் ஒ வன் அறைன நன்ெறன்  ெசால் ம் அ  தன் மனத்தானாச் 
ெசால் கின்றனல்லன் என்ப ; றம் ெசால் ம் ன்ைமயால் காணப்ப ம் - அவன் 

றஞ்ெசால் தற்குக் காரணமான மனப் ன்ைமயாேன அறியப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     மனம் தீதாக ன், அச்ெசால் ெகாள்ளப்படா  என்பதாம்.   
--- 
 
186.  பிறன்பழி கூ வான் தன்பழி ள் ம் 
    திறன்ெதாிந்  கூறப் ப ம். 
    பிறன் பழி கூ வான் - பிறெனா வன் பழிைய அவன் றத் க் கூ பவன்; தன் 
பழி ள் ம் திறன் ெதாிந்  கூறப்ப ம்-தன்பழி பலவற் ள் ம் உைள ம் 
திற ைடயவற்ைறத் ெதாிந்  அவனால் கூறப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     ' றத் ' என்ப  அதிகாரத்தால் ெபற்றாம். இ  வ கின்றவற்றிற்கும் ஒக்கும். 
'திறன்' ஆகுெபயர். தன்ைனப் றங்கூறியவா  ேகட்டான், அக்கூறியாற்கு 
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அவ்வளவன்றி அவன் இறத் பட்  உைள ம் திறத்தனவாகிய பழிகைள நா  எதிேர 
கூ மாக ன், 'திறன் ெதாிந்  கூறப்ப ம்' என்றார்.   
--- 
 
187.  பகச்ெசால் க் ேகளிர்ப் பிாிப்பர் நகச்ெசால்  
    நட்பாடல் ேதற்றா தவர். 
    பகச் ெசால் க் ேகளிர்ப் பிாிப்பர் - தம்ைம விட்  நீங்கும் ஆற்றல் றங்கூறித் தம் 
ேகளிைர ம் பிாியப் பண் வர்; நகச்ெசால்  நட்  ஆடல் ேதற்றாதவர் - கூ  
மகி மா  இனிய ெசாற்கைளச் ெசால்  அயலாேரா  நட்  ஆடைல அறியாதார். 
    விளக்கம் 
     சிறப்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . ேகளிைர ம் பிாிப்பவர் என்ற க  ததான், 
'அயலாேரா ம்' என்ப  வ வித் ைரக்கப்பட்ட . 'அறிதல்' தமக்கு உ தி என்  
அறிதல். 'க மிடந் ேதற்றான் ேசார்ந்தனன் ைக"  க த். ம தம்.27  என் ழிப் ேபாலத் 
'ேதற்றாைம' தன்விைனயாய் நின்ற . றம் கூ வார்க்கு யாவ ம் பைகயாவர் என்ப  
க த் .   
--- 
 
188.  ன்னியார் குற்ற ம் ற் ம் மரபினார் 
    என்ைனெகால் ஏதிலார் மாட் . 
    ன்னியார் குற்ற ம் ற் ம் மரபினார்-தம்ெமா  ெசறிந்தார  குற்றத்ைத ம் 
அவர் றத் த் ற் ம் இயல்பிைன உைடயார்; ஏதிலார் மாட்  என்ைன ெகால்-
அயலார் மாட் ச் ெசய்வ  யா  ெகால்ேலா? 
    விளக்கம் 
     ' ற் தல்' பல ம் அறியப் பரப் தல். அதனின் ெகா ய  பிறிெதான்  
காணாைமயின், 'என்ைனெகால்' என்றார். 'ெசய்வ ' என்ப  ெசால்ெலச்சம். 'என்னர் 
ெகால்' என்  பாடம் ஓதி, 'எவ்வியல்பினராவர்' என்  உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
 
189.  அறன்ேநாக்கி ஆற் ங்ெகால் ைவயம் றன்ேநாக்கிப் 
    ன்ெசால் உைரப்பான் ெபாைற. 
    றன் ேநாக்கிப் ன்ெசால் உைரப்பான் ெபாைற - பிறர் நீங்கின அள  பார்த்  
அவர் பழித் ைரைய உைரப்பான  உடற்பாரத்ைத; ைவயம் அறன் ேநாக்கி 
ஆற் ங்ெகால் - நிலம் இக் ெகா ய  ெபா த்தேல எனக்கு அறமாவ  எனக் க திப் 
ெபா க்கின்ற  ேபா ம்! 
    விளக்கம் 
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     எல்லாவற்ைற ம் ெபா த்தல் இயல்பாயி ம், இ  ெபா த்தற்கு அாி  என் ம் 
க த்தால், 'அறன் ேநாக்கி ஆற் ங்ெகால்' என்றார். இைவ ஐந்  பாட்டா ம் றம் 
கூ வார்க்கு எய் ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
190.  ஏதிலார் குற்றம்ேபால் தங்குற்றங் காண்கிற்பின் 
    தீ ண்ேடா மன் ம் உயிர்க்கு. 
    ஏதிலார் குற்றம்ேபால் தம் குற்றம் காண்கிற்பின்-ஏதிலாைரப் றங்கூ வார் அதற்கு 
அவர் குற்றம் கா மா  ேபாலப் றங்கூறாகிய தம் குற்றத்ைத ம் கா மா  
ேபாலப் றங்கூறலாகிய தம் குற்றத்ைத ம் காணவல்லராயின்; மன் ம் உயிர்க்குத் 
தீ  உண்ேடா - அவர் நிைலேப ைடய உயிர்க்கு வ வெதா  ன்பம் உண்ேடா? 
    விளக்கம் 
     ந  நின்  ஒப் க்காண்டல் அ ைம ேநாக்கி, 'காண்கிற்பின்' என் ம், கண்டவழி 
ஒழித ன் பாவம் இன்றாம், ஆகேவ வ ம் பிறவிகளி ம் ன்பம் இல்ைல என்ப  
ேநாக்கி, 'உயிர்க்குத் தீ  உண்ேடா' என் ம் கூறினார். இதனான் றங்கூற்  
ஒழிதற்கு உபாயம் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.16. பயனில ெசால்லாைம 
 
191.  பல்லார் னியப் பயனில ெசால் வான் 
    எல்லா ம் எள்ளப் ப ம். 
    பல்லார் னிப் பயன் இல ெசால் வான் - அறி ைடயார் பல ம் ேகட்  
ெவ ப்பப் பயன்இலவாகிய ெசாற்கைளச் ெசால் வான்; எல்லா ம் எள்ளப்ப ம் - 
எல்லாரா ம் இகழப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     அறி ைடயார் பல ம் ெவ ப்பேவ, ஒழிந்தாரா ம் இகழப்ப த ன், 'எல்லா ம் 
எள்ளப்ப ம்' என்றார். ன்றன் உ  விகாரத்தால் ெதாக்க .  
--- 
 
192.  பயனில பல்லார் ன் ெசால்லல் நயனில 
    நட்டார்கண் ெசய்த ற் றீ . 
    பயன் இல பல்லார் ன் ெசால்லல் - பயன் இலவாகிய ெசாற்கைள அறி ைடயார் 
பலர் ன்ேப ஒ வன் ெசால் தல்; நயன் இல நட்டார்கண் ெசய்த ன் தீ  - வி ப்பம் 
இலவாகிய ெசயல்கைளத் தன் நட்டார் மாட் ச் ெசய்த ம் தீ . 
    விளக்கம் 
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      வி ப்பம்இல. ெவ ப்பன. இச் ெசால் அச்ெசய ம் மிக இகழற்பா  பயக்கும் 
என்பதாம்.   
--- 
 
193.  நயனிலன் என்ப  ெசால் ம் பயனில 
    பாாித் ைரக்கும் உைர. 
    பயன் இல பாாித்  உைரக்கும் உைர - பயன் இலவாகிய ெபா ள்கைள ஒ வன் 
விாித்  உைரக்கும் உைரதாேன; நயன் இலன் என்ப  ெசால் ம் - இவன் நீதி இலன்' 
என்பதைன உைரக்கும். 
    விளக்கம் 
     உைரயால் இவன் 'நயனிலன்' என்ப  அறியலாம் என்பார், அதைன உைரேமல் 
ஏற்றி, 'உைர ெசால் ம்' என்றார்.   
--- 
 
194.  நயன்சாரா நன்ைமயின் நீக்கும் பயன்சாராப் 
    பண்பில்ெசால் பல்லா ரகத் . 
    பயன் சாராப் பண்  இல் ெசால் பல்லார் அகத்  - பயேனா  படாத பண் இல் 
ெசாற்கைள ஒ வன் பலாிைடச் ெசால் மாயின்; நயன் சாரா நன்ைமயின் நீக்கும் - 
அைவ அவர்மாட்  நீதிேயா  படாவாய், அவைன நற்குணங்களின் நீக்கும். 
    விளக்கம் 
     பண் : இனிைம ம் ெமய் ம் தலாய ெசாற்குணங்கள். 'ெசால் மாயின்' என்ப ம், 
'அவர் மாட் ' என்ப ம், எச்சமாக வ விக்கப்பட்டன.   
--- 
 
195.  சீர்ைம சிறப்ெபா  நீங்கும் பயனில 
    நீர்ைம ைடயார் ெசா ன். 
    பயன் இல நீர்ைம ைடயார் ெசா ன்-பயன் இலவாகிய ெசாற்கைள இனிய 
நீர்ைம ைடயார் ெசால் வாராயின்; சீர்ைம சிறப்ெபா  நீங்கும் - அவர  வி ப்ப ம் 
அதனால் வ ம் நன்கு மதிக்கற்பா ம் உடேன நீங்கும். 
    விளக்கம் 
     நீர்ைம: நீாின் தன்ைம. 'ெசால் ன்' என்ப  ெசால்லாைமைய விளக்கிற் .   
--- 
 
196.  பயனில் ெசால் பராட்  வாைன மகன்எனல் 
    மக்கட் பத  ெயனல். 
    பயன் இல் ெசால் பாராட் வாைன மகன் எனல்-பயன் இல்லாத ெசாற்கைளப் 
பலகா ஞ் ெசால் வாைன மகன் என்  ெசால்லற்க; மக்கட் பத  எனல் - மக்க ள் 
பதர் என்  ெசால் க. 
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    விளக்கம் 
     'அல்' விகுதி வியங்ேகாள்; ன் எதிர்மைறயி ம், பின் உடன்பாட் ம் வந்த . 
அறி  என் ம் உள்ளீ  இன்ைமயின், 'மக்கள் பத ' என்றார். இைவ ஆ  
பாட்டா ம் பயன் இல்லாத ெசாற்கைளச் ெசால் த ன் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
197.  நயனில ெசால் ஞ் ெசால் க சான்ேறார் 
    பயனில ெசால்லாைம நன் . 
    நயன் இல சான்ேறார் ெசால் ம் ெசால் க-சான்ேறார் நீதிேயா  படாத 
ெசாற்கைளச் ெசான்னாராயி ம் அஃ  அைம ம்; பயன் இல ெசால்லாைம நன்  - 
அவர் பயன் இலவற்ைறச் ெசால்லாைம ெபறின், அ  நன் . 
    விளக்கம் 
     'ெசால் ம்' எனேவ, ெசால்லாைம ெபறப்பட்ட . நயன் இலவற்றி ம் பயன் 
இல தீய என்பதாம்.   
--- 
 
198.  அ ம்பயன் ஆ ம் அறிவினார் ெசால்லார் 
    ெப ம்பயன் இல்லாத ெசால். 
    அ ம்பயன் ஆ ம் அறிவினார்-அறிதற்கு அாிய பயன்கைள ஆராய வல்ல 
அறிவிைன ைடயார்; ெப ம்பயன் இல்லாத ெசால் ெசால்லார் - மிக்க பய ைடய 
அல்லாத ெசாற்கைளச் ெசால்லார். 
    விளக்கம் 
     அறிதற்கு அாிய பயன்களாவன:  ேப ம் ேமற்கதிச் ெசல ம் தலாயின. 
'ெப ம்பயன் இல்லாத' எனேவ பயன் சிறி ம் உைடயன ம் ஒழிக்கப்பட்டன.   
--- 
 
199.  ெபா ள்தீர்ந்த ெபாச்சாந் ஞ் ெசால்லார் ம ள்தீர்ந்த 
    மாச  காட்சி யவர். 
    ெபா ள் தீர்ந்த ெபாச்சாந் ம் ெசால்லார் - பயனின் நீங்கிய ெசாற்கைள மறந் ம் 
ெசால்லார்; ம ள் தீர்ந்த மாசுஅ  காட்சியவர்-மயக்கத்தின் நீங்கிய ய 
அறிவிைன ைடயார். 
    விளக்கம் 
     ' ய அறி ' ெமய்யறி , 'ம ள் தீர்ந்த' என் ம் ெபயெரச்சம் 'காட்சியவர்' என் ம் 
குறிப் ப் ெபயர் ெகாண்ட . இைவ ன்  பாட்டா ம் பயன்இல் ெசால்லாைமயின் 
குணம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
200.  ெசால் க ெசால் ற் பய ைடய ெசால்லற்க 



 67

    ெசால் ற் பயனிலாச் ெசால். 
    ெசால் ல் பயன் உைடய ெசால் க - ெசாற்களில் பயன் உைடய ெசாற்கைளச் 
ெசால் க; ெசால் ல் பயனில்லாச் ெசால் ெசால்லற்க - ெசாற்களில் பயன் இல்லாத 
ெசாற்கைளச் ெசால்லா  ஒழிக. 
    விளக்கம் 
     'ெசால் ல்' என்ப  இ வழி ம் மிைகயாயி ம், ெசாற் ெபா ட் பின்வ  நிைல 
என் ம் அணி ேநாக்கி வந்த , ''ைவக ம் ைவகல் வரக்கண் ம்''  நால . 39  என்ப  
ேபால. இதனால் ெசால்லப்ப வன ம் படாதன ம் நியமிக்கப்பட்டன.   
 
--- 
 

1.2.17. தீவிைனயச்சம் 
 
201.  தீவிைனயார் அஞ்சார் வி மியார் அஞ்சுவர் 
    தீவிைன என் ம் ெச க்கு. 
    தீவிைன என் ம் ெச க்கு-தீவிைன என்  ெசால்லப்ப ம் மயக்கத்ைத; 
தீவிைனயார் அஞ்சார்- ன் ெசய்த தீவிைன ைடயார் அஞ்சார்; வி மியார் அஞ்சுவர்-
அஃ  இலராகிய சீாியர் அஞ்சுவர். 
    விளக்கம் 
     'தீவிைன என் ம் ெச க்கு' எனக் காாியம் காரணமாக உபசாிக்கப்பட்ட . ேமல் 
ெதாட் ச் ெசய்  ைகவந்தைமயான் 'அஞ்சார்' என் ம், ெசய்த அறியாைமயான் 
'அஞ்சுவர்' என் ம் கூறினார்.   
--- 
 
202.  தீயைவ தீய பயத்தலால் தீயைவ 
    தீயி ம் அஞ்சப் ப ம். 
    தீயைவ தீய பயத்தலான்-தனக்கு இன்பம் பயத்தைலக் க திச் ெசய் ம் தீவிைனகள், 
பின் அஃ  ஒழித் த் ன்பேம பயத்தலான்; தீயைவ தீயி ம் அஞ்சப்ப ம் - 
அத்தன்ைமயவாகிய தீவிைனகள் ஒ வனால் தீயி ம் அஞ்சப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     பிறிெதா  காலத் ம், பிறிெதா  ேதயத் ம், பிறிேதார் உடம்பி ம் ெசன்  சு தல் 
தீக்கு இன்ைமயின், தீயி ம் அஞ்சப்ப வதாயிற் .   
--- 
 
203.  அறிவி ள் எல்லாந் தைலெயன்ப தீய 
    ெச வார்க்கும் ெசய்யா விடல். 
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    அறிவி ள் எல்லாம் தைல என்ப-தமக்கு உ தி நா ம் அறி ைரகள் 
எல்லாவற் ள் ம் தைலயாய அறி  என்  ெசால் வார் நல்ேலார்; ெச வார்க்கும் 
தீய ெசய்யா விடல்-தம்ைமச் ெச வார் மாட் ம் தீவிைனகைளச் ெசய்யா  வி தைல. 
    விளக்கம் 
     வி தற்குக் காரணம் ஆகிய அறிைவ 'வி தல்' என் ம், ெசய்யத் தக்குழி ஞ் 
ெசய்யா  ஒழியேவ தமக்குத் ன்பம் வாரா  என உய்த் ணர்த ன், அதைன 
'அறிவி ள் எல்லாம் தைல' என் ம் கூறினார். 'ெசய்யா ' என்ப  கைடக்குைறந்  
நின்ற . இைவ ன்  பாட்டா ம் தீவிைனக்கு அஞ்சேவண் ம் என்ப  
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
204.  மறந் ம் பிறன்ேக  சூழற்க சூழின் 
    அறஞ்சூழம் சூழ்ந்தவன் ேக . 
    பிறன் ேக  மறந் ம் சூழற்க-ஒ வன் பிற க்குக் ேக  பயக்கும் விைனைய 
மறந் ம் எண்ணாெதாழிக; சூழின் சூழ்ந்தவன் ேக  அறம் சூ ம்-எண் வானாயின், 
தனக்குக் ேக  பயக்கும் விைனைய அறக்கட ள் எண் ம். 
    விளக்கம் 
     'ேக ' என்பன ஆகுெபயர். சூழ்கின்ற ெபா ேத தா ம் உடன் சூழ்த ன், இவன் 
பிற்ப ம் அறக்கட ள் ற்ப ம் என்ப  ெபறப்பட்ட . அறக்கட ள் 
எண் தலாவ , அவன் ெகடத் தான் நீங்க நிைனத்தல். தீவிைன எண்ண ம் ஆகா  
என்பதாம்.   
--- 
 
205.  இலன் என்  தீயைவ ெசய்யற்க ெசய்யின் 
    இலனாகும் மற் ம் ெபயர்த் . 
    இலன் என்  தீயைவ ெசய்யற்க-'யான் வறியன்' என்  க தி அ  
தீர்தற்ெபா ட் ப் பிறர்க்குத் தீவிைனகைள ஒ வன் ெசய்யா  ஒழிக; ெசய்யின் 
ெபயர்த் ம் இலன் ஆகும்-ெசய்வானாயின் ெபயர்த் ம் வறியன் ஆம். 
    விளக்கம் 
     அத் தீவிைனயால் பிறவிேதா ம் இலன் ஆம் என்பதாம். 'அன்' விகுதி ன் 
தனித்தன்ைமயி ம், பின் படர்க்ைக ெயா ைமயி ம் வந்த . தனித்தன்ைம 'உளனா 
என் உயிைர உண் '  க த் குறிஞ்சி. 22  என்பதனா ம் அறிக. மற் -அைசநிைல. 
'இலம்' என்  பாடம் ஓ வா ம் உளர். 'ெபா ளான் வறியன் எனக் க தித் தீயைவ 
ெசய்யற்க; ெசய்யின், அப்ெபா ளாேனயன்றி, நற்குண நற்ெசய்ைககளா ம் 
வறியனாம்,' என்  உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
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206.  தீப்பால தான்பிறர்கண் ெசய்யற்க ேநாய்ப்பால 
    தன்ைன அடல்ேவண்டா தான். 
    ேநாய்ப்பால தன்ைன அடல் ேவண்டாதான்- ன்பம் ெசய் ம் கூற்றவாகிய 
பாவங்கள் தன்ைனப் பின் வந்  வ த் தைல ேவண்டாதவன்; தீப்பால தான் 
பிறர்கண் ெசய்யற்க - தீைமக் கூற்றவாகிய விைனகைளத் தான் பிறர்மாட் ச் 
ெசய்யா  ஒழிக. 
    விளக்கம் 
     ெசய்யின், அப்பாவங்கள் அ தல் ஒ தைல என்பதாம்.   
--- 
 
207.  எைனப்பைக ற்றா ம் உய்வர் விைனப்பைக 
    யா  பின்ெசன்  அ ம். 
    எைனப்பைக உற்றானாம் உய்வர்-எத் ைணப் ெபாிய பைக உைடயா ம் அதைன 
ஒ வாற்றால் தப் வர்; விைனப்பைக யா  பின் ெசன்  அ ம்-அவ்வாறன்றித் 
தீவிைன ஆகிய பைக நீங்கா  க்குழிப் க்குக் ெகால் ம் 
    விளக்கம் 
     " யா  உடம்ெபா  நின்ற உயி ம் இல்ைல"  றநா.363  என் ழி ம் யாைம 
நீங்காைமக்கண் வந்த .   
--- 
 
208.  தீயைவ ெசய்தார் ெக தல் நிழல்தன்ைன 
    யா  அஇஉைறந் தற் . 
    தீயைவ ெசய்தார் ெக தல்-பிறர்க்குத் தீவிைன ெசய்தார் தாம் ெக தல் 
எத்தன்ைமத்  எனின்; நிழல் தன்ைன யா  அ  உைறந்தற் -ஒ வன் நிழல் 
ெநா தாகப் ேபா ம், அவன்றன்ைன விடா  வந்  அ யின்கண் தங்கி தன்ைமத் . 
    விளக்கம் 
     இவ் வைமையத் தன் காலம் வ ந் ைண ம் லனாகா  உயிைரப்பற்றி நின்  
அ  வந் ழி உ ப்பதாய தீவிைனையச் ெசய்தார், பின் அதனால் ெக தற்கு 
உவைமயாக்கி உைரப்பா ம் உளர். அஃ  உைர அன்  என்பதற்கு 'அ  உைறந்த 
நிழல் தன்ைன ந்தற் ' என்னா , ' யா  அ  உைறந்தற் ,' என்ற பாடேம 
காியாயிற் . ேமல், ' யா  பின் ெசன்  அ ம்' என்றார். ஈண்  அதைன 
உவைமயான் விளக்கினார்.   
--- 
 
209.  தன்ைனத்தான் காதல னாயின் எைனத்ெதான் ம் 
    ன்னற்க தீவிைனப் பால். 
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    தன்ைனத் தான் காதலன் ஆயின்-ஒ வன் தன்ைனத்தான் காதல் ெசய்தல் 
உைடயனாயின்; தீவிைனப்பால் எைனத்  ஒன் ம் ன்னற்க-தீவிைனயாகிய பகுதி 
எத் ைண ம் சிறி  ஒன்றாயி ம் பிறர்மாட் ச் ெசய்யா  ஒழிக. 
    விளக்கம் 
     நல்விைன தீவிைன என விைனப்பகுதி இரண்டாக ன், 'தீவிைனப் பால்' என்றார். 
பிறர்மாட் ச் ெசய்  தீவிைன தன் மாட் த் ன்பம் பயத்தல் விளக்கினார். ஆக ன், 
'தன்ைனத்தான் காதலன் ஆயின்' என்றார். இைவ ஆ  பாட்டா ம் பிறர்க்குத் 
தீவிைன ெசய்யின் தாம் ெக வர் என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
210.  அ ங்ேகடன் என்ப  அறிக ம ங்ேகா த் 
    தீவிைன ெசய்யான் எனின். 
    ம ங்கு ஓ த் தீவிைன ெசய்யான் எனின்-ஒ வன் ெசந்ெநறிக் கண் ெசல்லா  
ெகா ெநறிக்கண் ெசன்  பிறர் மாட் த் தீவிைனகைளச் ெசய்யானாயின்; 
அ ங்ேகடன் என்ப  அறிக-அவன் அாிதாகிய ேகாட்ைட ைடயவன் என்ப  அறிக. 
    விளக்கம் 
     அ ைம:இன்ைம. அ ங்ேகடன் என்பதைன, "ெசன்  ேசக்கல்லாப் ள்ள உள்ளில் 
என் ழ் வியன்குளம்"  அகநா.42  என்ப  ேபாலக் ெகாள்க. 'ஓ ' என் ம் 
விைனெயச்சம் 'ெசய்யான்' என் ம் எதிர்மைற விைனயின் ெசய்தேலா  ந்த . 
இதனால் தீவிைன ெசய்யாதவன் ேக லன் என்ப  கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.18. ஒப் ரவறிதல் 
 
211.  ைகம்மா  ேவண்டா கடப்பா  மாாிமாட்  
    என் ஆற் ங் ெகால்ேலா உலகு. 
    மாாிமாட்  உலகு என் ஆற் ம்-தமக்கு நீர் உத கின்ற ேமகங்களினிடத்  உயிர்கள் 
என்ன ைகம்மா  ெசய்யா நின்றன; கடப்பா  ைகம்மா  ேவண்டா-ஆகலான், 
அம்ேமகங்கள் ேபால்வார் ெசய் ம் ஒப் ர க ம் ைகம்மா  ேநாக்குவன அல்ல. 
    விளக்கம் 
     'என் ஆற் ம்?' என்ற வினா, 'யா ம் ஆற்றா' என்ப  ேதான்ற நிற்ற ன், அ  
வ வித் ைரக்கப்ப ம். தவி ம் தன்ைமய அல்ல என்ப  'கடப்பா ' என் ம் 
ெபயராேன ெபறப்பட்ட . ெசய்வார  ேவண்டாைமையச் ெசய்யப்ப வனேமல் 
ஏற்றினார்.   
--- 
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212.  தாளாற்றித் தந்த ெபா ெளல்லாம் தக்கார்க்கு 
    ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட் . 
    தக்கார்க்கு தகுதி உைடயார்க்கு ஆயின்; தான் ஆற்றித் தந்த ெபா ள் எல்‘ம்-

யல்தைலச் ெசய்  ஈட் ய ெபா ள் வ ம்; ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட் -
ஒப் ர  ெசய்தற் பயத்தவாம். 
    விளக்கம் 
     பிறர்க்கு உதவதார் ேபாலத் தாேம உண்டற்ெபா ட் ம் ைவத்  
இழத்தற்ெபா ட் ம் அன்  என்பதாயிற் .   
--- 
 
213.  த்ேத லகத் ம் ஈண் ம் ெபறலாிேத 
    ஒப் ரவின் நல்ல பிற. 
    த்ேதள் உலகத் ம் ஈண் ம்-ேதவர் உலகத் ம் இவ் லகத் ம்; ஒப் ரவின் நல்ல 
பிற ெபறல் அாி -ஒப் ர ேபால நல்லன பிற ெசயல்கைளப் ெப தல் அாி . 
    விளக்கம் 
     ஈவா ம் ஏற்பா ம் இன்றி எல்ேலா ம் ஒ  தன்ைமயராத ன் த்ேதள் உலகத்  
அாிதாயிற் ; யாவர்க்கும் ஒப்ப  இ ேபால் பிறிெதான்  இன்ைமயின், இவ் லகத்  
அாிதாயிற் . 'ெபறற்காி ' என்  பாடம் ஓதி, 'ெப தற்குக் காரணம் அாி ' என்  
உைரப்பா ம் உளர். இைவ ன்  பாட்டா ம் ஒப் ரவின  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
214.  ஒத்த தறேவான் உயிர்வாழ்வான் மற்ைறயான் 
    ெசத்தா ள் ைவக்கப் ப ம். 
    உயிர் வாழ்வான் ஒத்த  அறிவான்-உயிேரா  கூ  வாழ்வானாவான் உலக 
நைடயிைன அறிந்  ெசய்வான்; மற்ைறயான் ெசத்தா ள் ைவக்கப்ப ம்-அஃதறிந்  
ெசய்யாதவன் உயி ைடயாேன யாயி ம் ெசத்தா ள் ஒ வனாகக் க தப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     உயிாின் அறி ம் ெசய ம் காணாைமயின், 'ெசத்தா ள் ைவக்கப்ப ம்' என்றார். 
இதனான் உலகநைட வ  ேவதநைட வ ப்ேபாலத் தீர்திறன் உைடத்  அன்  
என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
215.  ஊ ணி நீர்நிைறந் தற்ேற உலகவாம் 
    ேபரறி வாளன் தி . 
    உலகு அவாம் ேபர் அறிவாளன் தி -உலகநைடைய வி ம்பிச் ெசய் ம் ெபாிய 
அறிவிைன ைடயவன  ெசல்வம்; ஊ ணி நீர் நிைறந்தற்  - ஊாின் வாழ்வார் 
தண்ணீர் உண் ம் குளம் நீர் நிைறந்தாற்ேபா ம். 
    விளக்கம் 
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     நிைறதல் என் ம் இடத்  நிகழ் ெபா ளின் ெதாழில் இடத்தின் ேமல் 
ஏற்றப்பட்ட . பாழ் ேபாகா  ெந  நின்  எல்லார்க்கும் ேவண் வன தப்பா  
உத ம் என்பதாம்.   
--- 
 
216.  பயன்மரம் உள் ர்ப் ப த்தற்றால் ெசல்வம் 
    நய ைட யான்கண் ப ன். 
    ெசல்வம் நயன் உைடயான்கண் ப ன்-ெசல்வம் ஒப் ர  ெசய்வான்கண்ேண 
ப மாயின்; பயன் மரம் உள் ர் ப த்தற் -அ  பயன்ப மரம் ஊர் ந ேவ 
ப த்தாற்ேபா ம். 
    விளக்கம் 
     உலக நீதி பலவற் ள் ம் ஒப் ர  சிறந்தைமயின் அதைனேய 'நயன்' என்றார். 
எல்லார்க்கும் எளிதில் பயன் ெகா க்கும் என்பதாம்.   
--- 
 
217.  ம ந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் ெசல்வம் 
    ெப ந்தைக யான்கண் ப ன். 
    ெசல்வம் ெப ந்தைகயான்கண் ப ன்-ெசல்வம் ஒப் ர  ெசய் ம் ெபாிய 
தைகைம ைடயான் கண்ேண ப மாயின், ம ந்  ஆகித் தப்பா மரத்தற் -அஃ  
எல்லா உ ப் ம் பிணிகட்கு ம ந்தாய்த் தப்பாத மரத்ைத ஒக்கும். 
    விளக்கம் 
     தப் தலாவ , ேகாடற்கு அாிய இடங்களில் இன்றாதல், மைறந்  நின்றாதல், 
காலத்தான் ேவ பட்டதல், பயன்படாைம. தன் குைற ேநாக்கா  எல்லார் வ த்த ம் 
தீர்க்கும் என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் கடப்பாட்டான ைடய ெபா ள் 
பயன்ப மா  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
218.  இடனில் ப வத் ம் ஒப் ரவிற்கு ஒல்கார் 
    கடனறி காட்சி யவர். 
    இடன் இல் ப வத் ம் ஒப் ரவிற்கு ஒல்கார்-ெசல்வம் சு ங்கிய காலத் ம் ஒப் ர  
ெசய்தற்குத் தளரார்; கடன் அறி காட்சியவர்-தாம் ெசய்யத் தகுந்தவற்ைற அறிந்த 
இயற்ைக அறி ைடயார். 
    விளக்கம் 
     பிற எல்லாம் ஒழியி ம், இஃ  ஒழியார் என்பதாம்.   
--- 
 
219.  நய ைடயான் நல்கூர்ந்தா னாதல் ெச ம்நீர 
    ெசய்யா  அைமகலா வா . 
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    நயன் உைடயான் நல்கூர்ந்தான்ஆதல்-ஒப் ர  ெசய்தைல உைடயான் 
நல்கூர்ந்தான் ஆதலாவ ; ெச ம் நீர ெசய்யா  அைமகலா ஆ -தவிரா  ெசய் ம் 
நீர்ைமைய ைடய அவ்ெவாப் ர கைளச் ெசய்யப்ெபறா  வ ந் கின்ற இயல்பாம். 
    விளக்கம் 
     தான் கர்வன கரப் ெபறாைம அன்  என்பதாம். இவ்விரண்  பாட்டா ம் 
வ ைமயான் ஒப் ர  ஒழிதற்பாற்  அன்  என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
220.  ஒப் ரவி னால்வ ம் ேகெடனின் அஃெதா வன் 
    விற் க்ேகாள் தக்க ைடத் . 
    ஒப் ரவினால் ேக  வ ம் எனின்-ஒப்பர  ெசய்தலான் ஒ வ க்குப் ெபா ட்ேக  
வ ம் என்பார் உளராயின், அஃ  ஒ வன் விற் க்ேகாள் தக்க  உைடத் -அக்ேக  
தன்ைன விற்றாயி ம் ெகாள் ம் தகுதிைய உைடத் . 
    விளக்கம் 
     தன்ைனவிற் க் ெகாள்ளப்ப வெதா  ெபா ள் இல்ைல அன்ேற? இஃதாயின் 
அ ம் ெசய்யப்ப ம் என்ற . கழ் பயத்தல் ேநாக்கி, இதனான் ஒப் ரவினா 
ெக வ  ேக  அன்  என்ப  கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 
 

1.2.19. ஈைக 
 
221.  வறியார்க்ெகான்  ஈவேத ஈைகமற் ெறல்லாம் 
    குறிெயதிர்ப்ைப நீர ைடத் . 
    வறியார்க்கு ஒன்  ஈவேத ஈைக-ஒ  ெபா ம் இல்லாதார்க்கு அவர் ேவண் ய  
ஒன்ைறக் ெகா ப்பேத பிறர்க்குக் ெகா த்தலாவ ; மற்  எல்லாம் குறிெயதிர்ப்ைப 
நீர  உைடத் -அஃெதாழிந்த எல்லாக் ெகாைட ம் குறிெயதிர்ப்ைபக் ெகா க்கும் 
நீர்ைமைய உைடத் . 
    விளக்கம் 
     ஒழிந்த ெகாைடகளாவன: வறியவர் அல்லாதார்க்கு ஒ  பயன் ேநாக்கிக் 
ெகா ப்பன. குறிெயதிர்ப்பாவ  அள  குறித்  வாங்கி அவ்வாங்கியவாேற 
எதிர்ெகா ப்ப . 'நீர ' என் ழி, 'அ ' என்ப  பகுதிப்ெபா ள் விகுதி. பின் ம் 
தன்பால் வ த ன், 'குறிெயதிர்ப்ைப நீர  உைடத் ' என்றார். இதனால் ஈைகய  
இலக்கணம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
222.  நல்லா  எனி ம் ெகாளல்தீ  ேம லகம் 
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    இல்ெலனி ம் ஈதேல நன் . 
    ெகாளல் நல் ஆ  எனி ம் தீ -ஏற்றல் ட் லகிற்கு நல்ல ெநறி என்பார் 
உளராயி ம் அ  தீ ; ேமல் உலகம் இல் எனி ம் ஈதேல நன் -ஈந்தார்க்கு 
அவ் லகு எய் தல் இல்ைல என்பார் உளராயி ம், ஈதேல நன் . 
    விளக்கம் 
     'எனி ம்' என்ப  இ  வழி ம் அங்ஙனம் கூ வார் இன்ைம விளக்கி நின்ற . 
பிாிநிைல ஏகாரத்தால் பிற அறங்களின் ஈதல் சிறந்த  என்ப  ெபற்றாம். நல்ல  
கூ வார் தீய ம் உடன் கூறினார்.   
--- 
 
223.  இலெனன் ம் எவ்வம் உைரயாைம ஈதல் 
    குல ைடயான் கண்ேண ள. 
    இலன் என் ம் எவ்வம் உைரயாைம-யான் வறியன் என்  இரப்பான் ெசால் ம் 
இளிவரைவத் தான் பிறர்கண் ெசால்லாைம ம்; ஈதல்-அதைனத் தன்கண் 
ெசான்னார்க்கு மாற்றா  ஈத ம்; உளகுலன் உைடயான்கண்ேண-இைவ இரண்  
உளவாவன கு ப் பிறந்தான் கண்ேண. 
    விளக்கம் 
     ேமல் 'தீ ' என்ற  ஒழிதற்கும் 'நன் ' என்ற  ெசய்தற்கும் உாியவைன 
உயர்த்தியவா . இனி 'இலன் என் ம் எவ்வம் உைரயாைம ஈதல்' என்பதற்கு, 
'அவ்விளிவரைவ ஒ வன் தனக்குச் ெசால்வதற்கு ன்ேன அவன் குறிப்பறிந்  
ெகா த்தல்' என ம், 'அதைனப் பின் ம் பிறெனா வன்பால் ெசன்  அவன் உைரயா 
வைகயால் ெகா த்தல் என ம், 'யான் இ ெபா  ெபா ைடேயன் அல்ேலன்' 
எனக் 'கரப்பார் ெசால் ம் இளிவரைவச் ெசால்லா  ெகா த்தல்' என ம் 
உைரப்பா ம் உளர். அவர் 'ஈதல்' என்பதைனப் ெபா ட்பன்ைம பற்றி வந்த 
பன்ைமயாக உைரப்பர்.   
--- 
 
224.  இன்னா  இரக்கப் ப தல் இரந்தவர் 
    இன் கங் கா ம் அள . 
    இரக்கப்ப தல் இன்னா -இரத்தேலயன்றி இரக்கப்ப த ம் இனி  அன் ; 
இரந்தவர் இன் கம் கா ம் அள -ஒ  ெபா ைள இரந்தவர் அ  ெபற்றதனால் 
இனிதாகிய அவர் கங் கா ம் அள ம்; 
    விளக்கம் 
     எச்ச உம்ைம ம் ற்  உம்ைம ம் விகாரத்தால் ெதாக்கன. இரக்கப்ப தல்-
'இரப்பார்க்கு ஈவல்' என்  இ த்தல். அதைன 'இன்னா ' என்ற , 'எல்லாம் 
இரப்பார்க்கு ஒன்  ஈயாைம'  நால . 145  கூ ங்ெகால்ேலா என் ம் அச்சம் ேநாக்கி. 
எனேவ, எல்லாப் ெபா ம் ஈதல் ேவண் ம் என்ப  ெபறப்பட்ட .   
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--- 
 
225.  ஆற் வார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசிைய 
    மாற் வார் ஆற்ற ன் பின். 
    ஆற் வார் ஆற்றல் பசிஆற்றல்-தவத்தான் வ யார்க்கு வ யாவ  தம்ைம ற்ற 
பசிையப் ெபா த்தல்; அப்பசிைய மாற் வார் ஆற்ற ன் பின்- அவ் வ தான் 
அங்ஙனம் ெபா த்தற்கு அாிய பசிைய ஈைகயான் ஒழிப்பார  வ க்குப்பின். 
    விளக்கம் 
     தா ம் பசித் ப் பிறைர ம் அ  'தீர்க்க மாட்டாதார் ஆற்ற ன், தா ம் பசியா  
பிறைர ம் அ  தீர்ப்பார் அற்றல் நன்  என்பதாம்.   
--- 
 
226.  அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃெதா வன் 
    ெபற்றான் ெபா ள்ைவப் ழி. 
    அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல்-வறியார  மிக்க பசிைய அறன் ேநாக்கித் தீர்க்க; 
ெபா ள்ெபற்றான் ஒ வன்ைவப் ழி அஃ -ெபா ள் ெபற்றான் ஒ வன் அதைனத் 
தனக்கு உதவ ைவக்கும் இடம் அவ்வறம் ஆகலான். 
    விளக்கம் 
     எல்லா நன்ைமக ம் அழிய வ த ன், 'அழி பசி' என்றார். 'அறம் ேநாக்கி' என்ப  
எஞ்சி நின்ற . 'அற்றார் அழிபசி தீர்த்த' ெபா ள் பின் தனக்ேக வந்  உத ம் 
என்பதாம்.   
--- 
 
227.  பாத் ண் மாீஇ யவைனப் பசிெயன் ம் 
    தீப்பிணி தீண்டல் அாி . 
    பாத்  ஊண் மாீஇயவைன-எஞ்ஞான் ம் பகுத்  உண்டல் பயின்றவைன, பசி 
என் ம் தீப்பிணி தீண்டல் அாி -பசி என்  ெசால்லப்ப ம் தீய ேநாய் தீண்டல் 
இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     இவ் டம்பில் நின்  ஞான ஒ க்கங்கைள அழித்  அதனால் வ ம் உடம் கட்கும் 

ன்பஞ்ெசய்த ன், 'தீப்பிணி' எனப்பட்ட . தனக்கு ம த் வன் தான் ஆக ன், 
பசிப்பிணி ந கா  என்பதாம். இைவ ஆ  பாட்டா ம் ஈத ன் சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
228.  ஈத் வக்கும் இன்பம் அறியார்ெகால் தா ைடைம 
    ைவத்திழக்கும் வன்க ணவர். 
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    தாம் உைடைம ைவத்  இழக்கும் வன்கணவர்-தாம் உைடய ெபா ைள ஈயா  
ைவத் ப் பின் இழந் ேபாம் அ ளிலாதார்; ஈத்  உவக்கும் இன்பம் அறியார்ெகால்-
வறியார்க்குேவண் யவற்ைறக் ெகா த்  அவர் உவத்தலான் அ ைடயார் எய் ம் 
இன்பத்திைனக் கண்டறியார் ெகால்ேலா! 
    விளக்கம் 
     'உவக்கும்' என்ப  காரணத்தின்கண் வந்த ெபயெரச்சம்; அஃ  'இன்பம்' என் ம் 
காாியப் ெபயர் ெகாண்ட . அறிந்தாராயின், தா ம் அவ்வின்பத்ைத எய் வ  
அல்ல  ைவத்  இழவார் என்ப  க த் .   
--- 
 
229.  இரத்த ன் இன்னா  மன்ற நிரப்பிய 
    தாேம தமியர் உணல். 
    நிரப்பிய தாேம தமியர் உணல்-ெபா ட்குைற நிரப்ப ேவண் ய வறியார்க்கு ஈயா  
தாேம தனித்  உண்டல்; இரத்த ன் இன்னா  மன்ற-ஒ வார்க்குப் பிறர்பால் ெசன்  
இரத்த ம் இன்னா  ஒ தைலயாக. 
    விளக்கம் 
     ெபா ட்குைற நிரப்பலாவ : ஒேரா எண்கைளக்குறித்  அத் ைண ஈட் ம் என 
ஈட்டத்ைதேய ேமற்ெகாண்  இவறக் கூட் தல். தனித்தல்: பிறைர ஒழித்தல். இரத்தற்கு 
உள்ள  அப்ெபா ைத இளிவரேவ: பின் நல்குர  இல்ைல. தமியர் உண்டற்கு அைவ 
இரண் ம் உளவாம் ஆக ன், 'இரத்த ன் இன்னா ' என்றார். 'நிரப்பிய' என்பதற்குத் 
'ேத ய உண கைள' என்  உைரப்பா ம் உளர்.  -- 
 
230.  சாத ன் இன்னாத தில்ைல இனித உம் 
    ஈதல் இையயாக் கைட. 
    சாத ன் இன்னாத  இல்ைல-ஒ வற்குச் சாதல் ேபால இன்னாத  ஒன்  இல்ைல; 
அ உம் ஈதல் இையயாக் கைட இனி -அத்தன்ைமத்தாகிய சாத ம், வறியார்க்கு 
ஒன்  ஈதல் யாதவழி இனி . 
    விளக்கம் 
     பிறர்க்குப் பயன்படாத உடற்ெபாைற நீங்குதலான் 'இனி ' என்றார். இைவ ன்  
பாட்டா ம் ஈயாைமயின் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.2.20. கழ் 
 
231.  ஈதல் இைசபட வாழ்தல் அ வல்ல  
    ஊதியம் இல்ைல உயிர்க்கு. 
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    ஈதல் வறியார்க்கு ஈக; இைசபட வாழ்தல்-அதனால் கழ் உண்டாக வாழ்க; அ  
அல்ல  உயிர்க்கு ஊதியம் இல்ைல-அப் கழ் அல்ல  மக்கள் உயிர்க்குப் பயன் பிறி  
ஒன்  இல்ைல ஆகலான். 
    விளக்கம் 
     இைசபட வாழ்தற்குக் கல்வி, ஆண்ைம த ய பிற காரணங்க ம் உளேவ ம், 
"உணவின் பிண்டம் உண்  தற் "  றநா.18  ஆக ன், ஈதல் சிறந்த  என்பதற்கு 
ஞாபகமாக 'ஈதல்' என்றார். 'உயிர்க்கு என்ப , ெபா படக் கூறினாேர ம், விலங்கு 
உயிர்கட்கு ஏலாைமயின், மக்கள் உயிர்ேமல் நின்ற .   
--- 
 
232.  உைரப்பார் உைரப்பைவ எல்லாம் இரப்பார்க்ெகான்  
    ஈவார்ேமல் நிற்கும் கழ். 
    உைரப்பார் உைரப்பைவ எல்லாம்-உலகத்  ஒன்  உைரப்பார் உைரப்பன 
எல்லாம்; இரப்பார்க்கு ஒன்  ஈவார் ேமல் நிற்கும் கழ்-வ ைமயான் இரப்பார்க்கு 
அவர் ேவண் ய  ஒன்ைற ஈவார் கண் நிற்கும் கழாம். 
    விளக்கம் 
     ' கழ்தான் உைர ம் பாட் ம் என இ வைகப்ப ம்.'  றநா. 27.  அவற் ள் 
'உைரப்பார் உைரப்பைவ' என எல்லார்க்கும் உாிய வழக்கிைனேய எ த்தாராயி ம், 
இனம் பற்றிப் லவர்க்ேக உாிய ெசய் ம் ெகாள் ப்ப ம்; படேவ, 'பா வார் 
பா வன எல்லாம் கழாம்' என்ப உம் ெபற்றாம். ஈதற்காரணம் சிறந்தைம 
இத ள் ம் காண்க இதைனப் 'பிறர்ேம ம் நிற்கும்' என்பார், 'தாம் எல்லாம் 
ெசால் க; கழ் ஈவார்ேமல் நிற்கும்' என்  உைரப்பா ம் உளர். அ  கழ  சிறப்  
ேநாக்காைம அறிக.   
--- 
 
233.  ஒன்றா உலகத்  உயர்ந்த கழல்லால் 
    ெபான்றா  நிற்பெதான் றில். 
    ஒன்றா உயர்ந்த கழ் அல்லால் - தனக்கு இைணயின்றாக ஓங்கிய கழல்ல ; 
உலகத் ப் ெபான்றா  நிற்ப  ஒன்  இல்-உலகத்  இறவா  நிற்ப  பிறிெதான்  
இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     இைண இன்றாக ஓங்குதலாவ : ெகா த்தற்கு அாிய உயிர் உ ப் ப் 
ெபா ள்கைளக் ெகா த்தைம பற்றி வ தலால் தன்ேனா  ஒப்ப  இன்றித் தாேன 
உயர்தல். அத்தன்ைமத்தாகிய கேழ ெசய்யப்ப வ  என்பதாம். இனி 'ஒன்றா' 
என்பதற்கு ஒ  வார்த்ைதயாகச் ெசால் ன் என ம், ஒ  தைலயாகப் ெபான்றா  
நிற்ப  என ம் உைரப்பா ம் உளர். இைவ ன்  பாட்டா ம் கழ  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
234.  நிலவைர நீள் கழ் ஆற்றின் லவைரப் 
    ேபாற்றா  த்ேதள் உலகு. 
    நிலவைர நீள் கழ் ஆற்றின்-ஒ வன் நில எல்ைலக் கண்ேண ெபான்றா  நிற்கும் 

கைழச் ெசய் மாயின்; த்ேதள் உலகு தல்வைரப் ேபாற்றா - த்ேதள் உலகம் 
அவைனயல்ல  தன்ைன எய்தி நின்ற ஞானிகைளப் ேபணா . 
    விளக்கம் 
     கழ் உடம்பான் இவ் லகும், த்ேதள் உடம்பான். அவ் லகும் ஒ ங்ேக 
எய்தாைமயின், ' லவைரப் ேபாற்றா ' என்றார். அவன் இரண்  உலகும் ஒ ங்கு 
எய் தல், '' லவர் பா ம் க ைடேயார் விசும்பின், வலவன் ஏவாவான ஊர்தி, 
எய் ப என்பதம் ெசய்விைன த் "  றநா. 27 எனப் பிறரா ம் ெசால்லப்பட்ட .   
--- 
 
235.  நத்தம்ேபால் ேக ம் உளதாகும் சாக்கா ம் 
    வித்தகர்க் கல்லால் அாி . 
    நத்தம்  ஆகும்  ேக ம் - க டம்பிற்கு ஆக்கமாகுங் ேக ம்; உள  ஆகும் சாக்கா ம் 
- க டம்  உளதாகும் சாக்கா ம்; வித்தகர்க்கு அல்லால் அாி  - 
ச ரப்பா ைடயார்க்கு அல்ல  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     'நந் ' என் ம் ெதாழிற்ெபயர் விகாரத் டன் 'நத் ' என்றாய், பின் 'அம்' என் ம் 
பகுதிப் ெபா ள் விகுதிெபற் , 'நத்தம்' என்  ஆயிற் . 'ேபால்' என்ப  ஈண்  
உைரயைச. 'ஆகும்' என்பதைன ன் ம் கூட் , 'அாி ' என்பதைனத் தனித்தனி 
கூட்  உைரக்க. ஆக்கமாகும் ேகடாவ , கழ் உடம்  ெசல்வம் எய்தப் த உடம்  
நல்கூர்தல். உளதாகும் சாக்காடாவ , கழ் உடம்  நிற்கப் த உடம்  இறத்தல். 
நிைலயாதனவற்றான் நிைலயின் எய் வார் வித்தகர் ஆக ன், 'வித்தகர்க்கு அல்லால் 
அாி ' என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் கழ் உைடயார் எய் ம் ேமன்ைம 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
236.  ேதான்றின் கெழா  ேதான் க அஃதிலார் 
    ேதான்ற ன் ேதான்றாைம நன் . 
    ேதான்றின் கெழா  ேதான் க-மக்களாய்ப் பிறக்கின் க க்கு ஏ வாகிய 
குணத்ேதா  பிறக்க; அஃ  இலார் ேதான்ற ன் ேதான்றாைம நன்  - அக்குணம் 
இல்லாதார் மக்களாய்ப் பிறத்த ன் விலங்காய்ப் பிறத்தல் நன் . 
    விளக்கம் 
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     கழ்; ஈண்  ஆகுெபயர். 'அஃ  இலார்' என்றைமயின் மக்களாய் என்ப உம், 
'மக்களாய்ப் பிறவாைம' என்ற அ த்தாபத்தியான் 'விலங்காய்ப் பிறத்தல்' என்ப உம் 
ெபற்றாம். இகழ்வார் இன்ைமயின் 'நன் ' என்றார்.   
--- 
 
237.  கழ்பட வாழாதார் தந்ேநாவார் தம்ைம 
    இகழ்வாைர ேநாவ  எவன்? 
    கழ்பட வாழாதார் - தமக்குப் க ண்டாக வாழமாட்டாதார்; தம் ேநாவார்-
அ பற்றிப் பிறர் இகழ்ந்தவழி 'இவ்விகழ்ச்சி நம் மாட்டாைமயான் வந்த ' என்  
தம்ைம ேநாவாேத; தம்ைம இகழ்வாைர ேநாவ  எவன்-தம்ைம இகழ்வாைர ேநாவ  
என் க தி? 
    விளக்கம் 
     கழ்பட வாழலாயி க்க அ மாட்டாத குற்றம் பற்றிப் பிறர் இகழ்தல் ஒ  
தைலயாக ன், 'இகழ்வாைர' என்றார்.   
--- 
 
238.  வைசெயன்ப ைவயத்தார்க் ெகல்லாம் இைசெயன் ம் 
    எச்சம் ெபறாஅ வி ன். 
    இைச என் ம் எச்சம் ெபறாவி ன்- கழ் என் ம் எச்சம் ெபறலாயி க்க, அ  
ெபறா  ஒழிவராயின்; ைவயத்தார்க்கு எல்லாம் வைச என்ப - ைவயகத்ேதார்க்கு 
எல்லாம் அ தாேன வைச என்  ெசால் வர் நல்ேலார். 
    விளக்கம் 
     'எச்சம்' என்றார். ெசய்தவர் இறந்  ேபாகத்தான் இறவா  நிற்ற ன். 
இகழப்ப தற்குப் பிறிெதா  குற்றம் ேவண்டா என்ப  க த் .   
--- 
 
239.  வைசயிலா வண்பயன் குன் ம் இைசயிலா 
    யாக்ைக ெபா த்த நிலம். 
    இைசஇலா யாக்ைக ெபா த்த நிலம்- கழ் இல்லாத உடம்ைபச் சுமந்த நிலம்; வைச 
இலா வண்பயன் குன் ம்-பழிப்  இல்லாத வளப்பத்ைத உைடய விைள ள் குன் ம். 
    விளக்கம் 
     உயிர் உண்டாயி ம் அதனால் பயன் ெகாள்ளாைமயின் 'யாக்ைக' என ம், அ  
நிலத்திற்குப் ெபாைறயாக ன், 'ெபா த்த' என ம் கூறினார். விைள ள் 
குன் தற்ேக . பாவ யாக்ைகையப் ெபா க்கின்ற ெவ ப் . 'குன் ம்' என இடத்  
நிகழ்ெபா ளின் ெதாழில் இடத்தின்ேமல் நின்ற . இைவ நான்கு பாட்டா ம் கழ் 
இல்லாதார  தாழ்  கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
240.  வைசெயாழிய வாழ்வாேர வாழ்வார் இைசெயாழிய 
    வாழ்வாேர வாழா தவர். 
    வைச ஒழிய வாழ்வாேர வாழ்வார் - தம்மாட்  வைச உண்டாகாமல் வாழ்வாேர 
உயிர் வாழ்வாராவார்; இைச ஒழிய வாழ்வாேர வாழாதவர் - கழ் உண்டாகாமல் 
வாழ்வாேர இறந்தார் ஆவார். 
    விளக்கம் 
     வைசெயாழிதலாவ  இைச என் ம் எச்சம் ெப தல் ஆயினைமயின்; 
இைசெயாழிதலாவ  வைச ெப தலாயிற் . ேமல், 'இைச இலாயாக்ைக' என்றதைன 
விளக்கியவா . இதனான் இவ்விரண் ம் உடன் கூறப்பட்டன. ம ைமப்பயன் 
'வா ைற ம் ெதய்வத் ள் ைவக்கப்ப ம்'  குறள் 50  என ேமேல கூறப்பட்ட . படேவ 
இல்லறத்திற்கு இவ் லகில் க ம், ேதவர் உலகில் ேபாக ம் பயன் என்ப  
ெபற்றாம்.   
--- 
 
    இல்லறவியல் ற்றிற்  
 
--- 
--- 
---   
 

1.3. றவறவியல் 
1.3.1 அ ைடைம 

 
241.  அ ட்ெசல்வம் ெசல்வத் ள் ெசல்வம் ெபா ட்ெசல்வம் 
    ாியார் கண் ம் உள. 
    ெசல்வத் ள் ெசல்வம் அ ட் ெசல்வம் - ெசல்வங்கள் பவற் ள் ம் ஆராய்ந் 
ெத க்கப்பட்ட ெசல்வமாவ  அ ளான்வ ம் ெசல்வம்; ெபா ட் ெசல்வம் ாியார் 
கண் ம் உள-அஃ  ஒழிந்த ெபா ளான்வ ம் ெசல்வங்கள் இழிந்தார்கண் ம் 
உளவாம் ஆகலான். 
    விளக்கம் 
     அ ளான் வ ம் ெசல்வமாவ , உயிர்கைள ஓம்பி அவ்வறத்தான் ேமம்ப தல். 
உயர்ந்தார்கண்ேண அல்ல  இல்லாத அ ட்ெசல்வேம சிறப் ைடய ெசல்வம்: ஏைன 
நீசர்கண் ம் உளவாம் ெபா ட் ெசல்வங்கள் சிறப்  இல என்பதாம்.   
--- 
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242.  நல்லாற்றாள் நா  அ ளாள்க பல்லாற்றால் 
    ேதாி ம் அஃேத ைண. 
    நல் ஆற்றான் நா அ ள் ஆள்க - அளைவகளா ம் ெபா ந்  மாற்றா ம் நன்றான 
ெநறியிேல நின் , 'நமக்குத் ைண யாம் அறம் யா ?' என்  ஆராய்ந் , 
அ ைடயராக; பல ஆற்றான் ேதாி ம் ைண அஃேத-ஒன்ைறெயான்  ஒவ்வாத 
சமயெநறிகள் எல்லாவற்றா ம் ஆராய்ந்தாம் ைணயாவ  அவ்வ ேள, பிறி  
இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     அளைவகளாவன: ெபாறிகளான் கா ம் காட்சி ம், குறிகளான் உய்த் ண ம் 
அ மான ம், க த்தா ெமாழி ஆகிய ஆகம ம் என ன் . ஒப் ப் பற்றி உண ம் 
உவைம ம், இங்ஙனம் அன்றாயின் இ  கூடா  என்  உண ம் அ த்தாபத்தி ம், 
உண்ைமக்கு மாறாய இன்ைம ம் என இவற்ைறக் கூட் , ஆ  என்பா ம் உளர். 
இைவ ம் ஒ ஆற்றான் அவற் ள்ேள அடங்குத ன், ன்  என்றேல க த் . 
ெபா ந் ம் ஆறாவ : 'இ  கூ ம், இ  கூடா ' எனத் தன் கண்ேண ேதான் வ . 
இதைன வட லார் 'உத்தி' என்ப 'ஆற்றான்' என்ப  ேவற் ைம மயக்கம். ஒன்ைற 
ஒன்  ஒவ்வாைமயாவ  மத ேவ பாட்டான் அளைவக ம் ெபா ள்க ம தம் ள் 
மா ேகாடல்; அன்னவாயி ம், அ ள் ைண என்றற்கண் ஒக்கும் என்பதாம். உயிைர 
விட்  நீங்கா  இ ைமயி ம் உதவ ன், ' ைண' என்றார். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் அ ளின  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
243.  அ ள்ேசர்ந்த ெநஞ்சினார்க் கில்ைல இ ள்ேசர்ந்த 
    இன்னா உலகம் கல். 
    இ ள் ேசர்ந்த இன்னா உலகம் கல் - இ ள் ெசறிந்த ன்ப உலகத் ள் ெசன்  

குதல்; அ ள் ேசர்ந்த ெநஞ்சினார்க்கு இல்ைல - அ ள் ெசறிந்த ெநஞ்சிைன 
உைடயார்க்கு இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     'இ ள் ெசறிந்த ன்ப உலகம்' என்ற , திணிந்த இ ைள உைடத்தாய்த் 
தன்கண்ேண க்கார்க்குத் ன்பம் ெசய்வேதார் நரகத்ைத; அ  கீ லகத் ள் ஓர் இடம் 
ஆக ன், 'உலகம்' எனப்பட்ட .   
--- 
 
244.  மன் யிர் ஓம்பி அ ளாள்வார்க்கு இல்ெலன்ப 
    தன் யிர் அஞ்சும் விைன. 
    மன் உயிர் ஓம்பி அ ள் ஆள்வாற்கு - நிைலேப ைடய உயிர்கைளப் ேபணி 
அவற்றின்கண் அ ைடயன் ஆவா க்கு; தன் உயிர் அஞ்சும் விைன இல்என்ப - 
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தன் உயிர் அஞ்சுதற்கு ஏ வாகிய தீவிைனகள் உளவாகா என்  ெசால் வர் 
அறிந்ேதார். 
    விளக்கம் 
     உயிர்கள் எல்லாம் நித்தம் ஆக ன், 'மன் உயிர்' என்றார். அஞ்சுதல் ன்பம் 
ேநாக்கி அஞ்சுதல். அன்ன அறத்திேனான் ெகாைல த ய பாவங்கள் ெசய்யான் 
எனேவ ம ைமக்கண் நரகம் காைமக்கு ஏ  கூறியவாறாயிற் .   
--- 
 
245.  அல்லல் அ ளாள்வார்க்கு இல்ைல வளிவழங்கும் 
    மல்லன்மா ஞாலங் காி. 
    அ ள் ஆள்வார்க்கு அல்லல் இல்ைல - அ ைடேயார்க்கு இம்ைமயி ம் ஒ  

ன்பம் உண்டாகா ; வளி வழங்கும் மல்லம்மா ஞாலம் காி - அதற்குக் காற்  
இயங்குகின்ற வளப்பத்ைத உைடய ெபாிய ஞாலத்  வாழ்வார் சான் . 
    விளக்கம் 
     சான்  ஆவார் தாம் கண்  ேதறிய ெபா ைளக் காணாதார்க்குத் ேதற் தற்கு 
உாியவர். அ ள் ஆள்வார்க்கு அல்லல் உண்டாக ஒ  காலத் ம் ஒ வ ம் 
கண்டறிவார் இன்ைமயின், இன்ைம கத்தான் ஞாலத்தார் யாவ ம் சான்  என்பார், 
'வளி வழங்கும் மல்லல் மாஞாலம் காி' என்றார். எனேவ, இம்ைமக்கண் என்ப  
ெபற்றாம். 'ஞாலம்' ஆகு ெபயர். இைவ ன்  பாட்டா ம் அத் ைண ைடயார்க்கு 
இ ைமயி ம் ன்பம் இல்லாைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
246.  ெபா ள்நீங்கிப் ெபாச்சாந்தார் என்பர் அ ள்நீங்கி 
    அல்லைவ ெசய்ெதா கு வார். 
    அ ள் நீங்கி அல்லைவ ெசய்  ஒ குவார் - உயிர்கள் மாட் ச் ெசய்யப்ப ம் 
அ ைளத் தவிர்ந்  தவிரப்ப ம் ெகா ைமகைளச் ெசய்  ஒ குவாைர; ெபா ள் 
நீங்கிப் ெபாச்சாந்தார் என்பர் - ன் ம் உ திப் ெபா ைளச் ெசய்யா  தாம் 

ன் கின்றைமைய மறந்தவர் என்  ெசால் வர் நல்ேலார். 
    விளக்கம் 
     'உ திப் ெபா ள்: அறம். ன் தல், பிறவித் ன்பம் ன்றைன ம் 
அ பவித்தல். மறந்திலாராயின், அவ்வா  ஒ கார் என்ப  க த் .   
--- 
 
247.  அ ளில்லார்க்கு அவ் லகம் இல்ைல ெபா ளில்லார்க்கு 
    இவ் லகம் இல்லாகி யாங்கு. 
    அ ள் இல்லார்க்கு அவ் லகம் இல்ைல - உயிர்கள்ேமல் அ ள் இல்லாதார்க்கு 

ட் லகத்  இன்பம் இல்ைல; ெபா ள் இல்லார்க்கு இவ் லகம் இல்லாகியாங்கு - 
ெபா ள் இல்லாதார்க்கு இவ் லகத்  இன்பம் இல்ைலயாயினாற் ேபால. 
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    விளக்கம் 
     'அவ் லகம்' 'இவ் லகம்' என்பன ஆகுெபயர். இவ் லகத்  இன்பங்கட்குப் 
ெபா ள் காரணமானாற்ேபால, அவ் லகத்  இன்பங்கட்கு அ ள் காரணம் 
என்பதாயிற் .   
--- 
 
248.  ெபா ளற்றார் ப்பர் ஒ கால் அ ளற்றார் 
    அற்றார்மற் றாதல் அாி . 
    ெபா ள் அற்றார் ஒ கால் ப்பர் - ஊழான் வறியராயினார் அ  நீங்கிப் பின் ஒ  
காலத் ச் ெசல்வத்தால் ெபா வர்; அ ள் அற்றார் அற்றார் மற்  ஆதல் அாி -
அவ்வா  அன்றி அ ளிலாதார் பாவம் அறாைமயின் அழிந்தாேர; பின் ஒ  காலத் ம் 
ஆதல் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     'மற் ' விைனமாற்றின்கண் வந்த . ேமல் ெபா ள் இன்ைமெயா  ஒ வாற்றான் 
ஒப் ைம கூறினார் ஆக ன், அ  ம த் , பிற ஆற்றான் அதனி ம் ெகா ய  
என்ப  கூறியவா .   
--- 
 
249.  ெத ளாதான் ெமய்ப்ெபா ள் கண்டற்றால் ேதாின் 
    அ ளாதான் ெசய் ம் அறம். 
    அ ளாதான் ெசய் ம் அறம் ேதாின் - உயிர்கள் மாட்  அ ள் ெசய்யாதவன் 
ெசய் ம் அறத்ைத ஆராயின்; ெத ளாதான் ெமய்ப்ெபா ள் கண்டற்  - ஞானம் 
இல்லாதவன் ஒ கால் ெமய்ப்ெபா ைள உணர்ந்தாற் ேபா ம். 
    விளக்கம் 
     ெமய்ப்ெபா ள் - ெமய்ந் ல் ெசால் ம் ெபா ள். நிைல ெபற்ற ஞானம் 
இல்லாதவன் இைடேய ெமய்ப் ெபா ைள உணர்ந்தால் அதைனத் தன்ஞானம் 
இலாைமயால் தாேன அழித்  வி ம்; அ  ேபால அ ளாதான் இைடேய 
அறஞ்ெசய்தால் அதைனத் தன் அ ளாைமயால் தாேன அழித் வி ம் என்ப  
ஆயிற் ; ஆகேவ, பிற அறங்கட்ெகல்‘ம் அ ள் உைடைம லம் என்ப  ெபற்றாம். 
இைவ நான்கு பாட்டா ம் அத் ைண இல்லாதார்க்க வ ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
250.  வ யார் ன் தன்ைன நிைனக்க தான் தன்னின் 
    ெம யார்ேமல் ெசல்  மிடத் . 
    வ யார் ன் தன்ைன நிைனக்க-தன்னில் வ யார் தன்ைன ந ய வ ம்ெபா  
அவர் ன் தான் அஞ்சி நிற்கும் நிைலயிைன நிைனக்க; தான் தன்னின் ெம யார்ேமல் 
ெசல் மிடத் -அ ளில்லாதவன் தன்னின் எளியார்ேமல் தான் ந யச் ெசல் ம் 
ெபா . 
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    விளக்கம் 
     'ெம யார்' எனச் சிறப் ைடய உயர்திைணேமல் கூறினாராயி ம், ஏைனய 
அஃறிைன ம் ெகாள்ளப்ப ம். அதைன நிைனக்கேவ, 'இவ் யிர்க்கும் அவ்வாேற 
அச்சம் ஆம்' என்  அறிந் , அதன்ேமல் அ ள் உைடயன் ஆம் என்ப  க த் . 
இதனால் அ ள் பிறத்தற்கு உபாயம் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.3.2. லான்ம த்தல் 
 
251.  தன் ன் ெப க்கற்குத் தான்பிறி  ஊ ண்பான் 
    எங்ஙனம் ஆ ம் அ ள்? 
    தன் ஊன் ெப க்கற்குத் தான் பிறி  ஊன் உண்பான் - தன் உடம்ைப க்குதற் 
ெபா ட் த் தான் பிறிேதார் உயிாின் உடம்ைபத் தின்பவன்; எங்ஙனம் ஆ ம் அ ள் - 
எவ்வைகயான் நடத் ம் அ ளிைன? 
    விளக்கம் 
    தன் ஊன் ெப க்கற்குத் தான் பிறி  ஊன் உண்பான் - தன் உடம்ைப க்குதற் 
ெபா ட் த் தான் பிறிேதார் உயிாின் உடம்ைபத் தின்பவன்; எங்ஙனம் ஆ ம் அ ள் - 
எவ்வைகயான் நடத் ம் அ ளிைன?  பயன் இலாத ஊன் ெப க்கைலப் பயன் எனக் 
க தி இக்ெகா ைம ெசய்வாேன அறிவிலாத ெகா ேயான் என்றவா  ஆயிற் . 
'எங்ஙனம் ஆ ம் அ ள்' என்ப , ஆளான் என்ப  பயப்ப நின்ற இகழ்ச்சிக் குறிப் .   
--- 
 
252.  ெபா ளாட்சி ேபாற்றாதார்க்கு இல்ைல அ ளாட்சி 
    ஆங்கில்ைல ஊன்தின் பவர்க்கு. 
    ெபா ள் ஆட்சி ேபாற்றார்தார்க்கு இல்ைல-ெபா ளால் பயன் ேகாடல் அதைனப் 
பா காவாதார்க்கு இல்ைல; ஆங்கு அ ள் ஆட்சி ஊன் தின்பவர்க க்கு இல்ைல-அ  
ேபால அ ளாள் பயன் ேகாடல் ஊன் தின்பவர்க க்கு இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     ெபா ட்பயன் இழத்தற்குக் காரணம் காவாைம ேபால, அ ட்பயன் இழத்தற்கு 
ஊன் தின்னல் காரணம் என்பதாயிற் . ஊன் தின்றாராயி ம் உயிர்கட்கு ஒ  தீங்கும் 
நிைனயாதார்க்கு அ ள் ஆள்தற்கு இ க்கு இல்ைல என்பாைர ம த் , அஃ  உண்  
என்ப  இைவ இரண்  பாட்டா ம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
253.  பைடெகாண்டார் ெநஞ்சம்ேபால் நன் க்கா  ஒன்றன் 
    உடல்சுைவ உண்டார் மனம். 
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    பைட ெகாண்டார் ெநஞ்சம் ேபால்-ெகாைலக் க விையத் தம் ைகயில் ெகாண்டவர் 
மனம் அதனால் ெசய் ம் ெகாைலையேய ேநாக்குவதல்ல  அ ைள ேநாக்காதவா  
ேபால; ஒன்றன் உடல் சுைவ உண்டார் மனம் நன்  ஊக்கா -பிறிேதார் உயிாின் 
உடைலச் சுைவபட உண்டவர் மனம் அவ் ைனேய ேநாக்குவ  அல்ல  அ ைள 
ேநாக்கா . 
    விளக்கம் 
     சுைவபட உண்டல், காயங்களான் இனிய சுைவத்  ஆக்கி உண்ட . இதனான் ஊன் 
தின்றார் மனம் தீங்கு நிைனத்தல் உவம அளைவயால் சாதித் , ேமல  
வ த்தப்பட்ட .   
--- 
 
254.  அ ளல்ல  யாெதனின் ெகால்லாைம ேகாறல் 
    ெபா ளல்ல  அவ் ன் தினல். 
    அ ள் யா  எனின் ெகால்லாைம-அ ள் யா  எனின் ெகால்லாைம: அல்ல   
யாெதனின்  ேகாறல் - அ ள் அல்ல  யா  எனின் ேகாறல்; அவ் ன் தினல் ெபா ள் 
அல்ல  - ஆகலான் அக்ேகாறலான் வந்த ஊைனத் தின்ைக பாவம். 
    விளக்கம் 
     உபசாரவழக்கால் 'ெகால்லாைம, ேகாறல்' ஆகிய காாியங்கைள 'அ ள் அல்ல ' 
எனக் காரணங்கள் ஆக்கி ம், 'ஊன் தின்ைக' ஆகிய காரணத்ைதப் 'பாவம்' எனக் 
காாியமாக்கி ம் கூறினார். அ ளல்ல -ெகா ைம. சிறப் ப் பற்றி அற ம் ெபா ள் 
எனப்ப த ன், பாவம் 'ெபா ள் அல்ல ' எனப்பட்ட . 'ேகாறல்' என ன் 
நின்றைமயின் 'அவ் ன்' என்றார். இனி, இதைன இவ்வாறன்றி 'அ ளல்ல ' 
என்பதைன ஒன்றாக்கி, 'ெகால்லாைம ேகாறல்' என்பதற்குக் 'ெகால்லாைம என் ம் 
விரதத்ைத அழித்தல்' என்  உைரப்பா  உளர்.   
--- 
 
255.  உண்ணாைம உள்ள  உயிர்நிைல ஊ ண்ண 
    அண்ணாத்தல் ெசய்யா  அள . 
    உயிர் நிைல ஊன் உண்ணாைம உள்ள -ஒ சார் உயிர் உடம்பின் கண்ேண நிற்றல் 
ஊன் உண்ணாைம என்கின்ற அறத்தின் கண்ண ; உண்ண அள  அண்ணாத்தல் 
ெசய்யா  - ஆகலான், அந்நிைல குைலய ஒ வன் அதைன உண் மாயின், அவைன 
வி ங்கிய நிரயம் பின் உமிழ்வதற்கு அங்காவா . 
    விளக்கம் 
     உண்ணப்ப ம் விலங்குகள் அதனால் ேதய்ந்  சிலவாக, ஏைனய பலவாய் 
வ த ன், 'உண்ணாைம உள்ள  உயர்நிைல' என்றார். 'உண்ணின்' என்ப  'உண்ண' 
எனத் திாிந்  நின்ற . ஊன் உண்டவன் அப்பாவத்தான் ெந ங் காலம் நிரயத் ள் 
அ ந் ம் என்பதாம். ெகாைலப் பாவம் ெகான்றார்ேமல் நிற்ற ன், பின் ஊன் 
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உண்பார்க்குப் பாவம் இல்ைல என்பாைர ம த் , அஃ  உண்  என்ப  இவ்விரண்  
பாட்டா ம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
256.  தினற்ெபா ட்டால் ெகால்லா  உலெகனின் யா ம் 
    விைலப்ெபா ட்டால் ஊன்ற வா ாில். 
    தினற் ெபா ட்  உலகு ெகால்லா  எனின்-ேபைதைம காரணமாக அல்ல , ஊன் 
தின்ைக காரணமாக உலகம் ெகால்லாதாயின்; விைலப்ெபா ட்  ஊன் த வார் 
யா ம் இல்-ெபா ள் காரணமாக ஊன் விற்பார் யாவ ம் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     'உலகு' என்ப  ஈண்  உயிர்ப்பன்ைம ேமல் நின்ற . 'பின் நிக ம் தின்ைக ன் 
நிக ம் ெகாைலக்குக் காரணம் ஆகாைமயின், தின்பார்க்குக் காரணத்தான் வ ம் 
பாவம் இல்ைல' என்ற வாதிைய ேநாக்கி அ த்தாபத்தி அளைவயால் காரணமாதல் 
சாதித்த ன், இதனான் ேமல  வ த்தப்பட்ட .   
--- 
 
257.  உண்ணாைம ேவண் ம் லாஅல் பிறிெதான்றன் 
    ண்ண  உணர்வார்ப் ெபறின். 
    லால் பிறிெதான்றன் ண்- லாலாவ  பிறிேதார் உடம்பின் ண்; அ  
உணர்வார்ப் ெபறின் உண்ணாைம ேவண் ம்-அ  ய்  அன்ைம அறிவாைரப் 
ெபறின் அதைன உண்ணாெதாழியல் ேவண் ம். 
    விளக்கம் 
     'அஃ ' என்னல் ேவண் ம் ஆய்தம் விகாரத்தால் ெதாக்க . அம்ெமய்ம்ைம 
உணராைமயின், அதைன உண்கின்றார் என்பதாம். ெபா ந் ம் ஆற்றா ம் லால் 
உண்டல் இழிந்த  என்ப  இதனான் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
258.  ெசயிாின் தைலப்பிாிந்த காட்சியார் உண்ணார் 
    உயிாின் தைலப்பிாிந்த ஊன். 
    ெசயிாின் தைலப்பிாிந்த காட்சியார் - மயக்கம் ஆகிய குற்றத்தின் நீங்கிய 
அறிவிைன ைடயார்; உயிாின் தைலப்பிாிந்த ஊன் உண்ணார் - ஓர் உயிாின் நீங்கி 
வந்த ஊைன உண்ணார். 
    விளக்கம் 
     'தைலப்பிாி ' என்ப  ஒ  ெசால். பிணம் என ஊனின் ெமய்ம்ைம தாேம 
உணர்த ன், 'உண்ணார்' என்றார்.  
--- 
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259.  அவிெசாாிந் தாயிரம் ேவட்ட ன் ஒன்றன் 
    உயிர்ெசகுத் ண்ணாைம நன் . 
    அவி ெசாாிந்  ஆயிரம் ேவட்ட ன்-தீயின்கண் ெநய் த ய அவிகைளச் ெசாாிந்  
ஆயிரம் ேவள்வி ேவட்ட ம்; ஒன்றன் உயிர் ெசகுத்  உண்ணாைம நன் -ஒ  
விலங்கின் உயிைரப் ேபாக்கி அ  நின்ற ஊைன உண்ணாைம நன் . 
    விளக்கம் 
     அவ்ேவள்விகளான் வ ம் பயனி ம் இவ்விரதத்தான் வ ம் பயேன ெபாி  
என்பதாம்.   
--- 
 
260.  ெகால்லான் லாைல ம த்தாைனக் ைககூப்பி 
    எல்லா உயி ந் ெதா ம். 
    ெகால்லான் லாைல ம த்தாைன - ஓர் உயிைர ம் ெகால்லாதவ மாய்ப் 

லாைல ம் உண்ணாதவைன; எல்லா உயி ம் ைக கூப்பித் ெதா ம் - எல்லா உயி ம் 
ைக கூப்பித் ெதா ம் - எல்லா உயி ம் ைக குவித் த் ெதா ம். 
    விளக்கம் 
    ெகால்லான் லாைல ம த்தாைன - ஓர் உயிைர ம் ெகால்லாதவ மாய்ப் 

லாைல ம் உண்ணாதவைன; எல்லா உயி ம் ைக கூப்பித் ெதா ம் - எல்லா உயி ம் 
ைக கூப்பித் ெதா ம் - எல்லா உயி ம் ைக குவித் த் ெதா ம்.  இவ்விரண்  அற ம் 
ஒ ங்கு உைடயார்க்கு அல்ல  ஒன்ேற உைடயார்க்கு அதனால் பயன் இல்ைல 
ஆக ன், ெகால்லாைம ம் உடன் கூறினார். இப்ேபர ள் உைடயான் ம ைமக்கண் 
ேதவாின் மிக்கான் ஆம் என அப் பயன  ெப ைம கூறியவா . இைவ ன்  
பாட்டா ம் ஊன் உண்ணாைமய  உயர்ச்சி கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.3.3 தவம் 
 
261.  உற்றேநாய் ேநான்றல் உயிர்க்கு கண் ெசய்யாைம 
    அற்ேற தவத்திற் கு . 
    தவத்திற்கு உ -தவத்தின் வ ; உற்ற ேநாய் ேநான்றல் உயிர்க்கு உ கண் 
ெசய்யாைம அற்ேற-உண்  சு க்கல் த யவற்றால் தம் உயிர்க்கு வ ம் 

ன்பங்கைளப் ெபா த்த ம், தாம் பிற உயிர்கட்குத் ன்பம் ெசய்யாைம ம் ஆகிய 
அவ்வளவிற் . 
    விளக்கம் 
     மற் ள்ளன எல்லாம் இவற் ள்ேள அடங்குத ன், 'அற்ேற' எனத் ேதற்ேறகாரம் 
ெகா த்தார். 'தவத்திற்கு உ  அற் ' என்ப , 'யாைனய  ேகா  கூாி ' என்பதைன, 
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'யாைனக்குக் ேகா  கூாி ' என்றார்ேபால ஆறாவதன் ெபா ட்கண் நான்காவ  வந்த 
மயக்கம். இதனான் தவத்தின  இலக்கணம் கூறப்பட்ட .  -- 
 
262.  தவ ம் தவ ைடயார்க்கு ஆகும் அதைன 
    அஃதிலார் ேமற்ெகாள்வ . 
    தவ ம் தவம் உைடயார்க்கு ஆகும்-பயேன அன்றித் தவந்தா ம் உண்டாவ  

ன்தவம் உைடயார்க்ேக; அதைன அஃ  இலார் ேமற்ெகாள்வ  அவம்-ஆகலான், 
அத்தவத்ைத அம் ன்தவம் இல்லாதார் யல்வ  பயன்இல் யற்சியாம். 
    விளக்கம் 
     பாிசயத்தால் அறி ம் ஆற்ற ம் உைடயராய்  ேபாக்க ன், 'தவம் 
உைடயார்க்கு ஆகும்' என் ம், அஃ  இல்லாதார்க்கு அைவ இன்ைமயான்  
ேபாகாைமயின், 'அவம் ஆம்' என் ம் கூறினார்.   
--- 
 
263.  றந்தார்க்குத் ப் ர  ேவண்  மறந்தார்ெகால் 
    மற்ைற யவர்கள் தவம். 
    மற்ைறயவர்கள் - இல்லறத்ைதேய பற்றி நிற்பார்; றந்தார்க்குத் ப் ர  ேவண் த் 
தவம் மறந்தார்ெகால் - றந்தார்க்கு உண் ம் ம ந் ம் உைற ம் உதவைல 
வி ம்பித் தாம் தவம் ெசய்தைல மறந்தார் ேபா ம்! 
    விளக்கம் 
     ப் ர  - அ பவிக்கப்ப வன. ''ேவண் யாங்கு எய்தற்" பயத்த  ஆக ன்  குறள் 
265  யாவரா ம் ெசய்யப்ப வதாய தவத்ைதத் தாம் ெசய் ம் தானத்தின்ேமல் 
வி ப்பம் மிகுதியால் மறந்தார் ேபா ம் எனேவ, தானத்தி ம் தவம் மிக்க  என்ப  
ெபற்றாம்.   
--- 
 
264.  ஒன்னார்த் ெதற ம் உவந்தாைர ஆக்க ம் 
    எண்ணின் தவத்தான் வ ம். 
    ஒன்னார்த் ெதற ம் - அறத்திற்குப் பைகயாய் அழி  ெசய்தாைரக் ெக த்த ம்; 
உவந்தாைர ஆக்க ம் - அதைன உவந்தாைர உயர்த்த ம் ஆகிய இவ்விரண்ைட ம்; 
எண்ணின் தவத்தான் வ ம் - தவம் ெசய்வார் நிைனப்பராயின், அவர் தவ வ யான் 
அைவ அவர்க்கு உளவாம். 
    விளக்கம் 
     ற்றத் றந்தார்க்கு ஒன்னா ம் உவந்தா ம் உண்ைம கூடாைமயின், தவத்திற்கு 
ஏற்றி உைரக்கப்பட்ட . 'எண்ணின்' என்றதனால், அவர்க்கு அைவ எண்ணாைம 
இயல்  என்ப  ெபற்றாம். ஒன்னார் ெபாியராயி ம், உவந்தார் சிறியராயி ம், 
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ேக ம் ஆக்க ம் நிைனந்த ைணயாேன வந்  நிற்கும் எனத் தவம் ெசய்வார் 
ேம ட் த் தவத்தின  ஆற்றல் கூறியவா .   
--- 
 
265.  ேவண் ய ேவண் யாங் ெகய்தலால் ெசய்தவம் 
    ஈண்  யலப் ப ம். 
    ேவண் ய ேவண் யாங்கு எய்தலால்- யன்றால் ம ைமக்கண் தாம் ேவண் ய 
பயன்கள் ேவண் யவாேற ெபறலாம். ஆதலால்; ெசய்தவம் ஈண்  யலப்ப ம் - 
ெசய்யப்ப வதாய தவம். இம்ைமக்கண் அறிவைடேயாரான் யலப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     'ஈண் ' என்பதனான் 'ம ைமக்கண்' என்ப  ெபற்றாம். ேமற்கதி,  ேப கள் 
தவத்தானன்றி எய்தப்படா என்பதாம். இைவ நான்கு பாட்டா ம் தவத்த  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
266.  தவஞ் ெசய்வார் தங்க மஞ் ெசய்வார்மற் றல்லார் 
    அவஞ்ெசய்வார் ஆைச ட் பட் . 
    தம் க மம் ெசய்வார் தவம் ெசய்வார் - தம் க மம் ெசய்வாராவர் றந்  தவத்ைதச் 
ெசய்வார்; மற்  அல்லார் ஆைச ள் பட்  அவம் ெசய்வார் - ஒழிந்த ெபா ள் 
இன்பங்கைளச் ெசய்வார், அவற்றின்கண் ஆைசயாகிய வைல ள்பட் த் தமக்குக் 
ேக  ெசய்வார். 
    விளக்கம் 
     அநித்தமாய் வைகத் ன்பத்தாய் உயிாின் ேவறாய உடற்கு வ த்தம் வ ம் என்  
ஒழியா  தவத்திைனச் ெசய்ய, பிறப் ப் பிணி ப்  இறப் க்களான் அநாதியாகத் 

ன்பம் எய்திவ கின்ற உயிர் ஞானம் பிறந்   ெப ம் ஆக ன், தவம் 
ெசய்வாைரத் 'தம் க மம் ெசய்வார்' என் ம், கணத் ள் அழிவதான சிற்றின்பத்தின் 
ெபா ட் ப் பலபிறவி ம் ன் றத்தக்க பாவஞ்ெசய்  ேகாட ன், அல்லாதாைர 
'அவம் ெசய்வார்' என் ம் கூறினார். 'மற் ' விைனமாற்றின்கண் வந்த .   
--- 
 
267.  சுடச்சுட ம் ெபான்ேபால் ஒளிவி ம் ன்பஞ் 
    சுடச்சுட ேநாற்கிற் பவர்க்கு. 
    சுடச்சுட ம் ெபான் ேபால்-தீயின்கண் ஓ ம் ெபான் க்கு அ  சுடச்சுடத் 
தன்ேனா  கலந்த குற்றம் நீங்கி ஒளிமிகுமா  ேபால; ேநாற்கிற்பவர்க்குத் ன்பம் 
சுடச்சுட ஒளி வி ம்-தவம் ெசய்ய வல்லார்க்கு அதனான் வ ம் ன்பம் வ த்த 
வ த்தத் தம்ெமா  கலந்த பாவம் நீங்கி ஞானம் மிகும். 
    விளக்கம் 
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     'சுடச்சுட ம் ெபான் ேபால' என்றார் ஆயி ம், க த்  ேநாக்கி இவ்வா  
உைரக்கப்பட்ட . ஒளி ேபாலப் ெபா ள்கைள விளக்க ன். 'ஒளி' என்றார்.   
--- 
 
268.  தன் யிர் தான்அறப் ெபற்றாைன ஏைனய 
    மன் யி ெரல்லாந் ெதா ம். 
    தன் உயிர் தான் அறப் ெபற்றாைன-தன் உயிைரத் தான் தனக்கு உாித்தாகப் 
ெபற்றவைன; ஏைனய மன் உயிர் எல்லாம் ெதா ம் - ெபறாதனவாகிய மன் உயிர்கள் 
எல்லாம் ெதா ம். 
    விளக்கம் 
     தனக்கு உாித்தாதல் - தவம் ஆகிய தன் க மம் ெசய்தல். அதனின் ஊங்குப் 
ெப தற்கு அாிய  இன்ைமயின், 'ெபற்றாைன' என்றார். 'அ  ெபறாதன' என்ற  
ஆைச ட்பட்  அவம் ெசய் ம் உயிர்கைள. சாப ம் அ ம் ஆகிய இரண்  
ஆற்ற ம் உைடைமயின் 'ெதா ம்' என்றார்.   
--- 
 
269  கூற்றம் குதித்த ம் ைககூ ம் ேநாற்ற ன் 
    ஆற்றல் தைலப்பட் டவர்க்குல். 
    கூற்றம் குதித்த ம் ைககூ ம் - கூற்றத்ைதக் கடத்த ம் உண்டாவதாம்; ேநாற்ற ன் 
ஆற்றல் தைலப்பட்டவர்க்கு - தவத்தான் வ ம் ஆற்றைலத் தைலப்பட்டார்க்கு. 
    விளக்கம் 
     சிறப்  உம்ைம கூடாைம விளக்கிற் . மன் உயிர் எல்லாம் ெதா தேலயன்றி 
இ ம் ைகக்கூ ம் என எச்ச உம்ைமயாக உைரப்பி ம் அைம ம். ஆற்றல் - சாப 
அ ள்கள். இைவ நான்கு பாட்டா ம் தவம் ெசய்வார  உயர்ச்சி கூறப்பட்ட .   
--- 
 
270.  இலர்பல ராகிய காரணம் ேநாற்பார் 
    சிலர்பலர் ேநாலா தவர். 
    இலர் பலர் ஆகிய காரணம் - உலகத் ச் ெசல்வர்கள் சிலராக நல்கூர்வார் 
பலராதற்குக் காரணம் யா  எனின்; ேநாற்பார் சிலர் ேநாலாதவர் பலர் - தவம் 
ெசய்வார் சிலராக, அ  ெசய்யார் பலராதல். 
    விளக்கம் 
     ெசல்வம் நல்குர  என்பன ஈண்  அறிவின  உண்ைம இன்ைமகைள ம் குறித்  
நின்றன; என்ைன? " ண் ணர்  இன்ைம வ ைம; அஃ ைடைம, பண்ணப் 
பைணத்த ெப ஞ் ெசல்வம்"  நால . 251  என்றார் ஆக ன். 'ேநாற்பார் சிலர்' எனக் 
காரணம் கூறினைமயான், காாியம் வ வித்  உைரக்கப் பட்ட . தவம் ெசய்யாதார்க்கு 
இம்ைம இன்ப ம் இல்ைல என இதனால் அவர  தாழ்  கூறப்பட்ட .   
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--- 
 

1.3.4. கூடாெவா க்கம் 
 
271.  வஞ்ச மனத்தான் ப ற்ெறா க்கம் தங்கள் 
    ஐந் ம் அகத்ேத நகும். 
    வஞ்ச மனத்தான் ப ற்  ஒ க்கம் - வஞ்சம் ெபா ந்திய மனத்ைத உைடயவன  
மைறந்த ஒ க்கத்ைத; தங்கள் ஐந் ம் அகத்ேத நகும் - உடம்பாய் அவேனா  கலந்  
நிற்கின்ற தங்கள் ஐந் ம் கண்  தம் ள்ேள நகும். 
    விளக்கம் 
     காமம் தன் கண்ேண ேதான்றி ந யா நிற்க ம், அதன , இன்ைம கூறிப் 

றத்தாைர வஞ்சித்த ன் 'வஞ்சமனம்' என் ம், அந்ந  ெபா க்கமாட்டா  ஒ கும் 
கள  ஒ க்கத்ைதப் 'ப ற்  ஒ க்கம்' என் ம், உலகத் க் கள  உைடயார் பிறர் 
அறியாமல் ெசய்வனவற்றிற்கு ஐம்ெப ம் தங்கள் சான்றாக ன், 
அவ்ெவா க்கத்ைத ம் அவன் மைறக்கின்ற ஆற்ைற ம் அறிந் , அவனறியாமல் தம் 

ள்ேள நகுத ன், 'அகத்ேத நகும்' என் ம் கூறினார். ெசய்த குற்றம் மைறயா  
ஆக ன், அவ்ெவா க்கம் ஆகா  என்ப  க த் .   
--- 
 
272.  வா யர் ேதாற்றம் எவன்ெசய் ம் தன்ெனஞ்சம் 
    தான்அறி குற்றப் ப ன். 
    வான் உயர் ேதாற்றம் எவன் ெசய் ம் - ஒ வ க்கு வான் ேபால உயர்ந்த தவ 
ேவடம் என்ன பயைனச் ெசய் ம்; தான் அறி குற்றம் தன் ெநஞ்சம் ப ன் - தான் குற்றம் 
என்  அறிந்த அதன் கண்ேண தன் ெநஞ்சு தா ம் ஆயின். 
    விளக்கம் 
     'வான் உயர் ேதாற்றம்' என்ப  ''வான் ேதாய்கு ''  நால . 142  என்றார்ேபால 
இலக்கைண வழக்கு. அறியா  ெசய்த குற்றமல்ல  அறிந்  ைவத் ச் ெசய்த குற்றம் 
க வப்படாைமயின், ெநஞ்சு குற்றத்ததாேயவி ம்; விடேவ, நின்ற 
ேவடமாத்திரத் க்குப் றத்தாைர ெவ ட் தேல அல்ல  ேவ  பயன் இல்ைல 
என்பதாம்.   
--- 
 
273.  வ யில் நிைலைமயான் வல் வம் ெபற்றம் 
    யின்ேதால் ேபார்த் ேமய்ந் தற் . 
    வ  இல் நிைலைமயான் வல் உ வம் - மனத்ைதத் தன் வழிப்ப த் ம் வ  
இல்லாத இயல்பிைன உைடயான் வ ைடயடார் ேவடத்ைதக் ெகாண்  தான் 
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அதன்வழிப்ப தல்; ெபற்றம் யின் ேதால் ேபார்த்  ேமய்ந்தற்  - பசு 'காவலர் 
க யாமல்' யின் ேதாைலப் ேபார்த் ப் ைபங்கூைழ ேமய்ந்தாற் ேபா ம். 
    விளக்கம் 
     இல்ெபா ள் உவைம. 'வ இல் நிைலைமயான்' என்ற அைடயா ம், 'ேமய்ந்தற் ' 
என் ம் ெதாழில் உவைமயா ம் வல் உ வத்ேதா  மனவழிப்ப தல் என்ப  
ெபற்றாம். காவலர் க யாைம '  ல் தின்னா ' என்பதனா ம் அச்சத்தா ம் ஆம்; 
ஆகேவ, வல்உ வங் ேகாடற்கு பயன் அன்ன காரணங்களான் உலகத்தால் அயிராைம 
ஆயிற் . இவ்வா  தனக்குாிய இல்லாைள ம் றந்  வ ம் இன்றிப் பிறர் அயிராத 
வல்உ வ ங் ெகாண்  நின்றவன் மனவழிப்ப தலாவ , தன் மனம் ஓ ய வழிேய 
ஓ மைறந்  பிறர்க்கு உாிய மகளிைர விைழதலாம். அவ்வாறாதல், ெபற்றம் தனக்கு 
உாிய ல்ைலவிட் ப் பிறர்க்குாிய ைபங்கூைழ ேமய்ந்தாற்ேபா ம் என்ற 
உவைமயான் அறிக.   
--- 
 
274.  தவமைறந்  அல்லைவ ெசய்தல் தல்மைறந்  
    ேவட் வன் ள்சிமிழ்த் தற் . 
    தவம் மைறந்  அல்லைவ ெசய்தல் - அவ் வ இல் நிைலைமயான் 
தவேவடத்தின்கண்ேண மைறந்  நின்  தவமல்லவற்ைறச் ெசய்தல்; ேவட் வன் தல் 
மைறந்  ள் சிமிழ்த்தற்  - ேவட் வன் த ன் கண்ேண மைறந்  நின்  ட்கைளப் 
பிாித்தாற் ேபா ம். 
    விளக்கம் 
     'தவம் ஆகுெபயர், தவம் அல்லவற்ைறச் ெசய்தலாவ , பிறர்க்கு உாிய மகளிைரத் 
தன்வயத்தாக்குதல் . இ ம் இத்ெதாழில் உவைமயான் அறிக.   
--- 
 
275.  பற்றற்ேறம் என்பார் ப ற்ெறா க்கம் எற்ெறற்ெறன்  
    ஏதம் பல ந் த ம். 
    பற்  அற்ேறம் என்பார் ப ற்  ஒ க்கம் - தம்ைமப் பிறர் நன்கு மதித்தற்ெபா ட்  
'யாம் பற்  அற்ேறம்' என்  ெசால்வார  மைறந்த ஒ க்கம்; எற்  எற்  ஏதம் பல ம் 
த ம் - அப்ெபா  இனி ேபாலத் ேதான் ம் ஆயி ம், பின் 'என் ெசய்ேதாம்! என் 
ெசய்ேதாம்! என்  தாேம இரங்கும்வைக, அவர்க்குப் பல ன்பங்கைள ம் 
ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
     ெசால் அளவல்ல  பற்  அறாைமயின், 'பற்  அற்ேறம் என்பார்' என் ம், 
சிறிதாய்க் கணத் ள்ேள அழிவதாய இன்பத்தின் ெபா ட் ப் ெபாிதாய் ெந ங்காலம் 
நிற்பதாய பாவத்ைதச் ெசய்வார். அதன் விைளவின் கண் "அந்ேதா விைனேய 
என்ற வர்"  சீவக. த்தி, 27  ஆக ன், "எற்  எற் " என் ம் கூறினார். இைவ ஐந்  
பாட்டா ம் கூடா ஒ க்கத்தின் இ க்கம் கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
276.  ெநஞ்சின் றவார் றந்தார்ேபால் வஞ்சித்  
    வாழ்வாாின் வன்கணார் இல். 
    ெநஞ்சின் றவார் - ெநஞ்சால் பற்  அறா  ைவத் ; றந்தார் ேபால் வஞ்சித்  
வாழ்வாாின் - பற்  அற்றார் ேபான்  தானம் ெசய்வாைர வஞ்சித்  வா பவர்ேபால்; 
வண்கணார்இல் - வன்கண்ைமைய ைடயார் உலகத்  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     தானம் ெசய்வாைர வஞ்சித்தலாவ , "யாம்ம ைமக் கண் ேதவராதற் ெபா ட்  
இவ்வ ந்தவர்க்கு இன்ன  ஈ ம்" என்  அறியா  ஈந்தாைர, அ  ெகாண்  
இழிபிறப்பினராக்குதல். அவர் இழிபிறப்பினராதல் 'அடங்கலர்க்கு ஈந்த தானப் 
பயத்தினால் அல ம் ந்நீர்த் - தடங்கடல் ந ள் தீ  பல உள அவற் ள் ேதான்றி - 
உடம்ெபா  கங்கள் ஒவ்வார் ஊழ்கனி மாந்தி வாழ்வர் - மடங்கலஞ் சீற்றத் ப் பின் 
மானேவல் மன்னர்ஏேற"  சீவக. த்தி 244  என்பதனால் அறிக. தமக்கு ஆவன 
ெசய்தார்க்கு ஆகாதன விைளத்த ன் 'வன்கணார் இல்' என்றார்.   
--- 
 
277.  றங்குன்றி கண்டைனய ேர ம் அகங்குன்றி 
    க்கிற் காியார் உைடத் . 
    குன்றிப் றம் கண்  அைனயேர ம் - குன்றியின் றம் ேபால ேவடத்தாற் 
ெசம்ைம ைடயராயினம், குன்றி க்கின் அகம் காியார் உைடத்  - அதன் க்குப் 
ேபால மனம் இ ண்  இ ப்பாைர உைடத்  உலகம். 
    விளக்கம் 
     'குன்றி' ஆகுெபயர். ெசம்ைம க ைம என்பன ெபா ள்களின் நிறத்ைத விட் ச் 
ெசப்பத்தி ம் அறியாைமயி ம் ெசன்றன. ஆயி ம், பண்பால் ஒத்த ன் இைவ 
பண்  உவைம. "ஊழின் ம மனம் ேபான்  இ ளாநின்ற ேகாகிலேம"  தி க்ேகாைவ 
322  என்ப ம் அ .   
--- 
 
278.  மனத்த  மாசாக மாண்டார் நீரா  
    மைறந்ெதா கு மாந்தர் பலர். 
    மாசு மனத்த  ஆக - மாசு தம் மனத்தின் கண்ணதாக; மாண்டார் நீர் ஆ  - பிறர்க்குத் 
தவத்தான் மாட்சிைம ைடயராய் நீாின் ழ்கிக் காட் ; மைறந்  ஒ கும் மாந்தர் பலர் 
- தாம் அதன்கண்ேண மைறந்  ெசல் ம் மாந்தர் உலகத் ப் பலர். 
    விளக்கம் 
     மாசு: காம ெவகுளி மயக்கங்கள்: அைவ ேபாதற்கு அன்றி மாண்டார் என்  பிறர் 
க ததற்கு நீரா தலான், அத்ெதாழிைல அவர் மைறதற்கு இடனாக்கினார். இனி, 
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'மாண்டார் நீரா ' என்பதற்கு 'மாட்சிைமப் பட்டார  நீர்ைமைய உைடயராய்' என 
உைரப்பா ம் உளர். இைவ ன்  பாட்டா ம் அவ்ெவா க்க ைடயார  குற்ற ம், 
அவைர அறிந்  நீக்கல் ேவண் ம் என்ப ம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
279.  கைணெகா  யாழ்ேகா  ெசவ்வி ஆங் கன்ன 
    விைனப  பாலால் ெகாளல். 
    கைண ெகா  யாழ் ேகா  ெசவ்வி  - அம்  வ வால் ெசவ்விதாயி ம், ெசயலால் 
ெகா : யாழ் ேகாட்டால் வைளந்ததாயி ம் ெசயலால் ெசவ்வி ; ஆங்கு அன்ன 
விைனப  பாலால் ெகாளல் - அவ்வைகேய தவம் ெசய்ேவாைர ம் ெகா யர் 
ெசவ்வியர் என்ப  வ வால் ெகாள்ளா  அவர் ெசயல்பட கூற்றாேன அறிந்  
ெகாள்க. 
    விளக்கம் 
     கைணக்குச் ெசயல் ெகாைல, யா க்குச் ெசயல் இைசயால் இன்பம் பயத்தல். 
அவ்வைகேய ெசயல் பாவமாயின் ெகா யர் என ம், அறமாயின் ெசவ்வியர் என ங் 
ெகாள்க என்பதாம். இதனால் அவைர அறி ம் ஆ  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
280.  மழித்த ம் நீட்ட ம் ேவண்டா உலகம் 
    பழித்த  ஒழித்  வி ன். 
    மழித்த ம் நீட்ட ம் ேவண்டா - தவம் ெசய்ேவார்க்கு தைல மயிைர மழித்த ம் 
சைடயாக்க ம் ஆகிய ேவட ம் ேவண்டா. உலகம் பழித்த  ஒழித்  வி ன் - 
உயர்ந்ேதார் தவத்திற்கு ஆகா  என்  குற்றம் கூறிய ஒ க்கத்ைதக் க ந் வி ன். 
    விளக்கம் 
     பறித்த ம் மழித்த ள் அடங்கும். மழித்தல் என்பேத தைலமயிைர உணர்த்த ன் 
அ  கூறார் ஆயினார். இதனால் கூடா ஒ க்கம் இல்லாதார்க்கு ேவட ம் ேவண்டா 
என அவர  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 
 

1.3.5. கள்ளாைம 
 
281.  எள்ளாைம ேவண் வான் என்பான் எைனத்ெதான் ம் 
    கள்ளாைம காக்கதன் ெநஞ்சு. 
    எள்ளாைம ேவண் வான் என்பான் - ட் ைன இகழா  வி ம் வான் இவன் 
என்  தவத்ேதாரான் நன்கு மதிக்கப்ப வான்; எைனத்  ஒன் ம் கள்ளாைம தன் 
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ெநஞ்சு காக்க - யாெதா  ெபா ைள ம் பிறைர வஞ்சித் க் ெகாள்ளக் க தாவைக 
தன் ெநஞ்சிைனக் காக்க. 
    விளக்கம் 
     'எள்ளா ' என் ம் எதிர்மைற விைனெயச்சம் எள்ளாைம எனத் திாிந்  நின்ற . 

ட் ைன இகழ்தலாவ  காட்சிேய அளைவயாவ  என் ம், நிலம், நீர், தீ, வளி எனப் 
தம் நான்ேக என் ம், அவற்ற  ணர்ச்சி விேசடத்தால் ேதான்றி, பிாிவால் 

மாய்வதாய உடம்பின்கண்ேண அறி  ம வின் கண் களிப் ப் ேபால ெவளிப்பட்  
அழி ம் என் ம், இறந்த உயிர் பின் பிறவா  என் ம், இன்ப ம் ெபா ம் 
ஒ வனால் ெசய்யப்ப வன என் ம் ெசால் ம் உேலாகாயதம் த ய மயக்க 

ல்கைளத் ெதளிந் , அவற்றிற்கு ஏற்ப ஒ குதல், ஞானத்திற்கு ஏ வாய 
ெமய்ந் ற்ெபா ைளேய ம், ஆசிாியைன வழிபட்டன்றி அவைன வஞ்சித் க் 
ெகாள்ளின் அ ம் களவாம் ஆக ன், 'எைனத்  ஒன் ம்' என்றார். 'ெநஞ்சு 
கள்ளாமல் காக்க' எனேவ, றந்தார்க்கு விலக்கப்பட்ட கள் தல் கள்ளக் க தல் 
என்ப  ெபற்றாம்.   
--- 
 
282.  உள்ளத்தால் உள்ள ம் தீேத பிறன்ெபா ைளக் 
    கள்ளத்தால் கள்ேவம் எனல். 
    உள்ளத்தால் உள்ள ம் தீேத - குற்றங்கைளத் தம் ெநஞ்சால் க த ம் 

றந்தார்க்குப் பாவம்; பிறன் ெபா ைளக் கள்ளத்தால் கள்ேவம் எனல் - ஆதலால், 
பிறெனா வன் ெபா ைள அவன் அறியா வைகயால் வஞ்சித்  ெகாள்ேவாம் என்  
க தற்க. 
    விளக்கம் 
     'உள்ளத்தால்' என ேவண்டா  கூறினார், அவர் உள்ளம் ஏைனேயார் உள்ளம் 
ேபாலா  சிறப் ைடத்  என்ப  த்தற்கு. 'உள்ள ம்' என்ப  இழி  சிறப்  
உம்ைம. 'அல்' விகுதி வியங்ேகாள் எதிர்மைறக்கண் வந்த . இைவ இரண்  
பாட்டா ம் இந்நைடக்குக் களவாவ  இஃ  என்ப உம், அ  க யப்ப வ  
என்ப உம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
283.  களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்  
    ஆவ  ேபாலக் ெக ம். 
    களவினால் ஆகிய ஆக்கம் - களவினால் உளதாகிய ெபா ள்; ஆவ  ேபால 
அளவிறந்  ெக ம் - வளர்வ  ேபாலத் ேதான்றித் தன் எல்ைலையக் கடந்  ெக ம். 
    விளக்கம் 
     'ஆக்கத்திற்கு ஏ வாக ன் 'ஆக்கம்' எனப்பட்ட . எல்ைலையக் கடந்  
ெக தலாவ , தான் ேபாங்கால் பாவத்ைத ம் பழிைய ம் நி த்திச் ெசய்த 
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அறத்ைத ம் உடன்ெகாண்  ேபாதல். 'அள  அறிந்  அவ்வளவிற்கு உதவா  
ெக ம்' என்  உைரப்பா ம் உளர்.  
--- 
 
284.  களவின்கண் கன்றிய காதல் விைளவின்கண் 
    யா வி மம் த ம். 
    களவின்கண் கன்றி காதல் - பிறர் ெபா ைள வஞ்சித் க் ேகாடற்கண்ேண மிக்க 
ேவட்ைக; விைளவின்கண் யா வி மம் த ம் - அப்ெபா  இனி  ேபாலத் 
ேதான்றித் தான் பயன் ெகா க்கும் ெபா  ெதாைலயாத இ ம்ைபையக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
     கன் தலான் எஞ்ஞான் ம் அக்களைவேய பயில்வித்  அதனால் பாவ ம் பழி ம் 
பயந்ேத வி த ன், ' யா வி மம் த ம்' என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் அ  
க யப்ப தற்குக் காரணம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
285.  அ ள்க தி அன் ைடய ராதல் ெபா ள்க திப் 
    ெபாச்சாப் ப் பார்ப்பார்கண் இல். 
    அ ள் க தி அன்  உைடயர் ஆதல் - அ ளின  உயர்ச்சிைய அறிந்  அதன்ேமல் 
அன் ைடயராய் ஒ குதல்; ெபா ள் க திப் ெபாச்சாப் ப் பார்ப்பார்கண் இல் - பிறர் 
ெபா ைள வஞ்சித் க் ெகாள்ளக் க தி அவர  ேசார்  பார்ப்பார்மாட்  
உண்டாகா . 
    விளக்கம் 
     தமக்கு உாிய ெபா ைள ம் அதன  குற்றம் ேநாக்கித் றந்  ேபாந்தவர், பின் 
பிறர்க்கு உாிய ெபா ைள நன்கு மதித் , அதைன வஞ்சித் க் ேகாடற்கு அவர  
ேசார்வ பார்க்கும் ம ட்சியரானால், அவர்மாட் , உயிர்கள்ேமல் அ ள் ெசய்தல் 
நமக்கு உ தி என்  அறிந்  அவ்வ ளின் வ வா  ஒ கும் ெத ட்சி கூடா  
என்பதாம்.   
--- 
 
286.  அளவின்கண் நின்ெறா கல் ஆற்றார் களவின்கண் 
    கன்றிய காத லவர். 
    அளவின்கண் நின்  ஒ கல் ஆற்றார் - உயிர் த யவற்ைற அளத்தலாகிய 
ெநற்றியின்கண் நின்  அதற்கு ஏற்ப ஒ கமாட்டார்; களவின்கண் கன்றிய காதலவர் - 
களவின் கண்ேண மிக்க ேவட்ைகைய உைடயார். 
    விளக்கம் 
     உயிர் த யவற்ைற அளத்தலாவ , காட்சி தலாகச் ெசால்லப்பட்ட 
அளைவகளான் உயிர்ப் ெபா ைள ம், அதற்கு அநாதியாய் வ கின்ற நல்விைன 
தீவிைனக்கு உள்ள விைள கைள ம், அவற்றான் அ  நாற்கதி ள் பிறந்  இறந்  
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வ தைல ம், அ  ெசய்யாமல் அவற்ைறக் ெக த்தற்கு உபாயமாகிய 
ேயாகஞானங்கைள ம், அவற்றான் அஃ  எய் ம் விட் ைன ம் அளந்  உள்ளவா  
அறிதல். இதைன ஆ கதர் 'த மத் தியானம்' என்ப. அதற்கு ஏற்ப ஒ குதலாவ , 
அவ்வளக்கப்பட்டனவற் ள் தீயனவற்றின் நீங்கி நல்லனவற்றின் வழி நிற்றல்.  
--- 
 
287.  களெவன் ம் காரறி வாண்ைம அளெவன் ம் 
    ஆற்றல் ாிந்தார்கண்ட இல். 
    கள  என் ம் கார் அறி  ஆண்ைம - கள  என்  ெசால்லப்ப கின்ற இ ண்ட 
அறிவிைன உைடயராதல் 'அள  என் ம் ஆற்றல் ாிந்தார்கண் இல் - உயிர் 

த யவற்ைற அளத்தல் என் ம் ெப ைமைய வி ம்பினார்கண் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     இ ள் - மயக்கம். காாியத்ைதக் காரணமாக உபசாித் க் 'களெவ ம் கார் அறி  
ஆண்ைம' என் ம், காரணத்ைதக் காாியமாக்கி 'அள  என் ம் ஆற்ற' என் ம் 
கூறினார். கள ம் ற ம், இ ம் ஒளி ம் ேபாலத் தம் ள் மாறாக ன், ஒ ங்கு 
நில்லா என்ப  இைவ ன்  பாட்டா ம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
288.  அளவற§ந்தார் ெநஞ்சத் தறம்ேபால நிற்கும் 
    களவறிந்தார் ெநஞ்சில் கர . 
    அள  அறிந்தார் ெநஞ்சத்  அறம் ேபால நிற்கும் - அவ்வளத்தைலேய பயின்றவர் 
ெநஞ்சத்  அறம் நிைல ெபற்றார்ேபால நிைலெப ம்; கள  அறிந்தார் ெநஞ்சில் கர  - 
களைவேய பயின்றவர் ெநஞ்சத்  வஞ்சைன. 
    விளக்கம் 
     உயிர் த யவற்ைற அளந்தறிந்தார்க்குத் றவறம் ச யா  நிற்கும் என்ப  
இவ் வைமயால் ெபற்றாம். களேவா  மாறின்றி நிற்ப  இதனால் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
289.  அளவல்ல ெசய்தாங்ேக வர் களவல்ல 
    மற்ைறய ேதற்றா தவர். 
    அள  அல்ல ெசய்தாங்ேக வர் - அவ்வளவல்லாத தீய நிைன கைள நிைனத்த 
ெபா ேத ெக வர்; கள  அல்ல மற்ைறய ேதற்றாதவர் - கள  அல்லாத பிறவற்ைற 
அறியாதவர். 
    விளக்கம் 
     தீய நிைன களான : ெபா ைடயாைர வஞ்சிக்கு மா ம், அவ்வஞ்சைனயால் 
அ  ெகாள் மா ம், ெகாண்ட அதனால் தாம் லன்கைள க மா ம் தலாயின. 
நிைனத்த ம் ெசய்தலாக ன், 'ெசய் ' என் ம், அஃ  உள்ள அறங்கைளப் ேபாக்கி, 
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கரந்த ெசாற் ெசயல்கைளப் குவித்  அப்ெபா ேத ெக க்கும் ஆக ன், 'ஆங்ேக 
வர்' என் ம் கூறினார். மற்ைறயவாவன: றந்தார்க்கு உணவாக ஓதப்பட்ட காய், 

கனி, கிழங்கு ச கு தலாயின ம், இல்வாழ்வார் ெசய் ம் தானங்க மாம். 
ேதற்றாைம: அவற்ைறேய கர்ந்  அவ்வளவால் நிைறந்தி த்தைல அறியாைம. 
இதனாற் கள்வார் ெக மா  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
290.  கள்வார்க்குத் தள் ம் உயிர்நிைல கள்வார்க்குத் 
    தள்ளா  த்ேத ளகு. 
    கள்வார்க்கு உயிர் நிைல தள் ம் - களவிைனப் பயில்வார்க்குத் தம்மின் ேவறல்லாத 
உடம் ம் தவ ம்; கள்ளார்க்குப் த்ேதள் உலகு தள்ளா  - அ  ெசய்யாதார்க்கு 
ெந ஞ்ேசண  ஆகிய த்ேதள் உலகும் தவறா . 
    விளக்கம் 
     உயிர் நிற்றற்கு இடனாக ன், 'உயிர்நிைல' எனப்பட்ட . சிறப்  உம்ைமகள் 
இரண் ம் விகாரத்தால் ெதாக்கன. இம்ைமயி ம் அரசனால் ஒ க்கப்ப த ன், 
'உயிர் நிைல ம் தள் ம்' என் ம், ம ைமயி ம் ேதவராதல் கூ த ன் ' த்ேதள் 
உலகும் தள்ளா ' என் ம் கூறினார். 'மற்ற  தள்ளி ம் தள்ளாைம நீர்த் '  குறள் 566  
என் ழி ம் 'தள் தல்' இப்ெபா ட்டாதல் அறிக. இதற்குப் பிறவா  உைரப்பா ம் 
உளர். இதனான் இ வர் பய ம் ஒ ங்கு கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.3.6. வாய்ைம 
 
291.  வாய்ைம எனப்ப வ  யாெதனின் யாெதான் ம் 
    தீைம இலாத ெசாலல். 
    வாய்ைம எனப்ப வ  யா  எனின் - ெமய்ம்ைம என்  சிறப்பித் ச் 
ெசால்லப்ப வ  யா  என்  வினவின்; தீைம யாெதான் ம் இலாத ெசாலல் - அ  
பிறிேதா யிர்க்குத் தீங்கு சிறி ம் பயவாத ெசாற்கைளச் ெசால் தல். 
    விளக்கம் 
     'தீைம யாெதான் ம் இலாத' என இைய ம். 'எனப்ப வ ' என்ப  'ஊர் 
எனப்ப வ  உைற ர்' என்றாற் ேபால நின்ற . இதனான் நிகழ்ந்த  கூறல் என்ப  
நீக்கப்பட்ட . அ தா ம், தீங்கு பயவாதாயின் ெமய்ம்ைமயாம்; பயப்பின் 
ெபாய்ம்ைமயாம் என்ப  க த் .   
--- 
 
292.  ெபாய்ைம ம் வாய்ைம யிடத்த ைரதீர்ந்த 
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    நன்ைம பயக்கும் எனின். 
    ைர தீர்ந்த நன்ைம பயக்கும் எனின் - பிறர்க்குக் குற்றம் தீர்ந்த நன்ைமையப் 
பயக்குமாயின்; ெபாய்ம்ைம ம் வாய்ைம இடத்த - ெபாய்ம்ைமச் ெசாற்க ம் 
ெமய்ம்ைமச் ெசாற்களின் பாலஆம். 
    விளக்கம் 
     குற்றம் தீர்ந்த நன்ைம: அறம்; அதைனப் பயத்தலாவ , ேகடாதல் சாக்காடாதல் 
எய்த நின்றேதார் உயிர், அச்ெசாற்களின் ெபாய்ம்ைமயாேன அதனின் நீங்கி 
இன் தல் நிகழாத  கூற ம், நன்ைம பயவாதாயின், ெபாய்ம்ைமயாம்; பயப்பின், 
ெமய்ம்ைமயாம் என்ப  க த் . இைவ இரண்  பாட்டா ம் 'தீங்கு பயவாத 
நிகழ்ந்த  கூற ம், நன்ைம பயக்கும் நிகழாத  கூற ம் ெமய்ம்ைம' என ம், 'நன்ைம 
பயவாத நிகழ்ந்த  கூற ம், தீங்கு பயக்கும் நிகழ்ந்த  கூற ம் ெபாய்ம்ைம' என ம் 
அவற்ற  இலக்கணம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
293.  தன்ெநஞ் சறிவ  ெபாய்யற்க ெபாய்த்தபின் 
    தன்ெநஞ்ேச தன்ைனச் சு ம். 
    தன் ெநஞ்சு அறிவ  ெபாய்யற்க - ஒ வன் தன் ெநஞ்சு அறிவ  ஒன்றைனப் பிறர் 
அறிந்திலர் என்  ெபாய்யா ெதாழிக; ெபாய்த்தபின் தன் ெநஞ்ேச தன்ைனச் சு ம் - 
ெபாய்த்தானாயின் அதைன அறிந்த தன் ெநஞ்ேச அப்பாவத்திற்குக் காியாய் நின் , 
தன்ைன அதன் பயனாய ன்பத்ைத எய் விக்கும். 
    விளக்கம் 
     ெநஞ்சு காியாதல் "கண்டவர இல்ெலன உலகத் ள் உணராதார் - தங்கா  
தைகவின்றித் தாம் ெசய் ம் விைனக ள் - ெநஞ்சு அறிந்த ெகா யைவ மைறப்ப ம் 
மைறயாவாம் - ெநஞ்சத்திற் கு கிய காி இல்ைல ஆக ன்"  க த். ெநய்தல்.8  
என்பதனா ம் அறிக. ெபாய் மைறயாைமயின், அ  கூறலாகா  என்ப  இதனான் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
294.  உள்ளத்தாற் ெபாய்யா ெதா கின் உலகத்தார் 
    உள்ளத்  ெளல்லாம் உளன். 
    உள்ளத்தால் ெபாய்யா  ஒ கின் - ஒ வன் தன் ள்ளத்திற்ேகற்பப் ெபாய் கூறா  
ஒ குவானாயின்; உலகத்தார் உள்ளத் ள் எல்லாம் உளன் - அவன் உயர்ந்ேதார் 
உள்ளத்தின்கண் எல்லாம் உளனாம். 'உள்ளத்தால்' என்ப  ேவற் ைம மயக்கம். 
    விளக்கம் 
     ெபாய் கூறா  ஒ குதலாவ  ெமய் கூறி ஒ குதல். அவன  அறத்தின  அ ைம 
ேநாக்கி உயர்ந்ேதார் எப்ெபா ம் அவைனேய நிைனப்பர் என்பதாம். இதனான் 
இம்ைமப்பயன் கூறப்பட்ட .   
--- 
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295  மனத்ெதா  வாய்ைம ெமாழியின் தவத்ெதா  
    தானஞ்ெசய் வாாின் தைல. 
    மனத்ெதா  வாய்ைம ெமாழியின் - ஒ வன் தன் மனத்ெதா  ெபா ந்த 
வாய்ைமையச் ெசால்வானாயின்; தவத்ெதா  தானம் ெசய்வாாின் தைல - அவன் 
தவ ம் தான ம் ஒ ங்கு ெசய்வாாி ம் சிறப் ைடயன். 
    விளக்கம் 
     மனத்ெதா  ெபா ந் தல்-மனத்திற்கு ஏ தல். றமாகிய ெமய்யால் ெசய் ம் 
அவற்றி ம் அகமாகிய மனம் ெமாழிகளால் ெசய் ம் அ  பய ைடத்  என்பதாம்.   
 
--- 
 
296.  ெபாய்யாைம அன்ன கழில்ைல எய்யாைம 
    எல்லா அற ந் த ம். 
    ெபாய்யாைம அன்ன கழ் இல்ைல - ஒ வ க்கு இம்ைமக்குப் ெபாய்யாைமைய 
ஒத்த கழ்க் காரணம் இல்ைல; எய்யாைம எல்லா அற ம் த ம் - ம ைமக்கு ெமய் 
வ ந்தாமல் அவ க்கு எல்லா அறங்கைள ம் தாேன ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
     ' கழ்' ஈண்  ஆகுெபயர். இல்லறத்திற்குப் ெபா ள் கூட்டல் த யவற்றா ம், 

றவறத்திற்கு உண்ணாைம த யவற்றா ம் வ ந்தல் ேவண் மன்ேற? 
அவ்வ த்தங்கள் குதாமல் அவ்வி வைகப் பயைன ம் தாேன த ம் என்பார். 
'எய்யாைம எல்லா அற ம் த ம்' என்றார்.   
--- 
 
297.  ெபாய்யாைம ெபாய்யாைம ஆற்றின் அறம்பிற 
    ெசய்யாைம ெசய்யாைம நன் . 
    ெபாய்யாைம ெபாய்யாைம ஆற்றின் - ஒ வன் ெபாய்யாைமையேய 
ெபாய்யாைமையேய ெசய்ய வல்லனாயின்; பிற அறம் ெசய்யாைம ெசய்யாைம நன்  - 
அவன் பிற அறங்கைளச் ெசய்யாைமேய ெசய்யாைமேய நன் . 
    விளக்கம் 
     அ க்கு இரண்ட ள்; தல  இைடவிடாைம ேமற் ; ஏைனய  

ணிவின்ேமற் . 'பல அறங்கைள ம் ேமற்ெகாண்  ெசய்தற்கு அ ைமயால் சில 
தவறின் குற்றப்ப த ன், அைவ எல்லாவற்றின் பயைன ம் தாேன தரவற்றாய 
இதைனேய ேமற்ெகாண்  தவறாமல் ெசய்தல் நன் ,' என்பார், 'ெசய்யாைம 
ெசய்யாைம நன் ' என்றார். இதைன இவ்வா  அன்றிப் 'ெபாய்யாைமையப் 
ெபாய்யாமல் ெசய்யின் பிற அறம் ெசய்ைக நன் ,' எனப் ெபாழிப்பாக்கி, 'ெபாய் 
கூறின் பிறவறம் ெசய்ைக நன்றாகா ' என்ப , அதனால் ேபாந்த ெபா ளாக்கி 
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உைரப்பா ம் உளர். பிறர் அறங்கெளல்லாம் த ம் பயைனத் தாேன த ம் 
ஆற்ற ைடத்  என ம ைமப் பயன  மிகுதி இைவ ன்  பாட்டா ம் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
298.  றள் ய்ைம நீரான் அைம ம் அகந் ய்ைம 
    வாய்ைமயால் காணப் ப ம். 
    றம் ய்ைம நீரான் அைம ம் - ஒ வ க்கு உடம்  ய்தாந் தன்ைம நீராேன 
உண்டாம்; அகம் ய்ைம வாய்ைமயான் காணப்ப ம் - அ  ேபால, மனம் 

ய்தாந்தான்ைம வாய்ைமயான் உண்டாம். 
    விளக்கம் 
     காணப்ப வ  உள்ளதாக ன், 'உண்டாம்' என்  உைரக்கப்பட்ட . உடம்  

ய்தாதல்: வாலாைம நீங்குதல்; மனம் ய்தாதல் ெமய் ணர்தல், றம் ய்ைமக்கு 
நீரல்ல  காரணம் இல்லாதாற் ேபால, அகம் ய்ைமக்கு வாய்ைமயல்ல  காரணம் 
இல்ைல என்பதாம். இதனாேன, றந்தார்க்கு இரண்  ய்ைம ம் ேவண் ம் 
என்ப உம் ெபற்றாம்.   
--- 
 
299.  எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்ேறார்க்குப் 
    ெபாய்யா விளக்ேக விளக்கு. 
    எல்லா விளக்கும் விளக்குஅல்ல - றத்  இ ள் க ம் உலகத்தார் விளக்குகள் 
எல்லாம் விளக்கு ஆகா; சான்ேறார்க்கு விளக்குப் ெபாய்யா விளக்ேக - றவான் 
அைமந்தார்க்கு விளக்காவ  மனத்  இ ள் க ம் ெபாய்யாைம ஆகிய விளக்ேக. 
    விளக்கம் 
     உலகத்தார் விளக்காவன: ஞாயி , திங்கள், தீ என்பன. இவற்றிற்குப் ேபாகாத 
இ ள் ேபாக ன் 'ெபாய்யா விளக்ேக விளக்கு' என்றார். அவ்வி ளாவ  அறியாைம. 
'ெபாய்யாத விளக்கு' என்ப  குைறந்  நின்ற . ெபாய் கூறாைமயாகிய விளக்கு 
என்றவா . இனி இதற்குக் 'கல்வி த யவற்றான் வ ம் விளக்கம் 
    அல்ல; அைமந்தார்க்கு விளக்கமாவ  ெபாய்யாைமயான் வ ம் விளக்கேம,' என்  
உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
 
300.  யாெமய்யாக் கண்டவற் ள் இல்ைல எைனத்ெதான் ம் 
    வாய்ைமயின் நல்ல பிற. 
    யாம் ெமய்யாக் கண்டவற் ள் - யாம் ெமய்ந் ல்களாகக் கண்ட ல்க ள்; 
எைனத்  ஒன் ம் வாய்ைமயின் நல்ல பிற இல்ைல - யாெதா  தன்ைமயா ம் 
வாய்ைமயின் மிக்கனவாகச் ெசால்லப்பட்ட பிற அறங்கள் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
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     ெமய் உணர்த் வனவற்ைற 'ெமய்' என்றார். அைவயாவன; தம்கண் மயக்கம் 
இன்ைமயின் ெபா ள்கைள உள்ளவா  உணரவல்லாராய்க் காம ெவகுளிகள் 
இன்ைமயின் அவற்ைற உணர்ந்தவாேற உைரக்க ம் வல்லராய இைறவர், அ ளான் 
உலகத்தார் உ தி எய் தற்ெபா ட் க் கூறிய ஆகமங்கள். அைவெயல்லாவற்றி ம் 
இஃ  ஒப்ப ந்த  என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் இவ்வறத்தின  தைலைம 
கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.3.7 ெவகுளாைம 
 
301  ெசல் டத் க் காப்பான் சினங்காப்பான் அல் டத் க் 
    காக்கின்என் காவாக்கால் என்? 
    சினம் ெசல் இடத் க் காப்பான் காப்பான் - தன் சினம் ப க்குமிடத்  அதைன 
எழாமல் த ப்பாேன அ ளாள் த ப்பானாவான்; அல் இடத் க் காக்கின் என் 
காவாக்கால் என் - ஏைனப் ப யாத இடத்  அதைனத் த த்தால் என்? நடா  
ஒழிந்தார் என்? 
    விளக்கம் 
     'ெசல் டம்', 'அல் டம்' என்ற . தவத்தால் தன்னின் ெம யாைர ம் 
வ யாைர ம். 'வ யார்ேமல் காவா வழி ம், அதனான் அவர்க்கு வ வேதார் தீங்கு 
இன்ைமயின், காத்தவழி ம் அறன் இல்ைல என்பார், 'காக்கின் என் காவாக்கால் என்' 
என்றார். இதனான் ெவகுளாைமக்கு இடம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
302.  ெசல்லா இடத் ச் சினந்தீ  ெசல் டத் ம் 
    இல்அதனின் தீய பிற. 
    சினம் ெசல்லா இடத் த் தீ  - ஒ வன் ெவகுளி தன்னின் வ யார்ேமல் எழின் 
தனக்ேக தீதாம்; ெசல் இடத் ம் அதனின் தீய பிற இல் - மற்ைற எளிேயார்ேமல் 
எழி ம் அதனின் தீயன பிற இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     ெசல்லா 'இடத் ச் சினம் பயப்ப ' இம்ைமக்கண் அவரான் வ ம் ஏதேம. ஏைனய  
'இம்ைமக்கண் பழி ம் ம ைமக்கண் பாவ ம் பயத்த ன் அதனின் தீயன பிற 
இல்ைல,' என்றார். ஓாிடத் ம் ஆகா  என்பதாம்.   
--- 
 
303.  மறத்தல் ெவகுளிைய யார்மாட் ம் தீய 
    பிறத்தல் அதனான் வ ம். 
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    யார் மாட் ம் ெவகுளிைய மறத்தல் - யாவர் மாட் ம் ெவகுளிைய ஒழிக; தீய 
பிறத்தல் அதனான் வ ம் - ஒ வற்குத் தீயன எல்லாம் உளவாதல் அதனான் வ ம் 
ஆகலான். 
    விளக்கம் 
     வ யார், ஒப்பார், எளியார் என் ம் வர் மாட் ம் ஆகாைமயின் 'யார் மாட் ம்' 
என் ம், மனத்தால் றந்தார்க்கு ஆகாதனவாகிய தீச்சிந்ைதகள் எல்லாவற்ைற ம் 
பிறப்பித்த ன் 'தீய பிறத்தல் அதனான் வ ம்,' என் ம் கூறினார்.   
--- 
 
304.  நைக ம் உவைக ம் ெகால் ம் சினத்தின் 
    பைக ம் உளேவா பிற. 
    நைக ம் உவைகயம் ெகால் ம் சினத்தின - றந்தார்க்கு அ ளான் உளவாய 

கத்தின்கண் நைகைய ம் மனத்தின் கண் உவைகைய ம் ெகான்  
ெகாண்ெட கின்ற சினேம அல்லா ; பிற பைகயம் உளேவா - அதனின் பிறவாய 
பைகக ம் உளேவா? இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     றவால் றப்பைக இலராயி ம் உட்பைகயாய் நின்ற அ ள் த ய நட்பிைன ம் 
பிாித் ப் பிறவித் ன்ப ம் எய் வித்தலான், அவர்க்குச் சினத்தின் மிக்க பைக 
இல்ைலயாயிற் . இைவ ன்  பாட்டா ம் ெவகுளிய  தீங்கு கூறப்பட்ட .   
--- 
 
305.  தன்ைனத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் 
    தன்ைனேய ெகால் ஞ் சினம். 
    தன்ைனத்தான் காக்கின் சினம் காக்க - தன்ைனத்தான் ன்பம் எய்தாமல் காக்க 
நிைனத்தானாயின் தன் மனத் ச் சினம் வராமல் காக்க; காவாக்கால் சினம் தன்ைனேய 
ெகால் ம் - காவானாயின், அச் சினம் தன்ைனேய ெக க்கும் க ந் ன்பங்கைள 
எய் விக்கும். 
    விளக்கம் 
     "ேவண் ய ேவண் யாங்கு எய்தல்"  குறள் 265  பயத்தாய தவத்ைதப் பிறர்ேமல் 
சாபம் வி வதற்காக இழந் , அத் தவத் ன்பத்ேதா  பைழய பிறவித் ன்ப ம் 
ஒ ங்ேக எய் ன் 'தன்ைனேய ெகால் ம்' என்றார். ''ெகால்ச் சுரப்பதாங் கீழ்"  
நால   279  என் ழிப்ேபாலக் ெகாைலச்ெசால் ஈண் த் ன்பமிகுதி உணர்த்தி 
நின்ற .   
--- 
 
306  சினெமன் ம் ேசர்ந்தாைரக் ெகால்  இனெமன் ம் 
    ஏமப் ைணையச் சு ம். 
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    சினம் என் ம் ேசர்ந்தாைரக் ெகால்  - சினம் என் ம் ெந ப் ; இனம் என் ம் 
ஏமப் ைனையச் சு ம் - தனக்கு இடமானவைரேய யன்றி அவர்க்கு இனமாகிய 
ஏமப் ைனைய ம் சு ம். 
    விளக்கம் 
     ேசர்ந்தாைரக் ெகால் ' என்ப  ஏ ப் ெபயர்; 'தான் ேசர்ந்த இடத்ைதக் ெகால் ம் 
ெதாழில ' என்றவா . 'ேசர்ந்தாைர' என உயர்திைணப் பன்ைமேமல் ைவத் , ஏைன 
நான்கு பா ம் தம் க த்ேதா  கூ ய ெபா ளாற்றலால் ெகாண்டார். ஈண்  உ வகம் 
ெசய்கின்ற  றந்தார் சினத்ைதேய ஆக ன், 'சினெமன் ம் ெந ப் ' என்ற விதப் , 
'உலகத்  ெந ப் ச் சு வ  தான் ேசர்ந்த இடத்ைதேய; 'இந் ெந ப் ச் ேசராத 
இடத்ைத ம் சு ம்,' என் ம் ேவற் ைம ேதான்ற நின்ற . ஈண்  'இனம்' என்ற , 

ற்றத் றந்  தவஞானங்களால் ெபாியயராய்க் ேகட்டார்க்கு உ தி பயக்கும் 
ெமாழிகைள இனியவாகச் ெசால் வாைர. உ வகம் ேநாக்கிச் 'சு ம்' என் ம் 
ெதாழில் ெகா த்தாராயி ம், 'அகற் ம்' என்ப  ெபா ளாகக் ெகாள்க. ஏமப் ைண - 
ஏமத்ைத உபேதசிக்கும் ைண. 'இனம் என் ம் ஏமப் ைண' என்ற ஏகேதச 
உ வகத்தால், 'பிறவிக் கட ள் அ ந்தாமல்  என் ம் கைரேயற் கின்ற' என 
வ வித்  உைரக்க. எச்ச உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . தன்ைன ம் ழ்த் , 
எ ப்பாைர ம் அகற் ம் என்பதாம்.   
--- 
 
307.  சினத்ைதப் ெபா ெளன்  ெகாண்டவன் ேக  
    நிலத்தைறந்தான் ைகபிைழயா தற் . 
    சினத்ைதப் ெபா ள் என்  ெகாண்டவன் ேக  - சினத்ைதத் தன் ஆற்றல் 
உணர்த் வேதார் குணம் என்  தன்கண் ெகாண்டவன் அவ்வாற்றல் இழத்தல்; நிலத்  
அைறந்தான் ைக பிைழயா தற்  - நிலத்தின்கண் அைறந்த அவன் ைக 
அந்நிலத்ைத த்தல் தப்பாதவா  ேபாலத் தப்பா . 
    விளக்கம் 
     ைவேச கர் ெபா ள், பண் , ெதாழில், சாதி, விேசடம், இைய  என்பவற்ைற 
'அ வைகப் ெபா ள்' என்றார்ேபால, ஈண் க் குணம் 'ெபா ள்' எனப்பட்ட . 
'பிைழயாததற் ' என்ப  குைறந்  நின்ற  இைவ ன்  பாட்டா ம் 
ெவகுண்டார்க்கு வ ம் தீங்கு கூறப்பட்ட .   
--- 
 
308.  இணர்எாி ேதாய்வன்ன இன்னா ெசயி ம் 
    ணாின் ெவகுளாைம நன் . 
    இணர் எாி ேதாய்  அன்ன இன்னா ெசயி ம் - பல சுடைர உைடத்தாய ேபெராி 
வந்  ேதாய்ந்தாெலாத்த இன்னாதவற்ைற ஒ வன் ெசய்தானாயி ம்; ெவகுளாைம 

ணாின் நன்  . அவைன ெவகுளாைம ஒ வற்குக் கூ மாயின் அ  நன் . 
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    விளக்கம் 
     இன்னாைமயின் மிகுதி ேதான்ற 'இணர் எாி' என் ம், அதைன ேமன்ேம ம் 
ெசய்தல் ேதான்ற 'இன்னா' என் ம், அச்ெசயல் ைனவைர ம் ெவகுள்விக்கும் 
என்ப  ேதான்றப் ' ணாின்' என் ம் கூறினார். இதனான் ெவகுளாைமய  நன்ைம 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
309.  உள்ளிய ெதல்லாம் உடெனய் ம் உள்ளத்தால் 
    உள்ளான் ெவகுளி எனின். 
    உள்ளத்தால் ெவகுளி உள்ளான் எனின் - தவஞ்ெசய் ம் அவன், தன் மனத்தால் 
ெவகுளிைய ஒ கா ம் நிைனயானாயின்; உள்ளிய எல்லாம் உடன் எய் ம் - தான் 
க திய ேப  எல்லாம் ஒ ங்ேக ெப ம். 
    விளக்கம் 
     'உள்ளத்தால்' என ேவண்டா  கூறிய அதனான், 'அ ைட உள்ளம்' என்ப  

ந்த . உள்ளாைமயாவ  அவ்வ ளாகிய பைகைய வளர்த் , அதனான் ற்றக் 
க தல். இம்ைம ம ைம  என்பன ேவ ேவ  திறத்தனவாயி ம், அைவ எல்லாம் 
இவ்ெவான்றாேன எய் ம் என்பார், 'உள்ளிய எல்லாம் உடன் எய் ம்' என்றார். 
இதனான் ெவகுளாதார்க்கு வ ம் நன்ைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
310.  இறந்தார் இறந்தார் அைனயர் சினத்ைதத் 
    றந்தார் றந்தார் ைண. 
    இறந்தார் இறந்தார் அைனயர் - சினத்தின் கண்ேண மிக்கார் உயி ைடயராயி ம் 
ெசத்தாேரா  ஒப்பர்; சினத்ைதத் றந்தார் றந்தார் ைண - சினத்ைதத் றந்தார் 
சாதல் தன்ைமயராயி ம், அதைன ஒழிந்தார் அளவினர். 
    விளக்கம் 
     மிக்க சினத்ைத உைடயார்க்கு ஞானம் எய் தற்கு உாிய உயிர் நின்றதாயி ம், 
கலக்கத்தான் அஃ  எய்தாைம ஒ தைலயாக ன், அவைர 'இறந்தார் அைனயர்' 
என் ம், சினத்ைத விட்டார்க்குச் சாக்கா  எய் தற்கு உாிய யாக்ைக நின்றதாயினம், 
ஞானத்தான  ெப தல் ஒ தைலயாக ன், அவைர '  ெபற்றாேரா  ஒப்பர்' 
என் ம் கூறினார். இதனான் அவ்வி வர் பய ம் ஒ ங்கு கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.3.8 இன்னாெசய்யாைம 
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311.  சிறப்பீ ம் ெசல்வம் ெபறி ம் பிறர்க்கு இன்னா 
    ெசய்யாைம மாசற்றார் ேகாள். 
    சிறப்  ஈ ம் ெசல்வம் ெபறி ம் - ேயாகமாகிய சிறப் த் த ம் அணிமா த ய 
ெசல்வங்கைளப் பிறர்க்கு இன்னா ெசய்  ெபறலாமாயி ம்; பிறர்க்கு இன்னா 
ெசய்யாைம மாசு அற்றார் ேகாள் - அதைனச் ெசய்யாைம ஆகமங்கள் கூறிய ஆற்றான் 
மனந் யார  ணி . 
    விளக்கம் 
     உம்ைம ெபறாைம ேமற் . சிறப்  உைடயதைனச் சிறப் ' என் ம், அதன் 
பயிற்சியான் வா ைவ ெவன்  எய்தப்ப த ன் எட் ச் சித்திகைள ம் 'சிறப்  ஈ ம் 
ெசல்வம்' என் ம், காமம் ெவகுளி மயக்கம் என் ம் குற்றங்கள் அற்றாைமயான் 'மாசு 
அற்றார்' என் ம் கூறினார். இதனான் தமக்ெகா  பயன் ேநாக்கிச் ெசய்தல் 
விலக்கப்பட்ட .   
--- 
 
312.  க த் இன்னா ெசய்தவக் கண் ம் ம த்தின்னா 
    ெசய்யாைம மாசற்றார் ேகாள். 
    க த்  இன்னா ெசய்த அக்கண் ம் - தம்ேமல் ெசற்றம் ெகாண்  ஒ வன் 
இன்னாதவற்ைறச் ெசய்த இடத் ம், ம த்  இன்னா ெசய்யாைம மாசு அற்றார் ேகாள் 
- மீண் தாம் அவ க்கு இன்னாதவற்ைறச் ெசய்யாைம ம் அவர  ணி . 
    விளக்கம் 
     இறந்த  தழீஇய எச்ச உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . அவ் இன்னாதவற்ைற 
உட்ெகாள்ளா  வி தல் ெசயற்பால  என்பதாம்.   
--- 
 
313.  ெசய்யாமல் ெசற்றார்க்கும் இன்னாத ெசய்தபின் 
    உய்யா வி மந் த ம். 
    ெசய்யாமல் ெசற்றார்க்கும் இன்னாத ெசய்தபின் - தான் ன்  ஓர் இன்னாைம 
ெசய்யாதி க்கத் தன்ேமல் ெசற்றம் ெகாண்டவர்க்கும் இன்னாதவற்ைறத் றந்தவன் 
ெசய் மாயின்; உய்யா வி மம் த ம் - அச்ெசயல் அவ க்குக் கடக்க யாத 
இ ம்ைபையக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
     அவ்வி ம்ைபயாவ  தவம் இழந்  பழி ம் பாவ ம் எய் தல்.   
--- 
    இன்னா ெசய்தாைர ஒ த்தல் - தமக்கு இன்னாதவற்ைறச் ெசய்தாைரத் றந்தார் 
ஒறத்தலாவ ; அவர் நாண நல் நயம் ெசய் விடல் - அவர் தாேம நா மா  அவர்க்கு 
இனிய உவைககைளச் ெசய்த அவ்விரண்டைன ம் மறத்தல். 
    விளக்கம் 
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     மறவாவழிப் பின் ம் வந்  கிைளக்கும் ஆக ன், மறக்கற்பா ஆயின. அவைர 
ெவல் ம் உபாயம் கூறியவா . இைவ ன்  பாட்டா ம் ெசற்றம் பற்றிச் ெசய்தல் 
விலக்கப்பட்ட .   
--- 
 
315.  இன்னாெசய் தாைர ஒ த்தல் அவர்நாண 
    நன்னயஞ் ெசய்  விடல். 
    அறிவினான் ஆகுவ  உண்ேடா - றந்தார்க்கு உயிர் த யவற்ைற 
உள்ளவாறறிந்த அறிவினான் ஆவெதா  பயன் உண்ேடா; பிறிதின் ேநாய் தம் 
ேநாய்ேபால் ேபாற்றாக்கைட - பிறிேதார் உயிர்க்கு வ ம் இன்னாதவற்ைறத் தம் 
உயிர்க்கு வந்தன ேபாலக் குறிக்ெகாண்  காவா இடத்  ? 
    விளக்கம் 
     குறிக்ெகாண்  காத்தலாவ : நடத்தல், இ த்தல், நிற்றல், உண்டல் த ய தம் 
ெதாழில்களா ம், பிறவாற்றா ம் உயிர்கள் உ வனவற்ைற ன்ேன அறிந்  
உறாமல் காத்தல். இ  ெப ம்பான்ைம ம் அஃறிைனக்கண் ண்ணிய உடம்  
உைடயவற்ைறப் பற்றி வ த ன் ெபா ப்படப் 'பிறிதின் ேநாய்' என் ம், 'மறப்பான் 
அ  ன் றி ம் நமக்கு இன்னா ெசய்தலாம்' என்  அறிந்  காத்தல் ேவண் ம் 
ஆக ன், 'அ  ெசய்யாவழி அறிவினான் ஆகுவ  உண்ேடா' என் ம் கூறினார். 
இதனான் ெசய்தல் விலக்கப்பட்ட .   
--- 
 
316.  அறிவினான் ஆகுவ ண்ேடா பிறிதின்ேநாய் 
    தந்ேநாய்ேபால் ேபாற்றாக் கைட. 
    இன்னா எனத் தான் உணர்ந்தைவ-இைவ மக்கட்கு இன்னாதன என 
அ மானத்தால் தான் அறிந்தவற்ைற; பிறன்கண் ெசயல் ன்னாைம ேவண் ம் - 
பிறன் மாட் ச் ெசய்தைல ேமவாைம றந்தவ க்கு ேவண் ம். 
    விளக்கம் 
     இன்பத் ன்பங்கள் உயிர்க்குணம் ஆக ன், அைவ காட்சி அளைவயான் 
அறியப்படாைம அறிக. அற ம் பாவ ம் உளவாவ  மனம் உளனாயவழி ஆகலான், 
'உணர்ந்தைவ' என்றார்.   
--- 
 
317.  இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தைவ ன்னாைம 
    ேவண் ம் பிறன்கண் ெசயல். 
    மனத்தான் ஆம் மாணா - மனத்ேதா  உளவாகின்ற இன்னாத ெசயல்கைள; 
எஞ்ஞான் ம் யார்க்கும் எைனத்தா ம் ெசய்யாைம தைல - எக்காலத் ம் யாவர்க்கும் 
சிறிதாயி ம் ெசய்யாைம தைலயாய அறம். 
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    விளக்கம் 
     ஈண் , மனத்தான் ஆகாத வழிப் பாவம் இல்ைல என்ப  ெபற்றாம். 
ஆற்ற ண்டாய காலத் ம் ஆகாைமயின். 'எஞ்ஞான் ம்' என் ம், எளியார்க்கும் 
ஆகாைமயின், 'யார்க்கும்' என் ம், ெசயல் சிறிதாயி ம் பாவம் ெபாிதாக ன், 
'எைனத்தா ம்' என் ம் கூறினார்.   
--- 
 
318.  எைனத்தா ம் எஞ்ஞான் ம் யார்க்கும் மனத்தானாம் 
    மாணாெசய் யாைம தைல. 
    தன் உயிர்க்கு இன்னாைம தான் அறிவான் - பிறர் ெசய் ம் இன்னாதன 
தன் யிர்க்கு இன்னாவாம் தன்ைமைய அ பவித்  அறிகின்றவன்; மன் உயிர்க்கு 
இன்னா ெசயல் என்ெகால் - நிைலேப ைடய பிற உயிர்கட்குத் தான் அவற்ைறச் 
ெசய்தல் என்ன காரணத்தான்? 
    விளக்கம் 
     இவ்வாேற இைவ பிற உயிர்க்கும் இன்னா என்ப  அ மானத்தான் அறிந்  
ைவத் ச் ெசய்கின்ற இப் பாவம் க வப்படாைமயின் 'இன்னாதன யான் வ ந்தப் 
பின்ேன வந்  வ த் ம்' என்ப  ஆகமத்தா ம் அறிந்  ஒழியற்பாலன என்ப  
ேதான்றத் 'தான்' என் ம், அத்தன்ைமயான் ஒழியாைமக்குக் காரணம் மயக்கம் 
என்ப ேபான்ற 'என்ெகாேலா' என் ம் கூறினார். இைவ ன்  பாட்டா ம் 
ெபா வைகயான் விலக்கப்பட்ட .   
--- 
 
319.  தன் யிர்ககு ஏன்னாைம தானறிவான் என்ெகாேலா 
    மன் யிர்க்கு இன்னா ெசயல். 
    பிறர்க்கு இன்னா ற்பகல் ெசய்யின் - றந்தவர் பிறர்க்கு இன்னாதனவற்ைற ஒ  
பகல  ற்கூற்றின்கண் ெசய்வராயின; தமக்கு இன்னா பிற்பகல் தாேம வ ம் - தமக்கு 
இன்னாதன அதன் பிற்கூற்றின்கண் அவர் ெசய்யாமல் தாேம வ ம். 
    விளக்கம் 
     ' ற்பகல், 'பிற்பகல்' என்பன பின் ன்னாகத் ெதாக்க ஆறாம் ேவற் ைமத் 
ெதாைக. தவம் அழித ன், அங்ஙனம் க தி ம் எளிதி ம் வ ம்; அதனால், அைவ 
ெசய்யற்க என்பதாம். இனி 'தாேன வ ம்' என்ப  பாடமாயின், அச்ெசயல் தாேன 
தமக்கு இன்னாதன வாய் வ ம் என உபசார வழக்காக்கி, ஆக்கம் வ வித்  உைரக்க.   
--- 
 
320.  பிறர்க்கின்னா ற்பகல் ெசய்யின் தமக்கு இன்னா 
    பிற்பகல் தாேம வ ம். 
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320.  ேநாெயல்லாம் ேநாய்ெசய்தார் ேமலவாம் ேநாய்ெசய்யார் 
    ேநாயின்ைம ேவண்  பவர். 
    ேநாய் எல்லாம் ேநாய் ெசய்தார் ேமலவாம் - இன்னா தன எல்லாம் பிறிேதார் 
உயிர்க்கு இன்னாதன ெசய்தார் ேமல் ஆம்; ேநாய் இன்ைம ேவண் பவர் ேநாய் 
ெசய்யார் - அதனால் தம் உயிர்க்கு இன்னாதன ேவண்டாதார், பிறிேதார் உயிர்க்கு 
இன்னாதன ெசய்யார். 
    விளக்கம் 
     "உயிர்நிலத்  விைனவித்  இட்டார்க்கு விைள ம் அ ேவ,' ' சீவக. த்தி. 164  
ஆக ன், "ேநாய் எல்லாம் ேநாய் ெசய்தார் ேமலவாம்" என்றார். இ  ெசாற்ெபா ள் 
பின்வ நிைல. இைவ இரண்  பாட்டா ம் அ  ெசய்தார்க்கு வ ம் தீங்கு 
கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.3.9 ெகால்லாைம 
 
321.  அறவிைன யாெதனின் ெகால்லாைம ேகாறல் 
    பிறவிைன எல்லாந் த ம். 
    அறவிைன யா  எனின் ெகால்லாைம - அறங்கெளல்லாம் ஆகிய ெசய்ைக யா  
என்  வினவின், அஃ  ஓர் உயிைர ம் ெகால்லாைமயாம்; ேகாறல் பிற விைன 
எல்லாம் த ம் - அவற்ைறக் ெகால் தல் பாவச் ெசய்ைககள் எல்லாவற்ைற ம் தாேன 
த ம் ஆதலான். 
    விளக்கம் 
     அறம் - சாதிெயா ைம. விலக்கிய  ஒழித ம் அறஞ்ெசய்தலாம் ஆக ன், 
ெகால்லாைமைய 'அறவிைன' என்றார். ஈண் ப் 'பிறவிைன' என்ற  அவற்றின் 
விைளைவ ெகாைலப்பாவம் விைளக்கும் ன்பம் ஏைனப் பாவங்களல்லாம் கூ யம் 
விைளக்க மாட்டா என்பதாம் ெகால்லாைம தாேன பிற அறங்கள் எல்லாவற்றின் 
பயைன ம் த ம் என்  ேமற்ேகாள் கூறி, அதற்கு ஏ  எதிர்மைற கத்தால் 
கூறியவாறாயிற் .   
--- 
 
322.  பகுத் ண்  பல் யிர் ஓம் தல் ¡ேலார் 
    ெதாகுத்தவற் ள் எல்லாந் தைல. 
    பகுத்  உண்  பல் உயிர் ஓம் தல் - உண்பதைனப் பசித்த உயிர்கட்குப் பகுத் க் 
ெகா த்  உண் , ஐைக உயிர்கைள ம் ஓம் தல்; ேலார் ெதாகுத்தவற் ள் எல்லாம் 
தைல - அற ைல உைடயார் றந்தார்க்குத் ெதாகுத்த அறங்கள் எல்லாவற்றி ம் 
தைலயாய அறம். 
    விளக்கம் 
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     'பல் யி ம்' என் ம் ற்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . ஓம் தல்: ேசார்ந் ம் 
ெகாைல வாராமல் குறிக்ெகாண்  காத்தல். அதற்குப் பகுத்  உண்டல் இன்றியைமயா 
உ ப்  ஆக ன், அச் சிறப் த் ேதான்ற அதைன இறந்தகால விைனெயச்சத்தால் 
கூறினார். எல்லா ல்களி ம் நல்லன எ த்  எல்லார்க்கும் ெபா படக் கூ தல் 
இவர்க்கு இயல்  ஆக ன், ஈண் ம் ெபா ப்பட ' ேலார்' என் ம், அவர் 
எல்லார்க்கும் ஒப்ப தலான், 'இ  தைலயாய அறம்' என் ம் கூறினார்.  
--- 
 
323.  ஒன்றாக நல்ல  ெகால்லாைம மற்றதன் 
    பின்சாரப் ெபாய்யாைம நன் . 
    ஒன்றாக நல்ல  ெகால்லாைம - ேலார் ெதாகுத்த அறங்க ள் தன்ேனா  
இைணெயாப்பதின்றித் தாேனயாக நல்ல  ெகால்லாைம; ெபாய்யாைம அதன் 
பின்சார நன்  - அஃ  ஒழிந்தால் ெபாய்யாைம அதன் பின்ேன நிற்க நன் . 
    விளக்கம் 
     ' ேலார் ெதாகுத்த அறங்க ள்' என்ப  அதிகாரத்தான் வந்த . அதிகாரம் 
ெகால்லாைமயாயி ம், ேமல் 'ெபாய்யாைம ெபாய்யாைம ஆற்றின்' என ம், 'யாம் 
ெமய்யாக் கண்டவற் ள் இல்ைல' என ம் கூறினார் ஆக ன், இரண்  அறந் ள் ம் 
யா  சிறந்த  என்  ஐயம் நிக மன்ேற! அ  நிகழாைமப்ெபா ட் , ஈண் , 'அதன் 
பின்சாரப் ெபாய்யாைம நன் ' என்றார். ன் கூறியதில் பின் கூறிய  வ ைடத்  
ஆக ன், அதைனப் 'பின்சார நன் ' என்ற , நன்ைம பயக்கும்வழிப் ெபாய் ம் 
ெமய் ம், தீைம பயக்கும்வழி ெமய் ம் ெபாய்யா ம் இதைனப் பற்ற அ  
திாிந் வ தலான் என உணர்க. இைவ ன்  பாட்டா ம், இவ்வறத்தின  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
324.  நல்லா  எனப்ப வ  யாெதனின் யாெதான் ம் 
    ெகால்லாைம சூ ம் ெநறி. 
    நல்ஆ  எனப்ப வ  யா  எனின் - ேமற்கதி  ேப கட்கு நல்ல ெநறி என்  
ெசால்லப்ப வ  யா  என்  வினவின்; யா  ஒன் ம் ெகால்லாைம சூ ம் ெநறி - 
அஃ  யாேதார் உயிைர ம் ெகால்லாைம ஆகிய அறத்திைனக் காக்கக் க ம் ெநறி. 
    விளக்கம் 
     'யா  ஒன் ம்' என்ற . ஓரறி யிைர ம் அகப்ப த்தற்கு. காத்தல்: வ வாமல் 
காத்தல். இதனான் இவ்வறத்திைன உைடயேத நல்ெநறி என்ப  கூறப்பட்ட .  -- 
 
325.  நிைலஅஞ்சி நீத்தா ள் எல்லாம் ெகாைலஅஞ்சிக் 
    ெகால்லாைம சூழ்வான் தைல. 
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    நிைல அஞ்சி நீத்தா ள் எல்லாம் - பிறப்  நின்ற நிைலைய அஞ்சிப் பிறவாைமப் 
ெபா ட்  மைன வாழ்க்ைகையத் றந்தார் எல்லா ள் ம்; ெகாைல அஞ்சிக் 
ெகால்லாைம சூழ்வான் தைல - ெகாைலப் பாவத்ைத அஞ்சிக் ெகால்லாைம ஆகிய 
அறத்ைத மறவாதவன் உயர்ந்தவன். பிறப்  நின்ற நிைலயாவ , இயங்குவ நிற்ப 
என் ம் இ வைகப் பிறப்பி ம் இன்பம் என்ப  ஒன்  இன்றி உள்ளன எல்லாம் 

ன்பேமயாம் நிைலைம. 
    விளக்கம் 
     ற  ஒன்ேற ஆயி ம், சமய ேவ பாட்டால் பலவாம் ஆக ன், 'நீத்தா ள் 
எல்லாம்' என்றார். இதனான் இவ்வறம் மறவாதவன் உயர்ச்சி கூறப்பட்ட .   
--- 
 
326.  ெகால்லாைம ேமற்ெகாண் ெடா குவான் வாழ்நாள்ேமல் 
    ெசல்லா  உயி ண் ங் கூற் . 
    ெகால்லாைம ேமற்ெகாண்  ஒ குவான் வாழ்நாள் ேமல் ெகால்லாைமைய 
விரதமாக ேமற்ெகாண்  ஒ குவான  வாழ்நாளின்ேமல்; உயிர் உண் ம் கூற் ச் 
ெசல்லா  - உயிர் உண் ம் கூற் ச் ெசல்லா . 
    விளக்கம் 
     "மிகப்ெபாிய அறம் ெசய்தா ம் மிகப்ெபாிய பாவம் ெசய்தா ம் ைறயான் அன்றி 
இம்ைமதன் ள்ேள அவற்றின்பயன் அ பவிப்பர்' என் ம் அற ல் ணி  பற்றி, 
இப் ேபரறம்ெசய்தான் தா ம் ெகால்லப்படான்; படானாகேவ, அ யிற்கட் ய 
வாழ்நாள் இைட றின்றி எய் ம் என்பார், 'வாழ்நாள்ேமல் கூற் ச் ெசல்லா ,' 
என்றார். ெசல்லாதாகேவ, காலம் நீட் க்கும்; நீட் த்தால் ஞானம் பிறந்  உயிர்  
ெப ம் என்ப  க த் . இதனான் அவற்கு வ ம் நன்ைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
327.  தன் யிர் நீப்பி ம் ெசய்யற்க தான்பிறி  
    இன் யிர் நீக்கும் விைன. 
    தன் உயிர் நீப்பி ம் - அ  ெசய்யாவழித் தன் யிர் உடம்பின் நீங்கிப் 
ேபாமாயி ம்; தான் பிறி  இன் உயிர் நீக்கும் விைன ெசய்யற்க - தான் பிறிேதார் 
இன் யிைர அதன் உடம்பின் நீக்கும் ெதாழிைலச் ெசய்யற்க. 
    விளக்கம் 
     'தன்ைன அ  ெகால் ம் தான் அதைனக் ெகால்லற்க' என்ற  பாவம் 
ெகாைல ண்டவழித் ேதய்த ம், ெகான்ற வழி வளர்த ம் ேநாக்கி. இனி, 'தன் உயிர் 
நீப்பி ம்' என்றதற்குச் 'சாந்தியாகச் ெசய்யாதவழித் தன் யிர் ேபாமாயி ம்' என்  
உைரப்பா ம் உளர். பிற ெசய்த ம் ஆகாைமயின், அஃ  உைரயன்ைம அறிக.   
--- 
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328.  நன்றாகும் ஆக்கம் ெபாிெதனி ம் சான்ேறார்க்குக் 
    ெகான்றாகும் ஆக்கங் கைட. 
    நன்  ஆகும் ஆக்கம் ெபாி  எனி ம் - ேதவர்ெபா ட்  ேவள்விக்கண் ெகான்றால் 
இன்பம் மிகும் ெசல்வம்ெபாிதாம் என்  இல்வாழ்வார்க்குக் கூறப்பட்டதாயி ம்; 
சான்ேறார்க்கு ெகான்  ஆகும் ஆக்கம் கைட - றவான் அைமந்தார்க்கு ஓர் உயிைரக் 
ெகால்ல வ ம் ெசல்வம் கைட, 
    விளக்கம் 
     இன்பம் மிகும் ெசல்வமாவ , தா ம்ேதவராய்த் றக்கத் ச் ெசன்  எய் ம் 
ெசல்வம். அ  சிறிதாகலா ம், பின் ம்பிறத்தற்கு ஏ வாகலா ம், டாகிய ஈ  இல் 
இன்பம் எய் வார்க்குக் 'கைட' எனப்பட்ட . றக்கம் எய் வார்க்கு ஆம் ஆயி ம், 

 எய் வார்க்கு ஆகா  என்றைமயின், விதிவிலக்குகள் தம் ள் மைலயாைம 
விளக்கிய வாறாயிற் . இஃ  இல்லறம் அன்ைமக்குக் காரணம். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் ெகாைலய  குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
329.  ெகாைலவிைனய ராகிய மாக்கள் ைலவிைனயர் 
    ன்ைம ெதாிவா ரகத் . 
    ெகாைல விைனயர் ஆகிய மாக்கள் - ெகாைலத் ெதாழிைல ைடயராகிய மாந்தர், 

ன்ைம ெதாிவார் அகத் ப் ைலவிைனயர் - அத்ெதாழி ன் கீழ்ைமைய அறியாத 
ெநஞ்சத்தராயி ம், அறிவார் ெநஞ்சத் ப் ைலத் ெதாழி னர். 
    விளக்கம் 
     'ெகாைல விைனயர்' என்றதனான், ேவள்விக் கண் ெகாைலயன்ைம அறிக. ' ைல 
விைனயர்' என்ற  ெதாழிலால் ைலயர் என்றவா . இம்ைமக்கண் கீழ்ைம எய் வர் 
என்பதாம்.   
--- 
 
330.  உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப ெசயிர் உடம்பின் 
    ெசல்லாத்தீ வாழ்க்ைக யவர். 
    ெசயிர் உடம்பின் ெசல்லாத் தீ வாழ்க்ைகயவர் - ேநாக்கலாகா ேநாய் உடம் டேன 
வ ைம கூர்ந்த இழி ெதாழில் வாழ்க்ைகயிைன உைடயாைர; உயிர் உடம்பின் 
நீக்கியார் என்ப - இவர் ற்பிறப்பின் கண் உயிர்கைள அைவ நின்ற உடம்பினின் ம் 
நீக்கினவர்' என்  ெசால் வர் விைன விைள கைள' அறிந்ேதார். 
    விளக்கம் 
     'ெசல்லா வாழ்க்ைக, தீ வாழ்க்ைக' எனக் கூட் க. ெசயிர் உடம்பினராதல், 'அக்ேக 
ேபால் அங்ைக ெயாழிய விரல் அ கித் - க்கத் ெதா  ேநாய் எ பேவ'  நால  123  
என்பதனா ம் அறிக. ம ைமக் கண் இைவ ம் எய் வர் என்பதாம். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் ெகால்வார்க்கு வ ம் தீங்கு கூறப்பட்ட . அ ள் உைடைம தல் 
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ெகால்லாைம ஈறாகச் ெசால்லப்பட்ட இவற் ள்ேள ெசால்லப்படாத விரதங்க ம் 
அடங்கும், அஃ  அறிந்  அடக்கிக் ெகாள்க. ஈண்  உைரப்பின் ெப கும்.   
 
--- 
 

1.3.10 நிைலயாைம 
 
331.  நில்லாத வற்ைற நிைலயின என் ண ம் 
    ல்லறி வாண்ைம கைட. 
    நில்லாதவற்ைற நிைலயின் என்  உண ம் ல்லறி  ஆண்ைம - நிைல தல் 
இலவாகிய ெபா ள்கைள நிைல தல் உைடய என்  க கின்ற ல் ய அறிவிைன 
உைடயராதல்; கைட - றந்தார்க்கு இழி . 
    விளக்கம் 
     ேதாற்றம் உைடயவற்ைறக் ேக ல என்  க ம் ல்லறிவால் அவற்றின்ேமல் 
பற் ச் ெசய்தல் பிறவித் ன்பத்திற்கு ஏ வாக ன், அ   எய் வார்க்கு இ க்கு 
என்ப  இதனால் கூறப்பட்ட . இனி, ல்லறிவாளர் ெப ம்பான்ைம ம் 
பற் ச்ெசய்வ  சிற்றின்பத் க்கு ஏ வாகிய ெசல்வத்தின் கண் ம்,அதைன 
அ பவிக்கும் யாக்ைகயின் கண் ம் ஆக ன், வ கின்ற பாட் களான் அவற்ற  
நிைலயாைமைய விதந்  கூ ப.   
--- 
 
332.  கூத்தாட்  அைவக் குழாத் தற்ேற ெப ஞ்ெசல்வம் 
    ேபாக்கும் அ விளிந் தற் . 
    ெப ஞ்ெசல்வம் கூத்தாட்  அைவக்குழாத்தற்  - ஒ வன் மாட் ப் ெபாிய ெசல்வம் 
வ தல் கூத்தா தல் ெசய்கின்ற அரங்கின்கண் காண்ேபார் குழாம் வந்தாற் ேபா ம்; 
ேபாக்கும் அ  விளிந்தற்  - அதன  ேபாக்கும் அக்கூத்தாட்  ந்தவழி அக்குழாம் 
ேபாயினாற்ேபா ம். 
    விளக்கம் 
     ெப ஞ்ெசல்வம் எனேவ, றக்கச் ெசல்வ ம் அடங்கிற் . 'ேபாக்கும்' என்ற 
எச்சஉம்ைமயான்வ தல் ெபற்றாம்; அக்குழாம் கூத்தாட் க் காரணமாக அரங்கின்கண் 
பலதிறத்தால் தாேன வந் , அக்காரணம் ேபாயவழித்தா ம் ேபாமா ேபால, 
ெசல்வ ம் ஒ வன் நல்விைன காரணமாக அவன்மாட் ப் பல்திறத்தால் தாேன வந்  
அக்காரணம் ேபாயவழித் தா ம் ேபாம் என்றதாயிற் .   
--- 
 
333.  அற்கா இயல்பிற் ச் ெசல்வம் அ ெபற்றால் 
    அற்குப ஆங்ேக ெசயல். 
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    அற்கா இயல்பிற் ச் ெசல்வம் - நில்லாத இயல்பிைன ைடயப் ச் ெசல்வம்; அ  
ெபற்றால் அற்குப ஆங்ேக ெசயல் - அதைனப் ெபற்றால் அதனால் ெசய்யப்ப ம் 
அறங்கைள அப் ெபற்ற ெபா ேத ெசய்க. 
    விளக்கம் 
     'அல்கா' என்ப  திாிந்  நின்ற . ஊழ் உள்வழியல்ல  றந்தாரால் 
ெபறப்படாைமயின், 'அ  ெபற்றால்' என் ம், அஃ  இல்வழி நில்லாைமயின் 'ஆங்ேக' 
என் ம் கூறினார். அதனால் ெசய்யப்ப ம் அறங்களாவன: பயன் ேநாக்கா  
ெசய்யப்ப ம் கட ட் ைச ம், தான ம் தலாயின. அைவ ஞான ஏ வாய்  
பயத்த ன், அவற்ைற 'அல்குப' என் ம் 'ெசயல்' என் ம் கூறினார். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் ெசல்வம் நிைலயாைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
334.  நாெளன ஒன் ேபாற் காட்  உயிர் ஈ ம் 
    வாள  உணர்வார்ப் ெபறின். 
    நாள் என ஒன் ேபால் காட்  ஈ ம் வாள  உயிர் - நாள் என்  
அ க்கப்ப வெதா காலவைரயைற ேபாலத் தன்ைனக் காட்சி ஈர்ந்  ெசல்கின்ற 
வாளின  னாய  உயிர்; உணர்வார்ப் ெபறின் - அஃ  உணர்வாைரப் ெபறின். 
    விளக்கம் 
     காலம் என் ம் அ வப்ெபா ள் உலகியல் நடத்தற் ெபா ட்  ஆதித்தன் த ய 
அளைவகளால் கூ பட்டதாக வழங்கப்ப வதல்ல , தானாகக் கூ படாைமயின், 
'நான் என ஒன் ேபால் என் ம், அ  தன்ைன வாள் என்  உணர மாட்டாதார் 
தமக்குப்ெபா  ேபாகாநின்ற  என்  இன் மா  நாளாய் மயக்க ன் 'காட் ' 
என் ம், இைடவிடா  ஈர்தலான் 'வாளின் வாய ' என் ம், அஃ  ஈர்கின்றைமைய 
உணர்வார் அாியர் ஆக ன், 'உணர்வார்ப் ெபறின்' என் ம் கூறினார். உயிர் என் ம் 
சாதிெயா ைமப் ெபயர் ஈண்  உடம்பின்ேமல் நின்ற . ஈரப்ப வ  அ ேவ 
யாக ன், 'வாள்' என்ப  ஆகுெபயர். இனி இதைன 'நாள் என்பெதா  
ெபா ள்ேபாலத் ேதான்றி உயிைர ஈர்வெதா வாளாம்' என்  உைரப்பா ம் உளர்: 
'என' என்ப  ெபயரன்றி இைடச் ெசால்லாகலா ம், 'ஒன் ேபால் காட் ' என்பதற்கு 
ஒ  ெபா ள் சிறப்  இன்ைமயா ம், 'அ ' என்ப  குற்றிய கரம் அன்ைமயா ம், 
அஃ  உைரயன்ைம அறிக.   
--- 
 
335.  நாச்ெசற்  விக்குள்ேமல் வாரா ன் நல்விைன 
    ேமற்ெசன்  ெசய்யப் ப ம் 
    நாச் ெசற்  விக்குள் ேமல் வாரா ன் - உைரயாடாவண்ணம் நாைவ அடக்கி 
விக்குள் எ வதற்கு ன்ேன; நல்விைன ேமற்ெசன்  ெசய்யப்ப ம் - ட் ற்கு 
ஏ வாகிய அறம் விைரந்  ெசய்யப்ப ம். 
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    விளக்கம் 
     ேமல் ேநாக்கி வ தல் ஒ  தைலயாகலா ம், வந் ழிச் ெசய்தேல அன்றிச் 
ெசால் ம் ஆகாைமயா ம், 'வாரா ன்' என் ம், அ தான் இன்ன ெபா  வ ம் 
என்ப  இன்ைமயின் 'ேமற்ெசன் ' என் ம் கூறினார். ேமற்ேசறல், மண் தல். 
நல்விைன ெசய் ம் ஆற்றின்ேமல் ைவத்  நிைலயாைம கூறியவா .   
--- 
 
336.  ெந நல் உளெனா வன் இன்றில்ைல என் ம் 
    ெப ைம உைடத் இவ் லகு. 
    ஒ வன் ெந நல் உளன் இன்  இல்ைல என் ம் ெப ைம உைடத்  - 'ஒ வன் 
ெந நல் உளனாயினான், அவேன இன்  இல்ைலயாயினான்' என்  ெசால் ம் 
நிைலயாைம மிகுதி உைடத் ; இவ் லகு - இவ் லகம். 
    விளக்கம் 
     ஈண்  உண்ைம பிறத்தைல ம், இன்ைம இறத்தைல ம் உணர்த்தி நின்றன. அைவ 
ெபண்பாற்கும் உளவாயி ம், சிறப் ப் பற்றி ஆண்பாற்ேக கூறினார். இந் 
நிைலயாைமேய உலகின் மிக்க  என்பதாம்.   
--- 
 
337.  ஒ ெபா ம் வாழ்வ  அறியார் க ப 
    ேகா ம் அல்ல பல. 
    ஒ  ெபா ம் வாழ்வ  அறியார் - ஒ  ெபா தள ம் தம் உடம் ம் உயி ம் 
இையந்தி த்தைல ெதளியமாட்டார்; ேகா ம் அல்ல பல க ப - மாட்டா  
ைவத் ம், ேகா யள ம் அன்றி அதனி ம் பலவாய நிைன கைள நிைனயா நிற்பர் 
அறிவிலாதார். 
    விளக்கம் 
     இழி  சிறப் உம்ைமயால் ெபா  என்ப  ஈண் க் கணத்தின்ேமல் நின்ற . 
காரணமாகிய விைனயின் அளேவ வாழ்தற்கும் அளவாக ன், அஃ  
அறியப்படாதாயிற் . பலவாய நிைன களாவன: ெபாறிகளான் கரப்ப ம் 
இன்பங்கள் தமக்கு உாியவாமா ம்அதற்குப் ெபா ள் ைணக்காரணம் ஆமா ம், 
அ  தம் யற்சிகளான் வ மா ம், அவற்ைறத் தாம் ய மா ம், அவற்றிற்கு வ ம் 
இைட க ம், அவற்ைற நீக்குமா ம், நீக்கி அப்ெபா ள் கைடக்கூட் மா ம், 
அதைனப் பிறர் ெகாள்ளாமல் காக்குமா ம், அதனான் நட்டாைர ஆக்குமா ம், 
நள்ளாைர அழிக்குமா ம் தாம் அவ்வின்பங்கள் க மா ம் தலாயின. அறிவிலார  
இயல்பின் ேமல் ைவத்  நிைலயாைம கூறியவா . இனி, 'க ப' என்பதைன 
அஃறிைனப் பன்ைமப் ெபயராக்கி உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
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338.  குடம்ைப தனித்  ஒழியப் ள்பறந் தற்ேற 
    உடம்ெபா  உயிாிைட நட் . 
    கு ம்ைப தனித்  ஒழியப் ள் பறந்தற்  - ன் தனியாத ட்ைட தனித் க் கிடப்ப 
அத ள் இ ந்த ள் ப் ப வம் வந் ழிப் பறந்  ேபான தன்ைமத் , உடம்ெபா  
உயிாிைட நட்  - உடம்பிற்கும் உயிர்க்கும் உளதாய நட் . 
    விளக்கம் 
     'தனித்  ஒழிய' என்றதனான், ன் தனியாைம ெபற்றாம். அஃதாவ , க ம் 
தா ம் ஒன்றாய்ப் பிறந்  ேவறாம் ைண ம் அதற்கு ஆதாரமாய் நிற்றல்: அதனால் 
அஃ  உடம்பிற்கு உவைமயாயிற் ; அத ள் ேவற் ைமயின்றி நின்ேற பின் காமல் 
ேபாக ன், ள் உயிர்க்கு உவைமயாயிற் . ட்ைட ள் பிறப்பன பிற ம் 
உளேவ ம், ள்ைளேய கூறினார், பறந்  ேபாதல் ெதாழிலான் உயிேரா  ஒப் ைம 
எய் வ  அ ேவ யாக ன். 'நட் ' என்ப  ஈண் க் குறிப்  ெமாழியாய் நட்பின்றிப் 
ேபாதல் உணர்த்தி நின்ற . ேசதனமாய் அ வாய் நித்தமாய உயி ம், அேசதனமாய் 
உ வாய் அநித்தமாய உடம் ம் தம் ள் மாறாக ன், விைனவயத்தால் கூ யதல்ல  
நட்பில என்ப  அறிக. இனி, 'கு ம்ைப' என்பதற்குக் கூ  என்  உைரப்பா ம் உளர்; 
அ  ள் டன் ேதான்றாைமயா ம், அதன் கண் அ  மீண்  குதல் 
உைடைமயா ம், உடம்பிற்கு உவைமயாகாைம அறிக.   
--- 
 
339.  உறங்கு வ ேபா ஞ் சாக்கா  உறங்கி 
    விழிப்ப  ேபா ம் பிறப் . 
    சாக்கா  உறங்குவ  ேபா ம் - ஒ வ க்குச் சாக்கா  வ தல் உறக்கம் 
வ தேலா  ஒக்கும்; பிறப்  உறங்கி விழிப்ப  ேபா ம் -அதன்பின் பிறப்  வ தல் 
உறங்கி விழித்தல் வ தேலா  'ஒக்கும். 
    விளக்கம் 
     உறங்குத ம் விழித்த ம் உயிர்கட்கு இயல்பாய்க் க தின் மாறிமாறி வ கின்றாற் 
ேபாலச் சாக்கா ம் பிறப் ம் இயல்பாய்க் க தின் மாறிமாறி வ ம் என்ப  க த் . 
நிைலயாைமேய நிைலெபற்றவா  அறிவித்தற்குப் பிறப் ம் உடன் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
340.  க்கில் அைமந்தின்  ெகால்ேலா உடம்பி ள் 
    ச்சில் இ ந்த உயிர்க்கு. 
    உடம்பி ள் ச்சில் இ ந்த உயிர்க்கு - வாதம் த யவற்றின் இல்லாய 
உடம் க ள் ஒ க்கி ந்ேத ேபாந்த உயிர்க்கு; க்கில் அைமந்தின்  ெகால் - 
எஞ்ஞான் ம் இ ப்பேதார் இல் இ கா ம் அைமந்ததில்ைல ேபா ம்! 
    விளக்கம் 
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     அந்ேநாய்கள் இ க்க அைமந்த ஞான்  இ ந் ம், ெவகுண்ட ஞான்  ேபா ம் ஓர் 
உடம்பி ம் நிைலெபறா  வ தலால், ' ச்சில் இ ந்த' என்றார். பின் றப்படா  

க்ேகவி ம் இல் அைமந்ததாயின், பிறர் இல்க ல் ச்சி ரா  என்பதாம்; ஆகேவ, 
உயிேரா  கூ  நிற்பேதார் உடம் ம் இல்ைல என்ப  ெபறப்பட்ட . இைவ ஏ  
பாட்டா ம், ைறேய யாக்ைககட்கு வைரந்த நாள் கழிகின்றவா ம், கழிந்தால் 
உளதாய நிைலயாைம ம, அைவ ஓேராவழிப் பிறந்த அளவிேல இறத்த ம், ஒ  
கணமாயி ம் நிற்கும் என்ப  ெதளியப்படாைம ம், உயிர் நீங்கிய வழிக் 
கிடக்குமா ம், அவற்றிற்கு இறப் ம் பிறப் ம் மாறிமாறி வ மா ம், அைவதாம் 
உயிர்க்குாிய அன்ைம ம் என் , இவ்வாற்றால் யாக்ைக நிைலயாைம கூறியவா  
கண்  ெகாள்க.   
 
--- 
 

1.3.11 ற  
 
341.  யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் ேநாதல் 
    அதனின் அதனின் இலன். 
    யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் - ஒ வன் யாெதா  ெபா ளின் யாெதா  
ெபா ளின் நீங்கினான்; அதனின் அதனின் ேநாதல் இலன் - அவன் அப்ெபா ளால் 
அப்ெபா ளால் ன்பம் எய் தல் இலன். 
    விளக்கம் 
     அ க்குகள் பன்ைம குறித்  நின்றன. நீக்குதல் - றத்தல். ஈண்டத் ன்பம் என்ற  
இம்ைமக்கண் அவற்ைறத் ேத தலா ம், காத்தலா ம், இழத்தலா ம் வ வன ம், 
ம ைமக்கண் பாவத்தான் வ வன ம் ஆய இ வைகத் ன்பங்கைள ம் ஆம். 
எல்லாப் ெபா ைள ம் ஒ ங்ேக வி தல் தைலைம; அஃதன்றி, ஒெரா ஒன்றாக 
வி ம் அவற்றான் வ ம் ன்பம் இலனாம் என்ப  க த் .   
--- 
 
342.  ேவண் ன் உண் டாகத் றக்க றந்தபின் 
    ஈண் இயற் பால பல. 
    றந்த பின் ஈண் , இயற்பால பல - எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் றந்தால், 
ஒ வர்க்கு இம்ைமக்கண்ேண உளவாம் ைறைமைய உைடய இன்பங்கள் பல; 
ேவண் ன் உண்டாகத் றக்க - அவ் இன்பங்கைள ேவண் ன், அவற்ைறக் காலம் 
ெபறத் றக்க. 
    விளக்கம் 
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     அவ்வின்பங்களாவன, அப்ெபா ள்கள் காரணமாக மனம், ெமாழி, ெமய்கள் 
அைலயா  நிற்றலா ம், அைவ நன்ெனறிக்கண் ேசறலா ம் வ வன.இளைமக்கண் 

றந்தான் அவற்ைற ெந ங்காலம் எய் மாக ன், 'உண்டாகத் றக்க' என்றார். 
இன்பங்கள் என்ப ம் காலம் என்ப ம் வ விக்கப்பட்டன. இம்ைமக் கண் ன்பங்கள் 
இல்லாதேலயன்றி இன்பங்கள் உளவாத ம் உண்  என்பதாம்.   
--- 
 
343  அடல்ேவண் ம் ஐந்தன் லத்ைத விடல்ேவண் ம் 
    ேவண் ய ெவல்லாம் ஒ ங்கு. 
    ஐந்தன் லத்ைத அடல் ேவண் ம் -  எய் வார்க்குச் ெசவி த ய 
ஐம்ெபாறிகட்கு உாியவாய ஓைச த ய ஐம் லன்கைள ம் ெக த்தல் ேவண் ம்; 
ேவண் ய எல்லாம் ஒ ங்கு விடல் ேவண் ம் - ெக க்குங்கால் அவற்ைற 

கர்தற்ெபா ட் த் தாம் பைடத்த ெபா ள் வைத ம் ஒ ங்ேக வி தல் ேவண் ம். 
    விளக்கம் 
     ' லம்' என்ற , அவற்ைற கர்தைல. அ  மனத்ைதத் ன்பத்தா ம் பாவத்தா ம் 
அன்றி வாராத ெபா ள்கள் ேமலல்ல  ட் ெநறியாகிய ேயாகஞானங்களில் 
ெச த்தாைமயின், அதைன 'அடல் ேவண் ம்' என் ம், அஃ  அப்ெபா ள்கள்ேமல் 
ெசல் ன் அந் கர்ச்சி விறகுெபற்ற தழல்ேபால் குவதல்ல  அடப்படாைமயின், 
'ேவண் ய எல்லாம் ஒ ங்கு விடல் ேவண் ம்' என் ம் கூறினார்.   
--- 
 
344.  இயல்பாகும் ேநான்பிற்ெகான்  இன்ைம உைடைம 
    மயலாகும் மற் ம் ெபயர்த் . 
    ஒன்  இன்ைம ேநான்பிற்கு இயல்  ஆகும் - பற்றப்ப வெதா  ெபா ம் 
இல்லாைம தவம் ெசய்வார்க்கு இயல்பாம்; உைடைம ெபயர்த்  மற் ம் மயல் ஆகும் - 
அஃதன்றி, ஒன்றாயி ம் உைடைம அத்தவத்ைதப் ேபாக்குதலான், மீண் ம் 
மயக்குவதற்கு ஏ வாம். 
    விளக்கம் 
     இழி  சிறப்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . 'ேநான் ' என்ப உம், 'மயல்' 
என்ப உம் ஆகுெபயர். 'ெபயர்த்தலான்' என்ப  திாிந்  நின்ற . 'ேநான்ைபப் 
ெபயர்த்தலான்' என ேவற் ைமப்ப த் க் கூட் க. எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் விட்  
ஒ  ெபா ைள விடாதவழி ம், அ  சார்பாக விட்டன எல்லாம் மீண் ம் வந்  
தவத்திற்கு இைடயீடாய் மனக்கலக்கம் ெசய் ம் என்ப  க த் . இைவ நான்கு 
பாட்டா ம் 'என ' என் ம் றப்பற்  வி தல் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
345.  மற் ம் ெதாடர்ப்பா  எவன்ெகால் பிறப்ப க்கல் 



 119

    உற்றார்க்கு உடம் ம் மிைக. 
    பிறப்  அ க்கல் உற்றார்க்கு உடம் ம் மிைக - பிறப்ப த்தைல 
ேமற்ெகாண்டார்க்கு அதற்குக் க விஆகிய உடம் ம் மிைக ஆம்; மற் ம் ெதாடர்ப்பா  
எவன் - ஆனபின் அதற்கு ேமேல இைய  இல்லன ம் சில ெதாடர்ப்பா  உளவாதல் 
என்னாம்? 
    விளக்கம் 
     'உடம் ' என்ற ெபா ைமயான், உ டம் ம் அ டம் ம் ெகாள்ளப்ப ம். 
அவற் ள், அ டம்பாவ  பத்  வைக இந்திாிய உணர்ேவா ம் ஐவைக 
வா க்கேளா ம் காமவிைன விைள கேளா ம் கூ ய மனம்; இ  ண் டம்  
என ம் ப ம். இதன்கண் பற்  நிைலயாைம ணர்ந்த ைணயான் விடாைமயின், 
வி தற்கு உபாயம் ன்னர்க் கூ ப. இவ் டம் களால் ன்பம் இைடயறா  
வ தைல உணர்ந்  இவற்றான் ஆய கட் ைன இைறப்ெபா ம் ெபாறா  

ட் ன்கண்ேண விைரத ன், 'உடம் ம் மிைக' என்றார். இன்பத் ன்பங்களான் 
உயிேரா  ஒற் ைம ெயய் த ன், இவ் டம் க ம் 'யான்' எனப்ப ம். இதனான், 
அகப்பற்  வி தல் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
346.  யான் என  என் ம் ெச க்கு அ ப்பான் வாேனார்க்கு 
    உயர்ந்த உலகம் கும். 
    யான் என  என் ம் ெச க்கு அ ப்பான் - தான் அல்லாத உடம்ைப 'யான்' 
என் ம், தன்ேனா  இைய  இல்லாத ெபா ைள 'என ' என் ம் க தி, 
அவற்றின்கண் பற் ச் ெசய்தற்கு ஏ வாகிய மயக்கத்ைதக் ெகா ப்பான்; வாேனார்க்கு 
உயர்ந்த உலகம் கும் - வாேனார்க்கும் எய்தற்கு அாிய ட் லகத்ைத எய் ம். 
    விளக்கம் 
     மயக்கம்: அறியாைம. அதைனக் ெக த்தலாவ , ேதசிகர்பால் ெபற்ற 
உ திெமாழிகளா ம் ேயாகப் பற்சியா ம் அைவ 'யான், என ' அன்ைம ெதளிந் , 
அவற்றின்கண் பற்ைற வி தல். சிறப்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . இதனான், 
இவ்வி வைகப் பற்றிைன ம் விட்டார்க்ேக  உள  என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
347.  பற்றி விடாஅ இ ம்ைபகள் பற்றிைனப் 
    பற்றி விடாஅ தவர் க்கு. 
    பற்றிைனப் பற்றி விடாஅ தவர்க்கு - இ வைகப் பற்றிைன ம் இ கப் பற்றி 
விடாதாைர; இ ம்ைபகள் பற்றி விடாஅ - பிறவித் ன்பங்கள் இ கப்பற்றி விடா. 
    விளக்கம் 
     இ கப் பற் தல் - காதல் கூர்தல்; 'விடாஅதவர்க்கு' என்ப  ேவற் ைம மயக்கம். 
இதனான், இைவ விடாதவர்க்கு  இல்ைல என்ப  கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
348.  தைலப்பட்டார் தீரத் றந்தார் மயங்கி 
    வைலப்பட்டார் மற்ைற யவர். 
    தீரத் றந்தார் தைலப்பட்டார் - ற்றத் றந்தார் ட் ைனத் தைலப்பட்டார்; 
மற்ைறயவர் மயங்கி வைலப்பட்டார் - அங்ஙனம் றவாதார் மயங்கிப் பிறப்பாகிய 
வைல ட்பட்டார். 
    விளக்கம் 
     ற்றத் றத்தலாவ , ெபா ள்கைள ம் இ வைக உடம்பிைன ம் உவர்த் ப் 
பற்றறவி தல். அங்ஙனம் றவாைமயாவ , அவற் ள் யாதா ம் ஒன்றின்கண் 
சிறிதாயி ம் பற் ச் ெசய்தல். ணி பற்றித் 'தைலப்பட்டார்' என் ம், ெபாய்ந்ெநறி 
கண்ேட பிறப்  வைல ள் அகப்ப த ன், 'மயங்கி' என் ம் கூறினார்.   
--- 
 
349.  பற்றற்ற கண்ேண பிறப்ப க்கும் மற்  
    நிைலயாைம காணப் ப ம். 
    பற்  அற்ற கண்ேண பிறப்  அ க்கும் - ஒ வன் இ வைகப்பற் ம் அற்ற 
ெபா ேத, அப்பற்  அ தி அவன் பிறப்ைப அ க்கும்; மற்  நிைலயாைம 
காணப்ப ம் - அைவ அறாதெபா  அவற்றால் பிறந்  இறந்  வ கின்ற 
நிைலயாைமகாணப்ப ம். 
    விளக்கம் 
     காரணமற்ற ெபா ேத காாிய ம் அற்றதாம் ைறைமபற்றி, 'பற்றற்ற கண்ேண' 
என்றார். "அற்ற  பற்ெறனில், உற்ற  "  தி வாய் 1-2-5  என்ப உம் அ பற்றி 
வந்த . இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவ்வி ைம ம் ஒ ங்கு கூறப்பட்டன.  
--- 
 
350.  பற் க பற்றற்றான் பற்றிைன அப்பற்ைறப் 
    பற் க பற்  விடற்கு. 
    பற்  அற்றான் பற்றிைனப் பற் க - எல்லாப் ெபா ைள ம் பற்றி நின்ேற பற்றற்ற 
இைறவன் ஓதிய ட்  ெநறிைய, 'இ ேவ நன்ெனறி' என்  மனத் க் ெகாள்க; 
அப்பற்ைறப் பற் க பற் விடற்கு - ெகாண் , அதன்கண் உபாயத்ைத அம்மனத்தால் 
ெசய்க, விடா  வந்த பற்  விடதற்கு. 
    விளக்கம் 
     கட ள் வாழ்த்திற்கு ஏற்ப ஈண் ம் ெபா வைகயால் 'பற்றற்றான்' என்றார். 'பற்  
அற்றான் பற் ' என் ழி, ஆறாவ  ெசய் ட் கிழைமக்கண் வந்த . ஆண் ப் 'பற் ' 
என்ற , பற்றப்ப வதைன 'அதன்கண் உபாயம்' என்ற , தியான சமாதிகைள. 
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'விடா  வந்த பற் ' என்ப  அநாதியாய் வ ம்உடம்பின் பற்றிைன. அப்பற்  
வி தற்கு உபாயம் இதனால் கூறப்பட்ட .   
 
--- 
 

1.3.12 ெமய் ணர்தல் 
 
351.  ெபா ளல்ல வற்ைறப் ெபா ெளன்  உண ம் 
    ம ளானாம் மாணாப் பிறப் . 
    ெபா ள் அல்லவற்ைறப் ெபா ள் என்  உண ம் ம ளான் ஆம் - ெமய்ப்ெபா ள் 
அல்லவற்ைற ெமய்ப்ெபா ள் என்  உண ம் விபாீத உணர்வாேன உளதாம்; 
மாணாப் பிறப்  - இன்பம் இல்லாத பிறப் . 
    விளக்கம் 
     அவ் விபாீத உணர்வாவ , ம பிறப் ம், இ விைனப் பய ம், கட ம் இல்ைல 
என ம், ெமய்ந் ல் வழக்கு எனத் ணிதல். குற்றிைய மகன் என் ம் இப்பிைய 
ெவள்ளி என் ம் இவ்வாேற ஒன்றைனப் பிறிெதான்றாகத் ணித ம் அ . 'ம ள், 
மயக்கம், விபாீத உணர் , அவிச்ைச' என்பன ஒ ெபா ட் கிளவி. நரகர், விலங்கு, 
மக்கள், ேதவர் என் ம் நால்வைகப் பிறப்பி ம் உள்ள  ன்பேம ஆக ன், 'மாணாப் 
பிறப் ' என்றார். இதனால், பிறப் த் ன்பம் என்ப உம், அதற்கு தற்காரணம் 
அவிச்ைச என்ப உம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
352.  இ ள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் ம ள்நீங்கி 
    மாச  காட்சி யவர்க்கு. 
    ம ள் நீங்கி மாசு அ  காட்சியவர்க்கு - அவிச்ைசயின் நீங்கி ெமய் ணர் ைடயர் 
ஆயினார்க்கு; இ ள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் - அம்ெமய் ணர்  பிறப்பிைன நீங்கி 

ட் ைனக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
     இ ள்: நரகம்; அஃ  ஆகுெபயராய்க் காரணத்தின்ேமல் நின்ற . 'நீக்கி' எனத் 
ெதாைட ேநாக்கி ெம ந்  நின்ற ; நீங்க என்பதன் திாி  எனி ம் அைம ம். 'ம ள் 
நீங்கி' என் ம் விைனெயச்சம், 'காட்சியவெரன் ம்' குறிப்  விைனப்ெபயர் 
ெகாண்ட . 'மாசு அ காட்சி' என்ற  ேகவல உணர்விைன. இதனான் டாவ  
'நிரதிசய இன்பம்' என்ப உம், அதற்கு நிமித்த காரணம் ேகவலப் ெபா ள் 
என்ப உம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 



 122

353.  ஐயத்தின் நீங்கித் ெதளிந்தார்க்கு ைவயத்தின் 
    வானம் நணிய ைடத் . 
    ஐயத்தின் நீங்கித் ெதளிந்தார்க்கு - ஐயத்தினின்  நீங்கி உணர்ந்தார்க்கு; ைவயத்தின் 
வானம் நணிய  உைடத்  - எய்தி நின்ற நில உலகத்தி ம் எய்தக்கடவதாய 

ட் லகம் நணித்தாத ைடத் . 
    விளக்கம் 
     ஐயமாவ , பல தைலயாய உணர் . அஃதாவ , ம பிறப் ம், இ விைனப் 
பய ம், கட ம் உளேவா இலேவா என ஒன்றில் ணி  பிறவா  நிற்றல்; 
'ேபய்த்ேதேரா னேலா? கயிேறா அரேவா?' எனத் ணியா  நிற்ப ம் அ . 
ஒ வாற்றான் பிறர் மதம் கைளந்  தம் மதம் நி த்தல் எல்லாச் சமய ல்கட்கும் 
இயல்  ஆக ன், அைவ கூ கின்ற ெபா ள்க ள் யா  ெமய்ெயன நிக ம் 
ஐயத்திைன ேயாக திர்ச்சி உைடயார் தம் அ பவத்தான் நீக்கி ெமய் ணர்வார் 
ஆக ன், அவைர 'ஐயத்தின் நீங்கித் ெதளிந்தார்' என் ம், அவர்க்கு அவ்வ பவ 
உணர்  அ ப்பட்  வரவரப் பண்ைட உலகியல் உணர்  ர்ந் வ ம் ஆக ன், 
அதைனப் பயன் ேம ட்  'ைவயத்தின் வானம் நணிய ைடத் ' என் ம் கூறினார்; 
கூறேவ, ஐய உணர் ம் பிறப்பிற்குக் காரணமாதல் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
354.  ஐ ணர்  எய்தியக் கண் ம் பயமின்ேற 
    ெமய் ணர்  இல்லா தவர்க்கு. 
    ஐ உணர்  எய்தியக்கண் ம் பயம் இன்ேற - ெசால்லப்ப கின்ற லன்கள் 
ேவ பாட்டான் ஐந்தாகிய உணர்  அவற்ைறவிட் த் தம் வயத்ததாய வழி ம், 
அதனால் பயனில்ைலேயயாம்; ெமய் ணர்  இல்லாதவர்க்கு - ெமய்யிைன ணர்தல் 
இல்லாதார்க்கு. 
    விளக்கம் 
     ஐந்தாகிய உணர் : மனம். அஃ  எய் தலாவ , மடங்கி ஒ  தைலப்பட் த் 
தாரைணக்கண் நிற்றல். அங்ஙனம் நின்ற வழி ம்  பயவாைமயின், 'பயம் இன் ' 
என்றார். சிறப்  உம்ைம எய் தற்கு அ ைம விளக்கி நின்ற . இைவ இரண்  
பாட்டானம் ெமய் ணர்  உைடயார்க்ேக  உள  என ெமய் உணர்வின் சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
355.  எப்ெபா ள் எத்தன்ைமத் தாயி ம் அப்ெபா ள் 
    ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப  அறி . 
    எப்ெபா ள் எத்தன்ைமயத்  ஆயி ம் - யாெதா  ெபா ள் யாேதார் 
இயல்பிற்றாய்த் ேதான்றி ம்; அப்ெபா ள் ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப  அறி  . 
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அத்ேதான்றிய ஆற்ைறக் கண்ெடாழியா , அப்ெபா ளின்கண் நின்  ெமய்யாகிய 
ெபா ைளக் காண்பேத ெமய் உணர்வாவ . 
    விளக்கம் 
     ெபா ள் ேதா ம் உலகத்தார் கற்பித் க் ெகாண்  வழங்குகின்ற கற்பைனகைளக் 
கழித் , நின்ற உண்ைமையக் காண்ப  என்றவாறாயிற் . அஃதாவ , 
'ேகாச்ேசரமான் யாைனக் கட்ேசஎய் மாந்தரஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற' என்றவழி, அரசன் 
என்பேதார் சாதி ம், ேசரமான் என்பெதா  கு ம் , ேவழ ேநாக்கிைன ைடயான் 
என்பேதார் வ ம், ேசய் என்பேதார் இயற்ெபய ம், மாந்தரஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற 
என்பேதார் சிறப் ப் ெபய ம், ஒ  ெபா ளின் கண் கற்பைன ஆக ன், அவ்வா  
உணரா , நிலம் தல் உயிர் ஈறாகிய தத் வங்களின் ெதாகுதி என உணர்ந் , 
அவற்ைற நிலம் தலாகத் தத்தம் காரணங்க ள் ஒ க்கிக் ெகாண்  ெசன்றால், 
காரணகாாியங்கள் இரண் ம் இன்றி வாய் நிற்பதைன உணர்தலாம். 'எப்ெபா ள்' 
என்ற ெபா ைமயான், இயங்குதிைன ம நிைலத்திைண ம் ஆகிய ெபா ள்கள் 
எல்லாம் இவ்வாேற உணரப்ப ம். இதனான், ெமய் உணர்வின  இலக்கணம் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
356.  கற்றீண்  ெமய்ப்ெபா ள் கண்டார் தைலப்ப வர் 
    மற்றீண்  வாரா ெநறி. 
    ஈண் க் கற்  ெமய்ப்ெபா ள் கண்டார் - இம்மக்கட் பிறப்பின் கண்ேண உபேதச 
ெமாழிகைள அ பவம் உைடயேதசிகர்பால் ேகட்  அதனான் ெமய்ப்ெபா ைள 
உணர்ந்தவர்; மற்  ஈண்  வாரா ெநறி தைலப்ப வர் - மீண்  இப்பிறப்பின்கண் 
வாராத ெநறிைய எய் வர். 
    விளக்கம் 
     'கற் ' என்றதனால் பலர்பக்க ம் பலகா ம் பயிற ம், 'ஈண் ' என்றதனால் 

ேபற்றிற்குாிய மக்கட்பிறப்பின  ெப தற்கு அ ைம ம் ெபற்றாம். ஈண் வாரா 
ெநறி ட்  ெநறி. ட் ற்கு நிமித்த காரணமாய தற்ெபா ைள உணர்தற்கு உபாயம் 

ன் ; அைவ, ேகள்வி, விமாிசம், பாவைன என்பன. அவற் ள் ேகள்வி இதனால் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
357.  ஓர்த் ள்ளம் உள்ள  உணர§ன் ஒ தைலயாப் 
    ேபர்த் ள்ள ேவண்டா பிறப் . 
    உள்ளம் ஒ தைலயா ஓர்த்  உள்ள  உணாின் - அங்ஙனம் ேகட்ட உபேதச 
ெமாழிப் ெபா ைள, ஒ வன் உள்ளம் அளைவகளா ம் ெபா ந் மாற்றா ம் ெதளிய 
ஆராய்ந்  அதனான் தற்ெபா ைள உண மாயின்; ேபர்த் ப் பிறப்  உள்ள 
ேவண்டா - அவ க்கு மாறிப் பிறப் ளதாக நிைனக்க ேவண்டா. 
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    விளக்கம் 
     'ஒ தைலயா ஓர்த் ' என இைய ம். அளைவக ம் ெபா ந் ம் ஆ ம் ேமேல 
உைரத்தாம். இதனான் விமாிசம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
358.  பிறப்ெபன் ம் ேபைதைம நீங்கச் சிறப்ெபன் ம் 
    ெசம்ெபா ள் காண்ப  அறி . 
    பிறப்  என் ம் ேபைதைம நீங்க - பிறப்பிற்கு தற்காரணமாய அவிச்ைச ெகட; 
சிறப்  என் ம் ெசம்ெபா ள் காண்ப  அறி  - ட் ற்கு நிமித்த காரணமாய 
ெசவ்விய ெபா ைளக் காண்பேத ஒ வர்க்கு ெமய் உணர்வாவ . 
    விளக்கம் 
     பிறப்ெபன் ம் ேபைதைம' என ம், 'சிறப்  என் ம் ெசம்ெபா ள்' என ம் 
காாியத்ைதக் காரணமாக உபசாித்தார். ஐவைகக் குற்றங்க ள்அவிச்ைச ஏைனய 
நான்கிற்கும் காரணமாதல் உைடைமயின், அச் சிறப் ப் பற்றி அதைனேய பிறப்பிற்குக் 
காரணமாகக் கூறினார். எல்லாப் ெபா ளி ம் சிறந்ததாகலான்,  'சிறப் ' 
எனப்பட்ட . ேதாற்றக் ேக கள் இன்ைமயின் நித்தமாய், ேநான்ைமயால் 
தன்ைனெயான் ம் கலத்தல் இன்ைமயின் ய்தாய், தான் எல்லாவற்ைற ம் கலந்  
நிற்கின்ற தற் ெபா ள் விகாரமின்றி எஞ்ஞான் ம் ஒ  தன்ைமத்தாதல் பற்றி, 
அதைனச் 'ெசம்ெபா ள்' என்றார். ேமல் 'ெமய்ப்ெபா ள்' என ம், 'உள்ள ' என ம் 
கூறிய உம் இ  பற்றி என உணர்க. அதைனக் காண்ைகயாவ  உயிர் தன் அவிச்ைச 
ெகட்  அதேனா , ஒற் ைம ற இைடவிடா  பாவித்தல்; இதைனச் 'சமாதி' என ம், 
'சுக்கிலத்தியானம்' என ம் கூ ப. உயிர் உடம்பின் நீங்கும் காலத்  அதனான் 
யாெதான்  பாவிக்கப்பட்ட . அஃ  அ வாய்த் ேதான் ம் என்ப  எல்லா 
ஆகமங்கட்கும் ணி  ஆக ன்,  எய் வார்க்கு அக்காரத் ப் பிறப்பிற்கு ஏ வாய 
பாவைன ெக தற்ெபா ட் க் ேகவலப் ெபா ைளேய பாவித்தல் ேவண் தலான், 
அதைன ன்ேன பயில்தலாய இதனின் மிக்க உபாயம் இல்ைல என்ப  அறிக. 
இதனான் பாவைன கூறப்பட்ட .   
--- 
 
359.  சார் ணர்ந்  சார்  ெகடஒ கின் மற்றழித் ச் 
    சார்தரா சார்த  ேநாய். 
    சார்  உணர்ந்  சார் ெகட ஒ கின் - ஒ வன் எல்லாப் ெபா ட்கும் சார்பாய 
அச்ெசம்ெபா ைள உணர்ந் , இ வைகப் பற் ம் அற ஒ கவல்லனாயின்; சார்த ம் 
ேநாய் அழித்  மற் ச் சார்தரா - அவைன ன் சாரக்கடவனவாய் நின்ற ன்பங்கள் 
அவ் ணர்  ஒ க்கங்கைள அழித் ப் பின் சாரமாட்டா. 
    விளக்கம் 
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     ஆகுெபயரால் சா ம் இடத்ைத ம் சார்வனவற்ைற ம் 'சார் ' என்றார். 'ஈண் ' 
ஒ க்கம் என்ற  ேயாகெநறி ெயா குதைல. அஃ  இயமம், நியமம், இ ப் , உயிர் 
நிைல, மன ஒ க்கம், தாரைண, தியானம், சமாதி என எண்வைகப்ப ம். அவற்றின் 
பரப்ெபல்லாம் ஈண்  உைரப்பின் ெப கும்; ேயாக ல்க ள் காண்க. 'மற் ச் 
சார்தரா' என இைய ம். சாரக்கடவனவாய் நின்ற ன்பங்களாவன - பிறப்  
அநாதியாய் வ த ன் உயிரான் அளவின்றி ஈட்டப்பட்ட விைனகளின் பயன்க ள் 
இறந்த உடம் களான் அ பவித்தன ம் பிறந்த உடம்பான் கந்  நின்றன ம் 
ஒழியப் பின் ம் அ பவிக்கக் கடவனவாய்க் கிடந்தன.அைவ விளக்கின் ன் 
இ ள்ேபால ஞானேயாகங்களின் ன்னர்க் ெக தலான், 'அழித் ச் சார்தரா' என்றார். 
இதைன ஆ கதர் 'உவர்ப் ' என்ப. பிறப்பிற்குக் காரணம் ஆகலான், நல்விைனப் 
பய ம் 'ேநாய்' எனப்பட்ட . ேமல் ன்  உபாயத்தா ம் பரம்ெபா ைள உணரப் 
பிறப்  அ ம் என்றார். அஃ  அ ம்வழிக் கிடந்த ன்பங்கள் எல்லாம் என் ெசய் ம் 
என் ம் கடாைவ ஆசங்கித் , அைவ ஞான ேயாகங்களின் திர்ச்சி உைடய உயிைரச் 
சாராமாட்டாைமயா ம், ேவ  சார்  இன்ைமயா ம் 'ெகட்  வி ம்' என்ப , 
இதனால் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
360.  காமம் ெவகுளி மயக்கம் இ¨வ் ன்றன் 
    நாமம் ெகடக்ெக ம் ேநாய். 
    காமம் ெவகுளி மயக்கம் இைவ ன்றன் நாமம் ெகட ஞான ேயாகங்களின் 

திர்ச்சி ைடயார்க்கு விைழ , ெவ ப் , அவிச்ைச என் ம் இக்குற்றங்கள் 
ன்ற ைடய ெபய ங்கூடக் ெக தலான்; ேநாய் ெக ம் - அவற்றின் காாியமாய 

விைனப்பயன்கள் உளவாகா. 
    விளக்கம் 
     அநாதியாய அவிச்ைச ம், அ பற்றி 'யான்' என மதிக்கும் அகங்கார ம், அ பற்றி, 
'எனக்கு இ  ேவண் ம்' என் ம் அவா ம், அ பற்றி அப்ெபா ட்கண் ெசல் ம் 
ஆைச ம், அ பற்றி அதன் ம தைலக்கண் ெசல் ம் ேகாப ம், எண வட லார் 
குற்றம் ஐந்  என்றார். இவர் அவற் ள் அகங்காரம் அவிச்ைசக்கண் ம் அவா தல் 
ஆைசக்கண் ம் அடங்குதலான், ' ன் ' என்றார். இைடயறாத ஞானேயாகங்களின் 

ன்னர் இக்குற்றங்கள் ன் ம் காட் த் தீ ன்னர்ப் பஞ்சுத் ய்ேபா ம் ஆக ன், 
அம் மிகுதிேதான்ற 'இைவ ன்றின் நாமங்ெகட' என்றார். இழி  சிறப்  உம்ைம 
விகாரத்தால் ெதாக்க . 'ெகட' என்ப  எச்சத் திாி . 'ேநாய்' என்ப  சாதிெயா ைம. 
காரணமாய அக்குற்றங்கைளக் ெக த்தார் காாியமாகிய விைனகைளச் 
ெசய்யாைமயின், அவர்க்கு வரக்கடவ ன்பங்க ம் இலவாதல் ெமய்உணர்வின்பயன் 
ஆக ன், இைவ இரண்  பாட் ம் இவ்வதிகாரத்த வாயின. இவ்வாற்றாேன 
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ெமய் ணர்ந்தார்க்கு நிற்பன எ த்த உடம் ம் அ ெகாண்ட விைனப்பயன்க ேம 
என்ப  ெபற்றாம்.   
 
--- 
 

1.3.13 அவாவ த்தல் 
 
361.  அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ் ஞான் ம் 
    தவாஅப் பிறப்பீ ம் வித் . 
    எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான் ம் தவாஅப் பிறப்  ஈ ம்வித்  - எல்லா உயிர்கட்கும் 
எக்காலத் ம் ெகடா  வ கின்ற பிறப்பிைன விைளவிக்கும் வித் ; அவாஅ என்ப - 
அவா என்  ெசால் வர் ேலார். 
    விளக்கம் 
     உடம்  நீங்கிப்ேபாம் காலத்  அ த்த விைன ம், அ  காட் ம் கதி நிமித்தங்க ம் 
அக்கதிக்கண் அவா ம் உயிாின்கண் ைறேய வந் திப்ப, அறிைவ ேமாகம் மைறப்ப, 
அவ் யிைர அவ்வவா அக்கதிக் கண் ெகாண் ெசல் ம் ஆகலான், அதைனப் 
'பிறப்பி ம் வித் ' என் ம், கதிவயத் தான் உளதாய அவ் யிர் ேவ பாட் ம் 
அைவ தன்ைம திாி ம் உற்சர்ப்பிணி, அவசர்ப்பிணி என் ம் கால ேவ பாட் ம் 
அ  வித்தாதல் ேவ படாைமயின், 'எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான் ம்' என் ம், இஃ  
எல்லாச் சமயங்கட்கும் ஒத்தலான் 'என்ப' என் ம் கூறினார். இதனான், பிறப்பிற்கு 
அவா வித்  ஆதல் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
362.  ேவண் ங்கால் ேவண் ம் பிறவாைம மற்ற  
    ேவண்டாைம ேவண்ட வ ம். 
    ேவண் ங்கால் பிறவாைம ேவண் ம் -பிறப் த் ன்பம் ஆதல் அறிந்தவன் ஒன்ைற 
ேவண் ன் பிறவாைமைய ேவண் ம்; அ  ேவண்டாைம ேவண்ட வ ம் - 
அப்பிறவாைமதான் ஒ  ெபா ைள ம் அவாவாைமைய ேவண்ட அவ க்குத் தாேன 
உண்டாம். 
    விளக்கம் 
     அநாதியாகத் தான் பிறப் ப் பிணி ப்  இறப் க்களால் ன்ப ற்  
வ கின்றைமைய உணர்ந்தவ க்கு ஆைச இன்பத்தின் கண்ேணயாக ன், 
'பிறவாைமைய ேவண் ம்' என் ம், ஈண்ைடச் சிற்றின்பம் க தி ஒ  ெபா ைள 
அவாவின் அ  பிறப்பீ ம் வித்தாய்ப் பின் ம் வில்லாத ன்பேம விைளத்த ன், 
'அ  ேவண்டாைம ேவண்ட வ ம்' என் ம் கூறினார். பிறவாைமயின் சிறப் க் கூறி, 
பின் அ  வ ம்வழி கூறத் ெதாடங்குகின்றைமயின், 'மற் ' விைனமாற்றின்கண் 
வந்த .   
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--- 
 
363.  ேவண்டாைம அன்ன வி ச்ெசல்வம் ஈண் ல்ைல 
    ஆண் ம் அஃெதாப்ப  இல். 
    ேவண்டாைம அன்ன வி ச் ெசல்வம் ஈண்  இல்ைல - ஒ  ெபா ைள ம் 
அவாவாைமைய ஒக்கும் வி மிய ெசல்வம் காணப்ப கின்ற இவ் லகின்கண் 
இல்ைல; ஆண் ம் அஃ  ஒப்ப  இல் - இனி அவ்வளேவயன் , ேகட்கப்ப கின்ற 

றக்கத்தின்கண் ம் அதைன ஒப்ப  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
     மக்கள் ெசல்வ ம் ேதவர் ெசல்வ ம் ேமன்ேமல் ேநாக்கக் கீழாதல் உைடைமயின், 
தனக்கு ேம ல்லாத ேவண்டாைமைய 'வி ச்ெசல்வம்' என் ம், அதற்கு இரண்  
உலகி ம் ஒப்பதில்ைல என் ம் கூறினார். ஆகம அளைவ ேபாலா  காட்சி அளைவ 
எல்லாரா ம் ெதளியப்ப த ன், மக்கள்ெசல்வம் வகுத்  ன்கூறப்பட்ட . 
பிறவாைமக்கு வழியாம் என ம், வி ச்ெசல்வமாம் என ம் ேவண்டாைமயின் சிறப்  
இவ்விரண்  பாட்டா ம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
364.  உய்ைம என்ப  அவாவின்ைம மற்ற  
    வாஅய்ைம ேவண்ட வ ம். 
    உய்ைம என்ப  அவா இன்ைம - ஒ வர்க்கு  என்  ெசால்லப்ப வ  அவா 
இல்லாைம; அ  வாஅய்ைம ேவண்ட வ ம் - அவ்வவா இல்லாைமதான் 
ெமய்ம்ைமைய ேவண்டத் தாேன உண்டாம். 
    விளக்கம் 
     டாவ : உயிர் அவிச்ைச த ய மாசு நீங்குதல் ஆக ன், அதைனத் ' ய்ைம' 
என் ம், காரணத்ைதக் காாியமாக உபசாித் , ' ய்ைம என்ப  அவா இன்ைம' 
என் ம், ெமய்ம்ைம ைடய பரத்ைத ஆகுெபயரால் 'ெமய்ம்ைம' என் ம் கூறினார். 
'மற் ' ேமைலய ேபால விைனமாற்றின்கண் வந்த . ேவண் தல்-இைடவிடா  
பாவித்தல். அவா அ த்தல், ட் ற்கு பரம்பைரயான்அன்றி ேநேர ஏ  என்ப உம் 
அ  வரம் வழி ம் இதனால் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
365.  அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றார் மற்ைறயார் 
    அற்றாக அற்ற  இலர். 
    அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் - பிறவியற்றவர் என்  ெசால்லப்ப வார் அதற்கு 
ேநேர ஏ வாகிய அவாஅற்றவர்கள்; மற்ைறயார் அற்றாக அற்ற  இலர் - பிற 
ஏ க்களற்  அஃ  ஒன் ம் அறாதவர்கள், அவற்றால் சில ன்பங்கள் அற்றதல்ல  
அவர்ேபாற் பிறவி ஆற்றிலர். 
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    விளக்கம் 
     இதனால் அவா அ த்தார  சிறப்  விதி கத்தா ம் எதிர்மைற கத்தா ம் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
366.  அஞ்சுவ ேதா ம் அறேன ஒ வைன 
    வஞ்சிப்ப ேதா ம் அவா. 
    ஒ வைன வஞ்சிப்ப  அவா - ெமய் ணர்தல் ஈறாகிய காரணங்கள் எல்லாம் எய்தி 
அவற்றான்  எய்தற்பாலனாய ஒ வைன, மறவி வழியால் குந்  பின் ம் 
பிறப்பின்கண்ேண ழ்த் க் ெக க்கவல்ல  அவர்; அஞ்சுவேத அறன்-ஆகலான், 
அவ்வவாைவ அஞ்சி காப்பேத றவறமாவ . 
    விளக்கம் 
     'ஓ ம்' என்பன அைசநிைல. அநாதியாய்ப் ேபாந்த அவா, ஓேராவழி வாய்ைம 
ேவண்டைல ஒழிந்  பராக்கால் காவானாயின், அஃ  இடமாக அவன் அறியாமல் 

குந்  பைழய இயற்ைகயாய் நின் , பிறப்பிைன உண்டாக்குதலான், அதைன 
'வஞ்சிப்ப ' என்றார். காத்தலாவ , வாய்ைம ேவண்டைல இைடவிடா  பயின்  
அ  ெசய்யாமல் பாிகாித்தல். இதனால், அவாவின் குற்ற ம் அதைனக் காப்பேத அறம் 
என்ப உம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
367.  அவாவிைன ஆற்ற அ ப்பின் தவாவிைன 
    தான்ேவண்  மாற்றான் வ ம். 
    அவாவிைன ஆற்ற அ ப்பின் - ஒ வன் அவாவிைன அஞ்சித் வரக் ெக க்க 
வல்லன் ஆயின்; தவா விைன தான் ேவண் ம் ஆற்றான் வ ம் - அவ க்குக் 
ெகடாைமக்கு ஏ வாகிய விைன, தான் வி ம் ம் ெநறியாேன உண்டாம். 
    விளக்கம் 
     ெகடாைம - பிறவித் ன்பங்களான் அழியாைம. அதற்கு ஏ வாகிய விைன என்ற , 
ேமற்ெசால் ய றவறங்கைள.'விைன' சாதி ெயா ைம, தான் வி ம் ம் ெநறி 
ெமய்வ ந்தா ெநறி. 'அவாவிைன ற்ற அ த்தா க்கு ேவ  அறஞ்ெசய்ய ேவண்டா; 
ெசய்தன எல்லாம் அறமாம்' என்ப  க த் . இதனால் அவா அ த்தற் சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
368.  அவாஇல்லார்க் கில்லாகுந் ன்பம் அஃ ண்ேடல் 
    தவாஅ  ேமன்ேமல் வ ம். 
    அவா இல்லார்க்குத் ன்பம் இல்லாகும் - அவா இல்லாதார்க்கு வரக்கடவெதா  

ன்ப ம் இல்ைல; அஃ  உண்ேடல் தவாஅ  ேமன்ேமல் வ ம் - ஒ வற்குப் பிற 
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காரணங்கெளல்லாம் இன்றி அஃெதான் ம் உண்டாயின், அதனாேன எல்லாத் 
ன்பங்க ம் வின்றி இைடவிடாமல் வ ம். 

    விளக்கம் 
     உடம்  கந் நின்ற ன்பம் ன்ேன ெசய்  ெகாண்டதாக ன், ஈண் த் ' ன்பம்' 
என்ற  இப்ெபா  அவாவால் ெசய்  ெகாள்வனவற்ைற. 'தவாஅ  ேமன்ேமல் 
வ ம்' என்றதனான், வைகத் ன்பங்க ம் என்ப  ெபற்றாம். இதனால் அவாேவ 

ன்பத்திற்குக் காரணம் என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
369.  இன்பம் இைடயறா தீண் ம் அவாெவன் ம் 
    ன்பத் ள் ன்பங் ெக ன். 
    அவா என் ம் ன்பத் ள் ன்பம் ெக ன் - அவா என்  ெசால்லப்ப கின்ற மிக்க 

ன்பம் ஒ வற்குக் ெக மாயின்; ஈண் ம் இன்பம் இைடயறா . அவன்  ெபற்ற 
வழிேய அன்றி உடம்ேபா  நின்ற வழி ம் இன்பம் இைடயறா . 
 
    விளக்கம் 
     ன்பத் ள் ன்பம் - ஏைனத் ன்பங்கள் எல்லாம் இன்பமாக வ ம் ன்பம். 
விைளவின் கண்ேண அன்றித் ேதாற்றத்தின் கண் ம் ன்பமாக ன், இவ்வா  
கூறப்பட்ட . காரணத்ைதக் காாியமாக உபசாித்  'அவா' என் ம், ' ன்பத் ள் 

ன்பம்' என் ம், அ  ெகட்டார்க்கு மனம் த மாறா  நிரம்பி நிற்றலான் 'ஈண் ம் 
இன்பம் இைடயறா ' என் ம் கூறினார். இனி 'ஈண் ம்' என்பதற்குப் 'ெப கும்' என்  
உைரப்பா ம் உளர். இதனால் அவா அ த்தார் ட் ன்பம் உடம்ெபா  நின்ேற 
எய் வர் என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
370.  இயற்ைக அவாநீப்பின் அந்நிைலேய 
    ேபரா இயற்ைக த ம். 
    ஆரா இயற்ைக அவா நீப்பின் - ஒ கா ம் நிரம்பாத இயல்பிைன ைடய 
அவாவிைன ஒ வன் நீக்குமாயின்; அந்நிைலேய ேபரா இயற்ைக த ம் - அந்நீப்  
அவ க்கு அப்ெபா ேத எஞ்ஞான் ம் ஒ  நிைலைமயனாம் இயல்ைபக் ெகா க்கும். 
 
    விளக்கம் 
     நிரம்பாைமயாவ : தாேமயன்றித் தம் பய ம் நிைலயாைமயின் 
ேவண்டாதனவாயெபா ள்கைள ேவண்  ேமன்ேமல் வளர்தல். அவ்வளர்ச்சிக்கு 
அளவின்ைமயின், நீத்தேல தக்க  என்ப  க த் . களிப் க்கு கவற்சிக ம் பிறப் ப் 
பிணி ப்  இறப் க்க ம் தலாயினஇன்றி, உயிர் நிரதிசய இன்பத்தாய் நிற்ற ன் 

ட் ைன, 'ேபரா இயற்ைக' என் ம், அஃ  அவா நீத்த வழிப் ெப தல் ஒ  
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தைலயாக ன், 'அந்நிைலேய த ம்' என் ம் கூறினார்; "ஒன்றாய்க் கிடந்த 
அ ம்ெப ம்பாழ் உலப்பிலதைன உணர்ந் ணர்ந் , ெசன்றாங்கு இன்பத் ன்பங்கள் 
ெசற் க்கைளந்  பைசயற்றால், அன்ேற அப்ேபாேத "  தி வாய், 8,8,6  என்ப ம் 
இக்க த்ேத பற்றி வந்த . இந்நிைலைம உைடயவைன வட லார் 'சீவன் த்தன்' 
என்ப. இதனால் டாவ  இ  என்ப உம், அஃ  அவா அ த்தார்க்கு அப்ெபா ேத 
உளதாம் என்ப உம் கூறப்பட்டன.   
 
--- 
    றவறவியல் ற்றிற் . 
 
--- 
----- 
 

1.4 ஊழியல் 
1.4.1. ஊழ் 

 
371.  ஆகூழால் ேதான் ம் அைசவின்ைம ைகப்ெபா ள் 
    ேபாகூழால் ேதான் ம் ம . 
    ைக ெபா ள் ஆகுஊழால் அைச  இன்ைம ேதான் ம் - ஒ வற்குக் 
ைகப்ெபா ளாதற்குக் காரணமாகிய ஊழான் யற்சி உண்டாம்; ேபாகு ஊழால் ம  
ேதான் ம் - அஃ  அழிதற்குக் காரணமாகிய ஊழான் ம  உண்டாம். 
    விளக்கம் 
     'ஆகூழ்!' 'ேபாகூழ்' என் ம் விைனத்ெதாைககள் எதிர்காலத்தான் விாிக்கப்பட் க் 
காரணப்ெபா ளவாய் நின்றன. அைச -ம . ெபா ளின் ஆக்க அழி கட்குத் 

ைணக்காரணமாகிய யற்சி ம கைள ம் தாேன ேதாற் விக்கும் என்ப  க த் .   
--- 
 
372.  ேபைதப் ப க்கும் இழ ழ் அறிவகற் ம் 
    ஆக ¡ழ் உற்றக் கைட. 
    இழ  ஊழ்  உற்றக்கைட  அறி  ேபைதப் ப க்கும் - ஒ வ க்கு எல்லா அறி ம் 
உளவாயி ம், ைகப்ெபா ள் இழத்தற்கு ஏ வாகிய ஊழ் வந் ற்றவிடத் , அஃ  
அதைனப் ேபைதயாக்கும்; ஆகல் ஊழ் உற்றக்கைட அகற் ம் - இனி அவன் அறி  
சு ங்கியி ப்பி ம், ைகப்ெபா ளாதற்கு ஏ வாகிய ஊழ் வந் ற்றவிடத்  அஃ  
அதைன வாிக்கும். 
    விளக்கம் 
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     'ைகப்ெபா ள்' என்ப  அதிகாரத்தான் வந்த . 'இழ  ஊழ்', 'ஆகல் ஊழ்' என்பன 
இரண் ம் ேவற் ைமத் ெதாைக. 'உற்றக்கைட' என்ப  ன் ம் கூட்டப்பட்ட . 
இயற்ைகயானாகிய அறிைவ ம் ேவ ப க்கும் என்பதாம்.   
--- 
 
373.  ண்ணிய ¡ல்பல கற்பி ம் மற் ந்தன் 
    உண்ைம யறிேவ மிகும். 
    ண்ணிய ல் பல கற்பி ம் - ேபைதப்ப க்கும் ஊ ைடயான் ஒ வன் ண்ணிய 
ெபா ள்கைள உணர்த் ம் ல் பலவற்ைற ம் கற்றானாயி ம்; மற் ம் தன் உண்ைம 
அறிேவ மிகும் - அவ க்குப் பின் ம் தன் ஊழான் ஆகிய ேபைதைம உணர்ேவ 
ேமற்ப ம். 
    விளக்கம் 
     ெபா ளின் உண்ைம ன்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . ேமற்ப தல்-கல்வியறிைவப் பின் 
இரங்குவதற்கு ஆக்கிச் ெசய க்குத் தான் ற்ப தல். "காதன் மிக்குழிக் கற்ற ம் 
ைகெகாடா, ஆதல் கண்ணகத் தஞ்சனம் ேபா மால்"  சீவக.கனக. 76  என்ப ம் அ . 
ெசயற்ைகயானாய அறிைவ ம் கீழ்ப்ப த் ம் என்பதாம்.   
--- 
 
374.  இ ேவ  உலகத்  இயற்ைக தி ேவ  
    ெதள்ளிய ராத ம் ேவ . 
    உலகத்  இயற்ைக இ  ேவ  - உலகத்  ஊழினான் ஆய இயற்ைக இரண்  கூ ; 
தி  ேவ  ெதள்ளியராத ம் ேவ  - ஆதலால் ெசல்வ ைடயராத ம் ேவ ; 
அறி ைடயராத ம் ேவ . 
    விளக்கம் 
     ெசல்வத்திைனப்பைடத்த ம் காத்த ம் பயன்ேகாட ம் அறி ைடயார்க்கல்ல  
இயலாவன்ேற? அவ்வாறன்றி, அறி ைடயார் வறியராக ம் ஏைனயார் 
ெசல்வராக ம் காண்டலான், அறி ைடயராதற்கு ஆகும் ஊழ் ெசல்வ ைடயராதற்கு 
ஆகா ; ெசல்வ ைடயராதற்கு ஆகும் ஊழ் அறி ைடயராதர்க்கு ஆகா  
என்றதாயிற் . ஆகேவ, ெசல்வம் ெசய் ங்கால் அறிவாகிய ைணக் காரண ம் 
ேவண்டா என்ப  ெபற்றாம்.   
--- 
 
375.  நல்லைவ எல்லாஅந் தீயவாம் தீய ம் 
    நல்லவாம் ெசல்வம் ெசயற்கு. 
    ெசல்வம் ெசயற்கு - ெசல்வத்ைத ஆக்குதற்கு; நல்லைவ எல்லாம் தீயவாம் - நல்லைவ 
எல்லாம் தீயவாய் அழிக்கும்; தீய ம் நல்லவாம் - அ ேவயன்றித் தீயைவ தா ம் 
நல்லவாய் ஆக்கும் ஊழ்வயத்தான். 
    விளக்கம் 
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     'நல்லைவ' 'தீயைவ' என்பன கால ம், இட ம், க வி ம், ெதாழி ம் 
தலாயவற்ைற. 'ஊழான்' என்ப  அதிகாரத்தால் ெபற்றாம். அழிக்கும் ஊழ் 

உற்றவழிக் காலம் த ய நல்லவாயி ம் அழி ம்; ஆக்கும் ஊழ் உற்றவழி அைவ 
தீயவாயி ம் ஆகும் என்பதாயிற் . ஆகேவ, காலம் த ய 

ைணக்காரணங்கைள ம் ேவ ப க்கும் என்ப  ெபற்றாம்.   
--- 
 
376.  பாியி ம் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த் ச் 
    ெசாாியி ம் ேபாகா தம. 
    பால் அல்ல பாியி ம் ஆகாவாம் - தமக்கு ஊழல்லாத ெபா ள்கள் 
வ ந்திக்காப்பி ம் தம்மிடத்  நில்லாவாம்; தம உய்த் ச் ெசாாியி ம் ேபாகா - 
ஊழால் தமவாய ெபா ள்கள் றத்ேத ெகாண் ேபாய்ச் ெசாாிந்தா ம், தம்ைமவிட் ப் 
ேபாகா. 
    விளக்கம் 
     ெபா ள்களின் நிைல ம் ேபாக்கும் ஊழினான் ஆவதல்ல , காப்  இகழ்ச்சிகளான் 
ஆகா என்பதாம். இைவ ஆ  பாட்டா ம் ெபா ட்குக் காரணமாய ஊழின் வ  
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
377.  வகுத்தான் வகுத்த வைகயல்லால் ேகா  
    ெதாகுத்தார்க்கு ய்த்தல் அாி . 
    ேகா  ெதாகுத்தார்க்கும் - ஐம்ெபாறிகளான் கரப்ப ம் ெபா ள்கள் ேகா ைய 

யன்  ெதாகுத்தார்க்கும்; வகுத்தான் வகுத்த வைகயல்லா ய்த்தல் அாி  - ெதய்வம் 
வகுத்த வைகயான அல்ல  கர்தல் உண்டாகா . 
    விளக்கம் 
     ஓர் உயிர் ெசய்த விைனயின் பயன் பிறிேதார் உயிாின்கண் ெசல்லாமல் 
அவ் யிர்க்ேக வகுத்த ன் 'வகுத்தான்' என்றார். "இைசத்த ம் உாிய ேவறிடத்தான்"  
ெதால். ெசால். 59  என்பதனான் உயர்திைணயாயிற் . பைடயாதார்க்ேகயன்றிப் 
பைடத்தார்க்கும் என்றைமயால், 'உம்ைம' எச்ச உம்ைம. ெவ  யற்சிகளாற் 
ெபா ள்கைளப் பைடத்தல் அல்ல  கர்தல் ஆகா , அதற்கு ஊழ் ேவண் ம் 
என்பதாயிற் .   
--- 
 
378.  றப்பார்மன் ப் ர வில்லார் உறற்பால 
    ஊட்டா கழி  ெமனின். 
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    ப் ர  இல்லார் றப்பார் - வ ைமயான் கர்ச்சி இல்லாதார் றக்கும் 
க த் ைடயராவர்; உறற்பால ஊட்டா கழி ம் எனின் - ஊழ்கள் உ தற்பாலவாய 

ன்பங்கைள உ வியா  ஒழி மாயின். 
    விளக்கம் 
     ' றப்பார்' என்ப  ஆர்ஈற்  எதிர்கால ற் ச்ெசால். தம்மால் விடப்ெப வன 
தாேம விடப்ெபற்  ைவத் ம், க த்  ேவ பாட்டால் ன்ப கின்ற  ஊழின் 
வ யான் என்ப  எஞ்சி நிற்ற ன், 'மன்' ஒழியிைசக்கண் வந்த .   
--- 
 
379.  நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால் 
    அல்லற் ப வ ெதவன்? 
    நன்  ஆங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் - நல்விைன விைள ங்கால், அதன் 
விைளவாய இன்பங்கைளத் ைடக்கும் திறன் நாடா , 'இைவ நல்ல' என்  இையந்  
அ பவிப்பார்; அன்  ஆங்கால் அல்லற்ப வ  எவன் - ஏைனத் தீவிைன 
விைள ங்கால் அதன் விைளவாய ன்பங்கைள ம் அவ்வா  அ பவியா , 

ைடக்கும் திறன் நா  அல்லல் உழப்ப  என் க தி? 
    விளக்கம் 
     தாேம ன் ெசய்  ெகாண்டைமயா ம், ஊட்டா  கழியாைமயா ம், இரண் ம் 
இையந்  அ பவிக்கற்பால, அவற் ள் ஒன்றிற்கு இையந்  அ பவித் , 
ஏைனயதற்கு அ  ெசய்யா  வ ந் தல் அறிவன்  என்பதாம். இைவ ன்  
பாட்டா ம் இன்பத் ன்பங்கட்குக் காரணமாய ஊழின் வ  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
380.  ஊழிற் ெப வ  யா ள மற்ெறான்  
    சூழி ந் தான் ந் ம். 
    மற்  ஒன்  சூழி ம் தான் ந் ம் - தன்ைன விலக்குதற் ெபா ட் த் தனக்கு 
ம தைலயாவேதார் உபாயத்ைதச் சூழி ம்; தான் அவ் பாயேமயா ம் 
பிறிெதான்றா ம் வழியாக வந்  அச்சூழ்ச்சியின் ற்பட்  நிற்கும்; ஊழின் 
ெப வ யா உள - அதனால் ஊழ்ேபால மிக்க வ ைடயன யாைவ உள? 
    விளக்கம் 
     'ெப வ ' ஆகுெபயர். சூழ்தல். பல ட ம் ப தற எண் தல். ெசய்தற்ேக 
அன்றிச் சூழ்தற்கும் அவதிெகாடா  என்றைமயின், உம்ைம எச்ச உம்ைம. எல்லாம் 
வழியாக வ த ைடைமயின், ஊேழ வ ய  என்பதாம். இதனான் அவ்வி வைக 
ஊழின் வ ம் ெபா வாகக் கூறப்பட்ட .   
--- 
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ஊழியல் ற்றிற்  
அறத் ப்பால் ற்றிற்  

----- 


