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செ�ய்ந்நன்றியறிதல்

   சாக்ரமெமண்ட�ாதமிழ்மன்றம்
  திருக்குறள்ட�ா�்டி 2022

 குழு 4 (வயது: 20   மற்றும்அதற்குடமல்)

 குறள்
எண்

  குறள்விளக்கம்

    தகாளில் செபாறியின்குணமிலதவஎண்குணத்தான்
  தாகைளவணங்காத் தகைல

தகடக்ாதசெ�வி,     பாரக்்காதகண் தபான்றஎண்
    குணங்ககைளஉகைடயகடவுளின்திருவடிககைள

  வணங்காதவரின் தகைலகள் பயனற்றகைவகளா�்

    அன்றறிவா�் என்னாதறஞ்செ�ய்க�ற்றது
  செபான்றுங்கால் செபான்றாத்துகைண

 இகைளஞராகஉள்ளவர,்   பிற்காலத்தில்பாரத்்து
     செகாள்ளலா�் என்றுஎண்ணா�ல்அற�்செ�ய்ய

தவண்டு�்.      அதுதவஉடல்அழியு�்காலத்தில்அழியா
துகைணயாகு�்.

    துறந்தாரக்்கு�்துவ்வாதவரக்்கு�்இறந்தாரக்்கு�்
  இல்வாழ்வான்என்பான்துகைண

   துறந்தவரக்ு�்வறியவரக்்கு�் தன்னிடத்தத
    இறந்தவரக்்கு�்இல்லற�் த�ற்செகாண்டுவாழ்கிறவன்

துகைணயாவான்.

 வாழ்க்கைகத்
துகைணநல�்

    �கைன�ாட்சிஇல்லாள்கண்இல்லாயின்வாழ்க்கைக
  எகைன�ாட்சித் தாயினு�்இல்

    இல்வாழ்க்கைகக்குதக்கநற்பண்பு�கைனவியிட�்
இல்கைலயானால்,    ஒருவனுகைடயவாழ்க்கைகதவறு

   எவ்வளவுசிறப்புகைடயதானாலு�்பயன்இல்கைல.

    புறத்துறுப்செபல்லா�் எவன்செ�ய்யு�்யாக்கைக
  அகத்துறுப்பன்பிலவரக்்கு

     உட�்பின்அகத்துஉறுப்பாகியஅன்புஇல்லாதவரக்்கு
      உட�்பின்புறத்துஉறுப்புக்கள் எல்லா�் என்னபயன்

செ�ய்யு�்.

      வருவிருந்துகைவகலு�்ஓ�்புவான்வாழ்க்கைக
  பருவந்துபாழ்படுதல்இன்று

      தன்கைனதநாக்கிவரு�்விருந்தினகைரநாள் ததாறு�்
 தபாற்றுகின்றவனுகைடயவாழ்க்கைக,  துன்பத்தால்

  வருந்திக்செகடட்ுப் தபாவதில்கைல.

    அகன்அ�ரந்் தீதலின்நன்தறமுகன�ரந்்து
  இன்செ�ாலன்ஆகப்செபறின்

    முக�்�லரந்்துஇன்செ�ால்உகைடயவனாக
இருக்கப்செபற்றால்,     �ன�்�கிழ்ந்துசெபாருள்செகாடுக்கு�்

 ஈகைககையவிடநல்லதாகு�்

   உதவிவகைரத்தன்றுதவிஉதவி
  செ�யப்பட்டார்�ால்பின்வகைரத்து

      கைக�ாறாக�்செ�ய்யு�்உதவிமுன்செ�ய்தஉதவியின்
  அளகைவஉகைடயதுஅன்று,   உதவிசெ�ய்யப்பட்டவற்றின்

   பண்புக்குஏற்றஅளகைவஉகைடயதாகு�்.
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    ��ன்செ�ய்துசீரத்ூக்குங் தகால்தபால்அகை�ந்செதாருபாற்
  தகாடாகை��ான்தறாரக்் கணி

   முன்தனதான் ���ாகஇருந்து,   பின்புசெபாருகைள�்
   சீரத்ூக்கு�்துலாக்தகால் தபால்அகை�ந்து,   ஒருபக்க�ாக

    �ாயா�ல் நடுவுநிகைலகை�தபாற்றுவது�ான்தறாரக்்கு
அழகாகு�்.

    வாணிக�்செ�ய்வாரக்்குவாணிக�் தபணிப்
  பிறவு�்த�தபால்செ�யின்

      பிறர்செபாருகைளயு�்த�் செபாருள் தபால் தபாற்றி�்
செ�ய்தால்,      அதுதவவாணிக�் செ�ய்தவாரக்்குஉரியநல்ல

 வாணிகமுகைறயாகு�்.

    நிகைலயின்திரியாதடங்கியான் ததாற்ற�்
  �கைலயினு�்�ாணப்செபரிது

    தன் நிகைலயிலிருந்து�ாறுபடா�ல்அடங்கி
 ஒழுகுதவானுகைடயஉயரவ்ு,    �கைலயின்உயரக்ைவவிட

 மிகவு�்செபரிதாகு�்.

    அழுக்காறுகைடயான்கண்ஆக்க�்தபான்றில்கைல
  ஒழுக்கமிலான்கண்உயரவ்ு

    செபாறாகை�உகைடயவனிடத்தில்ஆக்க�்இல்லாதவாறு
தபால,    ஒழுக்க�்இல்லாதவனுகைடயவாழ்க்கைகயில்

 உயரவ்ுஇல்கைலயாகு�்.

    ஒறுத்தாகைரசெயான்றாககைவயாதரகைவப்பர்
  செபாறுத்தாகைரப் செபான்தபாற் செபாதிந்து

(  தீங்குசெ�ய்தவகைரப்)   செபாறுக்கா�ல்வருத்தினவகைர
   உலகத்தார்ஒருசெபாருளாக�தியார;் ஆனால், 

    செபாறுத்தவகைரப்செபான்தபால்�னத்துள்கைவத்து
�திப்பர.்

   ஒறுத்தாரக்் செகாருநாகைளஇன்ப�்
   செபாறுத்தாரக்்குப் செபான்றுந்துகைணயு�்புகழ்

    தீங்குசெ�ய்தவகைரப்செபாறுக்கா�ல்வருத்தினவரக்்கு
 ஒருநாள்இன்பத�;    செபாறுத்தவரக்்குஉலக�்அழியு�்

  வகைரக்கு�் புகழ்உண்டு.

    செகாடுப்பதழுக்கறுப்பான்சுற்ற�்உடுப்பதூஉ�்
  உண்பதூஉமின்றிக் செகடு�்

    பிறரக்்குஉதவியாகக் செகாடுக்கப்படு�்செபாருகைளக்
  கண்டுசெபாறாகை�ப்படுகின்றவனுகைடயசுற்ற�், 

   உகைடயு�்உணவு�்இல்லா�ல்செகடு�். 

    அறனறிந்துசெவஃகாஅறிவுகைடயார�்் த�ருந்
  திறனறிந்தாங்தகதிரு

       அற�்இஃதுஎன்றுஅறிந்துபிறர்செபாருகைளவிரு�்பாத
      அறிவுகைடயாகைரத்திரு�கள்தான் த�ரு�்திறன்அறிந்து

  அதற்குஏற்றவாறுத�ரவ்ாள். 

    பக�ச்ெ�ால்லிக் தகளிரப்்பிரிப்பர்நக�ச்ெ�ால்லி
  நட்பாடல் ததற்றாதவர்

     �கிழு�்படியாகப் தபசிநட்புக் செகாள்ளுதல்நன்கை�
     என்றுசெதளியாதவர்த�்கை�விடட்ு நீங்கு�்படியாகப்

    புற�்கூறிநண்பகைரயு�்பிரித்துவிடுவர.் 

 பயனில
செ�ால்லாகை�

    பயனிலபல்லாரம்ுன் செ�ால்லல் நயனில
  நட்டாரக்ட் செ�ய்தலிற்றீது

    பலர்முன்தனபயனில்லாதசெ�ாற்ககைள�்செ�ால்லுதல், 
     நண்பரிடத்தில்அற�்இல்லாசெ�யல்ககைள�்செ�ய்தகைல

 விடத்தீகை�யானதாகு�். 
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கள்ளாகை�

    எகைனப்பகைகயுற்றாரு�்உய்வர்விகைனப்பகைக
  வீயாதுபின்செ�ன்றடு�்

      எவ்வளவுசெகாடியபகைகஉகைடயவரு�்தப்பிவாழ
முடியு�்,     ஆனால்தீயகைவசெ�ய்தால்வரு�்

     தீவிகைனயாகியபகைக நீங்கா�ல்பின்செ�ன்றுவருத்து�். 

    ஊருணி நீரந்ிகைறந்தற்தறஉலகவா�்
  தபரறிவாளன்திரு

    ஒப்புரவினால்உலக�்வாழு�ாறுவிரு�்பு�்
 தபரறிவாளியின்செ�ல்வ�்,    ஊரார் நீருண்ணு�்குள�்

  நீரால் நிகைறந்தாற் தபான்றது. 

ஈ.கைக
    ஈத்துவக்கு�்இன்ப�்அறியாரச்ெகால் தாமுகைடகை�

  கைவத்திழக்கு�்வன்கணவர்

     தா�் த�ரத்்துகைவத்துள்ளசெபாருகைளப்பிறருக்குக்
      செகாடுக்கா�ல்கைவத்திருந்துபின்இழந்துவிடு�்வன்

 கண்கை�உகைடயவர,்    பிறரக்்குசெகாடுத்து�கிழு�்
 �கிழ்�ச்ிகையஅறியாதரா. 

    வகை�செயாழியவாழ்வாதரவாழ்வார்இகை�செயாழிய
  வாழ்வாதரவாழாதவர்

     தா�்வாழு�்வாழ்க்கைகயில்பழிஉண்டாகா�ல்
  வாழ்கின்றவதரஉயிர்வாழ்கின்றவர,்  புகழ்

   உண்டாகா�ல்வாழ்கின்றவதரஉயிர்வாழாதவர.் 

    செதருளாதான்செ�ய்ப்செபாருள்கண்டற்றால் ததரின்
  அருளாதான்செ�ய்யு�்அற�்

    அருள் த�ற்செகாள்ளாதவன்செ�ய்கின்றஅற�ச்ெ�யகைல
ஆராய்ந்தால்,      அஃதுஅறிவுசெதளியாதவன்ஒருநூலின்

   உண்கை�ப்செபாருகைளக்கண்டாற் தபான்றது. 

    பகைடசெகாண்டார்செநஞ்��்தபால் நன்றூக்காசெதான்றன்
  உடல்சுகைவயுண்டார்�ன�்

      ஓர்உயிரின்உட�்கைப�்சுகைவயாகஉண்டவரின் �ன�்
    செகாகைலக்கருவிகையக்கைகயில்செகாண்டவரின் செநஞ்��்

   தபால் நன்கை�யாகிஅருகைளப் தபாற்றாது. 

    துறந்தாரக்்குத் துப்புரவு தவண்டி�றந்தாரச்ெகான்
  �ற்கைறயவரக்ள் தவ�்

    துறந்தவரக்்குஉணவுமுதலியனக்செகாடுத்து
    உதவதவண்டு�்எனவிரு�்பி�ற்றவரக்ள்

(இல்லறத்தினர)்    தவ�்செ�ய்தகைல�றந்தாரக்தளா

    செநஞ்சின்துறவார்துறந்தாரத்பால்வஞ்சித்து
  வாழ்வாரின்வன்கணாரில்

    �னத்தில்பற்றுக்ககைளத்துறக்கா�ல்துறந்தவகைரப்
     தபால்வஞ்�கைன�்செ�ய்துவாழ்கின்றவகைரப் தபால்

  இரக்க�ற்றவர்எவரு�்இல்கைல. 

    களவினாலாகியஆக்க�்அளவிறந்
  தாவதுதபாலக்செகடு�்

      களவுசெ�ய்துசெபாருள்செகாள்வதால்உண்டாகியஆக்க�்
      செபருகுவதுதபால் ததான்றிஇயல்பாகஇருக்க தவண்டிய

   அளகைவயு�்கடந்துசெகடட்ுவிடு�். 

    அளவின்கண்நின்செறாழுகலாற்றார்களவின்கண்
  கன்றியகாதலவர்

      களவுசெ�ய்துபிறர்செபாருள் செகாள்ளுதலில்மிக்க
 விருப்ப�்உகைடயவர,்  அளவு (சிக்கன�்)   தபாற்றிவாழு�்
   செநறியில்நின்றுஒழுக�ாட்டார.் 
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செவகுளாகை�
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 இன்னாசெ�ய்யாகை�
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 இன்னாசெ�ய்யாகை�
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நிகைலயாகை�
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துறவு

    தன்செநஞ்�றிவதுசெபாய்யற்கசெபாய்த்தபின்
  தன்செநஞ்த�தன்கைன�்சுடு�்

     ஒருவன்தன்செநஞ்��்அறிவதாகியஒன்கைறக்குறித்துப்
 செபாய்�்செ�ால்லக்கூடாது,   செபாய்செ�ான்னால்

    அகைதக்குறித்துத்தன்செநஞ்�த�தன்கைனவருத்து�். 

    புறந்தூய்கை� நீரானகை�யு�்அகந்தூய்கை�
  வாய்கை�யால்காணப்படு�்

    புறத்தததூய்கை�யாகவிளங்குதல் நீரினால் ஏற்ப்படு�், 
    அதுதபாலஅகத்தததூய்கை�யாகவிளங்குதல்

 வாய்கை�யால்உண்டாகு�். 

    செ�ல்லிடத்துக்காப்பான்சினங்காப்பான்அல்லிடத்துக்
  காக்கிசெனன்காவாக்காசெலன்

      பலிக்கு�்இடத்தில்சின�்வரா�ல்காப்பவதனசின�்
காப்பவன்,    பலிக்காதஇடத்தில்காத்தால் என்ன,  காக்கா

 விட்டால் என்ன? 

    உள்ளியசெதல்லா�்உடசெனய்து�்உள்ளத்தால்
  உள்ளான்செவகுளிசெயனின்

    ஒருவன்தன்�னதால்சினத்கைத
   எண்ணாதிருப்பானானால் நிகைனத்தநன்கை�ககைள

   எல்லா�்அவன்ஒருங்தகசெபறுவான். 

    செ�ய்யா�ற் செ�ற்றாரக்்கு�்இன்னாதசெ�ய்தபின்
  உய்யாவிழு�ந்தரு�்

     தான்ஒன்று�்செ�ய்யாதிருக்கத் தனக்குத்தீங்கு
   செ�ய்தவரக்்கு�்துன்ப�ானாவற்கைற�்செ�ய்தால்

   செ�ய்தபிறகுதப்பமுடியாததுன்பத்கைததயசெகாடுக்கு�். 

    எகைனத்தானு�்எஞ்ஞான்று�்யாரக்்கு�்�னத்தானா�்
  �ாணாசெ�ய்யாகை�தகைல

    எவ்வளவுசிறியதாயினு�்எக்காலத்திலு�்எவரிடத்திலு�்
    �னதால்எண்ணிஉண்டாகின்றதுன்ப�ச்ெ�யகைல�்

 செ�ய்யாதிருத்ததலநல்லது. 

    ஒன்றாகநல்லதுசெகால்லாகை��ற்றதன்
  பின்�ாரப் செபாய்யாகை�நன்று

    இகைணயில்லாதஓர்அற�ாகக்செகால்லாகை�நல்லது, 
    அதற்குஅடுத்தநிகைலயில்கூறத்தக்கதாகப்

 செபாய்யாகை�நல்லது. 

    நன்றாகு�்ஆக்க�்செபரிசெதனினுஞ்�ான்தறாரக்்குக்
  செகான்றாகு�்ஆக்கங் ககைட

     செகாகைலயால் நன்கை�யாகவிகைளயு�்ஆக்க�் செபரிதாக
இருந்தாலு�்,    �ான்தறாரக்்குக் செகாகைலயால்வரு�்

  ஆக்க�்மிகஇழிவானதாகு�். 

    புக்கிலகை�ந்தின்றுசெகால்தலாஉட�்பினுள்
  து�ச்ிலிருந்தஉயிரக்்கு

(  தநாய்களுக்குஇட�ாகிய)    உட�்பில்ஒருமூகைலயில்
 குடியிருந்தஉயிரக்்கு,    நிகைலயாகப் புகுந்திருக்கு�்வீடு

 இதுவகைரயில்அகை�யவில்கைலதயா. 

    தவண்டினுண்டாகத்துறக்கதுறந்தபின்
  ஈண்டியற் பாலபல

    துன்பமில்லாதநிகைலகை�தவண்டு�ானால்எல்லாப்
    செபாருள்களு�்உள்ளகாலத்திதலசெயதுறக்க

தவண்டு�்,      துறந்தபின்இங்குப் செபறக்கூடு�்இன்பங்கள்
பல. 
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தகள்வி

    பற்றற்றகண்தணபிறப்பறுக்கு�்�ற்று
  நிகைலயாகை�காணப்படு�்

     இருவகைகப்பற்று�்அற்றசெபாழுததஅந்நிகைலபிறவித்
 துன்பத்கைதஒழிக்கு�்,  இல்கைலயானால் (  பிறவித்துன்ப�்

  �ாறி�ாறிவந்து)  நிகைலயாகை�க்காணப்படு�். 

     இருள்நீங்கிஇன்ப�் பயக்கு�்�ருள்நீங்கி�ா�று
 காட்சியவரக்்கு

     �யக்க�் நீங்கிக்குற்ற�்அற்றசெ�ய்யுணரக்ைவ
உகைடயவரக்்கு,     அ�்செ�ய்யுணரவ்ுஅறியாகை�கையநீக்கி

 இன்பநிகைலகையக்செகாடுக்கு�். 

    தவண்டுங்கால் தவண்டு�்பிறவாகை��ற்றது
  தவண்டாகை�தவண்டவரு�்

     ஒருவன்ஒன்கைறவிரு�்புவதனால்பிறவாநிகைலகை�கைய
 விரு�்பதவண்டு�்,     அதுஅவாஅற்றநிகைலகைய

 விரு�்பினால்உண்டாகு�். 

    நல்லகைவசெயல்லாஅந்தீயவாந்தீயவு�்
  நல்லவாஞ்செ�ல்வஞ்செ�யற்கு

    செ�ல்வத்கைதஈடட்ு�்முயற்சிக்குஊழ்வகைகயால்
    நல்லகைவஎல்லா�் தீயகைவஆதலு�்உண்டு,  தீயகைவ
  நல்லகைவஆதலு�்உண்டு. 

    ஊழிற்செபருவலியாவுள�ற்செறான்று
  சூழினுந்தான்முந்துறு�்

      ஊகைழவிடமிக்கவலிகை�யுள்ளகைவதவறுஎகைவஉள்ளன, 
    ஊகைழவிலக்கு�்செபாருட்டு�ற்தறாரு

     வழிகையஆராய்ந்தாலு�்அங்கு�் தாதனமுன்வந்து
நிற்கு�். 

    பகைடகுடிகூழகை��ச்ு நட்பரண்ஆறு�்
  உகைடயான்அர�ருதளறு

        பகைடகுடிகூழ்அகை��ச்ு நட்புஅரண்என்றுகூறப்படு�்
     ஆறுஅங்கங்ககைளயு�்உகைடயவதனஅர�ருள்ஆண்

 சிங்க�் தபானறவன். 

    செ�விகைகப்ப�்செ�ாற்செபாறுக்கு�்பண்புகைடதவந்தன்
  கவிகைகக்கீழ்த் தங்குமுலகு

   குகைறகூறுதவாறின்செ�ாற்ககைளக்செ�விகைகக்கு�்
     நிகைலயிலு�்செபாறுக்கின்றபண்பு�்உகைடயஅர�னது

  குகைடநிழலில்உலக�்தங்கு�். 

    உகைடயாரம்ுன்இல்லாரத்பால் ஏக்கற்றுங்கற்றார்
  ககைடயதரகல்லாதவர்

     செ�ல்வர்முன்வறியவர்நிற்பதுதபால் (கற்றவரம்ுன்) 
     ஏங்கித்தாழ்ந்துநின்று�் கல்விக்கற்றவதரஉயரந்்தவர,் 

 கல்லாதவர்இழிந்தவர.் 

     அரங்கின்றிவட்டாடியற்தறநிர�்பியநூலின்றிக்
 தகாட்டிசெகாளல்

    அறிவுநிர�்புவதற்குக்காரண�ானக்நூல்ககைளக்
   கற்கா�ல் கற்றவரிட�் செ�ன்றுதப�தல்,   சூதாடு�்அரங்கு

   இகைழக்கா�ல்வடட்ுக்காகையஉருட்டிஆடினார்
தபான்றது. 

    உளசெரன்னு�்�ாத்திகைரயரல்லால் பயவாக்
  களரகைனயர்கல்லாதவர்

   கல்லாதவர்உயிதராடிருக்கின்றனர்என்று
    செ�ால்லப்படு�்அளவினதரஅல்லா�ல்ஒன்று�்

   விகைளயாதகளர்நிலத்திற்குஒப்பாவர.் 

   இழுக்கலுகைடயுழிஊற்றுக்தகாலற்தற
   ஒழுக்கமுகைடயாரவ்ாய்�்செ�ால்

   ஒழுக்கமுகைடய�ான்தறாரின்வாய்�்செ�ாற்கள்,  வழுக்கல்
     உகைடயத�ற்றுநிலத்தில்ஊன்றுதகால் தபால்

 வாழ்க்கைகயில்உதவு�். 
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 சிற்றின�்த�ராகை�
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வலியறிதல்

59
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வலியறிதல்

     நுணங்கியதகள்வியரல்லார்வணங்கியவாயின
 ராதலரிது

    நுட்ப�ானசெபாருள்ககைளக் தகட்டறிந்தவர்அல்லாத
�ற்றவர,்     வணக்க�ான�்செ�ாற்ககைளப் தபசு�்வாயிகைன

 உகைடயவராகமுடியாது.

   எவ்வதுகைறவதுலகமுலகத்ததா
  டவ்வதுகைறவதறிவு

  உலக�்எவ்வாறுநகைடசெபறுகின்றததா,  உலகத்ததாடு
     செபாருந்தியவகைகயில்தானு�்அவ்வாறுநடப்பதத

அறிவாகு�்.

    பற்றுள்ளசெ�ன்னு�்இவறன்கை�எற்றுள்ளு�்
  எண்ணப்படுவசெதான்றன்று

    செபாருளினிடத்தில்பற்றுக் செகாள்ளு�்உள்ள�ாகிய
ஈயாத்தன்கை�,    குற்ற�்எததனாடு�் த�ரந்்து

   எண்ணத்தகாதஒருதனிக்குற்ற�ாகு�். 

 செபரியாகைரத்
துகைணக்தகாடல்

    அரியவற்றுசெளல்லா�்அரிததசெபரியாகைரப்
  தபணித் த�ராக் செகாளல்

    செபரியாகைரப் தபாற்றித�க்கு�்சுற்றத்தாராக்கிக்
செகாள்ளுதல்,     செபறத்தக்கஅரிய தபறுகள்எல்லாவற்றிலு�்
அருகை�யானதாகு�். 

 செபரியாகைரத்
துகைணக்தகாடல்

     இடிப்பாகைரஇல்லாதஏ�ரா�ன்னன்செகடுப்பா
 ரிலானுங்செகடு�்

      கடிந்துஅறிவுகைரக்கூறு�்செபரியாரின்துகைணஇல்லாதக்
 காவலற்றஅர�ன்,    தன்கைனக்செகடுக்ககு�் பகைகவர்

  எவரு�்இல்லாவிட்டாலு�்செகடுவான். 

    நிலத்தியல்பான் நீரத்ிரிந் தற்றாகு�்�ாந்தரக்்
  கினத்தியல்பதாகு�்அறிவு

       த�ரந்்தநிலத்தின்இயல்பால்அந்த நீர் தவறுபடட்ுஅந்
 நிலத்தின்தன்கை�யுகைடயதாகு�்,  அதுதபால்

    �க்களுகைடயஅறிவுஇனத்தின்இயல்பிகைன
உகைடயதாகு�். 

    �னந்தூய்கை�செ�ய்விகைனதூய்கை�இரண்டு�்
  இனந்தூய்கை�தூவாவரு�்

      �னத்தின்தூய்கை�செ�ய்யு�் செ�யலின்தூய்கை�ஆகிய
    இவ்விரண்டு�் த�ரந்்தஇனத்தின்தூய்கை�கையப்

 செபாறுத்ததஏற்ப்படு�். 

 செதரிந்து
செ�யல்வகைக

    செ�ய்தக்கஅல்லசெ�யக்செகடுஞ்செ�ய்தக்க
  செ�ய்யாகை�யானுங்செகடு�்

    ஒருவன்செ�ய்யத்தகாதசெ�யல்ககைள�்செ�ய்வதனால்
செகடுவான்,    செ�ய்யத்தக்கசெ�யல்ககைளசெ�ய்யா�ல்

 விடுவதனாலு�்செகடுவான். 

    விகைனவலியுந்தன்வலியு�்�ாற்றான்வலியு�்
  துகைணவலியுந்தூக்கி�்செ�யல்

     செ�யலின்வலிகை�யு�்தன்வலிகை�யு�்பகைகவனுகைடய
 வலிகை�யு�் ,   இருவருக்கு�்துகைணயானவரின்
   வலிகை�யு�்ஆராய்ந்துசெ�யல்பட தவண்டு�். 

    அளவறிந்துவாழாதான்வாழ்க்கைகஉளதபால
  இல்லாகித் ததான்றாக்செகடு�்

     செபாருளின்அளவுஅறிந்துவாழாதவனுகைடயவாழ்க்கைக
(  பலவளமு�்)     இருப்பதுதபால் ததான்றிஇல்லா�ல்

  �கைறந்துசெகடட்ுவிடு�். 
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கால�றிதல்
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இடனறிதல்
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 செதரிந்துசெதளிதல்
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 செதரிந்துசெதளிதல்
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 சுற்றந் தழால்
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செபா��்ாவாகை�
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செ�ங்தகான்கை�

69
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செகாடுங்தகான்கை�

    பகல்செவல்லுங்கூகைககையக்காக்கைகஇகல்செவல்லு�்
  தவந்தரக்்கு தவண்டு�்செபாழுது

     காக்கைகதன்கைனவிடவலியதகாட்டாகைனப்பகலில்
செவன்றுவிடு�்,    அதுதபால் பகைககையசெவல்லக்கருது�்

    அர�ரக்்கு�்அதற்குஏற்றகால�் தவண்டு�். 

    செகாக்செகாக்ககூ�்பு�் பருவத்து�ற்றதன்
  குத்செதாக்கசீரத்்தஇடத்து

    செபாறுத்திருக்கு�்காலத்தில்செகாக்குப் தபால்
  அகை�தியாகஇருக்க தவண்டு�்,    கால�்வாய்த்த தபாது

      அதன்குத்துதபால்தவறா�ல்செ�ய்துமுடிக்க தவண்டு�். 

    எண்ணியார்எண்ண�்இழப்பர்இடனறிந்து
  துன்னியார்துன்னி�்செ�யின்

     தக்கஇடத்கைதஅறிந்துசெபாருந்தியவராய்�்செ�யகைல�்
செ�ய்வாராயின்,    அவகைரசெவல்லஎண்ணியிருந்த

   பகைகவர்த�் எண்ணத்கைதஇழந்துவிடுவார.் 

    அற�்செபாருள்இன்ப�்உயிர��்�் நான்கின்
  திறந்செதரிந்து ததறப் படு�்

அற�், செபாருள், இன்ப�்,     உயிரக்ாகஅஞ்சு�்அ��்�்ஆகிய
     நான்குவகைகயாலு�்ஆராயப்பட்டபிறதகஒருவன் (  ஒரு

 செதாழிலுக்குஉரியவனாகத்) செதளியப்படுவான். 

     ததரான்பிறகைனத்செதளிந்தான்வழிமுகைறதீரா
 இடு�்கைபதரு�்

     �ற்றவகைனஒன்று�்ஆராயா�ல்செதளிந்தால்அஃது
(   அவனுக்கு�ட்டு�்அல்லா�ல்)  அவனுகைடய

   வழிமுகைறயில்ததான்றினவருக்கு�்துன்பத்கைதக்
செகாடுக்கு�். 

 செதரிந்து
விகைனயாடல்

    இதகைனஇதனால்இவன்முடிக்கு�்என்றாய்ந்
  ததகைனஅவன்கண்விடல்

    இந்த�்செ�யகைலஇக்கருவியால்இன்னவன்
     செ�ய்துமுடிப்பான்என்றுஆராய்ந்தபிறதகஅத்

   செதாழிகைலஅவனிட�்ஒப்பகைடக்கதவண்டு�். 

    அளவளாவில்லாதான்வாழ்க்கைககுளவளாக்
  தகாடின்றி நீரந்ிகைறந்தற்று

     சுற்றத்தாதராடு�ன�்கலந்துபழகு�்தன்கை�
 இல்லாதவனுகைடயவாழ்க்கைக,  குளப்பரப்பானது

   ககைரயில்லா�ல் நீர்நிகைறந்தாற் தபான்றது. 

    அ��்முகைடயாரக்் கரணில்கைலஆங்கில்கைல
  செபா��்ாப் புகைடயாரக்்குநன்கு

     உள்ளத்தில்அ��்�்உகைடயவரக்்குப் புறத்திதலஅரண்
  இருந்துபயன்இல்கைல,    அதுதபால்�றதிஉகைடயவரக்்கு

    நல்லநிகைலவாய்த்து�் பயன்இல்கைல. 

    குடிபுறங்காத்ததா�்பிக்குற்றங் கடிதல்
  வடுவன்றுதவந்தன்செதாழில்

   குடிககைளப்பிறர்வருத்தா�ல்காத்து,   தானு�்வருத்தா�ல்
காப்பாற்றி,    அவரக்ளுகைடயகுற்றங்ககைளத்தக்க

 தண்டகைனயால்ஒழித்தல்,    அர�னுகைடயசெதாழில்பழி
அன்று. 

    நாசெடாறு�்நாடிமுகைறசெ�ய்யா�ன்னவன்
  நாசெடாறு�்நாடுசெகடு�்

      நாள் ததாறு�்தன்ஆட்சியில்நன்கை�தீகை�ககைள
  ஆராய்ந்துமுகைறசெ�ய்யாதஅர�ன்,   நாள் ததாறு�் (  செ�ல்ல

செ�ல்லத்)    தன்நாடக்ைடஇழந்துவருவான். 
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 செவருவந்த
செ�ய்யாகை�

    கடுசெ�ாழியுங்கைகயிகந்ததண்டமு�் தவந்தன்
  அடுமுரண்ததய்க்கு�்அர�்

    கடுகை�யானசெ�ால்லு�்முகைறகடந்ததண்டகைனயு�்
    அர�னுகைடயசெவற்றிக்குகாரண�ானவலிகை�கையத்

  ததய்க்கு�்அர�்ஆகு�். 

    கண்தணாட்டத்துள்ளதுலகியல்அஃதிலார்
  உண்கை�நிலக்குப் செபாகைற

  கண்தணாட்டத்தினால்உலகியல்நகைடசெபறுகின்றது, 
    கண்தணாட்ட�்இல்லாதவர்உயிதராடுஇருத்தல்

    நிலத்திற்கு�்சுகை�தயதவிரதவறுபயனில்கைல. 

    ஒற்செறாற்றித்தந்தசெபாருகைளயு�்�ற்றுத�ார்
  ஒற்றினால்ஒற்றிக் செகாளல்

     ஓர்ஒற்றன்�கைறந்துதகடட்ுத் செதரிவித்த�்
      செ�ய்திகையயு�்�ற்தறார்ஒற்றனால் தகட்டுவர�்செ�ய்து

     ஒப்புகை�கண்டபின்உண்கை�என்றுக்செகாள்ள
தவண்டு�். 

    ஆக்க�்அதரவ்ினாய்�்செ�ல்லு�்அகை�விலா
  ஊக்கமுகைடயானுகைழ

    த�ாரவ்ுஇல்லாதஊக்க�்உகைடயவனிடத்தில்
      ஆக்க�ானதுதாதனஅவன்உள்ளஇடத்திற்குவழிக்

  தகட்டுக்செகாண்டுதபாய்�் த�ரு�். 

    உரசெ�ாருவற்குள்ளசெவறுக்கைகயஃதில்லார்
  �ர�க்களாததலதவறு

   ஒருவனுக்குவலிகை�யானதுஊக்கமிகுதிதய,  அவ்வூக்க�்
 இல்லாதவர்�ரங்கதள, (வடிவால்)   �க்ககைளப் தபால்

 இருத்ததலதவறுபாடு. 

    குடிசெயன்னுங்குன்றாவிளக்க�்�டிசெயன்னு�்
  �ாசூர�ாய்ந்துசெகடு�்

    ஒருவனுக்குதன்குடியாகிய�ங்காதவிளக்கு, 
       அவனுகைடயத�ா�்பலாகிய�ாசுபடியபடியஒளி�ங்கிக்

செகடட்ுவிடு�். 

 ஆள்விகைன
உகைடகை�

    முயற்சிதிருவிகைனஆக்கு�்முயற்றின்கை�
  இன்கை�புகுத்திவிடு�்

    முயற்சிஒருவனுக்கு�்செ�ல்வத்கைதப்செபருக�்செ�ய்யு�், 
    முயற்சிஇல்லாதிருத்தல்அவனுக்குவறுகை�கைய�்

த�ரத்்துவிடு�். 

 ஆள்விகைன
உகைடகை�

    செதய்வத்தான்ஆகாசெதனினு�்முயற்சிதன்
  செ�ய்வருத்தக்கூலிதரு�்

      ஊழியின்காரணத்தால்ஒருசெ�யல்செ�ய்யமுடியா�ல்
தபாகு�ாயினு�்,     முயற்சிதன்உட�்புவருந்திய

  வருத்தத்தின்கூலிகையயாவதுசெகாடுக்கு�். 

 இடுக்கண்
அழியாகை�

     இடுக்கண்வருங்கால் நகுகஅதகைனஅடுத்தூரவ்
 தஃசெதாப்பதில்

  துன்ப�்வரு�்தபாது (  அதற்காககலங்கா�ல்)  நகுதல்
தவண்டு�்,     அத்துன்பத்கைதஎதிரத்்துசெவல்லவல்லது

   அகைதப் தபான்றதுதவறுஇல்கைல. 

 இடுக்கண்
அழியாகை�

    இன்ப�்விகைழயான்இடு�்கைபஇயல்செபன்பான்
  துன்பமுறுதல்இலன்

   இன்ப�ானகைதவிரு�்பாதவனாய்த்துன்ப�்
  இயற்கைகயானதுஎன்றுசெதளிந்திருப்பவன்,   துன்ப�்வந்த

   தபாதுதுன்பமுறுவதுஇல்கைல. 
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 விகைனத்தூய்கை�
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 விகைனத்தூய்கை�
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விகைனத்திட்ப�்
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குறிப்பறிதல்

    கருவியு�்காலமு�்செ�ய்கைகயு�்செ�ய்யு�்
  அருவிகைனயு�்�ாண்டதகை��ச்ு

  செ�யலுக்குஉரியகருவியு�்,  ஏற்றக் காலமு�்,  செ�ய்யு�்
     வகைகயு�்செ�ய்யப்படு�்அறிய�்செ�யலு�்சிறப்பகைடய�்

  செ�ய்யவல்லவன்அகை���்ன். 

     செ�யற்கைகஅறிந்தக் ககைடத்துமுலகத்தியற்கைக
 அறிந்துசெ�யல்

     நூலறிவால்செ�யகைல�்செ�ய்யு�்வகைகககைள�்அறிந்த
     தபாதிலு�்உலகத்தின்இயற்கைககையஅறிந்துஅததனாடு

 செபாருந்து�ாறுசெ�ய்யதவண்டு�். 

    நாநலசெ�ன்னு�்நலனுகைடகை�அந்நல�்
  யாநலத்துள்ளதூஉ�்அன்று

    நாவன்கை�யாகியநல�்ஒருவகைக�்செ�ல்வ�்ஆகு�், 
  அந்தநாநல�் தனி�ச்ிறப்புகைடயது,   ஆகைகயால்�ற்ற

   எந்தநலங்களிலு�்அடங்குவதுஅன்று. 

    செ�ால்லுகசெ�ால்கைலப்பிறிததாரச்ெ�ால்அ�ச்ெ�ால்கைல
  செவல்லுஞ்செ�ால்இன்கை�அறிந்து

      தவதறாருசெ�ால்அந்த�்செ�ால்கைலசெவல்லு�்செ�ால்லாக
    இல்லாதிருந்தால்அறிந்தபிறதகசெ�ால்லக்கருதியகைத�்

செ�ால்லதவண்டு�். 

    இடுக்கண்படினு�்இளிவந்தசெ�ய்யார்
  நடுக்கற்றகாட்சியவர்

   அகை�வற்றசெதளிந்தஅறிவிகைனயுகைடயவர,்  துன்பத்தில்
 சிக்குண்டாலு�் (   அத்துன்பத்கைதத்தீரப்்பதற்க்காகவு�்) 

  இழிவான�்செ�யல்ககைள�்செ�ய்ய�ாட்டார.் 

    �லத்தாற் செபாருள்செ�ய்தத�ாரத்்தல் பசு�ண்
  கலத்துணீர்செபய்திரீஇயற்று

   வஞ்�கைனயானவழியால்செபாருகைள�த்�ரத்்துக்
காப்பாற்றுதல்,      ப�க்ை��ண்கலத்தில் நீகைரவிடட்ுஅகைதக்

  காப்பாற்றிகைவத்தாற் தபான்றது. 

    கலங்காதுகண்டவிகைனக்கண்துளங்காது
  தூக்கங்கடிந்துசெ�யல்

      �ன�்தளரா�ல்ஆராய்ந்துதுணிந்துஏற்றத் செதாழிகைல�்
      த�ாரவ்ுசெகாள்ளா�ல்காலந்தாழ்த்தா�ல்செ�ய்துமுடிக்க

தவண்டு�். 

    செதாக�ச்ெ�ால்லித்தூவாத நீக்கிநக�ச்ெ�ால்லி
  நன்றிபயப்பதாந்தூது

  பலவற்கைறத்செதாகுத்துசெ�ால்லியு�்,  அவற்றுள்
 பயனற்றகைவககைள நீக்கியு�்,   �கிழு�ாறுசெ�ால்லியு�்

    தன்தகைலவனுக்குநன்கை�உண்டாக்குகின்றவன்தூதன். 

  �ன்னகைர�் த�ரந்்து
ஒழுகல்

    இகைளயர்இனமுகைறயர்என்றிகழார்நின்ற
  ஒளிதயாசெடாழுகப்படு�்

(அர�கைர)  எ�க்குஇகைளயவர,்    எ�க்குஇன்னமுகைற
     உகைடயவர்என்றுஇகழா�ல்அவருகைடயநிகைலக்கு

     ஏற்றவாறுஅகை�ந்தபுகழுடன்செபாருந்தநடக்க
தவண்டு�். 

     குறிப்பிற்குறிப்புணர்வாகைரஉறுப்பினுள்யாது
 செகாடுத்துங்செகாளல்

(   முக�்கண்இவற்றின்)    குறிப்புக்களால்உள்ளகுறிப்கைப
     உணரவல்லவகைரநாட்டின்உறுப்புக்களுள்எகைதக்

   செகாடுத்தாவதுதுகைணயாகசெபற்றுக்செகாள்ளதவண்டு�். 
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 கண்விதுப்பழிதல்

    கற்றறிந்தார்கல்விவிளங்கு�்க�டற�்
  செ�ாற்செறரிதல்முன்னர்இழுக்கு

    குற்ற�ற�ச்ெ�ாற்ககைளஆராயவதில்வ ல்ல
    அறிஞரக்ளிடத்தில்பலநூல்ககைளக்கற்றறிந்தவரின்

   கல்வியானதுநன்றாகவிளங்கித்செதான்று�். 

    உளசெரனினு�்இல்லாசெராசெடாப்பர்களனஞ்சிக்
  கற்றசெ�ல�ச்ெ�ால்லாதார்

    அகைவக்களத்திற்குஅஞ்சித்தா�் கற்றகைவககைளக்
(  தகட்பவர்�னத்தில்)   பதியு�ாறுசெ�ால்லமுடியாதவர,் 

   உயிதராடுவாழ்ந்தலு�்இறந்தவரக்்குஒப்பாவர.் 

    பிணியின்கை�செ�ல்வ�்விகைளவின்ப�் ஏ��்
  அணிசெயன்பநாட்டிற்கிவ்கைவந்து

தநாயில்லாதிருத்தல், செ�ல்வ�்,  விகைளசெபாருள், வள�், 
இன்பவாழ்வு,       நல்லகாவல்இந்தஐந்து�் நாட்டிற்குஅழகு

 என்றுகூறுவர.்

    முற்றாற்றிமுற்றியவகைரயு�்பற்றாற்றிப்
  பற்றியார்செவல்வதரண்

    முற்றுகைகயிடுவதில்வல்லகை�செகாண்டுமுற்றுகைக
இட்டவகைரயு�், (  உள்ளிருந்தவர்பற்றிய)  பற்கைற

    விடா�லிருந்துசெவல்வதற்குஉரியதுஅரண்ஆகு�். 

 செபாருள்
செ�யல்வகைக

    அருசெளாடு�்அன்செபாடு�்வாராப் செபாருளாக்க�்
  புல்லார்புரளவிடல்

அருதளாடு�்,     அன்தபாடு�்செபாருந்தாதவழிகளில்வந்த
     செ�ல்வத்தின்ஆக்கத்கைதப்செபற்று�கிழா�ல்அகைதத்
   தீகை�யானதுஎன்று நீக்கிவிடதவண்டு�். 

    சிறுகை�யு�்செ�ல்லாத்துனியு�்வறுகை�யு�்
  இல்லாயின்செவல்லு�்பகைட

   தன்அளவுசிறிதாகத் ததய்தலு�்,   தகைலவரிட�் நீங்காத
   செவறுப்பு�்வறுகை�யு�்இல்லாதிருக்கு�ானால்
   அத்தகைகயபகைடசெவற்றிசெபறு�். 

    இருதநாக்கிவளுண்கண்உள்ளசெதாருதநாக்கு
  தநாய்தநாக்செகான்றந்தநாய்�ருந்து

     இவளுகைடயகை�தீட்டியகண்களில்உள்ளது
 இருவகைகப்பட்ட தநாக்க�ாகு�்,    அவற்றுள்ஒருதநாக்க�்

  தநாய் செ�ய்யு�் தநாக்க�்,    �ற்செறான்றுஅந் தநாய்க்கு
�ருந்தாகு�். 

  நல�் புகைனந்து
உகைரத்தல்

    �லரக்ாணின்கை�யாத்திசெநஞ்த�இவள்கண்
  பலரக்ாணு�்பூசெவாக்கு�் என்று

செநஞ்�த�!     இவளுகைடயகண்கள்பலரு�்காண்கின்ற
 �லரக்கைளஒத்திருக்கின்றன,    என்றுநிகைனத்துஒத்த

   �லரக்கைளக்கண்டால் நீ �யங்குகின்றாய். 

 நாணுத்
துறவுகைரத்தல்

    யா�்கண்ணிற் காணநகுபஅறிவில்லார்
  யா�்பட்ட தா�்படாஆறு

     யா�் பட்டதுன்பங்ககைளத்தா�் படாகை�யால்
      அறிவில்லாதவர்யா�் கண்ணால்காணு�ாறுஎ�்எதிரில்

 எ�்கை�க்கண்டுநகைகக்கின்றனர.் 

    �கைறசெபறல்ஊராரக்் கரிதன்றால் எ�்தபால்
  அகைறபகைறகண்ணார்அகத்து

    அகைறயப்படு�்பகைறதபால்துன்பத்கைதசெவளிப்படுத்து�்
    கண்ககைளஉகைடயஎ�்கை�ப் தபான்றவரிடத்தில்

     �கைறசெபாருளானசெ�ய்திகையஅறிதல்ஊராரக்்குஅரிது
அன்று. 
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புல�்பல்
    நிகைனப்பவர் தபான்றுநிகைனயாரச்ெகால்து�்�ல்

  சிகைனப்பதுதபான்றுசெகடு�்

    து�்�ல்வருவதுதபாலிருந்துவாரா�ல்அடங்குகின்றதத! 
     என்காதலர்என்கைனநிகைனப்பவர்தபாலிருந்து

 நிகைனயா�ல்விடுகின்றாதரா? 
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