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ஜாமீன் தா.ரனுடைய உத்தரவாதம்,
தொடர்ச்சியாய் ஈடக்கறபிணை என்ப.௫.
சொடர்ச்சியாய் நட்க்தெறபிணையை ரத்துசெய்வ.த.
கன் ஈடக்ெபிணையானது ஜாமீன் தாரன் இற் சபோலதினுலே.
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௧௩௨,ப, மிததமத்தில் பிணைப்பு), ற இரண்டுபேச்களுட்ய உத்தாவாதத்திற்கு ஜாமீ
னைக்குறித்தூ அவர்களால் உள்ளுக்குள்ளே செய்துகெரள்ளப்பட்ட
எற்பாட்டினாலே பாதகமில்லை.
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ண்டாலும் அவனுச்குகெடுவுகொடுத்தா லும் அவன்பேறில் வியாச்சியம்
தொடராஇருக்க

௧௩௬.

ஒப்புக்கொண்டாலும் ஜாமீன் தாரன்விடுதலையாவ.து.

கட்ன்படுகிற மூலபுஷனுக்கு கெடுவுகொடுப்பதற்காக
னோடு உடன்படிக்தைகெய்துகொள்ளப்பட் கரத்

. தலையாகான்;
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ஜாமீன்தாரனுக்கு நிவர்த்தியுண்டாகாது;..
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மூன்றாவது
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ஜாமீன்தாரன் விசி
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த்தியாவதில்லை,
கல செய்யா
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பிரிவுகள்:

௧௪௪௮. * ஓப்படை,?

ஈ ஒப்படை

கொடுக்கிறவன்,”
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வாங்குறெவன்??

. என்கிற சொக்களுக்கு விவரணம்,

௧௪௯.

ஒப்படை வாங்கிச்கொள்ளுகிறவனுக்கு வஸ்துக்களை ஒப்பிக்றெவிதம்,

௧௫௮௦.

ஒப்படை.
வத

கொடுக்கிற.
ஒப்படை

வள்தக்களிலஓள்ள்
கொடுக்றவனுடைய

தோஷங்களைத்
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௧௫௪, ஒப்படை வாங்குகறெவன் பத்திரமாய்ப் பார்தீதுக்கொள்வ௮..
சுடு. ஒப்படைவாங்குகறெவன் இன்ன
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வஸ்துவின் நஷ்ட முதலிய வற்றிற்கு. உத்தரவாதியல்ல.
௧௫௩. ஒப்படை வரங்குறெவன
ORT SIE HES ஒவ்வாமையான காரியஞ்செய்:
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வதினாலே

ஓப்படை அற்றுப் போவது,

௧௫௪.

ஒப்படை கொடுக்கப்பட்ட. வஸ் துக்க
அதரதி துக்கு விரோதமாய் au.
, யோடத்தால் ஒப்படை வாங்குகிறவன உத்தரிப்பது;
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௧௫௫. ஒப்படை கொடுதிறவனுடை.ய சம்மதியின்பேரில் அவனுடைய வஸ்துக்கள் ட்
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றுடைய வஸ்துச்களோடு சேர்க்கப்ப ட்டால்
இன்ன சாகுமென்பது
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ஒப்படை கொகெகிதவ
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்
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அப்குவைத்தக்கொள்ளுறெவன் எதற்காக
ன்ட் அட்குவைச்கப் ப டூஇற *
தோ ௮கந்தவிஷயத்துக்கல்லாமல் வேறேகடனுக்காகவாவது வாச்குத்
.
தீத்தத்திற்காகவாவத. அதை நிறுத்திவைத்துக்கொள்ளக
கூடாது.
பின்னிட்டு பணங்கொடுஃடிறவிஷயத்தில் ௮நுமேயம்.
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SSI - ௯ - வது அகட்டு,
(9--பிரேே ரபனை

செய்கிறவன் வா க்குத்தத்த

வனென்பதற்கும் வாக்கு

'ஞ்செய்கிறவ வென்ப்கடிவான பிரோரேோபனையை
கத்தஞ் செய்யப்படுகிறவ அங்கேரிக்கிறவன் வாக்குதத்த ஞ் செய்ய oe

னென்பதற்கும்.

வனெனப்படுவான்:

(--வாக்குதத்தஞ்செய்கிறவன் கேட்டுக்கொள்வதின்பேரில், வாக்
குதத்தஞ்செய்யப்படுகிறவனா
வது வேறே எவனா

பிரதிபலன் என்பதத்கு.

வது ஏதோ வொன்றை செய்திருந்தாலும் செய்
| ee
ee செய்தாலும் : 'செய்யாதொழிக்தாலும்,
செய்ய
் வாவ செய்யாகொழியவாவது வாக்கு தத்தஞ்செய்தாலும், அப்படிப்பட்
ட செய்கையாவது செய்யாகொழிகையாவது வாக்குதத்தமாவது அக்தவா
00 பிரதிபலனென்று சொல்லப்படுகிற
gi:
(6)--ஒருவர்க்கொருவர்க்கு G1 Buss Bo ஓஒ
வ்வொரு வாக்குதத்தமும் ஒவ்வொரு ஜதை வாக்
உடன்பற.ச்கை,
குதத்தங்களும் உடன்படிக்கை யாகிறது;
பரஸ்பர வாக்குதத்தங்
கள் என்பதற்கு...

(6--ஒருவர்க்கொருவர்க்கு பிரதிபலனாகிற ௮
ல்லது
ள்
பிரதி பலத்தின் பாகமா௫இற் வாக்குதத்தம்

கள் பரஸ்பர வாக்கு

ee He Oat on 24 சொல்லப்

| படுகிறது:

செல்லாத. உட்ன்படி
க்கை, என்பதற்கு,

(ஜி--௪ட்ம டக்தைக்கொண்டு செலாமணி செய.
யப்படத்தகாத உடன்படிக்கையானது செல்லாத
தென்று

சொல்லப்படுகிறது:

(09--சட்டத்தைக்கொண்டு செலாமணி
கந்திராக்ட்டு என்பதற்கு,

செல்லாத" தாகத்தக்க

கந்திராச்ட்டி என்பதற்கு. .

செய்

யப்படதீதக்க உடன்படிக்கை யானது Sb Bone
டாகிறது:

(0--ஒரு உடன்படி.க்கையைச்சேர்ந்த கட்டிக்காரர் aA
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(சட்டத்தை;

செல்லாச
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யிருக்கிறது:

சர்இாச்ட்,

ர

ய்யப்படதக்தகாத.” ;ய்ப்போகிற

செலாமணி

Os

கந்திராகட்டான

தூ செலாமணியெெயப்படாகதாய்ப்போகுங்கால
Beene sie விடறது. '

eae

கம்... அத்தியாயம்-பிரேயேனைகள்

தெரியப்படுக் அ

வதையும் அங்கேகரிப்பதைய4 TSS செய்வதையுங் குறித்து.

fi
பிரேர

பிரோரேபனைகளைத்டுரிப்ப்பதேதவதும், பிரோரோபனைகளை ௮
களைத்தெ

ங்செப்பதும், பிரேரேபனைகளையும்- அங்கோரங்
wor UID | சாவா
இவ முறையே

கறுஎ௨ஷூத்து- ௯- வது. டல்
ரியப்படுத்துவ்
தம், ௮௩ே
கறிப்பதும், ரத்துசெய்வ

ட

கக

மிரேரேமிக்ெவனுவது அடக்க தவ னாவ்து ௪
தீது செய்கிறவனாவது

எதைச்செய்வதினா

லாகிலு

தும்.
ம். செய்யா தொழிவஇினாலாகிலும் அப்படிப்பட்ட
பிரோரேபனை - அங்கோரம்-அல்லது ரத்தைக்தெரியப்படுக்த உத்தேடிககி
ரூனே, அல்லது: எது அதைத்தெரிவிக்கும்படியான பிரயோஜன முடைய
தாயிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட அவனுடைய செய்கையினாலாவது செய்

யாதொழிகையினாலாவ.து

தெரிவிச்கப்படுகிற தாகவும், அங்கேரிக்கப்படு ள்
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அவனுக்கு

அந்தப்பிரோரேோபனை

அது

தெரியவரும்

கனக

இ

பூர்த்தியாக.
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தெறி

பிரோரேோபனை-

அக்கொசத்தைத்தெரியப்படுத் லத —

அங்கேரிப்பவனுடைய ஸ்வா

த்தி லிருந்து.

ண்ட

கம எட தன்

பிரோரேபிப்பவனுக்கு அப்த
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ப்பவனை உடன்படுததும்படிக்கும்;
அது அர பெப்வனுத்
தெரியவருகையில்,
உடன்டடுக்தும் ஒக்கும், பூர்த்தியாகிறது,

அங்கெரிப்பவனை

சதீதுசெய்வதைத்தெரிவிப்பது-- ்
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தெரிவிக்கப்படுகிறவனுக்கு.
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ல்,. அதைத்கெரிவிப்பவனை உடன்படுத்தும்படிக்கும்;
அது தெரிவிக்கப்படறவனுக்குக்தெரியவருகையில், அவனை
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இருஷ்டாக்தம்,
(a).
௭ - என்பவன் ஒரு வீட்டை ஏதோ. Gade
ட் என்பவனுக்கு
விற்கிறகாகக் கடி.தமூலமாய்ப் பிரோரோபனை செய்றான்...
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பி-என்பவன் அக்தக்கடி தத்தை வரப்பத்றிக்கொள்ளூகையில்,
ட மிரோரே
பனை தெறிவிக்சப்படுவது பூர்த்தியாகிறது, ~
்
(9). எ-என்பவனுடைய பிரேரணை வடம் என்பன். சபாவில் அனுப்
பின சமல
வம் அங்கேரிக்கிறான்.
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ன்பம்

படி. அந்த ரத்து பூர்த்தியாகறது.
அதை பி- என்பவன் வண்ப்பதறி கொள்ளு
கையில் அது - பி- என்பவனை. உடன்படுத்அம்படி- பூர்த்தியாக ௮. |
- பி- என்பவன் தன்னுடைய அங்ககோரத்தை: தந்தி சமாசாற வழியாய் ரத்து
செய்கிறான்.
அந்த தந்தி சமாசாரம் அனுப்பப்படுகையில்- பி - என பவனுடைய
். ஏத்து அவனை உடன்படுத்தும்படி. பூர்த்தியாகெ.த. ௮து.-.எ.- என்பவனுக்கு வந்து

சேருகையில்- ௭ -, என்பவனை உடன்படுத்தும்படி. பூர்த்தியாக.
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பிரோரோபனையை

அிரரோபன்யும்

உடன்படுத்தும்படி. பூர்த்தியாவதற்கு ap
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அங்£கரிப்பதைக் தெரிவிப்பது மிரோரேபிப்

பவனை.

செய்யக்கூடாது. fe

அக்கோசத்தைக்

தெரியப்படுத்துவ.து

ர...

உடன்படுக்

_ தும்படி நாத்தியாவதற்கு முன்னமே எப்போதாகிலும் அந்த
Bem a
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வு.
ப பின்னிட்டுச் செய்யக்கூடாது. .
-

இருஷ்டாக்தம்,
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் எ. என்பவன் அன்னை ப வீட்டை- பி- என்பவனுக்கு வித்தெதாகத் தபா
லில் அனுப்பியக்முசமூலமாய்ப்

பிரோரேபிக்கறுன்.

. அந்தப் பிரோரேபனையை- பி- என்பவன் கர்வ.
"அங்கேரிக்கிறுன்..

அனுப்பியகடததுலமாய்

மி. என்பவன் அவனுடைய அங்கோர கடிதத்தைத்
லில் போவேதற்கு
முன்னமே ஏப்போதாவது அல்லது தபாலில் போடும் சமயத்திலாவ:ஐ, எ.- என்ப”

வன் தன்னுடைய: பிரேரேபனையை

சத்துசெய்யலா மேயல்லாமல், .பின்னிட்டுச்

செய்யக்கூடாது.
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அதை. இன்னபடி. அங்கெரிக்கவேணுமென்றை எதியாடு டிரே ்
ரேபனையிலிருக்காலொழிய, வழக்கமும் நியாயநுமான ஏதோ. 'வொருவித
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கெரியப்படுக்கியிருச்சவேண்டயத:
அதை இன்னபடி. அங்கீகரிக .
கவேணுமென்று .பிரோரேபனையில் ஏற்பாடி ருந்து அந்தப்படி. ௮ங்கோரஞ்
செய்யப்படாவிட்டால், பிரேரேபித்தவன் தனக்கு அங்கோரம் தெரிவிக்
கப்பட்டபின்பு

ியாக்மான்

- காலசதிற்குள்

தன்னுடைய

பிரோரேப்னையை

நிரனயிக்கப்பட்டவிதமாய் அங்கீகரிக்க! வேணுமேயல்லாமல் Candle
மாய்ச கூடாதென்று 'பிடிவாதமாய்க் கேட்கலாம்- இனால் அவனப்படி
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உடன்படிக்கைகளும்,

இன்னஉட்ன்படி.க்கை

கள்கந்திராக்ட்கெளாகும்.

ஈபர்களூடைய

ட சம்மதமான பிரஇபலனுக்காகவும் சட்டசம்ம நோக்கத்தோடும் அவை
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செய்யப்பட்டும், ன்
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'செல்லாதவையென்று இதனால்
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எதேச்சையான சம்மதியினால். சட்.
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தந்திராக்ட்டு

செய்யவேணுமென்பதைபற்றி

. இதனால்

வெளிப்படையாய்

, ஏத செய்யப்படாமல் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வழங்வெருறெ யாதொரு.
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ர

ஒருவன் கந்திராகட்டு செய்யுங்காலத்தில்,

வக்க

கொள்ளவும்
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அதனால், தனக்கு
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ருட்டு அவன்
லாமையாகும்.
்
சொல்லப்படுவான்.
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முர போதவும்
ஒவ்வொ .
ர சமயத்தில் புக தெளிவடைகிறெவன் அப்படி. செனிவ வைத கரலத்தில்
_ கந்இராக்ட்டு செய்யலாம்.

் வழக்கமர்ய் புத்திதெளிவுள்ளவனபிருக்காலும், pian ayers
இல் பூத்தி மாமுட்டமடைகிறவன் அப்படி. ச
இல்
ராக செய்யலாகாது,

காலத்
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திருஷ்டாந்தம்”
(ஐ. வத்திப் ஆசு பத்திரியிலே இடையில் புத்தி செனிலை
டடக்
வனாயிருக்கற ஒரு. பைத்தியக்காரன் அப்படி. கெளிவடைற காலங்களில் கந்தி
சரக்ட்டு செய்யலாம்.
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(9). 'புத்திதெளிவுள்ள ஒருவன் சத்தினை
ரர்ச்ட்டின் ஷரத்துகளைத் கெரிக்அகொள்ளக்கூடாமையாகவாவது
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ஒரே அபிப்பிராயத்தில்
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கு.ம்போது, அவர்கள் கன.
லப்படுகமூர்கள்.

எகோபிக்
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சம்மதியானது--

பிரிவில் விவரித்துச்
தகம் சான
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'எதேச்சையான சம்ம...
சொல்லியிருக்கிறபடி. நிர்ப்பந்தத்தினாலாவது;.
. என்பதற்கு விவரணம்.
(௨) மதினாமுவது பிரிவில் விவரித்துச் சொல்லியிருக்கிற படி. அக்
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்
- சமமான அதிகொரத்தினாலாவு,
(௯3. பதினேழாவது பிறிவில் விலரித்தச்சொல்லிகிருக்கேபடிமோ
ie அத்திலுனாவது
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இருபத்தொன்று

நிபந்தனைகளுக்குட்பட்ட.

தாயிருந்தால்,

இருப
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GF Genre து,

எதேச்சையானதென்று

சான்
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பிரிவுகளி.

உண்பெண்ணப்படாத்

சொல்லப்படுகிறது.

_ அப்படிப்பட்ட நிர்ப்பந்தம்-அக்செமமான
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வாறு x

பாடாய்ச் சொல்லுதல் அல்லது பிசகு இல்லாதிருந்தால், : தம்மதுகொ
டுத்திருக்க வேண் டியதில்லாதபோது கொடுத்திருக்கிற culos
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ப்படி. உண்டு பண்ணப்பட்டகாகச் சொல்லப்படுகிறது,
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உடன்படிக்கை பண்ணும்படிசெய்யவேணு.

மென்கிற

எற்கு

மாய்,
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எண்ணத்தோடு

இக்தியன்

எவனுக்காவது

பினல்கோடினால்

யாதொருகாரியத்தைச்

ய்வதாக பயழமுுத்துதிறதாவது,

யாதொரு

பாதக

விலக்கப்பட்

செய்கிறதாவது

சொத்தைச்

செ

சட்டத்துக்கு வி

ரோதமாய்த் தடுக்கிறதாவது தடுப்பதாக பயமுறுத் துறதாவ,
மாகும்... -

நிர்ப்பந்த

- விலரம்.--நிர்ப்பக்தஞ் செய்யப்படுகிற இடத்திலே இந்தியன். னல்
கோட் வழங்கிக் கரக
ரசாக் இரசாவிட்டாலும் கியி தமில்.
இருஷ்டாக்கம். :

ரக்கபிவிதே ஒரு இங்லீஷ் கப்பலில் - ஏ.- என்பவன் இந்தியன்

பினல்

கோடின்படி அநியாயமாய் பயப்படுத்தவசென்னுங் குற்றமாகும்படியானசெய்கை
யினால்- பி - ஏன்பவனை உடன்படிக்கை பண்ணும்படி. உட்படுத்துகிறான்;
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'பின்பு- ௭ - என்பவன்
- பி- என்ப்வன்பேரில்:உடன்படி.க்சை தவறிப்போ
கணக்கி

கல்கத்தா விலை வியாச்சியந் தொடருவறான்.

௭ - என்பவனுடைய 'செய்கையானது Qaeurrs

சேசத்துச் சட்டப்படி கு.

ற்றமாகாவிட்டாலும், ௮க்தசெய்சை செய்யப்பட்ட காலத்திலாவது இடத்திலாவது
இக்தியன் பினல்கோட்- ௫௦௬- வத பிரிவு வழக்காதிருக்தாலும்,
எ-என்பவன்

்

நிர்ப்பக்தஞ்: செய்தவனாடருன்.
வது

க.

க

ம் அணத கடத கன்

௪௬,
ன் அடபில் கண்ணு என
ச:
ருந்தால், அதுகளில் அக்செொமமான அஇகாரம் 0 ~
y யாகிக்கப்பட்டதாகச். சொல்லப்படுகிறது 5 —

()--எவனிடத்தில்' 'வேறரொருவன்

நம்பிக்கை வைத்திருக்கறொனோ

அந்த ஈகபராவதூ அந்த வேறொருவன் பேரில் உண்மையான
“ற்றமான்

அஇகாரமுடைய

GUT TOU BI, அப்படிப்பட்ட

. இஇிகாரமாதிலு மில்லாதிருந்கால், அவன் அடையக்
'யோஜனத்தை. அந்த வேறொருவன்பேரில்

ae

oe
(o)

Bema,

Dit Si
FP rea

க்கு எதற்காவது சம்.
“போனபோ இலும், 0)

le

கூடாமையான பிர்.

அடையும்பொருட்டு

அதிகாரத்தையாவது
ஐ) ஞூலாவ
லாவது

அல்லது தோ:
தல

னப்

Se Gaia oe பல

வியாதியினலாவது மனசஞ்சல தீ.
மனோதிடம் தப்பியிருக்றெ கப்ரு

stb. செய்கிற காரியம். நிர்ப்பந்தமாசாமந்
பட்சப் பகவ காரியம் க
று
ae

்

ல்

e A ள்

~ & - வதுஆகட்டு;

sce GPs

் 0 ்கு ௮அவன் சம்மஇத்திருக்க. மாம் 'டானோ. அதற்கு அவனைச் மொ.
டிக்கச் செய்யும்படி.ய ரன அப்படிப்பட்டகாரியம் அவனுக்குகடசத்தப்படும்
போது,
கஜ.

'மோசமென்பது = கக்ரொக்ட்டைச்சேர்க்த ஒரு பட்சத்தானா..
4, லாவது அவனுடைய உபேட்சையினாலாவது அவ
த்.
னுடைய ஏஜெண்டினாலாவது
அந்த கந்திராக்ட்
arent
até Criss வேறொரு ; பட்சத்தானையாகிலும்
5; அவனுடைய

ஏஜெண்டையாகிலும்

டு செய்யும்படி. அவனை
மப்பட்ட
அ

மோசம்பண்ண

அல்லத

கந்திசாக்ட்

உட்படுத்தவேணுமென்ற எண்ணத்தோடு செய்:
டர்
லெ.துவாகிலுமென்று அர்த்தமா

கும்:
()-எதார்த்தம்ல்லா கதை

தர்ம

ஈம்பாதவனொருவன் ௮.

தை எதார்த்தமான சங்கஇ என்று. சொல்வது.; .
-... (௨)--உள்ளசங்கதியை அறிக்தாவது கம்பியாவஇருக்க
ஒருவன்
் அந்த. சங்கதியை காரிய சித்தியாக. மறைப்பு;
ட்
..(௩)--கிறைவேற்ற வேணுமென்கிற எண்ணமில்லாமலே செய்யப்ப

ர

வாக்குதத்தம்; .
். (௪) -மோசஞ்செய்யத் தகுதியானவேறே

யாதொருசெய்கை

:

>

(6)--மோசடியானதென்னு சட்டத்தில் குறித் துச். சொல்லியிருக்கு

nee அப்படிப்பட்ட யாதொரு செய்கை அல்லது செய்யாதொழிகை.
்

விவரம், -கந்தராகட்டு செய்யவேணுமென்௮ ஒருவனுக்குண்டாயிரு,

கீற இஷ்டத்துக்கு பாதகமுண்டு பண்ணும்போலிருக்கும்
குறித்து

மவுனமாகவே யிருப்பது

மோசமாகாது,

ஆனால்

தீதமானங்கள் மவுனமாயிருப்பவன் அதுகளை யோசித்து
வ

சங்கதிகளை
சங்கதியின் வர்

மவுனமாயிசாம

ட் 'சொல்லக்கடமை பூண்டவளனாயிருக்கும்படியான
வைகளானாலும, அவ
டன் மவுனமாயிருப்பதே. சொல்லுவதற்குச்
வாரது
க கான. அது

மோசமாகும்.

ச
Bong

(3).

௭- என்பவன்

nea

டன

எனக்குக். செரிக்திருக்றெ ஒரு குதி.

ரையை- பி- என்பவளுக்கு ஏலத்தில் விற்கிறான்.
குதித்த

- @ - என்பவன்-

ee

பி.- என்பவளுக்கு

மோசமாக

மாட்டாது...

குதிரையினுடைய ஊனகத்தைக்

Pa DS

Geral.

இ.த-௭-

=

;
ட...

“(b).
பி- என்பவள்- எ - என்பவனுடைய 'மகளாயிருந்து..
ட.
வயசு அடைறொள். இதில் ௮க்துக் குதிரை ஊனமாயிருந்கால். அதை அந்த, உபயத்

..

இராஞுக்கு மிருக்றெ சம்பந்தத்தைப்பந்றி- பி- என்பவளுக்குச் சொல்லுறெ.து-௭-

Baas: என்பவனுடைய

இட

கடமையாகும்.

f

€

:

(6). குதிரை ஊனமில்லாததென்று நீ சொல்லாவிட்டால். அதை. நான் ஊன
ட “மில்லாததென்றே பாவிப்பேன்என்று - பி - என்பவள்- ௭.- எனபவனுக்குச் சொ
a ல்லுகிறாள் ; ௭ - என்பவன் ஒன்றுஞ் சொல்லாமல்: மவனம!:
ட
இதில்
டஎ- என்பவன் ட பப்பட்] பொல்துவதக்குத் eR eG
Le
(5 thes

ன்

3

பகு

- ௯ - வதா ஆக்ட்டு,
க௮௪௨ஷதத

வர்த்தகர்களாகிய - ௪ - என்பவனும் - பி - என்பவனும் ஒரு சந்திராக்
(ல.
ட்டு செய்து கொள்ளுகிறார்கள் விலைகள் மாறியிருப்பது - எ - என்பவனுக்கு ரக௪
யமாய்ச் தெரிய வந்திரு£இறது, விலைகள் மாறியிருப்பது கந்திராக்ட்டு செய்யத்
தொடங்க - பி - என்பவன் இஷ்டங்கொள்ளுவதற்கு பாதகமாகும். .௮க்த சங்கதி.
யை - பி- என்பவனுக்குச்சொல்ல - எ - என்பவன் கடமைப்பட்டவனல்ல.
ரஈறுபாடாய்ச்சொல்
wee
eas
தலென்பதற்முவிவரணம்,

(a).

மாறுபாடாயச

௧௮.

é

5

சொல்லுதலென்ப_து--க

இயினுலே உதுஇயாய்ச் சொல்லுவதற்கு

ஆகாசமிலலாஇருக்து,

ண்மையென்று

உண்பையல்லாகதை

யென்று

(௨).

நம்பியிரு்கபோஇலும்

உறுதியாய்ச் சொல்லுவுதென்றும்,

வேழொருவனை

ன்னிட்டுக்கொண்டு

அவனுக்கு

்

தெரியவஈத

தனக்குக்

தெரியப் படுத் துறவன்.

+ சங்கதி

ட

eae

தான் உ
உண்மை
ட

அவனை ரா

விசோதமாகவாகிலும்

யாவனொருவனுக்கு

சுதந்கரவ் கொண்டாடுகிற

விரோ

தமாகவாஇலும் தப்புவழி கடக் தூவதனாலே யாகொருகடமை. தவறுகிறவ
னுக்காவது அவனை முன்னிட்டுக் கொண்டு சுதந்தரம் .-கொண்டாடுகிறவ
எண்ணமில்லாமல் பிச
னெவனுக்காவது மோசஞ்செய்யவேணுமென்கற
ும் ;.
கடமைத்தவறென்ற
யாதொரு
செய்கிற
யோசனங் இடைக்கச்
ஒரு உடன்படிக்கையைச்சேர்க்த ஓர் பட்சத்தானை அர்தஉ”,
(௩).
ன்படிக்கையின் விஷயமாகயெ காரியத்தின் சாராம்சத்திலே பி௫கும்படி. எ
வ்வளவு கிர்த்தோஷமாகவாவது செய்வதென்றும் அர்த்தமாகும்.

௧௯. நிர்ப்பந்தத்தினாலாகலும் அக்கரமமான அதிகாரத்தினலாகிலு
எதே்சையாண: sini © மோசத்தனாலாகிலும் மாறுபாடாயச் சொல்லு
இயில்லாவிட்டால்உடன்

திலினாலாகிலும் ஒரு

உடன்படிக்கைக்கு௪

Fons

கொடுக்கும்படி. செய்யப்பட்டி௬தால்,எவனுடை.
படிக்சைகள் செல்லாத
ய சம்மதி அப்படி. கொகெகும்படி. செய்யப்பட்ட
்
தாகத் தக்கது.
தோ ௮க்த ஈபரினுடைய இஷ்ட்த்தின்பேரில் அந்த உடன்படிக்கையானது
செல்லாததாகததக்க

கந்திராக்ட்டு ஆய்விடுகிறது.

ஒரு கந்திரா..

மோச.த்தினுலாவ.து மாறுபாடாய்ச சொல்வஇனாலாவது
கட்டுக்கு எவனுடைய

சம்மக

கொடுக்கும்படி.

செய்யப்பட்டதோ

அகத

“ நபர் தனக்கு யுக்சமாகத் தோற்மிலை, அந்த கந்இிராகட்டு நிறைவேற்மப்
படவேணுமென்றும், சொல்லப்பட்ட சங்கஇகள் எதார்த்தமாமிருந்இரு6

தால், தான எக்க ஸ்இதியி. லிருந்திருப்பானோ.

.வைக்கவேணுமென்றும்

பிடிவாதமாயக

அந்த ஸ்இிதியில் தன்னை.

கேட்கலாம்,

விலக்கு.-மாறுபாடாய்ச் சொல்லஇனைுலாவது,

௧௪-வது

பிரிவின் தா

ற்பரிபப்படி. மோசடியாகயெ மவுன த்தினாலாவத. அப்படி. ஒருவனுடைய ௪ ,
ம்மதி கொடுக்கும்படி. செய்யப்பட்டிரூரதபோதிலும்,
அந்த நபா சாதாச
ணமான ஜாகூரதையோரடு உண்மையைக்
கண்டுகொள்ள
வகையுள்ளவ

னாயிருந்தால், அந்த கந்திராகட்டு செல்லாததாகக் திக்கதலல.
விவாம்.--எவ்னுக்கு. மோசஞ்செய்யப்பட்டதோ அல்லது எவனுகீ
சொல்லப்பட்டதோ அந்த நபரை அந்த மோசமாவது மாறு.
மாறுபாடு
கு
ஒரு. கந்திராக்ட்டுக்கு சம் மதிக்கும்படி. செய்
சொன்னதாவது
பாடாய்ச்
யாதபட்சத்தில்,: அசனால் கக்திராகட்டு செல்லகககாக ஜாகமாட்டாது.
.

i‘

Zs

ட

9

pa

.

=
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அடு.

க௮ ௪௨0

|

து ae

வது

ஆக்ட்டு,

திருஷ்டாக்தம்,
(a).

௭- என்பவன் - பி- என்பவனை.

மோசஞ்செய்ய

்

எத்தனங்கொண்டு

தன்னுடைய நீலதொட்டியில் வருஷந்தோறும் ஐக்நூறு மணங்கு கிலமருக்.த செய்
யப்படுகிறதென்று ௮பத்தமாய்ச்சொல்லி, அதனாலே அந்த நீலதொட்டியை வாங்

இச்கொள்ளும்படி. - பி- என்பவனை உட்படுத் தூரன்... பி - என்பவனுக்ஷ்ட
மிருக்தால் அந்த கக்இிசாக்ட்டு செல்லாததாகதக்கதே.

்

(0).; ௭- என்பவன் மாறுபாடாய்ச்சொல்வதினாலே தன்னடைய நீலதொட்..

டியில் வருஷந்தோறும் ஜர். நூறு மணங்கு நீலமருந்து செய்யப்படுகிறதென்று பி 'என்பவனைப் பிசகாய் ஈம்பும்படி. செய்கிறான்.
பி - என்பவன் நீலீதொட்டியின்

கணக்குகளை பரிசோதிக்க, கா.நாறு மணங்கு நீலமருந்து தான்செய்யப்பட்டதென்
அ அதனால் தெரியவருறது இதந்குப்பின்பு - பி- என்பவன் அந்த நீலதொட்டி.

் யை வாங்கிக்கொள்ளு?றான்.
௭- என்பவன் மாறுபாடாய்ச்
தீம் ௮க்த சச்திராக்ட்டு செல்லத்தகாததாகமாட்டா
த.

(6).

சொன்னதினிமித்

எ-என்பவ்ன் தன்னுடைய பூஸ்இிதிக்கு சக்குசிலுவு ஒன்றுமில்லையென்

அ பி- என்பவனுக்கு மோசடியாய்த்தெரியப்படுத்
தூரன். அதற்குமேல் பி- என்
பவன் ௮௫ பூஸ்திதியை *கிறையத்துக்கு வாங்கிக்கொள்ளுகிறான். அந்தபூஸ்திஇ
கொதுவையிலிருக்கெற௮. பி- என்பவன் அந்த கந்திராக்ட்டை ரத்தாவது செய்து:
போடலாம், அல்லது கொதுவையை மீட்டு ௮க்த கந்திராகீட்டை நிறைவேற்றும்

படி. பிடிவாதமாய்க்சேட்கலாம்,

vie
:
பி- என்பவன் எ - என்ப்வனுடைய பூஸ்திதியில் ஒருலோக சனிசண்

(9,
டுபிழ். தத,

கருன்)

கணியிருப்பதை - ௪ - என்பவனுக்குத்தெரியாமல்

மறைத்தம்போடுஇருன்.

மறைக்க

: ௪ - என்பவனுக்கு அது

வகைதேடு

தெரியாமையினாலே

அச்ச பூஸ்திதியைக் . குறைக்தவிலைக்குக் கொள்ளும்படி. - பி - என்பவனுக்கு இட
மூண்டாடிறது.. எ .- என்பவனுக்கிஷ்டமிருக்தால், அநத கந்திராக்ட்டு செல்லத்த
காததாய்விடும்.
்
ம்
:

- (6).

பி- என்பவன் இறந் துபோகையில் ஒரு பூஸ்திியை அடைய-௪-என்

பவனுக்கு பாத்தியதையுண்டாகிற
த; பி-இறஈ துபோூரன். ச-என்பவன்- பி-என்
- புவனுடைய மரண சமாசாரச்தைக்கேள்விப்பட்டு, அந்தசமாசாரம் - எ-என்பவனு
கருக்கிட்டாதபடி. செய்து, இவ்விதமாய் - எ - என்பவனை அந்த பூஸ்இதியில் அவ

னுக்குள்ள சுதந்தரத்தைச் தனக்கு விற்கும்படி. உட்படுத்துரொன, ௭ - என்பவனுக்
கு இஷ்டமிருக்தால் அந்த விச்செயம் செல்லத்தகாததாய்விடும்.
ன்

உபயத்திராளும் சங்கதி.
விஷயத்தில்

௨௦.

ஒரு உடன்படிக்கையைச்சேர்ந்த உய

பிசஏ இருந்
தால், உடன்படிக்கை செ

யத்இிராளும்

ல்லாததாரும்.

படிக்கை செல்லாஆகாகும்.

.

.

/மானசங்கதஇ

அந்த

உடன்படிக்கைக்கு

்

்

விவரம்--உடன்படிக்கைக்கு முக்கியாம்சமாயிருக்கிற

கிரயச்சைக்குறிதது தப்பு.
பிஷய;த்தில் பிசகாகவே

முக்கிய

விஷயத்தில் பிசதியிருந்கால்,

அபிப்பிராயமுண்டாயிருதால்,

எண்ணப்படாது.

ட்

ப

உடன்

பொருளின்
௮.து ௪ங்கஇ

பகன்

்

“oe
gee
் இருஷ்டாந்தம்,
(a). இவங்லொர் தகேசத்திவிருச் சு. பொம்பாய்க்கு வர்துசொண்டிருப்பதாக
எண்ணப்பட்ட ஏதோ ஒரு குறித்த கப்பற் சரக்கை - பி - என்பவனுக்கு விற்க
.எ:- என்பவன் உடன்படுனொன்.
அக்த சரக்கு ஏற்றியிருக்ச் சப்பல் அந்தபேரம்

- நடக்ததினத்திற்குமுன்னமேதானே

சப்பற்சேதப்பட்டு. சர்ககு ஈஷ்டமாய்ப் போ

கும்படி சம்பவித்தது, இந்த சங்கதி உபயத்திராளுக்குர் தெரிந்திருக்கவில்லை, அக்
கஉடனபடிச்கை செல்லாத்தாகும்,
உ

ak

ae

Ses

:

வ்

ட...

ச

Ss

1

சமன்
வம

5.672 GP SEI - ௯-வது ஆர்ட்டு
(b).

பி.

னப்வளி, abate

் ஒப்புக்கொள்ளுகிறான்.

எ- என்பவன் ஒரு

பேரம் ஈடந்தசாலத்தில்

{

ப

1

ag 8

குதிரை கொள்ள

அந்த குதிரை

செத்துப்போய்,

அக்த சங்கதி உபடத்திராளுக்கும் தெரியாதிருந்தது.
அந்த
ர்க்க செல்
லாததாகும்.
(௦). பி- என்பவனுடைய ஜீவிதகாலவரையில் - ௭ - என்பவன்: -ஒரு பூஸ்:
இதிக்கு அர்ஹனாயிருக்தப்டியால், அதை ஃ இ-என்பவனுக்கு விற்கஉடன்படுகிருன்.
உடன்படிக்கை
நடந்தகாலக்இல் -பி- என்பவணிற* துபோனான்,
அந்த சங்கதி
உபயத்திராளுக்கும் தெரியாது,
அந்த உடன் படிக்கை செல்லாததாகும்,

௨௧,

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வழங்கவெருறெ

சட்டவிஷபத்தில் பிசகு
கள்இன்னதாகுமென்பது

யாதொரு

சட்டவிஷ

.

யததில்கொண்ட தப்பு அபிப்பிசாயத்தினால் செ
ய்யப்பட்டிருந்ததென்கிற ஏதுவினாலே அந்த கந்
இராகட்டு, செல்லத்தகாககாகமாட்டாது; ஆனால்

; பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வழங்காத யாதொரு சட்டவிஷயத்தில் கொண்ட
தப்பு அபிபபிராயமானது

சங்கஇயைக்குறிக்து கொள்ளுறெ

தப்பு

-

ட

பிராயம் எவ்வாறோ அவ்வாறே பிரயோசனப்படும்.
இருஷ்டாந்தம்,

ல

ஏதோ ஒரு குறித்த கட்னுக்கு இந்துதேசத்து கால நிர்னய சட்டம் பாதகமர்
யிருக்றெதென்றெ பிசகான நம்பிக்கையை ஆதாரமாசக்கொண்டு, எ - என்பவ

னும் - பி என்பவனும் ஒரு கந்இிராச்ட்டு

செய்துகெரள்ளுகளொர்கள் :

ee

கந்த

சாட்டு செல்லக்தகாகதாகமாட்டாது,
-பிரான்சுதேசத்திலே உண்டிகளைக் ரமப்படுத்துவதற்கான சட்டம் விஷயத்
இல் கொள்ளுகிற பிசசான ஈம்பிக்கை 'அதாரமாக- எ - என்பவனும் - பி- என்ப
வனும்:
டப படுப
் அத்த கந் இராகட்டு செல்லத்தகாத

:

Tw,

சங்கதிவிஷயத்தில்

ர

௨௨.

ஒரு

பட்சத்தான் சப்பு அபிப். நத்தாரிலொருவன்

பிசாயக்

கொண்டானெ.

ர னவ வபா
இச
ம் கந்திராக்ட்டு
செல்லத்
திசாகதாகமாட்டாது.
பிரத

'

செய்தானென்டுற
oF OLA Eo ஏதுவினால்மாதஇரம்
BIO) IO eeeஅந்த
இராகட்டு Geen seniaat aera,

பீரயோஜனக்க

வை, எவை

ஆகாதவை,

சங்கதிவிஷயத்தில் தப்பு ௮

பிப்பீராயன்கொண்டஇனாலே அக்க கந்திராக்ட்டு

வது

கோக்கமாவது--

௩

_

Be

்

்்
அடத அப்பேச
ன்

வேரொருவனுடைய ERIS RSET
Geng asenargs Bag
டு பண்ணுறெதாகவாகிலும் உண்பெண்ணுமபடியானதாகவாூலும்,

HED என்றாவது அரசுமுறைக்கு விசோகமென்றால

எண்ணுறெசாகவா விலும், இரக பால்
|

ie

கல்.

சட்டத்தினலே விலக்கப்பட்டாஇலும்,
செய்யவொட்டினால், யாதொருசட்௨ நிபந்தனைகளை
டும்படியான தன்மையுள்ளதாகவாஇலும்,
மோசமுள்ள சாகவாகிலும்,

சகல்

௧௩.
:

ஒரு உடன்படிக்கையின் அரியவை

௨௩:

ளிலும் கோச்கங்களிலும்
எவைசட்டசம்பசசமான

கக்இிராச்ட்டைச்சேர்ந்த இருதி

:

1

உண் க்
fen

கோர்ட்டார்...

இரு

சட்ட எக்க
ல்.

is
4)

ப

ட

5

்

ட.

HT2 OM SS) - ௯-வது

அகட்டு,

அப்படிப்பட்ட சாயிருக்தால், அர்கப் பிரகு விஷயத்திலும் உடன்ப
டிக்கையின் பிரஇபலனாவது. கோக்கமாவது கட்டத்துக்கு விரோதமான
தென்று சொல்லப்படுகிறது.
உத்தேசமாவது பிரதிபலனாவது சட்டத்
துக்கு விரோதமானதாயிருக்கிற பரகதி உடன்படிக்கையும். செல்லாத்தர
கும்.

அ

4
(a)

ச

இருஷ்டாரதம்,

௭- என்பவன்

ரூபாய்க்கு விற்க

்

தன்னுடைய

ஒப்புக்கொள்ளுகிறான்.

வீட்டை - பி- என்பவனுக்கு,

௧௦,000.

இதில் ௧௦,௦௦௦ ரூபாய் கொடுக்சிறேனே

ன்று - பி- என்பவன் செய்கிற வாக்குத்தத்தம் வீட்டை வித்றெதாக - எ- என்ப
வன் செய்கிற வாக்குத்தத்தத்துக்குப் பிரஇபலனாயிருக்கிற
௫, வீட்டைவிற்கிறதாகஎ - என்பவன் செய்கிற வாக்குத்தத்தம் ௧௦,௦௦௦ ரூபாய் சொடுக்கிறதாக - பிஎன்பவன் செய்ற வாக்ருத்தத்தத்துக்குப் பிதிபலனாயிருக்றெது. இதுகள் சட்ட
சம்மகமான பிரஇபலன்களாகும்.
.
(0).

.பி- என்பவுனுக்கு

௧,௦௦௦

ரூபாய்

பாக்கியிருக்கெ

- A - என்பவன்

அதைச்செலுத்தத்தவறினால், அறுமாசக்கடைியில் ௮க்கக் தொகையை - பி - என்
பவனுக்குத் தரன்செலுத்துகிறதாக - ௭ - என்பவன் வாக்குத்தக்கம் செய்கிறான்.
அப்பிரசாரமே - ௪- எனபவனுக்கு கெடுவு கொடுக்ெதாக - பி- என்பவன் வாச்
குத்தத்தஞ்செய்கிரான்,
இதில் அவனவன் செய்இற வாக்குத்தத்தம் மற்றவனுடை
ப வாக்குத்தத்தத்துக்கு பிதிபலனாமிருக்ெது,
அதுகள் சட்டசம்மதமான பிரதி

;

பலனாகும்.
eos
(0). ௭- என்பவன் தனக்கு - பி- என்பவனால்
கைக்காக, பி- என்பவனுடைய
னுக்கு ௮5த

கப்பற்

செொயக்தை

தில் - ௭ - என்பவனுடைய

செலுச்தப்பட்ட ஒரு

கப்பல் பலான சபரிலே
கொடுப்பதாக

\
தொ

உடைக்துபோனால் அவ

வாச்குத்தத்தஞ்

வாச்குத்தத்தம் - பி- என்பவன்

செய்கிறான்.

இ

கொடுத்த பணத்துக்

குப் பிரதிபலனாயிருக்கென, பி- என்பவன் பணங்கொடுத்தது - எ - என்பவனு
டைய வாக்குத்தத்தத்துக்குபிஇபலனாயிருக்கற.௮, இதகள் சட்ட சம்மகமான பிர
இபலன்களாகும்.
(8).
பி- என்பவனுடைய குழந்சையைச் காப்பாற்றுறெகாக - எ - என்ப
வன் வாக்குதத்தஞ்செய்கிறான், அதற்காக வருஷஈதோறும் - எ - என்பவனுக்கு
௧௦௦௦, ரூபாய் கொடுப்பதாக-பி - என்பவன் வாக்குத்தத்தஞ் செய்௫ருன்.. இதில்
அவனவன் செய்ற வாக்குத்தத்சம் மற்றவனுடைய வாக்குத்தத்த துக்கு பிரதிப
லனாயிருக்கறது. அ௮அறகள் சட்டசம்மசகமான பிரதிபலன்களாகும்.
(6).
எ-பி-9.. எனபவர்கள் மோசத்தினாலே தாங்கள் சம்பாதித்தது ௮ல்
Of சம்பாதிப்பதாகயெ லாபத்தை தங்களுக்குள் பங்கட்டு:கொள்வசாக உடன்ப
உக்கைசெய் துகொள்ளுகிருர்கள்.
அதினுடைய நோச்கம் சட்டத்துக்கு விரோத
“
:
து.
மான தாகையால், ௮ந௪ உடன்படிக்கைசெல்லா
(0. பி.- என்பவனுக்கு சர்ச்காரில் ஒரு உத்தியோகம் சம்பாதித்துக் கொடுப்
பதாக - ௭- என்பவன் வாக்குதத்தஞு செய்கிறான், ௭ - என்பவனுக்கு £000 - ரூ
பாய் கொடுப்பதாக - பி - என்பவன் வாக்குச்சத்தஞ் செய்ரறொன். அதற்காக பிரஇ
, பலன சட்டத்திற்கு விரோகமுள்ளதாகையால், அந்த உடன்படிக்கை செல்லாது.

(2)

ஒரு பூஸ்திதிக்குடையவனுடைய ஏலெண்டாகிய - ௪ - என்பவன் முத

லாளிக்குத் தெரியாமல் பணம் வாங்கிக்கொண்டு, முதலாளியினடைய நிலத்தை பி-.
என்பவனுக்கு குத்தகைக்கு வாங்கெகொடுப்பதாய் உடன்படுகிருன். ௪- பி.- என்
பவர்கள் செய்துக்கொண்ட உடன்படிச்சையானத,
எ - என்பவன் தன்முதலாளி
“க்கு சங்கதியை மறைத்துச்செய்த மோசமென்று
பொருள்படுறெடடியால், ௮க்த உ

டன்படிக்கை செல்லாது.

;

க

ஆகப்டு,

- ௯ - வறு

க௮எ௨ஹட்த்து

(bh). ௭- என்பவன் கொள்ளைக்காக - பி- என்பவள் பேரில் தான் செய்த
பிராகத விட்டுவிடுவதாக - பி - என்பவனுக்கு வாக்குதத்தஞ், செப்ொள, கொள் .

செயத்தை : மறுபழ- கொடுித்தவிவெதாய் - பி- என்பவன்
ஊயடி.த்த பொருளி
௮க்த உடன்படிக்கையினுடைய நோக்கம் சட்டத்த
.
வாக்குதத்தஞ் செய்கிறான்
௮௮ செல்லாது.
,
தாகையால்
ன
விரோதமா
க்கு
(i). 'சட்ட நிர்மாண சபையாருடைய ஒரு ஆ3ட்டலுள்ள நிபந்தனைகளின்ப
பூஸ்இதி விற்கப்பம கிற த, பாக்இ
டூ. ரிவினியூ பார்கிக்காக - எ - என் பவனுடைய
த
ும் அந்த ஆக்ட்டினால்
ூடாதென்ற
வாங்கச்க
விலைஈ்கு
யை
பூஸ்திதி
தாரன் அந்த

கலந்து பேக்
டைசெய்யப்பட்டி௬க்கறல. பி-- என்பவன் - எ -'என்பவஜஷோடு
ன இரயப்ப .
செலுத்தி
சான்
பின்பு
றான்,
கொள்ளுகி
ைக்
கொண்டு அந்த பூஸ்திதிய
யை ;
ணத்தை - எ - என்பவனிடத்தில் ெத்றுக்கொண்சி அவனுக்கு அந்த பூஸ்திதி

:

விற்றுப்போடுவதாய் உடன்படி.க்கைசெய்$இருன்.

அகத உடன்படிக்கையினாலே அந்த விவகாரம் காரியத்தில் பாச்தொரன்

யத்துக்குக் கொண்டதுபோலாூ சட்டத்தின்
மையால், அ௮க்த உடன ப!உச்கை செல்லாது.

உத்தேசத்திற்கு
்

இர

தேடின

விரோதம்

(9). பி- என்பவனுடைய முக்தியாராகய - ௪ - என்பவன் முச்தியாராக - பி
என்பவனிடத்தில் தனக செல்லும்வாச்கைச்கொண்டு - இ - என்பவனுக்கு ௮னு

,_

வாச்குதத்தஞ்

கூலஞ் செய்றெதாய்

பண்ணுகருன்,

௪. - என்பவன் -௪ - என்பவ

னுக்கு ௧,௦௦௦ ரூபாய் செலுத் துவதாய் வாக்குதத்தஞ் செய்கிறான். இது அ௮£தியாகை

அந்த உடன்படிக்கை செல்லா.
:
:
௭- என்பவன் தன்னுடையமகளை - பி- என்பவனுர்கு வைப்பாட்டி.
(k).

யாக வாரத்துக்குவிட உடன்படுகிறான, அப்படி. வாரத். தக்கு வீடுவது. இந்தியன்பி
ye Gunes
னல் சோடினபடி செண்டிச்கப்பட்டத் தக்கதல்லாவிட்டாலும் ௮து
யால், ௮௫5 உடன்பம்.ச்கை ரத்தாய்விடுகிறது.
யால்,

-செல்லாத

உடன்படி க்கைகள்.

னில்
வரத் ன
ன்க களினும் அறு
ளவாவது சட்டத்திற்குவி
சோதமாயிருக்குமாலல்உ.
செல்
டன்படிக்கைகள்

ஒன்றல்லது பலகோக்கங்சளுக்காகஓ
oF,
ரே ஒரு பிரதிபலனில் யாதொரு பாகமாவதுஒரே :
ஒரு கோக்கத்திற்காகபலபிரஇபலன்களில்யாதொ ட.
ன்றாவது, யாதொன்றில் எவ்வளவுபாகமாவது௪ட்
பத்துக்கு விரோதமா யிருக்குமாகில், உடன்படி

லாது.

க்கை

-

2

செல்லாது.

கி

இருஷ்டாந்தம்.

சரெமமான ஒரு நீலதொட்டியையும் மற்றசரச்குகளிலே அ௮க்ெொமமான ஒரு வி:
யாபாசத்தையும் - பி- எனபவன் பட்சத்தில் மேல்விசாரணை செய்துக்கொள்ளுகி
- ஐதரக -௭ 2 ஏனபவன் வாக்குதத்தம் பண்ணுறான் - எ - என்பவனுக்கு வருஷத் -

ரூபாய் சம்பளங்கொடுக்கறெதாச - பி-என்.பவன் வாச்குதத்தஞ்செய்கி

இல் ௧௦,௦௦௦

ரான் -௪- என்பவனுடைய வாக்குதத்தத்தின் நோக்கத்திலும் - பி - என்பவனுடை
ய வாக்குதத்தத்தின் பிரதிபலநிலும் ஒர்பாகம் சட்டத்திற்கு விரோதமாயிருக்கிறபட...
்
யால், ௮ந்த உடன்படிக்கை செல்லாது, ,

பிரதி பலகில்லாதஉட

ன்படிக்கை செல்லாது.

.

௨௫.

பிரதி

பலநில்லாமல்

செய்யப்பட்ட

உடன்படிக்கையானது.--

ன்

(க). - ஒருவருக்கொருவர் நெருங்கி பஈதுவாயிருக்கிற இருபட்சுத்

"டமறிஸ்த் செம் ஜரரர்கு மூண்டாகய இயற்கையான அசாயாசத்

Sn

ர ௮ம்.

்.

-'

இின்பொருட்டு, வெளிப்படையாயெழுதுி,

தஸ்தா

அந்தந்த கால
தற்காக
ை ரிஜிஸ்தர்செய்வ
வேஜுகள
3
os
Se:

ல்
தீதில் வழ்ங்கெருகிற சட்டப்படி. ரிஜிஸ்தர் செய்யப்பட்டிராவிட்டாலும்;
4

SR

&

(ப).

012 GAS ZI - ௯ - வது ஆகட்டு. .

வாக்குத்தத்தஞ் சேய்ஜெவனுக்காக
எதோ

செய்யப்ப்ட்ட் யாதொரு

;

ஒரு காரியத்தை

பாவது, வாக்குத்தக்கஞ் செய்கிறவன் எதைச்
செய்ய சட்டப்படி. நிர்ப்பக்கிக்கப்படத் தக்கவ

காரியத்திற்காக வதிலளிப்ப

CHM

HFEBGC
ஒழிருக்கருே

SD)

அநதகா

ரி ப. த்தையாவது

A Dl

வட்ட
ர.
டப்
வரையிலே: வலியச் செய்இருகறெவ்னுக்கு மூ
es
முதுமாவது ஒருபாகமாவது வகிலளிப்பதற்கு
வாக்குத்தத்தமாயிராவிட்டாலும்,
\
(௯.

வியாச்சியங்களைக்குறித்த காலநிரனயச௪ட்ட மில்லாவிட்டால்,

. தாலநிர்னயசட்டத்தினல்.
கோஷமுண்டா

கடன் கொடுத்தவன் வசூல் செய்திருக்கும்படி.

யிருக்றெ௪.

யான

கடனை முழுதுமாகிலும்

ஓர்பரகமாகிலு

உனைச் செலுத்துவதற்குவா
ம் செலுததுவதகாகக் கடனிறுக்கத் தக்கவனாவ
ளி _ அ, அதுவிஷயமாய்ப் பொதுவாகவாகிலும் பி
ம்.
சத்இயேகமாகவாகிலும் அதிகாரங்கொடுக்கப்
(பெற்ற அவனுடைய எஜெண்டாவது எழுதி கையெழுத்துப்போட்டுக்கொ
டுத்த வாக்குத்தத்தமாயிராவிட்டாலும், செல்லாது.:

-அப்படிப்பட்டதாயிருக்கெ விஷயங்களிலெகிலாவது அப்.படிப்பட்௨
உடன்படிக்கை கந்இராக்ட்டு ஆகும்.
ல
- விவசம்-௧.--வாஸ்தவமாய்ச் செய்யப்பட்ட யாதொரு தானத்தை
கொடுத்தவன் விஷயத்திலும் பெற்றுக்கொண்டவன். விஷயத்திலும் அந்த

தான ஊர்ஜிதத்திற்கு இந்தப்பிரிவிலுள்ள

எந்த நிபக்தனையினாலும் பாதக

Y மூண்டாகமாட்டாது,

-

விவரம்-௨.

வாக்குக்கொடுக்றெவன் (எதேச்சையாய் தன்னுடைய

ம்மதிகொடுத்திருக்றெ

உடன்படிக்கையானது, பிரதிபலன்

_றதினால்மாததிரம்

செல்லாமற்பொகமாட்டாது.;

் செய்கறவனுடைய

சம்மத

எகேச்சையாயக்

ஆனால்

௪

குறைவாயிக்க

வாக்குத்ததஞ்

கொடுகசப்பட்டதா

இல்லை

யா Clever Sp வாதத்தை நிசசயிப்பதில் கோர்ட்டார் _பிரஇபலன் குறைவா
“யிருப்பதை ஒரு

அம்சமாக

ஆலோக்கலாம்,

இருஷ்டாந்தம்,
(a).

ட்

- பி- என்பவனுக்கு ௧,௦௦௦, ரூபாய்கொடுக்கிெறதாக-

பிரதபலீசில்லாமல்

௭ - என்பவன் ane GSES

Qew Buy onr,. Asa செல்லாத உடன படிக்கை,
Sl
இயற்கையான ஆசாபாசத்சைப்பற்றி - ௪.- என்பவன். SO GOT
என்பவனுக்கு ௧,00௦ ரூபாய் கொடுகறெதாக வாக்குதத்தஞ் செய்கிரான;
we
-எ- என்பவன் -.பி- என்பவனுக்குத் தான்செய்த எர்ச்டக்கசகை
Cue ரிஜி
est செய்விக்கறொான். இத கக்திராக்ட்டு ஆகிற.
௭ - என்பவன்- பி- என்பவனுடைய பணப்பையை கண்டுபிடித்து ௮
(c).
ட.
(b).

பி- என்பவன் -ஏ- என்பவனுக்கு ஐம்பது ரூ.
் தை ' அவனுக்குக் கொெ௫ருன்.
செய்கிறான், இது கந்திராக்ட்டு ஆறெது.
வாக்குதத்தஞ்
பாய் கொடிக்தெதாக
காப்பாத்து
என்பவனுடையஆண்குழக்தையைக்
பி(0). ௭- என்பவன்
ட
இதற்காக - எ. - என்பவனுக்குப். பிடி.க்கிற செலவைக் கொடுக்கறதாச -பி
13 ள்
இது கந்திராசட்டு ஆகறது,

டா

வாக்குத்தத்தஞ் செய்கிறான்.

(9.

.௭- என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு 6,000

- - ரூம்ரய்பாக்கியிருக்றெ௮,

ல் காலநிர்னய சட்டத்தினாலே அந்தக். கடனுக்கு. தோஷமுண்டாயிருக்கிற து.

ர்

அதத

௫௦௦- ரூபாய்

கக். - பி- என்பவனுக்கு
ன்

ze

i

்

sis e sree: *
ace

= TOT
்

\

A 8

a0
ப்வ்ன் _காக்ுக்கத்தம்.

Dia

- ௯ - வது ஆகட

எழுதி wae

osducps et Orin

a

(உடு ஆறது.
(0.

6,000

- ரூபாய் பெறுமான ஒரு. குதிரையை - :௧௦- ரூபாய்க்கு...

“எ. என்பவன் உடன்படுஇருன்., அந்த. உடன்படிக்கைக்கு - GT = TET UD GOGOLtes
சம்மதி எதேச்சையாய்க் கொடுஃ£கப்படுகிறது...பிரதி பலன் om pauls seus,
லும் அந்த உடன்படிக்கை கந்திராக்ட்டு ஆகிறது,
(இ.
௧,0௦௦ - ரூபாய் பெறுமான ஒரு குதிரையை - €0- ரூபாய்க்கு. Sos
எ.- என்பவன் உடன்ப்டுஇருன்- எ - என்பவன் அந்த உபன்ப்டிக்கைக்குத். தன்
னுடைய

டைய

சம்மதியை

எதேச்சையாய்க்

கொடுக்க

வில்லைஎன்இிரான்

-.எ- எனப்வனு

.

சம்மதி எதேச்சையாய்க் கொடுக்கப்ப்ட்டதா இல்லையாவென்று யோ௫ப்ப்தி

ல் கோர்ட்டார் பிரதிபலன் படத்து

ன

சங்கதியை ஒரு அம்சமாகக்

கொள்

ள2வணும்.

விவாகத்தை நிறுத்துவற்கா

Oe,

ன உடன்படிக்கைசெல்லா
து.

oT,

ல்லாது. '

BUI
பி.ர

எவ்வித Oar Pure

சட்ட சம்மதமான
AGU

வியாபாரத்தை நிறுத்துவ
தற்கான

ance oe வேறேயாதொரு

ரினுடைய விவாகத்தை நிறுத்துவதற்கான
இ உடன்படிக்கையும் செல்லாததாகும்.

உடன்படி.க்கைசெ

்.

வர்ததகத்தையாவ து

மல் எவனையாவது

தடுக்க

gi வியாபாரத்தை
ஈடத்தவொட்டா
Bee

உடன்படிக்

பிரதி

கையும் அந்த அளவுக்கு செல்லாதசாகும்.

விலக்கு-௧: _-ஒருவர்த்தகதஇன் பிரயோசனதக்தை விலைக்குக்கொள்ளு
கிறவனாவது
அவனிடத்திலிருக்து
அந்தப்பிர
யோசனதக்துக்கு ௬தந்கரமடைகிறவ னெவனா

எதின்பிரயோசனம்
வித்
5
பிர

அப்போடப்பிெகோ 4.

வது குறிக்கப்பட்ட பிரதேச யெல்லைக்குள் ௮

தன வலிய உடன்படி
டட அ
ருக்கும்படியான
க்கைக்கு பாதகமில்லை,
அதக்சொண்டவனோடு

AWS த வர்த்தகத்சை
நட த் 5 திக்கொண் 9 (f, க்தி BSD
த்தகத
வரையில், அதை விற்றவன் அக எல்லைக்குள்

அவ்விதவர்க்தகத்தை ஈடத்காமலிருப்பதாக ௮

உடன்படிக்கைசெய்யலாம்,

ட எல்லைகள் அந்த வர்த்தகத்தின் தன்மையை

ஆனால்

அப்படிப்பட்

Cun Bae iver fev Garr

டாருக்கு யுக்கமானதாய்க் காணப்படவேண்டும்.
. விலக்கு-௨:---கூட்டுப்பங்குக்காரர்கள் தாங்களெல்லோரு

மாவது

த.

ட
Regione பிரிவினைக்

ங்களில் கலராவது இதற்கு முந்திய விலக்இல்.
குதித்திருக்கும்படியான பிரதேச எல்லைக்குள் .

கு முத்தி பங்குக்காரர்களுக்
OF உண்டாகிற
ee

அந்தக்கூட்டுப்பங்கு வாததகம்போன்ற வர்த்த -...
கத்தை நடக்துகிறதில்லையென்று அக்தக்கூட்டு.

கைக்கு பாத்கபில்,
மூக்தியாவது

_ப்பங்கு பிரிவிஷையின்போதாவது,

உடன்படிக்கை

வ

ப

விலக்கு- அடடகடட்டுப்பல்குச்காசர்கள்

ராக. ்

எ
தாங்களெல்லோருமாவது

த

- ங்களில் யராரமொருவ ராவ.
அந்தக்கூட்டுப்பவ்
கூட்டுப்பங்கு
Bb
J
;
BL $1.6 OGM avr 9. க்கையில்
அதக்கூட்டுப்ப...
Patent Gea
aye ae வர்க்சகந்தவி7 ‘Gad none
வர்த்தகம்
>
ண்டாகறெ . உடன்வடிக்
ர
stg urge een
நடத் துவதில்லையென்று. Sas
செய்துக் 3
கொள்ளலாம்.
ர்

G12 GIF)

- % - gi

pe

@,

உடன்படிக்கையைச்சேர்ச்த யாதொரு பட்சக்சானுச்காவர
யாதொரு க%இராகடின் படிக்காஇலும் கந்திராக்டு
நியாயவிவகாரகடவம.
சதந்தரங்
சமபச்தமரயாஇிலும் உண்டாயிருக்கி
க்கைகளை நிறுத்திவைக்கு
களை சர்காரணமான கோர்ட்டுகளில் வழக்கமான
- .ம்படியான உடன்படிக்
நிபாயவிவகார நடவடிக்கைககைக்கொண்டு நிமை
சைகள் செல்லாது
வேற்றிக் கொள்ளாமல் அவனை சுத்தமாய்க் தடுக்
அவனுடைய Se Bib BU is Blow இவ்வளவு காலத்திற்குள் அவ்
ன ர வ
விதமாய அவன் விஹைவேற்றிக்கொள்ளலாமென்று காலகிர்னயஞ்செய்கி
ஐதாகவாவஇருக்கிற பிரதி உடன்படிக்கையும் அந்த a Oo are
௮.

தி

|

5

விஷயத்தைப்பற்றி

விலக்கு - க,--இருவர் அல்லது பலர் யாதொரு

யாவது விஷயங்களின் யாதொரு இனத்தைப்பற
இியர்வது தங்களுக்குள்யாகொரு விவாகமுண்டா
னால், அதை பஞ்சாயத்தில் தெரிவித்துக் டுகாள்
ளவேண்டியகென்றும், அப்படிப்பட்டபஞ்சாயத்
இல் தீர்மானிக்கப்பட்டகதொகைமாத்திரம் அப்ப

'விவாசமூன்டானால்ஆ
தைபஞ்சாயத்தில்- Os
- வித்துக் கொள்ளுவதந்கா
ன கந்திராகட்டுக்கு பாத
-கமில்லை.

ஓ சொல்லிக்கொள்ளப்பட்ட விவாக சம்பஈதமாய் வசூல்
ண்டியதென்றும் உடன்படுகிற கந்இராகட்டு த
க்கு விசோதமாகமாட்டாது.,
அப்படிப்பட்ட

செய்யப்படவே
சட்டதது

கச்இிராக்ட்டு செய்யப்பட்டிருக் குமாஇல்,

அப்படிப்பட்ட கச
சாஃட்டுகளினாலே வியா.
ச்சியங்களுக்குத்சடை.

அதை

நி.

றைவேற்றுவதற்கென்றே வீயாச்சியங் கொண்டுவ
ரலாம்; அப்படி. நிறைவேற்றுவதற்காகவாவது மே
நசொல்லியபடி. இர்மானிக்கப்பட்ட தொகையை

வசூல்செய்வதற்காகவாவகல்லாமல்

வேறே

யாதொரு

வியாச்சிய

் அப்படிப்பட்ட கந்திராகட்டைச்சேர்க்த ஒரு பட்சத்தானால்

மான

மற்றபட்சத்

தான்பேரில், அவர்கள் பஞ்சாயத்தில் தெரிவித்துக்கொள்ள மேற்சொல்
வியப. உடன்பட்டிருக்கிற யாதொரு விஷயத்கைக்குறிகுதுக் கொண்டுவ.
சப்பட்டால், அப்படிப்பட்ட கக் இராகட்டு இருக்கறது அந்த வியாச்சியங்
கொண்டுவருவதற்ளுக் தடையாகும்.

விலக்கு -௨ --இருவர் அல்ல தயலர் தங்களுக்குள்
பன்.
யிருக்றெ விவாத அம்சவ்
- களை பஞ்சாயத்தில் தெரி
வித்துக்கொள்ளுவதந்கா
ன கந்திராகீட்டுக்கு பாச

முன்னதாகவே

உண்டாயிருக்கிற யாகொரு விவாக அம்சத்தை
பஞ்சாயத்தில் தெரிவித்துக்கொள்ள எழுத்து மூ
லமாய் உடன்பட்டிருக்கிற யாதொரு கந்திராக்ட்
டு இந்தப் பிரீவினாலே சட்டத்துக்கு விரோதமா
தவ/மாட்டாது, பஞ்சாயத்தில் , தெரிவித்துக் கொ

கமில்லை.
ள்ளுவதைக்குறித்து அந்தந்த 'காலத்தில் வஜங்க
வருகிற யாதொரு சட்டத்திலுள்ள எந்த தம் ண்கள் apatites
பாக்க மூண்டாகவுமாட்டாது,
்
sen2 நிச்சய மில்லாவிட்டா
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தீதாகவாவது

எதினுடைய
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அர்த்தம் நிச்சயமில்லா

சிச்சயிக்கக் கூடாமையான

உடன்படிக்கைகள்

காகவா

செல்

iar
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Ho,

திருஷ்டாந்தம்.
(3. ”௭ட்ன்படுிரொன்.

-சையொன்று

:

த
என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு “நூறு ட்ட்ன் எண்ணை?
உத்தே௫ிக்கத . இவ்விதமான எண்ணையென்று தெரிவித்தது

2)
Al

மில்லை. நிச்ச யமில்லாமையினால் அந்த உடன்படிக்கை எல்லாத்.

1).
வியாபாரச் சரக்கென்று. தெரிந்திருக்கிற குறிச்சப்பட்ட் வகையாண
எண்கன்டமநூறு ட்டன்- பி- என்பவனுக்கு த விற்க - எ - என்பவன் உடன்படுஇரு
or, DAA wig உடன்படிக்கையை செல்லாத தாக்கும்படியான நிச்சய மில்லா
மை
sy

யொன்றுமில்லை.

ல்

- (0).
Cems Gana aero sare விற்பனை செய்றெவர்த்சகனாயெ ட ம்.
பவன்- பி-என்பவனுக்கு “நூறு ட்டன் எண்ணை”: விற்க உடன்படுகிருன். ௭ - எண்:

் பவனுடைய

வியாபாரத்தின்

தன்மையினால்.

இந்த

சொற்களுக்கு

அர்தீதம்விளங்

குற.த, நூறு ட்டன் தேங்காயெண்ணை விற்பதற்கு- எ - என்பவன் கந்திசாகட்டு
செய்திருக்கறதாகறது.

.

(d).

;

eae என்பவன்

ட்ரக்

அலே

என்னுடைய

s

சளஞ்இயத்திலுள்ள. sr

னியத்தையெல்லால்” [ என்.றுசொல்லி] - பி- எனபவனுக்கு விற்க உடன்படுிரு
ன். இதில் ௮க்௧ உடன்படிக்கையை செல்லாத தாக்கும்படியான நிச்சயமில்லா
மை

யொன்றுமில்லை..

(9.

a - caruaer ‘A- என்பவனால் நிர்னயி*சப்படுற விலைப்படிச்கு ஆ.

யிர மணங்கு

அறிக:

பி- என்பவனுக்கு. விற்க

உடன்படுகிழுன்.

கூடுமானதாயிருக்கிறபடியால், இதில் அந்த உடன்படிக்கையை
படியான நிச்சயமில்லாமை யொன்றுமில்லை.
(f).
டைய

விலை நிச்சயிக்க

Geen gers

எ: என்பவன் “ஐந்நூறு ரூபாய்க்காவ.த ஆயிரம் ரூபாய்க்காவ.ஏ

வெள்ளைக்குகிரையை!

[என்றுசொல்லி] பி-. என்பவனுக்கு விற்க

என்னு

உடன்படு.

இருன், இக்த'இரண்டு விலைகளில் இன்னது கொடுக்கவேண்டியதென்று தெரிந்து
கொள்ளுவதற்கு வகையொன்றுமில்லை. அகத உடன்பழிசகை. செல்லாத.
்்

௩௦.
பக்கதையத்திற்காகச்.. செய்துகொள்ளுகற உடன்படிக்கைகள்
பக்தயத்திற்காகச் செ. செல்லாகதாகந௫, மேலும் யாதொரு பந்தயத்
ய்துசொள்ளுறெஉடன்ப
ட.க்கைஎன் செல்லாது.

தைக்குறித்து யாதொரு

இல் கெலிக்ததாகச் சொல்லப்பட்ட யாதொரு
-பொருகையாவது,
யாதொரு ஆட்டமாகிலும் எ

பந்கையம் போட்டுக்கொள்ளப் படுகிறதோ

அக்

5 வேறே ௮கிசசயமான காரியமாகஇிலும் சேறுகடையாகிறபடி நடத்து வ
தற்கு யரவனொ ரூவனிடத்திலே ஒப்பிக்கப்பட்ட யாதொழு
ரா
த! வரப்பறறுவதற்காக வியாசசியங் கொண்டுவரப்படாது,

யாதொரு குதிஸாப்பந்தையம் செலிக்றவனுக்காலிது

செலிக்கறெலர்.

் கு௫ிரைப் பக்தையத்தி களுக்கரவது. கொடுக்கும்படி. ஐ$ோரறு ரூபாய் ௮
ற்காக சில வெருமஇ வி ல்லது அதற்கு மேந்பட்ட இரயமாூலும் தொ
ஷயத்தில் விலக்கு.
- கையாகிலுமுள்ள யாதொரு தட்டு- வெகுமான
_ம்- அல்லு பணத்இற்காகசெய்க கையொப்பமாவது கொடுத்த வாவ
Di, கையொப்பஞ் செய்யலவாகிலும் ஈவு கொடுக்கவாகிலும் செய்த உடன்.
Llp OP SUIT AY

"இந்தப்

க.

ணம

Songer en et

: OOH GT LILILIT il ்
வ்

யெ

|

கண

ல

;

க உஷத் து - ௯:

இந்தியன் பினல்சோ

,.

வது ஆகிட்டு,

இர்தியன் பினல்கோட்-௨௯௪

&-பிரிவிலு
ட் -௨௧௪ &- பிரிவுக்கு ள்ள நிபக்கனைகள் சம்மர்தப்படுறெ -குதிரைப்
பந
பாதகமில்லை...
தையத்தைச் சேர்ந்த யாதொரு
காரியத்தைச் ௪ .
்
ட்
ட்ட சம்மகமானதாக இந்தப் பிரிவிலுள்ள எந்த
கிபந்தனையினாலும் எண்ணக்கூடாது. '
கூ - ம் அத்தியாயம்

ce

சரொட்டான

குறித்து.

கந்திராக்ட்டுகளைக்

mE,
சுரொட்டா
கம் இராகட்டு
ன
என்பது அப்படிப்பட்ட கந்இராக்
ட்டன உ இர் ட்டுக்குச் சார்பான ஏதோ ஒழு.காரியம் சம்பவி.

சட்டி
என்பதற்கு ன:விவர தீகாலும் சழ்பவியா விட்டாலும், ஏதோ ஒன்று
ணம்,
செய்கிறதாகவாவது செய்யாதிருப்பதாக. வாவது
எ

ஏற்படுக்திக்கொள்ளப்பட்ட கர்இிராக்ட்டாகிறது,
இிருஷ்டாந்தம்,

பி- என்பவனுடைய வீடு எரிந்துபோனால் அவனுக்கு ௧௦, ௦0௦ ரூபாப் கொடு

ப்பதாக -௭ - என்பவன் உடன்படிக்கை செய்கிறான். இத ஈரொட்டான ௧௩இ
சாகம் werogs.
8
ee eae ட
Ng
ன
af
ன்
5.
ae
௩௨. ஒரு அச்சயமான பவுஷியக் காரிய

ப்விப்பஇன்பேரில்

ம் சம்பவித்தால்,

டாயிருக்றெ சச்தராச்ட்
கெளைசெலா மணிசெய்வி.

பாதொன்மைச்

செய்வதாகவா

அகி! செய்யா திருப்பதாக வாவ.து, ஏற்படுகிற ஈ
ரொட்டான. கந்இராக்ட்டுகளை, அநதக்ாரியம் சம்ப

ப்ப்து; -

- வியாவிட்டாலும்
,தறைக்கொண்டு

சம்பவிச்கிறவறையிலும் சட்ட

செலாமணிசெய்விக்கக்கூடாது.

-அந்தக்காரியம் அசாத்தியமாய்விட்டால் அப்படிப்பட்டகஈ்இராக்ட்டு
கள்செல்லாத்தாய் விடுறது.
்
as
sees
As
இருஷ்டாக்தம்.

(9.

௭- என்பவன் - 9 - என்பவனுக்குப் பின்புதான். ஜீவித்திருந்தால்-பி-

என்பவனுடைய

குதிரையை விலைக்கு வாங்கிக்கொள்ளுகறெதாக - பி - என்பவணி

டக்திலே உடன்படிக்கை

செய்கிறான். ௪ - என்பவனுடைய

ஜீவித்காலத்தில் - இ-

- என்பவன் இறந்து போகாவிட்டாலும் இறந்து ',போடூறவறையிலும் இந்த
சட்டைச் சட்டத்தைச்கொண்டு செலாமணி செய்விககக்கூடாது, :..

.

(b).

or - ceruacr

- A - என்பனுக்கு

விந்ி$றனென்று

கந் திசா
a

சொன்ன ஒருகு

திரையை அவன் வாங்கிக்கொள்ள நிராகரித்தால
அதை குறித்த
், இன்னவிலைக்கு . பி. என்பவனுக்கு விக்கெகாக - எ - என்பவன் - பி. எனபவனிடத்தில் உடன் ப
பமூக்கைசெய்கிறான

8 - என்பவன் அந்தச் குதிரையை

வாங்இக்கெொரள்ள

நிரர்கரிக்

- காவிட்டாலும் நிராகரிக்றெ வரையிலும் அந்த கந்திராச்ட்டை, சட்டததைகொண்டு
"செலாமணிசெய்விச்சச்கூடாது..

....

6

(9. பி- என்பவன் -இ - என்பவளை விவாகஞ்

. அவனுக்கு ஒருதொகை

கொடுக்கிறதாக

-௭- என்பவன்

செய்துகொள்ளும்

போது

கத்திராகட்டுசெய்கிருன்

5- என்பவள் - பி- என்பவனை விவாகஞ் செய்துகொள்ளாமல் இறந்துப
ேரடிறு
ள்: ௮க்த கர்ரொக்ட்டு செல்லாசுதாப் விடுறெ௮, " ae
52 ௩.
ee

>

x

B12

QV 5H! - ௯.

வது ஆக்ட்டு

wae =

ஃ

௩௩,
ஒருகாரிம் சம்பவியா
தின பேரில் ஈரொட்டா

யிருக்கெற

க5இராக்ட்டி

களை . செலாமணி
விப்பது,

செய்

ஒரு அநிச்சயமான பவுஷிய, ( சாரிய

ம் சம்பவியாவிட்டால்,
யாதொன்றைச் செய்வ
'காகவாவது செய்யாஇருப்ப தாகவாவ.து ஏற்படு
கிற ஈரொட்டான கந்திராகட்டுகளை, அந்தக் காரி
யம் சம்பவிப்பது அசாத்தியமானபின்பு செலாம

.

ணிசெய்விக்கக் கூடுமே யல்லாமல் அதற்கு மூன. .
னிட்டு செலாமணி செய்விச்கக்கூடாது.

BY

திருஷ்டாக்தம்.
ஏதோ

ஒரு

கப்பல் திரும்பி வராவிட்டால்,

செலுத்துவதாக - ௭ - என்பவன்

ச்

இறத. கப்பல் மூழுகப்போன
க்சுக் கூடும்.

ஒரு

தொகை

0

என்வனுக்கு

உடன்படு$ருன். அந்த கப்பல் முழுகிப்போ

பின்பு அந்த

கந்திராக்ட்டை செலாமாமணி

செய்வி...

௩௪.

எதின்பேரில் ஒரு கச்இராகட்டு ஈரொட்டாயிறுக்றெதோ ௮ம்
ச பவுவியக் காரிய மானது நிஷ்கரிஷையில்லாத
எதின் பேரில் கந்திரா
காலத்தில்
ஒருவன் எதில் Grout ததிப்பானோ a
கட்டு ஈரொட்டாயிருகஇ
றஐதோ அக்தக்காரியத்தை

ஜீவித்திருப்பவன்

இணி

செய்யவேண்டியதா யிரு

ரீதால் ௮து இன்னபடிக்
கானால் அசாத்திய
தாக எண்ணப்படு

மான.
மென்

பது,

8௧ மார்க்கமாயிருச்குமாகில், அப்படிப்பட்டவ
ன் யாதொன்றைச்செய்து அதினாலே யாதொரு நி.

ர்னயமான

காலததற் குள்ளாவது

பின்னும் ௪

சொட்டாயல்லாமல் மற்றப்படிக்காவது. அவன
அப்படி. பிரவர்த்திச்சவேண்டியது அசாத்தியமா

ய்ப் போகத்தக்ககாகும்போது,
அசாதிதியமாய்ப் போகிறதாக

அந்தக் காரியம்
எண்ணப்படும்,

இிருஷ்டாகசம்;
_

ஒரு

பி- என்பவன் - @ - என்பவளை விவாகஞ்

செய்துகொண்டால்,

அவனுக்கு

தொரை கொடுப்பதாக - எ - என்பவன் உடன்படுஇருன்.
_ ௪ என்பவள்
- டி. - என்பவனை விவாகஞ்: செய்துகொள்ளுொள்.

்
டி -௭

ன்பவன் இறந்துபோகலாம் பின்பு - சி-என்பவள் - பி-என்பவனை விவாவகஞசெ
ய்துகொள்ளலாமென்ப்து சாத்தியமானபோதிலும், ௪ - என்பவை - பி-எனபவுன்
விவாகஞ்செய்துசொள்வத இப்போது அசாத்தியமாகவே எண்ணப்படவேண்டும்.
R@நிர்னயமான காலத்திற்குள் குறித்த அநிச்சயமான
காரியம்
நிர்னயமானகால தற்
குள் குறித்தகாகியம் சம்ப்
விப்பதின்?பரில் ஈசொட்
டாயிரு*றெகந்திராச்ட்டு'
கள் இன்னபடு.க்: சானால்'
செல்லாததாகும்.

சம்பவிக்குமாகல் எதையாகிலும்செய்வகாகவா.
வது செய்யாதிருப்பதாகவாவ.து ஏற்படுகிறஈரொ...
ட்டான கக்திராகட்டுகள்-அந்த கரனயமான கால
ம் கழிகையில் அப்படிப்பட்ட காரியம் சம்பவியா

இருந்தாலும்,
ன்னே

.

.

அந்த நிர்சரயமான காலத்இத்குரா.

அப்படிப்பட்ட.காரியம் அசாத்தியமாயவி

உடாலும, ரத்தாய்ப்போய்விடுகிறது..
ட
நிரனயமான கால தீதிற்கள் குறிக்க அநிச்சயமான காரியம் சம்பபி ்
\
eee
யானிடில் எதையாகிலும் செய்வதாகவாவது செ

நிர்னயமான காலத்திற்
குள் குறித்த காரியம் சம் _ம்யாதிருப்பதாகவாவது
பவியாதஇன்-

பேரில்ஈ

'ரொட்டாயிருக்கெற

கந...

ஏற்படுகிற ஈரொட்டஈ..
ன. கந்தஇராக்ட்டுகளை, அந்த கரனயமான: காலங்க.

.மிந்துபோய் அப்படிப்பட்ட காரியம் hun
காலம் சழிவதற்கு pe

. சாக்ட்கெளை*இன்னபடிச் _ற்போனாலும், நிர்னயமான

.

௨0

௬௮எஉவத்து

கானால் 4 சலாமணி
விக்கலாம்,

செய்

- ௯ - வது ஆக்ட்டு.

ன்னே அப்படிப்பட்ட
காரியம் சம்பவியாகென்்
அ கிச்சயமாய்விட்டாலும், சட்டத்தைக்கொண்டு

செலாமணிசெய்விக்ஃலாம்.
்

திருஷ்.டாக்தம்.

.

a). carer studs en
aGgrsGiger திரும்பிவக்கால் -'பி - என்பவ
BEG PG Qs 1ms Oe gsgagia - a - atau wreesssaeQevOerar.
வருஷத்திற்குள் ௮ஈதக் கப்பல் இரும்பிவக்சால், ௮௫௪ கஈ்இிராக்ட்டை செலாமணி
செய்விக்கலாம் ; வருஷத்திற்குள் அக்தச்சப்பல் எறிந்துபோனால் ௮க்த.கந்இராக்ட்
டு செல்லாததாப் விடுகிற த.

(0).

பலான கப்பல் ஒரு வருஷத்திற்குள்இரும்பி வராவிட்டால் - பி.- எண்

பவனுக்கு ஒரு தொகை
மோன,

அத்த

செலுத்துவதாக - எ - என்பவன்

வாக்குத்தத்தஞ் செய்க

கப்பல் வருஷத்த்திற்கள் இரும்பி வராவிட்டாலும்,

வருஷத்இற்குள்

எறிந்துபோனாலும், அகத கக்இராக்ட்டைசெலாமணி செய்விச்கலாம்.

௬௬,
ஒரு அசாத்தியமான காரியம் சம்பவிக்குமாதில்எதையாகிலு
்
ம் செய்வதாகவராவது செய்யா திருப்பதாகவாவ த
த்த
வ்மான்
ரப
ஏற்பமிதிற ஈரொட்டான உடன் படி.க்சைகள்அப்
ங்களின் பேரில்
ஈரொட்
டாயிருக்றெ உடன்படிக்

UPL

கைகள் செல்லாது.

க்கு அது

தட்டம்

=

oe
SANG
eS
உடன்படிக்கையைச்சேர்ந்க

செய்யப்படுதிம:

காலத்தில்

:
ஈபர்சளு

அந்தக்காரி

யம் அசாத்தியமென்று தெரிக்திருக்காலும்
்

ட விட்டாலும்,

:
Bars gid,
இரண்டு நேர் வரிகள் ஒரிடத்தைகுழ்ச் தஅகொள்ளுமாூல்

(௨).

இசா

செல்லாது.

னுக்கு ௧, 000 - ரூபா கொடுப்பதாக. ௪ - என்பவன்

"னபடிக்கை செல்லாது;
(0).
பி- என்பவன் - எ-என்பவனுடைய

ட்
- பி- என்ப்வ

உடனபம்இனுன்.

அந்த உட

குமாரத்தியாயெ - இ என்பவளை

விவாகஞ்செய்து கொண்டால், பி- என்பவனுக்கு ௧,0௦௦ - ரூபாய் சொடிட்பதாக
௭ - என்பவன் உடன்படுகழுன், உடன்படிச்சை' காலத்தில் - ஏன பவள் இழ
ததுபோயிருக்கிறாள். ௮க்த உடனபடி.*கை செல்லாது,
3

._

௪-ம்

கந்திராகட்டுகளை

நிறைவேற்றுவதைக்குறித்து,

அத்தியாயம்.

நிறைவேற்றப்பட

2

pea

் கந்திசாக்ட்டைச் சேர்.

இ க

வேண்டிய

கந்இிரரஃட்டுகள், :
்
Ber,
வாக்குத்தக்தங்களை நிறைவேற்றுவது
இந்த ஆகட்டிலுள்ள
oe
_.
. Busstersahon 19 400 3 Cuno யாதொரு
அ

வய

பொ

௪டட நிபந்தனை களின்படி.க்சாவது நிறு தஇ

விடப்

-படாவிட்டாலும் மனனிக்கப்படாவிட்டாலும்,

ஓ

தட்டம்
. ரகந்திராக்ட்டைச் சேர்ந்த நபர்கள் தங்கள் தஙக
ள்வாக்குத்கத்தங்களை நிறைவேற்ற வாவது வேண்டியது, நிறைவேற்றுகி
ரோமென்றாவது

..

சொல்லவேண்டியது,

“

... வாக்குத்ததீதஞ் செய்கிறவர்கள் ons நிறைவேற்அுவதற்கு. மூன்ன
மே இறந்துபோவாரகளாகில்
௮௩.த
, கக்இராக்ட்டில விரோதமான கருத்து
. தோன்றாவிட்டால், அக்க வாக்குத்கத்தங்கள் அவர்களுடைய பிரஇ நிதிக
சே. கடமைப் படுத்துகிறது...

4

yas

ee

௩

“கள உத்து

ம்

௧

oe

ட் க்.

ஆட்டு,

= op 2 வது

5

ட்

இருஷ்டாந்தம்.

(a).

௪, 0௦௦ - ரூபாய் செலுத்துவதின்டேறில் ஏகோ

ஒரு இனத்திலே - பி.-

் என்பவனுக்கு சரச்சுகளை ஒப்பிக்றெதாக. - ௭ - என்பவன் வாக்குத்தச்சஞ் செய்த
ரோன். அத இனத்திற்கு முன்னமே - எ- என்பவன் இறந்து போதிறான். ௭
என்பவனுடைய பிரஇநிஇகள் - பி- என்பவனுக்கு சரக்கை ஓப்பிக்கச் உடமைப்ப
ட்டிருக்கிறார்கன, ௭ - என்பவனு கடய. பிரஇநிதிகளுக்கு ௧௪, 000 - ரூபாய் செலுத்
- தீ5- பி- ஏபைவன்
கடமைப்பட்டி ருக்கிரான.
a
ai
(b).
ஏதோ ஒரு விலைக்கு ஏதோ ஓர் தினத்தில் - பி - என்பவஜக்காக OG
படம் வர்னம் நீர்ப்பதாய் - எ - என்பவன் வாக்குத்சத்தஞ் செய்கிறான். அந்த இ
னத்திற்குமுனனே - எ - என்பவன் இறஈதுபோடுரான.
௪- என்பவனுடைய பிர
இரிதிகளாவது - பி- என்பவனாவது அக்க கம் இராக்ட்டைச் செலாமணி செய்விக்
கக்கூடாது,
ட ௩௮,
TEAS DSS Gh ் செய்கமவன வாக

ட் நிறைவேத்றுவ தாகச்.

சு.தத௫தஞ் செய்யப் படுிறவனுக்கு

சொல்வதை

use
Dou) OTe said Bie
னதாகு மென்பது,

வேற்றுதிறதாகச் சொல்லியிருந்த
அது! அங்கேரி
SELINA
La,
CUTE
555
i
செய்இற்வன்
கல்
டத வப
Die pt Pep
eit
ve!

x

நிறை

nes

3

இதனாலே அத
by

ம2வறமாமைக்காக

அ)ைதைநிறை

உக்தரவாஇயுமாகான்,

கந்திராகட்டினபடி, அவன் தன்னுடைய

y

சுத5தரங்களை இழ

Cuma வுமாட்டான்,'

.

்

அப்படி நிறைவேற்றுவதாகச் சொல்லுவ தொவ்வொன்றிலும் அடியி

ல்வருகிற திட்டககள் நடக்கேறியிருக்கவேணும்:-°
;
க.
அது ஒத்தொன்றுமிலலாமல், பரிஷ்காசமாயிருக்கவேணும்:
்

a.

நிறைவேற்றுவதகாகச்

சொல்லுகிறவன்

குன் வாக்கு தத்தினால்செ

யயக்கடமைப்பட்டிருப்பதை முழுதும் அவ்விட க்திலே அஃகால.தில

செ

ய வதற்கு சகதியுளளவனுபும இஷ்ட முள்ளவனாபு மிருகதிருனென்னு நிச

அபிப்பதற்கு, எவனுக்கு அப்படி. ,சொலலப்படுகிற
தேர அவனுக்கு நியா
யமான சாவகாச முண்டாயி.ரக்கும்படியான தகுக்த கரலத்திலும் இடத்
திலும் அப்படிப்பட்ட சங்கதிகளை யொட்டியும அது சொலலப்பட வே
ணடியறு.

௩.

=

:

நிறைவேற்றுவதாக௪ சொல்லுவது வாச்குத்சச்சஞ் செய்யப் ப

டுகிறவனுக்கு யாகொரு பொருளை ஓப்பிப்பதாகச் சொலவதாயிருககுமா
லெ, அப்படி. ஒஓப்பிககிற காகச் சொலலப்பட்ட பொருள் வாக்குத்தககஞ்
செய்கிறவன் தன்னுடைய வாக்குக்தததினால் ஓப்பிப்பதற்குக கடமைப்ப
ட்டி.முக்கிற பொருள

கானென்று

கண்டறிய

வாக்குததததஞ

கிறவனுக்குக் தருக்க சாவகாச௫ முண்டாயிருக்க,வேணும்,

செய்யப்படு

சாங்கத்தியமாப் வாக்குத்ததீகஞ் செய்யப்பட்ட பலருக்குள் ஒரு வ
ணுக்கு நிறைவேற்றுவதாகச் சொல்லப்படுகையீல், அவர்களெல் லோர்க்கு
ஞ் சொல்லப்பட்டால்
சட்டச்தினுலே என்ன
பிரயோசன் முண்டாகு.
மோ அதே பிரயோசனமங்களை அதற்கும் உண்டாகும்,
னர
்

. இள்னதாமானஈக௦௦ - பஞ்சுக்கட்டுகளை - ௪௮௪ ௩-ஷஹூ மார்சசுணி ௧௨ - பி.-

என்பவனுக்கு அவனுடைய

ட்ட செய்கிறான்,

கிடங்கிலே ஓப்பிப்பதாக - ஏ - என்பவன்

கந்திரா*

இந்தப் பிரில் சொல்லியிருக்றெ பிரயேஜனமுண்டாயிருச் _

+

கடட
ல

)

aa

ூத்து - ௯- வது அகட்டு,

வசம்

் buy
ப்பட்
நிர்னயமான தவ
-.எ.என்பவன்- கெச
“ண்டுவருவதாகச் சொல்லப்பட்ட வஸ்அ கந்திராகட்டு செய்யப்பட்ட தரமுள்ள, ப

ஞ்ச்தானென்றும்

௧௦௦ - கட்டுகளிருக்கெதென்றும்

குத் தகுந்த சாவகாச

முூண்டாகும்படியான

கண்டறிய - பி- எனபவனுக்

விதமாய்- பி- என்பவனுடைய

இட

ங்குக்குப் பஞ்சைக் கொண்டவெரவேண்டிய த.

௩௯:
ல்

கஈஇ.ராகட்டைச் சேர்ந்த ஓர் பட்சக்கான் சன்னுடைய வாக்
GSS
SU பூர்தீிதியாய் நிறைவேற்ற நிராகரித்

வாக்குத்தத்தைப் பூர் க1லும், நிறைவேற்றுமலிருக்கும்படி. தன்னை ௮!

த்தியாய் நிறைவேற்றஜர்
சக்தனாஈக் கொண்டாலும், வாக்குத்ததகஞ்செ
பட்சத்தான் நிராகரித்தா
ய்யப்படுகிறவன். அந்த கக்இசாக்ட்டு நடந்துசொ
ல்இன்ன தாகு மென்பது.' ண்டே யீருப்பதற்குக் தன்னுடைய
சம்மதியை
ao
டடம லாஇலும் நடத்சையினுலாகிலும். தெ
நிளப்படுச்தி யிராத பட்சத்தில், அவன் அந்த எனத் ee
அதத்துப்
“போட லாம்;

- தருஷ்டாந்தம்.
(a)
பாடஇியொாஇய- எ - என்பவள் ஒருகாடகசாலையின் காரியஸ்தனுபெ மி-என்பவணிடத்திலே அவனுடைய காடகசாலையில் அடுத்த இரண்டுமாசகாலத்திலே

" வாரந்தோரும்

இரண்டு ராத்இிரி பாடுவதாக , கஈதிராகட்டு செய்கிறாள்,

ஒவ்ளெ: 5

ருமாத்திறி பாட்டுக்கு அவளுக்கு -௪௦௦- -ரூபாய் கொடுப்பதாக பி-என்பவன் உடன்
படிஒரான். ஆரானாள் ராத்திரி - எ - என்பவள் மாடகசாலைக்கு வராமல் வேணுமெ
ன்று நின்றுவிடுகருள். அந்த எ
ட
பி-என்பவன் அடித்துப்போட்டால்
போடலாம்,

6

௫) பாடயொ௫ய- எ - என்பவள் ஒரு
ட்ட அலறின சாரியஸ்தனாயெ- பி
-என்பவனிடத்திலே அவனுடைய நாடகசாலையில் அத்த இரண்டுமாசகாலத்திலே
வாரந்தோறும் இரண்டு ராத்திரி

பாடுவதாக

கந்திராகட்டுசெய்கிருள்,

ஒவ்வொரு

சாத்திறிக்கு அவளுக்கு ௧௦ ௦ - ரூபாய்விமுக்காடு கொடுப்பதாக - பி- எனபவன் உ
டன்படுஇருன். Borer or ராத்திரி - ௭ - என்பவள் வராமல் வேணுமென்று நின்
அுவி$இருள்.

பி.- என்பவனுடைய

சம்மதிபின்பேரில்- எ - என்பவள்

ஏழாகாள்

ராத்திரி பாடுகிறாள். அகத கந்தஇராக்ட்டை நடத்துவதற்கு- பி - என்பவன்
டைய சம்மதியைத்
ச
டக்கூடாது, அனால். Borer

ர

டா. ஈஷ்டத்தை- அவன் பெறுவதற்கு ௮ர்.ஹனாூருன்..
கந்திராகட்டுகளை நிறைவேற்றவேண்டியவர்கள்
இன்னாரென்பதைக்கு நித்து.

0,

்

தன்னு.

HOS அவன் இப்போ அடி.த்தப்போ
சாத்திரி -௪ - ஏன்பவள் பாடாமற்போனதஇினாலே-பி.

ஒரு கந்திரரக்ட்டிலுள்ள

ட தடை.
வேற்றவேண்டியசபர்,

வ

்

யாகொரு' வாக்குகத்த்த்தை

ணு

அத்தக்கள். “செய்கிறவனே

அந்து

a

ல் ற்றவே

மென்பது அக்க 'கந்இராகட்டைச்

சேர்ந்த இ

ரக்

! ருபட்சத்தாருடைய கருத்தன்று

LON

சங்கதியின்

த

ன்மையினாலே தோரற்றுமாகில், அப்படிப்பட்ட வாக்குக்தத்கத்தை வாக்கு'

. தீதத்தஞசெயஇறவன் நிறைவேற்றவேண்டி.யது. ம்ற்றவிஷயங்களிலே, வா
். க்குத்தததஞ் செய்கிறவனாவது அவனுடைய “பிரஇநிதிகளாவது
“டுக்க நபரை ஏற்படுத்தலாம்.
்

-இருஷ்டாந்தம.

23.

அதைகி

ட்

aye ஒரு தொகையை - பி- என்பவனுக்குச் செலுத்துவதாக- எ - என்பவ
= ன் வாக்.ட
கெய்கிமூன். -.ஏ- “என்பவன் இங்தக
ene
என்

௧௮௭௨உ௫நத்து

: ௯ “வது ஆக்ட்டு.

அட.

வேறொருவனை
பவனுக்குத் தானே. கேராய்ப்பணஞ் செலுத்துவதினா லாவது
கொண்டு - பி- என்பவனுக்குச் செலுத்துவிப்பதினாலாவஐ நிறைவேற்றலாம்; ப

ணஞ்செலுத்துவ.தற்காக நிர்னயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குமுன்னே - எ - என்பவண்
இறக்துபோனால், அவனுடைய பிரஇநிஇகள்.௮க்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்ற
வேண்டிய. அல்லது அகத நிறைவேற்றுவசத்.த, யாதொரு
க்கவேண்டியது.

(b).

ஒருபடம்

பி- என்பவனுச்காக

வர்னச்

தகுந்த நபரை

நேமி

இர்ப்பதாய் -௪ - என்பவன்

வாக்குத்தத்தஞ் செய்கிறான். இந்த வாக்குத்தத்தத்தை - எ . என்பவன் தானே நி
றைவேதற்றவேண்டியது.
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றுவதை வாக்
௪௪.
நிறைவேற்றுவதை மூ
ன்றாவது, மணிதனிடத்தி குக்தத்தஞ் செய்யப்பஇிறவன் மூன் மு௮.து மனி
லே ஒப்புக்கொண்டால், .தனிடததிலே ஒப்புக்கொண்டால், பின்பு” அவன்

இன்ன தாகுமென்பது.

கொடரககூ

- வாக்குத்தத்தஞ்செய்கிறவன்பேரில்
டாது.

௪௨,

இருவரa) ல்லது பலர் கூட்டாக வாக்குத்தத்தஞ்

கூட்டான பொறுப்பு
இன்னினனானாம். பிடிக்
குமென்ப௮.

'பார்களாஇல், அப்போது
ரோதமான

செய்திருப்

கந்இிராக்ட்டினாலே

வி

கருத்து ஓன்றும் தோன்றா விட்டால்,

அந்த வாக்குதத,க்.தததை அவர்களுடைய SAAS
காலத்தில் கூட்டாய் அவர்களெல்லோரும் நிறை

்

வேற்றவேண்டியத, அவர்களில் எவனாவது இறந்துபோனபின்பு

அவனு

டைய பிரதிநிதியானவன் ஜீவித்திருக்கிற மற்றவன் அல்லதுமற்றவர்களோ
டு சேர்ந்து நிறைவேற்றவேண்டியது,

றந்துபோனபின்பு எல்லோுடைய

௪௩: . இருவர் அல்லது பலர் கூட்டாக வாக்கு
ததத்தஞ் செய்வார்களாகில், வெளிப்படையாய்

கூட்டாய் வாக்குத்தத்

விரோதமான உடன்படிக்கையில்லாதபட்சத்தில், ,
அக்க வாக்குத் தத்தஞஷ் செய்யப்படுகிறவன். அப்ப —

தஞ்செய்கிெறவர்களில் யா
வனொருவனைஅதைநிறை

வேற்றும்படி.

நிர்ப்பந்தி

க்கலாம்;

கடை௫இயாய் ஜீவித்திருப்பவனும் இ

பிரதிநிதிகளும் சேர்க்து நிறைவேற்ற. .

டிகூட்டாக வாக்குத்தத்தஞ் செய்கிறவர்களில்

வனையாவ.அ அந்தவாக்குத்தத்த

or

முழுமையையும்

நிறைவேற்றும்படி. நிர்ப்பக்இக் கலாம்.

கூட்டாக வாக்குத்தத்தஞ் செய்கிற. இருலால் 2 வாக்குத்தத்சஞ் செய்
இற்வர்களில் அவனவன்

லது பலரில்

மற்றவனை
த்தன்னோசெல
ந்துநிறைவெற்றும்பழநிர்-..

ய்
நிறைவேற்

passat Cura Seay
ண்டாகும்

வாக்குத்தத்தஞ்

ட்டால், சமமாய்ததன்னோகூடக்கலந்து அந்தலா .
_க்குத்தக்தத்தை நிறைவேற்றும்படி: நிர்ப்பந்திக்க

ப்பந்திக்கலாம்.
கூட்டாய்.

அவன௮ன்கூட்டாக

செய்கிற மற்ற. ஒவ்வொருவனைபும், சந்திராக்ட்டி, .
னாலே விரோதமான கருத்து. ஒன் ௮ந்தோன்றாவி

ஈஷ்டத்தைப்

பூர்க்து கொள்வது?

ae

- 5 கூட்டாய் வாக்குத்தத்தஞ் செய்கிற: இருவர்.

அல்லது: பலரில்? யோவனொருவன்

நிறைவேற்றக் தவறிப்போனால்,

அப்படி. கலந்து

அவர்களில்:

top

றவர்கள் அப்படிப்பட்ட தவறினாலுண்டாகிற ௩.

ு
வேண்டியத
கொள்ள
். ஷ்டக்கைச்
Ses
YOR
Sa A
HD
| ா மேற்றுக்
டத ட சமயாகம

oe

8

Dig

௬ - வது ஆக்ட்டு,

விவரம் -ஜாமின்தாசன். தன்னுடைய.
லுக் கனபணத்தை
ப்பிரிரிலுள்ள

முசலாளிக்காசம் சான் செ

அந்தழுகலாளியினிடத்திலிருக்து வசூல்செய்ய இரத

எந்தச நிபந்தனையினலும்' தடையுண்டாகவுமாட்டாது,

முத

லாளிசெலு i Barians Bon 8 BH. 9ஜாமீன் காசனிடக்இலே எதையாவது
வருல்செய்ய ௮.5
முதலாளிக்கு சதக்தர முண்டாகவுமாட்டாது.
ae
இருஷ்டாக்கம்,
{a).
எ-பி- இ.- என்பவர்கள் - டி. - என்பவனுக்கு - ௩,௦௦௦- ருபாய் ட
த்துவதாகக் கூட்டாய் வாக்குத்தத்தஞ் செய்ஒருர்கள்.
டி.- என்பவன் - ௩,௦௦௦
ரூபாயைத்தனக்குச்செலுத்தும்பமி - எ-என்பவனையாவது- வ.
இ.- என்பவனையாவது நிர்பந்திக்கலாம்...
படல்,
(0).
எ-பி-௪என்பவர்கள். -: ட.- என்பவளுக்கு:- ௩,௦௦௦ - சூபாப்
செலுத்துவதாசக் கூட்டாய் வாக்குத்தத்தஞ்செய்கிரார்கள் -. முழுமையும் செலுத்
தும்படி. - ச - என்பவன் நிர்பக்இக்கப்பி இரான்

- எ - என்பவன்

கடனிறுக்கச்

FE BUDD UD GYD, அவனுடைய ஆஸ்தி. அவனுடைய கடனில் பாதிசெலுத்
துவ
தற்குப் போதுமானதாயிருக்கிறது ச.-.என்பவண் - ௭.௮ Ph OG enter. ஆஸ்தியி
லிருக்
௮ - ௫௦௦ - ரூபாயும் - பி.- பதன் கக்க ருந்து = 5௨௫௦
- ரூபாயும்
பெற்துக்கொள்ள அர்ஹஹனாகிறான்.
(6.)

-௭-பி-௫.-

என்பவர்கள்- டூ. - என்பவலுச்கு

- ௩ .000 - ரூபாய் செ

அத்துவதாகக் கூட்டாய் வாக்குத்தத்தஞ்செய்கிறார்கள்.
எவ்வளவாவது செலுத்த
இ- என்பவனுக்குச்சச்இயில்லை. மூழுமையையும: செறுத்தும்படி- எ-என்்.பவன் கிர்

ப்பக்திக்கப்படுகிறான்
ரூபாய் பெய

fd).

எ-

ஒத்துவதாகக்

- ௭- என்பவன்- பி-

கொள்ள

என்பவனிடத்திலிருக்து

௧,௫௦௦ -

a aie Berar.

பி-௫இ- என்பவர்கள்- டி.- என்பவனுக்கு - ௩௦௦௦ - ரூபாய் செ
கூட்டாய் வாக்குத்தத்தஞ் செய்மொர்கள்

2 எ. என்பவனும் ies

என்பவனும் - ௪ - என்பவனுக்கு ஜாமீன்சாரர்கள் தான்- ௪ - என்பவன்

Gta

் செலுத்தவில்லை.
தொகைமுழுமையும்
செலுத்தம்படி. - ௭- என்பவனும் - பி என்பவனும் நிர்ப்பக்திக்கப்பஇரார்கள்- அதை - இ - க
ட
லிருச்து வ
Beni

அவர்களு£*கு

FP,

இருவர்

பாத்தியதையு ண்டு.

அல்ல

்

Coss
8

த

க

பலர் கூட்டாய் OM EGG 5 BBS செய்திருப்

பார்களாகில், அப்படி. கூட்டாய் வாக், குத்தத்தள்

உ.

T

ஒருவனை

வாக்குத்தத்தஞ்செ

ய்யப்படுறெவன் நிவர்த்திசெய்வஇ னா லேகூட்டாய்
_ நிஏர்த்து செய்வஇனா-

ல் இன்னதாகுமென்பத,
ல்

வாச்குததகதஞ்செயகிறவர்களில்

மற்றவன்.

அல்

லது மற்றவர்கள் நிலர்த்தியாகமாட்டார்கள் ; Cu

_ லும் அப்படி. நிவர்த் திசெய்யப்பட்ட கூட்டு வாக்குத்சத்தக் காரனானவன்
மற்றக்கூட்டுவாக்குக்தத்தக்காரனுக்கு அல்லது

சர்களுக்கு 2 PS TaN ae ee
எவ
கூட்டான

கூட்டு

மாட்டான்...

குக்

|

"ஒருவன் இருவர் அல்லது பலருக்குக் கூட்டாக வாக்குத்தத்
SG செய்திருப்பானாூல்,
அப்போது குந்இிசாகட்
பாத்தியம்.

இன்னின்னாருக்குண்டா
-குமெ aU

EAS!

உனுலே. விரோதமான கருத்து ஒன் ௮ம்தோன்றா
விட்டால், அவனுக்கும் அவர்களுக்குள்ள

பந்தத்தில் அதைகிறைவேற்றச்சொல்லி
படியான. பாத்தியமான து அவர்கள் ஒன்றாய் ஜி.வித திருக்க

அவர்களுக்கு

ச

; அவர்களில

FID

கேட்கும்
வாயில்

எவனாவது an ந்துபோனபின்பு,

:

'

"சழ

GSB

& - வது ஆக்ட்டு.

; ் . as

உடு: re

ஜிவித்திருக்கிற மற்றவன் அல்லது மற்றவர்களோடு கூட்டாய் மேற்படி.
இறக்து போனவனுடைய பீசஇநிதிக்காம், கடைகயரய். ஜீவிக்திருப்பவனு

ம இறர்துபோனபின்பு,

கூட்டாய்

வலக்

ப்

உண்டாகிறது...

இருஷ்டாகதம்;

்

்

-

பிரதிநிதுகளுக்கும்

எலலோருடைய

-எ.-.என்பவன்

தனக்கு -.பி- என் பவனாலும்

கசொர்்ச்சப்பட்ட- ௫,௦௦௦ - ரூபாய்க்குப்

-

ச.

பிரதிபலனாக

- என்பவனாலும்

கடன்

அக்சுத்தொசையை வட்டி

யுடனே நிர்னயமான தேஇியில் கூட்டாய் - பி- ௪.- என்பவர்களுக்குச் செலுத்து
வதாக அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தனுசெய்கிரான்.
பி- என்பவன் இறக்துபோடு-

அசத வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றச்சொல்லி கேட்கிற பாத்தியமானது -

ரன்,

ச - என்பவன் ஜீவித்தருச்கையில் அவனோடு-ூட்டாய் - பி - என்பவனுடைய பிர
இகிதிச்கும், ச - என்பவன் இறக்துபோனபின்பு, கூட்ட்டாய் பி-9.- என்பவர்சளு..'

டைய பிரஇநிதிசளுச்கும் உண்டாகிறது...

ag

ய்

“i

நிறைவேற்றுவத ௰்குக்காலமும் இடமும்,

வதை

ததததஞ் செய்யப்படுறெவனால் சேட்கப்படாம்
லே தன்னுடைய வாக்குத்தத்தத்தை கந்இசாகட்டி.

காலகிர்னயமில்லா

விட்டால்

மகத

ன்படி

நிறைவேத்றவேண்டியஇருத,

நிறைவேற்

அவகுத்குக் கால நிர்னயமில்லாதபட்சத்தில், த்கு

நிறைவேற்று

ந்த காலத்திற்குள் அக்சஉடன்படிக்கையை நிறை
es
|
வேற்றவேண்டிய து.

வட்டம்

* தகுந்த

Murib—

வரக்கு
வாக்குதிதத்கஞ்செய்றெவன்

FF,

சேட்சர்ப்டாமவெட்கி

றை வேத்றவேண்டியதா.
_ யிருக்இெ வாக்குத்தத்சத்

:

பிரதிவிஷயத்திலும்

காலம் இன்னது” என்பது

சங்கதியைச்சேர்க்த ௮ம்சமாயிருக்கிறது.

ஏதோ ஒருஇனத்தில் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேத்றவேண்

௪௭...

காலநிர்னயமாயிருக்து,

மயிரு;

al BGS FPSO

Se

See

ats

சிறைவெற்றும்படி. கேட் - குதீகத்தஞு: செய்யப்படுகிறவனால் கேட்கப்பட
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மலே அதை நிறைவேற்ற ஒப்புக்கொண்டிருக்கிற

இல்லாமை

த வேண்டிய

பட்சத்தில், வாக்குக்தத்தஞ் செய்கிறவன் Wes
லாக்குத்தத்ததிதை நிறைவேற்ற வேண்டிய இட௨

யால்,
வாக்குத்தத்தத்.
தை நிறைவேத்றுவதற்கு

“காலமும் இடமும்... தஇலே அந்ததினத்தில் வழக்கமாய் வர்தீதகம் ௩.
சட்டப்ப எல

த்

வேண்டியது.
sf
;
-

ஜனவரிமி”

து
௮தை நிறைவேற்ற
எப்போதாவ

காலத்தில்

டச்இக்கொண்டிருக்றெ.

கஉயில் - பி- என்பவனுடைய

as

ள்

இருஷ்டாந்தம்,

.

டெல்கலே

-

சரச்கை

ஒப்பிப்ப

_தாக- ௪ - என்பவன் வாக்சுத்தத்தன் செய்ரொன். அந்த இனத்தில் - ௭எ-என்பவன்ஆனால் வழக்கப் —
பி- என்பவனுடைய இடங்குக்கு சர்க்கைக் கொண்டுவருகறான்,
மூடிப்போடுகிற காலத்திற்குப்பின்பு கொண்டுவரப்பட்டபடியால்

படி. அதை

அதை.

வாங்கச்கொள்ளவில்லை. எ - என்பவன் தன்னுடைய, வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவே,

|

படல

த்வம்

௪

i

த்தினவனல்ல.

வ க்
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்

அவ

ற்றவேண்
Sap எதோ ஒரு தினத்தில் வாக்குத்தத்தக்தைநிறைவே
ஞ்செய்கிறவன்
எத்த.

pw BCG gh வாக்குத்தத்த

வாக்கு.

். சதைவேற்றும்படிதகு கிதித்தஞ்செய்யப்படுறெவனால் கேட்கப்படாமலே
ிராதபட்சுத்தி
ஒப்புக்கொண்ட
நிறைவேற்ற
அதை
- ரதகாவத்திலும்இபத்திலு.
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௨௬௭

GHT2 OQ FB F - வது ஆகட்டு,

ம்கேட்பது,
்

“ல், யுக்கமான இட த்கிலும் வர்த்த௩ம்
கடத்தி
2 வழக்கமான காலத்திற்குள்ளும் நிறைவேற்றும்

்

படி. கேட்பது வாக்குதீதத்தஞ செய்யப்படுிறவனுடைய கடமையாகும்...
விவரம்.--*புக்சமான காலமும் இடமும் இன்னது”
விஷயத்திலும் சங்கதியைச்சேர்க்க

௫௯.

என்பது

பிரி

அம்சமாயிருக்கிறது.

வாக்குத்ததகஞ்செய்யப்படுகிறவனால் கேட்கப்படாமலே ௮ம்

கேட்கப்படாமலே

. த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றப்பட

கி

ருந்து, அதை

நிறைவேற்றுவதற்கு

வேண்டியது

இடம்

கிஷக

ote
e Surtes sims கிலு கநக காக 3

en DC al

வேண்டியதா

ட்ட

ட ட

அ௮வசற்குஇடம்.

ரிஷைசெய்யப்படாதிருக்கால், YG
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Bae

வ
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வனைக் கேட்பதும்,

அப்படிப்பட்ட

இடத்திலேஆ

தை நிறைவேற்றுவதும் வாக்குத்தத்தஞ்செய்கிற
வனுடைய கடமையாகும்.
இழுஷ்டாந்தம்.
கிஷ்கரிஷையான ஒரு தினத்திலே

- பி -.என்பவனுக்கு ஆயிரம் மணங்கு சண

ல்காரை ஓப்பிக்கெதாக - ௭ - என்பவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிரான். அதை வரப்பற்
திக்கொள்ளும்பொருட்டு தகுக்த இடத்தை கேமிக்கும்படி. - பி- என்பவனை - ஏ -

என்பவன் கேட்டுக்கொள்ளவேண்டியதமல்லாமல், அப்படிப்பட்ட இடத்திலே௮
தை அவனுக்கு ஒப்பிக்கவும்வேண்டி௰ய.
பதா

பறித்த கொன்ட. இடி யாதொரு orb gsi gerne வாக்க

சப்பட்டஅல்லத சம்மதி
க்கப்பட்டவிதமாயாவது

திகத்தஞ்செய்யப்படுகிறவன் நிர்னயிக்ற அல்ல த
சம்மதஇிக்கிற எவ்விதமாகவாகிலும் எந்தக்காலத்தி

காலத்திலாவது நிறைவே

லாகிலும் நிறைவேற்றப்படலாம்.

த வது.

இருஷ்டாந்சம்,

(a). எ- என்பவனுக்கு - பி - என்பவண் இரண்டாயிரம் ரூபாய் பாக்இயிரு
ERNE. எ - என்பவன் தன்னுடைய சணக்கிலே- ஒரு சாவுகாராகய - A - என்ப
வணிடத்தில் ௮அக்தத்தொகையைச்செலுத்தம்படி. - பி- என்பவனைக்
கேட்டுரான்..
@ - என்பவணிடத்தில் சானும் பணங்கட்டிூறெ. - பி- என்பவன் கன்னுடைய கண
்திலிருக்து - எ - என்பவன் பேருக்கு அந்தக் தொகையை வரவுவைத்துவிடும்படி.
உத்தரவுசெய்ரொன் ; அந்தப்படியே - என்பவனால் செய்யப்படுஇறது. அதம்.
குப் பின்னிட்டு அத்த வரவு சங்கஇ- எ 2 என்பவனுக்குத் தெரியவருவதற் கழுன்

னமே - ச- என்பவன் திவாலெடுசஇருன்,

- அத்திவிட்டவனாூரறான்.
Sb).

பி - என்பவன்

இசமமாய்ப்பணஞ்செ

்

எ- என்பவனும் -பி- என்பவனும் ஒ௫ூவனுக்கொருவன் சடன்பட்டி

ருக்கிருர்கள்.

௭- என்பவனும்

- பி - என்பவனும்

ஒருவனுக்சிகாருவன்

கொடுக்

கவேண்டிய தொகைகளைச் கழித்து கணக்சை பைசல்செய்்இருர்கள், அந்த பை௪
லின்பேறில் - பி - என்பவன் தான் பாக்யொடுற நிலுவையை- ௪ - என்பவனுக்குச்

"செலுத்துகறொன். இசனாலே - எ - என்பவனும் - பி- என்பவனும் ஒருவனுக்கொ
. ருவன் பாக்கியிருந்த தொசைகளை அவனவன் செலுத்திவிட்டசாஇற
த.

க எ௨(ஷித்து ௯ - வலு ஆக்ட்டு,
(9).

௨௭

௭ - என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு இரண்டாயிரம்

pum! Line BUN 4

Qn w. சடனுக்குச்செல்லாச- எ-என்பவனுடைய சரக்குகளில் இலை - பி- என்
பவன பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்.
சரக்கை ஒப்பிக்தெது கடனுக்குச் செல்லு வைக்

திதீரகிறது.

(4). ௭- என்பவன் தனக்கு. துபாய் பாக்கயிருக்கெ- பி - என்பவ5
அந்த நூறு ரூபாய்க்கு ஒருமோட்டை தனக்கு தபாலில் அஜுப்பும்படி. கேட்டென்,
பி- என்பவன் அந்த கோட்டை அடக்கஞ்செய்து - ௭ - என்பவனுக்குக் இரமமா!
மேல்விலாசமெழுதி
ர துபோகறெது.

ஒரு கடிதத்தைத் இ ர

ட

த்க்

அத

ன்

இர்

a

பரஸ்பர வாக்குத்தத்தங்ககா£ நிறைவேற்றுவ.௮.
பரஸ்பர வாக்குத்தத்த

ஞூசெய்யப்பம வலன்

்

நி

றைவேற்ற இஷடங்கொ
@A
யி
லொ
வன
தட்

இதவனைநிறைவெற்றக்கட.
மைபூண்டவனாகான். :

௫௩.

ஏககாலத்தில் நிறைவேற்றும்படியான ப

ரஸ்பர

வாக்குத்தததங்களைக்குறிக்து ஒருகஈஇசா

தட்டு ஏற்பட்டி.ருக்குமாகில், வாக்குத்தத்தஞ்செய்
யப்படுகிறவன்

தன்னுடைய

பரஸ்பர

தீதத்தை நிறைவேற்ற இஷ்டங்கொண்டு

வாக்குதத

சத்தமா

யிராவிட்டால், வாக்குத்தத்தஞ்செய்கிறவன் தன்
வேண்
ர்
லா
ப
னுடைய

ட.யதில்

ட்

"இருஷ்டாக்தம்

ES

(a). or - என்பவன்- பி- - என்பவனுக்கு சரக்கு ஒப்பிக்றெதாகவும் ஒப்பித்த
உடனே- 'பி-என்பவன் பணஞ்செலுத்துறெதாகவும்- ஏ - என்பவனும்- பி- என்
பவனும் உடன்படிக்கைசெய்துகொள்ளுகளுர்கள்.
ஓப்பிச்சகஉடனே சசச்குக்கு பணஞ்செலுத்த-பி - என்பவன் இஷ்ட்ங்கொண்டு
சித்தமாயிருக்காலொழிய- ௭- என்பவன் சரக்கு ஒப்பிக்கவேண்டி.யதில்லை.
பணஞ்செலுத்தின உடனே சரக்கை ஒப்பிக்க - ௭ - என்பவன் இஷ்டங்கொ
ண்டு சத்கமாயிருந்தாலொழிய- பி - என்பவன் சரக்குக்குப் பணஞ்செலுத்தவேண்
டூ.யதில்லை.

(௦).

௭- என்பவன் - பி- என்பவனுக்கு ஓர் இரயத்திற்கு சரக்கு

ப்ரம்

தாசவும்.௮க்தச்ொயம் பல வாயிதாக்களாகச்செலுத்தப்படுவதில் நேதல். வாயிதாவா

னது சரக்கை ஓப்பித்த உடனே

செலுத்தப்படுகறெதாகவும்- எ- என்பவனும்- பி.

என்பவனும் உடன்படி.க்கைசெய்துகொள்ளுகளுர்கள்,
ஒப்பித்த உடனே முதல்... (வாமிதாவைச்செலுத்த - பி- என்பவன்
கொண்டு சித்தமாயிருந்தாலொழிய - எ - என்பவன் சரக்கை ஒப்பிக்க

இல்லை.

இஷ்ட்ங்
டட

மூதல் வாயிதா லப
உட்னே சரக்கை: ஒப்பிக்க - ௭- என்பவன்
.இஷ்டக்கொண்டு ச்சமாயிருக்காவெதிறிய - eer என்பவன் முதல் வாயிதாவைச்
செலுத்தவேண் டியதில்லை.

Ge.

பசஸ்பர

்

்

த்த அன

ர

றைவ ர்வ

க

வரிசை

க்செமமானது கந்திராக்ட்டில் வெளிப்படையாய்
பரஸ்பர

வாக்குத்தத்த

ங்களை நிறைவேற்றுதிறவ
ரிசைக்ரெமம்.

ம்.எப்படிப்ப ட ப
க்க

நிர்னயிக்கப்பட்டிருக்குமாகில்,

நிசைக்கிரமப்படி.
சைக்கெமமான

அதுகளை

அந்தவ

நிறைவேற்றவேண்டியது; வரி
கந்தராக்ட்டில் வெளிப்படை.

“யாய் நிர்னயிக்கப்பட்டிராவிட்டால், அத விவகா
அதற்கேற்ற வரிசைக்கிரமப்படி. அதுகளை நிறை.
படம
்
ல

௨37௨ Biba! ௯ உ வது

eee

- திருஷ்டார்தம்.

a

உ ப்ஹையான ஓர் விலைக்கு - -மி- என்பவனும்காக -ஏ- என்பவன் ஒரு
ஈடுபதாய் -௪- என்பவனும் பி - என்பவனும் உடன்படி.க்கை செய்
ர
oreo. அக்த வீட்டுக்காக பணஞ்செ ஓத்துவதற்கு - பி- என்பவனு
பவ! 'க்குத்தத்தம் நிறைவேத்றப்ப வதற்கு முன்னமே வீடு கட்டிக்கொம்ப்பத
IG = ot = GT GOT CJD) BOY LL

நிர்னயமான ஓர் விலைக்கு - எ -

(0).

இருப்பை

பக்தமான

:

வாக்குத்தத்தம் சிறைவேத்றப்படவேண்டி௰த.

என்பவனுக்கு

ட் iS

வியாபார சம்

என்பவன் தன்னுடைய
ஒப்பித்துவிருவதாய்

.பி- என்பவனும் உடன்படிச்கைசெய்துகொள்ளுளுர்கள்,

- எ-

என்பவனும்

பணஞ்செலுசதுவதை

.. ச்குறித்து ஜாமின் கொடுப்பதாய்- பி - எனபவண் வாஈருத்தத்தஞசெய்கறான்.
மின் கொடுக்சப்படுறவரையிலே

-

எ - எனபவனுடைய வாக்குத்தத்தம்

ஏனெனில் அந்த விவகாரத்தின்

தறப்படவேண்டியதில்லை,

ஜா.

நிறைவே

தன்மையான- எ -

என்பவன்.தன்னுடைய வியாபார இருப்பை ஒப்பிப்பதற்குமுன்னமே அவன்ஜா.ம
ேண்டியதாயிருக்கெது,
@
FT வால்க்கொள்ளவ

ட. 7 Lg OLE

வாக்சூத்தததங்களைப்பற்ி ஒரு. கக்தராக்ட்டு ஏற்ப
ட்டிருந்து அந்த சு£இராகட்டைச் சோர்கஒருப
ட்சத்தான். மறுபட்சத்தானை அவனுடையலாக்கு
எந்தச்காரியத்தனொலே
த்தத்தத்கை ிறைவேற்ற வொட்டாமல். த டுப்பா கர்இராக்ட்டு நடந்தேற
வேண்டியதோ,அக்தககா
னாகில், அப்படி. தடுக்கப்பட்ட பட்சத்தானுக்குஇ
ரிய்த்தைத்தடுக்கிற

ஷ்டமிருந்தால் அந்தகந்இிராகட்டு

ஈபரி

னுடையபொறுப்பு.

es

அதற்கு

கொள்ள்

செல்லாததாக

$5505 ; மேலும அந்த கந்திராக்ட்டை நிறை
வேற்றாமையிஞலே தனக்கு ஏதாவது ஈஷ்டமுண்
அவன் பறுபட்சத்தானிடத்திலிருந்து வதய

வை

அர்ஹனாவான்.

திருஷ்டாந்தம்,
ஆஜிரம் ரூபாய்க்கு - எ- என்பவனுக்காக
யை

நடத்துவதாய்

- ௭ - என்பவனும்

- பி- என்பவன் அதோ ஒரு வேலை

- 19 '- என்பவனும் உடன்படிக்கை செய்து

. கொள்ளுஇருர்கள் -அப்பிரசாரமே- வேலையை நடகீதுவதத்கு - பி- என்பவன் இ
, ஷிடங்கொண்டு இத்தமாயிருக்ொன், ஆனால் அவனை அப்படி. செய்யவொட்டாமல்
எ - என்பவன் தடுக்கிறான்- பி- என்பவனுக்கு இஷ்டமிருக்தால் அந்தகந்இிராகட்
டு செல்லாததாகத்தக்கதே ; அவன் அதைத அசெய்யவிரும்பினால், அதைநிறைவே
a . ற்ராமையினாலே னம் குகேறில் cs யாதொருகஷ்டத்திற்கு ர்ரவை-௭ - என்பவனிட
திலிருந்து த இர.
அவன்
fh BINED AIT ar
॥
Ge.

x பரஸ்பர

வாக்குத்தத்கங்ளைக்குறித்து கக் இசொக்ட்டு, ஏற்பட்
டஒ.மு.ந்து, அந்த வாக்குத்தத்தங்களிலொன்றுநிறை

- பரஸ்பர வாக்குத்தத்த

நடனப்

சத்திராக

- ப்டிலேமுதலில்ரிறைவே
க

“தத்தை நிறைவெற்றக்தப்.

வேற்றப்படுகிறவரையில்,

மற்றொன்று

நிறைவேற்

றப்படக்கூடாததாகவாவது நிறைவேற்றும்படி.
அ
அகேட்கப்படக்கூடாததரகவாவதிருப்ப.துமல்லா

மல், முகல்

கண்டி௫க்ற. வாக்குத்தத்கத்கைச்

செய்கிறவன் அதை நிறைவேற்றக் தவறிப்போயு.
பிப்போனால் இன்னதாகு
1
.
_மிருப்பானாகில்,
அர்த வாக்குத்தக்கனு. செய்கிற
மென்பது.
Wee Vee 0
வன்
பரஸ்பர.
வாக்குத்தத்தத்தை
நிறைவேற்றச்.
ட
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Sw ௯ - வது ஆக்ட்டு...

டாமையினாலே. அக்கு சக்திராட்டைச்சேர்ந்த

-..து கஷ்டமுண்டானால்

அவனுக்கு

மறு

See

a

es 2௯. ட்

க
்
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eee

படவே.

om ip

இருஷ்டார்சம்,
se ௭ - என்பவன். தான் சவதரிக்கும் சரக்கை - பி.- என்பவன் GC...
ரு Capa ama sOsrcia® EVE SST AIO OH? g மோரீசுக்கு ஏற்றிக்கொண்டு போ
சும்பழ பி- என்பவனுடைய கப்பலை அமர்த்திக்கொள்ளுகிறான்- அந்தக் கப்பலு

க்கு-௪- என்பவன் யாதொரு சரக்கும் சவதறிச்சவில்லை.- ௭ - என்பவன், பி- என்'
பவனுடைய

வாச்குத்தத்தை

நிறைவேற்றச் சொல்லி

கேட்கக் கூடாது,

ம் கந்இிராசட்டை நிறை வேத்றாமையினாலே- பி - னா வட்டு
டத்தை அவனுக்குக் கட்டிச் கொடுக்கவும் வேண்டிய.

மேலு.

Coupee ee

(0).
வேலை*கூவேண்டி௰ சாரம் - மரம் - "இவற்றை - பி- என்பவன் சர்பா
சாசெய்சால், ஓர் நிஷ்கரிஷையான விலைக்கு ஏதோ ஓர் கட்டடவேலையை செய்து
மூடிப்பதாக-௪ - என்பவன்- பி- என்பவனோடு உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளூ
இருள் - யாதொரு சாரமாவ௫ மரமாவுது- பி- என்பவன்
கொடுக்க
மாட்டே
னென்ூருன், வேலை- 'நடத்தப்படமாட்டா.து. ௭ - என்பவன் அந்த வேலையை நட
த்த வேண்டியதில்லை, அந்த கந்திராக்ட்டு நிறைவேற்றப் படாமைகீனாலே-௭ - என்:
ப வனுக்கு கேரி$கத யாதொரு ஈஷ்டத்தை அவனுக்கு-பி - என்பவன் கட்டிக்கெர் -.
டக்கக்

ச௪டவன்.

Ao. வர்த்த
ஒரு மாசவரையில் wis சேரமாட்டாத ஒரு ப
(0).
ச சரக்குகளை நிர்னயமான. ஓர் விலைக்கு - பி - என்பவனுக்கு ஒப்பிக்கிறதாய் அவ
ஜோ - ௭ - என்பவன் உடன்படிக்கை செய்து சொள்ளுகிறுன், அந்த உடன்படி.
க்கை தேதி நேதல் ஒருவாரத்திற்குள் அந்த சரச்குக்காகப் பணஞ்செலுத்துவதாய்-

-

பி - என்பவன் உடன்படுகிறான் அந்த வாரத்திற்குள்- பி- என்பவன் பணஞ் செ.
௮த்தவில்லை- சரச்கை ஒப்பிப்பதற்கு- ௭ - என்பவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறை
வேற்றப்பட வேண்டியதில்லை-பி- என்வன் ஈஷ்டங்கட்டிக்கொடுக்கவேண்டியத.
(0).
மறுகாள் ஒப்பிக்றெசாய், வர்த்தக சரக்கடங்கயெ நூறு கட்டுகளை- பிஎன்பவனுக்கு விந்றெதாய் அவனுக்கு - எ - என்பவன் வாக்குத்தத்தஞ் செய்கிற... /
ன், ஒரு: மாசத்தித்குள் அதுகளுக்காகப் பணஞ் செலுத்துவதாய் - பி- என்பவன்- ...
எ 2 என்பவனுக்கு வாச்குத்தத்தஞ் செய்கிறான்- எ.- என்பவன் தன்னுடைய வா
ச்குத்தத்தப்படிக்கு, கட்டுகளை- ஒப்பிக்சாமற்போகிறான் - பணஞ் செலுத்துவதற்கு.
பி-

என்பவனுடைய வாக்குத்தத்தம்

நிறைவேற்தப்பட

பத

பவன் ஈஷ்டங் சட்டிக் கொடுக்க வேண்டி௰௰.
௫.
கந்திராக்ட்டைச் சேர்ந்த. ஒரு பட்சத்தான்

ட ஒரு காலத்திலாவது
அ ஏதோ

-காலம்முக்கயெமானதா

யிருக்றெ.

கந்திராச்ட்டி,

லே கிர்னயமான

காலத்.

இல் நிறைவேற்றக் தவறி:
ப்போனால் இன்னதாகு
மென்பது.

பமானதாயிருக்க

ப்பட்ட

முன்னிட்டாவ

ன்

நிர்னயிக்க .

அதுகளுக்கு மூன்னி:

அல. காரியங்களை

யாகிலும் செ.

ய்வதாக வாக்குத்தத தஞ் செய்வது நிர்னயிக்கப்ப.
முன்னிட்டாவது?.
சட்ட காலத்திலாவது அதற்கு
அப்படிப்பட்ட யாதொருகாரியத்தைச் செய்யத்த

ப
வலிப்போனால், காலந்தான்கந்திராகட்டுக்கு மூக்கி
'வணுமென்ப.து உபய த்திராளுடைய உத்கேசமாபிறுக்

த சந்சொக்ட்டாவது
ட

காலங்களிலாவது

a = என்

க.

அதற்கு

ஒரு காரியத்தை யா௫லும்,

ட்டாவது. எதோ

குமாகில், வாக்கு 5b 5 SBCH
தோ

லத்

செய்யப்படுஇிறவனுக்கு இஷட மிருந்கால், ஆ.

'௮இல் எவ்வளவு

நிறைவேற்றப்படாம்.

செல்லாகதாகச் கடக்க

க
se a

ie

aero GIS go ௯.- வது ஆக்ட்டு,

௬0
ton

are

eh

si Bsrs_@QaG முக்கெமானதாமிருக்கவேணுமென்ப து

தல,
உபய தஇசாஞ௫ுடைய உக்தேசமல்லாதபட்சத்
முன்
அதற்கு
நிர்னயிக்கப்பட்ட காலத்திலாவது
னிட்டாவது அப்படிப்பட்ட காரியத்தைச் செய

ஒச்கெமில்லாத
் அப்படி தவறிப்
ப இனைதாகுமெ

செ
யத்தவறிப்போவதினாலே அந்த கக்கிராகட்டு.
்
வாக்கு
லே
ல்லஃதகாததாகமாட்டாது; ஆனால் ௮ப்படிப்பட்டதவறுதலினா
செய்யப்படுகியவனுக்கு

தததததஞ்

வை

அவன்

கொள்ள

நேரிடுகறயாதொரு

கஷ்டத்திற்காக

செய்கிறவவிடத்திலிருக்து

வாக்குத்சத்கஞ்

அர் ஹனாவான்.,

வரப்பற்றிக்

்

ட வாக்குத்தத்தஞ்செய்றெவன் தன்னுடைய

வாக்குத்தத்தத்தை சம்ம

காலத்தில் நிறைவேற்றத் தவறிப்
. சம்மதிக்கப்பட்டகால் இக்கப்பட்ட ததம்
செல்லாததாகத்தக்க கக்இரா
ந்தவிர வேறே காலத்தி
லே நிறை வேற்றுவதை

. அங்கேரித்தால்

இன்ன.

:

போனதினிமி
கட்டு விஷயத்தில், சம்மதிக்கப்பட்ட காலத்தில்

-

தவிர வேறேயாதெ்ருகாலத்தில் அப்படிப்பட்ட

வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவதை வாக்குத்த
, தாகுமென்ப௮.
தூதஞ்செய்யப்படுகிறவன் அங்ககரித்தால், அவன் நஷ்டத்தை வப்பற்று

வதற்குத் தான் கருதியிருப்பதைக் குறித்து அப்படி தான் அங்கிகரிதத
காலத்தில் வாக்குத்தத்தஞ் செய்கறவனுக்கு அறிக்கை சேய்தாலொழிய,
சம்மஇக்கப்பட்ட காலத்தில வாக்குத்தத்தக்கை நிறைவேற்றாமை

. அவன்

். - யினாலே நேரிட்ட யாதொரு ஈஷடம் கட்டிக்கொடுக்கச்சொல்லி தாவாசெ
பயக்கூடாது. .

அசாத்தியமானகாரியத்
் தைச்செய்வதற்சானஉட

ன்படிக்கை செல்லாது.

OF.

பின்பு ers

தையாவது

இயமாசவாஇலும் சட்டத்
் துச்கு.விரோதமானதாக
வாலும் ஆய்வி௫த கா
நியததையாவது செய்வ

உடன்.

ருக்க ஒரு காரியத்தைச் செய்வதற்கான

படிக்கை

செல்லா.

கந்இசாகட்டு செய்யப்பட்ட்பின்பு, அசாத்தி

பானகம்

ரர

அதின்மட்டிலேயே அசாத்தியமாயி

He

னீடுகிற

சாரியத்தையாவது,

வாக்குததத்

கஞ் செய்கிறவன் தடுக்கக்கூடாத யாதொருசமப
வத்தினாலே சட்டதறுக்கு விரோதமாய் விடுகிற
காறியத்தையாவது செய்வதற்கான அந்த ககஇரா
ஃ்ட்டானது அக்தகாரியம் அசாத்தியமாகு ம்போ

ச... re தாகிலும் சட்டத்துக்கு விரோ தமாகும்போதாக

து.
லும் செல்லாததாய்விடுகிற

ன்

7

os 'அசாத்தியமென்றாவது சட்ட்தீதிற்கு விரோகமென்னாவது தான் ௮
். நிந்தாகிலும், தகுந்த ஜாக்கொதைப் பட்டால் தா
fi
ga
. அசாத்தியமான தென் ஸீ அறிந்து கொள்ளத்தக்க தாக வாஇிலு - மிருக்கி
வி ற ஏதோ ஒரு காரியத்தைச் செய்வதாக ஒருவன்
= WS ERG

தென்றுவது
. . - ரோதமான
அறியப் பட்டிருக்க சா
-. நியத்தை
_

நிறை வேந்றா

மையைப் பற்றிய கஷ்ட
ROG Ta.

ரன்

 ட௮
, அந்தக்காரியம்
ஞ் செய்இருக்து
வாக்குத்தத்த
வே
அத்
ப
Breet ole
வ 2 அகன்று
ு
-. தயம்னைருவன

ட

அழுவ வாக்குத்தத்தளு செய்யப்படுகிறவன்நிறை௮

்...: திந்திராத பட்சத்தில், அந்தவாக்குத்தத்தம்

. . வேம்றப்படாமையினாலே வரக்குத்தத்தனு செய்

|

S312 DSH
H- வது ஆகட்டு,
யப் படுதியவனுக்கு கேரிடுகிற யாதொரு.

EB

கஷ்டத்தை அவனுக்குவாக்குத்

தத்தஞ் செய்கிறவன் கட்டிகசொடுக்க வேண்டியது.
இருஷ்டாநதம்.
‘
ote
கண்டெடுப்பதாக

புதையல்

மக்திரத்தினாலே

(a)

- எ - என்பவன்-பி

- என்

உடன்படிக்கை செய்கிறான் - அந்த உடன படிக்கை செல்லாது.

பவஜனோ?

என்பவனும்

௭-

(0).

- பி -

என்பவளும்

ஒருவரை

யொருவர்

பு

விவாகம்

ண்ணிச்கொள்வதாக உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் - விவாகத்தித்கு
நிச்சயிச்சப்பட்ட காலத்இற்கு முன்னமே - ௭.- என்பவனுக்குப் பயித்தியம் Sigg
oat
:
அதத உடன்படிக்கை செல்லாததாய் விடுகற௮.
பி- என்பவளை விவாகஞ் செய்து கொள்வதாக - எ - என்பவன் உடன்
(c).
படிக்கை செய்கிறான், அவன் முன்னதாகவே - - என்பவளை விவாகஞ் செய்து

கிறது.

கொண்டிருப்பதால், அவனுட்பட்டிருக்கற சட்டத்தனாலே பல மனைவி. உூடாதென்

௮. தடை செய்யப் பட்டிருககிறபடி.யால், அவன் தன்னுடைய வாக்குத்தச்தத்தை
நிறை வேற்றாமையினாலே - பி - என்பவளுக்கு கேரிடுதற கஷ்டத்தை அவளுக்குக் .

கட்டிக் கொடுக்க வேண்டியது. .
அஈ்நியசேசத்து ரேவிலே - பி.- என்பவனுக்காகக்
(d).

:
a
கப்பலில் சரக்கை

ஏற்றிக்கொள்வதாய் - எ - என்பவன் உடன படிக்கைசெய்டூருன் - பின்பு-௭ - என்

பவனுடைய அுரைத்தனத்தார். அக்க ரேவு இருக்கிற தேசத்தின்பேரில். யுத்தத்து.
க்கு வருவதாய்ப் பிரசித்தஞ் செய்கறொர்கள - அப்படி. பிரசித்தஞ் செய்யப்படுகிற
போது

அந்த கச்திராக்ட்டு செல்லாததாய்விடுஇறது.
பி- என்பவன் முன்னதாய்க்கொடுத்த தொகைக்குப்
(9).

அமாசத்திற்கு

ஒரு காடக

ல்
பிரதிபலனாக

ஆ

உடன்பழக

சாலையில் கூத்தாடுவதாய் - எ - என்பவன்.

கை செய்கிறான - பலதருணங்களில்-௪ - என்பவன் அதக. வியாதியினாலே கூத்தா
டவில்லை - ௮க்தத் தருணங்களில் கூத்தாடுவதற்கான கத்திராக்ட்டானது செல்லா:
குதாய் விடுகிற த,
சட்டசம்மதமானகாரிய

ப்

கர்

டட

௫௪.

முதலாவது,

சட்டசம்மகமான

இல.

வ்களையும் சட்டத்துக்குவி
ரோதமான மற்றகாரியல்

இரண்டாவது, கு
ர
பகல் என்
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இது: அரிசி

அதற்

ர.

ஆயிகம்ரூபாய்
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மன்னித்தாவது
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ஆக்ட்டு

Beard படுத்தலாம்,

போடலாம்.

யூத்தமாசத் தோற்றகிற

அதற்குவதிலாய்
யாதொரு

தனக்கு

பிரயோஜன

த்தை அங்கீகரித்தாலும் அங்கேரிக்கலாம்.

இருஷ்டாக்தம்,

ஒரு படம் வர்னம்-இர்ப்பதாய்
எ- என்பவன்- பி- டட
(a).
வாக்குத்தத்தகஞ்செய்கிறான், பின்பு அவனை- பி- எனபவன் அதைச் செய்யவேண்
எ- என்பவன் அதுமுதல் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்ற
டாமென்ூருன்,

உடன்பட்டவனல்ல.
அந்த

(0). ௭ - என்பவன் -.பி- என்பவனுக்கு ஐயாயிரம்ரூபாய் பாக்இயிருக்கறெது,
ஐயாயிரம் ரூபாய் செலத்தப்படத்தக்க காலத்திலும் இடத்திலும் அக்தக்கட

ன் முழுமைக்கும் செல்லாக- எ -. என்பவன்செலுத்த, பி- என்பவன் அதை
தீர்ந்துபோறது.

பி.- என்பவனுக்கு

ஏற்றுக்கொள்ளுறொGa.

௮5.

௨௦௦0

ரூபாய்

சடன் முழுதும்

௪- என்பவன் - பி என்பவனுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பாக்கியிருக்றெது
(9.
8 - என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்துளொண், , பி.- என்ப
வன் - எ- என்பவன்பேரில் தனக்குவரவேண்டிய கடனுக்கு ஈடாக அதை ஏற்
இப்படி. பணஞ்செலுத்தப்பட்டதினாலே அந்தக். உடன் முழு
அச்கொள்ளுகிறுன்,
அம் தீர்ந்துபோனதாகிறது,
ஒரு கந்திராக்ட்டின்படி எ - என்பவன்- பி - என்பவனுக்கு பணம்.
(0).
நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
த, ௮ இவ்வள வென்று தொகை
பாக்கியிருக்கிற
நிச்சயிக்காமலே - பி- என்பவனுக்கு இரண்டாயிரம்
௪ - என்பவன் தொகையை
ரூபாய் கொடுக்இருன், ௮க்தத்தொகையை அந்தக் கடனுக்கு ஈடாக- பி - என்பவ
ன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். அந்தக் கடன் தொசை எவ்வளவாயிருந்த போதிலும்,
இதனாலே அந்தக்கடன் முழுதும் தீர்ந்துபோஇறது.

(9.

௭- என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் பாக்கியிருப்

அவரவருச்குக்கொடுக்க
பதமல்லாமல் இதராளிடத்திலும் கடன்பட்டிருக்கறான்.
த 6எட்டணாவிழுக்காடு செலுத்துவதாய்-பி
-வேண்டியிருக்றெ கடனுக்கு ரூபாய்- 5-5E
என்பவனுள்பட எல்லாக்.கடன்காரர்களோடும்- ௭ - என்பவன் ஓரு ஏற்பாடு செ.
அத்து தனல அவ
பி- என்பவனுக்கு: ஆயிரம் Oe
ய் துகொள்ளுகறுன்,
னுடைய கடன் தீர்ர்துபோகிறது.
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.
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ee
இஷ்டத்தின் பேரில் கந்இராஃட்டு Oe
அவன் அதை சத துசெய்தால், அகைச்
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ர ௮ல் செய்திருக்க
ம
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பாதொரு வாக்குத்தத்தததை நிறைவேற்றவேண்
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செல்லாததாகத்தக்க கந்திராகட்டை ௯துசெய்கிற பட்சத்
19.101 i602),
தான் அந்தகந்திராகட்டைச்சேர்ந்த மறுபட்சக்கானிடத்திலே அதினிமித
தம் யாதொரு பிரயோஜன்த்தை அடைந் இருப்பானா, அவன் அதை
ல்.
யாரிடத்திலிருக்து பெற்றுக்கொண்டானோ அவனுக்கு அதைக்
படியானமட்டிலே மறுபடி. கொடுத்துவிடவேண்டியது.

இன்னதாகுமென்பு.

a,
ட்

்
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பட்டாலும்,
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யாதொரு
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வது அகீட்டு.

அ தான் அதை

வனுடைய பொறுப்பு.
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ருக்கு அதை மறுபடி.

pars வேறே ஈவளிக்கவாவது

டு

கடமைப்

அந்த

நப

கொடுததுவிடவாவ.து

௮த

பருக்க

இருஷ்டாந்
(வி
எ. என்பவனுடைய குமாசத்தியாயெ - இ.- என்ப்வளை
வாகம்
அக்கொள்ளுவதாக - பி- என்பவன் வாக்குத்தத்தஞ்செய்வதற்குப் பிரதிபலனாய்
௭- என்பவன- பி- என்பவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறான். வாக்குத்தத்த
மான காலத்தில்- - என்பவள் இறக்துபோயிருக்கிறுள்.
Des உடன்படிக்கை
செல்லாது,

ஆனால்- பி- என்பவன்

- எ -

என்பவனுக்கு

அந்த

ஆயிரம். ரூபாயை

மறுபடி. கொடுத்அவிடவேண்டியத,
்

(0).

மேம்? சக்கு

முன்னிட்டு

- ௨௫௦

மணங்கு.

அரிசியை-

பி - என்பவ..

னுக்கு ஓப்பிககறகாக அவணிடத்திலே - ௪ - என்பவன்: கந்திரரக்ட்டுசெய்கிரான்,
அந்த! தேஇக்குமுன்னிட்டு - OF ~ என்பவன்-௧௩௦ மணங்குமாச்திரம் ஓப்பிககிறான்
பின்பு ஒன்றும் ஒப்பிக்கவில்லை.
பி - என்பவன் மேமாசம் கஉக்குப் பின்பு' அந்த

௧௩௦ மணங்கை

வைத்துக்கொள்ளுகிரான்.

அதுகளுக்காச

னுச்குப் பணஞ்செலுத்தச் கடமைப்பட்டிருக்கிறான்.
(c):
அத்த இரண்டுமாச காலத்தில் வாரந்தோறும்,

அவன்-௭ - என்பவ இரண்டு

eee

ஒரு

நூறு ரூபாய்

கொ

- நாடகசாலையில் பாடுவதாக அந்த காடக சாலையின் விசாரணைகர்ததனாகிய.
பிள
ன்பவணிடத்திலே ஒருபர்டஏியாயய- ௭ - என்பவள் கந்திராகட்டு மெய்கள்,
பி- எனபவன

ஓவ்வொரு

சாத்திரி

டுக்கிறதாய் உடன்படுகிரான்.
வராமல் வேணுமென்று | Bar

ராக்ட்டை ரத்துசெய்கிறான்.

பாட்டுக்காக

அவளுக்கு

ஆரூகாள் சாத்திரி- எ - என்பவள் காடகசாலைக்கு
lO Saree

அ௮திஞலே- பி- என்பவன்

அந்த.

கத்தி -

எ-என்பவள் பாடின ஜந்து ராத்திறிக்கும் அவளுக்கு

பி- என்பவன் பணங்கொடுக்கவெண்டியது.
(0).
௭- என்பவள்- பி-.என்பவனுக்காக oa 'சங்தேவாத்தியத்திலே ஆயி
ஈம் ரூபாய்க்குப் பாவெதாகக் சந்திராச்ட்டுசெய்கறொள், ௮ந்தப்பணம் முன்னதாய்க்
கொடுச்கப்படுெதது. அவள் ௮௫ வியாதியினாலே பாட்ச்கடாமையாயித்று.. வட
என்பவளுக்குப்ஈயாடச் சக்தியுண்டாயிருந்தால், பி- என்பவனுக்கு சடைத்திருக்கும்
படியான லாபம் கெட்டுப்போனதற்காக அவனுக்கு அவள் அந்த நஷ்ட்ல் கட்டிச்
கொடுக்கக் கடமைப்பட்டவளல்ல, அனல் மூனனதரய்க் கொடுக்கப்பட்ட ஆயிரம்
ரூபாயை அவனுக்கு மறுபடி. கொடுத்து விடவேண்டிய௰ய௮.
செல்லாததாகத்தக்க க

நதர

டன தச
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ரிவிக்றெஅல்லத௮டி.த்த
ப்போடறவிதம்,
்.
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. செல்லாசதாகத்தக்க கந்திராக்ட்டின்
ESSE

-

«

சக்

பிரோரேபனையைத் தெரிவிப்பதற்காவது அடி.

ச்துப்போடுவதற்காவது சம்பர்தப்படுகிற நிபந்த:
னைகளுத்குட்பட்டு அதேவிதமாய். ம...
லாம், அல்லது அடி.தீதுப்போடலாம்.

வாக்குத்தத்தஞ்செய்ெவன் தன்னுடையவாக்குத்தத்தத்தை
நிறைவேற்றுவதற்காக அவனுக்கு நியாயமானக*ல

்

நிறைவேற்றுவதற்காக பத்தை யுண்பெண்ணுவதற்கு வாக்குக்கத்தஞ்செ
நியாயமான சுலபத்தை ய்யப்படுகிறவனெவனாவ.அ அஜாக்கொகையாயிருக்
வாக்குத்ததீதஞ் செய்ற
Seasse Ganong

வனுக்குஉ௨ண்டுபண்ணவா

துவிட்டாலும் நிராகரித்தாலும், அப்படிப்பட்ட.
அஜாக்கரதையிலை வது நிராகரிப்பினாலாவ.து ஏ

இறவன் அஜாக்ரெதையா .. தாகிலும் நிறைவேற்றப்படாமற்போவதைக்குறித்
யிருந்தால்.
மென்ப த.

த்

இன்னதாகு
:

ச

......

SI வாக்குத்தக்தஞ்செய்கிறவன் அப்படிப்பட்ட
அஜாக்கரகை அலலது கத்தல் மன்னிக்க

ப்பமிவான்.

்

்

்

Gite

: 6202 GNSS
Begs

Ge = வது ஆகட்டு,

திருஷ் ESD.

J = என்பவனுடைய வீட்டை
மரமத்துபண்ணுவதாக அவனோடு- எ - என் ,
பவன் கம் இிராக்ட்டுசெம்கிறான்.
=
if) - அட
சட அ... வெண்டியிருக்கெ இடங்களை

Gt = என்பவனுக்குக்குறித்துக்காட்ட அஜாச்ரெதையா மிருந்து விகெருன்,

அல்லது

நிராகரிக்கிரான். ்
-” அப்படிப்பட்ட அஜாச்ரொதை அல்லது arising
6a
த
அதற்காக.- பி- என்பவன்

கந்திராகட்டு நிறைவே
த தன்,

டு- ம் அத்தியாயம். -கத்திராக்பிடீனாலே

௨உண்டுபண்ணப்ப

ட்டசம்பர்தங்கள்போன்த
௬௮,

க

.

சில சமபக்தங்கலாக்குறித்த..

பட
.
-கந்திராச்ட்டு பண்ணத்
இபன
ன் AM

செய்யத்தகா,த- யாதொரு நபருக்காவது
யாரை
சவரசக்ஷணை செய்ய அவன் சட்டப்படி கடமைப்ப
ட்டிருக்கிரானோ அந்த யாதொரு
நபருக்கான து,
துவனுடைய ஜீவன ஸ்திதிக்குத கக்கபடி. ஜீவன.

த

வது சர்பராசெய்தால்

அற்ற பன க த்த அவயவான வனிதை
தற்

அப்ப்டி. சர்பராசெய்தவன்

- ஸ்.தக்களைப்பற்றி தாவா. , கந்சொக்ட்டுசெய்யத்தகாகவனுடைய, சொகஇலி.
ய
ம
ருந்து அவற்றின்
த
ர அனான்
அர்த

்

ட

பான்

் இருஷ்டாந்தம்.
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ee
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்

ச

பி- என்பவனுக்கு அவனுடைய ஜிவன ஸ்திதி

க்குத்தச்சபடி. ஜிவனத்துக்கு ஆவதியகமான வஸ்துக்களை- ௭- என்பவன்
செய்கிருன். பி- என்பவ்னுடைய சொத்திலிருந்து. அவற்றின் இரயத்தை

தீதிக்கொள்ள

- எ. என்பவன். அர்ஹனாகிறான்.

ae

சர்பரா..
வரப்ப

ஷு பைத்தியக்காரனாயெ 2 - பி- ஒன்பவனுடைய மனைவிக்கும். மச்சளுக்கு
ம் அவர்களுடைய வனஸ்இதிக்குத்தக்கபடி. ஆவூயகமான வஸ்.தச்களை- எ-என்

சொத்திலிருந்து: அவற்றின்

பவன் சர்பராசெய்கறான்- பி- என்பவனுடைய

See

Car Oop cm aucir சட்டப்படி. செதுரதற்கக

ற்பணத்தைச் செலுத்துவ
இல் சம்பந்தமுள்ள வே.

ஹஜொருவன் செலுத்தினால்
அவன் ட...
வது,

erie

்

ரெ

eda.

வரப்பற்றிக்கொள்ள- ௭-: என்பவன்

யத்தை

ட்

1g

See.
பணக்கதைச் செலுத்துவதில்
ஒருவன் சமபந்சமூள்ளவனாமிருக்து அசனாலேஅ

nae அ அதவ

“லிருந்து sos
Gear,

ல

அவன்

மற்றவணிடத்தி

OOS eT eer

அர் ஹனாஇ

ல்

ee

இிருஷ்டார்தம்,
‘gorge rn@u ~ or. என்பவனால் கொ௫க்க்ப்பட்ட

]
க

என்பவன் பங்காள்த்திலே பூமி அனுபவித்துக்கொண்டிருக்றொன்,

பரல் பி

௭ - என்பவன்

கவரன்மெண்டுக்குச் செலுத்தவேண்டிய பேஷ்கஷ்பாசியொய் நின்னுவிட்டபடியா
் Vyas னுடைய பூமியை. கவரன்மெண்டார் விற்பனைக்கு இஸ்தியார் ,போலெழுர்க
ஸ். ரிவி
வினியூ சட்டப்படி அப்படிப்பட்ட விக்செயத்தினாலே - பி- என்பவனுடைய
வர் சத்தாய்ப்போகும் - -பி- : என்பவண். அந்த: வித்பனைய்யும் ' அதனாலே தன் .

லeeu.
்
என்பவன்? என்பதற்குவிரய்

er = sores”
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- ௯-வது

ஆக்ட்டு
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னுடைய பட்டாரத்தாவதையும் த௦்கும்பொருட்டு , ௭ - என்ப்வனுடைய பாக்கத்
கொகையை

கவ.ரன்மெண்டுக்குச் செலுத்துகிறான் - அப்பழு:

கையைச்குறித்து- பி- என்பவனுக்கு?

டவனாயிருக்கிறான்,

௭௦,

உபகாசார்த்தமாப்ச்செய்ய௨
்

உபகாசார்த்த

கடமைப்பம்

அபாட் ஒருவன் Caan.

. வனுக்காக சட்டப்படி யாதொரு காரியத்சைச்செ
மல்லாத

தாலும்,

செய்கையின்பிரயோல

அவனுக்கு

ம) மற்றவன் அதின்

யாதொன்றை ஒப்பிததாலு

பிரயோஜன த்தை

..

அனுபவி.

த்தை அனுபவிக்றெவனு

பிபாவில்,

டையபொறுப்பு.

ததை அல்ல.து ஒப்பிக்கப்பட்ட வஸ் துவைக்குறித்
து முன்னவனுக்கு௮வதிலுக்கு ஈவுகொடுக்க வாவ

.

டப்

௮. அதைமறுபடி

அவன் அப்படி. செய்யப்பட்ட காரிய , ‘

கொடுத்துவி_வாவது

.
(௨)... வர்த்தசஞயெ

SE Pi

Osa

சசம்போல

உபயோ

திருஷடாந்தம்.

க்கிறான்.

௮வன

a

ரணில் அனகன்
கருதினதாகச்

பி-

தம

ஒப்பிக்கப்பட்டிருந்தால்

த்தாவாதம்....

ய்யவேணுமோ அதே eset
ட

௭௨,

என்ன

உத்தரவாதஞ்செ

Ze BS, உப.

எவணி

;

பிசஇனாலாவது

bane g@seaac. © எவனிடக்கில்

. படுறதோஅல்லது வஸ்

bisueasbeeon

தோ அல்லது யாதொரு

அக்க நபரினுடையபொ

விடவேண்டியது,

Bes

5

பணஞ்செலுக்தப்பட்டி ருக்க
வஸ்து.

ஓப்பிக்கப்பட்டி..

து ஓப்பிக்கப்பரிறதோ . ருக்கிறதோ அந்த ஈபர் அதை: poe

fa).

ஈவு

9. H&B CG Gir,

i பிசனாலாவ.து நிர்ப்ப

சதத்தனாலாவ.து.

சங்கதிக

லட்

ண்டுபிடி.த்தவனுடையஉ
்

பணஞ்

எல
வான்கா
ee? சரக்கு
ம்க்
பிடித்து. அதுகளைத்தன் ஸ்வாதீனஞ். செய்துகொ
ள்வானாகில், அப்படிப்பட்டவன் தன்வசம் கம்பி.

ஒருவன்

oS,
|
சரக்கு

ம

பனகன

அவன் உப.காரார்த்தமாய். அப்படிச்செய்யக்

ளால் தெரியவருறெபட்சத்தில், ௭ - என்பவன்
பெற அர்ஹனாகான்..

igs

- பி- என்பவன் தீன்சொ

அதுகளுக்காக- எ -

செலுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கிறான்.
இ. ௭- என்பவன்- பி என்பவனுடைய
pnager.

a.

- ௪ - என்பவன்- பி- என்பவனுடைய வீட்டிலே.

காய் சரக்கை வைத் தவிட்டுப்போகிறான், அந்தசரச்கை

j

'செலுத்தப்பட்டதொ

en Beret or - என்பவன்

cae

we

* இருஷ்டாந்சம்:

்

எ-என்பவனும்- பி - என்பவனும் கூட்டாய்- Q -என்பவனுக்கு. or

a ரூபாய். பாகிஒயிருக்கிறூர்கள். எ:- என்பவன் தணித்து ௮ர்தத் தொகையை இ...
என்பவனுக்குச் செலுத்துகிறான் - பி - என்பவன் ௮க்த சங்கதி அறியாமல்- கில.
ன்பவனுக்கு மறுபடி. நூறு. ருபாய் செலுத்துகிறான். இக்தத்சொகையை- ச - எண்

பவன் - பி.- என்பவனுக்குத் இரும்பக் கொடித்துவிட கடைமைப்பட்டிருக்கிறான். .
(0).- ரெயில்வே கம்பெனியார் தங்கள் வண்டியில் வந்த சில சரக்குச் சட்டி.
த்துக்கு விரோதமாய் வாடகைபோட்டு அதைச் செலுத்தினாலொ.ிய, அந்த சரக்கு.

எவன் பேருக்குவந்ததோ. அக்க நபருக்கு அசை ஒப்பிக்றஇில்லையென்று நிரரகரிக்—
இருர்கள். அந்த கபர் ௮௫.5 சரக்கை வரப்பற்றிக்கொள்ளும்பொருட்டு போட்டவா..
டகைத் தொகையைச்*செலுத் தூரன்.

மாய் எவ்வளவு See
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டு

அந்தத் சொகையில் சட்டத்துக்கு விரோத: .

er அதை
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அவனுக்கு. ப.
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அத்தியாயம்.--கந்திராக்ட்டை மீறுவதினாலுண்டாவ

_தைக்குறித்து.
கந்திராக்ட்டுக்கு விக்கன் முண்டானால் அந்தவிக்னெதக்தனாலே.
சங்கட்டமடைஇறவன் அப்படிப்பட்ட விக்கெக்
கந்திராஃட்டை மீறுவ
,இனாலே காரியங்களின் சாதாரணமான தோசணி
யில் இயற்கையாய தனக்கு சம்பவித்திருக்கெயா
னாலே உண்டாகிறசேத
ம ௮ல்லதுஈஷ்டத்திற்காக , தொருசேதம் அல்லது ஈஷ்டத்திற்காவஅ, உபய
து
தீிதிராளும் கக்இராக்பீடு செய்துகொணெடபோ
்
உரவு.
a
கந்துராகட்டு விக்கெப்பட்டால்அஇனாலுண்டாகு
ம்போல அவர்களுக்குக் கெரிக்இருக்கிற சேதம் அல்லது கஷ்டதஇற்காவ
எ௩்-

அ ஈவை, கந்திராக்ட்டை விக்கினஞ்செய்தவனிடத்திலிருக்து வசப்பற்றிக்
்

ட்
—
ட கொள்ள அர்ஹனாவான்.
ae
விக்ன நிமித்தமாக நூரமாகவாகஇிலும்

(டைந்த யாகொரு

கேராயல்லாமலாகிலும்

அ.

சேதம் அல்லது ஈஷ்டததிற்காசஅப்படிப்பட்ட ஈவுகொ

'டஇக்கப்படாது,

கக இிரொகட்டினாலே உண்டுபண்ணப்பட்டவற்றைப்போன்றபொறுப்பு
ae

உண்டாயிருந்து அது இர்க்கப்படா

- சக்திராக்ட்டினாலே ௨
ண்டு

பண்ண்ப்பட்ட வற்

மைப்போன்ற

பொறுப்

பைதீதீர்த்துக் கொள்ளத்

தவறிப்போவதற்காகர்வு

-

மடைந்தகவனெவனாவது

~ அதைத்தர்க்கத்

சேதம் அல்லது

தவறி

ப்போனவன்அதைசக்இர்ப்பதற்கு கந்திராக்ட்டுசெ
ய்திருக்.து தன்னுடைய

கந்இராக்ட்டை

விக்கினப்

படுத்தியிருந்தகால் எப்படியோ அவ்வாறே௮வனி
உத்திலிருந்து அதே

ஈவைப் பெற்றுக்கொள்ள ௮

ட்
்
ர். ஹனாவான்.
ல்
விவரம். -கந்இசாகீட்டை விக்கினப் படுத்தெனதினா

-...

இருக்குமாகி

ல், அதைத்தர்க்கத் தவறிப்போவகினாலே௮நியாய

ஈஷ்டம் இவ்வளவென்று: அளவிடுவதில்,

லுண்டாஇிற
-கந்இிராக்ட்டை

. கிறைவேற்றாமையினாலே உண்டான அசந்தர்ப்பதிதை நிவர்த்தி செய்வதற்
குண்டாகிய

வகைகளை

யோடுக்க வேண்டியது...

இருஷ்டாந்தம். -

ட்
a).

ஒப்பிப்பதின்பேரில் பணஞ்செலுத்தும்படியாக ஏதோ ஒருவிலைக்குஜம்

Og மணங்கு பொட்டி ஓப்பை - எ-எ்ன்பவண் - பி-என்பவனுக்கு விற்கவும், அதை.
'ஒப்பிக்கவும் கந்திராகட்டு செய்கிறான். எ - என்பவன் தன்னுடைய வாக்குத்தத்

தத்தை விக்செப்படுத்துகிரான். மேற்படி, பொட்டிலுப்பை ஒப்பித்திருக்கவேண்

மய

காலத்தில்

அத்தன மையான

ஜம்பது

மணங்கு

பொட்டிலுப்பை

-.பி- என்ப

வன் என்ன விலைக்கு சம்பாஇத்திருக்கத்தச்கதோ அந்த விலைக்கு கந்திராகட்டு ௪
ய்அக்கொண்டவிலை குறைவுபடுமாஇில் அந்த குறைவுபடுகிற கொகையை தஷ்ட்பா
_ பத்து ஈவாக- பி- என்பவன் - எ - எனபவணிடத்தில்
பெற்றுக்கொள்ள ஆஒர்ஹ
வான்...
:
்
.
oe

(9).

பி- என்பவ்னுடைய கப்பல்

பொம்பாய்க்குச்சென்று அவ்விடத்திலே

எ - என்பவனால் சவதறிக்கப்படுற சரக்கை ஜனவரிம?' சஉயில் கப்பலிலேற்றிச்
் கொண்டு அதை கல்கத்தாவுக்குக் கொண்கெரும்படியாயும் விசொண்டுவருவதன்பே

நில் கேழ்வுகொடுப்பதரயும் அந்தக்கப்பலை - எ - என்பவன் கேம்வுக்கு அமர்த்திக்
கொள்ளுகிறான்.
பி- என்பவனுபைய கப்பல் போம்பாய்க்கு பேரவஇல்லை, அனா

பர்

a2

mo

2)

ம்

4

|

if

4

- ௯-வது
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-

அகட்டு,

ii. Fn

ல் - ௭- என்ப்வன்:அக்தக் கப்பல் என்ன இட்டம் பேச நிஷ்கரிஷைசெய்தானோ
அதைப்போலவே. அவ்வளவு பியோசன முள்ள இட்டத்தின் பேரில் சரக்கை ஏற்.
றிச்சொண்டு போவதற்கு தகுக்சசாதனம் சம்பாதித்துக்கொள்ள அவனுக்கு சமயம்.
எ - என்பவன் வாய்த்தசமயங்களை அவலம்பித்து சரக்கை அனு
கள் வாய்த்தது,
ப்புொன், ஆயினும் அப்படிச்செய்வதில் அவனுக்கு பிர்யாசையும் செலவும் நேரிட
அப்படிப்பட்ட பிரயாசையையும் செலவையுங்குறித்து - எ - என்பவன்
றெ,

—
பி- என்பவனிடத்திலே ஈவுபெற்றுக்கொள்ள அர்ஹனாகிரான்.
(0. ஒரு நிஷ்கரிஷையான் விலைப்படிக்கு ஐம்பது மணங்கு அரிசியை - ௭. என்பவன் - பி - என்பவனிடஉத்தில் வாங்கக்சொள்ள கந்திராக்ட்டு செய்கிறான்,
பின்பு - எ - என்பவன்.

அரிச. தனக்கு அனுப்

ஏற்றுக்கொள்ளுவதில்லையென்று

- பி- என்பவனுக்குத்.

ஒப்பிப்பதற்குக். காலகிர்னயமில்லை.
பப்பட்டால் அதைத்தான்

தெரிவிக்இறான். ௭ - என்பவன அதை த்தான் ஏற்றுக்கொள்ளுவதில்லையென்று-பிஎன்பவனுக்கு தெரியப்படுத்துகற காலத்தில் - பி-என்பவன் அரிசிக்கு என்னவிலை

சம்பாதிப்பானோ அதற்கு கந்திராக்ட்டு செய்துகொண்ட விலை அ௮தஇிசப்படுமாகில் ௮
ந்த ௮தி5 தொகையை வதிலளிப்பாக - எ பி- என்பவனுக்கு பாத்தியதையுண்டு,

என்பவணிடததில்

பெற்றுக்கொள்ள

(9. பி- என்பவனுடைய கப்பலை அறுபதினாயிசம் ரூபாய்க்கு வாங்இக்கொ :
ள்ள-௭ என்பவன் கந்இராச்ட்டு செய்கிறான், அனால்௮அவன்தன் வாக்குத்தத்தத்தைவி.

துற காலத்தில் அந்த கப்.
வாக்குத்தத்தத்தை விக்னெப்படுத்

க்னெப்டடுத்தறொன்.
- பதுச்சாக-பி-என்பவனுக்குக் இடைக்கும் விலைக்கு கந்திராக்ட்டு செய்துக்கொண்ட,
விலை அதிகமாயிருக்கறெ பட்சத்தில், ௮கத அதிகதொகையை
பன் - பி- என்பவனுக்குச் செலுத்தவேண்டியத;

வதிலளிப்பாக-௭-என்
ள்
ae

(6)- ஒரு படகுக்குச் சொந்தச்காரனாயெ - ௭ - என்பவன் - மிர்ஜாபூரில்:வி.
ந்கும்பொருட்டு அவ்விடத்திற்கு ஐ-ட என்னும் நாரை ஏற்றிக்கொண்டு, குறித்ததி
னக்தில் புறப்பட்டுப்போறெதாக - பி- என்பவனோடு கந்திராக்ட்டு செய்கிறுன். எ.

தோ ஒரு காரணத்தைப்பற்றி அந்தப் படகுகுறிக்கப்பட்ட காலத்தில். புறப்பட்வி
ல்லை, அக்தச்காரணத்தை நிவர்த்தித்துப் புறப்பட்டால் புறப்படலாம்; அப்படி. புற:
ப்படாமையினாலே, கந்திராக்ட்டின்படி. படகு பயணப்பட்டிருந்தால் சரக்குமிர்ஜா..
பூரில் எந்தகாலத்தில் வந்து சேர்க்இருக்குமோ ௮ந்த காலத்தில் வ.ராமல் ஆலயப். :
பட்டது. அக்த தேதிக்குப் பின்னிட்டு ௮௮ வந்து சேர்க்ததற்குள்ளாக அந்த காரி.
ன்விலை இறங்கிபோயித்று, எ - என்பவன் - பி- என்பவனுக்கு நஷ்ட ஈவு செலுத்.
தும்படியானவகை எப்படி என்னுல்--அக்த ௪ரக்கைக் சரமப்படி.. கொண்வெந்திரு.

ந்தால், அதுவந்து சேர்ந்திருக்கவேண்டியகாலத்தில். மிர்தாபூரிலே அதற்காக - மிஎன்பவனுக்குச் இடைத்திருக்கும்படியான

விலைக்கும் ௮து வாஸ்தவமாய் வந்துசே

ர்ந்தகாலத்திலிருக்த கடைவிலைக்குமுண்டாகிய வித்தியாசத்தொகையைக்தான்.

ஓத்தவேண்டியது.
(0.

ஏதோ

0...

ஒருவிதமாய் - பி --என்பவனுடைய

செ.

வீட்டை மரமத்ச பண்ண

ட

கந்திராகட்டுசெய்து, முன்பணம் பற்றிச்கொள்ளுகறான் - எ - என்ப.

எ-என்பவன்

மரமத்து

வன் வீட்டை

பண்ணுறான், ஆயினும்: ௮த

“லை. கந்திராக்ட்டை ஒத்இருக்கும்படி:

கந்இராக்ட்டின்படிக்கில்..

செலவை
மர மத்து பண்ணுவதற்குண்டான்

௭ - என்பவ

ஸிடத்திலிருந்து வரப்பற்றிச்சொள்ள-பி-என்பவன் அர்ஹனாகிருன்.

- (ஐ)..

ஜனவரிமாசம் முதல்தேதி முதற்கொண்டு ஒருவருஷூத்தித்கு - ௭ - என்:

.

பவன் தன் கப்பலை - பி- என்பவனுக்கு சிஷ்கரிஷையான் ஒரு வாடகைக்கு விட்:
கந்திராக்ட்டு செய்கிறான். கேழிவு உயருறத, அதினாலே ஜனவரிமாசம் மூதல்தே.

தியிலே சப்பலுக்குக்கி௮டைக்கத்தச்சக வாடகையானது
௨ வாடகையை

கம்இராக்ட்டு செட்தகொண்்

விட் அதிகப்படுதிற ௧-௪-என் பவன் தன்னுடையவாக்குத்தத்கத்தை

விக்னெப்படுத் தூமுன். ஜனவரிமாசம் முதல்தேதியிலம் அதுமுதற்கொண்டும் ஒரு:
வருஷத்திற்கு அதே மாதிரியாணிகப்பலை-பி-என்பவன் எவ்வளவு. தொகைக்கு

டசைக்கு வாங்கிக்கொள்ளச்உடுமோ

அக்தத்தொசைக்கும்.

வா.

கந்திராக்ட்டு செய்து.

.

ரு...

௧௮௪௨0ணாத்து - ௯ - வது அகட்டு,

_ கொண்ட தொகைக்கு

மிருக்கிற வித்திடாசம் எவ்வளவோ

அவ்வளவு தொசையை

சஷ்ட் ஈவாக - ௭-என்பவன் - பி- என்பவனுக்குச் செலுத்தவேண்டியது.

(0. , ஒரு நிஷ்கரிலையான விலைக்கு ஓரளவு இருமபை - பி- என்பவ்னுக்
குச் சவதரிப்பதாக - எ- என்பவன் கந்திராகட்டு செய்கிறான், அந்த விலையான
து
௪ - என்பவன் இரும்பை என்னவிலைக்குவாங்இ ஓப்பிக்சக்கூடுமோ அதைவிட ௮

. இிகமாமிருக்கெது. இரும்பு வேண்டாமென்று-பி-என்பவன் அக்ரொமமாய் நிராகரி
க்கிறான். இரும்புக்காக கந்திராகட்டு செய்துகொண்ட விலைக்கும் எவ்வளவுக்கு ௮

_ தை- எ-என்பவன் வரவங்க

ஓப்பித்திருக்சஈகூடுகோ அச்ததொகைக்குமிருக்கிற

வி

சீதியாசப்பணத்தை ஈவாக-பி-ஏன்பவன்-௭-என்பவனுக்குச் செலுத்தவேண்டியது.
(9. வழக்கமாய் சாமான்கொண்டு போகிறவனாக௫யெ-பி-என்பவனுச்கு-௪-என்
_ பவன் இந்த எந்தரமில்லாமையினாலே தன்னுடைய ஆலைநின்றுபோயிருக்தெதென்
௮: தெரிவித்த,

JOS

RHI SOFAS
Som oon!

ஆலைக்கு

ஆலசியஞ் செய்யாமல்கெச

ண்டுபோகும்படி. அவனிடத்தில் ஒப்பிச்கிரறான்-பி.என்பவன அந்த எந்திரத்தை ஒப்

மிப்பதற்கு ரிரோதுவாய் ஆலசயப்படுத்தஞுன, அதினாலே.- எ-என்பவன் சவரன்
மெண்டாரிடத்திலே ஒருலாபகரமான சந்திராக்ட்டைப் போக்கட
த் துசகொள்ளுகி
ி

ரான், எந்ரெத்தை ஒப்பிக்க எவ்வளவு காலம் ஆலூயப்பட்டதோ அக்தக்காலத்தி
“லே ஆலை வேலை செய்திருந்தால் அஇனால் கடைக்திருச்கும்படியான சராசரிலாபத்
- தொகையை நஷ்ட ஈவாக - பி.என்பவ on she பெற்றுக்கொள்ள -௪-என் பவண்
அர்வனாொனேயல்லாமல், கவரன்மெண்டு கந்திராக்ட்டைப்போக்கடித்துக்கொ..
- ண்டஇனாலே நேரிட்ட நஈஷ்டத்தைப்பெற்றுக்கொள்ள அர். ஊனல்ல..
(1). ட்டன் ஒன்றுக்கு நாறு ரூபாய் விழுக்காடு. ஆயி ர ம் ட்ட்ன் இரும்பை
. எ-என்பவன் சவதரித்து. நிஷ்கரிஷையான இன்னகாலததில் - பி- என்பவனுக்கு
- ஒப்பிக்கிறதாக-பி-என்பவஜனோடு கந்திராக்ட்டு செய்துகொண்டு, பி- என்பவனோு

—

தான் செய்துகொண்ட கந்திராகட்டை நிறைவேற்றும்பொருட்டு, நான் உன்னிட்
தீதில் ஒப்பர்கஞ்செய்றனென்று-ள-என்பவனுககுச்சொல்லி, ட்டன் ஒன்றுக்கு

எண்பது ரூபாய் விழுக்காடு ஆயிரம் ட்டன் இரும்பைக்ரெயத்துக்குக் கொள்ளும்ப
ட.-ச-என்பவனோடு கந்திராக்ட்டு செய்கிருன்-9- என்பவன்-௭-என்பவனோகொள்
செய்து கொண்ட கந்திராச்ட்டை . நிறைவேற்றத் தவறிப்போடருன், எ - என்
பவன வேறே இரும்பு சம்பாஇக்கக்கூடவில்லை, அசனாலே-பி-என்பவன் கந்இராக்
ட்டை ரத்து. 'செய்கருன். எ - என்பவன் - பி - என்பவனோடு 'செய்துகொண்ட
_கந்திராக்ட்டை நிறைவேற்றியிருக்தால், அதினாலே-௭-என்பவ்னுக்கு£இிடைத்திருக்
கும்படியான லாபமாஇய இருபதினாயிசம்ரசூபாயை - எ - என்பவனுக்கு - என்
பவன் செலுச்தவேண்டி.யத. '
்
bs

.
(8); ஏதோ ஒரு எச்திசத்தைக் குறித்த
த்திலே நிஷ்சரிஷையான விலைக்
கு- பி- என்பவனுக்குச் செய்து ஒப்பிக்றெகாக அவனோடு -௭- என்பவன் கந்தி.

சாகட்டு செய்கிரான.

குறித்த காலத்திலே அ௮க்த. எந்திரத்தை - எ.- என்பவன் ஒ

ப்பிக்கவில்லை, . அதனாலே - பி- என்பவன் - ௭. - என்பவனுக்குச் 'செலுத்தவேண்
உயசாயிருந்க தொகையை விட அதிகவிலைக்கு வேஜொரு எஈஇர்த்தை சம்பாஇத்தக்
சொள்ளவேண்டியவனாஇறான் ; மேலும், .பி - என்பவன் - a ~ Tera Gene

தான் கம்இிரொச்ம்டு செய்த சரலத்திலே. மூன்றாவது மணிதஜனோடு செய்திருக்.து (௮
தை அப்போது - ஏ- என்பவனுக்கு? தெரியப்படுத்தாமலிருக்த) ஒரு கர்இசாச்ட்

-டை கிறைவேற்றமாடடர்தவனாய், ௮௧௪ கக்திராக்ட்டை விக்கெப்படுத்தெ தற்காக
ஈவு கெரரிக்கவேண்டியவனாடரான்.

௮க்த எர்இரத்துக் கந்இரரக்ட்டின்

_ க்கும் வேறொரு எக்திரத்தித்காகபி
- - என்பவன் செலுத்தின.

j

ற வித்தியாசப்பணத்தை - எ - என்பவன்

- பி- என்பவனுக்கு

ரெயத்து

தொகைக்குமிருக்
ஈவாகக்செலுத்த

- வேணுமேயல்லாமல், நஷ்ட ஈவாக - பி-என்பவன் மூன்றாவது மனிதனுக்குச் செ
- ஓத்தின தொகையைக்
கொடுக்கவேண்டியதில்லை. ,
ல
ர
அம்
8
a
0)
ஒருவிப்டை - 9.- என்பவனுக்குக் GIR MEG விவெதாய் - பி.என்...

- புவன் கந்திரர்க்ம்டு செய்திருக்கிறான், அந்த வீட்டை
a aw

ஜனவரி

so-Wa-O-

re

ல ௧.௮௪ ௨0ூத si - ௯ - வது ஆஃட்டு,

_என்பவனுக்கு - பி- என்பவன் ஸ்வாதீனப்படுத்தும்படியாக அந்த ener a fier
௫உக்குள் அக்த.வீட்டைக்கட்டி முடிப்பதாய் கட்டட மெஸ்திறியாகய - எ - என்
பவன் கந்திராக்ட்டு செய்கிறான் - பி - க்கும்-௪- க்கும் நடந்திருக்தற கந்திராக்

9-௭- என்பவனுக்கு

தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கறஅ. ௭ - என்பவன் அந்த வீட்டை

பேஜாவாய்ச்கட்டுகறெபடி.யினாலே, ஜனவரிமி” கக்கு மூன்னிட்டே

அது விழுக்

துபொறெது, அதை - பி- என்பவன் மறுபடி. கட்டவேண்டியவனாகறான், அதனால்
அவன - சி - என்பவனிடத்திலிருந்து வரத்தக்கதாயிருக்த குடிக்கூலியை இழக்து
போற துமல்லாமல், தன்னுடைய

- இ.- என்

விக்னெப்படுவதற்காக

கந்திராசட்டு

பவனுக்கு ஈவுங் கொடுக்கவேண்டியவனாகிறான். அம்த வீட்டை மறுபடி. கட்பெ
* தற்கான செலவுக்காகவும் இழந்துபோன குடிக்கூலிக்காகவும், ௪ - என்பவனுக்கு
கொடுத்த ஈவுக்காகவும்,

எ - என்பவன் - பி- என்பவனுக்கு

செலுத்தவேண்

ஈவு

7

ச

10. tL) 357

ஏதோ ஒரு சரக்கை இன்ன இனமானதென்று. உ௮.தியாயச் சொல்லி

(0...

எ - என்பவன் - பி - என்பவனுக்கு விற்றான், பி- என்பவன் அந்த உருதிப்பாட்

டை நம்பி ௮தை அப்படி.யே உறுதிசொலலி - ௪- என்பவனுக்கு விந்கிருன். ௮5

த சரக்கு ௮ந்த உறுதப்பாட்டின்படி.

இருக்கவில்லை,

ஆதலால்

ஈவாக

ஒரு தொ

கையை - பி- என்பவன் - இ- என்பவனுக்குச் செலுத்தச்சடவன், இர்தத் தொ
, சையை - எ- என்பவனிடத்திலிருக்து - பி - என்பவன் வரப்பற்றிக்கொள்ள ௮ர்.
(9... குறித்ததினத்திலே - -பி - என்பவனுக்கு ஒரு தொகையைச் செலுத்த
வதாய் - ஏ -என்பவன் கந்திராக்ட்டுசெய்கிறான். அ*ததினத்தில் - எ - என்பவன் '
அந்தப்பணத்தைச் செலுத்தவில்லை. பி- என்பவன் ௮ந்த இனத்தில் அந்தப்பணத்
சைப் பெற்றுக்கொள்ளாமையினால், தன்சடனைச் செலுத்த அ௮சக்தனாஃ், சுத்தமாய்
முழுப்போடிருன். செலுத்துவதாக - எ- என்பவன் கந்திராக்ட்டு செய்திருக்க
அசல். தொகையையும், பணஞ்செலுத்துறெ தேதிவ்ரையிலே. அதற்கு வட்டியையும்

அவன்செலுத்தவேண்டியதேயல்லாமல்

யாதொன்றையும் - பி - என்பவ.

வேறே

னுக்குச் செலுத்தவேண்்டியவனல்ல.

ட்

ர

(0). நிஷ்சசிஷையான விலைக்கு ஜனவரிமி” கஉயில் ஐம்பது மணங்கு பொ
ட்டி. ஓப்பை -பி - என்பவனுக்கு ஒப்பிப்பதாய் - எ - என்பவன் சந்திராக்ட்டு செ
. ப்ஜொன. . பினபு'- பி - என்பவன் ஜனவரிமி” கக்கு முன்னமே அந்த்பொட்டி.
தப்பை

ஜனவரிமி” கஉயிலிரு*த கடைவிலையைவிட உயர்ந்த விலைக்கு - சி:- என்

பவனுக்கு விற்பதாய்&ந்திராக்ட்டு செய்கிறான் - ௭ - என்பவன்

தன்னுடைய வா

ச்குத்தத்தத்தை விக்கினப்படுத்துஇஞான். பி- என்பவனுக்கு - எ - என்பவன் செ...
.இவ்வளவென்று நிச்சயிக்கையில், serail” sa.
லத்தத்தக்க எவுதொகையை
யிலிருக்கிற கடைவிலையின்பேரில். கணக்கு செய்யவேண்டியதேயல்லாமல், ச.

என்பவனுக்கு விற்பதினாலே - பி - என்பவனுக்கு இடைத்திருக்கும்படியான லா
ை
—
பத்தின்பேரிலல்ல,
(0). கிஷ்சகரிஷையான இனத்தில் - பி. என்பவனுக்கு ஐ$நூறு பஞ்ச்க்கட்

களை

விற்பதாகவும் ஒப்பிக்றெதாகவும்- ௭ - என்பவன் கந்திராக்ட்டு செய்கிறான்

பி - என்பவன் தன்னுடைய வியாபாரத்தை என்னவிதமாய்
வயணமொன்றும்

- எ - என்பவனுக்குத்தெரியாது.

வாக்குத்தத்தத்தை விச்னெப்படுத் துகரன்,

,அனனுடைய

கடத் தருனோ

௭- என்பவன்

பி- என்பவன்

ஆலையை நிறுத்திவிட வேண்டி.யவனாூருன்,

வெதினாலே - பி-என்ப்வனுக்கே உண்டான கஷ்டத்திற்காக

அந்த

தன்னுடைய

பஞ்சில்லாமையினாலே

ஆலையை கிறுத்திப்போ

அவனுக்கு - எ... எண்

்
்
பவன் உத்தரவாஇயல்ல.
(q). ஏதோ ஒருவித துணியினால் ஒருவிதமான் குல்லாய்கள் செய்ய - பி-என்
்

_ பவன்

எத்தனப்பகிரான். அதுகள் ௮க்த

ரிதுசக்காலம்போய்விட்டால் ஒருவருக்

கும். வேண்டியிராது ; அப்பசுப்பட்ட அணியை ஜனவரிமி! ௧௨ யில்-பி- என்பவ

Bi
ட

ை

.

:

eo.
meh:
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Sec ட ட

ணுக்கு iit Oasys ஒப்பிப்பதாய்- ஏ - என்பவன் பத்ர
கண்கள். G6
நித்தகாலம் தப்பிப்போவதுமல்லாமல் அகத வருஷத்துக்கு அந்த அணியினாலே ௯
ல்லாய்கள் செய்வதற்கு காலாதிதமாய்ப் போகிறவரையில் ௮: அணி ஓப்பிச்சப்ப
அந்தச் துணியின்

aleve.

கத்இராகட்டு விலைக்கும் அதை

:

ஒப்பிச்ிறகாலத்திலிரு

ந்த, கடை விலைக்குமுண்டான வ்த்தியொசப் (பணத்தை - பி.- என்பவன்- எ- என்ப
் வணிடகத்திலிரு$து வவ
கட
அர்ஹஞகிருனேயல்லாமல், கல்லாய்
கள் செய்வதினாலே இடைக் கமென்று அவன் நினைத்திருந்த லாபத்தையாடுலும், கு
லலாய்கள் செய்வதற்குப். பண்ணின
த் நா
YUM BEGUN. டத்த
ட்
களையாகலும் பெற்றுக்கொள்ள ௮ர்ஹனல்ல.
(r). சப்பத்சொந்தக்காரனாயெ - ௭- என்பவன் இன வரிப் ண்த்பயனப்
படற தன்னுடைய சப்பவில்- பி- ஏன்பவனை சல்கத்தாவிலிருக்து சிட்ணிக்குஏற்
அிக்கொண்டுபோவதாய் - 9 - என்பவனோடு சந்திராக்ட்டுசெய்கிறான். பி-௭ன பவ
ன் தன்னுடைய பணக்துக்குண்டான வாடகைப்பணத்தில் பாதியை.
அனாமத்தாக
“of - என்பவனுக்குச்

செலுத் தகரான்.

ஜனவரி?

eo

சப்பல்

ப்யணப்படவில்லை,

்

அதனாலே - பி-.என்பவன் கொஞ்சகாலம் கல்கத்தாவில் தடைபட்டு நிற்கவேண்டி..
் வக, அதைப்பற்றி கொஞ்சம் செலவும் நேரிட ப
வேரொருகப்பலிலே. ௪...
ட்ணிச்குப்போகிமுன், அத்னாலே சிட்னியில் காலாஇிதமாய் வந்துசேர்க்து கொஞ்சு"
ம்பணம் ஈஷ்டப்பெருன். பி- என்பவனு£ கு வட்டி சஹிதமாய் அவனுடைய அனா
மத்து பணத்தையும், கல்கத்தாவில் அவன் தடைபட்டு நின்றதினால்அவனுக்குப்பிஓ.
ae செலவையும், மூதலில்பேசனெ சப்பலுக்காக உடன்பட்ட தொகையைவிட இர
ண்டாவது கப்பலுக்கு அதிகமாய் எதாவது வாடகைப்பணஞ் செலுத்தியிருக்தால்,
அந்த அதிகப்பணத்தையும் - or - என்பவன்செலுத்தவேண்டியவனேயல்லாமல், பி
என்பவன் காலாதீதமாய் சிட்ணியில் வந்து சேருவதிஷலே கஷ்டப்பகெற பணத்
ன ட செலுத்தவேண்டியவனல்ல..
+

- ௭௫.
ர

டாதி

ஒரு கந்ரொச்ட்டு
க

-ல்செலுத்தத்தகசதாக ஒரு

சாசை கண்டெழுதப்ப
ம் 'கெறகந்திராகட்டெவிக்ெ
- -ப்படவெதற்காக. ஈவுபெற்று

சகொள்ளயாக்தியசை:

டை "விகனெப்படுக்ெ

கண்டெழுகப்பட்டிருக்கிறபட்சத்தில், அதனாலே
சேதமாவது கஷ்டமாவதுவாஸ்சவமாய் உண்டா
யிருப்பதாக

.

ரஐ.ஒவுசெ ய்யிப்பட்டாலும் படாவி

உ்டாலும், கக்இிராகட்டு விக்னெப்பட்ட தென்று '
ஈபாஅந்த கந்திசாக்ட்
மூறையிடடுக் கொள்ளு

நபரினிடத்திலிருக்து. அப்படி. கண்டிருக்க

-கைக்கஇகெப்படாமல் ee
்

விகூனெஞ் செய்யப்பட்டால், அப்படி.விக்கி

இவ்வளவிதகொகைசெ
னஞ். செய்யப்பவெதற்காக
_ ஓுத்துவதாய் அந்த கநஇராகட்டில் ஒரு தொகை

ee

தொகையைப்

தொ.

பெய்றுக்கொள்ள : அர்.

mayer

விலக்கு,

“2.

gee, என்ப

- லிக்காவையாவ
து அ.தகன் மையான

வேறே

காத்த

ச

சவையாவது- அகரா.

: 'டுத்தாலும், யாதொரு: சட்ட நிபர்தனைகளின்படிக்காவது, இக்தியா கவர
-ன்மெண்ட £சரலாகிலும் யாதொரு 19தேச: சகவசன்மெண்டாராலாகிலும்
செய்யப்படு. உத்தரவின்படிக்காவ, ஜன சளுக்குப்பிரயோஜனகரமர்
உடன் யாதொருபொதுவானகடமை அல்லது. காரிய த்தை நிறைவேற் றுவதாக

, பாகொருபத்திசம் எழுஇக்கொடுத்தாலும், அப்படிப்பூட்ட யாகொரு ஆக
ட் geben ஓரத்து. விக்னெப்பவெதின்பேரில்,
தா. -கொகை
முழுமையும் அவன் ட

|

கப்டன்

ட்

ஒருவன். baits er Dina

ம்

, கொண்ட

்

: கலக

ச ௯ - வது ஆட்ட,

ட

ட

Rael

சோடு ஒரு ் கசொக்ட்டு செய்து

கட

ஜனப்பொதுவான

மாத்திரதினொலேயே, அவன் யாதொரு

மையை 'மெற்போட்கெகொண்டவனுமாகான், ஜனங்களுக்குப் . பிரயோஜ
தா
ட்
னகரமான 'யாதொருகாரியத்தைச்செய்ய
மாகான்-

(9.

ச்

இருஷ்டாக்தம்,
ஓலே

4-௮

௭ - என்பவன் தான்- பி.- என்பவனுக்குஞத்தாறு

ரூபாய் செலுத்தத் தவறினால், பி- என்பவனுக்கு ஆயிரம். ரூபாய்ச் செலுத்துவதாக ௮
வோடு கந்திராக்ட்டு செய்றான். ௮க்த இனத்தில் -.எ* என்பவன்- பி- என்ப...
ரூபாய் செலுத்தவில்லை. ஆ.பிரம். ரூபாய்க்கு அதிகப்படாமல்கோ
வனுக்கு Qtr
(AGES யுக்கமாகத்தோத்றுகிற Fa கொகையை- எ - என்பவனிடத்திலிருக்து
பி- என்பவன் வரப்பதற்றிக்கொள்ள அர் ஹனாஇிருன்.

(0).

எ- ஏன்பவன். கல்கத்தாவிந்குள் சாண் சர்ஜியனாக sald) EEA

OE Lig

ல், பி- என்பவனுக்கு தான் ஐயாயிரம்ரூபாய்கொடுப்பதாக - பி- என்பவ?னோடுகந்
இராகட்டு செய்கிரான:-௭-என்பவன் அப்படியே சல்கத்தாவில் சர்ஜியனாக வைத்தி
யஞ்செய்கறான். ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு அதிகப்படாமல் கோர்ட்டாருக்கு பக்கமால்
SC ar poem ஈவு தொகைக்கு - பி - என்பவன் அர்ஹனாகிருன்.
(இ

ஏதோ

ஒருஇனத்திலே கோர்ட்டில் ஆகராஇறதாகவும்,

கலி

ல் ஐக்தறு. ரூபாய் தெண் டமிறுக்கெதாகவும் ௪- என்பவன் முச்சிலிக்கா

கொடுக்கிருன். அந்தப்படி. அவன் ஆராகாமல்தவறிப்போடுறான்,
த்தொகை CASED BOE es அவன் செலுத்தக்கடவன்.

்
மாய்ரத்துசெய்கெவன் ஈ.
அக்குஅர்ஹ் ஒர

ஒரு கந்திராக்ட்டை

. ௭௫,

்
்

es

'எழுதிக்

அத்த.

க.

ட்டர்

தது

்

செய்கிறவன் அந்த கந்திசாக்ட்டு .நிறைவேற்றப்பா

டாமையினுலே ததனக்கு நேறிடுகற் யாதொருகஷ்.+
டம
டதீதிற்காக ஈவு தொகை

Ber.

-

-

இருஷ்டாந்தம்.

Th

ஒரு பாடயொூய- ௭ - என்பவள்- அ௫தத இரண்டு மாசகால்த்தில்வா...
வு
,
ரந்தோறும். இரண்டுரரீத்இரி ஒரு சாடகசாலையில் பாடுவதாய் அந்த௧'நாடக்சாலையின்

—
அதிபனாகய -,பி- என்பவஜோகி சக்திராக்ட்டசெய்கிறாள், அவளுக்கு ஒவ்வொரு
உடன்படுஒருன்.
என்பவன்
பிகொடுக்றெதாக
ரூபாய்
நாறு
ரரத்திரிபாட்டுக்கு,
.ஆறாகாள் ராத்திரி - ௪ - என்பவள் நாடகசாலைக்கு வராமல் வேணுமென்றுகின்றுவி..
டுரள், அதினாலே- பி - என்பவன் அந்த கந்திராக்ட்டைரத்துசெய்கறொன்." தந்தி...

நிறைவேரறுமையினாலே - ,பி- என்பவனுக்கு நேறிரிறெ ஈஷ்டத்திற்காக ௮

rte

வண் தனக்கு ஈவு.தொகை
பதையுண்டாறெது.

தகம்

ட்ட

2.

ண
7

தடட ௮ க்
்
a

அ

=
லை
ஏம் coh horus: --வித்கப்பட்ட சக்கி அள்ள சொத்அவம்.
.. இன்னபடிக்கானுள். 'கொண்டவனை அடையுமென் த.
ர்க

தம்,

ர
லப

1௬...

இந்த அத்தியாயத்திலேசரக்கு. என்க.

Asan Susan BE EVA
எலான்

அசையும்பொ,
க

Oar ar

௯ - வது ஆக்ட்.

க௮௪உ0ுத்து

:

௪௪

விற்பனைஎன்பது சொத்தைக் இரயத்து
௪௭.
க்ருமாத்நிக்கொள்ளுவதாகும். இகனாலேவிற்கப்ப
ட்ட பொருளின் சொத்துவமானது விற்றவனிட
தீதிலிருந்து கொண்டவலுக்குச் சங்கா மிக்கறெது.

-வித்பனையென்பதற்கு௮
ர்த்தம்.
as

காதன் இரயத்தைச் செலு த்தியாவது, சரக்கைஓப்பித்தான!

or of.

து, கரயத்தை வாக்கிக்கொள்ளச் சொல்லியாவது

FTE குஒப்பித்துக்கொள்ளச்சொல்லியாவது,கொ

இன்னமு க்கானுல்வி

ற்பனைபலிதமாகுமென்ப' ஞ்சம் பணம்செலுதக்தியாவ௫,
-

Zi.

்

தீதாவது,

கொஞ்சம்

கொடு

அச்சாரங்

சரக்குஒப்பித்தா வது,

ayn ¢-TEGRIAS 599 BUT
GHOr Qs HIOZuIP

ue

ரி

திலும் அவ்விசண்டையுமாகிலும் நிறுத்திவைக் தம்ப! தடதட
-லலது

கூறிப்பாக

பண

உடன்படிக்கை

செய்தாவது,

'இவ்வளவென்று நிஷ்கரிஷையாயி, க்கிற சரக்கை

ட த்துக்கா

கவாகிலும், அந்தக்ெயத்தை நிஷ்கரிஷையான அந்த சரக்குக்காகவாகிலு
் ம், கொடுக்கறெதாய்ச் சொல்வஇனாலும் அங்கBatic Ge sib
ச. பூர்

தீதியாகிறது,
- நிஷ்கரிஷையான சரக்கை

விற்பதாகக் ககஇராகட்டு

Cin

eae

ல், விற்கப்பட்ட சரக்லுள்ள ரத வடானத் இரயமுமுமையுமாகிலும்
அதில் எவ்வளவாகிலும் செலுசதப்படிிற போதாவது, அச்சாரங்கொடுக
ado

போதாவது,

சரக்கு முழுமையுமாகிலும் அதில் எவ்வளவாகிலு

ம் ஒப்பிக்கப்படிகிறபோதாவது இரயக்காரனை அடைகிறது.
இ௫யம் செலுக்துவதையாவது சரக்கு ஒப்பிப்பதையாவது

அவ்வி

-ண்டையுமாவது நிறுத்திவைக்க வேணுமென்று வெளிப்படையாக வாஇ
அம் குறிப்பாகவாஇலும் உபயததிராளும் சம்மதித்தரல்,
விற்இிறதாகக

சொன்ன பிசே ரேபனை அங்கீகரிக்கப்பட்ட உடனே
்

இருஷ்டாந்தம்,

சொத்துவம்மாறுகறெது.
.

(a).
ஜக்நூது ரூபாய்*க-௭-என்ப்வனுடைய குதிலாயை - பி-என்பவன் வி
லைக்கு வாங்இக்கொள்ளுகிறே னென இரான். பி-என்பவனுடைய பேச்சை-௪-என்
- பவன் அங்கேரித்து, அர்தக்குதிரையை-பி-என்பவலுக்கு ஓப்பித்
துவி இரான். ஒப்

பிக்கப்ப்வெதின் பேரில்
ஐ).

ர

- பி-என்பவனுடைய சொத்தாகற.து.

௭-என்பவன்-பி-என்பவனுக்கு சரக்கை அனுப்பி, உமக்கு இஷ்டமிருக்

தால், அதை நிஷ்கரிஷையான இன்ன விலைக்கு நீர் வாங்கசகொள்ளலாம், உம3
ஜெடமில்லாவிட்டால், அதைத்திருப்பி விடலாமென்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறான்.
. பி-என்பவன் அந்த சரக்கை நிறுத்திக்கொண்டு AZ தனக்கு இஷ்டந்தானென்று
் எ-என்பவனுக்குத்தெரிவிக்கிறான
அந்த சரக்கை-பி-என்பவன் ASR SC ete 5

-ம்போதே அது அவனுதாய் விடுகிறது. :

கன்

ட்

(0).
.பி- என்பவன்- எ - ஏன்பவனுடைய குதிரைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் விலை
கொடுக்றெதாகவும், ர
ன் குறித் இன்ன இன்சுஇிலே தனக்கு ஓப்பிக்
சவேண்டியதென்றும், குறித்த வேரொரு இனத்திலே அத்தக்ரெயத்தைச்செ ஓத்து
இறேனென்றும் - எ- என்பவனுக்குச்சொல்லுகிறான், எட்ட
எ-என்பவ

டன் அங்தகரிக்கிறான். பிரோரேபனை ௮ங்கேரிக்க
என்பவனு தாஇிவிடுகிற
த.

டனே அச்தகுதிரை - பி-

்

FLj72 CHEE
(9.
பவனுடைய

& ~ Og) ஆக்ட்டு,

பி-என்பவன் ஒரு மாசத்தில் பணங்கொெ௫றதாகச்சொல்லி - எ - என்
குதிரையை

ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விலைக்குக்கேட்இரான்.

௭ - என்பவன் அங்கேரிக்கிறான்.

அந்த பேச்சை

௮க்த பேச்சு ௮ங்கேரிக்கப்பட்ட உடனே
:

தக்குதிரை- பி- என்பவனு தாகிறது.

் (ஓ.

PB

௮ம்
pares

ஓசளவு அரிசியை இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விலைக்கு வாங்கிக்கொள்ள:

இறெதாகவும், அத்த மார்ச்சிப ௪௨ பணஞ்செலுத்துகறெதாகவும், பணஞ்செலுத்து
இற வாயிலே அரிசியை எடுத் துக்கொண்டுபோூற தில்லையெனறும், ஜனவரிமி”
ச உயில் - பி- என்பவன் - எ- என்பவனுக்குச் சொல்லுறான். ௮ஈதப் பேச்சை

௭ - என்பவன் அங்கேரிக்றொன்.

ந்த.

அரிசி பி.- என்பவனுதாய்

7
இனி நிச்சயிக்கப்பட்
வெண்டியதாக
வாவது
செய்யப்பட வேண்டிய
"தாகவாவது முடிக்கப்ப
டவேண்டியதாக. வாவ
ருக்ற/வஸ்து விற்கப்பட்
டால், அதின் சொத்துவ
ம் பிதனை அடைவது.

௭௯:

ப்

உடனே

அங்கேரிக்கப்பட்ட

பேச்சு

அந்தப்

்

ட்

:

விடிகிறது.

இனி நிச்சமிக்சப்பட வேண்டியதால

து செய்யப்பட

வேண்டியதாகவாவ.து

டவேண்டியதாக வாவஇருக்கிற

முடிக்கப்ப

'வஸ்துவின்

விற் .

பனையைக்குறித்.ஐ கந்திசாக்ட்டு ஏற்பட்டிருந்தால்,
அந்த வஸ்து நிச்சயிக்கப்படுகற வரையிலாகிலும்
“செய்யப்படுகிற. வரையிலாூலும் முடிக்கப்படுகற
மானது
வரையிலாகிலும், அதின்
சொத்துவ
கொள்பவனை அடையாது.

திருஷ்டார்தம்.
படகு செய்றெவனாகிய - ௭ - என்பவனுக்கு - பி.- என்பவன் தனக்கு ஒரு ப
டகு செய்யும்படி. உத்தரவு பண்ணுறான். வாயிதாக்களாகக் இரயத்தைச் செலுத்
அம்படியான ஏற்பாடில்லை, படகு செய்து கொண்டிருக்கச்சே, - பி - என் பவன்...
. மந்தக் ரெயத்துக்காக அப்போதப்போது - எ - என்பவனுக்குப் பணஞ்செலுத்து

கருன், அந்த படகு முடிக்கப்பளறவரையில் அதின்
னை அடையாது

௮௦.

சரக்குகளின் விற்பனையைக் குறித்து

ஏற்பட்டிருக்கிற

சொள்பவன்.
எக்தஸ்
. இதியில் பெற்றுக் கொள்
ள வேண்டியதோ அந்த

சொத்துவம் - பி - என்பவ

கக்இிராக்ட்டின்படி.

அதுகளைக்

-

கொள்பவன் எந்த ஸ்இதியில் ஏற்றுக்கொள்ளவே

ண்டிய்தோ

ஸஇிதியில்விற்பவன்
போ

பொருட்டு,

டவேண்டியதா யிருக்கm
சரக்குகளின் விற்பனைபூ

அந்த

ஸ்இதியில் ௮துகளைப்போடும்

விற்பவன்

அதுகளுக்கு

ஏதாவது

ய்ய வேண்டி யஇிருக்தால், அப்படிப்பட்ட

ம் செய்தாஇற வரையில் அந்த விற்பனை
Ter gs.

ச்த்யொவதைக் குதித்து.

செ.

காரிய

பூர்த்தி
:

இருஷ்டாந்தம்.
(a).
கப்பல் செய்றெவனாகயெ- எ - என்பவன் தான் கப்பல் செய்யுந் அறை
யிலிருக்றெ ஒரு கப்பலை ஓர் நிஷ்கரிஷையான விலைக்கு - பி- என்பவனுக்கு விற்ப . .
சாயும், அந்தக் கப்பலை சபர் செய்வதற்கு “யோக்கியமாய் சயறு முதலானதகள்மா.
ட்டி. Cane eq ஒப்பிப்பதின்பேரில் இரயத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதாயும் கந்தி

ராக்ட்டு செய் மூன். அர்த கந்திராக்ட்டின் படி, அந்தக் கப்பலை கயிறு: முதலான
பி...
. தூ. மாட்டி: ஜோடித்து ஒப்பிக்கிற வரையில், அந்தக் கப்பலின் சொத்துவம்
என்பவனை அடையாது.

விலையை நிர்னயிக்கும்
பொருட்டு

விற்பவன் சர

க்குக்கு ஏதாவது

செய்ய.

்

௮௪... விலைத் தொகை கிர்னலகெகும் பொரு
ட்டு விற்பவன் சரக்குக்கு ஏதாவது செய்யவேண

5312. HSS

Pax

பண்ட யதிருக்கால். ப்

a ~ OE) REQ.

Oe

இன்விற்பனை பூர்த்தியா மீரதிதியாகாறு,

aes GD Sg.

படட

ல்

இருஷ்டாநதம்...

:

- எ - என்பவன்

போரமையுடைய

மரப்பட்டைப்

ஜ்ர்வகை

் (2).

ட்

செய்றெ வரையில்

அது

ps BH EBT,

தை

-,பி-

என்பவனுக்கு விற்பதாகவும், ட்டன் க-க்கு நூறு ரூபாய் விழுக்காடு அதைகிறுத்ன

ஒப்பிப்பதாகவும் கந்இசொச்ட்டு செய்கிறான். குறித்த இன்ன தினத்திலே ons

ay மித்துக்கொண்டு

போிறதாசவும்,

அன்றைக்கு அதற்குப்பணஞ்

செலுத்துறெதாகவு

ம்- பி.- என்பவன் ஒப்புக்கொள்ளுகிரான். அதிலோர் பாகம் எடைபோட்டு - பிஎன்பவனுக்கு ஓப்பிக்கப்படுகறது; அக்க கந்திராக்ட்டின்பட மீதி எடைபோட

_ பாஇறவரையில் அந்த மீதியிலுள்ள சொச் தவம் - பி - என்பவனை அடையாது;

Salas ட்டன் - ௧க-ச்கு ஏதோ ஒரு விலை விழுக்காடு - பி.- என்பவனுர்கு ஒரு
களிமண்போரா விற்பதாய் - எ - என்பவன் சந்இராக்ட்டு செய்கிறான். அக்த. கம்
இராக்ட்டின்படி ..பி - என்பவன் அந்தக் களிமண்ணை தன்னுடையசொர்த வண்டி.

களில் போட்டுக்கொண்டு, எ-என்பவனுடைய நிலத்திலிருச்து: களிமண்ணைக்கொ.
டிச்சொள்ளுடுற தன்னுடைய இடச்திற்கு ஒட்டிக்கொண்டு போகும்போது, எடை
போடுகிற ஒரு எந்திரத்தண்டைக்குப்போய் அந்த எந்திரத்திலே பிரதிபாரத்சையும்

கிறுக்க வேண்டியவனா யிருக்கிறான். இதில் விற்றவன் செய்யவேண்டிய3 வேளொ
் சொததுவமும் கொண்
ன்று மில்லை; விற்பனை பூர்த்தியாற.த, களிமண்போரின
t
வனை உடனே அடைகிறது.

ge,

கந் இராச்ட்டு தேதியில்
சரக்கு நிர்ணயிக்கப் படா

,தீதியாவதைக் குறித்து,

ச்சயிக்கப்பட

செய்ற

கந்திராத்ட்டு

விற்பதர்கக்.

காலத்தில் சசக்கு.

நிச்சயிக்கப்

படாதஇருந்தால்,

திருந்தால், விற்பனை பூர் அந்த விற்பனை பூர்த்தியாவதற்கு அந்த சரக்கு.நி
யிருக்கிறது:

வேண்டியதா

ஒத.

. திருஷ்டாச்சம்,

ப

ள் - என்பவன் தன்னுடைய சொட்டியிலுள்ள இருபது ட்டன். எண்ணையை
. பி: என்பவனுக்கு விற்க உடன்படுகிறான். எ - என்பவனுடைய தொட்டியில்எ
.- ண்ணை: இருப ட்டன்னுக்கு அதிகமாயிருக்கிறது - அக்தி எண்ணையில் எவ்வளவு

:

ம் - பி-'என்பவனுடைய சொத்தா கவில்லை.

gn.
ன்

விற்பதாக உடன்படிக்கை செய்கிற காலத்தில் சாக்கு' நிச்சயி'
sa
“க்கப் படாஇருக்தால், அந்த உடன்படிக்கையில்௪ :

பின்னிட்டு. உரித்தாக் ண்டிருக்கிற Mats pen or சரக்கு அந்த உடன் படி.
குவதினாலே சரக்கு நிச்ச. க்கையின் பொருட்டு ஒரு. பட்சததானால் பின்னி

யிக்கப்பவெதாகும்..
ட

ee

ie

ட்டு உரித்காக்கப்பட்டு, அப்படி. உரித்தாக்கப் படு ~
வதும். மறுபட்சத்கானால் ஒப்புக்: கொள்ளப்படுஇ

2

ற பட்சத்தில், சரக்கு நிச்சயிக்கப் பட்டதாய் விற்பனை பூர்கதியாகிறது.
ன

்

ட

இருஷ்டாந்தம்.

ஹாக்ஸ்ஹெட் என்னும் அளவுகொண்ட

2

ப் ள் வதன்

பீப்பாய் இருபதை? நிரப்புவதற்ருப்

. போதுமானதை விட அதிகமாய் மொத்தமாக சர்ச்சரை: வைத்துக்கொண்டிருக்கிற .
. எ என்பவன் அந்த அளவுகொண்ட இருபது பிப்பாய் சர்ச்கரையை - 19 - என்ப
வனுக்கு விற்பதாய் கந்திராச்ட்டு செய்றொன். கஈதிராசட்டுக்குப் பின்பு - எ- என்
(வன் அப்படிப்பட்ட.இருப.த. பீப்பாய்களில் சர்க்கரையை நிரப்பி, 65 பீப்பா
we oft தயாரா யிருக்கிறதென்று

- பி- என்பவனுக்கு அறிக்கை

எடுத்துக் கொண்டு போகும்படி. அவனுக்குச் சொல்லுகிறான்,
eos
=

3

ன்
‘

ன்

செய்து,

கூமொன
்

அதுகளை...

கரத்.
Sj

& 0/672 (Gi)

Hi ~&

ம

் இவ

அகட்டு

- Ag

அபி என்பவன் Osrd a Borer.
போறெதாய்
இல் அதுகளை abs neato?
் - பி - என்பவனால் சம்மதி5
வதினாலும
்சுப்படு
இப்படி - ௭ - என்பவனால். உரித்தாச
கப் படுவதினாலும், அந்த சர்க்கரை - பி- என்பவனுடைய சொத்தாய் விடுெ.௪.

சா,

க

விற்பகாகக் கந்இராக்ட்டு செய்கிற காலத்தில், சரக்கு நிசசயி
க்கப்படாஇருந்து, கந்திராக்ட்டின் ORT EBM CT

விற்பவன். தெரிந்தெ
டுப்பதினாலே சரக்கு நிச்

படி, கொண்டவனுக்கு அதுகள் உரித்தாக்கப் படு
இறவரையில் அந்த சரக்கு விஷயமாய் செய்யக் கூ

௪.பிச்சகப் படவ த.

ETS

காரியத்தை

OH

ப.தாயிறாக்குமரகில், விற்பவன்

க்கு ஒற்றுமையான்

யர்தொரு சரக்கை

செய்ய

விற்பவன்

AR

வேண்டி.

அர்தகம்திராகட்டு

தெரிந்தெடுக்க. அஇகாரமுடைய..

வனு.யிருக்கிறான், அவனப்படி. செய்வதினாலே சரக்கு நிச்சயிக்கப் படுகிற
Se
‘
து...
a - என்பவனுடைய

oe

்

திருஷ்டாந்தம்,

,

அறிசியில் ஐம்பது ம

களஞ்சியத்தி லிரு£கற விஸ்தாரம்

யா
ணங்கு அரிசியை விலைக்கு வாங்கிக் கொள்வதாய் விலை. கிர்னயித்து. நிஷ்கரிஷை

ன ஓர் தினத்திலே பணங் கொடுப்பதாய் - பி- என்பவன் அந்த - எ-.என்பவ
அனுப்
ஜஞொடுி உடன்படிச்கை செய்கிருன். அரிசஏச்காக - பி.- என்பவன், பைகள்
ப. வேணுமென்றும்,

ஒப்புஈகொள்ளப்

அ.துகளில் அரிசியை

௭ - என்பவன்

பி - என்பவன்

பட்டிருக்கு.

நிரப்பவேணு.

அப்படியே.

போடுஇறான.

என்பவன் அந்தப் பைசளில் ஐம்பது மணங்கு அரிசியைப்
நிச்சயிக்கப் பட்டாச்சது.

அசையாப்

பொரு

அ

அயம்

பாடு

பொருள் வித்கப் பட்டா

ல்,அசையும் பொருளின் ;.

_சொத்துவம்.

அடைவது.

2

மென்றும்

செய்கிமுன், ௪

-.

சரக்கு.

;

அசையாப். பொருளையும். அசையும்.
௮௫.
பொருளையும் சேர்த்து விற்பதாய் உடன்படிக்கை

செய்யப்பட்டால், அசையாப்பொருளின்

வம் கொண்டவனை

அடைவதற்கு

பொருவிலுள்ள

சையும்.

சொத்து

முன்னமே அ.

சோத்துவம்

;

அடை

.

யாது.

. இருஷ்டாக்தம்.
ஒரு வீட்டையும் வீட்டலங்கார சாமான்களையும்

விற்பதாய் - எ - என்பவண் .

செய்கிறான். ௮ந்த விர -பி- என்பவன் பே
“பி- என்பவஜோடு உடன் படிக்சை.
1
ருக்காடறவரையில்
என்பவனை: }

965

அடையாது.

சரக்கானது கொண்ட

வனுதான பிறகு உண்டா
Bp cap gos அவனே

eg

yo

வீட்டலங்காரச்.

சாமான்களி லுள்ள

சொத்துவம்.- பி

௮௬. . சரக்கானது - கொண்டவ னுடைய
- சொத்தானபிறகு, அது அழிந்து போவதினாலாவ

தூ கெட்டுப் போவதினாலாவது
தாரு நஷ்டத்தை அவனே.

.

உண்டா. யா.
வேண் —
அடைய

யது,

இருஷ்டாரதம்.

போருக்கு - பி...
(6.௭. என்பவனுடைய சிலத்தி விருக்றெ ஒருகட்ட- ைகள்
என்வன் . அங்கேரித்து,

என்பவன் நூறு ரூபாய் கொசெ௫ழே. னென்பதை * ௭
கட்டைகள் இ
... ஏதோ ஒரு இனம் வனாயில் - எ-என்பவனுடைய நிலத்தில் அந்தக்
. எடுத்துச்:
“அதூகளை
. ருக்கவேணு மென்றும் பணஞ் செலுத்தப் பஇறவரையிலே
சொண்டு போகக் கூடாதென்றும் ஏற்பாடு. செய்து கொள்ளப்படுற:த,

பணஜஞு

..செஓத்தப்புவெதற்கு முன் கட்டைகள் - எ ௩ என்பவனுடைய நிலத்தில் இருக்கும்

|

ல

்

SEIHTLOM SS H- வது ஆக்ட்டு,
:

தெய்வ கதியாய்த் இப்பிடித்து
போதே
பி - என்பவன் அடையவேணும்.

(b).

ஒரு ஏலத்திலே

4

௮க்த

நஷடத்னசி
:

ஆயிரம்

ரூபாய்க்குக்

அழிச்துபோறெது.
‘

ஒரு படத்தை - ௭ - என்பவன்.

கேட்டான். கேட்ட பின்பு தெப்வகதியாய் அதற்குக் கெடுதி சம்பவிககிறது. ௮
ந்கதெய்வகதியானது ஏலத்தில் விவெதந்கு முன்னே சம்பவித்தால், ௮௫௪ நஷ்டம்.

'விற்றவனோடு போய்விடறது; ஏலத்தில் விட்டபிறகு ௮க்த தெய்வகதி சம்பவித்தா
ல், அந்த நஷ்டம் எ - என்பவன் பேரில் விழுகிறது.

௮௭.

இன்னும் உற்பத்தியாகாஇருக்கிற சரக்குகளின் விற்பனையை
ype
க்குறித்து 66HrTsQqgouc_tsmov,
Urs! விற்றவனுடைய அனுமதியின் பேரில் இ
சயக்காரனாலாவதுசரக்கு உற்பத்தியானபின்பு ௮
நீத கந் இராக்டடை அனுசரித்துச் செய்யப்பட்ட
காரியங்களால் அங்க சரக்கின் சொத்துவம் அடை
யலாகும்.
இருஷ்டாந்தம்.
2.
எ-என்பவன் வருற வருஷத்திலே சன்னுடைய சீலத்தொட்டியில் உற்

4
்
epusQvaar gs
கும்போது விற்க ஒப்புக்
கொண்ட சரச்ன் சொ
த்துவம் அடைவது.

(இ.
பத்திய

லத்தை

யெல்லாம்

ஓர் நிஷகரிஷையான

விலைக்கு - பி-என்பவனுக்கு

விற்பதாய் கந்திரகட்டு செய்கிறான். நீலம் உற்பத்தியானபின்பு-௪எ-என்பவன்-நீலம் :

என்னிடத்தில் தயாராயிருக்றத, அதை உமதஇிஷ்டப்படி செய்துகொள்ளலாமென
று-பி-என்பவனுக்குகடி தமூலமாய்த்தெரிவிக்கிறான்.அக்தநீலத்தின் சொத்துவமான
அ அந்த கடிதத்தின் தேதி முதற்கொண்3-பி-என்பவனுக்கு சங்கெமிச்கிறது.
(0).
௭-என்பவன் அப்போதிருக்கிற ப்யிரை ௮௮த்துக்கொண்டபின்பு தன்
னுடைய நிலத்தில் உற்பத்தியாகும் எந்த பயிரையாவது - பி-என்பவன் கைப்பற்றி
விற்றுக்கொள்ளலாமென்று ஒரு நிஷ்கரிஷையான விலைக்கு கந்திராக்ட்டு செய்கிறா
ன், இக்ச-கந்திராக்ட்டு உண்டான காலத்திலிருக்க பயிரை அறுத்துக்கொண்ட பின்

-பு உற்பத்தியாறெ ஏதோ ஒருபயிரை-௭-என்பவனுடைய அனுமதியின் பேரில் - பிஎன்பவன் இர்த கந்திராகட்டின்படி. ஸ்வாதீனப்படுத்திக்கொள்ளுகிறான. mang
னப்படுத்தக்கொண்ட உடனே அந்த பயிரின் சொத்துவம் - பி-௭ன பவனை ௮டை,
ang.
௭எ-என்ப்வன் அப்போதிருக்வெ ஈயினா அறுத்துக்கொண்ட பின்பு தன்
் (0).

னுடைய நிலத்தில் உற்பத்தியாகும் எந்த பயிரையாவத - பி-என்பவன் கைப்பற்றி
விற்றுக்சொள்ளலாமென்று

மூன்,

ஒரு நிஷ்கரிஷையான

விலைக்கு

கந்திராக்ட்டு செய்கி

இக்த கந்திராகட்டு உண்டானகாலத்தி லிருந்த பயிரை

அறுத்துக்கொண்ட

'பின்பு உற்பத்தியாற ஏதோ ஒரு பயிரை ஸ்வாீனப்படுத்திச்கொள்ள - பி - என்ப
வன் இத
கம்இராக்ட்டின்படி-௭-என்பவனைக்கேட்டுக்கொளளுகிருன், எ-என்ப
வன். ஸ்வானேப்படுத்த மாட்டேனென் இரான். ஸ்வா€னப்படுத்த
நிராகரிப்பதி
ஞூல் - ௭ - என்பவன் கந்திராக்ட்டை விக்னெஞ்ு செய்தவனானாலும் பயிரின்சொத்
அவம் - பி - என்பவனை அடையவில்லை.

௮௮.
sb Gore.

உண்டா

இற காலத்தில் வித்பவனு.

- டைய ஸ்வாகீனத்திலிரா
த சரக்கைவிற்கவும், பின்

'னிட்ட தர்தினத்தில் ஓப்:
பிக்கவும

கக்திராக்ட்டு,

7

பின்னிட்ட் ஓர் இனத்தில்

கும்படியாக

சரக்கை

விற்பனை

ஓப்பிக்

செய்வதைக்குி

55 கந்திராக்ட்டு பிறக்கிற டதகாலத்தில்
ட்சரக்
9
, 0 அந்த
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122 இசயத் துக்கூக் கொண்டாலன்றி
YU அதை

௪ம்பாஇக்கலா

. இல்அவனுக்கு மூகாந்தா

் க கந்தராக்ட்டு உடன்படுத்துகறெது.,

ட்

ft

ee

வேறேவிகமா

மென்பதற்கு

அக்காலத்

மில்லாவிட்டாலும் அம்

வா.

sper

OPE wy - bis:= tains தகட்டு,

்

ட்

:

wee

Baருஷ்டாந்தம்.

A

ஈஸ்ட்டிண்டியா செலில்வேசம்பெணியைச்சேர்க்
தப
தககர் - Se
பவனுக்கு விற்பதாகவும், அதே வருஷம், மார்ச்.- கஉயில். அ.துகளை 'ஒப்பித் ம்
௮ பணம்பற்றிக்கொள்வதாகவும், எ - என்பவன் மூன்னிட்ட ஜனவறிமி? sa. 55

இராக்ட்டுசேய்கிருன். கந்திராகட்டுசேய்கிற காலத்தில். - ௪ - என்பவனுடையஸ்:
அ.
யாதொரு பங்குமில்லை, அந்த சந்திராக்ட்டு செலாமணியாறெ.து.
௮/௯.
விற்கப்பட்ட சரக்இன் இரயம்விற்பளை |
க
ப
யைக்குித்தகந்துசாகட்டில் நிர்னயிக்கப்படாதிரு
ர்ன்யிக்கப் படாதிருக்தா

ல் ௮தைகிச்சயிப்பது,

ந்தால்,

.

செயத்துக்குக்

கொண்டவன்

விற்றவனுக்

குக் கோர்ட்டார் புக்கமாக நினைத்துத்
திற் இரயக்தைச் செலுத்தச்கடவான். :
ருஷ்டாக்கம். a
ம ட. பி - என்பவன் ஏதோ ஒரு விதமான

பட்ஞவில்

ச

|

பண்டி.

யைச் செபயும்பழ: கல்கத்தாவில் பண்டி செய்தெவனாஇய - ௭ - என்பவனுக்கு உத் 2
கரவு செய்கிறான். விலையைக் ச.றித்து உபயத்திராளுக்கும் பேச்சு ஒன்தும௩டச்சவி.
ல்லை. உச்தரவின் படி வண்டி செய்சானபின்பு, கொண்டவனுக்கும். வித்றவனுக்கும்..
விலையைக்குறிஃ த விவாத்முண்டாஇல், கோர்ட்டார் eee
யுக்தமாகத்தோற்:

று விலையைத் ர்மானிக௪ வேண்டியது.

ஒப்பிப்ப.து.
௯0.

விற்கப்பட்ட சசக்கை கொண்டவனுக்காவ தூ அகனுக்காக அ
களைப் பற்றிக்கொள்ள அதிகாரம் பெற்றயாவ

: எட். விதம்;

ஜஷனொருவனுகசரவ

5: ஸ்வாசீனப்

ன பிரயோஜனமுள்ள. பக
ட் ர.

அந்த சரக்கு

deel

படுத்தும்படியா

டக

:

டட

்

சதக

ர்.
அல்லது கொண் eGure@ere Beyer
ண்டுபோவ 2: ஓப்பிப் பதாகிறது.
௫)

ee -என்பவனுடைய

"இங்லொச்திவிருக்றெ- பி.என்பவன்

பொசம்பாய்

வட்.
வர்த்தகனாஇய-௪.

nV sIdGes STD பஞ்சுகட்டுகளை 'அறுப்பும்படி.. உத்தரவுசெய்ு.
_ஞக்காக
பொம்பாயக்கு தன் சொத்தக்கப்பலை அனுப்புகிறான்.
oe 'யேற்றுவது-பி - என்பவனுக்கு ஒப்பிப்பதாகிறது.
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(0). - ஒருடெங்கில் பூட்டி யிருக்க
- வன். பி- என்பவனுக்கு
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ஏசோவொரு

கொ. i
என்.

;

அதுக...
Se
j ‘

GBS FETED E- er - என்ப

a

பி- என்பவன் ௮5 தசசக்கை எடுத்துக்கொள்

-சூம்படியாக அவனுக்கு. அகதடங்கன் சாவியை-௪ - என்பவன்
க டத் இஃ
௮ ஒப்பிப்பதாகிறது.
(8). எ- என்பவன் ள்
ஐக். அபீப்பா. பென்னை. பி- என்பவனுக் .
6 a) Bl cop ctr. pe எண்ணை - எ. எஈபவனுடைய Br walG? ns, அந்த.
- ஐந்து மிப்பாயகளை- பி- என்பவன்- 9 - எனபவனுக்கு விற்கிறான். அதுகளுச்
காச டங்க வாடகையை- ர் - என்பவன்
ச - எனபவனிடத்தில் பெற்றுக்கொ —
"ள்ளுனொன்.' 'இதனுலே - எ - என்பவன்- இ- எனபவனுடைய. இடங்குக்காரனாக.
:அந்த:சரக்கை: வைத்துக்கெ- ari Gis. -சம்மதித்திருப்பதாய்த்.
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அரிசியை - பி - என்பவனுக்கு

பவனுக்கு - எ - ஏன்பவன
_ வுக்கு -

- ௯ - வது அகட்டு,

ஒப்படை செய்யும்படி அவன் மூலமாய் -இ.- என்

ஒரு உத்தரவு அனுப்புகிறான்,

- என்பவன் FLOSS s, தன்ன்டைய

அப்படிப்பட்ட

புஸ்தகத்திலே

அந்த

உத்தர

அரிசியை

-பி- என்பவன் பெருக்குமாற்றி எழுதிப்போகிறான். இது ஓப்பிப்பகாதேத.
(ம. ஒப்பிஈகுங்காலத்தில் பணம்

பெத்றுக்கொள்ளுவதாய்,

எ - என்பவன்

ட்டன் - ௧- க்கு ஆயிரம் ரூபாய் விமுக்காடு ஐந்து ட்டன் எண்ணையை-பி-என்பவ
னுக்கு விற்க உடன்ப5இருன், எவனுடைய துறையிலே - ௭ - என்பவனுடையஇரு
“பது ட்டன் எண்ணை யிருகறெ3தா அக்தத் துறைகாரனாயெ - இ- என்பவனுக்கு-௭
என்பவன்

அதில் ஐந்து

ட்டன் எண்ணையை

- பி.-

என்பவன்பேருமகுச்

செய்து

* போடும்படி. உத்தரவு கொடுக்கிறான். - என்பவன் சன்னுடைய புஸ்சகத்தில்௮ப்
-படுமாற்றி எழுகப்போட்டு அப்படி எழுகனெசைக்குறித்து. - பி- என்பவனுக்குச்
தெரியப்படுத்தம்படி. ஒரு அறிக்கைப்பத்திரிகையை -௭ - என்பவளுடையகுமஸ்2ா
வி.ஸிடத்திற் கொடுக்கிறான். ௭ - என்பவனுடைய
குமஸ்தா அக்ச அறிக்கைப்
- பத்திரிகையை

- பி - எனபவணிடத்தித்

“செலுத்தினால், அதை

அவனுக்குக்

கொண்டுபோய்

கொடுக்கிறே

எண்ணையின்

கிரயத்கைச்

ஸஜனென்்டனான். - பி- என்பவன்

பணஞ்செலுத்த நிராகறிக்கிறான், ௭ - என்பவனால் நிர்னபிச்கப்பட்ட ஐக்.து ட்டன்
எண்ணையை

னுடைய

- பி- என்பவன

தனக்காக

ஏஜண்டாகக்கொள்ள
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ரித்த லாவதுஒப்பிக்கப்பட்டால்,

போலாகறது, .

ஆனால் சரக்கை பதஇரமாய் வைத்திருப்பதற்காக
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வனுக்காவது ஓப்பித்தா. வாகிலும் ஒப்பிப்பதற்காகவாகிலும் அந்ததீதுறை
_& Dararsrg@oarug.
கா.ரனையாவது சாமான்கொண்டுபோஇிறவணை யா:

வத உத்தாவாஇயாயக் கொள்வதற்கு,

யிருக்கும்படியான

க்குப்

கொண்டவனுக்குக்

விதமாய் ஒப்பிக்கப்பட்டிராந்காலொழிய,

போய்ச்சேராக

சரக௫ின்

அவன்

கொண்டவ

பொறுப்பாக
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மாட்டான்,

இரயத்திற்கு

கூடுமானதா

ஆக்ராவிலிருக்கிற- பி - என்பவன் ரெயில்வே மூலமாய் சனச்கு மூன்று பீப்

பா எண்ணையை
பண்ணுகிறான்.

அனுப்பும்படி. கல்கத்தாவிலிரு-இற - எ- என்பவனுக்கு உத்தரவு

௭.- என்பவன்

மூனறுஎண்னைமீப்பாய்களை

- பி - என்பவன்பேரு

க்கு விலாசம்போட்டு ரொயில்வே ஸ்டேஷனுக்குக் கொண்டுபோய், ௮அகளினபத்
இரத்திற்காக ரெயில்வே கம்பேனியாரைப் பொறுப்பாக்கும்பொருட்டு அனுசரிச்சு |
வேண்டிய விதிகளின்படிக் செய்யாமல். அதுகளை அங்செயோட்டுவக் துவிடுகிறான்.
அந்த சரக்கு - பி- என்பவனுர்கு வத்து செரவில்லை.கரயத்தைச்குறித்து - பி-என்...
“பவன் பேரில வியாச்சியங்தொடருவதற்கு ௮.௫ தகுந்த படி.ஒப்பித்தசாக மாட்டாது.
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சரக்கு முழுமையும் ஓப்பித்துக்கொண்டிருக்கும் தோசணியி

..............

ல் அதில் ஒர்பாகம ஐப்பித்தானால், அது-அந்தசச.

. தர்பாகமாத்திசம்ஒப்பி கர்லுள்ள சொக்தவக்தைஆனர்படுக்தும்பொ

- -குமென்பத
-ச்சப்பட்பால், இன்னதா.. ரூட்டு மூழுமையும்ஒப்பித்தாற்போலாகிறது ; ஆ
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ுமிருக்து பிரிககவேணு

மென்ற எண்ணத்தோடு அதில் ஓர் பாகமாத்இ

டால், அடினாலே மற்றதும்: ஒப்பிக்கப்பட்டதாகமாட்
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க எ௨டநித்து ௬ - கது அகட்டு.

திருலடார்தம்.
- ௭ - என்பவன்பெருக்கு அனுப்பப்பட்ட

சரக்கை

ஏற்றிக் கொண்டு ஒரு கப்பல் ரேவில் வந்து சேருஇறது.! சப்பற்காரன் சரச்சைஇற.

. கீசு தாம்பித்து .முழுமையையம

ஒப்பிக்கும் தேர்ரணியில் - எ - என்பவனுக்கு

௮௬

த சரக்கில் ஓர் பாகத்தை ஓப்பிக்கரான. இனால் ௮55 சரச்கிலுள்ள: சொத்துவத்:
த ஆ௫னேப்படுத்தும் பெரருட்சி - ஏ- என்பவனுக்கு சரக்கு முழுமையையும் ஓப்;
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(b) ஓப்பிப்பதின்பேரில் பணம் வாங்கிக்கொள்வதாய் எ - என்பவன் ஒரு...
சட்டைகளின்போரை பி - என்பவனுக்கு விற்றான். விற்பனைக்குப்பின்பு, ௮௩.24
சட்டைகளில் கொஞ்சமெடுத்தக்கொண்டு போகவேணுமென்று

பி- என்பவன்-௪:-

என்பவனைக் கேட்டுக்கொண்டு. அவனிடத்தில் செலவு பெற்றுச்கொள்ளு ரன்.
இதனாலே. சட்டப்படி. முழுமையும் ஓப்பித்ததாகமாட்டாது;.
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௭எ- என்பவன் பி - என்பவறஜக்கு ஐம்பதுமணங்கு அரிசிவித்சிரொன். ௮:
ந்த அரிச. எ - என்பவனுடைய இடஙூலிருச்த.து. அந்த. விற்பனைக் ஈப்பின்பு 96
தீ அரிசியில் பத்துமணங்கை பி-என்பவன்-9- என்பவனுக்கு வித்கிருன், பி- என்ப...
வன் கேட்டுக்கொள்வதின் பேரில், எ - என்பவன் ௮2 பத் தமணங்கை Q-ee
வனுஃகு அனுப்புகிறான். இதனால் சட்டப்படி. முழுமையும் ஒப்பித்தகாகமாட்டாது...

கொள்பவன் ஒப்பிக்க
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பிரத்தியேகமான

யாதொரு
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ச்சொல்லி கேட்கிறவரை

தீகத்கஞ்

யில் வித்பவன்ஒப்பிக்கக்
சடமைப்்பட்டவனல்ல.

ன் ஒப்பிககச்சொல்லி கேட்கழவரையில் விழ்பவ
ன்௮ந்தசரக்கை ஓப்பிக்கக்கடமை பூண்டவனல்ல.,
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செய்யப்படாகிருக்.தமாகல்,

கொள்பவ

ஒப்பிப்பதைக்குறித்து யாதொரு, பிரத்தியேகமான வாக்குத்.
தத்தம் நடந்தொரதபட்சத்தில், விற்கப்பட்ட சரக்

ஒப்பிக்குமிடம்,

கால. விற்பனைகாலத்தில் அது இருக்க இடத்தி, லே ஒப்பிக்கப்படதகக்ககாகிறது; விற்பதாய் கக்இரரக்ட்டு செய்யப்பட்ட,
சரக்கானது விற்பதாய் கந்இராகட்டு செய்யப்படுகிற கால,தஇல் அது

இரு

க்றெ இடத்தில் ஒப்பிக்கப்படத்தக்கதாகறது, அகசாலத்தில் அக்க சரக்கு

'உற்பதிதியாகாஇ.ழந்தால், அது

உற்பக்தியாற.

இடத்திலே

டத்தக்;கரஇறறு..
ட சரக்கை நிறுத இக்கொள்ளும்படி

ஓப்பிக்கபம்: .

விழ்பவணுக்குள்ள பா தீயை.
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இதளரையிலும் அதின்கிசயம் மூழுமையுமாவதா —
௮ல்: எவ்வளவாவ
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வரையிலும், அக்க சரச்கைவைத்துச்கொண்டிரக
கவீற்பவனுச்கு பாத்தியதை யுண்டாயிருக்தெது...
ஜரஇன த்தில்

பணஷஞ்செல்ுததும்படிமாயும்,

சாக்

வ இபிரிப்பதல்கு கலரிரனயமில்லாமலும் ககதி.
BEG)

ல் டணஞ் Os ggauuB.
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ட்ட

an ake.
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ல
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ee

are

வதாயிருந்௪, ஓப்பிப்பச 25 அகி. வைதுக்கொள்ளூம்படியான© பா;படி
ற்கு 'காலகிர்னயமில்லா த. தயை இடையது, கொண்பவன். பணஞ்செ ஸு.
வீஷயத்தில் சிறுது லவ.

திதாமல் சச

௮ ப்போதே ஒப்மிததுக்கேசல் ~

|
்

urs

suoioee

og

ee

கடு. ee

ட

ர

௫௨

Bile.

ஆனால்

or அர்ஹணாூறான்.

கொண்டவனை ௪௮

கு ஒப்பிக்கப்படுவகற்கு முன்னமே

தை.

த்த நிர்னயிக்கப்பட்ட
சக்தியற்றவனைலும், பணஞ்செலு
: ஒப்பிக்கப்பலெதற்; குமூன்னமே

கடனி௮ுக்கச

காலம் சாக்கு...
.

வந்துவிட்டாலும், விற்றவன் கரயப்பணக்:

இனிமித்தம் ௮ந்த சரக்கை நிறு ததிக்கொள்ளலாம்.
விவரம். ஒருவன்: வழக்கமாய் ஈடந்துக்கொண்டிருக்கிற வர்த்தக.
. தோரணீயில் தன் கடன்களை. செலுக்தாமல். இருந்துவிட்டாலும், ௮துக
ளைச் செலுத்த. “சக்தியம்றவனானாலும், கடனிறுக்கள் டல

uGBuren
Bq
எ- என்பவன் தன்னுடைய

tg.

இடங்கிலுள்ள

பவனுக்கு விற் இருன். பணஞ்செலுக்துவதற்கு
ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிற ௮.

பி- என்பவன்

பத
ஒரளவு

சர்க்கரையை

- பி. என்

மூன்று மாச கெடுவு கொடப்பதாய்

அந்த

சர்க்கரையை- எள

- என்பவனு,

டையூடைங்கிலேயே இருக்கவொட்டுகிரான். ௮₹த மூன்றுமாசம் Sa sD மூன்
னே - பி- என்பங்ச சடணிறுஃகச் சத்தி யற்றவனாறான். அந்தக் இரெயப்பணத்
இனிமித்தம் அந்த. ௪.ரக்கை -௭ - என்பவன் நிறுத்திச்கொள்ளலாம்.

, *9ன்னிட்ட ஓர் இனத் ந்
தில் பணஞ்செலுத்தப்படு
செத்த

வதாகிருக்து, கொண்டவ

வனுடைய

் பின்னிட்ட et இனத்தில்
LICHT GH க ககசணாம் கொண்டவன் app

ஸ்வாதன.ச்இிலே

அர்த

தனம் வாயி

உண் விற்றவனுடைய. ஸ்வா Siete
ல் சரக்கை இருக்கவொட்டுகிறதாயும்,
இனத்தில் சரக்கை யிருக்

விஷயத்த. ட்டு

சலொட்டெற

ல் விற்றவனுக்குள்ள

த்தியதை:.

பழுக்க

பா.

ட

ம

ட ட ல்க.

ne

கொண்டவன்

அதற்காக அப்போது 'பணஞ்செலுத்தாவிட்டால்,

- விற்றவன் அநத

பட

பட்சத்தில்,

கந்இரரக்

சசக்கை

கிரயத்துக்காக நிறுத்தி

கொள்ளலாம,
திருஷ்டாக்தம்..

:

௭- என்பவன் தன்னுடைய இடங்கெள்ள ஓர் அளவு சர்ச்கரையை- பின்பவனுக்கு 'விந்திரான். பணஞ் செலுத் துவதற்காக: மூனறுமாதகெடுவு கொடுக் ்
அந்தமூன்றுமாசமாகிெறவலாயில்:- பி- என்
க்கும்படி. ஒப்புக்கொள்ளப்படுறெ.த.
இருக்கவோட்டுஇருன்,
,என்பவனுடையூடங்கில்
.எ
பவன் அ௮க்தசர்க்கரையை
அக்தகெடுவுக்குப்பின்பு அதற்காக அவன் பணஞ் செலுத்தவில்லை. . ௮ந்தக்கரயத்
்
துக்காக- எ.- என்பவன் க்தி சரக்கை நிறுத்தசகொள்ளலாம்.. te

விழ்ற சரக்கை தன் ஸ்வாஇனை தடில் வைத்துககொண்டி.

தாண்

De

அதைப்பின்னிட்டுக்கொள்ளுகறவணு, ,
பீன்னிட்டக்சொண்டவி் . ருக்தறவன்
டைய பாத்தயதையைக் தான். ஒப்புக்பக்ண்டா. ்

"வனுக்குவிரோதமாய்

லொழிய பிக்திய அங்கக் செயகரானுக்குச்சேராத
அ அவவ்றட ட ப அதத் கான்
படி அந்து சரச்கை
பம்.
-வைத்துக்கொள்ளலாம்.
ee
பெண்டு?SEES Oats ஓ.ருக்சையில் நிறத்த.

த்தவலுக்குள்ள
யம்...
cs
‘

பாத்தி

- விற்றவன். சாக்கை. தன்ஸ்வாேத்கலிருக்து
ட்ட

a

:

wed

படு:

Maege eRe.

இரயமுழுதும்

பெற்றுக்கொளளா

,கொண்டவன.. scolds?

அனுட்டினடமு
இருப்பானாகல்,

'சக்திதியவறவனு ற.
ச்.

்

5

7
4

see
வந்தவனுக்குள்ள

சாரம்.

22
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௧௦௦,
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ட

பட்சத்தில், அலனிடத்திற்கு

Gm

அந்த சரக்கு: போ.

ய்க்கொண்டிருக்கச்சே விந்றவன்

அதை

epee.

போடலாம்,

கொண்டுபோகிறவனுடைய
ல்லா ன்னை மக்கருக்கும்
போதும், கொண்டவனிடக்திற்குப் போய்க்கொ
்

்

-இன்ன்படுக்கானால் சர,

க்கு போய்க்கொண்டிருப்
பக
வத
பமிடுனு

இின,த்திலாவதூ

:

ண்டிருக்கையில் யாகோரிடத்தில வைச்கப் பட்டி,
ருச்கும்போதும்,

கொண்டுபோகிறவனுடைய :ஸ்.

., வரதனத்திலிருப்பது அப்படி வைக்கப்பட்டி ரப்
பதும்தவிர மற்றப்படிகொண்டவனுடைய ஸ்வா
அவனுக்காக வேறொருருவனுடைய ஸ்வாதினத்திலாவது :
.

பது,

மொண்டு

வந்து சேராதிருக்கும்போதும், சரக்கு

ரும்பசா

ICD:

பாகப்பட்டட கள் கட

தம்

யெண்ணப்படுகற.௮.

இருஷ்டாந்தம்,
(a).

செள்னப்பட்டணத்திலிருக்றெ

- பி - என்பவன்

னன்ன

22

்.௭- என்பவலுடைய சரக்குக்கு உத்தரவுபண்ணி, அதை சென்னப்பட்டணத்தித்கு.
அனுப்பும்படி. கட்டளையி௫ருன். சரக்கு கல்கத்தாவுக்கு youuu, ௮வ்விடத்
திலே சென்னப்பட்டணச்திற்கு அஜப்பும்படி ஓர் துறைகாசனாயெ - A- என்பவ.

னிடத்தில் ஒப்பிக்கப்படறெத.

சரச்கு- 9 - என்பவடைய

Ee

கையில் ௮து கொண்டுபோசப்பட்டுக்கொண்டிருக்றெதென்றாறெ.து.
௫.
டில்லியிலிருக்றெ.- பி: என்பவன் கல்கத்தாவிலிருக்கறெ -..எ- என்ப
வனுடைய

சரக்கு உத்தரவு: பண்ணுஇரான்.

எ - என்பவன்:

என்பவன் பேருக்கு சரக்கை அலப்புகிறான்,
பேரில்- பி- என்பவனுடைய

இடங்கல்

© OTL) BU GOT அதைபற்றிக்கொள்ள
திப்போெருன்..

(0).-

டில லியிலிருக்கத

அவ்விடத்தில்

கொண்டுபோய்- Cum tubing.

நிராகரித்து. உடனே

மி...

வந்து. சேருவதின்: .
=

பணஞ் செலுத்தாமல் நிறுத்

சரக்கு கொண்டுபோகபபட்டுக் கொண்டிருக் கெதென்றாகிறனு:

புனாவிலிருச்சித- பி.- என்பவன்: பொம்பாயிலிருிற - எ

என்பவ

னுடைய சாக்குக்குஉத்தரவுபண்ணு றாள். பி- என்பவனால் சேமிக்கப்பட்ட சுமை

காரனாகிய- ச-- என்பவன். மூலமாய்- எ - என்பவன் புனாவுச்கு சரக்சை அப்பு
இருன.
சரக்கு புனாவில்.. வந்துசேர்க்த பின்பு, பி - என்பவன் கேட்டுக்கொள்வஇ
\

ன்பேரில் அவனுக்காக - ச.- என்பவன் தன்னடைய டெங்கலே
கொள்ளுறுன் ட இதற்குமேல்
ச்சே கொண்டுஃபாகப்பட்டுக்
Sr amg.

(09... லண்டன்
ர்த்தசனாயெ -

அதை வைத்துக்
வமா குத்தல்.

பட்டணத்து. வர்த்தசனுகிய - பீ- என்பவன்

௭ - என்பவதுடைய

நாறு

பஞ்சுக்கட்டு-கு

பால்? வ

உத்தரவுபண்ணுகிறான்.

அந்தி பஞ்சுச்சாக் பொம்பாய்க்கு - பி- என்பவன தன் சொந்தக் கப்டலை அஜ்ப்பு
கிரான்.
பஞ்சு அக்சச் சப்பலில் ஏத்றுமதிசெய்து pees
கொண்டு

போகப்ப?தெதென்பது

அற்றுப்பொறெத.

ட

.

கடல்

(6),
லண்டன் பட்டணத்துவர்த்தகனாகஇிய- பி - என்பவவன் பொறியல், வர்
த்தகனாயெ- எ என்பவலுடைய தூறு டஞ்சுகட்டுஃகு உத்தரவுபண்ணுகறான் அம்
தபஞ்சுச்சாக: op: என்பவன் தன Gent 57 *சப்டலை பொம்பாய்க்கு: 'அனும்புகிறான்.
எ- என்பவன் பஞ்சை கப்பலில் எற்.ஐ மதஇசெய்து ஒப்பித்து, தன்னடைய உத்சரவு

, பெத்றவளுக்காவ.து. ,தப்படை*காரர்சளுச்காவஐ. பஞ்சை ஒப்பிக்கத்தக்சதாய் sa.
பலதிகாரியினிடச்தீலே -வார்காமாவாங்கக்கொள்ளுகிறுன ,
பஞ்சு லண்டனில்வந்து சேருது,

அனால் ௮௮

- பி.- என்பவஜடைய

ஸ்வாதீனமாவதற்ற்கு முன்ன.

-மே- பி- எனபவன பசடனதத
சக்த்தியந்றவஞ கிறான் , டஞ்சுச்கு
தல்
eee
- எனடிவன ஒத்த. பஞ்சை ட
உடு
ப

ட்

:

்

:

ted

aes

;

இச...

௧௮ எஉஷித

௧௦௧.

வது அகட்டு.

இஇல் பின்னால் கண்டிருக்ிற. விஷயங்களில் தவிர, நிறுத்
திப் போவெகற்காக விற்பவனுச்குள்ள பாத்தி
தொடர்ச்சியா

இிகாண்டிருக்கையில்,

ய் கடப்பது.

கொண்டுபோசப்பட்டுக்.

- சரக்கு.

யதை. யானது

சீறு; ப்போடுதெபா
த்தியதை

௬-

.-கொண்டவன்.

ஜொருவனுக்கு விற்று இரயதிதை
Stet S
ROC een
அவனுக்காக வேமொருவனுக்காவது

்
இரயக்கா MEINE

அதை

Gap

வாங்கிக்கொள்
இரண்டாவது
ஓப்பிக்கப்
லு

கிறவரையில் நடந்தேறிவருகிற து.
௧௦௨.
கொண்டவன் சரக், குக்கு பாத்தியதையைத் தெரிவி
பில்
்
ஆல் மடத் என்னும் வார்காமாவையாவது, வே.
சொண்டவன். பாத்தி
. யதையைத் தெரிவிக்க
தஸ்தாவேஜை

றே கஸ்தாவேஜையாவது பெற்றுக்கொண்டு, ௪௪
க்கு கொண்டுபோகப்பட்டுக கொண்டிருக்கையில்

ஒப்பிப்ப

் அதை

இன்யேரில சாக்கைகில.
ட

Ste

டஜ

eee
2

நல்ல

எண்ணத்தோடு

Ds aul dG SD Bl அதற்

தம் டெழு மரன

பிரதிபலன். அளிக்கிற இரண்
டாலதுகசயக்காரனுக்கு ஒப்படைசெய்வானாகில்,

க.

ட

சரக்கை நிறு இப்போடுவதென்னும் பாத்தியதை*

அற்றுட் போகிறது...

இருஷ்டாந்தம்:
(5): - ௭-- என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு ஏதோ

ஒரு சரக்கை வித்று அவன்

பெருக்கு. அனுப்புஇறொான், அவனுக்கு பில் ஆவ லேடிப்
யும் ADIYE SH. ௭ - என்பவனுக்கு இன்னும். பணஞ்

சே

-.பி- என்பவன்

கடனிருச்கச்

என்னும் வார்காமாவை
செ ஓத்தப்படாதஇிருக்கச்

ச்க்தியற்றவனாஇறான், அவன்

ஈடனிறுக்கச்

சக்தியற்றவனானதை அறியாத- ௪.- என்பவனுக்கு

- பி- என்பவன்

கொண்ூபோகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கையில் ௮௧

வார்காமாவை

ஒப்பிக்கிறான்..கொண்டுபோகப்பட்டுக்

ம்ம் ச

அந்த

சரக்கு

சொக்கத்திற்கு

சரக்கை - எ- ஏன்பவன்

நிறுத்தக் கூடாது.
(b). or = என்பவன்- பி - என்பவனுச்கு ஏதோ ஒரு சரச்கை விற்று அவன்
பேருக்கு அனப்புகிறான் - ௭ - என்பவனுக்கு இன்னும் பணஞ் செ௮த்சப்படா
இருக்கச்சே, பி- என்பவன் கடனிழக்கச் சச்தியற்ரவனாகறான், ௮வன் சடனணிறு
க்கச் சக்தியற்றவனானதை அறி: - இ- என்பவளுக்கு - 9... எனப்வன் அந்த ௪7
Ss
ன
னன் -கொண்டிருச்கச்சே. -வார்காமாவை. சரொக்கத்திற்கு

gue 'டைசெய்இருன்,
தீல்லாதபடியால்,
பவன

:

i

Wasi

௮௪

௧௦௧.

சரச்சைச் கொண்டடன். பில ஆவ் ர ட.
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என்னும் லாகா

சனககு.

சுதந்தால்

தஸ்தாவேஜை

ces ioe one

ததல்ட்காடு.

(Cowes
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சரக்கை - எ-ஏன..

;

. மாலையாவது அந்து, FIELD

ஒம் ஓப்பிக்கப்பட்ம Ge gm,

a

நல்ல எண்ணத்தே6செய்யப்பட்ட
சொண்டிருஇற்
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ஈடாக!
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இனனும்

குதித்த ae

௫

ஓப்டல்1 யானது

ரன்ன

ன்ப

அடதுவைஞ்து,

யாவ

! அதின் :

ங்கியிருஈதால்,

taaiek on biasF ays
த்தாமலாவது

பணதிைக்காட்டாமலா்வது,“வித்ட

யக்கா. ஸ்.

கொண்டுட,் போகட்பட்டுக் தொலை: ம் Grea. சரக்கை மறுத்த SAL lagi!
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இருஷ்ட £ந்தம்,
(a).
௪௨, ௦0௦ - ரூபாய்ப் பெறுமர்ன சரக்கை - எ - என்பவன் - பி. என்ப
லுக்கு வித்று அவன பேருக்கு அப்பு. கிரான். பி - என்பவன் அந்த - சரக்இன்பி
ல்: ஆவ் லேடிங் என்னும் வார்காமாவின் பேரிலேயே தனக்கு - ௪ - என்பவனால்
மூன்பணமாஃக் கொடுக்கப்பட்ட (௫, ௦௦௦ - ரூபாய்க்கு ஈடாக -ச- என்பவனுக்கு
அக்த வார்காமாவை ஓப்படைப்செய்கிறுள், பி- என்பவன் - ௪.- என்பவனுக்கு
௬, 000 - ரூபாய் ருணப்பட்டவனா௫), கடனிறுக்கச் சக்தியற்றவனாஇிழுன். ச-என்

ப பவனுக்கு (நி, 0௦௦ - ரூபாய் செலுத்தாமலாவது செலுச்துவதாகப் பணத்தைச் கா
ட்டாமலாவது சரக்கை நிறுத்த- ௭ - என்பவனுக்குச் சுதந்தர மில்லை.
(9). ௪4, ௦௦6 - ரூபாய் பெறுமான சர்*கை - எ - என்பவன் ௩ பி- என்ப
னுக்கு விற்று அவன்பேருக்கு

அனுப்புகிறான்.

பி- என்பவன்

சாதாரணமான

ப

ற்று வரவு கணக்கின பேரில் தான் A - என்பவனுக்கு நிலுவை. பாஃியொலிருக்கற
(இ, 000 CHUTES ஈடாக ௮ந்தச௪ரக்ன் பில் ஆவ் லேடிங்என்னும் வார்சாமாவை
_ ச-

என்பவனுக்கு

pugau@par.

ஒப்படை

செய்கிறான்.

.பி- என பவன்

சடணிக்கச்

அந்த-௫, 00௦ - ருபாயை - ௪ என்பவனுக்குச்.

சகத்தியற்

செலுத்தாமலாவது

செலுத்துவதாகப் பணத்தை
காட்டாமலாவது- எ - எனபவன் கொண்டுபோசப்
ceeட்டுக் கொண்டிருக்கிற
சரக்கை: நிறுத்துவதழ்குச் Te
மூடையவனா யிரு2இ

ள்

௧௦௪,

விழ்றவன்

்

- சரக்கு சொண்டுபோகப்பட்டுக்கொண்டிருக்கை

யில் அதை

இன்னபடி.

செய்தால்

அது கிறுத்துவசாகு
ன்பது.

ய ரன்னை

Qo

நிறுக்தலா மென்பஇனால்,

க்கை வாஸ் தவமாய் ஸ்வாதீனப்

அவன் ௪௪

படுத்திக்கொண்

டாலும் கொள்ளலாம், அல்லது அதைக்கொண்டு
போகிறவனுக்காவ.து ௮3
எவனுடைய ஸ்லாதீ

னததி லிருக்கிறகோ அவனுக்காவது
அறிக்கை செய்தாலும் செய்யலாம்...

தன்னுடை

௧௦௫.

அப்படிப்பட்ட. அறிக்கைய
சாக்கை போர்த் தன் ஸ்
வாதீனக்இில வைததுக்கொண். டி. ருக்றவனுக்கா
விந்தவனுடைய பாத் இிலும்செய்யலாம்,
எவனுடைய
ஊழியக்காரன்

ட தக
அதைத்தன் ஸ்வாஇனக்தில் வைத்துக்செஈ்ண்டி
௬
Bei
oe
க்கிறானோ ௮க்த மூகலாளிகளுக்காஇலும் செய்ய
லாம். முகலாளிக்குச். செய்கிறபட்்சததில், கொண்டவனுக்கு சரக்கை
ஒப்பிக்காமல் நிறுத்தும்படி அந்சமுகலாளி தன்னுடைய
கு கஇிரமமாய் ஜாகிதைப்பட்டு,

கு அனுகூலமாகவேண்டிய
த்து அகழ் குத்தக்கபடி

௧௦௯.

Be

காலத்தில

காலத்தையும்

ஊழியக்காரனுக்..

தெரியப் படுத்துவதம்

இருக்கிற. சக்க

'

ரக்

அ.றிக்கைசெய்யவேண்
டியது.

கொண்டுபோகப்

நிறுத்துவ ன்பேரில்
ப
வித்பன்னை
Sues.

த்குக்த

லம மம்மா பட பபப

Ge

eke

ILD eGov விற்கப்பட்ட பூர. சரக்கின் இரய்ம்
சரக்கை தான் நிறுத்
செலுததப்படுகிறவரையில்,
வைக்க விழ்றவனு க்குபாததியதையுண்டாறெது:

"திருஷ்டாந்தம்,

5

்

எ. என்பவன் பி-- என்பவஜுக்கு நறு பஞ்சுகட்டு 5
gece
- அறுபதுகட்டுபி- எ௯பவனுடைய ஸ்வாதீனத்தில்: வந்த சேர்க்து, நாற்பதுகட்டு.
இன்னும் கொண்மபோகப்பட்டிக்கொண்டிருர்கச்சே, பி- என்பவன் சடனிறுச்சச் -

கவ கல்ல

6 - என்பவளுக்கு

ட. பணம்

சாகச

க

12
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- ௬ வது

ஆகட்டு,

லே அவன்: சொண்டுபோசப பட்டுக்கொண்டிருக்கெ நாற்பது கட்டை நிறு2இப்
போடுகிரான். நூறுகட்டின் விலையும் செலுத்தப்பட இற.வரையில் அக்த நாழ்பது ௧
ட்டெளை நிறுத்திவைக்க ௭- என்பவனுக்கு

பாத்தியதையிரு£த.து

டு

மறுபடி விற்பது,

௧௦௭.

சாக்கைக்கொண்டவன் தனக்கு விற்கப்பட்ட.சரக்கை யெடு
கீ.துச்கொண்டுபோகாமையினாலாவனு

சொண்டவன் நிறைவே
த்றத் தவறுவதின்பேரில்
௦௮. லஐப்து,

ணஞ்செலுத்தாமையினாலாவது

அதற்காகப

க*இராக்ட்டின்ப

டி.கான்செய்யவேண்டியதைச் செய்ய ததவமினால்,
விற்றவன் தனக்குள்ள பாத்தியதையினால் அந்த .
சரக்கை நிறுக்தி வைத்துக்கொண் ஒருக்காலும்,

கொண்டுபோகப்பட்டுக்கொண்டிருச்கையில்

அதை நிறுத்திப்போட்டாலு

ம், அதை மறுபடி விற்றுப்போட தான் கதியிருப்பசை
கு அறிக்கைசெப்து, தகுந்த காலஞ்சென்றபின்பு அதை

கொண்டவனுக்
மறுபடி விற்றுப்

“போடலாம், அதினால் ஏதாவது ஈஷ்டமுண்டானல், கொண்டவன் அதை
(யேற்றுக்கொள்ள வேண்டியதேயல்லாமல், ஏதாவது லாபமுண்டானால் ௮
ன ௮வனுக்குக்கடைக்கமாட்டாது,
uns

one
_ சரக்கை விற்பவன்கொ.
. எ பவனுக்கு

ஒப்படை

் செய்றெ பாத்தியதை.

ay
Sa

த,

௧௦௮.
அடியில் கண்டி ரக்கிற .விஷ்யங்களி
ல் தவிர, சரக்கை விற்பவன். அதில் தனக்குள்ள.
பாத்இயதையை

யல்லாமல் அதிகபாத்தியதையை

சரக்குக் கொள்பவனுக்குக்

கொடுக்கமாளா து:

விலக்கு - க.--சொக்கக்காரனுடைய அனுமதியின்பேரில்,

எவனாவ

அ! தன்னுடைய ஸ்வாஇனைச்சில் யாதொரு சரக்கையாகிலும்,பில்ஆவ் லே
-ஒங்என்னும் யாதொரு வார்சாமாவையாஇலும், டாக் வாசண்டு. என்னும்

கஸ்ட்டமவு* உத்கரவையாூலும், கஇடங்குக் காசனுடைய சர்ட்டிபிகேட்
| டையாகிலும், சரக்கை ஒப்பிக்கும்படி. துறைகாரனுடைய
சர்ட்டிபிகேட்டு

வாரண்டு அல்லது உக்தசவையாஇலும், சரக்குக்கு பாத்தியதையைக் OF

ரிவிக்கற வேறேகஸ் காவேஜை யாகிலும் வைத்துக் கொண்டிருந்தால், அவ
ன் அப்படி. எது தன் ஸ்வாதீனத்தி லிருக்கிமதோ அல்லது எதற்கு அந்த

தஸ்.காவேசுகள் சமமக்தப்படுகிறகோ அந்த சரக்இன்சொக் துவத்தை வே

- லே எவனுக்காவது ஒப்படை செய்து அப்படிப்பட்டவனுக் கு அதில் சரி
யான பாக்கியை கஇடைக்கச்செய்யலாம், சொந்தக்காரன் அதற் குவிரோ

். தமான என்ன உத்தரவு செப்இிருக்ச போதலும் நிமித்தமில்லை : ஆனால்:
. கொள்பவன் .கல்ல எண்ண தோடு பிசவர்த்திக்க வேண்டியது மல்லாமல்,
. அவன்

பிரவர்கஇஃகிற

காரியங்களும்

அந்த

சரககையாவது

தஸ். காவேஜம.

' களையாவது சன் ஸ்வரதினத்தில் வைத்துக் கொண்டிருப்பவன்

அந்த சரக்.

கை விற்க அஇகாச முடையவனல்லவென்று: நியாயமான அனுமேய முண்
பெண்ணமக்கக்கதாயிருக்கக்கூடாது,
.... விலக்கு - ௨.--சரக்குக் கூட்டான

ப

ஆதன்

உறத்

பல சொர்கக்காரர்களில் ஒருவ.

ன் மற்ற சொக்தக்காரர்களுடைய. உத்தரவின்பெரில்

ந்த சரக்கை தன் ,

.. ஸ்வாதினத்திலேயே வைத்துக் கொண்டிருப்பானால், அப்படிப்பட்ட கூ
¥

்

றத

2 ௯.- வது

eye.

Ber

ட்டுச் -சொர்தக்காரனிடத்திலே அந்த. ௪.க்கை நல்ல eect

தைத் தன் evan Gon Bev வைத்துக் கொண்டிருப்பவன்
“இகார

முயையவனல்ல

ட தக்கதா யிசாத
ள்ற

வென்.று

நிய/யமான

த்

Qian

அதை வீற்க ௮.
டம்

அனுமேயமுண்பெண்ணத்.

சங்கதிகளில் பிரவர்த்திச்தம், சரெயத்துக்கு வாங்கிக்கொ

யாவனொருவனை அந்த சரக்கின் சொத்துவம் அடைகிறது.
விலக்கு-௩,--ஒரு கக்திராக்ட்டைச்சேர்ந்தமறு பட்சத்தானுடைய

இ

ஷடானுசாசமாய. செலலாதகாகத்தக்க அந்த கந்இசாக்ட்டின்படி சரக்கை...
4ஒருவன் தன் ஸ்வாஇனப்படுக்கக் கொண்டிருக்கும்போது, அப்படி. ஸ்வா .
இனத்தில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறவணிடக்திலே. மூன்றாவது மனிகனொ.
அந்த சரக்

ருவன். அந்தக் இராக்ட்டு ரத் துசெய்யப்படுவதற்கு முன்னமே

கை நல்ல எண்ணத் தாடு

கொள்வானாகில், எதினால் அந்த

கநஇரரகட்டு

செல்லாததாகத்தக்ககோ. (அந்தக்காரியல்கள் சசக்கைக் தன். ஸ்வாகினக்தி.
ல் வைத்துக்கொண்டிருப்பவனுலாவது எவர்களுக்கு. அவன் பிரதி. நிதியா.
பிருக்கிறானோ அவர்களாலாவ.து செய்யப்படுகிற குற்றமான காரியங்களா
காதபட்சத்தில்,. (அத்தி மூன்றாவது மனிதன் அரன் sigan
YOLODE
இதி பற்த வ0ல, "க்கரரக்ட்டைச தீதுசெய்யலொட்டரமல்தடுக்கப்
ஏதாவது

படுவதனாலே பிரதம் விகஇரயக்காரனுக்கு

நஷ்டமுண்டானால்,

அந்த ஈஷ்டதீதிற்காக அவன் பிரதம சரெயக்கார eae
கொள்ள அர். ஹாருன்...

ஈவுயெற்றுக

.
“ இருஷ்டாக்தம்.
்
ர
ஒழுகல்
Babe
என்பவன்
ay, ச. என்பவனிடத்இிலிருக்து - பிஎன்பவன் நல்ல எண்ணக்தோடு- பி- என்பவனிடத்தில் அலகு வர்க்க
பசுவின்சொத்துவம்-எ

ஒரு வர்.த்தகனாகய- ௭- என்பவன்

6).
ஆவ்

- என்பவனை அடையா ௮,

லேடி.ங் என்னும்வார்நாமாவை

டத்தில் ஒப்பித்து, ஏதோ

:

a

ஏதோ. ஒரு த

தன்னுடைய

ஏஜெண்டாக - பி- என்பவனி:

ஒரு குதித்தவிலைக்குக் குறைத்து.

அந்தச்சரச்கை விற்கக்

கூடாதென்றும், மூ. - என்பவனுக்கு கடனுக்கு வித்கக்கடாதென்றும் - பி.- என்ப
வனுக்கு உத்தரவுசெய்ிறான். அக்தவிலைக்குக். குறைத்தும் மூன்றுமாசத்திய சட்னு

ee
க்கும் ௮ர்.த சரக்கை- பி. என்பவன்- டி.- என்பவனுக்கு ர
eee. டூ என்பவனை HOAs.
(6). ௭- என்பவன்- பி - என்ப்வனுக்கு சர்குவிற்கறுன்; அதற்கு புல்ல ட்
“Covi என்னும்: வார்காமா- எ - என்பவனிடத்திலிருக்றெ௮, ஆனால்: அமத aint
காமா - இ என்பவனுக்கு சரக்கை ஓப்பிக்கும்பழ. எழுதப்பட்டிருக்கிறதமல்லாம
ல், அதை - ச. என்பவன் எண்டார்சு பண்ணவுமில்லை. பொத்துவ்ம் பி:
ட்ப
னே. அடையாது. .

.

a

ல்

(8).
..௪- 9-@- - என்பவர்கள் அவிபக்த இரத சகோதர்கள்,
டட
பொதுவில் சிவமாடுகளிருக்றெ.௮. பி- என்பவனும் -:ச- என்பவனும் ஒரு பசுவை. Be
எ - என்பவனுடைய nls rae விட்டிருக்கிறார்கள் ;? அதை அவன்- டூ.- எ.
.ன்பவனுக்கு விற்கிறான்... ட. என்பவன் நல்ல எண்ணத்தோடு வரங்குறொன்: ை 4
ear சொத்துவம்'- டி. என்பவனை அடை றது... உ
ae
(ஓ.

மோசம் செய்வதென்லம் குற்தமாசாத

மாறுபாடு சொல்லி- எ - என்ப...

வண் தனக்கு. ஒருகுதிரையை? விற்கவும் ஒட்பிக்கவும்- பி- என்பவனை. உட்படுத்த”
ஏ.
- என்பவன கட்டக்.
சத்துசெய்வதற்குமுன்ன மே ஜு என்பர்
.

:

8

poe

க௮எஉ0ு$த்து ௯

இரு

வது ஆக்ட்டு,

ன்- இ. என்ப்வனுக்கு அக்தகுதிரையை வித்கிருன்,

குதிரையின் சொத்துவம் -இ

என்பவனை அடைகிறது; கச்திராக்ட்டை சத்துசெய்யவொட்டாமல் தீடுக்கப்பபெதி
ஞூலே - பி- என்பவனுக்கு யேதாஇிலும் நஷ்டம் கேரிட்டிருந்தகால் அதற்காக-௮.வ

ன்-எ- என்பவணிடத்திலே ஈவு.பெற்றுக்கெரள்ள அர்ஹனாஒருன்.

(0. ௭- என்பவன் தனக்கு ஒரு குதிரையை விற்கும்படி. - பி- என்பவனை '
அக்ரமமாய் பயப்படுத்தி பலவந்தம் செய்கிமுன், அல்லது மோசத்தினாலா வத த
பி. - என்பவன ௮ம்
ம்பு இருஷ்டனை மூலமாயாவது அவனை. உட்படுத்துரான்,
ரத்து செய்வதற்கு முன்னமே - ௭- என்பவன் அந்த குதிரை
ககந்திராசகட்டை
யை: ச.- என்பவனுக்கு விற்கிறான். சொத்துவம் - ௪- என்பவனை. அடையாது.
பொறுப்பைக்குறித்து.

கொள்பவனாவது அவனை முன்னிட்டுக்கொண்டு தாவா செய்
திறவனெவனாவது, விற்பவனுடைய பாத்தியதை

“௧௦0௯,

“பாத்தியதை குறைவுக்
பைய

செல்லாதென்டற ஏதுவினால், விற்கப்பட்டசொத்
வாற பாவானு வலை கந்இிராகட்டினாலே

ததை

விக்கிரையக்காரனு

காக.

வீசோதமானகருத்து தோன்ருதபட்சத்தில், ௮இ

பொறுப்பு:

கொண்டவனுக்காதிலும்

ஈஷ்டததஇிறகாகக்

னால் நேரீடுகிற

தடப்

- ப்டுக்கொண்டு

முன்னி

அவனை

ச

விற்பவன்

த

னாவான்.

s Beg te

esos குறி

த்தாவ.து இப்படிப்பட்ட

தென்பதைக் குறித்தாவ

து குறிப்பான

பொறுப்

பை ஸ்தாபிப்பது.

சரக்கு கடிது
பல்த்க GH sso
௧௧0.
து அது இப்படிப்பட்ட தென்பசைக் குறித்தாவ
அ குறிப்பான பொறுப்பை அக்தந்த வியாபாச
வழக்கத்தைக்கொண்டு ஸ்தாபிக்கலாம்.

-அகாரவஸ்து வித்பதி
லேயே அது ஈல்லதென்

கிற பொறுப்பு

௧௧௪,

கள் கல்லவை

குறிப்பா

யிருப்பது...

Eps.

என்கிற

பொறுப்பு

oe

குறிப்பாயிருக்
i

8

௧௧௨. மாஇரியைக்காட்டி. சரக்கு விற்பதில்
HOS FIEG முழுதும் 96S மாதிரி எப்படிப்பட்

on Ahh
er to. er
க்கு விற்பதிலேஅ௮ந்தசரக்
. கு மொத்தத்திற்கும் பொ

டதோ அப்படிப்பட்ட தாகவே யிருக்கிற தென்
பதற்குப். பொறுப்பு குறிப்பா யிருக்கெ.து.

அுப்புகுறிப்பாயிருப்பது.
௧.௧௩.

ஆகார வஸ்துக்களை விற்பதிலே.௪.து

ஏதோ ஒரு பேருடையதாய் அந்த பேரைச்சொல்லி

சசக்கு

விற்கப்பட்டால், கொள்பவன் மாதிரியைப் பார்த்
தாவது. சரக்கு முழுமையையும் பார்வையிட்ட
“ஏதோ ஒரு பேலாச்
சொல்லி சரக்கு-விற்கப்ப பின்பாவனு, அந்த சரக்கை வாங்கியிருந்த போதி
ட்டால், அதில் பொறுப்
லம், அது வாக்தக தோணியில் அந்தப்பெயசா
பு குறிப்பாமிருப்பது, . .

ல் தெரிந்து

கொள்ளப்படுஇற: சசக்கெனப தற்குப்

ml பொறுப்பு குறிப்பாயிருக்கிறது.,
்

- விவசம்-ஆனால்

ஏதோ

ஒரு

பேருலையதாய்.

8...

அந்தப்

பெயரைச்,

- சொல்லி சரக்க விற்கம்பட்டயோதுிலும் அந்தப்பெயருள்ளதென்பதற்னு
- உத்தரவாதம் பண்ணுவ இல்லையென்று Sb Barely.
குறித்துச் சொல

லி Leno
eee

ல்லை...

ee,
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க௮எ௨ஷஹத்து

௯ - வது gard.

௫௯

oe

, இருஷ்டாந்தம்:

(வ. கல்கத்தர்விலிருக்கிற - ௭ - என்பவன் அப்போது மூர்ஷமாபாத்திலிருச் .
! ஐ கல்கத்தாவுக்கு வர் துகொண்டிருச்சிற “கழுவடைப்பட்டு” என்னும்பேர்கொண்
ட பட்டுள்ள பன்னிரண்டு மூட்டைகள் - பி - என்பவனுக்கு விற்தரொன. அது “௧
முவடைப்பட்டு?” என்னும் பேரால் கடைவீதியில் தெரிர்தகொள்ளப்படிூற பட்டு
என்பவன் பொறுப்பாளியென்ப துகுறிப்பாயிருகீகறெது.
எ- என்பவன் மாதிரியைப் பார்த்தும் மொத்தசரச்கைப் பார்வையிட்
0).
நாறை
ட பின்பும், “நல்ல பங்காளம்”” என்னும் பேர்கொண்ட பஞ்சு மூடைகள்
கடைவீதியில்
பேரால்
என்னும்
பங்காளம்'”
“கல்ல
அது
விலைக்கு வாங்குறொன்.

த்தான்என்பதற்கு - எ-

தெரிச்துகொள்ளப்படுகற.

|

OS

சூறித்த காரியத்சிற்கு சரக்கு உத்தரவு செய்யப்பட்டால்,
அக்சவிஷயத்இற்காக அந்த உத்தரவில் கண்டிருக
்
கப்பட்ட பெயர்கொண்டசசக்கு வழக்கமாய் விற்”
விஷயத்திற்கு
குறித்த
ase.

பட்டால், பொறுப்பு...

:

ட

:

உத்தரவுசெய்யப்..

சரக்கு
oe

பொழப்புக்கு விக்க முண்டாகி

பஞ்சல்ல ; இதனால்

ட்

௫

ச

௪.

2

௬.

கப்படுறெ பட்சத்தில், சவகரிக்கப்பட்டசரக்கு௮

விற்
நதவிஷயத்திற்குத்தகுக்ததுதானென்பதற்கு

...., றவன்பொறுப்பாளி என்பதுகுறிப்பாயிருக்கறெது,
weet)
=
ல்
இருஷ்டாந்தம்.
்
செம்புசெய்கறெ
அனுப்பும்படி.
செம்பு
அடிப்பகற்கான
தகடு
- ஒருகப்பலுக்குத்
ee

்.
- பி - என்பவன் உத்தரவுபண்ணுகிறான
வாய -௭.- என்பவனுக்கு
அந்த
- எ - என்பவன் செம்பு சர்பாராசெய்கிறான்.

காவின்பேரில்

அந்த உத்

செம்பு

கப்ப

2665 559 அடிக்கத்தகுந்ததுதானெனபதற்குப் பொறுப்பு, குறிப்பாயிருக்கெு,
்

பிரகிக்தமாய்ததெரிற்கி
வோர் நிச்சயமா

ரக்த.
ன.

இனமாகிய

சரக்கை

விற்பதில்பொறுப்பு.

பிரசித்தமாய்த் தெரிந்திருக்க

௧௪௫.

நிச்சயமான
கோ

ஒரு

இனமாகிய

GSS

Mapu SEG

அது. தகுந்தது

குறிப்பாய் ௮டங்கி

தானென்பதற்குப் பொறுப்பு

oe

யிருப்பதில்லை.

2.

ஓர்

விற்பதில "யே

சரக்கை

ப திருஷ்டாந்தம்..

. பி- என்பவன் பஞ்சு கெரட்டுவதற்கான எந்இிரஞ் செய் ்.தற்கு-பேட்டெண்டு
தானே உரியவ
என்னம் அதிசார.பத்திரம் பெற்றுக்கொண்டு அதைச்செய்வதற்குத்
்ஞாயிருக்றெ - எ - என்பவனுக்கு எழுதுறெதாவது-- “என்னுடைய தொழிற்சாலையில்
பஞ்சு

கொய்வெதற்கு

aus?

உம்முடைய

என்று யெழுதுஇிருன், அத

ரச்தை அனுப்புறொன..

் மென்று

பேட்டெண்டு

பருத்தி எந்திரத்தை

உத்தரவின்படி.

எனக்கு

௮

x என்பவன். அச்ச எந்த

அது - ௭- என்பவனுடைய பேட்டெண்டு பருத்தி எந்திர..

தெரிந்திருகறெ எக்தரக்தா னென்பதற்கு - ௪ - என்பவன்

பொறுப்பாளி

யென்பது: குறிப்பா: யிருக்கிறது, ஆனால் - பி-. என் ப்வனுடைய தொழிற்சாலையில்
எவ்வகையாய்ப் பஞ்சுகொட்டப்பமிகறதோ அந்த வசைக்கு அது துக்ததுதானெ
டடக் படட
a
க
ன்பதற்குப் பொறுப்புண்டாக்கமாட்டாது.
௧௧௯. ஒருவஸ் து என்ன இனமென்று விற்.
ந
இன்னபடி.க்கானால் விற், கற்பட்டதோ அக்த இனமாயிருக்குமா இல்,அை
'இனத்தைக a)
ல வனமறைக்கிருக்கிற "கு. விற்றவன் 'மோசமில்லாமலும்

ஹைவுகளுக்குஉத்தரவாதி

e

த்த. யாதொரு

வெளிப்படையான

பொறுப்பில்

லாமலுமிருக்கச்சே, அதில் மறைந்திருக்க ௫.

ஒறைவுக்கு உத்தரவாதியலல,

so

கழுஏக்ணோர்த்க துபவது ஆஸ்ப்ட
திருஷ்டார்ந்தம்.

எ - என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு ஒரு குதிரை
ரன்
விற்றகாலத்தில்.
அகத குதிரைக்கு - ௭ - என்பவனுக்குச் தெரியாத ஊனமொன்று இருந்சசாகவெளி

பக்தன்

இதற்கு- ௪ - et

ட ௧௧௭.

ne Ce

பொறுப்போடு

eee

ae

விற்கப்பட்ட ஏதோ

ஒரு 2...

ஓப்

தவறு

பிக்கப்படடும் ௮ங்கிகரிக்கப்பட்டுமிருந்து, பொறு
ப்பு விக்கினப்படுமாகில், அதினாலேவிற்பனை ரத்தா

தலுண்டாவஇன் பேரில்
சரெயக்காரறுக்குள்ள பா:

குததக்கதல்ல; அனால்
ன் baer விக்கெப்படிவ
திலைண்டான கஷ்ட த்திற்காக Bp posh தஇ

Drauss

தீதியதை.

லே ஈவு: பெற்றுககொள்வதற்கு

பு

அர்ஹனாகிறான்,
இருஷ்டாக்கம்,
...௪- என்பவன் ஒருகுதிரையை ஊனமொன்றுமில்லையென்று உறதிசொல்லி
பி- என்பவனுக்கு விற்று அதை அவனிடத்தில் ஒப்பிககிறான்: வித்றகாலத்தில் 4

ந் தக்குதிரைச்கு ஊனமிருக்கதாகத்
்... தாகத்தக்கதல்ல, அனால்

தெரியவருகிறது. அதனாலே அ௮க்த விற்பனை ரத்

அந்த ஊனத்தினாலுண்டான

நஷ்டத்திற்காக

- எ

என்ப

வனிடத்திலிருந்து ஈவுபெற்றுச்கொள்ள- பி - என்பவன் அர்ஹனாூருன்.
் , திச்சயிக்சப்படாத சர

க்கு,

கர்ரொக்ட்டு ஏற்படுற

காலத்தில்

சஞுவிஷயத்தில் பொறுப்

நிச்சயிக்கப்படாமலாவது உற்பததியாகாம லாவஇ

புவிசனெப்படுவதின்பே

ரக்த சரக்கை விற்பகாகப் பொறுப்: புடனே

ரில் இரயக்காரலுச்குள்ள

இராகட்டு

பாத்தியசை;

-

ஏற்பட்டிரூ₹து,

பல்ப்

௧௩

விக்னெப்

படமொகில், கொண்டவன்.

ந்த சரக்கு Qu பிக்கப்படும்போதே அதை
ரன்ன
தன்
ஏற்அக்கொள்ளலாம் வேண்டாமென்று கள்ளிப்போட் டரலுமபோடலாம்,
._ அல்லது சரக்சைப் பரிசோதித்துப் பார்ப்பதற்கு நியாய்மாய்ச வேண்

hs

19.19) 2728)

காலவரையிலே அகத சரக்கை வைத்திருந்து, இன்பு அதைவே

ண்டாமென்று

தள்ளிப்பேசட்டாலும் போடலாம்; ஆனல்

அந்தக் காலத்

இல் அர்த ச.ரக்கைப் பரிசோதித்துப் பார்க்கும் பொருட்டென்னசுதக்காம்
வஹிக்கலாமோ அதைவிட வேறேயாதொன்றுஞு செய்யக்கூடாது...
rhs விஷயத்திலும் 'ெயக்காரன் பொறுப்பு விக்னெப்படுவதினாலு
ட_ண்ட்சன.யாதொரு' கஷடத்திற்காக. விற்றவனிடத்திலிருந்து ஈவு பெற்றுக்
' கொள்ள: அர்ஹனாூருன். ஆனால் அவன் சரக்கை ஏம்றுக்கொண்டு
வு
க்கு தாவாசெய்ய எத்தனப்பட்டால் அவன் அப்படி. ச்செய்ய எத்தனப்ப

.
ve

இடுவதை, பொழப்பு விக்ெமானதைக் கண்டுகொண்டபின்பு தகுந்த கா
எட
அகிக்கைசெய்யவேண்டியது. .
ல
பட

ட்

;
லும் "கிச்சமிச்சப்படாத

சாட்டி

... திருஷடாக்தம்,
பஞ்சு: இருதாறு

டா

சம்டை-

பி- என்பவனுக்கு விற்கவும், LS- என்பவனால்

னுக்கு அதுகளை ஒப்பிக்கவும் உடன்படுஇிருன,

என்பவன்

comes

கேம்கப்ப்டாமலே. அவ...

பி- என்பவனுக்கு

மாஇிரிப்பிரகாச

- மில்லாதபஞ்சு. ஒப்பிக்கப்படிறெ.௮ - பி- என்பவன் 'பரிசோதனை செய்யும்பொருட்
.

ட நியாயமாய் லேண்டி.யிருக்றெ காலத்தைவிட

att ச

அவன் ௮3, ர அட

அதஇிசகாலம்

கன்னை ப

அதை

அட்

.

ட
ப்ப

Bi

க௮/௪உஷ்த்து

வறு

அகட்டு,

ப்

ee

௬௪

6.

மாவ- ௭ - என்பவனிடத்தி

(5). .. மாதிரி பிரகாரம் இருபத்தைக்து மூட்டை

ல்வாங்கச். கொள்வதாய் - பி- என்பவன் உடன்பட இருன். பி- என்பவனுக்கு
pre ஓப்பிக்கப்பரிறத, அவன் அதற்குக் இசயங் தொடுத்து வி3ூருன். பி வன்

பவன் அதைப் பரிசோஇப்பதின் பேரில் மாதிரிக்குச் சரியாயிருக்கவில்லை. யென்று
சண்டுசொள்ளுஒறொன்; பின்பு - பி- என்பவன் இரண்டு மூட்டைகளை உபயோகி

த்்தச் கொள்ளுகிறான், ஒன்றை விற்கிறான்- அவன் இப்போது அகத கந்திராக்ட்
டை ரத்து செய்யவுங்.கடாது. கரயத்தை மறுபடி வரப்பற்றவுப் உடாது, ஆனால்
பொறுப்பு விக்னெப்படுவதினாலே உண்டானயாதொரு நஷ்டத்திற்காக - எ. என்...

ர்வ

பவ்ணிடத்திலிருந்து ஈவு பெற்றுக்சொள்ள அவன் அர்ஹனாூறான்..

இரண்டு ஐதை ஜோடுகள் சைசறொன்.

- பி- என்பவன்.

அவனுக்காக

உத்தரவின்பேரில்

௭ - என்பவனுடைய

(0).

ஜோடிகள் ஓப்பிச்கப்பட்ட பின்பு ௮துகள

௭ - என்பவனுடைய காலுக்குச் சரிப்படவில்லை - அந்த இரண்டு உதை ஜோடு
களையும் - எ - எஃ பவன் ஒரு காள்வலாக்கும் வைத்து£ கொண்டிருக்கிருன். ஒரு.
ஜகை ஜோட்டை ௮வன் கொஞ்சகாலத்திற்கு வீட்டில் தரித்துக்கொள்ளுகிரான்.

மற்றொரு ஜதையைத் தரித்துக்கொண்டு வீட்டை. விட்டு நெடுக்தூரம் போய்வருஇ
ரன், முதல் ஜதையை வேண்டாமென்று அவன் நிராகரிக்கலாமே யல்லாமல், இர.
ஜதையை

ண்டாவத
லாம்.

ஐதையிலுள்ள

இரண்டாவது

கூடாது - ஆனால்

நிராகரிக்கக்

அவன் சவு பெற்றுச் கொள்ள

ஈஷ்டத்திற்காக்

குறைவினாலே கேரிட்டயாதொரு.

பலவகைப் பட்டவை.
௧௧௯,

செய்யப்பட்

உத்தரவு

விழ்பவன்

உத்தரவு

செய்யப்பட்ட

சரக்கோடுகூட. உத்தரவு செய்யப்படாத சரக்கை

ட சாக்கொகட உச்ச. கொள்பவனுக்கு அனுப்பினால், உத்தரவு செய்ய

ததுகொண்டவன்பலத்
கையும் வேது சப்பத் கெடுநியாலது கொர்
நிராகரிக்க தரையாவது உண்டரவதாயிருக்கும் பட்சத்தில்,

pha ike Seda rag ren
வட அதற is} Dy
்்
க அனுப்பப்பட்டால்,௮

லாம்;

உத்தரவு 'செய்யப்படாத

உ

eye

சர

4

-

கொண்டவன் அப்படி.
அனுப்பப்பட்ட சரக்குக
ete
‘
ச
க
.
௨
௩
e
ளில் எதையும் அங்கீேகரிக்காமல் நிக்கிரகிக்கலாம்.,

le

+

சரக்கையும்

.

திருஷ்டாக்தம்.

்

இன்னதென்று குறித்த பீங்கான்களை அனுப்பும்படி. - ௭ - என்பவன்-பி.என்ப
வனுக்கு உத்தரவு செய்கிறான். பி- என்பவன் இந்தப் . பீங்கானகளையும். உத்தரவு .
செய்யப்பட்டிராத வேறே பிங்கான்களையும் ஒரு கூடையில்போட்டு- எ - எனபவ

னுக்கு அனுப்புறான்.
தக்கரியாமல்

அனுப்பப்பட்ட சரக்குகளில்: எதையும் - ௭ - என்பவன் ௮

நிக்கரஇக்கலாம்.

ட
அங்கேரியாமல் 9287

word

நிராகரித்தால் இ

ன்ன காகு மென்ப.

it

:
்
கொண்டவன்" நிஷ்கரி
, ஷையான காலத்தில்ெய

்

“௧௨0.

“கொண்டவன் தனக்கு விற்கப்பட்ட

சரக்கை அங்கேரியாமல் அக்ரமமாய் நிராகரித்
தரல், அது விற்பனை கந்இிராகட்டை விக்னப் ப.

i

டுத.துவதாகிறது.

ட

விற்கப்பட்ட சரக்கை .கொண்ட்வ
426
னுக்கு. ஒப்பித்தானபிறகு,. நிர்னயித்துக்கொண்
_ காலத்தில் இரயக்காரன் இரயத்தைச் செலுத்...

திதைச் செலுத்தாவிட்டா

தத் தவறிப்போவானாகல், விற்றவன் கந்இராக்ட்

னுக்குள்ள பாத்தியதை.

டல் ஷ்சக்து கண்டிருக்காலொழிய,
அந்த

ல், ரத்துசெய்ய Sond

டை

சத்துசெய்யலாமென்று

அநத கந்இசாக்ட்

சாக்ட்டை ரத்துசெய்ய வீற்றவனுக்கு பாத்இயகையில்லை. »

கந்தி ட்

ee

.
ரு

கவுத்து ௯ - வது அகட்டு, -

்

422,

காரமாய் வெவ்வேறு

(வித்கப்பட்ட் 'சரக்கின்வி

om

கூறுவோன்.வி..

வனைகாட்டி.

பரிஷ்'

ச.ரக்குக்கும்

அ இனா

வீற்பளையாஇறது

விட

அதின் சொத்துவம் ஒப்படையாகிறது,

லைகேட்சப்பட்டதாய்பா

௧௨௩.

ஏல

விற்பனையிலே,

௮ விலை சேட்கப்பட்டதாய்

விலையை உ

!பர்த்கனுல்,

விற்கப்படும்போ

லே அக்தக்தகூறு ஏலத்தில் கேட்டவனுக்கு

ட
போதே

ப்பட்ட

கூறிலுள்ள

அ. ஒவ்வொரு

DEE

ஏலத்தில்

எலத்தில் சரக்கு

இண்ணதாகு:

ஏலங்கூறுவோ

பாவனைகாட்டி.

விலை

OU உயர்ததினால், கொண்டவனுக்கு இஷ்டமிருக்

மென்ப௮,

குமாகில் அந்த விற்பனை ரத்தாகக் _ திக்கதுதான்.

௮-ம் அத்தியாயம்-விமோசன த்தையும்
பிணையையுங் குறித்து. .
௧௨௪,

ப

டட

மொசனத்தைக் வி
தத கக்திராகட்டு என்பத

ஒரு பட்சத்தான் தன்னுடைய சொந்த ஈட
ப தங்க வன வேறே யாவனொருவனுடைய
5
மறு. பட்சததானுக்கு
நஷ்ட
௮ திலி ருந்தும் அவனைக் . காப்பாற்

மூண்டானால

ற்கு விவரணம்.
இற கந்திராக்ட்டானது

அ வதாய் வாக்குக்கத்தஞ்செய்த எழுடக்கொகெ
விமோசனத்கைக்
குறித்த கநஇராகட்டு
என்று

சொல்லப்படுகிறது.
்

திருஷ்டாக்தம்.

(a). ஏதோ ஒரு ௨௦௦- சூபாய்த்தொகையைக்குறித்து - பி- என்பவன் பே
ரில்- 9- என்பவன் விவகாரம் தொடர்க்தால், அதனாலென்ன
உண்டானபோ
இலும் அதிலிருந்தும் - பி- எனபவனைவிமோசனஞ்

செய்வதாய் - எ - என்ப்வன்

கந்திராகட்டு செய்கிருன், இது விமோசனத்சைக்குதித்த
விமோசனபத்திரம் பெ

zo,

திறுக்கொண்டிருப்பவன்

த

த

Frage

eal

ததாழும்

மூம்.

லே

தட்டப்

(௪).

'விமோசனத்கைக்குறித்த கந்திராகட்

வாக்குச்சுத்கஞ்செய்யப்படுறெவன்

எவ்வளவு அதிகார மிருக்கிறதோ அந்த

SAP Oe

உத்தர

கந்திராக்ட்டு ஆறது.

பிரவர்த்திப்பானாகில்,
அவன் ese
ai
Amaran

வாத

ய்கிறவஃ

. விமோசனம்

டத்தி

பண்ணுவதாய்

மட்டில்
see o>

(hE BI—

செய்கிற

வாக்குத்தத்சம்

GF சம்மந்தப்படுதிறதோ. அந்த விஷயத்தைப்பற்றிய யாகொரு
_ யத்திலே தான் எ.
டங்களையும்;

தனக்கு

செலுத்தும் படி. நேரிவெகான்

15D

வியாச்சி
௪கல

ஷ்

(௨).
அப்படிப்பட்டயாதொரு வியாச்சியத்லே (வாதியாகவாவ
வது பிரஇவாதியாகவாவது பிரவர்.தஇப்பதில் வாக்குத்தத்சஞ் செய்கறவ
“னுடைய உத்தரவுக்கு விரோதம் பண்ணாமலும், விமேசசனகத்தைச் குதித்
_ இ யாதொரு கந்இிராகட்டு பிறக்காதிருக்தால் கான் எவிவிகமாய் நட்ப்பது

விவேகமான காரியமர் யிருந்திருக்குமோ அவ்விதமாய்ப் பிரவர்.தஇத்து (மி
"ருந்தாலும்,

வாக்குத்தத்தஞ் செய்கிறவன் தனக்கு

_ வரும்படிக்காவ.து

வியாச்சியஙல் கொண்டு

ராசன் அலசல் செய்யும்படிக்காவது அதி

:

கறுஎஉஹத்து

௯ - வது ஆக்ட்டு,

கரரங் கொடுத்திருந்தாலும், அப்படிப்பட்ட

Fi

வியாச்சியத்திலே தான் நிரப்

பந்தமாய்ச் செலுத்தும்படி. நேரிரிவகான சகல செலவுகளையும்;
(௩).
அப்படிப்பட்ட யாதொரு வியாச்சிெயத்திலே சமாதானஞ் செ
ய்து கொள்ளுகிற பட்சத்தில், அக்க சமாகானமானது வாக்குத்தததஞ்
செய்கறவனுடைய உத்தரவுக்கு விரோத மில்லாமலும், விமோசனச்தை
GIES யாகொரு

கந்திராகட்டு பிறக்காஇருந்தால், தான், எவ்விகமாய

மாதானஞ் செய்து கொள்ளுவது
பட்டதாயு மிருந்தாலும்,

விவேகமா யிருந்திருக்குமோ

வாக்குத்தததஞ் செய்கிறவன்

௪

அப்படிப்

Yes

Mure Aus

த்திலே சமாகானஞ் செய்து கொள்ளும்படி. தனக்கு அதிகாரங் கொடுத்தி
ருந்தாலும், அப்படிப்பட்ட

FUT ST OT FOO GF

டதான் செலுத்தியிருக்கும்படியான
. Danan or அர்ஹனாகிறான். ,

௧௨௬,

சகல

சேந்த

ஷாத்துகளின் படி.

GAL eee

Rees

பிணையைக்குறித்த
ர ப்பட். மூன்றாவானொரு
வன் தலறிப்போகிற விஷயத்தில் அவனுடைய

“பிணை”? யைக்குறித்த
கஈதிராகட்டு, “ஜாமிர்சா

வாக்குக்தததத்தை நிறைவேற்றுவதாகவாவது னு
வனுடைய கடனைத் இரப்பதாகவாவது
செய்கிற

Lea? “சடன்படற OY

கந்திராக்ட்டாகிறது. பிணப்படுகற. மனிதன்ஜாமீ

க வ
'கடனகெசடு
க்கிறவன்”” என்பது.

ன்கா.ரனென்.நு
5

சொல்லப். படுஇ

Ts

ன்,

எவன்

ள்

தவ

திப்போகிற.. விஷயத்தில் பிணைப்படலாகற்தோ
அந்தமனிதன் கட்ன்படுகிற மூலபுருஷீனென்று சொல்லப்படுகிழுன், எவ
னுக்குப் பிணப்படலாகிறதோ அந்தமனிதன் கடன்கொடுக்கிறவனென்று
சொல்லப்படுஒருன். பிணைப்படுவது வாய்மொழியா கவாவது எழுத்து மூல
மாகவா வஇிருக்கலாம்,

௧௨௭,
ட

கடன்படுகிற மூல
ட.

புருஷனுடைய பிரயோசன தஇற்காக செய்

யப்பட்ட யாதொரு காரியமாவது யாதொருவாக்
குத்தத்தமாவது பிணைப்பவெதற்காக ஜாமீன்தார
னுக்குப் போதுமான பிரஇபலனாகலாம்.
திருஷ்டாந்தம்.

(௨. பி-.என்பவன் சட்னுக்குச்

சரக்கைத் தனக்கு விற்கும்படிக்கும்

அதை

ஒப்பிக்கும்படிக்கும் - எ - என்பவனைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறான். சரக்கின் இரயத்
தைச் செலுத்துவதற்கு- ச - என்பவன்- பிணைப்பவொனாகல், அப்படியே செய்
வதாய்- எ - என்பவன் உடன்படுஇமுன. சரக்கைஓஒப்பிப்பதாய்- ௭ - என்றவன்
செய்கிற வரக்குத்தத்தத்திற்குப் பிரதிபலனாய்ப்பணத்தைச் செலுத்தப்பிணைப்பெற

தாக- 9- என்பவன வாக்குத்தத்தஞ் செய்கிறான். ௭ - என்பவனுடைய
தத்தம் -௪- எண்பவனு டைல்

வாக்குத்தத்தத்தித்குப்

போதுமான

. மிருக்இறது,
(b). ௭ - என்பவன் -.மி.- என்பவனுக்கு: சரக்கைவிற்று:

வரக்குத்
பிரதிபலனா

2
௮தை

அவனுக்கு

ஒப்பிக்கிறான். பின்பு
- ௪. என்பவன்.௮க்தக். கடனுக்காக. ஒரு .வருஷவரையில்
பி- என்பவன்பேரில் வியாச்சியம் கொடராதிருக்கும்படி- ௭ - என்பவனைக் கேட்

டுக்கொள்வ அமல்லாலல்,

அவனப்படி. இருந்தால்,

பி- என்பவன்

பணஞ்செலுத்

த்க் தவறிப்போகிற
பப்சத்தில் ௮க்த சரக்குக்காகத் தான்பணஞ்செலுத்துவதாயும் ,
வாக்குத்தத்தஞ் செய்ஒருன. கேட்டுக்கொண்ட்படி. 'வியாச்சியந் தொடராதிருக்க :

- கா. என்பவன் உடன்படுறுன்... இ௫.-௪- என்பவனுடைய

குப்:

ee

ae

ieee

அரக்குத்தத்தக்தத்

:

me

கழு எ௨ஒஷூத்து
- ௯-வது இகட்டு,
(0)

௭- என்பவன் - பி- என்பவளுக்கு சரக்கை

ஒப்பிக்கிறான். அந்த

சான:

சாக்குக்காக

செலுத்துவதாய்ப்

-பி- என்பவன்

பிரதஇபலனொன்று

அதை.

அவனுக்கு

பணஞ்ெலுத்தத்

விற்ற

தவறினால்.

மில்லாமலே

௪ - என்பவன்

:

பின்பு

உடன்படூகிறான். இந்த உடன்படிக்கை செல்லாது,
e
eo aye
G2.
ஜாமீன்கானுடையஉத்தரவாதமா
னது - கந்திராகட்டிலே
வேறேவிதமான
oh
ஜாமின் சா. ரனுடையஉ
Salas.

பாடு

செய்திராதபட்ச தீதில் கடன்படுகிற

:புருவனுடைய

து கொண்டிருக்கிறது.
,
இருஷ்டாந்தம்.
ட்

ey

மூல

உத்தரவாதக்தோகூடவே

ஈட

nat
ப

உண்டியை அங்கேரித்தவனாயெ - ௪. என்பவன் அதற்குப்பணஞ் செலுத்து
- வதற்காக -௭ - என்பவன் - பி- என்பவனுக்குப் பிணைப்படுகிறான்.
அந்த உண் +
டூக்ரு - 9 - என்பவன் பணஞ் செலுத்தாமற்போகுரான,
அந்த உண்டியின் சொ..
கை மாத்திரமல்லாமலும் அதின்பேரில் டாக்யொஇறவட்டியையும்
டச் செலுத்துவதற்கு - எ - என்பவன் கடமைப்பட்டி.ரக்இரான்.

டு

:

OsreréeQuruee®
2:பிணை யென்ப ௮.

;

௧௨௯,
கோர்லையாய் நடக்கிற விவகாரங்க :
ளுக்குவியாபிக்கிற உக்கரவாகமானதுதொடர்ச்சி
யாய்கடக்கறபிணையென்று சொல்லப்படுஇன்றது.

்

(a).

செலவையுங்கூ

இருஷ்டாக்தம்,

பி- என்ப்வனுடைய ஜமீன் தாரியின் குத்தகைத்தொகைகளை ஒரூல்செ

ய்வதற்கு - 9 - என்பவனை - பி- என்பவன் அமர்த்திக்கொண்டால், அந்த குத்த
கைத்தொகைகளை - ௪ி- என்பவன் செமமாய் வசூல்செய்து செலுத்துவதற்காக - a

என்பவன் ௫௦௦௦ - ரூபாய்க்கு

தான் உத்தாவாதஞ்செய்வதாம் - பி- என்பனுக்கு

வாக்குத்தத்கஞ்செய்கிறான்.

(0).

இத

தொடர்ச்சியாய் நடக்கற பிணையாறெ௮.

தேயிலை. வியாபாரியாக - பி-என்பவன் அப்போதப்போது-9 - என்

|

பவனுக்கு சர்ப்ரா பண்ணும்படி யான
தேயிலைக்காக - பி - என்பவனுக்குப் பண
ஞ்செலுத்த - ௧௦௦௦ - ரூபாய்மட்டில் -௪ - என்பவன் பபிணைப்படுதிரான்.
௧௦௦௦ -

ரூபாய்க், இரயத் துக்கு மேற்பட - பி - என்பவன் - ௪: - என்பவனுக்கு தேயிலை"
சர்பராசெய்கரான், அதற்காக - ௪ - என்பவன் - பி.- என்பவனுக்குப்பணஞ்செல
திதுகிறான்....

பின்பு - ௨௦௦௦.- ரூபாய்க்

சி - என்பவனுக்கு சர்பராசெய்கிறான்.

போகிறான்.

எ - என்பவன்பட்ட

யான தால், அவன

கஇரயமுள்ள

பிணையானது

அப்பிரசாரமே ௧௦௦௦ - ரூபாய்

செலுத்தச் கடமைப்பட்டிருச்கிறான்.

(9). பி- என்பவன

தேயிலையை

௪ - என்பவன்

- பி- என்பவன்

பணஞ்செலுத்தச் தவறிப்

தொடர்ச்யொய்

நடகச்இற.பிணை

வாயில் - பி- என்பவனுக்கு

.

்

ல்

- ஏ- என்பவனுக்கு ஓப்பிக்தெ ஐச துமூட்டை மாவின்

, ரெய்த்தை ஒரு மாசத்தில் செலுத்தவசற்காக - ௭- என்பவன் - பி. என்பவனுக்.
குப் பிணைப்பகெரறுன்.
பி - என்பவன் - இ- என்பவனுக்கு ஐ₹து மூட்டைகளை
- ஒப்பிக்கறுன். அதுகளுக்காக;- ச - என்பவன் பணஞ் செலுத்துகிறான்.
பின்பு
பி - என்பவன் - சி- என்பவனுக்கு நாலு மூட்டைகளை ஓப்பிக்கிறொான், அதற்கு -௪..
என்பவன் பணஞ்செலுத்தவில்லை -௭- என்பவன்பட்ட. பிணையானது. தொடர்ச்ச

யாய் உடக்கறெ பிணையல்லாகபடியால், அப்பிரகாரமே அவன் சாலு மூட்டைகளின்
'இரய்த்துக்கு உத்தரவாதஇயல்ல.

௧௩௦.

ட்

இறட

தொடர்ச்சியாய் நடக்கிறபிணைலய

இர் படப்

அல ட

அகதி

பன

ஜாமீன்காரனானவன் பின்

னிட்டு ஈடக்குங் காரியங்களுள்கு நிமித்தமில்லாம்

_...
தொடர்ச்சியாய் நடக் ற்போகும்படிகடன்ேகொடுக்கெவனுக்கு அறிக்கை,
' தமிணையைரக்துசெய்வது.
beh

படட

சர

:

செய்து. அஇன் மூலமாய் எப்போதாகிலும் ம்ம.
ட
லள
eae
Chee
செய்ய்ல்சம்
ட்ட...
பவ
i

}
i

ர்
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fii
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| sje

Past - we

வது ஆகட்டு. -

௬௫:

.

ye
(a). ௭- என்பவன் தான் செட்டுக்கொள்ளுறெபடி: - a. னல்ல
, உண்டிகளை- பி- என்பவன் டிஸ்கவுண்டு செய்வதனிமித்தம், ௫௦௦0 ரூபாய்வராயி
ல் பன்னிரண்டு மாசத்திற்கு அப்படிப்பட்ட சகல் உண்டி களுக்கும் "இரமமாய்ப்ப

af

. இருஷ்டாந்தம்.

செலுத்துவதைக்குறித்து - பி - என்பவனுக்குப்பிணைப்பரகருன். இ- என்ப

en

௨0௦௦

வுக்காக- பி- ஏன்பவன்

மூஸ்கவுண்டு . பண்ணுகிறான்.

ரூபாய் வரையில்

பின்பு மூன்று மாசச்சடை௫யில்- எ - என்பவன் பிணையைசத்துசெய்கிருன், இச்
த் சத்தினாலே! பின்னிட்டு - எதாவது டி.ஸ்கவுண்டு. செய்யப்பட்டால், அதற்காக- -பி
எவ்வளவேனும்உத்தரவாதியாகாமல் - எ: என்பவனுக்கு நிவர்த்தி.
CT GOT LI DI GOS

யுண்டாடிறது: ஆனால் - சி - என்பவன் பணஞ் செஓுத்தாவிட்டால்,

டாயிரம்

TOES IES. =o - என்பவன்

- iS) --Sar

aC

இரண்

365

உத்சவ காயி

கக

ன்;

ச்சல் உண்ம களுக்கு.
A@- என்பவன்பேரில்- பி- என்பவன் எழுது
(b).
ன்
ம் -6- என்பவன் பணஞ்செலுத்துவதற்காக - 0,000 --ரூபாய்வரையில்- ௭- என்:

பிணைப்படகருன்,

பவன்:- பி- என்பவறுக்குப்

i aeauacr-A-

-

aeaxuecr

பேரில் உண்டி. எழுதுகிறான்... அந்த உண்டியை-.- என்பவன் அங்இகரிக்கறொன்.
௭ - என்பவன் தன்னுடைய பிணையை சத்அபண்ணுவதாக ,அதிக்கைசெய்கிழுன்.
செலுத்தாமற்போ.
பணஞ்செலுத்தவேண்டிய சமயத்திலே - A - eroor ial oor cue
-இருன். அதற்கு - எ -. என்பவன். _தன்பிணையைப்பற்றி உத்தர வாதியாயிருக்கறுன். ்

SiS,
ஜாமின்தாரன் இறந்துபோனுல்- அ இினாலே, தொடர்ச்சியாய்
தொடர்ச்சியாய் ஈடச் நடக்கற பிணைத்தாவதற்குவீரோதமானயாகொ
. இறபிணையானது ஜாமீன் ரூ. கந்இராக்ட்டு இல்லாதபட்சத்தில், பின்னிட்டு
தாரன் இறந்துபோ வினா
நடக்குங் காரியங்களுக்குச் சம்பந்தப்படாமல் ௮.
ன்
BAUD Zest grout pg.
லே. சத்து... a
௧௩௨,
இரண்டு பேர்கள் ஏதோ ஒரு உத்தர வாதத்தை Goseune,
-டுக்கொள்வதாக மூன்னுமணிதனோடு கக்இராகட்டு:
தகு (Sear cis செய்வ அமல்லாமல், சங்களில். ஒருவன். தவறிப்.

போனால் மற்றவன்மாக்திசம். உத த. ரவாதஞ் செய்:.

டத

இரண்டு

டைய

உத்தரவாதத்திறீகு-

பேர்கள்

ஜாமீனைக்குறித்து அவர்க

d
- qaicigre
iC dtaa:
ய்.துக்கொள்ளப்பட்ட ௪.
ao:
urge

ல்லை.

யவேண்டியதென்று தங்களுக்குள்ளும் பரஸ்பரம்

அத

டு

ந்திராக்ட்டுசெய் துக்

as

ரண்டால், -இந்த

ட ம கந்இிசாக்ட்டில், அந்த
சாசபடி.யினாலே,. அவைக்கு,

‘

இரண்

|
;

மூன்ருமனிதன்சே
னு... இரண்டாவது.

கந்தியாக்ட்டு பிழந்திருப்பது தெரிந்இருகத. போதி.

:
E
லும், முதல கந்இிராக்ட்டின்படி னக்கு மூன்றாம்.
எதனுசக் மேற்படி இருவரில் அவனவனும். பீணைப்பட்டி
௬ க்கிற. உத்தர.
வாதத்திற்கு அர்த அன் னதி ee
AO
க. ae
க்மில்லை, .

a என்பவனும் -9- என்பவனும் கூட்டாகவும் வணனின்றுர மன்லர்ன்னும் :
உத்தரிப்பதாக -

௪ - என்பவனுக்கு ஒரு பிராமிசொறி நோட்டு: எழுஇ5௦ காடுக்கிர.

hao. பி- என்பவன்பொருட்சி உள்ளபடி. 'ஜாமீனாக - எ: என்பவன் சேர்ஈது ௮ டதை எழுஇிக்கொடுச்றொன்,. இந்த சங்கதி, HS பிராமிசொரிநோட்டு எறுதிக்கொடு..
_க்சப்படுஇற

காலத்தில் - சி- என்பவனுக்குத் தெரியும். . 19 = என்பவன்பொருட்டு ப

ஜாமீனாக அந்த கோட்க௨-ச-ஏன்பவனறிய-௪-௭என பவன் சேர்ஈ்து யெழுதிக்கொடு. —
தீதானென்பூது. HES பிராமிசெரரி கோட்டைக்குறித்து-௪-என் பவன்பேரில்- -இ.எண்...

பவன் Paria

த

டட

பன்
ஷ்

அட

மீரயோசனப்படமாட்டா த, 4
40)

ர

yt kee

|

ae

கழு எ௨ஹடத்து
௧௯௩,

மூல

சந்திராக்ட்டின்

- ௯ - வது ஆகட்டு,

புருஷனுக்கும் கடன், கொடுக்கிறவலும்கும்

ஷரத்

SoS

ட அர்

ஏற்படுகிற

ஜாமீன் சாசனுள டய

'அகளில்
ஏதர்வ.தமரீற்றப் அஅமதியிலலாமல் தானது மர்தறப்பட்டால் ௮
பவெதினாலே ஜாமீன் கி இனாலே, அதற்குப்பின்னிட்டு நடக்கும்' காரியக்
வாரணை. ...

களுக்கு ஜாமீன் நிவாரணையாய விடுகிறது,
—
இருஷ்டாந்தம்.
(௨) ச.- என்பவனுடைய பாங்கயிலே மானேஜசராயெ - பி - என்பவ்னுடை
ய ஈடத்தைக்காக - எ - என்பவன் - ச - என்பவனுக்கு ஜாமீன்தாரனாஇிருன். பின்
பு - பி- என்பவனுடைய

சம்பளம் உயர்த்தப்படிவதாகவும், ௮திசமாய்ப்

பணம்வா

ங்கப்படவதஇினால் கேறிடுத நஷ்டத்தில் கால்பங்குக்கு ௮வன் உத்திரவாதியாவதா
கவும், ப் - என்பவனும் - 8 - என்பவனும் - எ - என்பவனுடைய சம்மதியில்லாமல்
கந் திராக்ட்டு செய்துக்கொள்ளுகிருர்கள்.
'அதிகமாய்ப்பணம் வாங்கவொட்டுஇருன்,

பி- என்பவன் ஒரு வாடிக்கைக்காரனை
பாங்இக்கு ஒரு தொகை ஈஷ்டமாறெது.

் எ- என்பவனுடைய சம்மதியில்லாமல் ஏற்பாடு மாற்றப்பட்டஇனாலே அவன் தன்
் னுடைய ஜாமீணிலிருந்து நிவர்த்தி யாவதுமல்லாமல், Dis sas songs sys
கொடுக்க உத்தரவாதியுமாகான்..
é
,
(0).

சட்ட நிர்மாண சபையாருடைய

சொல்லப்பட்டிருக்ற

ஒரு

ஆக்ட்டினாலே அலுவல்கள்

விவரித்துச்

உத்தியோகத்திற்கு'- ச - என்பவன் - பி- என்பவணை

கேமிக்கிறான், அந்த உத்தியோகத்திலே - பி- என்பவன் துர் நடத்தை ஈடக்தால்
அதற்கு தான் உத்தரிப்பதாக - ௭ - என்பவன் - ௪- என்பவனுக்குப் பிணைப்படுகர

ன். பின்னிட்ட ஒரு ஆக்ட்டினால் ௮௫5. உத்தியோகத்தின் தன்மை முக்கியமாய்
மாதூறத:
பின்பு - பி- என்பவன் தர்£டத்தை ஈடக்சறான; அவனுடைய af
உத்தை பின்னிட்ட ஆச்ட்டினால் பாதிக்கப்படாத. ஒரு அலுவல் சம்பந்தமாயிருக்த. .
போதிலும்,

௭- என்பவன்

தன்னுடைய

பிணையைப்பற்றி

இணி

உத்தரவாதியாகா

மல் ௮க்து மாறுதலினாலே நிவர்த்தியாகிறான்,

(6).

;

பி- என்பவன் குமஸ்தாவாயிருச் தகொண்டு அவன் ஏரப்பத்றுெ பண

த்திற்கு செமமாய்க் கணக்கு சொல்வதற்காக - எ - எனபவன் - ச - என்பவனுக்கு
ஆமீன் தாசனானால், சரக்கு விற்பதற்காக வருஷ.வாரி சம்பளத்திற்கு - பி- எனபவ

னைச்

தன்னுடைய

கொள்ளுஇருன்.

குமஸ்தாவாய் நேமித்துக்கொள்ள - ௪ “என்பவன் வொப்புச்

பின்பு, நிஷ்சரிஷையானசம்பளமில்லாமல்,

பி- என்பவன் வித்தி

ற சரக்கன்பேரில் அவனுக்குக் கமீஷன் கொடுச்சப்படுவதாய்- எ - என்பவனும்-பி.
என்பவனும்- எ - என்பவனுக்குத் தெரியாமலாவது ௮வனுடைய சம்ம்தியில்லாம
லாவ. உடன்படி.ச்கை செய்துகொள்ளுஇறார்கள்., பினனிட்டு - பி - என்பவன் ந
உக்கிற துர்ரடத்தைக்காக - எ - என்பவன் உத்தரவாஇயல்ல,
(0).
பி- என்பவனுக்கு - ௪- என்பவன் கடனுக்கு எண்ணெய் சர்பராசெய்

வதற்காக - ௩௦௦௦ சூபாய்வரையிலே - எ- ஈபவன் --ச - என்பவலுக்கு தொடர்ச்

சியாய் நடக்கிற பிணைப்பறான். பின்பு - பி- என்பவனுக்குக் கடன் அதிகப்படு
: இறது; பி- என்பவனுக்கு - ச- என்பவன் ரசொகச்கத்இற்கு எண்ணெய் சர்ப்பராசெய்
அ வருவதாசவும், செலுத்தப்ப்கிற பணமானது - பி- என்பவன் - ”- என்பவனு
க்கு அப்போது பாக்கியாயிருக்கற கடனுக்கு செல்லுவைக்கப்படவதாசவும், பி-என்
பவனும் - சி - என்பவனும்- எ - என்பவனுக்குத் தெரியாமல் கக்இிராச்ட்டுசெய்து

. கொள்ளுடரூர்கள். இந்தப் புத ஏற்பாட்டுக்குப்பின்புசர்ப்பராசெய்யப்பட்ட துயா
தொரு

யல்ல...

சரக்குக்காக - ௭- என்பவன்

:

தன்னுடைய

பிணையைப்பற்றி

oe

உத்தரவாத

(6).
மார்ச்சி2- ச௨-பி- என்பவனுக்கு ௫௦௦௦ - ரூயாய் கடன் கொடுப்ப
தாக -ச.- என்பவன் கந்திராக்ட்டுசெய்இருன். அந்தக் கடனைக்தீர்ப்பதற்கு-௪-என்

பவன்பிணைப்படுஇருன். ஏ - என்பவன் - பி- என்பவனுக்கு ஜனவரிம௧௨௫௦௦௦
ரீ

2

S72 DEB - = "வது ஆக்ட்டு;

௬௭.
x

$

3 j

ரூபாய் கொடுஃ்கிரூன். அந்த னக
மார்ச்சிமாசஉக்குமுன்னமே - பி.என்
பவன்பேரில்- ௪- என்பவன் வியாச்சியந் தொடரலா மாதலால், கந்திராக்ட்டுமாறி

ட்போயிருப்பதினாலே- எ - என்பவன் தன்னுடைய

உத்தரவாதத்தில் நின்றும்கிவ

ர்த்தியாகிறொா ன்,

BL

௧௩௪,

கொடுக்கிறவனுக்கும்
ட ச்படிறைமுகப்ருண்றுக்கு
ம் ஏதாவது கந்இராக்ட்டு பிறந்து அதினாலேகட

கடன்படசழ மூலபுரு
ஷனுடைய

விமோசனத்

Bearag விடுதலையின
லாவது ஜாமீனதாரன் வி
“ டுகலையாவ.து.

(8).

ன்படுகிற மூலபுரஷனுக்கு விடுதலையுண்டானாலு

ம், கடன் கொடுக்கிறவன் யாதொருகாரியத்தைச்

செய்வஇனாலாவ அ செய்யாமலொழிவதினாலாவ.து
சட்டப்படி.

கடன்படுகிற மூலபுருஷனுக்குவிடுச

லையண்டானாலும், அதனாலே
டுதலையாகிழுன்.
இருஷ்டாந்தம்.

கத

டன்

௪- என்பவன் - பி - என்பவனுக்கு சர்ப்பராசெய்கிற சரக்குச்காக - எ

என்பவன் - ௪ - எனபனனுக்குப் மிணைப்படுகிறான். ச- என்பவன் - பி. என்பவ
லுக்கு சரக்கு

சர்ப்பராசெய்கரொன், பின்பு - பி- என்பவனுக்குக்

கடன்மேலிட்டு,

அவன் - தன்னை கடனிலிருக்து நிவர்த்திசெய்கற பட்சத்தில், தன்னுடைய

:ஆஸ்இ

யை தன்னுடையகடன்காசர்களுக்கு ஓப்பித் துவிடுவதாய் (௪- என்பவலுள்பட) த

ன்னுடைய கடன்காரர்களோடு சந்திராக்ட்டு செய்கிறான். இதனாலே-9-- என்பவ
Gen® செய்துகொண்டகந்திராக்ட்டினால்

- பி- என்பவன் தன்கடனிலிருக்து

நிவர்த

தியாகிரான், ௭-என்பவலும் அவனுடைய ஜாமீணிலிருந்து விடுதலையாகிறான்.
(b).

௭- என்பவன்: தன்னுடைய நிலத்திலே அவிரி சாகுபடி செய்து ஒர் நிஷ்

“கரிஷையான விலைக்குத் தழையை- பி-என்பவனுக்கு ஒப்பிப்பதாய் YUCHA a6
திசாச்ட்டு செய்கிறான். இந்தகந்திராக்ட்டை- எ-என்பவன் நிறைவேற்றுவதற்காக

சி-என்பவன் பிணைப்பிரறுன்.

எ-என்பவனுடைய

ய ஒரு ஓடையை- பி- என்பவன் திருப்பி

டாமல் த0க்கருன்,

அதனாலே.

ச-என்பவன் சன்னுடைய

நிலத்திற்கு நீர் பாயவேண்டி...
அவிரி சாகுபடியாகவொட்

பிணையைப்பத்றி எவ்வளவேனும்

உத்தாரவாதஇயல்ல.

(6).

ஏற்பாடான ஒரு காலத்தஇிற்குள்-பி-என்பவனுக்சாக ஒரு

வீட்டை Bop

கரிஷையான ஒர் இரயத்திற்குக் கட்டிக்சொடுப்பதாகவும், அதற்குவேண்டிய மரத்
கை அவன் சர்ப்பசா செய்யும்படியாகவும் அவனோடு-௭- என்பவன் சந்திராக்ட்டு
செய்கிறான்.

HES

கக்திராக்ட்டை- எ... என்பவன்

நிறைவேற்றுவதற்காக

- இ--

என்பவன் பிணைப்படுஒருன். பி-என்பவன் மரம் சர்ப்பரா செய்யாமற்போஒரான்.
சி-என்பவன் தன்னுடைய ஜாமீணிலிருக் விதலையாகருன்.
- கம்ன் கொடுக்கெறவன்
கடன்படுகற மூலபு௬ஷ
“னோடு ஓழுங்கு
செய்து
கொண்டாலும் அவனுக்கு
கெடுவுகொடுத்தாலும், ௮
வன்பேரில் வியரச்சியந்

தொடராதிருக்க

ஒப்புக்

கொண்டாலும்

ஜாமீன்

தாரன்விசிதலையாவ், .

௧௩.௫.
கடன்கொடுக்கறெவன் கடன்படுகிற
ஜலபுர௬ஷனோடு ஒழுங்குசெய்து கொண்டாவது,
அவனுக்கு கெடுவுகொடுக்கவாகலும் அவன்பே
ரில் வியாச்சியம் கொட சாதிருக்கவாகிலும் வாக்
சுத்ததீதஞ்செய்தாவது அதற்காக கடன்கொடுக்
'இலவனுக்கும் கடன் படுகிற மூலபுருஷனுக்கும்
கந்இராக்ட்டு.

ஏற்பட்டால்

அதினாலே,

அப்படி.

ப்பட்ட கந்திராக்ட்டுக்கு ஜாமீன் தாரன் சம்மஇிக்
சாக. பட்சத்தில் Hoel, ஜாமீன் fatee :
uA pal,

:

௬௮௮

eye.

sg

௯.

வறு. ஆக்ட்டு.

சபள்படுதெ மூலபுருஷ

aa

_

னுக்கு கெடுவுகொடுப்பத-

“௧௩௯.

ற்காக மூன்முவது. Dens.

ஐ

ஜோடன்படிக்கை செ.
ய்து கொள்ளப்பட்டால்,
ஜாமீன் தாரன் விடுதலை.
யாகான்,

eae

இல்ல்

மூல்புருஷ்னக்கு

கதவ விபாக க அலலத சத் முன்று
கந்திராகட்டு
மனிதனோடு 'கடன்கொடுக்கிறவன்
“செய்தால், ஜாமீன்சாரன் விடுதலையாகான,

திருஷ்டாந்சம். ,

ஜாமீன் தாரனாப் - ௭ - என்பவன் எழுதிக்சொடுத்த ர:
டை
ரத
உண்டியை-பி-என்பவன் அங்கேரித்து கெவொய்ப்போயிருகஇெ அந்த உண்டியை
வைத்துக்கொண்டிருக்கிற - இ- என்பவன்- பி.- என்பவனுக்கு கெடுவுகொமிப்ப்

தாக - ம - என்பவனொடு கந்திராச்ட்டு செய்கிறான்.
் Agia விடுதலையானவனல்ல.
- சட்ன்கொடுககிறவன்
வியாச்சியம் தொடராமல்
பொலத்திருப்பதி னாலே
ஜாமீன்தாரனுச்கு திலர்த
Buyer saga.

௭ - என்பவன்

cee dances

BHO,

தன் ஜாமீனி

.கடன்படுறெ

மூலபுருஷன்பேரில்' வி.பாச்சியந்சொடராமலாவ
ஆ அவன் பேரில் வேரசேயாதொரு

கொள்ளாம்லாவது

பரிகாரக்கேடிக்

பொறுத்திருப்பதிஞல்

... தரமே,பிணையில். அதற்கு விரோதமான

மாத்

wisn

ரு ஏற்பாடு இல்லாதிருக்கச்சே, ஜாமீன்தாரன் nies:
-இருஷ்டாக்கம்,

ee taics! | Qe ogee த்தல் சடன்பட்டிருச்ஜொன்,.. அந்தக்சட்ன்
எ-என்பவ்னுடைய பிணையின்பேரில் கொடுர்சப்பட்டத. : அக்தக்கட்ன் கெடுவா
“ய்ப்போய் பாக்கியாகிறது. அப்படி. பாக்கியான பின்பு ஒரு வருஷவனாயிலே - Qஎன்பவன்- பி- என்பவன்பேரில் வியாச்சியக்சொடரவில்லை, எ - என்பவன் தன்

“னுடைய ஜாமீனிலிருக்து நிவர்த்தியானவனல்ல.
்

௧௩௮,

ட்டு ஜாமீன் தாரர்ச-

கூட்டு

ies

தல

வி

ஷயக்இலே, கடன் -கொடுக்கிறவன் அவர்களில்
டில் ஒருவன் நிவர்த்தியா
ஒருவனை
நிவா திசெய்வதினாலே மற்றவர்கள் நி
வஇனொாலே ep paii act a
ர்
வரத்
தியான
தில்லை; அப்படி. நிவர்த்தியான ஜாமீன்
- வர்த்தியாவதில்லை,*
தாசனும் மற்ற கட
கனு
emery
தல். நின்றும். G0,gtaunespiova,
கடன் கொடுக்கிறவன் ஜாமீன் தாச
பாத்தியதைக்குவிரோ தமான யாதொரு

௧௩௧௯,

os

_ யாதொரு

கெ

க்கல்

காரியத்தைச்.

'செய்வதினாலாவ து

பபா

செய்

சொழிவதினாலாவ து ்

ஜாமீன்தாரன.

(முடிவாய் ்

கீதேடிக்கொள்ள. வேண்
மய.

பரிகரரத்து“குeEOe

OF உண்டானால். காலின்".
ee
120

னுடைய

காரியத்தைச் செய்தாலும், ஜாமின்
, தன்னுடைய

யிருக்க

தாரனுக்குத்
செய்யவேண்டி.

செய்யாதொழி...

'கடன்படுற. மூலபுருவுன்

பேரில் ஜாமீன்தாரன் நமூடிவாய்ப் பரிகாரக் தேடி —
க்கொள்வதற்குக் கெடுதியுண்டரசிற
பட்சத்தில், ்

ர

க

“‘oebenea

ie be

eee

lee

an

எப
எத்வள் ஓர் நிஷ்சரிஷையான
தொக்க
ரு சப்பல் செ.
கொடுப்பதாய், பி- என்பவன் எனா
இரரான்... இவ்வள விவ்வள்வு
Mei

7

யாதொருகாரியத்தைச்

நீதாலும் அதனாலே,

Spe.
op

கடமையாகத் தான்

துகி.

2 வது ஆக்ட்டு..

் க௮எ௨ணத்து ௬

வேலைமுடிக்கையில் இவ்வளவிவ்வளவு: பணம் வாயிதாவாகச் செலுத்தப்படவெதாய்

இரமமாய் நிறைவே

அந்த கந்திராக்ட்டை * பி- என்பவன்

து.ற
"ஏற்பாடாயிருக்கி

ஜாமீணிருக்கிளான்.

த்து வதற்காக - இ.- என்பவனுக்கு- எ - என்பவன்

ச - என்பவ

ஸன்-௪-என்பவனுக்குத் தெரியாமல் கடைசி இரண்டு வாயிதாக்களை-பி- என்பவனு

அப்படி. முன்னதாய்ச் செலுத்துவதினாலே :

க்கு முன்னதாய்ச் செலுத்திவிகிறான்.
எ- என்பவனுடைய

த வ

ப

க்

ஜாமீன் அற்றுப்போ௫றது.

பி-என்பவனாலும் அவனுக்காக ஜாமீனாய் -:௪-என்பவனாலும் கூட்டாக
௫).
ட வும் முன்னிஸரூர் மூன்னின்றும் உத்தரிப்பதாக - ச-என்பவன்பேருக்கு எழுதிக்.

விட்டலங்காரச்

கொடுக்கப்பட்ட பிராமிசொரி கோட்டையும், பி-என்பவைய

பணத்தை அந்த பிராமிசொரி. நோட்டுக்கு செ

சமான்களை விற்று அதனால் வருற

அதிகா ரமுண்டாகும்படி.. - பி - என்பவ

ல்லுவைத்தக்.கொள்ள-சி-என்பவளுக்கு
சாமானுக்கு

“னுடைய

ஆனால் அவனுடைய gic sees

னிட்ுி - 9.- என்பவன் சாமானை விம்ரூன்,

_

பின்
கொடுக்கிறான்.

பணங் கடன்

- துக்கொண்டு-9-என்பவன்-பி-என்பவனுக்கு

விலைதான்வரு.

கொஞ்சம்

௮.தற்கு

மனப்பூர்வமான அஜாச்கிரதையினாலும்

னாலும்

ஈடுவைத்

எழுஇக்கொடுக்கப்பட்ட விக்செயப்பத்தரத்தையும்

அந்தபிராமிசொரி கோட்டு விஷயத்தில் - ௭.- என்பவனுடைய உத்தசவா.

Ong.

ட்

:

.

தம் அற்றுப்போகிறது:

எ.- என்பவன் - ம- என்பவனை - பி- என்பவனிடத்தில் வேலை கத்

(9).

யோக்கியதைக்காக

விட்டு,ம - என்பவனுடைய

அக்கொள்ளுவதற்காக

- பி--என்

ப்வனுக்குப் பிணைப்படுகிறான. பி - எனபவனும் அதவா மாசத்திற்கொருதரம்- ம- ,
என்பவனிடத்திலே. சொக்கக்சணக்கு ஓப்பித்துச் கொள்வதாய் வாக்குத்தத்தள்
செய்திருக்கிறான். மி - என்பவன் தான் சொனனபடி. செய்யாமற்போகஇருன், ம.
் என்பவன் பணத்தை .அபகரிக்கிறொன். ௭ - என்பவன் தன்னுடைய ம்ணையைப்

்

பத்றி- பி- என்பவனுக்கு உத்தரவாதியல்ல.

௧௯௦,

-பிணைப்பட்ட கடன் கெடுவுசென்று பாக்கயொய்விட்டாலும்,

மெற மூலபுரு
கடன்ப
பட்ய தேலைய. ைதப்பி
இனைப்
ப்போனாலும்,
ஷன் நிறைவேற்றுமல

..
ப.
hii
he
Bh

ao

பேரிலாவது

கட்மையை

ின் பேரி.்'
நிறைவெத்றுவதமம்

த்ர த

oor

லாவது

்
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Cae arene,

evBler

re

சபா

x

ல்

ன

இ

ரி

ச

i

,தஜாமீன்தாரனுக்குண்டாகிறது,

..

Quegey Aan
ம

ப

கடன்படுகிற

uit evitoy si,

கொடுக்கிறவனுக்குண்டாயிருந்த

பேரில் கடன்

ஜாமீ.
ட்

க்

ல

ச
Fel, AGE
Se ்பேரிலாவது தான்செ
ட... துவதின
டட செலுத்
ய்ய

மையும்
ச
ட

ட

்

¢

சகல
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ate:
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மூலபுருவஒன்
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டு

ட.

ges, ஜாமீனைக்குறித்து கக்இிராகட்டு பிறக்கிற காலச்தில, கடன்.
க்

. கடன்

io

....கொடுசசறவனுக்கு

கொடுத்திறவனு

பவ்யம்

என்னென்ன.

கடன்படுகிற
பவம்

ஆதாரம்

மூல

ae

புருஷன்
a

கிடைத்கிருசகிற

பிரதி. தகாரத்தின் பரயோஜனத்.
கு தமித் Corதையும்,அர்தப்
இட்வ்
அப்படிப்பட்ட ஆதாரம். உண்டாயிருப்
னுக்குள்ள பாத்தியதை.

-ச்இருக்து ஆதாரங்களை அஃ

பரக

வ...

Cae

பது ஜாமீன்தாரன்

அ.றிர்திருந்தாலும் இரா விட் ட்

, ஜாமின்தாரன் அடைவதற்கு, அர்ஹனாகிரான் ; கடன் கொடுக்
- - டாலும்
இறவன் அபபடிப்பட்ட ஆதாரத்தைப் போக்கடிததாலும், ஜாமீன்தாரனு
டைய சம்மதியிலலூமல் அதைக்கொடுத்துவிட்டாலும், அந்த BOTS

- இன் பெறுமானம் எவ்வளீவோ
வாதம் அற்றுப்போகறது: fe

அவ்வளவுக்கு ஜாமீன்தாரனுடைய உத்த

ae

Oe

an hey

eee

ae

x

௭௦

க௮/எ௨ஹ0த்து
y

(8.

௮௯.

வது

ஆட்டு,

ச

இருஷ்டாந்தம்.

8- என்பவன் தன்னுடைய குத்தகைதாரனாகிய- பி- என்பவனுக்கு-௭-

என்பவனுடையபிணையின் பேரில்-௨,000- ரூபாய் மூன்பணம்கொடுக்கிறான். மேலும்
. ச-என்பவன் அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு- பி-என்பவனுடைய வீட்டலங்கார
ச்சாமான்களை கொதுவை வைத்துக்கொண்டு பின்னும் ஆதாரம் ஏற்படு த்திக்கொ
ள்ஞூகிருன்.
ச- என்பவன் அ௮ந்தக்கொதுவையை ரத்துசெய்கிறான்.
பி- என்ப

வன் சடனிறுக்கச்

சக்தியற்றவனாகிறான்,

௪ - என்பவன்

எ-என்பவன்பேரில் வியாச்சியந் தொடருகிறான்,

வோ

௮ந்த

சாமான் இரயம் எவ்வள

அ௮வ்வளவுக்கு-௪ - என்பவனுடைய உத்தரவாதம் : ௮ற்றுப்போகிறது.
(௦). கடன் கொடுக்றெவனுகிய - சி.- என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு

பண்ங்கொடுத்து அதற்காக

மு.க்ரி பெற்றிருப்ப தமல்லாமல் ௮௫5

மூன்

அத

so.

பின்பு தி-.

டி.க்ரியின்படி.வாரண்டைக்கொண்மி-பி-என பவனுடைய

ஐப்திசெய்றொன,

முன்

பணத்திற்

ட காக- ஏ- என்பவணிடத்திலிருக்து ஜாமீனும் வாங்கிக்சொள்ளுகிறான்.
என்பவன்

.

பிணைப்பட்டவனாகிய

சரக்கை

பிறகு- ௪ - என்பவனுக்குத்தெரியாமல் ஜப்தியை நிவர்த்தி செய்

எ-என்பவனுடைய உத்தரவாதம் அற்றுப்போகிறது.

(0. ௪- என்பவணிடத்திலிருந்௪ - பி- என்பவனுக்குக் . கட்ன்வாங்கக் கொ
டுக்கும்பொருட்டு -பி- என்பவனுக்கு ஜாமீன்தாரனாக -௪ - என்பவன் - பி. பின்ப்
வனோடு கூட்டாய் - ௪ - என்பவனுக்கு ஒரு பத்திரம் எழுகஇிக்கொடுக்கிறான், பின்
பு -௪- என்பவன் அ௮தேகடனுக்காக- மி- என்பவிடத்தி லிருக்து பின்னும் வே
Cp ஆதாரம் டெ.ந்றுக்கொள்ளுகிறான்,
அதற்குப் பினணிட்டு ௮ந்த வேறே ஆதா

சத்தை - ௪- என்பவன் தன்னிப்போ

ன,

௪.- என்பவனுடைய

உத்தரவாதம்

அத்றுப்போசாது.

௧௪௨,

உ

காரியத்தைச் சோத

ஒரு முக்பொம்சத்சைக்குறி

தீ.து, கடன் கொடுக்கிறவனாலாவ:து
மாறுபாடுசொல்லி

௮

டைட்ச பிணைசெல்லாது.

Ss

தெரிந்து

அவனுடைய

மாறுபாடுசொல்லப்பட்டு அதின்ஞூலமாய் அடை!

யப்பட்ட எவ்வித பிணையும்

சன்கதி
லய கறத தப்

அவனுக்குத்

சம்மஇயின்பேரி லாவது

௧௪௯.

செல்லாது,

கடன் கொடுக்கிறவன்

முக்கியமா

பெத்.றுக்கொள்ளுறெ 9
:ணைசெல்லாது,
்
(a.)

ன சங்கதனயச் சொல்லாமல்
சும்மாயிரநக்து பெ
- தீறுக்கொள்ளுகற எவ்வித பிணையும் செல்லாது.
இருஷ்டாக்தம்,
௭:- என்பவன் தன் பொருட்டு பணம் வகுல் செய்வதற்கு- பி- என்ப

வனை குமஸ்தாவாக: அமர்த்திக்கொள்ளுகிருன்.
பி-:என்பவன். தான் வருல்செய்த
பணத்தில் கொஞ்ச. தொசைக்குக் சணக்குச்சொல்லத் தவறிப்போ௫ருன், ௮தினு
லே அவன இரமமாய்க் எணக்கு ஒப்பிப்பதற்காக ஜாமீன கொடுக்கும்படி. அவனை:
-எ- என்பவன் கேட்டான். பி- என்பவன் இரமமாய்க் கணக்கு ஓப்பிப்பதற்காகச. - எனபவன் பிணைப்படுஇரான். பி- என்பவனுடைய முன்னைய கடத்தையைக்கு

:

-றித்து-எ-ஏன்பவன்- இ - என்பவனுக்குத்தெரிவிக்க வில்லை. பின்பு- பி- என்பவன்
கணக்கு ஒஓப்பிச்சாமல் தவறிப்போகுருன், அர் சப்பிணை செல்லாது.
(0). 9:- என்பவன் -பி- என்பவனுக்கு ௨,00௦- ட்டன் வரையிலே சர்ப்
'பராசெய்யும் இரும்புக்குச்ரெயஞ்: செலுத்துவதற்காக
பவன்

Sar i OB

a.

கடை விலைக்கு

மேலே

- இ- -எஷ்பவனலுக்கு

ட்டன்-

- ot என்

௧:-க்கு ந-ரூபாய் அதிக

மாய்- பி- என்பவன செலுத்தும்படியாகவும்,
os அதிகம் பணத்தை ஒரு பழை :
ய. பாக்இக்குச் செல்லுவைக்கும்படி.யாகவும்- பி- என்பவனும் - இ - என்பவனும்

உள்ளுக்குள்ளே உடன்படிக்கைசெய்துகொள்ளுறொர்கள்.
டத்]

இரத ககக

்

.

ae

Gea

௩

வல்

= - வது: அகட்டு,

். ௪ - என்பவனுக்குச்சொல்லாமல் மறைக்ஈப்பமெற௫.

ஏக

௪-என் பவன் ஜாமீன் தாரனா

க உத்தரிக்கத்தக்கவனல்ல,

கூட்டு ஜாமீன்தாரன்'

சேருஜெவறையில் தான்

2௪.

es

AOR

Sage

ட

ஒருவன் - கான் பிணைப்படும்போ
௪,௮

கொடுக்கற ஜாமீன்பேரி

நீதிப்: பிணையிலே வேறொருவன் கூட்டு ஜாமீன்சா

லேயே யாதொருசாரிய
தீதைகடன்கொெகறவ

சனாய் சேருகிறவரையில் கடன்கொடுக்தறெவன் இ
ந்தப் பிணையை அனுசரித்து ஒனறும் நடத்தக்கூ

த

ற.

த.

உடன்படிக்கையின்

டாதென்ற உடன்படிக்கையின்பேரில்

பேரில் ஒருவன் பீணைப்
u@ag.

ர்
a

G

G

மல எல

eee

எழத

பீணைப்ப
BS

டல

Ga

௧௪௫: , பிணைப்படுறெ பிரதி வா.

சடன்பமிதமலபுரு

ஷன் ஜாமீன் காரனுக்கு

ஈடுபண்ணவலே ணுமென்

ஜாமின்தாரன்

இறுப்

பதற்காக, அவனுக்கு

ஈடு

கிற வாக்குத்தத்தம் குறிப்பாயிருககிறது; அந்தப்

பிணையைப்பற்றிஜாமீன்.தாரன் இரமமாய்

பண்ணவாக்குத்தத்தம் கு- வுசெலுக்தியிருக்கிறானோ

எவ்வள

அந்தத் கொகையை

அ

திப்பாயிருப்ப.து.
வன் கூடன்படுகிம் மூலபுருஷனிட திலிருந்து வச
ப்பற்றிநிக்கொள்ள் அர்ஹனகிருனேயல்லாமல், தான் அ௮க்கரமமாய்ச்செலு

தன

கொகையை

வரப்பற்றிக்கொள்ள அர்.ஹனல்ல,

-.

:
இருஷ்டாந்தம்,
(8).
பி- என்பவ்ன - ச - என்பவனுக்குக் சடன்பெருன்,, அந்தக்கட்னுக்
கு-௭ - என்பவன் பிணைப்படுகிறுன்.. ௪ - என்பவன்- ௭- என்பவனை பணஞ்செ
7

லுத்தச்சொல்லி

கேட்கிறான், அவன் நிராகரிப்பதின்பேரில்

அக்தத்தொகைக்கு

௮

வன்பெரில் வியாச்சியந் தொடருிறான். எ - என்பவன் எதிர்வாதஞ். செய்வதற்கு
நியாயமான ஆதர்.ரங்களிருக்து HES வியாச்சியத்தில்எ திர்வா தஞ்செய்கரான், ஆனா .
ல்செலவுடனே கட அக்தக்கடன் தொகையைச்செலுத்தும்பட். ௮வன் நிர்ப்பந்இக் கப்படுகறொான். ௮வன் ௮சல்ஈடன் தொசையையுமல்லாமல் செலவுக்காகத்தான்செ

௮த்தின தொகையையும்- பி- Sela else ere

RiGee

ees aaa

கும்.

(b).

9- என்பவன்- பி- என்பவலுக்கு ஒரு. தொகை. சடன்சொடுக் கருன்,

பி- என்பவன் கேட்டுக் கொள்வதன் பேரில் - எ. - என்பவன் அக்குத் ,தொகைக்கு
பத்திரமாக சன்பேரில்- பி- என்பவனால் எழுதப்படுகிற உண்டியை .அங்€சரிக்

Rarer. ௮ந்த உண்டியை

வைத்துக்கொண்டிருக்கிற - 9- என பவன

பணத்தைச்

செலுத்தச்சொல்லி - ௭- என்பவனைக். கேட்கிறான், செலுக்தமாட்டேனென்று
௪ - என்பவன் நிராகரிப்பதின் பேரில் ௮௫5 உண்டியைப்பற்றி ௮அவன்பேரில் வியா
ச்டிய்ந் தொடரப்படுகிறத. - எ - என்பவன் பிரதி வாதஞ்செய்வதற்கு நியாயமான
ஆதா.ரங்களில்லாமல் அந்த வியாச்செயத்திலே பிரதி வாசஞ்செய்கிருன், ௮.௪ உண் டித் கொகையையும் செலவையும் அவன செலுத்தவேண்டிவக்தது,
அவன் உண் .
டூ.த்தொகையை - பி- என்பவனிடத்திலிருந்து வரப்பற்திக்கொள்ளக் கூடுமேயல்
லாமல், வியாச்சியத்தில் பிரதி வாகஞ்செய்வதற்கு செமமான அதாரமொன்று மில்

.லாததனால்
கூடாது.

செலவுக்காகச்.
்

செலுத்தப்பட்ட

தொகையை.
்

வரப்பற்திக்கொள்ளக்
Ned

(0):
சி-என்ப்வன்- பி- என்பவனுக்கு சர்ப்பராசெய்யும், அரி௫ிக்குக் இரயஞ்
செறுத்துவதற்காக : ௨,000. - ' ரூபாய்வரையில் - ௭ - என்பவன் - இ- எனபவனுக்
குப் Sear
BE are oe என்பவன்- பி- என்பவலுக்கு இரண்டாயிரம். ரூபாய்

க்ருக் குறைந்த தொகைக்கு ௮ரி9 சர்ப்பராசெய்கறான், ஆனால் nares ௮

சர

ட

S22 GNESI

a வது ஆக்ட்டு,.

: ரிசிவிஷயத்தில் - - er- என்பவனிடத்திலே இரண்டாயிசம் ரூபாய்' ப்த்றிக்கொள்ளு
கிறான், வாஸ்தவமாய்

சர்ப்பரா

செய்யப்பட்ட

அரிசியின் இரயத்தைவிட்

Yas

மாய்- ௭ - என்பவன்- பி- என்பவணிடத்திலே வரப்பற்றக்கூடா௮,
இருவர் அவ்லது

ete
ட்டி

பட

தனித்தனி

பலர் சாவ்கத்தியமாகலாகலும்

ஒரேகந்திராக்ட்டைப்பற்றியாகிலு

பாரகவாகிலும்,

ம் வெவ்வேறு கந் சாக்ட்டைப்பற்றியாகிலும,

வம

ஓ

ருவஸாயொருவர். அறிந்தாகிலும் அறியாமலாகிலு

ள். Relea reree ee

கடமைக்காக கூட்டுஜா:

அல்லது

மென்பது...

tb, wes.
ம்,

கந் இராகட்டு இல்லாச

மீன் தாரர்களாயிருந்தால், விசோதமானயாதொரு
டக சவ. மேற்படி கூட்டு ஜாமீன்காசர்கள்கடன்

கடன்

_ மூழுமையையுமாவது கடன்படுகிற மூலபு௬ஷ-னால் செலுத்கப்படாமல்அ
தில் நிலுவையாயிருகஇற பாகத்தையாவஅ. தங்களுக்குள் ஒவ்வொருவகும்Saat கல
௪மபாகமாயச் செலுத்துவதத்குக் aioe er
இருஷ்டாந்தம்,
(a).

g

-என்பவனுக்கு. சட்ன்கொடுக்கப்பட்ட

௩௦௦௦

- ரூபாய்க்காக

- டி

ன்ப்வனுக்கு- எ- பி- இ.- என்பவர்கள் காமிஷிருக்கிறார்கள்.
இ- என்பவன்ப
ணஞ்செலுத்தத் தவறிப்போடரான்.
எ-.பி- ச- என்பவர்கள் தங்களுக்குள். தல்
வொருவனும் - ௧௦௦௦ - ரூபாய் செஓத்தக்கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
(b).

இ-

என்பவ.றுக்கு

பவனுக்கு - a-Q-A-

கடன் கொடுக்கப்பட்ட

என்பவர்கள்

€000 ரூபாய்க்காக

.ஜாமீணிருக்கிறார்கள்,

- டி- என்

எ.- என்பவன்

கால்.

பங்குக்கும்- பி - என்பவன் சால்பங்குக்கும்- ௪ - என்பன் HOOT
GS GID De
த்தாவாதஞ்செய்ய வேணுமென்று - எ-பி-௫- என்பவர்களுக்குள் ஒரு கக்இராக்
ட்டு யேற்படுகெ ௮.
இ - என்பவன் பணஞ்செலுத்தச் தவறிப்போகிறான்.
gris
ன தாரர்களுக்குள்

- எ- என்பவன்- ௨௫௦- ரூபாயும்,

பி- என்பவன..௨௫௦- ரூபா

யும், சி- என்பவன்- ௫௦௦- ரூபாயும் செலுத்தக்கடவார்கள்.

தல்ல

worms

௧௪௭. வெவ்வேறு தொகைக்குப்.. பிணைப்பட்டி.

குப்பிணைப்பட் டி.ருக்கத ருக்கிற கட்டுஜாமீன் காசாகள் அவரவருடைய உ
கூட்ஜொமீன் தாரர்களின்.. டன்படி.க்கையில் கண்டிருக்கிற தொகைவரைாைக்கு .

உத்தரவாதம்,

ன்

ம் சமமாய்ச் செலுத்தக்கடவார்கள்

ட்
ட:

-திருஷ்டாக்கம்,
என்பவர்கள்.- டி.- என்பவனுக்காக 'ஜாமீன்பலெழுர்கள் ;

எ-பி-௫-

் pe - என்பவன்- இ - என்பவனுக்குக்

செமமாய்க்கணக்கு ஒப்பிக்காவிட்டால்,

என்பவன்- ௧0,000- ரூபாய்க்குஉத்சரவாதியாகவும்,

wes உத்தரவாதயாகவும், ச - எனபவன

or

மி- என்பவன்- ௨௦,000ரூபா

௪௦0,0௦௦ - ரூபாய்ச்குஉத்தர வாதியர்கவு

டம் 'இப்படிவெவ்வேறு தொகைக்கு அவனவன் தனித்தனி வெவ்வேறு பத்திரமாக
ட் Cpu. மூவரும். மூன்றுபத்தரம் எழுதிக்கொடுக்இருர்கள், டி-எனபவன்-௩.0,000-

ரூபாய்க்கு கணக்கு கொடுக்கத். தவறிப்போடிருன,

எ - பி. இ- க

னவன் தனித்தனி - - ௧௦,0௦௦-ரூபாய். செலுத்தக்கடவான்.
(0).
ர
என்பவன்

கடு

வக

நக

எ-பி.- 9 - என்பவர்கள்- ஐ.- என்பவனுச்சாச ஜாமின்படுரர்கள் ,
g - என்பவனுக்குக் செமமாய்க் கணக்கு 'ஒய்பிக்சாவிட்டால், எ
௧0,000 - ரூபாய்க்கு, Sat

ட லெல்ம்று

ர மாசச மெற்பத

தொசைச்சு

te

மூன்று பத்திரம்

ee,

அவனவன்.

iQ - என்பவன்

ண்ணி

ய் 20

வெல்க

900

5

பஸ்:

ர 1g. - என்பவன்

;

க௮௭எ௨உஹத்து ௯... வது அகட்டு, .

oT

#0, 000 - CHIME G சணக்கு கொடுக்கச் சவறிப்போடருன்,
எ- என்பவன்
௧௦,00௦ - ரூபாய். செலுத்தக்கடவான், பி - என்பவனும்- இ - வச்பலளம் கார்கள்.
௧௫,௦௦௦ - ரூபாய் செலுத்சக்கடவார்கள்.

(9.

௭ - பி --சி.- என்பவர்கள்- மூ.- என்பவலுக்காக ஜாமீன்பா 2 இருர்கள் 5.

டி.- என்பவன்- இ-

௭ - எனபவன

என் பவனுக்குள்

இரமமாய்க்

கணக்கு

ஒப்பிக்காவிட்டால்,

- ௧௦, 00௦ ரூபாய்க்கு உத்தரனாதஇியாகவும், பி - என்பவன்-௨௦, ௦0௦

ரூபாய்க்கு உத்தொவர்தியாகவும்

பாசவும், இப்பழ. வெவ்வேற

- இ-

என்பவன்

௪௦,0௦௦

- ரூபாய்க்கு உத்தரவாத

தொகைச்கு அவனவன் தனித்தனி வெவ்வேறுபச்

தரமாக மேற்படி மூவரும் மூன்றுபத்திரம்

எழுதிக்கொடுக்ரூர்கள்.

1௨- என்ப

வன்.- ௭௦,0௦௦௦ ரூபாய்க்கு கணக்கு கொடுக்கத் தவறிப்போமுன். எ-பி-ச-என்பவ
ர்சளில் அவன வனும் சன்தீன் ப.த்திரதஇன் .
ம. 'தொகையைச் செலுத்த
வேண்டியது.

௯-ம். அத்தியாயம்--ஒப்படையைக்குறித்.அ.
௧௪௮.

ஏதோ

ஒருகாரிய

என் அட்டகம்.
கொடுக்றெவன்,” *ஓப்ப

வாங்குறெவன்”

என்கிற

- சொற்களுக்குவிவரணம்,

நிமிததம் ஒருவன் மற்றொருவணுக்கு

யாகவாவது
வேறே

அவன்

உத்தரவு செய்கிற

எவ்வகையாஇலும்

கொடுக்கிறவனெனப்படுகிறுன்.

எவனுச்சு

அந்தப்படி.
ஒப்படை:

அதுகள் ஒப்பிக்கப்படுகிறதோ

தல்

வாங்குகிறவ Ber

oe

ஒப்பிக்கிறவன்

வஸ்துக்களை

பிரகாரம்

செய்யும்படியாகவாவ

ஆ கந் இராகஃட்டு ஏற்படுவநின் பேரில்,
அவன்.

ஒப்

GEB m வஸ்துக்களை, அந்தக்காரியம முடிந்தபின்
ப்வித்தவனுக்கு
மறுபடி.
EDL
ப்
வடக கொடுத்துவிடும்
Oe
ப, இ

தகரக்

ஒப்பிப்பது

்

வீவசம்--வேஜொருவனுடைய, வஸ்துக்களை முன்னதாகவே தன் ஸ்
வாரஇனத்தில் வைக்துக ;கொன்டிருக்கிறவன் அதுக ஒப்படையாக வைத்
அச்கொண்டிருப்பதற்கு கந்திராக்ட்டு. செய்துகொள்வானாகல், அக்தவஸ்
க்கள் ஒப்படை

வகையாய் ஒப்பிச்கப்படாமற்போனபோதிலும்,

A அந்த சுந்திராக்ட்டினாலே அந்த வஸ் க்களை ஒப்படை
ரன், சொந்தக்காரன் அதுகளை

eae:

ட

அவன்

வாங்குகிறவனாகி

றவர்

௬௪௯, . வஸ்துக்களை ஒப்படைவாக்க உத்தேரித்தவனுடைய ஸ்வா...
்
இனைத்திலாவது அவனுச்காக அதுகளை வாங்கக்
்

ள். ஒப்படைவாம்இக்

ட

கொள்ள, அ௮.இகாரம்பெற்ற

ST

ள்ஞூிறவளுக்கு வஸ்து.
2

ati

௫

௧௫௦,
ட

-

ஒப்படை
சச

- ஓப்படைகொடுக் இற

ஸ்த்தக்களிலள்ள தோ
ட் சக்க

யாவனொருவனுடைய

ஸ்வாதினதஇலெர்வது சேரும்படியான
a

காரியம்

செய்யப்பட்டால்,

இக்கொள்ளுறெவனிட
கப்பலெகாகும்,

அது

இல்

யாகொரு

வஸ்துக்கள் ஒப்பிக்

—
்

கொடிக்றே. வஸ்துக்களிலே
தேடுபவர் ௪
அதுகள் ஒப்படை -கொடுக்கிறவனுக்கு் தெரிச்.

BGS,

ட்

ஒப்படைவாங்.

அதுகளினாலே அந்த்

வஸ்துக்களை உப

யேரடுப்பகற்கு முக்கியமான தடக்கலாவது ஒப்
பமை . வாங்கிக்
ர வப
ae
;
10
.

ஏச...

கறு எ௨ஹத்து ௯ - வ ஆக்ட்டு,.

துவது ஒப்படைகொடுக்
கசவனுடையகட்மை,

ச்

அபாயங்களாவது உண்டாவதாயிருக்கிற
பட்சத்
தில், அந்த கோஷங்களை
ஒப்படை வாகங்இக்
_கொள்ளுகிறவனுக்கு ஒப்படை : கொடுக்கிறவன்.

தெரியப்படுத்சக்கடவான்; அவன் அப்படி தெரியப்படுத்தாவிட்டால்,
அப்
படி.ப்பட்ட தோஷங்களினாலே. ஒப்படைவாங்கிக் கொள்ளுகதவனுக்கு
கோய் சம்பவிக்ற கஷ்டத்திற்கு உத்தசவாதியாகஒிருன்.
வஸ்துக்களை வாடகைக்கு ஒப்படை கொடுத்தால், ஒப்படைகொடுக்
கப்பட்ட வஸ்துக்களிலே அப்படிப்பட்ட தோலங்களிருப்பதை ஒப்படை

கொடுக்கறெவன் அிச்இருக்காலு மிராவிட்டாலுன்ர ௮வன் அப்படிப்பட்ட
ஈஷ்ட த்திற்கு உத்தரவாதியாகிருன்,

.

இருஷ்டாந்தம்:
(3).

.எ- என்பவன் அஷ்ட்குதிரையென்று

மான் றிச்சருக்க

யை - பி-. என்பவனுக்கு இரவல் சொடுதஇரான்.

ஒரு குதினா

அது. துஷ்டகுதிலா

என்கிற ௪

ங்கதியை அவன். தெரியப் படுத்தவில்லை.. குதிரை ஓடி.ப்போய்விடுகிறது, பி- என்
பவன் ழே தள்ளுண்டு இங்கடைஇரான். சம்பவித்த கெடுஇிக்காக - எ.- என்பவ

ன்.- பி- என்பவனுக்கு உத்தரவாதியாகிறொன்..
௫).
பி- என்பவனிடத்திலே- ௪ - என்பவன் ஒரு

ண்ட

வாடைகை

டக்கு வாங்சக்கொள்ளூறுன், அந்த வண்டி. இடையூறுண்டாக்கத்சக்கத, ஆயினு
Lb அது - பி- என்பவனுக்குத் தெரியாத... ௪ - என்பவனுக்கு
இங்குண்டாகிறது.

அச்ச இங்குக்காக- ௭ - என்பவனுக்கு- பி - என்பவன் உத்தரவாதியாகருன்.
கடுக,

கட்ட

ஒப்படை வாங்குதெவ

ன் பத்திரமாய்ப் பார்த்து

விஷயங்களிலெல்லாம்

ஒப்படை

கொடுக்கப்பட்ட

வஸ்துக்களைப்போன்ற பரிமாணமும்
பட் எர ,தன்னுடைய சொந்த

ளை சாதாரணமான

தன்மையு
வஸ்தக்க

விவேகசாலி ஒருவன் அவ்வித

க்கொளவது. :
சமயங்களிலே எவ்வளவு ஜாகூதையாயப் பார்
்
eg தீதுக்கொள்வானோ அவ்வளவு ஜாக்சொதைமோடு
ஒப்படை வாங்குறெவன் தனக்கு ஒப்படை
ல.
பார்த்துக்கொள்ளக் கடவான்.

௧௫௨.
கபட வான தன்
oOo auusereae
் பிபடை கொடுச்கப் பட்.
, ப. வஸ்தவின் நஷ்ட மூத।
- லியவற்றிற்கு உத்தர பட

sue.

-

னாலும்

:

கந்த.

சகம்.

அசத்த.

ர்க

Spe

அவன்

உக்தரவாதியல்ல.
On.
ஒப்படை, வாங்குறெவ -

டன் வரதிதுகளுக்கு ஒவ்ter Sein wir ootled hug igs

்

யாதொரு பிரத்தியேகமான

ஒப்படை வாங்குற.
சாகட்டு இல்லாவிட்டால்,
வன் தனக்கு
ஒப்படை கொடுக்கப்பட்ட வஸ்
அலை:௧௫௧ - வ.து பிரிவில் விவரிக்.துச் சொல்லி
ஜாக்கரதையோடு பார் தீதுகொள்வானா.
பருக்க
இல், ஆது நஷ்டமாய்ப் போனாலும். அழிந்துபோ

ange

ஒப்படை

கொகிக்கப்பட்ட வீஸ்துக்கள் விஷயத்தில

ஒப்ப

ஷாத் 3 களுக்கு .ஒவ்வாமையானா
ஒ
யாதொரு...
குறித த.
ையைக்
ஒப்பட
ல்,
செய்தா
தீதைச்
காரிய
௮.
.ப்வதினாலே ஒப்படை
வனுை
க்கிற
ைகொடு
-கந்திராகட்டானது. ஒப்பட
ட
oe தஅப்போலது,

i

.

டை

ய இர

ரத

ரகம் ர

uae

து,

க௮எஉ௨ஷூதது ௯ - வது. ஆக்ட்டு,
... திருஷ்டாந்தம்,.
மனனே ஏறிச் சவாரிசெய்வதற்காக அவனுக்கு

மி.

எட.
- எ - என்பவன் 1 8G

குரை: யை வாடகைக்கு விடுஇரூன். பி- என்பவன அந்தக குதிரையை தன்வண்
டமில் பூட்டி P08 Gar. இதனாலே - ௪ - எண்ட cats ae ates HOS
ஒப்படை அத்துப். போகிறது.

௧௫௪.
ளை

ஒப்படைகொரிக்கப்ப

- ஒப்படை

ன்ட்ட்்

ஓப்படை வாங்குகிறவன்

வஸ்துக்க

ஒப்படை. MT BB}

ட்டவஸ்துக்களை ஷரத்து
க்குவிரோதமாய் உபபோ

ளின்படிக்கல்லாமல் 'வேறேவிசமாய் உபயோதித்
தால், அவன் ௮.தூகளை அப்படி. உபயோ சப்பதினு

ஒத்தால் ஓப்படைவாங்கு”
கிறவன்உத்தரிப்பது.

லாவது உபயோஇக்குங்காலத்திலாவது DECOR
க்குண்டாகிறயாதொருகஷ்டத்திற்காக ஒப்படை
கொடுகறெவனுக்கு ஈவு செலு ததக்கடவான்.

Bares.
(௨). . பி- என்பவனே ஏறிச் சவாரிசெய்வதற்காகமாத்திரம்

.

அவனுக்கு- எ

என்பவன் ஒருகுதிரையை இரவல்கொடுக்கருன். பி - என பவன் தன்னுடையகுடு
ம்பத்தைச் சேர்ந்தவனாக- ச - என்பவனை அந்தக்குதரையின மேலேறிச் சவாரி

செய்யவொட்டுரன.

௫- என்பவன் ஜாக்கிரதையாகவேசவாரிசெய்கறொான், ஆனா.

ல் அந்தக் குதிரை அகஸ்மாத்தரம்: விழுக்து திங்கடைகறது. குதிமைச்குண்டான இங்
_ குக்காக- எ - என்பவனுக்கு- பி- என்பவன் ஈவு.கொடுக்கக்கடவன்.
(0).
கா௫ிக்குப் போவதற்கென் றேசொல்லி - ௪ - என்பவன் -:பி- என்ப்வ்
னிடத்திே ல கல்கத்தாவில் ஒரு குதிரையை வாடகைக்கு வாங்கிக்கொள்ளு?றான். '
௭ - என்பவன் தரு ஜாக்ரதையோடு சவாரிசெய்கிருன், ஆனால்கா௫ிக்குப்போ
காமல் கட்டாக்குக்குப்போறொன. குதிரை அகஸ்மாத்தாய்விமுக் துதீங்கடைறெது.
CAPs Ge
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சகடவன்.

௧௫௫.
.ஓப்படைகொடுக்றெவ

னுடையசம்மதியின்
பேரி
ல்அவனுடைய வஸ்துக்ச
ள்தஒப்படை வாங்குறவ
னுடைய வல்துக்களோடு
சேர்க்சப்பட்டால், இன்
ன சாகுமென்பத.

ஒப்படை,

கொடுக்றெவ னுடைய
டைய

வஸ்துக்களை

ys

சம்மதியினபேரில
தன்னுடையசொந்த

ஒப்படை

pd

அவனு

ல்

வஸ்துக்

களோடு கலப்பானாகில், இப்படி. செய்யப்பட்டக
லப்பிலே ஒப்படை கொடுக்கிதவனும் ஒப்படை. 3

வாங்கிக்கொள்ளுகெவனும் தங்கள
அளவுக்கு பாத்திய
mien ase

தங்கள். பாக ௩
யிருக்கவே''

ண்டியது.
௧௫௬,

".

ஓப்படை

ஒப்படை. கொடுக்கற
வனுடைய

சம்மதியில்லா

மலகைலக்கப்பட்டால்வ.ஸ்
துகள். பிரிச்சப்படும்போ
த ee

வாங்குகிறவஷ் ஒப்படை

சொடுக்றெவனுடைய

௬

ம்மதியின்பேரில் அவனுடைய வஸ்துக்களை தன்
னுடைய சொந்த வஸ். தக்களோடு கலப்பானாகில்
அ௫்த வஸ்துக்கள் பிரிக்கப்படவாவது வகுக்கப்ப டவாவது கூடியதாயிருக்கிறபட்ச,தஇல், அந்தக்க
- வஸ் தக்களின் சொத்துவம்அவன னு தாகவேயி ட
ருக்கிறது

; அனால்

பிரிககவாவ து

வஞுக்கவாவது

பிடிக்கிற செலவையும் கலப்பினா.லுண்டாகற.யா...
: கொரு கஷ்டத்தையும் ஒங்படை Se ane
e mo
சக்க
ம்
டக் அரப்பு
eyes

அபி

ரான்,

ee

eT ae

S702 ODE G & = agi கட்டு,

ம்

திருஷ்டாக்சம்.

௭ - என்பவன் ஏதோ

ஒரு அடையாளம் போட்டிருக்க நூறு பஞ்சுக்கட்டு

களை - பி - என்பவனுக்கு ஒப்படை கொடுக்கிறான். பி- என்பவன் அந்த நூறு க.
ட மடுகளையும் வேறே அடையாளம் போட்டிருக்கே தன்னுடைய சொந்தகட்ட்களோ

.டு-௪-

என்பவனுடைய சம்£இயில்லாமல் கலந்து

போடூஇளென : எ .- என்பவன்

தன்னுடைய தூறு கட்டுகளை திரும்ப வாங்கிக்கொள்ள அர்ஹனாஇருன், பி.- ஏன்
பவன் ௮க்தக் கட்டிகளைப் பிரிப்பதற்குண்டான சகல செலவையும் அதைப்பற்றியு
ண்டாற

வேறே

யாதொரு

நஷ்டத்தையும்

னாயிருக்கிறான. .

௧௫௪...

பட்டவ

்

ஒப்படை வாம்சக்கொள்ளுகிறவன்

்
. ஒப்படை
பதப்

ஏற்றுக்கொள்ளச் ' கடமைப்

.

ஓப்படை

கொடுக்கிறவ

னுடைய சம்மதியிலலாமல அவனுடைய வஸ்த
துக்களை தன்னுடைய சொர்க வஸ்துக்களோடு

கொடுக்கிற.
சம்மதியில்லா

கலக்கும்போது

ஒப்படை

கொடுக்கப்பட்ட

வஸ்

ஸ்தச்சளைப்
மற்ற வஸ்துக்களையும் பிரித்து அது
டாத
போது மிரிச்கல்
இன்னதாகுகட அ.597அம்
அருபப
ஒப்பிகது விடுவதற்கு அசாத்திமா
மென்ப.
ய்ப் போகும்படி யான விதமாய்க் கலந்து விடுவா

ன

-கொக்கிறவன் ஒப்படை
க்கொள்ள

னாகில, வஸ்துக்களின் ஈஷ்டத்திற்காக ஒப்படை
வாங்கிக்கொள்ளுறவனிடத்திலே

அர்ஹனாூருன்.

ட்

ல்

ட

Pine

ஈவு பெற்று
.

தஇிருஷ்டாந்தம்,

நாற்பத்தைந்து ரூபாய் விலையுள்ள ஒரு பீப்பாய்

கேப்புமாவை-எ-என்பவன்

பி - என்பவனுக்கு ஒப்படை கொடுக்கிறான். பி- என்பவன் அக்த மாவை [ப்பா
ய் - க-க்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் மாத்திரம் பெறுமான தன்றடையசொந்த காட்

டிமாவோடு

- எ- என்பவனுடைய

சம்மதி

யில்லாமல்

ENED GP a.

௭ - என்பவனு

. டைய மாவு நஷ்டத்திற்காச அவனுக்கு - பி- என்பவன் ஈவு கொடுக்சவேணும்,

._ கடும...
த்

தவ

ஒப்படை வாவங்இக்கொள்ளுறெவன் ஒப்படை கொடுக்கறவ

- ஒப்படை கொடு

_..

ெவ

-ன் அவசியமானசெலவுக

சைக்சட்டிச்கொடுப்பது,
Bee

QUEST

கோ

ஒப்படை ஷரத்துகளின்
படி.

வைத் அக்கொண் டிருக்க

து கொண்டுபோக

வஸ்துக்க

வேண்டிய

தாரகவாவ.

வேண்டியதாகலாவது

அதுக

ளுக்கு ஏகாவது வேலைசெய்ய லேண்டியதரகவா
ab G'S, ஒப்படை வாங்கக் கொள்ளுகிறவன்

அதற்காக ஈவு பெறவேண்டியதிசாத பட்சத்தில், ஒப்படையின் பொருட்
டு ஒப்படைவாங்இக் கொள்ளுறெவனுக்குப் பிட.க்இிற அவசியமான
செல

- வுகளை அவனுக்கு

ஒப்படை

கொடுக்றெவன் கட்டிக்கொடுக்க வேண்டியது.

௪௫௯. ' உபயோகத்திற்காக

க.

.

'். இலவசமாய் ஒப்படை
வாங்கக்கொள்ளப்பட்ட

யாதொரு

வஸ்து

இலவசமாய்

இரவல்

கொடுக்கப்பட்டால், இரவல். சொடுக்ரெவன்
குறித்தகாலத்திந்காவது
இரவல்

ஓர்

காரிபத்திற்காவது ௮தை

கொடுத்திருக்கபோதிதும்,

அவன்

அதை

, வஸ்துக்களைமறுப்பூகொ த இரும்பச்கொடுத் அிவீ்ச்சொல்லிஎப்போதரவ
9த்துவிவெ௮,
ததக

௮ கேட்கலாம். அனால் ஒர் குரித்தகாலத்திற்காவ

கள

“வலை நம்பி, யாதொரு
இருந்து,

அதினாலே

. து காறியத்திற்காவது கொடுக்கப்பட்ட

ந்த.இர

காரியத்தை இரவல் வாங்கக்கொள்ளுறவன்

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட காலத்திற்குமுன்னமே
7

செய்
அந்த

்

கழு ௪௨ஷத்து ௯ - வது BED.

பத

இரவல் வஸ்.துவை மறுபடி. கொடுத்துவிட்டால், இசவல் வாங்கிக்கொண்ட.

-தினாலே. வாஸ்தவமாய் அவன் அடையும் 'பிரயோசன்தைவிட

அவனுக் '

கு அதக நஷ்டம் உண்டாகும்படியாயிருக்குமாகில், இசவல் கொடுக்கிறயவ
ன் அதைத் திரும்பக் கொடுத் துவிமிம்படி. நிர்ப்பந்தக்கிற பட்சத்சில், அவ

ன் இரவல் வாங்கிக்கொண்டவனுக்கு அப்படி. நேரிட்ட நஷ்டம் அப்படிகி
டைத்த

பிரயோசனத்திற்கு

க்கக்
௧௬௦...

ட

எவ்வளவு

அதிகப்பட்டி ரக்கிறதோ

வஸ்துக்கள் எவ்வளவு காலத்திற்கு ஒப்படை கொடுக்கப்பட
டதோச அந்தக்காலம்கழிஈத உடனேயாவ.து, ௮.
கள் எசற்காக ஒப்படைகொடுக்கப்பட்டதோ௮க்

ஒப்படைகொடுக்சப்ப
ட்டவஸ்துக்களை

த்க் காரியம் மூடிந்தகஉடனேயாவது,

சாலங்க

வெதாகிலும் அவன் வேறே a. FSTYOFUS HE
தால் அந்தப்படி. ஒப்பித்துவிடுவகாகிலும் ஒப்ப
டைவாரங்கிக்கொணெடவனுடைய கடமையாயிருக்

்

(655,

யான

வஸ்துக்களைரெமமாய்ஓ
ப்பிச்சாவிட்டாலும, வா
ஙஇக்கொள்ளச் சொல்லி
.காட்டாவிட்டாலும், ஓப்
படை வாங்கிக்கொள்ளு

=

ஒப்படை வாங்கிக்கொள்ளுகிறவன்
சரி

காலததிலே வஸ்துக்களை தஇரும்ப கொசித

துவிடாமலாவது ஒப்பிக்காமலாவது வாங்கிக்கொ
ono fF OFT ve
Srnec TeyG) LILI 3 ௮வனு
டைய. தப்பிதமாயிரு$தால், ௮வன் - அந்த கால
முதற்கொண்டு ௮6௧5 வஸ்துக்களுக்கு உண்டாகி
ற யாதொரு சேதம் அழிவு அல்ல துகெடுதிக்காக
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னக்காவது
ஒப்படை

அவன் “செய்யச்சொன்ன. பன பலது
வரக்கிக்க்காண்ட வன் puss
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EGESIS HOS நிறைவேற்றுவதற்காகவாவது iF

அடகு

வைக்தறவனென்

அ சொல்லப்படருன். , ஒப்படைவாங்கக்கொள்
அடகுவைத்துக் கொள்ளுறெவனென்று சொல்லப்படுகிறான்.

சூலன்

௧௪௭௩,

அடகுவைத்துக் கொள்ளு ூறவன்
.

அடகுவைக்கப்பட்ட

வ

கடனைச்செலுகிதுவதற்காகவாவது வா

ஸ்துவை,

அட்குலைததச் மொ அ௫ுக்சக்ஸக்கை, கினவக்துசைற்காகவாவ அல்

ள்ஜெவனுக்கு நிறுத்திக். லாமலும்; essa Korg Bris வட்டிக்காகவும்
பாத் அந்த, ௮டகு வஸ். தனல. தன் ஸ்வா தனத்தில் வை
கொள்ளும்படியான
அதைக்

தீதுக்சொண்டிருப்பசைக் குதித்தாவது

Bucs.

காப்பாற்றுவதைக்

இற வசியமான

குறித்தாவது தனக்குப் பிடிக்

சகல செலவுக்காகவும், நிறுத்திவைக்துக்கொள்ளலாம்,
௧௭௪.

் அட்கு வைத்துக் கொ

Caden nears நிறு த்திவைத்துக்

கொள்ளும்படி.

ள்ளூறவன் எதற்காகவ

கந்திராகட்டு

ஏற்பட்டிராத

தில், அடகு வைத் துக்கொள்ளுகறவன்

பட்சத்

எதற்காக

சடன்
வஸ்து அடகு வைக்கப்படுகறதோ HOB
வே
அல்லது வாக்குத்தக்கததிற்காக வல்லாமல்
நே யரதொரு
கடனுககாகவாவது வாக்குத்தத்தக்
டத அட்ட
குத்ததத

ஸ்து அடகு வைக்கப்படு
OC sr அக்தவிஷயத்து
ககல்லாமல் பவே
ச
னு?்சாகவாவ வாக்குத்.

தத்தத்திற்காகவாவ 5.9 'இற்காகவாவ.து அந்த வஸ் துவை நிறுத்திவைத்துக்

தை

நிறுத்தி

கொள்ளக்

வைத்துக்.

கொள்ளக் கூடாது:. அனால்
கொள்ளுகறெவன்

கூடாது.

அடகு

வைத்துக்
கொடுக்கிற

பணங்

பின்னிட்டு

பின்னிட்டு. பணங்
கொடுக்க! விஷயத்தில்

விஷயத்திலே, விசோதமாக யாதொன்று மிலலா
த பட்சதஇல், மேற்சொல்லியபடி. கந்இராகட்டு

.

ஏற்பட்டிருப்பகாகவே வைத்துக் கொள்ளவேண்

அதுமேயம்,

pa

je

tenes

4

EQ.

அட்குவைத்துச் கொள்

-இறவனுக்கு. விசேஷ்செல

உானபரத்தியதை

a

a
்

அடகு

ள்

ஆஅட்குவைத்துக்

வைக்கப்பட்ட

AS

ORS

கொள்ளூறெவன

வஸ்துவைக்

காப்பாற்று.

வதற்காகக் தனக்குப் பிடித்த விசேல.செலவை

ர
எள் அ ஹினா

ae
முன?

பதக்
்

.

॥

Jae

£72 HSH - &- A BQ

௧௭௬௯: : அடஞுவைக்றவன் எதினிமித்தம் வஸ்து அட்குலைக்கப்ப
உவ...

அந்தக் கடனைச்

இஇறதோ

செலுச்சாமலாவ.து,

பிறகோ
் வஸ்.து. அட குவைக்கப்காலத்திற்க
அட்குவைத்றெவன் த எ இினிமித்தம
ுள்
அந்த வாக்குத்தக்தத்தை குறித்தவானாஇல்
, ௮௨
து தவறிப்போ

வரிப்போனால்அடகுவை

நிறைவேற்முமலாவ
த்துக் சொள்ளுறெவனுக்
் குவைத்துக்கொள்ளுகறவன் அடகுவைக்கிறவன்
குள்ளபா.த்தியதை.
பேரில் அ௮க்தக் கடன் அல்லதுவாக்குத்தத்தத்சை
்
படட

EG NSB வியாச்சியங் கொண்டுவரலாம், மேலும் அடகுவைக்கப்பட்டவ

ஸ்.துவை மேல்பலமாக நிறுதீிதிவைத்துக்கொள்ளலாம ; அலலது

அவன் .

அடகுவைக்கப்பட்ட வஸ்.துவை தான் விற்றுப்போடப்போூற.தாக௮டகு
வைத்தவனுக்கு சரமமான கோட்டீசு கொடுத்தபின்பு ௮கச வஸ். துவைவி
்

ச

ற்றுப்போடலாம்;

guy விற்பதினால் வருகிற, பணம் HOSE FT HNN HUES
தத்த விஷயத்தில் பாகயொயிருக்கற தொகைக்குக்குறைவுபட்டால், அட

குவைத்தவன் நிலுவையைச் செலுத்துவதற்கு இன்னும் உத்தரவாதியாயி
ருக்கிறான். விற்.றுவருகிற பணம். அப்படி பாக்கயொயிருக்றெ தொகையைவி
be

அதிகமாயிருந்தால அந்த.

'கப்பணத்தை அட்குவைத்துக்கொண்டவ

:

து.
ள் அடகுவைத்தவனுக்குச் செலுக்திவிடவேண்டிய
எதற்காக
..
:
அட்கு வைக்றெவன்த
வறிப்போவானாடில் மீட்
-௧௭௭,

டுக்சொள்ள.

அவனுக்கு

ண்டானபாத்தியதை.

வுககுப்

மலாவது வாக்குத்தத்தத்ைக

நிறைவேற்றாமலாவ

gi ௮டகுவைத்தவன் தவறிப்போவானாகில், அவ .
ன்-அடஞவைக்கப்பட்ட

ai

்

அடகுவைக்கப்படுிகிறதோ ௮கந்தக்கடனைச்செலு
தீதுவதற்காகவாகிலும் ௮.5 வாக்குத்தத்தத்தை
நிறைவேற்றுவத்ற்காகவாகிலும் கெடுவு ஏற்பட்டி.
ம; அந்த கெடுவில் அர்தக்கடனைச்செலுத்தா

வஸ். துவை,

அந்த. கெடு

பின்னிட்டு எப்போதாஇிலும். அது வாஸ்சவமாய் விற்கப்படுவதற்
மீட்டுக்கொள்ளலாம்

கு முன்னமே

; ஆனால்

அப்படிசெய்றெ

அவன் தான் தவறிப்போனதினால் ஏதாவது 'செலவு

தையும் செலுத்தவேண்டியது.
sag.

பட்சத்தில்

நேரிட்டிருந்தால்

்

யாதொரு.சரக்கையாவது, பில் ஆவ் லேடிங் என்கிற

ey

காமாலவையாவலு,

அ

தகு
வார்

டாக வார்ண்டு என்னும் ௮இ

் வஸ்துக்களையாவது வ.

தாரபத்திரத்தையாவது,

கிடங்குக்காரணுடைய ௪

east

சரக்குக்கு. பாத்தியதையைத்தெரிவிக்கற. வேறே

we Gaara an a
னக கறத அதத்
தயாள
ம
ல
அ
லட
டக
சொண்டிருப்பவள் அ த்த ௮திசாரபத்திரம்அலலது அடத
உச்தசவையாவது,
ics

். .

°

-

.யாகொருதஸ்தாவேஜையாவது

தன் ஸ்வாதீனத .

தில் வைத்துக்கொண் டி.ருத்சிறவன் அப்படிப்பட்ட சரக்கையாவது, தஸ்
தாவேஜ_,களையானது அடகுவைக்கலாம், ௮.து. செல்லத்தக்ககே : ஆனால்
- அடகுவைக் துக்கொள்ளுகறவன் நல்ல எண்ணச்தோடும்,.
sy. Gonos
ஐவன் அக்கசமமாய்ப் பிரவர்த்தக்கிரானென்று நியாயமாய். நிச்சயிப்பதற் கு இடங்கொடாத சங்கதிகரிலும் பிரவாத்இத் இருக்கவேணும் ;
aes
ட
டத
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மேலும் அப்படிப்பட்ட சரக்காவது தஸ்சாவேஜகளாவது, அவற்
தின் நியாயமான செொக்தக்காரனிடத்தி லிருக்காடுலும் அதுகளை நியாய
மாய் தன்வசத்தில் வைததுக்கொண்டிரக்கெ யாவ 'ஜஞொருவனிடத்திலிரு
நதாகிலும், யாதொருகுற்றம் அல்லது மோசஞ்செய்து அஇன்ஞூலமாய்,
- அடையப்படாமலுமிருந்திருக்கவேணும்:
அடகுவைக்கறெவன் ம.
௧௪௯:
ச.ரக்கில் மட்டான மாத்தில் மச.
ட்டான சுதந்திரமாத்திர தீதிரமுடையவனாயிறாக்கெவன் அகை அடகுவை
. மூடையவனாய் வைக்கிற
ததால், ௮ந்த பாத்தியதை எவ்வளவோ
அவ்வ

, அடகைக்குறித்து.
வுக்கு அந்த ௮டகுசெல்லும்.'
ஒப்படை வாங்கக்கொள்ளுறெவர்களாவஅ ஒப்படை கொடு.

க்கிதவர்களாவது அக்கிரமம் செய்கறவர்கள்பேரில்
வியாச்சியக் தொடருதல்,
௧௮0.

ஒப்படை

கொடுக்கப்பட்ட

ஒப்ப்டைகொடுக்கிறவ

க்கு கன்றும்
னும்

ஞாவது ஒப்படைவாங்கக்
கொள்ளுறெவனாவது ௮

“12௮

செய்றெவர்கள்

ச்ரெமம்

,பருவது,

உபயோடக்கவொட்

ஜெருவன் தவல்கள்
கெடு 2௦
லு

காரு

இசெய்தாலும்,

விஷய தஇல் ஒப்படை

கொடுக்க

ப்படாதிருந்தால் சொந்தககாரன் என்ன தேடிக்
கொண்டிருக்கலாமோ அப்படி ப்பட்டபரிகாரங்க

.
ளைத். தேடிக்கொள்ள

அகுற்கு

அப்படிப்பட்ட

தொ.

பேரில். வியாச்சியக்

வஸ்துவை

டாமலரவது: ஸ்வாஇனப்படுத்திக்கொள்ளவொட்
உாமலாவது.
டை வாங்கிக்கொள்ளுகறவ ட

ஒப்படைவாங்கிக்கொள்ளுஇறவன் அர். ஹனாகறுன்;

SBI DID அல்லதுகெடுதிசெய்ததற்காக மூன்றாமணிதன்
அப்படிப்பட்ட
பேரில். ஒப்படை கொடுத்தவனாவது ஒப்படை, eu sia atos கனவன்

வியாசசயெக்கொண்டுரலாம்.
ENE,
் அப்படிப்பட்ட

ச்சிெயங்களினாலே.
அடை,
Eb Gieqriws bras
. 2
ஈவையாவது பாஇத்துச
லத
a
ல

்
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காரியம்.

த் ் இயாயம்.--எஜெண்டுடுகளின் நேமனமும்...
அதிகாரமும்,

எஜெண்டென்பவன் வேறொருவணுக்காக யாதொரு

ie
.
eB?
என்பதற்
கும் “முதலாளி! என்பத

es த்கும் பட்

ae

ee
க்கலாதேதோ
ப்
கு

என்ன

ளவேண்டி௰து,

்
so.

வியாக்கி

ஈவாகவாவது

௮ை அப்படை,
ப்பை காடுத்த
= டையப்படுகற்தோ
இதி ae
வனும் ஒப்படைவாங்கிக் காண்டவனும் தங்கள்
தங்கள் பாத்தியதைககு தக்கபடி. படர்க்துகொள்

எஜெண்டின்

௧௦-ம்

அப்படிப்பட்ட பர்சொரு

யத்திலே பரிகாரமாயாவதூ

வியா

வனுக்காக அப்படி.ப்பட்டகாரியம்

செய்யப். படுற.

ae
தோ அல்லது யாருக்கு. அப்படி க
அவன் இதரர் என்னு சொல்லப்படகிருன், த்
௪

காரிய

ததைச்செய்யவாவது மூன்று மனிதர்களோடு ௩ட
தீதுங்கரியங்களில்,வேறொருவனுக்கு பிரதிநிதி.
யாயிருககலாவது அமர்த்தப்வட்டவனாதிழுன். எ

வறு

்

௮௨

கசவருறத்து௬-எதுதுக்ட்்்ு......

Oe
eresஅன வக
eeவயதானTaeகவனய
ரல
என் மண
அமர்தல். கொள்ளதா.. சக்கு
யே
ளவனுபு: மிருக்கிறானோ அப்படிப்பட்டவன்
மென்பது,
ஜெண்டை

Saher

AE

அமர்த்திக்கொள்ளலாம்.

முதலாளிக்கும் மூன்முமனிசர்களுக்கும் . மதீதியில் எவனா

SYP.

ger
வய 
Br யேஜெண்டா யிருக்கலாம் ; ஆனால்
சாமலும் இச்தஸ்வாே மில்லாமலு: மிருக்கிறவ
ன் எவனாவது யேஜெணடாகிற விஷயமாய் இதில்

if
இன்னார் ஏஜெண்டா
யிருக்கலாமென்பது:

். சொல்லியிருக்கறறிபந்தனைகளின்படி. தன்னுடை
ாயிருக்கும்படி.யான ஏஜெண்டாகக்கூடாது,
உத்தசவாதிய
வமூதலாளிக்கு
க௮டு, - ஒருவன் யேஜெண்டாக யேற்படுக்
a :
டன்” படம்
இக்கொள்ளுவதற்கு பீசதிபலன்

பிரதிபலன் அவ்ஏயமில்லை.
ஏஜெண்டினுடைய

exe Ge

௮

eee

ee:

a

அவ்ூயமில்லை..

ஒரு: யேஜெண்டினுடைய

அதிகா

வெளிப்பமையாகவாவகுறிப்பாகவா
கடல!

eo...
வதிருக்கலாம்..
வாய்மொழியாகவாலது எழுத்து மூலகாசவாவ்தூ அதிகார
ந்கொடுக்கப்பட்டால், அது வெளிப்படையான
'ஜெளிப்படையும் குறி அதஇகாரமென்று சொல்லப்படுகிறது.” சங்கதியி

sara gs &
இருக்கலாம்.
GIT.

௧2௮

அர்த்தம்.

வய்ணங்களினாலே அதிகாரம் ஊ௫க்கப்பட்

௬.

ப்புமான அகெசரமென்ப
ie

அஇிகாசமென்றுசொல்ல.

டால், அது. குதிப்பான

ப்படுகிற த:; வாய்மொழியாகச்சொல்லப்பட்ட விஷயங்களையாவது எழுக
ப்பட்ட விஷயங்களையாவ.து வழக்கமாய்கடக்கற காரிய தோரணியை யா
வதூ சங்கதியின் வயணங்களென்றுகொள்ளலாம், '

௨.

திருஷ்டாந்தம்.

ட

எ. என்பவன். கல்கத்தாவில்வாசஞ்செய் ௫க்சொண்டு ஸ்ரீசாறபுரத்திலே ஒரு :
ஷாப்பு சொந்தமாய். வைத்துக்கொண்டிருக்கிறான்,

ரூவேளை போய் பார்த்துக்கொள்வஅண்டு,

௮க்த.ஷாப்௯ப௮அவன ஒவ்வொ

கடத்தி

௮௪ ஷாப்பை-பி-என்பவன்

"க்கொண்டு, அர்த ஷாப்பினிமித்தம் - எ- என்பவன்பேரால்-௪-

என்பவனிடத்த.

லிருக்து'சரக்கு அழைப்பித்துக்கொண்டும், அதற்காக - ௭-"என்பவனறிய - ௭-௪

ன பவனுடைய

தநிதியிலிருர்௮. பண்ஞ்: செலுத்திக்சொண்டு

மிருக்கறான்.

- என்பவனிடத்திலிருந்து

பேரால் -

னிமித்தம் -.எ - என்பவனுடைய

ஷாப்பி

சரக்கு

அழைப்பிப்பதற்கு - பி - என்பவன் - எ-என்பவ னிடத்திலிருர்துகுறிப்பான ௮3

பலம்

காரம் பெற்தவனாயிருச்கிறான். -

இண

பில

ச முடையவளாயிருக்
யாதொரு காரியத்தைச்செய்ய அஇகொ
ானவன் - அப்படிப்பட்ட

1௧௮௮...

°

ல்

ஏஜெண்டுக்குள்ள் அதிகாரம்.
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Se

2 ஒரு “யேஜெண்ட

தாரியத்தைச் செய்யும்பொருட்டு. அவசியமா

தாய் சட்டசம்மதமான பிரதிவேலையையும்செய்ய ௮இகாரமுடையவனு.

யிருக்கிருன்...

படட

டட

அது ன்

்

at

அகொசமுடைய ஏஜெண்டானவள்.
.. ஒருவேலையை ஈடத்திவதற்கு
ும்பொருட்டு அவசிய/மானதாகவாவது ஈட்

அப்படி.ப்பீட்டவேலையைஈடசத

¥

ie

—

ன்

YF,

S72 HSH
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தட்ட

தீதுந்தோரணியில் வைக்கமா்டவப்பப்பட்ட சாகல வத கய்
ener
ese
செய்ய a] Petr ane sale)

-

(Moris,
(3).

சட்டசம்
பல்

ல்ண்டன் பட்டணத்தில் வாசஞ்செய்தறெ -

பி - என்பவன் தனக்கு வர

் வேண்டிய கடனை பொம்பாயில், வசூல்பண்ணும்படி.- ௭ - என்பவனை ஏற்படுத்து
, இரான்,
அந்தக்கடனை வருல்பண்ணும்பொருட்டு - ௭ - என்பவன் யாதொருகோ
ர்ட்டு விவகாரம் நடத்தலாம், மேலும் ௮ந்தக்கடனைப்
த
ட்ட செ
வதும்ப்ட

யான

ரத

கொடுக்கலாம்.

௫). எ- என்பவன் சப்பல்செய்றெ தள் வேலையை ஈடத்தும்படி. சன்னுடை
ய யேஜெண்டாக- பி- என்பவனை யேந்படுத்தூரான்.
பி- என்பவன் அந்தவே
வையை நடத்தும்பொருட்டு மரமுதலிய SORTS
காரர்களையும் கூலிக்கு வைத்துக்கொள்ளலாம்.
௧௮௯.

ஒரு

எஜெண்டானவன்- அவச

டைய

மான தறுவாயில்,

தன்னு

ரதலாளிக்கு ஈஷ்டம் வசலொட்டாமற்கா

க்கும்பொருட்டு,

5 Doeabseee of

மேலும் வேலைக்

சாதாரணமான

விவேகசாலி ஓ

ரூவன் தன்னுடைய சொக்க விஷயத்திலே அப்ப

eee

ஓ.ப்பட்ட

தருணங்களில்

என்னசெய்வானோ அப்

படிப்பட்ட சகல காரியங்களையும் செய்ய ௮இகா
ன்

சமூடையவனுபிருக்கறுன்.
இருஷ்டாந்தம்.
(a). வித்பனைசெய்ய கேமிக்கப்பட்ட ஏஜெண்டானவன்
ஸ்துக்களை செப்பணிடுவிக்கலாம்.

இ).

அவரியமானுல் வ்

கட்டாக்கலிருக்தெ- ஓ. - என்பவனுக்கு உடனே அனுப்பும்படி. உத்த

re சஇதமாய். கல்கத்தாவி விருக்கிற - பி- என்பவனுக்கு - ௭- என்பவன் போ
ஜன சாமக்இரிகளை அனுப்புகிறான். ௮5 வஸ்துக்களை
ட்
அனுப்புற
- பட்சத்தில் அ௮வவிடம்போய் சேருவதற்குள்ளே ௮ துகள் கெட்டுப்போகறதா யிரு
ந்தால், அதுகளை - பி- என்பவன் கல்கத்தாவிலேயே வித்றுப்போடலாம்,

_ கம் ஏஜெண்டுகள்.
EHO, 'வியாபரசத்தின் « சாதாரணமான வழக்கப்படி ம் எஜெண்டை'
- நேமித்துக்சொள்ளலாமென்கிற விஷயத்திலும், ஏ
ஏஜெண்டானவன் இ

ஜெண்டின் காரியம். எப்படிப்பட்டதோ

அந்ததன்

"ன்னபடி.க்கானால் தன்௮

மைப்படி Sip எஜெண்டை

திகாரத்தை Calarge
க்குக் கொடுக்கக் ௩
கட்

வேணு மென்கிற விஷயத்திலும்: தீவிர, ஒரு ஏஜெ
ண்டானவன் தானே சதாவாய். நடத்த “வெளிப்ப
டையாகவ: £வ ஐகுறிப்பாகவாவது மேற்போட்டுக்

்

்....!

நேலித்துக் கொள்ள

தொண்டிருக்றெ காரியங்களைநிறைவேற்றுவதற்கு.

'வேஜொருவளை

ச்செ

ல் மாட்டாது.

௮.

uu: ௮ மரதீதுவது சட்ட

:

ல

;
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Sip ஏஜெண்டு என்பவ்ன்

ஏஜெண்டு சம்

Bp ஏஜெண்டு என்ப பந்தமான காரியத்தில் பிரதம. ஏஜெண்டினால்ஏ
தற்கு ரத்தம்,
......! தபடுததப்பட்டு' அவனுடைய
படல்

x

se Be rOue

க்கிறான்,

க௮ள௨(த்து- க - வது ஆக்ட்டு,
௧௯௨.

Exp ஏஜெண்டு. இரமமாய் பெடிக்க்பப்யாக்

ன்ளும்ளி தர்

சுஞக்குச்சம்பந்தப்படுறெமட்டில்,

அர்த€ழ்ஏஜெ

இரமமாய் நேமிக்கப்ப' ண்டுமுகலாளிக்கு

ட்ட ழ் ஏஜெண்டு முத

லாளிக்குப் பிரதி நிதியா
யிருப்பது,
*

பிரதி

அந்தக்&ழ்

கையால்

கு முதலாளி உடன்பட்டிருப்பது

யேஜெண்டுக்காக

ee அத்தன

ee

வாதம்.

நிதியாயிருக்கிறான், ஆ

ஏஜெண்டு :முகலாளியினா

ல் பிரதமத்தில் ஏஜெண்டாக நேமிக்கப்பட்டிரும்.
தாற்போலவே அவன் நடத்துகிற காரியங்களுக்

களுக்காக உத்தரவாதியாயு மிருக்கிறான்.
a ee

படு

மல்லாமல்அது '

an

Sip ஏஜெண்டு

டதத

ர

தன்

க முதலாளிக்கு ஏஜெண்டுஉத்தரவாஇியாகிறுன்

மோசம் அல்லது மனப்பூர்வமான

அக்ரமம் செய்யப்படுகிற... விஷ்

யம்களில் தவிர, ழ். ஏஜெண்டானவன்

்

Sptudgere mer.
ய a erage.

தீதுகற காரியங்களுக்காக. Ou
வாதியாகிமுனே யல்லாமல்

Ose
டட

ATH BL

உத்தர
ட

வாதியல்ல.

்

௧௯௩,

ருவேதெனகா
லன் Sip ன.
த்தப் அரு
வனை நகேமிக்க தனக்கு அதிகார மில்லாதிருக்கச்
அதிகொரமில்லாமல் நிய Ce அப்படி ஒரு நபரை ழ் யேஜெண்டாககேயி
மிச்சப்பட்ட ஜேயேஜெ
ண்டுக்காகயேஜெண்டினு

த்தால்,. மூதலாளிக்கு ஒருயேஜெண்டினிடக்திலே
என்ன சம்பக்க மிருக்கிறுதோ... ௮தே
சம்பந்தம்

அத

டையஉத்தரவாதம்.

யேஜெண்டுக்கு௮க்க£ழ்ஏஜெண்டினிடத்தி ்

லே உண்டாயிருகூறது; அந்த 8ம் யேஜெண்டு.
காரியங்களுக்காக மூகலாளிக்கும் மூன்னாமனிதர்களுக்கும்௮

கடத்து

ந்த யேஜெண்டு உத்தாவாஇயாிறுன்; அப்படி. நேமிச்கப்பட்ட8ழ் யேஜெ
ண்டு தான் நடத்துகிற. காரியங்களுக்காக முதலாளிக்கு

ன், அந்தக்காரியங்களுக்காக முதலாளி
யேஜெண்டு
+

ட.

Bier,

எது

Sp :

முதலாளிக்கு உத்தரவாதியு மாகான்,

;
ததக

--பிரதிநிதியுமாகா

உத்தரவாஇயுமாகான், அந்த

க

த அர்த்த

வு

யேஜெண்டாய்

காரியங்களைஈடத் அவதற்கு.

படி. வெளிப்படை ௮
வேறொரு நபரைகேமிக்கும்
குறிப்பான_ அதிகாரம் அடைந்திருக் :.
ல்லது

இத

ஒரு

”யேஜெண்டானவன்

அப்பிரகாசமே

ஜெண்டினால் “ஏரெமமாய் ' வேமொரு ஈபரை நேமித்தருக்தால், அப்படி.ப்பம்
யேஜெண்டின்
கேமிக்கப்பட்ட நபருக் ட நபர் Bip யேஜெண்டாகாமல்
கும்முதலாளிக்குமுள்ளச வேலையில் எவ்வளவு அவன்வசம் செய்யப்படுகிற
லல
தோ அந்த பாகத்திற்கு அந்த
fs
ம்பந்தம்.
த Cue
ee
£: திருஷ்டாந்தம்.
(8). ' எ-என்ப்வன் தன்னுடைய

ஆஸ்தியை யேலத்தில் Spetueted

as

ற்காக யேலம்போடுறெவனை அமர்த்தும்படிச்கும் தன்னுடைய வூலாகிய-பி- என்.
பவனுக்கு உத்தரவு செய்றான். விக்இரயஞ்: செய்வதற்காக

யேலம்போடுகறெவஞய்

9 - என்பவ்னை. பி- என்பவன் நேமிக்கிறான், ௪ - என்பவன் விற்பனை

ree

a

iy

த

£52 GRE s ஆ 2 ws gcd.

ற்சாக - ௭ - என்பவனுடைய யெறெண்டா யிருக்ொனேயல்லாமல் €ழ் யேஜெண்
0).

எ. என்பவன் தனக்கு - 9 - அண்டுகம்பேனி என்னும் வர்த்தகக் கூட்
வ௫ுல் பண்ணும்படி.

பணத்தை

டத்தார் பாக்யொயிருக்தெ

_

்

்

்

BER

tA

ged

é

டஇ௮ல்.ல,

கல்கத்தாவிலிருகிற

வ

ர்த்தகனாயெ - பி - என்பவனுக்கு ௮இகாரங் கொடுக்கிறான். அந்தப் பணத்த வகு
ல் செய்வதற்காக - - அண்டு கம்பேனியார்பேறில் கோர்ட்டு விவகாரம். நடத்த

.

ம்பழ ஒரு வர்கீலாயெ

-டி.: என்பவனுக்கு - பி- என்பவன்

கற்பிக்சிறான்.

டி

- என்பவன் - ௭.- என்பவனுடைய வூலேயல்லாமல் Sip யேஜண்டாக.மாட்டான்,
ஒரு யேஜண்டானவன்-தன்னுடைய மூதலாளிக்காக அப்ப
-௧௯௫,
டப்பட்ட ஏஜெண்டை தெரிந்தேத் படுத்துவதில்
.
டி ்
சாதாரணமான விவேகசாலி ஒருவன் தன் சொந்
அப்படிப்பட்ட ஈபனை

த விஷயத்தில் எவ்வளவு விவேசுத்தோடு பிசவர்

கேமிப்பதில் யேஜெண்டி.

ன் கடமை;

ண்ட

தீதிப்பானோ அவ்வளவு விவேகத்தோடு

வன மர் கப்ர்

யேஜெண்டினுடையகாரியல்

ல், அவன் அப்படி. தெரிந்தேற்படுத்தப்பட்ட

முதலாளிக்கு

களுக்காகவாவது அஜரக்கரகைக்காக வாஷது
:

யல்ல.

்

பிரவர்த்

இக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கறொன் ; இப்படிசெம்தா
Mon

க

௫

<

r

ப

அிருஷ்டாந்தம்.

pe

உதக. ரவாஇ

ie

(a). எ- என்பவன் தன்ச்காக. ஒரு கப்பலை இரயத்துக்குக் கொள்ளும்படி.
ஒரு வர்த்தகனுயெ - பி - என்பவனுக்கு உத்தரவுசெய்இருன். ௪ - என்பவனுக்கா

டக ஒரு கப்பலை தெரித்தெடுக்கும்படி. பேர்போன ஒரு. சப்பல் பரிசோத்கனை - பி.் என்பவன் அமர்த்.துகிருன். அந்த பரிசோதசன் ஒரு கப்பலை அஜாக்கரதையாய்த்

தெரிக்தெ௫ெ௫ரான். அந்தச்

..

போதெ -௭ - என்பவனுக்கு
ட மி- என்பவனல்ல.
(b).

௭- என்பவன்

கப்பல் சபருக்கு யோக்கெமற்றசாய்ச்
உத்தரவாத
*

விற்பனைக்காக
ஒரு

அந்தப் .பரிசோசகனே
se

சேகமாய்ப்
யல்லாமல்
்

வர்த்தசனாயெ - பி. என்பவன்பே

"ருக்கு சரக்கு அனுப்புகிறான் - ௭- என்பவனுடைய, சரக்கை விற்பனைசெய்ய மெத்

தீ நம்பிக்கையுள்ள. ஒரு யேலம்போடுவோனை - பி- என்பவன் இரமமானதோ
சணியில் யேந்படுத்தி, ௮க்தயேலம்போடுவோனைவித்பனையில்வருறெபணத்தைப்பி
டூ.க்ச வொட்டுகருன். பின்பு யேலம்போடிவோன். ௮52 விக்ரெயபணத்துக்கு வ
கை சொல்லாமல் கடணிறுக்கச் சக்தியந்தவனாகிறான். அந்த விற்பனை, பணத்துக்கு
ae
்
. பி- என்பவன் -௪- என்பவனுக்கு உத்தரவாதியல்ல.

rings Qarenen sev,

ன்!
, தன்னுடைய

ட
oS

.

௧௯௧௬ வேறொருவனுக்காகஅவனுசகுத்செ
- நியாமலாகிலும்| அவனுடைய உத்தரவில்லாமலா

தனக்காகச்
செ
ரச்
த்து
தக
தன
அர
்
ப்பட்ட

ல்லாமல்

குறித்து தனக்குண்டான....
urgGues
20

அதல் அட்ட
_ ஒப்புச்கொள்வ்துஇன்

ஸதாகுமென்பது.

.....

|

7

ச்
2. அப்ப
த = அப்ப
ட.
மற்றவன் தனக்கிஷ்

காரியங்களை அகத

ட் தட்ட
3
GeSTO Quiys காளளலாம்,

Ber eat
இல்லா
ட்டா...

© ஒப்புக்கொள்ளாமல். நிராகரிக்கலாம். அவன்ஓ
ப்புக்கொண்டால், அவனுடைய
உத்தரவினாலே

. அதுகள் செய்யப்பட்டிருக்தால் எவ்வாறு. மூடியு
6

. மோ அதே முடிவுள்ளதாகும்,

ETD
ஒப்புக்கெர்ள்வ் தவே...
்

௧௯௭,

இருக்க
-......

அள.

ஒப்புக்கொள்வனு வெளிப்படையா

னுக்காக காரியங்கள் சடத்தப்படுகிறதோ அவனு —
டைய செய்கையினால் பெரியவ
கற்ன ன

இருஷ்டாந்தம்.
எ- என்பவன் அதிகாரமில்லாமலே - J = என்றள் 2

(a).

எவ!

குறிப்பாகவாவதிருக்கலாமென்பது

கவாவது

கு
ஸஜிப்படையாகவாவத

இிப்பாகவால் அ
லாம்.

BED

சரச்கைக்

இரயத் ஓக்கு வாங்குகிறான். பிறகு- பி- என்பவன் தன்னிமித்தம்: அதுகளை- இ

என்பவனுக்கு விற்கிறான்; எ - என்பவன்- பி:-.என்பவனுக்காச வாங்கெதை ஓப
புக்கொண்டதாக- பி- என்பவனுடைய செய்கையால் தெரியவருகிறது.
0).

பி- என்பவனுடைய

என்பவன்- ௪ -

என்பவனுக்கு

அதிகாரமில்லாமல்'
கடன்கொ்வறான்.

அவனுடைய

பணத்தை

- or

பிறகு --பி.- என்பவன்- இ

என்பவனிடத்திலிருந்து ௮௧ பணத்இற்கு வட்டி வாங்கக்கொள்ளுகறான், அகத
கடனை இள்பு்கொண்டதாக் - பி. என்பவலுடையசெய்கையால்தெரியவருகறது..
BF,
அக்தவிஷயத்தைச்சேர்ச் தகாரியங்
Bor எவன இக்திருப்பது Pawson Oars sib)

ஒப்புக்கொள்வ து De

(லாமணியாவதற்கு. அறிக்

குறை

திருப்பது

வது

.

அவயம்,

அதிசாரமில்லாமல் Os

௧௯௯.

ய்யப்பட்டு ஒருவிவசாரத்
அதக

ல்க இன்னனar சுமன்
ஜூ)

ஒருவன் அ.திகா.ரமில்லாமல் தனக்

காகச்செய்யப்பட்ட யாகொரு

பல

cS

மாயிருக்றெதோ. அவன் ஒப்புக்கொள்ளு
செலாமணியாகமாட்டாு...

க்கொண்டால்,

காரியத்தை

ஓப்பு

அவன்: அப்படி.ப்பட்டகாரியம் oT

தைச்சேர்ந்ததாயி

yes

விவகார
ருக்க
றதோ
முமையையும் தப்பு
க்கொைவளனுகிறுன்,

வேறொருவனுக்காக

அவனுடைய

மூ

உத்தரவில்லாமல் ஒருவ

உ த்தாவில்லாமல்
Gs
ன்
தனம என்னே ம

ன் யாதொரு காரிடத்தைச்செய்தால், அது அதி
காரம்பெத்றுக்கொண்டு செய்யப் படுகிறபட்ச தஇ
ல் ழேன்றாமனி தனை கஷ்டத்திற்கு த.

ன்ராமனிதனுக்கு கெடு

யன தாகவாவது மூன்றாமனிகனுக்கு யாகொ.

ய்யப்பட்டகாரியத்தை ஓ

யுண்டாகமாட்டாது,

a

ருபாத்தியதை அல்லதுபிரயோசன த்தை அற்றுப்
போகச்செய்யும்படியான சாகசவாவ இருந்தா லூ
ம், அத்தன்மையான கெடுதி உத தரவிலலாமம் செய்த
ட் ஒப்பு
ச்கொள்ளப்படுவதினால் உண்டாகமாட்டாது.,
(a).

\ )பி-

உ

Bobs'தட்டுட்டு. | சாமானை: ட்அவத

என்ப்வனுடைய சொத்தாக

ட

ண்டிருக்றெ - ச - என்பவனை -௭ - என்பவன் அதை ஒப்பிக்கச்சொல்லி - பி-௭.
ன்பவனுடைய

உத்தரவில்லாமல்- அவனுக்காகக்கேட்கிருன். ௪ - என்பவன் yous

ஒப்பிக்கமாட்டேனென்றால்

அதற்காக

நஷ்டத்திற்கு உள்ளாக்கும்படி- பி

அவனை

_ என்பவன்- எ- 'என்பவன்கேட்டதை ஒப்புக்கொள்ளக்கூடாது.
:
(b).. அ கதக் மூன்றா மாசத்தில்: அற்றுப்போகும்படி. - ௭-என்ப்வன்
9 « என்பவனிடத்திே ல ஒரு கு$்தகை பெறுகிறான். அதிகாரம் பெருத- 9- என்...
பவன் குத்தகை அற்றுப்போகும்படி: - ௭ - என்பவனுக்கு அறிக்கைசெய்இருன்.
அத்து: அறிக்கையை - பி:- என்பவன் - ௭ - என்பவனை உடன்படச்செய்யும்பது ஓ

'ப்புக்சொளிளக்கூடா௫. கட்ட

st

\
5

ey

|

ட்.

ae

x
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205, G peered தன்னுடைய அதிகாரத்தை ரத்துசெய்வதினாலாவ

ஏஜெண்டுவே&லைஆற்று
ப்போவ து.
5

த, ஏஜெண்டானவன் ஏஜெண்டு வேலையைவிட்டு
விடுவதினலாவ.து, ஏஜெண்டு வேலை முடிக்துபோ

. அதினாலாவது, முதலாளியாகிலும் ஏஜெண்டாகி
லும் 'இறர் துபோவதினாலாவஅ புத்தி மாருட்டக்

காசைஇனாலாவ த, இன்ஸால்வெண்டு கடன்காசர்களுடைய நிவாரணைக்
காக அந்தந்த காலத்தில் வழங்கவருகிற யாதொரு ஆகட்டிலுள்ள நிபந்த
டிக்
் னைகளின்படி. முதலாளி இன்ஸால்வெண்டாக தீர்மானிக்கப்

வது, ஏஜெண்டு வேலை அற்றுப்போஇிறது..
ஏஜெண்டுவேலை விஷ
யத்தில்ஏஜெண்டுக்கு ௪ம்

பந்தமிருக்குமாகில் ஏஜெ
'ண்டுவேலை

அற்றுப்போ

வதைக்குறித்து.

௨௦௨.

ஏஜெண்செம்பந்தமான

விஷயத்தைச்

சேர்ந்த சொத்திலே ஏஜெண்டுக்கு பாத்தியதையி
ருக்குமாஇல், வெளிப்படையான கந்தராக்ட்டு ஏ

ற்பட்டிராதபட்சத்தில், அப்படிப்பட்ட பாத்திய
meee கு விேசோதமாய் அந்த யேஜெண்டுவேலை ௮

ற்றுப்ே பாகமாட்டாது.

திருஷடாந்தம்.

(a).

௭- என்பவன் தன்னுடைய நிலத்தை- பி - என்பவனைவிற்கச்சொல்லி

யும் விற்ற பணத்திலேதான் அவனுக்கு பாக்கியிருக்கிற கடனை எடுத்துக்கொள்ளச்
சொல்லியும் அவனுக்கு அதிகாரங்கொடுக்கிறான். எ - என்பவன் இரத. அதிகாற

தை ரத்துசெய் பவுங்கூடாது, அவனுக்கு பைத்தியம்பிடி.த்தாலுமி அவ ணிதக்துபே
னாலும் அதினாலே அந்த அதிசாரம் ௮ற்றுப்போகவுமாட்டாது:
:

(b).

௭- என்பவன் தனக்கு

பஞ்சுக்காக முன்பணங்

கொடுத்திருக்றெ -

என்பவனுக்கு - ௧,௦௦௦- பஞ்சுக் கட்டுகளை அனுப்பி, ௮க்தப்பஞ்சைவிற்கும்படிக்
ம் விற்ற பணத்திலே -

'பி- என்பவன்

கொடுத்திருக்றெ

மூன்பணத்தை

அவன்... ௪

ததுக்கொள்ளும்படிக்கும் அவனுக்குச்?சால்லுகிறான். எ- என்பவன் இந்த ௮5
ISOS சத்துசெய்யவுங் -டாஅ அவனுக்கு பைத்தியம்பிடிப்பதினாலாவ.து அவனி
வ
ல
அத்த அதிகாரம். அற்௮ப்போகவுமாட்டாது.

௨

.. இதற்கு முந்திய பிரிவிலே இன்னபடி.க்கானால் ரத்தாகாே
ன்.று சொல்லியிருக்றெபஒிக்குத்தவிர, முதலா
௮-௮
யானவன். தன்னுடைய ஏஜெண்டுக்குக்கொடுத்

டைய அதிகாரத்தைஇன்
னபடிக்கானால் சதக
-ய்யலாம்.

(5280 அதிகாரத்தைக் தன்னை உடன்படுததம்
2 அது செதுத்தப்பவேதற்குமுன் எ மேப்பே

தாகிலும் ரது செய்யலாம்.

௨௦௪... முதலாளி தன்னுடைய எஜெண்டுக்குக் கொடுத்திருக்றெ
இகாரம் கொஞ்சமட்டில் செலுததப்பட்டபின்!
அந்தயேஜெண்டின்ுஇகாரத்தைககொண்டு Ye
அப்பொ
ல். செலுத்தப்பட்டிருக் வாயில் செய்யப்பட்டிருக்கிற செய்கைகள் ௪
தால்:

அதை த்துசெய்வ

கடத

பந்தமாயுண்டான காரியங்களுக்கும். பொறுப்பு
கும் சம்பக்தப்படுகிற்மட்டிலே, அநீத:அ௮இகார
தை

acral

ge ae

mgt:
3

கு,

கழுத்து -க-வதுதுக்ம்டு,

He

க

இருஷ்டாந்சம்.

்

எ- என்பவன் தீன்னிமித்தம் ௧,00௦ - பஞ்சக்கட்கெள் வாங்கும்படி.

(a),

கும்,9 - என்பவனிடத்திலிருக்தெ தன பணத்தில் அதின் இரயத்தைச் செலுத்தும்:

ப்மத்கும் - பி- என்பவனுக்கு ௮திகாரங்கொடுக்இறான். பி. என்பவன் இசயத்தக.
குத்கானே சுதாவில் உத்தரவரதியாகசன் பேசாலேயே - ௧,௦௦௦ - பஞ்சுக்கட்டுகளை
வாங்குகிறான். பஞ்சின் ரெயத்தைச் செலுத்துவதற்குச் சம்பர்தப்பமகிறமட்டிலே
- ௪ என்பவன் - பி. என்பவனுடைய அதிகாரத்தை ரத்துசெய்யக்கூடாது.
எ- என்பவன் தன்னிமித்தம் - ௧,௦௦௦ - பனாசுக்கட்கெளை arm Gon.
(0).

'க்ரும் - பி- என்பவனிடத்திலிருக்றெ தன் பணத்தில் அதின் கிரயத்தைச் செலுத்து :
ம்படிக்கும் - பி- என்பவனுக்கு ௮அதிகாரங் கொடுக்கிறான். i = என்பவன்கரயத்து
க்குத்தானே சுதாவில் உத்தரவாதியாகாதிருக்க. - ௭- என்பவன்பேரால் ௪,௦0௦-பஞ்

செலுத்துவதற்கு - பி-என்ப

சு மூட்டைகளை வாங்குசுரான். பஞ்சின் ெயத்தைச்

சாலவராயில் ஏஜெண்டுவேலைநடகஈதுவாவேண்டி.
யதென்று வெளிப்படையான அல்லதுகுறிப்பான
கந்திராக்ட்டு ஏற்பட்டி.ருக்கு மாகில், போதுமான
காரணமில்லாமல் ஏஜெண்டின் வேலயை அதற்கு

ஏதோ ஓர்
.
முதலானிரத்துசெய்தா
லும் ஏஜெண்டுவிட்டுவிட்
௨௦௫.

டாலும்ஈவுகொடுப்பத.

ட

்

என்பவன் ரத்துசெய்யக் கூடும்.

௭.-

வனலுக்குள்ள அதிகாரத்தை-

- முன்னீட்டு, முதலாளி

சத்துசெய்தால் முதலாளி,

ஏஜெண்டுக்கும், ஏஜெண்டு-விட்டுவிட்டால் ஏஜெ

்

சவுகொடுக்கவேண்டிய த.

ண்டு முதலாளிக்கும்

்

அப்

து கிரமப்படி. அமிக்கைசெய்யவேண்டியது,

ட்ப

படிச்செய்யாவிட்டால், அதினாலேருகலாளிக்குக

-ரத்துசெய்தாலும் விட்

ஷ்டமுண்டானால் அவனுக்கு ஏஜெண்டும், cox

இவிட்டாலும் அறிக்கைப்.

ண்ணுவது.

_

ண்டுக்குநஷ்ட முண்டானால் அவனுக்கு முதலாளி
யும் ௮ர்த நஷ்டங் கட்டிக் கொடுக்கவேண்டியது. .

"ரத்துசெய்வதும் விட்டு
விடுவதும்

ந

' அப்படி. ரததுசெய்காலும் விட்டுவிட்டாலும் அதைக்குறித்

௨௦௬.

வெளிப்படை

யாசவாவதுகுறிப்பாகவா

வதிருக்கலாம்.

207.

செய்கையினா

லே வெளிப்படையாகவாவஇருக்கலாம்குறிப்பா

கவாவதிருக்கலாம்,

‘

திருஷ்டாந்தம்.

oT - என்பவன் sergio

.

:

i

BSN

- பி- என்பவனுடைய

அதிகாரத்தை சத்துசெய்வது ன
;

:

் ஜிப்பாயிருக்கெது.

௨௦0௮.

எஜெண்டின் ௮திகர்ர :

foe

விட்டைக் குடிக்கூலிக்குவிடும்படி. - பி.- எனபவ.
பின்பு - ௭ - என்பவன் தானே. அதைக்குடிக்கூலி

னுக்கு அஇிகாரங்கொடுக்கிரான்.

க்கு விடுகரான், இதனாலே

முதலாளி ரத்துசெய்வதும் ஏஜெண்டு

விட்டுவிவெதும் அவனவனுடைய

NE

EO

ஏஜெண்டின் அஇகாரம் அற்றுப்போவ

அமைக்கக்ஜன் இ அவனுல்குக்கெரியவருககற்கு முன்னமே பப

ம் அற்றுப்போவது GOR
இன்ன பல்க்

Te

ஐ

eae

ஏஜெண்டுக்குச்சம்பந்தப்படுகிற மட்டிலே
Te)

௮

Cet Gnesi stent GH Cat Gover .

மூன
ன்படறதென்பது, .,... ரல்௮௮ு அவர்களுக்குக்கெரியவருவகற்கு
டா.
இட

ம

2

னமே பயன்படாது.

இருஷ்மாச்சம்...

Ae

த தன

ட (a). எ - என்பவன் தனக்காக சரக்கை விற்கும்பழ. - பி: என்பவனுக்குஉ௰் ்
சர்ஏசெய் த, அந்த சரக்கைவிற்றுவருகிற பணத்திற்கு. appre pbadepsarG

கரு.

sajora GEES!

- ௯-வது அகட்டு,

-

Y= என்பவனுக்கு கமீஷன்கொடுக்தெதாய் ஓப்புக்கொள்ளுகறொான். பின்டு-௪-என்ப
வன் சழி.தமூலமாய்

- பி- என்பவனுடைய

அதிகாரத்தைரசத்துசெய்கிறுன். பி-என்

எர
_ பவன் அக்தக்கடிதம் அனுப்பப்பட்டபின்பு அது தனக்கு வந்து சேருவதற்குள்
க அந்த சரக்கை நூறு ரூபாய்க்கு al aera. அந்த. விற்பனைக்கு - ௭ -என்பவண்
உடன்பட்வேண்டியவனாூறான், பி- என்பவன் தனக்குக் கமீஷனாக ஐந்துரூபாய்

க்கு அர்ஹனாகிறுன்.
(b).

சென்னப்பட்டணத்திலிருக்கறெ

- ஏ

என்பவன் பொம்பாயிலே

ஒரு

இடங்கிலிருக்கிற கொஞ்சம் பஞ்சை தனக்காக விற்கும்படி.- பி - என்பவனுக்குக
இ.தமூலமாய் உத்தரவுசெய்டிரொன், பின்பு அவன் விற்கும்படி. தான்கொடுத்தஅதிகா
சத்தை சத்துசெய்து, ௮ச்தப்பஞ்சை சென்னப்பட்டணத்திற்கு அனுப்பும்படி. - பி
என்பவனுக்கு உத்தரவுசெய்கிறான். தனுக்கு இரண்டாவது கடி.தம் வந்துசேர்ந்தபி
ன்பு, பி- என்பவன்- மூதற். கடிதத்தைமாத்தரம்௮றிக்து இரண்டாவதுகடி.தத்தை
அறியாம, லிருக்இற- ௪- என்பவனுக்கு அந்தப்பஞ்சை விற்கும்படி. அவஜோ௫ுகந்தி
Poe ட்டிசெய்கிறான். ச- என்பவன்- பி-என்பவனுக்கு பணத்தைச் செலுத்துகிறான்,
அதை - பி- என்பவன் எடுத்துக்கொண்டு ஒடிப்போடிருன், ௪- என்பவன் செலு

த்தினதுரமமே, அவன்பேரில் - எ - என்பவன்தொடாரக்கூடா௮ு,
் (9.
- என்பவனுச்கு ஏதோ ஒரு கொகை கொடுக்கும்படி. - எ - என்பவ
ன் தன்னுடைய ஏஜெண்டாூய- பி- என்பவனுக்குஉக்சரவுசெய்கிறான். எ-என்பு
வன் இறநர்துபோடூருன், அவனுடையஉ
eee டி. - என்பவன்புரொபேட்என்
னும். ௮இகாரம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான். or - என்பவன் இதச் துபோனபின்புஅதை
& கேள்விப்படுவதற்குள்ளாக- பி - என்வபன்- ௪ - எனபவனுக்குப் பணங்கொடு

_ தஇறான். அவன் பணங்கொடுத்ததுரெமமே, அதை எச்ஜிக்யூட்டராகிய- டி.- என்ப
வன் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியஅதான,

முதலாளி இறச்துபோ

௨௦௯,

அளக

ர தபோது

, வ்தினாலாவது அவனுக்கு: சித்தஸ்வாதீன.
மில்லாதவனாதகலினாலாவது யே
க.
ஜெண்டின் வேலை அற்றுப்போகும்போது, அந்த
Big ipo Coram es
யேஜெண்டானவன் தன்வசம் செய்யப்பட்டிருக்

றில் ஏஜெண்டினுடையக

கிற மிரியோசனங்களை

தனக்கு முதலாளியாயிரு

நீதவனுடைய பிரதி நிதிகள் பட்சத்தில் கர்ப்பாற்
pe
enw. .
“
மி பந்தோபஸ்.து. செய்வதற்கு வேண்டிய ரம
மான சகலவகைகளையும் செய்யக்கட வன்.
௨௧௦.
எஜெண்டினுடைய அதிகாரம்
yp piGarehenyee YY
2ம் oAqanm.par
வனால் கேமிக்கப்பட்டசகல&ழ்ஏஜெண்டுகளுடை

பதிகாரம் அத்துப்போ
og.

!

காலனி

ய அஇகரசமும் '(எஜெண்டின் அதிகாரம்

அற்று

ப்போவதைக்குறித்து இதில் சொல்லியிருக்கிற நி
பந்தனைகளுக்குட்பட்டு) அற்றுப்போகிறது.,
ல

விஷயத்தில்

எஜெண்டு

திடர் துகொள்ள

வண்டிய கடமை;
௨௧௪;

ஏஜெண்டானவன்

அந்த
டாமி: னுடைய

காரியத்தை ஈடத்துவதில்
் உசா
Dens
மை.

கன்னுடைய

முதலாளியின்

ம.

©

முதலாளிசெய்த. உக்கரவின்படிக்காவ.த௮

ப்படிப்பட்ட

உத்தரவு யாதொன்றுமில்லாவிட்டா

ல் , அப்படிப்பட்டகாரியத்தையேஜெண்டுகட் தீது
ae இடத்தில் அசேவிதமான காரிழம் என்னமா
ய்கடத்தப்படுகிறதோ அந்தவழக்கப் படிக்காவது

' ஈடத்துவதற்குக் உடமைபூண்டிருக்குன் ச?

௫

:

12 DES

- &

வது ஆக்ட்டு

.

௯௬௧

மாய் கடத்தினால் யேதாவது நஷ்டம் கேரிடுகறெபட்சத்தில் அகை அவன் :
மு.தலாளிக்குச்சரிச்சொல்லலேண்டியத, லாபம் யேதாவ.து வருகிறபட்௪
த்தில், அதை

அவன் முதலாளியின் கணக்கில் சேர்க்கவேண்டியது, '
இருஷ்டாந்தம்.
்

(a). ஏஜெண்டாஇய- ௪ - என்பவன் - பி- என்பவனுக்காக ஓர் விதவேலை
யை நடத்துவதில் அமர்த்தப் பட்டிருக்கறான், ௮து கையில் ABD
பணத்தை
அப்போதப்போது வட்டிக்குப்போடுகிற வழக்கமுடையவேலை, அப்படி. யிருக்க

அந்த- எ - என்பவன் அப்படி. கையிருப்புப் பணத்தை

வட்டிக்குப்போடாமலிசூ

கிரான்; அவன் அப்படி. வட்டி.க்குப்போடப்படுவதினாலே வழக்கமாய் இடைக்இ
ஐ வட்டியை- பீ.- என்பவனுக்குக் கட்டிக்கொடுக்க வேண்டியத.

(9.

தீரகிரியாயெ- பி - என்பவன் தன்னுடைய வியாபாரத்தில்

கடனுக்கு 'விற்கிற வழ்க்கமில்லாதிருக்க,

௭ - என்பவனுடைய

ச.ரக்கைக் :

சரக்கை அப்போது

மிகவும் மாஅபரியாயிருக்த- ௪ - என்பவனுக்குக்சடனுக்கு விற்கிறான். 9 - என்பவ
ன் பணஞ்செலுத் துவதத்கு முன்னேகடணிறக்கச்சக்தியத்றவனாகிறுன், ௮ந்த நஷ்
டத்தை - பி- என்பவன்- ௭ - ஏன்பவனுக்குச் சரிப்படுத்த வேண்டியத.
௨௧௨,

ஏஜெண்டு

இறமையற்றவனென்ன௮

முதலாளிக்குத் தெரிக்தி

ருந்தாடுலாழிய, அவ்விதமான
ஏஜெண்டுக்கு இருக்க
வேண்டிய திறமையம்கா

க்ரதையும்.

வேலையில்

அமர்ந்

இருக்கறெவர்களுக்கு சாதாரணமாய் எவ்வளவு இ
றமையிருக்கறதோ அவ்வளவு திறமையோடு அ

7

நக யேஜண்டானவன் தனக்கு 'யேற்பட்டிருக்கிற்
வேலையை நடத்தக்கடவன். அந்த யேஜெண்டான.
வன் தகுந்த ஜாக்ரதையோடு பிரவர்த்திக்கவும் தனக்குள்ள திறமையை

—

உப்யோடக்கவும் எப்போதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறான்: மேலும் தன்னு
டைய சொந்த அஜாக்சரதையினாலாவது இறமைக் குறைவினாலாவது. ர்
கடத்தையினாலாவத; கேசாய் சம்பவிக்கிற கஷ்டங்களைக் குறித்து. தன்னு
டைய முதலாளிக்கு ஈவு கட்டிக்சொடுக்கக் கட்மைப் பட்டவனேயல்லாம

ல், அப்படிப்பட்ட அஜாக்கர தையினாலாவது இறமைக் குறைவினாலாவது
துர்கடத்தையினாலாலது

அடுத்தாற்போலல்லாமல்

ஈஷ்டத்தைக் குதித்தாகிலும்

ததன்

தலைவாய்

பறித்த

உண்டாஇற

தல் ஈவு

8.

டுக்கக் கட்மைப்பட்டவன ல்ல.

இருஷ்டார்தம்.
(a).

woe

கல்கத்தாவிலிருக்கிெ வர்த்தகனாகய- ஏ - என்பவனுக்கு

ட்ணத்திலே- பி- என்ற ஒரு ஏஜெண்டு இருக்கிறான்.

லண்டன் பட்

௮ந்த எஜெண்டினிடத்

இலே - எ- என்பவனுக்கு அனுப்பும்படி. ஒரு கொகை
செலுத்தப்படறது. பி-.
என்பவன் அக்தப்பணத்தை நெடுங்காலம் நிறுத்திக்கொள்ளுகிறான். or - என்ப

வன் அக்தப் பணம் தனக்கு வ.ராமையினாலே கடனிறுக்கச் சசதியற்றவனாகறுன்...
அக்தப்பணத்தையும் ௮சைச்செலுத்தியிருக்கவேண்டி௰ தினமுதற்கொண்டு

மான வீதப்படி வட்டியையும், வட்டவீதம்

கேரானஈஷ்டமுண்டானால், அதையும்செலுத்துவதத்கு

பட்டிருக்கிருனேயல்லாமல், அதற்கு. மிஞ்சி
ட்டவன்ல்ல,

°

வழக்க

மாறுவதுபோன்ற பின்னும் ஏதாவது

- பி- என்பவன்: கடமைப்

டு அன் Tae ors aS se SHU
இ

(0). சரக்கு விந்பனைசெய்ய யேஜெண்டாயிருக்றெ - எ -. என்பவன் கட்னு .
க்கு விற்க அதிகாரம்நெற்றுக்கொண்டு, பி - என்பவன் கட்னிறுக்க சக்தியுள்ளவ
ஞூயிருக்இரு வென்று வழ்க்கழ்படி இரெொமமான விசாரணைசெய்யாமல் அவனுக்கு
். கடனுக்கு விந்தன்.
அப்படிப்பட்ட
விற்பனை காலத்தில்- பி- என்பவன் ௧௨

ம

ee,

J

'க௮எ௨ஹித்சு

டில்! சக்தியற்றவனுயிருக்கிறான்.

௯௮ வ

ஆக்ட்டு,

அதனாலுண்டாகற

குறித்து - ள் - என்பவன் தன்னுடைய மூதலாளிக்கு

யாதொருகஈஷ்டத்தைக்

ர்வு கட்டிக்கொடுக்க. Oe: coor

டியது...

(௦).

ஒரு sce

இன்கதியாச்ன்ஸ்

“னால் அமர்த்திக்கொள்ளப்பட்ட

பண்ணிக்கொள்ளும்படி- பி- என்ப

இனஷியூரான்சு

தரகிரியாகிய- எ - என்பவன்

௮

ந்த பாலிஸியிலே வழக்கமான ஷரத்துகள் எழுதியிருக்ெதாவென்று பார்க்சாமல்
போடறான். பின்பு அக்சுக்கப்பல்சேசப்பட்டிபோகிறது.
அந்த ஷரத்துகள் எழு

ு இயிசாததைப்பற்றி இன்ஷியூரான்ஸ் கொடுத்தவர்களிடத்திலிருந்து ஒன்றும் வரப்
பத்றச்கூடவில்லை.
௮ந்த நஷ்டத்தை- ௭ -ஏன்பவன்
- பி- ciate ayes & கட்
மூக்கொடுக்கக்கடவன். ' (ல்.
இல்லொந்திலிருகெ agseectee எ - என்பவன்- யேஜெண்டின்
, வேலையை அங்கீகரித்து. பொம்பாயிலிருக்றெ தன்னுடைய பேஜெண்டாகிய6
பி என்பவனுக்கு யேதோ ஒரு கப்பலில் நூறு பஞ்சு மூட்டைகளை தனக்கு அப்பும்

படி உத்தரவுசெய்ருன்.
பி- என்பவன் பஞ்சை அனுப்ப தனக்காசாத்தியமிருக்
அம் அனுப்பாமல் சும்மாயிருக் அவிடுஇரன். அக்தக்கப்பல் க்ஷூமமாய் இங்இலாக்தி
_ ல்வந்துசேருறத. அதுவக்துசேர்க்த உடனே பஞ்சின் விலை உயருஇறது. கப்பல்'
வந்து சேர்ந்தகாலத்தில்- எ - என்பவனுக்கு தூறு பஞ்சு மூட்்டைசளால்ஏவ்வளவு
லாபம்வந்திருக்குமோ அவ்வளவு லாபத்தை அவலுக்கு - பி - என்பவன் கட்டிக்
கொடுக்க கடமைப்பட்டவனேயல்லாமல், பின்னிடடு விலை உயருவதினாலே அவனு

க்குக் டட அ குகும் பக் காதர் See seer a oan ea" கடமைம்.
பட்டவனல்ல.
ல
:
௨௧௯.
முதலாளி
்கோது கேட்டருனோ௮

னக்கக்குகள்,
்

ட்
oa,
முதலாளிக்குத் தெரிய

ப்பத்துவது
(TEGO,
்

ஏஜெண்டி.
ட்

267.
கஷ்டமான சங்கஇகளிலே தன்னுடை
ய். முகலாளிக்குத தெரியப்படுத்தி அவனுடைய

உத்தரவுகளைப்
.

பகத

ee

ப்போது அவனுக்கு சரியான கணக்கு கொடுப்ப.
- குற்கு யேஜெண்டு கடமைப்படடி ருக்கிறான்.

பெற்றுக்கொள்வதற்குகிரமமரன

சகல ஜாக்கிரதையோடும் பிரவர்த்திப்பதுயேஜெ
ண்டின் கடமையாயிருக்கிற அ.

ஏஜெண்டின் அலுவலைச்சேர்ந்த' காரியத்தில் ஒரு யேஜெண்

-டானவன் கன் சொக்தத்திற்குப்
ஏஜெண்டு அலுவலைச்
: ட
்
கதத அள் தக்கல்
ம தடட கடன்
ன். தன்சொந்தத்திற்குப்பி

ரவே௫க்கும்போது முத:
ne லாளிக்குண்டான hea

பிரவேசிப்பானு

தில், அவன் பிரதமத்தில் முதலர்ளியினுடையஅ
வர்மப் பெற்றுக்கொள்ளாமலும், அ௮ந்தவிவ.
யததைக்குறித்து தனக்குத் தெரியவந்இருக்கற ௪
2%, முக்கியமான சங்கதிகளையும் அவனுக்குத்தெ
ரியப்படுக்தாமலும் அப்படி. பிரவேசித்திருக்கற
பட்சத்தில், யாதொரு முக்கியமான. சங்கதியைமூ:

oy.

எனம

அதை,
பல
தலாவிக்கு யேஜெண்டானவன் அயோரக்கியமாய்
ட அவன்!
மறைத்துப்போட்டானென்றாவது, யேஜெண்டின் .
பிரதிகூலமாயிருக்ததென்றாவ.து. சங்கஇியினால் i
க்ளைம்
© செய்கைகள்
ம் கெரியவருமாகில், ,யேஜெண்டு ௩டத்தின
க
சார
நிமி
்

ee

*சலாளி

ல்

2:

(ட

அடி.க்துப்போடலாம்.
இருஷ்டாக்தம்.

்

௨

௭ - என்பவன் தன்னுடைய: பூஸ்திதிறை விற்னும்படி. -

க்கு. saetsiocebges

ae என்பவன் க்காக
ut

இந்த

= என்பவனு

பூஸ்திதியை - G - என் 1.

oe

(8472 CHES க - வது தக்ட்டு.

1

ட்

“

ட்

ட

ரு

பவன்பேரால்,சொள்ளு?ிறொன் பி- என்பவன் அவனுச்சாகவே அந்த பூஸ்திதியை

5 கொண்டானென்று - எ - என்பவன். கண்டு கொள்வதின்பேரில், அவன்யாதொ
மறைத்தானென்றா. —
G முக்கயெமான சங்கதியை - பி - என்பவன் அயோக்கியமாய்

.

வது, இந்த விக்செயம் தனக்குப் பிரதி கூலமாயிருத்கிறதென்றாவது தெரியப்படுத்த
. மாட்வொனாகில், அவன் ௮5த விக்ெயத்தைத் தனக்கு ரிமித்த மில்லயென்று௮டி.
,

கதுப்போடலாம்.

(0).

.எ- என்பவன் தன்னுடைய பூஸ்திதியை

ச்கு உத்தரவு செய்கிறான்...

விக்கும்படி - பி - என்பவனு .

பி- என்பவன். அந்த: பூஸ்திதியை

விற்பதற்கு

முன்ன

மே. அதை முழுஅம் பார்வையிடுவதின்பேரில் - எ - என்பவனுக்குத் தெரியாதிருக்,
இற ஒரு கனியை அதில் கண்டுகொள்ளுகறான். பி- என்பவன் அந்த பூஸ்திதியை :

தன் சொந்தத்திற்கு வாங்கக் கொள்ளத் தனக்கு இஷ்டமிருக்றெதாய் - ௭ - என்ப.
வனுக்குத் தெரிவிகசிருனே 'யல்லாமல் கணியைக் கண்டுபிழ.த்ததை மறைத்துப்.
போடுகிறான். எ- என்பவன் கணியிருக்கெது தெரியாதவனாய் - பி- என்பவனை ௮

ந்த பூஸ்திதியை வாங்கிக் கெரள்ளவொட்ருன். பி.- என்பவன் அந்த பூஸ்திதி.
யை வாங்னெகாலத்தில் அந்தகனி சங்கதி அவளுக்குத் தெரியுமென்று - ௭ - என்ப
வன் கண்டுகொள்வதின்பேரில் அவன் தன்னுடைய

இஷ்டானுசாரம் 96S

விற்ப.

னையை அடித்துப்போட்டாலும் போடலாம் யேந்றுக் சொண்டாலும் கொள்ள
:
:
:
லாம்...
௬௧௬. . ஏஜெண்டின் . அலுவலைச்சேர்ந்த.
ஏஜெண்டின் அலுவலை
வேலையில் யேஜெண்டானவன் தன்னுடையத
ச்சேர்ந்த வேலையில் யே
லாளினிமித்தம் செய்யவேண்டியதை விட்டு தன்
ஜெண்டானவன்தன்சொ
கசா சொரந்ததிற்கு முதலாளிக்கு ததெரியப்படுக்சாமல்
ந்தத்திற்கு நடத்து
ரியத்தினலுண்டாகிற பிர
யாதொருகாரியத்தைச் செய்தால், அந்தக்காரியத்
யானயா
உணடாகும்ப
இனாலே யேஜெண்டுக்கு
முதலா
யோனனைத்துக்கு
ளிக்குள்ள பாத்தியதை.
@
BS 2
5௫.
பம
வல்
bis
். தொரு பிரயோசனதீதிற்கு அவனிட்த்திலே தா.
ட்
Boas
,
§
லா செய்ய முதலாளிக்கு பாத்தியகையுண்டு,

்......

ae

கட

திருஷ்டாந்தம்:

வப்

௭ - என்பவன் தனக்காக யேதோ ஒரு வீட்டைச் கொள்ளும்படி. கன்னுடை:
ய யேஜெண்டா$ூய-பி-என் பவலுக்கு உத்தசவுசெய்கிமுன். ௮.துவிலைக்குக் இடைக்:

சமாட்டாதென்று - பி- என்பவன் - ௭- என்பவனுக்குச் சொல்லிவிட்டு, அர்த:
பி- என்பவண் அந்த வீட்
வீட்டை. தன்சொந்ததிற்கு வாங்இக்கொள்ளுகிறான்.

டை வாங்சச்கொண்டானென்று - எ - என்பவன் தெரிந்துகொள்வதின்பேரில்,
அவன்: அதை - பி- என்பவன் வாங்ெ விலைக்குத்தனக்கு விற்கும்படி. அவனை நி

ர்ப்பம்இிச்சலாம்,
௨௧௭.

as

goa

en

எஜெண்டின் அலுவலைச்சேர்ந்த

மூதலாளியி .ஸிமித்தம்
வரப்பற்றிக் கொள்ளப்ப

ட்ட தொகையிலே நிறுத்
இக்கொள்ளயேஜெண்டுக்.
குண்டானபாத்இியதை,
ட்

oe

‘s

வேலையில் - மூதலாளியினி

மித்தம் வரப்பற்றிக் கொள்ளப்பட்ட எந்த
ம்

பை

தொ

ர.

காடுத்த. ec
கட,
eS ஈட தீதுவதில்
ணத்தைக்குறித்தாவது தான் இரமமாய்ச் செய்து ,
செலவுகளைக் குறித்தாவது தனக்குச் சேரவேண்...
டிய சகலபணக்தையும், குமஸ்தாவாய்ப்பிரவர்க்....

இப்பதற்காக தனக்குச்செனுத்தப்படத்தக்க கவு தொகையையும் நிறுத
Soke
ee
ட.
- இக்தொள்ளலாம்.”
ல ன் ௨௧௮.
எஜெண்டானவன் மூதலாளியினிமி... ்
மூதலாளிக்காக

வரப்

பத்திக் கொள்ளப்பட்ட

கதழ் வரப்பற்கிக்கொள்ளப்பட்ட

கொகைகளில்

மேற்கண்டபடி. நிறுத்திக் கொள்ளப்பட்டதுபோ
டம்

—

Fae

:

FL[T2_ ONES

தொகைகளைச் செலுத்து

௧ மற்றப் பணமுழுமையும் தன். முகலாளிக்குச்

வதுஏஜெண்டின்சடமை.

௨௧௯,

= UH OSD,

செலுத்தக்கடவன்,

பிரத்தியேகமான யாதொரு கக்திராட்கடு இல்லாகபட்சத்து
ல், யாதொரு காரியத்தை க்கல்
க் கொடுக்கக்தக்க பணத்தை அப்படிப்பட்டகாரி

ஐண்டொசச்சோத்த

யம் பூர்தீிதியாகிறவரையில் யேஜெண்டுக்குக்ெ கா

கொடுக்கும் படியானகா
_ கும்,
ள்

டுக்கவேண்டியஇல்லை; ஆனால் யேஜெண்டானவன்
விற்பனைக்க?க,ச் கன்னிடததுற்கு அனுப்பப்பட்ட
சரக்கு மூழுமையையும விற்திராமம்போனபோதி
ஆம் வாஸ்தவமாய் விற்பளை பூர்த்தியாகாமற்போனபோதிலும், விற்கப்ப
௨௩ சரக்ன்பொருட்டு கான் வரப்பற்றிக்கொண்டபண ததை நிறுத்திவை
க்கலாம்;
.
௨௨௦.
ஏஜெண்டின் அலுவலைச்சேர்க்த வேலை
வேலையை அ௮க்செமமா
யில் அக்ெமமாய்ப் பிரவர்த்தித்க யேஜெண்டா
ய்நடத்தினால்௮தற்காக ஈ

ன வன் அந்த

வேலையில்

எவ்வளவு அவன் அஅக்இர

ட எஎஜெ. 'மமாய் கடத்தினாரேத அவ்வளவிற்குயாதொருவு

பெற்றுக்கொள்ள அர்ஹனல்ல.
்
இிருஷ்டாந்கம்.
(ஐ. 9- என்பவனிட்த்திலே ௪,௦௦,0௦௦ ரூபாய் வகுல்செய்யவம் அதை SEE:
தீ ஈட்டின்பேரில் கொடுக்சவும் - எ - என்பவன் - பி- என்பவனை யேற்படுகத்
து;
ரான், பி- பின்பவன்

425

&,00,000 ரூபாயை

வகுல்செய்து

௬௦,00௦

ரூபாயைத்

தீகுக்த ஈட்டின்பேரில் கொடுக்கிறான், ஆனால் தகாத ஈடென்று ' அவன் தெரிந் தச்

“கொண்டிருக்கவெண்டிய

ஒரு ஈப்டீன்பெரில் ௧௦,0௦௦ ரூபாய் கொடுக்கிறான், அதி

னாலே -௭ என்பவனுக்கு ௨,௦0௦ ரூபாய் நஷ்டம் வருகறெ.து. ௧,௦0,0௦௦ ரூபாயை வ

குல்செய்ததற்காஃவும் ௬௦,0௦0

ரூபாயை

தகுந்த ஈட்டின்பேசில்

2 ஈவுபெற்றுக்கொள்ள-பி-என பவன் அர்ஹனாடரான்,
பேரில் சொடுத்ததற்சாக அவன் யாதொரு

கொடுத்ததற்காகவு

௧௦,0௦௦ ரூபாயை ஈட்டின்

ஈவுபெற்றுக்கொள்ள அர் ஹனல்ல,

மே

அம் அவன் ௮ந்த௨,௦௦௦ ரூபாயை -. பி - ஏன்பவனுக்குச் சரிப்படுத்தவேண்டியது.

(0).
சி என்பவனிடத்திலிருக்து ௪,௦௦௦ RUT வசூல் செய்யும்படி. -பி-௪
ன்பவனை - ௭- என்பவன் அமர்த்துகரான். பி - என்பவனுடைய: அகீகிரமத்திஞ
லே பணம் வகுலாகவில்லை. பி- என்பவன் தன்னுடைய ஊழியத்திற்காக ஈவு பே

தறுக்கொள்ள அர்ஹனாகாமற்போவதுமன்றி, அந்தநஷ்டத்தைக்கட்டிக்கொடுக்கவு
ம் வேண்டியது,
்
5
ன்

௨௨௧.

அடியில் சொல்லியிருக்றெபடி. செய்யக்கூடாமையைப்பற்றி

eeeடைய
: இதனானியின்

ச்

ட
கொள்ள

யாதொரு கந்திராகட்டு யேற்பட்டி ராதபட்சக்இ.
ல், யேஜெண்டானவன்-.-முதலாளியுதாய் தான்

வப்பற்றிக்கொண்டி.ருக்கிற

பேஜெண்கெது,

ண்டான பாத்தியதை,
.

தாவேசுகளையும்

சரக்குகளையும் தஸ்

அசையும்பொருளாகவாவது

௮

சையாப்பொருளர்கவவ திருக்க
வேலே சொத்
தையும், அதுகள் விஷயமாய் கமிஷன் செலவுகள்

ஊழியம், - இதுகளுக்காகத் தனக்கு வரவேண்டிய தொகைசெலுகத்தப்படு
கிறவரையிலாவது தனக்கு சறிச்சொல்லப்படிகிறவஜாயிலாவது, கன்னிடத்

இல் நிறுத்திவைக்துக்கொள்ள அர். ஹனாூனான்,
4

—

கம்

:
்

கடு

ச௮எஉஷிுத்து ௯ - வது ஆக்ட்டு,

ஏஜெண்டுக்கு முத லாளியின் கடமை,
௨௨௨, யேஜெண்டானவன்

தனக்குகொடுக்கப்

சாரி பட்ப அதிகாரதகைக்கொண்டு சட்டசம்மதமாய
fee
ச்செய்கிற சகல காரியங்களினா லுண்டாகறவைக
யங்களினால் உண்டா
வை களுக்குயேஜெண்டுகி ளுக்கு அவனை நிரபராதியாக்குவது அந்த Cues
சபராதியாவானென்பது. ண்டை கேமித்துக் கொண்டவனுடைய கடமை

்

யாயிருக்கிறது,
திருஷ்டாந்தம்.
இல்கப்பூரிலிருக்றெ- பி - என்பவன் கல்சத்தாவிலிருக்றெ- எ - என்ப

(ஷீ.

வன்டைய உத்தரவுபி.ரகாரம் - ௫- என்பவனுக்கு சிலசரக்குஒப்பிப்பதாய் அவனோ
டு கர்இிராக்ட்டி செய்கிறான். ௭ - என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு சரக்கனுப்பவில்
லை, கர் திராச்ட்பெவிகனெப்பட்டுப்போனதற்காக - இ- என்பவன்- பி- என்பவன்
பேரில் வியாச்ூயம் தொடருகிறான். அந்த வியாச்சியத்தைக்குறித்து - பி- என்பவ

ன் - ௪ - என்பவனுக்குத் தெரிவிக்கிறான், ௭ - என்பவன் அந்த வியாச்சியத்தில் பி
தி வாதஞ்செய்யும்படி.- பி-என்பவனுக்கு

அதிகாரங்கொடுக்கிறான். பி.என்பவன்

eae வியாச்சியத்தில் பிரதிவாதஞ்செயதபின்பு ஈஷ்டத்தையும் கோர்ட்டுச்செல
வையுஞு செலத்தும்படி கிர்ப்பர்கிக்கப்படுவ துமல்லாமல் அவனுக்கு வேறே செல
வுகளும் கேரி. அப்படிப்பட்ட ஈஷ்டத்திற்காகவும் கோர்ட்செ செலவுக்காக
அம் மற்றச் இலவு உக்க
- எ - என்பவன்- பி- என்பவனுக்கு உத்தரிக்கக்கட்

வன், : ay
(b).

கல்கத்தாவிலுள்ள தசகரியாயெ- பி- என்பவன் அவ்விடத்திய வர்த்த

சனாகய- ௭- என்பவனுடைய

உத்தரவின்படி.- எ - என்பவனுக்காக

பத்துபிப்பா

யெண்ணெய் வாங்கிக்கொள்வதாய்- 9- என்பவனோ கந்திராக்ட் டுசெய்இருன்.
பின்பு- எ - என்பவன் எண்ணெயை வாங்கிக்கொள்ளாமல் நிராகறிக்கருன், ச-௪
ன்பவன்- பி- என்பவன்பேறில் வியாச்சியங்தொட்ருகிறான். அசைக்குறித்து-பி- எ
ன்பவன்- எ - என்பவனுஈகுத் தெரியப்படுத்துகருன், ௭ - என்பவன் அந்த கத்த
.ராக்ட்ட் தனக்கு எவ்வளவேனும் நிமித்தமில்லையென் கருன். பி- என்சவன் பிரதி
வாதஞ்செப்கிறுன், ஆஆனால் ௮அபசெயமடை ரன், சஷ்டத்தையும் கோர்ட்டுச்செல
வையும் அவன் செஓத்தவேண்டியிருப்ப.துமல்லாமல் அவனுக்கு வேறேசெலவுகளு
ம் நேரிற௮: அப்படிப்பட்ட் ஈஷ்ட்த்திற்காகவும், கோர்ட்டு செலவக்கர்கவும்ம
ற்றச் செலவுச்காகவும் -.௭- என்பவன் - பி- என்பவனுக்கு உத்தரிக்சக்கட்வன்.

௨௨௩,

ஒருகாரியததைச் செய்யும்பத. ரன்

கல்ல எண்ணத் தோடு
செய்யப்பட்ட காரியங்க

வேறரொருவனை கே

மித்தால், அந்த ஏஜெண்டு அரந்தக்காரியத்தை கல்
4 எண்ணத்தோடு செய்வானாகஇல், அதனாலே மூ
ன்றாமனிதர்களுடைய சுதந்தரங்களுக்குக் கெடுதி ்

ளினஓண்டாகிறவைகளு

யுண்டானபோதிலும்,

க்கு ஏகெண்டு நிரபராதி
யாவா னென்பது.

டாசறெவைகளுக்கு yas ஏஜெண்டை நிரபராஇ
யாக்குவது அவனை கேமித்துக்கொண்டவனுடை.
யகடமையாயிருக்கிறது,
o இிருஷ்டாந்தம்.

\

“

அக்தக்காரியத் தினா OY GH

wéf Cupmag@u +o - ceruair- WW - என்ப வது டட்ய காக்இன்
(a).
பேரில் ௮ந்௧ டிக்ரியை நிறைவேற்ற பாத்தியதை யுடையவனாய், யேதோ இல ௪

ச்குககை

- பி- .என்பவனைதென்று சொல்லி கோர்ட்டு உத்தியோகஸ்தனை அதுகளை .

க் சைப்பத்றச்சொல்லுபொன்? அந்த
டம்

அதனா: லே

பதப்

உத்தியோகஸ்தன் அந்த
அந்த

காக்குக்கு

சரக்குகளைக் கைப்ப
ள். பட

:

Ge Fe

கழு எஉஷூத்து

௯-

வது BSD,

- னாயெ- இ - என்பவன் வியாச்சியக் தொட்ருகறான். ௭ - என்பவன் சொல்லியபடி
செய்ததைப்பத்றி அந்த உதயத்தின்
௪ - என்பவனுக்குச் செலுத்தவேண்டி.
வந்த
தொகைக்கு அவனைச்
காட்டிக்கொடுக்காமல் - எ- எண்பவன் ௨,உத்தரிக்

கக்கட்வன்,
x
0). எ- என்பவன்

கேட்டுக்கொள்ளுறெப்டீ அவனுடைய

ஸ்வாேத்திலி

ருக்கிற சரக்கை- பி- என்பவன் வித்ருன், ஆனால் ௮தை விற்க- எ - என்பவனு
க்குச் சுதச்திரமில்லை.
௮. - பி- என்பவனுக்குத்தெரியா
து, வித்றுவக்த பணத்தை
. அவன்- ௪ - என்பவனுக்கு கொடுத்துவி௫ருன். பின்பு ௮ந்த சரக்குக்கு Tarids
- தமான சொந்தக்காரனாகிய - இ - என்பவன் -பி- என்பவன்பேரில் வியாச்சியச்

- தொடர்நது ௮ர்சசரக்செ௫ரயத்தையும் கோர்ட்டுச்செலவையும் வரப்பற்றுகிரான்.
பி - என்பவன் - 9 - என்பவனுக்குச் செலுத்த வேண்டி வக்க தொகைக்கும்- பிஎன்பவனுக்குச் சொந்தத்தில் கேரிட்ட
0
அவனைக்காட்டிச்கொடாமல்
௭ - என்பவன் உத்தரிக்கச்சட்வன்.

௨௨௪.

குற்ற சம்பந்தமான

்
ல

a

யாதொருகாரியசதைச்செய்ய

வேரறரொருவளை யேற்படுத்தினால், அத
.....

னாலுண்டாகிறவைகள்

ஒருவன்

காரியத்த

யேஜெண்டைச் சேராமல்

நகனைசெய்வ மேலே வலன் சறிப்பாகிறது வக்குக்கத்தஞ்செய்ய
இ

ட

ட்

அவனை

டவன் உத்தாவாதியல்ல,

நிவர்த்திசெய்வகாய்

“றாத பாதிலும்,
அதைக்குகிதிது ௮3
யேஜெண்டுக்கு அவளை கேமித் துக்கொண்டவன்
கடமைப்பட்டவனா

{a).

வெளிப்படையாக

இ- என்பவனை

கான்,

)

இருஷ்டாந்தம்.
அடிக்க- பி- என்பவனை- எ- என்பவன் Casa,

- அந்தச்செய்கையினாலுண்டாகும் சகலததற்கும் அவனைக்சாட்டிக்கொடாமல் கான்
உச்தரிப்பதாக உடன்படுகிறான்அதின் டபரில், பி- என்பவன் -ச- என்பவனை
அடி.க்இறான், அப்படி. அடி.த்ததற்காக அவன்.- இ-என்பவனுக்கு ஈஷ்டங்கொடுக்க
வேண்டியவனாூருன்.. அந்த
ஈஷ்டத்திற்காக - பி- என்பவனை ரன் எம்

௪.- என்பவன
(5).

கடமைப்பட்டவனல்ல.

ஒருசமாசார

பத்திசாதுபனாகிய- பி- என்பவன்- ௭ - என்ப வனுல்கே

ட்செேசொள்ளப்படுவதின்பேரில் தன் பத்திரிகையில்- ச - என்பவன்பேரிலே ஓரு
அவதூறைப்பிரசத்தப்படுத்துகிறான், அக்க பிரசித்தத்தினு லண்டாகிறவைகளுக்கு
ID, அசைக்குறித்து மிகொண்டுவர்ப்படுகது யாதொருவியாச்சியத்தின் சகல செலவுக
CEG
ஈஷ்டத்திற்கும் ௪. பி- என்பவனைக் காட்டிக்கொடாமல் தானே உத்தரிப்ப
காய்- எ - என்பவன் உடன்படஏருன்.
பி- என்பவன் பேரில்- ச - என்பவன்.
வியாச்சியந்தொடர்க்து அதினால் - மி - என்பவன் நஷ்டஞ்செலுத்தவேன்டி. வரு
இதுமல்லாமல் அவனுக்கு வேறே செலவுகளும் கேரி.
பி- என்பவனைக்கா
ட்டிக்சொடாமல் நிவாரணை செய்வதற்கு- எ - என்பவன் கடமைப்பட்டவனல்ல.

மூதலாளியினுடைய௮

. ஜரக்ரதையினால்
. பாற

உண்...

கெதிச்காக
Spe

மூகலாளியானவன்

புஇியைக்குறித்து அந்த GigE

ek:

தன்னுடைய

அஜா க்ொகையினாலாவ து இறமைக்குறைவினாலா.

யே. YS! தன்னுடையயேஜெண்டுக்கு

-ஜெண்டுக்கு ஈவு...

ட

௨௨௫:

“டுக்கவேண்டியது.

உண்டாகிற

Gro

கெ

ஈவுகொ

:

Boag ் Pan
ie
இிருஷ்டாந்தம்.. . .
ல்
Je 6a சட்வெதில்கொல்லெற்றுச்சாசனாவெ
Sex Gir ten எ: என்ப
ஒன் அமர்தீஇ,
க்கல் Crs
OS சாரம் இறமைக்” “கேட்ரய்ப்
Sif

க௮௭எ௨ஷ்$த்து

.தன் வது -ஆக்ட்டு,

ள்

போடப் பட்டதினுலே - பி - என்பவனுக்கு துன்பமுண்டாகெது.
பி- என்பவனுக்கு ஈவு கொடுச்சுவேண்டிய.

௭ - என்பவன்

மூன்முமனிதர்களோடு செய்யப்பட்ட க.£இராக்ட்டி. ப
ஏஜெண்டின் அலுவலினாலுணடாவது.
௨௨௬.

Bienen

எஜெண்டின்
தரச்
படைநிறைவேற்றும்படி.
செய்வதும்

அந்தகந்திரா

கட்டினாலுண்டாவதும்,

epatior

செய்யப்பட்டகந்திராக்ட்டுகளையும் பே

ஜெண்டு செய்கறெ காரியங்களினாலுண்டாகிறபொ
அப்புகளையும், அந்த ககஇராகட்டுகளும்அந்தக்கா
நியங்களும் கேசாய் மூதலாளியினால் செய்யப்பட் '
்
ட
டி.ருந்தால் எப்படியோ அவ்வி சமாகவேநிறைவே
ற்றும்படி செய்யலாம், மேலும்
அ. துகளுக்கு-முத
லாளியினால்

செய்யப்பட்ட

கந் இராக்ட்டுகளுக்கு.

ம் காரியங்களுக்கும் சட்ட சம்மதமசன பிரயோசனம்
o
அகே பிர யோசனங்களுண்டா பருத்தும்.

sees

eae

இிருஷ்டாந்தம்,
(a):

erégser

SHuUg5HG - பி- என்பவன்

௮ அறிந்து அவணிடத்திலே- ௭ நி என்பவன்

யேஜெண்டாயிருக்றொனென்

சரக்குக் கொள்ளுகிறான்,

ஆனால் இ

வக்கு. மூதலாளி இன்னானென்று தெரியா- சரக்இன், இரயத்தை- ௭.- என்ப
வனிடத்திலிருக்து தாவாசெய்ய பாத்தியமுள்ளவன்- பி-என்பவனுடை ய முதலா.
் ளிதான ; முதலாளிகொண்டு "வருஇற வியாச்சியத்திலே, ௭- என்பவன்
தனக்கு
பி- என்பவன் பாச்இயாயிருக்கற கடலுக்கு அந்த சரக்கின்.
தக்
ee
வைக்துக்கொள்வகாகச் சொல்லக்கூடாது...

(9).

பி- என்பவன்பொருட்டு

அவனுடைய

பணம்

வரப்பற்றுவதத்கு

ண்டிய பாக்கிப்பணத்தை- ஓ - என்பவணிடத்திலிருந்து
படி. தெரகையை- பி.
கன
பவனை விட்டுப்போஇிறது.

2.2.67,

ஏஜெண்டானவன் அ

டல்

ட

ஏஜெண்டானவன்

காரத்தை மிஞ்சும்போத

முதலாளி

எவ்வளவு

உடன்பட

ட

வெண்

யது:

வரவே

வரப்பற்றுகிறான். மேற்

இரத்தல் கனக்

Core

பன்னை வியில் தனக்கு

a-

என்

Gere oO

டுக்கப்பட்டிருக்றெதோ அதைவிட் அதிகமாகச் .
"செய்தால், அவன் செய்கிறஇில் அவனுடைய ௮இ
காரத்தில்

ய

ட்

தந்த

பாகமான.

அதிகாரத்திற்கு மிஞ்செ

அவனு

;

பாகத்திலிருந்து

பிரிக்கக்கூடுமானகா பீருக்குமாகில் அவன் செய், .

இறதில் எவ்வளவு அவனுடைய
Lvl

அதிகாசம்பெத்த

யேஜெண்டாயிருக்கிற.- ௪ - என்பவன்5 பி- என்பவனுக்கு

pmedeGer

coe

அதிகாரத்தந் க

அவ்வளவுக்கு ல.

உடன்பட

வேண்டி யவனாூருன்.

க்.

்

்
இருஷ்டாக்தம்,
்
் ஒரு கப்ப ஓக்கும் ௮ந்த கப்பற் சரக்குக்கும் சொந்தச்காரனாயெ - ௭ - என்ப்வ.
ன் ௮க்தகப்பலுக்காக. நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்ஷியூரான் ச பண்ணிக்கொள்ளும் :
_ படி- பி- என்பவனுக்கு ௮இகாரங் கொடுக்கிறான்...
அந்த கப்பலுக்சாக.- பி- ௪
ன்பவன் நாலாயிரம் ரூபாயிக்கு பார்லிஹி,பெற்றுக்கொள்ளுறெது. மல்லாமல், அந்த.
கப்பற்சரக்குக்காக அவ்வளவு தொகைக்கு வேறொரு பாலிஸி பெத்துச்கொள்ளுகி ்
GT.
௭ - என்பவன் அந்த. கப்பலைக்குறித்த பாலிஸிக்காகப் பிரீமியம் செலுத்த .

வேண்டியவனேயல்லாமல்

அத்த கப்பற் க

ம்:
அ செலுத்தவேண்டியவனவல.,

டட.

ட

ட

13.

பிரீமிய

|

னு

கக்

க௮௭௨0ண்தத -௯

- வது ஆக்ட்டு,

நுமது செக்க அனக்கு, அதிகாரல் கொடுகப்பட்டிநகறகே..
ப

ges

டு

ததைப் பிரிக்கக்டாத
(போது முதலாளிகடமை.

௨௨௮.

:

ஏஜெண்டானவன் எவ் வளவுசெய்ப
x
Beceem:

விக

:

அதைவிட அதிகமாகச்செய்கால், அவன் தன்னு
டைய அதிதாரதகிற்குமிஞ்டி “செய்கிறதை 9116%

_ ப்பட்டவனல்ல,
். அஜஇிகாரத்திற் குட்பட்டதிலிருந்து பிரிக்கக்கூடா
ee
See
LN
தபட்சததில், psarcl ges Basis gon s Qu
புக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டவனல்ல.
இிருஷ்டாந்தம்.
எ

என்பவன் களக்காக

(௫0௦ - ஆட.

்

i

வாங்கும்படி

- பி- என்பவனுக்கு

௮இ

, காரங்கொடுக்கிரன், பி- என்பவன் (900 - ஆிகளையும், ௨௦ ௦
- ஆட்டுக்குட்டி.௪
சையும் ௬,௦௦௦ -. ரூபாய்க்கு மொத்தமாய்ப்பேசி வாங்குஇருன், இக்தக்காரியம்
மூ
,மூமையையும் தனக்கு நிமித்தமில்லையெவ்று -௪- என்பவன் அடி.த்த
ப்போடலாம்.

௨௨௯.

முதலாளிக்காக குமஸ்தாவினால் கடத்தப்பட்ட

.........
,ஏஜெண்டுக்கு. கொடுக்
ல் அறிக்கையினு

|

ண்ட

செய்யப்பட்டிருக்தாலு
சய

வேலையின்...

தோசணியில் யேஜெண்டுக்கு யாதொரு அறிக்
ang செய்யப்பட்டாலும் யேஜெண்டிலை வர்த்த
மானம் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டாலும், அந்த?அ

இிக்கையாலது வர்த்தமானமாவது முகலாளிக்கு
ம் அவனால் தெரிஈ்துகொள்ளப்பட்டி ருந்தாலும் எ

ப்ப்டியோ அதேபிரகாரம் முதலாளி விஷயத்திலும் மூன்ருமனிதர்கள் வி
ஷயத்இிலும் சட்டசம்மதமான பிரயோஜனங்க Ch MLW BT GID,
Z

;

ae

(a).

இிருஷ்டாக்தம்;

சில சக்குகளுக்குச்சொர்தக்காரனாய்ச்

காணப்படுற-ச.என்பவன

தீதிலிருந்து ௮2 சரக்குகளை வாங்கும்படி. - பி- என்பவனால் கேமிக்கப்பட்ட ிட
- எ
என்பவன

அப்பிரசாரமே YAS Cat வாங்குகிறான்;
விற்பனையைக்குதித்து உடன்
படிக்கை .ஈடக்கையில், அக்தச.ரக்கு: வாஸ்தவமாய் ட. - என்பவனுதென்று - ௭

எனப வன தெரிக்துக்கொள்ளுளொன், ஆனால் அக்தசவ்கதி -பி- என்பவனுக்குத்தெ
ட்ப பி

என்பவன் - இ- என்பவனணிடத்திவிருர்.து. தனக்கு வசவேண்டியபரம்

சிக்கு அந்த ௪.ரகீகின் ரெயத்தைச் செல்லு, வைத்துக்கொள்வதாய்ச்சொல்லத்தகச.த..
(0). சரக்குகஞக்குச் சொக்தக்கசரனாய்க் காணப்படு . ௪- என்பவனிடத்
இலிருக்து அந்த

சரக்குகளை வாங்கும்படி.

- பி- என்பவன் - எ-. என்பவனை

கேமி

கதக்கொள்ளூகருன். ௭ - என்பவன் தான் அப்படி கேமிக்கப்படுவதற்குமுன்ன
ம -9- என்பவனுடைய உத்தியோசஸ்தனாயிருந்து அப்போது அந்த சரக்குகள்
MN தைலமாய் - உ. - என்பவலுதென்று தெரிந்து கொண்டிருக்ளொன். ஆனால் 9%

ப திசங்கஇ. - பி - என்பவனுக்கு தெரியாத. அவனுடைய

அறத

சிமித்தமில்லாமல், பி.- என்பவன்-9

சவேண்டிய

- சொல்லலாம்.

யேஜெண்டுக்குத்தெரிர்இ

என்பவனிடத்திலிருந்து தனக்குவ

பாக்சிக்கு அக்தச.ரக்ன் ரெொயத்தைச் செல்லுவைத்தக்கொள்வதாய்ச்
©

ட

AES

. மீதீலாளிக்காகச்செய்
ப்பட்ட கந்இரரகட்டு
சே நிறைவேத்றுவிக்க கஏ

: 'ஜெண்டா அவன் தானே:

pac

ம

ு

MA

பEien கலா

தக

ge

1 me

.....௨௩௦, ஏஜெண்டு சுதாவாய்ம்பிரவர்த்இக்கு
மபடியாவத

தொரு

நேராய்.

கம் இராக்ட்டு

ஜெண்டானவன்,

உடன்படும்மஉியாவது

pes rm x

தன்னுடைய

24

த

பட்சத்தில், யே

மு தலாளிக்காகத:

Beets எட்ட கனு அன்
செய்க சதாவாயம்:
சர்திரால்படை
சிறைவேத்று
ம்பர., ் அவளிடம் gocqeg
நிர்பந்திக்க
பசவர்த்திக்
கவு்கட்டாது
மாகான்.......... அதுகளுக்கு அவன்
anh

ன்ப ட வத லாகாகட

.

yet)

்

த்

ட்டா

4

க௮௪௨உஷித்து

அப்படிச் செய்யும்படி.
சுக்திராகட்டு பிறந்திருப்.
பதாச பாவிப்பது.
(௧)

ட

௯ - வதூ

டு

ள்

ee

BED,

அப்படிப்பட்ட கந்திராகட்டு பிறந்திருப்பகா ae
4 டியில்கண்டிருக்கற. விஷயங்களிலே பாவித் ..
் துக்கொள்ளவேண்டியது:....! தன
பன

தூரதேசத்தில்

வாசஞ்செய்றெ வர்த்தகனுக்காக

ள்பவணை விற்பனை செய்வதைக்குறிக்து
ப்யப்படுிற விஷயத்திஜஐம்:
(2)

ஏஜெண்டானவன்

படுத்தாத விஷயதஇலும்

(௯)

a

ase

es

இறவனோ

ப்படாதவனால் செய்யப்

ழ்

தான் ் யேஜெண்டென்று

லாவது அனுமானிக்க
ட

பத

Hee

அதியாம

யேதுவில்லாமலாவதிருக்

1

கந்திசாக்ட்டுசெய்தால், அவனுடைய

"முதலாளி அந்தகக்திசாக்ட்டை

. பட்டகர்திராக்ட்டில் சம்

மு.தலாளியின்பே:

Manus Bayi,

ஒரு எஜெண்டானவன்

் எஜெண்டுயென்று
வெளி
்
ட்
297

்

Q

பேரை வெளிப்படுத்தி யிரு கபோதிலும்,

த்த த.

சரக்குக்கொ.

யேஜெண்டினால் க5இசாகட்டுசெ
:
Ae
தன் மூகலானியினுடைய பேசை வெளிப்.

ரில் வியாச்சியந் தொடசக்கூடாத

0

்

Ba

லி

04

a

நிறைவேற்தும்ப
:

LEER

'ரூபிப்பானாகில்,

அவன்

பர்தப்பஃட வர்களுக்கு: 7 2 ப/யலாம்: ஆனுல் கரஇிசாக்ட்டுசெய்கெ 235.
ள்ள பாத்தியதை,
பட்சத்சானானவன யேஜெண்டே மூதலாளியாயி
்
. ரூ$தால், அவன்பேரில் தனக்கு யென்னசுகந்தச |
முண்டாயிருக்குமோ அதே சுதந்தரங்களை அந்த மூதலாளியின்பேநில் உ —
டையவனாயிருக்கிறுன். .
னவ
்
கந்இசொட்டு பூர்திதியாவதற்குமுன்னமே முதலாளி இன்னானென்று : '
வெளிப்பட்டால், க$இசசகட்டுசெய்கற மதுபட்சக்கானானவன் அக்தக்கம்
இசாக்ட்டில் முசலாளிஇன்னனென்று தனக்குதெரிர்ிருக்காலும்,' YES
,யேஜெண்டு மூகலாளி அல்லவென்று தனக்குத்தெரிந்கிருந்தாலும், தான்

- அந்து க$இராக்ட்டு

செய்திருக்க மாட்டானென்று

he

அந்த கந்இிராகட்டை நிறைவேற்றமாட்டேனென்று நிராகரிக்கலாம்.
௨௩௨, ஒருவன் வேமொருவனை வேஜெண்டென்று அதியாமலாவ
மூதலாளியென்று
ஊணப்பட்ட

Say

௮ அனுமானிக்கத்தகுந்ச யே. துவில்லாமலாவதூ

யெ

யேஜெண்

-

அவனோடு கந்திசாக்ட்டுசெழ்தால் முசலாளி ௮ம்

-

தக்கற்திசாகடை

நிறைவேறறும்படி.ச்

ipl

செய்யவே

இனாச்ட்டை
கவத
அமான்,
அவன்யேஜெண்டுக்கும்
அக்ககக்தாா..
அவல
SN
கீட்டைச்சேர்ந்த
மற்றவனுக்குருண்டாயிருக்கிற.
ச

சுதந்கரங்களுக்கும், கடமைகளுக்கும் உட்பட்டு .

மாத்திரமே அப்படி, நிறைவேற்றுவிததுக்கொள்ளலாம்.,
ப்பன்

....

திருஷ்டாந்தம்.

பி- என்பவனுக்கு ௫௦௦ - ரூபாய் uréO

ல்,

்

es

Gen - ௭ - என்பவன் - பி - என்.

பவனுக்கு ௪,௦௦௦ - ரூபாய் அரிச விற்கிறான்... அந்தக்காரியத்திலே - எ.- என்பவன்.
௪ - என்பவனுக்கு யேஜெண்டாகப்பிரவர்த்திக்கறொன்,
ஆனால் அவன்: யேஜெண்டு.
'வென்டுற சங்கதி - பி. என்பவனுக்குத் தெரியவும்.செரியாது, அப்படி அலுமாணி

்் 2

௧௪ அவனுக்குத்தகுந்த ,சாரமுல்்கிடையாது - பி- என்பவனை -எ - என்பவஜு —

டைய பாக்கக்குச் தள்ளிக்கெரள்ளவொட்டாமல்'
அவனை அறிசியை
ள்ளச்சொல்லி - 9 - என்பவன் நிர்ப்பர்தெசச் கூடாது,
iy :
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எடுத்துக்க...
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5.72 GS

பதம்

தர வாதியா

பிருஃ்நெ யேஜெண்டோ
டு விவகரிச்றெ ஈபருக்கு
ள்ளபாத்தியதை,
்

|

௨௩௯.

- ௯ வது ' ஆக்ட்டு:
கநேசாய் யேஜெண்டே

உத்தரவரஇ

யாயிருக்கிற விஷயங்களில், அவனோடு விவரிக்றெ
BUT அவனையாவது அவனுடைய. முதலாளியை
யாவது
தாப பாவ
உத்தரவாஇகளா
கக்கொள்ளலாம்.
இருஷ்டாக்தம்,
:

பி- என்பனுக்கு நூறு பஞ்சுக்கட்டுகளை விந்கிறதாக அவனோட - ௭- எனப்.
வன் கந்திராக்ட்டசெய்கரொன் பிறகு- பி- என்பவன்- ச - என்பவனுக்கு யேஜெ
ண்யாக் பிரவர்த்தித்தானென்று சண்டுகொள்ளு?றொன் பஞ்சின் விலையைக்குறித்து
௭ - என்பவன்- பி.- என்பவன்பேரிலாவது- ச - என்பவன்பேரிலாவது அவ்விரு

வர்பேரிலஓமாவத வியாச்சியர் தொடரலாம்.
த்
௨௩௪.
ஏஜெண்டோடு கந்திராக்ட்டு செ
. முதலாளியை மாத்திர ய்திருக்கறவன் முதலாளியைமாத்திரம்உத்தாவா
நம்பிக்கையின்பே
மாவதுயேஜெண்டை மா. - தியாகக்கொள்ளலாமென்கிற
செ
நடத்தும்படி.
காரியத்தை
யேஜெண்டை
ரில்
FETE
gS
Oe)
BAT
யாகச் கொள்ளலாமென்.
.2
PES.
PB
2
ன
உத்தரவாதி
_ இறநம்பிக்கையின் பேரில் _ய்தால், ப்ன்பு அஷன் யேஜெண்டை...
ஏஜெண்டையாவது

முத

யாகக்கொள்ளக்கூடாது :; யேஜெண்டை.

.

மாத்து

லாளியையர்வ.௫ காரியத் , ரம் உத்தரவாகியாகக் கொள்ளலாமென்கிற கம்பி
தை ஈடத்தும்படி.செய்தா 'க்கையின் பேரில் (முதலாளியை காரியத்தை நடத்
ல் இன்னதாகுமென்ப௮. தும்படி செய்தால், பின்புமுதலாளியை உத்தரவா
தியாகக்கொள்ளசகூடாது..
: Boe,

ஒருவன் தான் வேறொருவனுடைய

2

: அதஇிகொசம்பெற்ற

யே

ஜெண்டென்று அபத்தமாய்ச்சொல்லி, அஇனாலே

- ஏஜெண்டென்று ஈடச் .

அப்படிப்பட்ட யேஜெண்டாகத் தன்னோடு

விவ

இெவனுடைய உத்தாவா கரிக்கும்படி. ஜூன்றா மனிதனை: உட்படுக்தினால்,
செய்கைகளை
். அப்படிப்பட்டவன் அவனுடைய
நடப்
தம்,

அவனை கேமித்துக்கொண்டவனென்று சொல்ல.
ப்பட்டவன் ஒப்புக்கொள்ளாவிடில், அப்படி. விவகரித்ததினால் ஞூன்ரூமனி

துணுக்கு சம்பவித்திருக்கிற யாதொரு சேதம்
ட
ety tt
as
து அவனுக்கு Fa கொடுக்கக்கடவான்.
ப்தெண்டென் இற ்?
எவனோடு௨௨௭,
ara Gav கந்தராகட்டு செய்யப்பட்டி. ருக்கிறதோ
ரக் அபத்த
ெய்இ
வாஸ்தவமாய் யேஜெண்டாகப் பிரவர்தஇ
அவன்.
மாய்a சந்திராக்ட்டுச
ee

அவித்துக்கொள்ள அர்ம
னல்ல.

கலன்.

ie

இரு,

க்கரமல் தன். சொந்தத்திற்குப் பிரவர்த்திக்
ப்பானாகில், அவன் அந்த கந்திராகட்டைi நிறை
Cana வித்துக்கொள்ள அர்ஹனல்ல. ,

ஏஜெண்டானவன்

அ.இகொர.மில்லாமல்

தன்னுடைய

மூத

லாளியின்பட்௪ த்தில் ஹேன்றாமணிதர்களுக்குக் கா

-நியங்கள்- செய்திருந்தாலும்" கடமைகள் பூண்டி௫
பெருமல்
ந்தாலும், அப்படிப்பட்ட காளிய்க்களும். கடமை.
ற்
ரூம
அகம்
fs ஜெண்டு செய்தகாரியம்
< . கஜ அதிகாரம் பெற்றுச் களும் ஏஜெண்டின். wader seid குட்பட்டவை

செய்ததாக நம்பிக்கை ய - களென்று நம்புதல் அந்த

>

எ

டத்

:.

50/02-GN SH ௯. வது ஆக்ட்டு,
ண்பெண்ணுறெறுதலாளி

யின் உத்தரவாதம்,
பைக்க

தன்னுடைய

வது நட திதையினாலாவது

'சொற்களினாலா

காரியங்களுக்காலது ௧

er; என்பவன் விற்பனைக்காக- பி- என்பவனுக்கு

பி அதுகளை ஒர் நிஷ்கரிஷையான

கறக

செய்திருந்தால், அந்து

நூதலாளி அப்படிப்பட்ட
உடன்பட்டவனாயிருக்கிரான்.
இருஷ்டாந்தம்,

தவன

(a).

- முதலாளியானவன்

ல]

சரக்குகளை

அனுப்

விலைக்குக், குறைவாக விற்சவேண்டாமென்று .

அவனுக்கு உத்தரவுசெய்கிறான். ச -என்பவன்- பி - என்பவனுக்குக் தொடுக்கப்:
பாட்டி உத்தரவை அறியாமல் ௮க்த நிஷ்கரிஷையான வலையைவிட குறைந்த விலை
#G ௮ந்த சரக்கை வாங்கிக்கொள்ள- பி- என்பவனோடு கதந்திராகட்டு செய்கிறா

ன், அந்த கந்திராக்ட்டின்படி.- ௭ என்பவன்
(b).

விற்கத்தக்கப்த்திரங்களை

Sort aS

கடமைப்பட்டவனாூருன்,
இண்டார்சுபண்ணி -

எ.ஃ என்பவன்

.

9.
வனி தல் eile Borer. எ. என்பவன் உள்ளுக்குள் தனக்கு கொ
டுத்திருக்கிற உத்தரவைகடந்து - பி- என்பவன் அதுகளை- இ - அன்பு அனக்கு ன்
இரான்.
அந்த விற்பனை செல்லும்.

டட
ட

த

ன் முதலாளிகளுக்காக வேலையை கடத்திக்கொண்டி.
Geom தோ. ரணியில் எஜெண்டுகளால் சொல்லப்

்்ன்வன்

மா

பாடு.
சொல்லியாவது
மோசடியாகவாவது
செ
Lan

உடன்படிக்கை

இ

ன்னதாகுமென்ப.௮.

நட்

மாறுபாகெளாவது

செய்யப்பட்ட

களாவது, அந்த அனத
உடன்படிக்கைகள்

Sane
ஷ்யமசய,

மாறுபாடுகளையாகிலும்

மோசங்

செய்யப்பட்ட
அப்படிப்பட்ட

மோசத்தையாஇலும்

Sorat) Sor செய்திருத்தாற் போலவே

Bog; ஆனால் ஏஜெண்டுகள் தங்களுடைய அதிகாசத்திற்குட்படாத
யங்களில் சொல்லுகிற மாறுபாடுகளாவது
es eee
என கன் முதலாளிகளை பாதிக்கமாட்டாது.
:
(a).

திருஷ்டாக்தம்,

சரச்கு

விற்பதற்காக - பி- என்பவனுடைய

: ழூ

பயன்படு

்

விஷ
அ
5

as

பெதெண்ட £யிருக்இற -

௭- என்பவன் தான் சொல்லும்படி.- பி- என்பவனால் தனக்கு. அதிகாரங்கொடுக்க
ப்படாத

ஒருமாறுபாட்டைச்சொல்லி

அதுகளைவரங்இக்

கொள்ளும்படி.

- இ.- என்

பவனை உட்படுத்துொன், @ - என்பவனுக்கு இஷ்ட்மானால் அவன் விஷயத்திலும்
பி- என்பவன் விஷயத்திலும் ௮ந்த கந்திராகட்டு செல்லத்தகாததாகும்,

(0).

..பி- என்பவனுடைய கப்பல் காப்ட்ட்னாகய- ஈ - என்பவன் பில் ஆவ்

லேடிங் என்னும் வார்னாமாவில் கண்டிருக்கற சரக்குகளை கப்பலில் arin pps
கொள்ளாமலே அந்த. வார்னாமாவில் கையெழுத்து செய்கிறான். அசத வார்னாமா
- வானது- பி- என்பவன் விஷயத்திலும் சரக்கனுப்பினதாக மாரீகம்பண்ணினவன்..
விஷயத்திலும் இல்லாது.
iad
;
veh

௧௧--- -அ.த்*இயாயம்-கூட்டுப்பங்கைக்கு OSS.
௨௩௯;
தோ ஒரு வியாபாரத்தில் கூட்டாய்த் தங்கள் சொத்தை
கூட்டுப்பங்கென்மதற்
வைத்தாகிலும் கூட்டாய். உழைத்தாகிலும் கூட். "குழுர்த்தம்,
: டாய் தங்கள் இறமையை உப்யோகித்தாகலும்

்

ன ரர

a oe

.

௪.

அஇனால்வருகிறலாபத்தை தங்களுக்குள் பங்கிட்

சம்மதிக்க

எனப்பல...

ட்

meron
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க

ப ட்டம்

கூட்டுப்
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ன.

சஅ௭உணு்த்து

வியாபாரக் கூட்டமே
ee அர்த்தம்.

x

- க

வது eB,

- ஒருவஜேடொருவன- கப்டுப்பகனகப் டிச
வெ௫ித்திருக்கிற நபர்கள் தொகுப்பாய் வீயாபா£
க்கூட்டமென்று

சொல்லப்படுவிருர்கள்.

a
Hobs,
௭ - என்பவனும்- பி- என்பவனும்

ச

- ௧௦௦ - பஞ்சுசட்கெளை

வாங்க

அதுகளை கூட்டாய்தங்களுக்காக விற்சு ஓப்புக்கொள்ளுகிளுர்சள்; அவ்விருவரும்
. அப்படிப்பட்ட பஞ்சு விஷயத்தில் பங்குச்காரர்களாகிரூர்கள்.
(9)... எ-. என்பவனும்- மி- என்பவனும் தாங்கள்வாங்குகற பஞ்சை தங்க.
ஞக்குள்பங்கட்டுக்கொள்வசாக
கோபித்து - ௧0௦- ப்ஞுதக்கட்ன வாங்கு
மார்கள், இவர்கள் பங்குக்காரர்களாகமாட்டார்கள்..
்
(0).
௭- என்பவன் பொன்வாங், தட்டாணாகிய- பி - என்பவனுக்குகொடு
க்கிறதாகவும், அதை அக்தத்தட்டான் ஈகைசெய்து விற்றெதாசவும் அதனால். நயம்,

வக்தாலும் நஷ்டம்வந்தாலும் அதைத்

தங்களுக்குள்

பங்கட்டுக்கொள்வதாகவும் -

எ- என்பவனுப்;- பி- என்பவனும் ௨உடனபடுக்கை உன
எண்டன்.
அவ்விருவரும் பங்குக்கரரர்களாகருர்கள்.
:
(8).
௭. - என்பவனும் - பி- என பவனும் ஒன்றாய்க் கூடி தச்ச்வேலை. செய்கி

ததாகவும், ஆனால்- ௭ - என்பவன் லாபத்தை( யல்லாம்தானேயெடுத் துக்கொண்டு
பி- என்பவனுக்கு 'கூலிசொடுக்றெதாகவும் இருவரும் உடன்படிக்கை கெய்துசொ
ட ர அவ்விருவரும் பங்குக்காரர்களாகமாட்டார்கள்.
:
(6. st- என்பவனும்” பி - என்பவனும் ஒருசப்பலுக்குச் கூட்டுச்சொந்தக் காரர்கள்.

Dis சங்கதியினாலே

௨௪0.

அவர்கள் ப.ங்குக்காரர்களாகவில்லை.

பாகொரு வியாபார,த்இலாவ.து வேலையிலாவது

காபத்திலே

பங்குவா

வ க்கொள்வதற்காக.

, தாகிலும்

மூ... றாவன்

ன் பணங்கொடுப்ப தின

பிரவே௫த்

பிர வேசிக்கவாிலு மிறாக்றெவனுக்கு 2
கடன்கொடுக்கும்போலு,

கடன்

கொடுக்

இறவன் லாபக்துக்கேற்ற வீதப்படி.' வட்டி வாங்கி

லே ௮ர்தப்பணங் உடன

கொடுக்கெவன், பய்குச்
Soars eae

க்கொள்ளுகறதாகவாவது

லாபத்தில்

ஒர் பங்கு: ,

வாங்கிக்கொள்ளுறெதாகவசவது
அவ்னிடக்இல். 3
கந்இராக்ட்டு செய்துகொண்டு பணக்கொடுப்பா

ளால், அப்படி. கடன்கொடுப்பதினாலேயே கடன்கொடுக்கிறவன் பங்குக்கா
ட

று

பங்குக்காரனாக. உத்தச வாதியாகவுமாட்டான்,
௨௪, .. பங்கை: விட்டுவிடுகிறவனாலாவ
த :

ட்ட

உ

ல்

னபல்குக்காசனுடைய பி
சதிகிதியீனாலாவது வியா
ன் பாரத்தில்: விட்டுப்போக
ப்பட்ட

சா

க்

டர.

தற

லாவது
யாபா ரத்தில் உப்யோகிக்கும்படி.விட்டு
'வைக்கப்பட்ட சொத்தானது, விரோதமான. யா
தொரு கந்தசாகடடு ஏற்பட்டிராதபட்சத்தில், இ
தீற்குமூக்திய

பிரிவின் திரற்பரியப்படி கடனாக

ன

| Bo
_ண்ணப்படத்தக்கதா பிருக்கிறது.
22
யாதொரு வர்த்தகம் வ்ல்துவெத பல இரத்தக் உ இதுக்கும்
து
யாவனொருவனுடைய ஊழியக்காசனுக்காவது, ஏ
i eohebe 'ஓர்பாகம் ஈ ஜெண்டுக்காவது அப்படிப்பட்ட வர்த்தகம் அல்

. வாக்க்கொடுக்கப்பெறு

ஓது வேலையில் இடைக்கற.

லாபத்தில் ஒர்பாகம்

|

da தணறதியனாவது எஜெண் பிரயாசைக்கு சவாகஈ்கொடுப்பதாய் குந்திராக்ட்
3. ட
பட
0. டு யேற்பட்டிருப்பதினாலேயே அப்படிப்பட்ட ட
ன ee Cowie
ee Que strom அல்லது யேஜெண்டு ௮இல் ஒர்.
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Cn ee, a aes aga Be,

பங் குக்கரரனா
௩. உத்காவாதியாகவுமாட்டான்,
POST
அவனுக்குண்டாகவுமாட்டாது.
ஒருவாததகளேடு

PF,

இத? தயோன

பங் குக்

ருது,

காரனுடைய விதந்துவாக
வாவ பிள்ளயாகவாவ்

:௨௪௪..

bia

trans

அர்சவர்க்தகனால்

அவனுடைய

வியாபாச

அப்படி பெற்றுக்கொள்வ;இனால்-

மாத்ரம் அந்த வர்கதகனேடுபங்குக்காரசரகவா
திலும் அந்த வர்த்தகனுக்கு கேரிறெ யாதோரு

உட்பட்டவராகவாகிலும் எண்ணக்கூடாது,

ஒருவன் யாதொரு. வியாபார.தஇலுள்ள

பேரை விற்பதற்காக
லாடத்தில் ஒர்பாசம் பெ
த்றுக்: கொள்ளுகறெவன்.
பங்தக்காரனல்ல.

காசனாக

of

விதந்துவாகவாவது. பிள்ளையாகவாவ;இ.

டி.ருக்கிற நபரை

குக்காரரல்ல.

ட

Dn

ல்

த்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட லாபதஇல் வீதபாகத்
OF MAHOMET சுசஜீவன மாகப்பெற்றுக்கொண்

திரும் ஐூலாபத்திலே வரு
ஷாக்கா சுகலிவனம்பெ
திறுக்கொள்ளுகற்வர் பங்
அணத

ஒர்பக்குக்கானுக்குள்ளக
ப

பங் Bre

னுடைய

௧௦௩.

அன்பே. விற்று

அதற்குப் பிரதிபலனாக. WES
வியாபாரத்தின்
லாபத்தில் ஒர்பாகதிதை வருஷவாரியிலாவது மற்

றப்படுத்காவது பெற்றுக்கொண்டு வருவாஞாஇல்,
அவன் அப்படி. பெற்றுககொள்வஇனால்மாத்திசம் 2
அக்தவியாபா.ரத்தை ட தீ.துறவனொடு பங்குக்
எண்ண। /படவுமநல்டான் அந்தவியாபாரி படுகிற ருணத்திற்கு

உட்படவுமா pesடான்.

௨௪௫. -ஒருவன்

ஏதோ எர பத்த
கட்ட் தன
தானொரு பங்குக்
காரனென்று பேச்சுகளினாலாவ.த எழுகீதுஞூலமா
தன்னை 'ஒருபங்குக்கச
யாவது தன்னுடையஈடததையினாலாவது வேறொ..
mes வேளொருவனை ஈம்.
ருவனை
கம்பும்படி செய்வானாகில், அவன் அப்ப
பும்படி. செய்ெவனுடை
டிப்பட்ட
வர்த்தகக்கூட்டத் இல் ஒர்பங்குக்சாச
ய அக எத்

னாக அந்த வேறுமனிகனுக்கு

ட

௨௪௬.

தன்னை ஒர்

தன்னை ஒருபங்குக்காச.
ல்லவொட்டுவதற்கு௪
Oss தெரிவிக்கவொட்டு பி வது

spe

டைய

௨௪௭.

'வய்சுவ்ராத

தத

பற்குக்கா.

பங்குக்காரனாகச் சொ

சம்மதித்திருக்றெனெவனு.

அதை கம்பி அந்தக் கூட்டுப்பங்கை உண்:
கமயாகக்கொள்ளுகற மூன்முமனிதர்களுக் ன். பங்.
.குக்காரனாக உத்தரிக்கக்கடவன்.
a

டாக்ட

சன்சுதாவில் உத்தரவாஇ'
யாகாமல், அவனுடையப
வ்கு உத்தரிக்காசடவது.

உத்தரிக்ககடவன்.

கட

இறவனை

சட்டப்படிக்கு

வயதுவசாதவனாயிருக்

கூட்டுப்பங்குப்பிரயோஜன த்திற்கு ஏற்.

௮க்கொள்ளலாம், ஆனால் அந்த வாததசகக்கூட்ட.
திதைச் சேர்ந்த யாதொருபொறுப்புக்கு அவனை
*தாவாய் ௨உத்தரவாதியாககக் கூடாது; ஆயினும்

அந்தவியாபாசக் கூட்டத துச்சொத்தில் அந்தச் இ

அவனுக்குள்ள பங்கு த
தாவாதமூள்ளதாகும்.

தன்

ச

oe

்

அவ்ன் ல கூடிடுப்பக்கின்

Ce

அிசவவ்த்ன பங்குச்.
ப

ப தகன

ae

ன்பேரில், அந்தக்

பிரயோஜன

ரப

த்திற்கு

ட ட

தனக்குவயசுவருவதி

கைத்கா எதனா

a

: ட

தடுத!

1).

59/92_@H) 5 gi ௯ ஃ வதி ஆக்ட்டு,

காரன் வயது. வருவதின்

தீதுக்கொண்டதாகத் த்குக்க காலத்தற்குள் பஇர

Guiles sang

ங்கமாய் அிக்கைசெய்காலொழிய, அவன்முதலி

ப்பங்கனொல் Gee
௨.௪௯,

ல். ஏற்நுக்கொள்ளப்பட்டது முதல் அந்தக் கூட்டு

சகலபொறுப்புகளுக்கும் உத்தரவாஇயாகிறுன்.
பிரதிபங்குக்காரனும் கூட்டுப்பங்கனாலாவதுகூட்டுப்பங்கஇன்

Bk
கூட்டுப்பங்கைச்சேர்க்

சகடனகளுக்குபங்குக்கா

அசம்பந்தமாயாவது. வியாபாரம் நடஈதுகொண்டி.
ரக்கிற வழக்கமான தோரணியில், தான் பங்குக

காரனாயிருக்கும்போது சம்பவித்த

சகலகடன்க

சனுடையஉத்தரவாதம்.

ளுக்கும். பொறுப்புகளுக்கு

உத்தரவாதியாகிரு

at

ன்; ? ஆனால் அதுவரையிலேயே இருக்கற

ஒரு வீ

யாபாரக்கூட்டத்தில் ஒரு பங்குகா£னாக. சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகறவன் ௮

இனாலே, அர்த வியாபாரக்கூட்டத்தில் தான் பங்குக்காரனானதற்கு மூன்
னமே செய்யப்பட்ட யாதொரு காரியத்திற்காக அந்த வியாபாசக்கூட்டத
- இற்குக் சலனம் பட
எவ்வ
உத்தரவாதியாகான்.

௨௫௦,
உட்ன்

பங்குக்காரனு

டைய
அஜாக்கரகைக்கா
Sige
ons
Ses?

மூன்றாமனிதனு

க்கு, பங்குக்காரனுடைய
உத்தரவாதம்,

- உ௫க,.

தல்

த்துவதில் யாதெர்ரு

அசன் வேலையை
பங்குக்காரனுடைய

௩௨
அஜாக

Sager

மோசத்தினாலாவ.து

கஷ்டம் அலலது

சதத்தைக்குறிக் துமூன்றாமன!

தீர்களுக்கு ஈவு கொடுக்கப் பிரதி:
~ 2 ssrarTHunuG Haagen.

ee
ட பணப்

Bas எதில் பங்குக்காரனாயிருக்கறுனோ அப்படிப்பட்ட கூ.

BEE

ட்டுப்பகங்கு விஷயத்கைச்சேர்ந்த வேலையை

நடத்

‘oie பம்குச்சாரர்க
ஊாக்கடமைப் படுச்துவத
த்குபங்குக்காரனுச்குள்ள
; அதிகாரம்.

வதற்காக அவசியமான தாகவாவஐ வழக்கமாய்
செய்யப்படுகிறதாகவாவ திருக்கற யாதொருகாரி
ய,த்தைச்செய்கறெ பிரதி பங்குக்காசனும் அதற்கா
கக் இரமமாய் கேமிக்கப்பட்௨ அவர்களுடைய

......
ப க்ஞ்க்காராகள் அதற்கு

யேஜெண்டாக யிருந்தால், , அவனுடைய
எவ்வளவுமட்டில் உடன்படுவார்களோ

உடன்ப
டு

:
ர அட பனா எருக்க
வன்வ் அஇகாரத்தித்கு
AVES. __பக்குக்காரர்களில் னன
_யேதாவது வரையறை யேற்படுத் வேணுமென்று பங்குக்காசர்களுக்குன்
க்கு

- ஒரு

உடன்படிக்கை யேற்பட்டிரூச்ஞூமாகில் அப்படிப்பட்ட

உடன்படுக

தார் உடன்பட்டவர்களாகார்கள்.
po
இிருஷடாக்தம்.'
(6). er~ ் என்பவன் இங்லொக்தில் வாசஞ்செய்துக்கெண்டும் -

Hig
பி.- என்பவ

லைக்கு 'விரோதமாய்ச்செய்யப்பட்ட யாதொரு கர்ரியததிற்குஅப்படிப்ப
கட் உடன்படிக்கையைக் தெரிஈ்துகொண். டி ருக்கறவர்கள்விஷயத்தில் வி

.

Mariano i

ன்ப இந்இியாவில் வாசஞ்செய்தக்கொண்டும் இருவரும் கூட்டாக வியாபாரஞ்செய்
-இருர்கள்... எ.- என்பவன் வியாபாரக்கூட்டத்தின் பெயரால் ஒருஉண்டியெழுதுஇ
ட டமான. அத்த உண்டி விஷயம் - பி. என்பவனுக்குத்,ெ நிமிவுக்தெரியாது, அந்தகாரி

.... கூத்திலே அவனுக்கு எவ்வளவேனும் சம்பக்த மில்லவிமில்லை எதைப்பற்றி 3650
anenna ieee அந்த உண்டியை உடைய்கினுற்குத் தெரி
eens
ப]

:
|

sis. Gee

். : கடு

௯- வது ஆக்ட்டு,

ந்ரொவிட்டால் அந்த உண்டியைக்குறித்து அந்தவர்த்தகக்கட்டத்தம் ார் உத்தரவாத
பகல்

களாகார்கள்.
(9). ஸோலிூட்டர்களும் அட்டர்ணிகளும் 'கூட்டுப்பங்காய்ச்சேர்ந்திருக்றெ
ஒருகடட்டத்திலொருவனாகிய - ௭ - என்பவன்.அதிகாரமில்லாமல். ௮க்தக் கூட்டத்
௮௩5 உண்டி. மற்றப்பங்குக்காரர்கள்
இன்பேரால் ஒரு உண்டி. யெழுதுறான்.
a
இகளல்ல.
யைக்குறித்து உத்தரவா

(9.

௭ - என்பவனும் - பி - என்பவனும் கூட்டுப்பங்கு சாவுகாரர்களாக வி

யாபாரம் கடத் தறொர்கள். அந்தவியாபாரக்கூட்டத்தின் பட்சத்தில் - எ -ஏன்பவ்:.
ன் ஒருதொகையை வரப்பந்றிச்கொள்ளுகிறான். அந்த வரவைக்குறித்து-௪-எ
ன்ப்வன் -.பி- என்பவனுக்குத் தெரிவிக்சாம விருந் அவிட்டு, பின்பு அக்தப் பணத்

உத்
தைக் தன் சொந்தத்திற்கு உப்யோடத்துச் கொள்ளு$றான். அக்தப்பணத்திற்கு

ழ்

தரவுசொல்லபங்குக்காரர்கள் கட்மைப்பட்டிருக்கிருர்கள்.
(9).

என்பவனும் - பி - என்பவனும்

௭.-

பங்குக்காரர்கள் - எ- என்பவன்

பி- என்பவனை மோசஞ் செய்யவேணுமென்செற எண்ணத்தோடு ஒரு ஷாப்புக்கு
ப்போய் தங்களுடைய கூட்டுவியாபாரத்தின் வழக்கமான தோரணியில் உபயேச
இச்சப்படத்தக்க வஸ்துக்களை தங்கள் வியாபாரக் கூட்டத்தி னிமித்தமாக anrm®,
வினியோகப்

அதுகளை பிரத்தியேசமாய்த் தன்னுடைய சொந்த உபயோகத்திற்கு.

படுத்திக்கொள்ளுகறொன். அவனுநீ விற்றவனும் உளவாயிருக்கவில்லை. அந்தவஸ்அ
க்களின் செயத்தைக்குறித்.து ௮ந்தவர்த்சகக்கூட்டத்தார் உத்தரவாஇகளாிருூர்கள்.

பங்குக்காரர்கள் தங்களுக்குள் தங்களுடையகுதந்தரங்களை
௨௫௨.
யும் கடமைகளையும் ஒழுங்கு படுத்திக்கொண்டு
படல
த ு
பட

ட

ce

aw

யிருக்க கந்திராகட்டை

ரத்துசெய்வ ௮,

—

விவரமாய்க்கண்டு கந்இராக்ட்டு செய்.துகொண்டி. ்

@sep பட்சத்தில், அப்படிப்பட்ட கந்திராகட்

டை அவர்களெல்லோருடைய

திரம் சத்துசெய்யக்கூடும்,

சம்மதியினால்மாத

அல்ல துமாற்றகூடும்

அந்த சம்மதிவெளிப்படையாகவாவ இருக்கவே
.........
ட.
நடக்றெ ஒரே ரீதியான தோசணியினாலே
தில்
வியாபாரத்
...ஸஹூம். அல்லது
பரம

:

ee

குறிப்பாகவாவ இருக்கவேனும்.

aes

Sati
தருஷ்டாந்தம்,
ENB
எ- பி-9- என்றெ மூன்றுபேரும் கூட்டுப்பங்கு வியாபாரஞ்செய்ய எத்தனி .

த்து, ஷரத்துகள் கண்டு எழுத் துமூலமாய் உடன்படிக்கை செய்துக்கொள்ளுகிறார்
'கள்.. ௮க்தச் கூட்டு வியாபாரத்தில் வருகிற நிசரலாபத்தை தங்களுக்குள் சமமா:
ய் பங்ட்டுச்கொள்வதாக அந்த உடன்படி.கீகையில் ஷரத்து சண்டெழுதப்படுகற:
அ.

பின்பு நிகரலாபத்திலே பாரதியை - ௭ - என்பவன்

பற்றிக்கொண்டும் .மந்றப்

பாதியை - பி - என்பவனும் - ௪- என்பவனும் சமமாய்ப் பூர்ச்துச்கொண்டும், ௮6
க்கூட்டுவியாபாரத்தை அவர்கள் அனேக வருஷகாலம் நட்த்துஇரொர்கள். இந்த
'யேத்பாட்டை எல்லா ப்ங்குக்காரர்களும் அறிந்தவர்களாய் அதற்கு சம்மதித்திருக்

இரார்சள..

இவ்வாறு நடக் துவருவதினாலே, லாபத்தை பங்கிட்டுக் கொள்வதைக்

குறித்து ஷரத் *ீசளில் கண்டிருக்க நிபந்தனை அடி.பட்டிப்போகிறது.

SCrtsmren

சந்திரா...

கட்டு இல்லாதப்ட்சத்தில்
பங்குக்காரர்களுடையார

2

-விசோதமான யாதொரு

2 OE.

Pee

ae

கந்திராக் ்

டட யோப்பட்டிசாச பட்சத்தில், பங்குக்காசாக்.
ளுக்குள் ஒருவர்க் கொருவர்க்குள்ள 'சம்பந்தங்க

:
ஸ்பச சம்பந்தத்தை நிர்ன 1 ஸ,அடியில் வருற. விஇகளினாலே தீர்மானினக்கப்
வ.

s
சர்க்க
: தித்தன். ae Mo

oe

Su

i

| in

- கழு எ௨ஷ்0த்து ௯ வம்
Oe

ஆட்டி

ee 'ஆஸ்இக்குள் பிர சமதஇல்

ள்ண்கெரப்பல் கர்

் வது, கூட்டுப்பங்கைச்சேர்ந்த பண,க்கைக்கொண்டு:

வாங்கப்பட்டாவ
று,

கூட்டுப்பல்கு வியாபாசத்தின் காரியங்களுக்காக

சம்பாஇக்கப்பட்டாவதி.

us ருக்கிற.. -சகலசொத்துக்கும். எலலாப்பங்குக்காரர்களும் கூட்டுசசொக்தக்

கா சர்களாயிருக்றொர்கன். அப்படிப்பட்ட சொத்து முழுதும் கூட்டுப்பக்
'கைச்சேோந்த சொத்தென்று சொல்லப்படுகிறது. , அக்தக் கூட்டுப்பங்கு
செரத்திலே பிரதி பங்குக்காரனுக்குள்ள பாகமானது வர்த்தகத்தில். லாப
முண்டாயிருந்தால் அவனவனுடைய
பங்காச்சாரமுண்டான.லாபம் அவ

ஸனாவன்.. -பிரகமத்தில்
ரூக்றெது, அல்லது

வைத்திருக்கிற பணத்தோடு
ஈஷ்டமுண்டாயிருந்தால்

சேரந்த.

மொச்கமாயி

அவனவனுடைய

பங்காச்சா

சமுண்டான ஈஷ்டம் அவனவன். பிரதம)த்கல் posh Oram பணத்தில்
ம்
ere நீக்குகின்ற மொத்தமாயிருக்கிறெது :
wise <(2.)

'கூட்டுப்பங்கு வியாபாரத்தில் வருகிற. லாபத்தை சமமாய் பங்
பா.த்தியஸ் தளாகறார்கள், கூ

- இட்டுக்கொள்ள எல்லாப். பங்குக்காரர்களும்

ie எடுப்பங்கினால். வரு
க்கட க
er
Ciena ar ete pee
யது : so
pede)
கூட்டுப்பங்கு
டட
பிரதி பங்குக்காரனும் கூடச்
பவட
Pepe Us RUM SOND SOO Hs mi

se

(௪)

ஜாக்கி.

பிரதி பங்குக்காரனும் கூட்டுப்பங்கு கரமான ததி

சதையாய்க்கண்ணோட்டம்வைக்க

கடமைப்பட்டி ருக்கினான், அந்கவியாபா

ee

யாகொரு:

சத்தை நடத்துவதற்காக cae எனதவ
சிக்கு அவன் அர்ஹனல்ல:... ...

க்கி

வட்

ர

(௫). "கூட்டு வியாபாரததைச் சோந்த:

்

கட் அபிப்பிராயம் 'வேறுபட்டால், பங்குக்காரர்களில் பெருக்தொசையா
குடைய அபிப்பிராயப்படி இர்மானஞ்செய்யவேண்டிய.௮;.

ஆனால் எல்லா

ர பங்குக்காரர்களுடைய சம்சஇயினாலலலாமல் கூட்டுப்பல்கு
ல தின்மையிலே மாறுதலொன்றுஞ் செய்யக்கூடாது:

(a)

-எல்லாப்பங்குக் காரர்களுடைய, சம்மஇயில்லாமல் ஒருவ:னும்

'கந்த்தகக்கூட்டத்திலே
\

பக்கக்

gee

daleyomienise

eee

toe

சேர்

eta: s

(௪) கூட்டுப் 'பல்கைச்சேர்ந்த யாதொரு பங்குக்காரன் எக்தக்காச
ச
Boras கான் அப்படி. பங்காயிருப்பகை விட்டுவிட்டால், மற்றப் ப அகுக்காரர்களெல்லோருக்கும். அந்தக்
ட அறிப்போகறது: a

கூட்டாய்ப்பங்கு Cette
தக
ee de 2

oT நிஷ்கசிஷையானகாலதஇற்கு
cae (a)
BearTOor Aw, eRe
ee எப்
"இவிட்லாம்

er தரன

சாஸ், அகி

en

ரவ

ee

ற்குகூட்டாய்ப்பங்கு, சேர்்தரு

பங்குக்காரனும் எல்லாப் பண்

y

A

S12. CHES - ௯ - வது.

ட்

குக்காசர்களுடைய: சம்மதியில்லாமல், நீற்கவிடக்கூடாது,. Ging worOale
ர்
. ரூ. பங்குக்காரனை சோர்ட்டாருடைய உத்தரவினாலன்றி..
அலவ

aes

i ஆ

;

ய பங். Sahat ast தள்ளிவிடக்கூட

(௧0). யாதொரு நிஷ்கரிஷையான காலத்திற்குக் கூட்டாய்ப்' பவது. :
சேர்க்இருக்தாலும் இசாவிட்டாலும்யாசொரு பங்குக்காரன் இறக்துபேர்
ததக.
னால் அதினாலே அக்தக் ட.
ee

ப்க

டச்

“ஒரு

பல்குக்காரன்

Buns Ouse

ட்டுப்பங்கை கோர்ட்டார்
சலத்துப்போடலாம்,

கொண்டுவக்தால், அழியில் வருகிற விஷ்யல்களி
லே கோர்ட்டார்
ee
ee கலைத்.

:

'அப்போடலாம்,

;
(8)

தாது: oe

:

ஒருபம்குக்காரனுக்கு புத்தி மாமுட்டமுண்டானல்:

ன

(2). வியாச்சியக்கொண்வெருற பங்குக்காரன்தவிர வேறே த
ட்
படு
- தொரு, பங்குக்காசன் இன்ஸால்வெண்டு கடன்காசர்களைக்குறித்த:

்
ல
வ
்டிருக்தால்,
ப்பத் இன்ஸால்வெ. பரகத் இீர்மானிக்கப்பட
ர.
வியர்க்க கொண்டுவருறெ பங்குக்காசன் தவிர வதே யயா.
(அ)
தொரு பங்குக்கரரன் யாக தாரு காரிய த்தைச்செய்.து அதினாலே அப்படிப்
ம்ட்ட பங் குக்கார, னுடைய

சகலசம்பந்தமும்

எந்தக் இசான்ஸ்பசாயிருந்தால் :

(௪)
னுடைய

இன்று

கன்னு

யாதொரு பங்குக்காசன் கூட்டுப்பங்கு wierd
்
Age நிறைவேற்ற அசக்தனாய்விட்டால்:

சட்ட

4

Go தன்ப

ff

(6) _வியாச்ெங்கொண்டுவருறெ பக்குக்காரன்தவிர , Cap
aise

அவனுடைய

பங்குக்காரர்கள்' விஷயத்திலாவது ம

பத

1சரவாத்தித்தவனுயிருக்கால்:

(=) இடது. வியாயாரத்தை
ருந்தால்." ்

வியாபாரம் ட்ட.

்

-பசததானால் கூட்டுப்பங்
ou Gustals
} Sane

இர் 206.

ட்டப்படி. நடத்தக்.
கூட்டுப்பங்கு சகல் ர

ee

ர்

ணப
பட்ட

_

கூட்டுப்பங்கு

a ier
gare
smevlb கழிந்தபின்பு ஆட

_ ததப்பட்ட

கூட்டுப்பம்- மகன

POR

இல்,

்

ட

ர்கள் ச.
கன் எனு!அந்தக் na
ce
é லேத்
அ

niet)

னஎ

எற்னத்த்கவொன்ளப்

Gama lena, ate ea

டைய சுதந்தரங்களும்

—

ட

ட

epee Qe. ன

போடப்படுகிறது... Sy

d

ல ie

:

பங்குக்காரன் அந்தக் கூட்டுப்பங்கைச்சேர்ந்த 'காறியங்களிலாவது.

;
'மொறுப்புகளும்,

யாதொரு உடன்படிக்கை

டப் PAGER

வவட

'யிலலாத

இடத்தின்

ன்

்

- வது ஆஃட்டு,

TAD STI-

sos
களின். நாத்தி வதையும்
x

டயம்

wy

பேரில் சலைத்அப்போடத்தக்க. கூட்டுப்பங்குக்கு
அப்படிப்பட்ட

-...

சுதந்தசங்களும் பொறுப்புகளும்

சம்பந்தப்படுகிறமட்டிலே கச்

ச்சபோனு எப்டையிருக்ககோ

கனல் கழி

அவ்வாறேயிருக்கும்,

பங்குக்காரர்கள் கூட்டுப்பங்கு. வியாபாரத்தை ௮இிமேலா
ன பொதுப்பிர யோஜனத்துற்காக. நடத்தவும், ஓ
= பங்குக்காரர்களுடைய
அணல்
எர அதுக் 'நியாயமாயும். ஈம்பிக்கையாயு
பொதுவான கடமைகள்.
: baa

:

முக்கவும், கூட்டுப்பல்கைச்சேர்க்த

வங்களையுல்குதித்து உண்மையான
யூம் யாதொரு

பங்குக்காரனுக்காவது

இகிதிகளுக்காவது Song
ச்சேர்ச்
டடஅடிம்படலை்
ரன்

அவனுடைய

பிர

Gimmes Cones

காரியத்

தீதிற்குச் சேோப்பிக்கவேண்டியது,
BGs

a- 9-8

காரி

அட் எதன்
இிஞலுண்டாகும். யாதொரு
யாதொரு பங்குக்காரன் அந்தவியாபாரக்கூட்ட

கக்க ச;

ee

சட்டசம்மதமான

சகல

சங்கதியை

© கடமைப்பட்டிருக்கறுர்கள்.
. ௨௫௮.

அண்டாகும். லாபத்தைவி
ட யாபாரக் கூட்டத்திற்கு.

நட்த

கணக்கையும் பூர்த்தியான.

tists

னத. மூவரும்

கற்க

பங்குக்காரர்கள் or பி-

எண்பவர்களுக் குச்தெிவிக்காலல் - .௪.-.எனபவன் கூட்டுப்பங்கு வியாபாரம் ஈடச்

இற வீட்டிற்குத் தன்னொருவனுடைய

பீரயோசனத்அக்காகவே குழிக்கூலி . உடன்...

படிக்கை

௪- என்பவனும்- பி

பெற்றுக்கொள்ளுூறொன்.

என்பவனும். தீங்களு

கீகு இஷ்டமானால் அந்தக்குடிக்கூலி உடன்படிக்கையின் அதக
கொள்ள்

ட ட

டக்க

ae? பசகங்

0). ன. ட. @ - என்றெ மூவரும் 'பொம்பாரய்க்கும் ல்ன்ட்னுக்கும் Same.
ரம் கட்த. வர்த்தசர்களாகச் கூட்டுப். பங்காய்ச் சேர்க்து. வியாபாரம் ose
இரார்கள். லன்டனிலிருக்றெ வர்.த்தகனாயெ - 19.- என்பவன்: பேருக்கு தங்கள்
சரக்குகளை அனுப்புகரார்கள். அவன்
Os சரக்ெ பேரில் தனக்குக் இடைக்கற
கமீஷணில்.ஓர் பாசத்தை அந்த சரக்கு தன் பெருக்கு வரும்படி.- சி -என்பவன

செய்ததற்குப் பிரதிபலனாக,

9- என்பவனுக்கு ரகசியமாய்ச் கொடுக்கிறான், 9 -

என்பவன் தான். அப்படி. பற்றிக்கொள்ளுறெ பணத்தை ௮2 வியாபரரக்கூட்டத்
இத்குச். சேர்ப்பிக்கக்கட்வன...
7

௨௦௯.

-பரதொரு

பங்குக்காரன் மற்றப் பங்குக்காரர்களுக்குக் செ

போட்டியாய் விய்ரபா

ரிவிக்கரமலும்

அவாகளு£டைய

சம்மதியில்லாம

ae weep பங்குக்கா லும்; அந்த வியாபாரக் கூட்டத்தைச்சேர்ந்த வர்
பசக எக் போட்டியாகவாவறு பாதகமாகவா
ரான்
(வது: யாதொரு வியாயாரததை நடத்இனால், அப்
ppt, வியாபாரத்தில் இடைக்கெ. சகல.லா
Si
பத்தையும்2 ae ரன். அகத வியாபாரக்: கலகப்: செர்ப்பிக்க வேண்டி.
யு, மேலுப ம் .அதினாலே:யாதொரு கஷ்டமுண்டர்னால் அச we nie
காவ்.
oe கட் அகர். ரன
a

|

50S Gao ~ en 8CO,
ட

ie

வியாபாசக்கூட்ட

ஒரு

தல்

ணக லவன் அம்மக்கள்

த

ye விஷய

soit

A oer e TE

ஒரு: eeince eae

௨௬௦.

ட

காகிலும்.ஹன்.. ...

eA ட்ப கொட

யானனு, விரோதமான.
்யொய் கடக்தெ பிண
WO Sin ORO்வதுTe. டர்ச
உடன்படி.க்கையில்லாதபட்சத்தில், எந்த Susur
பிணையை ரத்துசெய

9

GL SODG BUG

TES

வியாபாரக் கூ.

ட்டத்தைச்சேர்ந்த காரியங்களின் விஷயத்தில் அப்படிப்பட்ட பிணை கொ
ஏற்பாட்டிலே

டுக்கப்பட்டிதோ அந்த வியாபாசக்கூட்டத்தின்..

யாதொரு.

யங்களைக்குறித்து ரத்
மாறுதலுண்டானால், ௮தினாலே இனி நடக்குவ் காரி

௨௬௧... இறந்துபோன, யாதொரு பங்குக்

. இறக்துபோன பங்குக். காரனுடைய ஆஸ்தியான
த, வெளிப்படையான
சாரனுடைய அஸ்தியான
துபின்னிட்ட பொறுப்பு. உடன்படிக்கை இல்லாதபட்சத்தில், அலணிறக்கு
நேரிட்ட.
களுக்கு உத்தரிப்பதல்ல, : பின்பு அந்தவர்த்தகக் கூட்டத்தாருக்கு

யரதெகரு பொறுப்பைக்குறித்து உத்தரிக்ககக்க

௨௬௨,

st

af

கூட்டுப்பங்கு, நிமித்தஞ் செலுத்தவேண்டிய - கூட்டான.
்... கடன்களும் யாதொரு. பங்குக்காரன் கொடுக்க

கூட்டுப்பங்கைச்சேர்ம்.

gees.

a Sete a

யகமான கடனகனயும்
செலுத்துவதைக்குறித்து,

வேண்டிய பி சத்தியேகமான.கடன்களுமிருந்தால்,.

'கூட்டுப்பங்கைச்சேர்க்க சொத்தை அந்த வியாபா:
22 உட்டததின் கடன்களை
டள

ருந்தால். பின்பு அந்தந்த. பக்குக்காரனுடைய

கடனுக்காவது

பிரத்தியேகமான

பாகத்தை

செலுத்தவேன்டியது

சாவது செலு.த்திவிடவேண்டியத.

அவனவனுடைய

அல்லது அவனுக்

யாதொரு பங்குக்காரனுடைய பிரத.

அவனுடைய பிர த்தயேகமான... கடன்களைச் Qe

செரத்தை

'தியேகமான

செலுத்துவ ற்கு ap
coreg
இலி ள்

மூதலில் உபயோடக்கவேண்டியது, பின்பு ASG asrais
இத்துவதற்கு
ருகீதால் அர்கவியாபாரக்கூட்ட தின் கடன்களைச் செலுத்த உப்யோகிக்

ர. இ
த 6
ர
௨௬௩. கூட்டுப்பங்கு சலைந்துமோனயின்பு,

சவேண்டியன,
ச
ர
, கலு

போனபின்பு.௬

பங்குக்காரர்களுடைய
em.
.
phe

ஆதந்தசங்களும் பொறுப்

சர்தாமும்
பொழம்பும் பிசளும்
மூடிவுசெ.
அப்படி யேயிருப்ப௮,
ய்வதற்கு கூட்டுப்பங்கு
அவசியமான வியாபாசக்தை
சகலகாரியங்களிலும்முன்
பஙகுககாராாஞடைய

ae
௨௬௪.
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aA.

erate

°

te

போலவே நடந்துவருகிறது.

ஒரு வியாபாரக்கூட்டம். கலைந்துபோவசைக்குறித்து மயி :

டத டட

ணி ல. ச.

ற

அதவியா.
- வதைக்குறித்த அறிக்கை ௮5,32௮ கலைந்துபோவதைக்குறிக்து
வர்த்தகஞ்செய்கிறவர்களுக்
கள்.

:

:

௯: பழாக்கடட்டத்தோடு

2. 'ததுறிக்கையா மிருக்தாலொழிய அது கலை
பட்ட...
போவஇனொலே அவர்களுக்கு பாதகமுண்டாகமாட்டாது,
ட]

(oe

5972-6) 5 5 ௯. வறு ஆகட்டு,

௬௧௨

ஆக்ட்டின்

ஆச்ட்டுகள்..-(தொடர்ச்ச.)

வரு

ஷுும்.

இவ்வளவுரத்து.

பெயர்,

லக்கழும், “

5.012 CBU BR: Bar oop. லாப்படி நடத்தப்பட்ட விஷ்
௨
"யங்களில் ஈஸ்டிண்டியா கம்பேனியா
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