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சிவமயம். 

நூலாூரியர் சரித்திரமும் 

ஆசாசகீ கோவை என்னும் 
6 

தூறபயனும்; 
இந் நூலாசிரியர் மதுரையிற் சங்கமருவிய சான்றோரில் ஒருவராயெ 

பெருவாயின் முள்ளியார். இவரது நாடுமுதலியவற்றை உண்மையாய்சத் 

துணிர்தறியத்தகுர்த ஆசாரங்கள் இடைப்பது ௮அருமையாயிருப்பினும், இர் 

தூலின் தற்சிறப்புப்பாயிரத்தில், * கயத்தூரிப்பேநவாயின் ழள்ளியேன்பா 

"ன் ,, எனக்கூறப் பட்டிருத்தலால், இவரது ஊர் கயத்தூர் என்பது, பெயர் 

ழள்ளியார் என்பதும் விளங்குகின்றது. கயத்தூர் என்பது சோழசாட்டைச் 

சார்ர்த நன்னிலம் என்னும் ஊருக்கு அருகிலிருப்பதாகத் தெரியவருஇன்ற..து. 

“இோயின் மன்று மழித் தானடியேத்தி”? என்று இவர் தற்டிறப்புப்பாயிரத் 

இல் செய்வவணக்கம் கூறினமையால் இவரது சமயம் சைவம் என்று விளக் 

குன்ற. இந்நூல் சங்கமருவிய நூல்களாகிய பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொ 

கை முதலியவற்றோடு ஒருங்செண்ணப்பட்ட % பதினெண்ட€ழ்க்சணக்கில் சேர் 

ந்ததாய், மதுரைக்சடைச்சங்கப் புலவர்களால் ஈன்ருமதிசத்து ஏற்றுக்கொள்ள 

ப்பட்ட தொன்றா லாலும், இக்நூலினின்றும் : வாசன் உவாத்தியான் ?£ 

என்ற செய்யுள் சிறுபணாற்றுபடையிலும், * வைகறையாமம் ” என்ற செய் 

யுள் மதுரைச்காஞ்சியிலும் ஆரியர் ஈச்சினார்கனியார் எடுச்சாண்டமையாலு 

ம், இந்நூல் அவரிருந்த காலத்துக்கு முற்பட்டதென்று புலப்படுகன்ற ௮. 

இர்த ஆதாரத்தைக்கொண்டு இவரிருக்த காலம் ஆயிரத்தைஞ்ஞாறு வருடங் 

களுக்கு முற்பட்டதென்று விளங்குகின்றது. இவர்காலத்தில் இருக்த புலவ 

ர்கள் திருவள்ளுவமாலையில் உள்ள நக்கீரர் முதலிய நாற்பத்தொன்பதின் மோ 

யாம். யின் இப்படிப்பட்ட சிறந்த நாலை இயற்றின இவர் மேற்சோல்லப்பட் 

ட சாற்பச்தொன்பதின் மருள் ஒருவோொன்று அ௮றியக்கூடாமையால் இவர் அவர் 
களிருந்த சங்ச,ரதில் இருந்தவர் அல்லர் என்று தோன்றுமாயினும், ௮ச்காலத் 

இலீ தமிழ் ஆராய்ச்சியில் வல்லவராய் நூலியற்றினோர் ௮ந்த காற்பத்தொன்ப 

இன் மரோயன்றிவேறு பலபுலவர்களும் நூல்களை இயற்றி அர்சச்சங்கச்தார் 

முன்னிலையில் அாங்கேற்றினதாகத் தெரியவருடின்றமையால் இ$்நூலாசிரிய 

ரும் ௮ந்தக் சங்கத்சாரொழிச்த வேறு பலபுலவருள் ஒருவராயிருக்சலாம். 

இந்நாஷிற் கூறப்பவெனவாகிய பொருள்கள் யாவையெனின் : உண்ணவஷ் 

உடுத்தல், உறங்கல், நீராடல். முதலிய நித்திய சருமம் ஈடத்தும் வழியும் 

அரசன், தந்தைதாய், ழந்தோந், தலதந, போதகாசிரியன் முதலிய பெரீ



நூற்பயன், 

யோரிடத்தில் ஒழுகவேண் டிய ஒழுக்கமும், இல்லறத்தை ஒழுங்காக ஈடத்து 
ம் விதழுதலிய விதீயும், புலை, கோலை, SATAY, போய் சோலலூதல், 

தீமைசெய்தல், சிற்றினம், முதலியவற்றைக் கடி. தலாகய விலக்கம் ஆகிய 

பலவகை நீதிகளேயாம். இந்த விதிவிலக்ககளோடூ கூடிய நீதிகளைச் கடை 

ப்பீடித்தொழுகு தலால் உண்டாகும் பயன் என்னையெனின்: சரீஈ ஆரோக்கீ 

யம், சேல்வம், புகழ் மூ, சலியவற்ளால் வரும் இம்மையின் பழம், அரமகளிர், 

சுகா.துபவம் முதலிய மறுமையின் பழமேயாம். இக்நூலிற் கூறப்பட்ட நீதி 

கள் மநுநூல், திருக்குறள், நாலடியார், மு.தவிய நூல்களிற் சொல்லப்பட்ட 

நீதிகளை பெரும்பாலும் ஒ.த்திருப்பதனாலும், நல்லொழுக்க, த்தைச் சிறப்புஉகை 

யால் உணர்த்துகன்றதனாலும், இவற்றுள் ல நீதிகள் இக்காலத்தில் பெரும் 

பயன் தராவாயினும் இந்நூல் சங்கத்தாரால் ஈன்குமதிக்சப்பட்ட சேந்தமிழ் 

தூலாதலாலும், ௮சேக வருடங்களுக்குமுன்பு ஈமது தேசச்திலிருஈ்த ஆசாரம் 

இப்படிப்பட்டதென்று அறிக் த கொள்வதற்கேற்ற கருவியாயிருத்தலாலும், 

பத்துப்பாட்டு மு,சலிய அரிய நூல்களுக்கு உரையிட்ட றந்த பலவர்களால் 

மேற்கோளாகக் கொள்ளப்பட்டதனாலும், இம்மையின்பச்தைத்தரும் இல 

யுக்தி விஷேங்களையும், உடம்புக்கு இதத்தைச்செய்கின்ற நெறியையும் ஈன்கு 

விளக்குவதனாலும் எல்லாசாலும் விரும்பத் தகுக்தனவே யென்பதற்கு ஐய 

மின்று (இப்புத்தகத்தின் ஊதிபம்) திருப்பரங்குன்றம் சுப். 1ரமணியசவாமி 

கோவிலில் ஒையூர் இராமலிங்க சரணரவர்களால் நடத்திவரும் கமலபாத்திரச் 

சட்டளைக்கி உபயோகிக்கப்பட்டது. 

* காலடி. BTS WH TCD தைந்தஇணைமுப் 

பால்ககெங் கோவை பழமொழி--மாமூல 

மின்னிலை சொல்காஞ்சியுட னேலாஇயென் பவே 

கைக்கிலைய வாங்கீழ்க் கணக்கு, 

நாலடியா. ,தணைமாலை நூற்றைம்பது 

நான்மணிக்கடிகை. திருக்குறள். 

இன்னாகாற்பது. ம. 

இணனியவைகாற்பது. ஆசாரக்கோவை. 
கார் நாற்பது. பழமொழி. 

சள.வழி காற்பது: சிறுபஞ்சமூலம். 
ஜர் திணையைம்ப.து. முதுமொழிக்காஞ்சி, 

ஐந். இணை யெழுபது. ஏலாதி. 
திணைமொழியைம்பது கைந்கிலை. 

இத்துடன் அச்டப்படும் புத்தகம் இருவானைக்காப் புரா 
மும் திருவிடைமருதூர் உலாவும்.
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அசாசரக்கோவை 

ஆசாரம்என்பது ஒழுக்கம்-௮அதாவது-௮ர்சணர் முதலிய வருச த்தார் தச 
தமக்கு] விதிக்கப்பட்ட பிரம சரிய முதலிய நிலைகளிணின்று ௮வ்வவற்றிற்கு 
ஒதிய அறங்களின் வழுவாது ஒழுகுதல்-சோவை, கோத்தமாலை. 

தற்சிறப்புப்பாயிரம். 

ஆரோயின் மூன்றுமழித்தானடி யேத்தி 
யாரிடத்துத்தானறிஈ்தமாத்தரெயானாசாரம் 
யாருமதியவறனாயமற்றவற்றை 
யாசாரக்கோவையெனத்தொகுச்தான்றீராத் 

இருவாயிலாயஇிரல்வண்கயச் நூர்ப் * 
பெருவாயின்முள்ளியென்பான . 

(இ-ள்.) பகைவரால் அழித்தற்கரிய மும்மதில்களையும் ஈகைத்து 48 
§s0@8u சிவபெருமானது தஇருவடியைத்துதித்து இருடிகளாற் செய்யப் 
பட்டநூல்களில் தான் ௮றிந்த அளவினால் ஆசாரத்தையாவருமுணர்க்தொழுக 
தருமமாகய ௮ர்த ௮சாரத்தினியல்புகளை ஆசாரக்கோவையென்று சொல்லும் 
படி இரட்டினான் ௮வன்யாவன் எனின் இருமகளுக்கு நீங்கா தவாயிலாகிய வலி 
யமைந்த% வண்கயத்தூர் வாழ்பவனாகிய பெருவாயின் முள்ளியென்பவன். 
(எ-று.) * வெண்கயதக்தார் என்றும் பாடம். 

ல், 

நன் நியறிதல்பொறையுடைமையின்சொலோ 
டின்னாதவெவ்வுயிர்க்குஞ்செய்யாமைகல்வியோ 
டொப்பு ரவாற்றவ.றிதல.றிவுடைமை 
ஈல்லினச்சாரோடுட்டலிவையெட்டுஞ் 
சொல்லியவாசா ரவித்து. 

(இ.ள்.)... தனக்குப்பிறர் செய்தன்மையை அறிதலும் தனக்குப் பிறர் 
செய்ததிமையைப் பொறுத்தலும் இன்சொல்லும்: எல்லாவுயிர்களுக்கும் துன் 
பம் செய்யாமையும் கல்வியும் ஒப்புரவைமிக அறிதலும் ௮றிவுடைமையும் 
ஈல்லினத்தாரோடு ஈட்டலும் ஆய இவ்வெட்டுவகையும் மேலோரால்சொல் 
லப்பட்ட ஆசா.ரங்களுக்குக்காரணமாம், (௭-று.) (௧)



ஆசா.ரக்கோவை மூலமும்-உரயும். 

டியிதப்புகெடுவா ழ்க்கைசெல்வம்வனப்பு 
தி லக்கிழமைமீ க்கூற்றங்கல்விகோயின்மை 
யிலக்கணத்தாலிவ்வெட்டுமெய் துபவென்று 
மொமுக்கம்பிமையா தவர், 

(இ-ன்.) எக்காளும் அசாரத்தில் தவராதவர்கள் நற்குடி.யிற் பிறத்தல் 
தீர்க்காயுள் செல்வமுடைமை அழகுடைமை நிலவுரிமை சொற்செலவ சல்வி 
பிணியின்மை இந்த எட்டையும் அவற்றின் இலக்கணத்துடன அடைவார்கள் 
என்பதாம் எ-று. (௨) 

தக்கினைவேள் விதவங்கல்வியிக்கான்கு 
முப்பாலொழுக்கினாற்காத்துய்க்கவுய்யாக்கா 
லெப்பாலுமாகாகெடும். 

(இ-ள். பெரியோருச்கு சக்ஷிணைசொடுத்தலும் யாகஞ்செய்தலும் சவ 
ம்செய்தலும் கல்வியும் Sus இர்தரான்கினையும் மூ. வகையாகிய விதியினால் 
ஒருவன் பாதுபாத்து கடத்துக நடத்தாவிடத்து எவ்வுலகத்தினும் தனக்குப் 
பயன்தராசனவாடு இக்கான்கும்கெடும், எ-று. முப்பால், என்பது அறப்பால், 
பொருட்பால் இன்பப்பால் (௯) 

வைகஹறையாமக் துயிலெழுக்்துதான் செய்யு 
கல்லறமுமொண்பொருளுஞ்செொெதித் தவாய்வதில் 
றந்தையுக்காயுக்கொழுதெழுகவென்பதே 
முந்தையோர்கண்டமுறை. 

(இ-ள். வைசகறையாகியபின் யாமத்தில் கீத்திரைவிட்டெழுஈது சான் 
செய்யவேண்டிய ஈல்லதருமத்தையும் ௮ழகாயெபொருள் வருவாயாஇய காமி 
யத்தையும் மனதில் லோத்து தர்தையையும் சாயையும் உண வாய்ப் 
பானகாரியத்தில் மூயலுக என்று சொல்லப்படு௨தே முன்னோர் சொல்லிய 
மூறைமையாம் ஏறு. (௪) 

எச்சலார் தண்டார்பசுப்பார்ப்பார் ததேவ 
ருச்சஈ்.கலையோடி வையென்பயாவருக 
சடபததாறறீண்டாப்பொருள். 

இ-ள்.) பசுவும் பார்ப்பாரும் நெருப்பும் சேவர்களும் ௨ உச்சக் தலையு 
மாகிய இவைகள் எல்லாரும் எச்சிலோடுகூடிய சம்பந்தத்தால் தீண்டப்படாத 
பொருள்கள் என்றுசொல்லுவர் அறிவுடையோர் ஆதலால் எச்சிலையுடைய 
ராய் பசு முதலியவற்றை ஒருவருக்தீண்டார் (எஃறு.) இட்பம், எச்ரில். (௫) 

எச்சலார்கோக்கார்பூலைஇக்கணாய்காயி 
ஐத்தகவீழ்மீனோடி வவைக் துந்தெற்றென 
கன்கறிவாகாளும்வினாஈ த.



ern Lf \o iF yoru மூல (முய உர யம், 

(இ-ள். அ௮றிவுதெளிவாச தாூல்களிற்சொல்லப்படும் சற்பொரு யறி 
பவர் புலையும் சந்திரனும் நாயும் சூரியனும் அர்சத்சகுதியாகிய வீழ்மீனும் 
என்சின்ற இந்த ஐர்இனையும் எந்நாளும் அவசரப்பட்டு எச்சிலுடையவராய் 
பார்க்கமாட்டார்களென்பதாம் எ-று. வீழ்மீன்? எறி ஈட்சத்திரம். (௬) 

Stent Boer Dect 1 CT BLS OQ) bol FU LOND 

கானதியுமாத்றுற்றொழுகெழுகவல்கக் இ 
கின்றுதொழுதல்பழி. 

(இ-ள்.) இறுகாலையில் கோல்கடித்துப் பல்விளக்கிக் சண்களைக்கழுவி 
கடவுளைத்தான் அறிக் சவழியால் வணங்கிபின்பு ஒருகருமத்தில் முயலு 
மாலைப்பொழுதில் சான்வணங்குர் தெய்வத்தை நின்றுவணங்குதல் குற்ற 
மாம் ஆதலால் இருந்து தொழவேண்டும் என்பதாம் எ-று, (ஏ) 

உடத்தலானீராடாரொன்றுடுச்.துண்ணா 
ருடுத்தகாடைநீருட்பிழியார்விழுத்தக்கா 
சொன்றுடுத்தென்றுமவைபுகாரொன்பதே 
முந்தையோர்கண்டமுறை. 

(இ-ள்.) மேன்மைபொருந்திய அறிஞர் ஆடையுடுத்தலலது நீராடமாட் 
டார் ஒற்றை அஆடையையுடுத்துப்புசியார் தாம்௨டக்கத அடையை நீரின்கண் 
பிழியமாட்டார் எந்நாளும் ஒற்றை அடையையுடுத்து சபையிற்புகமாட்டார் 
என்று சொல்லப்படுவது முன்னோர் சொல்லிய நூற்றுணிபுகள் என்பதாம் 
எடு; (4) 

நீருணிழற்புரிஈ துகோக்கார்கிலமிராக் 
Sophia wr perce ராரிடெனினு 

*நீர்த்தொடாதெண்ணெயுரமையாருரைத்தபி 
னீர்க்தொடார்கோக்கார்புலை, 

(இ-ள்.) நீரில் தமதுசாயையை விரும்பிப்பாரார் இருந்து நிலத்தைக் 
இரார் இராப்பொழமுதில் ஒருமாத்சையும் அ௮ணுகார் பிணியர்ல்த் தன்பமாயி 
னும் நீரைத்தொடாமல் எண்ணெய் உடம்பிற்றேய்த்துக்கொள்ளார் தேய்த் 
துக்கொண்டபிறகு தம்உடம்பின்மீ து நீர்தெஸித்துக்கொள்ளாமல் புலையனைப் 
பார்க்கமாட்டார் அறிவுடையோர் என்பதாம் எ-று. (௯) 

நீராடும்போழ்தினெறிப்பட்டாரெஞ்ஞான்.ு 
நீர்தாருமியார்திசாயார்விமாயாடார் 
காயக் ததெனிலுக்சலையொழிக்காடாரோ 
யாய்க் தவ.றிவினவர். 

(இ-ள்.) ஈன்னெறிக்கண் தங்னெவராய் தூல்களையா LIMO gh அழிவினை 

யுடையோர் எந்நாளும் நீராடுங்காலத்தில் அந்த நீரில்நீச் மாட்டார் உமியமாட் 
டார் ரீரைக்குடைந்து திளைக்கமாட்டார் விளையாடமாட்டார் எண்ணெய்பெரு 
அதலைகாய்ச் ததாயினும் தலையொழிய நீராடமாட்டார் என்பதாம் எ-று. (௦)



ஆசாரக்கோவை மூலமுமஃஉராயும. 

பணய சம்பார்ப்பார்பசு த்திங்கணாயிறு 
 தம்பூ தமென்னாகிகழ்வானே த்தன்மெய்க்க 
ணைம்பூ தமன் தேகெடும். 

(இ-ள்.) பஞ்சபூதக்களையும் பார்ப்பாணாயும் பசுக்களையும் சந் திரளை 
யும் சூரியனையும் தன்னிலும் பரிசு,த்தமானவைகளென்று...கரு தாமல்_ஒரு வல 
இகழ்வாளுயின் தன்உடம்பிலுள்ள பஞ்சபூதங்களும் இகழ்ர், த ௮ன்றே அழி. 
தொழியும் என்பதாம் எ-று, a (Re 

அரசனுவாக்யொன்ருய்த்தைகம்மு 
னிகரில்குரவரிவரிவரை க் 
கதேவரைப்போலத்தொழுதெழுகவென்பதே 
யாவருங்கண்டகெறி. 

(இ-ள் ) அரசனும் உவாத்தியாயனும் தாயும் தந்தையும் தமையனும் 
ஆலய இவர்கள் ஒப்பில்லாத குரவர்களாவார்கள் இவர்களை தேவரை த்தொழு 
தெழுவத; போல சொழுதெழுகவென்பதே ஈல்லோர் எல்லாரும் சொல்லிய 
Ge Suir எ.று. (0௨) 

கு.சவருரையிகம் துசெயயார்விரதங் 
குறையுடையார் தீ. ரமறவார் கிறையுவா 
மெல்கோ லுக் இன்ரைமரல்குறையாரெனபதே 
மலலஅவாளா அணு. 

(இள்) புத்திமான்கள் மேற்கூறப்பட்ட குரவர்சோல்லைக்கடக்து ஒரு 
காரியத்தையும் செய்யமாட்டார் முடியாதுகிடக்த குறைவிரதமுடையார் மிச 
வம் ௮தனைமறந்தொழிகமாட்டார் சக்இரன் நிறைந்த உவாவின்சண் மெல்த 
தற்குரிய கொம்பையும் மெல்லார் பல்லைத்துடைப்பதும் செய்யார் அந்த உவ 
வின்கண் மரங்களையும் குறைக்கமாட்டாச் என்றுசொல்லப்பயவதேத நல்லற 
வுடையோரதுர்ச்சயம் எ-று. (Dm 

நீராடிக்க கரல்கழுவிலாப மெண்டலஞ்செய் 
அண்டாமசோயுண்டாரெனப்படுவா.ரல்லா தா 
ருண்டார்போல்வாய்பசச்செல்வ7தவெடுக் துக் 
கொண்டாஏரக்கர்குறித்து. 

(இ-ள்.) குளித்துக்காலைக் கழுவி வாயைப்பூசி உண்ணுமிடத்தை மண் 
டலஞ்செய்து.பின்பு உணவையுண்டவரோ உண்டாளொன்று சொல்லப்படுவா, 
இப்படிச்செய்யாமல் உண்டவர் விதிப்படி. உண்பவரைப்போல வாய்கழு விட 
போகின்றவருணவை அரக்கரானவர் குறித்து எடுச்துக்கொள்வார் என்பதாம் 
எ-று. (am 

காலினீர்நீம்கா மையுண் டி.டுகபள்ளியு 
மீரம்புலராமையேறற்கவென்பதே 
பே. ச.றிவாள ர் துணிவு.



ஆசாரக்கோவை மூலமும்- உராயும். 

(இ-ள்.) கழுவின நீர் காலினின்று €ீள்குமுன்னோ உண்ணத்சொடல் 
குச பாயலின் சண்ணும் சரல் கழுவின எரசம்புலராமல் ஏறாசொழிச என்று 
சொல்லப்படுவதே பேரறிவினையுடையவரது துணிவாம் எ-று. (®@) 

உண்ணுங்கானோே க்குந்திசைஜெச்குக்கண்ணமாக் ன 
அங்கான் நுளங்காமைஈன் ரீஇயாண்டும் 

பிதிதியா துகோக்கானுரையான் ரொழுஅகொண் 

(இ-ள். உண்ணும்போது கோச்குதற்குரிய இசை £ீழ்,ச் திசையாகும் , 
அவ்வாறு €ழ்த்திசைநோக்கியிருப்பினும் கண்ணமர்க்து தாங்காதவனாய் புடை 
பெயராமல் இரமாயிருக்து எவ்விடத்தும் பிநிதொன்றைச் சிறிதும் நோச்சாத 
வனாய் பேசா தவனாய் உண்ணுகின்ற உணவை வணங்கி கையாலெடுத்து ச் 
STON BNP UL ONE, C=. (Da) 

விருக்தினர்மூத்சோர்பசுசிதைபிள்ளை 
யிவர்ககூண்கொடுத்தல்லா லுண்ணாரோயென்று 
மொழுக்கம்பிழையாதவா. 

(இ-ள்.) எக்காலத்தும் ஒழுக்கத்தில்ச் தவராசவர்கள் விருந்தினரும் 
மிச மூ.த்தோரும் பசுக்களும் சறைபட்டவர்களும் பிள்ளைகளும் ஆ௫ய இவர் 
களுக்கு உணவுகொடுத்தல்லது தாம் உண்ணமாட்டார், எ-று. (ல௪) 

ஓஒ.ழிஈ ததிசையும்வழிமுறையானல்ல 
முகட்டுவழியூண்புகழகதாரிகழ்ந்கார் 
முகட்டுவழிகட்டிற்பாடு. 

(இ.ள்.) முன் சொன்ன இழக்கு மேகமாய் ஒதி ச துண்ண ச்சடைகேரிட் 
டநெறிமுறையில் அந்தக் ழத்திசை ஒழிந்த மற் ்., திசைகளும் விருந்துண் 
ஹணுதலுக்கு ஈன்மையுடையனவாம். வாயிலினேரே யிருந்து உண்ணுதலை 
நன்றென்று அறிஞர் புகழ்ந்தார்கள், மூகட்டின் நேராக கட்டிவிட்டு ௮திற்படுத 
தலை ஈன்மையன்றென்று இசழ்ச்தார்கள் என்பதாம், எ-று. (௨2௮) 

சீடர் துண்ணா/ கின் றுண்ணார்வெள்ளிடையுமுண்ணார் 
சிற் தமிகவுண்ணார்கட்டின்மேலுண்ணா 
ரிறக்கோன் முந்இன்னற்ககின்று, 

(இ-ள்.) படுத்துண்ணலாகாது நின்றுண்ணலாகா.து வெளியிடத் இரு 
க்.தும் உண்ணலாகாது விரும்பி மிச உண்ணலாகாது நெறியைச்சடந்து .மிச 
ஒன்றையும் நின்று தின்னலாகாது, எ-று. . (௨௯) 

ன்றுவ்வார்மன்னெழார்மீக்கூருரூணின்௧க 
, ணென்பெறினுமாற்றவலமிரார்தமமித 
பெரியார்கிரலிரு தக்கால்,



ஆசா. ரக்கோவை மூலமும்-உளாயும், 

ஜான்.) தம்மினும் பெரியோரது பர்.இயில் இருந்தால் ௮ப்பெரியோர் 
உண்பதற்கு முன்னே தாம் உண்ணார் ௮வாக்கு மன்னே எழுர்திரார் சொற் 
செலவு செய்யார் என்பதாம், எ-று. (௨௰) 

கைப்பனவெல்லாங்கடை 1லைஇத்இிப்ப 
மெச்சும்வகையாலொழிஈ;தவிடையாகக் 
அய்க்கமுறைவகையாலூண். 

(இ-ள்.) கைக்கும் கறியெல்லாம் மூமூ.வின் கண்ணாகவும் தித்திக்கும் 
, கிதியெல்லாம் மூதலாகவும் ஒழிந்த சுவையுள்ள கறிகளெல்லாம் இடையாக 
' வும் புகழும் வகையினாலும் முறையின் வனீழினாலும் உணவையுண்க, எ-று. 
கைப்பு, என்பத கசப்பு fo ne) 

முதியவனைப்பக்கச் துவையார்விதிமுறையா 
னலுணப பவற்நுளெல்லாஞ்சிறியகடைப்பிடி£த் 
தன்பிம்றிரிபாமையாசார நீங்காமை 

் Sa dep னீச்கல்கலம. 

(இ-ள்) தம்மினும் ரூூத்தானரை உண் ணும்பொழு.து தம்பக்கத்து வைத் 
HED" 18 Se) Dla முறைமையால் உண் ணுங்கலங்கள் எல்லாவற்றுள் 
ஞூம் சிறிய கலங்களை” உற தியாய்ப் பிடி ச்துக்கைக்கொண்டு அன்பில் பிழை 
யாத வகையும் ஒழுக்கத்தில் நீங்காத வகையும் உண்டமைகச்தால் உள்ள கலங 
அ முறையாக நீம்குக என்பதாம், எ-று. (௨௨) 

இழியாமைக, ன கூமிழக்தெசலெறவர 
யடி. பயோமிகன்குதுடைத்துவடிவுடைகத்தா 

முக்காற்குடி தது sg Spe wo 
பொததவகையால்விரலு௮த்திவாய் 
மிக்கவாகண்டதகெறி, 

(இ-ள். ) வாயிற் கொண்ட நீர் உள்ளே புகாமல் ஈன்ஞுய் உமிந்து உண் 
எச்சில் போகும்படி வாயை உாயின் அடியோடு ஈன்றாகத்துடைத்து அழ 

குடைத்தாக மூன்றகராம் நீர் குடூத்துத் துடைத்து மூகத்திலுள்ள அவயவங் 
களை அவற்றிற்குப் பொருந்தும விதத்தால் விரல்களாற் பரி௫த்து வாய்ம்ழுவு 
கல் வாய்பூசும் வழியிற் சிறந்தவர் சொல்லிய கெதியாம், எ-று. (உ௰௫) 

இருகையாற்றண்ணீர்பருகாரொருகையாற் 
கொள்ளார்கொடாஅர்கூரவர்ச்கிருகை 
சொறதியாருடம்புமடுத்து. 

இ-ள்.) இரண்டு கைகளாலும் மூசந்தும் ஏற்றும் சண்ணீர் குடியார் 
குரவர் கொடுப்பவற்றை ஒரு கையால் வாக்கிக்சொள்ளார் அவர்க்குத் தாம் 
ஒரு கையால் கொடார் உடம்பைச் தீண்டி இரண்டு சைசளாலும் சொறியார் 
எ.று.



ழ்சா.ரக்கோலை மூலமும்-உணாயுட 

௮ர்திப்பொழுதுடவார்சடவாரே 
யுண்ணார்வெகுளார்விள்க்கெழார்முன்னக்தி 
யல்குண்டடங்கல்வழி. 

(இ-ள்.) மாலைக்காலத்தில் படுத்துக்கொள்ளார் ஈடத்தலும் செய்யார் 
ஒருவனையும் கோவியார் மாலையின் முற்பக்இன்விளக்கை இகழாது ஏற்றுவார் 
அர்திப்பொழுதில் உண்ணாதவராய் இரவில் உண்டு புறத்திற் போசாமல் தரி 
டத்தில் மாச் திருத்தல் நன்றியாம், எ..று. . (௨௰௫) 

| கிடக்குங்காற்கைகூப்பித்கெய்வக்கொழுது 
வடக்கொடுகோணக்களைசீசெய்யார்மீக்கோ 
ஞடற்கொடுத்துச்சேர்கல்வழி. 

(இ-ள்.) படுக்கும்பொழுது செம்வத்தைக் கைகுவிசத்க ச்சொழுது ௮ட 
கசையிலும் சமலைக்கசையிலும் தலைவைக்காமல் மேற்போர்வை யொன்றை 
auc sor ware se கடத்தல் ஈன்னெறி யெனபதாம, எ-று. (௨௦௬) 

இருசேவர்பார்ப்பாரிடைபோகார் தும்மினு 

மிக்கார்வழுத்திறறொழுதெழுகவொப்பார்க 
ரூடன்செல்லலுள்ளமுவக ௮. 

(இ-ள். இருதேவர் கடலிலும் பலபார்ப்பார் நடுவிலும் ஊடறுத்துப் 
போகார் தும்மின பொழுதிலும் பெரியோர் வாழ்ச்சிளுல் தொழுதுகொண்டே 
செல்க தம்மொடு சமானமானவர்க்கு தம்மனமகிழக்து நே செல்க என்ப 
தாம், எ-று. (௨௫௪) 

'புத்பைங்கூமாப்பிசடலைவழிதீ கதர 
தேவருலகிழலாணிலைவெண்பலியென் 
ிரைந்தின்்கண்ணுமுமிழ்வோடிருபுலலுஞ் 
சோ ராருணர்வுடையார். 

(இ-ள்.) புல் பயிர் கோமயம் மயானம் வழிமார்க்கம் தண்ணீர் கோவில் 

ம.ரநிழல் பசு நீற்குமிடம் சாம்பல் என்று சொல்லப்பட்ட இப்பத்திடத்தும் உமி 

நீோர்டு ஞூத்இர புரீடங்களையும் அறிவுடையோர் சோரவிடார் என்பதாம், 

ஏறு. புரீடம் என்பது, மலம். , (2.04) 

பகற்கெற்குகோக்காரிராவடக்குகோக்கார் 

பக ற்பெய்யார் தீயினுணீர். 

...(இ-ள்.) பகற்காலத்தில் தெற்கு ரோக்கஇியிருந்து மலசலஃகழித்தலும் 

இசாக்காலச்தில் வடக்கு நோக்கியிருந்து கழித்தலும் பகற்காலத்தில் நெருப். 

பின்மேல் நீரைப்பெய்தலும் ௮றிவுடையோருக்கு இயலாது என்பதாம், 
று. (௨௰௯)



oe. ஆசா சக்கோவை மூலமும்-உராயும், 

ஈடைவரவுகீசகத் துகின்றுவாய்பூசார் 
வழிகிலைகீருள்ளும்பூசார்மன த்தால் 
வரைக்துகொண்டல்லஅபூசார்கலத்தினாம் 
பெய்பூச்சுச்ரோதெனின். 

(இ-ன்.) ஒகென்ற நீரில் கின்றுசொண்டும் ஈடர்துகொண்டும் வாயைக் 

கழுவார் ஒடும் நீர் பெறா இடத்தில் நிலை நீரிலும் அவ்வாறே வாய் கழுவார் 

சலத்தால் இலார் வார்க்கவாயலம்பு தல் மூடியாதாயின் மனத்தினால் இலா நீர்வார் 

ப்பதாகப்பாவித் துக்கொண்டு வாயலம்பவேண்டும் என்பதாம், எ-று. (ma) 

பிறர்மனை :பிகள; ர.துகொலையோ 
டன ிந்தாரிவ்வைஈ் துகோக்கார்-தறனிலொன் 
தெள்ளய்படுவதூஉமன்றிகிரயச்துச் 
செல்வழியுய்த்திடுதலால் 

(இ-ள்.) பிறர் மனைகோக்குதல் முதலியவற்றை ஒருவர்செய்தால் ௮வர் 
நற்குணமிலாரொன்று பலரால் இகழப்படுதலேயன்றி நரகத்தில் செல்லும்நெறி 
யின் கண் செலுச்து தலால் பிறர் மனையாளும் கள்ளும் களவும் சூதும் கொலை 
யும் ஆகிய இவ்வைர் இனையும் தரும மார்க்கத்தை யறிர் தவர் மனத்தால் நினைத் 
தலும் செய்யாரொன்பதாம், எ-று. (௬௪) 

பொய்குகளைவெளவலமழுக்கா நிவைகான்கு 
மையந்தீர்காட்சியாரசக் தயார் சர்இப்பி 
னையம்புகுவித்தருகி.ரயத் துய்த் இடந் 
தெய்வழுஞ்செ.ற்னுவிடும். 

(இ-ள்.) பொய்யும் கோளும் பிறர் பொருளை அப்கரிக்கவேண்டுமென் 
னும் அசையும் பிறர் ஆக்கத்தில் பொறாமையும் ௮௫ய இக்சான்கனையும் சந்தே 
கம் நீங்க அறிவினையுடையார் நினையார் நினைப்பாராயின் ௮வளா பிச்சைபுகு 
வித்து ௮ரியஈரகத்தில் செலுத்திவிடும் தெய்வமும் கெடுத்துவிடும் என்பதாம், 
ஏறு. (௬௨) 

கமக்கென் முவையேத்ரார்சம்பொருட்னேகொள்ளக 
சடுக்களையெச்சுற்படாஅர்மனைப்பலி 
மூட்டினமைகண் டுண்கஷண. 

(இ-ன்.) தமக்கென்று உலையவையார் தெய்வத்தின் பொருட்டன்திஆ 
சம்பொருட்டு ஒருயிரைக்சொன்று ௮சன் சசையைகச் கொள்ளார் மடைப்புள் 

ஸியை எச்சலாக்சார் , மனைவாழுர் தெய்வங்களுக்குப் பலியண்மி ச்தணமயை 

அறிச்து பிறகு தாம் உணவை யணகமவணைடும என்பதாம், எ-று. ஆதுலர் 

மூதலியோர்க்கென்று உலைவைத்தல் ௮றநெறியாதலால் தமச்சென்று உலை 
ஏற்ருர்.



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உராயும், 

உயர்ந்ததின்மேலிராருள்ளழிவுசெய்யா 
ரிமக்தின்னாசெய்சக்கடைச் துக்கு ரவ 
ரிளங்களெகளுண்ணுமிடத்து, 

(இ-ள்.) தமக்கு இளைய சுற்றத்தார் உண்ணுங்காலத்தில் பெரியோர் 
உயார்த பீடத்தின் மேல் இரார் அக்ளைகள் முறைமை கடந்து குற்றத்தை 

செய்தபோதும் அவர் மனம் வருந்துவனவறீன்றீயும் செய்யார் என்பதாம், 

எ.று. (௬௪) 

கண்ணெச்ில்களண ரைட பரார்காலோடுகாமேறயார 

புணணயமாய தலமயாம றுபபுறுத்த 

(இள்) நட்பமாகிய தாூலறிவினையுடையவர் ஒருவன் கண்ணுக்கு 
. மருந்து ஊட்டின சோ$லைக்கொண்டு தம் கண்ணுக்கு மருச்தாட்டார், தமது 

. ஒரு காலாலே மற்றொரு சாலைத்தேயார், புண்ணியமாகிய பொருள்களை தலையி 
லும் கண்ணுரு;தலிய உறுப்புகளிலும் ஒற்றிக்கொள்க என்பதாம், எஃறு. (௬௯௫) 

ஈரமிமணைமேலிரியார்மணைகவிழார் 
கோடி. கடையுளவிரியார்கடைத்தலை 
யோராதுகட்டிற்படாஅரறியாதார் 

5... டல், 

i 
4 
‘ 

(இ-ள் ) சாழியை மணையின்மேல் வையார் மணையைக் கவிழ்த்துவை 
யார், தலைவாயிலில் கோடியாடையைப் பிரித்துவிரியார். ஆராயாமல் தலை 

வாயிலில் கட்டிலிட்டுப்படுக்கார் தம்மைய நியாதவர்க்செதிரில் நில்லாது ஒழிக 

என்பதாம், எ.று. (௯௪) 

அடைப்பர்அகட்காடுபல்லிகழ்ச்செத்தல் 
கருவலையடைஃடில வழு தே ©B) GOL. 15 SF LD 

பரப்பற்கிபந்தரக.த்.து. 

(இ-ள்.) நஇடைப்பமும் துசளோடுங்கூடிய செத்தையம். பவின்ப௫ 
வி.தழும், பழய கருங்கலக்களும் இழிந்த கட்டிலும் ஆயெ இ 
மணப்பர்தலின்€ழ் பரப்பா தொழிக வென்பதாம், ௪-று. (mer) 

,காட்டுக்களை$ அகலக்க மீ இபி ல்லத்தை 
aU GID lol ir 27 களித்த வகா லை 

கீர்ச்சால்கர கநிறையமல.ரணி6 
தில்லம்பொலியவடுப்பினுட்டீப்பெய்க. 
ஈல்லதுதல்வேண்டுவார்.



அசா.சக்கோவை மூலமும்- உரையும். 

(இ-ள்) ஈல்லதாகிய செல்வதை அடையவிரும்வுவோர் இறுகாலையில் 
எழுந்து வீட்டிலுள்ள செச்தையைச் களைந்து கரிய கலங்களைக்கழுவி விட்டின் 
எவ்விடத்திலும் பசுவின் சாணநீர் செளித்து நீர்ச்சாலிலும் சரகத்திலும் நிறை 
வாகமலனாத் தரித்து வீட்டினிடத்தும் பொலியும்படி' அடுப்பில் நெருப்பையு 
ண்டாக்குக என்பதாம், எ-று. ஆ-பச-பிஃ்சாணம். (௬௮) 

அட்டமிபுமேனை யவாவம்பதினான்கு 
ட காப்பார்க்குறுகண்ணுமிக்க 

கிலக் துளக்குவிண்ணதிர்ப்புவாலா மைபார்ப்பா 
ரிலங்குநாலோதாகநாள. 

(இ-ள். அட்டமி நாளும் பின்னும் உவாகாளும, சதாததசயும, தாமா 
ருக்கும் அர்நிலங்காக்கும் அரசர்க்கு ஆபச் ுக்காலமும் திகுதியாயெ பூகம்பகா 
சம் இடி மூழங்கு சாளும் தாம் அசத தமாயிருக்கின்றகாகம் ஆகிய இச்காட் 
களில் வேதியர் வேதம் ஐதாச நரட்களெனபதாம, எ-று. உவா என்பது அமா 
வாசையம் பெளாணமி என்னும் இரண்டு பொருளையும் தருகன்றசொல்-பூகம் 
பம்-பூமி-நடுங்கு தல், (௬௯) 

கல்லியாணக்தேவர்பிதிர்விமாவேள்வியென் 
ஹறஹைவகைகாளுமிகழா கறஞ்செய்க 
பெய்கவிருக்திற்குங்கூழ். 

“(இடன்.) சான் செய்யுங் கல்லியாண காள் தேவர்க்குச் இறப்புச்செய்யு 
நாள் பிஇரர்களுக்குச் இறப்புச்செய்யுகாள் இருவிழாகாள் யாகஞ்செய்யும்காள் 
என்று சொல்லபட்ட இவ்வைந்தநாரிலும் மறவாமல் கொடையறம் செய்க 
விருக்தினருக்கும் சோறிசெ என்பதாம், எ-று. (௪௨) 

உ ஆ 

உடைகடைசொஜழற்சோர்வுவைதலிக்கான் கூ 
கிலைமைக்குகங்கல்விக்குமாண்மைக்குக்தத்தங் 
குடிமைக்குக்தககசெயல். 

(இ-ள்.) உடையும் ஈடையும் சொற்சோர்வும் வைதலும் அய இர 
தான்கும் தாம் அரசனால் சிறப்புப் பெற்றமைக்கும் தம்சல்விக்கும் தம். ௮௨ 
மைக்கும் தம் குடி.ப்பிறப்பிற்கும் சகுதியாகச்செய்கவபென்பதாம், எ-று. (௪௧) 

பழியாரிழியார்பலருள்ளுறங்கா, 
ரிசையாதகோந்துகரவாரிசைவின் றி 

யில்லாரையெள்ளியிகக் தனாயார் கள்ளியுக் 

(இ-ள்.) பிறரால் மாறுபடுதலில்லாத கேள்வியையுடையா? தமக்கு 
இயன்றும் பலர் நடுவிலிருந்து பிற்ஸாப்பழித.தரையார் இசழ்ந்துமையார் பலர் 
ASA Gig தூங்கார், சமக்கு இசையாத காரியங்களை பிறர்க்குச் செய்வா 
மென்று உடம்பட்டு செய்யாசொஜியார் தருதியில்லாமல் வறியாரை - அ 
முறைகடத்து பேசார் என்பதாம், ஏ-று: (௪1௨)



ஆசாரக்கோவை மூலழமும்-உளாயும். 

மின்னொளியும்வீழ்மீனும்வேசையர்கள்கோாலமுங் 
தம்மொளி?வண்டுவார்கோக்கார் பகம் மெவோன். 
முனனொளியும்பின்னொளியுமற்று. 

(இ-ள்.) தமது விளச்சுத்தை விரும்புவோர் மின்னொளியையும் வீழ் 
மீனையும் வேசையர்கள் கோலச்தையும் சோச்சமாட்டா சூரியனுடைய சாலை 
ஒளிமையும் மாலை ஒளியையும் அப்பெற்றியாகவே கோச்சகமாட்டார் என்ப 
தாம், எ-று. 

படி.றும்ட... ... பபப அ வ வ genre ge 
வசையுமபுறனுமுரையாமோயென்று 

மசையாதவுள்ளத்தவா. 

இ-ள்.) எக்காலத்தும் தளராச மனத்தினையடையர்ர் 8:௭்சசச்சொல் 

லையம் பயன்படாத சொல்லை.பும் வாய்க்காவாமல் வேண்டியவற்றைசொல் 

லும் செமவ்வேயம் பிறரை பழித்துச்சொல்லுஞ் சொல்லை.பும் இவைபோன்ற 

மற்றைச்சொல்லை.பும் சொல்லார் என்பதாம், எ.று. (௪௪) 

தெறியொடுகல்லேறுவீளைவெளியே 
வி௫ர் கஙிககங்கா க்கவ்கைபடைகோன்ற் 

உ வுறுப்புச்செகுக்கலோடினனவையெல்லாம் 

பயிற்ளுர்கெறிப்பட்டவ 7. 

(இ-ள்.) ஈன்னெறிப்பட்டகர் தெறித்தலும் கல்லெறிதலும்” சனைச்சல் 

மூதலியவற்றைச்செய்தலும் தாரப்போகின்றஉனொருவனை அ௮ழைத்தலும் ஒரு 

வன் செய்வகைசொல் முகலானவற்றைதானும் அவ்வகை இகழ்ந்து (செய்த 

காட்டலும்) வேகமுடையனாசலும் ஒளிச்தலும் சையோடுகைபுடைத்தலுப 

பிறர்க்குவெளிப்படகண்ணிடுதல் முதலாயினசெய்து சன் உறுப்பைச்செகு2 

“லும் யெ இத்தன்மையவாகிய எல்லாவற்றை.பும் மிகுதியாகச்செய்யார 

என்பதாம், எ-று. (ச: 

முறுவிலினி துரைகானாமணையாய் 
கிடகக்கயோடி.வ்வைந் தமெல் பதலைச்சென்மாக 
FC) ey Dole way pA OIL). 

(இ-ள்.) தம்மிடத். துஉர்தவர்த்கு உணவோடுசெய்யவேண்டி௰ சறப்பு 

சளாவன முறுவலோகெடின இன்சொல்லும் சால்கழுவநீரும் இருக்கமணை 
யும் இடக்கப்பாயும் டெக்கையோடுகடக்கும் இடமும் ஆயெ இவ்வைக்துமே 
யாம் என்றுசொல் ர் 2. கிச்ச் varia. ere mt (ede)



ஆசா சக்கோவை மூஸ்மும் உரையும் 

    

கற த்தபகைமு புவிகள்ளாட்டுக்கள் அற. 

ணஙகோக்கிக்கொண்டவர்கோள்கிட்டுமியு 
கிசரில.றிவினார்வேண்டார்பலாமதாகு 
நீர்க்சராயு$டுகிலை. 

(இ-ள்.) ஒப்பற்ற அறிவினையுடையார் வெருண்டபசைஞமுறையிலும், 
கள்ளுண்டு களித்சாடுமிடச்சிலும் பொதுமகளிர்சேரியிலும் சம்குணங்களை ௮ 
meg தம்மைவிருமபிக்கொண்டார் கோட்பாடுவிட்ட OLS Hard பலர்கூடு 
ம் நீர்ச்சணாயிலும் நெடுநேரம் கிந்சையைவருமபாரா எனபதாம, ஏறு. (௪௦௪) 

க _ சரா த்க்கூட்டார 

அளிவீழககால்ப சபபி?2யோடார்தெளிவிலாக் 
ஈர் கானக்கமியரியங்கார்துவியஃக 
அவி உ டில்குசவாறறப் ள் பருகினு GwewarGr 

O) sr eves Bp 5 16 sO 50 fev. 

(இ-ள்.) அறிவுடையோர் மு;திர்ர்சபுல்லுள்ள இடத்திலும் முதிர்ர்த 
சாட்டுள்ள டத்திலும் சேர்ச் ருககமாட்டார் அவற்றை ரெருப்பிட்டுக் 
கொளுசார் 1மழைபெய்யம்போது காலைப்பாப்பி ஓடார் உழி. துறையதியப்ப 
யா இட்ட வ.த்தணிததப்போகமாட்டார் மழைகுறைர்து வழமைமிகுந்தா 
அம்*பிழைக்சகடவார் என்பதாம், எ-று. (௪௨௮) 

பாழமனையுகசேவகுவலுஞ்சுடுகாடு 
மூரிலவழியெழுகசவொறறைமுதுமரலு௩ 
தரமேதழியாபுகா௮ாபகம்கிள்ரரா 
கோயின்மைவேண்டுபவச, 

(இ-ள்.) பிணியில்லாமையை விரும்புவோர் குடியில்லாத கீட்டி லும் ! 
தேவாலயக்களஷள்ளும் சுகொட்டிலும் உவரில்லாத இடத்துண்டாகய தணி 
மையாகயெபழயமரததிலும் அறிவின்றித துணயோடல்லதுபோகார் பகலில் 
உறங்கார் என்பதாம், எ-று. (ede) 

wn 

எழுச்சிக்கட்பிற்கூவா£தும்மார்வ்முக்கியு 
மெங்குறறுசசேதிசோவென்னாதேமுன்புக் 
கெதிர்முகமாகின.துமுரையாரிரு ராவுல் 
கொள்வர்குசவர்வலம் 

(இ-ள்.) அறிவுடையோர் ஒருவர் எழுர்துபோசத்..... பூத 
சென்றது அழையார் அப்போ தம்மு துஞ்செய்யார் மறச்தும் 

ஏங்குப்போடன்றீரோன்றுசொல்லார் முன்னேபுருர்து எதிர்முகமாக கின்றும் 
ஒன்றைச்சொல்லார் அகர்ச்ரு இருமருக்கும்கின் சொல்வார் தம் ரரவர்போ 
ரூம்போ.து ௨லமாசப்போவாரர் என்பதாம், எ-று," 7



அசா.ரக்கோவை மூலமும்-௨உரையும, 

உடம்புஈன்றென்ற௮ராயாளுகார்விளக்கு 
மடுப்பினுட்டீரர்கச்கொள்ளா ரதனைப் 
படக்காயார்தம்மேற்சூறித்து." 

(இ-ள்.) பிறனாப்பார்த்து உடம்பு நன்ராயிருந்ததென்றுசொல்லார் 
கனையும் வாயால் ஊதி அவியார் அட்டில் அடுப்பின்சண் . நெருப்பு அவியச் 
செய்யார் ௮ர்சநெருப்பின்சுடரை தம்மீ துபடும்படி. குளிர்நீங்கச்சரு திச்காயா 

் என்பதாம், ஏறு. (இலக 

யாதொன்றுமேருூர்செருப்புவெயின் மறையா 
riot DAE Sep gscbanAn எர்கம்மோடல் 
கோ ராறுசெல்லும்ட தத. 

(இ-ள்.) கல்வி கேள்வி அறிவொழுக்கங்களால் நிறைகதமைகக தமமு 

ம்மூ.த்தமேலோர் தம்முடனே ஒரு பிரயாணமாசச்செல்லுமிடத்து யாதொ 
றின்மேலும் ஏறிப்போகார் செருப்பு த்தரியார், ஒன்றினால் பிறர் கழ்டூமல் 
பயில்மறைச்சப்போகார் எனபதாம், எ-று, 

ல, டட 
வானபறைபானவநககானமமையாளரை 

மேன் முறைப்பாறீறங்குரவரைப்போலொழுக 
னானமுறையாளாதுணுவு. 

(இ-ள்.) பரிசுத்தமான்மரபில்வஈத நால்வேதமூர்த்திகளாகியவேதியரா 
௦லாகியமுறைத்சன்மையுடைய தம்குரவரைப்போலக்சொண்டு ஒழுகுதல் 
ல்முறையறிந்தவரதுதுணிவாம் என்பதாம் எ-று. வால்-பரிசு.த்தம் (இலங) 

கால்வாய்சக்தொழுவுசமயமெழுக்தஇருப் 
ர் ர @ Gay . (ழி ர ் 

பாகா ரமென்பரு ரவர்ககவையிவை. 

சா.ரத்தாற்சொலலியமான்று, 

(இ-ள்.) காலின் கண் தொழுதலும் ஈன்றென்றசமையத்தின்கண் நீற்ற 
ம் அவரைக்சண்டால் எழுச்திருத்தலும் என்றுசொல்லப்பட்ட இவை குரவர் 

தச்செய்யும் ஆசாரம் என்றுசொல்லுவர் ஈல்லோர் இவைமன்றுமே குரவர்க் 

ச்சொல்லிய ஆசாரம்பலவற்றுள்ளும் இறந் தனவாசக்சொண்டு சொல்லப்பட் 
ன என்பதாம், எ-று. சாரம்-அசாரம். (௫௦௪) 

BPE Sr ear UC Ls QT CNT GIG BT BIS pO 
மதா துங்குரவர்முற்சொலலாமைமூன்றும்



ஆசாரக்கோவை மூலமும்- உரையும். 

இ-ள்.) அருந்தவனாப்பாதுகாத்தலும் சாணுதலும் தாம் கயயவயறை 
பெரியோர்முன் மறக்தாயிலும்சொல்லாமையும் என இம்மூன்றும் இறப்பட 
அறிந்தார் ௮றிர்த கெறி என்பதாம், எ-று. “er (ஓட) 

பார்ப்பார் தவரோசுமக்தார்பிணிப்பட்டார் 
மூத்தாரிளையார்பசுப்பெண்டிரென் றிவாகட் 
காற்றவழிவிலங்கினாரோபிறப்பினுட் 
போங்றியெனப்படுவார். 

9-ள்.) பார்ப்பாரும் தவசியரும் சுமந்தவரும் பிணிப்பட்டவரும் தம் 

மின்மூத்தவரும் பிள்ளைகளும் பசுக்களும் பெண்டீரும் என்றுசொல்லப்பட்ட 

இவர்களுக்கு மிகவும் வழிகொடுத்அுவிலப்போனவோ சதாம்பிறக்கும்பிறப்பு 
களுள் பிறரால் வணங்குதற்குரியார் என்றுசொல்லப்படுவோர் என்பதாம், 

எ.று. (௫௨௯) 

ஈன்முண்மகடன்னுடன்பிறந்தாளாயினுஞ் 
சான்றார் மித்தாவுறையற்கிவைம்புல ர் 
தாங்கற்கரிதாகலான. 

deer.) தாயோடாயினும் மமளோடாயினும் உடன்பிறக்தாளோடாயி 
னும் சான்றோர் தனிமையாக உறையாதொழு கஜம்புலன்களையும் தடுத்தற்கரி 

தாதலால் என்பதாம், எ-று. உறையாதொழிக றது வூக்கலாகாது.( 

சடைவிலக்கித்காயாாஈஜிழேமைசெய்யார் 
கொடையளிக்கட்பெர்ச்சாவார்கோலகேர்செய்ய, 
ரிடையறுத்துப்போஇப்பிறனொருவற்சேரார். 
கடைபோகவாழ்துமென்பார். 

(இ-ள்.) முன்போலப்பின்னும் கடைபோசவாழ்வோமென்று , தினைப்ப 
வர் அசசர்வாயிலில்தடையுண்டாளறால் கோபித்துகாயார், அரசரோடுமிக்க உறி 
மையை அவர் பொறுக்காதவகையாசச்செய்யார் தமக்கு ஒன்றைக்கொடுக்கு மி 

டத்தும் அவர்தம்மை தலையளிசெய்யுமிடத்தும் சமக்கு அவைபற்றாவென்று 
இகழார், ௮ரசனாநிகர்க்ச அழகுசெய்துகொள்ளார் i அரசரிருர்சசபையின்சண் 
ஊடறு ச.துப்போய்பிறனொருவனைச்சேர்ச் தரார் என்பதாம், எ-று, (62௮) 

தமக்குற்றகட்ொயங்கம்மிற்பெரியா 
ருரைத்ததறகுறறவுரையுமஃ தன் கிப் 
பிறர்க்குற்றகட்டரையுஞபசா ல்லம்கசொல்லின் 
aaa m mint BAAD



FT TEC SIN மூலமும்-உரையும். 0௯. 

(@)-er.) தமக்குப்பொருத்தமான உ௰:.கிச்சொர்கவையல், சம்மினும்பெரி 
ஈராக் அரசனால் சறப்புச்செய்யப்பட்டவர் சொல்லுதற்குப்பொருச்தின சோ 
ஃலியசொற்களையும் அதுவேயன்றி பிறர்க்கு உறு இயைத்தருகிற உறுதிச்சொற் 
களையும் அரசருக்குச்சொல்லற்க, சொல்லுவாராயின் தமக்குவடு உண்டாகுக் 
குற்றமாம் என்பதாம், ௪.று. (௫௦௯) 

பெரியாகுவப்பன தாமுவவாளில்லஞ் 
சரியாரைக்கொண்டுபுகான௮ .ஈ.றிவறியாப 
பிள்ளையேயாலுமிழித்துரையார்கம்மோ ' 

் டளவளாவில்லாவிடத்.... 

(இ-ள்.) பெரியோர் விரும்புவனவற்றை தாம் விரும்பார தம வட்டின 
வ இழ்மக்களை அழைத்தக்சொண்டுபோகார் சம்மூடனே கலதீதல் இல்லாத 
அடத்து அறிவி அறியாத பிள்ளையேயாயினும் இழிவாகப்பேசார் என்ப 

உம, ஏற், ் (௬) 

முனி! ரியூர்[தனியாரீமுக.தெெெதிர்கில்லார் 
சாமை டததுககடடங்கருமஞ்சொல்லா 
ரினியவையாமதி துமென்னார்டசவின் நு 

காக்கைவெள்ளென் வமெனி 

9-ள்.) அரசன் செய்பல்ற்றை ( வெறுதக்கமாட்டா£ 
கேர்முகமாய் எ.இர்நில்லார் ௮ரசன் சணியாய் கின்ற இபி$லே சம்காரியச் 
தசைச்சொல்லார் இணிமையான பொருள்களை ஈாங்கள் அனுபவித்து அர 
இருக்ெறோம்' என்று அரசர்க்குச்சொல்லார். காகம் வெண்மையர 
மென் று ௮ரசன் சொன்னாலும் ௮வன் மேல் அன்பில்லாமல் வெற ஃ்துக்கொள் 
எமாட்டார் என்பதாம், எ-று. ன் 

யர்க்தழியேறலுமபாக்கும், 

வகைய 9 லுரையும்வளர்*டய்மைக் அம 
புணரார்பெரியா ரகக. 

(இ-ள்.) உமிதலும் b wiés இடச்தில் ஏறியிருததலும் பாக்கு, தீ தின்ன 
லும் சகுதியற்றலார்த்தையும் உறங்குகுவம் ஆகிய இவ்வைர்்இனையும் அரசர் 
மூன்பு செய்யார் என்பதாம், or-yy. (௬௨) 

- இதஜைவர்முறிசெல்வமுங்கல்வியுக்2 கக் 
குணனுங்குலமுடைய Fe Giemsa Cur 
பாறித_அப்பல்கா ற்பயிலள் நு. 

(இ-ள்.) உயர்ந்த குடிப்பிறக்சா£ மக்குச் துன்ப செய்யும் பகைவர் 
போல்தித்த அசசர்ச்கெதிரில் சமது செல்வச்சையும் 4 ல்வியையும் சம ௪ ஓஒ 
அனி அனா 2D er wen eles உ வக்க ௮௬௮2 வர 21



ஆசா. ரக்கோவை மூலமும்-உரையும், 

_ எபரியாச்சனையகத்அந்தேவகுலத்தம் 
வணக்கார்குரவலாயுல்கண்டா ஓமைங்கொடு 
கேர்பெரியாச்செல்லுமிடத்அ. 

4 

(இ-ன்.) அரசர் மனையிலும் தேவாலயத்திலும் பெரியோராயாயினும் 
பார் த்தால்பணியமாட்டார்ரதெய்வங்கள் பூறப்பட்டு உலாவருக்காலத்தும் HS 
IE aber G55 பத உலர்வருங்காலத்தும் பார்த்தாலும் பணி 

யார் என்பதாம், எ-று. ௮ணவங்கு என்பது தெய்வம் (௯௪) 

ககையொடுகொட்டா6 
ச் விவையும்பெரியார்முறசெயயாரேசெய்யி 

னசையாகிறகும்பழி. 

(இ-ள்.) நகைத்தலோடு கொட்டாவியையும் காயியமிம்சலம் தம்மு 
தலும் கய இவற்றையும் அரசர் ner பு செய்யமாட்டார் செய்யின் கலை 
பெறும் பழியான து/ெெசெய்வத்தைவிட்டு]கீலைபெயராஅ என்பதாம், எ-று. (௬௫) 

Mos TEEN OM p டக்கத்தாலென்ப.ி 
மிரு கக்காலேவா மையேகார் ் தக்கார் 
சொல்லிற்செவிகொடுத்துக் கட்டிட டை 
வினாவம்கசொல்லொழிக் தக்கால். 

ன்.) (கன்மாணாக்கர் எந்நாளும் ஆசிரியாமுன் அடங்க, ஒழுகவேண்டு 
தனல நவிபாட்துமொல லுதலை நிறுத்தினால் தாழும்கிற்சக்கடவர் அவர்முன் 
இருக்தபோது அவர் எழுச்துபோடென்று ஏவுதற்குமுன்னே எழுந்துபொ 
காரி அவர்பாட முதவியவற்தைச்சொன்னால்காதுகொடுத் துகேட்டிடக [௮வர்யா 
தொனறும் சொல்லாவிடின் மறுபடியும் தாழும் வினாவாதிருக்கக்கடல்ர் என்ப 

ரம், எ-று. (௬௬) 

உடுக்கையிகவார்டிசவிசொ ௮ண்டார்கைமே 
லெடுத் துரையாரிபெண்டிர்மேனோக்காரிசெவிஃசெ ஈஸ்.லுவ் 

கொள்ளார்பெரியாசகத.து. 

(இ-ள்.) பெரியோரது சபையில் ஐ௲டயக் களையா காசைச்சொறி 

யார் கையைமேலே தூக்ூப்பேசார்[மாதர்களை கோக்காராயகர் 21வியில்ச் 

செல்லும் சொல்லையும் கேளார் என்பசாம், எ-று. 

விரைந துரையாரமேன்மேலுரையாசமுபாய்யாய 
பசக் துரையசாபசரித்.அரையாசொருங்கெளை 2௮ ஞ் 
சில்லெழு த ?2லபொருள। ல்கக்காலத்தாற் 
சொல்லுகளேல் Aw 6 go.



ஆசா. ரக்கோவை மூலமும்-உளாயும். ௨௧ 

(இ-ள்) ஒருவரிடத்து ஒன்றைச் சொல்லும்பொழுது கடூப்பேசார் 
மேன்மேலும் பொய்யான செரற்க விரைவாகப்பேசார் தாம் சொல்லும் 
சொற்களை விநிவாசச்சொல்லார் ரவற்றையும் ஒன்றாக சலஎழுத்துக்களா 
லேபொருள் விளங்கும்வசை காலத்தோடு சமையத்தையும் ௮றிந்து பேசுக 
என்பதாம், எ-று. 7 fea 

 தம்மேனிகோக்காரமலைபுளதாூர்கைக்கொடியா 

ரெம்மேனியாயினுகோககாா[தலமகன் 
றம்மேனியல்லா நபிற. 

(இ-ள்.) ஈற்குலப்பெண்டிர் தம்சணவருடைய உடம்பின் அழகையன் றி 
மற்றையாடவரது மேணிஎவ்வள்வு அழகுடையனவாயினும் பாரார் தம் உட 
வின் அழசையும் நோக்கார் தலைமயிரைக்கோதார் கைகொடி.த்தல் முதவியற் 
-ூறசசெய்யார் என்பதாம், எ-று. (௬௯) 

பிறரெரடுமக்கெக்கொள்ளாறிறைவனைச் 
சா ரார்டுசவம்யா சசாசாரில் மிதொன்று 

- தேர்வரீர்போனிழ்கதிரிந்து. 

( ள்.) அறிவுடையோர் பிறசோகெடஇருக்து ஒன்றனை Sncm ஈ வாக 

அ ராயா See ee eS பிறன்ஒருவனுக்குச்சொல்லும சொலலை 
-மகாஇனைலைக்கேளார்(சமீபத் இலிருக் தால் கெல சதை தாவ்கார்போவதுகி 

\ எல 33ிந்துகிற்க என்பதாம், எ-று. 

அன்பத்அட்டுன்புக்றுவாழ்கஉலூரகின்பத்து 
ளின்பவகையானொழுகலு---மனபிற் 
செமப்பட்டாரில்லம்புகாமையிம்மூன்றுக் 

இிறப்பட்டார்கண்ணேயுள. 

(இ-ள்.) அதுன்பம்௮டையுங்காலத்தில் ௮த்துன்பத்தைபொறு 2 தவாழ்த 
ம் இன்பகாலத்தில் பிறர்க்கு இன்பம்செய்யும்வசையால் இன்புற்று௩டத்தலு 
அன்பினின்றும் வேறபட்டவசதுவீட்டில் புகாமையும் ஆகியஇக்தஞூன்றும் 
ந ஈல்வழிப்பட்டவரிடததே உள்ளவாம்என்பதாம், ஏ-று, (ers) 

கெ கவந்துந்தங்குரவர்பேருரையரீரில்லகத் 
றுசிநெடி த.மிராஅரபெரியாரை 
யனறுமுறைகொண் கூராரிபலையமையு 

கன்க.றிவார்கூரூர்முறை. 

(இ-ன்.) சன்மையை அறிவாராயெ௮திஞர் தாம்வெகுண்டயா£யிஹம் 
கருரவர்மேயலாச்சொல்லாரி சம்வீட்டில் தம்மனையாளை மிசரம்கோப்த்துெ 

சேரமும் -டில்இரார்எரகரீளும் தம்மிற்பெரியானா ஹ்லாட்பெய்ம்கொண்ட 
/ழை = a ௪ அடு ௩ ~ க Mm 

“று,



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உணயும். 

புழைக்கடைப்புக்கார் சசன் கோட்டியுரிமை 
யிவுறுக்கட்செவ்வீயார்கோக்காரேயவ்வத் 
தொழித்குரியால்லா தவர். 

(இ-ள்) அவ்வத்தொழிற்குரியர் அல்லாதவருள் ஈல்லோர் பிதர்கிட்டில் 
புழைக்கடைக்ர்யில் வழியாக அமைவர் மிசன் ட்டத்தோகெடிகூத்துமு 
சலவியவற்ருல்: இன்புருகின்றஇடம் மோடிருக்குமிடம் என்னுச் Bed 
டங்களில் பாரார்என்பதாம், எ-று. 

வண்ணமகளிரிட சத்தொடுகம்மிட 
மொள்வியமென்பாரிடங்கொள்ளாரிதெள்ளி 
மிகக்கிமமையுண்டெனினும்வேண்டாவேபெண்டிர்க் 
குவப்பனவேருரய்விடும். * —~ 

(இ-ள.) யாம் ௮றிவுடையோம் எனத் சம்மைக்கருதுஜோர் சேலம் 

செய்யும் மகளிருடைய இடச்தொடு சேரந்த தம்மிடத்தை சிறந்த இடமாகக் 

கொள்ளார், தெளிவுற்று மிகுதியும் உரிமையுண்டாயிருப்பினும் தம்மனைவிய 

சது மனவிருப்பம்வேறுபடும் என்பதாம், (எ-று. 

சரல்படச்செல்லாரநிறன்மி இத்.துகில்லா | 
ருரையிடையாய்க் துரையாரூர்முனிவசெய்யா 
ச சசார்படையளவுஞ்சொல்வாரோயென்றுங் 5 
கடைச் பாகவர ம் இனி பாரா. 

(இ-ள்.) எர்சாளும் ஒரு சன்மையராய் வாழ்வோமென்பவர் ஏருவர்பக்க 
த்தில் வரிசைப்படப்போகார் ஒருவருடைய நிழலைமிதஇித்துக்கொண்டு நில்லார் 

முன்னே ஆராய்ர்தன்றி பேசும்போது ஆராய்ச்துபேசார், ஊரிலுள்ளவர்கள் 
வெறுக்கத் சக்சகவைகளைச் செய்யார், அசச.ரதபடையினளவை பகைவருக்குச் 

சொல்லார் என்பதாம், எ.று. 

| தையுறைபாம்புழம ர சிகெருப்பு 

தழையை வேமுமென் சிவைகான்கு 

மிளையவெளியபயின் உன வென்றெண்ணி, 
யிகழினிழுக்கக்தரும். 

இண்டு. 'பூத்தில்காழ்னெ 2 பாம்பும் அரசனும் தியும் குகையில்வாழ்க 

ன்.ற்ன்சமம் என்று சொல்லப்பட்ட இர்சான்டினையம் இளையன என்றும் 

எனியன எனறும் பழ்னேவையென்றும் நினைத்த இசழ்ர்சால் அலை அன்பத் 
ச்செய்வனவாம் என்பதாம், Tog (ஏசு)



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உரையும். 

அறத்தொகெல்யாணமாள் வினைகூரை 

இறப்பப்பெருஇயக்கண் ஹர் இதப்பட்டார். 
மன்னரினமேம்படச்செய்யற்கசெய்பவேன் 
மன்னியசெல்வக்கெடும். 

(இ-ன்.) செறிப்பட்டவ. ராகிய அறிவுடையோர் செல்வத்தால் மிசவும் 
பெருக்கமைந்தாராயிலும் அறத்தினையும் கல்யாணத்தினையும் முயற்சியை 
யும் வீடீனையும் ௮ரசரினும் மேற்படச்செய்யாதொழிச செய்வாராயின் தம் 
மிடத்தில் நிலைபெற்றிருக்கன்ற செல்வம் அழியும் என்பதாம் எ.று. ௪௪) $ 

உண்டதுகேளார்கு. ரணனாமிக்காரைக் 
கண்டுழிக்கண்டன் மக் திரியரம்புலையரையு 
முண்டதுகேளார்விடல், 

(இ-ள்.) ஐங்குரவனாயும் சான்றோனாயும் சண்டபொழுதின்சண் ௮வ 
ஸாவழிபட்டு ஒழுகவேண்டி௰ ஒழுக்கத்தில் மாறுபடார் /அவர் உண்ட உண 
வைக்குறித்து வினாவார்)£ழ்மக்களையும் உண்ட உணவைக் குறித்து வினவா 
தொழிக என்பதாம, எ.று. ஐக்குரவர் என்பது இராசா, குரு, தமையன், 
பிதா, மாதா. -- தாமம் என்பது லாமக்கம். (sry) 

இடா காமாக்கால்கழுவார்பூப்பெய்யார்சாக்த 
மறக்தானுமெஞ்ஞான்றுமபூ சார்கடந்தார்க 

கிர ப டப ப. ௮.12. 

(இ.ள்.) எர்சாளும் அழக கட்டிலின்மேல் படுத்திருப்பவரது காலைக் 
கழுவார் அவருக்குப்பூச்சூட்டார் மறக்தாயினும் சர், சனம்பூசாரி படுத்திருப்பவ 
ர்க்கு ௮ருஇல் நில்லார் என்பதாம், எ-று. (௪௯) 

உதவிப்பயனுரையா, ண்டிபழியா 

ச2த்தொதொகோந்மகோன்புவியவார் 
இதத். தளிவாழ்துமென்பார். 

(இ-ள்) பெரியோருடைய ஒழுக்கச்தை சினைக்து அவ்வாறு வாழ்வோ 
மென்றெண்ணுவோர் தாம் ஒருவருக்குச்செய்த கன்றியின்பயனைச்சொல்லார் தி 
மக்கு ஒருவரிட்ட உணவை இகழ்ச்துரையார் சாம்செய்த அறத்தையும் நோற்ற 
சோன்பினையும் "புகழ்க்துரையார் என்பதாம் நற. (௮) 

எய்தாக்வேண்ட ரல்காரிழக்ததத்குக் 
கைவாராவர்தவிடக்கண்மனமமுக்கார் 
மெய்யாயகா ட்யெவர். ் 

(இ-ள்.) உண்மையாகய அறிவினைங்ுடையார் தமக்குச் டைத்தற்கரி 

தானவற்றை விரும்பார், தம்மால் இசழப்பட்டவற்திற்கு வருக்தார், தமக்கேப் 
பழக்சமில்லாமல் சேர்க்தந்ன் பத்இத்கு மனம்கலள்சார் என்பதாம், எச ae 

. as வாசல் என்பது பழக்கம்.



ர் 

' 

ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உரைாயும். 

தலைக்கிட்டபூ மோவாரிமோக தபூச்சூடார். 
. . . . te ve -& ல 
பசுக்கொடுப்பியார்ப்பம்கைஙக்கொள்ளாரோயென்றும் 
புலகமகசனீட்டாவ்டல, 

(இ-ள்.) எப்போதும் ஒருவர் தலையிற் சூவவெதற்சகென்றெடுத்து வைத்த 
பூவை மோக்துபாரார் ஒருவர்மோர் துலைக்சபூவைகத்தாம் சூடார், பார்ப்பார்பசு 
வைச்கொடுக்சால் ௮௪ வாங்கார் புலையத்ருக்கு எச்சிலைக் கொடார் ஆதலால் 
இவைகளை விக என்பதாம்,௪- (௮௨) 

சீ மோட்டுடைப்போர்வையோழயேக்குழுத்தகசாள சைப்பக் 

காடமுமளயானும்பழிக்கார்மரக் கம்மின | 
மூத்தவுளவாகலான்- 

(இ-ள்.) காட்டினிடச்திலெயாயினும மரஙகளின்£ழேயாயினும் தம்மி 
னும் மூத்தோர் உளராயிருப்பாராயின் ௮வர்க்கெதிரில் தமது மூடத்தனத்தால் 
தம்உடம்பின்மீது ஆடையைப்போர்த்திருத்சலும் இறுமாந்இருத்சலும் இச 
ண்டகொக்களையும் அசைச் துக்சொண்டிரு ச்சலும் தகாத்செயல்களென்று பெரி 
யோர் இகழ்ந்தார் என்பதாம், எ-று, மோட என்பது மூபூக்கன்னாம. (௮௯) 

கிலையியைக்தரஈத்கருமஞ்சேய்யுங்காலென்றும 
புலையாவாய்காட்கேட்டுச்செய்யா---தொ௲லிவ்வா ௨46 PB vin 

வக்சணாவாய்காட்கேட்டுச்செய்கிவவர்வாய்சசொ 
லென றுமப்ழைப்பதில. 

(@-ar,) ஆதிவுடையோர் நிலைபெற்றகல்லகாரியககளை ச்செய்யு மிடத்து 
எப்போதும் புலைரிடத்.தில்காள்வினாவிச்செய்யமாட்டார் கெடுஇியில்லாச அகத 
ணரிடத்தில் நாள் வினாவிநல்லகாரரியககளை ச்செய்க ஏனெனின் அவ்வநர்தணர் 
வாய்ச்சொற்கள் எக்காலத்திலும் பிழைப்பது இலஎன்பதாம், எ-று. (௮௪) 

மன்றக் துகின் றுஞற்ராமாசு இமிர்ஈ தியங்கா। 
சென்றுஙக்கடுஞ்சொலுரைய௱ருவராய 
கினறுழியுஞ்சொல்லார்விடல, 

(இ-ள்) அதிவுடையோர்। பெரியோர்சபையில்ஈன்று யாசொருஅங்கச் 
சேட்டையும் செய்யார்]குற்றச்சைத்தருவனவாசயவாசணைப்பண்டங்களைப்பூி 
க்கொண்டுந௩டவார]/எச்சாலத்திலும்கடுஞ்சொற்களைச்சொல்லார் Daas Ge 
தபேசுமிடத்திலு தாம்பேசார் /.சலால்இவற்றையாவரும்ஒநுியச்கடவா 

பதாம், எ-று. 

கைசுட்டிக்கட்ரெயாரதாலாலெழுக்திடார் 
மெய்கட்டியில்லானறாயுள்ளாசோடொ ப்புரையார் 
கையிற்குரவர்கொடுப்பவிருகதேலா ஹிரா 
ராயமில்காட்டியவர்.



அசா.சக்கோவை மூலமும்-உரையும். உடு 

(இ-ள்.) சச்சேகமில்லாச௮அறிவினையுடையோர் பெரியோர்முன் கை 
பச்சுட்டிக்காட்டிப்பேசார் காலினால்கிலம்கீருர் சல்விரு, சலியவற்றையுடை 
ரோடு அவைகளையுடையரல்லாரை மெய்யெனச்சாஇத்து ஒப்பிட்டுச்கூறார் 

'பெசியோர் கொடுப்பனவற்றை உட்சாந்திருக்துவாங்கார்என்பதாம், எ-று. () 

தன வ டம்டந்தாரமடைக்கலக்கத் wr Owes 
ுாணக.கவைக கபொருளே டிவைகான்கும் 

“பொனனனபம்பாம்போற்றிக்காக் கய்ககவய்யாக்கா 

லனமறவமுமக தரும, 

(இ-ள். தன் உடலும் மனைவியும் சன்னிடத்சில் அடைக்கலமாக ஒருவ 

ட்ட. .த்தபொருளும் தன்உயிர்க்கு௨ தவியாமென்று கனைத்துச்சேர்த்துவைத்த 

* ஈருளும் யெஇந் தநான்கினையும் பொன்னைப்போலஒருவனகாதம சாமுகக 

... உண் அவ்வாறுஒழுகாதவிட தது அபி தமிகுர் சதுன்பத்தைத்தரும் என் 

தாம், எ-று. 

நந்செறும்பந்தாக்கண மீ ப்காச்கையென்.றிவைபோற் 

றக்கருமாலலகடைப்பிடித்_து.தகஙகரும 
மப்பெற்தியாகமுயல்பவர்கிகாசார 
மெப்அபபற.றியாலும்படும். 

(இ-ன்.) ஆக்சமுள்ளஸம்பும் grb sam wy peony. சாத் கையும் என்று 

சொல்லப்பட்ட இவைகளின் செயல்பேரல சல்லனவாகய தம்துகருமங்களைச் 

சோ ரநமற் கொண்டு அ௮ச்தண்னமயாக ]யல்பவர்களுக்கு இல்வாழ்கையின் 

௮ழுக்கம எவ்வகையாலும் சிறப்படையும் என்பதாம், எ.று. (௮௮) 

நம்பானது இடைக்காதகாலத்தில் உதவும்படி. இடைக்கின்ற காலத்தில் 

் காவைச்சேகரித்துக்கொள்ளும் தூக்கணம் பறவையானது குளிர் காற்று 

மதவியஉற்றில் கின்றும் தன்னைச்காக்கும்படி. கூகேட்டிக்கொள்ளும் காக்கை 

த தன்இனத்தை அழைத்துஅவைகளோகடிச் தனக்குகடைத்த உண 

- உண்ணும் இவ்வாருகஇவற்றின் செய்கையை அசரிப்பவர்க்கு இல் 
ஈழ்க்சையின் ஒழுக்கம் சித்தியாகும் என்பதாம், எ-று. 

@ தாழமுகானுமவாய்பலகக்கா கன்றிப் 

பெரியார்முன்யா அதமுரையார்வழியவர் 
கண் aon Gara Buys.



௨௬ ஆசாரக்கோவை மூலமும்-௨ெரையும். 

(இ-ள்.) பெரியார்முன் யாசொன்றைச் சொல்லவேண்டின் வணக்கி 
ன்ருயினும் வாய்பொச்தஇகின்ருயினும் அவ்வாறுகின்றன்றி வேறுவகையாசப் 
பேசார் ஆதலால் நீ௮வரா்முன் பேசவேண்டிய கெதியை மனத்தில் ஆராய் 

ந்து பேசுவாயாக என்பதாம், எ-று, ் (௮௯) 

சூ கர்சழகிமரவமறுக்களம் 
பேதைய £'களல்லார்புஈஅாபுகுபவே 

லெ.மபலவு சரம. 

(இ-ள் ] சூசாடுமிடத்தும் ஆரவாரம் நீங்காசஇடத்தும் அறிவிவிகளல் 

லாதார் போகார் போவாராயின் பலதுன்பகசளும் உண்டாகும் என்பதாம் 
aregy, 

(௯௬௦) 

உரத்களதஅரட்டி ல ப்பெணடிர்கணமேலு 
நடுககற்றகாட்சிடராகே்க்காரொடுததஇசையா 
ரில்லமபுகா௮ா விடல, 

(இ-ன ) செவத்ற அறிவினையுடைவவர் அரவகரம்செய்பபகிட & ai 

மடைப்பள்ளியிலும் பெண்கள்வூிக்குமிடத்தும் பாரா வர ஆரச்சசவவரார 

பிதர்லீட்டினுன்ளே பிரவே௫ியார் ஆதலால் நீயிவற்றைவிலியடன்பதாம், 
(௪-று.) (௯௧) 

Stet ao A BaD அலன் தாடி 

னிளை யரினுயிரி ழக: oak, ண்பா 
ero iO x08 pa en க தாண்மணாளனென 
ஜொன்பதினமாகணடீருரைக்குங்காலாறரவு 
மாசரசமவீடுபெதரா. 

(இ-ன்.) அறியாசசேசத்தையுடையவன் வறியன் கூ,ச்தோன் Apes 

eWfptgacr wwiCsrer டோசனப்பிரியன் அரசர்சொழிவில் தலைவை ௪௪ 

வன் மணமசன் என்னுமஇவ்வொன்ப2ூரும் ஆசாரம்இல்லாதவசாவார் என 

பதாம், எ... 

அதியாததேயத்தான்என்ற.து புண்ணிபூமியென்றெசெசப்புட்ட ஆரியவர்த் 

தமொழிக் சபிறகாட்டானையேயாம் ஆஆரியவாத் தம் என்பது வடக்கே இமைய 

மலையையும் தெற்கே பொஇகைமலையையும் மேற்சே மேற்கடலையும் கிழக் 

சழ்க்சடலை.பும் எல்$லயாசவுடைய? தயங்களாமிடச்த,ஆரியவர் தீ தமொழிக்தே, 

FSAI GOL Qe Ser ச,சாசாரமாசக்கொள்ளப்படாமையால்அதியாததேய 
சதானும் கொடிதுகொடிது வறுமைகொடிது என்றபடி.வறுமை ஆசாசமிழக்கச்



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உரையும். ௨ஏ 

செய்யும் ஆதலால் ஆதலலும்/ இழெயர்சளும் சிறுவர்களும் ஆசார,த்தை ௮௮ஷ் 
க்கும் வலியிலராகையால் மூ.த்தானும் இளையானும் உயிர்ரீக்கெபின் உடல் 

அசாராமசலியவற்றை அறியாசாதலால் உயிரிழக்த சரீரத்தானும், பயந்தவன் 

அசாரத்தைச்சைக்கொள்ளான் ஆதலால் அவனும் ந ணவையே பெரிதாகநினைப் 
பவண் படிபொரறுன் ஆதலால் உண்பானும் , ௮சசர்கள் தொழிலைச்செய்யமேற் 

கொண்டவர்கள் அத்தொழிலின் நீர்ப்பக்தத்தால் ஆசாரம் தவரக்கூடும் ஆதலால் 

அவர்களும் மணமகன் கலியாணச்களிப்பால் அசா சநீர்ப்பர்த.த்ைக்கவனியான் 

சவால் வனும் ச ஆய ஒன்பதின்மரும் ஆசாரம்;$ங்கப்பட்டவரொன்று சொல் 

:ப்பட்டார். என்பதாம். 

22வர்வழிபா 'சகனுவாலாமை 
யுண்டதுகானற்லமயி saya on Our ag 
Dau துயிலே(டி& ழ்மக்கள் 

மெய யு த$ீலனை.் ரைநது 
மையுறுமாடககீர். 

(இ.ள்.) தேவாலயங்களுக்குச் செல்லல் திங்கைக்சருஉனவாயெ சொர்ப் 

ழ் 9௪ த்தசம்பக் தம் உண்ட, ABU EDS UTES UT Ser 2சளஎளஞ்செய் 

தசொள்ளல்! வன்னம் உண்ணும் காலம் நித செய் தல். மனை ௮ியோடு சக்க 

ம்பண் ணுதல | புல.பர்கள் சரீரசம்பக்தம் ரய இப்பச்துவிச்தும் சிறிதே 

அம் சந்தேகமில்லாது Som ésot என்பதாம், எ-று. 4 வாலாமை என்பது 

oe $$.” 
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சரஸ்வதி௮மபிகைபஞ்சரத தனம 
௮217 செ ணையை 

  

இது 

பழகாபுரி 

மாம்பழக்கவிச்சிங்கநாவல.சால் 

இயற்றிய ga. 
சர்சொண்டசெம்பொற்கிலம்பீசைசதும்புனதுததளவனசபாத 

தெரிசனமெனக்கனுதனககொடுசசெண்ணியவைூத்தியாம்படி மூடி த்துக் 

கார்கொண்டகனபருவகாவமுகில்போலமுதிர்கவில தமழைதடைபடாமற் 

சனிவினொ௫ிபொழியவென்வாக்இணிற்கு டிவர் துகருணளை$புரிசல்வேண்டும் 

பார்கொண்டவேபரிடாலனகுணாலப்ரபாகரானச் தவடி. வே 

பலசேவசணவினுதபடி சரத்னாபரணபரிமளவிசகோசவமுசே 

சார்சொண்டவடியர்மனாடனமயிலேமீரமனாவீத்றிருக்தகுயிலே 

சாசசட்பதசவேணிவேதபத்தகபாணி ஞானமுச் தமிழ்வாணியே, 

அன்னைகீன்சரு கைடாகூமெளியேற்சோரணுத்துணைகிடைச்திருர தும் 

அசகொண்ணனெப்பாடியானக் சமடையாமலந்தோவயர்ர் துவீணே 

சன்னையொன்றறியாதசருவசங்கடலோபசண்டாளணத்துதித்துச் 

சசசமது.ரப்சடக்தவ்களையிறைத்துத்தரிச்திரச்துழல்வதழகோ 

வென்னையிக்கிப்படியிடர்க்கடல்புகு ச்திடாதீடேற்றியருளல்வேண்டும் 

இணிஃ£பசாமுகஞ்செய்யத்தகா துபுசவிலையெனக்குன்னையன் றி 

சன்னயர்தரு சவளாளினமண்டபகனகஈவரச்னமயபூவணீ 
காதசட்பதசவேணிவேதபு ச் சகபாணிஞானமுத் சமிழ்வாணியே. 

சம்படு.தசப்பாகக் தரரருணடுரியார் சழைக்குக ற்கீரேே தவர் 

சரதமாணிக்கவாசகர்வப்பிரகாசாசார்ர் சவஞானரூமர்த்.இ 

கும்பர் சமிச்சமுச்சக்கசன்னாவலர்குலாவுபொய்யாமொழிழுதற் 

சோதிலாவாணர்சளெலோருகின்னருள்ச றிதுகூடியன்ரோவுயர்ச தார் 
Caius sua இ தலீடுன் (னாலல துவேமொன்றதினாலெய்துமோ 
மெய்யானதெய்ககீயா சலாலெனையிச் சேவேளையீடேற்றல்வேண்டும் 

சம்பச்தநுனிவா மன பமேயெல்வுலகுசல்கு பேரின்பவாழ்வே 
சாத சட்பசலேணிவேதபு த்தசபாணிஞானமுச் தமிழ்வாணியே



சஸ்வஇ௮ம்பிகைபஞ்ச.ரத் இனம். 

“4° VS ws aS soar டிகட்னொப்பட்டுஞூர் த்தி 

2௨... ரமேகஞ்சொற்கனிச்தவொட்டக்கூ த சனென் 

திமிவரனைவரு முனைப்போற். நியல்லவோமகிமைபெற்ருர் 

பதசிம்யனையுச் சொண்டுசொண்கசொச்் சருளவி.த.சமையமம்ே 

வாளி Cusp. ied திறவாளுறைபுசக்கெண்டைவாவிரீரூடொளிப்ப 

மான்பிணைவன்ர்ே தா.றுமறையட்பொலிஈதுசெவ்வரிபடருகயன தருண 

। கானிலோர்காளுமறவாதுதொழுவாரி தயரளினமேவியவன்னமே 

BBE சவேணிவே ,சபு.ச தகபாணிஞானமுத் தமிழ்வாணியே. 

அகவிருளறப்பெற்றரும்பொருளனைத்தசையுமறிர் துன்றித. 2 தசென் 

றனுதினமதித்துகித்யாகித்யசா சனமடுத் துவீடடைவதற்கு த 

தஇிகமுன துசட்கருணைசிறி?ே சனுமின் நியெத்ேதேவராலுல்கூடிமோ 

திறமாகவென்வாக்கினிற்குடியிருர் தபல சதயம் தர தசாப்பாய் 

சுகவிமலி ற்பரஞ்சோ இயேபேரின்பசு த தசை சன்யவாழ்வே 

சுமுசகசர்ரோதயசலட்சணசுமக்களசு லேசர் திரசொருப 

.அபருஙகற்பூசகுங்குமப:உரகன்னயபயோதரரத்னமே 

-ரிதசட்பசவேணி3வேதபு ச தசபாணிஞானமு த சமிழ்வாணியே 

  

சரஸ்வதி அம்பிகை பஞ்சரத்தினம், 

தூற்திதறு. 

9 ஆ எ “அறா 

=, =P_<>_ 4 eh 

இப்புத்தகம், சாலியவாகன சகாப்தம் ௬௮௭௨௪ கலியுகாப்தம் நு wes 
மேல் செல்லாரீன்ற விகாரிஷ் ஆவணிம் ௨௭௨ சோமவாரம் சஷ்டி, ௨௬ ஷ 
Hens QF GOH OGD நாழிகை திவி எவ-க்குமேல் அமிர் சகெடிகை இக் 
'சபயோக சுபதினத்தில் சூரியவுதையம் சிம்மலக்கெத்தில தஞ்சை ஸ்ரீ 
நஷ்ணவிலாச அச்சியர்இிரசாலையிற் பஇப்பிச்கப்பட்டது. 

இதற்குமுன் ௮ச்சிட்டபுத்தகங்களாவன. 

வினையாடற்புராணம் மூதுமொழிச்சாஞ்சி மூலமும் உரையும் 
தப்பரல் சிப்பு சாணம் மதுரைப்பதிற்றுப்பத்தக்காதி. 
7-2, மூலமும் உரையும் இருவிளையாடற்போத்றிக்சகலிவெண்பா.
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பிணியால்த் துன்பம் 

ase 

ஒழுக்கத்இல்த் 
தோன்று 

வை யினாலும் 

பழய 

விருமவுவோர் 

இறுசால 

காட்டில்த் 
உளரில்லாத 

பழய . 

போூெதீரேன்று 

Cred Sas 

சாதினால்ச் 

விட்டல். 

புயக்ருச்கு 

" சட்டளிப்திதோமி,   

என்பதும், ! 

பிணியால் ன், 

கால். 

ஒழுக்கு த்தில், 

தொன்று. 

வகையினாதுூம், 

பழைய. 

விரும்புவோர். 

எதுசாலை, 

சாட்டில், 

ஊரில்லா 2. 

போன் தீரென், 

செவியில், 

காதிஞல், 

வீட்டில், | 

புலையருச்று. 

அதட்டி கவி. * Ht 
பண்களை ௮ க டய 

me ட்டு


