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NOTICE. 

In sending forth a Second Volume of this Hdition of the Cural, the 

Translator desires to discharge a debt of gratitude, which he was pre- 

vented from acknowledging in the publication of the first Volume, by 

severe illness. 
We desires to express his thankfulness to the Honorable J. F. 

Thomas, -Esy., who first sug¢ested the idea of the work, and whose kid 

promise of aid bore him over the first waters of difficulty: also to 

J. Walker, Esq., without whose gencrous assistance the work would 

probably not have been done: and also to the Rev. R. Caldwell, a. op. 

who kindly carried through the Preys a considerable portion of the frst 

Volume. 

Me also desires to express his sincere thanks to the Commitice of the 

Christian Knowledge Socicty, who, by presenting him with a certain 

number of copies, free of charge, have relieved him from all pecuniary 

anxiety in Printing this Volume, and have secured for the Society, the 

vopy-right of both Volumes. 

If his life be spared, he hopes to complete the work, in another Vo- 

lume, m the course of three or four years. 

11௦ cannot however close this Notice without making mention of his 

Jate Tamil Teacher, Ramanuja Caviriyar ; whose death he mourns agye 

Joss, not only to himself, but also to the interests of Tamil Literature 

generally. Lis thorough knowledge of the language; the native 

vigour of lis mind; his power of long continued, patient labour; his 

dchght in work ; together with his manliness and integrity of characters 

so remarkable ina Itindoo, made him to me a helper in my Tamil 

studics and pursuits, whose value 1 could not over-estimate. But he iy 

gont ; and I shall enjoy his aid nomoro. Oh that I could feel that he 

has passed from this world to a better. 

Tam also much indebted to my present Moonshee, Sastriaiyar, for 

his care in reading the Tamil proofs, and for Jhis aid in revising the 

English Trauslation. 
W. HH. DREW. 

VERERY. 

December 1852.
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அறத்துப்பால், 0 மா. 

துறவறம். Or Ascetic* VirTUE. 

பரி. இனிமுறையானேதிறவறங்கூறியதொடங்கிறார், துறவறமாவது, மேதி 

கூறியவில்ல றதீதின்௨ழுவாதொழுகியறிவுடையசாய்ப்பிறட்பினேயஞ் Bas Qs 

தீறின் பொருட்டுதிதுறந்தரர்சீகுரித்சாகெயவறம், அதான் வினைமாசுதீர்த் தந் 

திக்உரணங்கடூயவா தற்பொருட்டவராற்காக்கப்படும்விர சங்களுமவநீறானை 

தாயவாயவழியுதிப்ப தரயஞானமுமென விருவகைப்படும், ௮வ௮ளவிரதங்க 

ளாவனஇன்னவறஞ் செய்வலெனவுமின்னபாவமொழிவலெனவுந்தம்மாந்றலுக் 

கேறீபவரைந் திகொள்வன, ௮வைதாம்வ.ம்பிலவாகலிற்பெருகுமென்றஞ்சிய 

வைதம்முளளேபலவற்றையுமகப்படுழீது நிற்குஞ்சிறட்புடையனசிலவநீல 1 

ண்டுக்கூறுவான் றொடங்கிரு தற்கணருளுடைமைகூறுடள் றார். 

பு. அதாவது, மேலேசொல்லப்பட்ட இல்லறதீதிலே சவறு 

was 6 அறிவுடையவசா பபெபிறலித் துன்பத்திற்கு 9 (Gh 

சி மோட்சததையடையும்பொருட்டு உலகப்பற்றுக்களையெல் 

லாம் வெறுத்துவிட்டவர்க்கு உரித்தாெதருமமாம். அறிதத் 

தருமமானது, தீவினைமாசு தீரர். அர தகீகரணங்கள் பரிசுத்த 

மாசவேண்டியநிமிதீதம் அவரா நிகாக்கப்படும் விர தங்களும், 

அ நீதவிரதங்களாலவை பரிசுத்தமானபோ௮ தோன்றுவதா 

Su ஞானமுமென இருவகைப்படும். ௮வற்றுள் விரதங்களா 

வன, இன்னதருமஞ்செய்வேனெனவும் இன்னடாவம் ஒழி 
  

* The duties of Asectics.
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வேனெனவும் தம்முடைய சத்திக்குட்பொரு£தும்படி வலா 

யத துக்கொள்ளட்படுவன. sma grin Mo, ஆதலால் 

விரிச்ு தபோமென்று ௮ஞ்ி அவை பலவகம்றையும் உள்ளட௪ 
க்தி AL GC Aecijotworean Bu செலவற்றை யிங்கேசொல் 

லததொடங்கிவைதீ ௫ முதலிலே x», eRe alo mmBer apt. 

The Author has divided Virtue into two parts, viz. Domestic 
Virtue, Mari, and Ascetic Virtue, துறவறம். He here* treats of 

the second part. This may be subdivided into two other parts ; 

வி.ரதம்* Vows, and ererd,{ Wisdom With such an arrange- 

ment, the first nine Chapters of this part would be included ° 

under the first division, of Vows; and the remaining four under 

the second, or Wisdom; but the Author docs not formally an- 

nounce this distinction. 

௨௫. அதிகாரம், 0114]11 

அ[ருருடைமை. 0 Kinvnuss.§ - - 

ஷ் 

டரி. ௮ஃதாவனத,தொடர்புபற்றுதியல்பாகவெல்லாவுயிரீகண்மேணஞ்செல்வ 

தாகிய சருணே இல்லறத்திற்சன் புடைமையபோ லவிதுஅிறவறத்திதீருச்ச௱ந்தமை 

யர ரூறிகூ௰ப்பட்ட து, 

க் 5 & ர 6 ர 

ப. அதாவது, கா. ரணகாரியத்தொடர்சீ௫ு ப.நருமல் இபல் 

பாகவேயெல்லாவுயிர்கள் மேலுஞ்செல்வதாகிய கருணையுடை 
6 o o a ட 

பவராதல், இல்லறதீஇதறிகு ௮ன்படைமையபோலதீ ௮௫வறதஇ 

த்ரூ இது சிறந்சமையால் ௮ Gores முன்வைகீகப்பட்ட து. 

கடம மு மவ வம ten அம அவக அனத கததகள்ய apes eee க ௧ ve வ மய்கம யவகைதுகவைவை யவை வகை வையட வை வளவ, ட வெல் வட இவல அமை 

* Domestic Virtue is the subject of Part I. of this work. 

* alo g.h,a vow; vowed observance; the linc of conduct to which a man 

binds himself by vow. 

+ oprerd, Wisdom, is said to be the fruit of the due observance of these 
VOWS. 

§ The exhibtion of a kind, gentle and loving mind towards all creatures, 

and every thing that exists, down even to vegetables, which the Hindoos call 

creatures of ove life. This disposition is said to hold the chief placc among 
Suscetic virtues, as love does among domestic yirtucs.



0 

க. அருட்செல்வஞ்செல்வததுட்செல்வம்பொருட்செல்வம் 

The wealth of kindness is wealth of wealth*; the wealth of 

property is possessed by the basestt of men, as well as (by the 

good). - - - - - - - - - 241 

டரிமேலழகா்பதவுரை. செல்லங்கள்பலவறிறுள்ளுமாமாய் ந்தெடுக்சப்பட்ட. 

செல்வமாவதகருளான்வருஞ்செல்வம்.௮ல்தொழிந்தபொருளான்வருஞ்செல்லங் 

பரி. விரிவுரை. அ௮ருளான்வருஞ்செல்வமாவறுியிரீகளையோம்பியவ்வறதீசா 

ன்மேம்படிதல் உயரீத்சார்சண்ணேயல்லதில்லாதவருட்செல்வமேசிறப்புடை 

யசெல்வம். ஏனைறீசர்கண் ணுமுளவாம்பொருட்செல்வங்கள் ெறட்பிலவென்ப 

தாம். 

ப.திசாகியபதவுரா, செல்வச் தட்செல்வம்-செல்வங்கள் ப 

லவ,ுள்ளும் ஆசாய்்செேகப்பட்டசெல்வமாவது, அருட் 

செல்வம்-அ௮ருள்சகாசணமாகசத்தோன்றுஞ்செல்வமாம், ( அறு 

தவிர்2,2) பொருட்செல்வம்-டொருள்கா.சணமாகவருஞ்செல் 

வங்கள், பூரியார்கண்ணுமுள-€ழ்மக்களிடத் தமுண்டாமகத 
லால், என்றவாறு. 

பு.துலிரிவுாரை. ௮றிவுமு சலானவைகளாலே உயரீர்தோரிட 
தீசேயிருட்பத, அருட்செல்வம், ௮அவையின்மையால் தாழ் 

தோரிடதீதுமிருட்பது, பொருட்செல்வம். ஆதலால் எல்கோ 

வுயிர்களையும் பாதுகாத்த நீகேதுவாகிய அறுளினாலேவருஞ் 

செல்வமே சிறச்சதென்பதாயி-ற. ஆகவே, €ழ்மகீகளிடத்தி 

ரும்? பொருட்செல்வம், ௮அருளில்லாததனாலே பிறவுயிர்களைட் 

ui gerssoqjo உபயோகப்படாது, அறிவில்லாததினாலே 

தீழ்மைட்பா துகா த்தற்குமுப்யோகசப்படாது, இழிவாமென்ப 

௨. தல்லாதீறானாடியருளாள்கபல்லாதற்ராம் 

தேரினுமஃதே துணை 

(Stand) in the good path, consider, and be kind; although 

you may perfectly study the rules of many different (sects), that 
  

* Or, true wealth, the chief wealth. 

ர் ூரியார், The mean, low; opposed to @Awmit, the great, illustrious.



FF 

(kindness) will be your best aid, (in the acquisition of heavenly 

bliss). ய ee ma QD 

பரி, அளவைகளாறும்பொருச்.துமாறீறானு சன்றான நெறியிலேநின்று நம 

குதீிதணையாமறம்யாதென்றாராய்ந்தருஞுடையசாகவொன்றையொன்றொவ்வா 

திசமையதெறிகளெல்லாவந்றானு மாசாய்ந்தாலுத் தணைய ரவதவ்வருளேபிதிதி 
ல்லையென்றவாறு, 

வி. ௮ளவைகளாவன, பொறிகளாறீகா ஹஐுங்காட்டியுங்குறிகளா னுய்த்.துண 

ரூமநுமானமுங்கருதி சாமொழியாயெவாசமமுமெனமூன் அ. ஒப்புப்பிறியுண 

ர௬ுமுவமையு மிங்வனமன்றாயினிஅகூடாதென்றுணருமருத் தாபத்தியுமுண் மைக் 

குமாறாகயலில் மையமெனவிவதீரையங்கூட்டியாறென்பாருமுளர், இவையுமொ 

ருவாதிறானவற£ றுளடங்கு தலின்மூன்றெனலேகருத்.க. பொருந்துமாறாவதிது 

கூடுமிதுகூடாசெனத்தற்கண்ணேசோன்னவ.து.இதனைவட நாலாரீயுத்தியெ 

ன்ட, அற்றானென்பறுவேறிறுைமமயகீகம்,. ஒன்றையொன் றொல்வரமையாவ.து, 

மதிவேறுபாட்டாலளவைகளும்பொருள்களுத்தம்முண்மாறுகோடல், ன்ன 

வாயினுமருடுணேயெனறநீகணொக்ருமென்பதாம், உயிரைவிட்டுதிங்காதிருமை 

யினுமு தவலிதீறுணேயென்றார்.இவையிரண்டுபாட்ட ரனுமருளினதறப்புக்கூ 
ஐட்பட்ட.து. ! 

பு. பல்லாதீறால்-(ஒன்றுக்கொன்றொல்வாத)பலசமையமா 

ர்ஃ்கங்களா லும், தேரினும்-( உயிர்கீ்ரு௨௮ுதியாவ,.துயாதென) 

ஆராய்மீ தகெளிச்சபோதும், ௮அஃதே.துணை - அமித அருளே 

சகாயப்பவெ௮, (ஆதலால்) நல்லாதிறால்-ஒரு தன்மார்கீகத்த 

லேநின்று, நாடி-(எல்லா நூல்களையும்) ஆராய்மி.து, ௮ருளா 

௭4- அருரஞுடைமையையேயுறுதிட்பொருளாகஆள்க, GT =. 

வி. எல்லாச்சமையத்சாரும் உறுதியொாகவிரும்பப்பவெ ௫௮ 

ருளாதலால் உயிர்கீகுறுதிவேண்டினோர் ௮ருளுடையசாகவெ 

்பதுகருதீது. இவையிரண்டொட்டாலும்௮ருளின் இறப்புக் 

கூறட்பட்ட_து. 

8. அருள்சேர், 

They will never enter the world of darkness and wretched- 
ness, whose minds* are the abode of kindness. - - 248 

பரி. இருள்செறித்ததுன்பவுலகதீஅடசென்றுபுகு சலருள்செறிந்தசெஞ்ச 
னையுடையாரீகீகில்லையென்றவாு. 

    

* ajar Geis oOoee. A mind with which kindness is united.
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வி. இருள்செறித் ததுன்பவுலகமென்றது, திணித் தவிருளேயுடைச்தாய்த தன் 
Sirdar FES PH: UO hw gil p05 £008, O HEapads gC oni Miiol # 

வீலுலகமெனட்பட்டது. 

டய. இருள்சேர் 5த-௮,2தகாரம் தன்னிய, இன்னாவுலகம் 

புகல் - “என்ப ீதரும் உலகமா௫ூய நரக இலேசேர்வது, அருள் 
சேர் £தழெஞ்சனார்ஃ்கில்லை-அருள்செறிச் சமன மூடையார்க்கு 

இலலை, எ-ு. 

வி. அருளுடையார்ச்கு நர சவேதனையில்லை யென்ப துகரு 

& Zl. 

௪. மன் ஓயிசோம்பியருளாள்வாதீடல்லென்ப 

தன்னுயிரஞ்சும்வினை. 

(The wise) say that the evils, which his soul* would dread, will 
never come upon the man who exercises kindness and protects 

the lifet (of other creatures). - - - - - Qh 

பகி. திலைபேறுடையவுயிர்களைப்பேணியவறறின்சணருளுறடையனாவானுகீ 

குத் தன்னுயிரஞ்சு தறீசே௮ிுவாமியஇிவினைகளுளவாகாவென்.றுசொ ல். ஓ.வ.ரறிம் 

.. வி, உயிர்களெல்லாநிதீசமா£ாலின்மன்னுயிரொன்றார். அஞ்சுதல், இன்பதோகீ 

இயெஞ்சுதல், ௮ன்னவறதீதினோன் கொலைமுதிலியபாவங்களசெய்யானெனவேம 

௮ மைக்கணரகம்புகாமைக்சேதிகூறியவாரறுபித.று. 

ட. சன்ஓயிரஞ்சும்வினை-சன்னயிரஞ்சு த.ம்சேதுவாகவர 

மீதீவினைப்பயன்கள், மன் ஓயிசோம்பியருளாள்வாற்கு - நிலை 

பேநுடையவெல்லாவுயிர்களையும்பா துகாதீ து அருளுடைமை 

யாகியெதருமத்தைக்கைக்கொள்வாஞுக்கு, இல்லென்ப-இல்லை 

யென்றுசொல்லுவரீபுலவர், எ-று, 

வி. இவினைட்பயன்களை தீதீவினையென் 2௦உதுஆகுபெயர். என 

வேமதறுமையிலே2ரகவேசனையில்லாவமக்கு ஏழதுகூறியவாரு 

uw) 2. 

* » 9 must here be rendered soul. It may mean both soul and life. The 

Hindoos regard the souls of men and beasts as ofa similar nature. 

ர் மன்னுயிர், enduring life. Life is so called, because the supposition is 

that no life can be destroyed; but that when it disappears in one form, ite 
re-appears in another.
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டு. ௮ல்லலருளாள் வார்கீகல்லைவளிவழங்கு 

மல்லன்மாஞாலங்கரி,. 

This* great rich earth,t over which the wind blows, is a witness 

that sorrow never comes upon the kind-hearted. - = 245 

பரி. ௮ருஞ்டையார்கஃம்மையிலுமொருதுன்பமுண்டாகா ததம்குக்கா தறி 

யங்குனெறவளப்பத்தையுடையபெரியஞாலதீதிவாழ்வார்சான் றென்றவாறு. 

வி, சான்றாவார்.தாங்கண்டுதேறியபொருளைக்காணாதார்ச்கு தீதேதிறுததிகுரி 

யவர், அருளாளவார்ச்கல்லலுண்டாகவொருகாலத்துமோரிடதீதுமொறவரு 
ங்கண்டறிவாரின்மைநமுகத்தான்ஞாலத் தார்யாவருஞ்சான்றென்பாரீவளிவம 
ங்குமல்லன்மாஞாலங்கரியென்றார்.என வேயிம்மைக்கணென்பதுபெதீறாம். ஞா 
லம் அருபெயா, இவைமான்றுபாட்டானுமத்தணையுடையார்க்கிருமையினுத் 

துன்பமில்லாமைகூறட்பட்டது. 

பு. அ௮ல்லல்- துன்பமான, ௮ருளாள்வாரீகீகில்லை. அருளு 
டைமையெனனுர்தருமத்சைக்கைச்கொண்டாள்வார்ககு இல் 

லை, வளிவழம்கும்-காற்றடிக்கன்ற, மல்லல். வளம்பொருற்தி 

ய, மாஞாலம்-பெரிதாகியபூமியிலுள்ளோர், கரி-௮தற்குச்சா 

ட்டியாவர், எ-று. 

வி. சாட்டியாவார், தாகீசண்டுதேறியபொருளைக்காளூத 

வர்க்கூத்தேற்றுதம்ஞகே. உரியோர், அருளாள்வார்கீகுத் துன்ப 

முண்டாகவோரிடதீ.துமொருவரும் கண்டறிசீிதலாமைபத்றி 

யுலகத்தாரீயாவருஞ்சாட்டுயென்றுசொல்லவற்தவர், வளிவழ 

நீகுமல்லன்மாஞாலங்கரியென்றார். எனவே, இ_தஇட்மையி 

லென்பதாயித்று, ஞாலதீ தள்ளவரைஞாலமென் ஐ_து ஆகுபெ 

யர். இவைமூனறுபாட்டா ஓம் அருளுடையார்க்கு, இருமை 

ியன்பதுகூஉப்பட்ட த. 

Another reading (which I prefer), which substitutes வ ழிவழங்கும் 101 வளி, 

will give the following rendering, “This great, rich earth, with all its 

generations of men, is witness that sorrow never comes upon the kind- 
hearted.” வழிவழங்கும், ௭1100௪ the descendants of men live. வதி, a way ; 
those who have come in the way ; descendants. 

+ Grad, The earth, an அகுபெயரச் for the inhabitants of the earth. 
ney will be a witness to this, by seeing that the kind-hearted are always 
appy.
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௬. பொருணிங்கிட்பொச்சார்தாரென்பசருணீங்கி 
யல்லவைசெய்தொழுசருவார். 

(The wise) say that, those, who neglect kindness and practice 

cruelties, neglected virtue* (in their former birth), and forgot (the 

sorrows which they must suffer). - - - - - 246 

பரி. உயிர்கண்மாட்டுச் செய்யப்படுமருளைத்தவிர்நீதுதவிரப்படுங்கொடுமை 

களைச் செய்தொழுகுவாமாமுன்னுமுறுதிப்பொருளைச்செய்யாதுதாம் துன்பு 

௮ுடன்றமையைமறத்தவொன்றுசொல்லுவர்நல்லோொன்றவாறு, 

வி. உறுதிப்பொருள, ௮ம். துன்புறு தல், பிறவித் துன்பமூனறனையுமறுப 

வித்தல். மறந்நதிவராபினவ்வாறொழுகாரொன்பழதுகரும் த. 

பு. அருணிங்கி-உயிர்களிட கீ துக்கருணைவைட்பையொழி 

மீ.த, அ௮ல்லவைசெய்தொழுகுவார்-கொடுமைமுதலியபாவங்க 

ளைசசெய் ததிரிவாரை, பொருணீ மீ-உறுதிப்டொருளாயெத 

ருமதீசைச்செய்யாசொமிச் த)பொச்சார் தாரொன்பரீ- மூதீபி 

PUB ss hE wae தசன்மையைம௫ச்சவரென்றுசொ 

A get நல்லோர், எ-று, 

வி. உறுதிப்பொருள், தருமம். அன்பு௮தல், பிறவித்துன் 

ட்ங்கள்ஷான்றையுமநுபவிதீ தல், மறவாராயின் அப்பட, சட 

வாளென்பது கருத்து. 

௮ருளிலார்கீசவ்வுலகமில்லைப்பொருளிலார்கீ 

Haas. Aver Qui iG. | 

Ast this world is not for those who are without wealth; so, that 

world is not for those who are without kindness. - - 547 

பரி. உயிரீசண்மேலன்பிலா தரரீகீருவீட்டுலகதீதின்பமில்லை, பொருளில்லா 

தார்கிிவ்வுலகத்தின்பமில்லையாபினாரிபோலவென்றவாறு, 

வி. அவ்வுலகமிவ்வுலகமென்பன வாகுபெயர். இவவுலகத்தின்பத்தித்ருப்பொ 

ரகா. ரணமாஞனாமீபோலவவ்வுலகத்தின் பங்கட்கருள்காரணமென்பதாயிற்னு, 

ப. பொருளிலார்கீகு- திரலியமில்லாதவர்கீரு, இவ்வுலசமி 

* Qu par, a thing; the truc thing ; virtue ; as the one true thing which 

men should seek. 

+ Or, as those who have no money cannot enjoy this world, so those who 
hare no kindness will not obtain that world,
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ல்லாதியாங்கு, இம்சவுலகதின்பமில்லாசதுபோல, அருளிலா 

ரீக்கு- இருபையில்லாதவர்கீகு, அவ்வுலகமில்லை- ௮ வ்வுலகத்இி 

ன்பமாபயெமோட்சவின்பமில்லை, ௪... 

வி, உலகமென்பனவிரண்டும் ஆகுபெயர், இவ்வுலகத்தின் 

பதீதிம்குட்பொருள்காரணமானாகிபோல அவ்வுலகத்தில்பதீ 
இங்கு அருள்காரணமென்பதாயித்று. | 

௮. பொருளறிறாரீபூட்பரொருகாலருளற்று 
ரதிரார்மற்றாதலரிது. 

Those who are without wealth may, at some future time, become 

prosperous ; those who are destitute of kindness are utterly desti- 

tute; for them there is no change. - ஸ் - ல 248 

பரி. ஊழான்வறியராயினாதுநீங்கபெபின்னொருகாலதீதச்செல்வத்தாற் 

பொலிவர். அ௮வ்வாறன்றியருளிலா தார்பாவமறாமையினழிந் தாரே.பின்னொருகா 

ஓதிஅமாதலில்லையென்றவானு, 

வி. மதீ௮வினைமாதிறின்சண்வந்தது. மேந்பொருளின்மையோடொருவாதீ 

றுஜெப்புமைக. நிளாசாகலினதுமறுதீதுப்பிற வரறிறாணதனினுங்கொடிதென்பது 
கூறியவாறு, | 

4. Qurgea iat. GrSudaror set, youdmrmera- 

ஒருகால் அசிசெல்வமுடையவாவரீ, HRM Lt = Holo 

லாதவர், ௮.றீறார்- (பாவம்வளர்தலாலே) அ௮ழிர்சவசே, மறி 

ரூதலரிது - பின்னொருகாலகத் தம்விரு தீிதியடைவ தில்லை, எ-று. 

வி, ௮ழியாதுஎன நிற்றலால், மத.று, வினைமாதீறிலேவம் 

சது. மேலேபொருளின்மையோடொப்புமைகூ றினா சாதலால 

கசைமறுத்து அதினினுங்கொடி.௮ அருளின்மையென்ப துகூ நி 

யவாறு, 

௯௬. தெருளாதான்மெய்ட்பொரு ள்கண்டநீரா தீதேரி 

னருளா தான்செய்யுமறம். 

1f* you consider the virtue of him who is without kindness ; it 1s 

* The meaning is, that the one cannot truly know God, and the other 

cannot be truly virtuous. “
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hike the perception of the true*® being by him who is without 

wisdom, =~ - - - - - ம - - 249 

பரி. உயிர்கண்மாட்டருள் செய்யாதவன் செய்கின்றவற த்தையாசாயின்ஞான 

மில்லாதவன்ஒருகான்மெய்ப்பொருளையுணர்த தாநற்யோலுமென்றவாறு. 

வி. மெய்ப்டொருஎ மெய்த் நாலிர்சொல்றும்பொருள்.நிலை பெதிறஞானமில் 

லாதவனிடையேமெய்ப்பொருளையுணர்த்தாலதனைத்தன் ஞானமின் மையாதிரு 

வேயழிதீதவிடும். ௮தபோலவருளாதானிடையேயறஞ்செய்தால தனைத்தன் 

னருளவிலாமையாதீறானேயழிம்துவிடுமென்பதாயிரிறு. அகவேபிறவறங்கஎட்கெ 

ல்லாமருஞூடைமைமூலமென்பதுபெநீறாம். இவைதான்குபாடடானதுமத் துணை 
பிலாதார்க்குவருங்குநிறங்கூறப்பட்டது. 

பு. தேரினருளாதான் செய்யுமதம். (உயிர்களிட தீது) ௮௬ 
ளைச்செய்யாதவன் செய்வ றதருமத்சையாராயில், தெருளா 

தான்மெய்ட்பொருள்சண்டமி௮ு-ஞான மில்லாதவன் (ஒருபோ 

i ) மெய்ட்பொருளையுணர் மத தபோலும், எ-று. 

வி, ஆல், அசை நிலை. மெப்ப்பொருள், மெய்சீ நூலிலேசொ 

ல்லியபொருள். நிலைத்சஞானமில்லாசவன் இடையிலேயெப் 

,பபொருளையுணர்மீசானாயின் ௮தைததன்பேதைமையால்கா 

னேயமழித துவிரிவான், ௮ தபோலவே.௮ருளில்லா தவன் இடை 

யிலேதருமஞ்செய்வாளாயின் ௮தைத்தன் அருளின்மையாகி 

யவன்கண்மையினாலேசானேயமிதீ தவிவொனென்பதாயிதீ௫. 

ஆகவே, மதிறச்தருமங்களுக்கெல்லாம் ௮ருளுடைமையென்கி 

ன். ஐ தருமம் மூலமென்ப_து பெறப்பட்ட து. இவை நான்கு 

பாட்டாலும் அருளாகிய துணையில்லாதா ர்க்ஞூ வருங்குறிறங் 

கூறட்பட்ட ௮. 

ம. வலியார்முற்றன்னைநினைக்ககான்றன்னின் 

மெலியாரீமேற்செல்லுமிடத்_து. 

When a man is about to rush upon those who are weaker than 

* மெய்ப்பொருள், 11௦ true thing; God. All else is said to be delusion, 

a lie,.a non-existence,a dream. This is the Tattuva Philosophy ; the Adwai- 

tha system, which maintains that there are not two beings, bul only one 

being, God. 
B
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himself, Ict him remembér how he has stood (trembling) before 
those who are stronger than himself. — - - - - 3௦0 

பரி. தன்னின் வலியார் சன்னை ரவியவரும்பொழு தவர்முன்றானஞ்சிநிதிரு நிலை 
பினைநினைக்க வருளிலாதவன்றன்னினெளியாரீமேத்றானலியச்செல்தும்பொழு 

மென்றவா௮, 

வி. மெலியாரெனச் றேட்புடைய வயர் ஊணேமேற்கூறிஞராயி ஓுமேனைய.ஃறி 

ணையுங்கொள்ளப்படும், ௮ தனை நினைக்க வேயிவ்வுயிரீக்குமம்வாறேயச்சமாமென் 

றஐமிந்சதன் மேலருளுடையனாமென்பதுகருக்து. இதனாலருள்பிறத்தற்குபாயங் 

கூறட்டட்டது. 
‘ 

பு. தான்றன்னின் மெலியார்மேநீசெல்லுமிடத் _து- அருளில் 
9 ° ¥ 5 5 5 2 ° ௦ 

லாதவன் தனக்கு எளியவர்மேங்கோபித் துத் தண்டனைசெய்ய 

டப்போம்போது, வலியார்மு றன்னை நினைக்க - தன்னின்வலி 

யராயிஞோர் தன்னைவருதீதட்படுத சவரும்போது அவர்முன் 

னேதானஞ்சிநின் ஐநிலையை நினைக்க, எ-று. 

வி. மெலியார்மேலெனவுயர்திணேட்பலர்பால் மேல்வைத்து 

க்கூறினாராயிலும் “ஒருமொழியொழிதன்னினங் கொளர்கு 

ரிதத'” என்பதனால் ஒழி சததான்குபாலினுங்கொள்ளப்படும். 
௮வதிறையவ்வாறுநினைகீகவே இவநதீறிற்குமிவ்வாதேயசீசமா 

மென்தறிச்.து௮ வவுயிர்களிடத்தருளுடையவளுவானென்ப து 

கருச்.து. இதனால் அருள்பிறத் தற்கூபாயங்கூறப்பட்டது. 

௨௭. அதிகாரம். பறற 20. 

>) LUTOTIONS SV. Axstinence rrom Fresu.* 

ட-ம், அஃ்தாவது- ஊனுண்டலையொழிதல்-கொலைப்பாவச்சைப்பிள ஓுளதா 

கீகலினதற்குக்காரணமா தலையுமுன் னும தனால்வருசலீனதன்காரியமா தலையமொ 

ருங்குடைத்காயவஹனுண்டலருளுடையார்கீிரியைவ தன்றாகலினதனைவிலக்குத 
மீஃதருளுடைமையின்பின் வைச்கட்பட்ட.அு. 

  

* மனுதிதல், The rejection of flesh, as food.
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அதாவது, புலாலுண்பதகைவிலக்கல். கொலைட்பாவத்சைப் 

பின்உளசாகீகலின் அ௮.த.ற்கசூக்ீசாணமாவதையும், மூன் னுமக் 

கொலையாலன் றிப்புலால்தன்னக்டையாமையினகீகொலைக்கு 

க்காரியமாவதையுமொருமித்துடையசாகிய புலாலுணல் ௮ 
ளஞூடையார்கீகுட் பொரும் சாடையாலதை விலக்குகற்பொரு 

CEO இது ௮ருளுடைமையின்பின் வைக்கப்பட்டது. 

ச. தன்னூன்பெருக்கத்குத்தான்பிறி தூானுண்பா 

னெங்ஙனமாளுமருள். 

How can he be possessed of kindness,* who to increase his 
own flesh, eats the flesh of other (creatures). - - 2௦1 

பரி. தன்னுடம்டைவீக்குதந்பொருட்டுத்தான்பிறிதோருயிரி துடம்பைத் 
தின்பவனெய்வகையானருஞடையனாமென் றவாறு. 

வி. பயனிலாதவூன்பெருக்கலைப்பயனெனகீஈருதிக் கொடுமைசெய்வானே 
யறிவிலாதகொடியோனென்றவாறாயிநீறு,. எங்வனமாளுமருளென்பமசாளாளஜெ 

ன்டஅபயட்பநின்றவிகழ்ச் இக்ருறிப்பு. 

ப. தன்னூன் பெருகீகற்கு-தன் டைம்பைப்பெருக்கசீசெ 

ப்,ந்பொருட்டு, தான்பிறி தானுண்பான்- தான்மற்றோருயி 

ரினுடம்பைத்தின்பவன், எங்கனம்-எப்படி, ஆளுமருள்-ஆ 

ருளைததனகஞு்டைமையாக ஆள்வான், எ-று. 

வி. பயனிலாதவுடல் வீங்கு சலைப்பபனென்றெண்ணிம்கொ 

மமைசெய்பவனே கொடியரிக்கொடியோனென் றவாருயிம் 

ற, எங்கனமாஞமருளென்ற_த, ஆளானென்பஅபட நில் உ இ 

கழ்ஜீடிக்கு நிட்பு. 

௨. பொருளாட்டுபோகத்ரறாதார்க்டில்லையருளாட்டி 

யாங்கில்லையூன் றின்பவர்க்கு, 

As those possess no property who do not take care of it, so 

those possess no kindness* who feed on flesh. - - 28% 

  

* ௮௬௭,
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பரி. பொருளாதீபயன் கோடலதனைக்காவா தார்க்ல்லையதுபோலவருளாத் 

டபபன்கோட,றூன் நின்பா ரீகீகில்லையென்றவாறு, 

வி. பொருட்பயனிழத்,த£குகீகாரணங்காவாமைபோலவருட்பயனிழத்தத் 
கூன் மினல்கா.ரணமென்பதாயிதீறு ஊான்றின்றாரயிலுமு பிர்கட்கொருதீங்குநி 

ஊயாதாரீச்கருளாடறீ௰ிமுக்கில்லையென்பாரைமறுத்தஃதுண் டென் பதிவ்வி.ர 
ண்டுடாட்டாலுங்கூ.றப்பட்ட.து. 

பு. பொருளாட்ச - பொருளாநீபயன்கொள்ளுமுரிமை, 

போீறாதார்கிஇல்லை- அதனைக்காவாதவர்கீடில்லை, ஆங்கு-௮௮ 

போலவே, அருளாட்டி- அருளாற்பயன்கொள்ளுமுரிமை, ஊ 

ன் றின்பவர்கீகுல்லை-புலால் இன்பவர்சீஇல்லை, எ-று, 

வி. பொருளின்பயன் இழதீ தபோதம்குக்காரணம் போ 

தருமையோல, அருட்பயனிழத்தக்கு ஊனுணல்கா.ரணமெ 

ன்பதாயிக்௮ு. ஊஞண்பாசாயினும்உயிர்களுகீகொருதீங்கு 

நினையாதார் அருளாசூத நீகுக்கு உ றமில்லயெல்பவரைதோ 

ஆகி மறுத் துகீகுற்றமுண்டென்பது இம்ச இரண்பொட்டா 

அம் கூறட்பட்ட து. 

௬, படைகொண்டார்செஞ்சம்போனன் மூகீகாதொன் றி 

னுடல்சுவையுண்டாரீமனம். 

Like the (murderous) mind of him who carries a weapon (in 

his hand), the mind, of him who feasts with pleasure on the 

body of another (creature), has no regard for goodness. - 253 

டரி. கொலைக்கருவியைத்தங்கையிந்கொண்டவர்மனமதளனாதீசெய்யுங்கெ 

லையைதோக்குவதல்லதருளைதோக்காதவாறுபோலப்பிறிதோருயிரிலுடலைச்சு 

வைபடவுண்டவாமனமவ்வூனையேதோக்குவதல்ல சருளைசமோக்சகாசென்றவாறு, 

வி. சுவைபடவுண்டல்சாயங்லானினியசிவைத்தாக்யெண்டல்/இதனா ஓன் றி 

ன்றார்மனத்திங்குநினைத் த ஓவமவளவையாற்சாதித்துமேலஅவலியு ௮த்தலுங் 

கூறப்பட்டது. ‘ 

ட. படைசொண்டார்ழெஞ்சம்போல்-கொலைகீகருவியாகய 

ஆயு சத்தைக்கையிலேகொண்டவருடையமனமானது (அதனா 

ம்செய்யுங்கொலையை தோக்குவதன் நியருளைதோக்காதவாு)
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போல, ஒன்றினுடல்சுவையுண்டார்மனம்-மரஜோருயிரி ஐட 

வையினிய சுவையுண்டாகஉண்டவரீமனமான த, ழன்றூக்கா து- 
)யதோக்குவதன் நியருளைசோக்காது, எ-று. 

வி. சுவைபடவுண்டல், பலகாயங்களாலின்சுவையுண்டாகம் 

செய்துண்டல். இதினாலே புலா௮ண்பார்மன மீ இங்குநினை சத 

லையுவமானம்பிரமாணத்தால், மெய்ப்பிச் துமே த்கூறியவருளி 

ன்மையை வலியுறுத் துதலுங் கூறட்பட்ட_த. 

௫. அ௮ருளல்லயொாதெனி£கொல்லாமைகோறல் 
பொருளல்லதவ்வூன் மினல். 

Is it asked what is kindness* and its opposite? It is the pre- 
servation of life, and its destruction. (Therefore) it is not right 

to eat that flesh, (from which life has been taken away). - 254 

பரி. அருள்யாசெனிச்கொல்லாமை௮ருளல்லதியாசெனிநீகோறலாகலானி 
கீசோறலான்வந் தவனை தீ தஇின்கையாவமென்றவாறு, 

வி, உடசா.ரவழகீசாற்கொல்லாமைகோறல ரகியகாரியங்களையருளல்லகென 

க்சா.ரணங்களாக்கியுமூன்றின்கையாகெயெகா.ரணத்தைப் பாவமெனகசீகாரியமாக 
இயுங்கறினார்௮ருஎல்ல துகொடுமைதறப்புப்பதி மியறமும்பொழுளெனப்படுஹ 

லிறீபாவம்பொருஎல்லதெனப்பட்டஅி கோறலெனமுன்னின் றமையினவ் வூனெ 

ன்றாரினியிதனையிவ்வாறன் றியருளஎல்லசென்பதனையுமொன்றாகீஇக்கெ ரல்லாமை 

கோறலென்பதத்குக்கொல்லாமையென்னும்விசதத்தையழித்தலென்அரைப் 

பாருமுளர், 

பு. ௮ருளல்லதியாசெனின் கருணைப்பண்பல்லா ச.துயாதெ 
ன்அவினாவின், கொல்லாமைகோ.தல்-கொல்லாமையென்டன் ஐ 
சருமத்தைக்கெடுட்பதாம், பொருளல்ல த-சருமமல்லாத த 
யாதெனின், ௮வ்ஷூன் நினல்-௮.மீ சச்கொலையினாலேவமீதமாமி 
சததையுண்பதுசானென்க, எ-று, 

வி, யாதெனின் என்னும்வினாவைட்பின் ஷகிகூட் he. ற 

முதலியநான்கையும் டொருளெனப்படுதலாலிங்கேபொருள் 

அருள.



Or 

அறமென்ட்பட்டஅ. பொருளல்ல, பாவமெனப்பட்ட த. 
இனி-அ௮ருள்யாசெனின் அ௮ல்லதுயாதெனின் எனவிரண்டுவி 

arcs அதர்குவிடை கொல்லாமையுங் கொலையுமாமெனப் 

பொருள் கூறுவாருமுண்டு. ௮ங்கனமாயின் பின்பு, பொரு 

ளல்லசென்பதையும், பொருள் யாதெனின்பொருளல்லதியா 

தெனின் எனப்பகுக்கவேண்டும். ௮ங்கனம்பகுக்கட்பொரு 

ள்படாமையா தி பொருழ்தாதென்க. 

டு. உண்ணாமையுள்ள தயிர் நிலயூனுண்ண 
:ல்செய்யாகளறு. 

Not to eat flesh contributes to the continuance of life; 

(therefore) if a man eat flesh, hell* will not open its mouth 

(to let him escape out, after he has fallen in). - - 255 

டரி. ஒருசாருபிருட மீபின்கண்ணே நிற்ற ஜாலுண்ணாமையென்கின் 9 வறத்இி 
னவ்லணணதாக்லானந்நிலைனாலைய வொருவன தனையுண் ணுமாயினவனை விழுங்கிய 

நிரையமீபின் னுமிழ் தற்கங்காவாதென்றவாறு, 

வி. உண்ணப்படும்விலங்குகள தனாம்றேய் த் துசலவாகவேனையபலவாய்வரு 

தீலினுண்ணாமையுள் எஅியிர்திலையென்றார் உண்ணினென்பனுண்ணவெனத்திரித் 
ழுநின் று லுண்டவனப்பாவதீதானெடுங்கால நிரையதீதுளமுத்ீது மன்ப 

தாம்கொலைட்பாவங்கொன்றாரீமேனிம்றலிறீபின் னூ னுண் பார்க்குப்பாவமில்லையெ 

ன்பாறைமைறுத்ச துண் டென்பதிவ்விரணடுபாட்டாலுங்கூறட்பட்ட து. 

ச 

பு. உண்ணாமையுள்ள அயிர் நிலை ஊ னுண்ணாமையாகிய தரு 

மங்கா ரணமாகவேநிலைத்திருப்பதுசரீரம், ஆதலால், ஊனு 

ண்ண-( ஒருவனம்தத்சருமத்தைகீகெடுதீது) ௮வ்வுடம்பினைசீ 

சுவைபடவுண்டானாயின், அள்று-(மறுமையிலவனைவிழு ஙீயெ) 

அரகமான, ௮ண்ணாத்தல் செய்யாது - (பின்பு ௮வன் வெளி 

யேவரும்படி.கீகு) வாயைத்திறவாது, ௭-௮. 

வி. உயிர நிலைதேகம் ஆதலால் உடலில்லாவிடி. யிர் நில்லா 

“That is, I suppose, hell will eat him in return. An absurd sentiment, 

as indeed is the whole of this Chapter. Such teaching nullifices what is 

really good.



௰டூ 

தென்பதாயித்று. ஆகசவேயவ்வாறசெய்_து ௮ ர்தப்புலா ஓண் 

பவன மறுமையிலே நரகவா சியென்பதாம். கொலைப்பாவ 

வ்கொன்றார்மேல் நி.றலால் அதுசெய்யா.ஐ ஊனுண்பார்க் 

குப்பாவமில்லையென்பாரைச்தெத௮து உண்டென்பதிதத 

இசண்மேடோட்டா ஓங் கூறப்பட்ட_ந. 

Gr. Glos BOUT He BO) சரல்லா அலகெனின்யாரும் 

விலைட்பொருட்டா லூன் ஐருவாரில். 

If* you say that the world docs not destroy life for the purpose 

of cating ; (then) no one would scll flesh for the sake of money. 206 

பரி. பேஜைமைகாரணமாக௨ல்லதாள்றிர்கைகாரணமாசவுலசங்கொல்லா 

தாயிந்பொருள்சாரணமாஎவன் விமபார்யாவருமில்லையெ ஈறவாறு, 

வி. உலகென்பதிண்டுயாப்டன்டபைமேனின்றது. பின்னிரமு நீதி ஈகைமு கர 

கழுங்சொலைகீருக்கா.ரணமாகாமையி றிஈபாரீர்குகீ ரா. ரணத்மான்வ நமபாகமி 

ல்லையென்றவாதியைசோக்கிபருதீத  பரியெளவையாரகாரணமாறல்சாதித்த 

விசனான்மேல.அவவியுறு தீ தப்பட்ட, 

பு. தின்பொருட்டா 8 கொல்லாதுலகெனின் - (இன்பு 

சாரணமாகவுலகங் கொலைசெய்வகாயிருக்க,, ௮கதைமறுத த) 

தின்பது காரணமாக வுலகங் கொலைசெய்யாதென்றுசொல்லு 

வாயாயின், யாரும்விலைப்பொருட்டா லூன் தருவாரில்-யாரும் 

விலைட்பொருள்காரணமாசவூனைக்கொடுப்பவரில்லை, ௭-ு. 

வி. உலகுஎன்றது, இங்சேஉயிர்ப்பன்மையென நின் ற.௮. பி 

ன்ஞுவதாகிய்தின்கை, முன்னானதாகிய கொலைகீஞம்சாரணமா 

காமையால் தின்பார்ககுப்பாவமில்லையென்றவாதியைதோக்கி 

அருத்தாபத்திட்பிரமாணத்தால் புலாலுணல்கொலைக்குக்கா.ர 

ணமாதல்சாதிதீத இக்குறளிஷலேமேக் உறிய ரகவேதனைவலி 

யு௮ுத்தட்பட்ட.து. 

* Another reading gives—If the world did not buy (கொள்ளல்) 110811 10 

the purpose of eating, no one would (Kull and) sell it for the sake of money.
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௭. உண்ணாமைவேண்டும்புலா௮ல்பிறிசொன்றன் 

புண்ண அுணர்வார்ட்பெநறின் 

Since the wise consider flesh as the (unclean) ulcer of a body, 
let it not be eaten. - - - - - - +e 3௦7 

பரி. புலாலாவதுபிறிதோருடம்பின்புண்ணதுதூய்கன்மையறியாரைப்பெ 

௮வினதனையுண்ணாதொழியல்வேஸ் டுமென்றவாறு,. 

வி. அ.ஃதென்னல் வேண்டுமாய் தம்விகா.ரத்தா நீறொக்ச.அ- அபீ.மெம்மையுண 

மரமையினதனையுண்கிவ்றாரொன்பதாம்ஃபொருத்தும TOD EN ely SUT டலிழித்த 

O 6 81 Bb 6D or POLI LB. 

Ly. புலா௮லபிறிதொன்றன்புண்-புலாலாவ துவேறோருடம் 

பின் புண்ணாம், ௮ துணர்வார்ட்பெறின்-௮து தூய்மையன் றெ 

ன்்௮௮றிவாரைட்பெறின், உண்ணாலமவேண்டும்- அதனையுண் 

ணதொழிதல்வேண்டும், எ-று. 

_ வி. அஃது என்பது, ஆய்தங் கெட்டுநின்றது. புலால்பு 

ண்ணெனட்பெயர்பெ.? ததினாலும்பரிசு தீ தமன்ராதலாலும் ௮ 

ச உண்மையையுண சாமையாலதனையுண்கின்றாரொன்பதாம் 

டொருததியவுலக நீதியாலும் ஊலுண்டல் இழிவென்பது இத 

ளூ கூறப்பட்டது, 

ny. OeuI A? math 6 6 er Slur aso ey 

ருயிரி தீறலைப்பிரி மீதவூன. 

The wise, who have freed themselves from mental delusion, 
will not eat the flesh which has been severed from an animal, 258 

பரி. மயக்கமா இயகுநிறத்தினீங்கியவறிவினையுடையாரோருயிரினிங்வெந்த 

னயுண்ணாரொன் றவாறு, 

வி, தலைப்பிரிவென்பதொருசொல்,பிண மெனவனின் மெய்மை தா மேயுணர் 

பு. செயிரிதீதலைப்பிரிர்தசாட்டுயார்.கு.8றதீதில்நீங்யெ ௮ 

ஜிவுடையோர், உயிரி 2தலைப்பிரிசசஷனுண்ணா- ஒருயிரில் நீங் 

இவசம்த விடக்கைதீதின்னார், ௭-௮,



Wer 

வி. தலைப்பிரிதல், நீங்குதல். உயிர் நீவயெபொழுதே பிண 

மமீேன்றுணர்வராசலாலறிவுடையோர் உண்ணாளேன்ளுர். 

௯. அவிசொரிம்தா யிரம் 2வட்டலினொன் மி 

sii De GE Has Ensen ger gy. 
* 

Not to kill and eat (the flesh of) an animal, is better than the 

pouring forth of ghee in a thousand sacrifices.. — - ~ 209 

பரி தயிர் கண்ணெய்நமுதலியவவிகளைச்சொரித்தாயிரம்்2வேள்வீமே ட்டலிலு 

மொருவிலங்கினுயிரைப்டோகீஇிய.ம் நி. ஈறஜனையுண்ணாமைதன் றென்றவாலது. 

வி. அம் வேளவிகளான்டீ ரும்டயனிலுமிஃ விரதத்தான் வரும்பயன்பெரிதெ 

oo. brid, 

பு. அ௮விசொரிநீதாயிரமவேட்டலின்-நதெருப்பிலே நெய்மு 

தலா சிய தேவருணவுகளைட்பெய் வு ஆயிரம்யாகங்களைச் செய் 

வதைட்பார்ககிலும், ஒன் றினுயிர்செருத் துண்ணாமைதன் ு- 

மிருகமு தலியவத்தளொன் நினுபிரைப்போக யீ தவுயிர் நி 

லையாகிய வூனையுண்ணாமைதன்று, எ-று. 

வி. அவி, தேவருணவு. ஆயிரம் வேல் விப்பயனிலும் ஒருயி 

ரைக்கொன்றுதின்னாமையின்பயன் அகதன்மை,என்பதாம். 

ம. கொல்லான்பலாலைமறுச்சானைக்கைகூப்பி 

யெல்லாவுயிரு ம்தொழும். 

All creatures will join their hands together, and worship him 

who has never taken away life, nor caten* flesh. ௪ -~ 260 

Lol. ஒருபிரையுங்கொல்ல ரத வனுமாய்ப்புலாலையுமுண்ணாதவனையெல்லாவு 

பிருங்கைகுவிதீதுத்தொழமுமென்்றவானு, 

வி. இவ்விசண்டறமுமொருங்குடையார்கீசல்லதொள் ரேயுடையார்க்க தனா 

தீபயனில்லையாகலிற்கொல்லாமையுமுடன்கூறினார் -இப்பேரருளுை டயான்ம 

மைக்க ட்டேவரின் மிக்கானாமெனவப்பயனதுபெருமைகூறியவாறு,இவைமூ 

ன்.றுபாட்டானுமுனுண்ணாமையதுயர்ச்கூறப்பட்டது.' 

பு. கொல்லான்-ஒருயினாயுங் கொலைசெய்யா சவனுமாகி, 

  வசட 

1 

* முறுதிதல், ejected.
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புலாலைமறுத்தானை - புலாலஓுண்பதையும் விலகீகியிருப்பவனை , 

சைகூட்பி யெல்லாவுயிரு ச்கொழும்-எல்லாவுயிர்களுங்கைகுவி 
தீ௮ுத்தொழும், எ-று. 

வி, செல்மு தலியவிதைகளெல்லாமுளைத் துக்காய்த்தலாலவ 

திழைக்கொன்றுதின்டிதுங் கொலையும்புலா லுணலுமா தலாலிு 

துறவறத் தாருள்ளுங் காய்கனி கிழங்குமுதலிய புசிப்பார்க்கு 

ப்பொருமீதாது, ' சருகுமுதலிய புசப்பவரையே நாடி, நீறு, 

௮ப்படிப்புிச் து. ததவஞ்செய்வோரொல்லாவுயிர்களிடத் துங்க 

ருணையுடையவராவர், ஆகவேயவமாயெல்லாவுயிர்களுங்கைகூ 
ட்பித்தொழுமென்பதுப்தி துணரநின் ஐமையினி அவுய்தீ துணர் 

வைட்டென்னும் உத்தி. இவைஞன்றுபாட்டா இம்புலா லுண் 

ணுமையினுயர்வுகூறப்பட்டது. 

௨௭. அதிகாரம். 01 அ, 
ஸு 

தவம். On AvusTERITIES.* 

பரி. ௮ஃதாவதுமனம்பொறிவழியோகாமனிதீறற்பொருட்டுவிசசங்களானறு 

GOT ig. (BH அங்கோடைகீஈண்வெயினிலைநிதீறலுமாரியி லும்பனியினு நீ ர்நிலை நி 

நிறஅமு சலியசெயல்களைமேறந்கொண்டவத்றாநீறம்முயிர்க்குவருதீஅன்பங்களைப் 

பொறுத்துப்பிறவுயிர்களையோம்புதல். புலான்மறுதீ துயிர்சண் மேல ருண்முதி 
ரீந்.துழிச்செய்யட்படுவசாசலினிதபலான்மறுத்தலின் பின்வைகீகப்ப ட்டது. 

௮ தாவ த, மனம் இர்திரியவழியிலேசெல்லாமதீபொருட்டு 

விசகாதிசளால் உண்டிசுருகீகு.சலும் கோடைகாலதீதிலேவெ 
யிலிலே நிலை நிற்தலும்மமைகாலத்திலும்பனிச்காலதீதிஓம் நீரி 

* sah, The practice of austerities; severe religious discipline: that is, 

the diminishing of food, and the infliction on oneself of various other bodily 

sufferings, in order to fix the mind. and prevent it from wandering in the 
path of the sensew.



௰௯ 

லே நிலைநிதீறலுமுதலியசெயல்களைமேத்சொண்டு அவற்றால் 

தம்ஷூயிர்க்கு வருசீதஅுன்பங்களைப்பொறுதி தப்பிறவுயிர்களை 

ட்பாதுகாத்தல். புலாலை யறுத்தெல்லாவுயிர்களின் மேல் அருள் 

முதிர் ச்சபோ.து செய்யட்படெவெதாதலாலிதுபுலான்மறுத்தலி 

ன் பின்வைக்கப்பட்ட து. 

௧, உற்றநோய்நோன் ஈலுயிர்கீரு.றுகண்செய்யாமை 

UPS DS es 

The nature* of religious discipline consists, in the endurance (by 

the ascetic) of the sufferings which it brings on himself, and in ab- 

staining from giving pain to others. - - - - 26] 

பரி, தவத்தின்வடவுண்டிசுருச்சன் முதலியவநீறாகிறம்முபிர்க்குவரு தீ அில்டங் 

களைட்பொறுதிதலுநத் தாம்பிறவுயிர்கட்ருத் நுன்பஞ்செய்யாமையுமாயெவவ்வள 

விற்றென்றவாறு, 

வி. மதிறுள்ளனவெல்லாமிவதிீறுள்ளேயடங்குதலின நீறேயெனத்தேறீறேகா 

சங்கொடுத்தார். தவத்திற்ருருவநீறேயென்பஇய ரனையஅிகோடுகூரிதென்ப தன 

யானைகீருக்கோடுகூரிசென்றார்போலவாரு வதன் பொருட்சணான்காவறுவத் தம 

யகீகம், இ தனாற்றவதீஇலக்ீகணங்கூறப்பட்ட ந. 

பு. தவதீதிற்குரு-சவத்திங்குவடிவாவத, உத்றதநோய்தோ 
ன்றல்.உண்டி சுருக்கல் (ருசலியவ௰்றால்) தமகீகுவரு,மீதுன் 

டங்களைட்பொறுத்தலும், உயிர்க்குறுகண்செய்யாமை-பிறவுயி 

ர்களுக்குத் துன்பஞ் செய்யாதிருத்தலும், அறீறு-ஆயெ௮வ்வ 

எவையுடையதாம், எ-று. 

வி. மதிற்ள்ளதவத்தின் ௮அங்கங்களெல்லாமிவதீ அள்ளேயட 

ங்குகலால், ௮றீமே எனத்தேற்ற ஏகா. ரங்கொடுத்தார். தவத் 

திற்குருவத்றேயென்ற_த, யானையதுகோடுகூரிது என்பசை 

யானைகீகுக்கோகூரிதென்றா நீடோலஆரறுவதன்பொருளிலே 

தான்காம் வேதிறுமையுருபுமயநீகசிநின்த பொருளின்மயகீகம். 

'ல தவத்்இக்கு இலகீகணங்கூறட்பட்ட௮ு. 

* உரு, The form; eharacteristic ; nature.



உ௰ 
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௨. தவமும்சவமுடையார்சக்சாகுமவமதனை 

யஃதிலார்மே.ம்கொள்வ_து. 

Austerities can only be borne, and their benefits enjoyed, by 
those who have practised them (in a former birth*) ; it will be use- 

less for those who have not done so, to attempt to practise them 

(now). ல - - - - - - - - 262 

wh, UMCorwe OF 60) 6 6T cape. rasap i paapem wr téCaureer 

னதீதவதீதையம்முற்றவமில்லார்முயல்வங்பயனின் மூயறிசியாமென்றவாறு. 
ஸ் 

வி. பரிசயதீதாலறிவுமாதறலுமுடையராய் மூடிவுயோக்கலிரிறவநமுடையா 

ர்க்காகுமென்றுமஞ்தில் லாத் ரர்கீகவையின்மையின் மடி.வு போகாமையினவமா 

மென்றுங்கூமிஞர். 

பு. தவழுழ்தவமுடையார்கீகாகும்-இட்பிமட்பிக்செய்யத் 

தொடங்கிய தவழீசானும்முதிபிஈப்பிசிசெய்சசவமுடையார்க் 

கேஇடையூறில்லாமல் நிழைவேறும், (ஆதலால்) ௮தனை-௮.ம் 

தத்தவத்தை, அ௮ஃதிலார்-அம்சமுன்செய்தசவமில்லாகவர், மே 
மீசொள்வது-பூண்கொள்வது, ௮வம்-வீண், எ-று, 

வி. பயனேயன்றித்தவர்சாலனுமென நிற்றலால் உம்மையி 

றம் சது தழுவியது, ரன்மைசெய்கத்குப் பாவங்காரணமாகா 

மையால் தன்மைசெய்தம்கு மன்மையேகாசணமென்பகாம். 

Th, AOE STPEGS SILL aC aver 19. மறமீசார்கொன் 

ம,க்றையவர்கடவம். 

Ts it to provide food for (the ascetics) who have abandoned (the 

desire of earthly possessions) that other persons have forgetten 

(to practise) austerity ? - - - = - - 263 

பரி. இல்லறதீதையேபநீறிநிற்பார்துறந் தார்க்குண்டியுமருத்துமுறையுளு 

முத்வலைவிரும்பித் தாந் தவஞ்செய்தலைமறந்தார்போலுமென்றவாறு, 

வி. திப்பூரவு ௮றுபவிக்கட்படுவன, வேண் டி.யவேண்டி.யாங்கெய்தறீபயத்த 

வாகலின்யாவசாலுஞ்செய்யப்படுவத ரய தவத்ைசச்சாஞ்செய்யுந்சானதீஇன் 

* So says the Commentator.
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மேல்விருப்டமிகுதியான்ம௰த்தார்போலுமெனவேதானத்தித்றவமக்கதென்ப 

we Quod. 
e 

* 

பு. மதிறையவர்கள்-இல்லகதீ்தையேப,!றிநிற்பவர், உற 

தார்க்குத் துட்புரவுவேண்டி-௪ம் நியாசெகளுக்கு உணவும்மரு F 

தும் இருட்பிடகும் உசதவுதலைவிரும்பி, தவமறர்கார்கொல்- 

தாங்கள் தவஞ்செய்தலை மறத்சார்போலும், ௭-௮. 

வி, தும்பு£வு இங்கேயநுபவிக்கப்பவவெனவாகிய எல்லாவ 

தநின்மேலும்தின்௨அு. விரும்பியவதீறைவிரும்பியவாறே எட் 

து. சத்பயனையுடையதாகலின் அ௮வர்செய்யசகானத்சைப்பார் 

esa Sean மிக்கதென்பதாம்; 

௫. ஒன்னார்ததெறலுமுவர் சாரையாம்கலு 

மெண்ணி ,கீறவத்தான்வரும். 

Tf* (the ascetic) desire the destruction of his enemies, or the ag- 

grandizement of his friends, it will be effected by (the power) of hig 
austerities. - - ஸு - ட _ - - - 264 

உபரி, தம்மற்த்தித்குப்பகையாயமிவுசெய்காரைக்கெடுத் தலுமதனையுவந்தா 

மாயுயசச்செய்தலுமாகியவிவ்வாண்டையுந் தவஞ்செய்வாரீதினைப்பராயினவர் 

திவ்வலியானவையவர்கீகுளவா மென்றவாறு, 
ஆ 

வி. முதிறதிதுறந்தார்க்கொன்னாருமுவநத்தாருமுண்மைகூடடாமையிதிறவத் 

திற்கேற்றியுாரைக்கட்பட்டஅ. எண்ணினெல் றதனாலவ ர்ச்ச்வையெண்ணாமையி 

யல்பென்பதுபெநீரறாம். ஒன்னார்பெரியசாயினுமுவந்தார்சிறியசாபிலுங்கவேடு 

மாக்கமுநினைத்ததுணையானேவத்துநிந்குமென தீதவஞ்செய்வார்மேலிஃடுச் தவ 

தீதினதாநீறல்கூறியவாறு. 

ட. ஒன்னார்தெறலும்-பகைவரைக்கெமித்கலும், உவம 

தாமையாகீசகலும்- தனக்கு உவர்சவசாடிய நட்பினரைட்பெருக 

ச்செய்தலும், எண்ணின்-எதினாலுண்டாமென்றாராயின், தவ 

தீதான்வரும்-௮ துசவஞ்செய்தலாலுண்டாம், எ-று. 

வி. முதிறத் துறமீதவர்கீகுப்பகையுமுறவுங்கூடாமையால் 

தீவதீதின்மேலே,ஙிக்கூறினார். சாபா நுகீகரக௪த்இகளிரண் 

  

* This means, say the Commentators, the friends and enemies of his 

austerities: because an ascetic can neither have friends nor enemies to 

himself, personally ; he should be dead to all but God.



தான்வருமென்ளுர். 

டு, வேண்டியவேண்டியாந்கெய்தலாறீசெய்தவ 

மீண்டுமுயலப்படும். 

Religious discipline is practised in this world, because it secures 

the attainment of whatever one may wish to enjoy (in the next 

world). - - - - - - = - - 260 

பரி. முயன்றாஈமறுமைகீகட்டாம்வேண்டியபயன்கள் வேண்டியவாறேபெ 

றநலாமாதலாநீசெய்யப்படுவசாயதவமீம்மைகீகணறிவுடையோ.ரான்முயலப்ப 

டுமென்றவா று. 

வி, ஈண்டென்பதனா ஈாமறுமைச்கணென்ப.திபெநீறாம். Cin Be BS OCIMEL. 

வதீசானன். றியெய் தப்படாவென்பதாம்.இவைதான்குபாட்டானு SEUSS EB 

(OILY ILI LS. Lgl 

Ly. வேண்டியவேண்டியாங்கெய்தலால்-மறுமையிலேதாம் 

வேண்டியபிரயோசனங்களைவேண்டியபடியேயடைவது உறு 

தியாதலால் ,செய்தவம்-செய்யப்பவெதாகிய தவமான து,சண் 

டுமுபலப்படும்-இம்மையிலேயறிவுடையோராறி செய்யட்படு 

ம், Gl- 

வி. தவதீசாலெல்லாட்பேறும்பெறலாமென்பதாம். இவை 

தான்குபாட்டா ஓம்தவுத்தின்சிறப்புகீகூ௰ப்பட்டது. 

௬. தவஞ்செய்வார் சங்கருமஞ்செய்வாரீமதிதல்லா 

சவஞ்செய்வாசாசையுட்பட்டு. 

Those discharge their duty* who perform austerities; all 

others accomplish their own destruction, through the ehtanglement 

of the desire (of riches and sensual pleasure). - - "266 

பரி. தங்கருமஞ்செய்வா.ராவாரீ துறந்து தவத்தைச் செய்வாரவரையொழிந் 

தயொருளின்பங்களைச் செய்வா. ரவதீறின்கனாசையா கயவலையுட்பட்டுததமக்குக் 

கேடுசெய்வாரென்றவான, 

வி. ௮நித்தியமாய் மூவகைத்அுன்பத் தாய்வுயிரின்வெறாயெவுடற்கு வருத் தம் 
வருமென்றொழியாது தவதீதினைச்செய்யப்பிறப்புட்பிணிமூப் பிறப்புக்களான,மா 

  

* The duties which it behoves them to fulfil in order to obtain the bliss 

of heaven.
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தியாகத் துன்பமெய்திவருகின் உவுயிர்ஞான மீபிறத்ளிவீடுபெ௮ு மாசலித்றவஞ் 

செய்வாரைத்தங்கருமஞ்செய்வாரென் ௮ங்கணத்அளழிவதாயகித்றின்பத்தின் 

பொருட்டுட்பலபிறவியுத்துன்புறதீதசீகபாவஞ்செய். கொட Sardar wren r 
யவஞ்செய்வாமென்றனுங்கூறிஞர். மதீ௮ுவினைமாதிறின்௧ண்வநத்த_து. 

ப. தவஞ்செய்வார்சங்கருமஞ்செய்வார்- தங்கருமஞ்செய் 

வார்சவஞ்செய்வோரோயாம், அல்லாரீ்-மற்றையோர், ஆளையு, 

ட்டடடு-ஆசையென்னும்கலையி தீர, அவஞ்செய்வார்- தமகி 

குூரிமையாகாதவீண்காரியதீசைச்செய்பவராம், எ-று. 

வி. மதீறு, அசைநிலை. பிறவி தன்பதீதையொழிச் தப்பே 

ரின்ப்சருதலால், தவஞ்செய்தலைதங்கருமமென்றும், மீ 

2ட்பொருளின்டங்களைக்குறித்சமுயநீகிகளெல்லாம் #568 

அன்பதீதைமிகச்செய் துகேதருசலால் ஆவஞ்செப்வானொன் 

அங்கூறிஞார். 

௭. சுடச்சடரும்பொன்போலொளிவீடு? துன்பஞ் 
சுடச்சுடதோற்கி பவர்க்கு. 

* Bright as gold which has been purificd in the fire will those 
shine, who have endured the burning of pain (in frequent aus- 

terities). - - - - - - - எ 267 
ஆ 

பரி. தீயின்கண்ணோடும்பொன் லுக்கறுசுடச்சுடத்தன் னோடுசலந் தகுதீறதிங் 
ியொளி பிருமாறுபோலதீதவஞ்செய்யவல்லார்கீ-தனால்வருநீதுன்பம்வருதத 

வருச த.த்தம்மோடுகலந் சுபாவம் நீங்கஞொானமிகுமென் றவாறு. 

வி, சுடச்சடரும்பொன்போலென்றாராயினுங்கருதீதுதோகீகியில்வாறுரை 

கீகப்பட்டது. ஒளி? பாலப்பொருள்களைவிளக்கலினொளியென்றார், 

ப 9 ஓ ௫ © a 

பு. BIGOT LI GH சுடசீசுடரோ தடிற்டவர்கீகு-துன்பமான அ 

தம்மைவரும் தவரு தீதவிடாமதிபொறுத்திரும்.அ சவஞ்செய்ய 

வல்லவர்கீரூ, சுடச்சுடரும்பொன் போலொளிகவிடும் - புடம் 
போடட்போட ஒளிவிடும்டொன்னைப்போலவே ஞானவொளி 

வீசும், oF - 9). 

வி. சுடசீசுடவெனட்பின் பொருளிலேயடுக்கிநிம் றலால்முன் 

னுவமையிலுஞ் சுடச்சுடச்சுடரும்பொன்போலென வருவிக்க 

ட்பட்ட து.



Ou. 

௮. சன்னுயிர் தசானமப்பெற்றானையேனைய 

மன்னுயபிரொல்லாமீதொ டும், 

All other creatures will worship him who has attained the 

control of his own soul. ~ - - - - ~ 268 

உ டறி, தன்னுயிரைத்தனக்குரித்தாகம் தீறஉனைப்பெறா தனவாகியமன் னுயிர் 

களெல்லாந்தொழுமென்றவாறு. 

வி, சனக்ருரித்தாதல் தவமாரயயேதங்கருமஞ்செய்தல், ௮தனினூங்குப்பெது 

தி கரியதின்மையினறப்பெமிறான யென்றார். அக பெறா தனவென்ற௱தாசையிரிப 

ட் .வஞ்செய்யு மூ.நிரகளை, சாபமுமருளுமாகி! விரண்டா "றற முடைமை. BO) iy 

முமென்றார், 

பு. தன்னுயிர் சானறட் பெற்றானை-சன் ஓயிரை தீரனக்கே 

யுரிச்சாசட்பெர்றவனை, ஏனைய- அப்ப டட்பெறாசனவாகிய ம 

ன்யிரொல்லாம்-நிலைபெத்றவுயிர்களெல்லாம், தொழும்-கை 

கூப்பிவணங்கி நிற்கும், எ-று. 

ல் ஸி. டாவஞ்செய்தவெல்லாவுயிர்களையும் anes அதிகாரி 

களுளசாசலால், ௮ீதவுயிர்களெல்லாமவ்வதஇகாரிகளு கீரு உரி 

மைபூண்டுிதிறீரும். சங்கருமஞ்செய்யுமி தறவறத் தாணுக்குப் 

பாவமில்லையா தலால்தன் யி ர்சன£கேயுரிமைபூண்டு நிதீகும். 

நிதிக2வ எல்லாவுயிர்களுமிவனை தீதொழதீதம்கசா பாறுக்கிரக 

சதீதியுண்டாமென்பசாயி,! அ. 

vo, A PLGA Ss லுங்கைகூடுிநோற்றலி 

னா,! ஐறலைட்டட்டவரீ 6ன. 

Those who have attained the power which religious disvipline 
confers, will be able also to pass* the limit of Yaman,t (the God 

of death). - - - - - - எ - 269 

பரி. கூத்றதீதைசீடதச்ததமுண்டாவதாந்தவதீதரன் வருமாதிறலைத்தலைப் 
பட்டார்க்கென்றவாறு. 

% To leap over Yaman. They will ‘beable to prolong their own life, and 

keep off death. 
: + Ba, alimit; the limiter; Yaman.
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வி. சிறட்பும்மையதுகூடாமைவிளக்கிற்மு. மன்னுவிரெல்லாந்தொழு திலே 
ப்தி! தவுங்கைகூடு உனெச்சவும்மையாகவுரைப்பிதுமமையும். ஆதில் 

சாப ருள்சர்.இவைதான்குபாட்டாலுமத் தவஞ்செய்வாரதுயாச் சிகூறக்பட 
வஹீ, 

கி 

பு. தோரிறலினும்றல்-கவல்செப்தலால்வரும்வல்லமையை, 

தலை பட்டவர்கீகு-மேற்கொண்டவர்கீகு, கூற்ற ங்குதித்தலுங் 

கைகூடும் - கடக்ககீகூடாத தமனைக்கடதிதுவிட ௮ழு-ள தாகும், 

2-௮, 

வி. குதித்த லுமென்ற சிறப்பும்மை ௮துகூடலரிசென்பது 

விளகஃ்கிறின்௨து. இனியதையிறம்ச துசழுவி.ப எசீசவும்மையா 

கக்கொண்டு எல்லாவுயிர்களு கதொழுதலேயன் நியி துவங்கை 

கூரிமெனம்பொருள்௯ ஜினும் அமையும். அர றல்சாபாறுக் 

கிரகசத்தி, இவைமான்ருபாடடாலும்தவஞ்செய்வார துயர் 

வுகஉறய்பட்ட து, 

௰. இலர்பலராகியகாரணதேோற்பாரி 

சிலர்பலரீ கோலா தவர், 

Because there arc few who practise austerity and many who 

do not, there are many destitute (and few rich men in the 

world). - - - - - ம - - ம 270 

பரி, உலகத் தச்செல்வர்களிலராகறல்கூரிவார்பலராக ருகீசாசணம்யா 

தெனினஅதவஞ்செய்யார்லராகவதுசெய்யார்டலரா தலானென்றவாறு. 

வி. செல்வறநல்குரவெனவீண்டறிவின வண் மையின்மைகளையுங்குறித் அதின் ற 

ன. என்னை, ந ஷுணாவி எமைவறுயபையு௩ துடைமைபண்ணப்பணைத் தபெ 

ருஞ்செல்வமென்றாராகலி், தோதிபார்ரிலொனகச்காரணங்கூறினுமயாத்கா 
® o ர ஙு o o o og ம 2 ரியம்வருவி 6. foam bB LI ௮. அவஞ்செய்யாரீல்கி ம்மா sr! itp Ala ey Glu sor 

Y Fe UNC Lo ol 

LY. Qetuasr Gust res th - உலகதீதலேவறுமையாளர்பல 
சாயிருசதம்குஞ்செல்வமுடையவர்டிலராயிரு தீ தர ஞுங் காரண 

ம், சொபார்சிலர்பலர்தோலா தவர்-தவஞ்செய்வோர்சிலராக 
ம 

ததவ ஞ்செய் யாதவரீபலராதலாம், எ-று 

வி, தோர்பார்சிலொன்ற தனா செல்வர்சிலொன்பறுவரு 
௦ o ர ச் 

விக்கப்பட்ட ௮. இலர்பலர்செல்வரீசிலர், என நின்றஇத.்ியை 

17
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யப்பலர்தோலாதவரீ சிலர்சோம்பாரெனதேசாதஇனலேயித 
ள் / மிரனிறைட்பொருள்கொள், வறுமைசெஃவமென்பன, 
இங்கே அ.றிவின்மையமிவுடைமையையும்குதித் து தின்றன. 
உம்- நுண்ணுணர்ீவின்மைவறுமைபக தடைமைபண்ணட்பணை 
தீதபெருஞ்செல்வம், எனக்காண்க, தவஞ்செய்யா தவர்க்கு இ 
ம்மையின்பமுமில்லையென்ப.த இசஞாத்கூறப்பட்ட த. 

oy. Saris. CHAPTER XXVIII. 

Fot_TCat dba. On Inconstsrenr* Conpver, 

பரி. அஃதாவனுதாம்விட்டகாமவின்பத்ையானின்மையி "பின்னும்விரும்பு மாறுதோவ் ஐவய்யாறே கொண்டுதில் தவம் தே டுபொருத்தாதசாயதியவொ -முக்கம், YIM OG 6 DOG Bo f Ho Meroe é4 Ge 1 gy, 

அதாவது, காம்நீகீகிபிட்டகாமஇன் பதீசைதீசவவலியிஃ 
லாததினாலே பின்னும்விரும்புவதசோன்றவச்தோ இறமூன்பு 
கொண்டிரு சசவத்தோடு Our B67 6.60 Bu, தியவொழுக் 
கம், அதனைவிலக்கு தமினா இதுதவத்தின்பின்வைஃகப்பட்ட த. 

க. வஞ்சமனதீசான்படி றொழுக்சம்பூ சநிக 

The fivet clements (of his body) will laugh withia him, at the feigned conduct of the deceitful-minded man. -  . - 27) 
பரி. வஞ்சம்பொ ருத்தியமனத்தையுடையவனதுமறைந்தவொழுக்கத்தை tht. ம்பாயவனோடுகல ந்.௮.நிதன்றபூ தங்க Pan Simic Bs Dap ar Car 55 O10 or POT 

* The practice of such ‘vices as an ascetic ought not, and cannot, commit consistently with his profession. 
+ The five elements, according to the Hindoos, are, earth, water, fire, air, and space. Tho idea is, that these, being within him, will be privy to his falsity and laugh at hig pretensions,
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வி. 106 oT ar Gane Oe 75 edu equ guarbre ne Poy ogee 

or a 85 Pf Sb ChE Lage Gin tr yin? oh ayGh iT ay Patt 2G) ge ty @ I Hon ar 

வொழுச்சத்தைப்டடி PO Me, LE Oipo முகத் இக்கலை வடையார்  ஈறிதியம் 

மத்செ ய்வனடர ரைப் Do Bik பூசிங்களசான்றாக oS ate Way Cp tee தய ஈவு 

மறைக்கல் றஉாரிரையுமறீந்தவனமியாமரி௱ apr Le gor thE ES 

மென்னற்டறினா? செய்தக Tron ewireteaare ) rp 11 Wet 26 

பு வஞ்சமனச்சான் -வஞ்சனையபொருத்திப மன ஈசையடை 

யவன தது, டடி.திஜொழுகீக (-கள்ளாதடையைம் (பார்றா 9.பூத 

ங்களா இ பட வ க, உடபபா யவ மி OY fp Fil hoot 7 ம் அஃ, 

ஐம்பூதங்களும், அகதி உஈநளும்- சப முள் 2ளதபம, எ-று 

௦ ௫ ௬ a 
லி, புறத் ஆளா தகைசெயவ_கமன ரி பென்ப $ (32ம் 

துநின்௱து gre OF Boel Us Roo rouse ea Wun la oor 
க 6 8 (5 wh) ரு ணமை பேதைமையை 2நா.௫ அவயாமநபிறாறியாவமை தமம் 
௦ i ௦ ௩ ட “my 

(Hole or சஞுமெனயுய்் ச கண்டகி வமா வட [யி Th PEP 

seuratonr gore Oevefl uy O29 auh5 6 wy oleate oluore 

sal) go LW KeCh SS. 

௨. வானுயரீசோ றமெவன் செய்யு ஈச எனெருசழ் 

தான றிருந்நட்படுன் 

What avails an appearance (of sanctity) high as heaven, if 

the mind suffer (the indulgence) of conscious sm? - - 272 go
 

பரி ஒறவனுக் ருவான்போலஓுயரீ, ஈத வேட 7எ௭பயனைரபெயயுத்தால் 

Sir Gus oP asa soar Gor s oor Hr grapst IGer வர, 

* 

வி வானுயர்மீசா, றஐமெ?பது௨உர " றோய்ரா டயெ “ற,” பே! லவிவகீகணவ 

மக்கு அறியாதுசெழ் ௪ “றமல்உதறிழ்விைழ் பகசெயற்கு 32 யப முவட்படாி 

மையீனெஞ்சுகுறறத்ததசாயேவிடும். விடவேறி றப வடமாத்திரம்திறகுப்புறத் 

காரைவெருமீடுத லேயலவல நுவேறுபயசரிடலேபெனபதாம், 

பு தன்னெஞ்சததானமிகு ௱ப்படின்- சானி தரத் தமே 

ன்றறிர்தசலே தன்மனமான ஆதங்குமாயின் , eur ey wit sr 

தீமமெவன்செய்யும்-வான்போலுயர்ச்தஅவனதுசவ2வடமா 

ன துன்னபயனைசீசெயயும், எ-று.



உ. வி 

வி. ௮றியாதுசெய்தகுதிறமன்றியறிச் த செட்தகு நீறம் 
ு ப b ந 2 te rN 2 ‘ ற பேரக்சப்படாததினாலே தெஞ்சுகு,? ஐமா Cu Deo. விட்வெ 

கொண்டதவவேட தீதிம்சூப்டயன் பிறரைப்பயமுறுதீ_ த Ge 

யாமென்டதாம். 

௬. வலியினிலைமையான்வல் ஓுருவம்டெீறம் 

புலியின்றோல்போர்் க் தமேப் தீத்து. 

The assumed appearance of power, by a man who has no power 
சச. 

(to restrain his senses and perform austerity), is like a cow 
feeding on grass covered with a tiger’s skin.  - - 273 

பரி. மனத்தைத்தன் வமிப்படுத் தும்வலியில்லாத வியல்புடையான் வவியுைடை 

யார்வேடத்மைக்கொண்டுசான தன் வழிப்படுகல்பசுக்காவலர்கடியாமறீபுலியின் 

றோலைட்போரீதி துட்டைங்கழை மேய்ந்தா த்போலுமென் றவாறு, 

வி. இல்பொருளு வமை,வலியினிலமையானென்் ॥வடையானுமேய் தீத் 

ஹென்னுந்சகொழிலுவமையா லும்வல் லஒுருவத் கோடுமனடழிப்படு தலெள்ட துபெ 

Por. காவஉர்கடியாமைபுலிபுிறின்னாசென்பதனானுமச்சதீதானுமாம், Qe 

வேவல்லஓுருபங்கோடற்குட்பயனன்னகாரணங்களானுலசத்தா. ரபி. ராமையாயி 

தீது.இய்வா ௮ தனச்குரியவில்லாளையுந் று றந் துவலியுமின் றிப்பிறரயிரா தவல்.லு 

ருவமுங்கொண்டுநின் உவன் மனவழிப்படுதலாவ௨ன் தன் மனமோடியவழியேயோ 

டி. மறைந்லுபிறரீக்குரியமகளிலாவிழைதலாம்.௮ல்வாறாதல்பெற்றந்தனச்குரிய 

புற்லைவிட்டுப்றக்குரியபைங்கூழமைமேய்ச் தாற்போலுமென்றவுவ மையான 

ws, 

பு. வலியினிலைமையான்-மனத்தைத்சன்வசப்படதேசத்தக் 

கவல்லமையில்லாதவன், வல் ஓுருவம் - ௮, தவல்லமையுடைய 

வ.ர துதவவலேட தீசைக்கொண்டு தானதன வழியிலேநடட்ப_து, 

படெற்தம்-வலிமையில்லாசபசவானது, புலியின் ரோல்டோர் 

தீது - வலிமையுடைய புலியின்றோலைட்டோர் த துக்கொண்டு, 

மேய்ம்சதிறு-(காவலரீபய்தோடிட்போகப் ) பயிரை மேய்ச் 

தீதுயோலும், எ-று. 

வி. இது அபூதவுவமை. இவ்வாறுகூறவேமன மடங்கப்பெ 

east திருட்டளவாகமனமடங்கினவர் வேடத்தைப்பூண்டு 

௮வர்கீகுரிய சருகுகாய்கனிகிழங்குகளைவிட்டு இல்லறத்தார்க் 

குரிய சிதீறின்பங்களையநுடவிதீதல் பசுத் சனகீஞரியபுல்லைவி 
o ட்டுட்பிமரீகீகுரியபயிமாமேய்ம்ச தபோுமென்பதாயிதிறு.



BU. oe 

௫௪. தவம மசல்லைவைசெய தல்புகன்மறை து 
Car Gacy 8A ip oo Bay. 

He who hides himself under the mask of an ascetic and 

commits sins,* is hke a sportsman who conceals himself in the 

thicket to catcht birds. - - - - ~ - 274 

Wil, Ba aad iP ell dy om to ws ir oor உ௨வேடதீன்சண் ஷோமரைத்துநின் றுதவமல் 

aa feo DOE di SUC at. Qa ன்புலிள்்உண்ணேமமைந்துநின் முபுட்களைப் பிணி 

த்தாற்ப்பாோலுமெற்றவாறு. 

வி, தவம் அருபெயர் தவமல்லவர்ரைசசெய் தலாவ துபிறரீம்குரியமகளினை 

ES Faw KS STE KDA, இதுவ.பித்தொழிவுவமையானறிக. 

ப். ,சவமறைம் த-மனமடங்காகவன் அடங்கெவர்கொண் 

ட தவவேட தி தககொண்டு அிலே LD Ad) | mM ப் ரின் று, HAW 

செய்தல் - 9B! (HG EST Gui வங்குமோ ம்ம் TUG Ay வட் 

மூவன் -வேடனானவன், புதன்மதைம-செடியிலேமறைநட 

HEB, Wi SLA Lb & BD = Lil DD) Gu db Cor ளைட்பிடிசி ச ங்போ லட 

ம், ர. 

வி. தவம், ஆகுபெயர், சீகாசபாவங்களைச்செய்கலாவது, 
o © 6 6 9 9 © ஐ ட o 

பிதர்க்குரியமங்கையரை சதன் வ௪ Cu) & ga வட தல்மு சலி 

யவாம்., 

ட. ட! ஐஃோமென்பார்படி.ற்றொழுக்கமெெக்றென் 

மேதம்பலவு தரும். 

1116 72156 9001ம்ம௦% ௦ரீ 11056 who say they have renounced all 
desire, will one day bring them sorrows that will make them 

ery out, “oh, what have we done, what have we done.” - 275 

பரி. தம்மைப்பிறாநன்குமதித்தற்பொருட்டியாம்பத்றற்றோமெள்றுமொல் 

லுவார நஅமறைந்தவொழுக்கமம்பொழுதினிநுபோலத்தோன்றுமாபினுபபின் 

னென்செய்சேமென்செய்சேமெள்று சாமேபிரங்கும்வகையவர்கீகுப்பலதுன்ப 

ங்களையங்கொடுக்கு மென்று. 

* gaan, Things which are not jit; sins. 

+ Because women are caught in his snares, and drawn by him into vice.
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வி, சொல்லளவல்லதிபநீறறாமையித்பரீறக்தேமென்பாரென்றுஞ்ெறிதாய 

கீகணதீ_து ளேயழிவ தாயலின்பத்சன்பொருட்டுட்பெரிசாய்தெடுங்கால நி£ீபதா 

யபாவத்தைச்செய்வா ரதன்விரளைவின்சணந்தோவந்தோவினையே யென் தழுங்கு 

வசாகலினெல்றெற்றென் அங்கூறிஞர், இவையைந்துடாட்டா ஓங்கூடாவொழு 

கீத தினிமுக்கங்கூறட்பட்டு. 

பு. பதிறம்றோமென்பார்-(பிறரீமதிதீசபொருட்டு)இருவ 

கைட்ப,கறுகிகளையுமறவிட்டே ரமென்பவருடைய, டடி.ந்றொ 

முக்கம்-இருட்டொழுக்கமான_த, எத்றெத்தென்று - எத்தன் 

மைத்து எத்தன்மைத்தென்று (பின்னரழும்படியாக, )ஏசம் 

பலவு, தரும்-பல துன்பங்களையுங்கொடுக்கும், எ௨று, 

வி, இ தத்திருட்டொழுகீகமான துமிசகபாவமா கலால் மூ 

டூவிலே நெடுங்காலமநுபவிக்கம்படுங்கொடிய துன்பங்களை 

யேதருமென்பதாம். - இவையைந்துபாட்டாலுங் ௩உடாவொ 

முக்கதிதின்குத்றங்கூறப்பட்ட ௮, 

௬. ரெஞ்சுர7 றுறவார் றந் தார்போல்வஞ்ுத் து 

வாழ்வாரின்வன் கணூரில். 

Amongst living men there are none so hard-hcarted* as those, 

who without forsaking (desire) in their heart, falsely take the 

appearance of those who have forsaken (it), - ~~ - - 276 

பரி. தெஞ்சாறிபதிறறா நுவைத் அப்பந்றரிருரபோன்று தானஞ்செட்யுமவ 

ரைவஞ்சித்அவாமுமவரைப்போல௨உன்கண்மையுடையாருலகத்ீதில்லையென் ற 

வாறு. 

வி. சானஞ்செய்வாலாவஞ்சித்தலாவஅயாமறுமைகச்கட்டேவராதற்டொரு 

ட்டிவ்வருந்தவர்கிமொெனத வமென்றறியாதிந்தாரையதுகொண்டிழிிறப்பினரா 

கீகுதல், அவரிழிபிறப்பினராதல்.விருத் தம். அடங்கலர்கீ2தீ த தானப்பயத்இினால 

லனுருந் நீரீத்தடங்கடனடுவுட்டிவுபலவுளவவதி௮ுட்டோன்றி, யுடம்பொடுமு 

கங்களொல்வாரூழ்கனிமாந்திவாழ்வர் மடங்கலஞ்சீறறத் துப்பின்மானவேன் ம 

ன்னரோமளே. என்பதனானமிக். தமக்கரவனசெய்தார்க்காகா தனவிளைதீ தவில் வ 

ன்களணுரில்லென்றார். 

  

* வன்கண்ணார், hard-eyed; cruel. Kindness should be the special virtue 

of the ascetic, as we have seen; and it is here meant that none are so destitute 

of this as the feigned ascetic, who takes money from the benevolent with 

ட this false pretence, and so deprives the giver of the reward he expected 

to get by helping a good man in his path to heaven.
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பு. தெஞ்சித்றுறவார்-மனத்தித் பறற GOUGH, GOB 
தரீர்போல்வஞ்சித் து-ட 2? றவிட்டவர்போல இலலறதீசாரைம 

யக்கி,வா ழ்வாரின்வன்களுரில்-வாழுங்கூடா வொழுக்கதீதாரை 

ட்போலக்கொடியவரில்லை, எ-.ு, 

வி. இல்லறத்சாரைவஞ்சிச்தலாவஐ, அவர் தறர்சாசொன் 

ஜெண்ணிச்செய்யுமுபசாரங்களைச்கைச்சொண்டு அதினாலேய 

வர்க்கொருபிரயோசனமுமில்லாமற்செய்கலுமன்றியவரையு 

மிழிர்தோராச்குசலாம். சமகீகு;வனசெயப்தார்கீகு காத 
௦ ௦ 2 a ப ௬ 

செய்தலால் அவரில் வன்களுரில்லெல் ஞர். 
ச் 

௭. புறங்குன்றிகண்டனையரோனுமகங்குன் நி 
ஜேக்கித்கரியாருடைதீ து. 

(Lhe world) contains persons whose outside appears (as fair) 

as the (red*) berry of the Abrus, but whose inside is as black ag. 

the nose of that berry. ம - - - - - 207 

டரி. ஞூன்றிபின்பற த்தைப்போலவேடத்தாற்செம்மையுடையராயினுமதன் 

ஈகீரப்போலமனமிரண்டிருப்பாராயுடைறத்லைகஃமென்௱வாறமு. CF A ஸீ ம wy 8 

eo [1] v * % 
வி. ரன்றியாரூபெயர், செம்மை ருமையென்பனபொருளின்கணிறத்ழைவி 

ட்டுச்செட்பத் இனுமறியாமைபிலுஞ்சென்ற ன வபிணு ம்பணபாலொத்தலின 

வைபண்புவமை.கூழின்மலிமனம்போன் றிருளாநின் றகோமலமேயென்பநிமழு, 

பு. புறம்குன்றிகண்டனையமானும்-ஞன் நிமணியின்புறதீ 

தைட்போலவேடத்தினாலே செம்மையுடையவசாயிஞம், சூன் 

றியக்கனெகந்கரியாருடைதீ5- அசன் மூகீகைப்போல மனமி 

ருண்டிருப்பவமரையுடைத்திவ்வுலகம், எ-று. 

வி. குூன்றியினி௰தீைஃகுன் றியென் ஐது ஆகுபெயர், Ole 

ம்மைகருமைகள் உவமிக்கப்படும்பொருளிலே நிறத்தைவிட்டு 
FOE SG Qin CHET or FH ay ch சென் றனவாயினும்பண்பா 

லொத்திருத்தலாநிபண்புவமை. 

* குன்றிமணி, The Kundimani.



௬3. 

௮. மனத்ததுமாசாகமாண்டார் நீராடி 

மறை ச்தொமுறாமா நீதர்பலர், 

There are many men of masked conduct, who perform their 
ablutions, and (make a show) of greatness, while their mind 
is defiled (with guilt). - - - - - - 278 

டரி, மாசுதம்மனத்கன்௧கனண்ண தாகப்பிறர்கீகுதிசவத்சான் மாட் சமையுடை 

யா.ாய்திரின்ருமுகக்காஃடித்்தாமதன்சணமறைந்துசெல்லுமாநத் தருவகதீது! 

ப்பலொன்றவாறு, 

வி. மாக,காமவெருளிமயக்சங்கள,அவையபோகநீகன்றிமாண்டாளொன்றுபிற 

ர்கருதுதற்குநீராடுதலானத்தொழிலையவரீமறைத ம டெனாச்கிஞர், இனிமாண் 

டாரீதீராடியென்பதற்கு மாட்டசிுமைப்பட்டாரது நீர்மையையுடையாராயெ 

ன்றுரைப்பாருமுளர், இபைமூன்றுபாட்டானுமவவொழுக்கமுடையாரதுகுதி 

முமவரையறிற்துறநி சால்வேண்டுமென்பதுங்கூறட்பட்டன. 

ப. மாசுமனதீசதாக-சூரிறர்தம்மன தீஇிலிருக்கதீ தக்கசாக, 

மாண்டார் நீராடி -மாட்டிமையுடையவராகத்தம்மைக்காட்டி, 

மறைநதொழுகுமா ச் தர்பலர் - தவவேடத்திமலமறைம்,து நட 

ட்பவருலகத்தி£ீபலர், எ-று, 

வி. ரூ.॥றம், காமவெருளிமபகீகங்கள். அகீசூறித நீய்குத. 

சன்றித் அறம்சாரென்று பிறர்நினேதீதற்ஞு நீராடுதலால் அத 

தொழிலும் வேடமுூமவர்மறைத தகு இடமாகீடுஞார். இனிதீர் 

என்பதைகீனாணமா தீதி மாடசிமைம்...ட்டவருடைய (Hear (Lp 

டையலராயெனினும் அமையும். இவைஷன்றுபாட்டா லஓும்௮ 

வ்வொழும்கமு/டையவார_து சூறிறமுமக்குத்றமறிர் சவரை நிகி 

கல்வேண்டுமென்ப அுங்கூ௱ட்பட்டன. 

௯. கணைகொ டி.தஇயா ம்கோடுசெவ் விதாங்கன்ன 

வினையபொலா£்கொளல். 

As, in its use, the arrow* is crooked, and the curved lute is 

straight; so by their deeds, (and not by their appearance) let (the 
uprightness or crookcdness of) men be estimated. - - 279 

பசி. அம்புவடிவாரீசெல்லிதாயினுஞ்செயலாதீகொடி.தயாழ்கோட்டால்வ 

* Because the arrow in its use kills, and the lute gives pleasure.



hr Fr 

ஊந்ததா.ிினுஞ்செயலாற்செய்விதல்வகையேதவஞ்செய்வாரையுங்கொடியர் 

செவ்ஷியரொன்பதுவடவரறிகொள்ளாத௨ர்செயல்பட்ட கூற்றானே யதிற்துகொ 

ள்க்டேன்றவாறு, 

வி. கணேக்குச்செயல்கொலை, யாழுக்குச்செயலிசையாவின்பர்பயத்தல், அவ் 

வசையேசெயல்பாவமாயிர்கொடியரொனவுமறமாயிக்செல்வியோொனவுங்கொள் 

கவென்பதாம். இதனாலவரையறியு மாறு கூறட்டட்டது, 

பு. கணகொடிது-அம்பான துவடி.வினாலே செவ்விதாயிரு 

திதாலுஞ்செயலினுலேகொடுமையையுடையதாம், யாழ்கோடு 

செவ்விது - வீணையானதுவடிவினலே கோணலாயிரும்தாலுஞ் 

செயலினாலே செப்பச்தையுடையதாம், ஆங்கன்னவினைபட 

பாலாமீகொளல்-௮வ்வகையே தவஞ்செய்வாரையும்௮வரீசெ 

யலாதிசெவ்வியர்கொடியொன்மறிம் தகொள்க, எ-று. 

வி. ௮வர்செயல்பாவமாயி 3 கொடியெொனவும், அறமாயில் 

செவ்வியொனவுங் கொள்கவெல்பதாம். இடுனாலேயவமரை 

யறியுசஇறங்.உறட்பட்டது, 

ம். மழித்தலு நீட்டலும்வெண்டாவுலகம் 

டழித்ததொழித் தவிடின். 

There is no need of a shaven crown, nor of tangled hair, 1/௯ 

man abstain from those deeds which the wisc have condemn- 

௦0. - - ல் - - - - - - - 280 

பரி, தவஞ்செய்வாரீம்குத்தலைமயிரைமழித்தலுஞ்சடையாக்சலுமாகய 

வேடம்வேண்டாவுயர்தீதோர்தவத்றுிறிகாசாதென்றுகுரிறங்கூறியயொழுக்கத் 

தைச்கடி நீதுவிடனென் றவாறு. 

வி. “பறித்தலமழித்சலுளடங்கும், மழித் தலென்பதேதலைமயிரையுணர்த்த 

லினதுகூறுராயினர். இகனார்கூடாவொழுசீகமில்லார்க்ருவேடமும்ே வேண்டா 

வெனவவசத ஏிறட்புக்கூறப்பட்ட. 

ப. மழித்தலும் - ( தவஞ்செய்வோர்க்கு ச தலைமயினா சீ)9 

ரைத்தலும், நீட்டலும்-௮அசனைசீசரையாமலே சடையாக்கிநி 

எச்செய்த லும், வேண்டா-அூய வேடங்கள் வேண்டாதனவா 

ம், உலகம்டமித் த து-உயரீர்தோர்சவத்திம்கு ஆசாசென்றுகு 
ரூ 

திறய்கு சியசடையை,ஒமித் தவி டூன்- நீச்விடுவசாயின், எ-று.
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வி. மழித்தல், சலைமயிரைாமொட்டையடி.தீசல். இதினாலே 

சீவவிரோசமான செயல்களைவிட்டுவிட்டவர்சீகுவேடம்வேண் 

டாவென்று அவர் சழெப்புக்கூறப்பட்ட.து. 

2d. 9 Fart. CHAPTER XXIX. 

கள்ளாமை. ககர ]] ற் 

பரி, ௮ஃ சாவதுபிறருடைமையாயிருப்பதியாதொருபொரு*ளயுமவலாவஞ் 

சித்தக்கொள்ளக்கரு சாமை. கருதலுஞ்செய்தலோடொத்தவித்சள்ளாமையெ 
ன்ருர்.இல்வாழ்வார்க்கரயிற்றமரொடுவிளேயாட்டுவகையா லவமாஉஞ்சித்திச்கோ 

டதீயைந்தபொருள்களையங்கனங்கொள்ளினுமமையுந்துறந்தார்க்சாயின தனை 

கீகருதியவழியும்பெரியகோரிமுக்காமாகவினிது துறவறமாயிற்று.பு.௮௨த்.௮்ப்போ 

சாதுமடங்கியொருதலைப்பட்டுபிறா சோக்கறீபாலதாயவவர்மனமஃ்தொழிச் 
அபுஉத்தேபோத் துடல தலைப்படடுடம்பின் பொருட்டுப்பொருளைதோக்கு தலேய 

ன். மியஅதன்னையும்வஞ்சித்.துக்கொள்ளக்கருது தலவர்கீகுப்பெரியதோரி மு கீ 
காசதலறிச,இவ்வாறுவாய்மைமுதந்கொல்லாமையீறாயதால் ச இிகாசத்திர்குமொ 

க்கும். பொருள்பதீறிதிகழுங்குற்றத்ைைவிலக்குடுன்ற தாகலினிதுகாமம்பத்திநி 
சழ்வசாயகூடாவொழுக்கதீதின்பின்வைச்சப்பட்டு., 

அதா வள், பிசருடைமையாயிருக்கின் 2 யாதொருபொரு 

ளையும் ௮வரைவஞ்சித துக்கொள்ள நினையாமை. இல்லறத்தார் 

ஃ்காயின் இதுவிளையாட்டின் பொருட்டுத்தமது சுற்றத்தோடு 

ஒரோரிடத்தமையுமாயினுச் அறச்தோர்க்குப்பிமர்பொருளை 

தினைத் தலும்பெருங்குறமாதலாலி௮ு துறவ௰மாயிதிறு, பூற 

ததிலேசெல்லாமலடங்கியுயிராயே நதோக்கவேண்டிய gat 

மனட்புறஞ்செல்லுத லேகு£்றமாம், அன் றியுஃ்பிமர்பொருளை 

யும் வஞ்சித் தக்கொளக்கரு துமாயினதுபெருங்குகிறமெனகி 

காண்க.பொருளைட்பத்றிவருங்குற்றம்விலகீரூதலாகலில் இது 
சாமம் ப.மிகிவருங்கூடாவொழுக்கத்தின்பின்வைக்சப்பட்ட௮. 

The desire of defrauding others of their property.



கூடு 

௪. எள்ளாமைவேண்டுவொனென்பானெனைத்சொன்றும் 
கள்ளா மைகாகீகத ன்னெஞ்சு , 

Let him, who desires not to be despised,* keep his mind from 
(the desire of) defrauding another of the smallest thing. - 281 

ud, Sip tar apr sa GA yar ofa Onrer gy gps sro rer stew Sseci 

படுவான்யாசொருபொருளையும்பிமரைவஞ்சித் துக்சொள் எக்கருதாவகை தன் 
ளெஞ்சினைக்காகீகவென்றவாறு, 

வி. எளளாதென்னுமெதிர்மறைவினையெச்சமெள்ளாமையெனத்திரித் நி 
ன்றது, வீட்டினேயிகழ் சலாவதுகாட்சியேயளவையாவதென்னுநில நீ ர்தீவளியெ 
னட்பூதிதான்்கேயென் அமவற்றதுபுணர்ச்சிவிசெடத்தாதீறோன்றிப்பிரிவான்மா 
ம்வதாயவுடம்பின்கண் ணேயமிவுமலுவின்கட்களிப்பப்போலவெளிப்பட்டழியு 

மென்றுமிறத்தவுயிர்பின் பிவாதென்றுமின்பமும்பொருளுமொருவனாதீசெய் 

யப்படுவகென்றுஞ்சொல்லுமுலகாயசமுகலியமயக்கதால்களைத்ெளிம்த வதி 
அிம்சேம்பவொழுகுகல், ஞானத் திந்கேதுவாயமெய்த் நாத்பொருள Cw guint a 

ரியனைவழிப்பட்டன்றியவனைவஞ்சித் துச்கொள்ளின3!வுங்களவாமாகலினெனை 

நீதொன்றுமென்றார். நெஞ்சுகள்ளாமற்காக்கவெனவேதுறத் தார்க்குவிலசீசப் 

LL Gl. Hat Ch SHES oT FE (HH! GQ, 

பு,எள்ளாமைவேண்டுவானென்டான்-(முதீதியை) இகழா-* 

மைவிரும்பப்பட்டவனென்றுசவத்தோரால்மதிக்கப்பபெவ 

ன், எனைத்கொன்றும் - யாசகொருபொருளையும், கள்ளாமை 

காகீகசன்னெஞ்சு - பிறரைவஞ்டுச் தக்கொள்ள நினையாவகை 

தன் மன த்தைகீகாகீகவேண்டும், எ-று, 

வி. முதிதியென்பது வருவிகீகப்பட்டது. இகழாமல்முத்தி 
யைவிரும்புதலாவது, உலகாயதமுதலிய மயகீக நூல்களைகீக,றி 

மயங்காமல் மூதிதியையேலிரும்புதலாம். ஞான நூத்பொ 

ருளையாயிலும் ஆ௫ரியனைவஞ்டுச் தகச்சொளின் அ௮துவுங்கள 
வாதலாலெனைத்தொன்றுமென்ருர். கள்ளுதல் திருடுதல். 

௨. உள்ளகத்தகாலுள்ள௮ம் தீமே தப்றன்பொருளைக் 

கள்ளத்தாற்கள்வேமெனல். 

Even the thought (of sin) is sin ; think not then of craftily steal- 
ing the property of another. - - ~-~ - «= = ௨ 28% 

  

  

* scrarrenin. The usual meaning given is, ‘‘ he who not despising (the 

heavenly bless) desires to obtain it,” &c. I prefer the rendering I have given.
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பரி, குதிறங்களைச்தன்னெஞ்சத்தாற்கருதுதறுந்துறத் தார்ச்குட்பாவமாத 
லாற்பிறனொருவன் பொருளையவனறியாவசையால்வஞ்சித்தக்கொள்டேமென் 

அ௮கருதற்கவென்றவாறு, 

வி. உளளதீசாலெனவேண்டாதுகூறிஞர். ௮வருள்ளமேனையாருளஎம்போ 

லாதுசிறம் ததென்பதுருடி.த்தற்கு உள்ளலுமென்பதிழிவு சிறப்பும்மை. அல்லி 

குதிவியங்கோளெதிர்மறைக்கண்வந்தது, இவையிரண்டுபாட்டாலுமித் நடைக் 
குக்சளவாவதிறுவென்பதாஉமதுகடியட்படுமென்டபதாஉங்கூறப்பட்டன. 

பு. உள்ளத் சாலுள்ள ஓர்திதேபிமன்பொருளை- த.ஐ.ந்தோர் 

பிமன்பொருளைமனத்திலேநினைட்ப த,ர தீசாம,( ஆசலால்)கள் 

ளத்சா,சகள்வேமெனல்-வஞ்சனையினாலே திருமிவோமென்று 

வாயினாலுஞ்சொல்லாசொழிக, ௭-௮. 

வி. சவஞ்செய்வோர்தம்முயிரை தாடாது உலகட்பொருளை 

தினைட்ட தகு. றறமதன்மேலும்நினைச் தடன்பட்வொயாறசொ 

ல்லு சல் பெருங்கு்றமெனக்கிடதீதலால் ௮வ்வாறுசொல்லா 

சொழிகவென்றார். நினைத்தல் கு ந்றமுஞ்சொல் ஓதல்பெருங் 

ருதிறமுமாய்முடி தலிந்செயல்சொல்லாதொழிநழ்தார். இதனித் 

டொருளென்பது இருமரும்குஞ்சென்று பொருள்படுதலால் 

தாப்பிசைட்பொருள்கோாள். இதன்கருச் அவிளங்கி ற்று. 

௩, களவிஞனாலா8 

தாவதுபோலக்கெடும். 

The property, which is acquired by fraud, will pass all bounds 

and perish, even while it seems to increase. - - - 283 

பரி. களவிறாதுஎசாயபொருளவளர்வதுபோலத்தோன்றித் தன்னெல்லை 

யைகீசடம். துகெடுமென்றவாறு, ் 

வி. அக்கத்திந்கேதுவாகலினாக்கமெனப்பட்ட.கு. எல்லையைக்கடந் துகெடு 
திலாவஅதான்போங்காறீபாவதீதையும்பழியையு நிறுதீஇிச்செய்தவறத்தையுமு 

டன்கொண்டுபோதல்-௮ளவறித்ெெதென்றுபாடமோதஇயவர்பயன் சொள்ஞமளவ 

அித் சல்வளவிம்கு சவா துகெடுமென்றுரைப்பாருமுளர். 

பு. களவினாலாகயெவாஃ£கம்-களவுசெய் சலாலாகய செல்வமா 

னது, ஆவதுபோல-லவளர்வதுபோலத்தோன்றி, அளவிறதீ.து 

கெடும்-சானின் 2வெல்லையைகீகடம் தகெடும், ௭-௮,
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வி. எல்லையைக்கடநீதுகெடுதலாவது, தான்போம்போது 

டா,௮த்தையும்பழியையும்வைத் து முன்செய்சதகருமத்தையு மு 
டன்சகொண்டுபோவசாம். 

௪. களவின்சட்கன் றியகா தல்விளைவின்சண் 

வியாவிழுமம் தரும், 

The eager desire of defrauding others, when it has brought 
forth its fruit, will produce undying sorrow. - - - 284 

பரி. பிறர்பொருளைவஞ்சித்.அக்கோடற்கண் ணேமிக்சவேட்கையப்பொழுதி 
ரிதுயோலதீதோன்றித்தான்பயன்கொடுச்கும்டொழு. தொலையா சவிடும்பை 

யைக்கொடுகீருமென்றவாறு. 

லி. கன்றுதலானெஞ்ஞான்றுமக்களவையேபயில்வித் ச தனாற்ப ஈவழும்பழியு 

ம்வருதலின் வீயாவிழுமத்தருமென்றூர். இவையிரண்டுபாட்டா லுமஅகடியப்படு 

தீம்ருக்காரணங்கூறப்பட்டது. 

பு. களவின்கட்கன் நியகா தல் - பிறர்பொருளைவஞ்டித்.த4 

கொள்வதிலேமிகு££த இச்சையான து, விளைவின்சண்- சான்பய” 

னைத்தரும்போது, வீயாவிழுமந்தரும்- நீங்கா சறுன் பத்தைத் 

கரும், எ-று, 

வி. அம்ச இச்சைமூதஇிர்சலாலெட்போ துங்களவுசெய்யட்ப 

ழகீகி ௮அதினாலேடாவமும்பழியும்வரு தலால் நீங்காச துன்ட/25 

ருமென்றார். இவையிரண்டுபாட்டாலுமதனை நீக்கு.த.திகுக்கா 

சணங்கூறப்பட்ட_து. 

@. அிருள்கருதியன்புடையசா சல்பொருள்கருதிப் 

பொசீசாட்புட்பார்ப்பார்கணில். 

The study of kindness,* and the attainment of love (to it), is not 

with those who, watch for another’s forgetfulness, through desire of 

his property. - - = ட க் டக ~ = = 85 

பரி. ௮ருளினதுயர்ச்சியையறித் ததன் மேலன்புடையராயொழுகு தல்பிறர் 

ட கனை   

* Benevolence.
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பொருளவஞ்சிச்.துக்கொள்ளக்கருதியவர துசோர்வுபார்ட்பார்மாட்டுண்டாகா 

வி. தமகீகுரியபொருளையு பகனனுருநீறதோகீடுத் துறந்தடோ த் தவரீபி*பிற 
ர்ச்குிரியபொருளை நன்குமதிதீ தவனைவஞ்சித் து்சோடம்சவாதுசோர்வுபார்க்கு 
மருட்சியரானாலவர்மாட்டுயிர்கணமேலருள்செய் சனமக்குதுதியென்றறிட்தவ் 

வருளின்௨முவாதொழுகுந்தெரட்சிகூடாசென்பதாம். 

ட. அ௮ருள்கருதி-௮ருளின துமேன்மையையதிம் த, அன்பு 

டையராதல் - ௮அசன்மேலன்புடையசாகறடட்பது, பொருள் 

கருதி - பிறருடைய பொருளை வச் துக்கொள்ள நினை த ௮, 

டொச்சாப்புப்பார்ட்பார்கணில் - ௮வர்மறம்திருச்குஞ் சோர் 

வுடாரீட்பவரிட தீதில்லை, ௭-.று. 

வி. சூற்றம்விளைட்பமை சோகீகவெறுட்புண்டாகித் தமக்கு 

ரியபொருளையும் நீகீகித்சவஞ்செயவம் தவர் பின்புபிறரீ கீகுரிய 

பொருளைவிரும்பி யசை வஞ்சித் துச்கொள்ளசீசோர்வுபார்க்கு 

மஞ்ஞானமுடைய சானால், மத்றவுயிர்களிடத்.து௮ருள்செப்வ 

“ துன்மையென்றறிமீ௮ ௮,ச்சஅருளினிட சீ துக்கு சமில்லாம 

லேநடக்டின்றஞானமவர்கீகல்லையென்பதாம். 

௬. அ௮ளவின்சணின் ரொழுகலாமீருர்களவின் சட் 

கன் மியகாகலவர். 

They cannot walk steadfastly, according to rule, who eagerly 
desire to defraud others. - - — - ~ = = 786 

பரி. உயிர்முகலியவற்றையளத்தலாகயெசெறியின்சணின் உ சம்சேநீபவொழு 

கமாட்டார்களவின்கண் ணேமிக்கவேட்கையையுடையாரொன்றவாறு, 

வி. உயிர்முதலியவற்ழையளத்தலாவதுகாட்டுமுதலாகச்சொல்லப்பட்டவ 

எவைகளா இயிர்ப்பொருளையுபததிகசாதியாய்வருகன்றகு தீறவினைவிளைவுகளையு 

மவதீறானது சாக்கதியுடபிறம் இதம் அவரு சலையமதுசெய்யாமலவற்றைகீகெடுத் 

த.திகுபாயமாகயயோகஞானங்களையுமவநீறானஃ்கெய்துமீவீட்டினையுமளத்துள் 

ளவாறறிதல், இதனையாருககர்கருமத்தியானமென்ட,௮த. கேறீபவொழமுகு ௪ 

லாவசவ்வளச்கப்பட்டவத்றுட உயவற்றினிங்கி சல்லவறீறின்வழிநி்றல். 

ப. கீராவின்சடகன றுயகாதலவர்-களவிமேேமிகுந்சஆசையை 

யுடையவர், அளவின்கணின்றொழுகலா தீறாரீ-உயிர் மு.சலியவ
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நீறையஎட்பதாகிய வமியிலேநின்று௮,சம்குபொருச்சதடக 
கமாட்டார், எ- று, 

வி ௮ளச்தலாவது, பிரத்தியட்சமு சலாசசீசொல்லப்பட்ட 

பிரமாணங்களால் உயிரையும், ௮௪,2கா ௮ சாதியாய்வருனெ.றகு 

நீறத்சைச் சரும்வினைவிளைவுகளையும், ௮ வ்வினைகளால் அ.ம்தவுயி 

ர் நால்வகைச்கதிகளிலே பிறசீதிறர் வருவதையும், ௮துசெய் 

யாமலவர்றைக்கெடுப்பதற்குஉபாயமா கியயோகஞானங்களை 

பும், அ௮வறிராலடையுமுச்தியையும், ௮ள,ம்.துஉள்ளபடி.யறி 

தல், ௮தற்குட்பொரு?,2நட தீதலாவ, ௮ப்படி.யளகீசப்டட் 

டவைகளில் தீயலவகளைவிட்டு நீங்ிசல்லவைகளோககடி திம் 

டது. 

௪. களவென்லுங்கார மிவாண்மையஎளவென்னு 

மா தறல்புரி்சார்கணில். 

That black knowledge which is called fraud, is not in those who | 

desire that greatness which is called rectitude. - - 287 

பசி, களவென்.று சொல்லப்படுகின் றவிருண்டவறிவினையுடைய.ராதலுயிரீமு 

கீலியவற்ழையளத்சலென் லுஃபெருமையைவிரும்பினார்கணில்லையென்றவாறு, 

வி, இருஎமயக்கம். காரியத்ழைக்கா ரணமாகவுபசரிதீதிச்கள வென் லுங்கடி௫ 

திவாண்மையென்றங்காரணசீைக்காரியமாச்கியளவென்லுமாத்றலென்றுங் 

கூறினார். களவுச் துறவுமிருளுமொளியும்போலத்தமமுண்மாறாகலினொருங்குநில் 
லாதென்பஇதிவைமூன் றுபாட்டா ஓுங்கூறப்பட்ட.து. 

பு. களவென்னுட்காரறிவாண்மை-களவென்றுசொல்லப்ப 

டுன் தஇருண்ட௮.றிவின.த ஆட்டு, ௮ளவென்னுமா £.றல்-மே 

நீசொல்லியவம்தையளக்கஞும் அள வென்று சொல்லட்டட்டவல் 

லமையை, புரிதீதார்சணில்-விரும்பினவரிடதச் து உண்டாகாது, 

GT +m. 

லி. இருள், மயகீகம். களவென்னும்கார றிவெல் றதில், கார 

றிவுகாசணம், களவுகாரிபம். ௮ளவென்னுமா தீ றலென்றதில்௮ 

ளவுகா ரணம், ஆ.£றல்காரியம். என்னெனின், கா.ர நிவினாலேக 

ளவுசெய்த லும் அளவினாலேவலிமையுண்டா தலுமாமாதலாலெ 

ன்க. இருளும் ஒளியுமொன் முபட்டு நில்லாத தபோலர்களவு,்
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தீவமுமொன்றுடட்டுநில்லாசென்ட_து இலைமூன்றுபாட்டா 

௮ ஞ்சொல்லட்பட்ட.து. 

௮. அளவறிர்தார்நெஞ்சத் சதம்போல நிர்குங் 

களவறிச்சாரீதெஞ்சி2கா வ 

Deceit dwells in the mind of those who are conversant with 

fraud, even as virtue in the minds of those who are conversant with 

rectitude. ம - - - - - ல - - 288 

டரி, ௮ல்வளத் தலையேபயின்்௱வரீசெஞ்சத்ஈ.றநிஉபெறீறாதீபோல நிலைபெறு 

fs © er GM Gu யேபயின்றவரீசெஞ்சத்துவஞ்சனையென்றவாறு, 

வி, உயிர்முதலியவத்மையள தீதறித்தாரிக்குத்தவறஞ்சலியாஅநிற்குமெ. 

ன்பதவ்வுவமையாற்பெறந்றாம். களவோடுமாறின் நிநிதீபதிதனாம் கூறப்பட்ட. 

பு. களவறிம்தார்ழறெஞ்சிற்காவு--ளவையேபழகனவரீரெஞ் 

சிலேவஞ்சனையானது, அளவறிர்தா ர்தெஞ்சதீ தறம்போலநி 

ர கும் - முன்சொன்னஅ௮ள வைகளிலேபழனெைவர்மன இல் த௬ம 

ம்திலை நிற்ப அயோ ல நிலை நிக்கும், எ-று. 

வி. ௮ளவை,பிரமாணம், உயிர் யு சலியவக்ரையளர்சறிவா 

ரிடத.அதி.துறவறநிலை நிபகூமென்பது உவமையா நீபெறப்பட் 

ட 3. களவோமோறுபடாமல்நிற்பது இதளு£்கூதப்பட்ட து. 

௯. அளவல்லசெய்காக்கேவீவர்களவல்ல 
Lo Bon MUG 6 £07 Sail. 

Those, who are acquainted with nothing but fraud,'will perish in 
the very commission of transgression. - - ம - * 289 

டரி. அல்வளவல்லாததீயநினைவுகளைநினை 2 தட்டொழமுதேசெடுவர் களவல் 

லாதபிறவற்ழறையறியாதவாரொன்றவாறு. 

வி. தீயநினைவுகளாவன. பொருளுடையாரைவஞ்சிச்குமாறுமல்வஞ்சனையா 

லஅகொளளுமாறுமக்கொண்டவ தனாதீறாம்புலன்களை நகருமாறுமு தலாயின. 

நினைக் கஆஞ்செய்தலாசவிரிசெய்தென்றுமஃகிளளவறங்களைப்போகீகிசீகரநீ 

தசொதநீசெயல்களைப்புகுவித்்தப்பொழுதேகெ டுச்ருமாகலினாங்கேவீவரென்றுங் 

சடறினார். மற்றையவாவனதுறழ் தாரீக்குணவாகவோதப்பட்டகாய்களிகிழங்கு 

சருகு மதலாயினவு ரில்வாழ்வார்செய்யுந்தானங்களுமாம். தத்றாமையல நிறை
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யேதகர்த்தல்வளவானிறைத்திருத் திய தியாமை,இதனுத்கள்வார்கெரமா௮க 
Do BT, 

ட. கள வல்லமதமையதேகிறா சவரீ-கள வல்லா சபிறவர்ழைய 

மியாதவர், ௮ளவல்லசெய்தாங்கேவீவர்.௮5 கள வையல்லீ£ 

ததியநினைவுகளை நினைத்து அப்பொழுதேகெவவர், எ..று. 

வி. தியநினைவுகளாவன, பொருஞுடையவரைவஞ்டக்கும் 

விசமும், ௮,சீ வஞ்சனையால் அப்பொருளைக்கைக்கொள்ளும் 

விசமூம், ௮ட்படிக்கொள்ளப்பட்ட பொருளைதீசாமறபவிீகி 

கும்லிசமும், முதலியவாம், அள௨ல்லநினைச்சென்னா செய் 

சென்ருர் நினைச்ச லுஞ்செய்சலாமென்ப துகருதி, ௮௪ நினை 

ட்புமுன்னிரு 2 தருமங்களையும்டோக்கிம)_௰ம்சசொலலையம் 

மறைத்த தடையையும் வரப்பண்ணிபட்பொழுதே சம்மைச் 

கெடுக்குமாதலின்ஆங்கெவீவோொன்னுர். மாறையவாவன,துற 

மீதார்க்கு உணவாகியகரய்கனிகிழ£குமுகலாயினவும், இல்லற 

தீதாரீசெய்யு 2சான தருமம்களுமாம். சேம்ீறாமை, ௮ க்கா 

ய்சனிமு சலாயினவத்றைப்பு௪2.து ௮ தினாலே திருச்யெடைம 

இருட்பதையுண ராமை, இதிஞலே களவுசெய்வோர்கெடுங்ே 

மிகூ.றட்பட்ட து. 

௮. கள்வார்கீகுத்சள்ளாமுயிர் திலகள்ளார்கீகுத் 

SO ord BL] BO FORME. 

Even their body* will fail the fraudulent; but even the world 
of the gods will not fail those who are free from fraud. - 290 

ம் 

பசி. களவினைப்பயில்வார்க்குதிதமமின்வேறல்லாசவுடம்புத் தயறுமதுசெய் 

யாதார்க்குதெிஞ்சேணதாகியபுத்2? சளுலரு ந சவறாதென்றவாறு, 

வி. உயிர்நிறீறரீடெனாலினுபிரீநில யெனப்படட௮ி. செறப்பம்மைகளி.ஏண்டு 

ம்விகாரச் சரந்றொச்கன. இம்மையிலுமரசனாலொறுச்சப்படு தலினுயிர்நிடேயுத் 

தள்ளுமென் ுமறுமையினுந்தேவராதல்கூடுதலித்புத்தேளுலருத் தள்ளாதென் 
அங்கூறினார். மதிறஅ,தள்ளினுந்தள்ளாமைதிர்த்தென்டுழியுர் தள்ளு தவிப்பொ 

ருட்டாதலறிக. இதந்குப்பிறயாறுரைய்பாருமுளர்இதனாலிருவர்பயுமொரு 
ங்குகூறப்ப டட. 

* Suffering the punishment inflicted by the law. 
EF
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ட]... கள்வார்கஞுத்தள்றாமு பிரி நிலை-களவுசெய்வார்கீருச்தம் 

மோ௫கூடி நின்தேவேறாசாததேகமுச்சவறிப்போம்,சள்ளார் 

கிருத்தள்ளா துபுத்தேகேளுலகு -௮.அசெய்யாதவர்கீகுத்சம்மின் 

கேறுபடட்டெதெடும் தூ. த இலிருஃகன் உசேவருலகமுச் 2௧௫௬௮, 

௭-௮, 

வி. தேகமுமுலகமுமென்றவுயர் வுறட்பு உம்மைகளிரண் 

டும் செய்யுள்விசாரத்தால் 'தொக்குநின் றன. கள்வாரீஇம்மை 

யில் ௮சசனாலேகொல்லப்படுதலாலும், சள்ளார்மறுமையிலே 

தேவசாகப்பிறட்ப துகமோதலாலும், தள்ளுமென்றுமீ தள் 

ளாதென்றுங்கூ நினார். கள்ளுசல் தவறுதல், இதனொாலேயிருவர் 

பயனுங்கூறட்பட்ட த. 

௩, அதிகாரம். 011411 2002. 

ட் AUTWOL. On TRUTAFULNESs. 
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பரி, ஃ்தரவது.மெய்யினது தன்மை, பெரும்பான்மையுங்காமமும்பொரு 

ஞும்பத்றிநிகந்வசாயபொய்மையைவிலக்குதலினிக்கூடாவொழுக்கங்கள்ளா 

மைகளின்பின்வைக்கட்பட்ட.ு. 

௮தாவது, மெய்யினதுசன்மை, இதுபெரும்பாலுங்காம 

மூம் பொருளும்பற்றிதடப்பசாகுய பொய்மையை விலகீகு 

தலாலிது கூடாவொழுக்கம் கள்ளாமைகளின்பின்வைகீகப்பட் 

டது. 

௧, வாய்மையெனப்பவேதியாசெனின்யாதொன்று,ச் 

தஇிமையிலாசசொலல், 

Is itasked what is truth? , It is the speaking of such words as 
areiwithout the least degree of evil (to others). - ~ 291 

பரி. மெய்மையென்று £றப்பிதீ அச்சொல் லப்படுவதியாதென் gx lor Sars 
பிறிதோருயிர்க்குச்சிறி தற்தங்குபயவாதசொற்களேச்சொல்லு தலென்றவாறு,
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வி. தீமையாதொன்மில்லாதவெள்லியையு!. எனப்படுவதென்பதூொனப் 

பே குறையூரென்றாநீபோலதின்றது. ௮தனானிகழ்த்ததுகூ.றலென் பலுதிக்கப் 

பட்டது. ௮அதானுத்தீங்குபயவா தாயின் மெய்மையாம்பயப்பித்பொய்மையா 

மென்பதிகருதீ து. 

பு, வாய்மையெனப்படுவ.து-மெய்மையென்றுறெப்பித் து 
சீசொல்லப்படுவ௫, யாசெனின்- -எ.துவென்றுவினாவிளுல், யா 

தொன்றும் தமையிலாத- யாசொருதீமையுமில்லாதசொ, ரகளை, 

சொலல்-சொல்லுதலாம், எ-று. 

வி. ௮மீதச்சொல்லுசல் தீங்கருசராதாயின் மெய்மையாம். 

த்ரில் பொய்மையென்பறதுகருகது. Qe Cop 55.1 Gere 

அதல் மெய்மையென்ப து நீகீகப்பட்ட_.து. 

௨. பொய்மையும்வாய்மையிடத்சபுமா தீர்ந்த 

நன்மைபயக்குமெனின். 

Even falsehood* has tle nature of truth, if it confer a bencfit 

(1284 is free from fault. க - 4 - - - 292 

பரி. பிதர்ச்குக்குக்றத்திர்த்ததன்மையைப்பயர்ருமாயிர்பொம்மைச்சொத் 

க்ளுமெய்மைச் சொத்களின்பாலவாமென்றவாறு, 

வி, குதிறந்தீரீந்தரன்மையறம், அதனைப்பயத் தலாவதுகேடாதல்சாகீகா 
wm BO a wis GB oot 0G BT 5 uSITEC) e Wr, ந்சீளின் பொ ய்மையானேயது தி ங்தியின்புறு 

தல்.நிசழாததுகூறலுநதன்மைபயயா தாயித்பொ ய்மையாம்பயப்பின்மெய்மை 

யாமென்பறுகருத்து. இவையிரண்டுபாட்டானுந்தீங்குபயவாதநிகழ்ந்த துக 

ஐஅதன்மைபயக்ருதிகழா த அகூறலுமெய்மையெனவுதன்மைபயயவாதநிகழா 

*அகூறஅத்திங்குபயக்குதிகழ்த் த தகூடதும்பொய்மையெனவுமவத்றதிலக்க 

ணங்கூறட்பட்ட த. | 

பு. புரைதீர்சத - குற்றமற்ற, மன்மைபயக்குமெனின்-நன் 

மையைத்தருமாயின், பொய்மையும்வாய்மையிடத்த - பொய் 

மொழிகளுமெப்மொழிகளினிட தீதிலேசேரும், ௭-ற. 

* The Jesuit doctrine, that the end sanctifies the means. A most pernici- 

ous error, and pregnant with evil.
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வி, சூத்றந்தீர் ரச ரன்மையாவத.சருமம், HOES BG SOT 

வது, கேடாயினுஞ்சாவாயினும் பொரும்சிநின்றதோருயிர் 

௮, ச்சப்பொய்மொழிகளாலேயவதீறில் நீரிகயின்பத்தையடை 

வது. நடவாததைச்சொல்லுசலும் ரன்மைதசாதாயின் பொ 

ய்மையாம், தருமாயின்மெய்மையாமென்ப துகருதிது. இவை 

யிரண்பொட்டாலும் ரன்மைதருன்றநடர்சது நடவாதது 

சொல்லுதலிரண்டும் மெய்மையென்பதும், இமைதருசன்ற 

தடச்ச தமடவாசது சொல் ஐதலிரண்டும் பொய்மையென்ப 

அம், விளகீகெவரீ நினிலக்கணங்கூறப்பட்ட து. 

௩. தன்னெஞ்சதிவ தபொய்யர்கமபொய்தீதபின் 
ஊ்னெஞ்சேதன்னைச்சுடும். 

Let not a man knowingly tell a lie; for after he has told the lie, 
his mind will burn him (with the memory of his guilt). - 293 

பரி. ஒருவன்£ள் செஞ்சறிஉதொன்றனைப்பிறரறிந்தலொன் றுபொய்யா 

தொழிகபொய்ச் சாளுபினதனையறிந்ததன் ளெஞ்சேயப்பா வத்திற்குகீகரியாய் 
தன்றுதன்னையதன்பயஞாயதுன்பத்ையெய் அவிக்ருமென்றவா௮, 

வி. செஞ்சுகரியாதல்சண்டவரில்லெனவுலகத்துஞணராதார்தங்காலுத 
கையின்றித்தாஞ்செய்யும்வினைசஞளணெஞ்சறிந்தகொடியவைமை ஐய்பவும றை 

யாவாழெஞ்்எத்தி தீகுறுயெகரியில்லையாகலினென்பதனானும.றிக.! ! மொய்மறை 

யாமையினதகூறலதோகென் பதிதனாச்கூறப்படிடனு. 

பு. சன்னெஞ்சறிவது-ஒருவன்தன்மனமறிவகாகியவொன் 

றை, பொய்யற்க - (பிமாறிச்திலரொன்றுமதை £தப்ட) பொய்: 

சொல்லாதொமிக, பொய்த்சபில்ஃபொய்சொன்னாளுயின், த 

ன்னெஞ்செதலினைச்சுடும் - (அசையறிச்திரு5த) தன்மன ந் 

தானேயம்தட்பரவத்திம்குச்சாட்சியாகநின்று ௮வனைச்சு0ம், 

T=. 
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லச்குட்பொருதீதுவிப்பது, பொய் மறைபடா'சாதலாவ.து 

சொல்லலாகாசென்பது இசனாம்சொல்றட்பட்ட gi.



ழி 

௪. உள்ளத்தா?பொ ய்யாதொழு இஞலைசதீதா 

ரல் ளத தளெல்லாமுளன். 

He, who in his conduct preserves’a mind free from deceit, will 

dwell* in the minds of all men. - - - வட்ல 204 

பரி, ஒருவன்றன் லுள்ளத்திர்சேபப்பொய் பாதொழுகுவாளாயினவ ஓுயர் 

நஹதோருளளத்திள்கணெல்லாமுளஞுமென்றல று, 

வி உளளத்தாலென்பதுவேறிறுமைமயக்₹ம். பொட்கூறாமொழுகுதலாவது 

மெய்கூறியொழுகு தல்" ௮அவனதறதினதருமைதோமஃடுயுயர்தச்சதோரெப்பொ 

மூதிமவனையேதி$னட்பொன்பதாம். இதனாலிந்மைப்பயன் கூறப்பட்ட து, 

பு. உள்ளத்தா தீபொய்யாகொழுடன்-ஒருவன் சன்மன தீதி 

திகுஏம்கும்படிபொய்சொல்லாமல் சடட்பானாயின், உலகதீ 

தார். உயரீந்தே ரருடைய, உள்ளத் தளெல்லாமுளன்-மனங்களி 

லேயெல்லாமிருட்பான், எ-று. 

லி, உள்ளத் தாலென்றவிடதீ ௮ ஆலுருபமயக் நின் ற.து,௨ 

ள்ளத் துக்குட்டொருச்தவெனக்குவ்வுருபுமசன துதேர் eRe 

பொருளுத்தொக்கு நி5ீறலின், பொய்சொல்லாத தருமத்தின 

ருமைதோகீடியுயரீமதோரவனையெட்பொழுகதும்நினை ப்பெொ 

ன்பதுகருத் அ, இதனாலிம்மைப்பயல் சொல்லப்பட்ட. 

டு. மனத்தொவொய்பைமொழியிற் றவத்தொடு 
தானஞ்செய்வாரிக்தலை. @ 

He, who speaks truth with all his heart, is superior to those who 

make gifts and practise austerities, - - - - 09 

பரி. 'ஒருவன்றன்மனத்தோடுபொருந்தவாய்மையைச்சொல்து௨னா பினவன் 

வவருந்தானமுமொருங்குசெய்வாரிலுஞ்சிறட்புடையனென்றவாறு. 

வி. மனத்தொடுபொருத்து தல்மனத்தித்கேறுதல் புமாயமெம்யாதீசெய்யு 

மவதறீறி லுமகமாயமனமொழிகளாறீசெய்யமதிபய னுல கூத தென்பசாம். 

பு. மனதீதொவொய்மைமொழியின் - ஒருவன் தன்மன தீ 

தொடுபொரும்சமெய்சொல்லுவானாயின், சவத்தொகொன 

  

* Through their admiration of his virtue.
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ஞ்செய்வாரிறலை - தவமுரிதானமுமொ ுமிகிகசீசெய்வாரினு 
மலன்சி௰ர்தவன், எ-று, 

வி. மனத்தொடுபொருர்துதல், மனத்திற்கு ஒத்திருத்தல். 

பு௮மாகியசேகத்தா7செய்யுஞ்செயல்களிலும் ௮கமாகிய மன 

மொழிகளாநீசெய்வதபயலுஎசென்பதாம். 

௬. பொய்யாமையன்னபுகமில்லையெய்யாமை 
யெல்லாவறமும்சரும். 

There is no praise like the praise of never uttering a falschood ; @ 

without giving any suffering, it will lead to every virtue.* - 296. 

பரி, ஒருவலுகீகிம்மைக்குட்பொய்யாமையொத்தபுசழ்கீகாரணமில்லை,மறு 

லமகீருமெய்வருந்தாமலவனுக்கெல்லாவறங்களையும் சானேகெரடுக்குமென்ற 

வரு, 

வி. புகழிண்டாகுபெயர், இல்லறத் திற்குப்பொருள்கூட்டன் மு சலியவற்றா 

னுந்துறவறத்திற்குண்ணாமைமு தலியவகீறாலும்வருந்தவேண்டுமன் ஹேயய்வரு 

தீதங்கள்புகு தாமலவ்விருவகைப்பயனையும் தானேதருமென்பா ரெய்யாமையெ 

ல்லாவறமுந்.தருமென்றார். 

பு. எய்யாமை-(மறுமையிலே) சரீரவருகீதமில்லாமல், எல் 

லாவ௫முச்தரும்-எல்லா தீ தருமமிகளையுமீ தானே தரும், (ஆதி 

லால்) பொய்யாமையன்னயுகழில்லை - ( இம்மைக்கு) பொய் 

சொல்லாமையைியாத் சபுகமாகய காரணமொருவனுக்குவே 

லி, 6 -று. 

வி, புகமாயெகா.ரணத்சைப்புகமென் ௦த.ஆகுபெயர். இல். 

லறத்திறீ கும்பொருள்தேெல்காதீதல் மூதலியவற்றா ஓம் து. 

papsGig உண்டி சுருகீகுதல்மோய்முகலிய பொறுத்சலா 

அம்வரு தீதப்படவேண்டும், ௮ட்படி வருச தட்படாமலேயநீ 

தவிருவகைத்தருமப்பிரயோசனங்களையுந்சானே தருமென்று 

சொல்லவர்தவர் எய்யாமையெல்லாவறமும்தருமென்ஞுர், 

* Confer the advantages which flow from the exercise of all virtues, say 
the Commentators.



சும் 

௭. பொய்யாமைபொய்யாமையாதிதினறம்பிற 
செய்யா மைசெய்யாமைதன் று. 

If* a man has the power to abstain from falsehood, to abstain 

from falsehood, (I say ;) then, though he practise no other virtue, 

(yea) though he practise no other virtue, it will be well with 
him. ~ - - - - ல - - - 297 

பரி. ஒருவன் பொய்யாமையைச்செய்யவல்ல௨ளாயினவன் பிறவ௱ங்க ௭ ச்செ 
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னவையெல்லாவரீறின்பயனையுநர் தானேதசவந்றாயவிதனையேமேற்கொண்டுதவ 

ருமந்செய்தனன்மென்பார் செய்யாமைசெய்யாமைரன்றென்றார். இகனையி 

வ்வாசன்றிட்பொய்யாமையைப்பொய்யாமத்செய்யிதிபிறவறஞ்செய்கை தன் 

மெனப்பொழிப்பாக் இட்டொய்கூறிறிபிறவ௱ஞ்செய்கைநன் றுசாதென்பதமனாற் 

போந்தபொருளாகீகயுரைப்பாருமுளர், பிரவ௱ங்களெல்லாந்தரும்பயனை த் 

தானேதருமாதீறலுடைத்தெனமறுமைப்பயனதுமிகுதியிவைமான் ற பாட்டா 

அங்கூறப்பட்டது, 

பு. பொய்யாமைபொய்யாமையாற்றின் - ஒருவன்பொ 

ட்யாமைலயச்செய்யவல்லளுயில், (பொய்சொல்லாதிருக்கப் 

- பெனறுவானாயின் ம்பிசசெய்யாமை செய்யாமை oor (0) 9 of © & & 

வெறேதருமங்களைச்செய்யாதஇருத் சல்நன்று, எ-.ு. 

வி. டொய்யாமைபொய்யாமைசெய்யாமைசெய்யாமையெ 

ன்னுமடுகீனாகளிரண்டிஎள் முன்னையது இடையரறாமையென் 

னும்பொருளிலும் பின்னையதுதுணிவென்னும் பொருளிலு 

மடுககிநின்5து. பலதருமங்களையுஞ்செய்வதங்கு அருமையா த 

or சிலதவறின்குற்றமாம். ஆசலாலவையெல்லாவதீறின்ப 

யனையுமி தசானே தரவல்லகாகயபொய்யாமையைமே தீகொ 

ண்டு சவருமறீ செய்வது நன்றென்றுசொல்லவதீதவர், ௮றம் 

பிறசெய்யாமைசெய்யாமை தன்னென்றார் “இரனையிவ்வாரன் 

.விட்பொய்யாமையைட் பொய்யாமற்செயின், பிறவறஞ்செய் 

* 'Phis is a poor specimen of moral teaching : it is to knock down with one 
hand what is built up with the other.
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சைநன்றெனப் பொழிப்புரையாகீப்பொய்சொன்னாற்பிறத் 

ருமங்களைச்செய்சல் நன்றாகாசென்பது அ௮தனாம்டை2௪ 

பொருளென்௮ உலாப்பாருமுண்டு. எல்லா தசருமங்களையுஞ் 

செய் சபயனை யிட்பொய்யாமையென்னுமொருதருமமேதரவ 

ல்லசென மறுமைப்பயன துமிகுதியிவைமூன்றுபாட்டா ஓுஞ் 
சொல்லப்பட்டது. 

௮. ப,22 தூாயமைநீ ரரனமையமக ந தூாயமை 
உ 5 o ௦ 

வாய்மையா நீகாணப்படும். 

Purity of body is produced by water; purity of mind* comes 

from truthfulness. - - - - 298 ௬௯: - ௭. 

பரி. ஒருவனுக்குடம்புதாய்தா நீ தன்மைநீ ரானேயுண்டாமதுபோலமனத் 

மூய்தாந்தன்மைவாய்மையானுண்டாமென்றவாறு, 

வி, காணப்படுவ துண்டாவஅர ளஎதாகலினுண்டாமென்றுரைகீசட்பட்ட௮. 

உடம்புதூய்சாசல்வாலாமைநதீங்குதல். மனத்தூய் சாதல்மெம்யுணர்தல். புற 

நீதூய்மைர்குநிரல்ல துகாரணமில்லாதாத்போலவகந்தாய்மைக்குவாய்மையல் 

லதுகாரணமில்லையென்றவாறாயிற்று. இகனானேஅறந்தார்சீபொண்டுதாய்மையு 

ம்வேண்டுபென்ப தா உம்பெநீரும், 

பு. புததீதூப்மைநீ ரானமையும்-ஒருவனுகீகுச்சர் ரபரி௪த் 
கஞ்சலதீதினாலேயுண்டாகும், ௮௧ம் தூாய்மைவாப்மையாத்கா 

ணட்படும்-(அ௮துபோல) மனப்பரிசுத்தட்மெப்சொல்லுசலா 

அண்டாமல், ௭-௮. 

வி. காணட்படுவதுஉள்ள காகலின் உண்டாமென்றுரை ée 

ப்பட்டது. உடம்புபரிசு தீ தமாவ து௮ழுக்கு நீங்குவது. மனம் 

பரிச த்தமாவ துமெய்யுணரீவ.து.சரீரபரிசுத்ததீ துக்கு நீரின் ஜி 

யமைபயாத துபோலவேமனப்பரிசுத்தத் துசருமெப்மையின் நி 

யமையாதென்பதாயி௦்ு., ஆகவேதுறவறதீசோர்கீகு இருவ 

கைப்பரிஈத்த ்களும்வேண்டமமென்பதுபெறப்பட்டது. 

* காணப்படும், will be seen from its truthfulness.



௯, எல்லாவிளக்கும்விளக்கல்லசான்றோர்க்குட் 

பொய்யாவிளக்கேவிள&கு. 

All lamps are not lamps; the lamp of truth is the lamp of the 
wise. - - - - - - - - - 299 

பரி, புறத்திருள்கடியுமுலகத்தார்விளக்குகளெல்லாம்விளக்காகால. gi mar 

னமைத்தார்க்குவிளச்காவது மனத்திருள்கஈடியும்பொய்யாமையாடுயவிளக்ே 
விளக்கென்றவா.ற, 

வி. உலசத்தார்விளச்காவன ஞாயிறுதிங்கடுயென்பன. இவநீதிற்குப்போ 
சாதவிருள்போகலிற்பொய்யாவிளகீமேவிளக்சென்றார்.௮வ்விருளாவத.றியாமை 

டொய்யாதவிளச்சகென்பதுகுறைந்ததுடொய்கூறாகதாடுயவிஎக்சென்றவாறு. 

இனி.பி சற்குக்கல்விமு தலியவறீறான் உரும்விளகீகமெல்லாம்விளக்கமல்ல வைம 

த்தார்க்குவிள்ச்கமாவது பொய்யாமையான்வரும்விளகீகமே விளச்சமென்று 
ரைப்பாருமுளர். 

பு. எல்லாவிளகீகும்விளக்சல்ல-வெளியிருளைப்போகீருகன் 

றவுலகத துவிளச்குகளெல்லாம்விளக்குகளல்லவாம், சான்றோ 

ர்க்குட்பொய்யாவிளக்கேவிளக்கு- தறவறத்தோர்க்கு மனத்தி 

ருளையோட்டுகின்உ பொய்சொல்லாமையாகிய விளகீகேவிளக& 

காம், ol ~ oy. 

வி. உலகதீதுவிளகீகூகளாவன, சூரியன்சந்திரன்* ௮ கீகினி 

யென்டன. இவழீறிலுக்குப்போசகாதமனத்திருவ்போதலாறீ 

பொய்யாவிளக்கேவிளக்கென்றார். மனத்திருள் அஞ்ஞானம். 

பொய்யாதவென்னும் பெயசொச்சம்பொய்யா வெனகீகடைகி 

குறைத் துநின்ற து. இனியித,மீகுக்கல்விமுதலியவதீறரால்வரும் 

விளக்கமெல்லாம் விளக்கமல்ல ௪ ன்ரோர்கிகுப்பொ பருமை 

யால்வரும் விளக்கமேவிளக்கமென்றுமைட்பாருமுண்டு, 

OD. யாமெய்யாக்கண்டவதீறுளில்லையெனை தீ தொன்.தும் 

வாய்மையினல்லபிற, 

Amidst all that we have seen (described) as real (excellence), 
there is nothing so good as truthfulness. - = = 300 

பரி. யாமெய்தீநால்களாகக்கண்டமால்களுள்யாகொழுசன்மையாலும்வா 
ய்மையின்மிக்சனவாகச்சொல்லப்பட்டபிறவறங்களில்லயென்றவாறு,



௫ல் 

வி. மெய்யுணரீத்தஅவனவற்றைமெய்யென்றார், அவையாவன தங்சண்மயச்க 
மின்மையிந்பொருள்களையுள்ளவா௮றுண. சவல்ல.ராய்ச்சகாமவெகுளிகளின்ையின 

வதீிறையணர்ந்தவாறேயுரைக்கவும்வல்லராயிஹறைவரசருளானுலகத்தாரு oS 

யெல்.அதத்பொருட்டுக்கூறியவாகமங்கள். அவையெல்லாவத்தினுமிஃ்தொப்ப 

முடி.ந்ததென்றவா று. இவைமூன் றுபாட்டாலுமில்வறத்தினஅ, தலைமைகூறப் 

பட்டது, 

பு. யாமெய்யாகீசண்டவற்றுள்- நாமெய்ச் நால்களாகக்கண் 

ட.நால்களுகீகுள்ளே, எனைத்சொன்றும்-பயா தொருதன்மையி 

னாலும்,வாய்மையினல்ல-சத்தியக்தின்மிக்கவைகளாகசீசொல் 

லட்பட்ட, பிஐவில்லை-வேறுகருபங்களில்லை, எ-று. 

வி. மெய்யையுணர்தீ துழூல்களைமெய்யென்றது GOL 

யர், மெம் நால்களாவன, தம்மிடதீ.துமயக்கமில்லா சதினாலே 

பொருள்களையுள்ளபடி.யேயுண.ரவல்லவரா கக்காமகீகுசோதங் 

களில்லாததினாலே யறி்தபடியேசொல்லவும் வல்லவராகியி 
ஹைவனணுடைய அ௮ருளினாலேயுலகத்தார் தன்மைபெறுதக்பொ 

ருட்செசொல்லியஅஆகமங்களாம். அச்சஆகமங்களெல்லா வி 

அமி து2வமிகீச தலமுடையசென்ப துஒச்இரு 8.5 ௮. இவை 

rire இம௫த்சிதருமத்தின் உயர்வுகூ௰ப்பட்டது, 

௩௧. Fett. CHAPTER XXXII. 

ஓ வெகுளாமை. Acarnsr ANGER. 

UE, 2 தாவதுசினத்திதிகுக்காரணமொருவன் மாட்டுளசாயவிடசத்.துமத 
ஊனைச்செய்யாமை, இ௫பொம்மைபம்றிநிகழ்வசாயவெகுளியைவிலக்சவின் வாய் 

மையின்பின்வைகீகட்பட்ட து, 

அதாவது, மோப்ததிற்குக்காரணம் ஒருவனிடத் துண்டான 

போதும் ௮ துசெய்யாதிருத் தல். இதபொய்பறிறிசடப்பகா 

Qu கோபத்தைவிலக்குகலால் வாய்மையின் பின்வைக்கட்பட் 

டு.



Qa 

௪. செல்லிடத துசீசாப்பான்டுனங்காட்பானல்லிடத்க் 

காகீகலென்காவாச்காலென். 

He restrains his anger who restrains it when it cau injure ;* 

when it cannot injure, what docs it matter whether he restrain 

it, or docs not restrain it? - - - ல - - 380) 

பரி. தன்ெம்பலிக்குமிடத் தசனையெமாமசத்றமிப்பானேயருளாகறடுப்பா 

னாவானேனைப்பலியாதிவிடச்த தனைச் சத் தநிாலென்றடாதொழிம்சாலெல் னெ 

GOT GUT ap, 

வி. செல்லிடமல்விடமென்றதுதவத் தாறிறன்னிர் மெலியாமையும்வலியாரை 

யும். உலவியாரீமேதிசாவாவழியுமதனாலவர்க்ருவருவதோரீதிங்வெமையிற்காத்த 

வழிய றனில்லையென்டார்காகீ௨லென்கடடாசீராலெறினென்றார். இசளுல்வெகு 

ளாமைகீடெங்கூறப்பட்ட து. 

பு. செல்லிடத் தககாப்டான் - உன் கொடம்பலிக்கற் தக்கவி 

டத்திலதைத்தலையெடாமலேதடுச் துகீகாம்பவனே,சினம்காப் 

பான்-அருளினாலேசடு* ஏக்சாப்பவனாவான், அல்லிடத்து-ப 

லியாதவிடத்.து, காகீகலென்காவாம்காலென்-௮த னைதீதெறு 

8ீசாத்தாலெல்னசாவாசொழிச்தாலென்ன, எ-று. 

லி. செல்லிடம்ல்லிடமென் ற தமெலியாரையும்வலியாலா 

யும். வலியார்முன்சோபத்தைக்சாலாதபோதும் ௮ இனாமே்ய 

வரீக்குவருவதொரு இங்கில்லா ததினா!2ல one Guin 6 BF (GD 

மில்லபென் அசொல்லவம்தவர், காட்நிலென்காவாமீகாலென் 

என்னார், இஇஞெலேகோபஞ்செய்யாமைக்கு இடம்உூறப்பட் 

டது. 

௨. செல்லாவிடத்துச்செ ந் தீ. துசெல்லிடம்.ு 

மில்லசனிதி கீயபிற. 

Anger is bad, even when it cannot injure; when it can injure, 

there is no greater evil. - . - - - - 908 

பரி, ஒருவன்வெகுளிதன்னின்வலியார்மேலெழித்தனக்சேதி சாமாறையெளி 

யார்மேலெழினுமதனித்தியனபிறவில்லையென்றவாறு, 

  

* செல்லிடதீன, 111010 14 000) ஐ௦ : நத]0 00601



(௫௨ 

வி செல்லாவிடதீதுச்சினம்டயட்பதிமீமைச்கண்ணவரான் வருமேதமேயேனை 

யதிந்மைச்கட்பழியுமறுமைக்கடபாவமும்டயத் தலின தனிந்தீயனபி ற வில்லை 
யென்றார், முரிட தீ. துமாகாசென்பதாம். 

பு. செல்லாவிடத்துச்சின மத த-ஒருவன் தனகீனாவலியார் 

மேத்கோபத்சைசீசெலுத் துவாளாயின.து ௮வனுக்கேதீமைத 

ரும், செல்லிடத தும் - அசனைச்செலுக்தத் சச்கமெலியாரிடத் 

அம், இல்லதனிழற் நீயபிஐ- ௮ அபே த்கொடுமையையுடையன 

வேழேயில்லை, எ-று. 

வி. வலியாரிடத்திர்செய்தகோபம் இம்மையிலேதருவன, 

௮வரால்வரும் துன்பங்களே. எளியாரிடத்தித்செய்தகோபம் 

இமு்மையிதபழியும் மறுமையிதீபாவமும்சருமாதலாலசனிற் தீ 

யபிஐவில்லையென்றார்.கோபமோரிடச் தமாகா தென்பசாம். 

௩. மதத்தல்வெகுளியையார்மாட்டுஈ் இய 

பிறத் தலதனான் வரும். 

Forget anger, towards every one; fountains* of evil come from 

it. - - - - ~ - - - - - 305 

பரி, யாவரீமாஃடும்வெகுளியையொழிக. ஒருவற்குத்தீயனவெல்லாமுளவா 
தீல் சனால்வராமாசலாலென்றவாறு. 

வி. வலியாரொமப்பாரொளியாரொன்னுமுவர்மாட்டுமாசாமையின்யாரீமாட் 

டுமென்றுமனதீசாம்றுறத்சார்க்காகாததிச்சிந்தைகளெல்லாவற்றையும்பிற 

ட்பித்தலிறீதியபிறத் தல தனால்வருமென் றுங்கூறினார். 

பு. மறத்தல்-மறக்கச்கடவது, வெருளியையார்மாட்டும்-கோ 

பத்தையாவரிடத் தும், தீயபிறதீதல்-ஒருவனுக்குஎல்லா தீ இங் 

குசருமுண்டாதல், அதனால்வரும்-௮அக்கோபங்கா ரணமாகவரு 

மாதலால், எ-று. 

வி, வலியாளெளியார்ஒப்டபார்என்னும்மூன் நிடதீதுமாகாத 

தினாலேயார்மாட்டுமென்றும், மனத் தாலேஎல்லாப்ப,ம் றுகீகளை 

யும்விட்டவர்க்கு ஆகாததீய நினைட்புகளையெல்லாம் பிறப்பிகி 

குமாதலால்இீயபிற த், சலசனால்வருமென் அுங்கூறினார். 

  

* பிறத்தல், “the giving birth to.”
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௪. நகையுவகையுக்கொல்லுஞ்சின ¢ BP 
பகையுமுளவோ பிற. 

Is there a greater encmy than angcr, which kills both laughter 

and joy? - - - - - - - - - 3808 

பரி, துறந்தார்க்கருளானுளவாயமுகதீஇன்சணசையும்ன தடு சண வகசையங் 
கொன்றெழுகின்றசினமேயல்ல ததனிற்யிறவாயபசைகளுமுளவோவில்கேயென் 

யாறு, . 

வி. துறவாறீபுறப்பசையிலராயிலுமுட்பகையாய்நின்றுகுணமுதலிய த டபி 

னையும்பிரித் துப்பிறவிதீ அன் பமுமெய்துவிதீ தலாந்சினழ்தின்மிச்சகபகையில்லை 

wT Sp, இவைமூன்றுபாட்டானுட் வெகுளிய.திதீங்குகூ.றப்பட்டது, 

பு. தகையுமுவகையுங்கொல்லுஞ்ன தீதின் - (அரும்தவர்க் 

கு) அ௮ருளினாலுண்டானமுகத்தினிடத் து தகையையும் மனதீ 

தினிடச் தண்டானமகிழ்சீசியையுங்கெத்_த எழா நின் கோப 

தீசைகீகாட்டி ஓம், பகையுமுளவோபி௦-வேறுபகைகளுமுண் 

டோஇல்லை, எ-று. 

வி. தீவத்தா ல்வெளிப்பகையில்லாதவராயினும் உட்பகை 

யாய்நின்று ரீ குணமுதலியசிரேசங்களையெல்லாம் பிரித் தப் 

பிறவித் துல் பசதையடைவித்சலால் ஏன தீதில் மிச்கபகைவேறி 

ல்லையாயிற்று இவைமூன்௮அபாடடாலுங்கோபத்தினது தீங்கு 

Gr OIL Bl. 

இ. தனிைனைத்சான்காக்கிறசுன௩ காக்ககாவாக்காற் 

சன்னையேகொல்லுஞ்டுனம், 

If a*man would guard himself, let him guard against anger; if 

he do not guard it, anger will%ull him. —- - - - 805 

பரி, தன்னைதீதான்றுன் பமெய்தாமறீகாக்சநினைத் தானாபித்றன்மனத்துச்சின 

ம்வாசாமற்காச்சசாவானாபினச்செனம் தன்னையேகடுந் துன்பங்களை யெம் அுவிக்கு 

மென்றவாறு. 

வி. வேண்டியவேண்டியாங்கெய்ததீபயத் தவாயதவதீைப்பிறர்மேத்சாப 

ம்விடுதற்காகவீழந்ததவத் துன்பச் தோடுபழையபிறவிதீதுன்பமுமொ ரங்கே 

யெய்.துதலிந்றன்னயேகொல்லுமென்றார். கொல்லச்சு.ரப்ப தாங்€ழென்புழிப் 
போலக்கொலைச்சொல்லிண்டுத்துன்பமிகுதியுணர்ச்திநின்ற.து.
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பு. தன்னைதீதான்காக்கின் - (ஒருவன் தன்பம்வா ராமலே) 

தன்னைக்காக்கநினைப்பானாயின், செனெங்காகீக - தன்மன தீதிலே 

கோபம்வாராமலேகாகீகசீகடவ து,காவாக்கால்-காக்கமாட்டா 

னாயின், சன்னையேகொல்லுஞ்சினம் - ௮ச்சசீகோபம் அவனை 

யேகொடியதுன்பர்களையடைவிதுக்கெடுக்கும், எ-று, 

வி. பிறரைச்சபித்ச்காகறரியபயனை தீசருர்சவதீதையிழ 

சீ.து௮.ரீசர்சவத் துன்பத்தசோடுபழையபிறவித் துன்பததையு 

மொருமிக்சறுடை சலாலேசன்னையேகொல்ஓமென்ளுர், ௧௬ 

ம்புபோற்கொல்லப்பயன்படுிக்கீழ் என்றார்போலக்கொலைசி 

சொல் இங்கே துன்பமிகுநியைக்காட்டி நின்றது. 

௭. சனமென்னுஞ் சேர் ர்தாரைக்கொல்லியினமென்னு 

மேமப்புணே யைசீஈமெ. 

The fire* of anger will burn up the pleasant raft of friend- 
ship. - - - - - ச . - - 306 

பரி. சனெமென்னுதெருப்புதீதனசீடெமானவமா யேயன் மியவயரதினமாகய 

வேமப்பணையைச்சுடுமென்றவாறு. 

் வி. சேர்த்தாராக்கொல்வியென்பதேதுட்பெயர். தான் சேர்ந்தவிடதீதைக் 
கொல்லுந்சொழிலதென்றவாறு. சேரீச்சாரையெனவுயர்தீணைப்பன் மைமேல் 

வைததேனைகமான்குபாலுங்ஃ ருத்தோடுகூடியபொருளாதீறலாற்கொண்டார். ௪ 

ண்டுருவசஞ்செய்கின் உது அறந்தரர்சினதீதையாசலின் சனமென்னுதசெருப்பெ 

ன்றவிதப்புலகதீ்துதெருப்புச்சுடுவிசான்சேர்ந்தவி_தீழையேயிந்தெருப்புச் 

சே.சாகவிடத்தையஞ்சுடுமென் ும்வேற்றுமைதோன் றநின்்ற.௮.எண் டீனமென் 

அ அருற்றதிதுறந்றுதவரானங்களாநீபெரியராய் க்கேட்டார்ச்ரு௮ுஇமொழிகளே 

யினியவாகச்சொல்லுவா ரை.உருவகதோகீசச்சுடுமென் னு ந்தொழில்கொடுத் 2ஈ 

மாயினுமசதீறுமென்பதுபொருளாகச்கொள்ச, ஏமப்புணையேமத்தையுபதேஏக் 

குஃடணே.இனமென் னுமேமப்புணையென் றவேகதேசவுருவகத் தாதீபிறவிச்சடது 

எழுத்தாமல்வீடென்னுங்கலாயேற்றுகன்றதெனவருவிதீதுரைக்க. எச்சவும் 

மைவிகா.ரத்தாற்றொக்கது, தன்னையும்வீழ்த்தெடுப்பாரையுமகற்றுமென்ப தாம், 

பு. செமென்னஞ்சேர்.மசாரைக்கொல்லி-கோபமென்னு 

  

* Cet gsteoré0arMed, fire. Lit: a destroyer of associates. 

+ Viz. of those by whose instructions he might cross the sea of births.
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ம்தெருப்பானத, (தனக்குஇிடமாகியவரைகிசு Gai gion நி) 
இனிமன் ஓம்- அவருகீனெமா இய, ஏமப்டுணையைச்சுடும்-இ.ர 

ட்சசசதோணியையுஞ்சுடும், ௭-௮. 

வி. சேர்மீசாரைக்கொல்லியென்ப து நெருப்புகீறாகீகாரண 

Ow, இங்கேயுருவகஞ்செப் ௧_து, தவஞ்செய்வோ ர்கோப 

திதையாதலால் ௮மீ2நெருட்புஉலகத் ததெருப்புட்போலாகா 

மல் தான்சேசாதவிடதீசையுஞ் சுடுமெலன் டின் தவே்றுமைதோ 

ன்்றநின்றது. இம்கேஇனமென் று, எல்லாப்ப, "ுக்களையும் 

டம் றறவிட்டுக்தவஞானங்களாலே பெரியோ ராஇம்கேட்டாரீக 

குூஉறுதியாகிய ரல் மொழிகளையினிமையாகரீசொல்லுவாமை. 

உருவகவலங்காரதோக்கசெசுமுமெல் “ர்தொமில்கொடுத்சா 

ராயினும் ஏமப்புணேயை நீகீகுமென்ப து பொருளாசக்கொள் 

ச. இஃபடியுருவகஞ்செய்ததினாலேபிறவிக்கடலுளழுமிகாமல் 

வீடென்னுங்கமைசேர்ட்பிஃகின்றவரி௨௮ொனவுய்தீ நுணர் மிது 

கொள்க. ஏமப்புணையையும் என்லுமெசீசவும்மைவிகா ரரீதா 

BOG சகது. தன்னையும்வீழ்தீது எடுப்பா ரையும்விலக்சுமென் 

பதுகருதீ து. 

a, எனெத்சைட்பொருளென்றுசகொண்ட வல் கேடு 

திலதீசைம்தகான்கைபிழையாக றற. 

Destruction will come upon him who regards anger as a good 
thing, as surely as the haud of him who strikes the ground will 

not fail. - - - - - - - - ய 307 

* பரி. ஜெத்தைநம்மாதீறலுணர்திதுவசோர்ருணமென்றுசன் சட்கொண்டப 

னஃவரதீறலிழத்தனிலம்இன்சணஷறைந்தவன்் கையந்திலதிதையுறுகறப் பா த wu 

Guta g sit) Bat wait gy. 

வி. வைசேடிசப்பொருள்பண்புதொழிஃ சாதிவி?சடமியைபென்பனவதீறை 
யறுவகைப்பொருளென்றாநீபோலவீண்டுக்குணம்பொருளெனப்படட,ற.பிமை 

யாதவநிறென்பதுருறைந்துநின்றது,இவைமூன்றுபாட்டானும்வெருண்டார் 

க்குவருந்தீங்குகூறட்பட்ட.ம். ச 

பு. சனத்தை - கோபத்தை, பொருளென்று-தன்்வலலமை 

யைச்காட்டுகின் தகுணமென்று, கொண்டவன்-சன்னிடத்தில்
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வைச், சவன், கேடு-பின்பு அதினாலேகெடவத, நிலதீதறைர்தா் 

CF OE - நிலதீதிலேயறை ம் சவனுடையகையான த,பிழையா த 

௮-௮. நீதநிலதீதிற்டவெ_துதட்பாச துபோலத்தப்பா_து, ௭-ு. 

வி. பொருளிடம்காலஞ்சினைகுணம்சொழிலென் ஐஆறையு 

ம்பொருளென்றுவழங்கலால் இ௩்கேகோபமென்னும்சூணத் 

தைட்பொருளென்ருர். பிழையா தவறி மென்ப துபிழையா தற் 

ஹு எனக்னாறைழீ துநின்றது, இவைமூன்றுபாட்டாலுங்கோப 

ஞ்செய்தோர்க்குவருர் தீங்கு கூறப்பட்டது. 

௮). இண ரொரிதோய்வன்னவின்றாசெயினும் 

புணரின் வெராுளாமைதன்று. 

Though one commit things against you as painful (to bear) as 

if a bundle of fire had been thrust upon you; if it be possible 
not to be angry, it will be well. - - - - - 308 

பரி, பலசு௨ரையுடைதீசாயபேசெரிவந்துதோய்த்தாலொத்தவின்னாதவ 

தீமை யொருவன்செம்சானாயினுமவனைவெகுளாமையொருவத்குக்கூடுமாயின 

து. நன்றென்றவாறு. 

வி. இன்னாமையிஈ்மிருதிதோன்றவிணரெரியென்றும.துதன்னைமேன்மேலு 

ஞூசெய்தறோன் றவின்னாவென்றுமச்செயன்ருனிவமாயும்வெருளவிசீகுமென் ப 

துதோன்றப்புணரினென்றுங்கூறினார். இகல் வெருளாமைய துநன்மைகூறப் 

பட்டி, ) 

பு. இணரொரி-பலசுடர்சீசிகைகளையுடையபெரும் தீ.பான து, 

தோய்வன்ன- தன்னைவம்துகீண்டினகையொக்ச, இன்னாசெ 
யினும் - துன்பங்களை யொருவன் செய்தானாயினும், புண ரில, 

வெகுளாமை- ௮வனைகீசோபஞ்செய்யா திருக்சக்கூமோயின் , 

சன்து-௮துதன்னு, எ-ு. 

வி. துன்பத்தன்மிகுததோன்றஇஇணொரியென் ஐம், மேன் 

மேலுஞ் செய்தல்கோன் றதீதுன்டங்களென்றும், ௮சீசெயல் 

பொறையுடைச்தவத்கோரையுஙம் கோபிககசீசெய்யுமென்பது 
தோன்றவெகுளாமைபுணரினென் அங்கூறினார். இசனாதீசோ 

பஞ்செய்யாமையின துநன்மைசொல்லப்பட்ட து,



௫௪ 

௯. உள்ளியசெல்லாமுடனெய் g apara est 
னள்ளான் வெருளியெனின். 

If a man never indulges anger in his heart, he will at once ob- 
tain all he has thought of. - - - - - - 309 

பரி. தவஞ்செய்யுமவன்றன்மனத்தால்வெருளியையொருச்காது நினயானா 

யிதீறான்சருதியபேரெல்லாமொருங்கேபெறுமென்றவாறு, 

வி. உள்ளதீதானெனவேண்டாதுகூறியவகனாலருளுடையுஎளமெ ட, மூ 

டி.நீத.அி. அதனாலுள்ளாமையாவதவ்வருளாரயபசையைஎஉ ளரீத்த களு ஈருரி 

கடிதல், இம்மைமறுமைவீடென்பனவேறுவேறு றத்சவாயபினுமவையெல்லா 

மிய்வொன்றானெட்துமென்பாருஎளியதெல்லாருடனெய் மென்றார். Qs enw 

வெருளார்க்குவருநன்மைகூறட்பட்டது, 

பு. உள்ளதீதானுள்ளான்வெராளியெனின்-மன.இனாலேயொ 

ருவன்கோாபத்தை நினையாளுயின், உள்ளியசெல்லாய்- நினை ௧ 

பேுகளையெல்லாம்,உடனெய்அும்-உடனேயொருமிக்கப்பெ 

ுவாலா, எ-று, 

வி. உள்ளச்சாலெனவேண்டாது சொன்ன இினறாலே அவ்வ 

ள்ளம்௮ருரடையசென்பறுசோன்றதின்ற ௮. அம்மனத்சா 

அள்ளாமையாவ த, அந்தஅருளாகிய சினட்பகையைவளரீ தீ 

து௮தினாலேயச்சின முழுமையும் நீகீகிவிடு தல். இம்மையின்பம் 

மறுமையின்பம்விஎன்பன, வேறுவேறுகுணங்களைய/ுடைய 

னவாயிலும் ௮டையெல்லாமிச்சவொன் நினா லே யடையப்ப 

டுமென்றுசெொல்லவ தவர், உள்ளியதெல்லா மூடனெய் துமெ 

ன்ருர். உள்ளியதெல்லாமென்றது, பன்மையினொருமைவத்த 

பால்வழுவமைதி.இதினாலேகோபஞ்செய்யா சவர்கீராவரும் நன் 
மைகூறட்ப௩்ட து. 

ற். இறழம்தாரி,உர்காரனையரீஏசின தீதைத் 

அதத்சார் தறம்தார் துணை. 

Those, who give way to excessive anger, arc no better than 

dead men ;* but those, who are freed from anger, are cqual to 
those who are frecd (from deatht). - ~ - - 310 

* Because their body is of no use to them in the pursuit of virtuc, through 
the confusion of mind produced by anger. 

+ Because they shall certainly be absorbed into deity, il is said. 

ச் 1 

 



௫௮ 

பரி, ளெத்தின்2ஸ் ணேமிக்காருயிருடையராயிலுஞ்செத்தாரோடொயப்பர் 
சினத்தைத்துறச்சார்சாதம்மன்மையராயினு மதனையொழித் தா.ரளவினெ ன் 

air gy, 

வி. மிக்கசினதீ்தையுடையார்க்குஞானமெய்து ததீகுரியவுயிர்தின்ற தாயினுங் 
கலக்ஃத் சானட்தெய்சாமையொருதலையாகவினவரையிறந்தாசனையோொன்று 

ஞ்செனைத்தைவிட்டாரீச்குச்சாக்காடெம்அ)த தீகுரியயாகீகைநின்ற தாயினும்ளா 

னத்தால்வீடுபெ௮தலொருதலையாகலின௨ ரைவீடுபெத்ராுரோடொப்பான்று 

ங்கூறிஞர்./இதனாலவ்விருவ்பயலுமொருங்குகூஈப்பட்ட,௮. 

பு. இறம்தார்-ீகாபத்திலேமிகீகவர், இறந் தரனையர் - (௨ 

யிருடையவராயினும்) செத்சவரோடொப்பர், ரனத்தைத் 

துற ம்சார்்-கோபதீதை நீக்கினவரீ, (சாங்குணமுடையவசாயி 

னும்) துற,மீதார் துணை - ௮ரீசச்சாக்காட்டையொழிம்தோரள 

லினராம், எ-று, 

வி. மிகுழ்தகோபமுடையவர்கீகுஞானமடை ததீஞூரிய உயி 
நிரு சி ச,சாயினுங்கலக்கத்திஸ் லே யை யடையகீகூடாமைநிசீ௪ 

யமாதலால், ௮ வரையிற்சாரனையரொன்றும், கோபத்தைவிட் 

டவர்கீகுசீசாவுகீளுரிய சேகமிருச் த சாயினும் ஞான.ததினாலே 
முதீதிபெ.றுவ துநிச்சயமா தலால், ௮வரைழமுதீதிபெற்சவரோ 

டொப்பரொன்று மகூ வினர். இதினாலே ௮ வவிருவர்பயனுமொ 

ருமிச்கசீசொல்லப்பட்ட_த., 

௩௨. அதிகாரம். 0] ரு 177. 
ர் 

ஒன்னா ய்யாமை, AGAINST INFLICTING SUFFERING. 

பரி. அ்தாவதிதனக்சொருபயனோக்கியா தல்செத்றம்பறீறியாதல் சோர்வா 

ஞளாசலோருயிர்க்னெனா தவந்றைச்செய்யாமை.இன்னாசெய்தல்வெகுளியையொ 

மியவு திகழு மென்பதமிலித்தற்கஃ.துவெருளாமையன் பின் வைக்ஈட்பட்ட௮, 

அதாவது, தனக்கு ஒருபயனைதோகஃகியாவது பகைப தறி 

யால சோர்விறாலேயாவது ஒருயிர்கீகும்தீயவைகளைசீசெப்



டூ௯ 

யாமை. திங்குசெய்சல் கோபமின்றியும தடக்குமென்பது 
தேரீன்றம்கு இ தவெரு.ளாமையின் பின்வைக்கட்பட்ட_து. 

மூ அ சலவ்வபறு இமபிறா ககிலானா 

செய்யாமைமாசழ்ருரீகோள். 

It is the determination of the spotless not to give sorrow to 
others, although they could obtain (by it) the wealth* which 
coufers greatness. ~ - - - - - 511 

wh, யோகமாகியறப்புத்தருமணிமாமுதலியசெல்௨ங்களைப்பிறர்கிகின்னா 

செய்திபெறலாமாயினுமதனைச் செய்யாமையாகமற்கள்கூறியவாதீறான்யாவர் 

க்குற்துணிபென்றவாறு. 

லி. உம்மைபெருமைமேதி௮ு.ரப்புடைய தனைச் றப்பென்றுமதன் பயிழ்சி 

யான் வாயுவைவென் றெய்தப்படுசலினெட்டுச் சத் சிகளயுஞ்டுஈப்பீனுஞ்செல்வ 

மென்று மயச்சங்காமவெருளியென் னுங்கு றங்களறமையான்மாசதறாரொன் 

ஸி ங்கூறிஞர். இசனா ஈறன4கொருபயனோக்கிச்செம் தல்லிலகீகப்பட்ட து. / 

ட. இறெட்பினுஞ்செல்வம்டெறினும்-யோகமாடியசிறட்பை 

தீசரும்௮ணிமாமுதலாகிய அட ர திகளைட்பிறர்கீஞு தீ தீங்கு 
செய் க பெறலாமாயினஞும், பிறர்கின்ெ்றுசெய்யாமை-ுவர்க் Sl 2 » LID ஞ் - Hy 
கு௮தீ தீங்குகளைச்செய்யாஇிருத்தல், மாச, piGarar - குக்த 
ம  றவ.ராகியயாவர்கீகு தீ D துணிவு, GT - 

SM. Qui aOunernahow eutae@oly, Arle 

யோகத்லதச்சிறப்பெல்றது ஆகுபெயர். ௮ச்தயோகப்பழகீ 

சதீதால்வாயுவைவென்றுபெறப்படுதலால்௮ட் டித் திகளைச்டி 

ஐப்பீனுஞ்செல்வமென்ளார். காமவெருளிமயக்கங்களாகியமூம் 

மலங்களுமதீததினாலே மாச்முொன்ளார். கோளென்ற கு இய் 

கேதுணிவின்மேல்நின்ற.து, மாசறிருரொன்றவி௨தீதுகிறால்வு 

ருபும் ஏல்லாமென்னுமெ ஞ்சாப்பொருட்டாயதோ ருரிச்சொ 

ல்லுந்சொக்ளு நின் றன. இதினாலேதனக்கொருபயனோ 24 

ங்குசெய்தல் விலக்கட்பட்டது 

* Oedaih, wealth is said, by the Commentators, to mean here tho 

ashta sitti, or cight powers, anima, mahims, &c. See Hillis’ Cural, p. 18.



௬ல் 

௨. கறுதீதின்னாசெய்தவக்கண் ணுமறுதீஇன்( 

செய்யாமைமாசறீறார்கோள். 

It is the determination of the spotless not to do evil in return, 
even to those who have been at enmity with and done evil to 
them. - - - is - - - - - - 818 

பரி. தம்மேரீசெந்றங்கொண்டொருவனின்னா தவநீறைச்செய் தவிடதீதுமீ 

ண்டுசாமவனுகீகின்னா தவறீறைச்செய்யாமையுமயாஅிதுணிடென் றவாறு. 

வி. இறந்ததுதழிஇயவெச்சவும்மைவிகாரற்தாந்றொக்கவு. அல்வின்னாதவ 
மறையுட்கொள்ளாதுவிடுதல் செயற்பாலவென்பதாம். 

டு. கறுத்தின்னாசெய்தவக்கண்ணும்-தம்மிடத்தி£ பகையை 
வைதீஅுஒருவன் தீங்குகளைச்செய்தவிடத் தும், மறுத்தின்னாசெ 

ட்யாமை-தடுத துச்சாமவனுகீரூ தீதீங்குகளைச்செய்யாதிருத் த 

லும், மாசறீறார்கோள்-௮வருடைய துணிவாம், ௭-ு. 

வி. மறுதீதின்னாசெய்யாமையுமென் ஐஇறநீதது.தழுவியஎசீ 

சவும்மைதொக்காநின்றது. அவன்செய்ததீங்குகளைமன ததுள் 

வையாதுவிடதலே செயத்தக்கதென்பதாம், 

* ர. செய்யாமைசெதீறார்கீகுமின்னா தசெய்சபி 

ஆய்யாவிழுமந்தரும். 

Tf a man inflict suffering even on those who hate him,* without 

having been injured by him, it will afterwards give him irremove- 
able sorrow. - - - - - - = ‘se - 3818 

பரி. தான்முன்போசின்னா தசெய்யாதிருக்கத் சன்மேதீசெத்றங்கொண்டவர் 
க்குமின்னாதுவறீறைதீதுற௦் தவன் செம்யுமாயினச்செயலவனலுக்குகீசடக்ச முடி. 

யாதவிடும்பையைக்கொடுக்குமென்றவாது. 

வி. இடும்பையாவதுதவமிம ந்திபழியம்பா வமுமெய்அ தல், 

பு. செய்யாமை-தான்முன்னொருதம்குஞ்செய்யாதிருக்க, 

  
ரூ 

* Oedwrenum. Not having done evil to them.
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செத்றார்க்கும்-சன் மேதி்பகைவைச தவர்க்கும், இன்னாசசெய் 

தபின்- தீங்குகளை த தவஞ்செய்வோன்் செய்வானாயின், (௮.த) 

உயயாவிழுமத்தரும்- ௮அவஞநீகடக்கக்கூடாத அகீகத்சைத்தரு 
ம், எ-று, 

வி. இங்கேதுக்கமாவ து, தவச்தையிழர் தபழியும்பாவமும் 

பொருமழ்துதலாம். 

௪௫. இன்ஞசெய்காரையொறுதீ தலவர் மாண 

தன்னயஞ்செய்துவிடல். 

The (proper) punishment of those who have done evil (to 
you), is to put them to shame by showing grcat kindness to 

them.* - 5 = - - = - 314 

பரி. தமகீன்னாதவற்றைச்செய் தாரைதீறுறந்தாரொறுதீதலாவதவர்தா 

மேநாணுமாறவர்கீதினியவுவகைகளைச்செய்தல்விரணடனையுமறத்தலெல் aur 

"லி, மறவாதவழிப்பின் லும்வத் துகளைகீருமாசலின்மறக்கதீபாலவாயினவவ 

ரைவெல்இமுபாயங்கூறியவாறு, ' இவைமூன்றுபாட்டா லுஞ்செ ற்ற பத்திச் 

செய்தல்விலக்கப்பட்டு, ' 

பு. இன்னறாசெய்தாளை - தமக்குத் தீங்குகளை சீசெப்் சவரை, 

ஒறுதிதல்- தண்டி தீதலாவது, ௮அவரீநாண-அவர்தாமேநாணும் 

டடியாக, ரன்னயஞ்செய் த-இனியம௰ழ்சிகெளைச்செய் ௮, வி 

டல்-௮வர்செய்த தீங்குகளையும் தாஞ்செய்தமகிழ்ச்சியையுமற 

நீ துபோதல், GT). 

வி. மறவாவிடி.நீபின்னும்பின்னும்வமீ தபெருகுமாதலால் 

மற்கவேண்டி நீறு. அசனாலவரைவெதிறிகொளற்ரு உபாயங் 

கூறியபடி, இவைமூன்றுபாட்டாலும் பகைமைப்நிச்செய் 

தீல்விலக்கப்பட்ட து. 

* வீடல், And to forget (say the Sholiasts) both the evil aud the good done 
on both sides,



or 2. 

டு. அறிவினாளணாகுவதுண்டோபிறிதிளனோப் 

தீ. ம்தோய்போற்போற்றாக்கடை. 

What bencfit has he derived from his knowledge, who does not 

endeavour to keep off pain from another as much as from him- 
self? - - - - - - - 7 «= 815 

பரி, துறத்தார்க்குயிர்முதலியவற்றையுள்ளவாறறிந்தவறிவினாலாவதொரு 
டய னுண்டோபிறி தோருபிர்க்குவருமின்னா தவநீறைத் தம்முயிரீக்குவந் தனபோ 

லக்கு.மிக்கொண்கொவாலவிடத் தென்றவா.று. 

வி. கூறிச்கொண்டுகாதீதலாவதுநடதீதவிருத்தல்கெ தீ தனிற்றலுண்டன் ௫௬ 

தலியதந்சொழில்களானும் பிறவாறிறானுமுயிர்ச-ளைறைவனவதீறைமுன்னேயறித் 

துறாமதீகாத்தல், இதுபெரும்பான்மையுமஃறிணைக்கண்ணுண்ணியவுடம்புடை 

யவநீறைப்பதீறிவரு தவிந்பொஅப்படப்பிறிதினோயென்றுமறப்பாலஅ துன்பு 

றில் நமக்சன்னாத்செய்சலாமென்றறித் விகாத்தல்வேண்டுமாகலினஅசெய்யாத 

வழியறிவாரிபயனில்லையென்றுங்கூறினார்.।இதனாதிசோரவாத்செய்தல்விலக்சப் 

பட்ட." 

ப. பிறிதினோப் - மதினோருயிர்ச்குவரு ச இங்குகளை, குழி 

சோய்டோல் - தம்முயிரீகீகுவம்சதீய்கூகளைப்போலக்கொண் 

டி, போமராக்கடை-காவாசவிட sg, ௮.றிவிஞன்- சவஞ்செய் 

வோர்கிகு (உயிர்மு தலியவற்றையுள்ளபடியேயள ம் த நிர்சயி 

தீத) அறிவினாலே, ஆகுவ தண்டோ - ஆகக்டெமிசதொருபய 
ஞுண்டோஇல்லை, எ-று. 

வி. srs Sora Hi, GL. F SOB) hE SOLID F 50 HD OW உண் 

டல்முதலியதம்தொழில்களாலும் பிறவகைகளா இம் உயிர்கள் 

அடையுறீ தன்பங்களை முன்னாடியமி8் தகொண்டு அவதிறை 

யடையாமரீகாத்தல். இதுபெரும்பாலும் அஃநிணையிலேநு 

ண்ணியவுடம்புடையவற்றைப்பற்றி வருதலாறி பொ தப்பட 

ப்பிறிதிஷேயென்றும், மறதியிஞஷலேயது git UC Lr ey 

ம். நமகீகுத் தீங்குசெய்தலாமென்.த.றிமி.து கோ? சல்வேண்மோ 

கலின துசெய்யாதபோது அறிவினறாலே பயனில்லையென்றுங் 

கூறிஞர், இசனாகிசோர்வுபற்றித் திங்குசெய்தல் விலகிசட்பட் 

டம.
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௬. இன்னாவெனத்சானுணர்மீ தவை தன்னாமை 

வேண்டும்பிறன்கட்செயல். 

ல், . . 
Let not a man consent to do those things to another which he 

knows will give sorrow. - - - - - - 316 

பரி, இவைமச்கட்டுள்னாகனவெனவதுமானசதாற்றானறிதீ தவமீறைட்பிறன் 

மாட்டுச்செய்கலைமேவாமைஅறந் தவனுக்குவேண்டுமென்றவாு, 

வி. இன்பதுன்டங்களுயிர்க்குணமாகலினவைகாட்டுயளவையானயியப்படா 

மையறிக. றமும்பயாவமுமுளவாவதிமனமுளனாயவழியாகலாலுணர்ச் தவை 

யென்றார். 

பு. இன்னாவென தசானுணர்ம்சவை-இவைமனிதர்க்குத்இங் 

காவனவென்லுஅதுமானத்தால் தானறிம்தவ, றை, பிதன்க 

ட்செயல்-பினிடத் தச்செய்வதை, தன்னாமைவேண்டும்-மே 

கொள்ளாமை ( தவஞ்செய்வோ.ஷஃகு) வேண்டும், எ-று. 

வி. இன்ப ஒன்பங்கள் உயிர்கீஞுணமா த லினவைகாட்டியள 

வலையாலறியட்படாமையால் அ௮நுமானகீ சாலறிர்தெனகீகூற 

மேேண்டித்று. தருமமும் பாவழமுமுள்ள௮அளவுமனமூள்ளவள 

வேயாசலாலுணர் சதவையென்ளூர், 

௭. எனைத்சானுமெஞ்ஞான்றும்யாரீகீறாமன சீசானா 

மாணாசெய்யாமைதலை, 

Tt is the chief (of all virtues) not knowingly to do mean 
things, in the least degrec, at any time, towards any per- 

son, - - - - - - - - - 817 

பரி. மனத்தோளெவாகின்தவின்னாதசெயல்களையெச்கா லதீ.தும்யாவரீக்குஞ் 

சிறிசாயினுஞ்செய்யாமைதலையாயவறமென்றவா ௮, 

வி, ஈண்டுமனத்தானாகாதவழிப்பாவமில்லையென்பதுபெறீறாம். அறந்றலுண் 

டாகியகாலதீஅமாகாமையினெஞ்ஞான் ௮மென்றுமெளியார்ச்குமாசாமையி 

ன்யார்கீருமென்றுங்கூறிணார், 

பு. மனத்சானாம்- மனத்தோடஉண்டாடன் த, மாணா-மாட்டு 

மைப்படாகனவாகிய இங்னறாகளை, எஞ்ஞான்றும்-எக்சால தீது 
ஓ ° ம், யார்கீகும்-எவரிடத் தம்,எனை தீதானும்-எ வ்வளவுசிறிசாயி
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ஆம், செய்யாமைதலை-செய்யா இருத்தல் சலைமையா பெரும 
மாம், ௭ “றி 

வி. இங்சேமனத்தாலாசாதபோது பாவமில்லையென்ட_து 
பெறட்பட்ட த, வலிமையுண்டானகாலதீதுமாகாததிஞாலே ௭ 

சூஞான்றுமென்றும், எளியவர்ஃகுமாகா ததினாலேயார்க்ருமெ 

ன்்றுங் கூறினார் . 

௮. தன்ணுயிர்கி்னாமைதான றிவானென்கொலோ 

மன்னுயிர்கீசெளுசெயல், 

Why does a man inflict upon others* those sufferings, which he 

has found by experience are sufferings to himself?+ - 318 

பரி, பிறரீசெம்யுமின்னா சனதன்னுயிர்க்ெனாவாந்தன்மையையறநுபவித்த 
அிசன்றவனிலைபேறுடையபிறவுயிர்சட்ருத்தானவந்றைச்செய்தலென்னகா௪ 
ணதீதானென்றவாறு. 

வி. இவ்வாறேயிலைபிறவுயிர்க்குமின்னாவென்பத நுமானத்தா றுமறிந் 

ous st செய்கன். றபாவங்க மூவப்படாமையினின்னாசனவானவைவருநத்தப்மி 

ன்னேவந்துவருதீஅமென்பதாகமத் தானுமறிநீ தொழியதிபாலானென்பதுதோ 

ன்சத்தானென்றுமத்தன்மையானெழியாமைரருசீகாசணமயக்சமென்பதுகோ 

ன்றவென்கொலோவென் அங்கூறினார், (இவைமூன்௮ுபாட்டானுஃபொஅ தயகை 
யான்விலகீகட்படூடறு, | 

பு. சன்னுயிர்களெனாமை - (பிறரீசெய்யுதீஇங்குகள்) தன் 

ணயிர்கீகுத் துன்பமா நீதன்மையை, கானறிவான் - தானதுப 

MS 6 5 Gor par, மன் ஞயிர்க்ஞு- HAO Hon boa ite oy 

கீகு, இன்னாசெயல்- தம்குகளைச்செய்வ, என்சொலோ-என் 
னசாரணத்தால், T= MH. 

வி. இப்படி யேபிறவுயிர்கட்குரிதன்பமாமென்பது அறு 

மானப்பிரமாணத்தாலறிந்திருச் தஞ் செய்கன்றபாவம்போ. 

கீகட்படாததினாலே யவைபின்வறீதுவருத் தமென்பதை ஆக 

மப்பிரமாண தீசா௮மறிரீ அ௮அசைவிட்வவிடவேண்டுமென்ப_து 

* மன்னுவிர், enduring life; a creature; other creatures. 

ர தன்னுயிர் 1ம5 ரொ ]110, 02 soul; himself.
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கோல்றத்சானென்றும், அங்ஙனம்விடாமைகீருக்சா ரணமயக் 

ககென்படதுதோன் 2வென்கொலோவென்று ங்கூறினார் இவை 

மூன் .றுபாட்டாலும் பொதுவகையால்விலகீசப்பட்டத. 

௯, பிறர்க்கின்னாமுசபகற்செயய்ி றமக்கின்னா 

பிநீபக நீராமேவரும், 

If a man inflict sorrow upon others in the morning, sorrow, will 
come upon him in the evening, unsought. - - - $19 

பரி. துறத்தவரீபிறர்கீின்ெனா தனவதீறையொருபகலஅமுத்கூத்றின்கட்செ 
ய்வாராயிற்றமக்கின்னாகனவதன்பி2 கூதிமின்கண்ணவர்செய்யாமநீறா மேவரு 

மென்றவாறு, 

வி. முற்பசல்பித்பகலென்பளபின்முன்னாசத்தொசீசவாறாம்வேதிறுமைத் 

தொகை, கீவமழிதலிங்கனங்கடிதினுமெளிதிலும்வருமதனாலவைெெ செய்யற்க 
வென்பதாம், இனிச்சானேவருமென்௮டாடமாயினச்செயறானேதமக்கன்னா த 
னவாய்வருமெனவுபசாசவழச்சாகீயொக்சம்வருவிதீதமாக்க, 

பு. பி.றர்கீகின்னமுகிபகற்செய்யின்-(சவஞ்செய்கோ ர்) மி 

தர்ச்குதீதிங்குக்ளை யொருபசலின் மு நிபஙிலேசெய்ய.! சாயி 
ன், தமக்கின்னா-செய்ச அவருக்குத் இங்குகள், பி£பகல்- அப்ப 

கலின்பிற்பங்கிலே, தாமேவரும்-பிறர்செய்யவேண்டாமலேவ 

ரும், ஃு, 

வி. மூதிபகல்பிற்பகலென் பனபின்முன்னாகமாகியுருபுதொ 

கீகூநின்ற ஆராம்வேமி.நுமைத்சொகைசீசொற்கள். தவத்தில் 

கு௮ழிவு இப்படிச்சிகீ்செமாகவும் எளிதாகவும்வரும், ஆனத 
னாலே.௮வைசெய்யாதொழிகவென்பசாம். 

ய. சோயெல்லாரோயப்செய்சார்மேலவாரோய்செய்யார் 
சோயின்மைவேண்பெகர். 

Every sorrow will come upon those who give pain to others; 
therefore those, who desire to be free from sorrow, give no pain to 

others, . - - - - ம - - - 320 

பரி, இன்னாகனவெல்லாம்பிறி தோருயிர்க்ன்றா தனசெய்தார்மேலவாமதனூ 

தீதம்முயிர்க்சின்னா சனசவேண்டாதார்பிறிகோருபிர்கீகின்னாகனசெய்யாரென்ற 

வாறு,
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வி. உயிரீநிலதீ.துவிளைவித்திட்டார்ச்குவிளேவுமஅவேயாகவினஞேயெல்லாசோய் 
செய்தா ர்மேலவாமென்றார், இகசொத்பொருடீபின்வருதிலை( இவையிரஸ் டு 
பாட்டானும*செய்தார்ச்குவருந்திங்கு கூறப்பட்ட ௮. 

பு. நோயெல்லாம் - துன்பங்களெல்லாம், தோய்செய்தார் 

மேலவாம் - மரி ஜோருயிர்கீகுத் துன்பங்களைச்செய்தவரிடத்த 

னவாம், ( ஆனதிறனாலே)தோயின்மைவேண்பெவர்-தம்முயிர்க 

குத் அன்பங்களைவிரும்பா தவர், நோய்செய்யார் - பிழவுயிர்க 

ளுக்குத் துன்பங்களைசீசெய்யார். ஏ-று, 

வி, உயிராயெநிலத்திலே எம்சவிதவிச்தைநமிவார்களோ ௮ 

தீசவிளைவேயவர்கீகுவிளையுமாசலால் நோயெல்லாதோய்செய் 

ஜார்மேலவாமென்றார். இதுசொத்யொருட்பின்வரு நிலையலங் 

காரம், இவையிரண்டொட்டாலும் ௮துசெய்தார்கீகுவருச்இ 

ங்குகூறப்பட்ட து. 

Be. Haro, CHAPTER XXXTII. 

GEMDOOTEMLD. AGAINST DESTROYING LIFE. 

பரி, அஃதசாவதையறிவடையனருதலோ ரறிவுடையளவீறாகியவுபிர்களைச் 

சோர்ந்தங்கொல்துதலைச்செய்யாமை இதுமேநீகூறியஉறங்களெல்லாவற்றிலு 

சூசிறட்புடைத் சாய்க்கூறாகவறங்களையமகட்படுத்திநிநீறலினிறுதிக்கண்ைவ & 

கப்பட்ட hile 

அதாவது, ஐயறிவுடையவுயிர்முதல்ஒர Nae wat) tect 

யாசவுள்ளவுயிர்களைமற 8 தங்கொலைசெய்யாமை., இதுமேலே 

சொல்லி.ப தருமங்களெல்லா வறீமிலுஞ் செறட்புடையதாய்௪ 

சொல்லாத தருமங்களையும் உட்படுத்திநிகீபதிஞலே “கடைசி 

யிலேவைக்கட்படட_து. 

௧, ௮றவினையாசெனிற்கொல்லாமைகோறல் 

பிறவினையெல்லா ந்சரும். 

Is it asked, what is the sum of all virtuous conduct? It is, 

never to destroy life. On the contrary (the destruction of hfe) 

leads to every evil deed. - - ல - - 821
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பசி. அறங்களெல்லாமாஃயயசெய்கையாதென்றுவினவிஎஃ்சோருயிசையுங் 
கொற்லாமையாமவதிறைகீகொல்லுதல்பாவச்செய்சைகளெல்லாஉ௨த்றையு ச 

தாசளைதருமாதலானென் றவாறு. 

வி. ௮றம்,சாதியொருமை, விலகிய தொழிதலுமறஞ்செட்திலாமாகலிதீகொ 
ல்லாமையையறவினையென்றார்ராணடுப் பிறவினை யென் றதவதிறின் வீனயை.கொ 

லைப்பாவம்விளைக்குந் துன்பமேனைட்பாவங்களெல்லாங்கூடியும்விளைக் க மாட் 

டாலடென்றவாறு, கொல்லாமைதானேயிறவறய்களெல்லாஉர்றின்பயனயுந்த 

ருமென்றுமேந்கோள்கூறியசற்கே.ம் வெதரமறைமுகதீதாற்கூறியயாறாய/ல. 

ப. ௮றவினையாசெனின்-தருமக்களெல்லாமாகியசெயஃயா 

தென்று வினாவிளுல், கொல்லாமை-மத்ரோருயிமரையுங்கொலை 

செய்யாதிருசதலாம், கோறல்-அவ,க்றைக்கொல்லுதல், பிவி 

னையெல்லாமீதரும் - எல்லாப்பாவச்செயல்களையுச்சானேதரு 

மாதலால், எ-று, 

வி. ௮றமென்றது, சாதயொருமை.விலக்யெதைவிலக்கலும் 

தீருமசிசெயலாமாகலிம்கொல்லாமையைஅ.றவினையென் ஞர். இ 

ங்கேபிறவினையென்றது ௮அகீசகொல்லாமைக்கெஏரா௫யய பிறவி 

இன்வினைகளை. கொலைட்பாவர்,சரு,ச்.துன்டம் மநீறப்பாவங்க 

ளெல்லாங்கூடியுச கரமாட்டாவென்பசாம். சொல்லாமைதசா 

னே மதிறச்தருமங்களெல்லா மீதரும்பயனை த் சருமென எடுத் 

அசீகூறியசத்கு ஏது எதிர்மறைமுகத்சாச்சொன்னபடியாயி 

i. 

௨. பகுத் தண்பெல்லுயிரோம்புசலூலோர் 

தொ கூதிதவம்றுளெல்லா மீசலை, 

The chief of all (the virtues) which authors have summed up, 

is to eat of food that has been shared with others, and to preserve 

the manifold life of other creatures. - ம - - 822 

டரி, உண்ட Star IAS Ha SFE GUNG SHES Oger Sue Guy Vt wren yy 
மோக்புகலற நாலுடையார் துறந்தார்ச்குச்சொகு தீதவறங்க ளெல்லாவநதீறினு 

வி. பல்அுயிருமென்னுகும்மைவிகாரத்தாநீறொக்கத, ஒம்புதல்சோர்த்தங் 
கொலைவராமர்குறிக்கொண்டுகாத்தல் அதத்குப்பகுத் அண்டலின் ியமையாவு 
அட்பாகலினச்சிறப்புத்தோன்ற௨உதனையிறந்தகாலவினையெச்சத்தாத்கூறினார். 
எல்லாகாஐ களினு,சல்லன மெ டூத்தெல்லார்க்ரும்பொழுப்படச்கூ௮ தவிவர்ச்கி
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யல்பாசலினீண்டும்பொதப்படதாலோரொன் அமவரெல்லாரீக்குமொப்பருடி 

தலானேயிஐ சலையாயவறமென்றுங்கூ மினார். 

பு. பகுத்துண்ட-உண்பதைப்டடதீதவுயிர்களுக்குப்பகுதீ 
அுக்சொதெறுத்சானுமுண்டு, பல்லுயிரோம்புசல்-ஐவகைப் 

டட்டவுயிர்களையுங்காப்பாதிறுவது, நாலோர் தருமசாத்திர 

முடையோர்கள், தொஞுத்தவற்றுளெல்லாம்தலை- சவஞ்செய் 
கவகோர்கீசகென்று தரட்டிச்சொன்ன சருமங்களெல்லாவம்ிலு,ச் 

சலைமையாகியதருமமாம், எ-று. 

வி. பல்லுயிரும் என்னும்நுறி.றும்மை தொகீகுநின்ற_து. 

தம்பு சல்மறம் அங்கொலைதேரிடாமறீ ரு. நிக்கொண்கொட்பா,ம் 

௮,தல். ௮சத்குப்பகுத்.துண்பது இருத்தேதிரவேண்டிய௮ங் 
கமாதலால் அ௮ச்சிறட்புத்தோன்்.2 தனைச்சாரணபட்பொருட் 

டாய வினையெச்ச௪த்தா.ந்கூறினார். 

ப் 9 © ° 5 ௬. ஒன்றாக தல்ல துகொல்லாமைமழ்றதலா 

பின்சா.ரட்பொய்யாமைநன்று. 

Not to destroy life, is the one (great) good; next in goodness to 
that, is freedom from falsehood. - - - - 323 

பரி. தாலோர்தொகுத் சவறங்களுட்டன்னோடிணையொட்பதின் றிதீசானேயா 
கல்ல கொல்லாமையட்சொழிச்சாற்பொய்யாமையதன் பின் னேதிம்கமன்றெ 

ன்றவாறு, 

வி, காலோர்தொகுத்தவநீதுளென்பததிகாரம்சான்வத த.து.௮திகா.ரங்கொ 
ல்லாமையாயினுமேம்பொய்யாமைபொய்யாமையாதீறினெனவும்யாமெய்யா 

கீகண்டவறிறுளில்லையெனவுங்கூமினாசாகலினிரண்டறதீதுஎரும்யாது உறழ் த் 
தென்றையநிகமுமன்ஹேயதநிகழாமத்பொருட்டீண்டதன்பின்சாரட்பெய் 
யாமைதன்றென்றார், முழிகூறியதி2்பிற்கூறிய 2 வலியுடைதீ சாகவின தனைப்பி 

ன்சா.சதன் றென்றது நன்மைபயச்கும்வழிப்பொய்யுமெய்யாயுந்தீமைடயக்கும் 

வழிமெய்யும்பொய்யாயுமிதனைப்பறீறவதுதிரிந்துவருகலானெனவுணர்க, / இ 
வைழூன் அபாட்டா துமில்லறத்தின அசிதப்புச்கூமப்பட்ட ௮.) 

பு. ஒன்றாகநல்லு- ( அ.நிவடையோர்தொகுத் தச்சொல் 

லிய,சருமங்களுள் ) தனக்குதிகரீவேறின்ஙித்தன கீர ச்தானே 

நிசராசரல்லது,சொல்லாமை-கசொலைசெய்யாமையாம்,௮௪ன்
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பின்சார-அதன்பின்னி்க, பொய்யாமைரன்று-பொய்சொல்் 

லாதிருத தலு தன்று, எ-று. 
வி. ௮.லிவுடையோர்சொல்லிய தருமங்களுள்என்ப.து ௮தி 

சாரத்தால்வம்சது. ௮திகாரங் கொல்லாமையாயி ஓும்மேலே 

பொய்யாமையைப்போறி சி௦,2ீ.ச, சருமமில்லையென் ரூர், இங் 
கேயொன்றுச மல்லதுசொல்லாமையென்ளுர், இரண்டி ஓள் 

ஞூஞ்சிறச்ீசதயாதென்றுசம்தேகச்தோன்றுமல்லவா, ௮.தனை 

நீக்கு, ம்பொருட்டெதன்பின்சாரட்டொய்யாமை நன்றென் 

ரூர். மூன்னேசொன்னபொய்யாமையித்பின்சொன்னகொல் 

லாமைவலியுடைசீசாதலால்௮தனைட்பின்சார ரலீறென்ற த, ந 

ன்மைதருமாயிஃபொய்யுமெய்யாடயும தஇமைதருமாயின்மெ 

ய்யும் பொய்யாகியுமாறிவருகலாலெனவுணர்க, இவைூன் gy 

பாட்டாலுங்கொல்லாமையின் சதட்புக்கூறப்பட்டறு. 

௪. நல்லாறெனப்பவேதியா தெனின்யாதொன்றுங் 

Is it asked what is the good way? It is the path which considers 
how it may avoid killing any creature. - - - «+ 824 

பரி, மேறீகதிவீடுபேறுகட்குநல்லதெறியென்று சொல்லப்படுவதியாதென் 

அவினவினஃதியாதோருயிரையுங்கொல்லாமையாகயெவறத்தனைக்காச்சக்கரு.து 
சகெறியென்றவாறு. 

வி, ,பாதிமென்ற தோ.ரறிவுயிரையுமகப்படுத்தற்கு. காத் தல்வழுவசமத்சா 
த்,சல்.(இதனாவிவ்வ௰த்தினயுடையதேதன் னெறியென்பது கூறப்பட்டது. ' 

பு. ,நல்லாஹெனட்படுவதியாதெனின்-(சுவர்சீசபதவிமோட் 

சங்களுக்கு) மல்வழியென்றுசொல்லட்படுவதுயா சென்றுவி 

னாவினால், யாதொன்றும்-யா தோருயிமையும், கொல்லாமை- 

கொலைசெய்யாமையாகயதருமத்தைக்காகச, சூழுதெறி- நினைக 

குமார்கீகம், எ-று. 

வி, யாதுமென்ற துஒரறிவுயிரையுமுள்ளிகெற்கு. காத்தல் 

குத்தம்வாராமந்காட்டது. இசனால்இம் தத் சருமெ.யியேரன் 

னெயியென்பதுகூறப்பட்டத.



எல் 

ஓ. நிலையஞ்டு நீத்சாருளெல்லாங்கொலையஞ்சிக 
கொல்லாமைசூழ்வான் தலை, 

Of ali those who, fearing the permanence (of earthly births*), 
have abandoned desire, he is the chief who, fearing (the guilt of) 
murder, considers how he may avoid the destruction of life. 325 

பரி.விறப்புநின்றநிலையைய ஞ்சிப்பிறவாமைப்டொருட்டுமனைவாழ்க்கையை 
தனிறந்தாரொல்லாருள்ளுங்சொலைப்பாவதிதையஞ்சிக்கொல்லாமையாகயவற 

திதைமசவாதவலுயர்ந் Salen oh Mar gy, 

ad. ci Bar oA லையாவதியங்குவதிம்டவென் னுமிருவகைப்பிறப்பி லுமின் 

பமென்டதொன்றின் தியுள்ளனவெல்லாத்.அன்ப மேயாயநிலைமை. அவொன்ே 
யாபினுஞ்சமையவேஅடாட்டாதீபலவாமாகலினித்தாருளெல்லாமென்றார்"இ 

தினாலில்வறமறவாதவனுயரீச்சிகூறப்பட்ட அ. 

பு. நிலையஞ்சி-பிறப்புநின் றநிலைகீகுட்பயீ த, நீத்சாருளெ 
ல்லாம்-(பிறவாமையின்பொருட்டு) இல்வா ழ்ச்கையை நீக்கன 
வருளெல்லாம், கொலையஞ்ச-கொலைட்பாவதீஇரி குப்பய ரீ ஐ, 

கொல்லாமைசூழ்வான் றலை- -கொல்லாமையாகிய SHS Gin 

றவாதுநினைட்பவன் உயர் ீசவன், ௭-௮, , 

வி. பிறப்புநின்றநிலையாவ ஐ, தடட்பன நிற்பன வென்னுமி 

ரூவகையுயிர்களிதும் இன்பமென்பது ஒன்றுமின் றியுள்ளன 

வெல்லாம் தன்பமேயாகிய நிலமை. துறவறமொன்ழேயாயி 

ஆஞ்சமயங்களின் வேறுபாட்டாபலவாமாகலின் நீத்தாரு 

ளெல்லாமென்ருர். இதனாலிர் சத்தருமத்தை மறவாதவலனுடை 

யவுயர்வுசொல்லப்பட்ட_த. 

௬. கொல்லாமைமேந்சொண்டொழுகுவான் வாழ்தாண்மேம் 

செல்லா துயிருண்ணு ம்கூதிறு. 

Yaman, the destroyert of life, will not attack the life-time of him, 
who acts under the determination never to destroy life.t -- 326 

* Being fixed in the perpetual chain of births and deaths, according to their 
doctrine of the transmigration of souls. 

1 உண்ணும். The cater of life. 

t Or, who acts (according to the yow of) not destroying life, which he has 
taken upon him.
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பசி, கொல்லாமையைவிரசமாசமேற்கொண்டொழுகுவானிவாழ் நாளின் 
மே௮.பிருண்ணுங்கூத்றுச் செல்லாசென்றலாறு, 

வி. மிகப்பெரியவறஞ்செய் சாருமிகப்பெரியபாவஞ்செய்தாரு முறையான 

ன்.றியிம்மை சன் லுள்ளேயவதீறின்பயன நபவிட்பாரொன்னுமறநாற்றுணிபுபதி 

வியிப்பேோரறஞ்செய்தான்றானுங்கொல்லப்படான் படானாகயேயகு.யித்கா கூடி 

யவாழ்நாளிடையூறின் றியெய்துமென்பார்வாழ் நாஸ் மேர்கூநீறுச்செல்லாதெ 
ன்றா். செல்லாசாகவேகாலதிட்டிக்ரு நிட்டித்தான்ஞானம்பிறத்.துவீடுபெற 

மென்பனகருத்து, இசனாலவர்ச்குவருசன்மைகூறப்பட்டது, "5 
i 

‘ 

Ly. கொல்லாமைமேற்கொண்டொழுகுவான்-கொல்லாமை 
யென்னுச்சருமத்தைவிச கமாகக்கொண்டு சடப்பவனுடைய, 

வாஜ்சாண்மேல்-சீவகாலதின தீதின் மேல்,உயிருண்ணுங்கூ றி.று- 

உயிர்குடிக்குங்கூற்றமான ௮, செல்லாது-கொலைகுறிதீது ட 

வரது, எ-று, 

வி. மிகவும்பெரிசாகிய தருமஞ்செய்தவரும் மிசவும்டெரி 
தாகிய பாவஞ்செய்தவரும் மூமைதப்பியிம்மையிலேதானே 

யவ நின்பபனையஅடவிப்பாளொன்சின்.உ கருமதநூலின் நிச்௪ 

யதீகைட்டம் நியிச்சப்பெரிதாகியதருமத்மைச் செய்சவனுங் 

கொல்லப்படான். படானாகவேடி.மாளில் ௮மைச்சசேவேகால 

இனங்கள் இடையூறில்லாமலிருக்குமென் று சொல்லவற்தவர் 

வாழ்நாண்மேத்கூதிறுசீசெல்லா சென்றார். ”வகாலதினங்களு 
ஃகுஇடையூறில்லா சாகவே காலம் நீட்டிக்கும், ௮௮ நீட்டி.த.சா 

ல்ஞானம்பிறச் துமோட்சம்பெறுவானென்பதுகருத்து. இதி 

னாலகர்கீகுவரும் ரன்மைகூறப்பட்டது. 

௭. தன்னுயிர் நீப்பினஞ்செய்ய£கதான் பிறி 

இன்னுயிர் நீகீகும்வினை. 

Let no one do that which would destroy the life of another, al- 

though he should lose his own life. ய - - 397 

பரி. ௮ செய்யா தவழித் தன்னுயிருடம்பினீங்பப்போமாயினு Bw rors 

தோரின்னுபிரைய தலுடம்பினிக்குத்தொழிலைச்செம்யதீகவென்றவா. 

லி. தன்னையகொல்லிலுந்தானகனைக்கொல் லறநிகவென்றறுபாவங்கெ 

லையுணாவழித்தேய் தறுங்கொன்றவழிவளர்ததுசோக்கி.இளித்தன் லுயிர்தீ ப்பிறு
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மென்பதநிகுச்சாத்தியாசச்செய்யா தவழித் தன்னுயிர்போமாயி துமென் அனா 

ப்பாருமுளர். பிறர்செய்சலுமாகாமையினுரைாயன் மையறிக, 

பு. சன்னுயிர் நீய்பினும்- ௮ தசெய்யாசபோ து சன்னுயிரு 
டம்பிலேநின்று நீங்கிட்போமாயிலும், தான்பிறிதின் யிர். 

தான்மற்றொன் நினுடையஇன்பமாயெவுயிரை, நீகீகும்வினை: 

அவ்வுடம்பினின் ும்பிரிக்கு ச்தொழிலை, செய்யம்க . செய்யா 

சொழிக எ-று. 

வி. .சன்னையதுகொல்லினு,ச் சானசைகீகொல்லாசொமிக 

வென்2த,கொலைசெய்யாவிடத் துட்பாவம்தேய்தலையுஞ்செய் 
ரர _. அர நீப் 

பினுமென்ட சதீருச்சா ர்தியாகல்கொல்லாவழிக்தன் லுயிர்டோ 

மாயினுமெனசீகூறுவாருமுண்டு. பிறர்சாம்திசெய்சலுமாகா 
மையால_துபொ 

௮). மன்றாகுமாக்கம்பெரிதென்னுஞ்சான மருர்ககுக 

கொன்ருகுமாக்சங்கடை. 

The advantage* which might flow from destroying life is dis- 

honourable te the wisé, even although it should be said to be 
great and good. - - - - - - ~ . = 328 

பரி; சேவர்பொருட்டுவேள் விக்கட்கொன்றாலின்பமிகுஞ்செல்வம்பெரிதாமெ 
ன்றில்வாழ்வார்க்குக்கூறட்பட்டதாயினுந்துறவவானமைத்தோர்கீகோருமிராக் 

கொல்லவருஞ்செல்வங்கடையென்றவாது. ' 

வி. இன்டமிகுஞ்செல்வமாவது தாமுந்தேவராய் த் தறகீகத் துச்சென்றெய்த 

debe அதுசிறிசாகலானும்பிறத்தநீகேதுவாகலானும்வீடாகயவீறிவின் 
பமெ ய்.துவார்க்குக்கடையெனப்பட்டது. அறக்கமெய்துவா ர்ச்சாமாயினும்வீ 

டெய்.துவார்ச்சாகாதென்றமையின் விதிவிலகீகுகடம்முண்ம லையாமை வி எக்கி 

யவாறாயிறீற, இஃதில்ல2மன்மைச்குக்காசணம், ( இவையிரண்பொட்டாதுங் 

கொயவைய.தகுற்றங்கூறப்பட்டு. 

  

* He is said to be speaking here of destroying life for sacrifice: even 

this is dishonourable to the perfect ascetic, who should not seek the inferior 
advantages of such worship, viz. becoming a god and obtaining the power and 

felicity of Swerga, and such petty dignities, but should give himself entirely 

up to the one act of meditation on God, oy which he may attain the © ighest 
benefit, viz. absorption.
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பு. நன்றாகும் - (தேவர்பொருட்டாகவேள் வியிலேசொன் 
ரூல்) இன்பமான துமிகும், ஆகீகம்பெரிதெனினும்-செல்வம் 

பெரிசாமென்று இல்லறத் சார்க்குச்சொல்லப்பட்ட சாயினும், 
சான்றோர்க்கு-தவத்தால்நிறைழ் துறவற சார்க்கு, Gan ear 

ருகுமாகீகங்கடை- ஒருயிரைஃகொலைசெய்தஇினால்வருஞ்செல் 
வங்கடைட்பட்டதாம், எ-று, 

வி. இன்டமிகுசலுஞ்செல்வம்டெரிசாசலுமாவன, தாமுழ் 
சேவராடச்சுவரீக்கபதத்திம்சென்றின்டு௮தலும் ஆண்டுதெடு 
ங்காலமஅபவிக்கட்படுஞ்செல்வமுமாம், ௮வ்வின்பமுஞ்செல் 

வமுஞ்சிறியவாதலா லும் பிறப்பிங்குகீகாணமாசலாலும் மோ 

ட்சமாகிய முடிவில்லாத வின்பத்தையடைவார்கீகுச்கடையெ 
api, சுவர்கீகபசவியிகிசேர்வார்க்கு அகருமாயினும்மோட்௪ 

டதவியித்சேர்வார்கீர௮காதென்றதிஞஷலேவிதித்தலும் விலக்க 

அ.மா௫ய தருமங்கள் தங்களில்மாறுபடாமையைத்தெரிலிக் த 
படி.யாயிற்று. இது இல்லறமன்றென்பதநீகுகீகாரணம், இ 

வையிரண்டொட்டாலுங்கொலையினஅகும்றகீகூஐப்பட்ட.து. 

௯. கொலைவினையராகியமாக்கள்புங்வினையர் 

புன்மைதெரிவாரகத்து, 

Men who destroy life are base men, in the estimation of those 
who know the nature of meanness. - ல - - 329 

பரி, Dara SO gr PeujcoworrAuuor £5760 sr Pollo Spon in co ww uy 
செஞ்சத் தரல்ஷராயினுமறமிவார்நெஞ்௪த்துப்புலதீ தொழிவினரொன்றவாறு. 

வி. கொலைவினையரன்றதனால் வேள்விக்கட்கொலையன்மையறிக, புலைவினை 

யொரொன்றதுதொழிலாநீபுலையொன்றதவாறு, இம்மைக்சட்டூழ்மையெய்அிவரொன் 

பதாம். ் 

பு. கொலைவினையசாகியமாகீகள் - கொலைதீதொழிலைச்செய் 

பவராயெமனிதர், புன்மைதெரிவாசகத்து-அதிசொழிலின்பு 

ன்மையையறிவாருடையகெஞ்சினிடத் த, புலைவினையர் - இழி 

தொழிலாளராம், எ-று. 

வி. இமிசொழிலாளர்சண்டாளர், சொலைவினையரொன் றத
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ஞுலேவேள்விச்கொலையைவிலக்கிநின் து. இம்மையிலே£€ழ்சா 
திப்பண்படைவான்பதாம். 

௰, உயிருடம்பினீகஏியொரொன்பரீசெயிருடம்பில் 
செல்லா த் தீவாழ்ச்கையவர். 

(The wise) will say that men of diseased bodies, who live in 
degradation and in poverty, are those who separated the life from 
the body of animals (ina former birth), - ~~ - - 830 

பரி, சோகீகலாகாதோயடம்புடனேவறுமைகூர்ந்தவிழிதொழில் வாழ்கீகை 
பினையுடையானாயிவர்மு நீ பிறப்பின்கண்ணுயிர்களையவைநின்றவுடம் பினின் 

௮ நிக்னெவென்று சொல்லுவர்வினைவிளைவுகளையறிந்தோரென்றவாற, 

வீ. செல்லாவாழ்கீகை$ீவாழ்கீகையெனக்கூட்டுக. செயிருடம்பின.ராதல் ௮ 

ககேபோலங்கையொழியவி.ரலமுத் துக்கத்தொழுசோயெழுபவே என்பதனா 

ஹுமறிக, மறுமைக்சண்ணிவையுமெய்துவொன்பத ரபீ இவையிரண்டுபாட்டா 

அங்சொல்வாச்ச்குவருத்திங்குகூ£ப்பட்ட, | 

அருளுடைமைமுதத்கொல்லாமையீறாகச்செரல்லப்பட்டவிவத் அ௮ள்ளே 

சொல்லட்படாதலிரதங்களுமடங்குமஃதறிற் கடகீடிக்கொளக, ஈண்டுரைப்பிறி 

பெருகும். இனியவறீறின்பயனாயெஞானங்கூறியதொடங்கினார். ஞானமாவுதி 
வீடுபயக்குமுணர்வு. ௮துநிலையாமைரமுதலவாவறுத்கலி௮றுதியாகதான்2£இகா.ர 

தீனளடச்சப்பட்டனு. அவற்றுள், 

பு. செயிருடம்பின்-பார்க்சச்கூடா தசோயுடம்புடனே,செ 
ல்லாதீ இீவாழ்ச்கையவர் - தரிதீதிரமிகு$தஇழிதொழிறிவேனத் 

தாரை,உயிருடம்பினிசகயொரொன்பரீ-(இவரீமு $ீதினசென்மதீ 

இலே) உயிர்களைய மீசம்சவுடம்பிலேநின்று நீகனெவரொன்று 

சொல்லுவர்வினைப்பயனையறிம்தோர், எ-று. 

வி, செல்லாவாழ்க்கையென்றுர் இவா ம்சீசையென் றுங்கூட் 
கெ. செயிருடம்பினராவதை,அக்கேபோலங்கையொழியவிரல 
(pas அச்சத்தொழுநோயெழுபவே என்னும் மாலடியாரீச 

செய்யுளாஓுமறிக. மறுசென்மதீதிலிவத்றையுமடைவாரன்ப 
தாம். இவையிரண்போட்டாலுங் கொலைசெய்வார்கீகுவரு தீ 
இங்குகூ௰ப்பட்ட_து. 

அருளுடைமை முதிலாககீ்கொல்லாமை கடையாசசீசொல 
லட்பட்ட இவக்றுள்ளேசொல்லட்படாத விதங்களும் ௮டம
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கும். அவற்றை யறு,சதடக்சக்காள்ச, இங்கேசொல்லப்புகு 
கீசால்விரியும். இனியவத்றின்பயனாயெ ஞானத்தைசீசொல் 

லத்தொடங்கினார். ஞானமாவ_து மோட்சத்தைச்தருற ௮றி 

வு. ௮துதிலையாமைமுதலாக அவாவறுச்சல்கடையாகசான்கு 

அதஇிகாசதீதுள் ௮டகீகட்பட்டது. அவற்றுள், 

௩௪. அதிகாரம். CHAPTER XXXIV. 
ஒல்லை ர 

Bovwranw.  Insrasrary.* we 
ப் 

பரி. ௮ஃ்தாவ.திசோற்றமுடையனயாவையுநிலையுகலிலவா ந தல் மை.மயங்கி 
யவழிட்பேய்தீதேரிச்புவல்போலதீதோன் மிமெய்யுண ர்ந்தவழிகீகயிற் மில ரவு 

போலக்கெடுதலிம்பொய்யென்பாரும்,நிலைவேறுபட்டுவரு தலாநீகண ந்தோறும் 

பிற த்திறக்குமென்பாரும். ஒருவரநீறான் வேறுபடு சஉஓ3ஓருவாரிறான்வேறுபடா 
மையுமுடைமையினிலையு, ஓ நிலையாமையுமொருங்கேயடையயெல்பாருமென 

ட்பொருட்பெரீறிகூ௮வார்பலதிறத்தராயிலுமவரல்லார்கீருமவறீ று நிலை 

யாமையுடம்பாடாசலினிண்டதனைகீகூறுகின்றார். இஃதனுணர்ற்லுழியல் ல 

பொருள்களிதீபறீறுவிடாதாகலினிதுமூன்வைக்சப்பட்டு, 

அதாவது, பிறப்டையுடையன வெல்லாம் நிலைதீதிராசனவா 

கஇயதன்மை. இனிம௰ங்கயயபோது சானலிலே நீர்போலதீதோ 

ன்றிமெய்யுணர் ர்சபோ_து பருதையிலே பாம்புபோலகீகெடு 

தலாத்பொய்யென்றுசொல்லுவோரும், நிலவேறுபட்டுவருவ 

தினாலே நிமிஷிச்தோறும் பிறர்திறக்குமென்பாரும், ஒருவிததீ 

திலே வேறுபடு தலுமொருவித த்திலே 'வே௮படாமையுமு-டை 

யஇனாலே நிலைதீதலும் நிலயாமையுமொருமிதீ தடையன வெ 

ன்பாரும், எனப்பொருளின்உன்மைகூறுவாரீபல ராயினும் ௮ 

வரொல்லார்கீகாம் ௮வற் றின் நிலயாமையுடம்பாடாதலால் இங் 

42சயதைக்கூறுகன்ரார். இதையறி நீ சாலல்ல துஉலகப்டொருள் 

களிலேயுள்ள மனப்பறீறுவிடாதாகலினிது முன்வைகீகப்பட் 

டது, 
  

* The unstable nature of all visible things.
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௧, நில்லாசவததறைநிலையின வெவென்றுணரும் 

பூல்லறிவாண்டைகடை. 

That contemptible opinion, which considers those things to 
be enduring which are not enduring, is dishongurable (to the 
wise). ~ - ல - - ய ன - - - $8él 

பரி, நிலையுதிலிலவாயெபொருள்களைநிலையுசலுடையனவென்றுகருதுகின் ௮ 

புல்லியவறிவினையுடையசாதறுறம் சார்க்சிறிபென்றவா று, 

வி. (சோதிறமுடையவநீறைக்கேடில்வென்றுகரு து.ஃபுல்லரீவாலவதீறின் 

மேத்பறீறுச்செய்தல்பிறவித் துன்பதீஇத்கே துவாகவினிவீ டெய் அவரரீகடிமு கீ 

சென்பதிகனாத்கூறப்பட்ட) இனிப்புல்ல.றிவாளர்பெரும்பான் மையும்பதீறுச் 
செய்வஅசிற்றின்பத்திந்கே துவாயசெல்வதீதின்கண்ணும தனைய துபவிக்கும்யா 

கீகசையின்சண்ணுமாசலின்வருன்றபாட்டுக்களாலவற்றதுநிலயாமையைவித 

SBR Mt, 

பு. நில்லாசவறீறை - நிலைத்திராசனவா௫யபொருள் களை, 

நிலையினவென்றுணரும்- நிலை த இருப பன்வென்றுநினைக்இன் ற 

புல்ல௨லிவாண்மை-சித்றதிவுடையராவது, கடை- சவத்தோர்க் 

குதிதாழ்வு, எ-று. 
வி, பிறர் தள்ளனவறீறையிறம் து கெடாசனவென்று நினை 

கின்ற சிற்றறிவால் ௮வ௰்றின்மேலன்புவைத்தல் பிறவித் 

துன்பதீதித்குக்காரணமாதலால் அ௮துமுத்தியைவிரும்பினோர் 

கீஞுகீகு.ற்றமென்பது இதகத்சொல்லப்பட்டதது. இனிச்டித் 

ஐதிவாளர்பெரும்பாலும் அன்புசெய்வது சிம்றின்பதீதித்குக 

காரணமா௫இய செல்வதீடுன்மேலும் அசையறுபலிகீகும்தேகத் 

இன்மேலுமாசலால்வருகின் உபாட்சேகளாலவத்றினிலயாமை 

யையெடுத் துக்கூற௮ுவார். 

௨. கூத்சாட்டவைகீகுழாத்சற்றேபெருஞ்செல்வம் 

போகீரும துவிளி் தற்று. 

The ‘acquisition of wealth is like the gathering together of an 
assembly for dancing; its expenditure is like the breaking up of 
that assembly.* - - - + = © «© « 882 

  

* The one is by slow degrees; the othey is rapid—in a moment,
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A, ஒருவன் மாட்டுட்பெரியசெல்வம்வரு தல் கூத சாடுதலைச்செய்கின் உவ 
சங்கன்கட்காண்போர்குழாம்வத் சாந்போலும தனதபோசலுமக்கூத் சாட்டுமூ 

பூழ் அவழியக்குழாம்போயினாற்போஓுமென்றவாறு, 

வி. பெருஞ்செல்வமெனவேுறக்கச்செல்வமுமடங்கேறு, போகீருமென்ற 

வெச்சவும்மையான் வரு தலென்ப.துபெத்றாம், HES Vl HH gs STL OSS oer 

மாசவரங்கின்கட்பல இறதிசாற்றானேவத் துகாரணம்போயவழித்தானுப்போம tr 

அபோலச்செல்வமுமொருவனல்வினைகா.ரணமாகவவளன்மா உடுப்பலஇிறத் கா. 

றானேவந்துகாரணம்போயவழித்தானும்போமென்பதாயிதீ௮, 

பு. பெருஞ்செல்வம்-ஒருவனிட தீதஇித்பெரியசெல்வம்வருவ 
௮, கூதீசாட்டு-கூதிசாடுகின்ற, ௮வைக்குழாத்தத்று- அரங்கத் 

திலேகாண்டோர்கூட்டம்வம் துசேர்வதுபோலும், போக்ீகும்- 

௮ச்செல்வமவனைவிட்ட்ப்போதலும், ௮ துவிரிச்சகீறு - (௮கீ 

கூதிதாடல் முடிந்தபோது) அக்கூட்டங்கலை ச துபோலும், 

Cr- gm. 

வி. பெருஞ்செல்வமெனவேசவர்கீகச்செல்வமுமடங்குதிது. 

போகீருமென்ற எசீசவும்மையால் வருதலென்பதுபெறப்பட் 

டத. அ௮கீகூட்டம்கூறி சாட்கெசாொரணமாக அ௮ரங்கத்திலே பல 

வகையால் தானேவற்துகூடி அகீகூத்சாட்டுமுடிர்சபோது 

தானும்போவதுபோலசீ செல்வமுமொருவனுடைய தல்வினை 

காரணமாக ௮வனிடதீடதுலே பலவகைசளாலே தானேவந்து 

சேர்ம்து அசீசாரணம்போனபோது சானும்போமென்பதா 

யிற்று. 

௩, அ௮ம்காவியல்பிக்றுச்செல்வமதுபெற்ரு 

லநீருபவாங்கேசெயல். 

Wealth is perishable; let those who obtain it immediately prac- 
tise those (virtues) which are imperishable. - - - 333 

ப்ரி, நில்லாசவியல்பினையுடை தீ துச்செல்வம தனைப்பெநீறாலதனாத்செய்ய 
ப்படுமறங்களையப்பெறீற பொழுதே செய்கவென்றவாறு. 

வி. அற்காவென்பதுதிரிந் துநின்றது, ஊமுளவழியல்லதுதுறர் தாரார்பெ 

2ப்படாமையினதிபெகீறாலென்றுமஃதிய்வழிநில்லாமையினாங்கேயென்றுங் 

கூறினார். ௮சனாந்செய்யப்படுமமங்களாவனபயனோக்காதுசெய்யுங்கடவுட்பூ 

சையுத்தானமுமுதலாயின, னஎுவைஞாளவேனிவாய் வீபெயத்தலினவத்றையற்



௭௮ 
Fi |வென்அஞ்செய்கவென் அங்கூதினார்.! இனைவயி.ரண்போட்டாுஞ்செல்வ 

திலையாமைகூறப்பட்டி. 

பு. ௮மிசாவியல்பிகீ௮சீசெல்வம்- நில்லாதசுபா வத்தையுலட௨ 

ய துசெல்வம், ௮துபெதீருல் - ௮ப்படிப்பட்டசெல்வத்தை 

யொருவன்பெறுவாளாயின், அ௮திகுட- நிலை த்திருட்பனவாட௫ய 

சருமங்களை, ஆங்கே-௮ப்டெ.மிறகாலத்திலேசானே, செயல்- 

செய்க, ௭-௮. 

வி. அ௮ல்சகாவென்ப து 9060 lac 

யுண்டானபோசல்லது தவத்தோராம் பெறப்படாமையின் 

௮அபெக்றாலென்றம் அ௮வ்விதியிலசாயின் நில்லாமையின் 
ஆங்கேயென்னுங்கூறினார். அ௮சீசெல்வதீசாம் செய்யப்படுநீ 

தருமங்களாவன, பயனைநினையாமநீசெய்யும் தேவபூசையு B 

தானமுமுதலாயின. ௮வைஞானகாரணமாய் முத்தியைத்தரு 

தலால் ௮வநீஹை அ௮.ற்குபவென்றுஞ்செய்கவென் அங்கூதினா 

ரீ. இவையிரண்டுபாட்டா ஓம் செல்வநிலையாமைசொல்லப்ப 

ட்டது. 

௫. நாளெனவொன்றுபோர்காட்டியுபிரீரும் 
வாள௮ணர்வாரீட்பெறின், 

Time,* which shows itself (to the ignorant) as if it were some- 

thing (real), in the estimation of the wise is (only) a saw which 
cuts down life. - - - - - ய ய - 334 

பரி. தாளென்றறுக்கப்படுவ சொருசாலவரையறைபோலதீதன்னைக்காட்டி, 
மீரீந்துசெல்டின்றவாளினதுவாயதுயிரஃுணர்வாரைப்பெறினென்றவாறு, 

வி. காலமென்னும்பருவப்பொருளுலயெனடாத்தற்பொருடடாஇத்தன்முத் 
லியவளவைகளாற்கறப்பட்ட தாடுவழங்கப்படுவசல்லதசானாசச்கூறப்படா 

மையினாளெனவொன்றுபோலென்ற௮மஅதன்னைவாளென்றுண.ரமாட்டா தார் 

தமகீிட்பொழுதுபோகாநின்ற தென்றின்புறுமாறுமயக்கலித்சகாட்டியென்று 

மிடைவிடாதீர்சலான்வாளின்்வாயதென்றுமஃதிர்கன்றமையையுணர்வாரரிய 

சாசலினுணர்வார்ப்பெறினென்றுங்கூறினார். உயிசென்னுஞ்ச ாஈதியொருமைப் 

பெயரீண்டுடம்பின்மேனின் றதீரட்படுவச தவேயாசகலின்,வாளென்பதாகுபெய 

ர். இனிபிசனேநாளென்பசொருபொருள்போலதீதோன் நியுயிரையீரும்வா ளா 

  - டள FET RNY ஆகக EULER, ௩. 

* நாள், day,
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மென்அரைாப்பாருமூளர், எனவென்பதொருபெயசன்றியிடைச்சொல்லாச 

லானுமொன் நுபோற்காட்டியென்பச ந்கொருபொருட்சிறப்பின்மையா லு ம 

அதுவென்பதுகுற்தியலக ரமன்மையானுமஃதுலாயன்மையறிச. 

பு. தநாளெனவொன்றுபோற்காட்டி-சாளென்றெண்ணப் 

பவெதொருகால எல்லைபோலத்தன்னைக்காண்பிச் து, ஈரும் 

வாளதுயிர்-பிள மீதுசெல்கன் றவாளின்வாயுள்ள உயிர், உண 

ர்வாரீப்பெறின்-அழையறிறவரைப்பெறின், எ-று, 

வி. சாலமென்றபருவப்பொருள் உலயெல் நடத்தற்பொ 

ருட்டெச்சூரியன் மூகலாகயெ ௮ளவைகளாலே சொல்லப்பட்ட 
தாக லழங்கப்பவெதேயன்றித் சாளுசச்சொல்லட்படா த; am 
லேநாளெனவொன்றுபோலென்றும்,௮ து. சன்னைவாளென்று 

உணரமாட்டாசவர் சமகீகு இட்பொழுது போகாதின்றதென் 

௮ இன்டப்படும்படிமயகீஞூதலால் காட்டியென்றும், இடை 

விடாது பிளமீ.துசெல் து தலால் வாளின்வாயதென்றும், 9) 

உயிரைப்பிள,ம துபோகிறதையறிபவர் அ௮ரியராதலால் உணர் 

வாரீட்பெறினென்றுங்கூநினார். உயிரென்னுஞ் சாதியொரு 
மைட்பெயரீ, இங்கேயுடலின்மேல்நின்்று ஈரட்பவெது ௮ 

துவேயாதலால். ' வாள்ஆகுபெயர். இனியிகை சாளென்ப_த 
ஒருபொருள்போலதீதோன் றியுயிரைமீரும்வாளாமென்றுரை 

ப்பாருமுண்டு. எனவென்பது இடைச்சொல்லானதினாலும் 
ஒன்றுபோ ற்காட்டியென்பதத்கு ஒருபொருட்டுறப்பில்லா த 

தினாலும் அது எல்பதுகுமிமியலுகரமன்ராதலாலுமது உரை 

யன்றெனவுணர்க. 

இ. தா சீசெம்றுவிக்குண்மேல்வா Tr peor ov all Zeer 

மேக்சென்றுசெய்யட்படும். 

Let virtuous deeds be done quickly, before the hiccup comes, 

making the tongue silent. - - - -~— = - 835 

பரி, உரையாடாவண்ண சாவையடகீகவிக்குளெழுவதற்கு முன் னேவீட்டிடம் 

கேதவாயவறம்விலாந் தசெய்யப்டடுமென்றவாறு, 

ad, மேனோக்கிவருகலொருதலையாகவாலும்வத் துழிச்செய் சலேயன் மிச்சொ 

லறுமாசாமையாலும்வாராமுன்ளென் ௮மதுதானின்னபொழுவருமென்பதி
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ள்மையின்மேத்சென்றென்றுங்க..றிஞர். மேத்சே றல்டீண்டுதல், சல்வினைசெய்யு 

மாம்மின்மேல்வைதீ அ நிலையாமைகூறியவாறு, 

பு. சாசீசெம்று- (வார்த்தையெழாசபடி.) நாவையடக்கி, 

விசீகுண்மேல்வாராமுன் - விகீகலெழுவதநிகுமுன்னே, நல்வி 

னை-பு௦தீதிக்கே.துவாகியசருமதீதை, மேச்சென்று-விரை'6த, 

செய்யட்படும்-செய்யத்தகும், ௭-ு. 

வி, மேலெழும் துவருவ.து நிச்சயமா சலாலும்வமீசபோது 

செப்தல்கூடா ததுமன்றிச் சொல்லுசலுங்கூடாமையாலும்வா 

சாமுன்னென்றும், ௮துஇன்னடொழு தவருமென்பது தெரி 

யாதாதலால் மேதீசென்றென் றும்கூரினார். மேற்செல்லல்வி 

ரை துசெல்லல், நல்வினைசெய்தலின்மேல்வைச்து நிலையா 

மைகூறியவா.று. 

௬. செருன லுளனொருவனின் கில்லையென்லும் 
பெருமையுடை தீஇவ்வுலகு. 

This world possesses the greatness of one who yesterday was 
» and to-day is not. - - எ - - - - - 336 

பரி. ஒருவனெருனலுஎளாயிறானவனேயின் மில்லையாயினானென்று சொல்லுநி 
லையாமைமிகுதியுடை தீதிய்வுலகமென்றவா.று. 

லி. ஈண்டுண்மைபிறத்தலையுமின்மையிறத் தலையுமுணரீத்திநின்றன.வைபெ 

ண்பாநீகுமுளவாயி னுஞ்ிெறப்புப்பதிறியாண்பாலையேகூறினார். இத் நிலையாமை 
யேயுலகன்மிக்கசென்பதாம். 

பு. தெருனலுளனொருவன்-தேத்தைதீதினமிரு ச் சவொரு 
வன், இன்றில்லையென்னும் - இன்றைத்தினமில்லையாயினானெ 

ன்௮ சொல்லப்பட்ட, பெருமையுடைத்திவ்வுலகு - மிசூத்தநி 

லையாமையையுடையதிவ்வுலகம், எ-று. 

வி. இங்கேயுண்மைபிறப்பதையும், இன்மையிறப்பசையு 
முணர்த்திதின் றன. இவையு யரீதிணேட்பெண்பாலஃ நிணை முத 

லியாவதீ நிதீகுமூளவாயினுஞ்ிறதீசவுயரீதணையாண்பால்மே 

ல்வைத் தக்கூறினார். ஒருபான்மொழியேயேனைப்பாம்கண் 
னும்வருவன சாமேவழக்சென௦ மொழிப என்பதிலகீகணமாக
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லாலென்க. பெருமையென்பது குலிப்புப்பொருள்படநின் 

தருறிப்புச்சொல். இம்சநிலையாமையே உலகதீதில் மிக்கதெ 
ளப துகருதீறு. 

௭. ஒருபொழுதும்வாழ்வதறியார்கரு தப 
கோடியுமல்லபல, 

Tnnumerable millions of thoughts occupy the mind of (the un- 

wise), who know not that they shall live another moment. - 837 

பரி, ஒருபொழுதளவுந்தம்முடம்புமுயிறாுமியை நீதிரும் கலே தகெளியமாடீ 
உர்மாட்டாதுவைத் அக்கோடியள வுமன்மியகனிலும்பலவாயநினே வு.களை நி 

னையாநிறீப.ரறிவிவாசாரொன்றவாறு, 

வி. இழிவுஏறட்பும்மையானிண்டுட்பொழுதென்பறுகணத்தின்மேனின்று. 
காசணமானவினைபினளவேவாமழ் சதீ்றாமளவாசவினஃ சறியப்படாததாயிதீறு.பல 

வாயநினைவுசகளாவன. பொறிஈளாலுகரப்படுமின்பங்கடமககுரியவாமாறுமத 

த்குப்பொருரிணேகீகாரணமாமானறுமதுதம்ருயத்செகளான் வருமாறுமவத்றைத் 

தாமுயலுமரிறுமவநீறிற்குவருபிடையூறூசளுமவநீறைதிகீ்ராமாறுநீகயெயபெொ 

ர௬ுளகடைக்கூட்டுமாறுமதனைப்பிறர்கொள்ளாமற்சாக்குமாறுமதனானட்டாரை 

யாக்குமாறுதளளாரையமிக்குமான௮ ந்சாமவ்வின்டங்கஹுசருமாறுமுதிலாயின , 

அ.மிவிலாரதியல்பின் மேல்வைதீஅநிலையாமைகூறியவாறு,இனிக்கருதுபவென் 

பதனையஃறிணைப்பன்மைப்பெயராக்டியுரைம்பாறுமுளரீ, 

பு. ஒருபொழுதும்வாழ்வத.றியார் - ஒருபொழுதளவாயி 

னும்சம்முடம்புமுயிருமியைச்திருப்பதையுண மாட்டாதார், 

(௮து௮ட்படியிருக்க) கோடியுமல்ல-கோடியளவுமன் றி, ப 

ல-௮தின்மேலும்பலகோடி நினைவுகளை, ௧௬ தப- நினையா நிற ப 

எறிவிலாதார், எ-று, 

* வ், ஒருபாழு துமமன்ற இழிவுகிறப்பு உமமை௰ 

முசென்றது நிமிவிதீதின்மேல்நின்றது. காரணமானவினையி 
னளவேவித்திருதீதலுகீகுமளவா தலால் ௮ துதெரியட்படாத 
தாயிதிறு. ௮ிநினைவுகளாவன, ஐம்பொறிசளாலேயறநுபவிகீ 

கட்பன்டங்கள் தமக்ருமுரிமையாம்படிகீளாம் அதத்குதீ 

திரவியச் அணைசீசாசணமாம்படி.க்கும் ௮.2 த தீதிரவியம் சங்களு 

டைய முயதிசிசெளால்வரும்படிக்கும் ௮மிதமுயம்ெளைசதாங் 

கள்செய்யுஃப்டிக்கும் அவதீறிதீகுவரும் விக்சனெங்களையும் 
L
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௮வ்விகீசினங்களை நீக்கும்படிகீகும் நீகயெயபொருளைக்கடை 
சேர்ச்கும்படிக்கும் அைப்பிம்கொண்டுபோகாமதீகா'ஃகும் 

படிக்கும் அதினாலேயத் சவரைகீகாக்கும்படிகீகும் சத்துரு 

கீகளையழிக்கும்படிதீஞும் சாமதீத இன்பங்களைய நு பவிகீரும் 
பழு.கீகும் நினட்பன முதலாயின. அறிவிலார்ஞுண தீதின்மேல் 

வைத்துநிலையாமையைசீசொல்லியவானு. இனிக்கருதுப என் 

பை௮ஃறிணைப்பன்மைட்பெய ராகீகியுரைட்பாருமுண்டு, 

குடம்பைதனித்தொழியப்புட்டற தி் சற்றே 

யுடம்போடுயிரிடை சட்பு. 
(ரர் 

The love of the soul to the body is like (the love of) a bird to 

its ege which it flies away from and leaves empty. 338 

பரி, முன்றனியாதமுட்டைதனித் துக்கெப்பவதனுளிருச் சபுள்ளுப்பருவம் 
வந்துழிப்பறத் தபோய தன்மைத்திடம்பித்குமுயிரீக்குமூளசாயரட்பென் ற 
வாறு, 

வி, தனித்தொழியவென்றதனான் முன்றனியாமைபெதீறும். ஃ்சாவதகரு 

வுச்சாறுமொன்றாய்ப்பிறந்துவேறாந்துணையுமததீகா தாசமாய் நிதீ.றல், அதனால 

ஃதிடம்பிதிருவமை.பாயிதீ௮ு, அதனுள் வேறிறுமையின் றிநின்றேபின்புக ஈம,தி 

போதலிநீபுள்ளுயிர்க்குவமையாயித்௮. முட்டையுட்பிறப்பனபிறவுமுள்வேனும் 

புளளையேகூறினார் பறதஅபோதமீறொழிலானுபிரோடொப்புமையெய்துவத.து 

வேயாகலின். நடபென்்றதீண்டுக்குறிட்புமொழியாய்ரட்பின்றிப்போதலுணரி 

தீதிநின்றது, சே சனமாயருவாய்நித்தமாயவுயிரு& ௮செ.தனமாயுருவரயனித் 
தீமாயவுடம்புத்தம்முண்மாறாகவின்வினைவயத் சாற்கூடியதல்லஅ டபில வெ 

ன்பதுறிக,இனிக்குடம்பையென்பதற்குக்கூடென் ௮ரைப்பாருமுளர், ௮தபுள் 
ஞூடன்றோன்றாமையானுமதன்கண்ண துமிண்டுப்ருத௮டைமையானுருசடம்பிற் 
கூவமையாகாமையறிக, 

பு. குடம்பை. தனித்சொழிய- -மூன்னேதனித்திர்ர தமுட்டை 

தனித் தக்டெக்ச புட்பறச் சதி - அதனுள்ளிரு தீப் றவை 
(பருவகாலம்வ்சபோ.து) ப.ச போன கன்மையையுடை 

யது, உடம்போடுயிரிடைசட்பு- உடஅக்கும்உயிரு ருகீகுமுள்ள 
தாகியசிரேகம், ௭-ு. 

வி. தனிச்சொழியவென் ஐதினாலே முன்சனியாமைபெறப் 

டட்டது. அத் தனியாமையாவ,.து கருவு2சா.னும் ஒன் ருயட்பி 

2 துவேறாகுமளவும் ௮௪ தஞ ஆ.சாரமாசியேநித்ப ௮,
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ஸைத்: உடம்பிற்கு உவமையாயிற்று, ௮திசமூட்டையுள்வேற் 

அலம்யின் மே நின்றுபின்பு ௮அதிலேதுழையாமக்போவதிஞ 
லே பதவையுயிர்க்ளுவமையா யிதீறு. மூட்டையுட்பிறப்பனபிற 

வுமூளவாயிஞம் பறந்துபோகும் சொழிலாலஓுமிரோடொப் 

Lites அ.துவேயாதலாம் பறவையையேகூறிஞர். தடபென் 
நிதிங்கேருறிட்புசிசொல்லாய் நட்பிலாமையையுணர்ததிநின் ற 

௮. சே சனமாய் அருவாடுநித்ிதியமாகியவுயிரும் ௮சே சனமா 
யுருவாயநித்தியமாகய உடம்பும் தங்களில் மா௮ுபாடாதலால் 

வினைவ௫௪த்தாறிகூடியதல்லது நட்பில்லயென்பதுணரீக, இனி 

சகுடம்பையென்பசச்குப் பொருள்கூடு என்றுரைப்டாருமூ 

ண்டு. ௮துபறவையுடன்சோன்றாததினாலும் ௮க்கூட்டில்்௮.து 

திரும்பவும் நுழமைவதுண்டாகையாலும் உடம்பினுகீகு உவ 
மையாகாமையையுணர்க, 

௯, உ௰ங்குவதுபோஅஞ்சாகீகாடுறங்டு 

விழிப்பதுபோ ஓம்பிறப்பு, 

"Death is like sleep; birth is like awaking from sleep. - 829 

பரி. ஒருவனுக்குச் சாக்சாடுவரு தலுறக்கம்வருகலோடொக்கும sor Mord 
2ப்புவருதலுறங்கிவிழித்சல்வருகலோடொக்குமென்றவாறு. 

வி. உறங்குசதும்விழித் தலும்உயிர்சகட்யெல்பாய்கீகடி.தின்மாறிமாறிவறாஇன் 
றுநீபோலச்சாக்சாடுஃபிறப்புமிடல்பாய்க்கடி.தின்மாறிமாறிவருமென்ப ுக ௫ 

இத பூரமையேநிலை பெதீறவா றறிவித் சந்குப்பிறட்புமுடன்கூகினார். 

  

பு. உறங்குவதுபோலுஞ்சாகீகா - ஒருவனுக்காசீசாவுவரு 

வனுஉறக்சம்வருவதுடோலும், உறங்கிலிமிட்பதுபோலும்பிற 

ப்பு - அதன்பின்பிடப்புவருவ துஉறங்கிவிழிட்புவருவதுபோலு 

ம், எனு. 

வி. உறங்கு சலும்விழிச சலும் உயிர்களுக்குசீசுபா வமாகிசி 

SEOs GF EBs ort மாதிமாதிவருவதுபோலச்சாவும் பிறப் 

பும் ‘Ste olor GEE SB sr G சிச்சிசமாறிமா நிவருமென் ப.துகரு 

2௮. நிலயாலம்யே திச்சயமென்பத நிவி சத்குப்பிமப்புமுட 

ன் கூதிஞ்ரி
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ற. புச்லெமைநீதின் றகொல்லோவுடம்பினுட் 

செ9லிரு ர் சவுயிர்க்கு. 

Tt seems as if the soul, which takes shelter* in a body, had not 
attained a home. - ல ப ன - - - 340 

பரி. வாதநுதலியவநீறினில்லாயவுடம்புகளுள்ளொதக்கிரும்தேபோச்தவு 
யிர்க்கெஞ்ஞான் அுமிருப்பஜோரில்லி௮ிகாறுமமைந் ததில்கூபோஓமெல் றவாறு, 

வி. அந்தோய்களமைந்தஞான்றிருத்ீதும்வெருண்டஞான்று போயுமோருட 
ம்பினில பெறா அவருதலாற்றுச்சலிருந்தவென்றார். பின்புறப்படா.துபுக்கேவி 
டுமில்லமைச் ததாயித்பிறரித்ருள்ளொஅக்கரொதென்ப தாம். அகவேயு பிரோடுக.. 
டி.நிற்பதோருடம்புமில்லை யென்டதிபெறப்டட்ட..த. இவையே முபாட்டானுமு 

ஹையேயாகீல சசட்குவளாந் தநாள்சழினெறவாுங்கழித்த ரலுளதாநிலையா 

மையுமவையொரோவழிப்பிறம் தவளவிலே யிறத்சலுமொருகண மாயினுநிதீகு 
மென்பதுதெவியப்படாமையுமுயிர் நீிங்கெயவழிக்கெக்குமா ற மவதறிதெப்பு 
ம்பிறட்பமாறிமாறிவருமாறுமவைதாமுயிரீசீருரியவன்மையமென்றிவவாதீறால் 

யாக்கைநிலையாமைகூறியவாறுசண்டுகொளக, 

பு. உடம்பினுள்-(வாதபித் சமுதலியவத் நிதிராவீடாகிய) உ 

டம்புகளுக்குள்ளே, அச்சிலிரும்தவுயிர்கீகு - ஒதுக்டெத்திருற் 

அிபோகின் தவுயிர்கீகு, புக்கிலமைழீதின்அகொல்லோ - ௭௪நா 

ளைக்குமிருட்பகொருவீ இதுவரையும் ௮மைம்ததில்லைபோ 

இம், எனு, 

வி, அத்தவாசபித்தமுதலியரோய்கள் ௮மைவுற்றிருநீத 
போ குடியிருமீ.தம், அமைவில்லா து கோபித்தபோதுகுடி 

போயும், ஒருடம்பிலும் நிலகொள்ளாதுவருதலால் அச்டலி 

ருழ்தவென்ருர். ுச்சில் ஒதுக்கம். பின்வெளிய்படாஅ நு 

மை,ம்தேயிருக்கும்வீடு அமைத்த தாயின் பிழரீவீடுகளுக்குள் 
ளே ஒஅகீடெத்திராதென்பதாயிதீறு. ஆகவேஉயிரோகட. 

நிரீ்பசதோருடம்புமில்லயென்பது பெறப்பட்ட. இவையே 

முபாட்டாலும் முறையே உடல்களுகிகு அமைத்ததாள்க 

* g&A&,atemporary shelter. .4y&@2H, a perpetual dwelling. 

+ Or rather, Is it that there is no home prepared for the soul which takes 
shelter in bodies P



AG 
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ரிடதீதுப்பி௦ சச ௮அளவிலேயிறத் தஓம்.ஒருகணமாயினு நிற்கு 

மென்பதுதெளியட்படாமையும், உயிர் நீங்ய்போ த உண்டா 

ம்விசமும், இதட்பும்பிறப்பும் மா றிமாறிவரும்விகசரும், அவை 

யுயிர்க்குரிமையன்றென்பதும், என் றிவ்விச தீதனாலேயா க்கை 

நிலைபாமைகூறியவாறு கண்டுகொள்க. 

  

௩௫. அதிகாரக். 01 5013, 
துறவு. ON renonerarion.* 

  

பசி, அஃதாவதுபுறமாகியசெல்வதீடின்ண் ணுமகமாயெயாக்கையின் எண் ணு 

மூள.தாயபறீறினையவற்று நிலயாமைதோக்கிவிரிதல். அடூகாரமுறைமையுமி 

தினறானேவிளவரும். 

"அதாவது, புறமாடிய செல்வத்திலும் ௮சமாடிய தேகதீதிலு 

முண்டாகயெ பற்றை ௮வற்நினுடைய கிலயாமையைதோயடஇ 

விவெ.து. ௮ இசாரமுறைமையுமிதினாலே விளங்கும். 

௫. யாதனின்யா தனினீங்கயொனோத 

ல,தனின தனினிலன். 

Whatever thing, whatever thing (I say), a man has renounced ; 

ர that thing, by that thing (I say), he cannot suffer pain. 341 

பரி. “தருவன்யாதெ ரருபொருளின்யாதொருடொருவினிங்கொன வனட்பொ 

ருளாலப்பொருளாநீறுன்பமெம்துதலிலனென்.றவாது, 

வி, அடுக்குகள்பன்மைசூறித் துநின் றன, நீங்குதறுறத்தம்.ஈண்டுத் அன் பமெ 

ன்றதிம்மைக்கண்ணவத்றைத்தேடுகலாலுங்காத்தலானலுமிழத்சலானும்வறாவ 

னவுமறுமைச்கட்டாவத்தான்வருவனவுமாயவிருவகைத்துன்பங்களையுமாம 
எல்லாப்யொருளையுமொருங்கேவிடு தறலையஷ்தின்றியொரோவொன்றாக விடி. 

ணுமவதீறான்வரு ந் .தன்பமில னென்ப.தகருத்.து. 

எண்வகை 

¥* The renunciation of all desire.



அரசர் 

பு. யாஜினின்யா தனினீங்சியொன் -ஒருவன்யாசொருபொரு 
ரின் யாதொருபொருளினின்௮ தீகீனொனோ, ௮.சனின தனின்- 

அவன் ௮ட்பொருளாலட்பொருளால், சோதலிலன் - அன்பப் 

டடுசலிலனாம், ௭-௮. 

வி. ௮அ04ஞ்கள்பன்மைகுறித் துதின் றன. நீங்குதல்லிடுதல், 

இங்கேதுன்பமென்றது இம்மையிலே யட்பொருளைத்தேத 

லாலுங் கா தீதலாலும் இழத்சலா ஓம்வருவனவும் மறுமையி 
லேபாவத்தால் வருவனவுமாகிய விருவகைச் துன் பரீகளையுமா 

ம். எல்லாட்பொருள்களையுமொருமிகீசவிவெதே முதலாமீதன் 

மை. அன்றி ஒவ்வொன்ராகவிடினும் அவ, ம்ருல்வரு மீ.துன்ப 

பில்லாசவனாவானென்ப துகருத்து. 

௨. வேண்டிலண்டாகதீ துறக்ச தற ர் தமி 

வீண்டியற்பாலபல. 

After a man has renounced (all things), there will still be many 
things in this woild (which he may desire); if he should desire 
these, let him, while it is time, abandon (that desire), - 842 

பரி, எல்லாப்பொருளையுந்துறத்சாலொருவற்டும் மைச்கண் ணேயுளவாமு 

ைமையையுடையவின்பங்கள்பலவல்வின்பங்களை வேண்டினவதிறைக் க லம் 

OL) 08 g MESO) a sergo ait wy. 

லி. அவ்வின்பங்களாவன,.அ௮ட்பொருஎகா.ரண மாசமனமொழிமெய்களலையா 
துநிநீறலானுமவைதன்னெறிக்சட்சேறலானும்வருவன, இளமைக்கட்டுறந்தா 

னவதீறைநெடுங்காலமெய்துமாகலினுண்டாகத்துறக்கவென்றார். இன்பங்கள் 
காலமென்பனவருவிக்கப்பட்டன. இம்மைக்கட்டுன்பங்களிலவா தலேயன் பியி 

ன்டங்களுளவாசலுமுண்டென்ப தாம். 

டு. அத மீதபின்-எல்லாட்பொருள்களையும்பிற விட்டால், 

ஈண்டியதீபாலபல - ஒருவனுகீகுஇம்மையிலேயுண்டா கும்வரி 

சைக்கிரமழுத்சையுடையஇன்பங்கள்பலவாம், மவணடின - அவ 

வின்டங்களைவிரும்பினால், உண்டாக-(அப்பொருள்களைக்) கா 

லம்பெறவே. துற்கிக- -டமி.2றவிகெ,' எ, 

வி, ௮வவின்பங்களாகன, அ.ட்பொருள்சாரணமாக மன 
மொழிமெய்கள் அலையாமல்நிநீபதினாலும் ௮ம்மூன்றும் தல்



ALY 
கசா 

வழியிலே செல்லுதலா ஓம்வருவனவாம். இளமையிலேசானே 
அறசீதவன் அம்ச இன்பங்களைதெடுங்காலமாக அடைத்திருப் 

பாளாசலால் உண்டாகச் அுறக்கவென்றார். இன்பங்கள்,காலம், 

என்பனவருவிகீகப்பட்டன, இம்மையிலே அதுன்பற்களில்லாம 

ம் போவதுமன் நி இன்பங்கராண்டாதலுமா மென்பதாம். 

௩. அடல்வேண்டுமைநீதின்டலத்தைவிடல்வேண்டும் 
கேண்டியதெல்லாமொருங்கு. 

Let the five senses be destroyed; and at the same time, let 

every thing be abandoned that (the ascetic) has (formerly) de- 

sired, - - - - - - - - - - 313 

பரி. வீடெய்அவார்க்குச் செவிமு சவியடைம்பொறிஎட்குரியவலாயவயோமைநு 

தீலியவைம்புலன் களையுங்கெடுத்தல்வேண்டுங்ெடுக்குங்காலவத்றை நுகர் துற 

பொருட்டுச் சாம்படை தீ தடொருண்முழுதையுமொருங்கேவிடுதல்வேண் டுமெ 

ன்ற்வாறு, 

வி. புல்மென்பதவற்றைநுகர்தலை.௮ு தன்மனதீசைதீதுன்பத் தா லும்பாவ 

த்தானுமன்றிவாராதபொருண்மேலக்லஅ வீட்டுசெறியாயெயோமகருரனங்களி 
த்செலுத்தாமையினதனையடல் வேண்டுமெள்௮ுமஃதப்பொருண்மே௱ஈசெல்லின 

த் நுகர்ச்சிவிறகுபெற்ற தழல்போன் முறுருவதல்லசடப்படாமையின் [வேவ டி. 

யதெல்லாமொருங்சேவிடல் வேண்டுமென் அங்கூ.றிஞர், 

ஐ.ந்தின்புலதீதை-(முத்ிதியெறுவார்க்கு) er Papsor 

பயெஜம்பொ றிகளு£குஉரிமையாகிய ஒலிழு தலியஷம்பூலஃ களை 
யும், ௮டல்வேண்டும் - கெடுத்தல்வேண்டும், வேண்டியதெல் 

லாம்-(கெடுக்கும்போது) முன் தனயுபவி g ஃ்சம்பொருட்டுத் 

தாம்விரும்பிச்சேர்த் துவைச்சவெல்லாப்பொருள்களையும், ஓ 

ருக்குவிடல்வேண்டும்-ஒருமிச்சவிட்டுவிடல்வேண்டும், ௭-௮. 

வி. பூுலமென்ற த ௮வறிஹையுபவித் தலை, E69 Bey st 

Or oer EO 55 Go 6 FC Hou Ta He ghar bo sr 
மேலல்லது வீட்டுசெறியாயெயோசஞானங்களிலேண்ட்டொ 

தீதினாலே ய சனையடல்வேண்டுமென்றும், ௮22 மருப்பைப் 

ருலின்மேத்சென்ருல் 6055.9 giiatoal oe. படாமையால் 

போலே பின் னுமுதிர்ச்துபோவகல்ல, Hiner tic Bei. 

வேண்டியதெல்லாமொருங்ளுவிடல் கர 
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௪. இயல்பாருசரோன்பிர்கொன் நின்மையுடைமை 

மயலா குமதிறும்பெயரீத ௮. 

To be altogcther destitute is the proper condition of those who 
perform austeritics ; if they possess anything, it will change (their. 
resolution) and bring back confusion of mind. 544 

டசி. பநீறப்படுவதகொருபொருளுமில்லாமைதவஞ்செய்வார்கீகுெயல்பாமலஃ்தி 
ன்மியொன்றாயிலுமுடைமையதீதவதீதைட்போக்ருசலான் மீண்டுமயங்கு தற் 

கே.நுவாமென்றவாறு, 

வி, இழிவுறெப்பும்மைவிகா.ரதீதாற்றொக்கது, தோன்பென்பதாஉமயலென்ப 

தூஉமாருபெயர் பெயரீத்தலானென்ப.௮இரித் துநின்று,. தோன்பைட்பெயர் 
தீதலானெனவேறீறுமைப்படுத்திகீகூட்டுச, எல்லாப்பொருளையம்விட்ெடொா ௬ 

பொருளை விட ர தலழியுமதுசார்பாகவிட்டனவெல்லாமீண்டு வற்துதுவத்திற்கி 
டையீடாய்ப்பின்௧லக்சஞ்செய்யுமென்பறுகருத்து,! இவைரான்குபாட்டாலு 

மெனதெ ன்னும்புறப்பதீ௮விடுதல்கூறப்பட்டத. 

பு. ஒன்றின்மை-பதீறப்பவெகொருபொருளுமில்லாமை, 

சகோன்பிற்கு-தவஞ்செய்வார்கீகு, இயல்பாகும் - சுபாவகுூண 

மாம், (அப்படியன் றி) உடைமை-ஒன்றாயினுமுடைத்தா தல், 

பெயர்தீ௮-அத்தவத்தைப்பேர்தீஅச்கெடுப்பதினாலே,ம்றும் 

மயலாஞும்-மறுபடியுமயக்குதகேதுவாம், எ-று. 

வி. ஒன்றுமின்மையென்னும் இழிவுறப்புஉம்மைசொக்கு 

நின்றது. தோன்பினரைரோன்டென்ததும் மயலுக்குநிமித்த 

திதைமயலென்றதும் ஆகுபெயர். பெயர்தீசலால் என்பது 

பெயர்தீது எனததிரிச்அநிஷத. தோன்பைப்பெயர்தீ தலா 

லெனவேகீறுமைவிரித துக்கூட்டிக்கொள்க. எல்லாட்பொருளை 

யும்விட்டு ஒருபொருளைவிடாதவழியும் அ அசாரீபாசவிட்டனா 

வல்லாமஅபடியும்வதீது தீவசுக்குவிக்கினமாய்கீகலம்கஞ்செ 

Laat see is. இவைசான்குபாட்டாலும் என்னுடை 

ன் சபுதப்பத்றுவிட தல்கூறப்பட்ட.து. 

இ. ; 
Ne, மீதொடரீப்பாடெவன்கொல்பிறப்பறுக்ச 

% (ங்கள்டம்புமி கை, 

What 
mcans லயாமல ,. of nthar things ta those who are at





ம் 

பரி. தானல்லாசவுடம்பையானென்௮ந்தம் னோடிகயபில்லாதயொருளையெ 
னதென்றுங்கறுதியவர்றின்கடபறீ௮ செய் தற்ளேறிவாயெ மயக்க த்ைபகெடு 

Cure quire anit dé sO ode ge beheld டு திழையெல் அமென்றவா ௮. 

வி, மயச்சமலியாமை, அசனைக்கெடுத்தலாவது, தேகெர்பரதீ்பெதீறவு அதி 

மொழிசளானும்யோகப்பயிக்டியானுமனவயானென தன்மைதெளித் தவதீழின் 
ஸ் 

கட்பற்றைவிடுசத். செுப்டம்மைவிகசாரச் சதாற்றொக்க,2.: இதளுலிய்விருவசைப் 
பதிமினையும்விட்டார்ச்கேலிமுளகென்பதுகூறப்பட்வள் 

பு. யானெனதென்னும்-( மானல்லாசவுடம்பை) மானென்.று 
ம் ( தன்னோடேகலநீதிராதபொருளை ) எனதென்றும்எண்ணி 
யவம்தினிட தீதிலேயன்டு செ ய் சற்றாஏ௮வா ய, செருக்கு-மய 

கீகதிதை, அறுப்பான் - ஒட்டறுப்பவன், வாஜஷேோர்கீகுயர் ம் த- 

சேவர்கட்ணாமெட்டா ௪, உலகம்புகூம்-மோட்சவுலசதமையடை 

வான், எ-று, 

மி. மயகிகம் அறியாமை. சைஒட்டறு த தலாவது, ஆசாரிய 

ரிடதீதி3 பெச்றவுறுதிமொழிகளா ஓம் பயோகப்பயிற்சியொ லும் 

௮.32 இருவகைப்பொருள்களும்யானெல்பதும் எனதெல்ப 

இமல்லவென்றுதெளிமீது அவதிகினி.ச்தில்லைத் தப ற்றைவி 

முதல். வானோர்க்னாமென்றவுயரீவுடிறப்பு உம்மைதொக்குநின் 

த. இ௫னொலேயிவ்விருவகைப்பறும்களையும் விட்டவர்க்கே 

மாட்சமென்ப து சொல்லப்பட்டது. 

௭. பதியிவிடாஅலிரிம்பைகள்ப நினைப் 

பறீறிவிடா௮தவர்க்கு 

Sorrows* wall never let go ther hold of those who give not up 
their hold of desire. - = - = 2 - க மிகச 
uy 

2 pea இருவசைப்பஃதி னையுமி௮ுகப்பதிறிவிடசாரைப்பிறவித்துன்பங்களிறு 
ரவென்றவா௮. 

பத 

1B gt GHEY GD ti 6B, விடாதவர்ச்சென்பதுவேதீஅமைமயக் 

ate "யாதார்ச்குவீடில்லையென்பதுகூ OCI Ln Be 

ல He நீ. ச 6 5 ட % ட் லு, -வகைப்பற்றுகீகளையம்,பதீறிலிடா௮சவர் 
‘Sy BG 

What mcans பலையாமல 
  

he அடி கடர 

வ ட ட்ட ட ॥ | , 
‘ oncolod with a state of change, of births



ahh ae 

* 

6G-O ws“ pAdrgsacor, Qehmuadr - Yod gs துன்ப 

ங்க ப.றிறிவிடா-இறுகட்பம்பிலிம்ு நிங்காவாம், எஃறு, 

வி. இறுகப்பதிறுதல் மிகவு்துசைசெய்சம், விடாத வர்ட்ரு 

என்பது விடாஅவரை ஏன நிதீறலா ௮ருபமயா கம். இதளுலவா 

ஹைவிடா சவரி முத்தியிலலையெலியஆசொல்லப்பட்டு. 

௮. தலைப்பட்டார்்தோி துறரிசார்மயஙடு 

வலைப்பட்டாரீமம்மையவர். 

Those who have entirely renounced (all things and all desire) 

have* obtaimed (absorption mto God); all others wande: in cou 

fusion, entangled in the net of Qnany) butli» — - - 818 

பரி, முரிறதீதுற$்தார்வீட்டினேச்சறைப்பட்டா.ரங்ஙன ந் துறவற £மயரி பி 

ப்யிறப்பாகயெவலையுட்பட்டா ரொலறவர ூ. 

வி, முல்றதிதறதீதலரஉற,பொருர்களையுமிறாக கையுட மீமினேயுமுவர்த் மு ப 

ரிறுவிமிறல், அங்கன ந் தறவாமையாவறவதிறுளியாதானுமொன்மின்க டிபி 

தரினும் பதி௮செயதல், துணிப்பதிமிசதலைப்படடாரென்றும் பொடமெொயிக 

ண்டேபிறப்புவலையுளஎப்படுகவின்பயங்கியெலாஅுங்கூறிருா 

ப. இரதீதுறம்தார்-முருவதுமலிட்டவர், தலைப்பட்டார்- 

(மோட்சத்தை) ஆடைமீரார், மதிழையபர்-அுல்வாறுமுமுமை 

யுசீ.அறவாதவர், மயங்கவெலைப்பட்டார்-மருணடுபிறவியாகியவ 

லையினுள் ளேயகப்பட்டாம், எ-று, 

வி. மூழுவது2. ௮௮3 சலாவ, உலகட்பொருள்களையும் இரு 

வகையுடல்களையும்வெறுதி ௪ நிராசைசெய்சம். அ LL LL. (pot pea! 

அர்ீஅுறவாமையாவது,அவம்துள்பயா சாளிஸஷ்மொன் oF} ce 

லேடரமிசானும்ுசைவைழ்தல். கெளியுபதி தித்தலேட் ர 

சொன இறச்தசாலததாலும் பொய்தெறியைமழொ அ) ஈண் 

அகண்டுபிறப்பாயெ வலையுளகப்படுசலால் கண்மே-சே 
கூறினர். சில்-௮மையொய் 
  

17 

* Will certainly obtain,” say the Sch, ~~ எ 
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அச்வ. 

அட பத்தத்தசண்ணேபிதட்டதுச்குமத்து 
“2 தலயாமைகானம்பம், 

At the moment, in “which desire has been abandoned,’ (other) 
births will be cut off; when that hag. not been done, itty % | 
wall he seen.” ன ரர ம ண ன - 849 
tf 

| பரி, 'ஒருவனிருவ்கைப்புத்றுமத்தபொழுதே. நபிபத்த Bricks Opens 
அச்குமவைய3தபொரு ச்ம் ீதந்ததத் அவருக் ததிம்யாமைகான 
eB tevin Pam a. : 

at சாச்வமத்தபொழுமேசாரியமுமதீக்சாமுைமைப்ததிப்பத்தத்தசன் 
சேயென்றார்.. அட்ச அிப்த்தென்துச்றலடென்பஅமஅபத்திவத்த அ. இயை 
அசன் பொட்டாதுமல்விருமையுமொருக்குகூறப்பட்ட, : 3, 

ட்ட tty Moat ci உ டியர் 

டு பத்றம்றகண் ணே- “ஒருவனுடைய இருவகைப்ப்த் முத்த 
பொழுதே, பி2ப்புக்கும்- “அப்ப 2௮௮ தலானது அ௮வன்பி 
ப்பையக்கும், மதீறு - அவையரதடொழுது,. நிலையை 
காணப்படும் - ' அவத்தினாலேதான்பிதத்திகச்த சிரின்ததில் 
யாமைசாணப்படும், ௪ எ.-. ப்பு [ மட் 

உ) 

வி, சாசமைத்தபொழுதேசரரியமுமத்ததாமென்னுமுதை 
ப ச்திப்பதிறத்தசண்ணேபிறப்பஅக்குமென்றார். திறப். 
Ops! en 50 வீடெனப்பிதர்கூறதட ah 9 gu bbe Beg. 
Dowd சண்பொட்டாது “கிருவசையுமொரு Mead pri 

ட, rl 
wy 

Dy பல்கபத்றதீறுன்பத்தினயப்பத்றைப் 

. பதிறுகபத்துவிடதிரு; ட்ட 

Desire the desire of him} who is “without ese; i in order to 
“ounce desire, desire that ‘desire. - வம மெட்டு 850 | their be | | ழ் 
ட். 'எல்லாம்பொழுசவும்ுத்திதன்தேபத்தகக கிவ வத தயவிஃ9௦ ௨, ன் 

கல் , இருவ. ஈன்னெறியென் றுமனத்தச்கெ Fanart eek ig : 
சைகி am Oar mises we iilcedalekciithes ct a 

வின்பங்களை? baa ர் ப்பு Le மு பறி = 

1 —" etal suoesion 
லம்பெ ற்வே, அ படர ஆம் ஆர் ee ட் 

ன் | னவ it, 1 have in ‘hie ditch pn 
வி. ௮ “அன்பங்க : ws wi 

La ழா பஸ் ட் டி , ae ர, ப “ட்டம் வங்க ன் 

் வி ஜே டு வில்வப் BO oh 

மொழிமெயகள அலையாமல், 

   
    
   

 



&& Th 

வி, கடவுள்உாழ்த்திதிசெற்ட வீண்டிம்பொதுவமையார்பதிறத்ருனெல்றார் ப 

தரத்றுள்பற்றென்புழியாறாவது செய்யுட் ிழுமைகண்வத் ௪.௮. அண்டுப்புற்றெ 

arn Muse lu Oe tar, தன் கணுபாயமென்பனுதிய/ன சமாதிகளை, விடாது 
வந்தபதீறென்றனு அநாதியாய்வருமுடம்பித்பத்கின. அப்ப? ௮விதர்ருடா 

யமிதளுற்கூறட் பண்பி. , 

பு. பதிறற்றான்பம்றினை-எல்லாப்பொருள்களையும்ப தீறிறி 

ன்ழேபம்தற்றகடவுள்சொல்லியமோடஎமாரீகீகதிதை, பதி.றுக- 

இதுவேதன்மார்கிகமென்று மனத் அட்கொள்க, அப்பதிறைப் 

பதீ௮க-(கொண்ட சனிடத்தில்) உபாயத்சைய/ சமனதினலே 

செய்க, பத்றுவி_தீசூ - விடாதுவ; தப றிறுவிட்டு நீங்ஞாத தீனா, 

ஈம, 

வி. முன்புகூறியகடவுள்வாழ்தஇருப்பொருச௪ இங்கே 

யும்பொதுவகையாமபதிறதிருனென்ளுர். பற்றற்ருவ்ப.ற்றெ 

ன்றவிடகறு, பாரீறறிறானது என்னும் ஆறாம்வேதிறுமையுருபு 

செய்யுட்முமையிலேவச்சது. பதறி ருன்சொல்லியவேசாற 

தசாதீதிரம், பற்றற்மானதுவேதார்சசா£ இரம்,எனலிரிம்.துசெ 

ய்யூட்சிமமைப்பொருள்படநின் ஐ.து ஆறாம்வேத்றுமையென 

க்காண்க, அ௮ங்கேபற்றென்ப துபநிறப்பவெசனை. அதனிடத் 

அ உபாயமென்ற.து தியானசமாதிகளை. விடா வவத தபா றெ 

ன்றது, அநாஇதயாய்வரும்உடம்பிரீ பற்றினை. ௮ப்ப.தீறுவிடத 

கிரு உபாயமிதனாமகூறப்பட்டது. 

6. ter of Sarg. CHAPTER XXXVI. 

மேய்யுணர்தல். Tavs Krowinper.* 
ம்பா! 

‘ ஆ ண் 

௮ண்டும்-சே 

  

பசி, அஃ தாவஅமிறப்பவீடுகளையுமவந்றின் கரரணங்களையும் 

ளானன் நியுண்மையானலுணர்தல், இதனேவடநாலார் சது. - 

அவும்பற்றநீறான்புநிறினேப்யதிதியவழியுளனா வ தரகலிஎ அல்-௮அமையொய் 
பதிதித்துறவின்பின்வைகீஃப்படடது. 
டன காரி ப ணவகடகதா 

என்ன்ன ளப் வடம வளிவுலிவு வவட வ அமடானத் அவச ஷம வலகருவம். கண். வடிருதவதக்கடிவள ளு 

*+2,¢ Tho knowledge of the #orld.
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௮தாவத, பிறப்புவீகெெளையும் ௮வகீறின்காரணங்களையும் 

விபரீ தஞ்ச நிசேசமென்பவையொதழி.ப வண்மையாலுணரீவ 2. 
இதசைவடநூலார்சதீ அவஞானமென் நுசொல்லுவர். இ.தவும்ப 

தீறற்றான்பமிறினைப்பற்கியவழியுண்டாவசாதலால்௮அகீகாரண 

ஒருமைப்பாபெற்திதீ அறவின்பின்வைகீகப்பட்ட.து. 

ச, பொருளல்லவற்ழைட்பொருளென்றுணரு 

மருளானாமாளுப்பிறப்பு, 

Inglorious births are produced by the confusion (of mind) which 
considers those things to be real which are not real. ~ $851 

wih, Ooh Our garda a Seo oCubiOer 7G erst ar ost Oh lw ga) oer i 

வானேயுளதாமின் பமில்லா தபிறப்பென் வாறு, 

வி. அவ்விபரீ தவுணர்வாவக், மறுபிறப்புமிருவினைப்பய லுந்கடவுளு மில் லை 

யெனவுமத்றழிதீசன்மையனவுஞ்சொல்துமயக்க.நால்வழக்குசளே மெய்நால்வ 
முக்கெனத்துணிதல், ருதீிமியைமகனென்றுமிப்பியைவெள்ளியென்னுமில்வாே ற 
யொனறனைப்பிறிளொன்றாகதிகிணிகலுமரி. மருள்மயக்கம் விபரீசவுணர்வு 

அவிச்சையென்பனவொருபொருட்டுளவி,கரகரீவிலங்குமக்சகடே.வரொன்துநா 
,_ல்வகைப்பிறப்பினுமுள்ளதுலுன் பமேய ஈசலிள்மர்ளுப்பிறப்பென்றுர், இதனா 

நியிறப்புத்துன்பமென்பதூஉமதரீகுமூகற்சா.ரணமவிச்சையென்பதாஉஙகூற 

ப்பட்டது. 

ப. பொரறுளல்லவதீறை - மெப்ப்பொருளல்லனவத்றை, 
பொருளென்றுணரும் - மெய்ப்பொருளென்றறிஏன்ற, மரு 

ளான்-விபரீதஞானத்தினாலே, மாணுப்பிறப்பாம் - இன்பமில் 

லாதபிறப்புண்டாம், எ-று. 

வி, ௮,ச்சவியரீசஞானமாவது, மறுபிறப்பும் இருவினைப் 

டயன்களுங் கடவுளுமில்லையெனவுமகீறுமிவைபே ால்வனவுஞ் 
1ட்சொல்லுமயக்க நூல்வழகிகுகளை மெம் ல்வழகீகென்'று அணி 

ஈண் * குதிறியைப்புருடனென்றும் இப்பியை வெள்ளியென் 
nee Aa rene மற்றொன்றாகத்அணிததுமன. மருள்க்யக்சம் 

all ear Lit. & Yen iid அலிச்சையென்புன் ஒருபொருள்மொழி, ga 

லக்பெறவே, ர ஸ். ள் சேவர் என்னும் சால்வகைப்பி£ப்பி ழு 

வி அல்லின்பல்கே வல் ப மாணும்பித்ட்பென்றர்.., இதினா 
பதும், 9 6 BECP தற்காரணம் asf 

மொழிமெய்கள் அலையாம.. ~, 
ட்டது. 

@
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இருணிய்ரியின்பம்பயகிகுகருகளி sl 

LOT # on Bit Rae ர்ல்னா 

A clear, undimmed vision (of things) will deliver its possessors 
from the darkness (of future births), and confer the felicity (of 
heaven*). “ = . - டடம - - = 402 

புரி. அவிச்சையைநிங்கிமெய்யுணர்வுடையராயினார்கிசம்வெய்யுணாரிவு 12 

ப்பின் நிக கிவிட்டினேக்கொடுக்குமெல் ஐவா 3, 

லி. இருள்சிளகம்.௮ஃ்தாருபெயசாய்கீசாரணத்தின் மேனி த,நீங்பியென 

த்சொடைசோக்கிமெலித்னதின்ஐ2 2. நிங்கவென்ட சன் ஜிரிபெனிலுமமையுய, 

மருணிங்கயென் னும்வினையெச்சங்சாட்சியவரொன் நற்ரு இிப்புவினேப்பெயரி 

சொண்டது. மாசனுகாம்டியென்றலு Gels ay voor J aS! Boor, Decoded ராயு 

நிசதிசயவின்பமென்டதாஉம தநீரு நிரிழ்சகாஎனங்கேவலப்டொருளெ்பழா 

உங்க றப்பட்ட, 

ட். மருணிங்கி- அஞ்ஞான த்தை நீங்), மாசறுசாடடியகரி ம 

கூ -மெய்யுணரீவுடையராயினவர்கீகு, இருணீம்கி- (அரி ஈவணரி 

வுபிறவியை நீக்க) நீங்கி, இன்பம்பயகீரும்-ருநதீதியைத்தரும், 

படு. 

வி. இருள் சரகம், 2) SOIC & ஆருபெய சாய்கிகாசண 5 இ 

ன்மேல்நின்ற_து. நீகிகு என்௦,த சொடைதோக்கி நீயகியயன 

Cod 6 gi Not D gi. Loco ENO) ws air gone Gen lw a gs மாசறு 

என்னுஙி சாலங்கர ரீசபெயொசிசவினைகொண்டுமட௰சது. மா 

௪றுகாட்சியென்றது மோட்சஞானத்தை. இதிறாலே மோட௪ 

மாவதுநிரதிசய இன்பமென்பதும், அதங்குறிமிச்சுமாாணங் 

செவலப்பெடருளென்பதும் கூறப்பட்டது, 

௩. ஐயத்தினிங்கதெதெளிறிசார்ககுவையச இன் 

  

வான ரணியதுடைத து. அணி 
ன அ, ஈண் 

Heaven is nearer than earth to those men of purifig, an 03-சே 
are freed from doubt.t ம ல - ~, 
மம வ வய பயப் ப ய்ய , டட. அல சையொயப் 

ச்ஸ் கானை” ர, க freedom from births, and (as + 

the Deity. ரு ட, ட 
  

* கறம ஸம 19௦ altainod (ié is added) a " 
fruit of action’, and of God. World.
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பரி, ஐயத்தினின் ற.திங்கமெய்யுணர்த் தார்கீகெய்திதின் ஈநிலவுலகத்இனுமெ 

ங்தச்கடலதாயலீப்டுலகிரணீத்தா தலுடை தீதென்.றவாற, 

வி. ஐயமாவனி பல தலையாயபுணர்வு.அஃதாவதம ுபிறப்புமிருவினேப்பய 

அ்ங்கடவுளுமுளவோவில்வோலெனவெசன்றிதீ்றுணிவுபிறவாதுநித்றல், பேய் 
த்தேரோபுனலோகயிறோவர வோவென்௮அணியாதுநிதீப அம ௮, ஒருவா றீறாதீ 
பிறர்மதங்களைந்ைதைம்மதறநிறுகதலெல்லாச்சமையதால்கட்ருமியல்பாலலின 

வைகூறுனெறபொருஎ்களுள்யானமெய்யெனநதிசமுமையதிஇனேயோக்முதீர்ச் 
யுடையார் தம்மறபவத் சானிங்ு மெம் யுணரவாராகவினவரையையத்தினிங்கி 

த்தெளிந்தாரென்றுமவரீச்சல்வ நுபவவு ணர்வடிப்பட்டு வாவாப்பண்டையுல 
இயலுணர்வுதார்த் அவருமாகலின் தனைப்பயன் மேலிட்டுவையத்தின்வான் ணிய 
அடைதீதென் அங்கூறினர். கூறவேயையவுண ரீவும்பிறப்பிறீருக்சா.ரணமா தல் 

கூறப்பட்ட, 

பு. ஐயதீதிளிங்க-௪மச்சேகதீதிலேநின்று நீங்கு, தெளித்தாரில் 
கு-மெய்ப்பொருளையுணரித்தவர்கீரு, வையத்தில்- அடைம்,து 
நின்றபூவுலகத்தினும், வானம் - ௮அடையப்போவதாகியமுத்தி 
யுலகம், தணியதுடைத்,த-சமீபித்திருகீதலையுடைத் து, எ-று. 

லி சழ்தேகமாவது, பலபிரிவுகளாகியுணர்வது. ௮தாவ.து 
மறுபிறப்பும் இருவினைப்பய ஞம் கடவுளும் இல்லையோ வுண் 
டோ என ஒன் றிலு3ீஅன்வுபிவவாமல்நிரீபஅ. கானலோ நீ 
ரோ கயிழோ பாம்போ என திதுணிவுபிஐவா அதிதீப தும. 

ஒருவித தீதினாலே பிஉரமதத்தைத்தள்ளிக் தம துமகதீதை நிறு 
தீணுதல்எல்லாசிசமையசா தீதி : நீகளுக்குமியல்பாதலால். ௮ம் 

தச்சாதீதிரங்கள்சொல்லுகன்றடொருள்களுள் எதமெய்யோ 
வென்று நடக்குஞ்௪ர்தேகத்தை முதிர். ர்சயோகப்பயிச்சியை 
யுடையவர் தம்ம நுபவதீதினாலே நீங்கு மெய்யையுணர்வா ராக 
லின் ௮வரை ஐயதீதினீங்கிததெளிச்சாரென்றும், அவர்க்கு 

ட அதீத அ அபவவுணர்வுமு ததீறுடம்லெவரப்பலழுயவுலிெ 

வுணர்வு தூர்மி.துவருமாசலால் ௮அதைப்பயன்மேலிட்டுவையத் 

“வானதணிய துடை தீதென்ங்கூறினார். moe &€ 50 g8 
DW pO serra Onc i om Auer pus og. 

வின்பம்களை ச... 
"ப னர்வெய்தியச்சண்ணும்பயமின்றே 

"sar tall & ல்லா தவர்கீஞு, 
நே 

வி அவ்வின்பங்க,” , all the hnowledge* which can be attained 
மொழிமெய்கள் அலையாமல 

லம்பெறவே, 2 Be, 

"wp-fold kitowledgo.
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by the five senses, will demve no benefit from il, if they are 
Without a knowledge of the true niture of things. ~ Bd 

டரி, செல்லப்பட Pak piysued Sargon t. 7d 1b ito wtay or Faw. 1m, 7a. 
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கென்றாவாறு 
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றார் சிறப்பும்வ்டயெய் ம ு்க்குமைவினகிட்திஏ எற, wud மிப டர 

னுமெட்யுணர்வுடையாரக்கேவீடுவதெனமெய்யுணர்வி சிடய்புய ஸ் தட்ப ட்ட 

bone ait 
% 
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பு, ஒயுணர்வு-புலன் வேறபாட்டாலை ரசா யெவுணர்டு, எய்/] 
SY Li 6 ய் 0 ர ச 

யககண்ணாம்-(௮ வதிறி GOP on LOW evr Al is த (ப்ரா உ தா இ 
o o 6 8. 4 a 

யலிடதீ,தும், பயமின் LU By FEO, பயனில்லையாய், ெெட்யுணரிவி 

் ர்ல்றா மெய்யையறிதலில்லா தவர்£ VOT SOT & யையறிதலில்லாதவர்௨ச, எஃறு, 

வி. ஐதீசாயெவுணரீயு, மட். ௮_தஎய் தலாவ, மட ங்டி 

யொருவழிப்பட்டுச்தாசவோயிலேகி/ பது அபப்டி நின்றவி 

திதுமீமுத்திதா ரரமையிநீபயனின் ௭ abr apr raat & 9 Dunedr p 

சிறப்பும்மை அ௮டைதத்ரு அரு மையையிளய மிரினற ஐ. இவை 

யிரண்பொஃடாலும் மெட்யுணர்வுடையாரீடமேமுஃ இியுண்டா 

மென்றுமெபய்யுணரிவின்தப்புபடிறய்படட த. 

டு, எட்பொ ருளெத்தலவ் மைதீதாயினு மப்யபொருள் 

மெய்ப்பொரு ளகாணப தறிவு, 

a 
*(True) knowledge is the perception concerning every thing oj 

whatever kind, that ¢hu/ thing is the trur thing." உ 2. 
பயவா! 

பரி, யாதொருபொருள்டாதோரியபாய்ததோன்றினுமத்தோ ஐ. கண் 

யவ | - ப. ஆண்டும்-சே னர 

<The trae thing, 2. e. God. This is the (6,2 துபம்) பல் றதையொப் 

regands God ag the only real existence, and all che 

asta render, “¢n that thing is the truo thing ” 
rate syetom 

70710
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ைச்சண்டொழியாசப்போருளின்கணின் றுமெய்யாயபொருக்சாண்பதே 
மெய்யுண ரீவ£ரவதென்றவாரு, 

லி. பொருடோனமுலகத் தார்கறீபித்துக்கொண்டுவழங்குடன் றக்நீபனேகளை 
ச்கழிழ் அதின்றவுண்மையைச்சாண்பதென் றலாறாயிதீது அவதி வதிகோச்சேோர 
தான்யாளைக்கட்சேய்மாத்சாஞ்சொவிரும்பொறையென் உவழியாசென் ப 
தோர்சாதிடஞ்சேசமானென்பதொருகுடியும்வேழதோக்ளேயுடையாளென்ப 
சோர்வடிவுஞ்சேயென்டதோரியத்பெயருமாந்தசஞ்சொலிரும்பொறையென் 
பசதோர்சிறப்புப்பெயருமொருபொருளின் கட்கத்பனைய ரகலினவ்வா று ண ர்ந்து 
தில்முதலுபிரிறாயெததீதுவங் கீரி ரொுகுதியென்றுணர்த் தவற்றைநிலநு சலா 
சத் தத் தங்காரணங்களுளொடுகீ9க்கொண்டுசென்றாகிசாரணகாரியமிரண்டுமின் 
லிமுடிவாய்நிற்ப தனையுண ரீ.தலாம், எ்ப்பொருளென்மபொதமையாளனியங்கு 
திணையுநிலைத்திணயுமாயெபொருள்களெல்லாமில்வா ஜேயுணரப்படும்(இதஞன் 
மெய்யுணர்வினஇிலக்கணங்கூறப்படூடது, ! 

பு. எட்பொருளெத்தன்மைத்தாயினலும்.பாசொருபொருள் 
யாதொருகன்மையையுடையதாயப்த்தோன் தினலும்,அப்பொ 

ரள்- ( ௮த்தோம்றச்சைச்கண்டு தீம்சாமல்) ௮.ர்சட்பொருளி 
Co fet oh, மெய்ப்பொருள்சாண்பதறிவ-மெய்யாயெபொ 
ருளைம்சாண்பதேமெய்யுணர்வாம், எஃறு, 

வி. பொருள்கள்முழுமையிலும் உலகத் தாரீகற்பிச தககொ 

air Dani des i கறிபனைகளையொழிச துநின்ற உண்மை 

யைகீசாண்பதென்றவாளராயிப்று, ௮சாவது சோச்சேரமான் 

யானைகீகட்சேயமார் சர ஞ்சொலிரும்பொறை என்றவிடத்.த 

அரசன் என்பதொருசாதியும்சோமான் என்பதொருகுடிப் 

பெயரும்யானைகீகண்ணையுடையவன் என்பதொருவடிவும்சே 

ய்என்பதொரு இய்பெயரும் மாத்சரஞ்சொலிரும்டொறை 

2 என்பதொருசறப்புப்பெயரும் ஒருபொருளிட திறகீகதிபனை 
வுல தலால் அவ்வாறேயுணர்ர் அுபூமிமுதல் உயிர்முடிவாயெசத் 

FR oD) ra 
5 “வர்க ஈளின்கூட்டமென்றுணர் சத அவதீறைப்பூமிமு சலாகதீ 

சைக்கெ + y டல ் ர 
உ ட்ட? “ஊந்கருளொக்கொண்டேபோனாத்காரணகா 

வின்பங்களை 0 « a ne ் , ° 
க ணாம்லாமலே மூடிவாய்நிற்பதையுணர்வதாம். எப் 

லம்பெறவே, ey a த ட்ட ணய துமையினாலேசரம்௮௪ம்என் பொருள் 
வி. அவ்வின்பங்கல , வ்ட்ண ரப்பில், இதினாலே மெய்யுணர்வின் 

மொழிமெய்கள் ௮அலையாமஃ



oi 

௭, கம் கீண்டுமெட்ட்பொருள்ண்டார் சலைட்படுவர் 

மறிரீண்வொரதெ றி, 

They, who in this birth have learned to know* the true being, 
enter the road which returns not into this world + - - 856 

wd ll இல௰்மைக்சகட்பிறப்பின்-ண்ணேயுபவேசமொழிகளய நயவரமுடைபிபசே 

எிகரீபாம்செட்டதளுன்மெய்ப்பொருளையுணர்தீ சவர்மீண்டிப்பிறப்பின் கஸ் 
வாசாச்செறியையெய் தவொலற்றஉானு, 

வி, சுத்தென்றதளுற்பலர்பச்கதும்பலகாஇம்பயி௱ லு &, ஈண்டென் உதளுல் 
வீமிபெ௮தத்குரியமக்கடிபிறப்பின அபெறு ததகருமையும்பெற்றாம். ஈண்டுவ௱ 

மாதெறிவிட்டுநெறி, வீட்டுக்கு நிமிக்சசா சணமாயமுததியொழுளையுணர்த ரகு 

டாயமூன்று. ௮வைகேள்விவிமரிசம்பாவனையென்பன ,௮வற்௮ட்கேள்லிஇகனா 

தீகூ.றப்பட்ட து, 

பு. ஈண்டு-இம்மையிலே, கீ.௮ு- ( உபதேசமொ ழிகளையது 

பவமுடையதேுகரிடசதில்) கேட்ட, மெய்ட்டொருள்கண்டா 
ரீ- (அதனாலே) மெப்ப்பொருளையுணர் சீ சவர், மற்றீண்வொ 

மாெறி-மறுபடியுமிட்பிறப்பிலேவா.ராகெ.றியை, சலைப்ட00 

வர் - அடைவர், எ-று. 

வி, கதிதுஎன்றதினாலே பலரிடச்திலுஃ்பலசாலமும் தால் 

பொருளோடுபழகலும், ஈண்ென்ததிஞலே முட்திபெறு௪ 

மீகு உரிமையுள்ள மானிடப்பிறப்பிலென்ப தும் பெறப்படும். 

ஈண்டுவாராழெறி முத்திஜதெறி. முதீதிகீகுநிமிதீசகாரணமாகி 

ய முததிபொருளையுணர்வதரீகு உபாயங்கள் ன் று. அவை 

கேள்வி விமரிசக்பாவனையென்பன., ௮வறிறுள் கேள்வியிசளும் 

கூறப்பட்ட ஐ. 

௭. ஒரீசதுள்ளமூள்ள அணரிஜொரு தலையாப் sad nl 
பேர்தி துள்ளவேண்டாபிறப்பு. ௮ ஈண் 

Let it not be thought that there is another மம்" குண்டும்-சே 
_ | | சில்-௮அதையொயப் 

* Lit: who have learned and scen. 

+ Or birth, 2. e. They will be freed from fi 
the Deity. world.
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which, having thoroughly considered (all it has been taught), has 
Known the truc being ** *-  -  « . - - 357 

(சி, அங்குளங்சேட்டவுபதேசமொழி ப பொருளையொருலனுள்ளமள வைத 
னாஜும்பொருந்ரு மாரிருனுந்தெளியவாராய்ந்த சஞன்மு ep பெருஎயுணரு 

மாபிளவனுச்சூமாறிப்பிறப்புஎசாசதினை கீசவேண்டாவெள்ளவா. 

லி ஒருதலையா௦ே ர்ர்த்செனவியையும், gored urges tHE Ge 
ay GOT be git. G) ow OE Mad er Eth OI to அ. 

Lf QO oWin Dh S wgpron to - (HCL. 66 eLaG eee) 
பொருளைப்பிரமாணங்களாலும்பொரு,ரதியதெறிகளா லுத்தெ 

எரிவுபிஐக்ரும்படி) நிச்சயமாகடருவனுடையமனமான து அர 

யீ, உள்ள துணரின்-மூததிடொருளையுணருமாயின், பேர்த் 

௮ி-மாறி, பிறப்பு- அவனு£குப்பிறப்புண்டென்று, உள்ளவே 

ண்டா.- நினைஃ்கவேண்டா, எனு. 

வி, ஒருதலையாவோர்தீசெனக்கூட்கெ. பிரமாணங்களுக் 

பொருமஇியசெறிகளுமேகேசொன்னோம். இதனால் விமரிசங் 

கூறப்பட்டது. 

௮. பிறப்பென்லும்பேதைமை நிங்கசிெப்பென்னுஞ் 
செம்பொருள்சாண்பதறிவு, 

Trac knowledge consists in the removal of ignorance, which is 
(the cause of) births, and the perception of the true being,| who 
is (the bestower of) heaven, = - - - «© + = 858 

பறி பிறப்பித்னாமுதம்காரண மாயவவிச்சை செடவீட்டிாகுநிமித்தசாரண 

மாயசெல்வியபொருளைக்சாண்பசேயொருவரிக்கு மெய்யுணர்வாயமென்றவா ற, 

வி, பிறப்பெரிலும்பேலதமையெளவுஞ்டெொப்பெல் துஞ்ரெ ய்பொருளென 

௨௮/0 காரியதிதைம்சாரணமாசவுபசசித்தார். ஐவ கக்குந்றங்களுளவ்ச்ப*யேை 

“லுவீர வ்குங்காரணமாதஓடைமையினச்சிறப்புப்ப”்திய தனையே பிறப்பித்குகி 

கல வூ மரகக்கூறிஞர். எல்8ரப்பொருளினுஞ்சிறம் லான் வீடுகிறப்பெனப்ப 

சைக ட வீற்றச்கேடுகளின் மைபினிச்சமாம்சோன்மையா நீறன்்ளசையொன் ங் 
Mairi’ ean" * 92தாயதாய்த்தானெல்லர வதீறையுங்கல் ததி ér pap gb 

டி அகி பெஞ்ஞான்றுமொருதன் மைதீ்தா ஈல்பறறியசனைசசெம் 
sot 

லம்பெ வே, அ. அமெய்ப்பொழுளெனவுமுள்ளே செனயுங்கூறியகாஉமிழ்ப 
890 
  

0 ய ee ace Me eat nal 

வி. ௮வ்வின்பங்கஐ, 5, 
ப ¥ 

rr ~ €+God Jie ig~-all else 19 not 
மொழிமெய்கள் ௮லையாமக
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தி.ரியெனவுணரீச, வினை க்காண்சையாகம் யி # me ar ald coe as 081 ak Coy டொதிதுமையுவிடைவிடாஅபாலி தல் 9) tear dir oo கியெனவுஞ்சுகிலல ச tT et Dio cor ay Ane து ப. உயிரு hide eS ap. g OBS bend O gas gy tra? ப்பட்ட த்து வ ய்தீடிதான் துடியன் _( Parr a POO HE sath J அணியா லி. விடெய் Doin B Band ae லகி துப்பட்டி hag வாய்ப உனேலெடுக ௧0, பாகை & Gwar ல்ட்பெஈரள டே பாரலித்சம்வேண்டுாலாப தனே Gast Corie ney ra, வி ofr A Rao பாய "லலேயென்பசுறி4 De cn? ர Bie eM kL eo 
பு, பிமப்பென் ஷம்பேசைமை நீ ய்ஸ் ட பிஈப்பிற்குருடுகா ர ணமாயெ அரறாஞானநீடெட, BR mis Maes esr oy SHWE Qi (mefr- (pe Dee; திமிதீ்சசாரணமா௫யெசெ ப லியபொருளை, ஈவு டய றிவ-காண்பதேயொ முவனுக்குமெய்யறிவாட் » T= cay 

வி, பி௦ப்பென்னும்பேதைமையெனவு ,ப்பென் மர செம்பொருளெனவும், கரரியம்களேக்காசணறிகள (மி வூபசரித இர, ஐவகைகீகுதிறங்களு ள் அஞ்ரரானே aren Bs car oh STMT gary wf coh p WU yews star uy பிர ப்பி (3 8 BOT err ores Sn AS) cai, எலலாப்பொருளிலுரூ Anne 9eyGe க ° 
ஓ முதீதிசிசப்பெனபபடட த, பி2ட்பு இஉடபு இலலா தீதிறா லே 

திமிதீதமாகிபெருமையிஞலே ஸ் ணையொனு அங்குலம் in? of திதினாலேபரிர தீதமாடி, தானேயெம்லா வவ கய லி அ Ap சின்றமுகம்பொருளா னவிமாரமில்லாமல் எ. மால, மொ ர 0 5 ம 
° ரூ 
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௫ ௯ சார்புணர்ம் நசார்புகெட்வொழுகன்மற்றமிச் துச் 

சாரீ உராசார்சருசோய். 

He, who so lives as to know him who is thé support of all 
things and abandon all desire, will he freed from the evils which 
would otherwise cleave io him and destroy (his efforts after ab- 
sorption).*  - - = =~ « - - 359 

பரி, ஒருவனெல்லாப்பொருட்குஞ்சார்பாயவச்செம்பொருளையுண ரீத்சிரவ 

கைப்பநிறுமறவொழுகவல்லளுயினவனைமுன்சாரக்சடவளவாய்நின் துன்ப 

ங்களவ்வுணரீயொழுக்கங்களையழித்துச்சாசமாட்டாவென்றவான, 

வி. அருபெயரார்சாரு. மிட த்சையுஞ்சார்வனஉற்றையஞ்சார்பென் ரூர்எண் 

டொழுகச்கமென்ற துயோகநிலையொழுருதலை. அஃதியமநியமமிருப்புமிரீதில 

மனவொருக்கத்தாரணைதியானஞ்சமாதியெனவெண்வசைப்படும்.௮ வற்றின் ப.ர 

ட்பெல்லாமீணடுளைப்பிர்பெரறாகும்யோக நூல் ஈளுட்காணக, மதிறுச்சார்தரா 
வெனவியையும். உாரகீகடவவவாய்நின் றறுன்பங்களாவனபிறப்பமாதியாய்வரு 

சலினுயிர்தானளவின் நீட்டப்படடவினைகளின் பயன்கஞுளிறத்தவுடம்புகளா 

னத .பவித் தனவும் பிறந் தவடம்புகளான் முகந்ம் தின்றனவுமொழியம்பின்னும 

அபவிச்சக்சடவனவாய்கீடடறர்தன. அவைவிளகீகின்முன்னரிருள்போல ரோன 

மோஎல்களின்னுண்னர்ச்செல்கிவானழிக் துச்சார் தராவென்றுர். இதனையாருகத 

ருவர்ப்பென்ப, பிறட்.]ற்ரூக்காரண மா கலானல்வினைப்பய னு தோயெனப்பட்ட 
தி.மேன்கான் ௮யாயத் சாலும்பரம்பொருளையுணரப்பிறப்பற மென்றார். அஃ 
திறும்வழிக்டெந்ததன்பங்களெல்லாமென்செட்யுமென்னுங்கடாவையாசங்கு 
தீதவை ஞானயோகங்சளின் முஇிரீசிசியுடையவுயிலாச்சாரமாட்டாமையரனு 
மீவேறுசார்பின்மையா ஐுங்கெடடுவிடுமென்பதி சளாறிகூமப்டட்ட அ. 

பு. சார்புணர்மீ த-ஒருவனெல்லாட்பொருள்சட்டரா (மாதா. 

மாகிய) ௮ மீ.சசீிசெம்பொருளையுணர் 5௮, சார்புசெடவொழு 

கஇன்- -இருவகைப்ப,மஅக்களுமதீறுப்போம்படி தடிஷ்சவல்லனா 

ஆன், சார்தருதோம்- - அவனையினிசீசா.ரகீடெ சசனவாயெ தன் 
வர், lg து. அக்தவுணர்வையுமொழுக்கத் தீசையுங்கெத் 

“Oller gi சா-மறுபடிசாசமாட்டாவாம், எ-று. 
வின்பங்களைர | 

core Br’ 

ம 
லம்பெறவே, ஸூ. ஃத்ரிருலே சாருமிடத்சையுஞ்சார்வனவத்றை 
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  வி. அவ்வின்பல்ஸ்- ட. si 

வி (9 ஸா | மப்கள் SUT LO ee _ கு 
ம் ae \,, 1 again in the net of desire



oT if 

yarriQuernt, QiGasuripdsOiucr gy, யோகவொ 

முசிசத்தை,௮ இயமம் நியமம்இருப்பு உயிரி நிலமன வொக்க 
ம்சாசணைதியானம்சமாதிஎன எட்டுவகைப்படும், அவதிதின்வி 
ரிவெல்லாமிங்கேிசொல்உப்புகு உ காநிபெருசூம் ௮வதிறையெ 

ல்லாம்யோகசாதீஇிரங்களுட்காண்க. மறினுச்சாரித ரா லெணகி 

கூட்டுக. சா ரக்கடடவனவாகிநின்ற இன்பமிகளாவன, பிறப்புு 

சாதியாய்வரு சலின் உயிரீதானளவில்லாமம் செய்துசேரீத்அு 

வைதீதவினைகளின்பயன்களுள் போனவுடம்புகளாலே ய நப 
விக்சனவும்இடைகின் பிற சவுடம்புகளாலேயே்றுநின் ண 

வும்ஒழிய இனிவருமுடம்புகளாலேய அபவிகீககிசடவனவாகிக் 

கட,2சன.அவைவிளகீகன்முன்னிருள்போலவேயோகளஞானகி 
களின்முகெமமோதலால்அழிதீ தர்சார்கசாவென்றுர், இதை 
அருகர் உவர்ட்பென்றுசொல்லுவர். பிறப்பிறு ம்ளுகீகாரண 

மாதலால் ரல்வினைட்பயனையுய்மோயென் ஸ்ரரீ, மோ லகறன்று 

உபாயதீதிஞ ஓம் பரம்பொருளையுணா ப்பிறப்பு௮ won oR 

ர். ௮அம்பிஉப்பு௮அும்போ நுநின்ற துன்பங்களெல்லாம் எல்லா 

ரூமென்னும்வினாவை ஆசப்கிதீதுஅவையோகளஞாணங்களில்மு 

திர் சவுயிரைச்சா ரமாட்டாசஇிழா ஓு.பவேறேசார்பில்லா ச தினா 

லும் கெட்டபப்போமென்பது இகளுற்கூறப்பட்டறு. 

©. காமவெகுளிமய கீகமிவை௫ுன் மி 
ஞைம்கெடக்கெகதோய. 

Tf the very names* of these three things, desue, anger, and 

confusion.#f mind, be destroyed; then will also perish the evils 
(which flow from them). - - - - ~ ஸ் Be 

aed Canna fT 

பசி ஞாசாயோகங்களின்முதிரீச்சியுடையாார்சீகுவிழைவுவெடனு, எண் 

யென்னுமிக்குதீறங்கண்மூன்ற இுடையபெயருங்கூடச்கெத கடு 
சியமாயவினைப்பயன்களுளவாகாவென்றவாறு, த 

கில் ௮சையொய் 
வி, ராதியானவலவிச்சையுமதுபற்றியானெனம் இரீ 

யெனகீடுன்வேண்டுமென்னுமவாவம அப ற்றியப்[” 

மசன்மற கலைக்சட்செல் ஓுங்கோபருமெனவு 
் world,



சைக டன் 

[ரீ மு 

ரல்ற் அளகங்காரமவிச்சைக்கண் ணுமவாவுதிலாளைகீசண்ணுபடங்காதல ன் 

மூன்றென்றார். இடையறாத ஞானயோமங்களின் முள்னிச்கு தறங்கண் மன் ங் 

க் ஈட்டும் திருகன்ன ரீப்பஞ்சுபோலுமாசலினம்மிகுதி தோன் உவிவையூல் அிஞமங் 

கெடவென்றார். இழிவுகிறப்புபமைவியாரத்சாற்றொச்க து.கெடவெல்பதெச்௪ 

த்திரிவு. தோயென்பறுசாதியெொருமை காரணமாயவக்குதீறங்களைச்கெடும் கார் 

wT A asta ial co; afl Deer ax ton FO) Lurene erat & 5 a Tho ast ன் பங்களு மில்லை 

யென்பதிதனாந்கூறப்பட்ட து. மூர்டிடர்சதுன்பங்களுமேல்வருநீான்பங்களு 

மிலவாதன்மெய்யுணாவின்பபனாகலிளிகை மபிரண்டுயவேசாற தா வாயின, 

Haar femoer hed Ky Re iT ie goa ர்க்ஞு நித்பனவெடுத் சவுடம்பு மற்ுகொண்டயி 

னைம்பய ுமேயென்பறுபெற்றும், 

பு. காமவெருளிமயககமிவைஞூன் நின் - (யோகஞானங்க 

aflvap Wi GB Oe cb CE ) « நுசைவெறுப்பு௮ஞ்ரஞான மென் ணி 

(Ae Omen முன் றினுடைய, தாமங்கெட-பெயருங்கூடக்கெ 

தலால், கெசதோய்- (அவ நின்காரியமா யெ) வினைப்பயன்க 
ள்லெடும், எ-று. 

வி. ௮நாதியாகியஅ ஞ்ஞானமும் அ௮.துபறீறிரனெனமஇகீ 

கும் ௮௨ங்காரழும்௮ துபறிறி எனகு தவேண்டுமென் ம் 

விருப்பமும் ௮. துப் றியட்பொருளின் மேற்செல்லும் ஆசை 

யும் ௮தில் மறுதலையி/ செல்லுங்சோபழமும்என வட. தாலாரீ ஞூ 

pensar wp, Qa gab எள் ௮அசங்காரமஞ்ஞான சி ஓம் 

௮ வாவுதல்ஆசையிலும்அடங்கிட்போ வதினாலேமூல் றென்ஞுர். 

இடையரறாகயோகஞானங்களின் முன் இக்கு திதங்கள் மூலி அய் 

சாட்டுச்தமுன்னேபளாசுபோலாமா தலால் ௮ சதமிஞதிதோ 
ன் ஐஇவைஞூன் நி னாமங்கெடவென்ருர். நாமமும்என்னுமிழி 

௨றப்புஉம்மை)ஜொகீரு மின் ஐது மெடவென்ப து, எல்ச தீஇரி 

ட. நோய்என்் ௪.௮, சாதியொருமை. சாரணமாகிய degen? pee 

ஷ்ஷா கீகெடுத்தவர்காரியமாகிய இருமினைகளைச்செய்யா சதினாலே 

ஈண் ஜுர, சதுவரச்சடவனவாகியஇன்பக்களுமில்லயென்பத. இத 

பட்டது. (per B.. 6 6 துன்பங்களும்மேல் வரும்னு 
வின்பங்களை? 

அஸாதொழிசல்மெய்யுணரிவின் பயணாசலால்இவை 

லம்பெறவே, அணி, ஈர தீதிம்ஞூரியவாயின . இத்த தெறியினாலே 

வி. அல்வின்ப்கள் ௯ 26 Bair por a @ 5 SG saphg goer am 

மொழிமெய்கள் அலையாமஃ3 பெறப்பட bo Sy 

me.
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௩௭. அதிகாரம். ரெக் அடர, 

அவாவறுத்தல். Tie vesrrverron® oF pgsine. 

wh, அட்சாவ தமுன்லும்பின்னும்வினேஃ கொடர்பறு த்தார் *கு.தடுவுநின் ற 

வுடம்புமதுகொண்டவினைப்பயன்கிஞதின் ஈமைமின் வேவேகன்ட நீறியொரோவ 

ஹிசீதுறக்கப்பட்டபுலன்சண மேறி பழையப 9தீசிவயத் சானினைவு செல்லுமன் 

வேயந்தினைவுமவிச்சையென்லும்பிறலிக்ஞுவித்தாமாசலினகன யிடைவிடாத 

மெய்ப்பொருளுணர்வானறுத்தல் அதிசாரமு உறமையுமிதனானேவிஎம் கும் 

௮தாவது, முன்னும்பின்னும் வினச்தொடரிசிசியைய றச் 

தவர்கீகூதடுநின்றதேகரும் ௮துகொண்டவினைப்பயன் களுக் 

அரு நின் றமையால் வேதனைப் நியோரோரிடங்களிலே நீக 
சப்பட்டபலன்களின்மேற்பழையபமழம்சதிடினாலே ரினைவுசெ 

ல் ஓமல்லவா ௮,2தநினைவும் அஞ்ஞானமென்லும் பிறட்பிதீரு 

லிச்சாகுமாசலால்்அதைஇடைவிடா தமெ.பட்பொருளின்தயா 

ன ச்நினாலே அறுத்தல். ௮.இகாசூறையுமி இனாலே விளங்கும். 

ச. ௮வாவென்பவெல்லாவுயிர்க்குமெஞ்ஞான்று,ம 

திவா௮ப்பிறப்பினும்வித் து. 

(The wise) say that the secd, wluch produces unceasing births, 
at all times, to all creatures, is desire. . - ம 361 

பரி, எல்லாவுயிர்கட்குமெக்காலதீதுங்கெடா.திம ௬ல் ஈபிறப் ினேவிளைக் 

கும்விதீதவாவென்்௮அசொல்றுவாநாலோளொன்றவாறு 

வி உடம்புநிங்பெபோங்காலத்தடுத சவினையு உதுகாட்டுங்ஈ திநிமித்தங்களும 
கீகியின்ககையாவு முபிரின்௪ண் நுறையேவந் துதிப்பல,மியவை மோகஃமாறைட்பவள் 

வயிலாயவ்வவாக்கதிக்கட்கொணடுசெல்லுமாகலான தனைப்பிறட்பீ னு bal BT 

ன்றுங்கஇிவயத்சானுள சாய்வல்வுயிர்வே அ௮பாட்டிலுமவைதன்மைதீரிட டா 

தீபிணியவஎற்பிணியென் அங்கால வேறுபாட்டினுமலிலித்தாதல் ட. சண் 

மையினெல்லாவுமிர்க்குமெஞ்ஞான் றமென்றுமிஸ்தெல்லாச்சம் | க 

தீத்லானென்பவென்ங்கூறினார். இதனசீபிறப்பித்கவாஷசஷண்ே மக 

toe Aa 960 sO) wre; 
பு. எல்லாவுயிர்க்குமெஞ்ஞான் றும்-எரீ 

  
நரைக்க evens சபத வப்சைவு வவட. அவடை எனளம வணம்பதளல், கக்டவர நரவள தவ வவ ளுவதவவல mat 

* அதில், ஈர0ர]1ம்.
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சீசாலத் தும், சவா-கெடாச, பிறப்பிலும்லிச் அ.பநிறப்பையுண் 

டாகீகுளெறவிளை, ௮வாவென்ப . ஆசையென்றுசொல்லுவர் 
புலவர், எனு, 

லி. சேசம்நிங்பட்போங்காலத்தில் அத சலினையும் ௮ 
காட்டுனெ.றகதிநிமிச்சங்களும் அமீசச்சதியினிடத்திலே யா 

சையும் உயிரினிடத்திலே மூதையேவத்துதோன்றவும் அதி 

வைமோசம்மறைக்கவும் ௮ம்தவுயினை ௮.ர்ததசைஅதத்குரிய 

சதியிலேகொண்டுபோமாதலால் அதைப்பிறப்பீனும்வித்செ 

ன்௮ம், கதிக்குட்பொரும் தம்படியமைற்க ௮.ம்தஉயிர்வேறு 

LITE ball ght Omer nce wii உற்சரிபிணி ௮வசற்பிணி 
யென்௱சாலவேறுபாட்டாலும் அதுவித்தாயிருத்தல் வேறுப 

டாமையால் எல்லாவுயிர்க்கும்எஞ்ஞான் ௮மென்றும்,இ.தஎல் 

லாச்சமயங்களுக்கு மொச்திருதீதலால் என்பவென்றுங்கூ றி 
னார். இதினாலே ஆசைபிறட்பிம்குவிச்சென்ப தகூறட்பட்ட து 

௨. வேண்டும்கால்வேண்டும்பிரவாமைமதிற.து 
வேண்டாமைவேண்டவரும். 

If any thing be desired, freedom from births should be desired ; 
that (freedom from births) will be attained by desiring to be 
without desire.* —« ~ = ee - 362 

பரி, பிறப்புத்கின்பமா தலறிம்சவஜனொன்றைவேண்டி.நீபியவாமையைவே 
ண்டுமப்பிறவாமை சானொருபொருளையும்ராவா மையைவேணடவவனுக்குத்தா 

னேயுண்டாமென்றவாறு. 

வி, அ.தாதியாசத்தான் பிறப்புப்பிணிமூப்பிறம்புச்களாதீ௮ன்படுற்௮ வருகின் 

அமயையுணரிம்தவனுக்த ரசையின்பத்தின்சண்ணேயாசலிம்பிறவாஸ் மயை 

ஈமிமென்ற மீண்டிச்சி2.றின்பங்கருசியொருபொருளையவாவின௮ பி ற ப்பீ 
FP aot ... ரய்ப்பின்னு முடிவில்லாத.துன்பமேவிளைத் தலின.துவேண்டாமைேேவ 
me saat (௫௨. ஏங்கூறிஞர். பிறவாமையின்கிறப்புக்கூறியபின்ன துவரும்வழி 

வின்பங்களை Ae peo tind அவினைமாத்தின்கண்வற் சன். 

"ல 
லம்பெறலே, 413. Lys. உப்புத்தன்பமென்றகித்தவன் தன் 

ஜாகி 
  வி. அவ்வின்பங்கல் விற; 

மொ மிமெய்கள் அலையாம?: an be attained by those alone whose minds
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மைவேண்வோஞனாயின், வேண்டும்பிறவாமை - பியவாமையை 

வேண்வொன், மதிறது-௮ப்பியவாமையோ, வேண்டாமை-ஒ 

ருபொருளையும் ஆசைப்படாமையை, வேண்டவரும்-விரும்ப 

அ௮வலுக்குச்சானேயுண்டாம், எ-று, 

வி. ௮. ராதியாகத் சான்பிறட்புபிணிஞூப்புஇறப்புக்களாலே 
துன்பததையேய நுபவித்து வருகின் மையைய றி தவலுக்கு 

ஆசைஇன்பச்தினிடத்திலே யேயாதலாற்பிறவாமையைவேண் 

மென்றும், மறுபடியுமிச் சசீடம்மின்பத்தை நினைத் து ஒரு 
பொருளையாசைப்பவொளாயின் ௮துபிறப்பை த்தருடன் றவிதீ 
தரகிட்பின்னு முடிவில்லா சதுன்பங்களையே யுண்டுபண்ணலா 

ல்வேண்டாமைவேண்டவருமென் அுங்கூறினார். பிறவாமையி 

ன்ெெட்புக்கூறியபின்௮துவரும்வழிகூறத்சொடங்கெமையா 

ல்மற்றுவினைமாநீறிலேவற்ம.து. 

௬. வேண்டாமையன் னவிழுச்செல்வமீண் டி.ல்லை 
யாண்மேகஃதொப்பதல், 

There is in this world no excellence equal to freedom from 
desire ; and even in that world,* there is nothing like it. 368 

டரி. ஒருபொருளையுமவாவாமையையொக்கும்விமுமியசெல் வங்காணப்படு 

இன்றவிவ்வுலகன் சணில்லையினியவ்வளவையன் அ சேட்சப்படுகன் ஐதுறக்கதீதின் 
கண்ணுமதனையொப்பதில்லையென்றவாறு, 

வி, மககள செல்வமுதீ வேவர்செல்வமுமேன் மேனோக்கக்க$ழாதலுைமையி 

தீறனக்குமேலில்லா தவேண்டாமையை விமுச்செல்வமென்றுமததீபெண்டுல௫ 

sar tn Baw Oud tie Dent, தகமவளவையோலாது காட்சியளனவ 
யெல்லா.ரா.ஹற் செளியப்படுகவின் மக்சள்செல்வமும்வருத்து முமிகூறப்பட் 

டண், / 

ப. வேண்டாமையன்ன - ஒருபொருளையும் ஆமைப்படா 
மையையொதீத, விழுசீசெல்வம்-௪ி.ற,மீ செல்வமானது, ஈண் 

டில்லை-சாணப்படுகன் இவ்வுலகத் திலேயில்லை, ஆண்டும்-சே 

ட்கப்பமகன் ஐசுவர்ச்சத்திலும், ௮ஃதொப்பதில்-௮கையொப் 

பதுவேறேயில்லை, ௭-௮. 

  
octets rinses title by 

* The upper, world.
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வி. மனிசர்செல்வமூதசேவர்செல்வமும் ஒன்றுக்கொன்று 

உயர்வை ோக்க4€ம்ட்டசெலால் சனக்குஉயரீம் தஇல்லாசவே 

ண்டாமையைவிழுச்செல்வமென்றும், ௮த.ற்குதாண்டகத்தி 
லுமொப்பதில்லையென் நுங்கூறினார். சாத்இரப்பிரமாணம் 

போலாகாது பிரச்தியட்சட்பிரமாணமெல்லா.ராலும் தெளியப் 
படுதலால் மனிதர்செல்வமும் பிரிக் தமுன்சொல்லப்பட்டது. 

௪. தூஉய்மையென்ப சவாலின்ஷமமத் ற 

வா௮ய்மைவேண்டவரும், 

Purity (of mind) consists in freedom from desire; and that 
(freedom from desire) is the fruit* of the love of truth. 364 

wh, agaréed Od gWerhoa cide gard dare, waeaeral de r 

மைமெய்மையை வேண்டத்தானேயுண்டாமென்றவாறு. 

வி, வீடாவதயிாவிச்சை முதலியமாடனிங்குசலாளவினசனைத் தூய்மையெ 
ன்னுமக்காசணத்றைக்காரியமாகவுப௪ ரித்துதிதாய்மையென்பக வாவின்மை 

யென்ன மெய்மைபையுடையபரத்தையாகுபெயரான் மெய்மையென்னுங்கூ 

அிஞர். மதிறுமேலையதுபோல வினைமாதீறின்சண்வச் ௪௫. வேண்டுதவிடைவி 

டானிடாலித்தல், ௮வாவ.றுதிதல் வீட்டிந்குப்பாம்பராயானன்றிே Git Cu gi 
வெல்ட தாஉமனிவரும்வழியுமிசனாறிகூறப்பட்ட னு, 

பூ. தூய்மையென்பது- (ஒருவனுக்கு) முத்தியென்றுசெொ 

ல்லப்பவெ௮, ௮வாவின்மை-தசையில்லாமையாம், ம.தற,௪- 
மதீ௦,தததசையின்மையானது, வாய்மைவேண்டவரும்-௪தஇ 

யத்தைவிரும்பதீசானேயுண்டாம், எ-று. 

லி. மூத்தியாவஉயிரீ௮விச்சைமு சலியகளங்க தீதினின்.றம் 
தீங்குசலால் அதைக் தூப்மையென்றும், அ.திசக்காரியத்தைக் 

சாசணிமாக உபசரிதி.துதீ தாய்மையென்பது அவாவி ன்மையெ 

ன்றும், சத்தியச்தையுடை யப.ர த்சைதகுபெயரிஞலேவாய்மை 
Quek site Sey மதிறமேற்சொல்லிய தபோலவேலினைமா 

திலேவச் ௮, வேண்டுசல் இடைவிடாமல் தியானித்தல். ௮ 
வாவறுதீதல் முத்திகீகும் பரம்பரைநியாயதீசாலன் நிதேோ 

யேதுவென்பதும் அ.துவரும்வழியுமிதனாம் கூறப்பட்டது. 

* Comes by desiring truth
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@. அதிறவொன்பாசவாவதிறார்மம்தைய 

சமீருகவ,ம்றதிலர். 

They are said to be free* who are freed from desire; all others 

(who, whatever else they may be free from, are not freed from 
desire) are not thus free.t - “ ல் ல _ 305 

பசி, பிஉவியதீறவரென்ற௮ுசொல்லப்படுவா.ரசந்ருசரோ யேதுவாயெவவா 

வறி.றவர்கள் பிறவேதுச்சளநீறஷ்தொன்றுமறாதவர்களவத்றாறீ இலனுன்பங்ஈளற் 

அதில்லசவலனாப்போழ்பிறவியதீறிலொன்றவாறு, 

வி. இதனாலவாவறுதீதாசலுசிறப்புவிதிமுசச்சாலுமெதிர்மறைநுகதீகாலு 
ங்கூறட்பட்ட, 

பு. ௮அற்றவொன்பார்-பிவியதி உவொன்றுசொல்லட்படுப 

வர், ௮வாவற்றார்-( ௮சந்குேசேயேதுவாகய) ஆசைய ஐவர் 

களாம், மந்றையார் - (வேழேயேதுகீகளாய்நின் றவையற்று) 

௮துஒன்றுமராகவரீகள், ௮ நிராக - (அவைகளா றீடல_துன் பங் 

கள 5ீறெதேயல்லாமல்) ௮வலாப்போல, அறி.றஇலர்-பிறவியற் 

Aoi, GT ~ 

” வி. இதனாலே ௮வாவறுக்சவருடையசிறப்புஉடன்பாட்டினா 
அமெதிர்மழையினா ஓங் கூ.௰ப்பட்ட.. 

௬, அஞ்சுவதோருமறனே யொருவனை 
வஞ்சிட்பதோருமவா 

It is the chief duty of (an ascetic) to watch against desire with 
(jealous) fear; for it has power to deceive (and destroy) him.t 366 

உபரி. மெய்யுணர் தலிறாகியகாரணங்களெல்லாமெ ய்தியவறீறால் வீடெயதுதி 

பாலனாயவொருவனைமறவிவழியாநீபுகு ந .தபிள் அும்பிறட்பின்சகண்ணேலீழ்து 

கீகெடுக்கவல்லதவாவரகலானவ்வவரவையளஞ்க்கர்ப்பதேேதுறவறமாவெ சன் 

வர்ற, 

  

* From future births. 

t ¢. e. They alone, are freed from passing into other births, who are freed 
from, désire. 

tL If through carelessness, it should be permitted to take possession of hig 

mind



ராய் 

வி, ரருமென்பனவசை நிலை, பர சாதியாய்ட்போரச௨வாவொரோவழிஉாய் 

மையை வேண்டலையொழிதிதப்பராக்சாநீசாவானாயினஃதிட மாசவவனறியாம 
திபுகு ந் துபழையலவியமீசையாய் நின்று பிறப்பிறப்பினயுண்டாக்குசலான சனை 
வஞ்சிப்பபென்றார். சாத்தலாவது வாய்மையை வேண்டலையிடைவிடா.துபயி 
'ன்றதுசெய்யாமதீபரிகரிதீதல். இத௫னாலவாவின்கு தீறமுமதனை க்சாப்பதேயற 
மென்ப.தா உங்கூ.ற ப்பட்ட, 

ப. பு. ஒருவனை - (மெய்யுணர்தல்இறதியாகயகாரணங்களெல் 

வாம்பொருத்திதவற்ருல்முச்தியடையடருச்ச) ஒருவனை, வ 

ஞ்சிட்ப த-மதப்புவழியினாலே நுழை நீ தும௮அபடியும் பி.றம்பி 

 ேவிழச்செய் துகெட்சல்ல அ, ௮வா-ஆசையாதலால், அஞ் 
ச வ.து-௮.ரீசறசைக்குப்பயரீதுகாட்பதுவே, ௮றன்- துறவற 

மால._து, எஃறு. 

வி, ஒருமென்பனவிரண்டுமசைநிலை. ௮தாதியாகவழ்த2 

சைஓசோரிடதீஅச்சதீதியகிைவேண்டலை நிக்கிப்பரா முகமா 
கமீகாகீகாளாயின்்௮ தவேயிடமாகதவன தியாமலேநுழைச்அு 

புழையசுபாவமாகநினவ்றுபிமட்பையும் இதட்பையும் உண்டா 
கீரூசலால் ௮தைவஞ்சிப்பதென்றார். காத்தலாவது சத்தியத் 

தைவிரும்புதகலைஇடைவிடாமல் மனமுன்பழடஏயதைசீசெய்யா 

மலேபரிகரிப்பது. இதனாலே ஆசையின்குதீறமும்௮அதைக்கா 

ட்பசேதருமமென்பறுஞ் சொல்லப்பட்டது. 

எ. ௮வாவினையா நீறவதறுட்பிம்றவாவினை 

தான்வேண்மொதிீருன்வரும். 

Ifa man thoroughly cut off all desire, the deeds, which confer 
immortality, will come to him, in the path in which, he secks 

them. - எ - - ~ - - - - 367 

பரி, ஒருவனவாவிளைவஞ் சத தும்வாராமறர்கெடுக்கவல்லனாயினவனனுக்கு iQe 
டாமைச்கேஅவாகியலினை தான்விரும்புசெறியானேயுண்டாமென்றவாறு. 

வி. செடாமைபிறவித்துன்பங்களாலழியாமை. அதத்கேதுவாயெவினையென் 
2௮ மேநீசொல்லியதுறவறங்களை வினை சாதியொருமை. தான்விரும்டபு செறிமெ 
ய்வருத்தாதெறி. அவாவினைமுக்றவதுத்தானுச்குவேறறஞ்செய்யவேண்டா 
செய்தனவெல்லாமறமென்பததகரு த்து, 

௮வாவினை-ஒருவளாமையினை, . ஆற்.ஐ-மிசவும், அப்பி



ஈக 

ன்ஃ்(வ GOS giome ராமத்) கெ Basado ஒயின் , தவாவினை- 

கெடாமைகீனாக்காரணமா யெவினை, சான்வேண்மோத்றான்- 

தா redone ae தியினாலே, வரும்- அவனுக்னாஉண்டாகு 
bo ae. | 

ol. செடாமைபிறவித் துன்பங்களாலேஅழியா மை. அதி 

மிகு௪ துவாகியவினையென்ற ஐ, மேலேசொல்லப்பட்ட.தவற 
களை, வினை, ௪ரதியொருமை. தான்விரும்புபெறி, தேசுவருதீ 
தீமில்லா, செமி. ஆசையைமுதிற௮றுத் திவணுகிறா வேறே சர 
மஞ்செய்யவேண் வெதில்லசெய்தன வெல்லாம் ம் சருமங்களென்் 

பஅகருதிஅ, 

A. garddarts Bion es சீ தன்பமஃக தண்டேற் 

வா௮துமேன் மேல்வரும். , 

There is no sorrow to those who are without desire ; but where 

that is, (sorrow) will incessantly come, more and more. - 368 

uf. garddan g1TdgG avis. gr G7 gh pid wwOur jas hk 

பிறகா, ரணங்களெல்லாமின்றியஃ்தகொன்றுமுண் பாயினதனுனெல்லா திஅின் பங் 

களுமுடிவின்யியிடைவிடாமல்வறாமென்றயவாறு, 

வி. உடம்புருகறந், நின் தின்பருன்பேசெய்துகொண்டதா ஈவினிண்டும் தன் 

பமென்றதிதுபொழுதவாவாத் செய் நுசொள்வனவதிறை, சவாதுமேன் மேல்வ 

ருமென்றகனால்மூவகைக்துன்பங்களுமென்ப.துடெ ped, இதனா ல்வாவேின் 

புத்தித்ருக்சார ண மென்பதுகூறப்பட்டது. 

Ly. அவாவில்லார்க்கு- ஆசையில்லா தவர்கீறு, இல்லா நூர். துன் 

டம்- துன்பமில்லையாம், ௮ஃ துண்டேல்-(ஒருவனுகீகுத் துன்ப 

முண்டா தறிஞுகீகாரணமாகியமற்தையவையெல்லாம் நீங்கி) ௮ 
மீச. துசையொன்றுமாதீதரமிருகீ்ரூமானால், சவா௮,.தி- (அதி 

னறாலேயெல்லாத்துன்பம்களும்) pled Serine, மேன்மேல்வ 

ருல்- இடையருமல்வரும், GT - 2. 

வி; உடம்புமே, க்சொண்டுநின்்ற துன்பம் மூன்ே னேசெய்து 

கொண்ட_த, ஆதலால்இங்கேதுன்பமென்ற.து இப்பொழுது 

ஆசையினாலேயுண்டாகிடச்கொள்வனவர்றை. சலாது மேன்





md) 

௰. ஆராவிய 7 கையவா நீப்பின ம்திலையே 

Curr Supers ரும். 

ர் ny ரர . ௩ . . * ப ௪ lhe removal of desire, whose nature it is never to be satisfied, will 
immediately confer a nature that can never be changed.» - 370 

பரி. ஒரு நிர 'பாதவியல்பினயுடைய? உாவினயொருவனிகஈருமாயி 

rb B13) oy Ba ON ரழுதேபெள்ரு வறுமொரு லைமையரறா சியயயபைக்கொ 

டுச்குமென்றவா ற. 

வி. நிரமீபாமையாவனறுத ரஷேடயன்றித் தம்பயனுநிலையாமையி வேண்டா 

தினவாயபொரு£களைவேயடிமே? மேல்உளர்சல. வளரீசடிச்களலின் மைபினீ 

தீதிலேதக்கதென்பறுகருதி.களிப்பூமிகவறசிச ஞூ ।பி௱ பூப் 9ணிரூப்பி௱ப்புஃ 

ளு முதிலாயினவி பறியுபிர்நிரதிசயவிஃ (பத்த தாய் நிாறவின் வீடடி னோப்பேமா 

வியறகையென்றுமஃதீயா நிச வழிப்பெறுதலொருதலையாச வினழ நிலைய 2௬ 

மென்னுங்கூறினார். விரும்தம நன்றாராலஙகடந். /போடழல்லி? ரியமெலா 

தி.ச்.) மொன்றாய்கீடெ ந்தவரும்பெருமபாழமுலப்பில தனேயுபளர்நநு மிதி, 

சென்றாங்கி்டஅன்பங்கள் கெறிறுக்களைந்நுபசையாறு,வம்ரோேயப்போழ்தே 

எஎயருவேவிடுபேறாமே, என்ற துமக்கருத்தேபறறிவந் ந து. இந்நிலமையுடை 

யவனைவட.நாலரர்சிவன் முதிதனெற்ட. இதனால வீடாவி.துவெ்பதூமஃ 

தவாவத்தா ர்ச்கட்பொழமுதேயளடாமென்பதூஉங்கறப்படட.. 

ட. ஆரரவியற்கையவா - ஒருகாலுநிரம்பா சசுபாவதீதை 

யுடையஆசையை, நீப்பின் - ஒருவனீக்குவானாயின், ௮ம் நிலை 

யே-(௮,2த நீக்கமான தஅ௮வனுக்கு) ௮அட்பொருசே, பேரா 

வியகீகைதரும-எப்போதும் ஒசோநிலைமையஞளூ சீசன்மையை 

கீகொடுக்கும், எஃறு, 

லி. நிரம்பாமையாவது பொருள்களேயன் நியட்பொருள் 

களாலேவரும்பயனும் நிலையாமையின் விரும்பப்படாகசனவா 

இய அப்பொருள்களைவிரும்பிமேன்மேலுமவளரீவது, அறத 

வளர்ச்சிக்கு ௮ளவில்லையா தலால் நீஃ்குவதேகக்கதென்ப அுகரு 

தீ௮. களிப்பு தயரம்பிறட்புபிணிரூட்பு இறப்புமு தலியவை 

யில்லாமலேயுயிசானது இடையறா இன்பமுடையதாக திதீற 

லால்யூதீதியைட்பேராவியற்கையென்றும், அ௮.திசமுதீதிசை 

* Absorption into the Deity. The man becomes one with God, it 18 said. 

ற



ar UD & 

யற்றபோது உண்டாவ துநிசீசயமாதலால் அந் நிலயேசருமெ 

ன்றும் கூறினார். நன்றாஞாலங்கடர் போய நல்லிமீதிரீயமெ 

லாநீதீ து, மொன்றாய்கீடெம் தவரும்பெரும்பாழுலப்பிலதனை 

யுணர்மீ்.தணர்,ச் த,சென்றாங்கின்பதுன்பமெலாஞ்செழய்னுக்க 

ளை துபசையதீரா, லல மேயட்போம்கேஎஎய அவே வீய்பே 

ரூமே. எனம்பிறருமிச்கருத்தேபீறிக்கூறுதல்சாண்க, இரத 

நிலைமையுடையவனைவட நூலார் வன் யூத தனென்றுசொல்லு 

வர். இதனாலேழமுதீதியாவது இதவென்பதும் அர்தமுதீதியா 

சையற்றவர்ம்கு அப்பொழுதேயுண்டா மென்ப துங்கூறப்பட் 

டது. 

௩௮. அதிகாரம். 01% பட்டா. 

ஊழ், ON Fare. 

இவ்வாநிறானிம்மைமறுமைவீடென்னுமூன் றனையுபயத் ததிஏிறட்புடைத்தா 

யவறங்கூறினாரினிட்பொருளுமின்பமுங்கூறுவா.ரவற்றின். முதற்சா.ரணமாய 

eh Astral en gx Deer amit 

அஃதிரவது, இருவினைப்பயன்செய் தவனைச்சென்் உடை ததிகேதுவாயெநிய 

இ. ஊாழ், பால், மை, உண்மை, ஜெய்வம், நியதி, விதி, என்பனவொருபொ 

ருட்ெவி. இது, பொருளின்பங்ஈளிசண் டி.ர்ரும்பொறுவா யொன்றனுளவைக 

சப்படாமையானு மேறீகூறியவறத தோடியைபுடைமையானுமதனதிறு இக்க 

ண்வைசீகட்பட்ட து. 

௮வது, இருவினைப்பயன்கள் செய்தவனைட்போய்சீசே 

ர்வசற்ருக்காரணமாகியதியதி. ஊழ், பால், மூறை, உண்மை, 

தெய்வம், நியதி, விதி, என்பனவெல்லா மொருபொருண்மொ 

மிகள். இதுபொருளின்பங்களிரண்டி நீகும்பொதுவாகியொ 

ன்றினுள்ளே வைக்கப்படாமையா லும் மேலேசொல்லியதரு 

மத்தோடேயியைமிிருட்பதினாலும் அதின்பில் வைக்கப்பட் 

டது.
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உரு து 6 உ) ௫ ௧. ஆஃ-ூழாதீம றூன்றுமசைவின்மைகைப்பொருள் 

சபோகூழா, .ூன்றுமடி, 

Perseverance* comes from a prosperous fate, and idleness from 

an adverse fate.t - - - - - - - 371 

பரி, ஒருவனுக்குசிகைட்பொருளாதறிகுகீகா ரணமாக வூழு॥ின் கு பர்சியுண 

டாம. திழிதறருக்காரணமாகிம௰ >! நான்மடியுண்டாமென்றவா று. 

வி. அகூழ்போகூழென்னும்வினத்சொகைகளெடஇர் ராலச்தான்விஇக்கப்ப 

ட்டுர்காரணப்பொருளவாய்திறறன. அசைவும.. Oot hud FA ar Marte GF 

ததிணைக்லாரணமாய நூயர்சிம உகளையுந்தானே தோன்றுவிக்ருமெல்ப கரு 

GS. 
௦, o ௦ ற ° பு. ஆகூழால்-(ஒருவனுக்ரு-கைப்பொருள) அதுதீரூகீகா 

சணமாகியவிசியினாலே, கோன் றுமசைவில மை-ரயதிசியுண் 
6 ம உடு 5 ௦ ர 

டாகும், கைடப்பொருள்போ.டழால் - ௮ 1.4 18 OG GG I oor 

மாகியவிதியினாலே,கோன்றுமடி-சோம்பலுணடா (Loy T~ mY. 

a n ° a7 ௫ 
வி. ef Jn LD GLUT Tr LD TOM DIN all 2ar 50) sr one er Dear, 

இங்கேயெடிர்காலம்பற்றிக்காரணட்பொருடடாய்நின் உன. ௮ 
5 6 G . ௦ o fod " ரூ சைபுசோம்பல். பொருளின்விருததிக்குங்கேட்டி தீரும். துணை 

ஸு a o பி 8 5 o 

Oem Teor on Sa முயம்சியையுஞ்சோம்புதலையுசானேதோன் 

றசீசெய்யுமென்பதுகருதீது. 

௨. பேதைப்படுகீகுமிழவூமறிவகறிறு 

மாகலூமு “றக்கடை, 

An adverse fate produces folly, and a prosperous fate produces 

௪ - - - - 372 enlarged knowledge. - - 

பரி. ஒருவணுக்கெல்லாஉறிவுமுளவாயிலுங்ரைட்பொருளிழதீ்தந்கேதுவா 

கிய வூழ்வநீ துற்றவிடத் தவனைட்பேையாகீருமினியவன றிவுசுருங்கியிருப்பி னு 

ங்கைப்பொருளாதற்கே௮அவாஇய வூழ்வநீதுறவிட தத தனை விரிக்குமென்ற 

வாறு, 

* Immoveability ; a perseverance which cannot be moved from its purpose. 

t Int. Perseverance springs from a fate which confers wealth, and idle- 
ness from a fate which destroys the property i hand. 

t Tat. A destroying fate produces folly, and an enriching fate enlarges 
knowledge, wherever they are found.



AT dir 

4 

லி. கைப்பொருளென்பததிகாரத்தான்வந்த2, இழஹழாஎலூழென் பன விர 

ண்டும் ௨ற்றுமைத்தொகை. உழ்றக்கடையென்ப.5 முன் ுஙகூடடப்படட்டு. 

ஓய பகையானாயவறிவையும் மேறுபடுச்குமென்பதாம். 

பு. இழவூமழ்-(ஒருவனுக்சூஎல்லா வறிவுகளுமுவாடாயிருப்பி 

னுங்கைம்பொருள்) இமம் தபோவதகம்குஏத வாகியவூ ழவ 

தடுத்தபோ து, பேதைப்படுகீகாம்-அவனைப்பேதையாகம்செ 

ய்யும், ஆக லூழுந்றகீகடை-(கைட்பொருள் )விருதீதியாத£ஞ 

ஏுவாகியவிதிவ7தடுக்தபோத, ௮றிவகறும்-அவன றிவுச 

ருங்கியிருகசாலும் ௮ம்தவறிவைவிரியச்செய்யும், ௭-௮. 

வி. சைப்பொருளென்பது ௮திகாரதீதால்வம்ச.த. இழ 

வழ்ஆகலாம் என்பனவிரண்டுட்வேங்றுமைததொகை. உறி 

றஃகடைஎன் பதை இழவழென்பதகஹோடும்கூட்கெ. இயற்கை 

யறிவையும்வேறுபடுகீகுமென்பதுகரு தீது. 

௬. நுண்ணியநூல்பலகறீபினுமத்று தன் 

னுண்மைய நிவேமிகும். 

Although (a man) may study the most polished treatises, the 

knowledge* which fate has decrecd to him will still prevail.t 873 

டரி. பேதைப்படுகீருமூழுடையானொருவனுண்ணியபொருள்களையுணர்தீது 

நால் பலவதியமையுங்கநீருனாயினுமவனுக்குப்பின் ந் தன்னூழினாயெ பேதை 

மையுணர் வேமேத்படுமெனறவாறு. 

வி. பொருளினுணமைநாலின் மேலேதீறட்பட்டது. மேதீபடுதல் எஃ வியி 

வைப்பி எனிரங்கு தற்காகீசச்செயலுக்குந்தான் முத்படுகல், கா தன்மிசீருழிக்கறீ 

ஐவட்கைகொடாவாதல்கண்ணகத்தஞ்சனம்போலுமாலென்பதூஉம௰அி, செயத் 

கையானாயெவறிவையுங்கழ்ப்படுத்துமென்பதாம். 

ப. நண்ணி ய நூல்பலக 3பினும்- ( ௮.றிவில்லா சவணாகச்செ 

ய்யும்விதிவத் ததி சவொருவன் ) அட்பமாகியபொருள்களைதீ 

தெரிவிஃகின்றபலசா தீதுரங்களையுங்க£ ஜிருப்பாளுயினும், மத் 

அம்-பின்னும், சன்னுண்மையறிவேமிகும்- தன்விதியிறாலாட 

யபடேதைமையறிவேமேற்பட்டுநிநீடும், எ-று. 

* Or rather, the ignorance 

+ @. e. He will still be a fool, if he is fated to be a fool!
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3ி. பொருளின நுட்பத்தை பண்ணிய நாலென நாலின் 

மே்திறய்பட்ட அ. மே, படல் கல்வியறிவைப்பின்பு நினை 

டல
 

தீது இரங்குசதீபொருடடுவைச் நுச்செய ஓக வியி மற 

பேது, காசன்மி. கூழிலச?  புங்சைகொடா வாதல்கண்ண 

கத சருசனப்் போலுமால் என் ப பபண், இகலி பொருள அனை 

மிரு. ந சுவிடதீதில் ஒருவன்கற்றிருக கசா தீதாம்கரமவன் வபி 

விலக கிவிருட்பே ஆ Hore sons ah) Men Oey sor yg wit 

போலுமெனின், கண்ணாக்ஞுஉத்தாம்வசிதபயோ_ அமருசெ 
& 6 ரு 6 ஆ ரூ ° 7 ஓ 

ய சற்பொருட்டு HI SG GES அ௮ஞ்சனத்ைட்போலுமென் 

வானு, இன்உகண்ணாு2குவெளிப்படாகபொருள்களை வெளிப் 

படு ஐ. ரூட்போட்டஅரசன ஈகெளிவாக. காஃ்வெதுடோ 

இமெனிஷம் அமையும். செய நீசையாலாகய gy mau’ co 

டபடு5 துமென்ப கத CB ௦ ௮ Gres 

இருவேறுலகத்தியதீகைஇிருவேறு 

தெள்ளியசாதலுமவேறு, 

There are (through fate) two diflerent natures” in the world; 

hence the differenee (observable in men) in (their acquisition of) 

wealth, and in their attainment of hnowlcdge fF - - OT hb 

பரி. உலச த் ராமிஷனாபவியறகசை பிரண்டுகூறாகலா செல்வருடையராலு 

ம்வேற௮ுஅறிவாமடயரா தலுபபறென்றவாறு, 

வி செலவழினைப்படைதகங்சகாரதலும்பயப்ே ஈட ஒமறிவுடையா ர்ச்க 

ல்லயெலாவன்றேயம்வாறன் ரியமிவுடையாவறியராசவுமேனையார்செல்வார 

கவுங்காண்டலானறிவுடையார்ச்சாருமூழ் செல்வமுடையார்க்காசாறு செல்வ 

முடையார்க்காருமூடுறிவுடையார்ச்சாசாஙஎல்பதாயிதறு, அகவசெல்வளு 

செட்யுிசாலறிவா இய ஆணைகீகா ரஎணரமுமவேண்டாவென்டபபெறாம். 

பு. உலகதிீடுயறிகைபிருவே.று-உலகதீ திலேலிதியினாலாகிய 

இயதக்கையிரண்டுபேசம், (ஆன நிறொாலே) திருவேறு - செல்வ 

மூடையவராவதும்வேறு, தெள்ளியரசாதலும்்வறு- ௮ றிவுடை 

யவசாவ தம்வேறு, எ-று. 

* இயல்ட, nature; peculiar property. 

ti.e Some receive from fate the power of acquiring wealth, and others 

the power of acquring knowledge.
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வி. செல்வத்தைட்படைப்பதுங்காட்ப தும்பபைக்கொள்வ 

ஆம் ௮றிவுடையவர்ககேயன் நிகீகூடாதாயிருசீக, ௮அதுமாறி௮ 

திவுடையவர்சரிதீதிரசாகயும் ம்ையவர் செல்வமுடையவசா 

கவுங்காண்பதுளூலே, அறிவுடையவர்கீகு ஆளும்விதசெல்வமூ 

டையவர்கீளு ஆகாது, செல்வருடையவர்கீகு ஆளஞும்விதி௮ திவு 

டையவர்ஃகளு ஆகா தஎன்பதாயிற் ற. ஆகவேசெல்வமுண்டா 

meres) அறிவாயெ கணைக்காரணமும்வேண்டாவென்பது . 

பெறட்பட்ட த. 

௫. ஈல்லவையெல்லாம் இயவா றீ இயவு 

மல்லவாஞ்செல்வளாசெயய£ஞு. 

Tn the acquisition of property, every thing favourable becomes 

unfavourable, and (on the other hand) every thing unfavourable 

becomes favourable, (through the power of fate). - - 3875 

பரி, செல்வத்தையாக்குதறிருநல்லவையெல்லா நீதீயவாயழிக்குமறிவேயன் 

றிதீசியடை தாரு ஈலலவாயாகீறாமூழ்வயதி சானென்றவாறு. 

வி நல்லவலைதீயவையென்பனசாலருமிட லுங் ருவியுந்தொழிலுமு தலியவற் 

றை, ஊழானென்பததிகாரதீதாதபெற்றாம். அழிக்குமூமுறிறவழிக்காலமுதலி 

ய நல்லவாயினுமமிய காசீருமூமுறிறவழியவை தியவாயினுமாமென்பதாயிதீறு, 
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பு. 'செல்வஞ்செயரு-செல்வதீதையுண்டாகிறாததீகு, நல் 

லவையெல்லா நஇயவாம் - நன்மையுடையனவாயினவெல்லா நி 

இடையுடையனவாம், (அதுவன்றி) இீயவுதல்லவாம்- இமையு 

டையனவுநன்மையுடையன வாகும்விதியால், ௪-௮. 

வி. காலம்,டுடம்,கருவி,தொமில், மூ. சலியவை,இங்கேறல்ல 
வை தீயவையென் றசொல்லப்படடவை. விதியாலென்பது அத 

காரத்தாறிபெறப்பட்து. அழிக்கும் விதயடுததபோது கால 

முதலியவைநல்லவையாயினும் தயனவாயழிக்கும், ஆக்கும் 

'விதிவமீதம்தேதபோ_து அவை$யனவாயினுநல்லவையாக்குமெ 

ன்பதாயிதிறு. இகவேகாலமுதலியதுணைஃகாரணங்களையும்விதி 

வேறுபடுக்குமென்பதுபெறட்பட்ட௮.



nt oy 

a 

௬. பரியினுமாகாவாம்பாலஃலவுப்தீ அசி Ga
 

சொரியினும்போகாசகம. 

Whatever is not conferred by fate cannot be preserved, although 

it be guarded with most painful care ; and that, which fate has made 

his, cannot be lost, although one should cven take it aud throw it 

away. - - - - - - - ~ - - 376 

டரி. தமகீகூழல்லாதபொருள்களவருழ்திகீகாப்பினுந்தம்மிடத் துநில்லாவா 

மூழாதீறமவாயபொருள்கள்புறதே தகொண்டு போய்ச்சொரிந் சாலுந்தம்மைவி 

ட்டுப்போகாவென்றவாறு, 

வி. பொருள்சளினிஊயும்போகீருமூழினானாவதல்லங்காப்பி-ழ்ச்சிகளாளகா 

வென்பதாம். இவையாறுபாட்டானும்பொருட்ருகீகாரணமாயஷழினறுவவிகூ 

ப்பட்டு, 

பு. பாலல்ல-( கமகீரு) விரியல்லாகபொருள்கள், பரியிணு 

ம்-வருத்தப்பட்டுக்காச்தாலும்,ஆகாவாம்-தம்மிடத் துநில்லா 

வாம், தம- (விதியிளனாலே) தமக்குரியனவாகுியபொருள்கள், 

உய்தி த-புறச்திலேகொண்டுபோய், சொரியினும்-கொட்டிப் 

போட்டாலும், போகா- தம்மைவிட்டு நீட்காவாம், எ-று. 

லி. பொருள்களின் நிலையும் நீகீகமும்விதியினாலாவதன் நிக 

காதீதல்காவாமைகளாலே ஆகாவென்பதாம், இவையாறுபா 

ட்டாலும் பொருருகீகாகீகா ரணமாகியவிதியின ௮ வலிமைகூற 

௭. வருதீதான்வளுதீ தவகையல்லா றீகொறு. 

தொகுத்தார்கீகும் தய்தசலரின. 

Even those who gather together milhions will only enjoy them, 

as it has been detcrmined by the disposer (of all things). 377 

பரி. ஐப்ிபொறிகளானுசரப்படு/பபொருள்கள்கோடியைமுயன் றுதொகுத்தா 

ர்க்ருந்ெ தெய்வம்வருதீ தவகையானல்லதுறுகர்தலுண்டாகாதென்றவா. 

வி. ஒாருயிர்செய்தவினையினைபையன்பிறிதோருயிரின்கட்செல்லாமல£ வயிர்கீ 

கேவகுத் சலின்வருத்தா ளென்றார். இளைம தலுமுரியவேறிடத் கானவென்பதகனா 

ய /இணையாயிற்று. படையாதாரீக்கேயன்றிப் படைதீதார்கீருமென்றமை 

யாணும்மை யெச்சவு12ம, வேற ருயர சிசளாற் டொரு 1 && %at ப்படை சீலல்ல 
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பு. கோடிதொகுத்தார்கீகும்-(பஞ்சேநீதிரிய்சளாலநுப 

விக்கப்படும்பொருள்கள் ) கோடியளவாகழுயத்சசெய்துசே 

ரீதி துவைதீவரீஃகும், வளாசீரான்-தெய்வம், வளுதிதவகையல் 

லால்- அமை ,2தபடியல்லது, தய்தீசலரிது-௮ நுபவித்தலரிதா 

ம், எ-று. 

வி. ஒருயிர்செப்சவினையின்பயன் மதிரருயிரினிடதடி 

லேசெல்லாமல் அ௮ழீதவுயிர்சகேயமைத்தலால் வளுதீ தான்எண் 

ரூர். சைத்தலுமுரியவேறிடதீதான என்னுஞ்ரூதீதிரததா 

லுயர் தணையாயிகறு, படையாகார்கீகேயன்றிப்படைத்தார் 

கீருமெனவருதலால் உம்மை யெச்சவும்மை. கவேறுவேறுமுய 

LRao rea பொருள்களைட்பெருகீனாவ சல்ல_து ௮ நு பவிக்ககீ 

கூடாது அத,௰குவிதிவேண்டுமென்ப தகருதி து. 

௮. அறப்பார்மறிறுப்புரவில்லாரு உற்பால 

வூட்டாகழியுமெனின். 

The destitnte will renounce desire (and become ascctics), if (fatc) 

do not make them suffer the hindrances to which they are liable, 

and they pass away. * - ~ - - - - ~ 378 

பரி. வறுமையானுகாச்சியில்லாதார் துறகீருங்கருத அடைய ரரவரூழ்களுறு 

தரியாலவாயுன்டங்களையுறுவியாகொமியுமாபினென் றயாறு- 

வி. அிறப்பாரொன்பத [ரீறீறெதிர்காலமுநீ௮ச்சொல், தம்மால்விடப்படுவன 

தாமேவிடப்பெறிறுவைத்தகுங்கருதீ துவே௮பாட்டாநீற௮ுன்பமுதுஇன் ஐ நாழின் 

வலியானென்பதெஞ் நிற்றலின் மன்றனொழிபசைக்கண்வநழ்தது. ம் 

பு. அட்புரவிலலார்-( தரித்சொசீதிரே) அறுபவித்தறிகு 

உணவுமுதலாயினவில்லாதவர், துறப்பார்-( சவசைமேத்கொ 

ஷஹி) இருவகைப்ப நீறுகீகளையும் நீக்குங்கருகீ தடையவரா 

வரீ, உறதியால-௮அடையக்கிட ரகனவாகிய தன்பங்களை, உளட் 

டாகழியுமெனின்-பிதிகள் ௮அடைவியாமலொழியுமாயின ,௭-ு. 

வி. துறட்பார்என்ப_ு மூறிறுவினைசீசொல். தம்மாலே நீக் 

«i.e Even beggars, though entircly destitute, will not renounce desire, 

eacept fate remove the Lindrances which prevent them,
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கட்பபெவைதகாமே நீங்கப்பெத்றிரு,8.தம் நினைப்புவேதுபா 

ட்டினாலே அன்பப்டமிகிறது விதியின்பலத்தினலென்பதுசூ 

OD § 9G PLIGG) Sed மன் என்பது ஒழியிசைட்பொருளிலே 

வீ 2 இடைசீசொல், 

௯. தன்றாட்சானல்லவாக்காண்பவரன்றாங்கா 

லல்ல படிவதெவன். 

How is it that those, who are pleased* with good fortune, trouble 

themselves when cvil comes, (since both are equally the decrce of 
fate)? - - - - - - 2 - - - 379 

பரி, நல்வினைவிளையங்கால தன்விளைவாயவின்பங்களைத் துடைக்குந்இறனாடா 

திவைதல்லவென்றியைநீ ச நபவிப்பாரோனைதீதீவினைவிளையுங்கால தன்விளைவா 
ய.நுன்பங்களையுமய்வா௱நுபவியாதுடைக்குந்திறனாடியல்லலுழப்பதெென்க 
ர௬ுதியென்றவாஹு. 

வி. தாமேழுன்செய்வுகொண்டமையானுமுட்டாதுகமியாமையானுமிர 

ண்டு. ரியைந்த நுபவிக்கநியாலவற்் றுளொன்றற்கியைந்தநுபலித்தோனயத றக 

அிசெய்யாறுவருந்றைதலமிவன்மென்பதாம், இயைமுன்றுபாட்டானுமின் பது 

ன்பங்கட்குக்காரணமாயவூழின் வலிகூறப்பட்ட, 

பு. நன்றாங்கால்- ரல்வினையுண்டாங்காலத்தில், சல்லவாக்கா 

ண்பவர் - ( அதினாலுண்டாகியஇன்பங்களைட்போகீகும் வகை 

சதேடாமலே) இவைமல்லனவெவ்றுபொரு ம்திய அபவிப்பவரீ, 

௮ன்றாங்கால்-மகஐத இவினையுண்டாங்காலதீடுல், அல்லதீபடிவ 

செவ் வைண்டாகிய தன்டங்களையுமப்படியேய நுப தவல -( ௮ அ ம்] i pl 
வியாமல் ௮தைப்போகீகும்வகைதே.உ) தன்பட்டடுவதெப் 

பட, எ-று, 

வி. தாமேமுன்செய் தகொண்டதினாலும் விதியூட்டாுவி 

டாமையாலும் இரண்டையுங்கூட்டியேயறநுபவிக்சவேண்டிய 

வதிறுள் ஒன்றிற்கு இசைம்து ஒன்றிம்கு இசையாஅவருதீது 
வது௮றிவன்றென்பதாம். இவைூன்றுபாட்டாலும் இன்ப 

துன்பங்கருந க்ஞுக்கா ரணமா௫ிய விரியின்வல்லமைகூறட்பட் 

டு. 

* Lit. Regard good things as good.



nT BW. 2. 

. ஊழித்பெருவலியாவுளமற்றொன்று 

சூழினுச்தான்மு.ர் அறும், 

What is stronger than fate? If we think of an expedient (to 
avert it), it will itself be with us before (the thought). - 880 

டரி, தன்னைவிலக்கு தந்பொருட்டுத்தனக்குமறுதலையாவதோருபாயத்தைச் 

ரூழிலுழ் சானய்வுபாயமேயாலும் பிரிதொன்றானுமவ்வழியாகவந்தச்கும்ச்சிம 

ன்முறபட்டுநிறீருமகனா லூழ்போலமிக்கவலியுடையனயாவையளவென்ற வாறு. 

வி, டெருவலியாருபெயர் சூழ்தல்பலருடலும்பமு தறவெண்ணல்,செய்.தறி 
சேயன் றிச்சூழ் தறிகுமவதிகொடாதென்தமையினும்மையெச்சவும்மை, எல்லா 

ம்வழியாகவரு சலுடைமையின் ஊழேவலியென்பதாம், இசனாலிவ்விருவசை 

யூழின் வலியும்பொதுவாககீகூறப்பட்ட த. 

பு. மதிரறொன்றுளுமினும்-( அதைவிலகீகும்பொருட்டு ) ௮௪ 

மீகுவிரோதமாவதொரு உபாயத்தை எண்ணினாலும், தான் 

மூதீதஅம்- சானம்சஉபாயமாகவேயாயினுமற்றொன் ரினாலே 

யாயினும்வறீது அழத எண்ண த்தின்முதிபட்டுநி£கும், ( ஆத 

லால்) ஊழி£பெருவலி-விதியைட்போலேமிகும்தவல்லமையு 

டையவை, யாவுள-எவையுண்டு, எஃறு, 

வி. பெருவலியுடையவதீறைட்பெருவலியென்ற த, ஆகு 

பெயர். சூழல், உயர்ந்தோருடனிரும் தகு.றீறமறவெண்ணுத 

ல். செயந்கு௮ன் றிஎண்ணுசத்குஞ் சமயங்கொடாஅ எனப் 

பொருள்படுதலால்உம்மை, எசீசவும்மை. எல்லா தீ. தனகீகுவழி 

யாகவே வருந்தன்மையுடையது ஆகலால் விதியேவலியுடைய 

துஎன்பதாம், இதனால் இவ்விருவகைவிஇயின் வல்லமையுமொ 

Ne a) | 
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Quit ர ட்பால, 

OF PROPERTY. 

பரி, இனிபில்லறதீதின்வமிட்பரிவனவாயபொருளின்பங்களுளிருமையும்பயப் 

பதாயபடொருஎகூ௮ுவானெடுத் துக்கொண்டாருதன்றுணைச்காரணமாயவர௪ 

னிதிகூறவேவேயடங்கும். ௮ரசவிதியாவனகாவலைநடாதீதுருறைமை, ௮தனை 

அ௮.ரசியலங்கவியலொழிபியலெனமூவகைப்படுதீ துமலர் தலையுலடுத்குபிரொனச் 

சறந்தவரசியலிருபத்தைந்ததிகாரத்தாம் கூறுவான்றொடங்கி முததிகணிறை 

Lo Tis. A ci hu BOOT (MI. 

பு. இனியில்லறதீ தின்பிந்பெவெனவாகியபொருளின்பங்களு 

ள்இம்மைமறுமையிரண்டையுசீதருவசாகியடொருளை£கூ.றும் 

பொருட்டுத்தொடஙீகினார். இட்பொருள்௮ தன் துணை கீகாரண 

மாகிய ௮ரசனீதிகூறவேயசனுளடமீராம். ௮ரசனிதியாவன, 

டாதுகாதீதலை நடத் தம்மூறைமை. ௮தை.ர௫ியல், அங்கவிய 

ல், ஓமிபியல்எனஷன்றுபிரிவாக்கிலகில்குஉயிர்போ ற்டிறரீத 

அ௮ரசியலையிருபத்தைநீது ௮இிகாரத்தார் சொல்லநீதொடங் 

இமுன்னே இறைமாட்டுகூறுூன் ரர். 

The Hindoos divide all possible human attainments into tle 
four parts of, 94 Virtuc, Gurg@ea Property, Mens Sexual 

enjoyment, and «)@ Liberation, or Heavenly bliss.* This last 

Tiruvalluvar says is indescribable, and that therefore he does 
not attempt to describe it. It is indeed indescribable, for it means 

absorption into the Deity, when the consciousness of the individual 
would be swallowed up in the mind of God, just as ariver is absorb- 

ed into and lost in the sea. It is a destruction, and not an exis- 

tence; a negation, and therefore not to be described. The other 

three parts, or rather the duties which relate to these, Tiruvallu- 

var has undertaken to describe in this work. Under the head of 
~9 0.8, virtue, he has shown the duties of married life, and of ascetic 
life. Under the head of Qur@er, property, he now describes the 
  

* அறம்பொருளின்பம்வீடு, 0110 8810 சர்மார்த்சசாமமோட்சம்,
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duties of civil life. These are arranged under the three divisions 
of 27 Aw, the duties of a King; அங்கவியல், the duties and char- 

acteristics of the different Memders of the state; and ew, or 

a Supplementary part. The division isawkward. The அங்கவியல், 

section onthe state, may be again divided into six parts, under 

which he treats of .srése, the ministers of the king; #7@, the 

country; «ir, fortifications; பொருள்செயல்வகை, 1116 10006 ௦4 

acquiring wealth; wer, the army; and #4, friendship. The 
e898, supplementary part, takes up those duties which are not 

included in the other divisions. 

அரசியல, 

THE DUTIES OF A KING.* 
Pon, 

௩௯. அதிகாரம். OIAPTER XXXIX. 
a 

இறைமாட்சி. ON KINGLY EXCELLENCE. 

பரி. அ௮ஃதாவதவன.து மந்௫ண நற்செய்கைகள், உலகபரலருருவாய்நின்று 
லகங்காத் சலினிறையென்றார். 

நு 

பு. இறைமாட்௪ி-௮தாவ, ௮ரசன ௮ ரற்ஞகுண நற்செய்கை 

கள், இறைவன் ௮ர௪னுருவாயநின்று உலகத்தைக்காப்பதிர 

மலேயவனை இறையென்ளுர். 

௪, படைகுடிகூழமைச்சு நட்பாணாறு 

மூடையான ரசருளேறு. 

He who possesses these six things, an army, a people, wealth, 

ministers, friends, and a fortress, is a lion among kings. - 381 

* The reason assigned for treating, under the title of “ King,” of duties 

which are incumbent also on others, is that they are especially incumbent 
on him. This remark will also apply to other divisions of the work. 

t The Virtues which constitute the true greatnesy of a king.
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டரி படையுங்ருடியுட்கூழுமமைச்சு தடபுமாணுமென்று ளொல்லட்.. உடவா 

௮ங்கங்களையுமுடைய2 அரசருளேறுபோல்வானென்றவாறு, 

வி. சஎண்டுக்குடியென்றததனையுடையந Tig Meer he Oip 570 i 6 OCA வாய 

பொருள, அமைச்சுநாட ரண்பொருள்படைமம்பெஈ்பேே தமுறையாயினுமீ 

ண்டுச்செர்யுஷேக்கிட்பிறழவைசதார். அறுமுடைபானென் றதனாலிவதினுளெ௱ 

ன் மில்வழியுமர சனீதிசெல்லாதென்பனறுபெநீறாம்.வட.நாலாரிவத்றி *சங்௩நமொன 

ட்பெயா்கொடுத்சதுமநுநோகீடி, ஏறென்பதுபசாசவழக்கு இதனால. ரசற்சங் 

கமாவனவிவையென்பதூஉமியை ருற்றுமுடைமையேயவல் வெரிறிச்சேநவென் 

பதாகஉவ்கூறட்பட்ட து. 

ப். படை குடி கூழமைசீசு நட்பரணூறும்-சேனையுய்குடியுமி 

தன சானியங்களும் மறீதிரியும்இருவகைச்சு.றிசமும்கோட்டை 

யும்ஆயெஅறுவகையங்கமும், உடையானசசருளேறு- உடைய 

வன் அரசர்களாகியயானைகராசீகுள்ளேசாஜொருிங்கதீதைப் 
D ௨ 0 போல்வான், எ-று. 

வி. இங்கேராடியென்றது, கூடிகளையுடையநாட்டினை. ௩ 

மென்றது, தானியத்தையும் ௮ச௪ம்ஞகுஏ,துவாடியபொருளையும். 

அமைச்சு, நாடு, ௮ரண், பொருள், படை, நட்பு, என்பதே 

வரிசைக்கிரமமாயினும் இங்கேமுறைபிஈழச்சொன்னது பாட் 

டைகீகுறித து. அறுமுடையவன்்ஏறுஎனவேடுவ,/றளொன் நி 

ல்லாசகாலத் தும் ௮ரசனீ திசெல்லாதென்ப தபெறட்படட ௮. 

வட நூலாரீஇவற்றிற்குழங்கமெனட்பெயர்கொடுத்ச.தும் ஒன் 

அ௮ருறையிஞம் ரீதிரட வாதென்ப_து சோகீயெயெனக்காண் 

5 இஇனாலே௮ரசனுக்றா௮ங்கமாவனவிவையென்பதும் இவ் 

வாறங்கமும்அவன்வெத்றிக்குஏ தவென்ப தங்கூறப்பட்ட அ. 

௨. அஞ்சாமையீகையறிலுக்கமிந் சால் ஞூ 

மெஞ்சாமைவே மீதங்கியல்பு. 

Never to fail in these four things, fearlessness, liberality, wis- 

dom, and energy, this is the kingly character. - - 382 

பரி. உசசனுசீகியல்பாவது இண்மையுங்கொடையுமறிவுமூசீகமுமென் oy 2 

தீதான்குகுணரமுமிடைவிடா௮திநீறலென்றவாறு. ் 
உ. 

வி, ஊரச்சகம்வினை செய்தற்கண்மனவெழும்சி, இவறிறுளறிவாறங்கத் இ்கு ரரி 

தீதாகைபடைக்குரிச்௮.ஏனையவினைச்குரிய உயிர்ச்குணங்களொன்றதோன்ற
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வேனையவடங்கி௨௬ம௦வழ் முளிவையடங்கெ.ரசற்குக்கெடுவனடலவாமாகவினியை 
யெட்பொழுதிந்தோன் றிநித்றவியல்பாகவேண்டுமென்பாரொஞ்சாமைவேத்தநீ 

இயல்பென்றார். 

ட. மேவ சறகியல்பு- அரசனுக்குஇுயல்பாவது, அஞாுசாமை- 

தண்மையென்னும்வீரமும், ஈனக-கொடையும், அறிவு-விவே 

கமும், ஊக்கம்-சைரியமும், இதீரான்கும்-இகயஇத நான்கு 

குணங்கரறாம், எஞ்சாமை-குறைபடாது நிநிபனவாம்,௭-௮. 

வி, ஊகீகம்வினை செப்தலில்விரியுமன வெழுசீசி, இவத்றுள் 

அ௮றிவுஆறங்கத்திற்குமுரிய அ. ஈகைசேனைக்குரியது. மரை 

யவை வினைகீகுரியவை. உயிரின்குணங்கள் ஓன்று தலையெடுக்க 

மதிறையவையடங்கிதிக்காம். ஆசலால் ௮ சனுகீ்குஇவையடங் 

இநின்றாம்கெடுதிபலவாமென்று நினை*$து இவையெட்பொழு 

as sou é துநிக்பசே இயல்பாகவேண்டுமென்றுசொல் 

லவமீதவர் எஞ்சாமைவேந்தீகயல்வென்ளூர். 

௩. தூங்காமைகல்வி அணிவுடைமையிம்கூன் நு 
நீங்கா நிலனாள்பலர்கிகு 

Vigilance,* learning and bravery, these three things, should 

never be absent from the ruler of a country. - - 383 

பரி. நிலதீதினையாளுந்திருவுடையார்க்சகீசாரியங்களில் விரைவுடைமையும 

வையறிதந்கேத்றகல்வியுடைமைய மாண்மையுடைமையுமாடயெவிம்மூன் ௮௫ண 

மூமொருகாலுநீங்காவென்றவாறு, 

வி. கல்வியதுகூற௮ுபாடுமுன்னர்க்கூறப்படும்.அண்மையாவதொன்றனையும் 

பாசாது கடி.திந்செய்வசாகவினஃதீண்டுபசா.ரவழக்காநிறுணிவென ப்பட்டது. 

உம்மைஇறந்ததுதழீஇயவெச்௪வும்மை, இவற்றுடீகல்வியாறங்கதீ இறக அூரிதி 

து,ஏனேயலினைகீருரிய.நீங்காவென்பதசற்குமேலெஞ்சாமைகீடுரைத் சாங்குலா 

ல்க, 

டு. நிலனாள்பவரீககு-பூமியையாஞஞ்செல்வமுடையவர்கி 

கு,(அ,த்தகீகாரியங்களிலே) தூங்காமை- தாமசப்பட்டி ராமை 

யும், கல்வி-( ௮வ.ற்றையறித.த்ஞட்பொருதீதிய) கல்வியறிவும், 

அணிவுடைமை-ஆண்மையுடைமையும், இம்மூன்௮ம் - ஆகிய 
  

* தாங்காமை, 81௦0016881095,
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இச்சமூன்றுகுணங்களும், நீங்கா-(ஒருபோ ௮ம்) bas de 

லாவாம், எ-று. 

வி. கல்வியின்கூறுபாடுபின்புகூ.றப்படும், ஆண்மையாவது 

ஒன்றையும்பா ராமல் விரை ச தசெய்வது ஆசலால் அ௮தையிங் 

கேயுபசாரவழகீசாகதீ துணிவடைமையெனப்பட்ட_து. மேற் 
சொல்லிய குணங்களன்றியுமென நிச்பதினாலே இம்ஷூன்று 
மென்றமுற்றும்மை இறக ததழுவிநின்ற எச்சவும்மையுமா 

யித்று. இவற்றுட்கல்வியறிவு ஆ.தற்கத்திற்குமுரிய,து. மதிறை 

யவை வினைசெயர௫்சூரியவை. நீங்காஎன்பதத்குமேலே எஞ்சா 

மையென்பதம்குச்சொன்னபடி.சொல்லிக்கொள்க. 

௫. அறனிமுகச்கசாதல்லவை நீக்கிமறனிழுகீகா 
மானமூடையதரசு. 

He is a king who, with@nanly modesty, swerves not from virtue, 

and refrains from vicc.* - - ~ - - - B84 

பரி, தனக்கோதியவறதீதின்வழுவாதொழுகியறனல்லவைதன்னாட்டின்கண் 

ஹுநிகழாமற்கடிந் துவீரத்தின்ஏமுவாசதாழ்வின்மையினயடையான7ச௪னெ 

ன்றவாறு, 

வி. அ௮வ்வறமாவது-ஞ.தல்வேட்டலி5ே லன் னும்பொ.துத்தொமிலிலும்படை 

கீகலம்டயிற்றல்,பல் லுபிரோம்பல்,பகைத்திறந்செறு தலென்னுஞ்டெட்புக்சொ 

ழிலினும்வழுவாதுநித்றல். மாண்டவறதெறிமுதறீறேயரசன்கொற்றமென்பத 

னாலிவ்வறம்பெ ரருட்குக்காரணமாதலறிக, ௮ல்லவைகொலைகளவுமுதலாயின. 

குநிமமாயமானத்தினீங்குதற்ருமறனிழுக்காமானமென்றார்.அஞ்தாவறு,லீறின் 

மையின்விலங்காமெனமதவேழமுமெறியான்,எறுண்டவர்நிகரரயினும்பிறர் அச் 

ரிலென்றெறியான், மாறின்மையின்மறம்வாடுமெ ன்றிளயாரையுமெறியான், 

அரண்மையின்முதியாரையுமெறியானயிஓுழவன்,எனவும்-- அழிய மர்புறகீகெர 

டையயில்வேலோச்சான்''--எனவுஞ்சொல்லப்பரிவது௮ரசு௮ரசனதுதன் 

C010, Moo SIF KU PSHM aa. oor ன்மேனின் று, 

பு. அறனிழுக்கா து-சனக்குசிசொன்ன தருமம்தட்பாமல் 

சடம் து, அல்லவை நீக்கி- சருமமல்லாசபாவங்கள் தன்தேச தீதி 

லடிவையாமலேநீக்கி, மறனிமுக்கா-வீரத்திலேதட்பாத, மா 

னமுூடையது-பெருமையுடையவன், ௮ரச-௮.ரசனாம், எ-று, 

* ,homa ees, puts away sinful deeds
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லி. ஆறீதீச்தருமமாவ து, வேதமோ தல்,வேள்விசெய்தல் ௩ 

தல், என்னெறபொதத்தொமிலும், தயுதப்பயி தீர, பல் ஓயிர் 

காத்தல்,பகைவரை த துணித்தல்என் ௮ஞ்சிட்புச்சொழிலுநீ 
தட்பாுநிகிபது. அ௮மரதெதிமுததிழேயரசன்கொற்றம் என் 

னுஞ்ளுதீதிரத்தால் சருமம்பொருளுக்குகீகாரணமாவதறிக, 

அல்லவை கொலைகளவுமுதலாயின. குச்தமாகியமானத்திலே 

நின்றுநிஙிகுசத்கரூமறனிமுக்காமானமென்ளறார்.௮தாவது( கலி 

விருதீ தம்) வீறின்மையின் விலங்காமெனமதவேழமுமெறியா 

ன், ஏறுண்டவர்நிகராயினும் பிறரீமிச்சிலென்றெறியான், மா 

தின்மையின் மமம்வாமென் ஜிளையாரையுமெறியான், ஆதன் 

மையின் முதியாரையுமெறியானயிலுமவன் -எம், அழியு தரீபற 

க்கொடையயில்வேலோச்சான் எம், சொல்லப்படவெ_.த. ௮.7௬, 

அ௮ரசனதுசன்மை.அ.துஉபசாரவழகீகாகஅவன் மேல்நின் ஐது. 

* 

௫. இயகிறலுமீட்டலுங்காதீதலுக்காதீத 
வருத்த லும்வலலதரசு, 

IIe is a king who is able to acquire (wealth), to lay il up, to 

guard, and to distribute it. - - - - . - 380 

LA sore QGuQur Karson ah ba As ren Cnet Cio gat a FH gyro ws Boor he! f 

தவதிறழையொருவழித்தொகுதீதலுந்தொகுத்தலநீறைட்॥ர்கொள்ளாமறகாத் 

திலங்காக்தவந்றையறம்பொருளின்பங்களின்பொருட்டுவிடுச் தலுஃவல் லவன 
சசனென்றவாறு, 

லி. சஈட்டல்காதீதல்ம குந்கலென்றவழ்றிந்கேபவியநீதலென்பதனைச்செய 

ட்படுடொருளாகஉருவிக்கட்பட்டது, பொருஎள்களாவனமணிபொன்னென்முச 

'லாயின. அவைவரும்வழிகளாவன, பகைவமாயழித்த லுத்திகறகோடல நீதன் 

ஞடுதலையளித்தலுருதலாயின. பிறொன்றதுபலைவர்களவர்சுதீறத் தார்வின 

செய்உாரீமுதலாயினார்.சஉடவுளரத் தணர்வறியோளொன்றிவர்கடரும்புசழிற்குங் 

கொடுத சலையறப்பொருடாகவுட்யானைமுதிரைபடைநாடாணென்றிவற்றிக 

கும்பகையோடுகூடலிற்பி]கீகப்படுவார்கீருந் தன்னிற்பிரி தலிற்கூட்டப்படுவா ர் 

சீகுங்கொடுதீதலைட்பொருட்பொருஃடாகவுமண்டபம்வாவி செய்ரான் றிளமச 
க்காமுதலியசெய்தற்குமைஃபுலன் களாலுகர்வனவநீழிக்குங்கொடுத் தலையின்ப 

ட்பொருட்டாதவுங்கொளக, இயத்றன் முதலியசவறாமதிசெய்தலரி தாகலின்வ 

ல்லதென்றுரீ.' இவைதநான்குபாட்டாலுமாடசியேகூறட்பட்ட து, / 
ச 

பு. இயற்ற ஓம் - (பொருள்வரும்வழிகளை ) மேன் மேலும
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ண்டுபண்ணுதலும், ஈட்டஓம்- (ட்படிசீசெய்சநினால்வ ம் த) 

பொருள்களையோரிடதீஇற் சேர்த் துவைத தலம், காச்தலும்- 

அட்படிச்சேர்த தவைத்தவரறைட் பிரர்கொண்டுபோகாமற 

பாஅகா.ததலும்,காதத-௮அப்படிப்பாதுகாத்தபொருள்களை, 

வருத்சலும் - அறம்பொருளின்பங்களின்பொருட்டுச்செலவு 

செய்தலும், வலலத.7௬-வல்லவன்௮ரசன், எ-ு. 

வி. ஈட்டல், காத்தல், வகுத்தல், என்றவற்றிற்குட்பொரு 

bs இயற்உல்என்ப தம்குசிசெயப்டடுபொருள் வருவிக்கப்பட் 

டது. பொருள்களாவன, மணி, பொன், ழெல்முதலாயின. 

௮வைவரும்வழிகளாவன, பகைவரையமிச்சலும்தியைசொள் 

ளுதலும் ( திறை,கட்பம்) சன் மாட்டைப்பாறுகா த தலும்மு த 

லாயின. பிறர், டகைவர், கள்வர், சுரிறததார், வினைசெய்வார் 

மு. தலாயினோர். தேவர் வேதியர் தரித்திரர் என்பவர்க்கும் பு 
கழினுச்குங்கொடுப்பதைத்தருமத்தின்பொருட்டாகவும், யா 

னை குதிரை சேனை தா அரண் என்பனவத் றித்குக்பகையோ 

மிகூடாமநீ பிரிக்கப்பவோர்கீகும் தன்னைவிட்டு நீம்காமற்கூட் 

டட்பமிவார்கீகுங்கொடுப்பதைர்த் சர்தின்பொருட்டாகவும், 

மண்டபம்சடாகம் செய ane ine பூஞ்சோலைமு தலியவதீறிற் 

கும் ஐம்புலன்களால நுபவிப்பத கீஞுங்கொடுட்பதைக்காமத்தஇ 

ன்பொருட்டாகவுங்கொள்க. இத்த இயறல்முதலாயினவ௰ி 

ஹைச்தவராமற்செய்கல்அரிதாசலால்வல்லத சென்றார். இவை 

மான்குபாட்டாலும் இறைமாட்சியேசொல்லப்பட்ட,த. 

Ded ‘dr. ereREQemluos oO ஞ்சொல்லனல்லனேன் 

மீகீகூறுமன்னனிலம், 

The whole world will exalt the country of the king who is easy 

of access, and whose words are without harshness, - - 386 

பரி, முறைவேண்டிடனாரீச்குங்குறைவேண்டிஞனர்க்குங்காண்டற்கெளியனாயர 

வர்மாட்டுங்கடுஞ்சொல்லனல்லனுமாயினம்மன்னனஅ நிலத்தை மெல்லாநிலங் 

களினுருயரீதீதிக்க றுமுலகமென்றவாறு, 

வி, முறைவேண்டினாரீஉலவியசானலிவெய்தினஞா். ருறைவேண்டினாரீவறுமை 

R
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wy Dl BIT காண் டந்கெளிமையாவதுடெரியவத்தாணிச்சணற்தணர்சான் 

றோருள்ளிட்டாரொடுசெஃவியுடையனா.' ரத்தம் கடுஞ்செல்கேள் வி.பினுபீவி 

ஊனையினுங்கடியவாயசொல் நிலதீைமீக்கூறுமெனவேமன்னனை SHG தல 

சொல்லமேண்டாடாயிறீறு, மீச்கூறுதவிவள்சாக்கஇன் உராடுபடுிபிணிபகை முத 

லியவின்றியரவர்கீரும் டேரின்பந்சருதலிரீறேவருலகினுநன்ரென்றல், உலக 

மென்னலுமெழுவாய் > Hd SB, 

Ly. காட்டுக்கெளிபன்-(முறையிடவ தீதவர்க்கும் த்மதுளு 

ளைசொலலவததவரீக்கும்)எளிசாகக்காண தீதகீகவளுக, al 

சொல்லனல்லனேல்-எல்லாரிடதீதுக்ககிஞ்சொசொல்லாதவ 

மாயின், மன்னனிலம்- ௮.2 க அரசனணுடையபூமியை, மீம்கூ 

அம்-எல்லாப்பூமிகளிலும்உயர்ீவாசசசொல்லும்உலகம், ௭-அ. 

லி, முறையிடவழ்சவர், வலியோ சாலேவருதீதட்பட்கவெ.மத 

வர். ருறைசொல்லவம்சவர், வறுமையாலிரகீசவதீ சவர். காண் 

பதற்கு எளியவனாவ௮, ௪ப்யமுண்டாகயாவருங்காணவெளிப் 

பட்டி ரததல்.கடுஞ்சொல்,கேள்வியி ஓும்தொழிலிலும்வருங்க 

முமையாகியசொல். நிலதீை தமீம்கூறுமெனவேயவ்வரசனையுய 

ரிதிரிசிசொல்் லுகல் சொல்லவேண்டாதாயிரிறு மீக்கூறுதல், 

இவஷருடகின் நிலமானது Ls AY aol) பகைமூதலாயினவையின் 

நியெல்லார்கஞரும்பெரிய இன்பத்சைதீசருவதிஞ,லே தேவருல 

Bands நன்றென்றுசொல்லுசல். உலகமென் ஈஎழுவாய்வருவிம் 

கப்பட்டது, 

௭, இன்சொலா.தீதளிக்கலல்லா, குத்த சொலாறி 

முன்கண்டனை தீதிவ்வுலனா. 

The world will praise and submit itsclf to the mind of the king 

who 1s able to give with affability, and to protect all who come to 

him. - - - - - - ~ - - - 887 

_ரி, இனியசொல்லுடனளேயீ தலைச்செ ய்த்ளிக்கவல்லவரச ஹுகீடிம்வுலக்நத 

ன்புகமோடுமேவித்தான் கருகயவள விநீறாமென்௱வாறு, 

வி. இன்சொல்கேளவியிக னும்வினயினுமினியயாயசொல், ஈதல் வேண்டுவார் 

சீ நவேண்டுஉனகொரடுத் தல், அளித்கறன்ட ரிவாரத்தாணும்பகைவரானும்தலிவு 

| டாமநறீகாத்தல், இவையரியஉரசலின்௨ல்லாத்கென்றுமவன்மஸ் முழு ச
மாஞு
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பு. இன்சொலால்-இனவியசொல்லுடனே, ஈதீக வேண்டி௰ 

வற்றைகீகொடுத் த, அளிக்கவல்லாதிகு-பர துகாகீகவல்லஅ ௪ 

ணுக்கு,இவ்வலகு-இர்கசஉலசமானத, தன்சொல்லால்-ஈன்புக 

ஹமழோமேபொருகச்தி, தானகண்டனை து - தான் நியோதீது அலவி 

னயுடையதாம், எ-று, 

வி. இன்சொல், சேள்வியிலுத சொழிலிலுமில்பச்சருஞ் 

சொல், அளித சல்,தன்டரிவாரங்களாலும்பசைவசா ஓம்வரு த 

தீட்படாம பாதுகாத்தல், இவையரியனவா கலால் வல்லா? 

கென்றும் அவன் பூமிமுழுமையும் ஆள்வாணுகலால் இவ்வுல 

கென்றுங்கூறினார். நினைத்தஅளவினையுலடயதாவது நினை த 

பொருள்களெல்லாஞ் சுரநீ துநிற்ப த ete . சுரத்தல், BHM. 
ஈடு : 6 ௨ சு ப ௨ ரி ட் 
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இறையென்றுவைக்கப்படும். 

That king, will be esteemed a God among men, who performs 
his own dutics, and protects (his subjects). - - - 388 

wi, சான்டருறைசெய்து பிறரீதலியாமற்காதீதலையுஞ்செய்யுமாச்பிறப் 
பான்மகனேயாயிறுஞ் செயலான்மகீகட்ருகீ்கடவுளென் று வறுவைக்கப்படு 

மென்றவாறு, 

வி, முூறழையறநாலுநீதிநாலஓஞ் சொல்லுறெறி.பிரரொன்றதுமேந்சொஃலி 

யாரை.வேறுயைத்தல்மகீகளிற்பிரி2 துயாத்திலைத தல். 

பு. முறைசெய்து - நீதியைச்செய்து, காப்பாதிறுமன்னவ 

ன்-பிறரீவரு திதாமதிகாப்பா,ிஅு,தலையுஞ்செடீ யும் அரசன் , ம௰ 

கட்கிறையென் றுவைக்கப்படும் - (பிறட்பினாலேமானிடனேயா 

யினு ஞ்செயலினாலே) மானிடரீஃகுகிகடவு சளன் றுவேறாகவை 

வ்சட்படுவான், எ-று. 

வி. முறை, தருமசாதீதிரமும் நீதிசாதீதிரமுஞ் சொல்லப் 

பட்டநெறி. பிறர்என் ௮௫, மேற்சொல்லட்பட்டவமா. வேராக 

வைச்சல், மனிசரிரீபிரிதீ த உயர்வாசவைகீசல்,
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௯, செலிகைப்பச்சொத்பொது *கும்பண்புடைவே மதன் 

கவிகைக்£ மத் சங்குமுலகு. 

The whole world will dwell under the umbrella of the king, 
who can bear words that embitter the ear. - - ~-- 889 

பரி, இடி.க்குந்துணையாயினா சொற்களைத் தன்செலவிபொறாதாகவுமவ்விளைவு 

கோகீடுப்பொறுக்கும்பண்புடையவ.ரசன் குடை நிழற்கண் ணே தங்குமுலகமெ 

னண்றவரறு, 

வி. செவிகைப்புவென்றதத்கேற்பவிடிக்குந்தஅணையென்பஅிவருவிக்கட்பட்ட 

ஹி. தாவின்புலத்மைச்செவிமேலே நீறிக்கைப்பவென்றார். பண்புடைமைவிசே 

ட வுணர்வினனாதல் ௮றநீதிசளாநீறவறாமையின் மண முழுதுந்தானேயாளுமெ 

ன்பதாம். 

பு. செவிகைப்ப- தன்செலிபொறுக்ககீகூடாசாகவும்,சொதறி 
பொறுகீகும்பண்புடையாளன் - உறுதிகூறுவோர்சொற்களைக் 

காரியதீதைகீகுறிதீ துட்பொறுகீகன் ஐதந்குணமுடைய ௮ ர ௪ 

ன, கவிகைக€ழ்தீசங்குமுூலகு-குடை நிழலின்€மேசரிச் அ 

நிக்குமுலகம், ஏ-ு. 

வி. செவிகைப்பவென்றததீருப்பொரும் த உறுதிகூறுவோ 

ொன்பதுவருவிகீகப்பட்டது. நாவின்௮றிவைசீசெவிமேலே 

திநிக்கைப்பவென்றுர். அசனாற் செவிபொறுகீகக்கூடா தாக 

வெனட்பட்டது, பண்புடைமை, நறீகுணத,$செயல்களும்வி 

சேடஅ.றிவுமுடையவனாதல். தருமநீதிகளிலே தவரறுததினா 
லே பூமிமுழுவதுர்தானேயாளுவானென்பதசம். 

ஐ. கொடையளிசெங்கோல்குடியோம்பனான்கு 

முடையானாம்வேம் சர்க்கொளி. 

He is the light of kings who has these four things, beneficence, 
benevolence, rectitude, and care for his people, - - 390 

பரி. வேண்டுவார்க்குவேண்டுவனகொடுத்த ஓுஃயாவர்மாடடுந் தலையளிசெய் 

தலுமுறைசெய்தலுந்தளர்ந்தகுடிகளட்பேணலுமாகயெவிந்தான்ருசெயஃயுமு 

டையவன்வேந்தர்க்கெல்லாம்விளக்காமென்றவாறு, 

வி. தலையளிமுகமலர்த்தினியகூறல்.செவ்வியகோல் போறலிறீசெட்கோலென 

ப்டட்டது. குடியோம்பலெனவெடுத்துச்கூரினமையாற்றளாச்சிபெதீறாம்.௮ஃ 

தாவதாமிலொன்றாயபொருடன்னையும்வஅுமைதீங்யெவழிக்கொள்ளவேண்டி.
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ப். கொடை-வேண்கவொர்க்குவேண் டூயவ,"றைம்கொடுச்த 

ஓம், ௮ளி-(யாவரிட.ததம்) ௮ன்புசெய்ச ஓம், செங்கொல்- 

நீதிசெய்சலும்,குடியோம்பல்-பெலிம்சகுடிகளைப்பாதுகாக் 
ஓ oO ° ரு > 0 a 

தலும், சான்ஞாம்- இகியஇ௫்த நான் குசெயல்களையும், உடையா 

ன்வேறீதரீக்கொளியாம் - உடையவன் அுரசர்கீகெல்லாம்விளம 

STD, =m. ட 

வி, நீதி, செவ்வியகோல். கோல்போன் றிரு,£சலால் செங் 

கோலெனப்பட்டது. பொதுமையிற்குடியோம்புசலாயிருக் 

கவும்குடியோம்பலெனவெடுத் தச்சொன்னதிஷலே மெலிச்ச 

குடியென்பதபெறபபட்டது. ௮கீருடியையோம்புதலாவ த, 

௮ம்மெலிவுதிருமளவுதீதன்வரி ஆரிலொன்றையு சள்ளியதன் 

மேலும் உதவிசெய்தல். ௮ரசர்சாஇிமுழுதையும் ௮வன்விளங் 

சசீசெய்வதினாலேவிளக்கென்றார். ஒளிஆகுபெயர். இவையை 

மீ துயாட்டா லஓும்இறைமாட்டியும் பயனாமுடன்கூறட்பட்டன. 

௪ம், அதிகாரக். 01141௩ 307, 

நல்வி. On Learnine. 

அதாவது, அவ்வ ரசன்றன்னாதகதிறறிருரியதால்களைசீகதிறல். ௮வையாவ 

ன, அற நாலுதீதி.நாலம்யானைகுசரை தார்படைகீகலமென்றிவதீறினூல்களுழு த 

ender, அ. ரசனறிவுடையனாய்க்கநீறறன் லுயிர்ச்கேயன் நிமன் னுயிர்க்கும்பய 

ன் படுகனளோகீகியிஃதரசியலுஎ வைக்கப்பட்ட தாயினும் யாவரா்ச்குுறு பயத்த 

தி மப்புடைமையித்பொதுப்டடச் கூ வன்றார். மேறிறாங்காமை கல்வியென 

தீதோநீறுவாய் செய்தமாட்டியைவிரிகஅக்கூறுன்றமையினிஃ்திறைமாட்சி 

யின்பின்வைகீகப்பட்ட௮. 

அதாவது, அ௮ற்சஅ ரசன்தன்னாலே கழிகவேண்டியநால்க 

ளைக்கதீறல், அவையாவன, தருமசரத்இொமும் நீதிசாச்திரமூம்
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திவற்றின்சாத்திரங்களுமுதலாயின. ௮ரசன் ௮ நிவுடையவனா 

இகீகற்ப த, சன்னுயிர்ச்கேயன்றி மன்னு பிர்ககும்பயன்பசேத 

லைகீகுறிதீ து. இது௮ரசிய லஓுள்ளேவைகீகப்பட்டதாயினாம்.எல் 

லாரீக்காம் நல்மைதருஞ்சிறப்புடைமையாற் பொ துப்படக்கூ 

அகன்றார். மேலேதூங்காமைகல்விஎனசசோற்றுவாப்செய்க 

மாட்சியைவிரிச் தச்சொல்வதினறாலேயி த இறைமாட்சுியின் பின் 

வைக்கப்பட்ட த. 

ஓ ௦ 

6. SNEGEL VEE DUIDUED OLY 

CH DEAE PE GH. 

Let a man Icarn thoroughly* whatever lhe may learn, and let 

lis conduct be worthy of his learning.t - - - - 391 

பரி. ஒருவன்கற்கப்படு நூல்களைட்டமு தறக்கத்சகவங்ஙனங்க நீறா லககம்விக்கா 

தீதகவவைசொல்லுகன்றதெரிக்கண்ணே நிந்கவென்றவா ௮, 

வி. கரிபவையென்றதனானறம்பொருளவீடென்ன முறுதிப்பொருளுணாீத 
துவனவன்றிட்பிறபொருளுணர்தீதஅவனசின்னாடபல்பிணிச்சறீறறிவினாக்காகா 

தென்பகி பெற்றாம். கசடறக்க நீறலாவனுவிபரீ தலையங்களை நீக்ிமெய்ப்பொ 

ருளைதல்லோர்பலருடனும்பலசாலும்பயிறல், நிநிறலாவதில்வாழ்வுழிசஎ௬ 

முழேள்படாபோகமுந்துவ்வாதகருமழமு த் கக்கார்கீகேசெய்தலினுத் துறந் தழித் 
தவத்தான்மெய்யுணர்ந்தவாவறுழ்தலினும்வமுவாமை. சிறப்புடையமகற்கா 

யிறிகத்றல் வேண்டுமென்ப தூஉமவனாதிகதகப்படுநால்களுமவதீறைக்கத்ருமாறு 

ங்கதீறதனாந்பய னுமிசனாம்கூறப்பட்டன, ! 

க 6 5 ஓ 4 6 6 o க 

Ly. கற்பவை-ஒருவன்கற்கப்படும் நூல்களை, க௪டறககறக- 

சூத்மைறகீகதிகக்கடவ து,கற்றபின்-௮ ட்படி.கீகறிறுக்ிகொண்ட 

பின்பு, ௮தற்குதீதகநி1க- ௮.நீசசீகல்விய NS 2G. 5G 

அவைசொல்லு சன்றவழியிலேநிங்ககீகடவது, ) 

வி. கதிபவையென் ஐதிஞால் ௮ தம்பொருள்வீடஎன்னும்உறு 

திட்பொருளையுணர்ச் துவனவேயன் நறிவேறுபொருளாணர்தீது 

_நூல்கள்சில்வாழ்நாட்பல் பிிசீசித்றறிலினர்கீரு ஆகாதென் 

* த௫டற, 711100 fault; accurately ; perfectly, 

+ Literally. After haying learnt let him abide in such (a course of conduct) 

as shall become it,
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ப. துபெறப்பட்டது. கசடறக்கறிபசாவ து, விட தீதையுஷ் 

௪,தேகததையு நீகடி மெப்ட்பொருளை நல்லோர்பலருடன் 

கூடிப்பலகாலும்பழகுதல், நிறலாவ௮, இல்லறதீதிலிரு த 

போ தமுயற்ளசெ.ப்து இன்பதிரைய நுபவித் து2ல்லோர்க்கே 

சருமஞ்செய தலிலும், அற வறத்தில்வ தபோது தவசினாலே 

மெய்ட்பொருளையுணர்மீ.துநுசையையறுத்தலிலம், குதி்றமவ 

ராமலைநிலைநிதீப து. சித ம்தவனுக்ளுக் கல்விவேண்டுமெனப 

அப். அவனா லேக்கப்படிகின்றசாததிரக்கஷம் அவறிறைக்கதி 

குட்விதழுங்க ற சனா தீபயலும் இதனா சொல்உட்பட்டன. 

௨. எண்ணென்பவேனைமெ Kip Elo) aries val cer Qa 

கண்ணென்பவாழுழுஃயிர்க்கு. 

Letters and numbers are the two cycs of man.” - - 392 

பரி. ௮றியாசாரெண்ணென்றுசொல்லுவனவுமத்றையெழுத்தென்றுசொல் 

அஉனவுமாயெகலை.ட்ரண்டினேயுமறித்தா ர்சிறட்புடையயிர்கட்குக்கண்ணென் 

ae rd gar cr oan gy. 

வி. எண்ணென்பர்கணிதமர்சரறுவிடஞ்செய்கையுமெனவிருவலைட்படும 

வை யேசபருதலியநால்களுட்கால் 2. எழுத் கெனவேயதனோடெொ மை 

யுடையசொல்லுமடங்கறு இவவிருஇறரும௱ரு.தப்பொருளைகீரஈமாடரீசூக் 

கருவியாகலித்கணணெனப்டட்டன. அவடைகஈருவியாதல், அதி மு. தலொழியவல் 

லாதனவெண்ணினிதிவ முவா நில பைய ரன்மாதேய௱மாம்பொருளின் பம் வி 

டெ ன்றிவநீறின்றிறரமாமோடெண்ணிறந்தாத்செப்பு 

எழுதீத.றியத்தீரு.நி9ிதசைமைத rs grein Ws! abet ape morc 

SOur p68 ob Bir ape MS SLAG a Te pS OM, பொருஞுணர்ந்துகட்டறு 

ம்துவிடுபெறும். 

இல Beno Met என்பவெ? பவநீறுண்டமு © னேயவஃ்றிணைப்ப ரமைட் பெயர்பி 

51 cor துயர் ணேப்பன்மைவினே. அரியாதாரறிஈ தாரென்பனவருவிசீகப்பட் 

டன, சரப்ப டயுபிரென்றஅமகீகடத யிரு “ளுருலவார்வுமிகுச்யுடையதனை,இத 

னாந்கற்கப்படுநூல்கட்ருசிகருவியா வனவு வம. * றியமையாஸ ங் கூறப்ப 

ட்டன. 

Ly. எண்ணென்ப - (ஆய்தீ தணராதாரி)கணக்கென்தசொ 

ல்வனவும்,ஏ ஊயெழுததெனப-மத்றையெழுத்தென்றசொல் 

» Tat. These two things are the eye of man
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வனவும், இவ்விசண்டும்-ஆகயஇ சசவிரண்டுசா தீதிரங்களையும், 

வாழுமுயிர்க்கு ம (ஆய் சீ.துணர் ச்தோர்) உாழ்கீகைசீசிறட்பு 

டையுயிர்களுக்கு, கண்ணென்ப-இசண்செண்ணென்றுசொல் 

லுவரீ, எ-று. 

வி. எண்ணென்ட ஐ,சோதிடம்.௮ துசருவியுஞ்செய்சையும் 

எனவிருவகைட்படும், ௮வற்றை ஏசம்பமுதலிய_நால்களிற்கா 

ண்க. எழுத்தெனவே௮தனோடுஒருமைப்பாடுடையசொல்லும 

டங்கிரிறு. இரத இருவகையுச்சருமமு son Bus பொருள்களைகி 

சாண்பதம்ராக்காரணமாதலாம் கண்ணென்று சொல்லப்பட்ட 

ன,.அவைகாரணமா தலை, ஆதிமு சலொழியவல்லாகன வெண்ணி 

னீதிவழுவா நிலமையவான்-மாசேத - யறமாம்பொருளின்பம் 

வீடென்றிவறீறின்- றிறமாமோவெண்ணிறம்தா ந்செப்பு.எம். 

எழுத்தறியதீ திருமிழிசகைமைதர்ம்தான்- மொழிசத்திறத்தின் 
முட்டறுட்பானாகும்மொழித்திறத்தின்-முட்டறுச்சதல்லோன் 

மூதனூம்பொருளுணரீம்து கட்டறுதீ துவீடடெறும். எம்- வ 

ருமிவத்றா லுணர்க, என்பஎன்றசொல்லப்பட்டஞான் நினள் 

முன்னிரண்டும் ௮கறிணைட்பன்மைப்பெயர்கள். பின்னைய நு 

உயர்திணைப்பன்மைவினை. சிறப்புடையுயிரளொன்ற த, மனிதரூ 

யிருள்ளும் உணரீவுமிகும்இரு மீ. சதை. இதினாலேகதீகப்படும் 

நூல்கருநகீகுக்சாரணமாவனவும் அவையில்லாமநீகூடா தென் 

ட _தங்கூறப்பட்டன. 

௫ () 6 ° 6 6 ௦ 9 
௩. கண்ணுடையான்பவர்கற்ஜோர்முகச்திாண்டு 

புண்ணுடையர்கல்லா தவர். 

The learned are said to have eycs, but the unlearned have (mcre- 

ly) two sores* in their face. - - - - - - 393 

பரி. கண்ணுடையாரன்றுயர்தீதச்சொல்லப்படுமார்கரீறவரோ. மறீறைக்கல் 

லாதவர்முகத்தின்சணிரணடுபுண்ணுடையர்ீகண்ணிலரொன்றவ T De 

வி. தெய்வமிடையிட்டவந்றையுங்காலமிடை பிட்டவற்றையு் காணுஞானக் 

கண்ணுடைமையிழத்கநீறாரைச்கண் ஹுடையாொன் நுமஃதின் மிதோய்மு தலியவற் 

  

* Ler, an ulcer.
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றுதீ௮ன்பஞ்செய்யுமுனகீகண்ணேயுடைமையிறீகல்லாதவைப்புண்ணுடைய 

ரொன்அங்கூறினார். மேநீகண்ணன்மையுண.ரநின்றவஹன்கண்ணின்மெய்மைகூறி 

யவாதீறாந்பொருஹூல்களையுங்கருவிநூல்களையுங்கற்றா தயர்வுங்கல்லாசா.ரதி 

ஜிவுமிதனாத்றொகுத் துக்கூறப்பட்டன. 

பு. கண்ணுடையாரன்பவர்கற்றோர்-சண்ணுடையவரன் 
o 9 (Co) 6 9 டி a ௦ $ ட ந ce 

அயர்தீதிச்சொல்லப்பட்டவர்கமிறவரோ, கல்லாதவர் மூகதீதிர 

ண்டுபுண்ணுடையர் - மதிஜைக்கல்லாதவர் முகதீதினிட தீஇிலிர 

ண்பெண்ணுடையவரோகண்ணிலர், எ-று. 

வி. எல்லாவிடங்களிலுமெல்லாக்காலங்களிலுமுள்ளனவ.ற்றை 

யுங்காண்டென்றஞானக்கண்ணுடைத்தாயிருத்தலா.ற் க.5றவனரை 

ஃ்கண்ணுடையாரன்றும், ௮ தச்சண்ணில்லாமலேதோய்முக 

லியவைகளாலேதுன்பட்படுகற ஊனக்சண்ணேயுடைத்தாயி 

-ரூதீதலாற் கல்லாதவரைப்புண்ணுடையான்.று ஞ்சொன்னார். 

மேலேகண்ணல்லா தகன்மைதெரியநின்த ஊனகீகண்ணின து 

உண்மைகூறியவிசத்தினாலே ௮ருதீதசாததிரங்களையுங் கருவி 

நூல்களையுங்க தீறவருடையவுயர்வுங்கல்லா சவருடையடஇழிவுமி 

திஞ்லேசொல்லப்பட்டன. 

௪. உவப்பத்தலைக்கூடியுள்ளப்பிரித 

லனைதீசேடலவர்தொழில். 

It is the part* of the Icarned to give joy to those whom they 
meet, and on leaving, to make them think (oh, when shall we 

meet them again). - - - - - ச 901 

பசி, யாவராையுமவருவக்குமாறு தலைட்பெய் தினியிவராயா மெங்ஙனங்கூடுலு 
மெனதநினையுமாறுநிங்குகலாயெவச் தன்மைதீதுகறீறறித்தா.ர.துதொழிலென் ற 

யா, * 

வி. தாம்தல்வழியொழுகல்பிறர்கீரு௮கூறலென்பனவிரண்டுந்தொழிலென 

வொன்றாயடங்கு தலினத்தன்மைத்தென்றார். அத்தன்மையப்பயனைதீதருத் தன் 

மை. நல்லவொழுக்சங்காண்டலானுமதிரமுருறுதியுமாயகூநீ௮சணிகழ்வெதி 

* தொழில், ௬௦11,
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ர்வுசளிலின்டம்மியத் சலா ுங்கறீறார்மாட்டெல்லாழுமன்புடயராவொன்பதா 
ம், இதனாந்கநீறாரஅயர்வுவகுத்அக்கூ. றட்பட்டறு, 

பு. உவப்ப-ம௫ழும்படியாக, தலைகீகூடி-மாவராயுஞ்சேர் 

ம்.து, உள்ள-இனியிவரை நாமெவ்விடத்தித் கூடுவோமென்_று 

நினைகீகும்படியாக, பிரிசலனைத் த-பிரிவகாகிெயழ்தம்ஞூணதி 

தையுடையது, புலவர்தொழில்-சமீறுணரா சவருடையதொழி 

லாம், எ-று, 

வி. தாங்கள் ரல்வழிசீசெல்லு ச லும்பிறரீசிகு.௮ுதிகூ௮ுதலுமா 

கயவிரண்டுச்தொழிலெனவொன்ருக௮டங்றாதலால் அ௮தீதன் 

மைதீதெனஒருமையாற்கூறிஞர். அதிதன்மை, அம்தப்பயனை தீ 

தருமி சன்மை. ரல்லொழுக்கதீதைகீகாண்டதினாலும்,ம.தரமும் 

உறுதியுமாயய அவரீமொழிகள் நிகழ்காலத்திலுமெதிர்சால தீதி 

லும்இன்ப்தருதலா லும், கதிறவரி௨த் தயாவருமவ்புடையரா 

Gui GT OT LIS TCD. இசனாலேகத்றவருடையஉயர்வுபிரித் துக்கூத 

ட்பட்ட_த. 

6 ட டு. உடையார்முலானில்லார்போலேக்கநீறுங்கறீருர் : 

கடையேசோகல்லா தவர். 

The unlearned are inferior to the learned, before whom they 
stand begging, as the destitute before the wealthy. - 305 

பரி. பிநிறைநிலைமுனியாறுகநீறனன்றாதலான் மேதீறலையாயிஞார் செல்வா 
முன்னல்கூரற்தார்நிந்குமாறுபோலதீ தம்மாடிரியாமுன்னேச்கறீறு நின்௮ங்கற் 

றாரந்நிலைக்குநாணிகீசல்லாசவொஞ்ஞான்றுமிழிர்சாரோயாவரொன்றவாறு. 

வி. உடையாரில்லாரென்பனவுலலயழகீரு.ஏக்கறு தலாசையாதநீறாழ் தல்.கடை 
யொன்று தனான தன்மறு தலைப்பெயர்வருவிக்கப்பட்டது. பொய்யாயமானூரா 

கிமெபய்யாயகல்வியிழ ந்தாரீபின்னொருஞான்௮ மறிவுடைய.ராகாமையிநீசடை 
யரோயென்றார். இதளாறிகத்றாரதுயர்வுங்கல்லா் சாரதிழிவுங்கூ.றப்பட்டன. 

பு. உடையாரீமுன்-செல்வரீ முல், இல்லார்போல்-வறுமை 

யாளர்நிற்ப துபோல், ஏம்கறிறும்-(சமக்குஆடிரியராயினாரீமு 

ன்) ஏக்க அறின்றும், விருப்பமுடையராய்தீதாம் நீ துநின்று 

ம், கழ்ருர்.சம்றவர்தலையாயினார், கடையரோகல்லா தவர் -
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ச்.5.நிலைஃகு நாணிக்கல்லா தவரொட்போ தமிழிர்தோரோயாவர், 

எ-று. ' 

வி, உடையார் இல்லாசொன்பன;, உலகவழகீரு, ஏகீகறுதல், 

ஆசையா.றறாழ்தல், கடையொன்றசனால் ௮சன்மறுதலைட்பெ 

யரும், முன்என்றதனால் நின்றென்பதும்,வருவிக்கப்பட்டன. 

டொய்யாடியமானத்தைக்குறித்_து மெய்யாகியகல்வியையிழ தீ 

தவர்பின்னொருகாலதீ தம் அறிவுடையசாகாமையால் கடைய 

ரோயென்றார், இதனாற் கற்றாரது உயர்வுங்கல்லாதவரது இழி 
வுங்கூறப்பட்டன. 

௬. தொட்டனைத் தூறுமணதிசேணிமாதீதர்கீருகி 

ததீதனை ச் தூறுமறிவு. 

Water will flow from a well in the sand in proportion to the 
depth to which it is dug, and knowledge will flow from a man in 
proportion tohislearning. - - - - - - 896 

பரி. மணலின்கடகேணிதோண்டியவளவித்றாகவ ம.துபோலமக்கட்கறிவு 
கந்றவளவிதீறாகஷறுமென்றவாறு. 

வி. ஈண்டுக்கேணியென்ற சதன்சணீரை.அ௮ளவிநீறாகவென்றத தனளவுஞ்செல் 

லவென்றவாறு, பிறிதுகற்றதுணையானமையாதுமேன் மேதீகறீறல் வண்டு 

மென்பதாம். இஃதாழ்மா ௮கொள்ளாவழியாகலின்மேலுண் மையறிவேமிகுமெ 
ன்ற தனோடுமலையாமையறிக.. 

பு. மணநீசேணி-மனலினிடத்திம்கேணியானது, தொட்ட 

னைதீதூறும்-தோண்டியஅளவையுடையதாகதீரூறும், (௮. 
போல) மாத்தர்கீகு-மனிதர்க்கு, கற்றனைத் தூறுமறிவு - கறற 

அளவையுடையதாக அ௮றிவுஊா றும், T=. 

வி. அளவிதீராகவென்ற.து, ௮கீகேணியளவும் நிரம்பஎன்கீ 

காண்க. றிது கற்றமாத்திரதீதால் அமையாமல் மேன்மேற் 

கந்கவேண்மமென்பதாம். இதுவிதிமாறுபடாதபோ.து ஆத 

லால் மேலேயுண்மையறிவேமிகுமென்2சனோடுமாறுசொளா 
மையுணர்க,
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௭. யர். சானுநாடாமா லூராமா( ஈவன் 

ET DB i COON WEI VOT Saul Ly, 

Hfow is it that any one can remain without learning, cven until 
his death, when (to the learned man) cvery country is his own 
(country), and every town his own (town)? - - - 897 

பரி. கற்றவனுகீகுதிதன்னாடுந்தன் தூருமேயன்றியாதாலனுமொருதாடுகா 
டாம். யாதானுமொருருஜூராமிங்பனமாயினொருவன்றானிறக்குமளவுங்கல்லா 

அசகழிச்றதென்சருதியென்றவாு, 

வி. உயிரோடுசே றலிதீசா ந். அணையுமென்றார்.பிற சாடுமூர்களு ந்தமபோலவுற் 
௮ட்பொருட்கொடையும்பூசையுமுவத் துசெய் தற்கே துவ ரகவிறீகல்விபோலச் 

சிறந்த துபிறிதில்லையதனையேயெப்பொழுஅஞ்செய்கவென்பதாம், 

பு. யாதானும்-(கதிறவனுக்குத்தன்னாடு2 தன் னூருமேயன் 

றி) ஏசாகினுமோர்தாடும்ஏ சாகினுமோரூரும், தாடாமா லூ 

ராமால்-தன்னாடும்சன்னாருமாகும், (இப்படி.யாயின்) என் 

ஜொருவன் சாத் துணையுங்கல்லாதவாறு - ஒருவன் தாவிறச்கும 

எவுங்கல்லா சதன்மையென், ௭-.. 

வி, கல்வியுபிரொசெல்லுமாகலாத்சா,ம் அணையுமென்ளுரீ. 

ஆலிரண்மெசைநிலையிடைச்சொற்கள். பிற தாடும்ஊர்களும்த 

ன்ஞனடு ச்தன்னூரும்போலுவம்துபொருள்கொடுச்சவும் பூ௫கி 

கவும் ஏஅசல்வியாதலால் ௮துபோத்டுறம்த துவேறேயில்லை ௮ 

தீனையேயெட்பொழு.துங்கற்கவென்ட்தாம். 

௮. ஒருமைக்கட்டான்்௧நறகல்விய/யா ௬வற் 

கெழுமையுமேமாப்புடை தீ.து. 
சூ 

The learning, which a man has acquired in one birth, will yicld 
him pleasure during seven births, — - . . - 398 

பரி, ஒருவலுக்ருத தானொருபிறப்பின்கட்கந்றகல்வியெழுபிறப்பிலுஞ்சென்் 

ுதவு தலையுடைதீதென்றவாு, 
வி. வினைகள்போலவுயிரின்கட்டிடந் சஅபுக்குழிப்புருமாகவினெமுமையுமே 

மாப்புடை த்தென்றார்,எழுமைமேலேகூறப்பட்டது.உதவுகல்ரன்னெறிக்சணு 

is we,
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பு. ஒருவத்குஒருமைகசண-ஒருவனுசகுஒருபிடுப்பிலே, தா 

ன்கதீறகலவி-தான்படி தீதவித்தையான த, எழுமையும் - எழு 

வகைட்பிறட்பிலும், ஏமாப்புடைதீ து - இன்பமாதலையுடைதீ 

அ, 6-௮, 

வி. வினைகளைட்போலவேயுயிரினிட திலே தங் அவ்வுயிர் 

போன இடத்திலேபோமாதலால் எழுமையுமேமாப்புடைத் 

தென்றார். எழுமையென்ப 5, மேலேசொல்லப்பட்டதது. ௮கீ 

கல்விழல்வழியிலே செலுத் துமாதலால் இன்பஞ்செய்தம்கே 

அவரயிழற்று. 

௯. தாமின்புறுவதுலகன்புறகீசண்டு 

காமுனவர்கதீறறிம்தார். 

The learned will long (for more learning), when they sce that 
while it gives pleasure to themselves, the world also derives plea- 
sure from it. ea 399 

பரி. தாமின்புஅ ததிகேறுவாடுயகல்விக்குலகமின்புறு தலாலச் ApOYC BIS 
இச்சற்றறிந்தாரீபின் னுமதனையேவிரும்புவொன் றவாறு, 

வி. தாமின்புறுதலாவதுநிகழ்வின்கட்சொநீ்பொருள்களின்சுவைநுகாவஈ 
அம்புகழ்பொருளபூசைபெறுதலானுமெதிர்வின்கணறம்வீடுபயத்தலாணுமத 
னானிடையறா தவின்பமெய்துதல்,உல ன்பு௮ சலாவதிம்மிச்காரொடுதலைட்பெய்த 

றவியாதனவெல்லாமறியட்பெத்றேமென்றும்யாண்டுபலவாகநரையிலமாயினே 
மென்னறுமுவதீதல்.செல்வமாயினீட்டல்காத் தலிழத் தலென்றிவநீறாநீ௮ுன்பு௮ த 

அம்பலரையும்பகையாக்கலுமுடைதீதெனவறித் ததனைச்சாமுறாமையிற் க நீற 
ரித்தாரொன்றங்கரும்பயிற்றநீகுகீகூவிபோலத்தாமின்புறு தற்குலமமுமின்புறு 

தல்பிறவாநீறானின்மையினதனையேகாமு௮ுவரன் அங்கூறிஞர். 

பு. தாமின்புறுவது-சாமின்பப்படுதற்கே துவாகிய கல் 

விகீகு, உலகன்புற-உலகமுமின்பப்படுதலால், கண்ட-அ௮.நத4ீ 

செப்பைரோக9, கதீறறி சீசார்சாமுறுவரீ-சத்றுணர்ம்தோர் 

பின்னுமம்தகீகல்வியையேகிரும்புவர், எ-று. 

வி. தாமின்புறுதலாவது, நிசழ்சாலத்திலே சொழ்சுவை 
டொருட்சுவையுணர்தலாலும், புகழும்பொருளும் பூசையும் 

பெறுதலாலும், எதிர்காலதீதிலே தருமமு$இயைதீ தரு தலா
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ஓும் இடையரூசவின்பமெய் துதல். உலகன்புறுதலாவது இப் 

பெரியாரோக்டியறியா தனவெல்லாமறியட்பெ,ம்றோமென் 

றும் வருடம்பலவாகதரையிலமாயினோமென்றும், மகிழ்தல். 

செல்லமானால் பொருளைகீகூட்டுவ.துகாட்ப து இழச். தபோ 

வ.து என்னுமிவதீறிஞலே துன்பட்படுவதும் பலரையும்ப 

கைப்பதும் உண்டென்று அறிந்து அதைவிரும்பாமையாறி 

கநீறறிர்சாரென்றும் கரும்புதின நீருக்கூலிபோலத்தாமின்பு 

அ.ததீரு உலகமின்புறதல் மதீறொருவிதத்திலுமில்லாததினு 
லே அுதனையேகாமுறுவரொன்றுங்கூ நினார். 

௰. சேடில்விழுசீ்செலவங்கல்வியொருவற்ரு 

மாடல்லமற்றையவை. 

Learning is the true* imperishable riches; all other things} arc 
not riches. - 5 ~ or - =  » 400 

பரி. ஒருவனுக்சழிவில்லா தரியசெல்வமாவதிகல்வியஃ்தொழிம் தமணியும் 

பொன்னுமுதலாயினசெல்வமல்லவென்றவாறு, 

வி. அழிவின்மையாவதுதாயத்தார்கள்வாவவியாரரசரொன்றிவராற்கொள் 

எப்படாமையும்வழிப்பட்டாரீக்குக்கொடுதீதுழிக்குறையாமையுமாம். சீர்மை 

நீகீகார்கண்ணேநிற்றல், மணிடொன் முதலியவற்றிறீடுல்வி. ரண் டுமின்மையின ௪ 
னைமாடல்ல யென்றாரிவையைந்துபாட்டானுங்கல்வியதுறட்புகீகூ றப்ப ட் 
டது. 

பு. ஒருவற்கு-ஒருவனுக்கு, கேடில்-அழிவில்லாத, விழுசி 

செல்வம்கல்வி-இற.ரீசசெல்வமாவதுகல்வியாம், மதிறையவை- 

௮ துதவிர் தபொன்னுமணியும்முதலானவை, மாடல்ல-செல் 

வமல்ல, எ-று, 

லி. அழிவில்லாமையாவது, தாயாஇிகள்,கள்வர், வலியார், 

அரசர், என்றிவர்களாலே கொள்ளப்படாமையும், வழிபாடு 

செய்சவர்கீகுக்கொடுத்தபோது குறைபடாமையுமாம். இற 

ட்பு நல்லோரிடத்திலேயேநிற்ப து.மணிடொன்மு தலியவற்றி 

PG இவ்விரண்டுமில்லாததினாலே ௮தைமாடல்லவென்ளுர். 

இவையைமீதுபாட்டா லுங் கல்வியின் இறப்புக்கூறட்பட்ட ௪. 
  

* Sap, excellent. 

+ Such as jowels, gold &c.
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acvaronp., ON rae necrect or Learnina, 

பரி. அஃ்தாவறுகதீறலைச்செய்யாமை, என்ற த தனினாயவிழிபினை. கல்விச் 
சிறப்புமேல்விதிமுகத் தாற்கூறிய துணையான்முநீறுப்பெறாமைதோகீடுயெூிரீம 
ஹறைமுகத்தானுங்கூறு்ற தாகலினிதுகல்வியின்பின்வைகீஈப்பட்ட து. 

௮. சாவது, நூல்களைக்கம்ப,து செய்யாமை. கல்விச்சிறப்பு 

மேல்கிதிமுகத்தாதி கூறியமாதீஇரதீதால் முதிறுப்பெறராமை 

யால் அதைக்குறித்து எதிர்மறைமுகத்தாலுங்கூறுகின் ரூராக 

லின் இதுகல்லியின் பின்வைக்கப்பட்ட௮. விதி உடன்பாடு, 

௧, அரங்கின் நிவட்டாடியமீறே நிரம்பிய 

நூலின் றிக்கோட்டிகொளல், 

To speak in an assembly (of the lcarned) without fullness 
of .kknowledge,* is like playing at chess (on a board) without 
8010121108, உ. - - - ~ - - - 40] 

டரி, அரங்கனேயிழையாதுவட்டாடினாற்போலுழ்தானிரம்பு தற்கே.றுவாயெ 

நூல்களேக்கல்லாதொருவனவையின்களொன்் னைச்சொல்லுதலென்றவா௮. 

வி. அசங்குவகுத் த தானம். வட்டாடலுண்டையுரு௨டலம், இவைகட்டளேை 
யன்னவிட்டாங்ைதீதுக்கல்லாச்சிறார்தெல்லிலிட்டாடுமென்பதனானுமறிக. 

நிரம்பு தலறியவேண்டுவனவெல்லாமறிதல்.சோட்டியென்பதீண் டாகுபெயர். 

புல்லாவெழுத்திதிபொருளில்வறுங்கோட்டியெனபுழிஃபோலச்செொல்லும்பொ 

ருளுதெறிடப்படாதென்பதாம். 

ப. அ௮.ரநங்கன்றி-வீடில்லாமல், வட்டாடியற்று-ரூ. தாட OT 1 

போலும், நிரம்பிய நூலின் றி- தான்குறைதீர்கம்ருஏ துவாகிய 

ால்களைகீகல்லாமல், கோட்டிகொளல் - ஒருவன் சவையிலே 

யொன்றைச்சொல்வு, எ-று. 

* gra w gros a, without (the previous study of) works full (of know- 

ledge).
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வி. அரகீகு, ரூதாடுததிருவகுத்தஅறை. வட்0,சூதாகெரு 

வி, நிரம்புதல், அமியவேண்வெனவெல்லாமறிதல். கோட்டி. 

oe, 9:5) இங்கேயாகுபெயசாய் ௮தனிடத்துநிசமுச்கொ 
மிலின்மேல்நின்றது. புல்லாவெழுதீதிக்பொருளில்வுறு ங்கோ 

ட்டியெனப்பிறர்கூறுதலுங்காண்ச2;. சொல்லும்பொருளும்தெ 

நிட்பட்0 நில்லாசென்பதாம். 

௨. கல்லாதான்சொதிகாமுறுதன்முூலையிரண்டு 

மில்லாசாள்பெண்காமுரிறதீறு. 

The desire of the unlearned to speak (in an assembly), is like 
a woman without breasts desiring (the enjoyment of) woman- 

hood.* - - - - - - ம - . 402 

பரி, கல்வியில்லாதானொருவனவையின்களொன்றுசொல்லுதலையவாவு தலி 

யல்பாகமுலையிர ண்டுபில்லாதாளொருசத்திபெண்மையையவாவினாநீபோலுமெ 
ன்ற்வாறு. - 

வி. இனைதீதென்றறிர் தனையாகலிற்றொகையோடுமுதீ௮ும்மைகொடுத்தா 

ர், சிறிதுபில்லாசாளென்பதாம், ௮வாவியவழிக்கடைபோசாிபோகினு நகை 
விளைகீகுமென்றவாறு, 

ட. கல்லாதான்-கல்வியில்லாதவொருவன், சொ ற்காமுறு 

தீல் - சவையிலே யொன்றுசொல்லவிரும்புதல், முலையிரண்டு 

மில்லா தாள்-இயல்பாகவேதனங்களிசண்டுமில்லா தவொருத்தி, 

டெண்காமுத்தறீறு-பெண்ணின் றன்மையைவிரும்பின துபோ 

ஓம், GT ~ . 

வி. இறி துமில்லாதவளென்.று சொல்லவதீதவர் முலையிர 

ண்டுமில்லாதாளென்றார். விரும்பிவபோ.து உண்டாகமாட் 

டாது, ஒருவேளையுண்டாயினுமது தகைப்பினுக்கு இடமாம். 

க.திறவரைப்போலாகக்கல்லாதவன் விரும்புவது பேதைப்ப 

* Or rather, to desire (to listen to} the words of an unlearned man, is like 

desiring the womanhood of onc without breasts.
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ரூவதீசாள் மங்கைப்பருவக்காளாக விருய்புவ யோ ஒமெ 

cir peur amu Do. 

௬. கல்லாதவரு நனிநல்லர்க 7 மர்மூ தீ 

'சொல்லாதிருககட்பெ றின். 

The unlearned also are very excellent men; if they know how 
to keep silence* before the learned. - - - - 403 

பரி, கல்லாதாரு பிசநல்லர வாகா ஈதம்மையறிந்2சத்றாரவை “ன்களணொ 

ன்நனையுஞ்சொல்லாதிருத் தல்கூடுமாட்னெல் வாறு, 

வி உம்மையிழிவுசிறம்பும்மை. த. மைத்தாமறிடாமையினஅசஉடாதென் 

பாரீபெதினென் ௮ங்கூடினாணடுத்தம்மைவயெளிப்படுத்தாமையாலும்..ின்கட்வி 

யைவிருஃபுவராசலானுநனிநல்லரொன்றுங்கறிஞர் இமைஊன்றுடாட்டானு 

ங்கம்லா தாரவைர்கடீ சொல்லு தற்ருரியரல் மைகூறட்பட் _ fl. 

6 ் ௦ ௫ ௦ ௩ 6 9 
பு. கலஃ்லாதவரு தவி ஈல்லர்-கல்வியில்லாசவறாம் மிகதல்லவ 

௦ a © ர ௦ ு 5 
சரவார், BL OPT Ap சொல்ல *இரு£கப்பெறில் (5 Ton & ட்ப்௦0ட்ப் 

யரிரீ தகொண்டு) கதிறவருடையசபையிலே யொன்றையு ஞ் 

சொல்லா இருகீகப்பெறுவாசாயின், எ-று, 
௩ 6 க் ௬ 

லி. கல்லாதவருமென்றவும்மை, இழி௮சட்பும்மை. ஜம 
2 5 ௦ 5 அ மைத்தாமறியாமையால் அப்படியிருகீககீடீ டாசெற்று சொ 

ல்லவர்சவர் பெறினென்றும், கடுமாயின் தம்மைவெளிட்ப 

மிச்சாசாதலா ஓம் பின்பு சல்வியைவிரும்புவாராசலாலும் மனி 

நல்லரொன்றும்கூறி.ஞர். இவைமூனறுபாட்டாலுங் கல்வியில் 
© ௦ o “Oo “Oo 6 o a லாதவர்கம்தவர்சபையி2ல பேசு தம்குரியவால்லசொன்ப Ly in. 

Oo 2 

ப்பட்டு. 

௪. கல்லாசாஷெட்பங்கழிபதன்றாயினுங் இர 2 பப POT 
Gen at ளாரறிவுடையார். 

Although the natural knowledge of an unlearned man may he 

very good, the wise will not attend to it. - - ல 404 

“Ori oat nd Lio நின் if they obtain (the power) of nof speaking. 

1 Oe warrt, will not receive at
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பரி. ஈல்வா.தவனதொண்மையொரோவழிமிகதன்றாயிருப்பிலுமறிவு ல ட 

யா. ரதனையொண்மையாரக்கீகொள்ளாரொன்றவாறு, 

வி. ஒண்மையறிவுடைமை,அதநன்றாபிநீறாபினுதீர்மேலெழுதீஅட்போல்வ 
கோர்விமுக்காடாகலினிலேடெறதீற நாலறிவுடையா...தனைமதியாசொன்டதாம். 

பு. கல்லாசாஜஞெட்பம்-கல்வியில்லாசவனுடைய வறிவுடை 

மை, கழியநன்ரூயினும் - (ஒரோரிடத்,து) மிகறன்றாயிருட் 

பினும், கொள்ளாரறிவுடையார்-கற்ரோர தனையறிவுடைமை 

யாகநீகொள்ளார், எ-று. 

லி. ஒண்மை, அறிவுடைமை. ௮து நுண்மைநுட்பமென்ருதறி 

போல ஒஃ்பமெனநின்றது, ௮அதுழன ராகா து ஆயினும் நீர்மே 

லெழுச்துப்போலாவதொருகுணமாகலின் நிலைபெற்ற நால றி 

வையுடையவர் ௮தைமதிக்கமாட்டாளொன்பதாம், 

டு. கல்லாவொருவன் றகைமைதலைட்பெய் து 

சொல்லாடச்சோரீ்வுபடும், 

The self-conceit of an unJearned man will fade away, as soon as 
he spcaks in an assembly* (ofthe Icarned). - - - 405 

பரி, நால்சளைச்கல்லாதவொருவன்யானறிவுடையனெனதீழதன் er Lo GHB LoS 

UG PEN MSS H Maser &esor Bon r wit & OG) Oi ctr a 7M, 

வி. கறீ்றவனென்ப.அிவருவிகீகப்பட்ட,த யாதானுமோர்வார்த்தைசொல்லுந் 
துணையமே நிற்ப துசொல்லியவழிவமுப்படுதலினழிந்துவிடுமென்பதாம்."இவை 

யிரண்டுபாட்டானுங்கல்லாதா.ரதியற்கையறிவின்குற்றங்கூறப்பட்ட அ. ) 

பு. கல்லாவொருவன்- நூல்களைக்கல்லா தவொருவனுடைய, 
தகைமை- தான றிவுடையனென்று தன்னைத்சானேம இத்திருக் 

இன் தமதிப்பு, சலைட்டெய் அு-(க.மறவன்கண்டு) தேர்ர் த,சொ 

ல்லாட-வார்தீதைசொல்ல,சோரீவுபடும்-மறுச் தச்சொல்ல நூ 

திடழச்சமில்லாசதிறாலேகானேகெடும், எ-று, 

லி. சறிறவனென்பது,வருவிகீகட்பட்டது. ௮2 சகைஎம த 

* Lit. when he meets (the learned) and speaks.
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வன்யாதாகலுமொருவார்த்தைசொல்லுமளவுமே ஜி.ச்குமென் 
ட.தாம். இவையிரண்டொட்டாலுங்கல்லாசவருடையஇயற்கை 
யறிவின்கு£றங்கூ றட்பட்ட_து. 

ச். “உளசொன்னுமா 5இரையரலலா தீபயவாகீ 

கள ரனையர்கல்லா தவர். , 

The unlearned are like worthless barren land: all that can be 

said of them is, that they exis. - - - - «= 406 

பரி, கல்லாதவர்காணப்படுதலானில்லரல்லருளொன்றுடிலர்சொல் லுமளவி 

னாதலன்றித் தமக்கும்பிறர்கீகும்பயன்படாமையால்விளையாதகளர்நிலதீதோ 
டொப்பரன்றவாறு, 

வி. களரிதாலும்பேணநறீபாடழிர் துயிர்கட்குமுணவுமுதலியவு தவா ச.துபோ 

லதீதாமுதன்குமதிக்கநீபாடழிச் துபிறரீசீருமறிவுமுதலியவு தவாரொன்பதாம்.இ 

கீனாறிகல்லாஜா.....ுுபயன்படாமைகூறப்பட்ட.து. 

பு. உளரொன்னுமாத்திரையால்லால்-(காணப்படுதலினாலே) 

கல்லாதவர் இல்லாசவரல்ல/உளொன்றுலர் சொல் லுமளவின 

ரேயன்் நி, பயவாக்கள ரனையர்கல்லா சவரீ-தமகீஞம்பிறர்கீகும் 

டயன்படாததினாலே விளைவில்லாதகளர் நிலச்சை யொப்பர்கல் 

லாதவர், எ-று. 

வி. களர்நிலமானது கானும்பேணப்படாது, உயிர்களுக் 

ரும்உணவுமுசலாயினவற்றையுகவாது, அதுபோலதீ தாழுய் 

கற் றவராலே நன்குமதிக்கட்படாமல் பிறர்க்கும் ௮றிவுமுதலா 

பினவதீறையுகவமாட்டாரொென்பதாம். இதனாற் கலலா தவரு 

டையடயன்படா ததன்மைகூறப்பட்டது. 

௭. நுண்மாணுழைபுலமில்லானெழினல 

மண்மாண்டனைபாவைய இறு. 

The beauty and goodness of one who is destitute of knowledge, 
gained by the study* of great and exquisite works, is like (the 

beauty and goodness) of a painted earthen doll. - - 407 
பணயக் 

* sieoip, cntering into; intermeddling with.
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பரி, நுண்ிரிதாய்மாட்சிமைப்பட்டுப்பல நால்களினுஞ்சென்றவறிவிலாத 

வலுடையவெழுச்சியுமழகுஞ்சுதையான்மாட்சிமைட்படப்புனைந்த பாவை 

யுடையயெழுச்சியுமழகும்போலுமென்றவாறு, 

வி. ௮மிவிதிருமா&டியாவது பொருள்சளைச்சடிதிம்ீகாண்ட ஓமறவாமையு 
முதலாயின. பாவையாருபெயர், உருவின்மிகசகதோருட மீபதுபெறுதலுமரி 

தாசலானெழினலங்களுமோர்பயனேயெனினு.நாலறிவில் வழிச்சிறட்பிலவென்ப 
தாம் இசணாலவர்வடிவமகாத்பயனின்மைகூறட்பட்டு. 

பு நுண்- நுண்ணிசாக, மாண்-மாட்டுமைப்பட்டு, நுழை- 

எல்லா நூல்களிலுஞ்சென் ற, புலமில்லான் - அறிவில்லாதவனு 

டைய, எழில்-எழுசீசியும், ரலம்-௮அழகம், மண்-சுண்ணாம்பு 

மண்ணினாலே, மாண்-மாட்டுமைப்பட, புன-செய்த, பாவை 

யகீ௮-பாவையிஷடைய எழுச்சியுமழகும்போ லும், ௭-௮, 

லி. விசேடிகீசப்பட்டஅறிவுஃகுமாட்சிமையாவது,பொருள் 

களைசீசீகீகுரத்டும் காண்பதும் மறவாமையுமுசலாயின. பா 

வையின்குணங்களையுவமிதீதலால்பாவை, ஆகுபெயர். ௮ழக 

லேமிகுர்ததொருஉடம்புபெறு தலும் அருமையா தலால், எழி 

ல், ௮முருகளும் ஒருபிரயோசனமேயாஞனாலும் நூலறிவில்லாத 

போது சறப்பிலவென்பதாம், இதினாலே கல்லாசவருடையவ 

டி.வ௮ மகுகளா 2 பயன்படாமைகூறப்பட்டது. 

௮. நல்லார்கட்பட்டவறுமையினின்னாதே 

கல்லார்கட்பட்டதிரு. 

Wealth, gained by the unlearned, will give more sorrow than the 
poverty which may come upon the Icarned.— - - - 408 

பரி சதீறாமாடிநின் றவவமையினுமின்னாிகல்லாதார்மாட்டுநின்றசெல 

வமென்றவாறு, 

வி, இழிவுறெப்பும்மைவிகாரத் தாந்றொக்கது தழ தநிலையினன் மிமாறிநித்ற 

லாந்ரு.பிடுக்கட்படுகலுமுலகிற்குதீதுன்பஞ்செய்தலுமிரண் டற்குமொக்குமாயி 

னுத்திருக்சல்லாரைக்கெடுக்கவறுமைழல்லாரைக்கெடாவுநிறீ்றலான்வறுமை 

யினுத்திருவின்னாதென்றாரிதனாலவர்திருவின்குநறங்கூறட்டட்ட௮. 
a 

பு தல்லார்சட்பட்டவறுமையின்-தறறவரிடதீதி ஓண்டாகி
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யதரிதீதிரசதைகீகாட்டிலும்,இலி னது-இன்பமாதாத, (துன் 

பமாம்) கல்லார்கட்பட்ட இரு-கல்வியில்லா கவரிட சீநலுண்டா 

கியசெல்வம், எ-று. 

வி. -வறுமையினுமென்ற இழிவு?றப்புஉட்மை, தொக்கு 

நின்றது. தறீதம் நிலையைவிட்மோ றிநில் ஈதிஞலே சாத்தன் 

டட்படுகலும் உல௫ர்குதீ துலிபஞ் செய்தல மிரண்டி ஸுகீனும் 

ஒக்குமானாலும் செல்வங்கல்லா தவரைக்கெடு£்க வறுமை தல் 

லாரைக்கெடாதுநிற்பதினயலே வறுமையிஞு ந் திருவின்னாதெ 

ன்ரார்.இதினாலேகல்லாதவர்செல்வசீதின்ரு£்உங்கூறப்பட்ட. gi. 

௯. மேறிபிறந்ீதாராயினுங்கல்லாதாரிமேட்பிற ம் துங் 

கற்றா ரனைச்திலர்பாடு, 

The unlearned, though born in a high caste, are not equal in 
dignity to the learned, though they may have been born in a low 
caste.* கவ க வ் ல் ல்க டல 409 

“பரி, கல்லாதாருயர்ந்தசரதிக்கட்பிறந் தாராபினுந் தாழ் ந்தசாதிக்சட்பிற த் 

அதிவைததுங்கறிறாருபெருமையளவித்றாயபெருமையிலரொன்றவாது. 

வி. உடலோடொழியுஞ்சாதியுயாச்சியிலுபிரோடுசெல் ஓங்கல்வியுயாச்டடற 

ட்புடைத்சென்பதாமிசனாலவர்சாதியுயர்ச்சியாத்பயனின்மை கூறப்பட்ட து, 

பு. கல்லாதார் மேதீபிறந்சாராயினும் - கல்வியில்லா சவர்உ 

யர் தீதருலதீதிலேபிறரீதாரானா லும், FHI os gb-srip ss 

குலத்திலே பிறம்திரும்.தம், கதிருசனை த திலர்பாடு - கதிவரு 
டையபெருமையவ்வளவுபெருமையிலர், ௭-ு. 

வி, உடலொடுஓழிரீ தபோகின் றருலதீதிஓயர்வினும்உயி 

சோடுகூடவே நீங்கா துசெல்கின் தகல்வியுயர்வுசிசப்புடையதெ 

ன்பதாம். இதனாலே கல்லாசவருடைய குலதீதின்மேன்மை 

யர் 2பயனில்லையென்ப துகூறட்பட்ட அ. 

i.e, Learning, not castle, gives true dignity.
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ட. விலல்கொமெக்களனையரிலட்குநூல் 

கமிறாரோடேனையவர். 

As beasts by the side of men, so are other men* by the side of 
those who are learned in celebrated works. - ~ 410 

பரி. விலங்கொடுதோக்கமச்களெத். துணை நன்மையடையாரத் துணைத் $மையு 

டையரீவிளங்யெநாலைக்கதிறாரோடுதோகீசகீகல்லாதவொன்றவாறு, 

வி. இலங்குநாலென்பனசாதியொருமைப்பெயர், விளங்குதன் மேம்படுதல், 

விலங்கள் மக்கட்கே நீறமாயவுணர்வுமிகுதிகாணட்படுவதி கநீறாரகணேயாக 

லிகீகல்லாதாருமவருமொத்தபிறப்பினால்லரொன்பதாம், மயக்க நிரனிஹை-இ.த 

ஞளலவரீமக்கடபிறட்பாற்பயனெய் தாமைகூறட்பட்ட.து, 

பு. விலங்கொடுமக்களனையரீ - மிருகத்தொயபொர்கீசமனித 

செல்வளவுநண்மையுடையவராவாரோ அ௮வ்வளவு$மையுடை 

யவராவார்,இலங்கு நூல்கமிராரோடேனையவர்-விளங்கிய நூல்க 

ளைக்கற்ிறவரோடுநோகீககீகல்லாதவீர், எ-று. 

லி. நூலென்றஅ, சாதியொருமை. மிருகதீதினுணர்வினும் 

மனிதர்க்கு உணர்வுமிகுதிகாணட்படுவது கதீறவரிட தீதேயாக 

லா.ற் கல்லாதவருங்கரிறவருமொத்தபிறப்பினரல்லொன்பதா 

ம். விலங்கா, மக்கள், கற்றார் (கல்லார்) எனவைத்தது, மயக்க 

நிசனிறைட்பொருள்கோள், விலங்குமக்கள் கல்லார்கதீரார் ௭ 

னச்சேர்ப்பின்முறைநிரனிறைட்பொருள்சோளாதலாலித ற்கு 

அதுமறுசலையெனக்காண்க. இகனாற்கல்லாதவர் பிறப்பின்ப 

யன்படாமைகூறட்பட்டது. 

௪௨. அதிகாரம். பெறு பார, 

கேள்வி, On Hearina (instruction). 

டரி, அஃதாவதுகேட்சப்படுநாற்பொருள்களைக்கற்றறித் தார்கூறகீமேட்டல், 

கநீறவழியதனினாயவறிவைவவியுறுத்தல லுக்கல்லா தவழியுமத$னையுண்டாக்கு 

திலானலுமிதுகல்விகல்லாமைகளின்பின் வைக்சப்பட்ட அ. 
  

* The unlearned.
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அதாவ, கேட்கவேண்டிய நூதியொருள்பூளைகீகற்றவர் 

சொல்லகீகேட்பது. கத்றபோ.து அதனாலா௫ய கல்வியறிவைகி 

கேள்வியுறுத் தசலாலும் கல்லாதபோகம் ௮கீகேள்வியகீகல் 

வியறிலையுண்டாக்கூகலாலும் இது கல்விகல்லாமைகளின்் பின் 

வைக்கட்பட்ட து, 

5. செல்வத் துட்செல்வ ஞ்செவிச்செல்வமகீசெல்வஞ் 

செல்வத் அளெல்லா நீதலை. 

Wealth (gained) by the ear* is wealth of wealth; that wealth 
is the chicf of all wealth. - ய ~ - - 41] 

பரி, ஒருவற்குச்சிறப்படையசெம்வமாவதுசெவியான்வருஞ்செல்வமம்செ 

ல்வம்பிறசெல்வங்களெல்லாவற்றி னுந்தலயாகலானென்றவாறு 

வி. செவியான்வருஞ்செல்வங்கேளவியானெல்லாப்டொருளையுமறிதல்.பிறசெ 

ல்வங்களபொருளான்வருவன. அ௮வைதநிலையாவாசலாலுந்தின்பவிளவினவாக 

லானுமிதுசலையாயிறீறு. ௮அவற்றையொழிந்திதனையேசெய்கவென்பதுருறிப் 

பெச்சம், 

பு. செல்வச்துட்செல்வம்-ஒருவளுக்னாச்ப்புடைய செல் 

வமாவத, செவிச்செல்வம் - செவியினாலெவருஞ்செல்ஷமாம், 

௮சீசெல்வஞ்செல்ல2் நளெொல்லாறீதலை - அமீதச்செல்வமநிறை 

சீசெல்வங்ிகளெல்லாவற்றிலும் தலைமையாதலால், எ-று. 

லி. செவியால்வருஞ்செல்வம், சேள்வியினா2ல யெல்லாப் 

பொருள்களையுமறிவ.து. பிறசெல்வங்களாவன,பொருள்களா 

ல்வருவன, அவைநிலையாமையா லும் துன்பம் விளைப்பனவா 

தீலாலும் இச்செல்வந்சலையாயி நீறு, அவநிறையொ ழிதீது இ 

தனையே விரும்புகவென்பது கூறைந்துநின்ற த. இகீகுறைவு 

GAO ESO ner ld. 

௨. செவிகீனாணவில்லாதபோழ்துசிறிது 

all bod Buc, 

When thore is no food for the ear, give a little also to the 
stomach. - ம - - - - - = = ALN 

* செவிச்செல்வம்; Kar wealth; instruction.



ராடி. 

பரி, செவிச்ருணவாமியகேள்வியில்லா பொழு துவயி று ஈகுஞ்சியி,நணவி 
ட. ப்படுமென் ஈவாறு, 

a. Fone AGT up bf உபயத்கலுமுடைப்கேள்வியுள்ளடொழு தவெறு க்கப்ப 
டுசலானில்லாதபொழுதென்றும்பெரிசாயஉழித்தேடந்தன் பமேயன்றிதே ர 
மங்காமமும் பெருருகலாத்சிறிதென்றுமதுசாலும்பின்னிரும் Ca 2. SQUT 
௬டாகலானியப்படிமென் அங்கூறிஞனார். ஈதல்கஉயிதிறதிழிவு தோன்றதின்றது 

Rea சண்டுபாட்டானுங்கேள்விய.ரிறப்ட கீகூறட்டட்ட ௪, : 

பு. செவிக்கு கணவில்லாசபோம் ந-செவியாலுண்ண பிபடுவ 

தாட Bach adorn தகாலச்தில், ஈறி துவயிற்றிஈ்குமீப்ப்ப ் c & ச் மி தூ 

மிம்-வயிக்றி? குஞ்சிறி தஉணவிடப்ப0ம், எ-று, 

வி. மில்சசுலையும் மதிஜைட்பயன்களைச்சரு சஉலுமுடைய 
© sor a wy off on பொழுது வெறுக்கப்படுகலால் இல்லாகபோமழ் 
சென்றும், உணவுபெரிசானபோ தேட? தன்பமுமல்லா 
மல் நோயுங்காபழும் பெருகுதலாம் சறிசென்றுஃ FB a 
தையும் வயிறபின்னின் று இசதீதலிங்்பொருட்டாகலால் ஈய 
ட்படிமென்றுங் உறிஞர், ஈயென்ப க௫இமபிரதோன் இரட்புலா 
யாதலால் ஈதலில்ேவபிறீறினிழிவுதோன்றநின்ற ௮. இவை 

யிரண்டுபாட்டாலுநங்கேள்வியி ன்சிமட்புக்கூறப்பட்ட அ. 

in, (ெலியுண விகேள்வியுடையா ஈவியுண வு] 

ைருரோடொப்பரீநிலசீ. 

Those who in this world enjoy instraction which is the food of 
the ear, are equal to the Gods, who enjoy the food* of the sacri- 
fices, .- ~ - - - - - - - AIS 

பரி, செலியுணவாபெசே ர்விமினயுடையார்திலத்தின்கண்ணராயிலுமவியு 
ணவினையுடைய?தவரோடொஃபுொன்௱ வாறு, 

வி, செவியுணவுசெவியானுண்ணாமுணவு அல் .மிக்கண்வநர் தலின்சாரியை 
ய, துனக ர வலிந்துின்ற5, அவிடாஃ பவுணவுதவர்கீருவேள்வித்ேேபி "கொடு 
பன, அமிவானிுறத் தமைய। ரஞன்றாரொன்றுந்ஙள் பமறியாமைடா ms Gre 
டொப்பட ரன றுங்கூமினு ஸூர் * “இமசனறால தனையுை யார சிறப் மவ ரு ப்பட்ட து 

* The materials of these cff mags are, ghee, milh, butlermulh, rice, sug i, ke
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பு. செவியுணவிநீகேள்வியுடையாரீ-செவியுணவாகிய கேள் 

வியையுடையவர், நிலதீ.ஐ-நிலவுலகத்தாராயினும், அவியுண 

விஞஷன்றாரோடொப்பர்--வியுணவையுடைய சேவரோடொப் 

பர், எ-து. 

லி. செவியுணவு, செவியாலுண்ணுமூணவு. உணவிக்கேள்வி 

carci 58 இல் சாரியையதனிறுதனகசம்நசாம்கவலித்த 

ல் விகாரமேற்றுநின் றது, அவியுணவு,தேவர்கனாுவேள்வி த்தீயி 

லே கொடுக்கப்படுவன. அறிவிஷலே நிறைச்சமையால் ஆன் 

ரேசொன்றும், துன்பமறியாமையால் தேவரோடொப்பொன் 

அங்கூறினார். இதினாலேகேள்வியுடையவர.து சறட்புககூ உட்ப 
ட்டது. 

௪, கி நிலனாயினுங்கேட்கவஃதொ ருவற் 

கொற்கதீதிலூதிறா ம் தணை. 

Altbough a man be without learning, let him listen (to the 

teaching of the learned); that will be to him a staff in adversity, 414 
* 

பரி. உறுதி நால்களைதீகான்கற்றிலனா பினுமவறீறின்பொருள்களைசீகநிறாசெொொ 

ல்லகீகேட்கவக்கேளவியொருவறருச்தளர்ச்சிவந் துமிப்பறிறுக்சோடாறீதுணே 

யாகலானென்றவாறு, 

வி, உம்மைகநீகவேண்டுமென்பனிபட நின்றது. தளாச்சிவறமையானாதல 

அிவின்மையானாதவிடுக்கட்பட்டுமனந் தளர்தல், அதனைகீகேளவியினாயவறிவு 

சீசீருமாகவினூதீறாந்அணையென்றார். ஊன் றென்னுமாகுபெயரினகரத்இரிந்து 

தின்றது. 

பு. கதிறிலனாயினும்கேட்க- நன்மைதருகின் ற_நால்களைத்தா 

ன்கல்லாதவனாயினும் அவ £ீறின்பொருள்களைக்ககிறவர் சொல் 

லசீகேட்ககீகடவது, ௮& அ-அகீகேள்வி, ஒருவம்கு-ஒருவனு க 

ரூ,ஒறிகதஇன்- தளர்சீரிவச்சபோ௮, DOT 7 ணை -ஈஊளன் நு 

கோலாகியதுணையாதலால், எ-று. 

வி. கறிறிலனாயினுமென் mane, க்கவேண்டுமென்பது 

படநின்றது. தளர்சீசு, தரித்திரத்தினுலாவஅ௮.றிவில்லா தஇ 

Core தஓன்பப்பட்டுமனஙீகறாழைகல். அதைக்கேள்வியினாலா 
ய
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கய அறிவு நீகீகுமா தலால் ஊற்றா,ம் அணை யென்றார். ஊன்று 

org, om Doser gat gH இங்கேதுகுபெயசாய்நின்ற.து. 

டு. QpsegewrwyhysoéCarwoiCp 

யொழுக்கமுடையார்வாய்சீசொல், 

The words of the good* arc like a staff in a slippery place. 415 

பரி. வமுஃரு தலையுடையசேறீறுநில தீதியங்குவார்க்கூன் ௮ கோல்போலுதவு 

ங்காவறீசாகாடுகசைப்பார்கீகொழுக்கருடைபார்வாயிற்சொர்களென்றவாறு, 

வி. அ௮வாய்நிவேயான்வந்தவுவமையடையாறபொருளடைவருவிக்சப்பட் 

ட ஊ்றாயெகோல்போலுதவு தல் தளர்ந் அழிய தனை நீகீகுதல் கல்வியுடை 
யரோதுமொழுகீகமில்லாதா.ரறிவிலராகலினவர்சொற்சேட்சப்படாவென்பறு 

தோன்றவொழுக்கரமுடையார்வாய்ச்சொல்லென்றார். வாயென்பதுதீச்சொல் 

லறியாமையாகய ரறெப்புண.ரநின்றது அவறிறைககேட்கவென்பதுகுறிட்பெ 

ச்சம் 

பு. இழுக்கலுடையுமி-வழுக்குதலையுடையசேறீறு நில தீதில், 

(தடட்டவரீக்கு) ஊற்றுக்கோலற்று- ஊன் நசகோல்போ ஓத 

விசெய்யும், ஒழுகிகமுடையார்வாய்சீசொல்-( ௮ரசர்கீகா) கல் 

வியினொழுகீகமுடையவர்வாய்ச்சொ கள், எ-று. 

வி. அவாயநிலையினாலேவழீத நடட்பவர்கீகருஎன் னம் உவ 

மையடையினாலே அரசர்கிருஎன்னும்பொருளடைவருவிம்கப் 

படடது. ஊன்றுகோல்போலுசவுசல், சோரீவுவர்தபோ_து 

நீச்ஞூதல், கல்வியுடையவராயினும்ஓமரக்கமில்லா சவர் ௮ நிவில் 

லாதவரேயா தலால் ௮வர்சொல்லைகீ கேட்கப்படாவென்ப.ு 

தோன்ற ஒழுக்கமுடையார்வா.ப்சிசொல்லென்றார்.வாயென்ப 

துவேண்டாதாயினும் இங்கேதிச்சொறிபமகீசமில்லா தவாயெ 

ன்னுஞ்சிறட்புத்சோன்றநிலற விதப்புக்கெவி, ( அஇிகவார்தி 
தை) அவ நீஹைக்கேடகககடவதென்ப துகூறைர் அுநின் ற கூறி 

ட்பெசீசம். 

* ஒழமுக்சமுடையார், மமறு 07 good conduct,



ஈடு 

௬, எனைதீதானுநல்லவைகேட்கவனைத்சாலு 

மான்றபெருமைதரும். 

Let a man listen, never so little, to good (1ustruction), cven that 

will bring him great dignity. - - - - - 416 

டரி, ஒருவன்சிறிசாயிலுமு அுதப்பொருள்ஃளைக்கேட்சவசீமேள்வியத் ண 

யாலுநிறைந்தபெருமையைசத்தருமாகலானென்்றவாறு 

வி, எனைதீதனைம்தென்டன க டீரும்பொருண் மேலுங்காலத்சின்மமேலுநின் 

றன. அக்கேளவிமழைதீ அளிபோலவந்திண்டியெல்லாவறிவுகளையுமுளவாகீகலி 

மிமிமிரென்றிகழற்கவென்பதாம். 

பு, எனைதசானு ரல்லவைகேட்ச - ஒருவன் சிறிசாயினாம் ௨ 

அதிட்பொருளைகீகேட்கக்கடவது, அனைசீசானும்- அர் சக்கே 

ளவியவவளவினாலும், ஆன்றபெருமைதரும் - நிறைம் சபெரு 

மையைச்தருமாதலால், எ-று. 

வி. எனைத் து௮அனைத் தஎன் பன, கேட்கும்பொருளில் மே 

அங்காலத்தின்மேலும் நின்றன. அழ்தகீகேள்வி மழைத் நளி 

யோலவம் துபெருகியெல்லாஅறிவுகளையும் உண்டாசச்செய்த 

லாிறிதென்றுஅதைஇகழ்சீசசெய்யாதொழிசவென்பசாம். 

௭. பிழைத் தணர்மீ தம்பேதைமைசொல்லா 

ரிமைத் தணர்நீதீண்டியகேள்வியவர். 

Not even when they have imperfectly understood (a matter), 
will those men speak foolishly, who have profoundly studied, and 

diligently listened (to instruction). - - - - 417 

பரி, பிறழவுணர்ந்தவழியுத் தமகீ்குப்பேதைமைபயக்குஞ்சொற்களைச்சொ 

ல்லார்பொருள்களைத்தாமுறுண்ணிகாகவா.ராய் நதறிந் ததன் மேஇமீண் டியகே 

எவியினையுடையாரென் றவாறு. 

வி. பிடைட்பவென்பதுஇரித்துநின்ற து,பேைமையாகுபெயர். reo was 

லவாநீறான்வந்அநிறைதல் பொருள்சளின்மெய்மையைத்தாமுமறித்தறித்தா 
ரோடொப்பிப்புஞ்செம் தார்தாமதருணத் நான் மயங்கினாராயினுமல்வாறல் 

லதுசொல்லாரொன்பதாம்,இவைநான்குபாட்டா லுங்சேள விட ர2றிடப்பட்டர் 

ர்க்குவருநன்மைகூறப்பட்ட மு.
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பு. பிழைத் துணர்ம் தம்-பிறம்வாசவுணர்சதபோறும்,பே 

கைமைசொல்லார் - சமகீகுப்பேதைமையைதீதரு ஞ்சொத்க 

ஊைசீசொல்லமாட்டார், இமைத்துணர்ர்து - பொருள்களைத் 

(தாமும்) நட்பமாகஆராய்ச்தறிரீது, ஈண்டியகேள்வியவரீ- 

(அதன் மேலும்) தஇரண்டகேள்விகளையுடையவர், ௭-௮. 

வி. பிழைப்டஎன்பத,பிழைதீ துஎன தீஇிரிம் துநின் றது. பே 

தைமையைத்தருஞ்சொத்களைப்பேதைமையென்த௮, ஆகு 

பெயர். ஈண்டுசல், பலவித தீதினாலும்வம்,துநிறைதல் பொருள் 

களின்உண்மையைத்தாமுமறிம்து ௮றிமீதவரீகராஒப்பிப்பது 

ஞ்செ.ப்தவரீதாமதகுாண தீதினாலே யொருவேளைமயங்கினாராயி 

னும் ௮ம்மாத்திரமேதவிர வாயாறிசொல்லாரொன்பதாம். இ 

வைரான்சூபாட்டா லும்சேள்வியினாலேதிடட்பட்டவர்க்குவரு 

ம் நரன்மைகூறப்பட்டு. 

௮. கேட்பினுங்கேளாதீசகையவேகேள்வியாற் 

ரோட்கட்படா தசெவி. 

The car which has not been bored by instruction, although it 
hears, is deaf.* - - - - ய - - - 418 

பரி தம்புலமமாயவோசைமாத்திரத்ை தக்கேடருமாயினுஞ் செவிடாதந்தன் 
மையவேயாங்கேலவியாற்௮ளைகீசட்படாதசெவிகளென்றவா.ு. 

வி. ஏகாரந்தேறறத்தின்சண்வந்தது.ஒசைமாத் தாதீதானு௮ுதியெய்தாமை 

பிதீகேளாத்தகையவென்றுமனத்தின்-னூற்பொருள் சணுழை ததிருவழிய கவித் 

கேள்வியைக்கருவியாகீகயுங்கூறினஞா.பழையதுளைதுளேயன்றென்பதாம். 

பு. கேட்பினும்-( தமத ௮றிவாகியஓலியைமாத்திரம்) கேட் 

குமாயினும், கேளாதீசகையவே-செவிடா ம் தன்மையையுடை 

யன வே ,கேள்வியால்-( நாூத்பொருளைகீகேட்கும் ) கேள்வியாக 

யகருவியினாலே, தோட்கப்படாதசெவி- தளைக்கப்பட்டிராத 

செவிகள், எ-று, 

  

* Cesar g sonaw gi, it has the nature of not hearing.
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லி. ஏகாரம், தெளிஏட்பொருள்டட.நின்ற.த.ஒலிமாத்திர 

தீதால் நன்மையடையாததினாலே கேட்பினுங் கேளாச்தகைய 

வென்றும், மனத்தினிடத்திலே நாற்பொருள் நழமைத நீகுவமி 

யாதலால் (கேள்வியைஏகதேசவுருவமாசக் ) கருவியாகீடியுஞ் 

சொன்னார். செவியினிட தீ தட்பழையதுளை தளையன் ஜென்ப 

தரம், 

௯. நணங்கியகேள்வியரல்லார்உணங்கிய 

வாயினராதலரி த. 

1618 a rare thing to find modesty of speech,* with those who 
have not received choice instruction. - - - - 19 

பரி. நுண்ணிதாகயகேளவியுடையவரல்லாகார் பணிர்சமொழிபினையுடை 

யராதல் கூடாதென்றவாறு, 

வி. கேட்கப்படுடொருளினதுநுண்மைகேள்விமேலேதீறட்பட்ட,த. வாயாகு 
பெயர். பணிந்தமொழிபணிவைப்புலப்படுத்தயமொழி. கேளாதாருணர்வின் 

மையா நீறம்மைவியத் துகூ.றுவரொன்பதாம். அல்லாலென்பதநாஉம்பாடம். 

பு. நணங்கியகேள்வியால்லார்- நுண்ணி தாகயகேள்வியையு 

டையவரல்லாதவர், வணங்யெ-பணிம்ச, வாயினராதல்-மொ 

மியினையுடையவசரவ து, அரி.து-கூடா.த, எ-று. 

வி, கேட்கப்படும்பொருளினது நுண்மை, கேள்வியின்மே 

லேற்தட்பட்டது. மொழியைவாயென்றது,அருபெயர். பணி 

ம்தமொழி, பணிவைத்தெரிவிதீதமொழி. கேள்வியில்லா தவர் 

௮ ஜிவின்மையினாலே தம்மைப்புகழ்ச்து கூறுவொன்பதாம். 

நுணங்கிய கேள்வியால்லால் என்பதும்பாடம், 

௰. செவியிகசுவையுணசாவாயுணர்வின்மாகீக 

ளவியினும்வாழினுமென். 

What does it matter whether those men live or dic, who can 

judge of tastes by the mouth, and not by the ear?t - - 420 

* ser mg ward, a reverent mouth. 

+ te who have no taste in the discernment of words and thoughts.



mo) HY 

பரி செவியானுகரப்படுஞ்சுவைகளையுணசாதவாயுண்வினையுடையமா தந் 
தீரீசாவினும்வாதினுமுலிதீகுவருவெெென்னைபென்றவாறு, 

வி செவியாலுகரப்படுஞ்சுவை-ளாவனசொறீசுவையும பொருட்சுவையு 

மவத்றுட்சொற்சுவைகுணமலங்காரமெனவிருவகைதீது பொருட்சுவைசாமம் 

தகை கருணைவீ.ரமுருத் திரமச்சமிழிப்புவியப்புச்சாந்தம எனவொன்ப.துவகை 

6H அவையெல்லாமீண்டுரைப்பிற்பெருகும் வாயுணாவென்பதிடைப்பதங்க 

டொக்குநின்றமூன்றாம்வேந்றுமைத்தொகை வாயானுக ரப்படுஞ்சுவைகளையு 
ணருமுணர்வெனவிசரியு£& அ௮அவைகைப்புக்கார்ப்புப்புளிப்புவர்ட் தீ.றுவாப்புத்தித 
இப்பெனயாறாம்.செத்தாலிழப்பதுமவாழ்ந்தாற்பெறுவதுமின் மையினிரண்டு 
மொசீரூமென்பதாம் வாயுணவினென்ற௮ுபாடமோதுவாரறுமுளர் இவைமூன் று 

பாட்டானுங்கேளாதவழிட்படுங்குற்றங்கூறட்பட்ட' 

பு. செவியி?2சுவை-செவியிளாலே யுண்ணப்படுஞ் சுவைக 

ளை, உணரா-உணசாத, வாயுணர்வின்மாம்கள்-வாயாலுண்ணப் 

படுட்பொருள்களின் சுவைகளையுணர்மீதமானிடர், அவியினு 

ம்வாழினுமென்-செத்தாலும்வா ழநீதாலும் உலகத் துகீகுவரு 

ம் பிரயோசனமென்ன, எ-று. 

வி. செலியாலுண்ணப்படுஞ்சுவைகளா வன,சொத்சுவைபொ 

ருட்சுவையெனவிருவகைட்ட0ும். ௮வசதீறுள் சொற்சுவை, ஞு 

ணம் ௮லங்காரமெனவிருவகைட்படும்.பொருட்சுவை, காமம் 

தகை கருணை வீரம் உருத்திரம் ௮சீசம் இழிப்பு ஆச்சரியம் 

சாதம் எனவொன்பதுவகைப்படும். ௮அவதிறையெல்லாமிய் 

கே சொல்லப்புருழ்தால் விரி தபோம் ௮ணியியலிலேசண்டு 

கொள்க, வாயுணர்வென்பது, வாயா லுண்ணப்படுஞ்சுவைக 

ஊசையுணருமூணர்வெனவிரி் த இடையிலே சிலமொழிகள்தொ 

க்குநின்ற மூன்றாம்வேற்றுமைத்தொலக. வாயாலுண்ணப்ப 

டுஞ் ஈுவைகளாவன, கைப்பு கார்ப்பு புளிட்பு உவர்ப்பு அவர் 

ட்பு தித்திட்பு என௮றுவகைப்படும். செத்தால் இழப்பதும், 

வாழ்.நீதால் பெறுவ துமில்லா த தினாலே யிரண்டுஞ் சமமென் 

பதாம். வாயுனணவினென்அபாடமோதுவாருமுண்டு. இவைஞூ 

ன்௮பாட்டா லுங் சேள்வியில்லாதபோ.து உண்டாகுங்கு நிறங் 

கூறப்பட்டது.
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௪௩. 9 Dasrgé. CHAPTER XLII. 
அறிவுடைமை. On Wispou.* 

UA go FTO GENS Co or AGP Equia! AM Gar ar annus Ma ipo rw @ 50, 

௮திசாரமுறைமையுமிகனானேவிஎக்ரும். 

அதாவது, கல்விகேள்விகளினாலா கிய அறிவோடு உண்மை 

யறிவையுமுடையவனாவ.து. அதிகா ரமுரையுமிதனாலேவிள மகி 

ஸு, 

& அறிவத்றங்காகீகுங்கருவீசெறுவார்க்ரு 

முள்ளழிக்கலாகாவரண், 

Wisdom is a weapon to ward off destruction ; it is an inner for- 
tress which enemies cannot destroy. - - - - 49 

பரி. அ௮ரசர்சக்கறிவென்பதிதுதிவராமற்காக்ருங்கருவியாமறிவேயுமன் றிப்ப 

கைவர்ச்கமிக்கலாகாதவுளளரணுமாமென்றவாறு. 

வி. காதீதன்்முன்னறிந்துபரிகரிதீதல். உள்ளரண்-உள்ளாயவாண் உள்பு 

கீகழிக்கலாகாவரணென்றுமாமிதனாலறிவின*ுறப்புக்உறட்பட்ட. 

பு. அறிவ நீறங்காகீஞுங்கருவி - (அரசனுக்கு) அறிவுகான் 

கெடுதிவாராமறிகாகீகுங்கருவியாம்,( ௮ அவுமன்.றி) செறுவாரில் 

கும்-பசைவர்கீகஞும், அழிக்கலாகாவுள்ள ரண்-அழிக்ககீகூடாத 

வட்கோட்டையாம், எ-று, 

வி. ௮றிறம், சோச்வினாலேவருங்கெடுதி. ௮தைக்காதீதலாவ 

அ, முன்னறிம் துடரிகரிப்பது. உள்ளரண், உள்ளாகியஅரண். 

இனிஉள்ளமிக்கலாகாவாண் எனநின்றபடியேவைதீது உள் 

ளேபுருமிது ௮ழிக்கக்கூடாத௮அரண்எனட்பொருள்கொளினு 

ம் ௮மையும், இதினாலேயறிவின துரிறட்புசிசொல்லட்பட்டது. 

The possession of wisdom.
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௨. சென்றவிடதீதாற்செலவிடாததொஇ 

நன்றின்பாலுயப்ட்பதறிவு. 

Not to permit (the mind) to go where it lists, to keep it from 

evil, and to employ it in good, this is wisdom. - 4 423 

பரி. மனத்சைய துசென்றபுலத்தி ஈகட்செல்லவிடா தப்புலதீதினன் மைதீ 

மைகளையாராயந் துதயவற்றை நீக்கி நல்லவதறிறிள் a Ge gitag Bara s 

ன்றவானு, 

வி, வினைக்கேறிறசெயப்பமிபொருள்வருவிக்கப் பட்டி முசையூறொளிசு 

வைதாநீறமெனப்புலமைந்தாயினுமொருகாலத்தொன்றின்௧ணல்லது செல் 

லாமைபினிடததாலென்றார். விடாதென்பது கடைகீகுறைந்துநின்றது. குட 
ரையைநிலமறித்நசெஓ தீ. துவா துவனைப்போலவேறாச்டு மனத்சைப்டலமறி 
ம்.தி செலுதி துவசறிவென்று.ஃ ஐயீரீக்ருணமாகலின், 

பு. சென்றவிடதீசால்-மனதீதையதுபோனவமியிலே, செ 

லபிடாது-போகவிடாமல், தீதொரீஇ- ( அவ்வழியின் நன்மை 

இீமைகளையாராய்,ம்.து) இயவற்றைநிஃக, நன் றின்பாலுய்ட்ப 

தீறிவு-ரல்லவற்றிலே செலுத்துவது அறிவாம், எ-று. 

வி. மனத்தையென்னுஞ்செய்ப்படமடொருள்,வருவிக்கட்ப 

ட்டது. வழி, இங்கேபுலன்சளின்வழி, சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓ 

சை, நா££றம்,எனட்புலன்கள்ஐமசாயினும்ஒருகாலத்,த ஒன்றி 

னிடதீதல்ல,த செல்லாது கலால்இடத்தாலென ஒருமையாற் 

கூறினார்.விடா தஎன்ப து,விடாஎனக்கடைகுறைநீதுதின் ஐது. 

குதிரையை நிலமறிமீ துசெலுத்துங்குதிரைப்பாகனைட்போல் 

வேறாகீகிமனத்தைசிசெல்லுமிடமறிம்து செலுத்துவது 9 4 

(வென்ஞளுர். ௮. துஉயிரின்சொழி£ குணமா தலாலெனக்காண்க, 

இடமென்றது, ஐம்புலன்களை. 

௬. எபட்பொருள்யாரீயார்வாய்க்கேட்பினுமட்டொருண் 

மெய்ட்பொருள்காண்பத றிவு. 

To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken,* this 
is wisdom. - ~ ee ம். ம. ௨... 49 

ihe 

ர 

* prturieanvéG ee gud; from whosesoever mouth it may be heard.
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பரி. யாதெ ஈருடொருளயாவர்யாவர்சொல்லகீகேஃபிது ழப் பொருளின் 
மெய்ய ரயபயனைக்காணவல்ல தறிவென்றவாறு, 

வி. குணங்கண்மூன்றுமாறிமாறிவரு தல்யாவர்க்குமுண்மைபிறுயர்த்தபொ 
ருளிழிக்தாரீவாயினுமிழித்தபொருளூயர்த்தார்வாயிலுமு௮திப்டொருள் பசை 
வர்வாயிலுங்கெடுபொருணட்டார்வாயிலுமெ ரருவழிக்கேட்கப்படுதலானெப் 
பொருள்யாரீயாரீவாய்க்கேட்பிலுமென்ருர் அடுசீகுபன்மைபத்றிவந்தது வா 
யென்பது வரப்டொருளின்சட்பயிலாமையுணர்த்திநின்ற த.மெய்யா தனிலைபெ 
௮.தல் சொல்லுவாரியல்புமோக்கா தப்பொருளின் பயனோகச்கிக்கொள்ளுதலொ 
ழிதல்செய்வதறிவென்பதாம் 

பு. எட்பொருள்-பாதொருபொருளை, யாரீயாரீவாய்கீகே 
ட்பினும்-பாவரீயாவர்ீ சொல்லக்சேட்டா லும், ௮ப்பொருள்- 
௮.,மீசப்பொருளின த, மெய்ட்பொருள்-மெய்யாகயெபயனை, 
கரண்பதறிவு-சகாணவல்லது௮.றிவு, எ-று. 

வி. குணங்கள்மூன் நம்மா றிமா.நிவருவ.துயா வர்சீகும்உண் 
மையா தலால்,உயர்சீசபொருள்இமிசத வர்வாயி லும்,இழிம் ச 
பொருள் உயர் தவரீவாயிலும், உறுதிட்பொருள்பகைவரீவா 
பிஓம்,கெடிப்பொருள் தட்பினர்வா யிலம்,ஒரோரிடங்களிற் 
கேட்சப்பமோ தலால், எப்பொருள் யாரீயார்வாய்கீகேட்பினு 
மென்ருர், யார்யாரீஎன்றஅடுக்கு,பன்மைபற்றிநின்றஅ, வா 
யஎன்ற து, அவர்௮ப்பொருளிலே பழகாமையையுணர்த்திதின் 
றது. மெய்யாவது, ௮ழிவிலா துநிரி.து. சொல்வோர்தன்மை 
யைக்குறியாமல் சொல்லப்பட்டடொருளின்பயனைக்குதிதீது 
கீகொள்வதாயினுர் தள்ளுவசாயினுஞ்செய்வது ௮றிவென்ப 
தாம், 

௪. எண்பொரு ளவாகச்ீசெலசீசொல்லிச்சான்பிறரீவாய் 
ுண்பொருள்சாண்பச றிவு. 

To speak so as that the meaning may easily enter (the mind of 
the hearer) ; and to discern the subtlest thought (which may lie 
Hidden) in the words of others; this is wisdom. - 424 

பரி தான்சொல்றுஞ்சொறிகளைய ரியபொருளவாபிுங்கேட்போர்க்கெளிய
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டொருளவாமாறுமனங்கொளளச்சொல்லிப்பிறர்வாய்கீகேட்குஞ்சொற்களிலு 

ண்பொருள்சாணவரிதாயிலுமதனைக்சாணவல்ல தறிவென்றவாறு. 

வி உடையவன்றொழிலறிவின்மேலேநீறப்பட்டது சொல்லுவனவழுவின் றி 

பினிதுவிளங்கச்சொல்லுகவென்பார்சொன்மேல்வைத் துங்கேடபனவமுவினு 

மீனிஅிவிளங்காவாயினும்பயனைக்சொண் டொழிகவென்பார்பொருண்டேமல் 

வைதீதங்கூறிஞர். 

பு. எண்பொருளவாகுஃதான்சொல்லுஞ்(சொழம்களை ௮ரிய 
பொருளுடையனவாயினுங்கேட்போர்ச்கு)எளியபொருளன 

வாக, செலச்சொல்லி-௮வர்மனங்கொள்ளும்படி யாகசீசொல் 

லி, சான்பிறர்வாயப் - தான்பிதர்வாயக்கேட்குஞ்சொம்களின், 

தநுண்பொருள்சாண்பத றிவு-காணவரிதசாகியநுட்பமானபொ 

ருளைகீகசாணவல்லது௮.மிவாம், எ-று. 

Ut 

Lg. Qeragaaapapatpderg இனிதவிளநங்கசீசொல் 

லுகவென்றுசொல்லவழ் தவரீசெலச்சொல்லியெனசீசொல்லின் 

மேல்வைதீ தும், கேட்பனவழுவிவரினும் இனிதுவிளங்காவிடி. 

ஸம் பயனைமா தீதிரங்கொள்கவென்று சொல்லவம்தவர் நுண் 

பொருள்காண்பது எனட்பொருளின் மேல்வைத் துங் கூ நினார். 

/யசதொட்பமலர் ௪ லுங் 

கூம்பதுமில்ல தறிவு. 

To secure the friendship of the great* is true wisdom ; it is (al- 

so) wisdom to keep (that friendship unchanged, and) not opening 

and closing (like the lotus-flower). - - = - 485 

பரி. ௨லசதீைநட்டாகீருவகொருவலுக்கொட்பமாமந்தட்பின்கண் முன்ம 

லர்தலும்பின்கூம்பு தலுமின்றரியொருநிலையனாவத.றிவாமென் றவாறு, 

வி. தழீஇயதில்லஐசென்டனவவ்வத்தொழின்மேனின் றன. உலசமென்டஇதீண்டு 

யரீந்சோலனா,௮வரோகெயட்பூட்போல வேறுபடாதிகோட்டுப்பூட்போலவொரு 

* 2 ash, the world ; the great; a striking similarity to the English idiom.
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திலையேநட்பாயினானெல்லாவின் பரூமெய் அமாஃலினீதனை யதியேள் றார் காரிய 

ங்களைசீகாரணமாகவுபசரிச்கப்பட்டன இசனைச்செல்வச்இன்மலர்திதுதல்குச 

விற்கூம்பலுமில்லதென்றுரைப்பாருமுளர் 

பு. உலகம்தழீதியதஅ-உலகத்தைநட்பாகீகுவ, ஒட்பம்- 

ஒருவனுக்குநதன்மையாம், மலர்தலுங்கூம்ப ஓுமில்ல தறிவு- (௮ 

சதநட்பினிடததிலே) முன்விரிதலும் பின்புகுவிக லுமில்லாம 

லொருநிலைமையனாவது அறிவாம், ௭-௮. 

வி. தழீஇய தஇல்லதுஎன்பன, ௮.நீச.ரீசதீதொழிலின்மேல் 

நின்றன. இங்கேயுலகமென்ற து, உயர்ந்தசோரை. அவரோடு 

நீர்டப்பூவைட்போலவேறுபடாமல் கிளைகளின் பூவைட்போல 

வொரு நிலைமையனாூசீசிதே௫ப்பானானால் எல்லாவின்பங்களை 

யுமடைவானாதலால் ௮கனையறிவென்ளூர். சழிஇய_தஇல்லது௭ 

ன்னுங்காரியங்களை அறிவெனக்காரணமாகஉபசரித்தார்,இனி 

யிதமிகுச்செல்வச்திலேமலரீகலும் வறுமையிலே குவிதலுமில் 

லாது என்றுரைப்பாருமுண்டு. 

௬. எவ்வதுறைவதுலகமூலகக்தோ 

டவ்வதுளைவதறிவு 

To live as the world lives, this 1s wisdom.* - - 420 

பரி உலசமீயாதொருவாநீருனொழுகுவதாயித்றவ்வுலச த்தோடுமேவித்தா ஸு 

மல்வாநீருனொழுகுவத.ரசனுக்கறிவென்றவாறு 

வி உலகத்தையெல்லாம்யானியமித்தலானென்னைநியமிப்பாரில்லெனகீக 
ருதித்தானினைத்தவாறேயொழுஇத்பாவமும்பழியுமாமாகலானவ்வாறொமுகு த 

லறிவன்றெனவிலகீயெவாறாயிற்று, இவையைந்தபாட்டானும தனதிலக்கண 

ங்கூறட்பட்டது 

பு. எவ்வதுறைவ.துலகம்-உலகம்யாதொருதெறியாலொழு 

குவதகாயிழ்.ற, உலகத்தோடு- ௮மீதவுலகக்தோடேபொருந்தி, 

அ௮வ்வதுறைவதறிவு - தானுமச்செறிபற்றியேயொழுகுவத 

௮ ரசனுக்கு௮றிவு, ௭-௮. 
sterner 

* Which morality is verv much like the convenient maxim, “when you are 
at Rome, do as Rome docs,”
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வி, உலகததையெல்லாம் நானியமிப்பதிலே எல்னைதிய 

மிட்பவரில்லையென்று நினைதீ துத்தான் நினை த்தபடியேநடம் 

தால் டாவமும் பழியுமுண்டா தலால் அப்படி. நடப்பது ௮.மி 

வன்று எனவிலககியபடியாயி 2௮. இவையைத்துபாட்டாலும் 

௮றிவினத இலகம்கணங்கூறப்பட்ட த. 

௪. ௮றிவடையாராவதறிவா றிவிலா 

ரஃச றிகல்லாதவர், 

The wise are those who know beforehand what will happen ; 
those who do not know this are the unwise. - - - 427 

பரி அறிவுடைய ரரவா.ராவகீகடவதனைமுன் னறியவல்லா சறிவிலரசாவாரத 

னைமுன்னறியமாட்டாதாரென்றவாறு 

வி முன்னறிதல்முன்னேயெண்ணியறிதல். ௮ஃதறிகல்லாமையாவதுவழ்்தா 
லறிதல்.இனியாவதமிவாரென்பதமீகுச்சத்தமக்கு உன்மையறிவாசொன்றுரமைப் 

பாருமுளர் 

பு: ௮றிவுடையராவதறிவாரீ-௮ மிவுடையவர்ஆகக்கடவமை 

முன்னாடி யறியவல்லவராவர், ௮றிவிலாரஃசறிகல்லாசகவர் - ௮ 

றிவில்லாசார் ௮ தனைமுன்னாடியரியமாட்டாசவராம், எ-று. 

வி, மூன்னாடியறிதல்,முன்னேசானேயோடத்தறிதல்.௮ஃ 

தீறிகல்லாமையாவது,வந்தபின்னறிசல், இனியாவச றிவாெ 

ன்டதற்கு, தன்மையறிவாரோான்றுரைப்பாருமூண்டு. 

௮. ௮ஞ்சுவதஞ்சாமையபேதைமையஞ்சுவ 

தஞ்சலறிவார்தொமில். 

Not to fear what ought to be feared, is folly ; it is the work of 
the wise to fear what should be feared. - - = ௨ 488 

பரி அ௮ஞ்சட்படுவதனையஞ்சாமைபேதைமையாமஞ்சப்படுவதனையஞ்சுவ 

தறிவார்தொழிலாமென்றவாறு. 

வி டாவழும்டழியுங்கேடுமு தலாகவஞ்௪ட்படுவனபலவாயினுஞ்சா திடதீறிய 

சூசுவதென்றா. ௮ஞ்சாமையெண்ணுறுசெட்துநிதீறல், அஞ்சலெண்ணித்தவி
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ர்தல்.௮துகசாரியமன்றென்றிகழப்படாமென்பாரமிவார்தொழிலென்றார் ௮ஞ் 

சாமையிறைமாட்யொகச்சொல்லப்பட்டமையினிண்டஞ்சவேஷ் டுமிடங் ௯. 

வியவாறு இவையிரண்டுபாட்டாலுமதனையுடையாரதிலக்சணங்கூறப்பட் 

டது. 

பு. அஞ்சுவசஞ்சாமையபேசைமை- ௮ஞ்சவேண் QU F/B Gj 

சாதிருட்ப த௮றிவின்பையாம், ௮ஞ்சுவகஞ்சலறிவார்தொழி 

ல்-௮ஞ்சவேண்டியதம்கு அஞ்சுவது ௮றிவுடையோர்தொழி 

லாம், எ-று, 

வி. பாவமும்பழியுங்கேடும்முசலியவாக ௮ஞ்சவேண்டு 

வன பலவாமாயினுஞ்சாதபறிீறியஞ்சுவதென ஒருமையாககீ 

கூறினார். அஞ்சாமை, எண்ணாமலேசெய்துநிதிபது. அஞ்சல், 

எண்ணிவிலகல். ௮துசாரியமன்மென்று இசழப்படாதென்று 

சொல்லவறீ சவர், அ.திவார்கொழிலென்ளுர். ௮௨,சாவமஇறை 

மாட்சியாகசிசொல்லப்பட்டமையால், இங்கேயஞ்சவேண்டுமி 

டங்கூறியவாறு, இவையிரண்டுபாட்டாலும் அ௮ல்வறிவுடைய 

வரது இலக்சணங்கூறப்பட்டது. 

௯. எதிர் சரக்கா க்குமறிவினாரீகிகில்லை 

யஇிரவறாவதோர்தநோய, 

No terrifying calamity will happen to the wise, who (foresce) 

and guard against coming evils. - - - ~ - 429 

பரி. எ.ரக்கடவதாகியவதனைமுன்னறிந் துகாக்கவல்லவறிவினையுடையார்க் 

கவர ரடுங்கவருவதொரு.துன்பமுபில்லையென்றவா று 

வி. தோயெனவருன் மமையின்வாளாவெதிர்தரவென்றார இதனாற்காகீகலா 

ங்காலமுணர்த்தப்பட்டி. சாதீதலதன்கா.ரணத்டைவிலக்குதல். ௮௨ரீச்குத 

அன்பமின் மையிதனாதிகூ.றப்பட்டது. 

பு. எதிர்தர - (வரகீகடவது) எதிர்காலச்தையுடையதாக, 

காகீகுமறிவிஞர்க்கு - ( அதைமுன்னாடியறிம்து) காக்கவல்ல 

அறிவுடையோர்கீகு, ௮திரவருவதோர்நோயில்லை-௮.வர்.தடங் 

கலாவதொருதுன்பமுமில்லை, எ-று.
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வி. பின்புரோயெனவரு தலால்முன்பு எஇர்தரவெனவேண் 

டாதுகூறினார். காத்தல், ௮சன்சாரணத்தையிலகீகுதல். இதி 

னாலே காகீகலாகுங்காலமும் அங்ஙனங்கா தீசவர்கீகுதீ துன்ப 

மில்வையென்ப துங்௯ றப்பட்ட_து. 

௰, அறிவுடையாொல்லாமுடையாறிவில்லா 

சென்னுடையமோனுமிலர், 

Those who possess wisdom, possess every thing ; those who have 
not wisdom, whatever they may possess, have nothing. - 480 

பரி, அறிவுடையார்பிறிதொன் றுமிலராயிலுமெல்லாமுடைய.ரா வரறிவி 

லாதாரொல்லாமுடையசாயினுமொன்றுமிலராவரொன்றவர.று 

வி செல்வங்களெல்லாமறிவாற்சாகீகவும்படைக்கவுமபடுதலினஃதுடையா 

ஸாயெல்லாமுடையரொன்றுமவையெல்லாமுன்னே யமைநீதுடெெப்பினுமழியா 

மதிகாத்தறீகுந்தெய்வதீதானழிந்அுழிப்படைதீ தற்குங்கருவியுடையான் மையின 

ஃ்தில்லாரையென்னுடையாரோனுமிலரன்றுங் கூறினா என்னுமென்புழியும் 

மைவிகாரதீதாற்றொக்கது, இசனாலவாதுடைமையுமேனையா.ரதின்மையுங்கூ.ற 

ட்பட்டதி, 

பு. ௮.றிவுடையொல்லாமுடையரீ-அறிவுடையார்(மற்றொ 

ன்அமில்லாதவசாயினும்) எல்லாமுடையவராவார், அறிவில் 

லாசொென்னுடையமசோானுமிலர்- அலிவில்லா தவர் எல்லாமுடையவ 

ராயினும் ஒன்றுமில்லாசவராவர், +m. 

வி. செல்வங்களெல்லாம் அறிவினாலேகாகீசவும் படைக்க 

வும்படுதலால்அதையுடையவரையெல்லாமுடையரொன்றும், ௮ 

வையெல்லாமுன்னேவிதியினைமைநீதிரும்சா லும் அழியாமறி 

காப்பதற்கும் ௮மிரீ்சபோதுபடைப்பதற்குங் கருவியுடைய 

வரல்லராசலாலதுஇல்லாசவலாயென்னுடையரோனுமிலொன 

ுஞ்சொன்னார். என்னென்றஇடத்துஉம்மை,குறைம் அதின் 

றது. இதினாலே ௮வாது உடைமையும் மதிழையவரது இன் 
மையுங்கூறப்பட்ட து,
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௪௪. அதிகாரம், 011177 3011. 
குற்றங்கடிதல், ON THE CORRECTION OF FAULTS. 

பரி அல்தாவறு. காமமீவெருளிகடும்பதீறுள்ளமானமூவமைமதமென் எப்ப 

ட்டகுதறங்களாறனையும.ரசன் றன்கணிசழாமற்கடிதல் இவறிறைவடநூலார்ப 

டாமையின தன்பின்வைசீகப்படடது. 

அதாவது, காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், மசம், 

மாச்சரியம் என்னப்பட்ட ௮றுவகைகீகு தீறங்களையும் ௮.ரசன் 

தன்னிடத்திலே தலையெடாமர்சண்டித்தல், இவற்ைவடா 

லார் அரிசட்வர்க்கமென்பார். இவைர நிறமென்றறிவ தங்கண் 

ஓப்பதும் அறிவுடையார்க்கல்லது கூடாமையால் இழ 

வுடைமையின் பின்வைக்கப்படட து. 

5. செருக்குஞ்ரினமுஞ்சிறுமையுமில்லார் 

பெருககம்பெருமித நீர்தி து. 

“Truly great is the excellence of those (kings) who are free 
from pride, anger, and lust. - - - - 431 

டரி மதமும்வெகுளியுங்காமமுமாகியகுதிறங்களில்லாதவ.ரச௪.ர துசெல்வமே 

மீபாட்டுநீர்மையினையடைத்தென்றவாறு 

வி. மதஞ்செல்வக்களிப்பு.ஏறியோர்செயலாகலினளவிறந்தகாமமுஞ்சிறுமை 
யெனப்பட்டதி. இவைநீதியல்லனசெய்வித் சலானிவற்றைக்கடிந்தார்செல்வத 

ல்வழிட்படுமா௮ நிலபேறுடைமையின்மஇப்புடைத்தென்பதாம். மிரு இபத்றியி 
வைமூத்கூறப்பட்டன: 

பு. செருக்குஞ்செனமுஞ்டிறுமையுமில்லார்-மதமுங்கோப 

முஙிகாமமுமாகியகுதீறங்களில்லாத௮ரசருடைய, பெருக்கம்- 

செல்வமானது, பெருமிதநீர்த்து - மேம்பாட்டுக்குண த்தை 

ய்டையது,௭ஈு., 

வி. மதம், செல்வகீகளிப்பு. ரிறியோர் செய்கையாதலால் 

மிகுதி தகாமமுஞ்சிறுமையெனப்பட்ட,து. இக்குதிறங்கள் நீதி 

யல்லா தனவழற்றைச்செய்விக்குமாதலால்இவ௰்றைக்கடி மீ.சவரு
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டையசெல்வம் ழல்வமிப்பட்டு நிலபெறுசலால் மதிப்புடை 

யசென்பதாம். மிராதிபதிறியிவை முன்சொல்லப்பட்டன. 

௨. இவறலுமாண்பிற 2 தமான முமாணா 

வுவகையுமேதமிறைக்கு. 

Avarice, undignified pride, and low* pleasures, are faults in a 
king, =~ = 48% 

பரி. வேண்டும்வழிப்பொருள கொடாமையுநன்மையினீங்யெமானமுமளவி 

ஐம்சவுவசையுமரசனுக்குச்குற்றமென்றவாறு 

வி மாம்யொனமானதீதினிக்குதற்குமாண்பிறந் சமானமென்றார் Oo wT 

தீத்தணர்சான்றோருந்தவத்தோர்தம்முன்னோரீதந்தைதாயென்றிவரைவணங் 
காமையுமுடி.கீகப்படா தாயிலுங்கருதியதழுடிதீேேேவிடுகலுமுதிலாபின அள 

விறந்தவுவகையாவதுசழிகண்ணோட்டம். பிறருஞ்சிெனனேகாமங்கழிகண் ணே 
ட்டமென்றிவறிறைய௱த் தருதிகிரிக்குவழியடையாகு நீத தென்றாரிவையிரணடு 

பாட்டா லுங்குத்றங்கள ாவனவிவையென்பதுகூ௰ப்பட்ட.து. 

பு. இவறலும்-வேண்டியபோதுபொருள்கொடாதஉலோ 

டமும், மாண்பிற2சமானமும்- நன்மையில் நீங்கியமானமும், 

மாணாவுவசையும்- அளவிற் தமகழ்ச்சியும், இறைக்சேசம்-௮ர 

௪ணுகிகும்னாதிறமாம், ௭-௮. 
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மானமென்ளறார். அதாவது, ௮ரீசணர்சான்றோர் ௮ரும்தவத் 

தோர் தம்முன்னோர் தச்சைதாய் என் விவரைவணங்காமையும் 

முடிக்கப்படாதாயினும் நினைத்த துயுடி.த்தேவிடுத லும் முத 

லாயின.அ௮ளவிற நீ சமகழ்சீசியாவது,மிகக்கண்ணோட்டம்.(தா 

க்ஷண்ணியம்) ரஈனனேகாமங்கழிசண்ணேட்ட மதச்தருதிகரி 

வழியடையாகும்என்ருர்பிறரும். இசன்பொருள்சோபமுங் 

காமமும் மிகுச்தசாகஷண்ணியமுமாகிய விம்மூன்ற௮ும் ௮ர௪ 

னுக்குத்தருமதீதைத்தரு௦ சகீசரஞ்செல்லும்வழியைச்செல் 

லாமலடைக்கன் றவழியடைப்பாமென்றது. இவைஇசண்டுபா 

ட்டாலுங்குறிறங்களாவன இவையென்பது சொல்லப்பட்டது. 
  

* The Scholiasts give, “ excessive pleasure.”
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Gh. தினைத.தணையாங்குதறம்வரினும்பனைத் தணையாச் 

கொள்வர்பழிநானுவார். 

Those who fear guilt, if they commit a fault small as a millet 

sced, will.consider it to be as large as a palmyra tree. - 433 

பசி. பழியஞ்சுவார்தங்கடீடினையளவாங்குநீறம்வந் சதாயினுமதனையடவள 

வாகலன் ஜிட்பனையினளவாகக்கொளவாரொன்றவாறு 

வி. குற்றஞ்சாதிட்பெயர் தமச்கேலாமையிற்சிறிதென்றுபொருர்பெரிதா 

கக்கொண்டுவருந்திப்பின்னரனுவாராமற்மாப்பொன்பதாம். 

ப. பழிநாணுவார்-பழிக்ரு௮ஞ்சுபவர், தினைத்துணையாங் 

குற்றம்வரிஞஷம்-தம்மிடத் துத்தினையளவுகுறிதம்வம்சசாயினு 

ம், பனைதீ ௮ுணையாகீகொள்வர் - ௮அதையவ்வளவாகவேகொள் 

ளாமதீபனையினளவாகக்கொள்வர், எ-று. 

வி. கூறிறஞ்,சாதியொருமை. சமகீகுப்பொரும்சாமையி 

னாலே சிறிசதெல்று பொறுக்கமாட்டாசாகிட்பெரிதாகக்கொ 

ண்பெவெரு மீதிப்பின்புமதுவா ராமற்சாப்பொன்பதாம். 

௪. கூத்றமேகாக்கபொருளரகக£குத் மே 

யத ச்தறாஉம்பகை, 

Guard against faults as a matter (of great consequence ; for) 
faults are a deadly* enemy. - - - - - 43d 

பரி தனகீகிறுநிபயகீரு1. பகைகுற்றமேயாகலானக்குதறந்தன்கண்வாரா 

மையேபயனாாக்கொண்டுகாக்கவேண்டுமென்றவா. 

வி இவைபதிறியல்லதுபரைய ரறீறந்தாராமையினிவையேபசையாவனவெ 

ன்னும்வட நான்மதப றிக்குநிறமேயற்றந் சரும்பகையென்றுமிவத்றஇன்மை 

யேகுணங்களதுணிமையாசஃகொண்டென்பாரிபொருளாகவென்றுங்கூறிஞர் 

கு. ற்றமேகாகீகவென்பதரும்பண்பினாறதீமைகாத சவரொன்பதுபோலநின்றஹு. 

பு. குற்றமேயதிதச்தருஉட்பகை - தனக்குக்கேட்டைதீத 

ரும்பகைகுற்றமேயாதலால், பொருளாக - ௮அதுதன்னிடச்தி 

* An enemy that will bring destruction. 
Ww
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லேவராதிருப்பதேபிரயோசனமாகசக்கொண்டு, கு£றமேகாகீ 

க-ரு.3றதையேகாக்கவேண்டும், ௭-௮. 

வி. இககுத்றங்களைப்பதி றியல்லது பகைவர்கெடுதிசெய்ய 

லாகாமையால் இவையேபகையாவன வென்றவட நூலார்மதம் 

பற்றிகீரும்றமேய தீறசரும்பகையென்றும், இவற் பினதுஇ 

ன்மையேகுணங்களின தஉண்மையாகக்கொண்டஎன்றுசொல் 

லவற்தவர், பொருளாகவென்றுஞ்சொன்னார். குத்றமேகாக்க 

வென்பது- இமைகாதீதவரொன்றாநிபோலநின்றது. 

டு. வருமுன்னரீகீகாவா சான்வாழ்க்கையெரிமுலினர் 
வைம்தூ றபோல்கெடும், 

The prosperity, of him who does not timely* guard against 
faults, will perish like straw before fire. ஸ் ம - 435 

பரி, குற்றம்வாகீமடவத॥ இன்றருறீகாலதீஇலேய தனேகீகாவாதவாசம் வாழ் 

கீகைய.நிவற்தாலெரிருகததினின் றஉவைகீருவைபயோ லவழிந்் துவிடுமென்றவாறு, 

வி. குநிறமென் பததிகாரத்தான்வந்தது முன்னரென்ற தனிற்றமுபரு நஇிட்டொ 

ருள்விகுடி.வருமென்னும்பெயரொச்ச முன்னொன் லுங்காலப்பெயர்கொண்டஅ. 

அ தனாதிகாகீகலாங்காலபபெழறப்பட்டறு, குற்றஞ்சிறிசாயினுமதனாற்பெரிய 

செல்வம.நிநீேேேவிடுமென்பபுவமையாம்பேறறாம். 

பு. வருமுன்னர் - கூதிறம்வருமுனி னேதானே, காவாதா 

ன்வாழ்கச்கை-தைக்காகீசமாட்டா ச௮ரசனுடையவா ம்வான 

அ,(அக்குற்றம்வச்தபின் ) எரிமுன்னரீவைதீ தூறுபோலக்கெ 

டும் - அக்கினிமுதிபட்ட வைக்கோலின்கூரையபோல வழிம 

போம், எ-று, 

வி. ஞூறிறமென்ப த, அதிகாரத்தால் வருவிக்கப்பட்ட ஐ. 

முன்னர்என்பதினீ?றிலேநின்றஅர், பஞருதிட்பொருள்விகுதி, 

குத்தஞ்சறிசாயினும்௮ சனா நீடெரியதோர்செல்வம்௮ழிமீயே 
போமென்ப.அு, உவமையா றபெறப்பட்ட_த. 

** வருமுலினரீ, 001010 1101 0011,
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௬. சன்றாற்றநிக்கிட்பிறர்கு நற ங்காண்கிறீயி 

னென்றாற் உமாகுமிறைக்று, 

What fault will remain, iv the king who has put away lis own 
evils, and looks after the evils of others. - - - 4.36 

பரி. மு்னர்த்தல் குற்றதீை தர்சண்டுகடி ந் அபின்னர்ப்பிறர்ஞூற்றங்காணவ 

QD CDS ole gH KIT ESSE. ae Kobi sor Oar gy. 

வி. ௮ரசனுக்குதிதன்குரிறங்கடயரவழியேபிறர்ருதறங்கடி தல் ருற்றமாமது 

கடி நீதவழிமுறைசெய்தலாமென்பாரொன்குதிறமாருமென்றார். எனவே தன்ருத்ற 

ங்கடிடந் த௨னேமுறைசெய்தற்குரியவனென்பதாயிநீறு, இவைநான் ரூபாட்டா 

ணுமவற்றுகடி தறிபாடுபொதுவகைய ரற் கூறப்பட்ட ௨. இனிச் ஈறப்பவகையா 

fs Gre QU LI. 

6 5 6 ௦ . o கூ 6 (1 ௫ ச ப. தன்கு ற நீகமி- முன்னே தல் Oi p so sie அதனை 

ட்பரிகரித் த, பிதர்குத்தங்காண்கு2்பின் -பிரபாபிபிகர்குற்றத் 

சதையா ராயவல்லவனானால், என்றாற் றமாகுமிறைகீகு - அரசலு 
n o 5 %% ர 

மஞுகீகாக்கவேண்டியகு£தமெ௮, எ... 

A. He sigs சன்ருற்றச்தைட்போமச்காதபோதுபிறர் 
ஓ ம் o 9 o ௦ a a o 0 ரூ 

குந்றசீதைட்பொகீரஞுசல்குத்கமாம். தன்கும்றச்தைப்போம் 
o க ௦ c 6 னி ௦ யெயபோது நீதுசெய்தலாமென் றுசொல்லவம்தவர் என்சுதீற 

மாருமென்ருர். எனவேதன் ரூறீறங்க 6 6 eu oor நீதிசெய்த 
க ு ௦ 6 o ° 

கூ உரியவனென் பகா யி, இவைசானகுபாட்டா ஓங்கு 

ர ஓ o 6 3 ry 

றங்கடயும் விகம்பொதுவகையா சொல்லப்பட்டது. இலிசீ 

ரிறப்புவகையா சொல் லுவர். 

௭. செயதீபாலசெய்யாதிவறியால் செல்வ 

முயரீபாலதன் றிக்கெடும், 

Lhe wealth of the avaricious man, who docs not expend it for 
the purposes for which he ought to expend it,* will waste away 
and not continue, - - ee - - 437 

* Lit. who does not do the things he ought to do.
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பசி. பொருளாத்றனக்ருச்செய்துகொள்ளட்படூமவற்மைச்செய்துகொொள்ளா 

தி சள்கட்பதிறுளளஞ்செப் தானம் செல்வம்பின் லுளதாம்பான் மைத்தன் றிவ 

வஅிதேகெடுமென்றவாறு, 

வி, செயற்பாலவாவனவ௱ம்பொருளின்பங்களர.பொருளாச்பொரு௱்செய்த 

லாவதுபெருக்ரு தல், ௮.ற்பொன்னினாகும்பொருபடையப்படை தன்னிரு ந் 

தீசணித ரணியிறி பிப் னேயாகும் பெருமபொருளட்பொருடுன் லுங்காலைதீஈ ன் ளா 

தினவில்லையேஎன்பதனானறிக, ௮றஞ்செய்யாமையானும்பொருள பெருச்கா 
மையாஜுமுயற்பால தன்றியென்று மின்பப்பயன்கொள்ளாமையிறகெடுமென் 

௮ங்கூறினார். உயற்பாலதன்றியென்றுபாடமோழுவாருமுளர், 

பு. செயற்பாலசெய்யாது-(பொருளினாலே) சனக்குசெ 

ய் அகொள்ளவேண்டியவ ற்றைச்செய்யாமல், இவறியான்செ 

ல்வம் - ௮அசனிடதீதிலேயுலோபத்தன்மைசெய்சவனுடையசெ 

லவமான,உயற்பாலதன்றி-பிழமைத் தட்பேரடிவ் மகுணமில் 

லாமல், கெடும்-வீணேகெடும், எ-று. 

வி, பொருளார்செய் தசொள்ளவேண்டுவனவாவன, ௮ற 

ம்,பொருள், இவ்டங்கள்,பொருளாந்பொருள்செய்கலாவ_த, 

பொருளைப்பெருக்குசல். அதை பொன்னிஞகும்பொருப 

டையட்படை தன்னினாகும தரணிதாணியிற் பின்னையாகஞும் 

பெரும்டொருளப்டபொரு டுன்னுங்காலைத் துன்னாதன வில்லை 

யே என்ஞம் இலக்கியத்திளஞவலேயறிக. சருமஞ்செய்யா சதினா 

லும் பொருளைப்பெருக்காமையினாலும் உயற்பாலதன் றியெ 

ன்றும், இன்பட்பயனைக்கொள்ளாமையினாலேகெடுமென்றஞ் 

சொன்னார். 

௮1. பறீறுள்ளமென்னு மிவறன்மையெதிறள் ௬ 

மெண்ணப்படுவதொன்ரன்று. 

Griping avarice* is not to be reckoned as one among other 
faults; (it stands alone —greater than all), —- - + 438 

பரி. பொருளைவிடத்தகுமிடத் தவிடாதுபறீழு தலைச்செய்யுநுளளமாடியவு 

* Tit. “Avarice, which is called a griping mind ;” or more freely, “ a grip- 
ing, avaticious mind.”
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லோபத்தினறுத *மைகுிஈத்தன்மைகளெல்லாவர்றுள ஞூம்வைச்பிதண்ணட் பா 

Qa gaa pe py OEE go Mal gy 

வி. இவ௱லறுதன் COU WTO அிகுணங் ளெல்லாே மாருங்குளஎவாயினுமவதை 

சீகிழ்ப்பநி தற சத ரன்மேோபடவலபவிய VL} op rfl நதனவ வமாடடாரு மயினெம் 

ற்ளளுமெண்ணப்படுவதொன்றன்றென்றார். எவறிஎளூமெ பப டைகீருறை 

மீதுநின்றன், இவையிரணடுபாட்டா னுமுவோபத்தின! உமைகூ௱ப்படட..ஏன, 

பு. பதிறுள்ளமென்னும்-பொருளைவிடவேண்டியவிடத் ற 

விடா பிடி தீதிருப்பதைச்செய்யுமனமாகிய, இவறன்மை-௨ 
dv o a 6 o o 9 க 

லோபத்தினதுகுணம், எதறள்ளும்-எல்லா குர ஐநீசளூமாளு 
6 ° ஓ 3 o 5 6 ் 

ம், எண்ணப்படுவதொன்றன்று. வை,,கெண்ணப்பபெவதொ 
ய் 

ருகுத்றமன் மிகப்பெரிது, எ-ு. 

வி. உலோபத்தின்தவிமையாவது, எல்லா நதிசூணங்ஈரா மு 

ளவாயினும் ௮வறறைக்கீழூஃகிசீமான் மேலாகவல்லசம் மை, 

ஒழிமீத குணங்கள் ௮ *செய்யமாடடாமையால் எறறுள்ளுமெ 

ண்ணட்பவெதொல்நன்றென்றார். எவறிறுள ஞமெல்ப ந,௭ 

திறுள்ளுமென இடைக்கருறைஈதுநின்5து. இவையிரண்பொ 

ட்டாலும் உலோப்தினது இமைசொல்லப்பட்டு. 

fm. Sue Leola ஞ்ஞான்றுசதன்னைரயவ_5 

நன் றியயவா வினை. 

Let not (a hing) praise himself, at any time; Ict him not desire 
to do uscless things. - - - - - - - A389 

ந் 

பரி. மாவிறப்பவயர்தீதரூா ஈறமததநா றன்னைத ஈகுமகியாகொழிம தன 

சீகுநவ்மைபயவாவினேைஃளை மனத ரல விரும்யாேெொழிகவெட்்றஉாறு, 

வி, தன்னைவியந் ௩ழியிட பச லும் வலியு மமியட்படாமையாறமை௱லும் 

பொருளுமிசமப்படுதலானுமெ ஞ்ஞான்றும்வியயரகவெ ௦ றுஙாருதிய,% முழி. 

தீதேவிரிவலெமீ றற 1 பொர ருளின்பங்கள்பயவாலவினைகளை ரயப்பினய றா 3 பாப 

மேம்டழியுங் 2) டும்வருமாஉலினவ ைதயவறக வென் நுய்கூடமினார், இமனான்் மத 

மானங்களின் கூறறங்கூறப்பட்ட.அி, 

பு. எஞ்ஞான்றும்- தானதி கமாகவுயர் ச சகாலத்திலும், விய 
௨ ௦. 5 ° 6 ர உம ன 

வற்சதன்னை-மதத்திஞலேசவ்னைமேன்மையாகப்பேசுற லொ
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பிக, தன் மிபயவாவினை-தனக்கு நன்மைதராதவினைகளை, தய 

விக-மன ரினொாலேவிரும்பு தலொட க, எ-று, 

லி. தன்னைதீ கானே மேன்மைப்படுரதியபோது இடமும் 

காலமும்வலியும் ௮றியப்படாமையாலும் அசமும்பொருளும் 

இகழப்படேதலாலும் எஞ்ஞான்றும் வியவறீகவென்றும், நினை 

த்ததுமுடி தீதே லிரவனென்று அறம்பொருளின்பங்கள் பய 

வாசவினைகளை சயப்பானாயின் ௮வமீ£றினாலே பாவமும்பழி 

யுங்கேடும்வருமா தலால் ௮வதிறை நயவ£்கவென்றுஞ்சொன் 
o 7 6 a ௦ ௦ oO 5 டி 

ஞர். இதுலே மகமானங்களின் மூ௰றங்கூறட்பட்டது. 

௰. காகலசாதலறியாமையு பக்கி! பி 

னேஇலவேதிலார் நூல். 

If (a king) enjoys privately* the things which he desires, the 
designs of his enemies will be useless. ம - - - 440 

பரி தான்காதலித்தபொருஎ்களையவரசீகாதலறியாமல நுபவிச்கவல்லளுயி 

பகைவர்தன்னைவஞ்ெதறிகெண்ணுமெண்ணம்பமு தாமென் றவானு, 

வி அமித்ீதிவழி! வைவாயிலாகப்புரூ ந அவஞ்சிப்பாராசலினறமியாமலுய் ததா 

ல்வாயிலின்மையின்வஞ் ஏசீசட்படாதெர்பசாம, காமம்வெருளியுவளையென் ப 

னருஃறசீகடியங்கு நறமன்மைபினிசனாமிபெரும்பான்மைதீதாயெகாம_நகருமா 

Win றியேனைச்சிறுபான்மையவ மிதீராடம்பொத உகைவிலசீமனை யே கொண் 

டொழிந்தார் 
பு. காதல- சாறாசைப்பட்டபொருள்களை, சாதலறியாமை- 

HUT GO mE sas wT Lo, உய்க்கி£பின்-அு நுபவிக்கவல் 

லவளுபின், ஏதிலார் நால்-பகைவர் சன்னைவஞ்சிப்பத ௫ எண் 

ணுமெண்ணம், ஏதில-பழு சாம், எ-று. 

5 5 ரு o 2 வி. ௮றிந்தபோன ௮தசாரணமாக அுழைம் துவ சப்பா 

சாதலால் அறியாமலஇபலிதீதால் வஞ்சிச்கட்படாதெனபதா 

ம், காமம், கூரோதம, சளிட்ப, என்பன தங்களையே ச » F (BLD, /) PCD HUE ca Lie a 

ண்டியஞுற்றமல்லவாதலால் இதினாலே பெரும்பான்மையாட 

* இறியாமை, 80 88 (484 011078 ரர ௩௦ நர,
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யகாமம் ௮ுபலிக்கு.ரீசன்மைசொல்லி LD 0 OE BLS oO! BOLD 
ர 

யாகியவ்றித்கு ட்பொனதுவசைவிலக்கையேவைத்தொழிம்சார். 

௪௫. அதிகாரம். தறற; 31, 
பெரியாரைத்தணைக்கோடல். 

ON PROCURING THE AID 0 பெ ஹு ரு 1 

பரி. ௮ஃதாவ, வவிருனுநீதருமுறைமையிப்கடி சலிறீசாவர்சாகாடுகைத் 

தறிகுரியனாயவ.ரசன் தீரெறிவிலக்கிரன்னெறிச்செலம்மும்பொறிவுடையாஉா 

தீதினகீர௫ு ச.ரணையாகக்கசோடல். அதிகாரமுலறமையுமிசஞூனேயிளங்கும். பே 

ரறிவுடையராவா.ரரசர்மீராமங்சங்கடருமானிட. தீ gh ய்உமீரு ர ௰ற்க எவாசாம ம 

காத்தர்குரியவமைச்சர்புரோடிதர். 

அதாவது, அறுவகைக்குதி றங்கருமுறையே விலகீகூசலால் 

அரசனிதியாகிய இரசத்தைச்செலுக் தத உரியவனாகிய ௮ 
o £0 6 a ன் பூ a 

சசன்டுதாகிய தெறியைவிலஃகி ரன்னெறியிலே தடட்பிக்னாம் 
5 o 2 ல் க. ட்ரீ ஞூ க 

பேரறிவுடையாரைதீதன க்ஞூதீ தணையாகக்கொள்ளுதல், அடு 
௦ 5 a 5 

சாரமுறையுமிதுறணாலேவிளக்கும். பேரறிவுடையராவாம், ௮௪ 

சரீகீகும் அங்கங்களுக்ளும் மானி_க்குமதம் தெய்வக்குத் றம் 

வாராமற்காத்தற்கு உரிய அமைச்சர் பரோகிதராம். 

க. அுறனறிர் துவாத சவறிவடையார்கேண்மை 

இறனறிர தத் தகொளல், 

Let (a king) ponder well its valuc, andft secure the friendship 
of men of virtue and of mature knowledge.{ - - - 44] 

டரி. ௮றத்ததுநுண்மையையறித் துதன்னின்மூதீசவறிவுடையாரதுகேண் 

மையையரசனதனதருமையையோர்நீம் கொள்ளுந்திறமறிநீறுகொள்கவென் o 

வாறு, 

  

* 7. e. says the Scholiast, ‘‘men great in knowledge.” 

+ The Scholiasts add *‘ after having known the best means (of accom- 
plishing it).” 

y Men acquainted with the nature of duty and of virtue.
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வி அறநுண்மைநாலானேயன்றியுய் 2துணரீவானுமழியவேண்டு தலினறனறி 

ந்தென்றார் மூதி தல்உருவானுஞ்சிலத்தானுங்காலச்தானுமுதிர்தல் அழிவு 
டையார் நிதியையமுலியெலையு௨றி தலையுடையார் திறனறிசலாவதுநற்குமஇ 

தீதறுயாச்செய்தலவர்வரைநிதீறலெள்பனருதலாகவவர்பிணிப்புண்ணுத்திறம 

மிர். செய்தல். ம் 

பு. அறனறிநீது-தருமதீதினது நுட்பத்தையறிச் த, aps 
தவறிவுடையார்கேண்மை-தன்னைப்பார்க்கிலுமுதிர்ச்த அறிவு 

டையவா துநட்டை, தேர்ரீ.து-அரசனதினுடைய அருமையை 

யோர், திறனறி துகொளல்-கொள்ளும்வகையறி2.துகொ 

ள்க, எ-று. 

வி. தருமத்தின ௪ நுட்பம், சாத்திரய்களாலன் றிநுண்ணறி 

வாலுமறியவேண்டுமலால் அறனித்தென்ளுர்.பூச்சல், உரு 

வதீதினாலும் ஆசாரதீதினாலும்கால£ீ இளுும் முதிர்தல். அறி 

வுடையார், நீதியையும்உலகதடையையும் அறிதலையுடையவர், 

இமனறிதலாவது,உபசரித்தல், உயரசீசெய்சல், oul otf Bo 

றல் என்பவைமுதலாச அவர்கட்டுப்பட்டு நிதிகுர்திறமறி8 த 

செய்வ_து. 

௨. உதி்றரோய்திக்கியுறா அமைமுற்காகீகும் 

பெறிறியார்ட்பேணிக்கொளல், “ 

Let (a king) procure and kindly care* for men who can} over- 

comet difficulties when they occur, and guard against them before 
they happen. - - - - - - - - 442 

பரி. தெய் வத்தானாகமக்களானாகத்தனகீருவ நீததுன் டங்களை நீ கீகுமாதறிந் 
ுிதநீச்கிப்பின்னப்பெறிறியனயாரா வண் ணமுன்னறித் துகாகீகவல்ல தன்மையினை 

யுடையாரைய ரசனுப்ப்பனசெய் நுனையாசகீகொள்சவென்றவாறு 

வி, தெய்வத்தான்வருந் துன்பங்பளாவனமமையினதஇன்மைமிகருஇகளானுங் 
மாற்௮த்தீபிணியென்றிவநீறாலும்வருவன, ௮வை கடவுளரையுந்தக்கோலாயு 

* பேணல், 06870 ; keep; protect. Let him act so as to pleaso them, say 
the Scholiasts. 

¥ Gis iSJurr, whose disposition (cnables them), &c. 

+ fags, remove.
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சைவர்கள்வர்சுதறத சார்வினைசெயவாரொன்தறிஃ ர்களான்வருவச அவைசாமபே 

ததானத்ண்டங்களாகியதால்வகையுபாயததுளேறீற தனானிீக்சப்படும், முறிகாந 
திலாவக்தெய்வத்தான்வருமவதிரையுநீபாதங் ளானறிநீதுசாதீசெளாற்காற்த 

அமக்களான்வருமவதிறையவர்குணமிங்ககமாசாசஞ்செயலென்பன வநற்றானி 

தீதம்வுபாடங்களுளொ்றாற்காத் தலுமாம் அகவேபரோடி தரையுமமைச்சனை 

யுங்கூறியவாறாயிற்று இங்கிதங்குறிட்பானிகமு மு௮ப்பின்றொழமில் அகாரங்ரு 

அிப்பின்நிநிகமும்வேறுபாடு. உவப்பனத.னருமதி8தன்முதலாயின இவையிய் 

ண்டிடாட்டானும்பெரியாசதிலக்கணரமுமவரைத்துணேயாக$சோடல்வேண்டுமெ 
ன்பஅங்கொள்ளுமா௮ங்கூறப்டட்டன. 

பு. உத்நதோய்்நீஃ-தெய்வச்திளலாவது மனிதசாலாவது 

தனக்குவர்ததுன்பங்களை நீக்கும்வகையறிமீ௮ நீஃஇ, உருமை- 

பின்புறவைவாராதபடிக்கு, முறிகாகீகும்பெற்றியார் - முன் 

னேதானேயறிமீதுகாக்கவல்லஞுணதிதையுடையவரை, பேணி 

கீகொளல்-௮.ரசன் அவர்மகிழ்சீடுகூர் தத்ராஉரியனவ.த்றைச்செ 

யது தணையாகக்கொள்க, எ-று. 

வி. தெய்வத்தால் வரும் துன்பங்களாவன, மழையில்லாமை 

யினாலும் மிருமழையா லும் காற்றுத் தீபிணியென் நிவதிரு லு 

ம்வருவன, அவை, கடவுளரையும் பெரியோராயும் குறிதது௪ 

செய்யுஞ்சாமீதிகளாலே நீக்கப்படும். மனித.ரால்வரும் துன்பங் 

களாவன, பகைவர்கள்வர்சுறீறத்தார்தொமில்செய்வோரென்் 

நிவர்களால்வருவன. ௮வை, சாமபேதசானதண்டங்களாகிய 

நால்வகையுபாயதீதுள் ஏற்றதினாலே நீக்பபடும். eplal ss 

லாவ, தெய்வத்தினால்வருமீ ஓன்பங்களைதீ தூமகேதுமுதலா 

பயெமுன்னடையாளங்களாலறிழீ அசாமீதிகளாற்காத் தலும், ம 

னிதரால்வருந் துன்பங்களை அவருடையகுணம் இ௩்கிதம் ஆகா 

ரம்செயல் என்பனவறீருஷறிமீது உபாயஙகளாற்காத்சலுமா 

ம். ஆகவேஇதுபுரோடதரையும்மச்திரிகளையுங்குறித் Fea 

ன்னபடியாயிக்று. இங்கிதம், கசூறிப்பிஞலேயுண்டாகின் ஐ 

வயவத்தின்சொழில். ஆகாரம், குறிப்பின் நியுண்டாடின்றசரீ 

ரவேறுபாடு, உவப்பன, ழன்குமதித்தல்முதலாயின, இடையி 

ஈண்பொட்டாஅம்பெரியார.து இலச்சணமும் ௮வலாச் தணை 
A
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யாகச்சொளல்வேண்டுமென்ப து௩ங்கொள்ளும்திசமுங் கூறப்ப 

ட்டன. 

ஈ. அரியவரிறுளெல்லாமரிதேபெரியாலாப் 

2 பணித் சமராக்கொளல். 

To cherish great men and make them his own, is the most dif- 
ficult of all difficult things. ~ - - - ல - 443 

பரி, அட்பெறிமியவர்களையவருவப்பனவமித் துசெய்௮ிதமக்குச்சிறர்சாசாக 

ஃகொள்ளுதலரசர்க்கரியபேறுளெல்லாவற்ீறுளளுமரிதென்றவாறு. 

வி. உலகத் சரியனவெல்லாம்பெறுதத்ருரியவ.ரசர்கீடிட்பேறு சிறந் ததென் 
ஐதிதனாலவையெல்லாருளவாதனோ4௫. 

ட. டெரியாரை-அ.றீதக்ரூணமுடையவர்களை,பேணி- ௮வர் 

மூழ்ச ்ருரியனவற்றைச்செய் து, சமராக்கொளல்-சமக்குச் 

இறற்தவாரசக்கொள்வது, அரியவநீறுளெல்லாமரி_து-அ ர சரீகி 

கு௮ருமையாகியபேறுகளெல்லாவ த்௮ுள்ளும்ஆரிது, GT ~ 0. 

வி. உலகத்திலே யருமையாயினவ தீழையெல்லாம் பெறு 

தற்குரிய அ௮சசர்கீரு இப்பேறுசிற்தசென்ற த இதினா£லைய 

வையெல்லாமுண்டாதலைகீருநித்தெனகீகாண்க. 

௪, தம்மிறிபேரியார்சமராவொழுகுதல் 

வன்மையுளெல்லா ம் தலை. 

So to act as to make those men, his own, who are greater than 
himself, is of all power the highest. - - - - 144 

பரி. அ௮றிவுமுதிலியவம்றாஐ ஐம்மின்மிக்காராத் தமக்குச்சிறர்தாராகக்கரு 
இத்தாமவரீவழிதின் றொழுகுதலாசரீக்கெல்லாவலியுடைமையினுந்தலை யெல் p 

வாறு. 

வி. பொருள்படைய.ரண்களானாயவலியினுமித் துணை வலிசிறர்தசென்றதி 

வ.ரவறிருனிக்கப்படா ததெய்வதீதுின்பமு தலிய நீக்கு தற்குரியஈாசலின். 

பு. தம்மிற்டெரியார் - (அறிவுமுதலியவதீராலே) தம்மி 

ஓயர்ம்சோர், சமசாவொழுகுதல்-சமக்குச்ரிற்ீசவராக நினை
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தீதுச்சாமவரீவழியிலேதடப்பது, வங்மையுளெல்லாம் சலை-௮ 

சரீஃகு எல்லாவலியுடைமைகளி ஓ. தலைமைபாகிய வலியுடை 

மையாம், எஃு, 

வி. பொருள், படை, ௮ரண்களாலாடியவலிமையிலும் இப் 

பெரியாரைத் தணைச்கோடலாகயவலிமை மிறம்ததென்ற து, 

௮வழிராலே நீக்கப்படாசசெய்வச் தல் பமு தலியவமமைஇவர் 

நீகீகுசதிகரு உரியவராதலாலெனக்காண்க, 

டு. சூழ்வார்கண்ணாகவொழுகலான்மன்ன வல் 

சூழ்வாரைம்ரூழ்ம் துகொளல். 

As a king must use his ministers as cyes (in managing his king- 

dom), let him well examine their (charactcr and qualifications) 

before he engages them. - - - os ~ - 415 

டரி, தன்பாரமமைச்சரைக்கண்ணாகக்கொண்டுநடத்தலானரசனழ் தன்மைய 

மாயவமைச்சமையாராய்நீ அ தனக்குதறணேயாகக்சொள்கவென்றவாறு. 

வி. இரண்டாவதுவிகாரத் தாற்றொக்கமு, கானேருழவல்லளாயிலுமளவி௱ 

நீத்தொழில்களானாகுலமெய்தும்ரசன்பாரமதுவேதொழிலாய வமைச்சு.ரானல் 

லதினிதுநடவாமைபதிறியவமைக்கண் ணுகீகிக்கூறினார். அராய்மலமைச்சியலு 

ட்சொல்லுமிலக்கணத்தரென்பதனையாராம் தல்,ஒவைமுன்ற பாட்டா லுற்டெரி 

யாரைத்தணைகீசோடலின் சறப்புக்கூ றட்டட்டகி 

பு. சூழ்வார்கண்ணாகவொழுகலால்-தன்பாரமழ் இரிகளேகீ 

கண்ணாகக்சொண்டுநடத்தலால், ரம்வானா-௮ ச சன்மையரா 

கியமத்திரிகளை, மன்னவன் சூம்ர் துகொளல்-௮ரசனாரயப்ர்.து 

தனக்குத்துணையாகக்கொள்க, எ-று, 

வி. சூழ்வாரைச்சண்ணாகவென்னும் ஐயுருப, விகாரத்தால் 

ஹஜொக்கது. தானேயாராயவல்லவனாயினும் அளவத்றசொழி 
ல்களினலேதுன்பமடையும் ௮ரசனதுபாரம் ௮ துவேதொழி 

லாகியமச்திரிசளாலல்லதஇனி த தநடவாமைதோக்இ அவரைகீக 

ண்ணுக்கிக்கூதிஞர். ஆராய்தல், ௮அமைச்சிெயலிலேசொல்லுமிலக 

கணத்தொொன்பதை ஆராய்தல். இவைமூன்றுபாட்டாலும்பெ 

ரியாரை ததுணைக்கொள்ளுதலின் ெட்புக்கூறப்பட்டஅ.
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௬. தமீமாரின தீசனாப்தீசானொழுகவல்லானைச் 

செதிறார்செயக்டெ 2,தஇல். ‘ 

There will be nothing left for enemies to do, against him who 
has the power of acting (so as to secure) the fellowship of worthy 
men. எக க ல் கட்ச - - - 440 

பரி, தக்சாராகியவினதீதையுடையஞாய்ழ் தானுமறிந்கொழுகவல்லவ௨.ரசனைப் 

பகைவர்செய்யகீெந்ததொருதுன் பமுமில்லையென்றவாது. 

வி. சகீகாரபிவொழுச்கங்களாநீறகுதியுடையார் ஒமுகலற நிதிகளினெறிவமு 
பாமனடத்தம், ப.ஞ்டிதீதல்கூடினரைப்பிரித்தல்வேறுபகைவிளைத்தலென் திவ 
கிறானும்வலியா லும்பளைவர்செய்யுந்துன்டங்களபல திறத்தவாயினுந்தா லுமறி 

நீசமிவார் சொல் லஓங்மொண்டொழுருவான்௧னவற்றுளொன்றும்வாராவென் 
பார்செமீறாரசெயக்கிடம் சதில்லென்ருர். 

பு. சமீமாரினதீதனாய்-பெரியோ.ராகியஇன தீதையுடையவ 

னாகி, சானொழுகவல்லானை-சானுமறிழ்.துரடகீகவல்ல.ர சனை, 

செற்றார்- பகைவர், செயக்டெ ச் தஇல்-செய்யவிருமீததொரு 

அுவ்பமுமில்லை, எ-று. 

வி. ஒழுகல், தருமநீதிகளிலேவழுவா துரடதீதல். வஞ்சித்த 
ல்,கூடியவரைப்பிரித்சல்,வே.றுபகைவிளை ததல்,எனவிவத்தினா 
ஓம் வலிமையா லும் பகைவர்செய்யுச் துன்பங்கள்பலவகையா 

யிஞஷம் தானுமறிம் த அறிவார்சொல்லையுங்கொண்டு நடப்பவ 

னிடதீதில் ௮வற்றுளொன்றாயினும் வாராதென்றுசொல்லவ 
சவர், செற்றார்செயல்ட மீததில்என்றார். 

௭. இடிகீகுழ் தணையாரையாள்வாரையாரே 

கெடுக்கு ச்சகைமையவர். 

Who are great enough to destroy him who rules over servants 
that (have power to) rebuke him? - = - - 447 

பரி. தீயனகண்டாளெருங்கிச்சொல்லுந் துணையாத் தன்மையையுடையாரை 

யிவரீரமக்குச்சிறந்சாரொென்றாளுமரசரைக்கெடுக்கும்பெருமையுடையபகைவ 

ருலகதீதியாவொன்றவாறு. 

வி. தீயனபாவங்களு நீ தியல்லனவும், துணையா தீ மன்மையாவது தமகீகவையின்
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மையும.ரசன்கணன்புடைமையு டாம், இத்தன் மமயார்செமி.னிங்சவிடாமை 
பினவரையாளுமசச ரொருவாத்றுலுங்செடாரொன்பதாம். ட சருக௩்டுச்சொல் 
அமளவினோரையென்றுரைப்பாருமுளர், இயையிரண்டுபாட்டாலுமதன்பய 
GF Ge LILI LL. Le Bl. 

பு. இஇ.க்குமிதணையாமை-( நீயவைகண்டால்) நெரும்டச 
சொல்லுநீ தணையா ௪ சன்மையையுடையவரை ,அள்வாரை- (இ 

வர் நமகீனாச்சிற 5 சவரொன்று) ஆளுமாசலை, கெடுக்கு தகை 

மையவர்யார்-கெ0க்கும்பெருமையையுடையபகைவரீ உலகத் 
இிலேயாவர், எ-று. 

வி. தீயவை,பாவங்களும் நீதியல்லனவும். துணையா மீகன்மை 

யாவது, தம்மிடததவையில்லாமையும் ௮.ரசனி. சீசன்புடை 

மையுமாம். ௮ீதததன்்மையையுடையவர் மன்னெ றிவிலகவி 

டாமையால் ௮வரையாளுமாசர் ஒருவித த்தின ஓங்கெடாசொன் 

டதாம். இடிக்கு துணையாரையென்பதற்குதெரும்செசொல் 

ஓமளவினேோரையென்றுரைப்பாருமுண்டு. இவையிரண்பொ 

ட்டா லும்பெரியாரைத் துணை ம்கோடலின்பயன்கூறப்பட்ட து. 

இடிட்பாரையில்லாகவேமாாமன்னன் 

கெடுப்பாரிலாணுங்கெமெ, 

The king, who is without the gaard of men who can rebuke him, 

will perish, even though there be no one to destroy him, - 448 

பரி. கழறுததீருரியாரைத் தனக்குத் நுணையாகக்கொள்ளாமையிற்காவலநீற 

வ.ரசன்பகையாய்க்கெடுப்பாரில்லையாயினுந் சானேகெடுமென் றவாறு . 

வி. இல்லா தவேம.ராதவென்பனபெயசெச்சவடுக்கு, செடுப்பாருளசாவரொன் 

பதுதோன்றவில்லாயினுமென்றார். தானேகெடுமலாவதுபாகனில்லாதயான 

போலதநெறியல்லாதெறிச்சென் ௮ுகெடுதல், 

௦ ௦ ர் ° பு. இடிட்பாரை.உறுதிகூறுதற்கு உரியவரை, இல்லாத-த 

னக்குத் தணையாககீகொள்ளாததினாலே, ஏமசாமன்னன்-காவ 

லற்றவசசன், கெடுட்பாரிலானும்-பகையாய்கீகெடுட்பவரில்லை 

யாயினும், கெடும்-தானேகெடுவான், எ-று,
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வி, இல்லாத,ஏமசாச, வென்பனபெயசொசீசவினைகள் ௮04 

இநின் றன. மகெடுப்பாருஎராவொன்பதுசதோன்ற, கெடட்பா 

ரிலானுமென்ளார். இல்லாயினமென்பது, இலானுமெனவிகா 

ரப்பட்டுநின்றது. தானேகெடுதலாவத, பாகனில்லாதயானை 

போலவழியல்லாத வழியிலேபோய்க்கெடுதல். | 

௯. முதலிலார்க்கூடியமில்லைமதலையா ஞ் 

சார்பிலாரீகீகல்லை நிலை. 

There can be no gain to those who have no capital; and there 
can be no permanence to those who are without the support of 
adherents. - - ௪ - - - - - - 449 

பரி. முதிறிபொருளில்லாதவணிகர்கீக தனால் வருமூதியமில்லையாம.துபோல 

தீத்ம்மைத்தாங்குவதாத் துணேயில்லாதவரசர்க்க தனால்வரு நிலையில்லையென்ற 

வால. 

வி. முதலைப்பெற்ேறயிலாபம்பெற வேண்டுமாறு போலத்தாங்குவாரைப்பெ 

நீமறேநிலைபெறயேண்டுமென்பதாம், நிலையரசர்பா.ரதீ சோடுசலியாமுநிறீறல். 

பு. முதலிலார்கீகு - முசமிபொருளில்லா தவணிகர்கீரு, ஊ 

இயமில்லை-(௮அசனாலுண்டாகப்பட்ட) ஆதாயமில்லையாம், (௮ 

தியோல) மதலையாஞ்சார்மிலார்க்கு-சம்மைத்தாங்றாவதாகிய 

துணையில்லாசவரசர்கீகு, இல்லை நிலை - ௮தனுல்வரும் நிலையில் 

லை, எ-று, 

வி. முூதலைட்பெற்றே யிலாபம் பெறவேண்வெ துபோலத் 

சாஙீகுவாரைட்பெற்றே நிலபெறவேண்டுமென்பதாம். நிலை 

யாவது, ௮சசர்பாரத்தோடுசலியா து நிற்பது, 

௰, பல்லார்பகைகொளலிறீபத் தத திமைத்தே 
மல்லார்தொடர்கைவிடல், 

It is tenfold more injurious to abandon the friendship of the 
good, than to incur the hatred of the many, - - 450 

பரி. தான்றனியனாய்வைத்.தட்பலரோடும்பகைகொள்ளு தலிநீபதிநீறு மடங்கு 

தமையுடைதீதரசன்பெரியாரோடுரட்பினக்கொள்ளாதொழிதலென்றவாறு.
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வி. பலர்பசையாயக்காமீ .மாதிமுள்ளொடிமு்பபகைசண்டிடல்பேத்செய் 
அபிஎத்திடலென்டலையல்லதொருங்குவினையாக்குததிதசெய் சாதுமொரு 
வாதிறானுய் தல்கூடுரல்லோர்தெ £டர்கைவிட்டாலொருஉாரறாலுமுய் தல்.கூ 
டாமையினிவ்செய்தலதனினுந்திதென்பதாம். இல மான் ௮பாடூடாலுமழு 
செய்யா சவழிஃபடுங்குற்றங்கூறப்பட்ட த. 

ட. பல்லார்பகைகொள லின்-( தான் சனியளாயிரு ரீ ஐ) பல 
a ரூ 6 ட கூ 6 0 ௦ ர J சோடும்பகைகொள்ளுதலினும், டதீதடிச்சதிமைச் து-பத தப் 

பங்கு௮திகமான இமையையுடைய து, ல்லார்கொடர்கைவிட 

ல்-அரசன்டெரியோருடைய சட்பினைவிட்டிரு2£தல், எ-று. 

வி. பலர்பகையாயினயபோ.து மொருவிச ததாதிபிமைக்ககி 

கூடும். தல்லோர்கொடர்கைவிட்டாலொருவிதத்தினலு&பிழை 

கீ்கக்கூடாமையாறி டல்லாரீபகையினுமி ததீசெல்பசாம். இ 

வைமூன் அபாட்டாஓும்பெரியாரை த. தணைக்கொள்ளாசபோ 

அ உண்டாகுங்குற்றங்கூறப்பட்டது. 

௪௭. அதிகாரம், 01 நாரா. 

சிற்றினஞ்சேராமை. 

AGAINST ASSOCIATING WITH EVIL PERSONS, * 

அதா வதி சிறியவினத்தோடுடொருந்சாமை.ரிறியவினமாவதுரஃ்லதனல 
அத்தியதன் நிமையுகில்லென்பொரும்விடருந்தார்த் தருமுதலாயினகுழு, அறி 

வைத் இரிதீஇிருமையுங்கெடுச்ருமியல்பிரறாயவ தனைப்பொருந்டுற பெசியாலாத் 

திணக்கோடல்பயனின்றென்டறுணாரத தடஃத தன்பின்வைச்கப்படடு, 

ஆதாலது, சிறிய இனத்தோயபொருந்சாமை. சிமிய இன 

மாவ, நல்லில் நன்மையும் இபதில் இமையும் இல்ஸயென் 

டாரும்,விடரும், தூர் ததருமுதலாயின கூட்டம். ௮றிவைக்கெ 

* சிற்றினம், 14/16, 39080) 8580018408, These are said to be such as say, 
“ there ig no good in goodness, and no eyil in vice, the licentious; the vile.”
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யுடையதாகிய ௮தனைப்பொரும்தினாம் பெரியாரைத் கணைக் 

கொள்வ*பயனின்று என்பதுதெரிவித்தத்கு இது அதன்பின் 

வைகீகட்பட்ட து. 

க. இம்றினமஞ்சும்பெருமைசிறுமைதான் 

சும்மமாசீஞூழ்ர் தவிடும். 

(Truc) greatness fears the society of the base; it is only the 
low-minded* who will regard them as friends, - - « 401 

பரி, பெரியோரியல்புசிறியவினத்தையஞ்சா நிற்ருமேனை ச்சிறியோரியல்பது 

சேர்ந்தபொழுதேயதனைத் தனக்குர்சுதீறமாகவெண்ணியொழியுமென்றவாறு, 

வி, ததீதமறிவுதிரியுமாறுமதனாற்றமக்குவருத் துன்பமுதோச்கவினறிவுடை 
யாசஞ்சுவொன்றுமறிவொக்றுமையாறீபிறிதுநரோக்காமையினறிவிலார் தமக் 

ருச்சுற்றமாகத்துணிவ ரென்றுங்கூறினார். பொருளின்றொழில்களபண் பின்மேனி 

ன்றன. இதனாதீசிறியவினம்பெரியார்க்காகாதென்ப துகூறப்பட்ட; 

பு. சிம்நினமஞ்சம்பெருமை-பெரியோருடைய சுபாவகு 

ணமரனது ரறியவினத்தைக்கண்டு அஞ்சா நிம்ஞும், சிறுமை 

தான் -மதிறசீசிறியோருடையசுடாவஞகுணமானது, சுழ்றமாசி 

ரூம்தீதுவிடும் - ௮தீதச்௫2 மினஞ்சேர் த சவுடனேயதைத்தன 

கீகுசீசு,மறமாகவேயெண்ணிதீ தழுவிக்கொளல், ௭-௮. 

வி. தங்கள் தங்களறிவுவேறுபடுகின் றவிதமும், அதனாலே 

தங்களுகீகுவருகின்ற தன்பமும்சோகீசலால் அறிவுடையாசஞ் 

சுவொன்றும், ௮றிவுஒருமைப்பட்டிருத்தலால் வேறுபாடறி 

யாமையின் அறிவிலார் சுநீறமாகசீஞூம்வொன் gig Mei. 

பெருமைஏிறுமையென்னும் பண்பின்மேல் ௮ப்பண்புடைய 

பொருள்களின் ரொழில்கள் தின்றன. இதினாலே சத்றினம்பெ 

ரியார்க்கு ஆசாதென்பஅகூறப்பட்ட து. 

  

* & gw coto, littlencss.
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கின தீதியல்பதாகுமறிவு. 

As water changes (its nature) from the nature of the soil (in 

which it flows), so will the character* of mcn resemble the charac- 

ter} of their associates. - - - - - - 452 

பரி, தான் சேர்ற்தநிலத்தினதியல்பானே நீர்தன்றன்மை இரிந்தந்நிலத்தின் 
வன்மைத்தாமதுபோல மாதீதர்கருத் தாஞ்சேர்ந்த வினதீதியல்பானே யறிவுந் 

தின்றன்மைதிரிம் தவ்வினத்தின்றன்மைத்தாமென்றவாறு. 

வி. எடுத் ுகீகாட்டுவமை.விசும்பின்சட்டன்றன்மைதீ காய நீர்நிலத்தோடுசேர் 

நீதவழிநிறஞ்சுமைமு சலியபண்புகடிரிதீசாத்போலம் சனிநிலைக்கட்டன்றன்மை 
தீதாயவறிவுபிறவினத்தொடுசேர்ந் தவழிக் காட்டுமுகலியகசொழில்கடிரியுமென 
விதனாவதனழுகா.ரணங்கூறப்பட்டு, 

டு. நிலதஇயல்பான்-சான்சேரீர்ச நில$தினுடையகுணத் 

தினாலே, நீர்இரிந்தத்றாகும்- நீர் சன்குணம்வேறுபட்டு ௮2.5 

நிலதீதினுடையகுணமாகும்௮தபோல, மாழ்தர்க்குஇயல்பறி 

வுஇன தீதாரும்-மனிதர்கீருத்சாஞ்சேர் த இன தீதினுடையகு 

ண ததினாலேசுபாவ௮றிவுதன்ஞகுணம்வேறுபட்டு ௮.ர்தஇன த்தி 

ன்குணத்தையுடைத்தாம், எ-று. 

வி. இது, எடுத் துககாடடு உவமை. ஆகாயத்திலே Sor Hew, 

திதையுடையதா௫ய நீர்நிலக்கசோகூடியயபோது நிறம் சுவை 

முதலியபண்புகள் வேறுபட்டாநிபோலத்தனித்தபோது தன் 

குணத்தையுடைய அறிவுபிறவினத்தோடுசேரீமிதபோது கா 

ண்பதுமுதலியதொழில்கள் வேறுபடுமென இதினாலேயதினு 

டைய காரணஞ்சொல்லப்பட்டது. 

௩. மனதீதானாமாத்தர்கீகுணர்சீசியின தீ தானா 

மின்னானெனப்படுஞ்சொல். 

The power of knowing is from the mind; (but) from a man’s 
associates will be determined what sort of aman heis.| - 453 

பரி. மாந்தர்கீருப்பொதுவுணாவுதம் மனங்காணம ரகவுண்டாமிவனித்தன் 

  

  

* 19 a;, knowledge. + Quax, nature. 

i i.e. The genoral faculty of knowledge is from the mind ; the special 
character of a man is known by his associates. 

ந்
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மையனென்றுலசத்தாராற்சொல்லப்படுஞ்சொல்லினங்கா.ரணமாசவுண்டாமெ 

ன்றவாறு, 

லி. இயற்கையாயபுல லுணர்வுமாதீதிரதஇரிெம்வேண்டாமையினதனைம 

னத்தானாமென்றுஞ்செயற்கையாயவிசேடவுணர்வுபற்றிநல்லனென்றாகத்தீய 

னென்றாகநிக முஞ்சொ றினம்வேண்டுசலினதனையினதீதகானாமென்றுங்கூமினார். 

உவமையளவைகொள்ளாத்திரிபுமத்் தாறாமென்பாரைதோக்கியிதனானதும 
றுத்துக்கூ.றப்பட்டது 

பு. மனதீதானாமாதீதர்கீகுணர்சீ-மனிதர்கீ்குட்பொதுவா 

கியவுணர்வுதங்களுடைய மனங்காரணமாகவுண்டாகும், இன த 

தானாமின்னானெனப்படுஞ்சொல் - இவனித்சன்மையனென்று 

உலகத்தாராலேசொல்லப்படுஞ் சொல்லினங்காரணமாகவுண் 

டாகும், எ-று. 

வி. இயற்கையாகிய ஐம்புலவுணர்வுமாததுரத்திரகு இனம் 

வேண்டாததினாலேயதைமன தீசானாமென்றும், செயம்கைவி 

சேடவுணர்வுபறிறி நல்லவனென்றாவது தீயவனென்முவ.துர 

ட£ரகுஞ்சொல் லுக்கு இனம்வேண்டுமா தலால் ௮தையினத்தா 

னாமென்றுஞ்சொன்னார். உவமையளவைகொள்ளாதவேறுபா 

முமனத்சாலாமென்பாரைசோக்கி இஇுனாலேயதை மறுத்துச் 

சொல்லப்பட்ட gi. 

௪. மனதீதுள துபோலக்காட்டியொருவற் 

ம் 

The knowledge* of a man, while it appcars to be from his mind 
is (really) from his associates. ம கட்லட் 454 

பரி அஃ விசேடவுணர்வு ஒருவறீகுமனதீதின்கண்ணேயுளளதாவதுபோலதீ 

தீன்னைப்புலட்படுதீஇியவன் சேர்ந்தவினத்தின்௧கண்ணேயுளதாமென்றவாறு. 

வீ, மெய்மைதோச்காதமுன்மனத் துளதுபோன்றுகாட்டியும்பின் னோக்கிய 

வழிப்ப பின்றவினதீ.துளளதாயுமிருததலிறீகாட்டியெனவிறறீதகாலதீ தாற்கூறி 
ஞர். விசேடவுணர்வுதானுமனத்தின்கண்ணேயன் றேயுஎளஎதசாவதென்பாலஷா 

சேோகீயொண்டுப்புலப்படுத் துணையேயுளளததநீருமூலமினமென்பஇி சனாற்கூற 
ப்பட்டது. 

* His special character.
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பு. அ௮றிவு- அிசவிசேடவுணர்வு, மனச். துள துபோலகீகாட் 

டியொருவற்கு - ஒருவனுகிகுமன தீிலேயுண்டாவ. தபோலத் 
தன்னை த்செரிவித் த, இனக்துளதாகும் - அவன்சேரீம்தஇனத் 

இலேயுளசாம், எ-று. 

வி. உண்மைகுறியாதமுன் மனத் துள்ள துபோலே காட்டி, 

யும் பின்குறித்தபோது பழகியவினதீதுள்ளதாடுயுமிரு தத 

லாம்காட்டியெனஇறர்தசாலத்தாம்சொன்னார். விசேடவுணர்வு 

கூடமன தீதிலெயல்லவா உண்டாவதென்பாரைதநோம்கி அஙி 

கேவெளிப்பமேளவுமேயுள்ள து அச நிகுயூலம் இனமென்ப 

௮ இதனாம்சொல்லப்டட்ட து. 

டு. மனழீ தூாய்மைசெய்வினை தூய்மையிரண்டு 

மின ம் தூய்மை தூவாவரும், 

Chaste company is the staff on which come, these two things, 

purity of mind and purity of conduct. - - ~ ~ 455 

wi, அவ்விசேடவுணரீவுபுலப்படுத்தத்டெனாயமனந்தூயனாதற்றன் மையுஞ் 

செய்யும்வினை தூயனாதநீறன்மையுமாயெவிரண்டுமொருவநீ௰ன ந் நூாயனாதறீற 

ன்மைபறீறுக்கோடாகவுளவாமென்றவாு. 

வி. மனந்தாயனாதலாவது விசேடவுணர்வுபுலப்படுமாறியதிசையாயவறியா 

மையினிங்குதல். செய்வினைதூயனா தலாவதுமொழிமெய்களாறீசெய்யுநல்வினோ 

யுடையனாதல். தூாயவெனபதப்டொருஃடாதல் தாவறதீறறந் தாரையென்பதி 

னானுமறிக, ஒருவனின நீராயனாகவேயதஹஷேடுபபிற்திவயழ் தாங் மன த். ராயளுப 

தன்கண்விசேடவுணரீவுபுலப்பட்டதனாற்சொல்லுஞ்செயலுந்தூயனாமெனவித 

னாவினத்துளள தாமாறுகூறப்பட்ட ௮, 

பு. மனதி தூப்மை - (௮ கவிசேடவுணர்வுவெளிப்பதெ.ற்கு 

இடமாகிய) மனம்பரிசுத்சமாகு தன்மையும், செய்வினை தூய் 

மை-செய்யுக்தொமழில்பரிசுதசமாகுரசன் மையும், இரண்டும்- 

ஆகியவிவ்விரண்டும்,(ஒருவனுக்கு)இன நீ தூப்மை-இனம்பரிசு 

தீதமாம்தன்மை, தூவாவரும்-பதீறுக்கோடாசவுண்டாம்,௭-.று 

வி. மனநீ தூாய்மையாவ ௮,விசேடவுணர்வுவெளி- படும்படி 

கீரு இயற்கையாகிய ௮றியாமையில் நீக்குதல். செய்வினை நூய
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மையாவது, வார்தீசையினாலுஞ் சரீரத்தினாலுஞ்செய்யும் தல் 

வினையுண்டாவது, தாபீறுக்கோடு என்பதை தூவறத துற ம் 

தாரென்பதினாலும் தூத் தூய் தூன்பதிறுக்கோடாமென்ப_து 

நிசண்டாகலாலுமுூணர்க. ஒருவன் இனத் தூாயமையாகவேயத 

ஷனெடெழகுதலாலே மனம் தூய்மையாகியம்மனதிலே விசேட 

வுணர்வுவெளிட்பட்டு ஏஅதினாலேசொல்லுஞ்செயலும் தூாயனவா 

சவாவானெனவிதனாலினத்துள்ளதாமீசன்மைகூறட்பட்ட து. 

2௪. மன தூயார்க்செச்சரன்றாகுமின ந தூயார்க் 

To the pure-minded there will be a good posterity; by those 

whose associates are pure, no deeds will be done that are not 
good, - - ன - - - - - - - 406 

பரி. மனத்தூய.ராயினாரீசீகுமக்சகட்பேறுதன்றாகுமினந்தூயசாயிஞாக்குரன் 

றாகாதவினையாதமில்லையென்றவாறு, 

வி. சாரியங்கா. ரணத்தின்வேறுபடடரமையினெச்ச தன்றாகுமென்று நல்வினத் 

கோடெண்ணிச்செய்யப்படு தலினெல்லாவினையுநல்ல வாமென்றுங்கூறிஞர். 

பு. மனம் தூயார்சி௫ு-மனம்டரிசு தீ தமாயினவர்கீகு, TEE 

நன்றாகும்-மகீகட்பேறுழன்றாரும், இன மீ தூயார்க்கு - இனம் 

டரிசுதீதமானவர்கீகு, தன்றாகாவினையில்லை - தனருகா தவினை 

யொன்றுமிலலை, எ-று. 

வி. காரியமானதுகாரணதிதில் வேறுபடாமையால் ௭௪௫ 

மன்றாமென் அம், மல்லின தச தோடெண்ணிச்செய்யப்படுசலால் 

நன்றாகாவினையில்லையென்அங்கூறிஞர். 

௭. மனதலமன்னுயிர்க்காக்கமின நல 

மெல்லாப்புகழுச்தரும். 

(Joodness of mind will give wealth, and good society will bring 
all praise, to mcn. - - - - . - - 457 

பரி. நிலைபெதீறவுயிர்கட்குமனத்தறு ரன்மைசெல்வதீதைச்கொடுக்குமினத் 
ததுரன்மையதனோடெல்லாட்புசழையுங்கொடுக்குமென்றவா௮,
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வி. மன்னுயிரொன் றஇண்டுயரீதீணைமேனின்றது. தருமென் லுமிடவமு வமைஇ 

ச்சொன்முன்னுங்கூட்டப்பட்டமு. உம்மையிறற்த து தழிஇமி வெச்சவும்மை. 
மானநன்றாதறானேயறமாகலின தனையாக்கந்தருமென்றும்புாழ்கொடுத்தறகுரிய 

மீல்லே ரரீதாமேயினமாகலினின லமெல்லாப்பகமுந்தருமென்னங்கூ 0 6 I. மே 

ன்மனசன்மையினதன்மைபநீறிவருமென்பதனையுட்கொண்டஷ்தியல்பாக வே 

யுடையாரீச்கம்வினநன்மைவேண்டா வென்பாரைதோகீடுயஅவேயன் நியத்தலி 

மையபலவறீறைய நீதருமெனவயர்க்ருமது வேண்டுமென்பமவிரண்டுபாட்டா 
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பு. மன்னுயிர்க்கு. நிலைபெதறவுயிர்களுக்கு, மன நலம்-ம 

னத்தினுடையமன்மையானது, ஆக்கழீதரும் - செல்வத்தைக் 

கொடுக்கும், இன லம்-இனத்தின துதன்மையான ௮, எல்லாப் 

புகழுநீதரும்-(௮அதனோடே ) எல்லாட்புகழையும்கொடுக்கும், 

GT =. 

வி. மன்னாயிரொன்ற அ,டுங்கேவுயர்இணைமேல் நின் ற.து. ௪௬ 

மென்றது,இடவழுவமைதியாய்ட்படர்க்கையிலேவம்க.து.௮.து 

ஆக்கம்சருமெனமுன்னுங்கூட்டப்பட்டது. புகழும்என்றவும் 

மை, முன்போனஆக்கமுமன் றியென நிம்றலால்இறமீ£ததுதழு 

வியஎச்சவும்மை, மனம்தன்றாதலேதருமமாதலால், அதை ஆக 

கம£தருமென்றும், புகழ்சொடுட்பதறீரு உரியரல்லோர் தாமே 

யினமா தலால், இன நலமெல்லாட்புகமு ம் தருமென்றுங்கூறி 

ளார். மேலேமன தன்மையின ரன்மைப£றிவருமென் ஐசையுட் 

கொண்டு அதுஇயல்பாகவேயுடையார்க்ளு ௮2தஇன ரன்மை 

வேண்டாவென்பாரைநோக்கி ௮ துவேயன் றி அத்தன்மையு 

டையனபலவதிீறையுசிதரும் என்று ௮வர்கீகும் ௮துவேண்டு 

மென்பது இந்தவிரண்பொட்டாலுங்கூறட்பட்டது. 

6 

௮ மனநலனன்்ஞகூடையராயினுஞ்சான்றோர்கி 

கன நலமேமாப்புடைத்_த. 

Although they may have great (natural) goodness of mind, yet 
good society is an advantage to the wise. - - - 468 

பரி. மனநன்மையைமுன் னை நல்வினேயாநிராமேயுடையராயிலுமமைத்தார் 

கெ ரன்மைய தறீகுவலியாதலையுடைதீதென்றவாறு.
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வி மன்காலென்னுஞுன்றுருபுவிகா.ரத்தாந்றொக்கது,௮ந் நல்வினையுஎவழி 

யபுமனதலம்மையளர்த துவருசகலானதம்சேமாப்புடைதீ தாயிற்று, 

ட மன நலன் குடையசாயினும்-மனதன்மையைமுன் செ 

ய் தநல்வினையினாலேதாமேயுடையவராயினும், சான்றொர்கீ 

கு-அமைததோர்ச்கு, இனதன்மையேமாப்புடைத் g1- Her 5B 

னதுதன்மையதற்குவலிமையாதலையுடைதீது, எ-று. 

வி, தனி காலுடையராயினுமென்னுமூன் றனருபுவிகாரதீதா 

ல்கதொக்கூநின்ற, அம்தறல்வினையுள்ளபோ தும் மனறலத் 

தைவளர்தீ துவரு தலால் ௮ த்கேமாப்புடைத்தென்றார். 

௯. மன .நலத்தினாகுமறுமைமதறஃது 

மின தலத்தினேமாப்புடைத்து. 

Tuture bliss is (the result) of goodness of mind; and even this 
acquires strength from the socicty of the good. - - 459 

டரி ஒருவறிகுமனதன்மையானேமறுமையின்பமுண் டாமதநீகச்சிறப்புத்தா 

அமினமன்மையான்வலிபெறு தலையுடைத்தென்றவாு. 

வி, மனதலத்தினாகுமறுமையென்றதுமறுமைபயட்பதுமனதன்மைதானே 
பிமிதொன்றன்றென்னுமகத்தையுடம்பட்டுக்கறியவா௮,மறீறுவினைமாற் று உ 

ம்மையிறத்தஅ சம் இயவெச்சவும்மை ஓரோவழிச்சாமதகுணத் தான்மனதல ந்தி 

ரிபினுதல்வினரமொட்பநி௮ தீதிமறு மைபயப்பிச்குமெனநிலைபெறச்செம்யுமாறு 

கூறப்பட்டது, இவையைந்அபாட்டானுஞ்சி2ீறினஞ்சேராமையஅடிறப்புறல் 
வினஞ்சேர்தலாகயெவெதிரீமமைமுகத்தா தீகூறியவா ஐதிக. | 

பு. மன ழலதீதினாகுமறுமை-ஒருவனுக்குமன நன்மையினா 

லேமறுமையின்பமுண்டாகும், ௮ஃ.தும்-௮னுக்ரு௮.ீதசீட 

2ட்புச்சானும், இனதலதீதினேமாட்படைதீது - இனதன்மை 

யிஷேவலிபெறுதலையுடைத்து, எ-று. 

வி. மனநலத்தினாகுமறுமையென்றது, மறுமையின்பம்த 

ருவதுமனழன்மையேவேறொன்று௮ன்றென்னும் மதத்திற்கு 

உடம்பட்டக கரியது, மநிற,வினமாறிறிலேவர்தது, ௮ஃதும்
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என்றவும்மை,இறர்ச து சமுவிநின் ற எச்சவும்மை, ஒரசோரி. 2 

திலேதாமதகுணத்திஞலே மன ன்மைவேறுபட்.லும் ௮தை 

மல்லினம் ஓத்திரு£கும்படி நிறுத்தி மறமையின்பத்சைக்கரு 

விகீருஷேன நிலைபெறச்செய்யும்வழிகூறப்பட்ட து. இவையை 

மீ துபாட்டாலுஞ் சிம்றினஞ்சேராமையின் paw sade 

ஞ்சேர்தலாடிய விதிழுகத்தாற்கூறியவாறறிக, 

௰, நல்லினத்தினூங்குீ. துணையில்லை தீயின தஇ 

னல்லநீடடுட்ட gre ile. 

There is no greater help than the company of the good ; 
there is no greatcr source of sorrow than the company of the 
wicked. ~ - - ~ - - - - 460 

பரி. ஒருவலுகீருநல்லவினத்தின்மிக்க துணேயுமில்லை$யவினத் இன்.॥ிக்கடகை 

யமில்லையென்றவாறு, 

வி. ஐந்தலுருபுகளுறழ்பொருளளவின்ஈண்வந் தன. oor Ose IH Mob லுங் 

கூட்டியும்மைமாநீறியுரைக்கப்பட்ட து தல்லினமறியாமையினீக்கெறுயருறாம 

நீகாத்தவின தனை தீ. துணை யென்றுந்தியினமறிவினீகீடுதீதுயரு றுவித் சலினதனை 

ப்பகையென்றுங்கூறினார். ௮ல்லற்படுப்பசதென்பதேமுட்பெயர். இதனால்விதி 

யெதிர்மறைகளுடன்கூறட்பட்டன. 

பு. நல்லினத்தினூங்கும்.தணையில்லை-ஒருவனுமீகு தல்லஇின 

த்தின்மிக்க தணையுமில்லை, இயினதீதின் - தீயஇன த்தின்மிகக, 

அல்ல நீபடுட்ப தூஉமில்-பகையுமில்லை, எ-று. 

லி. இன்னுருபிரண்டும், உறம்பொருளிலேவம்தன. உறழ் 

வ, உயர்வுதாழ்வுகள். ( ௮தி£பெரி. த, அதைட்பார்கீடலுப்பெ 

ரிது, அதி5சறி அ.அதைப்பார்கலுஞ்சிறி த,எனவரும்.)ஊங் 

கு என்பசைத்இீயினத்தினென்றவிடத் தம், ௮ல்லம்படுப்ப_து 

மென்றவும்மையைத் துணையென்றவிடதீ ௮ங்கூட்டியுரைக்கப் 

பட்ட. நல்லினமானது அறியாமையின் நீக்கித் துன்பம்வா 

சாமற்காதீ தலால் ௮தைத் தணையென்றும், தீயவினம் ௮.றிவி 

லேழீக்செ தன்பட்படுதீ தலால் அதைப்பகையென்றுஞ்சொன்
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ஞூர். அல்ல£்படுப்பது என்5௮, அல்ல£படுப்பசாலெனவிக் 
கேநிற்றலால்ஏ அட்பெயர். இதினாலேவிதியெதிர்மறைகளிரண் 
ம்கூறப்பட்டன. விதி, உடன்பாடு, 

ror. Sanne CHAPTER XLVII. 

CaibGICFWdAING. ON acTING WITH FORE-THOUGHT. 

பரி. அஃதாவதுஅரசள்றான்செய்யும்வினைகளையாராய்ம் துசெய்யுந்திறம்.௮ 

ச்செயல்பெரியாரைதீதுணைக்கோடல்பயனுடைதீசாயவழியவசோடுஞ்செய்ய 

ட்படுஉதாகலினிதுரிதீமினஞ்சேராமையின்பின்வைக்கப்பட்டது. 

௮தாவது, அரசன் தான்செய்யும் வினைகளையாராய் 5.௮ 

செய்யுநீதிறம். ௮சீசெயல் பெரியாரைத் தணைககோடல் பலி 

தீதபோது அ௮வரோடுிஞ்செய்யட்பசெலால் இத௫ற்றின ஞ் 

சேராமையின் பின்வைகீகட்பட்ட த. 

௪. அழிவ தூஉமாவ தூஉமாகிவழிபயக்கு 

9சயல். 

Let 2 man reflect on what will be lost, what will be acquired, 
and (from these) what will be his ultimate gain, and (then, let him) 
ach. = - - - - - ல - 461 

பரி, வினைசெய்யுங்காலட்டொழு தசனாலழிவதனையுமழிந்தா தீபின்னாவதனை 

யுமாய்நின்றுபிநிபொழுது திருமூதியதீதையுஞ்சீர்தூக்யெத்ற தாயிந்செய்கவெ 

ன்றவாறு. 

வி. உறுதலாவறுநிசழ்வின்கணழிவதனிலாவறமிக்கெதரவினும துவளரீ நீறு 

வருதல் ௮ழிவதின்மையினெதிரீவின் சண்வருமாக்கதீையூதியமென்றார். என 

வேயவ்வூதியம்பெறினிகழ்வின்சணழிவதுமாவதுந்தம்முளொத்தசாலு மாொழித 

நீபாநிறன்றென்பதுபெறீறாம், இரண்டுகாலதீதும்பயனுடைமைதெரிந்தசெய் 

கவென் பதாம்.



AT & Th 

_ ப. அழிவதூஉம்-(வீனைசெய்யும்போது) ௮தினொாலேயழிவ 
தையும், ஆவதாஉம்- (அழித் சாம்பின்) வதையும், ஆ௫-ஆ௫ 

நின்று, வழிபயச்கும்-பின்புசருகன்ற, ஊதியமும்-ஆசாயதி 

தையும், ரூழ்,சீதுசெயல் - ஆராய் ீது௮ சாயமுிகட்பட்டாதி 

செய்க, எ-று. 

வி. ௮திகட்படலாவ த, ௮ப்டோ௮௮ மிவிலே ஆவ துமே 

பட்டு எதிர்விலும் வளர்மீ.துவருதல், அழிவஇில்லாகதிஞலே 

யெதிர்காலதீதில்வரும்ஆகீகத்தைனைதயமென்றார். எனவேயம் 

தவூதியம்பெறுவதாயிரும்சால் ௮ப்போது அ௮ழிவதுடாவது 

மொத்திருரீதாலும் விடலாகாதென்ப தபெறப்பட்ட_த. நிக 

ம்சாலச் தமெடர்சாலதீ தும் பயன்பவெதறிம்.த செய்கவென் 

Lt eT iD. 

a, Vist sa ader bol 50 

கரும்பொருள்யாதொன்றுமில், 

There is nothing too difficult to (be attained by) those who, be- 
fore they act, reflect well themselves, and thoroughly consider (the 
matter) with chosen friends. - - - - 402 

பரி. தாத்தெரித்துகொண்டவினதீதுட னேசெய்யத் தகும்வினயையாராய்ந் 

கியீன்றாமேயுமெண்ணிச்செய்அமுடிச்சவல்லவசசர்க்கெய்து தத்சரியபொரு 6 ள் 
யாதசகொன்றுமில்லையென்றவாறு, 

வி, ஆ.ராயப்படுவனவெல்லாமாசாய்ந்துபோற்தவினமென்றுமாம், செய் 
வாரொன்றதனால்வினையென்னுஞ் செயப்படுபொருள் வருவிக்கப்பட்ட.து, வினை 

யாவதிமேற்செலவுமுதல்வேறவிருயபசொழில். டொருஎகட்கே.துவாயவதனிற் 
2வைருமையினரியபொருளஎகளெல்லாமெவிதினெய்துவரொன்பதாம். இவையி.ஏ 

ண்டுபாடடாலுஞ்செய்யத்தகும்வினையு மதுசெய்யுமாறுங்கூறட்பட்டன, 
a 

பு. தெரிரீதவினத்தொடு-தாச்தெரிம் தகொண்டஇன த்து 

டனே, தேர்ம்து - செய்யத் தகும்வினையையாராய்மீது, எண் 

ணி -பின்புதாமுதீதனித்,தயோசனைபண்ணி, செயப்வார்க்கு- 

செய்துமுடி.க்கவல்ல அரசர்கீகு, அரும்பொருள்யாதொன்று 
மில்- ௮அடைதத்கு௮ரியபொருள்யாசொன்றுமில்லை, ௭-அ. 

2



NT Sav 

வி. தெரிச்தவினமென்பததீகு, அ ராயப்பவெனவெல்லா 

மாசாய்.நீ. துவ$ீத இனமென்றுரைப்பினும் அமையும். செய்வா 

சீச்சென்.றநினால், வினையென்னுஞ்செயட்படுபொருள் வருவிகீ 

கப்பட்டது. வினையாவ,ஐ, மேற்செலவுமுதல்வெல்லுதல் இறு 

தியாயெசொழில்கள். பொருள்களுக்கு ஏதுவாகிய ௮திலேத 

வருததினாலே, அரியபொருள்களையெல்லாமெளிதாகட்பெறுவ 

சொன்பதாம். இவையிரண்டுபாட்டா ஓுஞ் செய்யத் தகும்வினை 

யும் ௮ துசெய்யும்விதமு ங்கூறட்பட்டன. 

௩. ஆக்கங்கருதிமுசலிழ£குஞ்செய்வினை 

யூகீகாரறிவுடையார். 

Wise men will not, for the sake of profit, undertake works that 
will consume their principal - - = ம - 463 
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மிழதீ தற்கே துவாயசெய்வினயையறிவுடையார்மேற்கொள்ளாரொன்றவாறு, 

வி. கருதியென்னும்வினையெச்சமிழகீகுமென்னும்பெயரெச்சவினைகொண்ட 
௮. எச்சவும்மைவிகாரத்தாநீறொக்கது. அக்கமேயன் றிமுதலையுமிழக்கும்வி 

ஊன சளாவனவவியுங்காலநமுமிடதுமறியானுபிறர்மண்கொள்வான்சென்று சம்ம 

ண்ணுமிழதீதல்போல்வன.முன் செய்துபோத் தவினையாயிலுமென்பார்செய்வி 
னை யென்றார் 

பூ. ஆகீசங்கரு-மே.ற்பெறட்படுவதாகயஇலாப த்தை நினை 

தீது,முதலிழக்குஞ்செய்வினை-முன்பெத்திருதீதமு சலையுமிழ 
சீ.துவிரிதத்கே தவாகியசெய்வினையை, ஊக்காரறிவுடையார்- 

அறிவுடையார்மேக்கொள்ளார், எ-று. 

லி. கருதியென் னீம்வினையெசீசம்,இழக்குமென் ஓும்பெய 

சொச்சவினைகொண்ட த. முதலுமென்ற எசீசவும்மை, விகாசதீ 

தாற்றொக்குநின் உது. ஆகீசமேயன் நிமுதலையுமிழகீகுஷ்செய் 

வினைகளாவன, வலியையுங்காலத்தையுமிட தீசையுமறியாமலே 

பி.௰ர். நில ைக்சைக்கொள்ளாம்டொருட்செசென்றுசம.து நில 

தீதையும் இழட்பதுபோல்வன, முன்செய்அவம்சவினையாயி 

னுமென்றுசொல்லவ்தவர், செய்வினையென்ளுர்.
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௪. தெளிவில சனை த்சொடங்காரிளிவென் ஸு 
மேதட்பாடஞ்சுபவர். 

Those who fear reproach* will not commence any thing which 
has not seen (thoroughly considered) and made clear to them. 464 

பரி. இனதீதோடுந் சனிதீ௮மாசாய்ந.து.துணிதலில்லாதவினயைத்தொடங்் 
கார்தமக்களிவரவென் லுங்குக்றமுண்டாதலையஞ்சுவாரொன் றவாறு, 

வி. தொடங்கொலிடையின் மடங்கலாகாமையித்றொடங்காளொன்ருர்.இளிவ.ர 
வு அப்வினையாற்பின்னழிவெய்தியவழிப தன்மேலுமறிவுமானமுமிலொன்் றல 

தீதாரிகமுமிகழ்ச்சி, ௮ஃறுண்டாதலொருதலையாாலிமறெளிவுள்ளவழிழ்தொ 
டங்குகவென்பதாம்., 

பு. சதெளிவிலசனைத்தொடங்கார்-இனத்சதோடும்சனித் தமா 

சாயம் துதெளியா தவினையைசீசெய்யததொடங்கமாட்டார், இ 

ளி9வன்னும்-தமக்கு”இமிவென்றுசொல்லப்பட்ட, ஏதப்பாட 

ஞ்சுபவர்-கூ.தீறமூண்டாவதற்குட்பயப்பமவோர், எ-று. 

லி. தொடங்கினாலிடையிலே மடங்கல்கூடாசாசலால் தொ 

டங்காரொன்றார். இளிவாவது, ௮மீதவினையினாலே பின்பு ௮மி 

வுவச்சபோது ௮வ்வினையின்மேலும் அறிவும்மான மூமிலொ 

ன்று தம்மேலும்வைத து உலகத்தாரிகழும் இகழ்ச்சி, ௮.து 

உண்டாவது நிச்சயமா தலால், தெளிவுள்ளவினையைத்தொடங் 

குகவென்பசாம். 

டு. வகையறச்சூமாதெழுதல்பகைவமைாப் 

பாதீதிட்படுப்பசோராறு. 
ஓஒ 

One way to promote the prosperityt of an cnemy, is (for a king) 
to set out (to war) without having thoroughly weighed his' ability 
(to cope with its chances). - - = = = 465 

பரி. சென்றானிகழு நீதிறங்களையெல்லாமுதீற வெண்ணாதுசிலவெண்ணிய ணை 

* Dall Qacr guCio gin @, the fault which is called reproach. 

t urg 8nO4r., to place him in a well-watered and fruitful soil.
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யானேய ரசன்பசைவர்மேத்செல் லுசலவலாவளருநதில த் திலேநிலைபெறச்செய்வ 

தொருதெமியாமென்றவாறு, 

வீ அ௮தீதிறங்களாவனவலிசாலமிடனென் றிவநீறாநீமனக்கும்பகைவர்க்குமு 
ளவாநிலைமைகளும்வினைதொடங்குமாறுமதந்குவருமிடையூ௮களுமவற்றை தி 

க்குமா௮ும்வெல்லலாமாறுமதனாற்பெறும்பய லுமுதலாயின, ௮வ.த்௮டீசில 
வெஞ்சிலும்பகைவர்க்டெனாமாகலான்முற்றுப்பெறவெண்ணவேண்டுமென்ப 

தாம். இவைமூன்றுபாட்டா ஐுமொழியத்தகும்வினையுமொழியாவழிப்படு.பிமு 

கீகுங்கூறப்பட்டன. ' 

பு. வகையறசீசூழாது-சென்றாலங்கே தடக்குந்திறங்களை 

யெல்லாமுடி.வாகவெண்ணாமல், எழுதல் - (சிலவற்றையெண் 

ணினமாத்திரமே) ௮சசல்பகைவர்மேத்போர்செய்யச்செல் 

ஓதல், பகைவமராப்பாத்திட்பட்பகோராறு-பகைவரைாவள 

ரும்நிலதீதிலே நிலைபெறச்செய்சகொருதெறியாம், எ-று. 

வி. ௮அதீதிறங்களாவன, வலியுங்காலமும் இடமுமென் றிவறி 

றினாலேதனக்ஞாம் பகைகீருமுளவாகும் நிலைமைகளும், வினை 

செய்யத்தொடங்குகின்றவிதமும், அததிகுவருகன்ற இடைபூ 

அகளும, ௮வ நீறைநீக்கும்விதமும், வெல்லும் விதமும், ௮வ் 

வெ,த.றியினாலே வரட்பட்டபிரயோசனமும் முதலாயினவாம். 

இவற்றுள், சிலகுறைம்சபோதும் பகைவர்கீகு இடமாமாத 

லால், மூடியவெண்ணவேண்டுமென்பதாம். இவைஞூன்றுபா 

ட்டாலும் ஒழியதீ தகும் வினயுமொழியாதடோழுண்டாகும் 

கூறப்பட்டன. 

௬. செய்தச்சவல்லசெயஃ்கெடுஞ்செய் சக்க 

செய்யாமையானும்கெடும். 
ஓஒ 

He will perish who does what it is not fit to do; and he also 
will perish who does not do whatitisfittodo. - - 466 

பரி. அரச௪ன்றன்வினைகளுட்செய்யத் தக்கனவல்ல வறீறைச்செய்தலாற்கெடு 
மினியகனானேயன்்றிச்செய்யத்தக்கனவறிறைச்செய்யாமைதன்னா லுங்கெடுமெ 

ன்றவாறு. 

வி, செய்யத்தகீகவல்லவாவனபெரியமுயறந்சியனவஞ்செய்தாநீபயனில்லன 

வுமதுசிறிசாயினவுமையமாயினவும்பின் ௮ுயரீவிளப்பன வுமெனவிவை செய்ய
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தீதிச்சவாவனவவத்றின் மறு தலைய ரயின.இச்செய்சல்செட்யாமைசளானறி௨ஈ 

ணமைபெருமையென்னுமூவசையாதீறலுட்பொருள்படையென்லிருவசை த் 
தாயபெருமைசுருங்கட்பசைவரீக்கெளியனாமாகலானிரண்டுங்சேட்டி நீசேதுவ 

பின. இகனாந்செய்வனசெய்தொழிவனவொழிகவெளனவிருவசையனவுமுடன்கூற 
ஓ ட்பட்டன. , 

2 

பு. செய்தகீகவல்ல - (அரசன் தன்வினைகளுள்) செய்யதீ 
திக்சனவல்லாதவடீறை, செயக்கெடும்-செய் தலாலே கெடுவா 

ன், (அன்றியும்) செய்தகீக-செய்யத்தகுவனவற்றை, செய் 

யாமையானுஙீகெடும்-செய்யாததினா லுங்கெவொன், GT- 

வி. செய்தகீகவல்லவாவன, பெரியமூயதீசியுடையனவும், 

செய்சா2பயனில்லா சனவும், பயன் இறியனவும், ௪ம்தேசமா 

யினவும், பின்பு துயரீவிளைப்பனவும்எனவிவை. செய்தகீகவா 

வன, இவற்றிறீகெல்லாமறுகலைட்பட்டவை. இச்செப் சல்செய் 

யாமைகளாலே அறிவு ஆண்மை பெருமையென்னுமூவகை 

ஆதிறலுள் பொருள் படை என்னுமிருவகையாடகிய பெரு 

மைசுருங்கிட்பகைவர்க்கு எளியவனாவாளாதலால் இசண்டுங் 

கேட்டிற்கு ஏதுவாயின. ஆனதினாலே செய்வனசெய்க ஒழி 

வன ஒழிகவெனவிரண்டுமிதனா கூ.தட்பட்டன. 

௭. எண்ணித் துணிசகருமர் துணிச்தபி 

னெண்ணுவமென்பதிழுக்று. 

Think (first, and then) begin your work ; after you have begun, 
to say, “let us consider,” is a reproach. - - ~ 467 

பரி, செய்யத தக்சகருமத்தையமுடிகீருமுபாயமுமெண்ணித்தொடங்குக 
தொடங்வெைத்துப்பின்ளெண்ணச்சடவேமென்றொழிதல்குற்றமாதலாேென் 

வாறு, 

வி, Hola us A sh தலித்அணிவெளப்பட்ட.அி.சிறப்பும்மைவிகா.ரத்தாதி 
றொக்கஜ, உபாயமென்பதவாய்நிலையான்வந்த௮. ௮துகொடுத்தலின்சொற் 

சொல்லுசல் வேறுபடுத்தலொறுத்தலெனதால்வசைப்படும்.இவம்றைவடதாலா 

ர்சானசாமபேததண்டமென் ப,அவத்௮ண்முன்னையவி.ரண்டுமைவகைய. ஏனை 

யம வகைய, ௮வ்வசைகளெல்லாமீண்டுமாப்பிற்பெருகுமிய்வுபாயமெல்லாமெ 

ண்ணுதுசொடங்கெல்வினைமாநீறானால்விலச்கட்பட்டுமுடியாமையா லுமிடையி
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ஜெழிகலாகாமையாலுமசசன் wii G ௮ு,சலினல்வெண்ணாமையையிழுக்கென்றா 
ரீ செய்வனவறிறையமுபாயமறிந்தேதொடங்குகவென்பதாம் 

பு. கருமம்-செய்யத் சகீககருமத்தையும், எண்ணி F FIC 

(முடிக்குமுபாயத்தையும்) எண்ணிப்பார்த்கறிம்சதலபின்பு 

கொடங்குக, துணிநீதபின்-தொடங்கிவைததப்பின்பு, எண் 

ணுவமெல் பதிழுக்கு - ஆலோூக்ககீடவோமென்ற விவேது 
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னட்பட்டது. கருமமுமென்றவும்மை, விகாரத்தால் தொக்கு 

நின்5௮. உபாயமென்பசவாப் நிலையால்வர்ச௮, ௮து,கொ 

Qs soa, இன்சொற்சொல்லுதல்,வேறுபடுச்தல், ஒறு சீசலென 

சால்வகைப்படும்.இவற்றை,வட நூலார் சான, சாம,பே.த, சண் 

டமென்றுசொல்லுவர்.அவற்றுள் முன்னின் றவிரண்டுட்ஐவகை 

ட்படும், ஒழித்தனஞன் ௮ுவகைப்படும், ௮வ்வகைகளெல்லா 

மி௩்கேசொன்னால் விரி தபோம். இ தீ தவுபாயங்களையெல்லா 

மெண்ணா மல்கதொடங்கினால் ௮அவ்வினைபகைவரால் விலகீகப்ப 

ட்பமுடியாசதிறலும்,இடையிலேகிடக்கூடாமையா லும், ௮ 

௪ன் துயரப்படுதலால் ௮மீ.௪ எண்ணாமையையிழுக்கென்ஞளூர். 

செய்வனவத்றையுமுபாயமறிதீதே சொடங்குகவென்பதாம். 

௮. ஆற்ற்ன்வருச்சாவருக சம்பலர் நின்று 

போந்றினும்பொத்துட்படும். 

The work, which is not done by suitable methods, will fail, 
although many stand up to protect it. - - - 468 

பரி முடியுமுபாயத்தாற்கருமதீதைமுயலா தமுயற்டி துணைவா்பலரீதின்று 
புணாபடாமநீகாப்பினும்புராபடுமென்றவானு, 

வி. முடியுமுபாயதீதான் முயயலரவழுகொடுதீதலைப்டொருணசையாஎன் 

கண்ணுமின்சொல்லைச் செப்பமுடையான்்மடியாளன்பிற ரோடுபொருதுதொரத் 

தவனெனவிவாசண்னும்வேறுப்டுத் தலைத் தணைப்படையாளன்.றன்பகு தியோடு 
பொருந்தா தவனெனவிவர்கண் னுமொறுத் தலையிவதீறின் வழிவாரா தவழியிஉர் 

சண்ணுந்தேறட்படாத£ழ்மக்கள்கண்ணுஞ்செய்துவெல்லுமாநீறான் முய றல்,



OV Fin a 

புரைபடுதல்கருதியசன் மையம் றிக்கருதாததிமைடயத் சல் உபாமத்தம சிறப் 
புச்கூறியவாறு. 

பு. ஆத்றின்-மூடியுமுபாயத்தால், வரும்தாவரு தீதம்-க௬ு 
மத்சைநமுயலா தழுயத்சி, பலர் நின்றுபோம்றினும்- தணை வரீ 

டலர்கூடிநின்று புரைபடாமற்காப்பினும், பொத்துப்படுட்- 

புரைபடும், ௭-௮. 

வி. புரை,குற்மம். மூடியுமுபாயதீசால் முயலுசலாவத, 

கொடுட்டசைட்பொருளாசைக்காரனிட த.தும்,இன் சொல்லை நீ 
இயொளன்சோம்பலுடையோன் பிறரோடூயுத்சஞ்செய் தொ 

நிீசவனெனவிவர்களிடதீ தும், பேசப்படுத் தலை த் தணைப்படை 

யாளன் தன்பகுதியோடுபொருர். சாசவனெனவிவர்கலிடத்த 

ம், தண்டத்தைடுவற்றின்வழிவாராதபோம்து மேற்சொல் 

லட்டட்டவர்களிடத் தர, தேகீறக்கூடாதகழ்மக்களிட தீ தஞ், 

செய்துவெல்லும்நெறியால்முயலஓசல். புரைபடுசலாவது,கரு 

இயதன்மைதாராதுகருசாதஇமைசருவ_து, உடாயதன் இறப் 

புக்கூறியபடி. 

௯. ழன்றாறிறலுள்ளா ம தவறண்டவரவர் 

பண்பறிமீதாறீராக்கடை. 

There are failures even in acting well, when it is done without 
knowing the various dispositions of men. - -~— - 469 

பரி. வேநீறுவேந்தரீமாட்டுநன்றானவுபாயஞ்செய் தம்கண் ணுங்குற்ற முண் 

டாமவரவர்குணங்களை யாராய்ந்தறிந்தவற்றிற்கியையச் செய்யாவிடி. னென்ற 

வாறு. 

வி. நன்றானவுபாயமாவதுகொடுத் தலுமின்சொரீசொல்லுசலுமாம் அவை 

யாவர்கண்ணுமினியவா தநிஏறப்புடைமையினும்மைசிறப்பும்மை. ௮வற்றைய 

வ௨சவாபண்பறித்தாம்றாமையாவதவற்றித்குரியரல்லாசார்கண்ணேசெய்தல். த 

வறுவினைமுடியாமை. 

பு. தன்றாம்2 ஓள்ளும்-( வேத்றசசரிடத்திலே) தன்றாகியவு 

பாயத்தைச்செய்யுமிட த்.தும், தவறுண்டு-கு.தீறமுண் » வ 

சவர்பண்பறித் தஅ-அவரவர்குணங்களையாசாயர்சறிமீ.து, ஆற்
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ரூக்கடை - அச்குணங்களுக்கு இயையும்படி.செய்யாக்கால், 

௭-௮. 

வி, தன்றாகியஉபாயமாவது,கொடுத்தலும்,இன்சொற்சொ 

ல்லுசலுமாம், ௮வையாவரிடதீதும் இனியனவாதலால் நன் 

ரூதீறலுள்ளுமெல்றவும்ம, சறட்பும்மை. அவரவரீபண்பறி 

மீதாநீருமையாவது, அவற்றிற்கு உரியவரல்லாரிடத் துச்செய் 

நீல். தவறு, வினைமுடியாமை, 

௰. எள்ளா தவெண்ணிசீசெயல்வேண்டும்தம்மொடு 

கொள்ளாத கொள்ளா துலகு. 

Let a man reflect, and do things which bring no reproach ; the 

world will not approve, with him, of things, which should not be 
approved of. - - - - - - - - - 470 

பரி: அரசர்வினைமுடி.த் தற்பொருட்டுதீததீததிலை்மையோடுபொருந்தா தவு 
பாயங்களைச்செய்வாராயினுலகந்தம்மையிசழாநித்குமாகலானஃதிசழாவுபாய 

ங்களை நாடிச்செய்கவென்றவாறு, 

வி. தம்மென்பதாருபெயர், தந்நிலயோடுபொருந்தாதவுபாயங்களைச்செ 

ய்தலாவ.து.தாம்வலியராமய்வைத்துமெலியார்க்குரியகொடுத் தன் மூ.சலிய மூன் 
மனைச்செய்சலுமெலியராய்வைதீ துவலியார்க்குரியவொறுத்தலைச்செய்த ஓுமா 

ம். இவையி.ரண்டுமறிவிலார்செய்வனவாகலிலுலகங்கொள்ளா தென்றார். ௮ஃ 

கெள்ளாதனசெய்தலாவதவறீறைத்தச சம்வன்மைமென்மைகட்கேற்பச்ெெ௪ 

ய்தல். மேலிடவகையா லஓுரிமைகூறியவுபாயங்கட்கு வினை முதல் வகையா op il 

மைகூறியவாறு.இவைநான்குபாட்டானுஞ்செய்வனவநீறிற்குபாயமும தனி 

ரிமையுங்கூறட்பட்டன. " 

பு. தம்மொகொள்ளாத - (௮ரசன்வினைமுடி.தீதத்பொ 

ருட்டு) த்தம்நிலமையோடுபொரு ர்தாதவுபாயரிகளைச்செ 

ப்வராயின், கொள்ளா துலகு-உலகம்தம்மையிகழுமா தலால், 

எள்ளாச- ௮துஇகமாதவுபாயங்களை, எண்ணிச்செயல்வேண் 
டும்-நாடிசீசெப்க, எ-று. 

வி. தம்நிலயொ என்றற்குத்தம்மொடஎன்2.த, ஆகுபெ 

யர். தமதுநிலையொடு பொரும்தாதவுபாயங்களைச்செய்தலா 
வத, சாம்வலியராயிரும்௮ு மெலியோர்ச்குரியகொடுததல்மு
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தலியவன்றைசீசெய்வதும், தாம்மெலியசாயிருமிஅுவலியார்க் 

கூரியகண்டதிதைசீசெய்வதுமாம். இவையிரண்டும் அ மிவிலா 

ர்செயல்சளா தலால், உலகங்கொள்ளாசென்ரார். உலகமெள் 

ளாதனசெய்தலாவது, ௮அவத்றைத்தங்கள் தங்கள் வலிமைமெ 

லிமைகளுக்குப்பொரு த்தசீசெய்வ௮. 2மலேயிடவகையாலு 

ரிபைசொன்னவுபாயங்களுக்கு வினைமுதல் வகையா லுரிமை 

சொல்லியபடி. இவைரான்குபாட்டாலுஞுசெய்வனவஞ்றித்கு 

உடாயமும், அதற்கு உரிமையுஞ்சொல்லப்பட்டன. 

௪௮. அ/திகாரம். 014111 அயா], 

வலியறிதல், ON THE KNOWLEDGE OF RESOURCES. 
& 

டரி ௮ஃதாவது,அ௮வ்வுபாயங்களுளொறுத்தல்குறித தவ.ரசனால்வகைவவி 
யையுமளந்தறிகல் ௮திகாரமுறைமையுமிதனானேவிளஙகும் . 

அதாவது, ௮றர்தவுபாயங்கருள் தண்டஈசைய்குறிதகு ௮ 

சனானவன் நால்வகைவலிமையும் அள 5 கமிகல் அகொரமுை 

யுமிசனால் விளங்கும். 

௪. வினைவலியும் தன் வலியுமா மான் வலியும் 

ணை வலியுர் தாக்க செயல். 

Let (a king) weigh well the strength of the deed (he purposes to 

do); (let him consider) his own strength, the strength of his ene- 

my, and the strength of the allies (of both), and then let him 
act, = ee AZ 

பரி தான்செய்யக்கருதியவிீனைவலியையுமதனைச்செய்துருடிக்குத் தன் வலி 

* aol, strength. 
AZ
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ஞ்சீர்.தாக்தெத் தள வலிமிகுமாயினவ்வினையைச்செய்கவென் தவாறு. 

வி.இத்நால்வரைவவியுள்வினைவலியாண் முறிறஓுங்கோடலுமுதலியதொழிலா 
அமேனையஹவகையாந்றலாலுங்கூறுபடுத் துதீதூக்சப்படும், தன்வலிமிகலின் 

கட்செய்கவென்றவிதியாற்றோதீறலொருதலையாயகுறைவின்கண் ஹும்வேறலைய 

மாயவொப்பின்சண் ஸுமொழிச வென்டி பெதீறாம். 

ட. வினைவலியும்-தான்செய்யநினை தீதவினையின் வலிமையை 

யும், தன்வலியும்- அதைச்ீசெய்து முடிகீருழீதன் வலிமையை 

யும், மாகறுன்வலியும்- அதை விலகீகவரும்பகைவன் வலிமையை 

யும், துணை வலியும்-இருவர்க்கு ம் தணையாவார துவலிமையையு 

ம், தூகீச-மதித்துட்பார்ச.௮, செயல்-( சன்வலிமிகுமாயின் ) 

அ௮வ்வினையைச்செய்க, எ-று, 

வி. இமீகரால்வகைவலியுள்வினைவலி கோட்டையைவளை தத 

ல் கொள்ளுதல்முதலியதொழில்களாலும், ஒழிமீசவை, மூவ 

கைவலிமையா ஓங்கூறிட்மெடிகீகப்படும். தன்வலிமிகிற்செய்க 

வென் றவிதியினாலே தோற்பு நிச்சயமாகியகுறைவினும் வெல் 

வச,்தேகமாகியசமநீலையிமொழிகவென்பதுசானேபெ 

றட்படும். 

௨. ஒல்வத விவ) 

செல்வார்கீருர்செல்லா தில். 

There is nothing which may not be accomplished by those who, 
before they attack (an enemy), make themselves acquainted with 
their own ability, and with whatever else is (needful) to be known, 
and apply themselves wholly to their object. - - - 472 

பரி. தமகீகிெயதும்வினையையுமதற்கறியவேண்டுவ தாயவலியையுமறிந்செப் 

பொழுதுமனமொழிகளைய தன்கண்வைத்துப்பகைமேநீசெல்லும.ரச ரீக்கு முடி. 
யாதபொருளில்லையென்றவாறு. 

வி. ஒல்வதெனவேவினைவலிரு தலாயமூன் நுமடங்குதலினிண்டறிவதென்ற 

துதுணைவலியேயாயிதீறு. எல்லாப்பொருளுமெய்துவரொன்பதாமிவையிரண்டு 

பாட்டாதும்வலியின்டகுதியுமஃகறிற்துமேறிசெல்வாரய் அம்பயலுங்கூறப் 

பட்டன.
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ப. ஒல்வது-சமக்குஇயலுங்கருமத்சையும், அறிவது-௮த 
௦ ° ௦ சில - 9 6 னுக்குஅரியவேண்வெதாகியவலிமையையும், ௮றிததன்கட் 

டங்கி-அ.றி.2ீ.துஎப்டொழு தமன த்தையும் மொழியையும் 9 5 
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ல்லுமரசர்க்குமுடியாசபொருளில்லை, எ-று. 

வி. ஒல்வதுஎனவே வினைவலிமுசலியமான்றும் ௮டங்கலின் 

இங்கேயறிவதென்ற_து தணைவலியேயாயிற்று, இப்படியநிந் 

செல்வோர் எல்லாட்பொருளுமடைவாோன்பதாம். இவை 

பிரண்பொட்டாலும் வலிமையின்வகையும் ௮தையறிம் துமே 

கிசெல்வோரடையும் பயனுங்கூறப்பட்டன. 

௩. உடைத்தம்வலியறியா ரூக்கச்தினூக்கி 

யிடைக்கண்முரி சீதார்பலர், 

There are many who, ignorant of their (want of) power (to mect 
it), have haughtily set out to war, and broken down in the midst 
of it. - - - - - - - ல ~ - 473 

பரி. கருத்தாவா தலையுடைய தம்வலியினளவறியா தேமன Qaapd Aur pods 

ன்வலியாரோடுவினை செய்தலைத்சகொடங்கயெவரடர்தீதலானுசெய்துமுடிக்க 

ப்பெறாதிடையேகெட்டவரசருலகதீ தப்பலெொல்றவாறு. 

வி. உடையவென்றதவாய்நிலையரனின்றமைபிந்செயப்படுபொருஎவருவிக் 

சட்பட்டி,மூவகையாநீ்றஓுளுஞ்சிறப்புடையவறிவுடையார்சிலரா தவின் 

முரிநீதார்பலரொன்றா., அ௮தனாற்றம்வலியறிந்தேதொடங்குகவென்பதெஞ் நி 

ன்றலு, 

ப. உடைச்தம்வலியறியார் - கருதீதாவாவதையுடையசம 

துவலிமையினளவையறியாமலே, ஊக ததினூச்கி-மனமெழு 

கீசபடியேயவ்வெழுச்சியால்சம்மிலும்வலியவரோடுபோர்செ 

யயதீதொடங்கி, இடைகீகண்முரிழ் தார்பலர் - அவர்மேலிட்டு 

முரியவடிப்பதினாலே சாமுமசைச்செய்்,து முடிகீசப்பெறாது 

இடையிலேகெட்டுட்போன ௮ரச௪ருலக,/இிற்பலர், எ-று,
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வி, உடையவென்றது ௮வாய்கிலையாகநிற்றலாற், செயப்ப 

ம்பொ ரூள்வருவிகீசப்பட்ட து. மூவகைவலிமையுள்ளுஞ்சிதப் 

பூதீற அறிவுடையார் லராதலால் மூரிதீசார்பலரொன் ரரி. ஆ 

தலால் சம்வலியறிச்தேதகொடங்குகவென்ப து,குறைம் துநின் 

PB. 

௪. அ௮மைந்சாங்கொழுகானளவநியான் றன்னை 

லியச்சான்விரைம் தகெடும். 

He will quickly perish who, ignorant of the measure (of his re- 
sources), flatters himself (with an idea of his greatness), and does 
not live in peace with his neighbours. - ன ர. - 474 

பரி அயல்வேந்தரோடுபொருந்தியொழமுகுவதுஞ்செய்யாஅுகன்வவியளவ 
Os தஞ்செய்யாதுதன்னைவியந்தவரோடுபகைத்தவாசன்விரையகீசெடுமென் 

வாறு 

வி. காரியத்சைச்கா.ரணமாகவுபசரிதஅவியந்தானென்றார். விராயவென்ப 
அதிரித்துநின்றது நட்பாயொழுருதல்௨லியறிந் அபகசைத் தலென்னுமிரண்ட 

ணுளொன்றேயயல்வேந்தமோடுசெயநீபாலவவையின்றித தாள் மெலியனாய் வை 

ததவரோபுபசைகொண்டாலுகீகொருபொழுதுநிலையின்மையின் விரைத்து செ 
டுமென்றாரிவைபி.ரண்டுபாட்டானுத் தன்வலிய,றியாவழிப்படுமிமுக்குக்கூ றப்ப 

ட்ட்மம். 

பு. ௮அமைழ்தாங்கொழுகான்- அயல் ௮ரசரோடுபொருழ்தி 

தட்ட தஞ்செய்யா தவனாய், அளவறியான்- தன்வலிமையினள 

வையறிவ அஞ்செய்யா சவா, தன்னைவியழ்தான் - தன்னைதீ 

தானேமெசீரி௮வரோபெகைதீதவரசன், விரை துகெடும்-சீச 

இரத்திலேகெவொன், ௭-௮, 

லி. வியத்தல்கா ரணமாக வருநீகாரியமாயெ பகைதீதலை 

வியநீதானெனக்காரணமாகவுபசரித்தார். தட்பாயொழுகுத 

ல் வலியறிர் அபகைதீதலென்னுமிரண்டினுள் ஒன்றே அயல் 

வேம்தரோடுசெயல்வேண்டும். அவையின் றித்தான் மெலிய 

CHU Go ss அவரோடபுபகைசொண்டவலனுக்கு ஒருபோதும் 

நிலையில்லா சதினா?ல் விரை நீதுகெடுமென்றார். இவை!



உ௱ட 

பாட்டா ஓம் சன்வலியநியாகபோது உண்ட ஈஞுங்கு தி.றங்கூ 

ப்பட்டது. 

௫. பிலிபெய்சாகாடுமச்சிறமப்பண்டஸஞ் 

சாலமிகஞுச் துட்டெயின் . 

The wheel of a bandy loaded only with peacocks! feathers will 
break, if it be greatly overloaded. - - - - 75 

பரி. *மீலியேற்றியசஃடமுமச்ச முறியுமப்பிவியைய நபொறுச்குமளவன் றிமி 

ரூத்தேறிறினென்றயாறு. 

வி. உம்மைசாகாட்ட அவலிச் றப்பேயன் நிபீலிய,/தொய்மைச்சிறப்புந்தோ 

ன்றநின்றது. இறுமென் னுஞ்சினைவினை முதன் மேனின் ற.ல. எளியரென்றுபல 

ரொடுபகைகொளவான்றான்வலிய னேயாயிலுமவர்தொக்கடழியழியமென் ம் 

பொருடோன்றநின்றமையினி௫ுபிறி ௩மொழிழலென் னுமலங்காரம் இதனை நுவ 

லாநுவற்சியென்பாருமொட்டென்பாருமுளர். தொருவார்பலரொடுபை 

கொள்ஏற்சவென்றமைபினிதனான் மாதீறான் வலியுமவன் றுணேவலியுமறியாவழி 

ட்படுமிமுக்குக்கூ.றப்பட்ட.து. , 

பு. பீலிபெய்- மயிலின் பிலியையேறீறிய, ( பீலி-மயிலிறகு,) 

சாகாமேசீறும், வண்டி ஓமிருசுமுரியும், ௮அட்பண்டம்- அப்பி 

லியென்னும்பொருளை, சாலமிகுத் துப்பெயின்-௮௮அபொறு 

ம்குமளவுகீகருமே$்படமிகு தே தீ.றீ.றினால், எ-று, 

வி. சாகாடும்என் றவும்மை, உயர்வுறப்பும்மை.௮_த, பீலியி 

ன்மென்மையும் தன துவன்மையுச்தோன்.றநின்ற து. அச்சிறு 

மென்ற இனைவினை, சாகாடென்றமுதலின் மேல்நின்ற_து. எளி 

யவொன்றெண்ணிப்பலரோபெகைத்தவன் கானெத்தனைபல 

சாலியாயினும் அவர்கள் ஏகமாய்ததிரண்டபோது அழிதிது 

போவானென்னும்பொருள்பட நின் ஈதினாலே, இ.௮ ஒட்டலங் 

காரம், இதைவலாறுவற்சியென்பாரும் பிறி தமொழிதலெ 

ன்பாருமுண்டு, தரண்டபலரொடுபகைகொள்ளாதொழிகவெ 

ன். நமையால்இஇனொலேமா தீரான் வலியும் ௮வன ௮ தணைவலியும 

மியாதவழிப்படுங்குதிறங்கூறப்பட்டது.



உண் 

௬. றனிச்கொம்பரோ நிளாரகதிறம தூக்கி 

oF iGo Sur BI Oc. 

There will be an end to his life who, having climbed out to the 
end of a branch, ventures to go further. - - * 476 

பரி. ஒருமரகீகோட்டினதுநுனிக்கண்ணேயேறிநின் றாரதம்மூகீகதீதாலவ்வள 

வினைக்கடந் துமேலுமேறவூகீருவா.ராயினவ்வக்கமவருயிர்கீகுறுதியாம்முடி.யுமெ 

ன்றவா ற, 

வி. நுனிக்கொம்பொன் பதுசடைக்கணென்பதுபோலப்பின் முன்னாகத்தொக் 

கவாறாம்வே£2றுமைத்தொகை, பன்மையறிவின்மைபறீறியிழித் தந்கண்வத்தது. 
இறுதிக்கே துவாவ தனையிறுதியாமென்ருர்.பகை௦ மறீசெல்வான்றொடங்கித்தன் 

ஞளற்செல்லலாமளவுஞ்சென் று நின்றான்பின்னவ்வளவினில்லா துமனவெழுச்சியா 
ன் மேலுஞ்செல்லுமாயினவ்வெழுசிசி வினைமுடி.விறிகேதுவ ஈகா தவருயிர் முடிவி 

நிீகேதவாமென்னும்டொருடோன் றநின்றமையினிதிவுமேலையலங்கா ரம். அள 
வறிந்துநிரிறல்வேண்டுமென் ஈமையினீதனால்வினைவலியறியா வழிப்படுமிமுக்குகீ 

கூறப்பட்டு. 

ப. அுனிச்கொம்பரோ றினார் ல ஒருமாகீகொம்ட 

லே யேறிதின்றவர், ௮ஃஇறர் தூகீகின் - ( தமதுவலிமையால்) 

அவ்வளவைக்கடம் அமேலுமேறவலிமைகொள்வாசாயின், (௮ 

வவலிமை) உயிர்க்கிறுதியாகிவிடும் - அவருயிர்கிஞுமுடி.வாய் 

முடியுமென்றவாறு. 

வி. நுனிக்கொம்பரென்பது,கடைக்கண் என்றாற்போலப் 

பின்முன்னாக நின்ற ஆருாம்வேற்றுமைத்தொகை, இறுதிதரு 

ததீகு ஏதுவாவைஇறுதியென்௦த, ஆகுபெயர். பகையின் 

மேதீசெல்லதீதொடங்கித்தன்னாம் செல்லலாமளவுஞ் சென்று 

நின்்றவன்பின்பு ௮ம.௪ ௮ளவிலேசானே நில்லாமல் மனம்போ 

னபடி.யேமேலுஞ் செல்வானாயின் அச்செலவுவினைமுடி தற்கு 

ஏதுவாகாமல் அ௮வருயிர்முடி தறிகூ ஏதுவாகுமென்னும்பொ 

ருள் தோன். றநின்றதினாலே, இதுவுமேழ்கூறியவலநீகா. மாம். 

அளவறிழீதுநிம்கவேண்டுமென்பதாயிற்று. இஇனொலே வினை 

வலியறியாதபோது உண்டாகுங்குற்றங்கூ.றட்பட்டமு.
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௭. ஆதிதினளவறிச்தீகவ தபொருள் 

போற்றி வழங்குதெறி. 

Let a man know the measure of his ability* (to give), and let 
him give*accordingly; such giving is the way to preserve his 
property. - - 6 ம - - - + 477 

uA. FHCs Sura sudgeraQurGeaiGerdmouw 555 Ca bud & 
வங்கனமீதல்பொருளைட்பேணிக்கொண்டொழுருதெறியாமென்றவாறு 

வி. ஈயுதெறிமேலிறைமாட்டியுள்வளுத்தலும்வல்ல தரசென்பழியுரைத்தாம். 
எல்லைக்கேநீபவீதலாவதொன்றானவெல்லையைநான் ருஉறாச்சிெயவநீறுளிர ண் ட 

னை தீ்தன்செல்வமாகீகயொன் றனைமேலிடரீவத்அழிப தனை நிச்கு. சற்பொரு ட்டு 

வைப்பாக்டுநின்றவொன்றனையீதல் பிறரும்வருவாயுட்கால்வழங்வொழ்தலென் 

றார். பேணிக்கொண்டொமுகுதலொருவசோடுரட்பிலாதாரைத்தம்மோடு நட் 

புண்டாகீடுக்கொண்டொழுகுதல். முதிலிற்செலவுசுருங்கற்பொருளொருகாலு 

தீங்காவென்பதாம், 

பு. ஆறிறினளவறிர்தீகஃகொடுஃ்கிதெறியினாலே தமகீருள் 

ளபொருளினளவையறிம்அஅ,த௰குப்பொரும்.தும்படிகொடு 

கீகக்கடவது, அ.து-அ௮ப்படிக்கொடுட்பது, பொருள்போதி 

றிவழங்குசெறி-பொருளைப்பாதுகா தீது நடகீகின் றவழியாம், 

எ-று. 

வி. ஈயும்தெறி மேலேயிறைமாட்சியுள்வகு த் சலும்வல்லத 

ரச என்றபோ துசொல்லிதீதீர்22 ௮. பொருளினளவுக்குப் 

டொருந்த ஈதலாவ.து, ஒன்றைநாலுகூறாக்கியி ரண்கூறைத் 

தீன துசெல்வமாகீடு ஒன்றையிடர்வநீதபோ_து அசை நீக்குத.தி 

பொருட்டு இருப்பாஃடிநின்றவொருகூறைத்தருமதீதின்பொ 

ருட்டுச்செலவுசெய்தல், வருவாயுட்கால்வழங்கி எனப்பிறர்கூ 

அதலுங்காண்க, முதலிதீசெலவுசுருங்கனார் பொருளொரு 

போதும் நீங்காதென்பதாம். 

* 9), Why.



உ௱அ௮ 

௮. ஆகாறளவிட்டி தாயினுங்கேடில்லை 

போகாறகலாக்கடை. 

Even though the income (of a king) be small, it will be no loss 
(to him), if his outgoings be not large. - - +, - 478 

பரி. ௮ சசர்கீருப்பொருள்வருகன்றதெறியளவுசறிதாயிதறாயினுமதனாறீ 

கேடி.ல்லையாம்போனெறசெெறியளவ தனிறீபெருகாதாயினென்றவா று. 

வீ. இட்டிதெனவுமசலாதெனவும்வந்தபண்பின்றொழில்களபொருண் மேனின் 

றன. டபொருளென்பதஇகா.ரத்தான்வருவிதீதளவென்பதுபின்னுங்கூட்டியுலா 

கப்பட்டன. முதலுஞ்செலவுந்தம்முளொட்பினுங்கேடில்லையென்பனீ£ம். 

பு. ஆகாறளவு-அ௮சர்கீகுட்பொருள்வருறவழியினளவு, 

இட்டி.தாயினும்-சிறிசாயினும், கேடில்லை- ௮தினாலேகேடில் 

லையாம், போகாறு-செலவாகிறவழி, அகலா கீசடை-௮ தவில்மி 

காதாயின், எ-று. 

வி. இட்டி.துஎனவம் அகலாது எனவும்வமச்தபண்பின்தொ 

மில்கள் பொருளின்மேல்நின்றன. பொருளென்றது, அதிகா 

ரதீதால்வருவிக்கப்பட்டது. அ௮ளவுஎன்றதைப்போகாறு என் 

ததனோடுக்கூட்கெ. முதலுஞ்செலவுமொத்திரும்சபோதுங்கே 

டில்லையென்பதம் பெறப்பட்டது. 

௯. அளவறிநீ துவாமாதான் வாம்சீகையுளபோல 

வில்லாகித்தோன் ராகெடும். 

The prosperity, of him who lives without knowing the measure 
(of his property), will vanish away and perish, even while it seems 
to continue. - - - - = - - 479 

பரி தனகீகுளளபொருளினெல்லையையறிந்தத.தீகேம்பவாழமாட்டாதவன் 
வாழ்க்சைகளுள் எனபோலத்தோன் றிமெய்மையாயினில்லையாய்ப்பின்னத்தோ 

நீறமுமின் நிக்கெட்டுவிடுமென் றவாறு, 

வி. அல்வெல்லைக்கேற்பவாழ் தலாவ தனிம்சுருங்ககீகூடா தாயினொச்கவாயி 

அமீதீதுந்துய்த்தும்வாழ் தல். தொடக்க தீ திர்கேடுவெளிட்படாமையினுளபோ 

லத்தோன்றியென்றார் முழஜலிஃ்செலவுமிக்கால்ருமேதங்கூறியவா௮,
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ப். அளவறிச்அ-சனகீகுள்ளபொருளினளவையறி்அ,வா 
மாதான்வாழ்கீகை - அததீருட்பொரும்சவாழமாட்டாதவன் 

வாழ்ச்கைகளானவை, உளபோல-உள்ளனபோலத்தோன் றி, 

இல்லா - (மெய்மையாசாயின்) இல்லையா, தோன்றாகெடு 

ம்-பின்௮,2தீதோதிறமுமில்லாமறீகெடும், ௭-.ு. 

வி. ௮தீதப்பொருளினளவுகீகருட்பொருர்தவாழ் சலாவது, 

அ௮தனிஷமேதிபடாமலாயினும் ஒட்பவாயினும் ஈறி. அம்௮நுப 

AS. ghar pag. சகொடக்கதீதிலேகேடுவெளிப்படாது ஆத 

லால் உளபோலவென்றார். மூதலிதீசெலவுமிகுதீதால்வருங் 

குற்றங் கூதப்பட்டது. 

௰. உளவரா தூகீகாதகவொட்ட. வாண்மை 

வளவரைவல்லைக்கெடும். 

The measure of his wealth will quickly perish, whose hberality 
weighs not the measure of his property. - - - 480 

பரி. தனக்குள்ளவளவுதாக்காமைக்கே௮வுவாயவொட்டிரவாண்மையா னொரு 
வன்செல்வதஇனெல்லைவிரையக்கெடுமென்றவாறு. 

வி. ஒட்புவேயாயிலுமிகலாகாதென் ரமையானிதுஏமது, இவைநான்குபா 

ட்டாலுமூவகையாகிீறலு௨பெருமையின்பகு தியாயடொருள்வலியறிகம்சறப்பு 

சோகீடுவகுதீ.துக்கூ.றப்பட்டது. 

பு. உளவமரைதூகீகாத- தனககுள்ளபொருளினளவையாரா 

யாமைகீகுஏ௮வாகிய, ஒப்புச/வாண்மை - உபகாரஆட்டுயினா 

லே, வளவரை-ஒருவன் செல்வத் தினெல்லை,வல்லைக்கெடும்-விரை 

மீ௮ுகெடும், எ-று, 

வி. உபகாரத்சன்மையேயாயினும் மிகலாகாது என் ஐஇ 

லே, இ அவுமேற்கு நியகருத்தே. இவைநான்குபாட்டாலும்கூ0 

வகைவலிமையுள்பெருமையின் பாீபட்டதாசெய பொருள்வ 

லியறிசத்சிதட்புநோம்ிி வருதீழும்கூறப்பட்ட.து. 
B2



உ௱௰ 

௪௯. அதிகாரம். பெறா பர 

STV SEV. ON THE DISCERNMENT oF (A SUITABLE) TIME.* 

பரி ௮ஃதசாவ௮, வலியான்மிகுதியடையஞய்ப்பகைமேற்ீசேறலுநீறவாசன 

ச்செலவிந்கேறீறகாலதீதினேயறிதல், அதிகாரமுல தமையுமிதனானேவி எங்கும் 

௮.தாவ.து, வலிமையினாலே மிகத், சவனாகிட்பகைமேற்செல் 

லத்தொடங்கிெய ௮ரசன் ௮மீதச்செலவுக்குட்பொருநீதியகால 

திதையறிசலாம், ௮திசாரமுறையு மிதினாலே விளங்கிக்கிடதி 

5. பகல்ம/வலலுங்கூகையைக்காக்கையகலம/ வல லும் 

வேம தர்ககுவேண்டும்பொழு_து, 

A crow will overcome an owlt in the day time: the king who 
would conquer his enemy must have (a suitable) time. - 481 

பரி. தன்னின்வலிதாயகூஷையைக் காக்கசைபகற்டொழுதின்சண்வெல்லா நி 

தீகுமாதலாத்பகைவ.ரதிகலைவெல்லக்கருதுமரசர்கீக தநீகேந்றகாலமின் றியமை 

யாதென்றவாறு. 

வி. எடுத்னுகீகாட்டுவமை.காலமல்ல £வதிவலியா நீபயனில்லை யென் பதுவிளகீ 
இநின்றது. இனிக்காலமாவ.துவெம்மையுங்குவிர்ச்சிய ந தம்முளொத்துநோய்செ 
ய்யாதுதண்ணீருமுணவுமுதலியவுடைதீதாய்தீதானைவருழ்தாதுசெல்லுமியல் 

பினதாம். இதனாறீகாலத்தஅசிறப்புக்கூறப்பட்டது. - 

பு. பகல்வெல் லுங்கூகையைகீகசாக்கை-தன்னைப்பார்க்கிலு 

ம்வலிமையுள்ள தாகியகூகையைகீகாகீகையானதுபகற்பொழு 

இலேவெல்லும், இகல்வெல்லும்வேம்,தர்கீகு-( ஆதலால்) பகை 

வருடையபோர்த்தொழிலைவெல்ல நினைத் த௮சசரீக்கு, பொழு 

துவேண்டும்-௮தகேற் றகாலம்வேண்டும், எ-று, 

வி. இம்த எடுத்துகீசாட்டு உவமையானது, காலமில்லாத 

படோ.து வலியுடைமையினாலேபயனிலலையென்பதை விளகூநி 
  

 வவ்ளவவகை 

* For setting out to war. 

* கோட்டான், & large kind of owl, much stronger than a crow.
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ன்றது. இனிச்காலமாவது, வெப்பமுங்குளிருச்சம்முளொதி 
அசோய்செய்யாமல், தண்ணீருமுணவுமுதலியனவுமுடைதீதா 
இிச்சேனைவரு ர் சாமத்செல் லுசசன்மையையுடையசாம். இதி 

னாலே காலத்தின் ஈறெப்புச்சொல்லப்பட்டு. 

௨. பருவத்தோடொட்டவொழுகதநிருவினை த் 

இ.ராமையார்கீகுங்கயறு, 

Acting at the right season, is a cord that will immoveably bind 
success (to a king). - ல் ட கட - - 482 

பரி. ௮ரசன்காலத்கோடுபொருந்தலினைசெய்சொழுகு தலொருவர்கண் 

நில்லா துநிங்குஞ்செல்வதீைத்தன்சண்ணிங்காமநீ பிணிக்குங்கயறாமென்.ற 
வாறு, 

வி. காலத்தோடுபொருந்துதல்சாலந்தப்பாமநீசெயல், தராமையென்றத 

ளுற்தீர் சன்மாலையதென்ப.தபெத்றாம்.வி$ன வாய்த்துவரு தலானதனிஞகுஞ்செ 
ல்வமெஞ்ஞான்றுநீங்காதென்பதாம். 

Ly. பருவத்கோடொட்டவொழுகல்-அரசன்காலத்தோடு 

பொருச்த(வினைசெய்_து) தடித்தல், திருவினை-(ஒருவரிடதீது 

தில்லாமலே நீங்குஞ்)செல்வத்தை, தீராமையார்க்குங்கயிு- 

தன்னைவிட்டு நீங்காமற் கட்டுங்கயிரும், எ-று. 

வி. காலத்தோபொரும்அகலாவது, காலம்சப்பாமல் வி 

னைசெய்வது, தீராமையென்றதிளுலே, தீர்தல் இயல்பென்ப 

துபெறப்பட்டது. வினை நலமாப்வருவதினாலே ௮தனாலாகுஞ் 

செல்வமெப்போதும் நீங்காதென்பதாம். 

௬. அ௮ருவினையென்பவுள வோகருவியாத் 

காலமறி ச் துசெயின். 

Is there any thing difficult (for him to do), who acts, with (the 

right) instruments, at the right time ?* - ல - - 483 

பரி. ௮. சசராற்செய்தற்கரியவினைகளென்றுசொல்லப்படுவனவுளவோவவறீ 

  

* Knowing the time.
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றைமுடி.த்ததிசாங்கருவிசளுட னளேசெய்தற்காங்காலமதித்துசெய்வா.ராயினெ 

ob DONT 

வி. கருவிகளாவன மூவசையாநீறலுநால்வசையுபாயங்களுமாம். ௮வையுள 

வாயவழியுங்காலம்வேண்டுமென்பதறிவித்த ந்குக்கருவியானென்றார். எல்லாவி 

ஊையுமெளி தின்முடியுமென்பதாம். 

Ly. கருவியால்-௮அவத்றைமுடிதீதத்கு௮மைதீதகாரணங்க 

ளுடனே, காலமறிதீ தசெயின்-செய் தந்ருப்பொருற்தியகால 

தீதையுபூறிம் துசெய்வாராயின், அருவினையென்பவுளவோ-௮ 

ரசர்கீஞுசிசெய்ததீகு அ௮ரியவினைகளென்று சொல்லப்பவென 

வுளவோ, எ-று, 

வி. கருவிகளாவன, கூவகைவலியும்சால்வகையுபாயங்களு 

மாம், அவையுண்டானபோ துங்காலம் வேண்டுமென் பதிவி 

த்தறிஞுகிகருவியாதி காலமறிர் துசெயினென்ளுர். எல்லாவினை 

களுமெளிதாகமுடியுமென்பதாம். 

௪, ஞாலஙிகருதினுங்கைஷடுங்காலங் 
o 

க _ 2 வுனு, 

Though (a man) should meditate (the conquest of) the world, he 

may accomplish it, if he acts in the right time,* at the right 

place. - - - - - ° - - - - 484 

பரி. ஒருவன் ஞால முழு அத் தானேயாளக்கரு தினானாயினுமஃதவன்கையகத் 

நீதாமதற்கு ச்செய்யும்வினையைக்சாலமறித்திடத்தோடுபொருந்தச்செய் வா 

னாயினென்றவாறு, 

லி. இடத்தானென்பதநீருமேற்கருவியென்பதநீருரைத் தாங்குரைக்ச.கை கூ 

டாதனவுங்கூடுமென்பதாம். இவைஹன் அுபாட்டானுங்காலமறிததிபயன்கூ ற 

ட்பட்ட௮. 

பு. ஞாலங்கருதினும்-ஒருவன்பூவுலகமுழுமையு சீ சானேயா 
எ நினைத் தானாயினும், கைகூடும்-௮து௮வன்கைக்ரள்ளிருர்ச 

தாம், காலங்கருதி - ௮தற்காகச்செய்யும் வினையையதற்குப் 

  

* After having considored the time, he acts in (the right place.)
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பொரும்தியசாலத்தைதோஃடு, இடத்சாத்செயின்-இடத்தோ 

முபொருந்தசீசெய்வானாயின், எ-று. 

வி. இடத்சானென்றதத்கு, மேற்கருவியானென்பத தீகு 

உரைதீதபடியுரை தீ துக்கொள்க. கைகூடா கனவும் கூடுமென் 

ட தாம். இவைஞமூன்றுபாட்டாலுங் காலமறிதலின் பயன்கூற 

ட்பட்டு. 

௫. காலங்கருதியிருப்பர்கலங்காது 
ஞாலங்கரு ஆபவரீ. 

They who thoughtfully consider and wait for the (right) time 
(for action), may successfully meditate (the conquest of) the 
world. க க கடட கட்க - - = - 485 

பரி. தப்பாமன் ஞாலமெல்லாங்கொளளக்கருதுமரசர் தம்வலிமிகுமாயினு 

மதுகருதாததம்கேதீறகால ததையேக ருதியதுவருந்துணேயும்பசைமமேறீசெல்லா 

மொன்றவாறு, 

வி. தப்பாமைகருதியவழியேதொளளு தல். வலிமிரூதிகாலங்கருதியென்ற த 
ளாதீபெற்றாம். ௮துகருதாதுசெல்லினிருவகைப்பெழுமையுந்தேய் ந.அவருத்தமு 

முுவ.ராகலிவிருட்பாரன்றார். இருத்தலாவதுடூடாக்கல் பகையாகீகன் மேறீ 

சே.றவிருத் சல்பிரித்தல்கூட டலென்னுமஅவகைக்குணங்களுண் மேநீசெலவிநீ 

கூமாறாயது. இகனாற்காலம்வா.ராவழிச்செய்வ.துகூஉப்பட்டது, 

பு. கலங்கா து-தப்பாமலே, ஞாலங்கரு அபவர்- பூமிமு ர 

தையுங்கைக்கொள்ள நினைகீகுமாசர், ( சம்வலிமிக்கிருத்தாலு 

மதை நினையாமல் ) காலங்கருதியிருப்பர் - ௮௪ .நீசேற்றகாலத் 

தைநினைதீது அதுவருமளவும் பகைவரீமே£செல்லாதுகாத்தி 

ரப்பர், OT 20). 

வி, தப்பாமையாவது, நினை தீதவழியேகொள்ளுதல். வலி 

மி்தி, சாலங்கருதியென் ஐதினாலேவருவிச்சப்பட்ட து. அதை 

நினையாமதீசென்றால் இருவகைட்பெருமையும் சேய் ம் துவரு 

தீதம்படுவாராதலால், இருப்டரொன்றார். இருத்தலாவ.து, தட் 

பாகீகல், பகையாகீசல், மேறீசெல்லல், இருத்தல், பிரித்தல், 

கூட்டல்என்.ஸும் ௮றுவகைகீகுணங்களுள் மேத்செல்லலுக்கு
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மதறுதலையாகிய.து. இதனால காலம்வாராதபோ௮ காத்திருகீ 

கவேண்டுமென்பஅகூ றப்பட்ட_த. 

௭. ஊச்சமுடையானொடுக்கம்பொருக்கர் 
தாக்கற்கருப்பேருநீ தகைத்து. 

The self-restraint of the energetic (while waiting for a suitable 
time to act), is like the drawing back of the foot of a fighting-ram 
in order to butt. - - - - - - - - 486 

பரி. வலிமிருதியுடையவசசன்பகைமேறீசெல்லாதுகாலம்பார்த்திருக்கின் ற 

விருட்புட்பொருகன்.றதகாரதன்பகைகெட்ப்பாய்தறிபொருஃடுப்பின்னேகால் 

வாங்குந்தன்மைத்தென்றவாறு, 

வி. உவமைக்சட்டாகீகற்கென்ற௱தனார்பொருளினும்வெதீறியெய்தம்பொரு 
ட்டென்பதுகொள்க, இதனாலவ்விருப்பின் சிறப்புக்கூ.றப்பட்டது. , 

a 

பு. ஊகீகமுடையானொடுக்கம்-மிகீச வலிமையுடைய ௮ர 

சன் பகைமேறீசெல்லாமறீ காலம்பார் தீதிருகீகின் ஐ இருப்பு, 

பொருதகர் - சண்டைசெய்கின்ற ஆட்டுக்டொய், தாகீகற்கு- 

( தன்பகைகெடட்) பாய்ததீபொருட்டு, பேரும்தகைச் தஃபி 

ன்னேகால்வாங்கிப்போர் தகைமைதீது, எ-று, 

வி, உவமையிலே தாகீகறீகு ஏன்றதினலே, பொருளிலும் 

வெற்நியாதத்பொருட்டு எனவருவித் துக்கொள்க. இதினாலே 

௮.ச்2 இருப்பின் எறட்புச்சொல்லட்பட்டது, 

௭. பொள்ளெனவாகங்கேபுறம்வேரார்காலம்பார்த 

தள்வேர்ட்பரொள்ளியவர். 

The wise will not immediately and hastily show their anger ; 
they will watch their time, and keep their anger within. - 487 

டசி. அதிவுடையவ.ரசரீபகைவரீமிகைசெய்தபொழுதேயவாமியப்பு றத் து 
வெகுளார்ீ தாமவலாவெல்லுதற்கேதீறகாலத்தினையறித்த.துவருந்துணயு முள் 
ளேவெகுளவரொன்றவாறு, 

வி. பொள்ளெனவென்பதுகுறிட்புமொமழி,வேரார்வோப்பொனச்காரணத்சை 
ச்சாரியமாசவுபசரித்தார். அ.றியவெகுண்டுமிச்தம்மைக்காப்பராசலித்புறம்



ame 

வே ரசாரொன்றுஞ்செ ய்யாமலடக்குதல்கூடாமையிலுள்வேர்ப்பரான் று ங்க 
விஞர். 

பு. ஒள்ளியவர்-௮றிவுடையஅரசர், பொள்ளென-பகைவரீ 

கூற றஞ்செ.ப்சவுடனே, பு௰ம்வேரார் - ௮வாறியவெளியிலே 

கோபலஞ்செய்யார், காலம்பார்தீ ௮-௮அவரைவெல்லுதத்கேத்ற 

காலத்தை தோகீடி ய துவருமளவும், உள்வேரீப்டரீ-மன இலே 

கோபத்தைவைத்திருப்பார், எ-று, 

வி. டொள்ளெனஎன்பது,விரைவுக்குறிட்பு. வேரார்வேர்ப் 

பர் எனகீகாரணத்தைக்காரியமாக வுபசரித்சார். வேர்த்தல், 

கோபத்தால்வருங்காரியம். ௮றியகீகோபித்தபோ_து தம்மை 

கீகாத துக்கொள்வா ராதலால் புறம்வேராசொன்றும், கோபஞ் 

செய்யாமலடக்குதல் கூடாததினாலே உள்வேர்ப்பொன்றுங் 

கூ Leni. 

௮. ம/ம்று நறரைக்காணி த்மக்கவிறுவளா 

காணி ற்கிழக்கா ம். தலை . 

If (a king) meets his enemy, let him show him all respect, until 

the time for his destruction is come; when that is come, his head 

will be easily brought low. = - - 5 = = = 488 

பரி, தாம்வெல்லக்கருதியவ.ரசரீபகைவரீக்கறுதிக்காலம்வருற்.அணையு மவ 

ரைச்சண்டா நீபணிகபணியவேயகச்கால்ம்வத்திறும்வழியவர்தகைவின்றியி நு வ 
ரொன்றவாறு, 

வி. பசைமையொழியும்வகைமிசவுந்சாழ்கவென்பார்சுமக்க வென்று மங்ஙன 
நீசாழவேயவர்தம்ீமைக்காத் தலிகழ்வா.ராகலிதீறப்பாமந்கெடுவொன்பா.ரவாத 

லை£ழமூமென்றுங்கூறினா். தலைமேற்கொண்டவொருபடொருளைதீதளளுங்கால.தி 
தன்றலை ழோசவிழுமாகவினவ்வியல்புபெறப்டட்டஅ.இவையிரண் போட்டானு 

மிருக்கும்வழிப்பலைமைதோன்றாமலிருச்கவென் பதுகூறப்பட்டு. 

பு. செறுதரைகீகாணிசத்சுமக்க - (வெறீறியைநினைத்த ௮௭ 

சர்) பகைவர்சீகுஒடும்குங்காலம்வருமளவும்௮வரைக்கண்டாறி 

டணிக, இறுவரைகாணின்-( ௮க்காலம்வ,சீ2) ஒடும்கும்போ 

து, மெக்காநீதலை-சடையின் நிமுறிவர், எ-று.



உ௱௰எ௭ 

லி. பசைமை நீய்கும்படி மிசவு2ீதாழ்கவென்றனு சொல்ல 

வழ சவரீசுமகீகவென்றும், அப்படி வணங்கவேயவர் தம்மைகி 

காவாமலிறுமாப்பாராதலால் தப்பாமற் கெருவொன்று சொ 

ல்லவறீதவர் தலைமோமென்றுஞ்சொன்னார், தலையின்மேற் 

கொண்டசுமையைதீதள்ளும்போது ௮௮ தலை€ழோகவிழுமா 

தலாலவ்வாறுகூமப்பட்ட௫. இவையிரண்டொட்டா லுங்காத் 

இருக்கும்போது பகைவச.றியாமலே நட்டாகவேயிருக்கவே 

ண்டூமென்பதுகூறட்பட்ட_த. 

௯. எய்த ாகரியதியை ர சக்காலர நிலைய 

செய் தற்கரியசெயல், 

If a rare opportunity occurs, while it lasts, let 2 man do that 
which is rarely done (without such an opportunity). = - 489 

i 

பரி. பசையைவெல்லக்கருதுமரசர்சம்மாலெய்து தறீகரியகாலம்வற் கூடி 
யகீகாலதுகழிவதறீருமுன்பேயதுகூடாதவழித்தம்மாற்செய்தற்கரியவினைக 

ஊைச்செய்கவென்றவாறு, 

வி. ஆதீறன்முதலியவநீறாதசெய்துசொரளப்படாமையினெய் தற்கரியதெ 

ன் ௮அமதுதானேவந்தெய் சலரிசாசலினியைந் சகீசாலென்றுமியைந் தவழிப்பின் 

னில்லாகோடுசலின நீநிலையேயென்றுமதுபெறாதவழிச்செய்யப்படா ை மயித் 
செய்தற்ீகரியவென்றுங்கூறினாரிகனாதிகாலம்வந்துழிவிலாந்துசெய்கவென் ப 

அகூறட்பட்டது. 

பு. எய்தற்கரியதியைதீதகீசால்- (பகைவெல்லக்கரு இய 

௪ர்) தம்மாலடைத.ற்கரியகாலம்வ$ீ தடை ழமீசால், ௮ம். நிலையே- 

அதுகழிவதத்குமுன்னமே, செய்தற்கரியசெயல்-அக்சாலம்வா 

ராதபோது தம்மா நீசெப்தச்கரியவினை களைசீசெய்க, எ-று, 

வி. வலிமைமுதலியவதீரூற்செய் தகொள்ளப்படாமையா 

ல்எய்தந்கரியதென்றும், ௮ து, சானேவமழ்தெய் துதலரிதாசலால் 

இயைம்தம்காலென்றும், இயைநீதபோ_து பின்னில்லாதோடு 

தலால் ௮.நீநிலையேயென் றம், ௮ துபெரறு சவழிச்செய்யக்கூடா 

மையால் செய்தரகரியசெயலென்றுங் கூறினர், இதனாலேகால 

ம் வாய்தீதபோது விரைச்துசெய்கவென்பதுஉூறட்பட்ட ற.
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௰. கொச்கொகச்ககூம்பும்பருவத் துமத்றதன் 

At the time when (a king) should use self-control, let him re- 
strain himself like a heron; and, like it, let him strike, when there 

isa favorable opportunity. - - - - - - 490 

டரி. வினைமேறீசெல்லா இருக்குங்காலதீ௮ுக்கொக்கிருக்குமானு போலவிருக்க 

மதிறைச்செல்லுங்காலம்வாய்தீ்தவழியதுசெய்கிமுடிக்குமாறுபோலத்தப் பா 
மத்செய்துமுடிக்கவென்றவா, 

al. Soi CETL BO GHRAG Aa Mu Lar FO gL go bg Yoo wy yp ob1 oF 9 5) gL Lo 
கஃபொருட்டுபிரில்லஅிபோன் மிருகீருமாசலாலுமெய்தியவமிப் பின்றட்புவ தற்கு 
முள்பேவிரை ந்.றுகுதீதுமாகலானுமிருப்பிறீருஞ்செயலிற்குங்கொக்கேயுவமை 
யாயிறறு. கொக்சொக்கவென்றாராயிலுமதுகஉம்புமா.ற போலக்கூம்பாவென்று 

கப்படுமிறுதொழிலுவமமாகலின் உவம முகத் தாலிருப்பித்குஞ்செயலித்குமிலக்க 
ணங்கூறியவாறாயிற்று, 

ப. கூம்பும்பருவதீ.௮- சான்வினைமேறீசெல்லா இருகீகும்கா 

as 6, கொக்கொகீக - கொகீகுஇருட்பதுபோலிருக்க, ்ர்த்ச 

விடதீது - மதிறசீசெல் லஓங்காலம்வாய்ச்தபோது, அதன்குத் 

தொக்க-௮அசெய்்துமுடிம்பதுபோலத் தப்பாமலேசெய் து 

(0.௧௪, எஃஹு, 

வி. கொக்கு மீனைப்பிடத்தம்கு இருக்கும்போது ௮து 

வம துசேருமளவும் மூன்னாடியறிச் த தட்பிட்போகாமல் தான் 

உயிரில்லாததுபோலே யிருக்குமாதலா லும், தனக்கு ௮மைதீ 

தமீன்வமீ்சபோது மறுபடி. தப்புவதற்கு முன்னேதானேவி 

oom 6 9 கூத்தி விழுங்குமா தலாலும், இருப்பினுகிறாஞு செயலி 

மீஞுங் கொக்சே யுவமையாயிதி௮ு. கொக்கொகிகவென்றாராயி 

னும்.௮.த ஒடுங்கியிருப்ப துபோல ஒடுிய்குகவென்றும், குத் 

கொக்கவென்றா ராயினும் ௮ரளுதீதுவதுபோலகி Gs5Ms 

வென்று முரைத்துக்கொள்க, இ_து கொழிலுவமையாதலா 

ல் இருப்பினுக்குஞ் செயலினலுக்கு மிலக்சணங்கூறியபடி.யா 

யிதீது. 
௦8
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௫ல௰. அதிகாரம். ரோ ர, 
இடனறிதல், 08 ஈர 08070ஈ 08 (& SUITABLE) PLACE, 

டரி, அஃதாவது வலியங்காலமுமறித்துபகை மேறநிசெல்வான்றான்வெல்லு துதி 

கேதிறதில த தினையறிதல். ௮திகாரருறைமையுமிதனானேவிளங்கும். 

அதாவது, வலிமையுங்காலமுமதிறீது பகையின்மேற்செ 

ல்பவன் தான் வெல்லு தற்குட்பொரும்திய இடத்தையறிவ. 

அ௮திசாரமூறையுமிதினாலே விள கூற்று. 

ச. ுடங்க££கவெவ்வினையுமெள்ள தீகமு று 

Let not (a king) despise (an enemy), nor undertake any thing 

(against him), until heshas obtained (a suitable) place for besieging 
him. - - - - - - - - - 491 

பரி. பமைவமரைருநீ௮ுதறீகாவதோரிடம்பெற்றபின்னல்லதவர்மாட்டியா 
தொருவினையையுந்தொடங்காகதொழிகவவரைச்கறியரொன்றிகழமாஜொழிகவெ 

oor SUIT ow 

வி. முறீறுதல்வளைத்தம், ௮தறர்சாமிடமாவதுவாயில்களானு நாழில்களானு 
மவர்புகலொடுபுக்கொழியு$பசையசணினைச்ருழ்ந்தொன்றதிகொன்துஅிணையா 

ய்தீதம்முணலிவில்லாதபலபடையிருப்பிநீருமதில மசமுமுதலியவசண் செய்ய 
ப்பட்டவசசருப்பிற்குமே2ீறநிலகீடெசீகையு நீருருடையது அதுபெந்றாலி.ர 

ண்டுஞ்செய்கவென் பதாம், 

பு. மூறி௮ுமிடங்கண்டபின்னல்லஐ - பகைவரைவளைதீ துகி 

கொள்வதற்கானதோரிடம் பெற்றுக்கொண்ட பின்னன்றி, 

தொடங்கநீகவெவ்வினையும் - ௮அவரிடத்திலே யாதொருகருமத் 

தையுந்தொடங்காதொமிக, எள்ளதீக-(அவரைச்டுநியவொன் 

வெண்ணி) இகழாதொழிக, ௭-௮. 

வி. முதிறுதல், வளைத்தல். ௮த.ற்சானவிடமாவது, வாயில் 

சளாலும் சுருங்கைகளாலும் ௮வர் நுலழைவொரடு நுழைத்து 

ஓழி, .தபோம்படி Carla out Gb og ஒன்றுகீகொன் 

அதுணையாகிதீதங்களிலே வருத்தமில்லாமலே பலபடையிருப்
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கக்ரும்மதிலம்அகழியுமூ.சலாயெகாப்புச்செய்யப்பட்டஅ.ச 

ரப்பி ஷ்ருமேத்த நிலப்பரப்பும் நிருமுடைய. அதைப் 

பெற்றபோது எள்ளுதல் தொடங்குதலென்றவிரண்0 

பகவென்பதாம், 

௨. மூரண்சேரீமீதமொய்ம்பினவர்கீ்குமரண்சேர் மதா 

மாகீகம்பலவும்தரும். 

Even to those who are men of power and expedients, an 
attack* in connection with a fortification will yield many ad- 
vantages. - - - - - - - - - 492 

பரி. மாறுபாட்டோடுகூடியவலியினையுடையார்க்குமாணைச்சேோத் தாடுன்ற 

வாக்கம்பலபயன்களையுங்கொடுகீருமென்றவா, 

வி. மாறுபாடாவதுஞாலஃபொதுவெளனப்பொரறுதவரசர்மனத்தின்௧ணிகழ்வ 

காகலானும்வலியுடைமை கூதியவதனானுமிதுபகைமேற்சென்றவரச ரீமேதிறா 

யிநீறு.உம்மைிறப்பும்மை.௮.ரண் சேர்ந் தாமாக்கமுமுண்மையினீண்டாக்கம் 

விசேடிகீகப்பட்டு. அக்கமென்றததற்கே துவாயமுதிறினை.௮துகொடுக்கும் 

பயன்களாவனபகைவ.ராற்றமக்கு நலிவின்மைய நதாம்நிலைபெறிறுநின் ஐவரை 

தலிதீலுமுகலாயின. 

பு. மூரண்சேர் 2ச-மாறுபாட்டோடுகூடிய,மொய்ம்பினவ 

ர்க்ளம்-வலிமையையுடையவர்கீகும், ௮ரண்செர்,சிசாமாகீகம்- 

கோட்டையைசீசெர்ர்தாடுன் ற ஆக்கமான த, பலவ தரும்- 

பலபயன்களையுங்கொடுக்கும், எ-று. 

வி. மாறுபாடு பூமி பொதுவெனப்பொருத அரசர் மனத் 

இனிடத் துண்டாலதாதலாலும், வலியுடைமை கூறியஇனாலும், 

இதபகைமேதீசென்ற ௮.சர் மேலாயிற்று. மொய்ம்பினவர்கீ 

குமென்றவும்மை, சிறப்பும்மை, ௮ரண்சேர்ரிதாம் ஆகீகமுநுத 

ண்டாதலால் இங்கே ஆகீகம், விசேடிக்சப்பட்டது. ஆக்கமெ 

ன்றது, அததீரூகீகாரணமாகியவளை தீ. தலை. அதுகொடுக்கும் 

டயன்களாவன, பகைவராலேதமகீகு வருத தமில்லாமையும், 

தாம்நிலைபெதீறுநின்௮ு ௮வரைவருத்,த.தலுமு.தலியன. 
  

* Or, the ‘siege of a fort,’ as some say.
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௬. ஆத்றாருமாமிகியபெவிடனறிர்து 

போத்ரார்கட்போற்றிசீசெயின். 

Even the powerless will become powerful and conquer, if they 
select a proper field (of action), and guard themselves, while they 
make war on their enemies. - க - - = 493 

பரி. வலியசல்லாதாரும்வலிபராய் வெல்வசதநிகேத்றவிடத் இனையிந்துதம் 

மைக்சாத்துட்பகைவர்மாட்டுவினயைச்செய்வாராயினென் றவாறு, 

லி, வினையையென்பதாஉந்தம்மையென்பதாஉமவாய்நிலையான்வற்தன, கா 

தீதல்பகைவரானவிவுவராமலாரணானும்படையாலுங்காதீதல், இவ்வாநீருன்வி 
னைசெய்வராயின்மேற்சொல்லியவலியின்றியும்வெல்வொன்பதாம். 

பு. இடனறிதீ த-வெல்லுதற்கேறந்றஇடதீதையறிநீ து, போ 

தீறி-சம்மைப்பாதுகாதீ துக்கொண்டு, போ திருர்கட்செயில் - 

பகைவரிடதீது வினையைச்செய்வாராயின் ,ஆகீறாரும் - பலமி 

ல்லாதவரும், ஆதீறி - பலமுடையவரரக, பெ - வெல்லு 
வார், ஏஃ. 

வி. வினையையென்ப தும், தம்மையென் பதும், அவாய்நிலை 

யால்வரீதன.காத்தல், பகைவ ரால்வருச்சமுண்டாகாமல் கோ 

ட்டையினாலும் படையினா ஓங்காத் துக்கொள்வது, இப்படி. 

வினைசெய்வாராயின், மேலேசொல்லப்பட்ட வலிமையில்லா 

மலும் வெல்வொன்ப தாம். 

௪. எண்ணியாரெண்ணமிழப்பரிடன நிந்_து 

துன்னியார் துன்னிச்செயின். 

If they who draw near (to fight) choose a suitable place to ap- 

proach* (their enemy), thosc who have thought they will conquer 

them, will lose that thought. - “oe - - 494, 

பரி தாம்வினைசெய்தறீகேற்றவிடதீதினையமிதீ துசென்றவரச.ரரணைப்டொரு 

  

* தன்னி, 11௦ Scholiasts say ௮. ரணேதீதன்னி ; 10ம் 11901௦ 860108 1௦ be no 

reason for introducing .97«r, seeing that the speciality of the chapter has 
been already given in @ 10 al 5 i.
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தீதிநின்றகனைச்செய்வாராபினவரைவெல்வதாகவெண்ணியிருந்தபசைவம வ் 

வெண்ணத்தினையிழப்பரதீதன் றியேதாம்நிநீறலாநீறாவிட தீ.துஃசெல்வாராயின 
பாகீகெளிய சாவொன்றவாறு. 

வி. ௮ரணென்பதவாய்நிலையான்வந்த.3 எண்ணமென்றதெண்ணபம்பட்ட 

தீம்வெநீறியை,. அதனையிமப்பொன்றாரவரீவினை செய்யாமநீறம்மைக்காத்த 

மை.பின், இசனாலவார்பசைவர்தோதீபரென்பதாயிற்று, இவைநான்ருபாடூடா 

அம் பகைவ. ரணின்பறததிறுட்டா.ர. தற்காமிடமறிதல்கூறட்பட்டது, 

பு. இடனறிற்து-தாம்வினைசெய்சற்கேற்ற விடத்தையறித் 

அ, அன்னியார் - சென்றவரசர், தன்னிச்செயின் - கோட் 

டையைட்பொரும்திநின்.று வினையை£செய்வாசாயில், எண் 

ணியார்-௮அவரைவெல்வதாக நினைதீதிரும்சபகைவர், எண்ண 

மிழட்பர் - ௮அவ்வெண்ணத்தையிழ2து அவர்ககெளியசாவரீ, 
ஏறு. 

வி. ௮சண்என்பது, அவாப்நிலையாய்வர்5.த. எண்ணம்என் 

பது, எண்ணட்பட்டதமதுவெற்றியை. அதனையிழபட்பொன் 

at, அவர்வினைசெய்யாமல் தம்மைகீகாதீது எளியவராவரா 

தலால் இதனால் ௮வர்பகைவர் தோற்டரொன்பதாயிற்று, 

இவைநான்குபாட்டாலும் பசைவர்கோட்டையின் பு.றத்திறங் 

குவார் அதர்காஞூமிடமறிதல் சொல்லப்பட்டது. 

டு. மெடும்புன ஓள் வெல்லுமுதலையடும்புனலி 

னீங்கெ தனைப்பிற, 

In decp water, a crocodile will conquer (all other animals); but 
if it leave the water, other animals will conquer it. - = 495 

பரி. முதலையாழமுடைய நிரின்கணா பிதீபியவறீறையெல்லாந் தான்வெல்லாநி 

நீருமப்புனலை நிங்குமாயின தனை ப்பிறவெல்ல ரம்வெல்லா நிநீ்ருமென்றஉரு, 

. வி,. எனவே,எல்லாருந்தன்னிலதீதுவலியரொன்ட,நகூறப்பட்டது, பிறவென் 

பதுருன் லுங்கூட்டுக. நிலைப்படா நீ ரின்கட்பிறநிர்றலாநீறாமையினவையெல் 

லாருதலைக்கெளியவாமவையியங்கு துந்குரிய நில த்தின்சணஃதியங்கலாதிறாமை 

பினவற்றிச்செல்லாமெளிதாமென்றது, மேநீசெல்லுமாசர்பகைவர்திற்றலாகீறா 

பிடனறிந் துசெல்வாராயினவர்தமக்கெளியராவ.ரன்றியேதாம்நிற்றலாதிறா வி 
தீ துச்செல்வ.ராயினவர்க்கெளியாவரென்னும்பொருடோன் நின் றமையி
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ன்றுவெல்கவென்பதாம். 

பு. நெடும்புன ஓள் - ஆழமுடைய நீரிலேயானால், வெல்லு 

மதீலை-பிறவிறையெல்லாமு கலை வெலலா திற்றாம், புனலை நீங் 

கின்-௮.ம்சநிரைவிட்ட து நீய்குமானால், ௮தனைப்பிறவடும்- ௮ 

தைப்பிறவெல்லாம்வெல்லும், எ-று. 

வி, எனவே, எல்லாரும் தங்களுடைய நிலதீதிலேவலியவ 

ராவரொன்பதுபெறப்பட்டது. பிறவென்பதை, முன்னும் டூ 

ட்கெ. நிலைச்கொள்ளா நீரிலே பிறநிம்கமாட்டாமையால் ௮ 

வையெல்லாமு தலைக்கு எளியவையாம் ௮வையெல்லாஞ் ௪ஞ் 

சரிதீசதிகுரியநிலதீதிலே ௮ து௫௪ஞ்சரிக்கமாட்டா ததினாலேயவ 

கறிற்கெல்லாமெளியதகாமென்றுசொன்னது, பகைவரீமேற் 

செல்லுமரசர் அவர் நிர்கமாட்டாத இடமறிரதுசெல்வராயின் 

அவர்கமக்கெளியராவார் அ௮ன்றிததாம்நிற்சமாட்டாத இடதீ 

இற்செல்வசாயின் அவருக்கு எளியவராவாரொன்னும் பொரு 

ள்தோன்றநின்றதஞலே, இ௮ ஒட்டலங்காசம். பின்வருஞ் 

செட்யுஞுமவ்வலங்காரமாமெனக்காண்க. பகைவரையவர் திற 

சமாட்டா தவிடதீதிம்சென்றுவெல்கவென்பதரம். 

ர. கடலோடாகால்வனெடும்தேர்கடலோடு 

நாவாயுமோடாநிலதீது, 

The strong-wheeled, lofty, chariot cannot run on the sca; and 

ships, which sail on the sca, cannot runon the land. - - 496 

பரி. நிலதீதின்சளோடுங்கால் வவியநெடுந்ேேதர்கள்கடவின் கனோடமாட் டாவி 
னியக்கடலின்கனளேடுநாவாய்கடாநில தீதின்கணோடமாட்டாவென் தவாறு. 

வி. கடலோடாவென்றம௮ தலையடையாவிலதீதோடுமென்பஅவருலிச்கப் 

பட்டி. கால்வனெடுந்தேோரன்பதோடுசதத்கேற்றகாலும்பெருமையுமுடைய 

வாயினுமென்பதுபடநின் றது. மேற்சென்றான்பகைவரிடங்களையறிந்தவற்றித 

கேற்றகருவிகளான்வினைசெய்கவென்பறு தோன்றநின்றமையினிலவுமவ்வல 

ங்கா.ரமாயிறிற.
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பு. கால்வனெடுழ்தேர்- நிலதீதிலேயோடுகின்ற வலிமையுள் 

ளவுருளைகளையுடைய பெரியதேர்கள், சடலோடா-சடலிலே 

யோடமாட்டாவாம், கடலோமொவாயும்-இனியச்தக்கடலிலே 

யோகெில்றகதோணிகரூம், ஒடாதிலதீது -நிலத்திலேயோட 

மாட்டாவாம், எ-று. 

வி. கடலோடாவென்றமறுதலைவிசேடண தீதினாலே, நிலக் 

சோமமென்பது வருவிச்கப்பட்ட த, கால்வனெடுந்தேரென் 

று, ஓதெற்கேத்.றகால்களும்பெருமையுமுடையவாயினுமெ 

ன்பதுபடநின்றது. மேற்சென்ற ௮ரசன் பகைவரிடங்களை 

யறிரீ து அவவிடங்களக்கேற்ற கருவிகளாலே வினை செ.ப்கவெ 

ன்னும் பொருள்தோன்றநின்்றதினலே, இ௮வுமவ்வலங்கார 

மாமெனகீ்காண்ச. 

௭. ௮ஞ்சாமையல்லாதிறணை வேண்டாவெஞ்சாமை 

யெண்ணியிடத்தாக்செயின். 

You will need no other aid than fearlessness, if you thoroughly 

reflect (on what you are to do), and select (a suitable) place for 
your operations. - - - - - - - - 407 

பரி. பகையிடத் நுவினைசெய்யுந்தஇறங்களையெல்லாமொழியாகசெண்ணியவற் 

ஜைய சசரி௨தீதோடுடொருந்தச்செய்வா.ராயினச்செயநீருத்தந்திண்மையல்ல 

பிறிதொரு ணை வேண்டுவதில்லையென்றவாறு. 

வி, திண்ணியராய்நின்௮செய்அமுடி.தீதலேவேண்டுவதல்லஅிறணை வேண்டா 

Dai ot mT Hal Car Has தந்கேறுவின்மையின். இவைஞான்௮அபாட்டானும்வினே 

செய்தழ்காமிடனறிதல்கூறட்பட்டு. 

ப, எஞ்சாவமசயண்ணி- (பகைவரிடத் துவினை செய்யு நீதிறங் 

களை யெல்லாட்)கூறஹையாமலெண்ணி,இடத்சா செயின் - ௮வ் 

வெண்ணங்களையசசரிடத்தோடு பொருழ்சசீசெய்வா ராயின், 

(௮ச்செயற்கு) ௮அஞ்சாமையல்லால - தம துமன தீதைரியமேய 

ன்றி, அணை வேண்டா-பிறிதொரு கணை வேண்டுவதில்லை, ௭-௮. 

வி. தைரியமுடையவசாய நின்.று வினைசெய் முடிப்பதே 

வேண்டுவதன் மிதி துணை வேண்டாவென் ௦2, அவ்வினைகவறிப
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போவதற்கேதுவில்லா சதினாலே. இவைகூன்றுபாட்டா ஓம்வி 

னைசெய்தம்கு ஆருமிடமறிதல்கூதட்பட்ட த. 

௮. எறுபடையான் செல்லிடஞ்சேரினுறுபடையா 

னூகீகமழி ச் அவிடும். 

‘Lhe power of one who has a large army will perish, if he goes 
into ground where only a small army can act. - - 498 

பரி, பெரும்படையுடையவாரசனேனைச்சிறுபடையுடையானையழித்தல்கரு 

தியவன்புகலைச்சென்றுசாருமாயினவனாறிறன் பெருமையழியுமென்றவா று, 

வி” செல்லிடமவஷுசீகுச்செல்லுமிடம்.அழிந் துவிடுமென்பகெழுந்திருக்கு 

மென்றாக்போலவொருசொம்.ஊச்கத் தனழிவடையான் ஐன்படைப்பெருமை 

கோக்கியிடநோச்கா துசெல்வளுயினஷ்தப்படைக்கொருங்குசென்றுவினேைசெ 

யலாகாமையாளனாகப்பயிற்சிபின்மையானாகவப்பெருமையாற்பயனின்றித் தான 

ழிந் துவிடுமென்டதாம். 

பு. உறுபடையான்-பெரும்படையையுடையவரசன் , இறு 

படையான் செல்லிடஞ்சேரின் - மதிறசீசிறுபடையையுடைய 

வன்வெல்லநினைத் து ௮அவனுக்குச்செல்லுமிடதலைதச்சென்று 

அடைவானாயின், ஊக்க£ழிம் தவிடும் - அவனாலேதன் பெரு 

மையழித் அபோம்,௭-று. 

வி. செல்லிடம், றபடையானுகீறாச்செல்லுமிடம். ஊக 

தீதினழிவுகீகுரியவன் தன்படைட்பெருமைதோகீதஇடம்தோ 

கீசா துசெல்வானானால்௮து, ௮ப்படைகீகாஒரு மிச துசீசென்று 

வினை செய்யலாகாமையினாலாவஅ பழகீகமில்லாமையினாலாவ 

து ௮ட்பெருமையினாலே பயவில்லாமலழிச் தபோமென்ப 

தரம், 

௯. சறைரலலுஞ்ரூமிலமெனினுமா த்த 

ருறைநிலத்தோடொட்டலரி து. 

It is a hazardous thing to attack men in their own country, 
although they may neither have power nor a good fortress. - 499 

பரி. ௮ரணஜழித் தற்சருமையும்பெருமையாகயவாற்றலுமுடையரல்லராயினு



உ௱உட 

ம்வினைக்குரியமாந்தரையவருறைகன்றநிலத்தின்கட்சென்று தாக்கு தலரிசெ 
ன்ற்வாற, 

வி. நிலத்தோடென்பதுவேநிறுமைமயக்கம், ஆண்மையுடையாரைச்சற 
மைதேோரக்கியிருப்பின்கட்சென்று தாக்னெவரதுவிட்டுப்போ தநீறுணிவின.ரன் 
விச்சாகறிறுணிவினராவராகவேயவ ர்க்ருப்பெரும்படையுடையுமென்பதாம், 

பு. சிைதலனும்-௮ழிதீ ததிகு௮ருமையாகய கோட்டையும், 
சிரும்-பெருமையாகயெவலிமையும், இலரொனினும்-இல்லாதவ 

ராயினும், மாிதரீ-வினைகீகுரியமனிசரை , உறைநிலத்தோ 

டு-௮.வரீவாசஞ்செய்செ.ற நிலதீதித்போய், ஒட்டலரி து-போ 

ர்செய்தலரிது, எ-று. 

வி, நிலதீதில் என்பதரீகு, நிலக்தோடென்ற.து உருபுமய 
கம். ஆண்மையுடையாரைச்டிறுமைகண்டு அவரிருட்பிட தீதி 
EOE oy Curie oor ௮வரதைவிடடுட்போககீகூடா ததி 
லேசாகத் அணிர்தவ ராவர், ஆகவேயவர்கீகு அட்பெரும்படை 

oO யுடைம் தபோ மென்பதாம். 

D. காலாழ்களரினரியடுங்கண்ணஞ்சா 

A fox can kill a fearless, warrior-faced, elephant, if it go into 

mud in which its legs sink down. - - - - - 500 

டரி பாகர்ச்கடங்காவுமாய்வேலாட்களைக்கோத் தகோட்டவுமாயகளிறுகளை 
யவைகாலாமு.மியல்பிதீறாயசேத்௮ுநில தீதப்பட்டுமிதரிகொல்லுமென்றவாறு, 

வி. மூகமாகுபெயர் ஆண்மையும்பெருமையுமுடையாருந் தமச்சகேலாநில 

த்துச்செல்லினவநீறாதிபயனின் திமிகவுமெனிய ராலழிவொன்பத தரன் றநின்ற 

மையினிஅவுமல்வலங்காரம். வேலாழ்முகத்தவென்றுபாடமோதுவாருமுளர். 

வேநீடடைகுளிச் தமுகச்சவா௫லுநரியடுதநீகே துவாசலினதுபாட மன்மையறி 

க இவைமூன்றுபாட்டாலும்பகைவமைச்சாசலாகாவிடனுஞ்சார்ந்2 ழிப்படுங் 
குதீறமுங்கூறப்பட்டன, . 

பு. கண்ணஞ்சா-பாகர்கீகு அடங்கா தனவுமாய், வேலாண் 

முகத் த -வேலாட்களைக்கோத்தகொட்புகளையுடையனவுமா இய, 
களிறுஃபானைகள், காலாழ்களரில்-கால்கள்பதியும்சன்மைத்தா 

ற 2



உ௱உ௰௭* 

இய சேதீ௮ுதிலத்திலேபோனபோ௮, தரிய0ம் - தரிகள்சொல் 

லும், எ-று. 

வி. கொம்பைமுகமென்றஅ, ஆகுபெயர். ஆண்மையும் 

பெருமையுமுடையாரும் தமகீகேலாத இடத்திம்சென்றபோ 

து ௮வதிறா3ீபயனின் நிமிசவுமெளியவசாலழிவரொன்ப ததோ 

ன், ற நின்றதினாலே, இ.வும் ஓட்டலங்காரம். வேலாழ்முகத்த 

வெனப்பாடமோதுவாருமுண்டு. வேம்படைகுளித்தமுகத்த 

வாயின் நரியசெற்கேதுவாதலால், ௮துபாடமன்றென்க. இ 

வைமூன்றுபாட்டா தும் பகைவரைச் சேரலாகாதஇடமுஞ்சே 

ரீ, சபோ தண்டாகுங்கு ற்றமுங்கூறட்பட்டன. 

௫௧. அதிகாரம். CHAPTER LI. 

தேரிந்துதேளி தல். ON REFLECTION BEFORE DECISION.* 

பரி. அஃதாவது, அமைச்சர சலாயினாரைப்பிறப்புக்குணமமிவென்பனவ 

நீறையுஞ்செயலையுங்காட்கெருத்தாகமமென்னுமளவைகளானாசாய்த் துசெ 

of ga. வலிமுதன்மூன் முமதிந்துபசைமேற்செல்வானுக்குத் சான்வினையுற 

சசெய்தச்பொருட்டுமறைடோகாமைப்பொருட்டுமிதுேேண் டுதலினவ£ 
மின் 

பின்வைக்கப்பட்ட௮, 

அதாவது, மத்திரிகள் முதலானவரைப்பிறப்புகீகுணம் ௮ 

நிவு என்பனவ,ற்றையுஞ் செயலையும் பிரதீதியட்சம் ௮நுமா 

னம் ஆகமமென்னும் பிரமாணஙிகளாலே யாசாய்ர் துதெளி 

தல். aed op sees gin) Bg பகைமே நீசெல்வாஜலுக்குச் 

சேனைவினை இிருத்சச்செய்யும்பொருட்டும் வஞ்சிகீசட்பட்டு 

ஒடிப்போகாது நிலைநித்கும்பொருட்டும் இதுவேண்்டியிருதீ 

தலால் ௮வ்.றின் பின்வைக்கப்பட்டமு. 

#i,¢. The necessity of a king’s deliberating well in the choice of his minis- 

ters, and other servants.



&. m7 2. oF 

க. அமம்பொருளின்பமுயிரச்சரான்கன் , 

LO. 

Let (a minister) be chosen, after he has been tried by means of 
these four things, his virtue, (love of) money, (love of) sexual- 
pleasure, and fear of (losing his) life.* - ல - - 501 

பரி. ௮சசனாம்றெளியப்படுவானொருவனறமும்பொருளுமின்பமுமுபிர்ப்பொ 

ருட்டான்வருமச்சமுமென்னுமுபதைநான்கின்கிறத்தான்மனவியல்பாராய் நீ 

OT Per yO gallu Oro er wait gy. 

வி. அவற்றுளறவுபதையாவதுபுரோடுசரையுமறவோராயும்விட்டவராலி 
வவ ரசனறவோனன்மையினிவனைட்போகீகயற னுமுரிமையமுடையா னொருவ 

tous தற்செண்ணினமிதுதான் யாவர்க்குமியைந்தறதுதின்௧ ர €O ws or er 

யெனச்சூளுறலோடுசொல்லுவித் தல்.பொருளுபையாவதிசேனை தீ தலைவனே 

யுமவஜோடியைந் சாரையும்விட்டவசாலிவ்வசசனிவறன் மாலையனாகலினவன ப் 

போக்டிக்கொடையுமுரிமையுமுடையானொருவனைவைதீதற்செண்ணினமிது 

தான்யாவர்கீகுமியைத் சதுநின்கருத்தென்னை யெனச்ரளுாறலோடுசொல்லுவிதீ 
தல்.இன்பவுபமையாவதுதெொன்றுகதொட்டுரிமையொடுபயின்றாளொருதவரு 

அிமகளைவிட்டவளாலுரிமையுளின்னாணின்னைச்சண்டு வருச் தமுநீறுக்கூட்டுவிக 
கவேண்டுமென்றென்னை விடுத் தாளவளைச்கூடுவையாயினினக்குட்பேரின்பமேய 
ன்றிட்பெரும்பொருளுங்கைகூடுமெனச்சூஞறலோடுசொல்லுவித்தல். ௮ச்சவு 

பையாவதொருநிமித் தத் தன்மேலிட்டோ ரமைச்சனாலேனையோரையவனில்லி 

ன்கணழைப்பிதீதி.ரறைபோவானெண்ண த்குகீகுழிஇயினாரென்றுதான்காவல் 

செய்தொருவனாலிவ்வசசனம்மைக்கொல்லுவான்சூழ்கன்றமையின தனை நாமுற் 
படச்செய் து. நமக்கிவியானொருவனைவைத்தலிண்டையாவர்க்குமியைந்தது. நி 

ன்கருத்தென்னையெனச்சுஞறலோடுசொல்லுவித்தல். இந்நான் இலுந்திரிபில 
ஞாயவழியெதிரீகாலதீதுத் திரிபிலனெனக்கருத்தளவையாதீறெளியப்படுமென்ப 

தீம். இவ்வட நூாற்பொருண்மையையுட்கொண்டவரோதியதறியாதுபிறெொ 
ல்லாமிதனையுபிரெச்சமெனப்பாடத்திரிதீ துந் ததி தமக்குத்தோன்றியவா oy 
மைத்தார். 

பு. ௮அறம்பொருளின்டம்- தருமமும் பொருளும் சாமமு 

ம், உயிரச்சரான்டுன்-உயிர்ப்பொருட்டால்வரும் பயமுமாக 

யநான்குசம்திங்களினுடைய, இறச்தெரிர் து - பலதீதினாலே 

* The Commentator in his illustrations of this verse, seems to me to have 

departed from its real meaning; which, | think, is given in the English ren- 

dering. He himself says that others give a different explanation of it.



2.172. Hy 

( ௮சசனாத்சோதிச்கப்பவொனொருவன்மன நிலை) ஆராய்தீசா 

ல், சேறட்டடும்-பின்புதெளியப்படுவான், ௭-௮, 

வி. இவற்றுள் தருமதநீதிரமாவத, புரோகிதராயும் முனி 

வரையுமலுப்பி அவரால் இ.ம்ச௮சன் தருமவானல்லாததினு 

லே யிவனை நீச்டித்தருமமும் ௮அததிகுரிமையுமுடையவொருவ 
னைவைக்கும்படி. நினைத்தோம் இதவேயெல்லார்க்குஞ் ௪ம் 

மதியுன்௧கருத்சென்னவென்று உபாயத்தோடேசொல்லுவிதி 

தல். பொருளின் ச2திரமாவ.து, சேனைத் தலைவனையும் அ வனோ 

டொத்தவரையுமனுப்பி ௮வசால் இவ்வரசன் பொருளாசை 

புடையவனாதலால்இவனை நீக்ொசையும் ௮த.ம்குரிமையுமுடை 

யவனொருவனைவைக்கும்படி. நினைத்தோம் இதுவேயெல்லார் 

கீகுஞ் சம்மதியுன்௧ருத்தென்னவென்று உபாயத்தோடுசொ 
ல்லுவித்தல். சாமதந்திரமாவது, தெொளாகஅர்தப்பா£த்தில் 

உரிமையோபெழகயே தவவேடம்பூண்டவொருமுதிர்த்த கிழ 

வியையனுப்பி அவளால் ௮ர௪ன் மனைவியருள் இன்னாள் உன் 

னைக்கண்டுவிரகட்பட்டுக்கூட்டுவிச்கவேண்டுமென்று என்னைய 

னுப்பினாள் ௮வளைக்கூவோயானால் உனக்குட்பெரிய வின்ப 

மேயன் நிட்பெரும்பொருளுங் கைகூடுமென்ற௮ு உபாயத்தோ 
மிசொல்லுவித்தல். உயிரச்சதச,சதிரமாவத, ஒருகாரணத்தை 

Cama sg ஒரும,த்திரியினாலே மதிநப்பேர்களையெல்லாமவ 

ன்வீட்டிலேவருவிச்து இவர்கள ரசனைவிட்டட்டோவ ௪.ம்குயோ 

சனைடண்ணகீகூடினாரொன்று தான்காவதீபடுத்தி வேரொருவ 

ஞாலிவ்வாசன் தம்மையெல்லாங்கொல்லும்படி.யோசனைசெய் 

இன் றதினா2ல மாமேயக்கொலையை முத்படசீசெய்து தமக்கு 

னியவனாகெயெ வொருவனைவைப்ப அ இங்கேயிரு 2ீதவெல்லார்கீ 

குஞ் எம்மதிநின்கருத்சென்னவென்று உபாயத்தோடேசொ 
ல்லுவித தல். இம்தரான்கு தர்திரங்களாலுமாறுபடா சவனான 

போது இனிமேலும் மாறுபடானென்று ௮துமானப்பிரமா 

ணத்தினாலே தெளியட்பமமென்பதாம். இ? தவடநூற்பொரு 
0172)
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சால்லாம் ௮ம் பொருளின்பமுயிரொச்சமெனப்டாடத்திருப் 

பித் சமக்குத்சோன் நியபடியேசொன்ஞார்கள். 

௨. குடி.ப்பிற,2 துருநீற தீதினீ உ வெடுப்பரியு 

் தானுடையான்சட்டேதெளிவு, 
ந் 

(The king’s) choice should (fix) on him, who is of good family, 
who is free from faults, and who has the modesty which fears the 
wounds (of sin). - - ~ 2 = - - - 602 

பரி உயரித்தருடியிற்பிறத் துகுத்றங்களினின் ௮ுநீங்கெமகீகுவடுவருங்கொ 
லென்றஞ்சாநித்கு ராணுடையவன் சண்ண தேயரச.ரதுதெளிவென்றவாறு. 

வி. குத்றங்களாவனமேல.சசனுகீகுச்சொல்லியவகையாறுமடிமறப்புப் 

பிழைப்பென்றிவைமுதலாயவுமாம். தாணிழிதொழிலின் மனஞ்செல்லாமை, 

இவைபெருமஃபான் மையுந்தகீகோரீவாய்க்கேட்டலாகுயவாகமவளவைய £றீ 

வெளிவன, இவைதான்குமுடையவனையேதெளிகவென்பதாம். 

பு. குடிப்பிறம்து - உயர்ர்தகுடியிற்பிறற்.து, கு.த்றத்தினீ 
நீட-கு.ற்றங்களினின் அ நீங், வடுப்பரியும் - தமகீருவவெருங் 

கொலென்றஞ்சா நிற்கும், தாணுடையான்சட்டேதெளிவு-நா 

ணுடையவன்சண்ணதே யாசாதுதெளிவு, எ-ு, 

வி. கு.ற்றநீளாவன, மேலேயர௪ஞக்குச்சொல்லிய கு£றங் 

ளாம் சோம்பல்மறப்புதட்புகல் என விலைமுதலியவுமாம். 

மாண், இழிதொழிலிலேமனஞ்செல்லகீகூசுதல். இவைபெரும் 

டாலும் டெரியோரீவாயாற் கேட்பதாகிய ஆகமப்பிரமாண தீ 

இலே தெளியப்படுவன. இற்தசான் குமுடையவனையேதெ 

ளிம்வென்பதாம். 

ர, அரியகதீராசத்ரார்கண்ணும்தெரியும்கா 

லின்மையரிேே வெளிறு. 

When even men, who have studied the most difficult works, 

and who are free from faults, are (carefully) examined, it is a rare 
thing to find them without ignorance. - ~ + - 503 

பரி. கநீறதிகரிய நால்களைக்கநீறு மேநிசொல்லியகுநீறங்களற்றார்மாட்டுறுண் 

ணிசாகவாராயுமிட தீதுவெண்மையில்லாமையரிதென்றவாது,



உ௨௱க௰ 

வி. வெண்மை௮தியாமை, ௮ஃதிவர்மாட்டுள தாவதுமனத்ததுநிலயாலமயாீ 
ஜெரோவழியாகலிதீறெரியூங்காலென்றார்.காட்சியவவையாகீறெளித்சாலலுவு 

மில்லா சாரோகெளியப்படுவொன்பதுருறிட்பெச்௪ம்.இவ்வளவைகளானிக்குண 

முங்கும்றமுந்தெரிந்தகுணமுடையாரைத்செளிகவென்பதிவைமூன் ௮ுபாட்டா 
அங்கூறப்பட்டது. 

பு. அ௮ரியகதீறு - கமீகவரிய நூல்களைக்கறு, ஆச௪ற்றார்சண் 

ணும்-மேலேசொல்லப்பட்ட கு.தீறங்களெல்லா மதர். சதவரிடத் 

தும், தெரியுங்கால்- நுட்பமாக ஆராயுமிடதீ து, வெளிறின் 

மையரி த- ௮ மியாமையில்லா திரு தீதலரி,த, ௭- 

வி. வெளிறு, ௮றியாமை. ௮து இவரிடத் துண்டாதல் மன 

நிலை நில்லாததினாலே ஒசோரிடங்களிலாசலால், தெரியுக்காலெ 

ன்ரார். பிரத தியட்சட் பிரமாணதீதினாலே இறுவுமில்லா தவோ 

தெளியட்பவென்பது குறைம்.துநின்ற து. இப்படிகீகுை 

மீ.துநிற்பது குறிட்பெச்சமெனகீசாண்க. இழ்தப்பிரமாணகீ 

களாலேகுணமுகங் குற்றமுர்தெரி2.து குணமுடையவரைத்தெ 

ளிசவென்பதுதான் இர்தமூன்அபாட்டாலுங்கூறப்பட்டது, 

௪. குணநாடச்குற்றமு நாடி யவ ௰்றுண் 
மிகைநாடிமிக்ககொளல். 

Let (aking) consider (a man’s) good qualities, let him also 

consider his faults, and then let him consider which of these are 
the greatest, and let him judge (of his character) by that which 
prevails. - - - - - - - - - 504 

பரி. குணங்குற்றங்கஞுளொன் 6 puso. wT aks B cir en io uO) an (5 a ott Gover 
ல்களையாராய்ந்தேனைக்குந்றங்களையுமா,ராய் நீ அபின்னவ்விருபகுதியுள்ளுமிக்க 

வநீறையாசாய் ந்தவனையம்மிக்சகவதீறானேயறிகவென்றவாறு. ச 

வி. மிசையுடையவதீறைமிகையென்றார். ௮அவையாவனதலைமையானாசப்பன் 
மையாஞனாசவுயர்ந் தன. அவதீறாலறிதலாவஅகுணமிக்க தாயின் வீனைச்குரியொன் 
அங்குதிறமிக்கதாயினல் லரென்றுமறிதல். குணமேயுடையாருலகத்தரியராக 
வினிவ்வகையாரையுத்கெளிகவென்பதிதனாக்கூ௰ட்பட்டத, ச 

பு. குணராடிக்குற்றமுரா டி. - (குணங்கு ந்தமென்பனவத் 
அள் ஒன்றையேயுடையவருலகத்திலில்லாத்தினாலே) ஒருவன்
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குணங்களைச்சோதித்து ஒழிசசகுதிறங்களையுள், சோதித்து, 

௮வ௰றுள்- ௮22 இரண்டுபங்கனுள்ளும், மிகைநாடி. - மிக்க 

வ்றைச்சோதித ௮, மிக்ககொளல்- ௮வனையம்மிகு சீசவதி நினா 

லேயறிச்,துகொள்சக, எ-று, 

வி. மிகையுடையவற்றைமிகையென் ஐது. ஆகுபெயர். அவை 

யாவன,கலைமைடறீ நியுயர் ந தனவும்பன் மைப தீறியுயரீ நீ தனவு 

மாம். ௮வறிறால.றிதலாவது, குணமிக்கதாயின்வினைக்குரியொ 

aon குற்றமிக்கசாயின் உரியால்லொன்றுமறிதல். கணமே 

யுடையவருலகத்தரியராதலாலிவ்வகையானாயுச் தெளிகவென் 

பது இசனாம்கூறப்டட்டு. 

டு, பெருமைக்குமேனைசீசிறுமைகீரு ழ்ததீதங் 

கருமமேசகட்டளைக்கல். 

A man’s deeds are the touch-stone of his greatness and little- 
ness = ee 805 

பரி. பிறப்புக்குணமறிவென்பனவதீருளன் மக்களெய்தும்பெருமைக்குமநீறைக் 

சிறுமைக்குமுரைகல்லாவதுதாந்தாஞ்செய்யுங்கருமமேபிறிதில்லையென்றவாறனு, 

வி. இஃேேதக சேசவுருவகம்.மக்களதுபெருமையஞ்சிறுமையுத்தட்பாமல றி 

யலுறுவார்ச்குப்பிறகருவிசளுமுளவாயினு முடி.ந்சகருவிசெயலென்பதுதேதம் 

ஹேகாரதீதாநிபெதீறாம், இசஞனாம்குணங்கு நீற நாடு தற்குக்கருவிகூறப்பட்ட. 

பு. பெருமைகீகுமேனைச்சிறுமைக்கும் - பிறட்புருணமறிவு 

என்பனவத்றால்மனிசசொய்தும்பெருமைக்குமதிறைச்சிறுமை 

க்கும், சதி தங்கருமமேகட்டளைக்கல் - தாம்சாஞ்செய்யுங்கரும 

ங்களேயுரைகல்லாகும் வேறே யில்லை, எ-று. 

வி, மனிதரொன்னும்பொன்னையவரவரீ செய்யுங்கருமமெ 

ன்னும் உரைகல்லிலுரைகீகப்பெருமை இறுமை செளியப்ப 

மென நிதீறலால், இது ஏகசேசவுருவசவலங்காரம். மனிதரு 

டைய பெருமை$௫றுமைகளை தீதட்பாமலேயறியவேண்டியவர் 

களுக்கு வேறுகருவிகளிருப்பினும் முடி.வாகிய கருவிசெயலே 

யென்பத,தேம்மேசா ரச்தாற்பெறட்பட்டது. இசனார்சுணங் 

குதங்களை ராசெம்கச்கருவிகூ2ட்பட்ட gi.



உ௱௱௬௨ 

௬. அதீராரைத்தேறுதலோம்புகம௰்றவர் 

ட,ரி.கிலர்ராளூர்டமி. 

Let (a king) avoid choosing men who have no relations; suck 
men have no attachments, and therefore have no fear of crime. 506 

பரி. சுநீறமில்லாதானலாத்தெளிதலையொழிகவவரு லகத்தோடுதொடர்பிலசா 

சலாதீபழிச்சஞ்சாரொன் றவாறு, 

வி. பதீறிலொன்பதனாறீசுறமென்பதிவருவிகீசப்பட்ட து, உலகத் சாற்பழி 

ப்பனவொழிதத்கும்புகழவனசெய்தந்குமேதுவாயெவுலகடையியல்புசுமீறமில் 

லாதார்கீின்ெமையீனவரீதெளியட்படாரொென்பதாம், 

பு. அதீராரை - சுதீறமில்லாதவரை, தேறு தலோம்புக- தெ 

ளிவதையொழிச, அ௮வர்டதீறிலர்-௮வருலகதசதோடு தொடர்சி 

சியில்லாசவராதலால், நாணார்பழி - பழிக்கு அஞ்சார், எ-று. 

வி. பதீறிலொன்றஇினாலே,சு நீறம்வருவிக்கப்பட்ட_ து. உல 

கதீசார் பழிட்பவைவிடுதற்ஞும் புகழ்பவை செட்தத்குமேது 

வாய உலகரடை சு.நீறமில்லா தவர்க்கு இல்லா ததினாலேயவர் 

செளியட்படாரொென்பதாம். 

௭. காதன்மைகச்தாவறிவறியார்த்தேறுதல் 

பேைமையெல்லாச்தரும். 

To choose ignorant men, through partiality, is the height of 
folly* - = = © ட ல் - = - - 507 

பரி. அன்புடைமைபதீறுகீகோடாசகத்தமக்கறியவேண்டுவனவறியாதாரை 

தீதெளிதலரசனுச்கெல்லாவறியாமையையுங்கொடுச்குமென்றவாறு. 

வி. தன்னோடவரிடைநின்றவன்புபற்றியர சனறிவிலாரீமேல்வினையைவை 
ட்பினஃதவ.ரறிவின்மையாத் கெடுக்கேட்டாலவர்க்குளதேயன் நிவினைக்குரியா 

ரையறியாமைமேல்விளைவறியாமைமுதிலாகவவலுக்கறியாமைபலவுமு ள வெ 
ன்பதாம், 

பு. காசன்மைகர்சா-௮ன்புடைமைபநீறுக்சோடாக, ௮.நி 

  

* Lit: To lean on the staff of partiality, and make choice of men who are 
ignorant of what they ought to know, will lead to consummate.
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வறியார்த்தேறுதல்- தமக்கு அறியவேண்வெனவத்றையறியா 

தவரைத்தெளிவ த, பேதைமையெல்லாதீதரும் - ௮ரசலுக்கு 

எல்லாவறியாமைகளையுங்கொகெகும், எ-று. 

வி. தனக்குமவனுகச்குமிருநீ2 அன்புபற்.றி அறிவிலார்மே 
ல்வினையைய சன் வைப்டானாயின் ௮வருடைய பேதைமையி 

னாலே ௮.மீதவினைகெடும். கெடவே ௮வரளவேயன் றி வினைக் 

குரியவரையறியாமையும் மேல்விளைவு அறியாமையுமுதலிய 

வாச அவனுக்கு ௮றியாமைபலவு முண்டென்பதாம். 

௮1. தேசான்பிறனை தீதெளிச்சான் வழியூறை 

தீராவிடும்பைதரும். 

Sorrow that will not leave even his posterity will come upon him 
who chooses a stranger whose character he has not known. 508 

பரி. தன்னோடியைபுடையனல்லாதானைப்பிறட்புமு தலியவதீறானுஞ்செய 

லானுமாராயாதுதெளித்தவசசனுக்கதீதெளிவுதன் வதிமுறையி op £ WET § Sidr 

பதீைக்கொடுக்குமென்றவாறு. 

வி. இயைபுதன்குடியோடுகோடாமாபு, இதஞ்னேயறவுவும்வேண் டுமென்டு 

பெகீறாம்.செளிதலவன்சகண்ணேவினையைவைத்தல்.௮ம்வினைகெடுதலாநீறன் 

குலதீதுப்பிறந் சாரும்பகைவர்கைப்பட்டுக்மோய்விடுவொன்பதஜாம். gros gy 
ருபுவிகா.ரத்காற்றொக்கது. 

பு. தேரான்பிறனை- தன்னோடு ஒருசம்ப,ம்கமுமில்லா தானை, 

தெளிந்தான் - (பிமட்புமுதலியவ௰்றா ஓஞ்செய்கையாலும் ஆ 

ராய்த் துபாசாமல்) தெளிர்ச ௮ர௪னுக்றா, (௮ம்சத்தெளிவா 

னது) வழிமுறைதிசா-தன்குடி.வழிக்ெமத்திலும் தீராத, இடு 
ம்பைதரும்- துன்பதிதைக்கொடுக்கும், ௭-௮. 

வி. சம்பழீதம், சன்ருடியொடுகோணாசமாரபு, இதினாலேய 

அவும் வேண்டுமென்பதுபெறப்பட்ட த. தெளிதல், அவனி 

டத்தில் வினையைவைத்தல், ௮,ம்தவினைகெசெலாலே, சன்குலத் 

இிறீபிறதீதாரும் பகைவர்கைப்பட்டுக்கமோவரென்பதாம். தெ 

Wi st eG Ia ga நான்காம் வேறிறுமையுருபுசொகீகிறி 

வடி, 
ந 2



உரம் 

௯. தேறறீகயானாயும்தேரா ததேர்,நீதபிநீ 
மேறுகதே.றும்பொருள். 

Let (a king) choose no one without previous consideration; af- 
ter he has made his choice, let him unhesitatingly select (for each) 
such duties as are appropriate. - - - - - = 509 

பரி. யாவரையுமாராய்ந் துதெளியாதுசேற௮ு கலொழிகவாராய் நீதபிநீறெளி 
யும்பொருள்களையையுறாுதொழிகவென்றவாறு. 

வி, தேறற்கவென்றடபொதுமையாலொருவினைச்சண்ணுந்தெளியலாகாதெ 

ன்பதுபெதீறாம். ஈண்டுத6 சறுகவென்ற இ. சாற்பரியத் சாலையுறவினதிவிலக்கன் 

மேனின்றது. தேறும்பொருளென்றதவ.ரவராநீறற்கேறீறவினேகளை. பொருளா 

குபெயர், 

பு. யாராயும்-யாவராயும், தேராது - ஆராய்ந் தெரியா 

மல், தேறற்க.தேறுதலொழிக, தேர் ம் தபின்-அ ராப்ந்தபின்பு, 

தேறும்பொருள்-தெளியும்பொருள்களை, தே.றுக-௪ந்தேகப் 
படாதொழிக, எ-று. 

வி, தே.றற்கவென்றபொ துமையினாலே, எம்தவினையிடத் 

os தெளியலாகாதென்பதுபெறப்பட்ட த. இங்கேதேறுக 

வென்ற._து,'தா,ற்டரியதீ தினாலே ௪மீதேகத்தின துவிலகீகூசலின் 

மேல்நின்றது, தேறும்பொருளென்றது, அவரவர்சதிக்கேதி 

வினைகளை. இங்கேபொருளென்றது, ஆரூபெயரீ. 

ம். 

இ.ராவிமுிம்பைதரும். 

To make choice of one who has not been examined, and to en- 
tertain doubts respecting one who has been chosen, will produce 
irremediable sorrow. - - - - - “ - 510 

பரி. அரச னொருவனையாராயாதுதெளித அமாராய்ந்துதெளித் தவன்மாட் 
டையட்டடுசலு.பிய்விரண் டுமவனுக்குநிங்காததுன் பதீதைக்கொ டுகீரு மென்ற 
வாறு, 

வி. வினைவைத்தபினொரு தவறுகானூதவைத்தையுஅமாபின தனையவனறித் 
தினியிதுநில்லாதென் லுங்கருதீ தானய்வி னையைகெடுழ்ச்துவிடுமதுவேயன்றிப்



உ௱ ௩௫ 

பகைவ.ராலெளிதிற்பிரிக்சவும்படுமாகலாநீறெளிந்தான் கணையுறவுமாகாதாயிதீ 
ன. தெளிவிற்கெல்லைகூறியவாறு.' இவையைந்துபாட்டாலுந்தெளியப்படா 

தாரிவொன்பதூஉமவமாத்தெளிந்தாநிபடுமிழுக்குந்ெ தளிவி தீகெல்லையுங்கூற 

ட்பட்டன. : 

பு. சேரான் நெளிவும்-௮ச௪ன் ஒருவனையாராயா துதெளி 

வதும், தெளிச்சான்௧ணையுறவும் - தெளிர்தவனிடததிசந்தே 

கப்டடுதலும், (ஆ௫ூயெவிவ்விரண்டும்) இீராவிடும்பைதரும்- நீங் 

காததுன்பதீைக்கொடுக்கும், ௭-௮. 

வி. வினையையவனிட தீதில்வைத்தபின் ஒருகுதிறமுங்காணா 

மலே சம்தேகப்பவொளாயின், அதையவன கிம்.து இனியி துநில் 

லாதென்னுங்கருத் தாலமீசவினையைசெடுழவிரவோன், அறவு 

மன் கிட்பகைவராலே எளிதிற்பிரிக்கவும்படிவான். ஆதலாலே 

தெளிமீதவனிடத்திர்சம்தேகமுமாகா தாயிற்று. தெளிவித்கு 

எல்லைகூறியபடி, இவையைமீ துபாட்டாலுநீதெளியட்படா 

தாரிவொன்பதும் ௮வராதீதெளிச்தாநீபடுங்குநீதமும் தெ 

ளிவிற்கு எல்லையுங் உ௰பட்பட்டன. 

Go. அதிகாரம். CHAPTER LIIL. 

தேரிந்துவினயாடல். 

ON DELIBERATION IN THE EMPLOYMENT (OF SERVANTS) .* 

பரி. அஃதாவதத்தெளியட்பட்டாரையவர்செய்யவல்லவினைகளையறிந் தவழ் 

பின்சண்ணேயாஞாத்திறம்.௮திகா.ரமுறைமையுமிதனானேவிளங்கும், 

௮ சாவது, அழீததீதெளியட்பட்டவமையவர்செய்யத் தக்க 

* The manner in which a king should employ his instruments, after having 
known them, and the works to which they are suited.
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திசா ரமுறையுமிதினாலே விளங்கும். 

௧. நன்மையுதீதீமையுராடி நலம்புரிச்,த 
தன்மையாஞளப்படும். 

He should be employed (by a king), whose nature (leads him 

to) choose the good, after having considered both the evil and the 
goo. ௨ - ~ = = « - ௦11 
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பரி, ௮.ரசன்முதநீகனெருவினையைத் தன்சகண்ணேவைச்தால தன்களுவன 

வுமாகாதனவுமாயசெயல்களையாராய்ந தறிந்தவ்றுளாவனவற்றையேவிரும்பி 

யவியல்பினேயுடையான் பின்னவனாநிசிறந் சவினைகளிலேயாளப் படு மென்ற 

வாறு, 

வி, தன்னையுரிமையமிததீபொருட்டகம்பறங்கட்ரு நடுவாயதோ ரீவினையை 

யரசன்றன்சகண்வைத்தவழிய தன்கணாஞ்செயல்களையேசெய்தவன்பின் னுமவ்வி 

யல்பினனாதல்பநீறியகமாயவினைக்கண்ணேயாளப்படுமென்பதாயிதீறு, புரித்தி 

வென்றவிறந் தசாலத்தான்முன்னுரிமையறிகற்பொருட்டுவைத்தவினையாதல் 

Qiu Smid. 

பு. நன்மையும் தீமையுநாடி. - (௮ரசன்மு சலிலேயொருவி 

னையைத்தன்னிடத்தில்வைதீசால்௮திலே) ஆவனவுமாகாதனவு 

மாகியசெயல்களைஆசாய்ரீதறிம் த, நலம்புரிம்சசன்மையான்- 

(௮வறநீறுள்) ஆவனவமீறஹையே விரும்பியசன் மையையுடைய 

வன், ஆளட்டடும்-பின்பு சிறமிசவினைகளிலேயவனாலாளப்படு 

வான், Gl = m. 

வி, தன்னுடையநிலைமையறிதத்பொருட்டு உள்ளும்புறமு 

மாடயவிரண்டிடங்கட்கும் தவொடியசொருவினையையரசன் த 

ன்னிடத்தில்வைத்தபோது அல்வினையினிடத்து ஆகுஞ்செய 

ல்களையேசெய்தவன் பின்னுமப்படியே செய்வானென்ப.து 

டி.றி,யுள்ளானவினையினிடத்து ஆளட்பவொனென்பசாயித் 

௮. புரிழ்தவென்ற இற,மீதகாலதீதிஞலே,முன்னே நிலைமைய நி 

தீ ம்பொருட்லெவத்தவினையென்டதுபெறட்பட்டத,



BAT fh GT 

௨. வாரிபெருக்கிவளம்படுத் த.ம்.றவை 

யாராய்வான் செய்கவினை. 

Let him do (the king’s) work who can enlarge the sources (of 
revenue), increase wealth, and consider (and prevent) the accidents 

(which would destroy it). - - - - - - - O12 

பரி, பொருள்வருவாயில்களைவிரியச்செய்தப்பொருளாறீசெல்வங்களைவளரீ 

தீதிவ்வாயில்கட்ருஞ்செல்வங்கட்குருறிறவிடையூ௮களை தாடோறுமா.சாய்ந்து 
திச்சவல்லவனசச னுக்ருவினை செய்கவென்றவாறு, 

வி, வாயில்களாவன மேலிழைமாட்சியுளியற்ற ஓுமென்புழியுரைதீதனவுமுழ 

வுபசுகீசாவல்வாணிகமென் னும்வார்ச்சையுமாம். செல்வங்களாவனவாண்டுப் 
டொருளுமின்பமுமாகவுரைகீகட்பட்டன. இடையூறுகளாவனவ.ரசன்வினைசெ 
ய்வார்சுற்றத்சாபகைவர்கள்வொன்றிவரான்வருலிவுகள், 

பு. வாரி-பொருள்வருவாய்களை, பெருக௫-விரியசீசெய் து, 

வளம்படுதீ து - அர்சட்பொருளினாலேசெல்வங்களைவளரீத் அ, 

உற்றவை-(அ,மீதவருவாய்களுக்கும் பொருளுக்குஞ்செல்வங் 

களும்கும்வ் த) இடையூறுகளை, ஆராயவான்-சாள்தோறுமா 

சரய் ர துதீர்ச்கவல்லவன், செய்கவினை - ௮ரசனுகீகுவினைசெய் 

By CT - 

வி. வருவாய்களாவன, முன்னேயிறைமாட்சியுள் இயத்உலு 

மென்றபோ௮ உரைத்தனவும் உழவுப௱கீகாவல் வாணிகமெ 

ன்பனவுமாம். செல்வங்களாவன, அ௮ங்கேபொருளுமின்பமூ 

மாகவுரைகீகப்பட்டன, இடையூறுகளாவன, இராசகாரியஞ் 

செய்வோர்சுரிறதீதார் பசைவர் கள்வர் என் றிவர்களாலேவரு 

ம்விகீனெங்கள் . 

௬, ௮ன்பறிவுசேற்தமவாவின்மையிம்சான்கு 

சன்குடையான்கட்டே.தெளிவு. 
ட 

Let the choice (of a king) fall upon him who largely possesses 

these four things, love,* knowledge, a clear mind, and freedom 
from covetousness. - - - - - - - 513 

டரி, ௮ரசன்மாஃ்டன்புமவனுகீகாவனவறியுமறிவுமவைசெய்தற்கட்சலங்கா 
neonate tens rin, 

* Personal attachment to the king.
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 மையுமவத்றாநீபொருஎசையுநீறவழியதன்மேலவாவின்மையுமாகியவித்தான்றனா 
குணங்களையுநிலை பெறவுடையான் மேலசேவினையைவிட்டி ருக்கு நதெளிவென் 

வாறு, 

வி, இந்நான்குரன்குடையவன் செய்்றவினைகீகண்யாதுமாசாயவேண்டு 

வதில்லையென்றரசன்் றெளிதறீகே.துவாகலினதனையவன்பிறப்பிடனாகீசிக்கூறினா 

ர்.இவைமூன்றுபாட்டானுமாடநீகுரியானதிலக்சணங்கூறட்பட்ட ம. 

பு. ௮ன்பு- ௮ ரசனிடத துவிசவாசமும், ௮றிவு-௮வனுக்கு 

ஆவனவதிறைமுன்னாடியறிகிறவறிவும், தேமீறம் - ( அந்தவிசு 
வாசஞ்செய்வதிலும் ஆவனவற்றையறிம்து செய்வதிலும்) ம 

னங்கலங்காமையும், ௮வாவின்மை - ௮வதீறா ந்பொருள்கைகீ 

குவச்சபோது௮அதின்மேலாசையையா இருத்தலும், இதீதான் 

கும் - ஆய இச்,த. நான்கையும், தன்்சூடையான்கட்டேதெளி 

வு-நிலபெறும்படியாயுடையவனிட தததேதேயாசன் வினையைவி 

ட்டி ருக்கு. ம்தெளிவு, ௭-௮. 

வி, இரீதநான்குமுடையவன் செய்கின் நதொழிலிலேயாீ 

மாராயவேண்வெடில்லையென்று ௮சசன் தெளிதம்குகீகாரண 

மாதலால், ௮தீதெளிவையவன் பிறப்பிடமாக கசிசொன்னார். 

இவைன்றுபாட்டாலும் ஆளுதத்கு உரியவனிலகீகணஞ்சொ 

ல்லட்பட்ட_து. 

௪. எனைவகையா தீறேறியகீகண் ணும்வினைலகையாண் 

வேருகுமார்சர்பலர். 

Even when (a king) has tried them in every possible way, there 
are many men who change, from the nature of the works (in which 

they may be employed). - - - - - 614 

பரி. எல்லாவகையானுமா.ராய்ந்துதெளிந் துவினைவைத்தபின் லுமவ்வினையி 

னியல்பானேவேறுபடுமாந்தருலகத் துப்பல ரென்றவாறு, 

வி. கட்டியங்கா.ரனேட்போலவ.ரசவின்பதீதினைவெஃடிவிசா.ரப்படுவதல்ல த 
தனைக்குநீறமென்றொமழிந் து தம்மியல் பினிற்பாரரியராகலின் வேறாகுமாந்தர்ப 

லரொன்றார். வினைவைப்பதறீகுமுன்னெல்லாக்குணங்களுமுடையராய்வைச்ச 
பின்விகாரப்பரவாரையிடையாயதொருவினையைவைதீதறிந்தொழிக்கவென்ப 

தாம், இ சனாலொருவகையாலொழிக்கப்படுவாரைச்கூறப்பட்ட.]
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பு. எனைவகையால்-எல்லாவகையினா லும்,தேறியச்சண்ணும் 

ஆசாய் ரீ துசெளிச் தகாரியத்தைவைச்தபின்னும், வினைவகை 

யால்-வினையின் உன்மையினாலே, வேறாகுமாறீதர்பலர்-வேறு 

படகமனிதருலகத்திலேபலர், ௭-ு, 

வி. அரசவின்பத்தைவிரும்பிம் கட்டியங்கா ரனைப்போலவி 

காரட்படுவதேதவிர அதைக்குந்றமென்றொழிம் அ தம்முடை 

யசுபாவத்திலே நிற்பவர் ௮ரியரா தலால், வேருாகுமாழ் தர்பல 

ரொன்றார். காரியதீதைவைப்பத தீகுமுன் எல்லாக்குணங்களு 

முடையவராய் வைத்சபின்பு விகாரப்பவொரையிடையிலே 

யொருகாரியதீதைவைத்து ஆராயரீது நீக்னாகவென்பசாம்.இ 

தினாலே யொருவகையாலொழிஃக்ட்பவொரைக்கூறப்பட்டது. 

டு. அறிறீதாநீறிச்செய்கிற்பா மீகல்லால்வினைதான் 

ஓஒ இத்சானென்றேவற்பாற்றன்று. 

(A king’s) work can only be accomplished by a man of wisdom 
and patient endurance; it is not of a nature to be given to another 
from mere personal attachment. - - - - - $15 

பரி. செய்யுமுபாயங்களையறித்துசெயலாலுமிடையூதகளானும்வருந்துன் 
பங்களைட்பொறுதி.அருடிவுசெய்யவல்லானையல்லதி வினைதானிவனம்மாட்டன் 

புடையனென்றபிறனொருவனையேவுமியல்புடைதீதன் ஹறென்றவாறு, 

வி. செய்கிறீபாநீகென்பறிவேறீறுமைமயகீகம், ௮அறிவாற்றல்களானல்லதன் 

பான்ருடியாதெனவிதனால்வினையினதியல்பகூறப்பட்டது. 

பு. ௮.றிமச் த-செய்யுமுபாயங்களையறிதீது, ஆறி - (செய 

லாலும் இடையூறுகளாலும்வருற்துன்பங்களைப் ) பொறுதீது, 

செய்இற்பாற்கல்லால் - முடிவுசெய்யவல்லவனுக்கேதவிச, வி 

னைசான்டுறரீதானென் ேவழ்பா தீறன்று-வினையானது௮ன்பு 

டைமைபத் நிமமிறொருவனைச்செய்யசீசொல்லியேவர். தன்மை 

யையுடையதன்று, எ-று. 

வி. ௮றிவுபொறுமையன் மியன்பிறாலேமுடியா சென இ 

னாலே வினையின் ஞுணங்கூறப்பட்ட ௮,



உ௱ச௰ 

௬. செய்வானைதாடி வினைநாடிக்சாலதீதோ 

டெய்தவுணர் ம். தசெயல், 

Let (a king) act, after having well considered the agent (whom 
he is to employ), the deed (he desires to do), and the time which 
is suitable to it. - - - - - - - ௦16 

பரி. முத்கண்ணே செய்வானதிலகீகணழ்தையாராய்நதுபின் செய்யட்படுஃ 

வினையினதியல்பையாசாம் நீதுபின்னவனையுமதனையுங்காலத்தோடுபடு தீ முப் 

பொருந்தவறிந் தவனயதன்களுடலைச்செய்கவென்றவாறு, 

வி. செய்வானதஇிலகீசணமும்வினையினதியல்புமேலேகூறப்பட்டன. காலத் 

தோடெய்தவுணர் சலாவதிகீகாலதீதிய்விலகீகணருடையான் செய்யினிய்வியல் 

பிதிறாயவினைமுடியுமென்றுகூடூடியுணர்தல், 

பு. செய்வானைராடி.-முன்னே செய்பவனுடைய இலக்கண 

ததையாராப்ற்து, வினை நாடி, - பின்புசெய்யப்படும்வினையினு 

டையதன்மையையா ராப்தீ து, காலத்தோடெய்சவுணர்ர்து- 

ன் ௮அவனையுமவ்வினையையுங் சாலதீதோடசேர்ச் தட்பொருச்ச 

வுணர்ம்து, செயல்-௮அவனையவ்வினையிலேயாளுவசைச்செப்க, 

எ-ு. 

வி. செய்வானிலக்கணமும் வினையினதுதன்மையு மேலே 

சொல்லப்பட்டன. காலத்கோடெய்தவுணர்தலாவ் த, இஃ்சா 

ல ததிலேஇவ்விலச்கணமுடையவன் செய் தால்இச்சகீருணத்தை 

யுடையதாகிவினைமு டியுமென்றுகூட்டியுணர்வது, 

௭. இதனையிசனாலிவன்முடிககுமென்ரும்,ம் 

தீதனையவன்சண்விடல். 

After having considered, “this man can accomplish this, by 
these means,” let (the king) leave with him the discharge of 
that duty. -  - - - oe - - 517 

பரி. இவ்வினையையிக்கருவியாலிவன் முடிகீசவல்லனெனச்கூறுபடுத்தாராய் 

தீதிமூன்று ந்தம்முளியைர் தவழியல்வினையையவன் கண் விடுகவென்றவாறு, 

லி. கறுவிதுணைவரும்பொருகுமுசலாயின. வினைமுத இங்க ருவியும்வினையர்
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தீம்முளியை சலாவதோரொன்றோடேனையவிரண்டதீரும் பொசுத்தமுண்டாத 

ல்விடுசலதறீகவனையுரியனாக்கு தல், 

பு. இதனை-இழம்தவினையை, இதலனால் - இத்தகீகாரணத்தினா 

லே,இவன் மு டிக்குமென்ராய்மீ.த-இவன்முடி கீகவல்லனென்று 

பகுத்தாராய்மீது, (இம்தமூன்றுமொத் துஇயைச்சபோ த) 
௮, கனையவன்சண்விடல்-௮அர்சவினையையவன்பால்வைக்க,௭-று. 

வி. காரணம், துணையாகவருகிறவர்களும் பொருளும்முச 

லாயினவை. செய்பவனுங் கருவியும் வினையும் தம்முளியைவ 

தாவது, ஒவ்வொன்றோடேமதி௰விரண்டிற்கும் பொருத்சமூ 

ண்டாதல், விருகலாவது, ௮வனையதற்கு உரியவனாக்குதல், 

Sy 

யத.ம்குரியகைசீசெயல், 

* Having considered what work a man is equal to, let (the king) 
employ him in that work. - - - ~ ய - 618 

பரி. ஒருவனையரசன்றன்வினைசெய்தறீகுரியளுசவாராய்ந் துதுணிந்த £றீபி 
ன்னவனையதற்குரியனாமாறுயரச்செய்கஷென்றவாறு, 

வி. உயாச்செய்தலாவத தனைதீதானேசெய்கிமுடி.க்குமாற்ற ஓடையனாக்கு 

தல். ௮துசெய்யாக்கா ஓங்கெடுமென்ப துகருதீ௮, 

பு. வினைக்குரிமைநாடியபின்றை-ஒருவனைய சன் சன் வினை 

செய்தற்கு உரியவனாகவா ராய் ச அதெளிம்தாற பின்பு, அவனை 

யதற்குரியனாகச்செயல் - அவனையதத்கு உரியவனாகும்படியுய 

சச்செய்க, ௭-௮. 

வி, உயரசீசெய்தலாவது, அதனைத்தானே செய் துமு டக 

குஞ்சதீதியடையவனாக்குதல், இது செய்யாகீகாலுங்கெடுமெ 

ன்ப.துகருத்.து. . 

௯, வினைக்கண்வினையுடையான்்கேண்மைவேருக 

நினைட்பானை நீங்கு மிரு. 

Prosperity will leave (the king) who doubts the friendship of 
the man who steadily labours in the discharge of his dutics. 519 

பரி, எப்பொழுதுந்தன்வினையின்கண்ணேமுயறலையுடையானவ்வுரிமையா த 
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தனச்குசீசேளாடயொழுகுகின்றதகன்மையையதுபொரறுதாரீசொற்கேட்டரசன் 
மாபடகீசருதுமாயிதிறிருமகளவனைவிட்டுதீங்குமென்றவா று, 

வி. கேளாயொழுகுன்றதன்மையாவதுதான்பிறளுய்நில்லாஅுகேளீர்செ 

ய்யுமுரிமையெல்லாஞ்செய்தொழுகுதல். ௮வளையவமதிப்பாகக்கொண்டுசே 

தகீகரு துமாயிதீபின்னொருவருமுட்பட்டுமுயல்வாரில்லையாமாகவேதன் செல்வங் 

கெடுமென்பதுகருதீ.து, இந்தான்குபாட்டாலுமாடற்குரியானையாளுந்திறங்கூ, 
றப்பட்ட, 

பு. வினைகீசண்வினையுடையான் கேண்மை - எப்பொழுதும் 

தன்வினையினிடத்திலேகானே முயத்சியைச்செய்பவனுடைய 

நட்பை, வேராகநினைட்பானை - (அதுபொருதவர் சொல்லுஞ் 

சொல்லைகீகேட்டு)மாற௮ுபட நினைக்குமர சனை, நிங்குமீதிரு-விட் 
முநீங்குவாள்திருமகள், எ-று. 

வி. கேண்மை, கேளாயொழுகுழ்தன்மை, ௮சாவத,தான் 

பிறனாகநில்லாமற் சுற்றத்தார் செய்யுமுரிமையெல்லாஞ்செய் 

தொழுகுவனு. அவனையவமதிப்பாகச்செய்துதண் டிக்க நினைப் 

பானாயின்,பின்னொருவருமுட்பட்டுமுயல்வாரில்லையாம், ஆக 

வே, தன்செல்வங்கெடுமென்பதுகருத்_த. இமத, நான்குபாட் 

டாலும் ஆளு ச,த்குரியவனையாளு சீதிறங்கூறட்பட்டது. 

௰. நாடோ ழாடுசமன்னன்வினை செய்வான் 

கோடாமைகோடா துலகு. 

Let a king daily examine the conduct of his servants; if they 
do not act crookedly, the world will not act crookedly. - 520 

பரி, வீனசெய்வான்ேகாடாதொழியவுலகுகோடாதாகலானசசனவன் செய 

லை நாடோற௮மாராய்கவென்றவான, 

வி. ௮ஃதொன்றனையுமாசாயவேயதன் வழித்தாயவுலகமெல்லாமரராய்த்தா 

ஞமதனால்வனுரிமையழியாமதீறன் னள ளேயாசாய்த் துபோ.துக வென்பதாம்- 

"இதனாலாண்டவழிச்செய்வலுகூறப்பட்டழ. / 

பு. வினைசெய்வான்காடாமை-காரியஞ்செய்பவன்காணா 

இருக்க, கோடாதுலகு-உலகங்கோணாது, (ஆதலால்) நாடோ 

நுராமிசமன்னன்-௮ரசனவன் செயல்களை சாள்தோறுமாசாய் 

&, CT = I.
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வி. ௮வதீறையாராயவே, யவீறின்பி ந்பட்டவுலகமெல்லா 

மாசாய்மீசாணாவன், ௮ சனாலவனுரிமையழியாமழல சன்னுளா 

சாய்$ீ௮ செல்கவென்பதாம்., இசனாலாண்டபின் செய்வதுகூ 

ஐட்பட்டதது. 

pe. அதிகாரம். CHAPTER LITII. 

சுற்றந்தழால். ON KINDNESS TO RELATIVES. 

பரி. ௮ஃ்தாவத.ரசன்றன்்ளேஞராச் தன்னிவிங்காமலணைத்தல், வினசெ 

ய்வாரைக்கூறியேனைச்சுதறங்கூறுஇன்றாராகலினி௮ தெரிந தவினயாட மீபின் 

அதாவது, ௮ரசன் தன்களைஞமராத்தன்னிடத்தினின் து நீங் 

காமலணை ததல். வினைசெய்வாரைச்சொல்லி மற்றசீசு ிறங்கூ 

அுகின்றாசாதலா லிதுதெரிம் துவினையாடலின்பின் வைகீகப்பட் 

௧, பதிறந்றசண்ணும்பழமைபாராட்டுதல் 

சுற் றத சார்கண்ணேயுள. 

Even when (a man’s) property is all gone, relatives will act to- 
wards him with their ancient (kindness). - - 921 

பரி, ஒருவன்செல்வந்தொலைநீதுவறியனாயவழியுஃவிடாதுதம்மோடவணி 

டைப்பழமையையெடுழ்துக்கொண்டாடுமியலபுகளசுதறம் தார்கண்ணேயுளவா 

வனவென்றவாறு. 

வி. செறப்பும்மைவறியனாயவழிப்பாராட்டாமைவிளகீகிநின்றது. பழமைப 
தீறருதசாலதீதுத்தமக்குச்செய் சவுபசாரம், பிறொல்லாமவன்பறீறதீறபொழு 
சேதாமுமவரோடுபநீறறுவராகலினேகா.ரந்தேநீறழ்தஇன்சணவற்த.து. இசனாம் 

சுற்றத் ததுடிறப்புக்கூ.றப்பட்ட து. 

பு. டதீறற்.றசண்ணும் - ஒருவன்?ெசெல்வம்தொலைமீ.துதரித்தி 

ஈனானவிடதீ.தும், பழமைபாராட்டுதல்-விடாமலே தமகீகுமவ 

ஓகீகுமிரு22 பழமைப்பண்பினையெடுத்.துக்கொண்டா02த
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ன்மைகள், சுதீறதீசார்கண்ணேயுள-பர் துக்களிடதீதேயுள்ள 

னவாம், ௭-. 

வி. சிறப்பும்மை, தரித்தீனனைடோதுபா ராட்டுதலரிதென் 

பவிளக்கிநின்றது. பழமை, பறீதறாத காலத் துதீதமக்குச 
செய்தவுபகாரம். பிறொல்லாமவன் செல்வமழிர்தபோசேதா 

மூமவனோடு பற்றைவிட்டு நிங்குவராதலால், ஏகாரமீதேஃறப் 

பொருள்படநின்ற.து. இதனாற் சுற்றத்தது சிறட்புக்கூறப் 

Lt. gi. 

௨. விருப்பராச்சு.ற்றமியையினருப்பறா 

வாக்கம்பலவுமீதரும், 

If (a man’s) relatives remain attached to him with unchanging 
love, it will be a source of ever-increasing wealth, - - 588 

டரி, ௮ன்பறாச்சுதீ்றமொருவனுக்செய்துமாயினஃதவறீகுக்களேத் தல றாதசெ 

ல்வங்களபலவத்றையுங்கொடுக்ருமென்றவாறு, 

வி. உட்பகையினிக்கு தநீருவிருப்பறாச்சுநிறமென்று நீதானேவளரீக்குமொ 

ருதலையாயசெல்வத்தினீஃகு தற்கருட்பறாவாக்ச மென்றும்விசேக.தீத rit.) sr 

டைதோக்கவெிகாரமாயிநீ௮. இயையினென்பச தனதருமைவிளக்கிதின்ற Bl. ஆ 

க்கமென்பதாகுபெயர், பலவுமென்றதங்கங்களாறனையுதோக்கி. பலர்கூடிவ 
ளர்த் தீலினவைமேன்மேழத்கிளைச்குமென்பதுக ருதீது. 

பு. விருப்பருச்சுற்றமியையின்-௮ன்பருதகம்சமொருவ 

லுச்குவாய்சீகுமாயின், அருட்பரு-( ௮. அ௮வனுகீகு)வளர்த 

லரூ.த, ஆஃககம்பலவுமீதரும்-பலசெல்வங்களையும் தரும், எ-று. 

வி, உட்பகையிலே நீக்குதத்கு விருட்பருச்சுநி.றமென் 

அம், சானேவளர்ச்சட்பட்டஒரு சலைச்செல்வதீதிலே நின்று நீக் 

குத்திகு அருப்பரு ஆக்சமென்றும் விசேடித்தார். அரும்பு 

என்னுமு.தனிலைத்தொழிம்பெயர், தொடைதோகீ௫ அருப்பு 

எனவிகா.ப்பட்டுநின்ற து, இயையின் என்ற, ௮சனருமை 

யைவிளக்டுநின்றது. பலவுமென்ற_த, ஆறங்கங்களையும். பலா 

கூடி வசார்ப்பதினாலே மேன்மேற்களைக்குமென்பதுகருத்து,
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௬. அளவளாரவில்லாதான்வாழ்க்கைகுளவளாக் 

கோடின்றிநீர் நிறைந்த நீறு, 

The wealth of one who does not mingle freely with his re- 
latives, will be like the full waters of a spacious tank, that has 

no banks.* - - - - - - - - 523 

டரி, அச்சுநிறதீதோடுநெஞ்சுகலதீதவில்லா.தவன்வாழ்கீகைகுளப்டமப்புக்க 

ரையின்றிதீரீநிறைந்தாத்போலுமென்றவாறு, 

வி. சுற்றத்தோடென்பதுஅ௮திகாரதீதான்வந்தனு. ரெஞ்சுசலப்புதிதன்னள 

வுமதனஎவுமுசாவுதலான்வருவசாகலினளவளாவென்றதாகுபெயர். வாழ்க் 

கையென்றதுூஉமதந்கேதுவாயசெல்வங்களை. திறைதலென்லுமிடத்துநிகழ் 

பொருளின்றொழிலிடத்தின் மேனின்றது. சுநிறமிலலாதான் செல்வங்கடாங்குவா 

ரின்மையிறீபுறத் துப்போமென்பதாம். 

பு. ௮ளவளாவில்லாதான்வாழ்சீகை - (தன் ஈ$றத்தளவும் 

தன்னளவும்) நெஞ்சுகலறீதிராதவனுடைய செல்வமான து, 

குளவளா-குளப்டாட்பு, கோடின் நி-கரையில்லாமல், நீர் நி 

சீதத்று- நீர்நிறைர்ததுபோலும், ௭-௮. 

வி. ௬,ர்ற2 ளவு என்பத, ௮திகாரதீதால்வருவிகீகப்டட்ட 

௮. நெஞ்சுகலப்பு தன்னளவுமதனளவும் உசாவுதலால் வருவ 

தாகலின் ௮ளவளாஎன்றது, ஆகுபெயர். நிறைசலென்னும் 

இடத அம்நிகழ்பொருளின்கொழில் இடத்தின்மேல்நின்றது. 

சு.ம்றமில்லாசவன்செலவம் தாங்காவாரில்லாததினாலே புறச்து 

ப்போய்விடுமென்பதாம், 

௪. சற்றதிதாற்சகுறறட்படபிவாழுகல்ெல்வறழ்தான் 

பெத்றத்தாக்பெம்தபயன். 

To live surrounded by relatives, is the advantage to be derived 
from the acquisition of wealth, - - = - = B24 

பரி, செல்வம்பெறநீறவதனாலொருவன் பெற்றபயனாவத தன்சுற்ீறத் தாற்றான் 

குழப்படும்வகையதூனை த்தழ இயொழுகுதலென்றவாறு. 

* 4. e. It will flow away; having no onc to guard it.
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வி பெநீறவென்பதலுளக.ரமுமதனானென்பச னுளன் சாரியையுந்தொடை 

கோக்டுவிகாரத்தரற்றொசீகன. De Gar ps Gruso Miler. HCE Har 

கவினிசனைச்செல்வத்தத்குப்பயனென்றார்/ இவைமூன்அுபாட்டாஇஞ்சுத்றத்த 

ழமால்செல்வத்ீதிற்கேதுவு மரணும்பய துமென்பனகூறப்பட்டன.) 

- பு. செல்வழ்தான்பெற்றத்தாகி பெதீறபயன் - செல்வம் 

பெடீறநினாுலேயொருவன் பெத்றபயனாவது, சுற்றத்தால்-தன் 

சு,றி.௦,ச்இனாலே, சு $ீமப்படவொழுகல்-சூழப்பமம்படியதைத் 
தீழுவிநடத் சலாம், எ-று. 

வி. தொடைநோக்டுப் பெற்றதாலென்பது, பெற்றத்தா 

லெனத்சசரவொஜற்றுவிரிதீத நின்றஅ. இப்படியொழுகுதல் 

பகையில்லாமலே ௮ரசனாஞ்ததீகு ஏதுவாதலால், அதைச்செ 

ல்வத்திற்குட்பய/ சென்றார். இவைமூன்றபாட்டாதுஞ் சுற்ற 

தீதைதீதமுவுசல், செல்வதீதிற்கு ஏலுவென்பதும் காட்பென் 

ட தம்பயனென்ப அங் கூறப்பட்டன. 

டு. கொெ்சலுமின்சொலுமாதீ நினடுககிய 

FP Os 50 oF PPI. 

He will be surrounded by numerous relatives who manifests 
generosity and affability. - 2s = - - = 825 

பரி, ஒருவன்சுநீறதரித்குவேண்டுவனகொடுத்தலையுமின் சொற்சொல்லு தலைய 

ம்வல்லனாயிந்றம்மிந்றொடாத்தபலவகைச்சு றத தானேருழப்படுமென்றவாறு, 

வி. இ.ரண்டுமளவறிந்தாற்றுதலரிதென்பதுதோன்றவாநிறினென்றார் தம் 

மிற்றொடாதலாவது சுநீறதீதிற்சுற்றமுந்தனதசுற்றமாயவந்றாற்பிணிட்புண்டுவ 

ருதல்.இவ்வுபாயங்களைவட நாலாரீதானமுஞ்சாமமுமென்ப. 

ப். கொடுத்சலுமின்சொலுமாற்றின்-ஒறாவன்௪ 

வேண்டுவனகொடுப்பதையும்இன்சொற்சொல்லுதலையும்வல் 

லஷயின், அடுச்கியசுநீறத்தாற்கு,2௦ட்படும்-தம்மில்சொடர் 

மீ.5 பலவசைசீ*.ற்றத்தினாலே சூமட்படுவான், எ-று, 

வி. இவ்விரண்டும் ௮ளவறி.ர தசெய்தலரிதென்ப, தோன் 

௮, ஆம்.மினென்றார். தம்மிற்றொடர்சலாவத, சு.ற்றதீதின்சு 

கீ.மமும் சன்சு 2 மமாகயெவற்றுற்சட்டுட்பட்டுநிற்ப து, இமத
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விரண்டையும் வட நாலார் தானமுஞ்சாமமுமாகியவுபா யநீக 

ளென்பாரி. 

ள், பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளியவனின் 

மருங்குடையாரீமா நிலதீஇல். 

No one, in all the world, will have so many relatives (about him), 
as he who makes large gifts, and does not give way to anger.* 526 

டரி, ஒருவன்மிக்ககொடையையடையனுமாய் வெகுளியைவிருஃடா னுமாயி 

னயனைட்போலக்கிளயுடையாரிவவுலகதீதில்லையென்றவாறு. 

வி. மிகககொடையொன்றானும்வறுமையெய்தாமற்கொடுத்தல், விருமபா 

மையிஃதாதற்குவேண்டுவதொன்றென்றளவிமத் துசெய்யாமை. 

பு. பெருங்கொடையான்-ஒருவன் மிக்ககொடுப்பதையுடை 

யவனுமாகி, பேணான்வெகுளி-கோபத்தைவிரும்பா தவனுமா 

யின், அவனின் மருங்குடையார் - ௮வனைப்போலே சுற்றமு 

டையவரீ, மாநிலத்தில் - பெருமைபொருந்திய இம்சவுலக த்தி 

லில்லை, CT ~ gy. 

வி. மிக்ககொடை, ஒருவிதத்திலும்வ வமையணுகாமதீகொ 

டுட்பது, வெகுளிவிரும்பாமை, இக்கோபஞ்செல்வத்தி£்கு 

வேண்டுவசொன்றென்று அளவுகடந்து கோபியாதஇிருத்தல். 

௭. காகீகைகரவாகரைமீதுண்ணுமாச்கமு 

மன்ன நீ ரார்கிகேயுள. 

The crows do not conceal (their prey), but will call out for others 
(to share with them) while they eat it; wealth will be with those 

who shew a similar disposition (towards their relatives). - 527 

பரி. காச்சைகடமக்கிொயாயினகண் டவழிமறையாதினத்தையழைத்தத 

”ஞடுங்கூடவுண்ணாநிந்குஞ்சு நீறதீதானெய் துமாகீகங்களுமட்பெத்றித் தாயவிய 

?பினயுடையார்க்கேயுளவாவனவென்றவாறு: 

வி. அவ்வாக்சங்களாவனபகையின்மையும்பெருஞ்செல்வமுடைமையுமு த 
ரயின.எச்சவும்மையான௰முமின்பமுமேயன் திப்பொழுளஞமெய்.துமென்டதுபெ 

  

  

* Gaal Ciiemstr, desires not anger; takes no pleasure in it; restrains it.
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௮ம். ௮ப்பெநீறித்தாயவியல்பென்று தானுகர்உனடெல்லாமவரு நுக்றாமா 

போது) காக்கைகள்ஒளியா பு. சாகீசைகாவா-(இரைகண்ட 

மலே, கராம் ௮அண்ணும்-தம்மினத்தையழைத்து அதனோடுண் 

ளுநிற்கும், ஆக்கமும்-சுற்றத்தாலெய் துஞ்செல்வங்களும், ௮ 

ன்ன நீரார்சீகேயுள- ௮ப்படிட்பட்டகுண தீதையுடையவர்களு 

க்கேயுளவாம், எ-று. ச 

வி. அ௮,சீதச்செல்வங்களாவன, பகையில்லாமைபெரு மதன 

மூடைமைமுதலாயின. ஆகிஃயுமென் ற இறச்சது தழுவிய 

எச்சவும்மையால், ௮றமுமின்பமுமேயன் றிப்பொருஞுமுண் 

டாமென் பதுபெறப்பட்டு.அட்படிட்பட்டகுணமென்றது, 

தானுண்பனவெல்லாமவருமுண்ணும்படி வைத்தல். 

௮. பொதுநோக்கான்வேர்தன்வரிசையாநோக்கி 

னதுதோக்கவொழ்வார்பலர். 

Many relatives will live near a king, when they observe that he 
does not look on all alike,* but that he looks on each man accord- 

ing to his merit.t - = - - = 528 

பரி, எல்லாரையுமொருதன்மையானோக்காக.ரசன் தத நீ தகுதிககேற்பதோ 
க்குமாபினச்சறப்பு தோக்கியவனைவிடாதுவாமுஞ்சுநீறத் தார்பலொன்றவாறு. 

லி, உயாந்தராா£ நீங்குதனோக்கிப்டொ துநோக்கைவிலகீகியெல்லாரும்விடாதெர 

முகு தேனோகவெரிசையானெனதே £க்கத்தைவிதித்தார்[இந்நான்குபடாடடா லுஞ் 

சுற்றத்தமுவுமுபாயங்கூறப்பட்டது- ] | 

பு. பொதுதோகீகான்வேற்தன்-௮ாரசனெல்லாரையுமொரு 

தன்மையசாகப்பாராமல்,வரிசையாநோக்கின்-தத்த2 சகதி. 

கேற்கட்பார்ப்பானாயின், ௮ துதோகீடிவொழ்வார்பலர்- அறத 

சீசிறட்புரோக்யெவனைலிட்டகலாது வாமுஞ்சுறிறத் தார்பலர், 

எனு, 

      

* பொது, 11 one common, undistinguishing manner. 
taflmeur, orderly; in due proportion to what cach deserves.
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வி. உயர் நீதோர்நீங்குவது குறிச்துட்பொ.௮( சோக்கத்தை 

விலகியும், எல்லாரும்விடாது குழ்வதைக்குறிதத வரிசையா 

சோகீகனென அதைத்தமுவியுங்கூறினார், இம்தமான்குடாட் 

டாலுஞ்சுதறத்தழுவுமுபாயங்கூறப்பட்டது. 

௯. தமராடித்தநீறுறம்தார்சு,ம்.மமமராமைக 
கா.ரணமின் நிவரும். 

Those who have been friends and have afterwards forsaken him 
will return and join themselves (to him), when the cause of dis- 
agreement is taken away. wm ee RY 

பரி. முன்றமராய்வைத்தத் தன்னோடமராதியாசாலுமொருகா.ரணத்தாத் 

ஐன்னைப்பிரிந்துபோயவர்பின்.லும்வத்துசுந்றமா தலவ்வமசாமைக்காரண ந்தன் 
மாட்டில்லையாகத்தானேயுளதாமென்றவாறு, 

வி. அ௮மராமைக்காரணமின்றியென்ற தனான்முன்னஃதுண்டாய்தீ துறத்தல் 
பெறீறாம். ௮ஃதாவ ச. ரசன்றானெறிகெடவொழுருதல்வெறுப்பனசெய்தலென் 
சிவைமுதலாயினவற்ீறான்வருவது. ஆக்கம்வருவிகீகப்பட்ட_து,இயற்கையாகவே 

யன்புடையாாயசுதீறத்தாரீக்குச்செயற்கையான்வந்த தீக்கமதனை யொழியவொ 

மியுமொழிந்தாலவர்ச்கன்புசெய்துகொள்ளவேண்டாபழையவியல்பாய்நித்கு 
மென்பார்வருமென்றார். 

பு. தமராடு-முன்புசுதீறமாடியிரும்து, தற்றுறம்தார்-(யா 

தோஒருகாரணத்தால்) தன்னைப்பிரிம் தபோனவர், ௬.ற்.றம்- 

பின்னும்வ?துசும்தமாதல், ௮ம.ராமைகீகாரணம்-௮வ்வமரா 

மையாகியகா ணம், இன் றி-சன்னிடத்தில்லையாக, வரும்-தா 

னேவரும், ௭-௮. 

வி. ௮மராமைகீகாரணமின் நியென்றதினாலே, முன்பு௮.து 
உண்டாயிரும்.து பிரிமீதுபோனதென்ப.து பெறப்பட்டது. 

அதாவ, அரசன் தானெ றிசட்பிரடத் சல்வெறுப்பன செய்த 

லென்றிவைமுதலாயினவத்றால்வருவது,. சு.தீறமென்புழி, ஆக் 

கம்வருவிக்கட்பட்ட, த. இயற்கையாகவேயன்புடையவராடிய 
சுந்றத்தார்க்குச்செயற்கையினாலே வச்தபிரிவு௮ச்செயற்கை 

யொழியவேயொழியுமொழிழ்தால் அவர்க்கு ௮ன்புசெப்து 
63



உ௱௫ம௰ 

கொள்ளவேண்டாடழையகியல்பாய்நிம்குமென்பார், வருமெ 

௰. உழைப்பிரிமீதுகாரணத்துன்வர்தானைவே மத 

விழைத்திரு செண்ணிக்கொளல். 

When one may have left him, and for some cause has returned, let 
the king fulfil the object (for which he has come back) and thought- 
fully receive him again. - - © = = = 880 

டரி. சா.ரணமின்றிதீதன்னிடதீதினின் அும்பிரி நீது போய்ப்பின்கா.ரணத்தான் 
வந்சகுற்றதிசானைய.ரசனக்கா.ஏணத்சைச்செய்துவைத்தாராய்நீதுதழீஇக்கொ 
ளசவென்றவாறு. 

வி. வாளாஉழைப்பிரிந்தென்றமையிதீபிரிதத்குக்கா.ரணமின்மைபெத்ராம். 
வருதறீசா.ரணத்சைச்செய்யா தவழிப்பின் லும்பிரிந் துபோய்ப்பகை யோடுகூடு 
மாகலினிழைதீதிருந்தென் நுமன்பின்றிப்போய்ப்பின்னுங்காரணதீதான்வந்த 

மையினெண்ணிக்கொள்கவென்றுங்கூறிஞர். பிரிந்துபோம்ச்சுற்றத்தாருட்டி 

மைசெய்யட்போ யதனையொழியவருவானும துசெய்யாமத்போய்ப்பின்னன் 

மைசெய்யவருவானுத் தழுவப்படுமாகலிதீறமுவுமா௮ுமுறையேயிவ்விரண்டுபா 
ட்டானுங்கூறப்பட்டன், 

பு. உழைப்பிரிமீ.து-(காரணமில்லாமலே) தன்னிடத்.துநி 

ன்ற பிரிம்துபோய், காரணத்தின்வமீதானை-பின்புஒறாகா. ரண 

ம்பத்றிவச்தசுற்றத்சானை, வேம்தனிழைத்திரும். த, ௮ரசனக் 

காரணத்தைச்செய்துவைத்து, எண்ணிக்கொள்ல்-ஆசாய் சு 

தழுவிக்கொள்ச, ௭-௮. 

வி. சும்மாவுழைப்பிரிமீ து என்றஇனாலே,பிரிவுகீகுகீசாரண 

மில்லையென்பதாயிறறு, வருததீகுச்சாரணத்தைச்செய்யா த 

போது பின்னும் பிரி தபோய்ட்பசையோகூமொதலாலி 

ழைத்திரும்தென்றும், ௮ன்பில்லாமலேபோய்ப்பின்னுல்கா.ர 

ணத்தால் வ.ர்ததிளாலே எண்ணிச்கொள்கவென்றங்கூ நினார். 

பிரிீதசத்றத்சாறுள் தஇமைசெய்யட்போய் ௮.தனை நிங்கவரு 

வானம் ௮துசெய்யாமற்போய்ப்பின்பு ன்மைசெய்யவருவா 

லு,ச்தமுவப்பவொனாதலால், தழுவும் செறிமுழையேயிவ்லிர 
ண்ட்போட்டாலுங்கூ௰ப்பட்ட_து.



உ௱டுச 

௫௪, அதிகாரம், ரொ IV. 

போச்சாவாமை, கோள 0189, 

  

UA, 2 STAG), உருவுந்திருவுமாத்றலுமுதலாயவந்றான்மகழ்ந்துதற்சாத்த 

விலும்பகையழித்தன் மு சவியகாரியங்களிலுஞ்சோர்தலைச்செய்யாமை, மறி 
சொல்லியசுந்றத்தா.ராழ் பயலுள் எதிச்சோர்வில்வழியாகலினிலசுற்றந் தழாலி 

ன்பின்வைக்கட்பட்டு. 

௮சாவது, அ௮ழகுஞ்செல்வமும் டலமூமு தலாயினவம்றால் 

மடம் ச் துதன்னைக்கா தீதலிலும் பகையையொழித்தல் முதலி 

யகாரியஙீகளிலுமறவாதிருத்தல். மேச்சொல்லிய சுற்றத்சாரா 

தபயனலுள்ளதிம்மமவாமையுள்ளபோதாதலினிதுசுகிறர்சமா 

லின்பின் வை£கப்பட்ட து. 

௧. இற ர்தவெகுளியி௰ தீதேறச 
வுவகைம௫ழ்ச்9ியி நீசோர்வு. 

More evil than excessive anger, is the thoughtlessness which 
springs from the intoxication of great joy. - - + 81 

பரி. மீக்சகவுவசைக்களிட்பான்வருமறவிய ரசலுக்களவி௰ந் சவெகுளியிலுந் 

இதென்றவானு, 

வி. மிச்சகவுவகைபெருஞ்செல்வம்பேரின்பம்பெருமிதமென்றிவநீறான்வருவ” 
தி,௮ளவுபகைவமாயடர்தீ தநீருங்கொடியோலையொதத்தநீகும்வேண்டுவது, இ 

ஐத் தவெகுவியொரோவழிப்பகைவரையுங்கொல்லுமிடஞ்தன்ன சன்றித்தன்னையே 

கோறவலினதனினு ந்தி தாயிற்று, 

பு. இற்தவுவகைமடுழ்சீசியிம்சோர்வு-மிக்கசம்தோவிகீக 

விட்பினாலே வருமறவியானது ௮ரசனுக்கு, இற் சலெகுளியி 

ம்மீ.த-அளவிறத்சகோபத்தினு 2 தீ.சாம், ௭-௮. 

வி. மிக்சசந்தோவிக்களிப்பாவத, பெருஞ்செல்வம்டெரி 

யவின்பம் பெருஞ்செருக்கு என். மிவறிறால்வருவது. கோபம் 

திர்கு அளவு, பசைவமைட்பொருததீகுங் கொடியோராத்ச 

ண்டி சர்கும்வேண்டியஅளவு. இற் தவெகுளி, பகசைவரிடத் 

தாயினொருவேளையவமாயுங்கொல்ஓம், இது ssa onus



உ௱டு௨ 

ல்லாசஇனறாலே தன்னையே கொல்துமாசலாலதனிலும் இிதாயி 

Op. 

௨. பொச்சாட்புக்கொல்லஓும்புசழையறிலினை 

நிச்சநிசட்புக்கொன்றுங்கு. 

Forgetfulness will destroy fame, even as constant poverty des- 

troys knowledgee. - - - = = = - - 6582 

பரி. ஒறாவன்புகழினையவன் மறவிகெடுக்குமறிவி$ன நிச்ச நிரட்புக்கெடுகீகுமா ௮ 

போலவென்றவாது. 

வி. திச்சதி.ரப்புதாடோுமிரவான் வருந்திதீசன்்வயிஅ திறைதீ தல். ௮ஃ்த 
திவுடையான்கனுண்டாயினவதீளெவசவாலும் பாவதீதாலுமெள்எற்பாட்டி. 
னை விளை தீ தவனன் குமதிப்பினையழிக்குமதுபோலமமவியும்புகமுடையான் கணு 

ண்டாயினவற்குத் தற்காவாமையாலுங்காரியக்கேட்டானுமெள்எம்பாட்டி, 

ஊைவிளைதீ சவனன்குமதிப்பினேயழிக்குமென்பதாயிதீ௮/இவையாரண்டுபாட்டஈ 

லும்பொச்சாட்்பின துகுற்றங்கூறட்பட்டது. ! 

பு. பொசீசாட்டு-ஒருவனுடைய மறவியானது, புகழைக் 

கொல்லும்- ௮வன துபுகழைகீசெடுக்கும், அறிவினை - ஞானத் 

தை, நிச்சநிரப்பு-நித்தியதரிக்தரமானது, சொன்றாங்கு-கெ 

டுச்சதுபோலும், எ-று. 

வி, இத்தநிதீதியதரித்திரமான௮, அறிவுடையோஸுக்குள 

ப தாயின் அவனுக்கு இழிவினாலும்பாவத்தினாலும் நிம்சையை 
யுண்டாக்கயெவன g தன்மதிட்பாகயெமேன்மையைக்கெடுக்கும். 
அதுபோலமதகியும்புகழமுடையாலுக்குள,சாயின் அவன்தன் 

னைக்காவாததினாலுங்காரியக்கேட்டினாலும் திச்சையையுண்டா 

கீியெவனது நன்மதிட்பாயெ மேன்மையைக்கெடுக்குமென்ப 

ering. இவையிரண்டபொட்டாலும் பொச்சாப்பின௮ குதி 

றங்கூறட்பட்டது. 

௬௩. பொசீசாட்பார்கீலெலைபுசம்மைய தவுலகதீ 

Os cium gor Gort és gical ay. 

The thoughtless will never acquire fame ; this is the clear deci- 
sion of all the booksin the world. - . ௨ க 633 

A. Qurber ser ep SarhsGrysgenouvhyudAcrennwd sf Pwr



உ௱டு௩ 

அரடையார்ச்சேயன்தியுலகத்தெக்வசைப்பட்ட தாலுடையார்ச்குமொப்பருடி 

ந்ததென்றவாறு. 

வி. அரசர்ச்கேயன்றியறமுதலியரான்டிலுமுயல்வார்யாவரீக்குமவைகடா 
மையிற்புகழில்லயென்பதுதோன்யவெப்பானூலோர்க்கு நதுணிவென்ருர். 

பு. பொச்சாப்பார்ஃ்டில்லைபுக ம்மை-மறவியுடையோர்க்குப் 

டகழுடைமையில்லை, ௮து-அ௮வ்வில்லையென்பது, (இத்நாலு 

டையார்கீகேயன் நி) உலகத்,து-உலகத்துள்ள,எப்பா லூலோர் 

கீகு,5ீ.துணிவு-எ வவகைட்டடட நூலுடையாரீகீகுமொப்பமுடி. 

தி சதெளிவாம், ௭-௮. 

வி. அரசர்க்கசகேயன றியறமுகலாகிய 

யாவர்க்கும் ௮அகூடாமையால், எப்பானூலோர்க்கு ம். துணி 

வென்ருர், 

௫. அச்சமுடையாரீச்ச ரணில்லையாங்கில்லை 

பொச்சாட்புடையார்க்குதன்கு. 

Just as the coward has no defence (by whatever fortifications 
he may be surrounded), so the thoughtless has no good (whatever 
advantages he may possess), - -~— = - - 534 

பரி. காடுமலைமு தீலியவாண்களுள்ளேதிற்பிலுமனத்தின்சணச்சமுடையார்க் 
கவறீறாநீபயனில்லையதபோலவெல்லாச்செல்வமுடைய.ராயிலு மனத்தின்கண் 

மூறவியையுடையார்ச்சவதீறாற்பயனில்லையென்றவாறு, 

வி. நன்மைகீகேதுவாகலினன்சென்றார். ௮ச்சமுடையார்நின்றவரணழியுமா 

லுபோலமறவியுடையாருடையசெல்வங்களுமழியு மென்பதாயிற்று. 

பு. ௮ச்சமுடையார்கீசரணில்லை-காடுமலைமுகலியகோட்டை 

களுள்ளே தின்றாலுமன தீதின்சண் ௮ச்சமுடையார்கீகு ௮வ,ம் 

ரூற்பயனிலலை, ஆங்கல்லை- ௮. அடோலவேயில்லை, பொச்சாப் 

புடையார்கீகுரன்கு-எல்லாச்செல்வமுமுடையராயினும்மன தீ 
தினிடத் துமமவியையுடையார்க்கு ௮ச்செல்வதீதாத் பயனின் 

ஏ-ு. 

வி. பயன் ரன்மைச்சேதுவாதலால், ரன்சென்றார். ௮ச்சமு



உ௱டு௫ 

டையவர்நின௦௮ரண்கள மிவதுபோல, மறவியுடையார் பெநமீ 

நசெல்வங்களுமமியுமென்பதாயித்து. 

டு, முன்னுறகீகாவாதிழுகீகியொன் றன்பிமை 

ம். 

The careless man, who provides not against the calamities that 

may happen, will afterwards think with sorrow of his fault. 535 

பரி. தன்னாற்காக்கட்படுந் துன்பங்களையவைவரு தற்குமுன்னேயறித்துகாவஈ 

அமறநீதிருந்தான்பின்வந்.து.ற்றகாலதீதுகீகாச்சலாக ரமைபினப்பிழைப்பினை நி 

ன தீஇரங்கவிடுமென்றவாறு, 

வி, காக்கப்படுந் துன்பங்களாவனசோர்வுபார்ச் துப்பளைவர்செய்வன, ஊற 

தின்கணென்புழியுருபுஞ்ச £ரியையுமுடன் றொச்சன,உம்றகாலதீஅக்காக்சலாகா 
மையினிரங்கிவிடுமென்றார். ன் இவையமூன் று பாட்டாலும்பொச்சாட்புடையார் 

ச்குவருமேதங்கூறப்பட்டு. 

ப. முன்னுறக்காவாது-தன்னாக்காக்கப்ப0 

யவைவருதத்குமுன்னே யறிரீ துகாவாமல், இழுகீகயொன்-மற 

மீஇருந்சவன், பின்-பின்வமசகாலதீதிற்காகீககீகூடாமையால், 

ஊறிரக்கிவிடும் - ௮த் துன்பத்திம்கேதுவாகத்தான் தப்பிப் 

போனதைதநினைத் துததானேயழுவான், ௭-௮. 

வி. சாசீகட்படும் துன்பங்களாவன,சோர்வுபார்தீ துப்பகை 

வரீசெப்வன. இவைமான்றுபாட்டா ஓம்பொச்சாப்புடையார் 

கீகுவரும் அன்டங்கூறட்பட்டது, 

௮ கு 9 ௦ 5 5 

௬. இழுகீசாமையார்மாட்டமமென்றும்வழுக்காமை 

வாயினகஃதொப்பதில். 

There is nothing to be compared with unfailing thoughtfulness, 
at all times, and towards all persons. - - - - 536 

டரி. அ.சசர்க்குமறவாமைக்குணம்யாவர்மாட்டுமெக்சாலத்.துமொழிவின்றிவா 
ய்சீகுமாபின சனையொக்குதன்மைபிறி தில்லையென் றவாறு,. 

வி. வினைசெய்வார்சுந்றத்தாரொன்னுந்தம்பாலார்கண்ணுமொப்பவேண்டு ச 
லின்யார்மாடூடுமென்றுந் சாம்பெருகியஞானறுஞ்சுருங்யெஞான் அுமொப்ப 

வேண்டுதலிளெஞ்ஞான்் ௮ மென் ௮மெல்லாசீகாரியங்களி ஓமொப்பவேண்டுச



வின்வமுக்காமையென் அங்கூறினார். வாயினென்ப அமுதவிலைத்தொழிற்பெயர 
டியாசவந்தவினையெச்சம்,வாய்த்தனோபடுசதல், 

பு. இழுக்காமை-அ௮ரசர்கீகுமமவாமைக்குணம், யார்மாட்டு 

மென்றும்-யாரிடதீ துமெகீகாலத்_தும், வழுக்காமைவாயின் -ஒ 

மிவின்.றிவாய்கீகுமாயின், அககொப்பதில்-௮தனையொத்தத 

ன்மைவேறில்லை, எ-று. 

வி. இராசகாரியஞ்செய்வோர்சுநிறத்சாரன்னுந்தம்பாதீ 

பட்டவரிடத்.தும் வேண்டுதலால் யார்மாடடுமெனறும், தாம் 
பெருயெபோதுஞ் சுருங்யெபோது மொப்பவேண்டுதலால் 

எஞ்ஞான்றுமென்றும்,எல்லாக்காரியங்களிலுமொட்பவேண்டு 

தலால் லழுக்காமைவாயினென்றுந்கூறிளூர். வாயினென்பது, 

வாய் என்னும் முதனிலைத்தொமழிற் பெயரடியாசவர்தசெயி 

ன்னும் வாய்பாட்டுவினையெசீசம். வாய்தீதல், நேர்படுதல். 

௭. ௮ரியவெல்ளறாகாதவில்லைட்பொச்சாவாகீ 

கருவியாற்போற்றிசீசெயின். 

There is nothing too difficult to be accomplished, if a man set 
about it carefully, with athoughtfulmind. - - - 587 

ப்ரி, இவைசெய்தற்கரியனவென்றுசொல்லப்பட்டொருவறீகுமுடியாககா 

சியங்களில்லை. மறவாதமனத்தானேயெண்ணிச் செய்யப்பெறினென்றவாறு, 

வி, பொச்சரவாதவென்பதனிறுதநிலைவிகாரத்தாற்றொக்கது. அந்தக்க.ரண 

மாகலித்கருவியென்றார். இடைவிடாதநினைவுந்தப்பா தசூழ்ச்சியமுடையார் 

க்கெல்லாமெளிதின்முடி.யுமென்டசாமிவையிரண் டுபாட்டா ௮ும்பொச்சாவாமை 

யதுடிறப்புகீகூறப்பட்ட து. 

பு. ௮ரியவென்று-இவைசெய்த நீகரியனவென்றுசொல்லப் 

பட்டு ஆகாதவில்லை-ஒருவற்குமுடியாதகாரியங்களிலலை, பொ 

சீசாவாகீகருவியால்-மறவாசமன தீதினால், போ றிசீசெயின்- 

எண்ணிச்செய்யட்பெறின், ௭-ு. 

வி. பொச்சாவாதவென்ப து,ஈறுதொகீரளுநின்ற து. ௮,2ீ.தக 

கரணமாதலிதீ,கருவியென்றார். இடைவிடா தநினைவு£்தப்பாத 

குழ்ச்சியமுடையாச்கீகு எல்லாகீகாரியங்களுமெளிதாகமுடியு



உ௱டச 

மென்பசாம், இவையிரண்பொட்டாலும் பொச்சாவாமையி 
d 

ன்சிமட்புஃ௯ மட்பட்டது, 

௮. புகழதீதவையபோ்றிச்செயல்வேண்டுஞ்செய்யா 

Let (a man) observe and do those things which have been prais- 
ed (by the wise); if he neglects, and does not perform them, for 
him there will be no (happiness) throughout the seven births. 538 

பரி. தநீதிநாலுடையாசிவையாசர்க்குரியனவென்றுயாதீதிக்கூறியசெயல்க$ள 

க்கடைப்பிடி.தீதுச்செய்க.௮ங்கனஞ்செய்யாதுமறந்தவரீக்கெழுமையிலுதன் 
மையில்லையாகலானென்றவாழு. 

வி. ௮ச்செயல்களாவனமூவகையாதீறலுநால்வகையுபாயமுமைவகைதீதொ 
ழிலுமற௮ுவகைக்குணமுமுதலாயசெயல்கள், சாதிதருமமாகியவிவதீறின்வழீ இ 

யார்க்குள்ளதுநிரையத்.அன்பமேயாகலினெழுமையுமில்லென்றார்.எமுமையாகு 
பெயர். 'இதனாத்பொச்சாவாதுசெய்யவேண்டுவனகூறப்பட்டன. ' 

பு. புகழ்நீதவை - நீதிநூ. லுடையாரிவைய ச சர்ச்கு உரியன 
வென்று உயர்ததிக்கூறியசெயல்களை, போதீ மிசீசெயல்வேண் 

டும்-மறவாதுசெய்க, செய்யாதிகழ்ச்சார்க்கு-௮ங்கனஞ்செய் 

யாது மறமீதவரீகீகு, எழுமையுமில்-ஏழுவகைத்தோழற்்றததிலு 

ம் தன்மையில்லையா தலால், எ-று. 

வி, ௮ச்செயல்களாவன, மூவகையாற்றலும் நால்வகையு 

டாயமும் ஐவகைத்தொழிலும் ௮றுவகைக்குணமும் முதலிய 

செயல்கள்.குலத்தொழிலாகியவிவழ் நின்வழுவினோர்க்கு 2.ரகத் 

அன்பமேயாதலால் எழுமையுமில்லென்றார். எழுமை, ஆகு 

பெயர். இதனால் மறவாத செய்யவேண்டுவன கூதட்பட்டன. 

௯. இகழ்சீசியிற்செட்டாரையுள்ளுகதா நீதம் 

ம௫ூழ்ச்சியின்மைர் த.றும்போம் த. 

Let (a king) reflect on those who have been ruined by neglect, 
when his mind is elated with joy. - - ம - - 539 

Lh, Teh SHOE HEA Ese rch MhOUTEPHYpAElo sw Sefloyw 
சோர்வாத்கெட்டவர்களைதினைக்கவென்றவாறு,



டாள் 

வி. கா.ரணங்களோடவர்ச்குள தாயவுரிமையைமஇழ்ச்சிமேலேதீறிதீதம்மட 
ழ்ச்சியினென் ௮மிகழ்ச்சியுங்கேடுமுடன்றோன்அ௮ மாகலின் மகிழ்ச் சியின்மைந் 

அறும்போழ்தென்றுங்கூறினார். கெட்டாரையுள்ளவேராமூமங்வாறேகெடு து 

மென்ற சன்கண்மைந்துறுொ9ன்டறுகருத்த,எண் ணுகவென்றுபாடமோதுவாரு 
முளரி, 

பு. மகிழ்சீசியின்மைமீதுறம்போழ் ற- அரசர் சம துமூழ்சீ 

சியிலே வலிபடதித்கும்போழ்.த, இகழ்சீடியில் - (மூ.றிகாலதீ 

AC ourdinS DERBY LC oper Bus) சோரீவால், கெட்டாராயுள் 

ளூகஃ-கெடடுப்போனவர்களை நினைகீக, எ-று. 

வி. சாரணங்களோடு அவர்கீகுள்ள சாகிய வுரிமையைமூழ் 

சிமேலேற்றிச் சம்மகழ்சிசியினென்றும், இகம்சிடுயுங்கேடு 

முடன்தோன்றுமாதலால்மடூழ்சீசியின்மைந்அறும்போழ்செ 
வ்அுங்கூறிஞர். கெட்டாரைநினைகீகவே, நாமுமவ்வாறுகெடு 

வோமென்று அம்மூழ்ச்சியில் வலிகொள்ளாரென்பதுகருதீ 

தி. உள்ளாக என்பதற்கு, எண்ணுகவென்றுபாடமோ அவா 

ருமூண்டு. 

௰. உள்ளியதெய்சலெளி தமன்மதிறும்தா 

னுள்ளிய தள்ளட்பெறின். 

Tt is easy for (a king) to obtain whatcver he may think of, if 

he thoughtfully pursue it. - - - - - ~ 040 

டரி. அரசனுக்குதீதானெய்தநினைத்தபொருளையதீ நினை தீதபெதிீறியேயெ 

ய்துதலெளிதாம்பின் ுமதனையேநினைக்ககீகூடுமாயினென்றவாறு. 

வி. ௮துகடாதென்பதொழிந்துநின்றமையின் மன்னெழியிசைக்கண்வந்த 

Sl. அதனையேநினைதீதலாவதுமறவியின்றியசன்கண் ணேமுயறல்.இவையிசண 

டுபாட்டாலும்டொச்சாவாமைக்குபாயங்கூறட்பட்ட௮. 

பு. உள்ளியது-௮.ரசன்சானடைய நினைத்தபொருளை, எய் 

தல்- அதீதினைத்தபடி யேயடைவத, எளிதமன்-எளிதாம், மதி 

oe rer = பின்னுமவன், உள்ளியதுள்ளட்பெறின்-நினை த. 

கையே நினைச்கக்கூமொயின், எ-ு, 

வி. அதுகூடாதென்பது PAS HSL para were ar gpd 
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டைச்சொல், ஒழியிசைக்கண்வச்சது. அதனையேநினைதீ தலாவ 

il, மறப்பில்லாமலேய தனிடத்,துமுயத்சிசெய்தல. இவையி. 

ண்டொட்டாலும்பொச்சாவாமைகீகு உபாயங்கூறப்பட்டது. 

௫௫. அதிகாரம். 011 1, 

செங்கோன்மை. ON vpRiGHT GOVERNMENT. 

பரி. ௮ஃதாவத.ரசனாற்செய்யப்படுமுறையின து தன்மை, அம்முறையொரு 

டாத்கோடாதிசெவ்வியசோல்போறலித்செங்கோலெனப்பட்டது, வடநூலா 

ருத்தண்டமென்றார். ௮துசோர்விலாதவாசனாந்செயறீப ரல தாகலினி*ுபொச் 

சாவாமையின்பின்வைக்கப்பட்ட து. 

௮தாவ௮,௮ரசனாம்செய்யட்படும் நீதியின து சன்மை. ௮ம் 

த நீதியொருபாத்கோணாமற்செவ்வியகோல்போலிருதீ தலால் 

செங்கோலெனட்பட்ட_த. வடநூலாருத்சண்டமென்றார். இ 

து சோர்விலாச ௮ரசனாம்செய்யதீதச்கசாகலாலிதுபொச்சா 

வாமையின்பின்வைக்சப்பட்ட த. 

6. ஒர்தீதுகண்ணேடாஇறைபுரிம்தியாரீமாட்டும் 

தெர்.ரீ் துசெய்வஃசேமூறை. 

To examine into (the crimes which may be committed), to show 
no favor (to any one), to desire to act with impartiality towards all, 

and to inflict (such punishments) as may be wisely resolved on, 
this is rectitude. - - - - ல - - 541 

டிட்ரி, தின்கீழ்வாழ்வார்குற்றஞ்செய்தாலக்குத் த்தை நாடியாவர்மாடடுங் 
சண்ணோடாகிநடுவுநிலமையைப்பொருத்தியச்கு நிறத்திற்குச்சொல் லிய தண 

டத்தை. நாலோரோடுமாசாய்த்தம்வளவி௰மறாகச்செய்வசே முறையாமென்ற 

வாழு,



உ௱௫௯ 

வி நடுவுநிழ்றலிழைக்கியல்பாகவினதனையிறையென்றுமுயிரினுஞ்சிுத்தசா 

ர்சண்ணுமென் பார்யார்மாட்டுமென் மூங்கூறினார்.இைமையில றயெனவுஞ்செ 

ப்வ.துசெய்வஃதெனவுதின்றன. இமனாநிசெங்கோன்மையதிலகீகணங்கூறப்ப 

ட்டது. 

பு. ஒரறீது-(தன்€ழ்வாழ்வார்குநிறஞ்செய்தால் அகீசூற் ற 

தீதை)யாராய்ம்் த,கண்ணோடாதுயார்மாட்டும்-பயாவரிடதீ_து.2 

தாக்ஷ்ணியப்படாமல், இறைபூரிம் அ - தடுவுநிலைமையைவிரு 

ம்பி, தேர்ம்.து-௮கீகு£றத்திந்குச்சொல்லிய சண்டதீதைமழ்த 

ரிகளோமொராய்,ச்.து, செ.ப்வஃதே-௮அவ்வளவினையுடையதாக 

சீசெய்வதே, முறை- நீதியாம், எ-று, 

வி. நடுவுநிற்றல் இறையாகெய ௮ர௪னுக்கு இயல்பாதலால 

தனையிறையென்றும், உயிரினுஞ் சிறமீசவரிடக் துமென்று 

சொல்லவ,மீதவர் யாரீமாட்டுமென்றுங்கூறினார். இறைமை இ 

ஹையெனவும், செய்வது செய்வஃது எனவும்நின்றன. இதினா 

Ca செங்கோன்மையினிலக்கணங்கூறப்பட்ட த. 

௨. வானோக்கவொருமுலகெல்லாமன்னவன் 

கோனோகீகிவாமுங்குடி., 

When there is rain, the world enjoys prosperity ; and when the 

king rules justly, his subjects prosper. - ம - - 548 

பரி, உலகதீ.துயரொல்லாமழையுஎதாயினுளவாசாநிற்குமேயெனி லுங்குடி. 

கள.ரசன்செங்கோலுளதாயினுளவாகாநிற்குமென்றவாறு 

வி. நோசக்டுவாழ்தலின்றியமையாமை, வானினாயவுணவைவானெல்றுங்கோ 

வியயலேமத்தைகீசோலென்றுங்கூறினார். ௮ல்வேம.மில்வழியுணவுளதாயினு 

ங்குடிக்க தனாநீபயனில்லை யென்பதாம். 

ப. வானோக்ட-மழையைதழோக௫, வாழுயுலகெல்லாம்- உல 

கத் துயிரீகளெல்லாம் வாழா நிற்கும், ( ஆயினும்) குடி-குடி. 

கள், மன்னவன்-௮.ரசனுடைய,கோலோச்கிவாழும்-செங்கோ 

லைசோம்கிவாழா நிற்கும், ௭ னு.



உ௱௬௰ 

வி, தோக்கவொழ்தல் இல்லாமற்கூடாமை, மழையினாலாக 

யவுணவைமழையென் றும், சோலினாலாயெ இன்பத்தைகீகோ 

லென்றுங்கூ றினார். ௮ம்சஇன்பமில்லாதபோது உணவிரு,ம் 

அங்ருடிகளுச்கு ௮அதனாத்பயனில்லையென்பதாம். 

௬. அ௮.மீசணர் நாற்குமறத்திற்குமாதியாய 

தின்ற தஅமன்னவன் கோல், 

The sceptre of the king is the firm support of the Vedas of the 

Brahmin, and of all virtue. - - - - - - 548 

பரி. ௮ந்சணரீகீகுரித்தாயவேததீதிற்குமதனாரறீசொல்லப்பட்டவறத்தித்குங் 

கா. ரணமாகநிலைபெற்த ச.ரசனாற்செலுத்தட்படுகின்றசெங்கோலென்றவாறு. 

வி. அரசரீவணிகரொன்னுமேனையோர்கீருமுரிதீசாயினுந் தலைமைபதீறியத் 
தணர்.நாலென்றார். மாதவர்தோன்புமடவார்கற்புங்காவலன் கரவலன்றிதீதங்கா 
வாகவினீிண்டமமென் உதவையொழிந்தவற்மறை.வேதமுமறனுமநாதியாயி எஞ் 

செங்கோலில்வழிரடவாவாகலினதனையவற்றிற்காதியென் அமப்பெதீதியேசன 

கீசாதியாவதுபிறிதில்லையென்பார்நின்றதென்றுங்கூறினார். இவையிரண்டுபா 

ட்டானுஞ் செங்கோலதுசிறப்புக்கூ.றப்பட்டல்ு. | 

பு. அறீதணர் நாச்கும்-பிராமணர்கீகுரிதீ தாகிய வேதத்தில் 

கும், அறதீதித்கும்- அதனாலேசொல்லப்பட்டதருமத திற்கும், 

ஆதியாய்நின்ற அ-காரணமாக திலைபெற்றத, மன்னவன்கோ 

ல்-௮ சசளாமீசெலுத்சட்படுகின்ற ௮7௪ நீதி, எ-று. 

வி. அசசர்வணிகமான்னுமகறையவர்களுக்கு 

னும், சலைமைப.ற்றியற்தணர் நூலென்ளுர். மாத வர்தோன்பும் 

மடவார்கற்பும்காவலன் காவலன் றித்தநிசா, ஆதலின் இங்கே 

யறமென்ற த, அவையொழி?சனவர்றை,வேதமும் தருமமும் 

௮தாதியாயினுஞ்செந்கோலின்றாயின் நடவாவாகலின் ௮. சனை 

யவத்றித்கு ஆதியென் றும், அ௮ங்கனங்கூறியதே Bust a 

பி.நிதில்லயென்று சொல்லவழீதவர் Hor oO sor mim Nei. 

இவையிரண்டுடாட்டாலுஞ் செங்கோலின் ரிறப்புக்கூறட்பட் 

டது.
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The world will constantly embrace the feet of the great king who 

rules his,subjects with love. - - - - - ~ 544 

பரி, தன்குடிகளையுமணைத் துச்செங்கோலையுஞ்செலுதீதும்பெருதிலவேந்த 
னடியைட்பொருந்திவிடாருலகத்தாரொன்றவாறு, 

சாற்சொல்லு தலுந்தளர்ந் தழிவேண்டுவன் 

முதலாயின, இவ்விரண்டனையும்வழுவாமற்செய்வானிலமூழுஇுமாளுமாகலினவ 

ழிஇநிறந்குமுலகென்றுங்கூறினார். 

பு. குடி.சழீஇ- தன்குடிகளையும் ௮ணைத் துக்கொண்டு, கோ 

லோச்சும் - செங்கோலையுஞ் செலுத்தாநின்ற, மாழிலமன்ன 

ன்-பெரிய நிலவேம் சனுடைய, அ௮டி.தழீஇரிச்குமூலகு-பாததி 

நையணை ததுக்கொண்டுவிடாதுநிற்பருலகத்தார், எ-று. 

வி. குடி.களையணைதீசலாவது,இன்சொம்சொல்லுத லும்மெ 

லிர்சவிடத். அ வேண்டுவனகொடுத்தஓமுதலியன. இச்த இர 

ண்டையும்வழுவாமற்ீ செய்பவன் பூமிமுழுவதும் ஆளுவானாத 

லால் ௮வனைமா நிலமன்னனென்றும், ௮வனிடத் துயாவரும் 

நீங்காச ௮ன்பினராவ.ராகலின் அடி. சழீஇநிம்கு முலகென் * 

லுங்கூ மினார். 

இ. இயல்பளிகோலோசீ்சுமல் னவ( 

பெயலும்விளையுளு கொக்கு. 

Rain and plentiful crops will ever dwell together in the country 
of the king who sways his sceptre with justice. - - 94d 

பரி. பருவமழையுங்குன்றாசவிளைவுமொருங்குகூடி நால்களசொல்லியவியல் 
பாற்செங்கோலைச்செலுத்துமரசனது தாட்டின்கண்ணவாமென்றவாறு. 

வி. உளியென்டதுமூன்றாவதன் பொருள்படுவதோரிடைச்சொல். வாலுநில 

அஞ்சே. ரத்தொழில்பட்டுவளஞ்சு ரக்குமென்பத 

பு. பெயலும்-பருவமீசப்பாதமமையும்,விளையுளும்-குன் ரூ 

கீவிளைவும்,கொக்கு-ஒருமித் துக்கூடி, இயல்புளிகோலோச்சும்.



QT dir 2. 

நூல்கள் சொல்லியஇயல்பினாலேசெங்கோலைசீசெலுதிசா நின் ற 

மன்னவன்-அ௮ரசனுடைய, நாட்ட- நாட்டினிடத்சனவாம், ௭-௮. 

வி, உளியென்பது, மூன்றனுருபின் பொருள்பட நித்ப 

தோரிடைசீசொல். வானும் நிலமுமொதீதுத்தொழிர்பட்டுவ 

ராம். 

ச். வேலன்றுவெல் றிதருவ துமன்னவன் 

கோல துகோடாதெனின். 

It is not the javelin that gives victory, but the king’s sceptre, if 

it do no injustice.* ~ - el - 546 

பரி. மன்னவஞக்குட்போரின்கண்ணேவென் பியைகீகொடுப்பதவனெரியும் 

வேலன்றுகோலஃதப்பெற்றிதீதாவதுதான்கோடாதாயினென்றவாறு, 

வி. கேரல்செவ்விசாயெவழியேவேல்வாய்ப்பதென்பாரீவேலலவிறன்றார். 

மாண்டவறதெறிமுததிஜழேயரசன்கொநீறமென்ருர்பிறரும்  கோடாளென்பழு 
பாடமாயிற்கருவியின்றொழில்வினைமுதன் மேனின்றதாகவுமைச்சு, 

Ly. வேலன்றுவன றி தருவதமன்னவன் -மன்னவனுக்குப் 

போரிலே வெறீறியைத௬வ௮ அவனெறியும் வேலாயுதமன் 

௮, கோல்-௮வன அுசெங்கோலாம், ௮-௮ வ்வாராவ.து, கோ 

டாதெனின்-சான்காணாதிருக்சட்பெறின், எ-று. 

வி. கோல்செல்விசானபோது வேல்வாய்கீகுமென்றசொ 

ல்லவ,ம,சவர், வேலன்றென்ரார்.௮.தநெறிமு சத்மேயாசன்கொ 

கீறமென்ருர்பிறரும். கோடானென்பது பாடமாயின் கருவி 

யின்தொழில் வினைமுதன்மேல் நின் உதசாகட்பொருளுணர்க. 

எ 

முறைகாக்குமுட்டாசெயின் 

The king defends the whole world ; and justice, when (it is ad- 
ministered) without defect,+ defends the king. - - 547 

பரி, வையசத்தையெல்லாம.சன்காக்கு மவன்றன்னையவனகிசெங்கோலே 
க ரக்குமதனைமுட்டவ ந தவழியுமுட்டாமற்செலுத் அுவனாயினென்றவாறு, 

‘Lit. 1f it be not crooked ; swerve not from rectitude. + Or hindrance.
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வி, முட்டாமநீசெ ஓததியவா றுமகனைமுறைசெய்தான்௧கண்ணுந் தற்சைச்கு 

றைதீதான்கண்ணுங்காண்க, முஃ்டாசென்பதனிறுதிநிலைவிஉா.ரத் தாரீறொச்ச 

சான்குபாட்டானுமதனைச்செலுத்சினானெய்தம்பயன்கூறப்பட்டது. 

பு. இறைகாகீகுாம்-௮ரசன்காட்பான், வையகமெல்லாம்-௨ 

லகதீதையெல்லாம், அவனைமுறலைகாக்கும் - அவன் றன்னையவ 

னதுசெங்கோன்முறைமையான அகாக்கும், முட்டாசெயின்- 

அ௮துமுட்டுப்பட வழதகவிடத்தும் முட்டுப்படாமத் செலுத்த 

வல்லவனாயின், எ-று. 

வி, ௮ங்கனமுட்டாமதி செலுத்தியகனை, மகனைதீதேர்க்சா 

லிந்கொன்ற சோழனிடத்தும் சன துகையையறுத்,த நீதிநிறு 

திதியோனிடதீ துங்காண்க, முட்டாது என்பது, ஈறுதொக்க 

த. இவைதான் குபாட்டாஓம் அ௮தனைச்செலுத்னெவனடையு 

ம் பயன்கூறப்பட்ட து. 

௮. எண்பததீதானோசாமுறைசெய்யாமன்னவன் 

றண்பசதீதாரீரானேகெடும். 

The king who gives not facile audience (to those who approach 
him), and who does not examine and pass judgment (on their: 

complaints), will perish in disgrace. - ட௨ - = #548 

பரி. முறைவேண்டிஞனர்கீகெளியசெய்வியையடையஞையவர்சொல் லியவதீ 

றஹைதாலோர்பலரோடுமாசாய்ந்துநின்றவுண்மைக்கொட்பமுறைசெய்யாதவ.ர 

சன்றாழ்ந்தபததீதிலேநின்று சானேசெடுமென்றவாறு, 

வி. எண்பதத்தானென்னுமுற்ீ௮ுவினையெச்சமுமோராவென்னும்வினையெச் 

சமுஞ்செய்யாவென் லும்டெயெச்சவெதிர்மறையட்செய்தல்வினகொண்ட 

௯, தாழ்நீதபசம்பாவமும்பழியுமெய் இநிற்குநிலை. ௮அல்லவைசெய்தார்க்கறங் 

கூற்ற மரீசலித்பசைவரின் மியுங்கெடுமென்றார். இதனான்்முறைசெஓத்தாதான 

அதிலேடுஉறப்பட்டது. 
e 

பு. எண்டதச்தான் - (நீதிவேண்டியோர்க்கு) எளிசாகிய 

சமய த்தையுடையவனாக, ஒ.ரா-( அவர்சொல்லியவதிறை) மநீ 

திரிகள்முகலிய டலரோடுகூடியிருமீது ஆராய்நீது, மூறைசெ 

யப்யாமன்னவன்-நின்2வண்மைச்கேரிச நீதியைச்செய்யாசவ௫
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சைவன், சண்பததீசால்-சாம்தீசநிலையிலேநின்௮, தானே 
கெடும் - (ஒருவர்கெடுக்கவேண்டாமல்) சானேகெடுவான், 
எ-று. 

வி. எண்பதத்தானென்னுமுநீஅுவினையெச்சமும், இசாவெ 

ன்னும்வினையெசீசமும், செட்யாவென் னும்எஇரீமறைப்பெய 
செச்சதீ துள் மு.தனிலவினைகொண்டு முடிமீசன. தாழ்ச்சப 

தம், பாவமும் பழியுமெய்தி நிற்கு நிலை. ௮ல்லவைசெய்வாரீகீக 
2ங்கூதறமா தலா, பகையின் நியுக்கெடுமென்றார். இதிஞ0லே 

நீதியைச்செலுத்சாதவனத கேகூமட்பட்ட து. 

௯. குடிபுறங்காத்தோம்பிக்குற்றங்கடி தல 

வடுவன்றுவேம்சன்றெமில். 

In guarding his subjects. (against injury from others), and in pre- 

serving them himself, to punish crime is not a fault in a king, it 
is his duty. - - க உ ட ட்க - - - 549 

டசி, குடிகளைப்பிறர்நலியாமற்காத் ததீதானு நலியாதுபேணியவரீமாட்டுகீகு 

தீறநிகழின தனை யொழிப்பானொுத்தல்வேத்தனுக்குப்பழியன் ுதொழிலாகலா 
னென்றவாறு, 

வி. துன்பஞ்செய்தல்பொருஃசோடல்கோறலெனவொறுப்புமூன் றவ நீறு 

ளிண்டைக்கெய்துவனமுன்னையவென்பதுகுறீறங்கடி தலென்ட தனாதீபெற்றாம். 

தன் ழேவாழ்வாராயொறுதீதலறனன்மையின்வடுவாமென்பதனையாசங்கி௪5ஃ 

தாகாத.ரசனுக்கவரையக்குற்றதீஇனிக்குதீதூாயராக்கு தலுஞ்சாதித் தருமே மன் 

றார். 

பு. குடிபுறங்காதீது-சூடிகளைப்பிறர் நலியாமற்காதீ து, ஓ 

ம்பி-தாணும்பேணி, குதிறம்-௮அவரிடத் துக்குதிதமுள தாயின், 

கடி.தல்- ௮க்கும்றத்தை நீக்கும்பொருட்டு அவரைததண்டிப் 

பத, வலவன்று-௮ரசனுச்குப்பழியன் ௮, வேமிதன்றொழில்- 

அவன்செய்யுத்தொழிலதவாகலால், எ-று, 

வி. துன்பப்படுத்தல், பொருள்கொள்ளல், கொலைசெய் 

தல் எனதீ சண்டநீதி வகைப்படும், ௮வத்றுளிவ்விடத் அகி 

குட்பொரு,ச் தவன முன்னையவிரண்டுமென்பழு, சூற்றங்கடி.
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தீலென்பசனா்பெறட்டடும். தன்€ம்வாழ்வாராத்தண்டி தீ 

தல் தருமமன்றாதலால், வ யவோமென்பதனை gone sg (ஆட் 

சேமித்து) அங்கனமாகாது ௮ரசனுக்கு ௮வரையக்குற்றத்தி 

னின்று நீகீகிட்பரிசுதீசராகீகுசலுஞ் சுயகருமமென்ளுர், 

௰, கொலையிற்கொடியாரை வேமச்கொறுச்சல்பைந்கூம் 

களைகட்டதஜனொடுதேர். 

For a king to punish criminals with death, is lke pulling up 
the weeds in the green corn. - - - . - 5௦0 

பரி, ௮சசன்கொடியவர்களைக்கொலையானொறுத்தும்சக்கோலாக்காத்தலு 
மழவன்களையைச்கள் ந்துபைங்கூழைக்காத்தசமனளோேடொக்குமெனற வாறு, 

வி. கொடியாரென்றவர்தீக்கொளுவுவார்நஞ்சிடுவார்கருவிந்கொள்வாரீகள் 
வர். அறலைப்பார்சூறைகொளவார்பிறவில்விழைவார்என் றிவர்ரு.சலாயினார்இவ 

ரைவடநாலாராத தாயிகளென்ட,இட்பெறீறிய ரரைக்கண்ணோடி.க்கொல்லாவழிப் 

புதிசளைக்கஞ்சாநின்றபைங்கூழ்போன் ௮ுரலிவுபலவெய்தியலூடெப்படுத வி 
கோறலம.சசர்க்குச்சாதிசருமமென்பதாயிற்று, இவையிரண்டபபொட்டாலுஞ் 

செங்கோல்செலுதீதும்வெண்ருடைவேந்தர்கீகுத் தீயார்மாட்டுமூவகையொறுப் 

புமொழியதீபாலவல்ல வென்பதுகூறப்பட்டது. 

ப. கொலையிர்கொடியாரை - கொலைபுரிமீசகொடியவலா, 

வேம்து - ௮ரசனானவன், கொலையினெ௮ு தீ தல்-௮&கொ coe 

னைச்செட்கேதண் டித் தமற்றையோரைப்பாதுகாட்... த,பை 

ங்கூழ்-பயிர்கீகா (உமவனானவன் ) களைகட்ட சஞொடுமேரீ-களை 

களை துகாதீததேடொக்ளும், எ-று. 

வி, இதற்குவேறுபொருள்கூறிஞர் பரிமேலழகர். ad wer 

மெனின், சொடியாரை-கொடுமையாளசாயினாரை, வேற்ு- 

அ. ரசனானவன், சொலையினெறுத்தல் - கொலையினாலே தண்டி 

ட்ப, எனவுரைதீதுக்கொடுழைபாளர் யாரெனின், தீயி 

வோர், தஞ்சிடுவோர், கொலைசெய்வோர், கள்வர், வழிபறிட் 

போர், கொள்ளையிடுவோர், பிறன்மனையாளைவிரும்புவோர் 

என இவர் முதலியோரொன., தீயிடன்முதலிய கொடுமையா 

ஈரையரிகலிகாரப்படுச் துவிடுதலன் மியுபிர்க்கொலைசெய்வ_து 
I 2
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அ ரசனிதியேயாயினும் ௮ங்கனஞ்செய்வோர் பெரும்பாலா 

ர்சிறுபாலாரங்கனஞ்செய்யா தாராதலாலப்பெரும்பாலாரைகீ 

சொன்று இச்சிறுபாலாரைப்பாதுகா தீசரசரொய் து பயன்யா 

தகோவென்று ஆசங்கிசசவிடமுண்டாயிதீறு. ஆதலாமீகொலையி 

நிகொடியராயினாரை வேச்தொறுத்தலென இக்கூறணின் நப 

டியே யாதிறுநீர்ட்பொருள்கோளாக தேரோபொருள்கொள் 

வேற் தகாட்டி நீறுபோலும், இங்கனங் கொலையிற்கொ 

டூயாரைத்சாட்சண்ணியப்பட்டும் கொல்லாசபோது புநீகளை 

ல்கஞ்சியபைங்கூழ்போன்று உலகரலிவெய்இயிடர்ப்பமிமாத 

லால் கொலைசெய்,சலுமசசர்க்குசீசுயசருமமென்ப தாயிற் ற. 

இவையிரண பொட்டாலுமரசர்க்குத்தயோரிடஜீ து மூவகைத் 

தண்ட நீதியுஞ்செலஓச்சவேண்டுமென்பதுகூறப்பட்டது. 

௫௭. அதிகாரம். ரொ LVI. 
ட் கோடூங்கோன்மை, ON unsust® government, 

  

nena 

பரி. அச சாவதரசனமருறைபினஅகோடு சநீறன்மை,ஈண்டுமுவமையின்பெ 

யர்பொருண்மேலாயிற்று, செங்கோள்மைக்ருமாறாசவினிஃ்த தன்பின்வைகீகப் 
பப்டி, 

௮சாவத, அரசன் அம்முறையிற்கோணுநத்தன்மை, இம் 

கேயுங்கொடுங்சான்மையென்ப.து, உவமையாகுபெயராய் 

நின்றது. செங்கோன்மைக்கு மறுதலையாதலாலதன் பின்வை 

க்கப்பட்ட. 

௧, கொலைமேற்கொண்டாரிக்கொடிதேயலைமேற்கொண் 

டல்லவைசெய்தொழுகாம்வே£ீ ௮. 

More cruel than the man ௫1௦ lives the life of a murderer,} is 

* Crooked ; contrary to justice and right. 

t Oer% Copel rer ér, Who has taken upon him to murder; who has 

assumed the character of a murderer.
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the king who gives himself to oppress* and act unjustly (towards 
his subjects). - - - - - - ௪ - ௦௦1 

பரி, டகைமைபரிறிக்கொல்ஓுதற்றொழிலைத் கம்மேர் கெ ரஃப Oe rap eau a gor 

{ 
~ 

கொடியன் பொருள்லெஃ மிசிளுடகளேயலை BHD றொ நிலைத்த @ Cin ne reve டுமு 

றயல்லவற்றைச்செய்தொழமுகும் வேத்தனெயிறவாறு, 

வி. அவரீசெய்வதொருபொழுதைதீ ஈவ் பழிகள் செய்வதெட்பொழு தனு 

னவ்பமாமென்பதுபற்மியவரி “ங்கொடியனெ்றார். பான்மயசிருறழ்ச்டி, வேத் 

தென்பதுயாதிணேப்பொருட்கண்வத்தவஃமிணைச்சொல். அலைகொலையி னுங் 

கொடிதென்பதாயித்று, 

பு. கொலைமேக்சொண்டாரின் - பகைபறியிக்கொல்லுக் 

ஜொழிலைத்தம்மேக்கொண்டு நடட்பாரினும், கொடிதுஃகொ 

யன், அசனைிமேம்கொண்டு - ( பொருளைவிரும்பிகீகுடி களை) 

யலைத்தத்றொழிலைத்சன்மேஈ்கொண்டு,' அல்லவைசெய்தொழு 

கும்வேற்து - நீதியில்லாஈனவற்றைச்செய்து susan gf 

ச்ன், 7-3. 

வி. ௮அவர்செய்வது ஒருபொழுதை* துன்பம், இவன்செய் 

வழ எட்பொழுதும் அன்பமாமென்ப துப £றியவரினுங்கொ 

டியனென்றார். இன்னருபு, உறம்பொருளின் பொருள்பட 

நின்ற, வேர்துகொடி ௮ எனமுடிச்சத, சொல்நோக்சம் 

டதநீறியுய/தஇணையஃறிணைமுடிபேநீறு நின்ற. அலைத்தல் 

கொலையிஞங்கொடிதென்பதாயிற்து. 

௨. வேலொடுநின்ரானிமிவென்ற தபோ லுக் 

கோலொடுநின்றானிரவு. 

The request (for money) of him who holds the sceptre, is like 

the word of him who stands with a weapon (at your breast) and 
says “give. - - - க - - - - oan 

நி க் 

பரி, அறலைகீகுமிடதீஅித் தனியே வேல்கொண்டுநின்றசள்வனாறு செல்வானை 

* அலைமேத்கொண்டான், 1110 195 1400) upon him to oppress; who has 
assumed the part of an oppressor. 

+ ae. It is robbery.



உ௱௬௮ 

நின்கைட்பொழுடாவென்றுவேண்டுகலோடொக்குமொறுத்தற்றொழிலோபிநி 

ன் றவ ரசன்குடிுளைப் பொருள வேண்டுகலென்றவாறு, 

வி. வேலொடுநின்றானென் றதனாறீபிறரோடுநில்லாமையுமி. வென்ற தனாற் 

கமைப்பொருளன்மையும்பெதீறாம். சா.ராச்சாலொழறுப்பனென் இுங்குறிப்பி 

னனாசுலினிரவாநிகோடங்கொடுங்கோன்மையாயிதீறு, / இவையிரண்டுபாட் 

டாலுங்கொடுங்கோன்மையதுகுநீறங்கூறப்பட்டு.) 
ச் 

ப். வேலொடுநின்றான் - அடி.தீதுப்பறிகீகுமிடதீ துதீதனி 

யேவேல்கொண்டு நின்றகள்வன், இடுவென்ற துபோலும்-(வ 

மிசிசெல்வானைக்கண்டு) நின்கைட்டொருளைதீதாவென்று வே 

ண்தெலோடொகீஞாம், கோலொடுநின்றானிரவு - தண்ட நீதி 

யோடுதநின்2வ.ரசன் குடிகளைப்பொருள்வேண்டுதல், ௭-௮. 

வி. வேலொடுநின்றானெனவே பி சசோடுநில்லாமையும், 

இரவ என்றதனால் குடியிறைட்பொருளல்லவென்ப தும், பெ 

ட்டட்டன. தராவிடின்தண்டிட்டேனென்லுங்குறிட்புடை 

யவனாதலால், ௮ரசன் குடிகளையிரம்து பொருள்கொள்வ.தும் 

கொடும்கோன்மையாயி தீறு. இவையிரண்பொட்டா லுங்கொ 

முங்சோன்மைய த குற். றங்கூறட்பட்டது. 

௩. நாடோறுதாடிமுறைசெய்யாமன்னவ 

ஞணடோறுநாடுகெடும், 

The country of the king will daily fall to ruin, who does not 
daily examine into and punish* (crimes). ம - - 555 

பரி. தன்னாட்டுநிகமுந்மைகளை நாடோறுமாசாய்ந்த தற்கெொக்கமுறைமை 

யைச்செட்யாதவ.ரசனாடோறுமாடி.ழக்ஞுமென்றவா.று, 

வி. ௮7௪ லுசீகு ராடுறுப்பாசலின ஏன்வினையவன் மேனின் ௰௦.௮. இழத்தல்பய 

ளெய்தாமை, மன்னவளுடுமாடோறுங்கெடுமென்றுரைப்பாருமுளர். 

ate) ௦ a 4 f , பு. மாடோறுமாடி-சதன்னுடையராட்டிலே நடக்குமிதிீமை 

களைத்தெம்தோறுமாராய்ம் த, முழைசெய்யாமன்னவன்-௮த 

* ampOelwat, who does not execute justice.
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கிறாட்பொருந்த நீதியைசீசெய்யாக ௮ரசன், ஆடோுநாடு 

கெடும்-ஆஞந்தோறும் நாடிழட்பான், எ-று. ' 

வி. அரசனுக்கு ராடு௮ங்கமாதலால், ௮தன்வினைய தன்மேல் 

நின்றது. இழத்தலாவத,பயனைச்கொள்ளாமை. நாநொாடோ 

௮ங்கெமென்றுமாப்பாருமூண்டு. 

௪. கூழுமிறாடியுமொருந்கிழகீருங்கோல்கோடிச் 

ரூமா தசெய்யுமாசு. 

The king, who, without reflecting (on its evil consequences), 
perverts justice, will lose at once both his wealth and his sub- 

jects, - - டக க = டவ - = + மில் 

பரி மேல்விளை௨செண்ணாதுமுறை சட்பச்செய்யுமரசனச்செயலான்ருன் னி 

ட்டியபொருளையும் பின்னீட்டு தற்கேதுவாகியகூடி.களையுஞ்சே£விழக்குமென் 

at gy. 

வி, கோடவென்ப.அதரிந்துநின்றது முன் னீடீடியபொருளிழத் தற்கேறுவரு 

Bor OUT tT pe QL) 

பு. ரூழாது-மேலுண்டாவதையோசனைபண்ணாமல், கோ 

ல்கோடி.சீசெய்யுமாசன்- நீதிதப்பச்செய்யுமரசன், ( ௮ச்செய 

லிஞலே) கூழுங்குடியுமொருங்கிழக்கும் - முன்புசேர்த துவை 

தீதபொருளையும் பின்புபொருள்சேர்ட்பதம்னாக்காசணமாடி 

யகுடி.களையுஞ்சே இழப்பான், எ-று, 

வி. கோடவென்ப ஐ, கோடியென தீதஇிரிச்.துநின் ஐது. முப் 

புசேர்திதுவைதீதபொருள்இழத்த,மமாகீகாரணம்வருகின் றபா 

ட்டா நிகூறுவர், 

௫. அ௮ல்லம்பட்டாறிறாகழுககண்ணீரன்டே 

் செல்வத்தைத்தேய்கீகும்படை, 

Will not the tears, shed by a people who cannot endure the 
oppression which they suffer (from their king), become a file to 
waste away his wealth ? - = + - = 009 

பரி, ௮சசன்முறைசெய்யாமையாறீருடிகடுன்பமு ந்றதனைப்பொறுக்க மாட் 

டாதமுசாஷ் ஈரீரல் றய௨ல செல்வதீதைக்குறைச்குங்கருவிடாமென்றவாறு,
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வி. அழுதசண்ணீரமு சலான்வம்சகண்ணீர் - செல்வமாகியமாத்தையென் 

ஞளாமையிலி௫வேதேசவுருவகம், அல்லற்படுத்தியயாவதீ ச ததொழிலகற்கேது 
வாடிய கண்ணீர்மேனின்றது, அக்கண்ணீரிு: கொடியதின்மையித் செல்வங்சடி. 

HSC pyQucr usa HS Bi. 

பு. அ௮ல்லநீபட்டு - ( ௮ரசனீதிசெய்யா ததினாலே) குடிகள் 

துன்பப்பட்டு, ஆதீறாது-௮அதைட்பொறுக்சமாட்டாமல், ௮ 

முதகண்ணீரன்ே- அழுக்கண்ணீரல்லவா, செல்வதிதைத்தே 

ய்க்கும்படை - ௮வன் செல்வதீதைகீகுறைகீராங்கருவியாம், 

Gl = 0. 

வி, அழுதகண்ணீர், அழுதலால் வச தசண்ணீர். செல்வமா 

Su மாத்தையென்னாசதிறாலே, இது ஏகதேசவுருவக௮ணி. 

துன்பப்படுதீிதியடாவச்தினது தொழில், ௮தநீகேதுவாகிய 

கண்ணீர்மேல் நின்றது. அக்கண்ணீரிற்கொடியதின் ரூதலா ற, 

செல்வம்விரைச்து கெடுமென்பறுகருத் து. 

% 

௬, மன்னர்ககுமன் னுதல்செங்கோன்மைய&தின்் தேன் 

மன்னாவாமன்னர்க்கொளி, 

Righteous government gives permanence to (the fame of) kings; 
without that their fame will have no endurance, - = 6556 

பரி. ௮ரசர்க்குப்புகம்கடாநிலைபெறு தல்செங்கோன்மையானாமச்செங்கோ 
ன்மையில்லையாயின வர்சீசப்பகழ்கடாமுளவாசாவென்றவாறு. 

வி. விகாரதீசாற்றொக்கஷன்றாம்வேற்றுமைவிரிச்தாக்கம்வருவிதீதுரைக்கப் 

பட்டது. மன்னுசற்கேதுபுகழாதலிந்நிலதீதுமன்னுசல் வேண்டிவிசைதடுக 

வென்பசதனானுமறிக. மன்னாமையொருகாலுநிலையாமை, பழிக்கப்பட்டா லொளி 

மன்னாவாமாகவேதாமுமன்னாரென்பதாபிற்று, வென்றிகொடை. முதவியவே.து 
கீசளாநீடசழ்பகுதிப்படுகலிற்றன்மையாறீகூறினா. ரவை யெல்லாஞ்செங்கோன் 

மையில்வழியிலவாமென்பதாம், இவைரான்்குபாட்டா லஓுங்கொடுங்கோலனா 

பினானெய்.அங்குத்றங்கூறப்பட்ட. / 

பு. மன்னர்க்கு-அரசர்கீகு, மன்னுதல்-புகழ்கள் நிலபெறு 

வன,செங்கோன்மை- ௮ரையனீதியினாலேயாம், ௮ஃஇல் றேல்- 

௮.5 நீதியில்லையாயின், மன்னர்கீகொளி-அவர்கீகு அப்புகழ்க 

ள், மன்னாவாம்-நிலைபெரறாவாம், (இல்லையாம்) எ-று.



QL GTB 

வி, செங்கோன்மையென்றவிடதீத, மன்னும் வேதீறுமை 

யுருபும் அசன்பொருளாடிய ஆகீசமும் வருவிக்சம்பட்டன. 

மன்னுதற்குகீசாசணம்புகழென்பதை, இமநிலத் துமன்னுசல் 

வேண்டினிசை தகெவென்பதினா ஓமறிக. நிந்திக்கப்படுவாரா 

யிதீபுசமழியும் அழியவேதாமுமழிவாரென்ப தாயிதீது. வெற் 

றி, ஈகை, கல்வி, வீரமுதலியவற்றாற் புகம்பாக்படு சலா£்பன் 

மையா கூறினர். அவையெல்லாம் ௮ரையனீஇயில்லாதபோ 

இ தய்ம்தொழியுமென்பதாம். இலவைதாலவ் கூபாட்டாலுங் 

கொம்ங்கோலுடையவன் சூற்றங்கூறப்பட்ட அ. 

௭. துளியின்மைஞாலதீதிநீசெற்றச்றேவேத்த 

னளியின்மைவாமுழமுயிர்க்கு. 

As is the world without rain, so live a people whose king is 
without kindness) 9 - - - - = = - ௦௦1 

பரி. மழையில்லாமைவையத்் திவாமுமுயிர்கட்கெய்வகைத்துன்பம்பயகீகு 

மவ்வகைத் துன்பம்பயக்கு மரசன்றண்ணளியில்லாமையவனாடடுவாமுங்குடிக 

ட்சென்றவாறு, 

வி இறெப்புட்பதிறிதிதளியென்ப துமழைமேனின்௦து.,உயிரொன்பதுகுடிகண் 

மேனின்றஅ. மேல்வானோக்கிவாழமுமென்றதனையெதிர்மறைமுகத் தாற்கூறிய 

வாறு. 

ட. தளியின்மை-மழையில்லாமை, ஞாலத்திம்கெ.றிறு-வை 

யத் துவாழுமுயிர்களுக்கு எவ்வகைதீ துன்பம் விளைக்கும், ௮ 

க௮ு-௮ல்வகைத் துன்பம் விளைக்கும், வேம தனளியின்மை-௮ 

ரசனருரில்லாமை, வாழுழுயிர்கீகு- அவனாட்டில்வாழுங்குடி. 

களுகீளு, எ-று. 

லி. பல துளிசே.ராவிடின்மழையெனல்கூடாமையாலச்சறப் 

புட்பத் றி. தளியென்ப த, மழையின்மெலும் உயிரில்லாவிடி. 

னுயர் இணையெனல் கூடா தாதலாலச் சறட்புப்பதிறியுயிர்என் 

டது, குடிகள்மேலு நின்ற து. மேல்வானோக்கிவாமுமென்றத 

னைவலியு௮த்தத்பொருட்டு எதிர் மறைமுகதீதாதி கூறியபடி.
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௮. இன்மையினின்னா தடைமைமுறைசெட்யா 

மன்னவன்கோகச்கழ்ப்படின். 

Property gives more sorrow than poverty, to those who live 
under the sceptre of a king without justice. - - ~ 558 

பரி முறைசெய்யாதவரசனதுகொடுங்கோலின் கீழ்வாமின்யாவர்த்கும்பொ 

ருளினதின்மையினுமுடைமையின்னாதென்றவாறு, 

வி. தனக்குரியபொருளோடமைதந்துமாநீறாதுமேதும்வெஃகுவான துநாட்டு 

க்கைந்தநோவயாட்புண்டன்முதிலியவருவ.நபொருளுடையார்கீகேயாசவினவ்வு 

டைமையின்மையினுமின்னாதாயித்று, இவையி.ரண்டுபாட்ட ரனுமவளாட்டுவாழ் 

QUITE HAUGH HG BO Gis DOI. ௮, 

பு. மூறைசெய்யாமன்னவன் - நீதிசெட்யாசவரசனுடைய, 

கோ தி€ம்ப்படின்-கொடுய்கோலின்€ழ்வாமின், இன்மையினி 

ன்னா தடைமை - (யாவர்க்ஞும் ) பொருளில்லாமையைக்காட் 

டூ. லும் பொருஞூடைமையின்பமாகா த, எ-று. 

வி. தனக்ருரியபொருளோடமைமீ தும் ஆதிராமலெமேது 

மாசைப்படுவொனுடைய நாட்டிலே சைதோககீ கட்ணெல்முச 

லியனவருவது பொருஞடையார்கீசேயா சலால் 9 £ Saco 
மை இன்மையைக்ீகாட்டிலும் இன்பம்சாராசதாயிற்று. இ 

வை யிரண்பொட்டாலும் ௮வனதுநாட்டில் வாழ்வார்கீகுவரு 

OGL bg OIL gl. 

௯. மூறைகோடிமன்னவன்செய்யினுறைகோடி 

யொல்லா துவானம்பெயல்,. 

If the king acts contrary to justice, rain will become unseasona- 
ble,* and the heavens will withhold their showers. - ௦௦0 

பரி மன்னவன்றான் செட்யும்பொருளை முறை தப்பச்செட்யுமாயினவளுட்டுப் 

பருவமமழையின்றாம்வகைமேகம்பொழிதலைச்செய்யாதென்றவாறு ' 

வி. இரண்டடத்துங்கோடவென்பனதிரிந் துநின்றன. உறைகோடுதலாவம௮! 

பெய்யுங்காலத்தட்பெய்யாமை, அதநீகேதுவருகன்றபாடூடாத்கூறுப, 

  

* உறைகோடி,, 1218 1111 1211 010010௦019, ஐ உ "00 (000
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பு. மூறைகோடிமன்னவன்செய்யின்-௮ரசன்சான் செய் 

யும்பொருளை நீ இசட்பச்செய்வானாயின், (அவன் நாட்டிஷே 

உழைகோடி-பருவமமைசம்பி, வானம்பெயலொல்லாது-மே 

மம்டொழிதலைச்செய்யா து, எ-று, 

வி. இரண்டி டத். துங்கோடவென்பது, சோடியெனத்திரிம்து 
நின்ற. உஹைகோடுதலாவது, மழைவேண்டும்காலதிம்பெ 

ய்யாமை. அதற்குகீகாரணம் வருகன்றபாட்டா் கூறுவார். 

ரி ஆபயன்கான்றுமறுதொழிலோர் நூன்மறப்பர் 

காவலன்காவானெனின். 

If the guardian (of the country) neglects to guard it, the pro- 
duce of the cows will fail, and the men of six-duties* will forget 
their book.t ன - - - ய ~ - - 560 

பரி. காத் தற்குரியவ.ரச லுயிர்களைகீகாவாளுயினறநில்லா தவமுஇ.டுப்பசுக்ச 
சூம்பரல்குன்றுமந்சணரு.நால்களைமறற்.துவிடுவரொன்றவாறு. 

வி. ஆபயனாவாநீ்கொள்ளும்பயன், அறுசதொமழிலாவனஞுதலோஅவித் தல்வே 

ட்டல்வேட்பிதீதலி தலேற்றலெனவிவை.டால்குன்றபியவியின்மையானலுமதகெ ர 

டுத் சற்ருரியார்மமத்தங்கக்பமென்டனவோதசமையாலும்வேள்விரடவாத ஈ 
மாசவேவானம்பெயலொல்லாதென்பதாயிதீ௮, இவையி.ரண்டுபாட்டா அமவ 

னாட்டினிகமுங்குத்றங்கூறப்பட்டமு. 

பு. காவலன்காவானெனின் - காகீகதீ சகீகவரசனுயிர்களைக் 

காவாளுயின், (தருமம் நிலைபெருமல்) ஆபயன் கூன்றும்-௮வ 

னதுநாட்டுப்பசுக்களும் பால்குறையப்படும், ௮றுதொழி 

லோர் நான்மறப்பர் - ௮ம£கணரும் நூல்களைமறம் அலிடுவார், 

5]. » 

வி. ௮றுதொழிலாவன, ஓதல், ஒதுவிதீதல், வேட்டல், வே 

ட்பித்தல், ஈதல், ஏ,௰ிறல், எனஇவை, வேட்டல், யாகஞ்செய் 

தல், பால்குன் நியவியில்லாகஇனாலேயும் ௮தகொடுத்தத்குரி 

* The Brahmins. ¢ The Veda. i. e. Religion and agriculture will die out 
of such a country. 9 

K
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ய ௮ம், சணர் மமீஇரங்க ற்பமென்னும் praster Gur; ் 

லேயும் வேள்விரடவாதாம். ஆகவே, மேகங்சள் மழைபெப் 

ஈசென்பதாயிற்று. அவி, மெய். சேவருணவுமாம், இவை 

யிரண்பொட்டாலும் ௮வன௮ நாட்டிலுண்டாகுங் கூ.மீறங்கூ 

ட்பட்ட_து. 

@aer. 9) Harr. CHAPTER LVII. 

வேருவந்தசேய்யாமை, AGAINST ACTING WITH CRUELTY. # 

பரி. ௮ஃதாவதுருடிகளஞ்சுவதும்பருதியஞ்சுவதுந்சானஞ்சுவதுமாயதொ 
ழில்களைச்செய்யாமை.௮வைசெய்தல் சொடுங்சோன்மைட்பாத்படு தலினிஃத த 

ன்பின்வைக்கட்பட்ட து, 

௮தாஷூது, குடிகளஞ்சுவதும் பகுதியஞ்சுவதும் தானஞ்சு 

வதுமாயெ சொழில்களைசீசெய்யாமை. ௮வத்ழறைச்செய்தல் 

கொடுங்கோன்மையாதலாலிது ௮சன்பின்வைக்கப்பட்டது. 

5. தகீகாங்குநாட, தீ சலைச்செல்லாவண்ணத்தா 

லொத்சாங்கொறுப்பதுவேம். 

He isa king who having equitably examined (any injustice 
which has been brought to his notice), suitably punishes it, so as 
that it may not be again committed. - - — = - o61 

பரி. ஒருவன்றன்னின் மெலியார்மேத்சென்றவழியசனை ரடுவாகநின்றா.ராய் ந் 

அபின் ஓம தசெய்யாமற்பொருட்டவ?யக்கு நீறத்திம்கற்பவொறுட்பானே 

யசசனாவானென்றவாறு, 

வி. தக்ீசாங்கொத்தாங்கென்பனவொருசொல். தகுதியென்ப து தடுவுநிலையா 
தற்றகுதயெனவொன்றுதன்றேயென்பதனாலுமமிக. இசனானேதக்காங்குசா 

டாமையும்பிறிதோர்காரணம்பற்று ததுமிசிவொறுத்த லுங்குடிகளஞ்சு மீவினே 

யா தல்பெநீறாம், 

* Lit. Against acting so as to cause fear and alarm in the minds of the 
veople ; against a reign of terror.
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பு. தக்காங்குநாடு. - (ஒருவன் தனக்கெளியலன் மீ.துகோ 

டட்சொண்டபோது) அதைநவொகநின்றுஆசாய் நீது, தலைச் 
செல்லாவண்ண த்தால்-பின்னுமதசெய்யா திருச்சற்பொருட் 

டி, ஒதீதாங்கொறுட்பதுவேறீது- அவனையகீஞூநீறதீதி ற்கு ஒதி 

திருக்கும்படி,சண்டிப்பவனேயசசனாவான், எ-று. 

வி. திகிகாங்கா ஒத்தாய்குஎன்பன, ஒருசொல். தருதி, நடு 

வுநிலமை. சகூதியெனவொன்றுதன்ழேயென்பஇினா ஓுமதிக. 

இட்டடிசீசொன்ன னாலே, தக்காங்கு மாடாமையும் வேஜோர் 
காரணம்பற்திமாறுபடுதலும் மிக்சசண்டனையுங் குடிகளஞ்் 

சம்வினையா கல் பெறப்பட்டன. 

௨. கடிதோசீசிமெல்லவெறிகதெடி சாக்க 

நீங்கா துவேண்பெவர், 

Let him, who desires that his prosperity may long remain with 
‘him, put away cruelty, and punish with mildness.* - ~ 562 

பரி. ௮ல்வொத்தாங்கொறுத்தறு டங்குங்காலளவிறப்பச்செய்வாரீபேதீமா 

டங்கிச்செய்யுங்காலளவிறவாமத்செய்கயாக்கந்தங்கணெடுங்கால நிற் றலேவேண் 

டுவோரொன்றவாறு, 

வி. கடிதோச்சல்குற்றஞ்செய்வாரதனையஞ்சு தழ்பொருட்டுமெல்லவெறித 

ல்யாவரும்வெறாுவாமைப்பொருட்டுத் தடங்கினவவளவிதீருறைதல்பற்றிே மன் 

மைகூறட்படடறு. ஒச்சு சலெறிதலென்டனவிரண்டுமுவமைபறீறிவந் தன. இ 

வையிரண்டுபாடடாலுங்குடிகள்வெருவந்்தசெய்யாமையஇயல்புகூறப்பட் 

isi 

பு. கடிதோச்?-(ஒத்திருக்கும்படி தண்டி ச்கத்தொடங்குய் 

கால்) அளவிறச்துசெய்பவர்போலே தொடங்கி, மெல்லவெ 

OB செய்யும்போ ௮ அ௮ளவிறவாமலேசெய்ச, தெரி து-நெடு 

ங்காலம், ஆக்கம், செல்வமானது, நீங்கா து-தம்மிடத்துதீங் 

சாமலேநிர்மலை, வேண்டுடவர்-விரும்பினவர், எ-று. 

” Or, let him lift his sceptre with anger, but strike with lenity. The meaning 
given by the Scholiast is, let him begin by showing a disposition to cxercise 

severity, and end by punishing with mildnesgs.
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வி. சடிதோச்சல்குத்றஞ்செய்சோர் அஞ்சுத பொருட்டு 

மெல்லவெறிதல்யாவருமஞ்சாமைப்பொருட்டுத்சொடங் கெ 

வ்ளவித்குறைதல்பற்தி, மேன்மைகூறப்பட்டது. REF SOY 

எறிதல்என்பனவிரண்டும், ஓச்சுசல்போல எ.மிதல்போலஎன 

உவமைபதீறிவச சன, இவையிசண்பொட்டாலஓுய் குடிகளஞ் 

௪த்தகீகவைசெய்யாமை கூறப்பட்ட த. 

௩. வெருவதீதசெய்தொழுகாம்வெங்கோலனாயி 

னொருவ,2சமொல்லைகீகெடும். 

The cruel-sceptred king, who acts so as to put his subjects 
in fear, will certainly and quickly come to ruin. ம - 563 

பரி. குடிகளவெருவியசெயல்களைச்செம் து. ரடகீகும்வெங்கோலனாயின௪ 

ஜஞொருதலையாகக்கடி திர்கெடுமென்றவாரறு. 

வி. வெங்கோலனென்பதுஈண்டுவாளாபெயரசாய்நின்்றத.ஒருவந்தமொருத 

லையேகாந்தமென்பனவொருபொருட்டெவி. ௮ச்செயல்களுங்கேடுகளுமுன்னர் 
கூறட்படும். 

பு. வெருவீச-ஞுடி.களஞ்சதீ தச்சசெயல்களை, செய்தொ 

Gee வெங்கோலனாயின்-செ.ப் துதிரியுங்கோன்மையையுடை 

யவனாயின், ஒருவதீதம்-ஒருசலையாக, (நிச்சயமாக) ஒல்லைகெடு 

ம்-விரைம்அகெவொனரசன், எ-று. 

வி. வெங்கோலனென்பது, இங்சேவேண்டாமலே பெயரா 

ய்நின்றது. ஒருவழ்தம் ஒருதலை ஏகாதீதம் என்பன, ஒருபொ 

ருட்ெவி, ௮ச்செயல்களுங் கேடுகளுமேற்கூறட்படும், 

௫. இறைகடியனெல் அரைக்குமின்னாச்சொல்வேம்,த 
னுறைகடுகியொல்லைக்கெடும், 

The life of that king will be shortened, and he will quickly 
perish, of whom the sad word is spoken, “ our king is cruel.” 564 

பரி, குடிசளானம்மிறைவன் சடியனென் ௮ சோல் லப்டடுமின் ஐ சசொல்லையு 

டையவேந்சனாயுளுங்குறை மது செல்வமுங்கடி இனிழக்குமென் றவாறு,
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வி. செஞ்சுசொந். சொல் சலானின்னாமைபயப்பதாயசொல்லையின்னுச் 
சொல்லென்றார். உறையென்பதுமுதனிலைத சொழிற்பெய.ரஃதீண்டாகுபெய 
சாயுறைதலைச்செய்யுராண் மேனின் 2.௮. அக்குறைதலாவதச்சொல்லிலாசார்க 

குள்ளஇத்சுருங்கு தல். 

பு. இறைகடியனென்றுரைக்குமின்னாச்சொல்-( குடிகளா 

லே) நம்மிஹறைவன்கமுமையையுடையவனென்.று சொல்லப்ப 

டும் வெஞ்சொல்லையுடைய, வேச்சன்-௮ரசனானவன், உறை 

௧0-ஆயுளுங்குறைம்.து, ஒல்லைகெடும்-செல்வமும் விரைவினி 

மட்பன், ௭-.று. 

வி. மனதொழ்து சொல்லுதலால் அன்பர் சருவசாரயெசொ 

ல்லை, இன்னாச்சொல்லென்றார். உறை என்பது, முதனிலைத் 

கொழித்பெயர், ௮து இங்கே ஆகுபெயராய் உறைதலைசீ 

செய்யும் சாளின்மேல் நின்றது. அதுகுறைதலாவறு, ௮ம்,௪ 

வெஞ்சொல்லில்லாசவரீகீகு உள்ள அளவிற்சுருங்குதல். 

டு, ௮ருஞ்செவ்வியின்னாமுகத்தான்பெருஞ்செல்வம் 

பே எய்கண்டன்னதுடைத்_து. 

The great wealth of him who is difficult of access and stern of 
countenance, is like that which a devil has obtained.* - 565 

‘ual. தன்னைகீகாணவேண்டுவார்கீகுகீசால மரியனாய்சீசண்டாவின்னாதமுகத் 

தினையுடையானதுபெரியசெல்வம்பேயாறீகாணப்பட்டாற்போல்வதொருகுற்ற 

மூடைதீதென்றவாறு. 

வி. எனவேயிவையிரண்டும்வெருவம் தசெயலாயிறீ௮ு, இவைசெய்வானைச்சா 
ர்வாரின்மையினவனதுசெல்வந்தனக்கும்பிறர்க்கும்பயன்படாதென்ப தப நீறி 

ப்பேஎய்கண்டன்னதுடைத்தென்றார். காணுதறன்வயமாக்கு தல், 

ப. அருஞ்செவ்வி-சன்னைகீகாணவேண்டுவார்கீகுச்சமயமி 

der ga, இன்னாமூகத்தான்-சண்டால் துன்பம்தருமுகதீ 

தையுடையவன த, பெருஞ்செல்வம் - பெரியசெல்வமான 2, 

டேய்கண்டன்னதுடைத த, பேயா ற்சாணப்பட்டதுபோல்வ 

தொருகும்றமுடைத்து, எ-று, 

  oN 
* Or, looked upon. ¢.¢. It will be of no use to any one, it is said.
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வி. எனவே, ௮ருஞ்செவ்விஇன்னாமுசமிரண்டும்வெருவம்,ச 
செயலாயித்று. இவையுடையானைச்சார்வாரில்லாததினாலே, ய 

வன்செல்வம் சனகீரும் பிறர்க்கும் பபன்படாதென்பதுபத்றி 

ட்பேய்கண்டன்ன துடைதீதென்றார். பேய்கண்டபெரும்தன 

ததைத்கானுமநுபவிகீகமாட்டாது பிறரீகீகுங் கொடா துபொ 

ன்காத்சபூசம்போல வென்றபழமொ மிப்படியே காத்.துநிநீ 

குமென்பதாம். 

௬. கடுஞ்சொல்லல் சண்ணிலனாயினெடுஞ்செல்வ 

நீடின்.றியாங்கேகெ 

The abundant wealth, of the king whose words are harsh and 

whose looks are without kindness, instead of abiding with him, 
will instantly perish. - - - - - - = 566 

பரி. அ௮ரசன்கடியசொல்லையுமுடையனாய்க்கண்டேோணறோடடமுமிலனாமாயினவ 

ன தபெரியசெல்வ நீடுகலின் றியட்பொழுதேகெடுமென் wat gi: 

வி. வேட்டங்கடுஞ்சொன்மிகு சண்டஞ்கசூதுடொருளீட்டங்கட்காமமோடே 

மு: என்னப்பட்டவிசனங்களுட்சடுஞ்சொல்லையுமிகுசண்டதிதையுமிவரிய்வெ 

ருவத்தசெய்தலுள,டகீகிஞொ.சண்ணாகு பெயர், இவைசெய்தபொ ழு தேகெடுஞ் 
சினமைத்தன்றாயினுமென்பார்ரெடுஞ்செல்வமென்றார். நீடுசனீட்டிடத் தல், 

பு. கட்ஞ்சொல்லன்- ௮ரசன்சடுஞ்சொல்லையுமுடையவ( 

சண்ணிலஞயின்- அதனோடு கண்ணோேட்டமுமில்லாதவனாயின், 

செடுஞ்செல்வம் - அவன து நீண்டசெல்வமான ஐ, நீடின்றி- 

நீட்டி தீ துநில்லாமல், ஆங்கேகெடும் - அப்பொழுதேகெடும், 

எ-று. 

வி. சண், ஆகுபெயர். வெண்பா-வேட்டங்கடுஞ்சொன்மிரு 

தண்டஞ்ரூது டொருளீட்டங்கட் சாமமோடேழு-எனப்பட்ட 

விசனங்களுள் இவர்கடுஞ்சொல்லையுமிகுதண்ட த்தையும் இழத 

வெருவி, செய்த ஓளடக்கஞர். இவைசெய்தபொழுசே பெ 

ருஞ்செல்வமாயினலுங் கெடுமென்பார்ரெடுஞ் செல்வ நீடின் பி 

யாங்கேகெ
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௭. கடுமொழியுங்கையிகம்,௪த ater (pa ai மீத 

னடுமுரண்டேய்க்குமாம். 

Severe words and excessive punishments will be a file to waste 
away a‘king’s power for destroying (hisenemies). - - 567 

பரி, கடியசொல்லுங்குதீறதீதின்மிக்கசண்டமுமாசனதுபகை ad gy g PCE 

தீிமமா௮ுபாடாயெவிரும்பினைத்ேேேய்கீறுமரமாமென்றவாறு 

வி. கடுமொழியாநீருளையுங்சையிகந்ச தண்டத் தாதீறேசமுங்கெட்டுமுரண் 

சுருங்கிவரு சலினவற்றைய.ரமாக்கத்திண்ணிசாயினு நீதேயுமென்ற தீகடுரு.ரணை 

யிரும்பாகீஇனார். எக தசவுருவகம். ௮.ரமென்பத$னதீதனித் சனிகூட்டுக.இ வை 

யைந்அபாடடாலுஞ். செவ்வியின்மையின்றாமுகமுடைமைகண் ளனோட்டமி 

ன்மைகடுஞ்சொற்சொல்லல்கையிகந்தசண்டமென்றிவையுமிவைகளமுடிகளஞ் 

சும்வினையென்பதூஉமிவைசெய்தானாயுளுமடுமு. ரணுஞ்செல்வருமிழக்குமென் 
பதாஉங்கூ.மட்பட்டன; 

பு. கம்மொழியும்-கடுஞ்சொல் ஓம், கையிகர் சதீண்டமும்- 

குத்றதீதின்மேற்பட்டதண்டனையும், வேம்ீசனயேரண்-௮.ர 

சன் சன்பகையைவெல்லுதற்கேகிற மாறுபாரிடைய வலிமை 

யாகிய இரும்பினை, தேய்க்குமரம்-தேய்கீகும் ௮ரக்கருவியா 

எ-று. 

வி. கடுஞ்சொல்லால்சேனையும் கையிகர்சசண்டச்தால் தே 

௪மும்கெட்வெலிமைசுருங்கிருதலால் ௮வத்றையரமாகீடுத்தி 

ண்மையையுடையதாயினு ர்தேபுமென்பகமகு ௮ழரணை, இ 

ரும்பாகீடுனார். இ௫,ஏகசே௫௪வுருவகவலங்காரம்.கம்மொழியுய் 

ல்கயிகற்ீதசண்டமுமரமெனக்கூட்டிகீகூ வினாராயிஸங்கமுமொ 

ழியுமரங்கையிகர்ச தண்டமும் ௮. சமெனத்தனிததனி கூட்செ. 

இவையைத் தபாட்டாலும் முறையே சமயமின்மையும் இனி 

யமுகமின்மையும் சண்ணோேட்டமின்மையும் கடுஞ்சொற்சொ 

ல்லல் கையிகம் சசண்டமென் மிவையுமிவைகுடி.களஞ்சும்வினை 

யென்ப_தும் இவைசெய்தவன் ஆயுளும் வலிமையுஞ் செல்வமு 

மிழப்பனென்பங் கூறப்பட்டன.



aor gD 

௮. இனச்தாம்றியெண்6 

The prosperity of the king will waste away, who without reflect- 
ing (on his affairs himself), commits them to his ministers, and 
(when a failure occurs) gives way to anger, and rages against 

them. - க = =o ல - - - 668 

பரி. காரியவெண்ணதீதையமைச்சர்மேல்வைத்தவரோடுதா லுமெண்ணிச்செ 
ய்யாசவச ௪னட்பிழைப்பாற்றன்சாரியத் தப்பியவழித்சன்னைச்செமாகியகுத்ற 
தீதின்கண்ணேசெலுத்தியவரைவெகுளுமாயினவன் செல்வசாடோறுஞ்சுருங்கு 

மென்றவாறு. 

வீ. ௮சசர்பாரம்பொறுத் துய்த சலொப்புமையானமைச்சுரையினமென்று 
தீ தாம்பின்பிழைப்பா சலறிரந்சமையானதனையவரீமேலேதீறிவெகுளினவர்வெரீ 
இதீங்குவாதிங்கவேயப்பிழைப்புத்திருமானமாசர்பாசமினிதும்க்குமாறு மில ளு 
மென்பதுசோக்கித்திருச்சிறுகுமென்றுங்கூறினார். இதனுநிபகுதியஞ்சும்வினை 
புமஅசெம் தினெய்அிவதிங்கூறப்பட்டன, 

பு. இனத்தாதீறி-(சாரியதீதைப்பதீறிலத்த எண்ணத்தை) 
மத்திரிகண்மேல்வைதீ து, எண்ணாதவேம்சன்-சானுமவசோடு 

கூடியிருமீது எண்ணிச்செயயாத ௮சசன், (மிசகீஞுமறத்இ 

னாலே தன்காரியங்கெட்டட்போனடோ௮) சன தீதா.ம்.றிசீசீ நி 

ன்-சன்னைசீெமாகிய குற்றத்திலேசெலுத்தி அவரைக்சோபி 

ட்பானாயின், சிறுகு,திரு- ௮அவன்செல்வமஇனம்சோஞ்சுரு 

ங்கும், எ-று. 

வி. ௮அரசருடையபா.ரத்சைட்பொறுதீ தச்செலு5௮ு,லொ 

ட்புமையால் அமைசீசரையினமென்றும், பின்பு பிழையாத 

லைத்தானறி2சதினலே யதனையவர்மேல் வைத்துக்கோபஞ் 

செயின் ௮வரீபயம்,து நீங்குவர் நீங்கவேயட்பிழைப்புத் தீரு ம் 

தன்மையும் அரசின்பாரத்தைப்பொறுத் தசீசெலுத தத்தன் 

மையுமிலனாமென்பத தோகீ£சச்செல்வஞ் சுருங்குமென் றங் 

கூறினார். இதினாலே பகுதியஞ்சும்வினையும் ௮.துசெய்சவன் 

அடையுங்குதீறமுங்கூறட்பட்டன. பகுதி, இராசசாரியஞ்செ 

ய்வார்கூட்டம்.



உ௱௮௧ 

௯. செறுவரீதடோழ்தஇிற்ரிகறசெய்யாவேழ் தன் 

வெருவம் தவெய் கெடும். 
௫ 

The king who has not provided a defence* for himself, in time 
of war will be seized with fear and quickly perish.+ 569 

பரி. செருவருவதற்குமுன்னே சனகீரூட்புகலாவ தோரரண்செட்துகொள்ளா 

தவரசனதுவந்தகாலமதேமமின்மை யான் வெருவிகீஈடி. இக்கெடுமென்றவாலறு. 

வி. பசையைவெருவிச்சேர்ந்தார்தீங்கு தலிதீற நியனாய்தீதானும்வெருவிப்ப 

கைவயத்தனாமென்பதாம். இதனாம்றானஞ்சும்வினயுமதுசெய் தானெய்லும்ப 

ய னுங்கூறப்பட்டன 

Ly. Aa odewurCa ssor-(CuriaGs Po முன்னமேத 

னக்குப்புகலாவதொரு ) அரணைசீசெப் தகொள்ளாத௮ரசன், 

செருவர்ச போழ்தில் - அதுவம்சகாலத்தில், வெருவமீ் த-பய 

மீ, வெய் துகெடும்-விரைவாகக்கெவொன், எ-.ு. 

வி. சததுருச்கஞுக்குப்பயற் து தன்னைசீசேர்மீதவர் நீங்கு 

தலால், தனியனாடூிச்சானும்பயர். து ௮வர்வசகீதணாுவனென்ப 

தாம். இதினா2ல கானஞ்சும்வினையும் ௮சைசீசெய்சவனடை 

யும் பயனுங்கூறப்பட்டன. 

௰. கல்லாரீட்பிணிக்குங்கமக்கோல துவல்ல 

தில்லை நிலக்குட்பொறை. 

The carth bears up no greater burden than a cruel sceptre 
which attaches to itsclf ignorant men (as the ministers of its evil 

deeds), க = - - = = 2 070 

பரி. கடுங்கோலனாயவ.ரசனிதி.நான்டு தலியகல்லாகாரைாதீதனகீருப்பகுதியா 

சக்கூப்டாநிற்குமச்கூட்டமல்லதுநில தீதிறிருமிகையாயபாரமழ்பிறிதில்லையென் 

aul yy. 

வி. கடுங்கோலென்ப தீண்டு பிகீக சண்ட தீடுன்மேத்றன்றிய தனைச்செய்வாள் 

மேரிறாயிழிறு. ௮வனதுசெயற்கியைவாரையல்லதிகூட்டாமையிநிகல்லார்ப்பி 

ணிக்குமென் ுமேனையவற்றையெல் லாம்பொறுகீகன்.றதியல்பாசலினிலத்திற்கு 

* In the love of his subjects, as it seems to me. 

ர் Being deserted by all who might help him, and left alone. 
2%



BAT 92. 

ட்பொழறையவல்லதில்லையென்றுங்கூறினார். நிலக்கென்பதுசெய்யுள்விகா 
மம், இதனால்வெருவந் செ ய் தலின்ரூ.2றங்கூறப்பட்டது.' 

பு. கடக்சோல்-கடுங்கோலனாகிய அரசன், கல்லார்ப்பிணிகி 

கூமதுவல்ல_து - நீதிநூல்முதலாகிய _நால்களைகீகல்லாதவலாத் 

தனக்குகீகாரியஞ்செய்பவராகக்கூட்டுகின் உ அல்கூட்டமன் நி, 

இல்லை நிலகீ்குப்பொறை- நிலத்திஃருட்பெரும்பாரம்வேழேயி 

ல்லை, T= 0. 

A, sOaiCeracariiga, QaCsdéssaorrtearCwad sou 

தன்றியதனைசீசெய்பவன்மேல்நின் ற,து. ௮வனது கடுஞ்செய 

கு. இயைவாரையன்றிக்கூட்டானாதலாத கல்லார்ட்பிணிக்கு 

மென்றும், ஒழிசீதவ்மையெல்லாம்பொறுப்ப,து இயல்பாத 

லால்நிலதஇற்குட்பொறைய துவல்ல இல்லையென் அங்கூ தினார், 

நிலத் துக்கு என்பது, திலஃளு எனவிகாரப்பட்டுநின்ற.து. இ 

தனால்வெருவச்தசெய்தலின் குதிறங்கூறப்பட்ட து. 

௫௮. அதிகாரம். 011 ராரா, 

கண்ணேட்டம், ON a GRactous DEMEANOUR.* 

பரி அஃதாவதுதன் னோடுபயின்றாராக்சண்டாலவரீகூறியனமறுக்கமாட 

டாமை.இஃதிவாமேதிகண் சென் றவழிநிகழ்வதாசவினப்பெயாத்சாயிதீறு. மே 

ல்வெருவந்தசெய்யாமையு -கூறியவதனைச்சறப்புட்பற்றிவிரிததுக்கூறு இன்ற 

மையினிஃத தன் பின்வைக்கப்பட்டது. 

அதாவது, தன்னோமிபழயோமாக்ீகண்டாலவர்கூ றி.பவறீ 

ஹைமறுக்கமாட்டாமை. இது, அவர்மேற்கண்சென் றவழிநிக 
3 ப ௦ o ஸ்ர 

ழ்வதாகலிற்கண்ணோட்டமெனப்பட்ட ௮. மேலேவெருவம்,த 

செய்யாமையுட்கூதியஅதனையே றட்புட்பறி றிவிரித் துக்கூறு 

இன்ததினலே, இது அதன்பின்வைக்கப்பட்டது. 

* Lit.: kind looks; a smiling countenance; courtesy; urbanily; affability.



உ௱ழ௩ 

க 6) 6 லீ 7 க 
கு கண்ணேட்டமென் னுகிகழிபெருங்காரிகை 

புண்மையாலுண்டிவவுலகு. 

The world exists through that greatest ornament (of princes), 
a gracious demeanour.* ~—-- - - ம ” - 571 

பரி. கண்ணோட்டமென்றுசொல்லப்படுகின் டறப்புடையவழகசரமாட் 

டூண்டாகலானிய்வுலகமுண்டாகாநின்றதென்றவாறு. 

வி. கழிபெருங்காரிகையென்புமியொருபொருட்பன்மொழியிவ்வுயிரழகதுசி 

அப்புணரநின்றது.இவ்வழக தற்குறுட்பாகவினுண் மையானென நிலைபேறுங்கூயி 
ஞர். இன்மைவெருவந்தசெய் தலாகலினவர் நாட்டுவாழ்வார்புலியைபடை ந்தபுல் 

வாபினம்போன் றேமஞ்சாசாமைபறீறியிவ்வுலகுண் டெல்ருர். 
ஷை 

Ly. கண்ணோட்டமென்னும்-சகண்ணோட்டமென் ஐமைக்கப்ப 

டிஏின்ற (சாட௪ணியம் ), கழிபெருங்காரிகை- மிக்கசெெட்புடை 

யவழகான து, உண்மையால்-அ௮ சரிடத் துண்டாதலால், இவ் 

வுலகுண்டு-இர்சவுலகமுண்டாகாநின்றது, எ-று. 

வி. கழிபெருங்காரிகையென்றவிடதது,கழி,பெரு, என்பன 

ஒருடொருட்பல்மொழி. ௮வை,௮ வவுயிரினழகின் சறப்புண 

நின்றன. இர்ச௮மகு ௮,ம்தவுயிர்ககு உறுப்பாதலால், உண் 

மையான் எனநிலைபேறுங்கூறினார். ௮ Fi இன்மைவெருவ ச்ச 

செய்தலாகலின் அவர்நாட்டுவாழ்டவர் புலியையடைச்தபுல் 

வாயினம்போன்று இன்பமடையாமைப கமி, உண்மையானு 

ண்டி. வவுலகென்ஞுர். 

௨. கணமடைடத்துள்ள துலஅயல்ஃதுலா 

ருண்மைதிலகீஞுட்பொறை. 

The prosperity} of the world springs from the kindliness (of 
kings) ; the existence of those (kings) who have no (kindliness) is 
abusden tothe carth - - - - - «= = 572 

பரி. உலயெல்கண்ணோட்டத்தின்௧ண் ணே நிகழ்வதாசலானக்கண் ஜேட்டமில் 

லாதாருள.ராதலித்நிலத்இிற்குப்பாரமா தற்கேபிறிதொன்றற்கன்றென்றவாறு 
  

* Lit.; that very great beauty which is called a gracious countenance. 
| &ossenr, the going forward of the world; the procedure of its 

affairs in duc course; its prosperity.
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வி. உலகசடையாவதெொப்பு௭வுசெய்தல்புறந்தருசல்பிழைதீதனபொறுதி 

தீமென்றிவைமுஃலாயின. ௮வைநிகழாமையாதீறமக்கும்பிறாக்கும்பயன்படா 
சொென்பதுபத்றிநிலகீகுப்பொறையென்றார். ௮தற்கென்பதுசொல்லெச்சம். இ 

வையிரண்டுபாட்டா லுங்கண்ணேட்டத் சதுசிறப்புக்கூறட்பட்டது, 

பு. உலகியல்-உலகதடையானது, கண்ணோேட்டத்துள்ள_து- 

கண்ணோேட்டத்தினிடமாகவேதடப்பதாகலால், ௮கதிலார்- ௮2 

தீகீகண்ணோேட்டமில்லாசவர், உண்மை-உள்ளவரா தல், நிலககு 

ட்பொழை - அறிதநிலதீதும்குட்டாரமா தந்கேபிறிதொன் நிற் 

சன்று, எ-று. 

வி. உலகதடையாவது, ஒப்புரவுசெப்தல் பாதுகாதீதல்செ 

ய சஞுற்றங்களேட்பொறுத்தல் எனவிவைமுதலாயினவாம். ௮ 

வை, டவாமையால் சமுக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படாசொென்பது 

பற.மி, நிலகீரட்பொறையென்ளுர். ஆதம்கென்ப_து, சொ 

ல்லெச்சம். இலையிரண்பொட்டா லுங்கண்ணேட்டத்தின் ௪2 

ட்புக்கூறட்பட்ட து. 

௩. பண்ணென்னாம்பாடற்கியைபின்றேற்கண்ணென்னாங் 

கண்டணெட்டமில்லா தகண். 

What is the value of a song, if it be not fit to be sung? What 
is the value of eyes in which there is no kindness? - - 573 

டரி. பண்ணென்னபயத்ததாம்பாடநீ்றொழிலொடுபொருக் தமின்றாயின.து 

போலக்கண்ணென்னபயத்த சாங்கண்ணோேட்டமில்லா தவிடதீதென்றவாறு, 

வி. பண்கண்ணென்டனசாதிப்பெயர் பண்களாவனபாலையாழ்முதலிய.நா நீறு 

மூன்று.பாடற்றொழில்களாவனயாழின்சண் வாரா தனமுதலியவெட்டும்பண் ணெ 

ன்முகலியவெட்டுமிடம்.ரின்கணெடுத்தல்படுத் தனலிசல்கம்பிசங்குடில மென்லு 

மைந்தும்பெருவண்ணமிடைவண்ணம்வனட்புவண்ணமுதலியவண்ணங்களெழு 

பத்தா௮ுமாம், இவற்றோடியையாதவழிப்பண்ணாற்பயனில்லாதவாறுபோலக்க 

ண்ஜஷளேட்டத்தியையாதவழிக்கண்ணாநீடயனில்லையென்பதாம். கண் சென்றவழிநி 

கழ் தல்பதீறியதனையிடமாக்கினார். இறுதிகீகட்கண் ளென்பதனைச்சண்ணகன் 

ஞாலமென்புழிட்போலகீகொளக. 

பு. பண்ணென்னாம் - பாட்டென்னபயத்ததாம், பாடற்கி 

யைபின்றேல்-பாுசம்ரொமிலோமபொருத்தமில் ராயின் (௮
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அபோல) கண்ணென்னாம் - கண்ணென்னபயத்தசாம், சண் 

ண்-கண்ணோட்டமில்லாதவிடதீ_த, ௭-௮. 

வி. பண, கண், என்பன,சாதியொருமை.பண்களாவன,பா 

லையாழ்கூதலிய நூதிறுமூன்னு, பாடற்றொழில்களாவன, யா 

மிலேவாராதனமுதலியஎட்டும் பண்ணென்முதலியவெட்டும், 

சண்டத்தில் எடுத்தல்படுத்தல் ரலிதல் கம்பிதம் குடி.லமென் 

மைச் தம், பெறாுவண்ணம் இடைவண்ணம் வனப்புவண்ண 

முதலியவண்ணங்களெழுபதீசதாறுமாம்.இவதீரோடியையா தவ 

மிப்பண்ணாதிபயனில்லா சதுபோலகீசண்ணோட்டத்தோடியை 

பில்லா சவழிகீசண்ணாம் பயனில்லையென்பதாம். இறுஇியிலேக 

ண்ணென்றைத-சண்ணசன்ஞாலமென்றாந்போலகீகொள்க. 

௫. உளபோன்முகதீசெவன் செய்யுமளவிளாமி 

கண்ணோட்டமில்லா சசண். 

Beyond appearing to be in the face, what good do they do, 

those eyes in which is no well-regulated kindness ? - O74 

பரி. கண்டார்க்குமுகதீதுலுளபோறீறோன்றலல்லதஅவேறென்னபயனச்செ 

ய்யுமளவிறவாதகண்ணேடுதலையுடையவல்லாழகண்களென்றவாறு. 

வி. தோன்றலல்லதென்னுஞ்சொற்களவாய் நிலையான்வந் சன.கழிகண் ணோட் 

டத்இனிக்கு சற்களவினானெள்றார், ஒருபயனையஞ்செய்யாவென்பதுரு மிப்பெ 

ச்சம், 

பு. உளபோனமுகத்தெவன் செய்யும் - சண்டார்கீனாமுகத்தி 

லேயுளபோலதீதோன்றலல்லது வேறென்னபயனைச்செய்யும், 

அளவினால் - அ௮ளவோ(-ூடி, கண்ணேட்டமில்லாதகண் - கண் 

ணோடுதலில்லாதசசண்கள், ௭-ு. 

வி, தோன்றலல்லதென்னுஞ்சொழ்கள், அவாய் நிலையால்ல,மீ 

தன. கழிகண்ணோேட்டத்தில் நீக்குசற்கு, அளவினாலெனருர், ஓ 

ருபயனையு ஞ்செய்யா வென்பது குறிப்பெச்சம். 

e
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டி. கண்ணிம்கணிகலங்கண்ணோட்டமஃ 

புண்ணென்றுணரட்ப(0ம். 

Kind looks are the ornaments of the eyes ; without these, they 
will be considered (by the wise) to be merely two sores. - 575 

பரி, ஒருவ 

கிவுடையா.ராறீபுண்ணென் றறியப்படுமென் றவாறு. 

வி. வேறணிசலமின்மையிறீகண்ணிற்சணிக லமென்றுங்கண்ணாய்த்தோன்் வினு 

தநோய்களானும்புலன்பற்றலாலுந்துயர் விளை த்தனோக்கிப்புண்ணென்றுணாப் 

படுமென்னுங்கூ.றினார், இவைமூன்றுபாட்டானுமோடாதுநின்றகண்ணின்குற் 

௮ங்கூறப்பட்டஅ. 

பு. சண்ணிகீகணிகலம்-ஒருவன்சண்களக்கிடப்பமொபரண 

மாவன, சண்ணோட்டம்-தாட்சணியமாம், ௮ஃதின்றேல்-௮ ச் 

தஆபரணமில்லையாயின், புண்ணென்றுணரப்படும் - அறிவு 

டையோரால் ௮து புண்ணென்றறியட்படும், எ-று. 

வி. வேமேயததந்குஆப.ரணமில்லா ததினாலே கண்ணிம்சணிக 

லமென்றும், கண்ணாகத்தோன்றினும்ரோய்களா லும் புலனைப் 

பறிதுகலாலும் பார்தி தலாலும் அயரீவிளை த்தலைதோக்கிட்புண் 

ணென்றுணரப்படுமென்றுங்கூறினாச். இவைஷன்றுபாட்டா 

அங்கண்ணோேடா தகண்ணின்குகிறங்கூதட்பட்டது. 

௬. மண்ணோடியைம்சமாத்்தனையர்கண்ணே 

டியைம் தஅுகண்ணோடா தவர். 

They resemble the trees of the earth, who, although they have 

eyes, never look kindly (on others).* ~ 8 - 2 5G 

பரி. ஞடதத்குரியசண்ணேடியைந் துவைத்தஃ்கோடாதவரியங்காநின்றாரா 

பிறுமண்ணேடுபொருத்இநி.தகன் றம.ரத்தனையொட்டரென்றவாறு. 

வி, ஒடாதவரொன்புழிச்சினேவினைமுதன்மேனின் று. மரமுங்கண் ஹோடியை 

நீதிகண்ணோடாமையினிதுதொழிலுவமமிகனைச்சுதைமண் ளேடுகூடியமாம்பா 
  — 

* The comparison of such men to trees arises from the word for eye, ser, 
signifying both an eye, and a joint of a tree. Such men are mere trcey, 
stocks.
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வையென்றுமைப்பாருமுள.ரஃ துரையன்மைமரக்சண்ணோமண்ணாளவார் கண் 
ணென்் தீர்ண்டாயென்பதனானுமறிக, 

பு. கண்ணோேடியை£ - ( சாட்சணியப்படுதரிஞுரிய) கண் 

ணோடுகூடியிருதீதும், கண்ணோடாதவர் - தாடசணியடப்படாத 

வர், மண்ணோடியை சமர தீதனையர்- (தடறீ துதிரிபவராயினு 

ம்) மண்ணோடிபொருர்திநிதினெறமாத்தையொப்பர், ௪-.ு. 

வி. ஒடாதவமொன்.றவி௨த் அச்சண்ணின்சொழில், அதனையு 

டையவர்மேல்நின்றஅ. மாமுங் கண்ணோடியைறீது கண்ணோ 

டாமையின் இது,தொழிலுவமை, இதைச்சுண்ணாம்புமண்ணோ 

டியைர்தமரப்பாவையென் அரைப்பாருமுண்டு, ௮தபொரு 

எல்லவென்பதை மரகீகண்டோ மண்ணாள்வார்சண்ணென்பஇ 

ைுமுணர்க. மரகீகண், மரத்தின்சணு. 

௭. சண்ணோேட்டமில்லவர்சண்ணிலர்கண்ணுடையர் 

கணணோட்டமின்மையுமில், 

Men without kind looks are men without eyes; those who 
(really) have cyes are also not without hind loohs, - 577 

பறி. கண்ணோேட்டமில் லாதவர்கண்ணுடையருமல்லர்கண்ணுடையவர்சண் 

ஞளேட்டமிலராதலுமில்லையென்றவாறு. 

"ணுடையராயிற்சாட்டுக்கண்ணேயஃ்தோடுமென்பதிபற்றிகீகண்ணோ 

ட்டமில்லவர்கண்ணிலொனச்கூறிப்பின்னகனையெதிர்மறைமுஈத் தானி விளக்இ 

னார். உம்மையிறந்ததுத நிஇயவெச்சவும்மை,இவையி.ரண்டுபாட்டாலுங்கண் 

ளோடாதா.ரதிழிவுகூ.றப்பட்ட், 

பு. சண்ணோேட்டமில்லவர்கண்ணிலரீ-காட்சணியப்படா தவ 

ர்கண்ணுடையருமல்லர், கண்ணுடையர் கண்ணோேட்டமின்மை 

யுமில்்-கண்ணுடையவர் சாடசணியமில ராத லுமில்லை,௭-ு. 

வி. கண்ணுடையராயின் காட்சியிலோடுமென்ப தப கிகி, 

கண்ணோட்டமில்லவர் கண்ணிலொனக்டஉறிட்பின்பசனையெதி 

ர்மறைமுகசால்விளகீடுளர். இன்மையுமென்றவும்மை, யிறறி
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சத சழுவிநின்ற து. இவையிரண்டுபாட்டா ஓுங்கண்ணோேட்டமி 

ல்லா தவரிழிவுகூறப்பட்டது. 

௮. கருமஞ்சிதையாமற்கண்ணேடவல்லார்கி 

சூரிமையுடைதீ இவ்வுலகு 

Those kings who are able to show kindness, without injury to 

their affairs,* the world will be all their own. - - 078 

பரி. முறைசெயலாயெதந்தொழிலமியாமதீசண்ணேடவல்லவேத்தர்க்குரிதீ 

தாற்தன்மையுடைத்திவ்வுலகமென்றவாறு. “ 

வி, தம்மோடுபயின்றாரீபிறரையிடுக்சண் செய்௮அழியவரைக்கண்ணேடியொ 

ரூ தார்க்ருமூறைஏதைதன் மேலேோரற்துகனோேடாதென்றமுறையிலக்கணதீ 

தானும்பெத்றாம்.முறைசிதையவரும்வழிக்கண்ணோடாமையும்வா.ராவழிக்கண் 

ஷேடலுமொருவநீகியல்பாதலருமையிதிகணணோடவல்லார்க்கென்றுமல்வியல் 

புடையார்க்குலகமுழுகிதெரிக்காவஞ்சே2வினுசிமையுடைத் தென்றுங்கூறி 

னார். இதனா நீகண்ணோமொறுகூறப்பட்ட து. ) 

பு. கருமஞ்சிசையாமல் - நீதிசெயலாகியசம்தொழிலழியா 

மல், கண்ணோடவல்லார்சீகு-சாட்சணியப்படவல்ல௮ ரசர்கீறு, 

உரிடையுடைத்திவ்வுலகு - உரிதீதா நிதன்மையையுடைத்திவ்வுல 

கம், ௭-ு, 

வி. தீம்மொடுபழகியோர்பிறரை த் துன்பட்படுத்திய4கால் 

அவரைக் கண்ணொடித்தண்டியா தார்க்கு நீதியமிவு, மேலோர் 

கீதுசண்ணோடாதென்றமுறை யிலகீகணத்தாலும் பெறப்படு 

ம். நீதிசிதையவரும்வழிக்கண்ணோடாமையும் வா.ராவழிச்கண் 

ஷேடலுமொருவதற்கு இயல்பா தலருமையாதலாத் சுண்ண 

டவல்லாரீக்கென்றும், ௮வவியல்புடையார்க்கு உலகமுழுமை 

யும் நெடுங்காலஞ்செல்லுமாதலாலுரிமை யுடைத்தென்றுங்கூ 

றினார். இதினாலேசண்ணோடுசம்கு ௮ளவுகூறப்பட்ட து. 

    

* ¢. g. To the administration of justice,



உ௱௮-௩ 

௯. ஒஅதீதாதி௮ம்பண்பிஞா்கண்ணுங்கண்ணோ பட் 

பொறுத்தாமி நம்பண்பேதலை. 

Patiently to bear with, and shew kindness to those who grieve 

us, is the most excellent of all dispositions. - - - 979 

பரி. தம்மையொக்குமியல்புடையாரிடதீநுங்கண்ணோட்டமுடையராய்க் 

குந்றத்மைட்பொறுச்ருமியல்பேயாசர்சகீருத்தலையாயவியல்பாவதென் றவாறு, 

வி. பண்பினாரொன்றதனாலவரீபயிற்டுபெறீறாம் ஒறுதிநாதிறும்பொறுத்தாத் 

அ௮மென்டனவி.ரணடுமொருசொனி னீரீ்மைதீ௮, 

பு. கறுதிதாற்றும்பண்பினார்கண்ணும் -தம்மைநலியுமியல் 

புடையாரிடதீதும், கண்ணோடி-சாட்சணியப்பட்டு, பொறுத் 

தாதிறும்பண்பேதலை - அம்தக்குந்றத்சைட்பொறுக்றாம் தன் 

மையேயரசர்கீருமுகன்மையாகய தற்குணமாவ து, எ-று. 

வி. பண்பினாரொன் ஐதினால், ௮வர்பழகீகம்பெறப்பட்டது. 

ஒறுதீகா தீறல்பொறுத்தாிறலென்பனவிரண்டும், ஒருசொறி 

பண்பினவாய்நின்றன. 

௰. பெயக்சண்டுநஞ்சண்டமைவர்தயத் தக்க 

தாகரிகம்வேண்டுபவர். 

Those who desire (to cullivate that degree of) urbanity which 
all shall love, will consent to swallow the poison which they bave 
even secy poured out for them. - - ” - - 580 

பரி. பபின்றார்தமக்குநஞ்டெக்கண்டுவைத் துங்சண்மறுகீகமாட்டாமையின ௧ 
ஊனையுண்டுபின் ௮ுமவரோடுமேவுவர்யாவசா லும்விரும்பதிதகீக2ண் ணேட்டதீைை 

வேண்டுவாசொென்றவாறு. 

வீ. நாரசரிசமாவகண் ஷனோேட்டமாதல்,.முத்றைவிரு௮ நட்டோர்கொடுட்பி 

னஞ்சுமுண்பர்ரனிநாகரிசொன்பசனானுமறிக. ௮ரச.ரவரையொரறுதுசண்ணோ 

டம்பாலறுதம்மாட்டுசீ்ருற்றஞ்செய்துமியென்பதிவ்விரண்டுபாட்டா னுங்கூறப் 

பட்டது. 

பு. பெயகீகண்செஞ்சு-பழ௫ஜனோர் சமக்கு சஞ்சிடலைக்கண் 

(உருநிதும், உலடமைவர் - மறுச்சமாட்டாமலநனையுண்டுபில்



உ௱க௰ 

னுமவசோபெமகுவர், சயதீதக்க-யாவராலும்கிரும்பத் தகக, 

சாகரிகம்வேண்பெவரீ-சாட்சணியத்தைவிரும்புவோர், ௭-௮. 

வி, மாகரிகம்- சாட்சணியமென்பதை, மூம்தைவிரு 8 த:நட 

டோர்கொடுப்பின ஞ்ஈமுண்பர் தனிதாகரிகர் என்பதினாலுமு 

ணர்க. ௮சசர் அவரைத் சண்டியாமலேதாட்சணியட்படவேண் 

டுவது தீம்மிடதீதிற்குற்றஞ்செய் போறென்பது இவ்விரண் (னா & ் 
டொட்டாலுங்கூதட்பட்ட_து. 

௫௯. அ/சிகாரம். 011 17%. 

Pome ல், பு TIE EMPLOYMENT OF SPIES. 

பரி. ௮ஃதாவதுபகைதொ துமனண்டென்னுமுன்ற௮ு இறத தார்மாட்டுநிகழ் ந் 

தனவறிதத்கொற்றரையாளு தல்.மேற்சொல்லியவிலசீகணத்தனாயவ.ரச BOGS 

தன்னாடுசெலுத்அங்கா லும்பிறா் நாடுகொஎளுங்காலும்வேண்டுவனகூ. gy Bon mar 

கலினவ்விருமைக்குமின்றியமையாதாயலவி துமுன்வைக்கப்பட்ட௮. 

அதாவ, பகை, புதுமுகம், தட்பென்ற இம்முத்திறதீதா 

ரிடதீ துதடசீதனவறிதத்கு ஒ்றமாயாளு சல். மேலேசொல் 

லப்பட்ட இலக்கணத்தையுடையவனாகுய அா௪னுக்குத்தன்னா 

மேசெல் ஓம்போ தும் பிறரீ நராடுகொள்ளும்போ தம் வேண்டி. 

யவைகூறுன் ருராசலால், ௮மீதவிருவகைகீகுமின் நியமையா 

ததாகய இதுமுன்வைஃகப்பட்டது. 

௫. ஒதீ௮முரைசான்றநா லஓுமிவையிரண்டு ம 
தெறீறென்கமன்னவன் கண். 

Let a king consider as his eyes these two things, a spy, avd a 

book (of laws) universally esteemed.* ~—- ல - - 581 

பரி. ஒதீறும்புகதழமைந்சநிதிதாலுமாகெயவிவையிரண்டனையுமாசன்றன்னிர 

ண்டுகண்ணுமாகத்தெளிகவென்றவாறு, 

  

* உரைசான் ற, மியி of praise; praised by all.
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வி. ஓறீறுத் தன்கண் செல்லமாட்டாதபாப்பெலாஞ்சென்றுகண் டாண்டுநிகழ் 
தீத்னவெல்லாமுணர்த்தலானுநாலந்நிகழ்ந் சவதீறிற்குத் தன்னுணர்வுசெல்லமா 

ட்டாதவினைகளையெல்லாஞ்சொல்லியுணர்ச்தலானுமில்விரண்டனையுமேதனக் 

உனக்கண்ணுஞானக்கண்ணுமாகதீறுணிழ்து கொண்டெடாமுகுகவென்பதாம். 

ஒரிறனையொத்றென்றாவேத்தனைவேந்தென்றாற்டோல, தெற்றென்கவென்ப 

அதெற்றெனென்பதறுமு சனிலையாகவ நீதவியங்கோள்.௮துதெத்றெனவென் லுஞ் 

செயவெனெச்சதீ்தானறிச. இகனாலொநீறினதுறெப்புக்க.றப்பட்டது. 

பு. ஒற்றும்-ஒஓதிறனையாளுதலும், உமாசான்ற நூலும் - புக 

ம்நிரம்பியநீதி நாலும், இவையிரண்டும்- ஆகெயஇவ்விரண்டை 

பும், மன்னவன்சண் - அரசன் தன்னிரண்டுகண்ணுமாக, செம் 

Overs sails, எ-று, 

வி. ஒற்று, சன்கண்செல்லமாட்டாத தூ.ரமெல்லாஞ்சென் 

அகண்டு அங்கேரடம் சன வெல்லாவற்றையும்வமீ துணர்தீதலா 

அம், நால் ௮.ரிதநடம்தனவறிறிறிருதிதன்னுணர்வு செல்லமா 

ட்டாதவினைகளையெல்லாஞ்சொல்லி யுணர்தீதுகலாலும், இந் 

சவிரண்டையுமேதனக்கு ஊனக்கண்ணும் ஞானக்கண்ணுமா 

கதீ.துணிச தகொண்டு நடக்கவென்பதாம். வேர்தனைவே£்து 

என்னாறியோல, ஒத்றனை ஒற்றுஎன்ரறுூர். செற்றென்க என்ப 

அ,தெற்றென் என்பது, முதனிலையாகவமீதவியங்கோள், ௮.து 

தெற்றெனவென்னுஞ்செயவெனெச்சத்தானறிக. இதினாலே 

யொற்றின து௫றப்புக்கூறப்பட்ட த. 

௨. எல்லாரீகீகுமெல்லா நிசம்பவையெஞ்ஞான்றும் 

வல்லறிகல்வேற்தன்றொழமில், 

It is the duty* of a king to know quickly all that happens, at 

all times, amongst all men. - - - - - - O82 

Lif, char tec po dapucrQada ta foo ou oT Cur gy Our Semen alcnir 
ம்ழுறிலை ரச னுக்ருரியகொழிலென்றவாறு, 

வி, எல்லாரக்ருமென்ற துமூன்றுஇிறத்சாரையும்.மான்காவதேமாவதன்பொ 
ருட்கண்வற்குறு.நிகழ்வனவெல்லாமென்பதுநல்லவுந்தியவுமாயசொத்ககயுஞ் 

* Oem ag, work; busmess.
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செயல்களையும் ௮அவைநிகழ்ச் தபொழுதேயவத்றிற்குத்தகீகவழியாகம் 05௮ தலா 
கச்செய்யவேண்டுதலி ஈவல்லறிதலென்றுமல்விருதொழித்குமறிதல்காரணமா 
கவினதனையேயுபசாரவழக்காந்றொழிலென்றுவ்கூமினார். ஒதிராுலென்பதகொ 

ஈதீசான்வத்தமு.இகனாலொரீறினாயபயன்கறப்பட்டறு, 

பு. எல்லார்கீஞும் - எல்லாரி௨தீதி லும், எல்லாநிசம்பவை- 

மடட்பனவெல்லாவற்றையும், எஞ்ஞான்றும்-தன ந்தோறும், 

-வல்லறிதல்-(ஒதிறினாலே)விரை ம.கறிவ_து, வேச்சன்றொழில்- 

௮. ரசனு£குரியதொமிலாம், எ-று, 

வி. எல்லாரீகீருமென்ற ஐ, பகை, புதுமுகம், நட்பெல்ற 

முதீதிறசதாரையும். இன்னுமஅ ஏழாவதன்பொருளிலே நா 

லாவதுமயங்கிநின்௦உருபமயகீகம். நடப்பனவெல்லாமென்ப 

அ; தல்லவும்தீயவுமாகியசொ_ம்களையுஞ்செயல்களையுக். அவை 

நடம்சதபொழுதே யவறீறிற்ருதீதச்சகவழியாகதி தேறுகலாகமி 

செய்யவேண்டுதலின் வல்லறிதலென்றும், அவ்விருவகைத்தொ 

மிதிருமதிசல்காரணமாகலின் ௮தனையே உபசாரவழக்குப் 

ட,றித்தொழமிலென்றுங் கூறினர், ஒதிராலென்பது, ௮தகா.ர 

திதால்வருவிக்கப்பட்ட து. இதிலே ஒதீறின்பயன் கூறப்பட் 

டது. 

௩. ஒதிறினானொ்றிட்பொருடெரியாமன்னவன் 

கொ தற்றங் கொளக்கிட be Ge, 

There is no way for a king to obtain conquests, who knows not 
the advantage of discoveries made bya spy. - - ௨ 583 

பரி, ஓரிநினானேயெல்லார்சண்ணுநிகழ்ந்தவற்றையொச் அுவித்தவதீராுனெ 

ய் அும்பயனையாராயாதவரசன்வென்றியடையகீடெ ர் சறுவேறொரறுதெறியில்லை 

Quiet Dat my, 

வி. அத்நிகழ் நீ தனவும்பயனுமறியா துபகசைக்கெளியனாதல்பிறிதிதீறீ.ரா மை 
யிந்கொத்றங்கொளகீடெந்ததில்் லென்றார்.இதந்குஃகெ ரளக்கிடநீசதொருவெ 

ன்.றிபில்லையென் மைப்] னுமமையும்.” இதனாலத் தொழில்செய்யா தவழிவருங் 

ரும்றங்கூறட்பட்ட 

பு. ஒம்தினான-ஒ.றிநினாலே, ஓகீறி-எல்லாரிட தீத தட தீ.தவ 
தறையுசாவுவித் து, பொருடெரியாமன்னவன் - ou D7 o)evits



QUT Lin 

தும்பயனையாராயாசவரசன், கொதற்றற்ிகொளக்ீடெரீசுதில்- 
ர 

Mas Suro wai os த வேறொருவழியில்லை, ௭-௮. 

வி. ௮ங்கேறரடர்தனவும் பயழமமைறியா நபகைஞர்கீகு எளி 

யவனாவ் து மதிறொன்றிரைலுர் தீராசதினாலே,கொத்றக்கொள 

ம்டிடதடில்லென் மார். இசற்குக்கொளக்கடறீததொருவெறி 

யில்லையென்றுரைப்பினும் ஆமையும். இதினஞாலே யதீசொழில் 

செய்யாதவமிட்படுங்குத்றங்கூறப்பட்டது. 

௪. வினைசெய்வார்சுநறதீதார்வேண்டாதாரொன்றாங் 
க 6 ஐ 

கனைவரையுமா ராயவதொ டற்று, 

He is a spy who watches all men, to wit, those who are in the 

king’s employment, his relatives, and his cnemics. - - 9584 

பரி. தங்காரியஞ்செய்வார்ச நீறதீதார்பசைவரொன்றனுசொல்லப்பட்டவனை வ 
மாயுஞ்சொற்செயல்களாலா.ராய்வானேயொகீறனாவானென்றவாறு 

வி. தீம்மென்றதகரச னோடுளப்படுத்திஅவனுசீருகீகாரியஞ்செய்வா ர்செய்வன 

வுஞ்சுற்றத்தார்தன்னிடதீதுசாடூடிடதிதுஞ்செய்வனவும்பகைவாதன்னற்றமா 

மாய்தலுமேற்றேறப்படுசலுருன்னிட்டுச்செய்வனவுமறிந்தவறிறி5 ரோ நிரனசெய் 

யவேண்டுசலினிம்மூவகையாரையுமெஞ்சாமலா.ராயவேண்டுமென் பாரனைவ 

ரையுமா.ராய்வதென்ரார். 

பு. வினைசெய்வார்-அரசர் தங்காரியஞ்செய்பவரும்,சுறீறதீ 

கார்-அசசர்பறீதுக்களும், வேண்டா தார்-பகைவரும்," என்றா 

ங்கனைவரையும்-என்௮அசொல்லட்பட்ட அ௮னைவராயும், ஆராய் 

ad sri - (சொல்லினறாலுஞ்செயலினாலஓும்) ஆசாப்பவனே 

யொழ்தனாவான், எ-று. 

வி. வினையினையரசஜனோடுளட்படுததவேண்டுதலின் தம்என் 

ட ௮,வருவிக்கட்பட்டது. ௮வனுக்காகீகாரியஞ்செய்வார் செய் 

வனயும் சுதீறத்தார் தன்னிடதீதும் ராட்டி டத் துஞ்செய்வன 

வும் பகைவர் தனதுசோரீவுபார்ச்சலம் மேலேபோர்செய் 

யட்படுதலும் முன்னாடிச்செய்வனவுமறிறீது அவத்றிற்குத் 

தீக்கனசெய்யவேண்டுதலா லிம்மூவகையாமாயுங்குறைவில்லா
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ம2லயாசாயவேண்டுமென்று சொல்லவத்தவர், அனைவரையு 
௦ “og ௦ 6 

மாசாய்வெ Tr 6) 907 Fr. தாதிழெனறா ° 

டு. கடா௮வுருவொசெண்ண ஸ்சாதியாண்டு 

மூசா ௮மைவல்லதேயொழ்று. 

A spy is one who is able to assume an appearance which may 
create no alarm (Gn the minds of others), who fears no man’s 
face, and who never reveals (luis purpose). - ய - 585 

பரி. ஒரீறப்பட்டார்கண்டாலையுறாதவடிவோடுபொருந்தியயரையு£ மிய 

அறிற்செயிர்தீறு நோகீயெவர்கண்ணிர்சஞ்சா.துநின்று நான்குபாயமுஞ்ெெெய் 

காலுமனதீதுக்கொண்டவந்றையுமிழாமைவல்லவனேயொர்றனாவானென்ற 

யாறு, 

வி. கடாஅவென்பதுகடுக்கும்பெயரொச்சத்தெதீர்மறை, ஐயுறா தவடி.வாவன 

பாரீட்பாரீவணிகாமு தல £யினார்வடிடவு. 

பு. கடா௮வுருவொடு - ( உசாவப்பட்டவர் ௮வனைக்கண்டா 

ல்) ச,ம்தேகப்படாதவடி வொடுபொருறீதி, சண்ணஞ்சா.து- 

(அவர்ச,மீதேகப்பட்டு௮ றியட்புகின் ) கான்ின மந தோக்கியவ 

ர்பாரீவைக்கு௮ஞ்சாமல்நின்௮ு, யாண்டும்-(நால்வகையுபாய 

ங்களையுஞ்செய்சாலும்) எவ்விடத் தும், உகா௮மைவல்லதே 

யொதீறு - (மனதீதுள்வைதீததை) இதறவிடாதிருகீகவல்லவ 

னேயொத்றனாவான், எ-று. 

வி. கடாஅவென்பது, கடுகீரும்என்னும்பெயசொச்சத்திற் 

ரு எதிர்மமைமீறுதொக்ஞுநின்ற து. ஐயப்படா தவடி.வாவன, 

பார்ப்பார்,வணிகர் முதலாயினோர்வடி.வு. 

Gr. றுநசார்படி வத்த ராகியிறநதாராயந 

தென்செயினுஞ்சோரீவிலதொஜ்று. 

He is a spy who, assuming the appearance of an ascctic, gocs 
into (whatever place he wishes), examines into (all that is need- 
ful), and never discovers himsclf, whatever may be donc, to 

him. ~ - -_ . - - - - 586 

டசி. முத்றதீதுறந்சாராயும்விரக வொரழுக்ளனெ.ராயுமுள்புருதம்கறியவிடங்க



உ௱௫ 

ளெல்லாருள்புக்காராயவேண்டிவனவாராயத் தறிந்சாண்டையாமாயுநீறுப்பிடி, 
திதெல்லாதீநுன்பமுஞ்செய்௮அகேட்டாலுத் தன்னைவெளிப்படுத் தா சவனேயொ 

ரிறறாவானென்றவாறு, 

வி. விரசவொழுக்கு தீதீரீத்தயாத்திராமுதலாயின.செயினுமென்றதறவோ 

ரென்றசெய்வாரின் மைவிளஎகீகிநின்றது மேஞல்வசையுபாயத்ினுஞ்சோர்வின் 

மைசொல்லிவைத்திண்டுந்தண்ட தீழைப்பிரிதீ௮ிக்கூ மிய, சனதுபொறுத் தறீகரு 

மைச்சிறப்புதோக்கி, இசனுளபடி வமென்றதனைவேடமாகீத் துறத்தார்வே 
டதீத.ராகயென்றுரைப்பாருமுளர். 

பு. அுறநீதார்படிவதீதராகி-சமீநியாசசெளாடியுர்தவஞ்செ 

ப்வோராகயும், இறநீது-உட்புகாதவிடங்களிலெல்லாம்புசூ றி 

அ, 2 ரரவடடிழி £ ு-ஆ ராயவேண்டுவனவழ் றையெல்லாமாராயற்த 

இத்து, என்செயிலும்-அவ்விடத் அள்ளோரசம்தேகப்பட்டுப் 

பிடிதீ.த, எல்லார் அுன்பங்களையுஞ்செபய் தகேட்டாலும், சோரி 

விலதொற்று -தன்னைவெளிட்படுத்சாசவனேயொ தீறனாவான், 

எ-று. 

வி, தவஞ்செய்வோர்,விரசவொழுக்கதீதார் தீர்ததயாத்திை 

யொழுகீகத்தார்மு சலாயிஷஞோர். செயிஞமென்றது, துறவற 

தீதரா9ன்றெண்ணிச்செய்யாமையைவிளகீடிநின் ஐது. மேலே 

நால்வகையுபாயத்தினாலுஞ்சோரீவின்மைசொல்லி யகஞஷளட 

ங்கிநின்ற தண்டத்தை ங்கும் NS sé Dug, HY BOT நு 

பொறுத்தறிகருமைச் சிறப்புசோமீகியெனலீமாண்க. இசனுள் 

படி.வமென்றதை, வேடமாஃடூத் து.றநீதார்வேடத் தராடுயென் 

அரைப்பாருமுண்டு. 

௭. மறைநீரவைகேட்சவ நீராகியறி மீசவை 

யையப்பாடில்லதேயொ று. 

A’spy is onc who is able to discover what is hidden, and who 
rctains no doubt concerning what he has known.* - O87 

பரி, ஓந்றப்பட்டார்மறையச்செய் தசெயல்களையவர்கீருஎளாயினாராறி கேட் 

X 3, e, Who searches it out so thoroughly as to leave no doubt respecting 
1,



௨௱௬௭ 

கவல்லனாய்க்கேட்டமித்தசெயல்களிதீபின்னையப்படா து துணியவல்லவ னேயொ 

இனா வானென்றவாறு, 

வி. மழைந்தவைசொல்லுவாரையறிந்தவரபி.ராமந்சென்றொட்டிதீ தாமே 

சொல்லும்வகைய தநீகேற்றசொல்லாகச்செயலாகமுன்னேவிளைதீதத்ெெதொடர் 
பாதீசேட்குங்காலுமுறாதார்போன்றதின்று கேட்க வேண்டு தலின்வற்றுகியென் 

அ௮ங்மேட்டறிந்தவதிறைதீதா னேயையுநீறுவந்ீதுசொல்லினசசனால வறீ.றிந்சேற்ற 

வினசெய்யலாதாமையினையப்பாடில் லதென்றுங்கூறினார்.இவைநான்ருபாட் 

டானுமொறீறினடிலசக்சணங்கூறட்பட்ட.௮. 

பு. மறைந்தவை- (உசாவப்பட்டார்) மறைத் துவைத்தசெ 

யல்களை, கேட்கவத்ராட-( அவரிக்குள்ளாயினாரால்) கேட்கவல் 

லவனா௫ி, ௮.றி$தவை-௮ங்ஙகனங்கேட்டறிறீதசெயல்சவில், ஐயட் 

டாடில்லதேயொத்று-பின்சந்தேகட்படா து அுணியவல்லவனே 

யொத்றனாவான், எ-று, 

வி. மறைந்தவைசொல்லுவாரையறிந் து௮வர்சந்சேசப்படா 

மத்புகுமீது ஒன்றிதின்று அவர் தாமேசொல்லும்படியதத்கேற் 

ஐசொல்லாயினுஞ்செயலாயினுமுன்னேயுண்டாகீகெயத்தொட 

ர்ச்சிபத் றிச்கேட்கும்போ அம் ௮அயலார்போலறின்று கேட்கவே 

ண்டிசலால்வற்ராகியென்றும், கேட்டறிர்சவமிறைத் கானே சீ 

தேகட்பட்டுவம் துசொல்லின் ௮.ரசனாலவத்றிந்கேற்ற வினை 

செய்யச்கூடாமையின்ஐயப்பா டில்லதென்்றுங்கூ கினார். இவை 

சான்குபாட்டாலுமொதீறின திலகீகணங்கூறப்பட்டது. 
ச் 

௮. ஒற்றொற்றித்தம்தபொருளையுமத் மோ 

சொறீ நினாலொ தீறிக்கொளல். 

Let not a king reecive the information which a spy has dis- 
covered and made known to him, until he has examined it by 

another spy. - - - - - - ன - 588 
6 

பரி, ஒுரொத்றனொநீறிவந்தறிவித்தசாரியத் சன்னையும்பிறனோரொத்றனாலு 

மொறிறுவித்தொட்புமைகண்டுகொள்கவென்றவாஅ, 

வி. ஒந்றப்பட்டா ரோடொத்துநின்றுமாறுபடக்கூ.றலுங்கூடுமாகலின் ஒரு 
வன்மாதிறந்தேறப்படாதென்பதாம். 

பு. ஒற்றொத்றித்தமீசபொருளையும்-ஒரொதிறனுசா விவழ்த
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விவித்தசாரியத்தையும், மதிறுமோரொத்றினால் - மறுபடியு 

மோரொழ்றனாலே, ஒ£ல.றி-உசாவி, கொளல்-(ஒப்புமைகண்டு) 

கொள்க, எ-று. 

வி. உசாவட்டட்டாரோடொத்துநின்றுமா௮ுபடகீகூறலுமு 

ண்டாகலின் ஒருவன் சொல்லை நம்பகீகூடா தென்பதாம். 

8. Do) (1p D sear ராமையாள்கவுடன் மூவர் 

சொதீரறொ£ஃகதேழறட்படும். 

Let a king employ spics so that one may have no knowledge 
of the othe? ;* and when the information of three agrees together, 
let him receive it. - - - ம - ~ - 589 

பரி. ஒதிறனையாளுமிடத் தொருவனொருவனையறியாமையாள்க. ௮ங்களனமா 
ண்டவொற்றர்ய்வரைாயொருபொருண்மேல்வேறுவேறுவிட்டாலம்மூவாசொல் 

லும்பயனாலொதழ்தனவாயினதுமெய்யென் ௮ுதெளியப்படுமென்றவான. 

லி. அயினென்ப.துவருவிக்சட்பட்டது. ஒருவனை யொருவனறியிற றம்முளி 
யைநீதொப்பக்கூ௮ுவசாகலினுண.ராமையாள்கவென்றுமூவர்க்கு மெஞ்சொறி 

அமைப்படுதலும்பட்டானிடுநிற்ற ஓங்கூடாமையிறீறேறப்படுமென் ஐ ங்கூறி 

ஞர். இசனானேயஃதொழ்திலவாயிற்பின் ௮மா.ராய்ஃவென்பது பெதறாம். 

பு. ஒதீரொதி௮ு-(ஒதிறனையாளுமிடதீது) ஒரொத்தன்மறி 

ஜோரொதீறனை, உணராமையாள்க-அதியா இருகீகும்படியாள் 

௧, உடன்மவர்சொழற்றொக்க - அவ்வாறுஆண்டஒத்றர்கவரை 

யொருபொருண்மேல் வேறுவேறுவிடுத்து ௮ம்ரூவர்சொல் லு 

ம்பயனாலொதீதஇிருக்குமாயின்,தேறட்படும்-௮ தமெய்யென் று 

தெளியப்படும், எ-று. 

வி. தொக்கஎன்றவிடத்.து ஆயின்என்ப து, வருவிகீகப்பட் 

டது. ஒருவனையொருவனிமதால்தம்முளியைம்து ஒப்பக்கூ 

௮வசாதலாலுணராமையாள்கவென்றம், ஸூவர்கீகும்றெஞ் 

செர்ருமைப்படுதலும் பட்டால் நீடித் துநிரீறலும் கூடாமை 

யால் தேறப்படுமென்றுங்கூறினார். இங்கனங்கூறலால், ௮ 

ஓதிதிராவிடிற்பின்புமாராய்கவென்து பெறக்கிடம்த.த. 

  

    

* Lit, Let lim employ one spy unknown to another spy. 
N 2



உ௱௯௮ 

ல. சறட்பறியவொற்றின்கட்செய்யற்கசெய்யின் 

புறட்படு த. சானுகுமறை. 

Let not a king publicly confer on a spy any marks of his favor ; 
if he does, he will divulge his own secret. - ~ - 990 

4 
பரி. மறைந்தவையறித் துகூறியவொத்றின்கட்செய்யுஞ் சிறப்பினைய சன் பி 

ரைறியச்செய்யாதொழிசசெய் தானாயிற்றன்னசத் சடக்கப்படுமறையைத்தா னே 
Losec ire) Ouch par mm, 

வி, மழையாவதவனொத்றளாயதூஉமவன்கூறியதா உமாம்.ஏிறட்புப்பெற.றவி 

வன்யாவனென்றும்பெ௮ தறீகுக்கசாரணம்யாதென்றும்வினவுவாருமிறுப்பா ௫ 

மயலாசாகலிற்புறப்படுத்சானாகுமென்றார். இவைமூன்றுபாட்டாலுமெொரந்ற 

ரையாளுமாறுமவசானிஈழ்ந் தனவறியுமா௮மறிந்தாற்றட்புச்செய்யுமா அங்கூ. 
ப்பட்டன. 

பூ. ஒ௰்றின்சட்டுறப்பு - (இரகடியங்களையறிர் அவர் தசொ 

ல்ன) ஓதி.றனுக்குச்செய்யுஞ்சிறப்பை, ௮ நியசீசெய்யதீக-௮ 

ரசன்பிறரநியசீசெய்யாதொமிக, செய்யின்-செய்வானாயின், 

பு ௦ட்டதெ சானாகுமறை-(சன்னக தீ தடகீகட்படுமிரகஏியத்தை 
தீ தானே) வெளிப்படுத்தெவனாவான், எ-று. 

வி. மறையாவது, ௮வஹஜொழத்்தனாகியதும் அவன்கூறியது 

மாம். இறட்புட்பெதீ்ற இவன்யாவனென்றும் Ou ms PHS 

கா.சணம்யாதென்றும் வினாவுவோரும் எதிர்மொழிகொடிப் 

போரும்௮யலா.ராகலால்,பறப்படுதீதானாகுமென்றார். இவை 

மூன்றுபாட்டாலும்ஒத்றரையாளுந்தன்மையும் ௮வராலேதட 

மீ தனவதிறையறியுந் தன்மையும் ௮றிமீசாலவரீக்குச்சறப்புசி 

செய்யு மீ சன்மையுங்கூறப்பட்டன . 

mw. 9 Hstob, CHAPTER LX. 

ஊக்கமுடைமை. ON ENERGY. 

டரி. ஃதாவதுமனமவிதலின் றிவினைசெய் தற்கட்ெர்ச்சியுடைத்தா தல். 
ஒநீ்.உசானிசழ்ந் சவையறிந்தவறீறித்கேற்றவினைசெய்வாலுக்கிஃ்தின.றியமையா 

மையினொந்ருடலின்பின்வைகீகப்பட்ட ௮. 

௮.சாவது, முயதசிசெய்வரிலே மனஞ்சுருங்காமல் விரிவு
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வினைசெய்பவலனுக்கு இது இல்லாமற்கூடாதாதலாலிது POY 

டலின்பின்வைகீகப்பட்ட து. 

4. உடையசெனட்பலெதூச்கமஃதில்லகு 

ரூடையதுடையரோமத்று. 

Energy marks out the man of property; as for those who are 
destitute of cnergy, do they (really) possess what they pos- 
sess ?* - - - - - - - - - - 89] 

பரி. ஒரு பவரையுடையாொன்் அுசெொல்லச்சிறந்ததாகீசமல்வகீகமில்லாதார்வே 

டைய துதாமுமுடையராவரோவாகாரென்றவாறு. 

வி. வேறுடையதென்றஅமுன்னெய்திதின்றபொருளை.உம்மைவிகாரத்தாம் 

றொக்கது. காகீகுமாற்றலில.ராதலின௮வுமிழப்பொன்ப தாம். 

பு. உடையோொனப்படுவது-ஒருவரைஉடையவமொன்றுசொ 

ல்லசீடிறர்ச_த, ஊக்கம்-மனத்திட்பமாம், அஃதிலார் - ௮மத 

ஊக்கமில்லாதவர், உடையது - வேறுடைத்தாயிருரிசசை, ௨ 

டையசோ-தாமுழமுடையவராவசோ ஆகார், ௭-௮, 

வி, வேறுடைத்தாயிரும்ததென்றது, முன்னே பெறப்பட் 

டிரும்தபொருளை. தாமென்பதும்இத$த துதழுவிய எச்சவும் 

மையுமவாய்நிலையாதலால், வருவித் துரைக்கப்பட்டன. காத் 

தற்கு மன த்திட்பமில்லாசதினாலே, முன்பெற்ற தூமிழப்ப 

சொன்பதாம். 

௨. உள்ளமுடைமையுடைமையொருளுடைமை 

நில்லா நீங்கிவிடும், 

The possession of (energy of) mind is true property; the pos- 
session of wealth passes away and abides not. எ ௫ 992 

பரி. உள எமுடைமையேயொருவனுக்கு நிலைநின்றவுடைமையாவறுமநீறை 
ப்பொருஞ்டைமைநிலைநில் லாஅநீங்கப்போ மென்றவாறு. 

  

* No, is the answer; because they have not the encrgy to keep it.
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வி. உளளமாகுபெயர், ஊாக்கமுஎஎத்துட்பண்பா சலின தழ்குநிலைநித்றலும் 
c ¢ ° ர . 

பொருளுடம்பினும்வேறாயழிசன்மாலைத் சாகலின தீரு நிலை நில்லாமையுங்கூ. றி 
ஞர். கூ.றவேயஃதுடைமையன் றென்பதுபெறட்பட்ட2. 

பு. உள்ளமுடைமை - ஒருவனுக்கு ஊகீகமுடைமையே, ௨ 

டைமை- திலைவெறவுடைமையாம்,டொருளுடைமை-ம. ஐப் 

பொருளுடைமையானது, நில்லாது நீங்கிவிடும்- நிலபெரு.து 

நீங்கிப்போம், எ-று. 

வி, உள்ளத்தின் கிளர்சிசியையுள்ளமென்ஐத, ஆகுபெயர். 

ஊகீகமனப்பண்பா சலாலத௰்கு நிலைபேறும், பொருள் உடம் 

பினும் வேறாகியழியுமீ சன்மைத்சாசலாலதத்கு நிலையின்மை 

யும்கூறினார். கூறவேயது உடைமையன்றென்பதுபெறப்பட் 

டது. 

௬. ஆக்கமிழம்தேமென்றல்லாவாளுகச 

மொருவழ்தங்கைச் துடையார். 

They who are possessed of enduring energy will not trouble 

themselves, saying, “ we have lost our property.” - - 598 

பரி. இமந்சாராபிலும்யாங்கைட்பொருளையிழந்ேகமென்றல மரார்நிலைபெ 

கீறவூக்கத்தைக்கைப்பொருளாசவுடையாரொென்றவாறு, 

வி. அக்சமாகுபெயர், ஒருவத் தமாயவூக்கமென்ச. கைதீதுகைதீதாயபொரு 

ள., கைத்துண்டாம்போழ்தேகரவாதறஞ்செய்மினென்றாரீபிறரும், அல்லாவா 

மைக்கேதுவருகன்றபாட்டாற்கூ௮ப. 

டு. ஊகீகம் - நிலைபெதீறமன ததிட்பத்தை, ஒருவம்தம்-ஒரு 

தலையாக, கைத துடையார்-கைட்பொருளாகவுடையவர், ஆக்க 

மிழநீதேமென்ற-(இழச்சாராயினும்)யாம்கைட்டொருளையி 

மச்தோமென்று, ௮ல்லாவார்-மனமயகீகங்கொள்ளார், ௭-௮. 

வி. அல்லாத்தல், மனச்சுழற்றி, ஆக்கம், ஆ௫ுபெயர். ஒரு 

வர் சமென்பதத்குட்பதட்பொருள் முன் ஸுரைக்கப்பட்டது. 

கைத்து,கையகத சதாயெபொருள். மனச்சுழம்சியடையாமை 

கீகு ஏது வருன்றபாட்டா கூறுவர்.
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௪. ஆகிகமதர்வினாய்சசெல் லஓுமசைவிலா 

வூக்கமுடையானுமை. 

Wealth will ask for a way to comc to the man of unfailing 
energy. - = = ee BOL 

* 

பரி. அசைவில்லாதவூக்சதீதையுடையான்மாட்சிட்பொருடானேவழிவின 

விக்கொண்டுசெல்லுமென்றவாறு. 

வி. அசைவின்மையிடுகீகண்முதலியவந்ீறாதறளராமை. வழிவினவிச்ரொன்று 

சார்வார்போலத்சானேசென்றுசாருமென்பாரதாவினாய் ச்செல்லுமென்றுர், 

எய்இிநின்றபொருளிலுமதந்குச்சாரணமாயவச்கஞ்சிறத்சதென்பதிவைநான் 
குபாட்டானுங்கூறப்பட்டது. 

பு. அசைவிலாஷவூகீசமுடையானுழை-சலியாதஷக்கத்தையு 

டையவனிட த்தில், ஆகீகம்-பொருளானஅ, அதரீவினாய்-வழி 

லினலிக்கொண்ு, செல்லும்-போம், எ-று, 

வி. சலியாமை, துன்பமுதலியவைகளால்தளராமை, வழி 

வினவிச்சென்றுசாரீவார்பொலதக் சானேசென்று சாருமென் 

அசொல்லவழீதவர், அதர்வியைசீசெல் ஓுமென்ரூர். பெத்று 

நின்றபொருளினுமசனைக்காதீத்குஏ துவாகியவூக்கஞ்டுற த 

தென்பதிவைநான்குபாட்டானுங்கூறப்பட்டது. 

டு, வெள்ளத்தனையமலர் நீட்டமா மதர.த 

முள்ள தீதனையதுயரீவு, 

The length of a flower-stalk will be in proportion to the depth of 
the water (in which it grows) ; the height of a man is in proportion 

to (the greatness of) his mind. - - _ த 

பரி. நின்ற நீரினளவா நீர்ப்பூக்களின்றாளின.அி.நீ எங்களது போலமக்கடம்மூகீ 

சத்தளவினதாமவருயர்ச்சியென்றவாறு. 

் வி, மலராகுபெயர், தீர்மிக்கதுணையுமலர்சணிஞமென்பதுபடவெள எத்தனை 

யவென்றார். இவ்வுவமையாநீறலானூக்கமிக்கதுணையுமச்களுயர்வரென்பதுபெ 

றப்பட்டது. உயரீதல்பொருள்படைகளான்மிகு தல், 

aa பு. வெள்ளதீதனையமலர் நீட்டம் - நின்ற நீரினளகாம் நீர்ப்



ரா. 

பூவின்சாம்புகளினீஎம், (அதுபோல) மாத்தர்தம்முள்ளதீத 

னையஅயரீவு- மனிதருடைய இரத் சளவின சாழுயர்ச்சி, எ-று. 

வி, மலரின துகாம்பைமலரன்றத, ஆகுபெயர். நீர் நீண் 

டளவுமதனுள் நின்ற நீரீட்பூக்களும் நீளஞுமென்பதுபட, வெள் 

ளத தனையவென்ளர். இ,£சவுவமையின் வலியினாலே ஊக்சம் 

உயர்ந் சவளவும் மனிசருமுயரீவொன்பதுபெறட்பட்டது, ௨ 

யாதல், பொருளாலுஞ் சேனையாலுமிகுதல். 

௬. உள்ளுவதெல்லாமுயர்வுள்ளன்ம.ற்ற_து 

தள்ளினுரீதள்ளாமைநீர்த்_து. 

In all that a king thinks of, Ict him think of his greatness; and 

if it should be thrust from him (by fate), it will have the nature of 
not being thrust from him.* - -~— - - - - 596 

பரி. ௮ரச.ராயினார்கருுவதெல்லாந்தம்முயர்ச்சியையேகருஅகவய்வுயர்ச் 

சடால்வகையாத்கூடி.நீறில்லையாயினுமக்கருதீதுத்தள்ளாமைநீர்மையு டைட தீ 

தென்றவாறு, 

வி. உம்மைதள்ளாமைபெருஃபான்மையா தல்விளகீத்று. தள்ளியவழியுந் 
தாளாண்மையிதீறவறின்றிரல்லோ.ராற்பழிகீகட்படாமையிற்றள்ளாவியற்கைத் 

தென்பதாம். மேலுள்ளத்தனையதுயர்வென்பதனையேவறீபுறுதீதியவாது, 

பு. உள்ளுவதெல்லாமுயர்வுள்ளல்-(௮சசராயினோர் ) நினைப் 

பசெல்லாம் தம் உயர்சிசியையேநினை£க, ௮-௮ மீ. சவுயரீவு, 

தள்ளினும்-விதிவசையா கூடா தாயினும், சள்ளாமைநீர் த.த- 

தள்ளுபடாமைக்குண தீதையேயுடைதீ,து, ௭-௮. 

வி. தள்ளினுமென் றவும்மை, பெரும்டாலு? தள்ளாமையை 

விளகீகுிநின்றது. தள்ளியபோதும் தாளாண்மையாடிய முயற் 

சியிலே குறீறமின்றி நல்லோ.ராகபழிக்கப்படாமையால்தள் 

ளாதகுணனுடைத்சென்டதாம்.மேலேயுள்ள ததனையதுயரீவெ 

ன்பதனையே வலியுறுதீதியவாருயி2று. | 

  

* i. e- He will still be great, in the estimation of the wise, from the great- 
ness of the efforts he has put forth to attain it.
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௭. சிதைவிடத்தொல்காருரவோர்புதையம்பிற் 

பட்டும்பாடன்றுங்களிறு, 

The strong-minded will not faint, even when all is lost; the 

elephant stands firm, even when surrounded by a shower* of 
arrows. - - - ௯ ௭ ௭. ௯ ௯ ஸ் 507 

பரி. சளிறுபுதையாடுயவம்டாற்புண்படட விடதீதுத் சளராஅதன்பெருமை 
யைநிலைநிறுதீதுமதுபோலஷக்கமுடையார்தாங்கரு தியவுயர்ச்டுக்குச் சை 

வுவந்தவிடத்அுத் தளரா துசம்பெருமையைநிலை நிறுத் துவரொன்றவாறு. 

“வி. புதையம்புக்கட்டு. பன்மைகூறியவார. பட்டாலென்பதுபட்டெனதீ் 

திரித்அதின்றது. ஒல்காமைகளிறிறடனும்பாடூன்௮சலுரவோருடனுஞ்சென் 

Honus sar, தள்ளிலுத்தவறா அள்ளிய துமுடிப்பாரொன்பதாம், இவைழூன்றுபா 

ட்டானுமூக்கமுடையா ரதுயரீச்சி்கூறப்பட்டது, 

பு. புதையம்பிற்பட்டும்டாடூன்௮ுங்களி௮-ஆனையான துகட் 

மிசகளோகூடியஅம்பினாலேபுண்பட்டஇடத்தினும். சளராம 

லே தன்பெருமையைநிலை நிறுத்தும், (அதுபோல) சதைவி 

டதீதொல்காருரவோர் - தாம்நினை தீதவுயர்சீசிக்கு ௮ழிவுவத்த 

விடத் துதீதளராமலே தமதுபெருமையைநதிலை நிறுத துவளுகீக 

முடையவர், எ-று. 

வி. புதை,௮ம்புக்சட்டு. ௮ த,பன்மையைவிளக்டிநின் றத. 

ப்தையம்பித்பட்டாலென்பது, பட் எனத்திரிர் அ.நின்ற௮. 

ஒல்காமை, யானையோடும், பானேுதல், உரவோசோடுஞ்செ 

ன் றியைற்.து பொருள்படநின்றன, தள்ளினும்தவருமலேநி 

னைத்ததுமுடிப்பரென்பதாம். இவை மூன்றுபாட்டா லும் 

ஊக்கமுடையவரது உயர்வுகூறப்பட்டது. 

௨௮, உள்ளமிலாகதவமெயதாருலகத்து 

வள்ளியமென்னுஞ்செருக்கு, 

_ Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy 

of saying in the world, “ we have excrcised liberality,” =. 598 

பரி, ஊக்கமில்லா தவ. ரசரிய்வுலகத்தாருள்யாம்வண்மையடையேமென்று 
தம்மைத்தாமதித்தலைட்பெறாரொன்றவாறு. 
  

* புதை௮ம்பு, 8 bundle of arrows.
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வி, ஊரகீகமில்லையாசவேமுயம்சிபொருள்சொடைசெருகீகவைமுூறையே 

யிலவாமாகலிறீசெருக்கெய் தாரொன்றார். கொடைவென்றியினாயவின்பத் தமக்கல் 

ல துபிறரீக்குப்புலனாச ாமையிநீறன்மையாறீகூறப்பட்ட..து. 

டு. உள்ளமிலாதவரீ-மன தீதைரியமாகியவுக்சமில்லா தவர், 

உல௧3௮-இவ்வுலகத்திலே, வள்ளியமென் ஒஞ்செருக்கு-யாம் 

பிறருக்கு உதவிசெய்யதீதக்க ஈகையையுடையோமென் தம் 

மைத்தாமதித்திருக்குமதட்பை, எய்தார்- அடையார், எ-று. 

வி. ஊகீசம் இன்றாகவேழமுயற்சியும் பொருளுங்கொடை 

யுஞ் செருக்கும் முதையேயிலவாமாகலிதீ செருக்கெய்காசொ 

ன்றார். கொடையிளாலும் வெறீறியினாலுமுண்டாகுமின்பம் 

தமகீகன்றிப்பிறர்கீருத்தெரியப்படாமையால், தன்மையிடத்ீ 

தார்கூறப்பட்ட ௮. 

௯. பரியதஅகூரீங்கோட்டதாயினும்யானை 

வெரூஉம்புலிதாக்குறின். 

Although the clephant has a large body, and a sharp tusk, yet 
it fears the attack of the tiger.* - - ல - - 890 

பரி. எல்லாவிலங்வொந்தான்பேருடம்பினத.அவேயுமன் மிச்கூரியகோட்டை 

யுமுடையதாயிலும்யானைதன்னைட்புவியெதாட்படின தறிகஞ்சுமென் றவா௮ு. 

வி. பேருடம்பான்வலிமிகு இகூறப்பட்டது, புலியின்மிக்கமெம்வலியுங்கருவிச் 

சறெப்புமுடைத்தாயினும்யானையூகீகமின்மையானஃ்துடையவ தறீகஞ்சுமென்ற 

விதிபகைவரின்மிக்கமெய்வலியுங்கருவிச்சிறட்புமுடையராயி னுமர௪ரூக்கமில 

சாயினஃதுடையவாக்கஞ்சுவரொன்பதுதோன்றநின்றஅ.பிறிதுமொழிதல். 

பு. பரியது-எல்லாமிறுகங்களிலும் தான்டெரியதேசத்தை 

யுடையது, ( அதுவுமன் நி) கூர்ங்கோட்டது-கூர்மைபொரு நீ 

இயகொம்பையுமுடைய த, ஆயினும்-௮ட்படியானபோமைகி 

கும், புலிசாக்குறின் - புலியெதிர்தீ. தமோ துமாயின், யானை 

வெருஉம்-௮த.ந்குூயானையஞ்ுசும், எ-று. 

  

* Because it is inferior to it in courage and daring. The inference is, that 
mental strength is superior to bodily strength.
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வி. பெரியதேக தா நீபுலியைகீகாட்டி லுமதேகபலமுங்கொ 

ம்புமுதலிய கருவிசீடெறட்புமுடையகாயினுந்தைரியமில்லா த த 

சூலே யானையானஅ அ௮ம்தத்தைரியமுடையபுலிகீகு ௮ஞ்சு 

மென்ற இஃகுறள்பகைவரைகீகாட்டி ஓமிஞூரீத சரீரபலமுஞ் 

சண்டைசெய்யுங் கருவிகளாகயெ ஆயுதசீடிறப்புமுடையவசா 

யினும் ஊக்கமில்லாதவரசர் ஊக்கமூடையவர்க்கு அஞ்சுவ 

மென்பது சோன்றநிந்றலால் இ ஒட்டலங்காரம். 

௰. உரமொருவர்கீருள்ள வெறுகீகையஃ இல்லார் 
a மாமக்கள ர தலேவேறு. 

Energy is mental wealth ;* those men who are destitute of it 

are only trees in the form of men.} - - - ல 000 

பரி. ஒருவர்க்கு தீதிண்ணியவறிவாவதாகீகமிகு இயல் ஐகீகமிருதியில்லா தாரீமஃ 

களாலாரீமரங்களாவார்சாமெங்களோடிம்மசங்களிடைவேறீறுமைவடிவுமக் 

கள்வடிவேபிறிஇல்லையென்றவரறு. 

வி. உரமென்பதறிவாதலுரனென்னலுந்தோடடியானென்பதனானுமறிக.மச 

மென்பதுசாதியொருமை,.மக்கட்றாள்்ளதல்லறிவுங்காரியமுயறீசியுமின்மைபற்றி 

மாமென்று மசத்திற்குள்ளபயன்பாடின்மைபற்றிமக்சளாதலேவேறென்றுங்கூறி 

னார். பயன்பழமுதலியவுந்ேேதேவர்கோடடமில்ல ந்தோதாவாய்கட்கு௮ப்பாதன் 

மூதலியவும். இவைமூன்றுபாட்டானுமூக்கமிலாதா.ரதிழிவுகூறப்பட்டு. 

பு. ஒருவர்கீருள்ளவெறுகீகை - ஒருவர்கீரு மனதீதைரிய 

மே, உரம்-௮றிவாவது, ௮ஃதில்லார் - ௮்சவூக்கமில்லா தவர், 

மசம்-மரங்களாவர், மகீகளா தலேவே௮-சாஇிமரங்களோடிம் 

தமரங்களிடைவேம்றுமைமகீகள்வடி வேபிறிஇல்லை, எ-று. 

லி: உரம், ௮றிவு. மரம்என்றது, சாதியொருமை, மகீகளு 

கீகூள்ள தல்லறிவுங்காரிய முயத்சியுமில்லாகதினாலே மாமென் 
அம், மரதீடுத்ர௫உள்ளபயன்படுதலாகிய பயட்டா டில்லாதஇனு 

லே மக்களாகதலேவேறென்றுங் கூறினர். பயன்படுதலாவது) 

* Or inward wealth. 

+ They are mere wooden blocks. 
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சனிசாய்முசலியதருசலுர்தேவர்கோயில்வீகெள்சேர்கோண! 

முதிலியவத்றிம்கு அப்கமாசலுமு கலியவாம். இவைஞஷான்றுடா 

ட்டாலும் ஊக்சமில்லாதசவரிமிவுகூ.றப்பட்ட.து. 

ms. 9 Serco, CHAPTER 107. 

மடியின்மை, கபர றாவ, 

பரி. அஃதாவறுகருியனசெய்யுங்காற்சோம்புதலில்லாமை, ஊக்கமுடை 

யார்க்கொரவழிகீருணவயச்கான்மடி.வருதனோக்கியிஃதூசசமுலை டமையின்பி 

ன் வைக்கப்பட்டு. 

அதாவ து, நினைக கனமெெயயுங் காலைசசோமபுசலில்லாமை, 

ஊகீகமுடையார்ககு ஒரோரிடத்துகீளுணவசத்தினாலே மடியு 

ண்டா தலைநோக்கி, இது ஊக்கமுடைமையின் பின்வைகீகப்ப 

ட்டது. 

௧. குடியென்னுங்குன்றாவிஎக்கமடியெல்னு 

மாசூரமாய் மீ துகெடும். 

By the darkness of idleness,* the indestructible lamp of family 
(rank) will go out and be extinguished. - ௨... ௨... 601] 

பரி. தான்பிறந்தருடியாகிய நந்தாவிஎக்கொருவன்மடியாகெயவிருளடரத 

ந்திப்போமென்றவானு 

வி. உலசநடையுள்ளதுணையுமிடையறாதுதன் லுட்பிறந் சாரைவிளக்கு தலிறீ 

குடியைக்குன்றாவிளச்கமென்றுத் தாமதருணத்தான்வரு தலின்மடியைமாசெ 

ன்௮ுமஃதேனையிறுள் போலாதம்விளக்கத்தைதீசானடர்நஅமாய்க்கு ம்வலியுடை 

மையின்மாகூரமாய்ந் துகெடுமென்றுங்கூறினார். கெடுசல்பெயாவழக்கமுமில் 
லையாதல். ௩ 

பு. குடியென்னுங்குன்றாவிளச்கம்-தான் பிறத்த குடியா 

இியதம் தாவிளக்கு, மடியென்னுமாசூர-ஒருவனுடைய சோம்ப 

லாயெ இருஎட., மாய்ம்துகெடும்-கெட்டுட்போம், ௭-௮. 

& Or, by the approach of the darkness, &c.
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வி, உலசமடையுள்ளளவும் இடையமாமலே தன்னுட்பிறம் 

தாரை விளக்குதலால் குடியைகீகுன் ரூவிளகீசமென்றும், திர் 
மதஞுணத்தினுல் வருதலின் மடியைமாசென்றும், ௮து மற் 

தஜையிருள்போலாகாமல் அரீதவிளக்கர்சைத்தான் செறிம்.து 

கெடுக்கும் வலியுடைமையால் or riot 2 துகெடுமென்றுங் 

கூறினார். இங்கேகெடுதல், பெயர்வழக்கமுமின்றா தல். 

ஓ 

௨. மடியைமடியாவொழுகல்குடியைக் 

ரூடியாகவேண்டபெவர், 

Let those, who desire that their family may be illustrious, put 
away all idleness from their conduct. - - - - 602 

பரி தாம்பிறந்தருடியைமேமி மேலு நற்குடியாகவேண்டுவா £மடியைமடியா 

கவேசருதிமூயகிசியோடொழுகுகவென்றவாறு, 

வி. மூயறந்சியோடென்பது௮வாய் நிலையான்வந்தது ரெருப்பிற்கொடிய து 

பிரிதின்மைப௰மிதெருட்பைதெருப்பாகவேகரு நுகவென்றாத்போலமடி.யிந்திய 

திபிமிதின்மைபாறிப்பின் ுமப்பெயாதன்னானேகூறினார். அங்ஙகளனங்கருதியத 

னைக்கடிந் துமுயன் றொழமுகவேசாருயர்வருய.ரவேருடி.யுயருமென்டார்குடியைகீ 

குடியாகவேண்டுபவாரன்றார்.௮ங்ஙனமொழமுகாக்காநீருடயழியுமென்பறுகருதி 

௮, இனிமடி.யாவென்பகனைவினையெச்சமாகீகிக்கெடுத்மொழமுகுகவென்றுரைப் 

பாருமுளர், 

Ly. குடியைகீகுடி.யாகவேண்டுபவரீ-தாம் பிறர் துடி யை 

மேன் மேலும்நம்சூடியாகவேண்டுவோர்,மடியைமடியாவொ 

முசல்-சோம்பலைச்சோம்பலாகவே நினை சீதுமுயம்சியோடொ 

(PHS, T-M. 

வி. முயற்சியோடென்பறு, ௮வாய் நிலையால்வம்ச.து. நெ 

ருட்பித்கொடியது வேறில்லாமைபரீறி தெருப்பை ரெருப் 

பாகவே நினைகீகவென் ராக்போல, மடியினிர்கீயது வேறில் 

லாமைபதிறிட் பின்னுமப்பெயரினாலேசானேகூறினார். அப் 

படி.நினைம்.து அதனை நீக்கு முயற்சிசெய்தொழுகவே சாழுயரி 

வர் உயரவே குடி.யுயருமென்பார், குடியைக்குடியாகவேண் 

பெவர் என்றார். ௮ப்படி யொழுகாவிடி றி, குடியழியுமென்
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பஅகருதி.து. இனி மடியாவென்பதனை, வினையெச்ீசமாகீகக 

கெடுத்து ஒழுகுகவென்றுரைப்பாருமுண்டு, 

௩. மடி.மடிச்சொண்டொமுகும்பேதைபிறந்த 

குடிமடியு சன்னினுமு நீ. 

The (lustre of the) family of the ignorant man, who acts under 
the influence of destructive laziness,* will perish, even before he 
is dead. ம - - - - - - - - 603 

பரி, விடதீதகுவசாயமடியைத்தன் லு ளேோமொண்டொழுகுமறிவிலாதான் 
பிறத்தகுடியவன்றன்னினுமுந்துறவழியமென்றவாறு, 

வி. அறிவு தருவதனையசதீதேகொண்டொழுகுதலிற்பேதையென்று மலஞத் 

புறந்தரப்படுவதாகலிநீராடி. தன்னிலுமுத் அற வழியமென்றுங்கூறினார். தக்கதீ 

திதிபிந்படி, னுமழிவின் ரு.ற்படுமென் பதாம், 

பு. மடிமடிச்கொண்டொழுகும்பேதை-( தீகீடவிட தீசஞூவ 

தாகிய) சோட்பலைத்தன்னுள்ளே வைத்தொழுகுகன்ற அறி 

விலாதான், பிறமத குடிமடியுசிதன்னினுமுநீது-பிறற் ஈரடி 
யவனினுமு மீதிக்கெடும், எ-று. 

லி. அழிவுதருவதைத்தன்னுட்கொண்டொமழுகுதலாகபே 

தையென்றும், அவனாலிசட்டி£சட்பேதாகலித்றன்னினுமு ம் 

அறகீருடி மடியுமென்றும் கூறினார். ஆகீகதீதிலே பிற்படுமா 

யினும் ௮ழிவிலே முற்படுமென்பதாம், 

௪. குடிமடி.நீதுகுற்றம்பெருகுமடிமடி ற் 
மாண்டவுஞதறிலவர்கீறு. 

Family (greatness) will be destroyed, and faults will increase, in 
those men who give way to laziness,} and put forth no dignified ex- 
ertions. - - - - ஸ் 004 

பரி. மடி.பின்சண்ணேவீழ்தலாறீறிருந்தியமுயற்சியில ராயிஞர்கீருக்குடியூம 

ழ.ற் அருறிறமும்பல்கு மென்றவாறு. 

  

* Or, who takes lazincss to his bosom. 

+ Or, who fall under the power of laziness.
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வி மடி.ந்தெனத்திரித்த தின்வினையெச்சமில்லவரொன் ங்கு ிப்புவிளப் 

பெயாகொண்டது. குதிறங்கண் முன்னரீக்கூறுப, இலைநாளகுடாட்டானுமடி, 

யின்றிமைகூறப்பட்டது, 

வி, மடிமடிமீ௮- -சோம்பலிலே வீழ்ர்.த, மாண்டவுஞற் றி 
லவர்கிகு- தருநீதியமுயற்சியில்லா தார்க்கு, குடுமடிா்து மற் 
றம்பெருளாம்- -குடியுங்கெட்டுக்கு,றமும்பெருகும், ௭-.ஐு., 

வி. மடியவென்ப_து, மடிம்தெனததிரிம்.து ௮ வ்வினையெச் 

௪ம் இல்லவொன்னுங்குறிப்புவினைட்பெயர் கொண்டுமூடிந்த 

தி, சூறத்றங்கள் பின்னர்க்கூறுவரீ. இவை நான் கூபாட்டா லும் 

மடியின்து இமை-உறப்பட்டது. 

௫. தெடு நீர்மறவிமடி துயினான் றங் 

கெடு நீரார்சாமக்கலம். 

Procrastination, forgetfulness, idlencss, and slecp, these four 

things, are the ornaments* dcsircd by thosc whose nature lcads 

them to destruction. -  - - - . _ _ G05 

பரி, மடியும்விரைந்துசெய்வனநீ ட்டிதீ துச்செய்யுமியல்புமறப்புத் அபிலுமா 

வயெவிந்நான் குறிறக்குமியல்பினையுடையார்விரும்பியேறுமாகீமல மென் றவாறு, 

வி முள்னிசசற்பாலதாயமடி.செய்யுளோக்கிபிடைநின்ற அ. தெடுமையாயெ 

காலப்பண்பதன்சணிகழ்வதாயசெய ஈமேனின்றறு, காலநீட்டத்தையடைய 

செயன்ஞுதன் மூன்றுநீ சாமதகுணத்ந்றோன் ரியடனிஈழ்வனஉாகலிவ்மடியோ 

டொருங்கெண்ஷப்பட்டன. இறக்ருமியல்புநாளுல தல் இவைது்புறு நீரா 

ர்க்கன்புறுதீ௮ிவன போனின்றுகாட்டியவர்விரும்கொண்டவழிக் துன்ப தீ இ 

டைவீழ்தீமலினாளுலந் தார்க்காக்க ம்பயப்பதுபோன் அுசாட்டியவர்விரும்பியே 

நியவழிகீகடலிடைவீழ்க்ருங்கல தநினையொக்குமென்னுமுவமைக்குறிப்பூச்சாம 

க£லமென்னுஞ்சொல்லாநீடெறட்பட்ட௮, இ தகுவிரும்பிப்பூணுமாபரணமெ 
ன்றுரைப்பாருமு ளர், 

பீ. மடி சோம்பலும், நெடுநீர்-விரைரீ துசெய்வனவழ்றை 

நீட்டி தீ துச்செய்யு சீ சன்மையும், மறவி-மறப்பும், துயில்- இ 

கநிதீதிரையும், நான்ராம்- ஆ௫யெலிதீதான்கும், கெடு நீரார்காம 

  

* Some give “ ship,” as the meaning of aac.
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கீசலம்-இறக்கு சீசன்மையையுடையோர் விரும்பியேறும் மரக் 

கலமாம், எஃறு, 

வி. முன்னிச்கவேண்டியமடி,, செய்யுளேநோக்டு இடைநின் 

றது. தெடுமையாகிய காலப்பண்பு, ௮தில் நடட்பதாடபசெய 

லின்மேல்நின்ற து. நெடுநீர், மறவி, அயில், என்பனமூன் று 

தாமதகுண தீதிம்ரோன் நியுடனிகம்வனவாதலால், மடியோடு 

ஒருமிச்செண்ணப்பட்டன. இறக்கும்தன்மை, வாழ்தாள்மு 

ட.வு, இவைதுன்புறுர்சன்மையோர்க்கு இன்பம்சருவனபோ 

லநின்று சம்மைகீகாட்டி. ௮வரீ விரும்பிக்கொண்டவழித துன் 

பதீதிலே வீழ்த் துதலால் வாழ்நாள்முடி.தீதார்க்கு ஆக்கத்தை 

தீதருவ துடோலத்தன்னைகீகாட்டி ,யவர்விரும்பியேறியபோ_து 

கடலிடைக்கவிழ்கீறாங் கலதீசையொக்குமென்னுமுவமைக் க. 

ஜிப்புகீகாமகீசலமென்ற சொல்லாீ.௰லா ற்பெறப்பட்டது. இ 

தற்கு, விரும்பிட்பூணும் ஆபரணமென்றுரைப்பாருமுளர். 

௬. பதயுடையார்பநிறமைர்தக்சண்ணாமடியுடையார் 

மாண்டயனெய்தலரிதது. 

It is a rare thing for the idle, even if they 70001௭011௦ வம்,௦ 
kings,* to derive any great bencfit from it. - ம - 606 

பரி. நிலமுழுதுமாண்டாரதுசெல்வந்தானேவந்செய்தியவிடத் அமடியுடை 

யாரதலுன்மாண்டபயனையெய்அ தவில்லையென்றவாறு. 

வி. உம்மையெய்தாமைவிளக்கிதின்ற து.மாண்பயன்பேரின்பம். ௮ச்செல்வ 

மழியாமதீகாகீருமுயற்சியின்மையினழியுமழியவேததந்னின்பறீங்காதென்பதாம். 

இத்த்ருநிலமுழுஅமுடையவேந்தாதுணையாதல்கூடியவிடத்துமென் முறைப் 

பாருமுளர். > 

பு. படியுடையாரீபற்றமைர தக்கண்ணும் - நிலமு முமையும் 

ஆண்டவசசருடைய செல்வம்சானேவமது சேர்ம்தவிடத் தும், 

* Or, even though they should attain the wealth of those who are pos- 
sessors of the world.
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மடியுடையார்மாண்பயனெய்தலரிது-சோ ம்புதலுடையராயி 

னோர் ௮தினாலே இரு$யடயனைட்பெுசலில்லை, ௭-௮. 

வி. கண்ணுமென்றவும்மை, எ.ப்தாமையைவிளகீநின்ற து. 

இரு சயெபயன், பேரின்பம். அச்செல்வமழியாமதீசாகீகுமுய 

திரியில்லா சதினாலே யழியும் அழியவேசமது துன்பம் நீங்கா 

தென்பதாம். இதற்கு, நிலமுழுதுமுடைய வாசர் தணையாகம் 

கூடியவிடத் தமென்றுமாட்பாருமுண்டு, 

ள். “இடிபுரிச்தெள்ளுஞ்சொ.ற்கேட்பரீமடிபுரிம்.து 

மாண்டவுஞ்றிலவர், 

Those who love idleness, and do not engage in dignified exertions, 
will hear the words of rebuke and reproach. ய உ 607 

பரி. மடியைவிரும்புதலான்மாண்டமுயற்டியில்லாகார்தந்நட்டாரீமுன்கழ 

அ தலைமிகச்செய்சதனாநீபயன்சாணாமையிற்பின்னிகமழ்நீ நுசொல் இஞ்சொல்லைக 

கேட்டரென்றவாறு, 

லி. இடியென்னுமுதனிலைத்தொழிற்பெயரானட்டாளொன்பதுபெநீறாம்.௮வ 

ரிகீத்சிசசொல்லவேபிறரிகழ்ச்சிசொல்லாமையேஙுடிந்தது. அவத்றிந்கெல் 

லாமாறுசொல்லுமாந்றலின்மையித்கேட்பரொன்றார். 

ப. மடிபுரிநீ து-சோம்டலை விரும்புசலாலே, மாண்டவுஞுறி 

ஜிலவர்-ரற மதமுய தீசியில்லாதவர், இடி.புரிச் து-( தங்கள் உற 

வின்முறையார்முன்) இடி.தீ.துறுதிகூறப்பட்டு, (அதனாத்பயன் 

காணாதைதினாலே ) எள்ளஞுஞ்சொழ்கேட்பர்-பின்னிக ம்மீ.துசொ 

ல்லுஞ்சொல்லையுங்கேட்பரீ, எ-று. 

“வி, இடித்தல், உறுதிகூறலால் ௮ துகூறுவோர் நட்டாளொன் 

ப தபெறப்பட்ட_ த. அவரிகழ்நீது கூறுவொனவே, பி.றரிகழ் 

மீ.துகூறுதல் கூருதேயமைழீதது. அ௮வதீறிந்கெல்லாமாறுத்த 

சவுசொல்லச்சத் துவமிலராசலாற்கேட்பரொன்றார்.
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௮. மடிமைகுடிமைகீகட்டங்டுற் றன்னொன்ஞாரீம் 

SAMO. 

If laziness take up its abode in a family, it will make them the 
slaves of their enemies. எ - - - , 608 

பரி. மடியினறுதன் மைகுடிமையடையான்சண்ணே தங்குமாயினக தவனம் 2 

ன்பசைவர்கீகடியனார் தன்மையையடைவித்அவிடுமென்றவா ற. 

வி. மடி.யினதுதன்மைகாரியக்சேடு. கூடிமைஞடிசெய்தநீறன்மை, ௮ஃதத 

னையுடையயசன் மேறீறாகறன்னொன்னார்க்கென்றதனானறிக, அடியனாந்தன் 

மைதாமழ்நீனுறின் றேவல்கேட்டல். இவைதான்குபாட்டானுமடிமைக்குநீறங்க 

ள்கூறட்பட்டன. 

ட. மடிமை-மடியினதுதன்மை,ருடிமைக்கட்ட ங்கின்-கு.ட. 

மையுடையவனிடதீ நதீதங்குமாயின், தன்னொன்னார்கீகு-சன் 

டகைவர்கீகு, அடிமைபுருதீதிவிடும் - அடியனாமீ தன்மையைய 

டைவிதீதுவிமம், ௭-ு, 

வி. மடியினதுசன்மை, சாரியக்கேடு, குடிமை, குடிசெய் 

தலாகியதன்மை. ௮து௮அகனையுடைய அ. ரசன்மேலாதலைத்தன் 

ஹஜொன்ஞர்சக்கென்றதனாலிக, அஒியனாசதலாமையாவனு, வ 

ணங்கிநின்றேவல்செயல், இலைநான்குபாட்டா ஓம் மடிமை 

யின் குற்றங்கள் கூறப்பட்டன. 

குடியாண்மையுள்வற்தகுததமொருவன் 

மஉயாண்மைமா௰றக்கெடும். 

When a man puts away idleness, the reproach which has come 
upon himself and his family will disappear. - = = 609 

பரி. ஒருவன்றன்மடியாஞந்தன்மையையெ ஈழிகீகவேயவன்குடியுள்ளு.மாண் 
மையுளளும்வந்தகுற்றங்கள் கெடுமென்றவாறு, 

வி. மடியாஞந்தன்மைமடியுடைமைக்சேஅிவாயதாமதகுணம்.குடியாண் 
மையென்பதும்மைத்தொகை.அவதீறின்கண்வந்தகுநீறமென்ற துமடியானன் றி 
முன்னேபிற்காரணங்களானிகழ்ம் தவற்றை, அவையுமடியாண்மையைமாதிறிமு 
பதிசியுடையனாக தீங்குமென்ப தாம்,
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பு. ஒருவன்மடியாண்மைமாத்ற - ஒருவன் சன.து Camb 

குண தீ்தையொழிக்கவே, குடியாண்மையுள்வதீத சூதீறங்கெ 
டிம்-௮அவன் குடியுள்ளும் புருடதீ தன்மையுள்ளும்வத்தருதறங் 

கெடும், எ-று. 

வி. மடியாஞூ$்தன்மையாவத, மடியுடைமைக்கு ஏதுவா 

கிய தாமதருணம். கூடியாண்மை என்பு, உம்மைதீசொ 

கை. அவற்றின்கண் வந்தகுற்றதமென்பது, இம் சமடியிலைன் 

றிப் பிறகாரணங்களால் முன்புண்டாயினவ ழை. அப்படிப் 

டட்டலவையும் மடியாண்மையைமா தீறி முயம்சியுடையவனாக 

Ca நிம்குமென்டத £ம். 

௰, மடியிலாமன்னவனெய் துமடியளமீகான் 

ரூ ௮யதெல்லாமொரு ங்ஞு. 

The hing who never gives way to idlencss will obtain entire pos. 

session of (the space) passed over by him* who measured (the 

worlds) with lis foot. - - - - - - - 610 

பரி. தன்னடயளவானேயெல்லாவுலசையுமளத்தவிறைவன்கட நீ தபரப்புரு 

முதையுமடியிலாதவரச ன் முறையானன்றியொருஙகேயெய்துமென் வானு 

வி. அடியளந்தானென்றதுவாளாதுபெயசாய்நின்றது எப்பொழு.நம்வினே 

பின்கண் ணேமுயறலினிடையீடின் பியெய்அுமென்பதாம். தாவியசென்பஇிடை. 

&5o 0 6H Hot OG. இவைபிரண்டுபாட்டானுமடிமிலா தானெய்தும்பயன் கூ 

oui LH, 

பு. ௮டி-சன்னடியின து௮ளவினாலே,முள ச்தான்-எலலாவுல 

கங்களையுமளரீதகடவுள், காயதெல்லாமொருங்கு - கடமீதவுல 

கவிரிவுமுழுதையும், ம௲உயிலாமன்னவனெய்தும்- Cert uel) 

ல்லாத.௮ரசன்வரி சையாலன் நியொருமிக்கட்பெறுவான், or - I. 

வி. அடியளறீதானென்ற து,உலகப்பாப்புமுழுமையுங்காட் 

* Vishnu; who, itis said, in three strides, passed over three worlds, viz, 
this world, the lower world, and the upper world. 9 

P
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சகம்சோர்குறியாய் நின்ற அ. அவ்வுலச த்சையள மீ சசாலத்தி 

ல் ௮து செயபட்டயுொருளாகித்தான் வினைமுதலாய் நிற்.றலி 

ன்,எப்பொழு அம் வினையின்சண்ணே மு.பஓுதலால் பூமிமுழு 

மையுமிடையறவுபடாமலேயெய் அவானென்பதாம். தாவிய 

தென்பது, சாயதென இடைச்குறைர் அநின்ற.து. இவையி 

ண்பொட்டா ஓம்மடி.யில்லா தவனடையும்பயன் கூறப்பட்டது. 

go. OHargi, CHAPTER LXII. 

QA CoTujant_omio. ON MANLY EFFORT. 

பரி. ௮ஃதாவதிடைவிடா தமெய்முயதீசியுடையனாதல். ௮.ஃதாளும்வினையெ 
னர்காரியதீதாறி உறப்பட்ட 3, மடி.கெடும்சாலும்வினை மூபதயொனன் மியாளப் 

படாமையினி எமடியின்மையிப்பின்வைகீகட்பட்ட ு. 

அதாவது, இடைவிடாதமெய்முயந்சியுடையஞதல், ௮த 

ஆளும்வினையெனகீகாரியத்தாநீகூறப்பட்ட_து. மடிஉயக்கெ, 

பிதீதாலும், வினை முயமிசியாலன் மியா எப்படா மையால்,இ தம 

ஓயின்பின்வைக்கப்பட்டதது. 

4. அருமையுண் த்தென்றசாவலாமைவே ண்டும் 

Yield not to the feebleness which says, “this is too difficult 
to be done ;”’ labour will give the greatness (of mind) which is 
necessary (to doit). - - - - - - ~ 011 

பரி, தமதுறுமைதோக்கிதாமிய்வினைமுடி.த் தலருமையுடைத்தென்௮கரு 

தித்தளராசொழிக.௮அமுடி தீதநீகேதநீ்றபெருமையைதீதமக்குமுயதீசியும்டா 

(GO) neo Mau oy. 

வி. சறுமைதோஃ. யென்டநுபெருமைதருமென்றதனாலும்வினைமுடி.தீதலெ 
ன்பதகொரத்தானுமவருவிச்்ஃப்படடன. விடாதுமுயலதீதாம்பெரியராவ.ராக 

வேயரியனஅுமெளிதன் முடியுமென்பதாம், 

பு. அருமையுடைதீகெல் சசாவாமை-தம தழுமைநதொக்கி
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மாமிச சலீனையைமுடிப்பது அருபையுடைச்தெல் ளெண்ணித 

தளராசொமிக, வேண்டுப்பெருமைமுய, சிசரும்- அமு. 

தீத ம்குவேண்டியபெருமையைத்தமக்முமுய்சுயுண்டாகீறாம், 

எ-று 

லி. றுமைதோக்கியென்பறு பெருமைதருமென்றதினாலு 

ம், வினைமுடி தீசலென்பது அ௮திசாரச்கா லும், வருவிக்கப்பட் 

டன. ௮சா, தளர்வு. ௮சாவாமை, ஐமீதி்.ற௭ இர்மறைவியங்கோ 

aarp Bell ax. விடா துமுயலதீசாம்பெரியவராவர் ஆகவே௮ரி 

யனவுமெளிதின்முடியுமென்பதாம். 

௨. வினைக்கண்வினைகீகெடலோம்பல்வினை௰ஃருறை 

இர்.மீசாரிற்நீர் நீ சன்றுலா. 

Take care not to give up exertion in the midst of a work ; 

the world will abandon those who abandon their unfinished 

work, - - - ல - - - - - - 612 

பரி, வினையாகெகுறையைச்செய்யாநவிட்டாராயுலகம்விட்.. ஈனா செய் 

பட்படும் வினைக்கட்டவிர்நீதிருத்கலை யொழிகவென்றஉாறு 

் வி, கூறையின் மியமையாட்பொருள்,௮ நுபய£ருறையில்லைதி தாம்வாப்ர.சாமள! 

என்பசனானுமறிக, இதத்குவினைபெயயவேண் றஹையைநிங்கறொரினி ய இற் 

ஜென்றுரைப்பாருமுளர், 

பு. வினைக்குறைஇர்ச்சாரின்-வினையாகியமு ஹையைச்செயயா 

அுலிட்டாரை, தீர் $சன்றுலரு - உலகம்விடடஇனாலே, வினைக் 

கண்-செய்யப்படும்வினையிலே, வினைஃசெடலோம்பல்- தவிர் ழ் 

திருத்தலைப்பா துகாகீக, எ-று. 

வி, பாதுகாதீதலாவது, சவிராமலேவினையைச்செய்தல், ௭ 

றை, இன்றியமையாப்பொருள். அதை,பயக்னாழையில்லதீதா 

ம்வாழமுசாளே என்பதனாலுமறிக. பயக்பு ற, பயனின்ஞகுறை 

வு. இசத்கு, வினைசெய்யவேண்டுங்குறையை தீங்கினாய்வீட்டு 3 

தென் அுரைப்பாருமுண்டு,



tam WO Gir 

௬. BU GT T BT OOO) UIT GO BECO BO OEE BG) BC 0 

மவேளாண்மையென்னுஞ்செருக்கு. 

The lustre of munificence will dwell only with the dignity of 
Jaboriousucss. = - = OI 

பரி. முயதீிசியென்றுசொல்லப்படுஇன் றவுயர்த்தகுணத் நின்கண்ணே நிலைபெ 

தறதெல்லார்க்குமுபசாரஞ்செய்தடுூலன்னுமேம்பாடென்றவாறு, 

வி. பொருளகைகூடுதலானுபகரித்தற்குரியார்முயநீடியுடையாரென்பாரல் 

வகருணங்கண்மேல்வைதீ அம துபிறர்மாட்டில்லையென்பார்தங்கரெ றன்௮ங் 

கூறினார். இவைஞான்றுபாட்டானுருயத்சியதுசிறப்புக்கூறப்பட்டனு. 

பு. தாளாண்மையென்னும்-முயம்சியென் றசொல்லப்படு 

இன்ற, சகைமைக்கண்-உயரீ ரீதகுணதீதிலே,வேளாண்மையெ 

ன்னுஞ்செருகீகாததங்கிகறு - யாவரீகீகுமுபகாரஞ்செய்தலெ 

ன்னுமேம்பா0 நிலைபெத்றது, எ-று. 

வி. பொருள்கைகூதெலால் உபகா£ஞ்செய்த.தீகுரியவர் மு 

யதீசியுடையவாரொன்று சொல்லவற்தவர், அழ்தம்தம்குணங்க 

ளின்மேல்வைதீதம், அது பிறரிடதீதில்லயென்றுசொல்லவநீ 

Sailr, தங்கிநிஹென்றுங்கூறினார். இவைஞன் நுபாட்டாலுமுய 

தடியின் றெட்புக்கூறட்பட்டது, 

௪. த ரளாண்மைய ல்லா க moor Sauer eer GOLDS LILY. CNB 

வாளாண்மையபோலக்ீகெடும். 

The liberality of lim, who does not lJabour, will fail, ike the 

manliness of a hermaphrodite,* who has a sword in its hand, 614 

பரி. முூயற்சியில்லாதவனுபகாரியாந்தன்மைபடைகண்டாலஞ்சும்பேடிய 
தினிடைதீதன்கையில்வாளையாஞ தற்றன்மைபோலவில்லையாமென்றவாறு, 

வி. ஆளென்பதுருதனிலைத்தொழிற்பெயர். பேடிவாளைப்பணிகோடற்கருதீ 
துடையளாயினுமதிதன்னச்சத்தான்்முடியாதவாறுபோலுயற்சியில்லாதான் 

பலரீகீருமுபசரிதீதம்கருத்தடையனாபிலுமதுதன்வறுமையான் முடியாதென்ப 

  tet ome 

* Such a being will not be able to use a sword, through fear ; and the other 

will not be able to be liberal, through want of money.
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தா வாளாண்மையென்பத?குவாளாநீசெய்யுமாண்மைடயன் ௮ுலாப்பாறு 

முளர். இனால.ஃில்லாகானதுகுற்றங்கூறப்பட்ட..ந 

பு, தாளாண்மையில்லா தான் - முய சியில்லாசவனுடைய, 

வேள? ண்மை - உபகரித்ததிறாணமான ௨, பேடிகைவாளாண் 

மையபோலகீகெடும் - டடையைக்சண்டஞசும்பெடியானவளப் 

டடையிலே தன்கையிலிருர்சவாளையாளுற் ரன்மையில்லாதது 

போல இல்லையாம், எ-று, 

வி. ஆள் என்பது, முதனிலைத்தொழிற்பெயர், பேடி வா 

ளைட்டவரிகொள்ளக்கருதிதுடையவளாயிஞம் ௮து தன்பயதீ 

தினாலே முடியாக துபோல, முயற்சியில்லா ச௨ன்பலரீஃளுமுப 

கரிக்ககீகருச்ீ தடையவனாயிஞம் ௮ து சன்வ.றுமையினாலேமுடி. 

யாதென்பதாம். வாளாண்மையெல்பதநீகு, வாளாதீசெய்யு 

மாண்மையென்றுரைப்பாருமுண்டு,. இ௫னொலேமுயதீசியில்லா 

தவன கு£்றங்கூறப்பட்டது. 

டு. இன்பம்விழையான் வினைவிழைவான்் றன் கேளிர் 

துன்பந் துடைத் தூன்று உ தூண், 

71௦ who desires not pleasure, but desires labour, will be a pillar 
to sustain his relations, wiping away their Wrrows. - - 615 

பரி. தனஃ9்பதீதைவிரு,பானாஇுவினைமுடி £ Ha Gu ad (mI? Laut ob Moh Cas 
ளி.ராகியபா.ரததின் நுன்பதீஇினே நீகீகியகனை த் தாஙகு ந நாளணுமென்ற௨ாறு, 

வி, இஃ்தேகதேச வுருவகம். ஊான்றுமென்றதட்டொருட்டாதன்மதலையா 

மற்ற த எவீமூன்றியாங்கென்பதனானுமறிச சுத்றதிசார்தட்டாரஅுவறுமை 

யுந்ீதீர்தீதவர்க்கேமஞ்செய்யுமாந்றவையுடையனாமெனவேதன்னைக்கூற வேண் 

டாவாயிற௮. காரியததைவிமையாதுசா.ரணம்தைவிழைவானெல்லாப்பயனு 

மெய் மெல் றதஞரிகாரணதீைவிடையாறுசாரியத்தைவிழைவான்யாழுமெ 

ய்சானென்பதுபெறறாம். இதனாலஃ்துடையானஅமழன்மைகூறட்டட்டது. 

பு. இன்பம்லிழையான் - தன்பொருட்டுஇன்பத்தையிரும் 

ரதவனா௫ி, வினைவிழைவான் - வினைமுடி.தீதலையேவிரும்புகின் 

மவன், தன்கேளிர்-தன்சுத்றத்தாருடைய, துன்பம MOL S து-
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'அன்பச்தைட்போம்டு, ஊன்றுரீ தூண்- அக்குடுிம்பபா.ர. த்தை 

யூன்றிநின்றுதாங்கும் தூணும், ௭-ழு, 

வி. இது, பாரத்தைவிட்டுத்தாந்ரூவோனைதீ தூாணென்று௨ 

ருவகஞ்செய்கதினாலே எகதெசவுருவகம். ஊன்றுமென்றதக் 

குத் தாங்குமென்று டொருர௫ரைத்ததை, மதலையாமத்றதன் 

வீழூன் நியாங்குஎன்பதினு லுமநிக, மதலை, தூண். வீம், ஆலம் 

விழுது. சுற்றத்தார் நட்பாளருடைய வறுமையையு இர் கீ. 

அவர்கீகின்பஞ்செய்யும்வலிமையையுடையவனறாமெனவே கன் 

னைகீகூறவேண்டாவாயிதீறு. காரியத்தைவிரும்பாது சாரணதீ 

தைவிரும்புவானெல்லாப்பய னுமடைவானென் ஐதிறாலே,காஈ 

ணத்தைவிரும்பாது காரியத்தை விரும்புவோன் ஒன்.றட்பெ 

ருனென்பது ௮ருதீசாபத்தியாறி பெறப்பட்ட ௮, இதினாலே 

யாள்வினையுடையானது நன்மைகூ றப்பட்ட ந, 

ர். முயற்சிதிருவினையாக்குழுயக்றின்மை 

யின்மைபுகுத்திவிடும். 

Labour will produce wealth ; idleness* will bring poverty. 616 
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மைவறுமையையடைவித்அிவிடுமென் றவாறு, 

வி. செல்வமறுவகையங்கங்கள்.வறுமையவநீறால்வறியராதல். ௮கனையடை 

விக்சவேபகைவ.ரானழிவரொன்பதுகருது, 

Ly. (pus AG ol erwin & Geo - ௮சசரிடத் து உண்டாகியமு 

யப்சியவர்செல்வச்சைவளர்மகும், முய தீறின்மை- அம்முயற்சி 

யில்லாதகுணம், இன்மைபுருத்திவிமிம்- வறுமையை நுழைவிதீ 

ம், எ-ஸறு, 

லி, செல்வம், ௮றுவகையங்கங்கள். வறுமை, ௮௪ அங்கங் 

கள் சிறுகுதல். சிறுகவே, பகைவராலழிவரன்ப துகரு 2.து, 

* மூயந்றின்்மை, நர் 1800.
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௭. மடியுளாண்மாமுசடியென்பமடியிலான் 

COP GR er TL ஈமரையிஞள். 

They say that the black Mudévi (the goddess of adversity) dwells 
with Taziness, and that Latchmi* (the goddess of prosperity) dwells 
with the labour of the industrious. + - - ல - G17 

டரி. சரியசேட்டையொருவன்மடியின்கண் ணேயுறையுத்திருமாண்மடி யிலா 

ஜானதுமுயற்சிக்கண் ணேயுறையுமென்றுசொல்லுவரறிந்தோரென்றவானு, 

வி. பாவதிதன்ச ருமையதன்பயனாயமுணடி மேலேகீறப்பட்டமி, மடியுமுயத் 
சியமூடையார்மாட்டுநிலையையவை தம்மேல்வைறுக்கூறினாரிவையிரண்டு பா 

ட்டாறுமம்விருமைசீகுமேதுகூறப்பட்டு. 

பு. மடியுளாண்மாமூகடியென்ப-ஒருவனுடைய சோம்ப 

லிலே தங்குவாள் கரியசேட்டையென்று சொல்லுவர், மஉயி 

லான்-சோம்பலில்லாசவனுடைய, தாஞளாள்-முயம்சியிலிரு 

ட்பள், தாமரையினாளென்ப - திருமகளெல்றுசொல்லுவர் ௮ 

றிவுடையோர், எ-று. 

வி. மா,கருமை, பாவத்தின்கருமையதன்பயனாகய சேட் 

டைமேலேறட்பட்டஅ. மடியும் முயதிடுயுமுடையார் நிலை 

யை,மடி. முூயமகளின் மேலேம்றிக்கூறிஞர். முகடி, மூதேவி, 

தாள், தாளாண்மை. என்பஎல் றதைப்,பின் ஒங்கூட்டுக,இவை 

யிரண்டபோட்டாலும் அ௮வ்விருவகைக்குங் காரணங்கூறப்பட் 

டு. 

௮. பொறியின்மையார்கிகும்பழிபன் ஈறிவறிதி 

தாள்வினையின்மைபமி, 

Adverse fate is no disgrace to any one; to be without cxertion, 
ang without knowing what should be known, this is disgrace. 618 

. பரி, பயனைதீதருவதாயவிதியில்லாமையொருவறி௫ுப்பழியாகா த.மியலேண் 

டுமவத்றையறிநஅவினை செய்யாமையேபழியாவதென்றவாமு, 

  

* தாமமரைாயினாள், 11 0011௦1 10) 11௦ 10406. 

ர் மடியிலான், 14௦ not-idle man,
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லி. அறிய வேண்டுவனவலிமுதலாயின தெய்வியையாவழியாள்வினையுடை 

மையாந்பயனில்லையென்பாரைதோக்கியலகமீ ட வினைப நீறிப்பழியாதீண்டைகீ 

குந்றமுடைமைபத்றியேபழிப்பதெல்றார். ௮தனால்விடாதுமுயல்கவென்பது 
குறிஃ்பெச்சம், 

பு. பொஷழியின்மை - (பயனைத்தருவதாகிய) விதியின்மை, 

யார்க்ரும்பழியன்,நு-யாவர்ம்கும்பழியாகாது, அறிவறிமிது- 

அ௮றியவேண்டுவனவற்றையறிதீ து, ஆள்வினையின்மைபமி - ம 

யம்சியைச்செய்யாமையே பழியாவது, எ-று. 

வி, ௮.றியவேண்டுவன, வலியறிதல் முதலாயின. விதி 

யியையாதபோ துமுயத்சியா ற்பயனில்லையென்பவரை தோகீடு, 

உலகம்பழுவினைபறீ றிப்பழியா அழுயதசிசெய்யா தகு .ற த்தை 

ட்பதிறியே பழிட்பதென்றார். ௮டுனாலே விடாது முயற்சியை 

ச்செய்கவென்ப௫௪ குறிப்பாககீகுறைறீ துநின் ற குறிப்பெச் 
௫ 

Ld, 

௯. தெய்வதீதானாகாசெவினுமுய சதன் 

மெப்வரு நீதககூலிதரும், 

Although it be said that, through fate, it cannot be attained ; 
yet labour, with bodily exertion, will yield its reward.* ~- 619 

பரி முயன்றவினைபால்வகையாதீகருதியபயனைத்தாரா தாயினுருயநீசி தன 

ஃ்கிடமாயவுடம்புவருத்தியவருத்தந்தின்உலியளவுதரும்பாமாகாதென்றவாறு, 

* The Scholiasts give the following meaning, ‘although through fate, 

(one’s) labour should not prosper, yet by his bodily exertion, it will yield its 

reward.” After all, according to Tiruvalluvar, labour is stronger than fute ; 

and he, like many other fatalists, is forced to concede, that a man’s fate is in 

his own hands, and that his fortune is shaped by his own industry or idle- 
ness. The Scholiasts say, “although a man may be hindered by fate once 

or twice, yet by many efforts he will succeed, spite of fate.” Solomon says, 

‘He becometh poor that dealcth with a slack band; but the hand of the © 
diligent maketh rich.”
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வி. தெய்வதீதானாய௨ழிச்தன்னளவின்மிச்சபயனை ச்தருமென்பிம்மையா தி 

பெதீறாம். இருவழியு ப ஈழாகலின் மையித்றெட்வமோக்கியிரி் துமுயல்கவென்ப 
கருத்து, 

பு. தெய்வத்தான்-விதியினாலே.ஆகா செனிஞமுயதீடி-தொ 

டங்கிய்கருமம் பயனைக்கொடாதாயினும், தன்மெய்வரு மீக 

கூலிதரும் - ஒருவன் சன்னுடம்புவரு நீச (pup Ren sags 

கதீதின் கூலியளவுதரும் வீணாகாது, ௭-௮. 

வி. விதியிஸலை ஆனபோது தன்னளவி ரூமேதிபட்ட பய 

னைத் தருமென்பது, உம்மையாக்கொள்க. பயனையுங்கூலியை 

யும் விலக்தமாட்டாதாதலால், விதியைசோம்கியிராமல் யதி 

யைச்செய்கவென்ப து கருத்து. 

ல. ஊழையுமுப்பகீகங்காண்பருலைவின் நித 

தாமாதுளுற்றுபவர். 

They who labour on, without fear and without fainting,* will sec 

even fate (put) behind their back.t+ - - - - 620 
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னை யைத்தாழ்வறமுயல்வாரொென்றவாறு. 

வி. சாழ் வறு தல்சூழ்ச்சியினும்வலிரு தலியவறி தலினுஞ்செயலினுங்குதிறம று 

தல். ஊழொருகாலாகவிருகாலாகவல்லஅவிலச்கலாசாமைபிசத்பலகான்் மய 

ல்வார்பயனெய் துவாரென்பாருப்பக்கங்காண்பாொன்றார். தெய்வத் தாவிடுக 

கண்வரிலுமுயற்சிவிடறீபால தன்றென்ப௫வைமூன் ௮பாட்டானுங்கூறப்பட 

ட்டி, 

பு. ஊழையுல்-பயனைவிலம்குவகாகிய அலவ்விதியையும், ௨ 

ட்பகீகங்காண்பர்-மு துறாகாட்டகீசாண்பர், உலைவின் oS) . gw 

கு இளையாமல், தாழாதுஞ 2றபவர்-சாழ்ம்திராமலே குற்ற 

மறக்கருமஞ்செ.ப்பவர், GT ~ mi. 

லி, ரூ.ந்றமறலாவது, தரீதிரதீதிலும் வலியறிசலிடனயித 

* Or, without weariness and without defect. 

ft They will see fate show ils back and run away, says the Commentator. 
~ 
Qe
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லி௮ஞ்செயலிலும் பழுதிலாமை. விதியொருகாலிருகாலாகவல் 

௯.௮ விலக்காமையாம் பலகால் முயல்பவர் பயனெய்துவொன் 

ுசொல்லவம்தவர், உட்டகீசங்காண்பரொன்றார். இப்பக்கம், 

முன்புறம். உப்டகீகம், பின்புறம். ஆசலால், முதுகின்மேல் 

நின்௨௮. விதியினாலே துன்பம்வரினும் முயதிிடப்படாதெ 

ன்பது இவைமான்றுபாட்டா லுங்கூஉட்பட்ட௮. 

௭௩. அதிகாரம். 41 14117. 

இடுக்கணழியாமை, 

ON PERSEVERANCE IN SPITE OF DIFYFICULTIES.* 

பரி அதாவது, வினையின்கண்முயல்வான்தெய்வதீ சானாகப்பொருளில் 

மையானாகமெய்வருத்தத்தானாகத் தனக்இடுக்கண்வந் துமிய தற்கு மனங்க லங்கா 
மை. அதிகா ரமுறைமையுமிதனானே விளங்கும். 

தாவது, வினையினிடத்து முயற் செய்பவன் விதியினாலா 

வதுபொருளிலாமையினாலாவ_து சரீரப்பிரயாசத்தினாலாவ.து 

தனக்குத் துன்பம்வம்சபோ து அதற்கு மனங்கலங்காமை, ௮ 

இகாரமுறையுமிதினாலே விளங்கும். 

க. இடுக்கண்வருங்கானகுகவதனை 

யத் தார்வகஃதொட்பஇல், 

If troubles come, laugh; there is nothing like that, to press 

wpon and drive away sorrow. - ய ~ - - 621 

பரி: ஒருவன்வினையாநீறனகீகடுக்கண் வருமிடத்த ததீகழியா துண்மடுழ்கவவ் 

விடுச்சண்ணைமேல்மேலட.ரவல்ல தம்மடுழ்ச்சிபோல்வதுபிறிதில்லையாகலானெ 

ன்ற்வாறு, ் 

  

* Or, against losing energy in difficulty: i. e. say the Scholiasts, “not 

saffering the mind to be disturbed and diverted from its purpose, by the 
troubles which may come, through fate, or want of property, or bodily 
suffering.”
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வி.வினையினி.நருடி.த் ழிநிகழத்பாலசாயமூழ்ச் சலையய தத்டையேயிடுக் 
கண்வருவழிச் செய்யவேயவனழிவின் நிமனவெழுச்சியான தனைத் 2ள்ளியக்குறை 
மூடிச்குமாற்றலுடையனாமாகலினதனையடுத் தூர்வதஃசொப்பதில்லென்றார். 

பு. ,இடுக்சண்வருங்கானகுக - ஒருவன்விதியினாலேதனக்குதீ 

துன்பம்வருமிடதீது ௮தத்குச்சலியாமல்மனமூழ்சீடியுடைய 

QOS, அதனையடுத் தூரீவ_து- அதிதுன்பத்தைய சரித் தட 

ட்பது, அககொப்பஇல்- அம்மகிழ்சிபோலவ துபிறிதில்லையா 

தலால், ஏ-ு. 

வி. ௮ஃசென்னுஞ்சுட்டு, டுத் தூர்வதென்பதைச்சுட் டி. 

Ai pers, அடுத் தூர்வசா௫ெவஃதென அடையாகீருக, வினை 

யினிது முடிச்தபோது வரவேண்டியகாயெமூழ்ச்சியை இ 

டையிலே துவ்பம்வச்தபோது வருவிக்கவே அழிவில்லாமல் 

மனவூக்கதீதினாலேயத்துன்பதீதைத்தள்ளிக்குறையையுமு டி.கீ 

் கவல்லவனாவாணாதலால்,௮தனையடுத் தூர்வகஃதொட்பதில்லெ 

ன் ரர். 

௨. வெள்ளத்தனையவிடும்பையறிவுடையா 
ஆள்ளத்திலுள்ளக்கெடும், 

A flood of troubles will be overcome by the (courageous) 
thought which the minds of the wise will entertain, even in 
sorrow.= —-  - 2 - - = = = 628 

பரி. வெள்ளம்போலக்களையிலவாயவிடும்பைசளெல்லாமறிவுடையவன் ற 

ன் னுளசஎத்தானொன்றைநினை நீ ததுணையானேசெடுமென்றவாறு, 

வி. ,இடும்பையாவ.திள்ளத்தோ ர்கோஃபாடேயன் றிட்பிறிதில்லை யென்ப ge. 

மதுமாறுபடகீகொள்ளினீங்குமென்டதூஉமறிதல்வேண்டுதலினமிவுடையானெ 
ன் ரூமல்வுபாயத்செண்மைதோன்றவுள்ளத்தினுளளவென் ௮ங்கூ.றினார். இவை 
பிரண்டுடாடீடாலுமூழினாளாயவிடுக்கணழியாமைக்குபாயங்கூறட்பட்டது. 

பு. வெள்ளத்தனையவிடும்பை - வெள்ளம்போலக்கரையில 

  

* It is said that, as sorrow is only an emotion of the mind, it will perish 
as soon as the mind yiclds itself to other thoughts, and so forgets it.



காசி 

வாய்வருநீ துன்பங்களெல்லாம், ௮றிவுடையாலுள்ள த்திலுள் 

எக்கெடும் - அறிவுடையவன் தன்தைரியதீ தின (லே யொன்றை 

நினை தீசமாச்திரமேகெடும், எ-று, 

வி. துன்பமாவ து, மனக்கோட்பாடேயன் றி வேறில்லையெ 

ன்பம், அதைமாறுபடக்கொண்டால் நீங்குமென்ப தம், ௮ 

ிதல்லேண்செலின் அறிவடையானென்றும், ௮ நீ சவுபாயத்டு 

னெளிமை தோன்றவுள்ளத்தினுள்ளவென்றுங்கூறினார். இ 

வையிரண்பொட்டா லும் விதியினாலாகிய துன்பத்திற்கு மனங் 

கலங்காமைகீறா உபாயங்கூறப்பட்டறு. 

௩. இடும்பைகடிடும்பைபடுப்பரிடும்பைகீ 

கிடிம்பைபடா௮ தவர். 

They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer_ 

sorrow.* - ல - - - - - - ய 028 

பரி. வினை செய்யுங்கால தந்டையேவந்ததுன்பந்திறிகுவருந்தா தவரதஅன் 

ப நீதனகீருதீதாந் துன் பம்விளப்பொன்றவாறு, 

வி, வருந்திதலிளைத்அுவிடநினைததல்.மனதீதிட்பமுடையராய்விடாதுமுயல 
வேவி$னை முதீ௮ட்டெ.தறுடப்பயன்படும்படவேயெல்லாவிடும்பையுமிலவாம r é el 
னிடும்டைக்கிடும்பைபடுப்பரொன்றார். வருடன்றபாட்டி..ஏண்டி ற்குமிவ்வாறேசொ 

எக. சொற்பொருட்பின்வரு நிலை, 

ப. இடும்பைககிடும்பைபடாதவர் - வினைசெய்யும்போது 

வந்த துன்பத்திற்குவரு ்சாசவர், இடும்பைக்கிடும்பைபடுப் 

பர். ௮தீதுன்பத்திற்குச்சாமே துன்பஞ்செய்வர், ௭-௮. 

வி. வருமீ தரல்,இளை தீ அவிடநினைத் சல்.மன தீதிட்பமுடைய 

சாய்விடாது முயலவே வினைமுடி மீ தபயன்படும். படவேயெ 

ல்லாத்துன்பங்களுமிலவாமா தலால் இடும்பைக்ிடும்பைபடு 

டுப்பொன்றார். வருகின்றபாட்டி சண்டி ரீகுமிவ்வாறேேகொள் 

க. இது சொ ற்பொருட்பின்வருநிலையலங்காரம். 

  

* Such is the clink of the text,
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௪, மடுத்தவாயெல்லாம்பகடன்னானு 8ீற 
ர 

வி்கணிடரீப்பாடுடைதீ_ந 

Troubles will vanish*® before the man, who (struggles against 
difficuties) as a buffalo (drawing a cart) through decp mire. 624 

பரி விலங்யெவிடங்களெல்லாவற்றுஞ்சகடபிீர்க்றாம்பாடுபோலவினையை 

பெடுதது£கொண்டுய்சீகஉல்லானைவ ந்துற்றவிடுக்ளணடானேம் டர்ப்படு BO wy 

டைதீதென்றவாறு. 

வி. மடுழீசதவாயெல்லாமெ ஈப.துபொதுப்பட நின் றமையிற்சசடதி.ஙகாளற் 

அநிலமுதிலாசவும்வினைக்கடைபூறுகளாகவுங்கொள்க, பகடுமருங்கொதீறியுமூ 

க்கூன்றியுந் தாடவழ் ந்.அிமரிதினுயக்குமா றுபோலத்தன் மெய்வருதததோக்கா 

அநிமுயன்றுட்ப்பானென்பார்பகடன் னானென்றுர். 

பு. மடுத்தவாயெல்லாம்-மு. ரணியவெல்லாவிடங்களிலும், ப 

கடன்னான் - வண்டிலிழுக்சுமெருமைக்கடாவைட்போலவினை 

யையெடுத் தகீ்கொண்டுசெலுதீசவல்லவனை, உதீறவிடு£கண்- 

'டொருநீதிய துன்பமான, இடர்ப்பாடுடைத்து-தானேதுன் 

பட்பலையுடைதீ து, எ-று. 

வி. மடுத்தவாயெல்லாமென்ப துபொ தப்படநின் றதினாலே 

வண்டி லுகீறாசீசேறிறுநிலமு சலாகவும், வினைக்கு இடையூறுச 

ளஈசவுந்கொள்க, எருமைச்கடாவான௮ வண்டில் தடைப்பட 

டவிடதீதில் நெருங்கிநின்றும் நிலதீதிலேஷக்கையூன் றியு ங்கா 

லாலேதவம்நீது மரிதாகத்தடையறச்செலுதீ தவ துபோலச்ச 

ரட்பிரயாசதீதைப்பா ராமல் வினையைமுயன்று செலுத்து 

வானென்றுசொல்லவம்தவர், பகடன்னானென்ளுர். 

டு. ௮டுஃகவரிலனுமழிவிலானுத்ற 

விடு£சணிடுஃகட்டடும். 

The troubles of that man will be troubled (and disappear), who 
however thickly they may come upon him, docs not abandon (his 
purpose). - - - - - " - - - 625 

பரி. இடைவிடாகுமேன்மேல்வந்தனவாயினுரீதன் லுள்ளகீசோ ட.பாடுவி 

டாதானையுநீறவிடுச்கண் டாமீடுக்கணிலேபட்டுப்போமென்றவாறு, 

* Lit: His trouble will be troubled.
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வி, ஒன்றேடலகால்வருதலும்வே௮பட்டனவிராய்வரு தலுமடங்கவடுக்கெரி 

னுமென்றார். ௮ழிவேன் லுங்கா.ரணப்பெயரீகாசியதீதன்மேனின்ற து. இவைமூ 

ன் ௮பாட்டானுந்தெய்வச் தானாயதற்கழியாமைகூரப்பட்டது. 

பு. ௮டுகடிவரினும் - இடையாமலேயொன் நின்மேலொன் 
ற் 

ரூகவச்சனவாயிஞம், ௮ழிவிலானு ற - தான்கொண்டமனல் 

கோட்பாட்டைவிடா தவனைப்பொரும்திய, இடுக்கணிடுக்கட்ப 

மும்- துன்பங்களே தன்பட்பட்டுட்போம், ௭-௮. 

வி. ஒருதுன்பமேபலகால்வறா சலும் டல தன்பங்களொரு 

கால்வரு ஈலுமடங்க, அடுக்கெரினுமென் ரூர். ௮ழிவென்னுங் 

காரணப்பெயர், மனக்கோட் பாடென்னுங்காரியததின் மேல்நி 

ன்றது, இவை மூன்ஆபாட்டாலும் விதியினாலா கியதறீகு அழி 

யாமைகூறப்பட்ட_௮. 

௬. ௮.ற்றேமென்றல்லதீபபபேவோபெற்றஹேமென்் 

மரோம்பு சர தவர். 

Will those men ever cry out in sorrow, “we are destitute,” 

who, (in their prosperity,) give not way to (undue desire) to keep 

their wealth, saying “we are rich?”* - ம - - 626 

பரி. வறுமைக்காலதீதியாம்வறியமாயினமென்றுமனதீதாத.றுயருழட்பரோ 

செல்வக்காலத்இதுபெற்றேமென்றிவறு தலையறியா தாரொன்றவாறு. 

வி. பெறறவழியிவறாமைதோக்கியறிறவழியும்பகுதிவிடா தாகலினல்லறீபாடில் 

லையாயிதீ௮ு. இதனாதீபொழருளின்மையானாயதற்கழியாமையுமதந்குபாயமுங் 
கூறட்டட்டன. 

ப. அ௮.றிஹறேமென் றல்லகிபடபுெபவோ-வறமைகீகாலதீதிலேயா 

மெளியமாயினோமென்றுமன தீதால் துயசட்படுவரோ, பெற 

றேமென்று - செல்வசீகாலதீதிலேயி தபெதீறோமென்று, ஒம் 

புதறேத்ராதவர்-ஆசைட்படுதலைய றியா தவர், ௭-௮, 

வி. பெற்ற௦காலதீதிலதன்மேலாசையையாத்தைக்குறித்து 

அவனைச்ரூம் மீதசேனைபரிவாரங்கள் அவனைவிட்டுநீங்காசாத 

* Lit: “we possess.”
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ard, 300 SUA sMpIou 9D. இகறு ப பொருளின்மையா 

avn Sur 62 G ௮ மியாமையும்அததீகுஉபாயமுங்கூறப்பட்டன. 

எ. இலக்கமுூடம்பிடும்பைலசசென்றுகலக்கததைக் 

கையாறாகீகொள்ளாதா மேல். 

The great will not regard trouble as trouble, knowing that the 

body is the butt of trouble. - - - ம - - (27 

பரி. நாத்சதிபிலுமுளளவுடமீபாளிடும்பையென் னும் வாளூுசிலகமென் ௮ழெ 

ளித்து தம்மேஃ்வந்தவிரிம்பையையிமிம்பையாகக்கொள்ளா.ரறிவுடையாரொன 

வாறு, 

வி, ஏஃதேசவுருவசம், உடம்புசாதிப்பெயர்.கலசீசமென்னுங்காரியப்பெய ர் 

கா.ரணதீதின் மமனின்ற_ந, சையாறென்பசொருசொல், இதத்கொழுக்கறெறி 

யென்றுரையப்பாருமுளர். இயல்பாககீகொள்வரொனள்பறுகுறி” பெச்சும, 

பு. இலகீகமுடம்பிரிம்பைக்கென்று - நால்வகைககதியிலு 

. முள்ளதேகங்கள் துன்டமென் றவாளூஃகு இலக்கென் தெளி 

5, கலகீகத்தை-தம்மேல்வரத துன்பத்தை, கையாரு-அுன் 

டமாக, கொள்ளாதாமேல்-கொள்ளாராமேன்மக்கள், எ-று. 

வி, உடம்பு, சாதியொருமை. கலகீகமென் ஒங்காரியட்பெ 

யரீ௮அசதிரூஏ துவாகியகாரண த இின்மேல்நின்ற.து,மேல்,மேன் 

மாக்கள். இது, சொல்கோக்கம்பற் றித்தணே வழமுவமைதியாய் நி 

ன்றது. கையாறு, துன்பம். இனிச்கையென்பதையொழுரகீ 

கமெனககொணடு கையாறென்பதையொழுக்கசெறியென்று 

ரைட்டபாருமுண்டு. துன்பத்தைத் துன்பமாகககொள்ளாரொென 

வே, சபாவமாகக்கொள்வொன்பது குறிப்பெச்சமாகக் குறை 

சீதுநின்றது. 

றி, இன்பம்விழையானிடும்பையியல்டென் பான் 
ச் 

அன்பமுறுதலிலன் . 

That man never experiences sorrow, who docs not scck for 

pleasure, and who considers trouble to be natural (to man). 628 

பரி. தன்னுடம்பிமெபமாயவற்றைவிரும்பாசேவினையாலிடிம்பையெய்நு 

கீலியல்பென் ௮ுதெளித்திருப்பான் றன் முயந்யொறிழறுப்பமுறானென் aut gy
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வி: இன்பதைவிழையினு சிடுமபையியம்பென்னா.துகாகீகக்கருனுந் துன்ப 

ம்விளை தலினிய்வி.ர அடுஞ்பெய்யாதானைதநன்பமுறு தலிலனென்றார். 

பு. இன்பம்விழையான் - தன உடம்பிற்குஇன் பமா கியவறி 

றைவிரும்பா தவறாக, இடும்பையியல்பென்பான் - வினையினா 

லே தன்பமடைதல்சுபாவமென்றுதெளிததிருட்பவன், ன் 

பமுு தலிலன்-சன்முயற்சியிறலே துன்பப்படான், எ-று, 

வி. இன்பததைவிரும்பினும் இடும்பை இயல்பென்னாதுகா 

க்கம்குறிதீதாலு2 துன்டம்விளைதலால், இவ்விரண்டு செய்யா 

தானைத்துன்பமுறுதலிலனென்் ளர். - 

௯. இன்பத் துவின்பம்விழையாகான்றுன்பதீ தட் 

டுன்பமுு சலிலன் , 

He does not suffer sorrow in sorrow, who does not look for 

pleasure in pleasure. - ~ - - - - 629 

பரி, வினையாநீறனக்கின்பம்வந தழிய தனைய நபவியாநின்றேமனத் தான்வி 

ருஃ்பாதான்றுன்டம்வந் துழியுமதனையநுபவிய ரஈநின்றுமனத்த ரன் வருந்தா 

னென்றவாறு, 

வி. துன்பமுயந்சியான்வருபிடுச்கண்,இரண்டையுமொருதன்மையாகக்கோ 

ட. இன்பத்துள் - முயதீசியினாவலேதனககன்பம்வ$ தயோ 

அ, இன்பம்விழையா தான - அதையதுபவித்துநின் மன தீ 

தால்விரும்பா தவன, துன்பதீ துள்- தன்பம்வம்சபோதும், து 

ன்பமுறுதலிலன் - ௮தையும நுடவிதீ துநின்ேறமன 2 தால்வரு 

சதான, ௭-௮. 

லி. இன்பம், முயறிசியால்வருர் தன்பம். இன்ப தன்பமிர 

ண்டையுஞ்சமமாகக்கொ ள்ளலா றி,பயன்களின்்வேறுபாடுமில் 

ல பாயின.,
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D. இன்னாமையின்டமெனக்கொளினாகுந்த 

ஜனொன்ஞாரீவிழையுஞ்சிறப்பு. 

The clevation, which his cnemies desire, will be gained by him, 
“டி who regards trouble as pleasure. - 2 - »- = 630 

பரி. ஒருவன்வினைசெய்யுமிடதீ துமுயற்சியான்வருந்துன்பந்தன்னையேதன 

கீகின்பமாகக்கறிபித் துக்கொள்ளுவானாபினதனாற்றன்பகைவர்தன்ருமதித் தந் 

கேதுவாயவுயரீச்செயுண்டாமென்றவாறு, 

வி, துல்பந்தானுமுயிர்க்கியல்பன் நிக்கணிதமாயமனத் திடை நிகழ்வதோர் 

கோட்பாடாகலினத னைமாறுபடக்கொள்ளவேயதறீசழிவின்றிமனமகழ்ச்சியு 

டையனாய, ிழுதிறடங்யெவினைமுடித்தேவிடுமாத்றலுடையனாமென்ப.தக௬ ழீ 

து,இவைநான்குபாட்டாலுமெய்வருதீதத்தானாயதற்கழியாமையுமதற்குபா 

யமுங்கூறட்பட்டன. 

ப: இன்னாமை-ஒருவன்வினைசெய்யும்போதுமுயற்சியால்வ 

ரு? துன்பத்தையே, இன்பமெனக்கொளின் - தனக்கு இன்ப 

மாசம்கடீபிதீதுக்கொள்குரவாளுயின், தன்னொன்ஞார்விழையுஞ் 

சிறட்பாகும் - அதிறாலேதன்பகைஞர் நன் குமதிதீத தீகுஃகார 

ணமாகியவுயர்சீசியுணடாம், எ-று, 

"வி. அன்பந்தானுமுயிர்க்கியல்பாகா துஎண்ணட்பபவெதாயி 

யமனநி 2லதோன்றட்படுவதோர் கோட்பாடாதலின், அதனை 

மாறிக்கொள்ளவேயதனாலழிவின் றி மனமூழ்சீசியுடையவனா 

கியம்மகிழ்சீசியால் தொடங்கியவினைமுடு தீதேவிமிம் வல்லமை 
யுடையவனாவனென்பதுகருத்து. இவைநான்குபாட்டா லுஞ் 

சரீரப்பிரயாசதீதாலாயெதற்ரு ௮ழியாமையும் ௮த.தீகு உபா 

யமுங்கூறப்பட்டன.
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CORRIGENDA. 

OR LOO 

Page 35 Note for கள்ளாமை, 6௨ம் எள்ளாமை, 

», bless, read bliss. 

ட தட: 59 »5 mahims, read mahim4a. 

» G1 5 ஒ sholiasts, read Scholiasts. 

» ood 5, 3029, read 339. 

டி 89 », 463, read 346. 

5 232 3 add folly. 

ட. 272 த ஒ உறை, 10௨0 முறை,




