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

2.1 அரசியல் 
 

2.1.1 இைறமாட்சி 
 
381.  பைடகு  கூழ்அைமச்சு நட்பர  
    ைடயா னரச  ேள . 
    பைடகு  கூழ் அைமச்சு நட்  அரண் உைடயான்-பைட ம் கு ம் கூ ம் 
அைமச்சும் நட் ம் அர ம் என்  ெசால்லப்பட்ட ஆ  அங்கங்கைள ம் உைடயவன்; 
அரச ள் ஏ  - அரச ள் ஏ  ேபால்வான். 
    விளக்கம் 
     ஈண் க் 'கு ' என்ற , அதைன உைடய நாட் ைன; 'கூழ்' என்ற , அதற்கு 
ஏ வாகிய ெபா ைள. அைமச்சு, நா , அரண், ெபா ள், பைட, நட்  என்பேத 

ைறயாயி ம், ஈண் ச் ெசய் ள் ேநாக்கிப் பிறழ ைவத்தார். 'ஆ ம்' உைடயான் 
என்றதனால், அவற் ள் ஒன்  இல்வழி ம் அரச நீதி ெசல்லா  என்ப  ெபற்றாம். 
வட லார் இவற்றிற்கு 'அங்கம்' எனப் ெபயர் ெகா த்த உம் அ  ேநாக்கி. 'ஏ ' 
என்ப  உபசார வழக்கு. இதனால் அரசற்கு அங்கமாவன இைவ என்ப உம், இைவ 

ற் ம் உைடைமேய அவன் ெவற்றிக்கு ஏ  என்ப உம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
382.  அஞ்சாைம ஈைக யறி க்கம் இந்நான்கு 
    ெமஞ்சாைம ேவந்தற் கியல் . 
    ேவந்தற்கு இயல்  - அரச க்கு இயல்பாவ ; அஞ்சாைம ஈைக அறி  ஊக்கம் 
இந்நான்கும் எஞ்சாைம - தீைம ம் ெகாைட ம், அறி ம், ஊக்க ம் என் ம் 
இந்நான்கு குண ம் இைடவிடா  நிற்றல். 
    விளக்கம் 
     ஊக்கம்: விைன ெசய்தற்கண் மன எ ச்சி. இவற் ள் அறி  ஆ  அங்கத்திற்கும் 
உாித் ; ஈைக பைடக்கு குாித் ; ஏைனய விைனக்கு உாிய. உயிர்க்குணங்க ள் 
ஒன்  ேதான்ற ஏைனய அடங்கி வ ம். அவற் ள் இைவ அடங்கின், அரசற்குக் 
ெக வன பல ஆமாக ன், இைவ எப்ெபா ம் ேதான்றி நிற்றல் இயல்பாக 
ேவண் ம் என்பார், 'எஞ்சாைம ேவந்தற்கு இயல் ' என்றார்.   
--- 
 
383.  ங்காைம கல்வி ணி ைடைம இம் ன்  
    நீங்கா நிலனான் பவற்கு. 
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    நிலன் ஆள்பவற்கு - நிலத்திைன ஆ ம் தி ைடயாற்கு; ங்காைம கல்வி ணி  
உைடைம இம் ன் ம் நீங்கா - அக்காாியங்களில் விைர ைடைம ம், அைவ 
அறிதற்கு ஏற்ற கல்வி ைடைம ம், ஆண்ைம உைடைம ம் ஆகிய இம் ன்  
குண ம் ஒ கா ம் நீங்கா. 
    விளக்கம் 
     கல்விய  கூ பா  ன்னர்க் கூறப்ப ம். ஆண்ைமயாவ , ஒன்றைன ம் பாரா  
க தில் ெசய்வ  ஆக ன், அஃ  ஈண்  உபசார வழக்கால் ' ணி ' எனப்பட்ட . 
உம்ைம இறந்த  தழீஇய எச்ச உம்ைம. இவற் ள் கல்வி, ஆ  அங்கத்திற்கும் உாித்  
ஏைனய, விைனக்கு உாிய. 'நீங்கா' என்பதற்குேமல் எஞ்சாைமக்கு உைரத்தாங்கு 
உைரக்க.   
--- 
 
384.  அறனி க்கா தல்லைவ நீக்கி மறனி க்கா 
    மான ைடய தரசு. 
    அறன் இ க்கா  - தனக்கு ஓதிய அறத்தின் வ வா  ஒ கி; அல்லைவ நீக்கி - 
அறனல்லைவ தன் நாட் ன் கண் ம் நிகழாமல் க ந் ; மறன் இ க்கா மானம் 
உைடய  அரசு - ரத்தின் வ வாத தாழ்  இன்ைமயிைன உைடயான் அரசன். 
    விளக்கம் 
     அவ்வறமாவ . ஓதல், ேவட்டல், ஈதல் என் ம் ெபா த் ெதாழி ம்; பைடக்கலம் 
பயிறல், பல் உயிேராம்பல், பைகத்திறம் ெத தல் என் ம் சிறப் த் ெதாழி ம் 
வ வா  நிற்றல். 'மாண்ட, அறெநறி தற்ேற அரசின் ெகாற்றம்"  ற நா. 65) 
என்பதனால், இவ்வறம் ெபா ட்குக் காரணமாதல் அறிக. அல்லைவ, ெகாைல, கள  

தலாயின. குற்றமாய மானத்தின் நீக்குதற்கு, 'மறன் இ க்கா மானம்' என்றார். 
அஃதாவ , " றின்ைமயின் விலங்காம்என மதேவழ ம் எறியான் - ஏ ண்டவர் 
நிகராயி ம் பிறர் மிச்சில் என்  எறியான் - மாறன்ைமயின் மறம்வா ம் என்  
இைளயாைர ம் எறியான் - ஆறன்ைமயின் தியாைர ம் எறியான் அயில் உழவன்" 
(சீவக. மண்மக. 159) என ம், "அழி நர் றக்ெகாைட அயில்ேவல் ஓச்சான்" ( .ெவ. 
வஞ்சி. 20) என ம் ெசால்லப்ப வ . அரசு: அரசன  தன்ைம; அஃ  உபசார 
வழக்கால் அவன்றன்ேமல் நின்ற .   
--- 
 
385.  இயற்ற  மீட்ட ங் காத்த ங் காத்த 
    வகுத்த ம் வல்ல தரசு. 
    இயற்ற ம் - தனக்குப் ெபா ள்கள் வ ம் வழிகைள ேமன்ேமல் உளவாக்க ம்; 
ஈட்ட ம் - அங்ஙனம் வந்தவற்ைற ஒ வழித் ெதாகுத்த ம்; காத்த ம் - 
ெதாகுத்தவற்ைற பிறர் ெகாள்ளாமல் காத்த ம்; காத்த வகுத்த ம் - காத்தவற்ைற 
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அறம், ெபா ள், இன்பங்களின் ெபா ட்  வி த்த ம்; வல்ல  அரசு - வல்லவேன 
அரசன். 
    விளக்கம் 
 ஈட்டல், காத்தல் என்றவற்றிற்கு ஏற்ப, 'இயற்றல்' என்பதற்குச் ெசயப்ப ெபா ள் 
வ விக்கப்பட்ட . (ெபா ள்களாவன; மணி, ெபான், ெநல் தலாயின. அைவ வ ம் 
வழிகளாவன; பைகவைர அழித்த ம், திைற ேகாட ம், தன் நா  தைலயளித்த ம் 

தலாயின. 'பிறர்' என்ற  பைகவர், கள்வர், சுற்றத்தார். விைனெசய்வார் 
தலாயினார். கட ளர், அந்தணர், வறிேயார் என்  இவர்க்கும் கழிற்கும் 

ெகா த்தைல அறப்ெபா ட்டாக ம்; யாைன, குதிைர, நா , அரண் என்  
இவற்றிற்கும், பைகெயா  கூட ன் பிாிக்கப்ப வார்க்கும், தன்னில் பிாித ன் 
கூட்டப்ப வார்க்கும் ெகா த்தைலப் ெபா ட் ெபா ட்டாக ம்; மண்டபம், வாவி, 
ெசய்குன் , இளமரக்கா த ய ெசய்தற்கும், ஐம் லன்களான் கர்வனவற்றிற்கும் 
ெகா த்தைல இன்பப் ெபா ட்டாக ம் ெகாள்க. இயற்றல் த ய தவறாமல் ெசய்தல் 
அாிதாக ன், 'வல்ல ' என்றார். இைவ நான்கு பாட்டா ம் மாட்சிேய கூறப்பட்ட .   
--- 
 
386.  காட்சிக் ெகளியன் க ஞ்ெசால்ல னல்லேனல் 
    மீக்கூ  மன்ன னிலம் 
    காட்சிக்கு எளியன் - ைற ேவண் னார்க்கும் குைற ேவண் னார்க்கும் காண்டற்கு 
எளியனாய்; க ஞ்ெசால்லன் அல்லேனல் - யாவர் மாட் ம் க ஞ் ெசால்லன் 
அல்ல ம் ஆயின்; மன்னன் நிலம் மீக்கூ ம் - அம்மன்னன  நிலத்ைத எல்லா 
நிலங்களி ம் உயர்த் க் கூ ம் உலகம். 
    விளக்கம் 
 ைற ேவண் னார்: வ யரான் ந  எய்தினார். குைற ேவண் னார்: வ ைம ற்  
இரந்தார். காண்டற்கு எளிைமயாவ , ேபர் அத்தாணிக்கண் அந்தணர் சான்ேறார் 
உள்ளிட்டாேரா  ெசவ்வி உைடயனாயி த்த . க ஞ்ெசால்: ேகள்வியி ம் 
விைனயி ம் க யவாய ெசால். நிலத்ைத மீக்கூ ம் எனேவ, மன்னைன மீக்கூ தல் 
ெசால்ல ேவண்டாதாயிற் . மீக்கூ தல், 'இவன் காக்கின்ற நா  பசி, பிணி, பைக 

த ய இன்றி யாவர்க்கும் ேபாின்பம் த த ன் ேதவ லகி ம் நன் ' என்றல். 
'உலகம்' என் ம் எ வாய் வ விக்கப்பட்ட .   
--- 
 
387.  இன்ெசாலா த்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்ெசாலாற் 
    றான்கண் டைனத்திவ் லகு. 



 5

    இன்ெசாலால் ஈத்  அளிக்க வல்லாற்கு - இனிய ெசால் டேன ஈதைலச் ெசய்  
அளிக்கவல்ல அரச க்கு; இவ் லகு தன் ெசாலால் தான் கண்டைனத்  - இவ் லகம் 
தன் கேழா  ேமவித் தான் க திய அளவிற்றாம். 
    விளக்கம் 
 இன்ெசால்: ேகள்வியி ம் விைனயி ம் இனியவாய ெசால். ஈதல்: ேவண் வார்க்கு 
ேவண் வன ெகா த்தல். அளித்தல்: தன் பாிவாரத்தா ம் பைகவரா ம் 
ந படாமல் காத்தல். இைவ அாியவாக ன் 'வல்லாற்கு' என் ம், அவன் மண் 

வ ம் ஆ ம் ஆக ன் 'இவ் லகு' என் ம் கூறினார். க திய அளவிற்றாதல் - 
க திய ெபா ள் எல்லாம் சுரத்தல்.   
-- 
 
388.  ைறெசய்  காப்பாற்  மன்னவன் மக்கட் 
    கிைறெயன்  ைவக்கப் ப ம். 
    ைற ெசய்  காப்பாற் ம் மன்னவன் - தான் ைற ெசய்  பிறர் ந யாமற் 
காத்தைல ம் ெசய் ம் அரசன்; மக்கட்கு இைற என்  ைவக்கப்ப ம் - பிறப்பான் 
மகேனயாயி ம், ெசய்வான் மக்கட்குக் கட ள் என்  ேவ  ைவக்கப்ப ம். 
    விளக்கம் 
 ைற: அற ம் நீதி ம் ெசால் ம் ெநறி. 'பிறர்' என்ற  ேமற்ெசால் யாைர. 
ேவ  ைவத்தல்: மக்களிற் பிாித்  உயர்த்  ைவத்தல்.   
--- 
 
389.  ெசவிைகப்பச் ெசாற்ெபா க்கும் பண் ைட ேவந்தன் 
    கவிைகக்கீழ்த் தங்கு லகு. 
    ெசால் ெசவி ைகப்பப் ெபா க்கும் பண்  உைடேவந்தன் - இ க்கும் 

ைணயாயினார் ெசாற்கைளத் தன் ெசவி ெபாறாதாக ம். விைள  ேநாக்கிப் 
ெபா க்கும் பண் ைடய அரசன ; கவிைகக்கீழ்த் தங்கும் உலகு - குைடநிழற் 
கண்ேண தங்கும் உலகம். 
    விளக்கம் 
 'ெசவி ைகப்ப' என்றதற்கு ஏற்ப, 'இ க்குந் ைணயாயினார்' என்ப  
வ விக்கப்பட்ட . நாவின் லத்ைதச் ெசவிேமல் ஏற்றிக் 'ைகப்ப' என்றார். பண்  
உைடைம: விேசட உணர்வினனாதல். அறநீதிகளில் தவறாைமயின், மண் ம் 
தாேன ஆ ம் என்பதாம்.   
--- 
 
390.  ெகாைடயளி ெசங்ேகால் கு ேயாம்ப னான்கு 
    ைடயானாம் ேவந்தர்க் ெகாளி. 
    ெகாைட ேவண் வார்க்கு ேவண் வன ெகா த்த ம்; அளி - யாவர்க்கும் தைலயளி 
ெசய்த ம்; ெசங்ேகால் ைற ெசய்த ம்; கு  ஓம்பல் - தளர்ந்த கு கைளப் ேபண ம் 
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ஆகிய; நான்கும் உைடயான் - இந்நான்கு ெசயைல ம் உைடயான்; ேவந்தர்க்கு 
ஒளியாம் - ேவந்தார்க்கு எல்லாம் விளக்கு ஆம். 
    விளக்கம் 
 தைலயளி - கம் மலர்ந்  இனிய கூறல். ெசவ்விய ேகால் ேபாற ன், 'ெசங்ேகால்' 
எனப்பட்ட . 'கு  ஓம்பல்' என எ த் க் கூறியைமயால், தளர்ச்சி ெபற்றாம். 
அஃதாவ , ஆறில் ஒன்றாய ெபா ள்தன்ைன ம் வ ைம நீங்கியவழிக் ெகாள்ளல் 
ேவண் ன், அவ்வா  ேகாட ம், இழத்தல் ேவண் ன் இழத்த ம் ஆம். சாதி ம் 
விளக்க ன், 'விளக்கு' என்றார். ஒளி-ஆகுெபயர். இைவ ஐந்  பாட்டா ம் மாட்சி ம் 
பய ம் உடன் கூறப்பட்டன.   
--- 
 

2.1.2 கல்வி 
 
391.  கற்க கசடறக் கற்பைவ கற்றபின் 
    நிற்க வதற்குத் தக. 
    கற்பைவ கச  அறக் கற்க - ஒ வன் கற்கப்ப ம் ல்கைளப் ப தறக் கற்க; 
கற்றபின் அதற்குத் தக நிற்க - அங்ஙனம் கற்றால், அக்கல்விக்கத் தக அைவ 
ெசால் கின்ற ெநறிக் கண்ேண நிற்க. 
    விளக்கம் 
 'கற்பைவ' என்றதனான், அறம் ெபா ள் இன்பம்  என் ம் உ திப்ெபா ள் 
உணர்த் வன அன்றிப் பிறெபா ள் உணர்த் வன, சின்னாள் பல்பிணிச் 
சிற்றறிவினர்க்கு ஆகா என்ப  ெபற்றாம். கசடறக் கற்றலாவ : விபாீத ஐயங்கைள 
நீக்கி ெமய்ப்ெபா ைள நல்ேலார் பல ட ம் பலகா ம் பயிறல். நிற்றலாவ : 
இல்வாழ் ழிக் "க ம ம் உள்படாப் ேபாக ம் வ்வாத், த ம ம் தக்கார்க்ேக ெசய்" 
த ம், (நால . 250) றந் ழித் தவத்தான் ெமய் உணர்ந்  அவா அ த்த ம் 
வ வாைம சிறப் ைட மகற்காயின் கற்றல் ேவண் ம் என்ப உம், அவனால் 
கற்கப்ப ம் ல்க ம், அவற்ைறக் கற்குமா ம், கற்றதனால் பய ம் இதனாற் 
கூறப்பட்டன.   
--- 
 
392.  எண்ெணன்ப ேவைன ெய த்ெதன்ப விவ்விரண்  
    கண்ெணன்ப வா  யிர்க்கு. 
    எண் என்ப ஏைன எ த்  என்ப இவ்விரண் ம் - அறியாதார் எண் என்  
ெசால் வன ம் மற்ைற எ த்  என்  ெசால் வனவம் ஆகிய கைலகள் 
இரண் ைன ம்; வா ம் உயிர்க்குக் கண் என்ப - அறிந்தார் சிறப் ைட உயிர்கட்குக் 
கண் என்  ெசால் வர். 
    விளக்கம் 
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 எண் என்ப  கணிதம் அ  க வி ம் ெசய்ைக ம் என இ வைகப்ப ம்; அைவ 
ஏரம்பம் த ய ல்க ள் காண்க. எ த்  எனேவ, அதேனா  ஒற் ைம ைடய 
ெசால் ம் அடங்கிற் . இவ்வி திற ம், அற தற்ெபா ள்கைளக் காண்டற்குக் 
க வியாக ன், 'கண்' எனப்பட்டன. அைவ க வியாதல் ''ஆதி தெலாழிய 
அல்லாதன எண்ணி, நீதி வ வா நிைலைமயவால் - மாேத, அறமார் ெபா ள் இன்பம் 

 என்  இவற்றின், திறமாேமா எண்ணிறத்தால் ெசப் ." "எ த்தறியத் தீ ம் 
இழிதைகைம, தீர்ந்தான், ெமாழித்திறத்தின் ட்ட ப்பான் ஆகும், ெமாழித்திறத்தின், 

ட்ட த்த நல்ேலான் தல் ல் ெபா ள் உணர்ந் , கட்ட த்   ெப ம்." 
இவற்றான் அறிக. 'என்ப' என்பவற் , ன்ைனய இரண் ம் அஃறிைணப் பன்ைமப் 
ெபயர்; பின்ன  உயர்திைணப் பன்ைம விைன. அறியாதார், அறிந்தார் என்பன 
வ விக்கப்பட்டன. சிறப் ைடய உயிர் என்ற  மக்கள் உயி ள் ம் உணர்  மிகுதி 
உைடயதைன. இதனால் கற்கப்ப ம் ல்கட்குக் க வியாவன ம் அவற்ற  
இன்றியைமயாைம ம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
393.  கண் ைடய ெரன்பவர் கற்ேறார் கத்திரண்  
    ண் ைடயர் கல்லா தவர். 
    கண் உைடயர் என்பவர் கற்ேறார் - கண் ைடயர் என்  உயர்த் ச் 
ெசால்லப்ப வார் கற்றவேர; கல்லாதவர் கத்  இரண்  ண் உைடயர் - மற்ைறக் 
கல்லாதவர் கத்தின்கண் இரண்  ண் ைடயர்; கண்ணிலர். 
    விளக்கம் 
 ேதயம் இைடயிட்டவற்ைற ம் காலம் இைடயிட்டவற்ைற ம் கா ம் ஞானக்கண் 
உைடைமயின், கற்றாைரக் 'கண் ைடயர்' என் ம், அஃதின்றி ேநாய் 

த யவற்றால் ன்பம் ெசய் ம் ஊன்கண்ேண உைடைமயின், கல்லாதவைரப் 
' ண் ைடயர்' என் ம் கூறினார். ேமல் கண்ணன்ைம உணரநின்ற ஊனக்கண்ணின் 
ெமய்ம்ைம கூறியவாற்றான், ெபா ள் ல்கைள ம் க வி ல்கைள ம் கற்றார  
உயர் ம், கல்லாதார  இழி ம் இதனான் ெதாகுத் க் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
394.  உவப்பத் தைலக்கூ  உள்ளப் பிாித 
    லைனத்ேத லவர் ெதாழில். 
    உவப்பத் தைலக்க  உள்ளப் பிாிதல் அைனத்ேத - யாவைர ம் அவர் உவக்குமா  
தைலப்ெபய் , 'இனி இவைர யாம் எங்ஙனம் கூ ம்? என நிைன மா  
நீங்குதலாகிய அத்தன்ைமத் ; லவர் ெதாழில் - கற்றறிந்தார  ெதாழில். விளக்கம் 
 தாம் நல்வழி ஒ கல் பிறர்க்கு உ தி கூறல் என்பன இரண் ம் ெதாழில் என ஒன்றாய் 
அடங்குத ன், 'அத்தன்ைமத் ' என்றார். அத்தன்ைம: அப்பயைனத் த ம் தன்ைம. 
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நல்ெலா க்கம் காண்டலா ம், தமக்கு ம ர ம் உ தி மாய கூற் க்கள் நிகழ்  
எதிர் களின் இன்பம் பயத்தலா ம் கற்றார்மாட்  எல்லா ம் அன் ைடயராவர் 
என்பதாம். இதனால் கற்றார  உயர்  வகுத் க் கூறப்பட்ட . --- 
 
395.  உைடயார்  னில்லார்ேபா ேலக்கற் ங் கற்றார் 
    கைடயேர கல்லா தவர். 
    உைடயார் ன் இல்லார் ேபால் ஏக்கற் ம் கற்றார் - 'பிற்ைற நிைல னியா  கற்றல் 
நன் ' ( றநா. 183) ஆதலான், ெசல்வர் ன் நல்கூர்ந்தார் நிற்குமா  ேபாலத் தா ம் 
ஆசிாியர் ன் ஏக்கற்  நின் ம் கற்றார் தைலயாயினார்; கல்லாதவர் கைடயேர - 
அந்நிைலக்கு நாணிக் கல்லாதவர் எஞ்ஞான் ம் இழிந்தாேரயாவர். 
    விளக்கம் 
 'உைடயார், இல்லார்' என்பன உலகவழக்கு. ஏக்க தல்; ஆைசயால் தாழ்தல். 
கைடயர்' என்றதனான், அதன் ம தைலப் ெபயர் வ விக்கப்பட்ட . ெபாய்யாய 
மானம் ேநாக்க ெமய்யாய கல்வி இழந்தார் பின் ஒ  ஞான் ம் அறி ைடய 
ராகாைமயின், 'கைடயேர' என்றார். இதனால், கற்றார  உயர் ம் கல்லாதார  
இழி ம் கூறப்பட்டன.   
--- 
 
396.  ெதாட்டைனத் ம் மணற்ேகணி மாந்தர்க்குக் 
    கற்றைனத்  மறி . 
    மணற்ேகணி ெதாட்ட அைனத்  ஊ ம் - மண ன்கண் ேகணி ேதாண் ய 
அளவிற்றாக ஊ ம்; மாந்தர்க்கு அறி  கற்றைனத்  ஊ ம் - அ ேபால மக்கட்கு 
அறி  கற்ற அளவிற்றாக ஊ ம். 
    விளக்கம் 
 ஈண் க் 'ேகணி' என்ற , அதற்கண் நீைர. 'அளவிற்றாக' என்ற , அதன் அள ம் 
ெசல்ல என்றவா . சிறி  கற்ற ைணயான் அைமயா , ேமன்ேமல் கற்றல் ேவண் ம் 
என்பதாம். இஃ  ஊழ் மா  ெகாள்ளாவழியாக ன் ேமல் 'உண்ைம அறிேவ மிகும்' 
(குறள். 373) என்றதேனா  மைலயாைம அறிக.   
--- 
 
397.  யாதா  நாடாமா ராமா ெலன்ெனா வன் 
    சாந் ைண ங் கல்லாத வா . 
    யாதா ம் நா ஆம் ஊர்ஆம் - கற்றவ க்குத் தன்ேனா ம் தன் ேமயன்றி, 
யாதா ம் ஒ  நா ம் நாடாம்; யாதா ம் ஓர் ஊ ம் ஊர் ஆம்; ஒ வன் சாம் 

ைண ம் கல்லாதவா  என் - இங்ஙனமாயின், ஒ வன் தான் இறக்கும் அள ம் 
கல்லா  கழிகின்ற  என் க தி? 
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    விளக்கம் 
 உயிேரா  ேசற ன், 'சாம் ைண ம்' என்றார். பிறர் நா க ம் ஊர்க ம் தம்ேபால 
உற் ப் ெபா ட்ெகாைட ம் ைச ம் உவந்  ெசய்தற்கு ஏ வாக ன் கல்வி ேபாலச் 
சிறந்த  பிறிதில்ைல; அதைனேய எப்ெபா ம் ெசய்க என்பதாம்.   
--- 
 
398.  ஒ ைமக்கட் டான் கற்ற கல்வி ெயா வற் 
    ெக ைம ம் ஏமாப் ைடத் . 
    ஒ வற்கு - ஒ வ க்கு, தான் ஒ ைமக்கண் கற்ற கல்வி - தான் ஒ  பிறப்பின்கண் 
கற்ற கல்வி, எ ைம ம் ஏமாப்  உைடத்  எ பிறப்பி ம் ெசன்  உத தைல 
உைடத் . 
    விளக்கம் 
 விைனகள்ேபால உயிாின்கண் கிடந்  அ  க்குழிப் கும் ஆக ன், 'எ ைம ம் 
ஏமாப்  உைடத் ' என்றார். எ ைம ேமேல கூறப்பட்ட  (குறள் 62.) உத தல் - 
நன்ெனறிக் கண் உய்த்தல்.   
--- 
 
399.  தாமின் வ லகின் றக்கண்  
    கா வர் கற்றறிந் தார். 
    தாம் இன் வ  உலகு இன் றக் கண்  - தாம் இன் தற்கு ஏ வாகிய கல்விக்கு 
உலகம் இன் தலால் அச்சிறப்  ேநாக்கி; கற்றறிந்தார் கா வர் - கற்றறிந்தார் 
பின் ம் அதைனேய வி ம் வர். 
    விளக்கம் 
 தாம் இன் தலான , நிகழ்வின் கண் ெசாற்ெபா ள்களின் சுைவ கர்வா ம், கழ் 
ெபா ள் ைச ெப தலா ம், எதிர்வின்கண் அறம்  பயத்தலா ம், அதனான் 
இைடயறாத இன்பம் எய் தல். உலகு இன் தலாவ : 'இம்மிக்காேரா  
தைலப்ெபய்  அறியாதன எல்லாம் அறியப்ெபற்ேறாம்' என் ம், "யாண்  பலவாக 
நைரயில் மாயிேனம்" ( றநா. 191) என் ம் உவத்தல். ெசல்வமாயின், ஈட்டல் காத்தல் 
இழத்தல் என்ற இவற்றான் ன் த ம், பலைர ம் பைகயாக்க ம் உைடத்  என 
அறிந் , அதைனக் கா றாைமயின் 'கற்றறிந்தார்' என் ம், க ம்  அயிறற்குக் 
கூ ேபாலத் தாம் இன் தற்கு உலகு இன் தல் பிறவாற்றான் இன்ைமயின் 
அதைனேய கா வர் என் ம் கூறினார்.   
--- 
 
400.  ேக ல் வி ச்ெசல்வம் கல்வி ெயா வற்கு 
    மாடல்ல மற்ைற யைவ. 
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    ஒ வற்குக் ேக  இல் வி ச்ெசல்வம் கல்வி ஒ வ க்கு அழி  இல்லாத சீாிய 
ெசல்வமாவ  கல்வி; மற்ைறயைவ மா  அல்ல - அஃ  ஒழிந்த மணி ம் ெபான் ம், 

தலாயின ெசல்வமல்ல. 
    விளக்கம் 
 அழிவின்ைமயாவ : தாயத்தார், கள்வர், வ யர், அரசர் என்ற இவரால் 
ெகாள்ளப்படாைம ம், வழிப்பட்டார்க்குக் ெகா த் ழிக் குைறயாைம ம் ஆம். சீர்ைம: 
தக்கார்கண்ேண நிற்றல். மணி, ெபான் த யவற்றிற்கு இவ்விரண் ம் இன்ைமயின், 
அவற்ைற 'மா  அல்ல' என்றார். இைவ ஐந்  பாட்டா ம் கல்விய  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
 

2.1.3 கல்லாைம 
 
401.  அரங்கின்றி வட்டா  யற்ேற நிரம்பிய 
    ன்றிக் ேகாட்  ெகாளல். 
    அரங்கு இன்றி வட்  ஆ யற்  - அரங்கிைன இைழயா  வட்டா னாற்ேபா ம்; 
நிரம்பிய ல்இன்றி ேகாட்  ேகாளல்தான் நிரம் தற்கு ஏ வாகிய ல்கைளக் 
கல்லா  ஒ வன் அைவயின்கண் ஒன்றைனச் ெசால் தல். 
    விளக்கம் 
 அரங்கு - வகுத்ததானம். வட்டாடல்: உண்ைட உ ட்டல். இைவ "கட்டைளயன்ன 
வட்டரங்கு இைழத் க், கல்லாச் சிறாஅர் ெநல் வட்டா ம்" (நற். 3) என்பதனான் 
அறிக. நிரம் தல்: அறிய ேவண் வன எல்லாம் அறிதல். 'ேகாட் ' என்ப  ஈண்  
ஆகுெபயர். " ல்லா எ த்தின் ெபா ள்இல் வ ங்ேகாட் " (நால . 155) 
என் ழிப்ேபால. ெசால் ம் ெபா ம் ெநறிப்படா என்பதாம்.   
--- 
 
402.  கல்லாதான் ெசாற்கா தல் ைலயிரண்  
    மில்லாதாள் ெபண்கா ற் றற் . 
    கல்லாதான் ெசால் கா தல் - கல்வியில்லாதவன் ஒ வன் அைவயின்கண் ஒன்  
ெசால் தைல அவா தல்; ைல இரண் ம் இல்லாதாள் ெபண் கா ற்றற்  - 
இயல்பாகேவ ைல இரண் ம் இல்லாதாள் ஒ த்தி ெபண்ைமைய அவாவினாற் 
ேபா ம். 
    விளக்கம் 
 "இைனத்ெதன அறிந்த சிைன" (ெதால். ெசால். 33) ஆக ன், ெதாைகேயா  ற்  
உம்ைம ெகா த்தார். சிறி ம் இல்லாதான் என்பதாம். அவாவியவழிக் 
கைடப்ேபாகா ; ேபாகி ம் நைக விைளக்கும் என்பதாயிற் .   
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--- 
 
403.  கல்லா தவ  நனிநல்லர் கற்றார் ற் 
    ெசால்லா தி க்கப் ெபறின். 
    கல்லாதவ ம் நனி நல்லர் - கல்லாதா ம் மிக நல்லராவர்; கற்றார் ன் ெசால்லா  
இ க்கப் ெபறின் - தாேம தம்ைமயறிந்  கற்றார் அைவயின்கண் ஒன்றைன ம் 
ெசால்லாதி த்தல் கூ மாயின். 
    விளக்கம் 
 உம்ைம . இழி ச் சிறப்  உம்ைம; தம்ைமத்தாம் அறியாைமயின் அ  கூடா  என்பார், 
'ெபறின்' என் ம், கூ ன் ஆண் த் தம்ைம ெவளிப்ப த்தாைமயா ம், பின் கல்விைய 
வி ம் வராகலா ம் 'நனி நல்லர்' என் ம் கூறினார். இைவ ன்  பாட்டா ம் 
கல்லாதார், அைவக்கண் ெசால் தற்கு உாியரன்ைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
404.  கல்லாதா ெனாட்பங் கழியநன் றாயி ங் 
    ெகாள்ளா ரறி ைட யார். 
    கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்  ஆயி ம் - கல்லாதவன  ஒண்ைம ஒேராவழி 
நன்றாயி ப்பி ம்; அறி ைடயார் ெகாள்ளார் - அறி ைடயார் அதைன 
ஒண்ைமயாகக் ெகாள்ளார். 
    விளக்கம் 
 ஒண்ைம: அறி ைடைம. அ  நன்றாகா , ஆயிற்றாயி ம், ஏரெல த் ப் 
ேபால்வேதார் வி க்கா  ஆக ன், நிைலெபற்ற ல் அறி ைடயார் அதைன மதியார் 
என்பதாம்.   
--- 
 
405.  கல்லா ெவா வன் றைகைம தைலப்ெபய்  
    ெசால்லாடச் ேசார்  ப ம். 
    கல்லா ஒ வன் தைகைம - ல்கைளக் கல்லாத ஒ வன் 'யான் அறி ைடேயன்' 
எனத் தன்ைன மதிக்கும் மதிப் ; தைலப்ெபய்  ெசால்லாடச் ேசார் ப ம் - அவற்ைறக் 
கற்றவன் கண்  உைரயாடக் ெக ம். 
    விளக்கம் 
 'கற்றவன்' என்ப  வ விக்கப்பட்ட . யாதா ம் ஓர் வார்த்ைத ெசால் ம் 

ைண ேம நிற்ப , ெசால் யவழி வ ப்ப த ன், அழிந்  வி ம் என்பதாம். இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் கல்லாதார  இயற்ைகயறிவின் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
406.  உளெரன்  மாத்திைரய ரல்லால் பயவாக் 
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    களரைனயர் கல்லா தவர். 
    கல்லாதவர் - கல்லாதவர்; உளர் என் ம் மாத்திைரயார் அல்லால் - 
காணப்ப தலான் இலரல்லர் உளர் என்  சிலர் ெசால் ம் அளவினர் ஆதல் அன்றி; 
பயவாக் களர் அைனயர் - தமக்கும் பிற க்கும் பயன்படாைமயால் விைளயாத களர் 
நிலத்ேதா  ஒப்பர். 
    விளக்கம் 
 களர் தா ம் ேபணற்பா  அழிந் , உயிர்கட்கும் உண  த ய உதவாத  ேபாலத், 
தா ம் நன்  மதிக்கற்பா  அழிந் , பிறர்க்கும் அறி  த ய உதவார் என்பதாம். 
இதனான் கல்லாதார  பயன்படாைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
407.  ண்மா ைழ ல மில்லா ெனழில்நல 
    மண்மாண் ைனபாைவ யற் . 
    ண்மாண் ைழ லம் இல்லான் எழில் நலம் - ண்ணியதாய், மாட்சிைமப்பட் ப் 
பல ல்களி ம் ெசன்ற அறி  இல்லாதவ ைடய எ ச்சி ம் அழகும்; மண், மாண் 

ைன பாைவ அற்  - சுைவயான் மாட்சிைமப்படப் ைனந்த பாைவ ைடய 
எ ச்சி ம் அழகும் ேபா ம். 
    விளக்கம் 
 அறிவிற்கு மாட்சிைமயாவ , ெபா ள்கைளக் க திற்காண்ட ம் மறவாைம ம் 

தலாயின. 'பாைவ' ஆகுெபயர். "உ வின் மிக்கேதார் உடம்ப  ெப த ம் அாி '' 
(சீவக. த்தி. 154) ஆகலான், எழில் நலங்க ம் ஒ  பயேன எனி ம், லறி  
இல்வழிச் சிறப்பில் என்பதாம். இதனால் அவர் வ வழகால் பயன் இன்ைம 
கூறப்பட்ட .   
-- 
 
408.  நல்லார்கட் பட்ட வ ைம யின்னாேத 
    கல்லார்கட் பட்ட தி . 
    நல்லார்கண் பட்ட வ ைமயின் இன்னா  - கற்றார்மாட்  நின்ற வ ைமயி ம் 
இன்னா ; கல்லார்கண் பட்ட தி  - கல்லாதார் மாட்  நின்ற ெசல்வம். 
    விளக்கம் 
 இழி  சிறப்  உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . தம்தம் நிைலயின் அன்றி மாறி 
நிற்றலால் தாம் இ க்கண்ப த ம் உலகிற்குத் ன்பஞ்ெசய்த ம் இரண்டற்கும் 
ஒக்குமாயி ம், தி கல்லாைரக் ெக க்க, வ ைம நல்லாைரக் ெகடா  நிற்றலான், 
'வ ைமயி ம் தி  இன்னா ' என்றார். இதனால் அவர் தி வின் குற்றம் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
409.  ேமற்பிறந்தா ராயி ங் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந் ங் 
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    கற்றா ரைனத்திலர் பா . 
    கல்லாதார் ேமற்பிறந்தார் ஆயி ம் - கல்லாதார் உயர்ந்த சாதிக்கண் 
பிறந்தாராயி ம்; கீழ்ப்பிறந் ம் கற்றார் அைனத் ப் பா  இலர் - தாழ்ந்த சாதிக்கண் 
பிறந் ைவத் ம் கற்றார  ெப ைம அளவிற்றாய ெப ைமயிலர். 
    விளக்கம் 
 உடேலா  ஒழி ம் சாதி உயர்ச்சியி ம், உயிேரா  ெசல் ம் கல்வி உயர்ச்சி 
சிறப் ைடத்  என்பதாம். இதனான் அவர் சாதி உயர்ச்சியால் பயனின்ைம 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
410.  விலங்ெகா  மக்க ளைனய ாிலங்கு ல் 
    கற்றாேரா ேடைன யவர். 
    விலங்ெகா  மக்கள்அைனயர் - விலங்ெகா  ேநாக்க மக்கள் எத் ைண 
நன்ைம ைடயர் அத் ைணத் தீைம ைடயர், இலங்கு ல் கற்றாேரா  ஏைனயவர் - 
விளங்கிய ைலக் கற்றாேரா  ேநாக்கக் கல்லாதவர். 
    விளக்கம் 
 இலங்கு ல்: சாதிப் ெபயர். விளங்குதல்: ேமம்ப தல். விலங்கின் மக்கட்கு ஏற்றமாய 
உணர்  மிகுதி காணப்ப வ  கற்றார் கண்ேணயாக ன், கல்லாதா ம் அவ ம் ஒத்த 
பிறப்பினர் அல்லர் என்பதாம். மயக்க நிரல் நிைர. இதனால் அவர் மக்கட் பிறப்பார் 
பயன் எய்தாைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 

2.1.4 ேகள்வி 
 
411.  ெசல்வத் ட் ெசல்வஞ் ெசவிச்ெசல்வம் அச்ெசல்வம் 
    ெசல்வத்  ெளல்லாந் தைல. 
    ெசல்வத் ள் ெசல்வம் ெசவிச் ெசல்வம் - ஒ வ க்குச் சிறப் ைடய ெசல்வமான  
ெசவியான் வ ம் ெசல்வம்; அச்ெசல்வம் ெசல்வத் ள் எல்லாம் தைல - அச்ெசல்வம் 
பிற ெசல்வங்கள் எல்லாவற்றி ம் தைலயாகலான்.  
விளக்கம்  
(ெசவியான் வ ம் ெசல்வம் - ேகள்வியால் - எல்லாப் ெபா ைள ம் அறிதல். பிற 
ெசல்வங்கள் - ெபா ளால் வ வன. அைவ நிைலயா ஆகலா ம், ன்பவிைளவின 
ஆகலா ம், இ  தைலயாயிற் . அவற்ைற ஒழித்  இதைனேய ெசய்க என்ப  
குறிப்ெபச்சம்.   
--- 
 
412.  ெசவிக்குண வில்லாத ேபாழ்  சிறி  
    வயிற் க்கும் ஈயப் ப ம். 
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    ெசவிக்கு உண  இல்லாத ேபாழ்  - ெசவிக்கு உணவாகிய ேகள்வி இல்லாத 
ெபா ; வயிற் க்கும் சிறி  ஈயப்ப ம் - வயிற் க்கும் சிறி  உண  இடப்ப ம்.  
விளக்கம்  
(சுைவ மிகுதி ம் பிற்பயத்த ம் உைடய ேகள்வி உள்ளெபா  ெவ க்கப்ப தலான் 
'இல்லாத ேபாழ் ' என் ம், ெபாிதாயவழித் ேதடல் ன்பேம யன்றி ேநா ம் காம ம் 
ெப குதலான் 'சிறி ' என் ம், அ தா ம் பின்இ ந்  ேகட்டற்ெபா ட்டாகலான் 
'ஈயப்ப ம்' என் ம் கூறினார். ஈதல், வயிற்ற  இழி  ேதான்ற நின்ற . இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் ேகள்விய  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
413.  ெசவி ணவிற் ேகள்வி ைடயார் அவி ணவின் 
    ஆன்றாேரா ெடாப்பர் நிலத் . 
    ெசவி உணவின் ேகள்வி உைடயார் - ெசவி ணவாகிய ேகள்வியிைன உைடயார்; 
நிலத்  அவி ணவின் ஆன்றாெரா  ஒப்பர் - நிலத்தின்கண்ணர் ஆயி ம் 
அவி ணவிைன ைடய ேதவெரா  ஒப்பர்.  
விளக்கம்  
ெசவி உண : ெசவியான் உண் ம் உண . அவ்வழிக்கண் வந்த இன் சாாிையய  
னகரம் வ ந்  நின்ற . அவியாகிய உண  - ேதவர்க்கு ேவள்வித் தீயில் ெகா ப்பன. 
அறிவான் நிைறந்தைமயான் 'ஆன்றார்' என் ம், ன்பம் அறியாைமயான் 'ேதவெரா  
ஒப்பர்' என் ம் கூறினார். இதனான் அதைன உைடயார  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
414.  கற்றில னாயி ங் ேகட்க அஃெதா வற்கு 
    ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் ைண. 
    கற்றிலன் ஆயி ம் ேகட்க - உ தி ல்கைளத் தான் கற்றிலன் ஆயி ம், 
அவற்றின் ெபா ள்கைளக் கற்றறிந்தார் ெசால்லக் ேகட்க; அஃ  ஒ வற்கு ஒற்கத்தின் 
ஊற்றாம் ைண - அக்ேகள்வி ஒ வ க்குத் தளர்ச்சி வந் ழிப் பற் க் ேகாடாம் 

ைண ஆகலான்.  
விளக்கம் 
 'உம்ைம' கற்க ேவண் ம் என்ப  பட நின்ற . தளர்ச்சி - வ ைமயானாதல் 
அறிவின்ைமயானாதல் இ க்கண்பட் ழி மனம் தளர்தல். அதைனக் 
ேகள்வியினானாய அறி  நீக்கும் ஆக ன், 'ஊற்றாம் ைண' என்றார். 'ஊன் ' 
என் ம் ஆகுெபயாின் னகரம் திாிந்  நின்ற .   
--- 
 
415  இ க்கல் உைட ழி ஊற் க்ேகால் அற்ேற 
    ஒ க்க ைடயார்வாய்ச் ெசால். 
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    இ க்கல் உைட உழி ஊற் க்ேகால் அற்  - வ க்குதைல ைடய ேசற்  நிலத்  
இயங்குவார்க்கு ஊன் ேகால் ேபால உத ம்; ஒ க்கம் உைடயார் வாய்ச்ெசால் - 
காவற் சாகா  உைகப்பார்க்கு ஒ க்க ைடயார் வாயிற் ெசாற்கள்.  
விளக்கம்  
அவாய்நிைலயான் வந்த உவைமயைடயால் ெபா ள் அைட வ விக்கப்பட்ட . 
ஊற்றாகிய ேகால் ேபால உத தல் - தளந் ழி அதைன நீக்குதல். கல்வி ைடயேர ம் 
ஒ க்கம் இல்லாதார் அறிவிலராக ன், அவர் வாய்ெசால் ேகட்கப்படா  
என்ப ேதான்ற, 'ஒ க்க ைடயார் வாய் ெசால்' என்றார். 'வாய்' என்ப  தீச்ெசால் 
அறியாைமயாகிய சிறப் ணர நினற . 'அவற்ைறக் ேகட்க' என்ப  குறிப்ெபச்சம்.   
--- 
 
416.  எைனத்தா ம் நல்லைவ ேகட்க அைனத்தா ம் 
    ஆன்ற ெப ைம த ம். 
    எைனத்தா ம் நல்லைவ ேகட்க - ஒ வன் சிறிதாயி ம் உ திப் ெபா ள்கைளக் 
ேகட்க; அைனத்தா ம் ஆன்ற ெப ைம த ம் - அக்ேகள்வி அத் ைணயாயி ம் 
நிைறந்த ெப ைமையத் த ம் ஆகலான்.  
விளக்கம்  
'எைனத் ', 'அைனத் ' என்பன ேகட்கும் ெபா ள்ேம ம் காலத்தின்ேம ம் நின்றன. 
அக்ேகள்வி மைழத் ைளேபால வந்  ஈண்  எல்லா அறி கைள ம் உள ஆக்க ன், 
'சிறி ' என்  இகழற்க என்பதாம்.   
--- 
 
417.  பிைழத் ணர்ந் ம் ேபைதைம ெசால்லா ாிைழத் ணர்ந் 
    தீண் ய ேகள்வி யவர். 
    பிைழத்  உணர்ந் ம் ேபைதைம ெசால்வார் - பிைழ உணர்ந்த வழி ம், தமக்குப் 
ேபைதைம பயக்குஞ் ெசாற்கைள ெசால்லார்; இைழத்  உணர்ந்  ஈண் ய 
ேகள்வியவர் - ெபா ள்கைளத் தா ம் ண்ணியதாக ஆராய்ந்தறிந்  அதன்ேம ம் 
ஈண் ய ேகள்வியிைன உைடயார்.  
விளக்கம் 
 'பிைழப் ' என்ப  திாிந்  நின்ற . ேபைதைம: ஆகுெபயர். ஈண் தல்: பலவாற்றான் 
வந்  நிைறதல். ெபா ள்களின் ெமய்ம்ைமையத் தா ம் அறிந் , அறிந்தாேரா  
ஒப்பிப்ப ம் ெசய்தால் தாமத குணத்தான் மயங்கினர் ஆயி ம், அவ்வாறல்ல  
ெசால்லார் என்பதாம். இைவ நான்கு பாட்டா ம் ேகட்டார்க்கு வ ம் நன்ைம 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
418.  ேகட்பி ங் ேகளாத் தைகயேவ ேகள்வியால் 
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    ேதாட்கப் படாத ெசவி. 
    ேகட்பி ம் ேகளாத் தைகயேவ - தம் லமாய ஓைச மாத்திரத்ைதக் ேகட்கும் 
ஆயி ம் ெசவிடாம் தன்ைமயேவயாம். ேகள்வியால் ேதாட்கப்படாத ெசவி - 
ேகள்வியால் ைளக்கப்படாத ெசவிகள்.  
விளக்கம் 
 ஏகாரம் ேதற்றத்தின்கண் வந்த . ஓைச மாத்திரத்தான் உ தி எய்தாைமயின் 
'ேகளாத்தைகய' என் ம், மனத்தின்கண் ற்ெபா ள் ைழதற்கு வழியாக்க ற் 
ேகள்விையக் க வியாக்கி ம் கூறினார். 'பைழய ைள ைளயன் ' என்பதாம்.   
--- 
 
419.  ணங்கிய ேகள்விய ரல்லார் வணங்கிய 
    வாயின ராதல் அாி . 
    ணங்கிய ேகள்வியர் அல்லார் - ண்ணியதாகிய ேகள்வி ைடயார் அல்லாதார்; 
வணங்கிய வாயினர் ஆதல் அாி  - பணிந்த ெமாழியிைன உைடயராதல் கூடா .  
விளக்கம் 
 ேகட்கப்ப கின்ற ெபா ளின  ண்ைம ேகள்விேமல் ஏற்றப்பட்ட . 'வாய்' 
ஆகுெபயர். பணிந்தெமாழி - பணிைவப் லப்ப த்திய ெமாழி. ேகளாதார் உணர்  
இன்ைமயால் தம்ைம வியந்  கூ வர் என்பதாம். 'அல்லால்' என்ப உம் பாடம்.   
--- 
 
420.  ெசவியிற் சுைவ ணரா வா ணர்வின் மாக்கள் 
    அவியி ம் வாழி ம் என்? 
    ெசவியின் சுைவ உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள் - ெசவியான் கரப்ப ஞ் 
சுைவகைள உணராத வாய் உணர்விைன ைடய மாந்தர்; அவியி ம் வாழி ம் என் - 
சாவி ம் வாழி ம் உலகிற்கு வ வ  என்ன?  
விளக்கம் 
 ெசவியால் கரப்ப ம் சுைவகளாவன: ெசாற்சுைவ ம் ெபா ள்சுைவ ம். அவற் ள் 
ெசாற்சுைவ குணம், அலங்காரம் என இ வைகத் ; ெபா ட்சுைவ காமம், நைக, 
க ைண, ரம், உ த்திரம், அச்சம், இழிப் , வியப் , சாந்தம் என ஒன்ப  வைகத் . 
அைவெயல்லாம் ஈண்  உைரப்பின் ெப கும். 'வா ணர் ' என்ப  இைடப்பதங்கள் 
ெதாக்கு நின்ற ன்றாம் ேவற் ைமத் ெதாைக; அ  வாயான் கரப்ப ம் சுைவகைள 
உண ம் உணர்  என விாி ம். அைவ ைகப் , கார்ப் , ளிப் , உவர்ப் , வர்ப் , 
தித்திப்  என ஆ  ஆம். ெசத்தால் இழப்ப ம் வாழ்ந்தால் ெப வ ம் இன்ைமயின், 
இரண் ம் ஒக்கும் என்பதாம். 'வா ணர்வின் என்  பாடம் ஓ வா ம் உளர். இைவ 

ன்  பாட்டா ம் ேகளாதவழிப்ப ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .  
--- 
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2.1.5 அறி ைடைம 
 
421.  அறிவற்றங் காக்குங் க வி ெச வார்க்கும் 
    உள்ளழிக்க லாகா அரண். 
    அறி  அற்றம் காக்கும் க வி - அரசர்க்கு அறி  என்ப  இ தி வாராமல் காக்கும் 
க வியாம்; ெச வார்க்கு அழிக்கலாகா உள் அர ம் - அ ேவ மன்றிப் 
பைகவர்க்கும் அழிக்கலாகாத உள்ளர ம் ஆம்.  
விளக்கம் 
 காத்தல் - ன் அறிந்  பாிகாித்தல். உள்ளரண் - உள்ளாய அரண்; உள் க்கு 
அழிக்கலாகா அரண் என் ம் ஆம். இதனால், அறிவின  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
422.  ெசன்ற இடத்தால் ெசலவிடா தீெதாாீஇ 
    நன்றின்பால் உய்ப்ப தறி . 
    ெசன்ற இடத்தால் ெசலவிடா  - மனத்ைத அ ெசன்ற லத்தின்கண் ெசல்ல 
விடா ; தீ  ஒாீஇ நன்றின்பால் உய்ப்ப  அறி  - அப் லத்தின் நன்ைம தீைமகைள 
ஆராய்ந்  தீயதனின்நீக்கி நல்லதன்கண் ெச த் வ  அறி .  
விளக்கம் 
 விைனக்கு ஏற்ற ெசயப்ப  ெபா ள் வ விக்கப்பட்ட . ஓைச ஊ , ஒளி, சுைவ, 
நாற்றம் எனப் லம் ஐந்தாயி ம், ஒ  காலத்  ஒன்றின்கண் அல்ல  
ெசால்லாைமயின், 'இடத்தால்' என்றார். 'விடா ' என்ப  கைடக் குைறந்  நின்ற . 
குதிைரைய நிலமறிந்  ெச த் ம் வா வன்ேபால ேவறாக்கி மனத்ைதப் லமறிந்  
ெச த் வ  அறி  என்றார், அஃ  உயிர்க்குணம் ஆகலான்.   
--- 
 
423.  எப்ெபா ள் யார்யார்வாய்க் ேகட்பி ம் அப்ெபா ள் 
    ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப தறி . 
    எப்ெபா ள் யார் யார் வாய்க் ேகட்பி ம் - யாெதா  ெபா ைள யாவர் யாவர் 
ெசால்லக் ேகட்பி ம்; அப்ெபா ள் ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப  அறி  - அப்ெபா ளின் 
ெமய்யாய பயைனக் காணவல்ல  அறி .  
விளக்கம் 
 குணங்கள் ன் ம் மாறி மாறி வ தல் யாவர்க்கும் உண்ைமயின், உயர்ந்த ெபா ள் 
இழிந்தார் வாயி ம், இழிந்த ெபா ள் உயர்ந்தார் வாயி ம், உ திப்ெபா ள் 
பைகவர் வாயி ம், ெக ெபா ள் நட்டார்வாயி ம், ஒேராவழிக் ேகட்கப்ப தலான், 
'எப்ெபா ள் யார் யார் வாய்க் ேகட்பி ம்' என்றார். அ க்கு பன்ைமபற்றி வந்த . 
'வாய்' என்ப  அவர் அப்ெபா ளின்கண் பயிலாைம உணர்த்தி நின்ற . ெமய்யாதல்: 
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நிைலெப தல். ெசால்வார  இயல்  ேநாக்கா ; அப்ெபா ளின் பயன் ேநாக்கிக் 
ெகாள் தல் ஒழிதல் ெசய்வ  அறி  என்பதாம்.   
--- 
 
424.  எண்ெபா ள வாகச் ெசலச்ெசால் த் தான்பிறர்வாய் 
    ண்ெபா ள் காண்ப தறி . 
    தான் எண்ெபா ள் ஆகச் ெசலச் ெசால்  - தான் ெசால் ம் ெசாற்கைள அாிய 
ெபா ள் ஆயி ம் ேகட்பார்க்கு எளிய ெபா ள் ஆமா  மனம்ெகாளச் ெசால் ; 
பிறர்வாய் ண் ெபா ள் காண்ப  அறி  - பிறர்வாய்க் ேகட்கும் ெசாற்களின் 

ண்ணிய ெபா ள்காண அாிதாயி ம் அதைனக் காண வல்ல  அறி .  
விளக்கம் 
 உைடயவன் ெதாழில் அறிவின்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . ெசால் வன வ வின்றி இனி  
விளங்கச் ெசால் க என்பார். ெசால்ேமல் ைவத் ம், ேகட்பன வ வி ம் இனி  
விளங்கா ஆயி ம் பயைனக் ெகாண்ெடாழிக என்பார் ெபா ள்ேமல் ைவத் ம் 
கூறினார்.   
--- 
 
425.  உலகம் தழீஇய ெதாட்பம் மலர்த ம் 
    கூம்ப ம் இல்ல தறி . 
    உலகம் தழீஇய  ஒட்பம் - உலகத்ைத நட்பாக்குவ  ஒ வ க்கு ஒட்பமாம்; 
மலர்த ம் கூம்ப ம் இல்ல  அறி  - அந்நட்பின்கண் ன் மலர்த ம் பின் 
கூம் த ம் இன்றி ஒ  நிைலயினாவ  அறிவாம்.  
விளக்கம் 
 'தழிஇய ', 'இல்ல ' என்பன அவ்வத் ெதாழில்ேமல் நின்றன. 'உலகம்' என்ப  ஈண்  
உயர்ந்ேதாைர. அவேரா  கயப் ப் ேபால ேவ படா , ேகாட் ப் ப்ேபால ஒ  
நிைலேய நட்பாயினான். எல்லா இன்ப ம் எய் ம் ஆக ன், அதைன அறி  என்றார். 
காாியங்கள் காரணங்களாக உபசாிக்கப்பட்டன. இதைனச் ெசல்வத்தில் மலர்த ம் 
நல்குரவில் கூம்ப ம் இல்ல  என்  உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
 
426.  எவ்வ ைறவ  உலகம் உலகத்ேதா  
    அவ்வ ைறவ தறி . 
    உலகம் எவ்வ  உைறவ  - உலகம் யாெதா வாற்றான் ஒ குவதாயிற் ; 
உலகத்ேதா  அவ்வ  உைறவ  அறி  - அவ் லகத்ேதா  ேமவித் தா ம் 
அவ்வாற்றான் ஒ குவ  அரச க்கு அறி .  
விளக்கம் 
 'உலகத்ைதெயல்லாம் யான் நியமித்தலான் என்ைன நியமிப்பாாில்ைல,' எனக் க தித் 
தான் நிைனத்தவாேற ஒ கின், பாவ ம் பழி ம் ஆம் ஆகலான், அவ்வா  ஒ குதல் 
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அறி  அன்  என விலக்கியவா  ஆயிற் . இைவ ஐந்  பாட்டா ம் அதன  
இலக்கணம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
427.  அறி ைடயார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார் 
    அஃதறி கல்லா தவர். 
    அறி ைடயார் ஆவ  அறிவார் - அறி ைடயராவார் வரக்கடவதைன ன் அறிய 
வல்லார்; அறிவிலார் அஃ  அறிகல்லாதவர் - அறிவிலராவார் அதைன ன் 
அறியமாட்டாதார்.  
விளக்கம் 
 ன் அறிதல்: ன்ேன எண்ணி அறிதல். அஃ  அறிகல்லாைமயாவ : வந்தால் 
அறிதல். இனி, 'ஆவ  அறிவார்' என்பதற்குத் 'தமக்கு நன்ைமயறிவார்' என்  
உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
 
428.  அஞ்சுவ தஞ்சாைம ேபைதைம அஞ்சுவ  
    அஞ்சல் அறிவார் ெதாழில். 
    அஞ்சுவ  அஞ்சாைம ேபைதைம - அஞ்சப்ப வதைன அஞ்சாைம ேபைதைமயாம்; 
அஞ்சுவ  அஞ்சல் அறிவார் ெதாழில் - அவ்வஞ்சப்ப வதைன அஞ்சுதல் அறிவார் 
ெதாழிலாம்.  
விளக்கம் 
 பாவ ம் பழி ம் ேக ம் தலாக அஞ்சப்ப வன பலவாயி ம், சாதி பற்றி, 
'அஞ்சுவ ' என்றார். அஞ்சாைம: எண்ணா  ெசய்  நிற்றல். அஞ்சுதல்: எண்ணித் 
தவிர்தல். அ  காாியமன்  என்  இகழப்படா  என்பார், 'அறிவார் ெதாழில்' என்றார். 
அஞ்சாைம இைறமாட்சியாகச் ெசால்லப்பட்டைமயின், ஈண்  அஞ்ச ேவண் ம் இடம் 
கூறியவா . இைவ இரண்  பாட்டா ம் அதைன உைடயார  இலக்கணம் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
429  எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்ைல 
    அதிர வ வேதார் ேநாய். 
    எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க்கு - வரக்கடவதாகிய அதைன ன் அறிந்  
காக்கவல்ல அறிவிைன உைடயார்க்கு; அதிர வ வ  ஓர் ேநாய் இல்ைல . அவர் 
ந ங்க வ வெதா  ன்ப ம் இல்ைல.  
விளக்கம் 
 'ேநாய்' என வ கின்றைமயின், வாளா 'எதிரதா' என்றார். இதனான் காக்கலாம் காலம் 
உணர்த்தப்பட்ட . காத்தல் - அதன் காரணத்ைத விலக்குதல். அவர்க்குத் ன்பம் 
இன்ைம இதனான் கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
430.  அறி ைடயார் எல்லா ைடயார் அறிவிலார் 
    என் ைடய ேர ம் இலர். 
    அறி ைடயார் எல்லாம் உைடயார் - அறி ைடயார் பிறிெதான் ம் இலராயி ம், 
எல்லாம் உைடயராவர்; அறிவிலார் என் உைடயேர ம் இலர் - அறிவிலாதார் 
எல்லாம் உைடயராயி ம் ஒன் ம் இலராவர்.  
விளக்கம் 
ெசல்வங்கள் எல்லாம் அறிவாற் பைடக்க ம் காக்க ம் ப த ன், அஃ  உைடயாைர 
'எல்லாம் உைடயார்' என் ம், அைவ எல்லாம் ன்ேன அைமந்  கிடப்பி ம் 
அழியாமல் காத்தற்கும் ெதய்வத்தான் அழிந் ழிப் பைடத்தற்கும் க வி ைடயர் 
அன்ைமயின், அஃ  இல்லாதாைர, 'என் ைடயேர ம் இலர்' என் ம் கூறினார். 
'என் ம்' என் ழி உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . இதனான், அவர  உைடைம ம் 
ஏைனயார  இன்ைம ம் கூறப்பட்டன.  
--- 
 

2.1.6 குற்றங்க தல் 
 
431.  ெச க்குஞ் சின ம் சி ைம ம் இல்லார் 
    ெப க்கம் ெப மித நீர்த் . 
    ெச க்கும் சின ம் சி ைம ம் இல்லார் ெப க்கம் - மத ம் ெவகுளி ம் காம ம் 
ஆகிய குற்றங்கள் இல்லாத அரசர  ெசல்வம்; ெப மித நீர்த்  - ேமம்பாட்  
நீர்ைமயிைன உைடத் .     
விளக்கம் 
மதம்: ெசல்வக்களிப் . சிறிேயார் ெசயலாக ன், அளவிறந்த காமம் 'சி ைம' 
எனப்பட்ட . இைவ நீதியல்லன ெசய்வித்தலான், இவற்ைறக் க ந்தார் ெசல்வம் 
நல்வழிப்பா ம், நிைலேப ம் உைடைமயின், மதிப் ைடத்  என்பதாம். மிகுதிபற்றி 
இைவ ற்கூறப்பட்டன.   
--- 
 
432.  இவற ம் மாண்பிறந்த மான ம் மாணா 
    உவைக ம் ஏதம் இைறக்கு. 
    இவற ம் - ேவண் ம்வழிப் ெபா ள் ெகாடாைம ம்; மாண்  இறந்த மான ம் - 
நன்ைமயின் நீங்கிய மான ம்; மாணா உவைக ம் - அளவிறந்த உவைக ம்; 
இைறக்கு ஏதம் - அரச க்குக் குற்றம். 
விளக்கம் 



 21

மாட்சியான மானத்தின் நீக்குதற்கு 'மாண்  இறந்த மானம்' என்றார்; அஃதாவ , 
''அந்தணர் சான்ேறார் அ ந்தவேதார் தம் ன்ேனார் தந்ைத தாய் என்றிவ"ைர ( றம். 
ெவ.மா. பாடாண்-33) வணங்காைம ம், க்கப்படாதாயி ம் க திய  த்ேத 
வி த ம் தலாயின. அளவிறந்த உவைகயாவ , கழிகண்ேணாட்டம்; பிற ம், 
"சினேன காமம் கழிகண்ேணாட்டம்" என்றிவற்ைற "அறந்ெதாி திகிாிக்கு 
வழியைடயாகும் தீ " (பதிற். 22) என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
குற்றங்களாவன இைவ என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
433.  திைனத் ைணயாங் குற்றம் வாி ம் பைனத் ைணயாக் 
    ெகாள்வர் பழிநா  வார். 
    பழி நா வார் - பழிைய அஞ்சுவார்; திைனத் ைணயாம் குற்றம் வாி ம் 
பைனத் ைணயாக் ெகாள்வர் - தம்கண் திைனயின் அளவாம் குற்றம் வந்ததாயி ம், 
அதைன அவ்வளவாக அன்றிப் பைனயின் அளவாகக்' ெகாள்வர். 
விளக்கம் 
'குற்றம்' சாதிப் ெபயர். தமக்கு ஏலாைமயின் சிறி  என்  ெபாறார்; ெபாிதாகக் 
ெகாண்  வ ந்திப் பின் ம் அ  வாராமல் காப்பர் என்பதாம்.   
--- 
 
434.  குற்றேம காக்க ெபா ளாகக் குற்றேம 
    அற்றந் த உம் பைக. 
    அற்றம் த உம் பைக குற்றேம - தனக்கு இ தி பயக்கும் பைக குற்றேம; குற்றேம 
ெபா ளாகக் காக்க - ஆகலான், அக்குற்றம் தன்கண் வாராைமேய பயனாகக் ெகாண்  
காக்க ேவண் ம். 
    விளக்கம் 
இைவபற்றி அல்ல  பைகவர் அற்றம் தாரா ைமயின் 'இைவேய பைகயாவன' என் ம் 
வட லார் மதம் பற்றி, 'குற்றேம அற்றம் த உம் பைக' என் ம், இவற்ற  இன்ைமேய 
குணங்கள  உண்ைமயாகக் ெகாண்  என்பார், 'ெபா ளாக' என் ம் கூறினார். 
'குற்றேம காக்க' என்ப  "அ ம்பண்பினால் தீைம காக்க," என்ப ேபால நின்ற .   
--- 
     
435.  வ ன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்ைக எாி ன்னர் 
    ைவத்  ேபாலக் ெக ம். 
    வ ன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்ைக - குற்றம் வரக் கடவதாகின்ற ற்காலத்திேல 
அதைனக் காவாத அரசன் வாழ்க்ைக; எாி ன்னர் ைவத்  ேபாலக் ெக ம் - அ  
வந்தால் எாி கத்  நின்  ைவக்குைவ ேபால அழிந்  வி ம்.     
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விளக்கம் 
'குற்றம்' என்ப  அதிகாரத்தான் வந்த . ' ன்னர் என்றதன் ஈற்ற  பகுதிப்ெபா ள் 
விகுதி. 'வ ம்' என் ம் ெபயெரச்சம் ' ன்னர்' என் ம் காலப்ெபயர் ெகாண்ட ; 
அதனால் காக்கலாம் காலம் ெபறப்பட்ட . குற்றம் சிறிதாயி ம், அதனால் ெபாிய 
ெசல்வம் அழிந்ேத வி ம் என்ப  உவைமயால் ெபற்றாம்.   
--- 
 
436.  தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின் 
    என்குற்ற மாகும் இைறக்கு? 
    தன் குற்றம் நீக்கிப் பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் - ன்னர்த் தன் குற்றத்ைதக் கண்  
க ந் , பின்னர்ப் பிறர் குற்றங்காண வல்லனாயின்; இைறக்கு ஆகும் குற்றம் என் - 
அரச க்கு ஆகக்கடவ குற்றம் யா ? 
    விளக்கம் 
'அரச க்குத் தன் குற்றம் க யா வழிேய பிறர் குற்றம் க தல் குற்றமாம்; அ  
க ந்தவழி ைற ெசய்தலாம்' என்பார், 'என் குற்றம் ஆகும்' என்றார்; எனேவ, தன் 
குற்றம் க ந்தவேன ைற ெசய்தற்கு உாியவன் என்பதாயிற் . இைவ நான்கு 
பாட்டா ம் அவற்ற  க தற்பா  ெபா வைகயால் கூறப்பட்ட . இனிச் சிறப்  
வைகயால் கூ ப.   
--- 
 
437.  ெசயற்பால ெசய்யா திவறியான் ெசல்வம் 
    உயற்பால தன்றிக் ெக ம். 
    ெசயற்பால ெசய்யா  இவறியான் ெசல்வம் - ெபா ளாள் தனக்குச் ெசய்  
ெகாள்ளப்ப ம் அவற்ைறச் ெசய்  ெகாள்ளா  அதன்கண் பற் ள்ளம் ெசய்தான  
ெசல்வம்; உயற்பால  அன்றிக் ெக ம் - பின் உளதாம்பான்ைமத்  அன்றி வறிேத 
ெக ம்.     
விளக்கம் 
ெசயற்பால் ஆவன : அறம் ெபா ள் இன்பங்கள். ெபா ளாற் ெபா ள் ெசய்தலாவ ; 
ெப க்குதல்: அ  "ெபான்னின் ஆகும் ெபா பைட; அப்பைட, தன்னின் ஆகும் தரணி; 
தரணியில், பின்ைன ஆகும் ெப ம்ெபா ள்; அப்ெபா ள், ன் ம் காைலத் 

ன்னாதன இல்ைலேய" (சீவ. விமைல. 35) என்பதனான் அறிக. அறம் 
ெசய்யாைமயா ம் ெபா ள் ெப க்காைமயா ம் 'உயற்பாலதன்றி' என் ம், 
இன்பப்பயன் ெகாள்ளாைமயின், 'ெக ம்' என் ம் கூறினார். 'உயற் பாலதின்றி' என்  
பாடம் ஓ வா ம் உளர்.   
--- 
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438.  பற் ள்ளம் என் ம் இவறன்ைம எற் ள் ம் 
    எண்ணப் ப வெதான் றன் . 
    பற் ள்ளம் என் ம் இவறன்ைம . ெபா ைள விடத்தகும் இடத்  விடா  
பற் தைலச் ெசய் ம் உள்ளம் ஆகிய உேலாபத்தின  தன்ைம; எற் ள் ம் 
எண்ணப்ப வ  ஒன்  அன்  - குற்றத் தன்ைமகள் எல்லாவற் ள் ம் ைவத்  
எண்ணப்ப வ  ஒன்  அன் ; மிக்க . 
    விளக்கம் 
இவறல  தன்ைமயாவ : குணங்கள்எல்லாம் ஒ ங்கு உளவாயி ம் அவற்ைறக் 
கீழ்ப்ப த் த் தான் ேமற்படவல்ல இயல் . ஒழிந்தன அ மாட்டாைமயின், 
'எற் ள் ம் எண்ணப்ப வெதான்  அன் ' என்றார். 'எவற் ள் ம்' என்ப  
இைடக்குைறந்  நின்ற . இைவ இரண்  பாட்டா ம் உேலாபத்தின் தீைம 
கூறப்பட்ட .   
--- 
  
   439.  வியவற்க எஞ்ஞான் ம் தன்ைன நயவற்க 
    நன்றி பயவா விைன. 
    எஞ்ஞான் ம் தன்ைன வியவற்க - தான் இறப்ப உயர்ந்த ஞான் ம் மதத்தால் 
தன்ைன நான்கு மதியா  ஒழிக; நன்றி பயவா விைன நயவற்க - தனக்கு நன்ைம 
பயவா விைனகைள மனத்தால் வி ம்பா  ஒழிக. 
    விளக்கம் 
தன்ைன வியந் ழி இட ம் கால ம் வ ம் அறியப்படாைம யா ம், அற ம் 
ெபா ம் இகழப்ப தலா ம், 'எஞ்ஞான் ம் வியவற்க' என் ம், 'க திய  த்ேத 
வி வல்' என்  அறம் ெபா ள் இன்பங்கள் பயவா விைனகைள நயப்பின், அவற்றால் 
பாவ ம் பழி ம் ேக ம் வ மாக ன், அவற்ைற 'நயவற்க' என் ம் கூறினார். 
இதனான், மத மானங்களின் தீைம கூறப்பட்ட .   
--- 
 
440.  காதல காதல் அறியாைம உய்க்கிற்பின் 
    ஏதில ஏதிலார் ல். 
    காதல காதல் அறியாைம உய்க்கிற்பின் - தான் காத த்த ெபா ள்கைள அவர் 
அக்காதல் அறியாமல் அ பவிக்க வல்லனாயின்; ஏதிலார் ல் ஏதில - பைகவர் 
தன்ைன வஞ்சித்தற்கு எண் ம் எண்ணம் ப தாம். 
    விளக்கம் 
அறிந்தவழி அைவ வாயிலாகப் குந்  வஞ்சிப்பர் ஆக ன், அறியாமல் உய்த்தால் 
வாயில் இன்ைமயின் வஞ்சிக்கப்படான் என்பதாம். காமம், ெவகுளி, உவைக என்பன 

ற்றக்க ம் குற்றம் அன்ைமயின், இதனான் ெப ம்பான்ைமத்தாகிய காமம் 
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க மா  கூறி, ஏைனச் சி பான்ைமயவற்றிற்குப் ெபா வைக விலக்கிைனேய 
ெகாண்ெடாழிந்தார்.  
--- 
     

2.1.7 ெபாியாைரத் ைணக்ேகாடல் 
 
441.  அறனறிந்  த்த அறி ைடயார் ேகண்ைம 
    திறனறிந்  ேதர்ந்  ெகாளல். 
    அறன் அறிந்  த்த அறி ைடயார் ேகண்ைம - அறத்தின  ண்ைமைய அறிந்  
தன்னின் த்த அறி ைடயார  ேகண்ைமைய; ேதர்ந்  திறன் அறிந்  ெகாளல் - 
அரசன் அதன  அ ைமைய ஓர்ந் , ெகாள் ம் திறன் அறிந்  ெகாள்க.     
விளக்கம் 
அற ண்ைம லாேனயன்றி, உய்த் ணர்வா ம் அறிய ேவண் த ன், 'அறம் 
அறிந் ' என்றார். த்தல் - அறிவா ம் சீலத்தா ம் காலத்தா ம் திர்தல். அறி  
உைடயார் நீதிைய ம் உலக இயைல ம் அறிதைல உைடயார். திறன் அறிதலாவ  
நன்கு மதித்தல், உயரச் ெசய்தல், அவர் வைர நிற்றல் என்பன தலாக அவர் 
பிணிப் ண் ம் திறன் அறிந்  ெசய்தல்.   
--- 
 
442.  உற்றேநாய் நீக்கி உறாஅைம ற்காக்கும் 
    ெபற்றியார்ப் ேபணிக் ெகாளல். 
    உற்ற ேநாய் நீக்கி - ெதய்வத்தானாக மக்களானாகத் தனக்கு வந்த ன்பங்கைள 
நீக்குமா  அறிந்  நீக்கி; உறாைம ற்காக்கும் ெபற்றியார் . பின் அப்ெபற்றியன 
வாராவண்ணம் ன் அறிந்  காக்கவல்ல தன்ைமயிைன ைடயாைர; ேபணிக் 
ெகாளல் - அரசன் அவர் உவப்பன ெசய்  ைணயாகக் ெகாள்க.    
விளக்கம் 
ெதய்வத்தான் வ ம் ன்பங்களாவன: மைழயின  இன்ைம மிகுதிகளா ம், காற் , தீ, 
பிணி என்ற இவற்றா ம் வ வன. அைவ கட ளைர ம் தக்ேகாைர ம் ேநாக்கிச் 
ெசய் ம் சாந்திகளான் நீக்கப்ப ம். மக்களான் வ ம் ன்பங்களாவன: பைகவர், 
கள்வர், கற்றறிந்தார், விைன ெசய்வார் என்றிவர்களான் வ வன. அைவ சாமேபத 
தான தண்டங்கள் ஆகிய நால்வைக உபாயத் ள் ஏற்றதனால் நீக்கப்ப ம். 

ற்காத்தலாவ : ெதய்வத்தான் வ வனவற்ைற உற்பாதங்களால் அறித்  
அச்சாந்திகளால் காத்த ம், மக்களான் வ வனவற்ைற அவர் குணம், இங்கிதம், 
ஆகாரம், ெசயல் என்பனவற்றான் அறிந் , அவ் பாயங்க ள் ஒன்றால் காத்த ம் 
ஆம்; ஆகேவ, ேராகிதைர ம் அைமச்சைர ம் கூறியவாறாயிற் . இங்கிதம் - 
குறிப்பால் நிக ம் உ ப்பின் ெதாழில். ஆகாரம் - குறிப்ாின்றி நிக ம் ேவ பா . 
உவப்பன - நன்கு மதித்தல் த யன. இைவ இரண்  பாட்டா ம் ெபாியார  
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இலக்கண ம், அவைரத் ைணயாகக் ேகாடல் ேவண் ம் என்ப உம், 
ெகாள் மா ம் கூறப்பட்டன. 
--- 
 
443.  அாியவற்  ெளல்லாம் அாிேத ெபாியாைரப் 
    ேபணித் தமராக் ெகாளல். 
    ெபாியாைரப் ேபணித் தமராக் ெகாளர் - அப்ெபாியவர்கைள அவர் உவர்ப்பன 
அறிந்  ெசய்  தமக்குச் சிறந்தாராகக் ெகாள் தல்; அறியவற் ள் எல்லாம் அாி  - 
அரசர்க்கு அாிய ேப கள் எல்லாவற் ள் ம் ெபாி . 
    விளக்கம் 
உலகத்  அாியனெவல்லாம் ெப தற்கு உாிய அரசர்க்கு இப்ேப  சிறந்த  என்ற , 
இதனான் அைவெயல்லாம் உளவாதல் ேநாக்கி.   
--- 
 
444.  தம்மிற் ெபாியார் தமரா ஒ குதல் 
    வன்ைம  ெளல்லாந் தைல. 
    தம்மின் ெபாியார் தமரா ஒ குதல் - அறி  த யவற்றால் தம்மின் மிக்கார் தமக்குச் 
சிறந்தாராகத் தாம் அவர் வழிநின்  ஒ குதல்; வன்ைம ள் எல்லாம் தைல - அரசர்க்கு. 
எல்லா வ  உைடைமயி ம் தைல.     
விளக்கம் 
ெபா ள், பைட, அரண்களான்ஆய வ யி ம் இத் ைணவ  சிறந்த  என்ற , 
இவர் அவற்றான் நீக்கப்படாத ெதய்வத் ன்பம் த யன ம் நீக்குதற்கு உாியர் 
ஆக ன்.   
-- 
 
445.  சூழ்வார்கண் ணாக ஒ கலான் மன்னவன் 
    சூழ்வாைரக் சூழ்ந்  ெகாளல். 
    சூழ்வார் கண் ஆக ஒ கலான் - தன் பாரம் அைமச்சைரக் கண்ணாகக் ெகாண்  
நடந்தலான்; மன்னவன் சூழ்வாைரச் சூழ்ந்  ெகாளல் - அரசன் அத்தன்ைமயராய 
அைமச்சைர ஆராய்ந்  தனக்குத் ைணயாகக் ெகாள்க.     
விளக்கம் 
இரண்டாவ  விகாரத்தால் ெதாக்க . தாேன சூழவல்லானாயி ம் அளவிறந்த 
ெதாழில்களான் ஆகுலம் எய் ம் அரசன் பாரம் அ ேவ ெதாழிலாய அைமச்சரான் 
அல்ல  இனி  நடவாைம பற்றி, அவைரக் கண்ணாகக் கூறினார். ஆராய்தல் -
அைமச்சிய ள் ெசால்லப்ப ம் இலக்கணத்தினர் என்பதைன ஆராய்தல். இைவ 

ன்  பாட்டா ம் ெபாியாைரத் ைணேகாட ன் சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
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446.  தக்கா ாினத்தனாய்த் தாெனா க வல்லாைனச் 
    ெசற்றார் ெசயக்கிடந்த தில். 
    தக்கார் இனத்தனாய்த் தான் ஒ க வல்லாைன - தக்காராகிய இனத்ைத 
உைடயவனாய்த் தா ம் அறிந்  ஒ க வல்ல அரசைன; ெசற்றார் ெசயக் கிடந்த  
இல் - பைகவர் ெசய்யக் கிடந்தெதா  ன்ப ம் இல்ைல.     
விளக்கம் 
தக்கார்: அறி  ஒ க்கங்களால் தகுதி ைடயார். ஒ குதல்: அறநீதிகளின் ெநறி 
வ வாமல் நடத்தல். வஞ்சித்தல், கூ னவைரப் பிாித்தல், ேவ  பைக விைளத்தல் 
என்ற இவற்றா ம், வ யா ம் பைகவர் ெசய் ந் ன்பங்கள் பலதிறத்த ஆயி ம், 
தா ம் அறிந் , அறிவார் ெசால் ம் ெகாண்ெடா குவான்கண் அவற் ள் ஒன் ம் 
வாரா  என்பார், 'ெசற்றார் ெசயக் கிடந்த  இல்' என்றார்.   
--- 
 
447.  இ க்குந் ைணயாைர யாள்வைர யாேர 
    ெக க்குந் தைகைம யவர். 
    இ க்கும் ைணயாைர ஆள்வாைர - தீயன கண்டால் ெந ங்கிச் ெசால் ம் 

ைணயாந் தன்ைமைய உைடயாைர 'இவர் நமக்குச் சிறந்தார்' என்  ஆ ம்அரசைர, 
ெக க்கும் தைகைமயவர் யார் - ெக க்கும் ெப ைம உைடய பைகவர் உலகத்  
யாவர்? 
    விளக்கம் 
தீயன: பாவங்க ம் நீதியல்லன ம். ைணயாம் தன்ைமயாவ : தமக்கு 
அைவயின்ைம ம், அரசன்கண் அன் ைடைம ம் ஆம். அத்தன்ைம உைடயார் 
ெநறியின் நீங்க விடாைமயின், அவைர ஆ ம் அரசர் ஒ வரா ம் ெக க்கப்படார் 
என்பதாம். 'ெந ங்கிச் ெசால் ம் அளவிேனாைர' என்  உைரப்பா ம் உளர். இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் அதன் பயன் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
448.  இ ப்பாைர இல்லாத ஏமரா மன்னன் 
    ெக ப்பா ாிலா ங் ெக ம். 
    இ ப்பாைர இல்லாத ஏமரா மன்னன் - கழ தற்கு உாியாைரத் தனக்குத் 

ைணயாகக் ெகாள்ளாைமயின் காவலற்ற அரசன்; ெக ப்பார் இலா ம் ெக ம் - 
பைகயாய்க் ெக ப்பார் இல்ைலயாயி ம் தாேன ெக ம். 
    விளக்கம் 
'இல்லாத, ஏமரா' என்பன ெபயெரச்ச அ க்கு. ெகா ப்பார் உளராவார் என்ப  
ேதான்ற, 'இலா ம்' என்றார். தாேன ெக தலாவ : பாகனில்லாத யாைனேபால 
ெநறியல்லா ெநறிச் ெசன்  ெக தல்.   
--- 
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449.  த லார்க ஊதிய மில்ைல மதைலயாஞ் 
    சார்பிலார்க் கில்ைல நிைல. 
    தல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்ைல . தற்ெபா ள் இல்லாத வணிகர்க்கு அதனால் 
வ ம் ஊதியம் இல்ைலயாம்; மதைலயாம் சார்  இலார்க்கு நிைல இல்ைல - அ  
ேபாலத் தம்ைமத் தாங்குவதாம் ைணயில்லாத அரசர்க்கு அதனான் வ ம் 
நிைலயில்ைல. 
    விளக்கம்  

தைலப் ெபற்ேற இலாபம் ெபற ேவண் மா  ேபாலத் தாங்குவாைரப் ெபற்ேற நிைல 
ெபற ேவண் ம் என்பதாம். நிைல: அரச பாரத்ேதா  ச யா  நிற்றல்.   
--- 
 
450.  பல்லார் பைக ெகாள ற் பத்த த்த தீைமத்ேத 
    நல்லார் ெதாடர்ைக விடல். 
    பல்லார் பைக ெகாள் ன் பத்  அ த்த தீைமத்  - தான் தனியனாய் ைவத் ப் 
பலேரா ம் பைக ெகாள் த ன் பதிற்  மடங்கு தீைம உைடத் ; நல்லார் ெதாடர் 
ைக விடல் - அரசன் ெபாியாேரா  நட்பிைனக் ெகாள்ளா ெதாழிதல். (பலர் பைக 
ஆயக்கால் "ேமாதி ள்ெளா  ட்பைக கண் டல், ேப  ெசய்  பிளந்திடல்" 
    விளக்கம் 
(சீவக. விமைல. 32) என்பைவயல்ல , ஒ ங்கு விைனயாக் குறித் ச் ெசய்தா ம் 
ஒ வாற்றான் உய்தல் கூ ம்; நல்லார் ெதாடர்ைப விட்டால் ஒ வாற்றா ம் உய்தல் 
கூடாைமயின்; இ  ெசய்தல் அதனி ம் தீ  என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் 
அ  ெசய்யாத வழிப்ப ம் குற்றம் கூறப்பட்ட . 
--- 
 

2.1.8 சிற்றினஞ்ேசராைம 
 
451  சிற்றினம் அஞ்சும் ெப ைம சி ைமதான் 
    சுற்றமாச் சூழ்ந்  வி ம். 
    ெப ைம சிற்றினம் அஞ்சும் - ெபாிேயார் இயல்  சிறிய இனத்ைத அஞ்சாநிற்கும்; 
சி ைம தான் சுற்றமாச் சூழ்ந் வி ம் - ஏைனச் சிறிேயார் இயல்  அ  ேசர்ந்த 
ெபா ேத அதைனத் தனக்குச் சுற்றமாக எண்ணித் ணி ம். 
    விளக்கம்  
தத்தம் அறி  திாி மா ம், அதனால் தமக்கு வ ம் ன்ப ம் ேநாக்க ன், 
அறி ைடயார் அஞ்சுவர் என் ம், அறி  ஒற் ைமயான் பிறி  ேநாக்காைமயின், 
அறிவிலாதார் தமக்குச் சுற்றமாகத் ணிவர் என் ம் கூறினார். ெபா ளின் 
ெதாழில்கள் பண்பின்ேமல் நின்றன. இதனான் 'சிறிய இனம் ெபாிேயார்க்கு ஆகா ' 
என்ப  கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
452  நிலத்தியல்பால் நீர்திாிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு 
    இனத்தியல்ப தாகும் அறி . 
    நிலத்  இயல்பான் நீர் திாிந்  அற்றாகும் - தான் ேசர்ந்த நிலத்தின  இயல்பாேன 
நீர் தன் தன்ைம திாிந்  அந்நிலத்தின் தன்ைமதாம்; மாந்தர்க்கு இனத்  இயல்  அறி  
(திாிந் ) அதாகும் - அ ேபால மாந்தர்க் த் தாம் ேசர்ந்த இனத்தின் இயல்பாேன 
அறி ம் தன் தன்ைம திாிந்  அவ்வினத்தின் தன்ைமத்தாம்.  
    விளக்கம்  
எ த் க்காட்  உவைம. விசும்பின்கண் தன் தன்ைமத்தாய நீர் நிலத்ேதா  ேசர்ந்த 
வழி, நிறம், சுைவ த ய பண் கள் திாிந்தாற்ேபால, தனி நிைலக்கண் தன் 
தன்ைமத்தாய அறி , பிற இனத்ேதா  ேசர்ந்தவழிக் காட்சி த ய ெதாழில்கள் 
திாி ம் என, இதனான் அதன  காரணங் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
453  மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம் 
    இன்னான் எனப்ப ஞ் ெசால். 
    மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி மனத்தான் ஆம் - மாந்தர்க்குப் ெபா  உணர்  தம் மனம் 
காரணமாக உண்டாம்; இன்னான் எனப்ப ம்ெசால் இனத்தான் ஆம் - 'இவன் 
இத்தன்ைமயன்' என்  உலகத்தாரான் ெசால்லப்ப ம் ெசால்இனம் காரணமாக 
உண்டாம். 
    விளக்கம் 
 இயற்ைகயாய லன் உணர்  மாத்திரத்திற்கு இனம் ேவண்டாைமயின், அதைன 
'மனத்தான் ஆம்' என் ம், ெசயற்ைகயாய விேசட உணர் பற்றி நல்லன் என்றாகத் 
தீயன் என்றாக நிக ம் ெசாற்கு இனம் ேவண் த ன், அதைன 'இனத்தான் ஆம்' 
என் ம் கூறினார். உவைமயளைவ ெகாள்ளா . 'அத் திாி ம் மனத்தான் ஆம்' 
என்பாைர ேநாக்கி, இதனான் அ  ம த் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
454  மனத்  ள ேபாலக் காட்  ஒ வற்கு 
    இனத் ள தாகும் அறி . 
    அறி  - அவ் விேசட உணர் ; ஒ வற்கு மனத்  உள  ேபாலக் காட்  - ஒ வற்கு 
மனத்தின் கண்ேண உளதாவ  ேபாலத் தன்ைனப் லப்ப த்தி; இனத்  உளதாகும் - 
அவன் ேசர்ந்த இனத்தின்கண்ேண உளதாம். 
    விளக்கம்  
ெமய்ம்ைம ேநாக்கா ன் மனத் ள  ேபான்  காட் ம், பின் ேநாக்கிய வழிப் 
பயின்ற இனத் ளதா ம் இ த்த ன், 'காட் ' என இறந்த காலத்தால் கூறினார். 
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'விேசட உணர் தா ம் மனத்தின்கண்ேண அன்ேற ளதாவ ?' என்பாைர ேநாக்கி, 
ஆண் ப் லப்ப ம் ைணேய உள்ள ; அதற்கு லம் இனம் என்ப  இதனான் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
455  மனந் ய்ைம ெசய்விைன ய்ைம இரண் ம் 
    இனந் ய்ைம வா வ ம். 
    மனம் ய்ைம ெசய்விைன ய்ைம இரண் ம் - (அவ்விேசட உணர்  

லப்ப வதற்கு இடனாய) மனம் யனாதல் தன்ைம ம் ெசய் ம் விைன யனாதல் 
தன்ைம ம் ஆகிய இரண் ம்; இனம் ய்ைம வா வரம் - ஒ வற்கு இனம் 

யனாதல் தன்ைம பற் க் ேகாடாக உளவாம். 
    விளக்கம்  
மனம் யனாதல் ஆவ , விேசட உணர்  லப்ப மா  இயற்ைகயாய 
அறியாைமயின் நீங்குதல். ெசய்விைன யனாதல் ஆவ , ெமாழிெமய்களால ெசய் ம் 
நல்விைன உைடயனாதல். ெவன்ப  அப்ெபா ட்டாதல் " வறத் றந்தாைர" 
(க த். ெநய்த. 1) என்பதனா ம் அறிக. ஒ வன் இனம் யனாகேவ அதேனா  
பயிற்சி வயத்தான் மனம் யனாய் அதன்கண் விேசட உணர்  லப்பட் , அதனால் 
ெசால் ம் ெசய ம் யனாம் என, இதனான் இனத்  உள்ளவாம் ஆ  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
456  மனந் யார்க் ெகச்சம்நன் றாகும் இனந் யார்க்கு 
    இல்ைலநன் றாகா விைன. 
    மனம் யார்க்கு எச்சம் நன்  ஆகும் . மனம் யராயினார்க்கு மக்கட்ேப  நன்  
ஆகும்; இனம் யார்க்கு நன்  ஆகா விைன இல்ைல - இனம் யார்க்கு நன்றாகாத 
விைனயா ம் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
காாியம் காரணத்தின் ேவ படாைமயின் 'எச்சம், நன்  ஆகும்' என் ம், 
நல் னத்ேதா  எண்ணிச் ெசய்யப்ப த ன் 'எல்லா விைன ம் நல்லவாம்' என் ம் 
கூறினார்.   
--- 
 
457  மனநலம் மன் யிர்க் காக்கம் இனநலம் 
    எல்லாப் க ம் த ம். 
    மன் உயிர்க்கு மனநலம் ஆக்கம் (த ம்)   
- நிைலெபற்ற உயிர்கட்கு மனத்த  நன்ைம ெசல்வத்ைதக் ெகா க்கும்; இனநலம் 
எல்லாப் க ம் த ம் - இனத்த  நன்ைம அதேனா  எல்லாப் கைழ ம் ெகா க்கும். 
    விளக்கம்  
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'மன் உயிர்' என்ற  ஈண்  உயர்திைணேமல் நின்ற . 'த ம்' என் ம் 
இடவ வைமதிச்ெசால் ன் ம் கூறப்பட்ட . உம்ைம இறந்த  தழீஇய 
எச்சஉம்ைம. மனம் நன்றாதல்தாேன அறம் ஆக ன், அதைன 'ஆக்கம் த ம்' என் ம், 

கழ் ெகா த்தற்கு உாிய நல்ேலார்தாேம இனமாக ன், 'இனநலம் எல்லாப் க ம் 
த ம்' என் ம் கூறினார். ேமல் 'மனநன்ைம இனநன்ைம பற்றி வ ம்,' என்பதைன 
உட்ெகாண் , அஃ  இயல்பாகேவ உைடயார்க்கு அவ்வின நன்ைம ேவண்டா 
என்பாைர ேநாக்கி, 'அ ேவயன்றி அத்தன்ைமய பலவற்ைற ம் த ம்' என, அவர்க்கும் 
இ  ேவண் ம் என்ப , இவ்விரண்  பாட்டா ம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
458  மனநலம் நன்குைடய ராயி ம் சான்ேறார்க்கு 
    இனநலம் ஏமாப் ைடத் . 
    மனநலம் நன்கு உைடயராயி ம் - மன நன்ைமைய ன்ைன நல்விைனயால் தாேம 
உைடயராயி ம்; சான்ேறார்க்கு இனநலம் ஏமாப்  உைடத்  - அைமந்தார்க்கு 
இனநன்ைம அதற்கு வ யாதைல ைடத் . 
    விளக்கம் 
'நன்கால்' என் ம் ன்றன் உ  விகாரத்தால் ெதாக்க . அந் நல்விைன உள்வழி ம் 
மனநலத்ைத வளர்த்  வ த ன், அதற்கு ஏமாப்  உைடத்தாயிற் .   
--- 
 
459  மனநலத்தின் ஆகும் ம ைமமற் றஃ ம் 
    இனநலத்தின் ஏமாப் ைடத் . 
    மனநலத்தின் ம ைம ஆகும் - ஒ வற்கு மனநன்ைமயாேன ம ைம இன்பம் 
உண்டாம்; மற்ற அஃ  இனநலத்தின் ஏமாப்  உைடத்  - அதற்கு அச் சிறப் த்தா ம் 
இன நன்ைமயான் வ  ெப தைல உைடத் . 
    விளக்கம் 
 மனநலத்தின் ஆகும் ம ைம' என்ற , பயப்ப  மனநன்ைமதாேன, பிறிெதான்  
அன் ', என் ம் மதத்ைத உடம்பட் க் கூறியவா . மற்  - விைனமாற் . உம்ைம 
இறந்த  தழீஇய எச்ச உம்ைம. ஒேராவழித் தாமத குணத்தான மனநலம் திாியி ம், 
நல் னம் ஒப்ப நி த்தி ம ைம பயப்பிக்கும் என நிைலெபறச் ெசய் மா  
கூறப்பட்ட . இைவ ஐந்  பாட்டா ம் சிற்றினம் ேசராைமய  சிறப்  நல் னம் 
ேசர்தலாகிய எதிர்மைற கத்தால் கூறியவா  அறிக.)   
--- 
 
460  நல் னத்தி ¡ங்குந் ைணயில்ைல தீயினத்தின் 
    அல்லற் ப ப்ப உம் இல். 
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    நல் னத்தின் ஊங்கு ைண ம் இல்ைல - ஒ வற்கு நல் னத்தின் மிக்க ைண ம் 
இல்ைல; தீயினத்தின் (ஊங்கு) அல்லல் ப ப்ப உம் இல் - தீய இனத்தின் மிக்க 
பைக ம் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
 ஐந்தன் உ கள் உறழ்ெபா ளின்கண் வந்தன. 'ஊங்கு' என்ப  பின் ம் கூட்  
உம்ைம மாற்றி உைரக்கப்பட்ட . நல் னம் அறியாைமயின் நீக்கித் யர்உறாமல் 
காத்த ன் அதைனத் ' ைண' என் ம், தீயினம் அறிவின் நீக்கித் யர் உ வித்த ன் 
அதைனப் 'பைக' என் ம் கூறினார். 'அல்லல் ப ப்ப ' என்ப  ஏ ப்ெபயர். இதனான் 
விதி எதிர்மைறகள் உடன் கூறப்பட்ட .)  
--- 
 

2.1.9 ெதாிந் ெசயல்வைக 
 
461  அழிவ உம் ஆவ உம் ஆகி வழிபயக்கும் 
    ஊதிய ம் சூழ்ந்  ெசயல். 
    அழிவ உம் - விைனெசய் ங்கால் அப்ெபா  அதனால் அழிவைத ம் 
ஆவ உம் - அழிந்தால் பின் ஆவதைன ம்; ஆகி வழி பயக்கும் ஊதிய ம் - ஆய் 
நின்  பிற்ெபா  த ம் ஊதியத்ைத ம்; சூழ்ந்  ெசயல் - சீர் க்கி உ வதாயின் 
ெசய்க. 
    விளக்கம் 
உ வதாவ  - நிகழ்வின்கண் அழிவதனில் ஆவ  மிக்கு, எதிர்வி ம் அ  வளர்ந்  
வ தல், அழிவ  இன்ைமயின், எதிர்வின்கண் வ ம் ஆக்கத்ைத 'ஊதியம்' என்றார். 
எனேவ, அவ் தியம் ெபறின் நிகழ்வின்கண் அழிவ ம் ஆவ ம் தம் ள் ஒத்தா ம், 
ஒழிதற்பாற்  அன்  என்ப  ெபற்றாம். இரண்  காலத் ம் பயன் உைடைம ெதாிந்  
ெசய்க என்பதாம்].  
--- 
462  ெதாிந்த இனத்ெதா  ேதர்ந்ெதண்ணிச் ெசய்வார்க்கு 
    அ ம்ெபா ள் யாெதான் ம் இல் 
    ெதாிந்த இனத்ெதா  ேதர்ந்  எண்ணிச் ெசய்வார்க்கு - தாம் ெதாிந் ெகாண்ட 
இனத் டேன ெசய்யத் தகும் விைனைய ஆராய்ந்  பின் தாேம ம் எண்ணிச் ெசய்  

க்கவல்ல அரசர்க்கு; அ ம் ெபா ள் யாெதான் ம் இல் - எய் தற்காிய ெபா ள் 
யாெதான் ம் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
ஆராயப்ப வன எல்லாம் ஆராய்ந் ேபாந்த இனம் என் மாம். 'ெசய்வார்க்கு' 
என்றதனால், 'விைன' என் ம் ெசயப்ப  ெபா ள் வ விக்கப்பட்ட . விைனயாவ : 
ேமற்ேசறல் தல் ேவறல் ஈறாய ெதாழில். ெபா ள்கட்கு ஏ வாய் அதனில் 
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தவறாைமயின், அாிய ெபா ள்கள் எல்லாம் எளிதின் எய் வர் என்பதாம். இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் ெசய்யத்தகும் விைன ம், அ  ெசய் மா ம் கூறப்பட்டன. 
 --- 
 
463  ஆக்கம் க தி த ழக்கும் ெசய்விைன 
    ஊக்கார் அறி ைட யார். 
    ஆக்கம் க தி தல் இழக்கும் ெசய்விைன - ேமல் எய்தக் கடவ ஊதியத்திைன 
ேநாக்கி ன் எய்தி நின்ற தல் தன்ைன ம் இழத்தற்கு ஏ வாய ெசய்விைனைய; 
அறி ைடயார் ஊக்கார் - அறி  உைடயார் ேமற்ெகாள்ளார். 
    விளக்கம் 
 'க தி' என் ம் விைனெயச்சம் 'இழக்கும்' என் ம் ெபயர் எச்ச விைன ெகாண்ட . 
எச்ச-உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . ஆக்கேம அன்றி தைல ம் இழக்கும் 
விைனகளாவன: வ ம் கால ம் இட ம் அறியா  பிறர் மண் ெகாள்வான் ெசன் , 
தம் மண் ம் இழத்தல் ேபால்வன. ன் ெசய்  ேபாந்த விைனயாயி ம் என்பார், 
'ெசய்விைன' என்றார். --- 
 
464  ெதளிவி லதைனத் ெதாடங்கார் இளிெவன் ம் 
    ஏதப்பா  அஞ்சு பவர். 
    ெதளி  இலதைனத் ெதாடங்கார் - இனத்ேதா ம் தனித் ம் ஆராய்ந்  ணிதல் 
இல்லாத விைனையத் ெதாடங்கார்; இளி  என் ம் ஏதப்பா  அஞ்சுபவர் - தமக்கு 
இளிவர  என் ம் குற்றம் உண்டாதைல அஞ்சுவார், 
    விளக்கம் 
ெதாடங்கின் இைடயின் மடங்கலாகாைமயின், 'ெதாடங்கார்' என்றார். இளிவர  - 
அவ்விைனயால் பின் அழி  எய்தியவழி, அதன் ேம ம் அறி ம் மான ம் இலர் என்  
உலகத்தார் இக ம் இகழ்ச்சி. அஃ  உண்டாதல் ஒ  தைலயாக ன், ெதளி ள் வழித் 
ெதாடங்குக என்பதாம். 
 --- 
 
465  வைகயறச் சூழா ெத தல் பைகவைரப் 
    பாத்திப் ப ப்பேதா ரா . 
    வைக அறச் சூழா  எ தல் - ெசன்றால் நிக ம் திறங்கைள எல்லாம் ற்ற 
எண்ணா , சிலெவண்ணிய ைணயாேன அரசன் பைகவர்ேமல் ெசல் தல்; 
பைகவைரப் பாத்திப்ப ப்ப  ஓர் ஆ  - அவைர வள ம் நிலத்திேல நிைலெபறச் 
ெசய்வ  ஒ  ெநறி ஆம். 
    விளக்கம் 
அத்திறங்களாவன: வ , காலம், இடன் என்ற இவற்றால் தனக்கும் பைகவர்க்கும் 
உளவாம் நிைலைமக ம், விைன ெதாடங்குமா ம், அதற்கு வ ம் இைட க ம், 
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அவற்ைற நீக்குமா ம், ெவல் மா ம், அதனால் ெப ம் பய ம் தலாயின. 
அவற் ள் சில எஞ்சி ம் பைகவர்க்கு இடனாம் ஆகலான், ற் ப் ெபற எண்ண 
ேவண் ம் என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் ஒழியத்தகும் விைன ம், ஒழியா 
வழிப்ப ம். இ க்கும் கூறப்பட்டன. --- 
 
466  ெசய்தக்க அல்ல ெசயக் ெக ம் ெசய்தக்க 
    ெசய்யாைம யா ங் ெக ம். 
    ெசய்தக்க அல்ல ெசயக் ெக ம் - அரசன் தன் விைனக ள் ெசய்யத்தக்கன 
அல்லவற்ைறச் ெசய்தால் ெக ம்; ெசய்தக்க ெசய்யாைமயா ம் ெக ம் - இனி 
அதனாேன அன்றிச் ெசய்யத்தக்கனவற்ைற ெசய்யாைம தன்னா ம் ெக ம். 
ெசய்யத்தக்கன அல்லவாவன: ெபாிய யற்சியின ம், ெசய்தால் பயனில்லன ம், அ  
சிறிதாயின ம், ஐயமாயின ம், பின் யர்விைளப்பன ம் என இைவ. 
    விளக்கம்  
ெசய்யத் தக்கனவாவன; அவற்றின் ம தைலயாயின. இச் ெசய்தல் ெசய்யாைமகளான் 
அறி , ஆண்ைம, ெப ைம என் ம் வைக ஆற்ற ள் ெபா ள், பைட என 
இ வைகத்தாய ெப ைம சு ங்கிப் பைகவர்க்கு எளியனாம் ஆகலான், இரண் ம் 
ேகட் ற்கு ஏ வாயின. இதனான் 'ெசய்வன ெசய் , ஒழிவன ஒழிக' என 
இ வைகயன ம் உடன் கூறப்பட்டன. 
 --- 
 
467  எண்ணித் ணிக க மம் ணிந்தபின் 
    எண் வம் என்ப  இ க்கு. 
    க மம் எண்ணித் ணிக - ெசய்யத்தக்க க ம ம் க்கும் உபாயத்ைத எண்ணித் 
ெதாடங்குக; ணிந்தபின் எண் வம் என்ப  இ க்கு - ெதாடங்கி ைவத் ப் பின் 
எண்ணக் கடேவாம் என்  ஒழிதல் குற்றம் ஆதலான். 
    விளக்கம் 
 ணி  பற்றி நிகழ்த ன் ' ணி ' எனப்பட்ட . சிறப்  உம்ைம விகாரத்தால் 
ெதாக்க . 'உபாயம்' என்ப  அவாய்நிைலயான் வந்த . அ , ெகா த்தல், இன்ெசால் 
ெசால்லல், ேவ ப த்தல், ஒ த்தல் என நால்வைகப்ப ம். இவற்ைற வட லார் தான, 
சாம, ேபத, தண்டம் என்ப. அவற் ள் ன்ைனய இரண் ம் ஐவைகய, ஏைனய 

வைகய; அவ்வைககெளல்லாம் ஈண்  உைரப்பின் ெப கும். இவ் பாயெமல்லாம் 
எண்ணா  ெதாடங்கின் அவ்விைன மாற்றானால் விலக்கப்பட்  யாைமயா ம், 
இைடயின் ஒழிதல் ஆகாைமயா ம் அரசன் ய த ன், அவ்ெவண்ணாைமைய 
'இ க்கு' என்றார். ெசய்வனவற்ைற ம் உபாயம் அறிந்ேத ெதாடங்குக என்பதாம். 
 --- 
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468  ஆற்றின் வ ந்தா வ த்தம் பலர்நின்  
    ேபாற்றி ம் ெபாத் ப் ப ம். 
    ஆற்றின் வ ந்தா வ த்தம் - ம் உபாயத்தால் க மத்ைத யலாத யற்சி; பலர் 
நின்  ேபாற்றி ம் ெபாத் ப்ப ம் - ைணவர் பலர் நின்  ைரபடாமல் காப்பி ம் 

ைரப ம். 
    விளக்கம் 
 ம் உபாயத்தான் யறலாவ  ெகா த்தைலப் ெபா ள் நைசயாளன் கண் ம்; 
இன்ெசால்ைலச் ெசப்பம் உைடயான், ம யாளன், ன்ேன பிறேரா  ெபா  
ெநாந்தவன் என இவர்கண் ம்; ேவ ப த்தைலத் ைணப்பைடயாளன், தன் 
பகுதிேயா  ெபா ந்தாதான் என இவர் கண் ம்; ஒ த்தைல இவற்றின் வாராத வழி 
இவர்கண் ம், ேதறப்படாத கீழ்மக்கள் கண் ம்; ெசய் , ெவல் மாற்றான் யறல், 

ைரப தல்; க திய நன்ைமயன்றிக் க தாத தீைம பயத்தல், உபாயத்த  சிறப் க் 
கூறியவா . 
 --- 
 
469  நன்றாற்ற ள் ந் த ண்  அவரவர் 
    பண்பறிந் தாற்றாக் கைட. 
    நன்  ஆற்றல் உள் ம் தவ  உண்  - ேவற்  ேவந்தர் மாட்  நன்றான உபாயம் 
ெசய்தற்கண் ம் குற்றம் உண்டாம்; அவரவர் பண்  அறிந்  ஆற்றாக்கைட - 
அவரவர் குணங்கைள ஆராய்ந்  அறிந்  அவற்றிற்கு இையயச் ெசய்யாவி ன். 
    விளக்கம் 
நன்றான உபாயமாவ : ெகா த்த ம் இன்ெசால் ெசால் த மாம். அைவ யாவர் 
கண் ம் இனியவாதல் சிறப் ைடைமயாயின், உம்ைமச் சிறப்  உம்ைம. அவற்ைற 
அவரவர் பண்  அறிந்  ஆற்றாைமயாவ , அவற்றிற்கு உாியர் அல்லாதவர்கண்ேண 
ெசய்தல். தவ , அவ்விைன யாைம. 
--- 
 
470  எள்ளாத எண்ணிச் ெசயல்ேவண் ம் தம்ேமா  
    ெகாள்ளாத ெகாள்ளா  உலகு. 
    தம்ெமா  ெகாள்ளாத உலகு ெகாள்ளா  - அரசர் விைன த்தற் ெபா ட் த் தம் 
நிைலைமேயா  ெபா ந்தாத உபாயங்கைளச் ெசய்வாராயின் உலகம் தம்ைம 
இகழாநிற்கும்; எள்ளாத எண்ணிச் ெசயல் ேவண் ம் - ஆகலான் அஃ  இகழா 
உபாயங்கைள நா ச் ெசய்க. 
    விளக்கம் 
'தம்' என்ப  ஆகு ெபயர். தம் நிைலைமேயா  ெபா ந்தாத உபாயங்கைளச் 
ெசய்தலாவ , தாம் வ யராய் ைவத்  ெம யார்க்கு உாிய ெகா த்தல் த ய 
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ன்றைனச் ெசய்த ம், ெம யராய் ைவத்  வ யார்க்கு உாிய ஒ த்தைலச் 
ெசய்த மாம். இைவ இரண் ம் அறிவிலார் ெசய்வன ஆக ன், 'உலகம் ெகாள்ளா ' 
என்றார். அஃ  எள்ளாதன ெசய்தலாவ : அவற்ைறத் தத்தம் வன்ைம ெமன்ைமகட்கு 
ஏற்பச் ெசய்தல். ேமல் இடவைகயான் உ ாிைம கூறிய உபாயங்கட்கு விைன தல் 
வைகயான் உாிைம கூறியவா . இைவ நான்கு பாட்டா ம் ெசய்வனவற்றிற்கு 
உபாய ம் அதன  உாிைம ம் கூறப்பட்டன. --- 
 

2.1.10 வ யறிதல் 
 
471  விைனவ ம் தன்வ ம் மாற்றான் வ ம் 
    ைணவ ம் க்கிச் ெசயல். 
    விைன வ ம் - தான் ெசய்யக்க திய விைனவ ைய ம்; தன் வ ம் - அதைனச் 
ெசய்  க்கும் தன் வ ைய ம்; மாற்றான் வ ம் - அதைன விலக்க ம் 
மாற்றான் வ ைய ம்; ைணவ ம் - இ வர்க்குந் ைணயாவார் வ ைய ம், 

க்கிச் ெசயல் - சீர் க்கித் தன் வ மிகுமாயின் அவ்விைனையச் ெசய்க. 
    விளக்கம் 
இந் நால்வைக வ ள் விைனவ  அரண் ற்ற ம் ேகாட ம் த ய ெதாழிலா ம், 
ஏைனய வைக ஆற்றலா ம் கூ ப த் த் க்கப்ப ம். 'தன்வ  மிகவின்கண் 
ெசய்க' என்ற விதியால், ேதாற்றல் ஒ  தைலயாய குைறவின் கண் ம், ேவறல் 
ஐயமாய ஒப்பின் கண் ம் ஒழிக என்ப  ெபற்றாம். --- 
 
472  ஒல்வ தறிவ  அறிந்ததன் கண்தங்கிச் 
    ெசல்வார்க்குச் ெசல்லாத  இல். 
    ஒல்வ  அறிவ  அறிந்  - தமக்கிய ம் விைனைய ம் அதற்கு அறிய 
ேவண் வதாய வ ைய ம் அறிந் ; அதன்கண் தங்கிச் ெசல்வார்க்கு - எப்ெபா ம் 
மன, ெமாழி, ெமய்கைள அதன் கண் ைவத் ப் பைகேமல் ெசல் ம் அரசர்க்கு; 
ெசல்லாத  இல் - யாத ெபா ள் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
'ஒல்வ ' எனேவ விைனவ  தலாய ன் ம் அடங்குத ன், ஈண்  'அறிவ ' 
என்ற  ைணவ ேய ஆயிற் . எல்லாப் ெபா ம் எய் வர் என்பதாம். இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் வ யின் பகுதி ம், அஃ  அறிந்  ேமற்ெசல்வார் எய் ம் 
பய ம் கூறப்பட்டன. --- 
 
473  உைடத்தம் வ யறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி 
    இைடக்கண் ாிந்தார் பலர். 
    உைடத்தம் வ  அறியார் - க த்தா ஆதைல ைடய தம் வ யின் அளவறியாேத: 
ஊக்கத்தின் ஊக்கி - மன எ ச்சியால் தம்மின் வ யாேரா  விைன ெசய்தைலத் 
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ெதாடங்கி; இைடக்கண் ாிந்தார் பலர் - அவர் அடர்த்தலான் அ  ெசய்  க்கப் 
ெபறா  இைடேய ெகட்ட அரசர் உலகத் ப் பலர். 
    விளக்கம் 
'உைடய' என்ப  அவாய் நின்றைமயின், ெசயப்ப  ெபா ள் வ விக்கப்பட்ட . 

வைக ஆற்ற ள் ம் சிறப் ைடய அறி  உைடயார் சிலராத ன், ' ாிந்தார் பலர்' 
என்றார். அதனால் தம் வ யறிந்ேத ெதாடங்குக என்ப  எஞ்சி நின்ற . --- 
 
474  அைமந்தாங் ெகா கான் அளவறியான் தன்ைன 
    வியந்தான் விைரந்  ெக ம். 
    ஆங்கு அைமந்  ஒ கான் - அயல்ேவந்தேரா  ெபா ந்தி ஒ குவ ம் ெசய்யா ; 
அள  அறியான் - தன் வ யள  அறிவ ம் ெசய்யா ; தன்ைன வியந்தான் - தன்ைன 
வியந்  அவேரா  பைகத்த அரசன்; விைரந்  ெக ம் - விைரயக் ெக ம் 
    விளக்கம் 
காாியத்ைதக் காரணமாக உபசாித் , 'வியந்தான்' என்றார். 'விைரய' என்ப  திாிந்  
நின்ற . நட்பாய் ஒ குதல், வ யறிந்  பைகத்தல் என் ம் இரண்ட ள் ஒன்றன்ேற 
அயல் ேவந்தேரா  ெசயற்பால ; இைவயன்றித் தான் ெம யனாய் ைவத்  
அவேரா  பைகெகாண்டா க்கு ஒ ெபா ம் நிைலயின்ைமயின், 'விைரந்  ெக ம்' 
என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் தன்வ  அறியாவழிப்ப ம் இ க்குக் 
கூறப்பட்ட . --- 
 
475  பீ ெபய் சாகா ம் அச்சி ம் அப்பண்டஞ் 
    சால மிகுத் ப் ெபயின். 
    பீ ெபய் சாகா ம் அச்சு இ ம் - பீ ேயற்றிய சகட ம் அச்சு ாி ம்; அப்பண்டம் 
சால மிகுத் ப் ெபயின் - அப்பீ ைய அ  ெபா க்கும் அளவின்றி மிகுத்  ஏற்றின். 
    விளக்கம் 
உம்ைம சாகாட்ட  வ ச்சிறப்ேப  மன்றிப் பீ ய  ெநாய்ைமச் சிறப் ம் ேதான்ற 
நின்ற . 'இ ம்' என் ஞ் சிைனவிைன தல்ேமல் நின்ற . 'எளியர்' என்  பலேரா  
பைகெகாள்வான். தான் வ யேன ஆயி ம் அவர் ெதாக்க வழி வ யழி ம்; என் ம் 
ெபா ள் ேதான்ற நின்றைமயின், இ  பிறி  ெமாழிதல் என் ம் அலங்காரம். இதைன 
' வலா வற்சி' என்பா ம், 'ஒட் ' என்பா ம் உளர். ஒ வர் ெதாகுவார் பலேரா  
பைகெகாள்ளற்க என்றைமயின், இதனால் மாற்றான் வ ம் அவன் ைண வ ம் 
அறியா வழிப்ப ம் இ க்குக் கூறப்பட்ட . --- 
 
476  னிக்ெகாம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் க்கின் 
    உயிர்க்கி தி ஆகி வி ம். 



 37

    ெகாம்பர் னி ஏறினார் அஃ  இறந்  ஊக்கின் - ஒ மரக் ேகாட் ன  
னிக்கண்ேண ஏறி நின்றார், தம் ஊக்கத்தால் அவ்வளவிைனக் கடந்  ேம ம் ஏற 

ஊக்குவாராயின்; உயிர்க்கு இ தி ஆகிவி ம் - அவ் க்கம் அவர் உயிர்க்கு இ தியாய் 
ம். 

    விளக்கம் 
' னிக் ெகாம்பர்' என்ப  'கைடக்கண்' என்ப ேபாலப் பின் ன்னாகத் ெதாக்க 
ஆறாம் ேவற் ைமத் ெதாைக. பன்ைம அறிவின்ைமபற்றி இழித்தற்கண் வந்த . 
இ திக்கு ஏ  ஆவதைன 'இ தி' என்றார். 'பைகேமற் ெசல்வான் ெதாடங்கித் 
தன்னால் ெசல்லலாமள ம் ெசன்  நின்றான், பின் அவ்வளவின் நில்லா  மன 
எ ச்சியான் ேம ம் ெசல் மாயின், அவ்ெவ ச்சி விைன விற்கு ஏ வாகா  
அவ யிர் விற்கு ஏ வாம்' என் ம் ெபா ள்ேதான்ற நின்றைமயின், இ ம் 
ேமைல அலங்காரம். 'அள  அறிந்  நிற்றல் ேவண் ம்' என்றைமயின், இதனான் 
விைனவ  அறியாவழிப்ப ம் இ க்குக் கூறப்பட்ட . --- 
 
477  ஆற்றின் அறவறிந்  ஈக அ ெபா ள் 
    ேபாற்றி வழங்கு ெநறி. 
    ஆற்றின் அள  அறிந்  ஈக - ஈ ம் ெநறியாேன தமக்கு உள்ள ெபா ளின் 
எல்ைலைய அறிந்  அதற்கு ஏற்ப ஈக; அ  ெபா ள்ேபாற்றி வழங்கும் ெநறி - 
அங்ஙனம் ஈதல் ெபா காப் ேபணிக் ெகாண்ெடா கும் ெநறியாம். 
    விளக்கம் 
ஈ ம் ெநறி ேமேல இைறமாட்சி ள் ''வகுத்த ம் வல்லதரசு'' (குறள்.385) என் ழி 
உைரத்தாம். எல்ைலக்கு ஏற்ப ஈதலாவ , ஒன்றான எல்ைலைய நான்கு கூறாக்கி, 
அவற் ள் இரண்டைனத் தன் ெசலவாக்கி, ஒன்றைன ேமல் இடர் வந் ழி அ  
நீக்குதற் ெபா ட்  ைவப்பாக்கி, நின்ற ஒன்றைன ஈதல், பிற ம், ''வ வா ள் கால் 
வழங்கி வாழ்தல்'' (திாிக கம், 21) என்றார். ேபணிக் ெகாண்  ஒ குதல்: ஒ வேரா  
நட்பில்லாத அதைன தம்ேமா  நட் ண்டாக்கிக் ெகாண்  ஒ குதல். த ல் ெசல  
சு ங்கின் ெபா ள் ஒ கா ம் நீங்கா  என்பதாம்.--- 
 
478  ஆகா  அளவிட்  தாயி ங் ேக ல்ைல 
    ேபாகா  அகலாக் கைட. 
    ஆகு ஆ  அள  இட்  ஆயி ம் ேக  இல்ைல - அரசர்க்குப் ெபா ள் வ கின்ற 
ெநறியள  சிறிதாயிற்றாயி ம் அதனால் ேக  இல்ைலயாம்; ேபாகு ஆ  அகலாக் 
கைட - ேபாகின்ற ெநறி அள  அதனின் ெப காதாயின். 
    விளக்கம் 
'இட் ' என ம் 'அகலா ' என ம் வந்த பண்பின் ெதாழில்கள் ெபா ள் ேமல் 
நின்றன. 'ெபா ள்' என்ப  அதிகாரத்தான் வ வித் , 'அள ' என்ப  பின் ம் கூட்  
உைரக்கப்பட்டன. த ம் ெசல ம் தம் ள் ஒப்பி ம் ேக  இல்ைல என்பதாம். 
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 --- 
 
479  அளவறிந்  வாழாதான் வாழ்க்ைக உளேபால 
    இல்லாகித் ேதான்றாக் ெக ம். 
    அள  அறிந்  வாழாதான் வாழ்க்ைக - தனக்குள்ள ெபா ளின் எல்ைலைய அறிந்  
அதற்கு ஏற்ப வாழமாட்டாதான் வாழ்க்ைககள்; உளேபால இல்லாகித் ேதான்றாக் 
ெக ம் - உள்ளன ேபாலத் ேதான்றி, ெமய்ம்ைமயின் இல்ைலயாய்ப் பின்  
அத்ேதாற்ற ம் இன்றிக் ெகட் வி ம். 
    விளக்கம் 
அவ்ெவல்ைலக்கு ஏற்ப வாழ்தலாவ : அதனின் சு க்கக் கூடாதாயின் ஒப்பவாயி ம் 
ஈத் ம் ய்த் ம் வாழ்தல். ெதாடக்கத்தில் ேக  ெவளிப்படாைமயின், 'உளேபாலத் 
ேதான்றி' என்றார். த ற் ெசல  மிக்கால் வ ம் ஏதம் கூறியவா  --- 
 
480  உளவைர க்காத ஒப் ர வாண்ைம 
    வளவைர வல்ைலக் ெக ம். 
    உள வைர க்காத ஒப் ர  ஆண்ைம - தனக்குள்ள அள  க்காைமக்கு ஏ வாய 
ஒப் ரவாண்ைமயால்; வளவைரவல்ைலக் ெக ம் - ஒ வன் ெசல்வத்தின் எல்ைல 
விைரயக் ெக ம் 
    விளக்கம் 
 
'ஒப் ரேவ ஆயி ம் மிகலாகா ' என்றைமயான், இ ம் அ . இைவ நான்கு 
பாட்டா ம் வைக ஆற்ற ள் ெப ைமயின் பகுதியாய ெபா ள் வ யறிதல் சிறப்  
ேநாக்கி வகுத் க் கூறப்பட்ட . --- 
 

2.1.11 காலமறிதல் 
 
481  பகல்ெவல் ம் கூைகையக் காக்ைக இகல்ெவல் ம் 
    ேவந்தர்க்கு ேவண் ம் ெபா . 
    கூைகையக் காக்ைக பகல் ெவல் ம் - தன்னின் வ தாய கூைகையக் காக்ைக 
பகற்ெபா தின் கண் ெவல்லாநிற்கும்; இகல் ெவல் ம் ேவந்தர்க்குப் ெபா  
ேவண் ம் - அ  ேபாலப் பைகவர  இல்ைல ெவல்லக் க ம் அரசர்க்கு அதற்கு ஏற்ற 
காலம் இன்னி அைமயா . 
    விளக்கம் 
எ த் க் காட்  உவைம, காலம் அல்லாவழி வ யால் பயன் இல்ைல என்ப  விளக்கி 
நின்ற . இனிக் காலம் ஆவ , ெவம்ைம ம் குளிர்ச்சி ம் தம் ள் ஒத் , ேநாய் 
ெசய்யா , தண்ணீ ம் உண ம் த ய உைடத்தாய்த் தாைன வ ந்தா  ெசல் ம் 
இயல்பினதாம். இதனால் காலத்த  சிறப் க் கூறப்பட்ட .  --- 
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482  ப வத்ேதா  ஒட்ட ஒ கல் தி விைனத் 
    தீராைம ஆர்க்குங் கயி . 
    ப வத்ேதா  ஒட்ட ஒ கல் - அரசன் காலத்ேதா  ெபா ந்த விைனெசய்  
ஒ குதல்; தி விைனத் தீராைம ஆர்க்கும் கயி  - ஒ வர்கண் ம் நில்லா  நீங்கும் 
ெசல்வத்ைதத் தன்கண் நீங்காமல் பிணிக்கும் கயிறாம். 
    விளக்கம் 
காலத்ேதா  ெபா ந் தல் - காலம் தப்பாமல் ெசய்தல். 'தீராைம' என்றதனால், தீர்தல் 
மாைலய  என்ப  ெபற்றாம். விைன வாய்த்  வ தலான், அதனின் ஆகும் ெசல்வம் 
எஞ்ஞான் ம் நீங்கா  என்பதாம். --- 
 
483  அ விைன ெயன்ப உளேவா க வியான் 
    காலம் அறிந்  ெசயின். 
    அ விைன என்ப உளேவா-அரசரால் ெசய்தற்கு அாிய விைனகள் என்  
ெசால்லப்ப வன உளேவா; க வியான் காலம் அறி  ெசயின் - அவற்ைற த்தற்கு 
ஏற்ற க விக டேன ெசய்தற்கு ஆம் காலம் அறிந்  ெசய்வராயின் 
    விளக்கம் 
க விகளாவன: வைக ஆற்ற ம் நால்வைக உபாயங்க மாம். 'அைவ உளவாய் 
வழி ம் காலம் ேவண் ம்' என்ப  அறிவித்தற்குக் 'க வியான்' என்றார். எல்லா 
விைன ம் எளிதில் ம் என்பதாம். --- 
 
484  ஞாலம் க தி ங் ைககூ ங் காலம் 
    க தி இடத்தாற் ெசயின். 
    ஞாலம் க தி ம் ைககூ ம் - ஒ வன் ஞாலம் வ ம் தாேன ஆளக் 
க தினானாயி ம் அஃ  அவன் ைகயகத்ததாம்; காலம் க தி இடத்தான் ெசயின் - 
அதற்குச் ெசய் ம் விைனையக் காலம் அறிந்  இடத்ேதா  ெபா ந்தச் 
ெசய்வானாயின். 
    விளக்கம் 
'இடத்தான்' என்பதற்கு, ேமல் 'க வியான்' என்பதற்கு உைரத்தாங்கு உைரக்க; 
ைககூடாதன ம் ைககூ ம் என்பதாம். இைவ ன்  பாட்டா ம் காலம் அறிதற் 
பயன் கூறப்பட்ட . --- 
 
485  காலம் க தி இ ப்பர் கலங்கா  
    ஞாலம் க  பவர். 
    கலங்கா  ஞாலம் க பவர் - தப்பா  ஞாலம் எல்லாம் ெகாள்ளக் க ம் அரசர்; 
காலம் க தி இ ப்பர் - தம் வ  மிகுமாயி ம், அ  க தா , அதற்கு ஏற்ற 
காலத்ைதேய க தி அ  வ ந் ைண ம் பைகேமல் ெசல்லார். 
    விளக்கம் 
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தப்பாைம: க திய வழிேய ெகாள் தல். வ  மிகுதி 'காலம் க தி' என்றதனால் 
ெபற்றாம். அ  க தா  ெசல் ன் இ வைகப் ெப ைம ம் ேதய்ந்  வ த்த ம் 
உ வராக ன், 'இ ப்பர்' என்றார். இ த்தலாவ : நட்பாக்கல், பைகயாக்கல், 
ேமற்ேசறல், இ த்தல், பிாித்தல், கூட்டல் என் ம் அ வைகக் குணங்க ள் 
ேமற்ெசலவிற்கு மாறாய . இதனாற் காலம் வாராவழிச் ெசய்வ  கூறப்பட்ட . --- 
 
486  ஊக்க ைடயான் ஒ க்கம் ெபா தகர் 
    தாக்கற்குப் ேப ந் தைகத் . 
    ஊக்கம் உைடயான் ஒ க்கம் - வ மிகுதி உைடய அரசன் பைக ேமற்ெசல்லா  
காலம் பார்த்தி க்கின்ற இ ப் ; ெபா  தகர் தாக்கற்குப் ேப ம் தைகத்  - 
ெபா கின்ற தகர் தன் பைகெகடப் பாய்தற்ெபா ட் ப் பின்ேன கால் வாங்கும் 
தன்ைமத் . 
    விளக்கம் 
உவைமக்கண் 'தாக்கற்கு' என்றதனால், 'ெபா ளி ம் ெவன்றி எய்தற்ெபா ட் ' 
என்ப  ெகாள்க. இதனான் அவ்வி ப்பின் சிறப் க் கூறப்பட்ட . --- 
 
487  ெபாள்ெளன ஆங்ேக றம்ேவரார் காலம்பார்த்  
    உள்ேவர்ப்பர் ஒள்ளி யவர். 
    ஒள்ளியவர் - அறி ைடய அரசர்; ஆங்ேக ெபாள்ெளனப் றம் ேவரார் - பைகவர் 
மிைக ெசய்த ெபா ேத விைரவாக அவரறியப் றத்  ெவகுளார்; காலம் பார்த்  உள் 
ேவர்ப்பர் - தாம் அவைர ெவல் தற்கு ஏற்ற காலத்திைன அறிந்  அ  வ ம் 

ைண ம் உள்ேள ெவகுள்வர். 
    விளக்கம் 
'ெபாள்ெளன' என்ப  குறிப்  ெமாழி. 'ேவரார்', 'ேவர்ப்பர்' எனக் காரணத்ைதக் 
காாியமாக உபசாித்தார்; அறிய ெவகுண் ழித் தம்ைமக் காப்பாராக ன், ' றம் 
ேவரார்' என் ம், ெவகுளி ஒழிந் ழிப் பின் ம் மிைக ெசய்யாமல் அடக்குதல் 
கூடாைமயின் 'உள் ேவர்ப்பர்' என் ம் கூறினார். --- 
 
488  ெச நைரக் காணின் சுமக்க இ வைர 
    காணின் கிழக்காம் தைல. 
    ெச நைரக் காணின் சுமக்க - தாம் ெவல்லக்க திய அரசர் பைகவ க்கு இ திக் 
காலம் வ ந் ைண ம் அவைரக் கண்டால் பணிக; இ வைர காணின் தைல கிழக்கு 
ஆம் - பணியேவ, அக்காலம் வந்தி ம் வழி அவர் தைகவின்றி இ வர். 
    விளக்கம் 
'பைகைம ஒழி ம் வைக மிக ம் தாழ்க' என்பார், 'சுமக்க' என் ம்; அங்ஙனம் தாழேவ, 
அவர் தம்ைமக் காத்தல் இகழ்வர் ஆக ன் தப்பாமல் ெக வர் என்பார், 'அவர் தைல 
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கீழாம்' என் ம் கூறினார். தைலேமற்ெகாண்டெதா  ெபா ைளத் தள் ங்கால், அ  
தன் தைலகீழாக வி மாக ன், அவ்வியல்  ெபறப்பட்ட . இைவ இரண்  
பாட்டா ம் இ க்கும் வழிப் பைகைம ேதான்றாமல் இ க்க என்ப  கூறப்பட்ட . --- 
 
489  எய்தற் காிய  இையந்தக்கால் அந்நிைலேய 
    ெசய்தற் காிய ெசயல். 
    எய்தற்கு அாிய  இையந்தக்கால் - பைகைய ெவல்லக் க ம் அரசர், தம்மால் 
எய் தற்கு அாிய காலம் வந்  கூ யக்கால்; அந்நிைலேய ெசய்தற்கு அாிய ெசயல் - 
அ  கழிவதற்கு ன்ேப அ  கூடாவழித் தம்மாற் ெசய்தற்கு அாிய விைனகைளச் 
ெசய்க. 
    விளக்கம் 
ஆற்றல் த யவற்றால் ெசய்  ெகாள்ளப்படாைமயின் 'எய்தற்கு அாிய ' என் ம், 
அ  தாேன வந்  இையதல் அாிதாக ன், 'இையந்தக்கால்' என் ம், இையந்தவழிப் 
பின் நில்லா  ஓ த ன், 'அந்நிைலேய' என் ம், அ  ெபறாவழிச் 
ெசய்யப்படாைமயின் 'ெசய்தற்கு அாிய' என் ம் கூறினார். இதனால் காலம் வந் ழி 
விைரந்  ெசய்க என்ப  கூறப்பட்ட . --- 
 
490  ெகாக்ெகாக்க கூம் ம் ப வத்  மற்றதன் 
    குத்ெதாக்க சீர்த்த இடத் . 
    கூம் ம் ப வத் க் ெகாக்கு ஒக்க - விைனேமற்ெசல்லாதி க்கும் காலத் க் ெகாக்கு 
இ க்குமா  ேபால இ க்க; மற் ச் சீர்த்த இடத்  அதன் குத்  ஒக்க - மற்ைறச் 
ெசல் ம் காலம் வாய்த்தவழி, அ  ெசய்  க்குமா  ேபாலத் தப்பாமல் ெசய்  

க்க. 
    விளக்கம் 
மீன் ேகாடற்கு இ க்கும்வழி, அ  வந்  எய் ம் ைண ம் ன் அறிந்  
தப்பாைமப்ெபா ட்  உயிாில்ல  ேபான்  இ க்கும் ஆகலா ம், எய்தியவழிப் பின் 
தப் வதற்கு ன்ேப விைரந்  குத் ம் ஆகலா ம், இ ப்பிற்கும் ெசய ற்கும் ெகாக்கு 
உவைமயாயிற் . 'ெகாக்கு ஒக்க' என்றாராயி ம், 'அ  கூம் மா  ேபாலக் 
கூம் க'என் ம், 'குத்  ஒக்க' என்றாராயி ம் 'அ  குத் மா  ேபாலக குத் க' 
என் ம் உைரக்கப்ப ம். இ  ெதாழி வமம். ஆக ன் உவைம கத்தான் 
இ ப்பிற்கும் ெசய ற்கும் இலக்கணம் கூறியவாறாயிற் .  
--- 
 

2.1.12 இடனறிதல் 
 
491  ெதாடங்கற்க எவ்விைன ம் எள்ளற்க ற் ம் 
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    இடங்கண்ட பின்அல் ல . 
    ற் ம் இடம் கண்ட பின் அல்ல  - பைகவைர ற் தற்கு ஆவேதார் இடம் 
ெபற்றபின் அல்ல ; எவ்விைன ம் ெதாடங்கற்க - அவர் மாட்  யாெதா  
விைனைய ம் ெதாடங்கா ெதாழிக; எள்ளற்க - அவைரச் சிறியர் என்  இகழா 
ெதாழிக. 
    விளக்கம் 

ற் தல்: வைளத்தல். அதற்கு ஆம் இடமாவ : வாயில்களா ம் ைழகளா ம் 
அவர் கேலா  ேபாக்கு ஒழி ம் வைக அரணிைனச் சூழ்ந் , ஒன்றற்கு ஒன்  

ைணயாய்த் தம் ள் ந வில்லாத பலபைட இ ப்பிற்கும், மதி ம் அக ம் த ய 
அரண் ெசய்யப்பட்ட அரசி ப்பிற்கும் ஏற்ற, நிலக்கிடக்ைக ம் நீ ம் உைடய . அ  
ெபற்றால் இரண் ம் ெசய்க என்பதாம். --- 
 
492  ரண்ேசர்ந்த ெமாய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்ேசர்ந்தாம் 
    ஆக்கம் பல ந் த ம். 
    ரண் ேசர்ந்த ெமாய்ம்பினவர்க்கும் - மா பாட்ேடா  கூ ய வ யிைன 
உைடயார்க்கும்; அரண் ேசர்ந்  ஆம் ஆக்கம் பல ம் த ம் - அரைணச் ேசர்ந்  
ஆகின்ற ஆக்கம் பல பயன்கைள ம் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
மா பாடாவ : ஞாலம் ெபா  எனப் ெபாறா அரசர் மனத்தின் நிகழ்வதாகலா ம், 
வ ைடைம கூறிய அதனா ம், இ  பைகேமற் ெசன்ற அரசர் ேமற்றாயிற் . 
உம்ைம - சிறப்  உம்ைம. அரண் ேசரா  ஆம் ஆக்க ம் உண்ைமயின், ஈண்  ஆக்கம் 
விேச க்கப் பட்ட . 'ஆக்கம்' என்ற  அதற்கு ஏ வாய் ற்றிைன. அ  ெகா க்கும் 
பயன்களாவன: பைகவரால் தமக்கு ந வின்ைம ம், தாம் நிைலெபற்  நின்  அவைர 
ந த ம் தலாயின. --- 
 
493  ஆற்றா ம் ஆற்றி அ ப இடனறிந்  
    ேபாற்றார்கண் ேபாற்றிச் ெசயின். 
    இற்றா ம் ஆற்றி அ ப -வ யர் அல்லாதா ம் வ யாராய் ெவல்வர்; இடம் 
அறிந்  ேபாற்றிப் ேபாற்றார்கண் ெசயின் - அதற்கு ஏற்ற இடத்திைன அறிந் , 
தம்ைமக் காத் ப் பைகவர்மாட்  விைன ெசய்வாராயின். 
    விளக்கம் 
'விைன' என்ப உம் 'தம்ைம' என்ப உம் அவாய் நிைலயான் வந்தன. காத்தல், 
பைகவரான் ந  வராமல் அரணா ம் பைடயா ம் காத்தல், இவற்றான் விைன 
ெசய்வாராயின் ேமற்ெசால் ய வ யின்றி ம் ெவல்வர் என்பதாம். --- 
 
494  எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்  
    ன்னியார் ன்னிச் ெசயின். 
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    இடன் அறிந்  ன்னியார் - தாம் விைன ெசய்தற்கு ஏற்ற இடத்திைன அறிந்  
ெசன்ற அரசர்; ன்னிச் ெசயின் - அரைணப் ெபா ந்தி நின்  அதைனச் ெசய்வராயின், 
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் - அவைர ெவல்வதாக எண்ணி இ ந்த பைகவர் 
அவ்ெவண்ணத்திைன இழப்பர். 
    விளக்கம் 
'அரண்' என்ப  அவாய் நிைலயான் வந்த . 'எண்ண' என்ற  எண்ணப்பட்ட தம் 
ெவற்றிைய. 'அதைன இழப்பர்' என்றார், அவர் விைன ெசய்யாமல் தம்ைமக் 
காத்தைமயின், இதனான் அவர் பைகவர் ேதாற்பர் என்பதாயிற் , இைவ நான்கு 
பாட்டா ம் பைகவர் அரணின் றத்தி ப்பார் அதற்கு ஆம் இடம் அறிதல் 
கூறப்பட்ட . --- 
 
495  ெந ம் ன ள் ெவல் ம் தைல அ ம் ன ன் 
    நீங்கின் அதைனப் பிற. 
    தைல ெந ம் ன ள் (பிற) ெவல் ம் - தைல ஆழ ைடய நீாின்கண் ஆயின், 
பிறவற்ைறெயல்லாம் தான் ெவல்லா நிற்கும்; ன ன் நீங்கின் அதைனப் பிற அ ம் - 
அப் ன ன் நீங்குமாயின், அதைனப் பிற எல்லாம் ெவல்லா நிற்கும். 
    விளக்கம் 
எனேவ, 'எல்லா ம் தம்நிலத்  வ யர்' என்ப  கூறப்பட்ட . 'பிற' என்ப  ன் ம் 
கூட்டப்பட்ட . நிைலப்படா நீாின்கண் பிற நிற்றலாற்றாைமயின் அைவெயல்லாம் 

தைலக்கு எளியவாம்; அைவ இயங்குவதற்குாிய நிலத்தின் கண் அஃ  
இயங்கலாற்றாைமயின், 'அஃ  அவற்றிற்ெகல்லாம் எளிதாம்,' என்ற , ேமற்ெசல் ம் 
அரசர் பைகவர் நிற்றலாற்றா இடம் அறிந்  ெசல்வராயின், அவர் தமக்கு 
எளியராவரன்றித் தாம் நிற்கலாற்றா இடத் ச் ெசல்வராயின் அவர்க்கு எளியராவர் 
என் ம் ெபா ள் ேதான்ற நின்றைமயின், இ  பிறி ெமாழிதல் என் ம் அலங்காரம். 
அவைர அவர் நிற்றலாற்றாவிடத் ச் ெசன்  ெவல்க என்பதாம். --- 
 
496  கடேலாடா கால்வல் ெந ந்ேதர் கடேலா ம் 
    நாவா ம் ஓடா நிலத் . 
    கால் வல் ெந ந்ேதர் கடல் ஓடா - நிலத்தின்கண் ஓ ம் கால்வ ய ெந ய ேதர்கள் 
கட ன்கண் ஓடமாட்டா; கடல் ஓ ம் நாவா ம் நிலத்  ஓடா - இனி அக்கட ன் கண் 
ஓ ம் நாவாய்கள் தா ம் நிலத்தின் கண் ஓடமாட்டா. 
    விளக்கம் 
'கடல் ஓடா' என்ற ம தைல அைடயான் 'நிலத்  ஓ ம்' என்ப  வ விக்கப்பட்ட . 
'கால்வல் ெந ந்ேதர்' என்ப  ஓ தற்கு ஏற்ற கா ம் ெப ைம ம் உைடயவாயி ம் 
என்ப பட நின்ற . 'ேமற் ெசன்றார் பைகவர் இடங்கைள அறிந் , அவற்றிற்கு ஏற்ற 
க விகளான் விைன ெசய்க,' என்ப  ேதான்ற நின்றைமயின், இ ம் ேமைல 
அலங்காரம் ஆயிற் . --- 
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497  அஞ்சாைம அல்லால் ைணேவண்டா எஞ்சாைம 
    எண்ணி இடத்தால் ெசயின். 
    எஞ்சாைம எண்ணி இடத்தான் ெசயின் - பைகயிடத்  விைன ெசய் ம் திறங்கைள 
எல்லாம் ஒழியா  எண்ணி, அவற்ைற அரசர் இடத்ேதா  ெபா ந்தச் ெசய்வராயின்; 
அஞ்சாைம அல்லால் ைண ேவண்டா - அச்ெசயற்குத் தம் திண்ைம அல்ல  
பிறிெதா  ைண ேவண் வதில்ைல. 
    விளக்கம் 
'திண்ணியராய் நின்  ெசய்  த்தேல ேவண் வ  அல்ல  ைண ேவண்டா' 
என்றார், அவ்விைன தவ வதற்கு ஏ  இன்ைமயின். இைவ ன்  பாட்டா ம் 
விைன ெசய்தற்கு ஆம் இடன் அறிதல் கூறப்பட்ட . --- 
 
498  சி பைடயான் ெசல் டம் ேசாின் உ பைடயான் 
    ஊக்கம் அழிந்  வி ம். 
    உ பைடயான் - ெப ம்பைட ைடய அரசன்; சி பைடயான் ெசல் இடம் ேசாின் - 
ஏைனச் சி பைடயாைன அழித்தல் க தி அவன் கைலச் ெசன்  சா மாயின்; 
ஊக்கம் அழிந்  வி ம் - அவனால் தன் ெப ைம அழி ம். 
    விளக்கம் 
'ெசல் இடம்' அவ க்குச் ெசல் ம் இடம். 'அழிந்  வி ம்' என்ப  'எ ந்தி க்கும்' 
என்றாற்ேபால் ஒ  ெசால். ஊக்கத்தின் அழி  உைடயான்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . தன் 
பைடப் ெப ைம ேநாக்கி, இடன் ேநாக்கா  ெசல்வன் ஆயின், அஃ  அப்பைடக்கு 
ஒ ங்குெசன்  விைனெசயல் ஆகாைமயானாகப் பயிற்சியின்ைமயானாக, 
அப்ெப ைமயால் பயன் இன்றித் தான் அழிந் வி ம் என்பதாம். --- 
 
499  சிைறநல ம் சீ ம் இலெரனி ம் மாந்தர் 
    உைறநிலத்ேதா  ஒட்டல் அாி . 
    சிைற நல ம் சீ ம் இலர் எனி ம் - அரண் அழித்தற்கு அ ைம ம் 
ெப ைம மாகிய ஆற்றல் உைடயர் அல்லராயி ம்; மாந்தர் உைற நிலத்ெதா  
ஒட்டல் அாி  - விைனக்கு உாிய மாந்தைர அவர் உைறகின்ற நிலத்தின்கண் ெசன்  
தாக்குதல் அாி . 
    விளக்கம் 
'நிலத்ெதா ' என்ப  ேவற் ைம மயக்கம். ஆண்ைம உைடயாைரச் சி ைமேநாக்கி 
இ ப்பின்கண் ெசன்  தாக்கின், அவர் அ  விட் ப் ேபாதல் ணிவினரன்றிச் சாதல் 

ணிவினராவர்; ஆகேவ, அவர்க்குப் ெப ம்பைட உைட ம் என்பதாம். --- 
 
500  காலாழ் களாில் நாிய ம் கண்ணஞ்சா 
    ேவலாள் கத்த களி . 
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    கண் அஞ்சா ேவலாள் கத்த களி  - பாகர்க்கு அடங்கா மாய், ேவலாள்கைளக் 
ெகாத்த ேகாட்ட மாய களி கைள; கால் ஆழ் களாின் நாி அ ம்-அைவ கால் ஆ ம் 
இயல் பிற்றாய ேசற் நிலத் ப் பட் ழி நாி ெகால் ம் 
    விளக்கம் 
' கம்' ஆகுெபயர். 'ஆண்ைம ம் ெப ைம ம் உைடயா ம் தமக்கு ஏலா நிலத் ச் 
ெசல் ன் அவற்றால் பயன் இன்றி மிக ம் எளியரால் அழிவர்' என்ப  ேதான்ற 
நின்றைமயின், இ ம் அவ்வலங்காரம். 'ேவலாழ் கத்த' என்  பாடம் ஓ வா ம் 
உளர்; ேவற்பைட குளித்த கத்தவாயின் அ ம் நாி அ தற்கு ஏ வாய் த ன், 
அ  பாடம் அன்ைம அறிக. இைவ ன்  பாட்டா ம் பைகவைரச் சார்தலாகா 
இட ம் சார்ந் ழிப்ப ம் இ க்கும் கூறப்பட்டன. --- 
 

2.1.13 ெதாிந் ெதளிதல் 
 
501  அறம்ெபா ள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின் 
    திறந்ெதாிந்  ேதறப் ப ம். 
    அறம் ெபா ள் இன்பம் உயிர் அச்சம் - அரசனால் ெதளியப்ப வான் ஒ வன், 
அற ம் ெபா ம் இன்ப ம் உயிர்ப் ெபா ட்டான் வ ம் அச்ச ம் என் ம்; 
நான்கின் திறம் ெதாிந்  ேதறப்ப ம் - உபைத நான்கின் திறத்தான் மனவியல்  
ஆராய்ந்தால் பின்  ெதளியப்ப ம். 
    விளக்கம் 
அவற் ள், அற உபைதயாவ , ேராகிதைர ம் அறேவாைர ம் விட்  அவரால் 
'இவ்வரசன் அறேவான் அன்ைமயின் இவைனப் ேபாக்கி அற ம் உாிைம ம் 
உைடயான் ஒ வைன ைவத்தற்கு எண்ணினம்; இ தான் யாவர்க்கும் இையந்த ; 
நின் க த்  என்ைன?' எனச் சூ றேவா  ெசால் வித்தல். ெபா ள் உபைதயாவ , 
ேசைனத் தைலவைன ம் அவேனா  இையந்தாைர ம் விட் , அவரான் 'இவ்வரசன் 
இவறன் மாைலயன் ஆக ன், இவைனப் ேபாக்கிக் ெகாைட ம் உாிைம ம் 
உைடயான் ஒ வைன ைவத்தற்கு எண்ணினம்; இ தான் யாவ க்கும் இையந்த ; 
நின் க த்  என்ைன?' எனச் சூ றேவா  ெசால் வித்தல். இன்ப உபைதயாவ , 
ெதான்  ெதாட்  உாிைமேயா  பயின்றாெளா  தவ மகைள விட் , 'அவளால், 
உாிைம ள் இன்னாள் நின்ைனக் கண்  வ த்த ற் க் கூட் விக்க ேவண் ம் என்  
என்ைன வி த்தாள்; அவைளக் கூ ைவயாயின் நினக்குப் ேபாின்பேம அன்றிப் 
ெப ம்ெபா ம் ைககூ ம்' எனச் சூ றேவா  ெசால் வித்தல். அச்ச உபைதயாவ , 
ஒ  நிமித்தத்தின் ேம ட்  ஓர் அைமச்சனால் ஏைனேயாைர அவன் இல் ன் கண் 
அைழப்பித் , 'இவர் அைறேபாவான் எண்ணற்குக் குழீயினார்' என்  தான் காவல் 
ெசய் , 'ஒ வனால் இவ்வரசன் நம்ைமக் ெகால்வான் சூழ்கின்றைமயின் அதைன நாம் 
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ற்படச் ெசய் , நமக்கு இனிய அரசன் ஒ வைன ைவத்தல் ஈண்ைட யாவர்க்கும் 
இைணந்த ; நின் க த்  என்ைன?' எனச் சூ றேவா  ெசால் வித்தல். 
இந்நான்கி ம் திாிபிலன் ஆயவழி, எதிர்காலத் ம் திாிபிலன் எனக் க த்தளைவயால் 
ெதளியப்ப ம் என்பதாம். இவ்வட ற் ெபா ண்ைமைய உட்ெகாண்  இவர் ஓதிய  
அறியா , பிறெரல்லாம் இதைன 'உயிெரச்சம்' எனப் பாடம் திாித் த் தத்தமக்குத் 
ேதான்றியவாேற உைரத்தார். --- 
 
502  கு ப்பிறந்  குற்றத்தின் நீங்கி வ ப்பாி ம் 
    நா ைடயான் சுட்ேட ெதளி . 
    கு ப்பிறந்  - உயர்ந்த கு யில் பிறந் ; குற்றத்தின் நீங்கி - குற்றங்களினின்  
நீங்கி; வ ப்பாி ம் நாண் உைடயான் கட்ேட ெதளி  - தமக்கு வ  வ ங்ெகால் என்  
அஞ்சா நிற்கும் நா ைடயவன் கண்ணேத அரசன  ெதளி . 
    விளக்கம் 
 குற்றங்களாவன; ேமல் அரச க்குச் ெசால் ய பைக ஆ ம்; ம , மறப் , பிைழப்  
என்ற இைவ தலாய ம் ஆம். நாண்; இழிெதாழில்களில் மனம் ெசல்லாைம. இைவ 
ெப ம்பான்ைம ம் தக்ேகார்வாய்க் ேகட்டலாகிய ஆகம அளைவயால் ெதாிவன. 
இந்நான்கும் உைடயவைனேய ெதளிக என்பதாம். 
 --- 
 
503  அாியகற்  ஆசற்றார் கண் ம் ெதாி ங்கால் 
    இன்ைம அாிேத ெவளி . 
    அாிய கற்  ஆசு அற்றார் கண் ம்-கற்றற்கு அாிய ல்கைளக் கற்  
ேமற்ெசால் ய குற்றங்கள் அற்றார் மாட் ம்; ெதாி ங்கால் ெவளி  இன்ைம அாி  - 

ண்ணிதாக ஆரா மிடத்  ெவண்ைம இல்லாைம அாி . 
    விளக்கம் 
ெவண்ைம: அறியாைம; அஃ  அவர்மாட்  உளதாவ , மனத்த  நிைலயாைமயான் 
ஒேராவழியாக ன், 'ெதாி ங்கால்' என்றார். காட்சியளைவயால் ெதாிந்தால் அ ம் 
இல்லாதாேர ெதளியப்ப வர் என்ப  குறிப்ெபச்சம். 'இவ்வளைவகளான இக்குண ம் 
குற்ற ம் ெதாிந்  குண ைடயாைரத் ெதளிக என்ப , இைவ ன்  பாட்டா ம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
504  குணம்நா க் குற்ற ம் நா  அவற் ள் 
    மிைகநா  மிக்க ெகாளல். 
    குணம் நா  - குணம் குற்றங்க ள் ஒன்ேற ைடயார் உலகத்  இன்ைமயின், 
ஒ வன் குணங்கைள ஆராய்ந் ; குற்ற ம் நா  - ஏைனக் குற்றங்கைள ம் ஆராய்ந் ; 
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அவற் ள் மிைக நா  - பின் அவ்வி  பகுதி ள் ம் மிக்கவற்ைற ஆராய்ந் ; மிக்க 
ெகாளல் - அவைன அம்மிக்கவற்றாேன அறிக. 
    விளக்கம் 
மிைக ைடயவற்ைற 'மிைக' என்றார். அைவ யாவன: தைலைமயானாகப் 
பன்ைமயானாக உயர்ந்தன. அவற்றான் அறிதலாவ , குணம் மிக்கதாயின் விைனக்கு 
உாியன் என் ம், குற்றம் மிக்கதாயின் அல்லன் என் ம் அறிதல். குணேம ைடயார் 
உலகத்  அாியர் ஆக ன், இவ்வைக யாவைர ம் ெதளிக என்ப  இதனான் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
505  ெப ைமக்கும் ஏைனச் சி ைமக்கும் தத்தம் 
    க மேம கட்டைளக் கல். 
    ெப ைமக்கும் ஏைனச் சி ைமக்கும் கட்டைளக்கல் - பிறப்  குணம் அறி  
என்பனவற்றான் மக்கள் எய் ம் ெப ைமக்கும் மற்ைறச் சி ைமக்கும் 
உைரகல்லாவ ; தத்தம் க மேம - தாம் தாம் ெசய் ம் க மேம, பிறிதில்ைல. 
    விளக்கம் 
இஃ  ஏகேதச உ வகம், மக்கள  ெப ைம ம் சி ைம ம் தப்பாமல் 
அறிய வார்க்குப் பிற க விக ம் உளவாயி ம், ந்த க வி ெசயல் என்ப  
ேதற்ேறகாரத்தால் ெபற்றாம். இதனால் குணம் குற்றங்கள் நாடற்குக க வி 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
506  அற்றாைரத் ேத தல் ஓம் க மற்றவர் 
    பற்றிலர் நாணார் பழி. 
    அற்றாைரத் ேத தல் ஓம் க - சுற்றம் இல்லாைரத் ெதளிதைல ஒழிக; அவர் மற் ப் 
பற்  இலர் - அவர் உலகத்ேதா  ெதாடர்  இலர்; பழி நாணார் - ஆகலான் பழிக்கு 
அஞ்சார். 
    விளக்கம் 
'பற்  இலர்' என்பதனால் 'சுற்றம் என்ப  வ விக்கப்பட்ட . உலகத்தார் பழிப்பன 
ஒழிதற்கும் கழ்வன ெசய்தற்கும் ஏ வாகிய உலகநைட இயல்  சுற்றம் இல்லாதார்க்கு 
இன்ைமயின், அவர் ெதளியப்படார் என்பதாம். 
 --- 
 
507  காதன்ைம கந்தா அறிவறியார்த் ேத தல் 
    ேபைதைம எல்லாந் த ம். 
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    காதன்ைம கந்தா அறி  அறியார்த் ேத தல் - அன்  உைடைம பற் க்ேகாடாகத் 
தமக்கு அறியேவண் வன அறியாதாைரத் ெதளிதல்; ேபைதைம எல்லாம் த ம் - 
அரச க்கு எல்லா அறியாைம ம் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
தன்ேனா  அவாிைட நின்ற அன் பற்றி, அரசன் அறிவிலார் ேமல் விைனைய 
ைவப்பின், அஃ  அவர் அறிவின்ைமயாற் ெக ம்; ெகட்டால் அவர்க்கு உளேதயன்றி 
விைனக்கு உாியாைர அறியாைம, ேமல் விைள  அறியாைம தலாக அவ க்கு 
அறியாைம பல ம் உளவாம் என்பதாம். 
 --- 
 
508  ேதரான் பிறைனத் ெதளிந்தான் வழி ைற 
    தீரா இ ம்ைப த ம். 
    பிறைனத் ேதரான் ெதளிந்தான் - தன்ேனா  இைய ைடயன் அல்லாதாைனப் 
பிறப்  த யவற்றா ம் ெசயலா ம் ஆராய்ந்  ெதளிந்த அரச க்கு; வழி ைற 
தீரா இ ம்ைப த ம் - அத்ெதளி  தன் வழி ைறயி ம் நீங்காத ன்பத்ைதக் 
ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
இைய : தன் கு ேயா  ெதாடர்ந்த மர . இதனாேன அ ம் ேவண் ம் என்ப  
ெபற்றாம். ெதளிதல் அவன் கண்ேண விைனைய ைவத்தல். அவ்விைன ெக தலால், 
தன் குலத் ப் பிறந்தா ம் பைகவர் ைகப்பட் க் கீழாய்வி வர் என்பதாம். நான்கன் 
உ  விகாரத்தால் ெதாக்க . 
 --- 
 
509  ேத றற்க யாைர ம் ேதரா  ேதர்ந்தபின் 
    ேத க ேத ம் ெபா ள். 
    யாைர ம் ேதரா  ேதறற்க - யாவைர ம் ஆராயா  ெதளியா ெதாழிக; ேதர்ந்த பின் 
ேத ம் ெபா ள் ேத க- ஆராய்ந்தபின் ெதளி ம் ெபா ள்கைள ஐ றா  ஒழிக. 
    விளக்கம் 
'ேதறற்க' என்ற ெபா ைமயான் ஒ விைனக் கண் ம் ெதளியலாகா  என்ப  
ெபற்றாம். ஈண் , 'ேத க' என்ற  தாற்பாியத்தால் ஐ றவின  விலக்கின்ேமல் 
நின்ற . 'ேத ம் ெபா ள்' என்ற  அவரவர் ஆற்றற்கு ஏற்ற விைனகைள, 'ெபா ள்' 
ஆகுெபயர்.] -- 
 
510  ேதரான் ெதளி ம் ெதளிந்தான்கண் ஐ ற ம் 
    தீரா இ ம்ைப த ம். 
    ேதரான் ெதளி ம்-அரசன் ஒ வைன ஆராயா  ெதளித ம்; ெதளிந்தான்கண் 
ஐ ற ம்-ஆராய்ந்  ெதளிந்தவன்மாட்  ஐயப்ப த ம், இவ்விரண் ம்; தீரா 
இ ம்ைப த ம்-அவ க்கு நீங்காத ன்பத்ைதக் ெகா க்கும். 
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    விளக்கம் 
விைன ைவத்த பின் ஒ  தவ  காணா  ைவத்  ஐ மாயின், அதைன அவன் 
அறிந் , 'இனி இ  நில்லா ' என் ம் க த்தான் அவ்விைனைய ெநகிழ்த்  வி ம்; 
அ ேவயன்றிப் பைகவரால் எளிதில் பிாிக்க ம் ப ம். ஆதலால் ெதளிந்தான்கண் 
ஐ ற ம் ஆகாதாயிற் . ெதளிவிற்கு எல்ைல கூறியவா  இைவ ஐந்  பாட்டா ம், 
ெதளியப்படாதார் இவர் என்ப உம், அவைரத் ெதளிந்தால் ப ம் இ க்கும், 
ெதளிவிற்கு எல்ைல ம் கூறப்பட்டன. 
 --- 
 

2.1.14 ெதாிந் விைனயாடல் 
 
511  நன்ைம ம் தீைம ம் நா  நலம் ாிந்த 
    தன்ைமயான் ஆளப் ப ம். 
    நன்ைம ம் தீைம ம் நா -அரசன் தற்கண் ஒ  விைனையத் தன்கண் ைவத்தால், 
அதன்கண் ஆவன ம் ஆகாதன ம் ஆய ெசயல்கைள ஆராய்ந்  அறிந் ; நலம் ாிந்த 
தன்ைமயான்-அவற் ள் ஆவனவற்ைறேய வி ம்பிய இயல்பிைன ைடயான்; 
ஆளப்ப ம். பின் அவனால் சிறந்த விைனகளிேல ஆளப்ப ம். 
    விளக்கம் 
தன்ைன உாிைம அறிதற்ெபா ட்  அகம் றங்கட்கு ந வாயேதார் விைனைய அரசன் 
தன்கண் ைவத்த வழி, அதன் கண் ஆம் ெசயல்கைளேய ெசய்தவன் பின் ம் 
அவ்வியல்பினனாதல் பற்றி, அகமாய விைனக்கண்ேண ஆளப்ப வன் என்பதாயிற் . 
' ாிந்த' என்ற இறந்த காலத்தான், ன் உாிைம அறிதற்ெபா ட்  ைவத்த 
விைனயாதல் ெபற்றாம். 
 --- 
 
512  வாாி ெப க்கி வளம்ப த்  உற்றைவ 
    ஆராய்வான் ெசய்க விைன. 
    வாாி ெப க்கி - ெபா ள்வ  வாயில்கைள விாியச் ெசய் ; வளம் ப த்  - அப் 
ெபா ளால் ெசல்வங்கைள வளர்த் ; உற்றைவ ஆராய்வான் - அவ் வாயில்கட்கும் 
ெபா ட்கும் ெசல்வங்கட்கும் உற்ற இைட கைள நாள்ேதா ம ஆராய்ந்  
நீக்கவல்லவன்; விைன ெசய்க - அரச க்கு விைன ெசய்க. 
    விளக்கம் 
வாயில்களாவன: ேமல் இைறமாட்சி ள் ''இயற்ற ம்'' (குறள். 385) என் ழி 
உைரத்தன ம்; உழ , பசுக்காவல், வாணிகம் என் ம் வார்த்ைத மாம். 
ெசல்வங்களாவன; ஆண் ப் ெபா ம் இன்ப மாக உைரக்கப்பட்டன. 
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இைட களாவன: அரசன், விைன ெசல்வார், சுற்றத்தார், பைகவர், கள்வர் என்  
இவரான் வ ம் ந கள். 
 --- 
 
513  அன்பறி  ேதற்றம் அவாவின்ைம இந்நான்கும் 
    நன்குைடயான் கட்ேட ெதளி . 
    அன்  - அரசன் மாட்  அன் ம்; அறி  - அவ க்கு ஆவன அறி ம் அறி ம்; 
ேதாற்றம்-அைவ ெசய்தற்கண் கலங்காைம ம்; அவா இன்ைம - அவற்றால் ெபா ள் 
ைக ற்ற வழி அதன்ேமல் அவா இன்ைம ம் ஆகிய; இந்நான்கும் நன்கு 
உைடயான்கட்ேட ெதளி  - இந்நான்கு குணங்கைள ம் நிைலெபற உைடயான் 
ேமலேத விைனைய விட் க்கும் ெதளி . 
    விளக்கம் 
இந்நான்கும் நன்குைடைம இவன் ெசய்கின்ற விைனக்கண் யா ம் ஆராய 
ேவண் வதில்ைல என்  அரசன் ெதளிவதற்கு ஏ  ஆக ன், அவைன, அதன் 
பிறப்பிடனாக்கிக் கூறினார். இைவ ன்  பாட்டா ம் ஆடற்குாியான  இலக்கணம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
514  எைனவைகயான் ேதறியக் கண் ம் விைனவைகயான் 
    ேவறாகும் மாந்தர் பலர். 
    எைன வைகயான் ேதறியக் கண் ம்-எல்லா வைகயா ம் ஆராய்ந்  ெதளிந்  
விைனைவத்த பின் ம்; விைனவைகயான் ேவறாகும் மாந்தர் பலர் - அவ் விைனயின் 
இயல்பாேன ேவ ப ம் மாந்தர் உலகத் ப் பலர். 
    விளக்கம் 
கட் யங்காரன்ேபால அரச இன்பத்திைன ெவஃகி விகாரப்ப வதல்ல , அதைனக் 
குற்றம் என்  ஒழிந்  தம் இயல்பின் நிற்பார் அாியர் ஆக ன், 'ேவறாகும் மாந்தர் 
பலர்' என்றார். விைன ைவப்பதற்கு ன் எல்லாக் குணங்க ம் உைடயராய், 
ைவத்தபின் விகாரப்ப வாைர இைடயாயெதா  விைனைய ைவத்  அறிந்  ஒழிக்க 
என்பதாம். இதனான் ஒ  வைகயால் ஒழிக்கப்ப வார் இவர் என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
515  அறிந்தாற்றிச் ெசய்கிற்பாற்கு அல்லால் விைனதான் 
    சிறந்தாெனன்  ஏவற்பாற் றன் . 
    அறிந்  ஆற்றிச் ெசய்கிற்பாற்கு அல்லால் - ெசய் ம் உபாயங்கைள அறிந்  
ெசயலா ம் இைட களா ம் வ ம் ன்பங்கைளப் ெபா த்   ெசய்ய 
வல்லாைன யல்ல ; விைனதான் சிறந்தான் என்  ஏவற்பாற்றன்  - விைனதான் 
இவன் நம்மாட்  அன் ைடயன் என்  பிறெனா வைன ஏ ம் இயல் ைடத்தன் . 
    விளக்கம் 
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'ெசய்கிற்பாற்கு' என்ப  ேவற் ைம மயக்கம். அறி  ஆற்றல்களான் அல்ல  
அன்பான் யா  என இதனான் விைனயின  இயல்  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
516  ெசய்வாைன நா  விைனநா க் காலத்ேதா  
    எய்த உணர்ந்  ெசயல். 
    ெசய்வாைன நா - தற் கண்ேண ெசய்வான  இலக்கணத்ைத ஆராய்ந் , விைன 
நா -பின் ெசய்யப்ப ம் விைனயின  இயல்ைப ஆராய்ந் ; காலத்ெதா  எய்த 
உணர்ந்  ெசயல்-பின் அவைன ம் அதைன ம் காலத்ேதா  ப த் ப் ெபா ந்த 
அறிந்  அவைன அதன்கண் ஆடைலச் ெசய்க. 
    விளக்கம் 
ெசய்வான  இலக்கண ம் விைனயின  இயல் ம் ேமேல கூறப்பட்டன. காலத்ெதா  
எய்த உணர்தலாவ , இக்காலத்  இவ்விலக்கண ைடயான் ெசய்யின் இவ்வியல் 
பிற்றாய விைன ம் என்  கூட்  உணர்தல். 
 --- 
 
517  இதைன இதனால் இவன் க்கும் என்றாய்ந்  
    அதைன அவன்கண் விடல். 
    இதைன இதனான் இவன் க்கும் என்  ஆய்ந்  - இவ் விைனைய இக்க வியால் 
இவன் க்கவல்லவன் எனக் கூ ப த்  ஆராய்ந் ; அதைன அவன்கண் விடல் - 

ன் ம் தம் ள் இையந்தவழி அவ்விைனைய அவன்கண்ேண வி க. 
[க வி: ைணவ ம் ெபா ம் தலாயின. விைன த ம் க வி ம் விைன ம் 
தம் ள் இையதலாவ  ஓெரான்ேறா  ஏைனய இரண்டற்கும் ெபா த்தம் உண்டாதல். 
வி தல்: அதற்கு அவைன உாியனாக்குதல்.] 
    விளக்கம் 
க வி: ைணவ ம் ெபா ம் தலாயின. விைன த ம் க வி ம் விைன ம் 
தம் ள் இையதலாவ  ஓெரான்ேறா  ஏைனய இரண்டற்கும் ெபா த்தம் உண்டாதல். 
வி தல்: அதற்கு அவைன உாியனாக்குதல். 
 --- 
 
518  விைனக் குாிைம நா ய பின்ைற அவைன 
    அதற்குாிய னாகச் ெசயல். 
    விைனக்கு உாிைம நா ய பின்ைற-ஒ வைன அரசன் தன் விைன ெசய்தற்கு 
உாியனாக ஆராய்ந்  ணிந்தால்;அவைன அதற்கு உாியனாகச் ெசயல்-பின் அவைன 
அதற்குாியனாமா  உயரச் ெசய்க. 
    விளக்கம் 
உயரச் ெசய்தலாவ : அதைனத் தாேன ெசய்  க்கும் ஆற்ற ைடயனாக்குதல். 
அ  ெசய்யாக்கா ம் ெக ம் என்ப  க த் . 
 --- 
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519  விைனக்கண் விைன ைடயான் ேகண்ைமேவ றாக 
    நிைனப்பாைன நீங்கும் தி . 
    விைனக்கண் விைன உைடயான் ேகண்ைம-எப்ெபா ம் தன் விைனயின் கண்ேண 

யறைல உைடயான் அவ் ாிைமயால் தனக்குக் ேகளாய் ஒ குகின்ற தன்ைமைய; 
ேவறாக நிைனப்பாைனத் தி  நீங்கும் - அ  ெபாறாதார் ெசாற் ேகட்  அரசன் 
மா படக் க மாயின், தி மகள் அவைன விட்  தீங்கும். 
    விளக்கம் 
ேகளாய் ஒ குகின்ற தன்ைமயாவ : தான் பிறனாம் நில்லா  ேகளிர் ெசய் ம் உாிைம 
எல்லாம் ெசய்ெதா குதல் அவைன அவமதிப்பாகக் ெகாண்  ெசறக் க மாயின், 
பின் ஒ வ ம் உட்பட்  யல்வார் இல்ைலயாம். ஆகேவ, தன் ெசல்வம் ெக ம் 
என்ப  க த் . இந்நான்கு பாட்டா ம் ஆடற்குாியாைன ஆ ம் திறம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
520  நாேடா ம் நா க மன்னன் விைனெசய்வான் 
    ேகாடாைம ேகாடா லகு. 
    விைன ெசய்வான் ேகாடாைம உலகு ேகாடா  - விைன ெசய்வான் ேகாடா  ஒழிய 
உலகம் ேகாடா ; மன்னன் நாள்ேதா ம் நா க - ஆதலால் அரசன் அவன் ெசயைல) 
நாள்ேதா ம் ஆராய்க. 
    விளக்கம் 
அஃ  ஒன்றைன ம் ஆராயேவ அதன் வழித்தாய உலகம் எல்லாம் ஆராய்ந்தானாம்; 
அதனால் அவன் உாிைம அழியாமல் தன் ள்ேள ஆராய்ந்  ேபா க என்பதாம். 
இதனான் ஆண்டவழிச் ெசய்வ  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.1.15 சுற்றந்தழால் 
 
521  பற்றற்ற கண் ம் பைழைம பாராட் தல் 
    சுற்றத்தார் கண்ேண உள. 
    பற்  அற்ற கண் ம் பைழைம பாராட் தல் - ஒ வன் ெசல்வம் ெதாைலந்  
வறியனாயவழி ம் விடா  தம்ேமா  அவனிைடப் பைழைமைய எ த் க் 
ெகாண்டா ம் இயல் கள்; சுற்றத்தார்கண்ேண உள-சுற்றத்தார் மாட்ேட உள ஆவன. 
    விளக்கம் 
சிறப்  உம்ைம வறியனாயவழிப் பாராட்டப் படாைம விளக்கி நின்ற . பைழைம: 
பற்றறாக் காலத் த் தமக்குச் ெசய்த உபகாரம். பிறெரல்லாம் அவன் பற்றற்ற ெபா ேத 
தா ம் அவேனா  பற்ற வர் ஆக ன், ஏகாரம் ேதற்றத்தின்கண்ேண வந்த . 
இதனான் சுற்றத்த  சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 



 53

 
522  வி ப்பறாச் சுற்றம் இையயின் அ ப்பறா 
    ஆக்கம் பல ம் த ம். 
    வி ப்  அறாச் சுற்றம் இையயின் - அன் ம் அறாத சுற்றம் ஒ வற்கு எய் மாயின்; 
அ ப்  அறா ஆக்கம் பல ம் த ம்-அஃ  அவற்குக் கிைளத்தல் அறாத ெசல்வங்கள் 
பலவற்ைற ம் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
உட்பைகயின் நீக்குதற்கு 'வி ப்  அறாச் சுற்றம்' என் ம், தாேன வளர்க்கும் ஒ  
தைலயாய ெசல்வத்தின் நீக்குதற்கு 'அ ப்  அறா ஆக்கம்' என் ம் விேச த்தார். 
ெதாைட ேநாக்கி விகாரமாயிற் . 'இையயின், என்ப , அதன  அ ைம விளக்கி 
நின்ற . ஆக்கம் என்ப  ஆகுெபயர், பல ம் என்ப  அங்கங்கள் ஆறிைன ம் 
ேநாக்கிப் பலர் கூ  வளர்த்த ன், அைவ ேமல்ேமன் கிைளக்கும் என்ப  க த் . 
 --- 
 
523  அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்ைக குளவளாக் 
    ேகா ன்றி நீர்நிைறந் தற் . 
    அளவளா  இல்லாதான் வாழ்க்ைக - அச்சுற்றத்ேதா  ெநஞ்சு கலத்தல் இல்லாதவன் 
வாழ்க்ைக; குளவளாக் ேகா  இன்றி நீர் நிைறந்தற்  - குளப்பரப் க் கைரயின்றி நீர் 
நிைறந்தாற்ேபா ம். 
    விளக்கம் 
சுற்றத்ேதா  என்ப  அதிகாரத்தான் வந்த . ெநஞ்சுக் கலப் த் தன்னள ம் 
அதனள ம் உசா தலான் வ வ  ஆக ன், 'அளவளா ' என்ப  ஆகு ெபயர். 
'வாழ்க்ைக' எனற உம் அதற்கு ஏ வாய ெசல்வங்கைள, 'நிைறதல்' என் ம் இடத்  
நிகழ் ெபா ளின் ெதாழில் இடத்தின்ேமல் நின்ற . சுற்றம் இல்லாதான் ெசல்வங்கள் 
தாங்குவார் இன்ைமயின் றத் ப் ேபாம் என்பதாம். 
 --- 
 
524  சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒ கல் ெசல்வந்தான் 
    ெபற்றத்தால் ெபற்ற பயன். 
    ெசல்வம் ெபற்றத்தால் ெபற்ற பயன் - ெசல்வம் ெபற்ற அதனால் ஒ வன் ெபற்ற 
பயனாவ ; சுற்றத்தால்தான் சுற்றப்பட ஒ கல் - தன் சுற்றத்தால் தான் சூழப்ப ம் 
வைக அதைனத் தழீஇ ஒ குதல். 
    விளக்கம் 
'ெபற்ற' என்பத ள் அகர ம் 'அதனான்' என்பத ள் அன்சாாிைய ம் 
ெதாைடேநாக்கி விகாரத்தால் ெதாக்கன. இவ்ெவா க்குப் பைகயின்றி அரசாள்தற்கு 
ஏ வாக ன், இதைனச் ெசல்வத்திற்குப் பயன் என்றார். இைவ ன்  பாட்டா ம் 
சுற்றந் தழால் ெசல்வத்திற்கு ஏ ம் அர ம் பய ம் ஆம் என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
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525  ெகா த்த ம் இன்ெசா ம் ஆற்றின் அ க்கிய 
    சுற்றத்தால் சுற்றப் ப ம். 
    ெகா த்த ம் இன்ெசா ம் ஆற்றின் - ஒ வன் சுற்றத்திற்கு ேவண் வன 
ெகா த்தைல ம் இன்ெசால் ெசால் தைல ம் வல்லனாயின்; அ க்கிய சுற்றத்தான் 
சுற்றப்ப ம் - தம்மில் ெதாடர்ந்த பல வைகச் சுற்றத்தாேன சூழப்ப ம். 
    விளக்கம் 
இரண் ம் அளவறிந்  ஆற் தல் அாி  என்ப  ேதான்ற, 'ஆற்றின்' என்றார். தம்மில் 
ெதாடர்தலாவ -சுற்றத்த  சுற்ற ம் அதன  சுற்ற மாய் அவற்றான் பிணிப் ண்  
வ தல். இவ் பாயங்கைள வட லார் தான ம் சாம ம் என்ப. 
 --- 
 
526  ெப ங்ெகாைடயான் ேபணான் ெவகுளி அவனின் 
    ம ங்குைடயார் மாநிலத்  இல். 
    ெப ங்ெகாைடயான் ெவகுளி ேபணான் - ஒ வன் மிக்க ெகாைடைய 
உைடய மாய் ெவகுளிைய வி ம்பா மாயின்; அவனின் ம ங்கு உைடயார் 
மாநிலத்  இல் - அவன்ேபாலக் கிைள உைடயார் இவ் லகத்  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
மிக்க ெகாைட: ஒன்றா ம் வ ைம எய்தாமல் ெகா த்தல், வி ம்பாைம: 'இஃ  
அரசற்கு ேவண் வெதான் ,' என்  அளவிறந்  ெசய்யாைம. 
 --- 
 
527  காக்ைக கரவா கைரந் ண் ம் ஆக்க ம் 
    அன்னநீ ரார்க்ேக உள. 
    காக்ைக கரவா கைரந்  உண் ம் - காக்ைககள் தமக்கு இைரயாயின கண்டவழி 
மைறயா  இனத்ைத அைழத்  அதேனா ம் கூட உண்ணா நிற்கும்; ஆக்க ம் அன்ன 
நீரார்க்ேக உள - சுற்றத்தான் எய் ம் ஆக்கங்க ம் அப்ெபற்றித்தாய இயல்பிைன 
உைடயார்க்ேக உளவாவன. 
    விளக்கம் 
அவ்வாக்கங்களாவன: பைகயின்ைம ம், ெப ஞ்ெசல்வம் உைடைம ம் தலாயின. 
எச்ச உம்ைமயான் அற ம் இன்ப ேம அன்றிப் ெபா ம் எய் ம் என்ப  ெப ம்.' 
அப்ெபற்றித்தாய இயல் ' என்ற  தாம் கர்வன எல்லாம் அவ ம் க மா  
ைவத்தல். 
 --- 
 
528  ெபா ேநாக்கான் ேவந்தன் வாிைசயா ேநாக்கின் 
    அ ேநாக்கி வாழ்வார் பலர். 
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    ெபா  ேநாக்கான் ேவந்தன் வாிைசயா ேநாக்கின் - எல்லாைர ம் ஒ  தன்ைமயராக 
ேநாக்கா  அரசன் தத்தம் தகுதிக்கு ஏற்ப ேநாக்குமாயின் அ  ேநாக்கி வாழ்வார் பலர் - 
அச்சிறப்  ேநாக்கி அவைன விடா  வா ம் சுற்றத்தார் பலர். 
    விளக்கம் 
உயர்ந்தார் நீக்குதல் ேநாக்கியேபா  ேநாக்ைக விலக்கி, எல்லா ம் விடா  ஒ குதல் 
ேநாக்கி வாிைச ேநாக்ைக விதித்தார். இந்நான்கு பாட்டா ம் சுற்றம் த ம் உபாயம் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
529  தமராகிக் தற் றந்தார் சுற்றம் அமராைமக் 
    காரணம் இன்றி வ ம். 
    தமர் ஆகித் தன் றந்தார் சுற்றம் - ன் தமராய் ைவத் த் தன்ேனா  அமரா  
யாதா ம் ஒ  காரணத்தால் தன்ைனப் பிாிந்  ேபாயவர் பின் ம் வந்  சுற்றமாதல்; 
அமராைமக் காரணம் இன்றி வ ம் - அவ்வமராைமக் காரணம் தன் மாட்  
இல்ைலயாகத் தாேன உளதாம். 
    விளக்கம் 
'அமராைமக் காரணம் இன்றி' என்றதனான், ன் அஃ  உண்டாய்த் றத்தல் 
ெபற்றாம். அஃதாவ , அரசன் தான் ெநறிெகட ஒ கல், ெவ ப்பன ெசய்தல் 
என்றிைவ த யவற்றான் வ வ . 'ஆக்கம்' வ விக்கப்பட்ட . இயற்ைகயாகேவ 
அன் ைடயராய சுற்றத்தார்க்குச் ெசய்ைகயான் வந்த நீக்கம் அதைனெயாழிய ஒழி ம்; 
ஒழிந்தால் அவர்க்கு அன்  ெசய்  ெகாள்ள ேவண்டா; பைழய இயல்பாய் நிற்கும் 
என்பார், 'வ ம்' என்றார். 
 --- 
 
530  உைழப்பிாிந்  காரணத்தின் வந்தாைன ேவந்தன் 
    இைழத் தி ந்  எண்ணிக் ெகாளல். 
    உைழப் பிாிந்  காரணத்தின் வந்தாைன - காரணம் இன்றித் தன்னிடத்  நின் ம் 
பிாிந் ேபாய்ப் பின் காரணத்தான் வந்த சுற்றத்தாைன; ேவந்தன் இைழத்  இ ந்  
எண்ணிக் ெகாளல் - அரசன், அக்காரணத்ைதச் ெசய்  ைவத்  ஆராய்ந்  தழீஇக் 
ெகாள்க. 
    விளக்கம் 
வாளா 'உைழப்பிாிந் ' என்றைமயின், பிாிதற்குக் காரணம் இன்ைம ெபற்றாம். வ தற் 
காரணத்ைதச் ெசய்யாதவழிப் பின் ம் பிாிந் , ேபாய்ப் பைகேயா  கூ ம் ஆக ன், 
'இைழத்தி ந் ' என் ம், அன்பின்றிப் ேபாய்ப் பின் ம் காரணத்தான் வந்தைமயின், 
'எண்ணிக் ெகாளல்' என் ம் கூறினார். பிாிந்  ேபாய சுற்றத்தா ள் தீைம 
ெசய்யப்ேபாய் அதைன ஒழிய வ வா ம், பின் நன்ைமெசய்ய வ வா ம் 
த வப்ப ம் ஆக ன், த மா  ைறேய இவ்விரண்  பாட்டா ம் கூறப்பட்ட . 
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2.1.16 ெபாச்சாவாைம 
 
531  இறந்த ெவகுளியின் தீேத சிறந்த 
    உவைக மகிழ்ச்சியிற் ேசார் . 
    சிறந்த உவைக மகிழ்ச்சியின் ேசார் -மிக்க உவைகக் களிப்பான் வ ம் மறவி; 
இறந்த ெவகுளியின் தீ -அரச க்கு அளவிறந்த ெவகுளியி ம் தீ . 
    விளக்கம் 
மிக்க உவைக ெப ஞ்ெசல்வம், ேபாின்பம், ெப மிதம் என்  இவற்றான் வ வ . 
அள , பைகவைர அடர்த்தற்கும் ெகா ேயாைர ஒ த்தற்கும் ேவண் வ . இறந்த 
ெவகுளி: ஒேராவழிப் பைகவைர ம் ெகால் ம்; இஃ  அன்னதன்றித் தன்ைனேய 
ேகாற ன், அதனி ம் தீதாயிற் . 
 --- 
 
532  ெபாச்சாப் க் ெகால் ம் கைழ அறிவிைன 
    நிச்ச நிரப் க் ெகான் றாங்கு. 
    கைழப் ெபாச்சாப் க் ெகால் ம் - ஒ வன் கழிைன அவன் மறவி ெக க்கும்; 
அறிவிைன நிச்சம் நிரப் க் ெகான்றாங்கு - அறிவிைன நிச்சம் நிரப் க் ெக க்குமா  
ேபால. 
    விளக்கம் 
நிச்ச நிரப் : நாள்ேதா ம் இரவான் வ ந்தித் தன் வயி  நிைறத்தல். அஃ  அறி  
உைடயான் கண் உண்டாயின் அவற்கு இளிவரவா ம் பாவத்தா ம் 
எள்ளற்பாட் ைன விைளத் , அவன் நன்கு மதிப்பிைன அழிக்கும்; அ ேபால 
மறவி ம் கழ் உைடயான் கண் உண்டாயின், அவற்குத் தற்காவாைமயா ம், காாியக் 
ேகட்டா ம் எள்ளற்பாட் ைன விைளத்  அவன் நன்கு மதிப்பிைன அழிக்கும் 
என்பதாயிற் . இைவ இரண்  பாட்டா ம் ெபாச்சாப்பின  குற்றம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
533  ெபாச்சாப்பார்க் கில்ைல கழ்ைம அ உலகத்  
    எப்பால்  ேலார்க்கும் ணி . 
    ெபாச்சாப்பார்க்கும் கழ்ைம இல்ைல-ெபாச்சாந்  ஒ குவார்க்குப் க ைடைம 
இல்ைல; அ  உலகத்  எப்பால் ேலார்க்கும் ணி -அவ்வின்ைம இந்நீதி ைட 
யார்க்ேகயன்றி உலகத்  எவ்வைகபட்ட ல் உைடயார்க்கும் ஒப்ப ந்த . 
    விளக்கம் 
அரசர்க்ேகயன்றி அறம் த யன நான்கி ம் யல்வார் யாவர்க்கும் அைவ 
ைககூடாைமயின் கழில்ைல என்ப  ேதான்ற, 'எப்பால் ேலார்க்கும் ணி ' 
என்றார். 
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534  அச்ச ைடயார்க்கு அரணில்ைல ஆங்கில்ைல 
    ெபாச்சாப் ைடயார்க்கு நன்கு. 
    அரண் அச்சம் உைடயார்க்கு இல்ைல - கா  மைல த ய அரண்க ள்ேள 
நிற்பி ம், மனத்தின்கண் அச்ச ைடயார்க்கு அவற்றால் பயன் இல்ைல; ஆங்கு நன்கு 
ெபாச்சாப்  உைடயார்க்கு இல்ைல - அ ேபாலச் ெசல்வெமல்லாம் உைடயராயி ம், 
மனத்தின்கண் மறவிைய உைடயார்க்கு அவற்றால் பயன் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
நன்ைமக்கு ஏ வாக ன் 'நன்கு' என்றார். அச்ச ைடயார் நின்ற அரண் அழி மா  
ேபால, மறவி உைடயா ைடய ெசல்வங்க ம் அழி ம் என்பதாயிற் . 
 --- 
 
535  ன் றக் காவா  இ க்கியான் தன்பிைழ 
    பின் ¡  இரங்கி வி ம். 
    ன் றக் காவா  இ க்கியான் - தன்னால் காக்கப்ப ம் ன்பங்கைள அைவ 
வ வதற்கு ன்ேன அறிந்  காவா  மறந்தி ந்தான்; பின் ஊ  தன்பிைழ 
இரங்கிவி ம் - பின் வந் ற்ற காலத் க் காக்கல் ஆகாைமயின் அப்பிைழப்பிைன 
நிைனத்  இரங்கிவி ம். 
    விளக்கம் 
காக்கப்ப ம் ன்பங்களாவன; ேசார்  பார்த் ப் பைகவர் ெசய்வன. 'ஊற்றின்கண்' 
என் ழி உ ம் சாாிைய ம் உடன் ெதாக்கன. உற்ற காலத் க் காக்கல் ஆகாைமயின், 
'இரங்கிவி ம்' என்றார். இைவ ன்  பாட்டா ம் ெபாச்சாப்  உைடயார்க்கு வ ம் 
ஏதம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
536  இ க்காைம யார்மாட் ம் என் ம் வ க்காைம 
    வாயின் அ ெவாப்ப  இல். 
    இ க்காைம யார்மாட் ம் என் ம் வ க்காைம வாயின் - அரசர்க்கு மறவாைமக் 
குணம் யாவர் மாட் ம் எக்காலத் ம் ஒழிவின்றி வாய்க்குமாயின்; அஃ  ஒப்ப  இல் - 
அதைன ஒக்கும் நன்ைம பிறி  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
விைன ெசய்வார் சுற்றத்தார் என் ம் தம்பாலார் கண் ம் ஒப்ப ேவண் த ன், 'யார் 
மாட் ம்' என் ம், தாம் ெப கியஞான் ம் சு ங்கிய ஞான் ம் ஒப்ப ேவண் த ன் 
'என் ம்' என் ம், எல்லாக் காாியங்களி ம் ஒப்ப ேவண் த ன் 'வ க்காைம' 
என் ம் கூறினார். வாயின் என்ப  தனிைலத் ெதாழிற் ெபயராக வந்த விைன 
எச்சம். வாய்த்தல்:ேநர்ப தல். 
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537  அாியஎன்  ஆகாத இல்ைலெபாச் சாவாக் 
    க வியால் ேபாற்றிச் ெசயின். 
    அாிய என்  ஆகாத இல்ைல - இைவ ெசய்தற்காியன என்  ெசால்லப்பட்  
ஒ வற்கு யாத காாியங்கள் இல்ைல; ெபாச்சாவாக் க வியான் ேபாற்றிச் ெசயின் - 
மறவாத மனத்தாேன எண்ணிச் ெசய்யப் ெபறின். 
    விளக்கம் 
'ெபாச்சாவாத' என்பதன் இ திநிைல விகாரத்தால் ெதாக்க . அந்தக் கரணமாக ன் 
'க வி' என்றார். இைடவிடாத நிைன ம் தப்பாத சூழ்ச்சி ம் உைடயார்க்கு எல்லாம் 
எளிதில் ம் என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் ெபாச்சாவாைமய  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
538  கழ்ந்தைவ ேபாற்றிச் ெசயல்ேவண் ம் ெசய்யா  
    இகழ்ந்தார்க்கு எ ைம ம் இல். 
    கழ்ந்தைவ ேபாற்றிச் ெசயல் ேவண் ம் - நீதி ைடயார் இைவ அரசர்க்கு 
உாியன என்  உயர்த் க் கூறிய ெசயல்கைளக் கைடப்பி த் ச் ெசய்க; ெசய்யா  
இகழ்ந்தார்க்கு எ ைம ம் இல்-அங்ஙனம் ெசய்யா  மறந்தவர்க்கு எ ைமயி ம் 
நன்ைம இல்ைல ஆகலான். 
    விளக்கம் 
அச்ெசயல்களாவன: வைக ஆற்ற ம், நால்வைக உபாய ம், ஐவைகத் ெதாழி ம், 
அ வைகக் குண ம் தலாய ெசயல்கள், சாதி த மமாகிய இவற்றின் 
வழீஇேயார்க்கும் உள்ள  நிரயத் ன்பேம ஆக ன், 'எ ைம ம் இல்' என்றார். 
'எ ைம' ஆகு ெபயர். இதனான் ெபாச்சாவா  ெசய்ய ேவண் வன கூறப்பட்டன. 
 --- 
 
539  இகழ்ச்சியின் ெகட்டாைர உள் க தாந்தம் 
    மகிழ்ச்சியின் ைமந் ம் ேபாழ் . 
    தம் மகிழ்ச்சியின் தாம் ைமந்  உ ம் ேபாழ் -அரசர் தம் மகிழ்ச்சிக்கண் தாம் 
வ ம் ெபா ; இகழ்ச்சியின் ெகட்டாைர உள் க- ற்காலத்  அதனினாய 
ேசார்வால் ெகட்டவர்கைள நிைனக்க, 
    விளக்கம் 
காரணங்கேளா  அவர்க்கு உளதாய உாிைமைய மகிழ்ச்சிேமல் ஏற்றித் 'தம் 
மகிழ்ச்சியின்' என் ம், இகழ்ச்சி ம் ேக ம் உடன் ேதான் ம் ஆக ன், 'மகிழ்ச்சியின் 
ைமந் ம் ேபாழ் ' என் ம், கூறினார். ெகட்டாைர உள்ளேவ, 'நா ம் அவ்வாேற 
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ெக ம்' என்  அதன்கண் ைமந் றார் என்ப  க த்  'எண் க' என்  பாடம் 
ஓ வா ம் உளர். 
 --- 
 
540  உள்ளிய  எய்தல் எளி மன் மற் ந்தான் 
    உள்ளிய  உள்ளப் ெபறின். 
    தான் உள்ளிய  எய்தல் எளி  மன் - அரச க்குத்தான் எய்த நிைனத்த ெபா ைள 
அந்நிைனத்த ெபற்றிேய எய் தல் எளிதாம்; மற் ம் உள்ளிய  உள்ளப் ெபறின் - 
பின் ம் அதைனேய நிைனக்கக் கூ மாயின். 
    விளக்கம் 
அ  கூடாெதன்ப  ஒழிந்  நின்றைமயின், 'மன்' ஒழி இைசக்கண் வந்த . அதைனேய 
நிைனத்தலாவ ; மறவி இன்றி அதன் கண்ேண யறல். இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
ெபாச்சாவாைமக்கு உபாயம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.1.17 ெசங்ேகான்ைம 
 
541  ஓர்ந் கண் ேணாடா  இைற ாிந்  யார்மாட் ம் 
    ேதர்ந் ெசய் வஃேத ைற. 
    ஓர்ந் -தன்கீழ் வாழ்வார் குற்றம் ெசய்தால் அக்குற்றத்ைத நா ; யார்மாட் ம் 
கண்ேணாடா -யாவர் மாட் ம் கண்ேணாடா ; இைற ாிந்  -ந  நிைலைமையப் 
ெபா ந்தி; ேதர்ந் -அக்குற்றத்திற்குச் ெசால் ய தண்டத்ைத ேலாேரா ம் 
ஆராய்ந் ; ெசய்வஃேத ைற- அவ்வளவிற்றாகச் ெசய்வேத ைறயாம். 
    விளக்கம் 
ந  நிற்றல் இைறக்கு இயல்  ஆக ன், அதைன 'இைற' என் ம், உயிாி ம் 
சிறந்தார்கண் ம் என்பார், 'யார் மாட் ம்' என் ம் கூறினார். இைறைம 'இைற' 
என ம், ெசய்வ  'ெசய்வஃ ' என ம் நின்றன. இதனான் ெசங்ேகான்ைமய  
இலக்கணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
542  வாேனாக்கி வா ம் உலெகல்லாம் மன்னவன் 
    ேகால் ேநாக்கி வா ங் கு . 
    உலகு எல்லாம் வான் ேநாக்கி வா ம் - உலகத்  உயிர் எல்லாம் மைழ உளதாயின் 
உளவாகாநிற்குேம எனி ம்; கு  மன்னவன் ேகால் ேநாக்கி வா ம் - கு கள் அரசன் 
ெசங்ேகால் உளதாயின் உளவாகா நிற்கும். 
    விளக்கம் 
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ேநாக்கி வாழ்தல், இன்றியைமயாைம. வானின் ஆய உணைவ 'வான்' என் ம், 
ேகா ன் ஆய ஏமத்ைதக் 'ேகால்' என் ம் கூறினார். அவ்ேவமம் இல்வழி 
உண ளதாயி ம் கு கட்கு அதனால் பயனில்ைல என்பதாம். 
 --- 
 
543  அந்தணர் ற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் 
    நின்ற  மன்னவன் ேகால். 
    அந்தணர் ற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்ற  - அந்தணர்க்கு உாித்தாய 
ேவதத்திற்கும் அதனால் ெசால்லப்பட்ட அறத்திற்கும் காரணமாய் நிைலெபற்ற ; 
மன்னவன் ேகால் - அரசனால் ெச த்தப் ப கின்ற ெசங்ேகால். 
    விளக்கம் 
அரசர் வணிகர் ஏைனேயார்க்கு உாித்தாயி ம், தைலைம பற்றி 'அந்தணர் ல்' 
என்றார். ''மாதவர் ேநான் ம் மடவார் கற் ம், காவலன் காவல்'' (மணி. 22: 208, 209) 
அன்றித் தம் காவலான் ஆக ன், ஈண்  'அறன்' என்ற  அைவ ஒழிந்தவற்ைற. 
ேவத ம் அற ம் - அநாதியாயி ம், ெசங்ேகால் இல்வழி நடவா ஆக ன், அதைன 
அவற்றிற்கு 'ஆதி' என் ம், அப்ெபற்றிேய தனக்கு ஆதியாவ  பிறிதில்ைல என்பார் 
'நின்ற ' என் ம் கூறினார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் ெசங்ேகால  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
544  கு தழீஇக் ேகாேலாச்சும் மாநில மன்னன் 
    அ தழீஇ நிற்கும் உலகு. 
    கு தழீஇக் ேகால் ஒச்சும் மாநில மன்னன் அ - தன் கு கைள ம் அைணத் ச் 
ெசங்ேகாைல ம் ெச த் ம் ெப நில ேவந்தன் அ ைய; தழீஇ நிற்கும் உலகு - 
ெபா ந்தி, விடார் உலகத்தார். 
    விளக்கம் 
அைணத்தல் - இன்ெசால் ெசால் த ம், தளர்ந் ழி ேவண் வன ெகா த்த ம் 

தலாயின. இவ்விரண்டைன ம் வ வாமல் ெசய்தான் நிலம் ம் ஆ ம் 
ஆக ன், அவைன 'மாநில மன்னன்' என் ம், அவன் மாட்  யாவ ம் நீங்கா 
அன்பினராவர் ஆக ன், 'அ தழீஇ நிற்கும் உலகு' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
545  இயல் ளிக் ேகாேலாச்சும் மன்னவன் நாட்ட 
    ெபய ம் விைள ம் ெதாக்கு. 
    ெபய ம் விைள ம் ெதாக்கு-ப வமைழ ம் குன்றாத விைள ம் ஒ ங்கு கூ ; 
இயல் ளிக் ேகால் ஒச்சும் மன்னவன் நாட்ட- ல்கள் ெசால் ய இயல்பால் 
ெசங்ேகாைலச் ெச த் ம் அரசன  நாட் ன் கண்ணவாம். 
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    விளக்கம் 
'உளி' என்ப  ன்றவதன் ெபா ள்ப வேதார் இைடச்ெசால், வா ம் நில ம் ேசரத் 
ெதாழிற்பட்  வளம் சுரக்கும் என்பதாம். 
 --- 
 
546  ேவலன்  ெவன்றி த வ  மன்னவன் 
    ேகால உங் ேகாடா ெதனின். 
    மன்னவன் ெவன்றி த வ  ேவல் அன்  ேகால் - மன்னவ க்குப் ேபாாின் கண் 
ெவன்றிையக் ெகா ப்ப  அவன் எறி ம் ேவல் அன் , ேகால்; அ உம் ேகாடா  
எனின் - அஃ ம் அப்ெபற்றித்தாவ  தான் ேகாடாதாயின், 
    விளக்கம் 
ேகால் ெசவ்விதாயவழிேய ேவல் வாய்ப்ப  என்பார், 'ேவல் அன் ' என்றார்; ''மாண்ட. 
அறெநறி தற்ேற அரசின் ெகாற்றம்'' ( றநா 55) என்றார் பிற ம். 'ேகாடான்' என்ப  
பாடம் ஆயின், க வியின் ெதாழில் விைன தல்ேமல் நின்றதாக உைரக்க. 
 --- 
 
547  இைறகாக்கும் ைவயகம் எல்லாம் அவைன 
    ைறகாக்கும் ட்டாச் ெசயின். 
    ைவயகம் எல்லாம் இைற காக்கும் - ைவயகத்ைத எல்லாம் அரசன் காக்கும்; அவைன 

ைற காக்கும் - அவன் தன்ைன அவன  ெசங்ேகாேல காக்கும்; ட்டாச் ெசயின் - 
அதைன ட்  வந் ழி ம் ட்டாமல் ெச த் வனாயின். 
    விளக்கம் 

ட்டாமல் ெச த்தியவா ; மகைன ைற ெசய்தான் கண் ம் (சிலப். 20;53 - 55), 
தன்ைக குைறத்தான் கண் ம் (சிலப். 23: 42 - 53) காண்க. ' ட்டா ' என்பதன் இ தி 
நிைல விகாரத்தால் ெதாக்க . இைவ நான்கு பாட்டா ம் அதைனச் ெச த்தினான் 
எய் ம் பயன் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
548  எண்பதத்தான் ஓரா ைறெசய்யா மன்னவன் 
    தண்பதத்தான் தாேன ெக ம். 
    எண்பதத்தான் ஓரா ைறெசய்யா மன்னவன் - ைற ேவண் னார்க்கு எளிய 
ெசவ்வி உைடயனாய், அவர் ெசால் யவற்ைற ேலார் பலேரா ம் ஆராய்ந் , நின்ற 
உண்ைமக்கு ஒப்ப ைற ெசய்யாத அரசன்; தண்பதத்தான் தாேன ெக ம் - தாழ்ந்த 
பதத்திேல நின் தாேன ெக ம். 
    விளக்கம் 
'எண்பதத்தான்' என் ம் ற்  விைன எச்ச ம், 'ஓரா' என் ம் விைன எச்ச ம், 
'ெசய்யா' என் ம் ெபயெரச்ச ம், எதிர்மைற ள் ெசய்தல் விைன ெகாண்டன. தாழ்ந்த 



 62

பதம் : பாவ ம் பழி ம் எய்தி நிற்கும் நிைல. 'அல்லைவ ெசய்தார்க்கு அறம் கூற்றம்' 
(நான்மணிக் 85) ஆக ன், பைகவர் இன்றி ம் ெக ம் என்றார். இதனான் ைற 
ெச த்தாதான  ேக  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
549  கு றங் காத்ேதாம்பிக் குற்றம் க தல் 
    வ வன்  ேவந்தன் ெதாழில். 
    கு  றங்காத்  ஓம்பிக் குற்றம் க தல் - கு கைளப் பிறர் ந யாமல் காத் த் 
தா ம் ந யா  ேபணி, அவர் மாட் க் குற்றம் நிகழின் அதைன ஒ ப்பான் ஒழித்தல்; 
ேவந்தன் வ  அன்  ெதாழில் - ேவந்த க்குப் பழி அன் , ெதாழில் ஆகலான். 
    விளக்கம் 

ன்பம் ெசய்தல், ெபா ள் ேகாடல், ேகாறல் என ஒ ப்  ன் . அவற் ள் 
ஈண்ைடக்கு எய் வன ன்ைனய என்ப  குற்றம் க தல் என்பதனால் ெபற்றாம். 
தன்கீழ் வாழ்வாைர ஒ த்தல் அறன் அன்ைமயின், வ வாம் என்பதைன ஆசங்கித் , 
''அஃ  ஆகா  அரச க்கு அவைர அக்குற்றத்தின் நீக்கித் யர் ஆக்குத ம் சாதி 
த மம்'' என்றார். 
 --- 
 
550  ெகாைலயிற் ெகா யாைர ேவந்ெதா த்தல் ைபங்கூழ் 
    கைளகட் டதெனா  ேநர். 
    ேவந்  ெகா யாைரக் ெகாைலயின் ஒ த்தல்-அரசன் ெகா யவர்கைளக் 
ெகாைலயான் ஒ த் த் தக்ேகாைரக் காத்தல்; ைபங்கூழ்கைள கட்டதேனா  ேநர்-
உழவன் கைளையக் கைளந்  ைபங்கூைழக் காத்ததேனா  ஒக்கும். 
    விளக்கம் 
'ெகா யவர்' என்ற , தீக்ெகா வார், நஞ்சி வார், க வியிற் ெகால்வார், கள்வர், 
ஆறைலபடார், சூைற ெகாள்வார், பிறன்இல் விைழவார் என்றிவர் தலாயினாைர; 
இவைர வட லார் 'ஆததாயிகள்' என்ப. இப்ெபற்றியாைரக் கண்ேளா க் 
ெகால்லாவழிப் ற்கைளக்கு அஞ்சாநின்ற ைபங்கூழ்ேபான்  ந பல எய்தி உலகு 
இடர்ப்ப த ன், ேகாற ம் அரசற்குச் சாதித மம் என்பதாயிற் . இைவ இரண்  
பாட்டா ம் ெசங்ேகால் ெச த் ம் ெவண்குைட ேவந்தற்குத் தீயார் மாட்  வைக 
ஒ ப் ம் ஒழியற்பால அல்ல என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.1.18 ெகா ங்ேகான்ைம 
 
551  ெகாைலேமற்ெகாண் டாாிற் ெகா ேத அைலேமற்ெகாண்  
    அல்லைவ ெசய்ெதா கும் ேவந் . 
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    ெகாைல ேமற்ெகாண்டாாின் ெகா  - பைகைம பற்றிக் ெகால் தல் ெதாழிைலத் 
தம்ேமற்ெகாண்  ஒ குவாாி ம் ெகா யன்; அைல ேமற்ெகாண்  அல்லைவ ெசய்  
ஒ கும் ேவந்  - ெபா ள் ெவஃகிக் கு கைள அைலத்தல் ெதாழிைலத் தன்ேமற் 
ெகாண்  ைற அல்லவற்ைறச் ெசய்  ஒ கும் ேவந்தன். 
    விளக்கம் 
 (அவர் ெசய்வ  ஒ  ெபா ைதத் ன்பம்; இவன் ெசய்வ  எப்ெபா ம் ன்பமாம் 
என்ப பற்றி, அவாி ம் ெகா யன் என்றார். பால் மயக்கு உறழ்ச்சி. 'ேவந் ' என்ப  
உயர்திைணப் ெபா ட்கண் வந்த அஃறிைனச் ெசால். 'அைல ெகாைலயி ம் ெகா ' 
என்பதாயிற் .)   
--- 
 
552  ேவெலா  நின்றான் இ ெவன் ற ேபா ம் 
    ேகாெலா  நின்றான் இர . 
    ேவெலா  நின்றான் - ஆறைலக்கும் இடத் த் தனிேய ேவல் ெகாண்  நின்ற 
கள்வன்; இ  என்ற  ேபா ம்-ஆ  ெசல்வாைன 'நின் ைகப்ெபா ள் தா' என்  
ேவண் தேலா  ஒக்கும்; ேகாெலா  நின்ற இர  - ஒ த்தல் ெதாழிேலா  நின்ற 
அரசன் கு கைளப் ெபா ள் ேவண் தல். 
    விளக்கம் 
 ('ேவெலா  நின்றான்' என்றதனால் பிறெரா  நில்லாைம ம், 'இர ' என்றதனால் 
இைறப்ெபா ள் அன்ைம ம் ெபற்றாம். 'தாராக்கால் ஒ ப்பல்' என் ம் குறிப்பினன் 
ஆக ன், இரவாற் ேகாட ம் ெகா ங்ேகான்ைம ஆயிற் . இைவ இரண்  
பாட்டா ம் ெகா ங்ேகான்ைமய  குற்றம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
553  நாெடா ம் நா  ைறெசய்யா மன்னவன் 
    நாெடா ம் நா  ெக ம். 
    நாள்ெதா ம் நா  ைற ெசய்யா மன்னவன் - தன் நாட்  நிக ம் தீைமகைள 
நாள்ேதா ம் ஆராய்ந்  அதற்கு ஒக்க ைறையச் ெசய்யாத அரசன், நாள்ெதா ம் 
நா  ெக ம் - நாள்ேதா ம் நா  இழக்கும். 
    விளக்கம் 
 (அரச க்கு நா , உ ப்  ஆக ன், அதன் விைன அவன்ேமல் நின்ற . இழத்தல்: 
பயன் எய்தாைம. 'மன்னவன் நா  நாள்ெதா ம் ெக ம்', என்  உைரப்பா ம் உளர்.)   
--- 
 
554  கூ ங் கு ம் ஒ ங்கிழக்கும் ேகால்ேகா ச் 
    சூழா  ெசய் ம் அரசு. 
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    சூழா  ேகால் ேகா ச் ெசய் ம் அரசு - ேமல் விைளவ  எண்ணா  ைறதப்பச் 
ெசய் ம் அரசன்; கூ ம் கு ம் ஒ ங்கு இழக்கும் - அச்ெசயலான் ன் ஈட் ய 
ெபா ைள ம் பின் ஈட் தற்கு ஏ வாகிய கு கைள ம் ேசர இழக்கும். 
    விளக்கம் 
 ('ேகாடல்' என்ப  திாிந்  நின்ற . ன் ஈட் ய ெபா ள் இழத்தற்கு ஏ , வ கின்ற 
பாட்டான் கூ ப.)   
--- 
 
555  அல்லற்பட்  ஆற்றா  அ தகண் ணீரன்ேற 
    ெசல்வத்ைதத் ேதய்க்கும் பைட 
    அல்லற்பட்  ஆற்றா  அ த கண்ணீர் அன்ேற - அரசன் ைற ெசய்யாைமயால் 
கு கள் ன்ப ற்  அதைனப் ெபா க்க மாட்டா  அ த கண்ணீரன்ேற; 
ெசல்வத்ைதத் ேதய்க்கும் பைட-அவன் ெசல்வத்ைதக் குைறக்கும் க வி. 
    விளக்கம் 
 (அ த கண்ணீர்; அ தலான் வந்த கண்ணீர் - 'ெசல்வமாகிய மரத்ைத' என்னாைமயின், 
இஃ  ஏகேதச உ வம். அல்லற்ப த்திய பாவத்த  ெதாழில் அதற்கு ஏ வாகிய 
கண்ணீர்ேமல் நின்ற , அக் கண்ணீாில் ெகா  பிறி  இன்ைமயின். ெசல்வம் 
க தின் ேத ம் என்ப  க த் .)   
--- 
 
556  மன்னர்க்கு மன் தல் ெசங்ேகான்ைம அஃதின்ேறல் 
    மன்னாவாம் மன்னர்க் ெகாளி. 
    மன்னர்க்கு மன் தல் ெசங்ேகான்ைம - அரசர்க்குப் கழ்கள்தாம் நிைல ெப தல் 
ெசங்ேகான்ைமயான் ஆம்; அஃ  இன்ேறல் மன்னர்க்கு ஒளி மன்னாவாம் - 
அச்ெசங்ேகான்ைம இல்ைல ஆயின், அவர்க்கு அப் கழ்கள்தாம் உளவாகா. 
    விளக்கம் 
 (விகாரத்தால் ெதாக்க ன்றாவ  விாித்  ஆக்கம் வ வித்  உைரக்கப்பட்ட . 
மன் தற்கு ஏ  கழாதல் "இந்நிலத்  மன் தல் ேவண் ன் இைசந க" (நாண்மணி 
17) என்பதனா ம் அறிக. மன்னாைம: ஒ கா ம் நிைலயாைம. பழிக்கப்பட்டால் ஒளி 
மன்னாவாம்: ஆகேவ, தா ம் மன்னார் என்பதாயிற் . ெவன்றி ெகாைட த ய 
ஏ க்களால் கழ் பகுதிப்ப த ன், பன்ைமயால் கூறினார். அைவெயல்லாம் 
ெசங்ேகான்ைம இல்வழி இலவாம் என்பதாம். இைவ நான்கு பாட்டா ம் 
ெகா ங்ேகாலனாயின் எய் ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .)   
-- 
 
557  ளியின்ைம ஞாலத்திற்கு எற்றற்ேற ேவந்தன் 
    அளியின்ைம வா ம் உயிர்க்கு. 
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    ளி இன்ைம ஞாலத்திற்கு எற்  - மைழ இல்லாைம ைவயத்  வா ம் உயிர்கட்கு 
எவ்வைகத் ன்பம் பயக்கும்; அற்ேற ேவந்தன் அளியின்ைம வா ம் உயிர்க்கு - 
அவ்வைகத் ன்பம் பயக்கும் அரசன் தண்ணளியில்லாைம அவன் நாட்  வா ம் 
கு கட்கு. 
    விளக்கம் 
 (சிறப் ப்பற்றி, ' ளி' என்ப  மைழேமல் நின்ற : "உயிர்" என்ப  கு கள்ேமல் 
நின்ற . ேமல் "வான் ேநாக்கி வா ம்" என்றதைன எதிர்மைற கத்தால் கூறியவா .)   
--- 
 
558  இன்ைமயின் இன்னா  உைடைம ைறெசய்யா 
    மன்னவன் ேகாற்கீழ்ப் ப ன். 
    ைற ெசய்யா மன்னவன் ேகாற்கீழ்ப் ப ன் - ைற ெசய்யாத அரசன  
ெகா ங்ேகா ன்கீழ் வாழின்; இன்ைமயின் உைடைம இன்னா  - யாவர்க்கும் 
ெபா ளின  இன்ைமயி ம் உைடைம இன்னா . 
    விளக்கம் 
 (தனக்குாிய ெபா ேளா  அைமயா  ேம ம் ெவஃகுேவான  நாட் க் 
ைகந்ேநாவயாப் ண்டல் த ய வ வ  ெபா ைடயார்க்ேக ஆக ன், 
அவ் ைடைம இன்ைமயி ம் இன்னாதாயிற் . இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவன் 
நாட்  வாழ்வார்க்கு வ ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
559  ைறேகா  மன்னவன் ெசய்யின் உைறேகா  
    ஒல்லா  வானம் ெபயல். 
    மன்னவன் ைற ேகா ச் ெசய்யின் - மன்னவன் தான் ெசய் ம் ெபா ைள ைற 
தப்பச் ெசய் மாயின்; உைற ேகா  வானம் ெபயல் ஒல்லா  - அவன் நாட் ப் 
ப வமைழ இன்றாம் வைக ேமகம் ெபாழிதைலச் ெசய்யா . 
    விளக்கம் 
 (இரண் டத் ம் 'ேகாடல்' என்பன திாிந்  நின்றன. உைற ேகா தலாவ  ெபய் ம் 
காலத் ப் ெபய்யாைம. அதற்கு ஏ , வ கின்ற பாட்டான் கூ ப.)   
--- 
 
560  ஆபயன் குன் ம் அ ெதாழிேலார் ல்மறப்பர் 
    காவலன் காவான் எனின். 
    காவலன் காவான் எனின் - காத்தற்குாிய அரசன் உயிர்கைளக் காவானாயின்; ஆ 
பயன் குன் ம் - அறன் இல்லாத அவன் நாட் ப் பசுக்க ம் பால் குன் ம்; அ  
ெதாழிேலார் ல் மறப்பர் - அந்தண ம் ல்கைள மறந் வி வர். 
    விளக்கம் 
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 (ஆ பயன்: ஆவாற்ெகாள் ம் பயன். அ ெதாழிலாவன: ஒதல், ஓ வித்தல், ேவட்டல், 
ேவட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல் என இைவ. பசுக்கள் பால் குன்றியவழி 
அவியின்ைமயா ம், அ  ெகா த்தற்குாியார் மந்திரம் கற்பம் என்பன ஓதாைமயா ம், 
ேவள்வி நடவாதாம்; ஆகேவ, வானம் ெபயல் ஒல்லா  என்பதாயிற் . இைவ இரண்  
பாட்டா ம் அவன் நாட் ன்கண் நிக ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 

2.1.19 ெவ வந்தெசய்யாைம 
 
561  தக்காங்கு நா த் தைலச்ெசல்லா வண்ணத்தால் 
    ஒத்தாங்கு ஒ ப்ப  ேவந் . 
    தக்காங்கு நா -ஒ வன் தன்னின் ெம யார்ேமல் ெசன்ற வழி அதைன ந வாக 
நின்  ஆராய்ந்  தைலச்ெசல்லா வண்ணத்தால் ஒத்தாங்கு ஒ ப்ப  ேவந் -பின் ம் 
அ  ெசய்யாமற்ெபா ட்  அவைன அக்குற்றத்திற்கு ஒப்ப ஒ ப்பாேன அரசனாவான். 
    விளக்கம் 
'தக்காங்கு', 'ஒத்தாங்கு' என்பன ஒ  ெசால். தகுதி என்ப  ந நிைலைமயாதல் "தகுதி 
என ஒன் ம் நன்ேற" (குறள். 111) என்பதனா ம் அறிக. இதனாேன, தக்காங்கு 
நாடாைம ம், பிறிேதார் காரணம் பற்றி மிக ஒ த்த ம் கு கள் அஞ்சும் விைனயாதல் 
ெபற்றாம். 
 --- 
    -- 
 
562  க ேதாச்சி ெமல்ல எறிக ெந தாக்கம் 
    நீங்காைம ேவண்  பவர். 
    க ஓச்சி-அவ்ெவாத்தாங்கு ஒ த்தல் ெதாடங்குங்கால் அளவிறப்பச் 
ெசய்வார்ேபால் ெதாடங்கி; ெமல்ல எறிக-ெசய் ங்கால் அளவிறவாமல் ெசய்க; ஆக்கம் 
ெந  நீங்காைம ேவண் பவர்-ஆக்கம் தம்கண் ெந ங்காலம் நிற்றைல ேவண் வார். 
    விளக்கம் 
 (க  ஓச்சல், குற்றஞ் ெசய்வார் அதைன அஞ்சுதற் ெபா ட் ம், ெமல்ல எறிதல் 
யாவ ம் ெவ வாைமப் ெபா ட் மாம். ெதாடங்கின அளவில் குைறதல் பற்றி 
ெமன்ைம கூறப்பட்ட . 'ஓச்சுதல்', 'எறிதல்' என்பன இரண் ம் உவைமபற்றி வந்தன. 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் கு கள் ெவ வந்த ெசய்யாைமய  இயல்  
கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
563  ெவ வந்த ெசய்ெதா கும் ெவங்ேகால னாயின் 
    ஒ வந்தம் ஒல்ைலக் ெக ம். 
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    ெவ வந்த ெசய்  ஒ கும் ெசங்ேகாலன் ஆயின்-கு கள் ெவ விய ெசயல்கைளச் 
ெசய்  நடக்கும் ெவங்ேகாலனாம் ஆயின்; ஒ வந்தம் ஒல்ைலக் ெக ம்-அரசன் 
ஒ தைலயாகக் க தில் ெக ம். 
    விளக்கம் 
 (ெவங்ேகாலன்' என்ப  ஈண்  வாளா ெபயராய் நின்ற . 'ஒ வந்தம், ஒ தைல, 
ஏகாந்தம்' என்பன ஒ  ெபா ட்கிளவி. அச்ெசயல்க ம் ேக க ம் ன்னர்க் 
கூறப்ப ம்.)   
--- 
 
564  இைறக யன் என் ைரக்கும் இன்னாச்ெசால் ேவந்தன் 
    உைறக கி ஒல்ைலக் ெக ம். 
    இைற க யன் என்  உைரக்கும் இன்னாச்ெசால் ேவந்தன்-கு களான் 'நம் 
இைறவன் க யன்' என்  ெசால்லப்ப ம் இன்னாத ெசால்ைல ைடய ேவந்தன்; 
உைற க கி ஒல்ைலக் ெக ம்-ஆ ம் குைறந்  ெசல்வ ம் க தின் இழக்கும். 
    விளக்கம் 
 (ெநஞ்சு ெநாந்  ெசால் தலான், இன்னாைம பயப்பதாய ெசால்ைல 'இன்னாச் 
ெசால்' என்றார். 'உைற' என்ப  தனிைலத் ெதாழிற் ெபயர். அஃ  ஈண்  
ஆகுெபயராய் உைறதைலச் ெசய் ம் நாள்ேமல் நின்ற . அ  குைறதலாவ ; 
அச்ெசால் இல்லாதார்க்கு உள்ளதிற் சு ங்குதல்.)   
--- 
 
565  அ ஞ்ெசவ்வி இன்னா கத்தான் ெப ஞ்ெசல்வம் 
    ேபய்கண் டன்ன  உைடத் . 
    அ ஞ்ெசவ்வி இன்னா கத்தான் ெப ஞ்ெசல்வம்-தன்ைனக் 
காணேவண் வார்க்குக் காலம் அாியனாய்க் கண்டால் இன்னாத கத்திைன 

ைடயான  ெபாிய ெசல்வம்; ேபய் கண்டன்ன  உைடத் - ேபயாற் காணப்பட்டாற் 
ேபால்வெதா  குற்றம் உைடத் . 
    விளக்கம் 
 (எனேவ, இைவ இரண் ம் ெவ வந்த ெசய்தலாயின. இைவ ெசய்வாைனச் சார்வார் 
இன்ைமயின், அவன  ெசல்வம் தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படா  என்ப பற்றிப் 
'ேபய் கண்டன்ன  உைடத் ' என்றார். கா தல்: தன் வயமாக்குதல்.)   
--- 
 
566  க ஞ்ெசால்லன் கண்ணிலன் ஆயின் ெந ஞ்ெசல்வம் 
    நீ ன்றி ஆங்ேக ெக ம். 
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    க ஞ் ெசால்லன் கண்இலன் ஆயின்-அரசன் க ய ெசால்ைல ம் உைடயனாய்க் 
கண்ேணாட்ட ம் இலனாயின்; ெந ஞ்ெசல்வம் நீ  இன்றி ஆங்ேக ெக ம்-அவன  
ெபாிய ெசல்வம் நீ த ன்றி அப்ெபா ேத ெக ம். 
    விளக்கம் 
 ("ேவட்டம் க ஞ்ெசால் மிகுதண்டம் சூ  ெபா ள்ஈட்டம் கள்காமெமா  ஏ " 
எனப்பட்ட விதனங்க ள், க ஞ்ெசால்ைல ம் மிகுதண்டத்ைத ம் இவர் 
இவ்ெவ வந்த ெசய்த ள் அடக்கினார். 'கண்' ஆகு ெபயர். இைவ ெசய்தெபா ேத 
ெக ஞ்சி ைமத்  அன்றாயி ம் என்பார், 'ெந ஞ்ெசல்வம்' என்றார். நீ தல்: 
நீட் த்தல்.)   
--- 
 
567  க ெமாழி ம் ைகயிகந்த தண்ட ம் ேவந்தன் 
    அ ரண் ேதய்க்கும் அரம். 
    க ெமாழி ம் ைகயிகந்த தண்ட ம்-க ய ெசால் ம் குற்றத்தின் மிக்க தண்ட ம்; 
ேவந்தன் அ ரண் ேதய்க்கும் அரம்-அரசன  பைக ெவல் தற்ேகற்ற மா பாடாகிய 
இ ம்பிைனத் ேதய்க்கும் அரமாம். 
    விளக்கம் 
 (க ெமாழியால் தாைன ம், ைகயிகந்த தண்டத்தால் ேதச ம் ெகட் , ரண் சு ங்கி 
வ த ன், அவற்ைற அரமாக்கித் திண்ணிதாயி ம் ேத ம் என்றற்கு அ ரைண 
இ ம்பாக்கினார். ஏகேதச உ வகம். அரம் என்பதைனத் தனித்தனி கூட் க. இைவ 
ஐந்  பாட்டா ம், ெசவ்வியின்ைம, இன்னா கம் உைடைம, கண்ேணாட்டம் 
இன்ைம, க ஞ்ெசாற்ெசால்லல், ைக இகந்த தண்டம் என்  இைவகள் கு கள் அஞ்சும் 
விைனெயன்ப உம், இைவ ெசய்தான் ஆ ம் அ ர ம் ெசல்வ ம் இழக்கும் 
என்ப உம் கூறப்பட்டன.)   
--- 
 
568  இனத்தாற்றி எண்ணாத ேவந்தன் சினத்தாற்றிச் 
    சீறிற் சி கும் தி . 
    இனத்  ஆற்றி எண்ணாத ேவந்தன்-காாியத்ைதப் பற்றி வந்த எண்ணத்ைத 
அைமச்சர்ேமல் ைவத்  அவேரா  தா ம் எண்ணிச் ெசய்யாத அரசன்; சினத்  
ஆற்றிச் சீறின்-அப் பிைழப்பால் தன் காாியம் தப்பியவழித் தன்ைனச் சினமாகிய 
குற்றத்தின்கண்ேண ெச த்தி அவைர ெவகு மாயின்; தி ச் சி கும்-அவன் ெசல்வம் 
நாள்ேதா ம் சு ங்கும். 
    விளக்கம் 
 (அரசர் பாரம் ெபா த் ய்த்தல் ஒப் ைமயான் அைமச்சைர 'இனம்' என் ம், தான் 
பின் பிைழப்பாதால் அறிந்  அைமயா , அதைன அவர்ேமல் ஏற்றி ெவகுளின் அவர் 
ெவாீஇ நீங்குவர்; நீங்கேவ, அப்பிைழப் த் தீ மா ம் அப் பாரம் இனி  உய்க்கு 



 69

மா ம் இலனாம் என்ப  ேநாக்கி, 'தி ச் சி கும்' என் ம் கூறினார். இதனான் பகுதி 
அஞ்சும் விைன ம், அ  ெசய்தான் எய் ம் குற்ற ம் கூறப்பட்டன.)   
--- 
 
569  ெச வந்த ேபாழ்திற் சிைறெசய்யா ேவந்தன் 
    ெவ வந்  ெவய்  ெக ம். 
    ெச  வந்த ேபாழ்தில், சிைற ெசய்யா ேவந்தன், ெவ வந் , ெவய்  ெக ம். சிைற 
ெசய்யா ேவந்தன்-ெச  வ வதற்கு ன்ேன தனக்குப் கலாவேதார் அரண் 
ெசய் ெகாள்ளாத அரசன்; ெச வந்த ேபாழ்தில் ெவ வந்  ெவய்  ெக ம் - அ  
வந்த காலத்  ஏமம் இன்ைமயான் ெவ விக் க தின் ெக ம். 
    விளக்கம் 
 (பைகைய ெவ விச் ேசர்ந்தார் நீங்குத ன், தனியனாய்த் தா ம் ெவ விச் அப் 
பைகவயத்தனாம் என்பதாம். இதனால்தான் அஞ்சும் விைன ம் அ  ெசய்தான் எய் ம் 
பய ம் கூறப்பட்டன.)   
--- 
 
570  கல்லார்ப் பிணிக்கும் க ங்ேகால் அ வல்ல  
    இல்ைல நிலக்குப் ெபாைற. 
    க ங்ேகால் கல்லார்ப் பிணிக்கும்-க ங்ேகாலனாய அரசன் நீதி ல் த ய 
கல்லாதாைரத் தனக்குப் பகுதியாகக் கூட்டாநிற்கும்; அ  அல்ல  நிலக்குப் ெபாைற 
இல்ைல-அக்கூட்டம் அல்ல  நிலத்திற்கு மிைகயாய பாரம் பிறி  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
 ('க ங்ேகால்' என்ப  ஈண்  மிக்க தண்டத்தின் ேமற்  'அன்றி, அதைனச் ெசய்வான் 
ேமற்  ஆயிற் . அவன் அ  ெசய்தற்கு இையவாைர அல்ல  கூட்டாைமயின், 
'கல்லார்ப் பிணிக்கும்' என் ம், ஏைனயவற்ைற எல்லாம் ெபா க்கின்ற  இயல்  
ஆக ன், நிலத்திற்குப் 'ெபாைற அ  அல்ல  இல்ைல' என் ம் கூறினார். நிலக்கு 
என்ப  ெசய் ள் விகாரம். இதனான் ெவ வந்த ெசய்த ன் குற்றம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 

2.1.20 கண்ேணாட் டம் 
 
571  கண்ேணாட்டம் என் ம் கழிெப ங் காாிைக 
    உண்ைமயான் உண் வ் லகு. 
    கண்ேணாட்டம் என் ம் கழி ெப ங் காாிைக உண்ைமயான்- கண்ேணாட்டம் 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற சிறப்  உைடய அழகு அரசர்மாட்  உண்  ஆகலான்; 
இவ் லகு உண் -இவ் லகம் உண்டாகாநின்ற . 
    விளக்கம் 
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 ('கழிெப ங்காாிைக' என் ழி ஒ  ெபா ட் பன்ெமாழி. இவ் உயிரழக  சிறப் ணர 
நின்ற . இவ்வழகு அதற்கு உ ப்  ஆக ன், 'உண்ைமயான்' என நிைலேப ம் 
கூறினார். இன்ைம ெவகு வந்த ெசய்தல் ஆக ன், அவர் நாட்  வாழ்வார் ைய 
அைடந்த ல்வாயினம் ேபான்  ஏமஞ் சாராைம பற்றி, 'இவ் லகுண் ' என்றார்.)   
--- 
 
572  கண்ேணாட்டத் ள்ள  உலகியல் அஃதிலார் 
    உண்ைம நிலக்குப் ெபாைற. 
    உலகியல் கண்ேணாட்டத்  உள்ள -உலகநைட கண்ேணாட்டத்தின் கண்ேண 
நிகழ்வ ; அஃ  இலார் உண்ைம நிலக்குப் ெபாைற-ஆகலான், அக்கண்ேணாட்டம் 
இல்லாதார் உளராதல் இந்நிலத்திற்குப் பாராமாதற்ேக, பிறிெதான்றற்கு அன் . 
    விளக்கம் 
 (உலகநைடயாவ : ஒப் ர  ெசய்தல், றந்த தல், பிைழத்தன ெபா த்தல் என்ற 
இைவ தலாயின. அைவ நிகழாைமயால் தமக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படார் 
என்ப பற்றி, 'நிலக்குப்ெபாைற' என்றார். 'அதற்கு' என்ப  ெசால்ெலச்சம். இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் கண்ேணாட்டத்த  சிறப் க் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
573  பண்என்னாம் பாடற்கு இையபின்ேறல் கண்என்னாம் 
    கண்ேணாட்டம் இல்லாத கண். 
    பண் என்னால் பாடற்கு இைய  இன்ேறல்-பண் என்ன பயத்ததாம் பாடல் 
ெதாழிேலா  ெபா த்தமின்றாயின்! கண் என்னாம் கண்ேணாட்டம் இல்லாத கண்-
அ  ேபாலக் கண் என்ன பயத்ததாம் கண்ேணாட்டமில்லாத இடத் . 
    விளக்கம் 
 ('பண்' 'கண்' என்பன சாதிப்ெபயர். பண்களாவன: பாைலவாழ் த ய ற் ன் . 
பாடல் ெதாழில்களாவன: மாழின்கண் வார்தல் த ய எட் ம்; பண்ணல் த ய 
எட் ம்; மிடற்றின்கண் எ த்தல், ப த்தல், ந தல், கம்பிதம், கு லம் என் ம் ஐந் ம்; 
ெப வண்ணம், இைடவண்ணம், வனப்  வண்ணம் த ய வண்ணங்கள் 
எ பத்தா மாம். இவற்ேறா  இையயாதவழிப் பண்ணால் பயன் இல்லாதவா  
ேபாலக் கண்ேணாட்டத்  இையயாத வழிக் கண்ணால் பயனில்ைல என்பதாம். கண் 
ெசன்ற வழி நிகழ்தல் பற்றி அதைன இடமாக்கினார். இ திக்கண் 'கண்' என்பதைனக் 
'கண்ணகல் ஞாலம்" (திாிக கம் 1) என் ழிப்ேபாலக் ெகாள்க.)   
--- 
 
574  உளேபால் கத்ெதவன் ெசய் ம் அளவினால் 
    கண்ேணாட்டம் இல்லாத கண். 
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    கத்  உளேபால் எவன் ெசய் ம்-கண்டார்க்கு, கத்தின்கண் உளேபாலத் 
ேதான்றல் அல்ல  ேவ  என்ன பயைனச் ெசய் ம்; அளவினால் கண்ேணாட்டம் 
இல்லாத கண்-அளவிறவாத கண்ேணா தைல உைடய அல்லாத கண்கள். 
    விளக்கம் 
 ('ேதான்றல்', 'அல்ல ' என் ம் ெசாற்கள் அவாய் நிைலயான் வந்தன. 
கழிகண்ேணாட்டத்தின் நீக்குதற்கு 'அளவினான்' என்றார். 'ஒ  பயைன ம் ெசய்யா' 
என்ப  குறிப்ெபச்சம்.)   
--- 
 
575  கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ேணாட்டம் அஃதின்ேறல் 
    ண்ெணன்  உணரப் ப ம் 
    கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ேணாட்டம்-ஒ வன் கண்ணிற்கு அணி ம் கலமாவ  
கண்ேணாட்டம்; அஃ  இன்ேறல் ண் என்  உணரப்ப ம் - அக் கலம் 
இல்ைலயாயின் அஃ  அறி  உைடயாரால் ண் என்  அறியப்ப ம். 
    விளக்கம் 
 (ேவ  அணிகலம் இன்ைமயின் 'கண்ணிற்கு அணிகலம்' என் ம், கண்ணாய்த் 
ேதான்றி ம் ேநாய்களா ம் லன் பற்றலா ம் யர் விைளத்தல் ேநாக்கி, ' ண் 
என்  உணரப்ப ம்' என் ம் கூறினார். இைவ ன்  பாட்டா ம் ஓடா  நின்ற 
கண்ணின் குற்றம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
576  மண்ேணா ையந்த மரத்தைனயர் கண்ேணா 
    ையந் கண் ேணாடா தவர். 
    கண்ெணா  இையந்  கண்ேணாடாதவர் - ஓ தற்கு உாிய கண்ேணா  
ெபா ந்திைவத்  அஃ  ஓடாதவர்; மண்ெணா  இையந்த மரத்  அைனயர் - 
இயங்காநின்றாராயி ம் மண்ெணா  ெபா ந்தி நிற்கின்ற மரத்திைன ஒப்பர். 
    விளக்கம் 
 ('ஓடாதவர்' என் ழிச் சிைனவிைன தல்ேமல் நின்ற , மர ம் கண்ேணா  இையந்  
கண்ேணாடாைமயின். இ  ெதாழில் உவமம். அதைனச் சுைதமண்ேணா  கூ ய 
மரப்பாைவ என்  உைரப்பா ம் உளர். அஃ  உைரயன்ைம, காணப்ப ம் 
கண்ணானன்றி, அத ள் மைறந்  நிற்கின்ற ஒ சார் உள்ளீட்டால் கூறினைமயா ம், 
"மரக்கண்ேணா மண்ணாள்வார் கண்ெணன் , இரக்கண்டாய்" ( றத்திரட்  1555 

த்ெதாள்.) என்பதனா ம் அறிக. --- 
 
577  கண்ேணாட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண் ைடயார் 
    கண்ேணாட்டம் இன்ைம ம் இல். 
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    கண்ேணாட்டம் இல்லவர் கண் இலர்-கண்ேணாட்டம் இல்லாதவர் கண் ைடய ம் 
அல்லர்; கண் உைடயார் கண்ேணாட்டம் இன்ைம ம் இல்-கண் ைடயவர் 
கண்ேணாட்டம் இலராத ம் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
 (கண் ைடயராயின் காட்சிக்கண்ேண அஃ  ஓ ம் என்ப பற்றி, 'கண்ேணாட்டம் 
இல்லவர் கண்ணிலர்' எனக் கூறியபின், அதைன எதிர்மைற கத்தான் விளக்கினார். 
'உம்ைம' இறந்த  தழீஇய எச்சஉம்ைம. இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
கண்ேணாடாதார  இழி  கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
578  க மம் சிைதயாமல் கண்ேணாட வல்லார்க்கு 
    உாிைம உைடத்திவ் லகு. 
    க மம் சிைதயாமல் கண்ேணாட வல்லார்க்கு- ைற ெசய்தல் ஆகிய தன் ெதாழில் 
அழியாமல் கண்ேணாட வல்ல ேவந்தர்க்கு; உாிைம உைடத்  இவ் லகு- உாித்தாம் 
தன்ைம உைடத்  இவ் லகம். 
    விளக்கம் 
 (தம்ெமா  பயின்றார் பிறைர இ க்கண் ெசய் ழி அவைரக் கண்ேணா  ஒறாதார்க்கு 

ைற சிைததல், ேமல் "ஓர்ந்  கண்ேணாடா " (குறள் 541) என்ற ைற 
இலக்கணத்தா ம் ெபற்றாம். ைற சிைதய வ ம் வழிக் கண்ேணாடாைம ம், 
வாராவழிக் கண்ேணாட ம் ஒ வற்கு இயல்பாதல் அ ைமயின், கண்ேணாட 
வல்லார்க்கு' என் ம், அவ் வியல்  உைடயார்க்கு உலகம் ெந ங்காலம் ேசற ன், 
'உாிைம உைடத் ' என் ம் கூறினார். இதனான் கண்ேணா மா  கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
579  ஒ த்தாற் ம் பண்பினார் கண் ம்கண் ேணா ப் 
    ெபா த்தாற் ம் பண்ேப தைல. 
    ஒ த்  ஆற் ம் பண்பினார் கண் ம்- தம்ைம ஒ க்கும் இயல்  உைடயார் 
இடத் ம்; கண்ேணா ப் ெபா த்தாற் ம் பண்ேப தைல- கண்ேணாட்டம் 
உைடயராய்க் குற்றத்ைதப் ெபா க்கும் இயல்ேப அரசர்க்குத் தைலயாய இயல்பாவ . 
    விளக்கம் 
 ('பண்பினார்' என்றதனான், அவர் பயிற்சி ெபற்றாம். 'ஒ த்தாற் ம்', 'ெபா த்தாற் ம்' 
என்பன ஈண்  ஒ  ெசால் நீர.)   
--- 
 
580  ெபயக்கண் ம் நஞ்சுண் டைமவர் நயத்தக்க 
    நாகாிகம் ேவண்  பவர். 
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    நஞ்சு ெபயக் கண் ம் உண்  அைமவர்-பயின்றார் தமக்கு நஞ்சிடக் கண் ைவத் ம், 
கண் ம க்கமாட்டாைமயின், அதைன உண்  பின் ம் அவேரா  ேம வர்; நயத்தக்க 
நாகாிகம் ேவண் பவர் - யாவரா ம் வி ம்பத்தக்க கண்ேணாட்டத்திைன 
ேவண் மவர். 
    விளக்கம் 
 (நாகாிகம் என்ப  கண்ேணாட்டமாதல்" ந்ைத இ ந்த நட்ேடார் ெகா ப்பின் நஞ்சும் 
உண்பர் நனிநா காிகர்" (நற். 355) என்பதனா ம் அறிக. அரசர் அவைர ஒறா  
கண்ேணாடற்பால  தம்மாட் க் குற்றம் ெசய் ழி என்ப  இவ்விரண்  பாட்டா ம் 
கூறப்பட்ட .)   
--- 
 

2.1.21 ஒற்றாடல் 
 
581  ஒற் ம் உைரசான்ற ம் இைவயிரண் ம் 
    ெதற்ெறன்க மன்னவன் கண். 
    ஒற் ம் உைரசான்ற ம் இைவ இரண் ம்-ஒற் ம் கழைமந்த நீதி மாகிய 
இைவ இரண்டைன ம்; மன்னவன்கண் ெதற்ெறன்க-அரசன் தன் இரண்  
கண் மாகத் ெதளிக. 
    விளக்கம் 
 (ஒற் த் தன் கண் ெசல்லமாட்டாத பரப்ெபலாம் ெசன்  கண்  ஆண்  நிகழ்ந்தன 
எல்லாம் உணர்த்தலா ம், ல் அந்நிகழ்ந்தவற்றிற்குத் தன் ணர்  ெசல்ல மாட்டாத 
விைனகைளெயல்லாம் ெசால்  உணர்த்தலா ம், இவ்விரண்டைன ேம தனக்கு 
ஊனக் கண் ம் ஞானக்கண் மாகத் ணிந்  ெகாண்  ஒ குக என்பதாம். 
ஒற்றைன 'ஒற் ' என்றார், ேவந்தைன 'ேவந் ' என்றார்ேபால. 'ெதற்ெறன்க' என்ப  
'ெதற் ' என்ப  தனிைலயாகவந்த வியங்ேகாள். அ  'ெதற்ெறன' என் ம் 
ெசயெவன் எச்சத்தான் அறிக. இதனான் ஒற்றின  சிறப் க் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
582  எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பைவ எஞ்ஞான் ம் 
    வல்லறிதல் ேவந்தன் ெதாழில். 
    எல்லார்க்கும் நிகழ்பைவ எல்லாம் எஞ்ஞான் ம் வல்அறிதல்- எல்லார்கண் ம் 
நிகழ்வன எல்லாவற்ைற ம் நாள்ேதா ம் ஒற்றான் விைரந்தறிதல்; ேவந்தன் ெதாழில்-
அரச க்கு உாிய ெதாழில். 
    விளக்கம் 
 ('எல்லார்க்கும்' என்ற  ன்  திறத்தாைர ம். நான்கா  ஏழாவதன் ெபா ட்கண் 
வந்த . 'நிகழ்வன எல்லாம்' என்ற , நல்ல ம் தீய மாய ெசாற்கைள ம், 
ெசயல்கைள ம். அைவ நிகழ்ந்த ெபா ேத அவற்றிற்குத் தக்க அளியாகத் ெதறலாகச் 
ெசய்யேவண் த ன் 'வல்லறிதல்' என் ம், இவ்வி ெதாழிற்கும் அறிதல் காரணம் 
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ஆக ன், அதைனேய உபசார வழக்கால் 'ெதாழில்' என் ம் கூறினார். 'ஒற்றான்' 
என்ப  அதிகாரத்தான் வந்த . இதனான் ஒற்றினாய அறன் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
583  ஒற்றினான் ஒற்றிப் ெபா ள்ெதாியா மன்னவன் 
    ெகாற்றங் ெகாளக்கிடந்த  இல். 
    ஒற்றினான் ஒற்றிப் ெபா ள் ெதாியா மன்னவன்-ஒற்றினாேன எல்லார் கண் ம் 
நிகழ்ந்தவற்ைற ஒற் வித்  அவற்றான் எய் ம் பயைன ஆராயாத அரசன்; ெகாற்றம் 
ெகாளக் கிடந்த  இல்-ெவன்றியைடயக் கிடந்த  ேவெறா  ெநறி இல்ைல. 
    விளக்கம் 
 (அந்நிகழ்ந்தன ம் பய ம் அறியா  பைகக்கு எளியனாதல் பிறிதின் தீராைமயின், 
'ெகாற்றம் ெகாளக் கிடந்த  இல்' என்றார். இதற்குக் ெகாளக்கிடந்தெதா  ெவன்றி 
இல்ைல என்  உைரப்பி ம் அைம ம். இதனான், அத்ெதாழில் ெசய்யாதவழி வ ம் 
குற்றம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
584  விைனெசய்வார் தம்சுற்றம் ேவண்டாதார் என்றாங்கு 
    அைனவைர ம் ஆராய்வ  ஒற் . 
    தம்விைன ெசய்வார், சுற்றம் ேவண்டாதார் என்ற அைனவைர ம் ஆராய்வ -தம் 
காாியம் ெசய்வார், சுற்றத்தார், பைகவர் என்  ெசால்லப்பட்ட அைனவைர ம் ெசால் 
ெசயல்களான் ஆராய்வாேன. ஒற் -ஒற்றனாவான். 
    விளக்கம் 
 ('தம்' என்ற , அரசேனா  உளப்ப த்தி அவ க்குக் காாியம் ெசய்வார் ெசய்வன ம், 
சுற்றத்தார் தன்னிடத்  நாட் டத் ம் ெசய்வன ம், பைகவர் தன் அற்றம் ஆராய்த ம் 
ேமல் ேதறப்ப த ம் ன்னிட் த் தன்னிடத் ச் ெசய்வன ம் அறிந் , அவற்றிற்கு 
ஏற்றன ெசய்ய ேவண் த ன், இம் வைகயாைர ம் எஞ்சாமல் ஆராய ேவண் ம் 
என்பார், 'அைனவைர ம் ஆராய்வ  ஒற் ' என்றார்.)   
--- 
 
585  கடாஅ உ ெவா  கண்ணஞ்சா  யாண் ம் 
    உகாஅைம வல்லேத ஒற் . 
    கடாஅ உ ெவா -ஒற்றப்பட்டார் கண்டால் ஐ றாத வ ேவா  ெபா ந்தி; கண் 
அஞ்சா -அவர் ஐ ற்  அறிய றின் ெசயிர்த்  ேநாக்கிய அவர் கண்ணிற்கு அஞ்சா  
நின் ; யாண் ம் உகாஅைமவல்லேத ஒற்  நான்கு உபாய ம் ெசய்தா ம் மனத் க் 
ெகாண்டவற்ைற உமிழாைம வல்லேன ஒற்றனாவான். 
    விளக்கம் 
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 ('கடா' என்ப  'க க்கும்' என் ம் ெபயெரச்சத்  எதிர்மைற. ஐ றாத வ வாவன 
பார்ப்பார், வணிகர் தலாயினார் வ .)   
--- 
 
586  றந்தார் ப வத்த ராகி இறந்தாராய்ந்  
    என்ெசயி ம் ேசார்வில  ஒற் . 
    றந்தார் ப வத்தர் ஆகி இறந்  ஆராய்ந் - ற் ம் றந்தாரா ம் 
விரதஒ க்கினரா ம் உள் குதற்கு அாிய இடங்கெளல்லாம் உள் க்கு 
ஆராயேவண் வன ஆராய்ந்தறிந் ; என் ெசயி ம் ேசார்  இல  ஒற்  -
ஆண்ைடயார் ஐ ற் ப் பி த்  எல்லாத் ன்ப ம் ெசய்  ேகட்டா ம் தன்ைன 
ெவளிப்ப த்தாதவேன ஒற்றனாவான். 
    விளக்கம் 
 (விரத ஒ க்கம்-தீர்த்த யாத்திைர தலாயின. ெசயி ம் என்ப  அறேவார் என்  
ெசய்வாாின்ைம விளக்கி நின்ற . ேமல் நால்ைக உபாயத்தி ம் ேசார்வின்ைம 
ெசால்  ைவத் ம், ஈண் ம் தண்டத்ைதப் பிாித் க் கூறிய , அதன  ெபா த்தற்கு 
அ ைமச் சிறப்  ேநாக்கி. இத ள் 'ப வம்' என்றதைன ேவடமாக்கி, ' றந்தார் 
ேவடத்தாராகி' என்  உைரப்பா ம் உளர்.)   
--- 
 
587  மைறந்தைவ ேகட்கவற் றாகி அறிந்தைவ 
    ஐயப்பா  இல்லேத ஒற் . 
    மைறந்தைவ ேகட்க வற்  ஆகி-ஒற்றப்பட்டார் மைறயச் ெசய்த ெசயல்கைள 
உள்ளாயினாரால் ேகட்க வல்லனாய்; அறிந்தைவ ஐயப்பா  இல்லேத ஒற் -
ேகட்டறிந்த ெசயல்களில் பின் ஐயப்படா  ணியவல்லவேன ஒற்றனாவான். 
    விளக்கம் 
 (மைறந்தைவ ெசால் வாைர அறிந் , அவர் அயிராமல் ெசன்  ஒட் த் தாேம 
ெசால் ம் வைக, அதற்ேகற்ற ெசால்லாகச் ெசயலாக ன்ேன விைளத் , அத் 
ெதாடர்பால் ேகட்குங்கா ம் உறாதார்ேபான்  நின்  ேகட்க ேவண் த ன், 'ேகட்க 
வற்  ஆகி' என் ம், ேகட்டறிந்தவற்ைறத் தாேன ஐ ற்  வந்  ெசால் ன் அரசனால் 
அவற்றிற்கு ஏற்ற விைன ெசய்யலாகாைமயின்,'ஐயப்பா  இல்லேத' என் ம் 
கூறினார். இைவ நான்கு பாட்டா ம் ஒற்றின  இலக்கணம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
588  ஒற்ெறாற்றித் தந்த ெபா ைள ம் மற் ேமார் 
    ஒற்றினால் ஒற்றிக் ெகாளல். 
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    ஒற்  ஒற்றித் தந்த ெபா ைள ம் - ஓெராற்றன் ஒற்றிவந்  அறிவித்த 
காாியத்தன்ைன ம்; மற் ம் ஓர் ஒற்றனால் ஒற்றிக் ெகாளல் - பிறேனார் ஒற்றனா ம் 
ஒற் வித்  ஒப் ைம கண் ெகாள்க. 
    விளக்கம் 
 (ஒற்றப்பட்டாேரா  ஒத்  நின்  மா படக் கூற ம் கூ மாக ன், ஒ வன் மாற்றம் 
ேதறப்படா  என்பதாம்.)   
--- 
 
589  ஒற்ெறற் ணராைம ஆள்க உடன் வர் 
    ெசாற்ெறாக்க ேதறப் ப ம். 
    ஒற்  ஒற்  உணராைம ஆள்க - ஒற்றைரயா ம் இடத்  ஒ வைனெயா வன் 
அறியாமல் ஆள்க; உடன் வர் ெசால் ெதாக்க ேதறப்ப ம் - அங்ஙனம் ஆண்ட ஒற்றர் 

வைர ஒ  ெபா ள்ேமல் ேவ ேவ  விட்டால் அம் வர் ெசால் ம் பயனால் 
ஒத்தனவாயின், அ  ெமய் என்  ெதளியப்ப ம். 
    விளக்கம் 
 ('ஆயின்' என்ப  வ விக்கப்பட்ட . ஒ வைனெயா வன் அறியின் தம் ள் 
இையந்  ஒப்பக் கூ வர் ஆக ன், 'உணராைம ஆள்க' என் ம், வர்க்கும் ெநஞ்சு 
ஒற் ைமப்ப த ம், பட்டால் நீ  நிற்ற ம் கூடாைமயின் 'ேதறப்ப ம்' என் ம் 
கூறினார். இதனாேன அஃ  ஒத்திலவாயின் பின் ம் ஆராய்க என்ப உம் 
ெபற்றாம்.)   
--- 
 
590  சிறப்பறிய ஒற்றன்கண் ெசய்யற்க ெசய்யின் 
    றப்ப த்தான் ஆகும் மைற. 
    ஒற்றின்கண் சிறப்  அறியச் ெசய்யற்க-மைறந்தைவ அறிந்  கூறிய ஒற்றின்கண் 
ெசய் ம் சிறப்பிைன அரசன் பிறர் அறியச் ெசய்யாெதாழிக; ெசய்யின் மைற 

றப்ப த்தான் ஆகும்-ெசய்தானாயின் தன்னகத்  அடக்கப்ப ம் மைறையத் தாேன 
றத்திட்டான் ஆம். 

    விளக்கம் 
 (மைறயாவ  அவன் ஒற்றனாய உம் அவன் கூறிய உம் ஆம். சிறப் ப் ெபற்ற 
இவன் யாவன் என் ம், இ  ெப தற்குக் காரணம் யா  என் ம் வின வா ம் 
இ ப்பா ம் அயலாராக ன், ' றப்ப த்தானாகும்' என்றார். இைவ ன்  
பாட்டா ம் ஒற்றைர ஆ மா ம், அவரான் நிகழ்ந்தன அறி மா ம், அறிந்தால் 
சிறப் ச் ெசய் மா ம் கூறப்பட்டன.)   
--- 
 

2.1.22 ஊக்க ைடைம 
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591  உைடயர் எனப்ப வ  ஊக்கம் அஃ தில்லார் 
    உைடய  உைடயேரா மற் . 
    உைடயர் எனப்ப வ  ஊக்கம்-ஒ வைர உைடயர் என்  ெசால்லச் சிறந்த  
ஊக்கம்; அஃ  இல்லார் மற்  உைடய  உைடயேரா- அவ் க்கம் இல்லாதார் ேவ  
உைடயதாயி ம் உைடயராவேரா, ஆகார். 
    விளக்கம் 
 ('ேவ  உைடய ' என்ற , ன் எய்திநின்ற ெபா ைள. 'உம்'ைம விகாரத்தால் 
ெதாக்க . காக்கும் ஆற்றல் இலராக ன் அ ம் இழப்பர் என்பதாம்.)   
--- 
 
592  உள்ளம் உைடைம உைடைம ெபா ைடைம 
    நில்லா  நீங்கி வி ம். 
    உள்ளம் உைடைம உைடைம - ஊக்கம் உைடைமேய ஒ வ க்கு நிைலநின்ற 
உைடைமயாவ ; ெபா ள் உைடைம நில்லா  நீங்கிவி ம் - மற்ைறப் ெபா ள் 
உைடைம நிைல நில்லா  நீங்கிப் ேபாம். 
    விளக்கம் 
 ('உள்ளம்' ஆகுெபயர். ஊக்கம் உள்ளத் ப் பண்பாக ன், அதற்கு நிைல நிற்ற ம், 
ெபா ள் உடம்பி ம் ேவறாய் அழிதல் மாைலத்  ஆக ன், அதற்கு நிைல 
நில்லாைம ம் கூறினார். கூறேவ, அஃ  உைடைமயன்  என்ப  ெபறப்பட்ட .)   
--- 
 
593  ஆக்கம் இழந்ேதெமன்  அல்லாவார் ஊக்கம் 
    ஒ வந்தம் ைகத் ைட யார். 
    ஆக்கம் இழந்ேதம் என்  அல்லாவார்-இழந்தவராயி ம் யாம் ைகப்ெபா ைள 
இழந்ேதாம் என்  அலமரார்; ஒ  வந்தம் ஊக்கம் ைகத்  உைடயார்-நிைலெபற்ற 
ஊக்கத்ைதக் ைகப்ெபா ளாக உைடயார். 
    விளக்கம் 
 ('ஆக்கம்' ஆகுெபயர். ஒ  வந்தம் ஆய ஊக்கம் என்க. ைகத்  - ைகயகத்தாய ெபா ள்: 
"ைகத் ண்டாம் ேபாழ்ேத கரவா  அறம் ெசய்ம்மின்' (நால  19) என்றார் பிற ம். 
அல்லாவாைமக்கு ஏ , வ கின்ற பாட்டால் கூ ப.)   
--- 
 
594  ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல் ம் அைசவிலா 
    ஊக்க ைடயா ைழ. 
    அைச  இலா ஊக்கம் உைடயான் உைழ-அைசவில்லாத ஊக்கத்ைத 
உைடயான்மாட் ; ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல் ம்-ெபா ள் தாேன வழி 
வினவிக்ெகாண்  ெசல் ம். 
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    விளக்கம் 
 (அைச  இன்ைம - இ க்கண் த யவற்றான் தளராைம. வழி வினவிச் ெசன்  
சார்வார் ேபாலத் தாேன ெசன்  சா ம் என்பார், 'அதர் வினாய்ச் ெசல் ம்' என்றார். 
எய்தி நின்ற ெபா ளி ம் அதற்குக் காரணமாய ஊக்கம் சிறந்த  என்ப , இைவ 
நான்கு பாட்டா ம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
595  ெவள்ளத் தைனய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் 
    உள்ளத் தைனய  உயர் . 
    ெவள்ளத்  அைனய மலர் நீட்டம்-நின்ற நீாின் அளவினவாம் நீர்ப் க்களின் 
தாளின  நீளங்கள்; மாந்தர்தம் உள்ளத்  அைனய  உயர் -அ  ேபால மக்கள்தம் 
ஊக்கத்தளவினதாம் அவர் உயர்ச்சி. 
    விளக்கம் 
 ('மலர்' ஆகுெபயர். நீர் மிக்க ைண ம் மலர்த்தாள் நீ ம் என்ப பட 'ெவள்ளத்  
அைனய' என்றார். இவ் வைமயாற்றலான் ஊக்கம் மிக்க ைண ம் மக்கள் உயர்வர் 
என்ப  ெபறப்பட்ட . உயர்தல் - ெபா ள் பைடகளான் மிகுதல்.)   
--- 
 
596  உள் வ ெதல்லாம் உயர் ள்ளல் மற்ற  
    தள்ளி ந் தள்ளாைம நீர்த் . 
    உள் வ  எல்லாம் உயர்  உள்ளல்-அரசராயினார் க வெதல்லாம் தம் 
உயர்ச்சிையேய க க; அ  தள்ளி ம் தள்ளாைம நீர்த் -அவ் யர்ச்சி 
பால்வைகயாற் கூ ற்றில்ைலயாயி ம், அக்க த் த் தள்ளாைம நீர்ைம ைடத் . 
    விளக்கம் 
 (உம்ைம, தள்ளாைம ெப ம்பான்ைமயாதல் விளக்கிற் . தள்ளிய வழி ம் 
தாளாண்ைமயில் தவறின்றி நல்ேலாரால் பழிக்கப் படாைமயின், தள்ளா இயற்ைகத்  
என்பதாம். ேமல் 'உள்ளத்  அைனய  உயர் ' என்றதைனேய வற் த்தியவா .)   
--- 
 
597  சிைதவிடத்  ஒல்கார் உரேவார் ைதயம்பிற் 
    பட் ப்பா ன் ங் களி . 
    களி  ைத அம்பின் பட் ப்பா  ஊன் ம்-களி  ைதயாகிய அம்பால் ண்பட்ட 
இடத் த் தளரா  தன் ெப ைமைய நிைலநி த் ம்; உரேவார் சிைதவிடத்  ஒல்கார்-
அ  ேபால ஊக்க ைடயார் தாம் க திய உயர்ச்சிக்குச் சிைத வந்த இடத் த் தளரா  
தம் ெப ைமைய நிைல நி த் வர். 
    விளக்கம் 
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 ( ைத - அம் க்கட் ; பன்ைம கூறியவா . 'பட்டால்' என்ப  'பட் ' எனத் திாிந்  
நின்ற . ஒல்காைம களிற் ட ம், பா  ஊன் தல் உரேவா ட ம் ெசன்  
இையந்தன. தள்ளி ம் தவறா  உள்ளிய  ப்பர் என்பதாம். இைவ ன்  
பாட்டா ம் ஊக்கம் உைடயார  உயர்ச்சி கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
598  உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்  
    வள்ளியம் என் ஞ் ெச க்கு. 
    உள்ளம் இல்லாதவர்-ஊக்கம் இல்லாத அரசர்; உலகத்  வள்ளியம் என் ம் 
ெச க்கு எய்தார்-இவ் லகத்தா ள் வண்ைம ைடேயம் என்  தம்ைமத்தாம் 
மதித்தைலப் ெபற்றார். 
    விளக்கம் 
 (ஊக்கம் இல்ைலயாகேவ யற்சி, ெபா ள், ெகாைட ெச க்கு இைவ ைறேய 
இலவாம் ஆக ன், 'ெச க்கு எய்தார்' என்றார். ெகாைட ெவன்றியினாய இன்பம் 
தமக்கல்லா  பிறர்க்குப் லனாகாைமயின் தன்ைமயால் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
599  பாிய  கூர்ங்ேகாட்ட  ஆயி ம் யாைன 
    ெவ உம் தாக் குறின். 
    பாியத கூர்ங்ேகாட்ட  ஆயி ம் - எல்லா விலங்கி ம் தான் ேப டம்பின , 
அ ேவ ம் அன்றிக் கூாிய ேகாட்ைட ம் உைடய  ஆயி ம்; யாைன  தாக்குறின் 
ெவ உம் - யாைன தன்ைனப்  எதிர்ப்ப ன் அதற்கு அஞ்சும். 
    விளக்கம் 
 (ேப டம் பான் வ  மிகுதி கூறப்பட்ட . யின் மிக்க ெமய்வ ம் க விச் சிறப் ம் 
உைடத்தாயி ம், யாைன ஊக்கம் இன்ைமயான் அஃ ைடய அதற்கு அஞ்சும் என்ற 
இ , பைகவாின் மிக்க ெமய்வ ம் க விச் சிறப் ம் உைடயராயி ம், அரசர் 
ஊக்கமிலராயின், அஃ ைடய அரசர்க்கு அஞ்சுவர் என்ப  ேதான்ற நின்றைமயின், 
பிறி  ெமாழிதல்.)   
--- 
 
600  உரெமா வற்கு உள்ள ெவ க்ைகஅஃ தில்லார் 
    மரம்மக்க ளாதேல ேவ . 
    ஒ வற்கு உரம் உள்ள ெவ க்ைக-ஒ வற்குத் திண்ணிய அறிவாவ  ஊக்கமிகுதி; 
அஃ  இல்லார் மரம்-அவ் க்க மிகுதி இல்லாதார் மக்களாகார், மரங்களாவார்; 
மக்களாதேல ேவ  - சாதி மரங்கேளா  இம்மரங்களிைட ேவற் ைம வ  மக்கள் 
வ ேவ: பிறி  இல்ைல. 
    விளக்கம் 
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 ('உரம்' என்ப  அறிவாதல், "உரெனன் ந் ேதாட் யான்" (குறள். 24) என்பதனா ம் 
அறிக. மரம் என்ப  சாதிெயா ைம. மக்கட்குள்ள நல்லறி ம் காாிய யற்சி ம் 
இன்ைமபற்றி 'மரம்' என் ம், மரத்திற்குள்ள பயன்பா ன்ைமபற்றி 'மக்களாதேல 
ேவ ' என் ம் கூறினார். பயன், பழம் த ய ம்; ேதவர் ேகாட்டம், இல்லம், ேதர், 
நாவாய்கட்கு உ ப்பாத ம் த யன. இைவ ன்  பாட்டா ம், 
ஊக்கமில்லாதார  இழி  கூறப்பட்ட .)   
--- 
 

2.1.23 ம யின்ைம 
 
601  கு ெயன் ம் குன்றா விளக்கம் 
 ம ெயன் ம் 
    மாசூர மாய்ந்  ெக ம். 
    கு  என் ம் குன்றா விளக்கம் 
-தான் பிறந்த கு யாகிய நந்தா விளக்கு ம  என் ம் மாசு ஊர மாய்ந்  ெக ம்-
ஒ வன் ம யாகிய இ ள் அடர நந்திப் ேபாம். 
    விளக்கம் 
 (உலக நைட உள்ள ைண ம் இைடயறா  தன் ள் பிறந்தாைர விளக்குத ன், 
கு ையக் 'குன்றா விளக்கம் 
' என் ம், தாமத குணத்தான் வ த ன் 'ம ைய' மாசு என் ம், அஃ  ஏைனயி ள் 
ேபாலா  அவ்விளக்கத்ைதத் தான் அடர்ந்  மாய்க்கும் வ  உைடைமயின் 'மாசு ஊர 
மாய்ந்  ெக ம்' என் ம் கூறினார். ெக தல் - ெபயர் வழக்க ம் இல்ைல யாதல்.)   
--- 
 
602  ம ைய ம யா ஒ கல் கு ையக் 
    கு யாக ேவண்  பவர். 
    கு ையக் கு யாக ேவண் பவர் - தாம் பிறந்த கு ைய ேமல்ேமல் உய ம் 
நற்கு யாக ேவண் வார்; ம ைய ம யா ஒ கல் - ம ைய ம யாகேவ க தி 

யற்சிேயா  ஒ குக. 
    விளக்கம் 
 (' யற்சிேயா ' என்ப  அவாய் நிைலயான் வந்த . ெந ப்பிற் ெகா ய  
பிறிதின்ைம பற்றி, ெந ப்ைப ெந ப்பாகேவ க க' என்றார் ேபால, ம யின் தீய  
பிறிதின்ைம பற்றிப் பின் ம் அப்ெபயர் தன்னாேன கூறினார். 'அங்ஙனம் க தி 
அதைனக் க ந்  யன்  ஒ கேவ தாம் உயர்வர்; உயரேவ கு  உய ம், 'என்பார், 
கு ையக் கு யாக ேவண் பவர்' என்றார். அங்ஙனம் ஒ காக்கால் கு  அழி ம் 
என்ப  க த் . இனி ம யா என்பதைன விைனெயச்சமாக்கிக் ெக த்ெதா குக 
என்  உைரப்பா ம் உளர்.)   
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--- 
 
603  ம ம க் ெகாண்ெடா கும் ேபைத பிறந்த 
    கு ம ம் தன்னி ம் ந் . 
    ம  ம க்ெகாண்  ஒ கும் ேபைத பிறந்த கு  - விடத் தகுவதாய ம ையத் 
தன் ள்ேள ெகாண்  ஒ கும் அறிவில்லாதான் பிறந்த கு ; தன்னி ம் ந்  ம ம் 
- அவன் தன்னி ம் ந் ற அழி ம். 
    விளக்கம் 
 (அழி  த வதைன அகத்ேத ெகாண்  ஒ குத ன், 'ேபைத' என் ம், அவனால் றம் 
தரப்ப வதாக ன் 'கு  தன்னி ம் ந் ற அழி ம்' என் ம் கூறினார். ஆக்கத்திற் 
பிற்ப ம் அழிவில் ற்ப ம் என்பதாம்.)   
--- 
 
604  கு ம ந்  குற்றம் ெப கும் ம ம ந்  
    மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு. 
    ம  ம ந்  மாண்ட உஞற்  இலவர்க்கு - ம யின் கண்ேண ழ்தலான் தி ந்திய 

யற்சி இலராயினார்க்கு; கு  ம ந்  குற்றம் ெப கும் - கு ம் ம ந்  குற்ற ம் 
பல்கும். 
    விளக்கம் 
 ('ம ந் ' எனத் திாிந்  நின்ற விைனெயச்சம் 'இலவர்' என் ங் குறிப்  விைனப்ெபயர் 
ெகாண்ட . குற்றங்கள் ன்னர்க் கூ ப. இைவ நான்கு பாட்டா ம் ம யின் தீைம 
கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
605  ெந நீர் மறவி ம யில் நான்கும் 
    ெக நீரார் காமக் கலன். 
    ம  ெந நீர் மறவி யில் நான்கும் - ம ம், விைரந்  ெசய்வதைன நீ த் ச் 
ெசய் ம் இயல் ம், மறப் ம், யி ம் ஆகிய இந்நான்கும்; ெக ம் நீரார் காமக் கலன் - 
இறக்கும் இயல்பிைன ைடயார் வி ம்பி ஏ ம் மரக்கலம். 
    விளக்கம் 
 ( ன் நிற்கற்பாலதாய ம , ெசய் ள் ேநாக்கி இைட நின்ற . ெந ைமயாகிய காலப் 
பண் , அதன்கண் நிகழ்வதாய ெசயல்ேமல் நின்ற . கால நீட்டத்ைத ைடய ெசயல் 

தல் ன் ம் தாமதகுணத்தில் ேதான்றி உடன்நிகழ்வன ஆக ன், ம ேயா  ஒ ங்கு 
எண்ணப்பட்டன. இறக்கும் இயல்  - நாள் உலத்தல், இைவ ன் ம் நீரார்க்கு 
இன் த் வ ேபான்  காட் , அவர் வி ம்பிக் ெகாண்ட வழித் ன்பத்திைட 

ழ்த்த ன், 'நாள் உலர்ந்தார்க்கு ஆக்கம் பயப்ப  ேபான்  காட் , அவர் 
வி ம்பிேயறிய வழிக் கட ைட ழ்க்கும் கலத்திைன ஒக்கும்,' என் ம் 
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உவைமக்குறிப்  'காமக்கலன்' என் ம் ெசால்லால் ெபறப்பட்ட . இதற்கு வி ம்பிப் 
ம் ஆபரணம் என்  உைரப்பா ம் உளர்.)   

--- 
 
606  ப ைடயார் பற்றைமந்தக் கண் ம் ம ைடயார் 
    மாண்பயன் எய்தல் அாி . 
    ப  உைடயார் பற்  அைமந்தக் கண் ம் - நிலம் வ ம் ஆண்டார  ெசல்வம் 
தாேன வந்  எய்திய இடத் ம்; ம  உைடயார் மாண் பயன் எய்தல் அாி  - 
ம ைடயார் அதனான் மாண்ட பயைன எய் தல் இல்ைல. 
    விளக்கம் 
 ('உம்ைம' எய்தாைம விளக்கி நின்ற . மாண்பயன் - ேபாின்பம். அச்ெசல்வம், 
அழியாமல் காக்கும் யற்சி இன்ைமயின் அழி ம்; அழியேவ, தம் ன்பம் நீங்கா  
என்பதாம். இதற்கு 'நிலம் ம் உைடய ேவந்தர் ைணயாதல் கூ ய இடத் ம்' 
என்  உைரப்பா ம் உளர்.)   
--- 
 
607  இ ாிந்  எள் ஞ் ெசால் ேகட்பர் ம ாிந்  
    மாண்ட உஞற்றி லவர். 
    ம ந்  ாிந்  மாண்ட உஞற்  இலவர் - ம ைய வி ம் தலான் மாண்ட யற்சி 
இல்லாதார்; இ  ாிந்  எள் ம் ெசால் ேகட்பர் - தம் நட்டார் ன் கழ தைல மிகச் 
ெசய்  அதனால் பயன் காணாைமயின், பின் இகழ்ந்  ெசால் ம் ெசால்ைலக் 
ேகட்பர். 
    விளக்கம் 
 ('இ  என் ம் தல்நிைலத் ெதாழிற் ெபயரான், 'நட்டார்' என்ப  ெபற்றாம். அவர் 
இகழ்ச்சி ெசால்லேவ, பிறர் இகழ்ச்சி ெசால்லாைமேய ந்த . அவற்றிற்ெகல்லாம் 
மா  ெசால் ம் ஆற்றல் இன்ைமயின், 'ேகட்பர்' என்றார்.)   
--- 
 
608  ம ைம கு ைமக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு 
    அ ைம குத்தி வி ம். 
    ம  கு ைமக்கண் தங்கின் - ம யின  தன்ைம கு ைம ைடயான்கண்ேண 
தங்குமாயின்; தன் ஒன்னார்க்கு அ ைம குத்திவி ம் - அஃ  அவைனத் தன் 
பைகவர்க்கு அ யனாம் தன்ைமைய அைடவித் வி ம்; 
    விளக்கம் 
 (ம யின  தன்ைம - காாியக் ேக . கு ைம - கு  ெசய்தல் தன்ைம, அஃ  அதைன 
உைடய அரசன் ேமற்றதல், 'தன் ஒன்னார்க்கு' என்றதனான் அறிக. அ யனாம் தன்ைம 
- தாழ்ந்  நின்  ஏவல் ேகட்டல்.)   
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--- 
 
609  கு யாண்ைம ள்வந்த குற்றம் ஒ வன் 
    ம யாண்ைம மாற்றக் ெக ம். 
    ஒ வன் ம  ஆண்ைம மாற்ற - ஒ வன் தன் ம யா ந்தன்ைமைய ஒழிக்கேவ; கு  
ஆண்ைம ள் வந்த குற்றம் ெக ம் - அவன் கு ள் ம் ஆண்ைம ள் ம் வந்த 
குற்றங்கள் ெக ம். 
    விளக்கம் 
 (ம யா ந்தன்ைம - ம ைடைமக்கு ஏ  வாய தாமத குணம். 'கு யாண்ைம' என்ப  
உம்ைமத் ெதாைக. 'அவற்றின் கண் வந்த குற்றம்' என்ற  ம யான் அன்றி ன்ேன 
பிற காரணங்களான் நிகழ்ந்தவற்ைற. அைவ ம் ம யாண்ைமைய மாற்றி, யற்சி 
உைடயனாக நீங்கும் என்பதாம்.)   
--- 
 
610  ம யிலா மன்னவன் எய் ம் அ யளந்தான் 
    தாஅய ெதல்லாம் ஒ ங்கு. 
    அ  அளந்தான் தா அய  எல்லாம் - தன் அ யளவாேன எல்லா உலைக ம் அளந்த 
இைறவன் கடந்த பரப்  ைத ம்; ம  இலா மன்னவன் ஒ ங்கு எய் ம் - ம யிலாத 
அரசன் ைறயானன்றி ஒ ங்ேக எய் ம். 
    விளக்கம் 
 ('அ யளந்தான்' என்ற  வாளா ெபயராய் நின்ற . 'தாவிய ' என்ப  இைடக் 
குைறந்  நின்ற . எப்ெபா ம் விைனயின் கண்ேண யற ன், இைட ன்றி 
எய் ம் என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் ம யிலாதான் எய் ம் பயன் 
கூறப்பட்ட .)   
--- 
 

2.1.24 ஆள்விைன ைடைம 
 
611  அ ைம உைடத்ெதன்  அசாவாைம ேவண் ம் 
    ெப ைம யற்சி த ம். 
    என்  க தித் தளராெதாழிக; ெப ைம யற்சி த ம்-அ  த்தற்ேகற்ற 
ெப ைமையத் தமக்கு யற்சி உண்டாக்கும். 
    விளக்கம் 
 ('சி ைம ேநாக்கி' என்ப  'ெப ைம த ம்' என்றதனா ம், 'விைன த்தல்' என்ப  
அதிகாரத்தா ம் வ விக்கப்பட்டன. விடா  யலத் தாம் ெபாியராவர்; ஆகேவ, 
அாியன ம் எளிதின் ம் என்பதாம்.)   
--- 



 84

 
612  விைனக்கண் விைனெகடல் ஓம்பல் விைனக்குைற 
    தீர்ந்தாாின் தீர்ந்தன்  உலகு. 
    விைனக்குைற தீர்ந்தாாின் உலகு தீர்ந்தன் -விைனயாகிய குைறையச் ெசய்யா  
விட்டாைர உலகம் விட்ட ; விைனக் கண் விைனெகடல் ஓம்பல்-அதனான் 
ெசய்யப்ப ம் விைனக் கண் தவிர்ந்தி த்தைல ஒழிக. 
    விளக்கம் 
 (குைற-இன்றியைமயாப் ெபா ள். அ  ''பயக்குைற இல்ைலத் தாம் வா ம் நாேள'' 
[ றநா. 188] என்பதனா ம் அறிக. இதற்கு 'விைன ெசய்ய ேவண் ம் குைறைய 
நீங்கினாாின் நீங்கிற் ' என்  உைரப்பா ம் உளர்.)   
--- 
 
613  தாளாண்ைம என் ம் தைகைமக்கண் தங்கிற்ேற 
    ேவளாண்ைம என் ஞ் ெச க்கு. 
    தாளாண்ைம என் ம் தைகைமக்கண் தங்கிற் - யற்சி என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
உயர்ந்த குணத்தின்கண்ேண நிைல ெபற்ற ; ேவளாண்ைம என் ம் ெச க்கு-
எல்லார்க்கும் உபகாரம் ெசய்தல் என் ம் ேமம்பா . 
    விளக்கம் 
 (ெபா ள் ைக கூ தலான், உபகாித்தற்கு உாியார் யற்சி உைடயார் என்பார், 
அவ்வக் குணங்கள்ேமல் ைவத் ம், அ  பிறர் மாட்  இல்ைல என்பார் 'தங்கிற்ேற' 
என் ம் கூறினார். இைவ ன்  பாட்டா ம் யற்சிய  சிறப் க் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
614  தாளாண்ைம இல்லாதான் ேவளாண்ைம ேப ைக 
    வாளாண்ைம ேபாலக் ெக ம். 
    தாளாண்ைம இல்லாதான் ேவளாண்ைம- யற்சி இல்லாதவன் உபகாாியாம் 
தன்ைம; ேப  ைக வாள் ஆண்ைம ேபாலக் ெக ம்-பைட கண்டால் அஞ்சும் ேப  
அதனிைடத் தன் ைகயில் வாைள ஆ தல் தன்ைம ேபால இல்ைலயாம். 
    விளக்கம் 
 ('ஆள்' என்ப  தல்நிைலத் ெதாழிற் ெபயர். ேப  வாைளப் பணிேகாடற் க த்  
உைடயளாயி ம், அ  தன் அச்சத்தால் யாதவா  ேபால, யற்சியில்லாதவன் 
பலர்க்கும் உபகாித்தற் க த் ைடனாயி ம், அ  தன் வ ைமயான் யா  
என்பதாம். 'வாளாண்ைம' என்பதற்கு வாளாற் ெசய் ம் ஆண்ைம என்  உைரப்பா ம் 
உளர். இதனான் அஃ  இல்லாதான  குற்றம் கூறப்பட்ட ..)   
--- 
 
615  இன்பம் விைழயான் விைனவிைழவான் தன்ேகளிர் 
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    ன்பம் ைடத் ன் ம் ண். 
    இன்பம் விைழயான் விைன விைழவான்-தனக்கு இன்பத்ைத வி ம்பானாகி 
விைன த்தைலேய வி ம் வான்; தன் ேகளிர் ன்பம் ைடத்  ஊன் ம் ண்-தன் 
ேகளிராகிய பாரத்தின் ன்பத்திைன நீக்கி அதைனத் தாங்கும் ணாம். 
    விளக்கம் 
 (இஃ  ஏகேதச உ வகம். 'ஊன் ம்' என்ற  அப்ெபா ட்டாதல், ''மதைலயாய் 
மற்றதன் ன்றி யாங்கு'' [நால . 387] என்பதனா ம் அறிக. சுற்றத்தார் நட்டார  
வ ைம ம் தீர்த்  அவர்க்கு ஏமம் ெசய் ம் ஆற்றைல உைடயவனாம்; எனேவ, 
தன்ைனக் கூறேவண்டாவாயிற் . காாியத்ைத விைழயா  காரணத்ைத விைழவான் 
எல்லாப் பய ம் எய் ம் என்றதனால், காரணத்ைத விைழயா  காாியத்ைத 
விைழவான் யா ம் எய்தான் என்ப  ெபற்றாம். இதனான் அஃ  உைடயான  
நன்ைம கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
616  யற்சி தி விைன ஆக்கும் யற்றின்ைம 
    இன்ைம குத்தி வி ம். 
    யற்சி தி விைன ஆக்கும்-அரசர்மாட்  உளதாய யற்சி அவர  ெசல்வத்திைன 
வளர்க்கும்; யற்  இன்ைம இன்ைம குத்திவி ம்-அஃதில்லாைம வ ைமைய 
அைடவித்  வி ம். 
    விளக்கம் 
 ('ெசல்வம்-அ வைக அங்கங்கள். வ ைம - அவற்றான் வறியராதல். அதைன 
அைடவிக்கேவ பைக வரான் அழிவர் என்ப  க த் .)   
--- 
 
617  ம ளாள் மா க  என்ப ம யிலான் 
    தா ளான் தாமைரயி னாள். 
    மா க  ம  உளாள்-காிய ேசட்ைட ஒ வன் ம யின் கண்ேண உைற ம்; 
தாமைரயினாள் ம  இலான் தாள் உளாள் என்ப-தி மகள் ம யிலாதான  

யற்சிக்கண்ேண உைற ம் என்  ெசால் வர் அறிந்ேதார். 
    விளக்கம் 
 (பாவத்தின் க ைம அதன் பயனாக க ேமல் ஏற்றப்பட்ட . ம ம் யற்சி ம் 
உைடயார் மாட்  நிைலைய அைவதம்ேமல் ைவத் க் கூறினார். இைவ இரண்  
பாட்டா ம் அவ்வி ைமக்கும் ஏ  கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
618  ெபாறியின்ைம யார்க்கும் பழியன்  அறிவறிந்  
    ஆள்விைன இன்ைம பழி. 
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    ெபாறி இன்ைம யார்க்கும் பழியன் -பயைனத் த வதாய விதியில்லாைம 
ஒ வற்கும் பழியாகா ; அறி  அறிந்  ஆள்விைன இன்ைம பழி-அறியேவண் ம் 
அவற்ைற அறிந்  விைனெசய்யாைமேய பழியாவ . 
    விளக்கம் 
 (அறிய ேவண் வன- வ  தலாயின. 'ெதய்வம் இையயாவழி ஆள்விைன 
உைடைமயால் பயன் இல்ைல,' என்பாைர ேநாக்கி, 'உலகம் பழவிைன பற்றிப் 
பழியா , ஈண்ைடக் குற்ற ைடைம பற்றிேய பழிப்ப ' என்றார். அதனால் விடா  

யல்க என்ப  குறிப்ெபச்சம்..)   
--- 
 
619  ெதய்வத்தான் ஆகா ெதனி ம் யற்சிதன் 
    ெமய்வ த்தக் கூ  த ம். 
    ெதய்வத்தான் ஆகா  எனி ம்- யன்ற விைன பால்வைகயால் க திய பயைனத் 
தாராதாயி ம்; யற்சி தன் ெமய் வ த்தக் கூ  த ம்- யற்சி தனக்கு இடமாய 
உடம்  வ ந்திய வ த்தத்தின் கூ  அள  த ம், பாழாகா . 
    விளக்கம் 
 (ெதய்வத்தான் ஆயவழித் தன் அளவின் மிக்க பயைனத் த ம என்ப  உம்ைமயால் 
ெபற்றாம். இ  வழி ம் பாழாகல் இன்ைமயின், ெதய்வம் ேநாக்கியிரா  யல்க 
என்ப  க த் .)   
--- 
 
620  ஊைழ ம் உப்பக்கம் காண்பர் உைலவின்றித் 
    தாழா  உஞற்  பவர். விளக்கம் 
 (தாழ்வ தல்-சூழ்ச்சியி ம் வ  த ய அறித ம் ெசய ம் குற்றம் அ தல், 
ஊழ் ஒ காலாக இ காலாக அல்ல  விலக்கலாகாைமயின், பலகால் யல்வார் பயன் 
எய் வர் என்பார், 'உப்பக்கம் காண்பர்' என்றார். ெதய்வத்தான் இ க்கண் வாி ம் 

யற்சி விடற்பாலதன்  என்ப  இைவ ன்  பாட்டா ம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 

2.1.25 இ க்கணழியாைம 
 
621  இ க்கண் வ ங்கால் நகுக அதைன 
    அ த் ர்வ  அஃெதாப்ப தில். 
    பிறிதில்ைலயாகலான். 
    விளக்கம் 
 (விைன இனி  ந் ழி நிகழற்பாலதாய மகிழ்ச்சிைய, அதற்கு இைடேய இ க்கண் 
வ வழிச் ெசய்யேவ, அவன் அழிவின்றி, மன எ ச்சியான் 'அதைனத் தள்ளி அக்குைற 
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க்கும் ஆற்ற ைடயனாம்' ஆக ன், 'அ த்  ஊர்வ  அஃ  ஒப்ப  இல்' 
என்றார்.)   
--- 
 
622  ெவள்ளத் தைனய இ ம்ைப அறி ைடயான் 
    உள்ளத்தின் உள்ளக் ெக ம். 
    ெவள்ளத்  அைனய இ ம்ைப-ெவள்ளம்ேபாலக் கைரயில வாய இ ம்ைபகள் 
எல்லாம், அறி ைடயான் உள்ளத்தின் உள்ளக் ெக ம்-அறி ைடயவன் தன் 
உள்ளத்தான் ஒன்றைன நிைனக்க, அத் ைணயாேன ெக ம். 
    விளக்கம் 
 (இ ம்ைபயாவ  உள்ளத்  ஒ  ேகாட்பாேடயன்றிப் பிறிதில்ைல என்ப உம், அ  
மா படக்ெகாள்ள நீங்கும் என்ப உம் அறிதல் ேவண் த ன், 'அறி ைடயான்' 
என் ம், அவ் பாயத்த  எண்ைம ேதான்ற 'உள்ளத்தின் உள்ள' என் ம் கூறினார். 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் ஊழினான் ஆய இ க்கணால் அழியாைமக்கு உபாயம் 
கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
623  இ ம்ைபக்கு இ ம்ைப ப ப்பர் இ ம்ைபக்கு 
    இ ம்ைப படாஅ தவர். 
    இ ம்ைபக்கு இ ம்ைப படாஅதவர்-விைன ெசய் ங்கால் அதற்கு இைடேய வந்த 

ன்பத்திற்கு வ ந்தாதவர்; இ ம்ைபக்கு இ ம்ைப ப ப்பர்-அத் ன்பந்தனக்குத் தாம் 
ன்பம் விைளப்பர். 

    விளக்கம் 
 (வ ந் தல்-இைளத் விட நிைனத்தல். மனத்திட்ப ைடயராய் விடா  யலேவ 
விைன ற் ப் ெபற் ப் பயன்ப ம். படேவ, எல்லா இ ம்ைப ம் இலவாம். ஆக ன், 
'இ ம்ைபக்கு இ ம்ைப ப ப்பர்' என்றார். வ கின்ற பாட்  இரண் ம் அதற்கு 
இவ்வாேற ெகாள்க. ெசாற்ெபா ட் பின்வ நிைல.)   
--- 
 
624  ம த்தவா ெயல்லாம் பகடன்னான் உற்ற 
    இ க்கண் இடர்ப்பா  உைடத் . 
    ம த்த வாய் எல்லாம் பக  அன்னான்-விலங்கிய இடங்கள் எல்லாவற்றி ம், சகடம் 
ஈர்க்கும் பக  ேபால விைனைய எ த் க் ெகாண்  உய்க்க வல்லாைன; உற்ற 
இ க்கண் இடர்ப்பா  உைடத் -வந் ற்ற இ க்கண் தாேன இடர்ப்ப தைல 
உைடத் . 
    விளக்கம் 
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 ('ம த்தவாய் எல்லாம்' என்ப  ெபா ப்பட நின்றைமயின், சகடத்திற்கு அளற்  நிலம் 
த யவாக ம், விைனக்கு இைட களாக ம் ெகாள்க. ''பக  ம ங்கு ஒன்றி ம் 
க்கு ஊன்றி ம் தான் தகவழ்ந் ம்' [சீவக. த்தி. 186] அாிதின் உய்க்குமா  ேபாலத் 

தன் ெமய் வ த்தம் ேநாக்கா  யன்  உய்ப்பான் என்பார். 'பக  அன்னான்' 
என்றார்.)   
--- 
 
625  அ க்கி வாி ம் அழிவிலான் உற்ற 
    இ க்கண் இ க்கட் ப ம். 
    அ க்கி வாி ம்-இைடவிடா  ேமன்ேமல் வந்தனவாயி ம்; அழிவிலான் உற்ற 
இ க்கண் இ க்கண்ப ம்-தன் ள்ளக் ேகாட்பா  விடாதான் உற்ற இ க்கண் தாம் 
இ க்கணிேல பட் ப்ேபாம். 
    விளக்கம் 
 (ஒன்ேற பலகால் வ த ம், ேவ பட்டன விராய் வ த ம் அடங்க 'அ க்கி வாி ம்' 
என்றார். 'அழி ' என் ம் காரணப்ெபயர் காாியத்தின்ேமல் நின்ற . இைவ ன்  
பாட்டா ம் ெதய்வத்தான் ஆயதற்கு அழியாைம கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
626  அற்ேறெமன்  அல்லற் ப பேவா ெபற்ேறெமன்  
    ஓம் தல் ேதற்றா தவர். 
    அற்ேறம் என்  அல்லற்ப பேவா - வ ைமக்காலத்  யாம் வறியமாயிேனம் என்  
மனத்தால் ய ழப்பாேரா; ெபற்ேறம் என்  ஓம் தல் ேதற்றாதவர் - ெசல்வக்காலத்  
இ  ெபற்ேறம் என்  இவ தைல யறியாதார்? 
    விளக்கம் 
 (ெபற்றவழி இவறாைம ேநாக்கி அற்ற வழி ம் அப்பகுதி விடா  ஆக ன், 
அல்லற்பா  இல்ைலயாயிற் . இதனான் ெபா ளின்ைமயான் ஆயதற்கு 
அழியாைம ம் அதற்கு உபாய ம் கூறப்பட்டன.)   
--- 
 
627  இலக்கம் உடம்பி ம்ைபக் ெகன்  கலக்கத்ைதக் 
    ைகயாறாக் ெகாள்ளாதாம் ேமல். 
    உடம்  இ ம்ைபக்கு இலக்கம் என் -நாற்கதியி ம் உள்ள உடம் கள் இ ம்ைப 
என் ம் வா க்கு இலக்கு என்  ெதளிந் ; கலக்கத்ைதக் ைகயாறக் ெகாள்ளாதாம் 
ேமல்-தம் ேமல் வந்த இ ம்ைபைய இ ம்ைபயாகக் ெகாள்ளார் அறி ைடயார். 
    விளக்கம் 
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 (ஏகேதச உ வகம். 'உடம் ' சாதிப் ெபயர். 'கலக்கம்' என் ம் காாியப் ெபயர் 
காரணத்தின்ேமல் நின்ற . 'ைகயா ' என்ப  ஒ  ெசால்; இதற்கு ஒ க்க ெநறி என்  
உைரப்பா ம் உளர். இயல்பாகக் ெகாள்வர் என்ப  குறிப்ெபச்சம..)   
--- 
 
628  இன்பம் விைழயான் இ ம்ைப இயல்ெபன்பான் 
    ன்பம் உ தல் இலன். 
    இன்பம் விைழயான் இ ம்ைப இயல்  என்பான்-தன் உடம்பிற்கு 
இன்பமாயவற்ைற வி ம்பாேத விைனயால் இ ம்ைப எய்தல் இயல்  என்  
ெதளிந்தி ப்பான்; ன்பம் உ தல் இலன்-தன் யற்சியால் ன்ப றான். 
    விளக்கம் 
 (இன்பத்ைத விைழயி ம், இ ம்ைபைய இயல்  என்னா  காக்கக் க தி ம் ன்பம் 
விைளத ன், இவ்விரண் ஞ் ெசய்தாைனத் ' ன்பம் உ தல் இலன்' என்றார்.)   
--- 
 
629  இன்பத் ள் இன்பம் விைழயாதான் ன்பத் ள் 
    ன்பம் உ தல் இலன். 
    இன்பத் ள் இன்பம் விைழயாதான்-விைனயால் தனக்கு இன்பம் வந் ழி அதைன 
அ பவியாநின்ேற மனத்தான் வி ம்பாதான்; ன்பத் ள் ன்பம் உ தல் இலன்-

ன்பம் வந் ழி ம் அதைன அ பவியாநின்ேற மனத்தான் வ ந்தான். 
    விளக்கம் 
 ( ன்பம்- யற்சியான் வ ம் இ க்கண், இரண்ைட ம் ஒ  தன்ைமயாகக் ேகாட ன், 
பயன்க ம் இலவாயின.)   
--- 
 
630  இன்னாைம இன்பம் எனக்ெகாளின் ஆகுந்தன் 
    ஒன்னார் விைழ ஞ் சிறப் . 
    இன்னாைம இன்பம் எனக்ெகாளின்-ஒ வன் விைனெசய் ம் இடத்  யற்சியான் 
வ ம் ன்பந்தன்ைனேய தனக்கு இன்பமாகக் கற்பித் க் ெகாள்வானாயின்; தன் 
ஒன்னார் விைழ ம் சிறப்  ஆகும்-அதனால் தன் பைகவர் நன்கு மதித்தற்கு ஏ வாய் 
உயர்ச்சி உண்டாம். 
    விளக்கம் 
 ( ன்பந்தா ம் உயிர்க்கு இயல்பன்றிக் கணிகமாய் மனத்திைட நிகழ்வேதார் 
ேகாட்பா  ஆக ன்; அதைன மா படக்ெகாள்ளேவ, அதற்கு அழி  இன்றி 
மனமகிழ்ச்சி உைடயனாய், அதனால் ெதாடங்கிய விைன த்ேதவி ம் ஆற்றல் 
உைடயனாம் என்ப  க த் . இைவ நான்கு பாட்டா ம் ெமய்வ த்தத்தான் 
ஆயதற்கு அழியாைம ம் அதற்கு உபாய ம் கூறப்பட்டன.)   
--- 
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    அரசியல் ற்றிற்  
---------  
 

2.2. அங்கவியல் 
2.2.1 அைமச்சு 

 
631  க வி ம் கால ம் ெசய்ைக ம் ெசய் ம் 
    அ விைன ம் மாண்ட  அைமச்சு. 
    க வி ம்-விைன ெசய் ங்கால் அதற்கு ேவண் ம் க விக ம்; கால ம் - அதற்கு 
ஏற்ற கால ம்; ெசய்ைக ம்-அ  ெசய் மா ம்; ெசய் ம் அ விைன ம்-அவ்வாற்றில் 
ெசய்யப்ப ம் அவ்வாிய விைனதா ம்; மாண்ட  அைமச்சு- வாய்ப்ப எண்ண 
வல்லவேன அைமச்சனாவான். 
    விளக்கம் 
 (க விகள்-தாைன ம் ெபா ம். காலம்-அ  ெதாடங்கும் காலம். 'ெசய்ைக' எனேவ, 
அ  ெதாடங்கும் உபாய ம், இைட  நீக்கி  ேபாக்குமா ம் அடங்கின. சிறிய 

யற்சியால் ெபாிய பயன் த வ  என்பார், 'அ விைன' என்றார். இைவ ஐந்தைன ம் 
வட லார் மந்திரத்திற்கு அங்கம் என்ப.)   
--- 
 
632  வன்கண் கு காத்தல் கற்றறிதல் ஆள்விைனேயா  
    ஐந் டன் மாண்ட  அைமச்சு. 
    வண்கண்-விைன ெசய்தற்கண் அைசவின்ைம ம்; கு  காத்தல்-கு கைளக் 
காத்த ம்; கற்  அறிதல்-நீதி ல்கைளக் கற் ச் ெசய்வன தவிர்வன அறித ம்; 
ஆள்விைனெயா - யற்சி ம்; ஐந் டன் மாண்ட  அைமச்சு-ேமற்ெசால் ய 
அங்கங்கள் ஐந் டேன தி ந்த உைடயாேன அைமச்சனாவான். 
    விளக்கம் 
 (எண்ேணா  நீண்ட . 'அவ்ைவந் ' எனச் சுட்  வ விக்க. இந்நான்கைன ம் 
ேமற்கூறியவற்ேறா  ெதாகுத் க் கூறிய , அைவ ம் இவற்ேறா  கூ ேய 
மாட்சிைமப்பட ேவண் தலா ம், அவற்றிற்கு ஐந்  என் ம் ெதாைக ெப தற்கும். 
இனி, இதைன ஈண்  எண்ணியவற்றிற்ேக ெதாைகயாக்கிக் கு காத்தல் என்பதைனக் 
கு ப்பிறப் ம், அதைன ஒ க்கத்தால் காத்த ம் எனப் பகுப்பா ம், 'கற்  அறிதல்' 
என்பதைனக் கற்ற ம் அறித ம் எனப் பகுப்பா ம் உளர். அவர் 'உடன்' என்பதைன 

ற் ம்ைமப் ெபா ட்டாக்கி ம், 'கு ' என்பதைன ஆகுெபயராக்கி ம் இடர்ப்ப ப..)   
--- 
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633  பிாித்த ம் ேபணிக் ெகாள ம் பிாிந்தார்ப் 
    ெபா த்த ம் வல்ல தைமச்சு. 
    பிாித்த ம்-விைன வந் ழிப் பைகவர்க்குத் ைணயாயினாைர அவாிற் பிாிக்க 
ேவண் ன் பிாித்த ம்; ேபணிக்ெகாள ம்- தம்பாலாைர அவர் பிாியாமல் ெகாைட 
இன்ெசாற்களால் ேபணிக் ெகாள் த ம்; பிாிந்தார்ப் ெபா த்த ம்- ன்ேன 
தம்மி ம் தம் பாலாாி ம் பிாிந்தாைர மீண் ம் ெபா த்த ேவண் ன் ெபா த்த ம்; 
வல்ல  அைமச்சு-வல்லவேன அைமச்சனாவான். 
    விளக்கம் 
 (இவற் ள் அப்ெபா ைத நிைலக்கு ஏற்ற ெசயலறித ம், அதைன அவர் அறியாமல் 
ஏற்ற உபாயத்தால் கைடப்பி த்த ம் அாியவாதல் ேநாக்கி, 'வல்ல ' என்றார். 
வட லார், இவற் ள் ெபா த்தைலச் 'சந்தி' என் ம், பிாித்தைல 'விக்கிரகம்' 
என் ம்கூ ப.)   
--- 
 
634  ெதாித ம் ேதர்ந்  ெசய ம் ஒ தைலயாச் 
    ெசால்ல ம் வல்ல  அைமச்சு. 
    ெதாித ம்-ஒ காாியச் ெசய்ைக பலவாற்றால் ேதான்றின் அவற் ள் ஆவ  
ஆராய்ந்தறித ம்; ேதர்ந்  ெசய ம்-அ  ெசய் ங்கால் வாய்க்கும் திறன் நா ச் 
ெசய்த ம், ஒ  தைலயாச் ெசால்ல ம்-சிலைரப் பிாித்தல் ெபா த்தல் ெசயற்கண், 
அவர்க்கு இ ேவ ெசயற்பால  என்  ணி  பிறக்கும் வைக ெசால் த ம், வல்ல  
அைமச்சு வல்லவேன அைமச்சனாவான். 
    விளக்கம் 
 (ெதாிதல், ெசயன் ேமலதாயிற் , வ கின்ற  அ வாக ன்.)   
--- 
 
635  அறனறிந்  ஆன்றைமந்த ெசால்லான்எஞ் ஞான் ந் 
    திறனறிந்தான் ேதர்ச்சித் ைண. 
    அறன் அறிந்  ஆன்  அைமந்த ெசால்லான்-அரசனால் ெசய்யப்ப ம் அறங்கைள 
அறிந் , தனக்கு ஏற்ற கல்வியான் நிைறந்  அைமந்த ெசால்ைல உைடயனாய்; 
எஞ்ஞான் ம் திறன் அறிந்தான்-எக்காலத் ம் விைன ெசய் ம் திறங்கைள அறிந்தான்; 
ேதர்ச்சித் ைண-அவற்குச் சூழ்ச்சித் ைணயாம். 
    விளக்கம் 
 ('தன் அரசன் சு ங்கிய காலத் ம், ெப கிய காலத் ம், இைடநிகராய காலத் ம் 
என்பார். 'எஞ்ஞான் ம்' என்றார். 'ெசால்லான்' என்பதைன 'ஒ ' உ பின் 
ெபா ட்டாய ஆன் உ பாக்கி உைரப்பா ம்உ ளர். இைவ ஐந்  பாட்டா ம் 
அைமச்சர  குணத்தன்ைம கூறப்பட்ட .)   
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--- 
 
636  மதி ட்பம் ேலா  உைடயார்க்கு அதி ட்பம் 
    யா ள ன்நிற் பைவ. 
    மதி ட்பம் ேலா  உைடயார்க்கு-இயற்ைகயாகிய ண்ணறிைவச் ெசயற்ைக 
ஆகிய லறிேவா  உைடயவராய அைமச்சர்க்கு; அதி ட்பம் ன் நிற்பைவ யா 
உள-மிக்க ட்பத்ைத ைடய சூழ்ச்சிகளாய் ன்நிற்பன யாைவ ள? 
    விளக்கம் 
 ('மதி ட்பம்' என்ப  பின் ெமாழி நிைலயல். அ  ெதய்வம் தர ேவண் த ன் ன் 
கூறப்பட்ட . ' ல்' என்ப உம், 'அதி ட்பம்' என்ப உம் ஆகுெபயர். 'அதி' என்ப  
உட ெசால் ள் மிகுதிப் ெபா ளேதார் இைடச்ெசால்; அ  திாிந்  ட்பம் 
என்பதேனா  ெதாக்க . ' ன் நிற்றல்' மாற்றார் சூழ்ச்சியாயின தம் சூழ்ச்சியால் 
அழியா  நிற்றல். இனி 'அதி ட்பம்' என்  பாடம் ஓதி, 'அதனின் ட்பம்யா' என்  
உைரப்பா ம் உளர். அவர் சூழ்ச்சிக்கு இனமாய் ன் சுட்டப்ப வ  
ஒன்றில்லாைம ம், சுட் ப் ெபயர் ஐந்தாம் உ  ஏற்றவழி அவ்வா  நில்லாைம ம் 
அறிந்திலர். பைகவர் சூழ்வனவற்ைறத் தாம் அறிந்  அழித் , அவர் அறிந்  
அழியாதன தாம் சூழ்வர் என்ப  க த் . இதனான் அவர  சிறப் க் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
637  ெசயற்ைக அறிந்தக் கைடத் ம் உலகத்  
    இயற்ைக அறிந்  ெசயல். 
    ெசயற்ைக அறிந்தக் கைடத் ம்- ல் ெநறியான் விைன ெசய் ம் திறங்கைள அறிந்த 
இடத் ம்; உலகத்  இயற்ைக அறிந்  ெசயல் - அப்ெபா  நடக்கின்ற உலக 
இயற்ைகைய அறிந்  அதேனா  ெபா ந்தச் ெசய்க. 
    விளக்கம் 
 ('கைடத் ம்' என் ழி ' ' பகுதிப்ெபா ள் விகுதி. ' ல் ெநறிேய ஆயி ம் உலக 
ெநறிேயா  ெபா ந்தாதன ெசய்யற்க; ெசய்யின் அ  பழிக்கும்' என, இயற்ைக 
அறிவால் பயன் கூறியவா .)   
--- 
 
638  அறிெகான்  அறியான் எனி ம் உ தி 
    உைழயி ந்தான் கூறல் கடன். 
    அறி ெகான்  அறியான் எனி ம் - அறிந்  ெசால் யார  அறிைவ ம் அழித்  
அரசன் தா ம் அறியாேன ஆயி ம்; உ தி கூறல் உைழயி ந்தான் கடன் - 
அக்குற்றம் ேநாக்கி ஒழியா , அவ க்கு உ தியாயின கூ தல் அைமச்ச க்கு 

ைறைம. 
    விளக்கம் 
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 ('அறி' என்ப  தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். ேகாறல் - தான் ெகாள்ளாைம ேம ம் 
இகழ்ந்  கூ தல். 'உைழயி ந்தான்' எனப் ெபயர் ெகா த்தார், 'அமாத்தியர்' என் ம் 
வடெமாழிப் ெபயர்க்கும் ெபா ண்ைம அ வாக ன். உ தி கூறாக்கால், அவன  
இ தி எய்தல் குற்றத்ைத உலகம் தன்ேமல் ஏற் ம் என்பார். 'கூறல் கடன்' என்றார். 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவர் ெசயல் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 
639  ப ெதண் ம் மந்திாியின் பக்கத ள் ெதவ்ேவார் 
    எ ப  ேகா  உ ம். 
    பக்கத் ள் ப  எண் ம் மந்திாியின்-பக்கத்தி ந்  பிைழப்  எண் ம்அைமச்சன் 
ஒ வனில்; ஓேர ப ேகா  ெதவ் உ ம் - அரச க்கு எதிர் நிற்பார் ஓேர ப ேகா  
பைகவர் உ வர். 
    விளக்கம் 
 ('எ ப  ேகா ' என்ற  மிகப் பலவாய எண்ணிற்கு ஒன்  காட் யவா . ெவளிப்பட 
நிற்றலான் அவர் காக்கப்ப வர்; இவன் உட்பைகயாய் நிற்றலாம் காக்கப்படான 
என்ப பற்றி இவ்வா  கூறினார். 'எ ப  ேகா  மடங்கு நல்லர்' என்  உைரப்பா ம், 
'எ ப  கூ தல்' என்  பாடம் ஓ வா ம் உளர்.)   
--- 
 
640  ைறப்படச் சூழ்ந் ம் விலேவ ெசய்வர் 
    திறப்பா  இலாஅ தவர். 
    ைறப்படச் சூழ்ந் ம் விலேவ ெசய்வர் - ெசய்யப்ப ம் விைனகைள ன் 
அைட பட எண்ணி ைவத் ம், ெசய் ங்கால் அைவ விலவாகேவ ெசய்யா நிற்பர்; 
திறப்பா  இலாதவர் - த்தற்கு ஏற்றகூ பா  இல்லாதார். 
    விளக்கம் 
 (அக்கூ பாடாவன; வந்த இைட கட்கு ஏற்ற பாிகாரம் அறிந்  ெசய்த ம், தாம் 
திண்ணியராத மாம். பிைழயாமல் எண்ண வல்லராய் ைவத் ம் ெசய் ம் 

க்கமாட்டா ம் உளர் என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம் அைமச்ச ள் 
விடப்ப வார  குற்றம் கூறப்பட்ட .)   
--- 
 

2.2.2 ெசால்வன்ைம 
 
641  நாநலம் என் ம் நல ைடைம அந்நலம் 
    யாநலத்  உள்ள உம் அன் . 
    நாநலம் என் ம் நலன் உைடைம - அைமச்சர்க்கு இன்றியைமயாக் குணமாவ  
சான்ேறாரான் நாநலம் என்  சிறப்பித் ச் ெசால்லப்ப ம் நலத்திைன உைடயராதல்; 



 94

அந்நலம் யாநலத்  உள்ள உம் அன்  - அந்நலம் பிறர்க்கும் பிறநலம் 
எல்லாவற் ள் ம் அடங்குவதன்றி மிக்க  ஆகலான். 
    விளக்கம் 
'நாவால் உளதாய நலம்' என விாி ம். 'இந்நலம் உலகத்ைதத் தம் வய்த்ததாக்கும் 
அைமச்சர்க்கு ேவறாக ேவண் ம்' என் ம் நீதி ல் வழக்குப்பற்றி, 'நாநலம் என் ம் 
நலன்' என் ம், பிறர்க்கும் இ ேபாலச் சிறந்த  பிறி  இன்ைமயான், 'அந்நலம் 
யாநலத் ள்ள உம் அன் ' என் ம் கூறினார். பிாித்தல் ெபா த்தல் த ய 
ெதாழில் இல்லாதார்க்கும் இஃ  இன்றியைமயாததாயபின், அத்ெதாழிலார்க்குக் 
கூறேவண் ேமா என்ப  க த் . 
 --- 
   
  642  ஆக்க ங் ேக ம் அதனால் வ தலால் 
    காத்ேதாம்பல் ெசால் ன்கட் ேசார் . 
    ஆக்க ம் ேக ம் அதனால் வ தலால் - தம் அரசர்க்கும் அங்கங்கட்கும் ஆக்க 
அழி கள் தம் ெசால்லான் வ ம் ஆகலான்; ெசால் ன் கண் ேசார்  காத்  ஓம்பல் - 
அப்ெபற்றித்தாய ெசால் ன்கண் ேசார்தைல அைமச்சர் தம்கண் நிகழாமல் ேபாற்றிக் 
காக்க. 
    விளக்கம் 
ஆக்கத்திற்கு ஏ வாய நற்ெசால்ைல ம் ேகட் ற்கு ஏ வாய தீச்ெசால்ைல ம், 
ெசால்லாதல் ஒப் ைமபற்றி 'அதனால்' என்றார். ெசய் ள் ஆக ன்' சுட் ப் ெபயர் 

ன்வந்த . பிறர் ேசார்  ேபாலா  உயிர்கட்கு எல்லாம் ஒ ங்கு வ தலால், 'காத்  
ஓம்பல்' என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் இஃ  இவர்க்கு இன்றியைமயாத  
என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
643  ேகட்டார்ப் பிணிக்கும் தைகயவாய்க் ேகளா ம் 
    ேவட்ப ெமாழிவதாம் ெசால். 
    ேகட்டார்ப் பிணிக்கும் தைக அவாய் - நட்பாய் ஏற் க் ெகாண்டாைரப் பின் 
ேவ படாமல் பிணிக்கும் குணங்கைள அவாவி; ேகளா ம் ேவட்ப ெமாழிவ  - 
மற்ைறப் பைகயாய் ஏற் க் ெகாள்ளாதா ம் பின் அப்பைகைம ஒழிந்  நட்பிைன 
வி ம் ம் வண்ணம் ெசால்லப்ப வேத, ெசால்லாம் - அைமச்சர்க்குச் ெசால்லாவ . 
    விளக்கம் 
அக்குணங்களாவன: வ வின்ைம, சு ங்குதல், விளங்குதல், இனிதாதல், வி ப்பயன் 
த தல் என்றிைவ தலாயின. அவற்ைற அவா தலாவ : ெசால் வான் 
குறித்தனேவயன்றி ேவ  ண் ணர் ைடேயார் ெகாள்பவற்றின்ேம ம் 
ேநாக்குைடத்தாதல். 'அவாய்' என் ம் ெசய்ெதன்எச்சம் 'ெமாழிவ ' என் ம் 
ெசயப்பாட்  விைன ெகாண்ட . இனி 'ேகட்டார்' 'ேகளார்' என்பதற்கு ' ல் ேகட்டார் 
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ேகளாதார்' என ம், 'வின வியார் வினவாதார்' என ம் உைரப்பா ம் உளர்.' 
'தைகயவாய்' என்பதற்கு, எல்லா ம், 'தகுதிைய ைடயவாய்' என்  உைரத்தார்; அவர் 
அப்பன்ைம, ெமாழிவ  என் ம் ஒ ைமேயா  இையயாைம ேநாக்கிற்றிலர். 
இதனால் ெசால் ன  இலக்கணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
644  திறனறிந்  ெசால் க ெசால்ைல அற ம் 
    ெபா ம் அதனி ¡உங்கு இல். 
    ெசால்ைலத் திறன் அறிந்  ெசால் க - அப்ெபற்றித்தாய ெசால்ைல, அைமச்சர் 
தம் ைடய ம், ேகட்பா ைடய மாய திறங்கைள அறிந்  ெசால் க; அதனின் 
ஊங்கு அற ம் ெபா ம் இல் - அங்ஙனம் ெசால் தற்கு ேமற்பட்ட அற ம் 
ெபா ம் இல்ைலயாகலான். 
    விளக்கம் 
அறத்திறங்களாவன: கு ப்பிறப் , கல்வி, ஒ க்கம், ெசல்வம், உ வம், ப வம் 
என்பவற்றான் வ ம் தகுதி ேவ பா கள். அவற்ைற அறிந்  ெசால் தலாவ , 
அவற்றால் தமக்கும் அவர்க்கும் உளவாய ஏற்றத்தாழ் கைள அறிந்  அவ்வம் மரபாற் 
ெசால் தல். அஃ  உலகத்ேதா  ஒட்ட ஒ கைல ம் இனிைமைய ம் பயத்த ன் 
அறனாயிற் . தம் காாியம் த்த ன் ெபா ளாயிற் . அற ம் ெபா ம் எனக் 
காரணத்ைதக் காாியமாக்கிக் கூறினார். 
 --- 
 
645  ெசால் க ெசால்ைலப் பிறிேதார்ெசால் அச்ெசால்ைல 
    ெவல் ஞ்ெசால் இன்ைம அறிந் . 
    ெசால்ைலப் பிறி  ஓர்ெசால் ெவல் ம் ெசால் இன்ைம அறிந்  - தாம் ெசால்லக் 
க திய ெசால்ைலப் பிறிேதார் ெசால்லால் ெவல்ல வல்லெதா  ெசால் இல்லாைம 
அறிந் ; அச்ெசால்ைலச் ெசால் க - பின் அச்ெசால்ைலச் ெசால் க. 
    விளக்கம் 
பிறிேதார் ெசால் - மாற்றார  ம தைலச் ெசால். ெவல் தல் - குணங்களான் மிகுதல்; 
அ ேவ ெவல்லச் ெசால் க என்பதாம். இனிப் 'பிறிேதார் ெசால், ெவல் ம் ெசால்' 
எனச் ெசவ்ெவண்ணாக்கி, ஒத்த ெசால் ம் மிக்க ெசால் ம் உளவாகாமல் ெசால் க 
என்  உைரப்பா ம் உளர். இ  ெசாற்ெபா ட் பின்வ ம் நிைல. 
 --- 
 
646  ேவட்பத்தாஞ் ெசால் ப் பிறர்ெசால் பயன்ேகாடல் 
    மாட்சியின் மாசற்றார் ேகாள். 
    ேவட்பத்தாம் ெசால் ப் பிறர் ெசாற் பயன் ேகாடல் - பிறர்க்குத் தாம் ெசால் ங்கால் 
அவர் பின் ம் ேகட்டைல வி ம் மா  ெசால் ; அவர் தமக்குச் ெசால் ங்கால் 
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அச்ெசால் ன் பயைனக் ெகாண்ெடாழிதல்; மாட்சியின் மாசு அற்றார் ேகாள் - 
அைமச்சிய ள் குற்றம் அற்றார  ணி . 
    விளக்கம் 
பிறர் ெசாற்க ள் குற்ற ளவாயி ம், அைவ ேநாக்கி இகழார் என்பதாம். வல்லாைர 
இகழ்தல் வல் நர்க்குத் தகுதி இன்ைமயின், இ ம் உடன் கூறினார். இைவ ன்  
பாட்டா ம் அதைனச் ெசால் மா  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
647  ெசாலல்வல்லன் ேசார்விலன் அஞ்சான் அவைன 
    இகல்ெவல்லல் யார்க்கும் அாி . 
    ெசாலன் வல்லன் - தான் எண்ணிய காாியங்கைளப் பிறர்க்கு ஏற்பச் ெசால் தல் 
வல்லனாய்; ேசார்  இலன் - அைவ மிகப் பலவாயவழி ஒன்றி ம் ேசார்விலனாய்; 
அஞ்சான் - அைவக்கு அஞ்சானாயினான் யாவன்; அவைன இகல் ெவல்லல் யார்க்கும் 
அாி  - அவைன மா பாட் ன் கண் ெவல் தல் யாவர்க்கும் அாி . 
    விளக்கம் 
ஏற்பச் ெசால் தல் - அவர்க்கு அைவ காாியமல்லவாயி ம், ஆம் எனத் ணி ம் 
வைக ெசால் தல். ேசார்  ெசால்ல ேவண் வதைன மறப்பான் ஒழிதல். இம் ன்  
குண ம் உைடயாைன மாற்றாராய்ப் பிாித்தல் ெபா த்தல் ெசய்  ெவல்வாாில்ைல 
என்பதாம். 
 --- 
 
648  விைரந்  ெதாழில்ேகட்கும் ஞாலம் நிரந்தினி  
    ெசால் தல் வல்லார்ப் ெபறின். 
    ெதாழில் நிரந்  இனி  ெசல் தல் வல்லார்ப்ெபறின் - ெசால்லப்ப ம் 
காாியங்கைள நிரல்படக் ேகாத்  இனிதாகச் ெசால் தல் வல்லாைரப் ெபறின்; ஞாலம் 
விைரந்  ேகட்கும் - உலகம் அவற்ைற விைரந்  ஏற் க் ெகாள் ம். 
    விளக்கம் 
'ெதாழில்' சாதிெயா ைம. நிரல்படக் ேகாத்தல் - ன் ெசால்வன ம் பின் 
ெசால்வன ம் அறிந்  அம் ைறேய ைவத்தல். இனி தாதல் - ேகட்டார்க்கு இன்பம் 
பயத்தல். ''ெசால் தல் வல்லான் றாயிரவ ள் ஒ வன்,'' என்ற வடெமாழி பற்றி, 
'ெபறின்' என்றார். ஈண் ம் 'ேகட்டல்' ஏற் க் ேகாடல். இைவ இரண்  பாட்டா ம் 
அவ்வாற்றால் ெசால் தல் வல்லார  சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
649  பலெசால்லக் கா வர் மன்றமா சற்ற 
    சிலெசால்லல் ேதற்றா தவர். 
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    மாசு அற்ற சில ெசால்லல் ேதற்றாதவர் - குற்றமற்றன வாய்ச் சிலவாய 
வார்த்ைதகைள அவ்வாற்றால் ெசால் தைல அறியாதார்; பல ெசால்லக் கா வர் - 
பலவாய வார்த்ைதகைளத் ெதா த் ச் ெசால்ல வி ம் வர். 
    விளக்கம் 
குற்றம் ேமல் ெசால் ய குணங்கட்கு ம தைலயாயின. இைடவிடா  பல 
ெசால் தைல ம் ெசால்வன்ைம என்  வி ம் வா ம் உளர். இவர் இவ்வா  ெசால்ல 
மாட்டாதாேர வல்லார் அ  ெசய்யாெரன யாப் ப்பார், 'மன்ற' என்றார். 
 --- 
 
650  இண் ழ்த் ம் நாறா மலரைனயர் கற்ற  
    உணர விாித் ைரயா தார். 
    கற்ற  உணர விாித்  உைரயாதார் - கற் ைவத்த ைலப் பிறரறி ம் வண்ணம் 
விாித் ைரக்கமாட்டாதவர்; இணர் ஊழ்த் ம் நாறா மலர் அைனயர் - 
ெகாத்தின்கண்ேண மலர்ந்  ைவத் ம் நாறாத ைவெயாப்பர். 
    விளக்கம் 
ெசவ்விெபற மலர்ந்  ைவத் ம் நாற்றம் இல்லாத ச் சூடப்படாதவா  ேபால, ைலக் 
கற் ைவத் ம் ெசால்லமாட்டாதார் நன்கு மதிக்கப்பட்டார் என்றைமயின், இ  
ெதாழில் உவமம் ஆயிற் . இைவ இரண்  பாட்டா ம் அ  மாட்டாதார  இழி  
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.2.3 விைனத் ய்ைம 
 
651  ைணநலம் ஆக்கம் த் உம் விைனநலம் 
    ேவண் ய எல்லாந் த ம். 
    ைண நலம் ஆக்கம் த உம்- ஒ வ க்குத் ைணய  நன்ைம ெசல்வம் 
ஒன்றைன ம் ெகா க்கும்; விைன நலம் ேவண் ய எல்லாம் த ம் - அவ்வளவன்றி 
விைனய  நன்ைம அவன் ேவண் யன யாவற்ைற ம் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
'ேவண் ய எல்லாம்' என்ற  இம்ைமக்கண் அறம், ெபா ள், இன்பம் 

த யவற்ைற ம், ம ைமக்கண் தான் வி ம்பிய பதங்கைள ம். இதனான் 
காணப்ப ம் ைண நன்ைமயி ம், க தப்ப ம் விைன நன்ைம சிறந்த  என 
விைனத் ய்ைமய  சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
652  என் ம் ஒ தல் ேவண் ம் கெழா  
    நன்றி பயவா விைன. 
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    கெழா  நன்றி பயவா விைன - தம் அரச க்கு இம்ைமக் கண் க ம் 
ம ைமக்கண் அற ம் பயவாத விைனகைள; என் ம் ஒ தல் ேவண் ம் - 
அைமச்சர்க்கு எக்காலத் ம் ஒழிதல் ேவண் ம். 
    விளக்கம் 
ெப கல், சு ங்கல், இைடநிற்றல் என் ம் நிைலேவ பா  காலத்தான் வ த ன், 
'என் ம்' என்றார். 'ேவண் ம்' என்ப  ஈண்  இன்றியைமயா  என் ம் ெபா ட் . 
 --- 
 
653  ஒஓதல் ேவண் ம் ஒளிமாழ்கும் ெசய்விைன 
    ஆஅ ம் என்  மவர். 
    ஆ ம் என் ம் அவர் - ேமலாகக்கடேவாம் என்  க வார்; ஒளி மாழ்கும் விைன 
ெசய் ஓதல் ேவண் ம் - தம் ஒளி ெக தற்குக் காரணமாய விைனையச் ெசய்தைலத் 
தவிர்க. 
    விளக்கம் 
'ஓதல் ேவண் ம்' என்ப  ஒ  ெசால் நீர்ைமத் . ஓ தல் என்ப  குைறந்  நின்ற . 
ஒளி - தாம் உள காலத்  எல்லாரா ம் நன்கு மதிக்கப்ப தல். 'ெசய்' என் ம் 

தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர் மாற்றப்பட்ட . அன்றிச் ெசய்விைன என விைனத்ெதாைக 
யாக்கியவழிப் ெபா ளின்ைம அறிக. ஒளிெகட வ வ  ஆக்கம் அன்  என்பதாம். 
 --- 
 
654  இ க்கண் ப ம் இளிவந்த ெசய்யார் 
    ந க்கற்ற காட்சி யவர். 
    இ க்கண் ப ம் இளிவந்த ெசய்யார் - தாம் இ க்கணிேல படவாி ம், அ  
தீர்தற்ெபா ட்  ன் ெசய்தார்க்கு இளி வந்த விைனகைளச் ெசய்யார்; ந க்கு அற்ற 
காட்சியவர் - ளக்கம் அற்ற ெதளிவிைன உைடயார். 
    விளக்கம் 
சிறி  ேபாழ்தில் கழிவதாய இ க்கண் ேநாக்கி, எஞ்ஞான் ம் கழியாத இளி  
எய்தற்பால  அன்  என்ப உம், அஃ  எய்தினா ம் வ வ  வ ம் என்ப உம் 
ெதளிவர் ஆகலான், 'ெசய்யார்' என்றார். 
 --- 
 
655  எற்ெறன்  இரங்குவ ெசய்யற்க ெசய்வாேனல் 
    மற்றன்ன ெசய்யாைம நன் . 
    எற்  என்  இரங்குவ ெசய்யற்க - 'யான் ெசய்த  எத்தன்ைமத் ' என்  பின் 
தாேன இரங்கும் விைனகைள ஒ கா ம் ெசய்யாெதாழிக; ெசய்வாேனல் மற்  அன்ன 
ெசய்யாைம நன்  - அன்றி ஒ கால் மயங்கி அவற்ைறச் ெசய் ம் தன்ைமயனாயினான் 
ஆயின், பின் இ ந்  அவ்விரங்கல்கைளச் ெசய்யாெதாழிதல் நன் . 
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    விளக்கம் 
'இரங்குவ' என ன் வந்தைமயின், பின் 'அன்ன'ெவனச் சுட்  ஒழிந்தார். 
அவ்விைனகள  பன்ைமயான் இரக்க ம் பலவாயின. அச்ெசயற்குப் பின்னி ந்  
இரங்குவனாயின், அ  தீ ம் வாயில் அறிந்திலன் என ம், திட்பமிலன் என ம், 
பயனல்லன ெசய்கின்றான் என ம், தன்பழிையத் தாேன ற் கின்றான் என ம் 
எல்லா ம் இகழ்த ன், 'பின் இரங்காைம நன் ' என்றார். இ ம், விைனத் யார் 
ெசயலாக ன், உடன் கூறப்பட்ட . 'பின் ெதாடர்தற்குச் ெசய்வானாயின், அைவ 
ேபால்வன ம் ெசய்யாைம நன் ' எனப் பிறெரல்லாம் இைய  அற உைரத்தார். 
 --- 
 
656  ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயி ஞ் ெசய்யற் க 
    சான்ேறார் பழிக்கும் விைன. 
    ஈன்றாள் பசி காண்பான் ஆயி ம் - தன்ைனப் பயந்தாள  பசிைய வ ைமயால் 
கண்  இரங்கும் தன்ைமயினான் எனி ம்; சான்ேறார் பழிக்கும் விைன ெசய்யற்க - 
அ  சுட்  அறி ைடயார் பழிக்கும் விைனகைள ஒ வன் ெசய்யாெதாழிக. 
    விளக்கம் 
'இறந்த ப்பினராய இ குரவ ம் கற் ைட மைனவி ம் குழவி ம் பசியான் 
வ ந் ம் எல்ைலக்கண் தீயன பல ஞ் ெசய்தாயி ம் றந்த க' என் ம் 
அற ற்ெபா  விதி, ெபா ள் ல் வழி ஒ குத ம், அரசர் ெதாழிற்கு உாியராத ம், 
நன்கு மதிக்கற்பா ம் உைடய அைமச்சர்க்கு எய்தாைமபற்றி, இவ்வா  கூறினார். 
இைவ ஐந்  பாட்டா ம், 'பாவ ம் பழி ம் பயக்கும் விைன ெசய்யற்க' என்ப  
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
657  பழிமைலந்  எய்திய ஆக்கத்தின் சான்ேறார் 
    கழிநல் குரேவ தைல. 
    பழி மைலந்  எய்திய ஆக்கத்தின் - சாலாதார் தீய விைனகைளச் ெசய்  அதனாற் 
பழிையத் தம்ேமற் ெகாண்  ெபற்ற ெசல்வத்தின் ; சான்ேறார் கழி நல்குரேவ தைல - 
அ ேமற் ெகாள்ளாத சான்ேறார் அ பவிக்கும் மிக்க நல்குரேவ உயர்ந்த . 
    விளக்கம் 
நிைலயாத ெசல்வத்தின் ெபா ட்  நிைலயின பழிைய ேமற்ேகாடல் சால்ேபா  
இையயாைமயின், 'சான்ேறார் கழிநல்குரேவ தைல' என்றார். 
 --- 
 
658  க ந்த க ந்ெதாரார் ெசய்தார்க்கு அைவதாம் 
    ந்தா ம் பீைழ த ம். 
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    க ந்த க ந்  ஒரார் ெசய்தார்க்கு - ேலார் க ந்த விைனகைளத் தா ம் 
க ந்ெதாழியா  ெபா ள் ேநாக்கிச் ெசய்த அைமச்சர்க்கு; அைவதான் ந்தா ம் 
பீைழ த ம் - அைவ ய அன்ைமயின் யா; ஒ வாற்றான் யி ம், பின் 

ன்பத்ைதேய ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 

த்தல் - க திய ெபா ள் த தல். பீைழ த தலாகிய ெபா ளின் ெதாழில் அதற்குக் 
காரணமாய விைனகள் ேமல் ஏற்பட்ட . 
 --- 
 
659  அழக் ெகாண்ட எல்லாம் அழப்ேபாம் இழப்பி ம் 
    பிற்பயக்கும் நற்பா லைவ. 
    அழக்ெகாண்ட எல்லாம் அழப்ேபாம் - ஒ வன், தீயவிைனகைளச் ெசய்  பிறர் 
இரங்கக் ெகாண்ட ெபா ெளல்லாம் இம்ைமயிேல அவன் தான் இரங்கப் 
ேபாகாநிற்கும்; நற்பாலைவ இழப்பி ம் பிற்பயக்கும் - மற்ைறத் ய விைனயான் வந்த 
ெபா ள்கள் ன் இழந்தானாயி ம் அவ க்குப் பின்னர் வந்  பயன் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
'பின்' எனேவ, ம ைம ம் அடங்கிற் . ெபா ள்களான் அவற்றிற்குக் காரணமாய 
விைனகள  இயல்  கூறியவா . 
 --- 
 
660  சலத்தால் ெபா ள்ெசய்ேத மார்த்தல் பசுமண் 
    கலத் ள்நீர் ெபய்திாீஇ யற் . 
    சலத்தால் ெபா ள் ெசய்  ஏமார்த்தல் - அைமச்சன் தீய விைனகளாற் ெபா ள் 
பைடத் , அதனால் அரச க்கு ஏமஞ்ெசய்தல்; பசுமட்கலத் ள் நீர் ெபய்  
இாீஇயற் -பசிய மட்கலத் ள்ேள நீைரப் ெபய்  அதற்கு ஏமஞ்ெசய்ததேனா  
ஒக்கும். 
    விளக்கம் 

ன் ஆக்கம் பயப்பன்ேபால் ேதான்றப் பின் அழிேவ பயத்தலால், அைவ 'சலம்' 
எனப்பட்டன. 'ஏமமார்த்தல்' என்ப  'ஏமார்த்தல்' என்றாயிற் . ஏமத்ைத அைடயப் 
பண் தல் என்றவா . இ த் தல் - ெந ங்காலம் இ ப்பச் ெசய்தல். அரச ம் 
ெபா ம் ேசரப்ேபாம் என்பதாம். பிறெரல்லாம், 'ஏமாத்தல்' என்  பாடேமாதி, 
அதற்கு மகிழ்தல் என் ம், 'இாீஇயற் ' என்பதற்கு ைவத்தாற்ேபா ம் என் ம் 
உைரத்தார்; அவர் அைவ தன்விைன ம் பிறிதின் விைன மாய் 
உவைமயிலக்கணத்ேதா  மா ேகாடல் ேநாக்கிற்றிலர். இைவ நான்கு பாட்டா ம் 
அதற்குக் காரணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.2.4 விைனத்திட்பம் 
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661  விைனத்திட்பம் என்ப  ஒ வன் மனத்திட்பம் 
    மற்ைறய எல்லாம் பிற. 
    விைனத் திட்பம் என்ப  ஒ வன் மனத்திட்பம் - விைன ெசய்தற்கண் திண்ைம 
என்  ெசால்லப்ப வ  அதைன த்தற்குாியாேனா வன் மனத்தின  திண்ைம; 
மற்ைறய எல்லாம் பிற - அஃ  ஒழிந்தன எல்லாம் அதற்குத் திண்ைம என்  
ெசால்லப்படா. 
    விளக்கம் 
ஒழிந்தனவாவன: பைட, அரண், நட்  த யவற்றின் திண்ைமகள், அைவ ம் அதற்கு 
ேவண் வனவாய் இனமாக ன், 'மற்ைறய' என் ம், ேவண் ம் அஃ  இவ்வழிப் 
பயனிலவாக ன் 'பிற' என் ம் கூறினார். இதனால் விைனத் திட்பமாவ  இன்ன  
என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
662  ஊெறாரால் உற்றபின் ஒல்காைம இவ்விரண் ன் 
    ஆெறன்பர் ஆய்ந்தவர் ேகாள். 
    ஆய்ந்தவர் ேகாள் - ன் நீதி ல் ஆராய்ந்த அைமச்சர  ணி ; ஊ  ஒரால் 
உற்றபின் ஒல்காைம இவ்விரண்டன் ஆ  என்பர் - ப ப ம் விைனகைளச் 
ெசய்யாைம ம், ெசய் ம் விைன ெதய்வத்தான் ப பட்ட வழி அதற்குத் தளராைம ம் 
ஆகிய இவ்விரண்டன் வழி என்பர் ேலார். 
    விளக்கம் 
ேதவர்க்கும் அசுரர்க்கும் அைமச்சுப் ண்ட வியாழ ெவள்ளிகள  ணி  ெதாகுத் ப் 
பின் நீதி ைடயார் கூறியவா  கூ கின்றைமயின், ஈண்  விைனத் ய்ைம ம் 
உடன் கூறினார். உ த ைடயதைன ன் 'ஊ  என்றைமயின், 'உற்றபின்' என் ம், 
இவ் இரண்டன் கண்ேண பட்ட  என்பார். 'இரண்டன் ஆ ' என் ம் கூறினார். 'ஊ  
ஒரார்' என்  பாடம் ஓ வா ம் உளர்; அஃ  'ஒல்காைம' என் ம் எண்ேணா ம், 
'இரண் ' என் ம் ெதாைகேயா ம் இையயாைம அவர் அறிந்திலர். 
 --- 
 
663  கைடக்ெகாட்கச் ெசய்தக்க தாண்ைம இைடக்ெகாட்கின் 
    எற்றா வி மந் த ம். 
    கைடக்ெகாட்கச் ெசய்தக்க  ஆண்ைம - ெசய்யப்ப ம் விைனைய வின்க 

லப்ப ம் வைக ன்ெனல்லாம் மைறத் ச் ெசய்வேத திட்பமாவ ; 
இைடக்ெகாட்கின் எற்றா வி மம் த ம் - அங்ஙனமின்றி இைடேய லப்ப மாயின் 
அப் லப்பா  ெசய்வா க்கு நீங்காத இ ம்ைபையக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
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மைறத் ச் ெசய்வதாவ : அங்கம் ஐந் ம் எண்ணியவா  பிறரறியாம ம்; தான் 
அறிந்த உம், தன் இங்கிதம், வ , ெசயல், ெசாற்களான். அவர் உய்த் ணராம ம் 
அடக்கிச் ெசய்தல். அத்திட்பம் ஆண் தன்ைமயான் வ த ன் 'ஆண்ைம' எனப்பட்ட . 
எற்றா வி மமாவன, பைகவர் ன் அறிந்  அவ்விைனைய விலக்குதல் ெசய்வாைன 
விலக்குதல் ெசய்வர் ஆக ன், அவற்றான் வ வன. வி மம்: சாதிப் ெபயர். இைவ 
இரண்  பாட்டா ம் அதன  பகுதி கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
664  ெசால் தல் யார்க்கும் எளிய அாியவாம் 
    ெசால் ய வண்ணம் ெசயல். 
    ெசால் தல் யார்க்கும் எளிய -யாம் இவ்விைனைய இவ்வாற்றால் ெசய் ம் என 
நிரல்படச் ெசால் தல் யாவர்க்கும் எளிய; ெசால் ய வண்ணம் ெசயல் அாியவாம் - 
அதைன அவ்வாற்றாேன ெசய்தல் யாவர்க்கும் அாியவாம். 
    விளக்கம் 
ெசால் தல், ெசயல் என்பன சாதிப்ெபயர். அாியவற்ைற எண்ணிச் ெசால் தல் 
திட்பமில்லாதார்க்கும் இயற ன், 'எளிய' என்றார். இதனால் அதன  அ ைம 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
665  ெறய்தி மாண்டார் விைனத்திட்பம் ேவந்தன்கண் 
    ஊெறய்தி உள்ளப் ப ம். 
     எய்தி மாண்டார் விைனத்திட்பம் - எண்ணத்தால் சிறப்ெபய்திப் பிற 
இலக்கணங்களா ம் மாட்சிைமப்பட்ட அைமச்சர  விைனத்திட்பம்; ேவந்தன் 
கண்ேண உ தைல எய்தலான், எல்லாரா ம் நன்கு மதிக்கப்ப ம். 
    விளக்கம் 
ேவந்தன் கண் ஊ  எய்தல் - எ த்த விைன அதனான் ற் ப்ெபற் ச் ெசல்வ ம் 

க ம் அவன் கண்ண ஆதல். 'எய்தலான்' என்ப  திாிந்  நின்ற . உள்ளல் - 
மதிப்பான் மறவாைம. இதனான் அதன் சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
666  எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்  எண்ணியார் 
    திண்ணியர் ஆகப் ெபறின். 
    எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய் ப - தாம் எய்த எண்ணிய ெபா ள்கள் 
எல்லாவற்ைற ம் அவ்ெவண்ணியவாேற எய் வர்; எண்ணியார் திண்ணியராகப் 
ெபறின் - எண்ணியர் அவற்றிற்கு வாயிலாகிய விைனக்கண் திண்ைம ைடயராகப் 
ெபறின். 
    விளக்கம் 
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'எளிதின் எய் ப' என்பார், 'எண்ணி யாங்கு எய் ப' என்றார். அவர் அவ்வாறல்ல  
எண்ணாைமயின் திண்ணியராகேவ விைன. ம்; அ  ய, அைவ யாைவ ம் 
ைககூ ம் என்ப  க த் . இதனான் அஃ ைடயார் எய் ம் பயன் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
667  உ கண்  எள்ளாைம ேவண் ம் உ ள்ெப ந்ேதர்க்கு 
    அச்சாணி அன்னார் உைடத் . 
    உ ள் ெப ந்ேதர்க்கு அச்சு ஆணி அன்னார் உைடத்  - உ ளா நின்ற ெபாிய 
ேதர்க்கு அச்சின்கண் ஆணிேபால விைனக்கண் திண்ணியாைர ைடத்  உலகம்; 
உ  கண்  எள்ளாைம ேவண் ம் - அதனால் அவைர வ வின் சி ைமேநாக்கி 
இதழ்தைல ெயாழிக. 
    விளக்கம் 
சி ைம, 'எள்ளாைம ேவண் ம்' என்பதனா ம், உவைமயா ம் ெபற்றாம். அச்சு: 
உ ள் ேகாத்த மரம். ஆணி: உ ள் கழலா  அதன் கைடக்கண் ெச கும . அ  
வ வாற் சிறிதாயி ந்ேத ெபாிய பாரத்ைதக் ெகாண் ய்க்கும் திட்பம் உைடத் ; 
அ ேபால, வ வாற் சிறியராயி ந்ேத ெபாிய விைனகைளக் ெகாண் ய்க்கும் திட்பம் 
உைடய அைமச்ச ம் உளர்; அவைர அத்திட்பம் ேநாக்கி அறிந்  ெகாள்க என்பதாம். 
இதனால், அவைர அறி மா  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
668  கலங்கா  கண்ட விைனக்கண் ளங்கா  
    க்கங் க ந்  ெசயல். 
    கலங்கா  கண்ட விைனக்கண் - மனந்ெதளிந்  ெசய்வதாகத் ணிந்த 
விைனயின்கண்; ளங்கா  க்கம் க ந்  ெசயல் - பின் அைசத ன்றி நீட் த் தைல 
ெயாழிந்  ெசய்க. 
    விளக்கம் 
கலங்கிய வழி ஒழிவ ம் ெசய்வ  ேபாலத் ேதான் மாத ன், ெதளிந்  பலகால் 
ஆராய்ந்  தாம் ெசய்வதாக ஓர்த்த விைனையக் 'கலங்கா  கண்டவிைன' என்றார். 

ளங்காைம திட்பம் உைடைம]. --- 
 
669  ன்பம் உறவாி ம் ெசய்க ணிவாற்றி 
    இன்பம் பயக்கும் விைன. 
    ன்பம் உறவாி ம் - தற்கண் ெமய்ம் யற்சியால் தமக்குத் ன்பம் மிக 
வ மாயி ம்; இன்பம் பயக்கும் விைன ணி  ஆற்றிச் ெசய்க - அ  ேநாக்கித் 
தளரா  வின் கண் இன்பம் பயக்கும் விைனையத் திட்ப ைடயராய்ச் ெசய்க. 
    விளக்கம் 
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ணி -கலங்காைம. அஃ ைடயார்க்கு அல்ல  கணிகமாய யற்சித் ன்பம் 
ேநாக்கா  நிைல த ைடய பாிணாம இன்பத்ைத ேநாக்கிச் ெசய்தல் கூடாைமயின், 
' ணிவாற்றிச் ெசய்க' என்றார். இைவ இரண்  பாட்டா ம் அவர் விைன ெசய் மா  
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
670  எைனத்திட்பம் எய் தியக் கண் ம் விைனத்திட்பம் 
    ேவண்டாைர ேவண்டா  உலகு. 
    விைனத்திட்பம் ேவண்டாைர - விைனத்திட்பத்ைத 'இ  நமக்குச் சிறந்த ' என்  
ெகாள்ளாத அைமச்சைர; எைனத் திட்பம் எய்தியக்கண் ம் - ஒழிந்த திட்பங்கள் 
எல்லாம் உைடயராயவிடத் ம்; ேவண்டா  உலகு - நன்கு மதியார் உயர்ந்ேதார். 
    விளக்கம் 
மனத்தின்கண் திட்பமில்லாதார்க்குப் பைட, அரண், நட்  த யவற்றின் 
திட்பங்கெளல்லாம் உளவாயி ம், விைன யாதாம்; ஆகேவ, அைவெயல்லாம் 
ெக ம் என்ப பற்றி 'உலகு ேவண்டா ' என்றார். இதனான் 
விைனத்திட்பமில்லாதார  இழி  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.2.5 விைனெசயல்வைக 
 
671  சூழ்ச்சி  ணிெவய்தல் அத் ணி  
    தாழ்ச்சி ள் தங்குதல் தீ . 
    சூழ்ச்சி  ணி  எய்தல் - விசாரத்திற்கு எல்ைலயாவ  விசாாிக்கின்றான் 'இனி 
இ  தப்பா ' என் ம் ணிவிைனப் ெப தல்; அத் ணி  தாழ்ச்சி ள் தங்குதல் தீ  - 
அங்ஙனம் ணி ெபற்ற விைன, பின் நீட் ப்பின்கண் தங்குமாயின், அ  
குற்ற ைடத் . 
    விளக்கம் 
'சூழ்ச்சி  ணி  எய்தல் எனேவ, ணி  எய் ம் அள ம் சூழ ேவண் ம் என்ப  
ெபற்றாம். பின்னர்த் ' ணி ' ஆகு ெபயர். நீட் ப் ; ெசய் ங்காலத் ச் ெசய்யாைம. 
அஃ ள்வழிக் காலக்கழி வாகலா ம், பைகவர் அறிந்  அழித்தலா ம் 

யாைமயின் அதைனத் 'தீ ' என்றார். 
 --- 
 
672  ங்குக ங்கிச் ெசயற்பால ங்கற்க 
    ங்கா  ெசய் ம் விைன. 
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    ங்கிச் ெசயற்பால ங்குக - நீட் த் ச் ெசய் ம் பகுதியவாய விைனக ள் 
நீட் க்க; ங்கா  ெசய் ம் விைன ங்கற்க - நீட் யா  ெசய் ம் விைனக ள் 
நீட் க்க; ங்கா  ெசய் ம் விைன ங்கற்க - நீட் யா  ெசய் ம் விைனக ள் 
நீட் யா  ஒழிக. 
    விளக்கம் 
இ  வழி ம் இ திக்கண் ெதாக்க ஏழாவ  விாிக்கப்பட்ட . இ வைத விைனக ம் 
வ யா ம் காலத்தா ம் அறியப்ப ம். மாறிச்ெசய்யின், அைவ வாயா என்ப  
க த் . ேமல் ' ங்காைம' என்றார் (குறள் 383); ஈண்டதைனப் பகுத் க் கூறினார். 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் ெபா வைகயால் விைன ெசய் ம் திறம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
673  ஙல் ம்வா ெயல்லாம் விைனநன்ேற ஒல்லாக்கால் 
    ெசல் ம்வாய் ேநாக்கிச் ெசயல். 
    ஒல் ம் வாய் எல்லாம் விைன நன்  - விைன ெசய் ங்கால் இய மிடத்ெதல்லாம் 
ேபாராற் ெசய்தல் நன் ; ஒல்லாக்கால் ெசல் ம் வாய் ேநாக்கிச் ெசயல் - அஃ  
இயலாவிடத்  ஏைன ன்  உபாயத் ள் ம் அ  வேதார் உபாயம் ேநாக்கிச் 
ெசய்க. 
    விளக்கம் 
இய மிடம்: பைகயின் தான் வ யனாகிய காலம். அக்காலத் த் தண்டேம நன்  
என்றார், அஞ்சுவ  அதற்ேகயாக ன். இயலா இடம் - ஒத்த கால ம் ெம ய கால ம் 
அவ்விரண்  காலத் ம் சாமேபத தானங்க ள் அ  ம் உபாயத்தாற் ெசய்க 
என்றார், அைவ ஒன்றற்ெகான்  ேவ பா ைடயேவ ம் உடம்ப த்தற் பயத்தான் 
தம் ள் ஒக்கும் ஆக ன். இதனான், வ யான், ஒப்பான், ெம யான் என நிைல 

வைகத்  என்ப உம், அவற் ள் வ ய  சிறப் ம் கூறப்பட்டன. 
 --- 
 
674  விைனபைக என்றிரண் ன் எச்சம் நிைன ங்கால் 
    தீெயச்சம் ேபாலத் ெத ம். 
    விைன பைக என்ற இரண் ன் எச்சம் - ெசய்யத் ெதாடங்கிய விைன ம் 
கைளயத்ெதாடங்கிய பைக ம் என்  ெசால்லப்பட்ட இரண்டன  ஒழி ம்; 
நிைன ங்கால் தீெயச்சம் ேபாலத் ெத ம் - ஆரா ங்கால் தீயின  ஒழி  ேபாலப் பின் 
வளர்ந்  ெக க்கும். 
    விளக்கம் 
இனி, இக்குைற என் ெசய்வ '? என்  இகழ்ந்ெதாழியற்க, யச் ெசய்க என்பதாம். 
பின் வளர்தல் ஒப் ைமபற்றிப் பைகெயச்ச ம் உடன் கூறினார். இதனான் வ யான் 
ெசய் ந் திறம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
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675  ெபா ள்க வி காலம் விைனயிடெனா  ஐந் ம் 
    இ ள்தீர எண்ணிச் ெசயல். 
    ெபா ள் க வி காலம் விைன இடெனா  ஐந் ம் - விைன ெசய் மிடத் ப் 
ெபா ம் க வி ம் கால ம் விைன ம் இட மாகிய இவ்ைவந்தைன ம்; இ ள் தீர 
எண்ணிச் ெசயல் - மயக்கம் அற எண்ணிச் ெசய்க. 
    விளக்கம் 
எண்ெணா , பிறவழி ம் கூட்டப்பட்ட . ெபா ள் - அழி ம் ெபா ம் ஆகும் 
ெபா ம் க வி - தன் தாைன ம் மாற்றார்தாைன ம். காலம் - தனக்கு ஆகுங் 
கால ம் அவர்க்கு ஆகுங் கால ம். விைன - தான் வல்ல விைன ம் அவர் 
வல்லவிைன ம். இடம் - தான் ெவல் ம் இட ம் அவர் ெவல் ம் இட ம். 
இவற்ைறத் தான் ெவற்றிெயய் ம் திறத்தில் பிைழயாமல் எண்ணிச் ெசய்க என்பதாம். 
 --- 
 
676  ம் இைட ம் ற்றியாங்கு எய் ம் 
    ப பய ம் பார்த் ச் ெசயல். 
    ம் - விைன ெசய் ங்கால் அ  வதற்குளதாம் யற்சி ம்; இைட ம் - 
அதற்கு வ ம் இைட ம்; ற்றியாங்கு எய் ம் ப பய ம் - அ  நீங்கி ந்தால் 
தான் எய் ம் ெப ம்பய ம்; பார்த் ச் ெசயல் - சீர் க்கிச் ெசய்க. 
    விளக்கம் 

, ஆகுெபயர். ' யற்சி இைட கள  அளவின் பயன  அள  ெபாியதாயின் 
ெசய்க' என்பதாம் 
 --- 
 
677  ெசய்விைன ெசய்வான் ெசயன் ைற அவ்விைன 
    உள்ளறிவான் உள்ளம் ெகாளல். 
    ெசய்விைன ெசய்வான் ெசயன் ைற - அவ்வாற்றால் ெசய்யப்ப ம் விைனையத் 
ெதாடங்கினான் ெசய் ம் ைறைமயாவ ; அவ்விைன உள் அறிவான் உள்ளம் 
ெகாளல் - அவன  உளப்பாட் ைன அறிவான் க த்திைனத் தான் அறிதல். 
    விளக்கம் 
'அவ்வா ' என்ற , ெபா ள் த ய எண்ணைல ம்  த ய க்கைல ம். 
உள் அறிவான் - ன் ெசய்  ேபாந்தவன். அவன் க த் ; அவன் ெசய்  ேபாந்த 
உபாயம். அதைன யறியேவ, தா ம் அதனால் ெசய்  பயன் எய் ம் என்பதாம். இைவ 

ன்  பாட்டா ம் ஒப்பான் ெசய் ந் திறம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
678  விைனயான் விைனயாக்கிக் ேகாடல் நைனக ள் 
    யாைனயால் யாைனயாத் தற் . 
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    விைனயான் விைன ஆக்கிக்ேகாடல் - ெசய்கின்ற விைனயாேல அன்ன  பிறி ம் 
ஓர் விைனைய த் க் ெகாள்க; நைனக ள் யாைனயால் யாைன யாத்தற்  - அ  
மதத்தான் நைனந்த கேபாலத்திைன ைடய யாைனயாேல அன்ன  பிறி  ேமார் 
யாைனையப் பிணித்தேனா  ஒக்கும். 
    விளக்கம் 
பிணித்தற்கு அ ைம ேதான்ற 'நைனக ள்' என்ப  பின் ம் கூறப்பட்ட . 
ெதாடங்கிய விைனயாேன பிறி ம் ஓர் விைனைய த்தற்கு உபாயம் ஆமா  
எண்ணிச் ெசய்க. ெசய்யேவ, அம் ைறயான் எல்லா விைன ம் எளிதில் ம் 
என்பதாம். 
 --- 
 
679  நட்டார்க்கு நல்ல ெசய ன் விைரந்தேத 
    ஒட்டாைர ஒட் க் ெகாளல். 
    நட்டார்க்கு நல்ல ெசய ன் விைரந்தேத - விைன ெசய்வானால் தன் நட்டார்க்கு 
இனியவற்ைறச் ெசய்த ம் விைரந்  ெசய்யப்ப ம்; ஒட்டாைர ஒட் க் ெகாளல் - 
தன் பைகவேரா  ஒட்டாைரத் தனக்கு நட்பாக்கிக்ேகாடல். 
    விளக்கம் 
அவ்விைன வாய்த்தற்பயத்தவாய இவ்விரண் ம் பைகவர்க்குத் தன் ெம  

லனாவதன் ன்ேன ெசய்க என்பர், 'விைரந்த ' என்றார். 'விைரந்  ெசய்யப்ப வ ' 
என்றவா  விைனெசய் ம் திறமாக ன் பைகவேரா  ஒட்டாராயிற் . தன் ஒட்டார் 
பிற ட்கூடாமல் மாற்றி ைவத்தல் எனி ம் அைம ம். 
 --- 
 
680  உைறசிறியார் உள்ந ங்கல் அஞ்சிக் குைறெபறின் 
    ெகாள்வர் ெபாியார்ப் பணிந் . 
    உைற சிறியார் - ஆ ம் இடஞ்சிறியராய அைமச்சர்; உள் ந ங்கல் அஞ்சி - தம்மின் 
வ யரால் எதிர்ந்தவழித் தம் பகுதி ந ங்கைல அஞ்சி; குைறெபறின் ெபாியார்ப் 
பணிந்  ெகாள்வார். அந்நிைலக்கு ேவண் வதாய சந்  கூ மாயின், அவைரத் 
தாழ்ந்  அதைன ஏற் க் ெகாள்வர். 
    விளக்கம் 
இடம்:நா ம் அர ம். அவற்ற  சி ைம ஆள்வார்ேமற் ஏற்றப்பட்ட . ெம யாேரா  
சந்திக்கு வ யார் இையதல் அாிதாக ன், 'ெபறின்' என்றார். அ யிேல 
ெம யாராயினார் தம் பகுதி ம் அஞ்சி நீங்கின் தெலா ம் ெக வராக ன், அ  
வாராமல் சிறி  ெகா த் ம் சந்திைய ஏற் க் ெகாள்க என்பதாம். பணிதல் 
மான ைடயார்க்குக் க த்  அன்ைமயின், 'ெகாள்வர்' என உலகியலால் கூறினார். 
இைவ ன்  பாட்டா ம் ெம யான் ெசய் ம் திறம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
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2.2.6  
 
681  அன் ைடைம ஆன்ற கு ப்பிறத்தல் ேவந்தவாம் 
    பண் ைடைம ைரப்பான் பண் . 
    அன்  உைடைம - தன் சுற்றத்தார்மாட்  அன் ைடயனாத ம்; ஆன்ற 
கு ப்பிறத்தல் - அைமச்சுப் ணற்கு அைமந்த கு யின் கண் பிறத்த ம்; ேவந்  
அவாம் பண்  உைடைம அரசர் சாதி வி ம் ம் பண் ைடயன் ஆத ம்;  
உைரப்பான் பண்  -  வார்த்ைத ெசால்வா க்கு இலக்கணம். 
    விளக்கம் 

ன்ைனய இரண்டனா ம், ைறேய சுற்றத்தார்க்கும் தீங்கு வாராமல் தான் 
ேபணிெயா க ம், தன் ன்ேனார் தியல் ேகட்டறித ம் ெபற்றாம். ேவந்  அவாம் 
பண்  உைடைம ன்னர் மன்னைரச் ேசர்ந்ெதா கற்கண் ெபறப்ப ம். அதனால் 
ேவற்றரச ம் அவன் வயத்தராதல் ெப ம். 
 --- 
 
682  அன்பறி  ஆராய்ந்த ெசால்வன்ைம ைரப்பார்க்கு 
    இன்றி யைமயாத ன் . 
    அன்  - தம் அரசன் மாட்  அன் ைடைம ம்; அறி  - அவ க்கு ஆவன அறி ம் 
அறி ைடைம ம்; ஆராய்ந்த ெசால் வன்ைம - அவற்ைற ேவற்றரசாிைடச் 
ெசால் ங்கால் ஆராய்ந்  ெசால் தல் வன்ைம ம் என;  உைரப்பார்க்கு 
இன்றியைமயாத ன்  - ைரக்க உாியார்க்கு இன்றியைமயாத குணங்கள் ன் . 
    விளக்கம் 
ஆராய்தல்: அவற்றிற்கு உடம்ப ஞ் ெசாற்கைளத் ெதாிதல். 'இன்றியைமயாத ன் ' 
எனேவ, அைமச்சர்க்குச் ெசால் ய பிற குணங்க ம் ேவண் ம் என்ப  ெபற்றாம். 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் இ  வைகயார்க்கும் ெபா  இலக்கணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
683  லா ள் ல்வல்லன் ஆகுதல் ேவலா ள் 
    ெவன்றி விைன ைரப்பான் பண் . 
    ேவலா ள் ெவன்றி விைன உைரப்பான் பண்  - ேவைல ைடய ேவற்றரசாிைடச் 
ெசன்  தன் அரச க்கு ெவன்றித ம் விைனையச் ெசால் வா க்கு 
இலக்கணமாவ ; லா ள் ல் வல்லன் ஆகுதல் - நீதி ைல ணர்ந்த 
அைமச்சாிைடத் தான் அந் ைல வல்லானாதல். 
    விளக்கம் 
'ேகாறல் மாைலயர்' என்ப  ேதான்ற 'ேவலார்' என் ம்,  விைன இரண் ம் 
அடங்க 'ெவன்றி விைன' என் ம் கூறினார். வல்லானாதல்: உணர்  
மாத்திர ைடயராய அவர் ன் வகுக்கும் ஆற்றல் உைடயனாதால். 
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 --- 
 
684  அறி  வாராய்ந்த கல்விஇம் ன்றன் 
    ெசறி ைடயான் ெசல்க விைனக்கு. 
    அறி  - இயற்ைகயாகிய அறி ம்; உ  - கண்டார் வி ம் ம் ேதாற்றப் ெபா ம்; 
ஆராய்ந்த கல்வி - பலேரா  பலகா ம் ஆராயப்பட்ட கல்வி ம் என; இம் ன்றன் 
ெசறி  உைடயான் - நன்கு மதித்தற்கு ஏ வாய இம் ன்றன  கூட்டத்ைத 
உைடயான்; விைனக்குச் ெசல்க - ேவற்  ேவந்தாிைடத்  விைனக்குச் ெசல்க. 
    விளக்கம் 
இம் ன் ம் ஒ வன் பாற் கூ தல் அாி  ஆ ன், 'ெசறி ைடயான்' என்றார். 
இவற்றான் நன்கு மதிப் ைடயனாகேவ, விைன இனி  ம் என்ப  க த் . 
 --- 
 
685  ெதாகச் ெசால் த் வாத நீக்கி நகச்ெசால்  
    நன்றி பயப்பதாந் . 
    ெதாகச் ெசால்  - ேவற்றரசர்க்குப் பல காாியங்கைளச் ெசால் ம் வழிக் 
காரணவைகயால் ெதாகுத் ச் ெசால் ம்; வாத நீக்கி நகச் ெசால்  - இன்னாத 
காாியங்கைளச் ெசால் ம் வழி ெவய்ய ெசாற்கைள நீக்கி இனிய ெசாற்களான் 
மனமகிழச் ெசால் ம்; நன்றி பயப்ப  ஆம் - தன்னரச க்கு நன்ைமையப் 
பயப்பவேன தனாவான். 
    விளக்கம் 
பல காாியங்கட்கு உடம்படாதார் பரம்பைரயான் அவற்றிற்குக் காரணமாய  ஒன்ைறச் 
ெசால்ல அதனால் அைவ விைள மா  உய்த் ணர அ ைமயா ம் சு க்கத்தா ம் 
உடம்ப வர்: இன்னாதவற்றிற்கு உடம்படாதார் தம் மனம் மகிழச் ெசால்ல, 
இவ்வின்னாைம காணா  உடம்ப வராத ன், அவ்வி வாற்றா ம் தன் காாியம் 
தவறாமல் க்க வல்லான் என்பதாம். எண் ம்ைமகள், விகாரத்தால் ெதாக்கன. 
 --- 
 
686  கற் க்கண் அஞ்சான் ெசலச்ெசால் க் காலத்தால் 
    தக்க  அறிவதாம் . 
    கற் - நீதி ல்கைளக் கற் ; ெசலச் ெசால்  - தான் ெசன்ற க மத்ைதப் பைக 
ேவந்தர் மனங்ெகாளச் ெசால் ; கண் அஞ்சான் - அவன் ெசயிர்த்  ேநாக்கின் 
அந்ேநாக்கிற்கு அஞ்சா ; காலத்தால் தக்க  அறிவ  தாம் - காலத்ேதா  ெபா ந்த 
அ  க்கத்தக்க உபாயம் அறிவாேன தனாவான். 
    விளக்கம் 
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அவ் பாயம் அறிதற் ெபா ட்  நீதி ற்கற்வி ம், அதனானன்றிப் பிறிெதான்றான் 
ங்காலம் வாின் அவ்வா  க்கேவண் த ன் காலத்தால் தக்க  அறித ம், 

இலக்கணமாயின. 
 --- 
 
687  கடனறிந்  காலங் க தி இடனறிந்  
    எண்ணி உைரப்பான் தைல. 
    கடன் அறிந்  - ேவற்றரசாிடத் த் தான் ெசய் ம் ைறைமயறிந் , காலம் க தி - 
அவர் ெசவ்வி பார்த் , இடன் அறிந்  - ெசன்ற க மஞ் ெசால் தற்கு ஏற்ற இடம் 
அறிந் ; எண்ணி ெசால் மாற்ைற ன்ேன விசாாித் , உைரப்பான் தைர - அவ்வா  
ெசால் வான் தாின் மிக்கான். 
    விளக்கம் 
ெசய் ம் ைறயாவ ; அவர் நிைல ம் தன் அரசன் நிைல ம் தன் நிைல ம் க்கி, 
அவற்றிற்கு ஏற்பக் கா ம் ைறைம ம் ெசால் ம் ைறைம ம் தலாயின. ெசவ்வி 
- தன் ெசால்ைல ஏற் க் ெகாள் ம் மன நிகழ்ச்சி. அ  காலவயத்தாக ன் காலம் 
என்றார். இடம்: தனக்குத் ைணயாவார் உடனாய இடம். எண் தல்: தான் அ  
ெசால் மா ம், அதற்கு அவர் ெசால் ம் உத்தர ம், அதற்குப்பின் தான் 
ெசால் வன மாக இவ்வாற்றான் ேமன்ேமல் தாேன கற்பித்தல். வட லார் இவ்வி  
வைகயா டன் ஓைல ெகா த்  நிற்பாைர ம் கூட் த் தைரத் தைல, இைட, கைட 
என்  வகுத் க் கூறினாராக ன், அவர் மத ம் ேதான்றத் 'தைல' என்றார்.  
என்ப  அதிகாரத்தான் வந்த . இைவ ஐந்  பாட்டா ம் தான் வகுத் க் கூ வான  
இலக்கணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
688  ய்ைம ைணைம ணி ைடைம இம் ன்றின் 
    வாய்ைம வழி ைரப்பான் பண் . 
    வழி உைரப்பான் பண்  - தன் அரசன் வார்த்ைதைய அவன் ெசால் யவாேற 
ேவற்றரசர்க்குச் ெசன்  ெசால்வான  இலக்கணமாவன; ய்ைம - ெபா ள் 
காமங்களால் யனாத ம்; ைணைம - தமக்கு அவரைமச்சர் ைணயாந்தன்ைம ம்; 

ணி ைடைம - ணித ைடைம ம்; இம் ன்றன் வாய்ைம - இம் ன்ேறா  கூ ய 
ெமய்ம்ைம ம் என இைவ. . 
    விளக்கம் 
ெபா ள் காமங்கள் பற்றி ேவ படக் கூறாைமப் ெபா ட் த் ய்ைம ம், தன் 
அரச க்கு உயர்ச்சி கூறிய வழி, 'எம்மேனார்க்கு அஃ  இயல் ' எனக்கூறி, அவர் 
ெவகுளி நீக்குதற் ெபா ட் த் ைணைம ம், 'இ  ெசால் ன் இவர் ஏதஞ்ெசய்வர்' 
என்  ஒழியாைமப் ெபா ட் த் ணி ைடைம ம், யாவரா ம் ேதறப்ப தற் 
ெபா ட்  ெமய்ம்ைம ம் ேவண்டப்பட்டன. 'இன்' ஒ வின் ெபா ட்கண் வந்த . 
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 --- 
 
689  வி மாற்றம் ேவந்தர்க்கு உைரப்பான் வ மாற்றம் 
    வாய்ேசரா வன்க ணவன். 
    வி  மாற்றன் ேவந்தர்க்கு உைரப்பான் - தன்னரசன் ெசால் விட்ட வார்த்ைதைய 
ேவற்றரசர்க்குச் ெசன்  ெசால்ல உாியான்; வ மாற்றம் வாய் ேசாரா வன் கணவன் - 
தனக்கு வ ம் ஏதத்திற் கஞ்சி அவ க்குத் தாழ்வான வார்த்ைதைய வாய் ேசார்ந் ம் 
ெசால்லாத திண்ைமைய உைடயான். 
    விளக்கம் 
தாழ்  சாதி த மமன்ைமயின், 'வ ' என்றார். 'வாய்ேசாரா' எனக் காாியம் காரணத் ள் 
அடக்கப்பட்ட . 
 --- 
 
690  இ தி பயப்பி ம் எஞ்சா  இைறவற் கு 
    உ தி பயப்பதாம் . 
    இ தி பயப்பி ம் எஞ்ஞா  - அவ்வார்த்ைத தன் உயிர்க்கு இ தி த மாயி ம் 
அதற்கு அஞ்சிெயாழியா ; இைறவற்கு உ தி பயப்ப  தாம் - தன் அரசன் 
ெசால் யவாேற அவ க்கு மிகுதிைய ேவற்றரசாிைடச் ெசால் வாேன தனாவான். 
    விளக்கம் 
'இ தி பயப்பி ம்' என்றதனால், ஏைனய பயத்தல் ெசால்ல ேவண்டாவாயிற் . இைவ 

ன்  பாட்டா ம் கூறிய  கூ வான  இலக்கணம் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.2.7 மன்னைரச் ேசர்ந்ெதா தல் 
 
691  அகலா  அ கா  தீக்காய்வார் ேபால்க 
    இகல்ேவந்தர்ச் ேசர்ந்ெதா கு வார். 
    இகல் ேவந்தர்ச் ேசர்ந்  ஒ குவார் - மா பா தைல ைடய அரசைரச் 
ேசர்ந்ெதா கும் அைமச்சர்; அகலா  அ கா  தீக்காய்வார் ேபால்க - அவைர மிக 
நீங்குவ ம் மிகச் ெசறிவ ம் ெசய்யா  தீக்காய்வார் ேபால இைட நிலத்திேல நிற்க. 
    விளக்கம் 
க தின் ெவகு ம் தன்ைமயர் என்ப  ேதான்ற, 'இகல் ேவந்தர்' என்றார். மிக அக ன் 
பயன் ெகடா , மிக அ கின் அவமதிபற்றித் ெத ம் ேவந்தர்க்கு, மிக அக ன் குளிர் 
நீங்கா  மிக அ கின் சு வதாய தீேயா  உளதாய ெதாழில் உவமம் ெபறப்பட்ட . 
 --- 
 
692  மன்னர் விைழப விைழயாைம மன்னரால் 
    மன்னிய ஆக்கந் த ம். 
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    மன்னர் விைழப விைழயாைம - தம்மால் ேசரப்பட்ட மன்னர் வி ம் வனவற்ைறத் 
தாம் வி ம்பாெதாழிதல்; மன்னரான் மன்னிய ஆக்கம் த ம் - அைமச்சர்க்கு அவராேன 
நிைலெபற்ற ெசல்வத்ைதக் ெகா க்கும். 
    விளக்கம் 
ஈண்  'விைழப' என்ற  அவர்க்குச் சிறப்பாக உாியவற்ைற. அைவ: கரப்ப வன, 
ஒப்பைன, ேமம்ைம என்றிைவ தலாயின. இவற்ைற ஒப்பிற்கு அஞ்சித் தாம் விைழயா 
ெதாழியேவ, அவ்வச்சம் ேநாக்கி உவந் , அவர் தாேம எல்லாச் ெசல்வ ம் நல்குவர் 
என்ப  க த் . எனேவ, அவற்ைற வி ம்பின் ேக  த ம் என்பதாம். 
 --- 
 
693  ேபாற்றின் அாியைவ ேபாற்றல் க த்தபின் 
    ேதற் தல் யார்க்கும் அாி . 
    ேபாற்றின் அாியைவ ேபாற்றல் - அைமச்சர் தம்ைமக் காக்கக் க தின் அாிய 
பிைழகள் தங்கண் வாராமல் காக்க; க த்த பின் ேதற் தல் யார்க்கும் அாி  - அவற்ைற 
வந்தனவாகக் ேகட்  அவ்வரசர் ஐ ற்றால் அவைரப் பின் ெதளிவித்தல் யாவர்க்கும் 
அாி  ஆகலான். 
    விளக்கம் 
அாிய பிைழகளாவன: அவரால் ெபா த்தற்கு அாிய அைறேபாதல், உாிைமெயா  
ம வல், அ ம்ெபா ள் ெவளவல் என்றிைவ தலாயின. அவற்ைறக் காத்தலாவ , 
ஒ வன் ெசால் யக்கால் தகுேமா என்  ஐ றா  தகா  என்ேற அவர் ணிய 
ஒ கல். ஒ வாற்றான் ெதளிவித்தா ம் கடன்ெகாண்டான் ேதான்றப் ெபா ள் 
ேதான் மா ேபாலக் கண் ழிெயல்லாம் அைவ நிைனக்கப்ப த ன் யார்க்கும் 
அாிெதன்றார். இைவ ன்  பாட்டா ம் அ  ெபா வைகயால் கூறப்பட்ட . 
 --- 
 
694  ெசவிச்ெசால் ம் ேசர்ந்த நைக ம் அவித்ெதா கல் 
    ஆன்ற ெபாியா ரகத் . 
    ஆன்ற ெபாியாரகத்  - அைமந்த அரசர் அ கு இ ந்தால்; ெசவிச் ெசால் ம் ேசர்ந்த 
நைக ம் அவித்  ஒ கல் - அவர் காண ஒ வன் ெசவிக்கண் ெசால் தைல ம் 
ஒ வன் கம் ேநாக்கி நகுதைல ம் தவிர்த்  ஒ குக. 
    விளக்கம் 
ேசர்தல்:பிறெனா  ேசர்தல். ெசய்ெதா கின், தம் குற்றம் கண்  ெசய்தனவாகக் 
ெகாள்வர் என்ப  க த் . 
 --- 
 
695  எப்ெபா ம் ஓரார் ெதாடரார்மற் றப்ெபா ைள 
    விட்டக்கால் ேகட்க மைற. 
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    மைற - அரச க்குப் பிறேரா  மைற நிகழ் ழி; எப்ெபா ம் ஓரார் - யாெதா  
ெபா ைள ம் ெசவி ெகா த் க் ேகாளா ; ெதாடரார்- அவைன கி வின வ ம் 
ெசய்யா ; அப்ெபா ைள விட்டக்கால் ேகட்க - அம்மைறப் ெபா ைள அவன்தாேன 
அடக்கா  ெசால் யக்கால் ேகட்க. 
    விளக்கம் 
'ஓர்தற்கு ஏற்கும் ெபா ளாயி ம்' என்பார், 'எப்ெபா ம்' என்றார். 'மற் ' விைன 
மாற்றின் கண் வந்த . 
 --- 
 
696  குறிப்பறிந்  காலங் க தி ெவ ப்பில 
    ேவண் ப ேவட்பச் ெசாலல். 
    குறிப்  அறிந்  - அரச க்குக் காாியஞ் ெசால் ங்கால் அப்ெபா  நிகழ்கின்ற 
அவன் குறிப்பிைன அறிந் ; காலம் க தி - ெசால் தற்கு ஏற்ற காலத்ைத ம் ேநாக்கி; 
ெவ ப்  இல ேவண் ப ேவட்பச் ெசாலல் - ெவ ப்பில மாய் ேவண் வன மாய 
காாியங்கைள அவன் வி ம் ம் வைக ெசால் க. 
    விளக்கம் 
குறிப் க் காாியத்தின் கண் அன்றிக் காம ெவகுளி ள்ளிட்டவற்றின் நிகழ் ழி ம் 
அதற்கு ஏலாக் காலத் ம் ெசால் தல் பயனிற்றாக ன் 'குறிப்  அறிந்  காலம் க தி' 
என் ம், அவன் உடம்படாதன  ேபாகாைமயின் 'ெவ ப்பில' என் ம், 
பயனில ம் பயன் சு ங்கிய ம் ெசய்தல் ேவண்டாைமயின் 'ேவண் ப' என் ம், 
அவற்ைற இனியவாய்ச் சு ங்கி விளங்கிய ெபா ளவாய ெசாற்களால் ெசால் க 
என்பார் 'ேவட்பச் ெசாலல்' என் ம் கூறினார். 
 --- 
 
697  ேவட்பன ெசால்  விைனயில எஞ்ஞான் ம் 
    ேகட்பி ம் ெசால்லா விடல். 
    ேவட்பன ெசால்  - பயன் ெபாியன மாய் அரசன் வி ம் வன மாய 
காாியங்கைள அவன் ேகட் லனாயி ம் ெசால் ; எஞ்ஞான் ம் விைன இல 
ேகட்பி ம் ெசால்லாவிடல் - எஞ்ஞான் ம் பயனிலவாயவற்ைறத் தாேன ேகட்டா ம் 
ெசால்லா  வி க. 
    விளக்கம் 
'விைனயில' என ம், 'ேகட்பி ம்' என ம் வந்த ெசாற்களான், அவற்றின் ம தைலச் 
ெசாற்கள் வ விக்கப்பட்டன. விைனயான் வ த ன் 'விைன' என் ம், 
வ ைமக்கால ம் அடங்க 'எஞ்ஞான் ம்' என் ம் கூறினார். ெசால் வன ம் 
ெசால்லாதன ம் வகுத் க் கூறியவா . இைவ நான்கு பாட்டா ம் சிறப்  வைகயால் 
கூறப்பட்ட . 
 --- 
 



 114

698  இைளயர் இன ைறயர் என்றிகழார் நின்ற 
    ஒளிேயா  ஒ கப் ப ம். 
    இைளயர் இன ைறயர் என்  இகழார் - இவர் எம்மின் இைளயர் என் ம், எமக்கு 
இன்ன ைறயிைன ைடயர் என் ம் அரசைர அவமதியா ; நின்ற ஒளிெயா  
ஒ கப்ப ம். அவர் மாட்  நின்ற ஒளிெயா  ெபா ந்த ஒ குதல் ெசய்யப்ப ம். 
    விளக்கம் 
ஒளி; உறங்காநிற்க ம் தாம் உலகம் காக்கின்ற அவர் கட ள்தன்ைம. அதேனா  
ெபா ந்த ஒ கலாவ , அவர் கட ள ம் தாம் மக்க மாய் ஒ குதல். அவ்ெவாளியால் 
ேபாக்கப்பட்ட இளைம ம் ைறைம ம் பற்றி இகழ்வராயின், தா ம் ேபாக்கப்ப வர் 
என்ப  க த் . 
 --- 
 
699  ெகாளப்பட்ேடம் என்ெறண்ணிக் ெகாள்ளாத ெசய்யார் 
    ளக்கற்ற காட்சி யவர். 
    ெகாளப்பட்ேடம் என்  எண்ணிக் ெகாள்ளாத ெசய்யார் - அரசனால் யாம் நன்கு 
மதிக்கப்பட்ேடம் என்  க தி அவன் வி ம்பாதவற்ைறச் ெசய்யார்; ளக்கு அற்ற 
காட்சியவர் - நிைல ெபற்ற அறிவிைன ைடயார். 
    விளக்கம் 
ெகாள்ளாதன ெசய்  அழி  எய் வார் ெகாளப்பாட் ற்குப்பின் தம்ைம 
ேவெறா வராகக் க வர் ஆக ன், ன்ைனயராகேவ க தி அஞ்சிெயா குவாைரத் 
' ளக்கு அற்ற காட்சியவர்' என்றார். 
 --- 
 
700  பைழயம் எனக்க திப் பண்பல்ல ெசய் ம் 
    ெக தைகைம ேக  த ம். 
    பைழயம் எனக்க திப் பண்  அல்ல ெசய் ம் ெக தைகைம அரச க்கு யாம் 
பைழயம் எனக் க தித் தமக்கு இயல்  அல்லாதவற்ைறச் ெசய் ம் உாிைம; ேக  த ம் 
- அைமச்சர்க்குக் ேகட் ைனப் பயக்கும். 
    விளக்கம் 
அவன் ெபாறா  ெச ம் ெபா தின், அப்பைழைம ேநாக்கிக் கண்ேணாடா  உயிைர 
ெவள தலான், அவன் ேவண்டாதன ெசய்தற்கு ஏ வாய ெக தைகைம ேக  த ம் 
என்றார். இைவ ன்  பாட்டா ம், ெபா ப்பர் என்  அரசர் ெவ ப்பன ெசய்யற்க 
என்ப  கூறப்பட்ட . 
 --- 
 

2.2.8 குறிப்பறிதல் 
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701  கூறாைம ேநாக்க§க் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான் ம் 
    மாறாநீர் ைவயக் கணி. 
    குறிப்  கூறாைம ேநாக்கி அறிவான்-அரசனால் குறித்த க மத்ைத அவன் 
கூறேவண்டா வைக அவன் கத்தா ம் கண்ணா ம் ேநாக்கி அறி ம் அைமச்சன்; 
எஞ்ஞான் ம் மாறாநீர் ைவயக்கு அணி-எஞ்ஞான் ம் வற்றாத நீரால் சூழப்பட்ட 
ைவயத் ள்ளார்க்கு ஓர் ஆபரணமாம்.  
விளக்கம் 
ஒட்ப ைடயனாய் எல்லார்க்கும் அழகுெசய்தலான். 'ைவயக்கு அணி' என்றார். 
குறிப் ம் ைவய ம் ஆகுெபயர். ைவயத்திற்கு என்ப  விகாரப்பட்  நின்ற .   
--- 
 
702  ஐயப் படாஅ  அகத்த  உணர்வாைனத் 
    ெதய்வத்ேதா ெடாப்பக் ெகாளல். 
    அகத்த  ஐயப்படா  உணர்வாைன-ஒ வன் மனத்தின்கண் நிகழ்வதைன 
ஐயப்படா  ஒ தைலயாக உணர வல்லாைன ெதய்வத்ெதா  ஒப்பக்ெகாளல்-
மகேனயாயி ம், ெதய்வத்ெதா  ஒப்ப நன்கு மதிக்க.  
விளக்கம் 
உடம்  த யவற்றான் ஒவ்வானாயி ம், பிறர் நிைனத்த  உண ம் ெதய்வத் 
தன்ைம ைடைமயின், 'ெதய்வத்ெதா  ஒப்ப' என்றார்.   
--- 
 
703  குறிப்பிற் குறிப் ணர் வாைர உ ப்பி ள் 
    யா  ெகா த் ம் ெகாளல். 
    குறிப்பின் குறிப்  உணர்வாைர-தம் குறிப்  நிக மா  அறிந்  அதனால் பிறர் 
குறிப்பறி ம் தன்ைமயாைர; உ ப்பி ள் யா  ெகா த் ம் ெகாளல்-அரசர் தம் 
உ ப் க்க ள் அவர் ேவண் வெதான்றைனக் ெகா த்தாயி ம் தமக்குத் 

ைணயாகக் ெகாள்க.  
விளக்கம் 
உள் நிக ம் ெநறி யாவர்க்கும் ஒத்த ன், பிறர் குறிப்பறிதற்குத் தம் குறிப் க் 
க வியாயிற் . உ ப் க்களாவன: ெபா ம், நா ம், யாைன குதிைரக ம் த ய 

றத்  உ ப் க்கள். இதற்குப் 'பிறர் கக் குறிப்பாேன அவர் மனக்குறிப்  
உணர்வாைர' என்  உைரப்பா ம் உளர். இைவ ன்  பாட்டா ம் குறிப்  
அறிவார  சிறப் க் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
704  குறித்த  கூறாைமக் ெகாள்வாேரா ேடைன 
    உ ப்ேபா ரைனயரால் ேவ . 
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    குறித்த  கூறாைமக் ெகாள்வாெரா  - ஒ வன் மனத் க் க திய அதைன அவன் 
கூறேவண்டாமல் அறியவல்லாேரா ; ஏைன உ ப்  ஓரைனயர்-மற்  மாட்டாதால் 
உ ப்பால் ஒ  தன்ைமயராக ஒப்பாராயி ம்; ேவ -அறிவான் ேவ .  
விளக்கம் 
'ெகாள்ளாதார்' என்ப உம், 'அறிவான்' என்ப உம் அவாய் நிைலயான் வந்தன. 
சிறந்த அறிவின்ைமயின், விலங்கு என் ம் க த்தான் 'ேவ ' என்றார்.   
--- 
 
705  குறிப்பிற் குறிப் ணரா வாயின் உ ப்பி ள் 
    என்ன பயத்தேவா கண்? 
    குறிப்பின் குறிப்  உணரா ஆயின்-குறித்த  காணவல்ல தம் காட்சியால் பிறர் 
குறிப்பிைன உணரமாட்டாவாயின்; உ ப்பி ள் கண் என்ன பயத்தேவா-ஒ வன் 
உ ப் க்க ள் சிறந்த கண்கள் ேவ  என்ன பயைனச் ெசய்வன?  
விளக்கம் 

தற்கண் 'குறிப் ' ஆகுெபயர். குறிப்  அறிதற்கண் ைணயாதல் சிறப் ப் பற்றி 
உயிர  உணர்  கண்ேமல் ஏற்றப்பட்ட ; அக்கண்களால் பயன் இல்ைல என்பதாம். 
இைவ இரண்  பாட்டா ம் குறிப்  அறியார  இழி  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
706  அ த்த  காட் ம் பளிங்குேபால் ெநஞ்சம் 
    க த்த  காட் ம் கம். 
    அ த்த  காட் ம் பளிங்கு ேபால்-தன்ைன அ த்த ெபா ள  நிறத்ைதத் தாேன 
ெகாண்  காட் ம் பளிங்கு ேபால்; ெநஞ்சம் க த்த  கம் காட் ம்-ஒ வன் 
ெநஞசத்  மிக்கதைன அவன் கம் தாேன ெகாண்  காட் ம்.  
விளக்கம் 
'அ த்த ' என்ப  ஆகுெபயர். க த்த  என்ப  'க ' என் ம் உாிச்ெசால் அ யாய் 
வந்த ெதாழிற்ெபயர். உவைம ஒ  ெபா ள் பிறிெதா  ெபா ளின் பண்ைபக் ெகாண்  
ேதாற் தலாகிய ெதாழில் பற்றி வந்த .   
--- 
 
707  கத்தின் க்குைறந்த  உண்ேடா உவப்பி ம் 
    காயி ம் தான் ந் ம். 
    உவப்பி ம் காயி ம் தான் ந் ம்-உயிர் ஒ வைன உவத்தலா ம் 
காய்தலா ம் உறின், தான் அறிந்த அவற்றின்கண் அதனின் ற்பட்  நிற்கும் 
ஆகலான்; கத்தின் க்குைறந்த  உண்ேடா- கம் ேபால அறி  மிக்க  பிறி  
உண்ேடா? இல்ைல.  
விளக்கம் 
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'உயிர்க்ேக அறி ள்ள ; ஐம் தங்களான் இயன்ற கத்திற்கு இல்ைல' என்பாைர 
ேநாக்கி, உயிர  க த்தறிந்  அஃ  உவக்குறின் மலர்ந் ம், காய் றின் க தி ம் 
வரலான், 'உண் ' என ம ப்பார் ேபான் , குறிப்  அறிதற்குக் க வி கூறியவா .   
--- 
 
708  கம்ேநாக்கி நிற்க அைம ம் அகம்ேநாக்கி 
    உற்ற ணர்வார்ப் ெபறின். 
    அகம் ேநாக்கி உற்ற  உணர்வார்ப் ெபறின்-குைற வா ம் தன் மனத்ைதக் 
குறிப்பான் அறிந்  தா ற்ற அதைனத் தீர்ப்பாைரப் ெபறின்; கம் ேநாக்கி நிற்க 
அைம ம்-அவர் தன் கம் ேநாக்கி அவ்ெவல்ைலக்கண் நிற்க அைம ம்.  
விளக்கம் 
'உணர்வார்' எனக் காாியத்ைதக் காரணமாக்கிக் கூறினார். அவ்ெவல்ைலையக் கடந்  
ெசால் மாயின் இ வர்க்குஞ் சி ைமயாமாக ன், அ  ேவண்டா என்பதாம். 
குைற வான் இறல்  கூ வார் ேபான்  க வி கூறியவா . இைவ ன்  
பாட்டா ம் குறிப்பறிதற் க வி கம் என்ப  கூறப்பட்டன.   
--- 
 
709  பைகைம ம் ேகண்ைம ம் கண் ைரக்கும் கண்ணின் 
    வைகைம உணர்வார்ப் ெபறின். 
    கண்ணின் வைகைம உணர்வார்ப் ெபறின்-ேவந்தர் தம் ேநாக்கு ேவ பாட் ன் 
தன்ைமைய அறியவல்ல அைமச்சைரப் ெபறின்; பைகைம ம் ேகண்ைம ம் கண் 
உைரக்கும்-அவர்க்கு மனத் க் கிடந்த பைகைமைய ம் ஏைனக் ேகண்ைமைய ம் 
ேவற்  ேவந்தர் ெசால் ற்றிலராயி ம், அவர் கண்கேள ெசால் ம்.  
விளக்கம் 
இ திக்கண் 'கண்' ஆகுெபயர். ேநாக்கு ேவ பாடாவன; ெவ த்த ேநாக்க ம், உவந்த 
ேநாக்க ம். உணர்தல்: அவற்ைற அவ்வக்குறிகளான் அறிதல்.   
--- 
 
710  ண்ணியம் என்பார் அளக்குங்ேகால் கா ங்கால் 
    கண்ணல்ல  இல்ைல பிற. 
    ண்ணியம் என்பார் அளக்கும் ேகால்-யாம் ண்ணறி  உைடேயம் என்றி க்கும் 
அைமச்சர் அரசர் க த்திைன அளக்குங் ேகாலாவ ; கா ங்கால் கண் அல்ல  பிற 
இல்ைல-ஆரா மிடத்  அவர் கண்ணல்ல  பிற இல்ைல.  
விளக்கம் 
அறிவின் உண்ைம அஃ ைடயார்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . இங்கிதம், வ , ெதாழில், 
ெசால் என்பன தலாகப் பிறர் க த்தளக்கும் அளைவகள் பல. அைவெயல்லாம் ன் 
அறிந்த வழி அவரான் மைறக்கப்ப ம்; ேநாக்கம் மனத்ேதா  கலத்தலான் ஆண்  
மைறக்கப்படா  என்ப  பற்றி அதைனேய பிாித் க் கூறினார். இனி 



 118

'அைலக்குங்ேகால்' என்  பாடம் ஓதி, ' ண்ணியம்' என்  இ க்கும் அைமச்சைர 
அரசரைலக்குங் ேகாலாவ  'கண்' என உைரத் , தன் ெவகுளி ேநாக்கால் அவர் 
ெவகுடற்குறிப்  அறிக என்ப  ச த்தாக்குவா ம் உளர். இைவ இரண்  பாட்டா ம் 

ண்க வி ேநாக்கு என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 

2.2.9 அைவயறிதல் 
 
711  அைவயறிந  ஆராய்ந்  ெசால் க ெசால் ன் 
    ெதாைகயறிந்த ¡ய்ைம யவர். 
    ெசால் ன் ெதாைக அறிந்த ய்ைமயவர் - ெசால் ன் கு விைன அறிந்த 

ய்ைமயிைன ைடயார்; அைவ அறிந்  ஆராய்ந்  ெசால் க - தாெமன்  
ெசால் ங்கால் அப்ெபா ைத அைவயிைன அறிந்  ஆராய்ந்  ெசால் க. 
    விளக்கம் 
ெசால் ன் கு ெவனேவ, ெசஞ்ேசால், இலக்கணச் ெசால், குறிப் ச்ெசால் என் ம் 

வைகச் ெசால் ம் அடங்கின. ய்ைம: அவற் ள் தமக்காகாதன ஒழித்  ஆவன 
ேகாடல். அைவ என்ற  ஈண்  அதன் அளைவ. அ  மிகுதி, ஒப் , தாழ்  என 

வைகத் . அறிதல், தம்ெமா  க்கி அறிதல். ஆராய்தல்: இவ்வைவக்கண் 
ெசால் ம் காாியம் இ , ெசால் மா  இ , ெசான்னால் அதன்  இ  என் , 
இைவ உள்ளிட்டன ஆராய்தல்.   
--- 
 
712  இைடெதாிந்  நன்குணர்ந்  ெசால் க ெசால் ன் 
    நைடெதாிந்த நன்ைம யவர். 
    ெசால் ன்நைட ெதாிந்த நன்ைமயவர் - ெசாற்களின் நைடயிைன ஆராய்ந்தறிந்த 
நன்ைமயிைன ைடயார்; இைடெதாிந்  நன்கு உணர்ந்  ெசால் க - அைவக்கண் 
ஒன்  ெசால் ங்கால் அதன் ெசவ்விைய ஆராய்ந்  அறிந்  வ ப்படாமல் மிக ம் 
ெதௗ¢ந்  ெசால் க. 
    விளக்கம் 
ெசாற்களின் நைடயாவ : அம் வைகச் ெசால் ம் ெசம்ெபா ள்; இலக்கைணப் 
ெபா ள் குறிப் ப் ெபா ள் என் ம் ெபா ள்கைளப் பயக்குமா . ெசவ்வி; 
ேகட்டற்கண் வி ப் ைடைம. வ : ெசால் வ ம் ெபா ள் வ ம். (இைவ இரண்  
பாட்டா ம் ஒன்  ெசால் ங்கால் அைவயறிந்ேத ெசால்ல ேவண் ம் என்ப  
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
713  அைவயறியார் ெசால்லல்ேமற் ெகாள்பவர் ெசால் ன் 
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    வைகயறியார் வல்ல உம் இல். 
    அைவ அறியார் ெசால்லல் ேமற்ெகாள்பவர் ெசால் ன் வைக அறியார் - 
அைவயின  அளைவயறியா  ஒன்  ெசால் தைலத் தம் ேமற்ெகாள்வார் 
அச்ெசால் த ன் கூ பா ம் அறியார்; வல்ல உம் இல் - கற் வல்ல கைல ம் 
அவர்க்கு இல்ைல. 
    விளக்கம் 
அம் வைகச் ெசாற்களால் வ ம் ெசால் தல் வைகைம ேகட்பார  உணர்  
வைகைமபற்றி வ தலால், 'ெசால் ன் வைகயறியார்' என் ம், அஃ  அறியார் என்  
எல்லாரா ம் இகழப்ப த ன் 'வல்ல உம்இல்' என் ம் கூறினார். இதனான் 
அைவயறியாக்கால் வ ம் குற்றம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
714  ஒளியார் ன் ஒள்ளிய ராதல் ெவளியார் ன் 
    வான்சுைத வண்ணம் ெகாளல். 
    ஒளியார் ன் ஒள்ளியர் ஆதல் - அறிவால் ஔÿ ள்ளிÿளியாரைவக் கண் தா ம் 
ஒள்ளியாராக; ெவளியார் ன் வான்சுைத வண்ணம் ெகாளல் - ஏைன ெவள்ைளகள்  
அைவக்கண் தா ம் வா ய கைதயின் நிறத்ைதக் ெகாள்க. 
    விளக்கம் 
ஒள்ளியார்  என்ற  மிக்காைர ம் ஒத்தாைர ம். அ  விகாரத்தால் ஒளியார் என்  
நின்ற . ஒள்ளியராதல்: தம் லறி ஞ் ெசால்வன்ைம ம் ேதான்ற விாித்தல். அைவ 
அறியாத ல்லைர ெவளியார்' என்ற . வயிரம் இல் மரத்ைத ெவளி ' என் ம் 
வழக்குப்பற்றி. அவர் மதிக்கும் வைக அவாி ம் ெவண்ைம ைடயராக என்பார், 'வான் 
சுைத வண்ணம் ெகாளல்' என்றார். அைவயள  அறிந்தார் ெசய் ம் திறம் இதனான் 
ெதாகுத் க் கூறப்பட்ட . பின்னர் விாித் க் கூ ப.   
--- 
 
715  நன்ெறன்ற வற் ள் ம் நன்ேற வ ள் 
    ந்  கிளவாச் ெசறி . 
    நன்  என்றவற் ள் ம் நன்ேற - ஒ வற்கு இ  நன்  என்  சிறப்பித் ச் 
ெசால்லப்பட்ட குணங்கள் எல்லாவற் ள் ம் நன்ேற; வ ள் ந்  கிளவாச் 
ெசறி  - தம்மின் மிக்கார் அைவக்கண் அவாின் ற்பட்  ஒன்றைனச் ெசால்லாத 
அடக்கம். 
    விளக்கம் 
தம் குைற ம், அவர் மிகுதி ம், ந்  கிளர்ந்தாற் ப ம் இ க்கும், கிளவாக்கால் 
எய் ம் நன்ைம ம் அறிந்ேத அடங்கினைமயின், அவ்வடக்கத்திைன 'நன்  
என்றவற் ள் ம் நன் ' என்றார். ன் கிளத்தைலேய விலக்கினைமயின், உடன் 
கிளத்த ம் பின் கிளத்த ம் ஆம் என்ப  ெபற்றாம். இதனான் மிக்கார் அைவக்கண் 
ெசய் ம் திறம் கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
716  ஆற்றின் நிைலதளர்ந் தற்ேற வியன் லம் 
    ஏற் ணர்வார் ன்னர் இ க்கு. 
    ஆற்றின் நிைல தளர்ந்தற்  -  எய்தற்ெபா ட்  நன்ெனறிக்கண் 
நின்றாெனா வன் அந்ெநறியினின் ம் நிைல தளர்ந்  ழ்ந்தாெலாக்கும்; வியன் 

லம் ஏற்  உணர்வார் ன்னர் இ க்கு - அகன்ற ற்ெபா ள்கைள உட்ெகாண்  
அவற்றின் ெமய்ம்ைமைய உணரவல்லார் அைவக்கண் வல்லாெனா வன் ெசால் 
இ க்குப்ப தல். 
    விளக்கம் 
நிைல தளர்ந்  ழ்தல் 'உரன் என் ம் ேதாட் யான் ஒைரந் ம் (குறள். 24) 
காத்ெதா கியான், பின் இ க்கிக் கூடா ஒ க்கத்தினால் பயன் இழத்தேல அன்றி 
இகழ ம் ப ம் என்பதாம். இதனான் அதன்கண் இ க்கியவழிப்ப ம் குற்றம் 
கூறப்பட்ட .   
--- 
 
717  கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச் 
    ெசால்ெதாிதல் வல்லார் அகத் . 
    கச  அறச்ெசால் ெதாிதல் வல்லாரகத்  - வ ப்படாமல் ெசாற்கைள ஆராய்தல் 
வல்லார் அைவக்கண் ெசால் ன்; கற்  அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் - பல 

ல்கைள ம் கற்  அவற்றின் ஆய பயைன அறிந்தார  கல்வி யாவர்க்கும் விளங்கித் 
ேதான் ம். 
    விளக்கம் 
'ெசால் ன்' என்ப  அவாய் நிைலயான் வந்த . ஆண்ேட ெசால் க என்பதாம்.   
--- 
 
718  உணர்வ ைடயார் ன் ெசால்லல் வளர்வதன் 
    பாத்தி ள் நீர்ெசாாிந் தற் . 
    உணர்வ  உைடயார் ன் ெசால்லல் - பிறர் உணர்த்த ன்றிப் ெபா ள்கைளத் 
தாேம உணரவல்ல அறிவிைன ைடயவர் அைவக்கண் கற்றார் ஒன்றைனச் 
ெசால் தல்; வளர்வதன் பாத்தி ள் நீர் ெசாாிந்தற்  - தாேன வளர்வெதா  பயிர் 
நின்ற பாத்திக்கண் நீாிைனச் ெசாாிந்தாற்ேபா ம். 
    விளக்கம் 
தாேன ம் வளர்தற்குாிய கல்வி மிக வள ம் என்பதாம். இைவ இரண்  பாட்டா ம், 
ஒத்தார் அைவக்கண் எவ்வழி ம் ெசால் க என்ப  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
719  ல்லைவ ள் ெபாச்சாந் ம் ெசால்லற்க நல்லைவ ள் 
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    நன்குசலச் ெசால்  வார். 
    நல்லைவ ள் நன்கு ெசலச் ெசால் வார் - நல்லார் இ ந்த அைவக்கண் நல்ல 
ெபா ள்கைள அவர் மனங்ெகாள்ளச் ெசால் தற்குாியார்; ல்லைவ ள் ெபாச்சாந் ம் 
ெசால்லற்க - அைவயறியாத ல்லர் இ ந்த அைவக்கண் அவற்ைற மறந் ம் 
ெசால்லாெதாழிக. 
    விளக்கம் 
ெசால் ன், தம் அைவயறியாைமைய ேநாக்கி நல்லைவ ம், ெபா ளறியாைமயால் 

ல்லைவதா ம் இகழ்த ன், இரண்  அைவக்கும் ஆகா என்ப  க திப் 
'ெபாச்சாந் ம் ெசால்லற்க' என்றார்.   
--- 
 
720  அங்கணத் ள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார் 
    அல்லார் ன் ேகாட்  ெகாளல். 
    தம் கணத்தார் அல்லார் ன் ேகாட்  ெகாளல் - நல்லார் தம்மினத்தரல்லாதார் 
அைவக்கண் ஒன்றைன ம் ெசால்லற்க; அங்கணத் ள் உக்க அமிழ்தற்  - ெசால் ன், 
அ  ய்தல்லாத ற்றத்தின்கண் உக்க அமிழ்தைன ஒக்கும். ('ெகாள்' என் ம் 

தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர் ன்னின்  பின் எதிர்மைற அல்விகுதிேயா  கூ  'மகன் 
எனல்' 
    விளக்கம் 
 (குறள் 196) என்ப  ேபால நின்ற . 'ெசால் ன்,' 'அ ' என்பன அவாய் நிைலயான் 
வந்தன. பிறெரல்லாம் 'ெகாளல்' என்பதைனத் ெதாழிற் ெபயராக்கி உைரத்தார்; அவர் 
அத்ெதாழில் அமிழ்  என் ம் ெபா ள் உவைமெயா  இையயாைம ேநாக்கிற்றிலர். 
சாவா ம ந்தாதல் அறிந்  கர்வார் ைகயி ம் படா  அவ்வங்கணத் க்கும் இைய  
இன்றிக் ெகட்டவா  ேதான்ற, 'உக்க அமிழ் ' என்றார். அச்ெசால் பயனில் ெசால்லாம் 
என்பதாயிற் . இைவ இரண்  பாட்டா ம் தாழ்ந்தார் அைவக்கண் ஒ  வழி ம் 
ெசால்லற்க என்ப  கூறப்பட்ட .  
--- 
 

2.2.10 அைவயஞ்சாைம 
 
721  வைகயறிந்  வல்லைவ வாய்ேசாரார் ெசால் ன் 
    ெதாைகயறிந்த ய்ைம யவர். 
    வைக அறிந்  வல்லைவ வாய் ேசாரார் - கற் வல்ல அைவ, அல்லா அைவ என் ம் 
அைவ வைகயிைன அறிந் , வல்ல அைவக்கண் ஒன்  ெசால் ங்கால் அச்சத்தான் 
வ ப்படச் ெசால்லார்; ெசால் ன் ெதாைக அறிந்த ய்ைமயவர் - ெசால் ன் 
ெதாைகெயல்லாம் அறிந்த ய்ைமயிைன உைடயார். 
    விளக்கம் 
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இ ந்தார  வன்ைம அைவேமல் ஏற்றப்பட்ட . 'வல்லைவ' என்பதற்கு, 'தாம் 
கற் வல்ல ற்ெபா ள்கைள' என்  உைரப்பா ம் உளர். 'அச்சத்தான்' என்ப  
அதிகாரத்தான் வந்த . 'ெசால் ன் ெதாைக,' ' ய்ைம' என்பவற்றிற்கு (குறள் 711) 
ேமல் உைரத்தாங்கு உைரக்க.   
--- 
 
722  கற்றா ள் கற்றார் எனப்ப வர் கற்றார் ன் 
    கற்ற ெசலச்ெசால்  வார். 
    கற்றா ள் கற்றார் எனப்ப வர் - கற்றார் எல்லாாி ம் இவர் நன்கு கற்றார் என்  
உலகத்தாரால் ெசால்லப்ப வார்; கற்றார் ன் கற்ற ெசலச் ெசால் வார் - 
கற்றாரைவக்கண் அஞ்சாேத தாம் கற்றவற்ைற அவர் மனம் ெகாள் ம் வைக ெசால்ல 
வல்லார். 
    விளக்கம் 
உலகம் அறிவ  அவைரேய ஆக ன், அதனால் கழப்ப வா ம் அவர் என்பதாம்.   
--- 
 
723  பைகயகத் ச் சாவார் எளியர் அாியர் 
    அைவயகத்  அஞ்சா தவர். 
    பைகயகத் ச் சாவார் எளியர் - பைகயிைட அஞ்சா  க்குச் சாவவல்லார் 
உலகத் ப் பலர்; அைவயகத்  அஞ்சாதவர் அாியர் - அைவயிைட அஞ்சா  க்குச் 
ெசால்ல வல்லார் சிலர். 
    விளக்கம் 
'அஞ்சாைம,' 'சாவார்' என்பதேனா ம் கூட் , அதனால் 'ெசால்ல வல்லார்' என்ப  
வ வித்  உைரக்கப்பட்ட . இைவ ன்  பாட்டா ம் அைவ அஞ்சார  சிறப் க் 
கூறப்பட்ட . 
--- 
 
724  கற்றார் ன் கற்ற ெசலச்ெசால் த் தாம்கற்ற 
    மிக்கா ள் மிக்க ெகாளல். 
    கற்றார் ன் கற்றெசலெசால்  - பல ல்கைள ம் கற்றார் அைவக்கண் 
தாம்கற்றவற்ைற அவர்மனம் ெகாள் மாற்றாற் ெசால் ; தாம் கற்ற மிக்க மிக்கா ள் 
ெகாளல் - அவற்றின் மிக்க ெபா ள்கைள அம்மிக்க கற்றாாிடத்  அறிந்  ெகாள்க. 
எல்லாம் ஒ வற்குக் கற்றல் கூடாைமயின், 
    விளக்கம் 
ேவ  ேவறாய கல்வி ைடயார் பலர் இ ந்த அைவக்கண் தாம் கற்றவற்ைற அவர்க்கு 
ஏற்பச் ெசால் க; ெசால்லேவ, அவ ம் அைவெயல்லாம் ெசால் வர் ஆகலான், 
ஏைனக் கற்க ெபறாதன ேகட்டறியலாம் என்பதாயிற் . அதனால் அவன  ஒ சார் 
பயன் கூறப்பட்ட .   
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--- 
 
725  ஆற்றின் அளவறிந்  கற்க அைவயஞ்சா 
    மாற்றங் ெகா த்தற் ெபா ட் . 
    ஆற்றின் அள  அறிந்  கற்க - ெசால் லக்கண ெநறியாேன அளைவ ைல 
அைமச்சர் உட்பட் க் கற்க; அைவ மாற்றம் ெகா த்தற்ெபா ட்  - ேவற் ேவந்தர் 
அைவயிைட அஞ்சா  அவர் ெசால் ய ெசாற்கு உத்தரஞ்ெசால் தற் ெபா ட் . 
    விளக்கம் 
அளைவ ல், ெசால் ல் கற்ேற கற்க ேவண் த ன், அதற்கு அஃ  ஆ  
எனப்பட்ட . அளக்கும் க விைய 'அள ' என்றார். ஆகுெபயரான், அவர் ெசால்ைல 
ெசால்வெதா  ெசால் ெசால்லலாவ , நியாயத்  வாதசற்ப விதண்ைடக ம் 
சலசாதிக ம் த ய கற்றார்க்ேக ஆக ன், அவற்ைறப் பிைழயாமல் கற்க என்பதாம். 
இதனான் அதன் காரணம் கூறப்பட்ட .   
--- 
 
726  வாெளாெடன் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு ெலாெடன் 
    ண்ணைவ அஞ்சு பவர்க்கு. 
    வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு வாெளா  என் - வன்கண்ைம ைடயார் அல்லார்க்கு 
வாெளா  என்ன இைய  உண் ; ண் அைவ அஞ்சுபவர்க்கு ேலா  என் - அ  
ேபால் ண்ணியார  அைவைய அஞ்சுவார்க்கு ேலா  என்ன இைய  உண்  ? 
    விளக்கம் 
இ ந்தார  ண்ைம அைவேமல் ஏற்றப்பட்ட . ற்கு உாியர் அல்லர் என்பதாம்.   
--- 
 
727  பைகயகத் ப் ேப ைக ஒள்வாள் அைவயகத்  
    அஞ்சு மவன்கற்ற ல். 
    பைகயத் ப் ேப  ைக ஔÿ ள்ளிÿவாள் - எறியப்ப ம் பைக ந வண் அதைன 
அஞ்சும் ேப  பி த்த கூர்வாைள ஒக்கும்; அைவயகத்  அஞ்சுமவன் கற்ற ல் - 
ெசால்லப்ப ம் அைவ ந வண் அதைன அஞ்சுமவன் கற்ற ல். 
    விளக்கம் 
ேப : ெபண் இயல்  மிக்கு ஆண் இயல் ம் உைடயவள். கள ம் வாய்த் த் தா ம் 
நன்றாய் இ ந்தேதயாயி ம் பி த்தவள் குற்றத்தால் வாள் சிறப்பின்றாயினாற் ேபால, 
அைவ ம் வாய்த் த் தா ம் நன்றாய் இ ந்தேதயாயி ம், கற்றவன் குற்றத்தால் ல் 
சிறப்பின்றாயிற் . 
--- 
 
728  பல்லைவ கற் ம் பயமிலேர நல்லைவ ள் 



 124

    நன்கு ெசலச்ெசால்லா தார். 
    நல்லைவ ள் நன்கு ெசலச் ெசால்லாதார் - நல்லார் இ ந்த அைவக்கண் நல்ல 
ெசாற்ெபா ள்கைளத் தம் அச்சத்தான் அவர்க்கு ஏற்கச் ெசால்லமாட்டாதார்; பல்லைவ 
கற் ம் பயம் இலேர - பல ல்கைளக் கற்றாராயி ம் உலகிற்குப் பயன்ப தல் இலர். 
    விளக்கம் 
அறிவார் ன் ெசால்லாைமயின் கல்வி ண்ைம அறிவாாில்ைல என்பதாம். இனிப் 
'பயமிலர்' என்பதற்கு, 'கல்விப் பய ைடயரல்லர்' என்  உைரப்பா ம் உளர்.   
--- 
 
729  கல்லா தவாின் கைடெயன்ப கற்றறிந் ம் 
    நல்லா ரைவயஞ்சு வார். 
    கற்  அறிந் ம் நல்லார் அைவ அஞ்சுவார் - ல்கைளக் கற் ைவத் ம், அவற்றால் 
பயனறிந்  ைவத் ம், நல்லார் இ ந்த அைவயிைன அஞ்சி ஆண் ச் ெசால்லாதாைர; 
கல்லாதவாின் கைட என்ப - உலகத்தார் கல்லாதவாி ம் கைடயர் என்  ெசால் வர். 
    விளக்கம் 
அக்கல்வி அறி களால் பயன் தா ம் எய்தா  பிறைர எய் விப்ப ம் ெசய்யா , 
கல்வித் ன்பேம எய்தி நிற்ற ன், 'கல்லாதவாின் கைட' என உலகம் பழிக்கும் 
என்பதாம்.   
--- 
 
730  உளெரனி ம் இல்லாெரா  ஒப்பர் களன்அஞ்சிக் 
    கற்ற ெசலச்ெசால்லா தார். 
    களன் அஞ்சிக் கற்ற ெசலச் ெசால்லாதார் - அைவக் களத்ைத அஞ்சித் தாம் 
கற்றவற்ைற அதற்கு ஏற்கச் ெசால்ல மாட்டாதார்; உளர் எனி ம் இல்லாெரா  ஒப்பர் 
- உயிர் வாழ்கின்றாராயி ம் உலகத்தாரால் எண்ணப்படாைமயின் இறந்தாேரா  
ஒப்பர். 
    விளக்கம் 
'ஈண் க் 'களன்' என்ற  ஆண் ந்தாைர. இைவ ஐந்  பாட்டா ம் அைவ அஞ்சு 
வார  இழி  கூறப்பட்ட .   
--- 
 
    அைமச்சியல் ற்றிற்  
---------- 
 
 


