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நாலடியார ்
 
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல் ன ொகுப்பபச ்சசரந்்  ஒரு  மிழ்   நீதி நூல்.  

 
இது நொெ்கு அடிகபைக் னகொண்ட னெண்பொக்கைொல் ஆெது.  

 
இது சமண முெிெரக்ைொல் இயற்றப்படட் நொனூறு  ெிப்பொடல்கைிெ்            
ன ொகுப்பொகக் கரு ப்படுகிறது.  

 
இ ெொல் இது நொலடி நொனூறு எெவும் னபயர ்னபறும். 'செைொண் செ ம்' எெ்ற  
னபயரும் உண்டு.  

 
புகழ் னபற்ற  மிழ் நீதி நூலொெ திருக்குறளுக்கு இபணயொகப் சபசப்படும்        
சிறப்பபப் னபற்றுை்ைது. 

 
ெொழ்க்பகயிெ் எைிபமயொெ னபொருடக்பை உெபமகைொகக் பகயொண்டு நீதி  
புகடட்ுெதில் நொலடியொர ் ெி ்துெம் னபற்று விைங்குகிறது.  

 
இந்நூலிபெ ஆங்கில ்தில் ஜி.யூ.சபொப் னமொழி னபயர ்்துை்ைொர.் 



“அரும்னபறல் யொக்பகபயப் னபற்ற பய ் ொல்”............. 
 
 
னபறு ற்கு அறிய இம்மெி  உடம்பப புண்ணியப் பயெொல்                
னபற்றிருக்கிசறொம்.  

 
அப்படிப் னபற்றப க் னகொண்டு சிறந்  புண்ணிய ்ப  சமலும்         
மிகுதியொக ் ச டிக் னகொை்ை செண்டும்.  

 
அப்புண்ணியம், கரும்பிலிருந்து உண்டொெ சொறுசபொல், உயிருக்குப்  
னபரிதும் உ வும்.  
 
அக்கரும்பிெ் சக்பக சபொல் உடம்பு பயெற்ற ொய், அழிந்து சபொகும். 



“கல்லொது  சபொகிய நொளும் னபரியெரக்ண்”......... 
 
 
கற்க செண்டிய நூல்கபைக் கற்கொமல் வீணொகக் கழிந்          
நொளும், சகை்வியிெ் கொரணமொகப் னபரிசயொரிட ்தில்              
னசல்லொமல் கழிந்  நொளும், இயெ்ற அைவு னபொருபை                      
இரப்பொரக்்குக் னகொடொது கழிந்  நொளும் பணப்புபடயொரிட ்தில் 

உண்டொகொெொம். 



“சகொடட்ுப்பூப் சபொல மலரந்்து பிற் கூம்பொது”............... 
 
  
னகொம்பிசல பூக்கும் பூக்கை் மு லில் மலரந்்து பிெ் உதிரும்    
ெபர குவியொதிரு ் ல் சபொல, மு ல் நொை் உை்ைம் மகிழ்ந்து    
விரும்பியது சபொலசெ முடிவு ெபரயில் மகிழ்ந்து                     
விரும்பியிருப்பது நட்புபடபமயொகும்.  

 
அப்படியிெ்றி ச ொண்டப்பட்ட குை ்திசல இருக்கும் பூபெப்

சபொல மு லில் மலரச்ச்ிபயக் கொட்டிப் பிெ்பு முகம் சுருங்கும்   
 ெ்பமயுபடயெபர விரும்புெொரும் இல்பல, நட்புச ்             
னசய்ெொரும் இல்பல. 



“நெ்ெிபலக்கண்   ெ்பெ நிறுப்பொனும்  ெ்பெ”......... 
 
நல்ல நிபலயிசல  ெ்பெ நிறு ்திக் னகொை்பெனும், அந்  நிபலபயக் 

னகடு ்து ்  ெ்பெ  ொழ்ந்  நிபலயில் சசரக்்கிெ்றெனும், இருக்கும்    
நிபலபயவிட மிகவும் சமலொெ நிபலயிசல  ெ்பெ உயர ்்திக்               
னகொை்பெனும்,  ெ்பெ  பலபமயுபடயெெொகச ் னசய்து                 
னகொை்பெனும்  ொசெ ஆெொெ்.  



“ஒருநெ்றி னசய் ெரக்்கு ஒெ்றி எழுந் ”........ 

 
 
 

 மக்கு ஒரு நெ்பம னசய் ெர ்ன ொடரந்்து நூறு குற்றங்கை் னசய் ொலும் 

சொெ்சறொர ்னபொறு ்துக் னகொை்ெர.்  

 

ஆெொல் கயெரக்்கு எழுநூறு நெ்பமகபைச ் னசய்து  ெறிப் சபொய் 

ஒெ்று தீபமயொய் சநரந்்து விடினும், முெ் னசய்  எழுநூறு நெ்பமகளும் 

தீபமயொகசெ ஆகிவிடும். 



பழம ாழி நானூறு 
 
பழனமொழி நொனூறு அ ெ் சிறப்புப் பொயிர ்ப யும், கடவுை்                  
ெணக்க ்ப யும் சசர ்்து நொலடியொல் அபமந்  நொனூற்னறொரு   (401)    
பொடல்கபைக் னகொண்ட நீதிநூலொகும்.  
 
சங்கம் மருவிய கொல ்  மிழ் நூல் ன ொகுப்பொெ பதினெண்                    
கீழ்க்கணக்கு நூல்களுை் ஒெ்றொெ இது முெ்றுபறயர ்                        
அல்லது முெ்றுபற அபரயெொர ் எெ்னும் சமண முெிெரொல்                    
இயற்றப்பட்டது.  
 
இ ெ் ஒெ்னெொரு பொட்டிெ் இறுதியிலும் ஒரு பழனமொழி சொரந்்  நீதி      
கூறப்படுெ ொல் பழனமொழி நொனூறு எெ்ற னபயர ்னபற்றுை்ைது.  
 
இதில் கூறப்படட்ுை்ை பழ னமொழிகை் இலக்கியம் சொரந்் பெயொகும்.  
 
சங்க கொல ்திபெ பற்றி இந்நூல் அதிக  கெல்கபை ்  ருகிெ்றது.  
 
இ ெ் கொலம் கி. பி. ஐந் ொம் நூற்றொண்டு எெக் கரு ப்படுகிெ்றது. 



பொம்பிெ் கொல் 
“புலமிக் கெபரப் புலபம ன ரி ல்”..................... 
 
நெ்பம மிக்க அழகிய நீரெ்ைம் நிரம்பிய ஊபர உபடயெசெ! பொம்பிெ் 

கொல்கபை  ம் இெமொெ பொம்சப அறியும். 
 
அது சபொெ்று அறிவிற் சிறந் ெபர அறிவிெொல் அறிந்து னகொை்ளு ல்    
அெரக்பைப்  சபொெ்ற அறிவிற் சிறந் ெரக்்சக இயலும்.  
 
எைிய அறிவு னகொண்ட னபொதுமக்களுக்கு அறிவுபடயெரிெ் புலபமபய 

அறிந்து னகொை்ைல் இயலொது. 
 

“பா ்பறியு ் பா ்பின் கால்” 



அறி டமு ் ஓர் அழகக! 
  
“முல்லலக்குத் கதரு ்  யிலுக்குப் கபாரல்ையு ்”.......... 
 
னநருக்கமொெ மடல்களுபடய அழகிய  ொபழகை் னபொருந்திய கடல்         
நொட்டெசெ! கொட்டில் படரந்்திருந்  முல்பலக்கு ் ச பரயும், ெொபடக்     
கொற்றொல் ெொடிய மயிலுக்குப் சபொரப்ெயும் முெ்ெொைில்  ந் ெரக்பைக் 

சகை்வியொக அறிந்துை்சைொம். 
 
 எெசெ, ஆரொய்ந்து னசொல்லுமிட ்து, அறிமடமும் சொெ்சறொரக்்கு               
அழசகயொகும் . 

  “ அறி டமு ் சான்க ாரக்்கு அணி” 



 மசான்னாலு ் உணரவ்ு கதான் ால . 
 
 “ பூத்தாலு ் காயா  ரமுள மூத்தாலு ்”........... 
 
பூ ் லும் கொய் கொய்க்கொ  பொதிரி மு லொெ மரங்கை் உை்ைெ     
ெய ொல் முதிரந்் ொலும் நல்ல நூல்கபை அறியொ ெர ்  ொம்                 
மிகுதியொய் இருக்கிெ்றெர.்  
 
ெரப்பு கட்டி நீர ்பொய்சச்ிய பொ ்தியில் விப பய விப  ் ொலும்    
முபைக்கொ  விப கை் உண்டு. 
 
அபெசபொல் அறிெற்றெனுக்கு அறிவுபரகபைச ் னசொெ்ெொலும் 

உண்பம உணரவ்ு அெனுக்கு ் ச ொெ்றொது. 
 

“ சபப க்கு உபர ் ொலும்  ச ொெ்றொது உணரவ்ு” 



அல சச்ரக்ளின் மசா ்பயன் 
 
 “மசயல்கைண்டா நல்லன மசய்விக்கு ் தீய”.............. 
 
அறிவிெொல் முதிரந்்  அபமசச்ர ்கூறும் னசொற்கை் னசய்ெ ற்கு 

முடியொ  நல்ல னசயல்கபைச ்னசய்விக்கும்.  
 
மெ்ெெ் தீயெற்பறச ் னசய்ய முபெந்து நிெ்றொல் இபடயில்    
நிெ்று  டுக்கும்.  
 
மொறுபொடுபடய மெ்ெபெ ெலியுறு ்தி அெனுக்கு உறுதிபயக்  

கூறுெ ொல் முெ்ெொல் துெ்பம் அைிப்ப ொக இருக்கும். பிெ்ெொல் 

இெ்பம் அைிக்கும். 
 

“முன் இன்ன மூத்தார் ைாய்ச ்மசால்” 
 



நன்றி   க்கக் கூடாது 
“ நாடி ந மரன்று நன்கு பரந்தாலரக்” 
 
 
விைங்கும் மணிகை் னபொருந்திய னபரிய கற்பொபறகளுபடய    
மபலநொடசெ! நம்மெர ்எெ்று எண்ணி செண்டிய உ விகபைச ்

னசய்து நெ்கு கொப்பொற்றியெபரக் கொப்பொற்றப்பட்டெர ்                          
அெரக்்குச ் னசய்ய ் க்க தீபமபய அெருபடய பபகெருடெ் 

கூடி ஆரொய்பெர ்  ொெ்  ங்கியுை்ை மரக்கிபையிெ் அடிபய   
னெட்டி விடுெப ப் சபொெ்ற ொகும். 
 
 
 “ நிலனப்பின்றித் தாமிருந்த ககாடு குல த்து விடல்” 


