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PREFACE. 

Ever since the dawn of civilization, the end and aim 
of mankind has been the attainment of Salvation of the 

Soul. Many are the paths which lead to salvation. The 
Pasiest of these is the acquisition of knowledge and such 

knowledgo can be gained only through good books There 

are bocks and books but Thirukkural, the immortal work 
of Thuuvalluva Nayanar stands far and away the best of 

all. The elegance of the language, the purity of the ex 

pression and the loftiness of the moral sentiments cxpressed 

have given to Thirukkual a position which 1s altogether 

umque in Tamil literature Tho" fact that it has been 

translated into the languages of Europe is ample testimony 

to its trinsic value as a moral code. 

As many as tencomment uies have been written on 

the book, but of thom all the best 15 that of Parimelalagar, 

Tn many cases however, his commentary has been found 
more diffiealt to understind than the text itself As the 

result of these causes only Pandits can read and under- 

stand Kunal and its teaches To them yority of the Lamil 

knowmyg population th ecfore Kural wou sc uled book. 

My object in wiitin,, this book tas beon to mak it avail. 

able to the msc ic tsy pos 

1 trust that the book will be found aseful to Loys an} 

gailsas well and by reading it through they wall go better 

equipped for the battle uf lite. 

Any sugzestioa for the improvement of the book 
will be thankfully accepted, 

Tu umiaatvanal P* D, Ratnam Pillai.



SOME SELECT OPINIONS, 
pioaxcam ove R RAGCONAL UA LOW AVERGALC.S,J. 

KUNLAKUNAM, WISITES,— 

Dratern the moof (Think! ural Vachanam) you kindly sent me 
tera * + Eshoved to come Tirnl Pandits They all spoke 
bivnly ce theves | encore the oro of one of them. 

nena 

TS. SURRAMANIA ATYAR Ts) M A.L T. Lecruner 
PRESS KON Cul i PGR, MAS OA 5 தா] வூ 

‘9+ Tam shd you have pnt vom handto something so 
wcielasth fiat book in the Tyut languare that deals 
With manitot virtues and dutwo { hamanity, Your rendering 
1140 Pose dy very approy cate ard capy, ke 

eee 

K, VAIDYANATHA TYE 3 ESQ 1b A KUMBAKONAM WRITES;~= 

*** Tam glad to note you have attempted a simplified prose 
var tov ot the pretest cf? omilwor tho Kural, and I daresay ம் 
re audible, dor covery effort made to ntarxpet tho noblest thoughts 
of oe your rede t sa to tbe ea ldion, women aud men of the 
land, டி ஏட in the righ duectio and yours, may I hope, prove 
of benefit in that wry yk x x 

சனகன் tte oon 

குமபசோணம், 

(ரீமான திவான ப றருரா வா. இரகுராதசாவ் அவர்கள், 

ஷஹி ௭௭. ஐ. அனபு௯ பாறு வ!டசஎயனுப்பியஐ. 
ஜபா, 

எனண்டசுகறுபபிப திரடசஈறளின பொடிப்புரையிற சில 
LUE IYO BUI, ose, புவவுரை பரிமே௩ழகருரையைப 

Qs neress rob fe ole das கடையிற செய்யப்பட... தாகத தெ 

சிசனறத. லின் பலராக சம மிகப் பயனப$மெனறு ௩ம ௦ றி FA Gee 
t 

o pre 

LF xo Go GAN 
குமபகோணம ௮. நாராயணச॥ம ஐயன் 

தீலமைத்சமிழப்பஸடி தர 
2௮௨௮௨0 ௯00 டவுன் எவ ous a
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சணபதிதுணை. 

ப்ரல் இய்ல அகார வுகாதி. 

பால் 2 இயல் 5 அதிசாரம் 18. 

1]. வதர அறத் துப்பால் 
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71 48] 3 DQ) 62599 Barscard 
on) 617 i பதவி ep தவி 

90 682 5 0h) FL il (0% LD 
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ஃ. 

கணபதி கள், 

(அ க் ay வை, 

உலசத்தீலே விளஙகும பலவகைப்பிறளிசளில் பெறுகாகு 
அருமையான இந்த மானிடப்பிறபபை அடைக தவாசளூககு உறு 
இப்பொருளாயுள்ள்ன, ௮20; பாளை, இபைம, லீமி என ௧ 
Gs, ௮வறின குணத்தை நாலிரு வனி ௮அரிகல கூடாதென 

பது யாவருமறிரதயதயாம, மூலை பட Yio OLE புலா 
ததங்களை உகராத்தனில் மிகர் எரப்புபபெறற இ தெயவபையுலை 
த் இிருவளளுவகாயனா அருளிசசசயத சமிழ்வேசமாகிய தருக்கு 

per. 
இக்க அரிப பெரிய நாலின் சொமெறிவ பொருட்பொ 

லிவு மாதலிய பெருமைகள் தனைன ன்று எரிததுககூற 
இயலா, பிடைககாடர், 

'கடுசைக தளை சேர் கடலைப பு£ட்டிக 
HUGS GOGH G Vou * Toy pu 

ஒளவையார் 

“அணுவைக் தவாத்சேம் சடலைப் புகட்டிக் 

கேறுகள் தறித்த குற? என்றும் 

“ஐம்பொருளும் சகாறபொஈளும முப்பொருளிழ் பெய்கு 
மை, செம்பொ ளை எம்மறைகருஷ சேட் பொருளை த- தணகு 

௫௯௪, சேயமொழிய சதெனபா லரிபா னிவ்வுலகின, தாயமொ 
Du சென்பேன் தகைந்து?” எனம புகழ்நதுரைத்தருப்ப?க 

இதன பெருமைக்குப் போத மான சான் ரூம. அல்லாமமுமசபி 
லர், பரணர், சக்8ரர், கல்லாடா, சீக்தலை? சாத்தனூர் முசலிய 

சங்கப்புலவா காற்பக்சொனபதினமரும் கூடி வாழத்திப மாலை 

யின் சாரமே இதன் பெருமையை ஈன்குணாததும. அதன்றி 
யும அகதப்புலவர்களுக்குமுன், அசமீரியும, சரசுவதியும, உக 
கரப்பெருவழுதியும், இக் .நூலாசிரியர் பெருமைகயயும, இக் 

நூலின் சிறப்பையும்பற்றி வெருவாயச் லொ௫த்துப் பாடியது 

மன்றிர், சிவபெருமானும் '*இறையனா” என்னும் திருகாமத் 

அடனே சஙகப்புலவர்களோடு ஓபபத்தாமும் ஒரு புலவராகத் 
திருவுரக்கொண்டு இருக்குறளைச் சிறப்பித்துக கூறினாரென் 
ரூல்), இதன் பெருமையை எமிததுனாகச வலலார்யார்? er gue 

சமயக் கணக்கர் மதிவழி கூருது 
உலகியல் கூறிப பொருளி வென்ற



& முகவுரை, 

வள்ளுவன் றனகரு வளர்லிக்கப் புலவர்ருன் 
மு தறகவி பாடிய முககட் பெருமான்”? 

என று கல்லாடத்தில் கூதியிருப்பதையுமநிக, 
“தேவர் குறளும் திருநான் மறழைமுடிவும் 
மூவா தமிமும முனிமொழ்டிம்--கோவை 
திருவா சசமும் திருநூலர் சொல்லும் 
ஒருவா சகமென் ணா? 

என் று ஒளவையார் ஈல்வழியில் கூறிபிருத்தலால், இது வே 

தாரக சச்தாதததையுணர்த்துவதென்றுணர்க. 

திரு வள்ளவர், காமே, 

“குறுமுனிவன் .மு.த்தமிரம், என்குறரம் நங்கை 
சிறுமுனிவன வாய்மொழியின் சேய்”? 

என்று அறைந்திருப்பதையும தெளிக, 

தருங்குறள 0-அம் அதிகாரம் 5-ஆம் குறள் 
“தெய்வந் செொழா௮ள் கொழுஈம் றொழுதெழுவாள் 
பெய்யெனப் பெயயு மழை” 

எனபதைப் பஞ்சகாலியற்களில் ஒன்றாயெ மணி2ம௪ 
லைபில இன் ஆசிரியர் த்தலைச்சாத்தனார் இருபத்தாண்டாவத 
சிறைசெய்காசையில், 

“தெய்வஈ தொழாதுள் கொழுஈற ஜொழுதெழுவாள் 
பெயயெனப் பெயயும் பெருமழை யென் றவப் 
பொய்யில புலவன் பொருஷனா தேரமுய”? 

என்று பிரயோடித்திருபபகனால் இதற்கும், இசற்குச் சம 
காலதகசாகிய சிலப்பதிகாரத்திம்கும் முன உண்டானதென்பது 
கன் ௫.விளங்குறெ.து. இன்னும் சங்கநூல் பலவற்றுள்ளும், திரு 
க்குநளின் கருத்துக்களும், சொற்பொருள்களும் காணப்படுகின் 
றன, பதன்றியும் வடமொழியில் வான்மீகம்போலத்தமிழில் 
இருக்குறளே ஆதியிலக்யெமென்பது கொகொள்கை, இதுவும் 

ஒப்புக்கொள்ள த,தக்கதே, 
இத். துணைச்சிறப்புப்பெத்ற இலைப் பலர் தத்தம் பாகை 

களாகிய செலுங்கு, இஙலலிஷ, பிராஞு, லத்தின், ஜாமனி முத 
லிய பாஷைகளில் மொழீபெயர்த்துக கொண்டாடுசன் றன. 

இதற்கு உலா செயதவர்கள, தருமர், மணக்குடி.யர், தாம 

த்தர், பரிதி, இருமலையர், மல்லர் கவிபபெருமான, காளி௰கர், 

* ஈச்சர், பரிமேலழமர் எனப்பதுனமர், இவ்வுரைகளுள் மிகச்சிற
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ப்புட்பெற்றதும், இக்காலகதில் உலாவுவதம் நுூயது பரிமே 

pst emu, கொலகாப்பியம், பதஅப்பாட் 1, சலிததொ 
கை, Pua சிஈதாமணி, குமர்தொகை.பில (பேராசிரியர் உரை 
செயயாது விட்ட) $ருபது பாட? முசலியவறநிம்சகு உரை செ 
ய்து நச்சினாஃகனிபார், குடமபை என்பகற் த ஏனையோ, கூடெ 
ன்று பொருள கூறப் பரீமலழகர் ௮தறக உயிர் மிண்டும் 
உட்பு கதற்து ஏலாதசாப உடன்பிறாகதாசிய உடலோடு உவ 
மைபொருக்க முடடை என்று பொருஈரரைத்தசைக் கேட்டு, 
அகமகிழ்வுறறு உடனே அவனா அுலிங்கனம் செய்சு தாகத் 
தெரிகிறது. சககசடுசயயுளகளுக்குரைசெய்வதில மிகததிறமை 
வாய்சத இவரே பரி2மறமக। உரையைப் புகழ்ந்தார் என ஈட 6) 
இதன் பெருமை இததன்மைததெனறு நீககளே அறிர்து கொள் 

ரீக, 
ந$றாட்டிலுள்ளார் எல்லாரா3ம் திருக்குறள் ஒதப்படவி 

ல்லையென்பது யாரும் அறிர்ச விஷயமே. இதற்குககாரண 
மென்னவெளில இக தால கறோ ரம மற்மோருமாகிய யாவரு 
ச்கும எளிதில பயன்படுபபொருட்டு வச௱ஈடையில இலலாமை 
யே. ?ககுறையை நீக்குவான்௧கருதி இலகிய இலக்கணப் பயி 
யில்லாத சொறபப்படிப்புள்ளவாகளும இழறுவர் சிறுமிகளும் 
எவிதில் படிததுளாருமாறு, பரிபேலகர,யைக சழுவீ3ப 
மான டராய்ப் பிறாதவர்பளுக்கு2வணடிய விதி விலகதுகளெ 
ல்லாம் ஒருங்கே அையப்பெறற இ£நால் எழுதப்பட்டளள து, 
சில அசெளகரியககளால் காமததுப்பால இதில சோககபபட 
விலலை, 

இலக்சணக்சொத்து பாயிரம 7-வது ஈத்திதடில் 
“Vary pio உ தெரியா வு வல 

சொலசாபப்பம் இருவளளுவா கோலையா! 

gpm Bo. ip pu gw” 
wy) 

ப, பிபைதை FH THT Bet UAT ora iw © rer wh 
தல் சகுதியுடையகாகத Catmpala®. gous “பாடு 

சடல் போலப் ui gs ரனனே0? or pud arom uv st mh oyjow 
ணிதி லுணாநத? story Opti Key, HG ots soilwar try 
தீதிரு।தவர்களால் பெய்பபபட்ட So sexsi ems Fy i 
பூபபாமி£ நேரிசையாசிரியபபாவிலும “பாரத சொல்க பபிம ழம் 
wig Mow y, WITH HrvOgionsy ரோககானகுரஞு-சார 

2 . . c at சீதிருாககு மாமுனி செய Garsieowyo, a& nse ws Aoi s 
& ag Bap? . டு ச i" 4 Y., 
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என்ன! இதன் ஆிரிடர் கூறிபிருப்பதாலும், பான் சிற்ற.றி 

வினஞதைலாலும், மறதியாலும, இது பல வேலைச்சொர்தாகின் 

கடுலில் எழுதப்பட்டசாலும் இதில் பல பிழைகள் இரிக்குமெ 
ன்றே சொல்வத்.துணிவேன், அவற்றை உல.௩ம் பொறுக்கு 
மாறு வேணமி௰௫ேன், 

யான் இதில் மூயன்றிநப்பதைத் தெரிந்த என் ஈண்பர்கள் 
பலரும் இதை அச்சியற்றிச் சரத்தில் வெளிப்பரிததுமாறு 
வேண்டினா, இந்நாலில் ௮திக கவலைவைத்து என்னை அடிக்கடித் 
Hare vig அ௮னபர்களுக்கு வந்தனம் செலுத்துளெறேன, 

என் ண்பரில் சிலர் திருக்குறள் மூலத்தையும் சர்க்க 
வேண் $?மெனச்சு.நினார்கள். வறை அடுத்த பதிப்பில் சேர்க் 
சலாபென எணணி.புளளேன், 

யான் அனுடபிய திருககுறள் வசனக்கதைசசச்ச சில தமிம்ப் 
பண்டி தாரளிடம காட்டி ௮வாகளின் அபிப்பிராயச்தைத் செரி 

௩,௮ சொண்டமின, அவர்களள் ஒருவர் அ.ப்பிராயமட்டும் 
வாநகியளிக்த கும்பகோணம் ஸ்ரீமான் திவான் ப.தூர் இரகு 

நாதராயாஉர்களின் அன்புறடைவமையும் பெருந்சகசையும் என்றம் 

பாராட்டற்பாலனவேபரம், நஇக்சடிதங்கள் இரண்டும் இதில் 
பி.ர சரிக்கப்பட்டி ருக்கின்றன; 

சீகாழி ஹிகது ஹைஸ்கூல் சமிழ்ப் பண்டி தரும் என்னாசிரி 
யருமாகிய மகா-ர-ர.ஃஸ்ரீ. இிருலாவூதுறை ச: பொன்னோ த 
வாரவர்கள், தமக்குப் பலமைரிய பெரிப காரியங்களிருக்க என் 

வேண்டுகோளுக்கணங்கி இக்.நால் பு.முவதையும் பார்லையிட்ட 

ளித்த ன்றி என்றும் கொண்டாடற்பாலதேயாம், 

இர்நால் எழுக அரம்பித்ததமுதல் ௮ச்சியற்றிமுடியுங்கா 
றும் எனலுடனிருந்து இது விஷயத்தில் ஒப்பு நோக்குதல் 
புதலிய பலவுசவிகளைப் புரிர் துவக்த மகா-ஈ-எஸ்ரீ செ,கண்ணும 
ரைக்காயரவர்களின் ஈன்றி ஒருபொழுதும் மறக்கற்பாலதன்னாம். 

புத்தகத்தின் சர்திருத்தத்திற்குரித்தான விஷயங்கம்£ வந்த 
னத்துடன் அ௮ங்£கரிக்கப்படும், 

ஒன்றுக்கும் பற்றாத சிற்றறிவினஞுயெ சிறியேனை இந்தமுய 
த்சியில் புகுத்தி ஈடததி நிறைவேற்றியருளிய எல்லாம் வல்ல எம் 
இறைவனின இணையடித்தரமரைசகளைச் சதா பிரார்த்திக்க ேன்டி 

திருமுக்மேவாயில் லேட்டங குட 

14--7--00 ; பு. து. இரத்தினம்.



a. 

சிவசண்மாக $ துணை, 

திருக்குறள் வசனம்; 

௪ றப்புப்பாயிரம், 

Fars ஹி துஹைல்கூல் தமிழ்ப்பண்டி தர் 
Loe Tear arth 

சு. பொன்னே துவாரவர்கள் 
இயறதறிபது. 

வேட்டங் குடிலாரம் வேட்ட ஐ கூடியுடையா 
ணீட்டங் ast one ,சழை யிண்டுமிக -- சாட்டி பி] 
AMA TS on Gor FIN gg Hara For 
Ginp ¢ amg வின பமித மே, 

திருமுல்லைவாபில் செய்குசாகிபுமரைக்காயர் அவர்கள் குமாரர் 

மகா-ஈ-॥-ஸ்ரீ 

கண்ணுமராக்காயரவர்கள் 

இயற்றியது. 

தி நவருண் மற்றுந்திருவள்ஸவரே 
கருவிலமா து திருவுருக்கொண்டீண் 
டிருமபைலிளக்சப்பெருமைவிள ச்காஞ 
சம.பிசள்யாருஞ்சம்மகமுற்வே 
விதிலிலக்கெயையும்விரிததிட$ுலேதக் 
அளக்க மோலவளக்குக்கோலா 
வசசமவேதமொன மியர்றினன தன்பொரு 
ளும்த்துணறிவா௮பர்க்திடுவோசாங் 
கறோ ரலலான்மற்2ராரதிபார் 
இத்இிறம்பூண்டவியம்மையினா?ல 

மனபுதைதெளியுமாண்பினை யோரதே 
சாட்டேன்மஓர்ச்சாசோட்டுறுகடுவன் 
சேறமிண்டிடசதேகுமப்பெருக்காற் 

பைங்கூழ்செழிச்கப்பகர்பலவள கள 
AL WHat boar why வாழ்
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சாமலும்விரும்புக்கவினெம்பொறைகொள் 
சாமிப்பிளளைகாதல்சொள்புதல்லலும் 
அ௫ளொடுகல்வியதிவுடையோனும் 
எட்பாவலருமியம்பிடுவோனுமா 

மிரத்தினம்பிள்ளை யென் ற௩ற்புலவன் 
கல்லாரெல்லாரல்லோராகப் 
பல்காம்பழகவிலகாகெறிபாம் 
வேதமிஃ்தேயென்றுபயின் று 
கல்விக்கடலைக்கடர்திடுந்கன்மைவாய் 
இருச்குறள்வசன த்தீர்தமிற்நாலாய் 
கன்னையின் தியற்நிச்தகைமையு ந்ரானே, 

ஈன்னிலம் தாலூகா 

பில்லாலி 

மகாஃ£-ஈ-ஸ்ரீ 

வீரராகவப்பிள்ளை யவர்கள் 

இயத்தியது. 

ப்டியிலாத் திருக்கு நிள்வெண் பாவதற்குப் பரிபேலா 
மழகன் செய்த 

வடிவுலா முரையதற்கு மாறுகொளா வரனவுா 
வயந்கச் செய்தான் 

மிடயிலா வளம்பெறுநற் புதுவைககர மேயதிருக் 

காமிப் பிள்ள 
கு9 யெலாம் புரக்குமலன் பயர்தகுவக் கொழுக் 

தனைய குமரவேளே, 
யாணை
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அறுத்ீதுப்பால Virtue, 

பாபிரம், 

மூதல் அதிகாரம். 

கடவுள் வாழ்த்து. 

The Praise of God. 

[அதாவ கவிரெொப்வோ தாம் குலெப்வமாகக் சொண்சி 
அ சாதிநகபப$கிற & ay in பாவன, BND sp காம செயபதி 

~ ச உரு இர அ 
Osrianu நாலில் சொல்லப் /$ம விஷபதரிற்குக FRDY 

COU GA’ VIM HF AT PLB HV. PDMS Sh at இ இரண 

டாவசாகச் சொலலிய?த ] 

1. எ ழு்துச்களெல்லாம் அசாம் என்னும் எழுத்தை 
ரெதீலாக உடைபன. அதும்பால் உலகம் கடவுளை முதலாக 
உடையத. 

3. எல்லா நூல்நளபும் கற்றவர்கள் உண்மைபான அறி 

வினைபுடைபவன தூ BMY USNS OT வணங்காவிட்டால், ௮வ 

ர்உா£ அடைக்க கல்லி பூறிரிறுல். உண்டாகிய பிரபோசனம் 
ஓம இல்லை. (2) 

உ அன்பரின் செஞுசமாபே தாமரை மலரிடத்துச் சென் 
வனின் மாகஷிமை போரர்திப அடகளச் சோகதவர், எல் 
லா உலசஙகளுக்கும் மேலான உலகத்தில ௮ நீவில்லாமல் எக் 
காலச்ரிலும் வாழ்வார். (3) 

4. ஒத பொருஸீல2 விருப்பு, வெருப் | டுில்லாசவனது 
பாகங்களை ச செர்ச்தவரும்கு; எபபொழுதும் பியவிததுனபதகள் 

இலலை (4) 

De மயக்கதடினறுல் உண்டா ற நல்வினை, வேனை எண் 

னும் இரண்சி வினர், இறைவன் உண்மையான புகமை 
விரும்பினவரிஉத்து உணடாகா, (9)



14 திருக்குறள் வசனம் 

6. பெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் இம்பெர 

றிகளை வழியாக உடைய ஜந்து ஆசைகளையும் அறுத்தவன ௪ 

உண்மையான ஓ.ழுகக arse uF Bon வழுவாது நின்றவர், பிறப்பு 

இல்லாமல் எக்காலத்திலும் ஒரே சன்மையராய் வாழவார், (6) 

ர், ஒருளிதத் திலும் FEB ஒப்பில்லா தவன து பாதக்க 

காசி சேரசசவர்க்கு அல்லது, மனததிலே உண்டாகின்ற துன்ப 

துகளை நீக்குதல் உண்டாகாது; (7) 

8. சருமக்கடலாகிய கடவுளது இருவடியாரிய மரக்கலத் 
சைர்சோர காாககு அல்லாமல், அதனின் வேருகிய கடல்களை 
நகல் கூடாது, (8) 

0. சமசமக்கு ஏற்ற புலன்களைக் கொள்ளுகல் இல்லாத 
பொறிகள் போல, எட்ரி வகைப்பட்ட குணங்களை உ டையவனின் 

பாசஙக*ள வணற்காத்கலைகள் பிரயோஜனப்படிவன அல்ல, 

எண்குணஙகளாவன;-- தன்வயத்தனுைைல், தாயவுடம்பின 
ளும், இயற்கை யுணர்சினனாதல், முற்றுமணர்கல், இபல்பாக 

ச Os ச * ் ‘ 
மில பாரங்களில ந் ் குல், போ் ௮ நள உடமை, மடிவில் அற்ற 

டைமை, வசம்பிலின்ப மடைமை எனவாம். அல்லாமலும அ 

ணி, மடமா, கரிமா, லிமா, பிராத்இி, பிராசாமியம் ஈ சச். துவம் 
வக்கம் என இலர் கூறுவர், சடையிலா அறிவு, கடையிலா 

க்மாக்ஷி, சடையிலா வீரியம், சடையிலா வின்பம், காமமின் மை, 
சோசகதிரமின்மை, ஆயுவின்மை, அழியாலியல்பு முதலிய எட். 
(ம என்றும சமனார் கூறுஉர், 

10. கடவவின் பாசமாகிய மரக்கலத்தைச் சோர்தவர்கள் 
பிறவியாகிய பெரிய சமுத்திர ததை பிரஅவார்கள், அதனைச் சேரா 
தவாகள் நந்தமாட்டார்கள, (10) 

8-ஆம்-அ தி-வான்*றப்பு, 

The excellence of Ram. 

| அதாவது கடவுளுடைய கட்டளையால் உலகமும், அதற், g 
உறுதியாகிய அறம், பொருள், இனபம் முதலியவைகளும் ௩டத் 

தற்கும் காரணமாக மழைபின சிறப்பைச் சொல்லுதல். ]
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11. மழை இடைவிடாது Avs, ௨ உயிரசளானவலை நிலைபெ 

த்.று வரகைபிஞ? ல, அந்த மழை ஈ உயிர்களுக்கு அமிற்தமென்று 

(1) அதியப்பசிம் தன்மையை உடையது, 

13. மழைபான உண்பவர்ச்கு நல்ல உணவுகளை உள் 
டாக்கி, அத உணவுகளை உண்பவருக்குத் தானும உணவாய் நிர 

பது, (2) 
13. மழைபானது பெய்யவேண்9ஈ்காலச்துப்பெய்பாமல் 

பொய்க்கு கானா, கடலால் சூழப்பட்ட இதப் பெரிய உலசததி 
னுள் பசி நிலைபெற்று உயிர்களை வருத்தும், (3) 

lh, பழமை என்கிற வருவாய் தன்பயன் குறைர்தகால், உழ 
வா ஏர் உழார். (4) 

Lo. பூமிரலேவாழ்வாரைப் பெய்யாது நின்றுசெடுப்பதும் 

அச்தப்படி கெட்டார்க்குத் துணையா.ப நின்று பெயஓ மமன்கெ 
டுத்ததுபோலவே எடுப்பதும் முதலிய இவையெல்லாம் செய்யா 

@ av 5) LOGA LD, (>) 

16. Coes Boh oh அளிகள் எிழாதானாள், அப்பொ 
ூ2த பசும் புல்லின தலையையும் பார்த்தலரித, (5) 

17. நீண்டகடலும் மேகம் தான் ௮தனிடம்துப பெப்யா 
விட்டால், தன் இபல்பு குறையும். (7) 

18. மழை பெய்யாமல் போனால் சேலர்களுக்கும் இக்ச உ 
லகத்திலே மனிதர்களால் செயயப்ப$கற திருவிழாவுடமே 
பூசையும நடவாத, ம. 

10. மழைபெய்யாவிட்டால் பெரிய இரசு உலகத்திலே து 
னமும் தவழும் ஆகிய இரணடு தரும, ழம் உண்டாகா, \9) 

20, எவ்வகை மேன்மை உடைபோர்க்கும் ஜலம் இல்லா 
பல் உலகியல ஈடவாதாதலாள், மழை இல்லாமல $॥ ஒழுக்கமும் 
Wii SBT ge 

களமாக ம். 

3-ஆம்-௮ சி-நீத்தார் பெருமை. 
The greatness of Ascetics, 

[அதாவது முற்றுந்துறர்த மூனிவர்கள* பெருமையைச் 
சொல்லுதல் |
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21. நால்களின் நிச்சயமான து, சமர்கு உரிய ஒரரர்சத் 

தி2ல நின்று தூறர்சவாது பெருமையை மேலான பல2பாரு 
ளசளூள்ளும் இதுவ மேலானசென்ற விருபபும (1) 

22. அச௫சாரம் மமசாம் அப இருவகைப் பரரினையும் 

விட்டலவாது மதிமைரசை, ௭ ண்ணிகராயினறாவே சோர்லித மெரி 

ந்துசொளளவிரம்பினுல், ன இரக உல*ரதில பிறது இற 
ஈவா எண்ணி இத்தனைபேர்களென்று கண்கிடப் புகு சால 

Girt sites (2) 

23. Gmc, of D ctersyio Qaanie gs இன்பம், டன 
பம் என்கிற இழவறகக கூறுபா$ாளை ysl sg YyoanGD 
ப்பை Taronga, பெதப்பிரபபீல இறத சொண்டவ 
ருடைய பெருமை?பே உலகத்தில Rw rs, (3) 

24, 8a) என்னும் அ௱ுகுசசசீனா2ல, பொழிசளாப 
யானைக ஐாதையும தமதம புலன் ரளி ரெலலாமல் 
சரப் வன், வலா ரிலங்கவிறும பெகானசென்று சொலலப்ப 
டுகிற மோக்ஷநீலமதுகர ஒர விர்சாவான், (1) 

20௨ புசின்களில செல்லுகின்ற ஐ௩௭ அசைகளையும் ஒழி 
FFM gg வல்லமைக்கு, விசால வன 2 வமலாகரசிறுளள 

தேவாகளுச்குதமலைவனான டு திரன போரு மானசாகஷி, * (5) 

26. ஒத்த பிறப்பினர் அரசிய மபானிசாகளள் பெரியோர் 
செய்தறகு அரியவைகளைச சோயவார், சியாம் OT Lis DF 

௮ருமையானவைகளைச் செபயமாட்டார்; 0) 

2/... உலகமானது, சை, ஒளி, OTP, Qa, FID MD 
என்று சொல்லப்பட்ட ஐது பெ.றிராா டைய கூலததின கூறு 

பாட்டை அராயபவன் அதிவினிடததமேே, 7 

29. பபன் கிறைக ரொல்லை உடைய முனிலாது மகிமை 
யை, கிலவுலாசதில அவர் ௮ணையாகச் சொல்லிப மாதிரங்களே 
1ராததியகஷமாகக் காட்டி வீ$ம், (8) 
ee — oe 

“ இரதிரிபநிகரெகப ரெயயாத இ$்திரன டுஈதிரிய நிகரெகம் 
செயஅளள செொசம முனிவருடைய மனைவி அசலிகையை வள ச 
னையாகப புண து அத முனிவரால் “பிர wr ahs aon on 

CM” gore IN Camas FIO YO 1s BH ஜிவலிடத்தில் 

வசிய கச்ககலு
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29. அறவு, மெய்யறிவு, அசையில்லாமை முதவ/யா சற் 
5 ஜி லையின் மேே Das ரி ழி ண கதளாகசிய மலையின்மேலே, ஏறி சினற முனிவரது மசாப 
னது, தான் உள்ள pera சகணகாலபாயிஐும் கோபிக்கப் 
“டவராலே தூித்தல் கூடாது, (9) 

20. எல்லா உயிர்களின் மேலும் செவ்வைபான அருளை 
ரதீமாகச்சொண்டு நடக்கைடின$ல, அம்தணர் என்று சொல் 

் Font ’ "ry: 9 ‘ pm { 

ப்பிவோர் துறவறத்தின் நின்;வமே, (10) 

4-அம்-௮க&-அறன் வலீயுறுத்தல். 

ssertion of the Strength (Domestic Virtue) of Virtue, 

[yorag gts ypohacin OshAdsuucle ay wr pier 
றீமாவது மற்றைய பொநள் இன்பம போலாசாமல, இமை, 
றுமை, வீரி என்ற மூன்றைபும் கொடித்தலால் அுவம்மினும 
லிமை உடையது என்று ரொல்லுசல்.] 

21. அறம் மோரஷச்தையும் சுவர்க்கம் முதலாய செல்வ 

ஏதயும் கொடுக்கும். ஆசலால பனித உயிரச்குச் சநமக்கைப் 
ாக்கிலும் மேற்பட்ட பபெருகமரைமக் கொடுப்பது ஒன்றும் 
)ல்லை. (1) 

33. ஒருவனுக்குக் தருமம் ரெய்சலைப் பார்க்கிலும் மேம் 
ட்ட பெருக்கத்தைக் Girburs gi இலலை); அ 5b SB BLL bans 

பக்கத்தால் மறந்து வி$தலின மேர்பட்ட கெட்டைம் சருவ 
in (NANG (2) 

33. தமக்குக் சமர்கும் சரி வகசைபால் தருமம் அகிய 

“விரபை இடைவிடாமல அழு பல்லும் இயங்களில எல் 
ரம் செப்பக்கடவர். (2) 

31, தருமம் செய்பவன் சன் மனத்தினிடத்துக் குற்றமில் 
ரதவளுகக்கடவன், தருமமாவது ௮வ்வளவே. அது நீக 
சால்லஓும் வேஷமம் தரமம என்று சொல்லப்பரிவன அல்ல, 

ரை அடம்பரகுணத்தை உடையன, (A) 

30. பிறர் செல்வத்தில் பொருமையும், ஐம்புலன்கள் 
மந்செல்லும் ஆசையும், ௮வை சாரணமாகப் மிறர் மேல் உண் 
“கிமு கோபமும், அதுபற்றி வருகின்ற கடுஞ்சொல்லும் ஆயெ
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இர்சு சான்னெயும் கடிர்து ஒ.மிலில்லாமல் ஈடர்ததே தருமம் 
எனப்பறும், (5) 

30. நாம் இப்பபாது இளையோம் ஆதலால் இறக்கும் 
Gury g தருமஞ் செ.ப2வாமென்று நினையரமல், நாள்தோறும் 

செய்பச்ஈடவர், அந்தப்படி செய்யப்பட்ட தருமமானது உட 

ம்பினின்று உயிர்போம் காலத்து அந்த உயிர்க்கு அழியாத துணை 
யாய் உள்ளது. 0 

97. தருமத்தின் பயன் இச்சன்மை உடையதென்று சால் 
திர பிரமாணததினால் தெரிவிக்ஈவேண்டி யதில்லை. பல்லாக்கை எ 

டுப்பவனோுி ஈறுபலனிடத்துப் பிரத்தியகூப்பிரமாணத்தினலே 
யே அறிந்து கொள்ளலாம், 7 

36... ஒருவன் தருமம் செய்யாத கழியும் ராள் உண்டாகா 
மல் சரூமத்சைம் செய்வான், அர்சச்செய்கை அவன் sins 
தோ கூடி வாழுகாளது வரு௦ வழியை வராமல் அடைக்கும் 
கல்லாம்ஃ (8) 

50. ஒருவன் தன் மனைவி?பாரி பொருந்தி வரும் இன்பமே 
இன்பமாகும், பிறன் மனைவி?பாடு கூடிவருவன எல்லாம் இன்ப 
மாமினும், துன்பத்துள் சேர்வ௱, அன்தியும் புகழையும் உடை 

யன துல, 9 
40. ஒருவனுக்குச் செப்யதிசக்கது ஈல்வினையே) செய்பத் 

sas தீவினை ய, (10) 
(பாமிரம் ழற்நிற்று ) 

Eee,



இருக்குறள் வசனம், 

இல்லற இயல்: 

Domestic Virtue 

[இல்லறமாவது இல்வாழ்க்கைநிலைக்குச் சொலஃ்லப்படிசிறவழி 
யிலே நின்று ௮தற்குத்துணையாபெ கறபு வாயஈத மனையாளோடு 
சேர்ந்து ௩டத்தப்ப$ிவதாம்.। 

  

௦-ஆம்- அதி-டுல்வாழ்க்கை, 

Married life. 

[அதாவது பனை பாளோூ கூடிவாழ்தலின் சிறப்பு. 

41. இல்லறத்தோ? கூடி வாழ்வான் என்று சொல்லப்பட 
வோன், அறத்தன்மையுடைய பிரமசாரி, வானப்பிரஸ்தன், சங்கி 
யாசி ஏன்னும் கூரவர்க்கும் அவரது நல் ஒழுக்சு வழிகளில் நிலைபெ 
ற்ற துணையாவான், (1) 

42. அ௮டைக்ஈலமாக இருந்தவர்களால் விடப்பட்டும் கதியி 

ல்லாதவருக்கும், தரித்திரமடை* தவர்க்கும ஒரவரும இலலாமல் 

வந்து இறக் தவர்க்கும் இலவாம்வானே தணையாவான்; (2) 

48... இல்வாழ்வாஜுக்குச் சிறப்புடைய அறமாவது,பிதிசர், 
சேவர், விருஈதினர், சுற்றத்தார், தான் எனு சொல்லபபட்ட 
ஐந்து இடத்தும் செய்.பப்ப$ிகிற தருமவழியை வழுவாமல் 

செய்தலே, (3) 

At, பொருள் சம்பாதிக்குங்காலதநுப்பாவச் நக்கு அஞ்சிச் 
சம்பாதித்தலும், ௮ப்படி.ச்சம்பா திச்சப்பட்ட பொருளை மூுனசொ 

ல்லப்பட்ட து.றர்தவர், வறியவர், இறக்தவர் முதலிய க£வர்ககும், 
பிதிரர், தேவர், விருந் தீனர், சுற்றததார் முசலிய ராலவருக்கும், ப 
குத்துத்தான் உண்டலைபும் ஒருவனுடைய இில்லாழசகை உடைத் 

' தானால், ௮வன் சந்ததியானது ௮ ர௩ளும் குறைதல் இக்லை. (1) 

45, ஒருவன் இல்வாழ்க்சையானது சன் மளைலி இடத்து 
ச்செய்யத்தகும் ன்பினைபும், பிறருக்குப் பககிட்ரி உண்ணுதல 
ஆய தரூமததீனையும் உடைத்தானால், ௮சானழு ஒர்த இலவாழ் 
ஏசுச்குக்குணமும் பிரயோசனமும ம, (5)



ஓய திருர்ருறள வசனம், 

At உவன் இல்லாற்சகையைகத கரு வுழியில்கடத தவா 
ஷு அவன அத கு வேரசிப வ றீயிஃல (மனைவியை விட்டுச் 
காடரிக்குரசெ 1 gin Ria) 2பாய அுடையும பிரயோசனம் 

AM DLW ja Gar. (6) 

17, இல்வாழ்ககையி2௰ நின௮ அதற் ந உரித்தான இயல 
போூ கூடி வாழ்வான எனு ொ௩லவபைப$3ஙான், Moya we 
ளை | உலிட முயறசி செயலார் (தவரு /ரயவா£) எலலாரைபபார் 
4 ie மேறபடடவனாவான. (7) 

{8 தவரு செய்வோரையு 6 sng o S&S mae pean 

SDD Gon BVA Hort or pin w YATS Do uripmsurer g, SUGCF 

பெயவாருடைய நிலைபைபபாரசகிய)ம பொறுமையுடையது (8) 

40  இல்லநம துறவறப எனறு செலல (பட்ட இருவகை 
அற்நகளுள, முாகசளால் அறம் எனறு சரப்பிச் கச சொலலப்ப 
ட்டது இலவாழசக கே, மமறைப துறவற மம பிறனபரிப்பது 
இல்லாதிருசால் ௮௩2 ர வாழ்ககைபோமி ஐ தன்மைபாக 
நன, (9) 

ச. பில டம்கமீரா% கூட 1 நிரில வாழ்பவன் பூவுலகத 
Bly ero y Mi, SU வகர ரீரமகிரற தேவருள் ஒருவஞுகை 
வைக் CUI OFFS suvaltrom. 19) 

6- ந ம்- DF த-வாழ்த்கைத்துணே நீலம்; 

11 goodness of the help to Dome,‘ic life. 

| அதாவது இலவாழ3லகைய்கு2் துணை பாசிய இலலாஞுடைய 
நனமை,] 

Ol, இர உறததுருஈரம்சப9, அறர்சவரசை உபசரிததலு 

ம, விராதுசெபாலும, வமியவ! பால அடிய டைமையும தூய 
சற்குரஙகத நா, வாழற சகு Poot hia out நர கெரி$து கா 

பபாபுஜி பைக்சிறும, உஉ௱உ ரமைத்தலில் வ௩லமைபு உ, உபகார 
ம செயசிதும ருகிப நரசெபசைகமாயும். உடை ளாகித தனனை 

க சொண்டவனழ வாழமகைபின வாவுசகு of t pat செலவு 
செய்பவளே இல வ।மசகைககுக் Blo UTM (1) 

85. மூன செரலவப்பம்டார ரு. ஈறெய்சைகள் ஒருவ 
ன் பனைய!ஸிட்தலு. ) லைபாறா ப ௮ா1த இலவாழகையானது



இக லத இயல்: 21 

செல்வத்தால் ஏவ்வளவு சறபபுடையதாயிருந்தாலும 95658 p 
பபை உடையது அனறு. (3) 

29. ஒருவனுடைய மனைவி ௩ற்குண கறசெயகைகள் உடை. 
யளாயிநுதால, இலலாகது யாது? அநத பனைதி நறகுண ௩றசெ 
ய்கைகள இ௯லாதவளாகல, உளளதுயாது? (3) 

54. ஒருவன் பெ றுதற்கு௨ ரிககான பொருளகள கறபு 

என்னும கலஈகா நிலைமை உளள மனைவியைப பார்ககிஓுப உயா 

வாயெ பொருள்கள் எவை இருகனெ தன? (4) 

93. பிறகெய்வத்சை வணங்காளாகிக் கனது தெ.ப்வமாகிப 
கணவனைத் சொழுது நிரதிரை விட்டு எழுஈதிருபபவள பெய 
யென்று சொல்ல மழை பெயயும். (5) 

0. கற்பினின்றும் வ டிவாமல தன்னைக்காபபாறதிககொ 
ண், கொண்ட கணவனையும உண்டி முசலானவறறால உபசரி 
தீதத், தமழடைய இருகா இடததும நனமை விமைநத புகழை 

நீகாமல பாறதுகாதது, நறகுண உறசெயகைகளை மறவாதவளே 

மனை வியாவள், (0) 

௦7. பெணமா மனசைக ௩றபின வழியில நிறுததித தம 
மை காககும காவலே முகனமைபான கரவலாயிருககையில, மதி 
தி வல் வாயிற்தாவல முதலிய இறையினாலே காககும காவலா 

னது என்ன பிரயோசனததைச செயயும” (7) 

58, பெணமா தமமைக கொண்ட கணவனைப் பூதெதல் 
பெத்றல, அலர் தேவா வாழதற க இடமாயெ சுவர்கக லோகததி 

ல் தேவல செயபபபடும பெரிய சறபபிளை ுடைவா, (8) 

59. புகழை விரும்பிய மனையாளை இருலாகவாக்குத் தம் 
மை இகழாது பேசும் பகைவா முன் ஆண Rago Gurguo 
Quan cuter நடை இலலை. (9) 

00. அறிஈதோர், மனையாளது நறகுண நறசெய்கைகளை 

ஒருவனுக்கு கன்மை பென்றும, ஈலல புதலவஈரப பெறுதலை 
ஹிவற்றிறகு நலல ஆபரணம எனறும சொல்லுவா, (10)



ரூ 

22 திருக்குறள் வசனம், 

7-ஆம்-அதி புதல்வரைப் பெறுதல் 

The obtaining of Sons. 

[oy aa gs மூனிவர் கடனகேள்ளியாலும், தேவர் கடன் லே 

வ்விபாலும்,சென்புலககார் கடன் புதல்வரைப் பெறுதலாலும் 

அல்லாமல செலுகசக்கூடாமையால், அந்தக்கடன் செலுத்தற் 
பொருட்டு ஈல்ல மக்களைப் பெறுகல்.] 

1, ஒருவன் அடையும் அறப்புகளூள் அதியவேண்ட௰ 
வைக. வஒறிககு உரிப oss பெறுதல் அல்லது இதச 
@ ois.) 4% on WA மதிப்பது இல்லை, (1) 

(13, பிறரால் பறீக்கப்படாக ஈற்குணங்களை உடைய மந் 
களை உருவன் பெறுவானானால், வினைவசச்சால் பிறக்கும் பிறப்பு 
ப[£னகணும். அவளைத் தன்பகுகள் செனறு அடையா. (2) 

63, புதல்வர்கள் சமபாகித்ச பொருள்கள் தம்மைக்குதி 
சன அலன் செயயுா கலவினையாலே தம்மிடத்து வருதலால, 

அட்ரா தம்முடைப மக்களைத் தீமழடைய பொருள்கள் 

என்னு மிசாலஅர், (8) 

Oh சம். நடைய மக்களுடைய சிறிய கைகளால் அளை 
யப்பட்ட சோரா, சலையில் மிகுகத் அமிர்தத்தைப் பார் 
அகிலும் மிகவும இனிமை உடையசதாய இருக்கும் (4) 

6), ஒருவனது உடம்புக்கு இன்பமாவது தம்முடைய 

மக்களது உடமபைத தொமிதல், அவனது காதுக்கு இன்ப 

மாவது அலரது சொற்களைக் கேட்குதல. (2) 

O6.gnypeor_w Ysa g குதலைச் சொற்களைக் கேளா 
தவா, குழலின இசை இனிதென்றும். விணையின் இசை இனி 
தென்றும் சொல்லுவார், (6) 

67. தகப்பன், தன் புதல்வனுக்குச் செய்யத்தகும் ஈன் 
அியாவறு கறறவரகள் அடங்கிய சபையினிடதது ௮வாகளைப் 

பார்க்கிலும் மேறபட்டிருக்கக்கல்வியுடையவனாகச்செய்தலாம்.(7) 

08. தம்மக்களுடைய அ.திவுடைமையாவ. பெரிய நில 
தீதில் நிலைபெற்ற உயிர்களுக்கு எல்லாம்; தீயசகு இனிமை 

யாதலிலும் இனிதாயிருக்கும, (3)



ர் ச 

இலலற் இயல, 

60. தன்மானைக sod சேன்விகளினால் நிறைக்தோன 
எனறு அறிவுடையோரால சொலலச கேடடதாய, பெறற கா 
லததில தனககு உணடான மகிழசசியைப பாாகலும, மிக 
மகிழ்வாள. (9) 

1). கனனைக கல்வி யுடையவனாகச செயச தகபபஞக 
கு, மகன செயயும எதா ஈனறியாவது, த௱ அறிவையும ஓாழச 
சததைபும கனடா, இவன த௲பபன Pawar wisyey ay 

கு எனன தவசசைச செயதானொ எனனு5 சொல்லை உ௱௱ 
டா... குதலாம. (10. 

8-ஆம்-அ௮தி ௮அனபுடைமை 

The Possession of Affection: 

[ yore g ௮ஈத மனைவி புதலவா (psn Bu Fins 6 G19 

உடையாரிடதறு ஆசையுடையவஞனாயிருததல 

  

11. சப்ம்ாலி அனபுசெய்பப பெற நடைய அன்பும் 

கண்டவுடனே போ ரிகினற முனபுடையா/ yao du சா. ! 
டே உளளே டுரூககினற அனபினை எஃலாஈம ற்ப நாட 
தலா அனபிற ரம பிறா அறியாமல MoM Gp wad His 
or 1p உண்டோ” (1) 

1/2. yoga லாதவர் பிறா Hoi tithe LLMs ek Tov 

era aiid பொ MW TIT BILD SWEDE ய்ரிபாவா அன்பு இ. 

யா। அவைநளாம௫ மாததிரம அலலாமல தம எ௮ுமபைபும பிற 
ருககுக சசொமிகக உரியரரவா. (2) 

73. Ou wsos fu ம£களயிாகு உடமபோடு உண 
டாயே சாபாகமகை அனமிபாடு பொ Higa SHH US வழி 

யின பயனாதமெகற்ம அறிந்தோ மிசொலலுவர, 3 

11. சமபஈகமூடையஉரிடசதே செய்யபபட்ட அனபான gt 
௮ாதத தனமையினாலை பிறரிடதது ஆசையை உடையவனாயி 
ருககையை ஒருவனுககுக கொடுககும. ௮௩த இருசகையானது 
இவஜலுககு யாவரும கடபினசெனறு சொலலபபடுிற அளவி 
விலாச சிறப்பைத தரும. (4) 

7d: இர்த உலகததிலே இல்வாழ்ககையிலே நின்று இன்ப 
த்தை அனுபவிததவராக, ௮௧கன பினனர் தேவலோகத தில்
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சென்று அடையும் பேரின்பத்தினை, அன்பு உடையரா9 இலல 
றசதோடு பொருந்திய வழியின் பயனாகுமென்று அ.திஈதோர் 
சொல்லுவர், (5) 

(6. அறியாதவர் Bat gyrus தருமத்திற்கே தணை 
Quay agai, gis gmGu utagang நீககுவதறகும 
துணையாவது. (6) 

ட... எறும்பு இல்லாத உடம்பை வெயிலானது சுடுதல 
போல அன்பில்லாத உயினா ஆறக்கடவுள் சுவொர், (7) 

78. மனக்தின்௧ண் அன்பில்லாக உயிரானது இல்லறத் 

சோடு கூடி வாழ்சலாவது சடனமான சிலத்திலே காய்ஈத மச 
மானது தளிர்ததாற் போலுப. (8) 

19, உடம்பீனாஈத்திலே நின்று இல்லறத்துக்கு ௮ங்கமா 
கிய gery இல்லாசவர்க்கு இடம், பொர௫ூள், ஏவல முதலிய 
௮ உறுப்புச்களெல்லாம் ௮ரத அறம் செய்தலிலே என்ன உத 
வலியைச் செய்யும்? (9) 

80. அன்பு முதலாக அதன் வழி நின்ற உடம்பே உயிர் 
நின்ற உடம்பாகும். His அண்பில்லாதார்க்குளள உடம்புகளா 
னவை எலும்பைக் தோலினால போர்க்கப்பட்டனவே ஒழிய 

உயிர் நின்ற உடம்பு அகாது, (10) 

9-.தஆம்-௮தி விருந்து ஓம்பல்: 

Cherishing Guests; Tospitality. 

[அதாவது விருந்தினரை உபசரித்தல்] 

81. மனைவியோடு கூட காட்டுக்குச்செல்லாமல வீட்டிலே 
இருந்து பொருள்களைக் காப்பாறறி வாழ்வது எல்லாம்; விருர் 
இனா உபசரிதது உபகாரம் செய்வதறகேயாம. (1) 

85. சாப்பிடும் பொருள் அமிர்தமாயிருந்தபோதிலும் தன் 
னைகோக்கி வாத விருந்தினர் தன் விட்டில் ஒருடறத்திலிருக்கத் 
தானே அதனை உண்ணுதல் விரும்பத்தக்கது ௮னறு. (2) 

83. தனனிடத்து வரத விருர்தினனாத் தினந்தோறும் உ 
பசரிப்பவனுடைய இிலவாழ்மகையானது) தரித்திர த்தால் வருந்தி 

க்கெடுதல் அடையாத; - (3)



இல்ல அயல். 25 

84. மூகம் மலரீந்து கல்ல விருர்தினனாச் காப்பவனுடைய 
வீட்டிலே, இலட்சமிமனமகழக்து வாழ்்துகொண்டிருப்பாள்.(4) 

85. தன்னைசோக்கி வந்த விருர்தினனா முன்னே சாப் 
பிடச்செய்து, பாக்கிபைப் பின் உண்பவனுடைய விளை நிலத்து 
க்கு விதை இரிதலு௦ வேண்டுமோ? வேண்டுவது இல்லை, (6) 

80, வக்த விருந்தினரை உபசரித்துப் பின் வரும் விருர் 
இனா எதிர்பார்த்துத் தான் அவசோடமி சாப்பிட இருப்பவன 
மறுபிறப்பிலே தேவனாய்த் தேவாகளுக்கு மேன் மையான விருக் 
இன.ராவான, (6) 

87. விருந்தினரை உபசரித்சலாகெ யாகததின் பிசயோ 
ஜனம் இவ்வளவு pera என்பதாஏய ஜா அளவு உடைய 
அன்று, விருந்தினருடைய மக$்சசி அளவே அதற்கு அள 
வாகும் ° (7) 

88. நிலையில்லாப் பொருளைக் கொண்டு விருந்தினரை 
உபசரித்து அந்த யாகத்தின் டயனை அடையும் அ.திவில்லா தவர், 
அந்தப் பொருளை வருஈதிக்காகதுப் பினபு அதனை இழக்து இப் 
பொழுது பற்றில்லாதவரானோமென்று வருத்தப்பமிவார். (8) 

99. செல்வம் தருககும்பொழு? கரித்திரமாவது, விரு 
நீதினரை உபசரிக்காமல் இகழ்தல், ௮. ரிவிலலாமையாகும். இது 

பெரியாரிட5து இகலை, அதறிவிலலாதவரி_ததுண்டு, (9) 

90. அனிச்சப்பூ மோக்கால் அல்லாமல் வாடாது, விரு 
ந்தின2ரா அப்படி இல்லாமல முகம் வேறுபட்டுப் பார்க 
வாழிவா, (10) 

10-ஆம்-௮ தி இன்யவை கூறல்: 

Kindly Speech. 

[௮காவது மனத்திலுள்ள சா3காஷத்தை வெளிப்படசது 

ற இனிமையான சொறககாச் சொலலுதல] 

91. இனிமையான சொற்களாவன அன்போடுகலந்து வ 
ஞ்சனை இல்லாமலிருக்கற தருமச்தை அறிர்தவருடைய வாகினி 
னறும் உணடாகும் சொழ்களாம். 1)
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93. பார்த்த டொழுதே முசமலர்ந்து இனிப சொல்லை உ 
டையவழயை இருந்கால், மன மகழ்கது ஒருவருக்கு வேணடம 

பொருளைக் கொடுப்பசைப் பார்ககிலும் ஈலலதாம். (2) 

0. கண்டபொழுசே முகக்தால் விரும்பி, இனிமையாகப் 
பார்த, பின வர்தபொ ழுது மனது உடையவனாய், இனியசொ 
ற்ர்ளேச் சொலலுவதே தரமமாம, (3) 

01. எவலாடீடத்தும் இன்பத்தை உண்டாக்கும் இனிய 

சொல்லை உடையவாககுத் துன்பத்தை உணடாக்கும வறுமையா 

னது இலலை. (4) 
95. ஒருவனுக்கு அபரணமாவது பெரி3யோரிடத்து வணக் 

FPO UA HFA, TWAT FH yin டஇனியசொஃலை உடைய 
வனா .௨௰ (த %3ல்ப/ம, இத இரணம்ம ௮லலாமல் உ டம்பில் 
௮ ஊியும மழைய தபர ஊககள் அபரணநுகளாகாவ(ம, (5) 

00. பொருனிஷைை பி, மக ஈன்மையைக் கொடுக்கும் 
சொழகளை மனததனால அப, இனிமையாக ஒந௨ன சொ 
லலுவானாறை, ௮வனுக்குப பாவமகள மேய தரமம வளரும்.(0) 

07. பொருளால் (927௪ ஈன்மையைச் கொடமித்து இனி 

மையான குணரதிலிருஈது மடீமாத சொற்கள், ஒருவனுக்கு இப்பி 
றப்பில ந்திகயயுமுணடாசக்கி மறு பிறப்பில் தருமத்தையும 
கொடிககும. 7 

98, Gum mane பிறர்ககுத் துன்பஞ் செய்யாத இனியசொ 

ல், ஒருவனுக்கு மறுபிறபபி றம இபபிறப்பிலும இன்பத்தைக் கொ 
டுக்கும. (5) 

00. gonit Gata dar oti ra தனக/கு இன்பம 

கொடுத்தலை ஷுபையித்து ௮௪ வறவன, அரத்சசொலலைப பே 

சுவதை விட்டுப பிறரிடததக கடஞசொறகளைச் சொலலுவது 
எனன பிரயோஜனதத்க குறிதது? (9) 

100. தருமததை உண்டாக்கும் இனிய சொற்களும் தன் 
னிடசகே உணடாயிருகக, அுவறறைச்சொலலாமல் பாவத்தை 
உண்டாககும கடுஞு சொற்களை ஒருவன் சொல்லுதல், இனிபப 

pHa இருக்க அவறறைத தினனாது, இனிமையில்லாத காயக 
Sor i Ben ups ஒப்பாகும், (10)
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li-.g 98 Oru ipod wise. 

Gratitude. 

[அதாவது தனச்குப் பிறா செய்க கன்மையை மறவாமை,] 

101. தனக்கு முன் ஒரு உசளிபும் செய்யாகிருக்க, ஒருவ 
ள் பிறனுக்குச் செயத உசவிச்குப் பூலோகதசையும தேவலோகத் 
தையும சமமாகக் கொடுத்தாஓும ஈடாகாது, (பூ 

102. ஒருவனுக்கு மூடிவுவகத காலத்திலே ஒருவன் செ 
ய்த உபகாசம சிறிசாக இரு$சபோதிலும, ௮௩௧௧ காலத்தை கோ 

க்கப் பூலோகத்தைப் பார்க்கிலும் மிகப்பெரிது, (2) 

108. தாம் செய்யும் உதவியை அடைவோராலே, தமக்குப் 
பின்வரும் பிரயோஜனத்தை ஆபாயாது செய்த உசலியின் 
சன்மை, சமுத்திர த்தைப் பார்க்கிலும் பெரிது, (3) 

104. பெரியோர், தமக்குக் Rider wera ood ஒருவன் செ 

ய்தாலும், அதனை அவவளவாக நினையாமல், பனையளவாக தினை 
ப்பார், (4) 

105. பிரதி உசவியானது strcmp, ஈருளும், கால 

மும் யெ மூனறு வகையாலும முன யச உசவியளவின g 

அன்று, அவ்வுதவி செய்யப் பெறறுககொணடவருடைய மூழ் 
4 யள வேயாம, (3) 

100. ஒருவன் துன்பகாலத்தில் தனக்கு 2 கவியானவனு 

டைய சிகேகத்தை வீடாதிருககக கடவன. குமம இலலாதவ 
ருடைய சிரேகத்தை மறவாதிருக்கக்கடவன். (6) 

107. தம்மிடத்து உண்டாகய அன்பத்தை நீக்னெவரு 
டைய நட்பை பழு பிறப்பிலும் பெரியோர் நினைப்பர், (7) 

108, ஒருவன் முன் செய்க ௩ன்மையை மறப்பது ஒருவ 
னுக்குத் கருமமன்று, அனால் அவன் செயத தீமையை அபபொ 

மூதே மறப்பு தருமமாகும். (8) 

109. தமச்கு மூன் ஓரு ஈன்னாம செயதவர், பின் கொல் 

அதல் போல் தீமைகளை ச்செயசாலும், ௮வர் செயத் ஈனமை ஒன் 
றை நினைக்க வை எல்லாங் செம; (9)
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110. பெரிப தருமங்களை அழித்தவர்களுக்கும் பாவத்தினி 
ன்றும் நீககும் வ. புணடாம். ஓருவன செய்த ஈன்றியைக் கெடு 

த்தவர்களுக்கு Jy Tao) ow ye நீங்கும் வழி இல்லையாம, (10) 

19-அம்-அ தி நடுவு நிலைமை. 

Impartiality. 

(அதால பகைவர், பக்கத்திலுள்ளோர். சரேஇதர் என்னும் 
மூவரிடததிலும் தருமததில் வழுவாமல் சமமாக நிற்குநிலைமை,] 

111, பகைவர், ௮யலோர், ஈட்பினர் என்னும் பிரிவு தோ 
றும் தன் முறைமையை விடாது நடந்தால், நடுவுகிலைமை என்று 

சொலலப்பூம ஓர் தருமமே நல்லது, (1) 

112. ஈடுவுகிலைமை உடையவன் செல்வம், மற்றையோர் 
செல்வமபோல் அறிதல் இல்லாமல் அவன் சந்ததியாரக்கும் ௨ 
றுதியாகும் தன்மையை உடைத்தாயிருக்கும், (2) 

118. ஈடுவுகிஷமை இல்லாது வருஞ்செல்வம் இமையில் 
லாமல் நனமையே கொடூத்தாலும அதை அப்பொழுதே விடக்க 
டவன்,. (3 

114, இவர் நடுவுசிலைமை உடையவர் இவர் ஈடுவுகிலைமை இ 
ல்லாதவர் என்னும் Apuy gat அவருடைய நல்ல புத்திசர் 
இருப்... கனாலும இலலாததனாஓும தெரிந் துகொள்ளப்படும், (4) 

115. வினையால் சேடிம், நல்வினையால் செல்வமூம், எவ 
ருக்கும் முன்னே ௮மைகலு கிடக்கிற. முந்த வழியை அறி 
ந்து மனத்திமல ௮வை காரணமாசச் சாயதல் இல்லாமையே பெ 
ரியோர்ககு அழகாம், (5) 

110, ஒருவன் மனம் நடுவுநிலைமை தவறி பக்ஷபாதங்களை 
சீசெய்ய நினைததால், அது அவன் யான் கெடக்கடவன் எனறு 

உணரும் * உறபாதமாக அறியக்கடவன் . (0) 

117. நடுவு நிலமையாக நின்று தருமத்தின் கண்ணே தக்க 
னவனுடைய வறுமையைப், பெரியோர் வறுமையாக நினையார்,(7) 

* உற்பாதம்;மின்வரும ரன்மை இமைகளை முன் அழிவி 

க்கும் குதி,
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118, மூன? தான சமறஈநின்று, பிள் சன்னிடத்து 

னவை ஈகபபட்ட பாரகதை புரவு 2யவதாகிய தஇலாககோல போ 
ல. இல ஷணஙகளால நிறை: wh uss SECO சாடாமை சான 
C HI 54 அழகாப, (8) 

119. மனக$லேே கோணுசல இல்லாமையை © om Burau 
OQupga, 59a, கிலமையாவது சொல்லிலே பே!அூதல இல 
லாததாகும. பி) 

120. பிறா பொ hut fo சர பொரள பெல். & [தது 

வியாபாசஞசெயதால, அ.தி கல வியாபாரமா ௨, (10) 

18-ஆம்- அதி-அடக்கம் உடைமை 

The Possession of Self Restraint. 

| [aysrag சாயம, வாக்கு, மனம முதலியன Qs aw J 
யிலே செலலாமல அடக் ஈடததல.] 

121. அடாசமாபெ தரமம ஒருவனைப் பின தேவருல 
உ “ர ௫ 

கத்தில் கொணூம் ராயவிரிம. நுடககாமையாகிய பாவம சகிக் 
தீற்கு முடியாத sis spin செலுததிவிமிம. (1) 

123. மனிதர்களுக்கு ௮டசகததைப பாரச்கிலும் மேன் 
மையான செலவச இலலை, ஆகலால தச செல்வததை உறு 

திப்பொருளாகக கொணமி wy futon காககககடவன, (2) 

( 193. அடக்கமே ஈமககு அறிவு எனறு நுறிஈது நலல 

வழியில ஒரவன அடங்கபமிபறறால, அது ஈலலோ.ரால அ.தி 
கபபட்டு அலனுகக௪ சிறபபைககொடுககும, (3) 

ட... 184, இளவாம்சகையாயே தன்வழியிலே வேறுபடாமல் 
டர் அ இடகனைவனுடைய உயாசசி மலையைப்பா£ககலும் 
மிகபபெரி.து. (4) 

125. பெருமையில்லாமல் அடங்குதல் யாவருரரும் கன 
மூசு இருகதபோகிலும அவக டள செல்வமுடையவர்கமக ௮௧த 
அடக்கம மற்றொரு செலவமாபத தோனறும சறெபபினையுடை 

ங்து, (2) 
126, ஆமையபைபபோல ஒருவன் ஒரு மிறப்பில ஐம 

பொதிகளையும ௮டகக வலலன அனால், ழு அவனுக்கே எழு 

திதப்பிலும் சாவலாக உடையது. (6) 
் . 5
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127. காக்சவேண்டுவன எல்லாவற்றையும் காக்காளிட் 
உறும சாக்கு ஒன்ற்பாவது காக்கக்கடவர். அதனைச் காக்கா 
விடடால சொறகுறறததீல அகப்பட்டுத் துன்பம் அடைவர்,.(7) 

125. இய சொற்ஈஸின் பொருள்களால் பிறருக்கு வரும் 

அன்பம் ஒன்றாக இருகாலும், ஒருவனிடக்கில் உண்டாவதி 
ளூே, அவதரர்கு மறறைய தருமஙகளால் உண்டாகயே ஈன்மை 

எல்லாம் சதோயவி௰ம், (8) 

120. ஒருவனை ஒருவன் தீயினால் சுட்டபுண் உடம்பினிட 
தீதிலே 9ர/சட்பு இலும், மனத்தினடத்து அப்பொழுதே ஆறும். 
அப்படி Haare தீயசொற்களை உடைய காவினாலே சுட்ட 

ரு ’ க வமி எபபொழுதும் பூத, (9) 

1), பனத்தினீடத்துக் கோபம் தோன்றாமல் காத்துக்க 
ல்லி உ டையவளுடு அடங்குதலில் வல்லவனாப் இருப்பவனை அறக் 
கடவுள பேரச சமயம பார்தது நிறபார், (10) 

14-அம்-௮ த-ஓமுக்கம் உடைமை; 

The Possession of Decorum. 

| அதாவது தங்கள் தங்கள் வருணாகிரமங்கறம்குச் சொல் 

லப்பட்ட Kriss உடையவராக இருததல்,] 

131. ஒழுக்கம் எல்லார்க்கும் ிறப்பைக்கொடுத்தலால் 

அது உயிரினும பாதுகாக்கப்படும். (1) 

192. தருமங்கள் எல்லாவற்றையும் அராய்ந்து இகபரம் 
இரண்டிற்கும் ௮ .ாயாவது ஏது எனறு மனத்தை அடக்கி 

அறிஈ தாலும ஆசாரமே என்று முடி.தலால், அதை ஒரு விதத் 
தாலும் அழிவுபடாமல் விருமமியும் வருந்தியும் சாக்சக்கட 
வன; ் (2) 

183. யாவர்க்கும் தங்கள் தங்கள் வருணத்தித்குத் தக்க 
படி. ஒழுக்கமுடைமை குலம உடைமையாம, அதினின்றும் 
தவறுதல் அந்த வருணத்தில் தாழ்ந்த இழிகுலமாய்விடும். (9) 

184. பார்ப்பார் கற்ற வேதத்தினை மறந்தாலும் குலம் கெடா 
மையினால் பின்னும் ௮தைக்கற்றுக்கொளளலாம், அனால் வர் 

தணனது குலம், ஒழுக்கம் கு௮றஈதால், கெடும்,
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135. பொருமையுடையவனிடதச் ௫௪ ஜொல்வம் இல்லாதது 
போல ஒழுக்கம் இலலாதவனிடதது உயாசசி இல. ஆ 

136. மனவலிமையை உடையோர் ழாரக்கதீரவரகலால் 

இ நிகுலமாகிய ரூறறம உணடாகும வரியை 20 2॥6து றுசாச 

ததில கு.௮றயார், (6) 
157. யாவரநம INE GG ரல் Dpto Maen அடை 

வர். ௮கனின 3 UW 30௯ தாம டைக 2 கூடா பரி 
யை அடைலா, (7) 

138.) & vary grin தரமகதிறகா டார ணமாய இமமை 

மறுமை இர காடி உ 9னைப2 யராதிககு ௩. ப ஒழுக்கமா 
பாவசதிறகு௩ காசணமாய டிருமமயிலு॥ இனபதழைமமிகா0ி 
க்கும், (8) 

139. ஈலலொ 295௧ மளளவர் மறர்தாகிலும தீயசொ றகளைத 
தம் வாயால கூடச ரொலலார். (9) 

140, உ௱சதமீதரமி பொருஈக ஈடத்தமைச்சல்லாதவற், டல 
அரல்களைக க௮ரட௩௪ போதிய புறியில 15001 (1) 

  

13- ஐம்-அதி-பிறறில் விழையாமை. 

Not Co cting another’s Wile. 

[அதாவது StU sss reso Cup நலன் மன ரள 
a Lr LT aD | 

இந்து றி § LQ. (Hit பொரு HD HH SNL TD பவளை 

விருமபி ஈடசனற புறிபாமையாவ ஏ, பூமீபிலலை ௮, ாலையும 
பொருள் நூலைபு உ செரிசசவரிட இ. பில. (1) 

143. சகாமம காரணமாகப பாஙதூம5 நிரறவாகள எல 
லாரூள நமழுனவிபல டைப மனவி உப.லிருமடி அவன வாயில 
ொனறு னபரா போலப பேழையாரிலவை. (2) 

113. gsSsaun (லலாமல தமமை சல்லவசென் ற கெளி 
டி 1 ந்தவருடைய மனைவியி_ததுப பாலம செபசலை விருமபி ஈடப 
பவா உயிசோடி ௬௩ சாலும அவர் இறக தலரே யாவா, (3) 

144.  காபமயககததினாலே தீனையளவாகிறும் தம்மரடைய 
பிழையைக் கருதாமல, பிறன மனவி பிடசமீே செலலஓுசல 
எவவ பெருமைப் யுபையவளாயிருபசானும் சிறுமையை 

டைய. (4)
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145. பிறன் மனைவியை அ௮டைசல் சலபமென் றும் நினைத்துப் 
பின் விளவகைக் கருகாமல் ஈடப் ரன, எநாலக்திறும அழி 
யாமல் நிலை நிற்பதாயெ குடிப்பநியை அடைவான். ம 

140. பிறன் மளைவியிடத்தே வழி தப்பி ஈடப்பவனிடத் அப் 
பகை, பாவம், அச்சம், பநீ எ௱னும இக நான்கு குற்றங்க 

ளும் ஒருபொழுதும நீங்காவாம். 6) 

117, பிறனுக்குச் சுசக்கிரம் பூண்டு அவனுடைய இயபி 
னிடச்சே கியபவர்டைய பென் தன்மையை விரும்பா தவனே 
தருமமாதிய இயல்போடு சேர்நத இல்வாம்வானென்று சொல்ல 
ப்பமிலான், (7) 

148. பிறன் எனைவிபை உட்கொள்ளாக பெரிய ஆண்தன 
மையானது சானரோர்ககுத தருமமும் ஒழுக்கமும் ஆம். (8) 

140. அச்சத்சைக்கொடுர்கும் கடலா சூழப்பட்ட உல 
கக்திில THOT நன்மைகளாம அடைக்கு உரியவர் யார் ஏன 
ல், பிறனுக்குச் சுகந்தராமானவவின சோளகளைச் சேராதவர் 

களே. (9) 
~ . . ச . ட 6 

1௦0. ஒருவன் தருமச் சக் சனக்கு உரித்தாகச்செயயா 
மல் பாலங்-ளைச் ரெய்தாலுப, அவறும்கு வறு ஒருவனுடைய 

உ ஜ் ச * 

எல்லைி2ல ரப வளது OILS BT ho LMU வி. ருமபாமை பத 

டானால், அலுவே சிறந்து விளங்கு ௨, (10) 

16-ஆம்- ௮ தி-பொறை உடைமை. 

Forbearance. 

|அசாவதுகாரணம்பற்,நியாவத செரியா மசதனத்திலாவது 

ஒருவன் தடீக்குக கெடுதல செய்தவிடதத.த, தாமும௮வனிட தது 
அதைச்செய்யாது பொறுத்தலாம்.] 

151. சிலம் கன்னை வெட்டுவோரையும் சுமப்பதைப் போல 
த்,தம்மை நிஈுதிப்பவரைபும பெரறுத்துககொள்ளுதல் முதலான 
தருபமாம், | 

153. பீர் சேயத குறறத்தைசசன்னால பொழுத்துக்கொள 
ளக்கூடிய கலர்மும்பொறுசசகதடனை, அசனைந்ளையாமக அப் 
பப 1 ம்க் மாறக் து வீட வரல் ரஹி பொறுமையைபபாமக்கிலும் 

சழ isan gee (2)



இல்லற இயல். ஈச 

158. ஒருவனுக்குத் தரித்திரத்திலே தரித்திரம் விருந் தின 
டரை உபசரியாது க குதலாம. அதுபோல வல்லமையி3ல வல்ல 
மையாவது அறிவில்லாதவர் செய்த குறமத்தைப் பொறுத்த 
லாம். (3) 

154. ஒருவன் சகல ஈற்குணங்களிலும் ஒன்ருவது குறை 
। வுபடாமல் சம்பூரணமாய இருததல தன்னை விட்டு ந்மகாமையை 
- வேண்டுவானானால், ௮வன பொறுமையுடைபவனாயிருக்கையைத் 
பட தின்னிடத்து அழியாமல் காதது ௩டகககக$ட வன, (4) 

199. பிறர் தமக்குத் தீங்கு செய்கசாலத்துப் பொருமல் துன் 
பப்படுத்தனவரைப் பெரியோ ஒர பொருளாக மூயார்; ௮௪ 
னைப் பொறுத்தவராப் பொனளெ போல மனசில் கொள்ளு 
வார், (9) 

150. தமக்குத் தீங்கு செய்தவீளச் தண்டித்தவர்க்கு உண் 
டாவது ௮5,த ஒருநாளை இன்பமே. ௮தனைபபொறுத்தார்2கு ௨ல 
கம் அழியும் ௮ளவும புகழ் உண்டாகும். (0) 

157. செய்யக்கூடாத கொடியவைகமா க் சன்னிடகப் 

பிறர் செயகாலும் அதனால் அவருக்கு வரும அன்பததிறகு வரக் 
இத தரமம அலலாத ௫சயலகளை க தான செயயரதிருககலே சிற 
பபுடையதாம். (7) 

158. மனக்கர்வத்தினால் சம்மிடத்துக் கெட்ட செய்கைக 
ளைச் செய்தவர்களைத் தாம தம பொறுமையிலை வென்றுவிடக்க 

டவா். (5) 

190. இயவழியில் ஈ_ப்பவருடைய வாயில் ௪ ண்டாகும 

கொமிஞசொறகளைப் பொறுபபவா இலவாழ்கை.பிஃல ரதம் 
அறளிகள போல் பரிசுக்க குணத்தை உடையவராவர், (9) 

100. பிறா சொலலும கொூம ரொமகளைப் பொறுப்பா 

ச்கு விரக்களால் உணவைவிடம் 2 தமமை Yooh we Bib amuses 
பொறுபபவசாகிய தப௫சிகள பிபபட்டவராவா. (10) 

SE 

1/-ஆம்- ௮இ- ஆமுக்கா முமை, 

Not Envy ing. 

[அதாவது பிறர் செல்வம் முதலியவற்றைப் பார்த்தவிடத்று 
பொருமைப் படாமை,] 

101, ஒருவன் தன மனதம்லே பொருமையாகிய குற்றம்



94 திருக்காறள் வசனம், 

இல்லாத குணத்தைத் தனக்குச் சொல்லப்பட்ட ஒழுக்கவழியா 
கக் கொள்ளக்கடவன. 

102, எவரிடத்திலும் பொருமை இல்லாதிருத்தலை ஒருவ 
ன் அடைவானானால், மற்றவன் அடையும் மேலான பேறுகளுள் 
அசை ஒத்திருப்பது இலலை, (2) 

103. மறுமைக்குத் தருமத்தையும் இம்மைக்குச் செல்வ 
த்தையும தனக்கு வேண்டாதவன் ஏன்று மசால்லப்படுவோன், 

Gogo செல்லத்மைப் பராத்தவிடத்துச் சந்தோஷப்படா 
மல் பொருமைப்படுவான். (3) 

101. பொழுமை சாரணமாக), அறிவுடையோர் அதனால் த 
மக்கு இருமை $.லும அன்பம் உணடாதலை Oe gy, தருமம் அ 

ல்லாதவைகளைச்செய்யார். 

165, Quran பகைவசை விட்டிருந்தும் கேட்டைத்த 

GIs ஒன்புலால, ம் உடையவர்க்கு வேறு பகைவர் வே 

ண்டாம, அதுபவ் பபாதும, (9) 

166, டிரூவன பிறர்மகுச் கொடுக்கப்படும் பொருளைக்கு 
திக்துப்பொருமைப் SOU La அல்லாமல், ௮வன் சுற்றத்தாரும் 
உடிச்ச வல் மும உண்ணச் சோறும் இல்லாமல் வருகலுவர்,(0) 

167, பிற டடைய ரெல்வத்தைப் பார்த்த இடத்துப் பெர 
ரேமை உடையவை இல3ஷ மி தானும் பொழுமைப்பட்டுத் தன 
- . ஃ இட்ட 

க்ருதி தமம்கையாகிய pleads as காணமித அவிட்டுத் தான் றீ 
I AIT AT, (7) 

103. பொறுமை என்று சொல்லப்பட்ட ஒப்பு இல்லாத 
பாவியானவன, தனனை உடையவள் (ud pede oo வன் செ 

ல்வததைககெடித்லு மறுமை.பிலே உரகத்திலே தள்ளிவிரிவான், () 

10. அறிு)டையோர் பொறுமை உள்ரவறுடைய செல் 

வகசையும பொருமை (லலாதலனுடைய வறுமையையும் பழ 
ட் 5 | வ்னபபபன எ௮ழற எண் பவா, (1) 

170. பெொபிமைப் 1 bg செல்வமுடையவரான வரும் இ 

ல்லை, அது இல்லாரவர் பெருக்கத்திலிருந்து மீய்கி வறுமை ௮ 
GIL | Dod it ம் ந்த் 1 லே (1)



இல்லற இயல், $5 

18-_ஆம்- ௮.தி-வெஃகாமை. 

Not Coveting. 

[அதாவது பிறர் பொருளை அபகரிக்க கினையாமை,] 

171. பிறர்க்குச் சொந்தமான பொருள டுச்9த்தல் சம 
க்குத் தருமம் அல்ல என்னும் Bhay நிலமையில்லாமல், I 

வருடைய நல்ல பொருளை அ௮பகரிச்க வீரம்பினால், ௮௪ ௮வன் 

குடியைக் கெடச்செய்து, பல குற்றங்களையும் துப்பொழுசே ௮ 
அவனுக்குக் கொடுக்கும். (1) 

172. ஒருவன் பொருளுக்கு வேற ஒருவன் உரியவன் ௮ 

ல்லன் ஏன்னும் கடுவு நிலைமை நில்லாமைஈகு ௮ருஈவோர், பி 
றர் பொருளை அபகரித்தலினாலே, தமக்கு வரும பயனை விரும்பி 
ப் பழி உண்டாகும் செயல்களைச் செய்யார். (2) 

178. நிலையான இன்பத்தை விரும்புவோர், பிறரிடத்தே 
அபகரிக்கப்பட்ட பொருளினாலே, தாம் அடைவ தாகிய நிலை இல் 
லாத இன்பத்தை விரும் தெ, தருமம் அல்லாத காரியங்களை ௮வ 
சிடத்தே செய்யார். (8) 

174, ஐம்புலன்களையும் வென்ற குற்றம் இல்லாசு அறிவு 

டையார், தரித்திரராய் இருக்கிறோமென௮ நினைதது, அது நீங் 
கும் பொருட்டுப பிறர் பொருளை விரும்பார். (4) 

175. பிறர் பொருளை விரும்பி எவரிடத்தும் அறிவில்லாத 

செயல்களை அறிவுடையோர் சொய்வாரானால், நட்பமானதாஇ 
எல்லா _நால்களிலும் சென்ற அறிவானது, என்ன பிரயோஜனத் 
நை உடையது ? (9) 

170, அருளாயே தருமத்தை விரும்பி இுல்லறவழீயிலே நி 
ன்றவன்; பிறர் பொருளை விரும்பி ௮தனை வருவிக்கும் தீயவழிக 
ளே கினைக்கக்கெடுவான், (6) 

[77. பிறர் பொருளை அனுபவிக்கும்போது, ௮. துபயன் 

படாமையால்) ௮தை விரும்பி, ௮சனால உண்டாகும் பெருக்கத் 

தை வேண்டாதிருக்கக்கடவன. (7) 

178. குறையும் தன்மையை உடைய செல்வம், குறை 
யாது இருத்தற்குக காரணம் எது என்று ஒருவன் ஆராயாது 
பார்த்தால், ௮து பிறன் விரும்புகின்ற கைப்பொருளைச் தான் 

வேண்டாமையாம். 8



36 திருக்குறள் வசனம், 

179. இத தருமம் என்று நினைத் அப், பிறா பொருளை கிரு 
ம்பாத அறிவுடையாரைத் தான் அடைதற்கு அகும் வழியை 
த்தெரிர் து, அதனால் சென்று இலக்ஷ-ஈமி அடைவாள். (9) 

180: ஒருவன், பின் உண்டாவதை நினையாமல் பிறரது 
பொருளை விரும்பினால், ௮து ௮ழீவை அவனுக்குக் கொடுக்கும, 
௮ந்தப்பொருளை விரும்பாமை என்னும்செல்வமானத, ௮வலுக் 
கு வெற்றியைக் கொடுக்கும், (10) 

er 

19-_ஆம்-௮.தி-புறங்கூருமை, 

Not Backbiting. 

[அதாவது காணாத இடத்திலே இகழ்க்து பேசாமை], 

181. ஒருவன் தருமம் ஏன்று சொல்லுவதும் செய்யா 
அ, பாவம்களைச் செய்தாலும், பிறரைச்சாணாதவிடத்து இகழ்ர் 
அ பேசமாட்டான் என்று உலகத்தாராலே சொல்லப்படுவது 
நல்லத, (1) 

189. ஒருவன் பிறரைக் காணாசவிடத்து இகழ்ர் துபே?க் 
கண்ட்விடத்து அவனோட பொய்யாக மகிழ்தல், தருமம் என் 
பத: ஒன்று இல்லை என்று அழித்.தப்பேசித் தருமம் இல்லா 
தவற்றைச் செயதலைப்பார்கும் இீதாம். (2) 

183. பிறரைப் பார்க்காசு விடத்து இகழ்ர் தபேு, பார் 
த்தலிடத.ு அவசைப்புகழ்க து, ஒருவன் நீலிப்பதைப்பார்க 

ம், அது செய்யாது இறத்தல்,தருமழால்களில் சொல்லப்பட்ட பய 
Bard மொடு£ரும, (3) 

164. ஒருவன் எதிர கின்று தாகூண்ணியமில்லாமல் 
சொன்னாலும, அவன் ேர£க இல்லாமல் பின்வரும் குற்றத் 
ை நோக்காத சொல்லைச் சொல்லாதிருக்கக்கடவன், (4) 

185, புறஞ்சொல்லுவான் ஒருவன், தருமத்தை ஈன்று 
என்று சொஃஷ்னாலும், து தன்மனத்தால் சொல்லுறெவன் அ 
ல்லன் ஏன்பது அவன் புறஞ்சொல்லுதழ்குக்காரணமான மன 
ர்குர்சச்சிஞ3 ௮தியப்படும், (5) 

186," /ஹ்ரஃ வவனைக்காணாத விடத்துச் சொ 
Sper pi சொல்லப்பட்டவனாலே வருச் 

அல்டிழ ட 47 கரோ ஷ் eng சிர ஞ்லப்படும், (6)



இல்லற இயல். 37 

187. சோர்து சந்தோஷப்படும்படி இனிய சொற்களைச் 
“ஈல்லி,அர்நியரோடு சரேசஞ் செய்தலைத்தமக்கு உறுதியாமெ 
2 தெரியாதவர், தீம்மைவிட்டு நீங்கும்படி. புறஞ்சொல்லித், 
சடைய சுற்றத்தாரையும் பிரியப்பண்ணுவர். (7) 

188, அம்மோ கெருள்ளெவருடைய கும்ஐச்சையும் 
வைப் பார்க்காத விடச்.துத் தூற்றும் இபல்பை உடையவர் 
tut குற்றத்தைத் தூற்றாதிரார். (8) 

189. Gpr தம்மை விட்டு நீச்சின சமயம் பார்க் ௮, 
வர் சூற்றத்தை எடுத்துச் சொல்பவனுடைய உடல் பார 
ந்கைப், பூமி இர்சக்கொடு யதைச் சுமத்தலே, எனக்குத்தருமா 
Lp என்று சுமச்சனெ்றது போலும், (0) 

190. அயலார் குற்றத்தை எடுத்துச்சொல்பவர், அதற்கு 
ப/வர் குற்றத்தைப் பார்ப் தபோல், தீம் குறறத்தையும் பார் 
ப்பாரானால், அவரத நிலைபெற்ற உயிர்க்கு வருவது ஒரு கெடு 
யும் இல்லை, (10) 

கண்ணான. 

20-ஆம்- ௮தி-பயகரிலசொல்லாமை. 

Not uttering profitless Words. 

[அதாவது தமக்கும் பிறர்க்கும் அறம், பொருள், இன்பம் 
'ஐூய பிரயோஜனக்களில் ஒன்றையும் மகொடுக்காத சொற்க 
கசி சொல்லாமையாம.] 

191. அறிவுடையார் பலரும் கேட்டு வெறுக்க, பயன் 
இல்லாத சொற்களைச் சொல்லுபவன், எல்லாராலும் இகழப் 
பவொன், (1] 
|... 198 அறிவுடையார் பலர் முன்னே பயனில்லாச சொ 
்களை ஒருவன் சொல்லுதல், தன்னுடைய சிமீரகிதர் இடத்து 

ருப்பமில்லா,த செயல்களைச் செய்தலைப்பார்க்லும் சோம். (3) 

193, பயன் இல்லாச பொருள்களை விரித்த, ஒருவன் 
சொல்லும் சொல்லே, இவன் நீதியில்லாதவன் என்பதை ௮.றி, 
விக்கும். (3) 

194. wuGed சேராதகுணம் இல்லாத சொற்களை, ஒரு 
ல பலரிடமச்துச் சொல்௮வானானால், அவைகள் yout. 5 ge 
burg சேரா வையாகி, ரின்றும் 

tes 7 “Gath நாற் 

OR, U.V. SWAMINATHA IYER). AS 
TIRUVANMIYUR 

é* MADRA 
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105. கத்குணமுடையோர், பயனில்லாச சொற்களைச் 

சொல்அகாரனால், அதனுள் அவரது மேம்பாடும்; ஈன்கு ப$ 
ப்பும் Few, (5) 

100. பயன் இல்லாத சொற்களைப் பலதடவையும் சொ 
ல்ுவோை, மனிதன் என்று சொல்லாதே, ௮வன் மனிசரு 
ருள்ளே பசராவான். (1) 

197. அறிவுடையோர், உலசச்தோி பொருந்சாத சொ 
ந்களைச் சொன்னார் அனைம், அவர் பயன் இல்லாத Cs 

களைச் சொலலாது இருத்தலே sang, (7) 

198. செரி தகொள்ளுவதற்கு அருமையான பயன்க 
சோ .ஜுரயவக்ல முறீவுடையார், மிகுந்த பயன் Baars 
சொராமாச சொல்கூமாடயார், (8) 

119. @ipfhaers திவுடையார், பயன் இல்லாத 
சொயஉள பறாதும சொல்கார். (9) 

20). ரசொற்களி?ல பிரயோறனத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய 
சொரகளை? சொல்லச்கடவர்்... சொற்களிலே பிரயோஜனம் நில 

வாத சொறகளைச் ரொல்லாதிருக்கக்கடவர், (10) 

21- ும்-அ-திவனை௮ச்சம், 

Dread of Evil Deeds. 

| சாவது பாவங்களாப் உள்ளவைகளைச் செய்சத்குப் 
பயபபகி சலாம். ் 

291. நிலவினை என்று சொல்லப்படுஇற மயக்கத்துக்கு, 
(பான் பிறபபில் செயத் இலினையுடையார். பயப்படார், ௮௮ 
இல்லாத மேலோர் பயப்பூிவர். (1) 

202. தனக்கு இன்பங் கொடுத்தலைச் ௧௬இச் செய்யும் 
திலினைசள், பினபு அந்த இன்பத்தை ஒழீத் தத் துன்பங்களே 
கொடுத்தலால்,. அப்படிப்பட்ட இவிளைகள் கெருப்பைப்பார்க்ே 
௮ம் அதிகமாச அஞ்சப்படும். (2) 

203, தம்மை வருத்தவோர் இடத்தும், துன்பங்கக£ச் 
செய்யாது வி$தலைத் 2௦௪.௧ உறுதியைக் கொடுக்கும் அறிவு 
சள எல்ல[ ஒத் அசனம், முதன்மையான அதிவாகும் என்று 

பயோ சோகற்கர், டி
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804, ஒருவள் Somegi CoraréGerdigis dd 
-, மாதும் கினையாது இருக்கக்சடவன், அப்படி சிளைப்பா 

பரல், சளைக் தமக்குச் கேட்டைத்தரும் விளையைத் தருமக் 
aw Shue, (4) 

200. தரித்இம் உடைபயன் ஏன்று நிளைச்த, அந்தத் 
-சித்திரததினின் அம் 8ீக்கும் சாரணமாகத நியவைகளைப் பிற 
சகு ஒருவன் செப்பாதிருக்கக்கடவன், அப்படிச் செய்வான் 
வுல, பின்னும் தரித்திர முடையவனாவான் , (5) 

200. அன்பம் செய்பும் தன்மையைபுகடய பாவச், 
கன்னைப்பின் வாது வருத துதலை விரும்பாதவன், அவைகளைப் 
2 phiipip செய்ய * இருக்கக்கடவன், (8) 

207. எவ்வளவு பெரிய பகையை உடையவரும், ௮இ 
னின்றும் ஒருவழியால் தப்புவார், அப்படி இல்லாமல் கிளே 
யாய பகையோ, ரீங்காமல் சென்ற இடமெல்லாம் சென்று 
கொல்லும். (8) 

208, பிறர்க்குத் நிகினைசளைச் செய்ரார், தாம் கெடுதல் 
எப்படிப்பட்டதெனறுல்) ஒருவன் கிழல் பெதாரம் சென்று 
தும் அவனை விடாது பின்சென்று ௮டியினி.ச்தத தஙகுவ 
தைப்போலும், (8 

000. ஒருவள் தன்னைக் சாக்க விரும்பினல்) பிறரிடத 
அத் நீபவைகளிற ஏவ்வளவு ரதிபது ஒன்றாகிழும செய்யா 
ருக்கக்கடவன், (9) 

210. ஓருவன் சல்ல வநீயி?ல பெல்லாது, கொடியவழி 
யீலே சென்று, பிறரிடத22 இி.பகிநாசளைச் செயபாஇழகதால், 

லவன் கேடிலலாசவன் எனபதை அறிபக்கடவா, (10} 
eon 

82-ஆம்-௮ தி-ஒப்புரவு அறிதல்: 
The Recoguition of Duty. 

[அதாவது உலக சடையை அநிர்து செய்தல்.] 

211. உயிர்கள் தமக்கு ஜல ச்ச் கொூக்கின்ற மேசம் 
ச்ஸினிடத்து என்ன பிரதி உபகாசத்தைச் செபகன்றன. ௮.து 
போல உபசாரம் ளும் பிசதிஉபசாரங்களை கிரும்புவன௮்ல.(1) 

212, கல்கி, கேன்கி, அறிவு முதலிய ஒழுக்கக்களால் 
உண்டாபெ போசை உடையவருச்குத், தாம் முயந்டிசெப்து



AQ திருக்சறள் வசனம், 

எம்பாதிதத பொருள்கள் எல்லாம், உபகாரம் செய்யும் இபாரு 
Loe Mike (2) 

13> தேவ?லாகத்திலும், இர்த உலகத்திலும உபகாரடி 
போல மல்ல ப(வயாகிய வேறு செயல்களைப் பெறுதல் ௮ர௬மை 
யான. (3) 

Qld. ews seins Oshig GrwumGer, 0.196709 
கூடி வாழ (வணறாவாள, மகனை சதெரிரது செயயாதவன உயிரு 
eka இரச்த2பாதிலும இக தவர்களுக்குள் ஒருவ 

65) bel) SOOT ON, (4) 

210. உலக சடையை, சிரும்பிச்செய்யும் பெரி.ப அறி 
வை ௨ையவனுடைய செல்வம, ஊரில உளளார் நீர் உண் 
Put Gru, நீரினால் Ban pt sg போலும். (9) 

21, செல்வம ॥ பகாரம் செய்பவளிடத்தே உண்டா 
Gyn, emtt shal le யாவர்கரும பீரயோதுனப்படுகிற பலன் 
தீரும் மரம, பழுததாம் போலும்; (0) 

217. செல்வம் உபகாரம் செயயும் பெரிய குணமூடை 
யவனி_கதிலே உண்டா ௨, அத எலல உறுபபுகளும் பிணி 

கருக்கு மருதாயத் தப்பாத மரததை ஓககுட (2) 

218. தாம் செய்யவேண்டியவைகளைத் தெரிந்த இயற்கை 

JS Hw, ரெல்வம ச ௬௬2, தரிசதிபம அிடைர்க கால 

சதிலும, உபகாரம செய்வதில குமைபா, (8) 

219. உபசாசம செயபவன தரிததிரன் குசல், கசா 
மல் செயயும ருணத்தையுடைய அரத உபகா2ய்ககரச செய் 
யாமல் வரு துகினற இயகஉபாம, (9) 

220. உபப?ம் செயதலினாசே ஒருவறுக்குப் பொருள் 
ச$ல வடம எனபவர் உண்டானால, அழு தனை விறறு 
Pe GING தன்மையை உடையது: 10) 

29-ஆம்-௮ இ-ாகை. 

Giving. 

lyseag தரி கமால். இரந்தவர்ச்கு இல்லை cere 
Brrinaun est dept] ்



இல்லற Duw. 4\ 

931, ஒர பொருஷம் இலலாசகர்க்கு அவர் வேண்டிய 
பாருள் துன்றைக் சொிததலை, பிழாக்குக் கொடுத்தலாம், 
௮௮ 8 மறறைய கோொடையெலலாம, குறிக்கப்பட்ட பின 
௫ம பிரயோஜனத்தைக 64154 5.0 குணத்தை உடைபன. (1) 

ர 225. மற்றோர். கொடுததலை ars es Oster oy gi 
“Me easPis sen) emuel corrago, அது 
செசாம். ஆலை அது கொரற்ததவாகக ௮5 மேல உலகத்தை 
வ சஸ் இகலை என்பவா உணடானதும, கொடுசதலே ஈல் 

- தி. (2) 

235. பாண் தரிததரம உடையவன் என்று, இ ரப்பவன 

"சால்லு உ துன்ப சொடிசகு ௨ரொலலை inpmonsdurr Qe. 

- த தான ரொஃலாமலும, சசத தனனிடதத௪ சொன்னவை 
"சகு இல்லை எனறு சொல்லாம மொழெழலும மெ இரத 
3சண்ிம, லல குடியிசீல பிற;தவரிடசதத. உண டாயிநந் 
ஆம் ய 

டன் 201, சொடையாளர். இசஃஃப்பரிதமும இன்பம் a!) 
es wry, ஒரு பொரு இ!ஈதவா, அது ௮அடைஈதஇனுல் 
இனிசாகிய அவா முகததைச் a) gy tial ids, (1) 

335,  தவதடுல aanue தூயாருககு ஙவம்லமை சாம் 
வடைக்கு பசியை? சமித்தல. முப டிச சகிழறக அருமைபான 
LHL TST UR FS HOUT Mus வலலமை அதைப் 
பாாஈகிலும பெரிது. (ம) 

220. பொருளே Wm 58 yh OSS BET OD 
அம் (2) வலைச்சுசிட௪ சசிநிரடியைய குத பசிய ௮௫ 

மத்தத கருதி $4ரதமலய(ப, (6) 

கொ$தத உணணப டழூகிபவளைப பசி எனம சொல்லபடும் 
ஆ டடம WS போய Oe hw Lr gi (7) 

228. gu pmuw Guam bed Csr gs மைத்துப், பின் 
இழுககவ்மவுருளிலலாதவா, சரிசஇரரு௪கு வேண்டிய பொரு 
ளைக கொழித்து, அவா ௪௩ 2 ஷபபிதலினு ல dj OMT 

அடையும_ சகதோஷத்தைப பாரத்து அறிய மோ? (5) 

990. பொருளுடைய குறையைப் பூர் ததிசெயயவேண்டி 
இர$்தவர்சளுக்குக கொடாமல், தாமே தனிமையாகிச சாப



(4 இிருக்குரள் வச௬ம், 

041. பொருளால் வரம செஃவக்கள் இழிரதவரிடத்தம் 
இருக்னெத படியாக, செகஃ்வச்சகள பலவறறுளன் தோந்து எரிக் 
க்பபட்ட செல்வ சாவத பு௱ளனால வரும செல்லமே. (1) 

242. சஃஉவழியிலே நினறு அளவைகளாலும், ys fue 

ஓர் ஈாககுசம பேையாராமனுத ட உாடுதனறு துராபாது பார் 
Bargin, அருள Caan Candy என்பதனால், ௮ நளு 
OH. WHIT MEAT, CMDR Pop ஒக்திராத சமயவழிகள் 

எஎலாஉரநுலுடி தோரரயந்து பார்சதாலு2... துணையாவது 
ob 1b 507 (2) 

OW gan Srisg wtsCoras Ba Cunne Barger, 
அருளுடைய கெஞசை ,மையகாககு இல்லை. (8) 

911 நிலை 2பறழ டைய உயிரகளைககாப்பாற்றி, அவைச 
வீடதது நுளுறையஉபை இருபபவருககுத் தன்னுபிர் பய 
பபக்மிசறகுக  காரணமாகிப பாவகசளானகை ஈண்டாசா 
னறு பெரிஃயார சொகழுலா, (4) 

210. அருளளளவருககுஇ பிறப்பிலும் ஒருகுள்பம்உண் 

LAT. BIH காறறு சரசரிக ட எற வளபபமபெரருக திய 
gp barca yates grain int, , (5) 

011, உரிரகரி. சதா. செயப? பண்டும் அருளைவிட்டுக் 

Grin oan செய்து Pit பாடை, பான பிமப்பி2லயும உறுதி 

பபொருளைசட்சயாமட தாம. துபபப$கினற்தை மறஈதவர் 
பானற சலமா மராவ வா, (6) 

212 போ ள௱ டுஈவாசாகக இகத உகைக்நில் இன் 
(ம இிஉலைபானா ம்பா, உயிரகளி எம்மல அருள் இிலலாதாரக்கு 
மோக்ஷ உலரதலு இன்பம இலலை, (7) 

216, சிய யினால்சரித்திரம் Horst, wp POPU a 

ஓருகாலததில செலவததினால விளமகுவா. ப நளில்மாதலர் பா 
வம் 8மசாமையால் ௮ நீடசவசச, பின ஒருகாலத்திலும் அரத 
sh van. ( 

249. உய௰ிர்சளிடத்2ச அருள்செபயாதவன் செயயும் தரு 
மத்தை யாது பா1தசாகட ஞான பி௨லாதவன உண்மையான 

gr le சொல்லப்பட்ட பொருளை ஒருக்கால் பார்த்தது போ 
௮ம், (9) 

250. அருளிலவாதவன் தன்னைப்பார்ககுதும் மெலியார் 
மேல் தான வருததச செலலுமபொடு து, தனளேப்பார்5திலும



SH La p இயல், 
45 

மீலியவ। தன்னை வருத்தவரம்2 து அவர் ம்்ர்கான் பபர்து 
ிறதம் தன்னுடைய நிலமைபை நினைச்கக்கடவன, (10) 

20-3),ம்-அ த-புலால் மறுத்தல். 
The Ronanctation uf Flesh. 

[அகாவது மாம்சாதிகளை உணணுமல விலக்தல,] 
ஞ் 4 . ௩, ‘ ௬ 251. SNM உடம்ப வளாத்தம பே ப கீர 

தீன மறரெொன்றிஷடைய உடமபைத்தினபவன, எப்படி டா 
உடையஙனுவான 7 (1) 

2... எப்படிப் பொருளைப பாது வாதவர்ககு ev 
பிரயோகுமை Dado, soy Su புலாகதனபவருரகு வரு 
ளால் வரும்பிரயேோஜனமிவலை, (2) 

200. மற்றென்றின் உடலைச சுவைப்படத் இன்றவர் ௨-௮ 
சொலைக்கருவியபை5தன கபில மொணடவ நடையமனம் போல 

ர ர 
‘ கொலையை கோககவது gi waron அரு பெப்வது, 0) 

2௦3. அருள் எது மென் ௬௨, சொலைசெய்யாமையே, ரள 
அல்லாதது எது எவன பல, கெல தமல, இதலால கொல 
இதிலால வத ஊத தினறுதல் பாவம், (4) 

2353. ரசலெஙகை, உயிர்டா உடம்பு ரி2ல நிறக, உ 
உண்ணாமை என்னும த ரமத Bolin db Bl. ff dmv Dp Baw குல் 

Yip yp Fale கனை உணபாறு றல, அவி விழய0ய ர 
கமான பின உமி2தமத வாயதிறவாது, ௧௫ய௧ சொல்லீ 
ஊன் இன்பவன் பளா ௩ரககதை விடையான், (9) 

255. உலகத்தார், இன்னுதல் பொருட்மிப் பிசாணிகளைக் 
கொல்ல! இருகதால, நிலை பின பொருட்டு ஊம்விழ்பவா ஒருவ 
ரும் இல்ல், (0) 

407... புலாரைவது மறறென்றிஐடைய உடமபின் புண் 
CG அது அசுகதமாயிருககையை wba முப்புலாலை 
உணணுர், (73 

209, மயக்கமாகிய குறறச்தினின்றும் மீங்ெ அறிவுடை 
€பார், ஒர் உபிரினின்றும் வகி. ஊனைத்ெஞார், (8) 

09. கெய் முதலா அகிஃஅத்திபிலே இட்ட, ஆபிரம்



46 திருக்குறள் வசனம், 

வாசம் செய்தலைப்பார்ச்கிலும், ஒர் விலங்கின் உயிரை நீக ௮ 
தப் புலாலை உண்ணா திருத்தல் ஈல்ல.து. (9) 

200. ஓர் உயிசரயும் கொல்லாமலும், ஊசைத்தின்னாமலு 
மிருப்பவளை 7, சகல பிராரிகளும் கைகுவித்து வணக்கும், (10) 

  

2/-அம்- ௮இி- தீவம். 

Penance: Mortification. 

| நுராவது மனம், பொறி வழ்போகாமல் கிற்கையின் பொ 
ரட்?) உணனைச சுருர்குசல் முதலான செயல்களைமேற்கொ 
ணி, அளவாளால் தம முடைய உயிருக்கு உண்டாகும் துன் 

பஙடீளம். சகிதது, மறற உயிர்களைக் சாப்பாற்றலாம்.] 

301. சவத்திற்கு வடிவமாவது உணவைக்குறைச்தல் மூத 
ன லைகளால் தம் உயிர்க்கு உண்டாகும் துன்பககளைப் பொ 

௮ சக்த, மற்ற உயாகளுஃகுத் தாம் துன்பம்சளைமச் செய்யா 
மையும் Bu gis அளகினதேயாம். (1) 

202. uuSo geared god ComLra git, (per gal 
முடையார்க்சே உண்டாகும், ஆதலால் ௮௬2 முன் தவமில்லா 
தவர் செய்ய Bros வீணும். (2) 

209. இல்லறத்தைபே பற்றிநிற்பவர், தூறவறத்க௪ மேற் 
சொண்டார்க்கு உணவு, மருந்து, இருப்பிடம் முதலியவைகளை 
உதவுசலைவேண்டித் தாம் தவஞ் செய்தலை மறந்தார் போலும், (5) 

264. தம்முடைய தருமத்துக்குப் பகையாய் நின்று கெடுத 
செய்தவரைக் செடச் செய்தலும், விரும்பிவவரை உயர 

செய்ததும் யெ இரண்டையும தவஞ்செய்வோர் நினைப்பார 
னால், அவருடைய கவவலிமையினால் ௮வை அவருக்கு உன் 
டாகும், (4 

265. அுடையவேண்டிய௰ய பயன்சளை வேண்டியபடியே தாப 
மறுமையில் துடைதல் அல்லாமல், செய்யத் தகுவதாடுய தவப் 
இம்மையிலே அறிவுடையோசால் முயலபபடும். 

290. தருமம் செய்பவர், தம்முடைய கருமத்தைச் சொ 
பவராவர், வேறு பொருள் இன்பக்களைச் செய்வார், அவைக௭ 
ஊ ஆசையாபெ வலையில் அகப்பட்டிக தமக்குக் கேடு செய்! 
கராவார், ((



றவற இதும், 47 

907. பொன்னானது, புடம் போடப்போடக், குற்றம் நீஎ 
பப் பிரகாசமடைவதுபோல்) தவம செயய வல்லவாக்ர௬ு, HS 
னால் வரும துனபம, வருதத வருததத தமமோ? சமபர்தப்ப 
டட பாவம் நீம்டி ஞானம் மிகும, (8) 

208. தன்னுனடைய உயிரைத் தனக்கு உரித்தாக அடை 
ரந்தவனை அது அடையாத மன்னுபி15சா ஏலலாம் வணக்கும். (8) 

2009. தவம செயதலால் வருவதா ய வல்லமையைத் தலை 
ப்படடலர்சது யமனை சடசசம மைகூடிம, (9) 

270. உலசததிலே தவஞ செய்வா சிலரக, தவஞ்செய் 
யாதவா பலராக இருததலால, செல்வர் சிலராகவும தரிததிரச் 
பலராகவு௦ இருககினறனா. (10) 

  

28-ஆம்- ௮தி- கூடா ஒழுக்கம், 

Inconsistent conduct, Indecorum. 

[அதாவ சாம விடட காம இனபததை, உறுகி இல்லா 
மைன 26 பினனும விருமபும வழிதோனற, அ தவழிய கொர 
ணிரது தவததோடு டொருகதாதாயே கெட்ட ஒழுகஃம। ம] 

271... வஞானையுளள மனதசை.புடையவன த மழைகத 
ஒக),சசை, Coury gated sory நிறறறை ஐ பூத 
இகளும பா£ததுத தமழளசே சிரிகரும. (1) 

272. ஒருவ தான குறறம எனறு ௮றிஈகதிலே, தன 
மனம படியுமானணா, அவனிடதது மிகசசிறர்து விளறமயே தவ 
கேடமானது, எனன பிசபோதனததை உடையது? (8) 

973, மனததைத தன வசபப$ிததி ௮டககும் வல்லமை 
Qed GFA FMS உடையவன, வலலமை உடையாருடைய 

வேடததைககொணி மனமபோன வழீயேபோகுதல, பச சாவ 
ற்கான தனனைத துர.த.தாமலிருககும பொருட்டுப புலியின தோ 
லைப போத.துககொணடி மேயாதாற போதும, (8) 

274, த வல்லமை இல்லாத கிலைமையை உடையவன் , 
தவவேடததிலே மறைகது கினறு, தவமல்லா,௪ பாவகாரியககளைச் 
செயத்ல, ளேடன புதமி॥ மறைஈது dear பறவைசளைபபி 
டிபபது போதம, (4)



AS திருக்குதள். எசசாம், 

O70, ரிரர் சம்மை ஈன்ளு மதித்சர் பொருட், ஆசை நி 
௬௩ாமல இருர்சையி?ல, தசைபை விட்ிவிட்டோமென்று சொ 
QRS UTES HTH, oy Yh op Goflmuours 2 

Care fer“ Roun பின என் செப்சோம என் செ.ப்சோமெ 
ஈறு தாமம் இரங்கும் விதமாப்ப பக துன்பங்களையும் அவருக்குக் 
Gla Br ru. (5) 

JT. மாத்தி ல துரக ஈச்கரதவாரகி, $க்கினார் போ 
உர ச ஈம செயகானா உர௫சது வாழ்பவலாபோல இரக்கம இ 
உர. உரகததில இலை, (6) 

37. Tu pa pan) artemis. uty Gag 
on ௬, ஆ . . 

சாட ர. இடியபைபவாப 1, தாதும் உ௱ழள ௮௩தக்குன்றி 
3 ௫ orn Pa நாகை போலு 5 நா ஏமுயையவரை உலகம் 

er igs + imam 7) - தவ திதி. (4 
om ச ௩ . ome ச ° 

271. ger Sal aol மயக்கங்கள், சம னத்தில் NK ER 
சு க் . ° ௯ ஆ ந அடத 

(ரதி ஈர்தங்கசால் (OT ay WH PLM யு ரரி? “Ip es af 
ச ௯ ச 

Wt AF Se Pe Gos Tin மன igor உலகத்திலே 
பாடி! ee poem, (8) 

ப ட cide வி வடிவில் ஈல்லதாக இருந்தாலும், செய்லால 
டரா தடட்ட்ன் வரவ ராக இருக்காலும். சயலினா மல ஈல் 

ArT O pio D4. Bia et gor al Garton yen கொ 

Wb AT RYMAN GON LIB oy UW ROM a aly oft 26 v ISTH OTT ND 

larwrey 0 BO Usd vacant (9) 

OM), eu ia gto suse nai murdser yn Qerxe 
ப்பட்ட நாபா. ஒழரக்கசகை ரசா விடடால, சவர் செய 

உாரகளுத பிலை ரி சம) சது டைசடை துக்கதும தப வே 

பூரு உ மவ்ரைடிய இலஃ்ப (10) 

20- ந6-அதி- கள்ளாமை. 

ம ரக jee of Frand 

[அசாவது Fat பொருள்களில் எசையாவது ஒன் 
றை வரளுரிததசகாறள கணையாமை,] 

281. முசுதியை இஈழாமல விரம்புவோன் டுவன் என்று 
சாத் சாராற்கனகு மதிசாப்பசிவோன, எந்தப்பபா நுைபும் வ 
ரூப கொளளகளையாதபட।, தன மனததசைசகாகசககடவன்)



சவத யல், 4) 

289. sinistrd se மரதநினுலே சை ததும் பாவ 
மே .தசலால பிரான் டொருளைக இருடிக்கொள்வோம் எனப 
கனையாதிராக பவன். (2) 

25%. சிருூத 0௫ல் உண்டாகும் செல்வம் வளர்வதுபோல 
த்தொன்றிப பிள்தன ஏலலையைம கயர்து அழியும, (3) 

24% Pit Brats Palgetiogn data ஆசையா 
னது, ம pow toa get ப்பா மிசான ய பின் 7/சயோஜன 

த்தைககதா iT ge காத தேோபதனகுத தரும், (4) 

08 அருலின் உயாரபொயதிஃரிசகு முகமே ன் 

புடைய: பி பூத பீசா Rote wa em ப சைது அவரு 

டைய பர ன, பாரபிபாரிடது இலலை (9) 

280. இர0ரி0க2) மிநாத தஇரைபை உடையர், * உ 
யிர் மூதா ரண வந ர நரா டாபரலாடகிப வழி மற toy ௮ 

AUS OFT) tla (6) 

OCT. 7 ௩ pal எண ரு சால சி டம் இர இறிளிளை 

WaT EKG, BOTT Pe roma ete Zo bE) என்று 
. ச் ஆ ~ * 

தொல் © ் ருரு ம ரட்டு... இர் உ உினவரிடதது இலலை, (7) 
ச் 

283, இடி "க டழட்டதஇ gm he rare RW aS, 
சை, அரகய 2௪ ப படர் ஜெ ரு வருடை 6 irom B BH ச 

ரூபம ரலைகட ர ு௩ சபால ௩ AR Dt (4) 

UNO, Rp இ Ate POR MN BATS மு 
ளவு அகலாது "ய 1 'எவுகளை நனைத்து முடி 2 கெ7வார்(ு 

ன் 5 . * ரூ * 
29) கால பத) வோர்ரு, சம்மின் வேறல்லாத ௨ 

௩ ௩ ர ° 

iin Boren சாவிளைப பழகாதமா£ஈ, மயிர தாரத்சதாகிய 
சேகலோசமும தளளாது ( 

then 

அகவாகைம தெயய வண்டை. அவது னன வலு தடட வவ அக eee 

* உய முகலான வகை ரவு செய்தலாவ.து, காக்ஷி ae 

சலாகய பீமா nelny gram h, 9 1951121 19 ce Bm aye, அசற் 

கு௮காதியாபவ நிற தரறளனை விளைவுகசையும; அவற்றால் ௮ 
wed psec மிறஈது இறாதுவருதலையம, அதனை ஒழிதத 
றதுஉபாமமாஈ போக ரானஙகளையும, வற்ற 2 உயிர 

, ர டு ் ௦ f ் ச் ஷ் ர ய்ய ப்ப ராவு Fi @. OF) 6M 119. | ஏழை டம் ம், வி ச் | 4 தி ட்ட 20



60 திருக்குறள் வசனம், 

30-ஆம்- ௮.தி-வாய்மை. 

Truth. 

[௮தாவத உண்லமயின் குணமாம்,] 

201, உண்மை என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவது op 
Caw py Bada», அது பற9ராரு உயிர்க்குச் ॥றிதாஜும் 
செடுதலைக் சொழுிக்காத சசொம்களைச௪ சொல்லுதல், (1) 

292. பொயசசொஜ்சளும் குற்தம் நீக்பெ பிதருக்கு ஈன் 
மையைக் கொடுக்குமானால், அவைகளும் மெய்ச்சொற்களின் 
தன்மையை உடையன, (2) 

203. ஒருவன் தன் மனத்திலே அ௮றியப்பபுவதொன்றைப் 
பிறர் அதிக இலர் எனறு பொயயாது ஓஒழியக்கடவன். அப்படிப் 

பெய சொலலுவானானால், ௮தளை த தெரிக்ததன்மனமே அரதப் 
பாவததக்குச சாக்£யாய நினழு தனனைச சுடும், (3) 

20.  ஒருவன சன் மனமறிபப் பொய் பேசாது நடப்பாளு 
னல், அவன CUES eH மனமகளில்எல்லாம் இருப்பான் () 

205. ஒருவன் தன் மனப ஒத்து உண்மையைச் சொல்லு 

வானாஷல், ௮வன் தவமம தானமும ஒருமித்துச் செய்வாரைப் 
பார்சகிதும2மறபட்டவனாவான. (5) 

296. ஒருவனுக்குப பொய் பேசாமைக்குச் சமானமான 
புகழ்ககாரணம இிமமைககு இலலை, அது அவனுக்கு உடம்பு வ 

ரு௩தாமல் எலலாததருமங்களையும மறுமைக்குத்தனே கொடு 
ககம. (6) 

207. ஒருவன் பெசயசொல்லாமையே பொய்சொல்லா 
மையே செயய வஃலவனானால), அவன் பிறதருமங்களை ச செய்யா 
மையே செய்யாமையே சலலத, (7) 

208. ஒருவலுக்கு உடம்பு பரிசுத்தமாகும் தன்மை நீதி 
லே உண்டாகும. அதுபோல மளப் பரிசுத்தமாகும் தன்மை 
உண்மையால் உணடாரும, (8) 

299. பெரியோர்ககுப் புறத்இருளை நீக்கும் உலசத்தேச 
ருடைய விளக்குகளாபெ சூரியன்) சந்திரன், அக்கினி முதலிய 
வைகள் எல்லாம விளக்குகள் அல்ல, ஆனால் அஞஞானமாயெ 
அகத்திநளை நீக்கும் பொப்யாமையாபெ விளக்? விளக்சாம்(9)



, MAHAMAHOPADHYATA 
OR U,V, SWAMINATHA IYER LIBRAR} 
TIRUVANMIYUR, 3 gfADRAS-4! 31 

904, எம்மால் மெய்ஈநூல்களசாக் காணப்பட்ட gris 

oer எச்த விதத்தினுலுப் உணமை பைபபார்க்கலும் மேத்பட் 
டவைகளாசச் சொல்லப்பட்ட பி.) தருமங்கள் இலலை. (10) 

ee 

81-ஆம்- ௮ தி-வெகுளாமை. 

Absence of Wrath. 

[அதாவது கோபம் செய்கற்குக் காணமாயெ குத்றம் ஒரு 
வனிடததே உண்டாகிப இடத்தம சோபம செ.பயாமை,] 

801. தன் கோபத்தைச் செல்துிடக் தச் செல்லாமல் 
காப்பவனே அருளினால் காப்பவணாவன, மறறைப் பதியாத இட 
த்து அதனைத் தடுத்தால் என்ன தூசகாவிட்டால் எனன? (1) 

803. ஒருவனுடைய கோபமானது, தன்ளைப பார்க்கும் 
வலியவர்மேல் உண்டானால் ௮.து சனக கெரிதலாம். தன்னைப் 
பார்க்கிலும் எளியவர்மேல் உணடானால். பாதக் சோபததை 
விடக் கேட்டைத் தருவது டெ.றிஃ்லை, (2) 

509. ஒருவனுக்குக் கெடுதிகள் எல்லாம் கோபத்தினால் 
வருகின் றபடியால், ௮௮௧ எஉரிடகஇிலு உ மறக்க டவர், (3) 

904, அறக்ஈவர்க்கு அருளின ?ல உண்டாகிய முகமலர்ச் 

தயையும், மனமகழ்ச்சியையும, கேடுததுக செம்புகின் ஐ கோப 
த்தைப் பார்க்கிலும் வேறு பகசைகளும உண்டோ! இல்லை.(4) 

௦0௦. ஒருவன் தன்னைக் து௱்பம் வ௦த அடையாமல் காக்க 
நினைத்தால், தன் மனத்திலே கோபம் வசாமல சாக்கக்கடவன். 
அப்படிச் காலாவிட்டால் ௮ர்தக்கோபம் தன்னையே கெடுக்குங்கடு 
நீ துன்பங்களை அடைலவிக்கும், (8) 

900. கோபம் ஏன்லும் நெருப்புத் தனக்சு இடமானவசை 
அல்லாமல், அவருக்கு இனமாகிய இ3தாபதேசம் செய்தெ 
க்கலத்தையும் சுடும், (8) 

807. சோபத்தைத் தன் வல்லமைபைக காட்டும் ஒரு குண 
மென்று கொண்டவன், அர்த வல்லமைஈய இழத்சல், நிலத்திலே 
அறைகத்தவன் னக பர்நில ச்சி புதல் தப்பாசகிதம்போல் 

தப்பாது, (7)



52 இரக்குறள் வசனம், 

808 பூரேச சடர்களாயுடைச்தாய பெரியகெரப்பு வஈஐ 
தழுகிறைபோலும் துன்பம் தருமவைகளை ஒருவன் செய்தானா 
Mons, வன்மேலே கோபம் செய்யாமை கூமமானால் அது 

F Digs. (8) 
800 தவ Grusere sa wmssrn Corisas oo 

போதும நினையா திருந்தால், தான் நினைத்த பயன்கள் எல்லாம் 
ஒருமிக்க அடைவான், (9) 

310. கோபத்திலெ மிகுந்தவர் உபிருடையவராய இருக 

சாலும, இகவ? சமமா।உார், கோபத்தை விடடவர், இற 
க்கும தன்மையை உடையவராய இருந்தாலும், அதனை நீங்கின 
சோம் சமமாவசா, (10) 

  

99- உம்-௮தி-இன்னா செய்யானிம. 

Not dumg Evil. 

[அதாவது தனக்கு ஒரு Gr Gurpmsmss abising, 
வைா்யம பழ்றியாவத, பறஇியிுலாவது, இருமீாக்குக் நுன 

பம் தீமைகளை 9 DLT ata! 
a 

“11. ஒருவள் பீதர்ககத், துர்பாகமவைகளைம செய்கு, 
an ~ . க்ஷ - * 

யோகா கய Fo yt wary mana அணிமா முதலிய 

செல்வங்கள் OM Foyt, YUM ரும் TUM a Oar 
கெதுபமைகளை ! வபொமயாதிருககலே, ஏமயாள சோலலிய வழி 
யால மனம படிச்திசானவாகருடைப இுணிவாம, (1) 

9]. ஒருபது Lo வைரால்கியதி?மா.. 12, துன்ப 

த்ருகவைகளை3 சய்தவீடத்தும், மறுபடியுப அப்படித் துன்பம் 
கோடுக்குமலைகளைத் தாம் செய்யாமையும குற்தமற்றவருடைய 
Sod anu, (2) 

318, தான் முன்பு ஒரு துன்பமும் செப்பாஇிருக்கம் தன் 
Cod வைால்கிபம முகாணபவாக்கும, தன்பக்கெ-டுக்குமவை 
களைத் துற1வன் சேப்தல்) அது சுடகக முடியாத பழியையும், 
பாவத்தையும் மொம்ச்சும், (6) 

813. தமக்கத் துன்பம் செ.ப்சவனாத் துறந்தோர் தண் 

டிச்தலாவது 12௮ சாணும்படி, அவாக்கு இணிமையான மூழ் 
ச்சசளைச் செய்த, ஆவா பெய்த ீமைகள, தாம் செய்த ஈன் 
மைகள் தூய இ?ணடைபும மதத்தகூாம், 4,



Hg Taw. 53 

Bibe gopksrt, wend yr aad ரகக வரம் துன்பத்தைத் 
தீம்நயிர்க்கு வந்தது போல் காப்பாறறு2 விடத்து, உயிர் முத 
ஒரனவைகளை உள்ளபடி அறியத் பறிவினுல் உண்டாகும் ar 

போஜனம் ஒன் அமில, (5) 

010. இயை OMe mE ZF என்பம் சொடுகும். என்று 

அனுமானப்பி:மானததிரு "ல, தம முறிருதவைகள/ளப் Fhe 

Se செட்பாதி FSIV pow rua மவண்டும் (6) 

317. wares isth p ண்டாெற துன்பர்துஞ் ெபல 

௧ எக்காலத்திலும௦ எயா தம எவளவு சிறிதாயினும் ரய 

யாதிருத்தலலே முதன் மையான திருமமாம, (7) 

318. Por கன்னுபி7க் கா செப்பும் துன்பத்தைத் சான் 

கெிதல் என்று WSK oi SINT Drom, மற்ற உயிர் ளு 

க்கு ௮குவகள கதன் ரெ.யசல் அுறயாமையே, (8) 

210. சறர்சவர் பிறருக்குக் துன்பர்சருமஙைகளை, ஒரு 

முகூர்த்சத்தின் முனபாகம திலே செய்தால். தமக்கு. அவைகள் 

அர்த முகூர்தததமின் பின் பாகத்இலே அவர் செய்யாமல் தாமே 

வரும், (9) 
02). துன்பம் சரம ஏர்லாம் ஒன்றின் உயிருச்குச் 

துன்பம் தருமலைகளைச் ரெயதவ। மேன வாம, ,ஐ.கலரல தம் 
தேயிரச்ருத் தன்பம தநமவை எ ரெயயமாட்டார். 19) 

  

99-ஆம்-௮ இ-கொல்லாமை. 

Not Killing. 

[அதாவது ஐர்.த அதிவுயிர் முதல் ஓரறிவு.பி கடைசியாக 
உயிர்களை மறாதாகிலும கொல்லுதல் செய்யாமை.] 

921. ஒர் உயிசைக் கொல்லுதல் பாவச்ரெய்கைகள் எல் 
லாவற்றைபு உ தானேகொம்த்தலால், தருமங்கள் எல்லாமாகிய 
செய்கை எது என்௮ு?ட்டால், அற ஓர் உயிசையும் கொல்லா 

மையேயாம். (1) 
922. உண்ணப்பட்டதைப் பூத்த உபிர்களுக்குப் பட 

ட்டுக் கொத்தும், தாலும் உண்டு, ஐவசை உயிரகளைபும் காப்பா 
தீதலே அறழமாலுடையசால் ஓுற,தகர்க்கு என்றுதொகுத்துச் 
சொல்லப்பட்ட தரும௫கள் எலலாவழ்றிலும் சமேலானதாம். (2) 

323, ஸால்களிலே பொல்லப்பட்ட தழுமங்களுள் சொ 
ப



5 திருக்குறள் வசனம், 

ல்லாமை என்பதரரச சமானமானதருமம் இக்லை. அது நீங் 

இனை பொய்பேசாபையாவ அதன்பினே 6உல.து- (3) 

324, மேற்கதியும முத்தியும் ௮டைதற்கு ஈல்லவழி எது 
என்று வினவிறால ௮து எாத உயிரையும் கொல்லாமையாயெ 
தருமத னை காமக நினைக்கும் வழியாம, (4) 

925. பிறப்பு ரிஈற நீலையைப் பிறவாமைப் பொருட்டு 
ளுடைஇல்வாம/கையைசதுறகதவா எல்லாருள்ளும், கொலைப் 
பசை ஒரு கொல்லாமையாகயெ தருமத்தை மறவாதவனே 
இற bd எண் WA GUT. (5) 

nib. உயிரை௩ சொண்டுபோரும் யமம், கொலைசெய 
யாபையை கரசமாத படரணடு நடப்பவனுடைய வாழ்சள் 

Gina  பலகான, (0) 
21. சான மற்றொன்றின் உமினாக்கொல்வதாகிய தொ 

பிலை வ படாச்விடசம ச, சன்னுமிரககிபபோமானாலும் ௮ 

ட ட்ப 1 நர. சசகடவன; (7) 

Sint மேவர்கள் பொருட்டு யாசத்தலேகொன்றால் இன்பம் 
541 டகுமபடியான மசெலவம் விருத்தியாகும் என்று சொல்லப் 

ட டபோசீலுமு, இறக சுருக்கு ஒரயிரைககொல்ல, அதனால் 
உணயாவதுகிய பெலவம டுழீநத்தாம். (6) 

Dl. மொலைச் தொரலை உடையவரா மனிதர் த 
goat it Cfo முறிபாசமன முடையவாாய் இரு தாலும் 
re Boa mem ut ot 6 RI OV, புலைததொழிலா£யத தோ 

on at, (9) 

“1. பாபாச்கூடாத கோயஉடம்புடனே, வறிமைமிகு௩த 

C So காழ்ஸ் வாடிச்சையினையுபையாரை, இவாமுனபிறப்பிலே 

ide yeep aruba hig buGerag clon pred 

ன ய்க்வுளைச நெரிய£சோா சொலலுவார், (10) 

  

ஞானம் 

அர்த விரததுகளின் பி ரயோஜனமாயெ ஞானம்சொல்லல் க நீ ஸி 

98-அம்- ௮ இ- நீலையாமை. 
Instalnhty of Earthly Things. 

[ stag மேோரோநறமுகபயவை எல்லாம் நிலைமிக்லாத் 
த. பயம |



துறவற இயல், 55 

931. நிலையில்லாதபொருள்களை சிலைபுள்ளன வென்று சினை 
க்கின்ற ௮்பபுத்தியை உடையவராய் இருச்கை தறர்தவர்க்கு 
இழிவாம். (i 

332. ஒருவனிடத்துப் பெருஞ் செல்வம் வருதல் எப்படி. 
என்றால், கூத்தா?சன்ற சபையிலே சாண்போர் கூட்டம் வச் 
தாறபோலும், அது போதலும் ஏப்படி என்றுல், கூத்துமுடிக் த 
போனபிறகு அக்கூட்டம போதல் போலும், (37 

333. கிலையில்லாம் குணச்சையுடைய செல்வத்தைப் பெ 
B®, சனல். செய்யப்பரிம் தருமககளை அப்பொழு: ளெ: 
யயக்கடவன். 8) 

593. உயிரானது சாளென்று அளவுசெய்யப்பிவ தாய 
ஒரு கால அளவுபோல் தன்னைக்காட்டி, அறுத்துர்செல்கின்ற 

வாளினுடைய வாயில் 4 pur dw Ser py. (4) 

335. பேசா திருக்கும்படி சாராவை 949 AMésorer g, 

எழு௮தற்கு முன்சே,2மாகஷச்துச்சு ஏதுவாகிய தருமமான 
விர் செபயப்பந$ம, (4) 

820. இகத உலகம் சேற்றுப் பிறாதவன் இன்ற Jot 
தான் எனறு சோலலுமகிலையாமையின் மிகுதியை யுடைய (0) 

897... அறிவில்லாதவர், ஒரு பெரா சளவும் au tpi] 

ம் உடிரும் கூடியிநக்கையை மறிபமாட்டார். அுப்படியிருந்து 

ம் கோடிக்குமமலான எண்ணககளை ஏண்ணுடிராகள, (7) 

888, உடம்பிற்கும் உயிர்க்கும் உளள சிகாமானத 
முன்னே சனிபாதிருத முட்டையானது, பின்பு சித்தும் 
டக்க அச எளிருந்த பவ பருவமவா சவிடத்துப் பற். 
போம் தனமையுடையது. (8) 

339. ஒருவஜளுக்கு மரணம் வருதல் தூரச்£ம் வருதல் போ 

தும். அதன் பிறகு பிறப்பு வருதல தாம்கி விழித்தங் வருதல் 

போறும், (9) 
340. BIT Bip S01 1 DOL Be iT வீநிகனாகயெ உடம்புகளு 

ள் ஒதுக்குக்குடியிருர்தே வந்த உயிர்க்கு என்றைக்கும் இருப் 

பதாபெ தர்லீடானது இத வசைக்கும் டைக்கலில்லை போ 

டலும் | (19%
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a weet 

9௦-ஆம்- ௮தி- அறவு: 
Renunciation 

[அதாவது புதமாகிய செலவததிலும அகமாகய உடம்பி 

ஓம உணடாயெ அசையை அவைகளது நிலையாமையைப் பார் 

தது விரிதலாம,] 

311. ஒருவன் எாதப பொ நளை எரதபபொருளை விட்டு 

ரீஉசனுனோ, woe wy" Su பொருளினா?ல. தப பொருளி 

Co gin un Hor go இ. லே (1) 

$12. எலல பபொருள்யும அற்தகலால ஒருவனுக்கு இப 

பிறபபிலே உணடாகு முரைமையையுடைய Qerum@ sar 190 

வாம, AS Dow ws oe Bh 0-9 HA, 17M LLNS அபபொ 

ருளகளை த தற்ககககடவன. (2) 

343. மூசசயை அடைவோகதச மோலி மசலாயெ ஜம் 

பொறிகளுச்கு உரிசதான ஒசை மதலாகிப ஜாபுல ஈகளையும 

செிதகல வேணசிம. அுபபடிக O சிக்கு22பாு ௮ரதபபுலன 

ப அ௮னுபகிதசற பொ mi bg மரம படைத்த பொருளகளை எல 

லாம ஒருமிக்க AL sey Ga om dice (3) 

844. சவஞ செயவோசசகு ஒரு பொ நளிஓ/ம ஆசையில 

லாஇிருககை இபலபாகும ௮ Lo sat pans HS Psa 

BOSUCUIE SS VIA Lora Din WU FSP HF காபணமாகும், (4) 

845, பிறகியை நீகதம மூயறசியுடையோசகு ௮ரதப்பி 

pum (ககுசுறகு உதவியாசிய உடமபுப ம்திகுமாம. அதற்கு 

மேலும சல பொருளகளின Sum ஆசைபபமிதல எ எனா கும? (5) 

840 தான துலலாத டடமபை யான எனறும தனனோடு 

சமபகத ரி௨லாத பொருளை என எனமும கினைதது ுவைகளி 

லே ஆசைபபடுிறதா ௫5 காரணமாகிய மயக $ததைகெடுபப 

யன தேவாகள 5 சம ுடைதற்கு அருமைய ன் முத்தி Ras 

ததை அ௮டைவாவ, (0) 

947. ஆரைமிகதல காரணமாக இருவமைபபறகதினையும 

விடாதவரைப பீறலிததுனபலகள இறுகபபா நிலிட லாம. (7) 

848. மூறறுச்துறதவா முசதியையடை*தவர।வா, அப் 
படிசமவாசவா மபமசிப.ிறபபாறிய வலையில அர்பபடவ 
ராகா, (3)
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910. ஒருவன் Rages! பற்றையும் [6 ெபொரழுத 
அது ுலனது பிறவியை $ககுப. அவை புரத பொழுசே அவ 
திருல் பிற5 தம் இதர் தும வரு£ற சிலையாமையானது அதியப்ப 

டும, (9) 
8௦0. ஏல்லாப்பொருள்ரளிலம் பறதிரின்ற பத்தில்லாக 

சடவு௭ ௮ ஈநளிய (முத்தி வழிய லல வட்பெனறு மனதஇல 
சொள்ளக்கடவர். ுசைகபொண* விடாது வச்ச பரறு விடுதற் 

குவேண்டிய உபாதை அமமன 2 கில செய்யககடவர். (10) 

36-.ஆம்-௮தி பெப் உளார்தல் 

Perception of the True. 

[ அதாவது பிறப்பு முத்திகஈபும வரின் காணக்களை 
யும் * விப£த ச$2தககளால் வ்ஙலாமட உறை ௦பசயலுறிதல், | 

851. உண்மையாய்ப்பொரள கள அுல்லாதவைசளை உண் 
மைப் பாநளகள ஏன்று அதிரிரற wt Ts ஞானசதினால மா 
அிமைப்படாத பிறவி, இன்பா இ wiser. (1) 

902. அருஞாறும் நீக்கி, நடாமறம் மெஎஞானத்தைத் 
செரி. தலாக்கு, அது பிமமிஙப 509, முதர பைஉ பொரி தம(£) 

353. gigs hi Se man 1, WS SUT SH, BOK 

BoP hel se OS TT 4S apr, கடய? வண்டிவசாகிய மோ 

Sy Wurst FUL S உடையது. (3) 

901. eam Aso Danes ck.6 os go புலன்களி 
அம் செலலுதலின் மவறுபாட்ட ல ஐ காப உணாவு தம 

SF வசப்பட்டபோதிலம் ௮சனை பி. பய/ஐனம முனழுமிலலை() 

355. or 50) Out Her எப்ப? பபட்டகாயத் தோன்றிலும் 

அது தோன்றிப வித்ததைக்கணமிவிடாமல, ௮1தபபொருளிலிரு 

ந்த ரொெய்யாகிய பொருரக்காணுக2ல மெயபுணாவாப... (6) 

* கயிற்றைப்பாம்பு ஏன்று அறிதல் போல்வன விபரீதஞா 
சம் என்றும், aSCy பாம்போவென்று துறிபாதநுபோல் 
வன ச தேம ஞான மென்றுமட தி,



(00 இ௱கறாறர வசனம், 

பெ pau wists Scns செப்தவனையே சென்று 
அடைதற்குககாரணமாகமயெ விதியாம,] 

871. ஒருவளுககுக் கைப்பொருள் உண்டாதற்குக் கார 
சமாயெ ஊினுலே மூயழ்சியுண்டாகும். ௮2 அழிதற் தக்கா 
சணமா௫ய ஊழினால் சோம்பல் உண்டாகும். (1) 

872. ஒருவளுக்க எம்லா அறிவும் உண்டாயிநர்தும் 
கைப்பொரளை இறழத்சறகது காசணமாடிப ஊழ் வந்து அடை 

உத காலத்து, ௮ ௮௩த அறிவைப் பேதைமைபாக்கும்: அவன் 
HOY FRG விடகதும௦ கைபிபொாருள் உண்டாதறகு சரர 
மாகிய ஊழவாதுஅடைநத விடத்து அது அந்த அறிவ 
விரு சதி சசய்யும். ( 

2/3. அுறிபாபைபை உணடாககுவசாகிய ear Ip... Uae 

நுட்பமான அபாரு௱களாக செரிகிககு௦ பல. நூலகளையு ௨ கற் 

றவளு 9நுந்காளுடி அவனுக்கு மறறுஈதன் ஊழினுல் ஆய 
பேசைமையறி2வ if gu. (3) 

374. உலசததி2ல ஊழின இுயற்கையானது இரண்ு 
கூடுபிருக்னெற படி பால, செலவழையவசதலும், அறிய ௨௨ 
யவராதலு2 வேறு வேரப இருக தன, (+) 

370.  விதிவரசதால செலவததை உண்டாககுவதமகு ஈல 
லவ எலலாம பேலைய/ ப அழிக்கு, இலலாமலும் தியவை 
தாழும நலலபைபாய ya Hin, (9) 

3708 விதி ந "உ கர உரியவை காத பொருள 

ahr ae Baar) 1) Dey Qn oh) 3D a wip Di Fp நிக்லாமல் 

போகும, தமாக உரியயையாகய பொருளை ப்பசசததே கொண 
டு2பாபச சொரி௩திட்டாலும து தமமை கிட்டு நீககாது, (0) 

011. ஐஓ௰ஃபொறிகளால் அனுபவிககபபடும் பொருள்கள் 
கோடியை முயறசி செயது சோததவாகஞக கும கடவு விதித்த 
வகை துலலாமல அனுபமித்தல உண்டாகாது, (7) 

878. ஊழவினை-ள் துனபங்களை அுடைவிக்காமல் நீம் 
GOD, வறுமையினாலே அ௮னுபகிததல இலலாதவர், இல் 
வாழ்ககையைத் தற? தம கருததடைபயவராவார், (8) 

979. கல்லினை /பயன் தரும்பொழுது "அதை நீம்கும 
ஹிதம் தேடாமல் ஈலலவையென்றலு.. இசைந்து அதுபலிப்பா,
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மத்றைதநிவினைப்படன் தரும்பொழுது அதனால் வளையும் துன 
பங்களையும் அப்படி அணுபலியாமல், நீக்கும் விதம் தேடிக் 
அன்பப்படுவது ௮.றிவன் ௮. (9) 

830. ஊமை விலக்குதற் பொருட்டு ஒர் உபாபத்தை ஆரா 
ய்ச்தாதும் ௮து இதற்கு முன் வர்.துசித்கும். ஆசையால் ஊழைப் 
பார்க்கிலும் மிக்கத் வலிமையுடையவை ஒனழுமிலலை, (10). 

அறந்துப்பால் pis op. 

பொ ருட்பால, 

Wealth. 

[பொருளாவ ௮, தீருமவழியினாலே சேர்க்கப்பட்ட பொன், 
மணி முதலானளைவையாம, அது தனத்குத்துணேர் ச /ணம। ய 
geeks சொல்லவே அடங்கும். tal Burn து காவலை ஈட 

த்தும் முறையாம். அதனை அரசியல், அகுகவிபல், ஒழிபியல 
என மூன்று இயல்களால் அருளிச்செய்சார்.] 

௮ரச இயல் 

Royalty. 

[அசாவது உ௱கத்திழகு உபிரெனச்சிறரக அரசலுடைய 
sa சமயாம்.| 

99-ஆம்-௮ உ இறைமாட்சி. 

The greatness of a King. 

[அதாவது அரசனுடைய ஈர்குண ஈற்செய்சைகளாம்.] 

8981. சேனை, சாடு, பொருள், அமைச்சு, ஈட்பு, ௮சண் 
சன்.று செல்லப்பட்ட று அங்சல்களையும் உடையவன், 
அசசருள் ஆண்டுக்கம் போல்லான். (1) 

992. அஞ்சாகம, கொடை, வி3வசம், ஊர்சம், முத



(02 திருக்குறள் வசனம். 

பிய ரான்ரு குணங்களும், இடைவிடாது நிற்றலே wee gy 
க்றா இயல்பாக இருக்கவேண்டும். (2) 

383. அூரசருக்குக் காரியங்களிலே விசைவுடைமை, ஏற் 
த. கல்கியுடைமை, துணிவுடைமை தயெ மூன்று குணகச 
ரம் ஒருபொழுதும் கீறுகாமல் இருக்கவேண்டும். (3) 

08%, தனச்ருர் சொல்லப்பட்ட தருமத்திலே AD gu 
say ON ஈடக்து; தருமமல்லாதவைகளைத் தன்னுடைய காட் 
மநு உண்டாகாது விலக்கி, லீரத்தலே குறையாத மானத் 
௮த உடையவளே ௮1 சனாவான். (4) 

995... தனக்குப் பொருள்கள் வரும் வழிகளை மேறும் 
மேலும் உண்டாகபறும், அப்படி, வர் தவற்றை ஒரிடத்?த சேச் 
Sol வைகசலும, அசைப் பிறர் அபசரித்துககொள்ளாமல் 
தசகம், காத்து வைக்கப்பட்ட பொருள்களை அறம், பொ 
Qe, புின்பங்களின் பொருட்டுச்செலவு செய்தலும் வல்லவனே 

௮ரசினாவான. (5) 

386. அரசன் வழக்குச் சொல்பவர்க்கும் தரித்திரம் 
அடைக பொருளை யாடத்தவர்க்கும், பார்ததழ்கு எளியவ 
6௦, எவரிடத்தும் கருமையான சொலலைச் சொல்லாதவலுமாயி 
மூ டதால, ரத ாசலைறிலத்தை உயர்கதோர் எல்லா கிலஙகளி 
ம மேலானதாசச சொல்லுவார். (0) 

887. இனிய சொல்லுடனே கொடுத்துக் காப்பாற்றவ 
ல்ல அரசனுக்கு இர்த உலகமுழுதும் .ஐளுதல் அல்லாமல், 

சினை ச சவையெல்லாம் உண்டாகும். (7) 

3688, அறதாலிலும் நீதிதூலிலும் சொல்லும் வழிப்ப 
ஒப் பிறரை வருததாமல் காத்தலையும செய்யும் அரசன் பிற 
பப்பிலே மனிசனாக இருகதாலும், மனிதர்களுக்குச் செயலினால் 
அடவுளென்று வேறுவைச்ஃப்ப?வான், (8) 

9509, கண்டித்துப் புத்தி சொல்லும் அமைச்சருடைய 
சொற்களைத் தன் செவிப் பொறுதாகபும், அவைகளின் பயனை 
க்குதித்துப் பொறுக்கும் தடச அறிவுடைய அரசன், பூமி 
முழுசும் தானே .ள்வான். ் ©) 

890. வேண்டுவாரக்கு வேண்டெவன கொடுத்தலும், Tal 
தீதம மூகமலச்சது இன்மிசொற் சொல்லுதலும், முறை செ 
லத்லும், தளர்ந்த ர, களைககாப்பாறறலும் தூய இச்சன்கு
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செயல்களையும் உடையவன் அரசர்களுச்கெல்லாம் விளக்குப் 
டூபரல்வான. 

(10) 

40-ஆம்-௮ இி-கல் வி 

Learning. 

[ அசாவது! தான சறறறகு உரிததான மூற்ககாக் கற்றல்] 

081. ஒரவன றம; பொருள, இ௫்ப, விடு என்னும 
உறுதிரபொருளகளை உணர்கதும மூலக குறதம sass 
சறகககடவன. அபபடிககறறுவ ௮தறகுததக5௩பட ௮2. சொல 
௮னெற வழியிலை நிறகஃகடவன. (1) 

802. செரியாதவசாலே ஏண் என்று ரொல்றுவனவுர், 
மறறைய ஏத்து எனறு சொலதுவனவும ஆய இரத இர 

டை நாலகளையும அறிசதவார, மககளூ*குக சண்களாரும எனு 

சொலலுவா, (2) 

307. படிதசவ? கண்ணுடையஙான்று உபர்ததி சொ 
ல்லபபூகர£, மறறபபடியாதவா முகததிலே இசணடு புணகளு 
டையவபெனறு இசாது செசலலபபடிவரா. (3) 

201 படததறிரதவநடைய செயகையசவது, எவணாயும 
அவச ச தொஷூபபசிமபடி௪ சேர்நத, இனி அவரை நாம எப 
பொழித சோவோம எனறுகிளைககு 2படிப பிரிதவேயாம (4) 

890. பின நகிமறலுககு வெறுககாது கறறல சல்ல ௫... 

ஆகலால செலவா முன உறி.பவா நிறகும விதம போல், 
ary ஆசிரியா முன கற;மம்வணும ஏனனும ஆசையினாலே 
தாழகது நினறு படிததவா உபாசதவராவா£, அபபடி நிறறது 
ககு வெடகபபட்டுப படியாதவா எப்போதும். இழிஈதவமேயா 
வாச, 6) 

990. மணலி2லே ணெறு எப்படித் தோண்டிய அளவின 
தாக நீச சரகதமோ, அபபடியே மனிதருக்கு அறிவானது 
படித். அளவின சாகச சுரககும, (0 

991. படித்தவருக்குத தன் காடும் தன ஊருமே அல்லாமல் 

நாதாயினும ஒரு காடும சாடாகும) யாதாயினும ஒரு ஊரும் 

excoeL HOPARHY AYA 
ih tt CWAMINATHA IYER Lipreay
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ஊாகுப, இபபடியானால் ஒருவன் இறக்கும் பரியச்தம் படிக் 
காமல் சாலத்கழிககெறது என்ன கினை த.து? (7) 

898, ஒருவனுக்குத்தான் ஒரு மிறப்பிலே கறற கல்வி 
யானது ஏழு பிறப்புகளிலும் போய் உதவுதலையுடையதாசும், (8) 

900, கற்றவர் தாங்கள் இன்பமடைதற்குக் காரணமாகய 
கவிக்கு உயர்ந்தோர். இன்பம் அடை(ன்றபடியால், அர்சச் 
இறப்பு கோக்டப்படித்தவர்கள் பின்னும் அர்தக்கல்விகயபேே 
மேலும மேலும விரும்புவர், (9) 

40). கல்கியே ஒருஙலுக்கு அழிவில்லாத apis செ 
ஸ்வா. அது நீங்யெ இரத்தினம், பொன் முதலான செல்வம் 
செல்வம் ௮ NOs ( 10) 

41-ஐம்-௮ தி-கல்லாமை. 

Tgnorance. 

[தாவது கரறலைச் செய்யாமை.] 

401, தான் சிரம்புகற்குக் காரணமாபெ நூல்களைப்படி 
Faron, ஒருவன் சபையிலே ஒன்றைச்சொல்லுசல் சூகாடுத 

றக இடச்சை ஏற்படித்திக்கொளளாது உண்டையுரட்டிச் சூகச 
புனாம் போலும், (1 

402. கல்வியில்லாத ஒருவன் சபையினிடத்தே ஒன்று 
சொல்ல கிரும்மினால், அது அவனுக்கு அவமானத்தைக் கொடு 

க்கும், (2) 
403 படிக்சாதவரும், தாமே தமமையதிர்த, கத்ர் 

கூடிய சபையிலே, ஒன்றும் சொல்லாதிருக்தால, மிக்க நலல 
வரரவார், (8) 

404. படிச்காதவனுடைய அறிவடைமை, ெறெலவிட 

த்தி மிக £6 GS 561 QLD, அதிவுடையார் தினை ௮ திவு 

(4) டைமையாகக் கெசள்ளமாடயார், 

405. சூல்களைப்படிக்காத ஒருவர் யான் அ.திவுடை 
பேன் என்று தன்னை மதிக்கும் மஇுப்பானஅ கற்றவர்கள் முன 
பேசககெடும, (5) 

4010. படிக்காதவர்கள் சாணப்பட்டுக்கொண்டிருக்சையசல் 

art எனறு சிலா மிசொலதும் அளல்னரே sania, gto
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க்கும் பிறருக்கும் பிரயோஜனப்படாைபால், செல் Cp mB 

வை விகாயாத sori நிலத்தை ஒப்பர், (6) 

௧07. அுட்பமாக, மாட்ரிமைப் பட்டுப்பக தூல்களிதும் 
சென்ற அ.றிவில்லாதவலுடைய எழுச்சியும் அழரும், ச௪ண்ணச் 

சாக்இனால் கள்றாப் அலகசரிக்சப்பட்ட பாயையின் எழுச்சி 
யும் அழகும் போதும், (8) 

408. படிக்காதவரிடத்திலே உண்டாகய செல்வம், படி ss 
வர்கனிடத்திலே உண்டாய வலுமையைப்பார்ககிும் துன்பம் 
செய்வதேயாம், (8) 

400. சல்வியறிவில்லாதளர் உயாந்த குலத்திலே பிதக்தவ 
ரரயிருந்தபேோ திலும், சீழ்க்குலத்திலே பிதா இருந்தும் கற்தவசது 
பெருமை அளவினதாஏய பெருமை இல்லாதவராவர்.... (9) 

410, விளங்பெ நால் சர்றவருடன் கல்லாதவகாை சோக்ச, 
மிநகக்களுடன் மனிதர் எவ்வளவு ஈன்மையுடையவசோ அவ் 
வளவு ழீமையுடையவ சாவர், (10) 

42-ஆம் ௮ தீ-கேள் வி. 

Hearing. 

[அசாவத சேட் வன்டிய மாலின் பொருளைப் படித் 

தவர் சொல்லக கேட்குசல்.] 

41], ஒருவனு க்குத் A pis: )டைய செல்வம், ரெலியால் 

உண்டாகும் செல்கூமே. ததுவே மற்மைய செல்கக்கள் 

எல்லாவறஅறப் பார்க்கிலும் மேலான த. (1) 

412. காதுக்கு உணவா சேள்வி இல்லாத காலத்திரே 

வயிற்றுக்குச் றிது உணவு கொடுக்கவெண்டும், (2) 

418. செலியுணவாகய சேள்விசயடடையவர் பூலோக த்தவ 
ராக இருந்தபோதிலும், அவியுண் வையடைய சேவசேோசடு சமமா 
வர். (8) 

414. கேள்வி, ஒருவனுக்குக் துன்பம் கேர்ஈதசாலத்து உத 
வித் தணையாகலால், புருஷார்ததங்களைச் சொல்லும் நால்களைப் 
படிக்காதிருந்தாலும், அவற்றின் பொருளைக் சறறவர்கள் சொல 
waCara lente du, ச 4
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419. ஆாசினைக்சாக்சைச் Gros அாரருக்கு ஓ) 
க்சக்தையுடை பவருடைய வாயினின்றும் உண்டாகும் சொற்கள் 

சறுக்கும் குணமுடைய சேறறு சிலத்தில், ஈடப்பகருக்கு: 
ஊன் றசகோல்போல் உசலிசெய்யும், (5 ' 

410. ஒருவன் சிறிரளவாடுலும் உறுதிப்பொருளைச் கேட் 
க்க்கடவன், ௮ 8 ௮வவள வாச இரு5தயபோதிலும் Sepsis Ory 
மையைச் சொயுசகும். 0 

417. பொருளகளைத்சாமும் நுட்பமாய் தாய்க் து செரி 
ஈது, அதனமமலும் சமபூணமான கேளவியையுடையார், வித்தி 
பாஈபபட அறிரதகாலக தம தமக்குப் பேதைமையை உண்டாக் 
௬௦ சொற்களைச் சொடலார், (7) 

418. கேள்வியாலே தளைக்கப்படாத செவிகள் தமக்கு 
ஸிஒஷயமான ஓசைமாததி! தமைக் கேட்டாலும செலிடாம் குண 

த்த உடன, (8) 
110. நுட்பமான கேள்வியை உடையவர் அல்லாதவர் 

வண கததைச கொயிககிற சொறகளையுடையாாதல் இல்லை. (9) 

420. காதுகளால் அனுபவிக்சப்பரிம் சுவைகளைஉணரா 
பம, வாயாக உண்ணப்படட கவைபை யறியும அகதிகினையு 
டைமனிசா, இத ।சாலுரு வாழ்ஈதாலும் வலசத்து£குப் பிச 
Gury wer ஓனமு மில்லை, (10) 

43- yd- ௮.இ- அறிவுடைமை. 
Wisdom, 

[அசால.து சல்லி கேள்விகளினாலாயெ அறிவோடு உண்மை 
பதிவு உடையவனா குதல். அலலாமலும் "அறிவாவது ஈல்லசன் ௪ 
லும தீயகன் தீமையும உள்ளவாறு உணர்தல்)! என்று தொல் 
காப்பியம பொருளியல் 09-வ.து சூத்திரம் “ஒப்புமுருவும்" என் 
(இன விசேஷ உரையில ஈச்டினார்களெயரா கூறியுளளார்.] 

421. அரசருக்கு அதிவென்பது, முடிவுவாராமல் காக்கும் 
படைபாம். அது அல்லாமல பகைவர்க்கு அழிக்க முடியாத உள் 
அசணுமாம், 

422. மானச்தை அதுபோன விஷயத்தில் செல்லவிடாமல், 
WKS ape eof on neni Peni ster தாய் து செட்டகை 

நீத ல்லதிலே போகவி9வத அறிவு, (2)



oh I» டக 01 

493. யாகொரு பொருகேயாவ। பா 9 பல்லமேட்டா 
அம, ௮ஈதயபொருளின உணமையாகிய பய சகாணபதே அ.தி 

வாம. (8) 

421. தான சொலலும சொற பருமையான பொரு 
சாப இருக்தாலும, எளிதில பொரள விச சகுமாறு மனததில 
படுபபட சொ லித தான பிறா வாயில கேடகும சொற்களில 
அ*டபமான பொருளைகககணபத அருமையாக நருசபோடி 

லிம், ௮அசனைககாணவகலமத் பறிவம, (4) 

425. உயாக?தொசைச டி?கமமாககவது ஒரவனுககுமே 
னமைபயாகம, அதில முனமீஈ விரிதமூப பின குனிசலும 
இலலாமல எப2பாடுதும ஒரே மனா மடயை இருப்பது 
அறிவாம. (5) 

490 ews ossdse5a 659.0 piss wpb ee) 
னா: உலகத2தாடு Guimiguu, கடபபதே அசசனுக்கு 
அறிவாம், (6) 

427... அறிவுடையவா, வாக௩ட வதளனை முன ன அறியவல 
லவா,அதை முனனே அறியமாட்டாதலா அ௱ிவிலலாதவராவா,() 

429. பபபபடவேேணடியசறகுப பயபபடாதிருகமல பே 
தைமையாம, பயபபடவேண்டி யத ௦ ப பயப்ப ?தல மவுடை 

was Osa eeu, (8) 

429) atsslasiau தனபசசை புனே புறிநழகா 

ககவலல அறிவினைபுடையாககு, வா ஈிியகமபடி வருவ2தாஈ 

தனபழம இலலை (9) 

420. அதிவுடைடா வேறு ஒன்டம புல்லா தவசசய இரகு 

கதாலும, எலலாபூடையா£லா மூறிவி௨ல! த । வ.உலாபூடைய 

வாரயிரு5சசலும இலலாதவசாவா (10) 

44-ஆம்: ௮ இ-குதறம் கடிதல 
The Corroction of Faults 

[அதாவது சரமம, குரோதம, உஷோபம, மானம, உவ 

OS, WSL) எனலும ஆறு குத றவ்களையும ௮பசன தனனிட 

ததிலே உணடாகாமல நீக்குதலாம. | 

431, மதம; ரூசோதம, காமம) ஆகிய குறறங்கள இல் 

லாத ௮ரசருஓட்ப செலவம மேமபாடரிக ருணதைதையுடைய 

aut (1)
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482, வேண்டிமிடத்முப் ் பொருள் சொடுக்க திருத்தஅம், 
ஈன்மையின் நீக்கெயமான மம, அளவில்லாத ம௫ழ்ச்சியும் ௮௪௪ 
ருக்கும் கு. ந்றக்களாம், (2) 

4303. பழிக்கு அஞ்சுவோர் இனைபளவாயெ சிறிய குற் 
றம் தம்மிடத்து வடதாலும், அதை யவ்வளவாக கினைக்காமல் 
பனையின அளவாயெ பெரிதாகக்கொளளுவபர், (3) 

434, தனக்கு முடிலைக் கொடுக்கும் பசைக்குற்தமே 
ஆச்லால், ௮அைச தனனிடத்து வ. ஈமையே பயனாகக் கொண் 

கோக்கவேண்டும். (4) 
435. குற்றம் வருவசற்கு முன்னே அதனை வாசமல் 

காக்காத அசசனுடைப வாழ்;கை, அது வந்தால் தீயின முக 
தீதிலே கின்ற வைக?காலின கூட்டம போலக் கெடும், (5) 

436. முன்னே தன ரூழ்றத்தை மகூப்பின்னே பிறர் 
குற்றததைக்காண வங்லவனனால, அசலுக்கு உண்டாவதாக 
குற்றம் ஒன்றுமில்லை, (0) 

431... செல்வததினாலே தனக்குச் செய்து கொள்ளவேண் 
டியவைகளைச்செயது கொளளாம, முசனிடத்து உஷோபம 
செய்தவனுய பொருள் பினனுள்ளதாகும குணம் இல்லா 
மல் லீளுகக்கெடிம, (7) 

438. பொருளை விடவேண்டிய விடகது விடாத, பற்நு 
தல் செயயும் உளளமாக, உலோபதசற்ம குற்றத்தன்மை 
கள் எல்லா வறறுளளும் வைது நினைக்கப்பரிவது ஒன் உல்ல; 
பலவாம், (8) 

439 எர்தக்காலக்லுப(மிக உயர்க்தகாலத்திலும் தன்னை 
மதத இலை கன்கு ஈஇயாதிருக்கக்கடவன், தனக்கு உன்மை 
யைக் கொடுக்காத்தொழில்களை மானத்தினால் விரும்பா இருக்க 

on ட... (9) 
440. தான் கிரும்பிப பொருள்களைப்பகைவர் ௮ த விரு 

ப்பத்தையதியா திருக்கும்படி, அனுபவிக்கவல்லவனானால், அவர் 
தன்னை வஞ்9த்தற்கு எண்ணும் எணணமானஅு குற்றமாம். (10) 

49-ஆம்-௮இ- பெரியோரைத் துணைக் ?காடல். 

Seeking the Aid of Gieat Men, 
[அதாவது காமம் ம தறிப தறுவகைக்குற்றங்களையும் நீக்க
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வாசன், தன்னை தியகழிலிலேரிலம்கி san வழியிலே செ௮! 

த்தம் மீபசமிவுடையவலைத் தனகுச்துணைபாகச் கெ. ௭௬ 

fa 
$hl. suusSeap_usas அறிர்து தன்னைப்பார்க்கி 

அம் PSs wha mist இசெனெக்சடை அச அுரமையைத் 
Osho பள ரம இறமறிர் த, அ!சன்கொள்ளக  டவன். (1) 

142. Gsuassrarug அல்லது மனிகாகவது சன 
ச்குவநக wows ws ae nb Hie விதபடிரிச்து ப ட்ப 

பட,ப்பட்டவவ வரராத பூபன். மூறிய்து, காக்க்வலல ரட்ட 

த புடையவவா அவாரர் 2 தொாஷுபபிமவைககச்செய்து அடா 

*னலவோபாக? கொளளக்கடவன, (2) 

447, சருகு அருமையான பேறுமள் பலவாழு 
தருமைபானது பெபரிபவாகள வ சுடிதார வதிச்சத்தமகவைக்பா 

Ht) ga ru, தமக்கும் A DS sutras S10 Bsum. (3) 

441. ye mG aim ML UNA D pw Cp ser 

மைபா றி மலர வைகளினு ல சம்மைபபார்கஇம் 
மிகாது, இருபபபபைத சமசகுசசிறதவரசம்கொண்டி அவர் 

வழிபில தாம ஈடததலை. (4) 

445. மாதிரிசளைம் கண்ணம் ஈகா ஈடு பூரிபாம். நடத்த 
லால், அச்சன் அப்பட ப்படடமதிரிசளை gigs, தனக்கு 
Spo ulas கொளளக்கடவ 5. (5) 

410. டிபாக்கியாகுப இனத்தினை aj mew 708 567 gp o 

Qetsg asin முரசசைப் பகைவா செயயககிடகதது லர 

துனப மம இலலை, (6) 

447. கெட்டைகளைக் சண்டபல் Games சென்று 
கோபித்ழுப்புத்திசொல்று.ம் துணையாம் குணத்தையுடைபவரை 
இவர் கமக்குசசறதவரெனறுகொண9ி ஆஸ அரசைக் 

கெடுக்கும் பககைவாஉஉகததில ஒருவருமுலலை. (7) 

418. கண்டித்துப் புத்தி கூறுதம்குரியவரை வாசன த 
க்குக்துணையாசச் கொளளாமைபால், பசையாகசு சகெடுபபவச் 

இலலாதிருக்தாலும் தானே கெ3ியான, (8) 

449. முதலில்லா வியாப்ரிகளுக்கு லாபம் Dew se 
போலத், தம்மைத்தாக்குவது யவை இலலாத அசசருக்கு 
அதனால், வரும் நிலையானது இலலை... (9) 

10 °
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490. ஹதோசன் பெரியாசோ$ ௩ட்பினைக்சொள்ளாது விடி 
Bi, தான் தனியளுப் இருர்துகொண்டு, பல3 மாமி விரோதம் 
கொள்ளுதலைப் பார்க்கிலும், பத்துமடங்குத் நிமைய/டையதே 

யாம், (10) 
னா களை 

4$6-அம்-௮இ சிற்றினம்சேராமை. 

Avoiding of Mcan Associations. 

[ துரா௫து இறிய டனத்சைச்சேராதிருத்சல், Adu Gor 
1௮) து. ஈல்எதிீேல ௩ன்மையும் தியதிலே தீமையும் இல்லை என் 
போரும், காுகரும், வஞ்ரகரும் கூத்தாடியும் முதலான கூட் 
டம] 

1.1, பெரிபோ இயல்பு சிற்தினத்துக்கு அஞ்சும். மம் 
woth ut Quy அது சேர்சதிபாழே தனக்கு உதலாக 
உர துணியும், (1) 

சட dol, நிலத்தின் இடல்பினாலே இல் சேர்க்த ft தன் 
சாள்மை மெறுபட்டு அந்த நீலச்தின் தன்மையசாகும், ௮.து 
போல மனிதருக்கு அறிவும் தாம் சேர்ந்த இன ச்தின் இயல்பின 
லே, தன் தன்கை யெறுபட்பி ௮ர்த இனத்தின் தன்மைபதா 

கும் (2) 
493. மனிதருக்குப் போது௮தியு சம்முடையமனம் கார 

லாமாக உண்டாகுப டுவன இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடை, 
யவன் என்று உலசத்தாாலே சொல்லப்படுிிற சொல்லானது 
இனம் காரணமாக உண்டாகும். (3) 

401, tome ae Opis ௮மீவாவ.த, மன த்தினிடத்தே 
உண்டாவது போலக்காட்டி, அவன் சேர்ஈதுளள இனத்தினல் 
உண்டாகும், (4) 

400... அந்த அறிவு வெளிப்பிதற்ரு இடமாடிய மனம் 
பரிசத் தனாரும் தன்னமயும், செய்தொழில் பரிச த்தனாரும் தன் 
மையும், ஆய இரண்டும் ஒருவதுக்கு இனம் பரிசுத்தனாகும் 
தன்மையினால் உண்டாரும்: (5) 

400. மனம் பரிசுத்தமானவர்ச்குப் புத்திரசம்பத்து ஈன் 
௫௪ உண்டாகும். இனம் பரீசுததமானவம்ச்கு ஈல்லதாகாத செ 
யல் ger pi fabs, (6) 

487, dv Guppy eulieeyss were Ren icimunse gr
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செல்ளத்தைக்சொடக்கும், இனத்தின் ரன்மையாவது, 5774 
எல்லாப்புகமைபுங் கொடுக்கும், 

406. மனான்மையை ன் சல்வினைப்பயளுல் a 
யுடையவராய் இருர$்சபோதிறு.! 6, பலது அந்களால் கிரைச்தோ 
ர்க்கு இன௦ன்மையாவத அதற்க வளி செயலை புடையதாம். (8) 

450: மனான்னையினாலே ஒருவனுக்கு மறுமைபிசுபம் 
உண்டாம, அதற்கு அர்தச்ரிமப்புததாலும் இன5$ன் மையால் 
a? பெறுதலை உனடடையதாம, (9) 

450. ஒருவலுக்கு ஈல்ல இனத்தைப் பார்ம்கிலும் மிரு 
அணைபுிலலை. திய இனததைப்பார்க்லும O51 பன பூ 
மில்லை. (10) 

eee 

47-ம்-௮இ தெரித்துசெயல்வகை. 

Acting after dae consideration. 

[சாவது அரன் சான் செய்யும தொழில்களை ஜாப் 
நீது செய்யும லலிமை.], 

481. சொழில் செய்யும் சாலத்து தனால் அழிவையும் 
J Piers பின் அவகதைபும், பிர்தாலகஇில தம இலாபக்தை 
யும் ஆராய்கது Queens guises இருதால செய்யச்சடவன்.() 

42. தாம் அதிர்துகொண்ட இனத் துடனே செய்யும் 
Ose Bin ஆ சாப துபின் தாமெயும் எண்ணிச் செயது முடிக் 
Snr அசசருககுப் பெறுதற்ஃசிப பொருள் ஒன்றுமில்லை. (2). 

463. அறிவுடை யார் பின் ுடையக்கடவதாயெ இலாப 
த்தை மீடாக்கி, மன் பெற்றுள்ள முதலையும் இழத்தற்குக்கார 

ணமாகிய செயசொழிலை மேந்கொள்ளார், (3 

404, தமக்கு அவமானம் என்னும்குற்நாறண்டாதலை HG 
சவோச் இனத்தோடும் தனித்தும் சாயாது கிசயமில்லாத 
தொழிலை ஆமம்பித்துச் செய்யமாட்டார். (4) 

405. சென்னுல் ஈடக்கும் விதம்களை எல்லாம் முழுதும் 
என்னுமல், Roussos எண்ணிப்பார்த்து, அரசன் பசையர்
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போலே, போர்க்குச்செல்லுதல் அர்தப் பகைவரை அவர் உள்ள 
டத்திரேயே பலப்படுத் துவதாசிய ஒரு வழியாம், (5) 

466. gore gan Oar Posoiso செய்யக்கூடாத சாரி 
யங்களை சீ செய்சால் செடுவான். செய்ய?வண்டிய காரியுகசள ச் 
செய்யாதிருர்தாலும் கெடுவான், (0) 

407, செய்யவேண்டி சாரியக்கிள புதடச்கும்உபாயத்சை 
a ai gyrus சக்ஈடவன், அம்பித்தபிமகு ஏண்ணுவேோச 

மென்று ஒழிதல் கூறநமாம். (2) 

408, முடியும் உபாயததால் தொழிலை _ முயற்சி செய்யாக 
(ரயதசியான., *ணைவர் பலரிருக்து காத்தபோதிலும் குற்றப் 
பிப, 

4(10 வேறு அரசசர்ககடைய குணங்களை அசாயர்து 
Sig... அவர றிறகுப் பொருக் துமாறு செயயா விட்டால், அவரி 

ட ௪௮ ஈல்ல உபாயசசைச் செயரலுளளும் குறதம் உண்டாம், (0) 

471, மாசன் சொழில் py. FF 1) பொருட்டுத் தம் நிலை 
க்குப் பொருக்தயாசாக உபாயங்களைச் செபதால், உலகம் அங் 
இடிரியா.து. அசலால் wis © O 8 பிகழப்படாத உபாயநு 

சங அய்ந்து செய்யக்க.வன. (10) 

48-9 1t- gy F- வலி அறிதல்: 

The Recognition of Power in an Opponent. 

[அ சால. ரால்வகை உபாயங்களுள் தண்டம் செய்பக்குறி 
தீக ௮சசனானவன் ஈால்வகை வலிபமைககையும் ளது வறித 
லாம்.| 

471. சால் செய்யச்சரூதிய தொழில த வலிமையையும், 
அதனைச் செய்து (புடிடா, ட தன வலிமையும, அதனை விலகும் 

பகைவன வலிமையும், இருவருக்கும் தணையாயுளளோர் வலிமை 
யும் ஆராய்ந்து தன் வலிமை மிகுந்தால் ப சுத்தொழ்லைச் செ 
ய்யக்கடவன், 1) 

472. தம்மால் முடியும் சொழிலையம், ௮சற்குத்செரிபவே 
ண்டூவதாகெ adore யும்) அறிது எப்! *ழுதம் மனம், மொ 

ழ் பெய்களை அதனிடதது வைசதுப பகைவர் மேல செல்தும் 

அம்சிருக்கு முடியாத பொருள் ஒன் ௮ுமிலலை, (3)
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473... தலைவனாக% யுடைய சர் படைய வறியின ger ma 
த் தெரிந்து கொள்ளா ௪, உழசாககனைல தமகைைப் பார்க்கிலும் 
aduaserd போர்செய்ய நாமபிததுப் பின் புகை முடிக்க 
வகை தெரியாமல் ஈ$லிஃல பெடட அசர் உலகத்திலே பல 
ராவர், (8) 

474. பக்கத்து வாரருடன். பொருதி ஈடத்தலும் செய 
யாதம், தன்னுடைய வலி அனனவ அறிடயாலும, சரீளப்புக 

ழ் சகொண்டு அர்தறுாஈரடன் பசை சவேம்தன் சிக்காததிங் 
கெடிவான், 

(4) 

475. மகிலிறசை ஏறறபபெர் உ பண்டியும் சமக்கும் அள 
வுக்குமேல் gppudus yr சச முறியும், (3) 

470. ஒருமாக்கொம்பின் s A306 Ia pat op 
சாகத்தினும் yosis_ip tog vp pupa Gruso, we 
அவர் உயிருக்கு முடிவைக் கொழிக்கும். (0) 

477. கொடுக்கும் anf uF on sev சமமிடத்கில் இருக்கும் 

பொருளின் அளவை றின சமக சசபடி மொிசகக ட. 

வன, மூப்படிககெசம்ப்பசானது அபொருளைககாபபார றி டிடக்கும 

வழியாம். 
| 

478. அப சருச்கூப பா hen aM thin வழி சிறிபசாக இருக 

தீபோதலும், Grae yn of iF oat அளவு bOI TNT bE ayn 

ess Deora Gsrse wopiha by. (5) 

479, pera ag Das 510 பொருளின் துளவை gs gs 

அதறகுத்தக்கபடி WILT 1B yy ML UTIL KES Bmw Ow 5p) 
போலததகோனறி, உண்டையில பூஃலாசதாகிப பின பர்தத சோ 
ற்றும் இல்லாமல கெடும். (9) 

489, அரசின தாக் aan sn பொ ளின் அளவை தாயா 

த ௮அளஅு கடசது செலவு செய்வானுனறாஐ, sum செல்வம Pa 

இரத்தில கெம். (10) 

  

49-ஆம்-௮ நி-காலம் அறிதல். 
The Recognition of the Fitting Time 

அதாவது வலீ௯மயினால் மிகுதியுடையனாப்ப் பகைவர் 
மேல் சண்டைக்குப்? பாக ாம்பிதத அரசர் ௮.சறருத் தகு4ச 
காலத்தை அறிதல.]



mt சி ஈர் வசனம், 

11, சாகை சர்பிலுர் வலிமைபுடைய சோட்டானைப் 
Gr லத்தில் ொர்லுதல போலப், பகைவருடைய மாறுபா 
wm வெல்லக் கருதுகிற வேர்தர்க்குக் காலம் பார்த்துச் 
செயதீல் ஆவரியம் பேண்டும், (1) 

482. நார். காலத்தோடு பொருர்சத் தொழில் செயது 
£ தரல, ஒருரிடர்திறும் நிலைபெரு த நீங்கும் செல்வத்தைத் 
தன்றிடத்ிலை Custis abun suf a Hub, (2) 

147, அரரர் சொழில்களை முடித்தற்காகும் சாதனக்சளு 
டன ரொபபச சகம் சாலந்தையும் அறிந்து செய்வாரானால் 
அவரால செய்லதறகு அரநமையான தொழிலும் உண்டோ?) 

48%  ஐருவன (1 சப்பூடி மா வதைபும் ஆளச்கிருத்து 

mam nr, கா ருர்சொாய்பும தொழிலைக் காலத்தைத் 
Owl tabi a be bt a dur ந்க்த *செயவானாளால், HP HO gs 

௧89 ௮௯ ப். (4) 

Iho, தவரையல் பூரி. மூனதையும். அடைய நினைக்கும் 

௮௪71, தம்ரடைய வி யழசமாக ிந[தாலும், அதற்குச் தகு 
திபான காலந்தைப்பாதது, அதுவரையில பகைவாபேற்செல் 
erp as பார், ஆ) 

Rh. அக வரிமபைபைபுடைய சசர், பசைகர்மேற் 
Gri ளாது FIVE HERD இருப்பு, சண்டை செய்கன் ற 
மூ. 9க்கடா தன பரை நிஙகப பாபதறபொருட்டுப் மின்னே கால் 

QI AD AM IOS OM UB (6) 

487. அரிவுள்ள அசர், பகைவர் தீங்குசெய்கபொழுதே 
அவர் அறியச் சிஃபெபாசப புறத்திலே கோபம சொள்ளார், தாம் 

அவனா வெல்லுதற்குப் பொருத்தமான காலத்தைப்பார்த்து) 
அது வருமளவும் உள்ளே கோபக்கொள்வர், (2) 

488, சாம் வெல்ல கிசைத்த அரசர், பகைவனாக் சண் 
டால், அவருக்கு முடிவுசாலம் வருமளவும் பணியக்கடவர். அம் 
தீக் காலம் வ௩ஐ முடியும் இடத்து அவர் தலை ழ் விழும். (6) 

489. பகைவரை கெல்கக்கருதும் அரசர், தம்மால் அடை 
தீற்து அருளாபான சாலம் வந்து கூடம்பொழுது, அதுசிற்கு 
மளசீலே பெயசற்த அருவமயாய் இருச்த தொழில்களைச் செய 
ங்க்க்ட்வ்ரடி (9)
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400. பசைவாேஃல செல்ல திருச்கவண்ிம சி உசதிலே 
கொக்கு இருத்தல் போல் இருக்கக்கடவன், செல்லுங்காலம் 
வயத்த இடத்து அது தப்பாமல் செப்து முடிக்கும் விதம் 
போலத் தப்பாமல செய்து முடக்கக்சடவன், (10 

௦0-ஆம்-௮தி-இடன் அறிதல். 
The Recognition of Place. 

[அ,காவ.தி வளிமை, காலம் முதலியவதறை அறீர்து பகை 
வர் மீமல் செல்லு2யொன தான் ெல்லுசழ்து ஏறற bogs 

தனை அறிதல்] 
401, பரைவரை வத் துகவொள் 5வதர/சா. நரிடத் 

க் சண்டபிறகு அல்லாமல், எந்தத்தொ.ழீலையும ோம்பிக் 
காமதும், அவசைச் சிறியவர் என்று இச ராமலும இருக்சக 
கடவ, (1) 

403. மாறுபாட்டோடு சேர்ச்த வலிமைபுடைப வாக்குச், 
த ணைச்சேர்ர்து அதனா லுண்டாகின்ற பெருக்கம் பல பிரயோ 
ஜனங்களையும் கொடுக் தம, (9) 

403, தருக இடத்தைத் Oshig somos 474556 
பின் பகைவர்? மல செல்வாராம்) வலிமை Yr sai mio 

வலிமையுடையவயாய் மெல்லுவா. (9) 

404, யுத்தம் செய்தற்கும் ருந்த இடத்தைக் தெரிக்து 
சென்ற அசசர், முரணைப்பொராதஇ சினம். அடசதமொழிலைச 
செய்வாசானால், மூன் அவரை வெல்ல சகாத்திடிடச பசை 
வர் ௮ஈத எண்ணத்தை நுழட்துவ்டுவா]: (4) 

495. முதலை ஆழமுள்ள sera file மற்ற உயிர்கக 
எல்லாம் வெல்தும், ௮. அந்தத் சண்ணீரினின்றும் நீங்கினால், 
His முதலையை மற்றைய உயிர்கள் எல்லாம் வெல்லும், (9) 

496. பூமியிலே ஒூகின்ற வலிமையுள்ள சச்சரக்சளையு 
டைப பெரிப தேர்கள், சடலி2ல ஐடமாட்டாத, இணிக்கடலி 
லே ஐூன்ற மபச்சலங்களும், நிலத்தில் இடமாட்டாது. (6) 

497. பகையரிடத்து யுத்தம் செய்யும் ஒிதக்களையெல் 
லாம் ஆ2லாரித்து, maser தருஈத படத்திலே செப்



70 திருக்குறள் வசனம்- 

வாரா பசற்குத் சைரியமல்லாமல் வேறொரு தணை வேண் 
Ow Fa mw. (7) 

408. பெருஞ்சேனைஎயயுடைய ssa, Ap Carbo 

பை உடையானை அழ்க்க நிராசது, அவன் goBuG naGio 
இடத்தைப்போய்ச்சேோவானாலை அவன் தன்பெரு ௦ கெடும்,(8) 

409, அண அமிச்தற்கு அருமையையும் பெருமையா 
திய வல்லமையும இல்ல! தவராயிநஈதாலும், யுக்சம் செய்வத 
made பகைவரை இருப்பிடத்தில் செனறு வெல்லுதல ம௨ 
யாது, (9) 

910, பாகர்க்கு அடகுகாதவையாயும், வேலையுடைய gions 
காக சோதக மிகொம்பை உடையவையாயு முளள யானை ககக்கால 
புுதகின்ற ேறறு சில;தலே கப்படடபொழுது ஈரிகள் கொ 
லலும; (10) 

91-ஆம்- அ .தி-தெரித்து தெளிதல். 

Selection and Confidence. 

| அகாவது மந்தீரி முதலானவா்காளப் மிதப்பு, குணம், அறி 
வு எனபப$இன் றவைகளையு,) காட்சி ,செயசையும், கருத்து, 

பாம் எனகிறபிரமாணங்களினாலே Birr gp செளிதல்,] 

௦01. அசசராலே செளியபபடுவான் ஒருலன் அறம், 
பொருள, இன்பம், உயி பொருடடால் வரும wien ow Op 
கான 5 சோதனைபின திறததனால ஆய், பின்பு தெளிபப் 
பவான, (1) 

502, ews குடியிலே பிறந்து குத்றக்களினின்று baw 

ஈமக்குப்பழுதுண்டா கதமென்று பயப்படும காணமுடையவனிட 
த்த்தே ௮2சர் தெளிவு :ாணாவது செய்யததகாதனவற்தின் 
கண் உள்ள மொடுககுதல்'? என்று, தொல்காப்பிய த்தில் ஈச்சன 
ர்க்கெனியார் கூறியுள்ளார், (2) 

509. படித்தற்கு அருமையான நால்சளைச்சகற்றுக் குற்றக, 
கள் ரீக்கினவரிடச துப) ட்பமாய் அராயுங்கால், மறியாமை 
இல்லாதிருத்தல் ௮அருமையாம். (8) 

904. குணம் குற்றங்களில் ஒன்றே யுடையார் உலகத் 
இலே இலலாமையால, ஒருவன் குணங்களையும் குற்றகிகளையு 

ரிர்தூக்பெ பார்த்து அரத இடுவகைபுள மிகு தவைகளை நாய் 
ந்து மிகு தவைகளாமீல பனை றியக்கட்கன. (3)



அரக இயல, 87 

AN. wri + py, jm, ay என்பலைகளால் மனி 

தச் dy PUY a, ADS HO Uw pu # pws au, உரை 

கல தாம சாமமாபபும செயலகம் (5) 

1). O pais Da argu F LDU BL நில்லா தினா 2ல பழி 

சுகு மாணுதிருத்சவஉ, வசர HIF தமக்கு உரியவசாஃச் 
GS aot ta ye suss ar. (6) 

WT. ௪ காரைமாக அறிபேேண்டிமவைகளை திபா 
சவசை ௮/௪ ர சனக கரிபவ/ கத தெனிதல, அவனுக்கு டப 
wy PU toning ob Wad Kur, ia) 

905. தன? சபபரதநிகூலாதவரைப பிறப , தணப 

அறிவ முசலியவைகளாபும, செயசையாதும சசயாழு, 0௮0 

சத அரசருக்கு புழு பூவன் சரததிககிசமதிலும நிஙகாத தன 
User S KOSI ம் is) 

09. எவ டயும ாரபாது தெளியாகிருகசச்சடவன. பூ 
சாயஈத பின தெளி,ச பபாருஎகளைத 9 தளியக்கடவன. (9) 

210. .,அசசன ரவை ந சாயாமல கெளிதலும், தரா 
௩௮ செவியபபபட்டவனிடதது? சரம்தகபபமிதலும வலு 

Howse Ss gies sen ss Oaths Kin. (10) 

  

52- .yw- அ௮தி- தெரிந்து வினையாடல், 

Selection and = Employment. 

[அதாவது ௮பபடி.தெெளியபபட்டவரை அவா செயயவலல 
வினைகளை Ds gy ௮வைகளிலலை ஆளு இிறமாம.] 

211. அசசன் முதலிலே ஒரு தொழிலைத தன்னிடச்தே 
வைததால அதிலே தவதும ஆகாத.தும தய செயலகளை ஆரா 
யது அறிது, அவறறுள ,தவதையே விரும்பிய குணததையு 
டையவன, பின அசத ௮ரசனாலே சிறந்த தொழிலகளிலே ஆள 
பபிவான (1) 

512. பொருள்கள வரும வழியை விருததி செயது, ௮; 
னாலே செலவங்களை வளாதது, ௮5தப௮பாருளன வரும வழிகளுக் 
கும, பொருளகளுககும, செலவககளுக கம, வ௩த இடையூறுகளை 
ஆராயாது நீகக வலலவனே, ,மாசலுக்குத தொழில செயயகக 

டவன, (2 
010, அர சனிடத்திலே அனபும; அவனுக்கு ஆமவைகளை 

il



76 திருக்குறள் வசனம்- 

அதியுர் அதிவும், அசைச் செய்சையிலே சலள்காமையும், ௮ தினல் 

பொருள் கைகூடியவழ அதன்மேல் அசையில்லாயையும் அரிய 

இக்த கான்கு குணங்களும் உடையவளிடத்தே ௮சசனுச்குத செ 

ளிவுண்டாகும், (3 

914. எந்த ௨சையாலும் ஆராய்ந்து தெளிர்து தொழீல் 
எவத்தபின்னும அஈதத்தகொழிலின் கூணக்திறாலே வேறு பலம் 
மனிதா உலகத்தில பலர் இருக்கின் தனர். (4) 

NS. தொழில் சான் செயயும் உபாயங்களைத் செரிக்து, 
செயலாலும், இடையு A OND வரும் துன்பங்களைப் பபா a 

த்து மாடிவு செய்ப வஉ-லவசை அல்லாமல் இவர் ஈம்மிடததலே 

Yoyo was ot gs Cull yma ஏவும் குணமடையதல்க() 

10. செப்பவனுடைய இலக்ஷணத்தை முன்னே ராய் 
ரசீது மெய்யபபமிம arf Bos, குணதசைப பீன்ம்ன ஆராய gp 

wagon mm வளையும் அர்கத்தொரலையும் சாலத3சாடு பொ 

(ர்க யுறீநு, பினபு அவனை அர்தததொழி.லல அதல செய் 
யகங்கடவன் (0) 

nlf. இக சத்தொழிலை இர்சச்சாகனததினால்இவன் முடிக் 
சலலலவனென்னு தாய் து றிர்துடுநதமன்றும தமழள் ஒத் 
இிருதால, முகத்த தொலை அவனிடத்து விடககடவன். (7) 

218. தோசன் ஓருவனத் தன்தொழில் செபசற்கு உரிய 
Od BUD, இணர்சுபிறகு, அவனை அந்தத தொழில் செ 
ய்ததகு உரியவனாகுபபடி, உயச செய்யக்கடவன , (8 

௦19. தன்னுடைய காசியக்திலே எப்போழுதும் முயற்கு 
யுடையவயை இருப்பவனைத தனக்குச் சுற்றமாய் நடககினற 
குணக்கையமுது பொருசவழுடைப பொல்லைககேட்டு ௮/சன மா 
பட நினைபபானாலை சிட்தவி ௮௩௧ ரசனை விட்டு நீங்குவாள. 

520. தன்னுடைய தொழில் செய்பவன் மாறுபடாது தொ 
Ya செய்வதனால், உலகம் மாறுபடாதிருத்தலால், அவளை ௮ா 
சன் தஇனகதோறும் அசாய்க் து வசக்கடவன், (10) 

99- ஆம்- அ.தி- சுற்றம்தழால், 
The union of Relations. 

|அதாவது அரசன் தன் சுற்றத்தாரைத் தன்னைலிட்டு நீக் 
AML தழுவுதல்.)



wis இகல், a9 

521. ஒருவன செலவம நீக் தரிததொனார ஆன காலது 
அம விடாது தபமோடு அவனிடசதுணடாகிய பழைமையைப 

பாசாட்டும குணம சற தாரி. உண, (1) 

992. அ௮னபுளள கறறம ஒருவனுககுந கிடைகதால, அது 

கிளை தசல இலலாத பல செலவகளயும கொமிககும;. (2) 

23 அரக சறறச்தோடி மனககலை பபி.லாசவனது வாற 
ககை களப பரபபுககசையிலலாமல மா நிறை) தை ஓகதும (1) 

324 ஒருவன செலவசசைப பொரபடஞுவது சன கறற 

தீதிலை தான நழபபரி. வகையைத Juv ss sas. (4) 

92) ஒருவன சுறறததுககு வேசசமிமவைகளை கொடுத 
கும இன சொல சொலறுூதலும செயய வலலவனானா௨, war 
ன சமமிமல தொ.டாகத பலவகை? சுறறததாலே குழபபடு 
வான (5) 

220 ஒருவன கொடையை 2 டைப௮னுபும கோபஈகை 

ஸிரு௦பாதவறாபு॥ ரெபபானாலை, மெளைபபோல ச சறற ற 
டையலா பிப லாசத்தில ஒ ரவருமிலலை. (t) 

311. காகம் சனகக இனாமடைத்தபொரரது வதை 
மண காமல, இனகதை அனைத்து MMPS Ho naw oye 

அது2 ல) ஈுழறததா௩ இடையும செலவங்க ரூம ப்ப டப 
தனமை உடையவாகதக உணடாகு ப. 7) 

928 அச்சக எக்௨ரையும ஒரு கசமைபராக / பரககா 

மல அவாவாத 5௧2 FEMIY உபசரிதமு உட பபாளுனால, 

அது நோக்கி ௮த௮சசனைச உறததார பலரும விடாத வாழ 
வாசா, (ஆ 

029 மூன சுமறததாசாய இருசது கனனேி பொருஈதா 
மா பூசாகிறும ஒருகாணததால சனைசிடடப பிரி௩தபபோ 

னவா, பின வரது சுறறததரா, ஆததல அசதபபிரிகின காரணம 
நீரகதகானே 2. ON LT Five (9) 

930. ஒருவன தனனிடசதினினறும் காரணமிலலாமல பி 
ரிசதுபோயப, பின ஒருகாசணதழினு/ல வரத சுறறததானை ௮௪ 

சன பூரதக சாரணததைச செயதுவைசது நராயாது syde 
கொளளக்கடவன., (10)



50 இருககு2.ா வசனம், 

54- ஆம்- ௮- பொச்சாவாமை. 

Unforgetfulness. 

|அதாவசு அழகு, செலவப, ஆறறல முதலானவைகளாலள் 
சரதோஷபபடடுகசனனைககாசதுக கொளளுசலிலு௮, பசைவரை 
யழிதகல முதலிய காரியம்சளிலும பற$செயயாமை ] 

981. அசசனுக்கு மிகா* மனமடூழ்சசியால உண்டாவ 

தரவயெ மறதி, அளவு இலலாச கோபததிலும, தாம, (1) 

539. சததிய தரிகதிம அறிவைககெடுக்கும விதம்போஷ 

ஒருவன ோததியை மறதி கெம்ககும, (2) 

533. புகழுடையவராகவிருததல், மறஈ.து ஈடப்பவருக்கு 
இல்லை. அது நீதி மூலுடையவர்கத மாத்திரமே ௮௫லாமஉ, 

உலகததிலே எபபடிபபட்ட நூலுடையார்ககும சமமாக முடிஈ 

த்த (ல) 
511. மனத்திலே பய மூடையவா்க்குக காடுமலை முதலா 

கிய மாண்களுளளே டி 5 சாலும ௮வைகளால பிரயோஜனம 
பலலை. ௮துபோல மறதபை உடைமவாகக௪ செலவம எக லாம 

உடையவராக இருநதாலும அவைகளாலே பிரயோஜனமிலலை (4) 

one சனனால வாராமல் காக்கக்கூடிய தனப ௪களை அவை 
வரூவதறகுமுனனே கெரி£து காததுககொளளாமல மறநதிரு 

௪தவன, பின வக ககாலதழ& காககமடிமாமல் தன் குறறத௭ ச 

கனைகது உருததபபிவான. (9) 

080. எவரிடக்திறும மறதி இல்லாமையாகிய குணம் எ 
சக்காலசதிலும நீலகாமல இருககமாஞை, ௮தறக௪ சமமானது 
Ca @ wer pe de. (6) 

537, wpars uns ECan mon ஆலோசிததுச செயயும் 
சீனுக்கு enw asus "த அருமையானவை gary சொல 

லபபமிகத முடியாத காரியநுகள இலலை, (7) 

508. நீதி நாலுடையார் இயை, அரசருக்கு உரித்தானவை 
என்று உயாததிச சொலலிய செயலகளை௪ செய்யாது மறக 
இரு5தவாககு ஏழுபிறப்பிலும் உணமை இலலை. (8) 

039, அசா சம மடிழசசிலினாலே, கர்வம ஓுடைர்தபோது



Hie Pua. al 

மூற்சாலத்திலே அனால் உண்டாகிய மறதியினே, 04 
வ்களை கிளைக்கக்கடவர், (9) 

௦40. அரசன் தான் நினைத்தபொருளையே மறஇ இல்லா 
மல் நினைக்கக்கூடுமானால், தான் அடைய கிளைத்தபொருளைச் 
தான் ச்னைத்தபடியே அடைதல் எளிதாகும். 10) 

  

55-அம்-௮ தீ-சசெங்கோன்மை: 

The Right Sceptre 

அதாவது அசசராலே செயயப்பமிம் முறைமை. தாவது ௮ முறை 

Obl. அரசர் தம்முடைய கடிகள் குற்றஞ்ெயதால், ௮௩ 
$5 Grpias ging எவரிடத்திலும் தாக; ண்ணியம் இல 
லாமல் ஈடுவு கிலைமையுடை வசாய், அதக்குறதிததுக்கு நூலக 
ளி2ல சோலலும் தணடமசசமைச் செய்தலே நீதியாம. (1) 

942, pe wssP gyre உயிர்களெல்லாம், மழைபெய்சால 
அந்த மழையை சோக்க at isu, அஅபோலக்குடிகள oer 
wu Gralary Gorse வாழும். (2 

549. அரசரடைய செங்கோலானது பிராமணருக்கு உரி 
Aster Gages DRG, அதினுல சொல்லப்பட்ட தீருமததிற்கும 
காரணமாயிரக்கனறழ. (8) 

bth தன்னுடைய சடிககா மணைத்துச் செங்கொலையும் 
செலுத்தும் பெரிப நீலததையுடைய சசது அடியைப் பொரு 

நதி உலகத்தார் விடா நிறபார், (4) 

545. வேண்டிங்காலத்து மழையும, குறையாத விளைவும் 
ஒன்ருய*சேர்க்து, நீதிபொருந்திய ரசனுடைய காட்டில் உள 
ளனவாம, (9) 

546. அரசருடைய செய்கோல் கோணாதிருக்தால், அவரு 
க்குப் போரில் ஐய ததைக் கொடுப்பது அவர் ஏறியும வேல் அல்ல; 
ஆனால் அவருடைய செங்கோ2ல, (6) 

547, ௮சசன் தன்னுடைய செச்கோலைத் தடை கேரி 
டாதபடிச் செலுச்.துவானைள், அவன் பூமி முழுவதையும் காப் 

பாறலுவான; அபலுடைய செக்கோலே அவனைச் காசகும். (7)
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513. வழக்குச் சொல்லுபவர்க்கு எளிய சமயத்தை 
உ௱ பவன, அவற்கற அறிவுடையோர் பலரோடும் தீர 

வீராரீதது நீதி செலுத்தாத அரசன் தாழ்ந்த பதத்திலே நின்று 
ஒருவரும கெடுக்காமல் சானே கெடுவான். (8) 

540. குடிகளைப் மிறர் வருத்தாமல் காத்துத் தானும் தன் 
பப்பமி)தாது காப்பாறறி ௮வரிடத்திலே குற்ற மண டானால் 
அதனை நிகரும்படித் தணடிததல் வேர்தன் தொழிலாம். ஆனால 

அதுபரி யல்ல, (9) 

9510.  ஸஏாசன் கொடியவர்களைக் கொன்று நல்லோரைக் 

காப்பாற்றல், உழலன பயிரைக், களைப்பிடுக்கிக் காபபாற்து 

லோடி சமமாகும (10) 

55- ஆம்-௮ தி-கொடுங்கோன்மை. 

Tyranny. 

[அதாவது செங்கோல் சோணுதலாம். | 

951. பொருளை விரும்பிக் குடிகளை வருத்தி அகிடாயம் 
செய்யும அரன் வி2ீராககதினால் கொலைத்தொ நீலைக கைககொ 
ண்டி கடபபவரைபபார்ககிலும கொடியவனாவான், (1) 

542. சொடுக்கோல மாசன் குடிகளிடததில் பொருள் 
வேண்டுதல், வேற் படைகொணடி வழி.ில் அலைததுப் பறிக்கும 
இடக்ாத்தனிேபே நின் உ ரள்வன் வழிப்போச்காகளை கோக 
உன்னுடைய கையிலுள்ள பொருளைக கொடுவென்மு வேண்டுவ 
தோமி சமமாகும. (2) 

200. நாள்தோறும் தன்னுடைய காட்டிலே உண்டாகும 
குத்றககளைத் நீர விசாரித்த, Hs PES தக்கபடி நீதி ஓத 
தாத மனனவன தினக்தோறும் காமி இழப்பான. (3) 

jot. பின் வருவதை எண்ணாமல் அறீதியாய் சடக்கும் 
௮ரசன, அந்தத்திபசெயலால் மூன சம்பாததத பொருளையும் 

பின் அசைச் சம்பாஇத்தற்குக் சாரணமா௰ய குடிகளையும் ஒரு 

சேர இிழபபான, (4) 

௦௦0. மரசன் முந்தியினாலே குடிகள துன் பப்பட்டு அதைச்
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சகிக்கமாட்டாமல் அழுத கண்ணீர் அல்லவா, அரசனுடைய 
செலவமாகிய மத்தை வெடமடும் வாள், (5) 

Sd. wremage Ri sBe pircperu &sienw now 
டாகும; #86 நீதியில்லாவிட்டால் ௮-2 அரசருக்கு அப் 

புகழ் இல்லை. (6) 
557. பூமியிலே வாழும் உயிர்களுக்கு மழை இல்லாம் 

எந்தவகைத் துன்பம் கொடுக்கமோ, அந்தவகைததுனபம் ரள 
இல்லாத ௮:சறுடைய சாட்டில பாழுமகுடிகளுகருண்டாரும 7 

558. 89 சப்பிய gyre செசரிய்சோலினிழ் வாழும் 
குடி களுக்குத தரித்திர கதைப் பார்க்கிலும், பொருள் உளளவ 

ராக இருததல் அதிச துக்கத்தைக்கொடுக்கும். (8) 

950. அரசன் சான் சம்பாதிக்கும் பொரளை நீதி சப்பிச 
சம்பா கப்பானுனல், அவனுடைய நாட்டிலே படிவமழையான து 
இல்லாமற்போகும்படி மேகம் பொழிதலைச்செயயாது. 9) 

90. காப்பாற்றவேண்டிய அரசன் உயிர்களைக் காப்பாற் 
ருவிடடால் அவன் காட்டில தருமமில்லை) பசுக்களும பால 

சருவ்கும; பிரரமணாகளும தூலகளை மறக்துவிரிவார். (1K 

9/-ஆம்-௮ தீ-வெருவந்த செய்யாமை, 

Absence of Terrorism. 

| துதாவது குடிகள் அஞ்சுவதும் பகு; என்று சொல்லப் 

படுகிற மதி ரி முூதலாயெ முநிகங்கள் AAA BIL, A DOF 

சுவதும ,நூப தொழிலகளைச் செய்யாமை.] 

601. ஒருவன் மெலியவறுக்குத் தீங்கு Dei ssn sp Us 
தஇயஸ்தமாயிருடிது அதைத்தீர விசாரித் துப்பின் ௮பபடி. ப்பட்ட 
காரியம் செய்யாமலிருக்கும்படி அக்தக்குற்தத்திற்குப் பொருக் ச 
அவனைத் தண்டிப்பவனே பரசனாவான. (1) 

5035. செல்வம் நீண்டகாலம் தமமிடத்து நீங்காமல இரு 

SS Hd Garr, ஒருவனைத் தண்டிக்க தரம்பிககும2பா த 
அளவு மீதிச் செய்பலா போல் அரம்பித்மு௪ செ Lyne Op go 
அளவு மீருமல செய்யககடவர், (2)
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503. மாசன் Smarr பயப்படிம்படியான செய்க 
கள? செய்து ஈடககம கொடுக? பாலனாயிருக்தால், அவன 

உண்மையாகவே சஃ3கி)ததில் கெடுவான. ம்) 

564. கமமுடைய சன் ரீதி டுல்லாகலனென்று குடி. 
களாமில சொல்லப்பசிம துனபம தரம சொல்லையுடய ச 
சன, நயுஞஷம குறைகது, செ௨வமம சிகசரததில் இழப்பான்,() 

505. சனனைக்காணவேண்டும் குடிகளுக்குக் சமயம் கொடா 
சவனாபு ர, கணடால கமிகடுசத முசுத்தையுடையவனாயுமிருககத 

வாசனுடைய பெரிய செல்வம், பேயால் காணப்பட்ட செல்வம் 

ம்பால பிரமியாதனப்படாது oo Hu, (9) 

900. அசசன் &டு௩ சொல்லையுடையவஞாயும் தாட்சண் 
ஊிபமிலலாதவனாபுமிருஈதால, அவன் பெரிய செல்லம் நீண் 
டகாலமில்லாமல அப்பொழுதே கெடும், (6) 

067. கடுஞ்சொல்லும, குற்றத்திற்கு அதிகமான தண்ட 
னையும, அரசனுடைய பகை Caw 915 58 ஈற்ற மாறுபாடாகிய 

இருமபைத் தேய்ககும் அரமாம். அதாவது ௮ரசனது வலிமை 

லயககெடுக்கும. (7) 

௦008. ஒரு காரசியத்தைபபநறி ௨ 1டாகிய எண்ணத்தை 
மநதிரிகளடைனே தானும ஏணணிசசெய்யாத அரசன் OSS 
தவதிஞலே தன காரியம மெட்டகிடகதுத தனனைக கோபத்திலே 
செலுத்தி அவர்களைக் கோபிபபானானால். ௮லவன் செலவம நான் 
தோறும சுருக்குபஃ (8) 

900. யுததம வருசறகு முன்னே தனக்குச் காவலாக ௮௪ 
ண்சட்டிககொளளாத ௮ரசன போர் வாதபொழுது காப்பில் 
ஒரமையால பயகது சிகரத்தில் கெடுவான. (9) 

570. கொடுங்கோலரசன் நீதி நூல் முதலியவைகளைக் கல் 
லாதவைத் தனக்கு மகதீரிகளாகச் சேர்ததுக கொள்ளுவான்) 
அரதக்கூட்டம பூமிக்கு அதிகமான பாசமே ஒழிய வேறொன்தி 
ela. (10) 

  

91-ஆம்- ௮.தி-கண்ணோட்டம். 
Beuginity. 

[அதாலது தனனோமி பழனெவனாக்கண்டான் அவராலே 
சொகலபபட்டவைளை மறுக்கமுடியா திருததல.]
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ofl. Saw 3 ery tio என்று கொம் க்பபடுகித மிகவும் ற 

ப்புடடைய அமக, பசரிடத்தேே உண்டாயிகும் தால், இவ்வுலகம 
உண்டாயிற்று, (() 

972. உலக எடையானது கண் 3 2ஸட்டச்? சனிடச்சே நிகழ் 
இன்ற ஒது, wisi selon இல்லாதியர் உளசாதல 
பூமிக்குப் பாரமேயொழிப வேிபரனறு பிலை, (8) 

573. இ nF, பாடல் தொழிலோ? பொ ஈத்த நில்லா ஈட் 

டால் ஏனை பி,/போஜத்ரையுடையது? தே லட உட்க ரை 

ஷஹெட்ட மில்லாககிடதது என்ன பி/யோத முடைய? (1) 

ork. த ருதிபுள்ளலாகத் காட்சண்ணிய மில்கா கண்டா 

(pss Bon உளிளவகை23பொம் பாசிப்புவர் 2 த சொர றம ஆல் 

லாமல் வேறு என்ன பிரமிபாஜத்ைச் ரெய்யம்: (1) 

575. ஒருவன் கண்ணிற்கு அணியபும fi Trot ET ராம் 
சண்ணியம, hs ஆப் இஃகசயி.! ட்டா, Wigs & tat 

புண்ணென், வி wid விடையே ரல் ஸு சி பப்புதிம. (oO 

576. ஒரிக ப்ர உரிய குங்ரு 3பொரர்தியிரக் ழும் தா 

ட்ஈண்ணிய Dewees, சப்ரி, வன் மயாாய் நிரு தாலும் மரா 

ஹனி பொருக்தி “ற்ற மகளை பூபபா, (6) 

ந a ச * a ௫ . ர 

௦77. தாட்சண்ணியம் இல்லாம் உன்கறுடையவநபற 

லா) அது உடையவரா கண்ணுடையாடிய ஙா, (7) 
* 

578... தம் முடைய காரிபம செடாமல தாட்சண்ணிபம செ 

யும் அரசருக்கு இத உலகம உரிமைபுடையதாமி நம்ின் 2௮:() 

270, தம்மைவருந்தும் தண த்ைைபுடையவருக்கும் sr 

foxy (pmuaes ரூறம௦தறைப் பொறுக்கும் குணமே 
அசசருக்கு மேலானருணம, 9) 

௦80, எவராலும் மிரும்ப்த?ககு ரொப்டத்சை விரும் 

புவே!ர், தம்மோி பழமோலா சாம்து உபச உணளிட்டா 
லம், சண்டு மறுமமமாட்டாமையால, அழக்க உணடு பின்னும் 
du saad Sosa. (19) 

12



80 நிருக்குறள் வசனம், 

99 ஆம்-௮தி ஒற்னுடல் 
The use of Detectives. 

[அசாவ.து பசைவர், அயலோர், சகே௫கர் என்ற மூவரிட 
த்தும் நித ழ்ர்ததை அறிதற்கு ஒற்றை ஆளுசலாம்.] 

981. அரசன், ஒற்றனலும் புகழ்உள்ள நீதி நாலும் ஆரிய 
இரண்டும் தன்னுடைய இசண்டு கண்களாகத் தெளியக் 
சுடவ. (1) 

௦85, எல்ல ரி_த்திறும் ஈடப்பவைகள் எல்லாவற்றையும் 

eran Sa ot ஓற்றனால சீக்கிரத்தில் ௮.றிதல் ௮ரசருக்குரித்தான 
தொழிலா. (2) 

09. ஓற்றனால் யாகரிடத்திலும் நகிசழ்்சவைசளைத் தெரி 
ந.க வரசசெய்து இவைகளால் உண்டாகும் பபனை ராய 
அறிடார அரசன் வெற மிபடையான். (3) 

O34 gregmigtu காரியம் செய்யும் அமைச்சர் மூ.தலி 
யோர் சுற்றத்தார், பையர் என்று சொல்லப்பட்ட தனைவரை 
யு2 சொல்லாலும், செயகாலும் ௮ராய்பவனே ஒழற்றனாவான். (4) 

09... ஏவரடை!! செய்டியைத் தெரிர்து கொள்ளச் சென் 
ஜோ அவசாலே. சகசேடுக்கப்படாத வடிவோடு பொருகதி, 
லவா சக2தசங்கொண்டு தெரிந்துகொள்ள ஆரம்பித்தால, கோப 
கொண்டு பார்க்கின்ற அவர் கண்ணித்கு அஞ்சாமல் நின்று, 

சாம2பத தானதண்டம் என்ற நான்கு உபாயங்களைச் செயசா 
அம், மனசதஇிலுளளதை வெளிப்படுத்தாது இருக்கவல்௬வனே 

அததனா வன; 0) 
980, முழுவதும் துறர$்தவராயும், விரத ஓாழக்கத்தவராயும், 

போகக்கூடாத டுடஙசளில் ஏல்லாக் போய விசாரிக்க வேண்டி 
வைகள் எல்லாம் கன்றாய் விசாரித்த) அர்த இடத்திலுள்ளோர் 
சர்தேகப்பட்டுப் பிடித்து எர்த விதமான துன்பஞ்மசெய்.து கேட் 
டபோதிலும், தன்னை வெளிப்பிித்தாமலீருப்பவனே ஒற்.றனா 
வான், (6) 

967... எவருடைய செயல்களைத்தெரிர்து கொள்ளச் சென் 
னே, அவர் மழையச்செய்த செயலகளை, அவருக்கு உரி 
தீதானவர்களாளே கேட்கவல்லவனாட் கேட்டுத் தெரிஃ்துசொண் 
ட செயல் ॥ளி3ல பின் சமசப்படாமல் £மானிச்சவல்லவனே 

ஓறறனாவாள், (7)



ரசு இயல், 5( 

88... ஒரு ஒர்றன் மறைவாயச் தெரிர் தொண்டு வரது 
அமிவிக்சப்பட்ட காரியத்தை, மற்றும் ஓர் ஒற்றனால் தெரிஈீது 
சொண்டு வச்செய்து, ஒச்இிருத்தலையும் பார்த்துச் சொள்ளக் 
கடவன், - (8) 

589, Ohpey guduse pi gpse ap0xi op pie 
அதிபா திருக்கும்படி ஆளக்கடவன், அந்தமாதிரி நளப்பட்ட ஒழ் 
றாதுவரை ஒருகாரியத்திலே வேறு கேறு ௮லுப்பி அர்த மூன்று. 
பேர்களுடைய சொற்பளம் ஒத்திருககுமானால்) அந்தப் பொருள 
உண்மை என்று செளிரது கொள்ளக் ஃ-டவச்.. (9) 

59). wmpipmestrs செரிச்து சொல்லிய ஒரதனிட 
த்துச் செய்யும் சறப்பைபபிதர் அதிபாமல் சசன் செய்யக்கட 

வன், அப்படிச் செய்தான், தன் உள்ளே அடுப்ப 
இரகசிய ககளைக் தாரெ வெளியில் ழட்டவனாவான், 

60 ஆம் - ௮2 - ஊக்கம்உடைமை 

Energy. 

[௮ சாவ ௫ மனம், தொழில் செய்தலிலே தளர்வு ]ல்லா ஊட 
உற்சாகம் உடைத்தாதலாம், ] 

௦91. ஒருவன7 உடையவர் என்று சொல்லுக்குச் றக 
தது ஊச்மே, அது இலலாமல் வேறுடையது தானும உடைய 
ராவே? ஆகார், (1) 

592. ஒருவறுக்கு ஊக்£மடைஸ மயே ?லைபெம்2 உட 
மையாம். மற்றைய பொருஷ்டைமைய/வது நிலை3பழுமல நீங்கி 

ப்பே ம். (2) 
509. நிலைபெற்ற மனவெழுச்சிபைச் கைப்பொவாச 

உடயவர் வகபபொ ந இழச்தார் நாலும், யாம இழாழ்லி 
டசடமென்று மனம் சழலார். (ஒ 

60 அசைகில்லாத ஊக்கத்தை உடையான Grass 
பொருளானது தானே வழி கேட்டுக்கொண்டுசெல்லும், (4) 

905, நீர்ப்பூர்க்ளுடைய தாளினது நீட்ரியானவை நின் ந 
நீரின் அளவினவாம். அதுபோல் மக்களுடைய உயர்சசி, மை 

ழுச்சிபின் ௮ளவினதாகும். (5; 

090, அரசர் நினைப்பிதல்லாம் தம்முடைப உயர்க்சிகய:



i % இிருக்குறள் வசனம், 

(பாள சாசடமர், ௮௫ விதிவசத்தால் கூடாமல் போலும் 
ர நனைபபுக தளளாமைக குணமுடையதாகும, (6) 

597. யானைக கட்டாசிய அம்பினாலே புண்படடவிடத்தும் 
ரசாராரடுபேருமையை நிலைகிழரதும், அதுபோல மனஎழுச9 

noel way தாம நனைதத டயரர்சிரகு அரீவு ory Ins EC 
யும் தாசாமல தம பெருமைவப நிலைநிறுசுதவார், (7) 

208. sae பிச்மாத ுரசர் நிருதி உ கைத்சாருள் யாம் 
TOS6 HMBC se Coy தமமைசசாமே மதித்தலை 
Woe unt, 

01. websr caning an gout a gir சான் பெரிய 
டடபபை உடையழு ஸகல மலும காபையான சொரம்புகளையு 
பூய. அறுறும புமிரலனைஎதாததாலதஅதறரு அஞ்சும் (9) 

00% பருவறு ருத் திடமான அறிவு pore alll of Cu 

அத லலாதலாமவ ரராகாம, மாற்களாவார. சாரிமாககளே 

ட இ noha Canyon age பனிதவடிவாயிரு 
பமையய ஓுழிய Ba Saba. (10 

 இ௲ணவமாளளகை 

01 ஆப) தமடி இன்மை 

Unstugershness 

| ஆதாஉது நீர ம பபடடறைகளை? Oru yo Ging சோ 
ப்பு ரொ ஙரமையாப ] 

BY கம பிற தகுடிய சிப பயஙபாகிளககு, ஒருவனது 
டப Vemuri ரர இரும் Wf SoG ALD, 1) 

002. சாப பிரத படியை மேழும பேறும் உயரும 

சா ருடடா? விநாபுவோட, மோமபைசசோமபலாகவே கருதி 
முயரப்ம்யாடு கட்சசபபட வா, (3) 

G03 fas வேணூவதாயெ சோம்பலை? தன்னுளளே 

ோணமி சடசரும றிவிலலாசவன், பிறாதகுடி மனனே அழி 
யய, (3) 

001 Grim wie பிராது முயற்சி யிகலாதவருகுக் 
டாய புட்பமு பனழி குறநமசளும ஓதிகரிககும (ft)



ADK Hae. 8Y 

605. Gard i gut, PEP TARA Osuu sa ory U way BW 
arasiost! vides செய்யும் ரணடிம, opBuyr, O69 
ரையும ஆரிய இரத காகும் ”ற௩ரும தவமைபை உடை 

யவர் விரும்பி, ஏழும் மரக்சலமாம், (5) 

606, பூமி முழுவசையும் ஆண்ட அரசருடைய செல்வ 
ம் தானே வர்ம ரோக விடச்சம், சொபபலுளளவர் பெரிப 
பிரயோதனச்தை ூடைசல் இலலை, (6) 

007. சோம் ப. ளிருபலகல் மீபநமையை உடைய முயற் 

சி இலாதவர் சோதா முன்ன சண்டிக்கறுப் புத்திரெொல்லி 
அ.சனால் பயன்சாணாமயல பின புகழ்ந்து சொல்லும செசலலை 
ச்கேட்பா: (1) 

005. ஈற் குடியிலே பிமக்க ாசனிடத் த 2 பம்பல் ௭௪ 

ணும் குணம் உணடாகுமானால், து தன வ்? களுக்கு 

வடிமையாகும் தன்மையை உண்டாக்கும். (8) 

609. gram த wore முற்றும் விட்டு விரிவான 

னால், ௮வ.ுடைய குடிய ததும் வலிமையினிட்த்தும், குற 
றஙகள hy gin (9} 

019, சோம்பல் 3லாத நார, சன் ape erdeCw 
எல்லாவுமச தறதியும் இளம்ச மமாகிஷு பசலி works சுவர்க் 
க் மத்த பாதாளம ஏனும் ப ஈறு CATES says ஒருசோ 

(10) wy Lalo, 

02- உம்-௮ தி-ஆள் வ&ஈ உடைமை “ஆம் அத சர? bee 

Manly சியம், 

[அதாவது இடைவிடாத க முபபநசியு டையவனாதவ | 

11. தமந டைய சிறுமையை கோக்?) கம் இத்சொழிலை 
முடித்சல் ருமை உடையது எனறு நனைத்து பேத்கொண்ட 
தொரி.பில் பனந்தளராதிருச்ட வேண்டிம, அரதத்தொழீலை முடி 
த்தற. ச, வேண்டிய பெருமைபை, மபற்சியானது வெடுக் தம். (1) 

(13. மேற்கொண்ட காரியத்தை முற்றுப் பெறர்செய் 
பாதுவீட்டவஸா உலகம் விட்டு நீங்கிப் ப தலால், சேய்பவேண் 

(ம காமீயததே தாாரச்சியிவல! மல முடிக்கக்கடவன, (2



90 திருக்குறள் வசனம்- 

018. யாகர்க்கும் உபகா£ம் செய்தல் என்ளும் றப்பா 
ன ௪, முயற்சி என்று சொல்லப்பிற உயர்க்த குணத்தினி 
tis 86 Ber gr (3) 

14. ஓூயற்ரி இல்லாசவனுடைய உபசாரி என்னும் குண 
மாளாத, படையைக்கண்டால் பபப்படம் பேடியானவள, ௮ 

தீப்படையினிடத?த தனனுடைய கையில் வாகக்கொண்டு 

டம தனமையபோல இகலையாம். (ச்) 

01). தனக்கு இன்பத்தை விரும்பாமல் தொழில் மூடி 
Hoy ou B mini Ganon, se gnu 5 pp S50 Kw ACS sR 
மாப கேளிரநுடைய துன்டபததை விலக்கி wy sas தாங்குவ. 

ANB. gram, 0 

010. அ௮சசரிட்ச்தே உண்டாகிய முயழ்? அவருடைய 
ரெல்லகதை வசர்சகும், gis முயற்சி ee enue gs 
திரிசதிசதசை யுண்டாச சும், (0) 

017, கருமை கிதமுஎள 3சலியானவள், ஒருவனு டைய 
ரோபபலினிடதசத இருப்பாள என்றும். இலக டியானவள் 
ஒருவலுடைய முயற்சிபிலே இரபபாள் என்றும் அறிந்தோர் 
சொல்லுவார்: 7 

018. பீரயொதனத்தை? கெடிப்பதாடுப விதியில்லாமை 
ஒருவயகும பழியாகாத, ரி; தகெளள பவேண்டெவைகளை 

தீதெரி(த, தொ ழிலசெ ய்பாமையேபழீயாகும- (8) 

019, முயர்தித்துச் செய்ததொழில் விதிலாத்தால் முடி 
win plus gin பிசயகதனமானது se MOL. உடம்பு 
HHSY am sos Pon aOvTa vepesrnw GasVagur. (0) 

090. தளர்ச்சியிலலாமல் தொழீலைர்செய்பவர், ower 
மீக்குவத। யெ விதியையும நீக்குவார். (10) 

09. ஆம்- ௮தி-இடுக்கண் அழியாமை. 
Hopefulness in Trouble. 

[அதாவது தொழில் செய்பவன் dsdgqareyp, பணம் 

இல்லாசசினாலாவ*, உடம்பு வருத்தத்தாலாவது தனக்கும். 
Sau பேர் தகிடகத, அதற்கு மனறகலகரமை.]
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021, ஒருவலுச்குச Pal or பினா ல திர்பம் வர்தளிடத்து 
அசறகு வருக்தாமல் மனமகழ-சடவன், அர்ரம் துன்பத்தை 

பது மேலுமாய் ஏதிர்ச் வல்லது அத மகிழ்ச்சி போது 
வேன் று.॥ில்லை. (t) 

622. வெள்ளம் போலக் கலா ௫ி6௨லாத தனபம்கள் ௭௩ 
லாம், ஒ.றிவுடையவர் தன் மதைசியுலே ஒன்னற 4ளைக்ச அப் 

பொழுதே செடு௮, (8) 
623. Ose Se செய்யும்போது அதற்கு இடையிலே வாத 

அன்பத்திற்கு வரு$்தப்படாதவர், ௮௫ 5த SDSS IGS தன 
பதமைச்சா முண்டா; கவார், 3 

094. தடைப்பட்ட டுடகள எல்லாவற்றிலும் பண்டி௬ப 
இடுச்துசசெஉலும் சடாமைப்போலக, உரியதை மேோசொ 
ணி ரெதறுத்தவலலவனை வந்து டைத துன்பம தானே தன் 

பப்பரிசலை உடையது, 4) 
625. gmusaa இடைவிடாமல் Bio prio மேலும் ass 

போதிலும் ,மன க சலங்குதல் இல்லாசவனை டைத தன்பக் 
சுள் தாமே துன்பப்பிம. (5 

030, செலவமூள்ள காலத்து இது Cups pQie gw 
உலேபம் செயபாதவர், சரித்திசம் ௮அடை*த காலததிலே,பன 

த்தினலே துன்பசதைக ுறித்து வருர்தா. (8) 
027. மெதிவடையார், பசவள், சேர் ஈரசர், barca டன் 

இற உஈாலஉ௨சைப பிறபபிலுபுளள உடபபுகள தன்பம் என 

மை வாக்கு நிலககானது எனறு தளி து தம2மல் அத 
த தனபதனதைசக் தனபம।(5க (a BT on ew ae, (7) 

028, தன்னுடைய உடபபிற குழடிஅபபபாணவைகளை off hep 

பாம3லை, வினையால் துன்பமடைதல சுப)பபெணறு ௮.றிடதிரு 
ப்பவன் தன்னுடைய முயமசியினாலே துபபமடையான, (6) 

629. தொழில் செய்ததால் சனக்கு இனபம் வந்த சிடச் 
௫ ௮: இன்பத்தை அனுபகித்துக் சொண்டே மனத்தினால் 
விருமபாத௮ன், துன்பம் வர்த Mss HIBS துன்பததை 
அலுபகித்துச் சொண்டே மனத் தனால் வருக்தான், (9) 

090, ஒருவன் தொழில்செயயும் காலத்து முயற்சியினால் 
உண்டாகும் துன்பத;தத் தனக்கு இன்பமாக கினைதசால, ௮2 
தீன்னுடைய பசசவர் நன்கு மதித்தற்குக் சசணமாபெ ரெப் 
பபகசொடுக்கு, ம, (10) 

அரசு டயல் ழற்றிற்று,



03 திரு நருறர் வசனம், 

அங்க இயல். 

The Essentials of a State. 

. [அரசு இயலை ஈடத் அ.சலி2ல ஓ றற்க ஒன்று துணையாபெ 
அங்கங்கள் மனது தன் மயைக கூறுதலாம்.] 

 நுலைசமாமாளனகாரு. 

61 ஆம்௮ி அுமைச்சு. 
The Muinstry. 

தாவது மர்திரிமினது குணங்காம் செய்கைகளும் ௮ம் Hy டூ S ரூ & 

091. தொழில் செய்யும் காலத்து அசுற்கு வேண்மிம் சே 

ளை, பொருள் முதலிய சாசனதிககரம், அதற்கு உரித்தான கால 
மும, அது செயயும் Bs ipin, ore Bars Blo Oru Da 
அந்த அருமையான சதா நில்களும் பொருந்த நினைக்கவல்லவனே 
மக்திரியாகான், (1) 

(91. தொழில் செய்தலி£ல அசைவு இல்லாமையும், குட். 

களைத் காத்தலுா, நீரி பால்களைக்கற் று. விதிவிலக்குகளை அறிக 
ரு, புயறகியும் டின் மெொல்லப்பட்ட அங்கங்கள் ஐ துடமன 

இருக உடைய? எ மதிரிபாவாள். (2) 

033, போர் உண்டாகிய காலசதிலே பகைஉர்க்குத் தணை 

யாய் உள்ளவலா, வ சஙிட்டுப் பிரிக்கவே ௱டனால் பிரித்த 
se, guid, தீதில் உள்பளாரை அவர் பிரியாமல கொடையி 

லும் இன சொல்லினுலும காத் துககொள்ளசலு , தம்மை கிட் 
Ou சமடிடையவனை! விட்ிம பிரி,ிதவரை மறபடிப் பொருத்த 

வேண்டினால் பொருத்தலும், வல்லவனே மா திரியாவான், (3) 

634. ஒரு காரியத்தைச் செய்தல் பலவிதமாகத் தோன் 
தினம், அவற்றுள பொருச்துவசை ஆராய்ந்து அறிதலும், ௮ 

செய்யும்போது பலிக்கும் கிதக்தை அய்ந்து செப்தலும், ல 
ஸா நீசுகல, சேர்ம்தல் பெய்தலிமலே ௮யரக்கு இழவே செய்யக் 
த்குர்தது என்று அ௫ரிவு உண்டாகும்படி ச் சொல்லுசலும் வல்ல 
வனே wt Shura. (4) 

635. ௮சசனால் செய்பப்படும் தருமங்களைத் Oshig, 
தனக்கு உரித்கான கல்வியா நிறை ழு அமைந்த ரொல்லை 
உடையவனாய் எக் ா௨த்திலும் தொழில செய்யும் இதக்களை அறி 
நீதவன முத பனு தணேவாவான, (5)



க அரசு இயல, 93 

080. இ.பறகையாகய நண் அதிகவ செயற்கையாபெ 
லூல் அரிகோமுடைய மடதிரி-சூசகு, ௮9௧ தடபத்தையுடைப 
அலோ சனைகள। ப் முன $தபன எவவயுள? (6) 

037. தூலவ [யிலை சொழில் செயயும வக களைக் பெரி 
சச னிடததா உலகத்தில் அப்போது ஈடசனெற இயறகை௯்ய 
அதிஈது, அத?னோ9 பொரு£ சமபடிச செயயசகடவன, (7) 

028. அ.கிடது சசொலலினவனுடைய ஆறிகுவயும அழித் ௪, 
அாசனத। லும அறிபானேயாயினும, அதக காறததை மூடா இத் 

விடாம. அரத பசனுககு உறுயொனமைகளை- ரொடலு 
திலே மட இரி.பினது கடமை (8) 

099. அருகிலிரு- த கேத செயப் 9னை௩கம மகர் ஒரு 
வனி அரசனுசகு எதிரரிற)வா ஓ எழுபதமேோடிப பமைவா 
உழவர் iY) 

010. Gesu ம சொழிலகளை apy ssp arp Kp 
i Maetsat soasde pater yma லாசிக்திரு 
sg, GQruyssulg symusa py a Drage ரத 

செயபரரிறபா. 00) 

05-ஆம்-௮ இ-சொல்வனமை,. 

Power 1 Speech. 

[aerum sim forse தொழில முடியும வழியால் 
வார்சதை சொலல வலலவள ததல | 

041, மாஇரிகளுககு அவூயம வேண்டப குணம பெரி 
யோகளரல sivas (stasv » ow gr@u aw) sary Roe 

பிது சொலலப்பிகிற ஈலகதினையுடைபராத3லை. அத காலமா 
வது பிற)லமகள ஏலல[வறதிறு௭ஞூம அடகு குவதன றி மிகு 
SSD. (1) 

043. மாதிரிசள் தமழடைய அரசனுக்கும், அஙககளு 
654 பெருகசமும கேடும தமமுடைய சொலலினுலே வரமா 
தலால், அபபடிபபட்டதாய சொலலில சேசாவு உணடாக। மவ 
காககசகட வர். (2) 

€ 433: ஈட்பாய ஏற்று-கெண்டவனைப பின வேறுபடாமல 
கட்டும துணக்கரா அவாகி, Guy பசையாய, ஏறறுக௦கள 

13



0 திருர்குறள வசனம், * 

ளாதவரும் Gory ஸஅர்சப் பசையை ஒழி£து சோகத்தை விரு 

மபுமயடிச்சொல்லப்பி௨தே மந்திரிகளுக்குச்சொல்லாவது. (8) 

044, மந்தீரிசள் அந்சப்படிச் சிறப்புடைக்தாசிய சொல் 
லைச் சம்முடையவும கேட்பாரூுடையவும் அன வலியமைகளை ச்செரி 
tp சொல்லகசடலா. ஏனெனில் அவ்வாறு சொல்லுதறகு 
மமபைட்ட தருமமும பொருளும் இல்லை. (4) 

045. தாம சொல்ல கினைத்தசொல்லை மற்றவருடைய சொல் 
கால் வெல்வது இஉலாமையை அறிர்து Seay ste சொல்லைச் 
Ga Meare, (0) 

046. பீறா பின் நந்கேட்சு லிநம்பும்ப;ச் சொல்லிப் 

றா சீமாருசிஉசாலய க ரிராவலில் குற்ற முளவாயினும், அவை 

சணரு Si B®, பயர் ரொண்டிவருகல மாதிரியுடைய இல 
~ * in} OT BH DA முடற நாவருடைய துணிவாம, (0) 

17 தான கிளை5த காரியங்களைப் பிழாக்கப் பொருந் 
OUT சொலலுசஸி௰ வல்லவா பும, அவை மிஃவும பலவான 

i $36 ஒனறிலு (FMT AOE Gal TRY, TOUR அஞ்சா 
சவனாடுிபும, உ ஃடயவனை மாறுபாட்டினா2ல வெல்லுதல் oT out 

௩கு படியாது, (1) 

(148. சொக்வப்பூம். காரியற்ககா PY MFULG CSTE B 
இன்மை உலர ரஈசுபபடிச செசலல வல்லவ நடைய வரா;மை 

யை, உலகத்தா வரைடழ் ப. றலுககொள்ளுவார், (8) 

010. குதற? இலஃ்காதவையாய் லெவார்த்சைகளைச் சொ 
OM Yun gud பலலார்தவத்களைச் சேர்த்துச் சொல்ல விரு 
பபுவா. (9) 

090. கற்ற நாலகளைப் பிநர் அறியும் விதமாக விரித்துச் 
சொல்லமாட்டாதவா பூங்கொத்தினித்தே மலர்க்திருந்தும் வா 
அனை இல்லாத பூவைபபோல்பகர், (10) 

66-_ஆம்-௮ இ-வீனைத் தாய்மை, 
Purity in Action, 

[அதாவது செயயப்பூம் கொழில்கள் பெருளைமாத்தீரம் ச் 

HALON தருமழும புகழுமகொடுதது கல்லை பா தல.
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TRUVA Hix Fam, 95. 

051. ஒருவஓக்ககதனைபினது சள்மை செல்வக்கை 
மாரதிரம கொககுமு, Gar Gear ஈன்மை2யா அவன வேண் 

Puma Sar எலலாம Gerba ou, (1). 

(7 SR DML அாசலுாரு Deer dy படல புகழை 

யூட் று தப 7ல் FR OSD Fujin QRONBRETS ast fasta 

சாகாரலத்நிறு 2 பாத்திகள் ல pss வேண்ட ட (2) 

ஒரு 
bo} போேனமைபை இடைய விருபபு2வர தப மதிப்பு 2 

~ ~ ரூ 

0௨.2தற நட காசணதாகிய இதொ ழிலகளை ச எாயயாது 8ீசக3வ 

ணம (3) 

60! worry Devore செவியை pw svat gore 
(pom age S10 san Yd) நாரத பெருடடி முன செயகா 
fa தொடலை? செய்யா. (fy 

(3). சான Gros srinsy Cio கன டபினசானே 
~ a h க 

இருப வர்கம் மிதா ஸ்க்ள் ஒந் பாட) enue ie 

இட்ட வ 37, ஒருசில பாடா 4 NAH ot f செபவாறாபின, 

LE oD Ly ப்படி TRA OTE WUT pi oll ga mes yw. (1) 

~ க O50. ஒருவன் தனனைபபெரற. காயிமுைய பரிய 

கரி ஆசார BM DIC OVA 9) சபரக ௪2 
~ 

சது லு லி ஈச 77 Cyt h Fl ty bidet ob! 4. lb oll ¥ Lo pas 

agi Fo PRES OM, (0) 
~ “ரு ~ 4 (7 பெரி, டார அடலாதவா ட “Oar, a etre Oo ge 

ST TM th பை தட்ட்முடட்பா அப தாப. peel ba ௪௪லவ 

தற்க ப பாபு gy 6, Bib ti boe vt od fot tte wri dure 
கி ரூ “~ ர 

ர் Aware Ptah gh bE HFT Sb (7). 

(55. ul வரா ள்ல a? lar, ve pieA sw விலக 

கப்பா i மடடம் b yp tp TI AT ar, 495089 Pawar 

UP RSS OMNT MLD DY Pynrutin Qa Surv pym se 
iin Gort, Gen sen Zs ost bs Flo, (3) 

659. ஓ ருவன கெட்டசொழிறகளை செய்து பிதா இரவ 

கத் தான .நுடஈத பொருள் ஏலம் த/க பிரப்பிலெ பவா 

தான tbh பாகம. மறந கலல சொழிடககாச ௮பயது 

ஹ்ையசளசல வரச யொ Io be (Uf) GM LY ல்ழர தா ஒயிலுப (௪57 

வாழு ஈகல பயனைகரகாமக க. (9 

000. மாசரி கெட்டதொழிலகளால் பொருஎசசமபாதி



90 திருக்குறள் வசனம், 

சீ௫. அனால் வேந்தனுக்குக் காப்புச்செய்தல் பசிய மண்பாத்தி 
TASH bent ani spe காப்புச்செய்தலை ஒக்கும். (10) 

  

07-ஆம்- ௮ 6-வினைத்திட் பம். 

Firmness in Action. 

fysrog Sy eutessir@u Asia (pp Ue gy iG 
அவூயமாயே மனவலிமைபாம்.] 

601, தொழில் செய்யுங்கால் வலிமை என்று சொல்லப் 
பரிவது அதனை முடித்தற்குரிய ஒருவனுடைய மனத்தின் வளி 
மையாம். அது ஒழிந்த மற்றைய ஏலலாம் வலிமை என்று 
சொலலப்படுவன அல்ல. (1) 

012. நீதி நூல்களைப் படித்தறிர்ச மர்திரிகளது தூணிபா 
வது பழுதுபமிம் செ.ழிலை/ செய்பாமையு 6, செயயும் தொழில் 

விதிவாச்சால் பழுதுபட்ட இடத்துக் சன ாமையும் தூய 
இர்ச இரண்டின் வழியாகும் என்று நூலார் சொலலுவர்.() 

003. செய்யப்பரிம் தொழிலை மிலி2ல வெளிப்பரிம்படி 
மறைத்துச் செப்வதே வலிஎமடாகும், வுப்படியிவல। மல் 6D 
சிலே வெளிப்படுமாயின் பெய்தவனுககு மீககாத துபைதசைக் 
கொமிக்கும, (3) 

004. யாம் இர்சத் தொழிலை Ges விசத்சாலே செய 
Cardin ry முறைபாகச் செலலுதல் எவர்சகும எளியவை 
உறும, னால அதனைச்சொல்லியபடிச் செய்தல யாவருக்கும் 
ன ருமையாம, (4) 

COD. எண்ணக்கிள?ல சிறப்பை அடைக்கு மற்றைய இல 
Sy wo wan yin Gu hon soos oi shad தொழில் 
Bi MOLT gS MIFH SIS FHUISSOS Bear Sala TH 
Gaisrgin sem 5 wea DD, (5) 

000. ஒருவன் தான caadiu Ouinws mee aSur 
Bu தொழிலை டத்து வவிமை உடையவராச இழுச்சால், எண் 
சிபபடியே ஏலலாசம அடைவர், 

007. உலகம்) உருளுகின்ற பெரிப தேர்க்கு அச்சினிட 
Bos உள்ள அணிபோல், தொழிலில் வலிமை உடையோசை 
உடையத, ஆசையினால் வகா வடிவில் ுமையை நோக்கி 
இசதாமை வேண்டும், (7)
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008. ஒருவன் மனம் துணிடத செய்மசாகத் அணிர்த 

தொழிலினிடத்து ௮சைதல் இ௫$்லாமல் ஆலியத்தை ரிக் 
செய்யசசுடவன், (8 

669. முதலில் மெய்ம் மங்ற்சிபினால். தார்கத் துன்பம் 

மிசவசதாலும் ௮தகண். சனராமல். மூடிளிஃல. சுடித்தைக் 
கொழுிக்கினற தொழிலை வலிமை உடையசாப் . ரெயயக்சடவன, 

670. உயர்க்தோர், தொழில eden sodas Bpips 

சென்று மொளளாச மந்திரிகளை, ௫ ஒழிக்ச மறமைய வனி 
மைக!லல1ம் உடையாயிருஈதம், ஈன மஇ.ார். (10) 

6B-. 9; (2-9) தஇ-ஷீனை செயல்வகை. 

The method of Acting. 

[ yee ௮௭ adow » ow ot 68 wiad சொழி 

லைக் செப்பு சீ.ற்மாம,] 

671. யோசனைச்சு எல்லையாவது மபோசிப்பவன். இணி 
இது தப்பாது என்தும துணிவை வுடைசல், அபபடித தணிவு 
௮௮.௪ தொழில், பு லிய இல தய்குமானை பது குற 
PW உடைய௰யத।ப, (i) 

073. தாடிழந்தச் செடயும் சொழில்க mow தாமதம் செய் 

பக்க. வன. தாமழம செய்யாத தொழில்களுள் தசமதம் செய 
யாதிருக்கக்கடவன. (2) 

673. தொழில் செயயும்போத பசைவனைப் பசர்ச்கிளும் 

தான் வலியனாெ காலத்துப போ செய்சல் லமாம,. அுபபடி 
யில்லாமல் தான ஒத்தவனாயும இளை ததவனாபும இருகதாவ அது 
முடிவது ஒரு உப(யத்தைச் செய்பக்கடவனஃ௦ (8) 

074. செயய ரமபித்த தொழிதுமு, அப்த ஆம்பி 

த்தி பகையும், எரு மிசால்பபட்ட இப சைய லூ ட்ப குறு 

ற்த் தப, தாயுசகால் இ gp குமைபேோக பினலளாஈ.து 

Gads தூம், 
(4) 

673. GsrPw devuedurp QuaHen (wy Sapa Qeacy 

ளூம், ஆரும் பொருளும்) சாசசம (தன் சேளைபும பைலா 

சேனைபும் ) எலம (தனக்கு ஆகும ல மம பகைவர்க்கு ஆதம்
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sin pi) சொழில் (சான் வல்ல தொழிலும் பகைவர் வல்ல 

தொழியம) இடம (சான வெல்லும் இடமும் பகைவர் வெல 
தும இ மும் நய ஜக தினையும மயககம நீஙக ஆலோச 

pe Gili ககடவன, (5) 

070, GQsifo Griyo காலதது, து முடிச்சறகு 
உளதாகிப முயரரியும, சிறகு வரும இடையூமங்டி மத 
Dry Awe புடிருதாலசான அுடையு ௨-9 பபிரமமல 
ன பூம முதமியவைககா ஈனருப்உ சிரதாகச செயயககடவன் ((), 

077. ௮/5 அழியிறலை செயப்பபசிம சொழிலைசசெய்ப 
தப ரோசன். ரெபபும முறையாவது, அரததூசாழி னே 
உ ப ளபபாடடை அறிருழசொளபவனது கருததனைததான 

தெரி 25 7 

G7) மு ரியண்ட யானைபால we போன்ற வேறு 
Op 1) ty mr Mls அடகிசல G ste) செயகினற Osr f Poy sev 

அறத பொழுாள Cap pr சொழிலை முடிததுசொளளத 
கடவ (3) 

படு Care Arua கனனுடைப Birds neg 

mY. ரள. 1 பபலைபபாரரகசிலுபி. தன. பரசைவ டன 
பகைத்து ச்சீ ரதறய P OMA DIS SHH YS As Gs 5ds 
Gaeru fav Bnet yy aide baMEI ai, (9) 

(௩ 6 Pua செ மதிரி. தமமைபபரா 
av Vea 7 Hur oat pp எதிசத?பா த், மிப பூபைப் 

அக்கம் 1 BM MH யப பபாது த ல மக eff 

ச்த்ன F' EHSL eyo F LLL 1 oof Bond (it Lamb] 5 ga ச்ச 

ஏறமம்சியுளவா, (10) 

09- /ம-ததூது 
The ர, 

| FTN H Cri gba பரிததல (2 சலிபவைகளுஃகாக வேறு 

HTT ALO DFAT Thu UU குணமாம். 

Gol. ay Mav சுறதச்தாரிடத்திலை அனபடையவளு 
தீதும், மச திற்சலதா Ja செய்தததப Gur mas por woud 
டல பிறசகலும, sre) ஜாஇகளால் விருமபுஉ ரு மவட்ம
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வைலும், தூத வார்கலதை சொல்துவோலுடைய Dev 4nd CRP 

ங்கள். (1) 

682. தம்முடைப அ௱ாசனிட்கசலெ, அன்புறைரையும, 
அவ கு கவோ? ம காத wa Poy கொள J Paw 

பையும, வைகளை வேறு அசசரிகசிமல செொகதுமபோது 
தாய்க்கு Gata gin வலிமைபும bf Fo! இந்த ay my குண 

ஈ ளம் Al p Qarve efi $1 EN A) IHS FH wa Pr Dies 

Garam Fir, (2) 
(93. சதி நாகூசெசிகக மச்ரீரியரிடசகிலே சான் மக்க 

pina ans வளுவி SEH, Gade Jj on! ய பே னி wiih gs 

getoarary 5 Tap D-H) BIH Dt 4, our ona Bar hs 

வெற தாழ் ல சொலலுநினற ஆ ம துப்ைய பஸ mpcmiena (i 

(34 Quan Su sda, ct sear A he jth a 9 

Q pT, 3௧32 Th PIO Rigi இோரப்பபடப Awe! tp 

Cer மிகவும "ன குமதிதசற த Simei Dee tf a Sew 

கூட்டககையுடையவன் பேறு wish agen o! £182 Ose 

லக்க வன்; (+ 

(53... வேறு ுசசருககுப பலசாரியங்களை சொல்லும் 
பொழுது, காரணவகைபால கொதுத்துச ரொடரிபும, இனிமை 
பிலலாத காரிபங்ககாச ரொல்லுமப்பாது கேட்பற தபபிரிய 

மிக்லாத சொறுக ase இணிபையான (oat naar y toa 

ELL tg வராவரியுடி சன்றுடைய வாழுது man eel 
புபபபவமன நூசனாவான். (ல) 

ரூ ரு 9 ச *. 

Gob. நி தாலசளைபபட தத ப் பசையாயுளள மாசா மன 

நிொளளும்படி * தான் செனதி ost Pinsogtad, யர் 

Cr rum Dao b பார்ததால அசதகுப பயப்படாது காலத் 

தோடு பொ கத அது முமகககககக OM TL bs HUY 
னே தான, (0) 

(087. பேறு மசசரிடததிலே தான செயயும் முறைமை 

பை? பெரிது வரு கடய சமயததைப் பாாதது, உத2தரி 
secon தொழில சொல்லுதத்தத சதுதியள இடத் 
ைததெரிச தி சொலஉலும அிசததை முன்னே வீசாரிதது முறி 

நத, பந்த மிதத்தினாலெ. சொலதும்வா. நூதரில மூசலவ 
னுவன, (7) 

(053. தனனுடைய அசசன் வார்த்தைபை புலன் சொல் 
OU a SS Foi. Capes 5 Gray Gira pum gy 
ைப (ிலகூணமாவது Cunndi gun Api பரதிலும



Tha திருக்கு தள வசனம், 

அ ரைபில்லாதவத பும், தனக்கு அலருடைய மச் திரிகள் தணை 
யாகு! சன்மையும துணிதல உடைமையும் ஆயெ இந்த மூன் 

ரோ கூடிய சச தியமுமே. 

080, சன்ஜுடைய பாசன் சொல்லிய வார்த்தையை 
வேற்ற?சரிடம் போய்ச் சொல்தூகற் கரியவன், தனக்கு உண் 
டாகும் அன்பத்திற்குப் பப௩து அவனுக்குக் தாழ்மையான 

வார்த்தையை வாய்?சாரர்தும் சொலல।! த வலினமயை உடை 
பவனே, (9) 

600. தன்னுடைய அரசன் சொல்லிலிட்ட வார்த்தை 

பைத் தன்னுயிர்க்கு. முடிவைக்கொடுப்பதாக இருகதாலும் 
அதறகுர்சிறிடம் பாப்படாது சன்னுடைய அரசன் சொன் 
னபடி ப பந்த அரசனுக்கு மிகுதியைத் பெரிலிப்பவ?ேன தூத 
னாவான்; (10) 

  

70-ஆம்- ௮-மன்னரைச் சேர்ந்து ஓமுகல், 

Conduct in the Presence of the King. 

[அதாவது மர்திரி௮ாசரைப் பொருக்தி ஈடக்கும் விதம்] 

091. விரோதமூள்ள அாசரைசசேர்ந்து ஈடக்கும் மந்தி 
ரிகள் கெருப்பிே குளிரகாய்ஙார் போல, அதிகமாக நீக்காம 
அம் அதிகமாக கெருக்காமலும் நடுகிலே நிற்கக்கடவர். (1) 

002. தாம் ௮டைர் துள்ள அரசர்கள் விரும்பிவவைகளை 
மட்திரிகள் விடிம்பாது விடல் வேண்டும், து அவர்களுக்கு 
நிலைபெழ்.௦ செ௨வதனதைக்கொடுபகும், 

O93, ம9ரிசள். தமைககாததுசகொள்ள நினைத்தால், 
அநுமைபான பிழழைசள சமம்டததிலே உண்டாகாமல் காக்க 

க்கடவ1. சர் ௮வகளை வகதவைகளாருக் கேட்டுச் சர் 
தேகப்பட்டால அவரைப்பினபு செளிலச்தல எவர்க்கும் முர 
யாது. 9) 

00%, சம்டுடைய wrath சமீபத்திலிருக்கும்பொழுது 
மந்திரிகள் ௮வர் பார்க்க ஒருவனுடைய காதிலே சொலலுச 
லையும, ஒருவஷடைய முகத்தைப்பாத் தச் சரித லையும், வில 
ச்டிஈடகஃகக்கடவ।, (4) 

600. அசன் பிறரிடம் இரகசியம் பேசும்பொழுது
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பர்திசிகள் எர் ச பபொரளைபும ரெளி சொத்த பட்காமறும் 
அவனை as ine Anis gs sare இிருக்சவேண்சிம, 
yb இசஈரிபரதைபசசன தான மழைககாமல சொனனால் 

GSU Steer, ற்) 

Ob அசசனுக்கு மடடிரிசகள சாரிபக வீச பொதும 
போது, அப்பாடி. syed ns கம ஏமபதசைக்கமிபபால 

செறி ௮, மொலஅசறகுசச்குகியுன் யக தபபார்தது, கெழம 

ப) இ௩்லாசவையாப இக யண்டப எரிபடள் முவன மனம் 
விருமபுமபடிச செொலலகஃடவர். (4) 

007. அதிசபபியோத முளளவையாய முூாசன் கிரப் 
பம் செள படிபான் குரியங்சளை, மு.மு டிய படட 
இரு, பா௩திரிகள் சாம். பெடல் வேள உ, புச்சாக ம நவர 
9 n ~ 9 ஆ உ ஆ “ x 

IFT oT Tin DAATSOMNT N TST StL OUT s gid Wirt w 

AN gt ee ar om Bios (7) 

DOR, அரசர் ; % Os 8 a OOS. அரசா எ௫ு்து இளையவசனழும இனன penn 

பை உடை வசி றும் ஒ்வ்றைப் rae தயா ta துவரிடநகலே 

நிலைபெற பிசசாச33தாடு பொரு ப துமபடி மதிரகவெண்மம (4) 

0111, ஒரைவு இல்லாத மறிவுலபயார், ரணம் யாம் 
உன் HDF AB 1n3072 Dot நினைத்து, obi 1 SIT as minis தீ 

காரிபககளைச செயயார், (9) 

7000. அரசருக்கு யாம் பழஈ*க UL adie சரிக 

தம௩குததகாத காரிபக்களைச Gauss @6o'o wists 
GIFs SILL SHBW, (10) 

  

71-ஆம்- அ ி-குறிப்பு அறிதல்) 
Reading the Mand. 

[ysrug srt Sesame wat Sriherudn 

HEE | 
701, wise a குறிக்கப்பட்ட காரிபதகை அவன 

சொல்லாமல் இர௩தம பொடிசே, முகததிு அணிய 
இ உபார்தது. ுறிசிற மடிதிசி எர கவிழும் வறடித உரலை 

ரூ 2பபட்ட avs Rg rats gs pl go smu. (1) 

03. ஒருவன் மனத்திலை உண்டானவை) ச* தப 

14



ine இருக்குதள் வசனம், 

படாமல் அணிவாக அறிபவல்லவனை மனிதஞபிருர்தாலும் தெ: 
ய்வத்தோு சமானமானவனாக 506 மதிக்சப்படவான், (2) 

703. தம்முடைய ருறிப்புப் போகும்லிதத்தை ௮.றிர் ௪ 
அந்தக குறிப்பினால் Spt குறிப்பை ௮.தியும் குண மடையவரை) 

அரசர் Que ger, noch, wren, குரை முதலிய உறுப்புகளில் 

அவர் வேண்டுவது ஓனறைக் கொடுத்தாலும் தணையாசக் சொ 
சளஃ்சடவர், (8) 

704. ஒருவன் மனத்திலே நினைத்தசத ௮ஙன் சொல்லா 
மல அறிபவலலவ?ராடு, மற்றைய அறிபமாட்டாதவர் seu 
வசதால ஒரு தனமைபாகச் சமமாய் இருந்தபோதிலும், அறி 
வால் ஒவவார், (4) 

219.  குூ.றிதததை அசியவல்ல தன் ஐுடைய பார்வையினா 

லே பிறா குதிபபை அறியாவிட்டால் அவயவங்களுள் இறந்த 
ams வேறு என்ன பிசயோறனத்தைச்செய்யும்? (5) 

706. தன்னை அத்த பொருளின் நிறத்சைத் தானே கொ 
ண்டி காட்டுகிற பளிகதபோல, ஒருவனுடைய மனத்தில் மிகு 
கத குணத்தை அவன் முகம் தானேகாட்டும். (6) 

707. உயிரானது ஒருவளைச் சக்தோஷப்படுத்தினலும், 
Om p sat grin கானி றிது அத இசண்டிலும் அத உயிரு 

க்கு பூதபட்டு நிறகும், அ சலால் (pain போல அறிவு மிகு த 

வேறு ஒன் முண்டா? இலலை, (7) 

708. ஒருவன் தன் குழைகளைக்குறிப்பால் அறிந் த,தான் 

அடைகத துன்பதகைத பெரிர்து, தீப்பாரைப் பெறறால், அவர் 
தன முகத்தைப் பார்ககும்படி யாயகதானும் அவர் முகத்தைப்பார் 

த்து நிர்றலே போதுமானதாம். (8) 

708. அசசர் தம்முடைய பார்வையிலே வேறுபாட்டின் 
*ன்மையை அறியவலல மர்இரிசளை ப் பெற்றால், அவர்க்கு மன 
த்திலுள்ள விரோதத்தன்மையும் மற்ற சிேகத்தன்மையும் வேறு 
அசசர் சொல்லாமல்போனாலும் அவர் கண்க சொல்றதும், (9) 

710. நுட்பமான அறிவுள்ளோம் என்று இருக்கும் மக் 
இரிகள், அரசருடைய கருத்தை அளக்கும் கோலாவது, ஆரா 
யுமபெொழுது அவருடைய கண்களே அல்லாமல் வேறுஇல்லை, ()
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18. ஆம்-௮.தி-முவை அறிதல். 

Tact in the council Chamber. 

[அசாவது அரசடி ராத சபையின் தனமை அதிதல்.]! 

711, சொகலின கூடடதகைச் செரிச பரிசுத்தமான 
குணதழைபுடையவா, தீசம ஒனற சொளதுமபொழுது அப 

பொழுதுளள Fou wD og ஆராய [* சொலலகசடவக்(1) 

713. சொறகளின நடையை ராயாது அறிந்த சன்மை 
யை.புடைபவர், சபை [ல சொலலுமச்பாழுது ௮சஹடைப சம 
யததை தாயது அறிய) குறமம இலலாமல கருப் தெளி 

சத பெொக௨கடவா. (2) 

(3. சபைபின அளவை அறிபாமல் ஒனறைஈசொடலத் 
தீம்சியறசகாள நயம், அதர சொலலின கூறுப ட்டையும அமி 
யாதவரசாவா, அலலாமதும் கறறுவலலவசான ச।ஸஇர அறிவும 
௮ வரு சகிலலை, () 

711. வுறிவால பிரகாசம் பொருஈசியவ நடைப. சபை, 
லே, சாழம ுமிவால பிசசாசமள்ள வராககடஙமா. ம.௦ றய 
அறிமிலலாசவருடைய சபையி, நா மம வெண்மையான + Ow 
ONS FIST கிறதைசகொளளக கடவ ( 4) 

713. தமமைப பா£சகிலும் வலலவராயுள்சவடைய, 
சபைபி2ல, ௮வரு£தழன PM ds SHON Wr sar, 
ஒருவலு க 2a BND) எனறு a OS $F O48 wv yite குச் 

HN எலஷாவறறுளனாம மிகசசிநாதது. (a) 

710. பசநத நூற்பொருள்களை ose துவைவரின் 
உண்மைய முறிரது தசொளன வலவன உர வநடைய சபை 
யிஃல சறதவன ஒருவனுறடப சொலதவறு தல, முத்தி டை 
தீற்கு கலலவழமியிலே ஈடரத ஒருவன அரத வ ்யினினழும 7௨ 
சககெட்டவ நீயில வீழதல போலும். 11 

717. குறதம உண்டாகாமல் சொற்களை ஆராய்தவில் வல் 

லஙருடைய சபயி3ல, சொலலினால பலழூ ல்க்சையும சறறு 
அலவைகளசல உணடாடிப பயனை ௮,ம்தவருடைய கலவியாஎ ம 
யாவருககும் விளககித் தோன றும். (1 

218. பிறர் தெரிகிசதல் இல்லாமலே பொருளகளைத்தா பட



174 திரச்குறள் வசனம், 

4 * . ஆ 

செரிர் ௪ கொள்ளவல்ல அறிலினையுடையவருடைய சபையி ல, 

சத்வா. ஒன்றச் கொல தானே alton mip கூணழமுளற 
. “, ட அடத . A 

19 Date own cund gla &t carer Burgio, (8) 

710, சலலகர் இருக்க சபையிலே rae @ iN ew Kar 

துலா ப ரத்தி; வ பரிபபடிர ரொல்லுத ற் துரியவர், ஆறி! 

bind Fira Vos சபையிலே மறதும அவைகளைச் 
சோலா ௧௩ ஈடலர், (9) 

720, ௩லகோா ௧௦ இனச்சவர் அலலாதஉருடைய சபை 
யில எசையு ப் சோகலாசருக்சகரடலா, மட்படி ர்சொனனால் 
னி பரிசசசம இலலாத முற்றததில் சிரதிய அமிர்தசசை 
ot Hit. (10) 

13. ஆம்-௮ தர௮வை அஞ்சாமை. 

Not to dicad the Council, 

| dy 87 a) gp சொல்லுசுற்குரிப சபையை அுறிமது சொல் 
2 அம் பொழு BM KYA பயபபடாமை.] 

721. சொற்களின் கூட்டக்தின gags wigs பரி 
சரக குணமுடையவா, கறறவ।(கள அடகஙதியச கப எனறுமு, 

(ூ...ர்கள. அடருசிய சபையனறும சிதரிநது. கமறு வலலஎ 2 

யுள்ள சபையி "ல, மன்றை2 பொகலுமமபாது பயத்தால் பிழை 

யுளளகாக்ச சொலா, (1) 

722. கற்றவர்கள் நகிறைர்தள்ள சபையிலே பயப்படாமல் 

தாம சதறவைகளை லா பன ஈகாளளுமபடி சொல்ல வல்லவா, 

சாற்வர் எலலாைபடரா/ பம இவர் wow us op Nast oes pi 

ewe engin சொலலபபமிவார், (9) 

723, விராதிசளிடக்்5?ல பயப்படாமல் சென்று சரவ 
வல்வாஉடலகததிம்ல அவக்சுச் நி ரககின தனா. தனு௨ சபையிலே 
௮ரூசாமந Grey சொவதுவ। சில உலசததில இருககன 
prot 

724. பலு।ல்களையும் கற்ரோர் ஆடக சபையிலே, தம 
சறவைகளை அவா மனங்கொள்ளும வழியாய்ச சொலலீத தாம 

படு சீசமைகளைப பாரஇலும் அதிகமாய உளள பொருளை வகி 
டத்த அதிர்து சொளளகசடகர், (4)



அச்ச ழியல். (5 

735. வேறு அரசருடைய சபைபி?ல பயப்படாமல், அவர் 
சொல்லு சொல்லஓும்துப் பதிங் ொல்லுவ?ற்நாகச, செல் 
fvasoma farce gereagiio பூதிஈது மந்திரிகள் கறக 
Couct Der, (5) 

fit. ரொளரிபமழிகடயா DOT Bari 5, % Tor 1d; 6 Fs v 

ter Pi turer inne b? துச்பால SBI MET 
சபையிம்ல YA UTA SG நாலாம் எ௨ன ரபப௩த பண்டு 

௬ ் ‘ oN os * ஆ 

ரீ. செரல்லபபசம சபை be வலி ஆசிர செரு வரம 
௬ 4 ௪ அ ௪௩ ௬ 

ப, 731௨, எறியப்பமிம் பகைம்குலே சனை பரம பேடி 
சையீட்ல பி ச ரியவாளை ஒக்கும் (ப 4 8 Gas he. வு 1 

728. கல்லோர் அடக்கிய சபயிலை ஈஃல சொற2பாரு 

ள்களை தலர்£கு எறதமபடித எம முடைய முசசத்தால சொல 
லமாடடாதவா, டலழாலதகாக கமறவாக 2 5 தபோதிலும் 

பீச்பாராரஈப்படார, (3) 

120. பலழூலக்ளைக கற றுமமுவற்றின் பிரமயோாகன த்தை 
௮ மு முள்ள நஎமிலார் yl BBL FLAS Vy ஒனமையும சர 

DATS VO) SHAS ௮ பபைப பா கிறும கடையேனமு உயர் 
கமரா செல்பூலார். (0) 

12). சபைக்கு பஞரிக தாம கறைகளை ED BOD 
கும்ப சொல்லமாட்டால, உயி யர திரும்சாறும ௨௬௧ 
இசிஸ் எண்ணப்படாை (மால் இறத ச சமம் வரா. 10) 

14 yee ay நாடு. 

The Land. 

[துசாவத wis Bisengn wrPforgia Girmd Oe 
துந்2ப்பரிவசாய் மறைய ரச முதலிய yh LB Len 1) sav 
Bown மேவேண்டும் சிறப்பின் உடைபதாயெ ௩3ம் சொல்லுகினருர்,] 

271. குறைவிலலாச். விளைலை௪ வாட்வொருடி, சரம 
* (t ச 

முடையபோ ரம், அழிவிலல7த செலவு டையோரும சேர்ந்து 

er vs ba Tau. (1) 

732. முவவு இஉலாதபொரள உளச தினம் ௮ஈனியேச 
த்தாராலும் விருமபததககதாடிக் கெற்தல இலலாமையும் Cre 
ந்து மிகக ன்டோாலையும உடைய த காட சகுமட (௨)
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739, அர்சிய நாடுகள் சுமந்த பாரத்தை எல்லாம் ஒரூ 

சோத தன்மேல் வரும்பொழுது தாக்க, அதன்மேல் தன்னு 
டைய அரசனுக்கு வரிப் பொருள் முழுவதையும் கொடுபபதே 
நாடாகும் (3) 

734. அக பரியும், நீம்காத Corus, பக்கத்திலிருகது 
வட்து பெரிதல செயபும பசையும் அடையாமல் இனிதாக 
நடபபதே நாடாகும், ச்) 

730. கடடுப்பாட்டினால் வித்தியாசப்பட்டுச் சேரும் பல 

கூட்டமும் சமீபததிலிரஈது கொண்டு பாழாசச் செயயும் உட் 
பகைபு, சமயம் சோக்தால் ரசனை வருத்தம் சொலைத் 
தொழிலை உடைய கு௮மபரும் இலலாச்தே நாடாரும. (5) 

750. புகவராமல கெடிதல் அடையாதசாய, அப்படி, 

அருமையாயக் Om .போதிலும வளப்பங் குறையாத நாடு 
எலா காமிகளைப பார்ககிலும மேலானசெனறு நாலோர் 

சொடலுவார், (6) 
73°. Gown Gp enw மூதலிப ழ்£ர், ஏரி ஆறு 

முதிய மேல் நீ என்று சொ9வப்பட்ட தனனிடத்திலுளள 
Bini, Fo yO தமைபபபட்ட மலையும் அதிலிருந்து வருவ 
தாயே நீரும், அழியாத காவலும காட்டிற்கு அவயவமாகும். (7) 

738. கோய் இல்லாமையும், செல்வமும், Asa முதலி 
யவர்றின விளைவும, சுகழம், காவலும் துய இரத ஐந்தை 
யும் நாட்டிற்கு அழகாகும் என்று மூலோர் சொலுவர், (8) 

730. தமமிடத்திலே வாழ்வோர் தே வரூர்தாமல், ௮வ 
சிடததில தானே போய் அடையும் செல்வததை யுடையதை 

நூலார் நாடென்று சொல்லுவா£, ஆதலால் ம2தடி.வருஈத செல் 

வததை அடைலிகஃகும் சாடகள சாடுகளாகா, 

747, அசசனோடி பொருத்தமில்லாத சாடாணது, மேற் 
சொல்லிய குடைகதன எல்லாவறறுலும நிமை இிருகத2போதி 

தும வுவைகளாஃல பய உடையத்வல. (104 

75-ஆம்-௮.தீ- ௮ரண். 
. The Fortification. 

[அர்த சாட்டுச்கு உறுப்பாப் sy —wgusd Hise gid



ங்க இயல், 107 

ர் 
பகைவா£லே அழிவு வரத காலந்து அற்கும் H19 MIG 
காப்பாகல் இறப்புப்பற்தி வேறு ஓர் ௮சமாகசி சொல்லப்ப 
ட்ட tan சொல்றுகினருர்.] 

741. அறிவு, ண்மை, பெருமை என்று மூவகை வல் 
லமையுடையவராய்ப் பகைவர் மேல் போருக்குச் செல்வோரு 
க்கும் கோட்டையானது சிறந்தசாகும் அவை இல்லாமல் சம் 
மேல் வருவோர்ச்கும் அஞ்சித் தன்னை அடைவோர்ச்கும் ௮௪ 
ண் சிறந்ததாகும், (1) 

742, மபொணாவது மணி2போறும் நி2ச்தையுடைய நீரும், 
வெளிரில மம் மலையும, குளிர்ச்த நிழிலையுடைய காடும் உடை 
வத. (2) 

743. உயாச்சியும், அகல மூ*, வலிமையும், அருமையும் 
ஏன்.ற செஃலப்பட்ட இந்த நான்டின் மிகுதியையுடைய மதிலை 
நூலோர் ரண என்று சொல்லுவர், (8) 

744. காக்ச வேண்டும் இடம் ரறிதாப் ,) பரந்த இட 
த்தை உடையதாய்த, தன்னை wis குழஈ௪ பகைவருடைய 
ஊசதத்தைக், கெடுப்பதேதே ௮ாணா கும, (4) 

74>, பகையராலே உள்ளே புரகுதர்கு அ௮ருமையாயும், 
பலவசை உணவுகளை உள்ளே பொறுளள sti, ger ger al 
ருபபவர், போ செயவகதற்கு எளிதாயும, உளள குணத்தை 
உடையசே ௮ரணாகும, (5) 

710, தன்னுள் இருப்போருக்கு வேண்டும் பொருள்ச 
ளெல்லாம் உள்ளே உடையதாய, பகைவ!ப।!ல அழிவு வருக 
கலத்து அது வாராமல் உதலிககாக்கவலல நல்ல வீரரையும் 
உடைய2த அரணாகும், (0) 

747. வரவு போக்கு நீககும் வகை நெருக்க கூழ்5தா 
அம், அப்படிச்சூழாமல் சமயம் பார்தது ஒரு முகமாயப போர் 

செய்தும், உளமே இருப்போரை அவருக்கு சம்பிக்கையான 
ரை விட்டு வஞத்து மாறுபடுததியும் பகைவராலே கொள் 
ளுதற்கு அருமையாயுள்ளதே சணா தம். (7) 

748. சேனைப்பெருமையால் ரூ.0 சலில் வல வராகி வரது 
சூழ்த பரைவரையும தனைப்பற்றய உள்ளிடச்தோர தாம் 
urdu நிடம் விடாத ரிசறமு போர்செய்து வெல்வதே அர 

GI gu (8)
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749, போர் தொடூப காலக்கிலே பகைவர் Gadi 
படச் தன்னிடத்வுள்.ளார் செய்யும தொழில் வேறபா$ ளால் 
pope pit மில்லாக ஈறபபை அடைக்கு மற்றும வேண் 

டும பெருமை-ய உடையகே ஷாணாகும், (9) 

750. மூன் சொல்லப்பட்ட பெருமை எல்லாம் உடை 

த்தான காலது, போர் செய்யும் வீிரசை இல்லாதவிடச்ு 
லவை எலலாம் Quer tg BT ids (19) 

19-ஆம் தீ-பொருள் செயல்வகை, 

Way of Accumulating Wealth, 

[| ஒளிமேல் பெரும்பாலும் நகாட்டாலும், ௮ரணாலும் 

வளர் 4 வும், கார்கவும பரிவதாகிய பொருள சம்பாதிததலின், 
வகை இந்த ௮ $காரததில் சொ » BFS apt] 

7௦1. ஒரு பொருளாச மதிக்கப்படாதவனாயும் பொ ர,ளாக 

மதிக்கக் செய்யவல்ல பொருளை ஓழிய ஒருவனுக்குப் பொரு 

ளாவது இல்லை, (1) 
(52. எல்லா ஈன்மையும் உடையவராய் இருந்தாலும், 

பொருள் இல்லாதவனை எல்லாரும் டுகஜ்வார்; தீன ௨ எலாம் 
நடடையசாப இருகதாலும பொருள் உடையவரை எல்லாரும் 

உயரச் செய்வார், (2) 
793, பொருள என்று எல்லாராலும் இறப்பிக்துச் சொ 

க.லப்பம் கெடாச விளக்குத் தன்னைர் சம்பாதித்தவர்க்கு அவர் 
ஈினைச்ச தேசத்திற்கு எல்லாம் போமப் பகை என்னும் இருளைச் 
Gabi ai. (3) 

751. பொருள் சம்பாதித்சர்சு வேண்டிய ஈன்மாரச்சத்தி 

னால் ௮ர்சன Q sab tidar «cain இலலாதவனாக உண்டாகிய பொ 

ருள், அவனு£ த மறுமைக்கரிய தருமத்தைபும் இம்மைக்குரிப 
இன்பத்தையும் கொடிக்கும். (4) 

7o), சாம். குடிகளிட்த்து. Carduyn # a’ dunda, 
அவர் தப நிடத்துச செய்யும் HOLM wy arr s Gus par 

fourssusms grat Guimigng bis Misia மீ) 

70, உடையவர் இல்ல மையால் தானே வடது muss 

ய பொரஞம, தன்னுடைய பை வரை பொருளும், அங்கமா
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வென்று ச ப்பமாசர் கொளளும பொருளும் அரசனுக்குரி ப 
பொருள்களை ம, (01 

757, பஅனபிஞம் பெறப்பட்ட அருள் என்னும் Spr: 
O nam omy உயாததிச செொகல்பபடும் செல்வத்தை உடைய 
செவிலித்தாயால வளரும. (4) 

(08. ரைபிபாகள் உளஈ௱ ஒருவன் ஒரு தொழிவேச் 
செபய மேதசொணடால, து ஒருவன பலையினமேல ஏதி சன 
சொண்டு யா னைபபபோக ப பரப 186d HIS. தாவது 

AP UBES AAO SOW Do! go (pp dyin (d) 

799. Sib & கன்று PTAs warner பொ ih dee ot 

SULIT B Stas. WB தம Pw umsamerou Gems 
கை ரக தம புதமாம. அதறகு அதுபோல கூர்குமயன 

ஆயுச்ம Say 3 de. (9) 

700 sam a Sonn போரளை gy Bsoree eur 
இத்சவாககு பற்றைய றுமும இனபழமும ஒரு Ger Celina 
Oss su. (10) 

[ஆம் அதி படைமாட்சி. 
The Excellence of an Army 

[அதாவது சேனையின ஈன மையம் | 

701. உனை, தேர், குதிரை, காலாள எனனும் கானக 
உறுபபுசளாதும கிறைது, யுததததிஃல ஈரபாபூதறகு அஞ 

சாமல நினற, டையை வெடவதா௫ப ரெனை, அரசனுடைய 
செல்வலகன எல்லா வமலுளளும மழுதனமையான செல்வமாம. (1) 

702, தான்சு நங் வருகதி௰ இடத்து, அசசலுகக யுத் 
த்த்திலே அழிவுவஈ தால தனமேலே சாயமபிதறகு ௮ஞச1 மல 
சிறு JIB a அச௪ளரிய 2, வன முல படைக்களம் வேறா 

படைக்லை, (2) 
763. எளிகள் பலகூடி. சடல்போல சப்தித் ௮ எதஈததா 

தும், அலை பாம்பு மூச்செறிசத முளளிலே கே$௮அடைதல 
போல வீரர் கலாசார பலர்கூடு ஏதாததாலும், அவர்கள 
ஓ..ன ஒருவன் எழுமபின அளகி3 கெடுவார்கள. (3) 

(64, yreme gd umiueg புத்தததிலே அழிதல் 9 

15
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ல்லாமல், பகைவராலே வஞ்சக்கப்படாததாசத் சொன்றுசொ 
ட்டு வாத விரமுடைமையே. (4) 

705, சேனையாவத, யமனே சோபித்துத் தன்னை எந்து ௭இ 
சசாலும், மனமொத்து எதர்கின்று தால்கும் வலிமை உடை 

ய. (5) 
700. செளரியம், மானம், முன் விரனாயிருர்தவர் சென்ற 

mama Puls செல்லுசல், ரசனாலே ஈடபப்ப$தல் முதலிப 
இநத நானகு குணங்களும படைக்கும அ௮ரணாம, (0) 

707... பகைவசாலே வகுக்கப்பட்டுக் தன்மேல் வந்த படை 
ப்ள bE ADR MOTH. oO KIMUGOIPG B, UHHH EIST 

ஸதி இவருடைய நூரிபபடைபைத் சனமேல் வாராமஈட கத்து, 
சன வபுதன்பேேப்ல செலவே படை பாப (7) 

(08. பகைவாபேலே சென்று போர்செய்பும் செளரிய 

(ம் அதி தமைமல் வரதா உபாறககுபட வலிமைபும் இஉலா 

திரரகாறும தே।,யானை, குதரைக எடலும, பகா, சொடி 
GO, FHF Bo, எககாளம (YJ OV Ew OM AE hE gee ணி: அ 

விளங்கும் அ ழூனாலே, சேனை பெருமையை ஆடையும். (8) 

700. சான் தேய்த்து சுருககுகலு , nen 8 FR 5% bw 
காத வெறுப்பும், கரித்திரழூம தனக்கு இவலாதிருதால படை 
யானது பகையை வெஃலு 7. (9) 

171. போரி?ல நி3 வ சிபற்று NM ltl RST BH 
ர்க போதிலும், தன்குத்தலை௨ராசய படைத்தலைவர் இலல 5 சேனை பயனில், 19) 

78. ௮ம் அதி- படைச்செருக்கு. 

Military Spirit. 

|, தாவது அந்தப் படையின் லி; மி.குஇயாம்.] 

771. ஙகைவரே! இன்று நிங்கு என்லைவன் எதிர் செ 
ன்று கின்று அவன் வேல்பட்?ி வீழ்கது சல்லுருவமாக நின்ற 
வீரர் பலராதலால், நீங்கள் அப்படிக்காகாமல் உயி2.$ பிழை 
க்கவேண்டியை, யுத்தம் செய்தலை ஒழியுக்கள். (1) 

772, காட்டிலே ஒூகின்ற மு.யலைத் தப்பாமல் எய்த அம்
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பை எர்துதலைப் பார்க்கிலும், வெளியே சின்ற யாளையை எ.றி 
த்து தப்பிப பல ஏட்துதல ஈல்லது, (2) 

770. பைவ! திம முகங்சொடாமல் செய்ற விர 
தத்சை மிருந்த தணன்மைபாகக என்றும், அவருக்குக். தாழ்வு 
வசால் மூகந்கொரித்து ௮ நீர்த்துபொள்ளும் ரருட்ரி உப 
காசமசெ.ப்சலை அதற குசகூர்ை உய குமெனழும நாலோ! சொல் 
past. (4) 

711. தன்னுடைய கையிலுள்ள வேலைச் தன்னை எதிர் 
த்தயாளைபின்்மெலே எறி விட்டி, வருகின்றபானைச்சு பவல் 
மே திரி வன, கனனுடைப மார்பிலிருர்த வேலைக டகாண்டு 
பிரிங்கச் சரழிநாந்பபரிவரன, (+f) 

(70. டமைவைக Lends ga Ulisse sam, gut மேலை 

க்கொண்டி எப, 4p 5U Quran அடிப் பார்வைய பழி 
த்தி இமைந்துசாலை, அது விரர்க்குத சேோறபல்லவா? 

Th. வாரன் கனம்ரச்கறிநத சாளை எடித்து எண்ணி 

அந்த ராளில் ு,டிமகாபராகள் பபாத சாளொலலாம, பிரபல 

னம இலலாமல காதா ரள வைப்பான. (ப) 

கூ ர்ஷ ஷி. ர. பூரியை த. சிர தம பு mind, உயர 

வாழ்ரிலை வேண்டா வீரர், விப ச ழலைச்காலில தயிதல மூ 

நமாரகுனாத றத் உடையது. 7) 

Vo யுத்த்மம் வத் ல் தம மயிர்க்கு அகராதி Sew 

Ce pie aT, தமமுடைய முரன் அச மே ட? மனு 

சோபித்காலும் ௮ விசம மிததி ஸறைத்க a ot Lee (4) 

711. தாய செபச சபதம், தப்பாமல போப சாலம் 

வீரரைமுது தப்ப யலி we tad Ds pan தரிப வர் பாவா“) 

க்ஷ ரூ ர ௪ + ச் 3 ட 

730. MDETI ars PUM KT F சாது, ஷ்ண்ட 2 
~ 4 . 

FW UW BMW of whan வப பெ , 

அடத்சசவு இர ஹச்சிலு பய டத; பை உடைப 11) 

1ரவபரி yw, 

79-அம்-௮ ந-நட்பு. 
Friendship. 

[அதாவது ச3-சமாம்.] 

781, ச கேசத் தப்போல் சம்பாதித்துக்சொ௱ளுதற்கு ௮௫
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மையான பொருள்கள் எவைசள இருக்ளெதன? அதைச் சம்பா 
திதி. தொண்டால் அதுபோலப் பகைவர் செய்யும் தொதிழ 
க்கப் புகுதற்கு மையான காவல்களானவை ௭௧௬௨ இருக் 

சன் றன? (1) 
782. அதிவுைபா£ ஃம. பம் வளர் பிறைச் சர்தான் 

காளுக்கு நாள் வளரும தனமையைப போலும் மற்றைய 
அறிவில்லாதார். கம் பூண சநதிரன் குறையும் தன்மை 
போல சாடோறும் குறையும, (9 

760. ஈல்ல குணமுடையார் செய்த சிரேசம் பழகும் தோ 
அம் அவருக்கு இனபம கொடிக்கும். ௮3 எதுபோல ஏன்ருல் 

ற் பொருளை சற்குகதோறும் கற்பவாசக்கு இன்பஞ் செயத் 

லைப்போல, (3) 

764. ஒருவனோ ஒருவன் சேம் செய்தல், தங்களூள் 
ளே சரிப்புசெய்தம்கு ஏரறவைகளைச் சொல்லிச் இரித்தற் பொ 
ட்டு அல்ல. ஆனால் அவருக்கு வேண்டாத செய்கைகள் உண் 

டான காலத்து, முன்சென்று கணடித்துப புத்தி செல்லும் 

Burm ee, (ஆ 

18%  ஒருவனோடி ஒருவன் சிரோகமாவதற்கு ஒரு சேசத் 
திசாய் இருக்கவேண்டும் என்பதம், பலசரம் கண்டு பே௫யும் 
கூடுதல் ஏன்பதும் முசலாயெ காரணங்கள் வேண்டுவதில்லை. 
இவருக்கும் அறிவு ஒத்தலே சிகேகமாகும் உரிமையைக்கொ 

டுக்கும், (5) 

180. பார்த்த gondCv ner நீம்ச முசமாத்திமே மல 
ரும்படி சி பபது சகேகம் அல்ல. அனால் அன்பால் பளமும் 
மல். சனேசிப்பதே 92%கமாம், (6) 

187. கேட்டைச்சரூம் தய வழிகளை 8, பத்த ஈல்வ 
ழிகளை ஈடத்தி, ஊ.ரினாலே கெடுதிவாதகாலதஅ), ௮2 விலக 
SU RUM YASS துன்பத்தைக் கூட இருநது ௮அபகிப்பேத 

BG aio ar, (7) 
788, சடையிலே வஸ்திரம் பலிழ்ர்தவலுக்சு, அப்பொ 

Ys கைசென்று உதவி ௮42 அவமான கதை நீக்குவ துபேச 
ல் £பப3சப்பட்டவலுக்குத் தன்பம் வ சபோத அப்பொழுது 

சென்று உசவி அர் சததுனபத்தை ஒழ்ப்பதே 02ஈகமாகும். (8) 

789. ௩ட்பினுக்கு அரசு இருக்கை யாதென்று கேட்டால் 
NH Gis eo வேறபடாமல் கூமிம் இடத்தெல்லாம் ௮0. 

ழ்பொருள்சுகி$லே த௱ர(மல, காரரும் உற தியே, பி)
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700. இவா ஈமச்சு இவ்வளவு அன்பினர், யாம் இவர்க்கு 
இவ்வளவு wa Gus rey gnomes ஒருவர் சிறப்பித தச் 
சொன்னாலும் sy Ovens Core go, ப்பு 

80. ஆம்- அதி - தட்பு ஆராய்தல். 
The Choice of Friends. 

[அதாவ.ச முன் சொல்லப்பட்ட இலக்ஷண மடையகக7 gre 
யாது பறிர்து பின்னே சிரிக்க ?வண்டும்.] 

791. சி2கத்சத விரும்பி ௮௩2௪. சிசேகத்இினிடத்திலே, 
கிற்பவர்கு ஒருவனை? ஈடபுச் செய்ச பின அவளை விழுதலிக வை 
ஆலால ஈன்றப் நராரயாமல் சி2சகஞ செய்வதைப போலக் கே 
ட்டைத்தருவது வேறு ஒன்றுமில்லை. (1) 

703. சுணமம் செய்ரையும் ஈல்லது gauge Pug 
ஏன்பதும் பலத।ம் தசாப் ஈது பலவழியால் As gd OF 

வனை) 92ம செயபாசவன, முரவில சான சவதம்கு எ.து 
வாகிய துவ்பததைக தனது பகைவர் வ்வளைககவேணடாமல, 
தானெ விளைததுகசொனளுவான. (2) 

793, ஒருவனுடைய குணத்தையும், குடிப்பிதப்பையும 

குற்தசதையும், கு.௮வில்லாத சறதததையும் தமாயாது அறிது 
அவனா ரகம செயயக்கட வன், (3) 

794. உயர்ச்த குடியிலே பிமர் து sroiiéig உலகக் 

தார் சொலலும பழிககுப பபபபடவாரின, அவன் விரும்புமபொ 
ருள்களில சலயதறைக கொுத்தாகலும Glreu செயதலே சத. 

AAD. (ஆ) 
795. தாம் உலசசடை அுல்லாதனைதச் செய்ய சீனைத்தா வ. 

சோகம் பிறக்கும் வகைச சொ-ளி விலகஈயும, செய்தால பின 
செய்யாத வகைசொல்லிக sang sp HAS WSO MLE 
செய்யாத பொழுது செய்விக5வும வுலவபை ஆராயாது 
சிகேகம் செயதுகொள்ளச்சடவர், (5) 

796. ஒரவனுக்கு கேர எனபது pak taRarree Feo 
ங்கலைக் குறைபாடூல் அளப்பதாடுய ஒர கோவம், ஆதலால் 

அர்த கோட்டினிடத்தும அவே அடையப்பறிவது ஒரு #0 

ஐதிவுண்டு, (6)
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17. ஒருவனர்கு லாபம் என்று சொல்லப்பரிவது அறி 
கில்லா தவருடன் சிாகமகொண்டானானால் அதை நீக்குவதே 

யாம், 
(7) 

703. தம்முடைய ஊச்சம் சுருக்குதற்குக் சாரண மாயெ 
தொழீலகளைச செய்ய கினை பாதி நுக்சக்கடவர். அ. துபோலத்தமக் 

(குத் துனபம வர நக/வத்துக் பைகிடுவோசது சிரேகத்தைர் 

வொள்ளாதிருக்கக்கடவர், (81 

7009. ஒருவன் செடிங்காலக்து அவனை கிட்டு Rae are 
Assan ge, தனனை யமன் ரலலுல்காலதது ஒருவன் Boers 
தாலும், ரினைசத பன சலாசச் சுடும்: (9) 

800, ness leurs ys குற்றமில்லாசகவருடைய ACs 
கதத ய பழக்கக்கடவன். உலஈ்கசோடொக்தல் இல்லாதவரு 
wu Misses செரியடாது கொண்டாரரனுல் அவருக்கு 
வெயது ஒருபொருளைக்கொரித்த லம விடக்கட வன். (10) 

81. ஆம் - ௮தி - பழைமை. 

Vamiliarity. 

[௮சாவ a ROR a7 பழைபைய (09 RG Bib குணத்தை 

ப்பற்றி, இயாசெப்த பிற ழகமாப பொறுக்கள.] 

)1. பழைகையென்று சொல்ல (பரிவு. யாதென்று 
கேட்டால், அது பழை மபா. சுத சாச்தினலே செய்த 

, சட 4௭ . 

வைகளைச் சிறிசாகறும எதை வலை YMA: OFAHE சமமத 
பபடமி ஒடு ரம் நய மய (1) 

3. இகர உரிபையால். செப்பவையே ஈட்பிற் க 

savant sare அவறறைச்சசதோழிப்பசே சானரோர். முறை 
Gor bits. 2) 

By. தாம சம்மதிக்காத காரியமாக இருந்தபோதிலும் 
3 கிதா ௬த1௦இரததிைல செயதவைகளுககத் தாம செ.பதனவை 

டோல் சபமதிக்காவிட்டால, அ வ?2ரசடு பழையதாய வ$தசேோ 
கப என்ன பிரயோறன தழைச் செய்யும? (3). 

804. சிழேரிதர் உரிமையால் சம்மைக் பேளாத, தீம்முடை 

யகாரீபதைதச் செய்தால், அது விரும்பபபடிம் குணத்தைப் 
பற்றி ௮திவுடையோத் அஆ விரும்புவார், (4)
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RAS. சழேகிசர் வெறம்சத்தக்கமைகளைச் செய்சரல், ஆ௮ 
Pos காாணம அறியாமை எர ரவது அல்லது மிகு£$த dann 

அனறுவது அறிவுடையோ கொள்ளுவர், 5) 

800. BlessBa aolsrarna, அதில நின்றவர், 
சம்மோமி பழைமையில வேறுபடாது சினறவருடைய ரக்த 

ச் அவராலே out her oad போர்கமேம் வக்தகாலத்ழம் 

விடார். (6) 

807. அன்புடனே பழைபதாய் வந்த சிடி உடை 
யார், தமக்கக அசுடிதிககாச செயதா பம ுவரிடத து eri, bin 

B71, (7) 

808. Gide 8 x7 செபத் பரி. ரைத் தாமா கழிவ அஃலம 

a, பிரா Wenwonygih unt tr gn Prin LUT Be gy 

ஈத கடபினா பிழை செபபசானறா டி இது படடையப களாம்) 

899 உரிகை wera சிராடை nar Rurgp me. 
~ e 

Gow hans Hleren cd, டியா பாம சபம்சி வியாதவனை 

EERSTE BF AHS w ther 6 pale (9) 

RIN, கொன்று சொடசிவ௩த ஈட்பினா பிழை செய் 
தது, YA SF Pooh ad FBS Klay ov Lisiov அன்புடைய 

9ர.பிருஈ தால, அவ்வை LILI) BOI ந்ய் விடுப்பு 17, (10) 

92- நம்-௮ த- நட்ட. 

நடப் 1] பயி 

[அதாவது Bs gon த்தாம்சாு உண்டாகிய நட் பாம்,] 

81], ஆசை மிததியால் உணபவா பேலி நா தாறும், 
கற்குணம இலலாத நீஃதண ம௬டயவர் சனேகம வள ததலைப 
பாககிலும் குறைதலே sang. (1) 

812, தமக்குப பயனுளள காலத்துச் னேதத, ௮ 
தப் பபன இலலாத காலத்து நய தம மனம ஒதிரதவரடைய 
சனேசுததைப பெற்றதிலை இலாபம் எனன? இழாதால் 
Red என்ன? (2) 

813. ஈகேசைத்தின் அளவு பாசாமல் ௮சனல் வரும் 
பிசபயோஜனத்தின் ௮ளவுபார்க்கும நட்பினரும்) கொடுப்பானாக்



110 திருக்குறள் வசன, 

கொள்ளாமல் விலைபைக்வொள்ளும் வேசையரும் பிறர் கேழ 
போக்காது ௮வர் சோர்வுபார்க்கும்கள்வரும் தமநூள் ஒப்பர். (8) 

814. யுத்தம் OTT FEDS Cpa Camm avers, தாங்குவது 
போலி, யுச்சம் லந்தவிடதத, யுத்தாளத்தலே தளளிலி 
டப போம் கறவியிலலாச குதியாபைப் போல்பவருடைய 
சின சத்தைக் கொள்ளுவதிலும தனிததிருதழல் நல்லது. (4) 

512. செய்கு வைத்தாலும் காவலாகாத $£ழ்மக்களு 
wou Gale Avera ஒ வருக்கு உண்டாசலைப் பார்சி 
Pip அகலாத நச்சல் கன று, 2) 

811. புசுதியிலாசவனுடைய மிக கெருக்கிய சித் 
த ப/பார்கசிதும, oA niet ums சோடி மடக்கு ஈல்லத, 

817. ஈசைப்புக்காணமாகச் செய்யும் ஈனேகிதரால் வரும் 

கெடுதியைப்பார்ககிலும பகைவரால் வரும் கெடுதி பத்துக்2கா 

உ. மடங்கு நன்ரும, (7) 

818. சம்மால் முடயுந்காரியத்தை முடியாசாச ஈடிப்ப 
வருடைய சசத்தை புவர்சகுச் சொல்லாமலே விட்டுவிடக் 
கடவர். (8) 

819. செய்கையும் சொல்லு ஒவவாமல் வேறு வேருகி 
ருப்பவருடைய Cer ain mole மாச்திர2ம அல்லாமல் சொப் 
பனகதிலும துனபம செயபு2, (9) 

820. வீட்டிலே தனி3ய இருச் சபொழுது) ர?-கஞ்செய் 

த ச௬பபிலே பலரடனிருக பாடு ஏ. பழீச்சொலவாரு 
டைய கட்பு, எவ்வளவு சிறிதாக ட) ர௩தாலும் தமமைச்சேசா ௪ 
நிகக்க்சடவர், (10) 

eee 

83-ஆம்-௮தி-கூடா நட்பு, 

False Friendship. 

[அதாவது பகைமையால் உள்ளே Ku AGC a சமயம் 
இடைகரும் அளவும் புறததிலே கூடிஈடப்பலர் ஈட்பு.] 

821. மனத்தால் கூடாது பகைகொண்?ூ வெளிக்கு ஈட் 
புப்பூண்டு ஒழு குபவரடைய சினேகம சமபம் சேர்ச்தவிடதி 
அத் தாங்காது அற எ.திபும் (முழுதும் வெட்டும்) S106 B PGs 
தணைடாசிப பட்டடையாம், (1
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822. கமக்கு உ). 2. உடுத்து உடதகச்ஞடன் 
உண்டாகிய சி2;4ம, உபய பல, பெண்பலாா wen were 
வேபட்டிருக்கும; (2) 

ஞ் . * ச ச ° 

893. சலலலைபாப புல tit ie ae & SDDS, MSE) 

மனர்இருகதி ஈட்பிராசா தச் பதைகர்ச து. Dab. (5 

814. சண்டே து முகச்கால் ினிமையுள்ளவையா 

கச் சிரிது, எப்போ gic we Sot பரையாராரடமிம வஞசககு 
க்குப் பயப்படழேேண. :, (+) 

$25. wrest, தம்மா? பொருக்சாசவரா யாசொரு 
கருாத்திலும 8. ரல செனிசல. மூறைமையையுடைய ௫ 
இலல ஏன்று ந. நட சாவதும். (5) 

820 சி) ரல் உன மைதரும் சொற்காச் சொன் 
ஞாசானைலும் பையா. இடற நன்மையைக் சொடுக்காது 

எனபமைச செ்லிப பொழு றிர்துகொளளப்படும், (6) 

827. விஃலின் வணகாரம் எதிர்த்தவர்சளுக்குத் நமை 
செய்தலை: குறி; சமமயால், . பமைவரி. தத உண்டாகும் 
சொல்லின வணக தரையும் நமக்கு ஈன்மை செய்தலைக் குறிக 

நீதி எனறு கனைய। ருககக்க வா. 

825) பையர் சூதிப்பை. யதியவலலவாக்கு அச்சப் 
பகைவர் டுத் யு உரு தயுதம மறைக் இருக்கும்; அகர் 
அடும் சம்ணிதம அப்படி அது மறைக் திருத்தத்கு இட 

மாம (4) 
9. ராம யானது விசோதம தான் ரதபடிப் புறத் 

Ga Horas ?,ம்செய்து, உளளே தம்மை இகழும பகைவ 

ரைத் gic wore சிராகத்தினிடத்ேே நின்று, புத்ததிலே 

அவா மு பூபபச்சிசயது உளள அது கெடும்படிக்குப் 

பொரா. குணசதத யுடையது. (9) 

63). சமமடைய பசைகர் தமக்கு ஈட்பினராய் சடக் 
Gio star ம 7 2 தாமும் முகத்தால. அவபேி சொகம் 

செப்௫,ம-227௨ Se amu Badu, பின் அதுவும் விடக் 

கடவர். (10) 

19



118 திருக்குறள் வசனம்; 

84ஆம் ௮ 6-பேதமை, 

16114. 

]அசாவது யாதொனறுர் அ.தி.யானை.] 

531 பேதைமை யென்று சொல்லப்டடுவ.௫, ஒரு.ூ£கு 
சாறறைக குறறநஙகள எஉலாவறறைப பாகூலும மிகுகத குத 
தாப, அது எசு எனறு கேடடால, வறுமை பழி, பாவஙகள 

அஈுய Ca ons சரமவைசளை* கைகசொணடு செலகம, 
Yap, YPbam YU Bassons கொமிக குமலைகநாக msi 
CO garner (1) 

R59, லருவஜ ககுபபேசமை எலவாவறறுள்ளாம, மிகாத 

மி படா புவது சனககு மை மறு d இரண கம அரக் 

சாரியசதை விரும்பிசசயதலாம, (4) 

SO. someon Finan gant Bus பமிபாவர்சளுக்கு காணா 
மைய 2, ரா கேண்மீபவைகளாகிய எ தினலக்குசயாககு சாடா 
மய, எவரிட சதிலும சாடசணணிமமி௩லாத Garpasua 

௪உஙடமையும, ளி ப பததகசவைளாகிய குடிப$றப்புச, கலவி, 

ஆடுகுஃம்களபபேணுமையும பேதமையின சொழிலகளாம், (3) 

1, எனடி, வாச்தை மெய்கள Hu FUN HS OT 

ஊராக pA son) [| க்திப ட, HES HUFEFSIS a hip yy 

ன சச் ! $ிமபடி சோலவலி ணே சரிசரி பதா, சனை பாறாககுப பரிமபடி மசாவலியுப, தான 

அட ரடவாத மூடேோல, வேறு plow பரத உல 

சீதுதில ப உழல, (4) 

SS) தூடனுனவன் வரும பிறபபுகளில் எலலாம, தான 
புசி WY a DY இடமாகிய ௩7கததை இரத ஒரு பிற 

பபுவளே சோயது கொளள வல௨வனாவான். (9) 

530. செயயும் மூழைமையை அறியாத மூடன் ஒரு 

சொழு்லை மேற்கொளாளுவானாலை, அதுவும மடியாது பளு 
சோ Ih adel a as jib 6m Fest ju செடுததுககொளளுவான; (uv) 

WOT. or ol ptho nema ததை ெசபவச்தால அளி 

கதவி தது தன்னு மாகதாரு சப்பாக மும்கவதவா தரு 

பதி. ப Af satasy eo awl a FL os be om a PSI 

பயா ரு தம் (0)
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838 காடன் கன்னுடைய சைபிலே ஒரு பொருளை 
உடைகசை பாக பெடை சால ட அவன ie 5 By pen Bar பித் 

தன ஒரவன ௮௩52 மபஃகதஇின மெல சனளுண்டு மயங்க 
ஞற் பேபலும, (8) 

839. மூடனது Riarso பின் பிரிவு வக விடத்தும் 
இருவரு£த௦ சொரிப்பசாகப ஒரு தனபடிய கில்லை. கி 

லால் மூடர் தமமுட கண்ட ஈட்பு மிகவும பூவாது. (9) 

ஆ ‘ , 4 

9849, பெரிபொகள கிறைச்த சபையிலே spice 1) 59 
அசுககம பர்திதக் உலைக கழுவாமல இனை தருபட புவியின் 

மேலே ae sdb oT yo. (1) 

  

85-ஆம்” ௮ இ-புல் அறவு உண்மை. 

Tools’ self Coneeat, 

தாவது சான கறறமினஞை msg Goran Ju 
. ஆ a 6 ட 

தன்னைப போரிவினனா ௨ மதிநது 2 uirQari Qetagio vy 

இச்சொலலைக் கொளளாமையசம,] 

811. ஒருவனறுசசு இல்லாண5) பலஅற்துள்ளும் இச 
இங்லாமைபாவது ௮௱வில்றாமை2ப. ஆ மறுமைப பொருளி 
இலலா22பா DMF i, COAL SIT பழன அபபடிபபட்ட 

இலலாமையாக? கொள்ளா. ப) 

813, தாழ்த புத்தியைபுடையவன் மனம ழக்து ஒரு 

உலுக்கு சச pedsrnssa அரிமானு ஷ் YS Nh ont ANS UB 

பெறுனெறமலுடைப ஈலகினையெஒ றிய பேடு ற நிலலை. (2) 

உழ புலைரி௮பைபார். தா” ௩ காமை வருக்கும் வரு 
கர கபையபேோல, வடித்த க விர்டமத்றரு உரியவச। கிய gir tp 

2 ~ a? 

ப் பைவ கய அச்யுதம் படியாது. (2) 

Bhi புலலறிபுபைமை என்று சொல்லப்பூவது யாதெ 

cry an Dona, Ys தமமைத் தாமே நதலலறிவுடையோம 

எனறு ௦௮௬ மதிம்தும மயககமாம, (4) 

614. புலஉறு வாளர தாம் கல்லாத துல்களையு௮, தாம் 

கத்றவசாக். கிட 2 கொண்டு சடத்சல், குறதும் $ஙசப்பத



’ ~ ச ச 

pen Gots Ty wT See 

PED PR MV e wire, ருனிடத்தும் @ pisses si 
Var gong lai hs Aid. (3) 

S46. புலலதிலாளர் சாமி தீத உண்டாரூம ருழ்றக்க 

Cd Aah gr ois BIT பாவாரானால், மறக்கத்தக்க 

அகியவசை Qo UIA 1 OOH SUITES SUDO Gar ASOD 
‘jee Oe Tis (6) 

“1. றை சுரு ௩௩௫ பான உபதேசப் பொருளைப் 

G Nay Bled, let gy Iwo oF org விடும் Lf ov Devt at oar y 

eS Pia Grams Dd அடையும் ஈன்மையை அறிபா 

பல கானே தைக iN yes வருத்தத்தைச் செயது கொள் 

ஞீ fol. (7) 

13,  புல்லறவாளன சன கு. ஈனமை பயபபவைகளை 

அறி படையார் Qarweygyin பி ,யயான், துதுவனதித காகை 

on இவை ரொயய.ஸு பவை என்று அறிது கொள்ளான். 
4 ர ~“ ¢ டி 

௮ ஐடிர் கடமா ti AW FR கு வும gible au பொறு 

SADA அருமையான ஒர. மிசாயாம, (7) 

640, தனனை யெடலாம் அதிக தவதசை மதித்தலால், பிற 

சால் ஒனறைதகெரி௩, ௮ சொள்ளும கூணமில்லாதவனை, அறிவி 
கஃபபுகுவோன அவன ௨ பழிக்கப்பட்டிக சான் ௮றிபாதவ 
ளப ஸமூடிவான. மூலலமனும பரத அறியும் கன்மை இல்லா 

சுவன கோண்டறு எடாமையால தான் அறிரத விதத்தால் 

தற்னை BPI Sas மடி வான, (9) 

850. உயா௩மதா! பலரும உண்டென்று சொல்றும் ஒரு 
பொருளைக் தனனு வ. ப புல்லறிலால இல்லை யென்று சொல் 
லு்வான். மனிதன் எனறு நினைச்சப்படான, பூமியில காண 

ப்ப$ிதித yh cule wy Ems wd. (10) 

Su. ஆம்-அ.&-இகல். 

ந lostlitys 

cyl 4 உப்ப SU [pew Gar யுத்தம் சசய்து வலிமை 

ல ட் ஸ், 57 2T மாரு 2) ர பாதி] 

Bo. cme as wate மூரறவுபிர்நளோடு. சேத்து 

Sosau Gaon y Ah vp us ww VEEP L a ppt inf m 
ப் கவச 

WTI TM a DE wan yal, (1)
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852. த்ரி சேோசாமைபை சரி வெறுச்கர்சம்க 

வக ஒருவன் சேசேப்கா டு. wil nl சாருபசலை கு 
. க அட்டி ௯ 

Pses இரச்பம் மொ nid Ba FU கப் உம்ம் AU aes 

செய்யாமைமப சிாஈகது (2) 

853, Wi pita agro Pr hernia D SWUInssE 
உ ’ 2 

செய்யும் கோவை பயன் te mn eo SPR Ey 228 
வானுஜ்ல, அதி வலு கு உ தாளா புக ட Liat 

னை ரு ;கறகுக stranctcu osdsy Pants புகல 

காரிஃ நம, ia) 
ந . க்ஷ சட சி ட ௩ ச 

82 |, (ne eT be எனறு otra டி ந இணை பதுகசன 

எல்லாவறறைப்பார்சகிலும மிதந்த இன்பப் வி வலுச் 4, லில் 

OTR SY yg MDH Dory wo ௰லாவமழறைபபா 

ச்க்கிலும் பூதிகமான இிறபததைக 2275ம், (4) 

௭ . ச “he ட . mm” 

855. int pure எனலும க கணம துன மனத்திலே 

உண்டாணளிடஈ து, அமை ௮ றுககிகான ளா BTUs gy ஈட 

SE ONNTO GA VEER BD Suv te ous பாலர்?(5) 

SiG. அர்ந்டவாடு மாறுப?சலில 1மதூம் செதும் 

பிரயத்தனப்பதம் எனக்கு கன்றை எனறு அதை செயப் 

நடைய உபர் வாழ்க்கை பிழைத்தலும், முழுது Gas 
இ க்கிரததிரல உணடாப. (0) 

&57- LAT eet: ee பொருக்துதலைபு டைய PP UGG 

செய்கனற அபளனர், வெறி பொருஜதலைபுபைய நீதி 
மற !பபரருளை யதிபமாட்டா. (a) 

858. சன் மனத்தி மாறுபார Csta dn Gus 
அதளை மேற்றுக்கோளளாது $25ல ஒருவனுக்கு செல்வமாம், 

மப்படச் செ பபால். அந்து Int pute. ve A) 5 6% $மற் 

கொள்வானா றல, சேமிம தனனிடத்திஃ ல வருதலை மமற்சொ 
ளவான, (3) 

850. gman smears ps செல்வம் வருமபொழுது 
சாரண முண்டாரு௮ம மாறுபாடடை நினையான,  தசாககுக் 

கே? செய்து மெ:ளளுமிடததுக் காசணம இலல! இரும் 

மாறுபாட்டிலே மிகுதலை நினைப்பான். (9) 

800, ஒருவனுக்கு மாறுபாி ஒன Darn peur செய் 
பவை எல்லாம் டூண்டாகும்; ஈட்பு ஒன.றினுலே av நீதி என 

னும பெருஞ்செல்வம் உண்டாம. Op
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87-9) 2-4 &- wens nT A. 

The might of Hatred. 

[ ஏதாவது அறிவில்லாமை முதலாய குற்றங்களுட்மை 
யால் பகையைப் பெருமைப்படுத்தல். 

  

801. தமமைப்பார்க்லும் வலியவர்க்குப் பகையாய் ௭௫ 

ர்க்தலை நீககககடவா, மறைய மெலியுவர்க்குப் பசையாதலை 
நீக்காமல் விரும்பக்கடவர், (1) 

302. ஒருவன் தன் சுற்றத்தார் மேல் அன்புடையவன் 
அலை) அதுவல்லாமல வலிமையுளள துணை இல்லாதவன்; 
அதன மல் தான வலிமை இல்லாதவன்: அபபடி ப்பட்டவன் 

மேல வஈத பகைவன் வ.ஏமைறப எப்படி நீக்குவான்? (2) 

SUS, ஒருவன் அஞசலைண்டாசவைகளுக்கு அஞ்சுவான்); 

தமிய 2வண்டுமவைகளை அறியான்; ெறெோமி சிமனகம் இல்லா 

தவன, இவைகள அல்லாமலும் யாவரிடச்திலும் உலோபகுண 
(றடைபவன; இப்படிப்பட்டவன் பகைவர்ககு மிக எளியவனு 

OUT ells (3) 

801. ஒருவன் கோபக்தினின்றும் கீக்கான்; அதுவே௮ல் 

Hh இரகசியமாக வைகக2வணடியவைகளை இரகியமாக 
வைபாமல பிறர் அறியகதூறறுவான; இப்படிப்பட்ட Gam ys 

ையவ எ "மல செலலுதல எக்காலத்திலும is 9). த்திலும் 

எவர அம எளிதாம், ச்) 
SOO. Dy oer [தி ர் லப்படிக்காமலும், அது விதிதத 

தொழிலக ree ய பபழும, தனக்கு வரும பழிபைப்பாாககா 

மு) 0 தன குணழடைபனுகமழும இருப்பவ னுடைய பகை 

மை, அவனுடைய பமைவாககு மிக் இனிதாம், (9) 

00. தன்னையும் பிறமையும் தான் ௮றியாமைக்குக் காச 
ணராகிய சேோபக வது உடைய வப டிமேலுமமேமேலும வனா 

தின் TOFS உடைய at பமைவ! SAEs LD sQainf 

யவாஃகனனழு oF hin twos nears, ய) 

Sue. Qsr fin ஆமபிக்இருர் து, அதற்குத்தகா தவை 

களைச் செயபவனுடைய பகைபைச சில பொருள் கெடக் கொ? 
த்த்கிலும கொள்ளல் வேண்மம், (7) 

808. ஒருவன் குணம் ஒன்றும் இல்லாதவனாயும்; குற்றம்
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0 வண்டானைடத எக் து/ணைமி.லாதனாயுமுள்ள ௮ரசன் ௪௭ 
பகையாககு மிசு எளியவளுவான, (8) 

800, ரீதியை அறிபாபைபர) HERKEN OL VME 
வகாபபெறடல, அசுப பசைவரை மிவலவாாக் கு. உய।வுளச 
இனபங்கள *முகமாட்டா, (9) 

870. உதழாலை !/ படக்காகல? ரபி. பரைய்தலால். வு 
~ 

© ody DUT ON yt aww புக ௩௦ பு, அடையாது) 

88- 3 -இகி-பகைத் ம நெரிதல். 

Knowing the Onalty of Hate 

[அதாவது ie’ * mil 1 PLAS thao AF ee Bm TD 

மூடி புன உடைபக னெ த பைபுள சிட்டா ந ட்டு 

அம தபலாககம தனமையதும முயைகளிட்ல ofa yw yup 

ns களைய GOW DLN LPL. dt Sud! LSS அச பவனவும களப 

பருவ பம கள ITM CLIT UDA உண்டா கம HDD ipo orem py 

இகத தங்கமா தரரய$ல.] 

7]. ஒரவன பதை ஏ௱று சொல்ல பிம நமை உண்ட 

க குகனை, வினயா ட) “a 111 0) gt ட்வி நமம தனமையையுடை 

யத்லல் ன்று தி LH DO troops (1) 

572... ஒருகன் HATES MITE DP OWL p used 

(1௮4 கொண்டா னாலும், செொரலல்க் சல (பயா வடைய 

உழவ?சாரி LIDS Ose ராது * ஙநடிந்தபடவகா. அதாவது 

வசு சச வீசாகள பகையபபாரககிலும மாதிரிக் பகை 
கொடி சதனபதாம. (2) 

872. துன Suue@d பநிருகதுகொண்டு பலரையும 
பகை செயது கொளளுவான, பிததுககொண்டவமைப் பாக 
அம புததியிலலாதவனவான. (8) 

874. இத் உலகமானது, வேண்டியவிடத தப் பசையை 
வேறுப$ிததத் தனக்கு௪ சி3ேகமாகர் செய்துகொண்டு ௩டக்கும் 
குணததை.புடைய அபசாது பெருமையுலளே அடஙமறறு (4) 

37. தனக்குக் துணைரில.மல் பசை இரண்டாயிரு 
சும சன) HOPI AID spol பரத சமயத்திற்கு
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எ ஈர 2ச்சனக்குப் பொருக்தியதாக ஒன்றை இனியதுணையாகச் 
wb hot ew EBL. (5) 

871. பகைவனை முன் கெளிர்தானானஇும் செளிர்திலனு 
Hyd. சனர்தபப௰உகச திம ஒரு கொழிலால தாழ்வுவர்கவட 
Shs YUM ow கூடாமலு௨உ வனை நீசகாமலும இடைபே 
ஜிட்ரிவைக்க்ககட வள, (6) 

877... வநத்சப் நிச 'லர்சாமாக அுறிபாத சிரேசொக்குத் 
தன் வருகசதிஙசச். சொலலாதிநக்சக்கடவன். வலிறம இல் 
லாபை ப TTT குக்குட பன நவரிடதது மேலிட்டிக்கொள்ளா 

Boihd ta Bla are (7) 

“7௩ தார oat hw Arlyn வையைத்தெரிக்.து, 9% 
es Gor fo ஏட கதற குச் தககபடிக் தனனைப்பெருக்கு, wp 
௪ சகானபடைபாமல காகவே, தன பகைவரீடத்துண்டாகிய 

செருககுக்கெம. (8) 
570... களையவேண்டிவதாகிப முள்ளுமரசச்தை இளையதா 

செய கலைபிலே சுையஃகடவர், அல்லாமல முதிர்ந்த திலைபில் 
களையததொடங்கினால் களைபவருடைய கையை அதுதான் களை 

பம, (9) 
880. சம்மோடு பமைப்பாநடைய கரவத்தைக் கெடுக்க 

வேண்டிய ose இ௩ழ்ா பால் அது செபயாக moet, பின் 

பூச்சுகிிமாத்திததிறகும கிரசயமாக இருககின்றவரல்லா. 0) 

89-ஆம்-௮/த-உட்பகை. 

Secret Enimity: Treachery. 

[அதாவது வெளிப்படையாயுள்ள படைக்கு இடமாக்கிக 

சொ்ச்து அது வெலலுமாவும உளளாய் ௩றதம பகை,] 

891. ஒருவனுக்கு அனணுபவிககவேண்்டவனவாகிய நிழ 
அம் நீரும் முன் இனபம் செயவனய/ய இருக$ம்பாதிலும 
பின் பெருங்கால) பெருவயி2, மூஃலான சோய் செய்பை 

இணியன அல்லவாம் அதுபோல தழ யவேண்டுவனவாகிய சு 

Psst Quvysenid முன் இன்பம் சசய்வனவாய இருக்தபே! 
இறும் ன் துனபமசய்பகவை இனியன ௮ஃலவாம், (i 

882, காளப்போல வெட்ரிவோமெனறு வெளிப்பட்' 
சிற்கும பகசவைப் பபப்படாது இருகசககடவ3. SU; s,



Ame Sun, 2 

Deans உதகினா uw மறைந்து க்ற்கும்படைவ - 
சி35கத்தைப் பயப்படக்கடவர். (2) 

883. உட்பகையாயுகசவரமை அஞித் தம்மைக் காத் 
அக்கொண்டு உடக்கம் சடவர். அப்படி சடவாதபோழு, pin 
க்கு ஓர் தளர்ச்சி வ௫௪ காலத் கூபவன் மட்கலத்தை அறு 
ச்கும் கருவிபோல் தப்பாது அவச் கெடுப்பார், (3) 

89%, வெளியில் ஈட்பாக இருப்பது போலக்சாட்டி மா 
தீதிலே ஏட்புக்கமொளாக உட்பதை அசசலுக்கு உண்டாவ 
தானால், Hy yo rat சரம் வசபபடாமைச்குச் கசா 
ews ue சாற௩களையும கொக்கும்? (4) 

885. வெளியில பச்துத்றுவத். தன்மையோடு கூடிய 
உட்பகை ௮ ஹுகரு உண்டாவதால், அது அவனுக்கு இற 
தீதல் முறை பாடு கூடிய பல குறதல்களையும் கொடிக்கும், ம்) 

880. பைம் தனக்கு உளளாயினரிடத்து உண்டாரு 
மானால, அசன் இழவாதிருத்தல எககாளும முடியாது. (6) 

837. செப்பு மேள் சழடிபோடு புணர்க்ச சேர்ச்சையைப் 
போல வெளிபிலே பேற்றுமை தெரியாமல் சேர்சதவராய் இரு 
ர்தாதும, உட்பகை (ண்டாகிய ரரயிழபாளார் மனத்திே தம் 
மோமி கூடார். (71 

SSS. மன்னே. வளர்$துவாதாதும உட்பசையுண்டாயெ 
குடி ஏொச்சி) 2௦ Sposa le (poy பேபோல் அதுலே 
சேய்ச் பபட 3 உகிமை குழையும, (8) 

BSI, பூரசதுடைய உட்பகை அவன் பெருமையை செக்சு 
எள்சரிஅ பி வைபபோல /,சிறுமையையுடையதாயஇருச்தபோதி 
அம, பெருமை எ௨லாம் அழியவரும கேடு அாதப்பெருமை 
யினி. சுத Mids (9) 

SY, மனம் ஒற்றுமை இல்லாசவசோடு கூட் தருவன 
வாழும வாழ்வசனது, ஒரு குடசையிலுள்ளே பாம்2பரடி கூட 
வாழ் 4 Dud wi, (10) 

90. அம் - வதி - பெரியாரைப் பிழையாமை; 
Against Reproaching the Great. 

[ystwg Qudus1G.».07 yurd ay அவ] 
7



126 திருக்ருறள் வசனம். 

891. எடுத்துக்கொண்ட காரிபங்கள் எல்லாம் மூட 
வலல வுடைய வலலமைகளை இகழாமையாவது, தம்மிடத் 
சீலே நில்குவராமல் காப்பவர் செயயும் காவல்சள் எல்லாவற் 

றைப பார்ச்சிலும் மிகுதயையுடையத. (1) 

699, பெருமை, அறிவு, முயற்சி என்னும் வலிமைக 
பால பெரியவராயினவை, வேக்கர் ஈச்கு மதியாமல் துவ 

டரிசது ஈடப்பாராறால, ௪. ஈட்ககையாக து அரசப்பெரி 
யஉரால ஏத நாளிலும் றீலகாத துன்பககளை அர்த வேர் 
11 சகுக சொம்கரும, (2 

893. ஒருவன சான் செடவிரும்பிறால், Cony வேக் 
சன உ கொலலுதல வேண்டிய Bus oy புதனை யபபொழுசே 

மெயயலகில அரசரிடசதுப பிழையை நீறு நூலில சொஷல 
பபட்டதைச கேளாமல் செய்ய கடவ; (3) 

801. நூவகையாற்றதும உடையார்க்கு, அர்த ஆற்ற 
war இல்லாதவர் தாம முறபட்டுததுனபக தருவனவற்றைச் 
Gowan, தானேயுமவரும குணததைபுடைய யமனை; அசறரு 
புூனனே சைகாட்டி அழை ததலோூ சமமாகும். (4) 

80- பகைவர்சகு வெவலிதாபெ வலிமையினை யுடைய 
௮1௪ரரீல கோபிஈகப்படடவோசர், Hwan தபபி எங்கே 
போய உளராவர்? ஐரிட்ததிலும உளரசாகார், (5) 

696. காட்டிலே சென்றாஜனொருவ௱  அல்விடத்தில 
யால சுட்பபட்டான் துனாலும, ஓர வழியால் உயி Gan ss 
ல கூமெ: தவத்தால் பெரி2யார்ககுப பிழைசெ.யது ஈடபபவா 
he வழியாலும் உயி பிழையா. (6: 

807. சாபாலுக்கபெகககளுக்குக் காரணமாகிய பெருமை 
யிலே மா௯திமைபபட்ட அருந்தவர், ௮ரசனைசகோயிப்பாரானாக் 
ஓமபைச்சுடராடு, சண், படை என்று சொலலபபட்ட அவக 
பற்வுமல wipes Gupp 188 முரசன அரசாகஷியும, சம்ப 
Peep ods duh மபஃருளும எனன பிரயேரஜன தடை 
யுடையன:' (7 

896. மலையை Qurs ew அரு“ தவா கெடகினைப்பாச 
மல், wus oe Diiosy $a wo Wo ப போடு ளன 2 வ 

கவரி சிப புடைய மகுடி வெொரிழ்ம Odds (i
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803. கத்த அருமையாய் உயர்ச்த விசதம்களை யுடை 
யார் சேோபிப்பாராலை, அவர் வலிமையால் இகதிரதும் 6D 
வே தனபதம் இழடது கெடுவானஃ (2) 

9)0 மிகவும Bsr சவச்தினையுையவர் Gard) 

பாரானுல், வசால் மோபிக்கப் பட்டவர், மிகவும் பெரிய 
அரண, படை, பொருள், ஈட்பு முசலிப சார்புடையவ1/ய் இரு 
தாலும் அது பறமிப் பிழைக்சமாட்டார். (19) 

91-ஆம்- ௮ தி-யெண்வழிச்சேநில். 

Being led by Women. 

[இனிக்காமத்சால் வருபவை சேரப் பசை யல்லாமல் அரு 
ர்த் பேரதிலுப, செல்வம won se See, மக்டடைத் அரச்ங ப 

இற சொழில்களாலே பகையோடு சமமாய இருததலால பல 
யினிடததப் பொரு துவனவாப.] 

901. ிர்பம் காரணமாசத தரி பிளயாரளை விரும்பி மெல 

ளவறி Mousa சமசரு erp பினிப துணை பாகிய இஙக 
WO LITT Dowluaes ஈசா சம Ss wou Pua we Woh 

வீ2ரரசமென்று இஃ டிப போருஷம ரத இனபமாம. (1) 

V2 தன் green my விரு்பாத பி, பரிளபாசாது 
“ 

பேணமையபை ஸ் 4 wall ow பதை உ te ru wa an 

எக்கி Yh WUTATLASAA TIE Oulu gat wat கிப் உயர 
x அ ௪ ச BH Bel AD BA US LOST HS Vt ia) 

ச 
005. ஒருவன் [க கிபிடமமு த சாழரார ராச காகி 

4 

A TFT Bi, HIB te பிகலாத om VA bls Gist ayn 

Bin, OVA Bug eR Teme GIT LB. (௮) 

Jif. தன் ப்னவி௩ க) பபரது 1 5 Bee மறுமைப் 

பபனிலலாகவனதுஃசுத் கெொழிலையாளும தன்மை உண்டாய 
வரியுஉகலலோரரலே பொணடாடபபசிதலிகலை, (4) 

‘ ௪ (ஆ | ட . 

5. தன un "a off & Hu பபபப ! பவாண தான சார்பாக 

த்த பராளாய SHER LUT Tah ty தொக பாகர சல 
எடி 

லா +4 BRN Ub Co THF 4 A DETAR EE ah Vi RAO



128 திருர்ருரள் வசனம்; 

906. தீம்மனையாளுடைய epee பேரதும் தோளூக்குப் 
ப பப்படுவோர் லிாத்தன்மைபால் சுவர்க்கம் ௮டைர்த தேவர் 
போல இஃத உலகத்தில் வாழ்க தாரானாலும் ஆண்மையில்லா 
தரே, (6) 

907, வெட்கம் டுல்லாமல் தன் மனைவியுடைய ஏவல 
சொழிலைச்சய்மு இரிகின்றவனின் ஆண் தன்மையைப்பார்க் 
சீலும வெட்கத்தையுடைய அவள் பெண்கன்மையே பெருமை 
உடையது, (7) 

008. தாம் விரும்பியபடி. அல்லாமல் தம்முடைய மனை 
யாள் வி, MCI ஈடபபல ச, தம்மோடு ஈட்புச்செய்தார் 

ஒறடகக குறையை முடிக்கமாட்டார், அல்லாமலும் மறு 

மைக்குத் துணையாயெ சருமத்சையும் செய்யமாட்டா!. (8) 

909. தருமச்செயலும், அது முடித்தற்குக் காசணமா 
கிய பொருட் செயலுப பச இரண்டின் வேறுயே இன்பச் 
சயல்களும், தமமனையான ஏவல் செய்பவரிடத்து உண்டா 

கட, 9) 

010, பேதகொ.ன்ட கருமத்தை ஐலோடத்தலில் Ore p 
மன த்தினையும், 3௧௧ ,ஐு£லாசனையினாலாகயெ செல்வத் தஇனையும் 
உடையராயெ அசரீசராகு மனயாளைச் சேர்தலால் உண்டா 
கும அறியாமை எக்சாலத்திலும் உண்டாகாது, (10) 

  

99-அ௮௩ம்-௮ தி-வலமாவின் மகளிர். 

Courtcsans, 

[அதாவது தமது ஈலத்தை, விலை கொடுப்பவர் யாவாக் 
கும் வித்பத முடில மல், அதத்கு வார் அகாதார் என்த 
வரையில்லாக மகளிது இயல்பாம்,] 

911. gmat அன்பு காசணமாக விரும்பாது பொருள் 
சாரணமாக ஊரமபும மகலிர் து சையில வரும் அளவும் 
சாம் அன்பு பறறி விரும்பினதாய்ச் சொல்லும் இனிமையான 
Wein, ஏெயலுக்குப் பின் தன்பச்தக கொடுக்கும், (1) 

913. ஒருவலுக்கு உளள பொநளை அளர்து தெரிந்து 
அது அடையும அளவும் தம குணமுடைகம் செ.ல்ஓும குண 
மில்லாச மானி! வடைய ஓ.ழகக வழியை yarn றிது, 
அவலாப்பெ நடிதாமல வீடக்$டகர், (2)



HEB யல். 1௦0 

019. வெடுப்பாரை கிரம்பாது பொருளையே விருல்பும் 
பொது மீகளிருடைய பொய்யான தாுவுசல்), பிணமெடுப்பவர் 
இருட்டமையி3ல lor fine Yaw தசைச் சழுவினாம் பா 
அம், 

94. நூபைபாகய FS reir Gata yp பொருளாபெ 
பொருளை யே விம.ம் மகளி பய புல்லிய நலத்தை யாத 

சோூ கூடிய பொர யாரப்சழ சபபாதிக்கும Sy pS how 
யுடையார் நிண்டார், ($) 

019. மூற் பிறப்புசனி௰ செய்த சல்வீனைளால் உண 
whe வியற்கை உறிய) சலி மோளிபனாலாய செயற் 
சை யறிவையுனடயார், பொரள் கொபபர்ந் கலம் பொது 
வாய் ஆசையினையு-பறடய மகளிரது புலலிப சஷத்தைத நீண் 
டார், (a) 

910. ஆடல் பாடல் ஆழகு என்பனவற்றுல் சளித்துத் 
தீம்ழுடைய புல்லிய ஈலத்தை வீலை கொடுப்பார், ஏவரிடததி 
லும பரப்பும் பகளிரது தோகை அம்வொழுகசங்களா பெ 

த்ம் புசமை LASS Wu $b ata உயாநழீதா தீண்டா, 

017. மனத்தில் வேறு பொருள்களை யாசைப்பட்டு, பூப் 
பொருள்கள் காரணமாகக் கொம்பபவமரை தே.த்தினு£ே புண 

ரும் மகஸிரது தோல்களை, நிழையினாலே திருகதய  மனமில் 
லாதவர் புணாவா. (7) 

018. உருவு, சொல், செயல்களால் வஞ்சிகதலை வல்ல 
மகளிரது புண சசியை, அவ்வ கயை யாராயாதறியும் அறி 

Gj DW AOE SUIS * go 5 pd Cie நூலேோசா 

சொல்லுவா. (8) 

010, உபாக?தார் இழிதோர். என்று கருதாது விலை 

கொூிப்பாச் எவலாயும் mm bin, பர வ ைபபட்ட பாணம் 

ஒதயுடைய மகளிரது. கய கோள்கள், க்கு பழத 
யறிபும் அதிவிலலாத் Spit bull Ly 35 wb gl 8ரகமாப, (4) 

QO). இசண்டுபட்ட மனத்தையுடைய மக்கம், சன் 

ஷம், சூதம், என Lue iy ou hy eves Base வட்பபட்ட 

வாக்கு ஈட்பாம், . AY) 

em குடகு 23 211 | கணிபபிடி தழல, காப சமையை 

யுடைய வாலிபர்களை மே/௨ என்னும் முதயவம படி சதுக்க 

னவில் பிரிபமுலள மங்கை போல் வந்து பு வளை 

லில் இளைக்கச் செய்து கொலலும 

 



13) திருக்குதள் வசனம். 

93- ஆ.ம-௮ இி-கள் உண்ணாமை, 

Abstinence fiom Toddy, 

[To gyre yth உ௱ர்வும் அழிககற்சண் முவ்வரை 
ரர ing ASre டொபபதாய சளளிளை உண்ணாமையின ற. 
cp That மரறவாமிலாகச கூற கினா ] 

951. சான பல் துசைசொண்டு Dp Fer, எர்சாளும் 

(ருசராராராட மார்ச (பபா அவே QJ OT LoS) மன பெற்று 

து டூ த் ஈபபுப ?ழ் பர, (1) 

032. gy Syma Fant, Que Ae ite pas சாரண 
ப்ப ரா BMA MEARE AM, LYN ILD Cemrera 

Girma உண்டா /ஈ, ஈலலோசால எணணப்படிதலை வேண 
டாதார * ஊரா ரக்கட்வா, (2) 

a} ௪ 027, ௭௪ செயசா gin சகசோடிஃக௨ சாய் முனபா 
war FN WH seu) FEN துனபகசநவகாம, குறறமயாதும 

பபா? சீறு உ dot டுகுறமயும கெக்சலறிஈது தாத்த விலச 

௬௩ குணதசையுடைய பெரியோ மூன கல்ததல வாசு 

எனடபை (3) 
)2 சா? ளனறு சொலலபபடிகற யாவரும இகழம 

ப்சாத சாரராச்ரபுறடயவரை நாணமெனறமு சொலவபபடு 

இற உயா)சவள பாரசதாகு ரி அவாசகுப பிரசனனமா 

கீரீளி, (4) 

025. நல விலைபபொருள கொடுகது2? சளளால தன 
சர FU UAE WMS O&M இவர பழவினை பபயனாசிய 
பெய்வது ஒமிப! ப மயைத சன ௫௩ காரணமாச உடையது () 

020. தரஙனெவ பர nan Ha Soll who வேருதலை 

யுடையவராறம அக்காலச் "ச அரிவிவலாபையால, வேறெ. 
ன படா. an Sp cere டு நருச்சபாரின வேர 

சவலை பப்பாசி மாலுமி எகுயலததிழும வேறெனபபடா 1 
வ | ட பருமரயாவா (0) 

027. ௪௭௭ பறைந்து ருடிதது அுகாளிபபால் தம்மயி௮ு 
சசராபவா, உளரோ வாழ்பவாரங்ஐ ow (Dott tL OD காரியத்தை 

~~ 

opp PT Fd Ye gy ஏர்காளமசிரிழது அமமதிக்கபபம்வ। (7) 

029, மறைசதுணடும யான களு ர மியேனெனறு



ws Faas [31 

உண்ணசைபொழுது சம் தாராம கூறுசிலை விடர்சடவா.. அவ 
வுணஉமிபொழுதே பிறாறிரதாக தவரு ப முன்னர். பனத் 
தில ஒளித்த கும்றமும முன்னையளவிமும மிகாது வெளிப் 
ய் ம், \8) 

929. கள்ளுண்டு களித்தான் ஒருவனை, படுது கூடாசெனறு 
மற் ருவன் காரணங்காட்டி ததெனிகித்தல, நரள்ளே மூழ்9 
றஜஷெருவனை ம௦3ருருவன் விளககிஷை ச சரலை மொக்கு.) 

939, களளுண்பவன் ஒருவன் தான் சர்பாயுண்ணா டம் 
CFs eso wy sored களித்த பி.௦சிவ ட v1 yl 
LSS SST AML DIT LS SOM HD DF yew etd 

QI WPMD | பபடிபபட்டசிதனறு நம்சுய வ பெபொமும (1) 

DA Dye oy 
Gaming. 

[ oy aor யால gy pin பொர 1 இபைபம் ரம் 

கு$ தடைய புளள சூதாடிதலும மீரபனுபவத உ வச கல 
HWS Bw, (4 vd on சூதின நை கூப அன்பா] 

O31. ஒருவன் கசாடடத்தில் ெஉலும தறபடையபவ 
CYB YE lt, குத விரமபாதிருக்க மடவ. எம YW 
ருபா ja ஷி பட்ஸ் உண்டென ya, wy dust ளு ah witda 

Lepr ® Boy wt Duden 1 பைபென்று பண்ணி பன் 

வியுங்கி தம ரும், (1) 

032. அததாண்டிலுள்ள இரும்புப்பான. ஒன்றை டன 

பீ பசி ம்பம் பிறு மவ பிறு ஒற் ஏலி வத் /ல் i bed 3) Guppy Dawu dupsata 208 00 weg 
இழா௮ தரித்தாசசாகும அச்ாடிகளுக்கும பொருளால் தீடுமடம 
Qa yan gy வாழ்வததொருவழீ உண்டா மம். ட்டா 

Gn gp. 2 

903. உருளும் கவாறில் (சாயக்சகட்டையில்) அச்பபடட 
ஆதாபசசை பிபாமல சொல்லிச௪ wor dines, பன். ம 
பாதித்த பொரளும, அவனுச்சுப் பொருள் வரும் வருவாபு.ட, 
அவனைமிடம$ நீயசப் பகைவரிடததே தங்கும், (9) 

034. தன்னை விரும்பினவாச்கு முன்னிலலாத துன்பயமள் 
பலவற்கறபும் வில்மத்துத்) தனககுவள மர்ததியைய உவாச யல



132 இரக்குறள் வானம்: 

சூறதபசபோல்.. தரித்து த்தைச். கொடுக்கவல்லது வேரன் நி 
உலை, (4) 

935, மூற்நாலச்தில தா முடையளராயிருந்தே இல்லா, 
வசாய ௩டக்சகவம, கவறற்ையும், அசா மிடத்தினையும, அத 
ஆரிக்கு ணம வதபொழிலினையும மேக்கொண்டு சை 

ன்டாக வேர்கமே, ம) 
WG. தன பெபர் சொல்லல் மககலமல்லாமையால் ரூதெ 

ன்று வேறு பபால் சொலலபபடிகிற மூ2தவியால் Augaeu 
பட்டவர், இம்மைபில வயிறு நிறைய உண்ணப்படார், மறு 
பையிச்ல BIS Dap பபை௰ அனுபகிபபர், (6) 

917. தம பொரு௱ இனபஙகளுக்கு விதித்த சாலத்தை 
ரச Adib Ao dhe a Weis im 9 G6, a) Oe@nionrus 

வத அவன் செலவததினையும ஈறருணக்கவையும கெடுக்கும் (7) 

038, சூசானது ௪ எள பபழுிினவனுடைய செல்வத்தைக் 

கெ$கதுப் பொபபை கேறகொளளாசெயது, மனத்தில் உண் 

டாகிற அருளைக் கெமித்து, ௮வனை இிருமையிலும துன்பத்மை 

ஷி , 
030. ரான் ரூகைத் தனக்கு விளையாட்டாக விரும்பு 

வானானால, மதிபபும், கலளியும, செல்ல மம, உணவும், ஆடை 
Win எனற ஜும் துவனைச் சே ராவரம், (9) 

010. சூசாடலால், இ பிறப்பிலும் வரூபிறப்பிலும் உண் 

டாகும ஈல்வினையிஈ ப.பனாகிய சுகபோகறகளை இழக்குஈதோ 

wo, சன மேலை அசைசெய்யும் ரபதபெபொல, உயபானனு 
உடமபால தனனைப்பம்றியு டி பிறவுபிர்பனாபபற்றியும், தெய்வத் 

ைபபற்றியும்வடிம பிழவிதழன்பயமளையும அனுபவிக்குந்போ 
லும் அதன்மேலே ஆசையையுடையது., (10) 

95-ஆம்-௮ இ-மரும்.து: 
Medicine. 

[ஒன் ஐன்மத்திற் செய்த கருமக்திறாலும், காசணக்களினா 
லும் மனிதர்க்கு வாத முதலாகிய கோய்கள வரும். wea soto 
கழுமத்தால வருவன பக்த விளைகழீயம் போதலலாமல் தீபா 
மையால் அவை ,கிமம்றைக் காராஊதுகளால உண்டாகும வியா 

Baba APti gain yA? Lbs Bet aeileyis Gera gidion 77 |
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Vag ipa OUT my sr net ae ay ண்ற்சோப 
~ « களும் அவரு சுதழுன re ary aruda, (1) 

ட ர 
$2, op boobA® 6 Rov wow teh Ll BP ony வது நி மரி 
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34 OM Ohad AS கு உ ரி YD wep wane Sg, Liat ® பப 

ல், ஹு, tl tor) ௮ பரு து (Prat wha R iy? 3) 

ர ‘ க ஷீ 
01 re [Re oy sv Boe om a gt 2 UP LHe FEHR பத் 

க 
_ ஹரிச ர Br, wk ORT RO a eee, 

மிகவும யப்ல்ங்ரீப ப்பட. ர மீட [் om yn eras ஜி iyeny 
° 4 

ரு aor‘ or toy ko ப்ப a றவ, bran 

லங்கா Of baw arp அதுவாம், (4) 

‘) | |, Yoo Mp wr dey a y ws wi) hE A 7, 

பின்பு. OR Ray or ow ergy மாழுகொள்ளாம்படண 
. ர் 

வகர கலனை ரய உண ரர யன (4) 

~ ட ௯ ரூ. க ‘ . 

11. உ றி /ப 7 LTR trap wre மாறு rr tae ச்ஸ், 

471 PUM LITA (ly ட 97௩) சியல் te pratt tt pe 

சொ Lah wv fi! iu MOVE if vr. itu வில்லா ர ப அகத் 

* 

தா மிப 7) பரு 1175 உ அமுரி ொய்வரசாத ன aft 

[க] சு 
ae பட ௮ how He IMM ல், வலு பிர ay tGowil ந் 

ர ~ 

olf wad spi om (ய் வர af Lod ANs (oy 

Oho. or po? மாத ah. BBD, உரவு மன்ற 
~ « 

வார மம்மு. 1 து ப பாடற உண்ட மதா 

இன்பம் நயம் Had Bn pile itu, மிய/உழிப a) 

௦32 பி வி Fu nous, In ub pl புய ம் இதி டிங் Sab Dt Gait. ்) 

017. தன்பிதக ருபாறு டிடி கருத் தூம. உணவு 
௩ * - 

Tad திரி Gite ம், ப 7394-1 4) foo Po WU, (g testy பழ! 

கா bp ould b ab Bu 11] பிலலை படல், ஷி ருவன் Bs அலச ( பப ய rary 

லை, பவனிடதது 2 பயா வி டலாமல வளரும், qa 

Gis, wo hb te jibe Dae Bat rool). bp! ந த்தின்ற 

Sete, thw Faby fl Pot oW எத்த தள் ஆ 1 யதி ஆரி 

BE WU Wis i . kd a1 ரர த எனு பததெனி 

தது, பிக gop Gro ti at perish kos 
re 

\



134 திருக்குறள் லசனம்; 

அ அதற்குத் தக்கபட.ச் செய்யும் வழிப் பிழைபடாமல் சேப் 
ESL VOT. (8) 

949. ஆயுள் வேசத்தினைக்கற்ற மருத்துவன் கோய் தீர்க 
ir உபாயத்தைச் செய்யுங்கால், கோயாளியளவையும், ௮வனி 
டத் த நிகழ்கின்ற வியாதியின் ௮ராவையும், தான் செய்தற்கு 
ஏற்ற காலத்தையும், அந்த நால்வழியால் டார்த் து அவைகளோ 
பொருந்தச் செய்யக்கடவன், (9) 

050. கோய்க்கு மருந்தாவது, 255 வியாதியை யுற்த 

வன், அதனைச் நீர்க்கும் மருக்துவன், அவளியாதியாள னுமகுச் 
சாதனமாகிய மருத, அத மருநதனைத தப்பாமல செயப் 
கன் என்று சொல்லப்படட அர்த நான்கு பகுதியை யுடை 

ய நானகுதறத்ததே. (10) 
avs Que gos dp. 

ஒழிபு இயல், 
Appendix. 

| இனி அரசியலிலும் அங்கவியலிலும அடக்காது ஒழிந்த 
வளி இயல்பைச்சொல்லுனெருர்,] 

90. ஆம்- ௮தி- குடிமை. 

Nobility. 

[அதாவது உயர்ந்த குடியிலே Ppigar giser பை, 

951. செம்மையும், நாணமும் ஒருசேச உயர்ந்த குடியி 
லே பிறந்தவர்களிடத்து அல்லால், பிறரிடத்தே இயல்பாக 
உண்டாகாது, (1) 

952. உயர்ந்த குயிலே பிறந்தவர் தமக்குரிய ஒழுக்கம் 
சத்தியம், நாணம், எலும் மூன்மில் கல்வியால் ௮ல்லாமல் 
தாமாகவே வழுவாத ஈடப்பர்: (2) 

953, எச்காலததிலும் பேட படாத சடியிலே S pbs 

@icas, கரிகதிரா சென்ற பொழு எ. புக பகாச்சியும், உள 
oma Gakysgro, இன சோல் சொ லுதீறும, இகழாகம



பழிபு இயல். 13> 

Wyre py Pu நான்கும் உரிமைபாயிரக குமன்று மாலொர் 
லலுவார. (8 

901. கமர் கூடயில பிழாதவர், vers அ௩ிய) 
கோடியளகினதாசிய பொரளகளைப பொற _ Ue guia, 
Pil Pou OPS தவறு தக காரணமாகிய தொழில 

சார செய்யா, (b)s 
97. va காலாகொடககி மே பட்ரி வருகிற (கடியி 

லே பிற தவா) தாபி பீறாகதக கொடுட்குமு மு ரீகன் (மின 

விரதிது பபொலாமக, 6 ரக௩ய விடச்தும தமத முடைமை 
பிரிறும bmaee. (4) 

956. Grip drerp ane y a tp Bo int Fleas 
far UTpsse Car Qawy Bray, அப்படிபே ௯௪ தவா 

Bie BID YM oF TUS Bor, ine www பொருட 
தம உ மபபிறுககு। பொருநதாசு மொழிலமளை.. மெயப 
மாட்டா. (0) 

037. உயர்ாம சூடியிலே பிறகதவரிடம்து உண்டா 
குற மானது சான இரத்தமாக விருத. பதிவு அகட 
தலெ சசதிரவிடத்துளள கள கம பபால இயகி வளக்கும, (4) 

958, குல்ழம BV [Pi உடைங்பை வரு Rew na cil 

த்த ௮ுசபிலலா டா உணயாரநுமாறை, உய/5மதர வீண 

௮1தக க௩பபிறபபீணி sob ரர LPM ITH ALT is) 

959. கிலரன தனமைகப அத 1/2 புளைத்த ரர 

BIL. Nin. J 2! அபர உள் வர்தன் Le உய பகு vs Bo a 

ந்தார் வாடிிகறு றட கம Wie கா மம (4) 

ரூ ஆ e 

90 ஈம ராகு ரல ழுபைபைகய ate D mat ர 

ணு? க TH ப படைப்பும் உ dF ALITA Bh om, (Ad lp 

oo Dn uM ny. wor at ob wre sao 

வி, Jb 0 ww 07 ம்ம் 3 (10 

91-ம் -௮-மானம். 

Llunu- 

[இனி 2 ல த,படதார்க்கு ரித்கான கணங்கள் டிராஷ் 

லத் Wsinwa pod. V U1 oh vena yy @en yi}



1௦0 த் pee yrn சனம், 

001 au yan ws குடிப்பி உ டானது STA ho ரொய 
Agia, ஈறிபமையாத சிறப்பு வ ருவதாயிருந்தா ஓப, அவற 

றை விட வன, (1) 

புட? புக ப ஊன ரானா நிறாத்தலை விரும்புவார், 

Cty mu TBA) mM Ra ப "9 sOgreat g Dida sa 

(திடலை செய்பாயமா ft, (2) 

MWR ya Po rart) § நிறைந்த. ரெம்வாரண்டா ர 
ர் ¢ ௩ 

‘as டவல ட்டு டிப டு ew (7 வண்டு; வற பபண் 

om ly தழு தா ye at Th ey பமைப வுயர்ச்சியிஃ்ல சிப 

wooo 4 Ja aw ler, (3) 

yy Hy! LUE PM BIL BID LVL) wimg ரி ப 

os lb pth ot ழ் புறாபமின்றும வீழ்ந்த பபர் எ 
ரு (4) 
Woy my rt tay UAT RUT RT, BT 

ரப நடம் வய்பளை oo Hom ்பளவாகி டப 

மிர்ரர் vo ou, aol, (ல) 

Yor. Sa a ள். 77 சன்னையகமதிபபவர் ௪ 
ரூ * 

பர்வம் ver EO ப) AD, யி b UONSSFO. ணு 
டி e ~~ 

rd (Hn, 2 Ht PTaodl phe பற றிம்செய்வ லோ கச்சி 

(வசட டட. தழ முவறுசகச் செயவது யாவ (0) 

G07. சனை... இடழவார். பின்னே. சென்று பொருள் 
» ச ௩ rN 

பெற Uo fd Dy y Mod ப பிர வாழ்சலைப் ப்ராக்ம் ப (0, அதி 

lores gt gM ads oom pW GEV DID Bod ௮வனுமகு உன. 

GOS உயர் 4 CP Oomer gg, ser a Mundy பானம் 

அட்ய லா விடா றம மிராகாமல் பயன (was gs 
உடமபை, பராம். வாழ பினும் இறவாமை மரு 

bet cana? 
ரூ . . nm ரூ 

O00, aaPra த௨ பி றாவில் ஒரு மயிர் Furey 
8 - ரூ > 

சிய) உயர வாழா. 2 பெல் மான பரடைடியார. உமர 

ond கேர Koy pl cul if i, 1) 

ன ௩ ௪ ன * 

QQ. அசமமமிராம் முவராஙம வாசமிடச் துப பொ ௫2௫7 

wv We a ,) Ff» ce T Aw pane he tt. ராரா புடை பார ரம 

Wy Mad உலகத்தர ட்ப ழுது வலபாகுவா 10)



wily பியல், 137 

98- yee a & Or நமை. 

Greatness, 

[அகவ து கெய்கா # RUE OWA DaR DF Csuian, 

Sih wri, ae HNN AeA ஏன்ற & mov 
ர ர . “aviary zmmserdo Cour merce சன்மை.] 

ர . ர 

97 I. 6) ஈன ச் ந லி, பிறால an 7 பதற ய் அரள 

wn . ப் . ் ய்ர்ராவைகர, செப்னொொனறு நிக்கிற மன ei 9 ow 
டகர - a 

; ‘ 
fi ) Bo, ன Daisy ௪௫ OY Dota சி அச்செயல் ஓ. ad Part UT PSB. Nie er SHCA. (1) 

QF. புல்லா ஈந்கரபரிர்க்கும் போது; Ip பிய 

அபு ஐ ae 2 48) 112 ரப்பு asf சளி பொப் 
டால. நப நை 4 பமை எனப்பட்ட சிறு uo) BoM வத்தி 

CIT NT A, \ ப 

பட்டு பதற 5 yf uma name செயயமாரட்டாடு றி 
படட ஆஆ ‘ . . . yo: 

யரர AD, MUI நதறும் பு. தரிபவாறி உ மூரல் இரு பா 

அருவா பெபிபாசாகார், அவை செயது பெரியாாயி ஞர், 

கட்த வெரு நிலத்தில் இரு bt TH GD) Miley சிறிபராகா... ஆ) 

071. பிரி) படாக மனத்தையுடைய பெண்கள் கம்பி 

OF Hob தயறறு தம்மைத் தாங்களோ காத்துக்கொண்டு ௩ட 

க்கும் விதம்மிபால ) பெருமைக்குணழம் ஒருவன் காப்பள 

சரசு ச9வன கடிந்து ஒழுகும் ஒழுக்கத்தில் வழுவாமல் கன 

8, ச காநதுடி கொண்டி ஈடப்பானானாய, அவனிடத்துண்டாம்(4) 

Vo. ரெயகம்கரிபவைகளைச் செய்து பெருமையுடைய 
ராபி, மரம வறிபசாஇப விடத்தம் பிமரால செய்றது 
yout hu செயவ்களை விடாமல் செய்யும் விதத்நலை 

Y pe பெறச் ெய்)லை வல்லவராவார், கு 

பரப... அப்படிப்பட்டவரரகிய பெரியாரை வழிப்பட்டு 

ay hu ator நாம் வெல்ளுவோமென்னும் கருத்து மத்றைக் 

2ிரிபாி.ரூுடைய மனத்தலே உண்டாகாது. (6) 

-.. னாக்ஈ ஒத்திருக்கும் பெரிபாசிடத் த ௮டஙகபி 

உட்டா கிட்டத் ட்ப சிறபபுசசாலூர், தனக்கு ஒத்தா, 

4 1° jum te 5 7 5) fT oY Vs 44 — D9 5% ஓழி 

, படட பயதாம் 7 
shad bala bid WOKS Ow hy ware (4)



13s திருக்குறள் வசனம்: 

973, பெருமையுடையவர் அ௮சரிறப்புண்டாரிய சாலக் 

gut sto Naar» அடங்கி ஈடப்பர், மற்றை7 இறுமையுடை 

பவர் அச்சிறப்பு இலலாத காவத்திவும தமமைப புகழ 

சிறப்பிபபர். 
(8) 

079. பெருமைக்குணமாவது சரானணம உண்டாகிய நட 

த்தும அது இயல்பாதல கோக்கெ கர்வமிவலாஇிருக்தலே, 

இ நுமைககுணமாவது காரண இலமாத இடததும தனை 

ேறறிக்கொணி கர்வததின முடிவிலே னெ mb Dados (9) 

93%. பெருமை யுடையார் பிமர் மானததையே சொல 09 

வம னத்தை மறைப்பா, மற்தைச சிறுரசையுடையார். பிறா 

குச மறைத்துக் குமறததைபே Gstaad barr, (10) 

  

92-ஆம்- ௮ தீ-சான்று ண்மை. 

Perfect Excellence. 

[அதாவது பல குணங்களாலும் றிறைஈது அவைகளை By 

gw ச நு ம, 

031. ஈமக்கு இது சகுவசென்று அறிர்து பலகுணசக 

ext) Bm DE gp அலைகளை ஆளுசல் தனமையை மேறகெொ 

ண்டி pip குவசாக்கு, லல குணஉகசெல்லாம இயலபாயிருக்கும 

gran pr pleats Oana grat. (1) 

On? சான்றோர்க்கு ஈலமாவது குணங்களால/ கய நலமே. 

அது ம்ககிய ௫9 பபிறப்ப,, கலி, சேளளி பு சிப உறுபபு2௧ 

ளாலாலப லட ஒரு நலததிலும உளளது அல்ல. (2) 

9833, உறசினர்2மல் ௮ருலாமல் பிறா மேலும் உண்டா 

Bu wero பிபாவகளில கரணனுமு, யாவரிடததிறும உப 

கா)ம செயசலு பழைபவர்2மல சண்ணே _ glu, of LL & 

திலும் ய் மி பலலுழலும, எனசசுலபு எனலும LITT BOS 

த்த்ர்ந்கய தூண்கள் 8 620ம. (8) 

091. 9நதருமங்களை வவேண்௰ிமானுலும, தவம் ஒருயிரை 

யும் சொல்லாத தரு த சலி ததா. wpe TT Flue BD 

19D 6501 6 1050 வேணம்மானாலும, பிறா ுதறரசைச் சொல 

ஓத குணதநிளிடத தம, 
(4)
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985. ஒக மகமைசெயது apg CaO வளிமையா 
லது, அசறகுகழுனைபாஙாகாத sips g சேர்சதுககொள்ளு 
தல... சானரொ தமது பகைவனாப பகைமை ஒழிக்கும் சருலி 
யம துவாம, 5) 

090, சால்பாகி! பொன்னின் அளவதிதறகு உரைக௨லா 
சய செபல ய/தெனடில ௮.து தபமைப்பார்ககுலும உயர்கதாச 
Qu spin ww மதொலவியை இழ்கதவரி_ததும கொள்ளு 
Aor, (6) 

087. சால்புடையார் தமக்குத் துன்பம் சொரககுமலைக 
dng Crus sain, புனபம தபவைகளை* இசயயா tone, 
Hisioi எனற பிரமயெறுனதடையுடையத? (7) 

035. சாபு ொொலலபபரிம வலிமை உண்டாகப 

Quip za, op Tho gt HS தரிததரம இழிகாமமாட்டாது, (*) 

00 சாலபுவடைமையாகிய கடலுக்கு கரையெனறு ச 

QNUID MIT, DD DELL Qi Godlee நிலலாது கப ழு 
ரூ . 

படடாதும, தாம way Ja, 9) 

9). பலகுண௩் ளா மம நிறை சவா கம முடைய சள வை 

குறைவா ரஈலை, மற்றைப் அபரிய பூமிதானும தனபாரததைக 
தாக்கரத/ய முடியும, (10) 

eee 

100- 312-௮ 5 -பண்புடைமை: 

Courtess 

[சாவது பெரறமசா ஈறுணமைகளிக லடுவாது ரிஈ02 

எலா! இயலபுக நஈ பெரிகது அஉறதிமத ஏற்ப ட ததலாம, 

பணபெபைபடிவறது பாடதிகசொழுசல எனறு கலிந;தொசை 
கூறுகிறது, புதாவது மககஞூககு பண்பு எனறு சொஃலப 

படுவது ௨லசுடை முறிகது சடத்தலாம,] 

0091. ஒருவா யாவரிடததும எளியசமயத் கத உடையவ 

சாய இருபபாசானை, அரிதாகிய பணபுடைமை எனறு சொல 

லப்படினெற ஈனமார்சசததை அடைதல எளிது எனறு லோரி 

சொல்வா, cL) 

09. ஒருகறுககுப பண்புசடமையெனறு உலகததசா 

சொல்லும நலலழிபாவது, பிராமேல ஏனபுடையசாய இரும்



117 திருக்குறள் வானம், 

தீபி, உம்த்தோம் முமையத  நுடியிலை பிறக்சவா. நரிய 
ழ் hs இரண்மிமேயாம். 3 

993, கெருக்கத்தகாச உடம்பால் ஒத்தல் ஒருவனுக்கு 

ந$ லமனிதசோடு ஒப்பாகாமையால், அது பொருர்துவது அல்ல. 
இவரிப் பொருந்துவதா3ிய ஒப்பாவது நெருங்கத்தக்ச பண்பால் 

ஓலே, (3) 

004. நீதியையும் சமச் தையும் ஸிரும்பு.தலால் பிறர்க்கும் 
தமர்ரும் பபனபிதலுடையவசது பண்பினை உலகத்தார் கொண் 
டாரினேரார். 

005. தன்னை இகழ்தல் விளையாட்டினிடத்தும் ஏன்பா 
தஙதாம்.. ஆசலால் பிறர் இயல்பறிக்து நடப்பலர் மாட்டும் 
பையுண்டானவிீடத்தும் ௮து உண்டாகாமல் இனிமையாகிய 
ப வபுகளே உண்டாவனவாம, (9) 

990. பண்புடையாரிடத்தே படிதலாம் உலகுடை எக்கா 
ளும் உளதாய் வருகின்றது. அங்கே படுசல் இல்லையாமை, 

உல ஒழுக்கம் மண்ணில புகுந்து மாய்ர்து போவத1ம. (0) 

007. ser மக்களுக்கே உரி: பண்பில்லாதவர், அரத்தின் 
கூர்மையோலும் கூர்மைபையுடையராய் இரு! தாலும், ஒர் ௮.றி 
வினதாகிய மரத்தினை ஒப்பர், (7) 

998, தம்மோடு ஈட்பினை செய்யாது umtmnnugoF 
ய்து ஈடப்பவரிடத்தும் தாம் பண்புடையரா.ப ஈடவாமை ஆறிவ 

டை பாக்கு இழுக்காம. (8) 
099. பண்பு இல்லாமையால் ஒருவரோரூம் கலந்து உள் 

மரிழதல இல்லாதவர்க்கு மிகவும் பெரிய பூமியானது, இருளி 
லலாக பகல் பொழுதிலும் இருளினிடத்தே டெர்ததாம்.. (0) 

1900. பண்பில்லாதவன் முன் ஈல்வினையால் ைககு 
பெரிய செல்வம், அக்குற்றத்தால் ஒருவாக்கும் பயன்படா 
Gelso நல்ல பசவின் பால் ஏற்,2 கஉத்தின் கும்பல், 
இனியசவையுடையதாகாது கெட்டால் போலும், (10) 

101-ஆம்-௮ தி-நன் தியில் செல்வம். 

Unprofitahle Wealth. 

[அதாவது சம்பாஇத்சவனுக்கும் பிராச்கும பன் ப$த 
Haars செகவதஇன் 4 ,ய்லிபாம,]



ஒட்ட இயல், 111 
1001. சன வீ மை ழ்வதும் றை த்குக்சாசணமாகிய 

பெரிய பொ நா ம்பா இித்துவைகது, os உலாபத்தால் 
அலுபலியாதவன Prey HESTON ys ரிட்கது அவளால 
செயக்டெச்த 2 தா உரிமை இலலாததினால், செத்சவனுக்கு ஒப 
பாவான், (() 

10)3. பொருரொன் உ உண்டா. அப்பெசருளிஸைை 
எலலாம ஈ ண்டாருப Tor Hin yd wy yeti wut aay | 

பிசு Int sé HF Oita g PLS) Ts வம CFL Dike 

Bata dans taars 2பைபபபிஐப , ஒருவது£கு உண்டாம. () 

1003. காம் பிறரைக் நாட்டிலும் நிதியாகச சுப்பா 

இிப்போமென்று பொருள சமபாரிப் ழை பாச்ச! 

விரும்பி, அபபொருளின Wen புன. விருமபாத பச 

ளத பிறபபு yeas rrr, (3) 

1004. ஒரு போருஸம் சொடுதத அறிபாமையால், ஒர 

வாரும் அரும் Sv Tams say Ki Spr ge விடத் 

௮ இநகே ஒழிசது On isre ogi Poors oy” (4) 
L005, பிறா Dy b ெட்டுழும் காம ௮ஹ்பலிபபஐம 

Bru Draws சசயகையும EMTS 2 ப புல்லாக AAD 
கோடி பொருள உ வடாஸாலும, ஒன்ப்ப இடி (>) 

1006. சான Hoyle dit baron, வத்ரா பு pir கருதி 

யுகடையார்கரு பலா. வேண்டிய Arr பொடி சொத்தில் 
கள்மை LAATHD aM, ih Trot has Gre gant & இட்டு 

ையதாகிய பபரிய கவச இயது ஒரு Permits (11) 

1114. ஒரு பெஈரு உ ட லாகவச்சகு yout வேண 
1 ~ - ஆ 

டியது ஒரு பொ Kio & Uv sTLD ps வாசிப்பு எல்லா வைக 
° ர ச ச அட 

கழிதல் பெண் (க்குள். 2 தத மனை பெற டடிரு 
ஆ ௩ 

தீதிகொபபார் ) டபூலாமையினு 2 சண வன் இகலாமல தனி 
யளாப் CY OS Pov NLL & MLL opi, (7) 

Loos, ரித்தீச த) ரபாக உந்தும். ஒன்றுக் _ A Aa A PH By by 
க்ப் மைய ல, ,வசாட்லு eet he bP Tar ர பிரிவ பகி 4 

லி டைய Dad att ow எட, கமம் பழுசதால ட ரும், (3) 

1009. ஒருவன் பெரிம்மா டல் இருத்தறபோ ஈட்ச்ச உற் 

திச்சாரிடத தப, ஈட்பினரி. நப அன்பு Dirigo BD, வே 
a ல் . «ny வாவர் ன்ப 72ல் சன்ன வு hae வறியவ கீ 

as ர அடி ௩ ௩ 

At Od Ban மூசலாகிப தீரும்ததை bots gio செய்யா 

19



742 திருக்குறள் வசனம், 

மல் சம்பாதித்த பிரகாசம் பொருந்திய பொருளைக் கொண்டு 
போய்ப் பயன் அலுபலிப்பர் அன்னியரே. (0) 

1010. புகழடைத்தாயெ செல்லத்தை உடையவச நிற் 
சூக்காலம் சிறிதாய வறுமை, உலகத்தை யெல்லாம் நிலை கிறு 
த்துகிஉ மேகம் வறுமை மிகுந்தது போல்வது ஒர் இயல்பினை 
உடைய, சருங்கச்சொல்லின, கொடையாளர் கொடுத்தலினால் 
சரித்திரம் ௮அடைகக விடத்தும்விரைவில் அது நீங்கிப் பிறாக் 
ரூப பயன் படிவார். 10 

102.90 -.96 -நாண் உடைமை, 

Shame. 

|அசாஙவது முன்சொல்லப்பட்டசால்பு, (பல குணங்களால் 

கிறைசல) பண்பு, (எல்லார் இயக/புகளும் தெரிந்து ஒத்து ஈட 
தல்] முதலிய குணங்களால் உயர் ஈ2தார் தமக்குப்பொருச் 
தாத கரும௰்சளில் நாணுதல் உடையராம் தன்மை] 

1011. ஈன்மக்களுடைய சாணாவது இழீர்த கருமம் காச 
ஊமாக சாணுசலாம. அது அல்லாமல் மன மொஜி மெய்கள 
* ஒிக்கத்தால் வருவன?வோ என்றால், அவை ழரிய கெற் 
தியை யுடைய குலமகளி£து காணஙகள் “சாண் என்பது பெ 
ண்டிர்க்கு இயல்பாக உளதொரு தன்மை!” என்று ௩௧8 னாரும், 
“காணுவது செயம் ததாதன வற்றின் கண் உள்ள மொடும்குதல்”* 
என்று ஈச்சினார்க்கனியாரும் கூறியுள்ளார். (1) 

1013. உண்டியும், ஆடையும், அவை யொழிக்தவைகளும் 
௦க்கள் உயிர்சஞக்செலலாம் பொதுவாம். கன்மககளுக்குச் திற 
ப்பாவது காணுடைமையே, (2) 

1013. எல்லாவுமி/களும் உடம்பினைத் தமக்கு Omg 
டமாகக் கொண்டு அதனை விடாவாம், அது போல், நற்குணங் 
கலில் நிதைவானது காண் என்லும் ஈற்குணத்தைத் தனக்கு 
இருப்பிடமாகச் மகொண்டு அதனை விடா, (8) 

1014 சான்றோர்க்கு சாண முடைமை ஆபாணமாம். அது 
இல்லையானால், அவரது மேம்பாட்டு கடை கண்டவாக்கு சோ 

யாம, (4) 
டி * ~ + ௫ 

Povo, sae Btu ome us சமர் ர இரும் igs



ஒழிபு இயல், Hs 

யையும் சமமாக மதித்து சாணுவானா, உலுத்தார் மாணததிம் 
குஇருப்பிட ,மென்று சொல்லுவா, ட 

1016. உயாத்தவர் தமககுக காப்பாக காணக்தைக் கொள்! 
ளூவது ௮௨லாமல, பெரிய பூமியைக கொள்ள கிருடிபார், (0 

$017. சாணின ஏிறப்பை அறி;த அதைகிடாது சடப் 
பலர், ுசாணும உயிரும தமபமுள மாறு பப்ட் விடதது, ௩ 
ண சிதையாமற பொருட? உபிசை £ச சகா, உயி ெதயாம 
றபோருடடு உாணினை சகர, (7) 

1018. சேட்டவரம, சண்டவரும, stewsessu Sai, 
ஒருவன தான காணாது செய்வானலை, அத மதுவைத் திடு 

மம விட்டு நீஙகதததம குறறததனையுடையதாமஃ (8) 

1019 தருவலுகு லழுகசம லாரவுமானலை, அது அல 
ன் குடிபபிறபபு ஒனமைபும் கெடுககும, ௩ாணிகலாமை ஒரு 
வனிடதது உணடாசுமானால, அது அவது ஈனமைகள எல 
லாவமறைபும முதல கெரிக தம. (9) 

1020. தம்மனததில சாணத்தை இகலாத மக்கள, உயிரு 

டையவா போல ஈஞசரிசசினற சசைரிபபு, மசதசாமு செ 
யத பாவை சூததிசக&0ி] பினு ஆய தனது சஷாரரிபபால 

RP HM WSIS Mare GIT Bid (10) 

103. நம்- ௮தி- சூடிசெயல்வலை, 

The way of Mamtamimy the Tamils. 

[ys w ஒருங் சான 9 ata குடிபை டயாசசெய 

சீலின Hav | 
1021. சன் சட Deus dorm De சொடஙகெ சாரி 

wie (fp tM odd FLIP, / Hoot Gpl, wv உ பரறகு மான ww 

வ எனனம (யறசி பரைமப ல. ஒருவனுக்கு மேமபச 
டிடைய பெருமை Cad goog புலம், (1) 

1022. ppuuryo, சிழறாத அமவும எனறு சொலஃ 

ப்படட இரணடினே | முடைய ஓ.பகிலலாத தொதில செய 
வல) ஒரவன சுடி ௨ பரும, (2) 

1033, என apie cuss செய? வளனென்று கெ



1 { 1 திரும் Ay ffrev வாண 

nob UF 0% ara DB Fn TOP Y yp trie p ஒருவளுச்கு கீ 

சகெய்பானலு gow Das ௨02 திமகொண்டுத சான் 
Sor CFD Gp (3) 

LU24, au Hy உயர்சறகு BS" 9௪ ழிலை விரை(து 
cus ne Gruss ae i ie, io ia fw ப்ஒக்கும் விதம் துவர் 

யோசிககாமட்ல சானே (மாத. பு சியும், (4) 

1023. wymb saps a ot Sergi செயல்களைச் செய் 
யாபல சன நூடயை உய/சமரபது at parler உலாததார் 

HIM pL! நர தமாக வேண்டித்த ம பென்று ரூழ்வர்... (5) 

100. @ horas sam நண்மை என்று உயர்தர 
சொலலபபுரறது. எது எனடில அது சான பிறந்த குடியினை 

ர் ஓனழைபைத் னக்கு உளதாகக்க் கொள்ளுசலே. (0) 

1027. போர்செய்யும் இடச்தில சென்றவர் பலானாலும் 
பேர சாாத்சல குரா மேலாழை2பாலக் குடியில பிறா தஉர் 
பலானாலும் ௮கன பா.ம பொறுத்தல் ௮ இ வலலவர மேல2த 

யா, (7) 

1028. சம முடைய குடியிளை உயசச்செய்வார் ௮ச யலை 
Gi போகாது காலரை கோர் சோமபல செய் த௰ராணமி, 
மான உ தயும். "ண்ணுலாராகி. ல, குடிகெடும், ஆதலால குடியை 
உயர SFU HH கால நயதி இல்லை, (8) 

1020, அத்திபாத்துமர், அதிபூதம், அதிதைவம் என்னும் 
ருூவகைகன பழம அடையும. தன்மையதான தன் குடியை 

அப முன முவரைத்துனபிளூம அடையாமல் காக்க HBL 

ணத பபப) ob OM ba த்திற் லத் பாத்திரமாம். அவ்வள வ r oll] wl 

Vow gems Shs gan இல்லையோ? (9) 

1:11, தான கிரம்பும்போது முட்டுக் கொரச்துக் சாக 
ச ச 

சுவலல 2. முண்ட. பிமவாத குடியாக பி இப 

பார்ட் Cat BU Tar Ot ty B03? cp Bea வெட்டி  சாபக்த 

ய fier laa fir, (14s) 

104- நூம்- ௮ தி-உழுவு 

Agriculture. 

(அதாவது இறபான்றை வாணிரர்க்கம் ed BEAT at OD
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வேளாளார் கு hp Ps prea உ ழுதல “gr ப்ள Osra sri uSute 

மாபிபல 80ம சூக்த Dew Taw UTE AUG? ராகுல 

Bw doves Qior fu பிறவகை Oa pre. VEU டபாருள வ 
வெளாண மாஈகர் பஙவகைபபடட தொ fp Pale gu உழும் 

சொழிலே பெ.ஈம பாணமைச்தாகலா உ அசை ப சிறபபிததுச 
Qira gig. மாபு எனறு கா௫ிஞாக்கினிபார. கூறியுளளாச, 
இதவம இங்கு உணரதசதக$ | 

1031 உலகம உடிகலால உ ண்டாகும தெசவருசசதணது 
ரோககி, "வறு தொழில ர செயதுதிரித, Pema sa பர் 

உடையாா வழிபகாயிராரிறத.. தசலால wor a Hedio 
அடைந்தம, தலைரையாகியகொழில உ. 2 2 2வயாம. ih) 

1022. » apart வவ டுசலை? செயயமாடடாமல வெறு 
Gar faseds Dom வர௨ வரா யாவரையு உ தர குதலா வு உ௩க 
ததா டிப osar a முரசாணிபா வா (ஆ 

105 UT Powe உமத செபது ஆத 
ளூ தாட மூர் வ [ரின்று 27 ௪௦ / பபப wt 4 Fon nye. 

ipy Nak of 1 WT to பீநபை உரைக்க ழக 1 a0, wh wa 

Gti, 14 BT Crs doy ply ») 

1051, pan காட்ற ரெகி புராடயராசிய கடிபை 

யுடை பாரு படமே Bem hep gre பரி வ உசபுமது 

வொகா HvVLBG f Bd Lore oa} Buitw 10-0 yo ani 

கார தாதை VIO Lo) afl 6D பம்பர உரறழப் பபச 
பொற ரு, rip nove. re Gita D gow (dist hon © Ris வ 
புடைய நர ரதபெரையும தய பருகரககும அரசருடைய Quy a 

upon phone r se ow te heats’ ப பையுமயுநிக, (1) 

10035. ச டப கையால உடிசட Dafa doug 

gi Fbg?y பிய்பா Pom tar ப ரணாத சாடி தக 

வி பட்ட ர்க F 

ந்தா. (ட 

ஆ! ல்லை பையத் ஒர! படகை னியா 

101) 2 ரச டபுடையப துசைச சாடபாது ர பரரானும 
a 

Lio hin ot ht j10 moma UID ளீ விட டேசம எ பாரக் 
> ச் » 

(4%, OPM VAN HT oN BIg gio Da cn. (ட 

~ 

177. ௩ ரி; சப ழதவன ஒரஈபகப பாதி சாரபல 

மாழும்படி சனம் Th OU AUT TAN, அ15லததலே செய்த
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ப.9ர், ஒருபிடியில் அடங்யெ எருவும் போடவேண்டாமல் nora 
ய்பபருத்து விளைபும். (7) 

1088. அச்சப்பயிர்க்கு ௮வ்வுழுதலினும் எருப்போடுதல் 
தல்லது. இங்கிரண்டு* செயது களையெடுத்தபின் ௮/ளைச்காத்தல் 
நீர் பாப்ச்சலிலும் நல்லது. உழுதல், எருப்போடுச௰, களை யெடு 

தீதில், நீர் பாய்ச்சல், காத்தல் என்னும் ஐுதும உழவர்ககு 
வேண்டும். 

1039. அர்நிலகதுக்கு உரியவன் அசனிடத்துத் இனக் 
தோறும் போய்ப்பாத்து வேண்டியவை செயயாமல் சோபப 
லாய இரூஈதால், அத அவன் மனைவி போல் தனனுளளே Garg 
த்துப் பின் அவனோ பிணகடுகிடும். (9) 

1040. பாம தரித்த மடையோம் என்று சொல்லி4் சோ 
ம்பலாய இரூப்பவரைககண்டால, கிலமகள எனறு LUIS ee 
சொலலப்்பற ஈலலாள சன்னுள்ளே சிட்பாள். (10) 

  

105-ஆம்- ௮ இி-நல்சூரவு: 
Poverty. 

[அதாவது அ௮னுபவிக்சப்படுவன எல்லாம் ல்லாமை,] 

1011. ஒருவனுககுச் தரித்தித்தைபேோல் தன chor 
ய்வது யா?தனறு கேட்டா, சரிசதிமம்போலத அனபரசெ 
ய்வது தீசி2 தி மேயொழிய வேறரொன நிலமே. *வழபையபோல 

வின்னது வறுமையன் றி வேறிலவை.”” என்று விராயகஃபுசாணம் 

சொல்வ இங்கு உணசத்தக்கது, ப) 

1042, வறுமை என்று சொல்லப்படுவது ஒரு பாவி ஒருவ 
னிடதற வருங்கால்) அவனுச்கு மறுமை இனபமும இமமை 
இனபம் இலலைபாக வரம், ப 

1043. துமை எனப சொல்லப்பகெற தசை, தன 
னாலே பதமப்பட்டவர௭டய பழைய  குடிவர விர்னயும் ஏத 
தீகேறத செசகலினையும ஒ ரமிககக கெடுக ப. மணிமோலை பதி 
னொன்றாவழு பாததிரம் பெறற காதை 70-70 வரிகள் குடிப் 
பிறப்பழிக்கும் விழுப்பம் சொலலும, பிடிசத களப பரும 
புணை விட: சாணணிகளையு பாணெழில சிமைககும, பூண் 
முலை மாரோடு ப௫க்கடை கிழததம cay கூறுவசை 

அறிச, (3)
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1011. கொறை ஈயா நகு ூவமா க ர Oren பிதவாத உய 

ஈஈத குடியிற பிரகதவ)டகமபயும gts வமானச் சொல் 
பி௰த்தறகுக காரணமாகிய சாவை உணடசகும (4) 

1015 தீரிததிரம எனற சொகல பூம FCG we 

ளே பல HTH ww Gant” (a) 

1046 Gude gry Gur no rman whey வறமை 

culo OFT ING GID Har Stag on சொல பொரு 
efanianinmus a4 ior. ((r) 

1017. சருமத் பாரு தது இகல௪ உகம் 
end pM Ca 9 சன்னி hon in +0 த் 19°F OVO Jy @ oof Ube 6 

Shp orhscuta toma yp wt, fete (7) 

a பூ 
LO bs ஈரம் anT YT ருது ayer எனக்குச் aa 

Cims ong Ort 8 வரு உ ரம கத a petit எசனிடதத 
ன 

WIS ELA a BI” ல்ல Cer யாரது ரிம் வக (8) 

1)19. Bota Blew நூட ஓம மாதி! ஈரா துககால 

SHA Dt Se WML, வறுமை வக தனீடதது We Sm pio 

Biv jaw உலை \9) 

1))) அநபகி ப$ பாராக் இல்லாசதவாட சம 

பாலே கெயயத த்து மாத் தறிச்சமலடாக்வு பூ. 
அம் தமவாது wD dev பிரா ou a 7 gh Holl aud nat arg 

ககம யமனும், (19) 

109-. ptt 29 B-Boy 

மய்ய யயர. 

[இனிமானம கெடாதக இரசுசல ரவாமையோட கதத 

லால, அதனைதும வீரி பெறுசறது உதவி செயவகாடிய உடமபு 

ககாககபபம்மெனதம அறறுல வழக கபபறறி முன பெஈப 

படட துவரததுறததல எனனும இர ததலை விலககுதற பொரு 

டட இசவு கூறுகினரா.] 

1051, வறுமைப் பட்டவா இரததறகு ஏறபுடையவளா 

க்கண்டால, அவரிடததே இசககககடவா. அவா... ஒளித்த 

விர அஙாக்குப பழியாவதலல.து தமககுப பழியாகாத, (1)
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1032. இசந்தபொருள்கள கொடுப்பாருடைய அறிவுடை 
கமபால் தான் ன்பம் அடையாமல் வருமானால்), ஒருவனு 

க்கு இரசதல் தாலும் இன்பததித்குக் காரணமாம், (3) 

1053. மறைத்தல இல்லாத மொஞ்சினையுடைய பான 
மறிலார். முன் கின்ற, இரிடத்திலே ஒரு பொருளை இரத 

லும் தரித்திரம் ௮டைக்தவாக்கு ரழசகை உடையதாம். (6) 

1054. கமக்குள்ள ௪ மறைத்தலை4 கனவிலும் அறியாத 

லரிட சுதுப்போய் ஒர பொருளை wi Fes gu a Duara ays 

கொர்சதலே போலும, (4) 

1955. குறிப்பறிந்து உள்ளது ஒளிக்காமல் கொடுப்ப 

வர் உலகத்திலே சிலர் இருப்பதினால் தான், உயிர தாத்தற 

பொருட்டு மானமுடையார் wisp மேற்கொண்டு £டக் 

கிறார்கள், ம்] 

1006. உள்ளதை ஒ.ழித்தலாரிய கோய் இல்லானாக் கண் 
டால் மானம் விடாது இரப்பவரீத்கு வறுமையால் வருநதுன் 

பங்களெல்லாம ஒரு சேரக்கெடம், (0' 

1087. தம்மை௮வமதித்து இறீவு சொல்லாது பொருள் 
ொிபபானாக் கண்டால இரபபாரது உள்ளம் மகிழ்சது ௨௭௮ 
ளுர்குள்ளே சநதோஷிககும தன்மையையுடைய. (7 

1008, வறுமைபடைக்து இரப்பார் இல்லையாயின் Ga 

(6s இடததையுடைய பெரிய பூமியிலே உள்ளார் செலவு வ 
வுகள், உபிரில்ல(த மாரப்பாரவ ரூதஇரக கயிருல் சென், 
வா சாத போதும, (; 

1௦4. அவரிடத்தச் சென்று ஒரு பொருளை இர 
கொளளுசல விருமபுவார் இலலாத விடத்து கொழிப்பவரிட 

திலே எனன புகழுண்டாம்? ஒன்றுமில்லை, ( 

1000. கொடுப்பவனுக்குப் பொருள் உதவாத பொழு 

இரப்பவன் இவன ஏஎனககுக் கொ]ுக்கிறிலன எனறு கே! 
க்காமல் இருக்கலேணமூம, பொருள் வேண்டிய பொழுது உ 
வாதெனபதற்கு வேறு சாஷஷி வேண்டியதில்லை. வழுமையா 
தீன் கேங் தாசேயும் சாக்ஷிய தல் மையும், (
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107-ஆம்-௮ இ-இரவு அச்சம், 

Fear of Menilicity, 

[அதாவது மானம்.கெடவரம் இசத்தலுக்குப் பய்ப்பததல்.] 

1001. ஒருவன் தமக்சுளளதை மறைக்காமல் இவர் வர 
ப்பெறறரோ மறு மளபடழ்ஈது கொடிக்கும் சண்போற் 9௮ 
ச்சவரசிடத்தம் இரலாமலே வறுமைப்படுதல் இரர்அு செல்வ 

மடைதலீல் கோடி மடங்கு ஈல்லது. (1) 

10023. இவ்வுலகத்தைப் படைத்தவன் இங்க வாழ்வார் 

க்கு மூடதச்செய்து ந வனஞசெயதலை share offs gid 
ஜீவனம் செய்தலை வேண்டி ஏழமபம்கதினஎனால், அக்கொடி 
யோன் தானும ௮வரைபபோல ௪௩௪ம சழனறு செடக்சட 
a as! (2) 

1003. வறுமையால் உண்டாகும் துன்பத்தை முயற்டி 
செயது நீகசக்கடவோமென்று *னைக்கும வல்லமை போல் 

வ.2. மப்பா? (ஈராட்டுச்சன்மை, உடையது மற்றொன் நில்லை,(3) 

1001, obj SOLIS 2a com bit Cum Than உள இக்லாமல் வலி' 

மைப்படட விடசகம, பிரரிடததுச செனறு யாசிதசலை உட 
மபடாக நிறைவு எ௭உரவுலசமும, றர. சாப் பொருச்இனு 
இம கொள௱ாத பருமையையுடையத, (4) 

1065. யாசிதசல இல்லாமல் மூயற்சிகொண்டு வந்த 
6 6 ௫ * தீர்கது செளி க Pr Gur yit சமைத்த கூழெயாயிலுப, அதை 

RUT LIF U eum இ பக த வ திஉலை, (9) 

1 00. கண்ணிர் பமல் இறக்கும் நிலை மய Uy HL. 

சோர் பரைத சண்டுதகாமம கோகடி, நித்ற்குத்சண்ணீா 

டஃ7?தசல வேண்டுமெனறு இராது சொல்லும சொசலைப்போ 

௨உஒருல்ன் சாவிறகு ௮உமானம் வந்தது வெொன தில்லை. (6) 

1007. Qrdurer «tors சான் இரவாமல் இரு£*தேன் 
எனறுசொலலி, உமக( யாசிக்சவேண்டுமானால், தமக்ருள்ள 
ms gable wn யாதிருங்கள் எனறு சொல் த2ல ஈவ 

லி (7) 
1118, வழமை cag சடலை, யாசசம் என்னும் தோ 

ணியால கடபபோமென௮ நினைத்து, அ1சக்காவல ௦ தோணி
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அதனிடத்தே ஐூக்சால் ஒளித்தல் என்னும் வன்னிலத்தோடு 
தாரக்குமானால் பிளர் த3போம், (8) 

109, பொருள் உள்ளவரிடம் அல்லார் சென்று யச 
சித்து நிற்றலின் கொரிமைபை நினைச்சால், எம்முள்ளம் கரை 
க்து உருகுன்றது. இனி அர்த கிலைபைக்கண் டிருந்தவர் இல் 
ஸை யென்றரின் கொடுமையை கினை*தால் அவ்வுருகுமளவு 
தானும் இல்லாமற் ௮ழி$துபோம், (9) 

1070. ஒளிப்பவர் இல்லை : பென்று சொல்லீமமாத்திர 
த்திலே உயிர் போகா நின்றது. இனிச்சொல்லுசன் ஐ ௮வ்வொ 
சரிப்போருக்கு உயிர் பின்னும் இருத்தலால், அப்பொழுது எங் 
கு புகுந்து ஒளித்து நிக்குமோ? (10) 

108. ஆம்-௮ த-கயமை, 

Baseness, 

[அதாவது 8$ோத தன்மை. 

1071. ேழோர், வடிவால் முழுதும் மச்சளைப் போலிருப் 
பர், அவர் மக்களை ஒத்தாற்யோன்ற் ஒப்பு மக்கட்சாஇி, கயச் 
சாதி என்னும் இரண்?சாதியும் ஒழிர்த வேறு இரண்ு சாத 
யிடத்து யாம்சண்டதில்லை, (1) 

1072. தமக்குறுதியானனவகளை அறிவானைச் காட்டிலும், 
அவையறியாத இழேமக்சகள் ஈன்மைபூடையவராவார். அவர்போ 
லத் தமக்குறுதியானவை காரணமாக செஞ்சினீடத்துச் கவலை 

uy eve, (2 
1078. சேவரைப்போலத் தம்மை கி மிப்பாரானால், கய 

வா் தாம் விறாம்புமவசளைச் செயது ஈடத்தலால், தேவரும் 
கயவரும் ஒரு தன்னமயரரலார். 9 

1074. சழோதினன், தன்னில் குறைந்த மனவடக்கமி௦ 
லாதவாரய் ஈடப்பவசைக்கண்டால, அதிலே அவரைக்காட்டி இப 

தாம் மேம்பட்டுத் தீன் மிகுதி காட்டி இதுமாப்படைவான், (1 

1075. சோக ஆசாரம் சண்ட உண்டானால், ௮, 
Si காசணம் அரசனால் துன்பம் வருமென்று அஞ்சும் ௮ 
௪மே. அது ஒழிர்சால் சம்மால் விரும்பப்படும் பொருள் ௮)
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by: உண்டாமாஞல், ழேமச்களிடத்து ஆசம் ரிதிதுன்டா 

மிருக்கும், 
(8) 

1076. தாம்?கட்ட இர$9ியங்களை இடக்சோறம் தாக் 

இச் கொண்டுபோய் பிறருக்குச் சொல் இதலாம், $ழ்மக்கள் 

a1 பபபரிம் பறையை பொப்பர், (6) 

1077. ழ்மக்கள் தங்கன்ன த்தை பெிப்பசாக வளை 

és கையையுடையார் அல்லாதார்க்குக தாமுண்டு பூரிய கை 

பைத் தெறிக்சவேண்டுமென்று இர£தா௮3 Qpdurr. (1) 

1078. மெகியார் சென்று sa go pmurdsridu wer 

விலே சான்றோர் இரக்டுப்பயஅபூவார், 
apse py Fiat 

கருமபுபோல வலியார் ரையரெருச்கிய விடத்தே பிர2பொது 

னப்பறிவர்ஃ 

(8) 

1079. Bipr SS ay ar Spt செல்வத்தில் ube pe 

pb உடுத்தலைபும பாழு_ன் CID உண்ணுதலையும கண் 

டானா அவைகளைப் பொருமல் அவரிடததுக் ௬ுறறம் இல 

லாதிருக்கக் குற்றமுண்டாக்க வல்லவனாவன- 
(9) 

109), சே3ழர் தம்மை பாதானலும ஒருதன்பம் அடை 

ர்தகிடதது அதுவே சாாபரக BOSD தம்மைப் பிறாக்கு 

லிலை செய்தவறகுரிய வாவர் yo UF Cay post 

தக்கு உரிபவ7/ரவர்? 
(10) 

ஒழிபியல் phd od 
சைவம் 

கன்ம 

பொதநட்பால் ழற்றியறு, 
ஆனான். 

திரந்தறள் வதனம் ழங்றிறறு. 

50) 

Oe 
ne




