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உ. 

முன்னுரை, 

சென்னை இந்து இயலாஜிகல் ஸ்கூல் 
தமிழ்ப் பண்டிதர் கோமளேசுவரன் பேட்டை, 

ஸ்ரீமச் கோ. வடிவேலு செட்டியாரவர்கள் 

பத்இராஇபரும், பத்இரிகாசிரியருமாக விருந்து 

நடத்திவரும் (லோகோபகாரி”' :சக்செவர்ச் 

தனி” என்னும் பத்இரிகைகளில் ஒன்றான 

“லோகோபகாரி”யில் எதாமொரு விஷயத் 

தைப்பற்றி எழுதலாமென் ஜோ௫த்தபோது, 

உலகவாசிக ளொவ்வொருவரும் தம்மாற் 

கூடுமானவரையில் இசகபச மிசண்டினுக்கும் 

வேண்டிய சாதனங்களிற் பழகினாலல்லது அவ் 
வவ் வுலகவின்பங்களை ௮டைய முடியாதென்ப 

தும், ஈல்லாசிரியனை யடைர்து ஞானோபசேசம் 

பெற்று சாதனத் இற் சதாபழடு யுண்மையுணர் 

ந்தார் மாத்திரமே பரலோக சாதனங்களைக் 
கவனிப்பென்றும், மூடன் முதல் முட்சு 

வரையில் இகலோக சாதனங்களி லடங்கியவை 

களில், குடும்பம், வர்த்தகம், கைத்தொழில், 

நட்பு, முசலானவைகளை உட்கிடையாய்க்கொ 
er. Dover su முக்கியமான தென்பதும், 

இவ்வித இலெளசே வியவகாரமாயெ உலக
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ஈடைகளை கவனித்து ஈடப்பவர்களே பழிபா 

வங்களினின்று நீங்கி புண்ணியத்தையும், புக 

மையும் அடைவார்களென்பதும், ஒருவாறு 

என். இற்றறிவிற் கெட்டியகால், அத்தகைய 
விஷயங்களிற் சிலவற்றை ''மனத்திற்குறு 

த்து மஇவிளக்கம்” என்னுந் தலைப்பின் கீழ், 

சால கேர்ந்தபோதெல்லாம் எழுஇக்கொண்டு 
வரலாமீனன், எழுஇவருங்கால் இது புத்தக 

மாகுமென்றாவ.து, ஆக்குவோமென்றாவ.து இஞ் 

சித்தும் எண்ணினே ஸில்லையாயினும், இன் 

ஞ் சில ஆஅப்தர்கள் இப்பத்இரிகையில் எழு. 

இக்கொண்டு வர்ததில் இன்னின்ன விஷயங் 
களை புத்தகமாய் வெளியிமிமாறு வேண்டுதின் 

றனம்” என இருப்புசம்பியம் போஸ்மாஸ்டர் 
ஸ்ரீமத் வி. சாட்சிநொதம் ௮வர்கள் 26-1-14 

பத்திரிகை (0-ம்பக்கத்தில் தங்கரு, த்தை வெளி 

யிட்ட பிறகு என்னண்பர்களிற் சிலரும் அப் 

படிச் செய்வது ஈன்றேயெனக் கூறலும் இது 

யாரால் நிறைவேறுமென்று யோடித்து குளத் 

தூர், செம்பியம், இவ்விரு இசாம மிசாசுதார 
ரும், பசோபகாரியுமான ம-£-௱-ஸ்ரீ மா.பொன் 
லுசாமி சொமணியா ரவர்களிடம் தெரிவித்த 

வுடன் அவர்கள் புத்தமாக்க வொத்துக்கொண் 

டதும், ஷே செட்டியாசவர்களால் பார்வை 

யிடப்பட்டு ௮ச்செடப்பட்டது.



இது புத்தகமாவதற்குத் தூண்டுகோலா 
யிருந்த ஸ்ரீமத் வி. சாட்நோதம்பிள்ளை Hout 
கும்,பொருளுகவிசெய்து புத்தகமாக்பெ ஸ்ரீமதி 
சிராமணியாரவர்கட்கும், சிரமம் பாராட்டாது 
பிழைபார்த்துக் கொடுத்த ஸ்ரீமத் செட்டியா 
ரவரகட்கும், என புல்லுரைநிறைந்த புத்தகத் 
தை கல்விபிற்?றர்ர்த வல்லவரேர்த தத்தம் 
ஈல்இுசையான ௮பிப்பிராயங்களளித்த மேதாவி 
யர்கட்கும், செவ்வனே அச்ட்டுக்கொடுத்த 
சச்சதொரந்த ௮ச்சியக்திர சாலயாரவாகட்கும், 
என மனமார்ந்த வர்தனம் இனர் இனர் தீருங் 

சடமையுடையே னாயின், எல்லாப் பிழை 

யும் ஈல்லோர் பொறுக்க, 

பி, போ, 
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சிறப்புப் பாயிரம், 

ஸ்ரீமாந் வ. ௨. சிதம்பரம்பிள்ளை 

௮வர்களியற்றிய 

ஆசிரியப்பா. 

ஆதி பகவன் ஓதியது .நீதி, 
நீதி தரும்பெரும் ஊதியம் மாவலம். 
மாவலம் சேர்ந்தது நாவலம் தீவு, 
நாவலம் தீவில் கோவல னொடுஇசை, 
மாரதம் ஊார்தது பாரத நாட, 

பாரத நாட்டில் சூரர்கள் வாழ்ந்தது. 

செந்தமிழ் வழங்கும் ஈர்தமிழ் நாடு, 

நந்தமிழ் நாட்டில் வந்தபுல வர்க்கெலாம் 
சிதியும் ரும் மதியொடு வழங்க 
௮ இலம் (மிர் துமேய்ப் பதியினை யுணர்ந்தோன் 
குளத்தொடும்பலவகைக்கள த்தொடும்௮மைர்து 
வள.த்இனில் நிறைந்த குளத்தூர் செம்பியம் 
என்னும் நகர்களின் மன்ன னாகி 
கன்னீர் ஈஇகளும் ௮ன்னமார் வயல்களும் 
மாடமும் பலவகைக் கூடமும் நிரம்பிய 
கோடம் பாக்கத் தாடம் பரத்தொடு 
தன்னயம் இலாது கன்னயம் புரிந்து 
மன்னிவாழ் இன்ற மா-போன்னுசாமிக் 
கிராமணி பென்னத் தராதலஞ் சொல்ல 
வராநின் றவர்க்கெலார் தராநின்ற வள்ளல், 
அன்ன்வ ளித்த ஈன்னிஇ யு.சலியால்
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இன்னலம் பெற்ற நன்னூல் பலவினுஞ் 
Aviss ஈலனெலாம் செறிக்து விளக்கி 
௮றர் இகழ் பொருளொடு இறம்பல சாற்றும் 
மொழிகள் நிரம்பிய கழிபெரும் _நூல்சுளின் 
விழியினை யொத்த வழி.நால் என்னத் 
தமிழுல கெங்கணும் ௮மிழ்தென நிலவும் 
தமிழுரை ஈடையில் இமிழுற வரைர்திப் 
படி தனில் புகழின் வடிவழும் பெற்ற 
வடிவேல் சேட்டியார் வடிவு படுத்த 
அரிய மக்கள் தேரி யுணர 
ஊரிலோ கோப காரி”யில் ஈடந்து 
தனத்இனர் களுக்கும் வனத்தினர் களுக்கும் 
இனத்தஇனை நிகர்த்து '*மனத்திற் குறுத்து 
மதிவிளக்கம்”” மெனும் ௮இரலம் நிறைந்த 
பதியினை மணர்த்தும் கதியுயர் நாலே, 

இந்.நால் ஆக்கியோன் ஈர் நால் உசைக்குஞ் 
செக்கெறி நடந்து cpa Fr உலகில் 

பிரம்பை ஈகருள் உசம்பெறப் பிறக்து 
வரம்பினுள் கின்று பரம்போருள் உணரர்து 
செப்பமும் வாய்மையும் ஒப்பில் புலமையும் 
ஒப்புசவும் நிறைந்த சுப்ப ராய 
Cacia வயெற்றிய நீளருர் தவத்தால் 
வேளென வுதித்து மீளிசை தாபுரி 
முனிசாமி முதலியார் இனிமையோ டுசைத்த 
கனிநிகர் நாலெலாம் ஈனியினி அணார்துளம் 
உன்னியாங் கொழு ஈன்னலம் பெற்றிவண் 
'மன்னிவாழ் புலவன் போன்னுவேற் பிள்ளையே. 

கூ படு
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இருச்சிற்றம்பலம், 

அருந்தமிழ் வல்லார் 

அபிப்பிராயங்கள். 

சிந்தாரந்தசரபம் - அஷ்டாவதானம் 

சிவஸ்ரீ-கலியாணசுந்தர யதீந்திரர் 

*! இத்தார்தம் '? பத இராசிரியர், அவர்சளியற்றிய 

பன்னிநசீர் விநத்தம், 

மனம்போன போக்கெல்லாம் போகவேண் 

டாமென்ன வழங்கு நீதி 
வகுத்தஞா னிகளினனுபவந்தன்னை 

'கனிசூழ்ர்து மதிப்புற் தந்த 
மனமதனை ஞயம்படவே யுசைத்துத்தன் 

வயமாக்கும் வகையை யோரீந்து 

மாண்புறுஞா னச்சாத்ு சத திலகும் 
பலதருமம் வகுத்தக்காட்டி 

மனத்திற்கு றுத்துபதிவிளக்கமென 
வொரு. நூலை மூதலத்து 

வாழுஞ்சன் 'மார்க்கசெலாமனங்கூம்பி 
யவதிய wip sp Ger pagar 

மனத். அய்மை யினிலொழுகுஞ் சார்தகுண 
லைனெனும் வாய்மை யாளன் 

மாபிசம்பை யூமேவும் பொன்னுவே 

ane மபென்ருனே.



(ஞானபாறு” பத்தராஇபர் 

பிரம்மஸ்ரீ, சுப்பிரமணிய சிவம், 

அவர்களெழுஇய கடிதம். 

தங்களுடைய :!:மனத்திற்குறுத்து மதி 

விளக்கம்” ஈமது ஜனசமுகத் திற்கு ௮ரியபெரிய 

புத் திமதஇகளைப் புகட்டி. ௮னைவசையும் ஈல்வழி 

யில் செலுத்தும் என்பஇல் சந்தேசம் என்ன £ 

௮து பகுஇபகுதியாக (லோகோபகாரி'”யில் 
வெளியாய்க்கொண்டு வர்தபொழு௫, (லோ 
கோபகாரி”ப் பத்திரிகை வர்துவிட்டால் கான் 

எந்தவேலையி லிருர்தாலும் ௮ர்த வேலையை 
யப்படியே நிறுத்தி விட்டு முன்னர் தங்க 

ளுடைய “மனத்திற்குறத்து os alana a” San su 
படித்துவிட்டுக்கான் வேறு வேலை பார்ப்பது 

வழக்கம். ஆதீலால் விது ai எம்ப... ட. திகு எனக்கு 

ருசியாயிருந்திருக்க வேண்டுமென்று தாங்க 
ளே யறிர்துகொள்ளலாம். இன்னும் இத்தகைய 

நூல்கள் பலவெழுஇி இம்மையிலும் மறுமையி 
௮ம் தாங்கள் இன்பமடையுமா.று எல்லாம்வல்ல 
இறைவனைப் பிசார்த்இக்கின்றனன்.



பிரம்மஸ்ரீ வரகவி- திரு-அ-சுப்பிரமணிய 

பாரதியா ரவர்கள் 

இயற்றிய வெண்பா, 

மனத்திற் குறத்ச மஇிவிளக்ஈ மென்னும் 

இனித்ததமிழ் நூலினிதா யீட்சான்-பனித்தம௫இப் 

பிள்ளையணி வேணியனைப் பேசுமுயர் பொன்ன 2வற் 

பிள்ளையுளத் சன்புமிசப் பெற்று, 

மவ? 

இருப்புரம்பெர் போஸ்ிமாஸ்டா 

ஸ்ரீமாக் வி சாட்சிகாதம் பிள்ளையவர்கள் 

எழுதஇபது, 

நமது நண்பர் ஸ்ரீமான் பொன்னுவேற் 
பிள்சோ அவர்கல் மிக்க ஈட mugs? 61 Ou 

ஆராய்ச்சி 2பாடும் பல நாற்களின் கருத்துக் 

ககா ஒருங்கு இரட்டி. வசையப்பெற்றுள்ள 

மனத்திற் குறுத்து மதிலிளக்க மென்னும்” 
அரிய நூலைப் பார்வையிட்டேன், அகைப் 

படிப்பதால் தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் 

மனக்கோட்டர் தவிர்ந்து அறிவு விசாலித்து 
நல்லொழுக்கத்தைப் பெரிதும் அடைந்து பய 
னெய்துவார்களென்பது இண்ணம், 

இவ்வரிய முயற்சியைக் கைக்கொண்ட 
பிள்ளையவர்களுக்குத் தமிழ் காட்டர் மிக்க கட 

மைப்பட் டுள்ளார்,



திருத்துருத்தி இந்திசபீடம் 
ஸ்ரீ காபாக்கர சுவாமிகளாதினம் 

ஈசூர் - ஸ்ரீ - சச்சிதாகந்தசுவாமிகள் 

சிஷ்யப்£சிஷ்யரும் 

80-வது பட்டாளம் சுபேதார் மேஜராயிருந்த 

ஆத்மஞானி 

ஸ்ரீ ௦போக்கண் ணு சுவாமிகள் சிஷ்யரும் 

இக் நாலாசிரியயின் போஷகருமான 

ஸ்ரீமாந் தே. ௮. சாமிகுப்புசாமி யவர்கள் 

எழுஇயது. 

என்னன்பிற்குரியவரும், ௮றிவிற் சிறந்த 

வரும், ஆன்றோர்களகமசழ வனுதினமு மடி 

பணிபவரும், ஈல்லாரிடத்தில் நடுநிலையுண்மை 

யை ஈன்குணர்ந்தவரும், கல்விக்களஞ்சிய கண் 

ணியரும், யுக்தி பொக்கெ வுத்தமரும், வேதா 

ந்த சித்தாந்த விசாரணையில் அல்லியரும், இலக் 
கண விலக்கிய வல்லுனரும் முன்பர்களகமூழ 
ஆசுகவி யெழுது மாற்றலுடையவரும், மகான் 

கள் மனமுவர்தளித்த செந்தமிழ்ப் புலவசென் 

னுஞ் சிறப்புப்பெய ர௬ுடையவருமாயெ எனது 

செல்வச் சிரஞ்€வி பிரம்பை போன்னுவேற் 
பிள்ளை யவர்கள் மனத்திற்குறுத்து மதிவிள்க்க 
மேன்னு நூலை யிபற்றியதற்கு யானென்ன 

சைமா௮ செய்யவல்லேன். இர் நாலை யார்பார்த்த
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போதிலும் மனத்தினது சொரூப மிப்படிப் 

பட்டதென்று நன்குணர்ந்து, இயமயக்கத்தி 

னின்றும் நீங்கு சின்மய வகண்டாகார சிற் 

சொரூப சைதன்ய வடிவமாவார்களென்று என் 

குருசாதன் நிருவடிசாக்ஷியாய்ச் சொல்லுகின் 

மேன், 

இன்னூலாசிரியர் இதுபோன்ற சிய 

பெரிய நூல்களை யனந்தமாகத் இருவருட்டுணே 
யாற் செய்து உலோகோபகாரமாக வெளிப்படு 
தீதுவாராக, 

இன்னூலும், இன்னூலாிரியரும், இன் 

னாலைக் சண்ணுறுபவரும், தூய்மனமாற்று 

வாழ்வார்களாக, 

eNO AOE 

புசாணிகர் சாசவாணி 

ஸ்ரீமாக் கா. இ. சிதம்பாசாமி பாண்டியாவர்கள் 

எழுதியது. 
சைவள்ர், ம. இ. பாலுகவி சுவாமி முதலி 

யவர்கள் பால் இலக்கண விலக்டியம் பயின்ற 

வரும், ஸ்ரீமத் சுவாமி குப்புசுவாமி யென்லும் 

மகானிடம் ஞானோபதேசம் பெற்றவரும் ஒரு 

மகா சபையின்கண் வேதாந்த வித்வத் சோ 

மணி ஸ்ரீமத் கோ. வடிவேல் செட்டியா சவர்
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களால் செந்தமிழ்ப் புலவர்” ஈன விதக்கப் 

(2 பற்றவரும், அடி.யேனுக்குச் செய்யு ளிலக் 

sarin கற்பித்த ஆரிய நாசய ஸ்ரீமான் - 

பிரம்பை பொன்னுே வற் (ளெகாயவர்கள் 

சுருதி, யுக்தி, அனுபலங்கட்டியைந்த நீதி 

விடயக்களைப் பாலாமுதல் விருத்த ரீருகக் கற்ற 

வரும், மற்றவரும் எனிதில் உணரும்படிச் 

சுருக்கமாகவும், விளக்கபாகவும் இயைத்து 

“மனத்திற் குறுத்து மதிவிளக்கம்” என்னும், 

பெயசால் இயற்றிப் புக்ககரூபமாக வெளிப் 

படுத்தினார்கள் ) இப்புத்தகம் இல்லறவாசிக 

ளியாவரும் அத்தியாவசியம் வாசிக்கவேண்டிய௰ 

புத்தசங்களினு ளொன்றாம்; வாசிக்சன் தாய், 

தந்தை, மாமன், மாமி, மனைவி, மக்கள், 

ஈட்பினர், குரு, சீடன் முதலியவர்களிடம் 

விசோதமின்றி நடந்து இகசுகத்தைப் பெறு 

வார்களென்ப.து. திண்ணம். சுபம். 

  

உபாத்தியாயர் 

ஸ்ரீமான் - சை. முனிசாமி மூதலியாசவர்கள் 

மர ணவ ர 

பிரம்பை. பே. முத்துசாமி உபாத்தியாயரவர்கள் 
எழுதியது. 

சிறந்த நாவல்கள் முதலிய நூல்களை ஒரு 

கால் படித்து முடிந்தபின் மறுகால் படிக்க
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௮ வாவெழினும் படி.க்க மனமெழுவ இல்லை, 

எனது ஒருசாலை மாணவர் பிரம்பை-போன்னு 

வேற்பிள்ளையவர்கள் சுருதி, யுக்தி, அனுபவங் 

கட் கேற்றவாறு இகலோக சாதன வகுப்பிற் 

Garis பல விடயங்களை என்போல்வாரும் 

coh னுணரவியற்றிய 4: மனத்இற்குறுத்து 

மதிவிளக்கம் '” என்னும் நாலை ஒருகாலன்றிப் 

பலகாலு மோயாதோதிலும் சபயம் வாயக்கும் 

போதெல்லாம் இவ்விளக்கமே ஈம்மை இடை 

விடாது படிக்கும்படியான பெறும் வேலையைக் 

கொடுப்பதோடு இர் நாற்பெயருக் கேற்ப ஈம் 

மறிவையும் விளக்குமென்பதற்கா சையமின் 

ரம், 

இந்நூலை, கற்மாரும், மறறுரும் கைக 

கொள்வதன்றி, பாடசாலை மாணவர்கட்கும் 

பாடமாகவைத்துப் படிப்பிப்பதாலும் பயனுண் 

டெனக் காண்கின்றது. 

nS
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GRD FR) Feed ஸூ. ஷின. மிகி ௨9 

ol 

சி வம்பும், 
சைவப்பிரசாரநச்2 நமி {DMT 

விக்தியாவநானம் 

ஸரிமத்.பிரம்பை-போன்னுவேர்பிள்ளையவர்கள்மீது 
ரவரித்தாரச மராசம/ஜ அக்நிபட்ர ரும் 

சன்னை மெப்கண்டரர்தானசபை 51 பதரிசியும் 
சம்பிபம் ௮ன21 7 ம ஜெஸ்டி Gar Mora 

cA 

பண்டிதநாக்கிலம். 

தகஸ்ரீ புழலை-திரகாவுக்கரசுமுகலிபாரவர்கள் 
ad ty bm OU 

ழுசீர் விருத்தம். 

பாருலாஞ் செடிசம்்ப புலலனென் புரைசெ! 
பாவலப பண்புவா (ர இலங்கு 5 

சீருலா மினிய மொழியமு தாகத் 

தெளிவுறப பன்ன ப% சொனி/கப் 

பேருலாம் படியிம் மானில* சன்னி 1 
பிரபல பரசங்க முறையாய் 

நாருலாம் படிச்செய் ஈஎவல னென்ன 

லமிகு உ பிர/ பையில் ௨4 2கா.ஃர 

சற்றவா நிறைந்த பெருஞ்சபை சன்னிர் 
சவின்பெற ut IT a) (ILO வியர் 

சொற்றரும் வித்தி யாவசா னப 2ப] 

தலங்கிடும் போன்றுவேட புனிசன் 
பெற்றாற் குணந்க ர..ரிப தகைமை 

பேசிடற் குரியதோர் சாட்டி 

மற்றம் மனத்திற் கு ப;த்துமஇவிரக்க 
வசனமே புரைத்திடுந தானே, 
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௨. 

ரிவமயம, 

பிசம்பூர் - செம்பியம் யூனியன் சேர்மேன் 

ஸ்ரீமத் - &. தில்லைகாயகம் பிள்ளையவர்கள், 1.4. 
(RETIRED 18T GRADE SUG REGISTRAR.) 

ஈண்பர் வித்தியாவதானம் - பிரம்டைட்பேர்ன்னுவேற் 
பின்ளையவர்கள் மதி நுட்பமாகவும் லோகோபகாரமாக 
வும்இயற்றி வெளிப்படுத்திய 1 மனத்திற்குறுத்து மதி 

விளக்கம்” என்னும் இர்நாலான த ஒவ்வொருவருக்கும் 

இன்றியமையாப் பெரும்பயனைத் சரத்தம்சதாய அனை 

வருக்கும் எளிதிலுணருமாறு வண்டை யில் வெகுகய 
மாச நூற்றைம்பத்தாறு பகுதிசளாக வகு துச் கூறியுள்ள 
யாவும் கற்புத்தி புகட்வெசோடு படிக்சப்படிச்ச மன 

வுல்லாசத்தைப்பெரி தமுண்டாக்குகிற த, இதுவிஷயமா 
க பிள்ளையவர்கள் எடு ச்துச்ிமொண்ட பிரயாசைச்காக என் 
௮ம் ஈன்றியறித லுடையேன் என் பதிலாட்சேபமில்லை. 

பிரம்பூர் உட 
07. 347 \ 2. தில்லைநாயகம் பிள்ளை. 

. 3 ௪ . ச 

ஸ்ரீமான்-0.. இருசப்ப முதலியாரவர்கள் 
(neTiRED 1ST GRADE SUB ASSISTANT SURGEON.) 

குமாரா 

செம்பியம் டிவிஷன் லோசல்பண்டு ஒவர்சியர் 

ஸ்ரீமத்-சே. சிதம்பர முதலியாரவர்கள். 

நீதிநால்களின் சாராம்சங்களை யெல்லாம் ஒருந்சே 
இரட்டி 6 மனத்திற்குறுத்துமதிவீளக்கம் ்? என்னும் 

நூலியற்றித்தந்த எனது ஈண்பர் வித்தியாவதானம், 
பிரம்பை- போன்னுவேற்பின்ளையவர்கட்கு என்றம் 
மறவா ஈன்றிசெலஓுச்சச் கடமைப்டட்டவனாகிறேன். 

செம்பியம், . 
13.17. ௩ சே, சிதம்பரமுதலியார்.



  

மனத்திற் குறுத்து மதிவிளக்கம். 
௨ டெட் 

மனத்திற் துறுத்து மதிவிளக் கத்்சொல 

கனத்துதிக் கையுடைக் கரிகழற் காப்பே. 
212 

நன்மை தீமைக்கேலாம் நாயகமா யோளிர் 
போன்னினு மர்யதாய்ப் போலிந்திடு மனமே! 

ண்பத்துகானகு லகம் யோனி 

“4 பேதங்களுள் எய்தற்கரிய மானி 

டப் பிறவியைத்தக்தும், அப்பிறப் 

பினு மல்லலாம் பெண்ணுருவைத் 

தரா ஆணுருவைக் கொடுத்தும், 

௮வ்வாணுருவினும் உடற்குற்ற மெட்டனு 

ளொன்றுக்கு மாளாக்காது உன்னத ௮வய 

வங்களை யிந்தும், அவ்வளவோடு நில்லாது மற் 

ps தேயங்களி லல்லாமல் C sar பாஷையாகிப 

சம்ஸ்ருதம் தமிழ் முதலியன வழங்கி வருவ 

தும், ஆன்மாக்களுப்யும் பொருட்டு நந்தெய் 
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வஞ் சகளவடிலத்தோ டெழுர்தருளியிருக்குர் 

இருக்கோயில்க ணிறைர்துள்ளஅமான இந்து 

தேபத்தைப் பிறப்பிடமாகவும், அவ்வளவோ 

டன்றி உன்வினைக்கேற்றபடி கல்வி, அறிவு, 

செல்வ மூதலியவைகளுள் உன்னிலுர் காழ்க்சு 

நிலைமையை யேற்றுச் சதா தேகமனக் கஷ்டங் 

களை ய.நபவிக்கும் பரம(வேழைகளின் சமுகத் 

இல் உன்னைவள்ளலா யிருக்கக் கிருபை பாலித் 

Br, 30 He நாஸ்திக மென்னு மிரண்டு மதங் 
களுள் ஆஸ்இக மதத்திற் கட்டுப்படுத்தும் 

அரும்பெரும்புத்தியை யநுக்கிரகஞ் செய்தும், 

இசட்டுத்து வரும் பாமேசுவானது பங்கயத் 

தாட்களை செஞ்சே! நீயிடை விடாது பணி 

வாய், பணிவாய். 1 

அசத்துக்களை யெல்லாஞ் சத்தென ஈம்பி 

விழலுக்கிறைக்கு நீரென வீணுக் சுழைத்து 

மருளுமயலானது கற்ற கல்வியாலும், கற்ற 
படி நின்ற ரீ.திபாசார விரதங்களாலும், நீங் 

காம லவஸ்தைப்படுர் தருணத்தி லவைகளின் 

. பயனாக மானிடவடி வந்தாங்கிக் குருமர்த்தமா 
யெழுந்தருளி புப2தசமென்னு மொளியால் 
மருளென்னு மிருளினின்று நீக்கு உண்மை 
யென்னு மொளிபி லெக்காது மிருந்து வாழச் 
செய்த பாமமேசுவரனது தஇருவடிகளிற் As 
தனையைச் இந்தாது செலுத்துவாய், செலுத்து 

வாய். 3
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சீலம் பக்தி முதலிய வைகளிற் றிது 

மாறாது 8ீம்பொறிகளையும் செல்லா நெறிகளில் 

செல்ல விடாது கண்டவர் கல்ிலாத்த மனதை 

யம் அழற்படு மிழுதெனக் கரைந்துருகக்கொ 

ண்ட கோலத்இற் குகர்கபடி குணமுஞ் சிற 

ந்து விளங்கும் உத்தமோத்தம பக்தசிகாமணி 

களின் உன்னத விணையடி.களை யுன்னுளத் இரு 

கீதுவாய், இருத் துவாய், 8 

நீ எப்படிப்பட்ட செளக்கயொ செளக்கிய 

த்தி லிருப்பினும் கூட்டத்து லிருப்பிலும், 

உன்னுபாசனு தேர்த்தச்திலே யாவது, குர 

வுரைத்த வுப?தச வார்த்தையி லாவது லட்சி 

யம் வைக்இரு, வைக்திரு, 4 

ஆசாரம், விரதம், சந்தியாவர்தன முத 

லியவற்றை உன் இலெளகிகத்திற் கேற்றபடி. 

பெருக்கியுஞ் சுருக்கியுஞ் செய்து முடித்தல் 

நலமாம், ஈலமாம், 5 

பிறர்கூறும் ஆசை வார்த்தையா லகம௫ழ் 

ந்து பேராசைகொண்டு ௮ நபவ மில்லாத காரி 

யத்திற் றலையிட்டு அதனை முடி.க்காது, முடி 
வில் அவமானத்தைக் கூலியாகப் பெற்று 

வருக்காதே, வருந்தாதே. 6 

உயர்க்2தா சாயினுக், தாழ்க்தோ சாயி 

னும், ௬௬ இ, யுத்தி, அறுபவத்திற் கியைந்த
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அரிய விஷயங்களைக் கூறுவாராயின், அவற்றை 

மாணிக்க மென்ன வறிவாடிய முன்றானையில் 

முடிந்து ஞாபக மென்னு காத்தா லடிச்கடி. 

யவிழ்த்துப் பார்வையி0, பார்வையிடு, 7 

கண்ணுக் கழகான வேடிக்கை விளை 

யாட்டு, வீண்பாட்டுகளிற் பூணஞாபகத்தைச் 

செலுத்தாதிரு, செலுத்தா திரு. 8 
அதிகாரி, தாய், தந்ைத, குரு, எஜமா 

னன், மூதீதோன் என்னும் இவர்கள் உனக்க 

ட்ட கட்டலாயை வருத்ததீதிற் கஞ்சாது, சோ 
ம்பலின்றிச் செய்து (py. BB, அவர்கட்குத் 

இருப்தியை யுண்டாக்கு, ௮லஃது உனக்குள்ள 

படியே செய்ய முடியாத தாயின் வணக்க விரய 

வார்த்தைகளால் உன்னெண்ணத்தைத் தெளி 

வாய்ச் தெரிவிப்பாய், தெரிவிப்பாய், 0 

அதிகாரி, குரு, எஜமானன், கல்வி செல் 

வங்களில் உன்னின் ேம்பட்டவாகள், 

உன்னை யாதாவதொரு விஷயத்தில் மதித்துத் 
தங்களோ டிருக்கச் செய்து ஒரு விஷயத்தை 

(நியாயத்தை) ப் பேசும் 2பாது, நீ முன் பின் 

பாசாது சியாயத்துள்ள குண குற்றங்களை 

அவர்க ளுத்தொவன்றி முற்பட்டுக் கூற முய 

லாதே, முபலாதே, (0 

மேற்கண்ட :௮இகாரி முதலானவர்கள் 
ஈம் இனத்தவ சென்றும், ஈமக்சொயவ சென்
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அம், பழைய சிசேக சென்றும், இவர்களால் 

நன்கு அபிமானிக்கப்பட்டோ மென்றும், இவர் 
களைப்போல நீ ஈடித்தலை விட்டு, அக்கனியி 

னிடத்து ௮ளவோ டிருந்த தன் குளிரைப் 

போக்கக்கொள்வானைப் போல நீ யிவர்கள்பா 

லொழுக நின் கடபையைச் செலுத்துவாய், 

செலுத் அவாய், 11 

இவர்களோடாவது, இவர்களி லொரு 

வர் வீட்டிலாவது, நீ சமமாக விருக்து போஜ 

னஞ் செய்யும்போதும், உன் விட்டு விருர் 

தாளிகள்(பசியாலோ, அ௮சையினா?லா, படைத் 

இருக்கும் பதார்த்தங்களா யுன்னோண்ணும் 

போதும், அதில் உப்பில்லை, இதில் காச 

மில்லை யென்று பாகக்குறைவுகளைப் பதட்டமா 

ய்ச் சொல்லாத, சொல்லாதே, 12 

உன் நல்லெண்ணங்களையும், நன்னடக் 

கைகளையும் இவர்கள் தாமாகக் கண்டுகொ 

ள்ள நடக்கைகளால் காட்டுவதன்றி வாயால் 

வலிதிற் கூரா இரு, கூறா இரு, 18 

இவர்களி லொருவர், பலர் முன் உன்மீது 

ஒரு காளுமில்லாத கோபத்தைக் காட்டி வை 

வாராயினும், இதுகாணமாய் வைதார் இன்னா 

சென்றுனக்குக் கண்டிப்பாய்த் தெரியுமாயி 

லும், ௮த்தருணத்தி லவரோ டெதிர்த்துப்
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பேசாதஇருந்து தனித்தக னுண்பையைத் தெரி 

ந்தூகொள், தெரிர்துகொள், அலைச் சாக்கி 

ட்டு உரலை யிடிப்பது, ௮நுபவம் ௮நுபவம், 11 

இவர்கள விட்டில் சாப்பாட்டுக்காக 

அடி.க்கடி யொத்துக்கொள்ளாது இவர்கள 

மன கோவின்றித் தப்பித்துக் கொள்ளும்வகை 

யிலேயே ஞாபகத்தைச் செலுக்துவாய், செலு 
தீதுவாய். 15 

பெருத்த விடங்களிற் கிடைக்கும் பொ 

ருத்தமான விதவிதக் கறிவகை முதலிய 

வற்றோடு கூடிய போஜன த்தை விட உனக்குச் 

சமானமானவர்களாலும், உன்னின் ஏழைக 

ளாலும், அளிக்கப்பட்ட போஜனமே திருப்இ 

யென் றெண்ணுவாய், எண்ணுவாய், 10 

நீ ௮றுட்டித் த.நுபவிக்கும் விரதம், 

௮ நுட்டானம், தேகசகம், அ௮ச்ம சுசம், நீதி 
முதலிய வற்றைப்பற்றி இவர்களிட. ச.அப்பெரு 

மையாய்த் தெரிவித்துக் கொள்வது ௮ழகல்ல, 

௮(றகல்ல, 17 

“மோட்ச வின்பத்திற் இன்றியமையாத 

சா தனஆலிருக்கு மிவைகளை யுனக்குக் £ம்ப் 
படிந் அுள்ளவர்கள் அ௮நுட்டித்து வருகன்று 

மென் முனக்குத் தெரிந்தால் ௮வைகட்சானி 

யுண்டாக்கா இருப்பாய், இருப்பாய், 18
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எனக்கிடுவா செல்லாம் என் முன் வாருங 
கள்; என்னக் கேட்பாரெல்லா மென்பின் போ 

ங்க ளென்பது போல எக்காலத்தும், எவ்விட 

த்தும், எல்லாரிடத்தும், எக்காரியத் இலும், 

Br Cup sori mas saa DD; வரும்பொருள் 

வேண்டு பெருமை யெல்லாம் ஈமச் வர 

மென்ற ஆசையும் அழுச்இய தற்பெருமைக் 

குணமும் ஈல்லார்மீபா னடிக்குஞ் சிலரிடத் 

தங் கண் கூடானமையின், அவரவர் நோக்கங் 

கண்டு நடந்து கொள்வது தகுஇயாம், தகுஇ 

யாம், 19 

நீ கட்டுப்பட் டிருக்குஞ் சமயத்தி 

ற்கும், ஒழுக்கத் திற்கும், கல்விக்கும், கனத்தி 

ற்கும், வய௫இற்கும், தொழிலுக்கும், sare gs 

இற்கும், கால,ச்இிற்கும், தேசத்திற்கு முகச்த 

படி. புன்னை அடையாபரணங்களா லலங்கரித் 

அக் கொள்வதை விட்டு, இரவல் கொடுப்பார் 

௮25௧ ரிருப்பினும், ஒழுங்கிற்கு மாறாக ஒழு 

குவ துத்தமமல்ல வென் அுணர்வாய், உணர் 

வாய், 20 

உன்னைப் பிடிக்க நான் ஓடிவந்தலுத்து 
மோருசிறிது மிரக்க மின்றி யோடி யோடி யொளி 
க்கும் ஓ /? மனமே 7 

பணச்சாரப் பாவை பாபு ர௬டனாப் 
பாராள்;பசம ஏழையே யெவனை பு மிச்சிப்பாள்)
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வயதுள்ள வனிதை வரனை விிிவாள்; வயது 

சென்றவள் மணாளனை நீங்காள்) மக்கட்பெ 

ரச மடர்தை மற்மொருவனைச் சேர்வாள்; பிள் 

ளைபெற்ற பெண்மணி பிறனைச் சேராள்) தஞுங் 
குலத்தையல்கன் கணவனைக் கணவாள்; தகா 

க்குலக் கார்தைதான் தன் கனாவனைக் தணப் 

பாள; பலாட்டிகன் பாயை பத்தாவைக் துற 

வாள்;பலமிலான் பார்யை பதியைக்துறப்பாள்;! 

௮ழகன் அழகி யணைபா ளெொவனையும்) அழகி 

லான் அடவள் ௮ணைவாளெவனையும்; கட்டுக் 

இட்டமுள்ள கண்ணாட்டி கண்ணாளனைப் பிரி 

யாள்; கட்டுத்கெட்ட மில்லாக்காரிகை கட்டினவ 

னைப் பிரிவாள்; கிழவன் மனைவி கெட்டே வி$ூ 

வாள்; வயதுளான் வஞ்ரி வரம்பு கடவாள்/ 

கல்லான் மனைவி கணவனை யிழப்பாள்; கற்றான் 

கருங் குழல் காகலனையிழவாள்; குடியன் கோ 

தை கூத்தி யாவாள்; குடியான் காதை கொ 

மூளை மறவாள்; யார்கண்ணுக்கும் புலப்படா 

தவளே சமுசாரி; எல்லாரும் பார்க்க வுலாவுப 

வளே வியபிசாரி; வேடிக்கை, இருகாளுக்குப் 

போகாத விறலியே நெற்றிப் பொட்டு, துணை 
யின்றியே வேடிக்கை, இருவிழாக்களுக் 

குத் தொடை தட்டும் தோகை3யே தட்டு; 

SOL. PRES தண்ணீர்த் துறைக்குக்கெட்ட 

வெண்ணச்தோடு காஸெலித்து வையாத
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காரிகையே கற்பச9; காலெடுத்து வைப்பவளே 

பரஸ்திரீ; பர்துமித்ச சுபாசுபங்கட்குப் பாத் 

தாவை வருத்திப் போகாக பாவையே பதி 

விரதை; மோத்தைக்கடாப் பா லிவைகட்கெல் 

லா முன்தானையை யகறி முன்ன செருகி 

முடுக்காய்ப் போகு முழுமகளே முறைமை 

கெட்டவள்? 2பயாடாப் பெண் மணிய குலஸ் 

BP, ௮ஃகாடுமமிவை?ய பரஸ்இரீ; வர்.த்தகஞ் 

செய்யாதவளே நல்லவள், செய்பவளே பொல் 

லாதவள்) உயர்க்க உக்கிியாகஸ்தன் ஓப் 

யாரி ஊறிலாள்) ஊழியன் நாரி யூறுடையாள்; 

சூரன் சுந்தரி சோரம் போகாள், சூர 
மிலான் மகள் சோரம் போவாள்; பெண் பெரி 

யதனமாள்ள குடும்ப ஈல்லார் புருடனைப் பிரி 

யார், பெண் பெரிய தனமில்லாக் குடும்பத் 

தப் 2பதையர் புரூடனைப் பிரிவார் ) ஆசார 
மூடையா ளவளப்பாணை கற்பழியாள், ௮ஃ 

இலாக் கொடியிடை அவசிய மழிவாள்; ஒழுக்க 
முறைகளைப் படித்தவள் கெடாள், படியாதாள் 

கெடுவள் என்றும், இன்ன ஜாஇயர் இன்னா 

சோடு கலப்பர், இன்ன ஜாஇயாரின்னாரைக் 

கலவார், இன்ன பெண்கள் முறை பார்த்துப் 
போவர், இன்ன பெண்கள் மூறை பாசா தண 

வர் என்றும், சோரம் போம் பெண்க ளின் 

னார், சோம் போகாப்பெண்க ளின்னு சென் 

2
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றும், நிபந்தனைக ளின்றிப் புருட போகத் 

திற்கு வக்கெடுத்துப்போவதும், அழகனுக் 

காசை வைத்து நீங்குவதும், காசுக்காசை 

வைத் தோடுவதும், அஆடையாபரணஙக்கட் 

கவாவிச் செல்வதும், மாமி, மாமனார், மணா 

என், நாத்தி யிவர்கள் செப்யும் இம்சைக் 

காற்றா தகல்வதும், வைத்துக்காக்கும் வகை 

யில்லாத் துரோகியர் ஏமாற்றலுக் கேமாக்து 

ஏகுவதும், ஏவலுக்குங் காவலுக்கு மென 

வெண்ணிவைத்த படுபாவிப் பாககத் தா இகள் 

பரிதானத்திற்குப் பாத்கெப்பட்டுப் பதமாகச் 
சொல்லு மிதவார்த்தைகட் இல்லம் விட்டகல் 

வ.ஜழுடையா ரின்னாரின்னா ரென்று மறிந்தும், 

எவ்வெவவிதத்தாலோ “Sam aman Gon 
தாலும் போட்டபுளளிதப்பா து”என்பதற்கேற் 

பப் புத்திமயங்கி யேதுக்கு முதவாதான்பின் 

போவாளையும் கேரிற்பார்த்தும், கேட்டு மிருக் 

இன்றா யானதினாலும், பேதைமைக் குணத் 

தையே பெரிய ஆபரணமாக அணிந்துள்ள 

பெண்மணிகளின் குணபேதங்களைப் பன்னூல் 

களிலும் பார்த்ததன்றிச் சிவமஹாபுசாணம் 

ஸ்இரீகள் சுபாவமுரைத்த வத்தியாயம் பசக் 

கக்கூறியதைப் படித்து மிருப்பா யானதஇினா 

லம்,
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ஏந்தெழில் மிக்கான் இளையான் இசை 
வல்லான், கார்தையர் கண்கவர்நோக்கத்தான். 

வாய்ர்த, ஈயனுடை யின்சொல்லன் கேளெ 

னினு மாதர்க், கயலார்மே லாகுமனம்'' என்ற 

வரிய வெண்பாவின் கருக்தை ௮நுபவக் தறி 

ந்து மிருப்பா யான தினாலும்,உயிர்களை மயக்கு 

தற்குக் காரணமான மண், பொன், பெண் 

என்னு மூன்றாலும் பேரவாக் கொண்டு இர 
வும் பகலும் கண்ணுங்கருத்தும் வைத் துமை 

EAE SMUT WEG ஒருகால் மண்ணாலும், 

பொன்னாலும் ஈஷ்டம் வர்தகாலத்தில் சிறிது 

காலம் மனக்கஷ்டமிகுந்து ரீங்இவிடும்; பெண் 

சோரம்போவது வெளிப்படினும், ௮ன்னியன் 

வசமாயினலும், மண்பொன்னைப் போல் குறையா 

விடினும், தேயாவிடினும், மறையாவிடினும் 

௮வமானம் நீங்காது. கள்ளநாயகனாய ௮றிவி 

லிக்கு ஈஷ்டமும் சஷ்டமும், அபகர்த்தியும் 

ஈசகமும் சொர்தமாவதன்றியும், 

அவள் பந்துக்களுக்கும் கஷ்ட ஈஷ்ட. 

௮போக்தி யுண்டாகும். இம்மட்டோ? ௮வள் 

தனது சுற்றத்தினரொடு கெளரவ வாழ்வி 
னின்று நீஙக, அ௮பகீரத் இக்காளாகிச் 1 வேர 

த்து ஆண்டி இருந்துங் கெட்டான் செத்துங் 

கைட்டான்'” என்பதுபோல, சோசராயகன் 

செய்யும் பல தொர்தாவுகளால் கஷ்டப்பட்டு
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இறந்த பிறகு நரகத்தை அ௮டைஅஇன்முள். 

ஊரார் பழிச்கத் தப்பி ஈடந்த அவளுக்குச் சக் 

ததியுண்டாபின், ௮வள் அச்சர் தக்கு உலக 

முள்ளவசையில் இழிசொற் பெரும் பட்டங் 

களைச் சேகரித்து வைத்துச் தனக்கு ஈரகமே 
கஇயென்பதை ஸ்தஇிரப்படுத்தி விடுவதையும் 

காண்டல் கருத லுசை ௮ளவைகளால் நீ கண் 

டிருச்கின்றா யா தலினாலும், பயாஸ்சோப்பிற் 
காணும் சகல விசித்இுரங்களும் பார்த்துக் 

கொண் டி.ருக்கும்போதே இடீசென்று மறை 
யத் திரையையன்றி ஒன்றுமில்லாமற் போவது 

போலப் பார்ப்பவர்கட்கு உலகப்பற்றி லாழ் 

ந்து உலகபோகங்களை யொன்றேலும் விடா 

தாண்டு அநுபவிக்துக்கொண் டிருக்கும் 

போதே என்னையன்றி வேறில்லையென்று தடா 
லென்றுவிடத்தக்க இடச்சித்த ஞானாநுபவ 

முள்ளவர்களும், இன்னுங்கொஞ்சநாள் பார்க்க 

லாம், இன்னுங் கொஞ்சராள் பார்க்சலா 

மென்று நாளை த்தள்ளும்படி அசையாற்கட்டி 

அ௮டிமைகொண்டிருப்பதும் பெண்சன்மமாம், 
:தந்தையாயினும் விழைவிற் றன்னுடனே 
யொருவயிற்றிற் சார்ந்தாசேனும், மைந்தரா 

யினு மிக்க வனப்புடைய செனினவர்மேல் மட 

BOT SG, Aho goth திடும்” என்றதற் கே 

pu, ௮வள் தந்தையாற் கெட்டாள், இவள்
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அ௮ண்ணணுற்கெட்டாள், ௮வள் நூத்தாரைப் 

பார்த்துக்கொண்டாள், இவள் மச்ரினனை வை 

தீதுக்கொண்டாள், அவள் அண்ணனிடம் 

போனாள், இவள் தம்பியிடம் போனாள், அவள் 

பிள்ளையிடம் Cunt @yair என்று செவி மனங் 

கொள்ளாத கேள்விகளை யெல்லாம் நீ கேட் 
டி.ருக்கன்ராயான தினலும், பசு பட்சிகளைப் 

போல அண்பெண் கூட்டுறவிற்குக் காலவரை 

யறை யில்லாமையினாலும், இருந்தாலு மனு 

சரிப்பது முபற்கொம்பாகையாலும், புருட. 

ளைச் சேோ2வண்டுமென்னு War argue 

கும், போகசக்தி எட்டுப்பங்கும் புருடனைவிடப் 
பெண்ணுக்கதிக மானதினாலும், ஈன்னடக்கை 

ஈல்லெண்ணங்களைப் பலகாலும் பரீக்ஷித்து 

உயிர்க் குயிசா யெண்ணியிருக்கும் ஆசாரியர், 

எஜமான், பந்து, மித்திரா, வேலைக்காசர்களே 
யாயினும், ஆண்பிள்ளேக ளில்லாத சமயத்து 

லவர்கஞத் தரவின்றிப் பெண்பிள்ளைகள் தனித் 

இருக்கும் விட்டில் வியா்த்தமாகச்சென்று 

யாதொரு வியவகாரமும் வைத்துக்கொள்ளா 
இருக்கக்கடவாய்! இருக்கக் கடவாய்! 21 

பணத்தஇன்மீது யாவர்க்கும்பட்சமுண்டு, 

எவவிதத்திலாவது பணச்கைமாக்கதிரம் சம்பா 

இத்துவிட்டால், *பொருளல் லவரைப் பொரு 

ளாகச்செய்யும், பொருளல்லஇல்லை பொருள்”,
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 ஒதருஞ் செல்வ மிக்கோனொருவனே 
சிற் தோனாவான்'' என்றபடி. குலங் கல்லி 

ஆசாரக் குண முதலியவைகளால் ஒருவன் 

குறை தவனாயினும் அவனையும் அந்தப் பணம் 

கனம் பண் ணுவிக்கும், என்றாலும், ஓஒ மன 

மே ! நீபெரியார் அருவருக்கத்தக்க காரியங் 

களை மேற்கொண்டு பணத்தைச் சம்பா இக்க 
முூயலாசேதே! முயலாதே! 22 

ஒப்பாத காரியங்களையே தப்பாது செய்த் 

துணிந்த ஏ/? மனமே? 

உலோபகுணமுளள வரசம்பிலாதக் தனவர் 

தர்கள் முன்னும், ௮வையஞ்சு மபரிமிதச் கல்வி 
மான்கள் முன்னும், உன் சுவல்ப வரவுக் 

கேற்றபடி. செய்யக்கூடிய அ௮றங்களைச் செய் 

தும், அல்ப கல்விியன்று ௮கநைந்து பின் 

னடையாது அ௮வையேறிச் சொல்லுமாற்றலும் 

வத்து அ௮வர்களைவிடத் தர்மவாலும், கல்வி 

மானுமென்ற பெயச௫ப்பதை விட்டுவிட்டு 

வீணே பொருமை கொள்ளாதே. அவர்களைப் 

“போ லபாச கல்விச்செல்வங்களை யடையவேண் 

டின் ஈற்ரொழிலையும், ஈல்லாசிரியனையு மடுத்து 

விருக்திசெய்து கொள்ள இடைவிடா முயந்சி 

யில் ஈடுபடி / ஈடுபடு !/ 23
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தனக்கிருக்குஞ் சகல வல்லமையினா ல 
யோ, அகாரணத்தாலே?யா, ஒருவனை யொரு 

வன் FU UNOS HIDES கண்? கேட்டகால 

தி.தூ உன் சமர்த்தாலும் சாம, பேத, தான, 

தண்டமென்னும் நால்வகை யுபாயங்களினாலும் 

விலக் யொருமைப்படுத்து;௮சா த்தியமாயின், 

வருத்துவோ னறியாமையும், வருந்துவோன் 

கஷ்டமும் நீங்குமாறுஇரங்கிக் கடவுளை வேண் 

டிக் கொள் ! வேண்டிக்கொள்! | 24 

கால்நடைகளையும், பட்டுகளையும், ஜீவ 

னத்தின் பொருட்டாவது, பிரார்த்தனையின் 

பொருட்டாவது, வேறெக்காசணத்தை முன் 

விட்டாவ*, பழிபாவத்திற் கஞ்சாத குரசர் 
கள் வதை செய்யுங்காலத்தில் நீ பாராதே, 

தற்செயலாய்ப் பார்க்க கேரிடின், பார்க்கத் 

தூண்டிய பாபத்திற்கும், குரரர்களின் செய் 

கையினை யண்டாதபடி தடுத்த புண்ணியத்திற் 

கும், வதையுண்ட மிருக பட்சிகளின் ஜீவன் 

மோட்சமடைதற்கும், எல்லாம் வலல இறை 
வனை யேத்துவாய் ! ஏத்துவாய் !! 25 

உண்ணுமுணவிற்கும், உடுக்கு முடைக்கு 

முள்ளபடியே வழியில்லாத ஏழைகட்கும், 

ஆதசவற்ற அ௮திவிருத்தர், ௮.இபால்யர், தீசாப் 
பிணியாளர், கூன், குருடு, ரொண்டி, சப்பரணி
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(ம தலாயி£2னார்க்கும். உன்னாலியன்ற வுதவி 

WUE MEL) MF OG முந்துவாய்/முர்.அவாய்!7 20 

சர்ை, உற்சவம், சுபாசுபப் பிர£யாஜ 

னம் இவவிடங்களிற் கூடும் கும்பலினடுவே 

பிருக்க விரும்பாதே; இருக்க கேரிடின, வியர் 

த்த வார்த்தைகட்கும், அருவருப்பான பேச்சு 

கட்கும் செவி கொடாதே 7 கொடா?க (ததும் 

தற் ரரயோஜன க்தை முன்னிட்டு, பந்து 

மித்திர ஏவலாள் முதலாயினனோர்க்கு அசை 

வார்ச்கைகளைச் சொல்லி, எடுத்தகசாரிபத்தை 

முடித்துக்கொண்ட பிறகு, அவர்களை நீள 

விட்டு ௮கனா லவர்கள் ஈன்றிகெட்டவனென் 

oo, சுயகாரியப்புலியென்.றுங் கொக்கும் பட் 
டங்களைப்? பற எண்ணாத. எண்ணாத. 28 

இலக்கண இலக்கியம், சித்காந்தசாத்இ 

ரம், வேதார்ச சாத்திரம், தருக்கம், வியாகர 

ணம், ஆசு, மதுரம், சிக்திரம், விக்காரமெ 

ன்று நாற் கவிபாடுந் இறம், உக்சமநால்கட் 

குரைவசைதல், போதிக்குஞ் சக்தி, பிரசங்கிக் 

கும் வன்மை, கொடுத்த விஷயங்கட்கெல்லாம் 

மேற்கோளாகப் பெரியோர் வசனம் ௮ல்லது 

பாடல்களை யெடித்துக்காட்டும் ஞாபகசுத்தம், 

முதலிய கல்விப் பிரிவினைகளில் ௮வசவர் பூர்வ 

புண்ய வீ?சஷத்தால் சிலர்க்குப்பெரி தும், இலை
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ர்க்குச் சிறிதும், சிலர்க் இரண்டொன்றுங் கை 

வந்திருக்கலாம், இப்படி யொவ்வொருவரிட 

மிருக்கு மொவ்வொரு சாமர்த்தியத்சைக் 

கண்டு ஏனையோரை யிசழ்ந்து கூறற் கயை 

யாதே! இயையாதே/ / 29 

ஒருத் தியோகம், வர்த்தகம், ஊழியம், 

இவைகளிலுண்மையாய்க் கஷ்டப்பட்டு ௮வற் 

ரூல் வரும இயத்தால் குடும்ப சம்ரக்ஷணையை 

நிறைவேற்றிக்கொள்ளல்தா ஸவுத்தமம்! உத் 
தமம் 7. 30 

உன்னின் மேலானவரிட.த்தும், சமான 

மானவரிடத்தும், செலுத்தும் மரியாதையை 

யும், உபசரிப்பையையும், தாம்ந்கோரிடத் தஞ் 

செலுத்துவாயாயின், புகழும் புண்ணியமு 

முண்டா மென்பதைப் புர்தியிற் கொள்வாய்! 

கொள்வாய்! 31 

தந்ைத, குரு, அதிகாரி, எஜமானன், 
மூத்2தான், உன்னின்மேலான உத்துயோகஸ் 

தன், கல்விமான், தனவான் இவர்கள் தவறி 

நடக்கக் கண்டாயானாலும், கேட்டாயானாலும், 

அதனைப் பலரறியக் தூற்றா இருப்பதன்றி, பல 

தரமும் அதனாலுண்டாகுங் கெடுஇகளை ஈண் 

பனைப்போல, அடுத்தடுத்து, இடி. க்திடி த்துக் 

கூருஇரு ! கூருஇரு?. 32 

3



18 

உன் னமூழியர்களுள் குணத்தால் குறை 
வானவர்கள் தெரிந்துகொள்ளவாவது, அவர் 

களைத் தூதுவைத்காவது, தகாதகாரிபங்களைச 

செய்யாதே;செய்யின், ௮து கருடன் காலிற்கட் 
டியகச்சைக்கும்,கெளரவமென் னுமசத்தை யடி 
யோடு வெட்டி ச்சாய்க்குங் கருவிக்குஞ் சமான 
மாமென்பதை யுன்னுவாப்! உன்னுவாய் 7! 89 

உனக்டருக்கு மெவவிதச் சைரியத்தைக் 

கொண்டும், உ£லுச்குத் துணி சுற்றிவைத்தா 

லும் உற்று நோக்காது பற்றித் se Bent 

த்து, உற்றாசாலும், மற்ராரலும் சார்த்த 

னென்று சொல்ல வுடலடுக்கா?த.! உடலெடுக் 

காதே!! 94 

உன் ஈண்பர்கள்யாவரு மெக்காலும் உன 

க்கு நன்மையே செய்தல் முடியாது. ஒருகா 
லறிந்தோ, அறியாமலோ, திங்குசெய்தால், ௮து 

யாரால் எதனாலுண்டானதென்றும், எப்படிப் 

பட்ட தென்றும், இரயோடித்துப் பொறுக்கத் 

தக்கதாபின்பொறுத்து,வெ.றுக் கத்தக்கதாயின் 

வினையை கொந்து வெறுத்து உப்பைத் இன்ற 

வன தப்பாது தண்ணீர் குடிப்பா னென்றெண் 

ணி, பதஇல்திங்கு செய்யா திரு, செய்ய வெண் 

ணினால்''கெடுப்பதொழி”என்ற வாக்கியத்தில் 

ஈம்பிக்சையற்றவனாவாய், 1*இட்டார்க்கிட”என் 

பதுபோல நன்மைசெய்தார்க்கு நீ கூடுமான 

பதிலுதவியை யுடனே செய்வாய்' செய்வாய்!!
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உனக்குக் AB’ td uss காலக்கில் பிழைக் 
கும் வகையே முக்கெமென்றும்,படி த் தவரெல் 

லாம் என்ன வாரிக்கொண்டார் என்றும், சிலர் 

கூறு மூழைமொழியை நீ யொப்பாகு,பலவிதத் 

அங் கஷ்டப்பட்டுப் படித்த படிப்2ப, சிற்று 

பிர்க்குற்ற தணையாம். .ஐ.தலால் கைவந்த கல் 
வியைக் கைவிடாத 1 விடாதே [7 36 

Rieu FEST HOT AGA S me சின்ன 

கைப் பெரிதாகக் காட்டி.ப் பரிதானம் (இலஞ் 

சம்) வாங்கி ஜீவித்தலை2ப மேற்கொண்டவன், 

குலங்குடியிற் பெரியானாயினும், கல்வியின் 

கசைகண்டானாயினலும், வேகாந்த விசாரணை 

யிற் றேர்்வளானென யாவரு மெச்சக் கூடிய 

வாயாடியாயினும், அன்னான் ஈனருள் முதற் 

மூம்பூலம் பெறக்கூடிய மஹா ஈனனென்றும்; 

சமயம் வந்துழித் தனக்குச் சொரச்கமான மனை 
யாளாதியோர் மானம் விட்டு மானம் விற்றிடு 

முணவையுஈ கூசாதுண்ணும் சாசகாலனென் 

௮க கூசாது கூறுவாய் 7 கூறுவாய்! 37 

உனக்குச் சமானமானவர்களும், உன் 
னின் தாழ்ந்தவர்களும், பூர்வபுண்ணிய வி?சஷ 
தீதால் உன்னிலும் மேலார் தன்மையை யடை 
ந்தகாலத்து உன்மீ தவர்கள் பழையபடி பட்சங் 
காட்டாதிருக்க நீயே வலிதிற்சென் நுறவாட
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நினை பா!2த. நீ யொருகா லுயர்வடைக்க காலத் 

தில் அவர்கள் ௮2த மிலையிலிருகது பழைய 

படி. வார்த்தையாடி ரேசிப்பாராயின், அவர்கள் 

பேச்சுக்கு அருவருப்படையாமல் நீயு முன் 

போல் நேசப் பான்மையைக் காட்டின், பெரும் 

பான்மை யார் உன்னை உன்னடச்கக்இற்காகப் 

பெரும்பான்மையும் ஈன்குமதிப்பார்கள்! நன்கு 

ம.இப்பார்கள் 1 38 

்*பந்இக்கு முந்து படைக்குப் பிந்து” என் 

னும் பழமொழியைக் காசுகொடுத்துச் சாப் 

(ரிம் சக்தி முதலான பந்திகளிலும், துஷ் 

டர்கள் கூடி விருதாவிற் சண்டைபிடுங் காலத் 

இலும், உபயாகுப்பதன்றி, உன் கிருகத் 

இலும், பந்து மித்திசர் இருகத்திலும் 

ஈடக்குஞ் சுபாசுபப் பர்இயிலும், உன்னைக் காப் 

பவர்கட்கும், உன்னால் காக்கப்பட்டவா்கட்குர், 
எஇரிகளால் தேர்ந்த போரின் போதும், உப 

போத்து, விணிலலைக்கா னென்றும், ௮வலத் 

துரோ௫ யென்றும், சொல்லப் பெறாதே./சொல் 

லப் பெருதே 20 

“அத்திரூ முலிற் சில்2லா ரகத்தொன் 

றும் வாக்கி லொன்றும், வைத்திதஞ் சொல 

லலி யாவும் வனச்செவி யேற்ப தன்றிச், ௪த் 

Bu மெனக்கொண் டேகல் சக்னே மூடி நீண் 
ட, பித்துகை, யேறிச் செல்லும் பேதைமை
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நிகர்க்கு மாதோ'' என்ற விருததக் கருத்தைக் 

சருத்கிருக் இ, போலிப் புகழ்ச்சியாலும், கள் 

ளத்தனமான வணக்க இணக்கத்தாலும், அ.திப் 

பிரியரை மபக்கி உன் கொள்கையை நிறை 

£வற்றிக் கொள்வது போல, வேளைக்கும் 
வேலைக்கு மாளுக்கு மேற்ற வேஷம் போட்டு 

அறிவாளிகளை மபக்க வெண்ணற்க! எண்ணற்க? 

பொக்கை வாபனே பொரிமாவை மெச்ச 

வன். ” 40 

ரீ யறியப் பிறந்து, வளார்ச, படித்து, 
உன்னைவிட வுயர்ந்த வுத்கியோக முதலிய ௮ச் 

தஸ்தி லுபர்க்திருப்பவர்கள், குலம், பந்து, 
மித திசர்களி ஓனக்குக் தாழ்ந்இருர்தாலும், 

௮வர்சளிடம் கால மிடங்கட்குத் தக்கவாறு 

மரிபாதையாக ஈடர் துகொள்வதற்கு மாருக 

நடப்பது உன் மடமையாம் ! மடமையாம் 7 

கள்ளொழுக்கங்களை யேள்ளத்தனையும் விடாது 
துள்ளி யநபவிக்கும் ஏ சள்ளை மனமே! 

எவவிதத்திலாவது உன்மீது சந்தேகங் 
காண் டிருப்பவரிடத்தும், அடிக்கடி பரிகாச 

வார்த்தை யாடுவாரிடத்தும், ௮ திக நெருக்கம் 
வைத்துக் கொள்ளாதே; கொள்ளாதே, 48 

முசப்பழக்க முள்ள யாவரிடத்தும் உன் 
னர்தரங்க விஷபங்ககா வெளிப்படுத்தற் கெண் 
ணாத. அறிமுகமானவர்க ளேகரிருப்பர்.
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BUS Gabr 1s Nena coh Reis FH sOLOUD GI மரு 

மை. அப்படி யிருந்தா லவனுடன் கலக் த தெசி 

வித்துப் பலாபலனைக் Sag SO amar § தேடிக் 

கொள், 48 

ஒருவன் ஒரு காரிபத்தில் ஈல்லவகசைவும், 

பல காரியத்தில் பொல்லாகவஞுகவும், பல 

விஷயத்தில் உக்கமஞைவுர், ஒரு விஷபத் இல் 

அதம(ஞைவு மிருர்சலாம், அப்படிப்பட்டவர்க 

ளிடத்துக் கல்லி,செல்வம், ஈல்லவர் Om ipso 
யன ஒருமிக்கவாவது அவற்றுள் ஒன்ராவது 

பொருக்தியிருக்கக் கண்டு மலைக்காது, அவ 

ரவர்க்குரிய அந்தரங்கமான சொந்த வெண் 

ணம் புலப்படாமுன்னம், ௮வரைப்பற்றிப் புக 
paras, இகழலாவது கூடான, அல்லா 

மலும், அ௮ப்படிப்பட்டவரைப் பற்றி ஈல்லவ 

னென்ருவது, கெட்டவனென்றாவது, இர்மான 

மாய்ச் சொல்லா?த, எத்தனை காள் ஒருவ 

னுடன் பழகினா லும், அ௮வனியற்கைக் குணம் 

புலப்பயவவது அ/லபம். ஒருவனைப்பற்றி நீ 
பேச கோக்கால், அன்றுவசையிற் கண்ட. அவ ‘ ச அ D 2 

னநபவ குணா குணங்களை மாத்திரம் பேசு 

வது உத்தமம்; உத்தமம். 41 

Ripe 9 . ட உ 5 

நம்போன்ற ஜீவனத்தை மேற்கொண்ட 
வா் ௪ உ த ரூ Ra 4 Qa ஈ டி ௪ 

வரகள எக்தனை மயா இலலுமரிலலும சயது 

செல்வத்தை விருத்தியாக்கிக் கொள்ளுகின்



றனசே யென்று எண்ணி நீடுமப்படிச் செய்து 

விருத்தி செப்வதாலாஞ் செல்வம் தன் பெய 

ரை (செல்வோமென்பதை) விளக்கப் போம் 

வழி தெரியாது போம். *கற்பகத்தைச் சார்க் 

தோர்க்குக் காஞ்சிரங்கா யிந்ததேன், முற் 

பவக்இுற் செய்த வினை” என்பதையும், **கொ 

டுத்து வைத்தவரையி Ov § BI வைத்திருக் 

கும்” என்பதையும் எண்ணிச் சந் 2தாஷித் 

இரு; சர்தோஷித் இர, 45 

Late மப யாகமான பொகருப் 

பொரு ளாடும், எஜுமானனுக்குச் சொந்த 

மான பொருளோடும், தேவாலயப் பொரு 
ளோடும், எவ்வளவு சாக்கிரதையாகப் பழட 

னாலும், தன்னையறியாம?2ல பாபமும், பழியு 

முண்டாகும், 2வண்டுமென் ௮ு கையாளுவ)த, 

உடையவர்களும், உத்தரவா இகளுர் தெரிந்து 

கொண்டால், ௮அவமானமுர் தகண்டனையு மவ? 

யம் கடைக்கும். உ௱வறிர்தவன் களவு வெளி 

ort Gi? at ன்றுபடி. சுப்பிததுக் கொண்டால் 

இறந்தபின்னர் ஈரகஞ் ers gut மென்றறி 

வாய். ஈசன் பொருளைக் கவர்ந்துண்டு ஏப்ப 

மிட்டிறுமாந்து கிடக்கு மெழி3லார்க்கு முடி 

விற் சத் ப்பதை அருணகிரி புராணம், 

ce விழு El BOUT CF செக்கெருப்பைல் கழ.கக 

லார் திண்சுலைபை விடத்தை யாலி, யழுங்குமு
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வகையிழைக்.தக் குடிக்கலாம் விடங்கொண் 

மிடற் றானார் செம்பொன், பழங்கணாற் கவ 

ந்துபுசிக் இடின்மிடற்றி (லேபிடிக்குர் பப 

னில் யாக்கை, புழுங்க2வ கழலு றர சொறுக 

குமர்த விடந்திர்வு புகலொணாதால்”, 

கங்கை 2வ ணியன்பொருளைக் கவர்தீம்ப 

ரிருக்கவ.து கவர்கற் குள்ளக்,” தங்கிமுயன் 

றவர்நினைகீ2கா ரக்கணத்து லழிவரவர் தாமு 

நிற்க, வங்கவர்தீ ஈட்புறு 2வா ரவரொூகட் 

பினர்குலம்:2வ ரறமீவ மாய்வர், வெங்கொூந்தி 

நரகடைவர் சத தியஞ்சக் இபமாணை விளம்பி 

னேமால்” 

ஈசனே முதலார் தேவகாரிப விக்கினஞ் 

செய்தோ ரீவர்பொருள் Bats. BIT? என்றுங் 

கூறுவதால் தேவாலயப் பொருளன்றிப் பொ 

துப்பொருளையும், எதமான் பொருளையும், 

ஈம்பியடைக்கலமாக வைத்த பொருளையும், 

வெளவினோரும் மேலைய திருவிருத்தப் பல 

னைச் சிறிதும் விடாதநுபவிப்பா; அ௮.றுபலிப் 

பர், 40 

நல்லவனாக நடித்துப் போல்லா தவகைப் 
போகும் நன்றி கேட்ட ஏ மனமே! 

பெரியா ரென்றும், மஹா னென்றும் நல் 

லோர்களால் கொண்டாடச் தக்கவரை, ஏதோ
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பொருமை காரணமாகப் புறங்கூறின் (தாஷிச் 
Ber), ** மேலோர் மீதொருவன், தூற்றிக் 

கூறும் வசைச்சொற்கள் சொன்னோன் மீதே 
தோயுமால்.” என்றபடி ௮,த.தாஷணையுன்னைச் 
சாருவதன்றி, எவ்விதத்தும் உன்னை ஈன்மார்க் 

கத்திற் காளாக்கவொட்டா.து. மேலும், ரீ பொ 
ரூமை யென்னுந்அன்மார்க்க புருடன் காலின் 
தழ்ப்பட்டு மிதியண்டு பொறாமை யென்னும் 

பதத்தைத் தலைழோகவாப்ப,தாலுண்டாகும். 
மைரூபோ என்று பொருளாய்ப்போவாய் ; 
“அழுக்கா றெனவொருபாவி இருச்செற்றுத், 
தீயுழி யுய்த்து விடும்” ** எரியாற்சுடப்படினு 

மூய்வுண்டா முய்வில்லை, பெரியாரப் பிழைத் 

தொழுகு வார்' :(தாரணியி லெவசேனுக் துய 

ருரிற்றன் றலையின்முடி. தரித்த தொப்பாஞ், 
சசணியுஞ் செல்வமவர் படைக்கிற்றன் எய் 
மனைசேய் செத்ததொப்பாம், காரணமே:யொ 
ன்று மின்றிச் சுகதுக்கந் தன்வலியாற் கணத் 
துக் குள்ளே, பூரணமா வாக்கடுவோன் பொரு 
மையுளோ ஸனன்றியெவன் புவியின் கண்ணே” 
என்னும் செய்யுள்களையும் அறிவாய் ; றி 
வாய். AT 

நன்மார்க்கத்தில் நாளைக் கழிப்பவனா 
யினும், மேற்கண்ட தூஷணைக்குக் செவி 

கொடுத்து' ஆமோதிக்கின், ஸும்மார்க்கங்கள் 

வயிறு வளர்க்க மேற்கொண்ட பொய்ம்மார்க்க 
4
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மாவனவாம். மேலும், :*சொல்லுவார் சொன் : 

னாலும் கேட்பார்க்கு மதியில்லையா”' என ௮றி 

வுடையோசா லேசப்படுவதன்றிக் குற்றஞ் 

செய்தவனோ டுடந்தையா யிருப்பவனுக்கும் 

ஒசே தண்டனையாமாறு போலவும், பன்றி 

யுடன் சேர்ர்த கன்.றும் மலந்இன்னுவது போ 

லவும், அ௮வனடையும் பழிபாவங்கட்கு நீயும் 

பங்காளியாவாய், காக்கைக் ிெடந்தக்க அன் 

னத்தா ரிருப்பிழந்த வாறு Br oR புண்ணிய 

முதலியவற்றை அ௮காசணமா ॥ழப்ப? தாடு 

அறிவுடையோரா லொதுக்கியும் வைக்கப் 

படுவாய்) ஒருனரை நி?சதுவாய்த் தூஷிக்கும் 

மெளமடீகனைவிடக் காதுகொடுத்துக் CSU 

வன் பெருபெளடீகனாவான) ஆவான். 48 

இடுவதை யேறறுக் கொள்ளும் பேர்வழி 

களும், '*குறிக்குமிச் செல்வஞ் சிவன்றந்த தெ 

ன் றுகொடுக்கறியா, இறக்குங்குலாமா” களும் 

இக்குவலயக் துள்கோடாறு கோடியுண்டு, 

புண்ணிய,த்தைமுன்னிட் டே, புகழினைக் குறி 

த்தோ, போற்றலை விரும்பியோ, கைம்மாறு 

கருதியோ, எதையாவ தொன்றை முன்னிட் 

டுக்கொடுப்பது என்ற சத்கர்மத்தின் சொரூ 

பத்தைத் தெரிர்து கொண்டு தர்மஞ்செய்யும் 

sin சொரூபிகள் மிகு சிலரே. ௮,த்தகைய 

வுத்தமர்கள்' செய்யுர் தர்மத்தை உன் © HSS
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குணவிசேவத்தால் ௮து சொத்தை, இது சொ 
ள்ளையென்று இகழ்ந்து கூறு முன்னினிழிலா 

னவொரு ஜன்மம் அப்போது மிருக்தாாது) 

இப்2ீபாதுக் கிடையாது; எப்போது மகப்படா 

தென்றெண்ணுகு; எண்ணுகி, 40 

சப்பல் யாத்திரை, சயில் பிரயாணம், 

ட.ராம்2 வே போக்குவாவு, வழிப்பிரயாணம், 

வியா இ, உன்னை யாள்பவரில்லத் இருக்க கோர் 
தகாலம் அ௫ூயெவிச்சமபங்களிலும், சில குடித் 

தனஞ்சசர்ந்தவிடு, உத்தியோகசாலை, சத்திரம், 

காப்பிழ்ஹோட்டல் இவ்விடங்களிலும், ஆசாத் 

தை அடிமடியிற் கட்டி வைப்பதழகாம், ௮ழ 

காம், பட்ட ௦0 

தக்கமுதல் அல்லது லாவாதேவியின்றிப் 
பெருத்த வர்த்தகஞ் செய்து லாபமடைய வெ 

ண்ணுவதும், தரித்திரத்தில் கெளரவத்தை 

விரும்புவதும், நூலிலக்கணங்க.எறியாதவன் 

இரந்த கர்த்தாவாக ஆசைப்படுவதும், கை 

காலல்லது தெப்ப மில்லாது கடலிலிறங்கியவன் 
கசை சேர்வதையும், தைத்திட ஏலாப் பொ 

த்தல் வத்இரத்தில் மாணிக்கக்களை மூட்டை 

கட்டுவதையும், தேகவுறுப்புக்களில்லாகவன் 

௮ழூய யெளன ஸ்திரீயைக் கட்டியணைத்து 

இன்பமதுபலிப்பதையு மொக்குமென வோர் 

வாய்; ஓர்வாய், ol
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“ உளவில்லாமலூசழியாது '” என்றபடி. 

உன்னுடைய எ$ிரிகளின் பந்து மித்தரா்கள 

அ௮வ்வெதிரிகளின் அந்தரங்க உளவுகளைச் ௪ம 
யம் . வந்தபோது உனக்கு ரகசியமாகத் தெரி 

விப்பதுபோல, உன்னோடு மேலுக்குமாத் 

:இரம் உறவாடும் உன் பந்து மித்திரர்களும் 

உன்னுளவுகளை யெதகிரிகட்குக் தெரிவிக்கச் 
சித்தமா யுள்ளார்களாதலால், நீ யாரிடத்தும் 
பகை பாசாட்டாமலும், கரவாடு மனத்தசா 

யுறவாடுவாசையெல்லாம் பந்து மித்திரர்களெ 

னநம்பி மோசம் போகாமலும், தந் திசமாய் 

நாளைக் கழிப்பதே ஈல்லதென நிரந்தரமுமெண் 
ணுவாய், எண்ணுவாய். 52 

உத்தியோசம், கூலிவேலை, ஊழியமுதலிய 

ஜீவனங்களில்மூன்னிசண்டி லும் மணிகணக்கின் 

படி வேலைசெய்து மாதம் அல்லது தினம் 

“ஏற்படும் சம்பளம், ௮ல்ல.து கீலியைப்பெறு 
வதும், சில வேலைச் துறைகளில் சில ork 

'மான்களிடத்தில் ஊழியஞ் செய்வோர்க்குமுன் 
'போலாவது, அல்லது சாப்பாடிட்டு காதம் அல் 
லது வருஷத்திற்கு இவ்வள வெனச் சம் 
"பள மோ அல்லது தானியமோ தரக்கொள் 
"வதும் வழக்கமாம். அதை விட்டாலும், விதி 
பில்லை அப்பாற் போனாலும் கதியில்லை 
என்றபடி சிலரிடம் கூலி வேலைக்கும், ஊழிய 
திற்கு மாளாகி ஜீவிப்பையேல் சுபாசுபம், போ
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க்கு வாவு, தேகசுகாசுகம் நேர்ந்தகாலததும் 
அ௮அவைகட்காளாகாது முதலாளி (எஜமானன்) 

நினைத்தபோதெல்லாம் நீராயெனக்காத் இருக்கு 

தலையைச் சுற்றிக் கவாளத்தைவாயில் வைப் 

பது போலஇடப்பட்ட வேலைகளைச் சுறுசுறுப் 

பாகச் செய்து தலைவனுக்குச் சர்ீதோஷத்தை 

க்கொடுத்தால், ௮வர்கள் உன்வறுமையைக் 
கெடுப்பார்கள், ஆளை மெச்சின ஆண்டையும், 

மருகியை மெச்ச மாமியுங் Seo wri sara cr 
தால், ௮வர்கள் மமச்சுவதை ஈம்பி இறுமாப் 

படைவையேல், வஞ்சனையே உருவாக்கொண்ட 

நரியின் நயவஞ்சனைப் புகழ்ச்சிக் கிறுமாந்த 

காக்கையடைக்த கதியையடைவாய், இட்ட 

வேலையைத்திட்டமாகச் செய்து முடிக்கத் தப் 

பிப்போன காலத்துன்னையிகழுமிகழ்ச்சியையே 

யுண்மை யென ஈம்பி மேலுமேலு மப்படிப் 

பட்ட இகழ்ச்சிக்காளாகாதபடி. காத்துக் கொள் 

வது உத்தமம்; உத்தமம், 98 

நாமதபவிக்கு மிம்மைப்2பாகங்களுக்குள் 

முக்கியமா யிருப்பன வற்.றுள் முக்கியமானது 

மண், பொன், பெண் ஆூய இம்மூன்றுமாம், 

இவைகளிருந்தாலுர் அுக்கமரம்; இல்லாவிடி. 

னும் வருத்தமாம் ) இருட்பினும் அவற்றைக் 

காப்பாற்றுவது தன்பமாம்; இவைகளிருந்து 

ஏதோவொருவிதத் இனீங்குமல்லலாம். முடி.
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வில்இவைகட்கும், நமக்கும் யாகொருசம்ப 

நத மினறிப் போவது அ.அபலம். ஆபினும், 

இவற்றைப்பற்றிச் சந்தர்ப்பத்திற் கேற்றவாறு 

ஒரிடத்துக் காழ்த்கியும், ஐரிடத் துயர்தஇயும் 

DIVE கூறுகின்றன. அவை *மண்ணாசைப் 

பட்டேன மண் ணுண்டு?2பாட்டதடா,? “Ad 

யரே முக்கு மிந்தச் செல்வம்”, மாணிக்க 

முத்து வயிரப் பணிபூண்டு, ஆணிப்பொன் 
சிங்காதனதஇ விருந்தா ஓ, காணித்துடலை 

நமன் கட்டியுயிர் கொள்ளுங்கால், காணிப் 

பொன் கூடவரக் காண்டிலையே கெஞ்சமே” 

என மண் பொன்களுக் கிகழ்ச்சி கூறியும், 

இல்லா ளகத்திருக்க வில்லாக கொன் 

மில்லை,” “*எல்லா மில்லை பில்லி Cori aCe”, 
்“தலையெலாம் புலவிமாகர் தாள்படாக் கொழுக 

ரில்லை,” அருந்தவ மழிக்கு மழகுடை 

யணகங்கிற் ககப்படா விறலினன் யாரா”, நற 

ற்வம காருமில்ல றந்தனைஈ டாத்திச், சுற்றமற 

நீங்குதுற வேதுறவ தம்மா'' என்று புருடாக் 

குப் பூவையரவசிய மெனப்புகழச் துசைத்தும், 

இல்லற,க்திற் இன்றியமையாத்துணை மனைவி 

யென அன்மறோர் .கூறிப்போக்கனசன்றோ ? 

அவை யனுபவத்திலு மவசியமென் றேற்படுவ 

தாயினும், மனரிமாடங்கள் விளைநிலங்கள் 

சோட்டங்கள் ஆகியறுசையாப்பொருள்களும்,
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நூறு, ஆயிரம், லட்சம், !'காடியெனவளரும் 

ரொக்கங்களும், ஈகைஈட்டு முதலிய அசையும் 

பொருள்களும், ஒன்று பத்தாகவிருக் இயாகுச் 

சோறும் அறுந்தவிரலுக்குஞ் சுண்ணாம்பு 

இடா லோபிய யாயினும் அவனுக்குப் பெரு 

மையும் புகழும், கூடவே வளருகின்றன வென் 

பதுபிரரிக்தமாம். (ip Da Murer paw i) avr oir (up aor 

பெண் விஷயத்திலா பெரி2யாரிட்ட கட்ட 

ஊைக்குப்பிரஇிகூலமாகப் பலரை மனைக்கிழத்திய 

ராகவும், காமக்கிழத்தியராகவும், வ௫த்தாயா 

யினும், களவில் பலமாதரைக் கலந்தா யாயி 
னும், இம்மையிற்றாழா விகழ்ச்?ி முதலியவற் 

முற்றுன்பமும், மறுமையிற் குறையா நரகமும் 

சித்திப்ப துண்மையாகலின், மண், பொன் 

களின் விருத்தியை கூறிக் கொள்வது 

போல, அறிவாளி பெனப் பலரா லுஞ்சொல்லப் 

பட அ௮வாவுவை3பல், வினைக்டோய் (சேர்க்து 

வல்லமைக் €டோய நுபலித்த அரிவைமா மிலக் 

கத்தை ௮.ரிவுடையாரருவருக்கும்படி. பறையா 

தடக்குதலே யழகாம்; அழகாம். 54 

எர்தவூரில், அல்லது எந்தக் கராமக்தல் 

குடி ச்.சனக்காரருள் எச்சாகியார் அ௫கமாயி 

ரூக்கின்றர்களோ, அவர்கட்கு ஏனையசா தியார் 

அடங்கியிருக்க லியல்பாம்; இயல்பாம், 65
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uns Cokie, srips ser Gulp பிற 

ந்தோர் அல்லது சேர்ந்தோர், ௮திதரித்தாத 

Bp காட்பட்டோர், அ௮ங்கவின முடையோர் 

இவர்களைச் சமயம் வந்தபோது உல்லகஙனம் 

செய்வதை யொழிப்பாய், ஒழிப்பாய், தட 

தந்ைத மகனிடத்தும், மகன் தர்தையிட 

தீதும், புருடன் மனைவிபிடத்தும், மனைவி புரு 

டனிடக்தும், தமையன் தம்பிடத்தும், தம்பி 

தமையனிடத்தும், குரு சிஷ்பனிடத்தும், Rag 

யன் குரு விடத்தும், எஜமான் ஏவலனிடத்து 

ம், ஏவலன் எஜமானிடத்தும், ஊரான் ஊரா 

még, ஜாஇயான் ஜாதியானிடத்கதும், 

ஈண்பன் ஈண்பனிடத்.தும் கொள்ளும் பொரு 

மையே பொருமையிற் றலையென் றறிவாய், 

அறிவாய், 91 

ஒருவனை யொருவன் சி2கக வொற்றுமை 

யாலும், பந்தொற்றுமையாலும், வேறு காரண 

ங்களாலும், அவர்களுக்குள் வழங்கும் ௮டா 

பட்டதீதா லாவது பரிகாசப் பெயராலாவது 

அழைக்கும் வழக்கம் பால, உன்னை யொருவர் 

தாம் நினைத்த அள் தானென்றெண்ணி மேற்படி. 

பட்டத்தாலாவது, பெயரா லாவது அழைத் 

தால், அழைத்தவன் யாரென்றறிர்த விடச்௮, 

உன்னையல்ல இன்னுரனப் பார்த்தனென்ற
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போ, பேசா௫ திரும்புவதுகான் பெருமை 
யாம், பெருமையாம். 58 

எவ்வேளாயிலும், எவ வேலையிலும், யோ 

sauder உன்னிஷ்டப்படி. திருப்புவது சாத்த 

மாம்) அவயோக்கியனை யப்படிச்செய்வ தசாத் 

இயமாம்) திருப்புவாளுபை நீ ௮3யாக்கயெ னாயின் 

யோக்கெயனு மயோக்கியனாவா னென்பதை 

யோர்வாய், ஓாவாய், 59 

சிலா மனிதவுருவக்தைமாத்திரம் பெற்று, 
குணத்தாலும், செய்கையாலும், மிருகத்திலுர் 

தாழ்ர்த முழுமூர்க்க மறடர்களாயிருப்பார்க 

ள். அப்படி ப்பட்டவர்களின் விரோதமுண்டாய 

காலத்துத் தனித்துத் திரிவஜம், விட்டின் புற 
த்துறங்குவ.தும், ஆபத்தெனயவே அறிவாய், 

அறிவாய், 60 

மனையாள், இளங்குமாசர்கள், மாணாக்கன் 

எளியவன், ஊழியன் இவர்கள் சிறுபிழை 
செய்தவிடச் தெழுந்த கோபத்தைக் கூடியம 

ட்டும் சார்தப்படுத்தப் பழகுவது மனம் சா 
ந்தமடைதற் கோ சறிகுறி யென்று அகத்தி 
லெண், ௮கத் இலெண். 61 

Cun@sar ௮ல்ல.து மஹான்கள் கொடும் 

விலங்குகள், போலத் தனித்திருர்து ஈல்லானெ 

ன்று பெயரெடுப்பதைவிட, ௮வடியமான ௮ல்ல 

5
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'2ராபகாசமான பல வியவகாசஙகளிலும் துப 

தலையிட்டு, பலரொடும் பழட நல்லா னெனப் 
பெயா் பெறுவதே ஈன்்ரம், நன்றும். 02 

நீயிருக்கும் ஜீவனசாலையில், சோம்பன் 

மூடன், கோபன், முரடன், பொழுமையன், 

நயவஞ்சகன், புறங்கூறுவோன், அள்காட்டி, 

அகங்காரி, தற்பெருமையன், துதப்பிரியன், 
ேபராசையன்,: செடுநினைவன், ௮சசத்தயன்) 

படா டோபன், முடியன், மடையன், திருடன் 

முதலானவர்களிருக்தல் கூடும்: இவர்களோடு 

கூடி யுங் கூடாம௮ மிருந்து உன்னாலவர்கட்கும் 

அவசாலுனக்கும், கெடுஇிலராமற் காத்துக் 

கொண்டு நாள்கழிப்பதே சாமர்த்தியத்துள் 

சாமர்த்திபமெனச் சாற்றலாம், சாற்றலாம். () 

விஷயாகார விருத்தியைத் தாலி 
விளக்கமேவாத துளக்கமின் மனமே. 

உன்னுடைய கல்வித் திறமையையும், 9) 

பவ ஞானத்தையும், CUTS ஈடையையும், 

ஜாஇப்பெருமையையும், அதில் பிரியமுடை 

யவர்களும், உன்பால் தாட்சண்யம் வைத்தவா 
களும், உன்னுதவிக்கெஇர் பார்த்தவர்களுமே 

புகழ்ந்து பேசுவார்க எல்ல.து, உன்னை யறி 

யாதாரும், உன்னுதவிக் கெதிர்பாராதாரும் 
அற்பர்களாயினும் புகழ்வ தரிதென்பதைப் 

புந்இயிற் கொள்வாய், கொள்வாய். 64
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உன் கோரிக்கையை ஒருவர்க்குத் தெரீ 

விக்க வேண்டியிருஈ்தால், ௮வசை அவர் வீட் 

டிலாவது உத்திமியாகக் தூறையிலாவது வே 

றிடத்திலாவது கண்டபோது அவர் முசக்குறி 

முதலான மேர்மையைக்கூடி.யவசையில் நேரிலா 
வது, விசாரித்காவது தெரிந்து கொண்டபிற 
கு தான், தெரிவித்த லியல்பா மியல்பாம், 65 

உன் ?னோரி லர் பொதுவா ய.நுபவிக்க 

வேண்டிய தெய்விகக்தாற் படைத்த பலனில் 

ஏற்றக்தாழ்ச்சி யுண்டான போதும், உனக் 

கடங்கி நடப் 2பார் முதலியோர்கட்கு, பணத் 

தாலாவது, தேகத்காலாவது, வாக்காலாவது, 

நீ அவூயமாய்ச் செய்யவேண்டிய உதவியை 

உன் பனச்சாட்டிக்கு விரோத மின்றிச் செப் 

யாக போதும், உன்னின் மிக்கா லுன்னைக் 

கண்டித்தும், நின்னை யொப்பா னுன்னிடம் வா 

தாடியும், நிறை 2வற்றிக் கொள்வது போல, 

உனக்கடங்கிபவனு லாகாமையால், அவன் 

அதனால் வருந்தும் வருத்த2ம, உனக்கும் உன் 

புண்ணியத்திற்கு மூள்ள பொருத்தங்களை வில 

க்கும் போரெனத் தெளிவாய், தெளிவாய். 60 

உனக்குக் தெரியாதவர்கள் சேர்ந் இருக் 

குங் கூட்டத்தில், உனக்குத் Gli gS ஒருவ 

னிடம் உனக்காகாதவனைச் சுட்டிக் தாழ்வாகப் 

பேசுவது சசாததாம், தகாததாம். 61
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ஒருவனுடைய சொல்லைக் கொண்டு நல்ல 

வனென்பகைவிட, ௮வன் செய்கையைக் கண்டு 

ஈல்லவனென்பது நன்றாம், ஈன்றாம். 68 

உன் திவினைபின் பலனே, ஒருவனை யுன 

க்கு மோசக்காரனாக்குவிப்பதும், நல்வினையின் 
பலனே, உபகாரியாக்கு விப்பதும் உண்மையா 

தலாலும், ஒருகா லபகாசஞ் செய்தவன், மறு 

காலுபகாரஞ் செய்வதும், உபகாசஞ் செய்தவ 

ன் ௮பகாரஞ் செய்வதும் ௮ நுபவமாதலாலும், 
ஒருவன் ஒரு விஷயத் இல் ஒரு காலத்தில் மோ 

சஞ் செய்வானாயின், எல்லாரும் எல்லா விஷ 

யத்திலும், எக்காலத்திலும், மோசஞ் செய் 

வார்களென்ற சந்தேகமும், ஒருவனுபகாரஞ் 

செய்வானாயின் மற்றவர்களும் உபகாரிகளாக 

வே யிருப்பார்க ளென்ற ஈம்பிக்கையும், பிடி 

வாதமாகக் கொள்ளுவையாயின் உன வாழக் 
கை ௮ல்லது லெள௫கம் செவ்வனே ஈடைபெரு 

தென்பதை ஈம்புவாய், நம்புவாய். 69 

நீ ஒருவனை ஒருவிஷயத்தில் மோசஞ் 

செய்வையாயின், மறந்துசெத்தேன் பிராண 

னே வாவெனறால் வாசாதென்பது போலவும், 

௮ரைக்காசுக்குப்போன மானம் ஆயிசம்ரூபாய் 

செலவழித்தாலும் வாசாதது போலவும் 

உன்னை யோக்கியனெனக் கூறாது ௮யோக்கயெ 

னென்றே உலகஞ் சொல்லு மாதலால், அப்
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படிப்பட்ட. பட்டப் பெயர் வரவொட்டாது, 

அச்சத்தையும் சாணத்தையும் பசுமாத்தாணி 

போல் பதியவைத் தொழுகலே பண்பாம், 

பண்பாம், 10 

குழர்தைகளாலும், விருத்தர்களாலும், 

தற்கால நாகரிகர்க ஞண்ணும் வகைகளாலும், 

லாகிரி வஸ்துக்களாலும், காப்பி ஹோட்டல் 

களாலும், சத் தரச் சாப்பாடுகளாலும் சோடா 

வகைகளாலும், சோற்றுக் கடைகளாலும், 

சோரத்துவத்தாலும், பணத்திச்சையாலும், 

லெளகிகங்களாலும், தரித்இரத்தாலும், எச்சிற 

கலப்பும், அசாரகாசமும், ஜா இப்பிரிவினையின் 

கட்டுப்பாட்டிற் கானியும், இலைமறைகாய்போ 

லெக்கும் பாலிவிட்டபடியால், குடும்ப விருத்இ 

க்காவது லெளகிகத்திற்காவது பிரயத்தனஞ் 

செய்யுங்கால், ஏறக்குறைய சரிவரப்பார்த்துக் 

கொள்வதே தகுதியாம், தகுதியாம், 11 

உன்னைப்பார்க்கிலும் எல்லாவற்றுள்ளும் 

எவ்வளவு தாழ்ச்தவனாயினும், தற்பியோஜன 

ததை முன்னிட்டுக் கூறும் நியாயத்தை ௮ங்க 

கரிப்பது தான் மானுஷீக வியல்பென் ௮ணர் 

வாய், உணர்வாய், 72
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விளக்கச் சாலையில் வேண்டுவ கோளாது 

விடயச் சந்தையில் வேருண்டூலா மனமே! 

குர, மாணாக்கன், யஜமானன், (வலைக் 

காரன், தாய், Bhs, தமையன், தம்பி, 

மனைவி, பகன், மகள், பந்து மித்திரர் முதலி 

யோர் உனக்கு லாபத்தைக் கோருவது போல 

நஷ்டத்தையும், ஈஷ்டத்தைக் கோருவதுபோல 

லாபத்சையும், மானாபிமானங்களையும் விலை 

விக்குங்கால், வாழைப்பழத்தில் யைச் சாரு 

குவதையும், வாங்குவதையும் நிகர்க்கு மான 

தால்; இதைக் கண்டு பிடிப்பது சகஷ்டமாகவே 

யிருக்கும், கண்ட பின் கேட்ட காலத்து லா 

பம், ஈஷ்டம், மானம், அவமானம், இந்கான்கி 

லொன்றாவது இரண்டாவது வருமாதலால், 

இவர்களிடம் பட்சா பட்சங்களை மிதமாக வுப 

யோகப் படுத்தலே மேலாம், மேலாம். 73 

செல்வச் செருக்காலாவது, மற்றெவ்வித 

காசணத்தை முன்னிட்டாவது, வீட்டிலிருக.து 

கொண்டே உன்னைத்தேடி வருபவர்கட்கெல் 

லாம், விட்டி லுள்ளவர்ககா அல்லது வேலைக் 

கா.ரனைக் கொண்டு இல்லையென்று சொல்லச் 

சொல்வது, தற்பிரரீயாசனத்திற்கே சமயத் 

இல் தடுமாற்றம் உண்டாக்கு மென்பதை ௮றி 

வாய், அறிவாய், 14
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ந ஒரு குடும்பியா யிருக்குங் காலத்துஉன 
க்குத் தெரிந்தவர்கள், உனக்கடக்கமானவர் 

முதலி 2யாரிடத்து, உனக்கவரியமான ஒரு 
பொருவிருக்கக் கண்டாலும், அல்லது இவர்க 

ளிடம் உள்ள பொருளைக் கண்டபோது அஃது 

உனக்கவ௫யமென்று தோன்றினாலும், ௮வர் 

கட்கும் அப்பொருள்கட்குமுள்ள அவசியம், 

௮ாவசியத்தை sams தெரிர் தகொண்ட 
பின்பு உன்னிஷ்டத்தை அவரவர்க்குகர்த மரி 
யாதையாகக் குறிப்பால் தெரிவிப்பதை விட்டு 

விட்டுச் :ஈரண கெட்டவன் சொந்தக்காரன், 
௮துகானுங் கெட்டவன் பங்குக்காரன்'” என்ற 
தற் கேற்ப, தடாலென இலவசமாகக் Cac 
பது, ௮டாததாம், ௮டாததாம், 75 

ஓர் ஏழைக்கு ஏதாவதொரு விஷயத்தில் 
4 அணா வா வேண்டியபோது, அதற்காகவாக் 

காலும், தேகத்தாலும் முயற்சிசெய்து, ஆடு 

ஈனைகிறதென்று தோண்டான் குர்தியழுவது 

போன்ற இரக்கத்தோடு கூடிய பட்சமுடை 

யான் போலவும், நீதியை முதலிலிருர்துகடை 

சிவசையி லுணர்ச்கத நின்மல மனமுடையான் 

போலவும், ஈடித்துக்காட்டும் நீ, அவனுக்கு 

ரூபாய் 40 அல்லது 400 வரவேண்டிய காலத் 

அம், ௮ம்மாதிரி முயற்சி செய்து, பட்சம் ௮ல் 

லது நீதியுடைமையைக் காட்டுவதுதான் கன 

மாம், கனமாம், 10
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கண்டெடுத்ததுபோல அவனுக்கு இல 

வசத்திலோ, அதிர்ஷடத் இற் கேற்றபடிமுயற் 

AG tor, Boi $s பொருள் எனக்குக் இடை 

த்தால், கோயில்கட்கும், பந்து மித் இராகளில் 

ஏழைகளாயுளளவர் கட்கும், வேலைக்காசர்கட் 

கும், தான தருமங்கள்செய்து AOSaG or om 

டம்பமாக அளந்து கொண்டிருக்க வுனக்கு 

அப்படி யொருகால் கிடைத்த காலத்இல் நாட் 

டியவாறு செய்து ஈலம் பெறல் serpin, 

௮ப்போதது முடியாது, முடியாது, 11 

நம்மினு முயர்க்த சாதியா னென்று சொ 

ல்லிக் கொள்பவனுக்கும் நமக்கு மென்ன?பேத 

மிருக்கிறது. *ஊத்தைச் சரீரத்தை யாபாசக் 

கொட்டிலை யூன்பொதுந்த, பிற்றற் அுருத்தி 

யைச் சோறிடுந் தோற்பையைப் பேசரிய, காற் 
றிற் பொதிந்த நிலையற்ற பாண்ட'” மென்றும், 

“மீதாலிரகத்க மெலும்பிறைச்சி சுக்கில மேதை 

மச்சை யொன்ருய்த், தாலி கரித்தவுடம்பு” 

என்றும் பெரியோர் சொல்லுவதற்கியாதும் 

பழு தில்லையே ! ஈம் வீட்டிலேன் பகிரங்கமாகப் 
போஜனஞ்செய்வது கூடாது என்றும், சந்தே 

கமும், கோபமும், மனவருத்தமும், ௮வமா 

னமு முனக்கிருக்கக்கூடும், உன்னின் எவ்வள 

வோ தாழ்ர்த ஜாதியானுண்ட வோட்டல் பாழ் 

இரத்தும், நீ குடியனா யிருக்கால் சோட்டியுங்
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குடி த்.தவைத்க குடுவைமுகலிய எச்சிற் பாச் 
இசங்களில்கூடச் சாப்பிடவும் குடிக்கவும், 

இன்னான் இன்னாளென் நறியக்கூடாத ௮ண் 

பெண்கள் சமைத்து விற்கும் கறிவசைகளைத் 

இின்பதற்கும் சம்மதித்த நீ, உன்னின் ஒருபடி 

தாழ்ர்த சாஇயானென்று மீ எண்ணிக்கொண் 

டவனிடம் உண்ணச் சம்மதியா கதுபோல,உன் 
னினுயர்க்க சாஇயான் ப௫ரங்கமாக வுன்னிட 
முண்பதற் கொப்பான், ௪2௧௪ மூதலிய வொற் 

றுமைகளால் தாழ்ர்தவனிடம் நீயும், உயர்ர்தவ 

னுன்னிடமும் ஒவ்வொரு காலத்.துண்ண கேரி 

டினும், ௮தையே தாபித்துப்பேசுவ தவ்வளவு 

உடிதமல்ல வென்று ஓர்வாய், ஒர்வாய். 18 

சுகவாழ் வடையச் சோர்ந்து சோர்ந்துட்கி 

இகவாழ் வினுக்கே யேங்குறு மனமே! 

சேய்யுள், வசனம், நாலுக்குசையியற்றல், 

உபாரத்திமைத்தனம், யாதாவதொரு விஷயத் 

தை உபந்நியகித்தல்,பிசசங்கித்கல்,பழைய,நால் 

களைப் பரிசோ இத்தா ௮ச்சிடல் முகலிய காரி 

யங்களா மேற்கொண்ட வித்துவான்களும், 
விதம் விகமான மருத்துவங்களைக் கற்றுள்ள 
வைத்தியர் (டாக்டர்) களும், மனையடி 

சாத்திர முதலிய ல்ப சாத்திரங்களைத் தெரி 

ந்த சில்பி (இஞ்சினீயார்)களும், நியாய sree 

ளோதிய கியாயாஇபதிகளும், வக்கல்க 

6
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ளும், சமையற்காசர்களும், ஓவிய (சித்திர) 

க்காரர்களும், விவசாயம் பயின்றவர்களும், 

கப்பல், சபபில், அகாயவீமானம், (9. TINA RT IY. , 

மோட்டாரகார், இன்னுமுளள இதர வண்டி. 

களை யோட்டுபவர்களும், காலக்கணிகர் (வா 

னசாத்திரி) களும், சைகை, லலிருதலியவற் 

ரூல் வீரர்கமா£ நடாத்தும் தளகர்த்தர்களும், 

ஏனையவித்தைக் தொழில்களின் றலை நின்ற 

வர்களும், அலரவர் மேற்கொண்ட கல்லி, 

அல்லது தொழில்களில் பூசணப்பயிற்கிக்குறை 

வாலும்,கதோர்.து பட்டம்பெற்றுள்ளோ மென் 

னும் பெருமிததிதாலும், ௮,.நுபவசாலியெனப் 

பல்லோசாலும் புகழப்பட்டிருக்கிறோ. மென்னு 

மலட்செயத்தாலும், *கற்றதுகைம் மண்ணளவு 
கல்லா துலகளவு"” என்னு மொப்பற்ற வாக்க 

யப் பயனையோசாத அ௮வசரத்தாலும், அசரக்க 

சதையாலும், அறிவு செயல் முதலியவற்றை 

அடியோடுபெயர்த்தெறிவதற் சேதுவான ௮மி 

தலா௫ரிப் பழக்கத்தாலும், மறதியாலும், தே 

கசெளக்கியக் குறைவாலும், மற்று மசந்தாப் 

பங்களாலும் தமக்2கயாவ.து பிறர்க்2சயா 

யாவது தமச்சூம் பிறாக்குமாவது கெடுதியை 

விளைப்பஅ?பாலச் சோ இடத்திற் பயின்றவர் 

களும் முற்கூறிய காரணங்களாலும் தன் 

பட்சி துயில், சாவு, முகலியவற்றி லிருப்பனை,க
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யறியா துரைக்கும் சாலத் இலும், 2ஈற்றுச்சொ 

ன்ன பலனுக்கு இன்றைக்குச் சொல்லுவது 

மாறுபட்டிருப்பதாலும், ஒரு சோஇடர் சொ 

ன்னபடி Der dey haut கூறுவதில்லை யானதா 

வும், சோதிடத்திற்கு முக்கிபாங்கமான பஞ் 
சாங்கங்கள் பேதப்பட்டிருப்பதா லும், ஒருவ 

DU Ud SB, மற் ராருவர்க்குப் பலியாமற் 

போவதாலும் எவ்வளவு சாக்ரெதையாகக்கணி 

த்துக் கூறினும் யுகதர்ம விசேஷத்தால் பலித் 

அம் பலியாமலும் போகும் என்பது தோன்ற, 
“தக்கசகுனமொடுசாமுத்்இரியஞ் * சொல்,மிக் 
கவசரீமிகனுவிவ்வைந்து--மிக்கலியிற், கூடினுங் 

கூடிவிடும் கூடாமலேயொருகால், வீடினும் வி 
டிவிடும்.'' என்று கூறியுள்ள தாலும், 2சா இடத் 

தினு லுன் பலாபலன்களைத் தெரிர்து கொள்ள 

ுதபல்வையேல், ஈன்மையாபின் சர்:2தாஷம் 
தீமையாயின் தீராத்துன்பமும் சித்இக்கும், 

ஓவ்வொரு கணமும் மாணத்தின் வாயிலிருப் 

பதை யுண்மையென வுணர்ச் இருப்பினும், சோ 

இடத்தினால், பிராணஹானி யுண்டாகுங் கால 

கிதைத் தெரிந்து கொண்டவனுக்கும், நூற் 

குக் தண்டனைக்குள்ளாயினாலுக்கும் உண்டாஞ் 

சஞ்சல மொன்றானதால், சோதிடக்இினால் 
நன்மை ீமைகளைக் கேட்டுக் களிப்ப தம், வரு 

tame eee ee NR ett eter te a வவகைய ee ee ee 

* சொல்-2 FT Buu.
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ந் துவதும், பொருந்தாத தாம்) பொருந்தாத 

தாம், 10 

உலசகத்துள்ள பற்பல தொழிலாளர் 

களில் சத்தியமும் ஈம்பிக்கையு முடையவன் 
கிடைப்பதரிதினு மரிதானதால், அவர்களை ஈம் 

பிக்கெட்டே னென்று சொல்லிக்கொள்வதற்கு 

முன், அ௮வ்வேலையில் நீயுங் கண்ணுங் கருத்து 

மாக விருப்பது நன்மையாம்; ஈன்மையாம், 80 

அன்னிய தேசவாசிகளிடம் தாவரசங் 

கம சொத்துச்களை வைத்துக் சடன் வாங்க 

லும், உன்னிடம் பழகவாசம்பிக்கும் போதே 

உன்னை எவவிதத்சிலாவது மோசஞ் செய்ய 

வேண்டுமென்னுக் தூர்ரெண்ணமுடைய மடை 

ய துன்மார்க்கப் பெரும்பாதகப் படுபாவிகள் 

மலிந்துள்ளா சாதலின், ௮னுபவமில்லார் கை 

யெழுத்தொன்றை மாத்திரம் ஈம்பி அ௮ண்டிமா 

ண்டின் மீது கடன்கொடுச்க நேர்ந்தபோது 

கடன்வாங்குபவனுடைய நெருங்கிய பக்துல் 

ல சிரேகர்களி லிருவர்க்குக் குறையாத சாட் 

சிக் கையெழுத்தோடு கைக்குறியு மில்லாத 

விடத்துக் கடன் கொடுத்தலும், கஷ்ட நஷ்ட 

முண்டாக்கு மென்பதை கவனிப்பாய்) கவ 
னிப்பாய்,. 81
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ஒருவன அறுபவித்க, அதுபவிக்கிற, 
௮ நுபவிக்கப் போகிற சுகதுக்கங்களை உன்னி 
டஞ் சொல்லிக் கொள்ளுங்கால் நீ பெருமிதங் 

கொண்டாவது, பசாமுகமாகவாவ தில்லாமல் 

சொல்லும் விஷயங்கட்கேற்ப, முகக்குறியுடன் 

பக்கத்துச் சொல் பதினாபிர' "மான தால், சமா 

தானம், தைரியம் ஆலோசனைகளைச் சொல்லுவ 
தன்றிக் கூமொனால் உன்னாலான. சகாயத்தை 

யுஞ் செய்யாயேல், நீ இரக்கமுள்ளவர்களி 

லொருவனுசவைக் தெண்ணப்படாய்; எண் 

ணப்படாய், 82 

பிடித்தவர் கட்கேலாம் பிள்ளையாய்ச் சுமக்துபேற் 
றேடூத்ததா யிவளேன வோண்ணா மனமே! 

உனக்கும், உன் மானத்திற்கும், உன் 

பொருளுக்கும், கஷ்ட நஷ்டங்கள் வரக்கூடிய 

காரியங்களி லன்றி, உன் கட்டளையை up 

வர்களாகிய மனைவி, மக்கள், சகோதசர், ASH 

கர், மாணவா, வேலைக்காரர் முதலியவர்களை 

நிஷ்பிரயோஜனமான 'காரியங்களி லெல்லாம் 
பரீக்ஷிக்க முயல்வது விருத்தமாம்; விருத்த 

மாம். 83 

எதாவது வியவகாரத்தைத் தீர்க்கும் 

பொருட்டு யா.ராவதுன்னை மத் இயஸ்தர்களி 

லொருவனாக வாவது, உன்னை மாத்திரமாவது 

கோரிக்கொள்வார்க ளானால், கட்சிக்காசர்க
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ளின் நேர்மைகளாயும், வியவகாரத்நின் விவச 

ங்களையும், நன்ளாய்த் தெரிந்துகொண்டு, “வே 

தாளஞ் சேருமே வெள்ளெருக்குப் பூக்குமே, 

பாதாள மூலி படருமே - ரர2தவி, சென்றிரு 

ந்து வாழ்வாள சேடன் குடிபுகு'மம, மன்றோ 

ரஞ் சொன்னார் மனை'' என்னுஞ் செய்யுட் ௪௫௬ 

த்தையே ஊதஇியமாகக் கொண்டு, வே.ராஇய 

த்தை நினையாது செய்யும் மத்தியஸ்க2ம செ 

ய்யத் தக்கதாம்; செய்யத்தக்கதாம். 84 

எக்காரணத்தைக் கொண்டாவது 20) 

வுடையா£ உன்மீது கோபித்துக் கொள்ளுங் 

காலத்தும்,யாசாவதொரு வியவகாரத்தைப்பற் 

இிப்பேசுங்காலத்தும், சமாதான.ழம் நியாய 

மிருந்து விஷயத்தைத் தைரியமா யெடுத்துக் 

காட்டின், அவர்கள் ஒப்புக்கொள்வச தோடு, உன் 

மீது முூன்னிலு மதிகப் பிரீதி வைப்பார்கள். 

இப்பிரீ இயைச் தற்பெருமை யாளரான மூடர் 

பால் பெறவேண்டியதாயின், அவர்கள் கி2.7து 
வாய்க்கோபித்துக் கொள்ளுங் காலத்தும், தாம் 

பிடித்த முயலுக்கு மன்றே காலென மடப் 

பிடிவாதம் பேசுங்காலத்தும், மெளனஞ்சா தித் 
தலே முறைமையாம்; முறைமையாம், 85 

தச்ச அந்தஸ்தை வூத்திருக்குங் கா 

லத்தில் சிறிய காரியத்தைச் செய்யப் புகுக்தா
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லும் அகற்கேற்றபடி பெரு முயற்சியுடன் செ 

ப்பர் கடவாய்; இல்லையேல், ஈஷ்டக்கோடு௮வ 

(மான TP மடைவர் யென்பசை பரிவாய்) யறி 

லாய், 86 

உன்னை எதற்காக , வொருவன் அடுத் 

கா£ன, எதற்காக மீ சம்மதிக்காயோ அதை 

நிறை 2வற்றி வைப்பது மாத்இசம் ஈங்கடனெ 
ன்மிராது ௪கல விகத்திலும் அவனை யோக்கயெ 

னா ் குவிப்ப 2௪ உன் பெருங் கடமையாம். ௮ப் 

படி. யாக்குவிப்பதற்குமாருக, யாதாவதொரு 

வைசாக்கியம், லாபம், கோபம் இவைகளை 

முன்னிட்டு போக்கிெயனையும் அமயோக்கியனாக் 

மே ஓன கப் பார்ப்பது 56 Buren gi. அவன் 

Fi FLD அகப் பிரியமுண்டாபினும், சமயம் 

வந்தமிபாது ஈம்மீதும் இத்தகைய ௮2யாக்கி 

யதையைச் காட்மிவானோே 9வென்னுஞ்சர்தேகப் 

பேய் சதாவுன்னைப் பிய்த்துப் பிப்த்தூக் இன் 
னுமாதலால், முகலி?ல சய ௮க்சகைய முயற் 

ரிக்குள் அளாச்கா திருப்பது வ அறிவாம்? 
அறிவாம், 97 

தாட்சண்யம், தற்கால லாபம், ஜீவ 
னம், சாமர்த்தியம் முதலியவற்றை முன்னி 

ட்டு உன் மனசாட்டிக்கு விரோதமான செயல் 

கட் Gude tur Be, “தெய்வமுள தென்பார் 

தீய செயப்புகின், தெய்வமே கண்ணின்று நின்
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ஜொறுச்கும்” என்றபடி துன்பத்திற் காளாவ 
அண்மையாம்; உண்மையாம், 88 

சிரங்கொடூ பயித்தியஞ் சேந்தழற் கொள்ளிகோ 
குரங்கையே நிகர்த்த கோதுறு மனமே: [ள் 

அற்பன் உன்னைக்காரண மின்றிக் கஷ்ட 

ஈஷ்டங்கட்கு உட்படுக்க முயல்வானாயின், 

அவைகளைப் பொறுத்துக் கொள்வாய், ௮௧ 

CNN கடவுள் தண்டனைக்குக் தப்பாதாளா 

வான். பொறுப்பதற் யெலாததாயின், (நெல்லா 

லடி.த்தவனைச் கல்லா லடிப்பது நீதியா' மென் 

பது போல எவ்விதத்திலாவது அவனுக்குப் 

புத்திப் பண்ணுவது புண்ணியமாம்; புண் 
ணியமாம்.. 30 

உனக்குச் சொந்தமான பணத்தை 
யாவது ஏதாவதொரு பொருளையாவது உன் 

னுபச் திற்கு, அல்லது உனக்குக் தேவையான 
போது உதவக்கூடிய உத்தமாகளிடம் ௮டைக் 

லமாக வைத்து வையாது, :*வைக்கத் தெரி 

யாது வைக்கோற் போரில் வைத்து” வருந்து 

வானைப் போலக் கேட்டபோது சாக்குப்போக் 

குகளைச் சொல்லுவா ஸனிட.மும், தனச்க.நுகூல 

மானபோது கொடுப்பானிடமும், இடைத்ததே 
லாப மெனச்சாப்பிட் டேப்பமிட்டு உன்றலையி 

லோட்டைக் கவிழ்ப்பானிடமும், கொடுத்து 

வைப்ப திரிக்கனுக்கு இடமாம்; இடமாம், 90
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தேகத்திற்கு அல்லது குடும்பத்திற்கு 
வியாதி அல்லது ஆபத்துக்கள் வருவது இபல் 

பாம். ௮பத்து உன வி2ராஇக்காவது அவன் 

குடும்பத்திற்காவது நேர்ந்தக்கால், என்னையவ 

னிப்படிச் செய்தான்) ௮தனாலவளுக் இப்படிப் 

பட்ட அபத்துவர் ௪ கென்று பல்லோ மிடமும் 

சொல்லி மகிழ்வது மடமாம், மடமாம், 91 

நின்போன்ற குடும்பிகட்குப் பயறந்று 

சமுசாரத்தை (வாழ்க்கையை) பும், ஆப்தாண் 

பனுக்குப் பயந்து ஈன்னடக்கைகளையும், உன 

க்குச் சாதகமாயுள்ள கல்வி, அல்லது கைத் 

தொழில்,வர்த்தகம்,உத் தயோகம்முதலானபல 

வகை ஜீவனங்களையும், நீமேற் கொண்டது 

போல, உன்னை நிகர்த்.து உனக்கு விரோ இகளா 

யுள்ளவர்கட்குப் பயந்து நடத்துவதிலும் சற 

௮த் தவறுவையேல், அவமானப் பலனையே 

யடைவாய்; ௮டைவாய், 95 

எக்காரியத்திற்கும் எக்காலத்தும், 

உன்னை எ.3ிர் பார்த்திருக்கக் தகுர்த உன்மனை 

வியின் சம்மதத்திற்கு எதைக் குறித்தும் எக் 

காலத்தும் எதிர் பார்ப்பதையே பெரும் விரத 

மாகக் சொண்டிருப்பையேல், அடிக்கடி கஷ்ட 

நஷ்டங்கட் காளாவதன்றி, எல்லாராலும்நீ ஆண் 

மகனென்௮ சொல்லப்படாய் சொல்றப்படாய். 

7
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உனக்குள்ளே கூசுதலாயும், செளசவத் 

இற்கு ஹானியாயும், என்றென்று மாரு கவெட் 
கத்தைத்தருவதாயும்பர்துமிக் இசர்முகலானவ 

ர்கள் தாஷித்தற்கேதுவாயுமுள்ள காரியங்களைச் 

செய்யாதிருத்தலே திருத்தமாம், செய்த பின் 

யாராவது ஏளனஞ் செய்வாராயின், அதைப் 

பொறுத்தலே பொருச்தமாம். பொழுது கோ 
பபித்தாலாவது, அதற்குப் பொருர்காச்சமாதா 

CHE கூறுதலாவ௫ குறைவாம், குறைவாம். 94 

எழுக்துமூலஞ் சாட்டு முதலான ௫௯ 

க்களின்றி யாதொரு தாவாவிற்கு முட்ப 
டாத ஏதாவ தொரு பொருளை அல்லது பத்தி 

ரத்தைப் பத்திரமாய் வைத்து வைத்து வேண் 

டும்போது கொடுவென்று யாராவ துன்னிடம் 

அடைச்கலமாகவைக்தால்,கொடுத்ததேபோது 

பென்று அபகரிக்கா இருப்பதோடு, வைத்தவன் 

(கொடுத்தவன்) இறந்தால் ௮வன் வாரிசுகட் 

கும், Cpa sro கொடுத்தவனுக்காவது, ௮வ 

ன் வாரீசுக்காவது உன் வாரீசுக்கள் கொடுத்து 
விடும்படி ஏற்பாடு செய்து வைப்பரயாயின்,உன் 

னைக் சலியுகமநுவெனக் சழறுவர்,; கழறுவர் 95 

எல்லா ஈலனு முள்ளபோதே காமித் 
தனத்தை வடிக்கப் பழகாஅ, பஞ்சணையிற் றுபி 

ல்வதே பழக்கமாயிலும் ஒவ்வொருகால் தரை 
யிற் படுக்கத்தானே பழகலும், பல்லக்கேறும்
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பாக்கியம் பெறினும் பாத சாரியாய் நடக் 

கப் பழகலும், பற்பல வுடைகள் பாங்கா 

விருப்பினும் சாதாரண வுடை தரிக்கப் பழக 

அம், அறுசுவை யுண்டி யருர்துவதாயினும் 
சுவையறு முண்டியை துய்க்கப் பழகலும், வா 

சனையே கொள்ளும் வழக்கமாபிலும், துர்வாச 

னைக்குச் சுளிக்காப் பழக்கமும் **தறுகணைம் 

புலன்களுக் கேவல்செய்யுருச்சதுரி' னைப் பெற 
மூயலுங் காலத் துதவியாம், உதவியாம். 96 

பெருமையுஞ் சிறுமையும் பிரித்துணர் தற்கிலா 
வொருமையிற் கால மோழிக்குகன் மனமே? 

உன் ஈண்பன் முதலானவர்கட்கு வேண் 

டிய யாதொரு பொருளை வாக்குதற்கு அ௮ச்சம 

யம் தம்மிடம் பணமில்லாது, உன்னைச் சாமீ 

னாக வைத்தாவது உன்னிடங்கடன்பெற்றாவது 

வாங்கி ௮ப்பொருளைஉன்னிடங் கொடுத்துவை 

த்தாலும், உன் மீது பத்திரம் எழுஇிவைத்தா 

லும், குறித்த காலத்திற்குள் உன கடனைக் 

கொடுக்கச் சற்றுக் தாமடித்தாலும், ௮ப்பொ 
ருளுனக் கவசியமாயினும், வாங்கிய காலத்து 
விலையை விட உன்னிடத்திருக்து மீட்டுக்கொ 
ள்ளுங் காலத்து௮ச௮.இகவிலை பெறுமானதா 
யிலும், ௮தற்காசைவையாதுஇஷ்டமிருந்தால் 
கொடுத்தகடனை வட்டியுடன் பெற்றுக்கொண் 
டு ௮ப்பொருளைக் கொடுத்து விரிவது தான் 
குணமாம்; குணமாம், 97
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நீ மிதமற்ற கல்வி செல்வங்களையுடைய 
வனாயின், ௮பலமான காரியங்களில் கல்வித் இ 

றமையைக் காட்டிச் சபலபுத்தியுடையோர் 
மெச்சும்மெச்சுதலுக் காசைவையா.து, உலகோ 

பகாரமான உயிர்க்குறுதியான நூல்களை யியற் 

வதும், ௮ச் தகையபழைய நால்களை வெளியிடு 

வம், அ௮ன்றி,செல்வங்களைவிண் காரியங்களில் 

செலவிட்டு விணர்களுள் சிலரால் சில நாளைக் 

குத்தாசாளச் தன்மையுடையா னென்று பெய 

செடுப்பதைக்காட்டி லும்,புசிப்பைப்படித்தோர் 

க்டும் புண்ணியனென்றும், அ௮டுத்தாசை விரு 

த்தியாக்கு மருள் வள்ளலென்றும், உலகமழி 

யினு மழியா வுண்மைத் தருமங்களை நிலைகாட் 

டி வைத்த உத்தம னென்றும், யாவராலும்எக் 

காலத்தும் சொல்லப் பெறுவதுமே, இறத்தும் 

இறவாத்தன்மையனென் நறேத்தப்படும் புகழ் 

பெறுவதற்குக் காரணமென் றெண்ணுவாய்; 

08 

குடும்பங்களில் பலியோடு (ஜீவஇம் 

சை செய்யக்) கூடிய சிறு தெய்வங் கும்பிடுங் 

காலங்க எடிக்கடி நகேரிடுவஇியல்பாம். உன்குடு 

சண் ணுவாய், 

ம்பத் தி லப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நேரிடுக 

'சால் உன்னாலானவசையில் ஜீவஇம்சை செய்வ 

தைச் தடுக்கப் பார்ப்பதுவே தருமமாம், தரு 

மமாம். 99
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‘5 டும்பம், உத்தியோகம், வாத்தகம், 

தொ ழழில், நட்பு மு. தலானவைகளில் பொருமை 

கோள்க ளேற்படுவது ௪க யால், நிரேதுவாகக் 

ஜம். அவற்றை ஈம்பினோர் எஇிரியைக்கெடுத்த 

தன்றித் தாமுங் செட்டு அவமானமும், ஈஷ் 

டமு மடைந்ததைக் கண்டு கேட்டுள்ளா யான 

தால், கோளுக்குன் காதைக் கொடுப்பதுகுறை 

வாம்; குறைவாம். 100 

தந் தையறிவு மகனறிவு””, *தாயைப் 

பார்த்தப் பெண்ணைக்கொள்', (தாய்வழி 

மகள்”, **குலமாட்சியில்லாருங் குன்று போ 

னிற்பர், கலமாட்சி நல்லாசைச் சார்ச்து”, 

'குலக்களவேயாகுங்குணம்', “தொட்டனைத் 
தூறு மணற்கேணி மாந்தர்க்குக், கற்றனைத் 

gn pupa’, தான் கற்ற நாலளவேயாகுமா 

Zenon Day’, “*தருவுண்டானபோதே திற 

மையுண்டாகும்” எனனும் வாக்கியங்களின் 

பயனுக்குமாறாகத் தர்தைக் குண்டாங் குணம் 

மகனுச்கின்றியும், தாய்க் குண்டான நடை மக 
ளுக் கில்லாமலும், தண்ணீரிற் டெக்குக் கருங் 

கல்லைப்போல கல்ல சகவாசத்தை யுடையவன் 
நண்பன் செய்கைக்கு மாறுபட்டும், மேலாஞ் 
சா இயிற் பிறந்தும் ௮அதற்கேற்றவொழுக்கமுகு 

லியவைகளின் ீயம், சகலகலாவல்லா னாகியும் 

இது தக்கது இது தகாதது என்னும் பகுத்த
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DcBs oor w gy ld, நிறைந்த பொரு ளிருக் தும் 

அதனா லடையவேண்டிய பலனைப் பெருது 

எதினும் எக்காரி யத்தினும் பிரயோஜன 
மின்றி ஈடழிரந்து கிற்கு மகேகரைப் போல, 

குருவிற்கு மாரானமாணவனும், பா்த்தாவிற்கு 

மாறுபட்ட பாரியையும், எஜமானனுக்கு கேர் 

மூசமணான ஏவலனும், சகோதானுக் கொவ்வாத 

சகோதானுமுள்ளாரா தலின், இவர்களிடம்சகல 

விதத் தும் கூடிப் பழகாது ஒருவரைப்பார்த் 

தொருவசை ஈம்புவாயாயின், சஷ்ட ஈஷ்டமே 

கைகண்ட பலனாமென்பதைக் கருவாய் ) 
கருதுவாய, 101 

மாளாத் துயர்தரும் மாண்பில் மனமே / 

உண்மைஞானியும், ஓயாக் குடியனும், 

பணமங்காக்கும் பூதத்தையும் வாயிதாப் 

பணத்தைச் சுமக்கும் வெட்டியானையும், ஒத்தி 

பணவாசை யுடையவலும், கிர்ஊ டனும், நீக்க 

மில்லாச் சூதாடியும், முறைகடந்த காமியும், 

முழுத்தரித்துரனும், தன்னை யறிந்தவரில்லா 
விடத்தி லகப்பட்டுக் கொண்டவலும், பிறர் 
காரண மின்றிச் செய்த குற்றத்தைக் குணமா 

கவும், ௮வமானத்தைக் கெளசவமாசவும், ௮வ 

னவனியற்லகக் குணத்திற் கேற்றபடி. கொள் 

ளுவது இயல்பாம்; இயல்பாம், 102
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இஷ்ட ஜனங்களான அண்) பெண் 

களில், எவரிடக்காவது வி2ராதமான பிறகு 

காலம் வர்க போதாவது, மத்தியஸ்தர் நூல 

மாவது, வலிபவாவது சி2ஈகம் அல்லது உறவு 

கொள்ள இஷ்டமிருந்தால், அப்படிப் பட்டவர் 

கள், காரணமாகவோ, ௮காரணமாக வா, உன் 

னைப்பல அவமானஜஞ் செய்யினும், ௮வஸ்தைக் 
குள்ளாக்ரினும், **குற்றம் பார்க்கிற சுற்றமில் 

லை என்பதை யெண்ணி, பதிலுக்குகி௮வர்களை 
யாதொரு அவஸ்தைக்கு உள்ளாக்காமலும், 

அவர்கள் செய்த குற்றங்களை யாருடையசெவி 

ரீலு மேற்றாமலு மிருப்ப2த ஏற்றமாம், ஏற் 

றமாம், 103 

நீ. கஷ்டப்பட்டுத் தேடிய (சுயார் 

ஜி த) பொருளால் அல்லது முன்னோர் தேடி 

வைத்த (பிதுசார்ஜித) பொருளால் விரும்பிய 

தான தருமங்களைச் செய்து புண்ணியத்தைப் 
பெற வேண்டுமே தவிர, அன்னியன் பொரு 

ளை மோசஞ் செப்தாவது, உனக்குச் சக்தியிரு 
ந்தும் ௮து மீதிப்பட மற்றவசைத் தட்டிக் 
கொடுத்துத் தான தருமங்களைச் செய்து, இது 
என்முயற்சியால் தான் நிறைவேறிப௫ என்று 
சொல்லி ம௫ழ்ச்து, புகழையும் புண்ணியத்தை 
யும் பெற வெண்ணுவ த,கடைச்கேங்காயைத் 

இருடி. அல்லது ஏமாற்றி வாங்கி வழிப்பிள்ளை 
யாருக் குடைக்கதை ஓக்குமாம், ஓக்குமாம்,



56 

உன் பக்து, மித்இரன், அடரியன், 

எஜமானன் இவர்களிடகத் ௮, ஒருவன் உன் 

சிபார்சாலாவது கானாகவாவது உனக்குப் பின் 

பர்துவாகவும், மித்தரகைவும், மாணவனாக 

வும், வேலைக்காரனாகவும், ௮மைந்தானாயினும், 

௮வனது அஇர்ஷ்டத்இற்கும், ௮வனாலாகு 

மநுகூலத்திற்கும், அவனடக்கைக்கும், அப்ப 

ந்து மித்திரர் முகலானவர்கள் மகிழ்க்து, உன 

மீது வைத்திருக்கும் பட்சச்தினும் பதின் மட 
ங்கு ௮வன் மீது வைக்கக் கண்ட காலத்௮, நீ 

பொருமைப் படுவது பொருக்தாகதாம்; பொ 

ருந்தாததாம். 105 

எஜமானன், ஈண்பன், பந்து, மாண 

வன், வேலைக்காரன் இவர்கள் உனக்குக் தே 

வையான காரியங்களில் சேர்ச்சி யடைந்தவர் 
களாகவும், உனக்கு மாத்திரம் சம்மதியான 

ஒழுங்கீனமான காரியங்களில் சம்ம தமுடைவ 

ர்களாகவும், உனக்குக் தேவையில்லாத வுத்த 

மக் காரியங்களில் மூடர்களாகவு மிருப்பார்ச 

ளென் றெண்ணுவது ௮றியாமையாம்; அறியா 

மையாம், 106 

'எந்த வியவகாரத்தையும், நியாய வாயி 

லாய் ஐயம் பெறுதற்கு லாக் (நியாய நால்) 

களும் கிதித்கலங்களும் உண்டாயிருப்பினும்,
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கடவுள் தயை, பணம், சிபார்சு, சாட்சிமுதலிய 
உதவிகளில்லாவிடத்.து ஜயம் பெறுவது துர்ல 
Lith; Git vei. 107 

நீக்கமற்ற சகேூதெர்கள் பக்காளிகள்கொ 

ண்டான் கொடுத்தான் முதலிய பர் துக்களென் 
னு மிவர்களுள் யாபேனு மொருவரது யாதா 

வதொரு கா ரணத்தைக்குறித் துக்கரணகூரமா 

ன வார்க்தைகளாலும், இசத்தமயச் சண்டைக 

ளாலும்விரோதமுண்டாய காலத்து, நீ௮வர்கட் 
குச் சிகேகிதனாயினும், பர்து வாயினும், ஒருவ 

பேச்சு மூல ருக்காகப் பரிந்து மற்றொருவரைப் 

முதலியவற்றால் நீயும் விசோதித்துக் கொண் 

டால், அவர்கட்குளிருக்கத ௮ர்தரங்க வொற்று 

மைகளாலும், வேறுவிகமான பலன்களை முன் 

னிட்டும், “தோன்றவசேகம்பெறிலர் தொன் 
னட்பிற்கிறந்தன வோ என்பதையெண்ணியும், 

“:பிறப்பிற்குக் கசப்புண்டா”” தண்ணீரை யடி 
ததால் தண்ணீர் வேறாகுமா” வென்பதுபோ 

லும், தாயா இகளைக் கூட்டுவிக்க வொரு நியா 

யா தபதியும் மேேண்டுமா வென பதை யெண் 

ணியும், *'கொண்டானுங் கொடுத்தானு மொ 

ன்ருய்ப் போனால் கூடவிருக்தவன் விரோ இயொ 

(தாசமா) னான'' என்னும் பழமொழியையும் 

யெண்ணிப் பசாத்து அவர்கள் ஒற்றுமையா 

ய்ப் போனபோது, நீ ஒருவனே இருதிறத்தி 
8
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னருக்கும், ௮ருவருப் புடையவனாவா யானதா 

லும், அவர்கள் வி2ராதமா பிருந்த காலத்தில்? 

அவர்களுக்குள் ஒருவசை யறியாமல் ஒருவர் 

உன் முன்னிலையில் வைகவைகளை அவர்கள் ஒற் 

அுமைப்,பட்டகாலக் இல் இவமிப்படிப் பே௫ினார் 

அவசப்படி ப்! பேசின சென்று _அவர்களிடஞ் 

சொன்னால் அதுவுங் குற்றமாக வ முடியுமா 

ன தாலும், அப்படி ப்பட்ட சமயங்களில் உன் 

அறிவைத் இசப்படுக்கு இருகிறத் இனர்கட் 

கும் மனதநோயுண்டாகாதபடி ஈடந்துகொள்வ 

த இனிதாம்; இனிதாம். 108 

நமக்கொருவன், எக்காலத்தும், எல்லா 

விதத்திலும் தாழ்வுபட்டே பிருக்க வேண்டும்) 

௮வன் குடும்பக் இலும், உத்தி? யா (லெளகி)க 

த்இலும், உறவினமிடத் தும், கராரிடத்தும் 

சதா விரோதப்பட் ட யிருக்க வேண்டும்; எவ் 

விதத்திலும் ௮வன் செளக்கியமடைவது கூடா 
து; தெய்வாரீன மாகவாவது, தன் சஷ்டத்தா 

லாவது ௮வனடையும் பலன் தட்டுக்கெட்டுத் 

தடுமாறிய போகவேண்டும்; அப்படி தடுமா 

முவிடின் ௮வனை யறியாது எப்படியாவது தட் 

டி விடப் பார்க்க மவண்டும்; ௮ தனை மீறியும் 

ஐபமுண்டாவதகாக விருகந்தால் மூகன் செத்தா 

ஓஞ் சாகட்டும் மருமகள் கொட்ட மடங்கினால் 

போதும்” என்பது போல ஈமக்குப் பாபம்
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அல்லது பழிவந்தாலும் வரட்டும் கூடுமான 

வரையில் அதைக் கடுத்து விவெ2த ஈம்கடனா 

Cina) namo முற்படுவாயாகில், அறிவுடை 

யார் காற்கடை கொண்டொதுக்கிய வி ணர் 

கூட்ட த்தின் பிர இகி இயா கப் பிசகாடிப்பாய்; 

பிரகாடிப்பாய், 109 

இக்காலக்இல் குடத்திலிட்ட பம்போல 

டங்கிக்கிடக்கும் தெய்வக் தன்மைபொருக் இய 

சமிழ்ப்பாஷையைத் தலை சாகப் படி. நீதவலு 

க்குச் தடுக்கு ஆதனமும், சின்னாட்ருமுன் இக் 
நாட்டிற்றோன்றி மலைமுடியிட்ட மணிவிளக் 

கென வொளிரும் ஆங்கில பரலையை அவாவி 

ரான் கெழுத்தோதினவனுக்கு நாற்காலி ஆத 
னமுங் கிடைக்கின்றன.  அரனணியாவம் 

கரியனாம் காரணன்பரியாய கருடனை கோக்கி 

“ஏன் கருடா" சுகமாவென, இருக்குமிடத் திரு 

ந்தால் சுகமே யென்று விடை தந்தவாறு, கால 

பேதத்தாற் பெருமை பொருந்தஇப ஆங்கிலத் 

இன் பயிற்சி அற்பமேனு மில்லாதவன் அடை 

யும் பெருமை ௮ற்பழு மில்லையாம்; இல்லையாம். 

யாதாவதொரு விஷபத்சை ஒருவரிடம் 

சொல்லுங்கால், அவ்விஷயக்கிலா, விஷபத்தி 

ற்குக் காரணமானவர்கள் மீதோ, காரணமான 

வைகள் மீதோ, சொல்லப்பட்ட உன்னை மூன் 

னிட்டோ, கேட்போர் அருவருப்புட னிருக்கி
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ரர்க ளென்பதைக் குறிப்பா லுணர்ந்த பிறகும் 

தொனு தொனு வென்று தொனுப்புவது, தூய் 

தன்றாம்) தூய்தன்றாம்* 11] 

யாதாவதொரு காரியத்தைக் குறித்து, 

ஒருவருடைய வேண்டுகோட்குட்பட்டுப் போ 

ய்வர நேரிட்டபோது வண்டிச் செலவு வழிச் 

செலவு முதலியவைகளை ௮வர் கட்டாயங்கொ 

டுப்பார்களெனத் தெரிர்தாலும்,சொன்னாலும், 

போய்வா நேருஞ்செலவுக்காக உன் சொந்தப் 
பணத்தைக் கைக்காவலாகக் கொண்டுபோவ 

அன கடஞும், கடனாம். 112 

வஞ்சனைச் சோற்கே வாயங் காந்து 
சேஞ்சோலை நஞ்சேனச் செகுத்திடூ மனமே ! 

உனக் கனுகூலமான காரியத்தை ௮ல் 

லது ஒரு பொருளை உள்ளே விருப்பாகவும் 

மேலை வெறுப்பாகவுங் காட்டி, யாரையாவது 

முன் தள்ளி எதையாவது சாக்கிட்டு நிறைவே 

ற்றிக் கொள்வது ௮ல்லது பெற்றுக் கொள் 

வது போலப் பிறர் முயற்சிப்பரர்க ளாயின், 

SUP) உல்லங்ஙனமாக ஒன்றுக் கூருதிருத் 

தலே உணர்வாம்) உணர்வாம், 113 

.... அறிவுடையாரிடத்து ஏதாவது நேரில் 

ேபேச நேரிட்டபோதும், கடித மூலமாகத் தெ 

ரிவிக்கும் போதும் விவூயத்தை விளக்கமாக
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வும் சுருக்கமாகவும் சொல்லுதல், அல்லது 

எழுதுதல் ஈன்றாம். நூதனமான விஷயத்தை 

மாத்திரம் அறிவுடையார்க்கும் படிப்பில்லா 
தார்க்கும் விரிவாய் விளக்கமாப்த் தெரிவித்தல் 

உத்தமமாயினும், “அப்புறம்” “அப்புறம்” 

வந்து” வந்து” தெரியுதா” “தெரியுதா” 

“மேகேட்டையா” (சேட்டையா'” என்னும் சொ 

haar இடமல்லாத விடச் இிலெல்லாம் விரு ௯ 

வாக இணைக தத் தெரிவிப்பது கேட்போர்க்கு 

HRM BID Yt சகாலப்போக்கையு முண்டாக் 

குமானகால், பேசுங் காலத்தும், எழுதுங்கால 

த்தும், முக்கியமான வற்றைக் கவனித்தலே 

உ௫ிதமாம்; உ௫ிதமாம், 114 

நீ எர்தெர்தப் பொருளை உடையவனாக 

விருக்கராுயோ, அ௮வ்வினத்தைச் சார்ந்ததாய் 

௮ச்சமய முன்னிடத்தில் இல்லாத பொருள் 

கள் (௮ஃகாவது அபரணங்களை யுடையவனா 

யிருந்தும், உன்னிட மில்லாத ஆபரணமும், 

பல புத்தகங்களை யுடையவனாக விருந்தும் உன் 

னி. மில்லாத புத்தகமும்) உன் சிநேடிதர்முத 

லானவர்களிட. மிருக்கக் கண்டு, 8 இரவல்கே 

ட்டால் ஒருகால் கொடுப்பார்க என்றி, நீ முத 

por யோக்கியனாபினும், ஆணைகடவாத ௮ரிச் 

சக்திரனாயினும், பிறர் பொருளைத் துரும்பென 

நினைக்கும் பிரபந்ஈனாயிலும், இவவிதச் குணங்
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களை யுடையவனே யென்று உன்னை யாவரும் 

நன்கறிந் இருப்பாராயிலும், நேரிற் புகழக் 

கேட்டி ருப்பாயாயினும், ஈங்கொருவுகவிவெஃ 

கா தெவருமோ ரு.தவி செய்யார்” என்ற வாக் 

Burtt cuter ou யெஇிர் பார்ப்பா ரதஇிகமான 

தால், அவர்கட்கு ஒருகால் உதவக்கூடிய பொ 

ருள் உன்னிடத் தில்லாகபோ.து அவர்களிடத் 

துள்ள உனக்கவசியமான பொரளை இரவல் 
கேட்டால், கொடுப்பது அர்லபம் ஒரு சமயம் 

ஒருவர்க் கொருவர் பழடிப பழக்க, தால், விதி 

யின்றிக் கொடுக்க கேரிடினும், மற்றொரு கால் 

அப்படிக் கேட்கா இருப்பதற்காகதக் கம் மீது 

பழியைச் சுமத்இக் கொள்ளாமல் தம்மைச் 

சார்ந்தவர்கள், அல்லது தம் குநிம்பத்தினர்க 

ளின் அபிப்பிராய மின்ன இன்னது என்றுதகு 

ந்த பற்பல தந்திர வார்க்தைகளாகய சொட் 

டுச் சொற்களுடன் கொடுப்பார்களானால், மறு 

படியும் ௮ப்படிப் பட்டவர்களிடம் ஒன்றையிச 

வல் கேட்பது, முன்னிருக்த வொற்றுமைக் 

கனமும், அவமானமும் வருத்தமும் உண்டா 

வதற்குக் காரணமானதால், எப்பொருளையும், 

இரவலாய்க் கட்ப?த ஈனமாம், ஈனமாம் 115 

தகுர்த வேற்பாட்டின் Ba Gani ga 

டிக்குக் கடன் கொடுத்தலும், வாங்கலும் உத்த 

மம். அதித. வட்டிக்காசைப்பட்டுக் கொடுப்ப
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அம், அவசரப்பட்டு வாங்குவதும், குறைந்த 

வட்டிக்குக் கொடுத்திருப்பமதத் அரிகஞ்செய் 
் தாவது கஷ்டப்படுத்தியாவதுவாங்கி, மிதப்பக் 

கூரி வட்டி. வாங்குவதும், *காணியாசை கோ 

டி கடு” என்பது போல வட்டியும் முதலும் 

வரது சர, அல்லது கொடுக்க, வழியற்றுப் 

பா மென்பகை வகையுடன் காண்பாய்; காண் 

116 

உன் சவரட்சணைக்கு உட்பட்டவர்கள் 

உன் தலைமைக்கு அல்லது, உன் மரியாசைக்கு, 

மானுஷீகக் தன்மை மாறுபடாமல் மரியா 

தையாய் ஈடந்து சொள்ளுகிறார்களென உனக் 

குதி2தாற்றும் பட்சத்இல், நீ உன் தலைமைமுத 

லியவற்றைப் பெருமையாய்க் காட்டாது, நீ 

பாப். 

அவர்கள் முன் மரியாதையாய் நடந்து கொள் 

வரக உன் தலைமை முதலியவற்றின் விருத்தி 
க்கும், அவர்களின் ஈன்மார்க்க விருத்இக்கும் 
காரணமாமாதலால், சற்றேனு மிவற்றிற்குத் 

கப்பா துன் சவனத்தைச் செலுத்துவது கண் 
ணியமாம்; கண்ணியமாம், 117 

யாராவது யாதாவ தொரு விஷயத்தைக் 
குறித்துனக்குக் கடித மூலமாய்த் தெரிலிப் 

பார்களானால், ௮வ்விஷயம் முடிவு பெறுவதற் 

குள் ௮தனைக் கிழித் தெறிவதும் கைசோச 

விரிவலும் ஈலமனரும்; ஈலமன்றாம்., _ 118
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குருமோழி கொண்டூ குறையினின் றகன்று 
ஒருவழிப் படாம லுலாவிவாழ் மனமே! 

உன்னைப் பரீக்ஷிக்கும் பொருட்டு, யாரா 

வது குடும்பத்தி£ீலா, சி2ரகச்திலோ, மற்றெ 

சனிலோ, உள்ளே விருப்பம் வைத்து மேலு 
க்கு வெறுப்பாகவும், வெ ௮ப்புவைத்து விருப் 

பாகவும், தூஷித்துப் பேசுதலும், பூஷித்துப் 

பேசுதஅம், வழக்கமெனக் கண்டிருக்கும் நீ, 

அவர் வெறுப்பாகப் பேசுங்கால் வெறுப்பாக 

வும், விருப்பாகப் பேசுங்கால் விருப்பாசவும், 

சொல்லின் போக்கைக் காணாது, நீயும் ௮வரு 

டன் கலந்துகொண்டு பேச முற்படிவாயாயின், 

உன்மதிகேட்டி னளவை, இவ்வளவென மதி 
தீது, உன்னை மதியா ரென்பதை மடஇப்பாய்; 

மதுப்பாய், 119 

போட்டா போட்டி, அல்லது கலகப்பட் 

டுள்ள குடும்பச் சொத்துக்களை, இலாபத்தை 
முன்னிட்டாவ.து, வேறெக்காரணம் பற்றியா 
வது வாங்குவதும், இனத்தாரரக விருர்.௮, 

பெண்கொள்ளல் கொடுத்தல் செய்வலும் 

பிசகாம்; பிசகாம், 120 

அதிர்ஷ்டமும், ஆயுளும், தேகாரோக்கி 

யமும், துணைவலியும், எப்படிப் பார்க்கனும், 

உன்பார்வைக் கெட்டாமல் வெகு தாரத்இலிரு
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ப்பதால், உன்வசமாகநின்ற பணமொன்றனை 
யே நம்பி, அடாத காரியங்களையே இடை 

விடாது செய்வதை விடுவாய், விரிவாய், 131 

ரீ பிரபுவாயிருக் து விசாலமான வீடுகட்டி 

அதன் ஒரு பக்கத்திலாவது பேல் வீட்டிலா 

வது பணம், ஆபசணம், பத்கிரம் முதலான 

வைகளை வைத்துக்கொள்ள a Dud & BEOET 

ண்ட இசறைபில் உன்னுத்தரவின்றி, கூடும் 
பத்தாராவது வேலைக் காரர்களாவது வராதபடி 
கட்டுப்பாடு செய்து, நீ மாத்திரம் தனி?ப யிரு 

க்க இஷ்ட மிருந்தாலும், உன் விட்டி லிருப்ப 

வர்களும் வேலைக்காரர்களும் நீ யிருக்கும் 

இடத்கைச் சேர்ந்தாற்போல் வந்து ஈடமாடு 

வது உனக்குப் பெருத்த அவமானமும், கெள 
சவக் குறைவுமா மென்று தோற்றினும், ஏறக் 
குறைய நீயிருப்பது அவர்கட்கும், அவர்களுலா 

வுவதுஉனக்கும்,82பசுவது அவர்கட்கும் அவர் 

பேசுவதனக்கும், தெரியும்படியும், கேட்கும் 

படியும் செய்து வைப்பது, சமயா Foi 5 Bev 

ஆபத் காலத்தில் ௮நுகூலமாம், ௮நுகூலமாம். 

உனக்கிருக்கும் அஸ்இகளை நினைந்து 

நினைந்து களிப்பசைவிட ஏற்பட்ட இருணத் 

தை (கடனை)த் தீர்த்து ௮ தனாலடையுங் களிப் 
பே களிப்பெனச் கருவாய், கருலுவாய். 12) 

9
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ஏமாறியபோது மர்இசவா தியை வாயில் 

போட்டுக்கொள்ளும் தூர்த்தேதேவதையை வூ 

யஞ்செய்து யாவர்க்கும் ௮ஞ்சாது நடப்பானை 

ப்போலக் துஷ்டத் தனத்தாலும், சொரச்கத் 

JUGS MMO யாவரும் உன்னைக்கண்ட விடத் 

அம், பெயரைச் '2கட்டவிடகத்.தும் அச்சப்படு 

கிறார்களா, பெருமையா யெண்ணுகிருர்களா 

வென் றெண்ண மிடுவகைவிட, பக்இியென் 

னும் பபொரிசால் பரமசனென்னும் தலைவனை 

பட்சமென்னும் அருளுக்குப் பாத்திரமாவது 

போல, நன்னடச்சை யென்லுஞ் சிறந்த செல் 

வத்தை விரும்பி காட்டாெல்லா முன்னை ஈல் 

லவனென்று சொல்ல வேண்டு மென்பதில் 

ஞாபகத்தைச் செலுக்கி நாளைக் கழிப்பதே 

நன்றும், நன்றாம், 124 

உன்பொருளுக்கு ஈஷ்டமும், உனக்கு 

௮ப௫ர்த்குயும், இன்னார்வாயிலாக உண்டா 

யின, உண்டாகின்றன, உண்டாகும்,எனயாராவ 

துனக்குக் தெரிவிப்பார்களானால், ௮து பொ 

முமையாற் சொன்னதா, உள்ளபடியே சொன் 

னதா, என்பதுபற்றிச் சொன்ன ஆசைக்காண் 
பிக்காமலே விசாரித்து, பொறாமையா லென் 

றேற்படின் சொன்னவனையும், உண்மையென் 

தேற்படின்,குற்றவாளியையம்அததற்குத்தக்க
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படியாயும், உன் அந்தஸ்துக் கேற்றபடியாயும், 

அவர்களைக் கண்டிப்ப தழகாம், அழகாம். 185 

ரீ கைத்தொழில் வைத்ப முதலியவைக 

ளால் ஜீவிப்பவணுக விருந்.து யாராவது வேலை 

கொடுத்.து நடத் சக்ரொண்டு வருங்கால், சொ 

ந்தக்காரர்கட் குள்ள அ௮வசசத்தாலோ, 23 

முகத்காமலோ, லாபத்தாலோ, அவ்வேலை தெரி 

நர்சு மற்டிரருவனை உன் ?னெடி கூட்டி So eu 

லையைச் செப்பும்படி OFF காலத்தும், வர்க 

தக முதலியவைகளில் உனக்குக் காவலாக 

ஒருவனை நியமிக்தகாலத்தும், நமச்கு மேலா 

ருவனை நி.பமித்தார்க ளல்லவா வென்னும் 

பொருமையாலும், அப்படி. வந்தவர்களால் 

உனக்கு லாபமில்லாத காலத்தும் அவர்களை 

அவமானப்படுத்தும் பொருட்டுச் சொந்தக் 

காரர்களை ஈஷ்டத் இற்குள்ளாக்குவது, ஈன்றன் 

ரூம், நன்றனரும். 126 

சபையில் ஒரு விஷயச்தைப்பற்றிப் பேச 

நேர்ந்தபோது தத்தம்பெருமை சந்தர்ப்ப 

முதலிய வற்றைக் கவனியாது ஆவலுடன் வர 

திருக்கும் சபையா சனைவரும் சந்தோஷிக்கு 

மாறு கொடுத்த அல்லது எடுத்துக் கொண்ட 

விஷபத்தைக் கூரமானவரையில் உரத்தசப்தத் 

துடன் குறித்தகால வளவிற்குள்பேசி முடிக்க
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வேலாதெனின், பேசாதிருப்பேக பெருமை 
யாம், பெருமையாம், 127 

இரிமார்த் திகள் முதல் தூசிலுஞ் சிறிய 

சீவராசிக ளீறாக வுள்ள சகல பிராணிகளும் 

காமமென்னும் கற்பாறையின் மோதிக் கலங் 

காதவர்கள் கஇடைய£வ இடையாசாயிலும், 

௮ன்னிய மாதர்களின் மீ.துன் ஞாபகஞ் செல் 

௮/ஙகால உன தாய், தமக்கை, தங்கை, தாரம், 

புத்திரி இவர்களையும் நீ பார்த்துள்ள விருத் 

தாப்பியமும், ௮அவலட்சணமும், ௮லங்கோல(ம 

மான வியாதி கிறைந்த கிழங்களையும் உன்ஞாப 

கத்திற்குக் கொண்டு asa, முதலில் அன்னி 
யத்திலுன் ஞாபகஞ் சென்றமைக்காக அத்மா 
ர்த்த கடவுளை மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொள் 
வாய், கேட்டுக் கொள்வாய், 198 

பெண்கள் ௮ன்னிய வாண் பெண்களின் 

சசவாசத்தாலேயே கற்பின்றலை நின்றுக் தவ 

றித் தடிமாற்ற முறுகிரார்களென் றெண்ண 

வேண்டாம், மகளைக்கெடுக்கு மாதாவும், மா 
தாவைப் பாழ்ப்படுத்து மகளும், தங்கையின் 
புத்தியைக் கெடுக்குந் தமக்கையும், தமக்கை 

பின் வாழ்வைப் போக்குச் தங்கையும், மருகி 

யை மயக்கும் மாமியும், மாமியை வழிவிடும் 
மருகியும் இப்படி ஒ?ச குடும்பத்தில் ஒருவ 

ருக் கொருவர் எமனாக விருக்கிழுர்கள். இப்
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படிப்பட்டவர்கள் உன் குடும்பத்திலும் உன் 

பந்துக்களிலு மிருக்கக் கூடும். அப்படிப் பட் 
டவர்களை விலக்கவாவது அவர்கள் ஈடைகளைப் 

பிறரறிய விளக்கவாவத கூடாத தாயினும், 

௮வர்கள் வாசஞ் செய்யு மிடத்தை நராகலோக 

மெனவும், ௮வர்கள் கைப்பட்ட பண்டத்தைக் 

கடுவிஷ மெனவும், அவர்கள் பாவ வுருவங 

களைப் பிசத்தியட்ச பிசாசுகளெனவும், எண் 
ணுவாப், எண்ணுவாய், 129 

கடவுள், அரசன், குர,எஜமானன்,பெரி 
Suit இவர்கள் தபவிற்குப் பாத்திரனாக 

வேண்டு மென்னு மிஷ்டமிருந்தால், அடக் 

சத்தை யநுசரிப்பதுடன், தேக கஷ்டத்தற் 
கும் பொருள் ஈஷ்டத்திற்கும், பின்வாங்கினால் 
அகவே யாகாதென வறிவாய், அறிவாய், 180 

முழுட்சுக்களின் வைசாக்கியம் ௮நுகூல 

த்தையும் முழுமூடர் வைராக்கியம் De PHOS 

தையும் கொடுப்பதாயிலும், வைராக்கிய மெ 

ன்னு மொன்றைச் செலுத்த இவ்விருதுறத் 
இனர்களால் சாத்தியமாமே யன்றி Qadir 
ண்டு மல்லாத மத் இிமர்கள் கொண்ட oar ee 

யம் வண்டைக்காய்க் குழம்பா மென வழங்கு 
வாய், வழங்குவாய், 131 

மந்திரியால் மன்னனுக்கும், மனைவியால் 
மணைலுக்கும், தனயனால் தந்தைக்கும், தம்
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பியால் தமயனுக்கும், ,மாணாக்கனால் குரு 

விற்கும், வேலைக்காரனால் எஜமானனுக்கும், 

பெருமையுண்டாகக்கூடுமானதால், யாரையும் 

அலட்சிபஞ் செய்யா இருத்தல அழுகாம், 

அழகாம். 132 

ஒரு வியவகாரத்கில் அறிவாளிகளும், 

பொருளாளிகளும், படிப்பாளிகளும், நெருப் 

இய பந்துக்களும், ஆப், கஈண்பர்களுங்கூட ஒரு 

கட்சியிலிருர்து தங்கடமபைகவச் சாஇக்கா 

மல் ஏ?ீகாவொரு காரசணமாகத்தவறி விவொர் 

களானால், பேசாசையுடையவன், இலஞ்சம் 

வாங்குவோன், குடியன், கூத்திக்கள்ளன், 

மூடன், தரித்தரன், பழக்கமில்லா தவன், உட் 

பகையுடையவன் இவர்கள் தவறிவி3வதற்குப் 

பின்னடையா சென்பதைப் பெரிதும், எண்ணு 
வாய், எண்ணுவாய, 133 

ம.இப்புடைய ஸ்ரீயும் புருஷனும், தக் 

தையும் புத்தானும், தாயும் பிள்காயும், தம 

யனும் தம்பியும், தங்கள் தங்கள் சுபாவகுணத் 

இனாலும், சந்தோஷத் இனாலும், கோபத்தினாலு 

ம், தபத்தினாலும், ஒருவசையொருவர் ௮வமரி 

யாதையாகப் பேடிக்கொள்வது முண்டாமாத 

லால், ந ச2ரலெனப் போகக்கூடாக விட்டி 
லிருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்களைக் காணச் 

சென்றால் ஜன்னல் முதலான வழிகளால்
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பாராமலும், குரல்கொடாமலும், தலைக்கடை 

(முன்றில்) முதலிய விடங்களில் நிற்பதை 

அவர்கள பார்ப்பார்களானால், நாம் பேக் 

கொண்டிருந்ததைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்கா 

Be வென்னுஞ் சந்2தகத்கால் கூஈதலும், 

கோபமும் வரக்கூடுமான தால், உன வருகை 

பை அங்கிருப்பவர்களின் மூலமாக வனும், 

யாருமில்லை பல் எச்சரிக்தனும் இருத்த 

லொழுங்காம், ஒழுங்காம் 134 

உன் விட்டிலிருப்பவர்களு_ன் $£ மரியா 

சைக் குறைவாகப் 2ப௪ (2ீஈரிடின், வெளியே 

நம்மைக் கெளரவ காக கினைர் இருப்பவர்களின் 

செவியிற் பட்டாலென்ன நிினப்பார்கள். என் 

னும் ஞாபகத்துடன் 2பசுவ*ு தகுஇபாம், 

தகுதிய 7ம். 185 

உன்னைக் காண யாராவது வருவார்களா 

யின், ௮வர்கள் வரகையை உடன உனக்குத் 

தெரிவிக் கும்படி உன் 8 வலைக்காரர் முதலான 

வர்கட்குக் திட்டஞ்செய்து வைப்பது திறமை 
யாம், இறமையாம். | 86 

புகழ்ச்சிப்பிரிய்,  தற்பெருமையாளர், 
முற் கோபிகள்,சொாடையாளர், என்னுமிவர்கள் 
கோபத்திற் கடங்கப்2பாவார்க்குப் பலனுண் 

டாமென்று பகர்வாய், பகர்வாய், 137
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உன் அற்பபுக்தியால், தம்பி, மனைவி) 

மகன், மகள், மாணவன், வேலைக்சகாரனென்னு 

மிவாகளைச் தணையாகச ஏமுல்லது தாதாகக் 

கொண்டு பழிபாவங்கட்கு எ.தவான காரியங் 

களச்செய்யக் துணிவாயேல், அவர்கள் கெட் 

முப்போவதற்கு 83ய வழிகாட்டி யாவதோடு 

அவர்கட்கு நீ அடங்கி நடக்கவும் '2ஈரிடு9 

பதை அறிவாய், அறிவாய். 138 

பறக்கும் பட்டிசள் எ கனாலுர் தடைபடா 

ன் 

மல் குறித்தவிடத்தைச் சேருவது போலச் 

சாமர்த்தியத்தாலாகாக காரியமும் பிரியமான 

வாரக்தை புடையவர்கட்குப் பகையும் இல்லை 

யென்று எண்ணுவாய், எண்ணுவாய், 189 

புட்பக்கொடிகள் தம்மருகிலிருக்கும் மச 

ங்களின் மீ.து படர்ர்து அவற்றிற்கு அழகைக் 

கொடுத்தல் போல, அரசன், எஜமானன், குரு 

இவர்களின் தொர்தாவுக்குப் பொழுத்துச் சமீ 

பத்திலிரும் து இகமாக நடந்து கொள்பவர்கள் 

இலாபத்தையும், பெருமையையு மடைவார்க 

ளென்று பேசுவாய், பேசுவாய், 140 

ஒருவன் கேட்டுக் கொண்டபடி நீ சம்ம 

இத்து, வாக்காலும், காயத்காலும், காசாலும் 

செய்யத்தக்க சுவல்ப சகாயங்களையும், உனக் 
இருக்கும் ஏதேதோ அசரந்தர்ப்பங்களை முன்



னிட்டு 8 செப்பத்கவறி வியவ.துபோல உ௬௧ 

குச்செய்யச் FILIP BS BM BIO அப்படித் தவறி 

விரிவது சகஜமானதால், அகையே 8 ஒரு 

பெருங்குற்றமாகக்கொண்டு அவனை அருவருத் 

தல் ௮ழகன்றுாம், அுழகன்றாம். 141 

ஆயுதங்கள், வாத்இயங்கள, ஸ்திரீகள், 

உத்தமர்கள், புத்தகங்கள், பூமி ஆகிய இவை 

கள் பரிபாலனம் செய்பவர்களால் பிரகா௫க்கு 

மென்ப gs GAS snr, VR seen 142 

அன்புள்ளபர்துக்கள் மு.கலியவர்கள் வீட் 

4 DGF சாதா.ரரை நாளில் நீ சென்றபோது 
உனக்கு நடக்கும் உபசரிப்பைப்போல விசேவ 

இனங்களில் நடக்குமென எதிர்பார்ப்பது ஈன் 

Were’, Hoo Maver. 143 

உனக்குள்ள வியாஇகளின் தன்மைகளை 

விரிவாய் விவரமாய் வைத்தியனிடம் சொன் 

னால் ௮திகப் பணம் கேட்பானென்று பயச்து 

உள்ளவியாஇகளை ஒளித்துச் சொல்லல் ஊன 

மாம், ஊனமாம். 144 

ஒருவனிடம் எவ்வளவு அடுத்தடுத்துப் 

பழகினாலும் அர்தசங்கடை உளவின்சசசிய 

முதலியவைகளைக் கண்டுகொள்வது கஷ்டம், 
ஒருகால் கண்டுகொண்டாலும் ஆளறிர்து, அள 

வதி, STONES கண்டிப்பது அழசாம், 

அழகசாம், 145 

10 |
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தேய்வபக்இ யில்லா கவலுக்குப் பயபக்தி 

யம், வினையை அ௮ங்கோரஷஞ் செய்யா தவளுக்கு 
AAAs Gir, உலக வியவகாசமுதலிய ௬௧ 
துக்கலகளைச் சுபாவமென்று உணசாதவனுக் 
குத அக்க நிவாத்இயும் இல்லையாம், இல்லை 

யாம், 146 

ev MP anus தக்கபடி. காத்து அவள் மன 

தை எதனால் திருப்தி செய்பவேண்டுமோ 

அப்படிச் செய்து இருப்பாமல் *கூத்இக் கள் 

ளன் பெண்சாதியை ஈம்பான்” என்பதற்கேற்ப 

சகேகங்கொண்டு இம்டிப்பதும், துட்டர் 

களோடி அளவிற்கு மிஞ்சி சிகேப்பதும், 

மூடனைச் சீடனாகவும், சிப்பந்தியாகவும் வைத். 

சதா சந 

தக்கொள்வதும், ஒருவனுடைய குலம், ட 

வடிக்கைகளைத் தெரிந துகொள்ளாமல் விட்டில் 

சேோத்துக்கொள்வதும் விபரீ தமாம், விபரீத. 

மாம். 147 

தனவான் கொகிப்பதும், தமிதீதினடங் 

குவதும், ஸ் இரீகள் அர்ச்சனர்கட்கு வசமாவ 

தும், ஞானியும், சூரலும், இருப்பையும், இறப் 

பையும் சமமாயெண் ணுவ௫ம், கபடியை (கிசு 

வாசகாதகனை) ரேசிப்போன் கெடுவதம், சுபா. 

வமாம், சுபாவமாம், 148 

8 பிரபுவாயின் உன்னினத தசேழைகள் 

விட்டுப் பெண்ணைக் கொண்டெ கொடுத்து.
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: தக்கவனொருவன வாழத் தன்கிசைவாழும் ” 

ப அழன்மண்டு போழ்து னடைர்சவர்சட்கெல்லாம் 

நிழன்மரம்போ லொப்பசத்தாங்குப் - பழுமரம்போஜற் 

- பல்லார் பயன்றுய்ப்பத் சான்வருந்தி வாழ்வதே 

சல்லாண் மகற்ருச் கடன் '' 

என்ற மூதுளைகளின் கருத்துக்கட் கேற்ப 

சகல nan Bon! அவர்களை உன்னைப்போ 

லாக்குவது தருதகியாம், தருதியாம். 149 

பிரசங்கம், உபர்கியாசம், ஏதாமொரு 

யோசனை முதலியன நடைபெறும் சபைகளில், 
$ சிலசோடு,௪ள ௪ள வென்று பேசுவாயானால் 

அ௮ச்சபையிலிருப்பவர்கட்கு இடைஞ்சலுண்டா 

வகன் பிஉன்னைக் கெடுநினைப் புடையல னென் 

௮ம், பொறாமை யுடையவ னென்றும், ௮௬ 

மை தெரியா சவனென்றும், மற்றவர்கள்சொல்ல 

கேரிடுமாதலால், பேச புவசியம் சேர்ந்த 

போது சபையைகஙிட்டு வெளியே வந்து விடு 

வத நலலதாம், ஈல்லதாம். 150 

உன்னுடைய நெருங்கிய பந்து, அத்யந்த 

சிகேகர், இவர்கட்காவ.து இவர்கள் குடும்பத்த 

னர்கட்காவது ஏற்படும் சுபாசுப காரியங்களை 

8ீயே முதலாக நின்று நடத்த முயன்றபோது 

உன் வேலைக்காசர் முதலாயினோர்கட்கு கேடி 
uig மிச்தரர்கள் அதிருப்பியைத் தரத்தக்க
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வர்களாயின் உன்னோட கூட கட்டுப் பாடாக 

விருந்து ஷி ஈபாசுப காரியங்களை ஈடத்தாமல் 

உன் வேலைசகாரர் முதலானவர்கள் பராக் 

(FOL UAT GIT HO OU யிருப்பார்க. ளென்பதை 

அ௮ுபவத்துு பார்ப்பாய், பார்ப்பாய், 151 

தாழ்ந்த BI Auris wer போஜனம் 

பண்ணுவது ஜாதிப்பிரஷ்ட மென்று நினைத்து 

ஆசாரம்றைக் காப்பாற்றும் ந) உன்னா (ev aur 

ணப்பட்ட. ௮த்தாழ்ர்த ஜாதியானிடம் உன் 

னணினத்காலும், உன்னினுயார்காலு மண்ணு 

வகைப் LITT i ROH BIL, ௮வரிடம் உண்ணப் 

புகுந்த உன் ஜாதியும், ஆசார மம் எம்மட்டும் 

நிலைத்கன வென்பதை எண்ணுவாய், எண்ணு 

வாப். 152 

குல லம், பரை நலம் இவவிரண்மிம் ஒரூ 

வற்கு வா.ப்ப்பத/.து. இக்காலத்தில் பண நல 

மொன்று மாத்ரம் வாய்க்கப் பெற்ற குண 

ஈல மில்லா கவர்களும், உண்டானபோது கோ 

டானு கோடி என்பதாக Hv நல முதலான 

எல்லா நலங்களையும் சம்பாதிக்க முந்துகிறாக 

ளென்பதைப் பார்த் இருக்கு முனக்கு பண நல 

மூண்டானபோது சோர்வு படாமல் குல நல 

மூதலான எல்லா நலங்களையும் சம்பாதிக்க 

மூச்துவாய, (op Brat Li. 153
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கல்கி, செல்வம், ஜாதி, ஒழுக்கம், அன்பு, 

வஸ். இரசம், இவைகளேயன்றி இன்னும் பல 

உனக்கிருக்கினும், ஒவ்வொ ன்றால் ஒவ்வோ 

ரிடத்தில் மதுப்புண்டா மாகலால் எலலா 

கிடத்றும் ஒன்றையே காசணமாகக் காட் 

டிக் கொண்டு போவ.து கனமல்ல வென்பதைக் 

கடைப்பிடி, கடைப்பிடி. 154 

உன் அன்மபார்த்த கடவுளடியிற் பக்தியும் 

உன் தெகக்திற்கும், உன் குமிம்பத்தஇினர்கட் 

கும் வியாதியும், ஆபதீதும், மரணாமும், உன 

ஆஸ் இகட்கும் கூரிம்ப போஷணைக் கேதுவான 

உத்தியோக .மகலிய ஜீவனத்இற்குக் கெட 

யும் எந்த கிமிஷூத்தில் உண்டா 2மா என்றஏக்க 

மும், உன் லுள்ளத்தஇல் சதா குடிகொண் டடரு 

க்குமானால் உன் பகைவனுக்குக்கூட சிறிய இர் 

கனை விளைவிக்கக்கூடிய யோசனையிலும், பிற 

திய எண்ணங்களிலும், இர்தனையைச் செலுச்ச 

சே.சமிராகென்பதை நினைவாய், நினைவாய், 155 

ஏகதேசம் ஒருவனுடைய சுவல்ப, சுவல்ப 

பொருளுக்கு நஷ்டமும், சின்ன சன்ன காரி 

பங்களால் மனக்கஷ்டமுங் கொடுக்கா இருப் 

பஇ லொருகால் தவறினும் சாஸ்வகமான பழி 
பாவம், இராஜதண்டனை, அவமானம், ஊரார் 

சாபம் மூ தலீயன சாச்தக்க பொருள் கஷ்ட



(pu “news In Rs கஷ்டமும் உண்டரகாத 

வழியே யெல்லாவற்றிலும் உத்தமமான வழி 

யென்றோர்ந்து நடப்பதே பிதுவரையி லுனக் 

கெடுத் துறுத்தியவைகளை யுணாந்ததின் பெ 

ரும்பயனாமென்று பரமேசன் திருவருளைப் 

பரவிட் பணிவாய், பணிவாய், 153 

!என்மொழிகச் இர யிருசெவி யசரித்த 

ரன்மன மேயெர் ளு? காழி," 

மனத்திற்குறுத்து மதகிளக்கம் 

சம்பூர்ணம், 

“இட 

    

இப்புத்தசம் கடைக்கும் இடங்கள். 

“லோகோபகாரி”' ஆப்ஸ், 

கோமளேசுவரன்பேட்டை, சென்னை, 

ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புஸ்தகசாலை, 
31.தங்கசாலை விதி (பார்க்டவுன்) சென்னை, 

& 

Pouce Soe, enyOe uo of 9, Ceorhar. 

கலாரத்ரகரம் பிரஸ், தம்புசெட்டி வித, 
சென்னை,




