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ைஷ ஆசிாிய�  �னிைலயி� பாிேசாதி
%& ெச'ப( ெச)%, 
ெச�ைன - தி�வ�*+ேகணி 
ேநாபி� அ&சிய,திர சாைலயி� பதி'பி+க'ப�டன. 1925. 
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7. ப0�த�களி� அபி'பிராய5.  15. பிைழ தி�
த5. 
8. 9�.   
------------  

1.  1.  1.  1.  �க'ைர�க'ைர�க'ைர�க'ைர....    
 

"ஓத3 ெகளிதா ;ண�த3 காிதாகி 
ேவத' ெபா�ளா) மிக விள<கி
 - தீத3ேறா� 
உ��ெதா 4��ெதா 4�ள  �+1ேம 
வ��வ� வா)ெமாழி ''  

 
ஆகிய தி�+1ற�  'பா�, உ
தரேவத5, ெத)வ9�, ெபா)யாெமாழி, 
வா;ைறவா>
%, தமி>மைற, ெபா%மைற, தி�வ��வ'பய� எ�ற3ெறா ட+க
%' 
ெபய�களா� விள+க 34, எ'பா�வ�5 இைய;5 ெபா�ைள உண�
%வதா 
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யி�'பெத�ப% மி1பிரசி
தமா5 ; இத31
 த�ம�, மண+ 1டவ�, தாம
த�, ந&ச�, 
பாிேமலழக�, ப�
தி, தி�மைலய�, ம�ல�, கவி'ெப� மா�, காளி<க� எ��5 
பதி�ம� உைர ெய@தியி�'ப%5 மி1 பிரசி
த மா5; இ'பதி�ம� உைர;� 
பாிேமலழக�ைர மா
திர5 அ&Aவாகனேமறி நில.கி�றெத�ப%5 மி1பிரசி
தமா5. 
ஏைனய உைரக�� மண+1டவ�ைர ெச�ைன அரசா<க
தார% ைகெய@
%' 
C
தக சாைலயி� கிைட
தைமயி�, இதைன' ப�
%ணர ேவ0Dெம��5 
அவாவினா�, பலகா� பாிேமலழக�ைரேயாD என% ஆசிாிய� �ம
 ேகா. வ�ேவ� 
ெச��யா� அவ�க�  �னிைலயி� பாிேசாதி
%' பா�
%& ெச'ப( ெச)ேத�; 
ெச'ப(ெச)த பி� ெவளியிD5 வி�'ப ைடயவனாேன�. பாிேமலழக�ைரேயாD 
E�ய தி�+1ற� Fல
தி315, மண+1டவ�ைரேயாD E�ய தி�+1ற� Fல
 
தி315 பல இட<களி� ேவ34ைம இ�+கி�ற%. அGேவ34ைமயா� அG 
விட<களி� அGவி�வ� உைரக�5 ேவ34ைம;ைடயனவா) இ�+கி�றன. அ5F� 
ேவ34ைம;5, உைரேவ34ைம;5 தி�+1ற�ைர ஆரா)&சி ெச)வா�+1' ெபாி%5 
பய�பDவனவா5 ; அ'பய�பD
த ெலா�ைறேய ேநா+கி இG.ைரைய 
அ&Aவாகனேம3ற' ெபாி%5  ய3சி;ைடயவனாேன�. இ5 மண+1டவ�ைர 
பாிேமலழக�ைர+1& சி3சில வைகயா� காரணமாயி�,த ெத�ப% 
மண+1டவ�ைரைய' பாிேமலழக�ைரேயாD ஒ'பேநா+கி யாரா), %ண�வா�+1 
ந�1 விள<1வதா5. மண+1டவ�ைர பாிேமலழக�ைரைய ேநா+க அளவா� 
சிறியதாயி�5, அத� மா�சி எGவைகயா�5 சிறியத�றா5. இG.ைரைய' 
பாிேமலழக� உைரைய' ேபால
 தமி>'பாஷாபிமான ைடயா� யாவ�5 ப�
த� 
ேவ0Dெம�4 என% ஆசிாிய� E4வ%0D; அ%.5, ெச�ைன, 
 
தியா�ேப�ைட, ம�*ேகAவர� ஆலய
ைத யD
%�ள உமா மேகAவர� தமி> 
ேவத பாராயண சைபயி� Cத�கிழைம ேதா45 ஆசிாியரவ�க� நட
%5 
பாிேமலழக�ைரேயாD E�ய தி�+1ற� பாட
தி31& ெச�4 பாட< ேக�D 
வ�வ%5, இG.ைரைய அ&சிDவத31 ஒ� காரணமாயின. இG.ைரயி�  
அ�5பத<க�+1 உைர;5, அG.ைரயி� இல+கண விேசட<க�+1 விள+க  5, 
ேம3ேகா�க�+1 விள+க 5 தி�+1ற� ஆரா)&சி ெச)ய  ய�கி� றவ�+1 
உபேயாகமாமா4 விள+கமாக எ@தி யி�+கி�ேற�. இG.ைர - நைட யாவ�+15 
விள+கமா5ப� அதன% ச,திைய' ெப�5பா�ைம;5 பிாி
% எ@தியி�+கி�ேற�. 
 
இ,த மண+1டவ�ைர;�  'ப
திர0D தி�+1ற�+1 என+1+ கிைட
த 
ைகெய@
%' C
தக
தி� உைர எ@த'படவி�ைல; அG.ைர அழி,%வி�ட% 
ேபா�5! அ5 'ப
திர0D தி�+1ற�+15 (*) இ+1றி யி�D' பாிேமலழக� 
உைரைய அG.ைர+1' பிரதியாக அ&சி���+கி�ேற�. இ5மண+1டவ�ைர 
பாிேமலழக� தம% க�
%+1 இையயாவிட
% ம4
 தி�+15 உைரக�� 
ஒ�றாயி�
த*�, இ% பாிேமலழக�ைர+1  3ப�டதாெம�ப% ெசா�லாமேல 
விள<1வதா5. மண+1டவர% ஊ�, சாதி, மத5  த*யவ34� எதைன;5 அறிவத31 
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எ&சாதன 5 கிைட+கவி�ைல; அதனா� அவர% சாி
திர
ைத எ@%வ%  �யாத 
தாயி34. 
 
தி�+1ற�  'பா*�� அற
%'பாைல' பாயிர5 - இ�லறவிய� - %ற வறவிய� - 
ஊ> என நா�1 வைகயாக.5, ெபா��பாைல அரசிய� - அைம&சிய� - ெபா�ளிய� 
- ந�பிய� - %�பவிய� - 1�யிய� என ஆ4 வைகயாக.5, காம
%'பாைல+ 
களவிய� - க3பிய� என இர0D வைகயாக.5 இG.ைரயாசிாிய� 
பிாி
தி�+கி�றன�; க3பிய�, களவிய� என இர0D வைகயாக'பிாி
த 
காம
%'பா*� 25 அதிகார<கைள;5 (1) Eட�5 Eட� நிமி
த 5, (2) பிாி,% 
Eட�5 அத31 நிமி
த 5, (3) ஊ�+Eட�5, அத31 நிமி
த 5 என F�4 
வைகயாக.5 பிாி
தி�+கி�றன�. இவ� பிாி
த இGவைக யினாேல பா�வைகயா� 
F�றா;�ள தி�+1ற� இய�வைகயா� ப�னிர0D ப1தியி� தா5. இதனாேல 
தி�+1ற� எ��,ெதாைக பாலா� F�4 வைக யினதா5; இயலா� ப�னிர0D 
விாியி� தா5. இ5 ைறைய ந�J� வி�
தி ;ைரகார� எ@
திய*� எ@
ெத�ப% 
ெதாைக ெய�45,  த� சா�C எ�பன அத� வைக எ�45, உயிெர@
% 
 'பெத�ப%  தெல@
தி� விாி ெய�45, சா�ெத@
%' ப
ெதா�ப% 
சா�ெப@
தி� விாிெய�4< Eறியவா3றா� மறிக. 
 
இ<ஙனம�றி
 தி�+1றளி� பாயிர5 ெதாைகயா5; (பாயிர5 ஒழி,த) அற
%'பா� 
அத� வைகயா5 ; ெபா��பா�5 காம
%'பா�5 அத� விாியா ெம�4 உைர'ப%5 
ெபா�,%5. இ
ெதாைக வைக விாிகளி� அைம'C, தி�+1றளி� அதிகார அைடைவ 
L�றி ேநா+1வா�+1 ந�1 விள<1வதா5. 
 

''பாயிர
 தில+கண5 பக�< காைல 
9�த� ெபா�ைள
 த�னக
 தட+கி 
ஆசிாிய
 தா�5 ெவ0வா வா�5  
ம�விய வைகயா� Mவற� ேவ0D5'' 

 
எ��5 N
திர விதியி�ப� தி�+1றளி� பாயிர5 அைம,தி�+கி�ற%. 
 
தி�+1ற�  'பா*�� (பாயிர5 ஒழி,த) அற
%'பா� கட.� வா>
தி� 
அட+கமா5 ; ெபா��பா� வா�சிற'பி� அட+கமா5 ; காம
%'பா� நீ
தா� 
ெப�ைமயி� அட+கமா5. கட.� வா>
தி�5 மி+க அறமி�ைல ; மைழ யி�5 சிற,த 
ெபா�ளி�ைல ; நீ
தா�+10டா15 இ�ப
தி�5 சிற,த இ�பமி�ைல 
எ�ப%ண�வா�+1 அறமைன
%5 கட.� வா>
தி�5, ெபா� ளைன
%5 
மைழயி�5, இ�பமைன
%5 நீ
தா�+10டா15 இ�ப
தி�5 அட<1ெம�ப% 
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ெசGவி,தி� விள<1வதா5. '9�த� ெபா�ைள
 த�னக
 தட+கி' எ��5 விதி'ப� 
அற
%'பா� கட.� வா>
தி�5, ெபா��பா� வா� சிற'பி�5, காம
%'பா� 
நீ
தா� ெப�ைமயி�5 அட<1 வனவாக, அற� வ*;4
த� Eறிய% 
எ34+ெக�ேறா� ஆச<ைக நிக>த� ED5; அGவாச<ைகைய ஒழி
த3 ெபா��D 
ஆசிாிய� தி�வ��வனா� கட.� வா>
%� அட<15 அற
ைத இ�றியைமயா% 
ேம3ெகா0D ஒ@1 கி�றவ�+ேக இ5ைம'பய�5, ம4ைம'பய�5, OD5 
உ0டாெம�ப %ண�
த அற� வ*;4
தெல��5 அதிகார
ைத' பாயிர
தி� 
இ4தியி� Eறினாெர�ச. 
 
இ'C
தக
ைத யா� அ&சிDவத31  ��5, அ&சிD< கால
தி�5 எ��டனி�,% 
உைர'ெபா�ைள விள+கி+ Eறி என+1 உதவி ெச)த என% ஆசிாிய� �ம
 ேகா. 
வ�ேவ� ெச��யா� அவ�கள% ந�றி எ(ஞா�45 எ� சி
த
%� நிைல ெப4வத3 
1ாியதா5. 
 
இ'C
தக
ைத யா� அ&சிD<கால
%& ெச�ைன - ேகாமேளAவர� ேப�ைட, 
�சா% இர
தினேவதா,த சைபயி��� ஒ�வ�5, என% ஆ'த�மாகிய �ம
 ம. 
ஷ0 க  த*யா� அவ�க�5, ெச�ைன இ,% தியலாஜி க� ஐ6E� தமி>' 
ப0�த� �ம
 ச. க,தசாமி  த*யா� அவ�க�5 எ��டனி�,% என+1& ெச)த 
உதவி அளவிற,ததா5; அஃ% எ+கால
 %5 மற
த31ாிய த�றா5. 
 
இ,9ைல& ெச'பமாக அ&சி�D
த,த ெச�ைன - தி�வ�*+ேகணி ேநாபி� 
அ&சிய,திரசாைல அதிபாி� ந�றி;5 மற+க3பால த�றா5. 
 
இ,9*�க0 பிரம' பிரமாத<களா� தவ4 ேநாி���
த� ED5; அதைன 
வி
வ
சிேராமணிக� ெதாிவி'பாராயி�, அ% ம4பதி'C' C
தக
ைத& A
தமாக 
அ&சிDவத31' ேப�பகாரமா5. 
 
இ'C
தக
ைத யா� அ&சிDமா4 என% சி
த
தி�க0 இ�,% எ�ைன ஏவிவ,த � 
நடராஜ'பிரC இ,9� எ(ஞா�45 நிைல ெப4மா4< க�ைண Cாிவாராக. இதி� 
பிைழ;ளதாயி�, உலக5 ெபா4+க . 
 
ெந5ப� 6. ெவ<கேடச கிராமணி ெத�.,  கா. ெபா��சாமி நா�டா�.  
சி,தாதிாி'ேப�ைட , ெச�ைன. 2-4 - 25. 
---------- 
 
ெத)வ'Cலைம
 தி�வ��வ நாயனா� தி�வ� வா>க. 
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2.  2.  2.  2.  IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 
No book in Tamil is so popular and is held in such high esteem as our Thirukural. The 
reasons are not far to seek. The book is both comprehensive in its scope and universal 
in its appeal. Probably THIRUVALLUVAR is the only sage who had the ambition and 
the capacity to write on all the Purusharthams excepting Moksha, whereas Manu and 
other so called greater lights whether they had the capacity or not, dared not attempt 
such an ambitious task but were content to illumine one of these. The secret of its 
success lies in its universality. The sage of Mylapore is not a mere Polonius playing in 
the shallow waters of platitude but a great moralist, politician, poet and Seer diving 
deep into the very heart of the Universe, going direct to the eternal verities of life and 
unchanging truths of the world, leaving aside creeds and dogmas, customs and 
conventions. He grapples hard and solves aright the mysterious problem of life and 
death. His vision was telescopic rather than microscopic and he was gifted with an 
enviable sense of proportion and unrivalled grasp of the essential, denied to so many 
other moralists of the world which saved hin: from equating eternal truths with passing 
customs. In short his is a work for all times and climes. Hence it is no paradox to say 
that the KURAL though as old as the Christian era is as fresh as the morning breeze. 
Jains and Buddhists, Christians and Hindus, Theists and Atheists hail him as their poet 
and philosopher. He is furthermore the greatest idealist and at the same time the 
greatest practical man of the world. The life he plans for us is an ideal one but at the 
same time he throws out precious suggestions to help us live that life in the work a day 
world of ours. 
 
Brevity is the life of the KURAL. This gives point and force to its statements and thus 
arrests the attention of its reader leaving on the readers' mind an indelible impression. 
True it is that the Sanskrit sutra literature had become famous for brevity. The Sutras 
however are very much like algebraical formulas complex and confused; it is brevity 
with a vengeance. In the Kural on the other hand, brevity is the hand maid of lucidity. 
The sutras are in prose and that too in very bad prose giving us terrifying lessons in 
intellectual gymnasium. The kural, however, is every word of it a poetry, a work of art 
and as such a joy for ever. 
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Therefore if brevity is its life poetry is its very soul. The apt similes work not merely by 
the law of association of ideas but also by the more wonderful law of association of 
emotions. They not only make the statements vivid but kindle in us the right kind of 
emotion necessary to appreciate the truth. Thiruvalluvar is revealed to us in all his 
glory and grandeur as a great poet and dramatist in the third part of his work 
KAMATHU PAL. VIRASOLIAM takes almost all its illustrations for explaining its 
principles on rhetoric from Thirukural. Thiruvalluvar is therefore a great master of 
practical rhetoric though probably he was unconcious of it himself. 
 
Such an important work as this especially because of its brevity must be interpreted 
aright to be well understood by all. Many have been the commentators of whom ten 
have become immortal. Unfortunately till now the commentary of PARIMELALAGAR 
alone has seen the light of day and the editor of the present work is bringing to light 
another commentary that of MANAKKUDAVAR. Not only will this commentary help us 
to take a step forward in the textual and historical criticism of the Kural but will also 
enable us to estimate aright the original contributions of PARIMELALAGAR. Where the 
other eight commentaries are Heaven alone knows. Something however is better than 
nothing and let us heartily thank the editor for having rescued this at least from the 
clutches of oblivion and given us a scholarly edition of the work. Only those who have 
seen the manuscripts at least once in their life, can appreciate the scholarship patience 
labour and time involved in editing a work like the one now published. 
Tamilagam, )  
 

               T. P. MEENAKSHI SUNDARAN, M.A., B.L.,  
Chintadripet, Madras, 26-3-1925.)             Councillor, Corporation of Madras. 
------------ 

    
3.  3.  3.  3.  தி��ற� தி��ற� தி��ற� தி��ற� ----    பா)ய* அதிகார அ%டவைணபா)ய* அதிகார அ%டவைணபா)ய* அதிகார அ%டவைணபா)ய* அதிகார அ%டவைண....    

 
1 1 1 1 ----    அற
+�பா* அற
+�பா* அற
+�பா* அற
+�பா* ((((38)38)38)38)    

1. 1. 1. 1. பாயிர�பாயிர�பாயிர�பாயிர�. (. (. (. (4)4)4)4)    
1. கட.� வா>
%  2. வா�சிற'C  
3. நீ
தா� ெப�ைம 4. அற� வ*;4
த� 
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2. 2. 2. 2. இ*லறவிய*இ*லறவிய*இ*லறவிய*இ*லறவிய*. (. (. (. (20) 20) 20) 20)     
5. இ�வா>+ைக  6. வா>+ைக
%ைணநல5  
7. Cத�வைர' ெப4த�  8. அ�Cைடைம  
9. வி�,ேதா5ப�  10. இனியைவ Eற�  
11. ெச),ந�றியறித�  12.  நD.நிைலைம  
13. அட+க ைடைம  14. ஒ@+க ைடைம  
15. பிறனி� விைழயாைம  16. ெபாைற;ைடைம  
17. அ@+காறாைம  18. ெவஃகாைம  
19. Cற<Eறாைம  20. பயனில ெசா�லாைம  
21. தீவிைனய&ச5  22. ஒ'Cரவறித� 
23. ஈைக 23. Cக>  
    
3. 3. 3. 3. +றவறவிய*+றவறவிய*+றவறவிய*+றவறவிய*. (. (. (. (13)13)13)13)    
25. அ��ைடைம  26. Cலா�ம4
த� 
27. தவ5 28. Eடாெவா@+க5  
29. க�ளாைம  30. வா)ைம  
31. ெவ1ளாைம  32. இ�னா ெச)யாைம  
33. ெகா�லாைம  34. நிைலயாைம  
35. %ற.  37. ெம);ண�த�  
37. அவாவ4
த� 
    
4. 4. 4. 4. ஊ. ஊ. ஊ. ஊ. ((((1) 1) 1) 1)     
38. ஊ> 
 

2. 2. 2. 2. ெபா%பா*ெபா%பா*ெபா%பா*ெபா%பா*. (. (. (. (70)70)70)70)    
1. 1. 1. 1. அரசிய*அரசிய*அரசிய*அரசிய*. (. (. (. (25). 25). 25). 25).     
39.இைறமா�சி  40  க�வி  
41. க�லாைம  42  ேக�வி  
43. அறி.ைடைம  44  13ற<க�த�  
45. ெபாியாைர
 %ைண+ேகாட�  46  சி3றின(ேசராைம 
47.  ெதாி,% ெசய�வைக  48  வ*யறித�  
49.  காலமறித� 50  இடனறித�  
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51.  ெதாி,% ெதளித� 52 ெதாி,%விைனயாட� 
53 A3ற,தழா� 54  ெபா&சாவாைம 
55  ெச<ேகா�ைம 56  ெகாD<ேகா�ைம 
57 ெவ�வ,தெச)யாைம  58 க0ேணா�ட5 
59. ஒ3றாட�  60 ஊ+க ைடைம 
61 ம�யி�ைம 62 ஆ�விைன;ைடைம  
63. இD+கணழியாைம 
 
2. 2. 2. 2. அைம�சிய*அைம�சிய*அைம�சிய*அைம�சிய*. (. (. (. (10) 10) 10) 10)     
64.  அைம&A  65  ெசா�வ�ைம  
66. விைன
T)ைம 67 விைன
தி�ப5  
68. விைனெசய�வைக  69  T% 
70.  ம�னைர& ேச�,ெதா@க�  71  1றி'பறித�  
72. அைவயறித� 73 அைவய(சாைம 
 
3. 3. 3. 3. ெபாளிய*ெபாளிய*ெபாளிய*ெபாளிய*. (. (. (. (5)5)5)5)    
74. நாD 75  அர0 
76. ெபா��ெசய�வைக 77 பைடமா�சி 
78. பைட&ெச�+1 
 
4. 4. 4. 4. ந%பிய*ந%பிய*ந%பிய*ந%பிய*. (. (. (. (5) 5) 5) 5)     
79.  ந�C  80ந�பாரா)த� 
81 பைழைம 82  தீந�C 
83.  Eடாந�C 
 
5. 5. 5. 5. +/பவிய*+/பவிய*+/பவிய*+/பவிய*. (. (. (. (12)12)12)12)    
84 ேபைதைம  85 C�லறிவா0ைம  
86. இக�  87  பைகமா�சி  
88  பைக
திற,ெதாித�  89 உ�பைக  
90  ெபாியாைர' பிைழயாைம  91 ெப0வழி&ேசற�  
92 வைரவி�மகளி�  93  க��0ணாைம 
94 N%  95 ம�,% 
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6. 6. 6. 6. �0யிய*�0யிய*�0யிய*�0யிய*. (. (. (. (13)13)13)13)    
96  1� 97  மான5  
98  ெப�ைம  99 சா�றா0ைம  
100  ப0Cைடைம  101 ந�றியி� ெச�வ5  
102 நாUைடைம 1031�ெசய�வைக  
104 உழ.  105 ந�1ர. 
106  இர.  107 இரவ&ச5 
108 கயைம 
 

3. 3. 3. 3. காம
+�பா*காம
+�பா*காம
+�பா*காம
+�பா*. (. (. (. (25)25)25)25)    
1. 1. 1. 1. களவிய*களவிய*களவிய*களவிய*. (. (. (. (7)7)7)7)    
109   தைகயண<14
த� 110 1றி'பறித�  
111  Cண�&சிமகி>த�  112 நல5Cைன,%ைர
த�  
113 காத3சிற'Cைர
த�  114  நாU
%ற.ைர
த� 
115  அலரறி.4
த� 
 
2. 2. 2. 2. க1பிய* க1பிய* க1பிய* க1பிய* ((((18). 18). 18). 18).     
116  பிாிவா3றாைம 117 பட�ெம*,திர<க� 
118  க0வி%'பழித�  119 பச'C4த� 
120   தனி'பட�மி1தி 121 நிைன,தவ�Cல5ப� 
122  கன.நிைல;ைர
த� 123 ெபா@%க0�ர<க�  
124  உ4'Cநலனழித� 125 ெந(ெசாDகிள
த� 
126  நிைறயழித�  127 அவ�வயி�வி%5ப� 
128 1றி'பறி.4
த� 129 Cண�&சி வி%5ப� 
130  ெந(ெசாDCல
த� 131  Cலவி 
132  Cலவி MU+க5  133 ஊட�வைக 
----------------------------------- 
பா� எ�பத� ெபா�� ப1'பா5; அதிகார5 எ�பத� ெபா�� அதி காி
தலா5. 
ேசனாவைரய� அதிகாரெம�பத31' ெபா�� ஒ� ெபா�� Mத*வ�5 பல ஒ
தின% 
ெதா1தியாெம�ப�. 
--------------- 
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4.  4.  4.  4.  திவ��வ� வரலா2திவ��வ� வரலா2திவ��வ� வரலா2திவ��வ� வரலா2....    

ேநாிைச யாசிாிய'பா. 
நயமி1 Cக>&ேசாணா�Dேளா ர,தண 
�ய�மைன+ கிழ
திய< 1யி�
தேவா� ைம,த�  
கியாண�சா� பகவ ெனன'ெபய ாீ,%பி�  
ேகாணிைல நாணிைல 1றி
த சா தக
தா3  
C�1ல மா%ேதா� Cண�ெம� ேனா�,திஃ  
ெத�1ல+ கி@+க தா ெவன.ள< க@மிய  
Vைழயி ேனாDறீஇ' பி� ெபா� சிலநா�  
மாைழ;0 க0ணிைய மதைலைய
 தண,%  
ேகாைண நீ�+ க<ைகயி3 1ைட1வா ேனகின�  
ேபUம& சி4வ�5 பிரம சாியேம3  
ேறாவா வ�மைற ேயாதி 9 �ண�&சியி�  
Fவா நல
திைன5 Fவா� ைடயனா  
ெய,ைதநி3 பிாிதா3 ேக% ெவ� ெனன
தா)  
C,திைந, %ைரெசய' ெபாறா� வட Cல,%ாீஇ'  
ேபாத� ெநறியிைட' Cைலமக� க�.  
ராதிெய� ெபயாி� வ�5ெபற3 ெசGவிய�  
ெபா3ெகா� ேபா�ெறதி� Cகம�0 �னிய  
ெசா3ெகாD C%நல, ேதா),%ண�, தத�பி  
னி&ெசய றகாெதன ெவ0ணிவி� ேட1ழி  
ெம)&ெசய3 க3பின� விடா%ட� ெறாடா+  
க0D�
 ெதா�சிைல ைக+ெகாD Mத�மிைச'  
C0டா ெவறி,தவ� ேபா+1 விைர,% ேபா)
   
திக>பா கீரதி தீரேம �ளபதி  
யகெமலா, ேத�; ம
தைன+ க0�லா  
தர,ைதயி3 றனா%நா டைட1வா� மீ0D  
வ�5ெபா@ திரவவ� ம�வற& சாைலயி�  
ற3பிாிவா3றா
 தள�&சிேயா W�ெதா4  
ம3பக ேனD4 மாதித3 காU  
.3ற� வண<க�  ய�மைற ேயானவ  
ென3றியி3 சிைலவD ேநாி ேனா+கி  �  
பிண<1மா ெதன
ெதளி, திவ0வர ெவ�ெனன  
வண<1நி3 பிாி,%றி னாவிவா ேழெனன  
O�றிD மகெவலா மீ�4ழி ேயவிD
  
T�றிய %ணிெபாD  ட�வர வ�ைலேய�  
வ�ெகன வ0ணல5 மடவா *ைய தலா  
வி�வ�5 தல,ெதா4 மிய<1 கால<களி�  
�'ைப ெயௗைவ ;4ைவ வ�ளிெய�  
றி'Cவி ேபா34மீ ாி�வ� மகளி�  
ம��சீ ரதிகமா� வ��வ� கபி�  
ெர�� மாடவ ாி5F வ�5 பிற,  
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ெதGவ
 தலெமவ ெரவ�+1' பிற'பிட  
மGவ
 தல<களி னவரவ� வள�,தன�  
ெச'CமG ெவ@வ�� ��வ��வ� தா  
ைம'Cய லணிெபாழி� மயிலா'Yாி�  
வ��வ� மைனயிைட வள�,தன ரா<கவ  
��� 
 ேதவ� ெளா�வ ராகிய  
ச%� க� றி�வவதார மாக*�   
 %மைற யாக5  
தமி>+ கைல பிற  
ைவய, திாிபிலா தைன
%ந� 1ண�,%  
ெத)வ' Cலைமயி3 சிற,தா� 1�வா  
ய3Cத நீறணி, ைத,ெத@
 திய5பி
   
த3பர *<கெம) தாி
த�� ெசய'ெபறீஇ  
வல<ெகா� Y ைவசிய� மரபி�3 ெறா01ண  
மில<14 வாAகி ெய�5 ெபய�
 ைதயைல  
மண,தக னம�,% மகி>%ற வற
த�5  
வண<15 வி�லற வா>வி�3 ற�ளா  
ெல�னி �ய�.4 மினி
தமி> ெமாழிெயன  
 ��4 ெப�வட ெமாழிய@+ கா3ற  
மைலத�5 ப3பல மத
த�5 விய,%  
தைலமிைச+ ெகா0ட% த+கெத� ேற
த  
வி5ைம ம4ைமO ெட)தவி, 9ெலா�  
ந5ம வைம;ெம� றறிஞ�� �வ'ப  
ெவ<க� கிைணயிைல ெயன
த�+ 14கைட&  
ச<க' Cலவர
 த�+1ள
 ெதாழிய  
Oாி� ேவதேம ெய@வா யாகிய  
சீாிய வி@மிய ெசGவிய 9�களி3  
சிற,த ெபா�ெளலா( ெச,தமி>+ 1றளி  
லற5 ெபா�� காமெம� றா1 ' பாலா3  
Eறின ெரா� 9� ெகா0Dள,  
ேதறின� பயெனலா( ேச�,%வா> 1வேர. 

----------- 
5.  5.  5.  5.  திவ��வ� ெசாட3+திதிவ��வ� ெசாட3+திதிவ��வ� ெசாட3+திதிவ��வ� ெசாட3+தி....    

 
தி� � மிைசயா� மயி� � யழ1, தீ�+கC0 டா Mத லழ15 
      திர0மணி Cய,ைத வ�(ெசவி யழ1, திக> ெநD, தா�யி னழ15.  
அ� � ெசபமா *ைகசி� 
திைரேச ரபய ேந� வல+ைகயி னழ15 
      அமி>%ற> தமி>மா மைற ைற வரத மைமத� மிட+ைகயி னழ15,  
க� � ேயாக' ப�ைடயி னழ1< க�ெகா�கீ� ேகாவண வழ15 
      கழ�களி3 றிகிாி வைளவைர யழ1< கமலந� லாதன
 தழ15,  
த� �  கிேறா) மயிைலயி னிைடமா தவ�க� க0�ைற(சO3றி�+15 
       தைழCக>
 தி�வ� �வெர� நாம ச31� சரணேம சரண5. 
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திவ��வ� �4ைஜ
 திந%ச
திர�திவ��வ� �4ைஜ
 திந%ச
திர�திவ��வ� �4ைஜ
 திந%ச
திர�திவ��வ� �4ைஜ
 திந%ச
திர�....    
 
ெவ6பாெவ6பாெவ6பாெவ6பா. . . .     

மாசி;
தி ர
தின
தி� வ��வனா� மாநில5 வி�  
டாசி�பர  
தியைட,தாரா� - காசினியி�  
ெகா�லா விரத< 1றி+ெகா0டா ெர�லா�5  
ந�லா�வ( ெச)மின,த நா�. 

--------------- 
 

திவ��வாி/ ெபய�க�திவ��வாி/ ெபய�க�திவ��வாி/ ெபய�க�திவ��வாி/ ெபய�க�....    
1. தி�வ��வ�  5. ெத)வ'Cலவ�  9. Cலவ�  
2. ேதவ� 6. ெச,நா'ேபாதா◌ா  10. ெபா)யி� Cலவ�  
3.  த3பாவல�  7. ெப�நாவல�  11. நாயனார.  
4. மாதாM ப<கி  8. நா� கனா� 
 

தி��றளி/ ெபய�க�தி��றளி/ ெபய�க�தி��றளி/ ெபய�க�தி��றளி/ ெபய�க�....    
1. தி�+1ற�  5. உ
தரேவத5  9. ெபா%மைற  
2.  'பாJ�  6. ெத)வ9�  10. தி�வ��வ' பய� 
3. ெபா)யாெமாழி  7. தி�வ��வ�  11. ெபா��ைர 
4. வா;ைற வா>
%  8. தமி>மைற  
 

தி��ற�ைரயாசிாியாி/ தி��ற�ைரயாசிாியாி/ தி��ற�ைரயாசிாியாி/ தி��ற�ைரயாசிாியாி/ ெபய�க�ெபய�க�ெபய�க�ெபய�க�....    
1. த�ம�  5. பாிேமலழக�  8. கவி'ெப�மா�  
2. மண+1டவ�  6. ப�தி  9. காளி<க�  
3. தாம
த� 7. தி�மைலய�  10. ம�ல� 
4. ந&ச� 
------------- 

6. 6. 6. 6. ப60த�களி/ அபி�பிராய�ப60த�களி/ அபி�பிராய�ப60த�களி/ அபி�பிராய�ப60த�களி/ அபி�பிராய�....    

நிைலம0�ல ஆசிாிய'பா. 
 

ஒ�ேற ெத)வ5 ஒ�ேற தனிவழி  
இ�ேற ெதளி,% இ�C34 இ�+க   
இ�ப
 தமிழி� எ<க� வ��வ�  
இ�ப' ேப4 இ�5Cவி ெப3றிட  
அற5ெபா�� இ�ப5 அட<கிய ஒ� 9�  
திற�ட� ெச'பிய ெத)வ
 தி�9�  
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உல'பிலா ெப�9� உல1+ கீ,தன�  
அள'ெப45 அ,9� அத�+ கா�ேறா�  
ஒ�ைர ய�றி ஒ�ப% ெச)தன�  
சீ�3 றில<15 சிற,ேத அத��  
ந�மண+1டவ� நவி�ற உைரேய  
ெபா�ேன எ�ன' ேபா3றி இதைன'  
பாிேமலழக� பாி.ட� க34&  
சாிசாி எனேவ ச%ர� சா3ற+  
க�'ப( சா3றி� கல,த% ேதெனன  
வி�'ப மிகேவ விாி.ைர ெப�+கினா�  
 �ேனா �ைரயி�  தனிைல ெப3றதா)'  
பி�ேனா� ெச)த ேப�ைர+ 1தவியா)  
இ�,த இG.ைர எ<15 விள<கிட
  
தி�,திய அ�C5 ெதளி,த ஞான 5  
ஒ�<ேக விள<க உதி
த Tேயா�  
ம�<1ேளா ரைனவ�5 மா0Cற& ெச)ேவா�  
ஒ@+க 5 ெபாைற;5 ஊ+க 5 க�வி;5  
வ@+கி;5 மறவா வ�ேவ� இைறவ�  
அ�+கீ> இ�,ேத அ�,தமி> க3றவ�  
தி�,திய அறி.5 திGவிய 1ண 5  
ெபா�,திய C0ணிய� ெபா�� சாமி  
எ��5 ெபயாின� எவ�5 பய�ற'  
ப��45 அ&சி� பதி'பி
 தனேன. 

 
1ற� ெவ0பா .  

ெபா��சாமி'Cலவ� ேபா%ைறவா ாி�ன�ளா�  
ம�னிெய�45 வா>க மகி>,% 

 
7 உலக'ப ேம6திாி ெத�,  ஆ. ச. அ0ணாமைல  த*யா� B. A., 
சி,தாதிாி'ேப�ைட, ெச�ைன. Assessor, Corporation of Madras,  
----------  
 
ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ----    8ம
 ேகா8ம
 ேகா8ம
 ேகா8ம
 ேகா. . . . வ0ேவ: ெச%0யாரவ�க� மாணவெளாவ�வ0ேவ: ெச%0யாரவ�க� மாணவெளாவ�வ0ேவ: ெச%0யாரவ�க� மாணவெளாவ�வ0ேவ: ெச%0யாரவ�க� மாணவெளாவ�    
இ;+ தியாலாஜிக* ைஹ3=* தமிழாசிாியமான இ;+ தியாலாஜிக* ைஹ3=* தமிழாசிாியமான இ;+ தியாலாஜிக* ைஹ3=* தமிழாசிாியமான இ;+ தியாலாஜிக* ைஹ3=* தமிழாசிாியமான     8ம
 8ம
 8ம
 8ம
 ----    கீகீகீகீ. . . . ேவ?ேகாபால ேவ?ேகாபால ேவ?ேகாபால ேவ?ேகாபால     
நாயக ாிய1றியநாயக ாிய1றியநாயக ாிய1றியநாயக ாிய1றிய    நிைலம60ல வாசி ய�பாநிைலம60ல வாசி ய�பாநிைலம60ல வாசி ய�பாநிைலம60ல வாசி ய�பா....    
 

தி�வள� க�வி& சிற'ெபலா மைம,%   
இ�5Cவ ன
திைட ெய'பா லா�+15   
ஒ'ப  �,ததா ெயா0ெபா� ணிைற,த   
ெச'ப�( கீ�
தி ெசறி,த நீதி 9�   
 'பா லாக ெமாழி,தன� தமி>மைற  
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இ'பா� கட,த எழி� வ��வேன !  
அGவ� 931 அ�5ெபா�� க0டா�  
எGவமி3 Cலவ� ஈைர,% ேபாி�  
அாிய .ைரெயன அணிெபற உலக�  
பாிேம லழகைர' ப�
தி� C4வ�  
எ
தைன ;ைரயத3 கி�+கி�5  
ப�+க ந
திD ந�லவ� நலமைத யறி,%  
1ண+கட லாய 1�ற5 ேபா�வா�  
மண+1ட வெர�5 மா0Cைட நாம�  
ODற வளி
த O4ைர த�ைன  
ஏDற& ெச)வி
 ெத0ேப ெற)தச  
சீ�4( ெச�ைன& சி,தாதிாி'ேப�ைட  
ஏ�ற வா@5 இைணயி� Cலவ�;  
ேகாமள Cாிவா> 1�பர னாேவா�  
ேநமமா� நி�ைட நிைறய�Yதி  
ச
%வ 1ண
த� சா,த சீல�  
த
%வ  ண�
%5 தயாபர னாேவா�  
ேவத  �வா5 வி
ைத ெயவ�+15  
ேபாத  றேவ ேபாதி
% வ�ேவா�  
பிரபல A�தி VDற .ண�,த  
சிரமணி ய�ன சிேர�ட னா15  
சா% வ�ேவ3 ச31� த�னிட5  
ஒ%ைம, தில+கண5 ஒ'பி3 ற�+க9�  
ஆதியா' பலகைல ய�பா ;ண�,தவ�  
நீதி தவறா ெநறியி னா),%  
பிைழபா�லாம3 பிற<கிD 9லா)  
மைழய% ேபா�4 மா4 ேவ0டா�  
க�ன� ேதேன க0Dட� பாேக  
இ�ன  ேதெயன எவ�+1  தவினா�  
எ��ைட ந0ப� இ�நில ேசாதர�  
ெபா��சாமிெய�5 Cக>ெபய ராேன. 

-----------  
        



16 

 

தி��றளி/தி��றளி/தி��றளி/தி��றளி/    சிற���பாயிரமாகியசிற���பாயிரமாகியசிற���பாயிரமாகியசிற���பாயிரமாகிய    திவ��வமாைலதிவ��வமாைலதிவ��வமாைலதிவ��வமாைல    
 
அசாீாி 

தி�
த1 ெத)வ
 தி�வ� �வேராD 
உ�
த1 ந3பலைக ஒ+க – இ�+க 
உ�
திர ச�ம� எனஉைர
% வானி� 
ஒ�+கஓ எ�ற%ஓ� ெசா� 1 
 

நாமக� 
நாடா  த�நா� மைறநா�  க�நாவி� 
பாடா இைட'பா ரத5பக�,ேத� – Eடாைர 
எ�ளிய ெவ�றி இல<கிைலேவ� மாறபி� 
வ��வ� வாய%எ� வா+1 2 
 

இைறயனா� 
எ�45 Cலரா% யாண�நா� ெச��கி�5 
நி�றல�,% ேத�பி*345 நீ�ைமயதா)+ – 1�றாத 
ெச,தளி�+ க3பக
தி� ெத)வ
 தி�மல�ேபா�5 
ம�Cலவ� வ��வ�வா)& ெசா� 3 
 

உ+கிர' ெப�வ@தியா� 
நா�மைறயி� ெம)'ெபா�ைள  'ெபா�ளா நா� க
ேதா� 
தா�மைற,% வ��வனா)
 த,%ைர
த – 9� ைறைய 
வ,தி+க ெச�னிவா) வா>
%கந� ெந(ச5 
சி,தி+க ேக�க ெசவி 4 
 

கபில� 
திைனயள. ேபாதா& சி4C� நீ�க0ட 
பைனயள. கா�D5 ப�
தா� – மைனயள1 
வ�ைள+1 உற<15 வளநாட வ��வனா� 
ெவ�ைள+ 1ற�பா விாி 5 
 

பரண� 
மா�5 1றளா) வள�,%இர0D மாண�யா� 
ஞால5  @%5 நய,தள,தா� – வாலறிவி� 
வ��வ�5 த51ற�ெவ0 பாவ�யா� ைவய
தா� 
உ��வெவ�லா5 அள,தா� ஓ�,% 6 
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ந+கீர� 

தாேன  @%ண�,% த0தமிழி� ெவ01றளா� 
ஆனா அற5 தலா அ,நா�15 – ஏேனா�+1 
ஊழி� உைர
தா315 ஒ0ணீ�  கி�+15 
வாழிஉல1 எ�ஆ345 ம34 7 
 

மாFலனா� 
அற5ெபா�� இ�ப5O ெட��ம, நா�கி� 
திற,ெதாி,% ெச'பிய ேதைவ – மற,ேத;5 
வ��வ� எ�பா� ஓ�ேபைத அவ�வா)&ெசா� 
ெகா�ளா� அறி.ைடயா� 8 
 

க�லாட� 
ஒ�ேற ெபா�ெளனி� ேவெற�ப ேவ4எனி� 
அ�ெற�ப ஆ4 சமய
தா� – ந�4என 
எ'பா லவ�5 இையபேவ வ��வனா� 
 'பா� ெமாழி,த ெமாழி 9 
 

சீ
தைல& சா
தனா� 
 5மைல;5  ,நாD5  ,நதி;5  'பதி;5 
 5 ரA5  
தமி@5  +ெகா�;5 –  5மா.5 
தா ைடய ம�ன� தட �ேம� தார�ேறா 
பா ைறேத� வ��வ� ' பா� 10 
 

ம�
%வ� தாேமாதரனா� 
சீ,திநீ�+ க0ட5 ெதறிA+1
 ேத�அளா) 
ேமா,தபி� யா�+15 தைல+1
தி� – கா,தி 
மைல+1
%5 மா�யாைன வ��வ�  'பாலா� 
தைல+1
%
 தீ�.சா
 த31 11 
 

நாக� ேதவனா� 
தாளா� மல�'ெபா)ைக தா51ைடவா� த0ணீைர 
ேவளா% ஒழித� விய'ப�4 – வாளாதா5 
அ'பா� ஒ�பாைவ ஆ)பேவா வ��வனா� 
 'பா� ெமாழிF>1 வா� 12 
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அாிசி�கிழா� 
பர,த ெபா�� எ�லா5 பாரறிய ேவ4 
ெதாி,% திற,ெதா45 ேசர& – A�<கிய 
ெசா�லா� விாி
%' ெபா��விள<க& ெசா��த� 
வ�லா�ஆ� வ��வ�அ� லா� 13 
 

ெபா� �யா� 
கா�நி�ற ெதா<கலா) காசிபனா� த,த% � 
Eநி�4 அள,த 1றெள�ப – 9� ைறயா� 
வா�நி�4 ம0ணி�4 அள,தேத வ��வனா� 
தா5நி�4 அள,த 1ற� 14 
 

ேகாதமனா� 
ஆ3ற� அழி;ெம�4 அ,தண�க� நா�மைறைய' 
ேபா3றி ;ைர
%ஏ��� Cற
ெத@தா� – ஏ�ெட@தி 
வ��ந�5 வ�லா�5 வ��வனா�  'பாைல& 
ெசா�*��5 ஆ3ற�ேசா� வி�4 15 
 

ந
த
தனா� 
ஆயிர
%  �J34  'ப% அ�<1ற�5 
பாயிர
திேனாD பக�,தத3பி� – ேபாெயா�
த� 
வா)ேக�க 9�ளேவா ம��தமி>' Cலவ 
ரா)+ேக�க O3றி�+க லா5 16 
 

 ைகய\�& சி4க�,%5பியா� 
உ��த� உ�ளி உைர
த� உைர
ததைன
 
ெத��த� அ�ேற ெசய3பால – வ��வனா� 
 'பா*� மி+க ெமாழி;0D என'பக�வா� 
எ'பா வலாி�5 இ� 17 
 

ஆசிாிய� ந�ல,%வனா� 
சா3றிய ப�கைல;5 த'பா அ�மைற;5 
ேபா3றி உைர
த ெபா�� எ�லா5 – ேதா3றேவ 
 'பா� ெமாழி,த  த3பா வலெரா'பா� 
எ'பா வலாி�5 இ� 18 
 

கீர,ைதயா� 
த'பா  த3பாவா� தா5மா0ட பாட*னா� 
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 'பா*� நா3பா� ெமாழி,தவ� – எ'பா�5 
ைவைவ
த E�ேவ� வ@தி மன5மகிழ
 
ெத)வ
 தி�வ� �வ� 19 
 

சி4ேமதாவியா� 
Oெடா�4 பாயிர5 நா�1 விள<கற5 
நா�ய  'ப
%F�4 ஒ�]> – EDெபா�� 
எ�ளி� எ@ப% இ�பதி3ைற, தி�ப5 
வ��வ� ெசா�ன வைக 20 
 

ந�E� ேவ�வியா� 
உ'ப+க5 ேநா+கி உபேகசி ேதா� மண,தா� 
உ
தர மாம%ைர+1 அ&ெச�ப – இ'ப+க5 
மாதா�ப<கி ம4.இ� Cல&ெச,நா' 
ேபாதா� Cன3Eட31 அ&A 21 
 

ெதா�
தைல வி@
த0�னா� 
அற5நா�1 அறிெபா�� ஏெழா�4 காம
 
திற5F�4 என'ப1தி ெச)% – ெபற�அறிய 
நா�5 ெமாழி,தெப� நாவலேர ந�1ண�வா� 
ேபா�5 ஒழி,த ெபா�� 22 

 
ெவ�ளி Oதியா� 

ெச)யா ெமாழி+15 தி�வ��வ� ெமாழி,த 
ெபா)யா ெமாழி+15 ெபா��ஒ�ேற – ெச)யா 
அத31ாிய� அ,தணேர ஆராயி� ஏைன 
இத31ாிய� அ�லாதா� இ� 23 

 
மா<1� ம�தனா� 

ஓத31 எளிதா) உண�த31 அாிதாகி 
ேவத' ெபா�ளா) மிகவிள<கி
 – தீத3ேறா� 
உ��ெதா4 உ��ெதா4 உ�ள5 உ�+1ேம 
வ��வ� வா)ெமாழி மா0C 24 
 

எறி&ச\� மலாடனா� 
பாயிர5 நா�1இ� லற5இ�பா� ப�F�ேற 
Tய %றவற5ஒ� 4ஊழாக – ஆய 
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அற
%'பா� நா�வைகயா ஆ),%ைர
தா� 9*� 
திற
%'பா� வ��வனா� ேத�,% 25 
 

ேபா
தியா� 
அரசிய� ஐைய,% அைம&சிய� ஈைர,% 
உ�வ� அர0இர0D ஒ�4ஒ0E> – இ�விய� 
தி0பைட ந�C' பதிேன>1� பதி�F�4 
எ0ெபா�� ஏழா5 இைவ 26 
 

ேமாசிகீரனா� 
ஆ0பா� ஏ>ஆ றிர0Dெப0பா� அD
த�C 
Y0பா� இ�பா�ஓ� ஆறாக – மா0பாய 
காம
தி� ப+க5ஒ� F�றாக+ க�Dைர
தா� 
நாம
தி� வ��வனா� ந�1 27 
 

காவிாி' Y5ப��ன
%+ காாி+க0ணனா� 
ஐயா�5 945 அதிகார5 F�4மா5 
ெம)யாய ேவத' ெபா��விள<க' – ெபா)யா% 
த,தா� உலகி31
 தா�வ� �வனாகி 
அ,தாமைர ேம� அய� 28 
 

ம%ைர
 தமி>நாகனா� 
எ�லா' ெபா��5 இத�பா�உள இத�பா� 
இ�லாத எ'ெபா��5 இ�ைலயா� – ெசா�லா� 
பர,த பாவா� எ�பய� வ��வனா� 
Aர,தபா ைவய
 %ைண 29 
 

பாரத5 பா�ய ெப�,ேதவனா� 
எ'ெபா��5 யா�5 இய�பி� அறி.ற& 
ெச'பிய வ��வ�தா5 ெச'பவ�5 –  'பா31' 
பாரத( சீராம கைதம�' ப0ைடமைற 
ேந�வனம3 றி�ைல நிக� 30 
 

உ�
திர ச�மக0ண� 
மண3கிைள+க நீ�ஊ45 ைம,த�க� வா)ைவ
% 
உண&Aர+15 தா) ைல ஒ0பா� – பிண+1இலா 
வா)ெமாழி வ��வ�  'பா�மதி' Cலேவா�+1 
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ஆ)ெதா45 ஊ45 அறி. 31 
 

ெப�(சி
திரனா� 
ஏத5இ� வ��வ� இ�1ற� ெவ0பாவினா� 
ஓதிய ஒ0ெபா�� எ�லா5 உைர
ததனா� 
தா%அவி> தா�மாற தாேம தைம'பய,த 
ேவதேம ேமத+ கன 32 
 

நாிெவ-உ
 தைலயா� 
இ�ப5 ெபா��அற5 ODஎ��5 இ,நா�15 
 �C அறிய&ெசா�ன  %ெமாழி9� – ம�பைதக�1 
உ�ள அாிெத�4 அைவவ� �வ�உலக5 
ெகா�ள ெமாழி,தா� 1ற� 33 
 

ம%ைர
 தமிழாசிாிய� ெச<1�]�+ கிழா� 
Cலவ� தி�வ��வ� அ�றி' Yேம� 
சிலவ� Cலவ� என&ெச'ப� – நில. 
பிற<1ஒளி மாமைல+15 ெபய�மாைல ம345 
கற<1இ�� மாைல+15 ெபய� 34 
 

ம%ைர அ4ைவவணிக� இளேவ�டனா� 
இ�ப 5 %�ப 5 எ��5 இைவஇர0D5 
ம�பைத+1 எ�லா5 மன5மகிழ – அ�ெபாழியா% 
உ�ளி உணர உைர
தாேர ஓ%சீ� 
வ��வ� வா;ைற வா>
% 35 
 

கவிசாகர' ெப�,ேதவனா� 
Yவி31
 தாமைரேய ெபா��+1& சா5Cநத5 
ஆவி31 அ� னியா ஆைன+1 அக�5ப� 
ேதவி� தி�மா� என&சிற,த ெத�பேவ 
பாவி31 வ��வ�ெவ0 பா 36 
 

ம%ைர'ெப�ம�தனா� 
அற5 'ப
 ெத�D ெபா��எ@ப% இ�ப
 
திற5இ�ப
 ைத,தா� ெதளிய –  ைறைமயா� 
ேவதவி@' ெபா�ைள ெவ01றளா� வ��வனா� 
ஓதஅழ+ க3ற% உல1 37 
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ேகா^�+ கிழா� 
அற5 த� நா�15 அக*ட
ேதா� எ�லா5 
திற ற
 ேத�,% ெதளிய+ – 1ற�ெவ0பா' 
ப�னிய வ��வனா� பா� ைறேந� ஒGவாேத 
 �ைன  %ேவா� ெமாழி 38 
 

உைறL�  %E3றனா� 
ேதவி3 சிற,ததி� வ��வ� 1ற�ெவ0 
பாவி3 சிற,திD5 ' பா�பகரா� – நாவி31 
உய*�ைல ெசா3Aைவ ஓ�வி�ைல ம345 
ெசய*�ைல எ��5 தி� 39 
 

இழிக0 ெப�<க0ணனா� 
இ5ைம ம4ைம இர0D5 எ@ைம+15 
ெச5ைம ெநறியி� ெதளி.ெபற –  5ைமயி� 
Oடவ3றி� நா�கி� விதிவழ<க வ��வனா� 
பா�ன� இ�1ற�ெவ0 பா 40 
 

ெசயி�+ காவிாியா� மகனா� சா
தனா� 
ஆவன.5 ஆகாதன.5 அறி.ைடயா� 
யாவ�5 வ�லா� எD
திய5ப
 – ேதவ� 
தி�வ��வ� தா 5 ெச'பியேவ ெச)வா� 
ெபா�வி� ஒ@+க5 Y0டா� 41 
 

ெசய\�+ ெகாD( ெச<க0ணனா� 
ேவத'ெபா�ைள விரகா� விாி
%லேகா� 
ஓத
 தமிழா� உைரெச)தா� – ஆதலா� 
உ��ந� உ��5 ெபா�ெள�லா5 உ0ெட�ப 
வ��வ� வா)ெமாழி மா�D 42 
 

வ0ண+க( சா
தனா� 
ஆாிய 5 ெச,தமி@5 ஆரா),% இதனினி% 
சீாிய% எ�ெறா�ைற& ெச'பாிதா� – ஆாிய5 
ேவத5 உைட
% தமி>தி� வ��வனா� 
ஓ% 1ற�பா உைட
% 43 
 

கள
T�+ கிழா� 
ஒ�வ� இ�1றேள  'பா*� ஓ%5 
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த�ம5  த�நா�15 சா�5 – அ�மைறக� 
ஐ,%5 சமய9� ஆ45ந5 வ��வனா� 
C,தி ெமாழி,த ெபா�� 44 
 

ந&Aமனா� 
எ@
%அைச சீர� ெசா3ெபா�� யா'C 
வ@+கி� வன'C அணிவ0ண5 – இ@+கி�றி 
எ�ெறவ� ெச)தன எ�லா5 இய5பின 
இ�றிவ� இ�1ற�ெவ0 பா 45 
 

அ+கார+கனி ந&Aமனா� 
கைலநிர5பி+ கா0ட31 இனிதாகி+ க0ணி� 
நிைலநிர5C5 நீ�ைமய ேத�5 – ெதாைல.இலா 
வா�ஊ� மதிய5 தன+10ேடா வ��வ� ' 
பா�9� நய
தி� பய� 46 
 

ந'பால
தனா� 
அற5தகளி ஆ�ற ெபா��திாி இ�C 
சிற,தெந) ெச(ெசா� தீத0D – 145பாவா 
வ��வனா� ஏ3றினா� ைவய
% வா>வா�க� 
உ�ளி�� நீ+15 விள+1 47 
 

1லபதி நயனா� 
உ�ள+ கமல5 மல�
தி உள
%உ�ள 
த�ள31 அாிய இ�� த��தலா� – வ��வனா� 
ெவ�ைள+ 1ற�பா.5 ெவ<கதி�5 ஒ+15என+ 
ெகா�ள
 த1<1ண
ைத+ ெகா0D 48 
 

ேதனி+1�+ கீரனா� 
ெபா)'பால ெபா)ேயயா)' ேபாயின ெபா)அ�லா 
ெமய'பால ெம)யா) விள<கினேவ –  'பா*� 
ெத)வ
 தி�வ� �வ�ெச' பிய1றளா� 
ைவய
% வா>வா� மன
% 49 
 

ெகா�ஞாழ� மாணிYதனா� 
அறனறி,ேத5 ஆ�ற ெபா�ளறி,ேத5 இ�பி� 
திற�ெதாி,ேத5 OD ெதளி,ேத5 – மற�எறி,த 
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வாளா� ெநDமாற வ��வனா� த5வாயா� 
ேகளா தனெவ�லா5 ேக�D 50 
 

க.ணியனா� 
சி,ைத+1 இனிய ெசவி+கினிய வா)+கினிய 
வ,த இ�விைன+1 மாம�,% –  ,திய 
ந�ெநறி நாமறிய நா'Cலைம வ��வனா� 
ப�னிய இ�1ற�ெவ0 பா 51 
 

ம%ைர' பாலாசிாியனா� 
ெவ�ளி வியாழ5 விள<1இரவி ெவ0தி<க� 
ெபா�என நீ+15 Cறஇ�ைள – ெத�ளிய 
வ��வ� இ�1ற� ெவ0பா அகில
ேதா� 
உ�இ�� நீ+15 ஒளி 52 
 

ஆல<1� வ<கனா� 
வ��வ� பா��� வள ைர+கி� வா)மD+15 
ெத�ள தி� தீ(Aைவ;5 ஒGவாதா� – ெத�ள த5 
உ0டறிவா� ேதவ� உலகைடய உ0Uமா� 
வ0தமிழி�  'பா� மகி>,% 53 
 

இைட+காட� 
கDைக
 %ைள
ேத> கடைல' Cக��+ 
14க
 தறி
த 1ற� 54 
 

ஔைவயா� 
அUைவ
 %ைள
ேத> கடைல' Cக��+ 
14க
 தறி
த 1ற� 55 
 

திவ��வமாைல �1றி12திவ��வமாைல �1றி12திவ��வமாைல �1றி12திவ��வமாைல �1றி12    
----------------------------------------------------------------            
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கட.� %ைண.  
 

ெத�வ� �லைம
 திவ��வ ெத�வ� �லைம
 திவ��வ ெத�வ� �லைம
 திவ��வ ெத�வ� �லைம
 திவ��வ நாயனா�நாயனா�நாயனா�நாயனா�    அளி� ெச�த தி��ற� �ல��அளி� ெச�த தி��ற� �ல��அளி� ெச�த தி��ற� �ல��அளி� ெச�த தி��ற� �ல��, , , , 
ேதவைரஅ*ல+ மண��டவைர#�ேதவைரஅ*ல+ மண��டவைர#�ேதவைரஅ*ல+ மண��டவைர#�ேதவைரஅ*ல+ மண��டவைர#�....    

 
1. 1. 1. 1. அற
+�பா* அற
+�பா* அற
+�பா* அற
+�பா* ----    ((((38)38)38)38)    

1.1.1.1.1. 1. 1. 1. பாயிர� பாயிர� பாயிர� பாயிர� ----    ((((4444    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�        1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 : : : : கட'� வா.
+ கட'� வா.
+ கட'� வா.
+ கட'� வா.
+ ....    

கட.� வா>
தாவ% கட.ைள வா>
%த�.  
 
1. அகர  தல ெவ@
ெத�லா மாதி 
பகவ�  த3ேற ;ல1.  
(இத� ெபா��.) எ@
%+க ெள�லா5 அகரமாகிய ெவ@
ைத
 தம+1  தலாக 
.ைடயன; அGவ0ணேம, உலக5 ஆதியாகிய பகவைன
 தன+1  தலாக .ைட
%, 
(எ�றவா4). 
 
2. க3றதனா லாய பயென�ெகா� வாலறிவ� 
ன3றா ெடாழாஅ ெரனி�.  
(இ - �.) ேம3Eறிய ெவ@
தினா னாகிய ெசா3க ெள�லா< க3றதனா னாகிய பய� 
ேவறியா%? விள<கின வறிவிைன ;ைடயவ� தி�வ�ைய
 ெதாழாராயி�, (எ - 4). 
ெசா�*னாேன ெபா� ளறிய'பDமாதலா� அதைன+ க3கேவ ெம) ;ண�,% OD 
ெபறலா15 , மீ0D5 வண+க5 Eறிய% எ34+ெக�றா31, இஃ% அதனா3 பயனி% 
ெவ�பTஉ5, ேவ4 ேவ4 பயனி�ைலெய�பTஉ5 Eறி34. "க3ப+ கழிமட மஃ15'' 
எ�றா�  ள�. 
 
3. மல�மிைச ேயகினா� மாண� ேச�,தா� 
நிலமிைச நீDவா> வா�.  
(இ - �.) மலாி� ேம� நட,தான% மா�சிைம'ப�ட தி�வ�ைய& ேச�, தவா�ேற 
நில
தி�ேம� ெநD<கால5 வா>வா�, (எ - 4) 
'நில5' எ�4 ெபா%'பட+ Eறியவதனா� இG.லகி�க0U5 ேம�லகி�க0U 
ெம�4 ெகா�ள'பD5. ெதா@தா� பயென�ைனெய� றா31, ேபாகMக�த�5 
ODெப3�ெம�4 E4வா�  3பட' ேபாக Mக�வா ெர�4 Eறின�. 
 
4. தன+1வைம இ�லாதா� றா�ேச�,தா�+ க�லா� 
மன+கவைல மா3ற லாி%.  
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(இ - �.) தன+1 நிகாி�லாதான% தி�வ�ைய& ேச�,தவ�+ க�ல% மன
%0டா< 
கவைலைய மா34த லாி%, (எ - 4) 
OD ெபறலாவ% அவல+கவைல+ ைகயா3றினீ<கி' C0ணிய பாவெம�� 
மிர0�ைன;( சாராம3 சாத�5 பிற
த�மி�லாதெதா� த�ைமைய ெய)% த�. 
அ% ெப4ெம�பா�  3பட+ கவைல ெகDெம�றா�; அதனா�, எ�லா
 %�ப 5 
வ�மாத*�. 
 
5. அறவாழி ய,தண� றா�ேச�,தா�+ க�லா3 
பிறவாழி நீ,த லாி%.  
(இ - �.) அறமாகிய கடைல;ைடய அ,தணன% தி�வ�ைய& ேச�,த வ�+க�ல% 
ஒழி,தேப�க�+1' பிறவாழிைய நீ,தலாகா%; அ% ெப4த லாி%, (எ - 4) 
இ% காம 5 ெபா��5 ப3றி வ�5 அவல< ெகD ெம�ற%.  
 
6. ேவ0Dத� ேவ0டாைம இலான� ேச�,தா� யா0D மிD5ைப யில�.  
(இ - �.) இ�ப 5 ெவ1ளி; மி�லாதான% தி�வ�ைய& ேச�,தவ� எGவிட
% 
மிD5ைப யி�லாதவ�, (எ - 4). 
ெபா��< காம  மாகாெவ�ற31 ேவ0Dத� ேவ0டாைம இலா� ' எ�4 
ெபயாி�டா�. 
 
7. இ��ேச ாி�விைன;( ேசரா விைறவ� 
ெபா��ேச� Cக>Cாி,தா� மா�D.  
(இ - �.) மய+க
ைத& ேச�,த ந�விைன தீவிைன ெய�� மிர0D விைன ;( ேசரா ; 
தைலவன% ஆகிய ெம)'ெபா�� ேச�,த Cக>&சி& ெசா3கைள' 
ெபா�,தினா� மா�D, (எ - 4). 
 
8. ெபாறிவாயி ைல,தவி
தா� ெபா)தீ ெரா@+க 
ெநறிநி�றா� நீDவா> வா�.  
(இ - �.) ெம) வா) க0 F+1& ெசவிெய��5 ஐ5ெபாறிகளி� வழி யாக வ�5 ஊ4 
Aைவ ெயாளி நா3ற ேமாைச ெய�� ைம,தி�க0U( ெச��5 மன நிக>&சிைய 
அட+கினான% ெபா)ய3ற ெவா@+க ெநறியிேல நி�றார�ேற ெந�% வா>வா�,     
(எ - 4). 
இ% சாவி�ைல ெய�ற%. 
 
9. பிறவி' ெப�<கட� நீ,%வ� நீ,தா 
ாிைறவன� ேசரா தவ�.  
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(இ - �.) பிறவியாகிய ெபாிய கடைல நீ,திேய4வ�; இைறவன% அ�ைய& ேச�,தவ�, 
ேசராதவ ரத� எ@,%வா�, (எ - 4). 
 
10. ேகாளி� ெபாறியி3 1ணமிலேவ ெய01ண
தா� 
றாைள வண<கா
 தைல. 
(இ - �.) அறிவி�லாத ெபாறிகைள;ைடய பாைவக� ேபால, ஒ� 1ண 5 
 ைடயனவ�ல; எ�D+ 1ண
திைன ;ைடயவ� தி�வ�யிைன வண<காத தைல 
யிைன;ைடய உட5Cக�, (எ - 4).  உயி�0டாகி� வண<1ெம� றிழி
% உட5Cக 
ெள�றா�. 10 
------------ 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 : : : : வா/சிற��வா/சிற��வா/சிற��வா/சிற��....    
 
வா� சிற'பாவ% மைழயின% தைலைம E4த�.  
இ% கட.� ெச)ைக
தாதலா� அத� பி3 Eற'ப�ட%. இஃதி0D+ 
Eறியெத�ைனெயனி�, பி��ைர+க' பDகி�ற இ�லற , %றவற 5 மினி% 
நட'ப% மைழ;0டாயி ென�ற31' ேபா�5; அ�றி;5, கால
தி� ெபா��D+ 
Eறினாெரனி�5 அைம;5. 
 
11. சிற'ெபாD Yசைன ெச�லா% வான5 
வற+1ேம� வாேனா�+1 மீ0D.  
(இ - �.) சிற'C& ெச)ய'பDகி�ற விழ. Yசைன நடவா%; வான5 Cல�மாகி� 
ேதவ�க�+15 இG.லகி�க0, (எ - 4) 
மைழ ெப)யா+கா� வ�< 13ற< E4வா�  3பட நா�1 வைக'ப�ட அற<களி� 
Yைச ெகDெம�றா�. 
 
12. தான, தவமிர0D, த<கா விய�லக5 
வான5 வழ<கா ெதனி�. 
(இ - �.) தான , தவ மாகிய விர0டற   ளவாகா; அக�ற .லக
 %+க0 மைழ 
ெப)யாதாயி�, (எ - 4) 
இ% தான 5 தவ < ெகDெம�ற%. 
 
13. நீாி� Aைமயா %லெகனி� யா�யா�+15 
வானி� றைமயா ெதா@+1.  
(இ - �.) நீைரயி�றி ;லக5 அைமயாதாயி�, யாவ�+15 மைழைய யி�றி ஒ@+க5 
உ0டாகா%, (எ - 4). 
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ஒ@+க5 - விரத5. இஃ% ஆசார<ெகDெம�ற%. இைவ F�றினா�5 நா�கற < 
ெகDெம�4 Eறினா�. 
 
14. வி0ணி�4 ெபா)'பி� விாிநீ� விய�லக
 
%0ணி� 4ட345 பசி. 
(இ - �.) வானமான% நிைலநி3க' ெபா)+1மாயி�, விாி,த நீாிைன ;ைடய அக�ற 
.லக
திட
ேத பசியான% நி�4 வ�
தாநி315; எ�லா.யி� கைள;5, (எ - 4). 
ெபா)
த� - த�ெறாழி� ம4
த�. இ% 'பசி' எ�4 ெபா%'பட+ Eறிய வதனா� 
ம+க�5 வில<15, ெபா��< காம , %)+கலா3றா% %�ப  4ெம�4 Eறி34. 
 
15. விA5பி3 4ளிOழி ன�லா�ம3 றா<ேக 
பA5C3 றைலகா0 பாி%. 
(இ - �.) வானி�4 %ளிOழின�ல% அGவிட
%' பA
த C�*ன% ேதா3ற < 
கா0ட� அாி%, (எ - 4) 
ஆ<ெக�பதைன அைசயா+கி� மைம;5. இஃ% ஓரறி.யி�< ெகD ெம�ற%. 
 
16. ெநD<கட�, த�னீ�ைம 1�4, த�,ெதழி* 
தான�கா தாகி வி��. 
(இ - �.) நிலேமய�றி ெந�யகட�5 தன% த�ைம 1ைற;5; மி�னி மைழயான% 
ெப)யாவி��, (எ - 4).. 
த�,ெத�பத31, E4 பD
% எ�4 ெபா��ைர'பா�  ள�. இ% நீ�� 
வா>வன.5 பDவன.< ெகDெம�ற%. இைவ நா�கினா�5 ெபா�� ேகD 
Eறினா� ; ெபா��ெகட இ�ப<ெகD ெம�பதனா� இ�ப+ேகD Eறி3 றில�. 
 
17. ஏாி �ழாஅ �ழவ� Cயெல��5 
வாாி வள<1�றி+ கா�. 
 (இ - �.) ஏாி�@தைல
 தவி�வா�ழவ� ; Cயலாகிய வாாியி�ைடய வள< 1ைற,த 
கால
%, (எ - 4) 
இஃ% உழவாி�ைல ெய�ற%.  
 
18. ெகD'பTஉ< ெக�டா�+1& சா�வா)ம3 றா<ேக 
எD'பTஉ ெம�லா மைழ.  
(இ - �.) ெப)யா% நி�4 எ�லா' ெபா�ைள;< ெகD'ப%5, அைவ ெகட' 
ப�டா�+1
 %ைணயா)
 தா� ெப)% ெபா��கெள�லாவ3ைற;5 அG விட
ேத 
;0டா+1வ%5, மைழ, (எ - 4). 
இஃ% இர0�ைன;( ெச)ய வ3ெற�றவா4. 
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19. %'பா�+1
 %'பாய %'பா+கி
 %'பா�+1
 
%'பாய Tஉ5 மைழ.  
(இ - �.) பிறிெதா�40பா�+1 அவ�0ட3கான .ண.கைள;  0 டா+கி
, 
த�ைன ;0பா�+1
 தாேன உணவாவ%5 மைழேய, (எ - 4). 
இ% பசிைய+ ெகD+1 ெம�ற%.  
 
20. வானி� 4லக5 வழ<கி வ�தலா3 
றானமி>த ெம�4ணர3 பா34. 
 (இ - �.) மைழவள5 நிைல நி3றலாேன உலகநைட த'பா% வ�தலா�, அ5 
மைழதா� உலக
தா� அ தெம�4ண�5 ப1திய%, (எ - 4). 
இஃ% அற5 ெபா� ளி�ப<கைள ;0டா+1தலா�5, பலவைக'ப�ட .ண.கைள 
நிைல நி4
தலா�5, இ5 மைழயிைன ம34�ள Yத மா
திரமாக நிைன+க' 
படாெத�ற நிைலைம Eறி34.  
------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3 : : : : நீ
தா� ெபைமநீ
தா� ெபைமநீ
தா� ெபைமநீ
தா� ெபைம....    
 
நீ
தா� ெப�ைமயாவ% %ற,த  னிவர% ெப�ைமைய+ Eற�. 
இ% கட.ளைர வண<கினா3ேபா�  னிவைர;5 வண<க ேவ0Dெம� பதனா�5 
அவ� அைத யட+க
த+கவெர�ற க�
தினா�5 அைவயி3றி�பி3 Eற'ப�ட%. 
 
21. ஒ@+க
% நீ
தா� ெப�ைம வி@'ப
% 
ேவ0D5 ப�வ3 4ணி.. 
(இ - �.) ஒ@+க
தி� ெபா��D எ�லா' ெபா�ைள;, %ற,தார% ெப�ைமைய 
9�களி� %ணி. வி@'ப
தி� ெபா��D ேவ0D5, (எ-4) 
யாதா�ெமா� ெபா)ைய& ெசா��5 9�5 த�ைனெய�லா�< ெகா0டாD-
த3காக
 %ற,தா� ெப�ைமைய ந�1 மதி
%+ E45; அதனாேன யா�( 
ெசா��கி� ேறென�ப%. 
 
22. %ற,தா� ெப�ைம %ைண+Eறி� ைவய
 
திற,தாைர ெய0ணி+ெகா0 ட34. 
(இ - �.) காம  தலாக
 %ற,தா� ெப�ைம+1 அள. Eறி�, உலக
 %' 
பிற,திற,தாைர இ
%ைணயெர�4 எ0ணி யறிய�3றா3 ேபா�5, எ - 4) 
இ% ெப�ைம+ெக�ைல E4த லாிதாயி�( சில ெசா�ல' Cகாநி�ேற ென�ற% 
க�தி+ Eறி34. 
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23. உரென��, ேதா��யா ேனாைர,%< கா'பா� 
வரென��5 ைவ'C+ேகா� வி
%.  
(இ - �.) அறிவாகிய ேதா��யாேன ெபாறியாகிய யாைனைய,திைன;5 Cல�களி3 
ெச�லாம� மீ�பவ� ேமலாகியவிட
ேத யாத31 இGவிட
ேத யி�'பெதா� வி
%, 
(எ - 4). 
ெப�ைம ெசா��வா�  3ப�ட ம+க� த�ைமயனா) இG.லகி�க0 
வா>பவன�ல�; ேதவ�ெளா�வென�4 Eறினா�. 
 
24. Aைவெயாளி Lேறாைச நா3றெம� ைற,தி� 
வைகெதாிவா� க�ேட ;ல1.  
(இ - �.) Aைவ  தலாக+ Eறிய ைவ
% Cல�களி� வைகைய யாரா) வா�க0ண 
ேத ;லக5, (எ - 4). 
எனேவ, இவ3றி� காாிய5 ேவெறா�றாக
 ேதா�4ம�ேற; அதைன அGவா4 
E4பD
%+ காண+ காரண, ேதா34மாதலா�, காாியமான .லக5 அறிவா�க0ண 
தா ெம�றவா றாயி34. 
 
25. ஐ,தவி
தா னா3ற லக�விA5C ளா�ேகாமா 
னி,திரேன சா�< காி.  
(அ �.) Mக�&சியாகிய ைவ,திைன;, %ற,தான% வ*+1 அக�ற 
விA5பி��ளா�+1 நாயகனாகிய இ,திரேன யைம;( சா�4, (எ - 4). 
இ,திர� சா�ெற�ற%; இG.லகி�க0 மிக
 தவ( ெச)வா�ளரானா�, அவ� த� 
பத5 இழ+கி�றானாக நD<1மாதலா�. இ% ேதவாி�5 வ*ய ென�ற%. 
 
26. இ�ைம வைகெதாி, தீ0டற5 Y0டா� 
ெப�ைம பிற<கி3 4ல1.  
(இ - �.) பிற'C5 OD ெம�� மிர0�ன% E4பா�ைட யாரா),% இGவிட
ேத 
%றவற
ைத ேம3ெகா0டவர% ெப�ைம உலக
தி� மி+க%. 
இஃ% எ�லாரா�5 ேபா3ற'பDெம�ற%.  
 
27. நிைறெமாழி மா,த� ெப�ைம நில
% 
மைறெமாழி கா�� விD5.  
(இ - �.) நிர5பிய க�விைய;ைடய மா,தர% ெப�ைமைய அவரா3 ெசா�ல'ப�D 
நில
தி�க0 வழ<காநி�ற ம,திர<கேள கா�D5, (எ - 4).இஃ% அவராைண 
நட+1ெம�4 Eறி34.  
 
28. 1ணெம��< 1�ேறறி நி�றா� ெவ1ளி 
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கணேம;< கா
த லாி%.  
(இ - �.) 1ணமாகிய மைலைய ேம3ெகா0D நி�றா� மா�D உளதாகிய ெவ1ளியா� 
வ�,தீைமைய& சிறி% ெபா@தாயி�5 வாராம3 கா
தலாி%. 
ந1ஷ� ெப�5பா5பாயினா�. இ% ெவ1ளி ெபா4
தலாிெத�ற%.  
 
29. ெசய3காிய ெச)வா� ெபாிய� சிறிய� ெசய3காிய ெச)கலா தா�.  
(இ - �.) ெசய31 அாிய� ெச)வாைர' ெபாிேயாெர�4 ெசா�� வ�; அவ3ைற& 
ெச)யமா�டாதாைர
 %ற,தாராயி�( சிறிேயாெர�4 ெசா��வ�, (எ - 4). 
ெசய3காிய� - இயம நிய5  தலாயின. இGவதிகார5 நீ
தா� ெப�ைம ெய�4 
Eற'ப�டதாயி�5, %ற,த மா
திர
தாேன ெபாியெர�4 ெகா� ள'படா� ; 
ெசய3காிய� ெச)வாேர ெபாியெர�4 ெகா�ள'பDவெர�4 இ% Eறி34. 
 
30. அ,தண ெர�ேபா ரறேவா�ம3 ெறG.யி�+1( 
ெச,த0ைம Y0ெடா@க லா�.  
(இ - �.) எ�லா.யி�+1( ெசGவிய த�ப(ெச)தைல ேம3ெகா0 ெடா@கலாேன, 
அ,தணெர�ேபா�5 %ற,தாராக+ ெகா�ள'பDவ�, (எ-4). 
ேம� %ற,தவ�களி�( சிறியா��ெர�4 Eறினா� ; இதனாேன %ற வாதாாி�5 
ெபாியா�ளெர�4 Eறினா�. இைவ ெய�டா�5 %றவற
தி� ெப�ைம 
Eற'ப�ட%. 
----------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.1.4  1.1.4  1.1.4  1.1.4  :  :  :  :  அற/வ)#2
த*அற/வ)#2
த*அற/வ)#2
த*அற/வ)#2
த*....    
 
அற� வ*;4
தலாவ% அற5 வ*ைம;ைட
 ெத�பதைன யறிவி
த�. இதனாேன 
அற
%'பா�  34த31+ காரண( ெசா�னா�மா5. இ% ேம3Eறிய  னிவரா3 
ெகா0D)+க'பDத*�, பி3Eற'ப�ட%. 
 
31. சிற'V�( ெச�வ  மீ� மற
திJஉ< 
கா+க ெமவேனா .யி�+1.  
(இ - �.)  
தி;,த�5 ெச�வ 5 த�5 ஆதலா�, அற
தி� ேம� உயி� க�1 
ஆ+கமாவ% பிறிதி�ைல, (எ - 4 ) 
இ% ெபா�ளா� ஆ+க 0ெட�பாைர ம4
%, அற� வ*;ைட
 ெத�4 Eறி34. 
 
32. ஒ��5 வைகயா�றவிைன ேயாவாேத 
ெச��5வா ெய�லா( ெசய�. (இ - �.) தம+கிய�, திற
தாேன , அறவிைனைய 
ஒழியாேத ெச)யலா5 மிடெம�லா( ெச)க, (எ - 4 ) 
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இய�,திறெம�ப% மனெமாழி ெம)க�5 ெபா��5. ெச��5 வா) எ�ப% 
அற(ெச)த3 கிடமா+கிய பல விட<க�5. ஒழியாெத�ற% நாேடா4 ெம�ற%. 
இஃ% அற5 வ* ெத� றறி,தவ�க� இGவா4 ெச)க ெவ�ற%. 
 
33. அ�றறிவா ெம�னா தற(ெச)க ம3ற% 
ெபா�4<கா3 ெபா�றா
 %ைண. 
(இ - �.) பி�ேப அறி,% ெச)ேவாெம�னா%  �ேப அற
ைத& ெச)க, அ% 
சா<கால
தி�( சாகாேத நி�4 பிற+1மிட
தி31
 %ைணயா5. 
இஃ% அற( ெச);<கா� விைர,% ெச)யேவ0Dெம�ப%5 அ% ம4 ைம+1
 
%ைணயாெம�ப%5 Eறி34. 
 
34. அற
தா றி%ெவன ேவ0டா சிவிைக 
ெபா4
தாேனா W�,தா னிைட. (இ - �.) நீ<க� அறெநறி யி
த�ைம
ெத� றறிய 
ேவ0டா , சிவி ைய+ கா.வாேனாD ெச�
%வானிைட+ காணலா5, (எ - 4). 
இ% ெபா�றினா�, %ைணயா1ேமா எ�றா�+1
 %ைணயாயினவா4 கா��34. 
 
35. அற
தா� வ�வேத இ�ப ம3 ெற�லா5 
Cற
த Cக@ மில.  
(இ - �.) அற
தா� வ�வ% யாெதா�45, அ%ேவ இ�ப 5 Cக@மா5; அதனால�றி 
வ�வன ெவ�லா, %�பமா5; Cக@மிலவா5, (எ - 4). 
இஃ% எ�லா' ேபாக Mக�&சி;5 இதனாேன வ�ெம�ற%. 
 
36. O>நா� படாஅைம ந�றா3றி னஃெதா�வ� 
வா>நா� வழியைட+1< க�. 
(இ - �.) ஒ�வ� ஒ�நா ளிைடவிடாம� ந�ைமைய& ெச)வானாயி�, அ& ெசய� 
அவன% பிற'C5 இற'Cமாகிய நா� வ�கி�ற வழிைய யைட'ப ெதா� க�லா5,  
(எ-4) : 
இ% OD த�ெம�ற%.  
 
37. ெசய3பால ேதா� மேன ெயா�வ3 
1ய3பால ேதா�5 பழி.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1& ெச);5 ப1திய% அறேம; த'C5 ப1திய% பழிேய , (எ - 4). 
ேம� அற( ெச)ய' பிற'ப4 ெம�றா�; அதேனாD பாவ ( ெச)யி� 
அறாெத�ற31 இ% Eறினா�. 
 
38. அற
திJஉ< கா+க  மி�ைல யதைன 
மற
த*J< கி�ைலயா< ேகD. 



33 

 

(இ - �.) ஒ�வ�+1 அற( ெச)த*� ேம3ப�ட ஆ+க மி�ைல; அதைன& 
ெச)யாைமயி� ேம3ப�ட ேகDமி�ைல, (எ - 4). 
இஃ% அற( ெச)யா+கா3 ேகDவ�ெம�4 Eறி34.   
 
39. அ@+கா றவாெவ1ளி இ�னா&ெசா� னா�1 
மி@+கா விய�ற தற5. 
(இ - �.) மன+ேகா�ட 5, ஆைச;5, ெவ1ளி;5, கD( ெசா��5 எ��5 
நா�கிைன;5 ஒழி
% நட+1ம% யாெதா�4 அஃ% அறெம�4 ெசா�ல'பD5,  
(எ - 4. 
பி�ன�& ெச)யலாகாெத�4 E4வனெவ�லா5 இ,நா�கி�� அட<1 ெம�4 
Eறிய அற5 எ
த�ைமதா�ற31 இ% Eற'ப�ட%. 
 
40. மன
%+க0 மாசிலனாத லைன
தற 
னா1ல நீர பிற.  
(இ - �.) ஒ�வ� த� மன
தி�க� 13றமிலனாதேல எ�லாவற மா5; அதி� 
அ@+10டாயி�, ேம3 ெச)வனெவ�லா5 ஆரவார நீ�ைமய, (எ-4. 
பிறரறியேவ0�& ெச)தானாெம�றவாறாயி34 ேம� நா�1 ெபா�ைள+ க�ய 
ேவ0Dெம�றா� அைவ நா�15 மனெமா�4, Tயதாக' ேபாெம�4 அத�பி� 
இ% Eறினா�. 
----------- 

1.1.1.1.2. 2. 2. 2. இ*லறவிய* இ*லறவிய* இ*லறவிய* இ*லறவிய* ----    ((((20202020    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    
 
இ�லறமாவ% இ�*�கணி�,% தா�  தலாயி� ெச)த�.  
அ% Eறிய அதிகார மி�பதி�5 இ�வா>வா� வா@,திற ேமாரதிகார
தா�5 
அத31
 %ைணயான மைனவி யில+கண5 ஓரதிகார
தா�5 Eறி, அத� பி� 
இ�லற' ப1தியான பிரமசாிய< கா�க
தெம�� மிர0����5 பிர5 சாிய
தி31 
ஆதாரமாகிய Cத�வைர' ெப4த� ஓரதிகார
தா3 Eறி+ , கா�க
த வில+கண< 
E4வா� ந�E�,தா�, ந�1ரவினீ<கினா�, ெச�வ�, வ�ளிேயாெர��5 
நா�வாி�5 அ�Cைடைம  தலாக ஒ@+க ைடைம `றாக ந�E�,தாரா3 
ெச)ய'பDவன ேவ@5, பிறனி� விைழயாைம  தலாக
 தீவிைனய&சமீறாக இவரா3 
றவிர'பDவனேவ@5 பதினா�கதிகார
தா3 Eறி, இவ3ேறாD<Eட ஒ'Cரவறித� 
ந�1ரவினீ<கினாரா3 ெச)ய'பDெம�4 Eறி, இவ3ேறாD<Eட ஈத� ெச�வரா3 
ெச)ய'பDமா4 Eறி, இவ3ேறாD< Eட' Cக> வ�ளிேயாரா3 ெச)ய'பDெம�4 
Eறினாராக+ ெகா�ள'பD5. இGவற5  3பட+ Eறிய% ; %றவற
தினி�றாைர;5 
ஓCத� இ�வா>வா� க0ணதாதலா�. 
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அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 ::::    இ* வா.�ைக இ* வா.�ைக இ* வா.�ைக இ* வா.�ைக ....    
 
அவ34�, இ�வா>+ைகயாவ% இ�*�க0 இ�,% வா>வா� வா@5 திற� 
E4த�. ேம� அற( ெச)க ெவ�றா� இ%  தலாக அற( ெச);மா4 
E4கி�றாராத*�, இ% பி3Eற'ப�ட%. 
 
41. இ�வா>வா ென�பா னிய�Cைடய Fவ�+1 
ந�லா3றி னி�ற %ைண .  
(இ - �.) இ�வா>வாென�4 ெசா�ல'பDவ� இய�Cைடய Fவ�+ 15 ந�ல 
வழியி�க0ேண நி�றெவா� %ைண, (எ - 4). 
 
எ�ற% தானமாகிய வி�லற( ெச);மவ� தவ
தி� பா3ப�ட விரத< ெகா0 
ெடா@காநி�ற பிரம&சாாி+15, தவேம3ெகா0 ெடா@காநி�ற வான'பிர6த� 
ஸ,நியாசிக�+15, த
த5 நிைல1ைலயாம �ண.  தலாயின ெகாD
%' 
பா%கா
த*�, அவ�+1 ந��லகி�க0 ெச��5 ெநறியிேல நி�ற ெவா� 
%ைணெய�4 Eறியவாறாயி34. %ைணெய�ற% இைடL4 வாராம �)
% 
விDவாைர. 
 
42. %ற,தா�+1, %Gவா தவ�+1 மிற,தா�+1 
மி�வா>வா ென�பா� 4ைண .  
(இ - �.) வ�ண
திைன;5 நாம
திைன;, %ற,தா�+15, %றவா% ந� 1ரவாளரா 
;0ண' ெபறாதா�+15, பிறரா) வ,% ெச
தா�+15 இ�வா>வா ென�4 
ெசா�ல'பDமவ� %ைணயாவா�, (எ - 4). 
ேம3Eறிய Fவ�5 வ�ணநாம<கைள
 %றவாைமயா b0D
 %ற,தா ெர�4 
Eறினா�. ெச
தா�+ கிவ� ெச)ய ேவ0�யன Cற<கா�D)
த�  தலாயின. இ% 
ேம3Eறியவ�+ேக ய�றி இவ�+15 %ைணெய�4 Eறி34. 
 
43. ெத�Cல
தா� ெத)வ5 வி�,ெதா+க றாென�றா< 
ைக5Cல
தா ேறா5ப றைல.  
(இ - �.) பிதிர�, ேதவ�, Cதியரா) வ,தா�, A3ற
தா�, தாென�� ைம, திடமாகிய 
ெநறிைய+ ெகடாம ேலா5Cத� தைலயான வி�வா>+ைக , (எ - 4). 
தன+10டான ெபா�ைள ஆ4 Eறா+கி ஒ� E4 அரச31+ ெகாD
% ஒழி,தைவ,% 
Eறி�, தா� ெகா�வ% ஒ� E ெற�ற31
 த�ைன; ெம0 ணினா�. இ% 
தைலயான இ�வா>+ைக வா@5 வா>. Eறி34; எ�ைன? இைவெய�லா ெமா�<1 
ெச)ய'பDத*�. ேம3Eறிய அ4வ�5 வி�,தின% வைகயி� ெர�4 
ெகா�ள'பDவ�. 
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44. பழிய(சி' பா
% Uைட
தாயி� வா>+ைக 
வழிெய(ச ெல(ஞா�4 மி�.  
(இ - �.) இ�வா>+ைகயாகியநிைல பழிைய;ம(சி' ப1
%0டைல;  ைட
தாயி�, 
த� ெதா@<1 இைடய4தல எ+ கால
தி�மி�ைல, (எ - 4). 
ேம� ப1+1மா4 Eறினா�, ப1+1<கா3 பழிெயாD வாராத ெபா�ைள' ப1+க 
ேவ0Dெம�4 Eறினா�. 
 
45. அ�C ம�  ைட
தாயி னி�வா>+ைக 
ப0C5 பய� ம%.  
(இ - �.) இ�வா>+ைகயாகிய சிைல யாவ�மா�D5 அ�C ெச)தைல;5 
அற(ெச)தைல;5 உைட
தாயி�, அத31+ 1ணமாவ%5 பயனாவ%5 அG > 
ர0�ைன;  ைடைம தாேன, (எ - 4). 
பய� ேவ4 ேவ0டா5; தன+15 பிற�+15 உ0டான  கால�&சி தாேன 
யைம;ெம�ப%. இ% பழிெயாD வாராத .ணைவ Mகர ேவ3பா� மா�D அ�C ெச)ய 
ேவ0Dெம�ப%5 சீலனா)+ ெகாD+கேவ0Dெம %5 Eறி34. 
 
46. அற
தா3றி னி�வா>+ைக யா3றி3 Cற
தா3றி3 
ேபாஒ)' ெப4வ ெதவ�.  
(இ - �.) இ�வா>+ைகயாகிய நிைலைய அறெநறியிேல ெச�
தவ�லவ னாயி�, 
Cறெநறியாகிய தவ
தி3 ேபா)' ெப4வ% யாேதா? (எ - 4). 
ேம� சீலனா)+ ெகாD+கேவ0Dெம�றா� அGவா4 ெச)யி� தவ'பய �5 இ% 
தாேன த�ெம�றா�. 
 
47. ஆ3றி ெனா@+கி மறனி@+கா வி�வா>+ைக 
ேநா3பாாி ேனா�ைம ;ைட
%.  
(இ - �.) பிறைர;5 ந�ெனறியிேல ஒ@க'ப0ணி
 தா�5 அற
தி� பாெலா@15 
இ�வா>+ைக தவ(ெச)வாாி�5 வ*;ைட
%, (எ - 4). 
ஒ@க' ப0ணலாவ% அவ�+1 ேவ0Dவன அைம
த�. இ% தவ
 தி�5 
வ*;ைட
ெத�ற%. 
 
48. இய�பினா னி�வா>+ைக வா>பவ ென�பா� 
 ய�வா� ெள�லா, தைல.  
(இ - �.) ெநறியினாேன யி� வா>+ைக வா>பவென�பா�,  ய�வா ெர�லாாி�, 
தைலயாவா�, (எ - 4 ) 
 யற� - ெபா��1  யற�.  
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49. ைவய
%� வா>வா<1 வா>பவ� வா�ைற;5 
ெத)வ
%� ைவ+க' பD5.  
(இ - �.) இ�வா>+ைக வா@5ப�யிேல வா@5 வ� உலக
திேல ேதவ �� ஒ�வனாக 
மதி+க'பDவ�, (எ - 4). 
இவ� எ�லாரா�5 ந�1 மதி+க'பDவ ென�றவா4.  
 
50. அறெனன' ப�டேத இ�வா>+ைக யஃ%5 பிற�பழி'ப தி�லாயி ன�4.  
(இ - �.) அறென�4 சிற'பி
%& ெசா�ல'ப�ட% இ�வா>+ைகேய; அ%.5 
ந�றாவ% பிறெனா�வனா3 பழி+க'பDவெதா�ைற ;ைட
த�ல வாயி�, (எ - 4). 
பழி+க'பDவெத�ற% இழி1ல
தாளாகிய மைனயாைள. இனி வா>+ைக
 
%ைணநல< E4கி�றாராக*�, இ% Eற'ப�ட%. 10 
---------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.21.2.21.2.21.2.2:  :  :  :  வா.�ைக
 +ைண நல�வா.�ைக
 +ைண நல�வா.�ைக
 +ைண நல�வா.�ைக
 +ைண நல�....    
 
வா>+ைக
 %ைணநலமாவ% வா>+ைக+1
 %ைணயாகிய மைனயாள% ெப0ைம 
யில+கண< E4த�. 
 
51. மைன
த+க மா0Cைடய ளாகி
த3 ெகா0டா� 
வள
த+கா� வா>+ைக
 %ைண.  
(இ - �.) தா� பிற,த 1�+1
த+க ெவா@+க
ைத ;ைடயாளா)
 த�ைன+ 
ெகா0டவன% வ�வா)+1
 த+க ெச�லவிைன;ைடயவ� இ� வா>+ைக+1
 
%ைணயாவ�, (எ - 4). 
 
52. மைனமா�சி யி�லா�க ணி�லாயி� வா>+ைக 
ெயைனமா�சி
 தாயி� மி�. 
 (இ - �.) 1�+1
த+க ெவா@+க5 மைனயா� மா�D இ�ைலயாகி�, அG 
வி�வா>+ைக எ
%ைண ந�ைமகைள ;ைட
தாயி�5 ஒ� ந�ைம;5 இ�றா5, (எ - 
4). 
 
53, சிைறகா+1< கா'ெபவ� ெச); மகளி� 
நிைறகா+1< கா'ேப தைல.  
(இ - �.) மகளிைர& சிைறெச)% கா+1<காவ� யாதிைன& ெச);5? அவர% க3C+ 
கா+1< காவேல தைலயான காவ�, (எ - 4). 
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54. ெப0ணி3 ெப�,த+க யா.ள க3ெப��, 
தி0ைம;0 டாக' ெபறி�.  
(இ - �.) ெப0 பிற'C'ேபா� ேம5ப�டன யாைவ;�? க3பாகிய தி0ைம ;0டாக' 
ெபறி�, (எ - 4). 
 
55. Cக>Cாி, தி�*ேலா�+ கி�ைல யிக>வா� � 
ேன4ேபா3 VD நைட. 
(இ - �.) Cக>ெபா�,தின மைனயாைள இ�லாதா�+1 இ�ைலயா5; த5ைம 
யிக>,%ைர'பா� � ஏ4ேபா� நட+15 ேம5ப�ட நைட, (எ - 4). 
ஏ4 நைட - அைச.5 தைலெயD'C5 ெபா�,திய நைட. 
 
56. இ�லெத னி�லவ� மா0பானா ��ளேத 
னி�லவ� மாணா+ கைட.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1 மைனயா� மா�சிைம;ைடயாளானா�, எ�லா மிலேனயாயி�5 
இ�லாத% யா%? மைனயா� மா�சிைம இ�லாளானா�, எ�லா  ைடயானாயி�5 
உ0டான% யா%? (எ - 4). 
 
57. த3கா
%
 த3ெகா0டா3 ேபணி
 தைகசா�ற 
ெசா3கா
%& ேசா�விலா� ெப0.  
(இ - �.) த�ைன;< கா
%
, த�ைன+ ெகா0ட கணவைன;5 ேபணி, 
ந�ைமயைம,த Cக>கைள;5 பைட
%& ேசா�வி�ைம;ைடயவேள ெப0 ெண�4 
ெசா�ல'பDவ�, (எ - 4). 
 
58. ெத)வ, ெதாழாஅ� ெகா@ந3 ெறா@ெத@வா� 
ேப)ெயன' ெப); மைழ. 
 (இ - �.) ெத)வ
ைத
 ெத)வெம�4 ெதாழாளா), எ�லா
 ெத)வ  , 
த�கணவென�ேற க�தி, அவைன நாேடா4, ெதா@ெத@மவ� ெப) ெய�4 
ெசா�ல மைழ ெப);5, (எ - 4). 
எ@த� - உற<கி எ@த�. 
 
59. ெப3றா�' ெபறி3ெப4வ� ெப0�� ெப�(சிற'C' 
C
ேதளி� வா@  ல1.  
(இ - �.) ெப0�ரானவ� த5ைம மைனவியராக' ெப3றவைரேய தம+1
 
தைலவராக' ெபறி�, ேதவ� வா@5 ெபாிய சிற'பிைன;ைடய உலக
ைத' ெப4வ�, 
(எ - 4). 
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60. ம<கல ெம�ப மைனமா�சி ம3றத 
ன�கல ந�ம+க� ேப4. (இ - �.) ஒ�வ�+1 அழெக�4 ெசா��5, மைனயா� 
ஒ@+க ைடயா ளாதைல ; அG வழ+கி� ேமேல ந�ல அணிகலென�4 ெசா��5, 
ந�ல Cத� வைர' ெப4தைல, (எ - 4) 10 
---------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 �த*வைர� ெப2த*�த*வைர� ெப2த*�த*வைர� ெப2த*�த*வைர� ெப2த*....    
 
Cத�வைர' ெப4தலாவ% Cத�வைர' ெப3றதனாலாய பய� E4த�. 
 
61. ெப4மவ34� யாமறிவதி�ைல யறிவறி,த 
ம+க�ேப ற�ல பிற.  
(இ - �.) ஒ�வ� ெப45 ெபா��க� அறி.ைடய ம+கைள' ெப4த� ; 
பய�பDவெதாழி,த ெபா��கெள�லா5 அவ3றி�5 சிற,தனவாக யா5 க0 
டறிவதி�ைல , (எ - 4). 
 
62. எ@பிற'C, தீயைவ தீ0டா பழிபிற<கா' ப0Cைட ம+க� ெபறி�.  
(இ - �.) எ@பிற'பி�, %�ப<க� சாரா ; ஒ�பிற'பிேல பழியி� க0 மிகாத 
1ண
திைன;ைடய Cத�வைர' ெப4வாராயி�, (எ - 4). 2 
 
63. த5ெபா� ெள�பத5 ம+க ளவ�ெபா� 
ட,த5 விைனயா� வ�5.  
(இ - �.) த5 ைடய ெபா�ெள�4 ெசா��வ� உலக
தா� த5 ம+கைள, அ5 
ம+க�ைடய ெபா�� த
த5 ைடய விைனேயாேட Eடவ�தலா�, எ - 4) 
 
64. அமி>தி� மா3ற வினிேதத5 ம+க� 
சி4ைக யளாவிய E>. 
 (இ - �.) இனிைம;ைட
தாகிய அமி>தி�5 மிக வினி%; த5 ைடய ம+க� 
சி4ைகயாேல யைளய'ப�ட E>, (எ - 4). 
 
65. ம+க0 ெம) தீ0ட �ட3கி�ப ம3றவ� 
ெசா3ேக�ட *�ப( ெசவி+1.  
(இ - �.) த5ம+க� தம%ட5பிைன& சா�த� த5 ட5பி3 கி�பமா5 , அவ� 
ெசா3கைள+ ேக�ட� ெசவி+கி�பமா5, (எ - 4). 
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66. 1ழ*னி தியாழினி ெத�பத5 ம+க0 
மழைல&ெசா3 ேகளா தவ�.  
(இ - �.) 1ழேலாைச யினி%, யாேழாைச யினிெத�4 ெசா��வ� த5 ம+கள% 
மழைல& ெசா3கைள+ ேகளாதவ� ; ேக�டவ� ெசா�லா�, (எ - 4). 6 
 
67. த5மி3ற5 ம+க ளறி.ைடைம மாநில
% 
ம��யி�+ ெக�லா மினி%.  
(இ - �.) த5ம+க ளறி.ைடயாரானா� அ% த5மி�5 உலக
%யி�க� ெக�லா5 
இனிதா5, (எ - 4 ) 
 
68. ஈ�ற ெபா@தி3 ெபாி%வ+15 த�மகைன& 
சா�ேறா ெனன+ ேக�ட தா).  
(இ - �.) தா� ெப3ற கால
தி�5 மிக மகி@5 ; த�மகைன& சா�ேறா ென�4 பிற� 
ெசா�ல+ ேக�ட கால
%
 தா), (எ - 4). 
 
69. த,ைத மக3கா34 ந�றி யைவய
% 
 ,தி யி�'ப& ெசய�. (இ - �.) த,ைத மக�+1& ெச);5 உபகார5, 
அைவய
தி�க0ேண  ,தியி�+1மா4 க�வி ;0டா+1த�, (எ- 4) 
 
70. மக�ற,ைத+ கா34  தவி யிவ�ற,ைத 
ெய�ேனா3றா� ெகா�ெல�( ெசா�, 
 (இ - �.) மக� த,ைத+1& ெச);5 உபகார5, இவ� த,ைத எ�ன தவ( 
ெச)தாென�4 உலக
தா� ெசா��( ெசா�ைல' பைட
த�, (எ - 4). 
இ% ெநறியிெனா@1வாைர உலக
தா� Cக>வாராதலா�, மக�5 ஒ@+க 
 ைடயனாக ேவ0Dெம�ற%. 10) 
----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.4 1.2.4 1.2.4 1.2.4 அ/�ைடைம அ/�ைடைம அ/�ைடைம அ/�ைடைம ....    
 
அ�Cைடைமயாவ% த�ைன& சா�,தா� மா�D+ காத�ைடயவனாத�. 
 
71. எ�பி லதைன ெவயி�ேபால+ கா;ேம 
ய�பி லதைன யற5.  
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(இ - �.) எ�பிலாத சீவைன ெவயி� AD மா4 ேபா3 AD5; அ�பிலாத .யிாிைன 
அற5, (எ - 4). 
 
72. அ�பக
 தி�லா .யி�வா>+ைக வ�பா�+க0 
வ3ற� மர,தளி�
 த34.  
(இ - �.) த�னிட
% அ�பி�லாத .யிாின% வா>+ைக , வ*யபாாிட
% உ0டாகிய 
உல�,த மர5 தளி�
தா3 ேபா�5, (எ - 4). 
தளி�
த31+ காரணமி�ைமயா� தளிராெத�றவா4.  
 
73. Cற
%4' ெப�லா ெமவ� ெச);5 யா+ைக யக
%4' ப�பி லவ�+1.  
(இ - �.) உட5பி31 அக
%4'பாகிய அ�பிலா�+1' Cற
%4'C+க ெள�லா5 
யாதிைன& ெச);5? (எ - 4) 
 
74. அ�பி� வழிய %யி�நிைல யஃதிலா�+ 
ெக�Cேதா� ேபா�
த .ட5C. 
 (இ - �.) உயி�+1 நிைலேப4 அ�பி� வழியதாகிய அற
தினா� . வ�5; ஆதலா�, 
அG வ�பிலாதா�+1 உளதாவ% எ�பி�ேம3 ேறா*னா3 ேபா�+க'ப�ட .ட5C,  
(எ - 4) 
இ% OD ெபறாெர�ற%. 
 
75. அ�பிலா ெர�லா5 தம+1ாிய ர�Cைடயா 
ெர�C  ாிய� பிற�+1.  
(இ - �.) அ�பிலாதா� எ�லா' ெபா�ைள;, தம+1 உாியராக .ைடய� ; 
அ�Cைடயா� ெபா�ேளய�றி
 த5 ட5C+ ச<கமாகிய ெவ�5பிைன;5 பிற�+1 
உாிைமயாக .ைடய�, (எ - 4) 
அ�Cைடயா�+க�ல% அற(ெச)த லாிெத�றாயி34. 
 
76. அ�ேபா �ைய,த வழ+ெக�ப வா�யி�+ 
ெக�ேபா �ைய,த ெதாட�C.  
(இ - �.)  3பிற'பி�க0 அ�ேபாD ெபா�,த& ெச�ற ெசலெவ�4 ெசா��வ�; 
ெப4த3காிய .யி�+1 இ' பிற'பி�க0 உட5ேபாD இைட விடாத ந�பிைன,  
(எ - 4). 
 
77. அ�C3 றம�,த வழ+ெக�ப ைவயக
 
தி�C3றா ெர)%( சிற'C.  
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(இ - �.)  3பிற'பி�க0 பிற�ேமல�C ைவ
%& ெச�ற ெச� ெவ�4 ெசா��வ�; 
இ'பிற'பி�க0 உலக
தி� இ�ப 3றா� அத� ேம�( சிற'ெப)%தைல, (எ - 4). 
இ% ேபாக, %)'பெர�ற%. 
 
78. அ�V� மா�வ  ைடைம ய%O� 
ந0ேப�� நாடா& சிற'C.  
(இ - �.) அ�C த�5 ஆ�வ ைடைமைய ; அGவா�வ ைடைம த�5, ந�ெப�4 
ெசா�ல'ப�ட ஆரா)த*�லாத சிற'பிைன, (எ - 4) 
 
79. அற
தி3ேக ய�Cசா� ெப�ப வறியா� 
மற
தி31 மஃேத %ைண.  
(இ - �.) அ�பான% அற(ெச)வா�கேக சா�பாெம�ப� அறியாதா� ; அGவ�C மற( 
ெச)வா�+1
 %ைணயா5, (எ - 4) 
 
80. அ�பி31  0ேடா வைட+1,தா ழா�வல� 
C�கணீ� Yச ற�5.  
(இ - �.) அ�பிைன யைட+1,தா@ ளேதா? அ�Cைடயா� மா�D உள தாகிய 
C�*ய க0ணி� நீ�தாேன ஆரவார
ைத
 த�5, (எ - 4). 10 
-------------  

1.2.5 : 1.2.5 : 1.2.5 : 1.2.5 : வி;ேதா�ப*வி;ேதா�ப*வி;ேதா�ப*வி;ேதா�ப*....    
 
வி�,ேதா5பலாவ% உ0U< கால
%' Cதியா� வ,தா� ப1
%0ண 
ேவ0Dெம�ப% Eற�. 
 
81. இ�,ேதா5பி யி�வா>வ ெத�லா5 வி�,ேதா5பி 
ேவளா0ைம ெச)த3 ெபா��D.  
(இ - �.) இ�*�க0 இ�,% ெபா�ைள' ேபா3றி வா@5 வா>+ைக ெய�லா5, வ,த 
வி�,தினைர' ேபா3றி அவ�+1 உபகாி
த3காக, (எ - 4). 
 
தி�+1ற� - அற
%'பா�. 
82. வி�,% Cற
ததா
 தா�0ட� சாவா 
ம�,ெதனி�5 ேவ0ட3பா3 ற�4.  
(இ - �.) வி�,தின� இ3Cற
தாராக
 தாேன ;0ட�, சாவாைம+1 உ0U5 
ம�,தாயி�5 ேவ0D5 ப1தி;ைட
த�4, (எ - 4). 
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83. வ�வி�,% ைவக� ேமா5Cவா� வா>+ைக 
ப�வ,% பா>பDத *�4.  
(இ-�.) நாேடா45 வ,த வி�,தினைர' ேபா34வான% ஆ+க5, வ�
த  34+ 
ேகDபDவதி�ைல , (எ - 4). 
 
84. அகனம�,% ெச)யா �ைற;  கனம�,% 
ந�வி�, ேதா5Cவா னி�.  
(இ - �.) தி�வினா� மன5 ெபா�,தி உைற;5; ந�லவி�,தினைர  க5 ெபா�,தி' 
ேபா34வான% மைனயி�க0, (எ - 4) 
இ% ேக��ைமய�றி& ெச�வ  0டா ெம�ற%. 
 
85. வி
% மிட� ேவ0D< ெகா�ேலா வி�,ேதா5பி 
மி&சி� மிைசவா� Cல5. 
 (இ - �.) வி�,தினைர ஊ�� மி+க .ணைவ ;0Uமவ� Cல
தி� க0, விைளத3 
ெபா��D விைத+க.5 ேவ0Dேமா? தாேன விைளயாேதா? 
ெபா�� வ�வாயாக இய34மிட5 ந�றாக' பய�பDெம�றவா4. 
 
86. ெச�வி�, ேதா5பி வ�வி�,% பா�
தி�'பா 
ன�வி�,% வான
 தவ�+1. 
 (இ - �.) வ,த வி�,தினைர' ேபா3றி வாராத வி�,தினர% வர. பா�
தி�+1மவ�, 
வான
தவ�+1 ந�வி�,தாவ�, (எ - 4) 
வர. பா�
த� - வி�,தி�றி ;0ணாைம. 
 
87. இைன
%ைண
 ெத�பெதா� றி�ைல வி�,தி� 
4ைண
%ைண ேவ�வி' பய�.  
(இ - �.) வி�,தின�+1 அளி
ததனா� வ�5 பய� இ�ன அளவிைன ;ைட
ெத�4 
ெசா�லலாவ% ஒ�றி�ைல; அGவி�,தினாி� த�ைம யாேதா ரளவி34 அ
த�ைம 
யளவி34 வி�,ேதா5ப*� பய�, (எ - 4). 
 
88. பாி,ேதா5பி' ப3ற3ேறா ெம�ப� வி�,ேதா5பி 
ேவ�வி தைல'படா தா�.  
(இ - �.) வி�,தினைர' ேபா3றி ;பசாி+க மா�டாதா�, வ�,தி ;ட5 ெபா�ைற;5 
ஒ'பி' ெபா�ள3ேறாெம� றிர'ப�, (எ - 4) 
 
89. உைடைம; ளி�ைம வி�,ேதா5ப ேலா5பா 
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மடைம மடவா�க U0D. 
 (இ - �.) உைடைமயி�க0ேண யி�லாைமேபால, வி�,தின�+1 அளி
 தைல' 
ேபா3றாத ேபைதைம, ேபைதைமயா�மா�ேட ;ளதா5, (எ - 4) 
 
90. ேமா'ப+ 1ைழ; மனி&ச  க,திாி,% 
ேநா+க+ 1ைழ;5 வி�,%.  
(இ - �.) எ�லா மலாி�5 ெம�*தாகிய அனி&ச'Y ேமா,தால�ல% வாடா%; 
வி�,தினைர  க,திாி,% ேநா+க அவ� வாDவ�, (எ - 4). 
இ%  கேநா+கி யினிைம Eறேவ0Dெம�ற%.  
------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.6 : 1.2.6 : 1.2.6 : 1.2.6 : இனியைவ =ற*இனியைவ =ற*இனியைவ =ற*இனியைவ =ற*....    
 
இனியைவ Eறலாவ% ேக�டா�+1 மனமகி@( ெசா3கைள+ E4த�. 
 
91. அகனம�, தீத* ன�ேற  கனம�, 
தி�ெசாலனாக' ெபறி�.        
 (இ - �.) மன5 ெபா�,தி+ ெகாD
த*�5 ந�4;  க5 ெபா�,தி இனிைம&ெசா� 
ெசா�ல வ�லவனாயி�, (எ - 4)  
 
92.  க
தா னம�,தினி% ேநா+கி யக
தானா 
மி�ெசா *னேத யற5.  
(இ - �.) க0ணாேல ெபா�,தி இனிதாக ேநா+கி மன
ேதாேட ெபா�, திய இ�ெசா� 
ெசா�ல வ�லவனாயி�, அ% தாேன யறமா5, (எ - 4).   
 
93. அ�லைவ ேதய வர5 ெப�15 ந�லைவ 
நா� யினிய ெசா*�.     
 (இ - �.) ந�லவான ெசா3கைள யாரா),% இனியவாக& ெசா��வானா யி�, 
அதனாேன அறம�லாதன ேதய அற5 வள�5, (எ - 4). 
 
94. பணி.ைடய னி�ெசால னாத ெலா�வற 
கணிய�ல ம34' பிற.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1 அழகாவ% தா>&சி ;ைடயன யினிய ெசா3கைள+ Eற வ�லவ 
னாத�; பிறவாகிய அழெக�லா5 அழெகன'படா, (எ - 4). 
இ% தா>
%+ Eறேவ0D ெம�ப%5 அதனாலா5 பய�< Eறி34.  
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95. சி4ைம;ணீ<கிய வி�ேசா� ம4ைம;5 
மி5ைம; மி�ப, த�5.  
(இ - �.) C�ைம;� நி�4 நீ<கிய இனிய ெசா3க�, இ5ைமயி�க0 U5 
ம4ைமயி�க0U5 இ�ப
ைத
 த�5, (எ - 4). 
 
96. %�Cறா உ, %Gவாைம யி�லா15 யா�மா�D 
மி�Cறாஉ மி�ெசா லவ�+1. (இ - �.) %�ப 4வி+கி�ற Mகராைமயாகிய ந�1ர. 
இ�ைலயா15; யாவ�மா�D< E4 மி�ப 4வி+கி�ற இனிய ெசா�ைல 
;ைடயா�+1, (எ-4). 
 
97. நயனீ�4 ந�றி பய+15 பயனீ�4 
ப0பி3 றைல'பிாியா& ெசா�. 
(இ - �.) பிறரா� வி�5ப'பDதைல;5 பய,%, ெபா�ைள;5 பய,% அற
திைன;5 
பய+15 ; 1ண
தினி�4 நீ<காத ெசா�, (எ - 4.) 
 
98. இ�ெசாலா Oர மைளஇ' ப�றிலவா( 
ெச5ெபா�� க0டா�வா)& ெசா�.  
(இ - �.) இ�வ� மா4பட& ெசா�ன மா3ற
தின% உ0ைம' ெபா� ைள+ க0டா� 
E45 ெம)யாகிய ெசா3க�5 இ�ெசாலாதலாேன அ�ெளாD ெபா�,தி+ 
13றமிலவா5, (எ - 4). 
இஃ% ஒ�வைன+ க�,% ெசா�லேவ0D மிட
%5 இ�ெசா�லாேல க�ய 
ேவ0Dெம�ற%. 
 
99. இ�ெசா *னிதீ�ற� கா0பா ெனவ�ெகாேலா 
வ�ெசா� வழ<1 வ%.  
(இ - �.) ஒ�வ� இனியவாக& ெசா��( ெசா3க� இ�ப
ைத' பய
தைல+ 
கா0பா�, அத31 ம4தைலயாகிய வ�ெசா�ைல வழ<1வ% எ' பயைன 
ேநா+கிேயா ? (எ - 4). 
 
100. இனிய .ளவாக வி�னாத Eற� 
கனியி�'ப+ கா)கவ�, த34. 
 (இ - �.) பிற�+ கினியவாக& ெசா��( ெசா3களி�ப
ைத
 த�த ைல+ க0டவ� 
இனிய ெசா3க� இ�+க+ க�ய ெசா3கைள+ E4த�; பழ  < கா;5 ஓாிட
ேத 
யி�+க+ க0டவ� பழ
ைத+ ெகா�ளா% காைய+ ெகா0ட த�ைம
%, (எ - 4). 
--------------  
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1.1.1.1.2. 2. 2. 2. இ*லறவிய*இ*லறவிய*இ*லறவிய*இ*லறவிய*    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�1.2.7 : 1.2.7 : 1.2.7 : 1.2.7 : ெச�;ந/றி யறித*ெச�;ந/றி யறித*ெச�;ந/றி யறித*ெச�;ந/றி யறித*....    

 
ெச),ந�றியறிதலாவ% பிற� ெச)த தீைமைய மற,% ந�ைமைய  மறவாைம. 
 
101. மறவ3க மாச3றா� ேக0ைம %றவ3க 
%�ப
%�D'பாயா� ந�C. 
 (இ - �.) தன+1
 %�ப5 வ,த கால
% வ*யாயினா� ந�ைப விடா ெதாழிக; 
எ+கால
%< 13றம3றார% ந�ைப மறவா ெதாழிக, (எ - 4). 
 
102. ந�றி மற'ப% ந�ற�4 ந�ற�ல 
த�ேற மற'ப% ந�4.  
(இ - �.) பிற� ெச)த ந�றிைய மற'ப% எ�45 ந�ற�ல; பிற� ெச)த தீைமைய 
அ�ேற மற'பத�ேற ந�றா5, (எ - 4). 
இ% தீைமைய மற+க ேவ0D ெம�4 Eறி34.  
 
103. ெச)யாதா� ெச)த .தவி+1 ைவயக 5 
வானக  மா3ற லாி%. 
 (இ - �.)  �ேனா�தவி ெச)யாதா�+1 ஒ�வ� ெச)த .தவி+1 உலக  ( 
Aவ�+க 5 நிைறயா34த லாி%, (எ - 4). 
 
104. பய�மா+கா� ெச)த .தவி நய�றா+கி 
ன�ைம கட*3 ெபாி%. 
 (இ - �.) தம+ெகா� பயைன ேநா+காதவரா)& ெச)த .பகார
தா �0 டாய 
ந�ைமைய யாராயி�, அதனா �0டாய ந�ைம கட*�5 ெபாி%,  
 
105. கால
தி னா3ெச)த ந�றி சிறிெதனி� 
ஞால
தி� மாண' ெபாி%.  
(இ - �.) உதவேவ0D<கால, த'பாம3 ெச)த.தவி தா� சிறிதா யி�,த தாயி�5, 
உலக
தி�5 மிக' ெபாி%, (எ - 4). 
இ% கால, த'பாம3 ெச)த .தவி உலக
தி�5 ெபாிெத�ற%.  
 
106. திைன
%ைண ந�றி  ெசயி�5  
பைன
%ைணயா+ ெகா�வ� பய�ெறாி வா�. 
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 (இ - �.) திைனயள. ந�றி ெச)தாராயி�5 அதைன யGவளவி3ெற�4 நிைனயா% 
பைனயளவாக+ ெகா�வா�, அத� பயைன யறிபவ�, (எ - 4) 
பைனயள. - அத�ய�&சி. 
 
107. எ@ைம ெய@பிற'C  ��வ� த<க0 
வி@ம, %ைட
தவ� ந�C.  
(இ - �.) த<க0 உ3ற %�ப
ைத நீ+கினவர% ந�ைப அ' பிற' பிேல ய�றி 
எ@ைமயி�, ேதா345 பிற'ெப�லா5 நிைன'ப� சா�ேறா� , () 
 
108. உதவி வைர
த�4தவி ;தவி 
ெச)ய'ப�டா� சா�பி� வைர
%. 
(இ - �.)  �ேன ெச)த .தவியி� அளவ�4 பி�C ெச);5 மா3 4 தவி; அG.தவி 
ெச)ய'ப�டவ� த�ைம எGவளவி34 அGவளவி34 அவ� ெச);5 மா34தவி,  
(எ - 4 ) 
இ% மா34 தவி+1 அளவி�ைல எ�ற%.  
 
109. ெகா�ற�ன வி�னா ெசயி� மவ� ெச)த 
ெவா�4ந� 4�ள+ ெகD5. 
(இ - �.) தம+1  �C ந�ைம ெச)தா� த5ைம+ ெகா�றாெலா
த இ�னாைமைய' 
பி�C ெச)யி�5, அவ�  �C ெச)த ந�றி ெயா�ைற நிைன+க அGவி�னாைம 
ெய�லா< ெகD5, (எ - 4).   
 
110. எ,ந�றி ெகா�றா�+1 உ).0டா  )வி�ைல 
ெச),ந�றி ெகா�ற மக31.  
(இ - �.) எ�லா ந�ைமகைள;( சிைத
தா�+15 பி�ெபா� கால
ேத யாயி�5 
உ).0டா5; ஒ�வ� ெச)த ந�றிைய& சாவா+கின மக�+1 ஒ� கால
தி�5 
உ)த*�ைல, (எ - 4).  
------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.8 1.2.8 1.2.8 1.2.8 நB' நிைலைமநB' நிைலைமநB' நிைலைமநB' நிைலைம....    
நD.நிைலைமயாவ% ந�டா�மா�D5 பைகவ�மா�D5 ஒ+க நி315 நிைலைம. 
 
111. சம� ெச)% சீ�T+1< ேகா�ேபா லைம,ெதா�பா3 
ேகாடாைம சா�ேறா�+ கணி.  
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(இ - �.) சம�வைர'ப0ணி யிர0Dதைல;( சீெரா
தா� T+கி' பா�+க'பDகி�ற 
ேகாைல' ேபா�, O+க5 தா+கம34 ஒ�வ� ப+கமாக ெந( ைச+ ேகாடவிடாைம 
சா�ேறா�+1 அழகாவ%, (எ - 4). 
இ% நD.நிைலைம ேவ0Dெம�ற%. 
 
112. ெசா3ேகா�ட மி�ல% ெச'ப ெமா�தைலயா 
.�ேகா�ட மி�ைம ெபறி�.  
(இ - �.) நD.நிைலைமயாவ% ேகா�டமி�லாததாய ெசா�லா5 ; உ4தி யாக 
மன+ேகா�ட மி�ைமேயாD EDமாயி�, (எ - 4). 
இ% நD.நிைலைமயாவ% ெசGைவ ெசா��த ெல�பTஉ5 இ� ெபா�� ெபா% 
ெமாழி E4 தல�ெற�பTஉ5 Eறி34. 
 
113. த1தி ெயனெவா�4 ந�ேற ப1தியா3 
பா3ப� ெடா@க' ெபறி�.  
(இ - �.) நD. நிைலைம ெய�4 ெசா�ல'பDகி�ற ெதா�4 ந�லேத அவரவ� 
நிைலைம'ப1திேயாேட அற
தி� பா3ப�D ஒ@க' ெப4மாயி�, 
 
114. வாணிக( ெச)வா�+1 வாணிக5 ேபணி' 
பிற., த5ேபா3 ெசயி�.  
(இ - �.) வாணிக( ெச)வா�+1 வாணிகமா5; பிற� ெபா�ைள;5 தம% ெபா�� 
ேபால' ேபணி& ேசா�.படாம3 ெச)வாராயி�, (எ - 4) 
வாணிக5 - இலாப5. 
 
115. ேகD5 ெப�+க  மி�ல�ல ெந(ச
%+ 
ேகாடாைம சா�ேறா�+ கணி.  
(இ - �.) ேகDவ�த�5 ஆ+க5 வ�த�5 உலக
தி�ைலய�ல; அGவிர0� ���5 
யாதா�ெமா�4 வ,த கால
%
 த�ென(A ேகாடாம ெலா@க� சா�ேறா�+1 
அழகா5, (எ - 4) 
 
116. ெகDவாக ைவயா %லக நDவாக 
ந�றி+க� ட<கியா� றா>..  
(இ - �.) ந�ைமயி�க0ேண நDவாக நி�றவ�+1 அ% காரணமாக' ெபா��ேகD 
உ0டாயி�, அதைன உலக
தா� ேகடாக& ெசா�லா�, ஆ+க
 ேதாேட ெய0Uவ�, 
(எ – 4). 
 
117. ந�ேற தாி� நDவிக,தா மா+க
ைத 
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ய�ேற ெயாழிய விட�.  
(இ - �.) ெப�ைமேய தாி�5 நD.நிைலைமைய நீ<கி வ�5 ஆ+க
ைத அGவா+க5 
வ�த31
 ெதாட+கமான அ�ேற ெயாழிய விDக, (எ - 4).  
 
118. ெகDவ�யா ென�ப தறிகத� ென(ச 
நDெவாாீஇ ய�ல ெசயி�.  
(இ - �.) தன% ெந(A நD.நிைலைமைய நீ<கி நDவ�லாதவ3ைற& ெச); மாயி�, 
அஃேத %வாக என+1+ ேகD வ�ெம�4 தாேன யறிக, (எ - 4).  
 
119. த+கா� தகவில ெர�ப தவரவ 
ெர&ச
தா3 காண' பD5.  
(இ - �.) ெசGைவ ;ைடயா� ெசGைவயி� ெர�ப% அவரவ� ஆரவார
 
ெதாழி*னாேன காண'பD5, (எ - 4). 
இ% தவமளவிேல நி3பத�ல% த5 ம+கைள;5 விடாெத�ப% Eறி34. (இதனா� 
அ&ச
தா� எ�பத31 ம+களாேன எ�4ைரயி�+கலாெம�ப% விள<1கி�ற%.) 
 
120. ேச'ப  ைடயவனா+க( சிைதவி�றி 
ெய&ச
தி3 ேகமா' Cைட
%.  
(இ - �) நD. நிைலைம ;ைடயவன% ெச�வ5 த�னளவி�< ேக�� றிேய நி�4, 
த� வழி;�ளா�+1< ேகDவாராம3 காவலாதைல;ைட
%, (எ-4). 
நD. நிைலைர;ைடயா� ெச�வ5 அழியாெத�றவா4. 
------------ 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.9 1.2.9 1.2.9 1.2.9 அட�க�ைடைமஅட�க�ைடைமஅட�க�ைடைமஅட�க�ைடைம....    
 
அட+க ைடைமயாவ% மன ெமாழி ெம)களா� அட<கி ஒ@1த�.  
 
121. கா+க ெபா�ளா வட+க
ைத யா+க 
மதனிJ< கி�ைல ;யி�+1.  
(இ - �.) ஒ�வ� தன+1' ெபா�ளாக அட+க
ைத C0டா+1க. அவ�யி�+1 ஆ+க5 
அதனி� ேம3ப�ட% பிறிதி�ைல, (எ - 4). 
 
122. ெசறிவறி,% சீ�ைம பய+1 மறிவறி, 
தா3றி னட<க' ெபறி�. 
(இ - �.) அறிய'பDவன.5 அறி,% அட+க'பDவன.5 அறி,% ெநறி யினாேன 
யட<க' ெபறி�, அGவட+க5 ந�ைம பய+15, (எ - 4). 
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அறிய'பDவன - Aைவ ஒளி ஊ4 ஓைச நா3ற5 அட+க'பDவன - ெம) வா) க0 
F+1& ெசவி. 
 
123. ஒ�ைம; ளாைமேபா ைல,தட+க லா3றி. 
ென@ைம; ேமமா' Cைட
%. 
(இ - �) ஒ� பிற'பிேல ெபாறிகைள,திைன;5 ஆைமேபா� அட+க வ�லவனாயி�, 
அவ�+1 அ%தாேன எ@பிற'பி�< காவலாதைல யைட
%. 
 
124 நிைலயி3 றிாியா தட<கியா� ேறா3ற 
மைலயி�5 மாண' ெபாி%. 
 (இ - �.) தன% நிைலயி3 ெகடாேத யட<கினவன% உய�&சி மைலயி�5 மிக' 
ெபாி%, (எ - 4) 
நிைல - வ�னா&சிரம த�ம5.  
 
125. யாகாவா ராயி�5 நாகா+க காவா+கா3 
ேசாகா'ப� ெசா�*@+1' ப�D.  
(இ - �.) எ�லாவ3ைற;5 அட+கிலராயி�5 நாெவா�றிைன;5 அட+1க; அதைன 
அட+கா+கா3 ெசா3ேசா�. ப�D
 தாேம ேசாகி'பா ராதலா�, (எ-4). 
இ% ேசாக
தி� மா�ேட பிணி+க' பDவெர�ற%.  
 
126. தீயினா3 A�டC U�ளா4  
மாறாேத நாவினா3 A�ட வD. 
(இ - �.) தீயினா3 A�டC0 உ�ளாறி
 தீ�5; நாவினா3 A�ட C0 ஒ�கால
தி�, 
தீரா%, (எ - 4). 
 
127. ஒ�றா�, தீ&ெசா3 ெபா��பய �0டாயி 
ன�றாகா தாகி விD5.  
(இ - �.) ஒ� ெசா�ேலயாயி�5 ேக�டா�+1 இனிதாயி�,% தீயெசா� *� 
ெபா�ைள' பய+1மாயி�, ந�ைமயாகாதாகிேய விD5, (எ - 4). 
இ% சால ெமாழி Eறினா�, தீதாெம�ற%.  
 
129. எ�லா�+1 ந�றா5 பணித லவ���( 
ெச�வ�+ேக ெச�வ, தைக
%. 
(இ - �.) அட<கிெயா@க� எ�லா�+15 ந�ைமயா5; அவெர�லாாி�( 
ெச�வ ைடயா�கேக மிக.5 ந�ைம;ைட
தா5, (எ - 4) 
ெச�வ5 - மி1தி. 
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129. கத<கா
%+ க3றட<க லா34வா� ெசGவி 
யற5 பா�+1 மா3றி �ைழ,%. 
(இ - �.) ெவ1ளி;5 அட+கி+ க�வி; ைடயனா) அதனா� வ�5 ெப�மித 5 
அட+கவ�லவ� மா�D , அறமான% ெநறியாேன வ�,தி
 தாேன வ�த31+ கால5 
பா�+15, (எ - 4). 
இஃ% அட+க ைடயா�+1 அற 0டாெம�ற% 
 
130. அட+க மமர� �)+1 மட<காைம 
யாாி� �)
% விD5.  
(இ - �.) மன ெமாழி ெம)கைள யட+கி ெயா@க அGவட+க5 ேதவ ாிட
ேத ெகா0D 
ெச�
%5; அவ3ைற யட+காெதாழிய அGவட<காைம தாேன நரக
திைட+ ெகா0D 
ெச�
திவிD5, (எ - 4). 
ேம� பலவாக' பய� Eறினாராயி�5, ஈ0D அட+க
தி315 அட<கா ைம+1 
மி%ேவ பயென�4 ெதா1
%+ Eறினா�. 
---------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.10 1.2.10 1.2.10 1.2.10 ஒD�க�ைடைமஒD�க�ைடைமஒD�க�ைடைமஒD�க�ைடைம....    
 
ஒ@+க ைடைமயாவ% த
த< 1ல
தி315 இ�லற
தி315 ஏ3ற 
ஒ@+க ைடயாராத�. 
 
131. பாி,ேதா5பி+ கா+க ெவா@+க
 ெதாி,ேதா5பி
 
ேதாி� மஃேத %ைண.  
(இ - �.) வ�,தி' ேபா3றி ெயா@+க
திைன+ கா+க ; எ�லா வற<களி� �5 
ந�லதைன
 ெதாி,% அதைன;, த'பாமலாரா),% பா�'பி�5 தம+1 
அGெவா@+கேம %ைணயாமாதலா�, (எ - 4). 
இஃ% ஒ@+க< கா+கேவ0Dெம�ற%.  
 
132. உலக
ேதா ெடா�ட ெவா@க� பலக34< 
க�லா ரறிவிலா தா�. 
(இ - �.) அறிவிலாதா� பல 9�கைள+ க3றா�5, உய�,தாேராD ெபா�,த 
ஒ@1தைல அறியா�, (எ - 4). 
இஃ% ஒ@+கமாவ% உய�,தாெரா@கின ெநறியி� ஒ@1தெல�பTஉ5 
அGெவா@+க5 க�வியி�5 வ*;ைட
ெத�பTஉ5 Eறி34. 
 
133. மற'பி� ேமா
%+ ெகாளலா15 பா�'பா� 
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பிற'ெபா@+க< 1�ற+ ெகD5.  
 
(இ - �.) பிராமண� ேவத
திைன ஓதி மற,தானாயி�5, பி��5 ஓதி+ெகா�ளலா5; 
ஒ@+க< 1ைற;மாயி� 1ல<ெகD5, (எ - 4). 
இஃ% ஒ@+க5 க�வியி�5 வ*தா�வா4 Eறி34. 
 
134. ஒ@+க
தி ெனா�கா �ரேவா ாி@+க
தி 
ேவத5 பDபா+ கறி,%. 
(இ - �.) ஒ@+க
தினி�4 நீ<கா� அறி.ைடயா� ; அதைன
 த'பினா3 13ற5 
வ�தைல யறி,%, (எ - 4). 
இஃ% இதைன அறி.ைடயா� தவிராெர�ற%. 13ற5 வ�த� பி�ேன காண'பD5. 
 
135. ஒ@+க ைடைம 1�ைம யி@+க 
மிழி,த பிற'பா) விD5.  
(இ - �.) ஒ�வ� இழி,த 1ல
தானாயி�5 ஒ@+க  ைடயவனாக உய� 1ல
தனா5 ; 
அதைன
 த'பி ஒ@1வனாயி�, உய�1ல
தனாயி�5 இழி1ல
 தானாேய விD5, (எ - 
4). 
இ% 1ல<ெகDெம�ற%. 
 
136. அ@+கா 4ைடயா�க ணா+க5 ேபா� றி�ைல 
ெயா@+க மிலா�க Uய�..  
(இ - �.) மன+ேகா�ட  ைடயவ�மா�D ஆ+க5 இ�ைல யானா3ேபா� ' 
ஒ@+கமி�லாதா�மா�D மி1தியி�ைலயா5, (எ - 4). 
இஃ% உய�&சியி�ைலயா ெம�ற%.  
 
137. ஒ@+க
தி ென)%வ� ேம�ைம யி@+க
தி 
ென)%வ ெர)தா' பழி. 
(இ - �.) ஒ@+க
தாேல தம+1 எ)தாத ேம5பா�ைட எ)%வ� ; அஃ தி�ைமயாேல 
தம+1 அடாதபழிைய எ)%வ�, (எ - 4). 
 
138. ந�றி+1 வி
தா1 ந�ெலா@+க, தீெயா@+க 
ெம�ற மிD5ைப த�5.  
(இ - �.)  
தி+1 விைதயா15 ந�ெலா@+க5 ; தீயெவா@+க5 எ�45 
இD5ைபைய
 த�5, (எ - 4). 
தீயெவா@+க5 நாேடா4, %�ப
ைதேய த�ெம�றவா4. எ�45 - 
இ�ைமயி�க0Uெம�றவா4. 
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139. ஒ@+க  ைடயவ�+ ெகா�லாேத தீய 
வ@+கி;5 வாயா3 ெசால�.  
(இ - �.) தீைம பய+1( ெசா3கைள மற,%5 த5வாயா3 ெசா��த�, ஒ@+க 
 ைடயா�+1 இயலா%, (எ - 4). 
 
140. ஒ@+க5 வி@'ப, தரலா ெனா@+க 
 யிாி� ேமா5ப' பD5. 
(இ - �.) ஒ@+க ைடைம சீ�ைமைய
 த�தலாேன, அGெவா@+க
 ைத
 தன% 
உயிைர+கா���5 மிக+ கா+கேவ0D5, (எ - 4). 
இஃ% ஒ@+க5 ேம3Eறிய ந�ைமெய�லா, த�மாத*�, அதைன
 த'பாம3 
ெச)யேவ0Dெம�4 வ*;4
தி34. 
---------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.11 1.2.11 1.2.11 1.2.11 பிறனி* விைழயாைமபிறனி* விைழயாைமபிறனி* விைழயாைமபிறனி* விைழயாைம....    
 
பிறனி� விைழயாைமயாவ% பிற�ைடய மைனயாள% ேதா� நல5 வி�5பாைம. 
 
141. அறனியலா னி�வா>வா ென�பா� பிறனியலா� 
ெப0ைம நயவா தவ�.  
(இ - �.) அறெநறியாேன யி� வா>வாென�4 ெசா�ல'பDவா�, 
பிற�வழியானவள% ெப0ைமைய வி�5பாதவ�, (எ - 4). 
இ% பிறனி� விைழயாைம ேவ0D5 எ�ற%.  
 
142. பிற�ெபா�ளா� ெப�ெடா@15 ேபைதைம ஞால
 
தற5ெபா�� க0டா�க ணி�.  
(இ - �.) பிற�ைடய ெபா�ளாயி�'பவைள வி�5பிெயா@1கி�ற அறி யாைம, 
உலக
% அற 5 ெபா��5 அறி,தா� மா�D இ�ைலயா5, (எ - 4).  
 
143. அற�கைட நி�றா� ெள�லா5 பிற�கைட 
நி�றாாி3 ேபைதயா ாி�.  
(இ - �.) காம
தி�க0ேண நி�றா� எ�லாாி�5, பிறெனா�வ� கைட
தைல ப3றி 
நி�றவ�கைள'ேபா� அறியாதாாி�ைல, (எ - 4). 
 
144. எைன
%ைணய ராயி� ெம�னா, திைன
%ைண;, 
ேதரா� பிறனி� Cக�.  
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(இ - �.) எ�லாவைமதியிைன;5 உைடயராயி�5, திைனயள., ேதரா% பிற�ைடய 
இ�*ேல C1த� யாதா)' பய+1ேமா ? (எ - 4). 
பிறனி� விைழவா� வ�< 13ற< E4வா�  3பட ெவ�லா+ 1ண  மிழி;ெம�4 
Eறினா�. 
 
145. விளி,தாாி� ேவற�ல� ம�ற ெதளி,தாாி3 
றீைம Cாி,ெதா@1 வா�.  
(இ - �.) த5ைம
 ெதளி,தா ாி�*�க0ேண தீைமைய' ெபா�,தி , ஒ@1வா� 
ெம)யாக, ெச
தாாி� ேவற�ல�, (எ - 4) 
இஃ% அற5 ெபா�ளி�ப5 எ)தாைமயி�, பிண
ேதா ெடா'பெர�ற%.  
 
146. எளிெதன வி�*ற'பா ென)% ெம( ஞா�45 
விளியா% நி315 பழி.  
(இ - �.) தன+1 எளிெத�4 நிைன
%' பிற�ைடய இ�*�க0ேண மி1மவ� 
எ�லா நா�5 அழியா% நி315 பழிைய' ெப4வா�, (எ - 4). 
இ% பழி;0டா ெம�ற%.  
 
147. பைகபாவ ம&ச5 பழிெயன நா�1 
மிகவாவா மி�*ற'பா� க0.  
(இ - �.) பைக;5 பாவ 5 அ&ச 5 பழி;ெம��5 நா�1 ெபா��5 நீ<காவா5; 
பிறனி�*�க0ேண மி1வா� மா�D, (எ - 4). 
 
148. பிற�மைன ேநா+காத ேபரா0ைம சா�ேறா�+ 
கறெனா�ேறா வா�ற ெவா@+1. 
(இ - �.) பிறன% மைனயாைள' பாராத ெபாியவா0ைமதாேன, சா� - ேறா�+1 
அற�5 அைம,த ெவா@+க மா5, (எ - 4). 
இஃ% இதைன வி�5பாைமதாேன அற�5 ஒ@+க  ெம�ற%.  
 
149. நல+1ாியா� யாெரனி னாம நீ� ைவ'பி3 
பிற31ாியா ேடாேடாயா தா�.  
(இ - �.) நல
%+1 உாியா� யாெரனி�, நிைன
தைத
 த�கி�ற நீ� N>,த .லக
தி� 
பிற�+1 உாியவள% ேதாைள
 தீ0டாதா�, (எ - 4), 
நல+1ாியா� - வி�5Cத31ாியா�.  
 
150. அற�வைரயா ன�ல ெசயி�5 பிற�வைரயா� 
ெப0ைம நயவாைம ந�4. 
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(இ - �.) அற
ைத வைரயாேத அறம�லா தன ெச)யி�5, பிறனிட
% ஆளானவள% 
ெப0ைமைய வி�5பாைம ந�4, (எ - 4). 
இஃ% ஓரற ( ெச)திலனாயி�5 ந�ைம பய+1ெம�ற%.  
---------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.12 1.2.12 1.2.12 1.2.12 ெபாைற#ைடைமெபாைற#ைடைமெபாைற#ைடைமெபாைற#ைடைம....    
 
ெபாைற;ைடைமயாவ% தம+1
 %�ப( ெச)தாைர
 தா , %�ப( ெச)யா% 
அவ� மா�D& ெச�ற ெவ1ளிைய மீ�ட�.  
 
151. ெபா4
த *ற'பிைன ெய�4 மதைன 
மற
த லதனி� ந�4.  
(இ - �.) பிற� ெச)த மிைகயிைன ெய�45 ெபா4
த� ந�4; அதைன மற
த� அ' 
ெபாைறயி�5 ந�4, (எ - 4) 
 
152. திறன�ல த3பிற� ெச)யி� ேநாெநா, 
தறன�ல ெச)யாைம ந�4.  
(இ - �.) த1திய�லாதவ3ைற
 தன+1' பிற� ெச)தாராயி�5, அவ3 ைற
 தா�( 
ெச)தா� அவ�+1 உளதா5 ேநா.+1 ெநா,% அறம�லாதவ3 ைற& ெச)யாைம 
ந�4, (எ-4). 
 
153. நிைற;ைடைம நீ<காைம ேவ0�3 ெபாைற;ைடைம 
ேபா3றி ெயா@க' பD5.  
(இ - �.) தன+1 நிைற;ைடைம நீ<காெதாழிய ேவ0Dவனாயி�, 
ெபாைற;ைடைமைய' பா%கா
ெதா@க ேவ0D5, (எ - 4). 
நிைறெய�ப% கா'பன கா
%+ க�வன க�,ெதா@15 ஒ@+க5.  
 
154. அக>வாைர
 தா<15 நில5ேபால
 த5ைம 
இக>வா�' ெபா4
த றைல.  
(இ - �.) த�ைன யக>வாைர
 தாி+கி�ற நில5ேபால
 த5ைம யிக@ மவ�கைள' 
ெபா4
த� தைலைமயா5, (எ - 4). 
இ% ெபா4
தாென� றிக>வாாி�ைல; அதைன
 தைலைமயாக+ ெகா�வா� 
உலக
தாெர�ற%. 
 
155. மி1தியா� மி+கைவ ெச)தாைர
 தா,த5 
த1தியா� ெவ�4 விட�. 
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(இ - �.) தம% ெச�வ மி1தியாேல மிைகயானவ3ைற& ெச)தவ�கைள
 தா<க� தம% 
ெபாைறயினாேல ெவ�4 விDக, (எ - 4). 
இ% ெபா4
தாென�ப% ேதா�வியாகா% ; அ% தாேன ெவ3றியா ெம�ற%. 
 
156. இ�ைம; ளி�ைம வி�,ெதாரா� வ�ைம;� 
வ�ைம மடவா�' ெபாைற.  
(இ - �.) வ*யி�ைம;� ைவ
% வ*யி�ைமயாவ% C%ைமைய நீ+ காைம; 
வ*;ைடைம;� ைவ
% வ*;ைடைமயாவ% அறியாதாைர' ெபா4
த�, (எ - 4). 
C%ைம ெய�ற% ேக�டறியாத%. நீ+காைம - ெபா4ைம.  
 
157. ஒ4
தாைர ெயா�றாக ைவயாேர ைவ'ப� 
ெபா4
தாைர' ெபா�ேபா3 ெபாதி,%.  
(இ - �.) தம+1
 %�ப( ெச)தாைர மாறாக ஒ4
தாைர ெயா� ெபா�ளாக மதி
% 
ைவயா�; ெபா4
தாைர' ெபா�ைன' ெபாதி,% ைவ
% தா3ேபால' ேபா34வா� 
உலக
தா�, (எ - 4 ) 
 
158. ஒ4
தா�+ ெகா�நாைள யி�ப5 ெபா4
தா�+1' 
ெபா�4, %ைண;5 Cக>.  
(இ - �.) ஒ4
தவ�+1 அ3ைற நாைள யி�பேம உ0டா5: ெபா4
த வ�+1
 தா5 
சாமள.5 Cக@0டா5, (எ - 4). 
இ% Cக@0டா ெம�ற%.  
 
159. உ0ணா% ேநா3பா� ெபாிய� பிற�ெசா�� 
மி�னா&ேசா ேனா3பாாி3 பி�. 
(இ - �.) உ0ணா% ெபா4'பா� எ�லாாி�5 ெபாிய�; அவ� ெபாியா ராவ% பிற� 
ெசா��< கD(ெசா�ைல' ெபா4'பாாி� பி�, (எ - 4). 
இ% தவ5 ப0Uவாாி�5 ெபாியெர�ற%.  
 
160. %ற,தாாி3 றா)ைம ;ைடயா ாிற,தா�வா 
எ�னா&ேசா ேனா+கி3 பவ�.  
(இ - �.) மிைகயா)& ெசா��வார% தீ&ெசா�ைல' ெபா4+1மவ� , %ற,தவ�கைள' 
ேபால
 T)ைம ;ைடயா�, (எ - 4). 
இ% ப3றற
 %ற,தவேரா ெடா'பெர�ற%. 
----------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�        1.2.13 : 1.2.13 : 1.2.13 : 1.2.13 : அD�காறாைமஅD�காறாைமஅD�காறாைமஅD�காறாைம....    
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அ@+காறாைமயாவ% பிறரா+க  தலாயி� க0D ெபாறாைமயா� வ�5 கி�ற 
மன+ேகா�ட
ைத& ெச)யாைம. 
 
161. ஒ@+காறா+ ெகா�க ெவா�வ�ற� ென(ச
 
த@+கா றிலாத விய�C. 
 (இ - �.) ஒ�வ� த�ென(ச
% அ@+கா4 இ�லாதவிய�ைப
, தன+1 ஒ@+க 
ெநறியாக+ ெகா�க, (எ - 4). 
இஃ% அ@+கா4 தவிர ேவ0D ெம�ற%.  
 
162. வி@'ேப3றி னஃெதா'ப தி�ைலயா� மா�D 
ம@+கா3றி ன�ைம ெபறி�.  
(இ - �.) வி@மிய ேப4க��, யா�மா�D5 அ@+கா4 ெச)யாைமைய' 
ெப4வனாயி�, அ'ெப3றியிைன ெயா'ப% பிறிதி�ைல, (எ - 4). 
இஃ% அ@+கா4 ெச)யாைம ெய�லா ந�ைமயி�5 மி+கெத�ற%.  
 
163. அ@+கா3றி ன�லைவ ெச)யா ாி@+கா3றி 
ேவத5 பDபா+ கறி,%.  
(இ - �.) அ@+கா3றினாேன அறம�லாதவ3ைற& ெச)யா�; ந�ேலா� அGவற
ைத
 
த'பி� ெநறியினா3 13ற5 வ�வைத யறி,%, (எ - 4). 
 
164. அGவிய ெந(ச
தா னா+க ( ெசGவியா� 
ேகD நிைன+க' பD5.  
(இ - �.) அ@+கா34 ெந(ச
தா�ைடய ஆ+க 5 ெசGவிய ெந(ச
 தா�ைடய 
ேகD5 விசாாி+க'பD5, (எ - 4) 
 
165. அ@+க3 றக�றா� மி�ைலயஃ தி�லா� 
ெப�+க
தி3 றீ�,தா� மி�.  
[#] (இ - �.) அ@+கா3ைற& ெச)% ெபாியராயினா�5 இ�ைல ; அ& ெசய*லாதா� 
ெப�+க
தி னீ<கினா� மி�ைல, (எ - 4) 
----- 
[#] இ% பாிேமலழக�ைர. 
 
166. அறனா+க5 ேவ0டாதா ென�பா� பிறனா+க5 
ேபணா த@+க4' பா�.  
(இ - �.) தன+1 அறனாகிய வா>. ேவ0டாதாென�4 ெசா�ல'பD வா�; 
பிற�ைடய ஆ+க
ைத வி�5பாேத அ@+கா4 ெச)வா�, (எ - 4) 
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இஃ% அ@+கா4ைடயா�+1' C0ணிய மி�ைலயாெம�4 Eறி34.  
 
167. ெகாD'ப த@+க4'பா� A3ற  D'பTஉ 
 0பTஉ மி�றி+ ெகD5.  
(இ - �.) பிறெனா�வ� ம3ெறா�வ�+1+ ெகாD'பதைன அ@+கா3 றினாேல 
வில+1மவன% A3ற5 உD'ப%5 உ0ப%5 இ�றி+ ெகD5, (எ-4.) 
இ% ந�1ர. த�ெம�ற%.  
 
168. அGவி
 த@+கா 4ைடயாைன& ெச)யவ 
டGைவைய+ கா�� விD5.  
(இ - �) அ@+கா4ைடயாைன
 தி� மக� தா�5 அ@+கா4 ெச)%, த� 
தGைவயாகிய Fேதவி+1+ கா��, இவ�பா3 ெச�ெல�4 ேபா5, (எ-4) 
இ% ந�1ரவி31+ காரண< Eறி34.  
 
169. அ@+கா ெறனெவா� பாவி தி�&ெச34
 
தீ;ழி ;)
% விD5.  
(இ - �.) அ@+காெற�4 ெசா�ல'பDகி�ற ெவா�பாவி ெச�வ
ைத ;< ெகD
%
 
தீ+கதி;��< ெகா0D ெச�
திவிD5, (எ - 4). 
ஒ� பாவி - நிகாி�லாத பாவி. இ% ெச�வ< ெகD
தேல ய�றி நரக 5 C1வி+1 
ெம�ற%. 
 
17(). அ@+கா 4ைடயா�+ க%சா� ெமா�னா� 
வ@+கி;< ேகc� ப%.  
(இ - �.) அ@+கா4ைடயா�+1 அGவ@+கா4 தாேன அைம;5; பைக வ� 
ேகDபய
தா� த'பி;5 ெகD'பத31, (எ - 4). இஃ% உயி�+1+ ேகDவ� ெம�4 
Eறி34. 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.14 : 1.2.14 : 1.2.14 : 1.2.14 : ெவஃெவஃெவஃெவஃகாைமகாைமகாைமகாைம    
 
ெவஃகாைமயாவ% பிற� ெபா�ைள வி�5பாைம. 
171. ேவ0ட3க ெவஃகியா மா+க5 விைளவயி� 
மா0ட3 காிதா5 பய�. (இ - �.) பிற�ெபா�ைள வி�5பி' ெப4கி�ற ஆ+க
ைத 
ேவ0டா ெதாழிக; அ% பய�பD< கால
தி� ஆ15 பய� ந�றாத *�ைலயாதலா�.  
 
172. அஃகி யக�ற வறிெவ�னா5 யா�மா�D5 
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ெவஃகி ெவறிய ெசயி�. (இ - �.) M0ணிதாக' பர,த அறி.ைடயானாயி�5 
அதனா3 பய� யாதா5? எ�லா�மா�D5 ெபா�ைள வி�5பி `ரமி�லாதன 
ெச)வானாயி�,  
இஃ% அறி.ைடயா� ெச)யாெர�ற%. 
 
173. இலெம�4 ெவஃ1த� ெச)யா� Cல5ெவ�ற 
C�ைமயி� கா�சி யவ�. 
(இ - �.) வறிய ெம�4 பிற�ெபா�ைள வி�5Cத� ெச)யா�; ஐ5Cலைன ;5 ெவ�ற 
C�ைமயிலாத ெதளி.ைடயா�, (எ - 4). 
இ% ெதளி.ைடயா� ெச)யா ெர�ற%. 
 
174. சி3றி�ப5 ெவஃகி யறன�ல ெச)யாேர 
ம3றி�ப5 ேவ0D பவ�. 
(இ - �.) சி3றி�பமாகிய ெபா�ைள வி�5பி அறன�லாதவ3ைற& ெச) யா�; 
ேபாி�பமாகிய ODேப3ைற+ காமி'பவ�, (எ - 4). 
இ% ODெபற ேவ0Dவா� ெச)யாெர�ற%.  
 
175. பDபய� ெவஃகி' பழி'பDவ ெச)யா� 
நDவ�ைம நாU பவ�.  
(இ - �.) தம+1' பய�0டாக ேவ0�' பழிெயாDபDவன ெச)யா�; நDவ�ைம+1 
நாUபவ�, (எ - 4). 
இ% நD. நிைலைம ேவ0Dபவ� ெச)யாெர�ற%.  
 
176. அ��ெவஃகி யா3றி�க ணி�றா� ெபா��ெவஃகி' 
ெபா�லாத Nழ+ ெகD5.  
(இ - �.) அ�ைள வி�5பி யறெனறியிேல நி�றவ�5, ெபா�ைள வி�5பி 
அறன�லாதவ3ைற& Nழ+ ெகDவ�, (எ - 4). 
இஃ% அ��ைடயா�< ெகDவென�ற%.  
 
177. நDவி�றி ந�ெபா�� ெவஃகி3 1�ெபா�றி+ 
13ற  மா<ேக த�5. 
(இ - �.) நD.நிைலைமயி�றி மி+க ெபா�ைள வி�5Cவானாயி�, அதனாேன 
1ல <ெக�D அGவிட
ேத 13ற   0டா5, (எ - 4). 
இ% ச,தான நாச  0டாெம�ற%.  
 
178. இறb� ெம0ணா% ெவஃகி� விறb�5 
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ேவ0டாைம ெய��( ெச�+1.  
(இ - �.) விசாாியாேத பிற� ெபா�ைள வி�5Cவானாயி�, அ% ேக� ைட
 த�5; 
அதைன ேவ0டாைமயாகிய ெப�மித5 ஆ+க
ைத
 த�5, (எ-4) 
இஃ% உயி�+1+ ேகD த�ெம�ற%. 
 
179. அஃகாைம ெச�வ
தி3 கியாெதனி� ெவஃகாைம 
ேவ0D5 பிற�ைக' ெபா��.  
(இ - �.) ெச�வ( A�<காைம+1+ காரண மியாேதாெவனி�, பிற� ேவ0D< 
ைக'ெபா�ைள
 தா� ேவ0டாைம, (எ - 4). 
இ% ெச�வ மழியாெத�ற%.  
 
180. அறனறி,% ெவஃகா வறி.ைடயா�& ேச�5 
திறனறி, தா<ேக தி�.  
(இ - �.) அற
ைத யறி,% பிற� ெபா�ைள வி�5பாத அறி.ைடயாைர
 தி�மக� 
தாேன த1தியறி,% அ'ேபாேத ேச�5, (எ - 4). 
அறனறித� - வி�5பாைம ெய�றறித�. இ% ெச�வ  0டாெம�ற%. 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.15 : 1.2.15 : 1.2.15 : 1.2.15 : �ற@=றாைம�ற@=றாைம�ற@=றாைம�ற@=றாைம....    
 
Cற<Eறாைமயாவ% யாவைர;5 இக>&சியானவ3ைற' Cற
 %ைரயாைம. 
 
181. க0ணி�4 க0ணற& ெசா�*�( ெசா�ல3க 
 �னி�4 பி�ேனா+கா& ெசா�.  
(இ - �.) ஒ�வ� க0ெணதிேர நி�4 க0பா�
த ெலாழிய& ெசா�* �5 அைம;5, 
பி3கால
% அவ�  �ேன நி�4 எதி� க5 ேநா+க ெவா0 
ணாத ெசா�ைல& ெசா�லா ெதாழிக, (எ - 4). 
இ% Cற< E4த� தவி�க ெவ�ற% ; இதனாற க�ய ெசா3 Eற�5 ஆகாெத�ற%. 
 
182. Cற<Eறி' ெபா)
%யி� வா>த*3 சாத 
லற<E4 மா+க, த�5.  
(இ - �.) காணாவிட
%' Cற(ெசா�*+ க0டவிட
%' ெபா) ெச)% உயிேராD 
வா>த*�, Cற<Eறாதி�,% ந�1ரவினா3 சாத� அற9� ெசா�� கி�ற ஆ+க 
ெம�லா, த�5, (எ - 4). 
 
183. அற<Eறா ன�ல ெசயி� ெமா�வ� 
Cற<Eறா ென�ற *னி%.  
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(இ - �.) ஒ�வ� அற
ைத வாயாற ெசா��த�( ெச)யானா)' பாவ( ெச)யி�5, 
பிறைர' Cற( ெசா�லாென�4 உலக
தாரா� Eற' பDத� ந�றா5, (எ - 4) 
இ% பாவ(ெச)யி�5 ந�ைம பய+15 எ�ற%. 
 
184. அற(ெசா�� ெந(ச
தா ன�ைம Cற(ெசா��5 
C�ைமயா3 காண' பD5.  
(இ - �.) ஒ�வ� அற
ைத நிைன+கி�ற மன ைடயன�லாைம, அவ� பிறைர' 
Cற(ெசா��5 C�*ய1ண ேம%வாக அறிய'பD5, (எ - 4). 
இஃ% இதைன& ெசா��வா� அறமறியா ெர�ற%.  
 
185. அறனழீஇ ய�லைவ ெச)த*3 றீேத 
Cறனழீஇ' ெபா)
% நைக.  
(இ - �.) அற
ைத யழி
% அறம�லாதவ3ைற& ெச)வதனி�5 தீ%, ஒ�வைன+ 
காணாத விட
% இழி
%ைர
%+ க0டவிட
%' ெபா) ெச)% ந1த�, (எ - 4) 
இ% பாவ
தி�5 மிக' பாவெம�ற%.  
 
136. பக&ெசா�*+ ேகளி�' பிாி'ப� நக&ெசா�* 
ந�பாட ேற3றா தவ�.  
(இ - �.) நீ<15ப� ெசா�*
 த< ேகளிரானாைர' பிாி'ப�; மகிழ& ெசா�* 
ந�பாடைல உய�. ப0ண மா�டாதா�, (எ - 4). 
இ% ந�டவைர யிழ'ப� எ�ற%.  
 
187. %�னியா� 13ற , T34 மரபினா 
ெர�ைனெகா ேலதிலா� மா�D.  
(இ - �.) த5ேமாD ெசறி,தா� 13ற
ைத;5 பிற�+1 உைர+கி�ற ேசதிைய ;ைடயா�, 
ெசறிவி�லாதா� மா�D யா<ஙன( ெச)வேரா? (எ - 4). 
இ% யாவேராD5 ப3றிலெர�ற%.  
 
188. அறேனா+கி யா34<ேகா� ைவய5 Cறேநா+கி' 
C�ெசா �ைர'பா� ெபாைற.  
(இ - �.) பிறனி�லாதவிட5 பா�
%' Cற(ெசா3 E4வான% உட3 பார
ைத நில5 
தாேன அற
ைத ேநா+கி' ெபா4
ததா5; அ�ல% ேபா+ 15, (எ - 4). 
இ% Cற<E4வா�+1
 %ைணயாவாாி�ைல ெய�ற%.  
 
189. பிற�பழி E4வா� ற�பழி ;��5 
திற� ெறாி,% Eற' பD5.  
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(இ - �.) பிற�ைடய பழிைய& ெசா��மவ�, தன+10டான பழி களி�( 
சிலவ3ைற ேவ4பட
 ெதாி,% பிறரா3 ெசா�ல'பDவ�, (எ - 4), 
 
190. ஏதிலா� 13ற5 ேபா3 ற<13ற< கா0கி3பி3 
மீ%0ேடா ம��  யி�+1.  
(இ - �.) அயலா� 13ற5 ேபால
 தம% 13ற
ைத;< காண வ�லா ராயி�, நிைல 
ெப3ற .யி�+1 வ�, தீைம ;0ேடா ? (எ - 4). 
இ% கா0பாராயி�, ெசா�லாெர�4 Cற( ெசா�லாைம+1+ காரண< Eறி34. 
-----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.16 : 1.2.16 : 1.2.16 : 1.2.16 :     பயனில ெசா*லாைமபயனில ெசா*லாைமபயனில ெசா*லாைமபயனில ெசா*லாைம....    
 
பயனில ெசா�லாைமயாவ% ேக�டா�+1, தன+15 ந3பய� படாத ெசா3கைள+ 
Eறாைம. 
 
191. ெசா��க ெசா�*3 பய�ைடய ெசா�ல3க 
ெசா�*3 பயனிலா& ெசா�.  
(இ - �.) ெசா��வனாயி� பய�ைடய ெசா3கைள& ெசா��க; ெசா3 களி3 
பயனி�லாத ெசா3கைள& ெசா�லா ெதாழிக, (எ - 4). 
இ% பயனி� ெசா�லாைம ேவ0Dெம�ற%.  
 
192. பயனில ப�லா� 3 ெசா�ல னயனில 
ந�டா�க� ெச)த*3 றீ%.  
(இ - �.) பயனி�லாதவ3ைற' பல�  �C E4த�, வி�'பமி�லாத வ3ைற 
ந�டா�மா�D& ெச)த*�, தீேத, (எ - 4 ) 
இ% பயனில ெசா�ல� இ5ைம ம4ைம யிர0�� க0U, தீைம பய+1 ெம�ற%. 
 
193. நயனி� ேன�ப% ெசா��5 பயனில 
பாாி
 %ைர+1  ைர.  
(இ - �.) நய�ைடய ன�ல ென�பதைன யறிவி+15; பயனி�லாதவ3 ைற' பர+க 
வி�D& ெசா��( ெசா3க�, (எ - 4). 
இ% பயனி� ெசா�வா� இ5ைமயி� க0 பிறரா*ய5ப'படாெர�ற%.  
 
194. நய�சாரா ந�ைமயி னீ<15 பய�சாரா' 
ப0பி3ெசா3 ப�லா ரக
%.  
(இ - �.) ஒ�வ� ஒ� பயைன& சாராத ப0பி�லா& ெசா�ைல' பல ாிட
%+ 
E4வானாயி�, அவ� நD சாரா% ந�ைமயி னீ<15, (எ - 4). 
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இ% வி�5ப'படாைம;ம�றி ந�ைம;5 பயவாெத�ற%. 
 
195. சீ�ைம சிற'ெபாD நீ<15 பயனி� 
நீ�ைம ;ைடயா� ெசா*�.  
(இ - �.) பயனி�லாதவ3ைற நீ�ைம;ைடயா� E4வாராயி�, அவ�+1 உ0டான 
சீ�ைம;5 சிற'C5 ேபா5, (எ - 4). 
இ% நீ�ைம;ைடயா ராயி�5 எ�லா ந�ைம;5 ேபாெம�ற%.  
 
196. ப�லா�  னிய' பயனில ெசா��வா 
ேன�லா� ெம�ள' பD5. (இ - �.) பயனி�லாதவ3ைற' பல� ெவ4+க& 
ெசா��மவ�, எ�லா ரா�5 இகழ'பDவ�, (எ - 4) 
 
197. பயனி�ெசா3 பாரா�D வாைன மகேனன� 
ம+க� பத� ெயன�.  
(இ - �.) பயனி�லாத ெசா�ைல+ ெகா0டாDவாைன மகென�னா ெதாழிக; ம+களி� 
பதெர�4 ெசா��க, (எ - 4) 
இ% ம+க� ப0பிலென�ற%.  
 
198. அ�5பய னா; மறிவினா� ெசா�லா� 
ெப�5பய னி�லாத ெசா�. 
 (இ - �.) அாிய ெபா�ைள யாரா;5 அறிவிைன;ைடயா� ெசா�லா� ; ெபாிய 
பயனி�லாத ெசா3கைள, (எ - 4). 
இ% ேம3 Eறிய 13றெம�லா5 பய
த*�, இதைன யறி.ைடயா� Eறா ெர�ற%. 
 
199. ெபா�c�,% ேபா&சா,%( ெசா�லா� ம�E�,த 
மாச4 கா�சி யவ�.  
(இ - �) ெபா�ளி�லாத ெசா�ைல மற,%( ெசா�லா�; மய+க, தீ�,த 13றம3ற 
ெதளிவிைன ;ைடயா�, (எ - 4). 
இ% ெதளி.ைடயா� Eறாெர�ற%,  
 
200. நயனில ெசா�*�( ெசா��5 சா�ேறா� 
பயனில ெசா�லாைம ந�4.  
(இ - �.) சா�ேறா� நயனி�லாதவ3ைற& ெசா�*�( ெசா��க, அைம;5; 
பயனி�லாதவ3ைற& ெசா�லாைம ந�4, (எ - 4). 
இ% சா�ேறா�+1 ஆகாெத�ற%. 
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------------------- 
1.2 1.2 1.2 1.2 இ*லறவிய*இ*லறவிய*இ*லறவிய*இ*லறவிய*    

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.17 : 1.2.17 : 1.2.17 : 1.2.17 : தீவிைனய�சதீவிைனய�சதீவிைனய�சதீவிைனய�ச����....    
 
தீவிைனய&சமாவ% தீவிைனகைள' பிற�+1& ெச)யாைம.  
 
201. த�ைன
தா� காதல னாயி ெனைன
ெதா�4, 
%�ன3க தீவிைன' பா�. (இ - �.) தன+1
 தா� ந�லவனாயி�, யாெதா�றாயி�5 
தீவிைன' ப1தியாயினவ3ைற' பிற�+1& ெச)யாெதாழிக, (எ - 4). 
இ% தீவிைன+1 அ(ச ேவ0Dெம�ற%.  
 
202. எைன'பைக ;3றா�  )வ� விைன'பைக 
Oயா% பி�ெச� றாD5, 
(இ - �.) எ�லா'பைக;5 உ3றா�+15 உ)தி;0டா5; தீவிைன யாகிய பைக 
நீ<கா% எ�45 C+1ழி' C1,% ெகா��5, ( எ - 4). 
அஃதாமா4 பி� Eற'பD5.  
 
203. தீயைவ ெச)தா� ெகDத னிழற�ைன 
Oயா த�;ைற, த34.  
(இ - �.) தீயவானவ3ைற' பிற�+1& ெச)தா� ெகDத�, நிழ� த�ைன நீ<காேத 
உ�ள�யி�கீ> ஒ%<கினா3 ேபா�5, (எ - 4). 
ேம� விைன'பைக பி� ெச�றDெம�றா� அஃதDமா4 கா��னா�.  
 
204 மற,%5 பிற�ேகD Nழ3க Nழி 
னற(N@( N>,தவ� ேகD.  
(இ - �.) பிற�+1+ ேக�ைட மற,%( Nழாெதாழிக; N>வனாயி�, அவனா3 
Nழ'ப�டவ� அத31 மாறாக+ ேகD N>வத� �ேன N>,தவ �+1+ ேக�ைட
 
தீைம ெச)தா�+1
 தீைம பய+15 அற,தாேன N@5, (எ - 4). 
இ% தீைம நிைனயி�< ேகD த�ெம�ற%.  
 
205. இலெம�4 தீயைவ ெச)ய3க ெச)ய 
னிலனா1 ம345 ெபய�
%.  
(இ - �.) ந�E�,ேதெம�4 நிைன
%& ெச�வ
ைத+ க�தி
 தீவிைன ைய& 
ெச)யாெதாழிக; ெச)வனாயி�, பி�C5 ந�1ரவினனாவ�; அ% ெச� வ5 பயவா%, 
(எ-4). 
இ% வ4ைம தீர
 தீைம ெச)யி�5 பி�C5 வறியனா1ெம�ற%. 
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206. தீ'பால தா�பிற�க� ெச)ய3க ேநா)'பால 
த�ைன யட� ேவ0டா தா�.  
(இ - �.) த�ைன
 %�ப'ப1தியானைவ ந*த� ேவ0டாதவ�, தீைம 
யாயினவ3ைற
 தா� பிற�+1& ெச)யாெதாழிக, (எ - 4). 
இ% ேநா;0டாெம�ற%.  
 
207. தீயைவ தீய பய
தலா3 றீயைவ 
தீயி� ம(ச' பD5. (இ - �.) தீ
ெதாழிலானைவ தம+1
 தீைம பய
தலாேன, 
அ
ெதாழி� க� ெதா�3 ADெம�4 தீ+1 அ(Aத*�5 மிக அ(ச'பD5, (எ - 4). 
 
208. தீவிைனயா ர(சா� வி@மியா ர(Aவ� 
தீவிைன ெய��( ெச�+1. (இ - �). எ�4, தீ
ெதாழி� ெச)வா ர(சா�; 
சீாியர(Aவ�; தீவிைன யாகிய களி'ைப , (எ - 4 ). 
இஃ% இத31 ந�ேலா ர(Aவ ெர�ற%.  
 
209. அ�<ேகட ென�ப தறிக ம�<ேகா�
 
தீவிைன ெச)யா ெனனி�. (இ - �.) ஒ�ம�<1 ஓ�' பிற�+1
 தீவிைனகைள& 
ெச)யானாயி�, தன+1+ ேகDவ�வ தி�ைல ெய�4 தாேன யறிக, (எ - 4). 
இ% ேக��ைல ெய�ற%.  
 
210. அறிவி� ெள�லா, தைலெய�ப தீய 
ெச4வா�+1( ெச)யா விட�.  
(இ - �) எ�லா அற<கைள;5 அறி;5 அறி. எ�லாவ34��5 தைல யான 
அறிெவ�4 ெசா��வ� ந�ேலா� ; தம+1
 தீைம ெச)வா�+1, தா5 தீைம 
ெச)யாெதாழிதைல, (எ - 4). 
இஃ% எ�லாவ34��, தைலைம ;ைட
ெத�ற%. 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.18  : 1.2.18  : 1.2.18  : 1.2.18  : ஒ��ரவறித*ஒ��ரவறித*ஒ��ரவறித*ஒ��ரவறித*....    
 
ஒ'Cரவறிதலாவ% இ�ெலன இர,% வ,தா� யாவ�+15 வைரயா% ெகாD+1மா3ற� 
இலெரனி�5 த5மளவி315 த5 வ�வாயளவி315 ஏ3க
 த+கா�+1
 த+கனவறி,% 
ெகாD
த�. 
 
211 தாளா3றி
 த,த ெபா�ெள�லா, த+கா�+1 
ேவளா0ைம ெச)த3 ெபா��D. 
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 (இ - �.) ஒ�வ�  ய�4 ஈ��ய ெபா�ெள�லா5 த1தி;ைடயா�+1 
உபகாி
த3காகவா5, (எ - 4) 
இ% ெபா��0டானா� ஒ'Cர. ெச)க ெவ�ற%.  
 
212. ைக5மா4 ேவ0டா கட'பாD, மாாிமா� 
ெட�னா34< ெகா�ேலா .ல1.  
(இ - �.) ஒ'Cர. ெச);<கா3 ைக5மா4 க�தி& ெச)ய ேவ0டா ; எ�லா�+15 
ந�வழி Aர+கி�ற மாாி+1 உலக5 ைக5மா4 ெச)த�0ேடா ? 
கட'பாD - ஒ'Cர.. இஃ% ஒ'Cரவாவ% ைக5மா4 ேவ0டாத ெகாைட ெய�4 
Eறி34. 
 
213. இடனி� ப�வ
% ெமா'Cரவி3 ெகா�கா� 
கடனறி கா�சி யவ�. 
 (இ - �.) ெச�வ5 விாிவ3ற கால
தி�5 ஒ'Cரவி31
 தளரா�; ஒ' Cரைவ யறி;5 
அறி.ைடயா�, (எ - 4) 
இ% ெச�வ5 விாிவி�லாத கால
தி�5 ெச)யேவ0D ெம�ற%. 
 
214. நய�ைடயா ன�E�,தா னாத� ெசயனீ�ைம 
ெச)யா தைமகலா வா4.  
(இ - �.) நய�ைடயா� ந�E�,தா னாகி�ற% ெச)ய ேவ0Dவ� ெச)யாேத 
யைமய மா�டாத விய�பா5, (எ - 4) 
இ% ெச�வ< 1ைறப��( ெச)வெர�ற%. 
 
215. ஒ'Cரவி னா� வ�< ேகெடனி னஃெதா�வ� 
வி34+ேகா� ட+க %ைட
%. 
 (இ - �.) ஒ�வ� ஒ'Cர. ெச)த*னாேல ெபா��ேகD வ�ெம�4 ெசா�*�, 
அ+ேக�ைட+ ேகடாக& ேச�
%+ெகா�ள� Eடா%; அஃ4 ஒ�ைற வி34 ஒ�ைற+ 
ெகா��கி�ற வாணிகமாக+ ெகா��, த1தி Cைட
%, (எ - 4). 
ெக�டானாயி�5 அதைன ஆ+கமாக+ ெகா�ள� த15; பி3பய'ப� ந� 
ைமயாதலா�. 
 
216. ஊ�ணி நீ�நிைற, த3ேற ;லகவா5 
ேபரறி வாள� றி�.  
(இ - �.) ஊ� உ0கி�றேகணி நீ� நிைறய' C1,தாெலா+15; உலக
தா 
ெர�லாரா�5 ந&ச'பDகி�ற ெபாிய ெவா'Cர. அறிவான% ெச�வ5, (எ - 4). 
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இஃ% ஒ'Cரவறிவா�+1 உளதாகிய ெச�வ5 ந&சி&ெச�றா� ேவ0�ய வா4  +கலா 
ெம�ற%. 
 
217. பய�மர  �d�' ப@
த3றா3 ெச�வ 
நய�ைட யா�க� ப��.  
(இ - �.) பய�பDமர5 ஊ�நDேவ ப@
தா3 ேபா�5; பிறரா� வி�5ப' பDவா� 
மா�D& ெச�வ  0டாயி�, (எ - 4). 
இ% ேவ0டாதா�+15 பய�பD ெம�ற%.  
 
218. ம�,தாகி
 த'பா மர
த3றா3 ெச�வ5 
ெப�,தைக யா�க� ப��.  
(இ - �.) பிணிம�,தாகி
 ேதDவா�+1 மைறத*�லாத மர
ைத ெயா+ 15; 
ெச�வமான% ெப�,தைகைமயா�மா�D உ0டாயி�, (எ – 4). 
த'Cதெல�ற% ஒளி
தைல.  
 
219. ஒ
த தறிவா �யி�வா>வா� ம3ைறயா� 
ெச
தா�� ைவ+க' பD5.  
(இ - �.) ஒ'Cரவறிவா� உயி�வா>வாென�4 ெசா�ல'பDவ� ; அஃ தறியா� 
ெச
தவ�� ஒ�வனாக எ0ண 'பDவ�, (எ - 4). 
இஃ% ஒ'Cரவறியாதா� பிண
ேதா ெடா'ப ெர�ற%.  
 
220. C
ேத �லக
% மீ0D5 ெபற3காிேத 
ெயா'Cரவி ன�ல பிற.  
(இ - �.) ஒ'Cர. ெச)த*� ந�றாயி�'ப% ேதவ�லக
தி�5 இG .லக
தி�5 
ெப4த31 அாிதா5, (எ - 4). 
------------   

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.19 : 1.2.19 : 1.2.19 : 1.2.19 : ஈைகஈைகஈைகஈைக    
 
ஈைகயாவ% இ�ெலன இர,% வ,தா� யாவ�+15 வைரயா% ெகாD
த� 
 
221. க�லா ெறனி�< ேகாளறீ% ேம�லக 
மி�ெலனி� மீதேல ந�4.  
(இ - �.) ஒ�வ� மா�D+ ெகா�ள� ந�ைம பய+15 ெநறிெயனி�5 ேகாட� தீ%; 
ஒ�வ�+1+ ெகாD
தா3 பாவ 0ெடனி�5 ெகாD
த� ந�4. 
ெகா�ேவா ரைமதி யறி,% ெகாD+கேவ0Dெமனி�5, இ% வைர யா% 
ெகாD
தலாதலா�, யாெதா�வா3றா�< ெகாைட ந�ெற�ப% Eறி34. 
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222. வறியா�+ெகா� றீவேத `ைகம3 ெற�லா< 
1றிெயதி�'ைப நீர %ைட
%.  
(இ - �.) ஈைகயாவ% இ�லாதா�+1 யாதா�5 ஒ�ைற+ ெகாD
த� ; இஃெதாழி,த 
ெகாைடெய�லா5 1றிெயதி�'ைப ெகாD
த நீ�ைமயாதைல ;ைட
%, (எ - 4) 
இ% ெகாD+1<கா� இ�லாதா�+1+ ெகாD+க ேவ0D ெம�ற%.  
 
223. இலென�� ெமGவ  ைரயாைம `த� 
1ல�ைடயா� க0ேண ;�. 
(இ - �.) இர,% வ,தா�+1 இல ென�னாகி�ற %�ப
ைத+ Eறா% ஈத�5 
1�'பிற,தா� மா�ேட ;ளதா5, (எ - 4). 
இ% ெகாD+1<கா� மாறா% ெகாD+க ேவ0Dெம�ற%.  
 
224. இ�னா திர+க' பDத *ர,தவ 
னி� க< காU மள..  
(இ - �.) பிற� ஒ�வனா*ர+க'பDத�5 இ�னா%; எGவள. ெமனி�, இர,% 
வ,தவ� தா� ேவ0�ய% ெப3றதனாேன இனிதான  க< காU மள.5, (எ - 4) 
இ% ெகாD+1<கா� தாழா% ெகாD+கேவ0Dெம�ற%.  
225. சாத* னி�னாத தி�ைல `னிதTஉ   
மீத *ையயா+ கைட. 
 (இ - �.) சாத*� மி+க %�பமி�ைல, அ%.5 இனிதா5; இர,% வ, தா�+1+ 
ெகாD
த�  �யாவிட
%, (எ - 4). 
இஃ% ஈயா% வா>த*� சாத� ந�ெற�ற%.  
 
226 ஈ
%வ+1 மி�ப மறியா�ெகா றா ைடைம 
ைவ
திழ+15 வ�க ணவ�.  
(இ - �.) ெகாD
த ெகாைடயினா� ெப3றவ�+1 வ�5  கமல�&சிைய+ 
க0டறியாேரா ? தா ைடய ெபா�ைள+ ெகாடாேத ைவ
%' பி� னிழக கி�ற 
வ�க0ணா , (எ - 4). 
இஃ% இடா� இழ'பெர�ற%.  
 
227. இர
த* னி�னா% ம�ற நிர'பிய 
தாேம தமிய �ண�.  
(இ - �.) இர
த�ேபால ெம)யாக இ�னாதா5 ; ேத�ன .ணைவத தாேம 
தமியராயி�, %0ட�, (எ - 4). 
தமியரா ெய�ற% ஒ�வ�< காணாமெல�ற%.  
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228. பா
T0 மாீஇ யவைன' பசிெய��, 
தீ'பிணி தீ0ட லாி%.  
(இ - �.) ப1
% உ0டைல' பழகியவைன' பசியாகிய ெபா�லா ேநா) தீ0Dத 
*�ைல , (எ - 4). 
இஃ% ஒ�வ� பிற�+கீயா ெதாழிகி�றைம ஈ,தா3 ெபா�� 1ைற ;5 ; அதனாேல 
பசி;0டாெம� ற(சிய�ேற? அGவா4 நிைன
த� ேவ0டா ; ப1
%0ண' பசி 
வாராெத�4 Eறி34. 
 
229. அ3றா ரழிபசி தீ�
த லஃெதா�வ� 
ெப3றா� ெபா��ைவ' Cழி.  
(இ - �.) ெபா�ள3றார% 1ண<கைளயழி+15 பசிைய' ேபா+1க; அ% ெச)ய 
ஒ�வ� தா� ேத�ன ெபா��ைவ
த31 இட5 ெப3றானா5, (எ-4). 
இ% ப1
%0ண' ெபா�ளழியா% எ�ற%.  
 
230. ஆ34வா ரா3ற� பசியா3ற ல'பசிைய 
மா34வா ரா3ற*3 பி�.  
(இ - �.) ெபாியார% ெப�ைரயாவ% பசிைய' ெபா4
த� ; அ%.5 ெபாிதாவ% பிற� 
பசிைய
 தீ�'பார% ெப�ைம+1' பி�C, (எ - 4). 
இ% தவ5 ப0Uவாாி�5 தான5 ப0Uவா◌ா வ*;ைடய ெர�ற%.  
--------------   

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.2.20   1.2.20   1.2.20   1.2.20   �க.�க.�க.�க.....    
 
Cகழாவ% Cக>பட வா>த�.  
 
231. ேதா�றி3 CகேழாD ேதா�4க வஃதிலா� 
ேதா�ற*3 ேறா�றாைம ந�4.  
(இ - �.) பிற+கி3 Cக@0டாக' பிற+க ; அஃதிலா� பிற+1மதி3 பிறவாைம ந�4, (எ 
- 4) 
இ% Cக>பட வாழேவ0D ெம�ற%.  
 
232. ஈத *ைசபட வா>த ல%வ�ல 
Tதிய மி�ைல ;யி�+1.  
(இ - �.) Cக>பட வா>தலாவ% ெகாD
த� ; அ+ெகாைடயான�ல% உயி�+1 இலாப5 
ேவெறா�றி�ைல, (எ - 4). 
இ% Cக@0டாமா4 Eறி34. 
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233. உைர'பா �ைர'பைவ ெய�லா மிர'பா�+ேகா� 
றீவா�ேம னி315 Cக>.  
(இ - �.) ெசா��வா� ெசா��வனெவ�லா5, இர,% வ,தா�+1 அவ� ேவ0�ய 
ெதா�ைற+ ெகாD'பா� ேம� நி�லாநி�ற Cகழா5, (எ - 4). 
 
234. ஒ�றா .லக
 %ய�,த Cகழ�லா3 
ெபா�றா% நி3பெதா� றி�.  
(இ - �.) உய�,த Cகழ�ல% இைண யி�றாக உலக
%+ ெகடா% நி3ப% பிறிதி�ைல, 
(எ - 4). 
இ% Cக> ம34�ள ெபா�� ேபால�றி அழியா% நி31 ெம�ற%.  
 
235. நிலவைர நீ�Cக ழா3றி3 Cலவைர' 
ேபா3றா% C
ேத �ல1.  
(இ - �.) ஒ�வ� நில
ெத�ைலயி�க0ேண ெந�ய Cகைழ& ெச)வ னாயி�, 
ேதல�லக5 Cலவைர' ேபா3றா% இவைன' ேபா345, (எ - 4). 
Cலவெர�றா� ேதவைர; அவ� Cல�ைடயாராதலா�. இ% Cக> ெச)தா� ைர
 
ேதவ�லக5 ேபா34 ெம�ற%. 
 
236. Cக>பட வாழாதா� த,ேநாவா� த5ைம 
இக>வாைர ேநாவ ெதவ�. 
(இ - �.) Cக>பட வாழ மா�டாதா� த<கைள ேநாவா% த5ைம யிக> வாைர 
ேநாகி�ற% யாதி�+1? (எ - 4). 
இ% Cக>பட வாழமா�டாதா� இகழ'பDவெர�ற%.  
 
237. வைசெய�ப ைவய
தா�+ ெக�லா மிைசெய�� 
ெம&ச5 ெபறாஅ வி��.  
(இ - �.) உலக
தா�+ெக�லா5 Cகழாகிய ஒழிC ெபறாவி��, அ' ெபறாைமதாேன 
வைசயாெம�4 ெசா��வா, (எ - 4 ) 
ேம� Cகழி�லாதாைர யிக>' ெவ�றா� அவ� 13றமி�லாராயி� இகழ' 
பDவேராெவ�றா�+1 ேவ4 13ற5 ேவ0டா; Cகழி�ைமதாேன யைம;5 
ெம�றா�. 
 
238. வைசெயாழிய வா>வாேர வா>வா ாிைசெயாழிய 
வா>வாேர வாழா தவ�.  
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(இ - �.) வைசெயாழிய வா@ மவ�கேள உயி� வா>வாராவ�; Cகெழாழிய வா>வாேர 
உயி� வாழாதா�, (எ - 4 ). 
இ% Cகழி�லா� பிண
ேதா ெடா'ப ெர�ற%.  
 
239. வைசயிலா வ0பய� 1�4 மிைசயிலா 
யா+ைக ெபா4
த நில5.  
(இ - �.) Cகழி�லாத .ட5ைப' ெபா4
த நில5 பழிய3ற ந�விைள. 1ைற;5, (எ - 
4). 
இ% Cகழி�லாதானி�,தவிட5 விைள. 1�4 ெம�ற%.  
 
240. ந
த5ேபா3 ேகD  ளதா1( சா+காD5 
வி
தக3 க�லா லாி%. (இ - �.) ஆ+க5 ேபால+ ேகD5 உள தானா3ேபால& சாத�5 
வ�லவ� க�ல% அாி%, (எ - 4). 
இ% Cக>பட வா>த� ம+கெள�லா�+15 அாிெத�ற%. 
 
இ*லறவிய* �1றி12இ*லறவிய* �1றி12இ*லறவிய* �1றி12இ*லறவிய* �1றி12....    
----------------------------------------------------------------------------------------        
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1.3  1.3  1.3  1.3  +றவறவிய*+றவறவிய*+றவறவிய*+றவறவிய*    
+றவறவிய*+றவறவிய*+றவறவிய*+றவறவிய*. (. (. (. (13131313    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    

 
ேம� %றவற5 பதி�F�றதிகார<களா� E4வா�. 
 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.1 : 1.3.1 : 1.3.1 : 1.3.1 : அ�ைடைமஅ�ைடைமஅ�ைடைமஅ�ைடைம....    
 
அ��ைடைமயாவ% யாதா�ேமா�யி� இட�'ப�� அத31
 த� �யி�+1 உ3ற 
%�ப
தினா� வ�,%மா4 ேபா� வ�,%5 ஈர ைடைம. 
 
241. ந�லா3றா னா� ய�ளா�க ப�லா3றா3 
ேறறி� மஃேத %ைண. 
 (இ - �.) ந�ல வழியாேல நா� அ�ைள;0டா+1க; பலவழியி�5 ஓ� யாராயி�5, 
தம+1 அGவ�ேள %ைணயா5, (எ - 4). 
'ந�லா3றானா�ய�ளா�க' எ�ற% அ��ைடைம ;0டாக' பலவற< கைள;( 
ெச)கெவ�றவா4. இஃ% அ��ைடைம ேவ0Dெம�ற%.  
 
242 அ��ெச�வ( ெச�வ
%� ெச�வ5 ெபா��ெச�வ5 
Yாியா� க0U  � .  
(இ - �.) ெச�வ
%� ைவ
%& ெச�வமாவ% அ��ைடைமயாகிய ெச�வமா5; 
ெபா�� ெச�வமான% கீழாயிேனா�மா�D5 உளவாதலா�, (எ-4) 
இஃ% அ�� நிைல Eறி34.  
 
243. அ��ேச�,த ெந(சினா�+ கி�ைல யி��ேச�,த 
வி�னா .லக5 Cக�.  
(இ - �.) அ�ைள' ெபா�,தின ெந(சிைன;ைடயவ�+1 உ�ைள' ெபா �,தின நரக 
ேலாக5 C1த*�ைல , (எ - 4). 
இ% நரக5 Cகாெர�ற%.  
 
244. ம��யி ேரா5பி ய�ளா�வா3 கி�ெல�ப 
த��யி ர(A5 விைன.  
(இ - �.) நிைலெப3ற உயிைர ஒ5பி அ�ைள ஆ�வா�+1
 த��யிர(ச வ�5 
விைன வ�வ தி�ைலெய�4 ெசா��வா�, (எ - 4 ). 
இ% தீைம வாராெத�ற%.  
 
245. அ�ல ல�ளா�வா�+ கி�ைல வளிவழ<1 
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ம�ல�மா ஞால< காி. 
 (இ - �.) அ��ைடயா�+1 அ�ல*�ைல; அத31& சா�4 கா3 றிய<1கி�ற 
வள'ப
திைன ;ைடய ெபாிய .லக5, (எ - 4) 
இஃ% அ��ைடயா�+1 அ�ல*�ைம உலக
தா� மா�ேட காண'பD ெம�ற%. 
 
246. அ�ளிலா�+ கG.லக மி�ைல ெபா�ளிலா�+ 
கிG.லக மி�லாகி யா<1.  
(இ - �.) அ�� இ�லாதா�+1 ேம�லக 4< கா�சியி�ைல ; ெபா�� இ�லாதா�+1 
இG.லகி�க0 இ�ப 4<கா�சியி�ைலயானா3ேபா�, (எ-4). 
இஃ% அ�ளி�லாதா� Aவ�+க5 Cகாெர�ற%.  
 
247. ெத�ளாதா� ெம)'ெபா�� க0ட3றா3 ேறறி 
ன�ளாதா� ெச); மற5.  
(இ - �.) ெதளிவி�லாதா� ெம)'ெபா�ைள
 ெதளி,தா3 ேபா�5 ; ஆராயி�, 
அ�ளி�லாதா� ெச);5 அற 5, (எ - 4). 
இஃ% அற(ெச)ய.5 மா�டாெர�ற%,  
 
248. ெபா�ணீ<கி' ெபா&சா,தா ெர�ப ர�ணீ<கி 
ய�லைவ ெச)ெதா@1 வா�.  
(இ - �.)  3பிற'பி�க0 அ�ளினி�4 நீ<கி அ�லாதவ3ைற& ெச) ெதா@கினவ� 
இ'பிற'பி�க0 ெபா�ளினி�4 நீ<கி மறவி;  ைடயவ ெர�4 ெசா��வ�,  
(எ - 4). 
இ% ெபா�ளி�ைலயாெம�ற%.  
 
249. ெபா�ள3றா� Y'ப ெரா�கா ல�ள3றா 
ர3றா�ம3 றாத லாி%. 
(இ - �.) ெபா�ளி�லாதா� ஒ�கால
ேத ெபா��ைடயராத�5 ED5 : 
அ�ளி�லாதா� ெக�டா�, பி�C ஆ+க 0டாகா%, (எ - 4). 
இ% ெபா�ளி�ைமேயய�றி எ�லா+ ேகD  0டா ெம�ற%.  
 
250. வ*யா� 3 ற5ைம நிைன+கதா, த5மி� 
ெம*யா�ேம3 ெச�� மிட
%.  
{இ - �.) தா5 த5மி� ெம*யா�ேம� ெவ10ெட@மிட
%, த5மி� வ*யா�  � தா5 
நி31நிைலைய நிைன+க, (எ - 4). 
----------  
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1.3 1.3 1.3 1.3 +றவறவிய*+றவறவிய*+றவறவிய*+றவறவிய*, , , , அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2 ::::    �லா/ ம2
த*�லா/ ம2
த*�லா/ ம2
த*�லா/ ம2
த*....    
 
Cலா� ம4
தலாவ% Cலா� தி�றா� அ�ளி�ைலயா ெம�பதனா3 Cலாைல 
விDைக. 
 
251. உ0ணாைம ேவ0D5 Cலாைல' பிறிெதா�றி� 
C0ண %ண�வா�' ெபறி�.  
(இ - �.) Cலாைல ;0ணாைம ேவ0D5; அ% பிறிெதா�றி� C0; ஆதலா�. 
அதைன அGவா4 கா0பா�0டாயி�, (எ - 4) 
இ% Cலா� ம4
த� ேவ0Dெம�பTஉ5, அ% Tயதாெம�பTஉ< Eறி34. 
 
252. ெபா�ளா�சி ேபா3றாதா�+ கி�ைல ய�ளா�சி 
யா<கி�ைல L�றி� பவ�+1.  
(இ - �.) ெபா�ளிதைன யா�த� அதைன கா+க மா�டாதா�+1 இ�ைல; அ%ேபால, 
அ�ளிைன யா�த� ஊ� தி�பவ�+1 இ�ைல, (எ - 4). 
இஃ% ஊ�0ண அ��ேகD வ�ெம�ற%.  
 
253. த�J� ெப�+க31
 தா�பிறி T�0பா 
ேன<ஙன மா� ம��.  
(இ - �.) த��ட5ைப வள�
த31
 தா� பிறிெதா�றின% உட5ைப உ0Uமவ�, 
அ��ைடயவனாவ% ம3றியாதாேனா (எ - 4). 
ஊ�0ண அ��ெகDேமா எ�றா+1, இ% Eற'ப�ட%.  
 
254. பைட ெகா0டா� ெந(ச5ேபா ன�றா+கா ேதா�றி 
�ட�Aைவ ;0டா� மன5.  
(இ - �.) ஆ;த5 ைகயி3 ெகா0டவ� ெந(Aேபா�, ந�ைமைய நிைன யா%; 
ஒ�றி�டைல& Aைவ'பட.0டா� மன5, (எ - 4). 
 
255. தின3ெபா��டா3 ெகா�ளா %லெகனி� யா�5 
விைல'ெபா��டா \�ற�வா ாி�.  
(இ - �.) தி��த3காக உலக
தா� ெகா�ளாராயி�, விைல+காக உ� வி3பா� யா�5 
இ�ைல, (எ - 4) 
இ% ெகா�4 தி�னா% விைல+1+ ெகா0D தி�பா�+1+ 13றெம�ைன 
ெய�றா�+1 , அதனா�< ெகாைல'பாவ5 வ�ெம�4 Eறி34. 
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256. அ�ள�ல தியாெதனி3 ெகா�லாைம ேகாற� 
ெபா�ள�ல தG^� தின�.  
(இ - �.) அ�ள�ல% யாெதனி�, ெகா�லாைமைய& சிைத
த� ; ெபா�ள�ல% 
யாெதனி�, அG^ைன
 தி�ற�, (எ - 4). 
இஃ% அதைன ;0டதனா� அ�� ெகDதேலய�றி, ெப4வெதா� பய�மி�ைல 
எ�ற%. 
 
257. ெசயிாி3 றைல'பிாி,த கா�சியா �0ணா 
�யிாி3 றைல'பிாி,த ^�.  
(இ - �.) 13ற
தினி�4 நீ<கின ெதளி.ைடயா� உ0ணா� ; உயிாி னி�4 நீ<கின 
உட5ைப , (எ - 4). 
இ% ேம3Eறிய 13றெம�லா5 பய
த*�, அதைன
 ெதளி.ைடயா�0ணா-
ெர�ற%. 
 
258. அவிெசாாி, தாயிர5 ேவ�ட* ெனா�றி 
�யி�ெச1
 %0ணாைம ந�4.  
(இ - �.) ெந)  தலான அவிைய& ெசாாி,% ஆயிர5 ேவ�வி ேவ�ட* �5, 
ஒ�றி�யிைர நீ+கி அத�ட5ைப ;0ணாைம ந�4, (எ - 4). 
 
259. ெகா�லா� Cலாைல ம4
தாைன+ ைகE'பி 
ெய�லா .யி�, ெதா@5.  
(இ - �.) ெகா�லா�மா)' Cலாைல;0டைல;, தவி�
தவைன, ைக 1வி
% 
எ�லா.யி�, ெதா@5, (எ - 4) 
ேம� எ�லா' C0ணிய
தி�5 இ% ந�ெற�றா� அ% யாதிைன
 த�5 ெம�றா�+1, 
ெகா�லாதவ� ேதவ�+15 ேமலாவென�4 Eறினா�. 
 
260. உ0ணாைம ;�ள %யி�நிைல L�0ண 
வ0ணா
த� ெச)யா தள4.  
(இ - �.) உயி� நிைலைய' ெப4த� ஊைன ;0ணாைமயினா� உ�ள%; 
ஊைன;0ண , உ0டாைர எ�லா.லக
தி�5 இழி,த நரக5 வி@<கி+ ெகா0D 
அ<காவா%, (எ - 4). 
அ<காவாைம - Cற'பட விடாைம. 
----------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.3  1.3.3  1.3.3  1.3.3  தவ�தவ�தவ�தவ�....    
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தவமாவ% ஊU5 உற+க 5 1ைற
த�5, ெவயி�5 பனி;5 தா< க�5, ேதவ� 
வழிபாD  தலாயின.5 ேம3ெகா0D  யற�. 
 
261, தவ(ெச)வா� த<க�ம( ெச)வா�ம3 ற�லா 
ரவ(ெச)வா ராைசயி3 ப�D. 
(இ - �.) த<க�ம( ெச)வா� தவ( ெச)வா�; அஃத�லாதன ெச)வா ெர�லா5 
ஆைசயிேல யக'ப�D' பயனி�லாதன ெச)கி�றா�, (எ - 4). 
இ% தவ5 ப0ண ேவ0Dெம�ற%.  
 
262. %ற,தா�+1
 %'Cர. ேவ0� மற,தா�ேகா� 
ம3ைற யவ�க டவ5.  
(இ - �.) %ற,தவ�க�+1 உண. ெகாD
தைல ேவ0�
 தவி�,தா ராயினேரா? 
இ�வா>வா� தவ( ெச)தைல, (எ - 4). 
இ% தான
தி�5 தவ5 மி1தி;ைட
ெத�ற%. 
 
263. தவ , தவ ைடயா�+ கா1 மவமதைன 
யஃதிலா� ேம3ெகா� வ%. 
 (இ - �.) தவ(ெச)த�5  �C ந�விைன ெச)தா�+1 வ�5; அ, ந� 
விைனயி�லாதா� அ
தவ
ைத ேம3ெகா�வ% பயனி�ைல, (எ - 4). 
இ% தவமிலா�+1
 தவ5 வாரா%; வாி�, த'C ெம�ற%.  
 
264, உ3றேநா) ேபா�ற �யி�+14க0 ெச)யாைம 
ய3ேற தவ
தி3 1�.  
(இ - �.) தம+1 உ3றேநாைய' ெபா4
த�5 பிற.யி�+1 ேநா)ெச) யாைம;மாகிய 
அ
த�ைமேய தவ
தி31 வ�வமா5, (எ - 4). 
 
265. த��யி� தா�ற' ெப3றாைன ேயைனய 
ம��யி ெர�லா5 ெதா@5.  
(இ - �.) த��யிரான% தாென�4 க�%< க�
% அற' ெப3ற வைன, 
ஒழி,தனவாகிய நிைலெப3ற உயி�கெள�லா5 ெதா@5, (எ - 4). 
உயிெர�ற% ச*'ப3ற அறிைவ ; தாென�ற% சீவனாகி நி3கி�ற நிைலைமைய; 
தான4 தலாவ% அக<கார ம4 த�. 
 
266. Aட&Aட�5 ெபா�ேபா ெளாளிவிD, %�ப( 
Aட&Aட ேநா3கி3 பவ�+1.  
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(இ - �.) ெந�'பி�க0ேண இட இட
 த�ேனாD கல,த மாச34 ஒளிவிDகி�ற 
ெபா�ைன'ேபா�, %�ப5 ந*ய ந*ய
 தவ( ெச)வா�+1
 த5ேமாD ம�வி� 
விைன வி�D ஒளிவிD5, (எ - 4). 
இ% விைனவி� ெடாளி ;0டா5 எ�ற%.  
 
267. E3ற< 1தி
த�< ைகED ேநா3ற* 
னா3ற நிைல'ப�ட வ�+1.  
(இ - �.) E3ற
ைத
 த'Cத�< ைக ED5; தவ
தினாகிய வ*ைய+ E�னா�+1,  
(எ - 4). 
இ% மா�+க0ேடய� த'பினா3ேபா� ெவ�ற%.  
 
268. ஒ�னா�
 ெதற�  வ,தாைர யா+க� 
ெம0ணி3 றவ
தா� வ�5.  
(இ - �.) இGவிட
%' பைகவைர
 ெத4த�5, ந�ேடாைரயா+1த� மாகிய வ* 
ஆராயி�,  �ெச)த தவ
தினாேல வ�5, (எ - 4). 
இ% பிறைர யா+1த�5 ெகD
த�, தவ
தினாேல வ�ெம�ற% 
 
269, இல�பல ராகிய காரண ேநா3பா� 
சில�பல� ேநாலா தவ�. 
(இ - �.) ெபா�ளி�லாதா� உலக
%' பலராத31+ காரண5, தவ( ெச)வா� 
சிலராத�; அ% ெச)யாதா� பலராத�, (எ - 4) 
 
270. ேவ0�ய ேவ0�யா< ெக)தலா3 ெச)தவ 
மீ0D  யல' பD5.  
(இ - �.) வி�5பியன வி�5பினப�ேய வ�தலா�, தவ(ெச)தைல யிG விட
ேத  யல 
ேவ0D5, (எ - 4). 
இ% ேபாக Mக�&சி;5 இதனாேன வ�ெம�ற%. 
-------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.4 : 1.3.4 : 1.3.4 : 1.3.4 : =டாெவாD�க�=டாெவாD�க�=டாெவாD�க�=டாெவாD�க�....    
 
Eடாெவா@+கமாவ% ேம3Eறிய தவ
தி31' ெபா�,தாத ஒ@+க5.  
 
271. மன
த% மாசாக மா0டா�நீ ரா� 
மைற,ெதா@1 மா,த� பல�.  
(இ - �.) மாA மன
தி�க0 உ0டாக ைவ
%, மா�சிைம' ப�டார% நீ�ைமைய' 
Y0D, ெபா�,தாத விட
திேல மைற, ெதா@1 மா,த� பல�, () 
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இ% பல�+1+ Eடாெவா@+க  0டா1 ெம�ற%.  
 
272. Cற<1�றி க0டைனய ேர� மக<1�றி 
F+கி3 காியா �ைட
%. 
(இ - �.) Cற
ேத 1�றி நிற5 ேபா�ற Tய ேவட
தரா யி�'பி�5, அக
ேத 1�றி 
F+1' ேபால+ காியரா யி�'பாைர உைட
% இG.லக5. 
இஃ% அறிஞ� தவ
தவைர வ�. க0D ேந�படா ெர�ற%.  
 
273. வ*யி னிைலைமயா� வ���வ5 ெப3ற5 
C*யி� ேறா� ேபா�
% ேம), த34.  
(இ - �.) வ*யி�லாத நிைலைமைய ;ைடயவ� வ*தாகிய தவ .�வ< ேகாட�, 
ெப3றமான% பிற� பய'பD5ப� C*யின% ேதாைல' ேபா�
 %' ைப<E> ேம),த 
த�ைம
%, (எ - 4) 
 
3 274. தவமைற, த�லைவ ெச)த� Cத� மைற,% 
ேவ�Dவ� C�சிமி>
 த34.  
(இ - �.) தவ
திேல பிைற,% தவ ம�லாதவ3ைற& ெச)த�, ேவ�D வ� T3றிேல 
மைற,% C�ைள' பிணி
தா3 ேபா�5, (எ - 4). 
அ�&Aன� தவமைற,த�லைவ ெச)தா�. 
 
4 275. வா�ய� ேதா3ற ெமவ� ெச);, த�ென(ச, 
தானறி 13ற5 ப��.  
(இ - �.) வானள.5 உய�,த ெப�ைம;0டாயி�5, அஃதியாதிைன& ெச)யவ34; 
த� ென( சறிய+ 13ற  0டாயி�, (எ - 4). 
தா� - அைச. இஃ% இ+Eடா ஒ@+க
தாைன' பிறரறி,% இகழாரா யி�5, அவ� 
ெச)கி�ற தவ
தினா3 பய�0டாகா% எ�ற%. 
 
276. வ(ச மன
தா� ப�3ெறா@+க5 Yத<க 
ைள,% மக
ேத ந15. 
(இ - �.) க�ள மன
ைத ;ைடயான% 13ற
திைன;ைடய ஒ@+ க
ைத' 
பிறரறியாராயி�5, த��ட5பி �0டான Yத<கைள,%5 அறி,% த5 �ேள 
நகாவி315, (எ - 4). 
Yத<கெள�ற% அைவயி3றி� காாியமாகிய ெபாறிகைள .  
 
277. ெந(சி3 4றவா� %ற,தா�ேபா� வ(சி
% 
வா>வாாி� வ�கணா ாி�. 
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(இ - �) ெந(சி3 4றவாரா)
 %ற,தாைர' ேபால வ(சைன ெச)% 
வா@மவ�கைள'ேபால+ ெகா�யா ாி�ைல ;லக
%, (எ - 4). 
 
278. ப3ற3ேற ெம�பா� ப�3ெறா@+க ெம3ெற3ெற� 
ேறத5 பல., த�5. 
(இ - �.) ப3றிைன ய3ேறெம�பார% 13ற
திைன ;ைடய ஒ@+க5 எ�லா�5 
எ3ெற3ெற�4 ெசா��5ப� பல13ற 5 உ0டா+15, (எ - 4). 
எ3ெற�ப% திைச&ெசா�; இ% தீைம பய+1 ெம�ற%. 
 
279. மழி
த�5 நீ�ட�5 ேவ0டா .லக5 
பழி
த ெதாழி
% வி��. 
 (இ - �.) தவ
தின�+1
 தைலைய மழி
த�5 நீ�ட�5 ேவ0டா ; உ� க
தா� 
க�,தைவயி3ைற
 தா <க�,% விDவாராயி�, (எ - 4). 
இ% ேவட
தா3 பயனி�ைல; ந�ெலா@+கேம ேவ0Dெம�ற%.  
 
280. கைணெகா�தி யா>ேகாD ெசGவிதா< க�ன 
விைனபD பாலா3 ெகாள�. 
(இ - �.) ெசGவிய கைண ெகாDைமைய& ெச);5, ேகா�யயா> ெசGைவ ைய& 
ெச);5; அ%ேபா�, யாவைர;5 வ�.க0டறியா%, அவரவ� ெச);5 விைனயி� 
ப1தியாேல யறி,% ெகா�க, (எ - 4) 
----------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.5 : 1.3.5 : 1.3.5 : 1.3.5 : க�ளாைமக�ளாைமக�ளாைமக�ளாைம....    
 
க�ளாைமயாவ% யாெதா� ெபா�ைள;< களவி3 ெகா�ளாராத�. 
 
231. எ�ளாைம ேவ0Dவா ென�பா ெனைன
ெதா�4< 
க�ளாைம கா+கத� ென(A.  
(இ - �.) பிறரா *கழ'படாைமைய ேவ0Dவா னிவென�4 ெசா� ல'பDமவ�, 
யாெதா� ெபா�ைள;< களவி3 ெகா�ளாம� த�ென(ைச+ கா+க, (எ - 4) 
இ% கள. ஆகாெத�ற%.  
 
282. உ�ள
தா ��ள�, தீேத பிற�ெபா�ைள+ 
க�ள
தா3 க�ேவ ெமன�.  
(இ - �). பிற� ெபா�ைள ெந(சினா� நிைன
தா�5 தீதா5; ஆதலா�, அதைன 
மைறவினாேல க�ேவ ெம�4  யலாெதாழிக. (எ - 4). 
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இ% கள. தீெத�ற%. 
 
283. க�வா�+1
 த��  யி�நிைல க�ளா�+1
 
த�ளா% C
ேத �ல1.  
(இ - �.) பிற� ெபா�ைள+ க�வா�+1 உயி�நிைலயாகிய OD ெப4த� த'C5; 
க�ளாதா�+1
 ேதவ�லக5 ெப4த� த'பா%, (எ - 4) 
இ% க�வா�  
தி ெப4த�மில�; க�ளாதா� Aவ�+க5 ெபறாைம;மில ெர�ற%. 
 
234. களவினா லாகிய வா+க மளவிற, 
தாவ% ேபால+ ெகD5.  
(இ - �). களவி3 ெகா0ட ெபா�ளா லாகிய ஆ+க5 ேம�ேம�5 மி1 வ%ேபால+ 
ெகD5, (எ - 4). 
இ% ெபா�� நிைலயாெத�ற%. 
 
285. களவி�க� க�றிய காத� விைளவி�க0 
Oயா வி@ம, த�5.  
(இ - �.) களவி�க0ேண மி+க ஆைச , பய�பD< கால
%+ ேக��லாத ேநாைய
 
த�5, (எ - 4). 
இ% நரக5 C1
%5 எ�ற%. 
 
286. அளவ�ல ெச)தா<ேக Oவ� களவ�ல 
ம3ைறய ேத3றா தவ�.  
(இ - �.) ேந� ஆகா தன ெச)% அGவிட
ேத ெகDவா�; க� வ�லாத ம3ைறய 
அற<கைள
 ெதளியாதவ�, (எ - 4) 
இ% க� வாைர அரச� ெகா�வெர�ற%. 
 
287. அ��க�தி ய�Cைடய ராத� ெபா��க�தி' 
ெபா&சா'C' பா�'பா�க ணி�. 
(இ - �.) அ�ைள+ 1றி
% உயி�மீ% அ�Cைடயரா ெயா@1த� ெபா�ைள+ 1றி
%' 
பிறர% ம3விைய' பா�'பா� மா�D இ�ைல, (எ - 4) 
இஃ% அ��5 அ�C மி�ைலயாெம�ற%. 
 
288. அளவி�க ணி�ெறா@க லா3றா� களவி�க� 
க�றிய காத லவ�. 
(இ - �.) களவி�க0ேண மி+க ஆைசைய;ைடயவ� ேநாி� கணி�4 ஒ@1தைல& 
ெச)யமா�டா�, (எ - 4). 
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இ% ேந� ெச)ய மா�டாெர�ற%.  
 
289. களெவ��< காரறி வா0ைம யளெவ�� 
மா3ற� Cாி,தா�க ணி�.  
(இ - �.) களவாகிய ெபா�லா அறி.ைடைம ேநராகிய ெப�ைமைய' ெபா�,தினா� 
மா�D இ�ைல, (எ - 4). 
இ% ேநரறி,தவ� கள. காணாெர�ற%.  
 
290. அளவறி,தா� ெந(ச
 தற5ேபால நி3ச< 
களவறி,தா� ெந(சி3 கர.. 
(இ - �.) ேநரறி,தவ� ெந(ச
% அற5 நி31மா4 ேபா�, நி315; களவறி,தவ� 
ெந(சி� வ(சக 5, (எ - 4). 
இ% கள. கா0பாைர' பி�C களவினி�4 தவி�
த�  �யாெத� ற%. 
------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.6 : 1.3.6 : 1.3.6 : 1.3.6 : வா�ைம வா�ைம வா�ைம வா�ைம ....    
 
வா)ைமயாவ% ெபா) ெசா�லாைம. 
 
291. த�ென( சறிவ% ெபா)ய3க ெபா)
தபி� 
ந�ென(ேச த�ைன& AD5. 
(இ - �.) த�ென(A அறி,ததைன' ெபா)யா% ெசா��க ; ெபா)'பனா யி�, 
த�ென(A தாேன த�ைன ெயா4+15, (எ - 4). 
ADதலாவ% அதனா3 பிற�+1 உளதா1, தீைமைய+ க0D எ� ெச) ேதா5 
யாெம�4 வ�,%வி
த�. இ% ெபா)யாைம ேவ0D ெம�ற%. 
 
292. யாெம)யா+ க0டவ34 ளி�ைல ெயைன
ேதா�45 
வா)ைமயி ன�ல பிற.  
(இ - �.) யா5 ெம)யாக+ க0டவ34� ெம) ெசா��த� ேபால ந�றா யி�'ப�, 
ேவ4 யாெதா�45 இ�ைல, (எ - 4) 
இஃ% எ�லா அற 5 இதேனாD ஒGவாெத�4 அத� தைலைம Eறி34. 
 
293. வா)ைம ெயன'பDவ தியாெதனி� யாெதா�4, 
தீைம யிலாத ெசால�.  
(இ - �.) ெபா) ெசா�லாத ெம)ெய�4 ெசா�ல'பDவ% யாெத�4 வினவி�, 
பிற�+1 யாெதா�றா�5 தீைம பயவாத ெசா3கைள& ெசா��த�. 
வா)ைம யா% எ�றா�+1 , இ% Eற'ப�ட%.  
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294. ெபா)5ைம;5 வா)ைம யிட
த Cைரதீ�,த 
ந�ைம பய+1 ெமனி�.  
(இ - �.) ெபா);5 ெம)ேயா ெடா+15 ; 13ற, தீ�,த ந�ைமைய' பய+1மாயி�,  
(எ - 4). 
 
295. உ�ள
தா3 ெபா)யா ெதா@கி �லக
தா 
��ள
% ெள�லா  ள�.  
(இ - �.) த�ென(சினா3 ெபா)ைய நிைனயா% ஒ@1வனாயி�, உலக
 தா� 
ெந(சி� ெள�லா5 உளனாவ�, (எ - 4). 
இ% ெபா)ைய நிைனயாதாைர எ�லா�5 ேபா34வெர�ற%. 
 
296. மன
ேதாD வா)ைம ெமாழியி3 றவ
ேதாD 
தான(ெச) வாாி3 றைல.  
(இ - �.) மன
ேதாேட Eட ெம) ெசா��வனாயி�, தவ
ேதாேட Eட
 தான( 
ெச)வாாி� தைலயாவா�, (எ - 4) 
இஃ% எ�லா ந�ைம;5 பய+1 ெம�ற%.  
 
297. ெபா)யாைம ய�ன Cகழி�ைல ெபா)யாைம 
ெய�லா வற , த�5.  
(இ - �.) ெபா)யாைமைய ;ைடய� எ�பதேனாD ஒ
த Cக> ேவெறா� றி�ைல; 
ெபா)யாைமயான% அவனறியாம� தாேன எ�லா அற<கைள;< ெகாD+1மாதலா�, 
(எ - 4). 
 
298. ெபா)யாைம ெபா)யாைம யா3றி னற5பிற 
ெச)யாைம ெச)யாைம ந�4.  
(இ - �.) ெபா)யாைமைய' ெபா)யாம� ெச�
%வனாயி�, பிற அற< கைள& 
ெச)த� ந�றா5; அ�ல% தீதா5, (எ - 4) 
 
299. Cற,T)ைம நீரா னைம; மக,T)ைம 
வா)ைமயா3 காண' பD5.  
(இ - �) உட5C Tயதாத� நீாினாேல யைம,% விD5 ; மன
தி� T)ைம ெம) 
ெசா��த*னாேல யறிய'பD5, (எ - 4). 
 
300. எ�லா விள+15 விள+க�ல சா�ேறா�+1' 
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ெபா)யா விள+ேக விள+1. 
(இ - �.) சா�ேறா�+1 எ�லாவற
தினா�5 உ0டான ஒளி;5 ஒளி ய�ல ; 
ெபா)யாைமயா �0டான ஒளிேய ஒளியா15, (எ - 4). 
இ% ெபா)யாவிள+1& சா�ேறா�+1 இ�றியைமயாெத�4 Eறி34.  
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.7 :  1.3.7 :  1.3.7 :  1.3.7 :  ெவ�ளாைமெவ�ளாைமெவ�ளாைமெவ�ளாைம    
 
ெவ1ளாைமயாவ% ெவ1�த31+ காரண �ளவிட
%5 ெவ�ளாராத�. 
 
301. மற
த� ெவ1ளிைய யா�மா�D, தீய 
பிற
த லதனா� வ�5. (இ - �.) ெவ1ளிைய யா�மா�D( ெச)தைல மற+க ; தீயன 
பிற
த� அG ெவ1ளியாேன வ�மாதலா�, (எ - 4). 
இ% ெவ1ளாைம ேவ0Dெம�ற%. 
 
302. ெச�*ட
%+ கா'பா� சின<கா'பா ன�*ட
%+ 
கா+கிெல� காவா+கா ெல�.  
(இ - �.) தன+1 இய� மிட
ேத ெவ1ளாதவ� ெவ1ளாதவனாவா�; இயலாவிட
தி� 
அதைன
 தவி�,ததனா�5 பயனி�ைல; தவிராததனா�5 பய னி�ைல , (எ - 4). 
இ% ெவ1ளாைமயாவ% வ*யவ� ெவ1ளாைம ெய�ற%.  
 
303. இணெராி ேதா)வ�ன வி�னா ெசயி�5 
Cணாி� ெவ1ளாைம ந�4.  
(இ - �.) ெதாட�Cப�ட ெந�'C ேம�ேம�5 வ,%3றா3ேபா�, ஒ�வ� தன+1 
இ�னாதவ3ைற' பலகா3 ெச)யி�5 EDமாயி�, ெவ1ளா ெதாழித� ந�4,  
(எ - 4). 
ேம� வ*யவ� ெபா4+கேவ0Dெம�றா� அவ� ெபா4+1<கா� தீைம ெச)யி�5 
ெபா4+க ேவ0Dெம�றா�. 
 
304. ெச�லா விட
%& சின,தீ% ெச�*ட
% 
மி�லதனி3 றீய பிற.  
(இ - �.) இயலாவிட
%& சின,தீ%; இய�மிட
தி�5 அதி3 றீதா யி�'பன 
பிறவி�ைல , (எ - 4). 
 
305. த�ைன
தா� கா+கி3 சின<கா+க காவா+கா3 
ற�ைனேய ெகா��( சின5.  
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(இ - �.) ஒ�வ� த�ைன
 தா� கா+கேவ0Dவனாயி�, சின, ேதா3றா ம3 கா+க ; 
காவானாயி�, சின5 த�ைனேய ெகா��5, (எ - 4). 
இஃ% உயி�+ேகD வ�ெம�ற%.  
 
306 சினெம��( ேச�,தாைர+ ெகா�* யினெம�� 
ேமம' Cைணைய& AD5.  
(இ - �.) சினெம�4 ெசா�ல' பDகி�ற ெந�'C தா� %�ப+கட* ல@,தாம� 
த�ைன+ கைரேயற விDகி�ற ந�ேடாராகிய Cைணைய& AD5.  
ேச�,தாைர+ ெகா�* - ெந�'C ; இ% காரண+1றி. இ% சின5 த�ைன யD
தாைர& 
ெசா�� ெம�ற%. 
 
307. சின
ைத' ெபா�ெள�4 ெகா0டவ� ேகD 
நில
ெதறி,தா� ைகபிைழயா த34.  
(இ - �.) சின
ைத' ெபா�ளாக+ ெகா0டவ� ெகDத�, நில
ெதறி,த வ�ைக 
த'பாம3 ப�ட% ேபா�5, (எ - 4). 
இ% ெபா��ேகD வ�ெம�ற%. 
 
308. நைக;  வைக;< ெகா��( சின
தி3 
பைக;  ளேவா பிற.  
(இ - �.) ந1தைல;5 மகி>தைல;< ெகD+கி�ற சின
ைத' ேபால, பைகயா 
யி�'பன.5 ேவ4 சில.ளேவா? (எ - 4). 
இஃ% இ�ப+ேகD வ�ெம�ற%.  
 
309. உ�ளிய ெவ�ல  டென)%  �ள
தா 
��ளா� ெவ1ளி ெயனி�. (இ - �.) த�ென(சினா� ெவ1ளிைய நிைனயானாகி�, 
தானிைன
தன ெவ�லா5 ஒ�கால
ேத Eட'ெப4வ�, (எ - 4). 
 
310. இற,தா ாிற,தா ரைனய� சின
ைத
 
%ற,தா� %ற,தா� %ைண.  
(இ - �.) சின
ைத மி1
தா� ெச
தாேராD ஒ'ப�; அதைன ெயாழி, தா� எ�லா' 
ெபா�ைள;, %ற,தாேராD ஒ'ப�, (எ - 4). 
இ% ெவ1ளாதா� ெபாியெர�ற%. 
----------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.8 : 1.3.8 : 1.3.8 : 1.3.8 : இ/னா ெச�யாைமஇ/னா ெச�யாைமஇ/னா ெச�யாைமஇ/னா ெச�யாைம....    
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இ�னா ெச)யாைமயாவ% தம+1 இ�னாதவ3ைற' பிற�+1& ெச) யாைம. இ% 
ெவ1ளி மற,% நிக>வெதா�றாத*�, அத�பி� Eற' ப�ட%. 
 
311. இ�னா ெவன
தா �ண�,தைவ %�னாைம 
ேவ0D5 பிற�க� ெசய�.  
(இ - �.) தா� இ�னாதன இைவெய�4 அறி,தவ3ைற' பிற31& ெச) தைல 
ேமவாைம ேவ0D5, (எ - 4). 
இஃ% இ�னா ெச)யாைம ேவ0D ெம�ற%. 
 
312. க4
தி�னா ெச)தவ3 க0U ம4
தி�னா 
ெச)யாைம மாச3றா� ேகா�.  
(இ - �.) தா(ெச)த 13ற
தினாேல ெவ10D, இ�னாதவ3ைற
 தம+1& ெச)தவ� 
மா�D5, தா5 அத31 மாறாக' பி�C இ�னாதவ3ைற& ெச)யாைம 13றம3றா� 
ேகா�பாD, (எ - 4). 
 
313. ெச)யாைம ெச3றா�+1 மி�னாத ெச)தபி 
�)யா வி@ம, த�5.  
(இ - �.) தாெனா� 13ற( ெச)யாதி�+க, தன+1 இ�னாதவ3ைற& ெச)தவ�+15, 
இ�னாதவ3ைற& ெச)யி�, அஃ% உ)வி�லாத ேநாைய
த�5. 
இ% காரணமி�றி இ�னாத� ெச)தவ�+15 ெபா�லா<1 ெச)தைல
 தவிர 
ேவ0Dெம�ற%. 
 
314. சிற'V�( ெச�வ5 ெபறி�5 பிற�+கி�னா 
ெச)யாைம மாச3றா� ேகா�.  
(இ - �.) மி1திைய
 த�கி�ற ெச�வ
ைத' ெபறி�5, பிற�+1 இ�னாதவ3ைற& 
ெச)யாைம 13றம3றா� ேகா�பாD, (எ - 4). 
இ% பழி வாராத ெச�வ5 ெபறி�5 தவிர ேவ0D ெம�ற%.  
 
315. எைன
தா� ெம(ஞா�45 யா�+1 மன
தா� 
மாணாெச) யாைம தைல.  
(இ - �.) யாெதா�றாயி�5, எ�லா நா�5 யாவ�மா�D5 இ�னாதவ3ைற 
மன
தினா�5 ெச)யாைம ந�4, (எ - 4). 
 
316. அறிவினா னா1வ %0ேடா பிறி%ேநா) 
த�ேனா)ேபா3 ேபா3றா+ கைட.  
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(இ - �.) பிறிேதா�யி�+1 உ45 ேநாைய
 தன+1 உ45 ேநா) ேபால+ 
காவாதவிட
%, அறி.ைடயனாகிய வதனா� ஆ1வெதா� பய� உ0டாகா%.) 
இஃ% அறி.ைடயா� ெச)யா� எ�ற%.  
 
317. த��யி�+ கி�னாைம தானறிவா ென�ெகாேலா 
ம��யி�+ கி�னா ெசய�.  
(இ - �.) த��யி�+1 உ3ற இ�னாையைய உயிாி�லா' ெபா��க� ேபா� 
அறியா% கிட
தல�றி
 தா� அறி;மவ�, பி�ைன' பிற.யி�+1 இ�னாதவ3ைற& 
ெச)கி�ற% யாதிைன+ க�திேயா? (எ - 4).  
 
318. பிற�+கி�னா  3பக� ெச)யி3 றம+கி�னா 
பி3பக3 றாேம வ�5.  
(இ - �.) பிற�+1 இ�னாதவ3ைற  3ெபா@% ெச)யி�, தாேம பி3 ெபா@% தம+1 
இ�னாதனவா) வ�5 ; ம3ெறா�வ� ெச)யாம�, (எ - 4) 
இ�னாத� ெச)ததனா� வ�< 13றெம�ைன ெய�றா�+1 , இ% Eற' ப�ட%. 
 
319. ேநாெய�லா ேநா) ெச)தா� ேமலவா ேநா) ெச)யா� 
ேநாயி�ைம ேவ0D பவ�. 
 (இ - �.) இ+ கால
% Mக�கி�ற %�பெம�லா5  3கால
%' பிற�+ 1
 %�ப5 
ெச)தா� மா�ேட ;ளவா5 ; ஆதலா�, இ+ கால
%' பிற�+1
 %�ப
ைத& ெச)யா� 
வ�<கால
%
 தம+1
 %�ப5 வாராைமையேவ0D பவ�, (எ - 4). 
 
320. இ�னாெச) தாைர ெயா4
த லவ�நாண 
ந�னய( ெச)% விட�.  
(இ - �.) இ�னாத� ெச)தாைர ஒ4+1மா4 எ�ைனெயனி�. அவ� நாU5ப�யாக 
ந�ல நய ைடயவ3ைற& ெச)%விDக, (எ - 4) 
இஃ% ஒ4+15 ெநறி Eறிய%. 
--------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.9 :1.3.9 :1.3.9 :1.3.9 :ெகா*லாைமெகா*லாைமெகா*லாைமெகா*லாைம....    
 
ெகா�லாைமயாவ% யாேதா�யிைர;< ெகா�லாைம. இ% ெவ1ளி  தி�,%ழி 
நிக>வெதா�றாத*�, அத�பி� Eற'ப�ட%.  
 
321. த��யி� நீ'பி�( ெச)ய3க தா�பிறி 
தி��யி� நீ+15 விைன.  
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(இ - �.) த��யி� நீ<கி�5 ெச)யாெதாழிக; தா� பிறிெதா�றி� ைடய இனிய 
.யிைர விD+15 ெதாழி*ைன, (எ - 4). 
உயி�+1+ ேகDவ�< கால
% ேநா)+1 ம�,தாக+ ெகா��த� 13ற ம�4 எ� 
பா�+1, இ% Eற'ப�ட%. 
 
322. ந�லா ெறன'பDவ தியாெதனி� யாெதா�4< 
ெகா�லாைம N@ ெநறி.  
(இ - �.) ந�ல வழிெய�4 ெசா�ல'பDவ% யாெதனி�, அ% யாேதா �யிைர;< 
ெகா�லாைமைய& சி,தி+15 வழி, (எ - 4). 
இ% ந�ெனறியாவ% ெகா�லாைம ெய�ற%.  
 
323. ஒ�றாக ந�ல% ெகா�லாைம ம3றத� 
பி�சார' ெபா)யாைம ந�4. (இ - �.) இைணயி�றாக ந�ல% ெகா�லாைம ; 
அத�பி�ேப யைணய, ெபா)யாைம;5 ந�4, (எ - 4). 
இ% ெசா�*ய அற
தி�5 ெபா)யாைம ந�4 ; அதி�5 ந�4 ெகா� லாைம 
ெய�ற%. 
 
324. அறவிைன யாெதனி3 ெகா�லாைம ேகாற� 
பிறவிைன ெய�லா, த�5.  
(இ - �.) ந�விைன யாெதனி�, ெகா�லாைம ; ெகா��த� எ�லா
 
தீவிைன'பயைன;, த�மாதலா�, (எ - 4) 
இஃ% அற
ெதாழிலாவ% ெகா�லாைம ெய�ற%.  
 
325. ~ நிைலய(சி நீ
தா� ெள�லா< ெகாைலய(சி+ 
ெகா�லாைம N>வா� றைல.  
(இ - �.) மைனவா>+ைகயி� நி3றைல ய(சி
 %ற,தவ ெர�லாாி�5 ெகாைலைய 
ய(சி+ ெகா�லாைமைய& சி,தி'பா� தைலைம ;ைடயவ�; இ� வா>+ைகயி� 
நி3பி�5, (எ - 4). 
இஃ% எ�லா
 %றவி�5 ந�ெற�ற%.  
 
326. ப1
%0D ப��யி ேரா5Cத Jேலா� 
ெதா1
தவ34 ெள�லா, தைல.  
(இ - �) ப��யி�க�+1' ப1
%0D அவ3ைற' பா%கா
த� 9�ைடயா� 
திர��ன அற<கெள�லாவ3றி�5 தைலயான அற5, (எ - 4 ) 
இஃ% எ�லா& சமய
தா�+15 ந�ெற�ற%.  
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327. ெகா�லாைம ேம3ெகா0 ெடா@1வா� வா>நா�ேம3 
ெச�லா %யி�0U< E34.  
(இ - �) ெகா�லாைமைய விரதமாக+ ெகா0D ஒ@1மவ� வா>நாளி� ேம�, 
உயி�0U< E34& ெச�லா%, (எ - 4). 
பிறவாைம ;0டாமாதலா� E34& ெச�லா% எ�றா�. இ% ெகா� லாைமயி� பய� 
Eறி34. 
 
328. உயி�ட5பி னீ+கியா ெர�ப ெசயி�ட5பி3 
ெச�லா
தி வா>+ைக யவ�.  
(இ - �)  3பிற'பி�க0 உயிைர ;ட5பினி�4 நீ+கினா� இவெர�4 ெபாிேயா� 
E4வ�; 13றமான .ட5பிைன;5 ஊU( ெச�லாத தீய பைன வா>+ைகயிைன;5 
உைடயாைர, (எ - 4). 
இ% ெகாைலயினா� வ�< 13ற< Eறி34.  
 
329. ெகாைலவிைனய ராகிய மா+க� Cைலவிைனய� 
C�ைம ெதாிவா ரக
%.  
(இ- �.) ெகாைல
ெதாழி*ைன ;ைடயராகிய மா+க� ெபா�லாைமைய 
யாரா)வாாிட
%, ெதாழி3Cைலயரா1வ�, (எ - 4). 
இவைர உலக
தா� க�ம ச0டாளெர�4 ெசா��வா�. 
 
330. ந�றா1 மா+க5 பாிெதனி�( சா�ேறா�+1+ 
ெகா�றாத மா+க< கைட.  
(இ - �.) ந�ைமயா15 ஆ நக5 ெபாிேதயாயி�5, ஒ�யிைர+ ெகா�4 ஆகி�ற 
ஆ+க5 உய�,ேதா�+1 ஆகா%, (எ - 4). 
இ% ெபாிேயா� ODேப3ைற வி�5பி+ க�ம
ைத விD
தலா�, ேவ�வி யி� வ�5 
ெகாைல;5 ஆகாெத�ற%. 
---------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.1.3.1.3.1.3.10 : 10 : 10 : 10 : நிைலயாைமநிைலயாைமநிைலயாைமநிைலயாைம....    
 
நிைலயாைமயாவ% மய+க
தினா� தாென�4 நிைன
தி�+கி�ற யா+ைக ;5 
தனெத�4 நிைன
தி�+கி�ற ெபா��5 நிைல நி�லாைமைய+ Eற�. 
 
331. நி�லா தவ3ைற நிைலயி� ெவ�4ண�5 
C�லறி வா0ைம கைட.  
(இ - � ) நி�லாத ெபா��கைள நிைலநி3பன ெவ�4 நிைன+கி�ற C�*ய 
வறி.ைடைம இழி,த%, (எ - 4). 
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எனேவ, ெபா��கைள C�ளவா4 காணெவா�டாத மய+க
ைத+ க�ய 
ேவ0Dெம�றவாறாயி34. 
 
332. அ3கா விய�பி34& ெச�வ ம% ெப3றா 
ல31' வா<ேக Cசய�.  
(இ - �.) நி�லாத விய�ைப Cைட
%& ெச�வ5, அதைன' ெப3றா�, அ'ெபா@ேத 
நி3பனவாகிய அற<கைள& ெச)க, (எ - 4) 
நிைலயாைம F�4 வைக'பD5; ெச�வ நிைலயாைம, இளைம நிைலயாைம, யா+ைக 
நிைலயாைம என. 
 
333. E
தா� டைவ+1ழா
 த3ேற ெப�(ெச�வ5 
ேபா+1 ம%விளி, த34.  
(இ - �.) E
தா�D+ கா0ட31 அைவ+ E�ட5 திர0டா ெலா+ 15 ெப�(ெச�வ
 
திர�5; அ,த அைவ ெய@,% ேபானா3 ேபா�5 அ% ேபாமா45, (எ - 4). 
 
334. நாெளன ெவா�4ேபா3 கா�� ;யி�5 
வாள %ண�வா�' ெபறி�.  
(இ-� ) நாெள�ப% இ�ப, த�வ ெதா�4 ேபால+ கா��, உயிைர `�வெதா� 
வாளா5; அதைன யறிவாைர' ெபறி�, (எ - 4 ) 
இஃ% உயிாீ�5 எ�றைமயா�, இளைம நிைல பா ை◌க றி34  
 
335. நா&ெச34 வி+10ேம� வாரா ன�விைன 
ேம3ெச�4 ெச)ய' பD5.  
(இ - �.) நாவழ<காம3 ெச4
% வி+1ளான% மீT�,% வ�வத�  �ேன , 
ந�விைனைய ேம� வி@,% ெச)யேவ0D5, (எ - 4). 
இஃ% உயிரான% கழிவத� �ேன ந�விைனைய& ெச)யேவ0D ெம�ற%. 
 
336. ெந�ந�ளெனா�வ னி�றி�ைல ெய��5 
ெப�ைம ;ைட
திG .ல1.  
(இ - �.) ஒ�வ� ேந34ளனாயி�,தா�, இ�றி�ைலயாயினா ென�4 ெசா��5 
ெப�ைமைய இG.லக5 உைட
%, (எ - 4). 
இ% யா+ைக நிைலயாைம Eறி34.  
 
337 ஒ�ெபா@%5 வா>வதறியா� க�%' 
ேகா�; ம�ல பல. 
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(இ - �.) ஒ� ெபா@தள.5 த5 யி� நிைலநி315 எ�பதைன யறியாரா யி�,%5, 
தம% வா>நாைள+ ேகா�;ம�ல, பலவாக+க�%வ� உலக
தா�, (எ - 4) 
ேம� ஒ�நா�னானவ� பி3ைற ஞா�4 ெச
தாென�றா� ஈ0D ஒ�ெபா@தள.5 
உயி� நிைலயாகா% எ�றா�. 
 
338. 1ட5ைப தனி
ெதாழிய' C�பற, த3ேற 
;ட5ேபா Dயி�ைட ந�C.  
(இ - �.) ED தனிேய கிட+க' C��' பற,% ேபானா3ேபா�5; உட5 ேபாD 
உயி�+1 உ�ள ந�C, (எ - 4) 
ேம� ஒ� ெபா@ெத�4 கால<Eறினா� ஈ0D உயி� நிைன
த ெபா@% 
ேபாெம�றா�. 
 
339.  உற<1 வ%ேபா�( சா+கா இற<கி 
விழி'ப% ேபா�5 பிற'C.  
(இ - �.) உற<1வதேனாD ஒ+15 சா+காD ; உற<கி விழி'பதேனாD ஒ+ 15 பிற'C, 
(எ - 4). 
இ% ேபான உயி� மீ0D5 பிற+1 ெம�பTஉ5, இற
த�5 பிற
த�5 உற<1த�5 
விழி
த�5 ேபால மாறிவ�ெம�பTஉ5 Eறி34. 
 
340. C+கிலைம,தி�4 ெகா�ேலா .ட5பி�� 
D&சி *�,த .யி�+1. 
(இ - �.) தனத�லாத உட5பி��ேள ஒ%+1+1�யாக வி�,த உயி�+1' 
ேபாயி�'பத3கிட5 அைம,ததி�ைலேயா? அைம,ததாயி�, இத�� இரா%. 
C+கி� எ�ப%  
தி 6தான5. இ% ேம3Eறியவ3றா� உயி� மாறி' பிற,% வாி�5 
ஓாிட
ேத தவ4ெம�ப% Eறி34. 
----------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.11 : 1.3.11 : 1.3.11 : 1.3.11 : +ற'+ற'+ற'+ற'....    
 
%றவாவ% ஒ�வ� தவ5ப0ணா நி�ற கால
% யாதாயி�5 ஒ� ெதாட�'பாD 
உளதாயி�5, அதைன'ப3றற
 %ற
த�. இ% மய+கம3றா�+1 வ�வெதா�றா-
த*�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
341 அட�ேவ0D ைம,த� Cல
ைத விட� ேவ0D5 
ேவ0�ய ெவ�லா ெமா�<1.  
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(இ - �.) %ற'பா�+1' ெபாறிக ைள,தி�+15 Mக�&சியான ஐ,திைன ;< 
ெகா��த� ேவ0D5; அத3காக
 தா5 வி�5பின ெவ�லாவ3ைற;5 ஒ�கால
திேல 
விDத� ேவ0D5, (எ - 4). 
 
342. இய�பா1 ேநா�பி3ெகா� றி�ைம ;ைடைம 
மயலா1 ம345 ெபய�
%.  
(இ - �.) யாெதா� ெபா��5 இலதாத� தவ
தி3கிய�பா15 ; ெபா� �ைடைம 
மீ0D5 பிற
த31+ காரணமான மய+க
ைத
 த�5, (எ - 4). 
 
343. ம345 ெதாட�'பா ெடவ�ெகா� பிற'ப4+க 
�3றா�+ 1ட5C மிைக.  
(இ - �.) பிற'ப4+க�3றா�+1 உட5C5 மிைகயாயி�+க, ம34( சில ெதாட�'பாD 
உளதாவ% யாதிைன+க�திேயா? (எ - 4). 
 
344. ப3றி விடாஅ விD5ைபக� ப3றிைன' 
ப3றி விடாஅ தவ�+1.  
(இ - �.) ெபா��கைள'ப3றி விடாதவைர
 %�ப<க� விடாேத ப3றி நி315, (எ - 
4). 
இ% ெபா��கைள
 %றவா+கா� விைன ெகடாெத�ற%. 
 
345. யாதனி� யாதனி னீ<கியா ேனாத 
லதனி தனி னில�.  
(இ - �.) எவ� யாெதா�றினி�45 யாெதா�றினி�45 நீ<கினா� . அவ� 
அதனள. அதனள. %�ப 4த*ல�, ( எ - 4).  
 
346. ப3ற3ற க0ேண பிற'ப4+1 ம345 
நிைலயாைம காண' பD5. 
(இ - �.) ஒ�வ� யாெதா� ெபா�ேளாD5 ப3ற3ற ெபா@ேத அ% பிற'ைபய4+15; 
அதைன விடாதேபா% நிைலயாைம காண'பD5, (எ - 4). 
இஃ% எ�லா' ப3றிைன;5 அ4+க' பிற'C அ4ெம�ற%.  
 
347. ேவ0� �0டாக
 %ற+க %ற,தபி 
0�ய3 பால பல.  
(இ - �.) த��யி�+1 ஆ+க5 உ0டாக ேவ0��, த��ைடைம ெய�லாவ3ைற;, 
%ற+க; %ற,தபி� இGவிட
ேத யிய�5 ப1தியி� பல.  
இஃ% இ5ைம' பய� Eறி34.  
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348. தைல'ப�டா� தீர
 %ற,தா� மய<கி 
வைல'ப�டா� ம3ைற யவ�.  
(இ - �.) ப3றற
 %ற,தா�  
திைய
 தைல'ப�டா�; அ�லாதா� மய<கி' 
பிற'பாகிய வைலயிேல யக'ப�டா�, (எ - 4). 
இ% ம4ைம' பய� Eறி34. 
 
349. யாெனன ெத��( ெச�+க4'பா� வாேனா�+ 
1ய�,த .லக5 C15.  
(இ - �.) யாென�45 எனெத�45 நிைன+கி�ற மய+க
ைத ய4+1 மவ�, 
ேதவ�+1 ேமலாகிய உலக
தி� க0ேண ெச��5, (எ - 4). 
 
350. C34க ப3ற3றா� ப3றிைன ய'ப3ைற' 
ப34க ப34 விட31.  
(இ - �.) ப3ற4
தான% ப3றிைன' ப34க ; அதைன' ப34<கா�, பய� க�தி' 
ப3றா% ப34 விDத3காக' ப34க, (எ - 4). 
ப3ற3றா� ப3றாவ% தியான சமாதி. பி� ெம);ண�த� E4தலா�, இ% பி3பட+ 
Eற'ப�ட%. 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.12  :  1.3.12  :  1.3.12  :  1.3.12  :  ெம�#ண�த*ெம�#ண�த*ெம�#ண�த*ெம�#ண�த*....    
 
ெம);ண�தலாவ% எ+கால
தி�5 எGவிட
தி�5 அழியா% நி315 ெபா�� 
இ%ெவன .ண�த�. இ% ப3றற
 %ற,தார% உ�ள நிக>&சியாத லா�, அத�பி� 
Eற'ப�ட%. 
 
351. ஐ;ண� ெவ)திய+ க0U5 பயமி�ேற 
ெம);ண� வி�லா தவ�+1.  
(இ - �.) ெம)  தலாகிய ெபாறிகைள,தினா�5 அறிய'பDவனெவ�லா5 
அறி,தவிட
%5, அதனா� ஒ�பய �0டாகா%; உ0ைமைய யறி;5 அறிய 
விலாதா�+1 , (எ - 4). 
 
352. ெபா�ள�ல வ3ைற' ெபா�ெள� 4ண� 
ம�ளானா மாணா' பிற'C. (இ - �.) ெபா�ள�லாதவ3ைற' ெபா�ளாக+ ெகா�கி�ற 
மய+க
 தினாேல உ0டா5; மா�சிைமயி�லாத பிற'C, (எ - 4). 
இ% ெம);ண�<கா� மய+க< கா0பனாயி�, பிற'C0டாெம�ற%.  
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353. எ'ெபா� ெள
த�ைம
 தாயி� ம'ெபா�0 
ெம)'ெபா�� கா0ப தறி.. 
(இ - �.) யாெதா� ெபா�� யாெதா� த�ைம
தாயி�5, அ'ெபா�ளி �ைடய 
.0ைமைய
 தா� உ0ைமயாக+ கா0ப% யாெதா�4 அஃ% அறிவா5, (எ - 4). 
ெம)ெய�பTஉ5 அறிெவ�பதாஉ5 ஒ�4 ; எ�ைன? எ+கால
%5 எG விட
%5 
ஒ� த�ைமயாக அழியா% நி3ற*�, ெம)யாயி34; எ�லா' ெபா�ைள;< 
கா0டலா�, அறிவாயி34. 
 
354. பிற'ெப��5 ேபைதைம நீ<க& சிற'ெப��( 
ெச5ெபா�� கா0ப தறி..  
(இ - �.), பிற'பாகிய அறியாைமயினி�4 நீ<க' , பிறவாைமயாகிய ெசGவிய 
ெபா�ைள+ கா0ப% அறிவா5, (எ - 4). 
பிறவாைம சிற,ததாத*�, சிற'C எ�ன'ப�ட%. தா� பிற,தானாக .5 
ெச
தானாக.5 க�%கி�ற அறியாைமைய வி�D
, தன+1& சாவி�ைல யாக.5 
பிற'பி�ைலயாக.5 தா� நி3கி�ற நிைலைமைய+ காணேவ0D ெம�றவா-
றாயி34. 
 
355. ஓ�
%�ள  �ள %ணாி ெனா�தைலயா' 
ேப�
%�ள ேவ0டா பிற'C.  
(இ - �.) உ�ளமான% உ�ள ெபா�ைள யாரா),% ஒ�தைலயாக .ண� மாயி�, 
பி�ைன' பிற'C0ெட�4 நிைனயாெதாழிக, (எ - 4) 
ெம);ண�,தவ� பிற'C0ெட�4 நிைனயாெதாழிக ெவ�றவா4.  
 
356. ஐய
தி னீ<கி
 %ணி,தா�+1 ைவய
தி� 
வான நணிய %ைட
%.  
(இ - �.) ெம)'ெபா�ைள ஐய'பDத*னி�4 நீ<கி
 %ணி,தவ�+1, 
இG.லக
தி�5 ேம�லக5 நணி
தா5 த�ைம ;ைட
%, (எ - 4). 
%ணி,த அறிவி�க0ண % எ�லா.ல1மாத*�, அGவறி.ைடயா�+1 உலக5 
ஒ�<1 ேதா34த*�, நணி
தாெம�றவா4. இ% ெம);ண�. எG விட 5 
அறி;ெம�ற%, 
 
357.- இ�ணீ<கி யி�ப5 பய+15 ம�ணீ<கி 
மாச4 கா�சி யவ�+1.  
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(இ - �.) மய+க
தினி�4 நீ<கி+ 13றம3ற அறி.ைடயா�+1, அறி யாைமயாகிய 
வி�� நீ<க  
தியாகிய இ�ப  0டா5, (எ - 4) 
இ% ெம);ண�,தா�+1 விைன வி�D  
தியி�ப  0டாெம�ற%.  
 
358. க3றீ0D ெம)'ெபா�� க0டா� தைல'பDவ� 
ம3றீ0D வாரா ெநறி.  
(இ - �.) இGவிட
ேத ெம)'ெபா�ைள யறி,% ெதளி,தாேர அைடவா�; மீ0D 
இGவிட
% வாராத வழியிைன, (எ - 4). 
க�வி யறிவா� அறிைவ அறிய' பிற'ப4 ெம�றவா4.  
 
359. சா�Cண�,% சா�C ேகடெவா@கி� ம3றழி
%& 
சா�தரா சா�த� ேநா).  
(இ - �.) த�ைன& சா�வனவ3ைறயறி,% அைவயி3றி� சா�.ெக� ஒ@1வனாயி�, 
அGெவா@+க
திைனயழி
%& சா�தைல& ெச)யா; சார+கடவன வாய %�ப<க�,  
(எ - 4). 
சா�C - விைன& சா�C; ெகட ஒ@க� - காம5 ெவ1ளி மய+கமி�றி ெம) 
;ண�&சியாெனா@1த�. இஃ% உ0ைமைய+ க0D அ+கா�சிைய
 த'பா ம�  �ய 
நி3பனாயி�, சார+கடவதா) நி3கி�ற விைன சாராேத வி�D'ேபா ெம�ற%. 
 
360. காம5 ெவ1ளி மய+க மிைவF�றி 
னாம< ெகட+ெகD ேநா). 
(இ - �.) ஆைச;5 ெவ1ளி;5 மய+க  ெம��5 இைவ F�றின% நாம5ேபாக, 
விைனேபா5, (எ - ற) 
விைனெகDத31 வழி இ%ெவ�4 E4தலா�, இ% ெம);ண�த லாயி34. 
--------------, 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.3.13 : 1.3.13 : 1.3.13 : 1.3.13 : அஅஅஅவா வ2
த*வா வ2
த*வா வ2
த*வா வ2
த*....    
 
அவாவ4
தலாவ% ெபா)'ெபா��க� ேம3 ெச��5 ஆைசைய
 தவி�
 த�. 
 
தி+1+ காரணமாக ெம);ண�தேல யைம;மாயி�5, பி��5 உட5 ேபாD 
நி3ற*� தா� வி�ட ெபா��க� மா�D ஆைச ெச�*�, மீ0D5 பிற'பி31+ 
காரணமா5; ஆதலா�, இதைன
 தவிர ேவ0Dெம�4 எ�லாவ3 றி�5 பி� இ% 
Eற'ப�ட%. 
 
361. அ(Aவ ேதா� மாேன ெயா�வைன 
வ(சி'ப ேதா� மவா. 
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(இ - �.) ஒ�வைன வ(சைன ெச)வ% ஆைச ; ஆதலா�, அதைன அ(A வேத அற5, 
(எ - 4) 
வ(சைன ெச)த� - ந�றி ெச)வாைர' ேபால  �ேன நி�4 , பி�ேன தீ+கதி;� 
உ)
த�. இஃ% ஆைசயி�ைம ேவ0Dெம�ற%. 
 
362. அவாவி�லா�+ கி�லா15 %�ப5 %0ேட3 
றவாஅ% ேம�ேம� வ�5.  
(இ - �.) ஆைசயி�லா�+1
 %�ப5 இ�ைலயா15; அஃ% உ0டாயி�, %�பமான% 
ெகடா% ேம�ேம� வ�5, (எ - 4) 
 
363. அவாெவ�ப ெவ�லா .யி�+1ெம( ஞா�4, 
தவாஅ' பிற'பி�5 வி
%. 
(இ - �.) எ�லா.யி�+15 எ�லா நா�< ேக��லாத பிற'ைப+ ெகாD+ 15 
விைதயாவ% ஆைசெய�4 ெசா��வ�, (எ - 4) 
இஃ% ஆைச %�ப5 த�தேலய�றி' பிற'ைப;5 த�ெம�ற%.  
 
364. அ3றவ ெர�பா ரவாவ3றா� ம3ைறயா 
ர3றாக வ3ற தில�.  
(இ - �.) ப3ற3றவெர�பா� ஆைசய3றவேர; ஆைசயறாதவ� ப3றிைன 
ய4
தாராயி�5, ஆைசய3றாைர' ேபால' ப3ற4த*ல�, (எ - 4) 
 
365. Tஉ)ைம ெய�ப தவாவி�ைம ம3ற% 
வாஅ)ைம ேவ0ட வ�5.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1 அ@+க4
தலாவ% ஆைசயி�ைம ; அGவாைச யி�ைம ெம) 
ெசா��தைல வி�5ப வ�5, (எ - 4). 
இ% ெபா��ேம லாைசயி�லாதா� ெபா) Eறாராத*�, ெம) ெசா�ல அவாவி�ைம 
வ�5 எ�4 அவாவ4
த31+ க�வி Eறி34. 
 
366. அவாவிைன யா3ற வ4'பி3 றவாவிைன 
தா�ேவ0D மா3றா� வ�5.  
(இ - �.) ஆைசைய மிக.5 ேபா+1வானாயி�, ேக��லாத விைன தா� ேவ0�ன 
ெநறியாேல வ�5, (எ - 4). 
 
367. ேவ0டாைம ய�ன வி@&ெச�வ மீ0��ைல 
யா0D மஃெதா'ப தி�. 
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(இ - �.) அவாவி�ைம ேபா� மி+க ெச�வ5 இGவிட
தி� இ�ைல ; அGவிட
தி�5 
அதைன ெயா'ப% பிறிதி�ைல, (எ - 4). 
இஃ% இதனி� மி+கெதா� ெபா��மி�ைல ெய�ற%.  
 
368. இ�ப மிைடயறா தீ0D மவாெவ��, 
%�ப
%� D�ப< ெக��. 
(இ-�)  அவாவாகிய %�ப<க�� மி+க %�ப5 ெகDமாயி�, இ�ப மான% 
இைடயறாம� வ,% மி15, (எ - 4) 
இஃ% இ�ப 5 இதனாேல வ�ெம�ற%.  
 
369. ேவ0D<கா� ேவ0D5 பிறவாைம ம3ற% 
ேவ0டாைம ேவ0ட வ�5. 
(இ - �.) ேவ0D<கா� பிறவாைமைய வி�5Cத� ேவ0D5; அ' பிற வாைம 
ெபா�ைள வி�5பாைமைய வி�5ப
 தாேன வ�5, (எ - 4). 
இ% பிறவாைம;5 இதனாேல வ�ெம�ற%. 
 
370. ஆரா விய3ைக யவாநீ'பி ன,நிைலேய 
ேபரா விய3ைக த�5.  
(இ - �.) நிைறயா இய�பிைன;ைடய ஆைசைய விDவனாயி�, அ% வி�ட 
அ'ெபா@ேத அழியாத இய�பிைன
 த�5, (எ - 4). 
இய�பாவ% எ�4 ெமா� ப�'ப�ட%. இ% த��ைடய உ�வ
ைத' ெப4ெம�ற%. 
 
ச;நியாசமாகிய +றவறவிய* �1றி12ச;நியாசமாகிய +றவறவிய* �1றி12ச;நியாசமாகிய +றவறவிய* �1றி12ச;நியாசமாகிய +றவறவிய* �1றி12....    
------------------- 

1.4  1.4  1.4  1.4  ஊ.ஊ.ஊ.ஊ.    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 ஊ.ஊ.ஊ.ஊ.    

 
ஊழாவ%  �C ெச)த விைன பி�C விைள;5  ைற. ேம3Eறிய அற' ப1தி;5 
இனி+ E4கி�ற ெபா�� ப1தி;5. இ�ப' ப1தி;5  � ெச)த ந�விைனயா� 
வ�தைல;5, இவ3றி31 மாறான பாவ 5 வ4ைம;5 %�ப 5 தீவிைனயா� 
வ�தைல;5 அறியாேத அைவ உலக
தி� ம+க� பல� தம%  ய3சி யா� 
வ,தனெவ�பர�ேற? அத3காக இ% Eற'ப�ட%. ஒ�வ� ெச)த விைன தன% 
பயைன வ@வி�றி' பய
த� அற
தினா1மாதலா�, இஃ% அற
தினி4தி+க0 
Eற'ப�ட%. 
 
371. ஆEழா3 ேறா�4 மைசவி�ைம ைக'ெபா�� 
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ேபாEழா3 ேறா�4 ம�.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1 ஆ+க< ெகாD+கி�ற ஊ> ேதா3றினா�  ய3சி ேதா�45; 
அழி. ெகாD+கி�ற ஊ> ேதா3றினா� ம� ேதா�45, (எ - 4). 
இஃ% ஆ+க
தி315 ேக��315 ஏ%வான  ய3சி;5  யலாைம;5 ஊழா� 
வ�ெம�ற%. 
 
372. ேபைத' பD+1 மிழ^ ழறிவக34 
மாக\ @3ற+ கைட.  
(இ - �) ெகD+15 ஊ> ேதா�றினா� அறியாைமைய ;0டா+15; ஆ+15 ஊ> 
ேதா�றினா� அறிைவ விாி+15, (எ - 4) 
இஃ% அறி.5 அறியாைம;5 ஊழா� வ�ெம�ற%. 
 
373. M0ணிய 9�பல க3பி� ம34,த� 
�0ைம யறிேவ மி15. 
(இ - �.) M0ணியவாக வாரா),த 9�க� பலவ3ைற;< க3றானாயி�5, 
பி�ைன;5 தன+1 இய�பாகிய அறிேவ மி1
%
 ேதா�45, (எ - 4). 
ேம� அறிவி31+ காரண5 ஊ> எ�றா� அஃெதா34+1? க�விய�ேற 
காரணெம�றா�+1 , ஈ0D+ க�வி;0டாயி�5 ஊழானா)வறி. வ*;ைட
 
ெத�றா�. 
 
374 ஊழி3 ெப�வ* யா.ள ம3ெறா�4 
Nழி�, தா� , %45.  
(இ - �.) ஊழி�5 மி+க வ*;ைடயன யாைவ;�? பிறிெதா�ைற யாரா;< 
கால
%5, தா�  3பட அGவாரா)&சி+1 உட�ப�D நி315, (எ-4). 
 
375. ந�லைவ ெய�லாஅ, தீயவா, தீய. 
ந�லவா( ெச�வ( ெசய31.  
(இ - �.) ெச�வ5 உ0டா+1வத31
 தன+1  �C தீதாயி�,தன ெவ� லா5 
ந�றா5; அ&ெச�வ
ைத யி�ைலயா+1வத31  �C ந�றா) இ�,தன ெவ�லா5 
தீதா5, (எ - 4) 
 
376. பாியி� மாகாவா5 பால�ல .)
%& 
ெசாாியி�5 ேபாகா த5.  
(இ - �.) த5 ைடய ப1திய�லாதனவ3ைற வ�,தி+ கா'பி�5 அைவ தம+1 ஆகா; 
த5 ைடய ப1தியாயினவ3ைற+ ெகா0D ெச�4 ெசாாி,% வி��5 அைவேபாகா, 
(எ - 4). 
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இ%  �C�ள ெச�வ5 காவ3பDத�5 கள.ேபாத�5 ஊழினாேலயா ெம�ற%. 
 
377. வ1
தா� வ1
த வைகய�லா5 ேகா� 
ெதா1
தா�+1, %)
த லாி%.  
(இ - �.) விதான5 ப0ணினவ� விதான5 ப0ணின வைகயினா� ல%, 
ேகா�ெபா�ைள `��னவ�+15 அதனா� வ�5 பய�ேகாட� அ�ைம ;ைட
%,  
(எ - 4). 
இ% ெபா�� ெப3றா�5 Mக�த31 ஊ>ேவ0Dெம�ற%. 
 
378. இ�ேவ 4லக
 திய3ைக தி�ேவ4 
ெத�ளிய ராத�5 ேவ4.  
(இ - �.) ெச�வ ைடயாராத�5 ெத�ளியாராத�5 ேவ4 ேவ4 ஊழி னா� வ�5 ; 
ஆதலா�, இர0D வைகயாத� உலக
திய�C, (எ - 4). 
 
379. %ற'பா�ம3 4'Cர வி�லா �ற3பால 
^�டா கழி; ெமனி�.  
(இ - �.) Mக�5ெபா� ளி�லாதா� %ற+கவைமவ�; தம+1 வ,%4, 
%�ப'ப1தியானைவ உறா% ேபாமாயி�, (எ - 4)  
இ% %றவறமான% ஊழினா� வ�ெம�ற%. 
 
380. ந�றா<கா ன�லவா+ கா0பவ ர�றா<கா 
ல�ல3 பDவ ெதவ�.  
(இ - �.) ந�ைமவ�<கால
% ந�றாக+ கா0பவ� தீைமவ�<கால
% 
அ�ல3பDவ% யாதி�+1? (எ - 4) 
இஃ% அறி,தவ� வ�வனெவ�லா5 இய�ெப�4 ெகா�ளேவ0D5 ெம�ற%. 
 
அற
+�பா* அற
+�பா* அற
+�பா* அற
+�பா* �1றி12�1றி12�1றி12�1றி12....    
-------------------- 

2.  2.  2.  2.  ெபா%பா*ெபா%பா*ெபா%பா*ெபா%பா*. (. (. (. (70707070    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    
2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. அரசிய*அரசிய*அரசிய*அரசிய*. (. (. (. (25252525    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    

 
இத�� இைறமா�சி  தலாக இD+கணழியாைம `றாக+ Eறிய அதிகா ர5 
இ�ப
ைத,%5 ெப�5பா�ைம;5 அரச�+1 உாியவாத*� அரசியெல� 45, 
அைம&A தலாக அைவய(சாைம `றாக+Eறிய அதிகார5 ப
%5 ெப�5பா�ைம;5 
அைம&ச�+1 உாியவாத*� அைம&சியெல�45, நாD  தலாக' 
பைட&ெச�+கீறாக+ Eறிய அதிகார5 ஐ,%5 ெபா�� ப1தியாத*� ெபா�ளிய 
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ெல�45, ந�C  தலாக+ Eடாந�Vராக+ Eறிய அதிகார5 ஐ,%5 ந�பி� 
ப1தியாத*� ந�பியெல�45, ேபைதைம  தலாக ம�,தீறாக+ Eறிய அதிகார5 
ப�னிர0D< ேக�D+1+ காரணமாத*� %�பவியெல� 45, 1� தலாக+ 
கயைம`றாக+ Eறிய அதிகார5 பதி�F�45 ம+கள% இய�C E4த*� 
1�யியெல�45 ஆக' ெபா��பா� Eறிய அதிகார5 எ@ப% ப1தியாயி34. 
 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.1 : 2.1.1 : 2.1.1 : 2.1.1 : இைற மா%சிஇைற மா%சிஇைற மா%சிஇைற மா%சி....    
 
இத��, இைறமா�சியாவ% இைறவன% உ0ைம E4த�. இG வதிகார
%� 
உைர+கி�ற ெபா�� அரசைர ேநா+கி3றாதலா�5 அரச� ம+களி3 
சிற,தானாதலா�5 இGவதிகா ர< Eற'ப�ட%.  
 
381. பைட1� Eழைம&A ந�பர ணா4 
 ைடயா னரச� ேள4.  
(இ - �.) பைட;5 1�;5 E@5 அைம&A5 ந�C5 அரUெம��5 ஆ4 
ெபா�ளிைன;5 உைடயவ� அரச�� ஏ4ேபா�வா�, (எ - 4). 
ஈ0D+ 1�;� நாD அட<கி34. இஃ% அரச�+1 உ0டா1வன Eறி34. 
 
382. அ(சாைம `ைக யறி^+க மி,நா�1 
ெம(சாைம ேவ,த3 கிய�C.  
(இ - �.) அ(சாைம;5 ஈைக;5 அறி.ைடைம;5 ஊ+க ைடைம;5 ெம��5 
இ,நா�1 1ண 5 ஒழியாைம ேவ,த�+கிய�C, (எ - 4). 
 
383. T<காைம க�வி %ணி.ைடைம இ5F�4 
நீ<கா நிலனா� பவ31.  
(இ - �.) ம�யி�ைம;5 க�வி;ைடைம;5 ஒ� ெபா�ைள ஆரா),% 
%ணித�ைடைம;5 எ�4 ெசா�ல'ப�ட இ5F�45 Yமிைய யா� பவ�+1 
நீ<காம� ேவ0D5, (எ – 4). 
 
384. அறனி@+கா த�லைவ நீ+கி மறனி@+கா 
மான  ைடய தரA.  
(இ - �.) அற
தி3 ற'பாமெலா@கி, அறம�லாத காம ெவ1ளிைய+ க�,%, மற
தி3 
ற'பாத மான
ைத;ைடயவ� அரச�, (எ - 4). 
 
385. கா�சி+ ெகளிய� கD(ெசா�ல ன�லேன� 
மீ+E4 ம�ன னில5.  
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(இ - �.) கா0ைக+1 எளியனா)+ கD(ெசா3E4த�5 அ�லனாயி�, 
அ5ம�னைன உலக
தா� உய�
%+ E4வ�, (எ - 4). 
இ% ம�ன� உலக
தா� மா�D ஒ@1, திற< Eறி34.  
 
386. இய3ற� மீ�ட�< கா
த�< கா
த 
வ1
த�5 வ�ல தரA.  
(இ - �.) ெபா�� வ�5வழியிய3ற�5, அதைன அழியாமb�ட �5, அதைன& 
ேசா�.படாம3 கா
த�5, கா
த அதைன ேவ0Dவனவ3றி31' ப1
த�5 வ�லவ� 
அரசனாவா�, (எ - 4). 
ப1
த� - யாைன 1திைர  த*ய பைட+1+ ெகாD
% அைவயி3ைற ;0டா+1த�. 
இ% ப0டார< E4மா4 Eறி34. 
 
387. ேகாைடயளி ெச<ேகா� 1�ேயா5ப னா�1 
 ைடயானா5 ேவ,த�+ ெகாளி.  
(இ - �.) ெகாD
த�5, தைலயளி ெச)த�5, ெச<ேகா�ைம;5, 1� சீைள' 
பா%கா
த�ெம�4 ெசா�ல'பDகி�ற இ,நா�கிைன;  ைடயவ� 
ேவ,த�+ெக�லா5 விள+கா5, (எ - 4). 
ெகாD
த� - தள�,த 1�+1 விைத ஏ�  த*யன ெகாD
த�; அளி
 த� - 
அவாிட
%+ ெகா��< கடைமைய
 தள�&சி பா�
% வி�D ைவ
%' பி�C ேகாட�; 
ெச<ேகா�ைம - ெகா��5  ைறைய+ 1ைறய+ெகா�ளாைம; 1�ேயா5ப� - 
தள�,த 1�+1 இைற கழி
த�. இ% 1�+1 அரச� ெச) ;, திற< Eறி34. 
 
388. இ�ெசாலா *
தளி+க வ�லா31
 த�ெசாலா3 
றா�க0 டைன
திG .ல1.  
(இ - �.) இனிய ெசா�ேலாேட ெகாD
%
 தைலயளி ெச)ய வ�ல அரச �+1
 
த�ேனவலாேல இG.லக5 தா� க0டா3ேபா�5 த� வச
ேத கிட+15, (எ - 4) 
 
389.  ைற ெச)% கா'பா34 ம�னவ� ம+க� 
கிைறெய�4 ைவ+க' பD5.  
(இ - �.) 13ற( ெச)தாைர அத31& ெச);5  ைறைம த'பாம3 ெச)%, 
எ�லா.யிைர;< கா
தைல& ெச)கி�ற அரச�, மனித�+1 நாயக ென�4 
எ0ண'பDவா�, (எ - 4). 
 
390. ெசவிைக'ப& ெசா3ெபா4+15 ப0Cைட ேவ,த� 
கவிைக+கீ>
 த<1  ல1.  
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(இ - �.) த� ெசவி ெவ4+15ப�யாக' பிற� ெச)த 13ற<கைள+ ேக�D ைவ
%5, 
அதைன' ெபா4+கவ�ல 1ண ைடய ேவ,தன% 1ைட+ கீேழ உல1 த<15, (எ - 4) 
ெசா3 ெபா4+15 எ�பத31' Cேராகித� த�னிட
%& ெசா��( ெசா3கைள' 
ெபா4+கவ�ல எ�பா� ள�. 
--------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 க*க*க*க*விவிவிவி....    
 
க�வியாவ% க�வியாமா45 அதனானாகிய பய�< E4த�. இ%  த� லாக' 
ெபா�� வர. இய34, திற< E4கி�றாராத*�, அஃதிய34<கா� க�வி  ,%ற 
ேவ0D5; அதனா�, இ%  � Eற'ப�ட%. 
 
391. க3க கசடற+ க3பைவ க3றபி 
னி3க வத31
 தக.  
(இ - �.) க3க'பDவனவ3ைற+ 13றமற+ க3க; க3றபி�C அ+க�வி+ 1
 தக 
ெவா@க, (எ - 4) 
இ% க3க.5 ேவ0D5; அதைன+ கைட'பி�+க.5 ேவ0Dெம�ற%.  
 
392. எ0ெண�ப ேவைன ெய@
ெத�ப விGவிர0D< 
க0ெண�ப வா@  யி�+1.  
(இ - �.) எ0ெண�4 ெசா�ல'பDவன.5 ம3ைற எ@
ெத�4 
ெசா�ல'பDவன.மாகிய இGவிர0D ெபா�ைள;5 உலகி�க0 வா@ யி� 
க�+1+ க0ெண�4 ெசா��வ� அறிேவா�, (எ - 4). 
 
393. க0Uைடய ெர�பவ� க3ேறா�  க
திர0D 
C0Uைடய� க�லா தவ�. 
 (இ - �.) க3ேறா� க0Uைடய ெர�4 ெசா�ல'பDவ�; க�லாதா�  க
தி� 
க0ேண இர0D C0Uைடய ெர�4 ெசா�ல'பDவ�, (எ - 4). 
அறி. க�வியி� க0ண தாகலா�, அ+க�வியி�லாதா� க0 C0ணா யி34. 
 
394. ெதா�டைன
 T4 மண3ேகணி மா,த�+1+ 
க3றைன
 T4 மறி.. 
(இ - �.) அக>,த அள. மண3ேகணி நீ�0டா5; அ%ேபா�, மா,த�+ 1+ க3ற 
அள.5 அறி.0டா5, (எ - 4.) 
இஃ% அறி.0டாெம�ற%.  
 



101 

 

395. ஒ�ைம+க� டா�க3ற க�வி ெயா�வ3 
ெகழைம; ேம மா' Cைட
%.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1 ஒ� பிற'பிேல க3ற க�வி தாேன எ@ பிற' பி�5 ஏமமாதைல 
;ைட
%, (எ - 4) 
க3ற க�வி தாென�4 E�Dக. இ% வாசைன ெதாட�,% ந�ெனறி+க0 
உ)+1ெம�ற%. 
 
396. ேக�� வி@&ெச�வ< க�வி ெயா�வ31 
மாட�ல ம3ைற யைவ. 
(இ - �.) ஒ�வ�+1+ ேக��லாத சீாிய ெபா�ளாவ% க�வி; ம3றைவ ெய�லா5 
ெபா�ள�ல, (எ - 4) 
இ% க�வி அழியாத ெச�வெம�ற%.  
 
397. யாதா� நாடாமா ராமா ெல�ெனா�வ� 
சா,%ைண;< க�லாத வா4. 
(இ - �.) யாேதாாிட
ேத ெச�*�5 அ%ேவ தன% நாD5 ஊ�5 ேபாலா5; ஆதலா�, 
ஒ�வ� சா,தைன;< க�லாெதா@1த� யாைன+க�தி? 
இ% க�வி எ�லாரா�< ைக+ெகா�ள'பD ெம�ற%.  
 
398. உவ'ப
 தைல+E� ;�ள' பிாித 
லைன
ேத Cலவ� ெதாழி�. 
 (இ - �.) ம+களி�வ� உவ+1மா4 E� அவ� நிைன+1மா4 பிாித� ேபா�5; 
க3ேறா� ெச);,ெதாழி�, (எ - 4). 
இஃ% இ�ப5 Mகாி�5 விைன ெச)யி�5 பிற�+15 இ�ப5 பய+க& ெச)த� 
க�வியாலாெம�ற%. 
 
399. தாமி� C4வ %லகி� Cற+க0D 
கா 4வ� க3றறி, தா�. 
(இ - �.) தா5 இனிதாக Mக�வெதா�ைற உலக
தா� Mக�,% இ�C4 வாராக+ 
க0டா�, அத31 இ�C4வ� க3றறி,தவ�, (எ - 4) 
இஃ% அ@+கா4 ெச)யா% இ�C4த� அறமாத*�, அ% க�வியாேன வ�ெம�ற%. 
 
400. உைடயா�  னி�லா�ேபா ேல+க34< க3றா� 
கைடயேர க�லா தவ�.  
(இ - �.) ெபா��ைடயா�  �C ெபா�ளி�லாதா� நி31மா4 ேபா�, அதைன+ 
காத*
% நி3ற�ம�றி+ க3றாாிட
தாவ� க�லாதா�, (எ - 4) 
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இ% க3றா� எ�லாாி�, தைலயாவாெர�ற%. 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.3 : 2.1.3 : 2.1.3 : 2.1.3 : க*லாைமக*லாைமக*லாைமக*லாைம....    
 
க�லாைமயாவ% க�வியி�லாைமயா� உளதா1< 13ற< E4த�. ேம3 க�வி 
ேவ0Dெம�றா� அஃதிலாதா�+1 உளதா1< 13றெம�ைன ெய�றா�+1+ 
Eறியதாதலா�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
401. அர<கி�றி வ�டா� ய3ேற நிர5பிய 
9*�றி+ ேகா�� ெகாள�.  
(இ - �.) ெகா5ைமயி�றி வ�டா�னா3 ேபா�5; நிர5பிய 9�கைள+ க3ற*�றி 
வா�
ைத ெசா��த�, (எ - 4) 
அர<1 - N% ; வ�டாDத� - உ0ைட ;��ட�; ேகா�� ெகாள� - "C�லா 
ெவ@
தி3 ெபா�ளி� வ4<ேகா��'' எ�றா3ேபால. இ% க�லாதா� வா�
ைத 
ெசா�*�, அ% த'C ெம�ற%. 
 
402. க�லாதா� ெசா3கா  4த�  ைலயிர0D 
மி�லாதா� ெப0கா 3 ற34. 
 (இ - �.) க�வியி�லாதா� ெசா��த31 ஆைச'பDத�, இர0D  ைல;5 
மி�லாதா� ெப0ைம+1+ கா 3றா3ேபா�5, (எ - 4). 
இ% த�னாைசய�ல% ெசா�னா�5 வி�5Cவாாி�ைல ெய�ற%.  
 
403. க�லா தவ� நனிந�ல� க3றா� 3 
ெசா�லா தி�+க' ெபறி�.  
(இ - �.) க�லாதவ�5 ஓாிட
% மிக.5 ந�லராவ� : க3றவ�  �C 
உைரயாடாதி�+க+EDமாயி�, (எ - 4). 
ெசா�லாெதாழிய அறி வாாி�ைல பாவ� எ�றவாறாயி34. இ% க�லா தா�+1 
உபாய5 இ% ெவ�ற%. 
 
404. க�லாதா ெனா�ப< கழியந� றாயி�< 
ெகா�ளா ரறி.ைட யா�. 
(இ - �.) க�லாதான% ஒ0ைம மிக.5 ந�றாயி�'பி�5, அதைன ஒ0ைமயாக+ 
ெகா�ளா� அறி.ைடயா�, (எ - 4). 
ஒ0ைம ெயனி�5 அறிெவனி�5 அைம;5. இ% க�லாதா� ஒ�ளியா ராயி�5 
மதி+க'படாெர�ற%. 
 



103 

 

405. க�லா ெவா�வ� றைகைம தைல'ெப)% 
ெசா�லாட& ேசா�. பD5. 
(இ - �.) க�லாத ஒ�வன% ெப�ைம க3றவ� கி�� ;ைரயாட மைற ;5, (எ - 4). 
இ% ெப�ைம;ைடயாராயி�5 மதி+க' படாெர�ற%. 
 
 
406. ேம3பிற,தா ராயி�< க�லாதா� கீ>'பிற,%< 
க3றா ரைன
தில� பாD.  
(இ - �.) க�வியி�லாதா� உய�1ல
தி3 பிற,தாராயி�5, இழி1ல
%' பிற,%5 
க3றாேராD ஒ
த ெப�ைமயில�, (எ - 4) 
இ% 1ல ைடயாராயி�5 மதி+க'படாெர�ற%. 
 
407. M0மா UைழCல மி�லா ெனழினல 
ம0மா0 Cைனபாைவ ய34. 
 (இ - �.) M0ணிதாகிய மா�சிைம'ப�ட ஆரா)&சிைய;ைடய க�வி யி�லாதா� 
அழ1, ம0ணினாேல ந�றாக& ெச)த பாைவயி� அழகிைன ெயா+ 15, (எ - 4). 
இஃ% அழகியராயி�5 மதி+க'படாெர�ற%.  
 
408. உளெர�� மா
திைரய ர�லா3 பயவா+ 
களரைனய� க�லா தவ�.  
(இ - �.) உளெர��5 அளவிைன;ைடயார�ல%, பய�படாத கள� நில
ைத 
ெயா'ப� க�லாதவ�, (எ - 4). 
இ% பிற�+1' பய�படாெர�ற%.  
 
409. ந�லா�க� ப�ட வ4ைமயி னி�னாேத 
க�லா�க� ப�ட தி�.  
(இ - �.) ந�லா�மா�D உ0டாகிய வ4ைமேபால', பிற�+1 இ�னாைம ைய& 
ெச);5; க�லாதா� மா�D உ0டாகிய ெச�வ5, (எ - 4). 
இ% ெச�வ 0டாயி�, பிறைர
 %�ப 4வி'பெர�ற%.  
 
410. வில<ெகாD ம+க ளைனய ாில<19� 
க3றாேரா ேடைன யவ�.  
(இ - �.) வில<1& சாதிேயாD5 ம+கேளாD5 உ�ள ேவ4பாDைடய� ; விள<கின 
9�கைள+ க3றவேராD க�லாதவ�, (எ - 4 ) 
இ% க�லாதா� வில<ெக�ற%. 
--------------  
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2.1.4 : 2.1.4 : 2.1.4 : 2.1.4 : ேக�விேக�விேக�விேக�வி....    
 
ேக�வியாவ% ேக�வியாமா45 அதனானாகிய பய�5 E4த�. 9�கைள+ 
க3கமா�டாதா� அவ3ைற+ க3றா�மா�D+ ேக�ட�5 அறி.+1+ காரணமா . 
ெம�பதனா�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
411. க3றில னாயி�< ேக�க வஃெதா�வ� 
ஒ3க
%+ E3றா, %ைண.  
(இ - �.) க3கமா�டானாயி�< ேக�க ; அ+ேக�வி ஒ�வ� தள�&சி+ 1
 
தா<1வெதா� %ைணயா5, (எ - 4). 
இ% ேக�வி ேவ0Dெம�ற%.  
 
412. ெசவி+1ண வி�லாத ேபா>% சிறி% 
வயி34+1 மீய' பD5. 
 (இ - �.) ெசவி+1 உணவாகிய ேக�வி யி�லாத ேபா% வயி34+15 சிறி% உண. 
ெகாD+க
 த15, (எ - 4). 
ெப�க .0ணி� ேக�விைய வி�5பா% காமMக�&சிைய வி�5Cமாத லா�, சிறி% 
எ�றா�. இஃ% எ�லா+ கால 5 ேக�க ேவ0D ெம�ற%. 
 
413. எைன
தா� ந�லைவ ேக�க வைன
தா� 
மா�ற ெப�ைம த�5.  
(இ - �.) எGவளவி3றாயி�5 ந�ல 9�கைள+ ேக�க ; அ+ேக�வி அGவளவி3ேற 
யாயி�5, நிர5பி� ெப�ைமைய
 த�5, (எ - 4) 
இஃ% எ�லா+ கால < ேக��லனாயி�5, ேக�1<கா� ந�ல% ேக�க ேவ0D 
ெம�ற%. 
 
414. இழ+க �ைட;ழி L34+ேகா ல3ேற 
ெயா@+க  ைடயா�வா)& ெசா�.  
(இ - �.) வ@+1த �0டான விட
% உத.5 ஊ�4ேகா� ேபா�5; ஒ@+க ைடயா� 
E4( ெசா3க�, (எ - 4). 
இ% ேக�ப% ஒ@+க ைடயா�மா�ெட�ப% Eறி34.  
 
415. Mண<கிய ேக�விய ர�லா� வண<கிய 
வாயின ராதலாி%.  
(இ - �.) M0ணிதாகிய ேக�விைய ;ைடயார�லாதா�, தா>,த ெசா3 E45 
நா.ைடயாராத� இ�ைல, (எ - 4) 
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இ% ேக�வி;ைடயா� த5ைம விய,% ெசா�லா ெர�ற%.  
 
416. பிைழ
%ண�,%5 ேபைதைம ெசா�லா ாிைழ
%ண�, 
தீ0�ய ேக�வி யவ�.  
(இ - �.) ஒ� ெபா�ைள
 த'ப உண�,தா�5, அறிவி�ைமயாயி� ெசா�லா�; 
ஆரா),%ண�,% நிர5பிய ேக�விைய ;ைடயா�, (எ - 4). 
இ% ேக�டறி,தா� அறியாைம ெசா�லா ெர�ற%.  
 
417. ெசவி;ணவி3 ேக�வி ;ைடயா ரவி;ணவி 
னா�றாேரா ெடா'ப� நில
%.  
(இ - �.) ெசவி+1 உண. ேபா�ற ேக�விைய ;ைடயவ� நில
தி� க0ேண 
யி�'பி�5, அவிைய ;ணவாக .ைடய ேதவேராD ஒ'ப�, (எ - 4). 
 
418. ெச�வ
%� ெச�வ( ெசவி&ெச�வ ம&ெச�வ( 
ெச�வ
% ெள�லா, தைல. 
[#] (இ - �.) ஒ�வ31& சிற'Cைடய ெச�வமாவ% ெசவியா� வ�( ெச� வ5; 
அ&ெச�வ5 பிற ெச�வ<க ெள�லாவ3றி�5 தைலயாகலா�, (எ - 4). 
---------  
[#] இ% பாிேமலழக�ைர. 
 
419. ெசவியி3 Aைவ;ணரா வா;ண�வி� மா+க 
ளவியி�5 வாழி� ெம�.  
(இ - �.) ெசவியா� Mக�5 இ�ப
ைத யறியாத வாயா� Mக�5 இ� பைதயறி;5 
மா+க� ெச
தா� வ�5 தீைம யா%? வா>,தா� வ�5 ந�ைம யா%? உலக
தா�+1 , 
(எ - 4). 
இ% ேக�வியி�லாதா� பிற�+1' பய� படாெர�ற%.  
 
420. ேக�பி�< ேகளா
 தைகயேவ ேக�வியா3  
ேறா�க' படாத ெசவி.  
(இ - �.) ஒைச மா
திர5 ேக�டனவாயி�5, அ%.< ேகளாத ெசவி ேபா�5; ந�ேலா� 
E4( ெசா3களா� %ைள+க'படாத ெசவி, (எ - 4). 
இ% ேக�வியி�லாதா� ெசவிட ெர�ற%. 
--------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.5 : 2.1.5 : 2.1.5 : 2.1.5 : அறி'ைடைமஅறி'ைடைமஅறி'ைடைமஅறி'ைடைம....    
 



106 

 

அறி.ைடைமயாவ% அறிவாவ% இ�னெத�ப%5 அதனாலாகிய பய�5 E4த�. 
இ% க�வி;5 ேக�வி; ைடயாராயி�5 ேக�ட ெபா�ைள ;�ளவா4 
உண�,தறித� ேவ0D மாதலா�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
421. அறி.ைடயா ெர�லா  ைடயா ரறிவிலா 
ெர��ைடய ேர� மில�.  
(இ - �.) அறிவிைன ;ைடயா� யாெதா�45 இ�லாராயி�5, எ�லா  ைடய� ; 
அறிவிலா� எ�லா' ெபா��5 உைடயாராயி�5 ஒ� ெபா��5 இல�, (எ - 4). 
இஃ% அறி.ைடைம ேவ0D ெம�ற%.  
 
422. எGவ %ைறவ %லக  லக
ேதா 
டGவ %ைறவ தறி..  
(இ - �.) யாெதா�வா3றா ெலா@1வ% உலக5 , அதேனாD Eட
 தா�5 அGவா3றா 
ெனா@1த� அறிவாவ%, (எ - 4). 
அறிவாவ% எ
த�ைம
% எ�றா�+1 ,  3ப�ட உய�,தாேராD ெபா�,த ஒ@1த� 
அறி. எ�றா�. 
 
423. உலக, தழீஇய ேதா�ட மல�த�< 
E5ப� மி�ல தறி..  
(இ - �.) ஒ�வ�+1 ஒ�ளிைமயாவ% உலக
ேதாD ெபா�,தின% ; அதைன 
நீ�'Y'ேபா� மல�த�< 1வித�மி�றி ெயா�த�ைமயாக& ெச�
 %த� அறி., (எ - 
4). 
இஃ% உய�,தாேராD ந�C' ப0Uத�5 அறிெவ�ற%.  
 
424. எ'ெபா�� யா�யா�வா)+ ேக�பி� ம'ெபா�0 
ெம)'ெபா�� கா0ப தறி..  
(இ - �.) யாெதா� ெபா�ைள யாவ� சில� ெசா�ல+ ேக�பி�5, அ' ெபா�ளின% 
உ0ைமைய யாரா)வ% அறிவாவ%, (எ - 4). 
இ% யாவ� சில� ந�ேடாராயி�5 பைகவராயி�5 அவ� Eற+ ேக�ட வ3றி3 
ெற�ளியரா) ஆரா),% %ணித லறிெவ�ற%. 
 
425. எ0ெபா�ள வாக& ெசல&ெசா�*
 தா�பிற�வா) 
M0ெபா�� கா0ப தறி..  
(இ - �.) அறித3காிய ெபா�ளவாகிய ெசா3கைள
 ெதளிய' ெபா� ளா5ப� 
பிறாிைசய& ெசா�*, பிற� ெசா��( ெசா3களி� M0ணியவாகிய ெபா��கைள 
அவ� ெசா�லாம� தாேன கா0ப% அறிவாவ%, (எ - 4). 
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இ% ெசா3ெபா�� கா0ட லறிெவ�ற%,  
 
426. ெச�ற விட
தா3 ெசலவிடா தீெதாாீஇ 
ந�றி�பா �)'C தறி..  
(இ - �.) உ�ள( ெச�ற விட
ேத உட5ைப;( ெச�லவிடா%, தீைம ைய நீ+கி, 
ந�ைம'ப1தியிேல ெச�
%வ% அறிவாவ%, (எ - 4). 
இ% காம Mக�&சியி�க0 பழி;5 பாவ 5 ெபா��ேகD5 வாராம3 ெச�
%வ% 
அறிெவ�ற%. 
 
427. அ(Aவ த(சாைம ேபைதைம ய(Aவ 
த(ச லறிவா� ெதாழி�. 
(இ - �.) அ(ச
 த1வதைன அ(சாெதாழித� ஒ�வ�+1 அறிவி�ைம யாத�; 
அ(ச
த1வதைன அ(Aத� அறி.ைடயா� ெதாழி�, (எ.4). 
ேம� அ(சாைம ேவ0D ெம�றாராயி�5, ஈ0D அ(ச ேவ0Dவன வ3றி31 
அ(Aத� அறிெவ�றா�. 
 
428. அறி.ைடயா ராவ தறிவா ரறிவிலா 
ரஃதறி க�லா தவ�. 
 (இ - �.) பி3பய+1ம% அறிவா� அறி.ைடயாராவா�; அதைன யறியா தவ� 
அறிவி�லாதவராவ�, (எ - 4). 
இ% ேம3 ெசா��வன ெவ�லா5 ெதா1
%+ Eறி34. 
 
429. அறிவ3ற< கா+1< க�வி ெச4வா�+1 
 �ளழி+க லாகா வர0.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1+ 13றமைற+1< க�வியாவ% அறி. ; பைகவரா �5 உ�C1,% 
அழி+கலாகா அரU5 அ%தாேன, (எ - 4). 
இ% தன+1�ள 13ற
ைத மைற+1 ெம�45, பிறரா� வ�5 தீைம ைய+ 
கா+1ெம�45, அறிவினாலா5 பய� Eறி34.  
 
430. எதிரதா+ கா+1 மறிவினா�+ கி�ைல 
யதிர வ�வேதா� ேநா).  
(இ - �.) %�ப5 வ�வத31  �ேப வ�ெம�4 நிைன
%+ கா+15 
அறிைவ;ைடயா�+1 நD<க வ�வெதா� %�ப5 இ�ைல, (எ - 4) 
இ%  �ைன விைனயா� வ�, %�ப 5  3ப�D+ கா+கி�, க�தாக 
வாராெத�ற%. 
--------------  
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13ற<க�தலாவ% காம+ 1ேராத ேலாப ேமாக மத மா3சாிய ெம��5 ஆ4 13ற < 
க�,% ஒ@1த�. இஃ% அறி.ைடயாராயி�5 13ற<க�த� ேவ0Dெம�4 
அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
431. 13றேம கா+க ெபா�ளாக+ 13றேம 
ய3ற, த�உ5 பைக. 
(இ - �.) தம+1' ெபா�ளாக+ 13ற5 வாராம3கா+க ; அ+13ற,தாேன இ4திைய
 
த�5 பைக;5 ஆதலா�, (எ - 4). 
இ% 13ற< க�ய ேவ0D ெம�ற%.  
 
432. ெச�+1( சின ( சி4ைம; மி�லா� 
ெப�+க5 ெப�மித நீ�
%.  
(இ - �.) பிற�மைன நய
த�5, ெவ1ளி;5, சிறியா� ெச)வன ெச) ெதா@1த�5 
இ�லாதா�+1 ஆ+க5 தைலெயD+15 நீ�ைம ;ைட
%, (எ - 4) 
பிற�மைன வி�5Cத� ெச�+கினா� வ�த*�, ெச�+1 எ�றா�.  
 
433. இவற� மா0பிற,த மான  மாணா 
.வைக; ேமத மிைற+1.  
(இ - �.) உேலாப 5, ந�ைமைய+ கட,த மான 5, ந�ைமைய
 தாரா 
மகி>&சி;மாகிய வி5F�45 அரச�+1+ 13றமா5, (எ - 4). 
இ% ெபா%'பட+ Eறா% இைற+1 எ�றைமயா�, ெப�5பா�ைம;5 அரச�+க 
ேவ0Dெம�ப% Eறி34. 
 
434. ெசய3பால ெச)யா திவறியா� ெச�வ 
 ய3பால த�றி+ ெகD5.  
[#] (இ - �.) ெபா�ளா� தன+1& ெச)% ெகா�ள'பDமவ3ைற& ெச)% ெகா�ளா% 
அத�க0 ப34�ள( ெச)தான% ெச�வ5, பி� உளதா5 பா� 
ைம
த�றி வறிேத ெகD5, (எ - 4). 
[#] இ% பாிேமலழக�ைர. 
 
435. ப34�ள ெம�� மிவற�ைம ெய34�� 
ெம0ண' பDவெதா� ற�4. 
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(இ - �.) E�ன ெபா�ைள விடாைமயாகிய உேலாப5 யாெதா�றி�� �5 
எ0ண'பDவ ெதா�ற�4, (எ - 4). 
இஃ% உேலாப5 தன+15 பிற�+15 பய�படாைமயா� ஒ� ெபா�ளாக 
மதி+க'படாெத�ற%. 
 
436. வியவ3க ெவ(ஞா�4, த�ைன நயவ3க 
ந�றி பயவா விைன.  
(இ - �.) எ�லா நா�, த�ைன' ெபா)யனாக நிைன
% வியவாெதாழிக; விய,தா 
னாயி�5, அGவிய'பினாேன ந�ைம பயவாத விைனைய& ெச)யா ெதாழிக, (எ - 4) 
ெச)யி3 ெகD ெம�றவாறாயி34.  
 
437. காத� காத லறியாைம ;)+கி3பி 
ேனதி� ேவதிலா� 9�.  
(இ - �.) காத*+க'ப�ட யாவ3றி� ேம�( ெச��< காதைல' பிறர றியாம3 
ெச�
%வனாயி�, பைகவ� இவைன+ ெகா��மா4 சி,தி+15 சி,தைன இவ� 
மா�D& ெச�லா% அயலா5, (எ - 4) 
9ெல�ப% அவ� க3ற க�வி. 
 
438. வ� �ன�+ காவாதா� வா>+ைக ெயாி �ன� 
ைவ
T4 ேபால+ ெகD5. 
 (இ - �.) %�ப5 வ�வத� �, அத31
 த+க% அறி,% காவ� ெச) யான% 
ெச�வ5, எாி �ன�+கிட,த ைவ
திர� ேபால+ ெகD5, (எ - 4). 
இ%  ,%34+ காவ� ெச)வன ெச)யாைம;5 13ற ெம�ற%.  
 
439. த� 13ற நீ+கி' பிற�13ற< கா0கி3பி 
ென� 13ற மா1 மிைற+1.  
(இ - �.) தன+1�ள 13ற
ைத நீ+கி' பிற�மா�D�ள 13ற
ைத ஆராயவ�லனாயி�, 
அரச�+1 எ�ன 13ற  � தா5 ? (எ - 4) 
இ% த� மா�D�ள 13ற
ைத நீ+1தேல ய�றி' பிற�மா�D�ள 13ற
ைத;5 க�ய 
ேவ0Dெம�ற%. 
 
410. திைன
%ைணயா< 13ற5 வாி�5 பைன
%ைணயா+ 
ெகா�வ�. பழிநாU வா�.  
(இ - �.) திைனயள. 13ற5 வ,ததாயி�5, அதைன அGவளவி3ெற�4 இகழா% 
பைனயளவாக+ ெகா�வ� பழி+1 நாUவா�, (எ - 4) 
------------- 



110 
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 +ைண�ேகாட*....    

 
ெபாியாைர
 %ைண+ேகாடலாவ% த5மி�  தி�,த அறி.ைடயாைர
 தம+1
 
%ைணயாக+ ெகா��த�. அரச� 13ற ம3றானாயி�5, த�னி�  தி�,த 
அறி.ைடயாைர
 %ைணயாக+ ெகா0D விைன ெச)ய ேவ0Dத*�, இஃ% 
அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
441. அாியவ34 ெள�லா மாிேத ெபாியாைர' 
ேபணி
 தமரா+ ெகாள�.  
(இ - �) ெச)த3காியன ெவ�லாவ3றி�5 அாிேத, த5மி�  தி�,த அறி.ைடயாைர 
வி�5பி
 தம+1& A3றமாக+ ெகா��த�, (எ - 4). 
ெபாியாைர+ ெகா� ெல�ப% ம,திாி Cேராகிதைர+ E��+ ெகா�ைக.  
 
442. உ3றேநா) நீ+கி ;றாஅைம  3கா+15 
ெப3றியா�' ேபணி+ ெகாள�.  
(இ - �.) அரச� தம+13ற ேநாைய விDவி
%' பி�C %�ப றாம�  �ேன 
கா+கவ�ல த�ைம;ைடயாைர வி�5பி+ெகா�க, (எ - 4). 
ெப3றியாெர�4 ெபா%'பட+ Eறினைமயா�, இ% ம,திாிகைள+ E� மா4 Eறி34. 
 
443. அறனறி,%  
த வறி.ைடயா� ேக0ைம 
திறனறி,% ேத�,% ெகாள�.  
(இ - �.) அற
தி� ப1தியறி,%  தி�,த அறி.ைடயார% ேக0 ைமைய அவரவ� 
ெச)தியாகிய திற<கைள யறி,% ஆரா),% ெகா�க , ( எ - 4). 
இ% Cேராகிதைர+ E�Dமா4 Eறி34.  
 
444. N>வா�க0 ணாக வா@கலா� ம�னவ� 
N>வாைர& N>,% ெகாள�. (இ - �.) அரச� த�ைன& N>&சியா3 ெகா�ல 
நிைன'பாைர
 தா�( N>&சியா3 ெகா�லவ�லவனாத� ; காாிய ெம0ண வ�லா� 
தன+1+ க0ணாக ெவா@கலா�, (எ - 4). 
 
445. த5மி3 ெபாியா� தமரா ெவா@1த� 
வ�ைம; ெள�லா, தைல.  
(இ - �.) த5மி� மி+க அறி.ைடயா� தம+1
 தமராக ஒ@1த�; வ*யானைவ 
ெய�லாவ3றி�5 தைலயான வ*, (எ - 4). 
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446. த+கா ாின
தனா)
 தாெனா@க வ�லாைன& 
ெச3றா� ெசய+கிட,த தி�.  
(இ - �.) த1தி;ைடயா ாின
தானா)
 தா�5 அவேரா ெடா+க ஒ@க வ�லவைன' 
பைகவ� ெச)ய+ கிட,தெதா� ெநறி. யி�ைல, (எ - 4). 
இஃ% இவைன' பைகவரா� ெவ�ல ெலா0ணா ெத�ற%.  
 
447. இ�+15 %ைணயாைர யா�வாைர யாேர 
ெகD+1, தைகைம யவ�.  
(இ - �.) 13ற< க0டா� கழ4, த�ைம ;ைடயாைர
 தம+1
 த5 ராக+ ெகா�ள 
வ�லாைர+ ெகD+1, தைகைம;ைடயா� உலக
% யாவ�, (எ-4) 
இ% ேக��ைல ெய�ற%.  
 
448. ப�லா� பைகெகாள*3 ப
தD
த தீைம
ேத 
ந�லா� ெதாட�ைக வி��. 
(இ - �.) பலேராD பைக ெகா0டா� எGவள. %�ப 45 அதனி �5 ப
% மட<1 
%�ப 45 ; ெபாியாைர
 %ைணயாக+ ெகா�ளாெதாழி யி�, (எ - 4) 
 
449.  த*லா�+ Eதிய மி�ைல மதைலயா( 
சா�பிலா�+ கி�ைல நிைல. 
 (இ - �.)  த*�லாதா�+1 இலாபமி�ைலயானா3 ேபால, தா<1தலாகிய சா�C 
இ�லாதா�+1 அரA நிைலநி3ற� இ�ைல, (எ - 4) 
 
450. இ�'பாைர யி�லாத ேவமரா ம�ன� 
ெகD'பா ாிலா�< ெகD5. 
(இ - �.) கழ4வாைர யி�லாத காவ*�லாத அரச� த�ைன' பைகவ ரா) வ,% 
ெகD'பா� இ�ைலயாயி�5, தா� ேவ0�யவா ெறா@கி+ ெகD5. 
இஃ% உயி�+1+ ேகD வ�ெம�ற%. 
----------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.8 : 2.1.8 : 2.1.8 : 2.1.8 : சி1றினE ேசராைமசி1றினE ேசராைமசி1றினE ேசராைமசி1றினE ேசராைம....    
 
சி3றின( ேசராைமயாவ% கா கைர;5 Nதா�கைள;5 ெப0��  த 
லாயிேனாைர;5 ேச�,ெதா@கினா� வ�<13ற 5 ேசராைமயா� வ�5 ந� ைம;5 
E4த�. ெபாியா� %ைணயாயினா�5 சிறியாாின
தாேராD ஒ@கி� , அ% தீைம 
பய+1 ெம�4 அத� பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
451. சி3றி� ம(A5 ெப�ைம சி4ைமதா� 
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A3றமா& N>,% விD5.  
(இ - �.) சி3றின
ைத ய(Aவ� ெபாிய�; சிறியவ� அதைன& A3றமாக+ ெகா0D 
விDவ�, (எ - 4). 
இ% ெப�ைம ேவ0Dவா� சி3றின( ேசராெர�ற%.  
 
452. ந�*ன
தி J<1, %ைணயி�ைல தீயின
தி 
ன�ல3 பD'பTஉ மி�.  
(இ - �.) ந�*ன
தி� மி+க %ைணயாயி�'பTஉ5 இ�ைல; தீயின
தி� மி+க 
அ�ல3பD'பTஉ5 இ�ைல, (எ - 4). இ% ேசராைம+1+ காரண< Eறி34. 
 
453. மன
தானா மா,த�+ 1ண�&சி யின
தானா 
மி�னா ெனன'பD( ெசா�.  
(இ - �.) மா,த�+1 அறி. மன
தினாேன ;0டா5 ; ஆயி�5, தா� ேச�,த 
இன
தினா� இனியன�ல� எ�4 பிறரா� பழி+க'பD( ெசா� உ0டா5, (எ - 4). 
இ% பிறரா� பழி+க'பDெம�ற%. 
 
454. நில
திய�பானீ�திாி, த3றா
 மா,த�+ 
கின
திய�ப தா1 மறி..  
(இ - �.) நில
தி� த�ைமயா� நீ� த� த�ைம ேவ4ப�D அ, நில
 தி� 
த�ைம
தாவ% ேபால, ம+க�1 அறி. இன
தி� த�ைமயதா) ேவ4 பD5, (எ - 4). 
 
455. மன
% ள%ேபால+ கா�� ெயா�வ3 
கின
%ள தா1 மறி..  
(இ - �.) ஒ�வ�+1 உ0டா15 அறி.  3பட மன
%�ள% ேபால
 ேதா3றி', 
பி�C தா� ேச�,த இன
தி�0டான அறிவா15, (எ - 4). 
 
456. மன,T)ைம ெச)விைன T)ைம யிர0D 
மின,T)ைம Tவா வ�5. 
 (இ - �.) மன5 ந�றாத�5 ெச)விைன ந�றாத�மாகிய விர0D5 இன5 
ந�றாதைல' ப3றி வ�5, (எ - 4). 
இனி& ேசராைமயா� வ�5 ந�ைம E4வா� இைவயிர0D5 ந�றா5 எ�4 
Eறினா�. 
 
457. மன,Tயா�+ ெக&சா� றா1 மன,Tயா�+ 
கி�ைலந� றாகா விைன.  
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(இ - �.) மனந�லா�+1' பி�C நி315 காண  தலான ெபா��க� ந�லவா5; இன 
ந�லா�+1 ந�றாகாத ெதா� விைன;5 இ�ைல, (எ - 4). 
இ% ேமலத31' பய� Eறி34.  
 
458. மனநல
தி னா1 ம4ைமம3 றஃ% 
மினநல
தி ேனமா' Cைட
%.  
(இ - �.) மன நல
தினாேல ம4ைம' பய� ந�றா15; அ5மன
தி� ந�ைம;5 
இனந�ைமயாேல தீ
ெதாழி*3 ெச�லாம3 காவலாதைல;ைட
%. 
இ% ம4ைம+1
 %ைணயாெம�ற%.  
 
459. மனநல ந�1ைடய ராயி�( சா�ேறா�+ 
கினநல ேமமா' Cைட
%.  
(இ - �.) மன ந�ைம மிக .ைடயராயி�5, இன ந�ைம;ைடைம சா� ேறா�+1+ 
காவலாதைல;ைட
%, (எ - 4) 
இஃ% இனநல5 அ�லாராயி� பிறரா *கழ'பDவராதலா�, இனநல5 இக>&சி 
வாராம3 கா+1ெம�ற%. 
 
460. மனநல ம��யி�+ கா+க மினநல 
ெம�லா' Cக@, த�5.  
(இ - �.) மனந�ைம நிைல ெப3ற உயி�+1 ஆ+கமாவ%ேபா�, இ� ந�ைம 
எ�லாவ3றா�5 வ�5 Cகழிைன
 த�5, (எ - 4) 
இஃ% எ�லா' Cக@, த�ெம�ற%. 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.9  : 2.1.9  : 2.1.9  : 2.1.9  : ெதாி;+ ெசய*வைகெதாி;+ ெசய*வைகெதாி;+ ெசய*வைகெதாி;+ ெசய*வைக....    
 
ெதாி,% ெசய� வைகயாவ% விைன ெச);<கா� அதைன எ0ணி& 
ெச)யேவ0Dெம�4 E4த�. அறி.ைடயவனா)+, 13ற< க�,%, ம,திாி 
Cேராகிதைர
 %ைணயாக+ ெகா0D, சி3றின( ேசாரா ெதா@15 அரச�5 விைன 
ெச);<கால
%  �ேப எ0ணி& ெச)ய ேவ0Dத*�, அைவயி3றி� பி� இ% 
Eற'ப�ட%. 
 
461. ெதாி,த வின
ெதாD ேத�,ெத0ணி& ெச)வா�+ 
க�5ெபா�� யாெதா�4 மி�.  
(இ - �.) அமா
திய� பல�� ஆரா),% E��+ெகா�ள'ப�ட ம,திாி களாகிய 
இன
ேதாேட Eட& ெச);5 விைனைய ஆரா),%, அதைன& ெச);5 மா4 எ0ணி& 
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ெச)ய வ�ல அரச�+1' ெப4த31 அாிதா யி�'பெதா� ெபா�� யாெதா�4 
மி�ைல, (எ - 4). 
 
462. ெதளிவி லதைன
 ெதாட<கா ாிளிெவ�� 
ேமத'பா ட(A பவ�.  
(இ - �.) ஆரா),தறித*�லாத விைனைய& ெச)ய
 ெதாட<கா�, இக>&சி மாகிய 
13ற'பா��31 அ(Aபவ�, (எ - 4). 
 
463. எ0ணி
 %ணிக க�ம, %ணி,தபி 
ென0Uவ ெம�ப தி@+1.  
(இ - �.) ஒ�விைன ெச)ய
 %ணிவத�  �ேன அதனா� வ�5 பயைன எ0ணி' 
பி�C ெச)ய
 %ணிக
 %ணி,தபி� எ0Uேவாெம�ற� த' பாமாதலா�, (எ - 4). 
 
464. அழிவTஉ மாவTஉ மாகி வழிபய+1 
Fதிய ( N>,% ெசய�.  
(இ - �.) விைன ெச)%  �
த31 அழி;5 ெபா��5, அ% ெச)%  �
தா�ள தா15 
ெபா��5, ஆ)நி�4 அ'ெபா�ளினா3 பி�C0டா) வ�5 பய�5 எ0ணி' பி�C 
விைன ெச)ய ேவ0D5, (எ - 4). 
 
465. ஆ+க< க�தி  த*ழ+1( ெச)விைன 
L+கா ரறி.ைட யா�.  
(இ - �.) தம+1 ஆ+க5 உ0டாக ேவ0�,  �C0டான  த�5 இழ+க வ�5 
விைனைய& ெச)ய நிைனயா� அறி.ைடயா�, (எ - 4.) 
இ% வி3பயவாத விைன ெச)யலாகாெத�ற%.  
 
466. எ�ளாத ெவ0ணி& ெசய�ேவ0D, த5ெமாD 
ெகா�ளாத ெகா�ளா %ல1.  
(இ - �.)  �;மாயி�5, பிறரா*கழ'படாதவ3ைற எ0ணி& ெச) த� ேவ0D5; 
தம+1
 தகாத ெச)திைய ;லக
தா� ெகா�ளாராதலா�, (எ-4) 
இ% பிறரா*கழ'படாதன ெச)ய ேவ0D ெம�ற%.  
 
467. ந�றா3ற ���, தவ40 டவரவ� 
ப0பறி, தா3றா+ கைட.  
(இ - �.) ந�ைமைய& ெச);மிட
தி�5 13ற 0டா5 ; அவரவ� 1ணமறி,% 
ெச)யாத விட
%, (எ - 4 ). 
இ%.ேமா ெர0ண5.  
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468. ெச)த+க வ�ல ெசய+ெகD( ெச)த+க 
ெச)யாைம யா�< ெகD5.  
(இ - �) ெச)ய
தகாதனவ3ைற& ெச)தலா�5 ெகD5 ; ெச)ய
 த1 வனவ3ைற& 
ெச)யாைமயா�5 ெகD5, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறா தனெவ�லா5 ெதா1
%+ Eறி34.  
 
469. ஆ3றி� வ�,தா வ�
த5 பல�நி�4 
ேபா3றி�5 ெபா
%' பD5.  
(இ - �.) ேம3Eறிய ெநறியினாேல  யலாத ெபா��, பல� நி�4 கா' பி�5 
CைரபD5, (எ - 4). 
இஃ% எ0ணி& ெச)யாத% த'C ெம�ற%.  
 
470. வைகயற& Nழா ெத@த� பைகவைர' 
பா
தி' பD'பேதா ரா4.  
(இ - �.) ேம3ெசா�ன வைகயி� ேபா+கற& Nழாேத ேபா�க�தி ெய@ த�, 
பைகஞராகிய விைதைய நில
தி�க0ேண இDவெதா� ெநறி, (எ - 4). 
இ% பைகவா+1 ஆ+க  0டாெம�ற%. 
---------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.10 : 2.1.10 : 2.1.10 : 2.1.10 : வ)யறித*வ)யறித*வ)யறித*வ)யறித*....    
 
வ*யறிதலாவ% தன+1 உ�ள வ*;5 பிற�+1 உ�ள வ*;5 அறிதல. ெச)ய
த+க 
விைனைய ெய0ணினா�5 அதைன& ெச)%  �+1<கா� வ* யறி,% 
ெச)யேவ0Dத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
471. விைனவ*;, த�வ*; மா3றா� வ*;, 
%ைணவ*;, T+கி& ெசய�.  
(இ - �.) ெச);5 விைனயின% வ*;5, தன+1 உ0டான வ*;5, பைகவன% 
வ*;5, தன+15 பைகவ�+15 %ைணயாயினா� வ*;5 எ0ணி' பி�C விைன 
ெச)க, (எ - 4). 
இ% வ*யறி;5 இட5 Eறி34.  
 
472. உைட
த5 வ*யறியா �+க
தி T+கி 
யிைட+க0  ாி,தா� பல�.  
(இ - �.) த5 ைடய வ*யறியா% மி1தியாேல விைன ெச)ய
 ெதாட<கி, அ% 
 �வத� �ேன ெக�டா� பலா, (எ - 4). 
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இ% வ*யறியாதா� ெகDவெர�ற%.  
 
473. ஒ�வ தறிவ தறி,தத� க�ட<கி& 
ெச�வா�+1& ெச�லாத தி�.  
(இ - �.) தம+கிய�5 விைன+1 அறிய ேவ0Dவதாய திற5 இ%ெவன அறி,%, அத� 
பி�C அGவளவிேல நி�4, ஒ@1வராயி�, அவா+1 இயலாத% இ�ைல , (எ - 4). 
இ% வ*யறி,தா�5 அைட,ெதா@க ேவ0D ெம�ற%.  
 
474. அைம,தா< ெகா@கா னளவறியா� ற�ைன 
விய,தா� விைர,% ெகD5.  
(இ - �.) அைம.ைடயனாெயா@1த�5 இ�றி
 , த�வ*யள.5 அறிய யாேத, 
த�ைன மதி
தவ� விைர,% ெகDவ�, (எ - 4 ). 
இ% ேம3Eறியவா4 ெச)தா� ெகDவெர�ற%.  
 
475. Mனி+ெகா5ப ேரறினா ரஃதிற, T+கி 
�யி�+கி4தி யாகி விD5.  
(இ - �) ஒ�மர
தி� Mனி+ெகா5ேபறினவா த5பள வறி,% ைவ
%' பி��5 
ேமேல4வாராயி�, அஃ% அவ� த5 யி�+1 இ4தியாகிவிD5, (எ - 4) 
இஃ% அரச� த�னா3 ெச�லலாெம�ைலயள. ெச�றா�, பி�C மீள 
ேவ0Dெம�ற%. இ%.5 ஒ� வ*யறித�. 
 
476. V*ெப) சாகாD ம&சி4 ம'ப0ட( 
சால மி1
%' ெபயி�. 
 (இ - �.) V* ேய3றிய சகட 5 அ&ச றி;5; அ'V*ைய மிக.5 
அளவி�றிேய3றி�, (எ - 4) 
இஃ% அர0 மி1த� ந� ெற�றி�'பா�+1' பைகமிகி� அர0 நி�லா ெத�4 
Eறி34. 
 
477. ஆ3றி னளவறி, தீக வ% ெபா�� 
ேபா3றி வழ<1 ெநறி.  
(இ - �) ெபா�ைள அளவறி,% ெகாD+15 வழியாேல ெகாD+க ; ெபா�ைள 
;0டா+கி வழ<15 ெநறி அ% வாதலா�, (எ - 4). 
இ% ெபா�ளின% வ*யறி,% அத31
த+க ெசல. ெச)ய ேவ0D5 ெம�4 
Eறி34. 
 
478. அளவறி,% வாழாதா� வா>+ைக ;�ேபால 



117 

 

வி�லாகி
 ேதா�றா+ ெகD5.  
(இ - �.) த�வ�வா) அளவறி,% வாழாதா� வா>+ைகக� உளேபால
 ேதா�றி, 
அத�பி� இ�ைலயாகி
 ேதா�றா% ெகD5, (எ - 4). 
பி�C ஆ+க5 ேதா�றாெத�றவா4. இ% ேம3Eறியவா4 ெச)யாதா� 
ெகDவெர�ற%. 
 
479. ஆகா றளவி�� தாயி�< ேக��ைல 
ேபாகா நகலா+ கைட.  
 
(இ - �.) ெபா�� வ�5 வழியள. சிறிதாயி�5 ேக��ைலயா5; அ% ேபா5வழி 
ேபாகாதாயி�, (எ - 4). 
இ%  த�+1
 த+க ெசல. ெச)ய ேவ0Dெம�ற%.  
 
480. உளவைர T+காத ெவா'Cர வாள� 
வளவைர வ�ைல+ ெகD5.  
(இ - �.) தன+1 உ�ளவளைவ நிைனயாேத ஒ'Cர. ெச)வான% ெச� வ
தினள. 
விைரவி3 ெகD5, (எ - 4). 
ேம�,  த�+1& ெசல. 1ைறய ேவ0Dெம�றா� அGவா4 ெச) யி� ஒ'Cர. 
ெச);மா4 எ�ைன ெய�றா�+1, இ% Eறினா�. 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.11 : 2.1.11 : 2.1.11 : 2.1.11 : காலமறித*காலமறித*காலமறித*காலமறித*....    
 
காலமறிதலாவ% விைன ெச)த31 ஆ<காலமறித�. வ*யறி,தா�5 விைன 
ெச);<கால 5 அறி,% ெச)யேவ0Dத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
481. பக�ெவ��< Eைகைய+ கா+ைக, யிக�ெவ��5 
ேவ,த�+1 ேவ0D5 ெபா@%.  
(இ - �.) இரா'ெபா@% ெவ��< Eைகைய+ கா+ைக பக3ெபா@% ெவ��5; 
ஆதலா�, மா4பா�ைட ெவ��5 அரச�+1+ கால5 ேவ0D5.  
இ% காலமறித� ேவ0D ெம�ற%.  
 
482. கால< க�தி யி�'ப� கல<கா%, 
ஞால< க�% பவ�. (இ - �.) ெச);<கால5 வ�மள. நிைன
% 
அைசவி�றியி�'பா�; ஞால
ைத+ ெகா�ள+ க�%பவ�, (எ - 4). 
 
483. ஊ+க  ைடயா ெசாD+க5 ெபா�தக� 
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தா+க31' ேப�, தைக
%.  
(இ - �.) மன மி1தி ;ைடயவ� காலவர. பா�
% ஒD<1த�, ேபாைர+ க�தின தக� 
வ*ெபற
 தா+1த3 ெபா��D' ெபய�,தா3 ேபா�5. 
இ% கால5 வ�வள.< 1ைற
தா� வ* மி1ெம�ற%.  
 
484. ெபா�ெளன வா<ேக Cற5ேவரா� கால5 பா�
 
%�ேவா'ப ெரா�ளி யவ�.  
(இ - �.) க%ெமன அGவிட
ேத ;ட5Cேவரா� ; தம+1& ெச)யலா5 கால5 வர. 
பா�
% மனெமா'ப� ஒ�ளிய�, (எ - 4). 
ஒ'C' ெபாறாைமயா� வ�வெதா�4. இ% பைகவ� ெபாறாதவ3ைற& ெச)தா�5 
கால5 பா�+கேவ0Dெம�ற%. 
 
485. ெச4நைர+ காணி3 Aம+க வி4வைர 
காணி3 கிழ+கா, தைல.  
(இ - �.) பைகவைர+ க0டானாயி�, தைலயினா3 Aம+க ; இ4மௗவாகி�, தைல 
கீழா) விடலா5, (எ - 4). 
 
436. ெகா+ேகா+க E5C5 ப�வ
% ம3றத� 
1
ெதா+க சீ�
த விட
%.' 
 (இ - �.) கால5 பா�
தி�+1மிட
%+ ெகா+1' ேபா� ஒD<கி இக> வி�றி யி�+க, 
விைன ெச)த31 வா)
த கால5 வ,தவிட
% அ+ெகா+1+ 1
%மா4 ேபால
 
த'பாம� விைர,% ெச�க, (எ - 4) 
இ% கால5 வ�மள.5 இக>&சியி�றி+ ெகா+1' ேபால இ�
த� ேவ0D-
ெம�பTஉ5, கால5 வ,தா� த'பாைம விைர,% ெச)ய ேவ0Dெம� 
பTஉ5 Eறி34. 
 
487. எ)த3 காிய திைய,த+கா ல,நிைலேய 
ெச)த3 காிய ெசய� .  
(இ - �.) ெப4த31 அாிய கால5 வ,தா�, அ'ெபா@ேத த�னா3 ெச) த31 
அாியவாகிய விைனகைள& ெச)%  �+க, (எ - 4). 
இ% கால5 வ,தா� அாிெத�4 காணாம3 ெச)யேவ0Dெம�ற%.  
 
438. ப�வ
ேதா ெடா�ட ெவா@க றி�விைன
 
தீராைம யா�+1< கயி4.  
(இ - �.) கால
ேதாD ெபா�,த ஒ@1த�, ெச�வ
ைத நீ<காம� க�Dவெதா� 
கயிறா5, (எ - 4). 
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இனி+ காலமறி,ததனா� வ�5 பய� E4வா�  3பட& ெச�வ5 ெகடா ெத�றா�. 
 
489. அ�விைன ெய�ப .ளேவா க�வியா3 
கால மறி,% ெசயி�.  
(இ - �.) அாிய விைனெப�4 ெசா�ல'பDவன உளேவா?  �+கலா< க�விேயாேட 
Eட+ கால
ைத யறி,% ெச)ய வ�லாராயி�, (எ - ற) 
 
490. ஞால< க�தி�< ைகED< கால< 
க�தி யிட
தா3 ெசயி�.  
(இ - �). உலகெம�லா5 ெப4த31 நிைன
தானாயி�5 ெபறலா5; கால
 ைத+ 
1றி
% இடனறி,% ெச)வனாயி�, (எ - 4). 
இஃ% எ�லா' ெபா�ைள;5 ெம)% ெம�ற%. 
-----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.12 : 2.1.12 : 2.1.12 : 2.1.12 : இடனறிதஇடனறிதஇடனறிதஇடனறித****....    
 
இடனறிதலாவ% விைன ெச);5 இடமறித�. காலமறி,தா�5 இடனறி,% விைன 
ெச)ய ேவ0Dத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
491. ெதாட<க3க ெவGவிைன; ெம�ள3க  34 
மிட<க0ட பி�ன� ல%. 
 (இ - �.)  �;மிட< க0டால�ல%, யாெதா� விைன;, ெதாட<கா ெதாழிக; 
எளிெத�றிகழாெதாழிக, (எ - 4). 
இஃ% இடமறித� ேவ0Dெம�ப% Eறி34.  
 
492. சி4பைடயா� ெச�*ட( ேசாி �4பைடயா 
T+க மழி,% விD5. 
(இ - �.) சி4 பைடைய ;ைடயவ�+1 இய�மிட
ேத ெப�5 பைடைய ;ைடயவ� 
ெபா�,%வனாயி�, மன மி1தி ெகD5, (எ - 4). 
இஃ% இக>,% ெச�*�, ெவ3றியி�ைலயாெம�ற%.  
 
493. காலா> களாி னாியD< க0ண (சா 
ேவலா>  க
த களி4.  
(இ - �.) க0ண(சாத ேவல@
த'ப�ட  க
திைன;ைடய களி3ைற+ கா� 
விழ'ப�ட களாி�க0 நாி ெகா�லவ3றா5, (எ - 4). 
இ% ேமலத31+ காரண< Eறி34.  
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494. சிைறநல�( சீ� மிலெரனி� மா,த 
�ைறநில
ேதா ெடா�ட லாி%.  
(இ - �.) அரச� பதி;5 ெப�ைம;5 இலராயி�5, மா,த� உைறநில
தி� க0 
ெபா�,%த லாி%, (எ - 4). 
இ% மா,த� உைறவிட
தி�க0 ெச��<கா�, அறி,% ெச�லேவ0D5 ெம�ற%. 
 
495. ெநD5Cன�� ெவ��  தைல யD5Cன� 
ணீ<கி னதைன' பிற.  
(இ - �.) ெந�ய நீாி�க0 பலவ3ைற;5  தைல ெவ��5; அஃ% அ, நீாினி�4 
நீ<1மாயி�, அதைன' பிறெவ�லா5 ெவ��5, (எ-4). 
இ% ேமலத31+ காரண< Eறி34. இைவ ைய,%5 இடமறியேவ0D5 ெம�ப% 
Eறின. 
 
496. அ(சாைம ய�லா3 4ைண ேவ0டா ெவ(சாைம 
ெய0ணி யிட
தா3 ெசயி�.  
(இ - �.) த'பாமெல0ணி இட
ேதாD ெபா�,த விைன ெச)ய வ�ல ராயி�, 
அ(சாைமேய ேவ0Dவ த�லாம�, ேவ4 %ைணயாவாைர
 ேதட ேவ0Dவதி�ைல, 
(எ - 4). 
இஃ% இடனறி,தா�, %ைணயி�றி;5 ெவ�வெர�ற%. 
 
497. ஆ3றா� மா3றி யDப விடனறி,% 
ேபா3றா�க� ேபா3றி& ெசயி�. 
(இ - �.) வ*யி�லாதா�5 வ*;ைடயரா) ெவ�வ�; பைகவ� மா�D விைன ெச);5 
இடமறி,% த5ைம+ கா
% விைன ெச)வாராயி�, (எ - 4).  
 
498.  ர0ேச�,த ெமா)5பி னவ�+1 மர0ேச�,தா 
மா+க5 பல., த�5.  
(இ - � ) பைக ெகா��5 வ*;ைடயவ�+15 அரைண& ேச�,தாகி�ற ஆ+க5, 
பலபயைன;, த�5, (எ - 4). 
இ% பைகவாிட5 அறிதேல ய�றி
 தம+1 அைம,த இட 5 அறிய ேவ0Dெம�ற%. 
 
499. கடேலாடா கா�வ ெனD,ேத� கடேலாD 
நாவா; ேமாடா நில
%.  
(இ - �.) கா� வ*ய ெநD,ேத� கட*�க0 ஓடா%; கட*�க0 ஒD5 நாவா;5 
நில
தி�க0 ஓடா%, (எ - 4) 



121 

 

இஃ% இட
தி3கான க�வி ப0ண ேவ0Dெம�ற%.  
 
500. எ0ணியா ெர0ண மிழ'ப ாிடனறி,% 
%�னியா� %�னி& ெசயி�. 
(இ - �.) த5ைம+ ெகD
த3ெக0ணினவ� த<கெள0ண5 இழ'ப�; விைனெச);5 
இடமறி,% ந�ேடாரானவ� மன5 ெபா�,தி& ெச)வாராயி�. 
இஃ% இடமறி,% ெச)ேவா� அைமதி;5 ேவ0Dெம�ற%  
-----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.13 : 2.1.13 : 2.1.13 : 2.1.13 : ெதாி;+ ெதளித*ெதாி;+ ெதளித*ெதாி;+ ெதளித*ெதாி;+ ெதளித*....    
 
ெதாி,% ெதளிதலாவ% ஆரா),% ெதளித�. காாிய, த'பாமெல0ணி, 
அத3கா<கால 5 இட 5 அறி,தா�5, அ% ெச)%  �+15 அமா
தியைர ;5 
எ0ணி+ ெகா�ள ேவ0Dத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
501. அாியக3 றாச3றா� க0U, ெதாி;<கா 
*�ைம யாிேத ெவளி4. (இ - �.) க3ற3காிய 9�கைள+ க34+ 
13றம3றா�மா�D5, ஆரா;< கா� 13றமி�ைம இ�ைல , (எ - 4). 
 
502. அ3றாைர
 ேத4த ேலா5Cக ம3றவ� 
ப3றில� நாணா� பழி.  
(இ - �.) ஒ@+கம3றாைர
 ேத4தைல
 தவி�க; அவ� ஓாிட
%' ப3 4ைடய�5 
அ�ல�; பழி+15 நாணாராதலா�, (எ - 4 ). 
 
503. காத�ைம க,தா வறிவறியா�
 ேத4த� 
ேபைதைம ெய�லா, த�5.  
(இ - �.) அ�Cைடைமேய ப3றாக, அறி.ைடயார�லாதாைர
 ேத4த�, எ�லா 
அறியாைம;5 த�5, எ - 4). 
அரச� அ�Cைடயாைர
 ேதறலாெட�ப% பராசர� மத5. இஃ% இG வளவினா� 
ேதறலாகாெத�ற%. 
 
504. ேதரா� பிறைன
 ெதளி,தா� வழி ைற 
தீரா விD5ைப த�5.  
(இ - �.) பிறைன ஆராயாேத வழி ைறெய�4 ெதளி,தவ�+1 அ
 ெதளி., 
தீ�த*�லாத %�ப 0டா+15, (எ - 4 ). 
இ% த� 1ல
தி�� ளா�� அமா
தியராயினா� வழியி� உ�ளாைர
 ேதறலா 
ெம�ற%. 
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505. ெப�ைம+1 ேமைன& சி4ைம+15 த
த< 
க�மேம க�டைள+ க�.  
(இ - �.) ஒ�வைன' ெபாியனா+1த315 ம3ைற& சிறியனா+1த315 ேவ4 
ேதறேவ0டா; அவரவ� ெச)யவ�ல க�ம,தாேன அத31
தக ஆ+ 15 ப�+க�லா5, 
(எ - 4). 
இஃ% ஒ�வைன ஒ� காாிய
திேல  3படவி�D, அவ� ெச)யவ�ல அள.< க0D, 
பி�ைன' ெபாியனா+க அைம;ெம�ற%, இ% 13ற<Eறாைம பலவ3றி31  �ள 
ேவ4பாெட�4 ெகா�ள'பD5. 
 
506. 1�'பிற,% 13ற
% ணீ<கி வD'பாி; 
நாUைடயா� க�ேட ெதளி..  
(இ - �.) உய�1�யி3 பிற,%, காம5 ெவ1ளி  தலான 13ற
தி� னி�4 நீ<கி, 
தன+1 வ�5 பழிைய அ4+க வ�ல நாண ைடயவ�க0 
ணேத அரசன% ெதளி., (எ - 4). 
இ%.5 உட�பாெட�4 ெகா�ள'பDெம�றவா4. 
 
507. 1ணநா�+ 13ற 5 நா� யவ340 
மிைகநா� மி+க ெகாள�.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1�ள 1ண
ைத;5 ஆரா),% 13ற
ைத;5 ஆரா),% அவ34� 
மி+க தைன யறி,%, அவ34��5 தைலைமயாயி�5 ப�ைமயாயி�5 மி+கதைன+ 
ெகா�க. (எ - 4.) 
 
508. அற5 ெபா� ளி�ப  யிர&ச நா�கி� 
திற,ெதாி,% ேதற' பD5.  
(இ - �.) அற 5 ெபா��5 இ�ப 5 உயிர&ச ெம��5 நா�கி� 
E4பா��ைன;5 ஆரா),%, ஆரா),த பி�C ஒ�வ� அரசனா� ெதளிய' பDவா�, 
(எ - 4). 
 �C நா�1 ெபா�ைள;5 ஆராய ேவ0Dெம�றா� பி�C ேதற'பD ெம�றா�. 
 
509. ேதற3க யாவைர;, ேதரா% ேத�,த பி3 
ேற4க ேத45 ெபா��. 
 (இ - �.) யாவைர;5 ஆராயா% ெதளியாெதாழிக; ஆரா),த பி�C அவ ரா3 
ேறற'பD5 ெபா�ைள
 ேத4க, (எ - 4). 
இஃ% ஒ� ெபா�ளி3 ேற3ற ைடயாைர எ�லா' ெபா�ளி�, ெதளிக ெவ�ற%. 
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510. ேதரா� ெதளி.5 ெதளி,தா�க ைண;றவ�. 
தீரா விD5ைப த�5.  
(இ - �.) ஒ�வைன ஆராயா% ெதளித�5 ெதளி,% ெகா�ள'ப�டவ� மா�D
 தா� 
ஐய'பDத�மாகிய இGவிர0D5 நீ<காத %�ப
ைத
 த�5.  
----------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.14 : 2.1.14 : 2.1.14 : 2.1.14 : ெதாி;+ விைனயாட*ெதாி;+ விைனயாட*ெதாி;+ விைனயாட*ெதாி;+ விைனயாட*....    
 
ெதாி,% விைனயாடலாவ% விைன ெச)வாரா� ெச)ய'பD5 விைன;5 ப�வாத*�, 
அவரா� ெச)ய'பD5 விைனகைள யறி,% அவைர வி�D& ெச)வி
த�. 
 
511. அறி,தா3றி& ெச)கி3பா3 க�லா� விைனதா� 
சிற,தாென� ேறவ3பா3 ற�4. 
[#]  (இ - �.) ெச);5 உபாய<கைள யறி,%, ெசயலா�5 இைடL4களா�5 வ�, 
%�ப<கைள' ெபா4
%,  �. ெச)யவ�லாைனய�ல% விைனதா� இவ� 
ந5மா�ட�Cைடய ென�4 பிறெனா�வைன ேய.5 இய�Cைட
த�4. 
---- 
[#] இ% பாிேமலழக�ைர. 
 
512. ெச)வாைன நா� விைனநா�+ கால
ேதா 
ெட)த .ண�,% ெசய�.  
(இ - �.) விைன ெச)வாைன;5 ஆரா),%, அGவிைனயின% இய�ைப;5 
ஆரா),%, அ%  �;< கால
ேதாேட ெபா�,த அறி,%, பி�C அG*ைன அவ� 
ெச)வானாக அைம+கேவ0D5, (எ - 4). 
 
513. ந�ைம;5 தீைம;5 நா� நல5Cாி,த 
த�ைமயா னாள' பD5.  
(இ - �.) ந�ைமயானவ3ைற;5 தீைமயானவ3ைற;5 ஆரா),%, தீைம ைய' 
ெபா�,தா% ந�ைமயி�க0ேண ெபா�,தி� த�ைம;ைடயவ� விைன 
ெச)வனாக& ெச)ய'பD5, (எ - 4) 
 
514. அ�பறி. ேத3ற மவாவி�ைம யி,நா�1 
ந�1ைடயா� க�ேட ெதளி..  
(இ - �.) அ�Cைடைம;5, அறி.ைடைம;5, ஒ� ெபா�ைள ஆரா),% 
%ணி.ைடைம;5, அவாவி�ைம; ெம��5 இ, நா�1 1ண<கைள;5 நிைல ெபற 
.ைடயா� ேமலேத விைனைய வி���+15 ெதளி., (எ - 4) 
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515. வாாி ெப�+கி வள5பD
 %3றைவ 
யாரா)வா� ெச)க விைன.  
(இ - �.) ெபா�� வ�த31 இடமானவ3ைற  �C நி�ற நிைலயி3 ெப�+கி, 
அGவிட<களி �0டா15 பயைன  �C நி�ற நிைலயி�0டா+கி, அGவிட
 %3ற 
மி1தி 1ைற.கைள ஆராயவ�லவ� விைன ெச)வானாக, (எ - 4 ). 
ெபா�� வ�த3கிடமாவ% நில  தலான விட5; அதைன' ெப�+1த� - ெபா��5 
இ�ப 5 உ0டாக& ெச)த�. 
 
516. விைன+1ாிைம நா�ய பி�ைற யவைன 
யத31ாிய னாக& ெசய�.  
(இ - �.) இGவிைன+1 இவ� உாியவென�4 ஆரா),த பி�C, அவைன அGவிைன 
ெச)த31 உாியவனாக' ப0Uக , ( எ - 4). 
இஃ% ஒழி,த காாிய<களி� விைன ெச)வாைர ஆ+1ம% Eறி34. 
 
517. இதைன இதனா *வ� �+1 ெம�றா), 
ததைன யவ�க0 விட�. 
(இ - �.) இ+க�ம
திைன இ+க�வியாேல இவ� ெச)%  �+க வ�லவ ென�4 
ஆரா),%, பி�C அ+க�ம
திைன அவ�க0ேண விDக, (எ - 4). 
இ% ெப�5பா�ைம;( ேசனாபதிைய ேநா+கி+ Eறி34.  
 
518. விைன+க0 விைன;ைடயா� ேக0ைமேவ றாக 
நிைன'பாைன நீ<1, தி�.  
(இ - �.) விைனயிட
% விைன ெச)ய வ�லவன% ந�ைப ேவ4பாடாக 
நிைன+1மவைன
 தி�மக� நீ<1வ�, (எ - 4). 
 
519. எைனவைகயா3 ேறறிய+ க0U5 விைனவைகயா� 
ேவறா1 மா,த� பல�.  
(இ - �.) எ�லா வைகயினா�5 ஆரா),% ெதளி,தவிட
தி�5, அவ� ெச);5 
விைனயி� வைகயினாேல மன5 ேவ4பD5 மா,த� உலக
%' பல�, ( ) 
இ% ெதளி,ேத ெம�4 இகழலாகாெத�ற%.  
 
520. நாேடா4 நாDக ம�ன� விைன ெச)வா� 
ேகாடாைம ேகாடா %ல1  
(இ - �.) விைன ெச)வா� ேகாடாெதாழிய உலக5 ேகாடா% ெசGைவ யிேல நி315; 
ஆதலா�, அவ� ெசயைல ம�னவ� நாேடா45 ஆராய ேவ0 D5, (எ - 4). 
இ% விைன ெச)வா� ெசயைல நாேடா45 ஆராய ேவ0Dெம�ற%.  
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---------------- 
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.15:  2.1.15:  2.1.15:  2.1.15:  F1ற; தழா*F1ற; தழா*F1ற; தழா*F1ற; தழா*....    

 
A3ற,தழாலாவ% அரச� த�கிைளஞைர
 த�னி� நீ<காம� அைண
 த�. ேம� 
அமா
திய�மா�D அரச� ஒ@1, திற< Eறினாராத*�, அத� பி� இ% 
Eற'ப�ட%. 
 
521. A3ற
தா3 A3ற' படெவா@க� ெச�வ,தா� 
ெப3ற
தா3 ெப3ற பய�.  
(இ - �.) A3ற
தாராேல Nழ'ப�ட ஒ@1வ%, ெச�வ
ைத' ெப3ற வதனா� 
உ0டான பய�, (எ - 4) 
இ% A3ற( N>,% வ�வதாக ஒ@க ேவ0Dெம�ற%. 
 
522. ெகாD
த� மி�ெசா� மா3றி னD+கிய 
A3ற
தா3 A3ற' பD5.  
(இ - �.) ேவ0Dமள. ெகாD
த�5 இ�ெசா3 E4த�5 ெச)வ னாயி�, தன+1 
 �னாகி;5 பி�னாகி;5 வ�கி�ற A3ற
தாராேல Nழ' பDவ�, (எ - 4). 
இஃ% ஒ@1, திற< Eறி34. 
 
523. ெப�<ெகாைடயா� ேபணா� ெவ1ளி யவனி� 
ம�<1ைடயா� மாநில
 தி�.  
(இ - �) மிக+ ெகாD+க வ�லவனா)& சின
ைத;5 வி�5பானாயி�, அவனி� 
%ைண;ைடயா� ெபாிய உலகி�க0 இ�ைல, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறிய அளவி�றி யிGவா4 ெச)யி�, %ைண;ைடயானா ெம�ற%. 
 
524. ப3ற3ற க0U5 பைழைமபா ரா�Dத� 
A3ற
தா� க0ேண ;�.  
(இ - � ) ெபா�ள3ற க0U5 பைழைமைய+ ெகா0டா� விடா ெதா@1த�, 
A3ற
தா�மா�ேட ;�வா5, (எ - 4 ) 
இஃ% இ�லா+ கால
தி�5 விடாெர�ற%.  
 
525. அளவளா வி�லாதா� வா>+ைக 1ளவளா+ 
ேகா��றி நீ�நிைற, த34. 
(இ - �.) கல+க' பDவாேராD கல'பி�றி ெயா@1வான% வா>+ைக , 1ள'பர'C+ 
கைரயி�றி நீ� நிைற,தா3 ேபா�5, (எ - 4). 
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இ% A3ற, த@வா+கா� ெச�வ< கா+க'படாெத�ற%. இ
%ைண;5 
A3ற
தாெர�லாேராD5 ஒ@1, திற< Eறி34. 
 
526. வி�'பறா& A3ற மிையயி ன�'பறா 
வா+க5 பல., த�5.  
(இ - �) அ�பறாத A3ற5 ஓாிட
ேத ெபா�,தி ெயா@1மாயி�, அ% கிைள
தலறாத 
ஆ+கமாகிய பலவ3ைற;, த�5, (எ - 4). 
 
527. ெபா%ேநா+கா� ேவ,த� வாிைசயா ேநா+கி 
ன% ேநா+கி வா>வா� பல�... 
 (இ - �.) அரச� எ�லாைர;5 ெபா%வாக' பாராேத ஒ�வைன
 தைலைமயாேல 
பா�'பானாயி�, அ'பா�ைவ ேநா+கி, அவைன விடா% வா@( A3ற
தா� பல�,  
(எ - 4). 
இஃ% ஒ�வைன இளவரசா+க ேவ0Dெம�ற%.  
 
528. கா+ைக கரவா கைர,%0U மா+க  
ம�னநீ ரா�+ேக ;ள.  
(இ - �.) கா+ைக ஓாிைர ெப3றா� அதைன மைறயா% த� A3ற ெம�லாவ3ைற;5 
அைழ
% உ0U5; அ% ேபா�, ெச�வ5 ெப3றா� அதைன
 த� A3ற
தா 
ெர�லாேராD5 Mக�வா�+ேக ஆ+க5 உளதாவ%, (எ - 4). 
இைவ F�45 அ�பைம,த ம+க�1& ெச);, திற< Eறி�.  
 
529. தமராகி
 த34ற,தா� A3ற மமராைம+ 
காரணமி�றி வ�5.  
(இ - �.)  �C தன+1
 தமராகி ைவ
%
 த�ைன வி�D' ேபானவ� பி�C வ,% 
A3றமாத�, அவ� மா�D அமராைம+1+ காரண5 இ�றி ெயா@க 
வ�5, (எ - 4 ) 
இ% த�ைன வி�D'ேபான இராஜC
திரைர+ E��+ெகா��மா4 Eறி34. 
 
530. உைழ'பிாி,% காரண
தி� வ,தாைன ேவ,த 
னிைழ
தி�, ெத0ணி+ ெகாள�.  
(இ - �.) த�னிட
தினி�4 நீ<கி ஒ� காரண
தா� வ,தவைன அரச� 
அ+காரண
ைத& ெச)%ைவ
%, பி�C காாியமானப� ெய0ணி, அத31
 த+கப� 
E��+ெகா��க, (எ - 4). 
-----------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.16 : 2.1.16 : 2.1.16 : 2.1.16 : ெபா�சாவாைமெபா�சாவாைமெபா�சாவாைமெபா�சாவாைம....    



127 

 

 
ெபா&சாவாைமயாவ% மறவியி�றி ெயா@1த�. அ% தன% ேசா�. பா�
%' பிற� 
வ(சக( ெச);மிட<களி�5, அற5 ெபா�ளி�ப<க� ெச)ய ேவ0Dமிட<களி�5 
மற
த*�ைம. ெபா&சா'C எனி�5 மறவி எனி�5 இக>&சி எனி�5 ஒ+15. 
 
531. ெபா&சா'பா�+ கி�ைல Cக>ைம ய%.லக
 
ேத'பாJ ேலா�+15 %ணி.. 
 (இ - �.) ெபா&சா'C உைடயா�+1' Cக@ைடைமயி�ைலயா5; அஃ% உலக
% 
வழ<1கி�ற எGவைக'ப�ட 9ேலா�+1, %ணி., (எ - 4) 
இ% ெபா&சா'பா�+1' Cகழாகாெத�ற%.  
 
532. இக>&சியி3 ெக�டாைர ெய0Uக தா,த 
மகி>&சியி� ைம,%45 ேபா>%.  
(இ - �.) அரச� 1றி
%ண�5 உண�&சியி�ைமயாேல  �C ெக�ட அரசைர 
நிைன+க ; தா 5 த5 ைடய மகி>&சியாேல வ*யராயி�+15 ெபா@%, (எ - 4) 
இஃ% உ0பைவ, உD'பைவ, YAபைவ ேசாதி
%+ ெகா�க எ�ற%.  
 
533. அ&ச  ைடயா�+ கரணி�ைல யா<கி�ைல 
ெபா&சா' Cைடயா�+1 ந�1.  
(இ - �.) அ&ச ைடயா�+1 ஆவெதா� அரணி�ைல; அ%ேபா�, 
ெபா&சா'Cைடயா�+1 வ�வெதா� ந�ைம இ�ைல , ( எ - 4). 
இ% ெபா&சா'Cைடயா�+1+ காவ*�ைல எ�ற%.  
 
534. Cக>,தைவ ேபா3றி& ெசய�ேவ0D( ெச)யா 
திக>,தா�+ ெக@ைம; மி�.  
(இ - �.) உயா,தாரா� Cகழ'ப�டைவயி3ைற+ கைட'பி�
%& ெச) த� ேவ0D5; 
இைவயி3ைற& ெச)யா% இக>,தவ�+1 எ@பிற'பி�5 ந�ைமயி�ைலயாமாதலா�, 
(எ - 4). 
இஃ% அற
தி�க0 இகழாம3 ெச)வ% Eறி34.  
 
535. உ�ளிய ெத)த ெலளி%ம� ம34,தா 
��ளிய %�ள' ெபறி�.  
(இ - �.) தா� நிைன,த ெபா�ைள' ெப4த� எளி%; பி�C5, அதைன மறவாேத 
நிைன+க+ EDமாயி�, (எ - 4). 
இனி' ெபா�ளி� க0 மறவாைம E4வா�  3பட நிைன
ததைன மற வாைம 
ேவ0Dெம�றா�. 
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536. அாியெவ� றாகாத வி�ைல ெபா& சாவா+ 
க�வியா3 ேபா3றி& ெசயி�.  
(இ - �.) ெசய31 அாியனெவ�4 ெச)யலாகாதன வி�ைல ; மறவாைம யாகிய 
க�வியாேல பா%கா
%& ெச)வானாயி�, (எ - 4) 
இ% விைன ெச);<கா� மறவாைம ேவ0Dெம�ற%. 
 
537. ெபா&சா'C+ ெகா��5 Cகைழ யறிவிைன 
நி&ச நிர'C+ெகா� றா<1. 
(இ - �.) மறவியாகி�ற% Cகைழ+ ெகா��5 ; நாேடா45 இரவா� வ�,தி வயி3ைற 
நிைற+15 ஊ0 அறிைவ+ ெகா��மா4 ேபா�, (எ - 4). 
இைவ F�றினா�5 ெபா�ளி�க0 கைட'பி�
த� Eறினா�.  
 
538. இ@+காைம யா�மா�D ெம�45 வ@+காைம 
வாயி னஃெதா'ப தி�. 
(இ - �.) யாவ�மா�D5 எ�லா நா�5 த'C& ெச)யாைம த'பாம� வா)+1மாயி�, 
அதைன ெயா+க ந�ைம பய'ப% பிறிெதா�4 இ�ைல, (எ-4). 
இ%  ைறைம ெச);<கா� கைட'பி�
%& ெச)யேவ0D ெம�ற%.  
 
539.  ��ற+ காவா தி@+கியா� ற�பிைழ 
பி�J றிர<கி விD5.  
[#] (இ - �.) த�னா3 கா+க'பD, %�ப<கைள அைவ வ�த31  �ேன அறி,% 
காவா% மற,தி�,தா�, பி� வ,%3ற கால
%+ கா+கலாகாைமயி�, அ' 
பிைழ'பிைன நிைன,திர<கிவிD5, (எ - 4). 
--- 
[#]  இ% பாிேமலழக�ைர. 
 
540. இற,த ெவ1ளியி3 றீேத சிற,த 
.வைக மகி>&சியி3 ேசா�.. 
(இ - �.) மி1
த ெவ1ளியி�5 தன+1
 தீைமைய& ெச);5 ; மி+க 
உவைக+களி'பினா� வ�5 மற'C, (எ - 4). 
தன+1& சிற,த உவைக த� மகி>&சியா3 ேசா�( ேசா�. எ�45, உ)+க 
ேவ0Dமவாிட
% உ)+15 உவைக எ�4மா5. 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.17 2.1.17 2.1.17 2.1.17 ெச@ேகா/ைமெச@ேகா/ைமெச@ேகா/ைமெச@ேகா/ைம....    
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ெச<ேகா�ைமயாவ% ெசGவிதாகிய  ைறெச)த �ைடைம. 13ற 5 1ண 5 T+கி 
ஆரா)தலா3 ேகா� எ�றா� ; அ% ேகாடாைமயா� ெச<ேகா� ஆயி34. ேம� 
அமா
திய�மா�D( A3ற
தா� மா�D, த�மா�D( ெச) ;, திற< Eறினா� 
உலக
தா�மா�D( ெச);,திற< E4கி�றாராதலா�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட% 
 
541. ஓ�,%க0 ேணாடா திைறCாி, தியா�மா�D5 
ேத�,% ெச)1வேத  ைற.  
(இ - �.) ஒ�வ� ெச)த 13ற
ைத ஆரா),%, ந�ேடாெர�4 க0 ேணாடா%, 
தைலைமைய' ெபா�,தி, யாவ�மா�D5 13ற
தி31
 த+க த0 ட
ைத 
9� க
தாலாரா),%, அத� வழிேய ெச)வ%  ைறெய�4 ெசா�ல'பD5, (எ - 4). 
யா�மா�D5 எ�ற% த� A3றமாயி� ெம�ற%,  
 
542. 1�Cற< கா
ேதா5பி+ 13ற< க�த� 
வDவ�4 ேவ,த� ெறாழி�.  
(இ - �.) 1�கைள ந*யாம3 கா
%, ஓ5Cத3காக, 13ற( ெச)தாைர ஒ4
த� 
13றம�4; அரச� ெதாழி�, (எ - 4) 
 
543. ெகாைலயி3 ெகா�யாைர ேவ,ெதா4
த� ைப<E> 
கைளக� டதெனாD ேந�.  
(இ-�.) ெகாDைம ெச)வாைர+ ெகாைலயினாேன அரச� ஒ4
த� 13ற ம�4; 
உழவ� ைப<E> வள�த31+ கைள கைள,ததேனாD ஒ+15, (எ-4). 
ெகா�யாராவா� க�வ�, ஆறைல'பா�, Nைறெகா�வா�.  
 
544. வாேனா+கி வா@  லெக�லா5 ம�னவ� 
ேகாேனா+கி வா@< 1�.  
(இ - �.) உலக
தாெர�லா5 மைழைய ேநா+கி பி�Cறாநி3ப�; அ% ேபால, 1�க�5 
அரசன% ெச<ேகா�ைமைய ேநா+கி பி�Cறாநி3ப�, (எ-4). 
 
545. 1�தழீஇ+ ேகாேலா&A மாநில ம�ன 
ன�தழீஇ நி31  ல1.  
(இ - �.) 1�ைய' ெபா�,தி  ைறைம ெச�
%கி�ற ெபாிய நில ம�ன� அ�ைய' 
ெபா�,தி நி315 உல1, (எ - 4). 
இ%  ைறைம ெச);5 அரச�க0ண தா5 உல1 எ�ற%.  
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546. இய�Cளி+ ேகாேலா&A ம�னவ னா�ட 
ெபய�5 விைள;�, ெதா+1.  
(இ - �.) மைழ ெப)தா�5 விைளத�<E� , 9� ெசா�ன இய�பி னாேன  ைறைய 
நட
தவ�ல அரசன% நா�டக
தினவா5, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறிய  ைறைமெச)ய மைழ;5 விைள.5 உ0டாெம�ற%. 
 
547. அ,தண� 931 மற
தி31 மாதியா) 
நி�ற% ம�னவ� ேகா�.  
(இ - �.) அ,தண�+1 உாி
தாகிய ேவத
தி315 அதனா� Eற'ப�ட அற
தி315 
 தலாக நி�ற% அரச� ெச);5  ைறைம, (எ - 4). 
 
548. ேவல�4 ெவ�றி த�வ% ம�னவ� 
ேகால% ேகாடா ெனனி�.  
(இ - �.) அரச�+1 ெவ3றி த�வ% அவ� ைகயி��ள ேவல�4,  ைற ெச)த�; 
அவ� அதைன+ ேகாட& ெச)யானாயி�, (எ - 4). 
இ% ெச<ேகா�ைம ெச)ய ெவ3றி;0டாெம�ற%.  
 
549. இைறகா+15 ைவயக ெம�லா மவைன 
 ைறகா+1  �டா& ெசயி�.  
(இ - �.) ைவயகெம�லாவ3ைற;5 அரச� கா+15, அGவரசைன அவ� றா� 
ெச);5  ைற கா+15; அதைன
 த'பாம3 ெச)யி�, (எ - 4). 
இ% தன+1+ காவலா5 எ�ற%.  
 
550. எ0பத
தா னா�  ைறேச)யா ம�னவ� 
ந0பத
தா3 றாேன ெகD5.  
(இ - �) எளிய கால
ேதாேட 9லாரா),%  ைறைம ெச)யாத அர ச�, தன% 
த0பத
தினாேன ெகD'பாாி�றி
 தாேன ெகDம, (எ - 4). 
எ0பதமாவ% வ,தவ� த<க� 1ைறைய& ெசா��த31 எ)%<கால5; த0பதமாவ% 
1ைறைய& ெசா��த31
 தா>+1< கால5. 
-----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.18  : 2.1.18  : 2.1.18  : 2.1.18  : ெகாB@ேகா/ைமெகாB@ேகா/ைமெகாB@ேகா/ைமெகாB@ேகா/ைம....    
 
ெகாD<ேகா�ைமயாவ% ெகாD<ேகா�ைமயா� வ�< 13ற< E4த�. அ% 
 ைறைம ெச)யாைம;5, அ�� ெச)யாைம;5, பிற� ந*யாம3காவாைம ;5, 
 ைறெகட& ெச)த�5, 1�க�+1
 த0டைன ஆராயா% ெச)த�5 அ�லைவ 
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ெச)த�5, 1�கைள இர
த�ெமன' பலவைக'பD5. இ% Eறிய ெச<ேகா�ைமயி� 
மா4ப�Dவ�த*�, அத�பி�Eற'ப�ட%. 
 
551. ம�ன�+1 ம��த� ெச<ேகா�ைம யஃதி�ேற� 
ம�னாவா ம�ன�+ ெகாளி.  
(இ - �.) அரச�+1 ஒளி நிைலெப4த� ெச<ேகா�ைம ; அஃதி�ைலயா யாயி�, 
அரசா+1 ஒளி நிைலயாதா5, (எ - 4). 
 ைற ெச)யாைமயா� அவ� நிைல ெப4த� அ�ைமெயன+ 13ற< E4 வா� 
 3பட' Cகழி�ைலயா5 எ�றா�. 
 
552. நாெடா4 நா�  ைறெச)யா ம�னவா 
னாெடா4 நாD ெகD5.  
(இ - �.) 13ற 5 1ண 5 நாேடா45 ஆரா),%, அத31
தக  ைற ெச)யாத அரச� 
நாD நாேடா45 ெகD5, (எ - 4) 
இ% நாD ெகDெம�ற%. 
 
553. இ�ைமயி னி�னா %ைடைம  ைறெச)யா 
ம�னவ� ேகா3கீ>' ப��.  
(இ - �.) ந�1ரவி�5 ெச�வ5 %�பமா15;  ைறெச)யாத அரசன% 
ெகாD<ேகா*�கீேழ 1�யி�+கி�, (எ - 4). 
இ% ெபா��ைடயா�5 %�ப 4வெர�ற%. இைவ F�45  ைற 
ெச)யாைமயாேல வ�< 13ற< Eறின. 
 
554. %ளியி�ைம ஞால
தி3 ேக3ற3ேற ேவ,த 
னளியி�ைம வா@  யி�+1.  
(இ - �.) உலக
தி3 ப��யி�+15 மைழயி�ைலயானா� வ�,%�ப5 
எ
த�ைம
தாகி�ற% அ
த�ைம
% ; அரச� அ�ளிலனாத� அவ� கீ> வா@5 
ம+க�1, (எ - 4). 
இஃ% அ�� ெச)யாைமயா� வ�< 13ற< Eறி34.  
 
555. ஆபய� 1�4 ம4ெதாழிேலா� 9�மற'ப� 
காவல� காவா ெனனி�.  
(இ - �.) பA+க� பா� 1ைற;5; அ,தண� ேவத5 ஓதா�; அரச� காவா னாயி�, (எ - 
4). 
இ% காவாைமயா� வ�< 13ற< Eறி34.  
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556.  ைறேகா� ம�னவ� ெச)யி �ைறேகா� 
ேயா�லா% வான5 ெபய�.  
(இ - �.)  ைறைமேகாட ம�னவ� ெச)வனாயி�, பைழ %ளிவிD தைல
 தவி�,% 
ெப)யாெதாழி;5, ( எ - 4). 
 
557. E@< 1�; ெமா�<கிழ+1< ேகா�ேகா�& 
Nழா% ெச); மரA.  
(இ - �.) ெபா�ைள;5 ெபா�� த�5 1�ைய;5 Eட இழ'ப�,  ைற ேகா� 
ஆராயா% ெச);5 அரச�, (எ - 4) 
இஃ% ஆராயா% ெச)வதனா� வ�< 13ற< Eறி34. 
 
558. ெகாைலேம3ெகா0 டாாி3 ெகா�ேத யைலேம3ெகா0 
ட�லைவ ெச)ெதா@15 ேவ,%.  
(இ - �.) ெகாைல
ெதாழிைல ேம3ெகா0டவாி�5 ெகா�ய�, அைல
 த3ெறாழிைல 
ேம3ெகா0D நீதிய�லாதன ெச)% ஒ@1கி�ற அரச�, (எ-4) 
 
559. அ�ல3ப� டா3றா த@தக0 ணீர�ேற 
ெச�வ
ைத
 ேத)+15 பைட.  
(இ - �.) நீதிய�லன ெச)தலாேன அ�ல3ப�D, அத31 ஆ3றா%, அ@த 
க0ணீர�ேறா ? ெச�வ
ைத
 ேத)+15 ஆ;த5, (எ - 4). 
இஃ% அGவரச� ெகDெம�ற%.  
 
560. ேவெலாD நி�றா னிDெவ� ற%ேபா�< 
ேகாெலாD நி�றா னிரவ.  
(இ - �.) தனியிட
ேத ேவெலாD நி�றவ� ைகயி��ளன தா ெவ� ற� ேபா�5; 
 ைறெச)தைல ேம3ெகா0Dநி�றவ� 1�க� மா�D இர
 த�, (எ - 4). 
ேகாெலாD நி3ற� - ெசGைவெச)வாைர' ேபா�4 நி3ற�. நி&சயி
த கட ைம+1 
ேம� ேவ0Dேகாளாகக ெகா�ளி�5, அ% வழியி3 பறி'பதேனாD ஒ+1ெம�றவா4. 
-----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.19 : 2.1.19 : 2.1.19 : 2.1.19 : ெவவ;த ெச�யாைமெவவ;த ெச�யாைமெவவ;த ெச�யாைமெவவ;த ெச�யாைம....    
 
ெவ�வ,த ெச)யாைரயாவ% பிற�+1 ஐய5 வ�வன ெச)யாைம;5, தன+1 அ&ச5 
வ�வன ெச)யாைம;5 E4த�. தா�  ைறெச)வாைர' ேபா�றி�,% அதைன 
உலக
தா� ெவ�.மா4 ெச)வனாயி�, அ%.< ெகாD< ேகாேலாD ஒ+1ெம�4 
அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
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561. த+கா<1 நா�
 தைல&ேச�லா வ0ண
தா 
ெலா
தா< ெகா4'ப% ேவ,%.  
(இ - �.) 13ற
தி31
 தக ஆரா),%, ஒ�வ�ேம3 ெச�லாைம+ காரணமாக உலக
%' 
ெபா�,%மா4 ஒ4'பவ� அரச�, (எ - 4). 
 
562. க�ேதா&சி ெம�ல ெவறிக ெந�தா+க 
நீ<காைம ேவ0D பவ�.  
(இ - �.) க� தாக& ெச)வாைர'ேபா�4 ெம�*தாக& ெச)க, ெந� தாக வ�கி�ற 
ஆ+க5 நீ<காைமைய ேவ0Dவா�, (எ - 4). 
இ% 13ற
தி31
 த+க த0ட
ைத+ 1ைறய& ெச)யேவ0D ெம�ற%. 
 
563. க�லா�' பிணி+1< கD<ேகா ல%வ�ல 
தி�ைல நில+1' ெபாைற.  
(இ - �.) கD<ேகாலனாகிய அரச� அறிவி�லாதாைர அமா
தியராக+ 
E��+ெகா��5, அGவரச� அ�ல% நில
%+1' பார5 ேவெறா�45 இ�ைல,  
(எ - 4). 
 
564. இைறக�ய ென�4ைர+1 மி�னா&ெசா� ேவ,த 
�ைறகDகி ெயா�ைல+ ெகD5.  
(இ - �.) த�னிழ*� வா>வாரா� அரச� க�யென�4 Eற'ப�ட இ�னாத 
ெசா�ைல;ைடய ேவ,தனானவ�, தா�ைற;5 இட5 ெவ1ள'ப�D விைர,% 
ெகD5, (எ - 4) 
இ% நாD5 தா� உைற;5 இட 5 ெபா4'பி�5 ெத)வ
தினா3 ெகDவ ென�ற%. 
 
565. இன
தா3றி ெய0ணாத ேவ,த� சின
தா3றி& 
சீறி3 சி41, தி�.  
(இ - �.) பிற� ெச)த 13ற
ைத
 தன+1 இனமானாேராேட அைம,% ஆராயாத 
அரச� க�ய ெசா�ல�மா)+ க0ேணா�ட 5 இலனாயி�, அவன% ெச�வ5 
நாேடா45 A�<15, (எ - 4) 
ஆராயாத அரச� சி�ெனறியி3 றீரானாயி�, அவ� ெச�வ5 1ைற;5 ெம�றவா4. 
இன5 - ம,திாி Cேராகித�. 
 
566. கD(ெசா�ல� க0ணில னாயி ெனD(ெச�வ 
நீ��றி யா<ேக ெகD5.  
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(இ - �.) அரச� க�ய ெசா�ைல ;ைடயவ�மா)+ , க0ேணா�ட 5 இலனாயி�, 
அவன% ெதா�4ெதா�D வ�கி�ற ெச�வ5 பி�C நி3ற*�றி அ+கால
ேத ெகD5, 
(எ - 4). 
இஃ% 1ைறதேலய�றி  @%< ெகDெம�ற%.  
 
567. கDெமாழி;< ைகயிக,த த0ட 5 ேவ,த 
�D ர0 ேட)+1 மர5.  
(இ - �.) கD(ெசா3 E4த�5 13ற
தி� மி+க த0ட( ெச)த�5 அரச�ைடய 
பைகவைர ெவ��5 வ*ைய
 ேத)+15 அரமா5, (எ - 4). 
இ% வ*ைய+ ெகD+15 எ�ற%. 
 
568. அ�(ெசGவி யி�னா  க
தா� ெப�(ெச�வ5 
ேப)க0ட த�ன %ைட
%.  
(இ - �.) கா0ட3காிய ெசGவிைய;5 இ�னா  க
ைத;5 உைடயவ� ன% ெபாிய 
ெச�வ5 ேபைய+க0ட ெதா+க அ&ச,த�த�ைட
%, (எ-4). 
இ% ெச�வ
ைத வா<1வா� இ�ைமயி� பைட ேசராெத�ற%.  
 
569. ெச�வ,த ேபா>தி3 சிைறெச)யா ேவ,த� 
ெவ�வ,% ெவ)% ெகD5  
(இ - �.) தன+1+ காவலானவ3ைற  �ேனயைம
%& ெச)யாத ேவ, த� ெச�வ,த 
கால
% அ&ச 34+ க�% ெகD5, (எ - 4). 
இ% தன+15 அ&ச5 வ�வன ெச)யலாகாெத�ற%.  
 
570. ெவ�வ,த ெச)ெதா@15 ெவ<ேகால னாயி 
ெனா�வ,த ெமா�ைல+ ேகD5.  
(இ - �.) அரச� அ(ச
த1வனவ3ைற& ெச)ெதா@15 ெவ<ேகாைல 
;ைடயனாயி�, அவ� ஒ�தைலயாக+ க�தி3 ெகD5, (எ - 4) 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.20 : 2.1.20 : 2.1.20 : 2.1.20 : க6க6க6க6ேணா%ட�ேணா%ட�ேணா%ட�ேணா%ட�....    
 
க0ேணா�டமாவ% க0ணா3 காண'ப�டாைர ய�� ெச)த�. 13 ற(ெச)தாைர 
ஒ4+1<கா� உலக
தாாிைசய ஒ4+கேவ0Dெம�றாராயி �5 அGவா4 
ெச)தவைர
 தம% க0 �னாக+ க0டா� அதைன' ெபா4
 த�5 ேவ0Dெம�4 
அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. இ% ெப�5பா�ைம ;5  �C க0D பழகினா� ேம34. 
 
571. க0ேணா�ட ெம��< கழிெப�< காாிைக 
;0ைமயா �0�G .ல1.  
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(இ - �.) க0ேணா�டமாகிய ெபாிய அழ1 அரச� மா�D உ0டான ப� யினாேல, 
இG.லகநைட யாகி�ற%, (எ - 4). 
இஃ% அஃ தி�ைலயாயி�, உலக< ெகD5; ஆதலா�, க0ேணாடேவ0D ெம�ற%. 
 
572. ஒ4
தா345 ப0பினா� க0U<க0 ேணா�' 
ெபா4
தா345 ப0ேப தைல.  
(இ - �.) த5ைம ெயா4
%& ெச);5 இய�Cைடயா�மா�D5 க0ேணா �' 
ெபா4
%& ெச);5 1ணேம தைலயான 1ண5, (எ - 4). 
 
573. ெபய+க0D ந(A0 டைமவ� நய
த+க 
நாகாிக5 ேவ0D பவ�.  
(இ - �.) ந(A ெபய+க0D5 அதைன மா3றா% உ0D அைமவ�, எ�லாரா�5 
வி�5ப
த+க நாகாிக
ைத வி�5Cவா�, (எ - 4). 
நாகாிக5 - அற5 ெபா�� இ�ப
தி�க0 ந31ண<க� பல.5 உைடைம  
 
574. க�ம( சிைதயாம3 க0ேணாட வ�லா�+ 
1ாிைம ;ைட
திG .ல1.  
(இ - �.) த<க�ம
தி31 அழி. வாராம3 க0ேணாடவ�லவ�+1 , இG .லக5 
உாிைமயாதைல உைடய%, (எ - 4) 
இ% ந31ணமாவ% க0ேணா�டமாயி�5, அரச�+1' ெபா��ேகD வாராம� 
க0ேணாட ேவ0Dெம�4 Eறி34. 
 
575. க0ேணா�ட
 %�ள %ல+கிய லஃதிலா 
�0ைம நில+1' ெபாைற.  
(இ - �.) உலகநைட க0ேணா�ட
தி� க0ண% ; ஆதலா�, அஃதி� லாதா� 
உளராயி�
த� நில
%+1' பாரமா5, (எ - 4). 
இ% க0ேணா�டமி�லாதாைர நில5 ெபாறாெத�ற%.  
 
576. க0ேணா�ட மி�லவ� க0ணில� க0Uைடயா� 
க0ேணா�டமி�ைம; மி�.  
(இ - �.) க0ேணா�டமி�லாதவ� க0ணிலேர; க0Uைடயா� க0 
ேணா�டமிலராத�5 இ�ைல, (எ - 4). 
 
577. ப0ேண�னா5 பாட3 கிையபி� ேற3 க0ெண�னா< 
க0ேணா�டமி�லாத க0.  
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(இ - �.) ப0 எ�ன பய�ைட
தா5; பாடேலாD ெபா�,தாதாயி� அ%ேபால, க0 
எ�ன பய�ைட
தா5; க0ேணா�டமி�லாத கால
%, (எ4). 
இ% பிற�+15 இ�ப5 பயவாெத�ற%.  
 
578. உளேபா�  க
ேதவ� ெச); மளவினா3 
க0ேணா�டமி�லாத க0.  
(இ - �.) அவரவ� வா>. காரணமாக+ க0ேணாDதைல& ெச)யாத க0 க�, 
 க
தி�க0 உ�ளனேபா�4 இ�'பத�றி ேவெற�ன பயைன& ெச);5? (எ - 4). 
அளெவ�ற% த1திைய. இ% தன+15 பய�படாெத�ற%.  
 
579. க0ணி3 கணிகல< க0ேணா�ட மஃதி�ேற� 
C0ெண� 4ணர' பD5.  
(இ - �.) க0ணி31 அழ1 ெச);5 அணிகலமாவ% க0ேணா�ட5  ைடைம; அஃ 
தி�ைலயாயி�, அைவ C0ெண�றறிய'பD5, (எ - 4). 
இ% க0ேணா�டமி�லாத க0ணி31' ெபய� Eறி34.  
 
580. ம0ேணா �ைய,த மர
தைனய� க0ேணா 
�ைய,%க0 ேணாடா தவ�.  
(இ - �.) Aைதம0ேணாD Eட& ெச)த மா'பாைவேயாD ஒ'பா�; ஒ�வ� 
க0ேணாD த<க0 கல,தபி�C க0ேணா�ட
ைத& ெச)யாதவ�.  
இ% க0ேணாடாைம மர'பாைவ+1 ஒ+15 எ�ற%. 
----------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.21 : 2.1.21 : 2.1.21 : 2.1.21 : ஒ1றாட*ஒ1றாட*ஒ1றாட*ஒ1றாட*....    
 
ஒ3றாடலாவ% ஒ3றைரயாளேவ0D ெம�ப%5, அGெவா3ற� திற�5 E4த�. 
ெபாியாைர
 %ைண+ேகாட�  தலாக+ க0ேணா�ட5 ஈறாக
 த� வாச**�,% 
ெச)ய ேவ0Dவ� Eறினா�. அ% ெச);<கா� அவரவ� ெச)திைய ஒ3றரா� 
ஒ3றியறிய ேவ0Dதலா�5, இனி' பிற� நாD ெகா��< கா� ெச)யேவ0Dவன 
E4கி�றாராத*� அ,நா��ய�பறி,% விைன ெச)ய ேவ0Dதலா�5, 
இGவதிகார5 ேவ0ட'ப�ட%.  
 
581. ஒ34  ைற சா�ற 9� மிைவயிர0D5 
ெத3ெற�க ம�னவ� க0.  
(இ - �.) ஒ3றிைன;5  ைறயைம,த 9*ைன;5 ெதளிவறி,த ம�ன வ�+1 
இைவயிர0ைட;5 க0களாக
 ெதளிக, (எ - 4). 
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அரச�+1+ க�வி இ�றியைமயாத% ேபால ஒ345 இ�றியைமயாத ெத�றவா4. 
இஃ% ஒ34 ேவ0Dெம�ற%. 
 
582. கடாஅ .�ேவாD க0ண(சா தியா0D 
 காஅைம வ�லேத ெயா34.  
(இ - �.) வினாவ'படாத வ�ேவாேடE�, க0ண(Aத�5 இ�றி, அறி,த ெபா�ைள 
எGவிட
தி�5 ேசா�வி�றிேய அட+க வ�லவ� ஒ3ற 
னாவ�, (எ - 4). 
 
583. %ற,தா� ப�வ
த ராகி யிற,தாரா)+ 
ெத�ெசயி�( ேசா�வி� ெதா34. 
 (இ - �.) தவ( ெச)வா� ேவட
தராகி, நா�ெட�ைலைய+ கட,% ேபா), அ<1�ள 
ெச)திைய ஆரா),%, அGவிட
% அக'ப�டா� அGவிட
%�ளா� %�பமாயி�5 
இ�பமாயி�5 ெச)% ேக�டா�5, த���ள+ க�
ைத& ேசாரவிடாதவ� 
ஒ3றனாவ�, (எ - 4). 
 
584. மைற,தைவ ேக�கவ3 றாகி யறி,தைவ 
ையய'பா ��லேத ெயா34.  
(இ - �.) பிறரா� மைற+க'ப�டவ3ைற+ ேக�டறிய வ�லனாகி, அறி, தவ3ைற
 தீர 
அறிய வ�லவேன ஒ3றனாவா�, (எ - 4). 
இைவ F�45 ஒ3றில+கண<Eறின.  
 
585. எ�லா�+1 ெம�லா நிக>பைவ ெய(ஞா�45 
வ�லறித� ேவ,த� ெறாழி�.  
(இ - �.) பைகவராகி;5 ந�டாராகி;5 ம
திமராகி;5 உதாசீனராகி;5 இ�+கி�ற 
அரச�+15, அவ� A3ற
தி315, த(A3ற
தி315, அற5 ெபா�� இ�ப<கைள'ப3றி 
நிக>பைவெய�லாவ3ைற;5 நாேடா45 பிற� அறிவத�  �ன�
 தா� ஒ3றா� 
விைர,தறித� ேவ,தன% ெதாழி�, (எ - 4).  
 
586. விைன ெச)வா� த(A3ற5 ேவ0டாதா ெர�றா< 
கைனவைர; மாரா) ெதா34.  
(இ - �.) தம+1+ காாியமானவ3ைற' பா�
%& ெச)வா�5, தம+1& 
A3றமாயி�'பா�5, த5ைம ேவ0டாதி�'பா�மாகிய அைனவைர;5 ஆரா), 
தறிவா� ஒ3றனாவ�, (எ - 4). 
இைவயிர0D5 ஒ3றேவ0Dமிட< Eறின.  
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587 ஒ3ெறா3றி
 த,த ெபா�ைள; ம34ேமா 
ெரா3றினா ெலா3றி+ ெகாள�.  
(இ - �.) ஒ3ற� மா3றரச�மா�D5 ெபா�� ெப34 மா4பட& ெசா�� த� 
EDமாதலா�, ஓெரா34 அறி,% ெசா�ன ெபா�ைள' பி�ைன;5 ஓெரா3றினாேல 
ஒ3றியறி,% பி�C அத�0ைம ெகா�க, (எ - 4).  
 
588 ஒ3ெறா3 4ணராைம யா�க .ட� Fவ� 
ெசா3ெறா+க ேதற' பD5.  
(இ - �.) ஒ3றைர விD<கா�, ஒ�வைரெயா�வ� அறியாம� விDக; Fவ� ெசா� 
உட� E��, அ% ெதளிய'பDமாதலா�, (எ - 4). 
இைவ இர0D5 ஒ3றைர யா�,திற< Eறின.  
 
589. சிற'பறிய ெவா3றி�க� ெச)ய3க ெச)யி3 
Cற'பD
தா னா1 மைற. 
 (இ - �.) ஒ3ற�+1& சிற'C& ெச);<கா�, பிறரறியாம3 ெச)க; பிற ரறிய& 
ெச)வானாயி�, அவ� ஒ3றி வ,த ெபா�ைள' Cற
%வி�டானா5, (எ-4). 
இஃ% ஒ3ற�+1& சிற'C& ெச);<கா� பிறரறியாம3 ெச)ய ேவ0D5 ெம�ற%. 
 
590. ஒ3றினா ெனா3றி' ெபா�ேடாியா ம�னவ� 
ெகா3ற< ெகாள+கிட,த தி�.  
(இ - �.) ஒ3றராேல ஒ3றி' ெபா�� விசாாியாத ம�னவ� ெகா�ள+ கிட,தெதா� 
ெவ3றி இ�ைல, (எ - 4). 
இஃ% ஒ3றி�ைமயா� வ�< 13ற<Eறி34. 
------------  

அஅஅஅதிகார�திகார�திகார�திகார�    2.1.22 : 2.1.22 : 2.1.22 : 2.1.22 : ஊ�க�ைடைமஊ�க�ைடைமஊ�க�ைடைமஊ�க�ைடைம....    
 
ஊ+க ைடைமயாவ% அதைன& ெச);மிட
%+ கால
% அ�ைமைய ஓரா% 
இGவா4 ெச)ய+கடேவென�4 க�%< க�
%ைடைம. பிற� நாD 
ெகா��<கால
% அGவிட
%�ள ெச)திைய ஒ3றரா� அறி,த பி�C அதைனேய 
அறி,% ெகா�ள+கடேவென�4 நிைன+15 க�
% ேவ0Dத*�, அத�பி� இ% 
Eற'ப�ட%. 
 
591 உைடைம ெயன'பDவ T+கமஃ தி�லா 
�ைடய %ைடயேரா ம34.  
(இ - �.) ஒ3றைர;ைடைம ெய�4 ெசா�ல'பDவ% ஊ+க ைடைம ; அஃதிலாதா� 
ம34ைடயதாகிய ெபா�ெள�லா5 உைடயராகா�, (எ - 4).  
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592. ஊ+க  ைடைம ;ைடைம ெபா��ைடைம 
நி�லா% நீ<கி விD5. 
(இ - �.) உைடைமயாவ% ஊ+க ைடைம; ெபா��ைடைம நிைல நி�லா% நீ<15, 
(எ - 4) 
ெபா�� உைடயா�+1 எ�லா  0டா ெம�பா�+1 இ% Eற' ப�ட%. 
 
593. ெவ�ள
 தைனய மல�நீ�ட மா,த�த5 
 �ள
 தைனய %ய�..  
(இ - �.) C1,த நீாி� அளவின% Y+கள% வள�&சி, அ%ேபால, மா,தர% உ�ள
தி� 
அளவின% ஊ+க5, (எ - 4). 
இஃ% ஊ+க5 இதனாேன உ0டா ெம�ற%. 
 
594. ஆ+க மத�வினா)& ெசா�� மைசவிலா 
^+க  ைடயா �ைழ.  
(இ - �.) அைசவி�லாத ஊ+க ைடயா� மா�D ஆ+க5, தாேன வழி ேக�D& 
ெச��5, (எ-4). 
நிைன
ததனாேல ஊ+க 0டாேமா எ�றா�+1 இ% Eற'ப�ட%.  
 
595. உ��வ ெத�லா  ய�.�ள� ம3ற% 
த�ளி�, த�ளாைம நீ�
%.  
(இ - �.) நிைன'பனெவ�லா5 உய�ைவேய நிைன+க ; அ,நிைன.  �யா ம� 
த'பி�5,  ய�4 ெப3றதேனாD ஒ+15, (எ - 4) 
இ% த'பி�5 பழி+க'படா ெத�ற%.  
 
596. உரெமா�வ3 1�ள ெவ4+ைகயஃதி�லா� 
மரம+க ளாதேல ேவ4.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1 அறிவாவ% உ�ள மி1தி;ைடைம; அஃதி�லா தா� மரெம�4 
ெசா�ல'பDவ�; ம+க� வ�வாதேல மர
தி� ேவறாக
 ேதா�4கி�ற%, (எ - 4). 
இஃ% அறி.5 இ% தாேன ெய�ற%.  
 
597. சிைதவிட
 ெதா�கா �ரேவா� Cைதய5பி3 
ப�D'பா W�4< களி4.  
(இ - �.) தள�&சி வ,தவிட
%
 தளரா� உ�ள மி1தி;ைடயா�; ெம) Cைத,த 
அ5பி��ப�D5 பாW�45 களி4 ேபால, எ - 4). 
இஃ% உயி�+ேகD வாி�, தளரா� எ�ற%.  
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598. ஆ+க மிழ,ேதெம� ற�லாவா �+க 
ெமா�வ,த< ைக
%ைட யா�. இ - �.) ெச�வ
ைத இழ,ேதாெம�4 அலமரா�; 
உ�ளமி1திைய ஒ� தைலயாக
 த5மா�Dைடயா�, (எ – 4). 
இ% ெபா��ேகDவாி�, தளராெர�ற% 
 
599. உ�ள மிலாதவ ெர)தா �லக
% 
வ�ளிய ெம��( ெச�+1.  
(இ - �) உ�ள மி1தியி�லாதா� உலகி�க0 வ0ைம;ைடைம ெய� �< 
களி'பிைன' ெபறா�, (எ - 4). 
இஃ% உ�ளமி1தி யி�லாதா�+1' ெபா�� வர. இ�ைலயா5; ஆதலா�, அவ� 
பிற�+1 ஈயமா�டாெர�ற%. 
 
600. பாிய% E�<ேகா�ட தாயி�5 யாைன 
ெவ-உ5 C*தா+ 1றி�.  
(இ - �.) யாைன ெபாிய உட5பி� தா), Eாிய ேகா�ைட;5 உைட
 தாயி�5, C* 
ெபா�மாயி� அ(A5, (எ - 4). 
இஃ% உ�ள ைடைம யி�லாதா� ெபாியராயி�5 ெகDவா� எ�ற%.  
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.23  2.1.23  2.1.23  2.1.23  ம0யி/ைமம0யி/ைமம0யி/ைமம0யி/ைம    
 
ம�யி�ைமயாவ% ேசா5ப*�லா% ெச);<காாிய5. உய�. நிைன
தா �5 
அதைன& ெச)%  �+1<கா�, ேசா5பாைம ேவ0Dெம�4 அத�பி� இ% 
Eற'ப�ட%. 
 
601. ம�ைய ம�யா ெவா@க� 1�ைய+ 
1�யாக ேவ0D பவ�.  
(இ - �.) ம� ெச)தைல ம�
% ஒ@1க ; த<1�ைய உய�1�யாக ேவ0Dபவ�,  
(எ - 4). 
இ% ேசா5பாைம ேவ0Dெம�ற%.  
 
602. ம�ம�+ ெகா0ெடா@15 ேபைத பிற,த 
1�ம�;, த�னி�  ,%.  
(இ - �.) ெந(ச
% ம�யினாேல விைனயி�க0 ம�
தைல& ெச)%, ஒ@காநி�ற 
அறிவி* பிற,த 1� தன+1  �ேப ெகD5, (எ - 4). 
ேசா5Cைடயா�+1 உளதா1< 13ற5 எ�ைனெய�றா�+1 இ% Eற' ப�ட%. 
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603. 1�ெய��< 1�றா விள+க ம�ெய�� 
மாN� மா),% ெகD5.  
(இ - �.) 1�ெய�4 ெசா�ல'பDகி�ற 1ைறவி�லாத ஒளி, ம� ெய�4 
ெசா�ல'பDகி�ற மாA மைற+க
 ேதா�றா% ெகD5, (எ - 4). 
 �ேப ேதா3ற ைட
தாகிய 1�;< ெகDெம�றவா4.  
 
604. 1�ம�,% 13ற5 ெப�1 ம�ம�,% 
மா0ட .ஞ3றி லவ�+1.  
(இ - �.) 1�;< ெக�D+ 13ற 5 மி15; ேசா5பி�க0ேண ெபா�,தி 
மா�சிைம'ப�ட  ய3சி யி�லாதா�+1, (எ - 4 ) 
இ% பிறரா� இகழ'பDவ ெர�ற%. 
 
605. ம�ைம 1�ைம+க� ட<கி3ற� ெசா�னா�+ 
க�ைம C1
தி விD5.  
(இ - �.) 1�'பிற,தா� மா�ேட ம�ைம த<1மாயி�, அ% த� பைக வ�+1 
அ�ைமயா+கிவிD5, (எ - 4). 
இ% கீ>'பD
தேலய�றி அ�ைம;5 ஆ+1ெம�ற%.  
 
606. ப�;ைடயா� ப3றைம,த+ க0U ம�;ைடயா� 
மா0பய ென)த லாி%.  
(இ - �.) Yமிைய;ைடய ேவ,த� ப�ெபா�ளினா�5 அைம,த விட
 %5 
ம�;ைடயாராயி�, மா�சிைம'ப�ட ெபா�ைள' ெப4த� இ�ைல, (எ-4). 
இ% ெச�வ 0டாயி�5 ெகDவெர�ற%.  
 
607. ெநDநீ� மறவி ம�%யி னா�1< 
ெகDநீரா� காம+ கல�.  
(இ - �.) விைர,% ெச);5 விைனைய நீ��
த�5, ெச)ய நிைன,த தைன மற
த�5, 
அதைன& ெச)த31& ேசா5Cத�5, அதைன& ெச)யா% உற<1த�மாகிய இைவ 
நா�15 ெகD,த�ைம;ைடயா� காத*
ேத45 மர+ கல5, (எ - 4). 
காம+க� ென�ற% த�ைன+ காத*
ேதறினாைர நD+கட�� த��5 மர+கல5 
ேபா� ெவ�ற%. இ
%ைண;5 ம�ைமயினா� வ�< 13ற< Eறினா�. 
 
608. 1�யா0ைம ;�வ,த 13ற ெமா�வ� 
ம�யா0ைம மா3ற+ ெகD5.  
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(இ - �.) 1�ைய யா�த�ைடைமயி�க0 வ,த 13றமான% ஒ� வ� 
ேசா5Cைடைமைய+ ெகD+க+ ெகD5, (எ - 4). 
13ற5 - 1�+1 ேவ0Dவன ெச)யாைமயா� வ�< 13ற5. 
 
609. ம�யிலா ம�னவ ென)% ம�யள,தா� 
றாஅய ெத�லா ெமா�<1.  
(இ - �.) ம�யி�லாத ம�னவ� எ)%வ�, அ�யினா� அள,தானா� கட+க'ப�ட 
.லகெம�லா5 ஒ�<ேக, (எ - 4). 
இ% ம�யி�ைமயா� வ�5 பய� Eறி34.  
 
610. இ�Cாி, ெத��(ெசா3 ேக�ப� ம�Cாி,% 
மா0ட .ஞ3றி லவ�.  
(இ - �.) கழ4தைல& ெச)% பிற� இக>,% ெசா��( ெசா�ைல+ ேக� ப�, ம�ைய& 
ெச)% மா�சிைம'ப�ட  ய3சி யி�லாதா�, (எ - 4).  
------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.24  2.1.24  2.1.24  2.1.24  ஆ�விைன#ைடைமஆ�விைன#ைடைமஆ�விைன#ைடைமஆ�விைன#ைடைம....    
 
ஆ�விைன ;ைடைமயாவ%  ய3சி;ைடைம. ெச);< காாிய5 உயர நிைன
%& 
ேசா5Cத� இ�லாதி�,தா�5 அ%  �;மா4  யல ேவ0D
 *�, அத�பி� இ% 
Eற'ப�ட% 
 
611. இ�ப5 விைழயா� விைனவிைழவா� ற�ேகளி� 
%�ப, %ைட
T�4, T0.  
(இ - �.) த��ட5பி31 இ�ப
ைத வி�5பா% விைன ெச)தைல வி�5Cமவ�, 
த�ேகளி�+1 உ3ற %�ப
ைத நீ+கி அவைர
 தளராம� தா<1வ ெதா� Tணா5,  
(எ - 4). 
ஆதலா�, வ�
த5 பாரா%  யல ேவ0D ெம�ப%. 
 
612. அ�ைம ;ைட
ெத� றசாவாைம ேவ0D5 
ெப�ைம  ய3சி த�5.  
(இ-�.) ஒ� விைனைய& ெச)த� அ�ைம;ைட
ெத�4  யலாைமைய
 தவி�த� 
ேவ0D5;  ய3சி தன+1' ெப�ைமைய
 த�மாதலா�, (எ - 4). 
இ% விைன ெச)%  �
த� அாிெத�4 தவி�தலாகாெத�ற%.  
 
613. விைன+க0 விைனெகட ேலா5ப� விைன+1ைற 
தீ�,தாாி3 றீ�,த� 4ல1.  
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(இ - �.) விைன ெச);< கால
% விைனெகDதைல
 தவி�க; விைன+ 1ைறைய 
 �
தாாினி�45 உலக5 விட'ப�டத�4, எ - 4). 
இ% ெதாட<கின விைனைய+ 1ைறபட விடலாகாெத�ற%.  
 
614. ம�;ளா0 மா க� ெய�ப ம�யிலா� 
றா�ளா டாமைரயி னா�.  
(இ - �.) விைன ெச);<கா� அதைன& ெச)யா% ேசா5பியி�'பான% 
ேசா5ப*�க0ேண Fேதவி உைறவ�; அதைன& ேசா5ப*�றி  ய�பவ� 
 ய3சியி�க0ேண தி�மக� உைறவெள�4 ெசா��வ�, (எ - 4). 
இ% விைனைய ம�யி�றி& ெச)யேவ0Dெம�ப% Eறி34.  
 
615. தாளா0ைம ெய��, தைகைம+க� ட<கி3ேற 
ேவளா0ைம ெய��( ெச�+1.  
(இ - �.)  ய3சியாகிய ந�ைமயி�க0ேண கிட,த%; பிற�+1 உபகாி
தலாகிய 
ெப�மித5, (எ - 4). 
இஃ% அற( ெச)த�5 இதனாேல யா1ெம�ற%. 
 
616. தாளா0ைம யி�லாதா� ேவளா0ைம ேப�ைக 
வாளா0ைம ேபால+ ெகD5. 
(இ - �.)  ய3சியி�லாதா� பிற�+1 உபகாி
த�, பைடக0டா ல( Aமவ� ைகவா� 
பி�
தா3ேபால+ ெகD5, (எ - 4). 
இஃ% அற5 ெச)யமா�டாென�ற%.  
 
617.  ய3சி தி�விைனயா+1  ய3றி�ைம 
யி�ைம C1
தி விD5.  
(இ - �.)  ய3சி ெச�வ
ைத உ0டா+15;  யலாைம வ4ைமைய உ0டா+15, (எ - 
4). 
இ% ெச�வ 5 ந�1ர.5 இவ3றாேல வ�ெம�ற%.  
 
618. ெபாறியி�ைம யா�+15 பழிய� றறிவறி, 
தா�விைன யி�ைம பழி.  
(இ - �.) யா�+15 C0ணியமி�ைம 13றமாகா%; அறிய
 த1வன அறி,% 
 ய3சியி�லாைமேய 13றமாவ%, (எ - 4). 
அறி. - காாிய அறி.. C0ணியமி�லாதா�  ய�றா� வ�வ%0ேடா ெவ�றா�+1 , 
இ% Eற'ப�ட%. 
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619. ெத)வ
தா னாகா ெதனி�  ய3சித� 
ெம)வ�
த+ E* த�5.  
(இ - �.) C0ணிய5 இ�ைமயா� ஆ+க5 இ�ைலயாயி�5, ஒ�விைனயி� க0ேண 
 ய�வனாயி�,  ய3சி த��ட5பினா� வ�,திய வ�
த
தி� அள. பய� 
ெகாD+15, (எ - 4) 
இ% C0ணியமி�ைலயாயி�5, பய� ெகாD+15 எ�ற%.  
 
620. ஊைழ;  'ப+க< கா0ப �ைலவி�றி
 
தாழா %ஞ34 பவ�.  
(இ - �.) ஒ� விைனைய மன
தி3 றள�. இ�றி நீ��யாம�  ய�மவ�, பய� 
படாம� வில+1கி�ற தீய விைனைய;5  %1 Cற<கா0ப�, (எ - 4). 
இஃ% ஊ>த�ைன;5 ெவ�வ ெர�ற%. 
------------ 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.1.25  2.1.25  2.1.25  2.1.25  இB�கணழியாைமஇB�கணழியாைமஇB�கணழியாைமஇB�கணழியாைம....    
 
இD+கணழியாைமயாவ% யாதா�5 ஒ� %�ப5 வ,%3ற கால
% அத31 
அழியாைம. விைன ெச);< கால
திைன  �. ெச)தவ�  �ன�& சில இைடL4 
வ,தா� அவ3ைற' ெபா4
%& ெச)கி�ற விைனைய  3ற 
 யல ேவ0Dெம�4 அத�பி� இ% Eற'ப�ட%.  
 
621. இD+க0 வ�<கா ன1க வதைன 
யD
T�வ தஃெதா'ப தி�.  
(இ - �.) தன+1
 %�ப5 வ,த கால
%5 ந1க ; அ
%�ப
ைத ேம� ேம�5 அட�+க 
வ�ல% அ,ந1த� ேபா�வ% பிறிதி�ைல, (எ - 4). 
இஃ% இD+கU+1 அழியாைம ேவ0Dெம�ற%. 
 
622. இ�ப5 விைழயா திD5ைப யிய�ெப�பா� 
%�ப  4த *ல�.  
(இ - �.) இ�ப  4தைல வி�5பா% இD5ைப ;4 தைல இய�பாக+ ெகா��5 வ�, 
%�ப  4த� இ�ைல, (எ - 4). 
இஃ% இD+கைண யிய�பாக+ ெகா�ள� ேவ0D ெம�ற%.  
 
623. இD5ைப+ கிD5ைப பD'ப ாிD5ைப+ 
கிD5ைப படாஅ தவ�.  
(இ - �.) %�ப
தி31
 %�ப
ைத& ெச)வா�, அ
 %�ப
தி31
 %�ப  றாதவ�, (எ 
- 4 ) 
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இ% ெபா4+க ேவ0Dெம�ற%. இைவ F�45 ெபா%வாக+ Eற' ப�டன. 
 
624. மD
தவா ெய�லா5 பகட�னா �3ற 
விD+க ணிட�'பாDைட
%.  
(இ - �.) இD+க0 வ,% உ3றவிட
ெத�லா5 பகD ேபால
 தள�வி� றி& ெச�
த 
வ�லவைன உ3ற %�ப5 இட�'பDதைல ;ைட
%, (எ - 4. 
இ% தள�வி�லாதவ� உ3ற %�ப5 ெகD ெம�ற%.  
 
625. அD+கி வாி� மழிவிலா �3ற 
விD+க விD+க' பD5.  
(இ - �.) ேம�ேமேல %�ப5 வ,தனவாயி�5, ம�னழிவி�லாதவ� உ3ற இD+க0, 
தா� இD+க0 பD5, (எ - 4) 
இ% ம�னழிவி�லாதவ� உ3ற %�ப5 ேம�ேம� வாி�< ெகD ெம�ற%. 
 
626. ெவ�ள
 தைனய விD5ைப யறி.ைடயா 
��ள
தி ��ள+ ெகD5.  
(இ - �.) ெவ�ள5 ேபா�ற %�ப5, அறி.ைடயவ� ெந(சினாேல விைன'பய 
ென�4 நிைன+க+ ெகD5, (எ - 4). 
இ% பலவா ெயா�<1 வாி�5, அறி.ைடயா �3ற இD+க0 ெகD ெம�ற%. 
 
627. இல+க  ட5பிD5ைப+ ெக�4 கல+க
ைத+ 
ைகயாறா+ ெகா�ளாதா ேம�.  
(இ - �.) உட5C இD5ைப+1 இல+க5 எ�4 க�தி, தம+1 உ3ற %� ப
ைத
 
%�பமாக+ ெகா�ளா� ேமலாயினா�, (எ - 4). 
இ% ேம� ந�ைமயா3 றவ( ெச);<கா� வ�, %�ப
தி31 அழியாதா ைர+ 
Eறி34. 
 
628. அ3ேறெம� ற�ல3 பDபேவா ெப3ேறெம� 
ேறா5C
 ேற3றா தவ�.  
(இ - �.) ெபா�ள3ேற ெம�4 இர<கி
 %�ப  றா�; அதைன' ெப3ேறாெம�4 
ேபா3றி ைவ
தைல ந� ெற�4 ெதாியாதவ�, (எ - 4). 
இ% ெபா��ேக��னா� வ�, %�ப
தி31 அழியாதாைர+ Eறி34.  
 
629. இ�ப
% ளி�ப5 விைழயாதா� 4�ப
%� 
இ�ப  4த *ல�.  
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(இ - �.) இ�ப5 Mக� மிட
% அதைன வி�5பாதவ�, அதனா� வ�, %�ப5 Mக� 
மிட
% வ�
த 4த*ல�, (எ - 4). 
இ�ப5 Mக� மிட
% அதைன வி�5பாைமயாவ% அGவிட
%
 தா� அழி,% 
நி�லாைம. இ% காம
தா� வ�5 %�ப
தி31 அழியாதாைர+ Eறி34. 
 
630. இ�னாைம யி�ப ெமன+ெகாளி னா1,த� 
ெனா�னா� விைழ;( சிற'C.  
(இ - �.) இ�னாைமைய இ�ப5 ேபால+ ெகா�வனாயி�, அ% த� பைகவ�5 
வி�5Cவெதா� சிற'பா5, (எ - 4). 
ேம3Eறியவா3றா� ெச)தேல ய�றி
 %�ப
ைத;5 இ�பமாக+ ெகா�வனாயி�, 
அவைன' பைகவ�5 மதி'பெர�றவா4. 

அரசிய* �1றி12அரசிய* �1றி12அரசிய* �1றி12அரசிய* �1றி12....    
--------------------------------------------------------        

தி��ற� தி��ற� தி��ற� தி��ற� ----    ெபா%ெபா%ெபா%ெபா%பா*பா*பா*பா*....    
2. 2. 2. 2. அைம�சிய* அைம�சிய* அைம�சிய* அைம�சிய* ((((10101010    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.2.12.2.12.2.12.2.1. . . . அைம�Fஅைம�Fஅைம�Fஅைம�F....    
 
அைம&சாவ% அைம&ச� ெச);, திற<E4த�. அஃதாவ% அ% Eறிய அதிகார5 
ப
தி�5  3பட அைம&ச�+1 இ�றியைமயா+ 1ண<க ெள�லா5 ஓரதிகார
தா�5, 
வாத ம0டல
தி*�,% ெச)யேவ0Dவன நா�கதிகார
தா�5, ம4-
ம0டல
தி31' ேபா5 Tத� இல+கண5 ஓதிகார
 தா�5, அவ� ெச);5 திற� 
நா�கதிகார
தா�< Eறினாெர�4 ெசா�ல' பD5. ேம� அரச� ெச);, திற� 
நா�கி�� ஒ� விைன ெச)%  �+1<கா� அைம&A ேவ0Dத*�, அத�பி� இ% 
Eற'ப�ட%. 
 
631. வ�க0 1�கா
த� க3றறித லா�விைனேயா 
ைட,%ட� மா0ட தைம&A.  
(இ - �.) அ(சாைம;5, 1�கா
த�5, இ,திாிய<கைள+ கா
த�5, 9� 
 க
தானறித�5,  ய3சி;5 எ��5 ஐ,%5 Eட மா�சிைம'ப�ட வ� 
அைம&சனாவா�, (எ - 4). 
இைவ அைம&சனாவத� �ேன ேவ0Dமாத*�, இ%  3Eற'ப�ட%. 
 
632. மகா மதிM�ப 9ேலா Dைடயா�+ கதி��ப5 
யா.ள  �னி3 பைவ. 
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(இ - �.) ேம3Eறிய 93க�விேயாD Eட M0ணிதாகிய மதியிைன;5 உைடயா�+1 
அதனி�5 M0ணியவா) மா3றாராெல0ண'ப�D எதி� நி3 15 விைனக� யா.ள? 
(எ - 4) 
இ% ேம3Eறியவ3ேறாD மதி;5 ேவ0D ெம�ற%.  
 
633. அறனறி, தா�றைம,த ெசா�லாேன( ஞா�4, 
திறனறி,தா� ேற�&சி
 %ைண. 
(இ - �.) அற
திைன;5 அறி,%, நிர5பியைம,த ெசா�*ைன;5 உைடயனா), 
எ�லா+ கால
தி�5 ெச);,திற�கைள;5 அறியவ�லவ� அரச31& 
N>&சி
%ைணயாய அைம&சனாவா�, (எ - 4) 
 
634. ெதாித�5 ேத�,% ெசய� ெமா�தைலயா& 
ெசா�ல�5 வ�ல தைம&A. 
(இ - �.) ஒ�விைளைய ந�றாக ஆரா)த�5, அதைன& ெச)ய நிைன
தா� 
 �;மாெற0ணி& ெச)த�5, ஐயமாகிய விைனைய
 %ணி,% ெசா��த �5 
வ�லவ� அைம&சனாவா�, (எ - 4). 
 
635. க�வி;< கால ( ெச)ைக;( ெச);5 
ம�விைன; மா0ட தைம&A.  
(இ - �.) ெச)த31 அாியவிைன;5, அத3கா<க�வி;5, அத3கா<கால 5, 
அதைனயிைடL4 படாம3 ெச)%  �
த�மாகிய இ,நா�15 மா�சிைய' ப�டவ� 
அைம&சனாவா�, (எ - 4). 
ெச)த31 அாியவிைனயாவ% ம4ம0டல<ேகாட�; க�வியாவ% யாைன - 1திைர - 
 த*ய பைட ; காலமாவ% நீ�5 நிழ� �ள கால5 ; ெச)தலாவ% ம�யி�றி& 
ெச)த�. 
 
636. பிாி
த�5 ேபணி+ ெகாள�5 பிாி,தா�' 
ெபா�
த�5 வ�ல தைம&A.  
(இ - �.) மா3றாசாிட
% உ�ளாைர;5 ந�பாகிய அரசைர;5 அவாிட
தி னி�4 
பிாி
த�5, அGவா4 பிாி+க'ப�டாைர வி�5பி
 த5மிட
%+ ெகாள�5, த5மிட
% 
நி�4 பிாி,தாைர+ E��+ெகா��5 வ�லவ� 
அைம&சனாவா�, (எ - 4). 
 
637. ெசய3ைக யறி,த+ கைட
%  லக
 
திய3ைக யறி,% ெசய�.  
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(இ - �.) ெசய
த1வன அறி,த விட
%5, அ% ெச);<கா� உலக நைட அறி,% 
ெச)க, (எ - 4). 
உலகநைட அறிதலாவ% அரச� சீல 5 பாிவார
தி��ளா� நிைலைம;5 அறித�. 
இைவ யறியா% ெச)யி3 13றமாெம�றவா4.  
 
638. அறிெகா� றறியா �ெ◌னி�  4தி 
;ைழயி�,தா� Eற� கட�.  
(இ - �.) அரச� அைம&ச� Eறிய ெபா�ைள யறிக; அவ� ஒ�றறியா னாயி�5, 
அவ�+1 உ4தியாயினவ3ைற அ�கி�,த அைம&ச� ெசா��த� கட�, (எ - 4) 
இஃ% அரச� ேகளா ென�4 ெசா�லா ெதாழிதலாகாெத�4 Eறி34.  
 
639.  ைற'பட& N>,%  �விலேவ ெச)வ� 
திற'பா �லாஅ தவ�.  
(இ - �.) அைட.பட எ0ணி;5, த5மா�  �வ% இ�லாதவ3ைறேய ெச)யாநி3ப�; 
விைன ெச);5 திற� இ�லாதா�, (எ - 4). 
இஃ% எ0ணவ�லாரா)விைன ெச)ய மா�டாெர�4 Eறி34.  
 
640. ப@ெத0U ம,திாியி3 ப+க
%� ெடGவ 
ெர@ப% ேகா� தைல.  
(இ - �.) 13ற'பட எ0U5 அைம&சாி� எ@ப% ேகா� மட<1 ந�ல�, 
உ�பைகயா)
 த�ன �கி*�'பவ�, (எ - 4). 
இைவ யிர0D5 ம,திாிக�� விட'பDவார% இல+கண< Eறின.  
-----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. ெசா*வ/ைமெசா*வ/ைமெசா*வ/ைமெசா*வ/ைம....    
 
ெசா�வ�ைமயாவ% வா�
ைத ெசா�ல வ�லவ னாத�. அரச�+1+ க�வி 
இ�றியைமயாத% ேபா� அைம&ச�+1 இஃ% இ�றியைமயாத% ஆத*�, அத�பி� 
இ% Eற'ப�ட%. 
 
641. ெசா��க ெசா�ைல' பிறிேதா�ெசா ல&ெசா�ைல 
ெவ��(ெசா *�ைம யறி,%.  
(இ - �.) ெசா�ைல& ெசா��க ; தா� ெசா�ல நிைன
த அ& ெசா�ைல' பிறிெதா� 
ெசா�லா) ெவ��( ெசா� இ�ைல யாதைல யறி,%, (எ - 4).  
 
642. விைர,% ெதாழி� ேக�1 ஞால நிர,தினி% 
ெசா��த� வ�லா�' ெபறி�.  
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(இ - �.) இனிதாக& ெசா�ல வ�லாைர' ெப3றாராயி�, உலக
தா� ேமவி விைர,% 
ெச�4 ெச);, ெதாழி� யா% எ�4 ேக�ப�, (எ - 4). 
இ% ெசா3கைள& ெசா�*� , இனிதாக& ெசா�லேவ0D ெம�ற%.  
 
643. ேவ�ப
தா( ெசா�*' பிற�ெசா3 பய�ேகாட� 
மா�சியி� மாச3றா� ேகா�.  
(இ - �.) தா5 ெசா��<கா� பிற� வி�5Cமா4 ெசா�*, பிற� ெசா� �<கா� 
அ&ெசா�*� பயைன
 ெதாி,% ெகா��த�, மா�சிைமயி3 13ற ம3றார% 
ேகா�பாD, (எ - 4). 
இ% நய5பட+ E4தேல ய�றி, பிற� ெசா��( ெசா�லறி,%5 ெசா�ல� ேவ0D 
ெம�ற%. 
 
644. ேக�டா�' பிணி+1, தைகயவா)+ ேகளா�5 
ேவ�ப ெமாழிவதா( ெசா�.  
(இ - �.) வினாவினாைர' பிணி
%+ ெகா��, தைகயவா), வினாவாதா �5 
வி�5Cமா4 ெசா��த� ெசா�லாவ%, (எ - 4). 
இ% ேம5பட+ Eற� ேவ0D ெம�ற%. 
 
645. ஆ+க < ேகD மதனா� வ�தலா� 
கா
ேதா5ப� ெசா�*�க� ேசா�..  
(இ - �.) ஆ+க 5 ேகD5 ெசா�*னா� வ�தலா�, ெசா�*�க0 ேசா� ைவ' 
ேபா3றி+ கா+க ேவ0D5, (எ - 4). 
இ% ேசா�.படாம3 ெசா�ல� ேவ0D ெம�ற%.  
 
646. பலெசா�ல+ கா 4வ� ம�றமா ச3ற 
சிலெசா�ல ேற3றா தவ�.  
(இ - �.) பல ெசா3கைள& ெசா�ல+ காத*யா நி3ப�, 13றம3ற சில ெசா3கைள
 
ெதளிய& ெசா�லைல அறியமா�டாதா�, (எ - 4). 
ம�ற - ெதளிய . இ% A�<க& ெசா�ல� ேவ0D ெம�ற%.  
 
647. இ0�>
% நாறா மலரைனய� க3ற 
%ணர விாி
%ைரயா தா�.  
(இ - �.) இணரா) மல�,% நா3ற மி�லாத Yைவ ெயா'ப�, க3றத ைன' பிறரறிய 
விாி
%& ெசா�ல மா�டாதா�, (எ - 4). 
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இ% A�<க& ெசா��தேல ய�றி, ேவ0Dமிட
% விாி
% ெசா�ல� ேவ0D 
ெம�ற%. 
 
648. ெசால�வ�ல� ேசா�வி� ன(சானவைன 
இக�ெவ�ல� யா�+1 மாி%.  
(இ - �.) ஒ�வ� ெசா�ல வ�லவ�மா) அதைன& ேசாரவிDத�5 இ� லானா) 
அ(சா% ெசா��த�5 உைடயவனாயி�, அவைன மா4பா���க0 ெவ��த� 
யாவ�+15 அாி%, (எ - 4). 
 
649. திறனறி,% ெசா��க ெசா�ைல யற�5 
ெபா�� மதினிJஉ< கி�.  
(இ - �.) ெசா�ைல& ெசா��, திறனறி,% ெசா��க; அதனி� ேம5 ப�ட அற�5 
ெபா��5 இ�ைல, (எ - 4). 
தாமறியேவ, Cற<Eறாைம;5 பயனில ெசா�லாைம;5 ெபா)Eறா ைம;5 உளவா5; 
ஆதலா�, அறனாயி34 ; அரச�மா�D5 ஏைனேயா�மா�D5 த1தியறி,% 
ெசா��தலா�, ெபா�ளாயி34. 
 
650. நாகல ெம�� நல�ைடைம ய,நல5 
யாநல
 %�ளTஉ ம�4.  
(இ - �.) நாவின% நலெம�4 ெசா�ல'பDகி�ற நல5 ஒ�வ31 உைட ைமயாவ% ; 
அ,நல5 எ�லா நல
 %��5 உ�ளெதா� நலம�4 ; மி+க%. () 
எ�லா நல
%��5 உ�ள ெதா�நலம�4 எ�றைமயா�, இ�ப5 பய+1 
ெம�பதாயி34. 
------------ 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.2.3 : 2.2.3 : 2.2.3 : 2.2.3 : விைன 
 + �ைமவிைன 
 + �ைமவிைன 
 + �ைமவிைன 
 + �ைம....    
 
விைன
T)ைமயாவ% ெச);5 விைனைய+ 13ற5 பயவாம3 ெச)த�. ேம3 
ெசா��<கா� ெசா�வைத;5 பிற� வி�5Cமா4 ெசா�ல� ேவ0D ெம�றா�, 
ெச)விைனைய;5 அGவா4 ெச)ய ேவ0Dத*�, அத�பி� இ% Eற' ப�ட%. 
 
651. %ைணநல மா+க, த-உ5 விைனநல5 
ேவ0�ய ெவ�லா, த�5.  
(இ - �.) %ைணநல5 ஆ+க
ைத+ ெகாD+15; விைனநல5 அGவளேவ ய�றி, 
ேவ0�ய ெவ�லாவ3ைற;5 ஒ�<1 ெகாD+15, (எ - 4). 
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%ைணநல5 ஆ+க< ெகாD
த� எ�லாரா�5 அறிய'பDத*�, ஈ0D ஏ%வாக 
வ,த%. 
 
652. எ�4 ெமா�.த� ேவ0D5 CகெழாD 
ந�றி பயவா விைன.  
(இ - �.) எ�லா+ கால 5 தவி�த� ேவ0D5; CகேழாD ந�ைம பயவாத விைனைய, 
(எ - 4) 
எ�4 ெம�ற% ெசயல3ற கால ெம�ற% 
 
653. ஓஒத� ேவ0D ெமாளிமா>1( ெச)விைன 
யாஅ% ெம�� மவ�.  
(இ - �.) தம+1' Cக> ெகடவ�5 விைனைய& ெச)தைல;5 ஆ+க< க�%வா� தவி�க, 
(எ - 4). 
இ%  �C�ள Cக> ெகடவ�5 விைனைய;5 தவி�க எ�ற%. 
 
654. எ3ெற� றிர<1வ ெச)ய3க ெச)வாேன� 
ம3ற�ன ெச)யாைம ந�4.  
(இ - �.) %னிய'ப�ட ெத�4 பி�னிர<க'பD5 விைனைய& ெச)யா ெதாழிக; 
விைன ெச)வானாயி�, அைவேபா�வன.( ெச)யாைமேய ந�ல%. 
இ% பி�னிர<க'பD5 விைனைய& ெச)யலாகாெத�ற%.  
 
655. ஈ�றா� பசிகா0பா னாயி�( ெச)ய3க 
சா�ேறா� பழி+15 விைன.  
(இ - �.) த�ைன' பய,தா� பசிக0டானாயி�5, சா�ேறாரா� பழி+க' பD5 
விைனைய& ெச)யாெதாழிக, (எ - 4. 
இ% ந�ேலா� பழி+15 விைனைய
 தவி�க எ�ற%. 
 
656. இD+க0 வாி� மிளிவ,த ெச)யா� 
நD+க3ற கா�சி யவ�. 
(இ - �.) %�ப5 வாி�5 இழிவாகிய விைனகைள& ெச)யா�, %ள+க ம3ற 
ெதளி.ைடயா�. (எ - 4). 
இ% பிறரா� இகழ'பDவன ெச)ய3க ெவ�ற%. இதைன;5 க�ய ேவ0D ெம�ப% 
Eற'ப�ட%. 
 
657. க�,த க�,ெதாரா� ெச)வா�+ கைவதா 
 �,தா�5 Vைழ த�5.  
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(இ - �.) ந�ேலாரா� க�ய'ப�டவ3ைற+ க�,% நீ+கா% ெச);5 மவ�+1, 
அGவிைனக� தா5க�தியவா3றா�  �,த பி�C5 Vைடைய
 த�5, (எ - 4). 
இ% ந�ைமய�லாத விைனைய& ெசயி�, அ% தீைம த�ெம�ற%. அைவ பி�C 
கா�ட'பD5. 
 
658. அழ+ ெகா0ட ெவ�லா மழ'ேபா மிழ'பி�5 
பி3பய+1 ந3பா லைவ.  
(இ - �.) பிற� அழ+ெகா0ட ெபா��கெள�லா5 தா 5 அழ'ேபா5; அGவாற�றி 
அற'ப1தியா� ெகா0ட ெபா��க� இழ,தாராயி�5, பி�C பய�பD5, (எ - 4). 
இ% ேத�ன ெபா�� ேபாெம�ற%.  
 
659. சல
தா3 ெபா�� ெச)ேத மா
த� பAம� 
கல
%ணீ� ெப)திாீஇ ய34.  
(இ - �.) வ(ச
தாேல ெபா�� ேத� மகி>,தி�
த�, பAம�கல
 திேல நீைர 
 க,%ைவ
த த�ைம
%, (எ - 4) 
இ% தா�5 ெபா��< E�+ ெகD ெம�ற%.  
 
660. பழமைல, ெத)திய வா+க
தி3 சா�ேறா� 
கழிந� 1ரேவ தைல.  
(இ - �.) பழிைய& Aம, ெத)திய ஆ+க
தி�5, சா�ேறா� மா�D உ� தாகிய மி+க 
ந�1ரேவ தைலைம;ைட
%, (எ - 4). 
ேம3 Eறியவா4 ெச)யி� ந�1ர. உளதா1 ெம�றா�+1, இ% Eற' ப�ட%. 
----------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.2.4  : 2.2.4  : 2.2.4  : 2.2.4  : விைன
தி%ப�விைன
தி%ப�விைன
தி%ப�விைன
தி%ப�....    
 
விைன
தி�பமாவ% விைனயி� க0 தி0ணியராத�. ேம� ந�விைனைய& 
ெச)யேவ0D ெம�றா�. அ% ெச);<கா� தி0ணியராகி& ெசய�ேவ0D மாத*�, 
அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
661. எ0ணிய ெவ0ணியா< ெக)%5 ெவ0ணியா� 
தி0ணிய ராக' ெபறி�.  
(இ - � தா5 எ0ணிய ெபா��கைள எ0ணினப�ேய ெப4வ�; அGவா4 
எ0ணினவ� அGவிைனைய& ெச)%  �+1, தி0ைம;ைடயா ராக' 
ெப4வாராயி�, (எ - 4). 
இ% விைனயி� க0 தி0ைம ேவ0D ெம�ற%.  
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662. எைன
தி�ப ெம)திய+ க0U5 விைன
தி�ப5 
ேவ0டாைர ேவ0டா %ல1.  
(இ - �.) க�வி  தலான ெவ�லாவ3றா�5 தி0ைம ெப3ற விட
%5, விைனயின% 
தி0ைமைய வி�5பாதாைர உலக
தா� வி�5பா�, (எ - 4) 
பலெபா��5 அைமதி;5 உைடயா�+1 விைன
தி�ப மி�றானா� வ�< 13ற 
ெம�ைன ெய�றா�+1 , இ% Eற'ப�ட%. 
 
663. விைன
தி�ப ெம�ப ெதா�வ� மன
தி�ப5 
ம3றைவ ெய�லா5 பிற.  
(இ - �.) விைனயினிட
%
 தி0ைம ெய�4 ெசா�ல'பDவ% ஒ� வ� மன
% 
உ0டான தி0ைம; அதைன ெயாழிய, ம3றைவெய�லா5 தி�ைமெய�4 
ெசா�ல'படா, (எ - 4 ). 
ம3றைவெய�ற% க�வி;5 உபாய 5.  
 
664. ஊெறாரா �3றபி ெனா�காைம யிGவிர0� 
னாெற�ப ரா),தவ� ேகா�.  
(இ - �.) விைன ெச);<கா� உ45 %�ப
ைத ஓரா� ஆத�5, அGவிட
 %
 
%�ப 3றா� தளரா� ஆத�மாகிய இGவிர0�ன% ெநறிெய�4 ெசா��வா�, நீதி 
ெநறிைய ஆரா),தவ�, (எ - 4). 
 
665. ெசா��த� யா�+1 ெமளிய வாியவா( 
ெசா�*ய வ0ண( ெசய�.  
(இ - �.) ஒ� விைனைய இGவா4 ெச)%5 எ�4 ெசா��த� யாவ�. 15 எளிய வா5; 
அதைன& ெசா�*ய வா3றா� ெச)%  �
த� யாவ�+15 அாியவா5, (எ - 4) 
 
666. கல<கா% க0ட விைன+க� Dள<கா% 
T+க< க�,% ெசய�. 
(இ - �.) கல+கமி�றி ஆரா),% க0ட விைனயிட
%' பி�ைன
 %ள+க மி�றி, 
அதைன நீ��யா% ெச)க, (எ - 4). 
இ% விைர,% ெச)ய ேவ0D ெம�ற%.  
 
667. %�ப  றவாி�( ெச)க %ணிவா3றி 
யி�ப5 பய+15 விைன.  
(இ - �.)  3பாD %�ப5 உறவாி�5, %ணி,% ெச)க; பி3பாD இ� ப5 பய+15 
விைனைய, (எ - 4). 
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668. கைட+ெகா�க& ெச)த+க தா0ைம யிைட+ ெகா�கி 
ென3ற வி@ம, த�5.  
(இ - �.) ஒ� விைனைய
 ெதாட<கினா�,  �விேல ெச�4 மீள� ெச) வ% 
ஆ0ைமயாவ% ; இைடயிேல மீ�வனாயி�, அ% மி1திைய+ ெகடாத ேநாைய+ 
ெகாD+15, (எ - 4). 
ெச�4 மீள� Aழ�த� ஆயி34. இ% ெதாட<கின விைனைய  �ய& ெச)ய 
ேவ0Dெம�ற%. 
 
669. உ�.க0 ெட�ளாைம ேவ0D  ��ெப�,ேத�+ 
க&சாணி ய�னா �ைட
%.  
(இ - �.) யாவைர;5 வ�.க0D இக>தைல
 தவி�
த� ேவ0D5; உ�ளாநி�ற 
ெபாிய ேத�+1+ காலா) நட+கி�ற உ�ைளைய+ கழலாம� தா< 15 அ&சி� Cற
%& 
ெச�கின சி3றாணிைய' ேபால
 தி0ணியாைர இG .லக5 உைட
% ; ஆதலா�,  
(எ - 4). 
 
670. Oெற)தி மா0டா� விைன
தி�ப5 ேவ,த� 
9ெற)தி ;�ள' பD5.  
(இ - �.) மி1திெய)தி மா�சிைம'ப�டார% விைன
தி�பமான% அரச�மா�D 
உ4தைலெய)தி எ�லாரா�5 நிைன+க'பD5, (எ - 4). 
இ% விைன
தி�ப  ைடயாைர எ�லா�5 வி�5Cவெர�ற%. 10 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.2.5  2.2.5  2.2.5  2.2.5  விைனெசய*வைகவிைனெசய*வைகவிைனெசய*வைகவிைனெசய*வைக....    
 
விைனெசய�வைகயாவ% விைன ெச);மா4 E4த�. ேம� விைன ெச) ;<கா� 
தி0ணியராக ேவ0D ெம�4 Eறினா� தி0ணியா� விைன ெச) ;5 வ0ண5 
E4கி�றாராத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%.  
 
671. ெபா��க�வி கால5 விைனயிடேனா ைட,% 
மி�cர ெவ0ணி& ெசய�.  
(இ - �.) ெபா��5, க�வி;5, கால 5, விைன;5, விைன ெச);5 இட 5 ெம��5 
ஐ,திைன;5 மய+க,தீர எ0ணி, பி�C விைனெசய
 ெதாட< 1க, (எ - 4). 
இவ34�, ஒGெவா�45 இர0D இர0D வைக'பD5 :- (1) ெபா�ளா வ% 
ெகD5ெபா��5 ெப45 ெபா��5; (2) க�வியாவ% தன+1 உ�ள பைட ;5 
மா3றரச�+1 உ�ள பைட;5 ;(2) காலமாவ% தன+கா<கால 5 மா3றரச�+ 
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கா<கால 5; (4) விைனயாவ% தா� ெச);5 விைன;5 பைகவ� ெச);5 விைன ;5; 
(5) இடமாவ% தன+கா மிட 5 பைகவ�+கா மிட 5 ஆ5. இைவ ெச) ;5 விைன+1 
 3பட ேவ0Dத*�,  3Eற'ப�டன.  
 
672.  �. மிைடL4  3றியா< ெக)%5 
பDபய�5 பா�
%& ெசய�.  
(இ - �.) விைன ெதாட<கினா� அ%  �;5 வ0ண  5, அத31 வ�5 இைடL45, 
 �,தா �0டா15 ெப�5 பய�5  �ேப க0D, பி�C விைனெச)க, (எ - 4). 
 
673. ெச)விைன ெச)வா� ெசய� ைற யGவிைன 
;�ளறிவா ��ள< ெகாள�.  
(இ - �.) ெச)ய
த15 விைனைய& ெச);மவ� ெச);5  ைறைம யாவ% 
அGவிைனயி� % உள'பாD அறிவான% உ�ள
ைத+ E��+ேகாட�. 
 
674. விைனயா� விைனயா+கி+ ேகாட னைனக.� 
யாைனயா� யாைனயா
 த34.  
(இ - �.) ஒ� விைனயா� பிறிெதா� விைனைய& ெச)% ெகா�வ%, ஒ� 
மதயாைனயா� பிறிெதா� மதயாைனைய' பிணி
தா3ேபா�5, (எ-4), 
இ% தம+1 ஒ� பைகவ� ேதா�றினா� அவ�+1' பைகயாயினாைர அவ ேராD 
பைக+1மா4 ப0Uவா�ப+க� பைகயா) வ�வாாி�ைல ெய�ற%. 4, 
 
675. N>&சி  �. %ணிெவ)த ல
%ணி. 
தா>&சியி3 ற<1த றீ%. 
 (இ - �.) N>&சி+1 எ�ைல %ணி. ெப4த�; அGவா4 %ணி,த விைன 
நீ��
த*�க0ேண கிட+1மாயி�, அ% தீதா5, (எ - 4). 
இ% விைனெசய
 %ணி,த கால
% நீ��+1மாயி�, அதைனயறி,% பைக வ� 
த5ைம+ கா'பா�; ஆதலா�, நீ��யா% விைர,% விைன ெச)யேவ0D5 ெம�ற%. 
 
676. T<1க T<கி& ெசய3பால T<க3க 
T<கா% ெச);5 விைன. ( �.) தா>
%& ெச)யேவ0D5 விைனைய
 தா>
%& 
ெச)க; தாழாம3 ெச)யேவ0D5 விைனைய
 தாழாம3 ெச)க, (எ - 4). 
 
677. விைனபைக ெய�றிர0� ென&ச நிைன;<கா3 
நீெய&ச5 ேபால
 ெத45.  
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(இ - �.) விைன;5 பைகைம; ெம��5 இர0�ன% ஒழி'C, விசாாி+ 1<கால
%, 
தீயி� ஒழி.ேபால+ ெகD+15, (எ - 4) 
எ&ச5 - ேசஷ5 இ% விைன ெச);<கா� சிறி ெதாழிய& ெச)ேதாெம�4 
விடலாகாெத�ற%. 
 
678. ஒ��5வா ெய�லா5 விைனந�ேற ெயா�லா+கா3 
ெச��5 வா) ேநா+கி& ெசய�.  
(இ-�.) இய�5 இடெம�லா5 விைன ெச)த� ந�4; இயலாத கால
% அதைன 
நிைன,தி�,%, இய�5 இட5 பா�
%& ெச)க, (எ - 4). 
இ% விைன ெச)%  �,ததி�ைல ெய�4 இகழா% பி�C கால5 பா�
 %& 
ெச)கெவ�ற%, 
 
679. உைறசிறியா �0ணD<க ல(சி+ 1ைறெபறி3 
ெகா�வ� ெபாியா�' பணி,%.  
(இ - �.) உைற;5 இட5. சிறியா� தம% இட5 நD<1த31 அ(சி
 தம% 1ைறதீர' 
ெபறி�, த5மி� ெபாியாைர
 தா>,% . ந�பாக+ ெகா�வ�.) 
இ% சிைறயானா� இGவா4 ெச)த� ேவ0Dெம�ற%.  
 
680. ந�டா�+1 ந�ல ெசய*� விைர,தேத 
ெயா�டாைர ெயா��+ ெகாள�.  
(இ - �.) த( A3ற
தி31 ந�லைவ ெச)த*�5, பைகவைர' ெபா�,தி ந�பாக+ 
ெகா��தைல விைர,% ெச)யேவ0D5, (எ - 4). 
இஃ% அரச�+15 ஒ+கக ெகா�ள ேவ0Dமாயி�5, அைம&ச� த5 ெதாழிலாக ஈ0D+ 
Eற'ப�ட% 
----------------  

தி��ற� தி��ற� தி��ற� தி��ற� ----    ெபா%பா*ெபா%பா*ெபா%பா*ெபா%பா*. . . . அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.2.6  2.2.6  2.2.6  2.2.6  G+G+G+G+....    
 
Tதாவ% மா3றரச�மா�D& ச,% ெச);5 அமா
திய ாில+கண< E4 த�. இனி' 
பைகவ�மா�D அமா
திய� ெச);, திற< E4கி�றாராத*�, அத�பி� இ% 
Eற'ப�ட%. 
 
681. அ�Cைடைம யா�ற 1�'பிற
த� ேவ,தவா5 
ப0Cைடைம T%ைர'பா� ப0C.  
(இ - �.) அரச� மா�D அ�Cைடைம;5, அைம,த 1�யி� க0 பிற,த �5, 
ேவ,தனா� வி�5ப'பD5 1ண ைடைம;5, Tதாகி& ெச�4 ெசா� �மவன% 
இய�பா5, (எ - 4). 
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ேவ,தனா� வி�5ப'பD5 1ண ைடைமயாவ% அவ� வி�5Cவனவ3 ைற
 தா� 
வி�5பாைம. 
 
682. T)ைம %ைணைம %ணி.ைடைம இ5F�றி� 
வா)ைம வழி;ைர'பா� ப0C.  
(இ - �.) T)ைம;ைடைம;5, A3ற ைடைம;5, ஒ� ெபா�ைள யாரா),% 
%ணித�ைடைம;5, இ5 F�றி�க0U5 ெம);ைடைம;5 Tத31 இய�பா5,  
(எ - 4 ). 
T)ைம - ெம);5 மன 5 Tயனாத�.  
 
683. 9லா�  J�வ�லானா1த� ேவலா� � 
ெவ�றி விைன;ைர'பா� ப0C.  
(இ - �.) எ�லா 9�கைள;5 க3றா� �ன� அ,த 9�கைள
 தா�( ெசா�ல 
வ�லவனாத�, ேவ�ைடயா�  �னி�4 த�னரச�+1 ெவ3றி யாகிய விைனைய& 
ெசா��மவன% இய�பா5, (எ - 4 ).  
 
684. அறி.� வாரா),த க�வியி�  �றி� 
ெசறி.ைடயா� ெச�க விைன+1.  
(இ - �.) அறி.5, வ�.5, ெதாி,த க�வி;மாகிய இ5 F�றின% அட+க  ைடயவ� 
விைன+1& ெச�க, (எ - 4). 
அறி. - இய3ைகயறி..  
 
685. அ�பறி வாரா),த ெசா�வ�ைம T%ைர'பா3 
கி�றி யைமயாத ஒ�4.  
(இ - �.) அ�Cைடைம;5, அறி.ைடைம;5, ெதாி,த ெசா�வ�ைம ;ைடைம;5, 
T%ைர'பா31 இ�றியைமயாத F�4 1ண<களா5, (எ - 4) 
இ
%ைண;5 Tதாில+கண5 Eறியவா4. 
 
686. விDமா3ற5 ேவ,த�+ 1ைர'பா� வDமா3ற5 
வா)ேசாரா வ�க ணவ�.  
(இ - �.) த�னரச� ெசா�*வி�ட மா3ற
ைத' பைக யரச�+1& ெசா��மவ�, 
த�னரச�+1 வDவா1( ெசா3கைள மற,%( ெசா�லாத அ(சாைமைய;ைடய 
Tதனாவா�, (எ - 4). 
 
687. ெதாக& ெசா�*
 Tவாத நீ+கி நக&ெசா�* 
ந�றி பய'பதா, T%.  
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(இ - �.) A�<க& ெசா�*, வி�5பாத ெசா3கைள நீ+கி, மகி@மா4 ெசா�*, 
த�னரச�+1 ந�ைமைய
 த�மவ� Tதனாவா�. (எ - 4) 
இ% ெசா��மா4 Eறி34.  
 
688. க34+க0 ண(சா� ெசல&ெசா�*+ கால
தா3 
ற+க தறிவதா, த%.  
(இ - �.) த�னரச� ெசா�ன மா3ற
ைத& ெசா��<கா� பைகயரச� 
ெவ10டானாயி� அ% மா34 த3கா5 உபாய
ைத+ க34, எGவிட
தி�5 
அ(Aத*�றி, மகி>&சி வ�மா4 இைசய& ெசா�*, நாேளாேட Eட& ெச)ய
 த1வன 
அறி,% ெசா�ல வ�லவ� Tதனாவா�, (எ - 4) 
 
689. கடனறி,% கால< க�தி யிடனறி, 
ெத0ணி ;ைர'பா� றைல.  
(இ - �.) காாிய5 நி�ற  ைறைமைய யறி�%. கால
ைத;5 நிைன
%, இட 5 
அறி,%, தாேனெய0ணி& ெசா�ல வ�லவ� தைலயான Tதனாவா�. 
இ% தைலயான Tதாில+கண5 Eறி34.  
 
690. இ4தி பய'பி� ெம(சா திைறவ3 
14தி பய'பதா, த%.  
(இ - �.) தன+1 இ4தி வ�மாயி�5, ஒழியா% த�னிைறவ31 ந� ைமைய
 த�வ% 
Tதாவ%, (எ - 4). 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.2.7  :2.2.7  :2.2.7  :2.2.7  :ம/னைர� ேச�;ெதாDக*ம/னைர� ேச�;ெதாDக*ம/னைர� ேச�;ெதாDக*ம/னைர� ேச�;ெதாDக*....    
 
ம�னைர& ேச�,ெதா@கலாவ% அரச� மா�D அமா
திய� ஒ@1,திற< E4த�. இ% 
 தலாக அைவய(சாைம ஈறாக+ E4கி�றைவ த5மரச� மா�D ேவ0Dமாயி�5, 
மா3றரச�மா�D5 ேவ0Dத� இ�றியைமயாத சிற'Cைட
தாத*�, அத�பி� இ% 
Eற'ப�ட%. 
 
691. 1றி'பறி,% கால< க�தி ெவ4'பி� 
ேவ0D5 ேவ�ப& ெசால�. 
(இ - �.) அரச� 1றி'பறி,%, கால5 பா�
%, ெவ4'பி�லாதன வா), ெசா�ல 
ேவ0Dவனவ3ைற வி�5Cமா4 ெசா�க, (எ - 4). 
இ% ெசா��, திற5 Eறி34.  
 
692. ேவ�பன ெசா�* விைனயி� ெவ(ஞா�4< 
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ேக�பி�( ெசா�லா விட�. 
(இ �.) எ'ேபா%5 ேவ,தனா� வி�5ப'பDவனவ3ைற& ெசா�*, தம+1' 
பய�படாதனவ3ைற+ ேக�டா�5 ெசா�லா% விDக, (எ - 4). 
ெசா�லா% விடலாவ% Tதைன அரச�+1'பைட எGவள. உ0ெட�4 பைகயரச� 
வினாவினா�, நீ அறியாதெதா�ேறா ெவ�4 அள. Eறாைம. 2 
 
693. ெசவி&ெசா��( ேச�,த நைக; மவி
ெதா@க 
வா�ற ெபாியா ரக
%. 
(இ - �.) அைம,த ெபாியாாிட
% ஒ�வ� ெசவி;� ெசா��த�5, ஒ�வ� 
 க5பா�
%
 த5 மி� ந1த�5, தவி�,ெதா@க� ேவ0D5. (எ-4). 
இ% E345 நைக;5 ஆகாெவ�ற%.  
 
694. எ'ெபா�� ேமாரா� ெதாடரா�ம3 ற'ெபா�ைள 
வி�ட+கா3 ேக�க மைற.  
(இ - �.) யாெதா� ெபா�ைள;5 ெசவிெகாD
% ஓரா%, ெதாட�,% ேகளா%, 
அ'ெபா�ைள மைற
த� தவி�,தா� பி�C ேக�க, (எ - 4). 
இ% ேக�ட� வி�'ப 5 13ற ெம�ற%.  
 
695. ம�ன� விைழ' விைழயாைம ம�னரா� 
ம�னிய வா+க, த�5. 
(இ - �.) எ�லா�+15 ெபா%வாக+ க�த'ப�டைவய�றி, ம�னரா� 
வி�5ப'ப�டைவயி3ைற வி�5பாெதாழிக; அGவி�5பாைம, அ5ம�னராேல 
நிைல;�ள ெச�வ
ைத
 த�மாதலா�, (எ - 4). 
அைவ Mக�வன.5 ஒ'பைன  தலாயின.மா5. இஃ% அவ3ைற
 தவி� த� ேவ0D 
ெம�ற%. 
 
696. ேபா3றி னாியைவ ேபா3ற� கD
தபி� 
ேற34த� யா�+1 மாி%. 
 (இ - �.) கா'பி�, கா
த31 அாியனவ3ைற+ கா'பா34க; ஐய'ப�ட பி�C 
ெதளிவி
த� யாவ�+15 அாி%, (எ - 4. 
இஃ% அD
ெதா�4 ெசா�லாம ெலா@கேவ0Dெம�ற%.  
 
697. அகலா தUகா% தீ+கா)வா� ேபா�க 
விக�ேவ,த�& ேச�,ெதா@1 வா�.  
(இ - �.) மா4பாDைடய ேவ,தைர& ேச�,ெதா@15 அைம&ச�, அவைர அக�வ%( 
ெச)யா% அU1வ%( ெச)யா% தீ+கா)வா�ேபா� இ�+க. 
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இ% ேச�,ெதா@1, திற<Eறி34.  
 
698. ெகாள'ப�ேட ெம�ெற0ணி+ ெகா�ளாத ெச)யா� 
%ள+க3ற கா�சி யவ�.  
(இ - �.) யா5 அரசனாேல ைக+ெகா�ள'ப�ேடா ெம�4 நிைன
%, அவ� ெந(சி3 
ெகா�ளாதன ெச)யா�, அைசவ3ற ெதளி.ைடயா�, (எ - 4) 
இஃ% அரச� ெந(சி31' ெபா�,தினைவ ெச)ய ேவ0Dெம�ற%.  
 
699. பைழய ெமன+க�தி' ப0ப�ல ெச);< 
ெக@தைகைம ேகD த�5. 
(இ - �.) யா5 பைழைம;ைடேயா ெம�4 க�தி, இய�ப�லாதன வ3ைற& ெச);5 
ந�பி� தைகைம, தம+1+ ேக�ைட
த�5, (எ - 4) 
இ% பி� பைகயாவனவ3ைற
 தவிர� ேவ0Dெம�ற%. 
 
700. இைளய ாின  ைறய ெர�றிகழா� நி�ற 
ெவாளிேயா ெடா@க' பD5. 
(இ - �.) இவ� நம+1 இைளயர�45 இ
 த�ைமயாகிய  ைறய ெர�45 இகழா%, 
அவ� ெப34 நி�ற தைலைமேயாேட ெபா�,த ஒ@க ேவ0D5, (எ - 4). 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.2.8 : 2.2.8 : 2.2.8 : 2.2.8 : �றி�பறித*�றி�பறித*�றி�பறித*�றி�பறித*....    
 
1றி'பறிதலாவ% அரச� உ�ள+ க�
ைத அைம&ச� அறித�. இஃ% 
அைம&சியலாத*� அைம&ச� 1றி'பறித� Eறிய ெத�ைனெயனி�, 1றி' பறித� 
அரச�+15 ேவ0Dமாத*�, இற,த% கா
தெல��, த,திர
தியா3 Eற'ப�ட 
ெத�க. இ% ெப�5பா�ைம;5 அரச�+15 ேவ0Dமாத*�, ம�னைர& 
ேச�,ெதா@க*� பி� Eற'ப�ட%, 
 
701.  க
தி�  %+1ைற,த %0ேடா .வ'பி�< 
காயி�, தா� , %45.  
(இ - �.)  க5 ேபா�  தி�,த அறி.ைடய% பிறி%0ேடா ? ஒ�வைன உவ'பி�5 
ெவ4'பி�5 தா�  3ப�D+ கா�D5, (எ - 4 ). 
1றி'பறி;மா4 எ�ைன ெய�றா�+1, இ%  க5 அறிவி+1ெம�ற%.  
 
702. அD
த% கா�D5 பளி<1ேபா ென(ச< 
கD
த% கா�D  க5. 
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(இ - �.) த�ைனயD
த வ0ண
ைத+ கா�Dகி�ற பளி<ைக'ேபால, ெந(ச
% மி+க 
தைன  க5 கா�D5, (எ - 4. 
இ%  க5 ெந(ச
% ெவ1�சி ;0டாயி� க�கி;5, மகி>&சி;0டா யி� மல�,%5, 
கா�D ெம�ற%. 
 
703. M0ணிய ெம�பா ரள+1<ேகா� காU<கா3 
க0ண�ல தி�ைல பிற.  
(இ - �.) யா5 M0ணிய அறிைவ;ைடேய ெம�றி�+15 அைம&ச� பிறைர அள+1< 
ேகாலாவ% ஆரா;மிட
%, அவ� க0ண�ல% பிற இ�ைல.  
 
704. பைகைம;< ேக0ைம;< க0Uைர+1< க0ணி� 
வைகைம ;ண�வா�' ெபறி�.  
(இ - �.) ஒ�வேனாD�ள பைகைமைய;5 ந�ைப;5 க0க� ெசா� �5; க0ணின% 
ேவ4பா�ைட யறிவாைர' ெபறி�, (எ - 4). 
இ% க0 க0D 1றி'பறித� M0ணியா�+க�ல% பிற�+காிெத�ற%.  
 
705. 1றி'பி� 1றி'Cணரா வாயி �4'பி� 
ெள�ன பய
தேவா க0.  
(இ - �.) ஒ�வ�  க+1றி'பினாேன அவனவ� மன+1றி'ைப யறிய மா�டாவாயி�, 
த��4'C+க�ட� க0க� ம3ெற�ன பயைன
 த�ேமா?  
இ% 1றி'பறியாதா� 1�டேராD ஒ'பா ெர�ற%.  
 
706. 1றி
த% Eறாைம+ ெகா�வாேரா ேடைன 
;4'ேபா ரைனயரா� ேவ4.  
(இ - �.) நிைன,ததைன& ெசா�லாைம+ ெகா�ளவ�லாேராD ம3ைற யா� உ4'பா� 
ஒ�த�ைமய� அ�ல% அறிவினா� ேவ34ைம ;ைடய�. 
இ% 1றி'பறியாதா� அறிவி�லாதா� எ�ற%.  
 
707. Eறாைம ேநா+கி+ 1றி'பறிவா ென(ஞா�4 
மாறாநீ� ைவய+ கணி. 
 (இ - �.) அரச� மனநிக>&சிைய அவ� E4வத�  �ேன ேநா+கி அறி;மவ�, 
எ�லா நா�5 மாறாநீ� N>,த ைவய
%+1 அணிகலனாவ�.  
இ% ம+களி3 சிற'Cைடயனா ெம� ற%.  
 
708. ஐய' படாஅ தக
த %ண�வாைர
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ெத)வ
ேதா ெடா'ப+ ெகாள�.  
(இ - �.) பிற� நிைன
ததைன ஐய'பDத*�றி
 %ணி,% அறியவ� லாைர, 
ேதவேராD ஒ'ப+ ெகா�க, (எ - 4 ) 
 
709.  கேநா+கி நி3க வைம; மகேநா+கி 
;3ற %ண�வா�' ெபறி�. 
(இ - �.)  க
ைத ேநா+கி நி3க, அைம;5 ; த� மன
ைத ேநா+கி அறி ய�3றதைன 
அறியவ�லாைர' ெபறி�, (எ - 4). 
இஃ% அமா
திய� 1றி'ைப அரச�5 அறியேவ0Dெம�ற%.  
 
710. 1றி'பி� 1றி'Cண� வாைர ;4'பி�� 
யா%< ெகாD
%+ ெகாள�.  
(இ - �.)  க+ 1றி'பினாேல உ�ள+க�
ைத அறி;மவ�கைள , உ4' பி�� அவ� 
ேவ0Dவ% யாெதா�றாயி�5 ெகாD
%, %ைணயாக+ E��+ ெகா�க, (எ - 4). 
உ4'பி�� எ�பத31
 தன+1 அ<கமாயினவ34� என.5 அைம;5. 
--------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.2.9 :  2.2.9 :  2.2.9 :  2.2.9 :  அைவயறிஅைவயறிஅைவயறிஅைவயறித*த*த*த*....    
 
அைவ யறிதலாவ% இ�,த அைவ யறி,% அத31
 த+க ெசா��த�. அரச� 
1றி'பறி,தா�5 அைவயறி,% ெசா�லேவ0D மாத*�, அத� பி� இ% 
Eற'ப�ட%. 
 
711. அைவயறி, தாரா),% ெசா��க ெசா�*� 
ெறாைகயறி,த T)ைம யவ�.  
(இ - �.) இ�,த அைவ யறி,தாைர யறி,%, அத31
த+க ெசா�*� திற
ைத 
ஆரா),%, ெசா��க ; ெசா�*� ெதா1திைய யறி,த T)ைமைய ;ைடயவ�, (எ - 4) 
ெதாைகயறித� - திறனறித�. இ% அைவயறி,% ெசா�ல� ேவ0D5 ெம�ற%. 
 
712. ஒளியா� � ெனா�ளிய ராத� ெவளியா� � 
வா� Aைத வ0ண< ெகாள�.  
(இ - �.) ஒ�ளிய அறி.ைடயா�  �C தா 5 ஒ�ளிய அறி.ைடயா ராயி�
த�5, 
ெவ�ளிய அறி.ைடயா�  �C வா*ய Aைத வ0ண5 ேபா�ற ெவ0ைமைய+ 
ெகா0��
த�5, அைவ யறிதலாவ%, (எ - 4).  
 
713. இைட ெதாி,% ந�1ண�,% ெசா��க ெசா�*� 
நைடெதாி,த ந�ைம யவ�.  
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(இ - �.) ெசா�னா� அத31 வ�<13ற
ைத ஆரா),%, ந�ைமயா மவ3ைற யறி,%, 
ெசா��க; ெசா�*ன% வழ+காரா),த ந�ைம;ைடயா�. 
இஃ% ஆரா),% ெசா��மா4 Eறி34.  
 
714. ஆ3றி னிைல தள�, த3ேற விய�Cல 
ேம34ண�வா�  �ன ாி@+1.  
(இ - �.) ஒ� ெநறியி�க0 நி�றா� அ,நிைலைம 1ைல,தா3ேபா� இகழ'பD5, 
அக�ற க�விைய+ ேக�டறியவ�லா�  �ன�
 த'Cத�, (எ-4). 
இ% த'Cத� வாராம3 ெசா�ல� ேவ0Dெம�ற%.  
 
715. ந�ெற� ெறவ34�� ந�ேற  %வ�0 
 ,% கிளவா& ெசறி..  
(இ - �.) ந�ெற�4 ெசா�ல'ப�ட எ�லாவ34��5 மிக ந�4, த5மி� 
 தி�,தா� � அவாி�  3ப�D ஒ�றைன& ெசா�லாத அட+க5. 
 %வ� - தவ
தா�5 1ல
தா�5 க�வியா�5 பிறயாதா�5  தி�,தா�. இஃ% 
இ�,த அைவயி� க0  ,%34& ெசா�ல� ஆகா ெத�ற%.  
 
716. க3றறி,தா� க�வி விள<1< கசடற& 
ெசா3ெறாிய வ�லா ரக
%.  
(இ - �.) 9�கைள+ க34, அத� பய�5 அறி,%�ளார% க�வி விள< காநி315, 
13றமற& ெசா3கைள& ெசா�லவ�லா�  �ன�& ெசா�*�, (எ-4). 
இ% க�வியி� வி@'ப5 க3றா�+க�ல% பிற�+1 அறிதலாிெத�ற%.  
 
717. உண�வ %ைடயா� 3 ெசா�ல� வள�வத� 
பா
தி; ணீ� ெசாாி, த34.  
(இ - �.) யாதாயி�5 ஒ�ைற& ெசா��<கா�, அதைன
 ெதாி,தறி;5 அறி.ைடயா� 
 �C ெசா��வ%, வள�வெதா�4 நி�ற பா
தியி� க0ேண நீ� 
ெசாாி,தா3ேபா�5, (எ - 4) 
 
718. C�லைவ;� ெபா&சா,%( ெசா�ல3க ந�லைவ; 
ண�1 ெசல&ெசா�� வா�. 
(இ - �.) C�*யவாி�,த அைவயி� க0 மற,%( ெசா�லாெதாழிக; ந�லவாி�,த 
அைவயி�க0 ந�லதைன இைசய& ெசா�லவ�லா�, (எ-4). 
 
719. அ<கண
% �+க வமி>த3றா3 ற<கண
த 
ர�லா� 3 ேகா�� ெகாள�.  
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(இ - �.) அ<கண
தி�க0 உ+க அ த5 ேபா� இகழ'பDவ�; த5  ைடய 
இன
தார�லாதா�  �ன� ஒ�ைற& ெசா��வாராயி�, (எ - 4). 
க�வி;ைடயா� C�லைவ;� ெசா�னா� உளதா1< 13றெம�ைன ெய�றா�+1 , 
இ% இகழ'பDவெர�4 Eறி34. 
 
720. அைவயறியா� ெசா�ல�ேம3 ெகா�பவ� ெசா�*� 
வைகயறியா� வ�லTஉ மி�.  
(இ - �.) அைவயின% அளைவ அறியா% ஒ�ைற& ெசா��தைல ேம3ெகா�பவ�, 
ெசா�*� வைக;5 அறியா� ; அGவாற�றி ேவ4 வ�ல Tஉ5 இலராவா�, (எ - 4). 
------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�....    2.2.10 : 2.2.10 : 2.2.10 : 2.2.10 : அைவயEசாஅைவயEசாஅைவயEசாஅைவயEசாைமைமைமைம....    
 
அைவய(சாைபயாவ% அைவயி�க0 அ(சாம3 ெசா��த�  அ(சா% ெசா��த� 
ேவ0Dமாத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
721. பைகயக
%& சாவா ெரளிய ராிய 
ரைவயக
 த(சா தவ�.  
(இ - �.) பைகயி�க0 அ(சா% நி�4 சாவா� ெப4த31 எளிய� : அைவயி�க0 
அ(சா% ெசா�லவ�லவ� அறித31 அாிய�, (எ - 4). 
இஃ% அைவய(சாைம அாிெத�ற%.  
 
722. க3றா� 3 க3ற ெசல&ெசா�*
 தா<க3ற 
மி+கா�0 மி+க ெகாள�.  
(இ - �.) தா5 க3றதைன+ க3றவ�  �C இைசய& ெசா�*, தா5 க3ற தி�5 மிக+ 
க3றா�மா�D அவ� மி1தியாக+ E45 ெபா�ைள+ ேக�D+ெகா� 
�த� அைவய(சாைமயாவ%, (எ - 4). 
 
723. க3றா�� க3றா ெரன'பDவ� க3றா� 3 
க3ற ெசல&ெசா�� வா�.  
(இ - �.) க3றாெர�லாாி�5 க3றாெர�4 ெசா�ல'பDவா�; தா5 க3ற தைன+ 
க3றா� �C அவ�+1 ஏ3க& ெசா�லவ�லா�, (எ - 4), 
இ% க3றாெர�பா� அைவய(சா தா� எ�4 Eறி34. 
 
724. ப�லைவ க345 பயமிலேர ந�லைவ; 
ண�1 ெசல&ெசா�லா தா�. 
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(இ - �.) பல 9�கைள+ க3றா�5 ஒ� பயனி�லாதவேர; ந�லைவயி� க0 ந�றாக 
அவ�+1 ஏ3க& ெசா�லமா�டாதா�, (எ - 4). 
இஃ% அைவய(Aவா� க3ற க�வி பிற�+1' பய�படாெத�ற%.  
 
725. வாேளாெட� வ�க0ண ர�லா�+1 9ெலாேட� 
�0ணைவ ய(A பவ�+1.  
(இ - �.) வ�க0ணர�லாதவ�+1 வாளினா3 பயென�ைன? அ%ேபா�, M0ணிய 
அைவயி�க0 அ(Aவா�+1 9*னா3பயென�ைன ? (எ - 4). 
இ% பிற�+1' பய� படாைமேயய�றி
 தம+15 பய�படாெர�ற%.  
 
726. பைகயக
%' ேப�ைக ெயா�வா ளைவயக
 
த(A மவ�க3ற 9�.  
(இ - �.) பைசயி0க0 அ(Aமவ� பி�
த E�வா� ேபா�5; அைவ யி�க0 
அ(Aமவ� க3ற 9�5, (எ - 4). 
ேம� பயனி�ைல ெய�றா� இ<1' பயனி�லாதவா4 கா��னா�.  
 
727. க�லா தவாி3 கைடெய�ப க3றறி,% 
ந�லா ரைவய(A வா�.  
(இ - �.) க�லாதவாி�5 கைடயெர�4 ெசா�ல'பDவ� ; உலக9� 
க3றறி,%ைவ
%5, ந�லாாி�,த அைவயி� க0 ெசா��தல(Aவா�.  
இ% க�லா தவாி�5 இகழ'பDவெர�ற%.  
 
728. உளெரனி� மி�லாேரா ெடா'ப� களன(சி+ 
க3ற ெசல&ெசா�லா தா�.  
(இ - �.) உளராயி�5 ெச
தாேராD ஒ'பா�; அைவ+கள
ைத ய(சி
 தா5 க3றதைன 
அத31 இைசய& ெசா�லமா�டாதா�, (எ - 4). 
இ% ெச
தாேராD ஒ'ப ெர�ற%. இைவ ஐ,%5 அைவய(Aதலா� வ�<13ற5 
Eறின. 
 
729. ஆ3றி னளவறி,% க3க வைவய(சா 
மா3ற< ெகாD
த3 ெபா��D. (இ - �.) அைவய(சா% ம4மா3ற5 ெசா��த3காக, 
ெநறிைமயாேன 9�கைள அளவறி,% க3க ேவ0D5, (எ - 4). 
9� க3றலாவ% (1) ெம)யாரா)&சியாகிய 9ைல+ க3ற�5, (2) ேவத 5 ஆகம 5 
க3ற�5, (3) உழ.5 வாணிக 5 க3ற�5, (4) பைட வழ<க� மMநீதி  த*யன 
க3ற�ெமன நா�1 வைக'பD5. 
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730. வைகயறி,% வ�லைவ வா)ேசாரா� ெசா�*� 
ெறாைகயறி,த T)ைம யவ�. (இ - �.) த'பினா� வ�< 13றவைகைய யறி,%, க34 
வ�ல அைவ யி�க0 அ(Aதலா� ேசா�.பட& ெசா�லா�, ெசா3களி� ெதா1திைய 
யறி,த T)ைம;ைடயவ�, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறிய வா3றா� க3றவ� த'ப& ெசா�லாெர�4 அ+க�வி யா� வ�5 பய� 
Eறி34. 

அைம�சிய* �1றி12அைம�சிய* �1றி12அைம�சிய* �1றி12அைம�சிய* �1றி12....    
------------------  

3. 3. 3. 3. ெபாளிய*ெபாளிய*ெபாளிய*ெபாளிய*. (. (. (. (5555    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 நாBநாBநாBநாB....    

 
ெபா�ளி� ப1தி: அ% Eறிய அதிகார5 ஐ,தி�5  3பட' ெபா� ளா+1வத31 
இடமாகிய நா��ய�C ஓரதிகார
தா�5, அ,நா��31 ஏமமாகிய அரணிய�C 
ஓரதிகார
தா�5, அGவிட
தி லா+15 ெபா�� ஓரதிகார
 தா�5, அ'ெபா�ளினா 
லா+15 பைடயி� ந�ைம ஓரதிகார
தா�5, அ'பைடயி� ந�ைமயா லா+15 
பைட&ெச�+1 ஓரதிகார
தா�5 Eற' பD5. இஃ% அைம&சரா3 ெச)ய'பDத*�, 
அத�பி� Eற'ப�ட%. அவ34�, நாடாவ% நா��ல+கண< E4த�. 
 
731. இ�Cன�5 வா),த மைல;5 வ�Cன�5 
வ�லரU நா��3 14'C.  
(இ - �.) ேம� நீ� கீ> நீ� நி4
தலாமிட
திைன+ கிண4க�* நீ�0டா 
+1மிட
திைன;5, பய�பD5 மைலயிைன;5, ஆெறா@1மிட
திைன;5, வ*ய 
அரணா15 இட
திைன;5 க0D, அGவிட
ைத நாடா+1க; அைவ நா��31 
உ4'பாதலா�, (எ - 4) 
இஃ% இைவ ஐ,%< 1ைறயாம� ேவ0Dெம�ற%.  
 
732. பிணியி�ைம ெச�வ5 விைளவி�ப ேம5 
மணிெய�ப நா��3கிG ைவ,%.  
(இ - �.) ேநாயி�ைம;5, ெச�வ ைடைம;5, விைள.ைடைம;5, இ�ப 
 ைடைம;5, காவ�ைடைம; ெம�4 ெசா�ல'ப�ட இைவைய,%5 நா� �31 
அழெக�4 ெசா��வ�, (எ - 4). 
 
733. நாெட�ப நாடா வள
தன நாட�ல 
நாட வள,த� நாD.  
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(இ - �.) ேதட ேவ0டாத வள
திைன ;ைடய நா�ைட நாெட�4 ெசா��வ�; 
ேத�னா� வள,த�கி�ற நா�ைட நாட�ல ெவ�4 ெசா��வ�. 
 
734. த�ளா விைள;�, த+கா�, தா>விலா& 
ெச�வ�( ேச�வ% நாD. 
(இ - �.) த'பாம� விைள;5 நில<க�5, த1தி ;ைடயா�5, தா>வி� லாத ெச�வ�5 
ேச�வ% நாD, (எ - 4). 
த�ளா விைள;� - மைழயி�லாத கால
தி�5 சாவிேபாகாத நில5.  
 
735. உ4பசி; ேமாவா' பிணி;( ெச4பைக;( 
ேசரா திய�வ% நாD.  
(இ - �.) மி1
த பசி;5, இைடயறாத பிணி;5, ஒ4+15 பைக;5, ேசரா% இய�வ% 
நாD, (எ - 4). 
இ% ேச�,த லாகாதன Eறி34.  
 
736. ப�1@.5 பா>ெச);  �பைக;5 ேவ,தைல+1< 
ெகா� 145C மி�ல% நாD.  
(இ - �.) பலப�வா)
 திர�, திர�சி;5, பா>ெச);5 உ�பைக;5, ேவ,தைன 
யைல+கி�ற ெகாைல
 ெதாழி*ைன;ைடய 145ப�5, இ�லாத% நாD, (எ - 4). 
 
737. ெப�5ெபா�ளா3 ெப�ட+க தாகி ய�<ேக�டா 
லா3ற விைளவ% நாD.  
(இ - �.) ெப�5 ெபா�ளாேல வி�5ப
த+கதாகி, ேகடாிதாதேலாேட மிக.5 விைளவ% 
நாD, (எ - 4) 
ெப�5 ெபா�� - ெந�� . ேகடாவ% O���, கிளி, நா�வா), ெப�5 Cயெல�றி 
வ3றா� வ�5 ந�ட5. 
 
738. ேகடறியா+ ெக�ட விட
%5 வள<1�றா 
நாெட�ப நா��3 றைல.  
(இ - �.) ெகDதைல யறியா தா), ெக�டதாயி�5 பய� 1�றாத நா� �ைன எ�லா 
நாDகளி�5 தைலயான நாெட�4 ெசா��வ�, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறிய வி���  தலாயினவ3றா� நாD ெக�டதாயி�5, பி� C5 
ஒ�வழியா� பய�பDத� Eறி34. 
 
739. ெபாைறெயா�<1 ேம�வ�<கா3 றா<கி யிைறவ3 
கிைறெயா�<1 ேந�வ% நாD. 
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(இ - �.) 1�ைம ெச)தா�, ஒ� கால
திேல பல 13ற5 த�னிட
% வாி�5 அதைன' 
ெபா4
%, நி&சயி
த கடைமைய அரச�+1 ஒ�<1 ெகாD+கவ�ல% நாD, (எ - 4 ) 
1�ைமயாவ% கடைமெயாழிய வ�வ%.  
 
740. ஆ<கைம ெவ)திய+ க0U5 பயமி�ேற 
ேவ,தைம வி�லாத நாD. 
 (இ - �.) ேம3Eறியவா3றா� எ�லா5 அைம,ததாயி�5, பயனி�ைல யா5; 
ேவ,தன% அைமதிைய உைட
த�லாத நாD, (எ - 4). 
இ% நா�D+1 அரச�5 ப0Cைடயனாக� ேவ0Dெம�ற%.  
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.3.2  2.3.2  2.3.2  2.3.2  அர6அர6அர6அர6....    
 
அரணாவ% அரணில+கண< E4த�. ேம� நா��ல+கண<Eறினா� நக� இல+கண< 
E4கி�றாராத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
741. ஆ34 பவ�+1 மர0ெபா� ள(சி
த3 
ேபா34 பவ�+15 ெபா��.  
(இ - �.) வ*;ைடயா�+15 அரUைடைம ெபா�ளாவ%; பைகவ�+1 அ(சி
 
த�ைன+ கா'பா�+15 அரUைடைம ெபா�ளாவதா5 ; ஆதலா�, அதைன& 
ெச)யேவ0D5, (எ - 4). 
 
742. மணிநீ� ம0U மைல; மணிநிழ3 
காD  ைடய தர0. 
(இ - �.) ெதளி,த நீராயி�5, நிழ�5 நீ�மிலாத ெவ4 நிலமாயி�5, மைலயாயி�5, 
அழகிய நிழ*ைன;ைடய காடாயி�5 உைடய% அரணா5, (எ-4), 
ெதளி,த நீ� - ெப�நீ� ; இ% கல<காதாத*�. அணி நிழ3காD எ�ற தனாேல, 
ெசறி.ைடய காெட�4 ெகா�ள'பD5. 
 
743. உய�வகல, தி0ைம ய�ைமயி, நா�கி 
�ைமவரணா ெம�4ைர+1 9�. 
 (இ - �.) உய�&சி;5, அகல 5, தி0ைம;5, கி�Dத31 அ�ைம;ெம� �5 
இ,நா�கின% அைமதி;ைடய% மதிலாெம�4 ெசா��வ� 9ேலா�.  
தி0ைமெய�ப% க��5 இ��ைக;5 இ�D& ெச)த�. 
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744.  ைன க
% மா3றல� சாய விைன க
% 
Oெற)தி மா0ட தர0. 
(இ - �.)  ,%3ற  க
திைன;ைடய பைகவ� ெகD5ப�யாக, விைன ெச);5 இட
% 
ெவ3றிெய)தி மா�சிைம'ப�ட% அரணாவ%, (எ - 4). 
அஃதாவ% அ�டாலக 5 மதி3ெபாறி;5  தலாயி� மதி3றைலயி� அைம
த�. 
 
745. சி4கா'பி3 ேபாிட
த தாகி ;4பைக 
L+க மழி'ப தர0.  
(இ - �.) கா+கேவ0D5 இட5 சிறிதா), மதிலகல5 ெபாிய இட
ைத ;ைட
தா), 
மதிைல;3ற பைகவர% மி1திைய+ ெகD'ப% அரணாவ%, (எ-4). 
சி4காவலாவ% ஒ�ப+க5 மைலயாயி�5 நீராயி�5 உைட
தாத�.  
 
746. ெகாள3காிதா)+ ெகா0ட E>
 தாகி யக
தா� 
நிைல+ெகளிதா நீர தர0.  
(இ - �.) பைகவரா� ெகா��த31 அாிதா), த�னக
ேத அைம+க' ப�ட 
உணைவ;5 உைட
தா), அக
%ைறவா�+1 நி3ற31 எளிதா15 நீைர 
;ைட
தாயி�'ப% அரணாவ%, (எ - 4). 
எனேவ, Cற
தா�+1 நி3ற3காிதா15 நீைர;ைட
தாத�5 ேவ0D5 
ெம�றவாறாயி34; Tர
தி� நீைர' பிறரறியாம� உ�ேள C1 தவிDத�5 ேவ0D5 
எ�பதா5. 
 
747. எ�லா' ெபா��  ைட
தா யிட
%த.5 
ந�லா �ைடய தர0.  
(இ - �.) எ�லா' ெபா��கைள;5 உைட
தா) , உ3றவிட
% உதவவ�ல 
Oரைர;ைடய% அர0, (எ - 4) 
எ�லா' ெபா��மாவ� - Mகரேவ0Dவன.5 பைட+கல<க�5.  
 
748.  3றி;  3றா ெதறி,% மைற'பD
%5 
ப3ற3 காிய தர0.  
(இ - �.) Nழவி�D5, Nழவிடாேத ஒ�ப+கமாக' ேபா� ெச)%5, அரணி��ளாைர+ 
கீழ4
%5 இ5F�றினா�5 ெகா��த31 அாிய% அரணாவ%, (எ - 4). 
 
749. எைனமா�சி
 தாகிய+ க0U5 விைனமா�சி 
யி�லா�க ணி�ைல யர0 .  
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(இ - �.) ெசா�ல'ப�ட எ�லா மா�சிைம;5 உைட
தாயி�5, விைன யி�க0 
மா�சிைம இ�லாதா� மா�D அரணா3 பயனி�ைல, (எ - 4). 
இ% விைனவ�லா�5 ேவ0D ெம�ற%.  
 
750.  3றா3றி  3றி யவைர;5 ப3றா3றி' 
ப3றியா� ெவ�வ தர0.  
(இ - �.) Nழவ�லாைர& N>,%, ந*,தவைர;5 த�னக
% நி�4 கா+க 
வ�லவரா)+ கா'பவ� ெவ�வ% அரணாவ%, (எ - 4 ) 
ப3றா34த� - தா5 ப3றின இட5 விடா% ெவ��த�. 
-------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.3.3 : 2.3.3 : 2.3.3 : 2.3.3 : ெபா� ெசய*வைகெபா� ெசய*வைகெபா� ெசய*வைகெபா� ெசய*வைக    
 
ெபா�� ெசய� வைகயாவ% ெபா�� ேதDமா45 அதனா3பய�ெகா�� மா45 
E4த�. இ% ேம3Eறிய நாD5 நகர  ைடயா�+1 உளதாவெதா� 
ராத*�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
751. ெச)க ெபா�ைள& ெச4ந� ெச�+க4+1 
ெமஃகதனி3 Eாிய தி�. 
(இ - �.) ெபா�ைள;0டா+1க ; பைகவர% ெப�மித
ைத ய4+கலா< க�வி, 
அ'ெபா�� ேபால+ Eாிய% பிறி% இ�ைல, (எ - 4). 
இ% ெபா�ளீ�ட� ேவ0Dெம�ற%.  
 
752. அ�ெளாD ம�ெபாD5 வாரா' ெபா�ளா+க5 
C�லா� Cரள விட�.  
(இ - �.) அ��ைடைமேயாD5 அ�CைடைமேயாD5 வாராத ெபா�� ளா� வ�5 
ஆ+க
ைத ெபா�,தா% ேபாக விDக, (எ - 4). 
இ% ெபா�� ேதD<கா� பிற� வ�
த
தி31 உபகாியா%5, பயி�றா� மா�D+ 
காத*�லாம�5, ெபா�� ேதDதைல
 தவி�கெவ�ற%. 
 
753. அறனீ� மி�ப  மீ�, திறனறி,% 
தீதி�றி வ,த ெபா��. 
 (இ - �.) அற
ைத;5 த�5; இ�ப
ைத;5 த�5; ெபா�� வ�, திற மறி,%, 
பிற�+1
 தீைம பய
த*�றி வ,த ெபா��, (எ - 4). 
இ% ெபா�ளா� ெகா��5 பய� அற(ெச)த�5 இ�ப5 Mக�த�5 அ�ேற; 
அGவிர0�ைன;5 பய'ப% நியாயமாக
 ேத�ய ெபா�ளாமாத*� எ�ற%. 
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754. உ4ெபா��  �1 ெபா��,த� ெசா�னா�
 
ெத4ெபா��5 ேவ,த� ெபா��.  
(இ - �.) தாேன வ,%3ற ெபா��5, ஆய
தா� வ�5 ெபா��5, த� பைகவைர 
யட�
%+ெகா0ட ெபா��5, அரச�+1' ெபா�ளா5, (எ - 4). 
உ4 ெபா�� - காவ3 ெபா��.  
 
755. 1�ேறறி யாைன'ேபா� க0ட3றா3 ற�ைக
ேதா� 
40டாக& ெச)வா� விைன.  
(இ - �.) 1�றி� ேம� ஏறியி�,%, யாைனேயாD யாைன ேபா� ெச) தைல+ 
க0டா3 ேபா�5; த� ைகயக
% எ)திய ெபா� �0டாக ஒ� விைனைய 
ெயD
%+ெகா0D ெதாட<கினவ� ெச);5 விைன, (எ - 4). 
இ% ெபா��ைடயா� தா5 வ�,தாம� பிறைர விைன ெச)வாராக ஏவி விைன+க0 
வி���+கலாெம�ற%. 
 
756. ஒ0ெபா�� கா>'ப விய3றியா�+ ெக0ெபா� 
ேளைன யிர0D ெமா�<1.  
(இ - �.) ஒ�ளிய ெபா�ைள  3ற உ0டா+கினா�+1 ஒழி,த அற 5 காம மாகிய 
ெபா�ளிர0D5 ஒ�<ேக எளிய ெபா�ளாக ெவ)தலா5, (எ-4). 
 
757. அ�ெள�� ம�V� 1ழவி ெபா�ெள��( 
ெச�வ& ெசவி*யா �0D. 
(இ - �.) அற5 ெச)த31+ காரணமாகிய அ�பினி�45 ேதா�றிய அ�ளாகிய 1ழவி, 
ெபா�ெள�4 ெசா�ல'பD5 ெச�வ
ைத;ைடய ெசவி*
 தா) வள�
தலாேல 
உ0டா5, (எ - 4). 
இ% ெபா��ைடயா�+ேக அற(ெச)தலாவெத�ப% Eறி34.  
 
758. ெபா�ள� லவைர' ெபா�ளாக& ெச);5 
ெபா�ள�ல தி�ைல ெபா��. 
 (இ - �.) ஒ� ெபா�ளாக மதி+க'படாதாைர;5 ெபா�ளாக மதி+க' ப0Uவதாகிய 
ெபா�ைளய�ல% ேவ4 ெபா�� எ�4 ெசா�ல'பDவதி�ைல. 
இ% வ�வி�லாதாைர' ெப0�ாிக>வா�; ெபா��ைடயாைர யாவ�5 ந�றாக 
மதி'பெர�ற%. 
 
759. ெபா�ெள��5 ெபா)யா விள+க மி�ள4+1 
ெம0ணிய ேதய
%& ெச�4. 
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(இ - �.) ெபா�ெள��5 ெம)யாகிய ஒளி, எ0ண'ப�ட ேதசெம� லாவ3றி�( 
ெச�4 பைகெய��5 இ�ைள அ4+15, (எ - 4. 
இ% ெபா�� ஒளியி�லாதா�+15 ஒளி;0டா+15; அரச� ெபா� �ைடயனானா�, 
தா� க�திய ேதசெம�லா5 த�னாைண நட
%வாென�ற%. 
 
760. இ�லாைர ெய�லா� ெம��வ� ெச�வைர 
ெய�லா�( ெச)வ� சிற'C.  
(இ - �.) ெபா�ளி�லாதாைர எ�லா�5 இக@வ�, ெபா��ைடயாைர எ�லா�( 
சிற'C& ெச)வ�. (எ - 4). 
இ% சிற'ெப)த�5 ெபா��ைடைமயாேல வ�ெம�ற%. 
---------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.3.4  : 2.3.4  : 2.3.4  : 2.3.4  : பைட மா%சிபைட மா%சிபைட மா%சிபைட மா%சி    
 
பைடமா�சியாவ% பைடயின% ந�ைம E4த�. பைட. ேம3Eறிய ெபா�ளினா� 
உ0டாமா தலா�5, அதைன ஈ�Dத315 Mக�த315 பைட ேவ0Dமாதலா�5, 
அத� பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
761. உ4'பைம, Tற(சா ெவ�பைட ேவ,த� 
ெவ4+ைக; ெள�லா, தைல.  
(இ - �.) யாைன - 1திைர - ேத� - க�வி - காலாளாகிய உ4'C+களா� அைம,%, 
இD+க0 உ3றா� அத31 அ&சமி�றி, ெவ3றி;ைடய பைட, அரச� ேத�ய ெபா� 
ெள�லாவ3றி�5 தைலயான ெபா��; ஆதலா�, பைட ேவ0D5. 
 
762. அழிவி� றைறேபாகா தாகி வழிவ,த 
வ�க ண%ேவ பைட.  
(இ - �.) ெகDத*�றி, கீழ4+க'படாததாகி, 1ல
தி� வழிவ,த அ( 
சாைமைய;ைடயேத பைடயாவ%, (எ - 4). 
வழிவ�த� - Oர�மக� Oரனா1த�. இ% பைடயின% ந�ைம Eறி34. 
 
763. மறமான மா0ட வழி&ெசல. ேத3ற 
ெமன நா�ேக ேயம5 பைட+1. 
 (இ - �.) மற 5, மான 5, ந�ல வழி&ேசற�5, ெதளி.ைடைம; ெமன இ,நா�1ேம 
பைட+1 அரணா5, (எ - 4) 
ந�லவழி&ேசறலாவ% மற( ெச);< கால
%+ கல+கமி�ைம.  
 
764. தா�தா<கி& ெச�வ% தாைன தைலவ,த 
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ேபா�தா<1, த�ைம யறி,%. 
(இ - �.) உ3றவிட
% உ3ற ேபாாிைன
 தD+15 இய�பறி,%, தாைர' ெபா4
%, 
ேம3ெச�லவ�ல% பைடயாவ%, (எ - 4). 
இ%  ,தி& ெச)யேவ0Dெம�பTஉ5, ெச��<கா� இடமறி,% ெச�ல 
ேவ0Dெம�பTஉ5, Eறி34. 
 
765. E34ட�4 ேம�வாி�< E� ெயதி�நி31 
மா3ற ல%ேவ பைட.  
(இ - �.) E3றமான% ெவ10D த�ேம�வாி�5, சித4த*�றிேய எதி�நி3கவ�ல 
வ*;ைடயேத பைடயாவ%, (எ - 4). 
இ% மா3றா� ேம� வ,தா� ெபா4+கேவ0D ெம�ற%.  
 
766. உைலவிட
 Tற(சா வ�க0 ெடாைலவிட
%
 
ெதா�பைட+ க�லா லாி%.  
(இ - �.) அரச� ெகDமிட
%, வழிவ,த பைட+1 அ�ல% பி3பைட+1 ேபா�+கள
% 
அழி. வ,தவிட
%, உயி�+1 வ�5 ஊ4 அ(சாத வ�க0ைம இ�ைல , (எ - 4) 
வழிவ,த பைட - Oர� மக� Oர�. 
 
767. அட3றைக; மா3ற� மி�ெலனி�, தாைன 
பைட
தைகயா3 பாD ெப45. (இ - �.) பைகவைர+ ெகா��, த1தி;5, அவ� ேம� 
வ,தா� ெபா4+ 15 ஆ3ற�5 இ�ைலயாயி�5, ேசைனயான% பைடயழகினா� 
ெப�ைம ெப45. பைடயழெக�ற% ேத� யாைன 1திைரகளி� அல<கார 5, 
ெகா�;5, 1ைட;5,  ரA5, காகள 5  தலாயினவ3றா� அழ1 ெப4த�. இஃ% அர 
ச� பைடயழ1 அைம+கேவ0D ெம�ற%. 
 
768. ஒ*
த+கா ெல�னா  வாி ெய*'பைக 
நாக  யி�'ப+ ெகD5. 
 (இ - �.) கட�ேபா� ஒ*
தா�5 எ*யின% மா4பா��னா� வ�, தீைம 
ெய��ளதா5; எ* நாக5 உயி�
த வளவிேல ெகD5, (எ - 4) 
இ% பைடமி1
த% ெவ��ெம�4 க�தா% Oரைர
 ெதளி,தாள� ேவ0D ெம�ற%. 
 
769. நிைலம+க� சால .ைட
ெதனி�, தாைன 
தைலம+க ளி�வழி யி�.  
(இ - �.) பைடயான% நிைல;ைடய Oரைர' ெபாி% உைட
தாயி�5, தன+1
 
தைலவைர இ�லாத விட
%
 தன+1 ெவ3றியி�ைலயா5, (எ - 4). 
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இ% பைடயைம
தா�5 பைட
தைலவைர;5 அைம+கேவ0D ெம� ற%. 
 
770. சி4ைம;( ெச�லா
 %னி;5 வ4ைம; 
மி�லாயி� ெவ��5 பைட.  
[#] (இ - �.) தா� ேத),% சிறிதாக.5, மன
தினி�4 நீ<காத ெவ4' C5, ந�1ர.5 
தன+கி�ைல யாயி�, பைட பைகைய ெவ��5, (எ - 4)  
------------- 
[#] இ% பாிேமலழக�ைர. 
 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.3.5 : 2.3.5 : 2.3.5 : 2.3.5 : பைட�ெச��பைட�ெச��பைட�ெச��பைட�ெச��....    
 
பைட&ெச�+காவ% பைடயின% Oாிய< E4த�. இ% பைட+1 இ�றியைம-
யாைமயி�, அத�பி� Eற'ப�ட%.  
 
771. உறி�யி ர(சா மறவ ாிைறவ� 
ெசறி�(சீ� 1�ற *ல�.  
(இ - �.) ஒ�4 உ3ற கால
% உயி�'ெபா��D அ(சாத மறவ� தமமரச னா� 
ெச4+க'ப�டாராயி�5, தம% த�ைம 1�4த� இல�, (எ - 4). 
இஃ% அ(சாைம;ைடயா� Oாிய( ெச);மிட
%+ 1ைறய நி�லாைம 
ேவ0Dெம�ற%. 
 
772. ேபரா0ைம ெய�ப த4கணா� 43ற+கா 
ஊரா0ைம ம3றத ெனஃ1. (உ�.) ஒ�4 உ3ற+கா� அ(சாைமைய ஒ�வ�+1' 
ெபாிய ஆ0ைம ெய�4 ெசா��வ�; உலகியலறி,% ெச)தைல அGவா0ைம+1' 
பைட+ கலெம�4 ெசா��வ�, (எ - 4) 
உலகியலறிவ% - தா� உலகியைல ெவளியா� ெசா�லாைம யறித�.  
 
773. கான  யெல)த வ5பினி� யாைன 
பிைழ
தேவ ேல,த *னி%. 
(இ - �.) Oர�+1+ கா�டக
%  யைல' பட எ)த அ5பி�5, யாைன ைய' பிைழ+க 
எறி,த ேவைல ேய,%த� இனி%, (எ - 4). 
இ% ேமலத31+ காரணமாக+ Eற'ப�ட%.  
 
774. எ�ைன  � னி�ல�மி� ெறGவி� பலெர�ைன 
 �னி�4 க�னி� றவ�.  
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(இ - �.) எ��ைடய ஐய�  �ன�' பைகOரேர! நி�லா ெதாழிமி�;  �னா� 
இவ�  �ேன நி�4, க�*ேல ெய@
த'ப�D நி3கி�றா� பலராத லா�, (எ - 4). 
இஃ% எளியாைர' ேபாக& ெசா�*, எதி�'பாேராD ெபாரேவ0D5 ெம�ற%. 
 
775. ைகேவ� களி3ெறாD ேபா+கி வ�பவ� 
ெம)ேவ� பறியா ந15.  
(இ - �.) த� ைகயி��ள ேவைல ஒ� களி3றி� உயிேராேட ேபா+கி, அத�பி� 
க�வி ேத�& ெச�பவ�, த� ெம)யி� ேம3ப�ட ேவைல' பறி
 %+ க�வி ெப3ேற 
ெம�4 மகி@5, (எ - 4). 
இ% Oர� ெசய� இ
த�ைமயதாதலா�, C0ப�டா� அத3கா3றி' பி��5 
அமாி�க0சாத� அ�ல% ெவ�ல� ேவ0D5 எ�ற%. 5 
 
776. விழி
தக0 ேவ�ெகா0 ெடறிய வழி
திைம'பி 
ேனா�ட�ேறா வ�க ணவ�+1.  
(இ - �.) மா3றாேராD எதி�
%& சிவ,% ேநா+கின க0ணிேல ஒ� ேவ*னாேல எறிய, 
அத31 மீ0D5 இைம'பாராயி�, அஃ% அ(சாதா�+1+ ெக�டதேனாD ஒ+15, (எ - 
4). 
விழி
தக0 எ�பத31 மா3றாைன ேநா+கி யிைமயாத க0 எனி�5 அைம;5. 
 
777. வி@'C0 படாதநா ெள�லா5 வ@+கி�� 
ைவ+1,த� னாைள ெயD
%.  
(இ - �.) தன% வா>நாளாகியநாைள ெய0ணி, அவ34� வி@மிய C0 படாத 
நாெள�லாவ3ைற;5 த'பின நா��ேள ெய0ணி ைவ+15 Oர�. () 
இ% ேபாாி�க0  க
தி�5 மா�பி�5 C0பட�5,  %1 Cற< ெகாடாைம;5 
ேவ0D ெம�ற%. 
 
778. Aழ� மிைசேவ0� ேவ0டா .யிரா� 
கழ�யா'C+ காாிைக நீ�
%.  
(இ - �.) பர.5 Cகைழ வி�5பி உயிைர வி�5பாதா�, கழ� க�Dத� அழ1ைட
%,  
(எ - 4). 
இ% Cக> வி�5C5 பைட ேவ0Dெம�ற%.  
 
779. இைழ
த திகவாைம& சாவாைர யாேர 
பிைழ
த ெதா4+கி3 பவ�.  
(இ - �.)  3Eறிய வ(சின5 த'பாம� சாவாைர அவ� த'பிய% ெசா� *' 
பழி+கவ�லவ� யாவ�, (எ - 4). 
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இ% வ(சின5 த'பி� படேவ0Dெம�ற%.  
 
780. Cர,தா�க0 ணீ�ம�க& சாகி3பி3 சா+கா 
�ர,%ேகா� ட+க %ைட
%.  
(இ - �.) த5ைம ஆ0டவர% க0 நீ�ம�1மா4 சாகவ�லாராயி�, அ&சா+காD 
எ�லாரா�5 ேவ0�+ ெகா��5 த1தி;ைட
%, (எ - 4). 
இஃ% ஆ0டவ�+1+ ேகDவாி�, படேவ0Dெம�ற%. 

ெபாளிய* �1றி12ெபாளிய* �1றி12ெபாளிய* �1றி12ெபாளிய* �1றி12....    
---------- 

2.2.2.2.4. 4. 4. 4. ந%பிய*ந%பிய*ந%பிய*ந%பிய*. (. (. (. (5555    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�    ))))    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.4.1 2.4.1 2.4.1 2.4.1 ந%�ந%�ந%�ந%�....    

 
ந�பாவ% ந�பாமா4 E4த�. அைம&A, நாD, அர0, ெபா��, பைட 
ஐ,%+Eறினா� இனி ந�பாமா4 E4கி�றா�. ப�ன�� பைட;5 ெபா��5 
உ�ளி�ட நிைலநி�4 வள�வ%5 இனநல� அழி. ெபறாத ந�ைப;ைடய வ�+1 
அ�ல% Eடாதாத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
781. ெசய3காிய யா.ள ந�பின% ேபா� 
விைன+காிய யா.ள கா'C.  
(இ - �.) ந�C'ேபா� உ0டா+1த31 அாியவான ெபா��க� யாைவ ;�? அGவா4 
உ0டா+க'ப�ட ந�C'ேபா�, பிற� ந�விைன ெச)த31 அாிய வாக+ கா+15 
காவ�க� யாைவ;�? (எ - 4. 
இ% ந�C
 ேதட வாி% எ�ற%.  
 
782.  கநக ந�ப% ந�ப�4 ெந(ச
 
தகநக ந�பேத ந�C. 
 (இ - �.)  க
ேதாD  கமகிழ+ ெகா��5 ந�C ந�ப�4; மன
 ேதாD மனமகிழ+ 
ெகா��5 ந�ேப ந�பாவ%, (எ - 4). 
 
783. ந1த3 ெபா��ட�4 ந�ட� மி1தி+க0 
ேம3ெச� றி�
த3 ெபா��D.  
(இ - �.) ஒ�வேனாD ஒ�வ� ந�C'ப0Uத� ந1த3 ெபா��ட�4; மிைகயாயின 
ெச);மிட
%  3ப�D+ கழ4த3 ெபா��D, (எ - 4). 
இ% மனமகிழ ந�C+ேகாடல�றி
 தீ+க�ம<க0டா� க>ற.5 ேவ0D5 ெம�ற%, .  
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784. உD+ைக இழ,தவ� ைகேபால வா<ேக 
இD+க0 கைளவதா5 ந�C.  
(இ - �.) உைடேசாரநி�றா�+1+ ைக ெச�4 உைடேசாராம3 கா
 தா3ேபா� , 
இD+க0 வ,தா� அ'ெபா@ேத அGவிD+கைண நீ+1வ% ந�பா வ%, (எ - ற). 
 
785. ந�பி31 O3றி�+ைக யாெதனி3 ெகா�பி�றி 
ெயா��5வா L�4 நிைல.  
(இ - �.) ந�C+1 ேம5பட இ�+15 இட5 யாெதனி�, மன
தி�க0 ஐ;ற வி�றி& 
ெச��மா3றா� தளராைம
 தா<கி நி315 நிைல, (எ - 4). 
O3றி�
த� - தைல'பட இ�
த�.  
 
786. இைனய ாிவ�நம+ கி�ன5யா ெம�4 
Cைனயி�5 C�ெல�� ந�C.  
(இ - �.) இவ� நம+1 இ
த�ைமய� , யா 5 இவ�+1 இ
த�ைமேயா ெம�4 
ேபணி& ெசா�*�5, ந�C வாD5; ஆதலா�, ந�பிைன
 த�ைன
தா� 
நிைன+1மா4 ேபால நிைன+க, (எ - ற). 
 
787. நவிெறா4 9னய5 ேபா�5 பயிெறா45 
ப0Cைட யாள� ெதாட�C..  
(இ - �.) ப�+1,ேதா45 9�நய5 ேபா� அறி.த�5, பழ1,ேதா45 
ப0Cைடயாளர% ந�C, (எ - 4). 
இ% 1ணவாேனாD ந�C+ ெகா�ளி�, அறி.0டா ெம�ற%.  
 
788. Cண�&சி பழ1த� ேவ0டா .ண�&சிதா 
ன�பா< கிழைம த�5.  
(இ - �.) ந�பாரா)த31' பல நா� ப@1த� ேவ0டா ; ஒ�நா� க0 டாராயி�5 
உண�.ைடயா�+1 அG.ண�.ைடைமதாேன , ந�பா15 உாிைம ைய
 த�5, (எ-4) 
அG.ண�.ைடைமதாேன ந�பா1 ெம�றவா4.  
 
789. நிைறநீர நீரவ� ேக0ைம பிைறமதி' 
பி�னீர ேபைதயா� ந�C.  
(இ - �.) பிைற நிைற;5 நீ�ைமேபா�, ஒ�நாைள+ ெகா�நா� வள�5 அறி.ைடயா� 
ெகா0ட ந�C ; மதியி� பி�னீ�ைம ேபா� ஒ�நாைள+ ெகா� நா� ேத;5 
ேபைதயா� ெகா0ட ந�C, (எ - 4). 
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இஃ% அறி.ைடயா� ந�C வள�ெம�45 அறிவி�லாதா� ந�C
 ேத; ெம�4< 
Eறி34. 
 
790. அழிவி னைவநீ+கி யா4)
 தழிவி�க 
ண�ல �ழ'பதா ந�C.  
(இ - �.) ந�டா�+1 அழி. வ,தவிட
%, அவ� %�ப
ைத நீ+கி, ந�ல ெநறியி�க0 
ெச�
தி
 தா<கி, த�னா� ெசயல3ற விட
% அவேராD ஒ+க
 தா�5 %�ப5 
உழ'ப% ந�C, (எ - 4). 
---------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.4.2 2.4.2 2.4.2 2.4.2 ந%பாரா�தந%பாரா�தந%பாரா�தந%பாரா�த****....    
 
ந�பாரா)தலாவ% ந�பி31 ஆவாைர ஆரா),% ெகா��மா4 E4 த�. ந�1<கா� 
ஆரா),% ந�கேவ0Dமாத*�, அத� பி� இ% Eற'ப� ட%. 
 
791. நாடா% ந�ட*3 ேக��ைல ந�டபி� 
O��ைல ந�பா� பவ�+1.  
(இ - �.) ந�ைப வி�5பியா�பவ�+1 ஒ�வைன ஆராயா% ந�C& ெச) வ% ேபால+ 
ேகDத�வதி�ைல; ந�டபி�, அவைன விDத*�ைல யாயி�, (எ-4). 
இ% ந�பாரா)த� ேவ0D ெம�ற%.  
 
792. 10�< 1�ைம;< 13ற < 1�றா 
வி�� மறி,தியா+க ந�C.  
(இ - �.) ஒ�வ�ைடய 1ண 5 - 1�'பிற'C5 - 13ற 5 - 1ைறவி� லாத A3ற 5 
 �ேப ஆரா),%, பி�C அவைன ந�பாக+ ெகா�க, (எ - 4). 
இைவெய�லா5 ஒ
தனவாயி�, உற. நீள& ெச��ெம�றவாறா5.  
 
793. 1�'பிற,% த�க� பழிநாU வாைன+ 
ெகாD
%< ெகாள�ேவ0D ந�C.  
(இ - �.) ேம3Eறியவ34� உய�1�'பிற,%, த� மா�D' பிற� ெசா��5 பழி+1 
அ(Aமவைன, அவ� ேவ0�ய ெதா�4 ெகாD
%5 ந� பாக+ ெகா�ள� ேவ0D5, 
(எ - 4). 
 
794. அழ&ெசா�* ய�ல தி�
% வழ+கறிய 
வ�லா�ந� பா),% ெகாள�.  
(இ - �.) 13ற5 க0டா� அ@மா4 ெசா�*, ெநறிய�லாதனவ3றி3 1+ கழறி, 
உலகவழ+கறிய வ�லார% ந�ைப ஆரா),% ெகா�க, (எ - 4) 
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இ% ம,திாிக�� ந�பா+க3 பாலாைர+ Eறி34.  
 
795. ம�.க மாச3றா� ேக0ைமெயா� றீ
% 
ெமா�வக ெவா'பிலா� ந�C.  
(இ - �.) 13றம3றார% ந�ைப+ ெகா�க; ஒ� ெபா�ைள+ ெகாD
தாயி �5, தன+1 
நிகாி�லாதா� ந�பினி�4 நீ<1க, (எ - 4) 
 
796. ஊதிய ெம�ப ெதா�வ31' ேபைதயா� 
ேக0ைம ெயாாீஇ விட�. 
(இ - �.) ஒ�வ�+1 இலாபெம�4 ெசா�ல'பDவ% அறிவி�லாதா ேராD 
ந�பாDதைல நீ<க வ. ேத�, (எ - 4) 
இ% ேபைதயா� ந�ைப
 தவி�கெவ�ற%.  
 
797. 'உ�ள3க .�ள( சி41வ ெகா�ள3க 
வ�ல3க ணா3ற4'பா� ந�C.  
(இ - �.) தா� சி4 1மவ3ைற உ�ள
தா� நிைனயாெதாழிக; அ% ேபால, அ�ல� 
வ,தவிட
% வ*யாகாதார% ந�பிைன+ ெகா�ளாெதாழிக 
இ% தீ+1ண
தா� ந�ைப
 தவி�க ெவ�ற%.  
 
798. ெகD<காைல+ ைகவிDவா� ேக0ைம யD<காைல 
;�ளி�  �ள( AD5.  
(இ - �.) ெகD5ெபா@% ைகவிDவார% ந�ைப
 த�ைன' பிற� ெகா� �< கால
% 
நிைன'பி�5 நிைன
த மன
திைன அ,ந�C& AD5; அவ� ெகா�� மதனி�5,  
(எ-4) 
இ% ேக��31 உதவாதா� ந�ைப
 தவி�க ெவ�ற%.  
 
799. ேக���  0ேடா �4தி கிைளஞைர 
நீ�� யள'பேதா� ேகா�.  
(இ - �.) ேகDவ,தவிட
%5 ஒ�பய�0டா5; அ+ேகD ந�டார% த�ைமைய நீ�� 
யள,தறித31 ஒ� ேகாலமாதலா�, (எ - 4). 
ேம� ெகD<காைல+ைக விDவாைர விடேவ0D ெம�றா� அவைர அறி;மா 
ெற�ைன ெய�றா�+1 , ேக�டால�ல% அறித� அாிெத�றா�. 
 
800. ஆ),தா),% ெகா�ளாதா� ேக0ைம கைட ைற 
தா� சா, %யர, த�5. 
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(இ - �.) 13ற 5 ஆ),% 1ண 5 ஆ),% ெகா�ளா தா� ெகா0ட ந�C, 
பி3கால
%
 தா� சாத31 ஏ%வான %�ப
ைத
 த�5, (எ - 4 ) 
இஃ% ஆராயாைமயா� வ�<13ற< Eறி34. 
-----------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.4.3 2.4.3 2.4.3 2.4.3 பைழைமபைழைமபைழைமபைழைம....    
 
பைழைமயாவ% ந�ேடார% உாிைம E4த�. இஃ% அவ�ாிையயா� 
ெச)தனவ3றி31' ெபா4+கேவ0Dெம�4 அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
801. பைழைம ெயன'பDவ தியாெதனி� யா%< 
கிழைமைய+ கீ>,திடா ந�C.  
(இ - �.) பைழைமெய�4 ெசா�ல'பDவ% யாெதனி�, அ% யாெதா� றி�5 
உாிைமைய அ4
த*�லாத ந�C, (எ - 4). 
இ% பைழயவ� ெச)த உாிைமைய& சிறி%( சிைதயா% உட�பDத� 
ந�பாவெத�ற%. 
 
802. ந�பி3 14'C+ ெக@தைகைம ம3றத3 
1'பாத� சா�ேறா� கட�.  
(இ - �.) ந�பி31 அ<கமாவ% உாிைம ; அG .ாிைமயா� ெச);மத31 உட�பDத� 
சா�ேறா�+1 இய�C, (எ - 4). 
இ% ேப)&Aைர+கா)+1' பல காய5 அைம
தா�5 இனிைம;0டா கா% ேபால, 
உட�படாராயி� இனிைம உ0டாகாதாதலா� உட�பட� ேவ0D ெம�ற%. 
 
803. விைழதைகயா� ேவ0� யி�'ப� ெக@தைகயா3 
ேகளா% ந�டா� ெசயி�.  
(இ - �.) ந�ேடா� தம% உாிைமயாேல ேகளா% இைசவி�லாதவ3ைற& 
ெச)வாராயி�, அத31  னியா% அதைன;, தா5 வி�5C5 த�ைமேயாேட Eட 
வி�5ப
 த'பாதி�'ப� மி+கா�, (எ - 4. 
இஃ% உட�பDதல�றி வி�5ப.5 ேவ0D ெம�ற%.  
 
804. பழகிய ந�ெபவ� ெச);< ெக@தைகைம 
ெச)தா< கைமயா+ கைட.  
(இ - �.) ஒ�வ� தன% உாிைமயாேல இைசவி�லாதவ3ைற& ெச)த விட
%, தா� 
அைமயானாயி�, பி� அவேனாD பழகிய ந�C யாதிைன& ெச);5? 
இ% ம4ைமயி3 பய� படாென�ற%. 
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805. ேகளி@+க< ேகளா+ ெக@தைகைம வ�லா�+1 
நாளி@+க ந�டா� ெசயி�.  
(இ - �.) ந�ேடார% த'ைப' பிற� ெசா��<கா� ேகளாத உாிைமைய 
யறியவ�லா�+1 ந�ேடா� த'C& ெச)யி�, அ,த நா� ந�ல நாளா5, (எ-4) 
இ% ேகளா% ெச)தேல அ�றி
 த'C& ெச)யி�5 அைமய ேவ0D5 ெம�ற% 
 
806. அழிவ,த ெச)யி� ம�பறா ர� பி� 
வழிவ,த ேக0ைம யவ�.  
(இ - �.) தம+1 அழி. வ�5 க�ம<கைள' பைழய ந�ேடா� ெச)தா ராயி�5, 
அவேராD உ�ள அ�Cவிடா� ;  3கால
% அ�பி� வழியாக வ,த 
ந�ைப;ைடயவ�, (எ - 4). 
இ% ேகDவ�வ� ெச)யி�5 அைமய ேவ0D ெம�ற%.  
 
807. ேபைதைம ெயா�ேறா ெப�<கிழைம ெய�4ண�க. 
ேநாத+க ந�டா� ெசயி�.  
(இ - �.) தா5 ேநாவ
த+கனவ3ைற ந�ேடா� ெச)வாராயி�, அத31  னியா% 
ஒ�றி� அறியாைமயாேல ெச)தாெர�4 ெகா�க; ஒ�றி� ெபாிய உாிைமயாேல 
ெச)தாெர�4 ெகா�க, (எ - 4). 
 
808. எ�ைல+க ணி�றா� %றவா� ெதாைலவிட
%, 
ெதா�ைல+க ணி�றா� ெதாட�C.  
(இ - �.) ஒ@+க
தி�க0ேண நி�றா� பைழைமயி�க0ேண நி�றா ர% ந�ைப 
அவராேல தம+1 அழி. வ,தவிட
%5 விடா�, (எ - 4. 
எ�ைல - வர5C.  
809. ெகடாஅ� வழிவ,த ேக0ைமயா� ேக0ைம 
விடாஅ� விைழ;  ல1.  
(இ - �.) 13ற5 உ0டாயி� அGவிட
% ந�பினி3 ெகடாரா)+ 1ல
 தி� வழி வ,த 
ந�Cைடயார% ந�ைப விDத*�றி உலக
தா� வி�5Cவ�. 9 
 
810. விைழயா� விைழய' பDவ� பைழயா�க� 
ப0பி3 றைல'பிாியா தா�. 
(இ - �.) பைழய ந�ேடா�மா�D+ 1ண
தினி�4 நீ<காதா� வி�5பா தாரா�5 
வி�5ப' பDவ�, (எ - 4) 
இ% பைகவ�5 வி�5Cவாெர�ற%. 
----------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. தீ ந%�தீ ந%�தீ ந%�தீ ந%�....    
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தீந�பாவ% தீய1ண
தாராகிய மா,தேராD ந�டதனா� வ�5 13ற< E4த�. 
 
811. அமரக
 தா3ற4+1< க�லாமா வ�னா� 
தமாி3 றனிைம தைல.  
(இ - �.) ெத�வி�க0 ெநறி'பட நட,% அமாி�க0 ெநறி'படா ம� நட,% 
ஏறினவ� வ*ைமைய+ ெகD+15 அறிவி�லாத 1திைரைய' ேபா�வா� 
தமராவதி�5 ஒ�வ� தனியனாத� ந�4, (எ - 4). 
இ% பைகவ� ந�C
 தீைம பய+1 ெம�ற%.  
 
812. ெச)ேதம( சாரா& சிறியவ� C�ேக0ைம 
ெய)த* ென)தாைம ந�4.  
(இ - �.) ந�C& ெச)தா�5 தன+1' பா%காவலாத� இ�லாத C�*யார% C�*ய 
ந�ைப' ெப4வதி�5, ெபறாைம ந�4, (எ - 4). 
இ% சிறியா� ந�C
 தீைமத�ெம�ற%. சிறியா� - Nத�, ேவ�ைட+ கார�, ெப0�� 
ேபா�வா�. 
 
813. ேபைத ெப�<ெகழீஇ ந�பி னறி.ைடயா 
ேரதி�ைம ேகா� ;45.  
(இ - �.) அறிவி�லாதா� மிக.5 ெக@மிய ந�பா1மதனி�5, அறிய .ைடயா� 
பைகைம ேகா�மட<1 மி+க ந�ைமைய உ0டா+15, (எ - 4). 
இ% ேபைதைமயா� ந�C
 தீைம பய+1 ெம�ற%.  
 
814. ப�1வா� ேபா*�5 ப0பிலா� ேக0ைம 
ெப�க*3 1�ற *னி%.  
(இ - �.) க0ணினா� ப�1வாைர' ேபால
 தம+1 அ�Cைடயராயி�' பி�5, 
1ணமி�லாதா� ந�C' ெப�1மதனி�5 1ைறத� ந�4, (எ - 4). 
இ% 1ணமி�லாதா� ந�C
 தீெத�ற%.  
 
815. நைகவைகய ராகிய ந�பி3 பைகவரா3 
ப
தD
த ேகா� ;45.  
(இ - �.) நைகயி� ப1தியா� ெச)த ந�பி�5, பைகவராேல ப
%+ ேகா� மட<1 
ந�ைம மி15, (எ - 4). 
நைகவைகய� - கா க� - ேவழ5ப�  தலாயினா�. இஃ% இவ�க� ந�C
 தீெத�ற%. 
 
816. ஒ��< க�5  ட34 பவ� ேக0ைம 
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ெசா�லாடா� ேசார விட�. 
(இ - �.) த5மா*ய�5 க�ம
ைத  �யா% வ�
%மவ� ந�ைப , ந� ெப�4 
ெசா��வ%5 ெச)யாரா) OழவிDக, (எ - 4). 
இஃ% அ@+கா4ைடயா� ந�C
 தீெத�ற%.  
 
817. எைன
%< 141த ேலா5ப� மைன+ெகழீஇ 
ம�றி3 பழி'பா� ெதாட�C.  
(இ - � ) மைனயி� க0 ந�ேடாராயி�,%, ம�றி�க0 13ற< E4வா ர% ந�ைப , 
சிறி%5 ெசறிதைல
 தவி�க, (எ - 4). 
இ% Cற<E4வா� ந�C
 தீெத�ற%.  
 
818. கனவி� மி�னா% ம�ேனா விைனேவ4 
ெசா�ேவ4 ப�டா� ெதாட�C.  
(இ - �.) ெச);,ெதாழி� ேவறாக, ெசா��<க34 ேவறாக, ஒ@1 வார% ந�C, 
பய�பD5 நனவி�க0ேணய�றி+ கனவி�க0U5 இ� னா%, (எ - 4). 
இ% ெபா) E4வா� ந�C
 தீெத�ற%.  
 
819. உறின� டறிெனா�உ ெமா'பிலா� ேக0ைம 
ெபறி� மிழ'பி� ெம�.  
(இ - �.) ெச�வ5 மி+க கால
% ந�C+ ெகா0D, அஃ% அ3ற கால
% நீ<1கி�ற 
நிகாி�லாதா� ந�ைப' ெப3றதனா� வ�5 ந�ைம யா%? இழ,தத 
னா� வ�5 தீைம யா%? (எ - 4). 
ம+க�� இவேராD ஒ
த இழி.ைடயா� இ�ைமயா�, ஒ'பிலா� எ� றா�. இ% 
காலC�ட� ந�C
 தீெத�ற%. 
 
820. உ4வ% சீ�T+1 ந�C5 ெப4வ% 
ெகா�வா�< க�வ� ேந�.  
(இ - �.) ந�ேடா�+15 தம+15 வ�5 ந�ைம தீைமகைள ெயா+க' பா�
%
 தம+1 
ந�ைமயா1மதைன& சீ�T+15 ந�ேடா�5, ெப3ற% ெகா��5 கணிைகய�5, 
க�வ�ெம�4 Eற'ப�டவ� த5 � ஒ'பா�. 
-----------  

அதிஅதிஅதிஅதிகார�கார�கார�கார�    2.4.5: 2.4.5: 2.4.5: 2.4.5: =டா ந%�=டா ந%�=டா ந%�=டா ந%�....    
 
Eடா ந�பாவ% A3ற
தாராயி�5 பிறராயி�5 மன
தி� ந�ளா% ந� டாைர' ேபா� 
ஒ@1வார% இய�C5 அவ� மா�D ஒ@1,திற 5 E4த�. தம+1 இனமி�றி+ 
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க�ம< காரணமாக ந�பா�5, பைகவரா) ந�பா�ெமன அGவி�வைகயாைர;5 
தீந�C'ேபால+ க�ய ேவ0Dமாத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
821. இன5 ேபா� றினம�லா� ேக0ைம மகளி� 
மன5ேபால ேவ4 பD5.  
(இ - �.) ந�ேடா� ேபா�4 மன
தினா� ந�பி�லாதா� ந�C, ெப0 மன5 ேபா� 
ேவ4பD5 ; ஆதலா�, அவ��ள+ க�
தறி,% ெகா�க. (எ-4). 
இ% ந�பாெயா@1வார% உ�ள+க�
தறிய ேவ0Dெம�ற%.  
 
822.  க
தி னினிய நகாஅ வக
தி�னா 
வ(சைர ய(ச' பD5.  
(இ - �.)  க
தா� இனியவாக ந+1 மன
தா� இ�னாதவாக நிைன+15 வ(சகைர 
அ(ச ேவ0D5, (எ - 4). 
 
823. மன
தி னைமயா தவைர ெயைன
ெதா�4( 
ெசா�*னா3 ேறற3பா3 ற�4.  
(இ - �.) மன
தா� ெபா�
தமி�லாதவைர யாெதா�ற�க0U5 அவ� ெசா�*னா� 
ெதளித3பாலத�4, (எ - 4). 
இ% ெசா�*னா� அறிதலாிெத�ற%.  
 
824. பலந�ல க3ற+ கைட
% மனந�ல 
ரா1 த� மாணா�+ காி%.  
(இ - �.) ந�லவாகிய பல 9�கைள+ க3றவிட
%5, மனந�லாரா1 த� 
மா�சிைமயி�லா�+1 அாி%, (எ - 4). 
இ% க�வியா� அறித� அாிெத�ற%. 
 
825. ந�டா�ேபா ன�லைவ ெசா�*� ெமா�டா� ெசா 
ெலா�ைல ;ணர' பD5. 
(இ - �.) உ3றாைர'ேபா� ந�ல வானைவ ெசா�னாராயி�5, பைகவ� 
ெசா��(ெசா� விைர,தறிய'பD5, (எ - 4 ) 
 
826. ெசா�வண+க ெமா�னா�க� ெகா�ள3க வி�வண+க, 
தீ<1 1றி
தைம யா�.  
(இ - �.) வி�*ன% வண+க5 தீைமைய+ 1றி
தைம ஏ%வாக, தாழ& ெசா��( 
ெசா�ைல' பைகவ�மா�D ந�4 ெசா�னாெர�4 ெகா�ளா ெதாழிக, (எ - 4). 
இ% தாழ&ெசா�*�5 ேதற'படா ெர�ற%.  
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827. ெதா@தைக ;��5 பைடெயாD<1 ெமா�னா 
ர@தக0 ணீ� மைன
%.  
(இ - �.) ெதா@தைக;��5 ெகாைல+க�வி ஒD<15 ; பைகவ� அ@தக0ணி�5 
அ
த�ைமயதாெம�4 ெகா�க, (எ - 4) 
ெம�*யராக
 ெதா@% வ,% ஒ
தா�ேபால ஒ@1வார% ந�ெப�ற வா4. இ% 
Eடாந�பினா� வ�< 13ற< Eறி34. Eடா ந�பின� ேவ4 கால
தி�5 அ@த 
கால
தி�5 ேதற'படாெர�க. 
 
828. தீ�விட< காணி ெணறித31' ப�டைட 
ேநரா நிர,தவ� ந�C.  
(இ - �.)  �;மிட<காணி�, ம3ெறா�வ� எறித31' ப�டைட யா5; மன
தினா� 
ஒGவா% Cற
% ேவ4 மிக& ெச)% வ,தார% ந�C, (எ-4). 
இ% க�ப<காரணமாக ந�டாேராD ED5 திற< Eறி34. ப�டைட யாவ% தா� 
தா<1வ% ேபால நி�4 ெவ�Dவா�+1 உதவி ெச)வ%. 
 
829. மிக& ெச)% த5 ெம�� வாைர நக&ெச)% 
ந�பி�� சா'C�ல3 பா34. *  
[#] (இ - �.) பைகைம ேதா�றாம� Cற
தி� க0 ந�பிைன மிக& ெச)%, 
அக
தி�க0 த5ைமயிக@5 பகவைர, தா 5 அ,ந�பி�க0ேண நி�4 
Cற
தி�க0 அவ� மகி@5 வ0ண( ெச)% அக
தி�க0 அ% சா5 வ0ண5 
ெபா�,த3பா�ைம ;ைட
% அரசநீதி, (எ - 4). 
----- 
[#] இ% பாிேமலழக�ைர. 
 
830. பைகந�பா< கால5 வ�<கா�  கந�. 
டகந� ெபாாீஇ விட�.  
(இ - �.) பைகவ� ந�பா<கால5 வ,%விட
%,  க
தா� ந�பிைன& ெச)% அகந�C 
நீ<கவிDக, (எ - 4). 
---------- 

2. 2. 2. 2. 5. 5. 5. 5. +/ப விய*+/ப விய*+/ப விய*+/ப விய*. (. (. (. (12121212    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 ேபைதைமேபைதைமேபைதைமேபைதைம....    

 
ேபைதைமயாவ% ேக��31+ காரணமாகியவ3ைற அறியாதாாிய�C E4த�. 
இைறமா�சி  தலாக+ Eடாந�C ஈறாக' ெபா��ப1தியாகிய அைம&A5, நாD5, 
அரU5, ெபா��5, பைட;5, ந�C5 எ�4 ெசா�ல' ப�ட ஆ4 உ4'C< Eறினா�. 
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இனி அGவரச�+15 அவராலா+க'ப�ட ெபா�� 15 ேகDவ�5 ெநறிையயறி,% 
கா+1மா4 ேவ0Dமாத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
831. ேபைதைம ெய�பெதா� றியாெதனி ேன த<ெகா0 
Wதிய5 ேபாக விட�.  
(இ - �.) அறியாைமெய�4 ெசா�ல'பDவெதா�4 யாெதனி�, அ% 13ற5 
பய'பனவ3ைற+ ெகா0D ந�ைம பய'பனவ3ைற' ேபாகவிட�. 
இ% ேபைதைமயி� இல+கண5 Eறி34.  
 
832. ேபைதைம; ெள�லா5 ேபைதைம காத�ைம 
ைகய�ல த� க� ெசய�.  
(இ - �.) அறியாைம ெய�லாவ34��5 அறியாைமயாவ% தன+1+ ைகவாராத 
ெபா�ளி�க0 காத�ைம ெச)த�, (எ - 4) 
இ% வ�,தினா�5 ெபறாதத31+ காத� ெச)த�5 ேபைதைமெய� ற%. 
 
833. ஓதி ;ண�,%5 பிற�+1ைர
%, தானட<கா' 
ேபைதயி3 ேபைதயா ாி�.  
(இ - �.) 9�கைள+ க3றறி,%5, அவ3ைற' பிற�+1 இைசய& ெசா�* ;5, தா� 
அட<1தைல& ெச)யாத ேபைதயா�ேபால' ேபைதயா� உலக
தி� இ�ைல, (எ - 4) 
 
834. நாணாைம நாடாைம நாாி�ைம யாெதா�45 
ேபணாைம ேபைத ெதாழி�.  
(இ - �.) நாணமி�லாைம;5, ெதாி,%ணராைம;5, ஈரமி�ைம;5, யாெதா� 
ெபா�ைள;5 ேபா3றாைம;5 ேபைதயா� ெதாழி�, (எ - 4). 
இ% ேபைதயா�ெசய� Eறி34.  
 
835. ஒ�ைம& ெசயலா345 ேபைத ெய@ைம;, 
தா�C+ க@,% மா4, 
 (இ - �.) ேபைத ஒ� பிற'பி�க0 ெச);5 ெசயலாேல ெச)யவ� ல�, 
எ@பிற'பி�5 தா� C+க@,%5 நரக
ைத , (எ - 4). 
C+க@,த� - ஒ�கா� நாக
திேல பிற,தா� அG.ட5C நீ<கினா�5 அத��ேள 
பிற
த�. 
 
836. ெபா)பD ெமா�ேற CைனYU< ைகயறியா' 
ேபைத விைனேம3 ெகாளி�.  
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(இ - �) ஒ@+கமறியாதா ெனா�ேபைதயா� ஒ�க�ம
ைத ேம3ெகா0 டானாயி�, 
அ'ெபா@% ெபா)யென�ன.5ப�D, பிற�+1' Cைன YU5. 
Cைன Yண� - சிைறபDத�.  
 
837. ஏதிலா ரார
 தம�பசி'ப� ேபைத 
ெப�(ெச�வ  3ற+ கைட.  
(இ - �.) அயலா� உ0ண, உ3றா� பசியாநி3ப�; ேபைதயானவ� ெபாிய ெச�வ
ைத 
உ3றவிட
%, (எ - 4). 
இ% ேபாைத ெபா�� ெப3றா� வழ<1,திற< Eறி34.  
 
838. ெபாிதினி% ேபைதயா� ேக0ைம பிாிவி�க� 
Vைழ த�வெதா� றி�.  
(இ - �.) மகளி�+1' ேபைதயார% ந�C மிக.5 இனி%; பிாி,தவிட
%, த�வெதா� 
%�ப5 இ�ைலயாதலா�, (எ - 4). 
இ% ேபைத காம, %)+1மா4 Eறி34. 
 
839. கழாஅ+கா� ப�ளி;� ைவ
த3றா3 சா�ேறா� 
1ழாஅ
%' ேபைத Cக�.  
(இ - �.) க@வாத காைல' ப�ளியி� க0 ைவ
தா3ேபா�5; சா�ேறா� அைவயி� 
க0 ேபைத C1,% E�யி�
த�, (எ - 4). 
இ% ேபைத யி�,த அைவ யிகழ'பDெம�ற%.  
 
840. ைமய ெலா�வ� களி
த3றா3 ேபைதத� 
ைகெயா� 4ைடைம ெபறி�.  
(இ - �.)  �ேன பி
தா)மய<கிய ஒ�வ� பி�C க�ளிைன Mக�,% 
களி
தா3ேபாலாவெதா�4; ேபைத த�ைகயி�க0 ஒ�4ைடயனானவிட
%. 
--------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.2 2.5.2 2.5.2 2.5.2 �*லறிவா6ைம�*லறிவா6ைம�*லறிவா6ைம�*லறிவா6ைம....    
 
C�லறிவா0ைமயாவ% சி3றறிவி� இய�C5 அதனா� வ�< 13ற 5 E4த�. 
இ%.5 ேபைதைமேயாெடா
த இய�பி3றாதலா�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
841. ெவ0ைம ெயன'பDவ தியாெதனி ெனா0ைம 
;ைடய5யா ெம��( ெச�+1.  
(இ - �.) C�லறி ெவ�4 ெசா�ல'பDவ% யாெதனி�, அ% யா5 அறிய .ைடேயா 
ெம�4 த5ைம
 தா5 மதி+1<களி'C, (எ - 4) 
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842. க�லாத ேம3ெகா0 ெடா@க� கசடற 
வ�லTஉ ைமய5 த�5.  
(இ - �.) தா5 உ)ய+ க�லாதவ3ைற+ க3றாறாக ேம3ெகா0 ெடா@க�, 13ற,தீர+ 
க3றதைன;5 ஐயமா+15, (எ - 4). 
இ% க�லாததைன ேம3 ெகா��த� C�லறி ெவ�ற%.  
 
843. உலக
தா �0ெட�ப தி�ெல�பா� ைவய
 
தலைகயா ைவ+க' பD5.  
(இ - �.) உலக
தி� அறி.ைடயா� பல� உ0ெட�பதாகிய ஒ� ெபா�ைள 
இ�ைலெய�4 ெசா��மவ�, இG.லக
தி� க0ேண திாிவ தாகிய ேபெய�4 
எ0ண'பDவ�, (எ - 4). 
இஃ% உய�,ேதா� உ0ெட�பதைன இ�ைலெய�றா� C�லறி ெவ� ற%. 
 
844. காணாதா3 கா�Dவா� றா�காணா� காணாதா� 
க0டானா, தா�க0ட வா4.  
(இ - �.) அறியாதாைன அறிவி+க' C1
%மவ� தானறியா�; அGவறி யாதவ� தா� 
அறி,த ப�ைய அறி,தானா யி�+1மாதலா�, (எ - 4). 
இ% ெகா0ட% விடாைம C�லறி ெவ�ற%.  
 
845. அ3ற மைற
தேலா C�லறி. த5வயி3 
13ற மைறயா வழி.  
(இ - �.) த5பா��ள 13ற
ைத' பிறரறியாம� தா5 மைறயாத கால
 %, பிற� 
காணாம� மைற+க ேவ0D5 உ4'ைப ஆைடயா� மைற
த�5 C�லறி., (எ - 4). 
எனேவ, அ%.5 மைறயானாயி�, 13றநாDவாாி�ைல ெய�றவாறாயி34. இ% 
13றமைறயாைம C�லறி ெவ�ற%. 
 
846. ஏவ.( ெச)கலா� றா�ேறறா னG.யி� 
ேபாஒ மள.ேமா� ேநா).  
(இ - �.) அறி.ைடயா� ெசா�ல.5 ெச)யா�; தா�5 ெதளியா�; 
அ
த�ைமயனாகிய சீவ� ேபாமள.5 உலக
தா�+1 ஒ� ேநா) ேபா�வ�. 
இஃ% ஈ��ன ெபா�ைள+ ெகாD
த�5 ெதா1
த�5 ெச)யாைம C� லறி ெவ�ற%. 
 
847. அறிவிலா ென(Aவ, தீத� பிறிதியா% 
மி�ைல ெப4வா� றவ5.  



189 

 

(இ - �) அறிவி�லாதா� மன<1ளி�,% ெகாD
த31+ காரண5 ேவெறா�45 
இ�ைல; அ% ெபா�ைள' ெப4கி�றவன% ந�விைன'பய�.  
இ% ெகாD
தானாயி�5 வாிைசயறியா% ெகாD+1மாத*�, அ% C�லறி ெவ�ற%. 
 
848. அறிவி�ைம யி�ைம; ளி�ைம பிறிதி�ைம 
யி�ைமயா ைவயா %ல1.  
(இ - �.) ந�1ரவி�� ந�1ரவாவ% அறிவி�ைம ; ெபா�ளி�ைமைய ந�1ரவாக 
எ0ணா� உலக
தா�; அ% C0ணிய5 ெச)யாதா�மா�ேட ேச� மாதலா�, (எ-4). 
 
849. அ�மைற ேசா� மறிவிலா� ெச);5 
ெப�மிைற தாேன தன+1 .  
(இ - �.) அறிவி�லாதா� அாிதாக எ0ணி� மைற'ெபா�ைள& ேசாரவிDவ�; 
அ%ேவய�றி, தன+1
தாேன ெபாிய %�ப
திைன;5 ெச)% ெகா��வ�, (எ - 4). 
ேசாரவிDத� - பிற�+1& ெசா��த�. இ% ெபா��ேகD5 உயி�+ ேகD5 தாேன 
ெச);ெம�ற%. 
 
850. அறிவிலா� தா,த5ைம' பிழி+15 Vைழ 
ெச4வா�+1( ெச)த லாி%.  
(இ - �.) அறிவி�லாதா� தாேம த5ைம யிட�'பD
%5 இட�'பாD, பைக வ�+15 
ெச)த� அாி%, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறியதைன வ*;4
தி34. 
--------   

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.3  2.5.3  2.5.3  2.5.3  இக*இக*இக*இக*....    
 
இகலாவ% பிறேராD மா4ெகா0டா� வ�5 13ற< E4த�. இஃ% அறியாதா�+1 
உளதாமாதலா�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
851. இகெல�ப ெவ�லா .யி�+15 பகெல��5 
ப0பி�ைம பாாி+1 ேநா).  
(இ - �.) எ�லா .யி�+15 ேவ4பDத லாகிய 1ணமி�ைமைய' பர' C5 %�ப
ைத, 
இகெல�4 ெசா��வா� அறிேவா�, (எ - 4). 
இஃ% இகலாவ% இ%ெவ�4 Eறி34.  
 
852. இக�காணா னா+க5 வ�<கா லதைன 
மிக�காU< ேகD தர31. 
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(இ - �.) மா4பDத31+ காரண  0டாயி�5, ஆ+க5 வ�<கால
% மா4பாD 
காணா�; ேகD வ�<கால
%, அதைன மி1தைல+ காU5, (எ - 4). 
இ5 மா4பாD ந�விைன ;ைடயா�+1
 ேதா�றாெத�றவா4.  
 
853. இகெலதி� சா),ெதா@க வ�லாைர யாேர 
மிக\+1, த�ைம யவ�.  
(இ - �.) இக*� எதி� சா),ெதா@க வ�லாைர ெவ�ல நிைன+15 த�ைமயவ� யா� 
தா�, (எ - 4 ) 
சா),ெதா@க ேவ0Dெம�றா� அ% ேதா�வி யாகாேதா ெவ�றா�+1 , அவைர 
ெவ�வாாி�ைல ெய�றா�. 
 
854. இக*3 ெகதி�சா)த லா+க மதைன 
மிக\+கி T+1 மா< ேகD.  
(இ - �.) மா4பா��31& சா),ெதா@1த� ஆ+கமா5; அதைன மி1 தைல நிைன+கி� 
ேகD மி15, (எ - 4). 
இ% மா4பா��31& சா),ெதா@க� ேவ0Dெம�ற%.  
 
855. இக*� மிக*னி ெத�பவ� வா>+ைக 
தவ�< ெகட� கணி
%.  
(இ - �.) பிற�ட� மா4பா���க0 மி1த� இனிெத�4 க�% மவ�5, அவ� 
வா>+ைக;5, சாத�5 ெகDத�5 நணி
%, (எ - 4). 
நிரனிைற. இ% சாயானாயி�, உயி�+ேகD5 ெபா��ேகD  0டாெம� 
 
856. இகலானா மி�னாத ெவ�லா நகலானா 
ந�னய ெம��( ெச�+1.  
(இ - �.) மா4பா��னாேல %�ப<கெள�லா5 உளவா5 ; உட�ப�D ந1தலாேல 
ந�ல நயமாகிய .�ள+களி'C உ0டா5, (எ - 4). 
 
857. மிக�ேம. ெம)'ெபா�� காணா ாிக�ேம. 
மி�னா வறிவி னவ�. 
(இ - �.) மி1தைல' ெபா�,%கி�ற உ0ைம' ெபா�ைள+ காணமா� டா�, 
மா4பா��ைன' ெபா�,தின இ�னாத அறி.ைடயா�, (எ - 4 ) 
இ% மா4பDவா�+1 ெம)'ெபா�� ேதா�றாெத�ற%.  
 
858. இகேல�� ெமGவேநா) நீ+கி3 றவ*�லா
 
தாவி� விள+க, த�5.  
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(இ - �.) மா4பDதலாகிய இ�னாத ேநாைய நீ+1வானாயி�, அ,நீ+1த� ேக��லாத 
13ற ம3ற ஒளியிைன
 த�5, (எ - 4) 
இ% ேதா3ற 0டா ெம�ற%.  
 
859. இ�ப
% ளி�ப5 பய+1 மிகெல��, 
%�ப
%� D�ப< ெக��.  
(இ - �.) இ�ப
தி� மி+க இ�ப5 எ)%5; மா4பாடாகிய %�ப
தி� மி+க %�ப5 
ெகDமாயி�, (எ - 4). 
எ�லா இ�ப
தி� மி+க ODேப3றி�ப5 எ)%5 எ�றவா4.  
 
860. பக�க�தி' ப3றா� ெசயி� மிக�க�தி 
யி�னாெச) யாைம தைல.  
(இ - �.) த5ேமாD ப3றி�லாதா� ேவ4பDதைல+ க�தி, இ�னாதவ3ைற& 
ெச)தாராயி�5, அவேராD மா4பDதைல+ க�தி
 தா 5 அவ�+1 அவ3 ைற& 
ெச)யாைம ந�4, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறிய 13ற 5 1ண 5 பய+1மாத*�, மா4பDத31+ காரண � வழி;5 
அதைன
 தவி�
த� ேவ0D5 எ�ற%. 
-----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.4 2.5.4 2.5.4 2.5.4 . . . . பைகமா%சிபைகமா%சிபைகமா%சிபைகமா%சி    
 
பைக மா�சியாவ% பைக ெகா��<கா� தன+1 ந�ைம பய+1மா4 ெகா��த�. 
ேம� பைக ெகா�ளலாகாெத�றா� பைகெகா��<கா� ந�ைம பய+1மாயி� 
ெகா�கெவ�றைமயா�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
861. வ*யா�+1 மாேற3ற ேலா5Cக ேவா5பா 
ெம*யா�ேம� ேமக பைக. 
(இ - �.) த5மி� வ*யா�+1' பைகயா ெயதி�தைல
 தவி�க; த5ைம' ேபா3றாத 
எளியா�மா�D' பைகேகாடைல ேம.க, (எ - 4). 
இ% தன+1 எளியாேராD பைக ேகாடலாெம�ற%.  
 
862. க�லா� ெவ1�( சி4ெபா� ெள(ஞா�4 
ெமா�லாைன ெயா�லா ெதாளி . 
(இ - �.) க�லாதா�மா), ெவ1ளி;ைடய�மா), சி4 ெபா�ள�மாகிய பைகவைன 
எ�லா நா�5 ஒளி ெபா�,தா%, (எ - 4). 
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863. ெச4வா�+1& ேசணிகவா வி�ப மறிவிலா 
வ(A5 பைகவ�' ெபறி�.  
(இ - �.) அறிவி�லாத அ&ச ைடய பைகவைர' ெபறி�, அவைர& ெச4வா�+1 
இ�ப5 Tர'ேபாகா%, அணி
தாக வ�5, (எ - 4). 
அறி. - காாியவறி.. 
 
864. காணா& சின
தா� கழிெப�< காம
தா� 
ேபணாைம ேபண' பD5. 
(இ - �.) மீ0D5 பாராத சின
த�மா) மிக' ெப�கிய காம
த�மாகிய வ� பைக, 
வி�5ப'பD5, (எ - 4). 
இஃ% இைவ;ைடயா� ந�ேடாாிலராதலா�, இவாிட
%' பைக ெகா� ளலா ெம�ற%. 
 
865. ெகாD
%< ெகாள�ேவ0D ம�ற வD
தி�,% 
மாணாத ெச)வா� பைக.  
(இ - �.) பைகைய உ3றி�,%5 மா�சிைமயி�லாதன ெச);மவ� பைக யிைன, 
%ணி,% ஒ�றைன+ ெகாD
%5 ெகா�ள� ேவ0D5, (எ - 4). 
மாணாத ெச)தலாவ% பைக+காவன ெச)யா% பிறி% ெசய�. இஃ% இவ� 
பைகெச)யமா�டானாதலா�, அ'பைக ேகாடலாெம�ற%. 
 
866. 10ணிலனா)+ 13ற5 பலவாயி� மா3றா�+ 
கினனிலனா ேமமா' Cைட
%.  
(இ - �.) 1ண<க�� யா%5 இலனா)+ 13ற<க� பல உைடயனாயி�, அவ� 
%ைணயிலனா5; அ% மா3றா�+1 ஏமமாதைல உைட
தா5, (எ - 4).  
 
867. அ�பி� னா�ற %ைணயில� றா�4Gவா 
ென�பாி; ேமதிலா� 4'C.  
(இ - �.) A3ற
தா� மா�D அ�C4
த�5 இல�, ேவ3றரசாகிய வ*ய %ைண;5 
இல�; ஆதலா�, தா� வ*யில�; இ' ெப3றி'ப�டவ� ேம� வ,த பைகவ� 
வ*ைய யா<ஙன5 ெதாைல'ப�? (எ - 4). 
 
868. நீ<கா� ெவ1ளி நிைறயி� ென(ஞா�45 
யா<கU5 யா�+1 ெமளி%.  
(இ - �.) ெவ1ளியி� நி�4 நீ<கானா), நிைற;ைடைம யிலனாயினவைன 
ெவ��த� எ+கால
%5 எGவிட
%5 யாவ�+15 எளி%, (எ - 4). 
இஃ% இைவயிர0D  ைடயவ ென�லா�+1, ேதா31ெம�ற%.  
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869. அ(A மறியா னைமவில னீகலா� 
ம(ச ெமளிய� பைக+1.  
(இ - �.) அ(ச ேவ0டாதவ3றி31 அ(Aவா�, பைகவன% வ*ைம அறியா�, 
ம
தியில�, ஈயமா�டா�; இ'ெப3றி'ப�டவ� பைகவ�+1 மிக.5 எளிய�,  
(எ - 4). 
இஃ% இைவ நா�1  ைடயவ� ேதா315 ெம�ற%. 
 
870. வழிேநா+கா� வா)'ப� ெச)யா� பழிேநா+கா� 
ப0பில� ப3றா�+ கி�%. 
(இ - �.) ஒ�விைன ெச)ய
 ெதாட<1<கா� பி� வ�வன பாரா�, 
பய�பDவனவ3ைற& ெச)யா�, அதனா� உ45 பழிைய' பாரா�, 1ண 5 மில�; 
இவ� பைகைம பைகவ�+1 இனி%, (எ - 4). 
இஃ% இவ� பைகைமயா�, பைகவ�+1 இனிைம உ0டாெம�ற%.  
------------ 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.5 2.5.5 2.5.5 2.5.5 பைக
திற;ெதாித*பைக
திற;ெதாித*பைக
திற;ெதாித*பைக
திற;ெதாித*....    
 
பைக
திற,ெதாிதலாவ% பைகயி�க0 ெச);, திறமாரா)த�. ேம� பைக 
ெகா0டா� ெவ�வாைர;, ேதா3பாைர;< Eறினா�. இனி அ'பைக வ�மா�D& 
ெச);,திற ெம0ணி& ெச)ய ேவ0Dமாத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
871. உயி�'ப .ளர�ல� ம�ற ெசயி�'பவ� 
ெச5ம� சிைத+கலா தா�. 
 (இ - �.) பைகவர% தைலைமைய+ ெகD+க மா�டாதா�, அ'பைகவ� உயி�+1 
மா
திர
திேல அ4தியாக& சாவ�, (எ - 4). 
இ% பைக ெகா��<கா� வ*யாேராD பைகேகாடலாகா ெத�ற%.  
 
872. பைகெய��5 ப0பி லதைன ெயா�வ 
னைகேய;5 ேவ0ட3பா3 ற�4.  
(இ - �.) பைக ெய�4 ெசா�ல'பDகி�ற 1ணமி�லாததைன, ஒ�வ� 
விைளயா��� க0U5 வி�5ப3பாலத�4, (எ - 4). இஃ% எGவிட
%5 
பைகேகாட� தீ% எ�ற%. 
 
873. வி�ேல�ழவ� பைகெகாளி�< ெகா�ள3க 
ெசா�ேல�ழவ� பைக. 
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(இ - �.) வி�ைல ஏராக உைடய பைகவேராD பைகெகாளி�5, ெசா�ைல ஏராக 
உைடய உழவேராD பைக ெகா�ளாெதாழிக, (எ - 4). 
இஃ% அரசேராD பைகெகாளி�5 அைம&சேராD பைகெகா�ளலாகா ெத�ற%. 
 
874. த�4ைண யி�றா3 பைகயிர0டா3 றாேனா�வ 
னி�4ைணயா+ ெகா�கவ3றி ெனா�4.  
(இ - �.) பைகயிர0டா), தா� ஒ�வனா), தன+1
 %ைண;5 இ�னா யி�, 
அ'பைக யிர0��� ஒ�ைற இனிய %ைணயாக& ெச)% ெகா�க. 
இஃ% இ�வேராD பைக ெகா�ளலாகா ெத�ற%.  
 
875. ஏ 3 றவாி� ேமைழ தமியனா)' 
ப�லா� பைகெகா� பவ�. 
(இ - �.) பி
% உ3றவாி�5 அறிவில�; தனியனாயி�,% பலேராD பைக 
ெகா��மவ�, (எ - 4). 
இ% பலேராD5 பைகெகா�ளலாகா ெத�ற%.  
 
876. ேதறி�, ேதறா வி�� மழிவி�க� 
ேடறா� பகாஅ� விட�.  
(இ - �.) பைகவைன ஆ+க �ள கால
% ந�ேடாென�4 ெதளி ய�மா5; 
பைகவென�4 ஐய'பட�மா5 ; அழி.வ,தவிட
%, ெதளிவ%( ெச)யா% 
நீ+1வ%( ெச)யா% ஒ@1க, (எ - 4). 
இ% பைகயாயினா� மா�D அழிவி�க0 ெச)வேதாாிய�C Eறி34.  
 
877. பைகந�பா+ ெகா0ெடா@15 ப0Cைட யாள� 
றைகைம+க� ட<1  ல1. 
 (இ - �.) பைகவைர ந�Cேபால+ ெகா0ெடா@க வ�ல ப0Cைடயவ� 
ெப�ைமயி�கீேழ உலக5 த<15, (எ - 4). 
இ% பைக ெகா�ளாைமயா� வ�5 பய� Eறி34.  
 
878. ேநாவ3க ெநா,த தறியா�+1 ேமவ3க 
ெம�ைம பைகவ ரக
%.  
(இ - �.) தா5 வ�
த  3றதைன அறியாதா�+1 வ�
த  34& ெசா�லா ெதாழிக; 
அ%ேபால, பைகவாிட
%
 தம% ெம�ைமைய
 ேதா34வி
தைல வி�5பாெதாழிக, 
(எ - 4). 
இ% பைகவ�மா�D
 தம% ெம�ைமைய
 ேதா34வியா ெதாழி+ெவ�ற%. 
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879. இைளதாக  0மர< ெகா�க கைள;ந� 
ைகெகா��< கா>
த விட
%.  
(இ - �.)  �மர
ைத இைளதாகேவ கைளக;  3றினவிட
%, த�ைன+ கைளவா� 
ைகைய+ ெகா��மாதலா�, (எ - 4). 
இ% பைகவ� வ*யராவத� �ேன கைளத� ேவ0D ெம�ற%.  
 
880. வைகயறி,% த3ெச)% த3கா'ப மா;5 
பைகவ�க� ப�ட ெச�+1.  
(இ - �.) விைன ெச);5 வைகைய யறி,%, த�ைன' ெப�+கி, தா� த�ைன+ கா+க, 
பைகவ� மா�D உ0டான ெப�மித5 ெகD5, (எ - 4). 
இ% பைகவைர+ ெகா��, திற< Eறி34 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.6 2.5.6 2.5.6 2.5.6 உ%பைகஉ%பைகஉ%பைகஉ%பைக....    
 
உ�பைகயாவ% உடேன வா@5 பைகவ� ெச);,திற< E4த�. அஃ தாவ% Cற5C 
ந�டா� ேபா�45 A3ற
தாரா;5 ஒ@கி மன
தினா3 பைக
தி�'பா� ெச);, 
திற<E4த�. இ%.5 ஆரா),% கா+கேவ0Dமாத *�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
881. வா�ேபா� பைகவைர ய(ச3க வ(Aக 
ேக�ேபா� பைகவ� ெதாட�C.  
(இ - �.) வா� ேபால+ ெகா��, திற�ைடய பைகவைர அ(சாெதாழிக; Cற5C 
ந�டாைர' ேபால மன
தினா3 பைக
தி�'பா� ெதாட�ைப அ(Aக.  
இ% பைக அ(Aவதி�5 மிக அ(ச ேவ0Dெம�ற%. 
 
882. உ�பைக ய(சி
த3 கா+க .ைலவிட
% 
ம�பைகயி� மாண
 ெத45.  
(இ - �.) உ�ேன வா@5 பைகவைர அ(சி
 த�ைன+ கா+க; அவ� தன+1
 தள�&சி 
வ,தவிட
%, 1யவ� கல
ைத அ4+1< க�வி ேபால
 த'பாம� ெகா��வ�, (எ - 
4). 
ம�பைக தா� அ4+1<கா� பிறரறியாம� நி�4 அ4+15.  
 
883. எ�பக வ�ன சி4ைம
ேத யாயி� 
 �பைக ;�ளதா< ேகD.  
(இ - �.) எ�ளி� பிள. ேபா�ற சி4ைம
ேதயாயி�5, உடேன வா@5 பைகயினா� 
ஒ�வ�+1+ ேகD உ�ளதா5, (எ - 4). 
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இ% பைக சிறிெத� றிகழ3க ெவ�ற%.  
 
884. நிழனீ� மி�னாத வி�னா தம�நீ� 
மி�னாவா மி�னா ெசயி�.  
(இ - �.) நிழ�க
% நீ� இனிேதயாயி�5 அவ34� இ�னாத ெச);5 நீ� 
இ�னாதா15; அ%ேபால, A3ற
தா� ந�ைம இனிதாயி�5 அவ� இ�னாத வ3ைற& 
ெச)வாராயி�, அஃ% இ�னாதாேய விD5, (எ - ற ). 
இ% A3றெம� றிகழ3க எ�ற%.  
 
885. அர5ெபா�த ெபா�ேபால
 ேத;  ர5ெபா� 
%�பைக ;3ற 1�.  
(இ - �.) உ�பைகயான% உ3ற 1�, அர
தினா� ேத)+க'ப�ட ெபா�ைன' ேபால, 
அதனா� ெபார'படேவ வ*ேத;5, (எ - 4). 
இஃ% உ�பைக அழ1 ெச)வ% ேபால' பல
ைத+ ெகD+1 ெம�ற%. 
 
886. ெச'பி� Cண�&சிேபா3 E��< Eடாேத 
;�பைக ;3ற 1�.  
(இ - �.) உ�பைக;5 அஃ% உ3ற 1�;5, ெச'C5 F�;5 ெபா�,தி னா3ேபால' 
ெபா�,தினவாயி�5, ெபா�
தமி�லவா5, (எ - 4). 
உ�பைக;3றா� ெச'C5 F�;5 ஒ�4 ப�டா3ேபால இ�,%, ெச'பக
 %' ெபா�� 
வா<1வா�+1 F� %ைணயா) அக�4 நி31ம%ேபால அக�4 நி3பெர�றவா4. 
 
887. உட5பா �லாதவ� வா>+ைக 1ட<க�� 
பா5ேபா Dட�ைற, த34. 
 (இ - �.) மன
தினா� ெபா�
தமி�லாதாேராD ஒ
% வா@5 வா>+ைக , ஒ� 
1�லக
ேத பா5ேபாD E� வா>,தா3 ேபா�5, (எ - 4). 
இ% பா5C இட5 வ,தா� க�+15; அ%ேபால, உ�பைகவ� இட5 வ, தா� 
ெகா��வெர�ற%. 
 
888. மனமாணா .�பைக ேதா�றி னின மாணா 
ேவத5 பல., த�5.  
(இ - �.) மன5 ந�றாகாத உ�பைக ேதா�4மாயி�, தன+1 இனமாயினா� 
ந�லராக�; அஃத�றி' பல 13ற<க�5 உ0டா5, (எ - 4). 
இஃ% இன5 ெபா�,தாம� Eட நி�4 பைக'பி+1ெம�ற%.  
 
889. உற� ைறயா ��பைக ேதா�றி னிற� ைறயா 
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ேனத5 பல., த�5.  
(இ - �.) உற.  ைறேயாேட உ�பைக ேதா�4மாயி�, அ% ெகDத� 
 ைறைமேயாேட Eட' பல %�ப
திைன;5 த�5, (எ - 4). 
இ% A3ற
தாராகிய உ�பைகயினா� வ�5 தீைம Eறி34.  
 
890. ஒ�றாைம ெயா�றியா� க�ப� ென(ஞா�45 
ெபா�றாைம ெயா�ற லாி%.  
(இ - �.) த� ஒ�றினா�மா�D ஒ�றாைம உ� தாயி�, எ,நாளி�5 சாவாைமைய+ 
EDத� அாி%, (எ - 4) 
இ% ந�ேடாராகிய உ�பைகயினா� வ�5 தீைம Eறி34. 
------------ 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.7  2.5.7  2.5.7  2.5.7  ெபாியாைர� பிைழயாைமெபாியாைர� பிைழயாைமெபாியாைர� பிைழயாைமெபாியாைர� பிைழயாைம....    
 
ெபாியாைர' பிைழயாைமயாவ% த5மி3 ெபாிய அரசைர;5,  னிவைர ;5, 
அறிஞைர;5 பிைழ
ெதா@காைம. ேம� பைக;5 பைகயி�க0 ெச);5 திற 5 
Eறினா�. த5மி3 ெபாியா� த5ைம' பைகயாக+ ெகா�ளா ராயி�5, தம% இக>&சி 
அவரா� தீைம பய+1மாத*�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
891. ெகட�ேவ0�3 ேகளா% ெச)க வட� ேவ0� 
னா34 பவ�க ணி@+1.  
(இ - �.) தா� ெகDத� ேவ0Dவனாயி�, ெபாியாைர+ ேகளாேத ஒ�விைனைய& 
ெச)க, த�ைன+ ெகா�ல ேவ0Dவனாயி�, வ*;ைடயா� மா�ேட த'C& ெச)க,  
(எ - 4). 
 
892. ெபாியாைர' ேபணா ெதா@கி3 ெபாியாரா3 
ேபரா விD5ைப த�5.  
(இ - �.) ெபாியவ�கைள' ேபா3றா% ஒ@1வனாயி�, அGெவா@+க5 அவராேல 
எ�லாரா�5 இகழ'பD5 நீ<காத %�ப
ைத
 த�5, (எ - 4) 
இ%  னிவைர' ேபா3றா ெதாழியி�, அ% 13ற5 பய+1ெம�ற%.  
 
893. E3ற
ைத+ ைகயா� விளி
த3றா லா34வா�+ 
கா3றாதா ாி�னா ெசய�.  
(இ - �.) வ*;ைடயா�+1 வ*யி�லாதா� இ�னாதவ3ைற& ெச)த�, த5ைம+ 
ெகா��5 E3ற
ைத+ ைககா�� அைழ
தா3ேபா�5, (எ - 4)  
 



198 

 

894. வைகமா0ட வா>+ைக;5 வா�ெபா�� ெம�னா� 
தைகமா0ட த+கா� ெசறி�.  
(இ - �.) எ�லாவைக;5 மா�சிைம'ப�ட வா>+ைக;5 மி+க ெபா� �5 எ�ன 
பய�ைடயனவா5; ெப�ைமயா� மி+க த1தி;ைடயா� ெச4வா ராயி�, (எ - 4). 
எ�லாவைக;மாவன - A3ற 5, ந�ேடா�5, ந3றனய�5, இ��5, நில 5 
 தலாயின. 
 
895. யா0D&ெச� றியா0D  ளராகா� ெவ,%'பி� 
ேவ,% ெசற'ப� டவ�.  
(இ - �.) எGவிட
%& ெச�*�5 எGவிட
%5 உளராகா�; ெவ)ய வ*ைய;ைடய 
ேவ,தனா� ெசற'ப�டா�, (எ - 4 ). 
இ% ெக�D'ேபானா�5 இ�+கலாவேதா� அரணி�ைல ெய�ற%.  
 
896. ளியா3 Aட'ப��  ).0டா  )யா� 
ெபாியா�' பிைழ
ெதா@1 வா�.  
(இ - �.) தீயினா� Aட'ப��5 உ)த� உ0டா5; ெபாியாைர' பிைழ
 ெதா@1வா� 
உ)யா�, (எ - 4). 
இ%  னிவைர' பிைழ
த*னா� வ�<13ற5 Eறி34.  3ப�ட உயி�+ ேகD 
வ�ெம�4 Eறினா�. 
 
897. இற,தைம,த சா�Cைடய ராயி�  )யா� 
சிற,தைம,த சீரா� ெசறி�.  
(இ - �.) மிக.5 அைம,த %ைண;ைடய ராயி�5 ெகDவ�; மிக.5 அைம,த 
சீ�ைம;ைடயா� ெச4வாராயி�, (எ - 4) 
இ% %ைண;ைடயாராயி�5 உயி�+ேகD வ�ெம�ற%. 
 
898. ஏ,திய ெகா�ைகயா� சீறி னிைட ாி,% 
ேவ,த�5 ேவ,% ெகD5.  
(இ - �.) உய�,த ேகா�பா�ைட;ைடயா� ெவ1�வராயி�, இ,திர�5 இைடயிேல 
இ34
 த�னரA இழ+15, (எ - 4). 
இ% ெபா��ேகD வ�ெம�4 Eறி34.  
 
899. 1�ற�னா� 1�ற மதி'பி3 1�ெயாD 
நி�ற�னா� மா)வ� நில
%.  
(இ - �.) மைலேபால' ெபாியாைர+ 1ைறய மதி'பாராயி�, உலக
தி� க0ேண 
நி�றா3ேபால
 ேதா�4கி�றவ� 1�ேயாேட Eடமா)வ�, (எ-4). 
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1�ற மதி
த� - அவமதி
த�.  
 
900. ஆ34வா ரா3ற இகழாைம ேபா34வா� 
ேபா3ற� ெள�லா, தைல.  
(இ - �.) தவ
தினா�5 வ*யினா�5 ெபாியார% வ*ைய இகழா ெதாழி த�, த5ைம+ 
கா'பா�+1+ காவலாகிய எ�லாவ34��5 தைலயான காவலா5. 
இ% ெபாியாைர' பிைழயாைமயா� வ�5 பய� Eறி34. 
---------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.8  2.5.8  2.5.8  2.5.8  ெப6வழி� ேசற*ெப6வழி� ேசற*ெப6வழி� ேசற*ெப6வழி� ேசற*....    
 
ெப0வழி& ேசறலாவ% இ�ப5 காரணமாக மைனயா� வழி ஒ@1த� �5, 
கணிைகயேராDE� ஒ@1த�5, நற.0D களி
த�5, Nதாட�5, தீயள வ�றி மிக 
உ0ட�ெமன ஐ,% வைக'பD5; அவ34�, ெப0வழி& ேசறலாவ% மைனவிய� 
வழிெயா@1த*னா� வ�5 13ற< E4த�. 
 
901. இைமயாாி� வாழி�5 பா�லேர யி�லா 
ளைமயா�ேதா ள(A பவ�.  
(இ - �.) ேதவைர'ேபா� இ�C34 வாழி�5, ெப�ைமயிலராவ� ; மைனயாள% 
ேவ)ேபா�5 ேதாைள அ(Aபவ�, (எ - 4). 
இ% ெச�வ ைடயராயி�5 பிறரா� மதி+க'படாெர�ற%.  
 
902. இ�லாைள ய(Aவா ன(Aம3 ெற(ஞா�4 
ந�லா�+1 ந�ல ெசய�.  
(இ - �.) மைனயாைள அ(Aவா�, எ(ஞா�45 ந�லா�+1 ந�லைவ ெச)தைல 
அ(A5, (எ - 4). 
இஃ% அற(ெச)ய மா�டாென�ற%. 
 
903. மைனயாைள ய(A ம4ைமயி லாள� 
விைனயா0ைம Oெற)த *�4.  
(இ - �.) மைனயாைள அ(Aகி�ற ம4ைம' பயென)தாதவ�, ஒ� விைனைய 
ஆ�,த�ைம, ெப�ைம ெய)%த� இ�ைல, (எ - 4) 
இ% ெபா�� ெச)ய மா�டாெர�ற%.  
 
904. இ�லா�க� டா>,த விய�பி�ைம ெய(ஞா�4 
ந�லா� ணாU
 த�5.  
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(இ - �.) மைனயா� மா�D
 தா>,ெதா@15 இய�பாகிய ேகD, எ�லா நா�5 
ந�லாாிட
% நாUதைல
 த�5, (எ - 4). 
 
905. ெப0ேணவ� ெச)ெதா@1 மா0ைமயி னாUைட' 
ெப0ேண ெப�ைம ;ைட
%.  
(இ - �.) ெப0�� ஏவி� ெதாழிைல& ெச)ெதா@15 ஆ0ைமயி�, நாண ைடய 
ெப0ைமேய, தைலைம உைட
தா5, (எ - 4). 
இ% பிறரா� மதி+க'படாெர�ற%.  
 
906. ந�டா� 1ைற �யா� ந�றா3றா� ந��தலா� 
ெப�டா< ெகா@1 பவ�.  
(இ - �.) ந�ல Mத*ைன ;ைடயா� வி�5பியவா4 ெச)ெதா@1வா�, த5ேமாD 
ந�டா� 1ைறதீ�+க.மா�டா�; அவ�+1 ந�ல% ெச)ய.மா�டா�. 
1ைற தீ�
த� - உ3ற %யர5 தீ�
த�.  
 
907. அறவிைன; மா�ற ெபா��5 பிறவிைன;5 
ெப0ேணவ� ெச)வா�க ணி�.  
(இ - �.) அற(ெச)த�5, அைம,த ெபா�� ெச)த�5, ஒழி,த காம Mக�த�5, 
ெப0ேணவ� ெச)வா�மா�D இ�ைலயா5, (எ - 4). 
இஃ% அ&சமி�லாராயி�5 ெசா�ன% ெச)வாராயி�, இ5F�4 ெபா��5 எ)தா� 
எ�ற%. 
 
908. மைனவிைழவா� மா0பய ென)தா� விைனவிைழவா� 
ேவ0டா' ெபா�� ம%.  
(இ-�.) மைனயாைள+ காத*
ெதா@1வா� ந3பயைன' ெபறா�; யாதா�5 
ஒ�விைனைய& ெச)%  �+கேவ0Dவா� வி�5பாத ெபா��5 அவைர 
விைழயாைம, (எ - 4). 
இஃ% அற
தி�5 ெபா�ளி�5 காத*�றி, அவ�த5ைமேய காத*' பா�+1 அற�5 
ெபா��5 இ�ைலயாெம�ற%. 
 
909. ேபணா% ெப0விைழவா னா+க5 ெபாியேதா� 
நாணாக நாU
 த�5.  
(இ - �.) அற
திைன;5 ெபா�ளிைன;5 ேபணா% மைனயாைள+ காத*' பான% 
ெச�வ5, ெபாியேதா� நாண5 உலக
ேத நி315ப�யாக, தன+1 நாணிைன
 த�5, (எ 
- 4). 
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910. எ0ேச�,த ெந(ச
 திட�ைடயா�+ ெக(ஞா�45 
ெப0ேச�,தா5 ேபைதைம யி�.  
(இ - �.) எ0ண( ேச�,த மன
திைன விாிவாக உைடயா�+1 எ�லா நா�5 
ெப0ைண& ேச�,% ஆ15 அறியாைம இ�ைலயா5, (எ - 4 ) 
எ0ண(ேச�த� - இதனா� வ�<13ற
திைன
 ெதாி,%ண�த�.  
------------------ 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.9  2.5.9  2.5.9  2.5.9  வைரவி/ மகளி�வைரவி/ மகளி�வைரவி/ மகளி�வைரவி/ மகளி�....    
 
வைரவி�மகளிராவ% கணிைகயேராD கல,ெதா@கினா� வ�5 13ற5 E4த�. 
 ய+க
தி� வைரவி�ைமயா�, வைரவி� மகளிெர�4 Eற' ப�ட%. 
 
911. பய�T+கி' ப0Cைர+15 ப0பி� மகளி� 
நய�றா+கி ந�ளா விட�.  
(இ - �.) தம+1 உளதா15 பயைன ேநா+கி+ 1ணமாக+ E45 1ண மி�லாத 
மகளிர% இ�ப
ைத யாரா),% பா�
%, அவைர& சாராெதாழிக,  
இதனாேல கணிைகய� இல+கண ெம�லா, ெதா1
%+ Eறினா�.  
 
912. அ�பி� விைழயா� ெபா��விைழ; மா)ெதா�யா 
ாி�ெசா *@+க, த�5.  
(இ - �.) அ�பா� கல
த*�றி' ெபா�ளா� கல+15 ஆ)ெதா�யா� ெசா��5 
இ�ெசா�, பி�C ேக��ைன
 த�5, (எ - 4). 
 
913. ெபா��ெப0�� ெபா)5ைம  ய+க மி��டைறயி 
ேலதி� பிண,தழீஇ ய34.  
(இ - �.) ெபா�ேள க�%5 ெப0�� ஒ�வேனாD ெபா)ேய  ய< 15  ய+க5, 
இ��டைறயி��ேள கிட,தெதா� ேவ34ைம' பிண
ைத+ E*+1
 த@விய% 
ேபா�5, (எ - 4) 
இைவ இர0�னா�5 கணிைகய� E�ட
தினா� வ�5 13ற5 Eற'ப�ட% 
 
914. ெபா��ெபா�ளா� C�னல, ேதாயா ர��ெபா� 
ளா; மறிவி னவ�.  
(இ - �.) ெபா�ைள' ெபா�ளாக+ ெகா�வார% C�*ய நல
ைத
 ேதாயா�, அ�ைள' 
ெபா�ளாக ஆரா;5 அறி.ைடயா�, (எ - 4).  
 
915. ெபா%நல
தா� C�னல, ேதாயா� மதிநல
தி� 
மா0ட வறிவி னவ�. 
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(இ - �.) மதிநல
தாேல மா�சிைம'ப�ட அறி.ைடயா� , எ�லா�+15 ெபா%வாகிய 
நல
திைன;ைடயவர% C�*ய நல
ைத& ேசரா�, (எ - 4). 
இ% C
திமா� ேசராென�ற%.  
 
916. த,நல5 பாாி'பா� ேதாயா� தைகெச�+கி' 
C�னல5 பாாி'பா� ேதா�.  
(இ - �.) த5 ைடய நல
ைத உலகி�க0 பர'Cவா� ேசரா� ; வன' பினா� 
களி'C34
 தம% C�*ய நல
ைத எ�லா�மா�D5 பர'Cவார% 
ேதாளிைன, (எ - 4) 
 
917. ஆ; மறிவி� ர�லா�+ கண<ெக�ப 
மாய மகளி�  ய+1.  
(இ - �.) யாதா�5 ஒ� ெபா�ைள உ�ளவா4 ஆரா),தறி;5 அறி.ைட 
யர�லாதா�+1 , வ�
தமாெம�4 ெசா��வ� , மாய
ைதவ�லமகளிர%  ய+ க
ைத 
, (எ - 4 ) 
இஃ% இவைர அறிவி�லாதா� ேச�வெம�ற%. 
 
918. நிைற ெந(ச மி�லவ� ேதா)வ� பிற ெந(சி3 
ேபணி' Cண�பவ� ேதா�.  
(இ - �.) நிைற;ைடய ெந(சி�லாதவ� ேதா)வ� ; இ�பம�லாத பிற வாகிய 
ெபா�ைள ெந(சினாேல வி�5பிைவ
% அ�C3றா�ேபால' Cண�5வ ர% 
ேதாளிைன, (எ - 4). 
இ% நிைறயி�லாதா� ேச�வெர�ற%.  
 
919. வைரவிலா மாணிைழயா� ெம�ேறா� Cைரயிலா' 
Yாிய�க ளா@ மள4.  
(இ - �.)  ய+க
தி� வைளவி�லாத மாணிைழயார% ெம�*ய ேதாளா வ%, 
உய�வி�லாத கயவ� அ@,%5 நரக5, (எ - 4). 
இஃ% இழி,தா� சா�வெர�ற%. 
 
920. இ�மன' ெப0��< க��< கவ4, 
தி�நீ+க' ப�டா� ெதாட�C.  
(இ - �.) கவ�
தமன
ைத;ைடய ெப0��5, க��5, கவ45, தி� மகளா� 
க�ய'ப�டார% ந�C, (எ - 4) 
இ% ந�1ரவாவா� சா�வெர�ற%. 
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-------------- 
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�        2.5.10 2.5.10 2.5.10 2.5.10 க��6ணாைமக��6ணாைமக��6ணாைமக��6ணாைம....    

 
க��0ணாைமயாவ% க��0டைல
 தவிர ேவ0D ெம�4 E4த�. இ% 
கணிைகய� E�ட
தினா� வ�த*�, அத� பி� Eற'ப�ட%. 
 
921. உ0ண3க க�ைள ;ணி�0க சா�ேறாரா 
ெல0ண' படேவ0டா தா�.  
(இ - �.) க�ளிைன உ0ணாெதாழிக; உ0ண ேவ0��, சா�ேறாரா� 
மதி+க'பDதைல ேவ0டாதா� உ0க, (எ - 4). 
 
922. ஈ�றா0  க
ேத; மி�னாதா ெல�A34& 
சா�ேறா�  க
%+ களி.  
(இ - �.) த�ைன'பய,தா�  �பாயி�5 க��0D களி
த� இ�னா தா5; 
அ<ஙனமாக, சா�ேறா�  �C களி
த� ம3றியாதா15? (எ - 4) 
எ�லா�  �C5 இ�னாைமேய பய'பெத� றவா றாயி34.  
 
923. நாெண�� ந�லா� Cற<ெகாD+1< க�ெள��5 
ேபணா' ெப�<13ற
 தா�+1.  
(இ - �.) நாணெம�4 ெசா�ல'பDகி�ற ந�மட,ைத பி�C கா��' ேபா5 ; 
க��0டலாகிய பிறரா� வி�5ப'படாத ெபாிய 13ற
திைன;ைட யா�+1 , (எ - 4) 
இ% நாண5 ேபாெம�ற%. 
 
924. உ�க' படாஅ ெராளியிழ'ப ெர(ஞா�4< 
க�காத� ெகா0ெடா@1 வா�.  
(இ - �.) பிறரா� மதி+க.5 படா�, ேதா3ற 5 இழ'ப�, எ�லா நா�5 க�ளி�க0 
காத� ெகா0D ஒ@1வா�, (எ - 4) 
இ% மதி+க.5 படா�, Cக@5 இலராவெர�ற%. 
 
925. %(சினா� ெச
தாாி� ேவற�ல ெர(ஞா�4 
ந(A0பா� க��0 பவ�.  
(இ - �.) உற<கினா� ெச
தாேராD ஒ'ப�; அறிவிழ
தலா�, அ% ேபா�, எ�லா 
நா�5 க��0பா� ந(A0பவேராD ஒ'ப�; மய<1தலா�,  
இஃ% அறிவிழ'பெர�ற%.  
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926. க��0ணா' ேபா>தி3 களி
தாைன+ காU<கா 
��ளா�ெகா �0டத� ேசா�வ.  
(இ - �.) தா� க��0ணாதேபா% க��0D களி
தவைன+ க0ட விட
%, தா� 
க��0ட ேபா>% தன+1�ளதா1( ேசா�விைன நிைனயா� ேபா�5; 
நிைன'பனாயி�, தவி�5, (எ - 4). 
 
927. களி
தாைன+ காரண< கா�Dத� கீ>நீ�+ 
1ளி
தாைன
 தீ
%ாீஇ ய34.  
(இ - �.) க��0D களி
தவைன+ காரண< கா��
 ெதளிவி
த�, நீாி� கீேழ 
 @கினாைன
 தீயினா3 A�ட% ேபா�5, (எ - 4). 
இ% பிற� ெசா�ல.5 ேகளாெர�ற%.  
 
928. உ�ெளா3றி ;�d� நக'பDவ ெர(ஞா�4< 
க�ெளா3றி+ க0 சா) பவ�.  
(இ - �.) த<க� ஒ@+க
ைத உ�C+1 அறி,த உ�dராேல இகழ'பD வ�; எ�லா 
நா�5 க���ளவிட
ைத நா�, அதி�க0ேண தா>வா�, (எ - 4.) 
 
929. களி
தறிேய ென�ப% ைகவிDக ெந(ச
 
ேதாளி
தTஉ மா<ேக மி15.  
(இ - �.) க��0டா� களி
தறிேய ென�பதைன+ ைகவிDக ; மன
 தி�க0ேண 
கர,தTஉ5 அ'ெபா@ேத வா)ேசா�,% Cல'பD5 ; அ% க� ளி31 இய�C, (எ - 4 ) 
உள5 ெகடாெத�பா�+1 இ% Eற'ப�ட%. 
 
930. ைகயறி யாைம ;ைட
ேத ெபா�� ெகாD
% 
ெம)யறி யாைம ெகாள�.  
(இ-�. பய� அறியாைம ;ைட
%; ெபா�ளிைன+ ெகாD
%
 த5 ெம) 
அறியாைமைய& ெச);5 க�ளிைன+ ேகாட�, (எ - 4 ) 
இ% ேம3Eறிய 13ற ெம�லா5 பய
த*�, அதைன அறி.ைடயா� ெச)யா ெர�ற%. 
---------------  

அதிகாஅதிகாஅதிகாஅதிகார�ர�ர�ர�    2.5.11  2.5.11  2.5.11  2.5.11  H+H+H+H+....    
 
Nதாவ% Nதா�னா� வ�5 13ற<E4த�. இ% ேம3Eறியவ3ேறா 
ெடா
தவிய�பி3றாத*�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
931. ேவ0ட3க ெவ�றி��( Nதிைன ெவ�றTஉ5 
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T0�3ெபா� மீ�வி@<கி ய34.  
(இ - �.) ெவ��மாயி�5 Nதிைன வி�5பாெதாழிக; ெவ�4 ெப3ற ெபா��5, 
T0�*�க0U0டாகிய ெபா�ைள மீ� வி@<கினா3 ேபா�5, (எ - 4). 
இ% பி� ேகD பய+1 ெம�ற%. 
 
932. அகடாரா ர�ல �ழ'ப�N ேத�� 
 க�யா� Fட'ப� டா�.  
(இ - �) தம+1 உ�ளாகிய இ,திாிய<க�5 மன 5 இ�C34 நிைற ய'ெபறா�; 
அ%ேவய�றி, அ�ல3பDவ%5 ெச)வ� ; Nதாகிய Fேதவி யாேல மைற+க'ப�டா�, 
(எ - 4) 
மைற
த�- ந31ண<கைள
 ேதா�றாம� மைற
த�. 
 
933. உைட ெச�வ F ெணாளி க�விெய� ைற,% 
மைடயாவா மாய< ெகாளி�.  
(இ - �.) உைட;5, ெச�வ 5, உண.5, Cக@5, க�வி;ெம�4 ெசா� ல'ப�ட 
ஐ,%5 Nதிைன+ ெகா�ளி�, சாராவா5, (எ - 4). 
ெச�வ5 - ெபா��5, மைன;5, Yமி;5, அ�ைம;  தலாயின.  
 
934. உ�ளாய ேமாவா% Eறி3 ெபா�ளாய5 
ேபாஒ)' Cறேம பD5. 
(இ - �.) Cர�5 கவ3ைற இைடவிடா% எ+கால
%5 E4வனாயி�, ெபா�� வர. 
த�ைன வி�D' ேபா)' பிற�பா3 ெச��5, (எ - 4). 4 
 
935. பழகிய ெச�வ 5 ப0C< ெகD+1< 
கழக
%+ காைல Cகி�.  
(இ - �.) N% கழக
தி�க0ேண காைல'ெபா@% C1வானாயி�, அ% 
ெதா�4ெதா�D வ�கி�ற ெச�வ
திைன;5 தம+கிய�பாகிய 1ண
 திைன;5 
ெகD+15, (எ - 4) 
 
936. ெபா��ெகD
%' ெபா)ேம3 ெகாளீஇ ய��ெகD
 
த�ல �ழ'பி+1( N%.  
(இ - �.) N%,  3பட'ெபா�ைள+ ெகD
%, அத� பி�ன�' ெபா)ைய 
ேம3ெகா�ள'ப0ணி, அ��ைடைமைய+ ெகD
%, அ�ல3பD
%வி+15. 
 
937. ஒ�ெற)தி 9றிழ+1( Nத�+1  0டா<ேகா 
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ன�ெற)தி வா>வேதா ரா4.  
(இ - �.)  �C ஒ� ெபா�ைள' ெப34, அGவாைசயாேல ம3ெறா� ெபா�ளிைன' 
ெபறலாெம�4 94 ெபா�ைள யிழ+கி�ற Nதா�க�+1 ந�ெற)தி வா>வெதா� 
ெநறி உ0டாேமா? (எ - 4). 
 
938. இழ
ெதாறாட< காத*+1( Nேதேபா3 4�ப 
 ழ
ெதாறா உ< காத3 4யி�.  
(இ - �.) ெபா�ைள இழ+1,ேதா45 ெபா�ைள+ காத*+15 N% ேபால, %�ப
ைத 
உழ+1,ேதா45 இ�ப
திேல காத�ைட
% உயி�; இைவ இர0��+15 
அஃதிய�C, (எ - 4). 
 
939. சி4ைம பல ெச)% சீரழி+1( Nதி� 
வ4ைம த�வெதா� றி�.  
(இ - �.) %�பமாயின பலவ3ைற;( ெச)% தைலைமையயழி+15 N% ேபா�, 
வ4ைமைய
 த�வ% பிறிெதா�4 இ�ைல, (எ - 4) 
 
940. கவ4< கழக < ைக;, த�+கி 
யிவறியா ாி�லாகி யா�.  
(இ - �.) கவ3றிைன;5, கழக
திைன;5, ைக
ெதாழி*ைன;5 வி�5பி விடாதவ� 
 3கால
தி�5 வ4வியரானா�, (எ - 4). 
கவ4 - ெந
த5; கழக5 - உ0ைட;��D மிட5; ைக
ெதாழி� - கவ� பி�
த�. 
------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.5.12  2.5.12  2.5.12  2.5.12  ம;+ம;+ம;+ம;+....    
 
ம�,தாவ% யா+ைக ேநா;றாம3 ெச);, திற<E4த�. ேம� க�ய'பD வன 
Eறினா�. இனி+ க�ய'படாத உண.5 த�னளவி� மி1மாயி� %�ப5 பய+1 
மாதலா�, அ%.5 அள. அறி,%0ணேவ0D ெம�4 அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
941. ம�,ெதன ேவ0டாவா5 யா+ைக+ க�,திய 
த3ற% ேபா3றி ;ணி�. 
 (இ - �.) யா+ைக+1 ம�,ெத�பெதா�4 ேவ0டா ; 13றமற  3 கால
% அ�,திய 
உண. அ3றைமயறி,% பா%கா
% உ0பனாயி�, (எ-4). 
இஃ% இGவா4 ெச)யி� ம�,% ேதட ேவ0டாெம�ற%.  
 
942. அ3றா லளவறி, %0க வஃ%ட5C 
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ெப3றா ென�%)+1 மா4.  
(இ - �.)  �C உ0ட% அ3றா�, பி�C உ0U<கா� இ
%ைண ய4 ெம�4 தா� 
அறி,% உ0க ; அஃ% உட5C ெப3றவ� அதைன ெநD< கால5 ெச�
%த31ாிய 
வழி, (எ - 4). 
 
943 அ3ற தறி,% கைட'பி�
% மாற�ல 
%)+க %வர' பசி
%.  
(இ - �.)  �C உ0ட.ண. அ3றதைன அறி,%, பி�C அ4மள.5 கைட'பி�
%, 
உ0U<கா� ஒ�றிேனாெடா�4 மா4ெகா�ளாத உண விைன மிக.5 பசி
% 
உ0க, (எ – 4). 
மா4ேகாடலாவ% ெந);5 ேத�5 இனிய வாயி�5 த5மிலள ெவா+1மா யி� 
ெகா��5; அ% ேபா�வதா5. இஃ% உ0U<கா� அளவறி,%0ணேல ய�றி 
மாற�ல.5 உ0ண ேவ0D ெம�ற%. 
 
944. மா4பா��லாத .0� ம4
%0ணி 
J4 பா��ைல ;யி�+1.  
(இ - �.) Aைவ;5 Oாிய 5 மா4பா��லாத உணைவ நீ+கி ;0ப னாயி�, 
த��யி�+1 வ�5 இைடL4 இ�ைல, (எ - 4). 
மா4பாD - பலா'பழ,தி�றா� A+1
 தி�ற�.  
 
945. இழிவறி, %0பா�க ணி�ப5 ேபானி31< 
கழிேபாிைரயா�க ேணா).  
(இ - �.) அ45 அளவறி,% உ0பவ� க0 இ�ப5 ேபா� உ0டா5; மிக 
உ0பா�க0 ேநா), (எ - 4). 
 
946. மிகி�< 1ைறயி� ேநா)ெச); 9ேலா� 
வளி தலா ெவ0ணிய F�4.  
(இ - �.) உண.5 உற+க 5 இைணவிைழ&A5 த��ட5பி� அளவி31 மிகி�5 
1ைறயி�5, 9ேலாரா� எ0ண'ப�ட வாத 5 பி
த 5 சீத  மாகிய F�45 
ேநாைய& ெச);5, (எ - 4). 
 
947. ேநா)நா� ேநா) த னா� ய%தணி+15 
வா)நா� வா)'ப& ெசய�.  
(இ - �.) ேநாயிைன;5 ஆரா),%, ேநா)வ�த31+ காரண 5 ஆரா),%, அ,ேநா) 
தீ�+15 ெநறிைய;5 ஆரா),%, அ% தீ�+1<கா� த'பாம3 ெச)க. 
இ% ேநா) தீ�+1மா4 Eறி34.  
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948. உ3றா னள.5 பிணியள.< கால < 
க3றா� க�தி& ெசய�.  
(இ - �.) ேநா;3றவன% அள.5, ேநாயின% அள.5, அ% ப3றிய கால 5 அறி,%, 
அத31
 த+கவா4 ம�,% ெச)க; ஆ;� ேவத5 வ�லவ�. 
 
949. உ3றவ� நீ�'பா� ம�,% ைழ& ெச�வாேன� 
ற'பானா3 E3ேற ம�,%.  
(இ - �.) ேநா;3றவ�5, ேநா) தீ�+1 மவ�5, ம�,%5, அத31
த+க ம�,திைன+ 
கால5 த'பாம� இய34வா�5 எ�றிGவைக'ப�ட நா�1 திற
 

% ம�,%, (எ - 4) 
 
950. தீயள வ�றி
 ெதாியா� ெபாி%0ணி 
ேனாயள வி�றி' பD5.  
(இ - �.) பசியி� அளவ�றி ஆராயாேத மிக.0பானாயி�, மிகேநா) உ0டா5, (எ - 
4. 
இ% ேநா) தீ�,தா�5 பசியள. அறியாேத உ0பானாயி�, மீ0D5 ேநாயா 
மாதலா�, அளவறி,% உ0ண� ேவ0Dெம�ற%. 

+/பவிய* �1றி12+/பவிய* �1றி12+/பவிய* �1றி12+/பவிய* �1றி12....    
---------------- 

2. 2. 2. 2. 6. 6. 6. 6. �0யிய*�0யிய*�0யிய*�0யிய*. (. (. (. (13131313    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.1  2.6.1  2.6.1  2.6.1  �0�0�0�0....    

 
1�யியலாவ% அரச�5, அைம&ச�5, Oர�ம�லாத ம+க� தம% இய�C E4த�. 
Eறிய அ5F�றி�5  3பட+ 1�'பிற,தா� இல+கண< E4வ�. 
 
951. நைக`ைக யி�ெசா *கழாைம நா�15 
வைகெய�ப வா)ைம+ 1�+1.  
(இ - �.)  கமல�&சி;5, ெகாைட;5, இனியைவ E4த�5, பிறைர 
இகழாைம;மாகிய நா�கிைன;5 ெம)5ைம;ைடய 1ல
தி��ளா�+1 அ,த 
ெம�4 ெசா��வ�, (எ - 4). 
 
952. இ3பிற,தா� க0ண�ல தி�ைல யிய�பாக& 
ெச'ப  நாU ெமா�<1.  
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(இ - �.) உய�1�'பிற,தா� மா�ட�ல% பிற�மா�D நD.நிைலைம;5, பழி 
நாUத�5, இய�பாக ஒ�<ேக உ0டாகா, (எ - 4). 
இஃ% இ3பிற,தா� இைவயிர0D5 இய�பாக உைடயெர�ற%.  
 
953. ஒ@+க 5 வா)ைம;5 நாUமி5 F�4 
தமி@+கா� 1�'பிற, தா�.  
(இ - �.) ஒ@+க  ைடைம;5, ெம)5ைம E4த�5, அ3ற5 மைற
த லாகிய 
நாண ைடைம;5 ஆகிய இ5F�றிைன;5 த'பா� உய�1�'பிற,தா�. 
 
954. நில
தி3 கிட,தைம கா�கா�D< கா�D< 
1ல
தி3 பிற,தா�வா)& ெசா�.  
(இ - �.) வி
% நில
தி�க0 மைற,% கிட'பி�5, அ% மைற,% கிட,தைமைய 
அத�  ைள யறிவி+15; அ%ேபா�, உய�1�'பிற,தாைர 
அவரவ� வாயி3ெசா� அறிவி+15, (எ - 4.) 
 
955. அD+கிய ேகா� ெபறி�< 1�'பிற,தா� 
1�4வ ெச)த *ல�.  
(இ - �.) பல ேகா�' ெபா�ைள' ெபறி�5, உய�1�'பிற,தா� த< 1�+1
 
தா>வாயி� ெச)யா�, (எ - 4). இ% சா�றா0ைம விடாெர�ற%. 
 
956. வழ<1வ %� O>,த+ க0U5 பழ<1� 
ப0பி3 றைல'பிாித*�4.  
(இ - �.) வழ<15 ெபா�� த5மளவி31+ 1�றி& A�<கியவிட
%5, பழய ப0C 
வ@வாத 1�'பிற,தா� தம% இய�பினி�45 நீ<1த *ல�. 
இ% ப0Cைடைம விடாெர�ற%.  
 
957. சல5ப3றி& சா�பில ெச)யா�மா ச3ற 
1ல5ப3றி வா>%ெம� பா�.  
(இ - �.) ெபா)ைய& சா�,%, அைமவி�லாதன ெச)யா�; 13றம3ற 1ல
ைத& சா�,% 
உயி� வா>ேவா ெம�4 க�%வா�, (எ - 4). 
இ% சா�றா0ைம விடா� எ�ற%.  
 
958. நல5 ேவ0� னாUைடைம ேவ0D< 1ல5 ேவ0�� 
ேவ0Dக யா�+15 பணி..  
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(இ - �.) ஒ�வ� தம+1 நல
ைத ேவ0Dவாராயி�, நாUைடைமைய வி�5Cக; 
அGவ0ணேம, 1ல
ைத வி�5Cவாராயி�, யாவ�மா�D5 தா>, ெதா@1தைல 
வி�5Cக, (எ - 4). 
இ% பணி,ெதா@க ேவ0D ெம�ற%.  
 
959. 1�'பிற,தா� க0விள<1< 13ற5 விA5பி� 
மதி+க0 ம4'ேபா �ய�,%.  
(இ - �.) உய�1�' பிற,தா� மா�D+ 13ற ளதாயி�, அ% வான
 தி� மதியி� 
கU�ள ம4'ேபா� உய�,% விள<15; ஆதலா�, 13ற'பட ஒ@க3க, (எ - 4). 
இ% 13ற( ெச)தைல
 தவிர ேவ0Dெம�ற%.  
 
960. நல
தி�க ணாாி�ைம ேதா�றி னவைன+ 
1ல
தி� ைமய' பD5.  
(இ - �.) ஒ�வ� 1�நல
தி�க0ேண நீ�ைம யி�ைம ேதா�4மா யி�, அவைன+ 
1ல
தி�க0 த'பினவென�4 ஐய'பDக, (எ - 4). 
------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.2  2.6.2  2.6.2  2.6.2  மான�மான�மான�மான�....    
 
மானமாவ% எ+கால
தி�5 தம% நிைலைமயி� திாியாைம. இ% 1�'பிற, தா�+1 
இ�றியைமயாைமயி� அத�பி� Eற'ப�ட%. இ% F�4 வைக'பD5; தம% 
த�ைம 1�4வன ெச)யாைம;5, இக>வா�மா�D& ெச�லாைம;5, இளிவர. 
ெபாறாைம;ெமன . 
 
961. இ�றி யைமயா& சிற'பி� வாயி�< 
1�ற வ�ப விட�.  
(இ - �.) இ�றியைமயாத சிற'Cைடயனவாயி�5, தம% த�ைம 1ைறயவ�5 
ெபா�ைள;5 இ�ப
ைத;5 விDக, (எ - 4). 
இ% ெபா��5 இ�ப 5 மிகி�5, த�ைம 1ைறவ� ெச)ய3க ெவ� ற%. 
 
962. ெப�+க
% ேவ0D5 பணித� சிறிய 
A�+க
% ேவ0D  ய�..  
(இ - �.) ெச�வ5 ெப�கிய கால
% எ�லா�+15 பணித� ேவ0D5; ெச�வ5 மிக.( 
A�<கின கால
%
 தம% த�ைம 1ைற.படாம� ஒ@க� ேவ0D5, எ - 4) 
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963. சீாி�( சீர�ல ெச)யாேர சீேராD 
ேபரா0ைம ேவ0D பவ�.  
(இ - �.) தம+1' ெபா�� மி1தி உ0டாமாயி�5, நிகர�லாதன ெச) யா�, 
தைலைமேயாேட Eட' ெபாிய ஆ0ைமைய வி�5Cவா�, (எ - 4). 3 
 
964. தைலயி னிழி,த மயிரைனய� மா,த� 
நிைலயி னிழி,த+ கைட.  
(இ - �.) தைலயினி�4 இற<கிய மயிைர'ேபால இகழ'பDவ� ; மா,த� தம% 
நிைலயினி�4 நீ<கி
 தாழ ஒ@கின விட
%, (எ - 4). 
 
965. 1�றி னைனயா�< 1�4வ� 1�4வ 
1�றி யைனய ெசயி�.  
(இ - �.) மைலேபால' ெபாிய உய�.ைடயா�5 தம% த�ைம 1ைறபாD வ�; ஒ� 
1ைற. வ�வனவ3ைற+ 1�றி அளவாயி�5 ெச)வாராயி�, (எ-4). 
இ% மி+காராயி�5 இகழ'பDவ ெர�ற%.  
 
966. Cகழி�றா3 C
ேதணா� D)யாதா ெல�ம3 
திக>வா�பி� ெச�4 நிைல.  
(இ - �.) இ5ைப' பயனாகிய Cகைழ
 தாராதாயி�, ம4ைம' பயனாகிய Aவ�+க
%' 
C1த*�ைல; ஆயி�, த�ைன இக>,%ைர'பா�பி� ெச�4 ஒ�வ� நி3கி�ற% 
பி�ைன எ�ன பயைன+ க�தி? (எ - 4). 
இ% தாைர இக>வா�மா�D& ெச�4 நி3றைல
 தவி�க ெவ�ற%.  
 
967. ஒ�டா�பி� ெச�ேறா�வ� வா>த* ன,நிைலேய 
ெக�டா ெனன'பDத ன�4.  
(இ-�.) ஒ�வ� த�ைன இக>வா�பி� ெச�4 வா@5 வா>+ைகயி�, அவ�பா� 
ெச�லாத அ,நிைலேய நி�4 ெக�டாென�4 பிறரா� ெசா�ல'பD த� ந�4 ,  
(எ - 4). 
 
968. ம�,ேதாம3 றாேனா5C5 வா>+ைக ெப�,தைகைம 
Vடழிய வ,த விட
%.  
(இ - �). தம% ெபாிய தைகைம வ*யழிய வ,தவிட
%, சாவாேத இ�,% 
உயிாிைனேயா5பி வா@5 வா>+ைக பி�C5 ஒ�கால( சாவாைம+1 ம�,தாேமா , (எ 
- 4). 
ெப�,தைகைம அழியவ,தவிட
 ெத�4 E�Dக.  
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969. மயி�நீ'பி� வாழா+ கவாிமா வ�னா 
�யி�நீ'ப� மான5 வாி�. 
 (இ - �.) ஒ�மயி� நீ<கி� உயி�வாழாத கவாிமாைவ' ேபா�ற மான  ைடயா�, 
மான5 அழியவாி� உயி�விDவ�, (எ - 4).  
 
970. இளிவாி� வாழாத மான  ைடயா 
ெராளிெதா@ ேத
%  ல1.  
(இ-�.) இளிவர. உ0டானா�,உயி� வாழாத மான ைடயார% Cகைழ
 ெதா@% 
%தி+15 உல1, (எ - 4). 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.3  2.6.3  2.6.3  2.6.3  ெபைமெபைமெபைமெபைம....    
 
ெப�ைமயாவ% சிறியா� ெசய� ெச)யாைம. அ% பி�C காண'பD5.  
 
971. பிற'ெபா+1 ெம�லா .யி�+1( சிற'ெபாGவா 
ெச)ெதாழி� ேவ34ைம யா�.  
(இ - �.) எ�லா .யி�+15 பிற'பா� ஒ� ேவ4பா��ைல; ஆயி�5, தா� ெச) 
ெதாழி*ன% ஏ3ற& A�+க
தினாேல ெப�ைம ஒGவா% .  
எனேவ, இ% ெப�ைமயாவ% 1ல
தினா� அறிய'படா ெத�பTஉ5 அத31+ 
காரண 5 Eறி34. 
 
972. ேம*�,% ேமல�லா� ேமல�ல� கீழி�,%< 
கீழ�லா� கீழ�ல வ�.  
(இ - �.) ேமலான இட
தி�,தா�5, ேம�ைபயி�லாதா� ேம�ம+களா கா�; கீழான 
இட
தி�,தா�5, கீ>ைம யி�லாதா� கீ>ம+களாகா�, (எ - 4). 
இடெம�ப% ெச�வ
தினா� இ�+1மிட5.  
 
973. இற'ேபா ாி�,த ெதாழி3றா( சிற'C
தா� 
சீர� லவ�க� ப��.  
(இ - �.) ெச�வமான % தன+1 நிகாி�லாதா�மா�ேட நி31மாயி�, நிதிைய 
இற'பாாிட
ேத ெபா�,தி� ெதாழிைல உைட
தா�, (எ - 4). 
சீர�லவ� - ெபாியர�ல�.  
 
974. ெப�ைம ெப�மித மி�ைம சி4ைம 
ெப�மித F�,% விD5.  
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(இ - �) ெப�ைமயாவ% ெச�+கி�ைம ; சி4ைம ெச�+கிைன ேம3 
ெகா0ெடா@1மாதலா�, (எ - 4). 
ேம� 1ல
தினா�5 ெபாியாைர' ெபாியாெர�4 ெகா�ள� படாெத� றா� இனி' 
ெப�ைம யில+கண< E4வா�,  3பட& ெச�+கி�ைம ெப�ைமெய�4 Eறினா�. 
 
975. பணி;மா ெம�45 ெப�ைம சி4ைம 
யணி;மா, த�ைன விய,%.  
(இ - �.) ெப�ைம எ+கால
%5 பிறைர
 தா>,ெதா@15; சி4ைம த�ைன' ெப�+க 
நிைன
% அல<காி+15, (எ - 4). 
இ% ெப�ைமயாவ% பணி,ெதா@1தெல�4 Eறி34  
 
976. அ3ற மைற+15 ெப�ைம சி4ைமதா� 
13றேம Eறி விD5.  
(இ - �.) ெப�ைம பிற�ைடய 1ைறைவ மைற
%& ெசா��5 ; சி4ைம அவ�+1�ள 
ந�ைம ெசா��தைல
 தவி�,% 13ற
ைதேய ெசா�* 
விD5, (எ - 4). 
இ% 13ற5 Eறாைம ெப�ைமெய�4 Eறி34.  
 
977. ஒளிெயா�வ3 1�ள ெவ4+ைக யிளிெயா�வ� 
கஃதிற,% வா@ ெமன�.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1 இன'ெப�ைம Cகழா5; அதைன நீ<கி வா@ெம�4 பிற� 
ெசா��த� ஒ�வ�+1 இளிவாமாதலா�, (எ - 4). 
இ% ெப�ைமயாவ% நிைற;ைடைம ெய�4 Eறி34.  
 
978. ஒ�ைம மகளிேர ேபால' ெப�ைம;, 
த�ைன
தா� ெகா0ெடா@கி �0D. *  
[#]  (இ - �.) கவரா மன
திைன;ைடய மகளி� நிைறயி� வ@வாம� த5 ைம
 தா5 
கா
%+ெகா0ெடா@1மா4 ேபால, ெப�ைம+ 1ண�5 ஒ�வ� நிைறயி� 
வ@வாம� த�ைன
 தா� கா
%+ெகா0ெடா@1வானாயி�, அவ�க0 உ0டா5, 
(எ - 4). 
-----  
[#]  இ% பாிேமலழக�ைர. 
 
979. சிறியா �ண�&சி; ளி�ைல ெபாியாைர' 
ேபணி+ெகா� ேவெம�� ேநா+1.  
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(இ - �.) சி4ைம;ைடயா� உண�வி�க0 இ�ைல, ெப�ைம;ைட யாைர' ேபா3றி
 
%ைணயாக+ ெகா�ேவெம��5 க�
%, (எ - 4). 
இ% ெபாியாைர' ெப4த�5 ெப�ைமெய�4 Eறி34.  
 
980. ெப�ைம ;ைடயவ ரா34வா ரா3றி 
ன�ைம ;ைடய ெசய�.  
(இ - �.) ெப�ைம;ைடயவ� ெநறியினாேன ெச)ய வ�ல� ; ெச)த31 அ�ைம;ைடய 
ெசய�கைள, (எ - 4). 
இ% ெச)த31 அாிய ெச)வா� ெபாியெர�ற%. 
---------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.4  2.6.4  2.6.4  2.6.4  சா/றா6ைமசா/றா6ைமசா/றா6ைமசா/றா6ைம....    
 
சா�றா0ைமயாவ% ந31ண<க� பலவ3றா�5 அைம,தா� இல+கண< E4த�. 
இ% ெப�5பா�ைம;5 அற
தினா� தைலயளி ெச)ெதா@1வாைர ேநா+கி34. 
 
981 இ�ைம ெயா�வ3 கிளிவ�4 சா�ெப��, 
தி0ைம;0 டாக' ெபறி�.  
(இ - �.) ஒ�வ�+1& சா�பாகியநிைல உ0டாக' ெபறி�, ெபா� ளி�ைம 
இளிவாகா%, (எ - ற). 
இஃ% அைமதி;ைடயராத� ெப4த3காிெத�ற%.  
 
982. ெகா�லா நல
த% ேநா�ைம பிற�தீைம 
ெசா�லா நல
த% சா�C.  
(இ - �.) தவ
%+1 உ4'பான சீல<க� பல உ0டாயி�5, ெகா�லாத 
நல
ைத;ைடய% தவ5; அ%ேபா�, சா�றா0ைம+1 உ4'பான ந31ண< க� பல 
உ0டாயி�5, பிற� பழிைய& ெசா�லாத நல
ைத;ைடய% சா�C. 2 
 
983. அ�Cநா ேணா'Cர. க0ேணா�ட5 வா)ைமெயா 
ைட,% சா� Y�றிய T0.  
(இ - �.) அ�Cைடைம;5, பழிநாUத�5, ஒ'Cர.ைடைம;5, க0 ேணா�ட 5, 
ெம);ைர;ெம�4 ெசா�ல'ப�ட ஐ,%5 சா�பிைன
 தா< 15 T0, (எ - 4). 
இஃ% இைவ ஐ,%5 சா�பி31 அ<கெம�ற%.  
 
984. 1ணநல( சா�ேறா� நலேன பிறநல 
ெம,நல
 %�ளTஉ ம�4.  
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(இ - �.) சா�ேறா�+1 நலமாவ% 1ணந�லரா1த�; 1ணநல5, பிற நல மாகிய எ�லா 
நல
தி�5 உ�ள ெதா� நலம�4, (எ - 4). 
இ% 1ணநல5 சா�பி31 அழெக�ற%.  
 
985. ஆ34வா ரா3ற� பணித ல% சா�ேறா� 
மா3றாைர மா345 பைட.  
(இ - �.) ெபாியா� ெப�ைமயாவ% எ�லா�+15 தா>,ெதா@1த�; சா�ேறா� த5 
பைகவைர ஒழி+15 க�வி;5. அ%ேவ, (எ - 4). 
 
986. கடென�ப ந�லைவ ெய�லா< கடனறி,% 
சா�றா0ைம ேம3ெகா�பவ�+1. 
 (இ - �.) நம+1
 த1வ% இ%ெவ�றறி,% சா�றா0ைமைய ேம3 
ெகா0ெடா@1வா�+1, ந�லனவாய 1ண<கெள�லா5 இய�பாயி�+1 ெம�4 
ெசா��வ� 9ேலா�, (எ - 4) 
 
987. சா�பி31+ க�டைள யாெதனி3 ேறா�வி 
%ைலய�லா� க0U< ெகாள�. *  
[#] (இ - �.) சா�பாகிய ெபா�னினளவறித31 உைரக�லாகிய ெசய� யாெதனி�, 
அ% த5மி�ய�,தா� மா�D+ ெகா��, ேதா�விைய இழி,தா� மா�D< ேகாட�, (எ - 
4). 
--------  
[#]  பாிேமலழக�ைர 
 
988. இ�னா ெச)தா�+1 மினியேவ ெச)யா+கா 
ெல�ன பய
தேதா சா�C. *  
(இ - �.) த ம+கி�னாதவ3ைற& ெச)தா�+1( சா�Cைடயா� இனிய வ3ைற& 
ெச)யாராயி�, அ&சா�C ேவெற�ன பயைன;ைட
%, (எ - 4). 8 
 
989. ஊழி ெபயாி�, தா5ெபயரா� சா�றா0ைம+ 
காழி ெயன'பD வா�. *  
(இ - �.) சா�Cைடைமயாகிய கட31+ கைரெய�4 ெசா�ல'பDவா� எைன+ கட�< 
கைர;ணி�லாம3 கால, திாி,தா�5 தா,திாியா�, (எ - 4) 9 
 
990. சா�றவ� சா�றா0ைம க�றி னி�நில,தா� 
றா<கா% ம�ேனா ெபாைற. *  
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[#] (இ - �.) பல1ண<களா� நிைற,தவ� த,த�ைம 1�4வராயி�, ம3ைற 
யி�நில,தா�, த�ெபாைறைய
 தா<காதா)  �;5, (எ - 4). 1) 
----------  
[#]  பாிேமலழக�ைர 
    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.5  2.6.5  2.6.5  2.6.5  ப6�ைடைமப6�ைடைமப6�ைடைமப6�ைடைம. . . .     
 
991. எ0பத
தா ெல)த ெலளிெத�ப யா�மா�D5 
ப0Cைடைம ெய��5 வழ+1.  
[#] (இ - �.) யாவ� மா�D ெமளிய ெசGவியராதலா� அாிதாய ப0Cைட ைமெய��5 
ந�ெனறியிைன ெய)%த� எளிெத�4 ெசா��வ� 9ேலா�. 1 
----------  
[#]  பாிேமலழக�ைர 
 
992. அ�Cைடைம யா�ற 1�'பிற
த *Gவிர0D5 
ப0Cைடைம ெய��5 வழ+1. *  
(இ - �) பிற�ேமல�Cைடயனாத�5 உலக
ேதாடைம,த 1�யி� க� பிற
த�மாகிய 
இGவிர0D5, ஒ�வ�+1' ப0Cைடைமெய�4 உலக
 தா� ெசா��5 ந�ெனறி, 
(எ - 4). 
----------  
[#]  பாிேமலழக�ைர 
 
993. உ4'ெபா
த� ம+கெளா' ப�றா� ெவ4
த+க 
ப0ெபா
த ெலா'பதா ெமா'C.  
[#] (இ - �.) ெசறிய
தகாத உட5பாெலா
த� ஒ�வ�+1 ந�ம+கேளா 
ெடா'பாகாைமயி�, அ% ெபா�,%வத�4; இனி' ெபா�,%வதாய ெவா' பாவ% 
ெசறிய
த+க ப0பாெலா
த�, (எ - 4). 
----------  
[#]  பாிேமலழக�ைர 
 
994. நயெனாD ந�றி Cாி,த பய�ைடயா� 
ப0C பாரா�D  ல1. *  
[#] (இ - �.) நீதிைய;5 அற
ைத;5 வி�5Cதலா3 பிற�+1, தம+15 
பய�பDத�ைடயார% ப0பிைன உலக
தா� ெகா0டாடா நி3ப�, எ - 4). 4, 
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995. நைக;�� மி�னா திக>&சி பைக;��5 
ப0Cள பாடறிவா� மா�D. *  
[#] (இ - �.) த�ைன யிக>த� ஒ�வ31 விைளயா���க0U5 இ�னா%; ஆகலா5 
பிற� பாடறி, ெதா@1வா� மா�D' பைகைம;�வழி;5 அஃ%ளதா கா% இனிய வாய 
ப0Cகேள உளவாவன, (எ - 4) 
 
996. ப0Cைடயா�' ப�D0 Dலக ம%வி�ேற� 
ம0C+1 மா)வ% ம�.  
(இ - �.) ப0Cைடயா�க0ேண பDதலா� உலகிய� எ(ஞா�4  0டா) 
வாராநி�ற%; ஆ0D' பDத*�ைலயாயி�, அ% ம0ணி� க� C+1 மா),% 
ேபாவதா5, (எ - 4). 
 
997. அர5ேபா�< E�ைமய ேர� மர5 ேபா�வ� 
ம+க�ப0 பி�லா தவ�. *  
[#] (இ - �.) ந�ம+க�ேக;ாிய ப0பி�லாதவ� அர
தி� E�ைம ேபா�< 
E�ைம;ைடயேர யாயி�5, ஓரறி வி3றா) மா
திைன ெயா'ப�, எ - 4) 
 
998. ந0பா3றா ராகி நயமி� ெச)வா�+15 
ப0பா3றா ராத� கைட. *  
[#] (இ - �.) த5ெமாD ந�பிைன& ெச)யா% பைகைமைய& ெச)ெதா@1 வா�மா�D5 
தா5 ப0Cைடயரா ெயா@காைம அறி.ைடயா�+ கி@+கா5.  
 
999. நக�வ�ல ர�லா�+1 மாயி� ஞால5 
பக�5பா3 ப�ட� றி��. *  
[#] (இ - �.) ப0பி�ைமயா� ஒ�வேராD கல,% உ0மகி>த�மா�டா தா�+1 
மிக.5 ெபாிய ஞால5 இ�ளி�லாத பக3ெபா@தி�5 இ�ளி� க� கிட,ததா5, (எ - 
4). 
 
1000. ப0பிலா� ெப3ற ெப�(ெச�வ ந�பா� 
கல,தீைம யா3றிாி, த34. 
[#] (இ - �.) ப0பி�லாதவ�  �ைன ந�விைனயா ென)திய ெபாிய ெச�வ5 
அ+13ற
தா� ஒ�வ�+15 பய�படா% ெகDத�, ந�ல வா� பா� ஏ3றகல
தி� 
13ற
தா� இ�Aைவ
தாகா% ெக�டா3ேபா�5, (எ-4).  
------  
[#]  இ+ 1றி;�ள உைரயைன
%5 பாிேமலழக�ைர. 
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அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.6 2.6.6 2.6.6 2.6.6 ந/றியி* ெச*வ�ந/றியி* ெச*வ�ந/றியி* ெச*வ�ந/றியி* ெச*வ�....    

 
ந�றியி� ெச�வமாவ% அற
ைத;5 இ�ப
ைத;5 பயவாத ெச�வ
தி னிய�C 
E4த�. இ% ப0பிலாதா�+ 1ள தாவெதா�றாத*�, அத� பி� Eற'ப�ட%. 
 
1001. அ�ெபாாீஇ
 த3ெச3 3றேநா+கா தீ��ய 
ெவா0 ெபா�� ெகா�வா� பிற�.  
(இ - �.) ெபா�� ேதD<கா� பிற�மா�D அ�C ெச)தைல;5 நீ+கி அ% 
ேத�னானாகிய த�ைன+ கா
த�மி�றி, அற
ைத;( ெச)யா%, ெதா1
த ஒ�ளிய 
ெபா�ைள+ ெகா�வா� பிற�, (எ - 4). 
 
1002. ஈ�ட மிவறி யிைசேவ0டா வாடவ� 
ேதா3ற நில+1' ெபாைற.  
(இ - �.) ெபா�ளீ�Dதைல வி�5பி' Cகைழ வி�5பாத மா,த�, தா5 பிற,த 
நில
%+1' பாரமாவ�, (எ - 4). 
இஃ% இவ� பிற'பதி�5 பிறவாைம ந�ெற�ற%. 
 
1003. ைவ
தா�வா) சா�ற ெப�5ெபா� ளஃ%0ணா� 
ெச
தா� ெசய+கிட,த தி�.  
(இ - �.) இட5 நிைற,த ெப�5 ெபா�ைள `��ைவ
தா ெனா�வ� அதைன 
Mகரானாயி�, ெச
தா�; அவ� பி�C ெச)ய+கிட,த% யா% மி�ைல. 
இஃ% ஈ��னானாயி�5 தாெனா� பய� ெபறாென�ற%.  
 
1004. அ3றா�+ெகா� றா3றாதா� ெச�வ மிகநல5 
ெப3றாடமிய0F
 த34.  
(இ - �.) ெபா�ள3றா�+1 யாதா� ெமா�ைற+ ெகாடாதவ�ைடய ெச�வ5, மி+க 
அழகிைன' ெப3றாெளா�
தி தனியளா)  தி�,தா3ேபா�5. 
இ% ெச�வ5 தா�5 ஒ� பய� ெபறாெத�ற%. 
 
1005. ந&ச' படாதவ� ெச�வ நD^� 
ண&A மர5ப@
 த34.  
(இ - �) பிறரா� ஆைச'படாதவன% ெச�வ5, ஊ� நD.� ப@
% நி3பெதா� 
ந&Aமர5 ப@
தத�ைம
%, (எ - 4). 
இ% ந&Aமர'பழ5 தமதாைசயாேல தி�பா�0டாயி�, அவைர+ ெகா��ெம�ற%. 
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1006. எ&செம� ெற�ேன0U< ெகா�ேலா ெவா�வரா 
ன&ச' படாஅ தவ�.  
(இ - �.) ஒ�வரா�5 ந&ச'படாத ெச�வ ைடயவ�, தன+1' பி�C நி3பெத�4 யா 
திைன எ0Uேமா? (எ - 4). 
இ% Cகழி�ைலயா ெம�ற%.  
 
1007. ெபா�ளானா ெம�லாெம� றீயா திவ4 
ம�ளானா மாணா' பிற'C.  
(இ - �.) ெபா�ளினாேல ெய�லா& சிற'C5 எ)தலாெம�4 பிற�+1 யாெதா�45 
ஈயா% உேலாப( ெச)கி�ற மய+க
தினாேல மா�சிைமயி�லாத பிற'C உ0டா5, 
(எ - 4). 
இ% தீ+கதி;� உ)+1ெம�ற%.  
 
1008. ெகாD'பTஉ, %)'பTஉ மி�லா�+ கD+கிய 
ேகா�;0 டாயி� மி�.  
(இ - �.) பிற�+1+ ெகாD
த�5 தா5 Mக�த�5 இ�லாதா�+1' பலேகா�' ெபா�� 
உ0டாயி�5 அைவ இ�ைமேயா ெடா+15, (எ-4).  
 
1009. சீ�ைட& ெச�வ� சி4%னி மாாி 
வற<E�, தைனய %ைட
%.  
(இ - �.) சீ�ைடய ெச�வ� சி4%னியா� ஈயாெதாழித�, மாாி ெப) யாைம மி+கா3 
ேபா�5, (எ - 4). 
ேம3Eறிய ந�றியி� ெச�வ  ைடயா�றி ந3ெச�வ ைடயா�5 பிற�+1 
ஈயாராயி�, மைழ ெப)யாதாயி� உலக5 %�ப 4மா4 ேபால அவ� 
%�ப 4வெர�றவா4. 
 
1010. ஏத5 ெப�(ெச�வ, தா�4Gவா� ற+கா�+ேகா� 
றீத *ய�பிலா தா�.  
(இ - �.) தா�, %Gவா% பிற�+15 ஒ�4 ஈயாத இய�பிைன;ைடயா� ெப3ற 
ெப�( ெச�வ5 13ற ைட
%, (எ - 4). 
--------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.7  2.6.7  2.6.7  2.6.7  நா?ைடைமநா?ைடைமநா?ைடைமநா?ைடைம....    
 
நாUைடைமயாவ% அற5 ெபா�� இ�ப<களி3 பிற� பழியாம ெலா@1த�. 
 
1011. ஊUைட ெய&ச  யி�+ெக�லா5 ேவற�ல 
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நாUைடைம மா,த� சிற'C.  
(இ - �.) உண.5 உைட;5 ஒழி,தன.5 C�ம+க ெள�லா�+15 ேவ0D5; 
தைலம+க�+1 விேசடமாக ேவ0Dவ% நாUைடைம, (எ - 4) 
இ% நாண5 ேவ0Dெம�ற%.  
 
1012. ஊைண+ 1றி
த %யிெர�லா நாெண�� 
ந�ைம 1றி
த% சா�C.  
(இ - �.) பலவைக உயி�5 ேம3Eறிய எ�லாவ3றி�5 உ0�ைய+ க�தி34; 
அ%ேபால, சா�C நாணமாகிய ந�ைமைய+ க�தி34, (எ - 4). 
இ% சா�ேறா�+1 ந31ண<க� பல.5 ேவ0Dமாயி�5, இஃ% 
இ�றியைமயாெத�ற%. 
 
1013. நாணா �யிைர
 %ற'ப �யி�'ெபா��டா 
னா0Dறவா� நாணா� பவ�.  
(இ - �.) நாUைடைம' ெபா��டாக உயிைர
 %ற'பா�; உயி�'ெபா�� டாக 
நாைண
%றவா�, நாண5 ேவ0Dபவ�, (எ - 4). 
இ% நா0 உயிாி�5 சிற,தெத�ற%.  
 
1014. அணிய�ேறா நாUைடைம சா�ேறா�+ கஃதி�ேற3 
பிணிய�ேறா VD நைட.  
(இ - �.) சா�ேறா�+1 நாUைடைமயாவ% அழக�ேறா ? அஃதி�ைல யாயி�, 
ெபாிய நைட ேநாய�ேறா ? (எ - 4). 
இ% சா�ேறா�+கழகாவ% நாUைடைம ெய�ற%.  
 
1015. பிற�நாண
 த+க% தானானா னாயி 
�றநாண
 த+க %ைட
%.  
(இ - �.) உய�,தா� பல�5 நாண
த1வ ெதா�றிைன
 தா� நாணா% ெச) 
வனாயி�, அவைன அற5 நானியைடயா ெதாழி;5 த1தி;ைட
தா5, (எ - 4). 
இ% நாணமி�லாதாைர அற5 சாரா ெத�ற%. 
 
1016. 1ல(AD< ெகா�ைக பிைழ'பி னல(AD 
நாணி�ைம நி�ற+ கைட.  
(இ - �.) ஒ@+க5 த'Cமாயி�, அ
 த'Cத� 1ல
திைன& AD5; அ% ேபால, 
நாணி�ைம நி31மாயி�, தம% நல
திைன& AD5, (எ - 4). 
இ% நலமி�ைலயா ெம�ற%.  
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1017. நாணக
 தி�லா ாிய+க மர'பாைவ 
நாணா �யி�ம��� ய34.  
(இ - �.) மன
தி�க0 நாணமி�லாதா� இய<1த�, மர'பாைவ கயி3றி னாேல 
இய<கி உயி��ள% ேபால மய+1மதைன ஒ+15, (எ - 4). 
இ% நாணமி�லாதா� ம+கள�லெர�ற%.  
 
1018. நா0 ேவ* ெகா�ளா% ம�ேனா விய�ஞால5 
ேபணல� ேமலா யவ�. *  
[#]  (இ - �.) உய�,தவ� த ம+1 ஏம மாக நாணிைன+ ெகா�வத�றி அக�ற 
ஞால
ைத+ ெகா�ள வி�5பா�, (எ - 4). 
------  
[#]  பாிேமலழக�ைர. 
 
1019. க�ம
தா னாUத னாU
 தி�,த 
ன�லவ� நாU' பிற.  
(இ - �.) தா5 ெச);5 விைனயினாேல நாUத� நாண5 ; அஃத�லாத நாண5 அழகிய 
Mத*னாேல ந�லாராகிய கணிைகய� நாண
ேதா ெடா+15. 
ேம3Eறிய நாண5 எ
த�ைம
 ெத�றா�+1 , இ% Eற'ப�ட%.  
 
1020. பிற�பழி;, த5பழிேபா னாUவா� நாU+ 
1ைற'பதி ெய�ன  ல1.  
(இ - �.) பிற�+1 வ�5 பழிைய;5 தம+1 வ�5 பழிைய' ேபால அ(சி 
நாUமவ�கைள நாU+1 இ�'பிடெம�4 ெசா��வ� உலக
தா�, (எ - 4). 
இ% த5பதி+1 அ(சி நாUதேலய�றி' பிற�பழி+15 அ(சி நாண ேவ0Dெம�ற%. 
 
இவ� இ<1 "நாணாகிய ேவ*ைய' ெப3ற�ல% ஞால5ெபற வி�5பா� 
எ�4ைர'பா�  ள�'' எ�ெற@தியி�'ப% மண+1டவ�ைரயாக வி�+கலா5 
ேபா�5. 
------------- 

அதிஅதிஅதிஅதிகார�கார�கார�கார�    2.6.8  2.6.8  2.6.8  2.6.8  �0 ெசய* வைக�0 ெசய* வைக�0 ெசய* வைக�0 ெசய* வைக....    
 
1�ெசய�வைகயாவ% 1�ேயா5Cத� ேவ0Dெம�4 E4த�. இ% நாண ைடயா� 
ெசயலாத*�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
1021. ந�லா0ைம ெய�ப ெதா�வ31
 தா� பிற,த 
வி�லா0ைம யா+கி+ ெகாள�.  
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(இ - �.) ஒ�வ�+1 மி+க ஆ0ைமெய�4 ெசா�ல'பDவ%, தா� பிற,த 1�ைய 
ஆ�த�ைடைமைய மன
தி�க0 ேபா+கி+ேகாட�, (எ - 4) 
ஆ�த�ைடைம - 1�ேயா5Cதைல எ'ெபா@%( சி,தி
த�. எனேவ, இ% 
1�ேயா5Cத� ேவ0Dெம�ற% 
 
1022. அமரக
% வ�க0ண� ேபால
 தமரக
% 
மா34வா� ேம3ேற ெபாைற.  
(இ - �.) ேபா�+கள
%& ெச�வா� பல�ளராயி�5 ேபா�தா<க� வ� 
க0ண�யா�ேட உ� தானா3ேபா�, ஒ� 1�யி3 பிற,தா� பல�ளராயி�5 1� 
ேயா5ப�வ�லவ�க0ணேத 1�யாகிய பார
ைத' ெபா4
த�, (எ - 4). 2 
 
1023. ஆ�விைன; மா�ற வறி. ெமனவிர0� 
�விைனயா m�< 1�.  
(இ-�.)  ய3சி;5 நிர5பி� அறி.5 எ�4 ெசா�ல'ப�ட இர0�னா �5 
வள�கி�ற விைனயினாேல 1� உய�5, (எ – 4) 
 
1021. க�ம( ெசயெவா�வ� ைகTேவ ென��5 
ெப�ைமயி3 VDைடய தி�. 
(இ - �.) ஒ�வ� க�ம(ெச)த31 நா� ஒழிேய ென�4 ெசா�� கி�ற 
ெப�ைமேபால' ெப�ைம;ைடய% பிறி% இ�ைல, (எ - 4) 
 
1025. இD5ைப+ேக ெகா�கல< ெகா�ேலா 1D5ப
ைத+ 
13ற மைற'பா �ட5C.  
(இ - �.) A3ற
தா� மா�D உளதாகிய 1ைறைய மைற+க+ க�%வா� உட5C, 
%�ப
தி31+ ெகா�கலா5, (எ - 4) 
 
1026. 1� ெச)வா�+ கி�ைல ப�வ ம�ெச)% 
மான< க�த+ ெகD5. 
 (இ - �.) 1�ேயா5Cவா�+1' ப�வ5 இ�ைல; த< 1D5ப
தி� 1ைறைய நிைன
% 
ம�ெச)% அதைன உய�
%வதனா�ள தா15 13ற
ைத நிைன+க+ 1�ெகD5 
ஆதலா�, (எ - 4). 
இ% 1�ெச)வா� இ�ப Mக�&சிைய வி�5பாெர�ற%.  
 
1027. Nழாம3 றாேன  �ெவ)%5 த<1�ைய
 
தாழா %ஞ34 பவ�+1.  
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(இ - �.) த<1�ைய
 தாழ& ெச)யாேத உயர& ெச)ய+ க�%வா�+1 அG.ய�&சி 
எ0ணாம� தாேன  �. ெப45, (எ - 4. 
க�தினவளவிேல அவர% ந�விைன தாேன  �+15; இவ� த5க0 அதைன 
ேம3ேகாடேல ேவ0Dவ ெத�றவா4. 
 
1028. 1�ெச)வ ெல�� ெமா�வ31
 ெத)வ 
ம�த34
 தா� , %45.  
(இ - �.) 1�ைய ேயாCவென�4 க�தி  ய�மவ�+1
 ெத)வ5 
ம�த34+ெகா0D தா�  3ப�D  ய�5, (எ - 4). 
ப�த3ற� - ெதாழி� ெச)வா� ஆைடைய இ4க உD
த�.  
 
1029. 13ற மிலனா)+ 1�ெச)% வா>வாைன& 
A3றமா& A34  ல1.  
(இ - �.) 13ற'பட ஒ@1த *லனா)
 த�1�ைய ேயா5பி வா@ மவைன, 
உலக
தாெர�லா�5 தம+13ற A3றமாக நிைன
%& N>,% வ�வ�. 
 
1030. இD+க0கா� ெகா�றிட O@ மD
T�4 
ந�லா ளிலாத 1�.  
(இ - �.). இD5ைபயாகிய நவிய5 அD
%
 தன% ேவைர ெவ�D
 லாேன O@5; 
ப+க
திேல அD
% ஊ�4கி�ற  �D+ேகா� ேபால
 தா<க வ�ல ந�ல 
ஆ0ம+க� இ�லாத 1�யாகிய மர5, (எ - 4). 
இ% 1�ேயா5Cவாாி�லா+கா� அ+1� ெகDெம�4 Eறி34.  
--------------- 
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�        2.6.9  2.6.9  2.6.9  2.6.9  உழ'உழ'உழ'உழ'. . . .     
 
உழவாவ% உழவி� திற�5 அதனா� வ�5 பய�5 E4த�.  
 
1031 Aழ�4ேம�' பி�ன %லக மதனா 
�ழ�4  ழேவ தைல. 
 (இ - �.) உழ. ஒழி,த எ�லா ெநறிகளி�5 Aழ�4 திாி,தா�5, ஏ�ைடயவ� வழிேய 
வ�வா� உலக
தா� ; ஆதலா�, வ�,தி;5 உ@தேல தைலைம;ைடய%, (எ - 4). 
இஃ% உழ. ேவ0Dெம�ற%.  
 
1032. ெதா�'C@தி கஃசா .ண+கி3 பி�
ெத�.5 
ேவ0டாம3 சா�4 பD5. 
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(இ - �.) ஒ� பல'C@திைய+ கஃசா உண+1வனாயி�, ஒ� ைகயா� பி�
த% எ�.5 
இடேவ0டாம� அைம,% விைள;5, (எ - 4). 
ேம3Eறிய உழ. ெச);, திற� E4வா�  3பட' C@தி;ண+க ேவ0Dெம�றா�. 
 
1033. ஏாி�5 ந�றாக ெம�விDத� க�டபி 
னீாி� ந�றத� கா'C.  
(இ - �.) உ@கி�றதி�5 ந�றா5 எ�விDத� ; கைள க�ட பி�C நீ� விDத*�5 
ந�றா5 அதைன அழியாம3 கா
த�, (எ - 4). 
இ% ப�கா� உழ. ேவ0Dெம�பTஉ5, எ�விட ேவ0D ெம�பTஉ5, கைள 
பறி+க ேவ0Dெம�பTஉ5, பA' C1தாம3 கா+கேவ0Dெம�பTஉ5 Eறி34. 
 
1034. ெச�லா� கிழவ னி�'பி னில5Cல, 
தி�லாளி J� விD5.  
(இ - �.) நில
தி31 உாியவ� நாேடா45 அ,நில
தி�பா3 ெச�லா% 
மைனயக
தி�'பனாயி�, அ% தா� ெச�லாைமயா3 Cல,த இ�லாைள' ேபால' 
Cல,%விD5, (எ - 4). 
இ% நாேடா4( ெச�4 பா�+க ேவ0Dெம�ற%.  
 
1035. இரவா ாிர'பா�+ெகா� றீவ� கரவா% 
ைகெச)T0 மாைல யவ�.  
(இ - �.) பிறைர இரவா�; த5ைம இர'பா�+1+ கர
த*�றி யாெதா� றாயி�5 ஈவ�; 
ைகயாேல உழ.
 ெதாழிைல& ெச)% உ0U5 இய�பிைன ;ைடயா�, (எ - 4). 
 
1036 உழவினா� ைக5மட<கி னி�ைல விைழவTஉ5 
வி�ேட ெம� பா�+1 நிைல. 
 (இ - �.) உழைவ ;ைடயவ� அ
ெதாழிைல& ெச)யா% ைக5மட<1வ ராயி�, 
யாெதா� ெபா�ளி�க0U5 வி�5Cவதைன;5 வி�ேட ெம�பா�+1 
அ,நிைலயி�க0 நி3ற� இ�ைல, (எ - 4). 
எனேவ, %றவற
தி�க0 நி3பாைர நி4
%த� உழவ�க0ண ெத�ற வா4. 
 
1037. உ@%0D வா>வாேர வா>வா�ம3 ெற�லா, 
ெதா@%0D பி�ெச� பவ�.  
(இ - �.) உலகி�க0 வா>வாராவா� உ@%0D வா>பவேர; ம34 வா>கி�றா 
ெர�ேலா�5 பிறைர
 ெதா@% உ0D அவேரவ� ெச)கி�றவ�. 
இ% ெச�வமாவ% உழவினா� வ�( ெச�வெம�ற%. 
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1038. பல1ைட நீழ�, த<1ைட+கீ>+ கா0ப 
ரல1ைட நீழ லவ�.  
(இ - �.) பல அரச� 1ைடநிழ�5 த5மாச� 1ைடநிழ3கீேழ வர+கா0ப�, 1ைடயி�லா 
நிழைல ;ைடயவ�, (எ - 4). 
1ைடயி�லா நிழலாவ% ைப<E> நிழ�. இ% தா5 வா>தேல ய�றி
 த5மரசைன;5 
வா>வி'பெர�ற%. (அல1ைடய நீழ� - கதி�கைள;ைடய ெந3பயிாி� நிழ�.)  
 
1039. உ@வா �லக
தா�+ காணியஃ தா3றா� 
ெதா@வாேர ெய�லா5 ெபா4
%.  
(இ - �.) உலக
தாராகிய ேதாி�+1 அ&சாணிேபா�வா� உ@வாேர; அதைன& 
ெச)யாதாேர பிற� ெப�மித
தினா� ெச)வனெவ�லா5 ெபா4
%
 ெதா@% நி3பா�, 
(எ - 4) 
இஃ% உ@வா� த5ைம;5 அரசைன;5 ெபாியரா+1தல�றி உலக
ைத;5 
தா<1வெர�ப% Eறி34. 
 
1040 இலெம� றைசஇ யிர'பாைர+ காணி 
னிலெம�� ந�லா ண15.  
(இ - �.) ெபா�ளிேலா ெம�4 ேசா5பி இர'பாைர+ க0டா�, நில மாகிய ந�லா� 
இக>,% ந15, (எ - 4 ). 
இ% நில5 ம�யி�லாதா�+1 ேவ0�ய% ெகாD+1 ெம�ற%. 
-----------   

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.10 2.6.10 2.6.10 2.6.10 ந*�ர'ந*�ர'ந*�ர'ந*�ர'....    
 
ந�1ரவாவ% ெபா�ளி�லாதா�+1 உளதா1< 13ற< E4த�. இஃ% 
உழவி�லாதா�+1 உளதாவ ெதா�றாத*�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
1041. இ�ைமயி னி�னாத தியாெதனி னி�ைமயி 
னி�ைமேய யி�னா த%.  
(இ - �.) ந�1ர.ேபா� இ�னாத% யாெதனி�, ந�1ர.ேபால இ�னா த% தாேன, 
(தாேன - ந�1ரேவ), (எ - 4). 
இ% த�ைன ெயா
த இ�னாத% பிறிதி�ைல ெய�ற%  
 
1042. இ�ைம ெயனெவா� பாவி ம4ைம; 
மி5ைம; மி�றி விD5.  
(இ - �.) ந�1ரெவ�4 Eற'பDகி�ற நிகாி�லாத பாவ
ைத ;ைடய வ�, 
இ5ைமயி� க0U5 ம4ைமயி�க0U5 Mக�&சி யி�றி விD5 (0) 
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த�ம5 ப0ணாைமயா�, ம4ைமயி� க0U5 Mக�&சியி�லாைம யாயி34. இ% 
ந�1ர. %�பமா+1 ெம�ற%. 
 
1043. ெதா�வர., ேதா�< ெகD+15 ெதாைகயாக 
ந�1ர ேவ�� நைச.  
(இ - �.) ெதா�4ெதா�D வ�கி�ற 1�'பிற'பிைன;5 வ�வழகிைன;5 ஒ�<1 
ெகD+15; ந�1ரெவ�4 ெசா�ல'பDகி�ற ஆைச'பாD, (எ - 4). 
ந�1ர. ஆைசைய' ப0Uத*னா�, ஆைசயாயி34. ெதா� - ஆ1ெபய�. இ% 
1ல
திைன;5 அழகிைன;5 ெகD+1ெம�ற%. 
 
1044. ந3ெபா� ண�1ண�,% ெசா�*� ந�E�,தா� 
ெசா3ெபா�� ேசா�. பD5.  
(இ - �.) ந�ல ெபா�ளிைன மிக.5 ஆரா),% ெசா�*�5, ந�E�,தா� ெசா��5 
ெபா�� ேசா�. பD5, (எ - 4). 
ஏ34+ெகா�வாாி�ைல ெய� றவாறாயி34. இ% க�வி ெகD5; A3ற
 தா�5 
ைகவிDவ ெர�ற%. 
 
1045. ந�1ர ெவ�� மிD5ைப;� ப�1ைர
 
%�ப<க� ெச�4 பD5.  
(இ - �.) வ4ைம ெயன'பD5 இD5ைப;� பலவாகிய வ�ைம;ைடய %�ப<க� 
வ,% ேசா�.பD5, (எ - 4). 
இ% %�ப<க� ெச�4�வாெம�ற%. ப�1ைர
 %�ப5 - இர'பா�+1 உைர+க
 
%�ப5. 
 
1046. ெந�'பி�� D(ச� மா1 நிர'பி�� 
யாெதா�4< க0பா டாி%.  
(இ - �.) ெந�'பி��ேள கிட,% உற<1த�5 ஆ15; நிர'பிD5ைப ;� உற<1த� 
யாெதா�  க
தினா�5 அாி%, (எ - 4). 
இஃ% உற<கெவா�டா ெத�ற%.  
 
1047. இ�45 வ�வ% ெகா�ேலா ெந�ந�< 
ெகா�ற% ேபா�5 நிர'C.  
(இ - �.) இ�45 வ�5ேபா�5; ெந�ஞ345 எ�ைன+ ெகா�ற% ேபா �3ற 
நிர'பிD5ைப , (எ - 4) 
இ% நாேடா45 அ&A  4
% ெம�4 Eறி34.  
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1048. இ3பிற,தா� க0ேண; மி�ைம யிளிவ,த 
ெசா3பிற+1( ேசா�. த�5.  
(இ - �.) ந�1ர., 1�'பிற,தா�மா�ேட;5 இளிவரவான ெசா3க� பிற+1( 
ேசா�விைன உ0டா+15, (எ - 4). 
 
1049. %'Cர வி�லா� %வர
 %றவாைம 
;'பி31< கா�+1< E34. 
(இ - �.) Mக�5ெபா�� இ�லாதா� ெபா�ளி�ேம3 ப3றற
 %றவா% வ�,%த�, 
உ'பி31< கா�+1< ேகடாக ேவ0�ய5, (எ - 4). 
%ற'பாராயி�, ந�ெற�றவாறாயி34. ந�E�,தா�+1
 %�ப  4த ல�றி, இ�ப 
Mக�5 ெநறி;ளேவா எ�றா�+1 , இ% %ற'பாராயி�, இ�ப 
 றலா ெம�4 Eறி34. 
 
1050. அற(சாரா ந�1ர O�றதா யா�5 
பிற�ேபால ேநா+க' பD5.  
[#] (இ - �.) அற
ேதாD இையபி�லாத ந�1ர.ைடயா� த�ைன `�ற தாயா�5 
பிறைன+ க�%மா4 ேபால+ க�தி ேநா+க'பD5, (எ - 4).  
[#] இ% பாிேமலழக�ைர. 
--------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.11  2.6.11  2.6.11  2.6.11  இர' இர' இர' இர' ....    
 
இரவாவ% பிற�மா�D& ெச� றிர,% ேகாட�. இ% ந�E�,தா� ெச) லாத*�, 
அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
1051. இர+க விர
த+கா�+ காணி3 கர'பி 
னவ�பழி த5பழி ய�4. 
(இ - �.) தம+1 இ�லாதவிட
% இர+க
த+காைர+ காணி�, இர,% ெகா�க; அவ� 
இ�ைல ெய�பாராயி�, அஃ% அவ�+1' பழியா5; தம+1' பழியாகா%, (எ - 4) 
இ% E4கி�ற இர
த� எ�லா�மா�D( ெசயலாகாெத�பTஉ5, த+கா� 
மா��ர
தெல�பTஉ5 Eறி34. 
 
1052. ஈவா�க ெண��0டா, ேதா3ற மிர,%ேகா0 
ேமவாாி� லாத கைட.  
(இ - �.) இர,% ேகாடைல' ெபா�,%வா� இ�லாதவிட
% ஈய+ க�தி யி�'பா� 
மா�D' Cக> யாதா� உ0டா5, (எ - 4). 
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இஃ% இர'பாாி�லாராயி�, Cக@ைடயா� இலராவ�; ஆதலா�, இர. பழி+க'படா 
ெத�ற%. 
 
1053. இ�ப ெமா�வ�+ கிர
த *ர,தைவ 
%�ப  றாஅ வாி�. 
(இ - �) இர
த� ஒ�வ�+1 இ�பமா5; இர+க'ப�ட ெபா��க� தா� 
வ�
த றாதவைக எ)%மாயி�, (எ - 4). 
இ% ேவ0�ய ெபா�� ெபறி�, %�பமாகா ெத�ற%.  
 
1054. இர'பாைர யி�லாயி னீ�<க0மா ஞால 
மர'பாைவ ெச�4வ, த34. 
(இ - �.) 1ளி�,த இட
ைத;ைடய ெபாிய உலக5 இர+1மவ�கைள 
உைட
த�லவாயி�, உ�ள ம+கள% இய+க5 மர'பாைவ ெச�4 வ,% இய< 
கினா3ேபா�5, (எ - 4). 
இஃ% இர
த�5 ஈத�5 உலகிய�பாதலா�, இர
த� இழிெவ�4 ெகா�ள'படா 
ெத�ற%. 
 
1055. இக>,ெத�ளா தீவாைர+ காணி� மகி>,%�ள 
 �� �வ'ப %ைட
%.  
(இ - �.) இர'பாைர+ க0டா� உதாசனி
த�5 இ�றி, அவ� ெசா�ன மா3ற
ைத 
இக>,%ைர
த�5 ெச)யா%, ேவ0ட'ப�டதைன+ ெகாD'பா ைர+ காணி�, 
இர,% ெச�றவ� மன5 மகி>,% நி�4 உ���ேள இ�C4, த�ைம ;ைட
%, (எ - 
4) 
 
1056. இர
த� மீதேல ேபா�< கர
த� 
கனவி�, ேத3றாதா� மா�D. 
(இ - �.) கர
தைல+ கனவி� க0U5 அறியாதா�மா�D, இர,% ேசற �5 
ெகாD'பதேனாD ஒ+15, (எ - 4). 
ஈதேல ேபா�5 எ�பத31 'கர
த� கனவி�, ேத3றாதா�' எ�றைமயா� இர'பா� 
தாராென�4 ெகா�ள'பD5. 
 
1057. கர'பிD5ைப யி�லாைர+ காணி னிர'பிD5ைப 
ெய�லா ெமா�<1 ெகD5. 
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(இ - �.) கர'பிD5ைப இ�லாதாைர+ கா0பாராயி�, நிர'பினா� ஆகிய இD5ைப 
ெய�லா5 ஒ�<1 ெகD5, (எ - 4). 
கர'பிD5ைப யி�லா� எ�றைமயா�, இ% ெச�வராயினா� மா�D இர+க லாகா 
ெத�ற%. 
 
1058. கர'பிலா ெந(சி3 கடனறிவா�  �னி� 
நிர'Cேமா ேரஎ �ைட
%.  
(இ - �.) கர'பிலாத ெந(சிைன ;ைடய ஒ'Cரவறிவா�  �ேப நி�4, இர
த�5 
ஓரழ1ைட
%, (எ - 4) 
இஃ% ஒ'Cரவறிவா�மா�D இர
தலா ெம�ற%.  
 
1059. கர'பிலா� ைவயக
 %0ைமயா3 க0ணி� 
றிர'பவ� ேம3ெகா� வ%.  
(இ - �.) ஒ�வ�  �ேன நி�4 இர
தைல இர'பா� ேம3ெகா�வ%, கர'பி�லாதா� 
உலக
% உ0டாதலாேன, ம3ெறா�றால�4, (எ - 4). 
ேம� கரவா தா�மா� �ர+கெவ�றா� உலக
தி� அவைர' ெப4த லாி ெத�றா�+1 , 
இ% Eறினா�. 
 
1060. இர'பா� ெவ1ளாைம ேவ0D நிர'பிD5ைப 
தாேன;( சா�< காி. 
 (இ - �.) ஒ�வைன யிர,தா� அவ� ஈ,தில ென�4 தா� ெவ1ளா ெதாழித� 
ேவ0D5; ெபா�ளாிெத�பத31
 த��ைடய நிர'பிD5ைப தாேன;5 அைம;( 
சா�4, (எ - 4). 
இஃ% இர'பா�+1 ேவ0�யேதா ாிய�C Eறி34. 
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.12   2.6.12   2.6.12   2.6.12   இரவ�ச�இரவ�ச�இரவ�ச�இரவ�ச�....    
 
இரவ&சமாவ% இர
தைல
 தவிர ேவ0D ெம�4 E4த�. ேம� ந�E�, தா� 
இவ�மா�ேட இர
த வைட;ெம�4 ெபா%'பட+ Eறினாராயி�5, ேமலாயினா�+1 
அ% த1திய� ெற�ப% 1றி
% இGவதிகார5 Eற'ப�ட%. இ% 
ேமலதேனா�ைய;5. 
 
1061. இர'ப னிர'பாைர ெய�லா மிர'பி3 
கர'பா ாிரவ�மி ென�4.  
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(இ - �.) பிற�மா�D இர,% ெச�வா ெர�லாைர;5 யானிர,% ெகா�ளா நி�ேற�; 
இர+1மிட
%, இ�ைல ெய�பவ�மா�D ஒ� ெபா�ைள இர,% ெசா�ல�மி� எ�4 
ெசா�*, (எ - 4). 
இர,% ெசா�லாைம இர,% ெப3ற ெபா�ளி�5 ேகா� மட<1 மி1தி 
;ைட
ெத�றவா4. இஃ% ஈவா�மா�D5 இர
தலாகா ெத�ற%. 
 
1062. ஆவி31 நீெர� றிர'பி� நாவி3 
கிரவி னிளிவ,த தி�.  
(இ - �.) இ' பAவி31
 த0ணீ� த�மி ென�4 பிறைர இர'பி�5, நாவி�+1 
இர
த� ேபா� இளிவர. த�வ% பிறி% இ�ைல, (எ - 4). 
இஃ% அற
தி3காக இர
த�5 ஆகா ெத�ற%. 
 
1063. இ�ைம யிD5ைப யிர,%தீ� வாெம��5 
வ�ைமயி� வ�பா�ட தி�  
(இ - �.) வ4ைமயா�3ற %�ப
ைத' பிற�மா�D இர,% ெப3ற ெபா�ளினாேல 
தீ�'ேப ெம�4 க�%கி�ற வ�ைமேபா�, வ�பாயி�'ப% பிறி% இ�ைல , (எ - 4). 
இஃ% இர,தா�5 ந�1ர. தீரா ெத�ற%.  
 
1064. இரெவ�� ேம மா'பி ேறாணி கரெவ��5 
பா�தா+க' ப+1 விD5. 
 (இ - �.) ஒ�வ� வ4ைமயாகிய கடைல நீ,தி+ கட+க அைம
%+ ெகா0ட 
இர
தலாகிய அரணி�லாத ேதாணி, இர+க'ப�டா�மா�D+ கா
த 
லாகிய க�ேலாேட தா+க இற,%விD5, (எ - 4). 
இஃ% ந�1ர. தீராைம+1+ காரண< Eறி34.  
 
1065. இர.�ள .�ள  �1< கர.�ள 
.�ளTஉ மி�றி+ ெகD5.  
(இ - �.) இர'ெப�4 நிைன+க உ�ள5 கைர;5; இர+க'ப�டவ� கா+1 மதைன 
நிைன+க, கைர,% நி�ற உ�ள 5 மா),% ெகD5, (எ - 4). 
இஃ% இர'பா�+1 ஆ+கமி�ைல எ�ற%. 
 
1066. கர'பவ�+ கியா<ெகாளி+1< ெகா�ேலா விர'பா�+1& 
ெசா�லாட' ேபால  யி�.  
(இ - �.) எம+1 யா%5 இ�ைல; சிறி% ஈயேவ0D ெம�4 ெசா�� வா�+1, 
1றி
தவ�க� இ�ைலெய�4 ெசா�ன அளவிேல அவ� உயி� ேபா)' பிண5 ேபால 
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நி3பா�; ெபா�� உைடயரா) ைவ
% அவ� ெசா�ன இ�ைல ெய��( 
ெசா�ைலேய ெசா�* ஈயாதா�+1 உயி� எGவிட
% ஒளி
% நி3 கி�றேதா, (எ - 4) 
இ% பிண
ைத ெயா'பெர�ற%.  
 
1067. கரவா %வ,தீ;< க0ண�னா� க0U 
மிரவாைம ேகா� ;45. *  
[#] (இ - �.) தம+ 1�ள% கரவா% இவ� வர'ெப3ேறெம�4 உ0 மகி>,% 
ெகாD+1< க0ேபால& சிற,தா� மா�D5 இரவாேத ஒ�வ� வ4ைம E�த� இர,% 
ெச�வெம)த*3 ேகா� மட<1 ந�4, (எ - 4). 
[#]  இ% பாிேமலழக�ைர. 
 
1068. இர,%  யி�வா>த� ேவ0�3 பர,% 
ெகDக .லகிய3றி யா�.  
(இ - �.) %'Cர. இ�லா+கா� இற,%படாேத பிற�மா�D இர,% ெகா0D5 உயி� 
வா>த� ேவ0Dமாயி�, உலக நைடைய இGவாறாக+ க3பி
த 
 த�வ� மிக+ ெகDவானாக ேவ0D5, (எ - 4). 
இஃ% இர+1 மதனி�, இற
த� அைம; ெம�ற%.  
 
1069. ெத0ணீ ரDC3ைக யாயி�, தாட,த 
%0ண* ச<கினிய தி�.  
(இ - �.) ேமாாி�5 கா�யி�5 அட'ெபறா% ெதளி,த நீாினாேல ய�ட 
C3ைகயாயி�5, தன% தாளா0ைமயா� வ,ததைன உ0Uத*� மிக இனிதா 
யி�'ப% பிறி% இ�ைல, (எ - 4. 
 
1070. இடெம�லா< ெகா�ளா
 தைக
ேத யிடனி�லா+ 
கா� மிரெவா�லா& சா�C. 
(இ - �.) த(A3ற
தள. தம+1 வ�வா) இ�லா+ கால
தி�5, பிறைர இர
த31 
இைசயாத சா�C, அக�ற .லகெம�லா5 ெகா�ளாத ெப� 
ைமேய ;ைட
%, (எ - 4). 
இஃ% இரவாதா� ெபாிய ெர�ற%. 
----------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    2.6.13 2.6.13 2.6.13 2.6.13 கயைமகயைமகயைமகயைம....    
 
கயைமயாவ% இழி1ண
தாராகிய மா,தாிய�C E4த�. இவ� ேம3 Eற'ப�ட 
எ�லாாி�5 இழி,தாராத*�, இ% பி� Eற'ப�ட%. 
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1071. ம+கேள ேபா�வ� கயவ ரவர�ன 
ெவா'பாாி யா<க0ட தி�.  
(இ - �.) ம+கைள ெயா'பவ� கயவ�, அ5ம+கைள ெயா+1மா4 ேபா� ஒ' ப% 
ஒ�றேனாD ம3ெறா�4 உவைம Eற'பDமவ3றி� யா<க0டறிவ% இ�ைல , (எ - 
4). 
உ4'ெபா
%+ 1ணெமாGவாைமயா�, கயவ� ம+கள�லராயினா�.  
 
1072. ேதவ ரைனய� கயவ ரவ�,தா 
ேமவன ெச)ெதா@க லா�.  
(இ - �.) கயவ� ேதவைர ெயா'பவ�; அ
ேதவ�5 இ+கயவைர'ேபால
 தா5 
ேவ0�யன ெச)ெதா@1வாராதலா�, (எ - 4). 
இ% கயவ� ேவ0�யன ெச)வாெர�ற%.  
 
1073. ந�றறி வாாி3 கயவ� தி�.ைடயா� 
ெந(ச
 தவல மில�.  
(இ - �.) ந�ைமயறிவாாி�5 கயவ� தி�.ைடய� ; இ5ைம ம4ைம+1 உ4தியாயி� 
ெச)ய' ெப4கிேலா ெம��5 கவ3சி ெந(சி�க0 உ4த*� ராதலா�, (எ - 4) 
இ% தாமறியா ெர�ப%.  
 
1074. அ&சேம கீ>க� தாசார ெம&ச 
மவா.0ேட �0டா( சிறி%. 
 (இ - �.) கயவ� ஆசார ைடய ராத31+ காரண5 அ&சேம; அஃ ெதாழிய, ஒ� ெபா�� 
ேம� ஆைச;ைடயராயி�, அ% காரணமாக.5 சிறி% ஒ@+க5 உ0டா5, (எ - 4) 
இஃ% இய�பான ஒ@+க5 இலெர�ற%. 
 
1075. அக'ப�� யாவாைர+ காணி னவாி� 
மிக'ப�D& ெச5மா+1< கீ>. 
(இ - �.) மைனயக
தி�,% ெபா3Cைடயாராகிய ெப0�ைர+ காணி�, அவாி�5 
மிக'ெபா3Cைடயாரா) அதைன' ெப3ேற ெம�4 இ4மா'ப� கயவ�, (எ - 4). 
இ% நிைறயிலெர�ற%.  
 
1076. அைறபைற ய�ன� கயவ�தா< ேக�ட 
மைறபிற�+ 1)
%ைர
த லா�.  
(இ - �.) கயவ� அைற;5 பைறேபா�வ�; தா<ேக�ட மைறகைள' பிற�+1+ 
ெகா0D ெச�4 அறிவி
தலா�, (எ - 4). 
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இஃ% அட+கமி� ெர�ற%.  
 
1077. உD'பTஉ  0பTஉ< காணி3 பிற�ேம� 
வD+காண வ3றா1< கீ>. 
(இ-�.) பிற� உD'பதைன;5 உ0பதைன;5 கா0பாராயி�, அவ� மா�D உ�ள 
13ற<கைள ஆராயவ�லாராவ� கயவ�, (எ - 4). 
இஃ% அ@+கா4ைடயா ெர�ற%. 
 
1078. ஈ�<ைக விதிரா� கயவ� ெகா�4ைட+1< 
E�ைகய ர�லா தவ�+1.  
(இ - �.) த<க%'பிைன ஒ�+15 வைள,தைகயிைன உைடய ர�லாதா� +1, 
ஈர+ைகைய;, ெதாியா� கயவ�, (எ - 4). 
ஈர+ைக - க@வினைக. இஃ% இர'பா�+1+ ெகாடாெர�ற%. 8 
 
1079. ெசா�ல' பய�பDவ� சா�ேறா� க�5Cேபா3 
ெகா�ல' பய�பD< கீ>. 
 (இ - �.) பிற� த<1ைறைய& ெசா�ல அத31 இர<கி' பய�பDவ� ேம� ம+க� ; 
அGவாற�றி, க�5C பய�பDமா4 ேபால
 த5ைம ெந�+கினா� பய�பDவ� 
கீ>ம+க�, (எ - 4). 
இஃ% ஒ4'பா�+1+ ெகாD'பெர�ற%.  
 
1080. எ3றி3 1ாிய� கயவெரா� 43ற+கா� 
வி3ற3 1ாிய� விைர,%. 
(இ - �.) கயவ� யாதி�+1 வ�லெரனி�, தம+1 ஒ� %�ப 3றா� விைர,% த5ைம 
வி3க வ�ல�, (எ - 4). 
இ% நிைலயி� ெச�ற%. 

�0யிய* �1றி12�0யிய* �1றி12�0யிய* �1றி12�0யிய* �1றி12        &  &  &  &  ெபா%பா* �1றி12ெபா%பா* �1றி12ெபா%பா* �1றி12ெபா%பா* �1றி12....    
--------------------------------------------------------            

 
3. 3. 3. 3. காம
+� பா*காம
+� பா*காம
+� பா*காம
+� பா*. (. (. (. (25252525    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    

 
இத�� தைகயண<14
த�  தலாக' Cண�&சி மகி>தbறாக அ�ைம யி3Eட�5 
அத31 நிமி
த மாகிய அதிகார5  �45, நல5Cைன, %ைர
த�  தலாக' Cண�&சி 
வி�5பbறாக' பிாி,% Eட�5 அத31 நிமி
த மாகிய அதிகார5 பதிென�D5, 



234 

 

ெந(ெசாDகிள
த�  தலாக ஊட�வைக `றாக ஊ�+ Eட�5 அத31 
நிமி
த மாகிய அதிகார நா�15, ஆக இ�ப
ைத,ததிகார5 Eற'ப�ட%. 
 

3.3.3.3.1. 1. 1. 1. களவிய*களவிய*களவிய*களவிய*. (. (. (. (7777    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 தைகயண@�2
த*தைகயண@�2
த*தைகயண@�2
த*தைகயண@�2
த*....    

 
தைகயண<14
தலாவ% ைம,த�+15 மகளி�+15 க�வியினானாகிய இ� ப'ப1தி 
E4த�. அஃெத<ஙன< Eறினாெரனி�, ஒ�வ�+1 இ�ப< கல
 த3கிட5 
க�னிய�5 கணிைகய�5, பிற� தார ெமன Fவைகய�லதி�ைல ; அவ34�, 
பிற�மைன+ E�ட5 பாவ, த�ெம�4 அற
%'பா�� Eறி+ கணிைகய� E�ட5 
ெபா��ேகD த�ெம�4 ெபா��பா*3 Eறினாராத *�, அற�5 ெபா��5 
இ�ப 5 வ@வாம� வ�வ% க�னிய� E�ட ெம�றாெர�ப%. 
 
1081. ேநா+கினா ேணா+ெகதி� ேநா+1த றா+கண<1 
தாைன+ெகா0 ட�ன %ைட
%.  
(இ - �.) இGவழகிைன;ைடயவ� என% ேநா+கி� எதி� ேநா+1த�, தாேன 
வ�
தவ�ல ெத)வ5 அ(சாம� வ�5 தாைனைய+ ெகா0Dவ,த% ேபா�5. (எ - 
4). 
தாைன+1 உவைம ேநா+க5. இ% ெம)க0D வ�,%வா� க0 க0ட தனா� வ�
த 
மி+க% Eறிய%. 
 
1082. ப0டறிேய� E3ெற� பதைன யினியறி,ேத� 
ெப0டைகயா3 ேபரம�+ க�D. 
 (இ-�.) ப0D E3றி� வ�. இ�ன ெப3றிதெத�பைத அறிேய�; இ' ெபா@% 
அறி,ேத�; அ% ெப0டைகைமேயாேட ெப�
% அம�
த க0கைள ;ைட
%, (எ - 
4). 
இ% ந5ைம வ�
%த31
 த+காெள��< 1றி'C. 
 
1083. க0டா �யி�0U, ேதா3ற
தா3 ெப0டைக' 
ேபைத+ கம�
தன க0. 
(இ - �.) த5ைம+ க0டவ�க� உயிைர;0U5 ேதா3ற
தாேல, ெப0 
தைகைமைய;ைடய ேபைத+1 ஒ
தன க0க�, (எ - 4). 
அம�த� - ேமவ�. இ% ேபைதேயாD ஒ
த ெதாழி�ைட
ெத�4 க0 ணி� 
ெகாDைமைய ;�ெகா0D Eறிய%. 
 
1084. ெகாD5C�வ< ேகாடா மைற'பி னD<கஞ� 
ெச)யல ம�னிவ� க0. 
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(இ - �.) வைள,த C�வ<க� தா5 ெச'ப ைடயனவா) வில+கினவா யி�, இவ� 
க0க� அவ3ைற+ கட,% ேபா,% என+1 நD<15 %�ப
 ைத& ெச)யலா3றா, (எ - 
4). 
இ% ேம� தைலமக� Eறிய ெசா3ேக�D
 தைலமக� தைலயிைற(சிய வழி , 
க0ைண மைற
%
 ேத3றிய C�வ  றி.க0D அவ� Eறிய%. 
 
1085. ஒ0Uத3 ேகாஒ .ைட,தேத ஞா�பி�. 
ண0ணா�  �1ெம� VD. 
(இ - �) இGெவ�ளிய Mத31 மிக.5 ெக�ட%, ேபாாி� க0 கி�டாதா�5 உ�15 
என% வ*, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறிய தைலமக� மிக.< கவி>,% நிலேநா+கி' C�வ
தி� ேம3ேறா�றிய 
தைலமக� Mத� க0D Eறிய%. 
 
1086. E3றேமா க0ேணா பிைணேயா மடவர 
ேனா+கமி5 F�4  ைட
%. இ - �.) ெசாDைம ெச)தலா� E3றேமா? ஓDதலா� 
க0ேணா ? ெநவ தலா� மாேனா? மடவரேல! நின% ேநா+க5 இ5F�4 ப1திைய;5 
உைட
%, (எ - 4). 
இ+ ெகா�ய C�வ5 இவ� க0 எ�ைன
 %�ப( ெச)வத�  �ேன 
அதைன+ேகா� மைற
ததாயி�5, அஃ% அதைன+ கட
த�5 உைடய%; அதனா�, 
அவ34� யாேதா? எ�றவா4. இ% தைலமக� 1றி'பறித3 ெபா��D
 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1087. பிைணேய� மடேநா+1 நாU  ைடயா� 
கணிெயவேனா ேவதி� த,%. 
(இ - �.) பிைணைய ெயா
த மட'ப
திைன;ைடய ேநா+கிைன;5 நாணி ைன;5 
உைடயவ�1' பிறி% ெகாண�,% அணிவ% யாதிைன+ க�திேயா? பிறைர 
வ�
%த31 இைவதாேட அைம;5, எ - 4). 
இ% தா� அவைள+ ெகாDைம E4வா� ேபால நல5 பாரா��ய%.  
 
1088. கடாஅ+ களி3றி�ேம3 க�படா மாத� 
படாஅ  ைலேம3 4கி�.  
(இ - �.) மதயாைன  க
%+ க0மைறவாக இ�ட படா ேபா�5; மாதேர! நின% 
படா ைல ேம� இ�ட%கி�, எ - 4). 
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1089. அண<1ெகா லா)மயி� ெகா�ேலா கன<1ைழ 
மாத�ெகா� மா�ெம� ென(A.  
(இ - �.) இ+ கன<1ைழைய ;ைடயா� ெத)வ< ெகா�ேலா ? ந�ல ேதா� மயி� 
ெகா�ேலா? அ�றி, ம+க��ளா� ெகா�ேலா? எ�மன5 பய<கா நி�றவ34� 
யாேதா? (எ - 4) 
 
1090. உ0டா�க ண�ல தDநறா+ காம5ேபா3 
க0டா� மகி> ெச)த *�4.  
(இ - �.) அட'ப�ட நற., உ0டா�மா�ட�ல% காம5 ேபால+ க0டா� மா�D 
மகி>. ெச)த*�4, (எ - 4). 
இ% தைலமக� தைலமகைன+க0Dழி வ�
த 34+ க�திய%.  
-------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.1.2   3.1.2   3.1.2   3.1.2   �றி�பறித�றி�பறித�றி�பறித�றி�பறித****....    
 
1றி'பறிதலாவ% தைலமக��ள+ 1றி'பிைன
 தைலமக னறித�.  
 
1091. இ�ேநா+ கிவ�0க U�ள ெதா� ேநா+1 
ேநா)ேநா+ெகா� ற,ேநா) ம�,%.  
(இ - �.) இவ� உ0 க0ணி��ள ேநா+க5 இர0D வைக
%; அGவி� வைகயி�5 
ஒ� ேநா+1 ேநா) ெச);5, ஒ� ேநா+1 அத31 ம�,தா5 , ( எ - 4) 
ேநா)ேநா+ெக�ப%  த� ேநா+கின ேநா+க5 ; ம�,% ேநா+ெக�ப% இதனா� 
வ�
த 3ற தைலமகைன
 தைலமக� உ�ள<கல<கி நாேனாDE� ேநா+ கின 
ேநா+க5. இ% நாண ைடய ெப0�ர% உ�ள+க�
% ெவளி'பDமா4 Eறிய%. 
 
1092. ேநா+கினா ேணா+கி யிைற(சினா ளஃதவ� 
யா'பி� எ��ய நீ�.  
(இ - �.)  3பட ேநா+கினா�, ேநா+கி� பி�C நாணினா� , அஃ% அவ� ந�C' 
பயி�வளர அத�க0 வா�
த நீ�, (எ - 4). 
தைலமக� நா0 ேபாகாைம+1+ காரண< Eறியவாறா5.  
 
1093. யாேனா+1< காைல நிலேனா+1 ேநா+கா+கா3 
றாேனா+கி ெம�ல ந15.  
(இ - �.) யா� த�ைன'பா�+1<கா�, தா� நில
ைத'பா�+15, யா� பாராத 
விட
%, தா� பா�
%
 ேதா�றாைம ந15, (எ - 4). 
ெம�ல ந1த� -  கிழ கி>
த�.  
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1094. க0கள. ெகா��( சி4 ேநா+க< காம
தி3 
ெச5பாக ம�4 ெபாி%. 
(இ - �.) எ� க0கைள& ேசா�. பா�
%+ களவினா� ேநா+1கி�ற சிறிய ேநா+க5, 
ேவ0ட'ப�ட ெபா�ளி3 பாதிேயய�4 ; ெபாி%, (எ - 4). 
தைலமக� தைலமக� காணாைம ேநா+1த*�, அ% க� வாயி34.  
 
1095. ஏதிலா� ேபால' ெபா%ேநா+1 ேநா+1த� 
காதலா� க0ேண ;ள.  
(இ - �.) அயலா�ேபால' ெபா% ேநா+க
தா� ேநா+1த�, காத*
தா� மா�ேட ;� 
தா5, (எ - 4) 
இ% 1றி
% ேநா+காைம;5 உட�பDதெல�ற%.  
 
1096. 1றி+ெகா0D ேநா+காைம ய�லா ெலா�க0 
சிற+கணி
தா� ேபால ந15.  
(இ - �.) 1றி
%+ ெகா0D ேநா+காைம ய�ல% ஒ�கா� உட5ப�டா� ேபால நகா 
நி�த�, (எ - 4). 
அஃதாவ% காம+1றி'Cைடயா� ேபால ந1த�. அ% ெவளி'பட நி�லாைமயி�, ேபால 
எ�றா�. இ% த� 1றி'C
 ேதா�றாம� ந1த� உட�பD
த லாெம�ற%. 
 
1097. அைசயிய3 10டா0ேடா ேரஎ�யா ேனா+க' 
பைசயின� ைபய ந15.  
(இ - �.) அைச,த இய�பிைன;ைடயா�1 அGவிட
ேதா� அழ10D, யா� ேநா+க, 
ெநகி>,% ெம�ல நகாநி�றா�, (எ - 4). 
அGவிடெம�ற% தாேன ெநகி>,% ந+க இட5 ; அழ1 - த�வ�வி�� மி+க 1ண5 ; 
ைபய ந1த� - ஓைச'படாம� ந1த�. 
 
1098. உறாஅ தவ�ேபா3 ெசா*�( ெசறாஅ�ெசா 
ெலா�ைல ;ணர' பD5.  
(இ - �.) Eடாதவ� ேபால& ெசா�*�5, ெச4த*�லாதா� ெசா�ைல அத31+ 
காரணமாக' பிறிெதா�4 உ�ளெத�4 விைர,தறித� ேவ0D5. (-) 
இஃ% உ4'பினா*ைச.கா��, உைரயினா� ம4'பி�5 உட�பDதலா ெம�ற%. 
 
1099. ெசறாஅ& சி4ெசா��( ெச3றா�ேபா ேனா+1 
 றாஅ�ேபா� 43றா� 1றி'C.  
(இ - �.) ெச4த*�லா+ கD(ெசா��5, ெச3றா�ேபா� ேநா+1த�5, அ�Cறா 
தா�ேபா� அ�C3றார% 1றி'ெப�4 ெகா�ள'பD5, எ - 4). 
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இஃ% அ�பி�ைம ேதா3ற நி�லாைமயி�, உட�பாெட�4 ேதறி ய%. 
 
1100. க0ெணாD க0ணிைண ேநா+ெகா+கி� வா)&ெசா3க� 
ெள�ன பய� மில.  
(இ - �.) க0கேளாD க0க� காம+1றி'பினா� ேநா+15 ேநா+க5 ஒ+ 1மாயி�, 
வாயினா3 ெசா��( ெசா3க� ஒ�பய� ைடயவ�ல, (எ - 4). 
இ% சா�த�4கி�ற தைலமக� த�ென(சி31& ெசா�*ய%. 
------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.1.3  3.1.3  3.1.3  3.1.3  �ண��சி மகி.த*�ண��சி மகி.த*�ண��சி மகி.த*�ண��சி மகி.த*....    
 
Cண�&சிமகி>தலால% தைலமக� 1றி'பறி,% Cண�,த தைலமக� Cண�&சியிைன 
மகி>,% E4த�. 
 
1101. பிணி+1 ம�,% பிறம னணியிைழ 
த�ேனா)+1
 தாேன ம�,%.  
(இ - �.) ேநா;3றா� அத31 ம�,தாவ% பிறிெதா�4; இGவணி யிைழயா� வ,த 
ேநா)+1+ காரணமாகிய இவ� தாேன ம�,தா5, (எ - 4). 
இ% Cண�வத�  �னி�ற ேவ�ைக தணி,தைம Eறி34. 
 
1102. க0Dேக� D0Dயி�
 %3றறி; ைம5Cல� 
ெமா0ெடா� க0ேண ;�.  
(இ - �.) க0D5 ேக�D5 உ0D5 உயி�
%5 உ345 அறிகி�ற ஐ,% Cல�5, 
இGெவ�ளிய ெதா�ைய ;ைடயா� மா�ேட ;�, (எ - 4). 
இ% ெபாறிக� ஐ,தி�+15 ஒ� கால
ேத யி�ப5 பய,தெத�4 Cண�&சி சிைய 
விய,% Eறிய%. 
 
1103. த5மி *�,% தம%பா
 %0ட3றா 
ல5மா வாிைவ  ய+1.  
(இ - �.) த5மிட
திேல யி�,%, தம% தாளா0ைபயா� ெப3ற ெபா�ைள 
இ�லாதா�+1' ப1
% உ0டா3ேபா�5 ; அழகிய மாைம நிற
 திைன;ைடய 
அாிைவ  ய+க5, (எ - 4). 
 
1104. தா5O>வா� ெம�ேறா� Dயி* னினி%ெகா 
றாமைர+ க0ணா �ல1.  
(இ - �. த5மா� வி�5ப'பDவாரா% ெம�*ய ேதாளி�க0 %யி�, %யி*�5 
இனிேதா ? இ,திரன% Aவ�+க5, (எ - 4). 
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இ% Aவ�+க
தி� ப 5 இ%தாேன ெய�4 Eறிய%.  
 
1105. ேவ�ட ெபா@தி னைவயைவ ேபா�ேம 
ேதா�டா> க%'பினா ேடா�.  
(இ - �.) காத*
த ெபா@% காத*+க'ப�ட அGவ'ெபா��கைள' ேபா�5; 
ேதாளி�க0 தா>,த E,த*ைன;ைடயவ� ேதா�, (எ - 4). 
ேதா�டா>க %'C - Cண�&சி+கால
% அைச,% தா>,த E,த�.  
 
1106. அறிேதா றறியாைம க0ட3றா3 கா5 
ெசறிேதா4( ேசயிைழ மா�D.  
(இ - �.) யாதா�5 ஒ�ைற அறி;,ேதா45 அறியாைம ேதா�றினா3 ேபா�5; இ& 
ேசயிைழமா�D' Cண�&சி;5 Cண�,ேதா45 அைமயாைம . ( ) 
காம' Cண�&சியாயி34. இஃ% அைமயாைமயி� E34.  
 
1107.நீ<கி3 ெறஜாஉ< 141<கா3 ற0ெண��, 
தீயா0D' ெப3றா ளிவ�. 
(இ - �.) த�ைன நீ<கினவிட
%& AD5, 14கினவிட
%+ 1ளி�5; இ
த�ைமயாகிய 
தீ எGவிட
%' ெப3றா� இவ�, (எ - 4). 
இ% Cண�&சி உவைகயா3 E4தலா�, Cண�&சி மகி>தலாயி34.  
 
1108. உ4ேதா 4யி�தளி�'ப
 தீ0டலா3 ேபைத+ 
கமி>தி னிய�றன ேதா�.  
(இ - �.) சா�,ேதா45 எ��யி� தைழ'ப& சா�தலா�, ேபைத+1
 ேதா�க� 
அ தினா� ெச)ய'ப�டனவாகேவ0D5, (எ - 4). 
சாராத கால
% இற,%பDவதான உயிைர
 தைழ+க' ப0Uதலா�, அ த5 
ேபா�றெத�றவா4. இ% E�ய தைலமக� மகி>,% Eறிய%. 
 
1109. O@ மி�வ�+ கினிேத வளியிைட 
ேபாழ' படாஅ  ய+1.  
(இ - �.) ஒ
த காத�ைடயா ாி�வ�+15 இனிதா5 ; கா3றா� இைட ய4+க'படாத 
 ய+க5, (எ - 4) 
இ% Cண�&சி வி�'பினா� Eறினைமயா�, Cண�&சி மகி>தலாயி34. இ% 
1றி'பினா� Cக>,த%. 
 
1110. ஊட �ண�த� Cண�த *ைவகாம< 
E�யா� ெப3ற பய�.  
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(இ - �.) ஊDத�5, ஊட� தீ�த�5, பி�ைன' Cண�த�ெம�� மிைவ அ�பினா3 
E�னா� ெப3ற பய�, (எ - 4). 
காம5 - அ�C. Cண�தெலனி�5 ேபUதெலனி�5 ஒ+15. ஊட3 1றி'C
 ேதா�ற 
நி�ற தைலமகைள ஊட� தீ�
%' Cண�,த தைலமக� அத 
னா� வ,த மகி>&சி Eறிய%. 
-------------- 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�        3.1.4  3.1.4  3.1.4  3.1.4  நல��ைன;+ைர
த*நல��ைன;+ைர
த*நல��ைன;+ைர
த*நல��ைன;+ைர
த*....    
 
நல5Cைன,%ைர
தலாவ% தைலமகள% நல
திைன அல<கார வைகயா)+ E4த�. 
Cைன,%ைர எனி�5, பாரா�ெடனி�5, ெகா0டா� ெடனி�5, மகி>&சிெயனி�5 
ஒ+15. 
 
1111. மதி; மட,ைத  க� மறியா 
பதியி3 கல<கிய மீ�.  
(இ - �.) மதியிைன;5 மட,ைத  க
திைன;5 க0D, இGவிர0�ைன;5 அறியா%, 
த�னிைலயினி�4< கல<கி
திாியா நி�ற� மீ�க�, (எ - 4). 
மீ� இய+க
ைத+ கல<1தலாக+ Eறினா�. இ% மீ� கல<கி
 திாிதலாேன இவ� 
 க5 மதிேயாD ஒ+1 ெம�4 Eறிய%. 
 
1112. அ4வா) நிைற,த வவி�மதி+1' ேபால 
ம4.0ேடா மாத�  க
%.  
(இ - �.) 1ைறயிைட நிைற,த ஒளி�மதி+1'ேபா�, இ5மாத�  க
 %+1 
ம4.0ேடா ? (எ - 4). 
இ% ேம� கல+க 34
 திாிகி�ற மீ� கல<1த31+ காரண5 அறி வி�ைமயா5 ; 
இவ�  க
% ம4வி�ைலயாதலா�, அ% மதிேயாD ஒGவா ெத�4 Eறிய%. 
 
1113. மாத�  க5ேபா ெலாளிவிட வ�ைலேய3 
காதைல வாழி மதி. 
(இ - �.) மதிேய! நீ இ5மாத�  க5 ேபா� ஒளிவிட வ�ைலயாயி�, நீ;5 எ5மா3 
காத*+க'பD
தி, (எ - 4). 
வாழி - அைச. இ% ம4'ேபாயின தாய  கெம�4 Eற'ப�ட%.  
 
1114. மலர�ன க0ணா0  கெமா
தி யாயி3 
பல�காண
 ேதா�ற� மதி.  
(இ - �.) மதிேய! நீ மல�ேபா�< க0கைள ;ைடயாள%  க
ைத ஒ'ைபயாயி�, 
பல� காUமா4 ேதா�றாெதாழிக, (எ - 4). 
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இ% மதி ஒளி;5 வ�.5 ஒ
ததாயி�5, 1ண
தினாேல ஒGவாெத�ற%.  
 
1115. மல�காணி� ைமயா
தி ெந(ேச இவ�க0 
பல�காU5 Yெவா+1 ெம�4.  
(இ - �.) ெந(ேச! நீ இவ�க0 மலராயி�5 பலரா� காண'பD5 Yைவெயா+1 
ெம�4 மலைர+ க0ட ெபா@ேத மய<கா நி�றா), (எ - 4). 
இ% க0 Yவின% நிறெமா+1மாயி�5, 10ெமாGவாெத�4 Eறி34.  
 
1116. காணி3 1வைள கவி>,% நிலேநா+1 
மாணிைழ க0ெணாGேவ ெம�4.  
(இ - �.) 1வைள மல� காண வ3றாயி�, மா�சிைம'ப�ட இைழ யிைன;ைடயாள% 
க0ைண ஒGேவாெம�4 நாணி, கவி>,% நில
ைத ேநா+15. 
இ% காU,ேதா45 ஒGவாெத�ற%.  
 
1117. ந�னீைர வாழி யனி&சேம நி�னி� 
ெம�னீர� யா5O> பவ�. 
 (இ - �.) அனி&ச'Yேவ! நீ ந�ல நீ�ைமைய ;ைடயா); எ5மா� வி�5ப'ப�டவ� 
நி�னி�5 மிக நீ�ைமய� ; கா0, (எ - 4). 
இஃ% உட5பின% ெம�ைம Eறி34.  
 
1118. அனி&ச'Y+ கா�கைளயா� ெப)தா UA'பி31 
ந�ல படாஅ பைற.  
(இ - �.) அனி&ச'Yைவ+ கா5Cக� அறா% மயிாி� அைள,தா�; இனி இவ ள% 
MA'பி31 ந�லவாக ஒ*+கமா�டா பைற, (எ - 4). 
இஃ% இைடயின% M0ைம Eறி34.  
 
1119.  றிேமனி  
த  4வ� ெவறிநா3ற5 
ேவ�0க0 ேவ)
ேதா ளவ�1.  
(இ - �.) தளி�ேபா�5 ேமனி;  
%'ேபா�5  4வ� ; ந4நா3ற5 ேபா�5 நா3ற5 ; 
ேவ� ேபா�5 உ0க0 ; ேவெயா
த ேதாளிைன ;ைட யா�+1, (எ - 4) 
இ% நிற 5, எயி45, நா3ற 5, க0ணி� வ�.5, ேதா�5 Cக>,% Eறி34. 
 
1120. அனி&ச  ம�ன
தி� றாவி; மாத 
ர�+1 ெந�(சி' பழ5.  
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(இ - �.) அனி&ச'Y.5, அ�ன
தி� Tவி;5, மாதப�+1 ெந�(சி' பழ
ேதாD 
ஒ+15, (எ - 4). 
இஃ% அைவயி3றி�5 ெம�*ய% அ�ெய�4 Eறி34.  
------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.1.5   3.1.5   3.1.5   3.1.5   காத1சிற��ைர
த*காத1சிற��ைர
த*காத1சிற��ைர
த*காத1சிற��ைர
த*....    
 
காத3சிற'Cைர
தலாவ% தைலமக� காத� மி1தி E4த�5 தைலமக� காத� மி1தி 
E4த�மா5. இ% நல5Cைன,%ைர
த*� பி� நிக>வெதா� றாக*�, அத�பி� 
Eற'ப�ட%. 
 
1121. உட5ெபா Dயிாிைட ெய�னம3 ற�ன 
மட,ைதெயா ெட5மிைட ந�C.  
(இ - � ) உட5ேபாD உயிாிைட;�ள ந�C எ
த�ைம
% அ
த� ைம
% ; 
மட'ப
ைத;ைடயாேளாD எ5மிைட;�ள ந�C, (எ - 4). 
நி�னி3 பிாியமா�ேட ென�றவா4. இ% தைலமக� தன% காத� மி1தி Eறிய%. 
 
1122. க�மணி;� பாவா)நீ ேபாதாயா5 O@5 
தி�Mத3 கி�ைல யிட5.  
(இ - �.) எ� க0U5 க�மணியக
% நி315 பாவா)! நீ அ<1 நி�4 ேபா% 
வாயாக, எ5மா� வி�5ப'ப�ட அழகிய Mத*ைன;ைடயா�1 இ�
த3கிட5 
ேபாதா%, (எ - 4. 
 
1123. வா>த �யி�+க�ன ளாயிைழ சாத 
லத3க�ன ணீ<1 மிட
%. 
(இ - �.) EDமிட
% இGவாயிைழ உயி�+1 வா>தேலாD ஒ'ப� : நீ<1மிட
% 
அG.யி�+1& சாதேலாD ஒ'ப�, ( எ - 4). 
இஃ% இர0டா<E�ட
%' Cண�,% நீ<காென�4 க�திய தைல மக� ேக�ப
 
தைலமக� த�ென(சி31& ெசா�*ய%. 
 
1124. பாேலாD ேத�கல, த3ேற பணிெமாழி 
வாெலயி ]றிய நீ�. 
(இ - �.) பாெலாDEட
 ேதைன+ கல,தா3ேபா�5 ; மிக.5 இனிைம த�5 
Cகழிைன;ைடயாள% ெவ�ளிய எயி3றினி�4 ஊறிய நீ�, (எ - 4). 
இ% Cண�&சி;0ைம;5 காத� மி1தி;5 ேதா�ற
 தைலமக� Eறி ய%. 
 
1125. உ��வ� ம�யா� மற'பி� மற'பறிேய 
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ெசா�ளம�+ க0ணா� 1ண5.  
(இ - �.) மற,ேதனாயி�, நிைன'ேப� யா�; மற
தலறிேய� ; ஒ�ள ம�+ க0ணா� 
1ண
திைன, (எ - 4). 
ேதாழியி3 E� நீ<1, தைலமகைன ேநா+கி எ<கைள நிைன+கிbேரா? எ�ற 
ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%. இைவ ஐ,%5 தைலமக� E34. இனி+ E45 
ஐ,%, தைலமக� E34. 
 
1126. உவ,%ைறவ ��ள
% ெள�4 மிக,%ைறவ 
ேரதில ெர��மிG ^�. 
(இ - �.) அவ� என% ெந(ச
ேத எ�45 மகி>,% உைறயாநி3ப�; அவைர ஏதிலரா) 
நீ<கி ;ைறவ� எ�ேற ெசா�லாநி�ற%. இG^�, (எ-4). 
தைலமக� ேவ4பாDக0D தைலமகைன அ�பிலெர�4 இய3பழி
த ேதாழி+1
 
தைலமக� எ�ென(சி� நி�4 நீ<காெர�4 ெந(சி� ேம� ைவ
%+ Eறிய%. 
 
1127. க0U�ளி3 ேபாகா ாிைம'பி3 ப�வரா� 
M0ணியெர< காத லவ�.  
(இ - �.) எ� க0U� நி�4 நீ<கா� ; இைம'ேபனாயி�, இவ�1 உ4
% ெம�4 
ப�வ�
தி�'ப%( ெச)யா�; ஆதலா�, எ5 மா3 காத*+ க'ப�டா�, M0ணிய 
வறிைவ ;ைடயா�, (எ - 4). 
 
1128. ெந(ச
தா� காத லவராக ெவ)%0ட 
ல(A%5 ேவபா+ கறி,%.  
(இ - �.) எ5மா3 காத*+க'ப�டவ� எ5 ெந(ச
தி *�+கி�றா�; ஆத லாேன, 
ெவ)தாக .0டைல அ(சா நி�ேறா5; அவ�+1& ADெம�பதைனயறி,%. 
இ% நீ உ0ணாதெத�ைனெய�4 வினாயேதாழி+1
 தைலமக� உணவி� 
காத*�ைல ெய�4 Eறிய%. இ% காரண
% உற. உைர
த�. 
 
1129. இைம'பி3 கர'பா+ கறிவ லைன
தி3ேக 
ேயதில ெர��மிG ^�.  
(இ - �.) க0ணிைம+1மாயி�, அவெராளி+1 ம% யானறிேவ�, அG ெவாளி
த31 
அவைர நம+1 ஏதிலெர�4 ெசா��5 இG^�; அத3காக இைம+கில�, (எ - 4). 
இ% க0 %யிலமர
தெல��5 ெம)'பாD.  
 
1130. க0U�ளா� காத லவராக+ க0U 
ெம@ேத< கர'பா+ கறி,%. 
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(இ - �.) எ<காதலவ� க0U�ளா�; ஆதலாேன, க0U5 ைமெய@ ேத5 ; அவ� 
ஒளி
தைல யறி,%, (எ - 4). 
எ'ெபா@%5 ேநா+கியி�
தலா�, ேகால( ெச)த31+ கால5 ெப3றிேல ென� றவா 
றாயி34. 
--------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�        3.1.6  3.1.6  3.1.6  3.1.6      நா?
 +ற'ைர
த*நா?
 +ற'ைர
த*நா?
 +ற'ைர
த*நா?
 +ற'ைர
த*....    
 
நாU
%ற.ைர
தலாவ% தைலமக� தன% நாணி�ைமைய
 ேதாழி+1+ Eற த�5 
தைலமகள% நாண5. நீ<கினைமைய
 ேதாழி தைலமக31+ E4த�மா5. காத� 
மி+கா�+1 நாணமி�ைல ெய�பதனா�, அத�பி� இ% Eற' ப�ட%. 
 
1131. கா5  �,% வ�,தினா�+ ேக5 
மடல�ல தி�ைல வ*.  
(இ - �.) காம5 காரணமாக  ய�4 வ�,தினா�+1 ஏமமாவ% மட� ஏ4வத�ல% 
ம345 வ* யி�ைல, (எ - 4) 
இ% தைலமகைன
 ேதாழி ேச�பD
தியவிட
% மடேல4ேவென�4 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1132. ேநானா .ட5C  யி� மடேல4 
நாணிைன நீ+கி நி4
%.  
(இ - �.) ெபா4
த *�லாத உட5C5 உயி�5 மடேல45 ; நாணிைன நீ+கி நி�4 , (எ 
- 4). 
இஃ% உட5ேபாD உயி�5 மடேல4ெமன
 தைலமக� Eறிய%. 2 1133. நாெணாD 
ந�லா0ைம ப0Dைடேய னி�4ைடேய� 
கா 3றா ேர4 மட�.  
(இ - �.) நாணமி+க நிைலைம;5 சிற,த ஆ0ைம;5 யா� ப0Dைட ேய� ; 
காமமி+கா� ஏ45 (மட*ைன இ�4ைடேயனாேன�, (எ - 4). 3 
 
1134. அறிவிலா ெர�லா� ெம�ேறெய� கா5 
ம4கி� ம41 ம�0D.  
(இ - �.) எ�ைன ெயாழி,த எ�லா�5 அறிவி� ெர�ேற ெசா�*, எ� காமமான% 
தைல மய<கி ம4கி� க0ேண ெவளி'பட& Aழலா நி�ற%, (-). 
Aழ�த� - இGவா4 ெசா�*
 திாித�.  
 
1135. மட\�த� யாம
%  ��ேவ� ம�ற 
படெலா�லா ேபைத+ெக� க0.  
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(இ - �.) ேபாைத ெபா��D எ�க0 உற<1தைல இைசயா% ; ஆத லாேன , 
மட\�தைல ஒ�தைலயாக யாம
தி�5 நிைன'ேப�, (எ - 4). 
இ% மடேல4வ% நாைளய�ேற ; இரா.ற+க
திேல மற,%விDகி�றீ� எ�ற 
ேதாழி+1, எ� க0 உற<கா%; ஆதலா�, மறேவென�4 தைலமக� Eறிய%. 
 
1136. ெதாடைல+ 14,ெதா� த,தா0 மடெலாD 
மாைல ;ழ+1, %ய�. 
 (இ - �.) மாைல ேபால& ெச)ய'ப�ட சி4வைளயிைன ;ைடயா� மடேலாேட Eட 
மாைல+கால
% உ4,%யாிைன
 த,தா�, (எ - 4). 
ெதாடைல ெய�பத31& ேசா�,தவைள ெயனி�5 அைம;5. 14, ெதா� - 
பி�ைள'பணி. இைவ ஏ@5 தைலமக� E34. 
 
1137. கடல�ன காம  ழ,% மடேலறா' 
ெப0ணி3 ெப�,த+க தி�.  
(இ - �.) கடைலெயா
த காமேநாயாேல வ�,தி;5, மடேலற நிைனயாத 
ெப0பிற'C'ேபா� ேம5ப�ட% இ�ைல, (எ - 4). 
இ% M5மா3 காத*+க'ப�டா� தன+15 இGவ�
தெமா+15; ெப0 ��+1 
இ'ெப0ைமயா� மடேலறாதேத 1ைறெய�4 தைலமக� ஆ3 றாைம 
நீ<1த3ெபா��D
 ேதாழி Eறிய%. 
 
1138. நிைறயாிய� ம�னளிய ெர�னா ெத� கா5 
மைறயிற,% ம�4 பD5.  
(இ - �.) நிைறயில�; மிக அளி+க
த+கா ெர�னா% எ� காமமான% மைற
தைல+ 
கட
த�ம�றி ம�றி�க0 படராநி�ற%, (எ - 4). 
இஃ% அ5பல5 அல�5 ஆகாெவ�4 ேதாழி பக31றி ம4
த%.  
 
1139. காம+ கD5Cன �)+1ேம நாெணாD 
ந�லா0ைம ெய��5 Cைண.  
[#](இ - �.) யா� த�ைன+ கட
த31+ ெகா0ட நாU5 ந�லா0ைம;5 மாகிய 
Cைணகைள எ�னி3 பிாி
%+ காமமாகிய க�யCன� ெகா0Dேபாகா நி�ற %, (எ - 
4). 
 
1140. யா<க0ணி3 காண ந1ப வறிவி�லா� 
யா5ப�ட தா5படா வா4.  
[#] (இ - �.) யா< ேக�1மா4 ம�றி+ க0ணா3 காUமா4 எ5ைம யறி விலா� நகா 
நி�றா� ; அவர<ஙன( ெச)கி�ற% யா 3ற ேநா)க� தா றா ைமயா�, (எ - 4) 
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-------- 
 [#]  இ+1றி;�ள% பாிேமலழக�ைர. 

    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.1.7   3.1.7   3.1.7   3.1.7   அலரறி'2
த*அலரறி'2
த*அலரறி'2
த*அலரறி'2
த*....    

 
அலரறி.4
தலாவ% இGவா4 ஒ@15 ஒ@+க
தினா� வ,த அவைர
 தைலமக� 
ேதாழி+1 அறிவி
த�5 ேதாழி தைலமக�15 தைலமக315 அறியவி
த� மா5. 
நாU
 %ற.ைர
% இர.+1றி ெயா@காநி�ற தைல க �+1
 ேதாழி அ5பல5 
அல�5 ஆகாநி�றனெவ� றறிவி
தலா�, அத� பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
1141. க0ட% ம�� ெமா�நா ளல�ம��, 
தி<கைள' பா5C ெகா0 ட34.  
(இ - �.) யா� க0U3ற%. ஒ�நா� ; அ+கா�சி தி<கைள' பா5C 
ெகா0டா3ேபா�, எ�லாரா�5 அறிய'ப�D அலராகாநி�ற%, (எ - 4).  
 
1142. ஊரவ� ெகளைவ ெய�வாக வ�ைன ெசா� 
னீராக நீ�மி, ேநா),  
(இ - �.) ஊரா� எD
த அல� எ�வாக, அ�ைன ெசா��5 ெசா3க� நீராக, இ,ேநா) 
வளராநி�ற%, (எ - 4) 
இஃ% அலாி� ஆ3றாளாகிய தைலமக� ேதாழி+1& ெசா�*ய%. இைவ யிர0�315 
வைரவானாத� பய�. 
 
1143. அல�நாண ெலா�வேதா வ(சேலா5 ெப�றா� 
பல� நாண நீ
த+ கைட.  
(இ - �.) அலரா1ெம�4 நாUத� இய�வேதா? அ(Aதைல
 தவிெர�4 
ெசா�னவ� பல�5 நாUமா4 ந5ைம நீ<கினவிட
%, (எ - 4). 
பலெர�ற% ேதாழி;5 ெசவி*;5  தலாயினாைர.  
 
1144. தா5ேவ0� ந�1வ� காதல� யா5ேவ0�3 
ெகளைவ ெயD
ததிG ^�.  
(இ - �.) யா5 வி�5ப, அலைர;5 இG^ரா� எD
தா�; ஆதலா�, இனி
 தா<கேள 
வி�5பி+ ெகாD'ப� நம% காதல�+1, (எ - 4). 
 
1145. மலர�ன க0ணா ள�ைம யறியா 
தலெரம+ கீ,ததிG ^�. 
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(இ - �.) Yெவா
த க0ணாள% இ3பிற'பி� அ�ைமைய யறியாேத, இG^ரவ� 
எ<க�1 அலைர
 த,தா�, (எ - 4) 
எளியாைர& ெசா��மா4 ேபால& ெசா�லாநி�றா ெர�றவா4.  
 
1146. களி
ெதா4< க��0ட� ேவ�ட3றா3 காம5 
ெவளி'பD, ேதா4 மினி%. 
 (இ - �.) மய<1,ேதா45 க��0டைல வி�5பினா3ேபால, காம 5 
அலரா1,ேதா45 இனிதா15, (எ - 4). 
இஃ% அலரறி.4
த ேதாழிைய ேநா+கி, Mம+1
 %�பமாயி3ேற இGவலெர�4 
வினாவிய தைலமக31
 ேதாழி Eறிய%.  
 
1147. உறாஅேதா ^ரறி,த ெகௗைவ யதைன' 
ெபறாஅ% ெப3ற�ன நீ�
%.  
(இ - �.) ஊரறி,த அல� வ�வெதா�ற�ேறா ? அGவலைர
 தீதாக+ ெகா�ளா%, 
ெபறாத ெதா�ைற' ெப3றாெலா
த நீ�ைம
தாக+ ெகா�ள� ேவ0D5, (எ - 4). 
இஃ% அலரறி.4
த ேதாழி+1 அGவலாினா� எ�45 தமா◌ாவா� 
உட�பDவெர�4 தைலமக� Eறிய%. 
 
1148. கGைவயா3 கGவி% கா5 ம%வி�ேற3 
றGெவ��, த�ைம யிழ,%.  
(இ - �.) அலாினாேன அல�தைல ;ைட
%+ காம5 ; அGவலாி�ைல யாயி�, தன% 
த�ைம யிழ,% ெபா*வழி;5, (எ - 4). 
ெசGைவ ;ைடயதைன& ெசGவி% எ�றா3ேபா�, கGைவ;ைடய தைன+ க�வி% 
எ�றா�. 
 
1149. ெந)யா ெலாி<%'ேப ெம�ற3றா3 ெகௗைவயா3 
காம M%'ேப ெமன�. 
(இ - �.) எாிகி�ற ெந�'ைப ெந)யினாேல அவி'ேபாெம�4 நிைன
 தா3ேபா�5 ; 
அலாினாேன காம
ைத அவி'ேபாெம�4 நிைன
த�, (எ - 4). 
இ% தைலமக� பி��< களெவா@+க5 ேவ0�னைமக0D ேதாழி Eறிய%. 
 
1150. அலெரழ வா�யி� நி315 மதைன' 
பலரறியா� பா+கிய
 தா�.  
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(இ - �.) நம% Cண�&சியா� வ,த அல� எ@த*னாேன அவள% ஆ�யி� நி315 ; 
அGவா4 உயி�நி3றைல எ<க� C0ணிய
தாேல பலரறியா ராயினா�; அறிவராயி�, 
எம+1 ஏதிலரா) அல� T34வா� இவ� இற,%படேவ0D5 ெம�4 T3றா�,  
(எ - 4). 
களவிய* �1றி12களவிய* �1றி12களவிய* �1றி12களவிய* �1றி12....    
-------------   

3. 3. 3. 3. 2. 2. 2. 2. க1பிய*க1பிய*க1பிய*க1பிய*. (. (. (. (18181818    அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�அதிகார@க�))))    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.1   3.2.1   3.2.1   3.2.1   பிாிவா1றாைமபிாிவா1றாைமபிாிவா1றாைமபிாிவா1றாைம....    

 
பிாிவா3றாைமயாவ% அலரறி.4
த� பட
 தைலமக� தைலமகைள வைர,% 
ெகா0D இ�C4மாயி�5, பிாி;<கால
% ஆ3றாைம E4த�. ேமல தேனா�ைய;5 
இ%. இ%  தலாக+ க3ெப�4 ெகா�ள'பD5. 
 
1151. இ�க Uைட
தவ� பா�வ� பிாிவ(A5 
C0க Uைட
தா3 Cண�..  
(இ - �.) ந<காதலைர வர. பா�
தி�+1 ம% , இ�ப
ைத;ைட
%; அவைர' 
Cண�,தி�+15 இ�'C, பிாிவாேராெவ�4 அ(ச'பD, %�ப
ைத ;ைட
%, (எ - 
4). 
 
1152. %ைறவ� 4ற,தைம T3 றாெகா�  �ைக 
யிைறயிைறவா நி�ற வைள.  
(இ - �.) இைறவ� பிாிகி�றைமைய எம+1 அறிவியாேவா?  � ைக யி� 
இைறைய+ கடவாநி�ற வைளக�, (எ - 4 ) 
 �ேப அறிதலா�, உட5C ெம*,த% எ�றவா றாயி34.  
 
1153. இ�னா தி�னி�\� வா>த லதனி� 
மி�னா தினியா�' பிாி.. 
(இ - �.) தம+1 இ�பமி�லாத^ாி�க0 இ�,% வா>த� இ�னா% ; இனியாைர' 
பிாித�, அதனி�5 இ�னா%, (எ - 4). 
இ% பிாி.ண�
திய தைலமக31 இGவிர0D %�ப 5 எ<க�1ளவா ெம�4 
பிாி.ட�படா% ேதாழி Eறிய%. 
 
1154. அளி
த(ச ெல�றவ� நீ'பி3 ெறளி
தெசா3 
ேறறியா�+ 10ேடா தவ4. 
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(இ - �.) ந5ைம
 தைலயளி ெச)% நி�னி3 பிாிேய�, நீ அ(ச� எ�ற வ� தாேம 
நீ<கி' ேபாவாராயி�, அவ� ெதாிவி
த ெசா�ைல
 ெதளி,தவ�+1 வ�வெதா� 
13ற5 உ0ேடா ? (எ - 4). 
த�ைமைய' பட�+ைகேபா3 Eறினா�. 
 
1155. ஓ5பி னைம,தா� பிாிேவா5ப� ம3றவ� 
நீ<கி னாிதா3 Cண�..  
(இ - �.) கா+கலாமாயி� அைம,தா� த5 ைடய பிாிைவ+ கா+க ; அவ� பிாிவராயி�, 
பி�C EDத� அாி%, (எ - 4). 
ேம� தைலமக� Eறிய ெசா3ேக�D யா% ெசா�ேவென�ற ேதாழி+1
 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1156. ெச�லாைம ;0ேட ெலன+1ைர ம34நி� 
வ�வர. வா>வா�+ 1ைர.  
(இ - �.) காதல� ேபாகாைம;0டாயி�, என+1+ E4 ; பிாி,தா� நீ�� யா% 
விைர,% வ�வாெர�4 ெசா��கி�ற வரவிைன' பி�Cளரா) வா> வா�+1+ E4, 
(எ - 4). 
இ% க�
% வ�வாெர�ற ேதாழி+1
 தைலமக� ஆ3றாைமயா3 Eறி ய%. 
 
1157. அாிதா3றி ய�லேனா) நீ+கி' பிாிவா3றி' 
பி�னி�,% வா>வா� பல�. 
 (இ - �.) ெபா4
த3காியதைன' ெபா4
%, அ�ல� ெச);5 ேநாைய நீ+கி, 
பிாிைவ;5 ெபா4
%, காதலைர நீ<கிய பி� தமியாரா யி�,% வா> வா� பல�, (எ - 
4). 
அ�ல� ேநா) - காமேவதைன. பிாிவா34த� - Cண�&சி யி�ைமைய' ெபா4
த�. 
 
1158. பிாி.ைர+15 வ�க0ண ராயி னாிதவ� 
ந�1வ ெர�� நைச.  
(இ - �.) பிாிவிைன ;ைர+15 வ�க0ைமைய ;ைடயராயி�, அவ� ம4
% வ,% 
ந�1வெர��5 ஆைச யி�ைல, (எ - 4). 
இ% தைலமக� பிாி,தாென�4 ேக�டவிட
% நி�னி3 பிாிேயென�ற ெசா�ைல 
உ�ெகா0D தைலமக� Eறிய%. 
 
1159. ெதா�3A� ன�ல% காமேநா) ேபால  
வி�3Aட லா34ேமா தீ. 
(இ - �.) தீ0�னா3 ADம�ல% காமேநா) ேபா�, நீ<கினா3 Aட வ3ேறா தீ, (எ - 4). 
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தைலமக� பிாி,%ழி
 தைலமகளா3றாைம க0D ேதாழிEறிய%. 
 
1160. அாிதேரா ேத3ற மறி.ைடயா� க0U5 
பிாிேவா ாிட
%0ைம யா�.  
[#] (இ - �.) பிாிேயென�ற த( ெசா��5 ந5பிாிவா3றாைம;5 அறி,த �ைடயராய 
காதல�க0U5, ஒேராவழி' பிாி. நிக>தலா�, அவ� ெசா��5 தைலயளி;5 ப3றி 
ந5மா�ட�Cைடயெரன
 ேத4,ேத3ற5 அாிதாயி�,த%. 
----------  
[#]  இ% பாிேமலழக�ைர. 

    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.2   3.2.2   3.2.2   3.2.2   பட�ெம);திர@க*பட�ெம);திர@க*பட�ெம);திர@க*பட�ெம);திர@க*....    

 
பட�ெம*,திர<கலாவ% தைலமக� தைலமக� பிாி,%ழி+ க%ெமன உ3ற 
%�ப
தினா� ெம*,திர<1த�. பிாி,%ழி;3ற %�பமாவ% ேபானா ென�4 ேக�ட 
கால
% வ�வேதா� மனநிக>&சி. இ% பிாிய'ப�டா�+1  3பாD ேதா�4மாதலா�, 
அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
1161. %'பி ெலவ� ெச)வா� ெகா�ேலா %ய�வர. 
ந�பி� ளா34 பவ�.  
(இ - �.) ெம�ைம ெச)ய ேவ0D5 ந�ேடா�மா�ேட %�ப5 வ�தைல& 
ெச)கி�றவ�, வ�ைம ெச)ய ேவ0Dமிட
% யா<ஙன( ெச)கி�றாேரா? 
இ% பைக தணி விைனயி�க0 பிாி,த தைலமகன% ெகாDைமைய உ� ெகா0D 
தைலமக� ேதாழி+1& ெசா�*ய%. 
 
1162. மைற'ேப�ம� யானிஃேதா ேநாைய யிைற'பவ�+ 
E34நீ� ேபால மி15.  
(இ - �.) இ, ேநாைய யா� மைற'ேப�; மைற'ப.5, இஃ% இைற'பா�+1 ஊ34 
நீ� ேபால மிகாநி�ற%, (எ - 4). 
தைலமக� ஆ3றாைம க0D இதைன இGவா4 Cல'பட விD
த� தகா ெத�ற 
ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%. 
 
1163. கர
த� மா3ேறனி, ேநாையேநா) ெச)தா�+ 
1ைர
த� நாU
 த�5.  
(இ - �.) இ,ேநாைய மைற+க.5 அறிகி�றிேல�; இ,ேநாைய& ெச) தா�+1& 
ெசா�ல.5 நாணயாக நி�ற%, (எ - 4). 
இ% 1றி'பறித3 ெபா��D+ Eறிய ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%,  
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1164. காம+ கட� ம��  0ேட ய%நீ,% 
ேமம' Cைணம�� மி�.  
(இ - �.) காம+கட� நிைலயாக உ0ேட , அ% கட+15 ஏமமாகிய Cைண நிைலயாக 
இ�ைலேய, (எ - 4). 
இ% தைலமக� ஆ3றாைம க0D ெந�<கி+ Eறிய ேதாழிைய+ 1றி
% நம+1
 
%ைணயாவா� இ�ைல ெயன
 தைலமக� Eறிய%.  
 
1165. இ�ப< கடல34+ காமம3 றஃதD<கா3 
%�ப மதனி3 ெபாி%. 
(இ - �.) காம'Cண�வினா� நம+1 வ�5 இ�ப5 கட�ேபால' ெபாி%; பிாிவினா�, 
அஃ% அD<கால
% வ�,%�ப5 அ+கட*�5 ெபாி%, (எ-4). 
இஃ% இ�ப 3றா� %�ப 4த� உலகியெல�4 ஆ34வி
த ேதாழி+1 
ஆ3றலாிெத�4 தைலமக� Eறிய%. 
 
1166. காம+ கD5C� னீ,தி+ கைரகாேண� 
யாம
%5 யாேன ;ேள�.  
(இ - �.) காமமாகிய ெப�+கா3றிைன நீ,தி+ கைர கா0கி�றிேல�; அைறயி�� 
யாம
தி�5 உற<கா% யாேன;ேள�, ம34 உற<காதாாி�ைல. 
இ% காதல� 1றி
த நா� வ�,%ைண;5 ஆ34மா4 எ�ைனெய�4 தைல மக� 
த���ேள ெசா�*ய%. 
 
1167. ம��யி ெர�லா, %யி3றி யளி
திரா 
ெவ�ன�ல தி�ைல %ைண .  
(இ - �.) இGவிரா அளி
தா யி�,த%; உலக
% வா>கி�ற உயி�க ெள�லாவ3ைற;5 
%யில'ப0ணி, எ�ைனய�ல% ேவ4%ைண யி�ைலயாக இ�,த%, (எ - 4), 
இ% பி3ைற ஞா�4 வினாவிய ேதாழி+1
 தைலமக� க0 உற<1 கி�றதி�ைல 
ெய�4 ெசா�*ய%. 
 
1168. ெகா�யா� ெகாDைமயி3 றா<ெகா�ய வி,தா 
ெந�ய கழி; மிரா.  
(இ - �.) ெகா�யவ� ெச)த ெகாDைமயி�5 தா5 ெகா�யைவா) நி� றன; 
இ+கால
% ெந�யவா)+ கழிகி�ற இரா'ெபா@%க�, (எ - 4). 
இ% ெபா@% வி�கி�றதி�ைல ெய�4 தைலக� ேதாழி+1& ெசா�*ய%. 
 
1169. உ�ள5ேபா� 4�வழி& ெச�கி3பி� ெவ�ளநீ� 
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நீ,தல ம�ேனாெவ� க0.  
(இ-�.) அவ��ளவிட
% ெந(சிைன'ேபால எ� க0க� ெச�லவ�லன வாயி�, 
ெவ�ளமாகிய நீாி�க0 C1,% நீ,தா. ( எ - 4). 
இ% கா0ட� வி�'பினா� தைலமக� Eறிய%.  
 
1170. காம  நாU  யி�காவா
 T<1ேம� 
ேனானா .ட5பி னக
%.  
(இ - �.) ேவ�ைக;5 நாண 5 எ��யிேர கா
த0டாக
 T<கா நி�றன; 
ெபா4+கமா�டாத எ��ட5பி��ேள நி�4, (எ - 4.) 
இ% தைலமக� மனநிக>&சி யி%ெவ�4 Eறிய%. 
------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.3   3.2.3   3.2.3   3.2.3   க6வி+�பழித*க6வி+�பழித*க6வி+�பழித*க6வி+�பழித*....    
 
க0வி%'பழிதலாவ% க0 தன% விைரவினா� அழி,தைம தைலமக� ேதாழி+1+ 
E4த�. பிாிவி� க0 %�ப 3றா�+1+ க0ணீ�  3பாD ேதா�4மாத*� தன% 
ஆ3றாைமைய ஒ�ற� ேம*�D+ E4வா� அதைன  3பாD க0ணி� ேம*�D+ 
E4தலா�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
1171. ேபணா% ெப�டா �ள�ம�ேனா !ம3றவ�+ 
காணா தைமவி� க0.  
(இ - �.) வி�5ப
தகாததைன வி�5Cவா�5 உளேரா? ந5ைம+கா0 ப� 
வி�'பமி�றி'ேபான அவைர+ காணா% அைமகி�றி� எ� க0க�; இத 
ைன ெயாழிய'பிற.  ளேவா? (எ-4) 
 
1172. க0டா< க�>வ ெதவ�ெகாேலா த0டாேநா) 
தா<கா�ட யா<க0 ட%.  
(இ - �.) அைரயாத ேநாைய யா<க0ட% அ,ேநா) ெச)தாைர
 தா< கா�Dதலாேன 
ய�ேற? பி�ன� அ+க0க� தா5 கா0ட� ேவ�ைகயா3 க�>கி�ற% யாவ� 
கா�Dவாராக+ க�தி ? (எ - 4). 
இ% தைலமக� கா�Dவாாி�ைல ெய�4 ேதாழிைய+ 1றி
%& ெசா�* 
ய%. 
 
1173. ெதாி,%ணரா ேநா+கிய C0க� பாி,%ணரா' 
ைபத �ழ'ப ெதவ�.  
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(இ-�.)  �C அவ� ந�லெர�4 ெதாி,% உண�,% ேநா+கிய உ0க0 க� 
இ'ெபா@% வ�
த 34, ந�லெர�4 உணராவா), %�ப ழ'ப% எ� 4+1 ? (எ - 
4). 
இ% க0ணினறியாைமைய
 ேதாழி+1& ெசா�*ய%.  
 
1174. க%ெமன
 தாேநா+கி
 தாேம க�@ 
மி%<க
 த+க %ைட
%.  
(இ - �.) இ+க0க� அ�4 விைர,% தாேம ேநா+கி, இ�4 தாேம க�ழாநி�ற இ% 
சிாி+க
த+க %ைட
%, (எ - 4 ). 
இஃ% ஆ3றாைம மி1தியா� ந1த� மி+க தைலமகைள இ,நதத31+ காரண 
ெம�ைனெய�4 வினாவியேதாழி+1 அவ� Eறிய%. 
 
1175. மைறெபற \ரா�+ காித�றா ெல5ேபா 
லைறபைற க0ணா ரக
%.  
(இ - �.) எ5ைம' ேப ல அைறபைறயாகிய க0கைள;ைடயா�மா�D உளதாகிய 
மைறைய யறித� ஊரா�+1 எளி%, (எ - 4). 
 
1176. ஓஒ வினிேத ெயம+கி,ேநா) ெச)த க0 
டாஅ மித3ப� ட%. 
(இ - �.) எம+1 இ,ேநாைய& ெச)த க0க� தா 5 இ,ேநாயக
%' ப�ட% மிக.5 
இனி%, (எ - 4). 
இ% நி�க0 கல<கி34; அஃெதன+1 இ�பதாயி34 எ�றேதாழி+1 அ% மிக.5 
இனிெத�4 தைலமக� Eறிய%. 
 
1177. உழ,%ழ, %0ணீ ர<க விைழ,திைழ,% 
ேவ0�யவ�+க0ட க0. 
(இ - �.) அ@தைல ;ழ,%ழ,% உ�ள நீ� அ4 வனவாக, தா5 ேவ0�ன வைர 
வி�5பி ெநகி>,% க0ட க0க�, (எ - 4). 
இஃ% இGவா4 அ@த� தகாெத�ற ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%.  
 
1178. ெபயலா3றா நீ�ல,த .0க Uயலா3றா 
.)விேனா ெய�க ணி4
%.  
(இ - �.). உய� ஆ�றாத ெவ�மா�D உ)வி�லாத ேநாைய உ0க0க� நி4
தி, 
தா 5 அழமா�டாவா) நீ�ல,தன, (எ - 4). 
க0க� தா5 நிைன
த%  �
%
 ெதாழி�மாறின ெவ�4 Eறியவா4.  
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1179. வாரா+கா3 4(சா வாி3ற(சா வாயிைட 
யார( �3றன க0.  
(இ - �.) அவ� வாராத கால
%' Cண�&சி ேவ�ைகயா� %(சா; வ,த கால
%' 
பிாிவாெர�4 அ(சி
 %(சா ; அGவிர0�ட
தி�5 மி+க %�ப 
 3ற� க0க�, (எ - 4). 
இ% நீ உற<கேவ0Dெம�ற ேதாழி+1, தைலமக� இ�ேறய�ல, எ( ஞா�45 
உற+கமி�ைல ெய�ற%. 
 
1180. படலா3றா ைபத �ழ+1< கடலா3றா+ 
காமேநா) ெச)த ேவ� க0.  
(இ - �.) கட*�5 மி+க காமேநாைய எ� மா�D நி4
%தலாேன க0க� தா5 
உற<கமா�டாவா)
 %�ப றா நி�றன, (எ - 4). 
இ% பிற�+1 இ�னாைம ெச)தா�+1 இ�னாைம வ,தெத�4 ேதாழி+1
 
தைலமக� Eறிய%. 
--------------   

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.4  3.2.4  3.2.4  3.2.4  பச��2த*பச��2த*பச��2த*பச��2த*....    
 
பச'C4 தலாவ% பச'C4 தலா� வ,த வ�
த
ைத
 ேதாழி+1
 தைல மக� E4த�. 
காத*
தா�+1+ காத*+க'பD5ெபா� ெள) தா+கா� அவ� நிற5 ேவ4பDமாத*�, 
அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
1181. பச'பன' ேப�ெப4த ன�ேற நய'பி
தா� 
ந�காைம T3றா ெரனி�.  
(இ - �.) பச,தாெளன' ேப�ெப4த� ந�4; ந5ைம+ காத*'பி
தவ� அ�ளாைமைய 
இG^ரா� Eறாராயி�, (எ - 4). 
இ% நி�ேமனி பச,தெத�றேதாழி+1 அGவளவா)+ 13றமி�ைலேய �4 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1182. விள+க3ற5 பா�+1 மி�ேளேபா3 ெகா0க� 
 ய+க3ற5 பா�+15 பச'C.  
(இ - �.) விள+கின% இ4திபா�+15 இ�ேள ேபா�, ெகா0க�  ய+கின% 
இ4திபா�
% நி�ற% பச'C, (எ - 4). 
இஃ% அவ� பிாி,த% இ'ெபா@% ; இ'ப ச'C யா<ங� வ,த% எ�ற ேதாழி+1
 
தைலமக� Eறிய%. 
 
1183. C�*+ கிட,ேத� Cைடெபய�,ேத னGவளவி 



255 

 

ல�ளி+ேகா� வ3ேற பச'C.  
(இ - �.)  ய<கி+ெகா0D கிட,த யா� அறியா% Cைடெபய�,தன�; அGவளவிேல, 
அ�ளி+ெகா�ளலா5ப� ெசறி,த% பசைல, (எ - 4). 
இ% தைலமகனா� ெசா�லா% பிாிய'ப�ட தைலமகைள' பி3ைறஞா�4 இவ� 
ேவ4பாD க0D இஃெத3றினாயி34 எ�4 1றி
% ேநா+கிய ேதாழி+ 1
 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1184. உவ+காெண< காதல� ெச�வா ாிவ+காேண� 
ேமனி பச'Y� வ%.  
(இ - �.) எ<காதலராக& ெச�கி�றாைர உ<ேக பாரா); எ�ேமனி ேமேல பச'C' 
பர.தைல இ<ேக பாரா), (எ - 4). 
இஃ% அவ� பிாி,த% இ'ெபா@தாயி�+க, பசைல பரவாநி�ற%; அவ� வ�மள.5 
யா<ஙனமா34%5 எ�4 தைலமக� Eறிய%. 
 
1185. உ��வ� ம�யா �ைர'ப தவ�திறமா3 
க�ள5 பிறேவா பச'C.  
(இ - �.) யா� எ+கால 5 நிைன'ேப�; ெசா��வ%5 அவ� திறேம; 
இ
த�ைமேயனாக.5, பசைல வ(சைனயாக' பரவா நி�ற%; இத31 நிைல யா� 
அறிகிேல�, (எ - 4). 
இஃ% ஆ3றாைம மிகாநி�றெத�4 Eறிய%.  
 
1186. அவ�த,தா ெர��, தைகயா *வ� த,ேத� 
ேமனிேம \�5 பச'C.  
(இ - �.) காதல� வரவி�டாெர��5 மி1தியாேன, பச'C எ��ட5 பி� ேமேல 
பர,% ஊ�5, (எ - 4). 
இஃ% இ'பசைலைய நீ+க ேவ0Dெம�ற ேதாழி+1 இஃ% எ� 1றி'பி னாேல 
வ,தத�ல ; நீ+கேவ0Dவாயாயி�, அவ�+1& ெசா�ெல�4 Eறிய%. 
 
1187. பச,தா ளவெள�ப த�லா*வைள
 
%ற,தா ரவெர�பா ாி�.  
(இ - �.) இவ� பச,தாெள�4 என+1+ 13ற5 நாDமத�ல%, இாை◌
 %ற,தா� 
அவெர�4 அவர% ெகாDைமைய& ெசா��வா� இ�ைல, (எ - 4). 
இஃ% இ'பச'C வரலாகாெத�ற ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%.  
 
1188. நய,தவ�+1 ந�காைம ேந�,ேத� பச,தெவ� 
ப0பியா�+ 1ைர+ேகா பிற.  
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(இ - �.) காத*+க'ப�டவ�+1 அவ� அ�ளாைமைய இைச,த யா� பச,தெவன% 
நிற
ைத மா3றியாவ�+1& ெசா��ேவ�, (எ - 4). 
இ% தைலமக� இ'பச'ைப யாவரா� நீ+1ேவென�4 ெவ��சி ெகா0D Eறிய%. 
 
1189. சாய� நாU மவ�ெகா0டா� ைக5மாறா 
ேநா;5 பசைல;, த,%.  
(இ - �.) ேம�ைம;5 நாண 5 அவ� ெகா0Dேபானா�; அத31 மாறாக ேநாைய;5 
பசைல;5 த,%, (எ - 4). 
ேம�ைம - ெப0ைம. இ% தைலமக� ெவ��சிக0D அ% ெப0ைம ;5 நாண 5 
உைடயா� ெசயல�ெற�4 க�,% Eறிய ேதாழி+1 அவ� ஆ3றாைமயா3 Eறிய%. 
 
1190. பச+கம3 ப�டா<ெக� ேமனி நய'பி
தா� 
ந,நிைலய ராவ ெரனி�.  
(இ - �.) எ��ட5C நிைலயாக எ�45 பச'பதாக; ந5ைம+ காத*
த வ�5 ந5ைம' 
ேபால
 %�ப 4வராயி�, (எ - 4). 
இ% தைலமகன% ெகாDைமைய உ�ெகா0D Eறிய%. 
--------------  

அஅஅஅதிகார�திகார�திகார�திகார�    3.2.5   3.2.5   3.2.5   3.2.5   தனி�பட�மி�திதனி�பட�மி�திதனி�பட�மி�திதனி�பட�மி�தி....    
 
தனி'பட�மி1தியாவ% தனிைமயா� வ,த %�ப மி1தி E4த�. யா5 பச'பா� 
வ�,%கி�றைமேபா� அவ�5 வ�,%வாெர�45 Cண�&சியிைடய றாம� இனி% 
நட+1ெம�45 நிைன
%
 தைலமக� தன% %�ப
திைன+ E4தலா�, அத� பி� 
இ% Eற'ப�ட%. 
 
1191. ப�வர�5 ைபத�< காணா�ெகா� கா5 
ெனா�வ�க ணி� ெறா@1 வா�.  
(இ - �.) தா� ஒ�வ� ப+கமாக நி�4 ஒ@கி
 %�ப( ெச)கி�ற காம ேதவ�, நம% 
தDமா3ற 5 நா5 உ4கி�ற %�ப 5 காணாேனா ? கா0 பானாயி�, ந5ைம 
வ�
தாேன; ெத)வமாகலா�, (எ - 4). 
 
1192. தா5O>வா� த5 Oழ' ெப3றவ� ெப3றாேர 
காம
%+ காழி� கனி.  
(இ - �.) தா5 காத*
தாரா� த5ைம+ காத*+க'ெப3ற மகளி� காம Mக�&சியி� க0 
பா*�லாதேதா� பழ
ைத' ெப3றாராவ�, (எ - 4). 
இ% தைடயி�றி Mகரலாெம�ற%.  
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1193. உறாஅ�+ 14ேநா ;ைர'பா) கடைல& 
ெசறாஅ அ) வாழிய ெந(A.  
(இ - �.) ெந(ேச! ந5ேமாD அ�C3றா�+1
 T% வி�டா�5 பய னி�ைல ெய�4 
உ�ேனாD உறாதா�+1 நீ;3ற ேநாைய& ெசா�ல நிைனயா நி�றா); ந5ைம 
உற<காம� வ�
%கி�ற கடைல
 T�'பாயாயி�, அஃ% அதனி�5 ந�4, (எ - 4) 
இ% T%விட+க�திய ெந(A+1
 T%வி�டா�5 பயனி�ைல ெய�4 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1194. நா<காத� ெகா0டா� நம+ெக� ெச)பேவா 
தா<காத� ெகா�ளா+ கைட.  
(இ - �.) நா5 காத*
தா� நம+1 யாதிைன& ெச)வ�; தா5 காத*யாத விட
% , (எ - 
4). 
 
1195. ஒ�தைலயா னி�னா% காம<கா' ேபால 
வி�தைல யா� மினி%.  
(இ - �.) ஒ�தைல அ�பினா�0டாகிய காம5 இ�னா% ; காவின% பார5ேபால, 
இர0D தைல;5 ஒ
த அ�பினா�0டாகிய காமேம இனிதா வ%, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறிய ெசா3ேக�ட தைலவ� அ�� ெச)வாெர�45, ெத)வ+ 1றி'பினா3 
Eறிய ெசா3ேக�D+ E��னா�5 பயனி�ைல ெய�45 தைலமக� Eறிய%. 
 
1196. வா>வா�+1 வான5 பய,த3றா� O>வா�+1 
O>வா ரளி+1 மளி.  
(இ - �.) காத*
தா�+1+ காத*+க'ப�டா� அ��5 அ�� உயி� வா>வா�+1 மைழ 
ெப)தா3ேபா�5; அஃதி�லா�+1 வாDதேல ;�ள%.  
இ% நி�ேமனி ெபா*வழி,த ெத��5 ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%.  
 
1197. Oழந� Oழ' பDவா�+ கைம;ேம 
வா@க ெம��( ெச�+1.  
(இ - �.) தா5 காத*
தாரா� காத*+க'பDவா�+1 உலகி�க0 இ� ,% 
உயி�வா>ேவாெம��< களி'C அைம;5, (எ - 4). 
இ% தைலமக� இ�,தா�5 பயனி�ைல; அதி3சாத� அைம;ெம�4 வா>+ ைகைய 
 னி,% ேதாழி+1+ Eறிய%. 
 
1198. Oழ' பDவா� ெகழீஇயில� தா5O>வா� 
Oழ' படாஅ ெரனி�.  
(இ - �.) ந31ண<க� பல.ைடயெர�4 உலக
தாரா� வி�5ப'ப�டா �5 த5மா� 
காத*+க'ப�டவரா� தா5 காத*+க'படாராயி�, வி�'பமி�லா ராவ�, (எ - 4). 
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இ% வா>+ைகைய  னி,% Eறிய தைல மக�+1 நீ இGவா4 E4ைவ பாயி�, 
நி�ைன' Cக>கி�ற உலக
தா�� மிக வா>வா� யாெர�றேதாழி+1 அவ� Eறிய%. 
ெகா0டா� கயி3 க0டா� கா;ெம�ப% பழெமாழி.  
 
1199. O>வாாி னி�ெசா3 ெபறாஅ %லக
% 
வா>வாாி� வ�கணா ாி�.  
(இ - �.) த5 காதலாிட
% நி�4 வ�5 இனிய ெசா3கைள+ ேகளா% 
உயி�வா>வாைர' ேபா�, வ�க0ைர;ைடயா� இG.லக
% இ�ைல. 
 
1200. நைசஇயா� ந�கா ெரனி� மவ�மா� 
�ைச; மினிய ெசவி+1. இ - �.) எ5மா� காத*+க'ப�டா� எம+1 அ�ளாராயி�5, 
அவ� ப+க
தனவாகிய ெசா3க�5 எ<க� ெசவி+1 இனியவா5, (எ - 4).  
------------ 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.6  3.2.6  3.2.6  3.2.6  நிைன;தவ��ல�ப*நிைன;தவ��ல�ப*நிைன;தவ��ல�ப*நிைன;தவ��ல�ப*....    
 
நிைன,தவ� Cல5பலவ% ேச)ைம+க0ணாயி�5 அ0ைம+க0ணா யி�5, பிாி,த 
தைலமகைன ஒழிவி�றி நிைன,த தைல மகளி� %�ப 4த�. நிைன
தவ� Cல5ப 
ெலப� பாட மாயி�, அத31 அவைர நிைன
%' Cல5ப ெல�4 
ெபா��ைர
%+ெகா�க 
 
1201. உ�ளி�, தீரா' ெப�மகி> ெச)தலா3 
க�ளி�< கா5 மினி%. 
(இ - �.) த5மா3 காத*+க'ப�டவைர நிைன
தா�5. அ% நீ<காத 
ெப�<களி'ைப
த�5 ; ஆதலா�, க�ளி�5 நாம5 இனி%, (எ - 4). 1 
 
1202. யா   ேள< கா லவ� ெந(ச
 ெத, ெந(ச
 
ேதாஒ .ளேர யவ�.  
(இ - �.) அவ� ெந(ச
% யா 5 2 ேள<ெகா�ேலா ; எ5 ைடய ெந(சி�க0 
எ'ெபா@%5 அவ� உளராக நி�றா�, (எ - 4). 
ஒஒ எ�ப% மி1தி'ெபா�ளி�க0 வ,ததாதலா�, எ'ெபா@%5 எ� �5 
ெபா�ளதாயி34. 
 
1203. நிைன'பவ� ேபா�4 நிைனயா�ேகா 45ம� 
சிைன'ப% ேபா�4 ெகD5,  
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(இ - �.) அவ� ந5ைம நிைன'பவ�ேபா�4 நிைனயா� ெகா�ேலா ; %5 ம� 
ேதா�4வ% ேபா�4 ெகடாநி�ற%, (எ - 4). 
தைலமக� உலக
%' ெப0�ரா;�ளா� E4வெதா�ைற ஈ0D+ Eறினா�. 
 
1204. த,ெந(ச
 ெத5ைம+ க�ெகா0டா� காணா�ெகா 
ெல,ெந(ச
 ேதாவா வர�.  
(இ - �.) தா% ெந(சி�க0 எ�ைம யா5 ெச�லாம� காவ�ெகா0 டா� எம% 
ெந(சி�க0 ஒழியாேத வ�தைல+ காணாேபா, (எ - 4 ) 
இ% நிைனயாேரா நிைன'பாேரா எ�4 ஐய'ப�ட தைலமக� நிைனயா ெர�4 
ெதளி,% Eறிய%. 
 
1205. விளி;ெம� னி��யி� ேவற�ல ெம�பா 
ரளியி�ைம யா3ற நிைன,%.  
(இ - �.) ந5 � நா5 ேவற�ல ெதா�4 ெசா�னவ� அ�ளி�ைமைய மிக.5 
நிைன,% என% இனிய உயி� அழியாநி�ற%, (எ - 4 ) 
இ% தைலமக� நிைனயாென�4 ெதாி,% தைலமக� ேதாழி+1+ Eறிய%.  
 
1206. மற'பி ெனவனாவ� ம3ேகா� மற'பறிேய 
��ளி�  �ள( AD5.  
(இ - �.) அவைர மற,தா� எ�னாவ� ெகா�ேலா ; மற'பறிேயனா) நிைன+க.5 
இ+காம5 ெந(ச
ைத& Aடாநி�ற%, (எ - 4). 
இ% சீாிய� உ�ளி' Yாிய� மற
த� ேவ0Dெம�ற ேதாழி+1
 தைல மக� 
Eறிய%. 
 
1207. எைன
ெதா� றினிேதகா0 காம,தா5 O>வா� 
நிைன'ப வ�வெதா� றி�. 
(இ - �.) காம5 யாெதா�றினா�5 இனியேத கா0; தா5 வி�5ப' பDவாைர 
நிைன+க வ�வெதா� %�ப5 இ�ைலயாயி�, (எ - 4). 
இ% நீ இGவா4 ஆ3றாயாகி�ற% %�ப5 பய+1ெம�ற ேதாழி+1
 தைலமக� 
ம4
%+ Eறிய%. 
 
1208. ம3றியா ென��ேள� ம�ேனா வவேரா�யா 
அ3றநா ��ள .ேள�.  
(இ - �.) யா� அவேராD Cண�,த நா� இ�ப
ைத நிைன
தலாேன உயி� 
வா>கி�ேற�; அ�ல% யாெதா�றினா� யா� உேளனா) வா>கி�ேற�. 
இ% தைலமக� தைலயளிைய நிைன,% ஆ3றாளாயின தைலமகைள ேநா+கி நீ இG 
வா4 நிைன,திர<க� உயி�+1 இ4தியா1ெம�ற ேதாழி+1 அவ� Eறிய%.  
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1209. எைன
% நிைன'பி�< காயா ரைன
த�ேறா 
காதல� ெச);( சிற'C.  
(இ - �.) யா5 காதலைர எGவள. நிைன'பி�5 ெவ1ளா�; அG வளவ�ேறா அவ� 
ெச);5 அ��, (எ - 4). 
அ�� ெச)தலாவ% 13ற5 க0டா�5 ெவ1ளாைம.  
 
1210. விடாஅ% ெச�றாைர+ க0ணினா3 காண' 
படாஅதி வாழி மதி.  
(இ - �.) எ�ென(ைச விடா% ேபானவைர+ க0ணினா3 காU மா4 
பDகி�றதி�ைல இ5பதி, (எ - 4). 
ப�டதாயி�, எ� க0 உற<15; உற<கினா�, அவைர+ காணலாெம� ப% க�
%. 
இ% மதி;ட� Cல,% Eறிய%. இதனாேல நனவினா� வ�
த 
 3ற%5 Eறினாளா5. 
-----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.7  3.2.7  3.2.7  3.2.7  கன' நிைல #ைர
த*கன' நிைல #ைர
த*கன' நிைல #ைர
த*கன' நிைல #ைர
த*    
 
கன.நிைல;ைர
தலாவ% கனவின% நிைலைய& ெசா��த�. காதலைர ெயாழிவி�றி 
நிைன'பா�+1 உற+கமி�ைலயா15; அவ� உற<கினாராயி�, அவ ர% ேசதிைய 
மறவா% நிைன'பாராதலா�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. தைல மக� நிைன
த� 
தைலமக� நிைன
த� எ��5 இர0ட���5 இவ�காயி�, உற+கமி�ைலெய�4 
ெகா�க. 
 
1211. கய�0க0 யானிர'ப
 %(சி3 கல,தா�+ 
1ய�0ைம சா34ேவ� ம�. 
(இ - �.) எ��ைடய கய�ேபா�5, உ0க0 யா� ேவ0�+ெகா�ள 
உற<1மாயி�, ந5ேமாD கல,தா�+1 நா5 உ)த�0ைமைய& ெசா��ேவ ென�4 
உற<1கி�றதி�ைலேய, (எ - 4). 
ம� - ஒழியிைசயி�க0 வ,த%. கட�0க0 - பிற>&சி;ைடய க0. 
 
1212. நனவினா ன�கா தவைர+ கனவினா3 
கா0ட* �0ேட� �யி�.  
(இ-�.) நனவி�க0 நம+1 அ�ளாதவைர+ கனவி�க0 கா0டலாேன எ��யி� 
உ0டாகா நி�ற% ; இ�ைலயாயி�, உயி�0டாத31+ காரண  0ேடா ? (எ - 4). 
இஃ% உற<கினா� காணலாேமாெவ�ற ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%.  
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1213. கனவினா �0டா1< கா5 நனவினா 
ன�காைர நா�
 தர31.  
(இ - �.) நனவி�க0 நம+1 அ�ளாதவைர+ கன. ேத�
 த�தலா�, அ+காவி� 
க0ேண என+1 இ�ப5 உ0டா15, (எ - 4) 
இ% க0டா3 பயென�ைன? காம Mக�&சியி�ைலேய எ�ற ேதாழி+1
 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1214. நனவினா3 க0டTஉ மா<ேக கன.,தா� 
க0ட ெபா@ேத யினி%.  
(இ - �.) நனவி�க0 க0D Mக�,த இ�ப 5 அ'ெபா@ைத+1 இ�பமா5; 
அ%ேபால, கனவி�க0 க0D Mக�,த இ�ப 5 க0ட அ'ெபா @ைத+1 
இ�பமா5, (எ - 4) 
இ% கனவி3 Cண�&சி இ�ப5 த�ேமாெவ�ற ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%. 
 
1215. %(A<கா3 ேறாேமல ராகி விழி+1<கா 
ென(ச
த ராவ� விைர,%.  
(இ - �.) காதல� உற<1<கால
%
 ேதா�ேமலராகி, விழி
த கால
% விைர,% 
மன
தி�க0ேண C1வ�, (எ - 4). 
இஃ% உற+க5 நீ<கினா� யா0D' ேபாவெர�4 நைக+ 1றி'பினா3 Eறிய 
ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%. 
 
1216. நனவினா ன�கா+ ெகா�யா� கனவினா 
ென�ென5ைம' Vழி' ப%.  
(இ - �.) நனவி�க0 அ�ளாத ெகாDைமைய;ைடயா� கனவி�க0 வ,% எ5ைம
 
%�ப5 உ4
%வ% எ34+1? (எ - 4) 
இ% விழி
த தைலமக� ஆ3றாைமயா� ேதாழி+1+ Eறிய%. 
 
1217. நனவினா ன� காைர ேநாவ� கனவினா3 
காதல�+ காணா தவ�.  
(இ - �.) நனவி�க0 வ,% ந�காத காதலைர ேநாவாநி3ப�, கனவி� க0 அவைர+ 
காணாதவ�; கா0பாராயி�, ேநாவா�, (எ - 4). 
இ% தைலமக� ஆ3றாைம க0D தைலமகைன யிய3பழி
த ேதாழி+1 அயலா�ேம� 
ைவ
%
 தைலமக� Eறிய%. 
 
1218. நனவினா ன,நீ
தா ெர�ப� கனவினா3 
காணா�ேகா *G^ ரவ�.  
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(இ - �.) இG^ரா� நனவி�க0ேண ந5ைம நீ+கியக�றாெர�4 அவ ைர+ 
ெகாDைம Eறாநி3ப�; அவ� அவைர+ கனவி�க0 காணா�கேளா! () 
இஃ% இGேவ4பாD அலராயி34 எ�ற ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%. 
 
1219. காதல� TேதாD வ,த கனவி�+ 
கியா% ெச) ேவ�ெகா� வி�,%.  
(இ - �.) ந<காதல� வி�ட Tேதாாேட வ,த கனவி�+1 யா� யா% வி�,% 
ெச)ேவ�? (எ - 4 ). 
இ% தைலமகளா34த3 ெபா��D+ காதல� வாராநி�றாெர�4 Tத� வா+ கனா+ 
க0ேடென�4 ேதாழி ெசா�*ய%. 
 
1220. நனெவன ெவா�றி�ைல யாயி3 கனவினா3 
காதல� நீ<கல� ம�. 
[#] (இ - �.) நனெவ�4 ெசா�ல'பDகி�ற ஒ� பாவி இ�ைலயாயி�, கனவி�க0 
வ,% E�ய காதல� எ�ைன' பிாியா�, (எ - 4 ) 
-----  
[#] இ% பாிேமலழக�ைர. 
 

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.8  3.2.8  3.2.8  3.2.8  ெபாD+க60ர@க*ெபாD+க60ர@க*ெபாD+க60ர@க*ெபாD+க60ர@க*....    
 
ெபா@%க0�ர<கலாவ% மாைல'ெபா@% க0D தைலமக� வ�,%த�. 
ஏைன'ெபா@தி� வ�
தமிலேராெவனி�, பிாிய'ப�டா�+1 எ�லா+ கால 5 
வ�
த ளவாயி�5, வி�ய�5 ந0பக�5 ேபாலா% மாைல'ெபா@% வ�
த 
மி1தலா�, இ% Eற'ப�ட%. 
 
1221. மாைலேயா வ�ைல மண,தா �யி�0U5 
ேவைலநீ வாழி ெபா@%. 
 (இ - �.) ெபா@ேத! நீ ெவ'ப ைடைய யா�ைமயா�, மாைலேயா எனி�, அ�ைல; 
 �C E�' பிாிய'ப�டா� உயிைர உ0பதாகிய ெவா� ேவலாயி�,தா), (எ - 4) 
இ% மாைல'ெபா@% க0D தைலமக� ஆ3றாைமயா3 Eறிய%.  
 
1222. மாைல ேநா) ெச)த� மண,தா ரகலாத 
கால மறி,த திேல�.  
(இ - �.) மாைல'ெபா@% ேநா) ெச)தைல , எ�ேனாD E�னவ� பிாி யாத கால
ேத 
அறிய' ெப3றிேல�; அறி,ேதனாயி�, இ% ேநா) ெச);5 ெம�4 Eறியி�'ேப�, 
(எ - 4). 
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இ% மாைலயா� வ�
த 3ற தைலமக� தைலமகைன நிைன,% Eறிய%.  
 
1223. அழ�ேபா� மாைல+1
 Tதாகி யாய� 
1ழ�ேபா�< ெகா��5 பைட.  
(இ - �.) ெந�'ைபெயா
த இ5மாைல' ெபா@தி31  �C Tதாகி வ,% இ'ெபா@% 
ெகா��த31' பைட;மாகி வரவ�ல% ஆய� ஊ%< 1ழேலா ? (எ - 4). 
இ'ெபா@% வ�
%த*�, பைட எ�றா�.  
 
1224. காைல+1& ெச)தந� ெற�ெகா ெலவ� ெகா�யா� 
மாைல+1& ெச)த பைக. 
(இ - �.) காதல� பிாிவத�  �ன5 பிாிவெர�4 அ&ச
ைத
 த,த காைல'ெபா@% 
பிாி,தபி�C வ�
தா% ஒழித31 யா� ெச)த ந�ைம யாேதா? அவேராD இ�ப 
Mக�த31 ந�பாயி�,த மாைல'ெபா@% பிாி,த பி�C வ�
%வத31 யா� ெச)த 
பைகைம யாேதா? (எ - 4). 
இ% மாைலய% ப0பி�ைமைய உ�ெகா0D தைலமக� Eறிய%.  
 
1225. ெபா�0மாைல யாளைர ;�ளி ம�0மாைல 
மா;ெம� மாயா .யி�.  
(இ - �.) ெபா�� ேதDதைலேய தம+1 இய�பாக உைடயவைர நிைன
%. மய<கின 
மாைல'ெபா@திேல, என% சாகமா�டாத உயி� ெம*யா நி�ற%. 
இ% மாைலயாலட�'C0ட தைலமக� தைலமக� அ�C5 அற�5 இலென �4 
நிைன
%
 த���ேள ெசா�*ய%. 
 
1226. C�க0ைண வாழி ம�0மாைல ெய<ேக�ேபா� 
வ�க0ண ேதாநி� 4ைண. 
 (இ - �.) மய<கிய மாைல'ெபா@ேத! நீ வா>வாயாக; C�க0ைமைய 
;ைடையயாயி�,தா); எ5 ைடய ேகளிைர'ேபா� வ�க0ைமைய ;ைட
ேதா நி� 
%ைண;5, (எ - 4). 
இ% த���ைகயாெற)திD கிளவி.  
 
1227. காைல ய�5பி' பகெல�லா5 ேபாதாகி 
மாைல மல�மி, ேநா). 
(இ - �.) இ+காம ேநாயாகிய Y வி�ய3கால
ேத அ�5பி, பக3ெபா@ ெத�லா5 
 கி> கி>
%, மாைல+கால
ேத மலராநி�ற%, (எ - 4). 
 
1228. காதல ாி�வழி மாைல ெகாைல+கள
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ேததில� ேபால வ�5. 
(இ - �.) காதலாி�லாதவிட
% இ5மாைல'ெபா@% ெகாைல+கள
%' 
பைகவைர'ேபா� வ�5, (எ - 4) 
இ% மாைல+கால
% ேநா) மி1த31+ காரணெம�ைன ெய�ற ேதாழி+ 1
 
தைலமக� காரண<Eறிய%. 
 
1229. பதிம�0D ைபத �ழ+1 மதிம�0D 
மாைல பட�த�5 ேபா>%. 
(இ - �.) எ�மதி நிைலகல<க , மய+க
ைத ;ைட
தாகிய மாைல+கால5 வ�5 
ெபா@% இ'பதிெய�லா5 மய<கி
 %�ப றாநி315, (எ - 4). 
மதி - மான5.  
 
1230. பனிய�5பி' ைபத�ெகா0 மாைல %னிய�5பி
 
%�ப5 வளர வ�5.  
(இ - �.) ெந�க� என+1 நD+க
ைத ;0டா+கி
 தா�5 C�ைம ெகா0��,த 
மாைல'ெபா@%, இ�45 என+1 ெவ4'C
 ேதா�றி வ�
த5 மி15ப�யாக 
வாராநி�ற%, (எ - 4). 
இ%  �ைன ஞா�4 மாைலயாலட�'C0ட தைலமக� பி3ைறஞா�4 மாைல 
வ�வ% க0D Eறிய%. 
---------------   

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.9  3.2.9  3.2.9  3.2.9  உ2��நலனழித*உ2��நலனழித*உ2��நலனழித*உ2��நலனழித*....    
 
 உ4'Cநலனழிதலாவ% தைலமகள% உ4'C+க� நலனழி,தைம E4த�. காதமி+1 
இர<1வா� அ+காதைல அயலாரறியாம� அட+கின கால
% ெவ5ைம ;3ற 
ெகா�ேபா�, அைன
%4'C5 வாDதலா�, இ% ெபா@%க0�ர<க*� பி� 
Eற'ப�ட%. 
 
1231. சி4ைம நம+ெகாழிய& ேச�ெச�றா ��ளி 
ந4மல� நாணி� க0.  
(இ - �.) நம+1
 %�ப5 ஒழிய ேவ0�, ெநD ெநறி+க0 ெச�றாைர நிைன
%, 
க0க� ந4விய Y+கைள+ க0D நாணாநி�றன, (எ - 4). 
பலகா� அ@தலா� நிற<ெக�டெத�றவா றாயி34.  
 
1232. நய,தவ� ந�காைம ெசா��வ ேபா�5 
பச,% ப�வா�< க0.  
(இ - �.)  �C ந5ைம வி�5பினவ� நம+1 அ�ளாைமைய' பிற�+1& ெசா��வன 
ேபா லாகாநி�றன ; பச'C34 நீ� ெசாாிகி�ற க0க�, (எ - 4). 
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இ% தைல மக� ஆ3றாைம க0D இ+க0ணீ� அலராகாநி�ற ெத�4 அவ� 
ஆ34த3ெபா��D
 ேதாழி Eறிய%. 
 
1233. தண,தைம சால வறிவி'ப ேபா� 
மண,தநா� O<கிய ேதா� .  
(இ - �.) காதல� E�� நா�களி3 Yாி
தேதா�க�, அவ� நீ<கின ைமைய மிக.5 
பிற�+1 அறிவி'பனேபா லாகாநி�றன, எ - 4). 
க�விைய+ க�
தாவாக+ Eறினா�. பிாிவிைட யா3றாளாகிய தைலமக� தன% ேதா� 
வா�ட  3ற% க0ட ேதாழி+1& ெசா�*ய%. 
 
1234. பைணநீ<க' ைப,ெதா� ேசா�5 %ைண நீ<க
 
ெதா�கவி� வா�ய ேதா�.  
(இ - �.) %ைணவ� நீ<1தலாேன பைழய அழ1 அழி,த ேதா� ெப�ைம நீ<1தலாேன 
பA
த வைளகைள+ கழலவிடாநி�ற%, (எ - 4). 
பA
த வைள - மரகத
தினா3 ெச)த வைள. ேதா� அழகழிதேல ய�றி ெம* வ%( 
ெச)யாநி�றெத�4 ேதாழி+1
 தைலமக� ெசா�*ய%.  
 
1235. ெகா�யா� ெகாDைம ;ைர+1, ெதா�ெயாD 
ெதா�கவி� வா�ய ேதா�. 
 (இ - �.) ெகா�யார% ெகாDைமைய& ெசா�லாநி�றன, வைளேயாேட Eட' பைழய 
வாகிய அழகிைன யிழ,த ேதா�க�5, (எ - 4). 
இ% தைலமகளா34த3ெபா��D
 தைலமகைன யிய3பழி
%
 ேதாழி Eறிய%. 
 
1236. ெதா�ேயாD ேதாெணகிழ ேநாவ லவைர+ 
ெகா�ய ெரன+Eற ேனா,%.  
(இ - �.) வைளேயாேட ேதா�க� ப0D ேபா� இ�+கா% ெநகிழ.5, நின+1& 
ெசா�லா% யாேன ேநாேவ�; நீ அவைர+ ெகா�யெர�4 ெசா��கி�றத31 ெநா,%, 
(எ - 4. 
இஃ% ஆ3றாெளன+ கவ�றேதாழி+1 ஆ34வெல�ப% பட
 தைல மக� 
ெசா�*ய%. 
 
1237. பாD ெப4திேயா ெந(ேச ெகா�யா�+ெக� 
வாDேதா� Yச �ைர
%.  
(இ - �) ெந(ேச! இ+ெகாDைம ெச)தவ�+1 என% ேதா� வாDத லாேன 
ஊாிெல@,த அலைர& ெச�4 ெசா�*, நீ;5 நின% வா�ட5 நீ<கி அழ1 
ெப4வாேயா? (எ - 4) 
இ% நீ அவ�பா3 ேபாக� ேவ0Dெம�4 ெந(சி31
 தைலமக� ெசா�*ய%. 
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1238.  ய+கிைட
 த0வளி ேபாழ' பச'C3ற 
ேபைத ெப�மைழ+ க0.  
(இ - �.) யா� பிாிவதாக நிைன
%,  ய+க
தி� க0ேண என% உட5 ைப அக3ற, 
அ5 ய+கிைடேய சி4 கா34 உட4
தலாேன என% நீ+க
ைத' ெபாறா% 
ேபைத;ைடய ெப�
த 1ளி�,த க0க� பச'C3றன, (எ - 4). 
இ%  தலாக F�4 1ற� தைலமக� E4வன.  
 
1239.  ய<கிய ைககைள L+க' பச,த% 
ைப,ெதா�' ேபைத Mத�.  
(இ - �.) யா� பிாிவதாக நிைன
%, அவ�  ய<கியைககைள நீ+கிேன னாக; அதைன 
யறி,%, பA
த ெதா�யிைன;ைடய ேபைத Mத� பச,த%, (). 9 
 
1240. க0ணி� பச'ேபா ப�வர ெல)தி�ேற 
ெயா0Uத� ெச)த% க0D. இ - �.) ஒ�ளியMத� பச,த% க0D, 
க0ணி�0டான பசைல கல< க34 , (எ - 4) 
------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.10 3.2.10 3.2.10 3.2.10 ெநEெசாBகிள
த*ெநEெசாBகிள
த*ெநEெசாBகிள
த*ெநEெசாBகிள
த*....    
 
ெந(ெசாDகிள
தலாவ% ெந(A  �னிைலயாக
 தைலமக� ெசா�� த�. 
காதலட+க லா3றாதா� பிற�+1& ெசா��த31நாணி
 த�ென(சி31& ெசா�* 
யா34 தலா�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
1241. காம5 விDெவா�ேறா நா0விD ந�ென(ேச 
யாேனா ெபாேறனிG விர0D.  
(இ - �.) என+1 ந�ல ெந(ேச! ஒ�றி3 காம
ைத விDத� ேவ0D5 ; ஒ�றி� 
நாண
ைத விDத� ேவ0D5; யா� இGவிர0�ைன;<Eட' ெபா4 
தலாி%. (எ - 
4). 
இ% பிாிவிைடயா3றாளா)
 தைலமகனி�,%ழி& ெச�ல+க�திய தைல மக� 
நாண,தD
தைமக0D Eறிய%. 
 
1242. %�னா� %ற,தாைர ெந(ச
 %ைடேயமா 
வி�� மிழ
%< கவி�.  
(இ - �.) மனேம! ந5ேமாD ெசறியாரா)
 %ற,% ேபானவைர ெந( சக
ேத 
;ைடேயாமாயி�,  ��5 இழ,த கவிெனாழிய இ�ன  �ள கவிைன இழ'ேபா5 ; 
ஆதலா� மற
தேல க�ம5, (எ - 4). 
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ஈ0D ெந(ெச�ற% மன
%ைடய தான
ைத . இ% நிைன+கி�றதனா� பயனி�ைல 
ெய�4 Eறிய%. 
 
1243. காத லவாில ராகாீ ேநாவ% 
ேபைதைம வாழிெய� ென(A. (1 - �.) அவ� ந. ேம3 காத*லராக, எ� ெந(ேச! நீ 
E�ட
ைத+ க�தி வ�,%கி�ற% ேபைதைம, (எ - 4). 
இஃ% அ�பிலா�மா�D வ�,தினா�5 பயனி�ைல ெய�ற%.  
 
1244. இ�,%�ளி ெய�பாித ென(ேச பாி,%�ள� 
ைபதேனா) ெச)தா�க ணி�.  
(இ - �.) ெந(ேச! நீ இற,%படா% இ�,%, அவ�வரைவ நிைன,% வ�,%கி�ற% 
யாதி31 ? வ�
த 34 நிைன
தா� நம+1& சி4ைம ெச);5 ேநாைய
 த,தா�மா�D 
இ�ைல யாயி�, (எ - 4). 
இ% வாரா% வ�,%கி�றாெம�4 Eறிய%.  
 
1245. கல,%ண�,%< காதல�+ க0டா3 Cல,%ணரா) 
ெபா)+கா). கா)திெய� ென(A. 
 (இ - �.) எ�ென(ேச! நீ காதல� ெகாDைமைய அவ�+1 உ�ப�D அறி ,% 
ைவ
%5, அவைர+ க0டா� Cல,% கல+கமா�டா%  �ேப கல'ைப ; இ'ெபா@% 
ெபா)+கா). காயாநி�றா), (எ - 4). 
 
1246. ெச3றா ெரன+ைக விட�0ேடா ெந(ேசயா 
 3றா �றாஅ தவ�.  
(இ - �.) ெந(ேச! யா5 உ3றபி�C உறா% ேபானவ� ெச4
தாெர�4 அவைர+ 
ைகவிDத� இய�ேபா ? (எ - 4). 
உ4த� - விைர,%4 த�, தைலமக� தைலமக� ெகாDைமைய உ�ெகா0ட 
ெந(சி31& ெசா�*ய%. 
 
1247. பாி,தவ� ந�காெர� ேற<கி' பிாி,தவ� 
பி� ெச�வா) ேபைதெய� ென(A.  
(இ - �.) எ�ென(ேச! நீ வ�
த 34 அவ� அ��கி�றிலெர�4 இர<கி ந5ைம 
வி�D' ேபானவ� பி�ேன ேபாகாநி�றா), ேபைதயாயி�,தா). 
இ% தைலமக� தைலமகனி�,த ேதய
ைத நிைன
%+ கவ�ற ெந(சி31& 
ெசா�*ய%. 
 
1248. க0U< ெகாள&ேசறி ெந(ேச யிைவெய�ைன
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தி�� மவ�+காண �34.  
(இ - �.) ெந(ேச! நீ அவ� மா�D& ெச��ைவயாயி�, இ+க0க�5 
அவைர+காU5ப� ெகா0D ெச�வாயாக; அவைர+காண�34 இைவ எ� ைன
 
தி�பனேபா� ந*யா நி�றன, (எ - 4). 
ெகா� - பா�+க. 
 
1249. உ�ள
தா� காத லவராக வ�ளிநீ 
யா�ைழ& ேசறிெய� ென(A.  
(இ - �.) எ�ென(ேச! ந�னா3 காத*+க'ப�டவ� நின% உ�ள
தி ேல யி�'பாராக, 
நீ நிைன
% யாவ�மா�D& ெச�கி�றா), (எ - 4). 
இ% தைலமக� வாராேதேபானா� இ<ேக காணலாெம�4 Eறிய%.  
 
1250. நிைன
ெதா�4 ெசா�லாேயா ெந(ேச ெயைன
ெதா�4 
ெமGவேநா) தீ�+1 ம�,%.  
(இ - �) ெந(ேச! நீ என+1 உ3ற எGவேநாைய
 தீ�+15 ம�,தா வ% 
யாெதா�றாயி�5 ஒ�ைற விசாாி
%& ெசா�லா), (எ - 4). 
இஃ% ஆ34தலாிெத�4 Eறிய%. இைவெய�லா5 தனி
தனி சி�E3 ெற�4 
ெகா�ள'பD5. 
------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.3.3.3.2.11 2.11 2.11 2.11 நிைறயழிதநிைறயழிதநிைறயழிதநிைறயழித****....    
 
நிைறயழிதலாவ% ேவ�ைக மி1தியா� த� நிைலயழி,% தைலமக� E4த�. 
ெந(சி� மி+க% Cல'பDமாதலா�, அத�பி� இ% Eற'ப�ட%. 
 
1251. காம ெமனெவா�4 க0ணி�ெற� ென(ச
ைத 
யாம
% மா�, ெதாழி�.  
(இ - �.) காமெம�ெறா�4 க0ேணா�ட ைட
த�4 ; எ�ென( ச
ைத நDநா� 
யாம
தி�5 ெதாழி� ெகா�ளாநி�ற%, (எ - 4). 
ெதாழி� ெகா��தலாவ% அ'ெபா@% அவ� மா�D' ேபாக விD
த�. இ% ெந(சி� 
மி+க% வா)ேசா�,% ஆ3றாைமயா� தைலமக� ேதாழி+1+ Eறிய%. 
 
1252. மைற'ேப�ம3 காம
ைத யாேனா 1றி'பி�றி
 
%5ம�ேபா3 ேறா�றி விD5.  
(இ - �.) காம
ைத யா� அட+க+க�%ேவ�; அGவா4 ெச)ய.5, அ% %5ம� 
ேதா�4மா4 ேபா�, எ� 1றி'பி�றி;5 ேதா�றா நி�ற%, (எ - 4). 
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இ% தைலமக� நிைறயழி,% Eறிய ெசா3ேக�D இGவா4 ெச)யா% இதைன 
மைற
த� ேவ0Dெம�ற ேதாழி+1 அவ� Eறிய%. 
 
1253. நிைற;ைடேய ென�ேப�ம� யாேனெய� கா5 
மைறயிற,% ம�4 பD5.  
(இ - �.) யாேன நிைற;ைடேய ென�றி�'ப� , இ'ப� யி�+க.5, எ� காமமான% 
மைற
தைல+ கட,% ம�றி�க0 ெவளி'படாநி�ற%, (எ-4). 
இ% தைலமக� ஆ3றாைமயா3 Eறிய ெசா3ேக�D நிைற;ைடயா� இG வா4 
ெச)யாெர�ற ேதாழி+1 அவ� Eறிய%. 
 
1254. காம+ கணி&சி ;ைட+1 நிைறெய�� 
நாU
தா� O>
த கத..  
(இ - �.) காமமாகியம@ உைடயாநி�ற%; நாணமாகிய தாழி� அைட+ க'ப�ட 
அறிவாகிய கதவிைன, (எ - 4). 
இஃ% அறி.5 நாண 5 உைடயா� இGவா4 ெச)யாெர�ற ேதாழி+ 1
 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1255. ெச3றா�பி� ெச�லா' ெப�,தைகைம காமேநா 
;3றா ரறிவெதா� ற�4. 
(இ - �.) த5ைம யிக>,தா� பி� ெச�லாத ெபாிய தைகைம, காம ேநா;3றாரா� 
அறிவெதா�4 அ�4, (எ - 4). 
இ% த5ைம யிக>,% ேபானவ� பி� ெச�4 இர<1த� ெபாியா�+1
 தகா% எ�ற 
ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%. 
 
1256. ெச3றவ� பி�ேசற� ேவ0� யளி
தேரா 
ெவ3ெற�ைன ;3ற %ய�.  
(இ - �.) ெச4
தா� பி�ேன யா� ேசறைல ேவ0Dதலா�, எ�ைன யைட,த%ய� 
எ
த�ைம
% ; ந�றாக இ�+கி�ற%, (எ - 4) 
இ% தனி
தி�,% %ய�4த� காம
தி31 இய3ைகெய�4 Eறிய தைல மகைள 
ேநா+கி, இ% நி�ேபா�வா�+1
 தகாெத�ற ேதாழி+1 அவ� ெசா� *ய%. 
 
1257. ப�மாய+ க�வ� பணிெமாழி ய�ேறா�5 
ெப0ைம ;ைட+15 பைட.  
(இ - �.) பல ெபா)கைள;5 ேபசவ�ல க�வன% தா>,த ெமாழிய�லேவா? நம% 
ெப0ைமைய அழி+1< க�வி, (எ - 4). 
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இ% ெப0ைமய�ல எ�ற ேதாழி+1 அவ� எ�ேனாD கல,த நாளி� ெசா�ன 
ெசா3க� கா0 ெப0ைமைய+ ெகD+கி�ற%; அ�ல% ெகடா ெத�4 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1258. நிண,தீயி*�ட�ன ெந(சினா�+ 10ேடா 
Cண�,T� நி3ேபா ெமன�.  
(இ - �.) தீயி�க0ேண நிண
ைதயி�டா3ேபால, உ�15 ெந(சிைன ;ைடயா�+1+ 
காதலைர ெயதி�'ப�D வ,% ஊ� நி3ேபாெம�4 நிைன
த� உளதா1ேமா ? (எ - 
4). 
 
1259. Cல'ப ெலன&ெச�ேற� C�*ேன ென(ச< 
கல
த �4வ% க0D.  
(இ - �.) Cல'பெலன& ெச�ற யா�  ய<கிேன�, ெந(A  3ப�D' ெபா�,%த� 
உ4வதைன+ க0D, (எ - 4). 
இஃ% ஊDத� தீைமெய�ற ேதாழி+1  �ெனா�கா� அவைன' பிாி,% E�ய எ� 
மன5 ெச)த% இ%ெவ�4 தைலமக� Eறிய%.  
 
1260. நாெணன ெவா�ேறா வறியல� காம
தா3 
ேபணியா� ெப�ப& ெசயி�.  
(இ - �.) நாெண�பெதா�4 அறியா� மகளி�, காம5 காரணமாக, வி�5ப'ப�டவ� 
தா5 வி�5Cமா4 ெச)வாராயி�, (எ - 4) 
அவ� வி�5Cமா4 ெச)வாராயி� நாண 0டாகாெத�றவா4.  
---------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.123.2.123.2.123.2.12. . . .     அவ�வயி/வி+�ப*அவ�வயி/வி+�ப*அவ�வயி/வி+�ப*அவ�வயி/வி+�ப*....    
 
அவ�வயி�வி%5பலாவ% அவ� வரவி�க0ேண விைரத�; காத ல� வர. 
ேக���
தெல�றவா4. இைவெய�லா5 ேதாழி+1+ Eறினவாக+ ெகா�ள'பD5. 
நிைறயழி,தா� அ'ெபா@% காதல� வரவி31 ஆைச;3றி�' பாராதலா�, அத�பி� 
இ% Eற'ப�ட%. 
 
1261. வ�கம3 ெகா0க ெனா�நா� ப�1வ� 
ைபதேனா ெய�லா< ெகட.  
(இ - �.) ெகா0க� ஒ�நா� வ�வானாக ேவ0D5; வ,தானாகி�, எ� 
பசைலேநாெய�லா< ெகட' ப�1ேவ�, (எ - 4). 
இ% வர. ேவ�ைகயா3 Eறிய%.  
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1262. விைன கல,% ெவ�றீக ேவ,த� மைனகல,% 
மாைல யய�க5 வி�,%.  
(இ - �.) த5 ேவ,த� ேபாாி�க0ேண ெபா�,தி ெவ�வானாக; யா 5 மைனயிேல 
ெபா�,தி இ5மாைல'ெபா@திேல ந5 காதல�+1 வி�,% ெச)ேவ மாக, (எ - 4). 
வ�த31 இைட`D அவ� விைன  �யாைமெய�4 நிைன
% அவைன ெவ�க 
எ�றா�. மைன - அ���. 
 
1263. கா0கம3 ெகா0கைன+ க0ணார+ க0டபி 
னீ<1ெம� ெம�ேறா� பச'C.  
(இ - �.) எ� க0க� ெகா0கைன நிைறய+ கா0பனவாக; அவைன+ க0டபி�C 
என% ெம�*ய ேதாளி�0டான பசைல நீ<15, (எ - 4). 
இ% கா0ட� ேவ�ைகயா� Eறிய%. 
 
1264. வாள34' C3ெக�ற க0U மவ�ெச�ற 
நாெளா3றி
 ேத),த விர�. 
(இ - �.) க0க�5 அவ� வரைவ'பா�
% ேநாதலா� ஒளியிழ,% C� ெல�றன ; 
விர�க�5 அவ�ேபான நா�கைள ெய0ணி  ட+1 தலா)
 ேத),த ன, (எ - 4) 
இ% வர. காணாைமயா� தைலமக� Eறிய% 
 
1265. ஒ�நா ெள@நா�ேபா3 ெச��(ேச� ெச�றா� 
வ�மா�ைவ
 ேத<1 பவ�+1. 
(இ - �.) ெநD ெநறி+க�ெச�றா� வ�நாைள+1றி
% இர<1மவ�க�+1 
ஒ�நாைள'ெபா@% தாேன எ@நாைள'ேபால& ெச�கி�ற%, (எ - 4). 5 
 
1266. E�ய காம5 பிாி,தா� வர.�ளி+ 
ேகாDெகா ேட4ெம� ென(A. 
(இ - �.) EDத31 அாிய காம
ைத+ Eட' ெப34' பிாி,தவ� வ�வாராக நிைன,ேத, 
எ�ென(ச5 மர
தி� ேமேலறி' பாராநி�ற%, (எ - 4). 
உய�,த மர
தி� ேம� ஏறினா� ேச)
தாக வ�வாைர+ காணலாெம�4 நிைன
% 
அதைன ஏறி3றாக+ Eறினா�. 
 
1267. உரனைசஇ ;�ள, %ைணயாக& ெச�றா� 
வரனைசஇ யி��  ேள�. 
(இ - �.) இ�ப
ைத ந&சா% வ*ைமையேய ந&சி' ேபAகி�ற மனேம %ைணயாக& 
ெச�றவ� வ�வாெர�கி�ற ஆைச'பா��னா� இ��5 உேள 
னாேன�, (எ - 4) 
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இஃ% அவ� வாராெர�4 Eறிய%.  
 
1268. Cல'ேப� ெகா� C��ேவ� ெகா�ேலா கல'ேப�ெகா� 
க0ண�ன ேகளி� வாி�.  
[#]  (இ - �.) க0ேபா3 சிற,த ேகளி� வ�வாராயி�, அவ� வர. நீ��
 தைம ேநா+கி 
யா� Cல+க+ கடேவேனா; அ�றி எ�னா3றாைம ேநா+கி' C�ல+கடேவேனா; 
அGவிர0D5 ேவ0Dதலா� அGவி� ெசய�கைள;5 விரவ+கடேவேனா; யா% 
ெச)ய+ கடேவ�? (எ - 4). 
-----  
[#] இ% பாிேமலழக�ைர. 
 
1269. ெபறிென�ன5 ெப3ற+கா ெல�னா  றிேன�னா 
 �ள  ைட,%+க+ கா�. 
 (இ - �.) என% உ�ள5 உைட,% ேபாயி�, பி�C அவைர' ெப4ேவ ெம�4 
இ�,ததனா3 பய� எ��0டா5?  �ேப ெப3ேறமாேன5, அதனா� பய� 
எ��0டா5 ? இ'ெபா@% உ3ேறமாயி� அதனா� பய� எ��0டா5? (எ - 4). 
இ% வ�வா ெர�ற ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%.  
 
1270. இல<கிழா இ�4 மற'பிேன� ெம�ேறா� 
கல<கழி;< காாிைக நீ
%. 
(இ - �.) இல<கிய இைழைய;ைடயவேள! யா� இ�4 அவைர மற' ேபனாயி�, 
ப0ைட ெம�*ய எ��ைடய ேதா�க� த5மழகிைன நீ+கி வைள 
 தலான அணிகல<கைள;5 கழலவிD5, (எ - 4) 
இல<கிழா) எ�றவதனா� வ�
தமி�லாதவேள எ�4 விளி
தாெள� ப% 
ெகா�ள'பD5. 
-----------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.13 3.2.13 3.2.13 3.2.13 �றி�பறி'2
த*�றி�பறி'2
த*�றி�பறி'2
த*�றி�பறி'2
த*....    
 
1றி'பறி.4
தலாவ% 1றி'பிைன யறி.4
த�.  
 
1271.  ைகெமா+1 ��ள% நா3ற5ேபா3 ேபைத 
நைகெமா+1 ��ள ெதா� 40D.  
(இ - �.) ெமா���  கி>'பி�க0 உளதாகிய நா3ற5 ேபா�, ேபைத ;ைடய 
நைக கி>'பி�க0ேண உ�ளேதா ாி�ப5 உ0D, எ - 4). 
இஃ% இற,% பி�னி�ற தைலமகைன
 ேதாழி நைக ெச)% ேச�பD
திய ேபா% 
இவ� 1றி'C நம+1 இ�ப5 பய+1ெம�4 அவ� த� ென(சி31& ெசா�*ய%. 
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1272. ெசறிெதா� ெச)திற,த க�ள  4, 
தீ�+1 ம�,ெதா� 4ைட
%.  
(இ - �.) ெசறி,தவைளயிைன ;ைடயா� ெச)% அக�றகள., நீ ;3ற ெதா� 
%�ப
ைத
 தீ�'பெதா�ம�,தாதைல உைட
%, (எ - 4). 
ேதாழி ெம*தாக& ெசா�*+ 1ைறநய'பி
தவழி, ேகளாைர'ேபால
 தைலமக� 
அக�ற ெசGவி;5 எதி�'ப�ட தைலமக31 நி�1ைற  �;5; நீ இGவிைட& 
ெச�ெல�4 ேதாழி Eறிய%. 
 
1273. மணியி3 றிக>த� 9�ேபா� மட,ைத 
யணியி3 றிக>வெதா� 40D.  
(இ - �.) ேகாைவ'ப�ட நீலமணியி� க0ேண ேதா34கி�ற 9� ேபா�, 
இ5மட,ைத அழகி��ேள இவ� மைற+க.5 ேதா34கி�றெதா� %�ப5 உ0D, 
 (எ - 4 ). 
அழ1 - Cண�&சியா� வ,த அழ1 ேபா�ெம��5 1றி'C. 
 
1274. க0ணிைற,த காாிைக+ கா5ேப�ேதா� ேபைத+1' 
ெப0ணிைற,த நீ�ைம ெபாி%. 
(இ - �.) கா0பா� க0ணிைற,த அழகிைன;5 கா5ைபெயா
த ேதாளி ைன;5 
உைடய ேபைத+1' ெப0ைம நிைற,த நீ�ைம ெபாி%, (எ - 4).  
 
1275. ெபாிதா3றி' ெப�ப+ கல
த லாிதா3றி 
ய�பி�ைம N>வ %ைட
%.  
(இ - �.) ஊ�னகால
% அத� அளவ�றி மிக.மா3றி' Cண�<கால
%  �C 
ேபாலாகா% ேம�ேம�5 வி�5Cமா4 Cண�த�, யா� அாிதாக ஆ3றி யி�,% 
த5ம�பி�ைமைய ெய0Uவெதா� Cாி.ைட
%, (எ - 4). 
இ% பிாிய�3ற தைலமகன% 1றி'பறி,த தைலமக� ேதாழி+1& ெசா�* ய%. 
 
1276. த0ண, %ைறவ� றண,தைம ந5மி� 
 �ன  ண�,த வைள.  
(இ - �.) 1ளி�,த %ைறைய;ைடயவ� ந5ைம நீ<கினைமைய, நாமறி வத315 
 �ேன வைளக� அறி,தன, (எ - 4). 
 
1277. ெப0ணினா3 ெப0ைம ;ைட
ெத�ப க0ணினா3 
காமேநா) ெசா�* யிர..  
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(இ - �.) வாயா3 ெசா�லா% க0ணினாேல காமேநாைய& ெசா�* ேவ0�+ேகாட�, 
தம% இய�பாகிய ெப0ைமேயாேட பி�ைன;5 ஒ� ெப0ைம;ைட
ெத�4 
ெசா��வ� அறிேவா�, (எ - 4). 
இ% பிாி.ண�
திய தைலமக� 1றி'C+க0D தைலமக31
 ேதாழி ெசா�*ய%. 
 
1278. ெதா�ேநா+கி ெம�ேறா� ேநா+கி ய�ேநா+கி 
யஃதா0 டவ�ெச) த%.  
(இ - �.) ெதா�ைய;5 ேநா+கி, ெம�*ய ேதாளிைன;5 ேநா+கி, அ� ைய;5 ேநா+கி, 
அவ� அGவிட
%& ெச�ற 1றி'C, அ%வாயி�,த%.  
அ% - உட�ேபா+1.  
 
1279. ெந�க34& ெச�றாேர< காதல� யா  
ெம@நாேள ேமனி பச,%.  
(இ - �.) எம% காதல� பிாி,% ெந�ந34& ெச�றா�; யா 5 ேமனி பச,% 
ஏ@நா�ைடயமாயிேன5, (எ - 4). 
இஃ% அவ� பிாிவத�  ��5 பிாிவெர� ேற<கி, இ�C3றி� ெம�4 தைலமக� 
Eறிய%. 
 
1280. கர'பி�< ைகயிக, ெதா�லாநி� �0க 
அைர+க �4வெதா� 40D. *  
[#] (இ - �.) நீ ெசா�லா% மைற
தாயாயி�5, அத31ட5படாேத நி� ைன+ ைக 
கட,% நி��0கேள என+1& ெசா�ல �4வெதா� காாிய 0டா பிராநி�ற% ; 
இனியதைன நீேய ெதளிய& ெசா�வாயாக, (எ - 4). 
----------------  
[#] இ% பாிேமலழக�ைர 

    
அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.14  3.2.14  3.2.14  3.2.14  �ண��சிவி+�ப*�ண��சிவி+�ப*�ண��சிவி+�ப*�ண��சிவி+�ப*,,,,    

 
Cண�&சிவி%5பலாவ% பிாி,% E�ன தைலமக�5 தைலமக�5 Cண�த� ேவ0� 
ஒ�வாிெனா�வ�  ,%  ,% விைரத�. 
 
1281. மலாி� ெம�*% காம( சிலரத� 
ெசGவி தைல'பD வா�. 
(இ - �.) எ�லாவ3றி�5 ெம�*தாகிய Yவி�5 ெம�*தாயி�+15 காம5; அதன% 
ெசGவிைய' ெப4வா� உலக
%& சில�, (எ - 4) 
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இ% தைலமக� Cண�&சி+ 1றி'C+க0D பி�C வா�+ ெகா�ளலா5; இ'ெபா@% 
ஊDைவயாயி�, இ+காம( ெசGவித'C ெம�4 Cண�&சி ேவ�ைகயா� தைலமக� 
ெந(ேசாD Eறிய%. 
 
1282. உ�ள+ களி
த�< காண மகி>த�< 
க��+கி� காம
தி3 10D.  
(இ - �.) காதலைர நிைன
த அளவிேல களி'C' ெப4த�5, க0ட அளவிேல மகி>&சி 
ெப4த�5 களி
தைல;5 மகி>தைல;5 தன+1 இய�பாக .ைடய க�ளி31 இ�ைல; 
காம
தி31 உ0D, எ - 4 ) 
க�ளி31 உ0ண+களி
த�5 மகி>த� 0D; காம
தி31 உ�ள+ களி
த�5 காண 
மகி>த� 0D எ�றவா4. 
 
1283. திைன
%ைண;  டாைம ேவ0D5 பைன
%ைண;< 
கா5 நிைறய வாி�.  
(இ - �.) ெந(ேச! நீ திைனயள.5 ஊடாெதாழித� ேவ0D5; பைனய� வி�5 மிக 
காமMக�&சி வ�மாயி�, (எ - 4). 
இஃ% ஊடநிைன
த ெந(சி31
 தைலமக� Eறிய%. 
 
1284. உ)
த லறி,% Cன�பா) பவேர ேபா3 
ெபா)
த லறி,ேத� Cல,%.  
(இ - �.) த5ைம ஈ�'ப அதைனயறி,% ைவ
%5, Cன�� பா)பவைர' ேபால, ெந(A 
ெபா)'பDத� அறி,%ைவ
%5, Cல+கி�ற% எ%+1? (எ - 4). 
இ% Cலவி+1றி'C நீ<1வா� த���ேள ெசா�*ய%  
 
1285. க0ணி3 4னி
ேத கல<கினா� C��த 
ெல�னி�, தா�வி%' C34.  
(இ - �.) க0ணாேல Cல,%5, அதைன;5 ஊ� நி4
தா% கல+க 3 றா�, 
Cண�தைல எ�னி�5 மிக
 தா� விைரதலாேன, (எ - 4). 
இ% தைலமக�ட3 1றி'C' Cண�. ேவ�ட� க0D தைலமக� த� ��ேள 
ெசா�*ய%. 
 
1286. இளி
த+க வி�னா ெசயி�< களி
தா�+1+ 
க�ள3ேற க�வாி� மா�C.  
(இ - �.) பிற� இகழ
த+க இ�னாைமைய நீ எ ம+1& ெச)ய.5, ம% .0D 
களி
தா�+1 அதனா��ள 13ற
திைன+ க0D ைவ
%5 அதைன ;0ண� 
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ேவ�ைக நிக@ மா4ேபால' Cண�. ேவ�ைகைய
 தாராநி�ற%, வ(சகா! நி� 
மா�C, (எ - 4). 
இ% Cலவி+1றி'C நீ<கின தைல மக� தைலமக31& ெசா�*ய%  
 
1287. ஊட3க� ெச�ேற�ம3 ேறாழி ய%மற,% 
Eட3க� ெச�றெத� ென(A.  
(இ - �.) ேதாழி ! யா� ஊடைல+ க�தி& ெச�ேற� ; அவைன+ க0ட ெபா@ேத 
அதைன மற,% Eடைல+க�தி34, எ�ென(A, (எ - 4. 
இ% நீ அவேனாD Cலவா% E�ய ெத�ைன ெய�4 நைகயா�ய ேதாழி+ 1
 
தைலமக� Eறிய%. 
 
1288. எ@%<கா3 ேகா�காணா+ க0ேணேபா3 ெகா0க� 
பழிகாேண� க0ட விட
%.  
(இ - �.) க0ெண@%< கால
%
 த� இைமயக
%' C1,த ேகாைல+ காணாத 
க0ைண'ேபால, ெகா0கன% 13ற
திைன;5 அவைன+க0ட 
விட
%+ க0�ேல�, (எ - 4). 
இ% ேம3Eறிய ெசா3ேக�D நீ அவைன+ Eறிய 13றெம�லா5 யா0 D'ேபாயின 
ெவ�ற ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%. 
 
1289. காU<கா3 காேண� றவறாய காணா+கா3 
காேண� றவற�ல ைவ.  
(இ - �.) அவைன+க0ட ெபா@% அவ� 13றமாயின யா.5 காேண�; 
அவைன+காணாத கால
% அவ� 13றம�லாதன யா.5 காேண�, (எ-4). 9 
 
1290, ேபணா% ெப�பேவ ெச)யி�< ெகா0கைன+ 
காணா தைமயல க0.  
(இ - �.) த5ைம வி�5பா% த� மன5 வி�5Cவனேவ ெச)தானாயி�5, 
ெகா0கைன+ காணா% எ� க0க� அைமயமா�டா, (எ - 4). 
இைவெய�லா5 ஊட3ப1தியானைம;5  ��4 Cண�&சியி�ைம;5 ஆமா4 
க0Dெகா�க. 
----------------  

அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார�    3.2.15 3.2.15 3.2.15 3.2.15 ெநEெசாB�ல
த*ெநEெசாB�ல
த*ெநEெசாB�ல
த*ெநEெசாB�ல
த*....    
 
ெந(ெசாDCல
தலாவ% தைலமக� பர
ைதயி3 பிாி,%ழி அவேனாD Cல+க+ க�திய 
தைலமக�  3பட அவேனாD Eட ேவ0�ய ெந(ேசாD Cல,% E4த�. இனி 
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ஊ�+Eட� E4கி�றாராக*�, அG^Dத*�  3பட இ% ேதா34மாத*�, 
 3Eற'ப�ட%. 
 
1291. அவ�ெந( சவ�+காத� க0D ெமவென(ேச 
நீெயம+ காகா த%.  
(இ - �.) அவ�ைடய ெந(ச5 அவ� வழி நி�4 ந5ைம நிைனயாைம ைய+ க0D 
ைவ
%5, ெந(ேச! நீ எ5வழி நி�லா% அவைர நிைன
த� யாதிைன+ க�திேயா ? 
 (எ - 4). 
இ% தைலமக� வ�<கால
% வாராத தைலமகைன உ�ளிய ெந(ேசாD Cல,% 
Eறிய%. 
 
1292. த(ச, தமர�ல ேரதிலா� தா ைடய 
ெந(ச, தமர� வழி.  
(இ - �.) த5 ைடய ெந(A5 தம+1& A3றம�ல வா1<கால
% , ஏதி லா� 
A3றம�லாராவ% ெசா�ல� ேவ0Dேமா? (எ - 4). 
 
1293. எ�ளி னிளிவாெம� ெற0ணி யவ� திற 
 ��  யி�+காத ென(A. 
 (இ - �.) அவ� திற
ைத
 தா�5 இக>,தா� அதனாேன தன+1 இளி வர. 
உளவாக+ க�தி நிைனயாநி�ற% சாவமா�டாத ெந(A, (எ - 4). 
இ% தைலமக� ெந(A அவைர'ேபால
 தா�5 இகழலாயி�+க, இகழா 
நி�ற%மி�ைல; அவ� ெசயைல+ ேகளா% சாவ.5 வ��கி�றதி�ைல ெய�4 
அதேனாD Cல,% Eறிய%. 
 
1294. நாU மற,ேத னவ�மற+ க�லாெவ� 
மாணா மடெந(சி3 ப�D.  
(இ - �.) எ�க0 ெநறிவர நிைன;5 நாண
ைத;5 கைட'பி�
திேல�; அவைர 
மற+கமா�டாத எ� ந�ைமயி�லாத ேபைத ெந(ேசாD E�D'ப�D . 
இ% தைலமக� யா� நாணா% T%வி�ட%, பி� ெந(A மறவாைமயாேல ெய�4 
அதேனாD Cல,% Eறிய%. 
 
1295. இனிய�ன நி�ெனாD N>வா�யா� ெந(ேச 
%னிெச)% %Gவா)கா0 ம34.  
(இ - �.) ெந(ேச! நீ Cலவிைய நீள& ெச)%, பி�ைன Mகரமா�டா); ஆதலா�, இனி 
அ'ெப3றி'ப�ட எ0ண
ைத நி�ேனாD எ0Uவா� யா�? இ�ைல , (எ - 4), 
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1296. தனிேய யி�,% நிைன
த+கா ெல�ைன
 
தினிய வி�,தெத� ென(A.  
(இ - �.) எ�ென(A, யா� தனி'ப���,% நிைன
தா� உட5படா% எ�ைன 
ந*வதாக இ�,த%, (எ - 4 ) 
இ% தைல மக� ெந(A அவ� ெச)கி�ற ெகாDைமைய ;�ெகா0D உ� ளாேத, 
யா� தனி'ப�டா� ந*வதாக இ�,த%; நீ வ�தலாேன இ'ெபா@% த'பிேனென�4 
அதேனாD Cல,% ேதாழி+1+ Eறிய%.  
 
1297. ெபறாஅைம ய(A5 ெபா3பிாி வ(A 
மறாஅ விD5ைப
ெத� ென(A.  
(இ - �.) காதலைர' ெபறாத கால
%' Cண�. இ�ைலேயா எ�4 அ( A5; 
ெப3ேறாமாயி�, பிாிவாேரா எ�4 அ(A5; ஆதலா�, இைடவிடாத %� ப
ைத 
உைட
% எ�ென(A, (எ - 4). 
இ% தைலமக� ஆ3றாைமக0D, T%விட+ க�திய ேதாழி+1 அவ� வ, தா�5 
இத31�ள% %�பேம ெய�4 அதேனாD Cல,% Eறிய%. 7 
 
1298. ெக�டா�+1 ந�டாாி� ெல�பேதா ெந(ேச 
ெப�டா< கவ�பி� ெசல�. 
 (இ - �.) ெந(ேச! நீ எ�னிட
% நி�லா% ேவ0�ன வ0ணேம அவ� பி�ேப 
ெச�கி�ற%, ெக�டா�+1 ந�டா� இ�ைலெய�பதனாேனேயா? 
 
1299. %�ப
தி3 கியாேர %ைணயாவ� தா ைடய 
ெந(ச, %ைணய� வழி . 
(இ - �.) %�ப 3றா� அத31
 %ைணயாவ� உ0ேடா ? த5 ைடய ெந(A5 
தம+1
 %ைணய�லாத கால
%, (எ - 4). 
இ% தைலமக� %ைணயாவா� யாெர�ற ேதாழி+1+ Eறிய%. 
 
1300. உறாஅ தவ�+க0ட க0U மவைர& 
ெசறாஅெரன& ேசறிெய� ென(A.  
(இ - �.) எ�ென(ேச! நீ அ�Cறாதாைர+ க0ட விட
%5 ெசா3 ற5 நீ<1வாெரன 
அவ� மா�D& ெச�லாநி�றா), (எ - 4). 
இ% தைலமக� தைலமக� மா�D& ெச�ல+ க�திய ெந(ெசாD Cல,% Eறிய%. 
--------------  
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Cலவியாவ% தைலமகேனாD தைலமக� Cல,% E4த�. இ% ெவளி' ப�D 
நிக>த*�, அத�பி� Eற'ப�ட%. 
 
1301. C�லா திராஅ' Cல
ைத யவ�5 
ம�ல�யா< கா0க( சிறி%. 
(இ - �.) ந5 காதல� வ,தா� C�லாதி�,% Cல
த� ேவ0D5; அG விட
% அவ�45 
கல+க
ைத யா5 சிறி% கா0ேபமாக, (எ - 4). 
இ% வாயி� ேவ0�& ெச�ற ேதாழி தைலமக� C�வி+1றி'C+ க0D 
 க<ெகாடாைம' ெபா��D இனிைம Eறிய%. 
 
1302. நல
தைக ந�லவ�+ ேகார5 Cல
தைக 
Yவ�ன க0ணா ரக
%. 
(இ - �.) நல
தைகயினாேன ந�லாரான பர
ைதய�+1 ஓரழகா5; Y 
வ�னக0ணா�மா�D' Cல
த�, (எ - 4). 
நம+1 ஆகா� மா�D' Cல
த� தீெத�றவா4. இ% பர
ைதயேராD Cல,% Eறிய 
தைலமக�1
 ேதாழி Eறிய%. 
 
1303. உ'பைம, த3றா3 Cலவி ய%சிறி% 
மி+க3றா னீள விட�.  
(இ - �.) Mக�வனவ3றி31 உ'பைம,தா3ேபா� இனிைம ;0டா+ 15 C�வி; 
அதைன நீளவிட� அG.'C சிறி% மி+கா3ேபா� இ�னாதா5. 
இ% வாயி� ேவ0�ய ேதாழி+1
 தைலமக� ம4
தவிட
%' Cலவிைய நீளவிDத� 
தகாெத�4 அவ� Eறிய%. 
 
1304. ஊட* �0டா<ேகா� %�ப5 Cண�வ% 
நீDவ த�4 ெகா ெல�4.  
(இ - �.) ஊட� ெச)யி� இ�ப5 உ0டாயி�5, அத�க0U5 ஒ� %�ப5 உ0D; 
Cண�<கா� அ% நீ��+1<ெகா�ேலா? நீ��யாேதா? எ�4 ஐ;4 தலா�, (எ - 4). 
இ% தைலமக� ஆ3றாைம வாயிலாக' Cல+க, தைலமக� அ% க0D ெசா�*ய%. 
 
1305. நீ� நிழல தினிேத Cலவி;5 
O>ந� க0ேண யினி%. 
(இ - �.) 1ளி�&சிைய
 தன+1 இய�பாக.ைடய நீ�5 நிழ*� க0ணேத யாயி�, 
இனிதா5; அ%ேபால, Cலவி;5 அ�Cைடயா�மா�ேடயாயி�, இனி தா5, (எ - 4) 
 
1306. %னி;5 Cலவி; மி�லாயி3 காம< 
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கனி;< க�+கா) ம34.  
(இ - �) உணரா% நீ��+கி�ற%னி;5 உணர மீ�கி�ற Cலவி;5 இ�ைலயாயி�, 
காம5 அ@கிய பழ5 ேபால' Cளி+15; கா) ேபால
 %வ�+15 ஆதலா�, (எ - 4). 
இஃ% உண�த31 ந�ல% உளெத�4 தைலமக� Eறிய%.  
 
1307. ஊ� யவைர ;ணராைம வா�ய 
வ�ளி  தலாி, த34. 
(இ - �.) ந5ேமாD ஊ�+க0D5 இைவயி3றா� வ�5 பய� இ�ைல; நி�ேனாD 
ெந�ந� ஊ�ய காம+கிழ
தியைர ஊட� தீரா% ெபய�த�, வா�ய ெகா�ைய 
அ�யிேல அ4
தா3ேபா�5, (எ - 4). 
இ% காம+கிழ
தியைர ஊட� தீராைம தீ%; ஆ0D'ேபா ெம�4 தைல மக� 
Eறிய%. 
 
1308. ேநாத ெலவ�ம34 ெநா,தாெர� றஃதறி;< 
காதல ாி�லா வழி.  
(இ - �.) யா� ேநாகி�றதனா� பயென�ைன? இவ� ெநா,தாெர�4 நிைன
%, 
அதைன யறி,% தீ�+15 காதல� மனமிலாராகிய விட
%, (எ - 4). 
இஃ% உண�'Cவயி�வரரா^ட3க0 தைலமக� Cல,%ழி, அதைன யறி,% 
அக5C+க ேதாழி அவ�+1& ெசா�*ய%. 
 
1309. ஊட �ண<க விDவாேரா ெட�ென(ச< 
EDேவ ெம�ப தவா .  
(இ - � ) எ� Cலவிைய& சாகவி���+க வ�லாேராD எ�ென(A, ED ேவெம�4 
நிைன+கி�ற% த�னாைச'பா�டா�, (எ - 4). 
இ% Cலவி நீ<க ேவ0Dெம�ற ேதாழி+1
 தைலமக� C�வி தீ�வாளா)& 
ெசா�*ய%. 
 
1310. அல,தாைர ய�லேனா) ெச)த3றா3 ற5ைம' 
Cல,தாைர' C�லா விட�.   
[#] (இ - �.) த5ைம' ெபறா% Cல,த மகளிைர' Cலவி நீ+கி+ கலவா% ஆடவ� ேசற�, 
ப0ேட %�ப 3றழி,தாைர அத�ேம�5 மி+க %�ப
தி ைன& ெச)தா3ேபா�5,  
(எ - 4). 
-----------  
[#] இ% பாிேமலழக�ைர 
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ேம31 Cலவி MU+கமாவ% தைலமக
ெத� D
 தவறிலவாயி�5, த� காத� 
மி1தியா� ெசா�ெல&ச
தினா�5 1, க, ப&ச
தினா�5 ேவ4பட' ெபா�� 
ெகா0D, தைலமக� Cல,% E4த�. இ% ெசGவியி3ேறா�4 மாத*� 
MU+கமாயி34. 
 
1311. யாாி�< காதல ெம�ேறனா ^�னா� 
யாாி�5 யாாி� ெம�4.  
(இ - �) ஒ�வ�5 ஒ�
தி;மாகி அ�பினா� Cண�,தா�யாவாி�5 யா5 
காத�ைடேய ெம�4 ெசா�ேனனாக, அதைன அGவா4 ெகா�ளா% நீ� 
அ�Cப�டா� பல���5 யாாி�5 யாாி�5 அ�Cைட` ெர�4 ெசா�* ஊ�னா�, 
(க- 4) 
 
1312. இ5ைம' பிற'பி3 பிாியல ெம�ேறனா+ 
க0ணிைற நீ�ெகா0 டன�.  
(இ - �.) இ'பிற'பிேல யா5 பிாிேயாெம�4 ெசா�ேனனாக; அதனா�, 
ம4பிற'பி�க0 பிாி.0ெட�4 க�தி+ க0ணிைறய நீ� ெகா0டா�. 2 
 
1313. வ@
தினா D5மிேன மாக வழி
த@தா� 
யா��ளி
 %5மினீ ெர�4. 
(இ - �.) யா5 %5மிேன5; அத3காக வா>
தினா�; M5ைமயா� நிைன+ க
 %5மினீ� 
எ�4 ெசா�* மீ�D5 அ@தா�, (எ - 4). 
இ% %5மி�5 13றெம�4 Eறிய%.  
 
1314. %5 & ெச4'ப வ@தா Uம��ள 
ெல5ைம மைற
திேரா ெவ�4.  
(இ - �.) %5ம� ேதா3ற, அதைன யட+கிேன� ; அத3காக, Mம� உ� ளி�ைமைய 
எம+1 மைற+கி�றீேரா ெவ�4 ெசா�* அ@தா�, (எ - 4). 
இ% %5மாெதாழியி�5 13றெம�4 Eறிய%.  
 
1315. நிைன
தி�,% ேநா+கி�< கா; மைன
% நீ� 
யா��ளி ேநா+கினீ ெர�4.  
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(இ - �.) தன% உ4'C+கேளாD ேவெறா�ைற உவமி+க ஒ0ணா ைமைய ெய0ணி 
ேநா+க இ�'பி�5, எ��4'ெப�லா5 நீ� காத*
தவ� களி� யா�4'C+1 
ஒ+1ெம�4 நிைன
தி�,% ேநா+கினீெர�4 ெசா�* ெவ1�5,(எ-4) 
இ% பா�+கி�5 13றெம�4 காிய%.  
 
1316. ேகா�D'Y& N�னாகி�றா; ெமா�
திைய+ 
கா��ய N�னீ ெர�.  
(இ - �.) ப+க'Y& N��5 ஒ�
தி+1+ கா�Dவத3காக& N�னீேர �4 ெசா�*+ 
கா;5, (எ - 4 ) 
ப+க'Y - ஒ'பைன'Y. ேகா�D'Y& N�னீ� எ�பத31 வைள'Y&N�னீ 
ெரனி�மா5. இ% ேகால( ெச)யி�5 13றெம�4 Eறிய%. 
 
1317. த�ைன ;ண�
தி�< கா;5 பிற�+1 நீ 
ாி,நீர ரா1தி ெர�4.  
(இ - �.) த�ைன ஊட� தீ�
த31 உண�
தி�5, பிற�+15 நீ� இG வா4 ெச)Oேர 
ெய�4 ெசா�* ெவ1�5, (எ - 4). 
இ% த�ைன' ேபா3றி�5 13றெம�4 Eறிய%. 
 
1318. உ�ளிேன ெம�றீ�ம3 ெற5மற,தீ ெர�ெற5ைம' 
C�லா� Cல
த+ கன�.  
(இ - �.) அGவிட
% எ5ைம நிைன
ேதாெம�றீ�; மற,தார�ேற நிைன'பா�; 
ஆதலா�, எ<கைள மற,தீெர�4 ெசா�* எ5ைம  ய< காளா)' Cலவி+1
 
த1தியாளாயினா�, (எ - 4). 
இ% நிைன
ேதாெமனி�5 13றெம�4 Eறிய%.  
 
1319. ெப0ணியலா ெர�லா�< க0ணி3 ெபா%.0ப� 
ந0ேண� பர
தநி� மா�C.  
(இ - �.) பர
தைமைய ;ைடயா)! நி� மா�ைப' ெப0ைம ;ைடயா ெர�லா�5 
தம+1' ெபா%வாக நிைன
%+ க0ணினாேல Mகராநி3ப�; அத 
னா�, யா� அதைன
 தீ0ேட�, (எ - 4). 
இ% தைலமக� C�விக0D எ� மா�D+ 13றமியாேதாெவ�4 Eறிய தைலமக31 
அவ� Eறிய%. 
 
1320. ஊ� யி�,ேதமா
 %5மினா� யா,த5ைம 
நீDவா> ெக�ப தறி,%.  
(இ - �.) த5ேமாD Cல,% உைரயாடா% இ�,ேதாமாக; அGவிட
% யா5 த5ைம 
ெந�% வா@Oெர�4 ெசா��ேவாெம�பதைன யறி,%
 %5மினா�. 
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இ% தைலமக� ேதாழி+1+ Eறிய%. 
-----------  
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ஊட�வைகயாவ% தைலமக� ம34�ள நா�க� ேபால�றி அ�ைறயி3 Cண�&சி 
ெபாியேதா ாி�ப ைட
ெத�4 அத31+ காரணமாய ஊடைல விய,% E4த�5 
அGவ0ணேம தைல பக� E4த�மா5. இ% ேமலதேனா �ைய;5. 
 
1321. ஊDக ம�ேனா ெவாளியிைழ யாமிர'ப 
நீDக ம�ேனா விரா.  
(இ - �.) விள<கிய இைழயிைன;ைடயா� எ�45 ஊDவாளாக ேவ0 D5 ; யா5 
இவைள இர,% ஊட� தீ�+15 அள.5 இரா'ெபா@% ெந�தாக ேவ0D5, (எ - 4). 
இ% மன^+க
தி�க0 வ,த%.  
 
1322. உாட*3 ேறா3றவ� ெவ�றார%ம��< 
Eட*3 காண' பD5. 
 (இ - �.) ஊட*�க0 எதிரா% சா),தவ� ெவ�றா� ; அGெவ3 றிைய 
நிைலெபறாநி�ற Eட*�க0ேண காணலா15, (எ - 4). 
 
1323. உண*�  0ட தற*னி% காம5 
Cண�த* Jட *னி%.  
(இ - �.) உ0பதி�5 உ0ட% அ4த� உட5பி31 இ�பமா5; அ% ேபால, 
காம
தி31' Cண�த*�5 ஊDத� இ�பமா5, (எ-4). 
பசியினா� உ0U5 உண. இ�ப,த�வ% ேபா�, ஊட*னா� Eட� இ�ப,த�5 
எ�றவா4. 
 
1324. ஊDத� காம
தி3 கி�ப மத3கி�ப< 
E�  ய<க' ெபறி�.  
(இ - �.) காம
தி31 ஊDத� இ�பமா5 ; அத�பி� E�+ கல+க' ெப3றா�, அத31 
இ�பமா5, (எ - 4). 
இ% யா5 ெப3ேறா5; பிற� அத� ெசGவியறியாைமயா� ெப4தலாிேத �4 Eறிய%. 
 
1325. ஊட*3 ேறா�4( சி4%னி ந�லளி 
வா��5 பாD ெப45.  
(இ - �.) உட*3 ேறா�45 சிறிய%னி, மி+க அ�� ெபறாெதாழியி� �5 அழ1 
உைட
%, (எ - 4). 
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Cணராெதாழியி�5 இ�ப பாெம�4 Eறியவா4. 
. 
1326.   ஊ�' ெப41வ< ெகா�ேலா Mத�ெவய�'ப+ 
Eட*3 ேறா�றிய .'C.  
(இ - �.) Mத�ெவய�'ப+E�ய E�ட
தாேல ;0டாகிய இ�ப
ைத இ��5 
ஒ�கா� ஊ�' ெப4ேவாேமா? (எ - 4). 
ஊDத� இ�வ�+15 உ0டாமாதலா�, ெபா%'பட+Eறினா�. இஃ% ஊ�னா�+1 
அ�ல% இ�ப5 ெப4 தலாிெத�ற%. 
 
1327. தவறில ராயி�, தா5O>வா� ெம�ேறா 
கற* னா<ெகா� 4ைட
%.  
(இ - �.) தா5 தவறிலராயி�5, தா5 காத*+க'ப�டா◌ா% ெம�ேறா� கைள 
நீ<1தலாேன, அஃ% ஓாி�ப ைட
%, (எ - 4). 
இ% 13ற5 உ0டாயி�5 இ�ைலயாயி�5, உட*3Eட� ந�ெற�ற%.  
 
1328. C�* விடாஅ' Cலவி;� ேடா�4 ெம� 
��ள  ைட+15 பைட.  
(இ - �.) எ� உ�ள
ைத அழி+1< க�வி, C�*னவிட
% வி�D' Cல,தவிட
%
 
ேதா�45, (எ - 4). 
அ% Cண�,த பி�C ேதா�றாைமயா�, அதைன+ ெகD+15 இ�ப  ைட
ெத�4 
Eறியவா4. பைட - பணிெமாழி. இைவெய�D5 தைலமக� E34 . 
 
1329. இ�ைல தவறவ�+ காயி� FDத� 
வ�ல தவரளி+1 மா4. 
(இ - �.) அவ� மா�D
 தவறி�ைலயானா�5, அவ� ெச);5 அ�� ஊD தைல& 
ெச)ய வ34, (எ - 4). 
இ% %�ப5 பய'பதாகிய C�விைய& ெச)கி�ற% எ34+ெக�4 வினா விய 
ேதாழி+1
 தைலமக� Eறிய%. 
 
1330. Cல
த*3 C
ேதணா D0ேடா நில
ெதாD 
நீாிைய, த�னா ரக
%.  
(இ - �.) நில�5 நீ�5 ெபா�,தினா3ேபால ஒ�4ப�ட ெந(Aைட யா�மா�D' 
Cல
த� ேபா�, இ�ப,த�வெதா� C
ேத� உலக5 உ0ேடா ? 
நில
ெதாD நீாிைய தலா� அைவ ெவ'ப ,த�ப < E�யி�+1மா4 ேபா�, 
இ�ப , %�ப <Eட அ�பவி'பா�மா� ெட�றவா4.  
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க1பிய* �1றி12க1பிய* �1றி12க1பிய* �1றி12க1பிய* �1றி12....            &  &  &  &  காம
+�பா* �1றி12காம
+�பா* �1றி12காம
+�பா* �1றி12காம
+�பா* �1றி12. . . .     
தி��ற� �ல�� உைர#� �12�ெப1றனதி��ற� �ல�� உைர#� �12�ெப1றனதி��ற� �ல�� உைர#� �12�ெப1றனதி��ற� �ல�� உைர#� �12�ெப1றன....    
----------------- 
 
உைரயாசிாிய�. 

த�ம� மண+1டவ� தாம
த� ந&ச�  
பாிேமலழக� ப1தி - தி�மைலய�  
ம�ல� கவி'ெப�மா� காளி<க� வ��வJ3  
ெக�ைல ;ைரெய@தி ேனா�. 

----- 
    

உைரயி� அ��பத !ைரக�உைரயி� அ��பத !ைரக�உைரயி� அ��பத !ைரக�உைரயி� அ��பத !ைரக�....    
    

ெச�#� எ6ெச�#� எ6ெச�#� எ6ெச�#� எ6. . . .     அ�பத'ைரக�அ�பத'ைரக�அ�பத'ைரக�அ�பத'ைரக�....    
4.  அவல+ கவைல+ ைகயா4 - அவல 5, கவைல;5, ைகயா45. (அவல5 - 

மன.4தியி�ைம ; கவைல - சி
த5 விகார  34+ கல<1த� ; ைகயா4 - 
ெசயல4த�).  

5. பிறவாழி - ெபா��5, இ�ப மாகிய கட�.  
6. இD5ைப - பிறவி
 %�ப<க�.  
10. 3 ெபாறிக� - க0  த*ய .4'C+க�.  
11. வான5 Cல�மாகி� - மைழ ெப)யாதாயி�. , நா�1 வைக'ப�ட அற<க� - 

Yைச, தான5, தவ5, ஒ@+க5.  
14. %)+கலா3றா% - அMபவி
த�  �யாம�.  
15 பA
த - பசிய.  
17.  Cயலாகிய வாாி -  மைழெய��5 வ�வா).  
21. வி@'ப
தி� ெபா��D - ேம�ைமயி� ெபா��D 
23. Cல�க� -  ச'தாதி விஷய<க�.  
24. E4பD
% - பிாி. ெச)%.  
29. இயம5 - ெகா�லாைம, ெம)5ைம Eற�, தி�டாைம, பிற� ெபா��க0 

ஆைசயி�லாைம, இ,திாிய<கைள யட+க� எ�பனவா5.  
29. நியம5 - தவ5, ெசௗச5 (உடைல நீாினா�5 மனைத& ச
தி ய
தினா�5 

T)ைமயா+ச�), த
%வ 9லாரா)&சி, ெப3ற% ெகா0D மகி>த�, ெத)வ 
வழிபாD எ�.  

30. ெசGவிய த�ப( ெச)தைல - ெசGைவயான அ�� ெச)தைல.  
31. ஆ+க5 - ேம�ேம�ய�த�.  
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34. கா.வா� - Aம'பா�.  
34. ெபா�றினா�5 - இற,தா�5.  
39. மன+ேகா�ட5 - ெபாறாைம,  
இ�லறவிய�  கா�க
த5 - கி�க6த5 (இ�வா>+ைக )  
வ�ளிேயா� - ஈைக;ைடேயா�.  
 ந�E�,தா� - வறியா�.  
42. வ�ண5 – சாதி;  நாம5 - ெபய� ;  Cற<காD - ADகாD.  
57.  ேபணி - உபசாி
%  
72 வ*ய பாாிட
% - வ*ய (ெக��யான) Yமியினிட
%  
77. ேபாக5 %)'ப� - இ�ப5 அ�பவி'ப�  
78. ஆ�வ ைடைம - வி�'ப ைடைம  
96. உ4வி+கி�ற – அைடவி+கி�ற; Mகராைம - (Aைவ  த*ய விஷய<கைள) 

அ�பவியாைம  
97. பய,% - ெகாD
%  
98. மா3ற
தின% - ெசா�*ன%  
103 நிைறயா34த� - நிைறயினாேல ஒ
த�  
111 O+க5 தா+க ம34 - உய�. தா>. இ�றி  
158. ஒ4
தவ�+1 - த0�
தவ�+1  
162  வி@மிய ேப4க�� - ேமலாய பய�க��  
169. தீ+கதி - நரக5  
172  ஈரமி�லாத� - அ�ேபாD ெபா�,தாத ெசய�க�  
173 C�ைம - 13ற5  
175. நDவ�ைம+1 - நD.நிைலைமய�லாைம+1  
184. C�*ய 1ண5 - இழி,த 1ண5  
186. ேகளி� - உறவின�  
187.  ெசறி,தா� - ெந�<கினவ�  
195. நீ�ைம;ைடயா� – ந31ண ைடயா�;  சீ�ைம – ேம5பாD; சிற'C – ந�1 

மதி'C  
202. உ)தி;0டா5 - த'Cத�0டா5  
212. ைக5மா4 – பிரதி;பகார5; ந&ச'பDகி�ற - வி�5ப'பDகி�ற  
218 பிணிம�,தாகி - ேநா) தீ�+15 ம�,தாகி  
222. 1றிெயதி�'C - அள.1றி
% வா<கி அGவா<கியவாேற எதி� ெகாD'ப%  
237. ஒழிC - மி(சிநி3ப%  
237.  வைச - இக>&சி  



287 

 

245. அ�ல� - %�ப5  
258. அவி - ெந)  த*யன; ேவ�வி – யாக5; ேவ�ட*�5 - ெச)த*�5  
266. ந*யந*ய - வ�
த வ�
த  
267. E3ற
ைத - எமைன  
268.  ெத4த�5 - ெகD
த�5  
271. மாA - காம5, ெவ1ளி, மய+க<க�; நீ�ைமைய - ஒ@+க
ைத  
272. ேந�படா� - உட�படா�  
273. ெப3ற5 – பA; ைப<E> – பயி� 
274. T3றிேல – Cதாிேல; C�ைள - பறைவகைள  
279.  மழி
த�5 - சிைர
த�5  
280. ேகா�யயா> – வைள,த Oைண  
286. ேந� ஆகாதன - த1திய�லாத ெசய�க�  
286  க�வாைர - கள. ெச)பவைர  
297. ெபா)யாைமைய - ெபா) ேபசாைமைய  
299. Tயதாத� - பாிA
த ைடயதாத�  
302. இய�மிட
ேத - ப*+1மிட
ேத  
303. இ�னாதவ3ைற - %�ப,த�வனவ3ைற  
305.  சின5 - ேகாப5  
306. Cைணைய - மர+கல
ைத  
308. ந1தைல;5 - சிாி
தைல;5  
311. ேமவாைம - ெபா�,தாைம  
31. ெவ10D – ேகாபி
%; ேகா�பாD - %ணிC  
313. உ)வி�லாத - கட
த�  �யாத  
316. உ45 - வ�5  
319. Mக�கி�ற - அ�பவி+கி�ற  
320. ஒ4+1மா4 - த0�+15 வித5  
327. E34 - எம�  
329. ெதாழி3Cைலய� - ெதாழி*னா� Cைலய�  
333. அைவ - சைப  
334. ஈ�வெதா�வாளா5 - அ4'பெதா�வாளா15  
335. ெச4
% – அட+கி;  T�,% - ேமெல@,%  
336. யா+ைக - உட5C  
339. சா+காD - மாரண5  
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346. நிைலயாைம - நிைலெப4த*�ைம  
348. தைல'ப�டா� - அைட,தா�  
356. நணி
தா5 - சமீபி
தி�'பதா5  
370. ஒ� ப�'ப�ட% - ஒ� நிைலைமயதாயி�'ப%  
376. ப1திய�லாதன - உாிைமயாகாத ெபா��கைள  
381. E@5 - ெபா��5 (திரவிய 5)  
383. ம� - ேசா5ப�  
384. மற
தி� - Oர
தி�  
386. ப0டார5 E4மா4 – திரவியசாைலயி��ள திரவிய
ைத  வ1+15 வைக  
387. தைலயளி - ேமலாய க�ைண  
392. எ0 – த�+க5; எ@
% - இல+கண5  
39. ேகணி - சி4 1ள5  
395. ஏமமாதைல - காவலாதைல  
404. ஒ�ளியாராயி�5 - அறி.ைடயாராயி�5  
408. கள�நில
ைத - ெந�  த*யன விைளத31 உாியதாகாத நில
ைத  
410. வில<1 - மி�க5  
423. ஒ�ளிைம - அறி.ைடைம  
432. நய
த�5 - வி�5Cத�5  
436. வியவாெதாழி+ - ந�1 மதியாதி�+க+கடவ�  
438. எாி – தீ; ைவ
திர� - ைவ+ேகா*� E�ட5  
443. ேக0ைமைய - ந�பிைன  
445. தமராக - சிற,தவராக  
447. கழ45 - ெந�<கி+ க0�
%' C
தி ெசா��5  
457 காண  தலான - ெபா�, மணி, ெந�  தலான (காண5 - ெபா�.)  
461. அமா
திய� - அைம&ச� (ம,திாிக� )  
469. CைரபD5 -  நி�லாெதாழி;5  
470. ேபா+1 அற - ேபாதாெலாழிய ( 34'ெபற)  
476. V* – மயி*ற1; சகட5 - வ0�  
481. Eைக -- ேகா�டா� எ��5 பறைவ  
483. தக� - ஆ�D+கடா  
493. க%ெமன - விைரவாக க0ண(சாத - பாக�+1 அட<காத;  களி3ைற – 

ஆ0யாைனைய; களாி� - ேச34 நில
தி� 
494. பதி;5 - அரU�ள நக�5; ெப�ைம;5 - ெபா��5, பைட;5  
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499. நாவா;5 - மர+கல 5  
504. வழி ைறெய�4 - த� வ5ச
தி� பிற,தவ� எ�4  
508. உயிர&ச 5 - உயி�+1 வ�5 பய 5  
526. கிைள
தலறாத - வி�
தியாத� நீ<காத  
529. அமராைம+1 - ெபா�,தாைம+1  
532. 1றி
%ண�5 - ஆரா),தறி;5  
537. ஊ0 - உண.  
540. உ)+15 - ெச�
%5  
541. க0ேணாடா% -  க<ெகாடா% (தா�ச0யமி�லா% )  
543. ஆறைல'பா� - வழியி� வ�
%வா�; Nைறெகா�வா� - ெகா�ைளயிDவா�  
548.  ைற ெச)த� - நீதிெச)த�  
549. ைவயக5 - உலக5  
550. தா>+1<கால5 - தாமதி
தி�+1<கால5  
558. அைல
த3 ெறாழிைல - வ�
%தாலகிய ெதாழிைல  
569. ெச� – ;
த5; க�% - விைரவி�  
577. ப0 - இராக5  
580. Aைதம0 - A0ணா5C5 ம0U5 கல,தைர
த சா,% ஒ3றாட� , ஒ3ற� - 

ேவ.கார�  
585. உதாசீனராகி;5 - அச�ைட ெச)த31ாியராகி;5 ஊள+க  ைடைம 116 

ஓரா% - அறியா% )  
597. பாD�45 - (த�) ெப�ைமைய நிைலநி4
%5  
598. அலமாரா� - மன(Aழலா�  
601. ம�
% - ெகD
%  
610.  கழ4த� - இ�
தி�
%+ க�DைரEற�  
620. நீ��யாம� - தாமதியாம�  
621. அட�+க - ெகD+க  
622. இ�ப 4தைல - இ�ப5 அைடதைல  
624. பகD - எ�%  
627. இல+க5 - இல+1 (1றி)  
 
அைம�சிய*அைம�சிய*அைம�சிய*அைம�சிய*        

வாத ம0டப
தி� - வாத சைபயி�  
 ம4ம0டல
தி31 - அ�னிய ேதச
% அரச� சைப+1  

632. மா3றாரா� - பைகவரா�  
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635. ம�யி�றி - ேசா5ப*�றி  
637. சீல 5 - ஒ@+க 5  
639.  அைட.பட -  ைறைம ெபா�,த  
642. ேமவி - வி�5பி  
647. இணரா) - ெகா
தா)  
655. பய,தா� - ெப3றா�  
656. %ள+கம3ற – அைசவ3ற; க�ய ேவ0D5 - நீ+கேவ0D5  
657. Vைடைய - %�ப
ைத விைன
 தி�ப5; தி0ணியராத� - உ4தி;ைடயாராத�  
664. உ45 – உ0டா15; ஓரா� - அறியா�  
667.  3பாD -  �C, பி3பாD - பி�C  
669.  காலா) - ச+கரமா)  
673. உள'பாD - யதா�
த நிைலைமயிைன  
674. பிணி
தா3ேபா�5 - க��னா3ேபா�5  
676. தா>
% - தாமதி
%  
678. இய�மிடெம�லா5 - EDமிட
ெத�லா5  
679. உைற;5 - வசி+15 T%; ச,% - சமாதான5  
686.  மா3ற
ைத – ெசா�ைல; வDவா15 - தா>வா15  
695. ஒ'பைன - அல<காி
%+ ெகா��த�  
697. அக�வ%5 – நீ<1வ%5; அU1வ%5 - ெந�<1வ%5  
702. ெவ�சி – ேகாப5; க�கி;5 - A�<கி;5  
707. மாறா நீ� - கட�  
711. அைவ - சைப  
712. வா*யகைத - ெவ0A0ண&சா,%  
718. C�*யவ� - கீ>ம+க� 
719. அ<கண
தி�க0 - சலதாைரயி� (அ�ல% ேச3றி� )  
729. ம4மா3ற5 - விைட  
731. க�* - ேதா0�  
735. பிணி;5 – ேநா;5; ஒ4+15 - அழி. ெச);5  
743. க� – க�<க�; இ��ைக - ெச<க�  
744. அ�டாலக 5 - மதி*�மீ% ேபா� ெச)த3 ெபா��D அைம+15 க�டட 5; 

மதி3 ெபாறி - (அரெண��5) மதி*� மீ% அைம+15 ய,திர<க�  
748. கீழ4
%5 - (பைகவ� ) வ(சி
% மா4பD
தி;5  
750. ந*,தவைர;5 – ேதா3றவைர;5; ெப�மித
ைத - க�வ
ைத  
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754. ஆய
தா� - A<க
தா� (A<க&சாவ�யா�)  
759. ஆைண , க�டைள 
761. காலா� – ேபா�Oர�; இD+க0 - %�ப5  
763. மற 5 - Oர 5  
764. தாைர - Tசி'பைடைய ( �னணி&ேசைனைய)  
766. ஊ4 - %�ப5  
767. காகள5 - எ+காள ெம��5 ஊ%1ழ�  
768. உயி�
த – F&Aவி�ட 
771. ெச4+க'ப�டாராயி�5 – ேகாபி+க'ப�டாராயி�5; பைட+கல5 - ஆ;த5  
773. பட - சாக  
777. வி@மிய - சிற,த  
779. வ(சின5 - சபத5  
780. ஆ0டவர% - ஆ0ட அரசர%;  நீ�ம�1மா4 - நீ� ெப�1மா4; சா+காD – 

மரண5 
ந�C  இனநல� - உ3றவர% ந�ைம  
783. ந1த� - சிாி
த�  
784. உைட - ஆைட  
785. ஐ;றவி�றி - ச,ேதகமி�லாம�  
790. உழ'ப% - அ�பவி'ப%  
797. சி41மவ3ைற - A�<1த31+ காரணமாகிய ெதாழி�கைள  
801. அ4
த*�லாத - வில+1த*�லாத  
811. ெநறி'பட - ஒ@<கைமய  
816. அ@+கா4ைடயா� - ெபாறாைம;ைடயா�  
817. ம�றி�க0 - சைபயி�க0  
819. காலC�ட� - சமய5 ேநா+கி;  ந�C& ெச)பவ�  
Eடாந�C   ந�ளா% - சிேநகியா%  
822. ந+1 - சிாி
%  
827. ெகாைல+க�வி - ெகாைல ெச);5 ஆ;த5;  ஒ
தா�ேபா� - மன5 

ஒ
தி�'பவ�ேபா�  
828. ப�டைட - (உைல+கள
தி��ள) பைண  
832. காத�ைம - வி�'ப5  
834. ஈரமி�ைம;5 - அ�பி�ைம;5  
846. ஈ��ன - ேத�ன (ச5பாதி
த )  
849. மைற'ெபா�ைள - இரகசிய' ெபா�ைள  
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850. இட�'பD
%5 இட�'பாD - வ�
%5 வ�
த5  
855.  நணி
% - விைரவி� உளதா5  
859. எ)%5 - அைட;5  
862. ஒளி - Cக> ; ெச4வா�+1 - பைக'பவ�+1 866  
866. மா3றா�+1 - பைகவ�+1 ஏமமாதைல - %ைணயாதைல  
871. அ4தியாக - நி&சயமாக பி
% - பி
த5 (ைப
திய5 )  
875. கைளக - பிD<கிெயறிக  
881. Cற5C - ெவளியி�  
885. ெபார'படேவ - ெகD+க'படேவ  
887. 1�லக
ேத - 1�ைசயி��ேள  
890. த� ஒ�றினா� மா�D - தன+1 உ�ளாயினாாிட
%; ஒ�றாைம - பைகைம  
894. ந3றனய�5 - ந�ல C
திர�5  
898. இ34 - ெக�D  
909. ேபணா% – வி�5பா%;  நாணிைண - நாUதைல  
911. கணிைகய� - ெபா%மகளி� (பர
ைதய�);  ய+க5 - த@.த�  
915. மதிநல
தாேல - மன
ெதளிவாேல  
919. கயவ� - கீ>ம+க�  
920. கவ�
த - பிள. (இர0D)ப�ட  
924. ேதா3ற 5 - சிற,% விள<1த�5  
935. N% கழக
தி� க0ேண - NதாDமிட
திேல  
938. உழ+1,ேதா45 - அ�பவி+1,ேதா45  
940.  ெந
த5 - N%விைளயாD5 பலைக ம�,% , யா+ைக - உட5C  
941. அ3றைம - சீரணி
தைம  
946. இைணவிைழ&A5 - கா'Cண�&சி;5  
953. அ3ற5 - மைற+கேவ0�ய இட5  
959. மதி – ச,திர�;  ம4 - கல<க5  
மான5  இளி வர. - இழி. வ�த�  
971. ஏ3ற& A�+க
தினாேல - உய�. இழி.களாேல  
981. சா�பாகிய நிைல - (ந3 கண<க� பலவ3றா�5) நிைற,த லாகிய நிைல  
1002. ெபா�ளீ�Dதைல - ெபா�� ச5பாதி
தைல  
1003. Mகரானாயி� - அ�பவியானாயி�  
1009. சி4 %னியா� -- சிறிதாய வ4ைமயா�; மாாி -- ேமக5,  
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1016. நல
திைன&AD5 - (பிற'C, க�வி, 1�, ெசய�  த*ய வ3றா�0டாய) 
ந�ைமயிைன+ ெகD+15  

1025. ெகா�கலமா5 - பா
திரமா5.  
1030. நவிய5 - ேகாடாி  
1032. கஃசா உண+1வனாயி� - கா3பலமா5ப� காயவிDவானாயி�  
1034. Cல,த - ெவ4
த Cல,%விD5 - ெவ4
%விD5.  
1039. ெப�மித
தினா� - ெச�+கினா�  
1040. ேசா5பி - ேசா5பலைட,%  
1041. ந�1ர. - வ4ைம  
1042. Mக�&சி - (இ�ப
ைத அ�பவி
த�  
1046. நிர'பிD5ைப;� - வ4ைமயா� உ0டாய %�ப
%�  
1047. ெந�ந345 - ேந345  
1054. மர'பாைவ - மர'ெபா5ைம  
1055. உதாசனி
த�5 - அச�ைட ெச)த�5  
1056. கர
தைல - (தம+1�ள ெபா�ைள) மைற
தைல  
1057. கர'பிD5ைப - (உ�ளைத) ஒளி
தலாகிய ேநா)  
1058. கர'பிலாத – ஒளி
த*�லாத; ஒ'Cரவறிவா� - உபகார( ெச)தைல யறிவா�  
1059. கரவா தா�மா�D - ஒளி
த� இ�லாதாாிட
%  
1063. வ�பாயி�'ப% - வ*ைம;ைடயதா யி�'ப%  
1064. அரணி�லாத ேதாணி - காவ*�லாத மர+கல5  
1069. அ�டC3ைகயாயி�5 - சைம
த Eழாயி�5;  தாளா0ைமயா� -  ய3சியா�  
1073. தி�.ைடயா� – ந�ைம;ைடயவ�;  கவ3சி - கவைல  
1076. அைற;5 – அ�+க'பD5 பைற - வா
திய வைக;� ஒ�4;  மைறகைள - 

இரகசிய<கைள  
1078. த<க%'பிைன - தம% க�ன
ைத  
1082. E3றி� வ�. - யம� வ�.  
1084.  றி. - வைள.  
1085. கி�டாதா�5 - பைகவ�5, உ�15 - அ(A5  
1086. ெவ�.தலா� – அ(Aதலா�;  மடவரேல - மடைம (ெயளவந'ப�வ5 ) வர' 

ெப3றவேள  
1086. அதைன+ேகா� - அ+க0ைண வைள
%;  அஃ% - அ+க0  
1086. அதைன - அ'C�வ
ைத  
1087. பிைணைய - ெப0மாைன  
1088. படா5 ேபா�5 - ஆைடைய ெயா+15;  படா - சா)த*�லாத  
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1090. அட'ப�ட நற. - கா)&ச'ப�ட%  
1091. உ0 - ைம;0ட (Yசிய)  
1098. ெச4த*�லாதா� - பைக
த*�லாதவ�  
1100. சா�த�4கி�ற - Cண�தைல& ெச)கி�ற  
1101. இGவணியிைழயா� - இGவழகிய ஆபரண
ைத அணி,தவளா�  
1102. உயி�
%5 – ேமா,%5;  உ345 - தீ0�;5  
1103. மாைம - ெபா�  
1108. சா�,ேதா45 - Cண�,ேதா45  
1109. இைடய4+க'படாத - நDேவ நீ+க'படாத  
1110. ஊDத�5 - பிண<1த�5  
1112 . 1ைறயிைட - ( �) 1ைற,த இட5  
1113.  காத*+க'பDதி - வி�5ப'பDவா)  
1118. அைள,தா� – N�னா�; MA'பி31 - இைட+1  
1119. ேமனி – நிற5;   4வ� - ப� ேவெயா
த - F<கிைல ெயா
த;  எயி45 - 

ப��5  
1120. அ�ன
தி� Tவி;5 - அ�ன'பறைவயி� சிற15  
1122. Mத*ைன;ைடயா�1 - ெந3றிைய;ைடயவ�+1  
1125. ஒ�ளம�+க0ணா� - ஒளியைம,த ேபாைர& ெச);5 க0கைள;ைடயவ�  
1126. ஏதிலரா) – அ�பி�லாதவரா);  இய3பழி
த - நி,தி
%+Eறிய  
1127. ப�வ
தி�'ப%5 - %�ப 3றி�'ப%5  
1128. கரண
% உற. - மன
தி� உறவாயி�
த�  
1129. ெம)'பாD - Cற
%+க0டேதா� ெபா�� காரணமாக;  ெந(சி�க0 

ேதா�றிய விகார
தி� விைள.  
1131. ஏமமாவ% – ப34+ேகாடாவ%;  மட� - பைனமடலா� ெச)த 1திைர  
1134. ம4கி� க0ேண - ெத�வினிட
ேத  
1138. ம�றி�க0 – சைபயினிட
%;  அ5ப� - சிலரறி,% த5 � இரகசியமா)' 

ேபசி+ ெகா��த�;  அல� - பலரறி,% ெவளி'பைடயாக& ெசா��த�  
1141. தி<கைள - ச,திரைன  
1148. அல�தைல - ேம� ேம� மி1தைல;  ெபா*வழி;5 - A�<கி+ ெகD5  
பிாிவா3றா ஆ3றாைம - ெபாறாைம (சகியாைம )  
1152. இைறைய - த<1மிட
ைத வ�க0ைமைய - அ�ளி�லாைமைய  
1164. ஏமமாகிய Cைண - கா'பாகிய மர+கல5  
1167. அளி
தா) – அ�Cைடயதா);  பி3ைறஞா�4 - பி�னா� (ம4நா�)  
1170. கா
த0டாக - காவ�
 த0டாக;  T<காநி�றன - ெதா<1கி�றன  
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1172. க�>கி�ற% - அ@கி�ற%  
1177. உழ,% உழ,% - அ�பவி
% அ�பவி
%;  அ4வனவாக - 

வ3றி'ேபாவனவாக  
1178. உய� ஆ3றாத - பிைழ
த�  �யாத;  உ)வி�லாத - ஒழித*�லாத  
1181. பச,தாெளன - நிற5 ேவ4ப�டா� எ�4  
1182. ெகா0க� - தைலவ�  
1183.  ய<கி+ெகா0D – த@வி+ெகா0D;  Cைட ெபய�,தன� - சிறி% விலகின� 

ெசறி,த% - நிைற,த% பசைல - நிறேவ4பாD  
1188. ெவ��சி - அ&ச5  
1192. பா*�லாதேதா� - விைதயி�லாதெதா�  
1193. உறாதா�+1 - ெபா�,தாதா�+1  
1195. காவின% - காவ�யின%  
1198. ெகா0டா� காயி� - கணவ� ேகாபி
தா�  
1199. வ�க0ைம;ைடயா� - ைதாிய  ைடயவ�  
1202. உளராகாநி�றா� - இ�+கி�றா�  
1206. சீாிய� உ�ளி'Yாியன மற
த� - ேம�ைம த�வன வ3ைற நிைன
%+ 

கீ>ைமத�வனவ3ைற மற
த�  
1209. ெவ1ளா� - ேகாபியா�  
1211. உ)த�0ைமைய - (காமேநா)+1
 த'பி') பிைழ
தி�
தைல  
1223. ஆய� - இைடய�  
1224.  ப0பி�ைமைய - 1ணமி�லாைமைய 
1225.  மாைலயாலட�'C0ட - மாைல+கால
தாேல வ�
த'பD
த'ப�ட  
1226. C�க0ைமைய – ஒளியிழ
தைல;  ேகளிைர'ேபா� - %ைணவைர'ேபால , 

வ�க0ைமைய - இர+கமி�லாைமைய த���ைகயா ெற)திDகிளவி - 
த���ைகயா3றிைன (த� மன
தி� ெசயல3றி�
தைல)  
ஏதில% (ச5ப,தமி�லாத%) ஒ�ற� ேம*�D& ெசா��(ெசா�.  

1227.  கி> கி>
% - ேப� அ�5பா)  தி�,%  
1228. ெகாைல+கள
% - ெகாைல ெச);5 இட
தி�  
1229. எ�மதி - எ� C
தி; இ'பதிெய�லா5 - இG^� எ�லா5  
1230. C�ைம - ஒளியிழ
த�  
உ4'C - �  நலனழி,தைம - அழ1 அழி,தைம  
1231. ெநDெநறி+க0 – மி1Tரேதய
தி�;  ந4விய - ந4மண ைடய  
1236. ப0D ேபா� –  �Cேபா�;  இ4கா% - அ@
தமாகாம�  
1238. ஊட4
தலாேன - ஊD�வி& ெச��தலாேல  
1240. ஒ�ளிய Mத� - ஒளிெபா�,திய ெந3றி  
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1242. கவிெனாழிய - அழெகாழிய  
1245. கல'ைப – EDைவ;  ெபா)+கா). காயாநி�றா) - ெபா)+ேகாப( 

ெச)கி�றா)  
1248. ந*யாநி�றன - வ�
%கி�றன  
1250. எGவேநாைய - ஒ�வைகயா�5 தீராைமயாகிய ேநாைய;  சில E3ெற�4 - 

சில ெசா�ெல�4  
1253. நிைற - நிைல (மன.4தி)  
1254. ம@ - ேகாடாி  
1258. நிண
ைத - ெகா@'ைப  
1259. Cல'பெல� - பிண<க+க�ேவ ென�4  
1261. ப�1ேவ� - (தைலவராகிய அமி�த
ைத இ,திாிய<க� ஐ,% தா�5) 

Mக�ேவ� (அ�பவி'ேப�)  
1262. இைட`D - தைட  
1264. C�ெல�றன - M0ணிய ெபா��கைள+ காணமா�டாவா யி�  
1267. ந&சா% - வி�5பா%  
1270. இல<கிய இைழைய;ைடயவேள - விள<கிய ஆபாண
ைத ;ைடயவேள ; 

அணிகல<கைள;5 – ஆபரண<கைள;5;   
1271. ெமா���  கி>'பி�க0 - அ�5பின%  கி>'பி�� ( கி>'C - 

 தி�&சியா� உ'Cத�);  ேச�பD
தியேபா% - விலக& ெச)தேபா%  
1272. 1ைற நய'பி
தவழி - (தைலவன%) 1ைறகைள வி�5பி ஏ31மா4 

ெச)தவிட
% ெசGவி;� - சமய
%�  
1273. ேகாைவ'ப�ட - ேகா+க'ப�ட  
1275. Cாி.ைட
% - த�ைம;ைடய%  
1284. ஈ�'ப – இ@'ப; Cன�� - ெவ�ள
%�  
1290.  ��4 Cண�&சி - இய3ைக' Cண�&சி  
1293. இகழலாயி�+க – நி,தி
தலாயி�+க;  வ��கி�றதி�ைல - 

வ*ைம;ைடயதாகி�றதி�ைல  
1296. ந*வதாக - %�ப( ெச)வதாக  
1300. ெச3ற5 - ேகாப5  
1301. Cல
த� ேவ0D5 - பிண<1த� ேவ0D5; வாயி� - E�Dத�  
1303. C�* - சி4 பிண+1  
1304. Cல+க - பிண<க  
1306. உணரா% - ஊDத� நீ<கா%;  %னி - ெப�5 பிண+1 ; உணர - ஊDத� நீ<க  
1307. காம+கிழ
தியைர - பா
ைதயைர (ெபா%மகளிைர)  
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1308. உண�'Cவயி� வாரா^ட3க0 - உண�
%த31 இட5 வாராத பிண+கி� 
(உண�
%த31 தணிய& ெச)வத31); அக5C+க - சயந+கி�க
%�  
ெச�ற  

1314. உ�ளி�ைமைய - நிைன
தைமைய  
1315. ஒ0ணாைமைய - ெபா�,தாைமைய  
1316. கா;5 – ேகாபியாநி3ப�;  ஒ'பைன'Y - அழகாக அைம
த Y&ெச0D  
1328. Cல,தவிட
% - பிண<கிய விட
% 
1330.  C
ேத� உலக5 - ேதவ� உலக5.  
 

உைரயி/ அ�பத'ைரக� �12�ெப1றனஉைரயி/ அ�பத'ைரக� �12�ெப1றனஉைரயி/ அ�பத'ைரக� �12�ெப1றனஉைரயி/ அ�பத'ைரக� �12�ெப1றன....    
 


