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Pretatory Note 
2 Ope 

“here isa oreat mass of noble writing 
ready to hand in Vamal and Telaen foli-litera- 
ture, especuully in the former, To raise these 
books in puble estimation, to exhilnt tHe true 
products of the Dravidian mma, would be a 
task worthy of the rmpest scholar and the most 
enhehtencd government | would especially 
draw attention tothe Kiehteen Books that are 
said to have received the sanction of the Madura 
College, and are among the oldest specimens of 
Dravidiag literature. Any student of Dravidian 
writings would be alte to add a seore of equally 
valuable books. Tt these were carefully edited, 
they would form a body of Drayiwian classies ol 
the Tughest value.’ ‘hus wrete Mr Charles 
K. Gover, member of the Royal Asiatic Society, 

in Ins introduction to the Folk-Songs of Sou- 
thern India, printed in 1871. This desire was to 

agreat extent accomplished by v-tcraas hke 
Arumuka Navyalar, Damodaram Pilla, and 

Swaminadaiyar (Mahamahopadhyaya). The 
Mahamahopadhyaya rescued im time most of 
the “scove of equally valuable hooks” con- 
demned to obhvion in private and public libraries 
in Southern India. These pubheations have 
helped Archaeologists and Epigraphists in ma- 
king many discoveries, and Historians in deter-



4. 

mining their perspective. Two more of those 
“valuable books” @me@ serene snd wp Meenr 
have recently been published by other scholars, 
Very few yet remain to be published. 

Of the Eighteen Books only about half a 
dozen have been edited by scholars of repute. 
Some, very badly printed long ago, are now not 
availakle. ‘Two or three have not yet been printed. 
One of them was a puzzle to the Tamil world 
for a, whole century. Sriman Swornam Pillai 
of the Tinnevelly Hindu College deserves all 
credit for reclaiming it from Lethe It is a copy 
made ர (திருமேனி இசத்தின கவிராயர்) '111101001] 
Ratna Kaviroyar, author of Maran Alankaram, 
a Tamil scholar of vast erudition, who lived 
in the eighteenth century. This book is (Qe 
ofl) Innilai by (QuuWeawei) Poikaiyar, author 
of Kalaval) Narpadu. This will, it is hoped, come 
‘out ere long. 

திப வ one of the Kighteen Books, 
was frst pnbhshed by Tinllaiyambur Chandra- 
sekara Kaviroyar with the old commentary in 
1857 A=b- i issued two editions, one in 1893, 
and the other in 1898. I now issue a third edi 
tion, adding only a few notes here and there. 

Perambur, Madras 
15. Feb. 1916. | 1. %



ஆசாரகீகோவை 

பதிப்புரை: 

முற்காலங்களில் பாண்டியர்களால் ஏற்பட்ட 

தமிழ்ச் சங்கங்கள் மூன்று, ௮வை தலைச்சம்கம் 

இடைச்சம்கம் கடைச்சங்கம் என்பன. தலைச்சம்க 
மும் இடைச்சங்கமும் சரிதக்காலத்துக்கு முற்பட் 

டவை. கடைச்சங்கம் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தெண் 

ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த தென்பது இக் 

காலப் புலவரில் பலருடைய கொள்கை, கடைச் 

சங்கம் இருந்த இடம் மதுரை, ஏச்சங்கமிருந்து 

தமிழாசாப்ட்தவர் சிறுமேதாவியர், சேந்தம்பூதனார், 

அறிவுடையானார், பெருங்குன் நூர்க்கிழார், இளக 

இருமாறன், மதுரையாிரியர் நல்லந்துவனார், மருத 
னிளகாகனார், கணக்காயனார் மகனார் ஈக£சர் முதலான 

வர். ௮வருள்ளிட்டுப் பலர் பாடினர். அவர்கள் பாடி. 
யன கூத்தும் வரியும் பேரிசையும் சிற்றிசையும் பத் 

,அப்பாட்டும் எட்டுத்தொகையும் பதினெண் கீழ்க் 

கணக்கும் என்றித்தொடக்கத்தன. இவத்றில் பத் 

துப்பாட்டும் எட்டுத்தொகையும் மேற்கணக்கன்பாற் 

படும். 
௦ 

ஆசாரக்கோவை . கடைச்சங்கம் மருவிய 'பதி 
னெண் க&ழ்க்கணக்டுல் ஒன்று : பெருவாயின் மூள்ளி 

யார் இயற்தியது: தழ்சிறப்புப்பாயிரம் நீம்கலாக,தறு 
வெண்பாக்களை உடையது. குறள்வெண்பா - Fig



6 ஆசாரக்கோவை ' 

யல்வெண்பா - கேரிசைவெண்பா-இன்னிசை வெண் 

பா- பலஃொடைவெண்பா - சவலைவெண்பா என் 

இற வெண் பாவின் வகையெல்லாம் இக்ூலில் உண்டு, 

தூல் இயழ்றினவர் சைவரென்பது தற்றெப்புப்பாயி 

சத்தால் விளங்கும். இந்தாலின் பாக்கள், பத்துப் 

பாட்டு, சீவகிக்காமணி முதலிய இலக்கியங்களின் 

உரைகளிலும், இலக்கண விளக்கம் நன்னூல் பிச 

யோக விவேகம் முதலான இலக்கணங்களின் உரை 
களிலும், மேற்கோள்களாக வருன்றன. 

இ௩£லுக்கு ஆதாரம் ஆரிடம் என்பது தற் 

சிறப்புப் பாயிரத்தில் குறித்இருக்ெறது. இலக்கண 

விளக்கவா௫சிரியர் வழி.நாலை விளக்கும் சூத் இரவுரை 

யில் மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்கு ஆசாரக்கோவையை 

உதாரணம் மாட்டியிருக்கிமுர். இந்தாலிற் சூ. றிய ஆசா 
சங்கள் பெரும்பான்மையாய் வடமொழியிலுள்ள 

சுக்ரஸ்ம்ருதியிலிருந்து கொகுத்தவை என வட 
நூற் புலவர் கூறுகின்றனர். மன்னரைச் சேர்ந்தொ 

முகும் ஆசாரங்கள், கெளமியர் பாண்டவர்க் Gus 

சித்தவற்றை ஒட்டியிருப்பனவாகக் காண்டுன்றன. 
து தலிய பொருளால் இந்நூல் ஆசாரக்கோவை எனப் 

பெயர்வது. இது அசாரங்களது கோவை ௮ல் 

லது ஆசா.ரங்களைக் கோக்க கோவை ளன விரியும். 

இந்நூலில் உண்ணல் உடுத்தல் உறங்கல் கீரா 

டல் காலக்கடன் ஐங்குசவரை வழிபடல் இல் 

லொழுக்கம் மன்னசைச்சேர்ச்தெர்முகல் முதலியன 

பத்தழகுடனே பண்புமக் கூறியிருக்கன்றன, 

இக்தாலுக்குப் பழையவுசை ஒன்றுண்டு, அது 

பொழிப்புசை. | அல்வுசை ஒருவா௮ு கண்ணழிவு



ஆசாரக்கோவை " 

ய்து உள்ளபடியே பதப்பித்இருக்றெது, ஒவ் 
வொரு பாவிலும் உசைத்துள்ள ஆசாரங்கள் கண் 

ணழிவின் 8ழே எளிய தமிழில் எழுதிச் சேர்ந்திருக் 

இன்றன. பற்பல ஆசாரங்களின் ஸம்ப்ரதாபங்களை 
இக்காலத் தறிவது கூடாமையால்,பிழைபட்ட இட் 

களை ஆன்றோர் பிழைதபுத்துக்கோடல் வேண்டும். 
பாக்களை இழவாமல் பாதுகாப்ப தொன்றுமே இக் 

மூலினை ௮ச்சிட்ட நோக்கம், ஒரோவிடத்தும் பாட 
பேதமும் சில குறிப்புக்களும் காட்டியிருகன்றன. 
பழையவுரைக்கு மாமுன புதுச்சரக்கு ஒன்றும் கலந் 

Borg. 

இந்நூல் முதன்முதல் 8. பி. 1857 திருத் 
தணிகைவிசாகப்பெருமாளையர் முன்னிலையில் இல்லை 

யம்பூர்-சந்திரசேகர கவிராஜ பண்டித.ரால் இலட்சுமீ 
விலாச ௮ச்சுகூடத்தில் பிரசுரமாயிற்று, ௮தை ஒட்டி 

1593ஹூ பி-டி-லி-செங்கல்வராய மாயகருடைய ஆர் 

பனேஜ அச்சுக்கூடத்தில் ஒரு பஇப்பும், அப்பால் 
உரிய இருத்தங்களோடு 18,)8ஷ மதராஸ் ரிப்பன் 
அச்சுக்கூடத்தில் ஒரு பதிப்பும் பிரசுரமாயின. சில 
காலத்துக்குமுன் பிரதிகள் செலவாகிவிட்டமையால் 

இப்பதிப்பு 

தி. செ. 

169-116 
பிரம்பூர் , சென்னை.



பதினெண் $£ழ்க்கணக்கு 

விளக்கம், 

பதினேண் கீழ்க்கணக்கு 
a 

₹ வனப்பிய ரூனே வகுக்கும் காலைச் 

சின்மென் மொழியாற் மூய பனுவலோ 

டம்மை தானே அ௮டிநிமிர் பின்றே” 

என்னும் தொல்காப்பியம் பொருளஇகாரம் செய் 
புளியல் 280- சூத்திரத்தின் உரையில், 4! லெவாக 
என்பது எண்ணுச் சுருங்குதல். மெல்லியவாய்ச் ல 

வாய சொற்கள், எழுத்தினான் ௮கன்று காட்டாது 

சிலவெழுத்தினான் வருவது. ௮டி.நிமிராதென்ற.து ஐ 

தடியின் ஏருதென்றவாறு. தாயபனுவலோ டென் 

2 ௮,--இலக்கணஞ்சொல்ல எடுத்துக்கொண்ட அறம் 

பொருள் இன்பமென்னும் மூன்று மன்றியும் வேறு 

இடையின: தாய்ச் செல்வது என்றவாறு, அல்தா 
வது பதினேண் கீழ்க்கணக்கு எனவுணர்க. ௮/தனுள் 
இசண்ட்டியாலும் ஐக்தடியாலும் ஓசோ செய்யுள் 

வக்தவாறும், அவை சிலவாய மெல்லிய சொற்களான் 

வர்தவாறும், அறம் பொரு ளின்பமென அவற்றுக்கு 
இலக்கணங்கூறிய பாட்டுப் பயின்றுவருமாறும், கார் 

நாற்பது களவழி நாற்பது முதலாயின வந்தவாறும் 
கண்டுகொள்க ” என்பது உசைத்தஇருக்கன்றது.



₹₹ அடி.நிமிர் வில்லாச் செய்யுட் டொகுதி 
௮றம்பொரு ளின்பம் ௮டுக்கி ௮வ்வகைத் 

இறம்பட வருவது கீழ்ஈகணக் காகும் ” 

(பன்னிருபாட்டியல்) 

நானாற்பது 

கால மிடம்பொருள் கருதி காற்பான் 
சால வுரைத்தல் கானாம் பதுவே. 

(இ-ள்.) காலமும் இடமும் பொருளும்பத்றி 

காற்பது வெண்பாப் பொருந்த வுரைத்தல் நானாற்ப 

தாம். ் 

காலம்பற்றி வருவது கார்நாற்பது. இடம்பற்றி 

வருவது களவழிகாற்பது. பொருள்பற்றி வருவன இன் 

ஞுகாற்பது இனியவையாற்பது. இன்னலாக்குதலை இன் . 

னாவென்றும் இனிமையாக்குதலை இனியவை யென் 

அங்கூறினார்.(இலக்கண விளக்கம் பாட்டியல்-01-சூ), 

ஐந்திணைச்சேய்யுள் 

... உரிப்பொரு டோன்ற ஓரைம் இணையும் 
தெரிப்ப தைந்இணைச் செய்யு ளாகும். 

௦ 

(இ-ள்.) புணர்தல் முதலிய ஐந்து ஒழுக்கமும் 

விளக்கும் குறிஞ்சி முதலிய ஐந்து இணையினையும் 

தெரித்துக் கூறுவது ஐக்.இணைச்செய்யுளாம். (இலக் 
கண விளக்கம் - பாட்டியல் - 89 - சூ.)



10 ஆசாரக்கோவை. 

முதுமோழிக்காஞ்சி 

பலர்புகழ் புலவர் பன்னின தெரியும் 

உல$ூயல் பொருண்முடி. புணரக்கூ நின்று. 

(இ-ள்.) எல்லாரும் கொண்டாடும் ௮றிவுடை 

யோர் குற்றம்நீக்கி ஆராயும் உலகத்தியலுள் முடிந்த 

பொருளாகிய அறம்பொரு எின்பத்தை அறியச் 

சொல்லியது. (புறப்பொருள்வெண்பாமாலை-பொது 

வியற் பட்லம் - காஞ்சிப்பொதுவியற்பால-1) 

ஏதமி லறமுதல் இயல்பிவை யென்னும் 

மூதுரை பொருந்திய முதுமோழிக் காஞ்சி. 

(இலக்கணவிளக்கம் - 619 - @.) 

கழிந்தோர் ஏனை ஒழிந்தோர்ககுக் காட்டிய 

முறைமையாகும் முதுமொழிக்காஞ்சி, 

(திவாகரம் - ஒலிபற்றிய பெயர்த்தொகுதி - 126.) 

காஞ்சியின் பொதுவிலக்கணமாவது 

பால்கருஞ் சிறப்பின் பல்லாற் ராலும் 

நில்லா வுலகம் புல்லிய நெறித்தே, 

(தொல் - புறத்திணை - 29 - சூ.)



ப.தீனெண் £&ழ்க்கணக்கு 

நாலடி. நான்மணி நானாற்ப ong Boom pes 

பால்கடுகம் கோவை பழமொழி மாமூலம் 

இன்னிலைசொல் காஞ்சியுடன் ஏலாதி யென்பவே 

கைர்நடிலைய வாங்&ழ்க் கணக்கு. 

1. நாலடியார் - ஜைனமுனிவர்கள் இயற்றிய நா 
னஜூறு வெண்பாக்களை யுடையது. ,பதுமனார் 

என்பவர் இவைகளை முப்பாலாய் நாற்பது 

௮.இகாரங்களாகப் பகுத்து உரையும் இயற்றி 
னர், கடவுள் வாழ்த்தும் அவரே இயற்றிய 

தென்பர். 

2. நான்மணிக்கடிகை - விளம்பிநாகனார் இயத்தி 
யது. கடவுள் வாழ்த்துட்பட நாற்ஜொரு, 

வெண்பாக்களை யுடையது. ஒவ்வொன்றும் 
“ நந்நான்கு பொருளைக் கூறும், 

3. இனியவை நாற்பது - மதுரைத் தமிழாசிரியர் 

மகனார் பூதஞ்சேந்தனார் இயற்றியது. இன்ன 

தன்னது இனிதென்றுசைக்கும் காற்பது 

வெண்பாக்களை யுடையது. 

4. இன்னா நாற்பது-கபிலர் இயற்றியது. இன்ன 
இன்னது துன்பந்தரும் என்றுரைக்கும் காற் 

பது வெண்பாக்களை யுடையது,
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LO. 

சர். ரக்கோவை. 

கார்நாற்பது- மதுரைக் கண்ணங் கூத்தனார் இயற் 
Aug. கார்காலத்து வருவேனென்று வினை 
மேல் சென்ற தலைவன் வசாமையின் தலைவி 

பிரிவாற்றாமல் வருந் துவதைக் கூறும் காற் 

1g) வெண்பாக்களை யுடையது, 

களவழிநாற்பத - போய்கையார் இயற்றியது, 
போர்செய்து தோல்வியடைந்த கணைக்காலி 

"ரும் பொழையைப் பற்றிப்போய்ச் சோழன் 

செங்கணான் Renn லிட்டபோது பொய்கை 

யார் களம்பாடி. வீடுகொண்டார், இங் நூலின் 

பொருள், மேற்படி போர்க்கள வர்ணனை, ௮ம் 

கங்கே காட்டியிருச்கும் உவமைகள் நிரம்ப 

அழகானவை. 

ஐந்திணையைம்பது-மாறன் போறையனார் இயற்றி 

யது. ஒவ்வோர் அ௮கப்பொருட்டிணைக்கும் பப் 

பத்தாகப் பாடிய ஐம்பது வெண்பாக்களை 

யுடைப து. 

திணைமோழியைம்பது - சாத்தந்தையார் மகனார் 

கண்ணஞ்சேந்தனார் இயத்றியது. ஒவ்வோர் 

அகப்பொருட்டிணைக்கும் பப்பத்தாகப் பா 

டிய ஐம்பது வெண்பாக்களை யுடையது. 

ஐந்திணை யேழுபது-முவாதியார்இயற்தியது.௮கப் 

பொருளைந்தணைக்கும் பதினான்கு பஇனான்கா 
கப் பாடிய எழுபதுவெண்பாக்களையுடையது. 

திணைமாலை நூற்றைம்பது - மதுரைத் தமிழா 
சிரியர் மாக்காயனார் மாணாக்கர் களிமேதாவி
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யர் இயற்றியது. அகப்பொருளைந்இணைக்கும் 

முப்பது முப்பதாகப் பாடிய நாழ்றைம்பது 

வெண்பாக்களை யுடையது. 

11. முப்பால் - திருக்குறள் (இிருவள்ளுவப்பயன்) - 
திருவள்ளுவ நாயனார் இயற்றியது. sg 

பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என் 

னும் முப்பாலாய், நூற்று முப்பத்துமூன்று 

௮ இகா.ரங்களாய், ஆயிரத்து முர்நாற்றுமுப் 

பது.குறள் வெண்பாக்களை யுடையது. பரி 

மேலழகர் உரை பயில வழங்குகின்றது. இம் 
நூலின் பெருமையை உணர்த்துவது, இரு 
வள்ளுவமாலை, 

12. திரிக6கம் - நல்லாதனார் இயற்றியது. மும் 
மூன்று பொருள்களை விளக்கும் வெண்பாக் 

கள் (கடவுள் வாழ்த்துட்பட) நூற்றொன்று 

aug. திருக்கோட்டியூர் இராமாதுசா 

சாரியர் உரை பயில வழங்குகின்ற து. ் 

18. ஆசாரக்கோவை - பேருவாயின்முள்ளியார் இயத் 
தியது. இருடிகள் சொல்லிய ஆசாரங்களைக் 
கோத்துரைக்கும் பலவகை வெண்பாக்கள் 

(தற்ிெறப்புப்பாயிர முட்பட) சூற்றொன் 

லுஓடயது. ர 

14, பழமோழி-முன்றுறையரையனார் (ஜைனர்) இயற் 
தியது. ஒவ்வொரு பழமொழியை இதுதியில் 

பெற்ற நானூறு வெண்பாக்களை யுடையது,
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15. 

16. 

17. 

ஆசாரக்கோவை. 

சிறுபஞ்சமூலம் - காரியாசான் (ஜைனர்) 'இயத்றி 
யது. ஜஐவைந்து நீதிகளைக் கூறும் தொண் 
ஹூற்றெட்டு வெண்பாக்களை யுடையது. 

இன்னிலை - போய்கையார் பாடியது. மதுரை 

யரசிரியர் பூதனார் தொகுத்தது. கடவுள் 
வாழ்த்து பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் 

இயற்றியது. அறப்பால் பத்தும் பொருட் 

பால் ஒன்பதும் இன்பப்பால் பன்னிரண்டும் 

விட்டிலக்கப்பால் பதினஞன்கும் ஆூயெ நாற் 
பத்தைந்து வெண்பாக்களை யுடையது, 

முதுமொழிக்காஞ்சி - மதுரை கூடலூர்க்கிழார் 
இயற்றியது.பக்தஇகாரமாய் ஒவ்வோசதிகார 

மும் பப்பத்துக் குறட்டாழிசையால் ௮மைக் 
தீது. ஒவ்வோரடியும் ஒவ்வொரு முதுமொழி 
(தொல் - பொருள் - 490) 

ஏலாதி - தமிழாசிரியர் மகனார் மாக்காயனார் 
மாணாக்கர் கணிமேதாவியர் (ஜைனர்) இயத்தி 
யது. அவ்வாறு பொருளுரைக்கும் வெண் 

பாக்கள் (கடவுள்வாழ்த்து நீங்கலாக) எண்ப 
துடைபது,



YF TIA கோவை, 

தற்சிறப்புப்பாயிரம். 

ஆசெயில் மூன்று மழித்தான் ௮டியேத்தி, 

ஆரிடத்துத் தானறிந்த மாத்திரையான், ஆசாரம் 

யாரும் ௮றிய, ௮றனாய மற்றவற்றை 

ஆசாரக் கோவை எனத்தொகுத்தான் ,) ராத் 

இருவாழி லாய திறல்வண் கயத்.தார்ப 

பெருவாயின் முள்ளியென் பான். 

(இ-ள்.) ஆசெயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி. 

ஏத்தி - பகைவர்கள் ௮ழிததற்கரிய மும்மதிலையும் 

ககைத்தழித்த முதல்வன் ௮டியைச் துதித்து) ஆரி 
டத்து தான் அறிந்த மாத்திரையான் - இருடிகள் 

சொல்லிய .நாலகளில் தான் அறிந்த ௮ளவிஞ்லே, 

யாரும் ௮றிய - எல்லாரும் ௮றிய, ௮றனாய ஆசாசம் 

மற்றவற்றை - ௮றனாயுள்ள ஆசாரமாகிய மற்றவற்றை, 

ஆசாரக்கோவை என தொகுத்தான் - ஆசாரக்கோ 
வை எனச்செய்து இரட்டினான்; தீரா இரு வாயிலாய 
திறல் - நீங்காத தருமடந்தைக்கு வாயிலாய இறலை 
வுடைய, வண் கய்த்தார் - வண்கயத்தார், பெருவா 
மில் முள்ளி என்பான்-பெருவாயின் மகனாயெ முள்ஸி



16 ஆசாரக்கேரவை. 

என்னும் பெயரையுடையான். [| * வெண்கயத்தூர் ' 

என்றும் பாடம் ]. 

இலக்குமிவிலாசம் பொருந்திய வண்கயத்தூரில் வாழும் 

பெருவாயின் முள்ளியென் பவர், சிவபெருமானுடைய இருவடி, 

களை வண்ட, மிருஇிகளில் எல்லாரும் அறியத்தக்க சதாசாரக் 

சளை ஒன்றாகத் திரட்டி, ண டல் என்லும் இர்ழாலை 

அருளிச்மிய்தா. 

ஆரிடம்-ஆர்ஷம்-ரிஷி சம்பந்தமான த-இருடிகள் தால்,



ஆசாரக் கோவை. 

  

ஆசாரங்கூஷ்குக் காரணம். 

1. ஈன்றி யதீதீல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோ 
டூன்னா,5 எவ்வுயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோ. 

டொப்புச வாற்ற அறிதல் ௮றிவடைமை 

கல்லினத் தாசோடு ஈட்டல் இவையெட்டும் 

சொல்லிய ஆசார வித்து. 

(இ - ér.) நன்றியறிதல் - தனக்குப் பிறர் செய்த 

நன்றி யநிதலும், பொறையுடைமை - பொறையும், 

இன்சொல்லோடு - இன்சொல்லும், ௭ உயிர்க்கும் . 

இன்னாத செய்யாமை - எல்லா உயிர்க்கும் இன்னா தன 
செய்யாமையும், கல்வியோடு - கல்வியும், ஒப்புரவு 

ஆம்2 அறிதல் 2 ஒப்புரவை, மிக அறிதலும், அறிவு 
டைமை - ௮றிவுடைமையும், ஈல்லினத்தாசோூ ஈட் 

டல் - ஈல்லினத்தாசோடு ஈட்டலும், இவை எட்டும் - 
என இவ்வெட்டு வகையும்,சொல்லிய ஆசார வித்து- 

‘ever TT ev சொல்லப்பட்ட ஆசாரங்கட்குக் காரணம், 

அத சம்களுக்குச் கா.சணம் :--செய்ச்சன் நிய விதல் - 

பொதமை - இனியவார்த்சை - எச்த உயிருக்கும் தீங்கு செய். 
யாமை - கல்கி - ஒப்புரவறிதல் - அதிவுடைமை - ஈல்ல னே 

ச்ம் அன்றும் எட்மொம்.,
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ஒப்புசவறிதல்-உலக சடையை ௮திர்.த செய்தல், திருக் 
குறளில் * ஒத்த தறிவான் ' (- உலக சடையினை அதிர்.த செய் 
பவன்) என்றும், "செயுகள (- தவிசாத செய்யும் ரீர்மையை 
யுடையவை) என்றும், * கடப்பாடு? என்றும் வருவனவற்றுல் அடம். 

ஆசாரம் தவறாதவர் அடையும் நன்மைகள். 
௮. பிறப்பு நெவொழ்ககை செல்வம் வனப்பு 

நிலச்ழமை மீக்கூற்றம் கல்விகோ யின்மை 
இலக்கணத்தால் இவ்வெட்டும் எய். துப, என்றும் 
ஒழுக்கம் பிழையா தவர். 

(இ-ள்.) பிறப்பு-நற்குடிப் பிறப்பு, கெவொழ்க் 
ட, கை-கெடியவாணாள், செல்வம் - செல்வம், வனப்பு - 
அழகுடைமை, நிலக் இழமை - நிலத்துக் குரிமை, 
மீக்கூற்றம் - சொற்செலவு, கல்வி - கல்வி, , நோயின் 
மை - கோயின்மை, இ எட்டும் - என்று சொல்லப். 

பட்ட இவ்வெட்டினையும், இலக்கணத்தால் எய்துப - 

இலக்கணத்தோடு நிரம்பப்பெறுவர் ; என்றும் ஒழுக் 

கம் பிழையாதவர் - என்றும்“ஆசாரம் தப்பாமல் ஒழு 

Garr. . 

சதாசாரரக் தட்பாதவர்கள், கல்ல குடிப்கிறப்பு - இர்க்கா 

யுசு - ஜிசுவரியம் - அழகு - காணியாட்டு - சொழ்செலவு - கல் 

வி- ஆசோக்யெம் என்னும் எட்டு நன்மைகளையும் நிரம்பப் 

Gu pian, 

மீக்கூழ்றம் - (மீ - மேல் - உயர்ச்சி; கூம்றம் - சொல்) - 
மலான சொல் : எல்லாறாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் கசாஷ் செல் 

லத்தக்க சொல், கூம்மத்தின் மீ எனப் பின்முன்னாகத் தொக்க 

தொகையாகக் சொண்டு, சொல்லினலு மேன்மை அதாவது 

சொற்செலவு என்றார், Gaver என்பது இப்பொருட்டே 
(கடையின் திச் செல்லும் சொல்),
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தக்கிணை முதலிய நான்கையும் தவறாது நடத்தல். 

8. தக்கணை வேள்வி தவங்கல்வி இந்கான்கும் 
மூப்பா லொழுக்இனால் காத்துய்க்க. உய்யாக்கால் 
எப்பாலும் ஆகா கெடும், 

(இ-ள்.) தக்ணை - குரவர்க்குத் தக்ணை 
கொடுத்தலும், வேள்வி - யாகம் பண்ணுதலும், தவ 
ம் - தவஞ்செய்தலும், கல்வி - கல்வியும், இ சன்கும்- 

என இக்கான்இனையும், முப்பால் ஒழுக்இனால்-மூன்று 
வகைப்பட்ட விதியாலே, காத்து உய்க்க- பாது 
காத்து ஈடாத்துக, உய்யாக்கால் - நடாத்தாக்கால், 
எப்பாலும் ஆகா கெடும் - எவ்வுலகத்தின் கண்ணும் 
தனக்குப் பயனாகாவாய் இக்கான்கும் கெடும், 

தக்ஷிணை கொடுத்தல் முதலிய கான்கையும் சாஸ்திர விதி 
தப்பாமல் ஈடத்தவேண்டும். ௮ல்கனம் ஈடத்தாவிடின் இவை 

களால் உண்டாகும் பயன எவ்வுலகத்தும் இல்லையாய்விடும், 

முப்டால் ற அறம் பொருள் இன்பம், முப்பால் ஒழுக்கு-- 

அதமால் விதி- பொருஹூல் விதி - இன்பழால் விதி, 

வைகறையெயழுக்து சிந்திப்பதும் செய்வதும், 

4, வைகறை யாமந் துயிலெழுக்து, தான்செய்யும் 
கல்லறமும் ஓண்பொருளும் சந்இத்.து, வாய்வதில் 
தந்தையும் தாயும் தொழுதெழுக என்பதே, 
முந்தையோர் கண்ட முறை. 

.. :[இ.ஃள்.) வைகறையாமம் துயிலெழுந்து - வை 
.கறையாயெ .பின்யாமத்திலே துயிலெழுந்து, சான் 

இசழ்யும் ஈல்லறமும் ஒண்பொருளும் எக்இித்து-சான்



மித்றை ஞான்று செய்யும் ஈல்லறத்தையும் ஒள்ளிய 
பொருட்கு வருவாயாகிய காரியத்தையும் ஆராய்ந்து 
சிந்தித்து, வாய்வதில் தந்தையும் தாயும் தொழுதெ 
மூக என்பது - பின்னைக் கங்குல் புலர்ந்தால் பழு 

இன்றித் தந்தையையும் தாயையும் தொழுதெழுந்து 
ஒரு காரியத்தைச் செய்யக் தொடங்குக என்று 
சொல்லப்படும் ஒழுக்கம், முந்தையோர் கண்ட 
முறை-இ.றிவுடைய பழையார் சொல்லிய முறைமை. 

(எ - ௮சை.] 

விடியம் காலத்திலே விழித்து, அடுத்த சாளில் செய்தம் 

குரிய தருமகாரியங்களையும் திரவியஞ் சம்பாஇப்பத.ற்குவேண் 
மூய காரியம்களையும் ஆராய்ர்து யோடித்துக்கொண்டு, பின்பு 
பொழு விடிந்தால் தாய்தந்தையபைச் தொழுதுகொண்டே 

எழுக்த, அப்பால் ஒரு காரியம் செய்யத தொடங்குக, 

வைகறை - ( விடியல் வைகறை புலரி உதயம் ?? (பிக்க 
லம்), இது வைகுறு, என்றும் வழங்கும், *செவியறிவு௮த்த 
லைச் செகியறிவுழா௨ என்றாற்போல வைகுறுதலை வைகுது 

என்றார். ௮.து மாலையாமமும் இடையாமமும் கழிச்து ௮க் 

கங்குல் வைகுறுதல் ) ௮.து கங்குல் வைய அறுதியாதல் 

கோக்க வைகமை எனவும் கூறுப," விடியுமுன் பத்த சாழிகை 
யளவு காலம். *₹விடியல் என்பது காள்வெயிற்காலை'' என் 
லும், விடியல் வைகறை இடே மூரன்'? என்றது ‘Maude 
முன்னர்த்தாயெ வைகறை என உருபு தொக்கு முன்மொழி 
கிலையலாயிற்து? என்றும் தொல்காப்பிய உரையில் கூதி 
பிருப்பதால் விடியல் என்பது விளக்கும், 

வாய்வது - உண்மை: ** தலைவர் விளைமுகித்து கருதல். 
_ beg” (மூன்லைப்பாட்ட), வாவ்வதில் - உண்மையில் - ஐப், 
மில்லாமல் - பழுநின்,தி,
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ம.துரைக்காஞ்டி 714-வரி ** திருக் து.துயிலெடுப்ப இனிதி 

னெழுக்து!? என்பதன் உரையில் இச்த வெண்பாவின் மூத 

லிரண்டடிகள் எடுத் தக்காட்டப்பெழற்திருக்ன்றன, பிரயோக 

வீவேசம் 50-வ.த சூத்திர வுசையில், *கொழுகத் றொழுசெழு 

வாள்” என்பதற்குப் பரிமேலழகர் உரைத்த உரையை மறுக்கு 

மிடத்திலும், இவ்வெண்பா எடுச்.துக்காட்டப்பெழ்.நிருக்தெத, 

எச்சிலுடனே தீண்டலாகாதவை. 
௪ 

5. எச்லொர் இண்டார் பசுப்பார்ப்பார் தீத்தேவர் 
உச்சம் தலையோ டிவையென்ப யாவரும் 

திட்பத்தால் தீண்டாப் பொருள். 

(இ-ள்.) பசு பார்ப்பார் இ தேவர் உச்சந்தலை 
யோடு இவை - பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் உச்சந்தலை 

யோடேகூட இவற்றை, எச்சிலார் தீண்டார் என்ப - 
எச்சிலையுடையரசாப் யாவரும் தீண்டார் என்று சொல் 

லுவர். யாவரும் இட்பத்தால் தண்டா பொருள்-எல் 

லாரும் யாப்பும எச்சிலோடு ண்டப்படாத பொரு 

ளும் இவை. 

பசு பார்ப்பார் நெருப்பு தேவதைகள் உச்சந்தலை என் 

பவைகளை எச்சிலையுடையராய் எவரும் தீண்டலாகாது. 

எச்சிலார் என்பதம்கு இழிஞர் என்றும் பொருள் உண்டு, 
* தெய்வம்? என்றும் பாடம், இணைவிராய் எண்ணிப் பன்மை 

பற்தி அஃதிணையால் முடிவதற்கு, இச்செய்யுள், இலக்கண ' 

விளக்கம் - பொதுவியல் 4- ல.து சூத்திரத்தின் உசையில் 

உதாரணமாகக் காட்டப்பெற்றிருக்றெது, * உச்சச்தலையோ 
'*யாலதம்7” என்றும் பாடம், 4 அழலை யர்தணரைப் பசு 
கிளை மிர்ரில் அடைச் துளோர் தீண்டிடலாகா ”' என்பது காரி 
கண்டம்,



. எச்சிலடனே காணலாகாதவை. 

6. எச்டிலார் கோக்கார் புலைஇங்கள் நாய்கநாயி 
றத்தக விழ்மீனோ டிவ்வைந்தும் தெற்றென 

நன்கறிவார் நாளும் விஷ்ரந்து. 

(இ-ள்.) புலை இங்கள் காய் நாயிறு ௮த்தகவீழ் 

மீனோடு இ' ஐந்தும்- புலையும் இங்களும் காயும் ஞாயி 

றும் அழக வீழ்மீனோடு சொல்லப்பட்ட ஐந்தினை 
யும், எச்சிலார் - எச்சிலையுடையார், விரைந்து தெற் 
றென - விரைந்து தெளிய, காளும் - நாளும், கோக் 

கார் - கண்ணால் நோக்கார், ஈன்கறிவார் - நன்கறிவார். 

.... நன்சுறிவார் எச்சலையுடையராய்ப் புலையன் Fé Baer 

சரய் சூரியன் எரிரக்ஷ்த்திரம் என்னும் ஐர்தையும் கண்ணால் 

காணலாகாழம், 

வீழ்மீன் - விண் வீழ்கொள்ளி, 

பாதுகாக்கத்தக்க எச்சில்கள். 

7, எச்டில் பலவும் உள.மற் றவ௰்றுள் 
இயக்க மிரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில் 
விழைச்சிவை எச்?லிய் நான்கு. 

(இ-எ்.) எச்சில் பலவும் உள - எச்சில்கள் பல 
வெச்சில்களும் உள. ெவற்றுள்-அவற்றுள், இயக்கம் 

இரண்டும் - மல மூத்திரங்கள் இயங்கெ இயக்கம் 

இசண்டொடு கூட, இணைவிழைச்சு - இணைவிழைச் 

சும், வாயில் விழைச்சு - வாயினால் வழங்கிய விழைச் 

சும், இவை எச்சில்- என இவை எச்சிலாவன. இ 

கான்கு-இவ்வெச்சில் கான்கையும் பாதுகாக்க[மத்த- 

ane.) ்
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எச்சில் பலவற்றில் முக்யெமாய்ப் பா.துகாக்கத்தக்சகை, 
மலல்கழித்தல் சலக்கழித்தல் புணர்ச்சி உமிரீர் என்பவை 
யாம், ‘ 

வாயினால்? என்றும் பாடம், 

எச்சிலுடனே செய்யத்தகாதவை. 

8. நால்வகை யெச்டிலும் நன்கு கடைப்பிடித் 

தோதார் உசையார் வளசாசே எஞ்ஞான்றும் 

மேதைக எாகுறு வார். 

(இ-ள்). நால்வகை எச்சிலும் - கூறப்பட்ட 
இக்கான்கு எச்சிலையும், ஈன்கு கடைப்பிடித்து - மிகக் 
கடைப்பிடித்து, ஓதார் - ஒன்றனையும் ஓதார், உரை! 

யார்-வாயால் ஒன்றனையுஞ் சொல்லார், வளரார்-கண்' 

அயிலார், எஞான்றும் மேதைகள் ஆகுறுவார் - எஞ் 

ஞான்றும் மதிபுடையசாக வேண்டுவோர். 

முன்சொன்ன நால்வகை எச்சிலும் உண்டானலிடதத, 

ஒன்றும் படித்தலும் ஒகா.து) வாயால் ஒன்றையும் சொல்: 

லவுக்கூடாத ; சித்திரைசெய்தலும் ௮காது, 

வளர்தல் - கண்வளர்தல் - தூல்கல், 

காலைமாலைக் கடவள் வணக்கம். 

9. காளக்தி கோறின்று கண்கழீஇச் தெய்வத்தைத் 

தானறியூ மாற்முல் தொழுதெழுக. அல்கந்தி 
நின்று தொழுதல் பழி. 

(இ.-ள்.) சாளந்தி கோல்இன்று கண் கட _ 
சிநிகாலையின்கண் ஒரு கோலாலே பல்துடைத்தூச்
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கண்கழுவி, தெய்வச்தை தான் அறியும் ஆற்மூல் 

தொழுது எழுக - தான் வணங்கும் தெய்வத்தைத் 

தரன் ௮றியும் நெறியால் தொழுக பின்பு ஒருகருமத் 

தைத் தொடங்குக. ௮ல்கந்தி - மாலைப்பொழுதின் 

கண், நின்று தொழுதல் பழி- தான் வணங்கும் 

தெய்வத்தை நின்றுதொழுதல் குற்றமாம் (இருந்து 
தொழுக). 

அதிகாலையில் தீந்தசத்தஇி செய்துகொண்டு, தான் y Mis 

படி தெய்வவணக்கம் செய்துவிட்டு, அதன்பின் ஒரு காரி 

யத்தைரம்பிக்கவேண்டும். மாலைச்காலத்தில் கின்றுகொண்டு 

தெய்வவணக்கம் செய்தல் குற்றமா sn oeine Rate g 

கொண்டு அது செய்க, 

அர்இசக்இி - காலைமாலை, காளந்தி - நாள்காலை - சிறு 

சாலை. ௮ச்இ - கூடுதல்-பொரும் அதல் : பகலும் இரவும் கூடு 

இன் வேளை, அல்குதல்-குறைதல் . வெளீச்சம் குறைச்திருப் 

யதி * அல்கக்இ - மாலை, கோல்தின்றலாவது பநர்முச்சால் பல் 

விளலஞ்சல், தானதியு மாற்றால் என்பது ௮வரவா Flow 

சபின்படி, அல்லது சமயகசோட்பாட்டின்படி என்பதாம், 

கீராடூதல் இன்றியமையாத சமயங்கள். 

10. தேவர் வழிபாடு தீக்கனு வாலாமை 
உண்டது கான்றல் மயிர்களைதல் ஊண்பொழுது 

வைகு துயிலோ டிணைவிழைச்சுக் &ழ்மக்கள் 

மெய்யுறல் ஏனை மயலுறல் ஈசைக்துற் 

- (இ-எ்.) சேவர்வழிபாடு - தன்னால் வணங்க 
படும் தேவசை வழிபதெற்கண்ணும், தச்ச Baar”
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கண்டவிடத்தும், வாலாமை - தூய்மையின்மை உண் 

டான விடத்தும, உண்டது கான்றல - உண்டதனைக் 

கான்றவிடத்தும், மயிர்களைதல் - மயிர்களைந்தவிடத் 

தும், ஊண் பொழுது - உண்ணும் பொழுதும், 

வைகு துயிலோடு-பொழமுதேற உறங்கிய விடத்தும், 

இணைவிழைச்சு - இணைவிழைச்சு உண்டாயினவிடத் 

தும், 8ழ்மக்கள் மெய்யுறல் - 8ழ்மக்களுடம்பு தீண் 

டிய விடத்தும், ஏனை மயல் உறல் - மூத்இரரிரீடம் 

கால்வான் உறைவிடத்தும், ஈரைந்தும் - என இப் 

பத்திடத்தும், ஐயுறா.து நீர்ஆகெ - ஐயுறாதே கீரா 
டக. [ புரீடம் - மலம்.] 

தெம்வவணச்கம் செய்யும்போதும், கெட்ட கனாக் கண்ட 

விடத்தும், ௮௪௬9 உண்டானபோதும், உண்டதைக் கக்னெ 

விடத்தும், க்ஷவரம் செய்துகொண்டபோதும், 

பொழுதம், பொழுதேற நித்திரசெய்தபோதும, Calon 

உண்டான விடத்தும், இழிசனர்களைத் தின்டினபொழு அமி, 

மலசலக்கழித்தவிடத்தும், 8ீராடவேண்டும். 

வாலாமை - (வால் - சுததம்) - சுத்தமில்லாமை, உண் 
டது கான்றல் - வமனம் - வாந்தி, வைகுறுயில் - (வைகு - 

தீல்கு) - படுக்கையில் நெடுநேரம் தமய அயில்-பொழுதேத 

உறல்கல், கால்வான் - கால - கீக்கும்பொருப்டு, 

சில அகாசரரம். 

11. 'உடுத்தலால் கீராடார். ஒன்றுடுத் துண்ணார். 

உடுத்சாடை கீருட் பிழியார். விழுத்தக்கார் 
ஓன்௮0ுச் சென்றும் ௮வைபுகார் என்பதே 

ர் யோர் கண்ட மூக
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(இ-ள்.) உடுத்தலால் நீராடார்- ஒன்றனை உடுத் 
தல்லது நீராடார். ஒன்றுடுத் துண்ணார் - இரண் 

மடுத்தன்றி ஒன்றுடுத் துண்ணார். உடுத்த ஆடை 
6 Ger பிழியார் - உடுத்த ஆடையை நீரின்கண் பிழி 

யார். விழுத்தக்கார் - சீர்மை தக்கவர், ஒன்று உடுத்து 

என்றும் ௮வை புகார் - ஓராடை உடுத்து ௮வையின் 

கண் செல்லார், என்பது - என்று சொல்லப்பபவெது, 

முந்தையோர். கண்ட முறை - பழையார் கண்ட 

முறைமை, |ஏ- ௮சை.] 

ஆடையின்றி ஸ்மாகஞ்செய்தலும், இரண்டன் நி ஒராடை 

மாத்திரம் உடுததுக்கொண்டு ௨ண்ணுதலும், ஒருவா தாம் 

உடுத்த ஆடையைத தோய்தறுச் தண்ணீரிலே பிழிதலும், ஓ 

சாடை உடுத்துக்சொண்டு சபையில் போதலும் கூடா, 

6 உடுத்தாடை யில்லாதா நீராட்டும்?” எஸ்பது இரிகடு 
கம், * விழுத்தச்கார்--விமுமம்-- தக்கார் (விழுமம் ன பெருமை, 

சீர்மை)--பெருமையின தகுதி யுடையவா. 

12. தலையுரைதத எண்ணெயால் எவ்வுறுப்பும் Senn, 

பிறருடுதத மாசுணியும திண்டார். செருப்புக் 

தர்க்கம் கொள்ளார் இரந்து. 

(இ-ள்.) தலை உரைத்த எண்ணெயால் - தலை 

யின்சண் ல்க எண்ணெயால், எவ்வுறுப்பும் தீண் 

டார் - யாதோர் உறுப்டிம் தீண்டார், பிறர் உடுத்த 

மாசுணியும் இீண்டார் - பிறர் உடுத்த ௮ழுக்காடை 

யும் தீண்டார். இரக்து குறையெனிலும் செருப்பு 
கொள்ளார் - பிறர் இரந்து தமக்குக் காரியமென்று 

வேண்டிக்கொள்ளினும் பிறர் தொட்ட செருப்பும் 
கொள்ளார்.
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தலையில் தேய்த்த எண்ணெயை வழித்து மற்ற அவயவம் 

களில் பூசுதலாகாது. மற்றவர்கள் உடுத்த அழுக்கு வஸ்திரத் 
தைத் இண்டுதல் கூடாது, அவசரமான ஒரு காரியத்தைச் 

செய்துதரும்படி. பிறர் இரர்.து வேண்டிக்கொண்ட விடத்தும் 

பிதருடைய செருப்பைக் காலில் அ௮ணிர்துகொள்ளுதல் 

கூடாது. 

எண்ணெய்-எள்கெய், மாசுணி-மாசு௨ண்டது-அமுக்காடை. 

18. நீருள் நிழற்புரிர்து நோக்கார். நிலமிராக் ட 
Sapir. இராமசமும் சேரார். இடெனிலும் 

நீர்கொடா தெண்ணெய் உசையார்.உசைத்தபின் 

நீர்தொடார் நோக்கார் புலை, 

(இ-ள்.) நீருள் நிழல் புரிந்து கோக்கார்- நீரின் 

கண் தம் நிழலை விரும்பி நோக்கார், நிலம் இரா 

கருர் - நிலத்தை இருந்து 8றார். இரா மரமும் சே 

சார் - இரவின்கண் ஒரு மரத்இன்கண்ணும் சேரார். 

இடர் எனிலும் - கோய்கொண்டு இடர்ப்பட்டாரா 

யிலும், நீர் தொடாது எண்ணெய் உசையார்-நிரைத் 

தொடாதே எண்ணெய் உடம்பின்௧ண் தேயார். 

உரைத்தபின் - ௮வ்வெண்ணெய் தேய்த்தபின், கீர் 

தொடார் - தம் உடம்பின்மேல் நீரைத் தெளித்துக் 

கொள்ளாது, புலை நோக்கார் - புலையைதக் தம் கண் 

ணால் நோக்கார். 

தண்ணீரிலே தம்முடைய நிழலைப் பா.ததலும், சும்மா 
உட்கார்ச்துகொண்டு தரையைக் ஜோுதலும், இரவில் ஒரு மரத் 

இன் ஆருலே போதலும், நீரைத் தொடாமல் எண்ணெய் 

சேய்த்துக்கொள்ளுதலும், எண்ணெய் தேய்த்தகொண்டபின் 

உடம்பின்மேல் நீரைத் செளித்துக்கொள்ளாமல் புலையனைப் 

பார்த்ததும் ஆசா,
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(மதல்) இசா-செய்யாவென்னும் வினையெச்சம், (இசண் 

டாவது) இரா - இரவு. 

நீராட நீர்மை, 

14. கீசாடும் போழ்தில் நெறிப்பட்டார் எஞ்ஞான்றும் 

நீந்தார் உமியார் இளையார் விளையாடார். 

காய்ந்த செனிலும் தலையொழிர் தாடாரே 

ஆய்ந்த ௮றிவி னவர், 

(இ-ள்.) கெறிப்பட்டார்-ஒரு முறைப்பட்டார், 

நீராடும் போழ்தில்-நீராடும் போழ்தின்கண், ௭ ஞான் 

னும் - ஒருகாளும், நீந்தார் - நீந்தார், உமியார் - நீரின் 
கண் உமியார், தளையார்-6ீரைக் குடைந்து இளையார், 

விளையாடார் - விளையாடுவதும் செய்யார், காய்க்தது 

எனிலும் - எண்ணெய் பெறுது தலை காய்ந்ததெனி 

னும், தலை ஒழிந்து ஆடார் - தலையொழிய நீராடார்; 

ஆய்ந்த அறிவினவர்-.ஆய்ச்த அறிவினார். [ஏ-௮சை.] 

குளமுதலானவைகளில் குளிக்கும்போது, கீச்.துதலும், 

தண்ணீரிலே எச்சில் உமிதலும், தண்ணீரைக் குடைதலும், 

தண்ணீரிலே விளையாடுதலும் கூடா, எப்போதும் தலை 

நீக்கலாகக் கண்ட ஸ்சாஈம் செய்தலாகாது, 

_ தன்னுடம்புபோல் போற்றத்தக்குவை. 

15. ஐம்பூதம் பார்ப்பார் பசுத் திங்கள் சாயிறு 

தம்பூச மெண்ணா இகழ்வானேல் தன்மெய்க்கண் 

ஐம்பூதம் ௮ன்றே கெடும், 

(இ-ள்.) ஐம்பூதம் - நிலம் முதலாயின ஐம்பூ 
தங்களையும், பார்ப்பார் பசு இங்கள் காயி௮ - பார்ப்



பாசையும் பசுக்களையும் இங்களையும் ஞாயிற்றையும், 

தன் பூதம் எண்ணாது - தன் உடம்புபோலம் கருஇப் 

போற்றாது, இகழ்வானேல் - இகழ்வானாயின், தன் 

மெய்க்கண் - தன் உடம்பின்௧ண் உள்ள, ஐம்பூதம் - 

ஐந்து பூதத்தையுமுடைய தெய்வங்கள், அன்றே 
கெடும் - ௮ன்றே கெட்டகன்று போம். 

பஞ்சபூதம் - பிராமணர் - பசு - சந்திரன் -, சூரியன் 

என்பவைகளைத் தன்னுடம்புபோலப் போற்றாவிட்டால், தன் 

லுடம்பினிடத்தி லுள்ள ஐந்து பூதத்சையு முடைய தெய்வக் 

கள் உடனே நீம்ூவிடும். 

தன் பூதம் எனபது எதுகைபற்.றித தமபூதம என வ 

தீது. 1! தம்பூத மென்னாது ? என்றும் பாடம, 

ஐங்குரவரும் அவரைத் தோழுதலும். 

16. grec உவாத்இயான் தாய்தந்தை தம்முன் 
நிகரில் குரவர் இவர், இவரைத் 

தேவரைப் போலத் தொழுதெழுக என்பதே 
யாவரும் கண்ட கெதி. 

(இ-ள்.) ௮ரசன் உவாத்தியான் தாய் Sings 
தம்முன் இதுர் - ௮ரசனும் உவாத்தியும் தாயும் த 
தையும் தனக்கு மூத்தோனும் என இவர்கள், நிகர் 

இல் குசவர் - தமக்கு நிகரில்லா குரவ. ராவர். இவ 
ஜை இவர்களை, தேவரைப்போலத் தொழுது எழுக- 

Oar ciQu rag தொழுதெழுக, என்பது - என்று 
சொல்லப்படுவது, யாவரும் கண்ட நெறி - எல்லா 

ஈல்லாரும் உளத்துச்சொல்லிய நெறி, [ஏ-௮௪ை.]
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௮.ர௪ன் - ஆரியன் - தாய் - தகப்பன் - ௮ண்ணன் என் 

பவர் ஐங்குரவா ஆவர், இவாகளைத் தேவரைப்போலத் தொழு 

தெழுதல் வேண்டும். 

உவாத்தியான் - உபாத்யாயன் என்ற வடசொல், று 
பாணாற்றுப் படையில் :* மு.துவோர்க்கு மு௫இழ்த்த கையினை 

யெனவும் ?? என்னலும் 281-வரியின் உரையில் இச்செய்யுளின் 

மூ.தலடி. உதகரிக்கப்பெற் நிருக்கன்ற த. 

சில அநாசாரம். 

17. சூரவ ௬ுரையிகந்து செய்யார், விரதம் 

குறையுடையார் தீர மறவார், நிறையுவா 

மெல்கோலும் இன்னார்: மரங்குறையார் என்பதே 

நல்லறி வாளர் துணிவு. 

(இ-ள்.) குரவர் உரை - முன்பு கூறப்பட்ட 

குரவர்கள் சொல்லிய சொல்லை, இக௩து செய்யார் - 

கடந்து ஒன்றனையும் செய்யார். குறை விரதம் உடை 

யார்-முடியாது இடந்த குறைவிரத முடையார், தீர 

மதவார் - மிக வதனை மறந்தொழுகார். நிறை உவா- 

மதிரிறைந்த உவாவின்கண், மெல்கோலும் இன்னார். 
தம் பல் துடைப்பதும் செய்யார் : மரம் குறையார் - 

அவ்வுவாவின்கண் மரங்களையும் குறையார், என்ப .து- 

என்று சொல்லப்படுவது, ௩ல் அறிவாளர் துணிவு - 

ஈல்லநிவாளர் தொழில். [எ - ௮சை] 

ஐல்குரவர் சொல்லிய சொல்லைக் கடர்.து ஒரு காரியதீதை 

யும் செய்யலாகாது, முழி.வுபெறாத குறைவிரதம் உடையவர் 
சள் அவ்விரதத்தை மறத்தல் கூடாத, பூரணையில் பல்தேய்த் 
தீத மாகாத: மக்களை வெட்டுதலு மாசாது,
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‘Mepis செய்யார் ? என்றும் பாடம், உவா- அமா 

வாசி. பூரணை இசண்க்கும் பெயா: நிறையுவா என்றத 

போஜனக் கிரமம். 

18. நீராடிக் கால்கமுவி வாய்பூசி மண்டலஞ்செய் 
துண்டாரே உண்டா ரசெனப்பவோர்.௮ல்லாதார் 
உண்டார்போல் வாய்பூசிச் செல்வா, ௮தவெடுத்.த.க் 

கொண்டார் அரக்கர் குறித்து. 

-ள்,) நீராடி - குளித்து, கால் கழுவி- கால் 

வாய்பூசி - வாய் பூசி, மண்டலம் செய்து - 
உண்ணுமிடம் மண்டலஞ்செய்து, உண்டார் - உண் 

டார், உண்டார் ஏனப்படுவர் - உண்டாசாவர். ௮ல் 

லாதார் - இப்படியொழிய உண்டவர், உண்டார் 

போல் - உண்டாரைப்போல, வாய்பூசி செல்வர் - 

வாய்பூசிப் போவர். ௮து - ௮வருணவை, ௮ரக்கர் 

குறித்து எடுத்துக்கொண்டார் - அரக்கர் எடுத்துக் 

கொண்டார். [ஏ - ௮சை.] 

குளித் தக் காலைக்சகமுவி வாயைத் அடைத்துக்கொண்டு, 

உண்ணுமிடத்தை மண்டலஞ்செய்து, அப்புறம் உண்டவரே 

உண்டவராவர். இப்படிச் செய்யா தவருடைய உணவை” சாக் 

சர் எடுத் துக்கொள்வா. 

*மண்டிலஞ் செய்து” என்றும் பிரதிபேதம், உண்ணு 

மிடத்தை மன்டலஞ்செய்த லாவது, உண்கலத்தைச் சுற்றி 
வேதவிதிப்படி மர்திரஞ்சொல்லி நீரிறைத்தல், ** அருமறை 
யானீர் வலஞ்செய் தடிசில் தொட்டு”? என்பதும், “மண்டிலம் 

சோட்டி உண்கல னத்ன்மேல் வைத்தினி தயில்க 7 என்பதும் 

சாசெண்டம், வாய்பூசுதல்- வாயைத் துடைத்தல், ' அசக்கர்
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எடுத்.தக்கொள்ளும் ௮ுணிவுபற்றி *எடுத்துக்கொண்டார் ?? 

என இறர்தகாலத்தால் கூறினா. மர்திரஞ்சொல்லி நீரிதைத்த 

இடத்தை அசுரர் ௮ணுகார் என்பது ஓர் ஐதிகம். Fas Fé gn 

மணி - பதுமையாரிலம்பகம் - 187 - செய்யுளில் Qunex 

னடிகழமீஇயபின்றைப் புரிச்து வாய் சன்குபூசி” என்னுமடியின் 

உரையில் இந்த வெண்பாவின் முதலடி. எடுத் துக்காட்டப்பெற் 

திருச்டின்றத. 

19. காஜினீர் நீங்காமை உண்டி: பள்ளியும் 
௪சம் புலராமை ஏறற்க என்பதே 

பே றி வாளர் துணிவு. 

(இ-ள்.) காலினீர் நீங்காமை உண்டி0க - கால் 

கழுவி நீர் உலருவதற்கு முன்னே உண்ணச் தொடம் 

குக, பள்ளியும் ஈரம் புலராமை ஏறற்க - பாயலின் 

கண்ணும் கால்கழுவிய ஈரம் புலர்ந்தாலன்நி ஏரு 

தொழிக, என்பது-என்று சொல்லப்படுவது, பேரறி 

வாளர் துணிவு - பேரறிவாளர் துணிவு. [ ஏ-௮சை.] 

கால்கமழுவின ஈரம் உலரும் முன்னரே உண்ணத் தொடக் 

குக: கால்கமுவின ஈரம் உலர்ந்த பின்னரே படுக்கையில் 

படுக்க, 
€ 

பிசயோக விவேகம் 89-வது சூத்திர வுசையில் இச்த 

வெண்பாவின் முதலிரண்டடிகள் எடுத் துக்காட்டப்பெத்கிருக் 

இறன, 

20. உண்ணுல்கால் கோக்கும் இசைழேக்குக் மண்ணமர்த்து 

தூங்கான் துளங்காமை ஈன்இரீஇ யாண்டும் 
பிதிதியாஅம் சோக்கான் உசையான் தொழுஅசொண் 

Geta manson sit gy ப
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(Q - cr.) cargpmare - eecepin Curg, 
கோக்கும் இசை இழக்குக்கண் அமர்ந்து - நோக்கப் 

படும் இசை 8ழ்த்தசை யாங்கண் பொருந்இ, தாங் 

கான் துளங்காமை-தூங்காது புடைபெயராது, ஈன்கு 

இரீஇ - நன்றாக இருந்து, யாண்டும் பிறிது யாதும் 

நோக்கான் உரையான் - எவ்விடத்தும் பிறிதொன் 
நனை நோக்காது சொல்லாது, தொழுதுகொண்டு - 

உண்கின்ற உணவினைத் தொழுது, உகாமை nore 

உண்க - சிந்தாமல் செவ்விதாக உண்க. 

உண்ணும்போது, தெக்குமுகமாகப் பொருந்தி, grear 

மலும் அசையாமலும் சன்றாக உட்கார்ச் தகொண்டு, வேறொன் 

றையும் பார்க்காமலும் பேசாமலும், உண்ணும் உணவைத் 

தொழுதுகொண்டே சிச்தாமல் செவ்விதாக உண்க, 
® 

* தொழுதுகசொண் 0ண்க உகாதுமை கன்கு'” என்பது 

சிவக் தாமணி முத்தியிலம்பகம் 101-செய்யுளுசையில் மேற் 

தோளாகக் காட்டப்பெற்கிருக்றெது. 

21, விருந்தினர் மூத்தோர் பசுசிறை பிள்ளை 

இவர்க்கூண் கொடுத்தல்லால்உண்ணாசே என்றும் 
ஒழுக்கம் பிழையா தவர். 

(இ-ள்.) விருந்தினர் மூத்தோர் பசு ஈழை 
பிள்ளை இவர்க்கு - விருந்தினரும் மிக மூத்தோரும் 
பசுக்களுட் சிறைகளும் பிள்ளைகளும் என்று சொல் 

லப்பட்ட இவர்கட்கு, ஊண் கொடுத்தல்லால் உண் 

ணார் - உணவு கொடுத்தல்லது உண்ணார், என்றும் 

ஒழுச்கம் பிழையாதவர் - என்றும் ஒழுக்கம் பிழையா 
தார். [ஏ - ௮சை.] 

9
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விருந்தினர் மூதியோர் பசுக்கள் பக்ஷிகள் பிள்ளைகள் 
என்.ற இவர்களுக்கு உணவு கொடாமல் தாம் முன்னதாக 

உண்ணலாகாது, 

விருக் இனர் - (விருச்து - புதுமை) - புதியராய் வர்தவா - 

அதிதிகள், ஹை - இறகுடையது: பறவை, 

22. ஒழிந்த இசையும் வழிமுறையால் கல்ல. 

முகட்டு வழியூண் புகழ்ந்தார். இகழ்ந்தார் 

முகட்டு வழிகட்டிற் பாடு, 

(இ-ள்.) ஒழிந்த இசையும் வழிமுறையால் 

கல்ல - முன்சொன்ன கீழைத்திசையும் ௮க்€ழைத் 

இசைக்கு இடையூறுளதாயின் பின்னை (கோக்கஇயுண் 

டந்கு) மற்றைத் இசைகளும் ௩ல்லவாம். முகட்டுவழி 

ஊண் புகழ்தோர் - வாயிலின் கேரிருந்து , உண்டலை 

ஆமெனப் புகழ்ந்தார்கள். முகட்டுவழி கட்டில் பாடு 
இகழ்ந்தார் - முகட்டின்கேர் கட்டிலிட்டுக் இடக்கல் 

ஆகாதென்று பழித்தார்கள் நல்லர். 

உண்ணும்போது முனசொனணா ழெக்குமுகமாகட் பொ 

ருந்தியிருக்கத தடைகேரிடடால மற்றத இசைகளை நோக 

உண்ணலாகும, வாயிறபடிக்குகேராக இரு; உண்ணுதல் தகு 

நி, வாடுற்படிக்கு கேராகக் acm GB ae தகுதியன் ம. 

பாடு - (படுத்தல்) முதனிலை திரிந்த தொழிய்பெயா, 

93. உெச்.தண்ணா) நின்றுண்ணார்; வெள்ளிடையும் உண்ணார்; 

சிறந்து மிகவுண்ணார் கட்டின் மேல் உண்ணார் : 

இறந்தொன்றும் இன்னற்க நின்று, 

(இ-ள்.) கடந்து உண்ணார் - இடக்துண்ணல் 
ஆகாது. நின்று உண்ணார் -
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வெள்ளிடையும் உண்ணார் - வெள்ளிடையின்கண் 

,ந்துண்ணல் ஆகாது. றந்து மிக உண்ணார் - 

விரும்பி மிகவும் உண்ணல் ஆகாது. கட்டில்மேல் 

உண்ணார் - கட்டில்மேல் இருந்து உண்ணல் ஆகாது. 

இறக்து ஒன்றும் நின்று இன்னற்க-நெறியைக் கடந்து 

மிக யாதொன்றும் நின்று இன்னல் ஆகாது. 

படுத் துக்கொண்டும் நின்றுகொண்டும் வெளியிட த்தில் 

காண்டும் உண்ணலாகா௮. ஓசையுடன் அதிகமாக 

-ண்ணல் தகாது, கட்டிலின்மேல் இருக் தகொண்டு உண்ண 

லாகாது, முறமைமையைக் கடந்து யாதொன்றையும் நின்று 

ின்னல் ஆகாது, 

வெள்ளிடை - (வெளி--இடை ) - வெளியிடம், இறந்து 5 

- அளவு கட) - கெறிகடக்து- முறைமை கடச்து, 

(24. முன்துவ்வார் முன்னெழார் மிக்குறார்; ஊணின்க 

என்பெறிலும் ஆற்ற வலமிசார், தம்மிற் [ண் 

பெரியார்தம் பாலிருநதக் கால். 

(இ-ள்.) தம்மிற் பெரியார் தம்பால் இருந்தக் 

கால் - தம்மிற் பெரியார் தம்பந்இயில் இருந்து உண் 

ணுமிடத்து, முன்துவ்வார் - ௮ப்பெரியார் உண்ப 

தீற்குமுன்னே தாமுண்ணார் , முன் எழார் - முநீதுற 

எழுக்இரார், மிக்குறார் - ௮வர்களை கெருக்கியிசார் , 
ஊணின்கண் என்பெறிலும் ஆற்ற வலம் இசார் - 
உண்ணுமிட்த்து மிக யாதாலும் பெறினும் வல 

நத உண்ணம்க. 

பெரியோர்களுடனே சமபச்தியாக இருச்து உண்ணும் 

போது, அவர்கள் உண்ணுமுன்னே உண்ணுதலும், அவர்கள்



36 

எழுவதற்குமுன்னே எழுதலும், அவர்களை நெருக்கயிருத்த 

லம், அவர்களுக்கு வலப்டக்கத்இலிருக் து உண்ணுசலும் ஆகா, 

!மீக்கூறூர் ? என்றும், பெரியார் நிரலிருக்தக்கால்! என் 

றும் பாடபேதம் உண்டு, துவ்வார என்பதில் ஐ ( - உண்) 

பகுதி ; இப்பகுதியினடியாகத் * துப்பா£ '-துத்தேன்-!துத்த? 
“அத்து என வருவன 2 67, 

25. கைப்பன வெல்லாம் கடை, தலை இத்திப்ப, 

மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடையாகத் 

துய்க்க முறைவகையால் ஊண். 

(இ-ள்.) கைப்பன எல்லாம் கடை (ஆக) - 

கைக்கும் கறியெல்லாம் முடிவின்கண்ணாகவும், இத் 

இப்ப (எல்லாம்) தலை (ஆக) - இத்திக்கும் கறியெல் 
லாம் முதலாகவும், ஓழிர்த (எல்லாம்) இடையாக - 

ஒழிந்த சுவைகளுள்ள கறிகளெல்லாம் இடையாகவும், 

முறைவகையால் - கிரமப்படி, மெச்சும் வகையால் - 

புகழும் வகையான், ஊண் துய்க்க - உண்க. 

உண்ணும்போது கசக்குங் கதிகளைக் கடைசியாககும், 

இ.த்இக்ும் கறிகளை முதலாகவும், மற்றச் சுவைகளுள்ள கறி 

ater nba sed உண்ச, 

சங்க சிகாமணி பதுமையாரிலம்பகம் 180 செய்யுள் 

மூன்ராமடி. **இன்மலர்த் தவிசிலுச்சி இருஈ்தமிர் இனிதித் 

கொண்டான'' என்பதற்கு இந்த வெண்பாகின் முதலடி மேத் 

கோள் காட்டப்பெம் நிருக்கன் றது. 

90. முதியவரைப் பக்கத்து வையார்.விஇமுறையால் 

உண்பவற்று ளெல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித் 
தன்பிற் நிரியாமை ஆசாரம் கீம்காமை 

பண்பினால் நீக்கல் கலம்,
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(இ-ள்.) முதியவரை பக்கத்து வையார் - தம் 
மில் மூத்கார் உண்ணும்பொழுது ௮ம் மூத்தாசைத் 

தம் பக்கத்து வைத்து உண்ணார். விதஇிழுமையால் 

உண்பவற்றுள் எல்லாம் - முறைமையான் உண்ணுப் 

கலங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும், சிறிய-சிறநிய கலங்களை, 

கடைப்பிடித்து.கடைப்பிடித்துத் தனக்குக்கொண்டு, 

அன்பில் திரியாமை - காதலில் பிழையாத வகையும், 

ஆசாரம் நீங்காமை - ஒழுக்கத்தில் நீங்காத வளகயும் 
உண்டு, (ves Gaur Oa உண்டமைம்தால்), கலம் 

பண்பினால் நிக்கல் - உள்ள கலங்களை மூறைபட 

8க்குக, 

தம்மைட்பார்க்இலும் முதியார் உண்ணும்போது அவரைத் 

தம,து பக்கத்திலே வைத்து உண்ணலாகாழு, உண்சலங்களுள் 

சிறிய கலன்களை அமைததககொண்டு அனபும் ஆசாரமும் தவ 

மூமல் உண்ச, உணடபின உண்கலஐகளைக் இரமமாக நீசடு 

விடுக, 

(சாரம் 8ீல்காமை) உண்டு என்பது சொல்லெச்சம், 

வரைவு - வரையரை, நீக்கல் - துல்லீற்று வியக்கோள், 

27. இழியாமை ஈன்குமிழ்ர் தெச்சில் ௮றவாய் 
அடியோடு ஈன்று துடைத்து, வடிவுடைத்தா, 

முக்கால் குடித்துத் துடைத்து முகத்துஅப் 

பொத்த வகையால் விரலுறுத்தி வாப்பூசல், 
மிக்கவர் கண்ட கெறி, 

(இ- ள்.) இழியாமை - வாயில் புக்கநீர் உள் 

புகாமை, கன்கு உமிழ்க்து - மிகவும் உமிழ்ந்து, எச் 

சில் அற-எச்டில் ௮றும்படி, வாய் அடியோடு ௩ன்கு 

துடைத்து - வாயையும் அடியையும் மிகத்துடைத்து,
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வடிவு உடைத்தாக- அழகு உடைத்தாக, முக்கால் 

குடித்துத் துடைத்து-முக்கால் குடித்துத் துடைத்து, 
முகத்து உறுப்பு - முகத்தின்௧ண் உள்ள உறுப்புகளை, 

ஓத்த வகையால் - அவற்றுக்குப் பொருந்தும் வகை 

யால், விரல உறுத்து - விரலகளை உறுத்தி, வாய் 

பூசல் - (அப்பெற்றியானே) பூசும்பூச்சு, மிக்கவர் 

கண்டகெறி - கெறிமிக்கவர் கண்ட கெறி. 

உண்ட பிறகு, வாயில் கொண்ட கீரை உள்ளே போகாத 

படி டன்றாசக் கொப்பளித்து உமிழ்ர்துவிட்டு, எச்சலறும்படி. 

வாயையும் பாதத்தையும் நன்றாகத் துடைத்துக்கொண்டு, மும் 

முறையாகத் தண்ணீர் பரு, அப்பால் கண் கா மூக்கு முத 

ஸானவைகளைத் துடைத்துக்கொள்க, இ.து தான உண்டபின் 

வாய்பூசும் பூச்சு, 

முக்காம குடித்தலாவது ஆசமனஞ் செய்தல், 4 வாய் 

பூச்சு? என்றும் பாடம், சீவகசிர் தாமணி பதமையாரிலம் 

பகம் ]187-வது செய்யுள 

 வாசசம்பொடி.யுகீரும்காட்டிடக்கொண்டவோய்ப்பப் 

பூசறுத்தல்கைநீரைமும்முமறைகுடி த்துமுக்கால் 

சர்கத்தகடைத்தபின்மைக்கைகிர இ அப்பு திட்டித் 

, வூசினாலக்கைகீவியிருச்தனன் தோம்றமிக்கான் ” 

எனவருடன்ற த. 

28. இருகையால் தண்ணீர் பருகார். ஒருகையால் 

கொள்ளார் கொடாமூர் குரவர்க்கருகை 
சொறியார் உடம்பு மடுத்து. ' 

(இ-ள்.) இருகையால் - இருகையால் முகக் 

தும் ஏற்றும், தண்ணீர் பருகார்- தண்ணீர் குடியார். 

ஒருகையால் கொள்ளார் - குரவர் கொடுப்பனவற்றை
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1% கையால் வாங்கிக்கொள்ளார் ) குரவர்க்கு (ஒரு 

- கயால்) கொடார் - அவர்க்குத் தாம் ஒரு கையால் 

கொடார். உடம்பு மடுத்து இருகை சொறியார் - 

- டம்பினை மடுத்து இரு கையால் சொறியார். 

தண்ணீரை இரண்டு கைகளால் மொண்டும் உய்யும். 

மழக்கலாகாது, பெரியோ£ கொடுப்பதை ஒருகையால் வாக் 
குதலும் அவர்க்குக் கொடுப்பதை ஒரு கையால் கொடுத்தலும் 

ஈடா, உடம்பை இரண்டு கையாலும் சொதியலாகரீ£த;, 

சொஜதிதல் - பிருண்டல், மதெது - அடைந்து - சேர - 

நெருக்கமாக, 

அக்திப்போழுது செய்வன தவிர்வன. 

29. ௮ம்இப் பொழுது இடவார் ௩டவாசே. 

உண்ணார் வெகுளார் விளக்கிகழார் முன்னந்தஇ 

அல்குண் டடங்கல் வழி, 

(இ-ள்) ௮ம்இப்பொழுது- மாலைப்பொழுதின் 
கண், கடவார் ஈடவார்-கஇடத்தலும் வழி ௩டத்தலும் 
செய்யார் ; வெகுளார் - ஒருவசைச் சீறுவதும் செய் 

யார். முன்னந்தஇி - ௮ந்இப்பொழுது, விளக்கு இக 

ழார் - விளக்கு இகழாது ஏற்றுவர். (௮ந்இப்” பொ 
Gs) உண்ணார்-மாலைப்பொழுதஇன்கண் உண்ணாது, 
அல்கு - அல்கலின்கண், உண்டு - உண்டு, ௮டங்கல்- 
புறம்போகூது ஒரிடத்தின் கண்ணே அ௮டம்குதல், 
வழி - நெறி. [ஏ - ௮சை] 

மூன்னச்தி என்பது (௮5 இழுன்) பின்முஜ் 
தொகை : அர்தியினதுமுன்பகுதி - அசதி டக 
6 அச்திப்பொமுஇிற இடவார் '” என்றும் துஆ.
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சயனக்கிரமம். 

80. பெக்குங்கால் கைகூப்பித் தெய்வம் தொழுது, 

வடக்கொடு கேோரணம் தலைசெய்யார், மீக்கோள் 

_ல்கொடுத்துச் சேர்தல் வழி. 

(இ-ள்.) இடக்கும் கால் - இடக்கும்பொழுது, 

தெய்வம் கைகூப்பித் தொழுது - தெய்வத்தைக் கை 

கூப்பித் தொழுது, வடக்கொடு கோணம் தலைசெய் 

யார்- வடஇசையின்௧கண்ணும் கோணஇசையின் கண் 

ணும் தலைவையாது, மீக்கோள் உடல்கொடுத்து சேர் 
தல்-மேற்போர்ப்பதொன்றினை உடம்பின்௧ண் கொ 

டுத்துக் கிடத்தல், வழி - நெறி, 

படுக்கும்போது, கடவுளைத் தொழுத, வட திசையிலும் 

கோணதிசையிலும் தலையைவைக்காமல் மற்றத் இசைகளில் 

ஏற்ற பெற்றி ஒரு இசையில் வைத.த, மேலே ஒரு வஸ்இிரத் 

தைப் போர்த்துக்கொண்டு படுத்தல்வேண்டும், 

மீக்கோள் - (மீ - மேலே, கோள் - கொள்ளப்படுவத)- 

சரீ ரத்தின்மேல் கொள்ளப்படுவது: மேம்போவை, *6 தலை 

வழிபோம்போழுது வழுவுதலும் வழாமையும். 

91. இருசேவர் பார்ப்பார் இடைபோகார்.தும்மிலும் 

்.... மிக்கார் வழுத்தின் தொழுதெழுக-ஒப்பார்க் 

குடன்செல்லல் உள்ளம் உவந்து. 

(இ-ள்.) இருதேவர் பார்ப்பார் இடைபோ 

கார் - இருதேவர் நடவும் பார்ப்பார் பலர் ஈடுவும்
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ஊடறுத்துப் போகார். தம்மினும் மிக்கார் வழுத் 

இன் தொழுதெமுக - தும்மின பொழுதும் மிக்கார் 
வழுத்தினல் தொழுதெழுக. ஒப்பார்க்கு உடன் செல் 
லல் உள்ளம் உவந்து - தம்மோ டொப்பார்க்கு வழி 

போம்போது உடனே நேர்செல்க தம்முள்ளம் 

உவந்து, 

ஓரிடத்.தக்குப் போகும்போ௮, இரண்டுதேவர் ஈடுவிலும் 

பல பார்ப்பார் நடுவிலும் போதல் கூடாது, எவராலும் தம் 

மினவிடத்.தும் பெரியோர்கள் வாழ்.த்தினல் தொழுதுகொண் 

டே செல்க, வழிபோகும்போது சமானமான. சிசேகர்களு 

டனே அவர்கட்கு நேரே மனக்களிப்புடன் செல்க, 

செல்லல் - வியக்கோள். பெரியோர் கூடியிருக்கும் சபை 
கடுவிலும் ஊடறுத்தப் போதலாகாது என்ே ஆசாரம்,''என் 

தூடற்த்துச் சென்றாலும் மனறாடறுததுச் செல்லற்க?” என் 

னும் பழமொழியால் விளங்கும். 

உமிழ்தலும் மலசலமோசனஞ் சேய்தலும் 

ஆகாத இடங்கள். 

32. புற்பைம்கூழ் ஆப்பி சுடலை ah Sits aco 

தேவ குலம்நிழல் ஆனிலை வெண்பலியெண்், 

நிரைந்தின் கண்ணும் உமிழ்வோ ட.ருபுலனும் 
சோரார் உணர்வுடை யார். 

(இ-ள்) புல் - புல்லின்கண்ணும், பைங்கூழ் - 

விளைநிலத்தின் கண்ணும், ஆப்பி - ஆப்பியின்கண் 
ஹும், சுடலை - சுடலையின் கண்ணும், வழி - வழியின் 

கண்ணும், தீர்த்தம் -” தீர்த்தத்திள்கண்ணும், 
குலம் - தேவர்கோட்டத்தின் கண்ணும்,
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லின்கண்ணும், ஆன்றிலை - ஆநிரை நிற்கும்இடத்தின் 
கண்ணும், வெண்பலி - சாம்பலின்௧ண்ணும், என்ற 

ஈரைந்தின் கண்ணும் - என்ற ஈரைந்தின் கண்ணும் 9 

உமிழ்வோடு - உமிகீசையும், இரு புலனும் - மூத்திர 
புரிடங்களையும், சோசார் - சோரார், உணர்வு உடை 
யார் - உணர்வுடையோர். 

புல் முளைத்திருக்கன்ற இடம், பயிர் விளைஇன்ற இடம், 

பசுச்சாணம், சசாம், வழி, தாத்தம், கோயில், நிழலுள்ள 

இடம், பசுமாதை நிழ்இன்ற இடம், சாம்பல் யெ பததிடல் 

களிலும் எச்சிலுமிழ்தலும் மலசலக்கழித்தலும் ஒக. 

ஆப்பி - அ பீ-இவின் பீ) - பசுச்சாணம், 4 மூன் 

பகரவீ அனைத்தும்வரக் குறுகும்”? (ஈன் - 177-சூ). தேவ 

குலம்-(குலம் - மனை - வீடு) - தேவர் இருக்கும் லீடு : ஆலயம், 

மலசலமோசனம் சேய்யும் திசை... 

93. பகற்றெற்கு கோக்கார், இராவடக்கு கோக்கார். 

பகற்பெய்யார் தீயிலுள் நீர். 

(இ-ள்.) பகல் தெய்கு மோக்கார் இரா வடக்கு 

நோக்கார் - பகல் தெற்கு மோக்கியும் இரா வடக்கு 

நோக்கியும் இருந்து மூத்திர புரீடய்களைச் சோசார். 
பகல் தயிலுள் நீர் பெய்யார் - பகற்பொழுஇன்கண் 

BiG ger நீர் பெய்யார். 

பகலில தெழ்குகோக்கியும் இரவில் வடக்குகோக்இயும் 

இருக்.த மலசலம் விடுத்தலாகாது, பகலில் நெருப்பிலே தண் 

ணீசை உகுத்தலாகாது, 

94. பத்துத் இசையும் மனத்தான் மழறைத்தபின் 

௮ந்தசத் தல்லால் உமிவோ டிருபுலலும் 
இந்தி7 தானம் பெறிலும்-இகழாசே 

தந்திரத்து வாழ்துமென் பார்,
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(இ-ள்.) பத்துத்திசையும் மனத்தால் மறைத்த 

பின் - இசை பத்தினையும் மறைத்தாராக மனத் 

தால் கருதி, ௮ந்தரத்து அல்லால் - பத்துத்திசையின் 

கண்ணும் இன்றி வேறோரிடத்தின் கண்ணே சோர் 

கன்றாராகக் கருதியல்லது, உமிவோடு இருபுலலும்- 

உமிரீரையும் மூத்திரபுரீடங்களையும், இந்இிரதானம் 

பெறினும் - இந்திரன் உறையுமிடம் பெத்றாசாயி 

லும், இகழார் - சோரசார், தந்திரத்து வாழ்.துல் என் 

பார் - மூன்முறையால் ஒழுகுதும் என்பார். [ஏ - 

ae. 
திசை பத்தையும் மறைத்ததாகப் பாவித்து ௮ச்த. ரத்தில் 

செய்வதாக நினைத்துக்கொண்டு எச்சிலுமிழ்தலும் மலசலக் 

கழித்தலும் செய்க, 

பிரயோகவிவேகம் 12-வது சூதீிஇர வரையில் இவ்டெண் 

பாவின் முதலடி. அகக்கரணத்துக்கு உதாரணமாகக் காட் 

டப்பெற்திருக்றத, 

வாய்பூசலாகாத இடங்கள். 

99. ந௩டைவரவு நீரகத்து நின்றுவாய் பூசார் 9 

வழிரிலை கீருள்ளும் பூசார்; மனத்தால் 
வரைந்துகொண் டல்லது பூசார் ; evs Heer 

, பெய்பூச்சுச் ரா தெனின், 

(இ-ள்.) கீரகத்து (நின்று) ஈடைவரவு நின்று 

வாய்பூசார் - நீரகத்இன்கணின்றும் நடவாநின்றும் 

கம்வாய் yeni 5 வழிநிலை நீருள்ளும் பூசார் - ஓடுகீர் 

பெற்திலராயின் நிலை நீருள்ளும் ௮ப்பெத்றி பூசார், 
மனத்தால் வரைந்துகொண்டல்லது பூசார் - அக்கிர் 
அருந்தும் போதும் பூசம்போதும் மனத்தான் வசை
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யறுத்துக்கொண்டல்லது பூசார், கலத்தனால் பெய் 

பூச்சு ராது எனின் - ௮.துவுஞ் செய்வது கலத்தான் 
முகந்து லெர்பெய்யப் பூச முடியாதாயின், 

ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை மொண்டே வா யலம்ப 

வேண்டும், தண்ணீரிலே கின்றுகொண்டும் கடர. தசொண்டும் 

வாயலம்புதல் தாகாழு, 

ஓட நீரிலும் நிலைநீரிலும் பூசார் என்று சொல்வதும் 

பொருரச்.தும், மனத்தால் வரைஈதுகொள்ளலாவது, பத்துத் 

இசையு மனத்தால் மழைத்தபின் அ௮ந்தரத்தல்லால்'? என்ற 

படி. பாவித்தல், பெய்பூச்சுத் தாரா தெனின் '? என்றும் 

பாடம், 

அகற்றத்தக்க சில அகாசாரங்கள். 

80. சுடரிடைப் போகார் , சுவர்மேல் உமியார்; 

இடசெனிலும் மாசுணி கீழ் சம்மேற் கொள்ளார், 
படைவரிலும் ஆடை. வளியுரைப்பப் போகார் , 

பலரிடை ஆடை உஇராரே, என்றும் 

கடனறி காட்டி யவர். 

(இ-ள்.) சுடரிடை போகார் - ஒருவர்க்கும் 

விளக்வற்கும் நடுஷடனுத்துப் போகார் _ சுவர்மேல் 

உமியார்-சுவரின் மேல் உமியார்;இடர் எனினும்-தமக் 
குக் குளிரான் இடர் வரினும், மாசுணி-பிதர் உடுத்த 

மாசுணியை, தம்8ழ் மேல் கொள்ளார் - தம்£ழ்ப் 

படுப்பதும் மேற்போர்ப்பதும் செய்துகொள்ளார் , 

படைவரினும்- படை வக்ததாயினும், ஆடை வளி - 

ara ss. ஆடைக்காத்று, உரைப்ப போகார-பிதர் 

மேல் உரைப்பப் போகார்) பலர் இடை ஆடை உ;



ஆசாரக்கோவை. 45 

சார் - பலர்நடுவண் நின்று உடையை உதமுர் ட என் 

னும் கடன்௮றி காட்டியவர் - எஞ்ஞான்றும் கடப் 

பாட்டை அறிந்த அறிவுடையார். [ஏ-௮௪சை.] 

ஒருவர் உட்கார்க்இருக்இன்ற இடத்திற்கும் விளக்கற்கும் 

நடுவிலே போதலாகாத, சுவரின்மேல் எச்சிலை உமிதல் 

கூடாறு, பிறர் உடுத்துக் சழிதக அமுக்கு வஸ்்திரத்தைக் 8ழே 

போட்டுக்கொள்வதும் மேலேபோர்த்துக்கொள்வதும் தகாது. 

எப்படிப்பட்ட சமயத்திலும் தாம் உடுத்திருக்இன்ற விஸ்இரத். 

இன் காற்று மற்றவர்மேல் படும்படி செல்லுதல் கூடாது, 

பலர் நடுவிலே தாம் உடுத்திருக்கன்்ற உஸ்திரத்தை உதறுதல் 

கூடாது. 

மாசுணி தங்$ழ்மேம் கொள்ளார் ?' என்றும் பாடம், 

கோக்கலாகாதன. 

87. பிறர்மனை கட்களவு சூது கொலையோ 

... டறனறிந்தார் இவ்வைந்தும் நோக்கார், இறனில 

கெள்ளப் பலவெதூஉ மன்றி நிரயத்துச் [ரென் 

செல்வழி உய்த்இடுத லால். 

(இ-ள்.) பிறர்மனை கள் களவு சூது கொல் 

யோடு இவ் வைந்தும் - பிறர்மனையாளும் கள்ளும் 

களவும் சூதும் கொலையும் என்ற இவ் வைக்தஇனையும், 

அறனறிந்தார் கோக்கார் - ௮றனறிக்தார் செய்வே 

மென்று கருகார், திறன் இலர் என்று எள்ளப்பவ 
தும் அன்றி - இழப்பாடிலசென்று பலரால் இகழப் 

படுதலு மன்றியே, கிரயத்து செல்வழி உய்த்இடுத 
லால் - ௩ரகத்தன்கண் செல்லும் நெறியில் இவை 
செலுத் துகலான்.
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இகழ்ச்சிக்கும் ஈரகத்திற்கும் காரணமாதலால், பிறரு 

டைய மனையாளை விரும்புதல் - கள்ளுண்டல் - களவுசெய்தல்- 

சூதாடல் - கொலைசெய்தல் என்னும் இவைகளை மனத்தில் 

நினைத்தலும் காது. 

** செல்வுழி உய்த்திடுத லான்! என்றும் பாடம். 

88 பொய்குதளை வெளவல் அழுக்கா றிவைகான்கும் 

ஐயதீர் காட்சியார் இந்இியார். சிட்இப்பின் 

ஐயம் புகுவிச் தருநிரயச் அய்த்திடும் : 
தெய்வமுஞ் செற்று விடும். 

(இ-ள்.) பொய் - பொய்யும், குறளை - குறளை 

யும், வெளவல் - பிதர் பொருளைத் தாம் வவ்வவேண் 

டும் காதலும், ௮முக்காறு - பிறராக்கத்தன்கண் பொ 

ரூமையும், இவை நான்கும் - ஏன Benes wren Boor 

யும், ஐயம் இர் காட்யோர் - ஐபந்தீர்க்த அறிவினை 

யுடையார், சங்தியார் - நினையார். ரந்இப்பின் - நினைப் 

பாசாயின், ஐயம் புகுவித்து-பிச்சை புகுவித்து, ௮௬ 

நிசுபத்து”--௩ரகத்தன்கண்ணேயும், உய்த்திடும் - புகு 
விக்கும்; தெய்வமும் செற்றுவிடும் - தெய்வமும் 

பொய்வார்த்தை- கோள் சொல்லுதல் - பிதர்பொருளை 

வெளவ விரும்புதல் - பிறர் செல்வல்கண்டு பொறாமை என்த 

சான்கும், பிச்சையெடுக்கும்படி. செய்வதோ கரகத்.தக்கும் 

சாசணமாகும் : இவைகளை யுடையானைத் தெய்வமும் கெடுத்து 

விடும். ஆதலால், இவைகளை மனத்தால் நினைத்தலும் ஆகாத,
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போசனக்கிரமத்தின் ஒழிபு. 

89. தமக்கென்றுலையேத்ரார்; தம்பொருட்னேகொள் 

அடுக்களை எச்சிற் படாவர்$ மனைப்பலி [ளார் 

ஊட்டினமை கண்டுண்க ஊண். 

(இ-ள்.) தமக்கென்று உலையேற்றுர் - தமக் 

கென்று உலையேற்ருர். தம்பொருட்டு ஊன் கொள் 

ளார் - தெய்வப் பொருட்டன்றித் தம் காரணத்தால் 

கொன்று, ஊனைக் ,கொள்ளார். அடுக்களை எச்சில் 

படார் - அட்டிலின்கண் எச்9ற்படுத்தார். மனைப்பலி 

ஊட்டினமை கண்டு ஊண் உண்க - மனையுறை தெய் 

வங்கட்குப் பலியூட்டினமை அுறிந்தபின்னைத் தாம் 

உண்க, 
தமக்குமாத் திரம் ஆவதாக உலைவைத்தல் ஆகாறு.(யாகாதி 

நிமித்தமாஷ வனறித) தம்முடைய கிமிததமாக ஓருயிரைக் 

கொன்று ௮தன் மாமிசத்தைக் கொள்ளலாகாது, மடைப் 

பள்ளியை எச்சிற்படுத்த லாகாது, வீடடுத தெய்வ௫களுக்குத் 

இருவாராதனம் செயத பிறகே உணவுசெய்தல் வேண்டும், 

பலி - தெயவல்களுக் இடும் உணவு, 

40 உயர்ந்ததின் மேலிரார், உள்ளழிவு செய்யார், 
இறக்தின்னா செய்தக் கடைத்தும் கு.சவர் 
இளம்கிளைகள் உண்ணு மிடத்து. 

(இ-ள்.) இளங்களெகள் உண்ணுமிடத்து-தமக் 
இளைய சுற்றத்தார் உண்ணுமிடத்து, குரவர் - குரவ 

சாயினார், உயர்ந்ததின்மேல் இசார்-உயர்ந்ததின் மேல் 

இசார்) உள்ளழிவு செய்யார்-இளங்களைகள் மனமழி 

வனவற்றையும் செய்யார், இறந்து இன்னா செய்தக் 

கடைத்தும் - முறைமை கடக்தூ மறிறல் விளங்களை 

கள் இன்னாத செய்தகாலத்தும்.
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இறுவர்கள் உண்ணும்போது பெரியோர்கள் உயர்வான 

பிடத்தின்மேல் இருக்கலாகாது, இழறுவர்கள் செய்யத் தகாத 

குற்றம் செய்திருப்பினும், அவாகள் உண்ணும்போது அவர்களை 

மனம் சோகும்படி யாதொன்றும் செய்தலாகாது, 

உள்ளழிதற்குக் காரணமானதை உள்ளழிவு என்றார், 

சேய்வன தவிர்வன சில. 

41. கன்ணெச்சில் கண்ணூட்டார்,காலொ0 கால்தே 

புண்ணிய மாப தலையோ டுறுப்புறுத்த; [யார் 

துண்ணிய .நாலறிவி ஞர். 

(இ-ள்) கண்ணெச்சில் கண் ஊட்டார் - ஒரு 

வன் தன் கண்ணிற்கு மருக்தெழுதிய கோல்கொண்டு 

அவ்வெச்சில் கழியாது தம் கண்ணிற்கு ௮ம் மருந்து 

ஊட்டார். காலொடு கால் தேயார் - தம் காலொடு 

கால் தேயார். புண்ணியமாய - புண்ணியமாய பொ 

ருள்களை, தலையோடு உறுப்பு - தலையின் கண்ணும் 

மற்றை யுறப்பின் கண்ணும், உறுத்த - உறுத்துக, 

அண்ணிய gre ௮றிவினார் - நுண்ணிய நாலை உணர் 

வார். 

் தருவர் கண்ணிற்கு மருகதெழுதிய கோலைச் சுத்திசெய் 

யாமல் அதனால் தம்முடைய கண்ணிற்கு அம்மரும்தை ஊட் 

டஇுதலாகாது, காலொ காலைத தேயத்தலாகாது. புனிதமான 

பொருள்கள் இடைப்பின் ௮வறறைச் சிர9ிலும் கண் முதலிய 

உறுப்புகளிலும் ஐம்றிக்கொள் ச, 

சகண்ணெச்டில் - பிறரொருவருடைய கண்ணின் எச்சல், 

உறுத்த அகரலீற்தி விபம்கோள, ** றண்ணிய ாலுணர் 

லிஞர்?' என்றும் பாடம்,
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42, திண்டாகாள் முக்காளும் நோக்கார்: நீ ராடியபின் 

ஈராறு நாளும் இகவற்க என்பதே 

பேரறி வாளர் துணிவு. 

(இ-ள்.) தீண்டாகாள் முக்காளும் நோக்கார் - 
தம் மனைவியர்க்குப் பூப்பு நிகழ்ந்தால் மெய்யுறலா 

காத காள் மூன்றின்௧ண்ணும் ௮வசை நோக்கார் : 

8ீராடியபின் ஈராறு நாளும் இகவற்க-நீராடி.டி பின்பு 

பன்னிரண்டு நாளும் ௮கலாதொழிக, என்பது-என்று 

சொல்லப்படுவது, பேரறிவாளர் துணிவு - பேரறி 
வாளர் துணிவு. [ஏ- ௮சை.] 

மனைவியாக்கு மாதப்பூப்பு நிகழ்நதால மூன்றுகாளளவும் 

அவர் முகத்தைக் கணவன் காணுதலாகாது, மூன்றுகாளுல் 

கழிச்து தலைமூழ்னெபின பன்னிரண்டு காளளவும் அவரைப் 

பிரிதலாகாது. 

** பூப்பின் புயப்பா டீராறு மாளும், மீத்தகன அுமையார் 

எனமளஞார் புலவர், பரத்தையிம் பிரிச்த காலை யான ?”? எனபது 

தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் 187-வது சூததிரம், 

அல்தாவறு, பூப்புததோன் நிய மூன்று காளும் கூட்டமின் நி 

'அணுக இருகது அதன் பின்னா்ப பன்னிரண்டு நாளும் கூடி. 

யுறைப என்றதாம். பூப்புப் புறப்பட்ட ஞான்றும் மற்றை 

சாளும் கரத தல்்ல் ௮2 வயிய்நில் அழிதலும், மூன்றாசாள் 

தங்கல் ௮து சில்வாழ்க்கைத் தாதலும் பம்றி, முககாளும் 

கூட்டமின்று என்றா. கூட்டமின்றியும் நீங்கா திருத்தலின், 

ப சத்தையிற்டபிரிர்தானெனத் தலைவிகெஞ்சத்துக் கொண்ட 
வருத்தம் அகலும், அகலவே ௮ககரு மாட்சிமைப்படுமாயிய்று, 

இ௫ மகப்பேற்றுச் காலத்துக்குரிய எல கூறிற்று, 

இதனை அடியொற்றியே 'இலச்சணவிளக்க வாரியர் 

பூத்த காலைப் புனையிழை மனைவியை, ஈசா டியபின் எரா.று 

4
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சாளும்,சருவமிற் றுறா௨ல் கால மாதலின், பிரியப் பெருன் 

பரத்தையிற் பிரிவோன், (௮கத்திணை-87-சூ) என்று கூறி, 

அதன் உரையில் இவ் வெண்பாவை எடுத்துக்காட்டியிருக்கோர், 

48. உச்சியம் போழ்தோ டிடையாமம் ஈரந்த 

மிக்க இருதேவர் நாளோ டுவாத்திஇகாள் 
அட்டமியும் ஏனைப் பிறந்தகாள் இவ்வனைகத்தும் 

ஒட்டார் உடலுறைவின் கண் 
er 

(@ - or.) 26h அம்போற்தோடு - உ௨ச்சியம் 

பொழுதும், இடையாமம் - ஈடுக்கங்குலும், ஈரநஇ - 

மாலையும் காலையும், மிக்க இருதேவர் நாளோ0-மிக்க 

இருதேவர் நாளாகிய ஆதிசையும் ஓணமும், உவாஇதஇி 

நாள் - உவாவும், அட்டமியும் - ஏட்டமியும், ஏனை 

பிறந்தநாள் - தாம் பிறந்தமாளும், இ அனைத்தும்- -என 

Qe நாட்களின்௧ண், உடனுறைவின்கண் ஒட்டார் - 

தம் மனைவியரோடு உடனுறைவின்கண் நல்லார் 

உடன்படார். 

நடுப்பகலிலும் நள்ளிரவிலும் மாலையிலும் காலையிலும் 

இருவாதிரையிலும் இருோண ததிலும் அமாவாசை பெளா 

ணிழியிலும் அஷடமியிலும் பிதகதகாளிலும் சலவிசெய்தல் 

ஆகாது. 

மிக்க இரு தேவர் மாள் - சிவபெருமானுக்குரிய தருவா 

இரையும் திறாமாலுக்குரிய தருவோணமும். ** பிறசதகாள் 

இவ்வெட்டும் ” என்றும் பாடம், 

vi நாழி மணைமேல் இரியார். மணைகவிழார். 

கோடி. கதையுள் விரியார். கடைத்தலை 
ஒசாது கட்டிம் படார். அறியாதார் 

தந்தலைக்கண் நில்லா விடல்.



ஆசாரக்கோவை. 51 

(இ-ள்.) காழி மணைமேல் இரியார் - நாழியை 

மணை மேல் இருத்தார். மணை கவிழார் - மணையைக் 

கவிழ்த்தி லையார். கோடி கடையுள் விரியார்- புத் 

தாடையைக் தலைக்கடையின்கண் விரியார். கடைத் 

தலை ஓராது கட்டில் படார்-பலரும் புகுதும் கடைத் 

தலைக்கண் ஆராயாது கட்டில் படார். அறியாதார் 

தம் தலைக்கண் நிலலாவிடல் - தம்மை அறியாதார் 

முன்பு நில்லாதுவி௫க. [அல்லதூஉம் தம்ழை யறியா 

தார் கடைக்கண் நில்லாது விக எனினுமாம்.] 

அளக்கும் படியை மணைமேல் வைத்தலும், மணையைக் 

கவிழ்த்து வைத்தலும், புது வஸ்தரத்தைத் தலைக்கடையில் 

பிரித்தலும், தலைக்கடையில் கட்டி.லிட்டுப் படுத்தலும் கூடா, 

தம்மை யறியாதா செரில் நிம்மலொழிக, 

கலியாணப் பந்தலின்கீழ்ப் பரப்பலாகாதவை, 

45, துடைப்பம் துகட்காடு புல்லிதழ்ச் செத்தற் 

கருங்கலம் கட்டில் இிழிந்ததனே டைந்தும் 

பரப்பற்க படத ரகத்து, 

(இ- ள்.) துடைப்பம்-துரால சீக்கும் துடைப் 

பும், துகள்காடு - துகளோடு கூடிய ராலும், புல் 

லிதழ்-பூவின் புறவிதழும், செத்தல் கருங்கல%-பழல் 

கருங்கலங்களும், கட்டில் கிழிந்ததனோடு - கழிந்த 

கட்டிலும், ஐந்தும்-என இவ்வைந்தும், பர்தரகத்து - 

மணப்பந்தரின்8ழ், பரப்பற்க - பரப்பாதொழிக, 

கலியாணப் பந்தலின் ழே துடைப்பம்-செத்தை - பூவின் * 

புறகிதழ் - பழைய கரிப்பானை - ஏழிர்த கட்டில் என்னும் 
இவைகளைப் பரப்பலாகாது, 

அசால்ஃசெத்தை, செத்தல்: அறக்காய்தல்-பழமையாதல்,
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இற்கிழத்தியர் இல்லம்போலியச் சேய்வன 

40, காட்டுக் களைந்து கலங்கழீஇ இல்லத்தை 

ஆப்பிநீர் எங்கும் தெளித்துச் இறுகாலை 

நீர்ச்சால் கரகம் நிறைய மலரணிகல் 

இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீப்பெய்க 

நல்ல துறல்வேண்டு வார். 

(இ -ஸள்.) சிறுகாலை - இறுகாலையே துயிலெ 

முந்து,காடு களை$து-இல்லத்துள்ள து.சாலைக் களைந்து, 

கலம் கழீஇ - கருங்கலங்களைக் கழுவி, இல்லத்தை 

ஆப்பிநீர் எங்கும் தெளித்து - தம்மனை ஆப்பிநீராலே 

எங்கும் தெளித்து, நீர்ச்சால கரகம் நிறைய மலர் 

அணிந்து - நீர்ச்சாலையும் கரகத்தையும் றைய மல 

சணிந்து, இல்லம் பொலிய - இல்லத்துப் பொலியும் 

படி, அடுப்பினுள் தீ பெய்க - அடுப்பினுள் தீயுண் 

டாக்குக, நல்லது உறல வேண்வொர் - நல்ல செல் 

வத்தை உறல் வேண்டுவார். 

நல்ல செல்வத்தை அடைய வேண்டுவோர், அதிகாலையில் 

opts வீட்டை விளக்ப் பாத்திரல்களைக் கழுவி வீடுமுழு 

வதும் சாணநீர் தெளித்து நீரச்சால் கரகங்களை மல.ரணிந்து 

அதன் பின்பு அடுப்பினுள் ”யைஞட்டுதல் வேண்டும், 

காட்டுக்களைக்து - (காடு-- களை த) - இரண்டாம் வேற் 

றுமைச் தொகை, காட-செத்தை, (கடலொடு கட்டொட்ட 

லில்?? ஏன்ற பழமொழியில் காடு என்பது இப்பொருளில் வரு 

ன்றது. சிறுகாலை ஃபிராதக்சாலம், உதயகாலம், *(சிற்றஞ் , 

சிறுகாலே வச்ழுன்னைச் சேவித்து?” எனத் இருப்பானகையில் 

வருஇன்றது.
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வேதாத்தியயனம் சேய்யலாகாத நாள்கள். 

47. அட்டமியும் ஏனை யுவாவும் பதினான்கும் 

௮ப்பூமி காப்பார்க் குறுகண்ணும் மிக்க 

நிலத்துளக்கு விண்ணதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப் 

இலங்கு.நால் ஓதாத காள். | பார் 

(இ-ள்.) ௮ட்டமியும் - ௮ட்டமிகாளும், ஏனை 

உவாவும் - உவாகாளும், பதினான்கும் - பதஇனான்கும், 

௮ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் - தாழமுறையும் 

பூமி காக்கும் ௮ரசர்க்கு உறுகண் உள்ள நாளும், விண் 

ணஇர்ப்பு - விண்ணதிர்ப்புள்ள நாளும், வாலாமை - 

தமக்குச் தூய்மை போதாத நாளும், (என இச்காள் 

கள்), பார்ப்பார் இலங்குதூல் ஓதாத நாள் - பார்ப் 

பார் வேகம் ஓதாத நாள்கள். 

அஷ்டமி ௮மாவாசை பெளர்ணிமி சதுர்த்தசி ரசாக் 

காபத்துக்காலம் பூகம்பம் இடிமுழக்கம் அசுபம என்னுமிவை 

வேதாத்தியயனம் செய்பலாகாத காள்கள். 

௮ - இழப்புப பற்றி ௨ஈத சுடடு; பண்டறிசுட்ம evap 

சுட்டு என்றும் வழங்கப் பெறும், 

உருமுமண் வாரி உம்கைலீழ்ச் இடுசாள் சுழல்வளி உழ 0 

காள் ஓர்பால், எரிபடு காளில் அரையிருட் போதில் பின்னவா 

இருக்திடு மிடத்தில், ௮சசருற் நிடையூ றுற்௮ழி அ௮வர்கட் ௧௯ 

பம்வச் தற் திடமாளில், மருவிய பஇினான் _ €ருவா சச்தை அட் 

டமி ஓ.தல்மாண் பன்மே? [கசத - பிரதமை - சஷ்டி ஈ 

காதர ]--காசசண்டம்,
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அறஞ்சேய்தற்கும் விருந்திடுதற்கும் உரிய நாள்கள். 

48, கல்லிபாணம் தேவர் பிதிர்விழா வேள்வியென் 

றைவகை நாளும் இகழா தறஞ்செய்க _ 

பெய்க விருந்திற்கும் கூழ். 

(இ-ள்.) கலலியாணம் (காள்) - தான் செய்யும் 

கல்லியாண காளின் கண்ணும், தேவர் (காள்) - தே 
வர்க்குச் சறப்புகாளின் ஈண்ணும், பிதிர் (௩ாள்)-பிஇி 

சர்களுக்குச் சிறப்புச் செய்யும் நாளின்கண்ணும், 

விழா (காள்) -விழாகாளின்கண்ணும், வேள்வி (காள்)- 

யாகம் செய்யும் நாளின்கண்ணும், என்ற ஐவகை 

காளும் - என்ற ஐந்துவகைப்பட்ட.. காலத்தும், இக 

ழாது - இஈமாதே, அறம் செய்ஈக - கொடையதம் 

செய்க. விருந்துற்கும் கூழ் பெய்க - விருந்தினர்க் 

கும் சோறிகெ, 

கல்யாண நாளிலு£௦-சேவர்க்குச் இறபபான நாளிலும் - 

பிதிரர்களுக்குச் சிறப்புச் செய்யும் காளிலும் - திருவிழா சாளி 

அம்-யாகம் செய்யும் காளிலும் தானஞ்செய்வதுடனே விரும் 

இனர்ச்குச் சோ றிட, 

இன்னத்ற்குத் தக இன்னது சேய்தல். 

49, உடைஈடை. சொழற்சோர்வு வைதலிக் நான்கும் 
நிலைமைக்கும் கல்விக்கும் ஆண்மைக்கும் தத்தம் 

குடிமைக்கும் தக்க செயல். 

(இ-ள்.) உடை ௩டை சொழ்சோர்வு வைதல் 

(இ. கான்கும் - உடையும் நடையும் சொற்சோர்வும் 

வைதலும் என இர்கான்கும், தத்தம் நிலைமைக்கும் - 
i
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தாம் அரசனால். சிறப்புப் பெற்றமைக்கும், தத்தம் 

, கல்விக்கும் - தம் கல்விக்கும், தத்தம் ஆண்மைக்கும்- 

தம் ஆண்மைக்கும், தத்தம் குடிமைக்கும்-தம் குடிப் 

பிறப்பிற்கும், தக்க செயலஃ-தக்க த்குதியாகச் செய்க, 

உடுக்கும் உடை - eae ror - சொல் இமுச்சுதல் - 

இட்டுதல் என்னலும் கான்கையும் தங்கள தங்களுடைய நிலை 

மைக்கும் கல்விக்கும் ஆண்மைக்கும் குடி.ப்பிறப்பிற்கும் சகுக்த 

படி. செய்க. 

(“சொற் செலவு ' எனறும் பாடம், 

தவிர்வன சில, 

50. பழியரர் இழியார்; பலருள் உறங்கார் , 

இசையாக நேர்ந்து உரவார்; இசைவின்றி 

இல்லாசை எள்ளி இகழ் $ நுரையார், தள்ளியும் 

தாய்கருங் கேள்வி யவர். 

(இ-ள்.) (பலருள்) பழியார் இழியார் - பலர் 

ஈடுவண் இருந்து பிறரைப் பழித்துரையார் இழிச் 

துளையார். பலருள் உறங்கார் - பலர் நவவண் உறங் 

கார். இசையாத நேர்ந்து கரவார் - தமக்குச் செய் 

யப் பொருந்தாதவற்றைப் பிறர்க்குச் செய்கன்றோ 

மென்று உடிம்பட்டுச் செய்யாதொழியார். இசைவு 

இன்றி இல்லாசை எள்ளி இகழ்$து உரையார்-தகு.இ 

யின்றி வறியாரை இகழ்ந்து முறைமைகடந்து உசை 

யார்) தாங்கருங் கேள்வியவர் தள்ளியும் - பிறசறல் 

மாறுபடம்கரிய கேள்வியார் இறந்தும். 7
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ல்ல கேள்விச்செல்வ முடையவர், பலர் ஈடூவிலிருச்து 

பிறரைப் பழித்தும் இழித்தும் பேசா£ ; பலர் ஈடுவில் படுத்து 

கித்திரைசெய்யார் ; தம்மாலாகாத காரியத்தைச் செய்வதாக 
ஒருஉருக்கு வாக்கிட்டுப் பின்பு அதனைச் செய்யாமலிரார் ; 

ஏழைகளைச் தகுதஇியில்லாமல் இகழ்ந்து பேசார், 

தம்மோளி கேடப்பன. 

31, மின்னெளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும் 

தம்மொளி வேண்டுவோ நோக்கார், பகற்ழெவோன் 

முன்ஜெளியும் பின்னொளியும் அற்று. 

(இ-ள்) மின்னெளியும் வீழ்மீனும் வேசையர் 

கள் கோலமும் - மின்னொளியையும் வீழ்மீனையும் 
வேசையர்கள் கோலத்தையும், தம் ஒளி வேண்டு 
வார் - தமது விளக்கக்தை வேண்டுவோர், நோக்கார் - 

நோக்கார். பகற்தெவோன் - பகற்கிழவோலுடைய, 

முன்னெொளியும் - காலை யொளியையும், பின்னொளி 

யும் - மாலை யொளியையும், அற்று - ௮ப்பெற்றியே 
நோக்கார். 

 மூம்முடைய தேகுகாஈதி கெடாதிருக்க வேண்டென்றகர் 
கள், மின்னல் - எரிகக்ஷத்திரம்-வேசையருடைய அலக்காரம்- 
காலை வெய்யில் - மாலை வெய்யில் எனலும் இவைகளை உற்றுப் 

பார்த்தல் கூடாத, 

பகற் இழவோன் - (பகல் - பகற்பொழு.து. இழெவோன் - 

உரியவன்) - பகழ்பொழுதுக்கு உரியவன் - சூரியின், அற்று - 

அத்தன்மையது: குறிப்புமுற்று, (அற்று) ஆதலால் அவற் 
ஹையும் மோக்சார் என்பது குறிப்பெச்சம்,
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உரைக்கலாகாத வார்த்தைகளின் வரையறை. 

92. படிறும் பயனிலவும் பட்டி யுரையும் 

வசையும் புமனும் உசையாரே என்றும் 

அசையாத உள்ளக் தவர். 

(இ-எ்.) படிறும் - வஞ்சனையுரையும், பயனில 

வும் - பயன்படாத உரையும், பட்டி. உரையும் - வாய் 

காவது வேண்டிய உரைக்கும் உரையும், வசையும் - 

பிறரைப் பழியுரைக்கும் உரையும், புறலும்- காணாத 

வழிப் பிறரை இகழ்ந்துரைக்கும் உரையும், உரை 

யாபே-இவையாதும் சொல்லார், என்றும் ௮சையாத 

உள்ளத்தவர் - என்றும் தளராத உள்ளத்சவர், 

வஞ்சனை வார்த்தை - பயனில்லாத சொல் - மாவடக்க 

மின்றி வேண்டியவற்றைச் சொல்லும் சொல் - பழிச்சொல் - 

புறணி என்னும் இவைகளை ஒழிகதல் வேண்டும், 

ச 23 

பட்டியுரையாம் வசையும் என்றும் பாடம், 

பயிற்றலாகாத பழிச்சேயல்கள். 

93. கெறியொடு கல்லேறு வீளை விளியே 

விஇர்தம் கதம்கரத்தல் கைபுடை தோன்ற 

உறுப்புச் செகுத்தலோ டின்னவை யெல்லாம்” 

பயிற்றார் நெறிப்பட் டவர், 

(இ-எ்.) தெறியொ0ு-தெறித்தலும், சல்லேறு- 

கல்லெதறிகலும், வீளை-விளைசெய்தலும், விளி-தாசப் 

போகின்றா ஜனொருவனை அழைத்தலும், விகர்தம் - 

ஒருவன் செய்கை சொல் முதலாயினவற்றைகச் சாலும் 

அவ்வகை இகழ்ந்து செய்துகாட்டலும், கசம் - வேக 

முடையனாதலும், கரத்தல் - ஒளித்தலும், கைபுடை-
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கையோடு கைபுடைத்தலும், தோன்ற உறுப்பு செ 

குத்தலோடு - பிறர்க்கு வெளிப்படக் கண்ணிடுதல் 

முதலாயின செய்து தன்னுறுப்பைச் செகுத்தலும், 

இன்னவை எல்லாம் - இப் பெழற்றிப்பட்டவை யெல் 

லாம், பயிற்னா£-பயின்று செய்யார், நெறிப்பட்டவர்- 

வழிப்பட்டார். | விளைசெய்தல் - கனைத்தல் முதலி 

யன செய்தல்], 

ஒரு பொருளை வி௫ிறியெறிதல் - கல்லெதிதல் - வீளை 

செய்தல் - தூரப்போடின்றவனை அழைத்தல் - பிறருடைய 

சொல் செய்கைகளை ஈடி.த்துக்காட்டல் - வேகமுடையனாதல் - 

ஒளித் துக்கொள்ளல் - கையொடு கையைத தட்டுதல் - வெளிப் 

படையாகக் கண்ணிமிதல் மூக்கசைத்தல் முதலிப அ.வ்க 

சேஷடை என்றாம் போன்றவற்றைச் செய்துபழகுத லாசாழு, 

விருந்தினர்க்குச் சேய்யும் உபசாரம். 

94. முறுவல் இனிதுசை கானீர் மணைபாய் 
இடக்கையோடிவ்வைநதும்என்பதலைச் சென்றுக் 

கூணொடு செய்யுஞ் சிறப்பு. 

(இ-ள்.) முறுவல் இனிதுசை - முறுவலோடு 

கூடிய இனிதுரையும், கானீர் - காலகழுவ நீரும், 

மணை - இருக்க மணையும், பாய் - கிடக்கப் பாயும், 

இடக்கையோடு - கிடக்கும் இடமும், இவ்வைந்தும் - 

என இவ்வைந்தும், என்ப - என்று சொல்லுப, தலை 

சென்ஞார்க்கு - தம்மிடத்துச் சென்றார்ச்சூ, ஊணொடு 

செய்யும் சிறப்பு-உணவுட.னே செய்யும் சிறப்புக்கள், 

தம்மை காடிவருன்ற விருச்தினர்க்குச் சோ றிடுததுட 

னே செய்யத்தக்க ஜெப்புக்களாவன, இனியமுகத்துடனே
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இனியசொல் லுரைத்தல் - கால்கழுவ கீ£ தரல் - இருக்க மணை 

. கொடுத்தல் -,படுக்கப் பாய்கொடுத்தல் - படுக்ச இடம்காட்டு 

தல் என்பனவாம். 

விரு தன னாக ஒருவன்வஈ தெதிரின் 

வியததல்கன மொழியினி துரைத்தல் 

இருக தத மோக்கல் வருகென வுசைததல் 

எழுதல்முன் மஇழ்வன செப்பல் 

பொருக்துமற் றவன்றன அருகுற விருததல் 
போமெனிம் பின்செல்வ தாதல் 

பரிச.துகன் முகமன் வழல்கலிவ் ஒன்பான் 

ஒழுக்கமும் வழிபடு பண்பே, 

தவிசுதாள் விளக்கப் புனல் சமக் இயன்ற 

அடி.சில்பூம தண்மலாப பாயல் 

உவகையின் உமையும் இடனறுகா தெண்ணீர் 

ஒண்சுடர் எண்ணெய்வெள் எளிலைகாய் 

இவைகள் ஒன் பதுந்தன் மனைவயின் அடைநதோர் 

மஇழ்வுற இனிதினில் அளித்தல் 

உவையற இல்வாழ் வடை£5துளோன் பூண்ட 

கடனென கான்மமை கவின்ற,--சாடிகண்டம், 

கேடூநேரம் கிற்றலாகாத இடங்கள். 

90. கறுத்த பகைமுனையும், கள்ளாட்டுக் கண்ணும், 
நிறுத்த மனமில்லார் சேரி யகத்தும், 

குணகோக்கக் கொண்டவர் கோள்விட் டுழியும், 

நிகரில் நிவினார் வேண்டார், பலர்தொகு 
நீர்க்கரையு நீடு நிலை. 

(இ-ள்.) கறுத்த பகைமுனையும் - வெகுண்ட 
புகமுனையின் கண்ணும், கள்ளாட்டுக்கண்ணும் -



60 - ஆசாரக்கோவை. 

கள்ளால் களித்தாடு மிடத்தும், நிறுத்த மனம் இல் 

லார் சேரி ௮கத்தும்-பொதுமகளிர் சேரிக்கண்ணும், 

குணம் கோக்கி கொண்டவர் கோள் விட்ட உழியும்- 

தங்குணங்களை அராய்ந்து தம்மை விரும்பிக்கொண் 

டார் கோட்பாடு விட்ட விடத்தும், பலர் தொகு 

நீர்க்கரையும் - பலர்தொகு நீர்ககரையிடத்தும், நீடு 

நிலை - நெடிசாக நிற்கையை, நிகரில் ௮றிவினார் - ஒப் 

பில்ல,த ௮றிவினையுடையார், வேண்டார்-விரும்பார். 

உக்பொமாகச் சண்டைசெய்ட௰ இடததிலும், கள்குடித் 

அக் களித்தாடுன்ற இடத்திலும், பரத்தையர் சேரியிலும், 

சினேகம் தளார்த விடததும், அசேகா வருவது போவதான 

தண்ணீர்த்துறையிலும நெடுநேரம் தவ்ூயிருப்பது தகுதி 

யன்று, 

நிறுத்த - ஒருவழியில கி.றுதத, ஒரு புருஷனிடத்தில் 
நிறுத்த, சேரி - (சேர்-இ) - சோஈதிருக்குமிடம் 

தவிர்வன சில. 

50. முளிபுல்லும் கானமும் சேரார்,தக் கூட்டார். 

துளிவிழக் கால்பரப்பி ஓடார். கெளிவிலாக் 

டகானம் தமியர் இயங்கார். துளியஃக 

நல்குர வாற்றப் பெருகிலும் செய்யாரே 

தொல்வரசவிற் தீர்ந்த தொழில். 

(இ-ள்.)முளிபுல்லும் - முற்றிய ,பூல்லின்கண் 

ணும், (முளி) கானமும்-முற்றிய காட்டின் கண்ணும், 

சேரார் - சேர்ந்இசார். இக்கு ஊட்டார் - அவற்றைத் 
இக்கு உணவாக ஊட்டார். துளி விழ கால் பரப்பி 

ஓடார் - மழை பெய்யாநிற்கக் காலைப் பரப்பி ஓடார்,
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தெளிவு இலா கானம் shut Qumart - Cspapy. 

'யாத காட்டுள் தமியராய்ப் போகார். துளி ௮ஃஇ - 

மழை குறைந்து பெய்யாதொழிதலால், wow raf 

ஆற்ற பெருகிலும் - வறுமை மிகப்பெரிதாயிற் முயி 

லும், தொல்வரவில் தீர்ந்த தொழில் - தம் குடி. 

யொழுக்கத்தை நீங்கிய தொழில்களை, செய்யார் - 

செய்யார். 

மூற்றிய புல இருக்கனேற இடத்திலும் முதார்த காடுள்ள 

இடத்திலும் சோர்திருக்தலும், அவைகளைத் தியிட்டுக்கொளுத் 

தலும், மழை பெய்யும்போது காலைப் பரப்பி ஓதலும், வழி 

துறை தெரியாத காட்டில் சனியாகப் போதலும், மழையின் 

றிக் காலங்கெட்டாலும் குடியொழுகச்கம் தப்பி ஈடப்பழும் 

கூடா. 

முளிதல் - an ய்தல், வறத்தல். ஆகவே முளி யென்பது 

மூ தாவைக் குறிததுகின்றத. 

ஆரோக்கியம் வேண்டுவோர் சேய்யலாகாதன. 

௦7. பாழ்மனையும், தேவ குலவும், சுகொடும், 

ஊரில் வழியெழுக்த ஒற்றை முதுமரனும், 

தாமே தமியர் புகாஅர்) பகல்வளசார் , 

கோயின்மை வேண்டு பவர், 

(இ-ள்.) பாழ்மனையும் - குடியில்லாக மனைய 
கத்தும், தேவகுலலும் - தேவாலயங்களுக்குள்ளும், 

சுகொடும் - சுடுகாட்டுள்ளும், ஊர் இல்வழி எழுக்த 

ஓற்றை முதுமாலும் - ஊரில்லாத விடத்து உளதா 

யின தனி முதுமரத்தின் கண்ணும், தாமே தமியர் 

புகார் - அறிவின்றிச் தணையோடல்லது சாமே போ
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கார் : பமல் வளசார் - பகல் உறங்கார், கோயின்மை 
வேண்பெபவர் - கோயின்மை வேண்டுபவர். 

சடியில்லாத வீட்டிலும், கோயிலிலுள்ளும், சுகொட்டி. 

னுள்ளும், ஊரில்லாத விடத்துள்ள ஒன்றியான டழைய மரத் 
தினிடத்.தம் தணையின்றிச் தனியே போதலாகாது: பகலில் 

நித்திரை செய்தலாகாது, இவையெல்லாம் கோய் உண்டாவ 

தற்கு ஏ.தவாம், 
மூனுமசம் தஇலம.ரமுமாம, 

பிறர் எழுந்து ஒரிடம் செல்கையில் ஒருவர் 

சேய்யலாகாதவை. 

68. எழுச்சிக்கண் பிற்கூவார், தும்மார், வழுக்கியும் 

எங்குற்றுச் சேறிசோ என்னாசே. முன்புக் 

கெதர் ழகமா நின்றும் உசையார் : இருசார்வும். 

கொள்வர் சூரவர் வலம். . 

(இ-ள்.) எழுச்சிக்கண்-பிறர் எழுந்துபோகத் 
தொடங்கெபொழுது, பின் கூவார் - ௮வரைப் பின் 

னே நின்று ௮ழையார்,; தும்மார் - அப்பொழுது 

தும்முவதும் செய்யார் வழுக்கியும் - மறந்தும், எம் 

குத்று சேறிர் என்னார் - எங்குப் போடறீர் என்று 

சொல்லார். மூன்புக்கு - முன்னே புக்கு, எதிர்முக 

மாக நின்றும் - எதிர்முகமாக நின்றும், உசையார் - 

ஒன்றைச் சொல்லார். இருசார்வும்(நின்றுரைப்பர்)- 

அவர்க்கு இருமருங்கும் நின்று சொல்வார். குசவர் 

வலங்கொள்வர் - தங்குரவர் போம்பொழுது வலம் 

கொண்டுபோக, [ஓ. ஏ - ௮சை] 

ஒருவர் எழுச். த போகும்போது, அவரை அழைத்ததும், ' 

த்ம்முவ,தும், எக்கே போடுநீர் என்று கேட்டதும் கூடா,
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அக்நனம் ௮வர் போகும்போது ௮வருச்குமுன்னே போய் 

எதிர்முகமாக கின்று ஒன்றைச் சொல்லாமல அவர் பக்கத்தில் 

நின்றுகொண்டு அதனைச் சொல்க, பெரியார் போகும்போது 

அவரை வலங்கொண்டு போச, 

(இரு சார்வும்) கின்றுரைப்பர் என்பத இசையெச்சம், 

தவிர்வன சில. 

50. உடம்புஈன் றென்றுரையார். ஊதார் விளக்கு, 

அடுப்பினுள் இந்தக் கொள்ளார். தனைப் 

படக்காயார் தம்மேல் குறித்து. 

(Q- or.) உடம்பு ஈன்று என்று உரையார் - 

பிறரைப் பார்த்து உடம்பு நன்றாயிரு௩த தென்று 

சொல்லார். விளக்கும் ஊதார் - விளக்கினையும் வா 

wre et அ௮வியார். அடுப்பினுள் தீ க$்தக்கொள் 

ளார் - ௮ட்டிலடுப்பின்௧ண் நெருப்பு ௮வியச் செய் 

யார், அதனை தம்லேல் பட குறித்து காயார் - ௮ம் 

நெருப்பின் சுடர் தம்மேல படக குளிர்கெடக் 

காயார். 

ஒருவரைப் பார்தத உம்முடைய உடம்பு சன்றாயிருக்ற 

தென்று சொல்லலாகாது, விளகடனை வாயினால் ஊதி,தலித் 

தல் கூடாது. அபப்பிலுள்ள 0௦ருடபை அ௮விததல் கூடாழு, 

அடுப்பிலுள்ள நெருப்பின் சடா தம்மீது டமும்விதம் குளிர் 

காய்தல் கூடாது, 

பேரி€யாருடன் வழிச்சேல்லும் ஒழுக்கம். 

00. யாதொன்றும் capt செருப்பு,வெயில்மறையார் 
ஆன்றவிந்த மூத்த விமுமியார் தம்மோடங் 

கோசாறு செல்லும் இடத்து.
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(இ-ள்.) யாதொன்றும் ஏருர் - யாதொன்றும் 

ஏறிப்போகார்; செருப்பு (ஏருர்) - செருப்புத் சொ 
டார்; வெயில் மறையார் - ஒன்றனால் பிறர் தம்மேல் 

வெயில் மறைக்கப் போகார் $ ஆன்று அவிந்த மூத்த 
விமுமியார் தம்மோடு ர் ஆறு செல்லும் இடத்து - 
ஆன்றவிந்த மூத்த விழுமியார் தம்முடன் கூட வழி 

போமிடத்து. [அங்கு - ௮சை] 

பெரியோர் தம்முடனே வழிஈடச்து வரும்போது வாசன 

முதலியவற் தில் ஏறிப்போதல் கூடாத ; காலில் செருப்பைத் 

தொடுத்துச் செல்லுதல் கூடாது ) குடை முதலியவறறைப் 

பிடிப்பித் க்கொண்டு போக லாகாது, 

ஆன்று - அகன்று என்பதன் மரூ௨, :* இனறமைந்த 7! 

என்றும் பாடம். 

அந்தணரைக் குரவர்போல் கோண்டோழுகல், 

01. வான்முறை யான்வர்த நானம்மை யாளரை 
'மேன்முறைப் பாத்றம்குரவரைப்போலொழுகல் 

தான்முறை யாளர் துணிவு. 

(இ-ள்.) வால் முறையான் வந்த மால் மழை 
யாரால - வாலிய முறையான் வந்த கான்மறையாள 

ரை, மேல்முறை பால் - மேலாகிய முறைமைத் தன் 

மையை யுடைய, தம் குரவரை போல் ஒழுகல் - 

தம் குசவரைப்போல் கொண்டு ஒழுகுதல், நூல் 

முறையாளர் துணிவு - தான் முறையாளர் துணிவு. 

நன் மரபைச் சேர்ந்த Srnereng தம்முடைய குச 

வரைப்போல் பாவனை செய்யவேண்டும் என்பு சாஸ் 
wets பெரியாரது அபிப்பிராயம்,
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குரவர்க்குச் சேய்யும் ஆசாரம், 

62. கால்வாய்த் தொழுவு சமயம் எழுந்திருப் 
பாசாரம் என்ப குரவர்க் கவை,இவை 

சா.ரத்தால் சொல்லிய மூன்று. 

(இ-ள்.) கால்வாய் தொழுவு - காலின்கண் 
தொழுகலும், சமயம் - ௮வர் ஈன்று என்ற Fug 

தன்கண் நிற்றலும், எழுந்தருப்பு - அவசைக் கண் 

டால் எழுந்திருத்தலும், இவை - என இவை, குச 

வர்க்கு ஆசாரம் என்ப - கு.ரவர்க்குச் செய்யும் ஆசா 

சம் என்று சொல்லுவர் நல்லார். சா. ரத்தால் சொல் 

லிய இவை மூன்று - குரவர்க்குச் செய்யும் ஆசாசம் 

பலவற்றுள்ளும் சாரத்தால் சொல்லப்பட்டன இம் 

யாம். 

கு.ரவர்களுக்குச் செய்யத்தகும் றாத ஆசா சய்கள் மூன் 

ரூவன :--அவரைச் சாட்டாங்கமாக ஈமஸ்கரித்தல்-அங்கனம் 

ஈமஸ்கரிக்கும்போது அவர்கள் * கல்லது எழுந்திரு' என்ற 

போது எழுக்திருததல்-௮வர்களைக் கண்டவுடனே எழுமக்இிருத் 

தல் என்பன, 
» ® 

கால்வாய் என்பதில் வாய் ஏழாம் வேற்றுமை யுருபு, 

63. துறந்தாளைப் பேணலும் காணலும்தாம் கற்ற 
மறந்தும் குரவர்முன் சொல்லாமை மூன்றும் 

0ங்கண்டார் கண்ட 

(9 - ள்.) துறந்தாரை பேணலும் - அருந்தவ 

ரைப் பாதுகாத்தலும், மாணலும் - பழிகாணலும், 

5
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தாம் கற்ற குரவர்முன் மறந்தும் சொல்லாமை-தாம் 

கற்றவற்றைக் குரவர்முன் மறந்தாயினும் சொல்லா 

மையும், மூன்றும்-என இம்மூன்றும், இறம் கண்டார் 
கண்ட நெறி - இறப்பட அறிந்தார் ௮றிந்த நெறி, 

அறவிகளைப் பாதுகாத்தல் வேண்டும், பழிபாவல்களுக்கு 

அஞ்சுதல் வேண்டும், தாம் கற்ற இிறததைத் சமது குரவர் 

முன்னே எடுத்துச் சொல்லுதல் சகுதியன்று, 

காணலும் என்னுமிடத்தில் பழி என்பது சொல்லெச்சம், 
் 

64. பார்ப்பார் தவசே சுமந்தார் பிணிப்பட்டார் 

மூத்தார் இளையார் பசுப்பெண்டிர் என்றிவர்கட் 

காற்ற வழிவிலங்கி னாசே பிறப்பிலுள் 

போற்றி எனப்படு வார். 

(இ-ள்). பார்ப்பார் - பார்ப்பாரும், சவர்-தவு 

சியரும், சுமந்தார் - சுமம்சாரும், பிணிப்பட்டார் - 

பிணிப்பட்டாரும், மூத்தார் - மூத்தாரும், இளையார்- 

, பிள்ளைகளும், பசு - பசுக்களும், பெண்டிர் - பெண் 

ஒ.ரும், ஏன்ற இவர்கட்கு - என்று சொல்லப்பட்ட, 

இவர்க்கு, ஆற்ற வழி விலங்கனொபே - மிகவும் வழி 

கொடுத்து விலங்குப் போயினாசே, பிறப்பிலுள்-தாம் 

பிறந்த பிறப்புத்தோறும், போற்றி எனப்படுவார் - 
பிறரால் போற்றி என்று சொல்லப்பவோர். 

பார்ப்பார்-தவசியர-சுமையுடையவர் - கோயாளர்- பாலி 

யர் - பசுக்கள் - பெண்டிர் என்னும் இவர்களைக் கண்டால் வழி 

விட்டு விலச் செல்பவபே ஒவ்வொரு பிறப்பிலும் போத்தி 

என்று சொல்லப்பவொர்,
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போற்றி - துதிக்கப்படுவது துதிக்கப்படுபவர் எனட்- 

பொருள் கொள்ளும் : இதில் இ செயப்படுபொருள் விகுதி, 

ஊருணி எனபதிற்போல, வாழிய என்பது வாழி என உந்தாற் 

போல வந்த வியங்கோள் எனக்கொண்டு, காக்க எனப் பொ 

ருள் கூறுவதும் டொரு$தும், **பிறப்பிடை”” என்றும் பாடம், 

இச்செய்யுள், இரு இணையும் கலஈத மிகுதியால் உயா 
இணை முடிபைப் பெற்றுவருவதற்ஞூ, கனனூல் 878-சூ “திணை 

பால் பொருள்பல வி.ரவின இறபபிலும், மிகவிலும் இழிபிலும் 

ஒருமூடி, பினவே” என்பதின உரையில் உதாரண்மாகக் 

காட்டப்பெழ்திருக்கெத. இலக்கண விளக்கத்திலும் 298-வ௮ 

சூத்திர வுளையில் காட்டப்பெறதிருக€றது. 

மனையாளன்றி மற்ற மங்கையருடன் 

fod லாகாமை. 

65. ஈன்றாள் மகள்தன் லுடன்பிறந்தாள் ஆயினும் 

சான்றார் தமித்தா உறையற்க, ஐம்புலலும் 

தாங்கற் கரிதாக லான். 

(இ - ள்.) ஈன்றாள் (ஆயினும்) மகள் (ஆயிலும்) 

தன்னுடன் பிறந்தாள் ஆயினும்-தாயுடனாயிலும் மக 

ஞூடனாயிலும் தம்முடன்பிறக்காளுடனாயிலும், சரன் 

றார் - பெரிய.ராயினார், தமித்தாக உறையற்க - தனித் 

தாக உறையார், ஜஐம்புலலும் தாக்கற்கு அரிதாக 

லான் - ஐம்புலன்களையும் தடுக்க ௮ரிதாகலான், 

ஐம்புலன்களையும் ௮டக நடப்பது அருமையாகையால், 

தாய் மகள் உடன்பிறர்தாள் என்பவசோடும் தனியாக வத்த 

லாகா, 

1 தழ்ருய் புதல்வி யுடன்றோன்.றிய ஈல்கையேலும், உற் 

னோ ருழிபிழ் தனியெய்தி யுறைதலாகா ''--காரிகண்டம்,
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இராசசேலையில் தவிர்வனவான செயல்கள். 

00. கடைவிலக்கழ் காயார் : கழிதழமை செய்யார் : 

கொடையளிக்கண்பொச்சாவார்: கோலம்நேர்செய்யார்: 

இடையறுத்துப் போடப் பிறனொருவதற் சேசார்: 

"கடைபோக வாழ்துமென் பார், 

(இ ள்.) கடை விலக்கின் காயார்-௮.ரசர் வாயி 

லின்கண் தடை உண்டானால் வெகுண்டுகாயார் : கழி 

இழமைசெய்யார்-௮ரசரோடு மிகக் தழமையை ௮வர் 

பொரு தவகை செய்யார். கொடை(க்கண்)௮ளிக்கண் 

பொச்சாவார் - அவர் தமக்கு ஒன்று உதவுமிடத் 

தும் தம்மைத் தலையளிக்கு மிடத்தும் தமக்கு ௮வை 

அமையாவென்று இகழார். கோலம் கேர் செய்யார்- 

அ௮ரசரசொக்கக் கோலஞ்செய்யார். இடையறுத்து 

போ பிறனொருவன் சேசார் - ௮ரசரிருந்த ௮வை 

யின்கண் ஊடறுத்துப் போடுப் பிறனொருவனைச் 

சேர்ந்திரார்: கடைபோக வாழ்தும் என்பாச் - 
முன்புபோலப். பின் கடைபோக வாழ்துமென்று 

கருதுவார். 

௮. ச௪௫டைய வாயிலின்கண் செல்லச் தடையுண்டானால் 
கோபித்ததும்,..அசசருடன் ௮இ௧ சொச்தம் பாராட்டுவதும், 
அ.சசர் ' தமக்கு வெகுமானஞ் செய்யுமிடத்.தும் சம்மானஞ் 

செய்யுமிடத்தும் அவை தமக்கு அமையாவென் நிகழ்தறும், 

அசருக்குச் ச௪மானமாகச் தம்மை அலல்கரிச்துக்கொள்வதும், 

இசாச சபையில் ஊடறுத்துப் போப் வேரொருகளைச் சேர்ச் 
இருப்பதும் கெடு தருவனகாம், , ட்
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, “கடை - கடைசியிடம் - வீடு முதலியவற்றின் கடை 

மிடம் என்ற பொருளாய் வாயிலைக் குறிப்பதாயிற்று, முன் 
பக்கவாயில் தலைக்கடை எனவும், பின்பக்கவாயில் பச4சடை 

எனவும் வழங்கும், அளி - அருளினால் செய்யப்புவத, 

பொச்சாவார் - மறவார் : தம் நிலையை மறக்து இகழார், சடை 

போச் - முடிவகாலமட்டில், ஒயுள் முழுவதம், 

£7.. தமக்குற்ற கட்டையும், தம்மிற் பெரியார் 

உரசைத்ததற் குற்ற உரையும், ௮ஃதன்றிழ் 

பிறர்க்குற்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க. சொல்லின் 

வடுக்குற்றம் ஆ விடும். 

(இ-ள்.) தமக்கு உற்ற கட்டுரையும் - தமக் 

குற்ற கட்டுரைகளும், தம்மிற் பெரியார் உரைத்த 

தற்கு உற்ற உரையும் - தம்மிற் பெரியனாக ௮ரசனாம் 

சிறப்புப்பீட்டார் உரைத்த உரைகளும், ௮ஃதன்றி - 

அஃதன்றியே, பிறர்க்கு உற்ற கட்டுரையும்-பிறர்க்கு 

உறுஇியாகயெ கட்டுரைகளும், சொல்லற்க - ௮ரசருக் 
குச் சொல்லற்க, சொல்லின்-சொல்லுவராயின், வடு 

குத்தம் ஆகிவிடும் - தமக்கு வடுப்படும் குற்நமாம், 

தமக்குப் பொருக்தின உறுதிச் சொல்லையும், ௮ 7ச௪னால் 

மிகச் இறப்படைச்தவர் சொல்லிய வராததைகளையும், ஹிஆவு 

மன் திப் பிறர்க்கு உறுஇியாகெய கட்டுரைகளையும் ௮ரசரிடத இல் 

சொல்லுதல் ௮கா.த, சொல்வ தமக்குக் கெடுதிதரும் கும்.ற 

மாச முடியும், 

08. பெரியார் உவப்பன தாமுவவார். இல்லம் 

யாசைக் கொண்டு புகாஅர். அறிவறியாப் 
பிள்ளையே யாலும் இழித்துசையார், தம்மோ 
ட்ளவளா வீல்லா விடத்து.
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(இ-ள்.) பெரியார் உவப்பன தாம் உவவார் - 

பெரியசாயுள்ளார் உவந்தனவற்றைக் தாம் உவவார், 
இல்லம் சிநியாரைக் கொண்டு புகார்-தம் இல்லத்தின் 

கண் &ழ்மக்களைக் கொண்டு புகார். அறிவு அறியா 

பிள்ளையே யாயிலும் இழித்து உசையார்-௮.றிவினை 

யறியாத பிள்ளையேயாயிலும் உயர்த்தன்றி இழித்துச் 

சொல்லார், தம்மோடு ௮ளவளாவு இல்லா இடத்து - 

தம்ழோடு ௮ளவளா வில்லா விடத்து. 

பெரியார் உவர்தவைகளை ஒருவா தாம் விரும்புதலும், 

கீழ்மக்களை வீட்டினுள அழைததப்போதலும், தம்முடனே 

கெஞ்சு கலந்த கெருககம் இல்லாதவா ஏறுபிள்ளையாயிலும் 

அவரை உயர்வாகவன றி இழிவாகப் பேசுதலும் ஓகா,. 

அளவளாவு - அளாவு என்பது ௮06 மரூ௨வா௫ய தோ 

டாமொழி ஒரு சொல்லாக வழங்குவது (அளாவு - கலத்தல், 

அளாவு அளாவு- அளவளாவு - 6ன்ருகக் கலததல் - ஐக்கமா 

யிருத்தல்), 
ஈ இடுகுடைததேர் மன்னா எமக்கமையு மென்று 
கடி.தவர் தாம் காதலிபப Sr Berge கொண்டு 
முடிய எனைத்தும் உணரா முயறல் 
கடியன கனைத்து விடல், -பழமொழிசாலூறு, 

09, முனியார், துனியார், முகத்தெதிர் நில்லார். 
£ இனிமை யிடத்துக்கண் தங்கருமம் சொல்லார். 
இனியவை பாமறிதும் என்னார். கசிவின்று 
காக்கைவெள் ளென்னு மெனின். 

(இ-ள்.) முனியார்-௮ர௪ன் செய்வனவற்றை 

வெருர். துனியார் - அவனோடு சலாயார், முகத் 

தெதிர் கில்லார் - விலங்க வன்றி கேர்முகத்து எதிர் 
நில்லார். தனிமை இடத்துக்கண் தங்கருமம் சொல் 

லார்- அரசன் தனியே நின்ற இடத்இன்கண் த்ங்கரு
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மம் சொல்லார், இனியவை யாம் ௮றிதும் என்னார் - 

, இனியவான பொருள்களை யாங்கள் நுகர்ந்தறிவே 

மென்று ௮ரசற்குச் சொல்லார். காக்கை வெள் 

ளென்னும் எனின் கவு இன்று-காக்கை வெள்ளென்் 

திருக்கு மென்று ௮ சன் சொல்லினானாயிலும் ௮வன் 

மேல் அன்பின்றி வெருர். 

௮ர௪ன் செய்டின்ற காரியங்களை வெறுத்தலும் அவனோடு 

கலகம்கொள்ளலும் ஆகா. விலஇயன் நி அரசனுக்கு நேர் 

முகமாக எதிரில் நிற்றல் கூடாது, ௮ரசன் ஏகாந்தமாக இருக் 

கும்போது அவனிடத்தில் ஒருவா தம்முடைய காரியங்களைச் 

சொல்லிக்கொள்ளுதல் ஆகாது. இனிமையான பொருள்களை 

நாம்கள் அறுபவிதத நிர்திருக்கரோ மென்று ௮.ரசனிடத்தில் 

சொல்லவொண்ணாது, காக்கை வெண்ணிறமுடைய.து என்ருற் 

போன்ற அபவாதம்களை ௮. ரசன் பேசினாலும் ௮அவன்மேலுள்ள 

அன்பு நீல்*வெறுத்தல் ஓதாது. 

70. உமிவும் உயர்ந்துழி யேறலும் பாக்கும் 

வகையில் உரையும் வளர்ச்சியும் ஐந்தும் 

புணசார் பெரியா ரகத்து. 

(இ-ள் ) உமிவும்-உமிதலும், உயர்ந்துழி ஏற 

லும் - உயர்ந்த இடத்து ஏறியிருத்தலும், பாக்கும் - 

பாக்குத்தன்னலும், வகையில் உரையும் - Gn. yO 

இல்லாத உசையும், வளர்ச்சியும் - 2 DUGSHID, Ye 

தும் - என இவ்வைகந்தையும், பெரியார் அகத்து புண 

சார் - மரசர் முன்பு செய்யார். 

எச்சில் 8.மிதல், உயர்வான பீடத்திருத்தல், அடைக்கா 

யுண்ணல், வகைப்படாத வார்த்தை, உறங்குதல் என்னும் ஐக் 

தனையும் ௮ரசாமுன்பு செய்யற்க, 

__ பாக்கு தாம்பூலத்தைக் குதித்து நின்றது. வளர்ச்சி-, 
கண்களர்தல், ்
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71. இறைவர்முன் செல்வமும் கல்வியும் தேசும் 
குணலும் குலமுடையார்கூறுர், பகைவர்போல் 
பாரித்துப் பல்கால் பயின்று. 

(இ-எ்.) குலமுடையார்-குடி.ப்பிறந்தார், இறை 
வர் முன் - ௮ரசர்முன்பு, செல்வமும் - தம் செல்வ 

மூம், கல்வியும் - கல்வியும், தேசும் - தமது விளக்க 

மும்,,குணனும் - குணனும், பகைவர் போல்-தமக் 

குத் துன்பஞ் செய்யும் பகைவர்போல், பாரித்து - 
பரப்பி, பல்கால் - பல்கால், பயின்று கூருர்-பயின்று 

உரையார். 

அ. ரசரெதிரில் தமது செல்வம் கல்வி விளக்கம் குணம் 
என்பவைகளைப் பலமுறையும்: விரித்.துப்பேசுதல் ops: as 
சற்குடிப் பிறப்பினர் ஒழுக்கம், 

தேசு - தேஜஸ் என்றெ வடமொழித்தம்பவம், பகைவ 

செதிரிலே பிரதாபம் பேசுவதுபோல் ௮ ரசரெதிரில் தம.து 

பெருமையை மிக விரிததுச் சொல்லவேண்டா என்பது இச் 

செய்யுளின் கருத்.து, 

72. பெரியார் மனையகத்தும் தேவ குலத்தும் 

வணங்கார் குரவரையும் கண்டால்௮ணங்கொடு 

௨ உகேர்பெரியார் செல்லு மிடத்து. 

ள்.) பெரியார் மனையகத்தும்-௮ரசர் மனை 
யகத்தும், தேவகுலத்தும் - தேவராலயங்களுள்ளும், 

gman கண்டால் வணங்கார்-கூசவசையும் கண் 

டால் வணங்கார். ௮ணங்கொடு பெரியார் கேர் 

செல்லுமிடத்து (கண்டால் வணங்கார்) - தெய்வல் 
கள் புமம்போர்தெழுந்தருளுமிடத்தும் ௮ரசர் புறம் 

போது மிடத்தும் கண்டாலும் வணங்கார்.
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அ சமனையிலும் ஆலயத்திலும் தெய்வங்கள் விழாக் 

கொள்ளுமிடத்.தும் அரசர் புறமம்போர்து ஊர்வலம் வருதற் 
கண்ணும் சண்டால் Grew suo வணம்காதொழிக, 

செல்லுமிடத்.தும் என்ற உம்மை தொக்கது, சேர்பெரி 

யார் என்றியைத்து சேோரமையுடைய பெரியார் என்று கொள் 

வ.தும் பொருர்தும், 

78. ௩கையொடு கொட்டாவி காறிப்புத் தும்ழல் 
இவையும் பெரியார்முன் செய்யாசே, செய்யின் 

அசையாது நிற்கும் பறி. 

(இ-ள்.) ஈகையொு கொட்டாவி காறிப்பு தும் 

மல் இவையும் - சிரிப்பும் கொட்டாவியும் காறியுமித 

லும் தும்மலும் என இவையும், பெரியார்முன் செய் 

யார் - ௮சசர்முன்பு செய்யார், செய்யின் நிற்கும்பழி 

அசையாது ஏ- செய்வராயின் நிற்கும்பழி குறை 

யாதே, 

௮ சசசெதிரில் சிரித்தல் கொட்டாவிவிடுதல் wn Duy sev 

தும்முதல் என்னும் இவைகளைச் செய்யற்க, செய்தால் பழி 

வளரும், 

கொட்டாவி - (கொட்டு 4- ஆவி) கொட்டி விடப்பட்ட 

ஆவி, காறிப்பு - காறு என்னும் பகுதியடியாகப் Inés 

தொழிற் பெயர். 

ஆசிரியரிடம் ஒழுகு முறைமை 
e 

74. நின்றக்கால் நிற்க, ௮டக்கத்தால் : என்றும், 
இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார் : பெருந்தக்கார், 

சொல்லிற் செவிகொடுத்துக் கேட்டீக : மீட்டும் 

வினாவற்க சொல்லொழிந்தக் கால்.
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(இ-ள்.) பெருந்தக்கார் என்றும் அடக்கத் 

தால் - நன்மாளணுக்கர் என்றும் ஆசிரியர்முன் ௮டக்கி 

ஒழுகவேண்டுதலின், நின்றக்கால் கிற்க- ௮வர்பாடஞ் 

சொல்லுதலை நிறுத்தனால் தாழும் நிற்கக் கடவர், 

இருந்தக்கால் எவாமை ஏகார் - அவர்முன் இருந்த 

போது ௮வர் எழுந்துபோ என எஏவுதற்குமுன் 

ஏழுந்து போகார், சொல்லின் செவிகொடுத்து கேட். 

டீக-அவர்பாடம் முதலியவற்றைச் சொல்லின் செவி 

தாழ்த் துக் கேட்டிடுக. சொல்லொழிந்தக்கால் மீட் 

டும் வினாவற்க - ௮வர் யாதொன்றும் சொல்லாவிடின் 

தாமும் வினாவாதிருக்கக்கடவர். 

நன் மாணாக்கராவார், ஆசிரியா பாடஞ் சொல்லுதலை 

நிறுத்தினால் தாமும் கிற்கக்கடவர், ஆசிரியர் எமுச்துபோ 

என்று ஏவுமுன்னா எழுர்.துபோகார். ஆரியர் பாடம் முத 

லியவற்றைச் சொன்னால் செவிதாழ்த.ுக் கேட்பர், அவர் 

யாதொன்றும் சொல்லாவிட்டால் தாமும் வினவாமல் இருக் 

கக கடவர், 

் கேட்டீக - வியல்கோட்டிரிசொல் விகாரமாய் நின்ற த. 

ம னெவாடச் இறெக்குகின் இனர் தணிச்திகென ” எனப் பாலைக் 

கலியில் வருன்றத. 

பெரியோர் சபையில் தவிர்வன. 

75, உடுக்கை இகவார்,செவிசொறுண்டார்$கைமேல் 
எடுத் துரையார்; பெண்டிர்மேல் கோக்கார்; செலிச்சொ 

கொள்ளார், பெரியா சகத்து. [ ல்லும்
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(இ-ள்.) பெரியாசகத்து- பெரியாரவைக்களத் 

இல், உடுக்கை இகவார்-ஆடையைக் களையார், செவி 

சொறுண்டார்-காதைச் சொறியார்,) கைமேல் எடுத்து 

உசையார் - கை மேலெடுத்துப் பேசார். பெண் 

டூர்மேல் நோக்கார் - மாதர்களை கோக்கார், செவிச் 

சொல்லும் கொள்ளார் - பிறர், தம்செவியில் சொல் 

லும் சொல்லையும் கேளார். 

பெரியோ கூடியிருக்கன்ெற சபையிலே, ஆடைகளைத 
௮ம், காதைச் சொ.றிதலும், கையை மேலெடுத்துப் பேசுத 

அம், பெண்டிரை உ௰்றுபபார்த்தலும், பிறர் தமது செவியில் 

சொல்லும் சொல்லைக் கேட்டலும் ஆகா, 

6 செவிச் சொல்லும் கேளார்”? என்றும் பாடம், சொறு 

ண்டு -இது” இக்காலத்துச் சரண்டு என வழங்வெருெழத . 

பிரதிகளில் சுறண்டா£ என்றும் பாடபேதம் உணம், 

ஒருவரிடம் ஒன்றுரைக்கும் சேவ்வி. 

70. விரைர்துரையார்; மேன்மே லுசையார்; பொய்யாய 

ப.ரக்.துரையா; பாரித் அசையா--ஒரும்கெனை த் அம் 

சில்லெழுத்தினாலே பொருளடங்கக் காலத்தால் 

சொல்லுக செவ்வி யறிந்து. 

(இ- ள்.) விரைந்து உரையார் - கடு உரை 

யார், மேன்மேல் உரையார் - மேன்மேல் உசையார்ட 

பொய்யாய பரந்து உரையார் - பொய்யாய சொர் 
களைப் பரக்க உசையார், பாரித்து உரையார் - தாம் 
உசைக்கத்தக்க சொற்களைப் பரப்பியுசையார், சில்
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எழுத்தினாலே ஒருங்கெனைத்தும் பொருள் ௮டங்க - 

சில்லெழுத்தினானே முழுவதும் பொருள் விளம்கும் 

வகை, காலத்தால் செவ்வியறிந்து சொல்லுக - காலத் 

தோடு பொருந்தச் செவ்வியறிந்து சொல்லுக. 

ஒருவரிடத்தில் ஒன்றைச் சொல்லும்போது அவசரப் 

பதேலும், சொன்னதை மேன்மேலும் சொல்லுதலும், பொய் 

யைப் ப.ரக்கச் சொல்லுதலும், சொல்வதை வெகுவாய் விரித் 

BF சொல்லுதலும் கூடா. சொல்லவேண்டிய பொருளைச் 
ல எழுத்துக்களில் அடக் காலத்தித் சேத்றபடி சொல்ல 

வேண்டும். 

1 இில்வகை யெழுத்திற் பல்வகைப்! பொருளைச், செவவ 

ஞடியிற் செதித்தினிது விளக” என ௩னலூலில் வருன்௦2. 

குலமாதர் தவிர்வன. 

77, தம்மேனி கோச்கார் ) தலையுளசார் ; சைக்கொடியா) 

எம்மேனி யாயினும் நோக்கார் தலைமகன் 

தன் மேனி யல்லாற் பிற. 

(இ-9்.) தலைமகன் தன்மேனி அல்லால் பிற 

எம்மேனி யாயிலும் கோக்கார் - நழ்குலப்பெண்டிர் 

தம் கணவரது உடலின் வடிவத்தையன்றி ஏனை ஆட 

வசது மேனி எத்துணை ௮ழகுடையவேலும் பாரார். 

தம்மேனி கோக்கார் - தம் உடலின் வடி.வத்தையும் 
கோக்கார். தலை உளசார் - தலைமயிரைக் கோதார், 

கைக்கொடியார் - கைக்கொடித்கல் முதலியன செய் 

டமார்,
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குலமாதர் தம்முடைய கணவசழ தேகத்தின் வடி.ஐ.த்தை 

யன் றிப் பிறருடைய தேகத்தின் வடிவழகை வியக்து பாரார், 

* தம்முடைய வடி.வழகையும் (கண்ணாடி முசலியவம் நில)விய£ து 

பாரார், தலைமயிரைக் கோதுதலும் கைச்கொடித்தலும் செய் 

யார், 

உளர்தல் - தடவுதல் (கோதுதல்) 

அரசவையில் தவிர்வன. 

6. பிறசொடுல்ந்திரம் கொள்ளார் த இறைவனைச் 

சாரார், செவியோரசார் , சாரின் பிறிதொன்று 
தேர்வார்போல் நிற்க இரிந்து. 

(இ-'ள்.) பிறசொடு மந்திரம் கொள்ளார் - பிற 

சொகூட இருந்து ஒன்றனை ஆசாயார். இறைவனை 

சாரார் - ௮. ரசனைச் சார நில்லார். செவி ஓரார் - gr 

சன் பிறனொருவலுக்குச் சொல்லும் சொல்லைச் தம் 

செவியால் ஓரார். சாரில் பிறிதொன்று தேர்வார் 

போல் திரிந்துநிற்க - சார்ந்து நின்றவிடத்துப் பிறி 

தொரு காரியத்தை ஆசாய்வார்போல முகந்தரிந்து 

௮. ரசனெதிரில் வேறொருவசோடு கூட இருக். தகொண்டு 

ஒரு காரியத்தை ஆசராய்தலும், அரசனுக்குச் சமீபத்தில் கிற்ற 

அம், ௮ சன் வேறொருவனிடத்தச் சொல்வதொரு காரியத் 

தைச் செவிகொடுத்துக் கேட்டலும் ஆசா, சமீபததிலிருக் 

சால் வேறொரு காரியத்தில் கவனமாயிருப்பதுபோல் இருக்க 
வேண்டும்,



78: ஆசாரக்கோவை. 

சேய்வன தவிர்வன. 

79. துன்பத்துள் துன்புற்று வாழ்தலும், இன்பத்துள் 

இன்ப வகையான் ஓமுகலும்,--அ௮ன்பின் 

செழப்பட்டார் இல்லம் புகாமை, இம் மூன்றும் 

இறப்பட்டார் கண்ணே உள. 

(இ-ள்.) துன்பத்துள் துன்புற்று வாழ்தலும் - 

துன்பகாலத்தில் ௮த்துன்பத்துள் ௮மைவுற்று வாழ் 

தலும், இன்பத்துள் இன்பவகையான் ஓழுகலும் - 

இன்பகாலத்தில் பிறர்க்கு இன்புசெய்யும் வகையான் 

இன்புற்று ௩டத்தலும், ௮ன்பின் செறப்பட்டார் இல் 

லம் புகாமை (உம்) - ௮ன்பினின்றும் வேறுபட்டா 

ரில்லம் புகாமையும், இ மூன்றும் - ஆசய இம்மூன் 

றம, திறப்பட்டார் கண்ணே ௨௭ - ஒருஇறப்பட்டார் 
கண்ணே உளவாம். ் 

தமக்ஞுத் அன்பம் கேரிட்ட காலத்தில் அதனைப் பொறுத் 

திருத்தலும், இனபம் உண்டானால் மற்றவர்களுக்கு கன்மை 

செய்வதில் சச்தோஷல்கொண்டு நடத்தலும், அன்பு நீங்க 

வருடைய வீட்டை யடையாமையும் தய இமமூன்றும் ஒரு 

வழிப்பட்டவரிடததே காணப்படும் குணக்களாம், 

80. தெறுவந்தும் தங்குசவர் பேருசையார். இலலத் 

gp நெடிதும் இராமர். பெரியாரை 

என்றும் முறைகொண்டு கூருர். புலையசையும் 

நன்கறிவார் கூறார் முறை. 

© ள்.) நன்கறிவார் - ஈன்கறிவார், Os gad 

தும் தம் குரவர் பேர் உரையார் - தாம் வெகுண்டா
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சாயினும் தம் குரவர் பெயரைச் சொல்லார், இல் 

லத்து உறுமி கெடிதும் இரார் - தம்மில்லத்இன்கண் 

தம்மனையை மிகவும் கழறியுசைத்து Oey Brrr. 

என்றும் பெரியாசை ,முறைகொண்டு கூருர் - என் 

றும் தம்மிற் பெரியாரை முறைப்பெயர்கொண்டு 

சொல்லார். புலையசையும் முறைகூருூர் - புலையசை 

யும் முறைப்பெயர்கொண்டு கூருர், 

கோபங்கொண்டு நின்றவிடத்தும் தம்முடைய கு.ரவரது 

பெயரைச் சொல்லல் சாது, கெடுசேரமளவாக மனையாளை 

மிகக் கோபிததிருத்தல் கூடாத, தம்மிற் பெரியோரையும் 

புலையரையும் முறைப்பெயர்கொண்டு ௮அழைத்தலாகாத, 

தெறுவர்து - (தெறு - அழி) அழிய வர்்த) ௮ழிதற்குச் 
கா.ரணமானீ கோபம் உண்டா, உறுமி - ஒலிக்கு றிப்புப்பற் தி 

வந் தசொல் : இச் செய்கையின் இழிவுபற்நியே ஆசிரியர் இச் 

சொல்லை வழக்னெர்போலும். பனமி உறுமும் என்ற வழக் 

கும் இதனை உணர்ததும். 

81. புழைக்கடைப்பு காசரசன் கோட்டி யுரிமை 

இவற்றுக்கண் செவ்வியார் கோக்காசே அவ்வத் 

தொழிற்குரிய ரல்லா தவர். உ 

(இ-ள்.) புழைக்கடை புகார் - பிறர் மனையின் 

கண் புழைக்கடை வாயிலால் புகார்.௮.சசன் கோட்டி. 

உரிமை இவற்றுக்கண் - அரசன் கோட்டிகொண்டு 

சூத் துமுதலாயினவற்றால் இன்புருரின்ற விடத்தும் 

உரிமைமகளிசோடு இருக்தவிடத்தும், “யார் 

fe சேக்கார் - செவ்வியசாயுள்ளார் சென்று கேர்க்கார்,
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௮வ்வத்தொழிற்கு உரியால்லாதவர் - ௮ அந்தத் 

தொழிற்கு உரியரல்லாதார். 

வேஜொருவருடைய வீட்டினிடத்தில் புழைச்கடை வாயி 

லாக உள்ளே போதலாகாறு, ௮7௫௪ல் கூத்து முதலியவற்றால் 

இன்புருகின்ற விடத்திலும், உரிமைமகளிரோ டிருக்கு Ms 
திலும், அவ்வத்தொழிலுக்கு உரியவர்களன் நி மற்றவர்கள் 

போய்ப் பார்த்தல் கூடாது, 

புழைக்கடை - (புழை - துவாரம்) - துவா.ரத்தின் கடை, 

வீமிகளை இடையீடாக ஏழ இடம் விட்டுக் கட்வெ.து தமிழ்காட் 
டி.ல் வழக்கம், இவ்விடையீடான இடம் வீட்டுக்குப் புழை 

(துவாரம்) போல இருத்ததால் அதன் கடையைப் புழைக் 

கடை என்பது மரபாயிற்று, இது ஆகுபெயசாய் வீட்டின் 

பின்பிறத். தள்ள கிலத்தைக் குறிப்பதாயிற்று, ** எங்கள் 
சோட்டத்துப் புழைக்கடை வாலியுள்!? எனத் திருப்பாவை 

யில் வருன்றத. கோட்டி. - கோஷ்டி. என்லும் வடசொல். 

82. வண்ண மகளி ரிடத்தொடு தம்மிடம் 
ஒள்ளிய மென்பார் இடங்கொள்ளார். கெள்ளி 
மிகக்திழுமை உண்டெனிலும் வேண்டாவே) பெண்டிர்க் 

ப, குவப்பன வேரும் விடும். 

(Q - ot.) ஒள்ளியம் என்பார் - அறிவுடையோ 
ரென்று சொல்லப்படுவோர், வண்ணமகளி ரிடத் 

தொடு தம்மிடம் இடங்கொள்ளார் - கோலஞ்செய் 

யும் மகளிரிடத்தோடு சேர்ந்த தம்மிடத்தைச் சிறக்க 
இடமாகக் கொள்ளார். தெள்ளி - தெளிவுற்று, மிக 

இழமை உண்டெனிலும்யிகுர்த உரிமை உளதாயி 

லும், வேண்டாவே - விரும்பப்படுவன ௮ல்ல, பெண்
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டர்க்கு உவப்பன வேறு ஆய்விடும் - தம் மனைவி 
யர்க்கு விரும்பப்பவென வேறுபடு மாதலால், 

பொதுமகளிர் வ௫ிக்கன்ற இடத்திற்குச் சமீபமாக உள்ள 

தம்முடைய இடத்சை வூப்பதம் குரிய சிறர்த இடமாகக் 

கொள்ளலாகாது, ௮௨ஙனம் கொண்டால் தம்முடைய மனைவி 

ய.ரது மனவிருப்ப மெல்லாம் வேறுபடும், 

88. நிரல்படச் செல்லார், நிழல்மிதித்து நில்லார் , 
உரையிடை ஆய்ச்துசையார்; ஊர்முனிவ செய்யார் ; 

அரசர் படையளவும் சொல்லாசே , என்றும் 

கடைபோக வாழ்துமென் பார். 

(இ-ள்.) என்றும் கடைபோக வாழ்தும் என் 
பார் - எப்போதும் ஒருதன்மையாக வாழ்து மென் 

பார், நிரல்படச் செல்லார் - ஒருவர்பக்கத்தில் வரி' 

சைப்படப் போகார், நிழல் மிஇத்து நில்லார்-ஒருவ 

ருடைய நிழலை மிதித்து நில்லார். உரையிடை ஆய்ம் 

துரையார்-முன்னர் ஆராய்ந்தன்றிப் பேசும்போது 

ஆராய்ச்சி செய்து பேசார்$ ஊர் முனிவ செய்யார் - 

ஊரிலுள்ளோர் வெறுக்கத்தக்கவைகளைச் செய்யார் _ 
அரசர் படையளவும் சொல்லார் - ௮ரசரது பூடை 

யளவைப் பகையர்க்குச் சொல்லார். 

ஒருவர் பச்சத்திலே போகும்போது ஒரு வரிசைப்படப் 

போதலாகாது, ஒருவருடைய நிழலை மிதித்துக்கொண்டு 

நிற்கவொண்ணாது, முன்னதாகவே ஆராய்ச்துகொண்டு பேசுவ 

song பேசும்போது ஆரர்ய்ச்சிசெய்து பேசுதல் கூடாது, 
ஊரினர்க்கு வெ.ழப்பான காரியள்களைச் செய்தல் ௮0ுக்காது, 

அ.சசருடைய படையின் அளஷை! பகைவருக்குச் சொல்லப் 
போகாது, ்
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84. அ௮ளையுறை பாம்பும் ௮சும் நெருப்பும் 
மூழையுறை €யமும் என்றிவை கான்கும் 

இளைய எளிய பயின்றனஎன் ஜறெண்ணி 

இகழின் இழுக்கக் தரும். 

(இ-ள்.) ௮ளை உறை பாம்பும் - புற்றில் வாழ் 

அரவும், அரசும் --அ.ரசலும், நெருப்பும் - தீயும், 

முழை உழை சியமும் - குகையில் வாழ் இங்கமும், 

என்ற இவை நான்கும் - என்டின்ற இம்கான்கனையும், 

இளைய என்று - இளையன என்றும், எளிய என்று - 

எளியன என்றும், பயின்றன என்று - பழகனவை 

என்றும், எண்ணி இகழின்-எண்ணி இகழின், இழுக் 

கம் தரும் - துன்பம் தருவனவாம். 

பாம்பு ௮ரசன் நெருப்பு சிங்கம் என்ற இக்கான்கையும் 

இளையனவென்றும் எளியனமென்றும் பழனெவென்றும் 

இகழ்ச்தால் துன்பம் உண்டாகும், 

6 2ர்த்தகு மன்னா சழ தனைத்,தும் கெட்டாலும் 

கேர்ததரைத தெள்ளார் நிலைகோகச் - சாத்த 

இளையின் திப் போஒய்த் தனித்தாயக் கண்ணும் 

இளைதென்று பாம்பிகழ்வா ரில்,” -பழமொழிகாலூறு 

85. “அறத்தொடு கல்யாணம் ஆள்வினை கூரை 

இதப்பப் பெருகயக் கண்ணும் - இறப்பட்டார் 

மன்னரின் மேம்படச் செய்யற்க, செய்பவேல் 

மன்னிய செல்வம் கெடும், 

(இ-ள்.) திறப்பட்டார் இறப்ப பெருயெக் 

கண்ணும் - அறிவுடையோர் தம்மாட்டுச் செல்வம் 

மிகப் பெருயெ விடத்தும், அறத்தொடு கல்யாணம்



ஆசாரக்கோவை. 83 

ஆள்வினை கூரை-அறத்இனையும் கல்யாணத்தினையும் 

முயற்சியையும் விட்டினையும், மன்னரின் மேம்பட 

செய்யற்க - அரசர் செய்வஇனும் மேம்படச் செய்யா 

தொழிக, செய்பவேல் - செய்வாராயின், மன்னிய 

செல்வம் கெடும் - தம்மாட்டுற்ற செல்வம் கெடும். 

எவ்வளவு மிக்க செல்வம் உடையவராயிலும், தருமம் - 

கல்லியாணம் - தரு தொழின்முயற்ச-வீடு என்னும் இவைகளை 

அ௮சசரைக் காட்டிலும் மேன்மையாக ஒருவா செய்தகிரகாது: 

செய்தால் தம்மிடத்துள்ள செல்வம் அழிவடையும், 

ஆள்வினை-காரணமான முயற்சியைக் காரியமான ஆளும் 

வினை என்பது உபசா.ரவழக்கு, கூரை - யாகுபெயர், 

80, உண்டது கேளார் குரவசை மிக்காரைக் 

கண்டுழிக் கண்டால் மனந்தரியார். புல்லசையும் 
உண்டது கேளார் விடல். 

(இ-ள்.) கூரவசை மிக்காரை கண்டுழி - ஐங் 

குசவசையும் சான்றோரையும் கண்டால, மனம் இரி 

யார் - மனம் வேறுபடாதவர்கள், (அவரை கோக்இ), 

உண்டது கேளார்-டூவிர் உண்டது யாதெனவினவார். 

(ஆதலால்), புல்லரையும் உண்டது கேளார் விடல் - 

€ழோரையும் உண்டது யாதென்று வினவாதொழிக. 

ஐல்குரவரையும் பெரியோரையும் கண்டால், * நிங்கள் 

உண்டது என்ன ' என்று கேட்டலாகாது, ஆதலால், ழோ 

சையும் ௮௫௨னம் கேட்கவேண்டா, 

** கண்டுமிச்கண் டாம் திரியார் !' என்றும் ** கண்டுழிக் 

உண்டான் முகந்திரியார் ”? என்றும் பாடபேத முண்டு, 

87... இடந்தாரைச் கால்கழுவா£, பூப்பெய்யார், சார்தம் 

மதர்தாலும் எஞ்ஞான்றும் பூசார், டெர்தார்கண் 

கில்லார்தாம் கட்டின் மிசை,
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, (இ-ள்.) எஞான்றும் - எப்போதும், கட்டில் 

மிசை கடெந்காரை கால்கழுவார் - கட்டின்மீது படுத் 

திருப்பவசது காலைக் கழுவார் , பூ பெய்யார் - ௮வ 
ருக்குப் பூப்புனையார்) மறந்தானும் சாந்தம் பூசார் - 

அவருக்கு மறர்காவது சந்தனம் பூசார். இடந்தார் 

கண் நில்லார் - இடந்தா ரல் நிற்தலுஞ் செய்யார். 

ஒருவர் கட்டிலின்மேல் படுத்திருந்தால், அப்போது அவ 

ருடைய் காலைக் கழுவுசலும் - அவருக்குப் பூச்சூதெலும் - 

ச$தனம் பூசுதலும் - ௮வ.ரருகல் நிற்றலும் ஆகா, 

இடெர்தாரைக் கால்கழுவார் என்னும் முடிபை, *4 முதலை 

ஐயு.தின் சினையைச் கண்ணுறும், அலுமுதம் காயின் எனைக்கை 

யாகும் ?” (கன் - 815) எனூறபடி முடித் துக்கொள்ளவேண் 

டும், இடர்தாரைப் பூப்பெய்யார் எனபது இடகஈதாருக்கு 

என கான்காவதில் மயங்கிவந்ததாகக் கொள்ளவேண்டும். 

(( நில்லாராம் கட்டின் மிசை” எனறும் பாடம் 

88. உதவிப் பயலுரையார் 9) உண்டி பழியார்£ 
அறத்தொடு தாம்நோற்ற நோன்பு வியவார் , 

இறத்துளி வாழ்துமென் பார். 

(இ-ள்.) உதவி பயன் உரையார் - தாம் ஒருவ 

ருக்குச் செய்த நன்றியின் பயனைச் சொல்லார் 9 

உண்டி. பழியார் - தமக்கு ஒருவர் இட்ட உணவை 

இகழ்க்துசையார் ) காம் அறத்தொடு கோற்றகோன்பு 

வியவார் - தாம் செய்த ௮றத்தையும் விரதத்தையும் 

புகழ்ந்துசையார்; இறத்.து உள்ளி வாழ்தும் என்புர்- 

பெரியோருடைய ஓழுக்கத்தினை நினைத்து அவ்வாறு 
வாழ்துமென்று எண்னுவோர்,
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தாம் ஒருவர்க்குச் செய்தஈன் நியைத் தாமே பாராட்மித 

லாகாது, தமக்கு ஒருவர் இட்ட உணவை இகழ்சசெய்தல் 

கூடாது, தாம் செய்த தருமததையும் அறுஷ்டித்த எிரதத் 
தையும் தாமே புகழ்ர்துகொள்ளுத லாகாது, 

( தான்புரி தவத்தைக் கொடையினைப் புகழிற் மழைவுரு 

தீஃகும் 99.௧ reco டம், 

89. எய்தாத வேண்டார்; இரங்கார் இழக்ததற்குக்; 

கைவாரரா வந்த இடுக்கண் மனமமும்கார்.ூ 

மெய்யாய காட்டி யவர். 

(இ-ள்.) எய்தாத வேண்டார் - தமக்குக் 

இடைத்தற் கரியவற்றை விரும்பார். இழந்ததற்கு 

இரங்கார் - தம்மால் இழக்கப்பட்டனவற்றிற்கு வருந் 

தார். கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் ௮ழுங்கார் - 

ஓுகற்றற்களிய இடுக்கண் உற்றுழி அதற்கு மனம் 

கலங்கார்) மெய்யாய காட்சியவர் - உண்மையான 
அ௮றிவினையுடையார், 

இடைப்பது அருமையான பொருள்களை விரும்புவதும், 

இழந்த பொருளைக் குறித்து வருதவதும், 8ககமுடியாத துன 

பம் நேரிட்டால் அதற்கு மனல் கலங்மு.வதம் படனில்லாத 

காரியல்களாம். 
$ 

*! தழிந்தவை தானிரங்கான ?*-- இறு டஞ்சமூலம், கை 

வாசா ஃ ஈறுகெட்ட எதாமமை வினையெச்சம் - (கைவருதல்- 

கைக்ககப்பதுதல், அறுகூலமா தல்)-௮றுகூலப்படாத, Mean 

சாவச்த இடுக்கண் - ௮றுகூலப்படாத இடுக்கண் - பிரதிகூல 

மான இடுக்கண், 

9 ' தலைக்கிட்&ீ பூமேவார் ) மோந்தபூச் சூடார். 
பசுக்கொடுழ்பின பார்ப்பார்கைக் கொள்ளாரே என்றும், 

புலைக்கெச்டில் ரீட்டார். விடல்,
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(இ -ள்.) என்றும் - எப்போதும், தலைக்கு 

இட்ட பூ மேவார்-ஒருவர் தலையில் முடித்த பூவைத் 

தாம் முடி. பார். மோந்த பூ சூடார் - ஒருவர் மோக்த 

பூவையும் சூடார். பார்ப்பார் பசு கொடுப்பின் கைக் 

கொள்ளார் - பிராமணர் பசுவினைக் கொடுத்தால் 

அதனை வாங்கார். புலைக்கு எச்சில் நீட்டார் - புலைய 

ருக்கு எச்சிலைக் கொடார். விடல் - ஆதலால் 

இளைகளை விடுக. 

ஒருவர் தலையில் முடித்த பூவைத் தம்முடைய தலையில் 

முடித்தலும், ஒருவர் மோர்த பூவைச் சூடுதலும், பிராமண 

ரிடம் கோதானம் வாங்குதலும் கூடா, புலையருக்கு எச் 

சிற் பண்டங்களைக் கொடுத்த லாகாது, 

** தலைக்ட்ட பூமோவார்?? என்றும் பாடம். 

91, மோட்டுடைப்போவையோடேக்சுமுததம்தாளிசைப்புக் 

காட்டுளே யாலும் பழித்தார மாம், தம்மின் 

மூத்த உளவாக லான், 

(இ-ள்.) காட்டுளே யாலும் - காட்டினிடத்தி 
லேலும், தம்மின் மூத்த உளவாகலான் - தம் மத் 

தோர் உளரா யிருப்பாரரயின், (௮வர் முன்), மோட் 

டுடைப் போர்வையோடு - உடலின்மீது போர்த்த 

லும், ஏக்கமுத்தம் - இறுமாந்திருத்தலும், தாள் 
இசைப்பு - இருதாளையும் சேர்த்திணைத்திருக்சலும், 
பழித்தாரமாம் - பழியின் எல்லையாம். 

காட்டிலேயாயிலும் தமக்கு மூத்தோர் எதிரில் உடலின் 

மீற போர்த்துக்கொள்ளுதலும் கர்கித்திருத்தலும் அட் 
பணைச்சாலிட்டிருத்ததும் தகா.
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ஏக்சமுச்தம் -(ஏ- உயர்வு, ! ஏகல் மலைகாட ' என்பதற் 

போல)-கமுத்தை உயாத்திபிருத்தல் : இறுமாப்பு, 

₹ பழித்தார் மரச்தம்மின்'' எனவும் பாடபேதம் உண்டு, 

05. தலைஇய நற்கருமம் செய்யுங்கால் என்றும் 

புலையாவாய்காட்கேட்டுச்செய்யார்:தொலைவில்லா 

௮ந்தணர்வாய் காட்கேட்டுச் செய்க.௮வர்வாய்ச் 

என்றும் பிழைப்ப இல. [சொல் 

(இ-ள்.) தலைய ஈகல்கருமம் செய்யுங்கால் (௮றி 

வுடையோர்) மேலான கற்கருமங்களைச் செய்யு 

மிடத்து, என்றும் - எப்போதும், புலையர்வாய் காள் 

கேட்டு செய்யார் - புலையரிடத்து காள் கேட்டுச் செய் 

யார்: தொலைவு இல்லா ௮ந்தணர்வாய் காள் கேட்டு 

செய்க - கேடில்லாக ௮ந்சணரிடத்து காள் கேட்டே 

நற்கருமம்: செய்க: wat வாய்ச்சொல் என்றும் 

பிழைப்பது இல-௮வர் வாய்ச்சொல் என்றும் பிழை 

படுவன அல்லவா மாதலால். 

அந்தணருடைய வாய்ச்சொல் தவறா தாதலால், ஒரு கல்ல 

காரியத்தைச் செயயும்போது ௮ஈமணரையே கல்ல காள் 

கேட்டுச் செய்க. புலையரைக் கேட்டுச் செய்யற்க, 

ர சிலைஇய நற்கருமம் '? என்றும் ** நிலையியைந்த ் ஏன் 

றும் பாடம், 

98. மன்றத்து நின்றுஞற்றார். மாசு இமிர்ந்தியங்கார். 
என்றும் கடுஞ்சொல் உசையார். இருவராய் 

நின்றுடிழியும் செல்லார். விடல். 

(இ-ள்.) மன்றத்து நின்று உளுற்றார் - (அறி 

ஞர்) சான்றோ சவைக்களத்து யாதோர் ௮ங்கசேட் 
டையும் செய்யார். மாசு இமிர்ந்து இயங்கார் - மாசுள்
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ளனவற்றைத் இமிர்ந்துகொண்டு ஈடவார். என்றும் 

கடுஞ்சொல் உசையார் - எக்காலத்தும் கடுஞ்சொழ் 
கள் உரையார். இருவராய் கின்ற உழியும் செல்லார் - 

இருவராயிருந்து பேசுமிடத்துப் போகார். விடல் - 

ஆதலால் இவற்றை ஒழிக, 

பெரியோர்கள் இருக்ன்ற சபையிலே யாதோர் ௮ல்க 

சேஷ்டையும் செய்தலாகாறு, நடக்கும்போது அழுக்குள்ள 

வைகளைத் தேய்த்துக்கொண்டு நடத்தலாகாது, எப்பொழு 

தும் கடுமையான சொல்களைச் சொல்லுதல் கூடாத, இருவ 

சாக இருச்து பேசுமிடத்தில் போதலாகாது, 

(£ சொல்லார் விடல்!” என்றும் பாடம், 

94, கைசுட்டிக்கட்டுரையார்;கான்மேல்எழுத்திடார்: 
மெய்சுட்டி. இல்லாரை உள்ளாரோ டொப்புசையார் : 

கையித் குரவர் கொடுப்ப இரு£தேலார், 

ஐயமில் காட்சி யவர். 

(Q- or.) ஐயம் இல் காட்டியவர் - ஐயமற்ற 

அறிவுடையோர், கைசுட்டி கட்டுசையார் - தம் குச 

வர்முன் கையைச்சுட்டிக்காட்டிப் பேசார். கால்மேல் 

எழுத்து இடார் - காலின்மேல் எழுதார். உள்ளா 

சோடு இல்லாரை மெம்சுட்டி. ஓப்பு உரையார் - 

கல்விமுதலிபவற்றை உடையாசோடு ௮வற்றை இல் 

லாசை மெய்யெனச் சாஇத்து ஒப்பிட்டுக்கூழுர், கை 
யில் குசவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார்' - கையில் 

குசவர் கொடுப்பதை உட்கார்ந்திருந்து ஏற்கார். 

Gra செதிரில் கையைச் ,எட்டிச்காட்டிப் பேசுதல் 

ஆகாத. காலின்மேல் எழுஇிச்காட்டுதல் ஆகாது, கல்விமுதலி
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யன இல்லாதவர்களை அவற்றை உடையவர்களுக்குச் சமான 

மாகச் சாதித்தல் ௮காது, கூ.ரவர் கொடுப்பதை உட்கார்ச்து 

கொண்டே வாக்கக்கொளவது கூடாது, 

* **சாரலாலெழுத்திடார்?” என்றும் பாடம, 

95, தன்னுடம்பு தா.ரம் அடைக்கலம் தன்னுயிர்ககென் 

றுன்னித் துவைத்த பொருளோ டிவைகான்கும் 
பொன்னினைப்போல்போஷ்றிக்காத்தய்க்க: உய்க்காக்கால் 

மன்னிய ஏதம் தரும். 

(இ-ள்.) தன் உடம்பு- தன்னுடலும், தாரம் - 

மனைவியும், ௮டைக்கலம் - தன்னிடத்தில் ௮டைக் 
கலமாக ஒருவன் வைத்த பொருளும், தன் உயிர்க் 

கென்று உன்னி துவைத்த பொருளோடு - தன் 

னுயிர்க்கு உதவியாக எண்ணிச் சேர்த்துவைத்த 

பொருளும், இவை கான்கும்-ஆ௫ூய இங்கான் கனையும், 

பொன்னினைப்போல் போற்றி காத்துய்க்க- பொன் 

னைப்போலக் காத்தொழுக, உய்க்காக்கால் - அவ் 

வாறு ஒழுகாவிடத்து, மன்னிய ஏதம் தரும்-மிகுக்த 

அன்பத்தைத் தரும். 
தன்னுடம்பு - தனபெண்டாட்டி - தன்னிடத்தில் ஒருவர் 

அடைக்கலமாக வைத்த பொருள - தனக்கு ஆபத்துச்சாலத் 

தில் உதவியாகும்படி சேர்ததுவைத்த பொருள் ஆூய”இஈ த 

சான்கையும் அருமையாகப் பாதுகாவாவிட்டால் மிக்க துன் 

பம் உண்டாகும், * 

எண்ணி நினைத்த பொருளோடு '? என்றும், 4 எண் 

ணித்தவைத்து பொருளோ '' என்றும் பாடபேதம் உண்டு, 

96. கந்தெறும்பு தூக்கணம் புள்சாக்கை என் றிவைபோல் 
தங்கருமம் கல்ல கடைப்பிடி.த்துத் தங்கருமம் 
அ௮ப்பெற்றி யாக முயல்பவர்க் காசாரம் 
எப்பெற்றி யானும் படும்.
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(இ-ள்.) ஈந்து எறும்பு - ஆக்கமுள்ள எறும் 

பும், தூக்கணம்புள் - தூக்கணம் பறவையும், காக் 

கை - காககையும், என்ற இவைபோல் - என்றுசொல் 

லப்பட்ட இவைகளின் செய்கைபோல, நல்ல தம் 

கருமம் - நல்லனவாகிய தங்கருமத்தை, கடைப் 

பிடித்து-சோராமல்கொண்டு, தம் கருமம் ௮ பெற்றி 

யாக முயல்பவர்க்கு - தமது காரியங்களை ௮ம்மூன் 

நின் ஏன்மைபோல் செய்பவர்க்கு, ஆசாரம் எ பெற் 

நியானும் படும் - இல்வாழ்க்கையின் ஒழுக்கம் எத் 

தன்மையாலும் சிறப்புறும். 

எறும்பு இடையாத காலச்திற் குதவக் இடைத்த காலத் 

இல் உணவைச் சேர்க்கும், மூக்கணல்குருவி குளிர்காற்று 

மூதலியவற்றால் இடையூ றுறா வகையாகக கூடு கட்டிக்கொள் 

ளும், காக்கை தன் இனத்தை அழைத்துண்ணும், இங்கன 

மாக இவைகளின் செய்கையை அறுசரிப்பவாக்கு இல்வாழ்க் 

கையின் ஒழுக்கம் எவ்விதத்திலும் சித இயாகும், 

£தாரக்கை கரவா க.ரற்றுண்ணும் ஆக்கமும், அன்ன நீ 

சாரிக்கே உள ?'--இருக்குறள். 

“Goto the ant, thou sluggard; consider her 
ways, and be wise , which, having no guide, overseer, 

or ‘ruder, provideth her meat m the summer, and 

gathereth her food im the harvest”—Proverhs of 
Solomon. 

97. தொழுதாலும் வாய்புதைத் தானுமஃ தன்றிப் 

பெரியார்முன் யாதும் உசையார் : பூழியவர் 

கண்ணுளே கோக்கி யுசை. 

(இ-ள்.) பெரியார்முன் - அறிஞர் பெரியார் : 
முன் யாதேலும் ஒன்று உசைக்கவேண்டின், தொழு
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தானும் வாய்புதைத்தானும் ௮ஃதனறி - வணங்க 

நின்றேனும் வாய் புதைத்து நின்றேனும் உரைப் 

புசேயன்றி, யாதும் உசையார் - வேறுவகையின் 

உசையார். (ஆதலால்), ௮வர்கண் - நீ அவர்முன், 
பழி உள்ளே நோக்கி - குற்றம்யாதும் உளவாகாமல் 

சாய்ந்து, உரை - உரைப்பாயாக, 

பெரியோரிடத்தில் ஏதாயிலும் சொல்வதானால், வண்ட 

நின்றாவது வாய்பொத்தி நின்றாவது சொல்வதன் றி வேறுவித 

மாகச் சொல்லலாகாது, அவர்முன் குற்றம் யாதும் உண்டா 

காமல் ஆராய்ச்து சொல்க, 

“Safwan”? என்றும் பாடம், 

98. சூதர் கழகம் ௮ரவ மறுக்களம் 
பேதைக எல்லார் புகார். புகுபவேல் 

ஏதம் பலவும் தரும். 

(இ-ள்.) சூதர் கழகம் - சூதா0 மிடத்தும், 

அரவம் ௮ரு களம் - ஆரவாரம் நீங்காத விடத்தும், 

பேதைகள் அல்லார் - அறியாமையை யுடையால் 

லார், புகார் - புகார். புகுபவேல் - புகுவராயிஷ், வல 

ஏதமும் தரும் - பல துன்பங்களும் உளவாம். 

சூதாடுசன்ம இடத்திலும் ஆரவாரம் நீங்காத இடத்தி 

அம் அறிவுடையார் போகார். போனால் துன்பல்கள் உளவாம். 

= தன மமர்களம் ?? என்றும் பாடம், 

99, உரற்களத்தும் ௮ட்டி.லும் பெண்டிர்கள் மேலும் 
தடக்கற்ற காட்சியார் கோக்கார் எடுத்திசையார் 

இல்லம் புகார் விடல்.



92 ஆசாரக்கோவை. 

(இ-ள்.) ஈடுக்கு ௮ற்ற காட்டியொர்-சோர்வற்ற 
அறிவை யுடையவர், உரல்களத்தும் - ஆரவாரம் 
செய்யுமிடத்தும், ௮ட்டிலும் - மடைப்பள்ளியிலும், 

பெண்டிர்கள் மேலும் - பெண்டிர்கள் உறையிடத் 

தும், மோக்கார் - நோக்கார்: எடுத்து இசையார் - 

எடுத்துசையார் : இல்லம் புகார்-இல்லத்துட் புகார் : 
விடல் - ஆதலால் நீ விடுக, 

ஆரச்வாரம் செய்யு மிடத்தைப் பாத்தலும், மடைப் 

பள்ளியில் எடுத்துரைத்தலும், பெண்டிர்கள் உமை௰ன்ற இல 

லத்துட் புகுதலும் ஆகா, 

எடுத்திசைத்தல்- குரலெடுத்துப் பேசுதல், இச்செய்யுள் 
நிரனிறை ட்ட 

நூலுக்குப் புறனடை. 

100. அறியாத தேபத்தான், ஆதுலன், மூத்தான், 
இளையான்,உயிரிழந்தான்,௮ஞ்சினான், உண்பான், 

அரசர் கொழில்தலை வைத்தான், மணாளனென் 
ஹஜொன்பதின்மர் கண்டீர் உரைக்கும்சால் மெய்யான 

ஆசாரம் வீடுபெற் முர், 

உ(இ-ள்,) அறியாத தேசச்தான், வறியோன், 
மூத்தோன், சிறுவன், உயிரிழர் தவன், பயமுற்றவன், 

உண்பவன், ௮.சர் தொழிலில் தலைவைத்தவன், மண 
மகன், என்னும் இவ்வொன்பதின்மரும் உண்மை 
யாய் உரைக்குமிடத்து ஐசாரமிலிகளாவர். 

( உசைக்குங்கால் ஆம்றவும்”' என்றும், ** உலகத்த சாம் 
pad 9 என்றும் பாடம்,



ஆசாரக் கோவை 

பாட்டு முதற்குறிப் பக.ராதி. 
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