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தமிழ் இலக்கியம் முதலாமாண்டு 

அலகு – 1  

பாடம் – அற இலக்கியம் 

திருக்குறள் அறத்துப்பால்  – பபாருள் விளக்கம் 

1. கடவுள் வாழ்த்து 

(இறறவனது பண்புகள், வழிபாடு பயன் முதலியவற்றறக் கூறுதல்) 

 உலகில் வழங்கிவரும் எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒலி வடிவான 

அகரமாகிய முதறல உறடயன. அதுபபால உலகம் ஆதிபகவன் ஆகிய 

முதறல உறடயது. 

 எல்லா நூல்கறளயும் கற்றவனுக்கு அக்கல்வி அறிவால் உண்டான 

பயன் என்னபவன்றால், தூய அறிவினன் – பமய்யுணர்வின் – ஆகிய 

இறறவனுறடய நல்ல அடிகறளத் பதாழுதல் ஆகும். 

 உள்ளக் கமலத்தில் – மனத்தில் – பென்றிருப்பவனான இறறவனுறடய 

மாட்ெிறமப்பட்ட அடிகறள எப்பபாதும் நிறனப்பவர்கள் உலகில் 

அழிவின்றி வாழ்வார்கள். 

 விருப்பும் பவறுப்பும் இல்லாதவனான இறறவனின் அடிகறள 

நிறனத்துக் பகாண்டிருப்பவர்களுக்கு எக்காலத்திலும் துன்பபம 

உண்டாகாது. 

 அஞ்ஞானத்தினால் வருகின்ற நல்விறன தீவிறனயாகிய இரண்டும் 

இறறவனது பமய்ம்றம பெர்ந்த புகழிறன விரும்பினவர் இடத்தில் 

ஏற்படுவதில்றல. 

 பமய், வாய், கண், மூக்கு, பெவியாகிய  ஐந்து பபாறிகளின் வழியாக 

வரும் ஆறெகறள அறுத்தவனுறடய பமய்யான ஒழுக்க வழியில் 

நின்றவர்கள், எக்காலத்திலும் ஒரு தன்றமயராய் வாழ்வார்கள். 



 தனக்கு ஈடாக எதறனயும் ஒப்பிட்டுக் கூற முடியாதவனுறடய 

தாள்கறள நிறனப்பவர்களுக்கு அல்லாமல், மற்றவர்களால் மனத்தில் 

உண்டாகும் துன்பங்கறள நீக்க முடியாது. 

 அறக்கடலாகிய இறறவனுறடய அடிகளாகிய பதப்பத்திறனச் 

ொர்ந்தவர்க்கு அல்லாமல், மற்றவர்களுக்குப் பபாருள், இன்பம் ஆகிய 

கடல்கறள நீந்திக் கடத்தல் முடியாததாகும். 

 தத்தமக்குாிய புலன்கறளக் பகாள்ளுதல் இல்லாத பமய், வாய், கண், 

மூக்கு, பெவி ஆகிய ஐம்பபாறிகறளப் பபால அறிந்தணர்வதற்குாிய 

எளிறமயான குணங்கறளயுறடய இறறவனுறடய தாள்கறள 

வணங்காத் தறலகளும் பயன்படுதலுறடயன அல்லவாம். 

 இறறவன் அடிகள் என்னும் பதப்பத்றதச் பெர்ந்தவர்கள், பிறவியாகிய 

கடறல நீந்திக் கடப்பர். அவ்வாறு பெராதவர்கள் 

(நிறனத்திருக்காதவர்கள்) நீந்த மாட்டார்கள், அதனுள் 

அழுந்துவார்கள். 

2. வான்ெிறப்பு 

(மறழயினது அருறம, பபருறம, பயன் முதலியன) 

 மறழ இறடவிடாமல் பபய்வதால் உலகிலுள்ள உயிர்கள் நிறலபபற்று 

வருகின்றன. ஆதலால் அம்மறழபய அமிழ்தம் என்று அறியப்படும் 

தன்றம உறடயதாகும். 

 உண்பவர்க்கு நல்ல உணவுகறள உண்டாக்கிக் பகாடுப்பதும், தானும் 

உண்பவர்களுக்கு உணவாக இருப்பதும் மறழபயயாகும். 

 மறழயானது பவண்டுங்காலத்தில் பபய்யாமல் இருந்துவிட்டால் 

கடலால் சூழப்பட்ட இவ்வுலகில் பெியானது நிறலத்து நின்று எல்லா 

உயிர்கறளயும் துன்புறுத்தும். 



 மறழ பபய்கின்ற வருவாய் தன்னுறடய பயறனத் தராவிட்டால் 

உழவர்கள் ஏாினால் உழ மாட்டார்கள். 

 பபய்யாமல் மக்கறளக் பகடுப்பதும் பகட்டார்க்குத் துறணயாய் 

நின்று, பபய்து காப்பாற்றுவதும் ஆகிய எல்லாம் மறழபயயாகும். 

 பமகத்திலிருந்து மறழத்துளிகள் வீழா விட்டால் பசும் புல்லினது 

தறலறயயும் காணுதல் அாிதாகிவிடும். 

 பமகம் கடல்நீறரக் குறறத்து மீண்டும் அக்கடலில் மறழ 

பபய்யாவிட்டால் பபாிய கடலும் தன்னுறடய தன்றமயில் 

குறறந்துவிடும். 

 மறழ பபய்யாவிட்டால் வானவர்களுக்கும் இவ்வுலகில் 

நறடபபறுகின்ற ெிறப்பான திருவிழாபவாடு கூடிய பூறெயும் 

நடக்காது. 

 மறழ பபய்யாவிட்டால் அகன்ற இவ்வுலகில் தானம் பெய்வதும் தவம் 

பெய்வதும் ஆகிய இரண்டு அறங்களும் நறடபபறாது. 

 எப்படிப்பட்ட பமலானவர்களுக்கும் நீாில்லாமல் உலகியல் 

நறடபபறாது. மறழயில்லாமல், அந்நீர் இறடவிடாமல் ஒழுகும் 

ஒழுக்கும் அறமயாது. 

3. நீத்தார் பபருறம 

(முற்றுந் துறந்த முனிவரது பண்பு, ஆற்றல், ெிறப்பு முதலியன) 

 ெீாிய ஒழுக்கத்தில் நின்று துறந்தவர்களது பபருறமயிறன பமலான 

பபாருள்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் பமலானபதன்று விரும்புவது 

நூல்களினுறடய துணிபாகும். 

 முனிவர்களது பபருறமயிறன எண்ணிப்பார்த்து இவ்வளபவன்று 

கூறப்புகுந்தால், அச்பெயல் இவ்வுலகில் இதுவறர இறந்தவர்கறள 

எண்ணியறிய முயன்றது பபான்றதாகும். 



 பிறப்பு, வீடு என்னும் இரண்டின் வறககறள அறிந்து துறவறத்திறன 

பமற்பகாண்ட முனிவர்களின் பபருறமபய உலகத்தில் ெிறந்ததாகும். 

 அறிவு என்னும் அங்குெத்தினால் பபாறிகளாகிய ஐந்து 

யாறனகறளயும் ஆறெகளில் பெல்லாமல் காப்பவன் எல்லாவற்றிலும் 

பமலான வீடு என்னும் பபாின்ப நிலத்திற்கு ஒரு வித்து ஆவான். 

 புலன்களில் பெல்லுகின்ற ஐந்து ஆறெகறளயும் அடக்கியவனுறடய 

ஆற்றலுக்கு அகன்ற வானத்தில் உள்ளவர்களின் தறலவனான 

இந்திரபன ொன்றாவான் (ொட்ெியாவான்). 

 பெய்தற்கு அருறமயான பெயல்கறளச் பெய்பவர்கள் பபாிபயார்கள் 

ஆவார்கள். பெய்வதற்கு அாிய பெயல்கறளச் பெய்ய மாட்டாமல் 

எளிவற்றறச் பெய்பவர்கள் ெிறிபயார்களாவார்கள். 

 சுறவ, ஒளி, ஊறு, ஓறெ, நாற்றம் என்ற ஐந்தின் கூறுபாட்டிறன 

ஆராய்பவனின் (முனிவாின்) அறிவினிடத்பத உள்ளதாம் உலகம். 

 பயன் நிறறந்த மறறபமாழி எனப்படும் பொற்கறளச் பொல்லும் 

முனிவர்களுறடய பபருறமயிறன அவர்கள் ஆறணயாகச் பொல்லும் 

அச்பொற்கபள (மறறபமாழி) காட்டிவிடும். 

 உயர்ந்த குணபமன்னும் குன்றின்பமல் நின்ற முனிவர்களுறடய 

பகாபம், இருப்பது கணபநரபமயானாலும் பகாபிக்கப்பட்டவர்களால் 

அக்பகாபம் தடுப்பதற்கு முடியாததாகும். 

 எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அருளுடன் நடந்து பகாள்ளுவதால் 

அந்தணர் என்று பொல்லப்படுபவர்கள் அறபவார்களாகிய 

முனிவர்கபள யாவார்கள். 

 

 

 



4. அறன் வலியுறுத்தல் 

(அறம் இன்னபதன்பது, அதனால் வரும் பயன்கறளப் பற்றி 

வற்புறுத்தல்) 

 பபருஞ்ெிறப்பிறனயும் பெல்வத்திறனயும் அளிக்கின்ற 

அறத்திறனவிட மக்களுயிர்க்கு பமம்பட்ட பெல்வம் பவறு என்ன 

இருக்கின்றது? 

 அறம் பெய்வறதவிட பமம்பட்ட பெல்வமும் இல்றல, அந்த 

அறத்திறனஅஞ்ஞானத்தால் மறப்பறத விடப்பபாிய தீறமயும் 

இல்றல. 

 தம்மால் முடியக்கூடிய வழிகளால் இறடவிடாமல் பெல்லக்கூடிய 

இடங்களில் எல்லாம் அறத்திறனச் பெய்தல் பவண்டும். 

 மனத்தில் குற்றமில்லாமல் இருத்தல் பவண்டும். அறம் என்பது 

அதுபவயாகும். அறம் அவ்வளபவதான், அதுவல்லாமல் 

பெய்யப்படுவன யாவும் ஆரவாரம் என்னும் தன்றமயுறடயனவாகும். 

 பபாறாறமயும், பபராறெயும், பகாபமும், கடுஞ்பொல்லும் ஆகிய 

நான்கும் விலக்கப்பட்டு நறடபபறுவபத அறமாகும். 

 கறடெிக்காலத்தில் அறம் பெய்பவாம் என்று இருக்காமல் நாள்பதாறும் 

அறம் பெய்தல் பவண்டும். அவ்வாறு பெய்தல் இறக்குங் காலத்தில், 

உயிருக்கு அழியாத துறணயாக இருக்கும். 

 அறத்தின் வழி (பயன்) இதுதான் என்று பகட்டறிய பவண்டுவதில்றல. 

பல்லக்கிறனத் தூக்கிக்பகாண்டு பபாகின்றவறனயும் உள்பள 

உட்கார்ந்துபகாண்டு பபாகின்றவறனயும் பார்க்கும் 

காட்ெியளவினாபலபய உணர்ந்து பகாள்ளப்படும். 



 அறம் பெய்யாத நாபள இல்லாமல் ஒருவன் நடந்து 

பகாள்ளுவானானால், அஃது மீண்டும் உடம்பபாடு பிறத்தல் என்னும் 

வழிறய வாராமல் அறடக்கும் கல்லாகும். 

 அறச்பெயல்களினால் வருவதுதான் உண்றமயான இன்பமாகும். மற்ற 

முறறகளில் வருவனபவல்லாம் இன்பமும் அல்ல, புகழுறடயனவும் 

ஆகா. 

 ஒருவர்க்குச் பெய்யும் தன்றமயுறடயது அறச் பெயல்கபளயாகும். 

நீக்கபவண்டிய தன்றமயுறடயது தீயறவகளான பெயல்கபளயாகும். 

இல்லற இயல்  

 5. இல்வாழ்க்றக 

(இல்லறத்தின் ெிறப்பும், இல்வாழ்வானுறடய பண்புகளும் 

கடறமகளும்) 

 இல்லறத்பதாடு கூடி வாழ்பவன் என்று பொல்லப்படுபவன் 

இயல்பாகபவ தன்றனச் ொர்ந்திருக்கும் பபற்பறார், மறனவி, மக்கள் 

ஆகிய மூன்று திறத்தார்க்கும் நல்பலாழுக்க பநறியில் நின்ற ெிறந்த 

துறணயாக இருப்பவனாவான். 

 துறந்தவர்களுக்கும், வறுறமயாளர்களுக்கும், யாருமின்றித் தன்னிடம் 

வந்து இறந்தவர்களுக்கும் இல்வாழ்வான் என்பவன் துறணயாக 

இருக்கக் கடவன். 

 முன்பனார்கள், பதய்வம், விருந்து, சுற்றம், தான் என்ற ஐந்திடத்தும் 

பெய்யபவண்டிய நல்வழியிறனப் பபாற்றிக்காத்து வழுவாமல் 

நடந்துபகாள்ளுதல் ெிறப்புறடய அறமாகும். 

 மற்றவர்கள் கூறும் பழிக்கு அஞ்ெிப் பிறர்க்கும் பகுத்துக்பகாடுத்து 

வாழ்கின்ற இல்லறத்தானுறடய பரம்பறர என்றும் குறறவின்றி 

இருப்பதாகும். 



 இல்லற வாழ்க்றகயானது அன்பிறனயும் அறத்திறனயும் உறடயதாக 

இருக்குபமயானால் அதுபவ இல்லறத்தின் பண்பும் பயனுமாகும். 

 அறபநறியில் இல்வாழ்க்றகயிறன ஒருவன் நடத்துவாபனயானால், 

அப்படிப்பட்டவன் அதற்குப் புறம்பான பவறு வழிகளில் பென்று 

பபறுவது யாது? 

 இல்லறத்திற்குாிய இயல்புகளுடபன இல்வாழ்க்றக நடத்துபவன் 

ஆறெகறள அடக்கி வாழும் துறவிகள் எல்பலாாிலும் பமலானவன். 

 தவம் பெய்பவாறரயும் நன்பனறியிபல நடத்திச்பென்று 

அறத்தினின்றும் நீங்காத இல்லறம், பநான்பு பநாற்றுத் தவம் 

பெய்பவாரது நிறலறமறயயும் விடப் பபருறமயிறன உறடயதாகும். 

 அறம் என்று ெிறப்பித்துக் கூறப்படுவது இல்லறபமயாகும். மற்றறய 

துறவறபமா என்றால், அதுவும் பிறனால் பழிப்புக்கு இடமின்றி 

இருக்குபமயானால், நல்லதாகும். 

 இவ்வுலகில் இல்லறத்திறன நடத்தி வாழபவண்டிய முறறயில் 

வாழ்பவன் வானத்தில், வாழ்கின்ற பதய்வங்களுள் ஒன்றாக றவத்து 

மதிக்கப்படுவான். 

6. வாழ்க்றகத் துறணநலம் 

(இல்லறத்திற்குாிய துறணயான மறனவியின் பபருறம, நற்பண்பு, 

கடறம முதலியன) 

 மறனயறத்திற்குத் தகுந்த நற்குண நல்பெய்றகயான 

ெிறப்பிறனயுறடயவளாகித் தன்றனக் பகாண்டவனது வரவுக்குத் 

தகுந்தபடி வாழ்பவபள வாழ்க்றகத் துறணயாவாள். 

 இல்லறத்திற்பகற்ற ெிறப்பு மறனவியிடம் இல்லாமல் பபானால் 

அவ்வில்வாழ்க்றக பெல்வம் முதலிய பவறு வறககளில் எவ்வளவு 

ெிறப்புறடயதாக இருந்தாலும் பயனுறடயதில்றலயாகும். 



 மறனவி ெிறப்புறடயவளாக இருந்துவிட்டால் அவ்வில்வாழ்க்றகயில் 

இல்லாதபதான்றும் இல்றல. அவள் மறனக்குாிய ெிறப்பு 

இல்லாதவளாகிவிட்டால் இல்லறத்தில் உள்ளது ஒன்றுமில்றல. 

 கற்பு என்னும் கலங்காறமயாகிய மனத்திண்றம இருந்துவிட்டால் 

பபண்றணவிட உயர்வான (பமம்பட்ட) பபாருள்கள் யாறவ உள? 

 பதய்வத்திறனத் பதாழாதவளாகிக் கணவறனத் பதாழுது துயில்விட்டு 

எழுபவள் பபய் என்று பொல்ல மறழபபய்யும். 

 தன்றனயும் காத்துக்பகாண்டு பகாண்ட கணவறனயும் பபணிப் 

பிறர்கூறும் நற்புகழுறரகறளயும் பபாற்றிக் காத்துச் பொர்வு 

(இறவகளில் மறதி) இல்லாதவபள மறனவியாவாள். 

 மகளிறரச் ெிறற றவத்துக் காத்தல் என்பது என்ன பயறனச் 

பெய்யமுடியும்? நிறறபயன்னும் கற்பினால் தங்கறளக் காப்பாற்றிக் 

பகாள்ளுவபத தறலயான காப்பாகும். 

 பபண்டிர் தம்றமக்பகாண்ட கணவறன வழிபட்டு வணங்கி 

வாழ்வாரானால், புத்பதளிர் வாழ்கின்ற உலகத்தில் 

பபருஞ்ெிறப்பிறனப் பபறுவார்கள். 

 புகழ்வதற்குாிய மறனயாறளப் பபறாத இல்வாழ்வார்களுக்குத் தம்றம 

இகழ்ந்து பபசும் பறகவர் முன்பன ஆண்ெிங்கம் பபான்ற 

பபருமிதமான நறட இல்றல. 

 மறனவியினுறடய நற்குண நற்பெயல்கறள இல்லறத்திற்கு மங்கலம் 

என்று கூறுவர். அந்த மங்கலத்திற்கு நன்மக்கள் பபறுதறல அணிகலம் 

என்று கூறுவர். 

 

 

 



7. மக்கட்பபறு 

(நன்மக்களால் அறடயும் இன்பமும் பயனும் ெிறப்பும் பிறவும்) 

 ஒருவன் பபறுகின்ற பெல்வங்களுள் அறிய பவண்டுவனவற்றற 

அறிதற்குாிய ெிறந்த மக்கறளப் பபறுவது பபான்ற மற்றச் 

பெல்வங்கறளயாம் மதிப்பது இல்றல. 

 பழிக்கப்படாத ெிறந்த பண்புறடய மக்கறளப் பபறுவானானால் 

அவனுக்கு எழுகின்ற – வருகின்ற- பிறவிகளிபலல்லாம் தீயறவ 

அணுகா. 

 தம் மக்கறளத் தம்முறடய பபாருள் என்று அறிந்பதார் கூறுவர். 

மக்களாகிய அப்பபாருள் அவரவர்கள் பெய்த விறனப்பயனால் 

உண்டாவதாகும். 

 தமது மக்கள் ெிறு றககளால் பிறெந்த பொறானது சுறவயான 

அமிழ்தத்திறனயும்விட மிகவும் இனிறமயானதாக இருக்கும். 

 ஒருவனுறடய உடம்புக்கு இன்பமாவது தனது மக்களுறடய 

உடம்பிறனத் பதாடுதலாகும். அவர்களுறடய பொற்கறளக் பகட்டல் 

பெவிக்கு இன்பமாகும். 

 தமது குழந்றதகளின் மழறலச் பொற்கறளக் பகட்டறியாதவர்கள் 

குழபலாறெயும் யாபழாறெயும் இனிறமயாக இருக்கின்றன என்று 

கூறுவர். 

 தந்றத மகனுக்குச் பெய்யபவண்டிய நன்றம யாபதன்றால் கற்றவர் 

நிறறந்த அறவயில் அவாினும் ெிறப்புற்று முற்பட்டிருக்குமாறு 

கல்வியுறடயவனாகச் பெய்தலாகும். 

 தமது மக்களுறடய அறிவுறடறமயானது தமக்கு உண்டாக்கும் 

இன்பத்திறனவிறட உலகத்து உயிர்களுக்பகல்லாம் 

இனிறமயானதாக இருக்கும். 



 தன் மகறனக் கல்வி பகள்விகளில் ெிறந்த ொன்பறான் என 

அறிவுறடபயார் பொல்லக்பகட்ட தாயானவள் பபற்ற காலத்தில் 

அறடந்த மகிழ்ச்ெியிறனவிட பபரு மகிழ்ச்ெி அறடவாள். 

 மகன் தந்றதக்குச் பெய்யபவண்டிய உதவி என்னபவன்றால், 

இப்பிள்றளறயப் பபற இத்தந்றத என்ன பநான்பு பநாற்றாபனா? 

என்று பிறர் பொல்லும் பொல்லிறன உண்டாக்குவதாகும். 

8. அன்புறடறம 

(மக்கட் பிறவிக்கு இருக்கபவண்டிய அன்பு ெிறப்பாக 

விளக்கப்படுகின்றது) 

 அன்பிற்கு அறடத்து றவக்கப்படுகின்ற தாழ்ப்பாள் இல்றல. 

அன்பிறனப் பிறர் அறியாமல் அறடத்து றவக்கும் தாழ் உண்படா? 

அன்பிறனப் பபற்றவரது துன்பத்திறனக் கண்டபபாபத 

பவளிப்படுகின்ற கண்ணீபர அன்புறடயவரது உள்நின்ற அன்பிறன 

எல்பலாரும் அறியுமாறு காட்டிவிடும். 

 அன்பில்லாதவர்கள் பிறர்க்குப் பயன்படாறமயால் எல்லாப் 

பபாருள்களாலும் தமக்பக உாியவர்கள் ஆவார்கள். அன்புறடயவர்கள் 

தம்முறடய எலும்பினாலும் பிறர்க்கு உாியவர்கள் ஆவார்கள். 

 பபறுதற்காிய மக்களுயிர்க்கு எலும்புறடய உடம்பபாடு பபாருந்திய 

பதாடர்பிறன, அன்புடபன பபாருந்துவதற்கு வந்த வழியினாலாகிய 

பயனாகும் என்று அறிந்பதார் கூறுவர். 

 அன்பு என்பது பிறாிடத்தில் பெல்லும் ஆர்வம் என்னும் விருப்பத்திறன 

உண்டாக்கும். ஆர்வம் என்னும் அந்த விருப்பம் நட்பு என்று 

பொல்லப்படுகின்ற அளவு கடந்த ெிறப்பிறனக் பகாடுக்கும். 



 இவ்வுலகில் இல்லறத்தில் இன்பமறடந்து பபறுகின்ற பபருறமயிறன, 

அன்பிறனப் பபற்றவராகிப் பபாருந்திய வழியினாலான பயபனயாகும் 

என்று அறிந்பதார் கூறுவார்கள். 

 அறியாறமயில் உள்ளவர்கள் அறத்திற்கு தான் அன்பு துறணபயன்று 

கூறுவர். மறத்திறன (தீ பநறியிறன) நீக்குதற்கும் அந்த அன்பப 

துறணயாகும். 

 எலும்பு இல்லாத உயிாினங்கறள பவயிலானது சுடுவதுபபால, 

அன்பில்லாத உயிர்கறள அறம் பகாடுறமப்படுத்தித் தண்டிக்கும். 

 மனத்தில் அன்பில்லாதவரது உயிர் வாழ்க்றக வலிய பாறல நிலத்தில் 

பட்டுப்பபான மரமானது தளிர்த்தது பபான்றதாகும். 

 மனத்தின் உறுப்பாகிய அன்பில்லாதவர்களுக்கு மற்றறப் புறத்திபல 

இருக்கும் உறுப்புக்கள் எல்லாம் அறம் பெய்தற்கு என்ன உதவியிறனச் 

பெய்யும்? 

 அன்பிறனக்பகாண்டு அதன் வழியில் நிற்பபத உயிர் இருக்கும் 

உடம்பாகும். மற்ற அன்பில்லாத உடம்புகள் எலும்பிறனத் 

பதாலினாபல பபார்த்திக் பகாண்டிருப்பனவாகும். உயிர் நின்றன 

ஆகா. 

9. விருந்பதாம்பல் 

(விருந்தினர் பபருறமயும், விருந்பதாம்பலின் ெிறப்பும் பயனும்) 

 இல்வாழ்க்றகயில் வாழ்ந்து பபாருளிறனக் காத்து வாழ்வபதல்லாம் 

விருந்தினறரப் பபாற்றி உதவி பெய்தற் பபாருட்படயாகும். 

 வந்த விருந்தினறர இல்லத்தின் புறத்பத இருக்கறவத்து, ொவிறனத் 

தராத மருந்தாக இருந்தாலும், தான் மட்டும் ொப்பிடுதல் 

முறறறமயுறடயதாகாது. 



 வந்த விருந்தினறர நாள்பதாறும் பபாற்றுபவனுறடய 

இல்வாழ்க்றகயானது வறுறமயால் துன்புற்று பகடுவது 

இல்றலயாகும். 

 முகமலர்ச்ெியுடன் தக்க விருந்தினறரப் பபாற்றுபவனுறடய 

இல்லத்தில் திருமகள் மனமகிழ்ச்ெியுடன் வாழ்ந்திருப்பாள். 

 விருந்தினறரப் பபாற்றி உபொித்து மீதியாக இருப்பறத உண்பவன் 

நிலத்திற்கு விறத இடுதலும் பவண்டுபமா? விறதக்க (விறதயாக) 

றவத்திருப்பறதயும் ெறமத்து உணவளிப்பான் என்பதாம். 

 வந்த விருந்தினறரப் பபாற்றி உபொித்து அனுப்பி றவத்து, வருகின்ற 

விருந்தினறர எதிர்பநாக்கி அவருடன் உண்ண இருப்பவன் 

வானத்தவர்க்கு நல்ல விருந்தினனாவான். 

 விருந்பதாம்பல் என்ற பவள்வியின் பயன் இவ்வளவுதான் என்ற 

அளவிறன உறடயதில்றல. அது விருந்தினாின் தகுதி அளவிறனபய 

அளவாகக்பகாண்டதாகும். 

 நல்ல விருந்தினறரப் பபணி அவ்பவள்விப் பயறன அறடயாதவர்கள், 

பபாருறளக் காப்பாற்றி இழந்து இதுபபாது பற்றுக்பகாடு 

இல்றலயாபனாம் என்று இரக்கப்பட்டு வருந்துவர். 

 பபாருள் பபற்றிருந்தும் வறுறம இருப்பது என்பது என்னபவன்றால், 

விருந்தினறரப் பபாற்றாதிருக்கும் மடறமயாகும். அத்தன்றம, 

அறிவில்லாதவர்களிடத்தில் காணப்படுவதாகும். 

 அனிச்ெ மலரானது மூக்கில் றவத்து பமாந்தால்தான் வாடுவதாகும். 

விருந்தினர்கள், முகமானது பவறுபட்டுப் பார்க்கும்பபாபத 

வாடிவிடுவர். 

 

 



10. இனியறவ கூறல் 

(இனிறமயான பொற்கறளச் பொல்லுதலும் பயனும்) 

 அறத்திறன அறிந்தவர்கள், வஞ்ெறனயிலாதறவகளாகி அன்பபாடு 

கலந்து பொல்லுகின்ற பொற்கபள இன்பொற்கள் எனப்படுவதாகும். 

 முகமலர்ச்ெியுடன் இனிய பொல்லினனாக  இருந்துவிட்டால், 

அத்தன்றம பநஞ்ெம் உவந்து ஈறகயிறனச் பெய்வறத விடவும் 

நல்லதாகும். 

 முகத்தினால் விரும்பி இனிறமயாகப் பார்த்து மனத்துடன் பபாருந்திய 

இனிய பொற்கறளச் பொல்லுவதில் அறமயப்பபற்றபத அறமாகும். 

 எல்பலாாிடத்திலும் இன்பத்திறன உண்டாக்கும் இனிய பொற்கறளச் 

பொல்லுபவர்களுக்குத் துன்பத்திறன மிகுவிக்கும் வறுறம என்பது 

இல்றல. 

 பணிந்து நடத்தலும், இன்பொல்லும் ஆகிய இரண்டும் ஒருவருக்கு 

அணிகலன்களாகும். மற்றறவ அணிகலன்கள் ஆகா. 

 பிறர்க்கு நன்றம தரும் இனிய பொற்கறள ஆராய்ந்தறிந்து 

இனிறமயானவற்றறச் பொல்லுவானானால், அவனுக்குத் தீறமகள் 

பதய்ந்து அறம் மிகுந்து வளரும். 

 நற்பயறனக் பகாடுத்து இனிறமயான நற்பண்பிலிருந்து நீங்காத 

இன்பொற்கள் நீதியிறனயும் அறத்திறனயும் பகாடுக்கும். 

 பிறர்க்குத் துன்பம் பெய்யாத இனிய பொற்கள் மறுறமயிலும் 

இம்றமயிலும் இன்பத்திறனக் பகாடுப்பதாகும். 

 பிறர் கூறும் இனிய பொற்கள் தனக்கு இன்பத்திறனத் தரும் 

என்பறதக் கண்ட ஒருவன், பிறாிடம் கடுஞ்பொற்கறளச் பொல்லுவது 

என்ன பயன் கருதி? 



 அறம் பயக்கும் இனிறமயான பொற்களும் தன்னிடத்பத இருக்க, 

அவற்றறக் கூறாமல் கடுஞ்பொற்கறளக் பொல்லுதல், கனிகள் 

தன்னிடம் இருக்கும்பபாது காய்கறளத் தின்பது பபான்றதறன ஒக்கும். 

11. பெய்ந்நன்றியறிதல் 

(தனக்குப் பிறர் பெய்த நன்றமயிறன மறவாதிருத்தல்) 

 தனக்கு, முன்பு ஓர் உதவியும் பெய்யாதிருக்க ஒருவன் பிறருக்குச் பெய்த 

உதவிக்கு இவ்வுலகத்திறனயும் வானுலகத்திறனயும் றகம்மாறாகக் 

பகாடுத்தாலும் ஈடாகாது. 

 ஒருவன் காலமறிந்து அாிய காலத்தில் பெய்த உதவி ெிறிதாக 

இருந்தாலும் அக்காலத்திறன பநாக்க அது இவ்வுலகத்திறனயும் விட 

மிகவும் பபாியதாகக் கருதப்படும். 

 தனக்குத் திரும்பி வருகின்ற பயறனக் கருதாமல் ஒருவன் பெய்த 

உதவியிறன ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதன் நன்றம கடறலயும் விடப் 

பபாிதானதாகும். 

 திறனயளவினதாகிய நன்றமயிறனச் பெய்தாலும் அதறனப் 

பறனயளவினதாகக் பகாள்ளுவார்கள். யாபரன்றால், அக்கருத்தின் 

பயறனயறிந்தவர்கள் என்பதாம். 

 உதவிக்கு அளவு என்பது இல்றல. அவ்வுதவியிறனப் 

பபற்றுக்பகாண்டவரது நற்குணத் தகுதியின் அளவிறனப் 

பபாறுத்தபத அவ்வுதவியின் அளவுமாகும். 

 துன்பம் வந்த காலத்தில் துறணயாக இருந்தவர் நட்பிறன 

விடாதிருத்தல் பவண்டும். மனத்தில் குற்றமில்லாதவர்களின் 

உறவுபபான்ற நட்பிறன மறவாதிருத்தல் பவண்டும். 



 தமக்கு உண்டாகிய துன்பத்திறனப் பபாக்கியவருறடய நட்பிறன 

எழுறமயிறனயுறடய எழுபிறப்பிலும் பபாிபயார்கள் 

நிறனத்துக்பகாண்டிருப்பார்கள். 

 பிறர் பெய்த நன்றமயிறன மறப்பது ஒருவற்கு நல்லதல்ல, அவர் 

பெய்த தீறமயிறன அப்பபாழுபத மறந்து விடுதல் நல்லதாகும். 

 பகால்லுதறலப் பபான்றபதாரு தீறமயிறன ஒருவர் பெய்தாலும், 

முன்பு அவர் பெய்த நன்றமபயான்றிறன நிறனத்துப் பார்க்க 

அத்தீறமபயல்லாம் பகடும். 

 கடறமயாகச் பெய்யபவண்டுவன ஆகிய எவ்வித நன்றமயிறனக் 

பகடுத்தவர்க்கும் தப்பிக்கும் வழியுண்டு. ஆனால், பிறர் பெய்த 

நன்றமயிறனக் பகடுத்தவர்ககு அத்தீறமயினின்றும் தப்பிக்கும் 

வழிபய இல்றலயாகும். 

12. நடுவுநிறலறம 

(யாாிடத்திலும் நடுவு நிறலறமயில், ெமமாக நடந்துபகாள்ளுதல்) 

 அயலார், பறகவர், நண்பர் என்ற யாவாிடத்திலும் நடுவுநிறலறம 

என்ற முறறறம விடாமல் நடந்துபகாண்டால், நடுவுநிறலறம 

எனப்பட்ட ஓர் அறபம பபாதுமான நன்றமயாகும். 

  நடுவு நிறலறமயுறடயவனது பெல்வமானது அழிவில்லாமல் அவன் 

வழியில் வருபவார்க்குப் பாதுகாப்பான உறுதியாதறல உறடயதாகும். 

 தீறமயின்றி நன்றமயிறனபய தருவதாக இருந்தாலும் நடுவுநிறலறம 

நீக்கப்பட்டு வருகின்ற பெல்வத்திறன அப்பபாபத ஒழித்துவிடுதல் 

பவண்டும். 

 நடுவுநிறலறம உள்ளவர்கள் அல்லது இல்லாதவர்கள் என்பதறன 

அவரவர்களுக்குப் பின், எஞ்ெி நிற்கும் நன்றம தீறமகளால் 

அறிந்துபகாள்ளப்படும். 



 பகடுதியும் பபருக்கமும் யாவர்க்கும் இல்லாததல்ல. அறவ 

பிறவியிபலபய அறமந்து கிடப்பனவாகும். ஆதலால், மனத்தில் 

ஓரவஞ்ெறனயின்றி – ஒரு பக்கமாகச் ொய்ந்துவிடாமல் 

நடுவுநிறலறமயுடன் இருப்பபத பபாியவர்களுக்கு அழகாகும். 

 ஒருவனுறடய பநஞ்ெம் நடுவுநிறலறமயில் நீங்கி ஒன்றிறனச் பெய்ய 

நிறனக்குமானால் அந்த நிறனப்பு யான் பகட்டு விடுபவன் என்பறத 

உணர்த்தும் முன்னறிவிப்பாக அறிதல் பவண்டும். 

 நடுவுநிறலறமயில் நின்று அறத்திலிருந்து வழுவாமல் நின்றவனுறடய 

வறுறமயிறனப் பபாிபயார்கள் வறுறமயாக றவத்து 

நிறனக்கமாட்டார்கள். 

 முன்பு ெமமாக இருந்து றவத்த பாரத்திறன அளவு காட்டுவதாகிய 

துலாக்பகால்பபால், நன்கு அறமந்திருந்து ஒரு பக்கமாகச் 

ொயாமலிருப்பது பபாிபயார்களுக்கு அழகாகும். 

 நடுவுநிறலறம என்பது பொல்லுகின்ற பொல்லில் பகாணுதல் 

இல்லாமல் இருத்தலாகும். மனத்தினிடத்தில் பகாணுதல் 

இல்லாமலிருப்பறதத் திண்ணியதாகப் பபற்றிருந்தால் நன்றம 

பயப்பதாகும். 

 பிறர் பபாருறளயும், தம்முறடய பபாருறளக் காப்பதுபபாலக் காத்து 

வாணிபம் பெய்தால், அதுபவ வாணிபம் பெய்பவர்களுக்கு நல்ல 

வாணிபம் ஆகும். 

 

 

 

 

 



13. அடக்கம் உறடறம 

(குணம், பமாழி, பமய் ஆகியவற்றறத் தீபநறியில் பெல்லபவாட்டாமல் 

தடுத்து அடக்கத்துடன் இருத்தல்) 

 அடக்கமாகிய அறம் ஒருவறன அமரர்கள் உலகில் பகாண்டு 

பெலுத்தும். அடக்கமில்லாத தீயகுணம் பபாறுத்தற்காிய (இருண்ட) 

துன்ப உலகில் பெலுத்தும். 

 அடக்கத்திறன உறுதிப்பபாருளாகக் பகாண்டு அழியாமல் காத்தல் 

பவண்டும். ஏபனனில், மக்களுயிர்க்குச் பெல்வப் பபருக்கமானது 

அதறனவிடப் பிறிதுயாதும் இல்றல. 

 அடங்குதல் தமக்கு அறிவான பெயல் என்று அறிந்துபகாண்டு 

நன்றமயான வழியில் அடங்கி இருப்பாபனயானால் அந்த 

அடக்கமானது நல்பலாரால் அறிந்துணரப்பட்டு அவனுக்குப் 

பபருஞ்ெிறப்பிறனக் பகாடுக்கும். 

 தனது வாழ்க்றக பநறியில் மாறுபடாமல் அடங்கியவனுறடய 

உயர்ச்ெியானது மறலயின் உயர்ச்ெியிறனவிட மிகவும் பபாியதாகும். 

 பணிந்து அடங்கி வாழ்தல் எல்பலாருக்கும் நல்லதாகும். 

அவர்களுக்குள்ளும் பெல்வர்களுக்குப் பணிவு இருந்துவிட்டால், 

பவபறாரு பெல்வம் பெர்ந்தது பபான்ற ெிறப்பிறனயுறடயதாகும். 

 ஒரு பிறப்பில் ஆறமயிறனப்பபால பமய், வாய், கண், மூக்கு, பெவி 

ஆகிய ஐந்து பபாறிகறளயும் அடக்கி வாழும் வல்லறம பபற்றிருந்தால் 

அவ்வல்லறம எழுகின்ற பிறவிகளில் பாதுகாப்பு உறடயதாகும். 

 காக்கப்பட பவண்டிய எல்லாவற்றறயும் காப்பாற்றாவிட்டாலும் 

நாபவான்றிறன மட்டுமாவது காப்பாற்றுதல் பவண்டும். அவ்வாறு 

காக்காவிட்டால் பொற்குற்றத்திபல அகப்பட்டுத் தாபம துன்புறுவர். 



 தீய பொற்களினுறடய தன்றமகளால் பிறருக்கு வருகின்ற துன்பம் 

ஒன்பறனும் ஒருவனிடத்தில் உண்டாகிவிட்டால் அவனுக்குப் பிற 

நன்றமகளினால் உண்டான பயனும் தீயதாய் ஆகிவிடும். 

 ஒருவன் ஒருவறன பநருப்பினால் சுட்டு அதனால் உண்டான புண் 

உடம்பில் காணப்பட்டாலும் மனத்தில் ஆறிவிடும். நாவினால் சுட்ட 

வடுவானது ஆறாது. எப்பபாதும் இருக்கும். 

 பகாபத்திறன அடக்கிக் காத்துக் கல்வி பபற்றவனாகி அடங்கி 

இருப்பதில் ஆற்றல் உள்ளவனாக இருப்பவனது காலத்திறன, 

அறமானது அவறன அறடயும் வழியிபல புகுந்து பார்த்து இருக்கும். 

14. ஒழுக்கம் உறடறம 

(மக்களுக்குாிய ஒழுக்கத்தில் நின்று வாழபவண்டிய முறறகறளக் 

கூறுதல்) 

 ஒழுக்கம் எல்பலாருக்கும் பபருஞ்ெிறப்பிறனத் தருதலால் 

அவ்பவாழுக்கம் உயிாிறனயும்விட பமம்பட்டதாகப் பாதுகாக்கப்படும். 

 ஒழுக்கத்திறன அழிவு வராமல் பபாற்றி வருந்தியும்கூடக் காத்தல் 

பவண்டும். பலவற்றறயும் ஆராய்ந்து பதர்ந்து பதாிந்துபகாண்டாலும் 

துறணயாக இருப்பது அந்த ஒழுக்கம் ஒன்பறயாகும். 

 ஒழுக்கமுள்ளவனாக இருத்தல் என்பது நற்குடியில் பிறந்துள்ளவன் 

என்பதற்கு அறடயாளமாகும். அவ்பவாழுக்கத்திலிருந்து தவறுதல் 

தாழ்ந்த இழிபதாழில் பிறவியானவன் என்பதாக்கிவிடும். 

 கற்ற பவதத்திறன மறந்துவிட்டான் என்றாலும் திரும்பவும் 

ஓதிக்பகாள்ளலாகும். பார்ப்பான் மக்கட் பிறப்புக்குாிய 

ஒழுக்கத்திலிருந்து குறறந்து விடுவாபனயானால் பகட்டுவிடுவான். 

 பபாறாறம உள்ளவனிடத்தில் பெல்வப் பபருக்கம் இல்லாததுபபால், 

ஒழுக்கம் இல்லாதவனிடத்தில் உயர்ச்ெி என்பது இல்லாததாகிவிடும். 



 ஒழுக்கம் பகட்டுவிடுவதால் இழிகுலமாகும் என்பதாக வருகின்ற 

குற்றத்திறனத் பதாிந்த மனவலிறம பகாண்ட பபாிபயார்கள் 

ஒழுக்கத்திலிருந்து குறறந்துவிடமாட்டார்கள். 

 எல்பலாரும் ஒழுக்கத்தினால் பமம்பாட்டிறன அறடவார்கள். 

ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுவதனால் அறடந்துவிடக் கூடாத பழியிறன 

அறடயப்பபறுவர். 

 நல்பலாழுக்கம் என்பது நன்றமயான அறத்திற்கு விறதபபான்ற 

காரணமாகும். தீய ஒழுக்கமானது எப்பபாதும் துன்பத்திறனத் 

தருவதாகும். 

 நல்பலாழுக்கமுள்ள பபாியவர்களுக்கு மறந்துங்கூட தீறம தரும் 

பொற்கறளச் பொல்லுவபதன்பது முடியாததாகும். 

 உலக மக்கபளாடு பபாருந்துமாறு நடந்துபகாள்ள பவண்டியறதக் 

கல்லாதவர்கள் பல நூல்கறளக் கற்றிருந்தாலும் அறிவில்லாதவர்கபள 

ஆவார்கள். 

15. பிறன் இல் விறழயாறம 

(ஒழுக்கங்பகட்டு பிறனுறடய இல்லாறள விரும்பாதிருத்தலாகும்) 

 பிறனுக்குப் பபாருளாம் தன்றமயுறடய இல்லாறளக் காதலித்து 

ஒழுகும் அறியாறமக் குணம் உலகில் அறம் பபாருள் நூல்கறள 

ஆராய்ந்து கண்டவாிடத்தில் இல்றலயாகும். 

 அறத்திற்குப் புறம்பான வழியில் நின்ற எல்லாருள்ளும் பிறனுக்குாிய 

இல்லாறள இச்ெித்து அவனுறடய வாயிலில் பென்று நின்றவர்கறளப் 

பபாலப் பபறதயார் இல்றல. 

 தம்றமச் ெிறிதும் ெந்பதகிக்காதவருறடய இல்லாளிடத்திலும் தீறம 

பெய்து நடப்பவர்கள் உயிருறடயவர்களானாலும் இறந்தவர்கபள 

ஆவார்கள். 



 திறனயளவும் தமது குற்றத்திறனக் காம மயக்கத்தினால் நிறனயாமல் 

பிறன் இல்லத்தில் புகுபவார் எவ்வளவு பபருறமயுறடயவராக 

இருந்தாலும் என்ன? யாபதாரு பயனுமில்றல. 

 பிறகு நடப்பறத அறியாமல் எளிறமயானபதன்று நிறனத்துப் 

பிறனுக்குாிய இல்லாளிடத்தில் பநறி கடந்து பெல்லுகிறவன் 

எக்காலத்திலும் மறறயாமல் நிறலத்து நிற்கும் பழியிறன அறடவான். 

 பறக, பாவம், அச்ெம், பழி ஆகிய இந்த நான்கு குற்றங்களும் பிறன் 

மறனவியினிடத்பத பநறிகடந்து பெல்லுபவறனவிட்டு ஒரு காலும் 

நீங்காவாம். 

 அறமாகிய தன்றமயுடன் இல்லறத்தில் வாழ்பவன் என்று 

பொல்லப்படுபவன் பிறனுக்கு உாிறம பூண்டு அவனுறடய இயல்பில் 

இருப்பவளது பபண் தன்றமயிறன விரும்பாதவபன ஆவான். 

 பிறன்மறனவிறய உள்ளத்தில் நிறனக்காத பபாிய ஆண்தன்றம 

ொன்பறார்களுக்கு அறமும் ஆகும், நிரம்பிய ஒழுக்கமும் ஆகும். 

 அச்ெம் தருவதாகிய கடலால் சூழப்பட்ட இவ்வுலகில் எல்லா 

நன்றமகறளயும் அறடவதற்கு உாியவர்கள் யாபரன்றால், பிறனுக்கு 

உாியவளது பதாள்கறள அறணயாதவர்கள் என்பதாம். 

 ஒருவன் அறத்திறனத் தனக்கு உாித்தாகச் பெய்யாமல் புறம்பான 

தீறமகறளபய பெய்பவனானாலும் பிறனுறடய உாிறம எல்றலக்குள் 

இருப்பவளது பபண்றமறய விரும்பாமல் இருப்பது நல்லதாகும். 

16. பபாறறயுறடறம 

(பபாறுறம என்னும் நற்பண்றபப் பபற்றிருத்தல்) 

 தன்றனத் பதாண்டுபவர்கறளயும் கீபழ விழாமல் 

தாங்கிக்பகாண்டிருக்கும் நிலத்திறனப் பபாலத் தம்றம 

இகழ்பவர்கறளயும் பபாறுத்துக்பகாள்ளுதல் தறலயான அறமாகும். 



 பிறர் பெய்த குற்றத்திறன எப்பபாதும் பபாறுத்துக் பகாள்ளுதல் 

நல்லதாகும். அக்குற்றத்திறன மறந்துவிடுதல் 

அப்பபாறுறமயிறனயும்விடச் ெிறந்ததாகும். 

 ஒருவனுக்கு வறுறமயுள் மிகவும் வறுறமயாவது விருந்தினறரப் 

பபாற்றாமல் நீக்குதலாகும். அதுபபால வல்லறமயுள் மிகவும் 

வல்லறமயாவது அறியாறமயால் தீங்கு பெய்தவர்கறளப் 

பபாறுத்துக்பகாள்ளுவதாகும். 

 ஒருவனுக்கு நிறறயுறடறம என்கின்ற ொன்றாண்றமக் குணம் 

தன்னிடமிருந்து நீங்காதிருக்க பவண்டுமானால், அதனால் பபாறுறம 

என்கின்ற குணம் அழியாமல் காப்பற்றப்படபவண்டும். 

 பிறன் தனக்குத் தீறம பெய்தால் பபாறுறம இழந்து, 

தண்டித்தவர்கறளப் பபாிபயார்கள் ஒரு பபாருளாக மனத்தில் 

பகாள்ளமாட்டார்கள். பபாறுத்துக்பகாண்டவர்கறள எப்பபாதும் 

நிறனத்து மனத்தில் பபான்பபால் பகாள்ளுவார்கள். 

 குற்றம் பெய்தவர்கறளத் தண்டித்தவர்களுக்கு ஏற்படுவது அந்த ஒரு 

நாறளய இன்பபமயாகும். பபாறுத்துக்பகாண்டவர்களுக்கு உலகம் 

அழியும் வறரயிலும் பபருறமயும் புகழும் உண்டு. 

 பெய்யத் தகாத பெயலிறனத் தன்னிடத்தில் மற்றவன் பெய்தாலும் 

அத்துன்பத்திற்காக வருத்தப்பட்டு அறமல்லாத பெயல்கறளச் 

பெய்யாதிருத்தல் ஒருவனுக்கு நல்லது. 

 மனத்தில் பெருக்குபகாண்டு தீறமயானவற்றறச் பெய்தவர்கறளத் தாம் 

தம்முறடய பபாறுறமயினால் பவன்றுவிடபவண்டும். 

 நல்வழியிலிருந்து நீங்கியவர்களுறடய தீயபொற்கறளப் 

பபாறுத்துக்பகாள்ளுபவர்கள், துறவறம் பூண்ட முனிவர்கறளப் 

பபாலத் தூய்றமயுறடயவர்கள் ஆவார்கள். 



 உண்ணாமல் பநான்பு பநாற்றுத் தவம் பெய்பவர்கள், எல்பலாாிலும் 

பபாியவர்களாவார்கள். அவர்கள் பிறர் பொல்லும் துன்பமான 

பொற்கறளயும் பபாறுத்துக் பகாள்ளுபவர்களுக்கு அடுத்பத 

பபாியவர்களாக மதிக்கப்படுவார்கள். 

17. அழுக்காறாறம 

(பபாறாறம என்னும் தீயகுணம் இல்லாதிருத்தல்) 

 ஒருவன் தன்னுறடய மனத்தில் பபாறாறம என்னும் குற்றம் இல்லாத 

தன்றமயிறனத் தனக்குாிய ஒழுக்க பநறியாகக்பகாள்ளுதல் 

பவண்டும். 

 ஒருவன் யாவாிடத்திலும் பபாறாறம இல்லாமல் இருப்பபத ெிறந்த 

பெல்வமாகும். அவன் பபறுகின்ற ெீாிய பெல்வங்களுள், 

அச்பெல்வத்திற்குச் ெமமானது பவறு எதுவும் இல்றல. 

 அறத்திறனயும் பெல்வத்திறனயும் பவண்டாம் என்று 

பொல்லுகின்றவன், மற்றவன் பெல்வத்றதக் கண்டபபாது தாளாமல் 

பபாறாறமப்படுவான். 

 பபாறாறமயினால் தமக்குத் துன்பம் வருவறத அறிந்தவர்கள், 

பபாறாறம காரணமாக அறனல்லாத பெயல்கறளச் 

பெய்யமாட்டார்கள். 

 அழுக்காறு (பபாறாறம) உறடயவர்களுக்குப் பறகவர்கள் தீறம 

பெய்ய பவண்டியதில்றல. ஏபனனில் அப்பபாறாறமக் குணபம 

அவர்கறள அழிப்பதற்குப் பபாதுமானதாகும். 

 பிறருக்குக் பகாடுப்பறதப் பார்த்துப் பபாறாறமப்படுகிறவனுறடய 

சுற்றம் உடுப்பதும் உண்பதும் இல்லாமல் பகட்டுவிடும். 



 பிறருறடய பெல்வம் கண்டபபாது பபாறாறமப்படுகின்றவறனப் 

பார்த்துத் திருமகள் தானும் பபாறாமல் தனக்கு மூத்தவறளக் காட்டி 

அவனிடம் பென்று இருக்குமாறு பெய்வாள். 

 பபாறாறம என்று பொல்லப்படுகின்ற ஒரு பாவி 

தன்றனயுறடயானுறடய பெல்வத்றதக் பகடுத்துத் தீய நிறலக்குள் 

தள்ளிவிடுவான். 

 பபாறாறமயிறனக் பகாண்ட மனத்தானுறடய பெல்வப்பபருக்கமும், 

நல்ல மனமுறடயவனின் வறுறமயும் இருக்குபமயானால் ஆராய்ந்து 

அறிந்துபகாள்ளப்படும். 

18. பவஃகாறம 

(பிறருறடய பபாருறள வஞ்ெித்துக் கவர்ந்து பகாள்ள 

நிறனயாதிருத்தல்) 

 நடுவு நிறலறமயில் இல்லாமல் பிறர்க்குாிய பபாருறள 

வஞ்ெித்துக்பகாள்ள எண்ணினால் அந்த இச்றெ அவனுறடய குடிறயக் 

பகடுத்துக் குற்றத்திறனயும் அப்பபாபத பகாடுக்கும். 

 நடுவு நிறலறம இல்லாதிருப்பதற்கு அஞ்சுபவர்கள் பின்னர் வரும் 

பயறன விரும்பிப் பழிக்கு ஆளாகக்கூடிய பெயல்கறளச் 

பெய்யமாட்டார்கள். 

 அறத்தான் வரக்கூடிய நிறலயான இன்பத்திறன விரும்புகிறவர்கள் 

பிறருறடய பபாருறள வஞ்ெித்து அறடயும் ெிறிய இன்பத்திற்கு 

ஆறெப்பட்டுத் தீய பெயல்கறளச் பெய்யமாட்டார்கள். 

 ஐம்புலன்கறளயும் பவன்று குற்றம் இல்லாத அறிவிறனயுறடய 

பபாிபயார்கள் யாம் வறுறமயுற்பறாம் என்று கருதிப் பிறர் பபாருறளக் 

கவர்ந்து பகாள்ள நிறனக்கமாட்டார்கள். 



 பபாருறள விரும்பி யாவாிடத்திலும் அறத்துடன் பபாருந்தாத 

பெயல்கறள அறிவுறடபயார் பெய்வாராயின்,  நுணுக்கமான பல 

நூல்களிலும் பென்ற அவர்களுறடய அறிவு என்ன பயன் 

உறடயதாகும்? 

 அருளாகிய அறம் என்பதறன விரும்பி நன்பனறியில் நின்றவன் பிறன் 

பபாருளிறன விரும்பித் தீறமயான வழிகறள நிறனப்பானாகில் 

பகட்டுவிடுவான். 

 பிறர் பபாருறளக் கவர்வதால் வரும் ஆக்கத்திறன 

விரும்பாதிருப்பார்களாக. அப்படிக் கவர்ந்தால் அனுபவிக்கும்பபாது 

அதன் பயன் நன்றமயுறடயதாக இருக்காது. 

 பெல்வமானது குறறந்து பபாகாமல் இருப்பதற்குக் காரணம் 

யாபதன்று ஆராய்ந்தால், அது மற்றவனுக்கு உாிறமயான 

பபாருளிறனத் தான் விரும்பாதிருத்தல் பவண்டும் என்பதாகும். 

 அறத்திறனயறிந்து பிறர் பபாருளிறன விரும்பாத 

அறிவுறடயார்களிடம் தான் பெரபவண்டிய இடபமன்று அறிந்து 

பெல்வமானது (திருமகள்) அவர்களிடத்திற்குப் பபாய்ச்பெரும். 

 பின்னர் விறளவது அறியாமல் பவஃகுதல் பெய்தால் அவனுக்கு 

முடிவிறன உண்டாக்கும், பவண்டாறம என்கின்ற பெல்வத் 

தன்றமயானது பவற்றியிறனக் பகாடுக்கும். 

19. புறங்கூறாறம 

(காணாதபபாது பிறறர இகழ்ந்து பபொறம) 

 ஒருவன் அறத்திறனச் பெய்யாமல் தீயவற்றறச் பெய்தாலும்கூடப் 

புறங்கூறாதவன் என்று மக்களால் பொல்லப்படுதல் நல்லதாகும். 



 ஒருவறனக் காணாதபபாது இகழ்ந்து பபெி, கண்டபபாது பபாய்யாகச் 

ெிாித்துப் பபசுதல் என்பது, அறம் இல்றலபயன அழித்துப்பபெி 

தீறமகறளச் பெய்வறதவிடத் தீறமயானதாகும். 

 புறம்பபெி பபாய்ம்றமயான வாழ்க்றகயில் வாழ்வறதவிட அது 

பெய்யாமல் இறந்துவிடுதல், அறநூல்களில் பொல்லப்படுகின்ற 

நற்பயறன அவனுக்குத் தருவதாகும். 

 ஒருவனுக்கு முன்பாக நின்று தாட்ெண்யமில்லாத பொற்கறளச் 

பொன்னாலும் பொல்லுக. முன்பன இல்லாதபபாது பின்னால் தனக்கு 

வரும் தீறமயிறனக் கருதாத பொற்கறளச் பொல்லாது இருப்பாயாக. 

 அறம் நல்லபதன்று வாயினால் பபசுகின்றவனுறடய மனத்தில் 

அறத்தன்றம இல்லாதிருப்பறத அவன் புறங்கூறுவதற்குக் 

காரணமான புன்றமத் தன்றமயினால் கண்டுபகாள்ளப்படும்.  

 மற்றவனுறடய குற்றங்கறளக் கூறுபவன் தன்னுறடய பழிகளுள்ளும் 

வருத்தும் தன்றமயுறடயவற்றற ஆராய்ந்து பிறரால் 

பொல்லப்படுவதறனயும் பகட்டறியபவண்டும். 

 இனிய பொற்கறளச் பொல்லி அயலாருடன் நட்புச் பெய்தலிறன 

அறியாதவர்கள், தம்றமவிட்டு நீங்குமாறு புறம் பபெிச் 

சுற்றத்தார்கறளயும் பிாியுமாறு பெய்வர். 

 தம்முடன் பநருங்கிப் பழகுபவர்களுறடய குற்றத்திறனயும் 

அவாில்லாதபபாது தூற்றிப் பபசுபவர்கள் அயலார் மாட்டுச் பெய்வது 

யாபதா? 

 புறம் பபசுதலான குற்றத்திறனச் பெய்து பழிச்பொற்கறள 

உறரப்பவனுறடய உடல் பாரத்திறனத் தாங்குவதுதான் அறம் என 

நிறனத்து இப்பூமி தாங்கிக்பகாண்டிருக்கிறது பபாலும். 



 மற்றவர்களுறடய குற்றத்திறனக் கண்டு பபசுவதுபபாலத் 

தன்னுறடய குற்றத்திறனயும் காணும் தன்றம உறடயவனானால், 

அவனுறடய நிறலபபறுறடய உயிர்க்கு உண்டாவபதாரு தீறம 

உண்படா? 

20. பயன் இல பொல்லாறம 

(யாருக்கும் பயனில்லாத பொற்கறளச் பொல்லாதிருத்தலாகும்) 

 அறிவுறடயார் பலரும் பவறுக்கும்படியாகப் பயனில்லாத 

பொற்கறளப் பபசுகின்ற ஒருவன் எல்லா மக்களாலும் இகழப்படுவான். 

 விரும்பத்தகாத பெயல்கறள நண்பர்களிடன் பெய்வறதவிடப் 

பயபனான்றும் இல்லாத பொற்கறள அறிவுறடயார் பலர் முன்பன 

ஒருவன் பொல்லுதல் தீதானதாகும். 

 பயபனான்றும் இல்லாதவற்றற ஒருவன் விாிவுபடுத்தி உறரக்கின்ற 

உறரயானது அவன் நீதி இல்லாதவன் என்பதறனச் பொல்லிக் 

காட்டும். 

 நற்பயன் பெராத குணமில்லாத பொற்கறளப் பலாிடத்திலும் ஒருவன் 

பொல்லுவானானால் அப்படிப்பட்டவறன நற்குணங்களிலிருந்து 

நீக்கிவிடும். 

 நற்குணமுறடய இனிய தன்றம வாய்ந்த பபாிபயார்கள், பயனில்லாத 

பொற்கறளச் பொன்னால் அவர்களுறடய பமன்றமயும் நன்மதிப்பும் 

நீங்கிவிடும். 

 பயனில்லாத பொற்கறளப் பலகாலும் பாராட்டிப் பபசுபவறன 

மனிதன் என்று கூறாபத. மக்களுக்குள்பள பதர் என்று பொல்லுக. 

 ொன்பறார்கள், நயமில்லாத பொற்கறளச் பொன்னாலும் 

பொல்லுவார்களாக. பயனில்லாத பொற்கறளச் பொல்லாதிருத்தல் 

நல்லதாகும். 



 அறிதற்காிய நற்பயன்கறள ஆய்ந்தறியும் அறிவுறடயவர்கள் மிக்க 

பயனில்லாத பொற்கறளச் பொல்லமாட்டார்கள். 

 அஞ்ஞானத்திலிருந்து நீங்கிய தூய அறிவிறனயுறடய பபாிபயார்கள், 

பயனில்லாத பொற்கறள மறந்தும் பொல்லமாட்டார்கள். 

 பொற்கள் பலவற்றுள்ளும் பயன்தரக்கூடிய பொற்கறளச் 

பொல்லுவாயாக. பொற்களில் பயபனதும் இல்லாத பொற்கறளச் 

பொல்லாதிருப்பாயாக. 

21. தீவிறன அச்ெம் 

(தீறமயான பெயல்கறளச் பெய்வதற்கு அஞ்சுதலாகும்) 

 தீய பெயல் என்னும் பெருக்குறடய அறியாறமக்குத் 

தீவிறனயாளராகிய தீச்பெயல் பநஞ்ெங்பகாண்டவர்கள் 

அஞ்ெமாட்டார்கள். ெீாிய ெிறப்புறடயவர்கள் அச்ெப்படுவார்கள். 

 தீச்பெயல்கள் தீறமயிறனபய பகாடுப்பதால் தீச்பெயல்கள் 

தீயிறனவிடக் பகாடுறமபயன்று அஞ்ெப்படும். 

 தமக்குத் துன்பம் உண்டாக்குபவர்களுக்கும் தீவிறனகறளச் 

பெய்யாமல் விடுதல் என்பறத அறிவுகள் எல்லாவற்றிற்கும் தறலயாய 

அறிவு என்று நல்பலார் பொல்லுவர். 

 ஒருவன் மறந்பதனும் பிறனுக்குத் தீறம தரும் பெயல்கறளச் 

பெய்யாதிருப்பானாக. அப்படி நிறனப்பானாகில் அவனுக்குத் 

தீங்கிறன அறம் நிறனக்கும். 

 நான் வறியவன் என்று நிறனத்து அதறனப் பபாக்க ஒருவன் தீய 

பெயல்கறளச் பெய்யாதிருப்பானாக. அப்படிச் பெய்வானானால் 

மீண்டும் வறியவனாவான். 



 தமக்குப் பின்பு துன்பங்கள் வந்து வருத்த பவண்டாபமன்று 

நிறனப்பவர்கள், பிறர்க்குத் துன்பம் தரும் பெயல்கறளச் 

பெய்யாதிருப்பார்களாக. 

 எவ்வளவு பபாிய பறகயுறடயவர்களும் ஒருவாற்றால் ஒருகால் 

தப்பிவிடுவர். ஆனால் தீச்பெயலாகிய பறக நீங்காமல் பின்பனபய 

பபாய்க்பகால்லும். 

 பிறர்க்குத் தீங்கு பெய்பவர்கள் தப்பாமல் பகடுவது எப்படிபயன்றால், 

ஒருவனுறடய நிழல் அவறன விடாமல் அடியிபலபய தங்குவது 

பபான்ற தன்றமயாகும். 

 ஒருவன் தன்றனத்தாபன விரும்புவானானால் ெிறிதளவும் பிறனுக்குத் 

தீச்பெயல் ஒன்பறயாயினும் பெய்யாதிருப்பானாக. 

 ஒருவன் பகாடுறமயான வழியிபல பென்று தீச்பெயல்கறளப் 

பிறருக்குச் பெய்யாதிருப்பானானால் அவன் பகடுதி இல்லாதவன் 

என்பதறன அறிந்துபகாள்ளுதல் பவண்டும். 

22. ஒப்புரவு அறிதல் 

(உலக நறடயிறன அறிந்து பிறர்க்குப் பயன்பட்டு வாழ்தலாகும்) 

 தமக்கு நீறரத் தருகின்ற பமகங்களுக்கு உயிர்கள் என்ன றகம்மாறு 

(பதில் உதவி) பெய்கின்றன. அதுபபால் பமகங்கள் பபான்ற 

பபாியவர்கள் பெய்கின்ற ஒப்புரவுகளும் றகம்மாறு எதிர்பார்ப்பன 

அல்ல. 

 தகுதியுறடய பபாியவர்களுக்கு, முயற்ெி பெய்து ஈட்டிய 

பபாருபளல்லாம் ஒப்புரவு (உதவி) பெய்வதற்பகயாகும். 

 புத்பதள் உலகத்திலும் இவ்வுலகத்திலும் ஒப்புரவு பபால (பிறர்க்கு 

உதவி பெய்தல் பபால) நல்ல பிற பெயல்கறளப் பபறுதல் அாிதாகும். 



 உயிபராடு கூடி வாழ்பவன் என்பவன்  உலக நறடயிறன அறிந்து 

வாழ்பவன் ஆவான். அவ்வாறு அறிந்து வாழாதவன் பெத்தவர்களுள் 

ஒருவனாக றவத்துக் கருதப்படுவான். 

 உலக நறடயிறன அறிந்து நடக்கின்ற பபரறிஞனுறடய 

பெல்வமானது ஊாில் வாழ்பவர்கள் தண்ணீர் உண்ணும் குளம் நீர் 

நிறறந்திருப்பது பபான்றதாகும். 

 பெல்வமானது ஒப்புரவு பெய்பவனிடத்தில் உண்டாகி இருக்குமானால், 

அது பயன்படுகின்ற மரம், ஊர் நடுபவ பழுத்திருப்பது பபான்றதாகும். 

 பெல்வம் ஒப்புரவு பெய்யும் பபருந்தறகயாளனிடத்தில் உண்டாகி 

இருக்குபமயானால், அது பிணிகட்கு எல்லா உறுப்புக்களினாலும் 

மருந்தாகித் தப்பாத மரத்திறன ஒப்பதாகும். 

 தாம் பெய்யத் தகுவனவற்றற அறிந்த இயற்றக அறிவுறடயவர்கள், 

பெல்வம் சுருங்கிய காலத்திலும் ஒப்புரவு பெய்வதற்குத் 

தளரமாட்டார்கள். 

 ஒப்புரவு பெய்பவனுக்கு வறுறம என்பது யாபதன்றால், தவறாமல் 

பெய்கின்ற ஒப்புரவிறனச் பெய்யமுடியாமல் வருந்தி இருக்கும் 

நிறலறமபய ஆகும். 

 ஒப்புரவு பெய்வதால் பகடு வரும் என்று பொல்லுபவர்கள் 

இருப்பார்கபளயானால், அப்படிப்பட்ட பகடுதி ஒருவன்ன தன்றன 

விற்றாயினும் பகாள்ளும் தகுதியிறன உறடயதாகும். 

23. ஈறக 

(வறியவர்களுக்குக் பகாடுத்தல் என்பதாகும்) 

 யாபதாரு பபாருளும் இல்லாதவர்களுக்கு ஒன்றிறனக் பகாடுப்பபத 

ஈறகயாகும். அப்படிப்பட்டவர்கள்அல்லாதவர்க்குக் பகாடுப்பது 

பின்வரும் பயறனக் கருதிக்பகாடுக்கும் தன்றமயதாகும். 



 இரப்பது (யாெிப்பது) நன்பனறியாகும் என்று பொல்லுபவர்கள் 

இருந்தாலும் அது தீதான பெயலாகும். ஈறகயிறனச் பெய்வதால் 

பமலுலகம் அறடயமுடியாபதன்று பொன்னாலும் ஈதபல நன்று. 

 தான் வறியவன் என்று பொல்லி வந்தவர்களுக்கு இல்றலபயன்று 

பொல்லாமல் பகாடுப்பபத நல்ல குடியில் பிறந்தவர்களிடத்தில் 

காணப்படும் நற்குணமாகும். 

 யாெிப்பது மட்டும் அல்லாமல் யாெிக்கப்படுவதும் இன்பம் தருவது 

அல்ல. எதுவறரக்கும் என்றால், ஒரு பபாருறள யாெிப்பவரது இனிய 

முகத்திறனக் காணுகின்றவறரக்கும் என்பதாகும். 

 தவம் பெய்பவர்களுக்கு வல்லறம எதுபவன்றால் தமக்கு உண்டாகும் 

பெிறயப் பபாறுத்துக் பகாள்ளுதலாகும். அந்த வல்லறமயும் 

பபாறுத்தற்காிய அப்பெிறயப் பபாக்குபவரது வல்லறமக்குப்பின் 

என்று பொல்லப்படும். 

 வறியவர்களது பகாடிய பெிறய அறம் பநாக்கிப் பபாக்குதல் 

பவண்டும். அப்படிச் பெய்வதாவது, ஒருவன் தான் பபற்றிருக்கும் 

பபாருளிறனத் தனக்குப் பயன்படும்படியாக றவக்கும் இடம் என்று 

கருதப்படும். அந்த அறபம இடமாகும்.  

 எப்பபாதும் பகுத்துப் பிறர்க்குக் பகாடுத்து உண்ணப்பழகிய 

ஒருவறன, பெி என்று பொல்லப்படும் பகாடிய பநாய் தீண்டுதல் 

இல்றல. 

 ஈதலிறனச் பெய்யாமல் தம்முறடய பபாருளிறனப் பத்திரமாக றவத்து 

இழந்துவிடுகின்ற இரக்கமற்றவர்கள், வறியவர்களுக்குக் பகாடுத்து 

அவர்கள் மகிழ்வதனால் தமக்கு வரும் இன்பத்திறன அறிய 

மாட்டார்கபளா? 



 நிறறய பெர்த்து றவத்துத் தாபம உண்டு மகிழ்கின்ற பெயல், 

பிறாிடத்தில் பென்று யாெிப்பதறனவிடத் துன்பம் தருவதாகும். 

 ொதல்பபாலத் துன்பம் தருவது பவறு எதுவும் இல்றல. அப்படிப்பட்ட 

ொதலும், வறியவர்களுக்குக் பகாடுக்க முடியாதபபாது இன்பம் 

தருவதாகும். 

24. புகழ் 

(வாழபவண்டிய முறறயில் வாழ்ந்து நிறலத்து நிற்கும் புகழிறனப் 

பபறுதல்) 

 வறியவர்களுக்கு ஈதறலச் பெய்வாயாக. அதனால் புகபழய்தி 

வாழ்வாயாக. அப்புகழல்லாமல் மக்களுயிர்க்குப் பயன் பவறு எதுவும் 

இல்றல. 

 உலகத்தில் பபருறமயாகச் பொல்லுபவர்கள் பொல்லுபறவபயல்லாம் 

வறுறமயால் இரப்பவர்களுக்கு (யாெிப்பவர்களுக்கு) ஈதலிறனச் 

பெய்வதனால் ஒருவற்கு உண்டாகும் புகபழயாகும். 

 நிகாில்லாத ஓங்கிய புகழல்லாமல் இந்த உலகத்தில் அழியாமல் நிற்பது 

பவறு எதுவும் இல்றல. 

 ஒருவன் இப்பூமியின் எல்றலக்குள் அழியாத புகழிறன உண்டாக்கிக் 

பகாள்ளுவாபனயானால், புத்பதள் உலகம் அவறனயல்லாமல் 

வருகின்ற புலவர்கறளப் பாராட்டாது. 

 புகழுடம்பிற்குப் பபருக்கமாகும் பகடுதியும், அப்புகழுடம்பு நிறலத்து 

நிற்பதற்கு இறத்தலும், ெிறந்த பல்கறலத் திறறமயுறடயவர்களுக்கு 

அல்லாமல் மற்றறபயாருக்கு முடியாததாகும். 

 மக்களாகப் பிறத்தல் புகழுண்டாவதற்கான குணங்கபளாடு பிறத்தல் 

பவண்டும். அக்குணம் இல்லாதவர்கள் மக்களாகப் பிறப்பறதவிடப் 

பிறவாதிருத்தபல நல்லதாகும். 



 தமக்குப் புகழ் உண்டாகும்படி வாழாதவர்கள் அதுபற்றிப் பிறர் 

இகழும்பபாது, அவ்வாறு இகழ்பவர்கள் மீது வருத்தப்படுதல் ஏபனா? 

 இறெ (புகழ்) என்று இருக்கக்கூடிய எச்ெத்திறனப் பபறாவிட்டால், 

உலகில் உள்ளவர்களுக்பகல்லாம் அதுபவ வறெயாகும் என்று 

உயர்ந்பதார் பொல்லுவார்கள். 

 புகழிறன அறடயாத உடம்பிறனத் தாங்கிய நிலத்தில் பழிப்பில்லாத 

வளப்பமான விறளச்ெல் குன்றிவிடும். 

 தம்மிடம் இகழ்ச்ெியில்லாமல் வாழ்பவர்கபள உயிபராடு 

வாழ்பவராவார்கள். புகழ் உண்டாகாமல் வாழ்பவர்கபள 

வாழாதவர்கள் ஆவார்கள். 

துறவறவியல் 

25. அருள் உறடறம 

(உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் பகாண்டிருத்தல்) 

 பெல்வங்களுக்குள் ெிறந்த பெல்வமானது அருளால் வரும் 

பெல்வபமயாகும். அதுவல்லாமல், பிற பெல்வங்கள் பபாருளால் 

வருபறவ, இழிந்தவர்களிடத்திலும் இருப்பதாகும். 

 பல பநறிகளிலும் நின்று ஆராய்ந்து, அருளிறனத் துறணயாகக் 

பகாள்ளுவார்களாக. துறணயான அறம் அருபளயாகும். 

பலவறகப்பட்ட பநறிகளில் ஆராய்ந்தாலும் துறணயாவது 

அவ்வருபள அன்றிப் பிறிது இல்றல. 

 இருள் நிறறந்த துன்ப உலகத்தில் பென்று புகுதல் என்பது அருள் 

நிறறந்த பநஞ்ெிறனயுறடயவர்களுக்கு இல்றல. 

 நிறலயான உயிர்கறளப் பபாற்றி அவற்றினிடம் 

அருளுறடயவனுக்குத் தன் உயிர் அஞ்ெக்கூடிய தீவிறனகள் 

உண்டாகா என்று அறிந்பதார் பொல்லுவர். 



 அருளுறடயவர்களுக்குத் துன்பம் உண்டாகாது. காற்று இயங்குகின்ற 

வளப்பத்திறனயுறடய பபாிய ஞாலத்தில் வாழ்கின்ற மக்கபள 

அதற்குச் ொன்றாவார்கள். 

 உயிர்களிடம் காட்டப்படும் அருளிலிருந்து நீங்கிக் பகாடுறமகறளச் 

பெய்து நடப்பவர்கள் உறுதிப்பபாருறளச் பெய்யாமல் தாம் 

துன்புறுகின்றறமறய மறந்தவர்கள் என்று பொல்லப்படுவார்கள். 

 பபாருள் இல்லாதவர்களுக்கு இவ்வுலகத்து இன்பம் 

இல்றலயாதறலப்பபால, உயிர்கள் மீது அருள் இல்லாதவர்களுக்கு 

அவ்வுலகப் பபாின்பம் இல்றலயாகும்.  

 வறுறமயிலிருந்பதார் ஒரு காலத்தில் பெல்வத்தில் மிகுந்பதார் ஆவர். 

அவ்வாறு இல்லாமல் அருள் அற்றவர் அழிந்பதாபரயாவர். பின்பு ஒரு 

காலத்திலும் அருளுறடயவர் ஆவது இல்றல. 

 உயிர்களிடத்தில் அருளில்லாதவன் பெய்கின்ற அறத்திறன ஆராய்ந்து 

பார்த்தால், ஞானம் இல்லாதவன் ஒரு கால் பமய்ப்பபாருறள 

உணர்ந்தது பபான்றதாகும். 

 அருளில்லாதவன் தன்றனவிட எளியவர்கள் மீது அவர்கறள நலியச் 

பெய்யத்தான் பெலுலும்பபாது, தன்றனவிட வலிறமயுறடயவர்கள் 

தன்றன நலியச் பெய்ய வரும்பபாது தான் அஞ்ெி நிற்பறத நிறனத்தல் 

பவண்டும். 

26. புலால் மறுத்தல் 

(அருள் உறடயவர்களுக்குப் பபாருந்தாத பெயலாகும் – பகாறலப் 

பாவத்திற்குக் காரணமானது) 

 தன்னுறடய உடம்பிறன வளர்ப்பதற்காக தான் மற்பறாரு உயிாின் 

உடம்பிறனத் தின்பவன் எவ்வாறு அருளிறன நடத்துவான்? 



 பபாருளால் பயனறடதல் அதறனக் காப்பாற்றாதவர்களுக்கு இல்றல. 

அதுபபால அருளால் பயனறடதல் என்பது ஊன் தின்பவர்களுக்கு 

இல்றல. 

 பகாறலக் கருவியிறனக் றகயில் றவத்திருப்பவர்கள் மனம் பகாறல 

பெய்வறதபய பநாக்கும். அருளிறன பநாக்காது. அதுபபால, புலால் 

சுறவபட உண்பவர் மனம் ஊறனபய பநாக்கும். அருளிறன 

பநாக்காது. 

 அருள் யாது என்று பகட்டால் பகால்லாறமபய ஆகும். அருள் 

அல்லாதது யாது என்றால் பகாறல பெய்வபதயாகும். பகான்ற 

ஊறனத் தின்னுதல் தீறமயாகும். 

 ஊன் உண்ணாறம என்கின்ற அறத்தினால் தான் உயிர் உடம்பில் 

இருக்கின்றது. அவ்வுயிர் நிறலகுறலய, ஒருவன் ஊன் 

உண்ணுவாபனயானால் அவறன விழுங்கிய துன்ப உலகம் மீண்டும் 

அவறன உமிழாது.  

 ஊன் தின்னுவதன் காரணமாக உலகம் பகால்லாதாயின் விறலப் 

பபாருட்டால் (பபாருள் காரணமாக) ஊன் தருபவர்கள் யாரும் 

இல்றல. விற்பவர்கள் யாரும் இல்றல. 

 புலால் என்பது பிறிபதார் உடம்பின் புண்ணாகும். அது 

தூய்றமயானது அன்று. இதறன அறிவாறரப் பபற்றால் அதறன 

உலகம் உண்ணாறம பவண்டும். 

 அஞ்ஞானமாகிய குற்றத்திலிருந்து நீங்கிய அறிவிறனயுறடயவர்கள், 

ஓர் உயிாிலிருந்து நீங்கி வந்த ஊனிறன உண்ணமாட்டார்கள். 

 பநய் முதலியவற்றறச் பொாிந்து ஆயிரம் பவள்விகள் பெய்வறதவிட 

ஒரு விலங்கின் உயிாிறனப் பபாக்கி அதன் ஊறன உண்ணாறம 

நல்லதாகும். 



 ஓர் உயிாிறனயும் பகால்லாதவனுமாகி புலாறலயும் உண்ணாதவறன 

எல்லா உயிரும் றக கூப்பித்பதாழும். 

27. தவம் 

(தவம் இன்னபதன்பதும் தவெிகளின் ெிறப்பும், ஆற்றலும்) 

 தவத்திற்கு வடிவம் என்னபவன்றால், தம் உயிர்க்கு வரும் 

துன்பங்கறளப் பபாறுத்துக்பகாள்வதும் தாம் பிற உயிர்களுக்குத் 

துன்பம் பெய்யாதிருப்பதுவுபம ஆகும். 

  தவத்திறன பமற்பகாள்ளுவபதன்பதும் முற்பிறவித் தவத் 

தன்றமயுறடயவர்களுக்பக ஆகும். அத்தவப் பிறவி இல்லாதவர்கள் 

தவம் பெய்ய முயல்வது பயனற்ற முயற்ெிபயயாகும். 

 இல்லறத்திறன பமற்பகாண்டவர்கள் துறவிகளுக்கு உணவு முதலியன 

பகாடுத்து உதவ பவண்டித் தவம் பெய்வறத மறந்துவிட்டார்கள் 

பபாலும். 

 பறகவறர அழித்தலும் விரும்பினவறர உயரச் பெய்தலும் ஆகிய 

இவ்விரண்டிறனயும் தவெிகள் நிறனத்தால் தவ வலிறமயால் 

அவருக்கு நறடபபறுவனவாகும். 

 பவண்டிய பயன்கறள பவண்டியபடிபய பபறலாம் ஆனபடியால் 

பெய்யப்படுவதாகிய தவம் இப்பிறப்பில் முயன்று பெய்யப்படும். 

 தம் கருமம் பெய்பவர்கள் யாபரன்றால், துறந்து தவத்திறனச் 

பெய்பவர்கபள ஆவர். மற்றவர்கள் எல்லாம் ஆறெபயன்பதில் 

அகப்பட்டுத் தமக்குத் துன்பம் பெய்பவராவர். 

 தீயினில் சுடச்சுட பபான்னானது மாசு நீங்கி ஒளி மிகுந்து 

பதான்றுவதுபபால, தவம் பெய்ய வல்லவர்களுக்குத் துன்பம் நீங்கி 

ஞானம் பிறக்கும். 



 தன் உயிறரத் தனக்கு உாித்தாகப் பபற்ற தவெிறய அவ்வாறு 

பபறாதறவகளாகிய மற்ற உயிர்கள் எல்லாம் பதாழும். 

 தவம் என்னும் பநான்பினால் வருவதாகிய ஆற்றலிறனப் 

பபற்றவர்களுக்குக் கூற்றுவறனக் கடத்தலும் இயலும். 

 உலகத்தில் பெல்வந்தர்கள் ெிலராகவும் வறுறமயாளர்கள் பலராகவும் 

இருப்பதற்குக் காரணம் யாபதன்றால், தவம் பெய்வார் ெிலராகவும் 

பெய்யாதவர்கள் பலராகவும் இருப்பபதயாகும். 

28. கூடாபவாழுக்கம் 

(தவத்பதாடு பபாருந்தாத ெிற்றின்ப இச்றெயால் தீறம புாிதலாம்) 

 வஞ்ெறன பபாருந்திய மனத்திறன உறடயவனது மறறவான தீய 

ஒழுக்கத்திறனக் கண்டு அவபனாடு கலந்து நிற்கின்ற ஐந்து 

பூதங்களும் தம்முள்பள நறகக்கும். 

 தான் குற்றம் என்று அறிந்த அதறனச் பெய்ய தனது பநஞ்ெம் பபாய்த் 

தாழ்ந்துவிடுமானால் வானம் அளவு உயர்ந்த தவபவடம் என்ன 

பயறனச் பெய்யும்? 

 மனவலிறம இல்லாதவர்கள் வலிறமயுறடயார் பபாலத் தவ 

பவடங்பகாண்டு ஒழுக்கக் பகட்டிறனச் பெய்தல் 

எப்படிப்பட்டபதன்றால், பசுவானது புலியின் பதாறலப் 

பபார்த்திக்பகாண்டு அயலானது பயிறர பமய்ந்தது பபான்றதாகும். 

 மனவலிறம இல்லதாவன் தவபவடத்திபல மறறந்துபகாண்டு 

தவத்திற்குப் புறம்பானவற்றறச் பெய்தல், பவட்டுவன் புதாிபல 

மறறந்துபகாண்டு, பறறவகறளப் பிணித்தது பபான்றதாகும். 

 யாம் ஆறெகறள விட்படாம் என்று பொல்லுபவர்களது மறறவான தீய 

ஒழுக்கம் பின்பு ஏன் பெய்பதாம் என்று தாபம வருந்துமாறு 

அவர்கட்குப் பல துன்பங்கறளயும் தந்துவிடும். 



 மனத்தில் ஆறெகள் நீங்காமல் றவத்துக்பகாண்டு ஆறெ 

இல்லாதவர்கள்பபால வஞ்ெித்து வாழ்கின்ற பகாடிய 

தன்றமயுறடயவர்கறளப் பபாலக் பகாடியவர்கள் உலகில் இல்றல. 

 குன்றிமணியின் புறத்தில் காணப்படும் நிறம் பபால பவடத்தில் 

பெம்றமயுறடயவர்களாகக் காணப்பட்டாலும், அக்குன்றிமணியின் 

மூக்கிறனப்பபால மனம் இருண்டு இருப்பவறர உறடயது 

இவ்வுலகம். 

 அழுக்காகிய குற்றம் தங்கள் மனத்தில் இருக்க மாட்ெிறமயுறடயவராக 

நீாில் மூழ்கிக் காட்டித்தாம் அந்தத் பதாற்றத்தில் மறறந்து வாழும் 

மாந்தர் உலகில் பலராவர். 

 அம்பு, வடிவத்தில் பநராக இருந்தாலும் பெயலால் பகாடியதாகும். 

யாழ், வறளவுள்ளதாக இருந்தாலும், பெயலால் நல்லதாகும். 

அதுபபால் மக்கறளத் பதாற்றத்தால் அறிந்துபகாள்ளாமல் 

பெயலினால் அறிந்துபகாள்ளல் பவண்டும். 

 தவம் பெய்பவர்களுக்குத் தறல மயிறர மழித்தலும் அல்லது 

ெறடயாக்கலும் ஆகிய பவடம் தவம் பெய்வதற்கு என்று 

பதறவயில்றல. தவத்திற்கு ஆகாதது என்ற தீறமயான ஒழுக்கத்திறன 

நீக்கிவிட்டாபல பபாதுமானதாகும். 

29. கள்ளாறம 

(பிறருறடய பபாருறளக் களவு பெய்தற்கு நிறனயாறம) 

 பிறரால் இகழப்படாமல் இருக்கபவண்டும் என்று எண்ணுபவன் 

யாபதாரு பபாருளிறனயும் கள்ளத் தனத்தினால் அறடயக்கூடிய 

எண்ணம் புகாதபடி தனது பநஞ்ெிறனக் காத்துக் பகாள்ளுதல் 

பவண்டும். 



 குற்றங்கறளத் தனது பநஞ்ெம் நிறனப்பதுவும் துறந்தார்க்குத் 

தீறமயாகும். ஆதலால், பிறன்பபாருறள அவன் அறியாதபடி 

கள்ளத்தனத்தால் கவர்ந்துபகாண்டு விடுபவாம் என்று 

நிறனயாதிருப்பாயாக. 

 களவினால் உண்டாகின்ற பபாருள் வளர்வது பபாலத் பதான்றி 

அளவிறனக் கடந்து அழியும். பமலும் அது பற்பல துன்பங்கறளயும் 

பகாடுத்து அறத்திறனயும் பகாண்டு பபாகும். 

 களவு என்பதில் இருக்கும் பவட்றக அப்பபாது இனிதுபபாலத் 

பதான்றிய் பயன் தரும்பபாது என்றும் நீங்காத துன்பத்திறனத் 

தந்துவிடும். 

 அருளிறனப் பபறக்கருதி அதன்மீது அன்பு பகாண்டிருப்பவராக 

நடந்துபகாள்ளுதல் என்பது, பிறன் பபாருளிறனக் களவினால் 

எடுத்துக்பகாள்ளுபவாம் என்பவாிடம் உண்டாகாது. 

 உயிர் முதலியவற்றற அளக்கும் ெீாிய பெந்பநறிக்கண் நின்று அதற்குத் 

தகுந்தபடி ஒழுக முடியாதவர்கள் யாபரன்றால், களவு பெய்வதிபலபய 

மிகுந்த விருப்பம் உறடயவர்கள் என்பதாகும். 

 களவு என்று பொல்லப்படுகின்ற மயக்கமான அறிவானது, உயிர் 

முதலியவற்றற அளத்தல் ஆகிய தவம் என்னும் பபருறமயிறன 

விரும்பினவர்களிடத்தில் இல்றல. 

 உயிர் முதலானவற்றற அளக்கும் தவத்திறனப் பயின்றவர்கள் 

பநஞ்ெத்தில் அறம் நிறலபபற்று நிற்கும். களவிறனபய பயின்றவர் 

பநஞ்ெத்தில் வஞ்ெறன நிறலபபற்று நிற்கும். 

 கள்ளத்தனம் அல்லாத பிறவற்றற அறியாதவர்கள் அறவற்ற தீய 

நிறனவுகறளச் பெயலாற்ற நிறனத்து அந்தப் பபாழுபத 

பகட்டுவிடுவார்கள். 



 களவிறனச் பெய்வார்க்கு உயிர் நிற்பதான உடம்பும் தவறும் 

களவிறன எண்ணாதவர்க்குத் பதவர்கள் உலகமும் தள்ளாமல் ஏற்கும். 

30. வாய்றம 

(வாய்றமயினது தன்றமயும் விளக்கமும்) 

 வாய்றம என்று பொல்லப்படுவது யாது என்றால், அது மற்ற 

உயிர்களுக்குத் தீங்கிறனச் ெிறிதும் உண்டாக்காத பொற்கறளச் 

பொல்லுதலாகும். 

 பிறர்க்குக் குற்றம் நீங்கிய நன்றமயிறனத் தருமானால் பபாய்ம்றமச் 

பொற்களும் பமய்ம்றமச் பொற்களின் இடத்தில் றவத்துக் கருதப்படும். 

 ஒருவன் தனது பநஞ்சு அறிந்த பபாய்யிறனச் பொல்லாதிருப்பானாக. 

அவ்வாறு பபாய்த்துப் பபெினால் அவனுறடய பநஞ்ெபம அவறனத் 

துன்பத்தில் அறடவிக்கும். 

 ஒருவன் தனது மனதறிய பபாய் கூறாமல் நடந்து பகாள்வானானால், 

அவன் உயர்ந்பதார் உள்ளங்களில் எல்லாம் உள்ளவனாவான். 

 ஒருவன் தனது மனத்பதாடு பபாருந்த வாய்றமயிறனச் 

பொல்லுவானானால் அவன் தானமும் தவமும் ஒருங்பக 

பெய்பவறரவிட பமலானவனாவான். 

 பபாய்யாறமயிறனப் பபான்று புகழுக்குக் காரணமான பவறு எதுவும் 

இல்றல. வருத்தமின்றி எல்லா அறங்கறளயும் அதுபவ 

பகாடுப்பதாகும். 

 ஒருவன் பபாய்யாறமறயபய பெய்யும் ஆற்றல் பபற்றுவிட்டால், 

அவன் பிற அறங்கறளச் பெய்யாறமபய நல்லதாகும். 

 ஒருவனுக்கு உடம்பு தூய்றமயாவது நீராபலபய அறமயும். மனம் 

தூய்றமயாக இருப்பபதன்பது வாய்றமயால் உண்டாகிக் 

காணப்படும். 



 புறத்தில் இருளிறனப் பபாக்கும் விளக்குகள் எல்லாம் விளக்குகள் 

ஆகாவாம். துறவறத் தன்றமயால் நிறறந்த ொன்பறார்க்கு 

விளக்காவது பபாய்ம்றமயாகிற விளக்பகயாகும். 

 யாம் பமய்ந்நூல்களாகக் கண்டவற்றுள் எத்தன்றமயாலும் 

வாய்றமயிறனவிட பமலானதாகக் கூறப்படும் அறபம இல்றல 

என்பதாகும். 

31. பவகுளாறம 

(பகாபத்தினால் வரும் தீறமகளும் அதறன நீக்குதலும்) 

 ெினம் பலிக்குமிடத்தில் அதறன வராமல் காப்பவபன அருளால் 

காப்பவனாவான். அது பலிக்காத இடத்தில் அதறனத் தடுத்தால் 

என்ன? தடுக்காமல் இருந்தால் என்ன? 

 பகாபம் தன்றனவிட வலியவர்கள் பமல் உண்டாகுமானால் தனக்பக 

தீறமயாகும். மற்ற எளியவர்கள் மீது பென்றால் அதறனவிடத் 

தீறமயானது பிற இல்றலயாகும். 

 யாவாிடத்தும் பகாபத்திறன மறந்துவிடுதல் பவண்டும். ஒருவற்குத் 

தீறமகள் எல்லாம் அதனாபலபய வரும். 

 முகத்தின்கண் பதான்றும் மலர்ச்ெியான நறகப்பிறனயும் மனத்தில் 

பதான்றும் மகிழ்ச்ெியிறனயும் பகான்றுவிடுகின்ற பகாபத்திறனவிட 

பவறு பறகயும் உண்படா? 

 தனக்குத் துன்பம் வராமல் காத்துக்பகாள்ள நிறனப்பானானால், தன் 

மனத்தில் பகாபம் வராமல் காத்தல் பவண்டும். அப்படிக் 

காப்பாற்றாவிடில் தன்றனபய அக்பகாபம் பகடுத்துவிடும். 

 ெினம் என்னும் பநருப்பு தன்றன உண்டாக்கியவறரபய அல்லாமல் 

அவருக்கு இனம் என்னும் பாதுகாப்பாகிய மரக்கலத்திறனயும் சுடும். 



 நிலத்திறன அறறந்தவனுறடய றகயானது அந்த 

நிலத்திறனயறடதல் தப்பாதவாறு பபால, ெினத்றதபய தனக்குக் 

குணமாகக் பகாண்டிருப்பவன் பகடுவது உறுதி. 

 பல சுடர்கறளயுறடய பபாிய எாி (பநருப்பு) எல்லாம் வந்து ஒன்றாகச் 

பெர்ந்தது பபான்ற துன்பத்திறன ஒருவன் பெய்தாலும், கூடுமானால் 

அவன்மீது பகாபிக்காதிருத்தல் நல்லது. 

 துறவியானவன் தன் மனத்தால் பகாபத்திறன ஒருபபாதும் 

நிறனக்காமல் இருப்பானானால், அவன் கருதிய பெல்வங்கள் 

எல்லாவற்றிறனயும் ஒருங்பக பபறுவான். 

 ெினத்தில் மிகுந்து இருப்பவர்கள் உயிபராடிருப்பவர்கபள ஆனாலும் 

பெத்தவருக்கு ஒப்பாவார். அந்தச் ெினத்திறன விட்டவர்கள், உடம்பால் 

காதல் தன்றமயபரயானாலும் இல்லாதவர்களுக்குச் ெமமாவார்கள். 

32. இன்னா பெய்யாறம 

(பிற உயிர்களுக்குத் துன்பம் தருவனவற்றறச் பெய்யாறம) 

 பிறர்க்குத் துன்பம் பெய்து தவமாகிய ெிறப்புத் தரும் பெல்வங்கறளப் 

பபறலாம் என்றாலும், அதறனச் பெய்யாதிருப்பபத மனம் மாெற்றவரது 

துணிபாகும். 

 தம்பமல் பகாபம் பகாண்டு ஒருவன் துன்பம் தருபவற்றறச் பெய்தான் 

என்றாலும் மீண்டும் தாம் அவனுக்குத் துன்பம் பெய்யாறம மாெற்ற 

தவெிகளின் துணிபாகும். 

 தான் முன்பு ஒரு தீறமயும் பெய்யாதிருக்கத் தன்பமல் பகாபம் 

பகாண்டவர்க்குத் துன்பத்திறன முனிவன் பெய்வானானால் அச்பெயல் 

அவனுக்குக் கடக்க முடியாதத் துன்பத்திறனத் தரும். 

 தமக்குத் துன்பம் பெய்தவர்கறளத் துறந்தவர்கள் தண்டித்தல் 

என்பதானது, அத்துன்பம் பெய்தவர்கள் தாபம நாணம் அறடயும்படி 



அவர்கட்கு இனிறமயானவற்றறச் பெய்து அவ்விரண்றடயும் 

மறந்துவிடுதலாகும். 

 மற்ற உயிர்க்கு வரும் துன்பத்திறனத் தனக்கு வந்ததுபபால 

நிறனத்துக் காப்பாற்றாவிடில் உயிர்முதலானவற்றற உள்ளவாறு 

அறிந்த துறவிகளுக்கு, அறிவினால் ஆவபதாரு பயன் உண்படா? 

இல்றல என்பதாம். 

 இறவ மக்களுக்குத் துன்பம் தருபறவ என அறிந்தவற்றறத் 

தறவியானவன் பிறாிடத்தில் பெய்வறதக் கருத்தில் பகாள்ளாதிருத்தல் 

பவண்டும். 

 மனத்பதாடு பபாருந்திய துன்பம் தரும் பெயல்கறள எக்காலத்திலும், 

யார்க்கும் ெிறிபதயாயினும் பெய்யாதிருத்தல் தறலயான அறமாகும். 

 பிறர் பெய்யும் துன்பம் தன் உயிர்க்குத் துன்பம் துன்பம் தருவறத 

அனுபவித்து அறிந்தவன், நிறலபபறுறடய பிற உயிர்க்குத் துன்பம் 

பெய்வது என்ன காரணத்தால்? 

 பிறர்க்குத் துன்பத்திறன முற்பகல் பெய்வாபனயானால் தமக்குத் 

துன்பங்கள் பிற்பகலில் அவர் பெய்யாமல் தா பம வரும். 

 துன்பபமல்லாம், பிறிபதார் உயிர்க்குத் துன்பம் பெய்தவர் 

பமலபதயாகும். ஆதலால், தம் உயிர்க்குத் துன்பம் பவண்டாதவர்கள் 

பிறிபதார் உயிர்க்குத் துன்பம் பெய்யமாட்டார்கள். 

33. பகால்லாறம 

(எவ்வுயிாிறனயும் பகால்லாதிருத்தலாகும்) 

 அறம் ஆகிய பெய்றக யாது என்று பகட்டால், அஃது ஓர் உயிறரயும் 

பகால்லாறமபய ஆகும். அவ்வாறு பகால்லுதல் தீறமயான பெயல்கள் 

பலவற்றறயும் பகாடுக்கும். 



 உண்பதறனப் பலருக்கும் பகுத்துக்பகாடுத்து தானும் உண்டு எல்லா 

உயிர்கறளயும் காப்பாற்றுதல் அற நூலுறடபயார்கள் துறந்தார்க்குத் 

பதாகுத்துக் கூறிய எல்லா அறங்களிலும் முதன்றமயான அறபமன்று 

பொல்லப்படும். 

 தன்பனாடு இறணப்பின்றித் தாபனயாக ஒபர ஓர் அறமாக இருக்க 

நல்லது பகால்லாறமபய ஆகும். அதன் பின்பன நிற்க, பபாய்யாறம 

என்கிற அறம் நல்லதாகும். 

 நல்லபநறி என்று பொல்லப்படுவது யாது என்றால் அது யாபதார் 

உயிறரயும் பகால்லாறமயாகிய அறத்திறனக் காக்கும் 

பநறிபயயாகும். 

 பிறப்பு என்ற நிறலயிறன அஞ்ெி ஆறெபயல்லாம் விட்ட 

நீத்தார்களுள் எல்லாம் பகாறலத் தீறமயிறன அஞ்ெிக் 

பகால்லாறமயாகிய அறத்திறன மறவாதவன் உயர்ந்தவனாவான். 

 பகால்லாறமயிறன பநான்பாகக்பகாண்டு ஒழுகுவானது வாழ்நாள் 

பமல் உயிாிறன உண்ணுகின்ற கூற்றுவன் பொல்லமாட்டான். 

 ஒருவன் தன்னுறடய உயிர் நீங்கிப் பபாகுபமயானாலும், தான் 

பிறிபதார் இன்னுயிறர அதன் உடம்பினின்றும் நீக்கும் பதாழிலிறனச் 

பெய்யாதிருப்பானாக. 

 பகாறல பெய்வதால் நன்றமயாக ஆகின்ற பெல்வம் பபாிதுதான் 

என்று கூறப்பட்டாலும், துறவால் அறமந்த ொன்பறார்களுக்கு 

உயிறரக் பகால்லுவதனால் வரும் பெல்வம் இழிவானதாகும். 

 பகாறலத் பதாழிலிறனயுறடயவராகிய மக்கள் அத்பதாழிலின் 

கீழ்றமறய அறிந்தவர் பநஞ்ெத்தில் அவர் புறலத் பதாழிலினராகக் 

கருதப்படுவர். 



 பார்க்கக்கூடாத பநாயுடம்புடபன வறுறமயுள்ள வாழ்க்றகயிறன 

உறடயவர்கறள, முற்பிறப்பில் உயிர்களின் உடம்பினின்றும் 

நீக்கியவர்கள் என்று அறிந்பதார் கூறுவார்கள். 

34. நிறலயாறம 

(பதாற்றமுறடயன யாவும் நிறல பபறாதறவகளாகும்) 

 நிறலயில்லாத பபாருள்கறள நிறலயானறவ என்று கருதுகின்ற 

புன்றமயான அறிவு துறந்தார்க்கு இழிவாகும். 

 ஒருவனுக்குப் பபாிய பெல்வம் வருதல் கூத்தாட்டத்திறனப் பார்க்க 

வந்த கூட்டம் பபான்றதாகும். அச்பெல்வம் அவறனவிட்டுப் பபாவது, 

கூத்து முடிந்தவுடன் அக்கூட்டம் பபாவது பபான்றதாகும். 

 நிறலத்து நில்லாத தன்றமயிறனயுறடயது பெல்வமாகும். அதறனப் 

பபற்றால் பெய்யப்படபவண்டிய அறங்கறள அப்பபாழுபத பெய்தல் 

பவண்டும். 

 நாள், அறுக்கப்படுவபதாரு காலத்தின் அளவுபபால் தன்றனக் 

காட்டிக்பகாண்டு, அதறன உணர்வாறரப் பபற்றால் அறுத்துச் 

பெல்லுகின்ற வாளினது வாய் இருக்கும் உயிர் ஆகும் என்பதாகும். 

 பபெ முடியாதபடி நாவிறன அடக்கி விக்குள் எழுவதற்கு முன்னபமபய 

அறச் பெயலானது விறரவாகச் பெய்யப்படுதல் பவண்டும். 

 ஒருவன் பநற்றறய தினம் இருந்தான். இன்றறய தினம் இல்லாமற் 

பபானான் என்று கூறப்படும் நிறலயாறம மிகுதியிறன உறடயதாகும் 

இவ்வுலகு. 

 ஒரு பபாழுதளவும் தமது உயிரும் உடம்பும் பெர்ந்து வாழ்வதறன 

அறிய மாட்டாதவர்கள் பகாடியளவும் அல்லாமல் அதனினும் பலவாய 

நிறனவுகறள நிறனக்கின்றனர்.மு‘ 



 முட்றடயானது தனித்துக் கிடப்ப, அதனுள்பள இருந்த பறறவ பருவம் 

வந்தவுடன் பறந்துபபான தன்றமயதாகும். எதுபவன்றால் 

உடம்புக்கும், உயிருக்கும் உள்ள நட்பு என்பதாகும். 

 ஒருவனுக்குச் ொக்காடு வருவது, உறக்கம் வருவதற்கு ஒப்பாகும். 

அதன்பின் பிறப்பு வருதல், உறங்கியபின் விழித்தல் வருதபலாடு 

ஒப்பாகும். 

 உடம்பினுள் ஒதுக்கமாகபவ இருந்து வந்த உயிர்க்கு, எப்பபாதும் 

நிறலயாக இருப்பபதார் இல்லம் இதுவறர அறமந்ததில்றல பபாலும். 

35. துறவு 

(பெல்வத்தினிடத்தும் உடம்பினிடத்தும் பற்றிறன விடுதலாகும்) 

 ஒருவன் யாபதாரு பபாருளின் பற்றற்று நீங்கினாபனா அவன் 

அந்தந்தப் பபாருளால் வரும் துன்பத்திறனயறடதல் இல்றலயாவான். 

 எல்லாப் பபாருள்கறளயும் துறந்துவிட்டால் ஒருவனுக்கு உண்டாகும் 

இன்பங்கள் பலவாகும். அவ்வின்பங்கறள விரும்பினால் அவற்றறக் 

காலமறிந்து துறத்தல் பவண்டும். 

 பமய், வாய், கண், மூக்கு, பெவி ஆகிய ஐந்துபபாறிகளுக்கு 

உாியனவாகிய ஐந்து புலன்கறளயும் அடக்கிக்பகாடுத்தல் பவண்டும். 

அப்படிக்பகாடுக்கும்பபாது தாம் நுகர்வதற்குப் பறடத்த பபாருள் 

முழுவறதயும் ஒருங்பக விடுதல் பவண்டும். 

 தவத்திறன பநாற்பவர்களுக்குப் பற்று றவத்திருப்பதற்கான பபாருள் 

எதுவுபம இல்லாதிருத்தல் இயல்பாகும். அப்படிக்கின்றி ஒன்றின் 

பமலாவது பற்று இருந்துவிட்டால் அத்தவத்திறனப் பபாக்கி மீண்டும் 

மயங்குவதற்குக் காரணமாகிவிடும். 



 பிறப்பு அறுத்தறல பமற்பகாண்டவர்களுக்கு உடம்பும் 

மிறகயானதாகும். அப்படியிருக்க, அதற்கு பமபலயும் ெில 

பபாருள்களின் மீது பதாடர்ப்பாடு உண்டாதல் என்னாகும்? 

 யான் என்றும் எனது என்றும் பற்று பெய்வதற்குக் காரணமான 

அஞ்ஞானத்திறனக் பகடுப்பவன், வாபனார்க்கும் அறடய முடியாத 

அாிய பபாின்பம் என்னும் வீட்டுலகத்திறன அறடவான். 

 பற்றுகறள இறுகப் பிடித்துக்பகாண்டு விடாதவர்கறளப் பிறவித் 

துன்பங்கள் இறுகப் பற்றிக்பகாண்டு விடாமல் இருக்கும். 

 முற்றத் துறந்தவர்கள் பபாின்பம் என்னும் வீட்டிறன அறடந்தவராவர். 

அப்படித் துறவாதவர்கள் அஞ்ஞானத்தால் பிறப்பாகிய வறலயிபல 

அகப்பட்டவராவர். 

 பற்றுகறளபயல்லாம் விட்ட அப்பபாழுபத அப்பற்றற்ற நிறல 

பிறப்பிறன அறுக்கும். அறவ அறாத பபாது (அறுக்கப்படாதபபாது) 

அவற்றால் பிறந்து இறந்து வருகின்ற நிறலயாறம காணப்படும். 

 எல்லாப்பபாருறளயும் பற்றி நின்பற பற்றற்ற இறறவன் உணர்த்திய 

வீட்டு பநறிறய மனத்துள் பகாள்க. அதறன மனத்துட்பகாண்டு 

ஞானமுறறகறளச் பெய்க. விடாது வந்த பற்று விட்டுப் பபாவதற்காக 

என்பதாம். 

36. பமய்யுணர்தல் 

(பிறப்பு வீடு என்பறவகளின் காரணங்கறள ஐயமின்றி உண்றமயாக 

உணர்தல்) 

 பமய்ப்பபாருள் அல்லாதவற்றற பமய்ப்பபாருள் என்று உணரும் 

விபாீத உணர்வினால் துன்பம் நிறறந்த பிறப்பு உண்டாவதாகும்.  



 அஞ்ஞானமான மயக்கத்திலிருந்து நீங்கிய பமய்யுணர்வு 

உறடயார்களுக்கு அம்பமய்யுணர்வு பிறப்பிறன நீக்கிப் பபாின்ப 

வீட்டிறனக் பகாடுக்கும். 

 ஐயங்களினின்று நீங்கி பமய்யுணர்ந்தவர்களுக்கு அறடய பவண்டிய 

வீட்டுலகம் இவ்வுலகத்திறன விட அருகில் இருப்பதாகும். 

 பமய்யுணர்விறனப் பபறாதவர்களுக்கு ஐம்புலன்களின் உணர்வுகள் 

அடக்கப்பட்டுத் தம் வெம் ஆகிவிட்டாலும், அதனால் 

பயனில்லாததாகும். 

 யாபதாரு பபாருள் யாபதாரு தன்றம உறடயதாகத் பதான்றினாலும் 

அத்பதாற்றத்தின்படிபய கண்டறியாமல் அப்பபாருளினுள் நின்று 

பமய்ம்றமயாகிய பபாருறளக் காண்பபத பமய்யுணர்வாகும். 

 மக்கட்பிறவியில் குருமார்களாகிய ஞானிகளிடம் பகட்டறிந்து 

பமய்ப்பபாருளிறன உணர்ந்தவர் மீண்டும் இப்பிறப்பில் வாராத 

பநறியிறன அறடவர். 

 பகட்டுணர்ந்த உபபதெ பமாழியால் ஒருவன் உள்ளம் நல்வழியில் 

பதளிய ஆராய்ந்து பமய்ப்பபாருளிறன உணர்ந்தால் அவனுக்கு 

மாறிப் பிறப்புள்ளதாக நிறனக்கபவண்டாம். 

 பிறப்பிற்கு முதற்காரணமாக அஞ்ஞானம் நீங்க, பபாின்ப 

வீட்டுலகத்திற்குக் காரணமான பபாருறளக் காண்பபத ஒருவர்க்கு 

பமய்யுணர்வு என்பதாகும். 

 ஒருவன் எல்லாப் பபாருள்களுக்குள்ளும் ொர்பான 

அச்பெம்பபாருளிறன உணர்ந்து பற்று நீங்க ஒழுகினால் அவறன 

முன்பு ொரக் கடவனவாக இருந்த துன்பங்கள் அவ்வுணர்விறன 

அழித்துப் பின் ொரமாட்டாவாம். 



 ஞானவுணர்வில் முதிர்ச்ெி பபற்றவர்களுக்கு, விருப்பு, பவறுப்பு, 

அஞ்ஞானம் ஆகிய குற்றங்கள் மூன்றனுறடய பபயர்களும் கூடக் 

பகடுதலால் அவற்றின் காாியமாகிய விறனப்பயன்களும் 

உளவாகாவாம். 

37. அவா அறுத்தல் 

(பமய்ப்பபாருள் உணர்வால் ஆறெகள் அறனத்றதயும் அறுத்தல்) 

 எல்லா உயிர்கட்கும் எக்காலத்தும் பகடாமல் வருகின்ற பிறப்பிறன 

உண்டாக்கும் வித்து அவா (ஆறெ) என்று நூபலார் பொல்லுவார். 

 பிறப்புத் துன்பத்திறன உணர்ந்தவன் ஒன்றிறன விரும்பினால், அவன் 

பிறவாறம என்பதறனபய விரும்புதல் பவண்டும். அவன் ஆறெ 

இல்லாறமறய விரும்ப அவனுக்கு அப்பிறவாறம உண்டாகும். 

 எப்பபாருறளயும் விரும்பாறம என்பதறன ஒக்கும் ெிறந்த பெல்வம் 

இவ்வுலகின்கண் இல்றல. அதுபவயன்றி எவ்வுலகிலும் அதறன 

ஒப்பது இல்றல. 

 ஒருவருக்குப் பபாின்ப வீடு என்று பொல்லப்படுவது அவா 

இல்லாறமபய ஆகும். அது பமய்ம்றமறய விரும்பத் தாபன 

உண்டாவதாகும். 

 பிறவியற்றவர்கள் என்று பொல்லப்படுபவர்கள் அதற்கு பநர்க் 

காரணமான அவா அற்றவர்களாவர். மற்ற எல்லாம் நீங்கி அது ஒன்று 

மட்டும் நீங்காதவர்கள் ெில துன்பங்கள் அற்றவர்கபளயல்லாமல் பிறவி 

அற்றவர்களாகார். 

 பமய்யுணர்தல் முதலியன எல்லாம் எய்தி அவற்றால் வீடு எய்தற்குாிய 

ஒருவறன வஞ்ெறனயால் புகுந்து வீழ்த்தவல்லது, ஆறெபயயாகும். 

ஆதலால் அந்த அவாவிறன அஞ்ெிக் காப்பபத துறவறமாகும்.  



 ஒருவன் அவாவுக்கு அஞ்ெி அதறன முழுதும் பகடுக்க 

வல்லவனானால், அவனுக்குக் பகடாறமக்குக் காரணமான விறன, 

தான் விரும்பும் பநறியாபல உண்டாவதாகும். 

 அவா இல்லாதவர்களுக்கு வருவபதாரு துன்பம் இல்றல. அந்த 

ஒன்றும் இருந்துவிட்டால் எல்லாத் துன்பங்களும் இறடவிடாமல் 

வரும். 

 அவா என்று கூறப்படுகின்ற மிகுதியான துன்பம் ஒருவனுக்குக் 

பகடுமானால், அவனுக்குப் பபாின்பம் வீடு பபற்ற வழிபயயன்றி 

உடம்பபாடு நின்ற வழியும் இன்பம் இறடயீடின்றி வந்துபகாண்பட 

இருக்கும். 

 ஒருபபாதும் நிறறவுபபறாத தன்றமயுறடய ஆறெயிறன ஒருவன் 

நீக்கிவிட்டால் நீக்கிய அச்பெயல் அவனுக்கு அப்பபாபத 

எக்காலத்திலும் ஒரு நிறலயில் நிறலத்திருக்கும் தன்றமறயத் தரும். 

38. ஊழ் 

(ஊழின் தன்றம, வன்றம முதலியன கூறல்) 

 ஒருவருக்குக் றகப்பபாருள் ஆவதற்குக் காரணமான ஊழினால் 

முயற்ெியானது பதான்றும். பபாருள் அழிவதற்குக் காரணமான 

ஊழினால் பொம்பல் பதான்றும். 

 ஒருவனுக்கு எல்லா அறிவும் இருந்தாலும் றகப்பபாருள் பபாவதற்குக் 

காரணமான ஊழ்வந்தபபாது அது அந்த அறிவிறனப் பபறதயாக்கும். 

இனி, அவன் அறிவு சுருங்கி இருந்தாலும் றகப்பபாருள் ஆவதற்குக் 

காரணமான ஊழ் வந்தபபாது அது அவ்வறிவிறன விாிவாக்கும். 

 ஒருவன் நுண்ணிய பபாருள்கறள உணர்த்தும் நூல் பலவற்றறக் 

கற்றிருந்தாலும், அவனுக்குப் பின்னும் தன் ஊழாலாகிய பபறதறம 

(அறியாறம) அறிபவ பமற்பட்டு நிற்கும். 



 உலகத்தில் ஊழினாலாகிய இயற்றக இரண்டு வறகப்படும். இரண்டு 

பவறுபட்ட தன்றமயதாக இருக்கும். ஆதலால், பெல்வம் 

உறடயவராதலும் பவறு. அறிவுறடயராதலும் (பதள்ளியராதலும்) 

பவறு. 

 பெல்வத்றத ஆக்குவதற்கு நல்லறவபயல்லாம் தீயனவாய் அழிக்கும். 

அதுபவயன்றித் தீயறவபயல்லாம் நல்லனவாய் ஆக்கும். இறவ 

ஊழினால் நடப்பதாகும். 

 ஊழினால் தம்மிடம் இருக்கக் கூடாத பபாருள்கள், வருந்திக் 

காப்பாற்றினாலும் தம்மிடத்து நில்லாமல் பபாகும். ஊழினால் தம்மிடம் 

இருக்கபவண்டிய பபாருள்கள் புறத்பத பகாண்டுபபாய்த் தள்ளினாலும் 

தம்றம விட்டுப் பபாகாவாம். 

 ஐம்பபாறியினால் நுகரப்படும் பபாருள்கள் பகாடி அளவில் பெர்த்து 

றவத்திருந்தாலும் இயற்றகயாகிய ஊழ் வகுத்த வறகயால் அல்லது 

நுகர்தல் (அனுபவித்தல்) முடியாததாகும். 

 ஊழ்விறனகள் அறடவிக்கபவண்டிய துன்பங்கறள அறடயும்படிச் 

பெய்யாமல் நீங்குபமயானால் வறுறமயினால் நுகர்தல் இல்லாதவர்கள் 

துறக்கும் கருத்துறடயராவார்கள். 

 நல்விறன விறளயுங்கால் இன்பம் என்று அனுபவிப்பவர்கள், மற்ற 

தீவிறன விறளயும்பபாது துன்பங்கறள அனுபவிக்காமல் வருந்துவது 

ஏபனா? 

 தன்றன விலக்குதற்பபாருட்டு பவறாகிய வழியிறன முயன்றாலும், 

தான் பிறிபதார் வழியாகவாவது அந்த முயற்ெிக்கு முந்தி நிற்கும். 

அதனால் ஊழிறனப் பபால மிக்க வலிறமயுறடயன யாறவ உள? 

 



அலகு – 2 

1. நாலடியார் 

பாடல் விளக்கம் 

 பபாிபயார்களுக்கும் நல்லவர்களுக்கும் உதவி பெய்வபத ெிறந்த 

அறமாகும். அவ்வுதவி ெிறியதாயினும் பபாியதாக வளர்ந்து நிற்கும்.  

 பிறருக்கு உதவி பெய்யமுடியாவிட்டாலும் வறுறம காரணமாக 

மற்றவாிடம் பிச்றெ பகட்காமல் இருத்தல் பபரும் பயறனத்தரும். 

 அறியாறம என்னும் பநாறயத் தீர்க்கும் மருந்து கல்விறயத் தவிர 

ஒன்றுபமயில்றல. 

 நூல்கறளக் கற்று உண்றமப்பபாருறள அறிந்த அடக்கமான 

பொல்றல உறடயவர்கள் தாம் பொல்வதில் குற்றம் 

உண்டாகிவிடுபமா என்று பயந்து கண்டபடி பபெமாட்டார்கள். கல்வி 

கற்காத மற்றவர்கள் வாயில் வந்தறவகறளபயல்லாம் 

பபெிக்பகாண்பட இருப்பார்கள். பறனமரத்தின் பமல் உள்ள 

காய்ந்துபபான ஓறல காற்றினால் கலகலபவன்று ஒலித்துக்பகாண்பட 

இருக்கும். எந்நாளிலும் பச்றெ ஓறலக்கு ஓறெயில்றல. 

2. நான்மணிக்கடிறக 

நூறல இயற்றியவர் விளம்பிநாகனார். ெங்கநூல் கருத்துகறளயும் 

திருக்குறள் கருத்துகறளயும் இந்நூல் ெிற்ெில இடங்களில் 

எடுத்துக்காட்டுகின்றது. பாடல்களில் கூறப்பபறும் நன்நான்கு 

கருத்துகளினால் நான்மணிக்கடிறக என்ற பபயர் வந்தது.  



 இந்நில உலகத்தில் என்றும் நிறலத்திருக்கபவண்டுமானால் 

தன்பனாடு புகழ் வர பவண்டுபமன்று விரும்பின் அறத்றதச் பெய்க. 

பவல்வறத விரும்பினால் ெினத்றத விட்டுவிடுக.  

 மாண்புறடய மகளிரால் இல்வாழ்க்றக உயரும். பறடப்பயிற்ெி 

உறடயான் பபார்விறனயில் பவற்றிறயத் தந்து உயர்விறன 

உண்டாக்குவான். பெங்பகால் அரெனால் நாட்டிற்கு ஆக்கம் 

உண்டாகும். உறவினறர நீக்குதல் பகட்டிறனப் பபருக்கும்.  

 புறகறயக் காணின் பநருப்பு இருப்பறத உணரலாம், ெிறந்த 

முகமலர்ச்ெியாகிய உணர்வு எழும்பபாது மனமகிழ்ச்ெி உணரப்படும். 

குறிப்பு, பொல், பெயல்களின் வாயிலாக உள்ளப்பறகறய 

அறியமுடியும்.  

 பெல்வத்றதப்பபால ஒருவனுக்கு வலிறமயுறடயது பவறில்றல. 

கல்விறயப்பபால துறணயாவது பிறிதில்றல. எவற்றுள்ளும் 

வறுறயப்பபால துன்பம் தரக்கூடியது பவறு எதுவும் இல்றல. இல்றல 

என்னாது பகாடுப்பறதப்பபால திட்பமானது பவறு இல்றல. 

3.பழபமாழி நானூறு  

அாிய வரலாற்றுச் பெய்திகறள இந்நூலில் அறமந்திருக்கின்றன. 

மூபவந்தர்கறளப் பற்றியும் கறடபயழு வள்ளல்கள் ெிலறரப் பற்றியும் 

இதிகாெப் புராணக் கறதகளும் இந்நூலில் காணப்படுகின்றன. இதன் 

ஆெிாியர் முன்றுறறயறரயனார். இவர் காலம் கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு 

என்பர்.  

பாடல் விளக்கம் 

 வீரர்கள் பிறர் பாராட்டும் பபாருட்டு தம்றமத்தாம் புகழ்தல் தம்முறடய 

குற்றங்கறளத் தாபன கூறுதல் பபான்றதாகும். 



 பெய்த பழிறய நீக்க அறியாது பின்னும் அதறனச் பெய்தல் ஊர் வாாி 

நீாிபல படிந்தறத ஒக்கும்.  

 நற்குடி பிறந்தார் பெல்வம் சுருங்கிய காலத்தும் (பபாருளின்றி 

எனினும்) ஒப்புரவு பெய்யாமல் இருக்கமாட்டார்கள். 

 அரெறன ொர்ந்து ஒழுகுவார் அரென் விரும்புவனவற்றற 

விரும்பாபதாழிதல் பவண்டும். 

 பபாாின்கண் புகுந்த பின்னர் ெரணறடதல் இழிறவத் தருவதாகும். 

அலகு – 3 

1. திாிகடுகம் 

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி ஆகிய திாிகடுகம் என்னும் அாிய மருந்து ஒருவர் 

உடல்பநாறயப் பபாக்கும். அதுபபால இந்நூலில் வரும் ஒவ்பவாரு 

பாட்டிலும் பொல்லப்படும் மூன்று அறபநறிகளும் மனிதர்களுறடய 

அறியாறமயாகிய பநாறயப் பபாக்கும். எனபவ இந்நூலுக்குத் திாிகடுகம் 

என்னும் பபயர் வந்தது. இதன் ஆெிாியர் நல்லாதனார். 

 சுற்றத்தார்க்கு உதவாதவனுறடய பெல்வமும் விறளயுங்காலத்தில் 

பயிறரக் காப்பாற்றதான் உழவுத்பதாழிலும் இளறம பதாட்பட 

கள்ளுண்ணுகின்றவன் வாழ்க்றகயும் ஆகிய இம்மூன்று நிறலநிற்பன 

பபாலத் பதான்றிப் பின் பகட்டழியும். 

 முறறயறிந்து பெய்யாதவனின் தறலறமத் தன்றமயும் மனத்தில் 

உறுதிப்பாடு இல்லாதவன் பமற்பகாண்ட தவமும் குறறவற்ற 

ஒழுக்கத்றதத் பதளிந்து நடவாதவன் பபற்ற அழகும் ஆகிய 

இம்மூன்றும் புதாினிடத்து விறதத்த விறதயிறனப்பபால பயனற்று 

பபாகும். 



2. இன்னா நாற்பது  

இலக்கண விளக்கப்பாட்டியல் காலம் பற்றி வருவது கார் நாற்பது இடம் 

பற்றி வருவது களவழி நாற்பது பபாருள் கருதி வருவது இன்னா நாற்பது, 

இனியறவ நாற்பது என்பதன் மூலம் இதன் ெிறப்றப உணரலாம். இது 

கபிலரால் இயற்றப்பட்டது. 

 நண்பர்களுறடய துன்பங்கறளப் பார்த்தல் பபாிதும் துன்பமாம். 

பறகவரது பெருக்றகப் பார்த்தல் மிகப்பபாிய துன்பமாம். சுற்றமாகிய 

கட்டுப்பாடு இல்லாத பறழய ஊாில் வாழ்தல் பபாிதும் துன்பமாம். 

அவ்வாபற நட்பாகக் பகாள்ளப்பட்ட கவற்றினால் ஆடுகின்ற 

சூதாட்டம் மிகுதியான துன்பத்றதபய உண்டாக்கும். 

 அழகுறடய மலரானது மிகவும் மணம் வீொதிருத்தல் துன்பமாம். 

நீர்த்துறறயின் தன்றமயிறன அறியாதவன் நீாில் இறங்கி நீந்திச் 

பெல்லுதல் பபருந்துன்பமாம். நூற்பபாருறள நன்கு அறியாதவன் 

அறிவுறடபயாரால் வினாவப்படுதல் துன்பமாம். அவ்வாபற ெிறியவர் 

மீது ெினம் பகாள்ளுதல் துன்பமாம். 

3. இனியறவ நாற்பது 

இதன் ஆெிாியர் பூதஞ்பெந்தனார்.  

 பிச்றெபயடுத்து உண்டாயினும் கற்க பவண்டியவற்றறக் கெடறக் 

கற்றல் மிக இனிதாகும். அங்ஙனம் கற்ற கல்வியானது ொன்பறார் 

ெறபயின்கண் தமக்கு வந்து உதவுதல் மிகவும் இனிது. முத்துப்பபான்ற 

பற்கறளயுறடய மகளிாின் வாய்ச்பொல் இனிது. அவ்வாபற அறிவில் 

பமலாய ொன்பறார்கறளத் துறணயாகக் பகாள்ளுதல் பதளிவாக 

இனிதாகும்.  



 யாறனகறளயுறடய பறடறய அரென் அறமத்துக்பகாள்ளுதல் 

முற்பட இனிது. பிறிபதார் உயிாின் ஊறனத்தின்று தன்னுறடய 

உடம்றப வளர்க்காறம முன் இனிது. ஆற்றுநீர் அறட கறரக்கண் 

உள்ள ஊாில் வாழ்தல் மிக இனிது. அவ்வாபற மானம் உறடயாரது 

பகாள்றக மிக இனிது.  

4. ெிறுபஞ்ெ மூலம் 

ெிறுபஞ்ெமூலம் என்பதற்கு ஐந்து ெிறிய பவர்கள் என்று பபாருள். 

ெிறுவழுதுறண பவர், பநருஞ்ெி பவர், ெிறுமல்லி பவர், பபருமல்லி பவர், 

கண்டங்கத்திாி பவர்களால் தயாாிக்கப்படும் இச்ெிறுபஞ்ெமூலம் 

உடல்நலத்றதப் பபாற்றுவதுபபால இந்நூலில் வரும் ஒவ்பவாரு 

பாடலிலும் பொல்லப்படும் ஐந்து ஐந்து கருத்துகளும் மனித 

வாழ்க்றகக்குப் பபாிதும் பயன்படுவன. இந்நூறல இயற்றியவர் 

காாியாொன். 

 தூக்கணாங்குருவியினால் கட்டப்பட்ட கூடும் பபபரறும்புகளால் 

பெய்யப்படும் அரக்கும், தூய உலண்டு என்னும் புழுக்களால் 

நூற்கப்பட்ட நூலும் பகாற் புழுவால் பெய்யப்படுவதாகிய பகாற் கூடும் 

ஆகிய இவ்றவந்தும் எவராலும் பெய்யமுடியாதனவாம். 

ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒவ்பவாரு பெயலிலும் குறற ஏற்படும். ஆதலால் 

எல்லாம் கற்று வல்லவர் எல்லாவற்றறயும் பெய்யலாம் என மனத்தில் 

எண்ணமாட்டார்.  

 குளம் பவட்டுதல், அதறனச் சுற்றி மரக்கிறளகறள பவட்டி நடுதல், 

மக்கள் நடக்கும் வழிறயச் பெதுக்கி ெீர்திருத்தல், தாிசு நிலத்தின் 

உள்ளிடத்றத பெப்பம் பெய்து உழு வயல் ஆக்குதல் அவற்றுடன் 

வளமாக நீர் வரும்படி பதாண்டி சுற்றிலும் சுவர் எழுப்பி கிணற்றற 



உண்டாக்குதல் என்று பொல்லப்பட்ட இந்த ஐந்து பகுதிகறளயும் 

உண்டாக்கியவன் பொர்க்கபலாகத்திற்கு இனிதாகச் பெல்வான் 

அலகு – 4 

1. ஏலாதி 

ஏலம், இலவங்கம், ெிறுநாவல்பூ, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி என்ற ஆறு 

பபாருள்கள் உடலுக்கு வலிறமயும் பபாலிறவயும் தரவல்லது. அதுபபால 

இந்நூலில் பொல்லப்பட்ட ஆறு கருத்துகளும் மாந்தருறடய அறியாறமறயப் 

பபாக்கி நன்பனறிப்படுத்துவதாம். இதன் ஆெிாியர் கணிபமதாவியார். 

 ஒருவனுக்குத் தவம் பெய்தல் எளிது. ஆனால் ஈறக உறடயவனாக 

இருத்தல் அாிது. ொன்பறார்கள் குற்றத்திற்கு உள்ளாதல் அாிது. 

ஆனால் நன்பனறியில் ஒழுகுதல் எளிது. வீடுபபறாகிய இன்பம் 

தவறுமாயின் பிறவி பதாடர்தல் எளிது. ஆனால் பிறவித்பதாடர்பின் 

துன்பத்றத நீக்குதல் மிக அாிது. 

 ொன்பறார் அறிவுறரகறளப் பபாற்றி அவற்றின்படி நடந்து அன்பு 

நிறறந்த அடியவறரவிட்டு நீங்காது வஞ்ெகர் பொற்கறள நம்பாமல் 

அவர்கபளாடு நட்பு பகாள்ளாமல் வாழ்க்றகயின் பயறன 

ஆராய்ந்துணர்ந்து விருந்தினர்க்கு உணவு முதலியன பறடத்து தானும் 

உண்பான், தவறாமல் நாடாள்வான். 

2. ஆொரக்பகாறவ 

ஆொரக்பகாறவ என்பதற்கு ஒழுக்கங்களின் பதாகுதி என்று பபயர். 

இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ள ஒழுக்க பநறிகள் அறிஞர் பலர் தம் அனுபவத்தால் 

ஆராய்ந்து பொன்னறவ என்பது பதளிவாகிறது. இதறன இயற்றியவர் 

பபருவாயின் முள்ளியார். 



 விடியற்காலத்தில் உறக்கத்தினின்று விழித்து எழுந்து தான் அன்று 

பெய்யபவண்டிய அறச்பெயல்கறளயும் பபாருள் திரட்டுவதற்குாிய 

நற்பெயல்கறளயும் ெிந்தித்துப் பார்த்து விடிந்தபின் தவறாமல் 

தந்றதறயயும் தாறயயும் பதாழுது எழுந்து அன்றறய பெயறலச் 

பெய்தல் பவண்டும் என்பபத நம்முறடய முன்பனார் கூறியுள்ள 

முறறறமயாகும். 

 தன் உடலும், மறனவியும் தன்னிடத்தில் அறடக்கலமாக 

றவக்கப்பட்ட பபாருளும் தன்னுயிர்க்கு உறுதியாகும் என்று எண்ணி 

பெர்த்து றவத்த பபாருளும் ஆகிய இந்த நான்கிறனயும் பபான்றனக் 

காப்பது பபால நன்கு பாதுகாக்க அவ்வாறு பாதுகாக்காவிட்டால் 

மிகுந்த துன்பம் உண்டாகும்.  

3. மூதுறர 

 நல்லவருக்குச் பெய்யும் உதவி கல்லில் பெதுக்கிய எழுத்துபபால் 

நிறலத்து நிற்கும். தீயவருக்குச் பெய்யும் உதவியினால் ஒன்றும் 

பயனில்றல.  

 அாிெி முறளப்பதற்கு பநல் பயிராவதற்கு உமி அவெியமாகிறது. உமி 

இன்பறல் பயிாில்றல. அதுபபால் உலகில் எந்தக் காாியம் 

பெய்வதற்கும் எவ்வளவு திறறமொலியாயினும் அவருக்கு 

இன்பனாருவர் தயவு பதறவ. ெிலெமயங்களில் அவர் மிகவும் 

தாழ்ந்தவராகவும் இருப்பர். அவரால் ஒருகாாியம் ொதிக்க முடியும். 

எனபவ எல்பலாருறடய தயவும் பதறவ.  

 கடல் மிகப்பபாியதாக இருந்தாலும் அந்த நீர் அருந்துவதற்குப் 

பயன்படுவதில்றல. ஆனால் கடற்கறரயில் உள்ள ஒரு ெிறிய ஊற்று 

குடிப்பதற்கு ஏற்றதாய் இருக்கும். பபாியவர் என்பறா ெிறியவர் 

என்பறா உருவத்தினால் மதிப்பிடக்கூடாது. பபாியவருள் பலர் ெிறுறம 



குணத்தினராய் இருப்பர். உருவத்தினால் ெிறியவர் பலர் 

பபருங்குணமுறடயவராய் இருப்பர். 

4. நன்பனறி 

 பகாபத்றத அடக்குதல் அாிது. அறடத்துக்பகாள்கின்ற குணபம அாிய 

குணம். காாியத்றதச் பெய்வது பபருறமறயத்தரும்.  

 இரப்பார்க்கு, யாெிப்பவர்க்குக் பகாடுத்து வறியவர் ஆனார் என்று கூறி 

அவனது பிள்றளகள் பகாடுப்பறத நிறுத்தமாட்டார்கள். மரமாக 

நின்று இறலயும் பழமும் தந்துதவி வாறழமரத்தின் கீழ் கன்றும் 

மரமாகி கனிபகாடுத்து உதவுவறதப்பபால பகாடுப்பறதத் 

தடுக்கமாட்டார்கள். 

5. நீதிபநறி விளக்கம் 

கருமபம கண்ணாயினார் 

 தாம் பமற்பகாண்ட ஒரு பெயறல பெய்து முடிப்பதிபல 

ஊக்கமுறடயவர்கள் தாம் அறடயும் உடல் துன்பத்றதக் கருதார். 

பெிறய மதியார். அச்பெயறலபய இறடவிடாது நிறனத்துக் 

பகாண்டிருப்பதால் கண் உறக்கமும் பகாள்ளார். பிறர் பெய்யும் 

தீறமறயயும் பபாருட்படுத்த மாட்டார். காலத்தின் அருறமறயயும் 

எண்ணமாட்டார். பிறர் தம்றம அவமதித்தறலயும் ெிறிதும் மனத்தில் 

பகாள்ளார்.  

புறங்கறடயதாகும் பபாருள் 

 ஒவ்பவாருவரும் தத்தமது நிறலயிலிருந்தும் குடிபிறப்பின் 

ஒழுக்கத்திலிருந்தும் பிறழாமல் பபாருந்திய கடறமயில் 

விடாமுயற்ெிபயாடு பெயல்பட்டு மனம் பொர்வறடந்தபபாதும் 

அறத்திற்கு மாறான வழியில் பெல்லாமல் நின்று பிறருறடய 



பபாருறளயும் விரும்பாதவராக இருந்தால் அவர்தம் புறங்கறட 

வாயிலிடத்பத பபரும்பபாருள் தானாகபவ வந்து பெரும். 

அலகு – 5 

1. ஆத்திசூடி 

 ஊக்கமது றகவிபடல்  

– எப்பபாதும் முயற்ெிறயக் றகவிடாபத 

 ஒன்னாறரத் பதபறல்  

– பறகவர்கறள நம்பாபத 

 ஓதுவது ஒழிபயல்  

– நல்ல நூல்கறள எப்பபாதும் படித்துக்பகாண்டிரு.   

 ஓரம் பொல்பலல்  

- எந்த வழக்கிலும் ஒருபுறடச் ொர்பாக இல்லாமல் நடுநிறலயாக 

இருத்தல் 

 ஙப்பபால் வறள  

– ங என்னும் எழுத்தானது எப்படி தான் பயனுள்ளதாக இருந்து 

தன் வருக்க எழுத்துகறளத் தழுவுகிறபதா அதுபபால நாமும் நம்றமச் 

ொர்ந்தவர்களால் என்ன பயன் என்று பாராமல் அவர்கறளக் 

காக்கபவண்டும். 

 தந்றத தாய் பபண்  

- உன் தந்றதறயயும் தாறயயும் அவர்களுறடய முதுறமக்காலம் 

வறர அன்புடன் காப்பாற்று. 

 பெய்வன திருந்தச் பெய்  

– பெய்யும் பெயல்கறள தவபறா குறறபயா ஏதும் இல்லாமல் 

பெய்யவும்.   

 பொிடம் அறிந்து பெர்  



– நீ பழகும் நபர்கள் நல்ல குணங்கள் உறடயவர்களா என நன்கு 

ஆராய்ந்து பின்பு அவர்களுடன் பழகு. 

 பூமி திருத்தி உண்  

– விறளநிலத்றத உழுது அதில் பயிர்பெய்து உண்.  

  றவகறற துயிபலழு 

 – நாள்பதாறும் சூாியன் உதிக்கும் முன்பப தூக்கத்தில் இருந்து 

எழுந்திரு. 

2. பகான்றற பவந்தன் 

 அன்றனயும் பிதாவும் முன்னறி பதய்வம்  

– தாய் தந்றதயர் கண்கண்ட பதய்வம். 

 ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து  

– பெய் என்று பொல்லும்முன்பப குறிப்பறிந்து பெயலாற்றும் 

பிள்றளகள் அமிர்தம் பபான்றவர்கள். 

 குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்றல  

– பிறர் குற்றங்கறள ஆராய்ந்து பகாண்டிருந்தால் சுற்றத்தார் 

என்று எவருபம இருக்கமாட்டார்கள். 

 றகப்பபாருள் தன்னின் பமய்ப்பபாருள் கல்வி  

– றகயிலிருக்கும் பபாருறளவிட உண்றமயான பெல்வம் 

கல்விபய ஆகும். 

 ெீறரத் பதடின் ஏறரத் பதடு  

– புகபழாடு வாழ விரும்பினால் பயிர்த்பதாழிலில் ஈடுபட 

பவண்டும். 

 பதாழபனாடும் ஏறழறம பபபெல்  

– பநருங்கிய நண்பனிடத்தும் நம் வறுறம பற்றிப் பபெக்கூடாது. 



 நீரகம் பபாருந்திய ஊரகத்திரு  

– நீர்நிறறந்த ஊாில் வெிக்கபவண்டும். 

 உரபவார் என்றக இரவாது இருத்தல் 

– யாெிக்காமல் இருப்பபத வல்லவர்க்கு இலக்கணம்.  

 மூத்பதார் பொல் வார்த்றத அமிழ்தம்  

– முதிபயார்கள் அறிவுறர அமிழ்தம் பபான்றது. 

 நுண்ணிய கருமமும் எண்ணித் துணி  

– ெிறிய காாியமாக இருந்தாலும் பயாெித்துச் 

பெயல்படபவண்டும். 

3. பவற்றி பவற்றக 

 எழுத்தறிவித்தவன் இறறவன் ஆகும்  

– கல்வி கற்பித்த ஆொன் இறறவன் ஆவான். 

 கல்விக்கு அழகு கெடற பமாழிதல்  

– குற்றமின்றி பபசுதல் கல்விக்கு அழகு. 

 மன்னர்க்கழகு பெங்பகால் முறறறம  

– நீதி தவறாது முறறபயாடு அரசு பெய்வபத அரெர்க்கு அழகு. 

 உண்டிக்கு அழகு விருந்பதாடு உண்டல்  

– விருந்தினபராடு உண்பபத உணவிற்கு அழகு. 

 நூறாண்டு பழகினும் மூர்க்கர் பகண்றம  

நீர்க்குள் பாெிபபால் பவர்க்பகாள்ளாபத  

– நூறாண்டுகள் பழகி இருந்தாலும் முரடர்களின் நட்பு 

நிறலக்காது. அது நீாில் இருக்கும் பாெிபபால் பவர் ஊன்றாது. 

 ஒருநாள் பழகினும் பபாிபயார் பகண்றம  

இருநிலம் பிளக்க பவர்வீழ்க் கும்பம  



– ஒருநாள் பழகி இருந்தாலும் பபாிபயாாின் நட்பு நிலத்றதப் 

பிளந்து பெல்லும் பவர்பபால ஊன்றிவிடும். 

 பபாய்யுறட ஒருவன் பொல்வன்றமயினால் 

பமய்பபா லும்பம பமய்பபாலும்பம  

– பொல்வன்றமயுறடய ஒருவன் பொல்லும் பபாய்யும் 

பமய்பபாலபவ பதான்றும். 

 பமய்யுறட ஒருவன் பொலமாட் டாறமயால் 

பபாய்பபா லும்பம பபாய்பபா லும்பம  

– பபச்சுத்திறறம இல்லாத ஒருவன் பொல்லும் பமய்யும் பபாய் 

பபாலபவ பதான்றும்.  

 அறிவுறட ஒருவறன அரெனும் விரும்பும்  

-  அறிவில் ெிறந்தவர்கறள அரெனும் விரும்புவான். 

 பபருறமயும் ெிறுறமயும் தான்தர வருபம  

– நல்ல பபயரும் பகட்ட பபயரும் தம்மால் மட்டுபம வரும். 

4. உலகநீதி 

 ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க பவண்டாம் 

ஒருவறரயும் பபால்லாங்கு பொல்ல பவண்டாம் 

மாதாறவ ஒருநாளும் மறக்க பவண்டாம் 

வஞ்ெறனகள் பெய்வாபராடு இணங்க பவண்டாம் 

பபாகாத இடந்தனிபல பபாக பவண்டாம் 

பபாகவிட்டுப் புறம் பொல்லித் திாிய பவண்டாம் 

வாகாரும் குறவருறட வள்ளி பங்கன் 

மயிபலறும் பபருமாறன வாழ்த்தாய் பநஞ்பெ! 

படிக்காமல் எந்நாளிலும் இருக்கக்கூடாது. யாறரயும் 

குற்றங்குறற பொல்லக்கூடாது. பபற்ற தாறய எந்த நாளிலும் 



மறக்கக்கூடாது. வஞ்ெறனகறள பெய்வாருடன் பெரக்கூடாது. தகாத 

இடங்களுக்குச் பெல்லக்கூடாது. ஒருவர் இல்லாதபபாது 

அவறரப்பற்றி குறறகூறக்கூடாது. பநஞ்பெ! வள்ளிக்கு பங்களித்துக் 

பகாண்டிருக்கும் மயிபலறும் பபருமான் முருகறன வாழ்த்திக் 

பகாண்டிரு. 

 பநஞ்ொரப் பபாய்தன்றனச் பொல்ல பவண்டாம். 

நிறலயில்லாக் காாியத்றத நிறுத்த பவண்டாம் 

நஞ்சுடபன ஒருநாளும் பழக பவண்டாம் 

நல் இணக்கம் இல்லபராடு இணங்க பவண்டாம் 

அஞ்ொமல் தனிவழிபய பபாகபவண்டாம் 

அடுத்தவறர ஒருநாளும் பகடுக்கபவண்டாம் 

மஞ்ொரும் குறவருறட வள்ளி பங்கன் 

மயிபலறும் பபருமாறள வாழ்த்தாய் பநஞ்பெ! 

பநஞ்சு நிறறய பபாய்பொல்லக்கூடாது. நிறலபபறில்லாத 

பெயறல நிறலநாட்டிக் பகாண்டிருக்கக்கூடாது. நச்சுப் பபாருள் 

கபளாடு பழகக்கூடாது. நன்கு ஒத்து வராதவர்களுடன் பெரக்கூடாது. 

தனி வழி ஒன்றற வகுத்துக்பகாண்டு பபாகக்கூடாது. அடுத்தவறர 

பகடுக்கக்கூடாது. பநஞ்பெ! வள்ளிக்கு பங்களித்துக் பகாண்டிருக்கும் 

மயிபலறும் பபருமான் முருகறன வாழ்த்திக் பகாண்டிரு. 


