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மனுநீதிகா தல். 

  

இஃது, 

” அறைமாரகர் 

சாமிநாதபிள்ஃாயென்லும், 

தெய்வச்சிலையாபிள்ளையவர்கள் 

இயறிறி ய தை 

 *ரலைைவகைனகள் 

விரு துபட்டி, 

ஸ்ரீமான் - இராமலிங்கக்குருக்கள் 

அவர்களரல் 

பிழையறப் பரிசோதித்து, 

mend eters 

ஆ - எதுராஜமுதலியாரது 

_ சென்னை - சூளை: 

பிரின்ஸ் ஷவ் வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலையிற் 

பதிப்பிச்சப்பட்டது. 
மையா வேர 
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மறுநீதிக்காதலாகிய இந்.நாலை ௮ரேகர்கள் அச்சிட்ட இல் 

எழுத்துஞ் சொல்லு மிகுந்துங் குறைந்லும் பிறழ்ந்துர் திரிந்தும் 
வேறுபட்டிருந்ததால், ௮ப்பிழைகளை நீக்கி சுத்தபாடமாக வழங் 

கும் பொருட்டு மதுரை புதுமண்டபம், புஸ் தகஷாப் மார௨ர௨ஸ்ரீ? 

எஸ் முத்தைய பிள்ளையவர்களும்; ம-ஈஃஈ-ஸ்ரீ, இ-ராமஈகுருசாமி 
க்கோனாரவர்களும் கேட்டுக்கொண்ட பிரகாரம் சீர்திருத்தி ௮ச் 

சிடலாயிற்று இப்புத்தகமும் இசனடியிற்கண்ட. புத்தகங்களும், 

மதுரைபுதுமண்டபம் புஸ்தகஷாப் ம-ரஃ£-ஸ்ரீ, இ-ரா-ம குருசா 

மிக்கோனாரவர்களிடத்திலும், ம-ஈஃர-ஸ்ரீ எஸ். முத்தைய பிள்ளை 
யவர்களிடத்திலும் எம்மிடத்திலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

ரூ.௮. பை, 
மனுகீதிக்சாதல் ves ase 

மாகபு. ராணம் eee eee bee 
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 oO அ௮ன்னதானமகக்துவபுராணம் 

மகாராணி௮ம்மானை ees ees 

பட்டினத்தார் ௮ம்மானை 

ஈளச்சக்கிரவர்த்தி அம்மானை 

'ருக்குமாங்கதன் அம்மானை... see 

விருசைவண்ணப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி 

செல்வக்குழந்தைகள் திருத் தாலாட்டு 

மதுமைமீனாட்சியம்மன் கப்பற்சிந்து ,., 

திருப்பரங்குன்று திபமாலை 

கந்தபுரக்கணேசர்துதிக்கை விராயகமாலை 0 
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இன்னும் வேண்டும் புஸ்தகங்களுக் கெழுதினால் வி-பி மூல 
் மாய் ௮லுப்பப்படும், 

இராமலிங்கக்குருக்கள், 
விருதுபட்டி,



விஷய அகராதி, 
nO 

  

“பெயர், 
தம் 

பக்கம், | பெயர், 
  

'தவையடகச்கம் க (ஈல்லறிவுசயவர் ௪௪ 
அத்்சொழுச்சம் க )ஈற்சகோதரர்துற்சகோதார் சக 
இ.ர்சயிஜ்புகழ்பெற்றோர் சக।| ஈற்பிறப்புத்தமர் ௩௯ 
அளவிடாமை ௬டு| நிறை pe 
அரிது ௬௨ | நூற்பயன் உ 
அன்புற்றமகளிர் ௭௪௯ கோயணுகல் PP 

ஆச்சியோன்பெயர் a. | UES ௩௧ 
சாமை டூ௨| பகைவெறுப்பு ௬௨ 

இகழ்ச்சிமீனம் இ௮ (பண் டிதாள்பரிட்சை ட௰ 
இல்லறம் ௮]1பலனில்லாமை Qe 

இலட்சுமியிருப்பிடம் ௪௦ (பிடியானைச்சாதி ௭௪ 
இறர்துமிறவாதவர் ௪௫ பிதா ௨௨ 
இருர் துமி.றந்தவர் ௪௫। புருஷன்வாக்கய பரிபாலன 
இனிது ௬௨ ஞ்செய்தவர் Se Se 
ஈசை ௪௯ புலல௰ிவு ௪௯ 
FONE SS) COLL Qu ௪௩| புல்லறிவுகயவர் PH 
உதவி ௭ பெட்டைக்கு இிரைச்சா இ ௭௭௬ 

உ,வாமை ௬௩௪ (பெணகளால்பங்க 
ஒப்பனையானவை CT மடைர்தவர் ௬௬ 
காமகாண்டம் ௪௭ பெண்களுக்குச் சுவாதீன 

காலம் 2.67 மில்லையெனல் ௬௭ 
கூடாவொழுச்சமளிர் ௭௩ | பெண்கள் வாலாறு ௬௭ 

கேடு ௬௰। பெண்களுடையதத்து வம்ப 
கொடிது ௬௨ த்துக்கும் விபரம் ் ௭௪ 
கொ௫ெரசகடைவோர் ௰௫ | பெரிது ௬௨ 
கசொடுமையாலழிர்தவா ௬௪ | பொருளின்பலன் ௪௬ 
கொல்லாமை Oe | பொருள்வசை ௧௬ 

சாரஸ்வதிது க। மனஷூக்கம் ௬ 
சாரரசுகம ௪௯ | மாரிச்சிறப்பு A 
சிகேகம் ௪௯) முச்கியமூள்ள து ௬௩ 
சுசபோசனம் ௧௧) மூசேவியிருப்பிடம் ௯௦ 
சுத்தம் டுக| மூன்றுயுசத் தலும் ஸமனானோ ௭ 

செல்லாவிடம் ௯௯ |மைக்தர் ௨.௯ 
செல்வகிலையாமை க (யோகம் ௬௪ 
சேரிடம் ௬௯ | லோபத்தனம் Ger 
சோசியம் ௨௯ | வர்தசகசொழுக்கம் op 
தீருமகீ இ ௪ (வரம்பிலாமை ப 
தாசியககம் சுடு வாழி ௭௭ 

துஷ்டக்ொம் Wer | Menus gS) க, 
துற்பிறப்புதுற்சனா் ௪௪ | வெளிவிடக் கூடா தலை Gao 
தெய்வச்செயல் ௯| வேசையாகள் வரலாறு mG) 
ஈல்லறிவு ௰௨।வேதியரொமுச்கம் ௬ 

ஈல்லமிவு Der | Caron ron Gan (ips sin சு   
விஷயமராி முற்றிற்று 

பத்கம். 
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கடவுள்துணை. 

  

LL OE FS அனா 

காப்புகள். 

விநாயகர்துதி    வெண்பா. 

யானைமுகவானையுமை யாளரனார்பாலக3் 

ஞானமுதலானகுரு காதனே-மானிலத்தில் 
ஆ.ூமனு நாலிலுசையாவதனை யானுபொரு 

கா தலெனவோ தவருள் காண், 

@ gang. 

புத்திவருமெய்ஞ்ஞானப் போதமும்புண்ணியமும். 

சத்தியமாமேன்மைமிகத் தங்குமே-நித்தகித்தம் 

சாதஇனையதாய்ப்புவியிற் சாமிகாதன்சொல்மனு 
நீதிநால்பார்த்தால் நிதம். 

சாஸ்வதிதுத். 

பூமேவுலோகம் புகழுமனுநீதி_நால் 

பாமேவுசெஞ்சொற் பயனறிர்தேயான்பாட. (௧) 

மூலகணேசன் முளரிப்பதம்போற்றி . | 

வாலைசரஸ்வதியென் வாக்கிலிருர் தரள வீர். (௨) 

அவையடக்கம். 

வேதமுறைசொன்ன$9ரத மேதினியிலுள்ளமனு 
நீதிமுறைதன்னை நிகழ்த்தினாமுன்னோர்கள். (௩) 

'வள்ளுவனுரெளவைமுதல் வழுத் துமனுநீதி 

தெள்ளுதமிழ்க்கடலிற் சிற்றகப்பைமோர்தாற்போல். (௪) 

மாலை௪தக மலுநீதிசாரமென் றும் ன 

ஞாலமதிற்களிஞர் ஈவின்முர்பல,நாலால், | (@)



௨ Le GOI bh GBT Sov. 

பண்ணும்பலநூலிற் பாடும்பொருள தனை 
எண்ணியெந்தன் சிந்தைக் கசைந்தேயறிந்தமட்டும். 

ஞாலமதிலுதிரும் ஈன்மணியெலாம்பொருக்கி 

மாலையாய்க்கோர்த்த வகையாகவிர் நூலை. 

காத௮டனியாலுமொரு சாதலெனப்பாடி.வைத்தேன் 

மாதலத்தோர்மு, த்தமிழின் வல்லோர் மன மழ. 

ஆக்கியோன் பெயர். 

மாவளஞ்சேர்செம்பி வளநாடன்மிக்கான 

பூனிவசியனென்னும் புகழ்படை க்சகங்கைகுலன், 
14 
இலைப் சங்குமுச மாறைககரான் ராம 

நாதஜேள்பாலன் ஈளினகவிரஞ்சிசவான். 

சலமிகுமமிர்தச் செர்தமிழினபாவினஞ்சொல் 

மாலோனருள்கிறர்ச மாபாரதப்பிரசங்கள், 

கையுற்றநெல்லிக் கனிபோலியவென்று 

தெய்வச்சிலையானுளா த்த தெள்ளமிர்தமாமிதுவே 

உற்றதொருகாவேரி யொன்ருய்ப்பெருகவெரச் 
சிற்றூ மல்நீருமதிழ் சேோரந்தங்கேயோடுதல்போல். 

சந் திரனேடம்பரத்திற் ரூரகசைகள்வாழ்வதுபோல் 
செந்தமி?ழார்முன்னே சிறியேனுளா த்ததமிழ். 

புன்சொற்குதலையுங்கள் பிள்ளைமொழிபோன்மகிழ்ந்து 

என்சொலிதனைநிக மின்பமெனக்கொண்டருள்வீர். 

நூற்பயன், 

சத்தியமசத்தியமுஞ் சா திமுறைமார்க்கங்கள் 
உற்ததொருதாமங்க ஞதவியுதவாமை. 

தன்மனைவிமைச்தரொடு தகைமையுடன்வாழ்வதுவும் 

பின்மனைவிவேசையர்கள் பேதத்துள்ளாவதுவும் 

மானமீனம்வாழ்வு மகழ்ச்சியுடன்வஞ்சகங்கள் 

தானுமுயர்கர்த்திப்ர தாபம்பரிமளித் தல். 

துற்பிறவிதுற்சனர்கள் சோரமுடனாக்னெைகள் 
நற்பிறவியாயுளவிர்த்தி ஈற்பகங்கணல்லறிவு. 

சற்பனைகளொப்பனைகள் கயவர்குணவிலக்கம் 

எப்போதுந்தாளாண்மை யென்று௩ுடவாமை. 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௪) 

(௯) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫)



மனுநீதிகாதல், 

காலத்தின்கற்பனைகள் சடவுளால்கிர்ணயங்கள் 
ஞாலமதில்கன்றியுட னற்றுணைவர்பத்திமுத்தி, 

சீதேவிமூதேவி சேரிடங்கள் தானுமனு 

நீதிமுறைவறுமை நிச்சயமாய்ச்சேறிடங்கள். 

சேராவிடம்லோபி சின்னத்தின் பாங்குகளும் 

பேரானமாதா பிதாவவர்களாவதுவும். 

இருர்துமிறந்தோர்க ளிறந்துமிறவாதார் 
மருற்லுதவும்பண்டி தத்தின் மார்க்கமனத்தூக்கம். 

சுத சமசுக்தம்கள் தோகையரிலட்சணங்கள் 
மெத்தப்பெரிதரிது மேவியதானங்கொடி.. 

மிஞ்சுங்கொடுமையினால் மின்னார்களாசையினால் 
வஞ்சகத் தினுலிறந்தோர் மாருதபேறுபெற்றோர். 

இத்தகைமையாவதுட னின்னமின்னம்பலவாய்ச் 

சுத்தமுடன்முன் தூலோர் சொன்னபடியேயுராத்தேன். 

ஈன்னயஞ்சேரிர் நாலை ஞாலமெலாந்தான நியச் 

சொன்னதொருபாடற் ரொகையுமோராயிரமாம். 

பாடினேனிர் நூலைப் பயனறிர்தவுத்தமாக்கு 
Oem rene pays இன்னமொரு நூலுளதோ. 

வேதீயசோழக்கம். 

ஆரணங்களோதுவதும் யாகாதிசெய்வ.தவும் 

மீறுகாயத்திரியால் வினையெல்லாந்தீர்ப்பதவும். 

கல்லும்பிரு திவுமிக் கானமரர்தாம்பூரம் 

எல்லாச்சிலையுமரு ளெய்தும்படி மூடி த்தல். 

நன்னயமாய்மாரிபெய் து நாடுசெழிப்பதுவும் 

மன்னவர்செங்கோலு மறையோர்ம௫மையன்ரோ. 

௮ரசரோழக்கம். 

தேசத்தியற்கை தெரிந். துமனுநீதி 
-வாசத்பிரதானி வாய்மைகுறிப்பறிதல். 

தன்னுயிர்போல்மன்னுயினாச் தற்காத்தல்சத்தியமும் 

மன்னுங்குடி களிலே மாருவபிமானம், 

வங்கிஷத்திலுள்ளோர் மமைகுறையாமல் 

தங்கள குலத்தைக் தீராசரமாயக்காப்பதுவும். 

(௨௧) 

- (௨௨) 

(௨௯) 

(௨௪) 

(2.8) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

(na) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫)



௪ மனுதிதிகாதல். 

காலமிடமறிதல்மிக் கானதர்மசிந்தனைகள் 

தாலமிசைகர்த்திப் சாபம்பரிமஸித்தல். 

தேவதாபத்தியுடன் சிட்டர் பரிபாலனமும் 

மேவலராந்துஷ்டர்களை விரைந்தடக்குமாக்கினையும் 

மாசனங்கண்மீதிலபி மானமிதுபன்னான்கும் 

ராசநீதத்தி னலமென்றுரைத்திடுமாம். 

வர்த்தகரோழக்கம். 

கானறிக்தவாணிபமுக் தப்பாநிறைவசன 

மானவராதாயத்துக் கதிகஞ்செலவழியார். 

கணக்லெணுவும்விடார் காரியத்திலேசெலவும் 

இணக்கமுடன்செய்வா ரிசைவார்க்செைவார்கள் 

பொய்யுரையும்பேசார் போற்றிப்பொருள்சேர்ப்பார் 

வையகத்தின் மிக்கான வணிகர்குலமார்க்கமிதாம் 

மழையோர்க்குமங்களமு மன்னவர்க்குவல்லபமுங 

குறையாதவர்த்தகர்க்குக் கொள்வினையும்விற்பளையும் 

வேளாளரோழக்கம். 

அசமவேதங்கள்தே வாலயம்விளங்குவதும் 

மேகவருஷிப்பதுவும் வேர்தர்கள்செங்கோன்முறையும் 

பாரிலேதாமபரி பாலனங்கண்மேலுமுயர் 

சூரர்வலுவுச் தொழிலாளர் வனமும் 

தாளாத௫ர்த்தியுடன் ரரணியில்வாழ்வெல்லாம் 

வேளாளர்தங்களது மேழிப்பெருமையன் ர. 

தருமநீதீ, 

௮.றக்திற்பெரிதுமில்லை யகனையணுவளவும் 

மறப்பதுவேகேடன்றி மற்றுமுயாகேளெதோ. 

தீர்மாதர்மம்ரண்டுஞ் சதசகோடிகாட்செலிலும் 

அம்மாத்திரமு மலுபவித்துத்திருமன்ஜோ. 

எண்ணும்பலபொருளு மிகத்திற்கும்வாராது 

புண்ணியபாவங்கள்் ரண்டும் போவஇல்லையுன்னைவிட்டு. 

பொன்னாடையாபரணம் பூதானமீக்தாலும் 

அன்னதானத்துச் கதிகமுறுதானமுண் டோ, 

(௩௯) 

(#0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(76)



மனு நீதிகாதல்ஈ 

தன்னாற்குயமாயோர் தர்மர்துடங்குவதில் 
முன்னோர்செய்தர்மத்தை மூக்யஞ்செய்தலுத்தமமாம் 

பாவபுண்ணியமிரண்டும் பல்லாக்கன்£ழ்மேலும் 

போவ வேசெய்த புண்ணியமும்பாவமூமாம் 

கோணாதணுவளவுங் குறையாதவாழ்வதந்கு 

அணிவேரென்பதுவு மறமென்றுசொல்லுவதாம் 

எண்ணரியவாழ்வு மெய்அம்பெருந்தவமும் 

புண்ணியமொன்றில்லாதேல் புனல்கிறைக்தகாடாகும் 

ஏதாகிலுர் தர்ம மெவருந்தான்செய்யவென்ஞுல் 

ஏதாகிலுமனதுக் சசைந்தபடியேகொடுத்து 

வாக்குச்சரீர மதனாற்சகாயங்கள் 

எற்கவேசெய்வோர்ச்.ககபரம்வந்தெய்திசிமே 

எத்தாமமானதற்கு மிடையூறுசெய்பவர்கள் 

பு.ததிரருமத்திபமாய்ப்போவார்கரகமதில் 

மன்னருடகீத மதனிற்பதின்றான்றும் ் 

ட 

(௫௦) 

(௫௧) 
ட 

(௫௩) 

(௫௪) 

(@@) 

Ge 

மூன்னமேசொன்னமின்ன முண்டுபதின் pero ear curr 0) 

சேனைகுடியுஞ் சினேகமுமர்திரியும் 

அனபலவேளாண்மை யதனுடனேயிவவாஅம் 

மிச்சமறிவீகை லேலுந்தயிரியமும் 

உச்சாகமென்ப துடனேயிவைகானகும் 

தூங்காண்மைகல்வி துணிவுடனேயிம்மூன்றும் 

நீங்காமலவேணும் நிலமாளரசருக்கு 

யானைகுதிரைபடை யானுடனேயாலயக்கள் 

ஆனகஈல்லதர்ம மதினினைவு மந்தணர்க்கும் 

ஏழைக்கிரல்கி யெப்பிழைகளும்பொறுத்தல் 

மீளவேதீர விசாரித்துத்தெண்டனையும் 

தீக்கமரியாதை தயவுங்குடியினிலே 

. இக்குணங்களெல்லா மிருக்குமக்தராசாவை 

ராசசிங்கமென் பரிவர் காட்டிற்பரிபிணியும் 

மாசிலையாம்வறுமை வாராதென்றேயுரைத்தார் 

தான்செய்யுந்தர்மர் தனக்காகமுன்னோர்க 

ளானபோதர்மத்தை யபகரித்துக்கொண்டாக்கால் 

(6) 

(6௯) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫)



ச் :மனுநீதிகாதல். 

அதன்னடக்கையென்றுமகா தோஷம்வர்துசூழுமென் றும் 

நின்மலமாமென்று நிகழ்த்தினாமுன்னூலில் (௬௬) 

அஆலரசுவேம்பிதுமூன் முனதிலேயொவவொன்று | 

மேலும்விளாநெல்லி வில்வமதின்மும்மூன்றும் (௬௭) 

௮ன்பாகத்தெங்குமர மைந்தைந்துமாபுளியில் 

ஒன்பதுடனொன்றுமீ தொன்பதையும்வைத்தவர்க்கு (௬௮) 

தரணியிலேயெ£ராளுர் தக்கபுகழ்விளங்கும் 

கரகமிவர்க்கில்லையென்று ஈவின்ரார் மனு நாலில் (௬௯) 

அன்னைதந்தைகற்றங்க ளாதியி?லம்பினவர் 

(முன்னுதவிசெய்தவர்கள் முடியுற்றுவர் தவர்கள் (௭௦) 

தீக்கபெரியோர்கள் சரணென்றடைந்தவர்கள் 

மிக்கவெளி?யார்கள் மேனோளிற்சேவகரை (௭௧) 

சைநழுவச்செய்யாமற் காப்பாற்றுமுத்தமர்க்கு 

'வையகத்தில்வாழ்வெய்தும் வம்மிசமும்விர்த்தியுண்டாம் (௭௨) 

தன்னுயிர்போன்மன்னுயிரைச் தற்காத்தவுக்தமர்க்கு 

'என்னென்னபாவம்போ மிகபரம்வந்தெய்திடுமே (௪௩) 

மாமறையோரேமுதலாய் மற்றுள்ளோர்தங்களுக்கும் 
'சேமமுடனெண்ணெய் தேய்ப்பவர்கள் தங்களுக்கும் (ers) 

மஹையோர்க்குத்தொண்டுசெய்வோர் மாதாவைத்தெய்வமென் 

போர், கறவைதனைக்கண்டவுடன் கையாற்சொரிபவர்க்கும், () 

எண்ணாமற்கோடி யெக்கியங்கள்செய் தவெகு 

புண்ணியம்வர்ததெய்துமென்று புசன்றார்மனு நாலில் (௭௬) 

துன்மார்க்கர் தங்குடியைச் சுத்தமாசக்கெடுத து 

ஈன்மார்க்கமுள்ளசில ஈற்குடியைக்காத்திடலாம் (௭௭) 

அறக்குடிபச்சானாலு மவர்கடனைக்கெடுத்துச் 

சிறப்புற்றபட்டணத்தைச்சர்திருத்திக்காத்திடலாம் (௪௮) 

வீடானபட்டணகத்சை மிகவுமங்கேகெடுத்து 

நாடானதைக்காக்க லாகுமதிற்பாவமில்லை (௪௭௯) 

என்றுமுன்னுள்மாயவலு மேயசவானளைப்பலியாய்ச் 

கொன்றிடப்பாண்டவர்க் கக் கூறியதிவவாராகும் (௮0) 

ிபமொன் நிலட்சக்தி ரிகொளுத்தினுலுமந்தச் 

திபங்குறையாத செய்கைபோலெந்காளும் (௮௧)



Lo Ob Dar Bev. ௭ 

தலமீதிமிலாயாத தானதர்மஞ்செய்பவர்க்கு 

மலர்மாதாலுண்டாகும் வாழ்வஅவுக்குன்றா.து (௮௨), 

நன்மையேதர்மமதி னுலேவரும்வாழ்வு ட ப 

துன்மைவருவ தில்லை தூயமனைகுன்றாது | (௮௩) | 

துன்மைதர்மத்தாற் ௮லங்கும்பெருவாழ்வு 

நன்மைதரமாட்டாது நல்விர்த்தியாகாது (௮௪) 

தர்மம்பொருள்சடைத்த தற்காலஞ்செய்யஈன் று லட 

வறுமைவந்தால்தர்ம மதுசெய்யக்கூடாதே (௮௫) 

காய்பழங்கள் பூவிலைகள் கதித்தமரங்களிலே 

வாய்வுசென்றால்ஈற்கனிகள் மட்டுமு திரா மல் (௮௬) 

தக்கபழங்காய்பூ தளிர்முதலதாயுதிரும் 7 

பக்குவம்போற்கெர்ப்பமுதற் பயர் தமனுக்க ளிலே (௮௪) 

சாலக்கிழவர்மட்டுஞ் சாவதன் றிமற்றெவரும் 

ஞாலமிசைச்சாவதில்லை யாக்குமென்றெண்ணவொண்ணா (௮) 

என்னவயதானாஅ மியல்புவரும்வேளை 

ஈன்னயஞ்சேர்தர்மஞ்செய் தாலதுவேரன்ஞகும் (௮௯) 

பண்டுசெய்தபுண்ணியமும் பாவமென்௮ஞ்சொல்லும்விதம் 

செண்டுமனுபவிப்பா ரெக்காலமானாலும் (௯0) 

ஈமக்குள்ள தைச்சமைதது நாமுண்டுவர்தபிறர் 

தமக்குங்கொடுக்கன்ற தர்மமேமுக்கியமாம் , (௯௧) 

வாசற்கததவடைகீது வைத்துண்பார்க்குச்சொர்க்க 

வாசற்கதவு மாருதடைத்திருக்கும் (௯௨) 
உப்பிலாக்கூழு முளமகழ்ந்து தான்கொடுத்தால் 
ஒப்பிலாப்பாலமிர்ச மொக்குமென்ரார்முன்னோர்கள் (௯௩) 

பகைவன்கொடுங்கோபி பாலமிர் தமீர்தாலு 

மிசவானகஞ்சுநஞ்சுக் கெட்டிக்காய்க்கொப்பிடலாம் (௯௪) 

ஒட்டைக்குடத்திலிட்ட வுதகம்போனாற்போல 

சாட்டமுடனேவாழ்வு காளுக்குகாள்குறையும் (௯௫) 

கூடிவருங்காலங் குறிப்பறிர் து தம்மாலே 

கூமெட்டுந் சாமம் கொடுத்தாரேோயாமாஇில் (௯௬) 

வாணாளேபோகும் வழியடைக்குங்கல்லென் ௮ . 

கோணாதவாய்மை குறளிலேசொன்னாரே (aor)



லி] மனு நீதிகாதல், 

ஆறிலொருகடமை யரசர்க்காமைந்துபங்கு 

சேரும்விருந்து சுற்றர் தெய்வம்பிஇர் தமக்காம் 

இல்லறத்தில்வாழ்க்தா லிவவா றுசெய்யவென் று 
வல்லமைசேர்வேதமுறை வள்ளுவருஞ்சொன்னாே 

பாவத்தாற்பொன்றேடிப் பலதர்மஞ்செய்தாலு 
மேவுற்றபுண்ணியங்க ளெள்ளளவும்வாராதே 

தன்மத்தாற்றேடித் தராதரமுங்கண்டறிந்து 

STOOL HUGS Sel தமக்குவிருந்களித்து 

இன்னுமவரும்விருந்துக் கெதிர்பார்த்திருக்கின்ற 

நன்னயவான்வீடந்த லட்சுமியின்விடாகும் 

பூமியி2லவித்தேதும் போட்டதேயுண்டானால் 

தாமேதானைஸ்வர்யக் தன்னாலேகூடிவரும் 

ஏற்போர்களாரோனு மெவ்வேளைவந்தாலும் 

கூர்ப்பாகத்தம்மாலே கூமெட்டுமீர்தாக்கால் ' 

இருக்தாலிறந் சாலு மெர்சாளுங்கர்த்தியுண்டாம் 

பிறந்தாலுமேலாம் பிறங்கதிகவாழ்வுமுண்டாம் 

காமகங்களாவதுதான் தாமவான்செய்வதல்லால் 

காமிகளுக்கெய்தாதெக் காலமுந்தான் செய்யானாம் 

எத்தர்மமானா௮ு மீகைக்கணை யில்லை 

மற்றெல்லாம்பின்னென்று மனுகீதியிலுரை த்தார் 

மாீரிச்சிறப்பு. 

மண்ணிலுறுதவங்கள் மாதானமற்றுளதும் 

விண்ணின் றுபோனல் விழலாகும்வாரிமுதல் 

வாரிவளமு மானிலத்திற்புற்பூடுஞ் 

சீர்பெருகுர்தானதவர் தேவாலயச்கிறப்பும் 

மன்னர் முதலானவர்கள் வாழ்வுமவர்தாழவும் 

மன்னுமுயர்வானமதில் வாரிவள மாமன் றோ. 

இலலறம், 

வெல்லறங்கள்செய்துகன வேளவிமுடித்தாலும் 

இல்லறத் இன்வாழ்வுக் சளேயாவதொன் றுமில்லை 

மூர்த்தியென்றகூவருக்கும் முன்னாஸி௰க்தவர்க்கும் 

பார்த்இபர்க்குர் துறந்தார் பலமுயற்சியாளருக்கும் 

(௯௮) 

(௯௯) 

(௧௦௦) 

(௧௧௨)
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இயல்பினாலில்வா ழ்வா ரிவர்க்குதுணையெனவும் 

சயமாகுமென்றுகுற ளானதிலேசொல்லினரே 

மட்டில்லாவாழ்கிருந்தென் மனைதனக்கு முக்கெமாம் | 

இட்டமு௮பெண்சாதி யென்பவளேமுன்னிலையாம் 

சற்குணமுந்தெய்வபக்தி தர்மசிந்தைகற்புடைமை — 

இக்குணமுள்ளாளே யிருக்குமந்தவீட்டினிலே 

வற்றாதுசெல்வமவள் வாயாலேமாரிபெய்ய 

பூர்க்குமரஞ்செடிகள் பூவாராட்பூவாறது 
அர்க்கும்விதியையன் றி யாசையினால்வாராதே 

(௪௪௩) 
(௬௧௪) 

(௧௧௫) 

உத்தாரஞ்சொன்னா ௮லகமெல்லாமாரிபெய்யும் (௪௧௬) 

தானுமனையாளுமொரு தர்மமதுசெய்ய கன்று 

தானவர்கள் வேறுபட்ட தர்மமதுதாமமல்ல (௧௪௪) 

சேல்வநிலையாமை. 

நினைத்தபொருள் நீங்கி கினையாப்பொருளெய்து 

மனைத்அமதுதானே யப்படியும்வர் துவிடும். (௧௧௮) 

திலையாகத்தோற்றுகின்ற கிலவ.துவும்போயிருளாம் 

கலைசேரிருள்் கிலவாய்க் காட்டுமதற்கப்பாலும், (௧௧௯) 

இரவும்பகலாகும் பகஓமிரவாகும் 

பெரிதானமேடங்கே பேராறதாடவிடும். (௧௨௦) 
அறஅவுமேடாகு மனல்கிலத்திலோடம்வரும் 

வாரிசுவறியதில் மணலுமிகச்சூடாகும். (௧௨௧) 
ஈண்டுகிதியோ ரெளியோருமாவார்சள் 

மீண்டுமெளி£யோரு மேலோருமாவார்கள் (௧௨௨) 
தகமைசெறிவாழ்வுர் தாழ்வுஞ்சதமல்ல 
சகடுமீபாற்சுற் றிவருந் தாழ்வதுவும்வாழ்வதவும் (௧௨௩) 

தேய்வச்சேயல். 

'பேராசையாலே பிரயாசைப்பட்டாலும் 

வாராதுவாராது வருவதுவும்போகாது (௧௨௪) 

எங்கெல்கேபோனாலு மியாவரிடஞ்சென்றா ஓம் - 
பங்கமுசைத்துப் பலனாமிககொந்தாலும் (௧௨௫) 

அழுதுதொழுதாலும் ௮னேககாள் தெயவத்தைப் 
'பழுசாயுரைத்தாலும் பயனேதுமெய்தாதே (௧௨௬) 
ஆழக்கடலி லமுக்கிமுகர்தாலும் 

நாழிவரும்கா ழியிலே சானாழிரீர்வருமோ (௧௨௭) 

(௧௨௮)



௧௦ மனுநீதிகாதல், 

ஆலிற்புருவிரண் டங்கிருக்கவோர்வேடன் 
சலமுடனெய்வதற்குச் சிலையிற்கணைதொடுக்௪ 

பாயவக்தசாஜாளிப் பட்சியஅமேலுலவத் 
தூயடிராவின்மேற் ஜொடுக் தசணை விலகி 

ராசாளிப்பட்சியுட லான திலேதைத்துவிழப் 
பாசமுறுவேடன் பதத்தில்விஷக்திண்ட 

வேடலும்ராசாளியுமாய் வீழ்ர்துவிடவேயொரு 

சோடாய்ப்புருவிரண்டுத் தூன்பமற்றுவாழ்ந்ததுவே 

இத்தகமையாய்முடியு மீசன்செயலாலதற்கு 

௮ த தாட்சியாமென்றருளினர்முன் ஜாலோர் 

அ௮ண்டாமுதுண்ண வரனுமோஞ்சையண்டான் 

(௧௨௯) 

(௧௩௦) 

(௧௩௧) 

(௪௯௨) 

(௧௩௩) 

சொண்டல்வண்ணன்காடுறைந் ௪ கோதைகனைப்பிரிந்தான் () 

வேதன்கிரமிழர்து மோரிற்சிறையிருக்கான் 

அதியிலேயிர்தரனு மங்கமெலாங்கண்ணானான் 

சக்கிரேசனானவரிச் சந்திரனும்பெண்டீரும் 

மிசக்கதொருநாடிழந்து விலைப்பட்டுத் துன்பமுற்றார் 

மன்னுகளராஜன் மனைவிதனைப்பிரிர் து 

தன்னுடையநாடிழந்து தன்வடிவுகுன்்றினனே. 

லவரடவியுற்றா ராகையாலாரோனும் 
மெய்யோன்விதிதனையே வெல்லயெவரால்முடியும் 

பூபாரந்தீர்த்தவயல்லண்ணன் வேடன் கை 

மாபாணம்பட்டுழன்று வாதைக்குள்ளாகனனாம் 

அளனைபறவையுட ஞட ரவமிம்மூன்றும் 

சேனை மனிதர்கையிற் சிக்கிமெலிவதுவும் 

நல்லகதிர்மதிக்கி ராகுகேதாற்றுயரும் 

வல்லதர்மவானுக்கு வறுமைவந் துசூழுவதும் 

பாக்கியமுள்ளானுக்கோர் பாலகனில்லா ததவும் 

போக்கற்றவேழைக்குப் புத்திரருண்டாவதவும் 

நல்லார்க்குப்பொல்லாத லண்டிப்பெண்டாவவும் 

பொல்லார்க்குஈல்லகுணப் பூண்மனைவியாவ அவும் 

.ஒரொன்பதொன்பகதிது வூழிவிதிப்பயனாம் 

வீரர்க்கும்மேலவர்க்கு மின்பதுன்பஞ்சமனாம் 

(௧௩௫) 

(௪௩௬) 

(௧௩௭) 

(௧௩௮) 

(௧௩௯) 

(௧௪௦) 

(2௪௧) 

(௧௪௨) 

(௧௪௩) 

(௧௪௪)



மனு திகாதல, 

அகாச்செயலுக்கு மயலார்பொருள் தனக்கும் 
வாகாகவாசைமிக வைத்தால்வருவதில்லை 

வாழ்வனுவுர்சாழ்வதுவு மன்றுவரும்கின் வரும் 

ஊழ்வினையின்வாறன்றி யுத்திபுத்தியாலாமோ 

ஏலவேவர்துபோ மின்பதுன்பமதுபோல் 

ஞாலமிசைப்பின்னுமிவை ரண்டுமலுபகிப்பார் 

காலித்திரனிலொரு சன்ரூனதைவிடுத்தால் 

பாலித்தேயீன்ற பசுவறிர் துசேருதல்போல் 

ஐடியொளித்தாலுஈமச் குற்றபழவினைதான் 

தேடிப்பிடிக்குமென்று செப்பினஞார்முன்னோர்கள் 

எக்காலஞ்சென்ரு௮ மிறவாதபேரில்லை 

மிக்கவிதிவசத்தை வெல்பவர்களாருமில்லை 

சுகபோ சனம். 

தாளாண்மையென்னுச் தகைமைதனைச்சர்தூக்கில் 

வேளாண்மைக்கேயதிக மில்லையென்௮சொல்லினரே 

வேர் தர்தமையடுத்தோர் வேளாண்மைசெய்பவர்கள் 

சார்ர்தவனமலைகள் தன்னருஇற்௪ஞ்சரிப்போர் 
மருவாருஞ்சந்தனமாம் வனத்திற்சமுத்திரத்இ 

னருகேயிருப்பவர்க ளாவின்பாலுள்ளவர்கள் 

சகடுடையாக்ளோ தன்னைப்பயிரிடுவோர் 

மிகவுமிர்தவெண்மருக்கு மேலானபஞ்சமில்லை 

நற்சகோதரர் 3) Deen 

தம்பிய/மேலன்புடையோன் தர்மரகுராமன் 

தம்பிமேல்சத்ராதி தசக்ரேவன்வாலியுமாம். 

ஈற்றணையாந்தம்பியர்கள் லட்சுமணன்பரதன் 

உற்றதொருதாம னுடன்பிறர் தரகால்வர்களாம் 

சுக்ரீ்பனானவனுஞ் சுயோ தனன்விபீஷணனும் 

தக்கபுகழ்பூவுலல் தமையனுக்குச்சத்ராதி 

பண்பாயுடன்பிறப்பிற் பகையுறவிதாகுமென்று: 

முன்பாகநீதி நூல். முறையிலுரைத் தனரே. 

அரசிற்புகழ்பேற்றேறர். 

மனுவிட்சுவாகுவடன் வாகான௮ம்பரீஷன் 

கனதைபெறுமார்தாதா SAR AR HOP RDM TIER 

OR. U.V.S. IYER WARARY 

கக 

(சட) 

(௪௪௯) 

( ௪௪௪) 

(௧௪௮) 

(௪௪௯) 

(௧௫௦) 

(கடுக) 

(கடு௨) 

(௪௫௪) 

(௧௫௫) 

(௧௫௭) 

- (௧௫௭௪) 

(௧௫௮) 

(கடுக)



௧௨ மனுநிதிகாதல். 

விருத்தச்சிபியுடனே விர்துசசவிர் ga] Lor 

மருத்துப்பரேதலும் வாணனமுசுகுர் தனுடன் 

இரர்புகழ்யயாதி தேவேர்திரனுடனே 

பாரிற்றசரதலும் பாண்டவர்களைவர்களும் 

சத்தியவரிச்சர்திரனுடன் தாதை திரிச்சங்கு 

உற்றகளன்வி௫.ர னோகோபுருரவலும் 

அர்காளிலேபிரக லாதலுடன்மாபெலியு 
மன்னுஞ்சடாயுரகுகன் வாசாம்விபீஷணனும் 

ஆறைக்துபேரு மதிகபூசாபலராய்ப் 

பாரிற்புகழ்கிறுத்திப் பரமபதமுற்றவராம் 

எற்கைபெறுமிர்திரனு மெழில்விசுவாமித் திமுனி 

மார்க்கமுடன்மாணிக்க வாசகருமாபெலியும் 

வின்னமில்லாவள்ளுவரும் வேடனெளுங்கண்ணப்பன் 

தன்னாலெழுவர்களுந் தானவராய்ப்பேறுபெற்றமா£ 

தியினாற்சுட்டபுண் திருஞ்சிலமருக்தில் 

வாயினாற்சுட்ட வடுவென்றுமாருதே 

ஏற்கையுடனற்புகழோ டெய்தாதசென்மமவன் 

இீர்க்கமுடனேமறு ஜென்மமெடுக்கைகன்ரும் 

மண்ணிற்பிறப்பதெல்லா மாறிலதுவேசாட்டுர் 

பவ சாதியறிர்திடலாம் 

சிறியோரிணக்கம்விட்டுத் தீங்கொன்றுஞ்செய்யாதே 

தண்ணமுாள ட 

பெரியோர் தமையடுத்தாற் பேதமொன்றும்வாராதே 

அய்யரெகம்கித்திய சோபனத்தினால்விளங்கும் 
வையகத்துராசாக்கள் மனுநீதியாற்சொலிப்பார் 

நாரியர்கள்சற்குணத்தி னாலேவிளங்குவர்கள் 

கூறும்விதரணலும் கொடையால்விளங்குவனாம் 

பாரிலெஈதகாளும்பகல் விளங்குமாவீரவிற் 
காரிருளையும்விளக்குங் கார்தியுறுமாமதியாம் 
பதிவிளங்கும்பெண்ணாலே பார்விளங்குமேகமதால் 

சஅராயப்பகைவிளங்குர் தங்கள்புயவலியால் 
குடியேவிளங்குவது கொற்றவர்களால்கீதி 
நெடிய தலம்விளங்கு:நெஞ்சிலற்றகல்லறிவால் 

(௪0). 
(௪௬௪): 

(௧௬௨) 

(௪௬௩) 

(௪௬௪) 
(௧௬௫) 

(௧௬௬) 

(௧௬௭) 

(௫௬௮) 

(௪௬௯) 

(௧௪௦) 

(௧௭௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௪௪௪) 

(ser@)



மனு நீதிகாதல்: | ௧௧ 

புக ழாற்கொடைவிளக்கும் போசனத்தா௮யிர்விளங்கும் 
புகழரியஈன்னூலாம் புத் இிமிசவேவிளங்கும் அ (௧௪௬) 

சொக்தமென்௮துற்சனனராத் தோழமைகள் செய்யவொண்ணுச் 

சந்தேகமுற்றதொரு தையலனரைச்சேரவொண்ணா (௧௪௭) 

சார்பில்லார்க்க்லைகிலை தயவில்லார்க்கறமுமில்லை 
ஊரில்லார்க்கரசுமில்லை ஊணில்லார்க்கு௮ு தியில்லை (௪௪௮) 
மாடில்லார்க்கிந்த வையகத் இல்வாழ்வுமில்லை 

கூடுமுதலில்லார்க்குக் கொள்ளல்விற்றலிலா பமில்லை (sera) 
ச் 

LF PF OH EGO சசமில்லை சுசமில்லார்ச்சாசையில் 

இச்சகத்தினன்மைதனக் கெப்போத ழிவுமில்லை (௧௮0) 

மன இன்குறிப்பைவத னத்தாலறிந்திடலாம் 

௮னைவோர்குணஈடத்தை யதனாலறிர்திடலாம் (கக) 

சமர்முகத்திற்சூரன்வலு தன்னையறிந்திடலாம் | 

தமர்சேரும்வல்பிணியைத் தாதாலறிந்திடலாம் (௧௮௨) 

கல்விப்ரசங்கத்திற் காணலாங்கவிஞர் திறம் 

சொல்வண்மையாழ்சாதி தேத்ழூறிர்திடலாம் / (௧௮௩) 

மானிலத்திற்பூரகளை மழையாலறிந்திடலாம் 
தானுகல்லார்பொல்லானைச் சந்ததியாற்கண்டிடலாம் (௧௮௪) 

சண்ணிரண்டாம்யாவருக்குங் கற்றோர்ச்குமூன்றுகண்ணாம் 
எண்ணுந்தியாககளுக் கேமுகண்ணாகுமல்லோ (s.9@) 

மனங்குவிந்துஞான மடமையறிந்தவருச் 

கனந்தங்கண்ணாமென் றருளினார்முன்னோர்கள் (௧௮௬) 

தர்மலான்றன்னிடத்திற் றங்காதுபாவழுந்தான் ** 

கர்மிதுன்மார்க்கனிடங் கனத்த தர்மநில்லாது (௧/௪) 

நெருப்புச்குமுன்குளிரு கில்லாதுதானமிகுச் த | 

கறுத்தவிருள்பனியும் சதிரோன்முன்னில்லாது (௧௮௮) 

சத்தியத்தைகாளும சத்தியமும்வெல்லா து 
புத்திகெட்டகோபம் பொறுமைதனைவெல்லாது (௪௮௯) 

புண்ணியத்தைப்பாவமொரு போதுமேவெல்லாது 

மண்ணில்விஷங்கருட மர்திரமுன்னில்லா.து (௧௯௬0) 

சந்தனங்கஸ் தூரி தாம்பூலமாடைமுதல் 

விர்தைசெறியாபரண மிவற்றையெவரீந்தாலும் (௪௯௧) 

ஏற்போரொருகையா லேற்ரூரேயாமாகில் 6 

கூர்ப்பாய்க்கொடுப்பவர்க்குக் குறையாதவாயிசுண்டாம். (௧௯௨)



௧௪ | மனு நீதிகாதல். 

செகமுழுமையுந்தானே தேவாதினமாகும் 
மகவானதெய்வமது மச்திரா னமதாம் (௧௯௩) 

மக்திரமாவதுவே மாமறையோரா தனம் ் 

சர்சதஞ்சேர்மாமறையோர் சசலருக்குக்தெப்வமென்பார் (௧௯௪) 

பாலன்னமானாஇம் பண்பில்லாக்கூழெனிலும் 

மேல்சுத்தமாய்க்கால மிதமறிர்துண்ணனன்று (௧௯௫) 

தல்லோருக்குற்றதுயர் ஈன்மைசற்றுமில்லா 5 

பொல்லாதான்வாழ்வுமொரு போதுகிற்கமாட்டாதே (௧௯௫) 

பாம்புகடுநெருப்பிற் பழூப்பிழைப்போர்கள் ப 
மேன்பாடுக்கொப்பாகு மென்றார்மனு நூலோர் (seer) 

ஊமைக்குத்தோன்ற வுபாயங்கள்சொல்லுவதும் 
காமிக்குஞானக் ககையெடுத்துச்சாற்றுவதும் (௧௯௮) 

அட்டனுக்கெத்தனையோ சொல்லிஈசன்மைசெய்ததவும் 

முட்டாளுக்குற்றகிச முள்ளதைச்சொல்லுவதும் (௧௯௯) 

இன்பக்கவிகடனை மியார்மேற்பாவெதும் 

அன்பில்லாச்சோரஸ்்திரீ யாசையாலள வ அவும் (2.00) 

ஈலத்தைக்கொடுப்பதில்லை நன்ருகா திவ்வாறும் 

மலைக்கல்லிலேயெறிர்த மண்பாண்டமாகுமல்2லா (௨௦௧) 

லந்தானபாவத்தி லானாலிரண்டுகலம் 
லந்திலேமூன்றை யவவைசொன்னாளாகாதாம் (௨0௨) 

தெய்வத்தாலாகா தெனினுழுயற்சியிலே 
மெய்வருக்தக்கூலிதரு மென்றனசேமுன்.னூலோர் (௨0௩) 

இத்தனைகாளஈம்வீட்டி லேற்றும்விளக்கென்றணுகி 

மூத்தமிட்டாற்கன்ன முடையெழும்பச்சுட்டுவீடும் (௨௦௪) 

உற்றகுலதெய்வாமக் கொன்றுசெய்யாதென்றுபொய்வாய்ச் 
சத்தியமும்பண்ணினாற் ருன்விடவுமாட்டாது (௨௦௫) 

தூங்குவதுபோலுர் தூங்கிவிழிக்கின் ற 

பாங்கதவுமாமிந்தப் பாரிற்பிறப்பிறப்பு (20%) 

கூட்டினுள்ளெயிருந்து (HHA pc giCure 

தேட்டமுடம்பினிலே சீவனிருந்தேகுசெயல் (௨௦௪) 

கோலலாமை, 

கொலையென்றுகெஞ்சிற் குறியாதான்வாணாள்மேல் 

மலைவாயுயிருண்ணு மறலிவரமாட்டானே. (௨0௮)



மனுநீதிகாதல், 

கல்லோர்பெரியோர்க்கு காயகமேயாவரெனின் ' 

கொல்லாமையென்பதனைச் குறித்தறிந்தவுத்தமராம் 

 தானாபதிதூதன் தந்தைதாய்சற்குருவு 
மானார்மனையாட்டி, மழையோர்புராணிகரை 

சுத் தமுளவீரர் துலங்குசவிலாணர் 
உற்றதபோதனர்க ளூயர்குவுத்தோர்பாஒகர்கள் 

சாலவிகடப்பிர சங்பெணியாளர் 

ஞாலமிசைவ௮மை யாளர்பதினெண்மனாயும் 

எப்பிஷ்ழகள்செய் oro) மிராசர்முதலானவர்கள் 

சர்ப்பனையுர் தண்டனையுர் தான்செய்யலாகாதே 

கோடூநாகடைவோர், 

நீதியுள்ளராசர்களை நீதிவழக்குரைப்2 பாரை 

ஆதிகுருவானவசை யவருடையசீஷரையும் 

சோதிடம்சொல்வேதியசைத் துன்பங்கள் தீர்த்தவரை 

யோதரியபண்டிதரிவ் வோரெழுவர்தங்களையும் 

தீ தானவஞ்சகங்கள் செய் சாரேயாமாகில் 
திதாம்கொடுநரகிற் சேர்வார்கள் தண்ணமிதே 

௮ன்னமளித்தவருக் கவகேடுசெய்தவர்கள் 

மன்னர் தமையடைக்கி வைத்தவமைச்சர்களும் 

நன் .றிமறந்தவரும் ராசாக்களைச்சமரில் 

ஒண்டியாய்விட்டே யொளித்தோடிப்போனவரும் 

மாதாபிதாகுருவை வசையாய்நிந் இத்தவரும் 

வோதந்திமாதவத்தோர் மெய்கோகவைதவரும 

தெய்வமிகழ்ந்தவருஞ் செனனமுதலாகப் 

௧௫ 

(௨0௯) 

(௨௪0) 

(as) 

(டசி 

(2௧௩) 

(௨௪௪) 

(௨௪௫) 

(௨௧௬) 

(௨௧௪) 

(௨௧௮) 

(௨௧௯) 
பொய்சொல்வோரன்னியர்தம் பொருட்காசைபப்ட்டவரும் () 

பாரில்விசுவாசப் பாதகமேசெய்தவரும் 

கேருண்டவீட்டுக்கு பெண்டகங்கள் செய்தவரிப் 

பன்னிருவர் தாலும் பரிதிமதியுள்ளளவும் 

தன்னயமில்லாத ஈரகற்குடியிருப்பார் 

(2௨௧) 
(௨௨௨) 

சோ திடங்கள்சொல்வோருரந் தொயெழக்குத்திர்ப்போரும் 

பேதமில்லாபண்டி தரும் பிராய்ச்சித்தம்விதிப்போர் 

நீதியுரையாம லிரண்டகமாய்ச்சொல்வாரேல் 
ஆதனமும்பாழா யாழ்ஈரகமெய் திடுவார் 

(௨௨௩) 

(௨௨௪)



Scher மனுநீதிகாதல். 

பார்க்குமலைகடலின் பாரமதுபாரமல்ல 

பார்க்குவிசுவாசட் பா.தகனாமென்பவளலும் (௨௨௫) 

கத்றததுரேரகியுடன் காணுமிவரிருவ ் 

ருற்றசுமையேயென் ௮ுலகமாதஞ்சுவளாம் ... (௨௨௬) 
சசண்ணீரிலம்மணமாய்த் தான்போவோரதிற்புணர்ந்தோந் 

உண்ணீரிலேயுமிழ்ர்தோ, ரு.௮மலமும்நீர்விடுத்தோர், (௨௨௭) 

௮சக்சினியிலேயுமிழ்ச்சோடரா றுபேராமிவர்க்கு 

மிக்கதொருகொடிய வியாதிவரும்பின்னரகம் (௨௨௮) 

அ௮சுத்தமுடனேதா ளாலயத்திற்செல்வோக்கள் 6 

நிசமாகச்சந்கிதியி னேராய்க்குடியிருப்போ (௨௨௯) 

போற்றுனெ.றதேவதையின் பூசைக்கெனக்கொணர்ந்து 

சா.ற்றாதபுட்பந் தனையெடுத்துச்சூடினவர் (௨௧௦) 

தீராப்பிணியடைர்து செகத் திலிந்தமூவர்களும் 
மாராவறுமையுமாய் வன்னரகஜ்சேர்வார்கள் (௨௩௧) 

“மேற்குலத்அக்சழ்க்குலத்து மின்னாருடன்புணாந்தோர் 
அகுலமுண்டாகி யழிவர்குலவிர்த்தியற்று ய் (௨௩௨) 

| கண்காதுக்கெய்தாத கடுஞ்சொல்லைச்சொன்ன வர்கள் 
. மண்மேல்குலத்தோடு வன்னகரஞ்சேர்வார்கள் (௨௩௩) 

கெடுமதியாலொருவர்க்குக் கேடுநினை த்தவர்கள் 

குடும்பமுமேகாசமுமாய்க் கொடுகரகஞ்சேர்வார்கள் (௨௩௪) 

மன்னர்நிருப மஅதனையேதள்ளிவிட்டோர் 

அ௮ன்னைதந்தைசுற்றத் தவரகள்கனையடர்ப்போர் (௨-௫) 

எளியர் தனையடைரந்தோர்க் கெல்புரியும்வஞ்சகர்கள் 

பழியாளர்கோளர் பழிவினையரெண்மரையும் (௨௩௬) 

மண்டலத்தில்மூன் றுபிழை மட்டும்பொறுத்தப்பால் 

தெண்டனைகள் செய்வதுவே தேசமன்னர்நீதியதாம் (௨௩௪) 

உரியவிவகாரம்வந்தா லுற்ருர்பகைஞரென்றும் | ப 

பரிதானையெய்துசம் பந்தரிவரேோழையென்றும் (௨௬௮) 

பாராமல்நீதியாய்ப் பாங்காய்விசாரித்து 

கூராய்ச்சமன்செய்த கோல்போலிருதலையும் (௨௩௯) 

கிறையாயுரைத்தவர்க்கு நீடூழிகாலம்வரை 

குறையாதவாழ்வுமவர் குலமுமிகவிர்த்தியுண்டாம் (௨௪0)



மனும£திகாதல். ௧௭, 

துஷீடந்க்கீரகம். 

சாதிமுறைதவறுஞ் சண்டாளர்கற்புடைய 
மாதைவிரும்புவிசு வாசமிலாப்பாதகர்கள் (௨௪௧) 

கோள்கள்மிகுந்தவர்கள் கொலைஞரொடுமூர்க்கர் 

நாளும்பகையாளர் நாசனத்துரோடுகளை (௨௪௨) 

ஏழைதமையடித்தோ ரிகல்விளையுஞ்சண்டைகளைச் 

சூழூம்பிணிகளொடு அஷ்டமிருகந்திய (௨௪௩) 

கொண்டடுமைதீராத கோபம்பதினாறு 

மன்றடக்குவதல்லா லதிகரித் தால்வெல்லரிதே (௩௪௭) 

துற்சனரும்பொன்னுர் அரகதமுந்தோற்கருவி 

மிச்சமுறுகரம்பின் வெங்கலமாமுக்கருவி (௨௪௫) 

மானமில்லாமாளிக்கு மானாரவர்களையும் 

ஈனமில்லாச்கரும்பு மெள்ளுடனேயிராந்தும் (௨௪௬) 

தெண்டித் தார்க்கல்லோ செயங்கொடுக்குமென் Meu peo prs 

பண்டுவட நாலிற் பகர்ந்தாரேமுன்னோர்கள் (௨௪௪) 

தந்தைதாயானா௮ர் தன்குலமெல்லாம்விளக்கும் 

மைர தனேயானா௮ மனையாட்டியானாலும் (௨௪௮) 

மந்திரியேயானா௮ மரபுள்ளோரானாலும் 
பந்தமுடனமக்குப் பகயைளியென்றறிக் தால் (௨௪௯) 

அன்றேயகற்றிடினு மாக்கைகள் செய்இடினும் 

கொன்றாலும்பாவங் கொலையுமில்லையென் oon G x (2.@o) 

தோழமையில்வஞ்சகரைச் சொற்கேளாமைந்தர்களை 

மீளாசீசமர்முகத்தில் விட்டோடுஞ்சேவகரை (௨௫௧) 

மன்ளர்க்குவஞ்சகஞ்செய் மர் திரியோடிவ்வறுவர் 

'தன்னைக்கொடுந்தண்டனையுஞ் சதியுமிகச்செய்திடலாம். (௨௫௨) 

நல்வறி வு. 

பூமிக்கரசர்தெய்வம் புருவனேபெண்கள்தெய்வம் 

காமிக்குமாதர்தெய்வம் காசுபணம்லோபிதெய்வம் (௨௫௩) 

தாரித்திரனுக்குத் தனங்கொடுப்பார்தெய்வமிர்தத் 
தாரணியில்துஷ்டருக்குச் சவுக்கடியேதெய்வமென்பார் (௨௫௪) 

8ீதியுடையோனுச்கு நேயசேதெய்வமதாம் 
ஆதிபராபரமே யனைவோர்க்குந்தெய்வமதாம் (௨௫௫) 

3



க் மனுதிதிகாதல். 

அன்னை தந்தைகுற்றத்தை யடர்ந்துமுனியவொண்ணா 

பின்னொன்றுமுன்னொன்றும் பேசித்தரியவொண்ணா (௨௫௬) 

வஞ்சகரைஈம்பவொண்ணா வாக்கிரண்டுபேசவொண்ணா 

தஞ்சிப்பொ௮மையில்லாச் சண்டையினிற்போகவொண்ணா () 

"வேணவித்தைகற்றுலு மேதினியி?லவிளங்க 

ஆணவமாய்க்கொஞ்ச மாடம்பரம்லேணும் (௨௫௮) 

நீடுஈதிகண்மிக நீந்தியறிர்தாலும் 

ஓஒடந்தனையகற்றி யுதகத்இற்செல்லவொண்ணா (௨௫௯) 

ஞானமறிந்தா௮ு நாட ரீப்பைகள து 

வானதுபோலேகடந்து மசமைபெறவேவேணும் (௨௬௦) 

செம்டொற்குபேரனெனிலுஞ் சீவனத்திலேமுயற்கி 
பண்புடனேநாளும் பண்ணா திருக்கவொண்ணா . (௩௬௧) 

வாசமுடனேவெகுலாய் வல்லமையுண்டாயிடிலும் 

ராசாக்கள்சேர்வை ஈலம்பெறவும்வேணுமல்லோ (௨௬௨) 

உரித்தானபுத்திமதி யூயேயானாலும் 
பெரியோர்கள்சொற்கேட்டுப் பின்சென் கிருக்கைசன் று (௨௬௧) 

பெத்றபிள்ளைதான்மூடப் பிள்ளையேயானாலும் 
சற்றாலுங்கல்வி தான்வரவுசெய்யகன்றாம் (௨௬௪) 

மெலிவாகியேயதிட்ட மில்லா திருந்தாலும் 

சலியாம3லமுயற்சி தன்னைவிடவொண்ணாதே (௨௬டு) 

திராதரோகமதால் தேகமெலிவுற்மு௮ம் 

வீராயவிழ்தத்தை விட்டுவிடலாகாதே (௨௬௬) 

தனியேபொருள்தேடித் தனித்துண்ணும்பாற்சோற்கி 
லனையார்களேயோடே யன்றுண்டகூழதிகம் (௨௬௪) 

ஏதோர்மரும்கு மில்லாரிடத்தினிலே 

பேதைகளரய்ச்சேவித்துப் பெரும்பொருள்கள்வாங்குவதில் () 

மானமரியாதையுடன் வையகத்தில்கல்லோராய்த் 

தானுள்ளபேர்கொடுக்குர் தாம்பூலமேயதிகம் ௨௬௯௯) ர 

வீணில்பலவித்தை மெத்தவிரும்புதலி 
லாணியாம்வித்தைதுக எறக்கற்றாலொன்றுஈலம் (௨௪௦) 

இன்ன முயல்மான்கள் சிற்சிலதைவெல்லுவதி ப 
துன்லும்புலிக்குட்டி யொன்றைவென்ஞுற்கர்த்தியுண்டாம் ()



ம த் திகாதல். ௧௯ 

எதுர்தமிழருமை யெய்தரன்றருங்கொடையில் | 
ஒதுர்கமிழருமை யொன்றறிர்சாந்போதுமல்லேர | (௨௭3) 

ககெடுத்துவேணபொருள் கையிற்கொடுப்பதிலும் ட்ப 
அடைவாய்மடூழ்ர்தழைத்தே யன்றளிக்குங்கூழதிசம் (௩௭௩) 
வையகத்தில்வேள் விவெரு வாகவேசெப்வ திலும் 

   

பொய்சொல்லாதேயிருர்தாற் போதுமஅசரியே (௨:௪௮). 
அவிவேூயேடன்வெகுவா யரனவுறவாவதிலும் 7 
விவே நிபகையிருந்கால் Qing Sav, BeOS! (௨௭௫) 

தனனுயிர்க்குவர் தலயக் தப்புவிக்த$வண்டு தம்கும் 
பின்னும்பிறருயிரைப் பேணி விடவேண்ம தற்கும் (௨௪௯) 
மையல்கொண்டமாதருக்கும் வையசத்திலஞ்சாமற் ‘ 
பாய்யுரைத்தாற்பாவமொரு போதுமில்லையென்றனரே (௨௭௪) . 

பின்னால்வெகுபொருளைப் பேருயளிப்பதிலும் 

முன் னால்தருணதஇி விய்ந்ததரைக்சாசஈன்மும் (௨ ௭௮) 

சாளையென்றும்பின்னையென் ஐம் சாட்கெடுவுசொல்லுவதில் 
வேளையிதுவல்லபோ வென்ருல்மிகவுகன்று (௨௪௯) 
௦ தளிவானகல்விகற்றால் தேசம்வசியமதாம். 
பழியாமரியாதை பாவலர்கள் கன்வூயம் (௨.௮0) 
சத் தமதிற்பத்தியே தெய்வவூயமதாம் 

உற்றபெருஞ்செல்வ மூதவோர்கரலரியம் (௨௮௪) 
வேண்டும்பொருள்கொடுப்போர் வேசையர்கள்செய்னமதா' 
மாண்கெட்டிக்காத் இருந்தா லரசர்வசயமுண்டாம் (௨௮௨) 

சார்தமொழுக்கஞ் சகலசனவடியம் ௨” 

வாரந்தகமுநல்ல மனையாளுகச்கேவடயம் ப (௨௮௩) 
கூடியேவாழ்ந்தாலுங் குழர்சைமிகப்பெற்ருஓம் 
தேடிப்பிதிர்க்களுக்கும் தெய்வத்துக்க்டாலும் (௨௮௪) 
sre stig eu sr gus தாழ்ர்தெவர்க்குச்சொல் னலு | 
மானமுளாஈல்லோர்க்கு வணர்கெடந்தா லும் (௨௮௫) 
செய்தபிழைபொறுத்துக் தேசமதில்வாழ்பவர்க்கு 
லயமில்லைவாழ்வதிக மப்பாலுஈற்பகமாம் (௨௮௬) 
தெப்வசபைராசசபை, தேசென்புராணசபை , 
அப்யவயித்தியர்கள், சோ Bias oa ளிடம் (2. ௮௪)
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மரு௧௧॥ யெவையுமங்கே வைத்துவணங்ககன்ரம் 

வெறுங்கையாற்போனால் விழலாங்கருமமெல்லாம் : 

பாரிலொருதாயார் பலபிள்ளைப்பெற்றாலும் 

சீருமழகுர் திறங்குணமும்வெவ்வேரும் 

பயிரிடுவோர்தங்களுக்குப் பாரில்வறுமையில்லை: 

சயிரிய முள்ளவர்க்குத் தானோர்பயமுமில்லை 

உற்றசெபஞ்செய்வோர்க் கொருகாளும்பாவமில்லை 

நித்திரையில்லா தார்க்கு நேரும்பயமாமில்லை 

தன்னவனாயிருர்து விதங்குள்செய்தாக்கால் 

அன்னியனாமென்றெண்ணி யன்றேயகற்றல்கலம் 

ன ன்னியனாயிருர் தன்புள்ளோ ஞ்ணுக்கால் 

தன்னவனாமென்றவனைத் தாபரித்துக்கொள்ளல்கலம் 

நல்லோர்க்குழுன்னாளோர் ஈன்மைசெய்தாலதற்குப் 
பொல்லாவொருநூறு பிழையும்பொதுப்தார்கள்.. 

அ.ற்பாக்கெழு.நா றஇகரன்மைசெய்தாலும் 
சொற்பவொருபிழைதான் செய்தாற்பொறுக்காராம் 

செய்ததவத்தளவே செல்வமதுவுண்டாகும் 

எய்துக்குலத்தளவே யிருக்குமவர்கள்குணம் 

கற்றோர்றலஞ் சிறந் கன்னியர்களன் புடையோர், 

கற்றவங்களுற்றவர்ச்ரும் ராசாக்களானவாக்கும், 

சாஇவரம்பெண்ணா தனலுசரிக்கவேண்டுவதே 

நீதிமுறையென் றுமனு நீதி நாலோதிமிமாம்ஃ 

இனபக்கவிராட ரிடத்இற்சடித்தாக்கால் 

அன்பில்லைச்சற்று மகற்கும்பழுதுசொல்வார் 

கற்ரோருமைதனைக் கற்றோ.றிவதல்லாற் 

சுத தமலடிபிர ரூதிதுயாறிவாளோ 

பஞ்சரித்தவேண பரிசுபெறுவதிலு 

மின்சொல்லாம்பிச்சை யெடுத் துண்ணனன்றுகும் 

விம்பானசத்ராதி மெய்யென்நிருப்பதிறும் | 
ty ஈன்பபொதெலமிகப் பண்ணுவே தான்றென்லாம் | 

US Ol aan esr plan m vie) Bien; thr Bm, 51.0 115 Bb. SHY LDS 

ho எட ணன்பதேளை யெழுத்தென்ப அ வேகண் 

(௨௮௮). 

(௨௮௯) 

(2 #0) 
(2௯௧) 

(௨௯௨) 

(௨௯௩) 

(௨௯௪) 

௬௫) 

(௨௯௬) 

(2௯௮) 

(௨௯௯) 

(௩௦0) 

(௩௦௧), 

(௩௦)
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- கைப்பொருளேபொய்ப்பொருளாகங் காலவராநில்லா ௮ ' 

மெய்ப்பொருளாந்தான்கற்ற வித்ை ததீங்காப்பொருளாம் (௩.௦௪) 

வாழ்வுமிகவந்திடி.லும் வம்மிசத்தின்மார்க்சம்போல் ் 

தாழ்ச்துகடப்பவர்க்குத் தாழ்வுசற்றும்வாராதே (௫0௫) 

யானைதனதென் றடாதுசெய்யப்போகாறு ட ட்ட 

திணனைதைமிகுந்து. தின்றுலுங்கேடெய்தும் .. (௩௦௯) 

ராசருரியரென்று நடதிதைபொரறுாமைசெய்தால் டி 
- ஆசாரமேன்மையும்போ யவதியும்வக்தெய்திடுமே : (௩௦௭) 

இல்லாரையுள்ளவர்க ளேசியிழுக்குரைத்தால் 

நல்லதல்லஷ்டசஈயம் ராட்டினம்போற்கற்றிவரும்  : (௩௦௮) 

தேசமதிலேழைடர தேசமறைவேதியரை 

சாசர்சாவாவிட்டா னன்றல்லப்பாவமுமாம் (௬௦௯) 

சாகாவரம்பெற்ற தவர்க்குப்பயமுமில்லை 
வாசாகப்பேசாத மெளனிக்குச்சண்டையில்லை.. (௩௧௦) 

வித்தைகற்ரால்தந்தைதாய் மேதினியெல்லாம்புகழும் டட 
கற்றதொருவித்தைய து. கற்பகத்துக்கொப்பாகும். . (௩௧௧) 

மெத்தவழகுடையோர் மேற்குலமேயானாலும் ப 

வித்தையொன்றுமில்லாட்டால் விரையில்லாப்பூவாகும் (௩௧௨) 

திருக் துமயிர்ககமுந் தேசமன்னர்பல்கான்கும் 

இருர்தவிடம்பிரிர் சா லிவைகளுக்குமேன்மையில்லை (௩௧௩) 

மின்னாரில்தாசி வேதியர்சாய்கோழியுடன் | 
தன்மைசேர்பண்டி தர்கள் சாதியொத் துவாழார்கள் (௩௧௪) 

ஒங்குபொருட்சேத முயிர்ச்சே தம்வந் தணுகில் ப 

சாங்முடன்சிரித்தாற் றயிரியம்வர்தெய்திமொம் (௩௧௫) 

தர்மசிக்தையுள்ளோர்க்குக் தயாளபுருஷனுக்கும் 

'எம்மாத்திரம்பொருளு மில்லாளுமோர் அரும்பு (௩௧௬) 

வீரமிகுசூ ரலுக்கு மேவலர்சேனை அரும்பு 

பர்ரிற்றுறவிகட்குப் பார்த்திபனுமோர் துரும்பு (௩௨௧௭) 
பெரியோருக்கற்பர்பகைப் பிரயோசனந்துரும்பு 

அ.ரியசலைவாணியரு ளடைசர்தோர்க்குக்கவிதுரும்பு 4 (௩௧௮) 

நூற்றிலொருசேவகனாம் நூற்றுப்பத்தாயிரத்தில் டு 

பார்ச்தறிர்சாலொருவன்.பாவாணனென்பவனும் . : (௩௧௯)
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பாங்கானவார்த்தைசொல்வோன் பதினாயிரத்தொருவன் 

கீவ்காக்கொடையாளி லட்சத் திலேயொருவன் 

சினமென்பசென்பதொரு சிக்காமதையறுத்தால் 

மனமென்பதென்பதுற்ற வாறேமுடித்திடலாம் 

அ௮ரிதானமாதவங்க ளஎசேகமாய்ச்செய்தாலும் 
பொழுமையென்பதில்லாதேற் போமேவிழலாக 

எக்கர்மமானாலு மெண்ணித்துணிதனன்று 
மிக்கதுணிர்தபின்னர் மேலெண்ணினாலிழுக்காம் 

பட்சிக்கரசுபலம் பாலருக்கமுகைபலம் 

மச்சத்.துக்கேசல மாம் மன்னர் க்குவேல்பலமாம் 

வாகனங்கள் தானுடையான் 'வழிகடைக்கஞ்சானாம் 

வாகுடனேபாலுடையான் வர்சவிருஈதுக்கஞ்சான் 

வஸ்திரமுள்ளான் சபையில் வரப்போகவஞ்சானாம் 
உற்றபணக்கார ஜொன்றுக்குமஞ்சானே 

மானிற்கவரி ஐயிர்தடுத்தாலேகா௮ : 
மானபரனவவாருய் வசையனுவும்கேளானாம் 

மேஷந் தனக்கிரண்டு செவியுமிகவறுத் து 

மாசுபடத்தேச மயிர்முழுதையுங்களைம்ு 

சூசட்டியும்பின்னே தொடர்ச் அுவரும்வாறதுபோல் 

சேடுகெட்டமாண்பாப £ர்த்திகளுக்கஞ்சாரே 

மச்சுவீடாலநிழல் மானார்தனச்கோடு 

நிச்சயமாய்க்கெற்று நீசாமிவைகான்கும் 

கட்டாகச்€தள காலதித ல௮ஷ்ணமதாய் 

இட்டமுடலுஷ்ணத்திற் ”தளமாகுமல்லோ 

சாதித்தொழில்செய்வார் தனக்குக்கெடுதியில்லை 

மாதவமாய்க்கால மறிர் துசெபஞ்செய்பவர்க்கு 

ஏதேதுபாவந்க ளில்லையொருராளுமென் று 

நீதிமனுரர்லி னிகழ்ச்தினாமுன்னோர்கள் 
பொன்னைத்தரிசித்தாற் போகமதசம்பவிக்கும் 

. வன்னமலரைச்சேர்ந்தால் வாசமதுசம்பவிக்கும் 

(x20) 

(௩.௨௧) 

(x22) 

(௩௨௩) 

(௩௨௪) 

(௩௨௫) 

(௩௨௪௬) 

(௩௨௭) 

(௯.௨௮) 

(௩௨௯) 

(௬:௩௦) 

(௩௩௧) 

(௧௨௩௨) 

(௩௩௩) 

( ௩௩௪). 

பெரியோரைச்சார்ர்த்வாரக்குப் பெருமைமிசவுண்டாகும் 

சிறிகான.லர்ச்சனரைச் சேர்ந்தவர்க்குக்கேடுவரும் (௩௩௫)
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விண்ணதனிலேயிருந்து வீழமுமழைத்துளிசான் . ட 

மண்ணிற்சுடுமிரும்பில் வக் துவிழுமுன்ச.வழும். ட... (௩௧௩௧௯). 

தாமரையில்வீம்ர்தாற் முழாதுயராது oy Lo 

சேமத்திரைக்கடலின் சப்பியிலேவீற்ச்தாக்கால் (௩௯௪) 

விலைமதிக்கவொண்ணாத வெண்முத்தினையிணும் | 

தலமீதிலிவ்வாறு சற்பாத்இிரமறிர்.து. | (௬ ௩.௮) 

கொடுப்பதேதர்மமிந்தக் கூரறிந்துசெய்யாட்டால் | 

விடுப்பாய்க்கொடுப்பதெல்லாம் வீணாகுமென்றனரேோ (nna) 

காரிருளிற்புற்றடியிற் கண்டபமுதைதனைச் 

சீறுமுயர்பாம்பென்று செப்புவார் தப்பாமல் (௩௪௦) 

உத்தமர்கள் தாிவீட் டோரமாய்ப்போனாலும் 

சத்தியமாயுத்தமரைச் சமுசயமாய்ச்சொல்வார்கள் (௩௪௧) 

விணாகப்போகா விடந்தனிலேயோகவொண்ணா 

கோணாமற்போனாக்காற் நுன்பம்வரும்பின்னிழுக்காம் (௩௪௨) 

தே௫ிவநிதாற்பசுவைத் தேடாரதிமோக் 

தாசிவர்தாற்றனது தாரமதைத்தேடார்கள் (௩௪௩) 

ஆதசையாலெப்பொருளும் அபகரிக்கவேண்டுர்க்கு 

சோசமில்லைக்கேடுகெட்ட லத்தரிலும்லுத் சர்களாம் : (new) 

வுன்னைபிதாமூத்தோ னாசானரசனுடன் 

பின்னைப்பெரியோர்கள் பிராணடனேகிகர்கள் (௩௪௫) 

ஆகவெழுவர்களு மழையாதிருக்தாலும் 

போகலாமேவலியப் புரையொன் று.மீனமில்லை ௨4 (௩௪௯) 

மலைகானஞ்செல்லரன்றா மல்லாதுதான்றரித்த 

கலைகழித்தக்காவியிட்டுக் கெளபினங்கட்டனன்று (௩௪௭) 

ஒடெடுத்துவாங்கியே யுண்ணான் நியாவர்களும் 
நாடாவனத்தினிற்போய் காடுவதுநன் ரகும் (௩௪௮) 

ஈயாதலோபியிட மேும்புலவருக்கு ப 
ஞாயமிதுவென்று ஈவின்ருரேமூன்னூலோர் (௩௪௯) 

'வெள்ளா ட்டியானவளை விரகத்திஞலணைர்தால் 

உள்ளகுலமும்போ யொழுக்கமெல்லாங்கெட்டுவிடும் (௯௫௦) 

வேசையரைச்சேர்ந்தாக்கால் வெட்கமில்லைப்பொன்சேதம் , 

அசையாலேவிதவை யானவளைச்சேர்ந்தாக்கால் . (௩௫2) ங்



௨௪ மனு நீதிகாதல். 

ஆயிசுமேதான்குறையு மகல்வாளிலட்சுமியும் 
சாயர்பிரர் தாரத்தைக் சோரத்திற்சேர்க்தாக்கால் 

வன்ன ரகஞ்சேர்வரிவை யாகாதுகாஓுமென்று 

மேன்னோர் வடநூல் முறையாயுரைத்தனரே 

செல்லுமிடமானா௮ஞ் செல்லாவிடத்தினிலும் 

பொல்லா தகோபமொரு போதும்வைக்கலாகாதே 

இன்னவகையின்னானா லெய்துமெய்தாதெனவே 
சன்னிலறிர்துசெய்யா தாரானெஷ்டம்வரும் 

கள்ளுண்டாலுற்ற காரணமெல்லாம்வெளியாம் 
கொள்ளைவிரும்பிற் கொலைகள்வக்து சரிடி 2ம 

சூ. தாடிலிம்மையிலே அன்பம்வருமல்லாது 
சேதாரமாகுர் இரவியங்களுள்ள தெல்லாம் 

ஆகாயவிதிதனக் காதித்தன்ரத்தினமாம் 
agar nao al a pC capt மாசபைக்குரத் தினமாம் 

iii ந்தான் வெண்கல 

யமானவிடதற்கு ரத்தினஞ்சற்புத்இிரராம் 

ஏமனைவென்றுசெய மேற்பவரேயானாலும் 

மேன்மைசெ.றிபெரியோர் வெம்பகையொன்றாகாது 

ஆர்க்குர் திருமா தனுக்கிரகமுள்ளளவும் 

பாருக்குளெந்தப் பகையுகெருங்காது 

கூடாதகாலங் குறுகவருங்காலம் 

வீடான Bod ip வினைவிளையுந் தன்னா?ல 

தாரித்திரர்கள்பசி தாங்குவதேமிக்ககொடை 
.ஏற்றபணக்காராக் தீவதுவேவட்டியுமாம் 

எளியோருடனெதிர்த்தே யெண்ணாமல்வைவதிலும் 
விழிகாணாதோடென்று விரட்வெதோன்றுகும் 

௮ன்பில்லாதாரிடத்தி லதிகவுறவதிலும் 

பின்புமவருடைய பெருத்தபகைகலமாம் 

வேண்டாப்பெண்டீரைநிதம் வீணாய்வைதேசுவதில் 

வேண்டாம்நீயென்று விரட்டிவிடலச்தமமாம் 

ப சாலவேவாழ்வுடையோர் சாவதற்கஞ்சுவசாம் 

, சாலவறுமையுற்மோர். சாவதற்கஞ்சாராம்



மனுநீதிகாதல். ௨௫: 

பாரிலேயிகையுள்ளோன் பாக்கியமெவ்வாறென்னில் -: | 
பூரூவபட்சப்பிறை போலவளர்ந் இடுமாம் (௩௬௮) 

ஈயாதான்செல்வமது எத்தனையுண்டாயிடி Bey | 

சாயுமமரபட்சச் சர்திரன்போற்றேய்ந்திடுமாம் (௩௬௯) 

என்னவறுமையுறினு மேற்பதொன்றில்லாவிட்டால் 

அன்னவனேபாக்கியவா ூகுமென்றுசொல்லிடலாம் (௩௭௦) 

பாரித்தசெல்வர்கள் தான் பலர்க்குதவியில்லாட்டால் 

தாரித்திரரென்௮ தப்பாமற்சொல்லிடலாம் (nore) 

கைபானதுஈமது கண்ணிலேகுத்திவிட்டால் 

கையைத்தரிக்கின்ற காரணமுண்டோவதுபோல் , (௩.௪௨) 

இளையோர்தமையடைந்தோ ரேதுருற்றஞ்செய்தாலும் 

பிழைபொறுக்கவேண்டுவதே பெரியோர்முறைமையதாம்(௩ ௪௩) 

அழகை மைழூப்பு மயிஸ்வரியமிர்கான் கும் | 

வளமுடனேரசம்முடைய மரணவரைகில்லாது (mere) 

ஈன்னயஜ்சேர்பாலுடனே ௩ஈல்லதண்ணீருங்கலர்.து 
அன்னதச்தின்ழான்புவைத்தா லாவின்பால்மட்டுமுண்ணும் | () 

தண்ணீரை த்தள்ளுர் ததமைபோலேயுலகம் 

விண்ணுணமாயுரைத்தா வீணாலைப்பாராமல் '' 7 (௩௭௮) 

எண்ணியே நுண்ணியலூ லென்பதனைக்கற்றக்கால் . 

மண்ணிழற்சுகமும்வரும் மறுமையிலேசொர்க்கமுறும் (௩௨௪௭௪) 

இட்டமுறுமோகஸ்இரீ யேதிழ்ச்சிசெய்தாலும் க 

இட்டியடித்தாலுஞ் செம்வரவேமாட்டாது (௩௭௮) 

இன்பம்பொருளுமிக வெய்துவதானாலுமதிற் 

றுன்பம்வருமென்றறிந்தாற் சொழ்பனத்தினோக்கவொண்ணா () 

பயனில்லாவார்த்தைசொல்லிப் பலநாளுங்கோளுரை ததால் 
தயவாயவர்செய்யுர் தர்மம்பலியாது (௧.௮௦) 

ஊராரபகைதுன்ப மோயாமகாவறுமை 

மாருதெனவுமுன்னாள் வள்ளுவனார்சொன்னாரே (௩௮௧) 

வாழ்வுள்ளோரானாலு மகாஞானியானாலும் | 

தாழ்வுள்ளோரானாலுர் தயிரியவானானாலும் . (௩௮௨) 

நாடொப்பன நெடிழ லாகாதொருகாளு 

மூடத்தனமாக (pert 19 ar CREATOR, oMAAEAMAORADHY AYA a” 

4 OR U.V.S, IYER UBRARY 
ar nee nie ey be Pw வய



௨௬ மனு நீகுகாதல், 

௮ரூபியுமான ௮லகையோடொக்குமென்றும் 

பிறகவரைச்செத்த பிணச்தோடேசேர்க்கவென்ரார் 

பொருளில்லா தார்க்கர் சப் பூமியிலேரே த் இயில்லை 

௮ருளில்லாதார்க்கு ௮வவுலகத்தேதுமில்லை 

ஊன் இன்பவர்க்கு வொருபோ தருளுமில்லை 

தானதர்மஞ்செய்தாலுஞ் சாம்பரிலேவிட்டசெய்யாம் 

வாக்கிலொன்றுபேசி மனதிலொன்றுவைப்பஅவும் 

யார்க்குகல்லாரென்றுகள்ள வாசாரஞ்செய்வதுவும் 

காமக்குரோதமுற்றுக் கன்னியரைக்காதலிப்பார் 

(௩௮௪) 

(௩௮௫) 

(௩௮௬) 

(௩௮௪) 

மேன்மைச்சடைவளர்த்து வெண்ணீற்றைப்பூசிவொர் (௩௮௮) 

தாடிவளாத்துச் தலமொட்டைசெய்திடுவோர் 

பாடிப்படித்துப் பாதுகையின்மேல்திரிவார் 

மகத் திவருமல்லவல்ல வாய்ப்பிழைப்புச்காத் திரியும் 

செகச்சாலக்காரரிவர் சித்தியொன் றுமில்லையென்பார் 

அவென்றபாவமொன்று மற்ராற்பிறவியரும் 

சீவன்முத்தனாகுமென்று செப்பினாமுன்லூலோர் 

பிறவுயிரைக்காத்தல் பேதமில்லாமனது 

விரசபங்கமில்லாமை வெருளாமையிக்நான்கும் 

தவமிதுவாமென்றுர் தங்குமெய்ஞ்ஞானமென்றுஞ் 

சிவயோகியாவசென்றுஞ் செப்பினார்வள்ளுவரும் 

மிதீனவரேயானாது மற்றெவர்களானா௮! 
மென்னவிதமாயோ ரிடர்வருமென்றேயறிக்தால் 

கைத்தாணயமதனைச் காவாமற்போனாக்கால் 

மகத்தானவாழ்வுகெடும் மாநிலத்திற்றுன்பமுண்டாம் 

மாறினிலையும் வல்பிணியும்தீக்கோளும் 

வேுபகைவர்கள்வர் மேலுமேவற்பகையும் 

வாராதுதற்கால வகையறிர்துஇர்ப்பவரை 

ஆராய்ந்தறிந்து ௮வரைத் துணைக்கொளலாம் 

ஈகையில்லாமாந்த ரிருக்தென்னிறக்தென்ன 

- ஹகையாலேமிருக மதனிலேசேர்க்வென்ரூர் 

sod தில்மிக்கான , சா த்திரங்கள்கற்றுது 
rows ahs binhnee 2 Qarmedr ‘wine t_eor em a 

(௩௮௯) 

(௩௯0) 

(௩௯௧) 

(௧ ௬௨) 

(௩௯௨) 

(௩௧௪) 

(௩௬௫) 

(௩௬௬) 

(௩௯௬௭) 

(௩௯௮) 

(௩௯௯)



மனுநீதிகாதல். ௨௭ 

இல்லா காரானா௮! மிரந்துமுலகவளம் 

வல்லமையாய்ச்செய்தவரே மாதவருக்கொப்பாகும் (௪௦௦) 

வீலியாரெளியாரு மானவானமூவரிட 

மலிவானகோபங்கள் வைத்தாசேயாமாகில் | (௪௦௧) 

நாடாளாம்லட்சுமியும் சாசர்பகைகேருங் 

கேடாய்முடியுமென்று கிளர்த்திளைவவையுந் தான் (௪௦௨) 

எப்போதுங்கீர்தஇசற்று மில்லான்றனைச்சுமக்கும் 

வெப்பினாற்பூமி விளைவுகுன் விப்போய்விமமோம் (#08. ) 

குற்றமில்லாமற் கொடுத்துப்புகழ்தேடானாச் 

செத்தபிணத்தோடே சேர்க்கவென்ரார்வள்ளுவரும் (௪௦௪) 

காலம். 

தந்தைதாய்புத்திசொன்னாற் நள்ளிமுனியுக்காலம் 

நிர்தனையாய்ச்சற்குருவை நிகழ்த் துங்கொடுங்காலம் (௪௦டு) 

பெரியோரைத்தூஷணித்துப் பேய்க்குதவுமிச்சாலம் 

அரிசிவனைகிந்தனையா யகம்பேசுமிக்காலம் (௪0௯) 

மெய்யேபொய்யாங்கசால மேலோர்சோங்காலம் 

பொய்யேமெய்யாகப் பொருந்துமிதுகாலம் (௪௦௪) 

வன்சமரிலோடினவர் வரிசைபெறுங்காலம் 

அஞ்சியேயாணடங்கு யரிவையாமேலாங்காலம் (௪௦௮) 

இன்பமா நால்படிச்தா லிகழ்ச்சிபுசல்காலம் 

பண்பில்லாஈயைாண்டிப் பாட்டைமெய்க்குர் தற்காலம் (௬௦௯) 

இனிதானசற்குணர்க்கொன் நீயாக்கலிகாலம் 

அனியாயக்காரருக்கு மடிக்குதவுர்துற்காலம் (௪௪௦) 

பெண்டாட்டிவைதாலும் புருஷன்குறியாமற் | 

கொண்டாடிக்கொண்டிருக்குங் குலாமருக்சேயாங்காலம் () 

ஆனகலிகாலத் தடைவிதுவேயானாலு 

மான பரனானவலும் வையகத்திலுண்டெனலாம் (௪௧௨) 

இருப்பார்க்கொருகடனு மெய்தாதகாலமுமாம் 

ஒருக்காலுமீயார்க் குதவுவாரிக்காலம் (eam) 

அசாரந்தர்மங்க எங்கசுத் திரூன் றுமில்லார் 

வேசைவெள்ளாட்டிகளே மேல்வட்டமாங்காலம் (௪௧௪)



௨௮ மனுநீதிகாதல். 

தேடியிவொர்களுக்குச் தேவியர்ட்டாக்காலம் 

பேடிப்பயல்களுக்குப் பெண்டுகள்வாய்க்குங்காலம் (௪௧௫) 

சுகமாயக்குடிப்பிறக் ச சுசாகரர்க்குமேன்மைகெர்ஞ்சம் ் 

Buers éB in9 eG gor மேலவராமிக்காலம் (௪௪௬) 

கொண்டபெண்ணைவிட்டுக் கொடி தானலவ்வாடி 

முண்டைகளைக்கொண்டலையு மூடர்மேலாங்காலம் (௪௧௭) 

சொர்கமணவாளனையுர் தூஷணித்துச்சோரத்தில் 

அர்திபகலூர்சுற்று மவிசாரிக்காங்காலம் | (௪௧௮) 

மேற்குலமுங்கழ்க்குலமும் விபசாரத் நில்மிஞ்சி 

வாகுபெறும்வேசையர்கள் வறுமைக்குள்ளாங்காலம் (௪௪௯) 

பிள்ளைவயதில்மிகுக்காற் பிதாவினதுசொற்கேளான் 

தெள்ளியதோர்வித்தைகற்றால் சீஷன்குருவைத்தேடான் (௪௨0) 

பெண்டானவல்லியவள் பேச்சில்மிகுத்தாச்கால் 

கொண்டகணவனையுவ் குறியாகவெண்ணாளாம் (௪௨௧) 

பாரோர்கணோய்தீரக்தாற் பண்டி தரைத்தேடார்கள் 
சிரானசெல்வம்வந்தாற் நெய்வமதைப்பேணார்கள் (௪௨௨) 

தனனுடையமாதா தமையன்மனையாட்டி 

மன்னவர்கடன்றேவி மாமியாரானவரும் (௪௨௩) 

தெய்வகிகரான தே௫கஞார்தேவியிவ 

ரைவைரையுந்தாயென் நரூளிஞா்முன் லூலோர் (௪௨௪). 

பெற்றபெண்போலவுமே பேணிமருமகளை 

வை.த்தாதரித்து வருமாமியய தாயாம் (௪௨௫) 

தர்சைதனக்ளெைய தாரமர்சக்கைகேடி 
பிர்தவருஞ்சித்ரால்க பிள்ளைகட்குச்சத்ராதி (௪௨௬) 
பின்தாரப்பிள்ளையென்று பேதகமில்லாதமனக் ட 

குர்திதனக்கொப்பான கோதைமுதல்மாதாவாம் (௪௨௪) 
பிதா. 

தீன்னையேபெற்றவருஞு சற்குருவுமன்னவரும் 
மனலுக் தமயனலுடன் மாமனவளர்த்தவரும் (௪௨௮) 

வித்தைவருவித்தோர் வெங்கலியைத் தீர்த்தவரும் 
மற்றுமொருவாபத்.து வரும்போதுகாத்தவரும் (௪௨௯) 

| ஒரொன்பதபேரு முழ்றபிதாவென் ற 
கூறுமனு£இக் கொள்கை பிதுவேயாகும் (௪௩௦)



மனு நீதிகாதல். 

சல்விவருவித்துக் கடனொன்றுமில்லாமற் 

செல்வமுட.ன்வைத்த திறலாஜோர்தந்தையுமாம் 

- மைநீதர், 

அற்பராம் நூறுபிள்ளை யானா௮ம்பெற்றுமென்ன 
சற்பு த்தரனொன்ருனாற் றலைமுறையெல்லாம்விளம்கும் 

தந்தைதாய்வாக்கயர் சமயன்குருவாக்கயம் 
சிர்சை சனிற்சத்தியமுர் தெய்வவிசுவாசமுடன் 

இத்தகைமையாறுடையோ alu ser cen pom 

புத்தினுக்கொப்பான புச்திரனேபுத்திரனாம் 

எத்தனைசான்செல்வத் தியல்போடிருந்தாலும் 

புத்தினில்லாவாழ்வும் போசனமுரநஞ்சா கும் 

தந்தைதாய்வாக்கயெமது தன்னைப்பரிபாலித்தோர் 

நந்தாத்தசரதனாம் ராசகுமாரனென்பார் 

பிதாவுடையவாக்கியம் பிசகாதுகாகச்தவன்ரான் 

சுதாகரரில்மிக்க சுதன்பரசுராமனென் பார் 

அசான்றன்வாக்ய மணுவுந்தவருகான் 

வாசாலன்சத்யமுள்ள வாய்மைபரிச்சர் திரனாம் 

தமையனுரைதட்டாத சற்புத்திரரானோர் 

தமையுமங்கேச£ர் தூக்கிற் DR LO (HO wll con Gus 

தர்தைபேர்தன்பேருர் தச rem Sader was 

தந்தைதாய்சொல்மறுக்காத் தன்மையோன்புத்திரனாம் 

தந்தைக்கசை*தமறு தாரமேதன்ரய்ப்போல் 

வந்தனைசெய்மைந்தர் மனுகுலத் துமைர் தரொப்பார் 

நல்லார்பொல்லாரென் றிரண்டுவகையாயுலகஞ் 

சொல்லுவகைவிந்திலுற்ற சுத.ராலறிர்திடலாம் 

சோ சியம்: 

உம்பவித் தரசாளும்பின் னொன்பதுடனொன்பதவும் 

வைப்பேதும்வைக்கவொண்ணா வழிபோகலாகாது 

வல்பிணியுர் தீராது மருந்துண்ணலாகா.து 

கல்யாணமெண்ணைமயிர் களைந்திடவுமாகாது 

இலலமபுகுத லிண்தணணதுமவ்தைகக 

நல்லறங்கள்செய்திடவு ஈற்பணிகள்நற்றாசு 

8௨) 3௯. 

(௬௩.௧) 

(2௩௨) 

(௪௩௩) 

(௪௩௪) 

(௪௩௫) 

(௪௩) 

(௪௩௭) 

(௪௩௮) 

(௪௩௯) 

(௪௪௦) 

(௪௪௧) 

(௪௪௨) 

(௬௪௩) 

(௪௪௪) 

(௪௪௫)



fio மனுந்திகாதல். 

தானலுந்தரிக்கவிது சார்ந் தீநாளாகுமென்று 

மேனாட்கணித விதியாலுரைத் தனரே 

திங்கள் முதனாளுமது சென்றகடைகாளுடனே 

மங்கையர்கள்பூப்புசாள் வாசியமாவாசியிலும் 

சென்மகாளமூன் றினிலஞ் சேயிழையைப்புணர்ர்தால் 

தன்மமல்லவாழ்காளுர் தான்குறையுகோயனுகும் 

தலைக்கெண்ணைபோசனமுஞ் சவரமுடனித்திரையும் 

ஈலத்தைக்கொடுக்குமந்த நற்கிழக்குதெற்க வும் 

மற்றவிருதிசையு மாகாதுமத்திபமாம் 

௮ ச்தமழிவதல்லா லாயுள்விர்த்தியில்லையென்றார் 

டலட்சுமீயிநப்பிடம். 

மாயவன்றன்மார்பினிலு மன்னரிடத் தினிலுந் 

தூயதொருவில்வர் துளவங்கடப்பமலர் 

தாமரையின் பூவினிலுஞ் சாகரத்திற்கங்கையிலுஞ் 

சேமமுறுமியானை தே௫முகத்தினிலும் 

உதுகின்றசங்கமுட லுருத்திராட்சஞ்சாமரத்தில் 
கேதனத்திற்றேரினிலே சகெட்டபோதுன்னார்பால் 

சுத்தமுள்ளவீரரிடஞ் சுத்தமாகியமனையிற் 
சத்தியஞ்சேர்வாக்குடையோர் தர்மபரிபாலனர்கள் 

௮ ழகுஞ்சுசிகரமு மமர்ர்தகுணப்பெண்ணிடத்தில் 

வளமைதரும்பசுக்சள் வாழுமிடர் தனிலும் 

மாகனகம்போல்கத்த மானவிடர்தனிலும் 
கோகனகமாத குடியிருப்பாளெர்சாளும் 

மூதேவியிநப்பிடம். 

சோரஸ்திரீயிடத்திற் சூதகப்பெண்ணிழலில் 

பா.ரக்டொவிற் பலவிளக்காப்பேரிடத்தில் 

சூளைப்புகையில் சுடுகாடெரிபுகையில் 

காளையாங்காமுகர்பால் கழுதையிடத்தினிலும் 

கள்ளிகிழலதிலுங் கைம்பெண்கடன்னிடத்திற் 

கொள்ளிக்கரியுமியுற் கொட்டைமூற்பாரிடத்தில் 

நீகர்கிழலில் கிட்டையில்லாதாரிடத்தில் 

பேசுங்கடுஞ்செனத்தோர் பேடியிடந்தனிலும் 

(௪௪௬. 

(௪௪௪) 

(௪௪௮) 

(௪௪௯) 

(௪௫௦) 

(சடுக) 

(௪௫௨) 

(௪டுக) 

(௪6௪) 

(௪௫6) 

(௪௫௪௬) 

(௪௫௪) 

(௪௫௮) 

(௪ டு௯) 

(௪௬௦)



மனுநீதிகாதல். ௬௩௧ 

சுத்தமில்லாமனையிற் சுராபானரிடமிர வில் 
வெற்றிபெறும்வேல் விளாவினிழல் தனிலும் (was) 

- என்றுஞ்சுகெரங்க ளில்லார்விதவைகளை 

யொன்தியணனைவோர்பா லுதயந்துயில்வோர்பால் 6௪௬௨) 

மீதூணருர்துவர்பால் மேன்மைசற்றுமில்லா த 
மூதேவியாளுகித மோடிக்குடியிருப்பாள் (௪௬௩) 

பாங்காகராளும் பகற்புணர்ச்சிசெய்பவருச் 

தாங்காதிடக்கையாற் மும்பூலந்தின் பவரும் (௪௬௪) 

போசனங்கள்செய்கின்ற போதிற்சிரசினிலே 

தூசுபுனைந்துண்ட துன்மார்க்கரானவரும் (௪௬௫) 

காலையிலமாலையிலுங் கண்துயில்வார் தன்னுடனே 

நாலபேரானவர்பால் லட்சுமியுகில்லாளே (௪௬௬) 

பகை. 

பாரம்பெரியகத்தி பஞ்சு தனக்கேரானும் 

சூரியனுஞ்சந்திரலனுர் தவடரவினால்மறையும் (௪௬௭) 

சிற்றெறும்பால்யானை திகைக்குமதுபோல ப 
அற்பபரால்மேலோர்க் சவதிகளும்வர்தெய்தும் (௪௬௮) 

தர்தைதாய்சொற்கேளார் தடுப்பார்கொடுப்போரை 
அந்தக்கொடியோரு மட்டமத்திலேசனியாம் (௪௬௯) 

சபையிற்பிரசங்கந் தன்னிற்பழுதுரைப்டோர் 

௮பயமிட்டுப்பேச்சில்மிச்ச மானதொருபெண்டீரும் (௪௭௦) 

தாமாய்விரோதியுடன் முனிவர்கள் மூவருந்தான் 
சேமத்திலேவர்த செவவாய்க்கிணையெனலாம் (௪௭௪) 

தன்னைமிஞ்சுமடுமை சந் திராஷ்டம்பங்குக்காய் 

தன்னைச்சபையேற்றுந் தம்பிசென்மச்சூரியனாம் (௪௪௨) 

சகோதர்க்குவஞ்சனைசெய் தமயனாமென்பவன்ஞன் 

மகாபாவிமூன்றா மிடத்துவியாழமதாம் (௪௪௩) 

பார்த்திபர்கள்மெய்த்தவன்௮ பழுதுசொல்லிக்கெடுப்போன் 

எ.ற்றமிடும்பொல்லாத இராகுவுடன்கேஅவுமாம் (௪௪௪) 

சாலக்கடனபட்ட தந்தையருமார்க்குமலு 

கூலமாயுட்பட்டுக் கொண்டுஇரிதாயாரும். (௪௭௫) 
வித்தையில்லாப்பிள்ளையுடன் வேசையாம்பெண்டாட்டி 
சத் துருவாரால்வரென்று சாற்றினார்முன் தூலோர். (௪௪௬)



no. மனுதிதிகாதல். 
வேங்கைபதுங்குவஅ மேஷம்பின்வாங்குவதும் 

பாங்காய்ப்பகையுறவும் பாம்புசாய்ந்தாடுவதும் . (ara) 

ஈல்லோ£பெரியோர்க ணயந்துவணங்குவதும் த 

மெல்ஒவிடச்சரிப்பும் விழிமகழுமின்னொளியும் (௪௭௮) 
மிக்கானவில்வளைவும் வேழமுறங்கு தலும் ப | 

உக்கிர தளஞ்சமரி லொன்னலர்க்சொதுங்குவதும் (௪௭௯) 

இத்தகையாமீரைஈது மெளிதாய்கினைக்கவொண்ணா டட 

மத்திபமுமாமுயிர்க்கு வாதைகளுமுண்டாக்கும் (௪௮௦) 

சொற்குற்றம்பாராட்டித் தொடுவழக்கைச்செய்பவர்பால் 

பற்காட்டிச்?வனங்கள் பண்ணித்திரிவதுதான் (௪௮௧) 

வலிதானவாடரவின் வஞ்சப்படத்திலுள்ளே 

எலிவாழ்ர் தவாறென் றியம்பினாரமுன்னூலோர் (௪௮௨) 

பண்பாய்க்கடுவுறவு பண்ணவுந்தானாகாது 

பின்பவரையும்பிரிந்தாற் பிணக்காம்பகைநேரும் (௪௮௩) 

அங்கபங்கமானா௮ மரூசியங்களானாலும் | 

தங்கள்குலத்தேது தாழ்வுற்றிருந்தாலும் (௪௮௪) 
-நிந்தனைகள் சொல்லி கெ௫ிழ்ந் துரைக்கலாகா.து டட | 

எந்தக்குலமு மி[நிவில்லா தில்லையில்லை (௪௮௫) 

அன்பம்பழிபகையுக் அடரும்பழிபிழைகள் | a 

பின்பவர்க்குமெய்தும் பெருமைசற்றுகில்லா து (௪.௮௬) 

பகைவேறுப்பு. 

தேோர்ந்தவினைவலிய கேரவார்கடன்வலியும் | 

சேர்ஈ்ததுணைவலியஞ் 2ீர்தூக்செசெய்வதுவாம் (௪௮௭) 

கூடாதகாலமடைக் கொக்கதுபோலேயிருப்பாம் | 

கூடுமர்தச்காலமடைக் கொக்கதுபோல்வெற்றிகொள்வாம் () 

துட்பவெறும்பெலாங்கூடி கோகாமலேயேற 
ஒப்பில்கருங்கற்குழிர்ச வுவமைபகைவெல்லுதலாம் (௪௮௯) 

“மெள்ளமெள்ளப்பாய்ச்தநீர் மிக்ககடுமலையின் 

கல்லைக்கரைக்குங் சதைபோற்பகையறுத்தல் (௪௯0) 

காலமதுவறிர்து காக்கைவெல்லுங்கூகைதனைக் | | 

STOWA SUID Kiimagiatmma@adrgid : (௪௯௧) 

சிலலாளாயானையொரு தேங்காயினோடடக்கிப் 

பலிதமுள்ளவேளைகண்டு பாகனையேவென்றதுவாம் (௪௯௨)



மனுநீதிகாதல்.. 

பண்பாகக்காலம௮ பார்த் தப்பகைசெலுத்தும் 

பண்பிதுவாமென்று பகர்ந்தாரேமுன்னோர்கள் 

'உற்றபகைவசென்று ௮ள்ளாக்குக்காரியங்கள் 

பெற்றபிறகுபகை பேதமதைக்காட்டுவதாம் 

காலத்தின்லேங் சண்டறிரந்துகொள்ளாதார் 
கோலமழிந்து குரக்காவார்தப்பா.து 

சேரிடம். 

சந்தனவிருட்ஈமதைச் சார்ந்தமரமவ்வாசம் 

அ௮ந்தமகாமேரணைந்த வக்காகமன்னிறமாம் 

பாலிற்கலந்தநீர் படிகமணிக்குள்வடமும் 

சாலமரகதக்கற் சாய்கைபட்டதிம்மான்றும் 

தன்னிறங்களைக்கொடுக்கு் தன்மைபோல்கல்லோரை 

சேர்ந்தார்க்கு ஈற்குணமேயுண்டாகும் நன்மையாய்ச் 

நல்லாரைக்காணபதுவு ஈல்லோர்சொற்கேட்பதுவு 

நல்லார்குணமுனாத்தா னன்மையுண்டாநன்ளாகும் 

ஆசாரமன்பு மறிவடக்கமுள்ளோரைச் 

2த௪.த்இற்கண்டு சேர்ந்தாற்பெருமைவரும் ப 

கதிரோனுதிக்கையிலே கண்டபெருஞ்சாய்கை 

மதியமதிலேகு துகும் வாறு ச றியோரிணக்கம் 

மதியந் திரும்பினபின் வர்த்திக்குஞ்சாய்கையைப்போல் 

சதிராய்ப்பெரியோசைச் சார்ர்காலேஈன் மைவரும் 

கற்றபெரியோருறவு கரும்பைநனியிலிருந் 

துற்றகல்லவேர்வரைக்கு முண்டருசிபோலாகும் 

சிறியோருடனுறவு இன்கரும்படியிலிருக் 

துரியநுனிவரைக்கு முண்டருசிபோலாகும் 

சேலலாவிடம். 

கடலோடுங்கப்பலது கரையிலேயோடாது 

புடவியிலேயோடுந்தேர் புனளலிலேயோடாது 

தண்ணீர்முதலையதைச் தர்திவெல்லமாட்டாது. 

ஈண்ணுபுலிகாடன்றி நாடுற்றுற்கேடடையும் 

செல்லுமிடமிவவாற௮ு திறஞ்செலுத்தவேண்டுமன்றிச் . . 

செல்லாவிடநர்தனிலே திறஞ்செலுத்தக்கூடாதே 

° MAHAMANOP ADWY AYA 
no ‘e Ue om tet 

க் 

(௪௯௩) 

(௬௯௪) 

(௪௯௫) 

(௪௯௬) 

(௪௯௭) 

(௪௯௮) 

(௪௯௯) 

(௫00) 

(௫௦௧) 

(௫௦௨) 

௫0௩) 

(௫௦௪) 

(6௦௫) 

(௫௦௯) 

(60௪)



௩௪ LD Sb HST Bev. 

மேகம். 

மன்னர்மெச்சிக்கொடுக்கும் வரிசையதிகாரம் 
பன்னுஞ்சாம்பிராச்சியமும் பட்டாபிஷேகசமென்பார் (௫௦௮) 

நல்லசூணைமானமின்னாள் நாடிவலியவந்து 

புல்டிலேயோகம் புத்தமிர்தகித்தமுமாம் (௫௦௯) 

மண்ணிற்புதைத்தபொருள் வாதமுறைக்காசையுற்று 

ஈண்ணுவார்க்கெய்தாம னண்ணார்கட்கெய்துவதும் (௫௧௦) 

மிஞ்சும்பயிர்விதைத்து விளைவுருன் றிப்போவதுவுங் 

கொஞ்சம்பயிரிடுவோர் கூடிவந்துவாழ்வஅவும் ((இ௧௧) 

SIUM UIT Tel கனங்குறைந்துபோவதவும் 

சொற்பமாய்வாணிபஞ்செய் தோர்களுக்குக்கூடுவதும் (௫௧௨) 

காணாமற்காணாமற் காவலர்கள்கேள்வியினாற் 

ஜோேணுதலாய்வலியத் தொழில்கொதெத௫வாழ்வதவும் (௫௧௩) 

மேனாளிற்றர்தைதாய் விட்டகுறையாகுமென்றும் 

தானுமுன்னாள்செய்திருந்த தானதர்மமாவதென்றும் (௫௧௪) 

அர்சாள்ஈற்பூவெடுத்து அர்ச்சனைகள் செய்ததென்றும் 

இர்சாட்பெரியோருக் £€ீய்ஈ்துவரம்பெற்றதென்றும் (டு௧௫) 

லட்சுமிகடாட்சமிர்த சான்குவகையோர்க்குமென்று 

உச்தெமாய்முனனோ ருரைத்தாருலகோர்க்கு (டு௧௬) 

தஇிருமடர்தைசேரில் கிறப்புங்கன முழுண்டு 

பொருளுந்துரும்பாகும் பொல்லாருகல்லோராம் (௫௧௭) 

செல்லாதவார் த்தைசெல்லுஞ் செய்யுமரியாதையுண்டாம் 

எல்லாருமேபுகழ்வா ரெதிராளியுமுறவாம் (௫௧௮) 

கீழோருமேலோராய்ச் கிளையுமிகவிர்த்தியுண்டாம் 7 

தாழாப்பெருங்காற்றுச் தண்ணீர்போற்கூடி வரும் (௫௧௯) 

மனணஊணக்கம். 

வீரப்புலியுயிரை விட்டாலேதோல்கொடுக்கும் 

சூரனுயிர்போமளவும் தோர்வையென்றுபின்வாங்கான் (௫௨0): 

உத்தமியெந்நாளு முயிர்க்குலயமில்லாமல் 

சற்ருலெம்பிறர்க்குத் தன்னியத்ைக்சான் கொடுக்சாள் (௫௨௧) 

ஏற்கைபோய்ச்சாலவுஈ்தா னென்னதுன்பமுற்றாலும் 

ஊக்கமதுகைவிட்டா ஓயிர்க்குலயம்வந்தெய்தும் ். (௫௨௨) 

ATA TR



மனு நீதிசாதல். a® 

உள்ளஞ்செதருமலொன்றினையேகைப்பிடித்தால் 

தெள்ளுமருள்பொருளுஞ் சித்திமுத்திரண்டுமெய்தும் (௫௨௩) 

பல்லாய்கினைக்கவொரு பலனதுவுமெய்தாது 

௮லைவாய்த்துரும்பதுபோ லலைந்முகெடுஞ்சித் தியில்லை (நி௨௪) 

மம்புலனையுஞ்சிறியோ ரடக்குவதுவேயருமை 

செம்பொனெல்லாந்தேடித் இனங்கொடுப்பதேயருமை (௫௨௫) 

தெண்டிக்சவல்லன் செம்பொறுப்பே தயருமை i 

கொண்டகணவற்செைைந்த கொம்பனையுமேயறாமை (௫௨௬) 

கேசமொன் றில்வேசைமன நிற்பதுவுமேயருமை 
தேசத்திவ்வைகரையுந் தெய்வப்பிறப்பெனலாம் (௫௨௪) 

அளவிடாமை. 

பொக்குகடலாழம் புருஷயோகஞ்சூது | 
மங்கையர்கடன்மனமும் வஸ்அவின்றனிர்ணயமும் (௫௨௮) 
வானளவுமாற்று மணலுமழைகச்துளியும் 

வானிலஓஅகணமு மண்ணாண்டராசரையும் (௫௨௯) 

'உற்றபெரியோர்க Char or EH SHON ay BI 

SHC OPT ERS AM SI Dor & Coe OU) Bld (௫௩.0), 

மானிடர்கள்சென்ம மனுததொகையுமாமனையு 

மானபருவதங்க ளனைத்துமதினிரையும் (Gin) 

பார்க்குள்ளேயிந்தப் பதினாறுவல்லபத்தை 

யார்க்குமளவிடவு மாகாஅகண்டீரே (௫௩௨ 

இறந்தார்பிறர்கார்க ளிவ்வளவாமென்ருாலூக் 

துறந்தார்பெருமைகளைத் தஅகையறிஈ் துசொல்லவொண்ணா (): 

அயுள்கிதானங்க ளா.றிரண்டிலே௫ரகர் 

தூயகிதானநிலை சொல்லயெவருலுமில்லை (௫௯.௪) 

சூரியன்முன்னிற்கலாஞ் சுடுமணலினிற்கவொண்ணா. 

ஆறணியுமீசர்முன்னே யஞ்சாமற் பிடி ஓம் (௫௩௫) 

| தேசமதில்முக்யச் சவனடியாரமுன்புகின்று 

'பேசவரிதென்று பெரியோருசை த்திடுவார் (௫௩௬) 

வாரியினீராழம் வானளவுமா.மலையும் 

ஆறின்கரைமணலு மாகாசத்தேயுடுவும் (இ.-௪ ) 

அ௮ன்பாமிவையைந்தி னளவுகொண்டுசொன்னாலு உ 

கொம்பனையார்நெஞ்சக் குறிப்பறியவொண் தே (௫௩.௮ 
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வெள்ளம்பறவைகளும் விலல்குடனேவேசையர்கள் 

உள்ளமிவைகான்கு மொருவழியாய்நில்லாதே (௫௩௯) 

உதவி, 

வாவியினீரம்பலத் தில் வைத்தமரகிழலுந் 

தாவுமணலூற்றுர் தண்ணீரின்பர்தலுடன் (௫௪௦) 

Lin Bier or FG Huds ov பழுத்தமரமான அவுக 

தாங்கும்விர்சாரி தனமும்கிலவினொளி ( நி௪௧) 

பார்க்குள்விவேகியர்கள் பாக்கியமிவ்வொன்ப௮வும் 

அர்க்குமுபகார மல்லாதுவீணலவே ( ௫௪௨) 

நல்லோர்தேடும்பொருள்கள் நாவலர்க்கும்வேசியாக்கும் 

வல்லகுருவானவர்க்கும் மாதாபிதாவினர்க்கும் (௫௭௩) 

புத்திரர்கடன்களைக்கும் போற்றுகுலதேவசைக்கும் 

உற்றசகோ தார்க்கு முண்டென் றுமம்பினர்க்கும் (டு௪௪) 

தர்மமேசெய்பவர்க்குஞ் சார்ர்தவறிஞருக்கும் 

இம்மாத்திரம்பேர்க்கு மெய்.துமிவர்பொருளே (௫௪௫) 

இல்லந்தனக்குத்தன் னேர்திழையாளேதனையாம் 
கல்லதேகந்தனக்கு ஈகற்றுணைவரே துணையாம் (டு௪௬) 

தேசாந்திரனுக்குச் சீர் துணையாக்கற்றகல்வி 

மாகற்றிகபரத்தில் வருந் துணை தான்செய்ததர்மம் (௫௪௭) 

வர்த்சகர்பால்வைத்தபொருள் மன்னவர்கடன்பழக்கம் 

உற்றவிவே இக் குபகாரஞ்செய்ததுவும் (௫௪௮) 

பருவத்திற்பெற்றபிள்ளை பக்குவத்இற்கற்றவித்தை 
தருணத்திலிரைந்துர் தானுதவுஈ்தப்பாதே (௫௪௯) 

என்னபகையானா௨ு மிடர்க்குதவிசெய்தல்கலம் 

பின்னக்கவிசொலிலு மேன்மைசெய்வரேபெரியோர் (@@o) 

உத்வாமை. 

நரய்பால்சொரிர்துமென்ன நாணல்மிகப்பூர் த் துமென்ன 
பேய்பொன்னைக்காத்துமென்ன பேடிகையிலாயதமேன் (௫௫௧) 

எட்டிபழுத்.துமென்ன இண்டுதழைக்தமென்ன 

பட்டுபணி௫த் இரத்திற் பண்ணியிருர் துமென்ன (டுடு௨) 
2த்குணமில்லாதபெண் த.ங்ககிறமாகியென்ன 

ரிக்கசகபைக்கோழை மிகுசல்விசற்றுமென்ன (௫௫௩)



2.3 HAS 
மனு நீதிகாதல். 

ஆட்டின்கழுத்தி லகரலுவுநீண்டென்ன 

காட்டினிலவெரித்தென் கானவினீர்கண்டுமென்ன 

ve ௩௭ 

(a) 
€ேவேசைக்குப்பொன்கொடுத்தென் விணருக்குகன் நிசெய்தென் 
மாசுடையவற்பருக்கு வர்தென்னதிகாரம் 

காட்டுக்காடிமயிர் கறுத்ககிறமாகி 

நீட்டியிருர்சாலுமென்ன நெடுகக்குறையிலென்ன 

இக்ககையாய்ச்சொன்னவிஃ செண்ணிரண்டுமீயாத 

௮த்தர்கள்தம்வாழ்வுக் கொத்திருக்குர்சப்பாதே 
தேதியென்போர்க்யோத சிதடர்தமக்குப்பொருள் 

(ஆகவெர்தாலுமென்ன ௮ழிந்துபோனாலுமென்ன 

பேடியழகுகண்டு பெண்கள்மகிழுவதும் 

நீடுவஞ்சரசொல்லை நிசமென் திருப்பதுவும் 

கானல்கண்டேயோடு் கலைமானுஞ்சாலவுயிர்ப் 

பாயிலவுகாத்திருந்க பச்சைக்களியதுவும் 

தேனருக்தத்தாழைமலர் சென்றசரும்பினழுர் 

தானுயர்ந்ததேன்சண்டு சப்பாணிமெய்ப்பறுவும் 
புல்லர்களின்வாழ்வுசண்டு புகழ்பாடிப்போம்புலவர் 

வல்லமைக்கொப்பென்று மனு நாலுரைத்திகிமாம் 

கல்லாமலேட்டினிலே கண்டெழுதிவைத்தவித்தை 
உல்லாசவேசையர்க ளூறவுச தமென்றிருந்து 

மறுதேசம்போனபிள்ளை வஞ்சருடனேசேசம் 

வருமென்றேயன்னியர்பால் வைத்தபொருள்பலதும் 

தன்னைப்பெருததொரு தந்ைதைதாயானவரும் 

பின்னுமுடன் பிறவாப் பின்னவர்களமுன்னவர்கள் 

பேருகத்தம்வயிற் றில் பெற்றுவளர்க்கா தபிள்ளை 

ஊராருடையசெல்வ முள்ளன்பிலாதபெண்டீர் 

சத்தியமாயீராறுர் தருணாதருணமது | 

உற்றசமயத்துக் குதவாஅகண்டீரே 

ஆற்றிற்கரைத்தபுளி பனலிலேபோட்டவெண்ணெய் 

'காற்றிற்பறர்சபஞ்சு காட்டிலெரித்தநிலா | 

விரிர்தகமரினிலே விழ்க்ததொருவெண்பாலும் 

பரிர்துகடற்சு ழியிற் பாய்ர்தடைர்தகப்பலுர்தான் 

சுட்டமண்ணானதிலே தெளித்திட்டபன்னீரும் 

இட்டமுடன்விழலுச் இறைக்சதொருரஈன்னீரும் 

(6௫௫) 

(Re) 

(@@e) 

(௫௫௮) 

(6 ௫௯) 

(௫௬௦) 

(௫௬௧) 

(௫௬௨) 

(௫௬ ௩) 

(௫௬௪) 

(கட) 

(௫௧௪) 

(௫௬௪) 

(௫௬௮) 

(௫௬௯) 

(௫௭௦)



G9} மனுந்திகாதல, 

வீணருக்குச்செய்தரன்றி வேசைக்களித்தபொருள் 
காணுமிவைபத்தும். கைகூடாக்காரியமாம் 

சற்பாத்திரமறிரந்து தானஞ்செய்யான் றருமம் 
உப்புக்கடல் சனிஓ முவர்கிலத்திற்பெய்கமழை 

பாம்பின்வாய்த்தேரை பரத்தைக்களிக்தபொருள் 

மேன்பாபபெற்றபுலி வேர்தரிடம்சோர் தபொருள் 

தானமாயாஞ்ிருக்கும் தாரைவார்த்துக்கொடுத்துப் 
போனபொருள்ஈமன்கை புகுர்கதொருமன்னுயிரும் 

அனைவாயின்கரும்பு மணைகடர் துபோனவெள்ளம் 

மானிலச்திற்கொள்ளையிற்றீ வாசையிலும்போனமுதல் 

வையகத்திவ்வொன்பதுவும் வாராதுவர்தாலும் 

அய்யோவுலுத்த னரைக்காசுமீயானாம் 

கவரிமான்றன்மயிருங் கற்புடையாள்ஸ் தன்னியமும் 

அமையாதவேங்கையின்றோ லதிசூரன்கைவேஓம் 

அனாலும்லோபிபொரு எைந்.தும்வரவுயிர்கள் 

போனாலேயன்றியொரு போதிலுமேகட்டாதே 

கண்ணுக்கழகெட்டிக் கனிதாழையின்களியும் 
வன்னமாருக்கன் மலரிவையாலேதறுபயன் 

தாழைமடலோபெரிந சன்ன மலர்மகழாம் 

தாரழைமலர்வெய்யோன் சாய்சைபட்டால்வாசம்போம் 

சன்னம$ழமலர் சருகாகக்காய்ந்தாலும் 

வின்னமில்லாத் தன்மணமும் விட்டகன்றுபோகாது 

ஆமியினீர திக மள்ளிபுண்ணலாகாது 

ஆழியருகூற்றுவரு மர்நீருகன்னீராம் 

இங்கெவற்றையொப்பாக விகைசற்றுமில்லாதார் 
௮ங்கம்பெரிதா யழகாயிருர்துமென்ன 

தேசதுவில்லாவிடினுஞ் சிறியவுருவானாலும் 

பாசமுறுசற்குணமும் பலர்க்குதவியேபெரிதாம் 

வேசையர்கள்கஈட்பும் விளக /னதுவொளிவும் 

மேர்சமிலையிவ்விரண்டு மொன்றாகுமென் றனரே 

கைப்பொருளற்றுல்வேசி கடுகள வட்புமில்லை 

(ers) 

(௫௭௨) 

(௫௭௩) 

(டு௪௪) 

(டு௭டு) 

(Gore) 

(௫௭௭) 

(Gera) 

௫௭௧) 
(௫௮0) 

(௫௮௧) 

(௫.௮௨) 

(டி.௮௩.) 

(Qa), 

(௫.௮௫) 

மெய்ப்பாகவெண்ணெயற்ரால் விள க்கொளிவுச ற்றுமில்லை (௫௮௪)



மனுநீதிகாதல், ௬௬ 

நற்பிறப்புத்தமர். | 
பாவபுண்ணியமறிவார் பலபொருளுமிச்சியார் (௫௮௭) 

புவைபலநோக்கார் புராணகெறியுணர்வார் 

மாதவங்கள் செய்வார் வன்சொலைகண்டஞ்சுவார் 
சூதாடாராயாது துன்பத்துக்குள்ளாகார் (௫௮௮) 

உய்யவேயிவவா றுடையவர்கள்சற்குணராம் 

தெய்வத்தின்றத் துவமாய்ச் செப்பினார முன்னோர்கள் (௫௮௯) 

மாதாபிதாகுரு வானவரைத்தெய்வத்தை 

மீதாய்ப்பணியும் விசுவாசமுள்ள வர்கள் ட (௫௯௦) 

“தன் காரமன் றிமறு தாரந்தனைநோக்கார் 

புர்திமகிழ்ர்ததிதி பூசைபுரிவோரும் (டு௯௧) 

சத்தியமொழிபூர்வ தர்மபரிபாலனர்கள் 

சுத்தமுறுஈந்தவனச் சோலையறுவைத்தவரும் (௫௯) 

பார்க்குட்சகாயமதாய்ப் பாட்டைதனைச்சீர்திருத்தி 

மார்க்கர்தண்ணீர்ப்பர்தல் மண்ட பங்கூவம்வாவி (௫௯௩) 

செய்யும்மகாபுண்யத் தேகராழுத்தமர்க்கு 
எய்யாமலைபோலே யாதுதுன்பம்வர்தாலும் (டு௯௪) 

(வெய்யில்தனைக்கண்டு விலகும்பனியிளைப்போல் 

கைலாசநற்பதமெக் காஅமிவர்க்குண்டாகும். (டு௯டு) 

தாமரையின்மாமலருஞ் சவாதுபுனுருடனே 

பூமருவுதேனும் புணரியு றுசிப்பிமுத்தும் (௫௯௬) 

பொன்னுகங்கவரிமயிர் புகம்சேர்கோரோசனையும் 

ஈன்னயஞ்சேராவின்பால் ஈற்றாசுப்பட்டவும் (௫௯௭) 

ஈதுபத்தானவைக ளெங்கேபிறர்தாலு 

மேதைபெற்ராற்போல்ஈல்லோ ரெக்குலத்தோராபிலென்ன () 

உப்புங்கர்ப்பூரமது மொன் றுபோலேயிருந்தும் 

உப்புக்குங்கர்ப்பூர முயர்ச்தவிலையாகுமன்றோர (௫௯௯) 

எல்லோர்க்கும்ரூப மொன்ராயிருக்தாலும் 

நல்லோர் தமக்குகிக ராவாரோபாவிகள தான் (#00) 

பங்கமுற்ற மூடர் படபடத்துப்பேசுல.து | 

வெங்கலத்தினோசை விதமாகுங்கண்டீரோ (௬௦௧) 

ஆல்லதங்கக்கலத்தி ஞுதைம்போற்€ராக | 

மெல்லமிரு துச்சொல் விளம்புவாருத்தமர்கள் ௪ ் . (௬௦௨)



#0. LO Ql b BET S ov. 

பன்றியைக்கண்டால்யானை பாதைவிலகுதல்போல் 
நன் றியற்றபேதையர்க ளானோர்வரவுகண்டால் (௬௦.7: 

அர் தவறிவிலக யப்பாலேபோகுவது 

Ris &@) தளிமேலோர்கள்*செய்கையென் றசொல்வ.தவாம் () 

நன்னயஞ்சேர்பொன்னலும் நற்பாலுஞ்சந்தனமுங் 

கன்னல்தனையுமென்ன கண்டனைகள் செய்தாலும் (ச 0௫) 

முற்குணபேதோட்டு முறைபோற்பெரியோர்க்குத் 

தக்கயிடர்வர்தாலுஞ் சற்குணமும்போகாதே (௬௦௯) 

சிவயோயொனவாக்குச் சென்மமொருக்கா ஓுமில்லை 

சவஞ்சேர்ரசவாதி தனக்கணுவும்பஞ்சமில்லை . (௬௦௪)% 

காலைத்துபிலொழிதல் சாணாமலேபுணர்ச்சி 

மாலைமுழுடி மனை தனிலேசெல்லுவதும் (௬௦௮) 

உற்ராரோடுண்ண லுயிரோம்பலிவ்வாறும் 

இத்தலத்தில்வாழ்வோர்க் கயல்பென்றுரை த்தனரே (௬௦௯) 

உற்றபசுவானதுவு மோர்கன்றை3யயயிீணும் சு 

பத்தானகுட்டிகளைப் பயிலும்பெரும்புலிதான் (௬௪0) 

கோரமதுசெய்வதற்குக் கொம்பிருந்துமேபசுதான் | 

வீரமில்லாச்சற்குணைத் நால் மேன்மைமிகவுண்டாஇ (௬௧௧) 

வல்ஷெமும்விர் த்தம் வன் புலியின் கோரத்தால் 

பங்கமுறுகுட்டியது பத்தின் றும்விர்த் இயில்லை (௬௪௨) 

நன்மைதுன்மைரண்டுமிக்த காட்டிலுக்குச்தாட்சியதாம் 

உண்மையிதுவென் றுரைத்தார்மனு நூலோர் (௬௧௩) 

தெய்வதரிசனங்கள் தெய்வவிசுவாசம் 

பொய்யாததானதவம் புத்ரர்களேயோடுணவு (௬௧௪) 

பெரியோர்கள் சேர்வைதணப் பெண்ணாளலுபோகம் 

குறையாதசெல்வமுசோய் கொள்ளாததேகவிர்த்தி (௬௧௫) 

தன்மையுடனீன்ற தாய்தந்தைசெய்தவமு | 
முன்னோர்செய்புண்ணியத்தின் முக்யெமென்றேயுனாத்தார் () 

வித்வான்௧ளானவரு மெய்ஞ்ஞான முற்றவரும் ப 
வெற்றிப்புலிசகமு மேன்மையுள்ள பூனைமதம் (௬௧௪) 

கஈரானை தந்தங் கவரிமான்றன்மயிருஞ் ் 
சீரானவா௮மெங்கே சென்றாஓுமேன்மையுண்டாம் (௬௧௮)



மனுதீதிகாதல். 

நாயானதுசனெந்து சமைச்சகடி.த்தால்ஈம்முடைய 
வாயாலதைக்கடிக்காம் வர அண்டோவையகத்தில் 

௮.மிவில்லாமூட. ரனேசமாய்லவைதாலும் 
பெரியோர்கள்வாய்திறர்.து பேசாரொருக்காலும் 

சற்குணத் தினாலே தர்மமதுவர்தெய்தும் 
அக்கம்வராதவர்கள் துடங்னெதுகைவசமாய் 

தாரித்திர முமில்லை தக்கோர்பயமுமில்லை 

பாரிற்புகழ்விளம்கும் பரகதியுமுண்டாகும் 

துற்பிறவிதுற்கனர். 

'எண்ணாமல்யாதொன் று மியார்க்குமிடர்செய்வார் 

எண்ணார்கொல்களவுக் ஜறெைச்சிமுதலானதுண்பார் 

பொய்யுரைக்கவஞ்சார் போசனமுஞ்சாலவுண்பரர் 

மெய்யிற்சுசியில்லா ரிராட்சதகணமாகும் 

அஞ்சார்தனிவழிக்கி யாவரையுமேமருட்டி. 

வஞ்சனையில்வெல்வார் வலியாரையானாலும் 

ராப்பகலுமாரறாமல் காரியர்தமைப்புணர்வார் 

சாப்பாட்டொழுக்கமுடன் தம்முடம்புசுத்நியில்லார் 

மாதலந்திலிர்த வன்னெஞ்சுடையவர்தான் 

பூதகணம்பேயக்கும் புறம்பாகுமென்றனரே ர 

கொம்புளதுக்கைக்துமுழம் குதிரைக்குப்பத்துமுழம் 

அன்பானயானைக்கோ ராயிரமுழுத்தினப்பரல் 

வண்டிகண்டாலந்துமுழ மப்பாலாந்தும்சனராக் 

சண்டவுடன்காதவழிக் சப்பாலேயோடகலம் 

பாம்புமுதலான தற்குப் பல்லகனிலேவிஷமாம் 

வீம்பானதேள தற்கு விஷமதுவும்வாலினிலே 

துந்சனரானவற்குத்தேகமெல்லாம்விஷல்கள் 
மிச்சமென்றுசொல்லி விதித்தசர்மனு நாலோர் 

வேம்பிற்ச்சப்பும் மேலாமருக்கொழுக் இற் 
சசோல்பாமணமிரண்டுத் தோன் றும்போதுண்டான 

வாறுபோல்துற்குணமும் வாய்ந்தபுகழ்ச்சற்குணமும் 

மீளசப்பிறப்பிலன்.றி மிடையிலொன்் றும்வாரா.து 

நாய்க்குகுல்லபோசனமும் கற்பணியுந்தான் பூட்டி. 

ஏற்கவேசண்டிகையி லேற்றிவைத்துப்டோனாலும் 

0 

FE 

(௬௪௯) 

(௧௨0) 
(௬௨௭) 
(௬௨௨) 

(௬௨௩) 

(௬௨௪) 

(௬௨௫) 

(௬௨௬) 

(௬௨௭) 

(௬௨௮) 

(௬௨௯ 

(௬௩௦) 

(௬௩௧) 

(௬௩௨). 

(௬௩௩) 

(௬௩௪)



௪௨ மனுற்திகாதல். 

சண்ணில்மறுகாயைக் கண்டவுடனேகுலைக்கும் 

வண்ணம்போல்துற்சனற்கு வாராதுகற்குணந்தான் (௬-௫) 

எல்லாருர்தூஷணிக்க வெர்காளுக்கோளுரைப்போன் 
பொல்லாதகாற்றிற் பிடித்தெரியுமக்கினியாம் :. (௬௭௩௨௯) 

பொல்லாரைக்காண்பறுவும் பொல்லார்சொற்கேட்பதுவும் 
பொல்லார்குணமுமாைத்த போதிலேதீதாகும் (௬௩௭) 

தர்மந்தளைகினையார் தக்கபழிக்கஞ்சாத 

கர்மியவர்வாழ்வுவெகு காலநிற்கமாட்டாது (௬௩௮) 

தலங்கள் தனைத்துதியார் தர்மகதைகேளார் 

துலங்குஈதியாடார் சுவடிவா௫ித்தறியார் (௬௩௯) 

வாசமிகுக்கர்த்தியள்ள மானிடசென்மங்களிலே 

கீசப்பிறப்பிவரா நேத்திரத்திற்பார்க்கவொண்ணா (௬௪௦) 

நீரை. 
தங்கமுருக்கடிலுந் தன்னொளிவுமங்கா து 
FEE FOOT FFL LT QM தன்னிறமும்போகாது (௬௪௧) 

சந்தனத்தையுரைத்துச் ௪லத்திற்கரைத்இடிலும் 
விர்தையுறுமணமும் விட்டசன்றுபோகாது (௬௪௨) 

சாணையிலேமாணிக்கந் தகர்ந்துமிசத்தேய்ந்தாலுங் 

காணுமொளிவுமொருக் SIMD SIS. | (௬௪௩) 

பால்முறியக்காய்ர்தாலும் பண்புசுவைகுன்றா.து 

ஞாலமிசையிவவா௮ ஈல்லோர்திபரியோர்க்கும் (௬௪௪) 

ஆதாரமின்றியென்ன வாபத்துவற்தாலும் 

| நீ திவழுவார்கண்ஙிறையுந்த eu ap Gar a es (PQ) 

ஊரார்பொருள்மே லொருபோதுமாசைவையார் 
பூராயமானஃபுருஷோத்தமனிகராம் (௬௪௬) 

தன்னுடையசெய்கையைப்போல் தானெவரையும்பார்ப்பார் 
சின்னமொன்௮ஞ்சொல்லாதார்ஃதெய்வப்புருஷரொன்பார் () 

சார்ந்தவரைக்காப்பவர்கள் தான்புருவமேருவதாம் 
THE snow Aig ஈவோர்புருஷரத்னம் எ (௬௪௮) 
வாரா வறுமைமிக வந்தாலமற்பர்களைப் 
பாராறேசேரார் பண்டாம்புருஷூங்கம் ப் (௬௪௯) 

தாய்தந்தையானாஓஞ் சமன் செய்தகோலதுபோல் 

ஞாயமுரைப்போர்புருஷ காபயகமென்றேயுனாப்பார் (௬௫௦)



மனுதிதிகாதல், ௪௩ 

ஈக. | 
Hoa pd) on por pid அ௮ண்டம்விளக்வெருஞ் 

சூரியனைராகுவந்து க ழ்ர்திடினும்வெய்யிலுண்டாம் (௬டுக)] 

ஈல்லமதிதேய்ர்தசலும் ஈல்வெளிச்சக்கொஞ்சமுண்டு டட! 
கொல்லைபாழானாலும் குருவிக்கொயுமுண்டு (# Ge.) 

QawnsCurciCar he Cage irser vs sr gn 
எவ்வளவுமீவதல்லா லில்லையென்௮ுசொல்லாராரம் (a @n.) 

'எடுக்கெடுக்கவூ௮ Dani தமணற்கேணியைபீபோல் 

கொடுக்கக்சொடுக்கவல்லோக்கூடும்பெருஞ்செல்வம் (௬௫௪) 

வர் தவிருஈ்துக்களித்து வரும்விருச்அபார் த்திருக்கும் 
சிர்தையுடையோர்கள் தேவகிலுமேயதிகம் (௬டுடு) 

தாரித்திரத்தாற் றயவில்லார் தம்மிடத்திற் 

கூறினாலேதும் கொடுக்காரிகழ்ச்சிசெய்வார் (௬டு௬) 
/ 
ஈயுமுதாரனைத்தா னெப்போதும்வேனுமென்று 
வாய் திறக்கவேண்டா மனதறிந்தேமீவானும் : (௬௭) 

ஈகைக் கிடையூறு: 

தேனிடத் திலீயுமுண்டு ஜெலத் தில்முதலையுண்டு 

மானிலத்தின்வீெளி லண்டவிடாநாய்களுண்டு (௬௮) 

சந்தனவிருட்சத்தி னடியிலேசர்ப்பமுண்டு 

கெந்தமிகுசாழம்பூ கள்ளவென்றால்முள்ளுமுண்டு (௬௫௯) 

கெர௫ுக்குர்தியாகிகள்பால் கொடாமலிடையூறுசொல்லித் " 
தடுக்குங்குலாமரங்கே தானுமுண்டுகண்டீரே (௬௬௦) 
குற்றமுரைத்துக் தெடுப்வேர் தமைக்கெடுப்போர் 
சுற்றமழிர்துடையுஞ் சோறுகஞ்சாவிடும் (௬௬௧ 

சிநேகம். 

மதியிலு றுமுயலு மதிவளர்க்தால்வளருஞ் 
சஇிராகத்தேயுகாள் தானுமதுதேய்ர்.திடுமாம் (௬௬௨) 
வாவிதனிற்கொட்டிகளு மக்நீர்போற்றாழ்ர் துயரும் 
மாவிதஞ்சேர்புற்பூடும் வளருமதி£லமடியும் (௬௬௩ ) 

"சேரும்பெரியோர் சிசேகமிவ்வாறாகுமென்௮ 

கூறுமனுகிதிக் நொள்கையிதுவேயாகும் (௬௬௪1) 

சரீரசுகம். 
ஏற்றபுதன்சனியி லெண்ணெயிட்டேமுழுகி 9 

காற்௮ப்பனிவெய்யில் காயார்கள்மெய்வருக்தார். (௬௬



௪௪ wD Ob Pst sw. 

ஓயாவழிஈடக்கா ருண்டிபலகால்விரும்பார் - 

காயாவஅடுழங்கு கனியுமிகுத்துண்ணார்கள் (௬௬௬) 

ன்வயஇன்மேலான தையலுடனேசேரார் | 
ண்மைப்பசியன்றி யுணவுச.றீறுமூண்ணார்கள் உ (௬௬௭௪) 

மல$ரடக்கார்கள் மடப்பளியிலேயிருக்கார் 

ஈலமாய்ப்பழங்கறியை காடார்பலராளும் (௬ ௬௮) 

காய்ச்சுப்பால்நெொய்பமோரெக் காலமுர்தான்சேர்ப்பார்கள். 

ஏச்சில்லாவமுக்கை யிளநீர் மிகுக்துண்பார் (௬௬௯ 

ஆ திங்கட்கொருவிசைசா ளைவிரோசனமும் 

'ராரிபரைமாதமொன்் திற் தரண்டுவிசைபுல்குவதும் (௬௪௦) 

உண்டபின்புலாயி புதகமருற்துவதும் 

செண்டுபத்துரெண்டுமிக்த நெறிகிலையுள்ளார் தமக்கு (௬௪௧) 

எர்க்குமுடல்தனிலே யெப்பிணியும்வாராது 

இர்க்காயிசுண்டாகும் க்ஷேமமென்றுசெப்பினரே . (௬௭௨) 

மரறுபாடில்லாமல் வயிறறிர்துண்பவர்க்கு 

நூறுவரையுடலில் நோயணுகமாட்டாதே (௬௪௩) 

தேோரயணுகல். 

கல்லால்மயிராலுங் ககெடையாலும் 

நெல்லரலுமியாலு நித்திரையில்லாதாலும் (௬௪௯) 

ஒழியாவிசாரத்தா ௮ண்டபின்புமூழ்கையினால் 

க(நிபுமலஜலங்கள் கக்ஷெமாய்வீழ்கையினால் (௬௭௫) 

பின்னுமடக்ருவதால் பெருத்தசமைசுமத்தல் 

மின்னாருடன்ஊர்ளிகிச வும்விருள் வைஸ் (௬௭௯) 
மெய்யயரும்வேலையினால் வேர்வைபனிக்காற்றதனால் 
வெய்யவிளவெய்யில் விரும்பல்கணியுணவு (௬௭௭) 

ஏர்க்குங்கிழங்குசரு லெவிரும்பியுண்ணுவதால் 

பார்க்குள்வியாதவரும் பாதையிதுவென்றுரைப்பார் (௬௪௮) 

காலையிளம்வெய்யிற் காய்வோர்பிணமதனின் 

மேலேவரும்புகைதன் மேலேபடுபவர்கஸ், (௬௭௪௯) 

தன்வயதுக்கேழூத்த சையல்தளைப்புணர்வோர்] 

தன்மையுடனிரவில் தயிர்வார்த்தேயுண்பவர்சள் (௬௮0) 

கால்வரிடந்தனிலே லட்சுமியுகில்லாளாம். , 

மேலுமவராயுள் விழலாகப்போகுமென்றார் (௬௮௪)



மனு நீதிகாதல். ௪௫ 

டுறந்து மீற்வாதவர். 
பார்க்குள்விளங்கப் பலதர்மஞ்செய்தவர்கள். 
மார்க்கமிகுகற்புடைய மாதைமணஞ்செய்தவர்கள் (௬௮௨) ' 

தேவாலயமுதலாய்த் திருமடங்கள்கட்டினவர் உட. ௩ 
பூவானதுவிளங்கப் வுனலா௮ண்டாக்களெவர் (௬௮௩) 

ம்றையோரிருக்க மனைகட்டி வைத்தவர்கள் 

தரையாண்டநீதிமன்னர் சற்புத்ரரைப்பயின்றோர் (௬௮௪) 

காவியஞ்செய்கவிஞர் கவிமாலைசூட்டிளவர் த 

பூவுலலலோயாமற் பொருள்கொடுத்தமார்தர்களும் (௬௮) 

சிரானகோபுரங்கள் செய்துமுடி த்தவர்கள் 

சூராதிசூரர் துலங்குபதின்மூவர்களும் | (௬௮௬) 

வாகாயிறந்தாலும்:வையகத்திலூழிமட்டு 

சாகாதபேர்சொர்க்கத் தலமீதுறைபவராம் (௬௮௭) 

இரந்து மீறநீதவர் 

கெகொள்மருகன்மனை £கங்கா திருந்தவரும் 
அடைவாய்மருமகன்று னம்மான்மனை தனிலே (௬௮௮) 

சதமாயிருப்பவனுக் தமிழறியாமூடருமே 

இதமாய்க்கவிபாடி யிரக்கப்போம்வாணர்களும் (௬௮௯) 

பொய்பே௫க்கடன்வாங்டப் பிழைத்துத்திரிபவரும் 

செய்யபகைஞரிடஞ் சேவகஞ்செய்பவரும் (௬௬௦) 

மாரவறுமையுற்றோர் வல்லமருந்துசெய்துட் 

தீராப்பிணியாளர் சிவிகைகமக்தேபிழைப்போர் (௬௯௧). 

மனைவிதனைவணங்கி வயி௮வளர்ப்பவரும் 

நினைவுதடுமாறி நீங்காக்கவலையற்றோர் (௬௯௨) 

சொற்சோர்வுபட்டோருஞ் சொந்தமில்லாப்பொருட்கு 

மிச்சமாய்ப்பொய்பேச விண்வழக்குச்செய்பவரும் (௬௯௩) 

மனைவிதனச்கஞ்? வர்.தவிருந்துக்கொளிப்போர் 

பமூனையானராஜசபை மூடராய்ப்போனவரும் (௬௯௪) 

ஈரேழுபேரு மெண்ஜாணுடல்படைத்தும் | 

இர்கெட்டுபிரோடே செத்தபிணமாமிவர்கள் (௬௯0௫). 

சம்பத் துடன்பிணியில் தான்மெலிக்துவாழ்வதிலும் " 

தன்பமற்றேயையமெடுத் துண்ணல்மிகவுகன்ரும் (௬௯௬)



௬௬ மனு நீதிகாதல், 

அனதிருமா தகன்றுவறுமைவந்தால் 

ஞானம்போம்கல்வியும்போம் காடும்பழித்திடுமாம். (௬௯௭) 

தாய்பழுஅுசொல்வாள் சபையேறவெட்சமுமாக 
'தூயமனையாளுக் துரும்பாய்மதிக்தவொள் (௬௯௮) 

மெய்சொன்னாற்பொய்யாகும் விசாரமுறும்வீரம்போம் 
உய்யவிருந் துவரி லுயிரோடேசெத்தபிணம் (௬௯௯) 

மேன்மையறிவுகுலம் வித்தைகலமற்றுளதும் 
போமேயிதற்டிறந்து போவதுவேமெக்தகலம் (௭௦௦) 

சேனைமருந்துசெய்துந் தராவியாதியுற்முல் 

மானிலத்திற்றுனாக மாளுவதேயுத்தமமாம் (௭௦௧) 
போநளின் பலன். 

பொருள்தேடத்்துக்கமதைப் போற்றிவைக்கத் துக்கசமதே 
பொருளைச்செலவழிக்கப் போம்போதுந்துக்கமுமாம் (௭௦௨) 

காகத்தின்கூட்டில் கருங்குயில்கள்முட்டையிட 
மோகமுடன்காகமுக்தன் முட்டையென்றேயெண்ணுதல்போல். 

ஈய்கள்தேன்கூட்டி யெடுப்பாரிடங்கொடுத்துப் 
போயலைகன் றதொரு புத்திமீனம்போலும் (௪௦௪) 

சோரத்திற்பெற்றபிள்ளை சொந்தமென்றுமுத்தாடிப் 
பேரிட்டழைக்கின்ற பேடி தனைப்போலும் (ero@) 

மயலாசத்தேடியே மண்ணிற்புதைத்தபொருள் 

அயலார்பொருளுமல்ல வவன்பொருளுமல்லவென்பார் (௪௦௯) 

உற்றபொருள்தேடமன முற்றாலுலகமு2ம 
ஈத்தாகஞானிக்கு காடெல்லாக்தன்னடுமை (௭௦௪) 

பொன்னறியாமூடரிடம் பொருளதுவுஞ்சோந்தாக்கால் 
மன்னுகுரங்குகைப்பூ மாலைபோல்கொண்டலைவார் (௪௦௮) 

தேடுகின்றவல்லவர்க்குச் செம்பொனொருமசகம் 

கூடும்பொருள்பலர்க்குக் கொடுத்தாலுமோர்மசகம் (eros) 

பொன்னாசையுள்ளவர்க்குப் போசனத்திலிச்சையில்லை 
அன்னைசுற்றந்தர்ம மானதிலுமிச்சையில்லை (௪௧௦) 

வெட்கமில்லைப்போசலாம் வேளையின்னதென்றுமில்லை 

இக்குணமுள்ளோர்பேய்க் கணையாகுமென்றனரே (௭௧௧) 
போநள் வைக, 

மெத்தவுந்தானேகுவித்து வீட்டில்வைத் தரெல்லதனை 
நித்தமெடுக்கெலக்த நெல்லுமற்றுப்போவதுபோல் (௪௧௨)



மனுநீதுகாதல. Fer 

ஏ்ல்ஈமக்கு மெழுத்தினள வாக்கும் 
ஞாலமிசையிரவி காழிகைபோல்காளாகி (௪:௧௩) 

மாசவருடமென்று மாதத்துசையாக 
மோசமாய்க்கொல்லு முறைமையறியாமல் (௭௧௪) 

இன்னகெடுகாளிருப்போ மிதுவேசதமென்று 
பொன்னைமிகத்தேடிப் புதைத்துவைக்குமாந்தர்களை (௪௧௫) 

சிதேவிபூதேவி சிரிப்பரிவன்றேனீயாம் 

மூதேவிச்சென்மமென்று மொழிநர்தார்மனு நூலோர் (௭௧௬) 

மிச்சதர்மம்பெருளா மின்பமென்றமுன் தினிலே 

நற்குணத்தால்தேடுபொருள் ஈல்லறமுமின்பமுறும் (௭௧௭) 

வஞ்சனையாய்த்தேடுபொருள் வர்த்தளையுமாகாது 
மிஞ்சும்பழிபகையா மென்பதனையுண்டாக்கும் (௪௧௮) 

கூத்ததுபார்க்கவந்து கூடுஞ்சனம்போலும் 

ஆற்றுக்கால்டீர்போ லைஸ்வரியங்கூடி.வரும் (௭௧௯) 

கூற்றுமுடிர்தவுடன் கூடுஞ்சனங்கலைர் த | 
மாற்றம்போல்போய்விடுமா மைஸ்வர்யமுள்ளதெல்லாம் (௭௨௦) 

புண்ணியமெர்காளும் புகழாககிற்குமல்லால் 
மண்ணினிலென்றைக்கும் வாழ்வுகிற்சமாட்டாதே (௭௨௧) 

நல்லறிவு கயவர். 

தன்னைப்புகழ்வோருர் தாய்த் ையைப்பேணார் 
அன்னைசுற்றம்விலக்கி யயலார்க்குதவுபவர் (௪௨௨) 

மேலோர்சொற்கேளாதோர் வேசைசதமென்றிருப்போர் 

பூலோகத்தொப்பனையைப் பொய்யென்௮ரைப்பவரும் (௭௨௩) 

கண்டாலுறவாடிக் காணாவிடஞ்சலிப்போர் 
கொண்டபெண்டாளசெய்யும் குறையைவெளிசொல்பவரும் () 

பொய்ச்சாட்சிசொல்வோர்போற்றிவைத் த:ப்பிச்சைகொள்வோர் 
தையல்சொற்கேட்பவருஞ் சபையிற்பயனில்லா (௭௨௫) 

வார்த்தையுனாப்பவரு மற்றுமிக்தப்பன்னிருவர் 
பார்த்தால்மனுஷப் பதராம்பசாசுவோோ (௭௨௬) 

௮க்னெியைக்கட்டலா மகலாகோய்தீர்த்திடலா 
மிக்கதொருதுஷ்ட மிருகமிணக்கெலாம் (௪௨௭) 

வல்லவிஷந்தீர்க்கலா மாண்டோர்க்குயிர்தரலாம் 

வெல்லரியபேய்களையும் விரட்டியேயோட்டிடலாம் (௪௨௮)



#0} in 2) b SET SH. 

பற்வைமிருகம்பேசப் படிக்கவுமேசெய்்இடலாம் 
வரப்போ கவுஞ்செயலாம் மறலியுடதூதரையும் (௭௨.௯) 
மணலைக்கயிருாக்குவைக்க லாகுங்கயவர்களின் 
குணமதனைத்திருப்பச் கூடாதுகண்டிசே (amo) 
வெல்லமிகக்குவித்து வேம்பின்விதையைப்பதித்து 
ஈல்லதொருபாலூற்றி காளும்வளர்த்தாலும் (௪௩௧) 

yo Ps aq awa fF, 

சாதிகுணங்காட்டு் தகமைபோல்புல்லருக்கு 

ஏதுரைத்துஞ்சற்குணங்க ளெள்ளளவும்வாராதே (௪௩௨) 

செல்வமதுவந்தவுடன் தெய்வக்தனைநிளையார் 
சொல்வாம்புசற்றுமில்லை சுற்றக்கனைகோக்கார் (௪௩௩) 

தர்மந்தனைகினையார் தக்கபழிக்கஞ்சார்கள் 

கர்மியிவர்வாழ்வுவெகு காலகிற்கமாட்டாது (௭௩௪) 

உண்டென்றுராளு மூகைமாரைப்பதனைத் 

திண்டுமிண்டாயில்லையென்று செப்புமயர்பேயெனலாம் (எ௩டு) 

தோலெலும்புதின்னுகாய் சோறுகெய்யுமுண்டாக்கால் 

சலமுடன்வயிற்றிற் செரியாதவாறதுபோல் (௪௩௬) 
சண்டாளரானவா்க்குத் தருமநூலானதனை 

விண்டாலவர்செவியில் வீழாதொருகாளும் (௭௩௭) 

புலிக்கஞ்சியோர்வேடன் போய்மரத்திலேயேற 

வஎக்குங்குரங்குகண்டு வர்தவளையாதரிக்க (orgy) 

LT DYAC UTM AL. SGI MES GG on os 

Darang Bom pair (pa குலாமருக்குச்செய்தகன் வி (௪௬௩௯) 

அற்சனர்க்குச்செல்வம்வந்தாற் ௮ன்பம்பழிபாவம் 

௮ச்சமதுசற்றே யணுவுகினையாராம் | (௪௪௦) 

ரூரவ்கெ லுவாலில்தேள் கொட்டவொருகொள்ளிதனைக் 
கரக்கொடுக்கவூழித்த கதையாகுமென்றனரே — (௪௪.௧) 
வெந்தழலில்தேளெடுத் த விட்டவளைக்கொட்டுதல்போல் 
ஈந்தாததுற்சனர்க்கு நன்மைசெய்தாற்நிமைசெய்வார். (௪௪௨): 
காய்தனக்குப்பொற்கலத்தில் ஈற்பாலின்சேரநிடிலும் 

நாய்பிறர்களெச்சில்தனை நக்காதிருக்காதாம் (௪௪௯) 

புல்லதிவாளருக்குப் புசதிமிகச்சொன்னாலும் 

சல்லியவருடைய சாதிகுண ச்தைவிடார் (௭௪௪)



மனுநீதிகாதல். 

காலின்செருப்பதனைக் கனகமதாற்செய்தாலும் 
சானுக்கேயன்றியது கழுத்திற்குமாகாதே 

கீம்மக்களேமிகவும் கெர்வித்திருந்தாலும் 

மேன்மக்களாகார்கள் விள்ளுவதிலேதெரியும் 

நாடிவெகுவாய்ப்படி த்தும் நல்லறிவில்லா விட்டால் 

மூடரிலுமூடரென்ற௮ு முன்னோருரைத்தனராம் 

ஏதுமறியாதா ரின்பவ றிவுள்ளானால் 

ஒதம்பெரியோருச் சொப்பென்றுனாத்தனே 

கல்வியறியார் களர்நிலத்துக்கொப்பவர்க்குச் 

செல்வமதுவர்தால் திங்குசெய்வார்யாவருக்கும் 

தேர்சோபுரத்தினிலே செய்தப துமையவர் 
பாரிலவர் தமையும் பட்டமரமாகுமென்பார் 

யார்க்குமுபகாரங்ச ளியாதுமிகக்செய்தபின்னே 

ஏற்கப்பதிற்செய்யவில்லை யென்றுகினைத்தாக்கால் 

வட்டிக்கடன்கொடுத்து வாங்கும்வகையெனலாம் 

கட்டாகச்செய்தவுப காரமெல்லாம்விணுகும் 

| வசம்பிலாமைம, 

வேசைச்குறவில்லை வேர் தர்க்குற்றாருமில்லை 

ஆசைக்குவெட்கமிலை யன்பில்லைமூர்க்கருக்கு 

பணமதவுமில்லார்க்குப் பரத்ையர்மேலா சையில்லை 

குணமில்லாதார்க்கின்பம் கொஞ்சமதுமில்லையில்லை 

ஞானிக்கெமுமில்லை காட்டிலோர்சர் தியில்லை 

ஈனமி2லச்சர்கட்செப் போதுநிரையுமில்லை 

காமிக்கொருவரம்பு கருதுமுறையுமில்லை 

மாமிக்கயோடுக்கு வஞ்சர் விளையரில்லை 

சத்தசுத்தபூசைக்குத் தானுமங்கசுதீ தியில்லை 

வித்தைபுகல்வாணருக்கு வேற்றுமைகளாருமில்லை 

புல்லறீவு. 

கள்ளருக்குற்ருமில்லை கபடருக்குஞான மில்லை 

எளளளவும்பயங்க ளேதுசுத்தவீரனுக்கு 

பொய்யனுக்குச்சாட்சியில்லை புலையருக்கரக்கமில்லை 

லீயோவிரோ திக்கு ஆனதொருகேயரில்லை 

7 

௪௯ 

(௭௪௫) 

(ஏசசு) 

(௭௪௪) 

(௪௪௮) 

(௪௪௯) 

(எட) 

(௭௫௧) 

(௭௫௨) 

(or @n ) 

(௪௫௪) 

(7@@) 

(௭௫௬) 

(௪௫௭) 

(௪௫௮) 

(௭௫௧)



(௫௦ மனு நீதிகாதல். 

தான்பிடித்ததேபிடியாய்ச் சாதிப்பவன்குரங்கு 
ஆனசபையிற்குறிப்பு ௮றியாதான்பட்டமரம் 

எளியாருடனெதிர்ப்போ னேற்றகடிராயாம் 
பழிபாவத்துக்கஞ்சான் பசாசாகுமென்றிடலாம் 

வந்தோர்முகம்பாரான் வனத்திலுறுங்கரடி 

ப£தமு றுசபையிற் படுப்போன்டொமாடு 

அடுத்தோர்க்கெர்விளைக்கு மவனேகொடுந்தேளாம் 

பிடித்தபிடியைவிடாப் புல்லன்வலுசாரை 

சற்றெனினுங்கல்விகற்றுச் பபையிற்படிக்கறியான் 

புத்தாம்விமுர்துபட்டுப் போனதொருகாட்டுமரம் 

தன்புத்தியன்றிமற்றோர் சாற்றுபு,த்திமேகளாதான் 

வன்புற்றவானரமாம் வாய்பேசாவூமையென்பார் 

அம்புவியையாளு மரசர்பகையைப்பெற்றோர் 

கொம்பிழர்தமர்தி கூகையுறவானபட்டு 

கொட்டுத்தேள்போல்திீராக் கோபமுடையவன்றான் 
குட்டியிட்டகாய்கரடி. கொடியவளமிருகம் 

மருங்காய்ப்பெரியோரை வந்தனைகள்செய்யாதான் 

கருங்கல்லிலேயடித்.துக் கைகால்வகுத்தசிலை 

பண்டிதாள்பரீட்சை, 

மூக்கியஞ்சேர் நூலின் முறையும்கிரையறிக்து 

பக்குவமில்லாகாடிப் பரீட்சை தனையறிந் து 

தேடியமைத்தபின்போய்த் தேகங்குணங்காலம் 

பாடுகின்றநாடியெட்டுப் பரீட்சைகளுந்தான றிந்து 5 

சர்தாதவாதபித்தச் சிலேற்பனத்தின்கூறறிந்து 

வந்தபிணியும் வலுவுமிகத்தெரிர்து 

கற்பங்யொழங்கள் கனகுளிகைபற்பமுடன் 

தக்கதொருசெக்தூரர் தயிலமுடன் சூரணமும் 

இவ்வகையாய்லேயெமு மிதமறிந் துதான்கொடுத்து 

அ௮வ்வகையில்பத்தியமெத் தாகவேவையாமல் 

எளிதானபத்தியத்தி லெப்பிணியும்கீக்குவித்.து 
தெளிவானவாரோக்ய ஸ்நானமிகச்செய்வித்.து 

தந்ததேபோதுமென்ற௮ தான்மழும்பண்டி தனை 

சந்ததஞ்சேர்தேவர்பதி தன்வந் திரியெனலாம் 

(௪௬௦) 
(ons) 

(௭௬௨) 

(௭௬௯) 

(௪௬௪) 

(௭௬௫) 

(௪௬௬) 

(௭௬௭) 

(௪௬௮) 

(௭௬௯) 

(௭௭௦) 

(௭௭௧) 

(se) 
(௭௭௩), 

(௭௭௪) 

(௭௭௫)



மனு நீதிகாதல், Qs 

மிக்கபிணிவந்தால் வேணபொருள்தாரனென்று 

மிச்ககுலதெய்வம்போல் மேன்னமமமிகச்செய்வார்கள் (௪௪௯) 

உற்றபிணிதீருமென் றுறுதிசொன்னாலேகுருவாம் 
சற்றேமருக்துசெய்யில் தந்தையென்றுசொல்வார்கள் (௪௭௭ 

பாதிலகுவானால் பண்பிற்றமையனாம் 

பாதியுந்தீர்ச்துவிட்டாற் பரிகாசமைத்துனனாம் ( er ero) 

ஏதுபொருளானவு மீவதுமுன்னேயலுமாம் 
காதலுடன்மற்றுநாள் கடனாளியாவானே (௭௪௯) 

அ௮ப்பாற்பகையாளி யாவார்கள்பண்டிதர்கள் 

இப்படிச்செய்லோப ரிருப்பாருலகிணிலே (எ) 

நிராதகோயருமை செப்பாதபொய்யரிடம் 

வேருனபண்டிதனா மேல்மருர் துகேட்பவர்பால் ( or 98) 

மூர்க்கரிடத்தினிலு மொய்குழலாளைப்பிரியா 
சோக்குமவரிடத்தி லோபியர்கள் தம்மிடத்தில் ட. (௪௮௨) 

கத்ததுரோடியர்கள் கண்டதெல்லாமுண்போர்கள் 

பத்தியத்தைத்தாழ்வுசெய்யும் பண்பில்லாமாந்தருந்தான் () 

மட்டில்லாப்பொன்னையள் ளி மாரியெனவீந் தாலும் 

எட்டியடிவைப்ப தியல்பல்லப்பண்டி தர்க்க (௭௮௪) 

சுத்தம். 

வெண்ணீறுடன்துளசி வில்வமருச்சுகந்தம் 

பண்ணும்புதுப்பாண்டம் பழவர்க்கங்காயிலைகள் (௭௮௫) 

சென்னெல்தவசமுடன் செம்பிரும்புவெண்கலங்கள் 

பொன்னுடன்வெள்ளிமுதல் பூணும்ஈவமணிகள் (௭௮௬) 

கோதில்லாவெண்பட்டுக் கோடி துகில்பலவும் 

பாதரட்சையாவதுடன் பத்தொன்பதிவ்வசைகள் (௪௮௮) 

ECyprrurg ppg gia GC wrt sas Sr gin 
தாழ்வில்லாமேலவர்கள் தானிதனையேற்றிடலாம் ( ory) 

ஒசைமிஞ்சுமின்னா ரதரபானத்தினுக்கும் 
'பேசறியாப்பாலகர்கள் பேய்ந்திறுகீரதற்கும் (௪௮௯) 

வேட்டையிலேராய்கடிக்அ விட்டிட்டமாமிசமுந் 

தேட்டமுடன்பட்சிகள் தான் தின்றபழங்களுக்கும் (௪ ௯௦) 

இந்தவகைகாலுக்கு மெச்சில்லையென் றுசொல்லி- ் 

முர்தமனு நூலின் முறையிலுரைத் தனரே / ..... (௪௯௧)



இஉ OB FRET Ew. 

எத்தொழிலுமெக்கலமும் மிழிவுண்டேயல்லாது 
சுத்தமதுவென்றெவருஞ் சொல்லுதற்குசாவுள்தோ. 

ஆகாமை, 

மன்னர்பகையு மாதவத்தோர் தன்பகையும் 
வின்னக்கொலைஞர் விகடப்ரசங்கபகை 

ஊரார்பகையு முற்றாருடன் பசையும் 

வீருனமக்திரிபகை மிகுர்தபணக்காரர்பகை 

வல்லகணக்கர்கவி வாணர்குருபகையும் 

வல்லமைசேர்பண்டி தர்கள் மர்திரவாதிபகை 

பெற்றபிள்ளைபெண்சாதி பின்னவர்களமுன்னவர்கள் 
உற்றபதி ன ழி லொருபகையுமாகதே 

ஆறடுத்தவூரஅுவு மரசரிடஞ்சேவகமும் 

நீரில்விளையாட்டும் நீர்மிகுத்தபேராறும் 

'தா௫ியு றவுழிறர் தாரமின்னார்கேசமதும் 

நேசமில்லாத்தாயாதி ரேசமகாதுற்சனர்கள் 

தன்னோடிணங்குவதுஞ் சத்ரா திநட்பறுவும் 

பன்னகத்தையாட்டுவதும் பகடடத்துவதும் 

மெய்விளங்கும்போதினிலே மின்னாருடன்புணர்ச் 

மையிருளிலேதனித்.து வஜிபோகும்வல்லமையும் 

ஈஞ்சுடனேதிமருந்தில் சாளாம்பழகுவதும் 

அ௮ஞ்சாமலெப்போ.து மலகைகளையோட்டுவ௫ம் 

ஆர்க்குங்கடலோட. மதிலேதான்சஞ்சரித்தல் 

பார்க்குள்மதுவுண்ணால் பலகாள்களவுசெய்தல் 

இத்ககையாய்ச்சொன்ன திருபதையுமேமன தி 

அிருலிடறு முயிர்க்ருலயமாமிதுவே 

ஈரூர்பயிரிடுமீவா ரில்லானிரண்டடையோர் 

ஊரார்போம்பாதைமக்தை யோரம்பயிரிடுவோர் 

பினை பட்டுப்பொய்ச்சாட்சி பேசுமிவர்மால்வர்களும் 

சுணைகெட்டபேரிவர்கள் துன்பத்திற்குள்ளாவார் 

சிற்றார்குடியிருப்போர் £சர்செட்டபெண்டுடையோர் 
பெற்றபிள்ளையிற்றிரளாய்ப் பெண்ணாகப்பெற்றவரும் 

'அற்பளைச்சேவிப்பவரும் மலக்கழிர்துபோவதல்லாற் 

சொற்பச்சிலராளில் தொந்தரைக்கீள்ளாவார்கள் 

(௭௯௨) 

(௭௯௩) 

(௭௯௪) 

(எகூடு) 

(௭௯௬) 

(௭௯௭) 

(௭௯௮) 

(௭௯௯) 

(4௦0 

(௮௦௪) 

(௮0௨) 

(௮௦௩) 

(௮0௪) 

(௮௦97 

(30௬) 

(௮0௭)



மனுநீ திகாதல். 

அத் திக்காய்சோவைக்கசா யைவிரலிசேம்றான்காய் 

9௩, 
ஈத்தவெள்ளைக்கத்தரிக்காய் சோற்றிற்கலர்தலிவைகள் (௮0௮) 

தின்பார்க்கொருகாளுந் தேவபக்தியில்லையென்து 
முன்பாகநூலோர் மொழிக்தார்மனுதாலில் 

தற்ந்தோரடங்காதார் துன்னுபிணியோர்களையும் - 

புறம்பேசுவஞ்சகர்கள் பின்னவர்கள்பெண்டுகளும் 

கல்லாதவன்னெஞ்சர் காணுமிவரெண்மரையும் 

நல்லசபையிலொரு காளும்வைத் அப்பேசவொண்ணா 

அசனங்கள்தான்போடி லாயிசதகிர் த் தியில்லை 
போசனமுர்தான் மை த்தால் போமேயைஸ்வரியம் 

சனக்செண்ணெய்தான்தேய்த்தாற் சந்ததிகட்காகாது 

அனர்த்தமிதுமுன்றென் றருளிஞர்முன்னோர்கள் 

யோகியொருபோதே யுண்பானிருபோது 

போகியுண்டான்மூன்று போதுண்பான்வியா திஸ்தன் 

உடனொருசான்குபோ துண்ணுமவன்றனக்கு 

இடையூறுண்டாகுமென் நியம்பினாமுன்னோர்கள் 

'வீரத்திலொப்பில்லா விக்ரமனேயானாலும் 
வீரியமும்வாதும் விளம்பிடவுமாகாது 

வேர்தர்குருபொய்யர் மேன்யுள்ளோர்கோபிகட்கும் 

வாய்ச்தகடன்கொடுத்து வாங்குவ தியல்ல 

'நாட்டுக்காகாதவரை நமக்கடங்காப்பெண்டீரை 

மீட்மெக்தராசனுக்கு மேலானமர்திரியை 

துற்சனர்சனேகமதைத் தொட்டாலசையும்பல்லை 

இட்சணமேயைந்து மெடுத்துவிடவேணுமென்பார் 

கடன்பட்டுத்திர்ந்ததோர் கைச்சீட்டிலேசேஷம் 

விடர் தீண்டீமீண்டதிலே யெவ்வளவுமேசேஷம் 

௮க்கனியில்வெர்த ௮கர்தனிலேசேஷம் 
மிக்கானசத் துருவை வெல்லுவதிலேசேஷம் 

தெய்வப்பிரார்த்தனைகள் செய்துமதில்சேஷம் 

உய்யப்பிணிமருர் துண்டதிலேபின்சேஷம் 

சாணிபோய்மீண்டதிலே ககெளவுசேஷமுடன் 

அணியாம்பத்து மணுவும்வைக்கலாகாதே 

(௮0௯) 

(௮௧௦) 

(௮௧௧) 

(ase) 

(௫௧௩) 

(௮௧௪) 

(சட) 

(ase) 

(௮௧௭) : 

(௮௧௮) 

(௫௪௯) 

(௮௨0) 

(௨௧) 

(௮௨௨) 

(௮௨௩)



ar மனுநீதிகாதல், 

ஙலனில்லாமை. 

சச்திரனில்லாவானஞ் சற்சனரில்லாதவூர் : : 

மந்திரியில்லா தவா.சல் மதகரியில்லாதவெம்போர் (௮2.௪1 

மகச்சளில்லாச்செல்வ மதுரமில்லா தகவி 

தக்கதள பதிகள் தானில்லாவெஞ்சேனை (௨௫) 

பெண்ணாரில்லாதமனை பிறவியில்லா தவுடல் 
விண்ணுணபப்பாடல் வினையமில்லாவேசி (௨௬) 

கோப்பில்லாக்கூத்.துடே ஸுகொங்கையில்லாப்பெண்ணழகும் 

தாப்பில்லாச்? வனங்கள் தர் இிகளில்லாவீணை (௮௨௪) 

பத்தியில்லாப்பூசை பார்த் திபரில்லாதபுறம் 
சத்தியமில்லாதவாய் தான நியாவாணிபங்கள் (௮௨௮) 

சந்தமில்லான்பா.. லுதாரணஞ்சொல்லாதகவி 

நந்தாப்புனல்சேர் ஈதிவளமில்லாநாடு (௮௨௯) 

6 தசிகனில்லா தவித்தை தியானமதில்லாத் தீட்சை 
பேசரியகல்லதிஞர் பெரியோரிலாதசபை (௮௩0) 

குடிஈலமில்லாகாடு குணமில்லாப்பெண்ணாசை 
வடிவுற்றுவாசமில்லா வர்னமிகுமலரும் (௮௩௧) 

சேகரமில்லாக்கனதை இபமில்லாதமனை 

சூகரம்போலுண்ணுகின்ற சுயில்லாப்போசனமும் (௮௩௨) 

கல்வியில்லாத்தேகங் கற்பனையில்லா தகவி 

வல்லவிவவெண்ணான்கில் வரும்பயன்களொன்றுமில்லை (௮௩௩) 

தர ததேபோதுமென்று தான்வாங்காவேதியலும் 

வச்ததேபோதுமென்று வாங்குகின் றராஜாவும் (௮௩௪) 

வெட்கத்துச்கஞ்சகின்ற வேசையரும்வெட்கமில்லா 

மிக்ககுலப்பெண்டீர்க்கு மேன்மையில்லைஈஷ்டம்வரும் (௮-௫) 

அன்னையிறந்தாலுண வானதெல்லாகவ்டமதாம் 

பின்னைப்பிதாவிறஈதாற் பபேரானவிச்தைஈஷ்டம் (௮௩௬), 

உற்றதுணையிழந்தா ௮டலிலேபாதிரஷ்டக் 

மற்றுமனையாளிறர்தா லன் றுதலைபோனதென்பார் (௮௩௭) 

பருவம்போயப்யாசம் பண்ணுவிக்கும்வித்தைகளும் 

பெரியகிழவனுக்குப் பெண்டிளமைப்பெண்ணாளும் (௮௩௮) 

௮த்ததரித்திரருக் கதழகுடையபெண்டீரும் | 

இத்தகமைமூன்றினிலு மெய்தும்பயனிலையே (௮௩௯)



2.2 480 
மனுநீதிகாதல்: (52௩ ட 7௫: 

வாரியிலேபேய்க் தமழை வயி௮பசியில்லா த ் 

பேர்களுக்குப்போடுஞ்சோழ். பிசாசுக்டெம்பூசை . (௭௫0) 

“பொன்லுள்ளோர்க்யேர்தபொருள் போதவிர்கான்இனிலும் 

என்னபலனுமில்லை யென்றனரேமூன்லூலோர் (௮௪௧) 

அர்தணர்க்குமாவுக்கும் ௮பத் திலேயு தவார் 

இந்தவுலூ லிருர்தென்னிறர்அுமென்ன | (௮௪௨) 

யார்ச்குமுளையா தவித்தை யகேகவிசமாகப் 

பார்க்குள்படித்தென்ன படியாதிருந்அமென்ன (௮௪௩௨) 

என்னகறிசுவைக ளினிதாயிருந்தாலும் 

பின்னுமதில்கெய்யில்லாப் போசனமுர் திருப்தியல்ல (௮௪௪) 

தன்னால்கிருவகிக்கதீ தகாதவிரதமுற்றால் 

என்னபலனுமில்லை யிடருவருமுத் தியில்லை (௮௪௫) 

தருணம௰ிர்துதவாத் தன்மைசேர்ஈட்பாளர் ப 

அ௮ருமையாய்ப்பின்னா ஓதவியுதவாமலென்ன (௮௪௯) 

வாலிபத்திலெய்தாத வடிவுடையபெண்ணாளும் | 

சாலவிர்த்தாப்பியத்திற் சார்ந்தென்னநிங்கிலென்ன (௮௪௪) 

புருஷனில்லாவிதவை பொன்னாடையாபரணம் 

வரிசையுடனணிர் தால் வையகத்தோரேசுவரே (௮௪௮) 

பெற்றதாயில்லாத பிள்சாதனையெவவாற௮ு 

வைத்துவளர்த்தாலும் வள௫்கொடுக்கமாட்டாதே (௮௪௯) 

பல்லில்லாதோருமற்பப் பசியுள்ளோரானவரும் 

ஈல்ருசிகாணாரென்௮ நவின்ருர்மனு நூலோர் (௮௫௦) 

தெய்வங்குருமுறையுக் திருஞானசாஸ்திரமும் 

வையகத்திலேமருந்து மஈதிரமோடிவவைந்தும் (௮௫௧) 

மெய்யென்றுரைப்பவர்க்கு மெய்யாய்விளங்கிகிற்கும் 

பொய்யென்றுரைத்தாக்காற் பொய்யாடப்போய்விமிமே (௮௨) 

பாபெடாமற் பலனகொடுக்குகற்பனைபோல் 

நாடிக்கொடுப்பதுவே ஈன்றாகுமுத்தமமாம் (௮௫௩) 

சலதுராள்பாபெட்டால் தென்னைமரம்பின்பு ப 

பலந்தருதல்போல்கொடுக்கும் பண்பதுவேமத்திமமாம் (௮டு௪) 

வருடமெல்லாம்பாடுபட்டால் வாழையொருவிசை தான் . 

தருமபலன்போற்கொடுக்குர் தர்மமதாமமுமாம் (௮௫௫)



௫௬ மனுநீதிகாதல், 

தெண்டனையில்லாவேலை சேயரில்லா சமனை 
கொண்டவர்க்குள்ளடங்காக் சொம்பளையாளில்வாழ்ச்கை . () 

வண்டரிணக்கம் வறுமைதனிற்சேர்க்கும் 

மண்௨.லத் திலிவ்வைந்தும் வளந்தரவுமாட்டாதே (ஏடு௭) 

மாரிசாணாதபயிர் மச்சளில்லாவில்வாழ்க்கை 

ஏரிகுளமில்லாவூ ரிரவிகாணுவனசம் (௮௫.௮) 

அன்னைகாணாதபிளளை ஆவினைக்காணாதகன்று 

பொன்னில்லாப்பூஷணங்கள் போசனமுண்ணாதவுடல் (டக) 

4 காவுகாணாதவண்டு கலைகள்காணாக்குமரன் 

மேவுகொழுனனில்லா மெல்லியர்களான வரும் (௮௬௦) 

தோழர்சாணாகேசர் சோகொணுப்பேடு 

மீளுமதிகாணாக வெண்குமுதமான௮வும் (௮௬௧) 
பெரியோரில்லா சசபை பெண்கள் தனில்ஞூச்தாள் 

உரிய தியாகியில்லா ஷூர்பதினேழாமிவைகள் (௮:௬௨) 

தாழ்வுதருமல்லாது சாநீதவளமாகர்து 

வாழ்வுகாணாவிளமை வாருகுமென் றிடுவார் (௮௬௩) 

நல்லோர்க்குச்செய்தரன் றி நாட்டிவைத்தகல்லெழுத்தாம் 
பொல்லாரக்குச்செய்தான்றி பொய்கையுறும்மிொஒழுத்தாம் () 

சுற்றமுண்ணாவில்வாழ்வுஞ் சுதியில்லான்பாடுவ.துங் 

கற்றறியான்பாகெவி கைம்பெண்ணிலேயழகும் (௮௬௫) 

துஃ்குணப்பெண்சாதி சொற்கேளா தவடிமை 

மிக்சலவிவையாறும் வீணாம்பயனிலையே | (௮௬௬) 

ஊமைசெவிடருக் குரைத்தவுபதேசம் 

சேமமென்றுபாவிகட்குச் செய்தவுபகாரம் (௮௬௭) 

மேலுமுவர்கிலத்தில் விதைத்ததொருரஈல்விதையும் 

சாலவிதைமூன் ME தண்ணீரிம்கரைத்தபுஸி (௮௬௮) 

குதிரைக்ரொவுத் தன் கூறுகவிக்குப்புலவன் | 

சதிரான்வாயு தங்கள் தனக்குச்சலெம்பியுமாம் (௮௬௯) 

வேசைக்குஈட்வெளும் விளவ்குபலராகமதற் 

காசையாய்ப்பாவெனு மைவருந்தானில்லாவிட்._டால் (௮௪௦) 

'ஏத்தமுடன்மதிலி லெழுதிவைத்தபெண்ணழகைப் 
பார்த்துமகழ்ந்துபோம் பண்பாம்பலனிலையே (௮௭௧)



மனு நீதிகாதல். டள 

தேவாலயஞ்சுற்றித் தரும்பாததாள்தாளோ 7 
தேவதரிசனங்கள்?செய்யாதசண்கள்கண்ணோ . (௪௨) 

பகவான் தியானமதைப் பண்ணாதசிர்தையென்ன | 

ஜெகமீதுபகவாளைச் சேவியாச்செக்கையென்ன (௮௭௩) 

சிவன்மாலையுந்து திகள் செய்யா தவாயென்ன 

சிவன்மாலையும்வணங்காச் சென்னியுமேசென்னியதோ (௮௪௪) 

தினமும்புராணகதை செவிகேளாதென்னசெவி 

முனையானபுண்யநதி மூழ்காததென்னவுடல் (௮௭௫) 

மேவுமிவையெட்டு மில்லாதோன்பாழ்செனனம் ட 

பாவியிவனிருக்தும் பலனில்லைவீண்பிறப்பாம் (௮௪௬) 

ஞானமறிதல்கொடை யாளிதனவாஞாய் 

ஆனதொருபூவலஞ்செய் வானாய்வி3வகியுமாய் (௮௪௭௭௪) 

மிக்கதொருவித்துவான் விள ங்குகின்றகர் ச திவான் 

உக்ரரணவீர னுபகாரியாவருக்கும் (௮௭௮) 

இவ்வகையிலோர்பே ரெடுக்காதசென் மமவன் 

இவ்வுலடஏலேமனித னென்றவனைச்சொல்லவொண்ணா (௮௭௪௯) 

சீர்படைத்தவோர்மனுஷச் சென்மமொருயோசனைக்குள் 

பேரெடுக்காப்பேர்மனுஷப் பிறப்பிற்கமுகசையுமாம் (௮௮0) 

மலேபத்தனம். 

தேன் றுளியொன்றாற்கடலைச் இத் இக்கச்செய்காலு 

மேன்மையு...ன்மலையை மெழுகாகச்செய்தாலும் (௮௮௧) 

பூவினால்வச்சிரத்தைப் பேர்த்துத்துளைத்தாலும் 

மேவுங்கபடருக்கு மெஞ்ஞானம்வந்தாலும் (௮௮௨) 

ஊமைபடி.த்திடினு மூக்கமில்லாப்பேடிக்கு 

தாமேதான்விர்ய தயிரியமுண்டாயிடிலும் (௮௮௩) 

நித்தங்கயவருக்கு நீதிமுறைவர்தாலும் ப ட, 
இத்தலத்திலோபர்களுக் கைசகற்றும்வா ராதே ( 2/2") 

இன்னாமலுண்ணாமற் றேடிமிகச்சேர்த்துப் 

புண்ணியமுஞ்செய்யாமற் புதைத்துவைக்கும்லுத்தர்பொருள் () 

தெண்டம்பெரும்பிடிக்காம் திக்குந்திருடருக்கும் 

வண்டமனவேசைகட்கும் வலுவந்தக்காரருக்கும் : (௭௮௬) 

இதமில்லாட்பேடிகட்டு மெல்லரப்பிசாசுகட்கும் : ப 
உதவுமேயீயா வுலுத்தர்பொருளதுதான் ' (௮௮௪) 

8



௮ 

ஆகாப்பகரெனிலு மரியவிபூதியைவிரைக்கும். 

வாகாய்ப்பழஞ்சுவரும் மாடுறைஞ்சுமுன்மறைவாம் 

மனுந்திகாதல, 

மாகெடாவதுவும் வையகத்திலேயழவாம் 
கூடட்பொிசுமக்குங் கூடிவருமேயதனால் 

செத்தபிணமானாலுஞ் சிறிதுபகாரமூண்டு 

பூற்றதுவுமண்ணாகும் பொங்கரவுக்கேமனையாம் 

கல்லாலேயாலயங்கள் கனத்தபணிதியுண்டு 
அல்லற்கழுதையென்றா லழுக்குப்பொதிசமக்கும் 

வா௮ுகோலானா௮ மாளிகையெல்லாம்விளக்கும் 

பேழூயக்குரங்கு பிடி.த்தார்க்குதவிசெய்யும் 

ஈயாதலோபிகளா லெவர்க்குழுபகாரம் 

வாயாதவர்கொடுக்க மாட்டாரொருகாளும் 

நெல்லிற்பதரென்ன நீரினிலேபாசியென்ன 

ஈல்லமரத்தில்மொக்கு ஈன்முயிருந்துமென்ன 

சதேவியாருடனே €ர்கேடியானதொரு 
மூதேவிதான்பிறந்து முக்கியமுண்டோவதனால் 

தயவாயொருவயிற்றிற சார்ந்தவிவேடுியுடன் 

சுயவர்பிறர்ுமென்ன காரியமெல்லாஞ்சதையும் 

உச்சிதமாயார்க்கு முதவியில்லாதார்வாழ்க்கை 

நச்சுமரம்பமுத்து நடுவூரில்கிற்பதொக்கும் 

செத்தபிணமதனைச் சிங்காரிக்தாவதென்ன 

கைத்தலத்தினாலிழுத்துச் காட்டிலேபோட்டுமென்ன 

. நாயானதுகொழுத்தால் காட்டிலதையார்புிப்பார் 

ஈயாதலோபியருக் செல்லாமிருந்துமென்ன 

ஈகையில்லாமாந்த ரிருந்தென்னிறந்தென்ன 

அகையாலேமிருக மதனிலேசேர்க்கவென்ருர் 

டுகழ்ச் சியீனம். 

கற்பனையில்லாத கவிதனையேகேட்ப.தவும் 

விற்பனமில்லாரிடத்தில் வேண்டுக்கொடைபலவும் 

ஆதரவில்லாதபெண்டீ ரருமையில்லாச்சே வகமழும் 

(௮௮௮)' 

(௮௮௯) 

(௮௯0) 

(௮௯௧) 

(௮௬௯௨) 

(௮௯௩) 

(௮௯௪) 

(௮௯௫) 

(௮௬௬) 

(௮௯௭) 

(௮௯௮) 

1௮௯௯) 

(௯௦௦) 

(௬௦௧) 

பேதமின் றிப்பேர்விளங்காப் பிள்ளை தனைப்பெற்றதுவும் (௯௦௨) 

உள மிவினையு முதிர்கொடுமையல்லாமல் 
"வாழ்வல்லவீரைந்தும் வசையாகுங்கண்டீரே (௯௦௩)



மனுநீதிகாதல். 

நீர நுழையாவிடத்தில் நெய்தழையும்நெய்நுழையாச் 

சரர்பிலேபால்நுழையுர் தானதுபோகாவிடத்தில் 

'மீறிப்புகை நுழையும் வெம்புகைபோசகாவிடத்தில் 

தாரித்தானுமத।! தன்னில்நுழைவானாம் 

தக்கதராதரங்கள் தானறியாப்பேரிடத்தில் 
ஒக்கவிருந்துண்பதிலு மோடெடுத்திரத்தல்ஈன்று ' 

தூயவறிவில்லாச் சு தரைப்பெறுவதிலும் 

பேயதனைப்பிள்ளையாய்ப் பெற்றுவளர்த்தல்ஈன்று 

உளளனபில்லார்க ஞடனட்புக்கொள்வதிலும் 

களளுண்ணும்வம்பர் கழுதைகளைமேய்த்தல்ஈன்று 

ேவளிவிடக்கூடாதவை. 

அசானுப?தச௪ மரிவையர்கள் தன்புணர்ச்சி 

மாசானசோரம் மனதடக்சமுற்றபொருள் 

மானம்பிறாமானம் மறந்துடனேதான்கொடுத்தல் 

சானுமகத்திருக்குர் தனத்தினள வினையும் 

இல்லறத் தின்ேகேவலங்கள் யாவரிடமீதுபத்துஞ் 

௫௯ 

(௯௦௪) 

(௬௦௫) 

(௬௦௪) 

(௬௦௪) 

(௯௦௮) 

(௯௦௯) 

(௬௧0) 
சொல்லவொண்ணாதீனமென்று சொன்னார்மனு நாலோர் (௯௧௧) 

தன்னகத்தாளன் நிமறு தாரமேலாசையுற்முல் 
பின்னொருவர்தானமது பெண்டீரைச்சேராரோ 

பறையன்பறையனல்ல பசகர்ந்தமொழிதப்பிதமாய்ப் 

(௯௧௨) 

பறைவோன்பறையனென்று பகர்க்தாரோமுன்னூலோர் (௯௪௩) 

ஞானமுஞ்சற்குணமு நாளுமில்லான்கற்றகவி 

ஈனப்பறையர்வீட் டி.ருக்குங்கங்காசலமாம் 

தண்ணீரினன்மை தறையுவற்றினாலழியும் 

பெண்ணார்கள்ஈன்மை பிதர்கமனத்தாலழியும் 

கோதில்லாமா வசு கோபத்தினாலழியும் 
வேதகுலஈன்மை விபசாரத்தாலழியும் 

மன்னவர்கள் ஈன்மை மலுநீதியாலழியும் 
“இக்கிலத்திலுத்தமர்சள் யாவர்களுஞ்செய்தகன் றி 

பொல்லாததன்னகத்துப் பெண்ணாலழியுமென் று 

வல்லோர்கள் முன்னால் மனுநூலுரைத்தனரோ 

பருவதமும்பாற்கடலும் பார்வதியும்லட்சுமியும் 

௮ரிதாய்ப்பிறர்திடத்தி லரியரனும்வா ழ்வ.துபோல் 

(௬௪௪) 

(௯௧௫) 

(௬௯) 

(௬௧௭) 

(௯௪௮) 

(௯௧௯)



௬௦ மனுநீதிகாதல், 

பூமியிலேதங்கள்மனைப் பெண்ணாள்பிறர்தவிட 

மாமியாரவீடே வளமென்றுளைப்பார்கள் (௯௨௦) 

௧௫. ் 
காவலர்களாணை கடப்பதுவுமேயடங்கா 

காவுமிகுகோபமுட னமதுரைகேளாவடுமை (௯௨௧) 

அதாயமின் றி யதிகச்செலவுகளும் 

காதாரக்கேளாச்சொல் கவியில்மிச்சக்கண்டெழுக்தும் (௯௨௨) 

சாட்சிமிஞ்சும்வழக்குர் தயிரியமிஞ்சுங்கவலை 

பேச்சில்சரசமிஞ்சிப் பேசுபரிகாசமதும் (௯௨௩) 

பத்ததுவுஞ்சொற்கடக்காப் பாவைகளைப்பெண்டாக 

வைக்தான்படுந்முச்சு மகனைவிடத்அன்பமுமாம் (௯௨௪) 

ஓரவிவகாரமா யுயர்ந்தோர்க்ருச்சொன்னவர்கள் 

ஊரழியுமேசுமக்க வலகமதுகடுங்கும் (௯௨௫) 

உப்பிட்டபாண்டமிலை யுதர்ர்தமாம்போலாம் 

ஒப்பில்லாவாழ்வுபோ முற்ரார்பெற்ரர்பாழாம் (௯௨௬) 

மாதேவியான மலர்மாதகன் றிெள் 

மூதேவிசேர்வள் முடிவில்ஈரகமெய்தும் (௯௨௭) 

என்னேரஞ்சண்டையுமட் டில்லாச்சரிப்பதுவுஞ் 

சன்னஞ்டறியாரிணக்கக் இீராக்கொடுங்கோபம் (௯௨௮) 

வேசையுறவும் விவகமில்லாகிடத் தில் 

ஆசரராய்ச்செவகங்க ளாறுமிவைகேடெய்தும் (௯௨௯) 

தேடாப்பொருளழித்கல் தீராதகோ பம்ரண்டும் 

கேடாய்முடியுமல்லால் சீர்ததிசற்றும்வாராதே (௯௩0) 

ஞானர்கனங்சல்வி காடிவருங்கால 

மானார்மேலாசை தரும் வாழ்வும்போந்துக்கமுமாம் (௯௩௧) 

என்னன். றியைமற£தார்க் கெவ்வாறமுய்வுண்டாம் 

மனமறிர்துசெய்தரன்றி மறர்தார்க்டேற்றமில்லை (௯௩௨) 

இமிசைப்பட்டாற்றா ததழையமுதகண்ணீர் 

வமிசத்தைத்தேய்க்கு மரமுங்கூர்வாளெனலாம் (௯௩௨௩) 

இ௫்கானவாங்காரஞ் செல்லுமிடமானதன்றித் 
தாக்காவிடஞ்செ௮த்தில் தப்பாமற்கேவெரும் (௯௩௪) 

தாழ்ர்தாருயர்ர்சார் சரியாமெனவறிவால் 

ஆயர்துமரியாதைசெய்யா தாராகற்கேகெரும் (௯-௫)



மனுநீதிகாதல். 

சரியானபேனாயன் றித் தன்னிலதிகபலப் 
பெரியோருடனெதிர்த்தாற் பிராணபயமுண்டாகும் 

'இத்தலத்தில்யாரொருவர்க் கெர்நாளுமுற்பாதம் 

புத்திபிர் சானமாய்ப் பொல்லாங்குசெய்பவர்கள் 

பு.ச்திரர்களில்லாமற் போவஅவுமல்லாமல் 
அர்ச்சக தரித்திரரா யற்பாயிசாவார்கள் 

எர்க்கையுடனிதமு மேதேதுசாரியமுர் 
இர்க்கவிசாரணைகள் செய்யாரேயாமாகில் . 

பின்னாலேதுள்பம் பிணக்குமிகவுண்டாகும் 
அர்காளோர்கீரியினா லைந்துகுடிகெட்டதொக்கும் 

சத்ராதிசொல்லைத் தனதாய்கினைப்பவரும் 

உற்நமனையாட்டிக் குண்மையுரைப்பவரும் 

கொடுத்தகடன்கேட்டாற் கோபங்களுற்றவரும் 
எடுப்பாய்ப்பெரியோரை யெண்ணாமற்பேசினவர் 

பெரியதனம்வர்தவுடன் பின்னுமுன்னும்பாராமல் 

இருவிழியாற்சற்று மேரிட்டுப்பாராதார் 

இனியபாதானததி லிச்சைவைதமேதயெருவாக் 

கனியாயஞ்செய்துபொல்லா வவதிவரச்செய்தவர்கள் 

பாரிதனைவிட்டுப் பரத்தைமேலாசைவைத்த 

பேரெழுவருங்கெடுவர் பேய்ராய்ப்பிறப்பாகும் 

கூடிப்பிரிவதினாற் கொடியசூ தாடுகையாற் 

கேடுவருமிதற்குக் கெணிதமில்லையென்றனரே 

சண்ணினாற்காண்பதுவு£் காதினாத்கேட்பஅவுர் 

தஇிண்ணமுடன்முன்பின்னாய்ச் செப்பினாற்கேடுவரும் 

வித்தைமதமைஸ்வரிய மேலுவ்ளேகூட்ட 

மற்றும்பயவிழியி னாலுமடழ்ச்சியினால் 

ஏர்க்குமெளியோர்கள்முதல் யாவரையுஈ்தூஷணிக்தால் 

இர்ச்கமிடிகேடுவருக் திண்ணமென்றார்வள்ளுவனார் 

நெஞ்சிற்பயமதுகா னேரிடவேயாவரையும் 

அ௮ஞ்சவஞ்சஞ்செய்தா லவர்கட்குக்கேடுவரும் 

தஇனையளவுநன்். றிமுன்னஞ் செய்தாரேயாமாகில் 

அணுபட்பொதிலுமறக்க லாகாதுதான்மறந்தால் 

“Milla 

Fe & 

(௧௩௯) 

(௬௩௭) 

(௯௩௮) 

(௯௩௯) 

(௯௪௦) 

(௯௪௧) 

(௯௪௨) 

(௬௪௩) 

(௯௪௪) 

(௯௪௫) 

(௯௪௬) 

(௯௪௭) 

(௬௯௪௮) 

(௯௪௯) 

(=@o) 

(௯௫)



உ மனு நீதிகாதல். 

அந்தணர்க்குங்கோவுகட்கு மடாதபொல்லாங்குசெய்த 

நித்தனைவர்தவர்க்கு கேமிடுமென்தேயுரைத்தார் 

அவலுடன் தன்பிழைப்புக் காகவொருவருக்குத் 

தீவிளைகளெவ்வளவுஞ் செய்வாரேயாமரகில் 

நீண்டதொருதன்னிழல்தா னின்றடியிலாவதுபோல் 

ஆண்ட நாறானாலு மவரைவிட்டுப்போகாது 

மூன்னிலதிக மிடிமையஅவுண்டாகும் 

பின்னாலேமாவேம் பிறப்பும்விட்ப்ப்போசா.து 

செய்ததொருதீவினைதான் செய்தவர்க்கெப்போது 

மெய்துமென்றுசொல்லி விளம்பினார்வள்ளுவரும் 

அரிது 
அரிதரி துமானிடாக ளாகப்பிறப்பதுதான் 

உரியதொருகூன்குருடு உமைசெவிடும்பேடும் 

நீக்கிப்பிறக்கரிது கேராய்ப்பிறந்தாலும் 

திர்க்கமுற்றஞானஞ் சிறந்தகல்விகற்குணங்கள் 

வாரதரிதரிது வர்தாலுந்கானதர்மம் 

கேராய்த்தரிக்கரிது கெஞ்டிற்றரித்தாக்கால் 

சீணிலத்திற்குன்ராமல் கெகொளும்வாழ்வுபெற்று 
வானவர்கோன்றன்பதமும் வருமென்றுரைத்தனரே 

ஒனிது 
இனிதினிதுவேகதார்த மினிதினிதாமன்பருள்ளம் 

இனிதினிதுகாணாக்கண் ணேதுங்கேளாச்செவியே 

ம கடடிது 

கொடிதுகொடிதென்பதுதான் குவலயத்திலேவறுமை 
இடரமுமதிற்கொடிது இளமைதனி2லவறுமை 

௮ திற்கொடியதாமருந்தி லகலாதவெவ்வியகோய் 
௮.தனிற்பெருங்கொடி.து ௮ன்பில்லாத்தம்பியுமாம் 

௮ தனில்மகாகொடிது ௮டங்காதபெண்சாதி 

௮ தனிற்கொடிதுண் டவளோடுறங்குவதே 

ப்பரீது 

பெரிதுபெரிதிந்தப் பேருலககான்முகன்றன் 

அரியப்படைப்பாகு மவன்மால்வயிற்றுதித்தோன் 

(46௨) 

(௯௫௩) 

(௬௦2) 

(௬௫6) 

(௬௫௬) 

(௯௫௭) 

(௯௫௮) 

(௯௫௯) 

(௯௬௦) 

(௯௬௧) 

(௯௬௨) 

(௯௬௩) 

(௯௬௪) 

(௯௬௫)
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மனு நீதிகாதல், FS Tb) sm. 

மாலோகடல்அயின்றோன் வாசிகுறு(முனிவன் | 

பாலொடுக்கமாமுனிவன் பண்டொடுக்கக்கும்பமதில் (௯௬௯) 

கும்பமோபூமியதற் குள்ளாம்பொடிமண்ணும் :. 

தம்பமொருபூமியோர். தலைப்பாரஞ்சேடனுக்கு | (௬௬௭) 

சேடனுமையாள் சறுவிரலினாழியதாம் ப 

ஈடில்லாஈல்லுமையாள் ளிறையவர்ச்குள்ளேயொடுக்கம் (0) 

தொண்டரறிதயத் தொடுக்கமிறைவன்ான் 

தொண்டர்பெருமைதனைச் சொல்லமுடியாததுவாம் (௯௬௯) 

ip & & w ip dr or gy 

தலத் இற்குதம்பரமார் தாருவினிற்சக்கானம் 
பிலக்தி?2லமாருகமாம் பிரணவமாமந்திரத்தில் (௯௭௪௦) 

வேதத்தில்சாமம் விரதமேகாத௫ியாம் 

மாதத்தில்மார்கழியா மலைதனிலேமாமேரு (௯௭௧) 

நிலத்திலகாஸ்மீரம் ரிஷிகளி?2லவூஷ்டர் 

குலத்தில்மறையோராம் குதிரையிலுச்சச்சரவம் (௯௪௨) 

வாரத்திலாதித்த வாரமந்தகாள் மீனில் 

பேருற்றவாதிசையாம் பெருமுனியில்கார களாம் (௯௪௯) 

தனத்திற்குபேேனன்ன சானமேதானமுமாம் 
மனுக்களிலேராஜாக்கள் வாரியிலேபாற்கடலாம் (௯௪௪) 

மேகத்திற்புஷ்கரமாம் விலங்குகளிற்சங்கமுமாம் 

யாகந்தனிற்சிரேஷ்ட மச்சுவமேதமென்பார் (௯ எடு) 

மாமணியில்மாணிக்க மலரிலேபத்மமலர் | 

காமதேனுப்பசுவில GHOSE BLT Ld Bud ev (௯௭௬) 

தமிழிலகத்தியராநர் தர்தியிலைராவதமாக் 
தமனியமாம்லோகத்தில் தானியத்திற்செர்கெல்லாம் (௯௭௭) 

பட்சகளிலேயுவணம் பாம்பிலேவாசுகயாம் 

மச்சத்திலேமகரம் வடிவுதனிலேரதியாம் (௯௭௮) 

கத்பிலருந்கதியாங் கபிலராஞ்சித்தர்களில் 
'செப்புசன்றவாக்கல் ஸ்ரீராமச்சந்திரனாம் (௯௪௭௯) 
அ௮சுராகுலத்தில்பிரக லாதனனேயுத்தமனாம் 
வசியமு௮படையில் வச்சிராயுதமாகும் (௯௮௦) 
சங்வெ த்திற்பாஞ்சசன்யஞ் சந்திரனாம்ரெகத்தில் 
தங்கும்பதவியிலே சாயுச்சியமாகும் (௯௮௧) 
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௭௭ மனுநீ்திகாதல. 

போகத்திலிர்திரனாம் புஷ்பகமாம்வாகனத் தில் 
வாகொத்தவில்லறத்தின் வாழ்விலேமைந்தர்களாம் 

உடையிலேபட்டாடை யுத் தியி?லயூமெரந்த்ரி 

கொடையிலேதான்கர்னன் குணமூன் றில்சாத்மீகம் 

மன்லும்புராணத்தில் மகாபாரதமாகும் 

அன்னுஞ்சுடரொளியில் சூரியனேமேலொளியாம் 

ஆடுமீனிராறி லதிகந்துலாமாகும் 

வாடாதநுண்ணியநூல் வள்ளுவனார் சொத்குறளாம் 

கவையா றிலேலவணந் துணைவரிலிலக்குமணன் 
சிவமணியிலக்குவடச் தேசத் தில்சோழமதே 

பொருமையி2?லபூதேவி போரிலேராவணனும். 

திருமாலாம்ராகவனுஞ் செய்தபோரேயதிகம் = 

ஓசைதனிலிடியே தாரிலயோத்தியதாம் 
ராஜரிலேராஜாதி ராஜனாம்விக்ரெமன் 

அன்பாகச்சொன்னவிர்த வறுபத்துநான்்குமதே 
முன்பாமுதன்மையென்று முன்னோர்மொழிர்தனரே 

கோடூமையாலழிந்தவர் 

தக்கனிரணியலுஞ் சக்ரவர்த் தியாம்கிமியும் 

மிக்கானவாகுலங்கள் மேனூளி£லாகுலன் 

பந்தமுறுகின்றகிசு பாலனறுவர்களும் 

நிர்தனையினாலே நிர்மூலமானார்கள் 

கஞ்சன் துரியோதனனும் காளமுனிவன்சகுனி 

வஞ்சகஞ்செய்வாதாவி மாரீசலுங்கவக்தன் 

பூத சோமுடியும் பொல்லாதசூர்ப்பனக 

வாதுபுரியுக் தந் த வக்கிரனாமென்பவலும் 

சகடனுடன்வில்லவளுஞ் சனேந் Bret ware, ர்ன் 

விகடன்பிரலம்பன் மேனாளதாசூரன் 

மிஞ்சுகொடியோரா மிவர்கள்பதினெழுவர் 

வஞ்சகத்தினாலிவர்கள் வம்மிசத்தோடேயழிந்தார் 

சூரனுடன் தாருகலுர் அர்ப்பானுகொபலுடன் 

வீரமிகுசிங்கமுகன் மின்னாளசோமுடியும 

-தியராமந்தத் இரிபுராளானவரும் 

மாயமதுல்கீர் வர்கள் மாபாவிதுந்துபியும் 

(௯௮௨) 

(௯௮௩) 

(௬௮௪) 

(௬௮௫) 

(௯௮௬) 

(௧௮௭) 
45௮௮) 

(௯௮௯) 

(௬௯0) 

(௯௯௧) 

(௯௯௬௨) 

(௯௯௩) 

(௬௯௪) 

(௯௯௫) 

(௬௧௬) 

(௯௯௭)



மனும்ி் இுகாதல. 

மாலிசுமாலியுடன் மகிடாசுரன்சம்பரன் : 

காலகேயர்கிவாத கவசருடன் தாடகையும் 

இடும்பன்பகாசூர னிரணியாட் சசனென்போன் 

கடுங்கோபச்சகராள் காலகதியாலழிக்தார் 

| தர்சியங்கம். 

புருவகெரியாமல்விழி புரளாமலேமெய்யில் 

தெரியாமலேயகங்கச் சேட்டைகளுஞ்செய்யாமல் 

அணுவளவுந்தலையை யசைக்காமலேமிடறு 

தனில்பொருமாமல்சுருதி தந் திலயக்யொனம் 

நீதியாய்த்தொனிவிணை நேராயதிற்றந்தி 

நா தமிட்டுப்பூசை ரண்டுஞ்சரிபாகம் 

அமுர்தரச தாளி யாய்மதுரசங்தேம் 

சமரசமாய்ப்பாடுமவள் தாசிமகள் சாசியென்பார 

காயமேல்விழியுமுயர் கண்மேல்மனமும்வைத்துக் 
காயவபிஈயமுங் காட்மெவளேபரதம் 

பாதாளச்சுருதியங்கம் பாங்காகவேசெய்.து 

மாதாளஞ்செய்பவனை மத்தளியனென் றிடலாம் 

பலராககதங்கள் பாங்கானதாளங்கள் 

நலமாகப்பாடுமவன் ஈல்லதொருபாடகனாம் 

தாளத்திலேகினைவு தரித்து; னமிமம் 
வாளுற்றசற்பாத்ர மறிபவனேகட்டுவனாம் 

தாளலயமார்க்கர் தப்பாமலிங்கிதமாய் 

விணாம்பதச்சேவை விழைவோன்பரிசனனாம் 

வேசையர்தமில்லம்விட்டு வேறிடமுஞ்சென்றாக்கால் 

காசுபணமற்பமுமாய்க் கணிசக்குலைர்துவி௫ுிம் 

வேசையர்கள் வரலாறு. 

மிக்கவிலைமாதர் வீடுசந்தைச்கடையாம் 

பக்சல்பொதுவம்பலமாம் படுக்கைவீடென்பதுதான் 

சர் தியிற்பாய்மெத்தையதார் தண்ணீர்ப்பர்தலதரம் 

பர்தமுறுதேகம்: படித்துறையதென்றிடலாம் 

சூதாடுசோலைதுஇல் அடைகள் வீர ஷ்தி( 417 

(OB) 

். (௬௯௯௮) 

(௯௯௯) 

(#000) 

(00*) 

(௧0௦௨) 

(௪௦௦௩) 

(௧00௪) 

(௧௦௦௫) 

(௧௦௦௬) 

(௧00௪) 

(௧௦௦௮) 

(௧00௯) 

(2௦௦) 
(௧௦௧௧) 
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௬௬ மனுநிதிகாதல். 

மையாடுக்கண்ணியவள் வாரணிந்தகொங்கைரண்டும் 
கையாடும்பந்து சடையெலுமிச்சம்பழமாம் (௧0௧௩) 

பாகமுறுசெவ்வாய் படிசமதற்கொப்பாகும் ் 

ஏகுமவள்மோகமது எட்டிச்சனியெனலாம் (௧௦௧௪) 

பாசமுடனிவவாறு பாக்குடையார்திங்குபுரி 
வேசையர்மேலாசைகொள்ளல் மேலவர்க்குமேன்மையல்ல 1) 

பேண் களாலபங்கமடைந்தவர். 

சர்திரலுமிந்திரனுர் தன்னுடலிற்பங்கமுற்றார் 

சர்ததஞ்சேர்வாலி சடாசூரன் சேகளும் (௧௦௧௬) 

எண்ணரியவாழ்வுடைய விராவணனென்பவனும் | 
பெண்ணாலேபங்கமுற்றுப் பிராணலயமானார்கள் (௧௦௧௪) 

சுந்தோபசுந்தெனுஞ் சூரரிருவர்களும் 

அர்தமிகுமோசனிமே.லாசைகொண்டுமாண்டார்கள் (௧௦௧௮) 

வையகத்திலொப்பில்லா மாபிலவானுமெஜில்சேர் 
தசையலரைகச்கண்டால் சவுரியமும்கில்லாது (௧௦௧௯) 

மானார்குணங்கு றியிவ் வாறேதெரியாமல் 

தானவர்மேல்மோடத்தால் தப்பாமல்துன் பம்வரும் (௧௦0௨0) 

புநஷன்வாக்கியபரிபாலனஜ்சேய்தவர். 

ஆதியருர்ததிமின் ஞளுங்கவுசிகையுஞ் 
சாதுகுணச்சாலை சந்திரவதியென்பவளும் (௧௦௨௧) 

உத்தமியில்மிச்காக வோதுகளாகினியும் 
பத்தாவின்வாக்யெபரி பாலனமேசெய்தவராம் (௪02.2) 

ழன்றுயுகத்திலும்யமனுஜோர். 

கோதாயுகத்திற் கெடுகாலிரோனுகையாம் 

திரேதாயுகக்தினிலே சீதையெனும்பெண்ணாகும் (௧௦௨௩) 

அன்னுதுவாபரத்திற் தே ராபை தயேகூற்றுவனாம் 

இந்காள்கலியுகத்தி லில்லமெல்லாங்கூற்றுவபப்பெண் (௪௦௨௪) 

பேண்களுக்தச்சுவா தீனமில்லையேனல். 

பெற்றோர்கள்பேதையிலும் பின்பருவத் திற்புருஷன் 
மற்றுவருமூப்பினிலே மைர்தர்களேகாப்பவராம் (௧௦௨௫) 

முக்காலும்பெண்ணுக்கு, முயற்சியொன்றுமில்லாதால் 

மிக்கான்றெ்சென்மம் வீண்சென்மமாகுமென்றார் (௧௦௨௬)



மனுதீதிகாதல், ௬௭ 

புருடனேதெய்வமென்று போத்றுகின்றகற்புடையா 

ளரிதானவாண்சென்மத் தீதிகமென்றுசொல்லினரோ (௧0௨௪) 

.பத்தாவேதெய்வமென்று பணிந்தேத் அங்கற்புடையா 

ளுற்றமழைபெய்யென், அரைத்தாலுமாரிபெயயும் (௧0௨௮) 

மெத்தவழகுடனே மேன்மையுள்ளமின்னாளோர் 

புத்தரனைப்பெற்றவன்றே போமழகுமேன்மைகளும் _ (௧0௨௯) 

பேண் கள்வாலாறு. 

மேலானகன்னியர்கள் விரகத்இலேயமுர்திக் 

கோலமெல்லாஞ்£€ரழிந்து குரங்காகாப்2பருமில்லை (௧௦௩௦0) 

சதிராய்த்தன்னில்லம்விட்டுத் தனிவழிபோ மின்னார்க்குப் 

பதிவிர தாபாகமில்லை பங்கம்வர்துநேரிடுமால் த (௧௦௩௧), 

சரசகுணமில்லா த தையலனஊாச்சேர்வதிலும் 

வினாவாகச்சன்யாச வேஷமுற்றல்நஈன்ளாகும் (௧௦௩௨) 

அன்பில்லாப்பெண்ணின்மே லாசைசொண்டுசேர்வதிலும் 

முன்பாகச்சற்குணப்பெண் முலைகண்டாற்போதாதோ (௧0௩௩) 

(பேரிளம்பெண்கள் பல பேனாப்புணர்வதிலும் | | 
காரிகையாம்வாலையொரு கன்னிதனைச்சேர்தல்கன்” (௧0௨௩௪), 

அற்கந்தம்வீசுமுடல் தோகையளனாச்சேர்வதிலும் 

ஈற்கந்தம்வீசுமுடல், காரியர்கைக்குட்டுள்றும், (௧௦-௩௫), 

பெண்ணொருத்திபேசினாற் பேருலகமும்ஈடுங்கும் 

பெண்ணிருவர்பேசினாற் பெருவானின் மீனுதிரும். (௧0௩௬) 

அ௮லைவாரியுஞ்சுவறு மாயிழையார்மூவருக்குப் 

பலபேர்தான்கூடிலென்ன பாடுபடுமோ பூமி (௧0௩.௪) 

ஆசைகொண்டாள்போலே யபினயித் துமேல்விழுந் து 

பேசுகின் றவஞ்சப் பிரியமறியாமல் (௧௦௩௮). 

அன்பில்லாவேசைநமக் கன்புள்ளாளென்றெண்ணி 
ஈம்பினவாொல்லாரும் காயினிலுங்ஹோவார் (௪௦௩௯) 

கர்மகர்ண்டம். 

பூதலத்தோரக்காகப பொதுயைமுணிசாயனுமுன் 

காதலுற்றுச்சொன்னகர்ம காண்டத்தியல்புசொல்வாம் (40௪௦) 

தர்மமில்லாதார்க்குச் சளமாமகாநோயும் 

கர்மவியாதிவர்ச காரணத்தைச்சொல்லுகிறேன் (sors)



௬௮) மனு th BI GWT Sov. 

தெய்வவுருவழித்தல், சவசெர்தைவதைத்தல், 

வைதுதந்தைதாயைமனநோகவேபேசல்) 

ஈந்தவனமழித்தல் சா தாக்களைப்பழித்தலஷ், 

நந்தவன த் தில்மல ராதவரும்புகொய்தல், 

திட்டமுடனிப்பாவஞ் செய்தகொடியோர்க்குக் 
குூட்டநோய்வர்து கொடுமைசெய்யுமென்றனரே 

நாகமுடலூர்வனங்கள் ஈல்லபறவைபட்சி 

சாகவேகொன்ற சண்டாளரானவர்க்கு 

குதிரைவலிகாக்கைவலி குமரகண்டன்முசலி 

சதிராகவேவந்து சாருமெனவுரைத்தார் 

உத்தமரைப்பழிக்த, உதாசினங்கள்பேசுவதும், 
பத்தர்சித்தர்பாவம் பற்றித் தடந் த.இனால் 

ஆதிசவசலங்க ளானதனைப்பழித்துக் 
கோதுபடச்சனந்து கொடுங்கோபஞ்செய்வ தினால் 

கற்புடையமின்னார்மேற் காதலதுகொண்ட இனால் 

'தப்பிதமாய்ப்பித்தந் தலைக்கேறியேபிதற்றி 

பண்பாய்லீரி பதினெட்டுமெய்துமென்று 

முன்பாகத்தட்சணா மூர்த்திமொழிர் தனரே 

பச்சைமாரங்கள் னைப் பட்டைவெட்டியேயுரித்தும் 

மிச்சர்தளிர்கொழுந்து வேரமுதலாய்வெட்டுவதம் 

குளிர்ந்தமரத்திலைகாப் கொம்புதனைமுறித்தல் 
௮ழுந்தமலராப்பூவை யனவரதங்கிள்ளின தால் 

மண்டைக்கரப்பன் வாயுவொருத்தலைகோய் 

மண்டையிலேகுத்து மகத்தானபீனசங்கள் 

மாறாய்க்கபாலத்தின் வாய்வானகோய்தாலும் 

வீருய்வர்தெய்துமென்று விளம்பினாமாமுனியும் 

வித் கானதையழித்.து மேலுமதைத்தின்றதனால் 

பத்தியுடன்கன் றுக்குப் பால்விடாத்தோஷமதால் 

பாலகரையமித்துப் பச்சைமாப்பிஞ்சுகளைச் 

சாலவிளம்பயிர்கள் தன்னையழித் த தினால் 

'மானார்க்குக்கெர்ப்பகோய் வருமவர்க்குமைந்தரில்லை 

அனாஓம்பாவிகள் தா னந் தரங்கஞ்சொல்லவொண்ணா 

(௧௦௪௨) 

(௧௦௪௩) 

(௪0௪௪) 

(௧௦௪௫) 

(௧0௪௯) 

(௧௦௪௪) 

(20௪௮) 

(௧௦௪௯) 

(௪௦௫௦) 

(௧௦௫௧) 

(2௦௫௨) 

(௧௦௫௩) 

(௪௦௫௪) 

(௧௦௫௫) 

(௪௦௫௬) 

(௧௦௫௭)



மனுநீ்திகாதல, “P Be 

சூரியனைத்தோத்தரியாத் தோஷமதனாலம். 

நீரிலுயிரைப்பிடி.த்து நெருப்பிலிட்டுச்சுட்ட தினால் : . (௧௦௫௮) 

மடிப்பாய்ப்பிராணிகளை மாயவேசெய்வதினால் ': 
அடிக்கவுயி2ராடதனைச் குடுமணலிற்போடுவதால் (௧௦௫௯) 

நல்லகிழல்மரத்தை நாருரித்துக்கொண்ட தினால் 

வல்லமையாயப்பச்சை மரங்கள் தனைவெட்டினதால் (௧௦௬௦) 

பசித்தோருரிக்கவதைப் பாராமலுண்ட தினால் 
நிசமாய்ச்சுரதோஷம் நேருமென்றேயுரைத்தார் (௧௦௬௧) 

மாதாபிதாவை மனகோகச்செய்த தினால் 

வேதாந்தசற்குருவை மெய்நோசவைத தினால் (௧௦௬௨) 

வீம்பானபேச்சுகளும் விசுவாசபாதகமும் | 

நாம்பெரியோரென்றுபல ரானவரையும்பழித்தல் (௪௦௬௩) 

தெய்வநிலையழித்தோர் தினந்தினமும்பொய்யுரைத்தோர் 

வையகத்கிற்பாண்டுநோய் வர்தேமெலிர் இடுவார் (௧௦௬௪) 

ஊனானதைத்தின்ன உயிர்வதைகள்செய்த தினால் 

மாஞர்கம்பழித்துப்பூ மரங்கள் தனைவெட்டினதால் (௧௦௬௫) 

புண்ணியந்தான்செய்யாமல் புண்ணியங்களைக்கெடுத்துந் 

தண்ணீர்குளமேரி தன்னையுடைத்துவிட்டும் (௧௦௬௧) 

நிறுப்பதளப்பதுவும் கிரைகள்்குறையவிற்றும் 

மறுப்படாநீரில் மலமூத் திரங்கள்விட்டும் (௧௦௬௭) 

அராகதமாயிவவாறு துன்பங்கள்செய்தவர்கள் | 

இராணிக்கழிச்சல்வந்து கெடுவாரெனவுரைத்தா£ (௧0௬௯௮) 

பொல்லாக்கடுங்கோபர் பொய்யேமிகுக் தவர்க்குஞ் 
சொல்லுவதைப்பின்மறுத் துத் தூஷணித்துப்பேசுபவர் () 

உண்டுமிகப்பேச்சுகளால் ஊராரைவைதவாக்கும் 

இண்டுமிண்டாய்ச்€வ செர்தைஈகஞ்சாற்கொளன்றவர்க்கும் () 

கன்னத்திற்புத் து சன்னோூிவிப்புருதி 
_கன்னத்திற்ளூலை கடி தானபல்லரணை (௧0௭௧) 

தந்தரோகங்கள் ச௫க்கரியரவாயப்புத்.து 

தந்தரோகஞ்சூலை தப்பாமல்வர்திடுமாம் (௧௦௪௨) 

சற்குருவைத்தூஷணித்தோர் தன்மையில்லாக்கோபசத்தால் 

முக்கெஞ்சேர்பாசையிலே முள்ளதனைப்போட்டவர்க்கும் ()



ero மனுந்திகாதல. 

பச்சைமரமதனைப் பங்கமுறவெட்டினர்க்கும் 
உச்சிதமாய்ப்பூவிலைகா யுஇரவடித்தவர்க்கும் (௧0௭௪) 

வண்கெடிகரப்பன் மகத்தானகுட்டகோய் 
என் றுமிவர்கட்குவர் தெய்துமென்ரர்மாமுனியும் (௧௦௭௫) 

பத்தர்சிவசித்தர் பரமசிவயோ௫ெளைச் 

சித் தங்கலங்கவே செய்தகொடும்பாவிகட்கும் (௧0௭௬) 

வில்லாஓுமம்பாலும் வெடிமருக்துக்குண்டாலும் 

கல்லாலும்பொல்லாக் கபடத்தாற்£வசெர்தைக் (௧0௭ ar) 

கொன்றகொடும்பாவிகட்கும் சொடிதானமார்பாணி 
கண்டமாலைபிளவை கழல்வாதம்வர் திடுமாம் (௧௦௭௮) 

காண்கவிசையாப்பெண்ணைக் கவனித்அப்பார்த்தவர்க்கும் 

ஏங்கெவர்போகத்தி லின்பழுற்றபாவிகட்கும் (௧௦0௭௯) 

மின்னாராக்கண்டு விலகாமற்போனவாக்கும் 
பின்னவரைத் தூரஷணமாய்ப் பே௫ப்பழித்தவர்க்கும் (௧௦௮0) 

தப்பிதமதாகப்பொய்ச் சத்தியங்கள் செய்தவர்க்கும் 
மெய்ப்பானதெய்வத்தை மேவிகிந்தைசெய்தவர்க்கும் ' (௧0௮௧) 

பலதரமுழுயிர்வதைகள் பண்ணுவதைக்கண்டிருந்தும் 

விலகாமற்பார்த்திருந்த வேட்டைகாயானவர்க்கும் (௪௦௮௨) 

கண்ணில்வியா இவருங் கண்ணொளிவுதான் மறையும் 

தொண்னூற்றியாறுநோய் தொடருமென்ரூர்மாமுனியும்  () 

பேருனசேதுமுயிர்ப் பிராணிகளை த்தான்பிடித்து 

கூறுகத் தூக்கிவைத்துக் கொண்டகொடும்பாவிகட்கும் (௧௦௮௪) 

கோவதனைச்கொன்றவர்க்கும் கொடிதானசண்ணிவைத்துச் 
சீவசெற்தைகீர்த்துறையிற் சேதமேசெய்தவர்க்கும் (௪0௮௫) 

௮லறும்பிராணிகளை யமுக்கெதலுடைய 

தலையஅத்அமிக்ககுடல் தன்னையெடுத்தவர்க்கும் (௧௦௮௬) 

ஈனமிரக்கமற்ற விராட்சதரையொத்தவர்க்கும் ் 
ஆனர் தவாய்வுவந் தழிக்குமெனவுரைத்தார் (௧௦௮௪) 

திருந்தவேமுற்பிறப்பிற் சேயிழைமார்தங்களுக்கு 
மருந்திடசெய்து மயக்கிக்கற்பழித் தவர்மேல் (௧௦௮௮) 

மயலானபெண்போலே மலசென்மத்தினிலவரும் 

சயரோகமாகலந்து சாவாரெனவுரைத்தார் (௧௦௮௯)
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மார்க்கமதில்கித்கு மரங்கள் தனைவெட்டினவர் 
பூக்கமழுஈல்மாத்தின் புறத்தொலியைத் தாலுரித்தோர் (௧0௯௦) 

'விணிலேபூடுகளை விருட்சங்களைமுறித்தோர் 
ஊனுடூன்றகால்முதித்தே யோடாமற்செய்தவர்கள் (௧0௯௧) 

தம்பமாய்ச்வேசெந்தின் தந்தங்களையுடைத்தும் 
கொம்புகளைழுறிகத் துங் கொடும்பாவஞ்செய்தவர்க்கு (௧0௯௨) 

வாதங்கள்வந்து வழங்காமற்கால்கைகள 
கூதலடனளிருக் குளிரும்வருமென்றனே (௧௦௯௩) 

பலபேர்வயிறெரியப் பண்ணிவைக்தபாவிகட்கும் 

ஈலஞ்சேர்பெரியோரை நடுகடுக்கப்2பசினர்க்கும் (௧௦௯௪) 

மாராமனக்கசடு வைத்துவெகுபேரைச் 

சீரழிவுசெய்தவர்க்குஞ் சிலர்ப௫க்கவுண்டவர்க்கும் (௧௦௯௫) 

சண்டாளதத்துவங்கள் சதாகாலஞ்செய்தவர்க்கும் 
மிண்டானகுன்ம வியாதிவர் அசூழுமென்ஞுர் (௧௦௯௬) 

பட்சிமிருகங்கள் பாம்புமுதலானதனை 
மெச்சிப்பிடி.த்தடைத்தால் விலங்கவர்க்கேயெய்துமென்றார். () 

சாலப்பலவுயிராக் தண்ணீரினண்டுகளைக் 
காலைமுறித்தவர்க்குக் சால்கைமூடங்குமென்றார் (௧௦௯௮) 

ஒப்பனையானவை. 

வெடுக்கென்றசொல்லாளை)மேலோரகத்தில்வைத்தல்; 

மடத்தையுங்கட்டியதில் வன்குரவ்கைவைக்ததொப்பாம் () 

எண்ணாமல்லஞ்சகப்பெண் ணின்சொல்லைகிச்சயித்தல், 
மண்குதிரை தன்னைகம்பி, மலையாத் நிந்சென்றதொக்கும், (௧௧௦௦) 

அகாமியமுள்ளாடானிலு மறிவாளரைச்ரேோசந்தால் 

மகாமேருவைச்சோந்த மானதனையேநிகாப்பர் ; (௪௧0௧) 

தன்னவரோயானா௮ஞ் சார்ப றிந் தசேர்குல்ஈன் று 

அன்னுசுடர்விளக்கெனிலுஈ் தூண்டுகோல்வேணுமதாம் , () 

கடவுள்வி இியைவெல்லக் கடவரெவராருமில்லை, 
-மடலிலேயிட்டாக்கால் குடலிலேதங்காதேஃ (௧௧௦௩) 

நிலையாம்கிமலனடி கோக்தாற்குறையுளதோ), 

மலைமேலிருப்பவரை,வர்அபன் நிபாய்க்திடுமோ (௧௧௦௪) 

பெரியோர் திருவுளந்தான் பேதஇித்தாலார் தீர்ப்பார் ட் 
கரியமலைசாய்க தால்மண் கட்டியதுதாங்கடுமோ (௧௧0௫) 

Roney ரு டை
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கடந்தெவருஞ்செல்லாத கர்லம்வெல்லப்போகா.து 

உடைச்தசங்கில்சற்றுமொரு வோசைபரியாதே (௧௧௦௬) 
f 

மட்டிகட்குரல்லபுத்தி வர்ணித்துச்சொன்னாலும்) | ப 

இட்ட.முற்றதன்குணம்போ யெய்தாதுஈற்குணந்தான் (௧௧0௪) 

கடையரால்மேலோர்க்குக் கருமங்களும்விழலாம் 

முடப்புல்லுந் தண்ணீரில் முக்கலத்தையேயழிக்கும் - (௧௧௦௮) 

வலியோரைச்சார்ந் தவர்கள் மற்றெவர்க்குமஞ்சுவரோ 
மலையேதான்லெக்கானால் குரு_னெய்யமாட்டானோ (௧௧0௯) 

தலையானோராச்சேர்ந்தால் தாழ்வில்லைத்தாழ்வுவக்தால் 

புலிக்கடுமைப்பட்டுப் கறிக்காசைப்பட்டதொக்கும் (௧௧௧0) 

மெலிவாகிலுமேலோர் மேற்செயலேசெய்வார்கள் 

புலிபசித்தாலெப்போறும் புல்லருந்சமாட்டாதே (seas) 

விற்பனமாமேலோர்கள் மெலிவாடுப்போகிலென்ன 

குப்பையிலேபோட்டாலுங் குன் ிமணிமங்காதே (௧௧௧௨) 

சேசருடன்பிறந் 2தா ரிரண்டுபோவேறுபட்டால் 

ஊடியிலேகப்பாகு நூல் நுழையாவாருகும் (௧௪௧௩) 

ஏர்க்காதவைசெய்தா லிகழ்ச்சியென்றும்போகாது 

ஊர்வாயைமூட வுலைமூடி தானுமுண்டோ (௧௧௧௯) 

எட்டாக்கனியதலுக் கேராசைப்பட்டுமெனன 

தொட்டுக்குட்டாதவித்தை சொட்டுப்போட்டால்வருமோ () 
9 A ° உ க ச 6 ர் 

நாட்டுச்சுரைக்காய்கறிக்கு நாட்டினாலெய்துமது 

ஏட்டுச்சுரைக்காய்கறிக் கெய்தாதொருகாளும் (௧௧௧௬௯) 

மாறுபாட்டுக்காரன் வாக்கு சமென் திருத்தல், 

ஏறவிட்டேயேணிதனை யெடுித்துவிட்டவாராகும் (௧௧௧௪) 

வாழ்வுடையொர்முன்னே, வறுமையுத்றோர்சொல்கிலையா, 
ஏழைசொல்லம்பலமு மீற கண்டீரே (௧௧௧௮) 

கொடையாளியேவறுமைச் குள்ளரகினுமீவன் ப | 

கடுகுகிறுச்தாலுங் சாரமதுபோசாதே ' (௧௧௧௯). 

விற்பனக்குருமூடன் மேலாம்பரமானால் 

குப்பையுயுர்ர்து கோபுரமுர்தாழ்ந்ததொக்கும் (௧௧௨0௦) 

இட்டமுறவாழ்ர்தோர்க் மெல்புதப்புங்காலங் | 

கெட்டவர்க்குற்றார் இளை சனிலுமில்லையில்லை (௧௧௨௧)
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இணக்கருடனல்லபுத்தி யெவளவுங்கேளார்க்குரைத்தல் 

பணத்றுக்கோரம்புகொண்டு பாழிலெய்தவாருகும் (௧௪௧௨௨) 

காலிபயிர் தின்மைற் காப்பதுவேவேலிபுமாம் 

வேலிபயிர் தின்றால் விராவதொருபோறுமில்லை (௧௧௨௭௩௨) 

நிலையானகாரியமு நில்லாதுமந்திரத்தால் 

கலைப்பார்கலைத்தாக்கால் மூலைப்பால்மருர்தலவோ (௧௧௨௪) 

கூடாவோழக்கமகளிர். 

பார்ப்பளவிலேதிரும்பிப் பாராளுராத்தமொழி 

கேள்ப்பாள் மருவசன மேதுங்கிளத்தாளாம் (௧௪௨௫) 

கள்ளன்போல்மற்கட்டிக் கவிழ்ஈ்தாலுமல்புரிவாள் 

உள்ளன்புக்கார ருடன்போயுஞ்சண்டைசெய்வாள் (௧௧௨௬) 

அையுடனாபரண மடைக்காய்முதல்கொடுத்தால் 

நாடாள் புறங்கையி னாலதனைத்தட்டுவளாம் (௧௧௨௭) 

அ௮.ங்கையாற்றொட்டா லாடரவம்போற்டறி 

சம்கைகெடப்பேசிச் சத்துருவைப்போல்பார்ப்பாள் (௧௧௨௨௮) 

ஹயலாருடனேவிளை யாடியேகூடுவளாம் 

மயலாய்க்கணவன்பிடித்து மருவச்சரசஞ்செய் சால் (௧௧௨௯) 

மெய்யதிலேகோய்கள் மிகவெனவுர் தர்க்கமிட்டுப் 

பொய்யாணையிட்டுப் புறங்காட்டியேபடுப்பாள் (௧௧௭௨௦) 

முர்தியுறங்கிப்பெரு மூச்சுவிட்டெத்தனையோ 

சந்தோஷஞ்சொன்னாலுஞ் சற்றேனுமேயிரங்காள் (௧௧௩௧) 

அறிடத்திற்போடாவென் றவன்சொடுப்பலைதயெறிந்து 

சிறிச்செர் து தெய்வமேயென்றழுவாள் 6 (sen) 

காடானதிற்பெண்கள் கான்குவகைச்சாதியிலும் 

கூடாவொழுக்கக் குறையிதுவாமென்றனரோ (௧௧௩௩) 

அன்புற்றமகளிர். | 

ஆடவர்களெர்காளு மாசைகொண்டபெண்குறிப்புங் 

கூடாவொழுச்கக் குறிப்பதனைச்சொல்லுகிமரும் (௧௧௩௪) 

பலகாளுமாடவனைப் பார்த் சசண்ணுயிருப்பாள 

தலைவனவளைப்பார்க்கில் தலைகவிழ்ந்துமேசிரிப்பாள் (௧௧௩௫) 

உள்ளன்புகாட்டா ளோங்ூப்பெருமூக்சுவிடாள் ' 

தள்ளாக்குழந்தை தனைத்தழுவிமுத்தமிடாள் (௧௧௩௬) 

10
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பாங்யெரைத்தமுவாள் பாங்களைப்பார்த் துககைத்துப் 

பாங்காய்த்தலையசை தறுப் பல்லைக்கடித் துறுக்கி (௧௧௩௭) 

பிறரெவரையும்நிறுக் இப் பேசுவறுபோல்பே௫ப் 
பிறகால்போய்கூக்கைப்பிசைந் துமே தும்மல்தும்மி (௧ 5௩௮) 

கலைவனன்புவைக்தாஓந் தன்னுடன் பொய்யன்பென்று 

தலைவன்மொ ழிகேட்மெவன் தன்தொழிலையும்மடழ்ர்.து (௪௧௧௩௯) 

ஆடவன்வீட்டுக் கடிக்கடி தான்போதல்வரல் 

ஆடவனைக்கண்டா லறக்கணிசிராணுதலும் (௧௭௪௦) 

கொம்பனையார்க்ருளளன்பு ருறிப்பரிதலாகுமென்று 

முன்பாக நாலுகளில் முன்னோருரைச் நனரே (க ‘ps க) 

பேண் களுடைய தந்துலம் பத்துக்கும் விபாம். 

மிக்சவின்னாலில் 62 மன்மைரகுறிப்ப0ய 

SISOS HUAN LG GS Fb Gs hon GF Ora vane மும்] 

பொன்னிறமும்மல்லிகையின் பூமணமுந்தாமரையின் 

வன்னமலர்முகரு மாசற்றமுர் தமொழி (௧௧௪௩) 

தன நானியவாழ்வுஞ் சார்ர்தசனசேகரமும் 

இனளமோடும்வாழ்வா எிவள்தெய்வதத் தூவமாம் (ates) 

இரக்கம்வணக்க மின்பருறுதகம் 

சிறக்கவே தான தர்மந் தெய்லவிசுவாசம் (௧௧௧௫) 

வன்கொல்கண்டஞ்சமவள மானிடர்கள் நக்றூவமாம் 

முன்சொல்றலும் நாலதனில் முூறையிறுரைத் ரனரே (௧௧௪௯) 

நித்திரையேமிருத்தஷ்நெடுமுச்சுசோம்பல்களும் 

மெத்தவேகொட் டாகிழரடெல்லம்போம் திரிதல் (sag ௪) 

சுத்தமில்லா த்தேகஞ் சுசியில்லாப்போஜனரும் 

ஈத்துபன்றமின்னாள் ஈரகதத்துவமாரும்ஃ (#57) 

ஆற்றில்குளத்தி லலைகடலிலே.மலையி 

லேற்றமிகுபெண்களுட் னென்றும்விளையாடமனம் (௧௧௪௯) 

நாணமில்லாமையெர் காளுங்கொடுங்கோபம் | 

வாணுதலாளேயியச்க மாதென்றுசொல்லறுவதாம் (௧௧௫௦) 

பரிமளசுகர்தாதி பகரிரத்தினவவாபரணம் 
சரசசங்கறவிற்தை கன்னில்வெருவிருப்பம் (5௧௫) 

சார்க்மதினமுற் தார்மசிம்ைரற்புடையாள் 

காந்தருவதற்றுவத்தின் கன்னியென்றுமொல்யிடலாம் (௧௫௨)



oo திகாதல், ot 

இவட்கமில்லாமை மிருச் நபலயபோ சனமுந் 

DIFC FATE துடியானவார் ந்தைகளும் (௧௪௫௩) 

உட்டினசரீ£ முடையமுக்குமாமிசமு 
மூடைமறுவுண்ணல் முறமையில்லாத்.துர்கடக்ை (கசடு௪) 

நிந்நிரையில்லாமையிவை நேர்ந்தபெண்ணுமேபேயின் 

தத்துவமாமென்று சாற்றினார்முன்னோர்கள் (கக௫டு) 

அக்கனிச்சண்ணு மழகுசற்றுமில்லாமை 

வக்கனையாயாடவளனா வலியம்பிடித்திழுத்தல் (௧௧௫௬௯) 

மா௮ணபாடானமன மலலுக்கட்டிப்புணரும் 

நாரியவள் நானே ராட்சதரின்தத்நுவமாம் ப (௪௧௭) 

அஆமிடத்திலானாலு மன்புசம் நுமில்லாமை | 

மாறிமா தநிப்பார்த் தல் மயிர் நூவுந் தூ று தலை (௧௧௫௮) 

லேகழுறும்பசியு மிருந்தபயமுடையாள் | 

மாகத்தின்தகு த்நூவம் இன் கன்னியவளாகுமென்முர் (௧௧௫௯) 

கூடுகின் றிவாட: வரைக் கூர்நச ஜீ தாற்பல்லத னல் 

நாடிக்கடிப்பறுவு நாணஞ்சற் நில்லாமை , (௧௧௯௦) 

நிறமதுவும்பஙகமத rus G நற்திர ர் தீதாலமருட்டல் 

ருரங்கிறுடதத் துவர்தின் கொம்பணையாளாருமென்முர் ( ௧௧௬௧) 

திண்டுமிண்டானசொல் தேகசுர்நமில்லாமை 

வண்டி. வெடித்தரூரல் மல்லுக்கட்டி ப்புணர் தல் (௧௪௬௨) 

மழமுமாரிகண்டவனா வலியப்பிடிர்திருப்பாள் 

கழுதையின் ஈ *ீறுவந்தின் கன்னியவளாரூமென்று Was (௧௧௬௩) 

வையகத்திலேமலாமணவாளன்சொன்ன படி. 

மொய் ருழலார்சாதி ரூரீன்றின்குறியுரைப்போம் (௧௧௬௪) 
மானைஙிகர்த் தலிழநி UH FOOT IPS (Yb, 

GC star Dan SF 5 மொழி,தேடற்படர்க்தவுடல், (௧௧௬௫) 

சுருண்டுகெரிக் க சீருழல் தும்பிப்பிடி ஈடையும், 

இரண்ட கொவ்வைக்கீனிலாய், நுசெண்பகப்பூத்தேகமுமாம் () 
மின்னிடையுர்தென்ன மிளம்பாகாவா ரமுமாய் ப 
அன்னஈடையு,மழடில்ர தியெனவும்க (௧௧௬௭) 

வட்டமாய்த்தங்கநிற மானவிளமார்பும்) 

இட்டமுறுகலவிம் சட் திட்டசற்றாணமும்,.. . (௧௧௬௮) 

நர் !2மிுன்கோபி ர ணன் ட 

Day Oi ort wt Salon மின்பமுளம, (றி. a ் (௧௪௧௬௯)



௭௬ மனு நிதிகாதி 

பே Cen de Ronn Bang. 

உயரச் துகுளிர்ர் தவுச்சி யுட்குழிர்தகன்றகண்கள் 

உயர்ர்துபருத்தகொங்கை யுதடுபரு த்இிருக்கும் (௧௧௭௪௦% 

சாலப்பருத்தமயிர் தந்தமோநீண்டிருக்கும் 

தாலவிடைபருத்துத் தா.ழிபோலேவயிறும் (௧௧௭௧) 

அடக்கமொன்றுமில்லாமை யல்குல்பணைத்திருக்கும 

மடக்கொடியாள்பேசுகன்ற வாய்மைகுளறுதலாம் (௧௧௭௨) 

போசனத்திலேபிரியம் புணர்ந் தவர்மேலும்பிரியம் 
விசும்புலால்காற்ற மிரவுபகல்கித்திரையும் (௧௧௪௩) 

திராவெறுப்புஞ் சிவர்தபருவுடலும் 
கூரூனமாதுபெட்டைச் குதிரையென்௮சொல்லினரே (௧௧௪௪) 

பிடியர$னைச்சாதி. 

சாலபபருததெற்றி, தாடைசெவிராசி 

சாதுடனேகைதோளுள் கழுத் அமிகப்பரு த்தர, (௧௧௭௫) 

சுருண்டுசிவக்்தமயிர்,தாங்குமதரமுமா 

முரண்டுகிதஞ்சன்டை, மொழியுமிடிபோலாய், (௧௧௭௪௬) 
அல்லும்பகல்கலவி பான இிலேிந்தையுமாய்ப் 
பல்லுமிடையுள சாயப் பாவத்துச்சஞ்சாமை (௧௧௭௭) 

யார்க்குமனுகூலி, யானைமதராறி 

பார்க்கும்பனிரண்டு ௮ங்குலமாமல்குல து, (௧௧௭௮) 
விடி.பளவுஞ்சண்டைவிடாள், வெட்கத்துக்கஞ்சாளாம் 
பிடியானைச்சாதியென்று பே௫ிஞர்முன்னூலோர், (௧௧௮௯) 
இன்னம்சிலநீதி பெத்.அமேசறவென்றால், 

  

வன்னமாயிகர் நூல வளருடிமனீ௫ மு (௧௧௮0) 
வாழ். 

ஐீக்கரலும்வாழி, ஆறுமுகன்வாழி, 
மங்கைபாகன்வாழி, மாயன்பிரமன்வாழி, (௪௧௮௧) 

னி? i i, ae தூயமுனிவோர்வர்ழி சுத்தசைவர்லாழி, * 
கேயசெங்கோல்செ ஓத்தும் கிருபர்புகழ்வாழி, (௧௧௮௨) 

கற்புடையமாதர் கவிவாணந்தா ம்வா ழி, 

விற்பனமாயிதைப்படிச்கும் வித்தகரும்வாஜியவே- (௧௧௮௩) 

MAHAN, ம்னுழீதிகாதல் ெ க்க 
UWS We [துதற றிற் ற.




