
இராசப்ப உபாத்தியாயர் 
அருளிச்ெசய்த
"மநுநீதி சதகம்"

manunIti catakam of
irAcappa upAttiyAyar

In tamil script, Unicode/UTF-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing a scanned image version of 
this work.
This etext has been prepared via Distributed Proof-reading implementation
of Project Madurai and we thank the following volunteers for their help in the
preparation of this etext: Sakthikumaran, Govindarajan, Sonia, S. Karthikeyan, Nalini 
Karthikeyan, R. Navaneethakrishnan, V. Devarajan and Subbu.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

This pdf file is based on Unicode with corresponding Latha font embedded in the file. 
Hence this file can be viewed and printed on all computer platforms: Windows, 
Macintosh and Unix without the need to have the font installed in your computer.

© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.



 "மநுநீதி சதகம்"
 நூல் ஆசி யர்: திருெவண்ெணய் நல்லூர்

 இராசப்ப உபாத்தியாயர் அவர்கள்

கடவுள் துைண.

 இந்நூைலப் புதிய முைறயில் அைமத்ெதழுதியவர்: அ. மஹாேதவ ெசட்டியார் 
அவர்கள். இவர் திருமுருகாற்றுப்பைட ப ேமலழகர் உைர, நீதிெநறி விளக்கம் 
விருத்தியுைர, மாதர்நீதி முதலிய நூல்கைளப் புதிய முைரயில் அைமத்துக் 
ெகாடுத்தவரும், நாமாவளி கதம்பத்ைத ஸம்ஸ்க்ருத உச்ச ப்புக் கிணங்க 
நூதன முைறயில் தமிழில் எழுதித் ெதாகுத்தவரும், யஜுஸ் த் கால 
ஸந்தியா வந்தந மந்திரத்ைத ஸம்ஸ்கிருத உச்ச ப்புக் கிணங்கப் புதிய 
முைறயில் விேசஷக் குறிப்புகளுடன் எழுதியவரும், மஹான் - சாது -

- ைச- இரத்தின சற்குரு அவர்களின் பாத ேசகாருமானவர்.

 சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாைல,
434, நயினியப்பநாயக்கன் ெதரு,
பார்க் டவுன், ெசன்ைன,
விைல அணா ௮
 ----
முநிவர் பலர் தத்தம் ெபய னாற் ெசய்த தரும நூலில் இனிைம தரும் 
ஆசாரம், வியவகாரம், பிராயச்சித்தம் என்னும் முக்காண்டங்களில், எழிலான 
வியவகார காண்டத்திேல இராசப்ப உபாத்தியாயரால் சிற்சில எடுத்து 
இயற்றமிழினாேல மநுநீதி சதகம் என்று அருள் வடிவமான பழமைல 
நாதர்ேமற் பாடப்பட்டது இந்நூலாெமன்க.

Copy-right Registered and All Rights Reserved
 of this book belongs to.
 SRI SADHU RATHNA SARGURU BOOK- DEPOT.
 Park Town P.O, Madras.
-----------------

கடவுள் துைண.

"மநுநீதி சதகம்"
 நூல் ஆசி யர்: திருெவண்ெணய் நல்லூர்

 இராசப்ப உபாத்தியாயர் அவர்கள்

 காப்பு

      நாதன் பழமைலவாழ் நம்பன்றன் மீதுமநு
      நீதி சதக நிகழ்த்தேவ- மீதலர்க்குக்
      கந்தனுக்குக் ைகக்கயமுங் கற்பகமு நிற்கவருட்
      கந்தனுக்கு முன்னவேன காப்பு.
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[நூல் வரலாறும், அைவயடக்கமும்]

மநு, பிதா (மகன்), நாரதன், ேதவலன்ெகௗதமன், சங்கலிதன், வியாசன், 
ம சி, பிரகற்பதி, வசிட்டன், அத்தி , பாஞ்ஞவற்கிபன், பிருகு, ேபாதாயநன், 
இபமன், விட்டுணு, தாேரசுரன், காத்தியாயனன், நாரதன் மற்(று) அ ய பல 
முநிவ வர் தங்கள் தங்கட் ெபய னாற்ெசய்த தருமநூலில் இனிைமதரும் 
ஆசார விவகார ப்ராய்ச்சித்தம் என்னு(ம்) முக் காண்டத்தினில் எழிலான 
விவகார காண்டத்திேல சில எடுத்(து), இயற்றமிழினாேல மநுநீதி சதகம் 
என்(று) அருள்வடிவமான பழமைலநாதர் ேமற்பாடிெயன் மதியிலாைமைய 
ெவளிச்ெசய்தனன்; கவிஞர்கள் மனம்ெபாறுத்(து) அருள்பு வேர.
      ----

      1. கடவுள் வாழ்த்து

      பூேமவு மிந்திைர விளங்குமணி மார்பனும்
               புண்டரீகப் ெபாகுட்டில் ேபாதனும்-
           ெபான்னுலக நாதனும்- ேதவரும்
               புகழான நிைலெபற்றதும்,
      ேதேமவு மலர்வாளி ெயய்தமன் மதைனச்
                 சினந்துமிர தியின்மங்கலந்
           திகழ்வுற நிைலத்ததும், சநகன்முத லாகிேனார்
                 சித்தமிகு ெதளிவானதும்,
      பாேமவும் ஆகம புராணநின தருெளனப்
                 பகருெமாரு ெபாருளறிந்தும்
           பாசமய ெநறிபுகுந்(து)இதயமகிழ் வார்க்ெகன்ன
                 பான்ைமேயா அைவயறிகிேலன்;
      மாேமவு ெகான்ைறபுைன ெசஞ்சடா டவியேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதிலனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      2. சைப அலங்காரம்

      உலகுபுகழ் குரு-புேரா கிதர்-புரா ணிகர்-கவிஞர்-
               உணருமந் தி யர்-தூதர்-
           உற்றநட் பாளர்-கிைள யார்-ஒற்றர்-தளகர்த்தர்-
               உயர்மருத் துவர்கள்சூழ,
      அலகின்மநு நூற்ெபாருள் நூலறிந்(து), அறிவு-ெகாைட-
               அஞ்சாைம-ஊக்கமுண்டாய்,
           அச்செமாடு- பைக- அழுக் கா(று)-அவா ெவகுளியும்
               அகற்றி, ஆலயம் விளங்கச்,
      சலசரம் உலாவுவய னாடுகள் ெசழித்திடத்
               தருமா சனத்திருந்து
           தைகைமெபறு ெசங்ேகால் நடாத்திவரும் அரசரது
               சைபயலங் காரெமன்பார்;
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      மலர்வதன சுகிர்தகுண லிங்கபூ பதிெபற்ற
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதிலனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      3. நீதியுத்தி

      வந்துவிவ காரம் புகன்றிடுவர் முகவடிவு
                மாறல், வாய் வசனமாறல்,
            மயிர்சிலிர்த் திடுதல், கீழ்ப் பார்ைவநுதல் ெவயர்ெவழுதல்
                மனதச்ச மலதியற்ைக
      நிந்ைதயுள னல்லன்என நிச்சயஞ் ெசய்வதுவும்;
                நியமசான் றினர்இலாமல்
           ேநராக வந்ெதாருவன் "எைனயடித் தான்" என்று
                நின்றுடற் புண்காட்டினால்,
      சிந்ைதயனு மானித்து முன்(பு) இருவர் ேசர்ந்ததும்
                ேசர்ந்துெசய் விைனயும்ஒர்ந்து,
           ெசப்புெமாழி நிசெமன்று நிசிதெமன் றுங்கண்டு
                தீர்ப்பதுவு(ம்) நீதியுத்தி;
      மந்தர ெநடுங்கி  வைளத்தெகம் பரீேன!
                மகிமன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதிலனு தினமு(ம்) நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

நூல்

      1. அரசர் திட்டஞ் ெசய்யு மியல்பு

      ேவதமுணர் ேவதியர் தமக்குமா னியநிலம்
               விடுத்துநித் தியகிர்த்தியம்
           விலகாமல் அனுதினமும் விரதங்கள் முதலான
               ேவள்விபு  கவு(ம்), மற்றுேளார்
      சாதிமுைற வழுவாமல் அவரவர் விருத்திையச்
               சார்ந்தநிய மம்பு ந்து,
           தக்கேத வாலயம் வாவிநீர்க் காவணத்
               தருமங்கள் மிகெசலுத்தித்,
      தீதுபு  கள்ளர்மிரு கம்புகுவ தைனயகற்
               றிடமைனக ேடாறுநிதமும்
           திறமான ஒவ்ெவாருவர் ஆயுதத் ெதாடுவந்து
               ேசர்ந்ேதா டத்துைறகவும்
      மாதயவி ெனாடுேவந்தர் திட்டமது ெசயல்ேவண்டு(ம்);
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதிலனு திைனமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலமனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!
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      2. அரசர், நஷ்டமுறு ெபாருைளக் காத்தளிக்கும் இயல்பு

      சபர்பிலா தவள், குலத் தா லாள், கற்புைடய
                 ைதயலாள், ைமந்தனில்லாள்,
           தக்கஇள ைமயனிவர்கள் தமதுெபாருள் காக்குெமாரு
                 தைகைமயில் லாெரனினைதச்
      அலகின்மநு நூற்ெபாருள் நூலறிந்(து), அறிவு-ெகாைட-
                 அஞ்சாைம-ஊக்கமுண்டாய்,
      அச்செமாடு-பைக-அழுக்கா(று)- அவா ெவகுளியும்
                அகற்றி,ஆ லயம் விளங்கச்,
      சலசரம் உலாவுவய னாடுகள் ெசழித்திடத்
                 தருமா சனத்திருந்து
           தைகைமெபறு ெசங்ேகால் நடாத்திவரும் அரசரது
                 சைபயலங் காரெமன்பார்;
      மலர்வதன சுகிர்தகுண லிங்கபூ பதிெபற்ற
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதிலனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      3. நீதியுத்தி

      வந்துவிவ காரம் புகன்றிடுவர் முகவடிவு
                மாறல்,வாய் வசனமாறல்,
      மயிர்சிலிர்த் திடுதல்,கீழ்ப் பார்ைவநுதல் ெவயர்ெவழுதல்
                மனதச்ச மலதியற்ைக
      நிந்ைதயுள னல்லன்என நிச்சயஞ் ெசய்வதுவும்;
                நியமசான் றினர்இலாமல்
           ேநராக வந்ெதாருவன் "எைனயடித் தான்" என்று
                நின்றுடற் புண்காட்டினால்,
      சிந்ைதயனு மானித்து முன்(பு)இருவர் ேசர்ந்ததும்
                ேசர்ந்துெசய் விைனயும்ஓர்ந்து,
      ெசப்புெமாழி நிசெமன்று நிசிதெமன் றுங்கண்டு
                தீர்ப்பதுவு(ம்) நீதியுத்தி;
      மந்தர ெநடுங்கி  வைளத்தெகம் பரீேன!
                மகிமன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதிலனு தினமு(ம்) நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      4. அரசர் திட்டஞ் ெசய்யு மியல்பு

      ேவதமுணர் ேவதியர் தமக்குமா னியநிலம்
                விடுத்துநித் தியகிர்த்தியம்
           விலகாமல் அனுதினமும் விரதங்கள் முதலான
                ேவள்விபு  கவு(ம்), மற்றுேளார்
      சாதிமுைற வழுவாமல் அவரவர் விருத்திையச்
                சார்ந்தநிய மம்பு ந்து,
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            தக்கேத வாலயம் வாவிநீர்க் காவணத்
                தருமங்கள் மிகெசலுத்தித்,
      தீதுபு  கள்ளர்மிரு கம்புகுவ தைனயகற்
                றிடமைனக ேடாறுநிதமும்
           திறமான ஒவ்ெவாருவர் ஆயுதத் ெதாடுவந்து
               ேசர்ந்ேதா டத்துைறகவும்
      மாதயவி ெனாடுேவந்தர் திட்டமது ெசயல்ேவண்டு(ம்);
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதிலனு திைனமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலமனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      5. அரசர், நஷ்டமுறு ெபாருைளக் காத்தளிக்கும் இயல்பு

      சரர்பிலா தவள்,குலத் தா லாள், கற்புைடய
               ைதயலாள், ைமந்தனில்லாள்,
           தக்கஇள ைமயனிவர்கள் தமதுெபாருள் காக்குெமாரு
               தைகைமயில் லாெரனினைதச்
      சீருடன் காத்தருள்வ தும்,கிைளஞர் முதலிேனார்
                 ேசர்ந்தப க க்கின் அவைரத்
           திருடைரப் ேபாலேவ தண்டிப்ப துந்தகும்;
                 திருடர்:எவர் ெபாருைளேயனுஞ்
      ேசார்வுெசயி னதைனப் பிடித்தருள விைலெயனில்,
                 துன்னுதன் ெபாருளிேலஅச்
           ேசார்வான ெபாருளினுக்(கு) ஈடளிப் பதுதகும்
                 தூயஅர சர்க்ெகன்பர்காண்;
      வார்தரு மதுக்ெகான்ைற யணிகின்ற சடிலேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்) நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      6. அரசன் தாேன விசாரைண ெசய்யத்தக்கைவ இைவெயனல்

      அயலவ னுைடமைனவி ையச்ேசர்தல், ெகாைலெசய்தல்,
               அரசன் ஆ ைணையநீக்குதல்,
           அனலிடுதல், வருணங் கலத்தல்,ஏ லாதெமாழி
               அைறதல்,வழி ையக்ெகடுத்தல்,
      பயிரழித் திடல்,இைறப் ெபாருளினுக்(கு) இைடயூறு
               பண்ணல்,சூ லிைனயழித்தல்,
           பார்மன்னன் உட்கருத் திைனெவளிப் படெமாழிதல்,
                 பைடெகாண்(டு) அடித்தல், திருடல்,
      இயலுமிைவ ேபாலுெமத் தைனேயனுஞ் ெசய்தவைர
               எழிலான ேவந்தராேனார்:
      எதிராக வருவித்து மிகவிசா ரைணெசய்தல்
               ஏற்றகா யெமன்பர்காண்;
      வயல்ெகாண்ட ெசந்ெநல்விைள மங்ைகநகர் தன்னில்வளர்
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
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      மனதில்அனு தினமு(ம்) நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      7. அரசன் வினவுெபாழுது விவகாரஞ் ெசால்லக் தக்கவர் இவர்எனல்

      இைறயவன் சைபதனி லிருந்துவந் துப்பணிந்(து)
                எதிர்நிற்கு மவைனேநாக்கி:
      "யாவனால் எவ்விடத்(து) எப்ெபாழுதில் ஏதினால்
                ஏற்படு விவாதமதுநீ
      உறுதியுடன் அஞ்சாது ெசால்" என்று வினவுெபாழு(து)
                உற்றகா யமுைடயேர
                உைரெசய்க ேவண்டுெமன நியமமிைல அவர்தமக்(கு)
                    ஒத்துநிய மித்தமிகவுந்
      திறமுைடய தங்ைக,தைம யன்தம்பி, நண்பினன்
                     ேசர்கிைளஞர் இவருத்தரஞ்
                ெசப்புதற்(கு) ஆகும்,எதிர் வாதிக்கும் இஃெதன்று
                    ேதர்ந்தமுநி ேவார்ெமாழிவர்காண்;
           மைறயவன் சுருதியாற் புகழ்கின்ற ேதவேன!
                     மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
               மனதில்அனு தினமு(ம்) நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                         மருவுபழ மைலநாதேன!

      8. அரசன் அப்ெபாழுேத உத்தரங் ெகாடுக்கு மியல்பு

      ெபான்,பூமி, அ ைவ,கற ைவப்பசு, எருது,ெகாடுைம
                ெபாருள்ைவப்பு, ெபருைமயழிவு,
            ெபாய்ச்சான் றுைரத்தல்,மா தர்கள்நிந்ைத, ெகாளல்,விற்றல்,
                    புறநீக்கல், பாவிெயன்றல்,
      வன்ெசய்ைக, கலகம், திருட்(டு), அச்ச முதலான
                ைவகளால் ஒப்புக்ெகாளல்,
            வசனித்து வந்தஇப் பதிெனட்டு வைகயினால்
                வருவிவா தந்தனக்குப்
      பின்ெனன்று ெசால்லாமல் அப்ெபாழுது நீதிெயாடு
                ேபசியுத் தரமளித்தல்
            ெபருைமெபறு ேவந்தருக்(கு) அழெகன்று முநிேவார்கள்
                ேபசுெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      பன்னவர்கள் புகழ்கின்ற குணமுற்ற ெகம்பரீ
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
            மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                     மருவுபழ மைலநாதேன!

      9. அரசன் சைபயில் அைழக்கத்தக்கவர் இயல்பு

      உன்மத்தன், ேநாயினன், முதியன்,மத் தன், துக்கம்
                உைடயவன், மாதர்இவர்கள்
           உைரெசய்யும் எதிர்வாதி யாகின்மன் னவர்சைபயில்
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                உறுதல் தகுந்தகாதும்
      உன்னிவரு விக்கேவண்டும்; வலிைம யாளைன
               யுகந்தைழக் கும்ேபா(து) அவன்
           ஒன்னலர்க ளால், அழலினால், திருட ரால்மன
                 முைடந்(து) அைழப் பைதமறுக்கின்,
      அன்னதற் குத்தண்ட மில்ைல; ெசருக்குற்(று)
                அைழப்பைத மறுக்கின்பணம்
           ஐம்பத்து நூறும்,ஐஞ் ஞூறும்இைவ தக்கபடி
               அைமயுேம தண்டெமன்று
      மன்னுபுகழ் ெகாண்டமுநி ேவார்களுைர ெசய்வர்காண்;
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      10. அனுேபாகம் உறினும் அைடயாதுஇதுெவன்ல்

      "மகிபதி ெயாருவனுைட வூர்கள்முதல் விைளபூமி
                 மற்ெறாருவ னுக்குமுனிவால்
      வஞ்சத்தி னாலளித் ததும்,இரவ லாகேவ
                வாங்கினதும்,ஒருவன்'இன்னார்
      அகமளித் திடும்'என்று மற்ெறாருவர் ைகதனில்
                 அளித்தெபாரு ளும்,உைடயவன்
      அறியாமல் அனுேபாகஞ் ெசய்வதும், காப்பதற்
                 காகக்ெகா டுத்தஅதுவும்,
      தகுதியில் லாமற் கவர்ந்ததும், துட்டனால்
               தந்ததும், அேனககாலம்
           தான்மிக்க அனுேபாகஞ் ெசய்கினும் ெசய்தவர்கள்
               தம்ைமயைட யா(து), உைடயேர
      மகிழ்விெனாடு ெபறுவர்" என நாரத ருைரப்பர்காண்;
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      11. ஆகமம் என்பதும், அனுேபாகம் என்பதும்

      "தைனய ல் லாததா யாதல்முத லாகிேனார்
               தங்களால், ெசௗ யத்தால்,
           தானத்தி னால்,தந்ைத யால்,கண் ெடடுப்பதால்,
               தக்ககிர யத்தால்,வரு
      மைனவியா(ல்) அைடவ(து)ஆ கமமாகும்; இவ்வாக
               மத்ேதாடு கூடியதுவும்,
      மத்தியில் விடாதது ெநடுங்கால முைடயது(ம்),
                 மறுக்குெமாழி யில்லாததும்,
      முனிவுதரும் எதிர்வாதி யர்க்(கு)எதி ரைமந்ததும்
                 ெமாய்த்தஅநு ேபாகமாகும்;
           முப்பதாண் டுைடயது ெநடுங்காலம் ஆகும்" என
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               ெமாழிவர்மா முநிவர்கண்டாய்;
      மைனெதாறு நிதஞ்சுப முழக்கமுறு மங்ைகநகர்
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில் அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      12. நிலமுதலிய அனுேபாக ேசாதைன

      "ஆற்றலுறு நிலமுதலி யைவகளின் விவாதத்தில்
                 ஆண்டுநூற் ைறந்துக்குேமல்
      ஆனஅனு ேபாகெமனில் ஆகமம் விரும்பாமல்
                அனுேபாக ேமெப யதாம்;
      ேதாற்றுமனு ேபாகத்தின் அங்கம்ேவ றாகினுஞ்
                 ெசான்னஅவ் வாண்டினுக்குள்
      ெதாடர்வான வனுேபாக மாகினுஞ் சந்ேதகஞ்
                 ேதான்றுெபாழு(து) ஆகமத்ைதச்
      சாற்றுநற் சான்றினர்க ளால்,அல்ல(து) எழுதுலிகி
                 தத்தினால் உணர்தல்ேவண்டும்
      தகுமாக மம்ேவர்கள் அனுேபாக ேமெலலாந்
                 தாவுகிைள" என்பர்முநிேவார்;
      மாற்ற ய வரமுதவு கின்றெவாரு வள்ளேல!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      13. இவைரத் தைகயலாகாது எனல்

      வாதிதன் னாற்ெசாலத் தக்ககா யமதைன
               மனமுறா(து) ஏகியஎதிர்
      வாதிதைன ேவந்தன்ஆைணயினால் தடுப்பதனில்
               மத்தர்,உன் மத்தர்,முதிேயார்,
      தூதர், உழ ேவார்,மூடர்,அயலவன் றன்னாற்
                 சுமத்துவிவ காரம்உற்ேறார்,
      துக்கமுற் ேறார்,"கண்ட வுடன்வருகு ேவன்" எனச்
                 சூள்உைரத் ேதார்,துறந்ேதார்,
      தீதுெசயு ேநாயால் வருந்துேவார், அரசனது
                 ெசய்ைகதனி ேலயிருந்ேதார்,
      சிறுவர்பண் ணியம்விற்கும் அப்ெபாழிதில், வணிகர், இத்
                 திறவைரத் தைகயலாகா;
      வாதுபு  காளியுடன் ஆடுநற் பாதேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!
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      14. இப்ெபாழுதில் தைகயலாகாது எனல்

      "ெவள்ளங் கடக்கின்ற ெபாழுதும்,ெவஞ் சம ைட
               ெமலிந்தெபாழு தும், திருடரும்
           மிருகமு மிகுந்தவனம் அதிேலகு ெபாழுதும், ஒரு
                 ேவள்விபு  கின்றெபாழுதும்,
      கள்ளர்-கனல் இைவயால் நலிந்ேதகு ெபாழுதும்,
                 கடியேபார் பு ெபாழுதினும்,
      கடிமணம் பு கின்ற ெபாழுதும்,ஓர் ஆலயங்
                 கருதிேய கும்ெபாழுதினும்,
      விள் அ ய நீர்ெகாண்டு வரமுயன் றிடுெபாழுதும்,
                 விைதவிைதக் கின்றெபாழுதும்,
      விரதமுற் றிடுெபாழுதும், ஒருவைரத் தைகயாது
                 விடல்ேவண்டும்," என்பர்கண்டாய்;
      மள்ளர்உழு ெகாழுமுைனயில் மணிசிதறு மங்ைகநகர்
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      15. சான்றினுக்கு ஆகாதார் இவர் எனல்

      உைரெசய்விவ கா யர்க்(கு) உ யஅனு கூலேனா(டு)
               உறவினன், பிைணயன், அடிைம,
      உபேதச குரு,விவா தப்ெபாருட்(கு) உைடயவன்
                 ஒருபட்சர் இவராதலால்;
      எ யிடு பவன், சினத் தன்,பதிதன்,உறுேகாள்
                 இயம்புேவான், விடமளிப்ேபான்,
      இைசயாக் ெகாடுந்ெதாழில் ெசய்பவன், தந்ைதத
                 னிடத்தினில் வழக்காடுேவான்,
      கருதல டத்திலுைற ேவானிசிதர் இவர்அதி
                 கடுங்ெகாடுைம யாளர்அதனால்
      கழறும்இவர் தைமெயலாஞ் சாட்சிெயன் ேறமிகக்
                 கருதார் ெதளிந்தமிக்ேகார்;
      மருவுலா வியதும்ைப மாைலயணி ேலாலேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      16. இதுவும் அது

      பணிெசயும் புலவர்முத லானசிற் பியர்,புகழ்வர்,
                பாடுேவார், தம்மைனவிையப்
           பலர்பால் விடுத்(து) அதிற் சீவனஞ் ெசய்குேவார்,
                பால்-புலால்- சிற்றுண்டி-ெநய்-
      உணவு-மது விற்கின்ற ேபர், கூத்தர், வட்டியால்
                உய்பவர்கள்: இவர்ெபாருளின்ேமல்
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            உயர்(வு)ஆைச யுைடயரத னாலும்; த த்திரர்கள்,
                ஓயாது நைடயுற்றவர்,
      பிணியர்,அதி விரகர்,மது வுண்ேபார்,மயங்குேவார்,
                ெபண்காணர்,நிைலைமஅற்ேறார்,
           ேபசும்இவர் மதியனீர் அதனாலும்,இவர்கைளப்
                பி யெமாடு சான்றியம்பார்;
      மணிதிகழு மைலயில்வரு விடம்உண்ட கண்டேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      17. சான்றிற்கு உ யவர்

      "ெதாழில்ெபாருள் பழிப்பின்ைம,அறேமார்தல்,நற்குலம்,
               தூய்ைமஇல் லறஇயற்ைக,
           சுதருைடைம, அறிவுபர வசமின்ைம,உண்ைமெமாழி
                 ெசாலுதல்,நன் ெனறிெயாழுகுதல்,
      வழுவில்குண மிைவயுைடய ேபர்மூவர் முதலாக
               வாய்த்தபதி ெனாருவர்வைரயும்
           வண்ைமயுறு சான்றினுக்(கு) உ யரா வார்இவர்கள்
               ைவகும் இடத்திலாதப்
      ெபாழுதுவன் ெசய்ைக-தண் டக்ெகாடுைம-கடன்முதற்
               ெபாருள்விடயம் இைவேநர்ந்திடின்
      ெபாருவிலா எவைரயுஞ் சான்(று)எனக் ெகாள்ளல்
                ெபாருந்தும்"என் பார்முனிவர்காண்;
      மழுவிெனாடு மான்ஏந்து ைகயேன! துய்யேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      18. சான்றினர் ேசாதைன

      "ெநற்றியில் வியர்த்தலும், கைடவாைய நக்கலு(ம்),
               நின்றஇட நில்லாமலும்,
      ேநரான முகவடிவு மாறலும், காலால்
               நிலங்கீற லும், சரீரம்
      முற்றுேம உதறலும், அடுத்தடுத் துப்ெபரு
               மூச்ெசறித லும்,பூமியில்
           முகம்வைளத் திடலும்,உத டிைனெமல்ல லும்,ேபசு
               ெமாழிமாற லும், ேவெறாரு
      குற்றம்இலர் ேபாலவும் காரணம் இலாமேல
               கூப்பிடலும், இைவகள்ேபாலும்
      ெகாண்டசான் றினைரேயா சைனெசய்து,வஞ்சேரற்
               ெகாள்ளாது விடுக"என்பார்;
      "மற்றுைன விேடன்" என்ன அருள்பு யும் வள்ளேல!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
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      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      19. சான்றினர் வருேமன்ைமயும் இழிபும் அறிவித்தல்

      "உண்ைமயது ெசால்பவன்: புவிமீது சம்பத்தும்,
               உயர்தான மும்,தருமமும்,
           உற்றதவ முஞ்ெசய்த பலனுமுைட யவனாகி,
               உலகத்தி லுள்ேளாெரலாம்
      'திண்ைமஉறு ெதய்வவடி வினன்'என்ன, மறுைமயில்
               திவ்யகதி யும்ெபறுகுவன்;
           தீைமஉறு ெபாய்ச்சான்(று) உைரப்பவன்:பிரமவைத-
               சிசுவைதெசய் திடுபாவமும்,
      நண்ணிஎழு பிறவியிற் ெசய்தபுண் ணியெமலா(ம்)
                நாசமுற்(று),எழுமரெபாடு
           நரகத் தழுந்தி,மறு பிறவியிற் பன்றியா(ய்)
               நாயாய்ப் பிறப்பன்" என்ேற
      வண்ைமெயாடு சான்றினர்க்(கு) அறிவித்த லதுேவண்டு(ம்);
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில் அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      20. சான்றினைர வினாவல்

      சான்(று)உைரக் கின்றேவ தியைர: "நீ ெபாய்ெசாலின்
                சத்தியத் தால்உனக்குத்
           தக்கபுண் ணியம்அழியும்" என்றும், ஒரு சட்தி யர்
                தைம:"நீெபாய் ெசாலின்உனக்கு
      ேமன்ைமதரு வாகனமும் ஆயுதமும் உதவாது
                விடும்"என்றும்; ைவசியர்தைம,
           "ேமவிநீ ெபாய்ெசாலின் உமக்குவரு திரவியமும்
                விைதயும்,ஆடும்,பலிப்புத்
      ேதான்றாமல் அழியும்"என்றும்;சூத்திரைர:='ெபாய்
                ெசாலின்,=நீ உனக்குமித்திரத்
           துேராகமும், ெகாைலபாவ மும்வரும்" என்றுமுன்
                ெசால்லி"ெமய் ெசால்!" என்பர்காண்;
      மான்மழு சூலம்உறு ைகயேன! ெமய்யேன!
                மகிமன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      21. சான்று உைரக்கு மியல்பு

      தைலயின் சரத்ைதயுங் காலிலணி காப்ைபயுந்
               தள்ளியுத் த கம்உபவ ீ
      தம்ேபா லணிந்து, கிழ்க்குமுக ேமனும்உத்
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                 தரவதன ேமனு(ம்) நின்ேற
      இலகுெபான் ேகாமய நாணலிைவ ைகயினில்
                 எடுத்துயிர்க் ெகாைலதனக்ேக
      ஈச்சுரன் சந்நிதியி ேலனு(ம்), அந் தணர்சைபயி
                 ேலனுமறு விடயங்களுக்(கு)
      உலகுபுகழ் மன்னன்உறு சைபயினில் தான்கண்ட
                 உண்ைமையச் ெசால்வ(து) அல்லால்
      உணர்வுடன் ெபாய்ச்சான்(று) உைரப்பவர்க் குப்பாவம்
               உைறயாது நீங்கிவிடுேமா?
      மலயமுனி புகழ்கின்ற விடமுண்ட கண்டேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      22. ெபாய்ச்சான்று உைரப்பவர் ெகாடுக்குங் தண்டங்கள்

      "நியமஞ்ெச யாமல்,அைழ யாமல்,வின வாமேல
                ேநர்வந்து சான்றுைரப்ேபார்:
      நிந்ைதெயாடு பாவமுற் றுப்ெபாருள் தண்டமு(ம்)
                ேநர்குவார்; ெபாய்ச்சாட்சிைய
      நயமுற்ற ெபாருளாைச அச்ச(ம்)நட் பிைவயினால்
                நவிலுேவார்:பணமாயிரம்;
           நா யர்கள் மீ(து)ஆைச யாலுைரப் பவர்:பணம்
                நாடுமா யிரம்;முனிவினால்
      தயவின்றி ெமாழிகுேவார்:ஏழுநூற் ைறம்பதும்;
                சார்ந்திடு மயக்கத்தினால்
           சாற்றுேவார்: இருநூறு பணமுேம தண்டங்கள்
                தருவார்கள்" என்றுமிக்க
      மயலகன் றிடுகாத்தி யாயனன் உைரத்தனன்;
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      23.மறு விசாரைண ெசய்யு மியல்பு

      இரவினு(ம்), நகர்க்குெவளியினும்,ஒன்ன லா டத்
               தினும்,இல்லி னுள்ளு(ம்),மாதர்
      இடத்தினு(ம்),மிகுரகசி யத்திலு(ம்), நிச்சய
               மியம்புவிவ காரத்தினும்;
      ெபாருளாைச, பைக,வலிைம யிைவயினா(ல்) நிச்சயம்
               பு யும்விவ காரத்தினும்,
           புத்தியிழி ெவாடுபட்ச பாதமுண் டாமிைவயும்
               புகழ்ேமவு தானமின்றிப்
      பரவிய குலக்குழுவி ேனார்கள்முத லானகீழ்ப்
               படியான தானத்துேளார்
           பண்ணுநிச் சயநன்ைம யாகேவ காணப்ப
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               டாதேபா(து) இைவயுமறுகால்
      மரபான ேமன்ைமயர் விசாரைணெசய் திடல்ேவண்டு(ம்);
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      24.சபதஞ் ெசய்யு மியல்பு

      இருபத்து குன்றியிைட ெகாண்டெபான் ெனாருநிட்கம்
               இதனிெலான் றுக்குள்ளுேமார்
           எட்டுமா மீதும்உறு விடயத்தில் அந்தணர்:
               இயம்பும்ஓர் உண்ைமெமாழியால்
      வருபுண்ணி யந்தம்ைம யைடயாது விடுகஎன
               வசனித்தல்: சட்தி யர்:தம்
           வாகனமும் ஆயுதமும் உதவாது எனச்ெசால்லல்;
               ைவசியர்: "பசு, விைத, ெபான் இைவ
      ெபருகா(து)" எனச்ெசாலல்; சூத்திரர்:கலப்ைபயாற்
               ேபர்க்குேமா ெடள்ளு ெவள்ளிப்
           பிறங்குெபான் அறு(கு)இைவயி ெலான்ேறந்தி:எல்லாப்
               ெபரும்பாத கங்கள்தம்ைம
      மருவஎன ெமாழிதல்சப தங்கள்என ெமாழிகுவார்;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      25. இவ்வளவு ெபாருட்கு ேமலாகின் இவ்விதத் திவ்வியம் எனல்

      உத்தமர்க்(கு) ஐம்பது நிட்கேமல் விடதிவ்யம்;
               ஒருமுப்ப ேதழைரயின்ேமல்
           உற்றஅக் கினிதிவ்ய(ம்); முப்பத்து மூன்றின்ேமல்
               உதகதிவ் விய(ம்);இருபேதா(டு)
      ஒத்தைவந் தின்ேமல் துலாதிவ்யம்;ஐந்நான்கின்
               உயர்தத்த மாடதிவ்யம்;
           ஒருபதின் மூன்றுக்கு மீதுதண் டுலதிவ்யம்;
               ஒத்தஏ ழைரயின்மீது
      தத்திவ ன் நற்ேகாச திவ்யம்;ஐந் தின்மீது
               தருமசதி வியநான்கின்ேமல்
           சார்ந்தபசு வுக்குநற் பாலதிவ் யம்;தகும்
               சாற்றுெதாைக யிற்பாதிேயல்
      மத்திமர் தமக்(கு), அதிற் பாதிஅத மர்க்ெகன்பர்;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!
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      26. இவர்க்கு இவ்விதத் திவ்வியம் ஆகாது எனல்

      மைறயவர்கள், விஷவயித் தியர்இவர்க் ேகார்விடமும்;
               வன்குருடர்,ெசவிடர்,ேபடர்,
           வலியிலர்,விருத்தர்,அடி படுபர், பிணியர்,சிறுவர்,
               மாதிலர் தம்க்குவிடமும்;
      நிைறசலமும் அனலுஞ் சுவர்சபந் தனர்,நிதமு(ம்)
               நீ லுழல் ேவா வர்க்கு(ம்),
           நீருமனு வர்க்கனலு மிகுபாவர், பரேலாக
               நிைலயில்ைல ெயன்ப வருக்
      கைறகின்ற ேகாசதிவ் வியமிைவயு மிகுகாற்(று)
               அடிக்கும்ேவ ைளத்துலாமும்
           அம்மைழ ெபயுங்காலும் விடமும்ேவ னிற்கால(ம்)
               அக்கினியு(ம்) நளிர்காலேம
      மறிதிைரப் புனலுமித் திவ்வியமு(ம்) ஆகாது;
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      27. பிைணக்கு உ யரல்லார் இவர் எனல்

      "தைலவனுக்(கு) உள்ளான ேபர்,பைகவர், சந்யாசி,
               தண்டங்ெகா டுக்கின்றேபர்,
           தருெபாருள் அளிக்குெமாரு திறமிலா தவர்,காவல்
               தனிலிருப் ேபார்,ஞாதியர்,
      நலமுற்ற அரசர்கா யமதி லிருப்பவர்,
               நயிஷ்டிகப் பிரமசா ,
           நண்பர்குற் றஞ்ெசய்த ேபர், வஞ்ச முற்றேபர்,
               நவிலுெமாழி நிைலைமயில்லார்,
      தலம்இெதன் றறியாத ேபர், அன்ய ேதசேம
               சஞ்ச ப் பவர்இவர்கைளத்
           தனமாதி பிைணயினுக்(கு) உ யால் லார்" என்று
               சாற்றுவன் காத்யாயனன்;
      மைலவுற்ற அடிேயைன ஆளும்ஒரு ேசாதிேய!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      28. பிைணபட்டவர்க்குக் ெகாடுக்கு மியல்பு

      கடனுைட யவன்ேவறு ேதசவா சஞ்ெசயின்
                காட்டும்அப் பிைணயனுக்குக்
           காலவள வதுெகாடுத் திடல்ேவண்டும்; அதிலவன்
                கண்ேட யைழத்துவந்து
      திடனுைடய தனிகனுக்(கு) ஒப்பித்தல் ேவண்டும்;இது
               ெசய்யாது விடினும்அைனயன்
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           ெசத்துவிடி னுஞ்ெசான்ன பிைணயன்அக் கடைனச்
               ெசலுத்தல்ேவண்டும்;சுதர்க்குத்
      ெதாடர்வில்ைல; அன்றிப் ெபாருட்பிைணயன் மாணம்உறின்
               சுதர்அப்ெபா ருட்(கு)உத்தரம்
           ெசால்லல்ேவண் டும்;ெபௗத் திரர்தமக்(கு) அத்ெதாடர்வு
               சூழாது நீங்குெமன்பார்;
      வடநிழலில் முனிவருக்(கு) அருள்ெசய்த ேபாதேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      29.தைலவர் இயல்பு

      "அன்ைனெயாடு தமயன் -பிதாஇவைர யுள்ளவன்;
               அடுத்துப் பிைழக்கின்றவன்,
           அ ைவ,சீ ஷன்,பதி ேனழ்வபதி னுக்குளான்,
               அவனடிைம இவ்வறுவரும்
      உன்னிெயாரு கா யஞ் ெசய்யின்அவர் தைலவர்அைத
               ஒவ்வாத ேபாதுநீங்கும்;
           உன்மத்தன்,அச்சமுற் ேறான்ெசய்த கா யம்
               உயர்ேவந்த னால்விலகிடும்;
      ெசான்னஅறு வைரமுதல்வ ராகநிய மித்தபின்
               ேதான்றுகரு மங்கெளல்லாம்
           ெதான்ைமயா கியதைலவ ேனெசய்த தாகும்"எனச்
               சுரர்குரு ெமாழிந்ததன்ேறா?
      வன்னமயில் வாகனைன யனீ்றசக ரட்சகா!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      30.வட்டி வாங்கும் இயல்பு

      "நன்றியுறு ேநயனால் ஈந்தெவாரு ெபாருளிற்கு(ம்)
                நவில்சரக் குக்ெகாண்டபின்
           நாடுேத சாந்தரம் ேபானவன் ெபாருளிற்கு(ம்)
                நாலுட னிரண்டுமாதம்
      ெசன்றபின் னும்பணதி முதலான ெபாருள்வாங்கித்
               ேதசாந் தரத்(து) ஏகிடின்,
           ெசலவருடம் ஒன்றின்ேம லுஞ்ேசர்ந்த வூ ற்
               சிறந்திருந் துங்ேகட்டேபர்
      ஒன்றினு மளித்திடா ெதாழியின்ெகா டுத்தநாள்
                 ஒத்தும்வாங் கிடவட்டி"என்(று)
           உண்ைமயுணர் நாரதன் காத்தியா யனனிவர்
                 உைரத்தெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      மன்றல்கமழ் ெகான்ைறபுைன ெசஞ்சடா டவியேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
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           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      31. வட்டி யில்லாத் விடயம்

      "ேவதனப் ெபாருள்,பிைணப் ெபாருள், ேவந்தர் தண்டம்
               விதித்தெபாருள்;நட்பினர்க்கு
           விசுவாச மாகக் ெகாடுத்தெபாருள், வட்டிநிலு
               ைவப்ெபாருள், விடக்குப்ெபாருள்,
      சீதனப் ெபாருள்,நியா சப்ெபாருள், கடன்ெசலுத்
               திடவந்த ேபாதுதனிகன்,
           ெசப்பும் வழக்கால் மறுத்ததைன நடுவர்கண்
               ேசர்த்ததின முதலப்ெபாருள்,
      ேகாதில்அனு ேபாகம்உறும் ஈட்டின்ேமல் வாங்குெபாருள்,
                'ெகாள்சரக் கின்விைலயிைனக்
      ெகாடும்,'என்று ேகளாத வைரயுமப் ெபாருளுறவு
               ெகாடுத்தெபாருள்,இைவகட்ெகலாம்,
      மாதவத் ேதார்வட்டி யில்ைல" என் ேறெமாழிவர்;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      32. புத்திரர்: பிதாவின் கடைனக் ெகாடுக்கு மியல்பு

      "கடனுற்ற தந்ைத:நற் றிறமற் றிருக்கினும்,
               கனேநாயி னால்ெமலியினும்,
      காண்அ ய பரேதய மாகிஇரு பதுவருட
               காலமா கினும்,வயீினும்,
      திடன்உற்ற ைமந்தர்அக் கடனளவு ைமயந்
               ெதளிந்தளித் திடுவெதன்றுஞ்
      ெசப்பிய பிதாவிெனாடு சிலைமந்தர் பாகம்அது
               தீர்ந்(து)அய லிருக்கமற்ேறார்
      உடன்உற்று வாழ்ந்திறந்(து) அப்பிதா வின்கடைன
                 ஒத்துவாழ்ந் தப்புதல்வேர
      ஒப்பிக்ெகாடுத்திடுவ(து)" என்றுமா முநிவர்கள்
               உைரத்தெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      மடன்உற்ற அடிேயற்கு வரம்உதவு ேசாதிேய!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      33. புத்திரர்: பிதாவின் கடைனக் ெகாடாத இயல்பு

      கள்ளுண்டல்,சூதாடல்,விரகத்தி னால்நிைல
               கடந்தெமல் லியர்தமக்குக்
      ைகெயழுத் தாேலனு(ம்) ெமாழியினா ேலனும்ஒரு
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               கடனாக ஒப்புக்ெகாளல்,
      விள்அ ய இைவயினில் தந்ைதபடு கடைனயும்,
                ேவறுேத யத்தில்அறிய
           ேமவுதந் ைதக்கடைன யும்புதல்வர் ஈயார்;
                விளம்பும்இைவ யன்றிபிறவித்
      தள்அ ய குருடாதி ஈனைமந் தரும்வயது
               சார்ந்தபதி னாறளவுநல்
           தைனயரும் அருகிலுறி னும்பிதா வின்கடன்
               தைனயளித் திடெவாணார்காண்;
      வள்ளல்என வருெபாங்க நாேடந்தி ரன்சுகுண
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      34.ெபௗத்திரர்: பாட்டன் கடைனக் ெகாடுக்கு மியல்பு

      "தந்ைதைய யளித்தமூ தாைதேத சாந்தரந்
               தனிேலகி னும்,வயீினும்,
      சந்நியா சம்ெபறினும், அவனுைடய கடன்அவன்
               தைனயன் ெகாடுப்பதற்குச்
      சிந்ைதமகிழ் திறமிலா தவனாகின் உறுெபௗத்
               திரன்வட்டி யின்றியதைனத்
      தீர்த்தல்ேவண் டும்; கள் குடித்தன்முத லைவயினாற்
               ேசர்ந்திடுங் கடைனயயீார்;
      அந்தப் ெபௗத்திரர் அளித்தசுதர் தம்முைடய
               அப்பன்மூ தாைதப்ெபாருள்
      அைடயாது விடின்அவன் கடைனக்ெகா டார்"என்ன
               அருள்உற்ற முநிேவார்களால்
      வந்தெமாழி ெயன்றுணர்(வு) அறிந்தவர் புகன்றிடுவர்;
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      35.இன்னார் பட்ட கடைன இன்னார் ெகாடுப்பது எனல்

      கணவனது கடைனமைன வியும்,மைனவி யால்வந்த
               கடைன யவன்கணவனும்,
           கருதுதா யும்தந்ைத யும்புதல்வ ரால்வந்த
               கடைனயுந் தருெகாணாது;
      மணவாளன் மரணம்உறு ேபாது"நீ தீர்" என்று
               வசனித்த கடன்மைனவிசம்
      மதிெகாளா விடினும் அவனுைடயெபாருளிைனயைடயின்
                மைனவிேய ஈதல்ேவண்டும்;
      கைணவிற்ெகாள் ேவடர்,வண்ணார்,இைடயர்,கூத்தாடி,
               கள்விைனஞர்,ெசக்கா வர்
           காதலிெய னும்மைனவி படுகடைன யவளுைடய
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               கணவன்ெகா டுத்தல்ேவண்டும்;
      மணிஅரவ பூஷணம் அணிந்தசக ரட்சகா!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      36. தைலவன் கடன் ெகாடுக்கும் இயல்பு

      "தந்ைதயின் உடன்பிறந் ேதார்,சேகா தரர்,ைமந்தர்,
               தாயிேனாடு மைனவி,சீஷன்,
           தைனஅடுத் ேதான்,ேவைல யாளர்,இவ் எண்வைகயர்
               தகுகுடும் பங்காத்திடுஞ்
      சிந்ைதெயாடு படுகடைன அத்தைலவன் ஈகவும்,
               திரவியம் இலாததாயார்
           சிலகடன் பட்டுநன் மாமன்முதல் அன்னியச்
                 ெசல்வைர அடுத்திருக்கின்
      ைமந்தன்அக் கடைனக் ெகாடுக்கவும்,புத்திரரும்
                 மைனவியும் ேவறுவிதமா
           வாங்குகட ைனத்தைலவன் இச்ைசயுறின் ஈகவும்"
                 மாமுநிவர் "ேவண்டும்" என்பார்;
      வந்தியர்கள் இைசபாட மகிழ்கின்ற ேதவேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      37. கடன் வாங்கும் உபாயம்

      தனிகன்கடன் வாங்கி னவனுக்கு நல்லெமாழி
               சாற்றிக்ெகா(டு) என்றல்,அவைனச்
           சார்ந்தவர்க ளாற்ெசால்லு வித்தபின் ெதாடர்தல்,இைவ
               தைலைமயாம் தருமஉபாயம்;
      நனிநன்ைம யுடனிரவல் எனவாங்கு பணிையயு(ம்),
               நம்பிஒரு வர்க்(கு)ஈெகன
           நல்குபணி ையயும்,வாங்கி என்ெபாருட்(கு)ஈெடன்று
               நவிலுவது கபடவுபாயம்;
      மைனயினுள் அைழத்(து)அடிகள் முதலான ைவெசயல்
               வலிச்ெசயல் உபாய(ம்); ைமந்தர்
           மைனவியிவர் ெவளியில்வா ராமல்மைன முத்திைர
               ைவப்ப(து)ஆ ச ேதாபாயம்;
      மனிதர்இைவ ேயாசித்துச் ெசய்யும்இயல் இனிெமாழிவன்;
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!
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      38. இதுவும் அது

      "தரணிமன் னவர்,முதல்வர், ேவதியர்கள் இவ டந்
               தரும உபாயமு(ம்);நண்பினர்,
           தாயாதர்,வணிகர்,உழ ேவார்,சிற்பர் இவ டந்
               தக்ககபட உபாயமும்;
      பரவும்இழி வின டம் வலிச்ெசயல் உபாயமும்
               பண்ணலா(ம்). ேநராவிடின்
           பகர்கின்ற ஆச த உபாயஞ்ெசய் ேதெபாருட்
               பற்றுவது நீதியாகும்;
      உைரெசய்யும் இைவெயலாம் அவரவர்கள் ேமன்ைமயும்
               உலகஇயல் ைபயு(ம்) அறிந்ேத
           உஞற்றுவது தகும்;அன்றி மனதின்ப டிச்ெசய்தல்
               ஒவ்வா(து)" எனச் ெசால்லுவார்;
      மரகதக் ெகாடிபடருஞ் ெசம்பவள வடிவேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      39. கடைனத் தீர்க்காதவர் அைடயும் பாவம்

      கடன்என்று வாங்கும்ஒரு ெபாருைளக் ெகாடாதவன்
               கருதிச்ெசய் புண்ணியம்எலாம்
           கடன் என்(று) அளித்தவைன அைடவதல் லாமலும்,
               கடைனக்ெகா டா(து) இறக்கின்,
      'ெகாடியன்' என இம்ைமயிற் ேபர்ெபற்று, மறுைமயில்
               ேகாதிலா மாடாகவும்,
           கூலியா ளாகவும், கழுைதயா கவும்,எழிற்
               குதிைரயா கவும்,ேவைலெசய்
      அடிைமயா கவும்,அ ைவ யாகவும் சனனமாய்,
               அத்தனிக னிடம்உைழப்பார்;
           ஆதலால்,கடெனன்ப(து)ஆகா(து)"எனச்ெசாலுவர்
                 அருள்உற்ற முநிவர்கண்டாய்;
      மடல்வி ந் திடுெகான்ைற அணிகின்ற ேதவேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      40. அைடகலப் ெபாருைளக் காத்தலால் வரும்
      பலனும், அபக த்தலால் வரும் பாவமும்

      திருடர்முத லானவர்க்(கு) அச்சமுற் றுத்தனது
               சிந்ைதமிக நம்பிெயாருவர்
           ெசவ்விய குணந்தரும நன்னைட யுளெனன்று
               ேசமஞ்ெச யக்ெகாடுத்த
      ெபாருைளைவத் துக்ெகாண்ட வன், மனது புத்திரன்
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               ேபாலேவ காத்து,(உ)ைடயவன்,
           'ெபாருள் ெகா(டு)'என் றிடுெபாழு தளிக்கின்,இர ணியமுதற்
                 ெபாருள்கைளத் தானமாக
      அருளிய பலத்திேனாடு அைடக்கலங் காத்தபல
                 ைனயும் அைடவன்;அபக த்ேதான்:
           அன்பான ைமந்தைனயும் நன்பைனயும் உயிர்ெசகுத்(து)
                 அைடகின்ற பாவம் அைடவன்;
      மருள்தவிர்த்(து)எைனயாளும் ஐயேன!ெமய்யேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      41. ேமற் ெசால்லிய ெபாருைளக் ெகாடுக்கும் இயல்பு

      ஒருவன்"ைவத் திரும்" என்(று) அளித்தெபாரு ளிைனவாங்கி
               உண்ைமயாய் ைவத்திருக்க,
           உள்ளபடி ராசீக ைதவிகக் குற்றங்கள்
               உண்டாகித் தனதுெசாந்தப்
      ெபாருளிெனாடு ெகடுதிபைட யின்வாங்கி ைவத்தவன்
               ெபாருள் அளித் திடல்ஒணாது;
           புகலும்இக குற்றங்கள் அன்றிேய ேசார்வினாற்
               ேபாக்(கு)உறின் அளித்தல்ேவண்டும்;
      தருெபாழு(து) அளித்தவைன யல்லாமல் ேவெறாருவர்
               தங்ைகயில் அளிக்(க)ஒணாது;
           தந்தவன் மரணம்உறின் அப்ெபாருட்(கு) உ யவர்
               தமக்குக்ெகா டுத்தல்ேவண்டும்;
      வரம்உதவி அடிேயைன ஆட்ெகாள்ளும் ஐயேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      42. ேமற்கூறிய ெபாருைள அபக த்தவன் ெகாடுக்கும் இயல்பு

      "இப்ெபாருைள ைவத்திரும்' எனக்ெகாடுத் தைதவாங்கி
               இன்பெமாடு ைவத்திருந்ேதான்
           ஈந்தவன் ேகட்டுக்ெகா டாதிருந் திடுெபாழு(து)
               இராசீக ைதவிகத்தால்
      அப்ெபாருள் அழிந்துவிடின் அதனுைடய விைலையயுைட
               யவனுக்(கு) அளித்தல்ெவண்டும்;
           அன்றிஅத ைனச்ெசலவு ெசயின்வட்டி யுடேன
               அலித்தல்ேவண்டும்;கவர்ந்தால்
      ஒப்பிஅப் ெபாருைளக் ெகாடுப்பதல் லாமல்,
               உலகாளும் அரசனுக்கும்
           உறுதண்ட முங்ெகாடுத் திடல்ேவண்டும்" என்றுமுன்
                 உைரப்பர்முநிேவார்என்பர்காண்;
      ைமப்புல் உலாவுெபாழில் ேமவும்ஒரு மங்ைகநகர்
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                 மகிபன்முத் ைதயமதேவல்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      43. சந்ேதகப் ெபாருள்

      தகுதியில் லாதவ டத்திேல னும்,தைலவர்
               சம்மதியி லாமேலனும்,
           தாழ்ந்தவிைல யாேயனு(ம்), மைனயினுள் ேளனும், ஊர்ச்
               சார்பிலா ெவளியிேலனும்,
      அகம்ஐயம் உறவிரக சியமாக ேவனும்,
               அகாலத்தி ேலனும்,உ ைம
           அல்லா டத்திேல னும்ெகாள்வ திற்குற்றம்
                 அைமயின்விற் றவர்,ெகாண்டவர்,
      இகபரம் இலாததிரு டர்ேபாலத் தண்டைனைய
               ஏற்பதன் றியும்,அப்ெபாருள்
           எல்லாமி ழப்பர்,உைட யவர்அைடவர்"என்றுமுநி
               யாஞ்ஞவற் கியர்ெமாழிவர்காண்;
      மகரேக தனைவ  யானமுக் கண்ணேன!
               மகிபன்மு ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      44. உடேன வாங்கு ெபாருள்

      சரசப  யாசத்தி னால்ஈந்த ெபாருளும்,
               சலிப்பினால் ஈந்தெபாருளும்,
           தாயாதி மீதுேகா பத்தினால் அன்னியர்
               தமக்குக் ெகாடுத்தெபாருளும்,
      தருமவான் என்றுமிகு பாதக னிடத்தினில்
               தந்தெபாரு ளும்,ஊதியம்
           தைனயுண்டு பண்ணாத வர்க்(கு)ஈந்த ெபாருளு(ம்)ேநாய்
               சார்ந்தவர் அளித்தெபாருளும்,
      உ ைமஇல் லாஅடிைம முதலான ேபர்களால்
               உதவிெசய் திட்டெபாருளும்,
           உடேன நிறுத்தாமல் வாங்குெபாருள்" எனநார
               தன்ெசான்ன(து)உறுதியன்ேறா?
      வ உழுைவ அதள்ஆைட புைனநீல கண்டேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      45. மாணாக்கன் இயல்பு

      "புகழ்ெகாண்ட இருபிறப் பாளன்உப நயனம்
                 புைனந்தபின் குருவிடத்தில்
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           புனிதெமாடு பிச்ைசபனம் உண்டும், அவ ருக்கும் அவர்
                 புணர்மைனவி யர்க்கும்ஈன்று
      மகிழ்புதல்வ ருக்கும்இழி வல்லாத பணிவிைடகள்
                 மனெதாடு பு ந்(து), இருக்கு
           மைறயாதி ேவதங்கள் மிகபடித் ேதசமா
                 வர்த்தனஞ் ெசய்தவுடேன
      தகுகின்ற குருவினது தட்சிைண அளித்துவிைட
                 தந்தருள்ெசய் திடவுகந்து
           தன்மைனயில் அணுகுேவான் மாணாக்கன் ஆம்" என்று
                 தவமுநிவர் ெமாழிவர்கண்டாய்;
      மகமதைன ெவன்றிடு மகாேதவ ேதவேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      46. அணித்துைறேவான் இயல்பு

      "சிற்பமணி ெபான்முதல் உேலாகேவ ைலயு(ம்)நடஞ்
               சீர்ெகாண்டகீதம் இைவயும்
           ெத யேவண் டின்,மனது வஞ்சம்இல் லாதநல்
               ேதசிக டத்தில்ஏகிச்,
      ெசாற்படி நடந்தும்,அவர் தண்டைனக்(கு) உள்ளாகிச்
                ெசான்னஒரு காலஅளவும்
           சுதர்ேபா லிருந்துேவ ைலயில்வந்த ெபாருள்எலாந்
                துகள்இலா அத்ேதசிகர்க்(கு)
      அற்புதம் உறும்படி அளித்துவிைட ெசய்தவுடன்
                அன்ெபாடு மைனக்குவருேவான்
           அவன்இழுக்(கு)இல்லா அணித்துைறவன் என்றுெபயர்"
                அைறவர்மா முநிவர்கண்டாய்;
      மற்புயந் தனில்வில்வ மாைலயணி ேலாலேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      47. ஒப்பி ேவைல ெசய்யாதவர் ெகாடுக்கின்றது

      காலிதைன ேமய்ப்பவன்: இராசீக ைதவிகம்
               கள்ளர்இைவ யால்அலாமல்
           கண்ேணாக்கம் இன்றிவரு மாட்டுநஷ் டத்ைதஅக்
               காலியுைட ேயார்க்(கு) அளித்தும்,
      காலஅள விைனேயற் படுத்தும்ஒரு ேவைலஅக்
               காலமுடி யாதுமுன்னம்
           கருதிச்ெசய் யாதவன் கூலிைய யிழந்து(ம்)முன்
               ைகயினிற் கூலிவாங்கி
      ேவைலெசய் யாதவன் அதற்(கு)இரட்டித்தெபாருள்
               ேமவிஈந் ேதார்க்(கு) அளித்தும்,
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           ேவந்தனுக் குத்தக்க தண்டமும் அளித்தேல
               ேவண்டும்"என் பார்முநிவர்காண்;
      மாைலயினில் வருெசக்கர் வானநிற வடிவேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      48. சுைமக்காரர் இயல்பு

      "சும்ைமயா னதுசுைமக் கூலியா ளன்ெசய்த
               ேசார்வினாற் ெகடுதியைடயின்
      சுைமவிைலப் ெபாருளும்,வஞ் சத்தினாற் ெகடுதியது
               சூழ்ந்திடின் இரட்டிப்பும்அச்
           சும்ைமயுைட ேயார்க்(கு)அவ னளித்தல்ேவண் டும்;சுைம
               சுமக்கெவாப் பிப்பயணமாம்
      ெதாடக்கத்தில் ஒவ்வினது ெசய்யாத வன்கூலி
               ெசான்னெதாைக தனில்ஏழில்ஒன்(று)
      அம்முதல்வ னுக்குக் ெகாடுத்தல்ேவண்டும்;பாதி
               யானவழி ெயனின்முழுதுேம
           அளித்தல்ேவண் டும்கூலி; ஆள்இலா இடெமனில்,
                 அத்ற்(கு)இரட்டிப்(பு)"என்பர்காண்;
      மம்மர்அணு கா(து)எைன அளிக்கின்ற ேதவேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      49. ஒப்பின கூலிக்காரைன நீக்கியவன் ெகாடுக்கும் இயல்பு

      தகுசுைம ெயடுக்கஒப் பாகியுைற பவைனயத்
               தருணத்தில் நீக்கிவிட்ட
           தைலவன்ெமா ழிந்தகூலியில்ஏழி ெலான்றும்,அத்
               தடனடுவில் நீக்கின் அந்தத்
      ெதாைகமுழுதும் அவனுக்(கு) அளித்தல்ேவண் டும்;ெசான்ன
               சுைமநடுவ ழியில்விற்கினும்,
           சுங்கத்தி னாேல தைடப்படினும்,வழியினது
               ெதாைகயின்ேமல் ஈதல்ேவண்டும்;
      பகரும்ஒரு காலஅள(வு) ஏற்பாடு ெசய்ததில்
                பாதிேவ ைலயில்நீக்கிேனான்,
           பகர்கூலி முழுைதயும் அளித்துேவந் தன்ெசான்ன
                படிதண்டம் ஈதல்ேவண்டும்;
      மகரகுண் டலம்இலகு காதேன! ேபாதேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைக
               மருவுபழ மைலநாதேன!
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      50. அடிைம இயல்பு

      "மனம்ஒவ்வி அடிைமயா னவர்கள்இய மானனது
               மைனயில்அசு சிையவிளக்கல்,
           மலம்எச்சில் வாருதல்,சரீரத்தி ேலமிக
               மைறக்குமிட முஞ்ெசாறியுதல்
      இைனயவைக யும்,சவச மும்ெசய்த ேலேவண்டும்;
               இயமானன் உயிர்தனக்ேக
           இறுதிேந ரும்படி இைசந்தஆபத்துேவ
               ைளயில்இதயம் ைவத்துமீட்ட
      அைனயஅடி ைமக்(கு) அந்த அடிைமயிய லிைனநீக்கி
               அருள்புதல்வர் ெபாற்பாகேம
           அன்புடன் அளித்தலது ேவண்டும்"என முநிேவார்
               அைறந்தெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      வனமாலி நான்முகன் வணங்கும்ஒரு ேதவேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும் இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      51 அடிைமைய விலக்கும் இயல்பு

      "அடிைமைய விலக்கமன தாகின்,அவர் ேதாளினில்
                அமர்ந்தநிைற நீர்க்குடத்ைத
           அருகில்சிலர் அறியஇய மானன்வாங்கித்தகர்த்(து),
                அக்ஷைத-புஷ்பம்-புனல்
      முடியின்மிைச யினில்இைறத்(து),'இவன் அடிைம அல்லன்' என
                மூன்றுைர இயம்பல்ேவண்டும்;
           முதல்வருணர் ஒருவர்க்கும் அடிைமயா குதல்இல்ைல;
               ெமாழியும்இவ் வருணராேனார்
      புடவிபுகழ் துறவுநிைல ெகடின்,அவர்கள் நுதலிற்
               ெபாருந்தேவ ஞாளியின்கால்
           ேபால்எழுதி ஓட்டிவிடல் ேவண்டும்"என் ேறமிகப்
               புகலுவார் முநிவர்கண்டாய்;
      வடகுவடு கிடுகி(டு)என நடனமிடு பாதேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தருஇமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      52. கூடி ேமம்படும் இயல்பு

      "அதிகதிர வியம்உேளார், ேநாயர்,முத லில்லார்,
                அதிட்டமில் லார்இவர்கைள
      அன்றிெபாருள் திறைம-ேசாம் பின்ைம-நா ணயம்-வரத்
                தழிவறிந்(து) ஒழுகல் வலிைம
      மதியுணர்தல் இைவயுைடய ராகித் தமக்(கு)ஒத்து
                வருபவருமா விையந்து
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           வாணிகம்-ேவள்வி-உழ வுத்ெதாழில்-கூத்தாடல்
                வண்சிற்பம் இைவெசய்வதில்
      சதிெகடுதி யாெதாருவர் ெசயின்,அவைர ெமாழியினால்
                தண்டைன பு ந்(து),ஊதியம்
           தனிெலான்றும் ஈயாமல் விலகிடச் ெசய்வேத
                தகும்" என்பர் முநிவர்கண்டாய்;
      மதி-அரவு-நதி-தும்ைப அணிசடில விமலேன!
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      53. கூட்டுவாணிகஞ் ெசய்யும் இயல்பு

      "வாணிகம் பலர்கூடி ெசய்கின்ற ேபாெதாருவன்
                மருவுபங்(கு)க்குஉ யர்சம்
           மதியின்றி யுந்தடுக் கின்றைத மறுத்துந்தன்
                மன(து)இச்ைச யாச்ெசய்ததிற்
      காணும்ஒரு நஷ்டத்ைத ெயாவ்வா(து)அவர்க்கிவன்
                கருதிெயாத் தருளல்ேவண்டும்;
           கள்ளரால்,தீயினால்,ெவள்ளத்தி னால்அழிவு
                காணும்அப் ெபாருைனெயாருவன்
      ேபணிமீட்(டு) அதிலவன் பங்கு யன் ஆகினும்
                பின்னும்அப் பங்கின்மீதில்
           பி யெமாடு பத்தில்ஒரு பாகமும் ெபறல்ேவண்டும்"
                என்றுெப  ேயார்ெமாழிவர்காண்;
      வாணியிைச பாடமகிழ் ேமவும்ஒரு ேதவேன!
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      54. கூட்டு வியாபாரம் ெசய்யும் இயல்பு

      மாடுவிைத ெபாருள்இைவக ளுைடயவுழ வினர்பயிர்ெசய்
                வண்ைமயது நன்குணர்ந்ேதார்,
           வஞ்செமாடு ேசாம்பல்இலர் பலர்கூட ேவண்டு(ம்); மிக
                வாமனமு(ம்), முதுைமயும், விைரந்
      ேதாடலும், இைளத்தலும், ஓடிந்தகா லும், பிணியும்
                உைடயபக டுகைளநீக்கி,
           ஒத்துவரு பகடுகள் ெகாள்ளல்ேவண் டும்; எலிகள்
                உைறநிலம், இராசமார்க்கங்
      கூடு(ம்)நிலம், உவர்நிலம் விலக்கிநலம் உறுநிலங்
                ெகாண்டுபயிர் ெசய்தல்ேவண்டும்;
           குற்ற(ம்), மிகு சதி, ெகடுதி ெசய்தவர்க்(கு) ஒன்றுங்ெகா
                டாமேல நீக்கல்ேவண்டும்;
      மாடு, மைன, பா , சுதர், ேமவுகுடி வாழ்சுகுண
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
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      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      55.ெபாருள் உதவும் இயல்பு

      மிகுெசருக் கினர், மல்லர், ெபாருள்அப க ப்பவர்கள்,
                ேவைசேம வினர், வதனமுன்
           ேமவின்ஒன் றும்-பி யின் ஒன்று(ம்)ெமாழி பவர், தீய
                விைனயர்,விைழ(வு) அற்றதூதர்,
      தகுேகள்வி யிலர், மருத் துவர்கள்புன் ெதாழிலிைனச்
                சார்ந்தஅத னால்இவர்க்குத்
           தனம்அருளல் ஒவ்வாது; நட்பினர், ெதளிந்தவர்,
                தயாளர், நற் குரவர், மிடியர்,
      ெசகமகிழு(ம்) மாண்புைடய ேபர்,தத்தம் வழிமுைற
                ெசருக்கா(து) ஒழுக்கமுற்ேறார்,
           ெசப்பும்உத விையயுைடயர் அதனா லிவர்க்குநற்
                திரவியம் அளித்தலாகும்,
      மகிைமெபறும் அடியார் தமக்கருளும் வள்ளேல!
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      56. எல்ைல அைடயாளம்

      "அகழ், கிணறு, துரவு, குளம், ஓைட, கற் குறடு, ேத
                 வாலயம், புற்று, பள்ளம்,
           அளெவாடு திரண்டகல், வழிக்கைர உயர்ந்தநில(ம்),
                ஆச்சா, முருக்கு, நாணல்,
      திகழ்பைன, பலா, மூங்கில், ஆல், அரசு, முள்இலவு,
                 சிறுபுதர்கள் இைவேமவினும்;
           ெசங்கல், உமி, க , கருங் காலிப், பிசின், சங்கு,
                 சிப்பி, மணல், பாைனஓடு,
      தகுபருத் திக்ெகாட்ைட,எருமுட்ைட,பசுவின்வால்,
                 சாம்பல், சுக் காங்கல்ெலாடு
           சாற்றும்இைவ பாண்டத்தி லிட்டு; பூ மிக்குளும்,
                 தந்தம்ஊர் எல்ைலமட்டும்
      வைகஉறு குறிப்பாக ைவத்திடுவர்" என்பர்காண்;
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      57. எல்ைல வழக்குத் தீர்ப்பு

      "ஊர்எல்ைல விவகார முறின்,வாதி யறிவிப்ப(து)
               ஒவ்வஅனு மானமாகின்,
            உற்றஅனு ேபாகம்-ஆ கமம்-அளவு ெபயர்இைவ
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                 யுணர்ந்தசான் றினர்கள்ெமாழிையத்
      ேதர்க!அவர் நிசிதர்எனில், உபயவா தியர்மனந்
                 ெதளிவான ஒருவனுக்குச்
           ெசம்மாைல-ெசவ்வாைட புைனவித்து, மண்ைணேயாட்
                 டிற்ெகாண்டு சிரசில்ைவத்து,
      ேநர்ைமயுடன் எல்ைலேயா டச்ெசய்த நாண்முதல்
                 நிகழுநாற் பத்தஞ்சுேமல்
           நிச்சயஞ் ெசய்க"என அமரர்குரு ெசான்னெமாழி
               நிைலைமையக் ெகாள்வர்கண்டாய்;
      வார்ெகாண்ட ெசஞ்சடா டவியேன! விமலேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      58. மைனவியின் ெசய்ைக

      மைனவிநற் கற்புநிைல தவறின் குலங்ெகடும்;
                 ைமந்தர்ெகடும்; அக்ேகட்டினால்
      வானவர்கள் பிதுர்கள்யா கம்,தருமம் இைவெகடும்;
                 வளர்தருமம் அதுெகட்டிடின்,
      தன துபயன் எல்லாம் அழிந்துவிடும்;ஆதலால்,
                 தகுமாமி முதலானேபர்
           சற்(று)எனினும் அயலா டத்தின் ெமாழி யாமல்
                தடுத்தல்நன்(று);ஆைட,பணதி
      மனம்உவந் திடஅளித் ேத,ெதய்வ பூைசக்கு
                 வண்ைமயுறு பணிெசய்தலும்,
            மைனேவைல ெசய்தலும்,கற்பித்தல்.எந்நாளு(ம்)
               மனதுபி  யாமல்அன்ேறா?
      வனசமலர் வாவிசூழ் மங்ைகநகர் தன்னில்வளர்
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்) நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      59. மாதர்க்குச் ெசய்யும் இயல்பு

      "ெமல்லியர்கள் அன்ைன குலத்தினால் நலம்அைடயின்
               மிகவும்அக் குலம்விளங்கும்;
            வியாகுலம் உறின்மிடியு மாம்;இக் குலத்திற்கு
                 ேமவும்இஃ ேதயாதலால்,
      மல்லல்உறு கலியாண வுற்சவ தினங்களிலு(ம்)
               மனமகிழ அவர்தமக்கு
            மகிழ்நன்,ெகாழுந்தன்,மா மன்,மாமி,தாய்,தந்ைத,
                மற்ைறய கிைளஞர்களும்
      நல்லவத் திரம்,உணவு,பணிஅளித்(து),உபசாரம்
               நவிலப் ெபாருந்தும்"என்ேற
            நன்குணர்ந்(து) உைரெசய்த மநுவின்வாக் கியெமன்று
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               நாவலர்கள் ெமாழிவர்கண்டாய்;
      வல்லைமகள் ெபறுேமட்டி பாலேகாத் திரசுகுண
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
            மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      60. கணவெனாடு பைகத்த மைனவிக்குச் ெசய்யும் இயல்பு

      உன்மத்தன் மகிழ்விலான் அதிபாவ ேநாயின
                ெனாடுபதிதன், ெவறியன் அன்றி
            உத்தம குணப்புருட ெனாடுபைகெசய் மைனவிைய
                ஒருவருடம் வைரயுேநாக்கி,
      துன்மனப் பைகவிடாள் எனின், ஈந்த பணிையயும்
                துகிைலயும் வாங்குவித்துச்,
           சுகெமாழிைய யும், புணர் ைவயும்விலக் கல்தகும்,
                ேதாைகமட வார்புருடர்தம்
      நன்மனது, நற்ெசய்ைக,வடிவு, ெயௗ வனம்இைவைய
                நயவாமல் ஆண்தன்ைமேய
            நயந்துமரு வுங்குணத் தாலவர் தமக்கு ைம
                நல்கா(து) அடக்கலாகும்;
      வன்மனத் தவர் அறிய ெவாண்ணாத மூர்த்திேய!
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில் அனு தினமு(ம்) நிைன தரும் இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      61. கற்புநிைல தவறின மைனவியர்க்குச் ெசய்யும் இயல்பு

      கற்புநிைல விலகுற்ற மைனவிையப் பிராயச்சித்த
               காண்டவிதி ெசய்யுமளவும்
      காத்தல்ேவண் டும்; ெவளிப்பட்டவள் எனின், புனித
               கா யந் தனில்விலக்கி:
      நற்றைல மழுக்கி, இழி வானவுணவும், துகிலு
               நல்கி; நில ேமற்றுயிலவும் -
           நண்ணிய அசுத்தநிலம் அதுசுத்தி ெசய்கவு(ம்)
                 நவின்று,மைன தனில்ஒ டத்(து)
      உற்றிடும் படிெசய்தல் ேவண்டும்;இழி வானவர்க
                 ெளாடுமருவின்,அவைளெவளியில்
      ஒதுக்கிவிடல் ேவண்டும்" என நாரத மகாமுநி
               உைரத்தெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      மற்பணதி ெயனஎன்பு புைனகின்ற ேதவேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு திைனமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலமனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!
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      62. இவ்வித மைனவியைர ஒழித்து மறுமணம் பு வது எனல்

      "மதுவுண்டல்,ெபாருள் அழித் திடல்,ெகாடுைம ெசய்தல்,மிக
               மாறுபா ேடெசய்குதல்,
           மகிழ்நைன விேராதித்தல்,அன்னியர்கள் மிகவும்
               வருத்தம்உற ேவெசய்குதல்,
      இதம்இலா ெமாழியுைரத் திடல்,இந்த விதமுற்ற
               இயல்இலா மைனவியர்கைள
           இணங்குவதும்,இயலுவதும்,மைனயினஅதி காரமும்
               எல்லாம் விலக்கி,அயலில்
      வதிகப் பு ந்(து),ஆைட யுணவளிப் பதும்அன்றி,
               மனதிற்(கு) இையந்தநல்ல
      மறுமடந் ைதையமணம் பு வேத புருடர்க்கு
                 வளமான ெசய்ைகெயன்பார்.'
      மதைனநுதல் விழியால் எ த்தருளு(ம்) நீதேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      63. இவ்வித மைனவியர் இருக்க மறுமணம் பு வது எனல்

      மலடிக்(கு)ஒர் எட்டுவரு டமும்,இறக் கின்றவணீ்
               மதைலையப் ெபறுபவட்கும்-
           வருகரு அழிந்திடு பவட்கும்ஒரு பத்துவரு
               டமு(ம்),மகட் ெபறுபவட்குப்
      பலன் அற்ற பதிெனான்று வருடமுஞ் ெசன்றுநற்
               பாலர்ேப றில்ைலயாயின்,
           பண்புற்ற ேவறுவனி ைதையமணம் பு வேத
               பான்ைம;முன் மைனவியர்க்கு
      நலன்உற்ற மைனயின்முன் ேபாலேவ அதிகார
               நண்ணுவது தகு(ம்);மைனயுேளார்
           நண்ணார் எனின்,தக்க ெபாருள்ஈவ ேததகும்;
               நல்மனத் தவள்ேநாயினால்
      வலியுற்ற ேபாதினில் மதிப்பது விடத்தகா;
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      64. மைனவியர்க்குத் தகாத இயல்பு

      பானமது ெசய்தலும், தைலக்கைடயில் நிற்றலும்,
                 பலகணியி னாற்பார்த்தலும்,
           பகலில்நித் திைரெசய்த லும்,ெபாருந் தாதெமாழி
                 பகர்தலு(ம்),மிகுநைகப்பும்,
      ஏைனயர்க ெளாடுெமாழித லும்,கிைளஞர் துைணெயான்று
               மின்றிெவளி யிற்ேபாதலும்,
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           எழிலான தனமும்-கைணக்கால்க ளும்-ெவளியில்
                 இலகிடத் துகிலணிதலும்,
      ஞானமிகு குரு-கணவன் - ைமந்தன்இவர் அல்லாத
                 நண்ணார்கலத் துண்டலும்,
           நலமிலா ேவைச-வஞ் சகி-தூர்த்ைத யிவர்கெளாடு
                 நண்ணலும்,மைனவியர்க்கு
      மானமும் ஒழுக்கமுங்ெகடுவதற்(கு) உறுெமன்பர்;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      66. கற்புைடயவள் இயல்பு

      "மகிழ்நேனா யினெனனினும் வடிவமில ெனனினும்அவன்
                 வரெதய்வம் என்ெறண்ணிேய
           மகிழ்ந்(து)உப ச த்தல்,அவ னுைரவினவல்,முநிவர்கள்
                 வசனிக்கின் இனிைமெமாழிதல்,
      சுகமுற நுகர்ந்தபின் உண்டுதுஞ் சியபின்னர்ச்
                 துஞ்சிமுன் எழுதல்,மைனையச்
           சுத்திெசய் தல்,மாமன் மாமியர்க்(கு) அன்பிெனாடு
                 ெதாழுதுபணி விைடபு குதல்,
      மிகவிருந் தினர்வருக இன்புறல்,ெபாலாதகுண
                 ெமல்லியைர ேநாக்கிநாணல்,
           விளம்பும்இைவ யுைடயபதி விரைதயா லுலகம்
                 விளங்கிடுவ(து)ன்பர் கண்டாய்;
      மகபதி தினம்பரவு பாதேன!ேபாதேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்),நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      66. கணவனும் மைனவியும் ஒத்திருத்தலால் வரும் ேபறு

      குணம்உற்ற புருடனும், பதிவிரைத மைனவியுங்
               கூடிமகிழ்வுற் றிருக்கின்:
           ேகா(து)அற்ற நல்லறம், ெபாருள்இன்ப(ம்) நலம்உறும்;
               குலமுழுது(ம்) மகிழ்ைவ யைடயும்;
      கனம்உற்ற வான்உேலா கத்துனுங் கற்புைடய
               காதலி உகந்திருத்தல்,
           காணஅ  ெதன்றுநற் ெப ேயார்க ளால்மிகக்
               கருதும்ஒரு புகழுமுண்டாம்;
      அணிஉற்ற பரேலாகம் அதுகிைடக் கும்;குலத்(து)
               அ ைவயர்க ளதனாற்சுகம்
           அணுகி,மிக வும்விளங் கிடுவார்கள்" எனமுநிவர்
                 அைறயுெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      மணம்உற்ற மலர்வாவி திகழ்மங்ைக நக ல்வளர்
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
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           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      67. புருடைன விேராதிக்கின்ற மைனவியைடயும் பாவ இயல்பு

      "பதிவிரைத யர்க்குமண வாளன்மகி ழச்ெசயும்
                 பணிவிைடைய யன்றிேவேறார்
           பலன்உதவு விரதம்இைல;உண்ெடன்று ெசய்பவள்
                 பதியினுயி ைரக்கவர்ந்து
      துதிஅற்ற நாகேலா கஞ்ேசர்வள்; அவனுைடய
                 ெசாற்படிெச யாதவள்மிகு
           துன்பேநா யினில்உழல்வள்; ேகாபித்(து)உைரப்பவள்-
                 துட்டகுண மாைவபவள்-
      சதியாக முன்புசிப் பவள்:முடுவ லாகவும்,
                 தாவும்ஒரு புலியாகவும்,
           தாழ்வான பன்றியா கவு(ம்),மறுைம தன்னிேல
                 சனனமா யைலவர்"என்பார்;
      மதுரங்க னிந்தேத வாரம்அணி ேதவேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      68. இல்லறம் வழுவின பிதாைவயன்றிப் புத்திரர் பங்கிடும் இயல்பு

      "தீராத ேநாயினன்,மாறாத முனிவினன்,
                 திரவியவி ருப்பமில்லான்,
           சீலமைன(வி) ைமந்தர்தம் மீ(து)ஆைச யுயர்வுேளான்,
                 ெசய்யசந் யாசி,பதிதன்,
      ேபர்ஆன சாத்திர விேராதமா கப்பங்கு
               பி வுெசய் ேவான்,இவ்விதப்
           பிதா:விபா கஞ்ெசயப் பி யமில னாகினும்,
                 ெபருைமேசர் ைமந்தராேனார்
      ேநரான தாய்பூப் ெபாழிந்தகா லத்திலுள
                 நிதிமுதற் ெபாருளைனத்தும்
           நிைன(வு)இச்ைச யானெபாழு திற்பாகம் அதுெசய்தல்
                 நீதி"என் பார்முநிவர்காண்;
      வாராக வுருவமாய் மால்ேதடு பாதேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில் அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      69. இல்லறத்தைலவர் அதிகார முைறைம

      "இல்லற வியற்ைகயினில் உற்றபி தாெவாத்
                 திருக்கின்ற காலந்தனில்
           இயல்ஆன ைமந்தன்எனி னும்ெபாருைள யாளவு(ம்),
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                 இயன்றதரு மஞ்ெசய்யவும்,
      ெசால்விைன ெசயாதவைரத் தண்டைனகள்ெசய் யவுந்
                 துன்னும்அதி காரன்அல்லன்;
      ெசான்னதந் ைததிறம் இலாதெபாழு தினில்முதற்
                 சுதன்மைனக்(கு) அதிகாரனாம்;
      வல்லைம யிலான்எனின்,சம்மதியி னால்இைளய
                 வ ல்வலிய ெனாருவன்அந்த
      மைனயின்அதி காரஞ் ெசலுத்துவது தகும்"என்று
                 வசனிப்பர் முநிவர்கண்டாய்;
      மல்லிைக மணங்குலவு வன(ம்)ேமவு(ம்)மங்ைகநகர்
                மகிமன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும் இமய் மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      70. பிதா மனதின்படி பங்கிடும் வைக

      "தந்ைதமன திச்ைசயால் மிகவாகி னுங்குைறவு
                 சமமாகினுஞ் சுதர்க்குச்
           சாத்திர விேராதமின் றிப்பாகம் ஈதலும்,
                 சமம்எனின் மைனவியர்க்கு
      ைமந்தர்ேபாற் பங்கீத லும்,தன் னுடன்கூடி
                 மைனயின்அடி யாள் அளித்த
           மக்களுக் குப்பாகம் ஈதலும்,தன்ெபாருைள
                 மதைலயர்(க்கு) அற்பமாகத்
      தந்துமிகு திையெயடுத் துக்ெகாள்ள வுந்தகும்; அ
                 தன்றியும், பங்கானபின்
           தந்ைதஉண(வு)ஆைடயில் லாமல்ெமலி யின்,புதல்வர்
                 தருகேவ ேவண்டும்"என்பார்;
      வந்தைனெச யும்வான வர்க்(கு)அருளும் வள்ளேல!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      71. பிதாவுக்குப் பின்பு ைமந்தர் பங்கிடும் வைக

      தைனயர்கள் பிதாவினுக் குப்பின்னர் ப்பங்கிடத்
               தாயர்சூல் உளெரனின் அது
           தைனயனீ்ற பின்பங்கு ெசய்தல்ேவண் டும்;தாயர்
               தைனயர்ேபால் உ ைமயல்லார்
      எனினுமஅவ ருக்குவிர தஞ்ெசயச் சமபாகம்
               ஈதல்ேவண் டும்; அவர்களுக்(கு)
           இயலான சீதன மிருக்கின்,குைறந்தெபாருள்
               ஈதல்ேவண் டும்;ேசாதர
      வனிைதயர் தமக்குவி வாகஞ்ெச யாதுமுன
                 வைனயத் தகுந்தபணியும்,
           மகிழ்விெனாடு தந்ைதயால் ஈந்தசீ தனெமாடு
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                 மாதாவின் சீதனத்தில்
      வைனபணதி யுந்தந்து மணமுடித் திடல்ேவண்டு(ம்);
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      72. தாய் பாகத்திற்கு உ யர்அல்லாதவர் இவர் எனல்

      அலி, குட்ட ேராகி,தீ ராதேநா யன்,பதிதன்,
               அவன்ைமந்தன், பிறவிஊைம,
           அந்தகன்,ெசவிடன், பிதாைவப் பைகத்தவன்,
               அறிவிலாமூடன், ெவறியன்,
      நலம்உற்ற துறவி,அத் துறவுநிைல ெகட்டவன்,
               ைநஷ்டிக ப்ரமசா ,
      நண்ணுவா னப்ரஸ்தன் முதலிேனா ரும்,பிைழயி
                 னால்உறவின் முைறேயார்களால்
      விலகுற்ற வனும்,வருண முைறெகட்ட வனிைதைய
                 விவாகஞ்ெசய் தவள்ைமந்தனும்,
      விவாகபுரு ட்ற்குப்பி றந்தசுதர் அன்றிைமத
                 துனன்ேமவி; ெபற்றசுதனும்,
      மலிவுற்றும் இவர்ஞாதி பாகம்ெபறார்களகாண்,
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      73. தாயபாகம் ெபறாதார் ெபறும் இயல்பு

      ஞாதிபா கம்ெபறற் கு யர்அல லராசீவ
                 னஞ்ெசய்யச் திறைமயின்றி
           நண்ணுெபாரு ைளக்காத் திருக்கஅவர் சுதர்அந்த
               ஞாதிபா கம்ெபறுகுவார்;
      ஓதுசுதர் இைலயாகின்,ஞாதியர்கள் உண(வு)ஆைட
               யுதவல்ேவண்டும்;ஞாதிேயார்
      ஒழியின்,பி தாப் ெபாருள் ெகாண்டநல் மாமன்முத
               லுறவினர் அளிக்கஅவர்இல்
      லாதெபாழு(து) அவ்வு ய ரல்லேர அப்ெபாருைள
               அைடவர்;அன் றிப்பதிதனும்,
      அவன்ைமந் தனும்,முைறயி லாள்ைமந்த னும்பாகம்
               அைடயார்கள் ைமந்தராலும்;
      மாதவத் ேதார்கள்புகழ் நிர்மலா நந்தேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!
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      74. பி க்கத் தக்க ெபாருள்

      "தந்ைதைய யளித்தமூ தாைதயின் ெபாருளு(ம்)நல்
               தந்ைதமுத லாேனார்ெபாருளும்,
      சாற்றும்இப் ெபாதுவான ெபாருளுதவி யால்வரும்
               தயங்கும்உப கரணங்களும்,
      அந்தமுறு மைனகளும், பணிகளும், ெபட்டிமுத
               லானைவயு(ம்), ஆடு(ம்),மாடும்,
            அடிைமயும்,காதலியி ெனாடுமகிழ்ந் ேததனக்(கு)
                அருள்ெசய்த ெபாருளும்,ேநயர்
      தந்தெபாரு ளும்,கடிம ணந்தன்னில் வந்தேபர்
                தந்தெபாரு ளும்,கன்னிகா
           தானத்தி ேலதனக்(கு) அருள்ெசய்த ெபாருளும்,ஒரு
                தன்னுைழப் பிைனயடுத்து
      வந்தெபாரு ளும்பி க் கத்தக்க(து)"என்பர்காண்;
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில் அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      75. பி க்கத் தகாத ெபாருள்

      "அன்ைனெயாடு தந்ைதமூ தாைதயிவர் தம்ெபாருளில்
               அன்பாக வஞ்சமின்றி
      அளித்துனக்(கு) என்றெபாரு ளும்,ெபாதுப்ெபாருளுதவி
               யன்றிேய ேநயராலும்,
      அன்னிய டத்தினிற் கற்றகல் வியினாலும்,
                 அைவயினிற் றன்கல்விைய
           அறிவித்த தாலும்,வழக் கில்உறு சந்ேதகம்
                 அதுதீர்த்த தாலும்,அம ல்
      ஒன்னலைர ெவன்றதா லும்,ெசௗ  யத்தாலும்,
                 உறுபாவ நீக்கலாலும்,
      உற்றெபாரு ளும்பி க் கத்தகா(து)"எனநூல்
                 உணர்ந்தமுநி ேவார்ெமாழிவர்காண்;
      வன்னிவில் வந்தும்ைப யணிகின்ற சடிலேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      76. அதிக பங்கு ெபறும் இயல்பு

      அயலார் கவர்ந்தஅப் ெபாதுப்ெபாருைள ஞாதியர்கள்
               அனுமதியி லாமல்ஒருவன்,
      அன்பாக மீட்பின்,அப் பிரயாசம் அதுகருதி
               அைரவாசி கால்வாசிேயல்
      நயமான அப்ெபாருளில் அவனுைடய பங்கின்ேமல்
               நல்கேவண் டும்,ஞாதிேயார்
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      நவிலும்அனு மதிெகாண்டு மீட்டவற்ேக முழுதும்
               நல்கேவண் டும்;ெசௗ யன்
      வியன் ஆன வித்துவான் ெபாதுவான ெபாருள்உதவி
               ேமவிசம் பாதித்ததில்
      ேமன்ைமயுடன் அவருக்(கு) இரண்டுபங்(கு)ஈதேல
               ேவண்டும்"என் பார்முநிவர்காண்;
      வயமா எனுங்க  உ த்தணியு(ம்)மூர்த்திேய!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      77.புத்திரர் ெபௗத்திரர் முதலிேனார் பங்கு ஏற்பாடு

      தன்ைமந்த ெனாடுதந்ைத சமபங் கிடத்தகுந்
               தைனயர்அனு மதியிலாமல்
      தன்பிதா வின்ெபாரு ளினிற்ெசலவு ெசய்யத்
               தகாது;மூ தாைததன்னால்
      துன்னுெபாரு ைளத்தந்ைத ெயத்தைனயர் அத்தைன
                 ெதாைகயின்ேமற் பங்குெசய்து,
      ெதாடர்ெபௗத் திரர்தங்கள் தந்ைதயின் பாகேம
                 சூழ்தலா (ம்);மூலபுருடன்
      பின்(பு)அவன் ெபாருளில்அவ னுைடயேப ரன்தனது
                 ேபரனுக் குப்பாகமும்
      பிண்டகரு மமும்அற்று விடும்"என்று முநிேவார்கள்
                 ேபசுெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      வன்ைமமிகு முப்புரம் எ த்தசக ரட்சகா!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      78. சீதனச் ெசய்ைக

      "தந்ைததாய் முதலான கிைளேயார்கள் வனிைதயர்
               தமக்குக்ெகா டுத்தெபாருள்சீ
      தனம்என்பர்;அதைனயவன் அனுமதியி லாமல்அவள்
               தன்புருடன் முதலிேனாரும்
      ெசாந்தம்என அனுேபாகம் அதுெசய்தல் ஒவ்வாது;
                துன்பமிக வந்தேபாது
           ெசால்கின்ற அனுமதியி லாமல்அவள் மகிழ்நேன
               துய்க்கும்அதி காரன் ஆவான்;
      எந்தவிதம் உறினும்அவன் வஞ்சைன ெகாடுந்ெதாழில்கள்
               ஏலாத கருமஞ்ெசயின்
           எப்ேபாதும் அச்சீத னத்து ைம அவன்தனக்(கு)
               இைல"என்று காத்யாயனன்
      மந்திரமி குந்தேத வலன்இவர்கள் ெமாழிவர்காண்;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
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      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      79. இதுவும் அது

      மனமகிழு(ம்)மணவாளன் உைறெபாழுதில் அவன்மைனவி
               மரணம்உறின்,அவள்சீதனம்:
      ைமந்தர்களும்,வதுைவயில் லாதமக ளுந்தமது
               மணம்ஆன ேசாத ெபறுந்
      தைனயர்க்கு(ம்),மங்கல மடந்ைதயர்க் குஞ்சிறிது
               தனம்ஈந்து, மற்றெவல்லாம்
           சமமான பி வுெசய்(து) அனுேபாகம் அதுெசய்தல்
               தகும்;அவட் குச்சுதன்இைல
      எனின்,மகள் அளித்தமத ைலயர் அைடவர்; அவர்களும்
               இல்ைலயா கின்,புருடேன
           இயலுமைன வியினுைடய சீதனம் ெபறுவன்"என
               இமயவர்தம் குருெமாழிவர்காண்;
      வனமருவு ேவடன்எச் சிைலயுண்ட வள்ளேல!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      80. தத்தபுத்திரன் பங்கு ஏற்பாடும்,விபத்தனது ெபாருள் விடயமும்

      தத்தபுத் திரனான வன்றன்ைன ேயற்றவன்
                 தனதுேகாத் திரெதய்வமும்,
      தனமும்அைட குவன்,அலால் தற்ேபறுபி தாவினது
                 தனமுதல் எலாம்அகலுவன்;
      சித்தெமாத் திடுதத்த புத்திரைன வாங்குபின்
                 ேசய்வந்(து) உதிக்குமாகின்,
      ெசப்பும்அத் தத்தபுத் திரனுக்(கு) இருக்கின்ற
                 திரவியந் தனில்நாலிெலான்(று)
      ஒத்தபா கந்தருதல் ேவண்டு(ம்);மக வின்றிமடி
                வுற்றிடு விபத்தன்ெபாருட்(கு)
      உ ைமகற் புைடயமைன வியர்அலால் தந்ைததாய்
                உறினும்அவ ருக்கில்ைலகாண்;
      மத்தைனப் புத்தியுற ைவத்தருள்ெசய் நித்தேன!
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

      81. விபத்தன் மைனவி ெசய்யும் இயல்பு

      "பத்தினி தனக்குமகிழ் நன்சரீ ரத்திலும்;
               பாவபுண் ணியபலனிலும்
           பாதியுண்(டு)"எனேவத முந்தரும நூல்களும்
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               பகர்தலால்,மகிழ்நன்வயீின்,
      புத்திரர்கள் இல்ைலெயனின்,மைனவிஅக் கருமமும்-
               புகழ்வாவி முதலானவும்,
           புனிததா னங்களும் பு ெபாழுது,மாமனார்-
               ெபாருவ ய ஆசா யன் -
      சித்தமகிழ் அம்மான் - விருத்தர்-அதி திகள்இவர்தம்
               ெசம்பதம் வணங்கல்ேவண்டும்;
           ெசப்பும்இைவ யன்றிவ ீணானகா யமதிற்
                 ெசலவுெசயல் ஒண்ணாதுகாண்;
      மத்தக கசத்தைன யளித்தருள்ெசய் நித்தேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      82. அவிபத்தனது மைனவிக்குச் ெசய்யு மியல்பு

      "மதைலயர்க ளில்லா(து) இறந்தஅவி பத்தனது
                 மைனவிகற் புைடயள்ஆகின்,
           மாமனார் முதலிேனார் தங்குடும் பத்திெனாடு
                 ைவத்(து)இரட் சிக்ெகாணாமல்
      திதியிெனாடு நித்யைந மித்திகஞ் சீவனஞ்
                 ெசயவருட் ெபாருைளெயவரும்
           சிந்ைதைவத் துக்கவர்தல் ஆகாது; துர்க்குணச்
                 ெசய்ைகயுைட யாள்என்னிேலா,
      இதம்உற்ற சீதனப் ெபாருள்சீவ னப்ெபாருள்கள்
                 எல்லாங் கவர்ந்து,மிகவும்
      இழிவான உண(வு),ஆைட வாழ்நாள் கழிப்பதற்(கு)
                 ஈதேல தகும்,"அெதன்று
      மதிெயாத்த மாமுநிவர் உைரெசய்வர் என்பர்காண்;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      83. விபத்தன் ெபாருைளக் ெகாள்ளு முைறைம
      (இதேனாடு வருமூன்று கவியும் ஒரு ெதாடர்பு)

      சந்ததியி லாவிபத் தன்வயீின் அவனது
                 தனம்கற்பு மைனவியர்எலாம்
      சமபாக மாக்ெகாள்க!அவ ல்ைல யாயின்,அவன்
                தருகன்னி அைடவள்;இல்ைல,
      அந்தம்உறு மணம்ஆன வறுைமஉைற மகள்அைடவள்;
                 அவள்இல்ைல, மகளின் ைமந்தர்
           அைடவர்; இைல,ேமற்ெசான விபத்தனது தந்ைதேய
                 அைடவன்;இைல,அன்ைனயைடவள்;
      அந்தஅன் ைனயும்இல்ைல, ேசாதரர்கள் அைடவார்கள்;
                அவர்இைலப்,பின்ேனாதரர்
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      அைடவர்;அவர் இல்ைலேசா தரர்ைமந்தர் அைடவார்கள்;
                 அவர் இைலப்,பின்ேனாதரர்
      ைமந்தர் அைடவார்;இல்ைல யாகில்,இனமுஞ் ெசாலுவன்;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      84. இதுவும் அது

      தாயினது தாய் அைடவள்; அவள் இல்ைல, தந்ைதயின்
                 தந்ைதஅைட வான்; இல்ைல, மூ
           தாைதயின் சுதர்அைடவார்; அவர் இல்ைல, அவருைடய
                 தைனயர்அைட வார்; அவ ைல,
      ஆயினச பிண்டர் அைட வார்; இைல, சமாேநாத
                 கரர் அைடவர்; அவர்கள் இல்ைல,
           அத்ைதமக(வு) அைடவர்; இைல, சிறியதா யின்ைமந்தர்
                அைடவர்; இைல, அம்மானது
      ேசய் அைடவர்; அவர்இல்ைல, தந்ைதயின் சுற்றத்தர்
                ேசர்வர்; அவர் இைல, அைனையச்
      ேசர்ந்தநற் சுற்றத்தர் ேமவர்; அவர் இைல, குரு
                 ேசர்வன்; இைல யாகின் ெமாழிவன்;
      மாயன் தனக்காழி அருள்ெசய்த வள்ளேல!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில் அனு தினமு(ம்) நிைன தரும் இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      85. இதுவும் அது

      அவ்விபத் தன்சீடன் அைடவன்; அவன் இைல, ஒருைம
               யாகேவ தம்படித்ேதான்
           அைடவன்; இைல, அவ்வூர்சு ேராத்தி ய மான அந்
                 தணன் அைடவன்; இல்ைலயாகின்,
      ஒவ்வி அத் ேதசத்தில் உைறகின்ற சாமான்ய
                 உயர்சுகுண விப்ரன் அைடவன்;
           உைரெசய்த இைவயந்த ணாளர்ெபாரு ளினில்மற்(று)
               உகந்தசா தியர்ெபாருளிைன
      இவ்விதம் ெபறுதற்குக் குருவளவும் இைலயாகின்,
               எழில்ஆக உலைகயாளும்
      இைறயவர்கள் அைடவர்"என முநியாஞ்ஞ வற்கியன்
                 இயம்புெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      ெமௗவெலாடு முல்ைலயணி கங்ைகமண வாளேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!
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      86. பி வுக்கு ேமற்பிறந்த ைமந்தர் விடயம்

      தைனயர்தந் ைதயினுடன் பாகஞ்ெச யுங்காலந்
                 தாய்கருப் பங்ெகாண்டது
           தாம்அறிய ெவாண்ணா திருந்துபா கஞ்ெசய்த
                 தற்பின் பிறந்தசுதனுக்(கு)
      அைனவருங் ெகாண்டெபாரு ளிற்பாகம் அதுதருக
                 அைமயும்;அது ெகாண்டுதந்ைத
      அப்புதல்வ ைனக்காக்க ேவண்டுேமற் ெசான்னபங்(கு)
                 அளியாது முன்னம்பிதா
      தனதுபா கம்ைவத்(து) இறக்கினது ேவஅந்தத்
                 தைனயனுக் குப்ெபாருந்தும்;
      தாய்பாகந் தீர்ந்தபின் புைடயவைன யல்லாது
                 தன(ம்)ருணம் தன்னின்மற்ேறார்
      மனம்ைவக்கும் அதிகாரம் இல்ைல;சூ தகம்உண்டு;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      87. பி வுக்குேமற் பிறந்ேதார் வந்ேதார் பங்கிடும் இயல்பு

      "மதைலயர்க் கும்பிதா வுக்கும்உறு பாகம்
                வகுப்பான பின்புதந்ைத
           மருவிகரு வுற்றுப்பி றந்தசுத ருக்(கு)அந்த
                மருவுதந் ைதப்ெபாருள் அலால்,
      நிதியுற்ற தாயத்தர் பாகங்ெகா டுக்ெகாணார்;
                நிைலவிட்டு ஞாதிெயாருவன்:
           ெநடுங்காலம் ேவறுேத யந்தனி லிருந்ேத
               ெநருங்கிவந்(து)உ ைம ேகட்கின்,
      பதியுற்ற ஞாதியர்கள் ஒருவர்ெபறு ெதாைகயினிற்
               பாதிெதாைக யானெபாருைளப்
           பலரும்ஒத் துக்ெகாடுப் பார்கள்"என் ேறகுரு
               பகர்ந்தெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      மதிஒத்த வதனம்உறு கங்ைகமண வாளேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      88. மாடு ேமய்ந்த நஷ்ட இயல்பு

      ேவலிமிக அைடயாத விைளபயிர் தைனக்காலி
               ேமய்ப்பவன் அறிந்திடாமல்
           ேமயின்,அது ேமய்ப்பவன் றன்மீது குற்றம்இைல;
               ேவலியுள அதனின்ேமய்ந்த
      காலியிைன ேமய்ப்பவன் றைனயடித் தலும்,அந்தக்
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               காலியுைட யவனிடத்தில்
           கருதிய பலச்ேசதம் அதுவாங்க லுந்தகும்;
               கனபிணியில் உற்றபசுவும்,
      ஞாலமிக துதிெசயும் ேதவால யப்பசுவு(ம்),
               நண்ணுகன்(று)ஈன்றபத்து
           நாளினுக்(கு)உட்பட்ட பசுவுேமய்ந் திடின்,அதால்
               நவிலும்ஒரு தண்டமில்ைல;
      வாலிய விபூதியணி ெமய்யேன!துய்யேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      89. சரக்கு இலாபஇயல்பு

      "அஞ்சுதினம் அஞ்சுதிதி அஞ்சுமா தம்இைவயில்
               யாெதான்றி ேலனும்அரசன்
           அவ்வணிகர் தங்களுக்(கு) அத்ேதச மதனில்உண்
               டாஞ்சரக் குக்குநூற்றுக்(கு)
      அஞ்சு(ம்),அன் னியேதசம் அதில்வாங்கின் நூற்றினுக்(கு)
               ஐயிரண் டும்லாபமுண்
           டாகவிைல ேயற்பாடு ெசய்தல்ேவண் டும்;இதைன
               யன்றி, விைல குைறயவாங்கி
      மிஞ்சுவிைல யாகவிற் பைனெசயின் தண்டம்
               விதிப்பேத ேவண்டும்" என்று
           ேமலான குணமுைடய யாஞ்ஞவற் கியமுநி
               விளம்புெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      மஞ்(சு)உலவு ெபாழின்ேமவு மங்ைகநகர் தன்னில்வளர்
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      90. இராஜ விேராதிகைளத் தண்டிக்கும் இயல்பு

      "மன்னர்தம் பண்டாரம் அபக ப் பவைரயு(ம்),
               மாற்றலர்கள் தைமயும்,அவைர
           மருவிேயா சைனயுைரப் பவர்கைளயும்,அவருக்கு
               வாய்த்தெபாருள் முழுதுங்கவர்ந்(து),
      இன்னல்உற அங்கேச தஞ்ெசய்து ெகால்லுவ(து)
               இயற்ைகயாம்;ஈதன்றிேய,
           எல்லாப் ெபாருட்கவர்ச் சியில்வாத் தியம்,வைீண,
                 எழில்ஆயு தங்கள்இைவேபால்
      இன்னும்உள அவரவர் சீவனத் துதவிைய
                 இதயம்ைவத் துக்கவர்தலும்,
           எழில்ேவைச யர்க்(கு)அலங் காரமது கவர்தலும்
                 ஏலா(து)";எனச் ெசால்லுவார்;
      வன்னிெயாடு குயில்உலவு ேசாைலசூழ் மங்ைகநகர்
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                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      91. அந்தணரும் ைவசியரும் ஆயுதம் எடுக்கும் இயல்பு

      "தங்கைளக் காத்தற்ெபா ருட்டும்,பசுக்கவரு
               தருணங்கள் உற்றெபாழுதும்,
           ைதயலர்க் கும்-ேவதி யர்க்கும்ஒரு துன்பம்அது
               சார்கின்ற ெபாழுதும்,வருணம்
      சங்கரம மாகுெபாழு தும்,வாவி-ேதாட்ட(ம்)-நந்
               தனவனங் ெகடுெபாழுதினும்,
           தகுதிறம் இலாதவைன நலிெசயும் ெபாழுது(ம்),அந்
                 தணரும்ைவ சியரு(ம்) ஆயுதம்
      ெசங்ைகயில் எடுக்கலாம்; அன்றி,மற்(று) எப்ெபாழுதும்
                 திகழும்அவ் ஆயுதத்ைதச்
           ேசர்தலா கா(து)"என்று வானவர்க் கானநற்
                 ேறசிகன் ெமாழிந்தெதன்பார்;
      மங்குதல்இலாதவரம் அருள்கின்ற வள்ளேல!
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      92. இவர்கைளக் ெகான்றால் குற்றம் இைலெயனல்

      "கனைலயும்-விடத்ைதயும் இட்டவன்,ேவந்தரது
                 காதுறக் ேகாள்உைரேபான்,
      கருவிையக் ெகாண்(டு)உயிர் ெகால்லவரு கின்றவன்,
                 கருதுமந் திர(ம்)-மாரணம்
      தைனவிரும் பிச்ெசய்ப வன்,ெபாரு ைளயும்-மைனவி
                 தன்ைனயுங் கவர்கின்றவன்,
      சாபஞ்ெச யக்கரம் எடுத்தவன் இவைரயும்,
                 தந்திமுதல் மிருகமும்புள்
      இனம்எனினுங் ெகாைலெசய்ய வ ன்அதைன யுங்ெகால்ல
                 ேலநன்று குற்றமில்ைல;
           இன்பமாந் தன்சீவ ைனக்காப்ப ேதபுண்ய(ம்),
                 இஃதன்றி ேவறிைல"என
      வனமருவு சுரர்குரு ெமாழிந்தெமாழி ெயன்பர்காண்;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      93. திருடைரத் தண்டிக்கும் இயல்பு

      "சுவர்இடிக் குந்திரு டைனக்கர மிரண்டும்
               துணித்துநற் சூலம்ஏற்றல்,
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           ெதாடர்பாகி வழியிற் பறிப்ேபான் கழுத்தில்
               சுருக்கிட்டு ேமல்தூக்குதல்,
      குவிமுைலப் பசுதைனத் திருடினவன் மூக்ைகக்
               குைறத்துநீ னில்அமிழ்த்தல்,
           குதிைரையத் திருடினவன் காைலயும் இடுப்ைபயுங்
               குைறத்துவைத ெசய்தல்,மாைதக்
      கவரும்ஒரு திருடைன யிரும்பினாற் ெசய்திடு
               கட்டிைலக் கனல்என்னேவ
           காய்ச்சியத னிற்கிடத் திடல்,ஆடு திருடினவன்
               காைலக்கு ைறத்தல்"என்பார்;
      மவுனேயா கியர்ேதடு பாதேன! ேபாதேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
           மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      94. இதுவும் அது

      ஆண்பிள்ைள ையத்திருடின் அவனுைடய ைககால்
                அறுத்துநாற் சந்திதனிேல
           அைமக்கவு(ம்),முடிப்ெபடுத் தவைன அத் ெதாைகதைன
                அறிந்துபணம் ஐம்பதின்கீழ்க்
      காண்கின்,அத னுக்குப் பதின்ஒரு மடங்(கு) அவன்
                ைகயில்வாங் கவும்,அதன்ேமல்
           காணின்க ரங்குைறத் திடவு(ம்),நூற் றுக்குேமற்
               காணின்வைத ேயெசய்கவும்,
      ேவண்டிெயாரு பத்தும்இ டாததா னியத்ெதாைகயின்
               ேமற்றிருடின் வைதெசய்கவும்
      ேவண்டும்"என் ேறமுநி வியாசனும் மநுவும்
               விளம்புெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      மாண்புேசர் இரவிமதி யனலான கண்ணேன!
               மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
               மருவுபழ மைலநாதேன!

      95. ெகாைல களவு ெசய்த ேவதியைனத் தண்டிக்கும் இயல்பு

      அந்தணன் திருடினால் அப்ெபாருளும்,அப்ெபாருளின்
                 அளவுதண் டமும்வாங்குக!
      அவ்வளவு சத்தியில் லான்எனின், மாதம்ஒன்(று)
                 ஆறும்ஒன் றைறயாகினும்
      பந்தம்ஒரு சிைறதன்னில் அன்னங்ெகா டுத்துைவப்
                 பதுவாகி னும்,சிறந்த
      பசுேமய்த்தல்-வாசைலக் காத்த்டல்இவ் விதம்உறும்
                 பணியாகி னுங்ெகாள்ளுதல்,
      நிந்ைதஉறு ெகாைலெசயின் அவனுைடய ெபாருள்எலாம்
                 நிைலயாமல் அபக த்தல்,
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      ெநற்றியிற் குறியிடுதல்,ெசன்னிமுண் டம்ஆக்கல்
                 நீதியாம்;வைதஒவாது;
      வந்தியுந் துதிெசயின் ைமந்தன்அருள் வள்ளேல!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      96. ஒவ்வாதமாதரது கற்பழித்தவைரத் தண்டிக்கும் இயல்பு

      "ேமன்ைமயுறு கற்புைடய ெமல்லியைர வலிவாக
               ேவவிஅவள் கற்பழித்ேதார்:
           ேவதியர்கள் எனில்,ஆ யிரம்பணந் தண்டமாம்;
               ேவந்தர்முதல் மூன்றுவருணப்
      பான்ைமயர் எனின்,ெபாருைள ெயல்லாங் கவர்ந்து,வைத
                பண்ணலும்-குறியறுத்தும்,
      பாலத்தில் ேயானிமுத் திைரெயழுதி கழுைதேமற்
                பார்அறிய ைவத்ேதாட்டலும்,
      ஈனகுல வனிைதயின் கற்பழித் தவர்தமக்(கு)
                இைவயினிற் பாதிெசயலும்,
      இயல்ஆன தண்டங்கள் ஆகும்;இைவ யவரவர்க்கு
                 ஏற்றபடி ெசய்யின்அதுேவ
      வான்ெகாண்ட புகழ்நிற்கும்"என்றுமுநி ேவார்ெமாழிவர்;
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      97. ஒப்பிக் கற்பழிந்தவைளயும் அழித்தவைனயுந் தண்டிக்கும் இயல்பு

      அ ைவதன் மனம்ஒப்ப அவளுைடய கற்பிைன
                 அழித்தவன் உயர்ந்தசாதி
      ஆகில்ஐந் நூறுபண மும்,சாதி சமமாகில்
                 ஆயிரம் பணமும்,ஈன
      வருணம்எனில்,வைதெசய்வ துந்தண்ட மாம்;அந்த
                 மாதர்க்(கு) அதிற் பாதியாம்;
      வைததனக் குப்பாதி ெசவிமூக்(கு) அறுத்தேல
                 வழுவிலாத் தண்டமாகும்;
      சுருதிகுல மாதுமதம் ஏறி,வலி வாகேவ
                 சூத்திரைன மருவின்,அவைளச்
      சுணங்கனுக்(கு) இைரயா(க)க் ெகாடுத்தலும், சத்தி யர்
                துகள்இலா ைவச்யர்இவைர
      மருவின்,முண் டனமாக்கி நீக்கலும்,இையந்ததாம்;
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!
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      98. ைவதவைரத் தண்டிக்கும் இயல்பு

      "ெகாடியநைட யினர்களன் ேறா,சகல வித்ைதயிற்
                 குைறவிலா தவர்களன்ேறா,
      குருடரன் ேறா என்று நற்கணுைட யாைனயுங்
                 குருடன்இவ ெனன்றுேமன்ைம
      யுைடயவைர நிந்ைதெசயின்,பதின்மூன் றைரப்பணமும்,
                 உயிர்நடுங் கிடைவதவர்க்(கு)
      ஓராயி ரத்துக்கு ளாகநூற் றுக்குேமல்
                 ஒத்துநிய மித்தபணமும்,
      'அடவிலா! மூர்க்க!சீ! ேபா!'என்று(ம்)இதுேபாலு(ம்)
                 அைறயின்ஒரு நூறுபணமும்
      ஆம்அதற் ேகதண்டம்"என்றுநா ரதமுநி
                 அைறந்தெமாழி நிைலைமயன்ேறா?
      வடுஇலா விைடமீது வருகின்ற ேதவேன!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும் இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      99. அடித்தவைரத் தண்டிக்கும் இயல்பு

      "இழிவான ேசறு-சாம் பற்புழுதி-ேகாைழ-மலம்
               எச்சிேலா(டு) உதிரம்-ெகாழுப்(பு)
      இைவயுடலின் மீ(து)எறியின், நாற்பது பணத்துக்குள்
               ஏற்றபடி தண்டமாகும்;
      எழுவாதிெகாண்(டு)உதிரம் இல்லா தடித்தவர்க்(கு)
               இருபேதா ெடாருபதுபணம்;
      இரத்தம்அது காணவும் ேதால்அற அடிக்கினும்
                 எழுபெதாடு முப்பதுபணம்;
      பழுதாகவிழி-உதடு-ெசவி-கரம்-கால்அறும்
                 படிெசய்யின் ஐந்து நூறு
      பணமும்;அைவ துண்டுற அடிக்கின்,ஒ ராயிரம்
                 பணமுேம தண்டம்" என்பார்;
      வழுவாத வர(ம்)மிக்க அருள்கின்ற ேசாதிேய!
                 மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                 மருவுபழ மைலநாதேன!

      100. நஷ்டமும் தண்டமும் வாங்கும் இயல்பு

      "புண்பட அடித்தவன் அப்புண்ைண யாற்றப்
                ெபாருந்துெசல வும்,ெகாற்றவன்
      புகல்கின்ற தண்டமும்,சுவ டித் தவன்அைதப்
                புதுைமெசய் ெசலவும்,அதனால்
      எண்ணும்ஒரு தண்டமும் தரல்ேவண்டும்; அல்லாமல்
                எக்ெகாடுைம ெசய்தவைரயும்,
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      இயல்உற்ற ேவந்தரா னவர்:கால-ேதசம்-இடம்-
                எளிைமெயாடு வலிைம-வருணம்-
      நண்ணுெசல் வம்-த த் திரம்-வயது-ெதாழில்-குண(ம்)
                நடக்ைகயிைவ ஆதிமுழுதும்
      நன்குணர்ந்(து) ஏற்றபடி தண்டிக்க ேவண்டும்"என
                நவிலுவார் முநிவர்கண்டாய்;
      மண்உலகும் விண்உலகும் வந்துெதாழும் அண்ணேல!
                மகிபன்முத் ைதயமதேவள்
      மனதில்அனு தினமு(ம்)நிைன தரும்இமய மைலவனிைத
                மருவுபழ மைலநாதேன!

மநுநீதி சதகம் முற்றுப் ெபற்றது.
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