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அதிவிரராமபாண்டியன் அருளிச்செய்த 

வெற்றிவேற்கை மூலமும், 
பாலபோதமும் அடஸ்கியுல் என. 

த
 

5
2
 Oo 

“
 

அள
 
அ
வ
ட
ர
 

கி
வள

 
et

n 
age

n: e
e
 

அவ். அண்ட். 

இடைவ 

சென்னப்புசசை 

நாராயணசாமிப்பிள்ளை அவர்களது : 
தற்றமீழ்விலாச . அச்சியந்தீரசாலையிற் 4 
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10, சரவணப்பெருமாள் முதலிவீதி, 
புரசை, சென்னை.
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கடவுள் துணை. 

ளைவயையார் அருளிச்செய்த 
உ. ரு டி , ச் ் 

ரூத் களுடி. மூலமும் உராயும். 

ala IES fae க அவிக்க 

காப் L}e 

௮.த்திசூடி. யமர்க் தேவனை 

ஏத்தியேத்தித் சொழமுவோமயாமம, 

(இதன்பொருள்,) ,அ,ச்திசூடி-,ஆத்திமாலையைச்சூடிய 

'மசிவன், அமர்கத-விருபபிய, தேவனை-மூ.த.தமகனா 
ப விகாயககச்கடவுளை, ஏத்தியேத்தி.௮திசெய்து அதி 
ரய்.து, தொழுலோம்-வணக்குவோம், i Leute Sr 
அுறவாறு, ஏகாசம்-ஈறறவ௪. 

  

னால், 
௪, ௮றஞ்சேய விரும்பு, 

வச? கமமத்தை, செயசெய்வதற்கு விருல்பு ந. 
ர்சைகொள்ளு, - 

௨, ag சனம், 

'தன்லது-உன்னுள்ளே தணியவேண்டுவது, ரினம்- 
ச ப2மயாம்.



மூலமூம் உகாயும், இட 

இ௫யல்வ.து சரவேல், 

quilipdQoonin | _இசைவ தை, கரவேல் 
இரப்பலர்களூக்கு ஒளிப் தே, 

௪), ஈவது விலக்கேல், 

எவது-ருவருக்கொருவர் கொடுப்பதை, விலக்சேல்- 
நீ கிலக்கா த. 

௫, உடையது விளம்ப 8, 

உடையது - உனக்குள்ள நள்தியை, விளம்பேல்-8. 
பிறாறியச் சொல்லாசே. 

ஆ, ஊக்கமது சைவி2,_ல், 

ஊக்கமது - செய்தொழிலில் மனஞ்சோராமையை, 

கைவிடேல்-ரீ கைவிடாதே, 

௭, எண்ணெழுத் திகழேல், 

எண்-கணர் சநாலையும், எழுத். - இலக்கண. நாலையும், 
“இகழேல்-8ீ இகழாமற் கற்றுக்கொள்ள, சணிகம்-சண 

ச்கு, 
4s ஏற்ப திசழ்ச்ச, 

'ஏற்பத- ஒருவரிடத்தி?லபேய் இரப்பது, My. Re 
உனக்குப் பழிப்பாகு 6 

“உ ஐய மிட்டிண், 

ஐய' ர்ஷிச்சையை, a iit. -இரப்பவர் களுக்குக் கொடு 

ச, 8 டண்.ரீயுமுண்ணு



ச ஆத் திரூடி 

௧0, ஒப்பு வொழுகு,.. 

ஒப்புரவு-உலகசடையை அறிர்த, ஒழுகு:8 அக்க 
வதியிலே ஈட. 

௧௪, ஓதுவ தொழியல், 

ஒதுவ.து-தூல்களைவாசிப்பதில், ஒழியேல்-ரீ எப்போ 

தும் நீங்காதே, ப 

௧௨, ஒளவிபம் பேசேல், 

ஒளவியம்-பெ (ருமைவார்த்தைகளை, பேசேல்-ரீ பே 

சாதே, ட்ட | 
௧௩, ௮ஃகஞ் aS 2 SV, 

அலகம்-தனியவிலையை, சுருக்கேல்-8 ௮இ* லபபத் 

Beara Gm pur? gs, ர 

் ௧௪, சண்டொன்று சொல்லேல், 

சண்டு-ஓன் றைக்கண்ு, ஒன்௮-வேரொன் த, சொல். 

லேல்-நீ சாகஷியாகும்போ த,சொ ல்லாசே,கண்டபடியே 

சொல்லென்பத-கருதல. 

௧௫, நப்போல் வளை, 

கட்பே।ல்-ஐகாம், தான்பிரயோசனமுள்ள தார் இரு 
as சன்வருத்தச்தைத் சழுவுதல்போல, வளை -ர பிர, 

பயோரன முள்ள: இ இருக்து உன” இனத்ை க ததமுக்,



மூலமூம் உரையும், இ 

Ne soit ராடு, 

சனி- னிக்ழெைதோறும், நீர் ஆ0-எண்ணெய் இட் 
டுக்கொண்டு 'ரீரிஷேதலைமுழுகு புதன் ழெமையிலும்மு 
ஏத்ணைரமு, 

4௭, ஞ்.பம்பட வுரை, 

முபம்பமஃபே்சுஞ்சொல்லி £ல இன்பம் விளயுமபடி, 
உரை-$ ௬, நயம்-என் துஞயம்எனப்போலாயிற்௮, 

ச இடமிபட வீடிடேல், 

இடம்-இடமாவது, பட-௮ளவுக்கு மேற்பட்டு வெது 
மையாய்க்டெக்கும்படி, வீ?ி-வீட்டை, ௪டேல்-8 பெசி 
தாகக் காட்டா'2த, 

௧௯, Gen dros திணங்கு, 
இணக்கம்-ி2ஈகனலுக்கு ஏதுவாகிய நற்குண சத்செய் 

கைகளை, அறிர்து-தெளிக்து, "'இணங்கு-பின், ஒருவனே 
டிசிதேசஞ்செய். PEGS. 

2.0, தர்தைதாய்ம் பேண், 

தமத -நீ உன் பிதாவையும், தாய் - பாதாவயையும், 
பேண்-ச்ப்போதி பூசித் அக்காப்பாற்று, 

௨௪, நன்றி மறவேல், 

ஈன் நிழ. ரவர் உனக்குச்செய்த உபகாரத்தை, மந 

Garant ஒருபோதும் மீறவாதே;



ரர ஆர தருக 

௩௨, பருவத்தே ura, 

ப்யீர்- பயிர்களை, பருவத்தே துகிறையும் (க்குவகா 
லச்திலே, செய்- 2 வண்டும் முயற்சியிலே தவ*மல் இடு 

பயிருச்குவேண்டுிம் மூயற்செளாவன உழுதல், ௩௫ 

இடுதல், களைபி! ங்குதல், நீ.பாய்ச்சல் காத்தல் என்ற 

6 goin ஆம். 

௨௩, மண்பறிசத் துண்ணேல், 

ம்ண்-நிலம், பறித் து-வழக்குத்தர் ப்புக்: வரும் கடி. 

களுடைய பொருளைக் கவர்ந்து, உண்ணேல்-ரீ வனம் 

பண்ணாதே. 
௨௪, இயல்பலா தனசெயேல், 

இயல்பு ௮ல! தன-தருமழாலுக்குட் பொரு த்தமல்லா 

திவைகளை, செயேல் செய்யாதே, 

௨௫, சவ மாட்டேல், 

அவம்-ஈஞ்சையுடைய ப:ம்புகளை, ge Grn! Fig. 

த்தி ஆட்டாதே, 

௨௬, இலவம் பஞ்சித்அயில், 
இல2:ம்பஞ்சில்- இலவம் பஞ்சுமெத்தையிலே, துயில்- 

ீ நித்திரைசெய். 

Realy .ஞுகம் பேசேல், 
வஞ்சகம்-சபடல்ர்த்தைகளை, பெசேஜ்-8ீ பேசாதே,



மூலமும் உரையும், 

௨௮, அழப்லா தனடச்மேற், 
அழ] அல தன- 8, துன்பப்படவர்த aos gu Of 

வுள்ள செயல்களை, செயேலசெய்யாதே, 

எற ழகுடையவன் உயர்வுள்ள செயல்கள் அதலால் 

௮ழகலாதன இழிவுள்ள செயல்கள் என்பதாம், 

2. ௯, இளமையிற் கல், 

இளமையில் -இளபைப்பிராயத்திலே, சல்-நீ வித்தை 
யக் கீந்றுக்கொள், 

BW, ௮றனை பறவேல், 
அறனை-செய்யத்தக்க, தருமத்தை மறவேல்-ரீ ஒரு 

போதும் மறவாதே, 

AG, Hoss OFS, 

அன: ini Bs Beason, டேல்-நீ அதிகமாகச் செ 

ய்பாதே, 
௩௨, கடிவது மம், 

தடிவ-ஒருவரைச் சினந்துபேசுவதை; மற-8 மற 
ந்திவிடு, 

௩௩, காப்பது விரசம், 

காப்பது-உயிர்களுக்குத் தீக்குசெய்யாமல் அவைகளை 

க்கா 'ப்பாரற்தவதே, விரதம்-கிர தமாம், 

௯௪, "Oped. வாழ்,



. இழெமைப்பட-உள்பெரிதள் பிறசூசரும உரி ஆப, 

ம்பத, காழ்-சீ வாரு, 

aS, £ீழ்மை uUIps, 

ழழ்பை-மழ்மையாபெ gouges, Henn? ig. 
௩.௪, குணமது கை விடல், த 

கூணமத-மேலா Bu (Ge FOF, சைகிடே ஞ-8 கைவ: 

டாசே. 
௩௭, கூடிப் பிரியேல், 

சூ.டி-ஈல்லவரோடு சேத்து, பீரியேல்-ரீ பின்௮வ 

ரைவிட்டு நீல்காதே, 

௩௮, செடுப்பதொழி, 

கெடுப்பத-பிறருக்குச் கேடுசெய்வதை, ,ஒ ழி-8 விட் 

டுசிடு, 
௩௯, சேள்வி முயல், 

கேள்வி-சற்றவர்சொல்லும் ராத்பொருளைச் கேட் 3 

தற்கு, முயல்-நீ முயற் ஏிசெய், © 

Pc ௪, கைவினை கரவேல், 

கைவினை- உனக்குத்தெரிர்தசைத்தொழிலை, கரவேல் 

நி ரமயத்சி ல ஒளி மீத, | 
ந் an 

Pb, OB. oi GU விடிம்பேல்,



மூலரும் உரையும். 

கொ்ளை-பிறருடையபொரூளாக் கெரள்ளையிடு தது 
அபிரும்பேல்-& புசைப்படாே, 

wos, கோதா டி டொழி, 

மிகா த-குந்தம்பெருந்திய ஆட்டு- oa Gena ட்டை ஓ) 

ஒழி-மி நீக்கு, 
ட, சக்கர கெதிநில்,. 

சக்காரெறி. அாசனுடைய BBG’ 'ுசாரம்செல்லு: 
வியி & கல் ுி5- be Hi Bead, ரசா களுடைய குட்ட 

ளைக்கு ௮மைர்துநட என்பது கருத்து, 

௪௪, சான்றோ ரினத்திரு, 

சான்றோ!- அமிலினாலே a ps gs உர்சஞூடைய, இச 
SSAA Ely, DH: நீ of FBT thf Crise இரு, 

௪ எத்திரம் பேசேஷ் | . 

Ag Bow -மெய்போலச்2 2தரன்றும் பெசய்மொ ழிகளை 
பேல்- -நீ பேசா சீத, 

PF, Ei sin uw நாவல், 

சிர்மைஃபுகழுக்கு ஏதுவாயெ குண ததை, மற்வேல்-! 
மறந்துவிடாதே, 

௪௭, எளிக்கச் சொல்கேல், 
. சுறிக்கககேட்பலர். சோமிக்கும்படியாச, சொல்லேல் 

ச ஒஷ்றையும் பேசாதே?



௬௮, Cag ge கிடாத்.தலழ்,, 

தேச்த்தோடு - சீவசிச்கும் தே* த்திஓுசாஸவ!சளுட 
௪, ஒச்அ-பகையில்லாமல், வாழ aud Gp. 

௬௨, தையல்சொத் கேளேல், 

தையல்-உன்.. மனை வியுடைய, சொல் - சொல்லை, கே 
ஈல்-6 சேட்மி நடவாதே. 

௬, தொன்மை மதல், 

தெடன்மை-பழமையாகய சிரேகத்டை, மழ வேல் - 6° 
நந்து விடாதே, 

௬௪, தோற்பன தொடரேல், 

தோற்பன “சோல்கியடையக்கூடிய _ வழக்குச்சளிலெ, 
தாடபேல்-நீ சம்மர்தப்படா? ௪, 

aD, சன்மை கடைப்பிடி , 

ரின் ்பிபுண்ணியத்தை2ய, கடைப்பிடி-ரீ விடாமல் 
Bu aug. 

௬௬, “nb eae leaded, 

iD-wermiige உள்ளோர்பலரும் ௦ ஒப்பன ஒத்து 

கெர்ள்ள ததக சல்ல காரியங்களை, செய்.நீ செய் 

௬௪, நிலையிம பிரி2யல், 

நிலையிஃ-8 விற்ற ewes Bad ie Rex ge yh 
பல்-ஒரு 9. முதும் நீங்காதே,”



மபா... 
ராச பப இரத பப்பில் 
௬௮, "Bi ear யாடேல், 

8ீர்-இழம் உள்ள 8A dev, விளையாடேல்- நீ நீத்தி வி் 
பாடாதே, 

ச௬ு௯ு,,௮ண்மை அசரேல், 

fi 600 மை-நோனயைத்தருறெரற்றுண்டிகளை, நகரே 

உண்ணாத. 

எ௰, Gil D பலகல், 

தால்பில- அறிவை வளர்ச்தெழூல்கள் பலவற்றையு 
கல்-$ கற்௮சாள், 

௪௧, நெற்பயிர் விளை, 

தெற்பயிர்-நெல்லுப்பயிரை, விளை-ந வேண்டிய கூ 

pAdeu g விலை வி. | 

௭௨, நேர்பட வொழுசகு, 

கெர்பட-உன் ஒழுக்கம் கோணாமல் செவ்வைப்ப 

விழுநூ-ரி நட, 

௭௩, நைவன ௩ணுகே், 

பு அரவன-மிதர்செடத்தக்க விளை: தீவினைகளை, 5, 

deb ஒருபோதும் சேராதே, 

௪௪, கொய்ய வுரையேல், 

. சோய்ய;பயன் இல்லாத அற்பவரர்த்தைகளை, உ 
Swen” ஒருபோதும் சொல்லாதே,



அகி ரூ. 

7 @, Cari PB. wary. 
கோய்க்கு-வியாதிகண்க்கு, இடக். .சாடெே.லஃழ பத்தி 

b முூதலானவைகளைச் Cows இடங்ககாடாதே, 
௭௬, பழிப்பன பகல், 

பழிப்பன- அதிவுடையவர்களாவே பழிக்கப்படுவன 
இழிசொற்களை, பகரேல்-நீ பேசாதே 

reel enw, pte, Heeger ar, 
IGE O90 GD) என கான் குபாம். 

௭௭, பாம்பொடு பழசேல், 
பாம்பெடு-பால்கொடுத்த வருக்கு விஷச்ன க் சொடு 
ID பாம்பைப்போல் வாகளுடனே, Uiplaa-F 
லகாசம்செய்யாதே, 

oH; பிழைப்டச் சொல்லேல், 
ழைபட.. - வழுச்கள் உண்டாமும்படி, சொல்லேல்- 
"அறயும் பேசாதே 

om, ID பெதறில், 
ழி. பெருக மயை, பெத-பெறும்படியாக, நில்ஃ-ரீ ஈல 
Paes நில்லு. 

“aid, புகழ்ர்தாரைப் Gus piles iD, 
|கழ்ர்தடிரை - உள்னைத் ததியெய்,து அடுத்தவசைப 
ற்தி-கைவிடாமற் சாப்பாற்றி, வாழ்-டீ வாழு, 

௮௪, பூமி திரு த்சியுண், ° 
pid-ee விளநிலத்த, திருத்தி-2ர் இருத் ப்ப்யிர் 
பத, உண்-ூ உண்ணா,



மூலமும் உளாயும். 
௧௫ 

௨, பெரியாரைத் வ்ணைக்கொள, 

பெரீ £ஸ்.ர-அ திவிலே சிறந்த பெரியோரை, த்ணைச் 

கொள்-உனக்குத் துணையாகப்: பேணிக்கொள், 
௮௩, பேதமை யகற்று, 

பேசமை-பிறகிக்குச் காரணமாகிய பஞ்ஞான'தை, 
அகற்று, மெய்ஞ்ஞான த்தினாலை போக்கு, 

௮௪, பையலோ டிணக் 7ல், 

aid eps ih A Gon ton Gus, இணக்கேல்-ரீ கூடா சே, 

டு, பொருடனைப் போற்றிவ.ழ், 

'பொருடனை-இரவிபத்சை, போற்றி - மென்மேலும் 
உயரும்படி. காத்து, வாழ்-நீ வாழு, 

் ௮௬, 2ப ர் ததொழில் புரியேல், 

“போர். சண்டையாகய, தொழில்-தொழிலை,புரியேல்- 
நீ செய்யாதே. 

௮௪, மனந்கடு ம றேல், 

பரீனம்- மனது, தமாறேேல்- யாதொரு வீஷயத்திலும் 
கலக்காதே 

AA, (ow pm md Baa Gre, 
மாத்முனுக்கு-பகைவலுக்கு, இடம்கொடேல் - வன் 

ளைநெருக்குப் பின்வருந்தும்படியாக இடல்கொடாசதே, 

௮௯, மிசைபடச் DF: ல்லேல், 

மிைபட-சோற்கள் கூருங்காமல் அதிசப்படும்படி, 
"சொல்கைல:ம சொல்லாதே, ewe 
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Heid, மீதர்பன் வி ம்பேல், 

மீதாண்-௮அதிகபோசனத்தக்கு, விரும்பேல்: ? தசை 
ப்படாதே, 

௯௪, முனைமுகத்த நில்லேல், 

முனைமுசத்து-சண்டை முகத்திலே, நில்லேல்-ரீ2பாப் 
கில்லாசே, 

௬௨, மூர்க்கரோ டிணங்?கல், 

நுர்ச்சரோடு- அ௮றிலிலலா தவர்களுடனே, இ.அங்கேல் 
நீ சிநேகம் பண்ணாதே, 

௬௩, மெல்லியா டோள்சேர், 
பெல்-மென்மைபொருக்திப, உன் மனையாட்டிதளை, 

தோள்சேர்-ரீ புணர். 

இசனாலே, பிறர் னைவியர், பரத்தையம் என்கிற இவ 
ர்.ளுடைய தோள்களை ஒருபோதும் புணராதென்பது 

பெறப்படும், 
ape, மேன்மக்கள் Osa pF ar, 

Cher we ser-Crnes niu Gu, u ori) s enw dee a 
பொல்லை, கெள்-நீேட்டு கட், 

௯௫, மைலிழியார் மனையகல், 

மைலிழியார் - மைதீட்டிய சண்களையுடைய யேரிக 
௭.2, மனைஃவீட்டை, அகல் ஒருபோதும் ஈட்டாமல் 
அன்போ,



மூலமும் சசரையும், &6r 

௬௪, மொஜினதற மொழி, 

மொ [Ded gen craven, ௮.ற-சந்தேகமத, மொ ழிநீ- 
சொல்லு, “ 

௯௭, மோகத்தை முனி, 
மோகத்தைஃமயக்கத்தை, முனி-கல்வி யறிலைக்கொ 

'ண்டு நீக்கு, 

௯௮, வல்லமை பேசேல், 

வலலஷம-உனக்குள்ள வல்லமையை பேசேல் புக 

eae Nees. 

௯, வாதுமுற் கூறேல், 

வாது-வரதுகளை, முன்-பெரியோர் முன்னே, கூறே 

ல்க பேசாதே, $ூ 

ர, லித்தை விரும்பு, 

வித்தை கல்வியைக் ciboane, விரும்புகி geo g: 

crs, 
க, வீரி பெறநில், 

ட வீி-மோட்சத்தை, பெற-அடைய, நில்-நீ ஞானிவபூபி 

யில நில்லு, 

௱௨, உத்தமனா யிரு, 

உததமனாய் - பலகுணங்களிலும், ஈன்மையுடையல 

ன), சர் இரு,
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1௩, ஊருடன் க்ஷ£வாழி, 

௦௭ ஈடன் -ள ரிலுள்ளவருடன, கூழடாஸ்சர்நன வாம் 

1 வாழு. 

4 me, லவெட்டெனப் பேசேல், 

ஷெட்்டென 2 சத்திவெட்டைப்போலே, பேசேல்-$ 

கடினமாக. பேசாதே, 

ஈ௱ு, வேண்டி விளைசெயேச௪, 

வேண்டி-ஒருபிரயோசன த்தை இ௫அசித் து, ஈவினை இட் 

கானசெயலை, செயேல்-மீ ஒருவருக்குஞ் செய்யாதே, 
௱௬, வைகறைத் துயிலெழு,. 

வைசறை விடியற்காலத்தி2ல, தயில்- தூக்கத்தைவி 

LG, எழு-நீ தினந்தோறும் எழுந்திரு, 

௱௭, ஒன்னாரைச் சேசேல், 

“ ஒன்(றரை-பகசைவரை, சேரேல்.ரீ எக்காலத்தினுஞ் 
சேராதே, . 

௦௮, ஒரஞ் சொல்லேல், 
ஒரம்-பட்உப। தம், சொல் 2லல்.-றீ மாதொரு வழக்சி 

அஞ் சா&்பாகும்போது சொல்லாதே, ' 

ஒளவையார் அருளிச்செய்த நீதிச்சொல் 

மூத்றிற் ௮, 
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கொல ை- “கொன்றைப், பூப சலையைச்ரூடியவேந்தன்- 

தல லனாஇிய பறிடிவனுச்சு, செல்வன் பு.த்திரனாபெ 
லிராயசமூர்திதிமினுடை ய், அடியினை- இரண்டு பாதங்க 
ளையும், என்றும்- எந்நாளும், ஏத்தி. - இசெய் த தொழு 
மேயர் ர் எணமங்குவோம், யரம்-யாங்கள்- எ-று, ஏகாரம் - 
JF D DOF, 

க, அன்னையும்பிதாவீம் முன்ன றிதெய்வம், 

அன்னை பும் தாயும், பிதாவும-தகப்பனும், "pew on ih 
மூன்காணப்பட்ட, தெய்வம் ெய்வங்களாவார், 

உ தலயச்தொழுவது சாலவுசன்று, 

ஆலிம்-சேரயிலுச்ப்டீபாய், தொழு வத- சடவுளை 
வண்ல்ருவது, சாலவும் மிகவுப, ழன்று-ஈஷல தாகும்,



iD கொன்)றவேர்தன் 

௩, இலலறமலல த நீல்லறமன்று, 

இல்லறம் மனயாளோடு கடிச்செய்யி மில்வறமான 

ர, நல்லறம் எளிதிற் செய்யத்தகும் அ.றமாகும ௮ல்ல 

௪ இல்லறபல்லாத துறவறைமான து, அனறுஎளிதிற் செ 

'யத்தகும் அறம் அன்றாகும். 
௭, ஈயார்தேட்டைக் தயார்கொள்வர், 

ஈயார் கொடாதவருடைய கேட்டை சம்பாத்தியத் 

உத, இியார் திருடர் பகைவர் முதலான Guad ser Oar 

ray Jour அவ்பப்படுப்படி ௮பகரிப்பார். 

௫, உண்டி சுருங்கு சல் 2 பெண்டிர் ர்ச்கமரு, 

உண்டி. சாப்பாடு, சுருங்குதல் ௮சாயிற் குறைதல்பெ 

ண்டிர்க்கு பெண்கெளுச்கு, அழகு அழகாகும். 
ay pat நுடன்பகைச்ன் சேருடன் கெடும், 

ஊருடன் கானிருக்கு மூசா ருடன், பகைக்கன் ' ஒரு 

VA SLT BS ETH, வேருடன் தன் வமிசத்த்டஷ்கெ 

Bin அவன்,கெவொன், 

எ, எண்ணுமெழுத்தங் சண்ணெனத்தகும், 

எண்ணும் கணிதநூலும், எ.முத்தும் இலக்கணதாலு 

ம், கண்ணெனத்தகும் மனிதர்களுக்கு 6 ரண்டுகண்க 

Carag சொஜ்லப்படுழ்,



par ip உர பும், உக 

அ, ஏலா மதக்?” மூவா ரர் றட 

ஏவாடவெற்கலர் Bax or பென்பதற்கு முன்குறிம் 
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hu DOM உத் G gered GS Sp சொப்பாவார், 

௯, லி பம் புகினும் ெய்வன al, 

muti Gs sop PE OFOUES HT gti, oe leven Qe 

செய்யுத்தகும் கருமங்களை, செய் 6 வி.॥துமெய்,, 

ஒருவகை ஈற்ருணமுடைய வொருவனை, பற்றி தே 

பாசப் அரிக்க (ண்டு, ரகத்து ஐரிடத்தி2லத(னே, 
இரு எப்போதும் வாசம்பஷ்ணு, ் 

௧௦, ஒதலிஓஏல்றே வேதியர்ச்கெ முக் 5ம், 

இதலின் வேகமோதலினும், ஈன்தே ஈல்லதே, வேதி 

யார்க்கு பார்ப்பாருக்கு, ஓழுக்கம் ௫1, 

௪௨, ஓளலியம்பேசுத ose Bos yal, 

ளவியம் பொருமை சொல்லுகளே, oN AR. ஒரு 

வனி ..சீசுபபேசு தல், ஆக்கத் இற்கு ௮வன் செல்வீத்த 

ற்கு, அழிவு கேட்டைத்தருவத கும், 

௧௩, அல்கமுல்காசஞ் சிக்கென த்தேடு, 

அகமும் தானிய தீடையு , காசும் திரவியச்தையும் 
 க்செளந்தேஃவீண்செலவு செய்யாமற்சம்பா த,



இிகாரகச்லேற 2௨ சன் 

௧௪, ௪ நடை னப்பவேது சொந்றிநம்பாழை, 

ட் 2 பனப்பவெ.து பெண்களுக aio ப்ன்ட சால் 

படுவது, சொல் கணவம்சொல்லுக்கு, திரம்பாபைத 
நடவாமையாம், . 

க(௫, சாவு 2ன பாவையாக்கழகு, 

சாவருனே சற்புக் கழிவுவாராமற் காவலோடு கூடி யி 

கிறது தானே, பாலையர்க்குபாவைபோலுமுருவ மு 

டப் பெண் களுக்கு, அழகு அழ்காஞும், 

௧௬, கிட்டா தாயின் வெட்டெனமற, 

கட்டாத யின் இச்சத்த் வொருபொருள் கடைப்பத 
ரக விந்தால், வெட்டென €க்கறத்திலேத ளே, 

) அப்பொருமா மநந்துளிடு, 

Gor, £ 2மாராயிலுக் திரழவுளை, 

கீ 2மா ஈடயினும் கேட்பவர் உனக்குச் சழ்ப்பட் Levan 

Be B? Gly தாழ உன்கொல் வணக்க மூடையராக 

ரூக்க, உரை அவருடன் பேசு, ் 
% 

௧௮, மு.ற்றச்பார்த்கிற் சு ற்றமில்லை, 

குற்றம் குற்றங்களை, பார்க்கின் சோதஇத்.தயபபா த 

ல, 2ற்றம உறவாவோர், இல்லை ஒருவருமில்லை, ம்



ரூரலமூம் உஸரயும், ௨௩ 

௧௯, கூரம்பாகினும் விழம்மபேழிசள், 

கூரம்ற்ரயினு£ர்' உன் னையிலிருக்கற அ கூர்பையபொரு 
ஐய அம்பாக விருந்தா லும் வீரியம் வீரத்தன் மையை, 
்சசல் வீணாஃப்பேசாதே, 

உ௰, கெ?வ.தசெய்யின் வீடுவதுகருமம், 

டு செடுவளத, செய்யின் தன் சனேடூதன் செ 
sin, Ong guess ge விடுவே, கரும 

விலே£சிக்கு ஈழ்செய்கையாம், 

௨௧% சேட்டி லுதுதி கூட்டுமூடைபை, 

கேட்டில் சைப்பொருளிழரர்தபோதிலும், உ௮திமன 
தஎ.ராபையானஅ, உடைமை முன்போல் அப்பொரு 
$டைய ஸ் தைமையை, கூட்டும் சேக்கும். 

௨௨, சைப்பொருடன்னின் மெய்ப்பொருள் கலவி, 

க்சப்பொருடன்னின் * கையிலிருக்கிற ஆ பாருளைட். 
ரர்க்இலும், மெய்ப் பெரீருள் மெய்ப் பொ வது 
வி சுற்றவித்தையேயாம்; 

௩, கொற்றவனநித லுற்றிடத்து தவி, 

கொற்றவன் அரசனானவன், ௮.நிதல் ஒருவனை அ.வி 
ருசிச2 த, உற்நீடத் தவறுக்கு ஆபத்து வந்தவி 

JP pega வதவி யாரும்,



௪ கொள்) ற3வேர்தன் 

oe, Care sda pina’ eee 

கோட்செவி - கோள்கேட்கும் குணத்தொஷ் ar Ba 
நறலை- பிற! 2மலொருவன்! வற்.து சொன்ன Caner orf 
றடன்-காற் துடன் சேர்ந்த, கெருப்பு-நெருப்பைப்போ 

மாளும் 

உ௫, கெள௯வச்சொல்லி சனவ்வருக்கு பகை, 

கெளவை - மிறர்மேல் பழிச்சொல்லுகளை, சொல்வி 
Bal ஒரு நவன சொன்னால், எவருக்கும் - ஏல்லி(ுருக்கும்,- 
ப்கை- அவன்பகையாவான், 

௨௬, சர்ததிக்கழகு வச் துெய்யாபை, 

சந்ததிக்கு - தன்லமிசம்பெருகுதற்.கு Pgs APS Hp 
காவது, வச்இமலடியாக, செய்யாமை செய்யாமல், தன 
மனையாளோடு கூடி.வாழ்வகாம், 

௨௭, சான்றோரென்கை யீன்றோற்க ழகு, 

சான்றோமென்சை-தன்புத்திமைக் கல்வியறிவால் நி. 
றை சொரென்று கற்றவர்சொல்லுறெத) wea Cor oe 

“PRUE S அழகு அழகாகும், 
௮, ிவ.த்தைப்பேணிற் றவத்திற்கழகு, 

Gages. எண்ணியபலனை த்தரும் பரமசிவத்சை பே 

ணின்-குறித்தத் தவஞ்செய்தால், தவ)த்திற்கு-சேய்யும். 
அத்தி .த்திலுக்கு அழகு“ ௮ கும்.



மூலமும் ஷனாயும் உடு 

akg Cas Be a9. oe 
சீரை சென்த்யெத்சை, தேடின் உனக்குத் தேவோ 

ரானால், ஏரை பயிரிடுச்தொழிலை, தேடு நீ தேடிக்கொ 
ப | 

௩௰, சுறதத்திற்கழகு சூழவிருத்தல், 

சுற்றதீதிற்கு - உழவின் முறையாருக்கு, PHF Hie 
காவது, சூழவிருத்தல் சமீபங்கஸி2ல குடியிருக்கை 

யாம, 
mM, சூதும்வாதும் வேதனை செயயும், 

ரதம் - சூதாடுதலும், னாதும் தர்க்கம்பேசுசலும், 
வேதனை பகையாகவரும் வருத்தத்தை, செய்யும் ௮வை 

களினேறகுனெ றவர்களுக்கு உண்டாகும், 

௩௨, செய்தவமறர்திற் கைதவமாளும்,, 

.செய்தவம்-செய்யு£; ஒத்தை, பறந்தால் ஒருவன் பற 
ந்தால் கைதவம் OG, Gow GL மாயைகாை த ளும் 

வனை அடிபைகொண்டாளும். 

௩௩, சேமம்புஜெஞ் சாமத்துறங்கு, 

சேமம்-கா வலிலே, புினும் போய் ஒருவேலையுமில் 

லாஇருப்பினும், சாமத்து இனந்தோறும் wi Her sod 

பானழின்? உறற்கு 8 நித்திரைபண்ணு,



டசு சொன்ஷா2வகரன 

கூ௪, சையெரச்திருடிஜல் ஐ0யீமிட்டுண், 

சையொ த்திருக்தால் சைப்பொரு ளொத்திருந்தால்,. 

ஐயமிட்டு பிச்சையிட்டு, உண் உண்ணு, 

௩௫, சொக்கரென்பவ'“ரத் தம்பெதுவர் 

சொக்கரென்பவர் பொன்னுடையவரென்ற௮ு சொஷ்ல 

ப்படுவோர், ௮த்சம் அறமுமின்பமுமாகிய மற்ற புரு 
ஷார்துரங்களையும், பெருவர் பெதுவார், 

௩௬, சோம்பரென்பவர் தேம்பித் திரிவர், 
சே. ப்பசென்பவர்-சோம்பலுடையவசென்று சொல் 

லப்ப$ே வார், தேம் (0 வறுமையினால் weiss hai 1S 

ரிடத்துப்பொய் இரர்து திரிவார், 

ஈட, தரன தசொனமிக்க மந் இிரமிகலை, 

தந்சை-ுகப்பனுடைய, சொல்-சொல்லுக்கு, மிஃ்க 

மத்பட். 1 wABow Lieder & SG wh Ba wwe ex gp a Bp 
ஒருவனுக்கு. எந்ச.நாலிலும் இல்லை, 

௩௮, தாய்சொற்றுறந்தால் ae x sieve, 

தாய்-தாயினுடைய, சொல் சொல்லை துறந்தால் ஓரு 

வன் தளளிட்டால், வாசகம் அதற்கு மேற்பட்ட*வேத 

வாக்கியம் இல்லை அவனுக்கு இல்லை.



மூலமும் உறையும், உ௭ 

௩௯, இிமைகட Corr ye" நரவிழந்தேடு, 

இரைகட்ல் னலைகளையுடையகடலிலே, ஓடியும் கப்ப 
லேறித் sri G squad மோஞாலும், திரவியம் இரவி 
ய$ரை, தேடு, சம்பா 

௪0, இக்ோயம் போராய்முடியம் 

“இராக் *காபம் எப்போதும் ஒருவரிடத்த, நீக்காத 

கோபமானது, போரயமுடியும் பின்பு சண்டையாக 

இடியும் 
eH, துடியாப்பெண்டீர் மடியினெருட்பு, 

துடியா தீங்கணவருக்குத, துன்பம் வரத 2பாது மன 
ம்பதையாத, பெண்டீர் பெண்டுகள், மடியில் அ௮வர்கயி 
ped, நெருப்ச்டட்டு வருத்துவதாகிய கெருப்பிருச்கிற 
தற் செப்பாவார், 

௪௨, தூற்றும்பெண் உர் கூற்றென ததகுப்", 

தூற்.றம தங்கணவர்மேற் குற்றஞ்சொல், த் தாற்று 
இற, பெண்டிற் பெண்டு$ளை, in DO pen 55 8: ஷி வரு 
க்கு யய னெல்றெண்ணத்தகும். 

௪௩ தெய்வஞ்சீரிற் கைதவமாளும், 

தெய்வம்-தெய்வமான ௮, சீரின் ஒருவனைக் கோயிக் 
Guia கை வம் அவனுக்குக் சைகூடியிருந்த தவமும் 
மாளுர் பஙவீகொடாமலீழியும்,



௨-௮ சொன் ஒறவேர்தன் 

௪௪, தேட paste பாடாமுடிும், 

தேடாது ஒருவன் வருந்திச் சம்பா இயாப்ல், 2% 
தின் இருக்கிறதபொருளைச் 6 செலவழித்தால், பாடாமுடி 

யும் பின அவனுக்கு வருத்தமாக முடியும், 

PB, om suy.00 Buyer வையகச் தற்கு, 

தையும்-தைமா,சத்திலும், மாடியும்-ம1சிமாகத்திஐ, 
வையக, டனிவருத்தம் தராத வைக்கோல் ain Gor y 
உறங்கு கித் தினபண்ணு, . 

௪௬, தெ ' முதாண்சுவையி னுழுதூனினி௫, 

தொழுது ஒருவரிடத்திலே சேவித் த, ஊண்சுவை 
யன் உண் ணு முன வின் சுலையைப்பாரிகஇ லும், உழு 

பயிர்செய்து, உஊண்சுவை உண்ணுமுணவ்ன் சுவை, 
இனிது இன் பம் தீருவதா(ு£ம, 

௪௭) ப தரழஜேடு பே ழமைபேசேல், 

ஜே.£ழனோடும்-ச2னூத2ஞேடும், ஏழமை உனக்கரு 
க்ற சறுமையைபேசேல் எப்படிப்பட்ட வேளையிலும் 

பேசாதே, 

௪௮, ஈல்லிணக்கமல்ல தல்லற்படுத்தம், 

நல்லிணக்கமல்ல,து நல்ல ௪கவா சமல் லாத, அல்லல் 
தின்பத்தை, படுத்து எப்போதும் உண்பாச்கும்,



மூறமும் வரையும், ௨4 

௪௬, ஈ௩டெங்கும்வாழகி கேடொன்றுமிஃலை.. 

காடெங்கும்*ச௦ மண்கும், வாழசெழிம் இருக்க ே 

ட டான்ும்-ிருட்டுமு, தலான. கேடுகளொன்றும் இல்லை 

உண்டாகாது, 

டய, நிற்கக்கற்றல் சொற்றிறம்பாமை, 

“நிற்கக்சுற்றல் தன்னிடத்து நிலைபெறக் கற்றலாவ, 

சோல் தான்சொல்லுஞ் சொல்லுகளி2ல, திதம்சான 

ஒருபேடிதுற் தப்பிப்போகாமையாம், 

டசி ரகம்பொருந்திய ஆூரகத்திரு, 

நீர்-நீர்வளமான து அசும்-தனக்குள் ளே பொருக்க 

பழையில்லைதரபஞ்ாகத்திலுமமைர்க OTE Eg 20 

Cad குடியிரு, 
௯௨, நுண்ணியகருமம் எண்ணித்துணி 

"நண்ணிய சிறிபகரும் முத்தொழில்தையும், ஏ 

ஷிமுடிக்கும்வழியை நன்றாக வுலோசித்து தணி 

அதுசளைச் செய்யத்துணி, 

௫௩, நான் முறைதெரிஈ்து லத்தொழுரு, 

நால்- மனுழாலிலே சொல்லப்பட்ட மூறை-விதிச 

ன்ருறையை சதிக் த தெரிர் த-லச்து ஈல்லொழுக்: 

மியிலே RYE A



Me, On Goer Our 19 a: 1 என்குகமிஸ்லை, 

கெஞ்சை BI LOT wi Si, ஒளி 22 அறிப்பு லுண்டாகி 

றி, வஞ்சகம் யாதொருவஞ்சனையும், இலலை யாவரிடத 

தினும் இஃலை 

GB, ரசோகோனபு Brats, 

தே ஒருவர் வருத்தத்திற்கு உடன்படாமற் செப் 
ற, கோன்பு விரதமானது, போகாது சராகமுடியாலு. 

வ Bor, சைபவரெனினு நொய்யவுரை?2யல், ’ 

suv): of gi CalCurr எதிர்பேசாம௰ வரச் 

து லாரானாலும், நொய்ய அற்பமாகிய சொல்லுகளை,. 
உரை டல நீ சொல்ல தே, ட 

௫.1, சொய்யவரென் பவர் வெய்ய்கிர்கவர், 
ெ.ய்யவரென்பவர் உறுவத்தாற் சறிபவரென்றி£ழ 

ப்பட்டவரும், வெய்யவராவர் செய்காரியத்தால் யாவ: 
ரும் ofp gf குணத்தினராவர், 

டு 2, தகோன்பென்பது பொன்றுதின்னாமை, 

ளோன்ன்பது தவமென்று சொல்லப்பவெதகொ 
oo LF GOLD ஓர €வனை வதைசெய்து அன் மாம் 

ச,க்தைக் தின்னபையாம் 

௫௯, பண்ணிட பயிரித் புண்ணியச்தெரியும்,, 

, பண்ணியஒருவரசெயத, பயிரிஎ்விளைவினாலும் வீளை. 

வில்லாமையாலும், புண்ணியம் ௮வனீடத்தப் புண்



poy ps apr யம 

ணியமிருக்தறெ.தம் *இலிலாமையும், கதரியும் அறிய 

படும், 

௬௰, பாலேோடாயினுங் *சீலமறிச் துண், 

பாலே! டாமினும் பாலே டிகூடிய சாதத்தையுண்ட 

அம், காலமதிச து உண்ணதத்குல் க,லததையறிச்பு 

உண் ௮, தனை உண்ணு, 

௬௧, பிறக் மனைப்புசகாமை யறபெனத்தகும்,, 

பிறனிஃபிறனுடைய, மனைவி பெண்சா இியினிடத்தில் 

புலமை.இச்சித் அப் போகாமையே, ௮றமென ௪௬. 

பல,தருமக்சளிலும் உயர்ச் த ,தருமமென்று சொல்ல, 

தகும். க 
௬௨ ம்2 பணி பாரக்தாங்கும, 

பீரம்பேணி முலைப்பால் டகுறைவரவுண்டு வளர்த், 

வன், பாசம் பாரம ன சுமையை, தாங்கும் சமப்பான் 

( தபோல) முன் னாகக்காரணங்களைக் Go opal 
ண்டவன் பின்னே பெரியலாரியங்களையும் வருத்தமின் ர 

டிட்பான், 

௬௩, புஷைபுங்கொலைடங் களவும்தவிர், 

புலையும் ௮சுத்தமாகிய மமிசந்தின்னுதலை.பும், கெ 

ளையும் சவவதைசெய் தலையும், சளவும்பித। பொருளை த்தி 
ருதெஃயும் தவிர், செய்யா திரு,



சச) பூரியோர்க்கில்லை PAV ol வாழுக்கம்,, 

பூரி யோர்க்கு சழ்மக்களுக்கு, சீரிய இிறப்பாகே, லு 
மூக்கம் நடைச்கையானறு, இல்லை உண்டாசலி2லை, 

௬(டு, பெற்றோ ர்ர்கில்லே சுற்றமுஞ்சின மும், 

பெற்றோர்க்கு தீர்துவஞானம் பெற்றவர்க்கு, சுற்ற 
மும் உறவினர்பேல-சையு , செனமும் மற்றவர்மேல்வெ 

துப்பும், இல்லை, இலலை, 

௬௬, பேசமையென்பது பாதர்க்சணிகலம், 

பேதமையெள்ப.து அ தியாமையென்று, சொல்லப் 

படுங்குணமானது, மாதர்க்கு பெண்டுகளுக்கு ‘ “gat 
லம் ௮பரணமாகு!௦, 

௬௭, பையச்சென்றால் CONG BELL, 
பைய மெள்ள, சென்றால் ஒருவன் சீர remap 

பிலே நடர்தால், வையம் பூமி.பிலுள்ளோர், தாங்கும்௮ 
வனை பேலாசக்கொள்லார், 

௬௮ பொல்லங்கென்பீவை யெல்லார்தவிர், 
Ow Sara Osa vena தலகுகளென்று சொல்லப்ப 

ட்டவைகளாகிய, எல்லாம் எல்லாவற்றையும், தவ்£௭ 
ப்போ தஞ்செய்யா திரு, 

௬௯, போனகமென்பது தானுழந்தண்டல், 
போனசமென்பது சாப்பாடென்று சொல்லப்படுல 

து Opts தான்பிரய/சைப்பட்டுச், சம்பாதித்த 

உண்டல் உண்ணு தலம்



aw, மருக்கேபாழிலும் 3ருக்தோடுண், 

மருக்சேயாயினும் உண்ணப்படுவது டெத்தநிஃரிய 

தேவாமிர்தேபேயாகிலும், விருக்தோவந்த-விருக்தாளிச 

சோ, ககூடி , வண்-உண் ணு. 

௭௧, மாரியல்ல.த காரியமிகலை, 

மா நியல்ல.து-மழையில்லாமல், காரியம் - யாதொருக॥ 

ரிய மும்,_இல்லை-யாவருக்கும் நடப்பதில்லை, 

ல மின்னுக்செல்லாம் பின்னுக்குமழை, 

மின் லுக்செல்லாம்-வானத்தீலே சாணப்பட்டமின் எ 

லுக்கெல்லா ம் /ிபின்னுக்குமழை-அப்போது மழையி6 

ஸ் மற்பே பதிலும் பின்னே மழையுண்டாகும் (௮4 

போல) ஒருவனிடத்திலே ராணப்பட்ட ஈல்ல Cpu 06 
களுக்கெள்லாம்அப்போ,த பயனில்லையரயிலும்”பின் ளே 

பயனுண்டாகும். 

௪௩, மீகாமனில்லஈு மரசசலமோடா து, 

மீகாமன் - தன்னையோடத்தக்கமா லுமி, இல்லா-இச 

லாத, மரக்கலம்-கப்பலானத, ஒடா.து-சடலில Bee 

லமாட்டா.த ௮ ௮போல) தன்னை முடிக்கித்தச்சலனிக 

ore wal gr ரப வாய்ப்ப சு முடியாது, 

9 11/41 ॥001041171. 
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௩௪ கொள் றைவேர்தன் 

௬, முற்பகல்செயழிற் பித்பபல்விளையும், 

மூற்பகல்-ஒரு முகூர்த்தகாலத்தின் புன பங்கே ௪' 
Wier GF ome Re தங்குசெய்் தல், பிழ்பகல்-அதன்பி 

ன்பங்கி2ல, லிளையும்-செய்பவரக்கு ௮த்திம்கு சானேயு 

ண்டாகும், ப 

௭௫, மூத்தோர்சொல் வார்த்ைையமிர் சம், 

மூ.த்தார் - பெரீயே! ரானவர், சொல்-சொ ல்லுறெ 

வார்த்ை-வசனமானது, ௮மிர்தம் : தேவா பிர்தம்பேடி 

ஸச் சிறப்புள்ளதாகக் கொள்ளப்படும், 

௪௬, மெத்தனப்படுத்த னித திரைக்கழகு, 

மெத்தன-மெத்தெ திருக்க, படுத். ல் - பஞ்சணையி 
லே பறித்தல், நி.ந்திரைக்கு- ஒருவன் ob: Bp Ag B27 

க்கு, அழகு-அழகாகும், 
௪௭, மேழிச்செல்வங் கோலழைபடா த, 

மேழி-மழிபிடித்து உழு தபயர்செய்தால் உன... 

தற, செ . வப்-செல்வமானத,; கோழைபடாதாஎப்போ 
துட் குறைவையடையரது, 

௭௮, பைலிழியாடனைக் சையகன்றொழுசு, 
மைவிழியாடனை-பிறனர மயக்குறெதற்காக மையிடு 

கண்களையுடைய பரத்தையமரை, கையகன் ௮-த(ரமாகர 
க்சி, .ஒழுகு-ஈல்லவழியிலே ஈ£...



மூலமும் எரையும், re 

௪௯, மே.ழில். ௮௧ ன திவழுகருமம், 

மொழிவது 9 கற்றோர் சொல்ஓனெற வுபாயத்தை, 

கழ கேளா உல செய்தால், சருமம்- ஒருவன்செய்யு 

60) 9 ar, அழிலது-கெவெதாகும், 

ப்ப மோனகெனபது ஞானவரம்பு, 

“மோனசமென்பத-மெளனநிலையென்பது, ஞானம் - 

தச் அலர னத்திற்கு, வரம்பு-எல்லையா கும். 

௪, வளவஞனாயினு மளவறிந்தழித் ஒண், 

வளவிஞயினும் - சம்யத்திலே சோழனுச்கொப்யான 

வனாயிருக்சாயானாலும், அளிவு-பொருள் வரவினள வை 

அமித - தெரீதத, அழித்து - செலவழித்து-உண், ந 

oe 

௮௨, வானஞ்சுருங்கற் முனஞ்ச௭ருங்கும்டி 

ானம்- மழையானது; சுருங்வெ-பெய்கல் குறையு 

மாயின், தானம்-ச்பா.திதிமல்களுக்குக் aabsgode, 

டையும், சுருங்கும்-குறைவுபடும், 3, 

லாட, விருந்தலோர்க்்லை பொருக்தியகொழுக்கம், 

விருர்திலோர்க்கு - விருந்தெதிர் கொள்ளாதவர்ச்ரு 
பொருந்தி. தடம்பொருர் இய, ஒழுச்சம்-இல்ல தம்-இல்லை 
'இருர்தசாயிலும், இல்லா ததற்ருச் சமானமாகும்,



௩௬ Caren cn plat gor 

,௮௪, வீரன்சேண்மை கூரம்.பர்குர், 

வீரன்: வீரணுடைய, கேண்டை-சிகேஃழொருஉஹ*௪ 

ருந்தால், கூரம்பாகும்- அவனுக்கு அதுவேதன்பகையை 

வெல்வதற்குக் கூரான மும்பாகும், 

௮9, உரவோரென்கை யிரவாதிரூத் சஸ் 

உரலோசென்கை -வல்லவரென்று சொல்லப்படுத்ல் 
இசகா.து - தனக்கு சிறுமைவக்தகாலத்திலும் பிற ணி௰ 

இரவாமல், இரு,க்தல-இருக்கையாம். 

அண், ஊக்கமுடைமை யா க்கத்திற்கழகு, 

ஊக்சம்-செய்தொழிலில பைதல் மை, உடை 

ம-ஒருவன் உடையஸஞதல், அக்க த்தி) ஸா = House Dae 

வத்திற்கு, ௮ழகு-௮ ழகாரும், 
௮, வெள்ளைக்வெலை கள்ள ச்சிந்னத, 

வெள்9):-களங்கமில்லாத பரிஈ ச் சகுணமுடைய/ வர் 

டத் ஐ, கள் ளம்-வஞ்சனைபொ Gi Bu, சிக)ை-நினைப்பா” 

னத, இல்லை-இரா.து. 
௮௮, வேந்தன் றி ரான் துணையில்லை, 

வேக்தன்-அரசனானவன், சீறின் -ஒருவன் 2மல்கோப 
ஞ்ேய்தால், ஆம்-அப்போதைக்கு உபயோகமா ம 

துணை-சகாயம், இல்லை- அவனுக்ல்லை,



வெற்றி 2வற்கை'மூலபாடம், சடன் 

BULGE Bs பேய் வகதொழு, 

வையுக்தோது- -பூமியிலுள்ள ஸ்தலக்தோதும்போயு 

௮.கய்வம்- உடவுகேை, சொழு- SAAS vem WG. 

௯0, ஒத்சவிடத்து நிகதிரைகொள், 

ஓச்தவிட ச்து-மேபுபள்ளமில்லாபற் சமமான விடத் 

தல, நித்திமைகொள்-டீ பூத் து நித்திரைபண்ணு, 

Fob, PD ஐ.தரதார்க்கில்லை யுணர்வொடுவொழுச்சம், 
ய 

இரித ர்கக-5லல அலைப்படியா தவர்க்கு உணர்வொ 
டும் ிவுடனே, ஒழுக்கம்-நல்ல நடக்பை யையும், இல் 
லை- உண்டா குவதில்லை. 

தளக் அருளிச்செய்த நீதிச்சொல் 

முத்திற்று, 

ஜல 0696௫ 
அதிவீராமபச ண்டியன் அருளிச் த. 

fai» aC 2வற்கை மூலபர ம்ம், 
OR GO 

பிரணவப்பொ (ளாம் பெருர்சகையைக்கரன் 

ச ரணவற்பு தமல! தலைஃகணிேவோ மே, 

Ga AS lashes வீடராமன் 
'சொற்கையாளி-குலசேசான்புகல்



4 ௮ வெற்றி?வற்கை கூ பாடம்; 

க்தமிழ்செரி்த நறுக்தொகைதன் னால்" 

குற்றங்ககாவோர் குறைவிலாதவரே 

எழுத்திவித்தவ னிழைவனாகும் 
கல்விக்கழகு கசடறபெச.ழிதல் 
செல்வர்க்கழகு செ pu Dior தாங்குதல் 
வேதிடர்க்கழகு வேதமுமொ, முக்கமும் 
மன்னவர்க்கழகு செங்கே கமுஜறைமை 
வைூயர்க்கழகு வளர்பொருளிட்டல் 
உழவர்க்கழடில் குழுதாண்விரும்பல் 
கர் இரிச்சழகு வரும்பொருளுரை த்தல் 

தீந்திரிக்கழகு தறுகணாண்மை 
உண்டிக்கழகு விருர்தே.0ுண்டல் 
பெண்டிர்க்சகழரு பேசாதிருத்தல் 
குலமகட்கழகுதன் கொழுகனைப்பேணு தல் 
க்லைமகட்சழகு, கன் மேனிலினுக்குதல் 
அ.றிவோர்க்கழகு கற்றுணர்க்சடங்கல் 
வறி3யாரர5ழகு வறுமையிற்செம்மை 
(ase) 2 தம்படுபனையின் ஜி: ள்பழத்தொருவிை 
வானுறவே: ௫8 ௮ளம்பெறவளரிலும் 

ஒருவர்க்கருக்க நிழல -சாதே - 
செள்ளியவாலின் சிறுபழத்தொருவிதை 
தெண்ணீர்க்சயத்துட் சதுமீன் செைலிலும் 
துண்ணிதேய மினு பண்ணல்பசனை .. 
அணி? தர்ப்புவி ய ட்பெரும்பளஃமொடு



Qe p Deepens ஹல்பாடம், ௩௯ 

மன்னர்க்கிறுத்க' நிழ்லாகும்கே 
(அ சனால்) சதி3ய் ரெல்லாஞ் சிதியருடீல்லர் 
பெரி 2யாரெல்லாக் பெரியருமீல்லர் 

OU pF pO ss der Gen Gon sor eur 

உற்மோெல்லா முறவின சல்லர் 
கொண்டோரெல்லாம் பெண்டிருமல்லர் 
அனுமா வின் CH றன்சுவைகுன்றாது 

oy. BY. செம்பொன் றன்னொளிசெடா.து 
னர் னு ஞ்சந்தனக் தன் மணமறு.து 

பூகைக்கினுங்கா ழகில் பொல்லாக்குகமழா2 
கலக்கினுக்சண்கடல சேருக gp 
(அசனால்)பெரு மயுஞ்சிதுமையுக் stem prays 
சிலி2 ச்செற்ிி அம்ம? யல்லாம் 
'பெரியோசீரீயிற் பெ௮ப்பதகடனே 

'சிறி2யோர்பெருப்பிழை செம் தனராயிழ் 
பெரி /யாரப்பிழை பொ௮அத்தலுமரிே 
(அனால்) வா மியகலனே, வா ழியஈலனே , 

தூருண்டுபழகனும் மூர்ச்சர்சேண்மை 
நீர்க்குட்பாசிபோல் வேர்க்கொள்ளாதே 
(௮ தனால்) ஒருகா ட்பழூலும் பெரியோர்சேண்மை 

இருநிலம்பிள சக்க வோவீழ்க்கும்மே 

(அச்னால்) கற்கைகன்தே கற்சைசன்றே 
பிச் சபுகிதும் சற்கைதன்றே 
'சல்லாலொருவன் குலகஈலம்பேசுகல்



௪௦ வெற்றிவேற்கை மூஷபா டோ 

கெல்லினுட்பிறக் கீ பதராசூம்மே 

(௮ச்ணால்) ற். ாற்குலத்இன் மேற்பாளொருவன் 

கற்கிலனாயிற் 2 மிருப்பவனை 
எக்குடிபிறப்பினும் யாவரேயாயிலும் 

AY EH. FD சீறா கர மேல்வருமென்பா் 

௮றிவடையொருவனை யரசனு விரும்பும் 

அச்சமுள்ளடக்கி யழிவகத்தில்லாக் 

கொச்சைமக்களைப் பெறுதலின க்கூடி் 

சிச்சமற்ேமார் திருக்கைைன றே 

யரனைக்கில்லை கானழுந்தருமமும் 

பூனை க்கில்லை தவமுக்தயையும் 

ஞு ணிக்கில்லை US) SB LI (LP Lb of) 6H LICLPLD 

சிதலைக்கில்லை செல்வமுஞ்செருக்கும் 
மு.தலைக்கில்லை £ச்சு நிலையும் 

DB) FF LPBP WT yp மதிலிலோர்க்டுல்லை 

காளுங்கிழமையும் நலிந்தோர்.ப்இல்லை 

Ce on a Bar up 'சகேட்டோர்க்கில்லை 

உடைமையும்வருமையு மொருவழிசில்லா 

குடைஙிழலிருக் து சூஞ்சம மூக்தோர் 
நடைமெலிம் 22 ரூர் ஈண்ணினுஈண் னு வர், 

மப், பூசெல்வமும் பெரு ௯ iy ipo Sauer



“வுற்றி வற் கை கல பாடம், ௪௪ 

அுறக்கூழ்சீசரலை யடையினுஈடை வ]? 

அறத் திடுபிச்னீச கூவியிரப் ரர் 

அஆர2சாடி ருக்தர*ச। ளினு. ten wi 

குன் றத் பனையிரூ நிதியைப்படைத் தார் 

௮ன்றைப்பசலே யழியினுபட வர் 

எழுநிலகாடங் கால்சாய்நதுக்குக் 

சமுதைமேய்ப்பா ம [4 +a ep 1G 

நண்ஞ்ளை மும் வானமும் ரியினும் 

எல்லாமில்லை யிஃ லிலோர்க்பே 

தறுகண்யானை த.ன்பெரித வினும் 

Gi pean apa ef, கோற்கஞ்சும் 2 2ம 

குன்று “Sass டூடே வா.மிஓம் 

*1ன் தலைப்புல்வாய் புலிக்கஞ்சும்மே 

ரயாம்பள்ளத் தூ?டிவாழினும் 
தேபைபாம்பிற்கு Daa grates ம 
தெ.டுகாலாசர் வாழும்காட்டில் 

கடுப்யுலிவாமும் க் டுடன்றே 

சான்றோரில்லாத் தொல்பதியிருத்தலின் 

தேன்றேர்க்குரவர் தேயரன்றே 

இல்லோரிதம்ப.து மியுல் 2பயியல் பே 

இரக்தோர்க்ேெது முடையோர்கபனே.



௪௨ வெக்றி?வற்னை மூலபாட(ல 

மண ண் பணிக்க மகளிசகங் சே 

பிணவணிபணிர்தாங் கொழுரரசைத்தம்'இ 
உடுத்தவாடை கோடியாக ' 

முடித்தகூக் சல் விரிடிபினும்விரிப்பரச் 

பெற்றமுங்கமுகையு மேய்ந்தவப்பாழ் 

பெசழற்்சறுடிமகளிரு மைக் தரு க்கூடி. 

கெத்பெ 6 nOmne anu? syn சூம் 

வித்து 2மறு முூளவாயிருப்ப 

எய்த தல்கி துக்கு மேழையும்பதரே 

காலைபுமாலையும் சான்மறைசயாதா 

அ௮க்தணாபென்போ ரனைவரும்பதரே 

முகலுளபண்டல் கொண்டுவாணிபஞ்செய் 

ததன் பயனுண்ணா வணிகரும்பதசே 

ச*ண்மனையாகைத் தாய்பனைக்ககற்றிப் 

பின்பவட்பா£சசிப் பேதையும்பத்ரே 

தன்னை தமுக் தன்சையிற்பொருளும் 

பிறர்கையிற்கொடுக்கும் Curse suo BCs 

வாய்ப்பறையாகவு காக்கடிப்பாசுவுஞ் 

சாற்றுவதொன்றைப் போ ற்றிக்கேண் மிஷ் 

பொய்யுடையொரறுவன் சொல்வண்மையினால



இதுவ நகை மூலபாடம், ௪௯, 

மெய்போலுபமே மெம்போலுமமே ட 
மெய்யுடையெ :ர௬ுவன் சொலமாட்டரமையால 

பொ ப்போலும்லே பொ wS ot gyin CLD 

(அதனால்) இ ந்வர்தஞ்சொல்லையு மெழுதரங்மேட்டே 

இருவரும்பொருந்த வுரைய ராயின் 

மனுசெறிஷழறையின் வழக்ெர்தவர்தாட் 

முனமுறமறுகிநின் தழுதசண்ணீர் 

மூக சத்தே வா Apalt & 51 & gore 

ல ழிவழியிர்வதோர் வாளாகும்மே 

பழியாவருவது மொழியாதொழிவது 

கழிபாவருபுன ரிழியாதெழுவது 

துணைதோடகிீலதி நெவெழிபோசேல் 
ஷுணைமீதல்லது நெடுபுணஜேகல் 
எழில:ர்முலைவரி விழியார்த$திரம் 
இய்லாகனகொடு முபலாகாதே 

௨ மியேயேகுக வ ழியேமீளுக 

இவைகா னுலழ் பெல்பாமா றே, 

வெத்.றிசீவத்சை மூலபாடம் apps pa,
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சடவுள் துணை, 
- © 

“i ர் ல CG ப ர த் Re 

a ஜல்றுக்டு பயனாய் 

கசாப்பு. 

ட 

சிற்விகாயகன் சேவடிவணக்கிப் 

LT CLIT BLD பகருவன்ய Cer, 

ஒருபொருள் வ lun, 

௪, பிள்ளேகளே, நீங்கள் விதை நன்றாக வாடித் 

துக்கொள்ளுக்கள வாட௫த்துக்கொண்டால் அறிவுள்ள 

வர்களாவீர்சள் அறிவுள்ளவர்களானால் உவளு£முப் 

பண சப்ப திற திறமையுண்டாகும பஷ்சம்ப(% 

த்தால் அன்னம் வஸ்திரம் ஆடாணம் இவை முசல,ன 

லூசு ௨உட,களு கு வேண்டி படியே Os salir son புது 

GY ல்லாமல் தருமம தானம் பசோபக) ரமிவை முதலா 

னவைகளைச் மிசய்தால் உங்களை எல்லாரும் புகழும், 

யாச லா) “i sar, 

. பிள்ளேகளே, செல்வப்9-சரூளைப் பார்க்ஜுங் 

சல்லிப்பொருளே ௮ திசமாழும் (அதெட் டி ஐய்) செ 

வ்வப்பொருளைத் திருடர் முதலானவர்கள் அபகரிக்க



ஒருபொருள் வசக்யெம், ௪இ 

மாட்டார்கள். அல்லாமலும், செல்வய்பொருளைச் செல 

வழித்தா லும் ,௮து குறைந்துபோரும் சல்விப்பொரு 

ஜப் பிறர்க்குக் கொடுக்குந்தோறும் அ துலளரும். 

௩. பிள்ளைகளே, நீங்கள் வித்தையைக் கற்குந்தோ 

அம்உங்களுக்கு௮றிவு வளர்ந்துகொண்டே வருப.(௮9த 

Leg gut) மணற்கேணியைக் தோண்டுதோறும் ஊத் 

Her arg பெருகக்கொண்டே வரும் இதபோலவெ 

oF DI s ir. 

௪. பிள்ளைகளே, ஒருவன் கற்ற வித்தையைப் பிதர் 

க்குச் சொன்னால் அ௮ந்தவித்ைதை பிரகாசமாசகவிருக்கும் 
சொல்லாவிட்பூரீலு பழிப்பை .படையும் (அதெப்படி. 

ரப்) வொறிற Bi செலவழிர் துக்கொண்டிருந்தால் பரிசுத் 

பட Henin pir ee Hb நீர்கெட்டுகபற் 

மிவடைந்துபோம் இதுபோலவென்றதியுற்கள். 

"6 மிள்ளைகளே, ௮ த தமாகிய சிறிப்வர்களும் பரி 

§ 8 sip Bu டெரியவர்களைச் சேர்ந்தால் அவர்களும். பரி 

கத்தராவர்கள் (அதெப்படி ஐயா) ௮சுத்தமாயெ சல 
தாரைநீரும் பகிசுத்தமாகய பெரிய குளத்திலே போய் 

விழுர்.நால் பதிசத்தமாகும் இதபோலவென்று J uj 
meer,



௪௬ துருபொருள் வாச்யெம், 

௬ பிள்ளைகளே, ஒருகனிட த்திலே தஇாவியம் இருர் 

தால் எல்லாரும் வது சேர்வார்கள் இடவிபம் இல்லா 

மபற்போனால் ஒருவரும் சேரமாட்டார் (அதெப்படி 

ஐயா) ஏரியிசல மீர் இருக்தால் கொக்குமுதலான துகள் 

வர து?௪ரும் நீர் இல்லா மற்போனால் ௮வ்வேரியினிட த 

இலே ஒன் அஞ்சேரமாட்டாது இதுபே.லபயென் றரிபு 

க்கள், 

௭. பிள்ளசோகளே, ஈம். குணழுள்ளவன தன்செல்வங் க 

opts தரித்திரனானாலும். ௮வனை எல்லாரும் முன்னி 

லும் அதிகமாகவே எடுத்துக்கொள்வரர்கள் (௮தெப் 

படிஐயா) 2'பரிசாசய இரத்தின ம்சாணைபிடித் தை 

ருூறை5 துரிறிதாடுப்போனாலும் இந்தா த்தினத்தை ஸ்) 
லாரும் முன்னிலும் ௮இிகமாகவே எடுத்துச்கொள்ளு 

வார்சன் இது$பால வென்று அறியுங்கள், 

௮ பிள்ளைகளே, கனம்பொருந்தியவன் 2 Prigr.. 
இனசேர்ர்தால் தானும் ௮ற்பனாவான் (௮தெப்படி ஐயா) 

சனம்பொருக்திய கல்லுக்கம்பம் சனமில்லாத செப்பத் 

அடனே சேர்ந்தால் தானுக்கனமிழந்து நீரின்மேல்மித 
க்கும் இதுபோலவென்௮ அறியுங்கள்,



ஒருபொருள் வாக்கியம், ௪௭ 

௯ பிளளைகளே*ஏ சம்பாதித்த இரவியத்தைத் சாலும் 

அனுபகிய மல், பிறர்க்குக் கொடாமல் ஒருவன்சேர்த்து 
வைத்திருந்தால் ௮ந்ற Bry song ௮ன்னிபர்கள்௮ப 
சுரிபபார்கள் ( அதெப்படி ஐயா) தேநீ தானுமுண்ணா 
மல் பிறர்க் டுல்*கொடாமல் கூண்டிலே செர்த்துவைத்த 

தேனை 2வடர்கள் ௮வ்வியை துரத்திவிட்டு அபகரித்து 

க்கொண்டிபோவார்கள் இதபோலவென்று௮றிபுங்கள், 

௧௦. பிளளைகளே, உயர்ர்சகுணநுள்ளவன சனச்கு 
LOT Neng கிடைக்சும்படியாக இருக்சால்கடைக்குவரு 

வான் இல்காவிட்டால் தன்னிடத்திலேதானே யிருக் ௮ 
விரிவான் (அதெப்படி ஐய) ௮திகவாசனளையுளள தாழ 
ம்பு வெளிபிசலவக்தால் ஒருவனுடைய தலையின் மலே 

ஏறிபிரும் தம் இல்ல விட்டால் தின் செ, யீலேதானெ 

அரு ஏலிடம் இதபே லவென்று அறியுமகள், 

க்க பிள்ளைகளே, தன் "சரரியத்திற்குத் wear 
டைய சகாயம் வேண்டியிருந்தால் yo gtr கொஞ்ச 
மாகவே சிரேகஞ்செய்யஎவண்டும் ௮ கமாக சினேசஸ் 

Ogu sin ௮வன் வருத்சிம் உண்டாக்குவான் (௮தெப் 
படி. ஓய) பாக்கு.வெற்றிலைக்குச்சுண்ணாம்பு கொஞ்ச 
மாக2வ சேர்க்கசவண்டும் ௮திகமாகச்சேர்த்தால் வயய் 
வெர்.அபோசச்செய்யும் இதுபோலவென்று அுறியுக்கள் 

௧௨: பிள்ளைகளே, ன்ஷ்டனிடத்திலே ௮ கப: க்கிய 
'கிருர்தாலும் ௮வனைச் .சேரலாகா.து) சேர்ச்தீரல் sus



சல இருபொருள் வாஃகியம, 

யம் வருமேயல்லாமல் “பிரயோசனம் உண்டாகாது 
(அதேப்படி லயா) பாபிணிடத்திலே மாணிக்கம் இரு 

க்கிறதென்று அதின் ச மீபத்திலேபோனால் ௮ கடிக் 

குபே.யல்லாபல் மாணிக்கததைக் கெர்ட. து இதுபோல 

வென்று அறியுங்கள், 

௪௩ பிளளாகளே, தனக்குக் கொடாதவனிட சத்திர 
நீது ஒருபொருளைக் கொள்ள வேணுமேயானால் வலு 

க்கு இஷ்டனைக்சொண்டு அர்தப்பொருளைக் கொள்ள 
வேணும் (அதெப்படி ஐயா) பசுவின்பலை ய/னகன் 
றைச்கொண்டுபோய்ளீட்டுக் கறர்துகொள்வார்கள் இத 
போலவென்மு அறியுங்கள். . 

ஒருபொருள் வாக்கியம் மூத்திற் று, 

உல 100011. 
இருபொருள் 'வாக்கியம, 

வகஇடும் இடிய பனகன 

௧௪, பிள்ளைகளே சிப: திலேரானேவித்னதியைப் 

படி த்.துக்கொள்ள வண்டும் வய தமுதிர்ச் சபின்பு புத்தி 
சருசாரத்திலே விழுக்து ருக், தத்தை அ௮டைத்தக்கொ 

ண்டிருக்கும் அப்போ படித்தாலும் வித்தைகள் முகப் 

(த்தியில பதியமாட்டாது (அதெப்படி. ஐயா), அழும்



_இருபொருள் வாக்யெ! ௪௯ 

கூப்படியாத Bough" காயம் நன்றாப்பிடிக்கும் அழு 

க்குப் படிந்த சல்பிலே சாயம நன்ருகப்பிடி. க்கமாட்டா 

அ, இதுபோல சென்று அறியுங்கள். 

௧௫ பிள்ளைகளே வித்கையைப்படி த்.தக் கொண்டவ 

னுக்கும் பிடியா சவனுக்கும் ரூபம் ஒன்றாகஇருர்தாலும் 

வேகத்தில் வித்தையைப் படி.ச்தக்கொண்டவனே பெ 

ஹை யடைஷன் (அதெப்படி. ஐயா) p68 ott ApH! 

ரா உருவம் ஒன்றுக விருக்தாலும் ருடன் கல 

ர்திருக்கிற பாலைவேமுகப் Oh b PE Ge ID p வித்தையி 

ருக்கின் றபடி.யால் ௮னனம் உயாவாகும <6 விதை டண் 

இல்லா மையால் கொக்கு உயர்வாக!.து இதுபோ லென் 

இ அறியுங்கள், 

௧௬ பிள்ளைகளே, வித்தையுள்ள வனுச்கு இிழகில்லா 

தி௫ந்தாலும் எல்லாருக்கும் இஷ்டனாவாஈ வித்தையில் 

லாதவனுக்கு அழகு இருந்தாலும் ஒருவருக்கு இல. 

பணாகமாட்டான். (அதுயெப்படி ஐயா) ait Coo Ley oF 

விலாமிச்சம்வேர் அழகுஇல்லா திருந்தும் ஏல்லாருக்குப் 

இஷ்டமாடின்றது வாசனையில்லாத முருக்சம்பூ அழகு 

ள்ளதரீக இருபதும் ஒருவர்க்கும் இஷ்டமா கவில்லைஇம 

பூகலவென்ற அறிபுல்கள், 

க்



Ga by ரபொருள் வாக்கியம் 

௧௭. பிடளைக$௭, விவேகழு£ஸ்ட்யவன் தீரித்திரள 
யிருந்தாலும் சிரஷ்டனாவான் விவேஃபில்லா சவன் பா 

க்யெவாளுயிருக்தாலும் சியேஷ்டனாக; மாட்டான் (௮ ௮9 

ட்படி.. Bu) எல்லாவற்றையும் பார்த்து அ.றிறெவன் ஒ ஒ 

ராபரணமு: ் இல்லாதிருர்.தம் சிரேஷ்டமாகும் ப்படி 

ப்பட்ட முறிவு தங்களுக்கில்லாசுதை ஈத்னக_கமுதலா 

இய கேத ஆப சணங்களைத் தரித் ஐக்கொண்டிருக்தம் 

அக்தக் கண்களைப்போல சிரஷ்டமாகாது 2 பர்ல 
(வென்று புறிபுங்கள், 

FH பிள்ளேக?ள, ஈல்லவர்களுடனே பழூனொல் உங் 
களுக்கு ஈல்லகுணமுண்டாகும் கெட்டிவர்களுடன் பழ 

இனால் உம்சளுக்குச் கெட்டகுணம் உண்டாகும் (௮, 

பீபடி ஐயா) மழைநீர் நல்ல் மணலிலே விழுற்தால் why 

நீராகும் உப்புமணலில விழுர் தால் உபபுநீராகும் 'இ.த 

போலவென்.ற் அறியுங்கள், 

௧௯ பிள்ளைகளே, ரீங்கள்எல்லாருடனேயும் இதமா 

கப்பேசினல் மரியாதை கிடைக்கும் கடினமாகப் பே? 

னல் அவமானம் உடைக்கும் (அதெப்படி ஐயா) Raffles 
பிள்ளை எல்லாருக்கும் சந்தோ ஷம் உண்டாசுப்பேசுற 

தினால் பாலும்பழலும் கொடுத்துச் சையில், ஒடுத்துக்



இருபொருள் வாக்க Ox 

கொண்டு கெஞ்ச றார்கள் க்கை ௪ லலாருக்கும்கோ 

பழுண்டாகக் கூவுற இனால் கோலாலடித்துத் துர்தீதி 

Regt ach a > rev @aidray அறியுங்கள், 

aw, Gar ents Pear, basen OM Curis or sey orem 

ங்கடந்தால் செளக்கியம் உண்டாகும் எதிரிட்டு கின் 

ர கேவேரும் (அதெப்படி ஐயா) பெருகெள்ளத்.து 

ச முன்னே வணங்கின கோரைப்புல்லுத் திருஃபித் 

தலை ரீம் த்துப் பி Fon ps Bo றது வணங்காமல் ௪ திரிட்டு 

Bao poo முறிப்பட்டுப் போன்றது “இதுபோலவெ 

னது அறியுங்கள்: 

02.9 பிள்ளைசீளே, உயர்ச் ரகுலத்தீலே பிறந்தாலும் 

ணமில்லா த௨னை ஒருவரும் கட்டச் சேர்க்கமாட்டார் 

தாழ்ர்.தருலத்திலே பிறந்தாலும் குணமுள்ள ஓனை ௪ல் 
லஈருங் சட்ட வரவழைப்பார்கள் (அதெப்படி. ஜயா) 
தித்திப்பாயெ கரும்பில் பிறந்த பூவா சனை இல்லாமை 

பூல் ஒருவரும் கைகொள்ளார்கள் கசப்பாயெ அலரியி 
லேபிறக்.. பூவாசனையிருக்றெபடியால் எல்லீர்ருக் கை 

கொள்வார்கள் இதுபே.லவென்அ அதியுங்கள், 

௨௨ பிள்சாகளே, மானமுள்ளவன் பெரிய காரிய 
க்க செய்வான் மானமில்லாதவனே வென்றால்



Ge a; , பாருள் வாக்யம் 

வீணான அற்பகர்சியத்சைச் செய்து ௮.இக சந்தோஷ 

கனத அடைவான் (அதெப்படி. ஐபா):சி௫கம்டு சித்திர 

ந்தாலும் யானைமாமிச ததையே தேடி.த்தின்னும் Bain 

னது ற்காக தமுடைய எலுப்பைக்கடிச்துச் சந்தே: 

சதையடையும் இது பொலவென்று ௮றிபுங்கள். 

௨௩, பிள்ளைகளே, செல்வம் வர்தகாலத்திலே பது 

வே உயர்த தலால் அப்போது வணங்கல் இருக்கத் 

ண்டும் வறமைவக்த காலத்திலே அதுவே BIDS BS 

லால் ௮ப்போ து உயாவாயிருக்கவேண்டும (௮தெப்பம் 

லயா) மாமரமானது எவ்ளிளவு சாய்க துக்கொண்டிருக் 

ின்றதோ அவ்வளவு சாய்ச்துக்கொண் டி.ருக்கன்ற ற 
காய்ப்பு இல்லாத மாபரம் வளையாமல் மிமிர்க்திக்கொ 

ண்டு இருக்கின்றது ௮து2பி.லவென்று Hay beer, 

௨௪ பிளலை ) களே, புத்திபுளளவன் தாரத்நிலிருர் த 

வந்தும் ஒருவனிடத்தில் இருக்றெகுணத்சை ுறிவான் 

32டன் சமீபத்திலிருக்தும் ௮வன் குணத்தை ௮ுறிபம£ 

ட்டான் (2 செப்படி யோ) வண்டு தார, தலிருந்துதாம 

அரப்பூவீன து தேனை உண் றும் தவளை அதன் சமீப 

இல் இருற்தும் ரதன்தேனேை உண்ணசு இதபோலைவெ 

ot Di அரிபுங்கள,



சழுப்ரூள் வாக்க்க «Bm. 

oR Beiget Ooh, Bs ci nai h 05182 ey Fags 

றும் ப “Ben? லவனென்றும் “செவ்லையிலலாகு ரூ.,த்தினலே கடட 

னென்றும் ஓ ரவமைச் சொல்லலாகாது (அதெப்படி. 

ஐயா) அம்பு சோணல் இல்ல Loot ha, gui Oa Af gy te ear 
ஓ 

OX வீஷோகொணலாக இரும் கருக்கு இன்பமான 

ஓறசயைசத்தருகின்றது இதுபோலவென்று௮ றி.புங்கள், 

gar, Fen Gu Fy or, பேகோருக்கு உபசாரகுசெய் 

sn Wei பிரதியுபகாரஞ்செய்வார் Bo oo HSH eu 

சாரஞ்செய்தால் அவர் ௮பகாரமே செய்வா! (அதெப் 

படி. ஐய) பசுவுக்கு இறைகோடுச்தால் ௮துமதாம ன 

பலைக்கெ மிக்கும் பாம்புக்கு இறைகெொ ததால் கொடி. 

தய விஷத்தை/ஃய கொடுக்கும் இதுபோலவென்று 

a) Duy wear, 

“உட் பிள்காகளே, பெரியோ ர்கள் உர் 5 நிலையிலி 

Gif Subp மிகுர்த வருத்தச்சை படை. வார்கள் 

இறியே!/கள் உய1ஈத நிலயிலிருந்து தவறினால் அப்ப 

QUILL வருத்தத்தையடையார்கள் (அதெப்படி ஐயா) 

wi Soaps Gu பெரிய பிபாணிகள் சேவிழுர்தால் 

பிழைப்பது அரிது எலும்புமுதலான றிய பிராணிகள்: 

வியூர்சபுச் பிழைக்கும் இதுபோலலென்௮ அறியுங்கள்,



ls இ; சிபாருள் லாகிய, 

௨௮. Qcirfon x'¥ar, & Bs. ஸ் த்தை யுையவரிடச் 9 
நாம் மபரிய காரியத். தைச்! யம் வல்லபயுண்டு பெ 

யரூபுத்தை உடையவரி௨த்திலும் க.றியகாசிய;த்தைர் 
'சயயமாட்டாமையும் உண்டு (௮௦ இப்பட ஐயா) லம. 

fon 8 Bas FB ace இருந்த. லும் பெசியலிருக்ஷமாக 

ர 2னகம்பேருக்கு நிழலகொடுக்கும் பனைவிதை மிசப 
பரி தாகயிருந்தும் விருட்சமானால் ஒருவருக்காகிவும் 

|ழல் கொடிக்கமாட்டாறு இது? பாலிவென்௮ வுறி;। 
கள். 

௨௯ பிள்ளைகளே ஒரு தாய வயிற்திலிரு ருக்து பலபள் 
ஈகள் பிறக் சால அ௮வர்களுப்குள்ளே ஒருபிலளைக்கு இரு 
(கிற குணம் மற்றொ ரபிளளைக்கு வரமாட்டாது (அல 
ப்படி ட ஜபா) ஒரு குள;த்த ரீரி2ல தர மீரையும் vee 

1ம் அல்லியும் கெய்தலுமுண்டாறை ஒன்றற்குண 
.ழ்றொன்றுக்கு வரவில்லை 'இதுபோலவென்து ait 74 
ரசுள். 

௩௰, பிள்ளைகளே, aaa ஈல்லவர்கள் இலபேர்கள் 
ஏருபையாக இருப்பார்கள பொல லாதவாகள் பலபேர் 

இருப்பார்கள் ( அதெப்படி. ஐயா) ரத்தினக்கல் கொஞ் 

மாசு இருக்கன் றனமற்,சலஅதஇிசமாக இருக்கின் றன 
இதுபோலவன்று அறிபுங்பள், 

இருபொருள் வாக்சியம் முற்றி, 

 



SRE pogo.  WHEREE 

சடவுள் துணை, 

முப்பொருள் *வாக்டுபம், 

ண் ஊட்ட த 

௩௪, பிள்ளேக? சள தலைமையானவர் ரப்பத்திலே 

ஒருநாள் "உபகாரஞ்செய்தவ நைகும் . கவொனவா சல 

gor விட்டுவிட்டு உபகாரஞ்செய்து வருகிறவளிக்கும் 

சடை Menai Paws தோறுபவிடாமல் உபகா ரஞ்செயது 

வ்ருகறவனுக்கும பியோசன தைச் தருவார்கள (அ 9 
எப் டி ஐயா) பனைமரமவின் ।சிபாட்டுத் துவக்கத் திலே 

ஒருநாள் சலம்சிட்டவனுகரும் சென்ன ஈரம்ஈடுவேசில 

Sra “விட்டுவிட்டு சலம்விகிறவனும்கும் பாக்குமறம் 

ஜூ ருராளாகிலும் விடாமல் சலம விடுகிறலனும்கும் பில 

க் கொடுக்கும் இது போாலவென்று அறியுங்கள், 

அட்ட பிளளைகளே, உத்தபருக்குச்செய்த உபகாரம் 

bai ga பிசயோசனப்பட்டும் பிரகாசிக்கும் பத்ரு 
க்குச், செய்த உபகாரம் பிரகாசிக்கிறதுபோலத் தோன் 
றுழ் அதமருக்குச் செய்த உபகாரம் ௮ப்பெ முதேசெ 
ரிபாமல் மறைக்முபோம் (அது எப்படி ஐயா) சிப்பி 

யிலே. விகிர்த, மழைக் தளி முத்தாகும் தாமரையிலே



@ ar இட ள் evi Lagos ar 
if (ம். ane’ ; 

OF (pbs uF ip feo ath. னது முத்தப்போலத் தோன் 

லும் 1: ணலி2லளிழுர்ச மழைத்துளி ௮ம்போதே மற 

ந்தபேம் இதுபோலெனிது ௮.றியுக்கள். 

௩௩; பிள்ரோகளே அ.திஷல்ளவர்சளுக்குக் கோபம் 
பிறது வேறுபட்டால் உடனே Haare | Bess 

ழையபடியே சேரர்திருப்பார்கள் ஈடுத்தரமானவர்களு 

க்குக் கேறற்ம்பிறந்து வேழபட்டாள் ஒருவர், கம 1 

னஞ்செய்து சேர்க்க முன்போலச் செர்ந்திருப்பார்கள் 

மூடா களுக்குக் கோபம்பிறந்்து வேறுபட்டால் திரும்பி 

ஒருபோதுஞ் சேரமாட்டார்கள் (௮2 எப்படி ஐயா ] 

நீரின் பிளவுகள் உடனே பழையபடி. சேர்க்கைப் 

டெ ஈன்னின் பிளப்புகள் ஒரூவர் பொடிவைத்துப் பந்... 

வைத்தால் பழையபடி சேரும் கல்லின் பிளப்புகள் திர 

ம்பி ஒருபோழுஞ் சேமாட்ட து இதுபோலவென்று 

J Puja corr. 

முப்பொருள வாக்கியம் முற்றிற்று, 

_ சியி மாரா 
UY, SWAMINATHA IVER LiGha




