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அறெநறிச்சாரம்
ஆசி யர்: முைனப்பாடியார்

முைனப்பாடியார் :புகுமுன் சிறுகுறிப்பு - 
சமண சமயத்ைதச்சார்ந்தவரா காணப்படும் முைனப்பாடியார் எனும் 
நல்லாசி யரால் இயற்றப்ெபற்ற இவ்வறநூல். சமூகத்திற்கான 
சீர்கருத்துகைள நல்ல ேமற்ேகாள்களால், எளிைமயான ெசாற்களால் 
விளக்குகின்றன. திருக்குறளின் ெசால்லாட்சிகள் பற்பல இதன் 
காணபடுகின்றன. புரத்திரட்டு எனும் பழம் ெதாகுப்பு நூலில் இதன் 
கண்ணதான 34 பாடல்கள் உள்ளைம இத்திரட்டின் அக்காலத்திய 
சிறப்பு  ேபாதரும்.  

226 ெவண்பாக்களால் ஆன இன்னுல் ெபயர் ெகாண்டு ஆசி யர்
'முைனப்பாடி' எனும் இடத்ைதச் சார்ந்தவர் ஆகேவண்டும். 
இவ்வாறு வழங்கும் அரசாளும் நாட்டுப் பி விைனைய ேசக்கிழார் 
தன் திருத்ெதாண்டர் புராணத்தில் ௧௮ இடங்களில் குறித்து 
நாவுக்கரசர் சுந்தரர் எனும் இரு ேதவார ஆசி யர்கைள ஈன்ற
படீுைடய நாடாக காட்டுகின்றார். இஃது தற்கால தமிழ்நாட்டு 
பி வினதான கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பகுதிகைளக் 
ெகாண்டைமயும்.

நூல்

    தாவின்றி எப்ெபாருளும் கண்டுணர்ந்து தாமைரப்
    பூவின்ேமல் ெசன்றான் புகழடிைய - நாவில்
    த த்தீண்டு அறெநறிச் சாரத்ைத ேதான்ற
    வி ப்பன் சுருங்க விைரந்து 1

    மறவுைரயும் காமத் துைறயும் மயங்கிப்
    பிறவுைரயும் மல்கிய ஞாலத்து - அறவுைர
    ேகட்கும் கருத்துைட ேயாேர பிறவிைய
    நீக்கும் திருவுைட யார் 2

    உைரப்பவன் ேகட்பான் உைரக்கப் படுவது
    உைரத்தத னாலாயய பயனும் - புைரப்பின்றிய
    நான்ைமயும் ேபாலியும் நீக்கி அைவ நாட்டல்
    வான்ைமயின் மிக்கார் வழக்கு 3

    அறம்ேகட்டு அருள்பு ந்து ஐம்புலங்கள் மாட்டும்
    இறங்காது இருசார் ெபாருளும் - துறந்தடக்கி
    மன்னுயிர்க்கு உய்ந்துேபாம் வாயில் உைரப்பாேனல்
    பன்னுதற்குப் பாற்பட்ட வன் 4
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    பிள்ைள ேபய்ப்பித்தன் பிணியாளன் பின்ேநாக்கி
    ெவள்ைளக்களி விடமன் ேவட்ைகயால் - ெதள்ளிப்
    புைகக்ககப் ெபாரு ளுணர்வான் என்றிவேர நூைல
    உைரத்தற்கு உ ைம யிலாதார் 5

    தன்ெசால்ேல ேமற்படுப்பான் தண்டி தடிபிணக்கன்
    புன்ெசால்ேல ேபாதரவு பார்த்திருப்பான் - இன்ெசால்ைல
    என்றிருந்தும் ேகளாத ஏைழ எனயிவர்கட்கு
    ஆன்றவர்கள் கூறார் அறம் 6

    தடுமாற்றம் அஞ்சுவான் தன்ைன உவர்ப்பான்
    வடுமாற்றம் அஞ்சித் தற்காப்பான் - படுமாற்றல்
    ஒப்புரவு ெசய்து ஆண்டுறுதிச் ெசால் ேசர்பவன்
    தப்பான் தருமு ைரக்கு 7

    ஆவட்ைட ேபான்று அறியாதாைர மயக்குறித்தி
    பாவிட்டார்க் ெகல்லாம் படுகுழியாய் - காவிட்டு
    இருைமக்கும் ஏமம் பயவா எனேவ
    தருமத்துப் ேபாலிகள் தாம் 8

    விைனயுயிர் கட்டு விடின்ன விளக்கி
    திைனயைனத்தும் தீைமயின் றாகி - நிைனயுங்கால்
    புல்லறத்ைதத் ேதய்தது உலகிெனாடும் ெபாருந்துவதாம்
    நல்லறத்ைத நாட்டு மிடத்து 9

    புல்ல உைரத்தல் புகழ்தல் ெபாருளதீல்
    நல்ல வ ெரன்று நட்பால் - ெசால்லின்
    அறம் ேகள்வியால் ஆம்பய ெனன்றுைரப்பார்
    மறங்ேகள்வி மாற்றி யவர் 10

    காட்சி ெயாழுக்ெகாடு ஞானம் தைலநின்ற
    மாட்சி மைனவாழ்தல் அன்றியும் - மீட்சில்
    வடீ்டுலகம் எய்தல் எனயிரண்ேட நல்லறம்
    ேகட்டதனா லாய பயன் 11

    அவ்விநயம் ஆறும் மும்மூடம் எண்மயமும்
    ெசவ்விதின் நீக்கி சினம் கடுந்து - கவ்விய
    எட்டுறுப்பினா யியல்பின் நற்காட் சியார்
    சுட்டறுப்பர் நாற்கதியுட் துன்பு 12

    அச்சேம ஆைச உலகிதம் அன்புைடைம
    மிக்க பாசண்டேம தீத்ெதய்வம் - ெமச்சி
    வணங்குதல் அவ்விநயம் என்பேவ மாண்ட
    குணங்களில் குன்றா தவர் 13

3



    மன்னனுடன் வயிறு மாண்புைடத் தாய்தந்ைத
    முன்னி முடிக்கும் முனி யாசான் - பன்னியங்கு
    ஆய குரவ வர் என்ப ைவயத்துத்
    தூயகுலம் சாதியார்க்கு 14

    மாமாங்கம் ஆடல் மணல் குவித்தல் கல் இடுதல்
    தாேமாங்கு உயர்வைர ேமல் சாவழீ்தல் - காமம் ெகாண்டு
    ஆேடாடு எருைம அறுத்தல் இைவ உலக
    மூடம் என உணறற் பாற்று 15

    கண்டதைனத் ேதறாதவனும் கனாக் கண்டு
    ெபண்டிைரப் ேபதுற்றுக் ெகான்றானும் - பண்டிதனாய்
    வாழ்விப்பக் ெகாண்டானும் ேபால்வாேர ைவயத்துக்
    ேகாள் விற்பக் ெகாள்ளா நிற்பர் 16

    ேதாற்காவி சீைரத்துணி கீழ்விட விடுத்தல்
    ேகாற்பாய் கரகம் குைட ெசருப்பு - ேவேலாடு
    பல்ெலன்பு தாங்குதல் பல்சண்டி மூடமாய்
    நல்லவரால் நாட்டப் படும் 17

    ஆவரண மின்றி யடுவானும் யாைனேதர்
    மாவரண மின்றி மைலவானும் - தாவில்
    கழுைத யிலண்டம் சுமந்தா னும்ேபால்
    பழுதாகும் பாசண்டி யர்க்கு 18

    சக்கரன் நான்முகற் சங்கரற் பூரணன்
    புத்தற் கபிலன் கணாதெனன் - ெறத்திறத்து
    ஏகாந்த வாதிகள் எண்ெகட்ட ஆதன்ேபால்
    ஆகாதாம் ஆத்தற் துணிபு 19

    அறியுைடைம மீக்கூற்ற மான குலேன
    உறுவலி நற்றவம் ஓங்கிய ெசல்வம் - ெபாறி
    வனப்பின் எம்ேபால்வா ெலன்னு ெமட்டும்
    இறுதிக்க ேணமாப் பில 20

    ஐயம் அவாேவ உவர்ப்பு மயக்கின்ைம
    ெசய்பழி நீக்கம் நிறுத்தல் - ெமய்யாக
    அன்புைடைம ஆன்ற அறவிளக்கம் ெசய்தெலாடு
    ெயன்றிைவ ெயட்டாம் வுருப்பு 21

    நிறுத்தறுத்து சுட்டுைரத்து ெபான்ெகாள்வான் ேபால
    அறத்திறனு மாராய்ந் துள்புக்கால் - பிறப்பறுக்கும்
    ெமய்ந்நூல் தைலப்பட லாகும் ஆகாேத
    கண்ேணாடிக் கண்டேத கண்டு 22
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    காய்த லுவத்த லின்றி ஒருெபாருட்கண்
    ஆய்த லறிவுைடயார்க் கண்ணேத - காய்வதன்கண்
    உற்றகுணம் ேதான்றாகும் உவப்பதன்கண்
    குற்றமும் ேதான்றாக் ெகடும் 23

    இறந்தும் ெப யநூல் எம்மேத ெதய்வம்
    அறத்தானு மி�ேத ெசன்றாற்றத் - துறந்தார்கள்
    தம்பாேல வாங்கி யுைரத்ததனா லாராய்ந்து
    நம்புக நல்ல அறம் 24

    ஒன்ேறாெடான் ெறாவ்வாத பாசண்டத் துெளல்லாம்
    ஒன்ேறாெடான் ெறாவ்வாப்ெபாருள் ெத ந்து - ஒன்ேறாெடான்
    ெறாவ்வா உயிேராம்பி உற்றூய்ைம ெபற்றேத
    அவ்வாய தாகும் அறம் 25

    துறந்தார் துறந்தில ெரன்றறிய லாகா
    துறந்தார் ெகாண்ெடாழுகும் ேவடம் - துறந்தார்
    ெகாள்ப ெகாடுப்பவற்றால் காணலாம் மற்றவர்
    உள்ளம் கிடந்த வைக 26

    இந்தியக்கு ஒல்கா யிருமுத் ெதாழில்ெசய்தல்
    சிந்ைததீர் அப்பியத்தின் ேமலாக்கல் - பந்த
    ம தலிைவ ெயன்றும் ஆெறாழுகு வார்க்ேக
    உ தாகு மும்ப ருலகு 27

    அழலைடயப் பட்டா னதற்கு மாறாய
    நிழலாதித னியல்ேப நாடும் - அழலதுேபால்
    காமாதி யாலாம் கடுவிைனக் கட்டறுத்துப்
    ேபாமாறு ெசய்வார் பு ந்து 28

    ெவப்பத்தால் ஆய வியாதிைய ெவல்வதூஉம்
    ெவப்பேம என்பார் விதியறிவார் - ெவப்பம்
    தணிப்பதூஉம் தட்பேம தான்ெசய் விைனையத்
    துணிப்பதுஉம் தூய ஒழுக்கு 29

    தைலமகனும் நூலும் முனியும் ெபாருளும்
    ெதாைலவில் துணிெவாடு பக்கம் - மைலவின்றி
    நாட்டி யிவ்வாறும் உைரப்பாேர நன்ெநறிையக்
    காட்டி யறமுைறப் பார் 30

    தத்தம திட்டம் அதிட்டம் எனயிவற்ெறாடு
    எத்திறத்தும் மாறாப் ெபாருளுைறப்பர் - பித்தரவர்
    நூல்களும்ெபாய் ேயஅந்நூல் விதியின் ேநாற்பவரும்
    மால்கெளன உணரற் பாற்று 31
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    குருட்டுச் ெசவிடர்கள் ேகால்விட்டு தம்முன்
    ெதருட்டி வழிெசால்லிச் ேசரல் - திருட்ேடாட்டம்
    மாறுெகாள கிடந்த மார்கத்தால் நற்கதியில்
    ஏறுதும் என்பார் இயல்பு 32
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    ேகள் ஆய் உடன் வருவது இல் 220
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    பரப்பு நீர் ைவயகத்து பல் உயிர் கட்கு எல்லாம்
    இரப்பா ன் வள்ளல்களும் இல்ைல - இரப்பவர்
    இம்ைமப் புகழும் இனிச்ெசல் கதிப் பயனும்
    தம்ைமத் தைலப் படுத்தலால் 221

    ஈவா ன் இல்ைல உேலாபர் உலகத்துள்
    யாவரும் ெகாள்ளாத ஆறு எண்ணி - ேமவ அ ய
    மற்று உடம்பு ெகாள்ளும் ெபாழுது ஓர்ந்து தம் உைடைம
    பற்று விடுதல் இலர் 222

    ஆதியின் ெதால் சீர் அறெநறிச் சாரத்ைத
    ஓதியும் ேகட்டும்உணர்ந்தார்க்குச் - ேசாதி
    ெபருகிய உள்ளத்தராய் விைனகள் தீர்ந்து
    கருதியைவ கூடல் எளிது 223

    எந்நூல்கள் ஓதினும் ேகட்பினும் என்ெசய்யும்
    ெபாய்நூல் அவற்றின் ெபாருள் ெதர்�ந்து - ெமய்ந்நூல்
    அறெநறிச்சாரம் அறிந்தான் வடீு எய்தும்
    திற ெநறிச்சாரம் ெதளிந்து 223

    அவன்ெகால் இவன் ெகால் என்று ஐயப் படாேத
    சிவன் கண்ேண ெசய்மின்கள் சிந்ைத - சிவன் தானும்
    நின்று கால் சீக்கும் நிழல் திகழும் பிண்டிக் கீழ்
    ெவன்ற சீர் முக்குைடயான் ேவந்து 225

    முைனப்பாடியாைன சூர் முக்குைடச் ெசல்வன்
    தைனப்பாடி வந்ேதார்க்குத் தந்த ப சில்
    விைனப்படு கட்டழித்து வடீ்டு இன்பம் நல்கி
    நிைனப்பாடி வந்ேதார்க்கு நீம் ஈக என்றான்
    நிைற விளக்குப் ேபால இருந்து 226

அறெநறிச்சாரம் முற்றும்.
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