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Prefatory Note 

“ THLRL 15 a great mass of noble writing ready to 
hand in Tamil and Telugu folk-hterature, especially in 
the former. To raise these books in public estimation, to 

exhibit the true products of the Dravidian mind, would 

be a task wo.thy of the mpest scholar and the most en 
lightened government. I would especially draw attention 

to the Eirghtcen Books that are said to have received the 
sanction of the Madura College, and are among the oldest 

specimens of Dravidian literature Any student of Dra- 
vidian writings would be able to add a score of equally 
valuable books. [f these were carefully edited, they 
would form a body of Dravidian classics of the highest 
value’? Thus wrote Mr. Charles E. Gover, member of 

the Royal Asiatic Society, tn his introduction to the Folk- 
Songs of Southern Indta, printed in 1871 Hisdesite was 

to a great extent accomplished by veterans hke \rumuka 

Navalar, Damodaram Pillai, and Swaminadatyar (Maha- 

mahopadhyaya). The Mahamahopadhyaya rescued in 

time most of the “ score of equally valuable books ” con 

demned to oblivion n_ private and public libraries in 

Southern India. These publications have helped Archaco- 
Jogists and Epigraphists in making many discoveries, and 

Historians in determining their perspective Two more 

of those ‘‘ valuable 00125 '' குறுந்தோகை ௨0 ஈற்றிணே have 

recently been published by other scholars. Very few yet 
remain to be published.
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Of the Eighteen Books only about half a dozen have 
been edited by scholars of repute. Some, very badly 

printed long ago, are not available now. Two or three 
have not yet been printed. One of them was a puzzle to 
the Tamil world for a whole century. Sriman Swarnam 

Pillai of the Hindu College, Tinnevelly, deserves all credit 
for reclaiming it from Lethe. It 1s a copy made by (aa 

சததின கவிசாயா) Kari Ratna Kaviroyar, commentator 

of Maran Alauxaram, a Tamil scholar of vast erudition, 

who lived in the siatcenth century. This book டி (இன் 

v0) Innilar by (GC st mawit) Poikatyar, author of Kala- 
vali Narpadu. This will, itis hoped, come cat ere long.” 

Acharakkovai, one of the Eighteen Books, was first 

published by Thillaryambur Chandrasekara Kaviroyar 

with the old commentary in 1857 A. D. I issued two 

editions, one 1n 1893, and the other in 1898, I now issue 

a third edition, adding only a few notes here and there. 

PLRAMBUR, MADRAS, | 
15th Feb. 1916. ae Cs 

  

~* This book has been printed recently by Sriman V O Chidam- 
baram Pillai (with his own commentary )—EpD



பதிப்புை 

  

முற்காலங்களில் பாண்டியர்களால் ஏற்பட்ட தமிழ்ச் 
சங்கங்கள் மூன்று. அவை தலைச்சங்கம் இடைச்சங்கம் 
கடைச்சங்கம் என்பன தலைச்சங்கமும் இடைச்சங்கமும் 
சரிதக்காலத்துக்கு முற்பட்டவை. கடைச்சங்கம் ஏறக் 

குறைய ஆயிரத்தெண்ணாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த 
தென் டது இக்காலப் புலவரில் பலருடைய கொள்கை கடைச் 
சங்கம் இருக்க இடம் மதுரை, அச்சங்கமிருக்து “தமிழா 
ராய்த்தவர், சிறுமேதாகியர், சேந்தம்பூதனார், ௮றிவுடையா 
ளர், பெருங்குன் ஊர்ழார், இளக்திரு மாறன், மனுசையாகிரி 
யர் ஈல்லந்துவனார், மருதனிளகாகனார், கணக்காயனார் மகனார் 
கக்யனார் முகலானவர். அவருள்ளிட்டுப் பலர் பாடினர். 
அவர்கள் பாடியன கூத்தும் வரியும் பேரிசையும் சித்நிசையும் 
பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்தொகையும் பதினெண் கழ்க்சணக்கும் 
என்றித் தொடக்கத்தன. இவற்றில் பத்துப்பாட்டும் எட்டுத் 
தொகையும் மேற்கணக்கஇன் பாற்படும். 

ஆசாரக்கோவை கடைச்சங்கம் மருவிய பதினெண் 
கீழ்க்கணக்கில் ஒன்று: பெருவாயின் முள்ளிபார் இயற்றியது: 
'தற்றெப்புப்பா பிரம் நீங்கலாக, நாறு வெண்பாக்ககா உடை 
யது. குறள்வெண்பா-சிந்தியல்வெண்பா-கேரிசைவெண்பா- 
இன்னிசை வெண்பா-பஃனொடைவெண்பா-சவலைவெண்பா 
என்கற வெண்பாவின் வகையெல்லாம் இக்நாலில் உண்டு, 
நூல் இயற்றினவர் சைவரென்பறு தற்கிறப்புப்பாயிரத்தால் 
விளங்கும். இக்தாலின் பாக்கள், பத்துப் பாட்டு, Pas 
சிந்தாமணி முதலிய இலக்கியங்களின் உரைகளிலும், இலக் 
கண விளக்கம் ஈன்னூல் பியோகவிவேகம் முதலான இலக் 
கணங்களின் உரைகளிலும், மேற்கோள்களாக வருகின்றன. 

இ நாலுக்கு அதாரம அரிடம எனபது தறசிறபபுப 

பாயிரத்தில் குறித்திருக்கின்றது. இலக்கண விளக்கவாசிரி 
யா் வழி.தாலை விளக்கும் சூத்திரவுரையில் மொழிபெயர்ப்பு 

நாலுக்கு ஆசாசக்கோவையை உதாரணம் காட்டியிருக்கிறூர். 

கூறிய ஆசாரங்கள் பெரும்பான்மையாய் வட
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மொழியிலுள்ள சுக்சஸ்ம்ருதியிலிருந்து மதொகுத்தவை என 
வட நாற் புலவர் கூறுகின்றனர். மன்னரைச் சேர்க்தொழு 
கும் ஆசாரங்கள், தெளமியர் பாண்டவர்க் குபதே௫ித்த 

வற்றை ஒட்டியிருப்பனவாகக் காண்டுன்றன. நு,கலிய பொரு 
ளால் இந்நால் ௮சாரக்கோவை எனப் பெயர்பெற்றது, 
இது ஆராரங்களது கோவை அல்லது ஆசாசங்கள£க் கோத்த 

கோவை என விரியும். 

இாலில் உண்ணல் உடுத்தல் உறங்கல் கீசாடல் காலக் 
கடன் &ீங்குரவசை வ.மிபடல் இல்லொழுக்கம் மன்னரைச் 
சோந்தொழுகல் முதலியன பத்தழகுடனே பண்புறக் கூறி 
யிருக்கின்றன. c 

இக்நாலுக்குப் பழமையவுசை ஒன்றுண்டு. ௮து பொழிப் 

புரசை. ௮வவுரை உளனபடியே ஒருவாறு கண்ணழிவுசெய்து 

பதிப்பித்திருக்கறது. ஒவ்வொரு பாவிலும் உரசைத்துள்ள 
ஆசா?ங்கள் கண்ணழிவின் ழே எளிய தமிழில் எழுதிச் 
சோக் ருக்கின்றன. பற்பல அசா.ங்களின் ஸம்ப்சதாயங் 
கை இக்காலக் தறிவதுூ கூடாமையால் பிழைபட்ட இடங் 
களை அன்னோர் பிழைதபுக்அுக்கோடல் வேண்டும் பாக்களை 
இழவாமல் பாதுகாப் । தொன்றுமே இக்நாலினை அச்சிட்ட 
கோக்கம். ஒரோவிடத்துப் பாடபேதமும் சில குறிப்புக் 
களும் காட்டியிருக்கின்றன. பழையவுளைக்கு மாமுன 
புதுச்சசக்கு ஒன்றும் கலக்இசா.௮. 

இக்நால் முதன்முதல் இ பி, |857னுல் இருத்தணிகை 
விசாகப்பெருமாளையர் முன்னிலையில் தஇல்லையம்பூர்-சந்இர 
சேகர கவிராஜ பண்டிதரால் இலட்சுமீவிலாச அ௮ச்சுக்கூடத் 

தில் பிரசுரமாயிற்று அதை ஓட்டி 1898ஷே பி-டி-லி- 
செங்கல்வராய சாயகருடைய அர்பனேஜ் அச்சுக்கூடத்தில் 

ஒரு பதிப்பும் அப்பால் உரிய இருத்தங்களோடு 1898 aRv 
மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடத்தில் ஒரு பதிப்பும் Gre 
மாயின. இலகாலத்துக்குமுன் பிரதிகள் செலவாடிவிட்ட 

மையால் இப்பதிப்பு வெளிவருகின்றது. 

பிரம்பூர், சென்னை, | இ. செ. 
15--2--1916 2;



ப்பதிப்பு 

ன் பதிபபுகள், பழைய பொழிப்புரை 2 ஒருவாறு கண் 

9௮ மாத்திரம செய்து கருத்துரையும் சேர்த்துப் பதக்கப் 
பபற. இப்புதிய | இிப்பில் 1/ழைய பொழிப்புரை உள்ள 
படியே சேர்த்தி ருக்கிறது, பழைய DT Scant wus 

திருத்தமாக ௮ச்சிடுதற்கு த ஆதாரமானவை, முதலில் தில்லை 
பம்பூர்-சந்திரசேகர sean பண்டி ஈர பதித்த அர்சப்பிரதி தி 
பும், துரைத்தன%) கையெழுத்துப் புத்தகசாலியில் உள்ள 
பிரதியும், ஸ்ரீமான் தி கனகசுஈதரம் பிள்ளையவர்கள் B.A 
உதவிய பிரதியுமேயாம பிளளையவர்களுடைய பிரதி “ஈகை 
யொடு” என்கிற 9வண்பாவை அடுத்து, 4இப்பால் வேற்றுப் 
பாடம்” என்று குறிததுச் சில வெண்பாக்களுக்கு உரை 

சிறிது சிறிது வேறாக ௨ ரைக்கின்றது. அவை அவ்வப்பாட் 

டின் 8ழ்ப் பிரதிபேதமாகக் ari டியிருக்கன்றன டுப்பதிப் 
பில் வேறுபாடு வேறில்லை. நாலின் பொருளட்டவறையும் 

அரும்பத அகராதியும் சேர்ததிருக்கிறேன். 

(Pause அச்சான பிறகு, *இன்னிலை” என்னும் 
நால் ஸ்ரீமான் சிம்பாம் பிள்ளையவர்களால் | திச்சப்பெற்றது 
ஆகவே ஈழ்க்கணக்குப் பதினெட்டும் இப்போது முற்றுப 

பெற்றிருப்பதாகக் கொள்ளுதல் கூடும். 

....11-.-1918 தி. செ,



பதினெண் $ழ்க்கணக்கு விளக்கம் 

  

வனப்பிய ரனே வகுக்குங் காலைச் 
சின்மென் மொழியாற் ரய பனுவலோ 
டம்மை தானே அ௮டிநிமிர் பின்றே 

என்னும் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் செய்யுளியல் 980--சூத் 
இ.ரத்தின் உரை, *6சிலவாக என்பது எண்ணுச் சுருங்குதல். மெல் 
லியவாப்ச் சிலவாய சொற்கள், எழுத்தினான் ௮சன்று காட்டாது சில 
வெழுத்தினான் வருவது, அடிநிமிராசென்றது ஐந்தடியின் ஏரு 
தென்றவாறு. தாயபனுவலோ டென்றது, -- இலச்கணஞ்சொல்ல 
எ௫ித்துகசொண்ட அறம் பொருள் இன்பமென்னும் மூன்று மன்றி 
யும் வேறு இடையிடை தாய்ச் செல்வது என்றவாறு, அல்தாவது 
பதினேண் கீழ்க்கணக்கு எனவுணர்க அதனுள் இரண்டடியாலும் 
ஐந்தடியானும் ஒரோ செய்யுள் வந்தவாறும், அவை சிலவாய மெல்லிய 
சொற்களான் வந்தவாறும், ௮றம் பொரு ஸின்பமென அவற்றுக்கு 
இலக்கணங்கூறிய பாட்டுப் பயின்றுவருமாறும், கார் நாற்பது களவழி 
நாற்பது முதலாயின வந்தவாறும் கண்டுகொள்க” என்று உசைத்திருக 

அடி.நிமிர் வில்லாச் செய்யுட் டொகுதி 
அறம்பொரு Meu அடுக்கி அவ்வகைகத் 
திறம்பட வருவ கீழ்க்கணக் காகும். 

(பன்னிருபாட்டியல்), 

தாலடி கானமண் சகானாறப தைநதுணைமுப 

பால்கககம் கோவை பழமொழி மாமூலம் 

இன்னிலைசொல் காஞ்டுயுடன் ஏலாதி யென்பவே 
கைந் சிலைய வாங்கீழ்க் கணக்கு. 

நாலடியார் -ஜைனழனிவர்கள் இயற்றிய நானூறு வெண் 
பாச்களை யுடையது. பதுமனார் என்பவர் இவைகளை முப் 
பாலாய் நாற்பது அ௮திசாரங்களாகப் பகுத்து உரையும் 
இயற்றினர். கடவுள் வாழ்த்தும் ௮வசே இயற்றிய. 
தென்பர். 

நான்மணிக்கடிகை-விளம்பிநாகனுர் இயத்தியது. கடவுள் 
வாழ்த்துட்பட நாூற்றொரு வெண்பாக்களை யுடையது. 
ஒவ்வொன்றும் சக்கான்கு பொருளைக் கூறும்,
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நானாற்பது 

கால மிடம்பொருள் கருதி நாற்பான் 

சால வுசைததல கானாற டதுவே. 

(இ-ள்) காலமும் இடமும் பொருளும்பற்றி நாற்பது வெண்பாப் 
பொருந்த வுரைத்தல் கானாற்பதாம். 

சாலம்பற்றி வருவது காராற்பது இடமபற்றி வருவது களவழி 
நாற்பது, பொருள்பற்றி வருவன டுன்னாநாற்பது டுனயவைநாற் 
பது  இன்னலாக்குதலை இன்னாவென்றும் இனிமையாக்குதலை 
இணியவை யென்றுஙகூறினார் (இலக்கண விளக்கம் பாழ்டியல் - 

1-௫) 
3 இனியவவ சாற்பது-மதுரைத் தமிழாசிரியர் மகனார் 145% 

கேந்தனுர் இயற்றியது. இன்ன தன்னது இணிதென் 
றுரைக்கும் நாற்பது வெண்பாக்களை யுடையது 

1 இன்னு நாற்பது-தபி..1* இயற்றியது. இன்ன இன்னது 
அதன்பந்தரும் என்றுரைக்கும் காற்பது வெண்டாக்களை 
யுடையது. 

5 நார் நாற்பது-மதுரைக் கண்ணக் கூத்தனுர இயற்றியது 
கார்காலத்து வருவேனென்று வினைமேல் சென்ற தலைவன் 
வரரமையின் தலைவி பிரிவாஈ்ருமல் வருந்துவசைச் கூறும் 
நாற்பது வெண்பாக்களை யுடையது 

6 களவழி நாற்பது-பொய்கையார் இயற்றியது போர்செய்து 
தோல்வியடைந்த கணைச்காலிரும் பொறையைபம் பற்றிப் 
போய்ச் சோழன் செங்கணான் சிறையிலிட்டபோது பொய் 
கையார் களம்பாடி, வீடுகொண்டாா இக் நூலின் பொருள், 
மேற்படி. போர்க்கள வாணனை அங்கங்கே காட்டியிருக் 
கும் உவமைகள் நிரம்ப அழகானவை 

ஐந் திணைச்சேய்யுள் 

உரிப்பொரு டோன்ற ஓரைக் இணையும 
தெரிப்ப தைந்தணைச் செய்யு ளாகும். 

(இ-ள் ) புணர்தல் முதலிய லந்து ஒழுக்கமும் விளக்கும் குறிஞ்சி 
முதலிய Rig இணையீனையும் தெரித்துக் கூறுவது ஐீக்திணைச் செய்யு 
ளாம் (இலக்கண வீளககம்-பாட்டியல்- 89-சூ )
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12 

13. 
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கந்திணையைம்பது-மாறன்போறையனூர் இயற்றியது. ஒவ் 

வோர் அகப்பொருட்டிணைக்கும் பப்பத்தாசப் பாடிய Bw 
பது வெண்பாக்களை யுடையது 

கணைமொழியைம்பது - சாத்தர்தையார் மகனார் கண்ணஞு் 

சேந்தனு। இயற்றியது. ஒவ்வோர் அ௮கப்பொருட்டிணைக் 
கும் பப்பத்சாகப் பாடிய ஐம்பது வெண்டாக்களை யுடையது. 

8 1திணை 2யழபது-ழவாதியார இயற்றியது. அ௮கப்பொரு 
ளைந்இிணைக்கும் பதினான்கு பதினான்காகப் பாடிய எழுபது 
வெண்பாக்களை யுடையது. 

தஅணைமாலை நூற்றைம்பத-மதுரைத் தமிழாசிரியர் மாச்காய 
னார் மாணாக்கர் கணிமேதாவியர இயற்றியது அகப் 
பொரு ளைந்திணைக்கும் முப்பது முப்பதாசப் பாடிய நூற் 
ஹைம்பது வெண்பாக்களை யுடைய. 

ழப்பால் - தீநக்தறள் (இிருவள்ளுவப்பயன்) - திருவள்ளுவ 
நாயனுூர் இயற்றியது. அறத்துப்பால், பொருட்பால், 
காமத்துப்பால் என்னும் முப்பாலாய், நூற்று முப்பத்து 

மூன்று அதஇகாரங்களாய், ஆயிரத்து முந்தாற்றுமுப்பது 

குறள் வெண்பாக்களை யுடையது. பரிமேலழகர் உரை 
பயில வழங்குகின்றது. இர்தாலின் பெருமையை உணர்த் 
அவது இருவள்ளுவமாலை. 

தீரிகடூகம்-நல் லாதன 1 இயற்றியது. மும்கன்று பொருள் 
களை விளக்கும் வெண்பாக்கள் (கடவுள் வாழ்த்துட்பட) 
தாூத்றொன்றுடையது திருக்கோட்டியூர் இராமாநுசாசாரியர் 
உரை பயில வழங்குகின்றது. 

ஆசாாக்கோவை-பெரவாயின்ழன்ளியார இயற்றியது. இரு 
டிகள் சொல்லிய ஆசாரங்களைக் கோத்துசைக்கும் பல 
வகை வெண்பாக்கள் (தற்ரிறப்புப்பாயிர முட்பட) நாற் 
ஜொன்றுடையது. 

பழமோமி - ழன்றுறையறையனுர் (ஜைனர்) இயற்றியது 
ஒவ்வொரு பழமொழியை இறுதியில் பெற்ற காலூறு 
வெண்பாக்களை யுடையது. 

சிறு! பஜ்சடிலம்-காரியாசான் (ஜைனர்) இயத்தியக. Bena 
ந்து நீதுகளைச் கூறும் தொண்ணூமற்றெட்டு வெண்பாச்களை 
யுடையது.
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16. இன்னிலை-போய்கையார் பாடியது. மதுரையாடரியர் பூச 
னார் தொகுத்தது. கடவுள் வாழ்த்து, பாரதம் பாடிய 
பெருந்தேவனார் இயற்றியது. அறப்பால் பத்தும் பொருட் 
பால் ஒன்பதும் இன்பப்பால் பன்னிரண்டும் வீட்டிலக்கப் 
பால் பதினான்கும் ஆடிய நாற்பத்தைந்து வெண்பாக்களை 
யுடையது 

முதுமோழிக்காஞ்சி 

பலர்புகழ் புலவர் பன்னின தெரியுப 
உலகியல் பொருண்முடி புணாரக் ௩ இின்று 

(இ-ள்) எல்லாரும் கொண்டாடும் அறிவுடையோர் சூற்றம் ரீ௧௫ 

ஆராயும் உலகத்தியலுள் முடிந்த பொருளாகிய ௮றம் பொரு ளின் 
பத்தை அறியச் சொல்லியது (புறப்பொருள்வெண்டாமாலை-பொது 
வியத் படலம்-காஞ்சிப்பொதுவியற்பால-1) 

ஏதமி லறமுதல் இயல்பிவை யென்னும் 
மூதுரை பொருந்திய முதுமோழிக் காஞ்சி. 

(இலஃகளாவி சக 6109-சூ) 

கழிந்தோர் ஏனை ஓழிஈதோரக்குக் காட்டிய 
முறைமையாகும் முதுமொழிக்காஞ்சி. 

(திவாகரம- ஒலிபமறிப பெயா சொ ஈஇ-126) 

[காஜ்சிபின் பொதுவிலக்சணம்] 

பாங்காருஞ் சிறப்பின் பல்லாற் மானும் 
நில்லா வுலகம் புல்லிய கெறித்தே. 

(சொல் புறுதினே 23 சூ.) 

17. முதுமோழிக்காஜ்சி-மதுரை கூடலூர்சீழார் இயற்றியது 
பத்ததிகாரமாய் ஒவ்வோரதிகாரமும் பப்பத்துக் குறட்டா 
ழிசையால் அமைந்தது ஒவ்வோரடியும் ஒவொரு மூது 
மொழி, (தொல்-பொருள்-490) 

18. ஏலாதீ-தமிழாசிரியர்மசகனார் மாச்சாயனார் மாணாக்கர் கணிமே 
தாவிய* (ஜைனர்) இயற்றியது. அவ்வாறு பொருளுரைக் 
கும் வெண்பாக்கள் (கடவுள் வாழ்த்து நீங்கலாக) எண்ப 
துடையத,



ஆசாரக் சேகோவை 
— tee மய்ய 

பொருளட்டவணை 

ஆசாரங்கட்குக் காரணம்---1. 

ஆசாரம் தவராசவர் அடையும் ஈன்மைகள்---2, 
தக்ணை முதலிய கான்கையும் தவறாது ஈடத்தல்---3. 

வைகறை யெழுந்து சிக்திப்பதும் செய்வதும்---4 
எச்சிலுடனே தீண்டலாகாதவை-- 5 
எச்சிலுடனே காணலாகாசவை---0, 
நால்வகை எச்சில்---7 

எச்சிலுடனே செய்யத்தகாதவை---8 
காலமாலைக் சடவுள் வணச்கம்--9 
நீராதெல் இன்றியமையாத சமயங்கள்.--10 

ஆடை யுடுத்தல்-- | 1 

தவிர்வனசில-12-18-17.-36-434-50--56--59-83.-87-88-89.90. 

நீராடு நீர்மை---1 4. 

தன்னுடம்புபோல் போற்றத்தக்சகவை---] 5, 
&ங்குரவரும் ௮வரைத் தொழுதலும்--1 0. 
போசனக் இரமம்--] 8 லிருந்து 28 வரை, 
அ௮ந்திப்பொழுது செய்வன தவிர்வன--20. 
சயனக் இரமம்---30, 

வழிபோம்பொழுது செய்வன தவிர்வன--3 1, 

உமிழ்தலும் மலசலமோசனஞ் செய்தலும் ஆகாத இடங்கள்--32, 
மலசலமோசனம் செய்யும் இசை--328--3 4. 
வாய்பூசலாகாத இடங்கள்--35, 

கருதலாகாதன---37. 
சிர்திக்கலாகாதன---88. 

போசனசக் இிரமத்தின் ஒழிபு --39-40, 
செய்வன தவிரவன---41-08.--79-90-81, 
தலைவியைப் பிரியப்பெருத காலம்--42 

மனைவியை மருவலாகாத நாள்கள் - 49, 

கலியாணப் பந்தலின்€ழ்ட் பரப்பலாகாதவை....- 46,
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இற்கிழத்தியர இல்லம் பொலியச் செட்வன---40, 
வேதம் ஒதலாகாத நாள்கள்--47 
அறஞ் செய்தற்கும் விருந்இிடுதற்கும் உரிய காள்கள----18 
இன்னதற்குத் தக இன்னக செய்தல்--49, 
சமமொளி செடுப்பன--5 |, 
உரைக்கலாகாத வார்த்தைகளின் வரையரை .-52 
பயிற்றலாகாத பழிச் செயல்கள்---53, 
விருந்தினர்க்குச் செய்யும் உபசாரம- 54 
நெடுநேரம் நிற்றலாகாத இடங்கள் --55. 

ஆரோக்கியம் வேண்டுவோர் செய்யலாகாதன-- 57. 
பிறர் ஒரிடம் செல்கையில் ஒருவர் செய்யலாகாதவை-...5% 
பெரியோருடன் வழிச் செல்லும் ஒழுக்கம்--60, ௪ 
௮ந்தணசைக் குரசவரபோல் சொண்டொழுகல்--0 | 
குரவர்க்குச் செய்யும் ஆசாரம் 03. 
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ஆசாரக் கோவை தற்ிறப்புப்பாயிரம் 

செயில் மூன்று மழிததான் அடியேததி, 
ஆரிடததுூத தானறிகத மாததிரையான, ஆசாரம 
யாரும ௮றிய, அறனாய மற்றவற்றை 
ஆசாரக கோவை எனததொகுததான) தீராத 
இருவாயி லாய இறலலண் கயததாப 
பெருவாயின முளளியென் பான 

(பழைய பொழிபபுரை) பகைவசான் அழிததற்கரிய 
மூமமதிலையும் நகைததழிசக முதலவனடியைத தூதிதது, 
இருடிகள சொலலிய ராலகளில தானறிஈக அளவினானே 
எலலாரும அறிய ௮றனாயுளள அசாரமாகிய மறறவற்றை 
ஆசாரககோவை எனச செய்து இரட்டினான், நீகுகாக இரு 
மடரதை% க வாயிலாகிய திறலையடைய வண்கயததா£ப 

பெருவாயின மசனாகிய முளளியெனனுமபெயரையுடையான். 

(பதவுரை ) செயில் மூன்றும் அழிதசான் ௮டி. ௪ததி-பகைவர் 
கள் அழிததற்கரிய மும்மதிலையும் ஈகைததழித்த முூதல்வன அடியைத 

துதிதது, ஆரிடதது தான் ௮றிரச மாதகிரையான-இருடிகள சொல் 
லிய நூல்களில தான் ௮றிகத அளவினலே, யாரும் ௮றிய-எல்லாரும் 
அறிய, அறனாய germ மற்றவறறை-அறனாயுள்ள ஆசாரமாகிய 

மற்றவற்றை, ஆசாரககோவை என தெொகுத்தான்- ௮சாரககோவை 
எனச்செய்து இிரட்டினான்; தீரா இரு வாயிலாய இ.றல்-நீககாத இரு 
மடர்சைக்கு வாயிலாய தஇிறலையுடைய, வண் கயத்தார்-வண்கயததார், 

பெருவாயில் முள்ளி என்பான்-பெருவாயின் மகனாகிய முள்ளி என் 
னும பெயரை யுடையான். 

(கருத்து ) இலககுமிவிலாசம் பொருக்கிய வண்கயததூரில் வாழும் 

பெருவாயின் முள்ளியென்பவா, சிவபெருமானுடைய திருவடிகளை 
வணங்க), மிருஇிகளில் எல்லாரும் ௮றியததகக சதாசாரங்களை ஒன்றா 
க் இரட்டி, தசாரக்கோவை என்னும் இந்நூலை அ௮ருளிசசெய்தார் 

அசெயின்மான்றும் என்றது இரிபுததை ஆரிடம் - ஆர்ஷம்- 
ரிஷி சம்பந்தமானது--இருடிகள். நால், இங்கே ஸ்ம்ருஇிகள் 

வெணகயத்தா” என்றும் பாடம்



ஆசாரக் தகொவை 
+p 

  

ஆசாரங்கட்குக் காரணம் 

  

1, கன்றி யறிதல் பொறை புடைமை இன்சொல்லோ 
LY GIT Gd) 5 எவவுயிர்க்கும செய்யாமை சவி்பா 

டொப்புச வாற்ற அறிதல் அறிவுடைமை 

நல்லினத தா3ராடு கட்டல் இவையெட்டும் 
சொஃலிப அசரா விதது. 

(ப-பொ.) தனக்குப் பிறர்செய்த ஈன்றி அறிதலும், பொறை 

யும், இன்சொல்லுப, எல்லா உயிர்க்கும இன்னுதன ?சய்யா 
மையும், கலவிபும்; ஓப்புரவை மிகவறிதலுபட அறிவுடை 

மையும், நலலினத்தாசோடு நட்டலும் என இவவெட்டு வகை 

யும் நல்லாரால் சொலலப்பட்.. ஆசாசங்கட்குக் காரணம், 

(ப-ரை) ஈன்றியறிதல்-தனக்குப் பிறர் செய்த ஈன்றி யறிதலும், 
பொறையுடைமை-பொறையும், இன்சொல்லோடு -- இன்சொல்லும், 
௭ உயிர்க்கும் இன்னாத செய்யாமை-எலலா உயிர்க்கும் துன்பமான 
வைகளைச் செய்யாமையும், கல்வீயோடு-சல்வியும, ஒப்புரவு ஆற்ற 
அறிதல்-ஓஒப்பு/வை மிச அறிதலும், அறிவுடைமை-௮.றிவுடைமை 
யும், ஈல்லினத்தாசோடு ஈட்டல்-ஈல்லினசதாசோடு ஈட்டலும், இவை 
எட்டும்-என இவ்வெட்டு வகையும், சொல்லிய ஆசாச வித்து-சஈல்லா 
சால் சொல்லப்பட்ட ஆசா.ரங்கட்குச் காரணம் 

(க-து) சதாசாரங்களுக்குச் சாரணம்-செய்க்ஈன்றியறிசல்-பொ 
றுமை-இனியவார்த்தை- எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமை-சல்வி-- 
ஒப்பு ரவறிதல்--அறிவுடைமை -ஈல்ல சினேகம் என்னும எட்டுமாம். 

த துப்புரவுத் உலக ஈடையை அறிந்து செய்தல். திருக்குற 
ளில் “ஓத்த தறிவான்' (-உலக டையினை அறிந்து செய்பவன்) என் 
லம், *செயுநீர" (தவிசாது செய்யும் ரீர்மையையுடையலை) என்றும், 
*சடப்பாடு' என்றும் வரூவனவற்றால் விளங்கும், ஒப்பு-பெரியோரால் 
ஒப்புக்கொளளப்பட்டது உரவு-ஞானம். உயர்ந்தோர்க்குச் சம்மத 

2
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மானதை அமிர்த அறிவு என்ப ப சொல்லின்படி. பொருள். 
உலகஈடை என்௱ பொருளில் வழங்கும். இ நூல்களும் கூறப் 
பூலஇன் ரிஈ சாமே அறிவ 

ஆசாரம் தஙராதவர் அடையும் ஈன்மைகள் 

2, பிறப்பு கெரிலாற்்றகை QI Moy வனப்பு 
. oe ° ம . PR tas . 

சிலக்கிமமை ILFmOnU ஈல்கிசேகர பின்றை 
. . ௫ ° a zy ௩ . 

இலரகண ரால் இஙவமெட்டபாா பயனு ப, சான்றுப 
ட . aN . 

» Up DEL Hoo uit Hod 

(ப) ரற்குடிப்பிறபபு,. பெடியவாணாள், செல்வம், 

Y Lp Jd SLD, சிலக் HIT A ரிமை. டர THOT Da, கல்வி, 

Fordson என்று சொலைப்பட்ட இ௱வெட்டி ௩௭ பப இலக் 

நண ு்மோமுி சிப பப்பொ௮வர். என்றும் அரம் தஒப்பாபல் 

ஒழுகுவா£ 

(ப-ரை) பிறப்பு-நமகுமும் பிறப்பு, நெரிவாழ் கை -நெடியவா 
ளள், செல்வம்-செல்வம், வனப்பு - அழ தடைமை, மலச்சழமை- 
கிலக்துக் பூரியை, ரீக்கூறறம - சொற்செலவு, கல்லி - கல்வி, கோ 
யின்மை-கோ.பின்மை, இ எட்டும்-என்று சொல்லப்பட்ட இவ்வெட் 
டினையும், இலக்கணச்சகால் எய்துப அசுதற்குரிய இலச்சணத்தோடு 

கிரம்பப்பெறுவர்; என்றும் ஒழுக்கம் பிழையாதவர்-என்றும் ஆசாரம் 
தப்பாமல் ஒழுகுவார், 

(க-து) சதாசாரச் தப்பாதவர்கள், ஈல்ல கூடி.ப்பிறப்பு-இர்க்காயுச- 

ஐசுவரியம்-அழகு--காணியாட்சி - சொற்செலவு-கல்வி-அசோக்கியம் 
என்னும் எட்டு ஈன்மைகளையும் கிசம்பப் பெறுமர். 

மீக்கூற்றம்-(மீ - மேல்-உயர்ச்சி; கூற்றம் - சொல்) - மேலான 
சொல்: எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் சொல்? செல்லத்தக்க சொல் 

கூற்றத்தின் மீ எனப் பின்முன்னாகச் தொச்சக தொகையாகச் சொண்டு, 
சொல்லினது மேன்மை அதாவது சொற்செலவு என்றார். செல் 
வாக்கு என்பது இப்பொருட்டே (தடையின்றிச் செல்லும் சொல்.) 

தத்கிணை முதலிய நான்கையும் தவறாது நடத்தல் 

9. தக்கணை வேளவி தவங்கல்வி இச்சான்கும் 
முப்பா லொழுக்கினால் காத்துய்க்க. உய்யாக்கால் 
எப்பாலும் ஆகா கெடும்.
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உட . சு ச . க 
( பா.) துரவாக்கு ச இல்கல கொடுத்தலும். யாகக் 

a * ௬ ச 

GMb DIGI, மல வியும என இரசான் 
௫ ்் “N 

இனையும் CLOW USM BIN 1 விதி 

பண்ணு, அ. 

MAE BM CIT YB ரது நடாத 

௪, சய த்சாக்கால 5 வுலக இன் TAM MYL சனக்குப் 
பயனாக வாய் இசசான் கும் செடும், 

(ப-ரை) சககணை- ரூரவர்க்குச் சுககணை கொடுச்சலும், வேள்வி- 
யாசம் பண்ஸணுசலும், எவம்-தவஞ் ரசப்தலும், கலவி-கல்வ பம், இ 
BIEN FID என -பூச்பான்டினையும், முப்பால் ஒழுககினால - மூன்று 
வகைப்பட்ட அிிியலே, காபது உய்ககபாது காத்ப நடாததுக, 
ஆய்பாககாம் -ஈடாதமாந்நால், எப்பாலும் ஆசா கெடும்-எங்௮லகதட௫ன் 
சண்ணும் தனக்குப் பயனாகாவாய் முந்ரான்பும் கெடும். 

(௧க-ஏ) தாதிணைகொரித்தல் முதலிய சான்கையும் சாஸ்இிர விது 
சப்பாமல் ஈடம்கமேேண்டும். YA werd ஈடதாவிடின் 0 வைகளால் 
உண்டாரனாம் பபன் எம்வுலகத்தும் இலலை பாய்விரிம் 

மூப்பால்-௮றம் பொருள் இன்பம் முப்பால் ஓழுக்கு: அறநூல் 
விக--பொஞுணூல் விதிஇன்பழால் விஜி, 

வைகறையேழுக்நு சிந்திப்பநும் சேய்ஙநும் 

வைுரறை பாமம பூபிலெழமுகநு, சானமெய்யும 

கல்லது டம ஓண்பொரு நம சிரித்து, வாய்வதில 

அரசையும் மாயும் கொழுசெழுக என்பதே, 
முற்சரையோர் கண்ட முறை. 

(பபொ.) வைசதையாகிய பின்யாமததிலே து பிலெழுக து. 
தான் பிற்றை ஞான்று செய்யும் கல்லநததையும் ஒளளிய 

பொருட்கு வருவாயாகிய காரியத்தையும் BI 61s bt நிந்தித்து, 
(ரின்னைக் தங்குல் புலர்சகால பழுகின், 84) 5 ooo Fomustjeo 

தாயையும் தொழுகெழுநது ஒரு காரியத்தைச் செய்யத் 
தொடங்குக ஏன்று சொல்லப்படும் ஒழுக்கம, அறிவுடைய 
பழையார் சொலலிய முறைமை, 

(பரை) வைசறையாமம் அுயிலெழுகந்து-வைகழறையாடிய பின் 
யாமத்திலே துயிலெழுந்து, தான் செய்யும் நல்லறமும் ஒண்டொரு 
ளும் இர்தித்து-,சான் ஆத்த நாளில் செய்யும் ஈல்லறத்தையும் ஒள் 
ஸிய பொருட்கு வருவாயாகிய காரியத்தையும் உராய்ந்து சதிதத, 
வாய்வதில் தந்தையும் தாயும் தொழுதெழுக என்பது--பின்னைச் சங்
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குல் புலர்ந்தால் பழுதின்றித் தர்தையையும் தாயையும் தொழுதெழுர்து 
ஒரு காரியத்தைச் செய்யத் தொடங்குக என்று சொஷ்லப்டடும் ஒழுச் 
கம், முந்சையோர் சண்டமுறை-அ௮றிவுடைய பழையார் சொல்லிய 
மூறைமை, [(௪--௮௪சை.] 

(க-து) விடியற் காலத்திலே விழித்து, அ€த்த சாளில் செய்தற் 
குரிய தருமகாரியஙகளையும் திரவியஞ் சம்பாதிப்பசற்கு வேண்டிய 
காரியங்களையும் ஆசாய்ந்து யோசித்துக்கொண்டு, பீன்பு பொழுது 
விடிந்தால் தாய்தந்சையரைத் தொழுதுகொண்டே எழுந்து, அப்பால் 
ஒரு காரியம் செய்யச் தொடங்குக. 

வைசஜறை--*₹விடியல் வைகறை புலரி உதயம்” (பி௩்சலம்) இது 

வைகுறு என்றும் வழங்கும். **செவியறிவுறுத்த௨ ச் செவியறிவறூஉ 
எனருாற்போல வைகுறுதலை வைகுறு என்னா. ௮து மாையாம 
மூம் இடையாமமும் கழிந்து அச்சங்குல் வைகுறுதல்; அது கங்குல் 
வைய அ௮றுதியாசல் கோக்கி வைகறை எனவுங் கூறுப ” விடியுமுன் 
பத்து நாழிகையளவு காலம் ₹**விடியல் என்பது காள்லெயிற்காவே?” 
என்றும், “விடியல் வைசறை இடூ௨உ மூரன்”' என்றது ₹விடியற்கு 
முன்னர்த்தாகய வைகறை என உருபு தொக்கு முன்மொழி நீலேய 
லாயித்று” என்றும் தொல்காப்யிய உரையில் கூறி யிருப்பதால், 
விடியல் என்பது விளங்கும், 

வாய்வது-உண்மை: **தலைவர் வினைமுடித்து வருதல் வாய்வுது!* 
(மூல்லைப்டாட்டு). வாய்வதில்-உண்மையில்-தப் ॥ல்லாமல்-பமுதின் றி, 

மதுரைக்காஞ்சி 714-வரி “இருந்து தயிவெடுப்ப இனிதினெ 
முந்து” என்பதன் உரையில் இந்த வெண்பாவின் முதலிரண்டடி 
கள் எடுத்துச்காட்டியிருக்கின்றன. பிரயோக விவேகம் 99-வது 
சூத்திர வுசையில், *கொழுகற் ஜொழுதெழுவாள்” என்பதம்குப் பரிமே 
லழகர் உத்த உரையை மறுக்கு மிடத்திலும், இவ்வெண்பா 
எடுத்துக்காட்டப் பெற்றிருக்கிறது, 

எச்சிலடனே தீண்டலாகாதவை 

5, எச்லார் தீண்டார் பசுப்பாரப்பார் 

உச்சந் தலையோ டிவையென்ப யாவரும் 
இட்பத்தால் திண்டாப் பொருள் 

(ப-பொ) பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் உச்சந்தலையோடே 
இவை பிற்றை எச்சிலையுடையசாய் யாவரும் இண்டார்
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என்று சொல்லுவர். எல்லாரும் யாப்புற எச்சிலோடு தீண் 
டப்படாத பொருளும் இவை. 

(ப-சை.) பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் உச்சந்தலையோடு இவை- 
பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் உச்சந்தவூயோடேகூட இவற்றை, எச்சி 
லார் தீண்டார் என்ப-.ஏச்சிலையுடையசாய் யாவரும் தீண்டார் என்று 
சொல்லுவர். யாவரும் இட்பத்தால் தீண்டா பொருள் - எல்லாரும் 
யாப்புற எச்சிலோடு சீண்டப்படாத பொருளும் இவை. 

(க-து.) பசு பார்ப்பார் நெருப்பு தேவதைகள் உச்சந்தலை என்ப 
வைகளை எச்சிலையுடையரசாய் எவரும் தீண்டலாகாது. 

எச்சிலார் என்பதற்கு இழிஞர் என்றும் பொருள் உண்டு, 
,தஇணைவிராய் எண்ணிப் பன்மைபற்றி ௮ஃறிணையால் முடிவதற்கு, 
இச்செய்புள், இலககண விளக்கம்-பொதுலவ்யல் 4-வது சூத்து ரததின் 
உசையில் உதாரணமாகச் காட்டப்பெற்றிருக்கிறது. ** அழலை யந்தண 
ரைப் பசுவினை மிச்சில் ௮டைந்துளோர் தீண்டிட லாகா” என்பது 
காசிகண்டம். யாப்புற- உறுதியாக, 

“ஈடுதய்வம்'” என்றும், **உச்சந்தவயோடி யாவதும்” என்றும் 

பாடம். 

எச்சிலுடனே காணலாகாதவை 

6, ஏச்சிலார் நோக்கார் புலைதிங்கள் நாய்காபி 

ற்த்தச விழ்மீ2ீனோ டிவவைந்தும் தெற்றென 
தனகறிவா£ நாளும் விரைந்து, 

(ப-பொ;) புலையும் திங்களும் நாயும் ஞாயிறும் அழகிய 
வீழ்மீனோகி சொல்லப்பட்ட லந்தினையும் எச்திலையுடை 
யார் விசைந்று தெளிய நாளும் கண்ணால் நோக்கார் நன் 
கறிவார். 

(ப-ரை.) புலை திங்கள் காய் நாயிறு அத்தக வீழ்மீனோடு இ Bs 
தும்-புலையும் இங்களும் நாயும் ஞாயிறும் அழகிய வீழ்மீனோடு சொல் 
லப்பட்ட இவ்வைந்தினையும், எச்சிலார்-எச்சிலையுடையார், விரைந்து 
இுத.ற்றென-விரைந்து தெளிய, காளும் - காளும், கோச்கார் - சண் 
ene சோக்கார், ஈன்கறிவார் - ஈன்கறிவார். [வீழ்மீன் - விண்வீழ் 
கொள்ளி]. . 

(௪-.த.) ஈன்கறிவார் எச்லையுடையராய்ப் புலைபன் சந்திரன் ராய் 
சூரியன் எரிஈக்ஷத்திரம் என்னும் 8ந்தை.பும் கண்ணால் காணலாகாது.
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நால்வகை எச்சில் 

1. எச்சில் பலவும் உள மறி தவந்றுள் 

Gusta மிரண்டுர் இனைவிழைச்சு வாயில் 
விமைச்சிலை att Hel நான்கு, 

(ப-பொ.) EFA Fo பல. வச்சில்களும் உள. அவத 
ள் மல மூதஇங்கள் இபகயெ இயக்கம் இரண்டொடு,, ட 
இலோாவிழைர்கர் வாயி ஒல் வழுங்யெ விமைச்சும் எனவிவை 

எச்சலாவன. ையவச்சில் நான் *னையும் | துகாக்க,. 

(பரை) எச்சில் பலவும் ௨உள புச்சில்சள் பல வெச்சில்களாம் 
உள. அவற்றுள்-அவற்றள், டுயக்சம் இசண்டும்- உல மூக்இிரங்கள் 
இயங்கிய இயச்சம இரண்டொடு உட, இணைவிழைச்சு - இணைவி 
ழைச்சும், வாயில் விழைச்சு- வாயினால் வழங்கிய விணழமைச்சம், இலை 
எச்சில்- என இவை எர்சிலாவன, இ சான்கு-இலவ்வெச்சில் ரான் 
கையும் பாகுபாச௩ (மற்று அசை, 

(க-து, எச்சில் பலவற்றில் முர்யெமாய்ப் பாதுகாக்கத்தக்கவை, 
மலங்கழித்தல் சல கழிச்சல் புனார் “டு அசரபானம் என்பவையாம் 

எச்சிலுடனே சேய்யக்தகாதவை 

5. கால்வசை யெச்சலும் கன்கு கடைப்பிடி 5 

தோதா! உரையார் வளராரே எஞ்ஞான்றும் 

மேதைக ளாசூற வார் 

(ப-பொ, றப்பட்ட இரகான்கு கச்சிலையும் மிகக் 

கடைப்பிடித்து. ஒன்றனையும். ஐகார், வாயால் ஓன்றனைச் 

சொல்லார், சண்டுயிலார், எஞ்ஞான்றும் மியடையபராக 

வேண்டுவார். 

(ப-ரை) கால்வகை எச்்சிலும்-கூறப்பட்ட இங்கான்கு எச்சிலை 
யும், ஈன்கு கடைப்பிடித்து-மிசச் கடைப்பிடித்து, ஓதார்-ஒன்றனை 
யும் தார்; உசையார்-வாயால் ஒன்றனையுஞ் சொல்லார்; வளசார்- 
சண் துயிலார்; எ ஞான்றும் மேதைகள் ஆகுறுவார். எஞ்ஞான்றும் மதி 
யுடையசாக வேண்டுவோர், 

(க-து.) முன்சொன்ன நால்வகை எச்சிலும் உண்டானவிடத்அ, 
ஒன்றும் படித்தலும் ஆசாது; வாயால் ஒன்றையும் சொல்லுதலும் 

டாது; நித்திரைசெய்தலும் அகாது. 

வளர்தல்--கண்வளர்தல்- தாங்கல்.
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காலைமாலைக் கடவுள்வணக்கம் 

ப நாளகதி சோறின்று சண்கமூடும் தெப்வத்கைக் 

கானறிய பற்முல் தகொழுசெமுக அல்கநதி 
நின்று கொழுகல் பழி 

(ப -பொ,) திறுகாலையின் ௪ண் ஃ) கோலாலே பற்றுடைக் 

தும் கண்கமுலிச் சான் வணங்கும் ஜெய்வககைம் கானறியம் 
நெறியால் நொடி: பின்பு ஒரு சருரத்டைதகு கொர! Mah &, b 

மாலைப் பொழு சலி ஈண் நாவ் IIB BAU Ob War Fans Maar wy 

தொழுசஃ் ருற்றாபம்: இருக்து கொடு ர, 

(ப-சை) சாளக்தி கொல்தின்று சண் கழீஇ-சறுகாலையிஷ் sam 
ஒரு கோலாலே பல்துடைத்துக் கண்கழுவி, தெய்வத்தை சான் 
அறியும் ஆற்ல் சொழுதநு எழுச-தான் வணங்ரும் தெய்வ ச்தைச 
தான் அறியும் நெறியால் தொழுக பின்பு ஒரு கருமத்தைக் சொடங் 
குக அல்கக்தி-மாலைப் பொழுஇன கண், இன்று கொழுதல் பழி - 

தான் வணங்கும் 0ய்வக்தை அின்றுதொழுதல் குற்றம் (இ.்ரந் ப 

தொழுக ) 

ச் 

(2-9) sSlaraule sizes.) செய்துகொண்டு, சான் அறிந்த 
படி. செப்வ வண ஃம் செயகுவிட்டு, அசன்பின் ஒரு காரி,பரதை 

ஆசம்பீக்கவேண்டும். மாலைக்காலத்தில் நீன்றுகொண்டு தெய்வ உணச 
கம் செய்தல் குற்றமா மாதலால் உட்கார்ச்துகொண்டு அது செய்ஃ 

௮ச்இசந்தி-காலைமாலை. காமாந்தி-ராள்காலை-சிறுகால க்சி 

கூ.டுதல்-பொருக்துதல்: பகலும் இரவும் கூக்கின்ற வேளை அல்ரூ 
தல்-குறைசல்: வெளிச்சம் குறைந்திருப்பது, ges?) - மாலை 
கோல்தின்்ஈஐலாவது பற்குக்சால் பல்விளக்குதல். தானறிய மாற் 
றால் என்பது அவரவர் சமயமசபின்படி அல்லது சமபர்கோட்பாட் 

டின்படி என்பதாம். 

நீராடுதல் இன்றியமையாத சமயங்கள் 

10. தேவர் வழிபாடு தீக்கனா வாலாமை 
உண்டது கான்றல் மபிர்களைகல் ஊண்பொழுது 
வைகு தயிலோ டி.ணைவிழைச்சுக் ழேமக்கள் 
மெய்யுறல் ஏனை மயலுறல் ஈரைந்தும் 

ஓயுரு தாக நீர்
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(ப-பொ) தன்னால் வணங்கப்படும தேவரை வழிபடுதற் 
கண்ணும், தீக்கனாக் கண்டவிடத்தும், தாப்மைபின்மை உண் 

டாயினவிடத்தும், உண்டதனைக் கான்றவிடத்தும், மயிர் 
களைந்தவிடத்தும் உண்ணும் பொழுதும், பொழுதேற உறங் 
இய விடத்தும், இணைவிழைச்சு உண்டாயினவிடத்தும், 8ம் 
மக்களுடம்பு தீண்டியவிடத்தும், மூத்திரபுரீடம் கால்வான் 
உறைவிடகத்தும், என இப்பத்திடத்தும் ஐீ.புருதே நீராடுக, 

(ப-ரை) தேவர்வழிபாடு-தன்னால் வணங்சப்படும் தேவரைத் 

அதித்தற்கண்ணும், தீக்கனா - கெட்ட கனாக் சண்ட விடத்தும், 

வாலாமை-அ௮௪ச உண்டான விடத்தும், உண்டது கான்றல்-உண் 

டதனை வாந்திசெய்த விடத்தும், மயிர்களைதல்-மயிர் களைந்தவிடத்தும், 

ஊண் பொழுது-உண்ணும் பொழுதும், வைகு துயிலோடு-பொழு 

தேற உறங்கிய விடத்தும், இணைவிழைச்சு- இணைவிழைச்சு உண் 
டாயினவிடத்தும், கீழ்மக்கள் மெய்யுறல் - கீழ்மக்களுடம்பு தீண்டிய 

விடத்தும், ஏனைமடல் உறல்-மூத்திரபுரீடம் நீக்கும்ிபாருட்டு உழை 

விடத்தும், ஈசைந்தும்-௪ன இப்பத்திடத்தும், இயுறாது 61yOs—s6 
தேகங்கொள்ளாமலே நீராடுக ([புரீடம்-மலம் ] 

(க-து) தெய்வ வணக்கம் செய்யும்போதும், கெட்ட கனாச் சண்ட 
விடத்தும, ௮௪௪ உண்டானபோதும், உண்டசைக் ககன விடத் 
தும், க்ஷவரம் செய்துகொண்டபோதும், உண்ணும் பொழுதும், 
பொழுதேற நித்திசைசெய்த போதும், புணர்ச்சி உண்டான விடத் 
தும், இழிசனாகளைத் தீண்டினபொழுதும், மலசலங்கழித்தவிடத்தம், 
நீ ராடவேண்டும். 

வாலாமை- (வால்--சுத்தம்)--சுத்தமில்லாமை, உண்்_து சான்றல்- 

வமனம்--வாந்தி. வைகு துயில் - (வைகு-தங்கு) - படுக்கையில் நெடு 

கோம் த௩கய துயில-பொழுதேற உறங்கல், கால்வான்-கால- 

நீக்கும்9பாருட்டு 

ஆடை உ%த்தல் 

11 உடுத்தலால் Error. ஒன்றுடுத் தண்ணார். 
உடுத்தாடை நீருட் பி.நியார் விழுத்ஃக்கார் 

ஒன்றுடுத் தென்றும் ௮வைபுகார் என்பதே 

முூந்தையோ கண்ட முறை 

(ப-பொ.) ஒன்றனை உடுத்தல்லது நீராடார். இரண்டு 
Osan) ஒன்றுடித்து உண்ணார். உடுத்த ஆடையை நீரின்
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கண் பிழியார், சீர்மைதக்கார் ஓராடையை உடுத்து ௮வை 
யபின்கண் செல்லார் என்று சொல்லப்படுவது பழையார் 

முறைமை. 

(ப-மை) உடுத்தலால் நீராடார்-ஒராடையை உடுத்தல்லது ரசா 
டார். ஒன்றுடுத் துண்ணார் - இரண்டுடுத் சன்றி ஒன்றுத் துண் 
ணார். உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார்-உடுத்த ஆடையை நீரின்௧ண் 
பிழியார். விழுத்தக்கார்-சர்மை தக்சவர், ஒன்று உடுத்து என்றும் 
அவை புகார்-ஓராடை உடுத்து அவையின்கண் செல்லார், என்பது- 

என்று சொல்லப்படுவது, முந்தையோர் சண்ட மூறை-பழையார் 
கண்ட முறைமை, [ஏ--௮சை ] 

க-து.) ஆடையின்றி ஸ்ராகஞ்செய்தலும், இரண்டன்றி ஒசாடை 
மாத்திரம் உடுத்துக்கொண்டு உண்ணுதலும், ஒருவர் தாழ் உடுத்த 
ஆடையைத் தோய்த்துத் தண்ணீரிலே பிழிதலும், வாச் உடுத்துக் 
கொண்டு சபையில் போதலும் கூடா. 

₹₹உடுத்தாடை யிலலாதார் நீராட்டும்” என்பு.ஜரிகடுசம். விழுத் 
தீக்கார்-- விழுமம் -- தக்சார் (விழுமம்-பெருமை, €ீர்மை)--பெருமை 
யின் தகுதி யுடையவர். 

தவிர்வன சில 

12. தலையுரைத்த எண்ணெயால் எவ்௮றுப்பும் தீண்டார். 
பிதரு௫ித்த மாசுணியும் தீண்டார். செருப்புக் 
குறையெனினும் கொள்ளார் இரந்து. 

(ப-பொ.) தலையினீசண் தேய்த்த எண்ணெயால் யாதோர் 
உறுப்பும் Gomes. பிறா Oss அழுக்காடையும் இண் 

டார். பிறர்தொட்ட செருப்பும் பிறர் இரந்து தமக்குக் 

காரியமென்று வேண்டிக்கொள்ளினும் கொள்ளார். 

(ப-சை.) தலை உரைத்த எண்ணெயால்-தலை.பின்சண் தேய்த்த 
எண்ணெயால், எவ்வுறுப்பும் தீண்டார்- யாதோர் உறுப்பும் Serra. 
மிறர் “உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார்-பிறர் உடுத்த அழுக்காடையம் 
San. இரந்து குறையெனிலும் செருப்பு கொள்ளார்-பிறர் 
Quis தமக்குச் காரியமென்று வேண்டிக்கொள்ளினும் பிறர் 
(தொட்ட செருப்பும் கொள்ளார்,
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(க-து) தலையில் தேய்ச்சு எண்ணெயை வழிச்சு மற்ற அவயவங் 

சளில் பூசுஃலாகாது.  மற்றவர்சள் உடுக்சு அழாக வஸ்.இரத்கைச் 
இண்டுதல் கூடார. அலஃசரமான ஒரு காரியச்சைச் செய்ஙகரும்படி 
பிமர் துரக்ங வேண்டிக்கொ ட வீடச்சம் பீறராடைய செருப்பைக் 
சாறில் அணிக்றுசொள்ளுஈஸல் கூடாக 

ய்-எள் செப் மாசுணி மாசு உண்டது அழுக்காடை 

HOD SEUNG ரரரிபம் 

1. தன் Sippiylis Carini. Pu Drs 

€£ஈ.. இராமாமும் சேரரர். இட?னிறும் 
நீர்தொடா செண் ணப் உரையார், 6 oD) FGI Daw 

நீர்சொடார் நோக்கார் புலை 

(( பொ.) நீரிவ்கண் கப சிலை விரும்பி நோக்கார். நிலத் 
நசை இருந்து சர். இரளின்ஈண் ஐ மாக்தின் கண்ணும் 

சேரார். கே ய்கொண்டுி இடர்ப்பட்டாராயினறும நை தி தொடா 

கே டராண்ணெய் உடம்பின்௧ண் 7/2 பார. அவ்வெண்ணெயைக் 

தேய்ம்ுபின் ஐம் உடம்பின்பேல ரைக் கெளிற்துக்கொள் 

MIG) LVM தம் கண்ணால் “சாக்நபுர் 

(ப-சை , நீருள் | ழல் | புரிக்கு கோக்கார்-₹$ரின்சண் தம் நிழலை 

விரும்பி கோக்கா நிலம் இரா கறர்-நிலததை இருந்து னோர். இசா 
மரமும் சேரரா--இரவின்சண் ஒரு னம யன் சேசார் இடர் 
எனினும்-கோய்கொண்டு இடர்ப்பட்டாராயினும், கீர் தொடாது எண் 

ணெய் உரசையார்-ரரைச் தொடாசே, எண்ணெய் உடம்பின்சண் 
தேயார் உரைச்தபின்-அவ்வெண்ணெய் தெய்த்சபின், நீர் தொடார்- 
தம் உடம்பின்மேல் ரீரைத தெளித்துக் சொள்ளாது, புலை நோக்கார். 
புலையைத் சம் கண்ணால் கோக்கரா. 

(க-து) கண்ணீரிலே தம்முடைய மிழலைப் பார்த்தலும், சும்மா 
உட்கார்ச்துகொண்டு தரையைக் ேறுதலும், இரவில் ஒரு மரத்தின் 
அருகிலே போசலும், நீரைச் தொடாமல் எண்ணெய் தேய்த்துக் 
கொள்ளுதலும், எண்ணெய் தேய்த்துகொண்டபின் உடம்பின்மேல் 
நீரைத் தெளித்துக் கொள்ளாமல் புலையனைப் பார்த்தலும் ஆகா. 

(முதல்) இசா-செய்யாவென்னும் வினையெச்சம். (இசண்டாவத) 
இ௫சா-இசவ.
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£ராடூ நீர்மை 

11. நீராடம போழதஇல் கெறிப்பட்டா பள்ஞாூன 01 

ந்தார் உடிபார் ளையார் விளைபாடார். 
காய்ச்) தெனினும் கைடொழிம் நர eT 
HUGE BoM னவர், 

z ல . எ ம ச ல் க 

(1-@ ot.) ஓ முறைப்பட்டார். கீராடும் பேர் இன் ரண் 
® உட ர க . உ ரூ ச 

ஒருகாளும் கீகதார்;. ரின்கண் உமியார்; ஈரைச் குடைக் 

இளையார்: விாயாடுவறும் செய்யார். எண்ணெய் O11 ap BI ௬2 
* ட ௫ ° . க * 

சாய்ந்தசகனினும் சலையொ/நிப ராடார். ஐப்க2 ரிவி ஏர், 

(ப-ரை) கெமிப்பட்டரா-ஒரு முறைபப ஃடா£, “மாமிம் போழ் 
இல்--8 ராடும் போழ்கின்கண் , எ ஞான்றும்-ஒருகாளும், நீக்தார்- நீந்த, 
உமியார்-நீரின்சண் உமியார். இளைபரா-$ரைக் குடைக் இளையார், 
விளையாடார்-விளையாவெறும் செம்யார்,  காய்க்சது எஸரினும்-எண் 
ணெய் பெறாது தலை காய்ச்சு9செணினும், தலை ஒழிந்து ஆடாரீ-தலை 
யொழிய நீராடார், ஆய்ந்த அறிவினவா-ஆய்ந்ச அறிவினர் (ஏ--அசை ] 

(க-து) குளமுதலானவைகளில் குளிக்கும்போது, நீந்நகலும், 
தண்ணீரிலே எச்சில் உமிதலும், தண்ணீரைச் குடைதலும், தண்ணீ 
ரிலே விளையாடிகலும் கூடா எப்பொதும் தலை நீங்கலாரச் கண்ட 

ஸ்காகம செய்தலாகாது 
4 

தன்னுடம்புபோல் போற்றத்தக்கவை 
* 

15. வீம்பூகம் பார்ப்பார் பசுத்இிங்கள் நாயிறு 

கம்பூச மெண்ணா இகழ்வானேல் சன்மெய்க்சண் 
லீம்பூகம் அன்றே கெடும் 

(ப-பொ.) சிலமுகலாயின ப பூதங்களையும் பார்ப்பா ரை 
பூம் பசுக்களையும் இங்களையும் ஞாயிற்தையும் தன் உடாபு 
போலக் கருஇப் போற்று இகழ்வானாயின், தன் உடம்பின் 

som corr Big பூதச்தைபமுூடைய தெய்வங்கள் அன்றே 
கெட்டகன்று போம். 

(ப-மை.) லம்பூதம்-நிலம் முதலாயின இம்பூதங்களையும், பார்ப்பார் 
ug Basar காயிற-பார்ப்பாசையும் பசுக்களையும் சஈஇரனையும் சூரி 
யனையும், தன் பூசம் எண்ணாது. சன் உடம்புபோலக் கருஇப்போற்
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ரது, இகழ்வானேல்-இகழ்வானா.பின், தன் மெய்ச்கண்-தன் உடம் 
பின்கண் உள்ள, ம்பூதம்-6து பூகத்ையுமுடைய தெயவங்கள், 
அன்றே கெடும்-அன்றே கெட்டகன்று போம். 

(க-து) பஞ்சபூகம்-பிசாமணர் பச-சக்இரன்-சூரியன் என்பவை 

களைத் தன்னு_ம்புபோலப் போற்றாவிட்டால், தன்னுட ம்பினிடத்தி 
லுள்ள லந்து பூசத்தையு முடைய தெய்வங்கள் உடனே நீங்கிடும். 

தன பூதம் எனபது எதுகைபற்றித் தம்பூதம் என வந்தது, 

““தம்பூத மென்னாது” என்றும் பாடம் 

ஐீங்குரவரும் அவரைத் தோழுதலும் 

16 அரசன் உவாத்தியான் தாய்தந்தை தம்முன் 
நிகரில் குரவர் இவர் இவரைத் 

தேவரைப் போலத் தொழுசெழுக என்பதே 

யாவரும் கண்ட நெறி, 

(udu ) Hrsg உவாத்தியும் தாயும் தக்தையும் 
தனக்கு மூத்தோனும் என இவாகள் தமக்கு நிகரில்லாத 
குரவராவார். இவர்களைத் தேவரைப்போலத தொழுகெழுக 
என்று சொல்லப்படுவது எல்லா நல்லாரும் உரசைத்துச் சொல் 
லிய நெறி, 

(ப-சை) அரசன் உவாத்தியான் தாய் தந்ைத தம்முன் இவா--௮ர7 
சனும் உவாத்தியும் தாயும் தந்தையும் சனக்கு மூத்தோனும் என இவர் 
கள், நிகர் இல் குரவர்-தமக்கு நிகரில்லாச குரவராவர் இவரை--இதூர் 
களை, தேவரைப் 2பாலத் தொழுது எழு5-தேவரைப்போலத் தொழு 
தெழுக, என்டது-என்று சொல்லப்படுவது, யாவரும் கண்ட. நெறி- 
எல்லா நல்லாரும் உரைத்துச்சொல்லிய கெறி [ஏ--௮சை ] 

(௧-.த.) ௮சசன்-ஆ?ரியன்--தாய்--தசப்பன்-௮ண்ணன் என்பவர் 
ஒங்குசவர் ஆவர். இவர்களைத் தேவரைப்போலத் தொழுதெழுதல் 

வேண்டும். 

உவாத்இயாயன்-உபாத்யாயன் என்கிற வடசொல். சிறுபாணாழ் 
றுப் படையில் ““முதுவோரக்கு முகிழ்த்த கையினை யெனவும்” 
னும் 281-வரியின் உரையில் இச்செய்யுளின் முதலடி. எடுத்துக் 
காட்டி. யிருக்கின்றது. 

இரண்டாவதடி. மூன்று ராக வருதலின் இது சவலை வெண்பா.
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தவிர்வன சில 
111. கூரவ ர௬ுரையிகந்து செய்யார். விரதம் 

குறையுடையார் தீர மறவார். கிறையுவா 

மெல்கோலும் இன்னார்: மரங்குறையார் என்பதே 
நல்லறி வாளர் துணிவு. 

(ப-பொ.) முன்பு றப்பட்ட குரவர்கள் சொல்லிய 
சொல்லைக் கடந்து ஒன்றனையும் செய்யா. முடியாது இடந்த 

குறைவிரக மடையார் மிகவதனை மறந்தொழுகார். மி 
நிறைந்த உவாளின்கண் தம்பல் துடைப்பதும் செய்யார். 
அவ்வுவாவின்கண் மாங்களையும் குறையார் என்று சொல்லப் 
படுவது ஈல்லறிவாளர் தொழில். 

(ப--சை.) குரவர் உரை-மூன்பு கூறப்பட்ட குரவர்கள் சொல்லிய 
சொல்லை, இகந்து செய்யார்-கடக்து ஒன்றனையும் செய்யார். குறை 
விரதம் உடையார்-முடியாது இடந்த குறைவிரத முடையார், தீர 
மறவார்-மிக வதனை மறஈ்தொழுகார். நிறை உவா-மதிகிறைந்த உவா 
வின்கண், மெல்கோலும் இன்னார் - தம் பல் துடைப்பதும் செய்யார்: 
ம.சம் குறையார்--அவ்வுவாவின்சண் மரங்களையும் குறையார், என்டது.- 
என்று சொல்லப்படுவது, நல் அறிவாளர் துணிவு - ஈல்லறிவாளர் 
தொழில், [எ௪-௮௪சை.] 

(௧க-ு.) லீங்குசவர் சொல்லிய சொல்லைச் கடந்து ஒரு காரியத்தை 
யும் செய்யலாகாது. முடிவுபெறாக குறைவிரதம் உடையவர்கள் ௮வ் 
விரதத்தை மறத்தல் கூடாது, பூரணையில் பல்சேய்த்தலு மாகாது:? 

மரங்களை வெட்டுதலு மாகாது. 

உவா-அமாவாசி பூரணை இசண்குக்கும் பெயர்: கிறையுவா என்ற 
தனால் பூசணை. 

*நவமிஉவா ஈச்தையொடு ஞாயித்றிற் பல்விளக்கி னவயையுற் னோர் 
கள், எவருமெழு குலத்சோடுங் கெடுகுவர்.?--சாசிகண்டம். 

₹இகழ்க்து செய்யார்” என்றும் பாடம், 

போசனக் கிரமம் 
18. நீராடிக் கால்கமுவி வாய்பூசி மண்டலஞ்செய் 

துண்டாசே உண்டா ரெனப்படுவார். அல்லாதார் 
உண்டார்போல் வாய்பூ௫ிச் செல்வர். அதுவெடுச்துக் 
கொண்டார் அசக்கர் குறித்து.
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(ப-பொ.) கு௮ரித்துக் கால்கமுவி வ।ப்பூசி, உண்ணு மிடம் 
மண்டலஞ்செய்து உண்டார் உண்டா_ரரவர். இப்படி யொழிய 

உண்டவர்கள் உண்டாசைப்போல வாய்பூசிப் போவா ணை 
அரக்கர் எடுத்துக்கொண்டார். 

(ப-சை.) நீராடி-குளித்து, கால் கழுவி-கால் கழுவி, வாய் பூசி- 
வாய் பூசி, மண்டலம் செய்து-உண்ணாிடம் மண்டலஞ்செய்து, உண் 
டார்-உண்டார், உண்டார் எனப்டபவொ்-உண்டாசாவர். அ௮ல்லாதார- 
இப்படி. யொ.ழிய உண்டவர், உண்டார்போல் — உண்டாரைப்போல, 
வாய்பூசி செல்வா்-வாய்பூசிப் போவர் ௮து-அஃஉருணவை, அரக்கர் 
குறித்து எடுச்துச்கொண்டார்-அசக்கர் ௪௭௦௪3 ச கொண்டார் [ஏ-௮சை.] 

(௪-த.) குளித்த ச் காலைக் கழுவி வாயைத துடைசதுக்கொண்டு, 
உண்ணுமிடத்தை மண்டலஞ்செய்து, அப்புறம் உண்டவரே உண்டவ 
ராவர். இப்படிச் செய்யாதவருடைய உணமை சாக்ஷசா எடுத்துக் 
கொள்வர். 

மண்டலம்-வட்டம். உண்ணுமிடச்தை மண்டலஞ்செய்த லாவது, 
உண்கலத்சைச் சுற்றி வேதவிஜிப்படி மர்கிரஞ்சொல்லி நீரிறைத்தல், 
₹அருமறையானீர் வலஞ்செய் தடிசில்தொட்டு” என்பதும், £*மண்டி 
லங்சோட்டி. உண்கல னதன்மேல் வைத்தினி தயில்க ” என்பதும் காசி 
கண்டம். வாய்பூசுதல்-வாயைத் துடைத்தல். அரக்கர் எடுத்துக்கொள் 
ளும் துணிவுபற்றி “*எடுத்துக்கொண்டார்'' என இறந்தகாலத்தால் கூறி 
னார். மந்திரஞ்சொல்லி நீரிதைத்த இடத்தை அசுரர் ௮ணுசார் என்பது 
ஒர் திகம். வக சிக்தாமணி-பதுமையாரிலம்பகம் - 13 7--செய்யுளில் 
“பொன்னடி. கழீஇயபின்றைப் புரிந்துவாய் ஈன்குபூசி'' என்னுமடி 
யின் உசையில் இந்த வெண்டாவின் முதலடி. எடுத்த க்சாட்டப் பெற் 
_நிருக்கன்றது, குதித்து-நீராடுதல் மூசலியன செய்யாமையைச் குறித் 

தறிர்து. 
“மண்டிலஞ் செய்து” என்றும் பிசதிடேசம். 

19. காலினீர் நீங்காமை உண்டி: பள்ளியும் 
௩ம் புலலாமை ஏறற்க எனபதே 

பேரறி வாளர் தணிவு. 

(ப-பொ) கால்கழுவி நீர் உலர்வதற்குமுன்னே உண்ணத் 
தொடங்குக: பாயலின்கண்ணும் சால்கழுவிய ஈரம் புலர்ர்தா 
லன்றி-எருதொழிச என்று சொல்லப்பவெது பேசறிவாளர் 
அணிவு,
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(ப-மை.) காலினீர் நீட்காமை உண்டிகெ-.கால்கழுவி நீர் உலருவ 
தற்கு முன்னே உண்ணச் தொடங்குக; பள்ளியும் ஈரம் புலசாமை 
ஏறற்க-பாயலின் சண்ணும் கால்கழுவிய ஈரம் புவர்க்தாலன்றி ஏறா 
தொழிக; என்பது-என்று சொல்லப்படுவது, பேரறிவாளர் துணிவு- 
பேரறிவாளர் தணிவு. [ஏ-௮சை.] 

(க.து.) கால்கழுவின ஈரம் உலரும் மன்னரே உண்ணத் தொடங் 
Ge கால்கமுவின ஈரம் உலர்க்ச பின்னே படுக்கையில் படுக்க. 

பிரயோக விவேகம் 89-வது சூத்ர வுசையில் இக்ச வெண்பா 
வின் முதலிசண்டடிகள் எடுத்துக்சாட்டியிருக்கின்றன. த 

1. உண்ணுங்கால் கோக்கும் திசைகிழக்குக் சகண்ணமரந்து, 
தூங்கான் துளங்காமை ஈன்கிரீஇ, யாண்டும் 

பிறிதியதும் கோக்கான் உசையான், தொழுதுகொண் 
Gams var SEL Hon. 

(ப-பொ.) உண்ணும்போது நோக்கப்படும் திசை &ழ்த் 
இசையாங்கண் பெருக்தி, தூங்காது புடையெயராது சன்றாக 
இருந்து, எவ்விடத்தும் பிறிதொன்றினையும் நினையாது கோக் 
காது சொல்லாது, உண்கின்ற உணவினைக் தொழுது சிநீராமல் 

- (ப-மை.) உண்ணுங்கால்--உண்ணும்போது, கோக்கும் திசை கிழக் 
குச்சண் ௮மாந்து-கோக்கப்படும் திசை.கீழ்த்திசையாங்கண் Ounces), 
தூங்கான் துளங்காமை.-தூங்காது புடைபெயராது, ஈன்கு இரீஇ-ஈன் 
ராச இருந்து, யாண்டும் பிறிது யாதும் நோக்கான் உரையான் -- எவ் 
விடத்தும் பிறிதொன்றனை சோச்காது சொல்லாது, தொழுதுகொண்டு.- 
உண்கின்ற உணவினைத் தொழுது, உகாமை ஈன்கு உண்க-ந்தாமல் 
செவ்விதாக உண்க. 

(s—g).) உண்ணும்போது, இழக்குமுகமாகப் பொருந்தி, அக்காம 
லும் ௮சையாமலும் ஈன்றாக உட்சார்ச்துகொண்டு, வேறொன்றையும் 
அார்ச்சாமலும் பேசாமலும், உண்ணும் உணவைத் தொழுதுகொண்டே 

' சிந்தாமல் செவ்விதாக । 

*தொழுஅகொண் டண்ச .௨கா௮மை சன்கு” * என்பது சீ£வகூர்தா 
அணி முத்தியிலம்பகம் 10 ட டசம்புளுமையிக் பெத்சோனாக். காட்டப் 
'பெத்றிருக்றெழ. , 1



32 ஆசாரக் கோவை 

21. விருந்தினர் மூத்தோர் பசுமை பிள்ளை 
இவர்க்கூண் கொடுத்தல்லால் உண்ணாரே என்ழூம் 
ஓஒ மக்கம் பிழையா தவா, 

(ப-பொ.) விருக்தினரும் மிக மூத்தோரும் பசுக்களும் 
சிறைகளும் பிள்ளைகளும் என்௮ சொல்லப்பட்ட இவர்கட்கு 
உணவு கொடுத்தல்லது உண்ணார், என்றும் ஒழுக்கம் பிழை 

யாதார். 

(ப-சை.) விருந்தினர் மூத்தோர் பக ழை பிள்ளை இவர்க்கு- 
விருக்கினரும் மச ரூ.த்தோரும் பசுக்களும் ॥றைகளும் பிள்ளைகளும் 
என்று சொல்லப்பட்ட இவர்கட்கு, ஊண் கொடுத்தல்லால் உண்ணா... 
உணவு கொடுத்தல்லது உண்ணார், என்றும் ஒழுக்கம் பிழையாதவா- 
என்றும் ஒழுக்கம் பிழையாதார் [ஏ-௮௪சை.] 

(க-.த.) விருக்தினர் முதியோர் பசுக்கள் பகுதிகள் பிள்ளைகள் 
என்ற இவர்களுக்கு உணவு கொடாமல் தாம் முன்னதாக உண்ணலா 
காது, 

விருச்தினர் - (விருந்து - புதுமை)-புதியசாய் வச்தவா-அஇதிகள். 
இழறை- இறகுடையது: பறவை. 

22. ஒழிந்த இசையும் வழிமூறையால் நல்ல. 
முகட்டு வழியூண் புகழ்க்தார், இகழ்க்தார் 
மூகட்டு வழிகட்டிற் பாடு, 

(ப-பொ) முன்சொன்ன ழைத்திசையும் ௮க்ழைச் 
இசைக்கு இடையூறு உளதாயின் பின்னை நோக்கி உண்டத்கு 
மற்றைச் தசைகளும் ஈல்லவாம். வாயினேரிருக்து உண்டலை 
ஆமெனப் புசகழ்க்தார்கள. முகட்டினேர் கட்டிலிட்டுக் டக்க 
லாகாதென்று பழித்தார்கள் கல்லார். 

(ப-சை,) ஒழிச்ச இசையும் லழிமுறையால் சல்ல-முன்சொன்ன 
ழ்த்திசையும் அச்£ழ்த்திசைச்கு இடையூதுளதாயின் பின்னை ரோச்9 
யுண்டற்கு மற்றைத் தசைகளும் சல்லவாம். முகட்வெழி ஊண் 
புகழ்க்தார் -- காயிவின் சேரிருர்து உண்டலை அமெனப் புசழ்ர்தார்கள். 
முசட்கெழி சட்டில் பாடு இகழ்ச்தார்-முகட்டின்சேர் சட்டிலிட்டுப் 
படுத்தல் ஆசாசென்று பழித்தார்கள் சல்லார்.
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(௪-.த.) உண்ணும்போது முன்சொன்ன இழச்குமுகமாகப் பொரு 
த்தியிருச்கத் தடைகேரிட்டால் மற்றத் இசைகளை சோக்கி உண்ண 

லாகும். வாயிற்படிச்குசேராக இருர்து உண்ணுதல் தகுதி. வாயிற் 
படிக்கு சேராகக் கட்டிலிட்டுட் படுத்தல் தகுதியன்று. 

பாடு-(படுத்தல்) முதனிலை ,இிரிச்த தொழிற்பெயர். 

24. கடந்துண்ணா்; நின்றுண்ணார்; வெள்ளிடையும் உண் 
சிறந்து மிகவுண்ணார்; கட்டின்மேல் உண்ணார். [ணா 
இறக்தொன்றும் இன்னற்க நின்று. 

(ப-பொர்.) டெர்துண்ணல் ஆகாது. நின்றுண்ணல் ஆகாது. 

வெள்ளிடையின்சண்ணிருந்து உண்ணல் அகா. விரும்பி 

மிசவும் உண்ணல் ஆகாத. கட்டின்மே லிருந்து உண்ணல் 

ஆகாத. நெறியைக் கடந்து மிக யாதொன்றும் நின்றுதின்னல் 

ஆகாது. 
(ப-சை.) கடந்து உண்ணார்-இடந்துண்ணல் ஆகாது. நின்று 

உண்ணார்-கின்றுண்ணல் ஆகாது. வெள்ளிடையும் உண்ணார்-வெள் 
ளிடையின் சண் இருந்துண்ணல் ஆகாது. றந்து மிச உண்ணா. 
விரும்பி மிசவும் உண்ணல் ஆகாது. கட்டில்மேல் உண்ணா்-சட்டில் 
மேல் இருந்து உண்ணல் ஆகாது. இறந்து ஒன்றும் நின்று இன்னற்க- 
நெறியைக் சடந்து மிக யாதொன்றும் கின்று இன்னல் ஆகாது, 

(s—g.) படுத்துக்கொண்டும் நின்றுகொண்டும் வெளியிடத்தில் 
உஇருர்துகொண்டும் உண்ணலாகாது. ஆசையுடன் அதிகமாக உண் 
ணல் ஆகாது. சட்டிலின்மேல் இருந்துகொண்டு உண்ணலாகாது. 
முறைமையைச் கடந்து யாதொன்றையும் நின்றுதின்னல் ஆகாது. 

வெள்ளிடை. - (வெளி -- இடை) - வெளியிடம். இறச்து-(இற-- 
அளவு சட)-கெறிகடர்து--முறைமை கடந்து, 

24, மூன்துவவார் முன்னெழார் மிக்குமுர்; ஊணின்கண் 
என்பெறினும் ஆற்ற வலமிரார்; தம்மிற் 
பெரியார்தம் பாலிருந்தக் கால். 

(ப-பொ.) தம்மிற் பெரியார் தம் பந்தியிலிருந்து உண்ணு 
மிடத்து அப்பெரியார் உண்பதற்கு முன்னே காம் உண்ணார்; 
மூத்துத எழுக்தசார்; அவர்களை கெருக்கியிரார், உண்ணுமிட 
தீது Be யாதாயினும் பெறினும் வலமிருக்து உண்ணதக்க, 

“மீக்கூறுர்'" என்னின் சொத்செலவு செய்யார் என்றுமாம். 
3
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(பாஷா தம்மின் பெரியார் தம்பால். இருந்தக்காஃ- தம்மினும் பெ 

அவர் தம்பக்இயில் இருந்து உண்ணுமிடத்து, முன் துவ்லார்-அப். 
ரியவர் உண்பதம்குமுன்னே தாமுண்ணார்; முன் எழார் - முக்த,௦ 

ஆகி அமக க்கி சார்; மிக்குனூர். - அவர்களை நொருக்கியிசார்; ஊணின்சண் என் 
பெநினும் ஆத்த வலம் இசார்- உண்ணுமிடத்த மிச யாதாயிலும் பெறி 
ணம் வலமிருக்து உண்ணற்க. 

(s—g9.) பெரியோர்சளுடனே சமபர்தியாக Doig உண்ணும் 
போது, அவர்கள் உண்ணுமுன்னே உண்ணுசலும், அவர்கள் எழுவ 
தற்குமுன்னே எழுதலும், அவர்களை கெருக்கியிருத்தலும், அவர்களுக்கு 
வலப்பக்கத்திலிருந்து உண்ணுதலும் ஆகா. 

துவ்வார் என்பதில் து (உண்) பகுதி; இப்பகுதியினடியாகத் 
“தூப்பார்'-துதிதேன்-*துத்த'-து.த்து என வருவன cer. 

. **பெரியார் கிசலிருர்தக்கால்'' என்றும் பாடபேதம் உண்டு, 

95. கைப்பன வெல்லாம் சடை, தலை இத்இப்ப, 

மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடையாகத் 
BLUE, முூறைவகையால் ஊண். 

(ப-பொ.,) சைக்கும் கறியெல்லாம் முடிவின்கண்ணாசவும் 
இத் க்கும் கறியெல்லாம் முதலாகவும், ஒழிந்த சுவைகளுள்ள 
கறிகளெல்லாம் இடையாகவும் ஒண்க புகழும் வகையான். 

(ப--சை.) கைப்பன எல்லாம் கடை (௮௧)-சைக்கும் கறியெல் 
லாம் சடையாசவும், இத்திப்ப (எல்லாம்) தலை (ஆக)-இத்திக்கும் கறி 
யெல்லாம் முதலாகவும், ஒழிஈச (எல்லாம்) இடையாக.-ஒழிர்ச சுவைக 
ளுள்ள சறிசளெல்லாம் இடையாகவும், முறைவகையால்.-இரமப்படி., 
மெச்சும் வகையால்-புகழும் வகையான், ௨௭ண் துய்ச்ச-உண்ச, 

(௧-ு.) உண்ணும்போது s சசச்குல் கறிகளைக் கடையாகவும், இத் 

இக்கும் கறிகளை மூதலாகவும், மற்றச் சுவைகளுள்ள சறிகளை ஈவொச 
வும் உண்க, ௦ 

௯௪ சச்தாமணி பதுமையாரிலம்பசம் 196 செய்யுள் மூன்றாமடி. 
“இன்மலக்ச் தவிச்ச இருர்சமிர் இனிதிற் சொண்டான்' என்ப 
தற்கு இக்க வெண்பாவின் மு௫லடி. மேற்சோன் சாட்டப்பெற்றிருக் 
இன்று.
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26. மு௮ியவரைப் பக்கத்து! னவயார், வி௫முதறையால் 
உண்பவத்று ளெல்லாம் சிதிய கடைப்பிடிச் 
தன்பிற் மிரியாமை ஆசாரம் நீங்கானம 
பண்பினால் நீக்கல் கலம். 

(ப-பொ, ) தம்மின் மூத்தார் உண்ணும்பொழுது, SHRP S 
அசைச் கம்பச்கத்துவை்தூ உண்ணார். மூஜஹைமையான் உண் 
ணும் சலங்கள் எல்லா வத்றுள்ளும் றிய சலங்களைக் கடைப் 
பிடித்துச் சனக்குக் கைக்கொண்டு, கா,சலிழ் பிறழாதவகையும் 
ஒழுக்கத்தின் நீங்காகவகையும் உண்டு, வரைவோடுகூட உண் 
டமைந்தால் உள்ள கலங்களை முறைபட நீக்குக 

(பரை) முதியவசை பக்கத்து வையார்.தம்மினு மூத்தவர் : 
ஹம்பொழுது ௮ம் மூத்தவரைச் தீம் பக்கத்து வைத்து உண்ணார், விதி 
முறையால் உண்பவற்றுள் எல்லாம் -- முறைமையால் உண்ணுங்கலங 
கள் எல்லாவற்றுள்ளும், சிறிய-சிறிய கலங்களை, கடைப்பிடித்து. 
கடைப்பிடித்துச் தனக்குக்கொண்டு, அன்பில் இரியாமை - அன்பில் 
பிழையாத வகையும், ஆசாரம் நீங்காமை - ஒழுக்கத்தில் நீங்காத வகை 
யும் உண்டு, (வசைவோகூட உண்டமைந்தால்), கலம் பண்பினால 
நீச்கல்-உண்கலங்களை முறைபட நீக்குக 

(௧-.த.) தம்மைப்பார்க்கலும் முதியவர் உண்ணும்போது அவசைத 
மது பக்கத்திலே வைத்து உண்ணலாகாது, உண்கலங்களுள் சிறிய 
கலங்களை அமைத்துச்கொண்டு, அன்பும் ஆசாரமும் தவருமல் உண்க, 
உண்டபின் உண்கலங்களைக் இரமமாக நீக்கிவி௫க. 

(நெசாசம் நீங்காமை) உண்டு என்பது சொல்லெச்சம். வரைவு- 
வரையறை நீக்கல்-அல்லீற்று வியங்கோள். 

571, இழியாமை ஈன்குமிழ்ஈ தெச்சில் அறவாய் 
அடியோடு ஈன்கு அடைத்து, வடிவுடைத்தா 
முக்கால் குடித்துத் அடைத்து, முகத்துமுப் 
பொத்த வகையால் விருத்தி வாய்பூசல், 
மிக்கவர் கண்ட நெறி. 

(ப-பொ,) வாயில் புச்சுரீர் உட்புசாமை மிகவும் உமிழ்க்து, 
எச்சில் அறும்படி, வாயையும் அடியையும் மிகத்துடைக்து, 

அழகுடைத்தாச முக்காத் குடித்துத் துடைத்து, முகத்தின்
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உள்ள உறுப்புகளை அவக்றுக்குப் பொருந்தும் வகை 

பால விரல்களை உறுத்தி, அப்பெற்றியானே பூசும் பூச்சு நெறி 

(ப-சை.) இழியாமை - வாயில் புக்கநீர் உள்புகாதபடி, ஈன்கு 
நிழ்க்த - மிகவும் உமிழ்ந்து, எச்சில் ௮ற- எச்சில் அறும்படி, வாய் 

அடியோடு கன்கு துடைத்து - வாயையும் அடியையும் ஈன்றாகத் 
காடைத்து, வடிவு உடைத்தாக-௮ழகு உடைத்தாக, முக்கால் குடித்து 
கடைத்து-முக்கால் குடித்துத் துடைத்து, முகத்து உறுப்பு-முகத்தின் 
சம் உள்ள உறுப்புகளை, ஒத்த வகையால்--அவற்றுக்குப் பொருந்தும் 
வகையால், விரல் உறுத்து-விரல்களை உறுத்தி, வாய்பூசல்-(௮ப்பெற் 
ஜியானே) பூசும்பூச்சு, மிக்கவர் சண்ட நெறி - நெறிமிக்கவர் கண்ட 
An A (a) pf, 

(௪-.து.) உண்ட பிறகு, வாயில் கொண்ட நீரை உள்ளே போகாத 
படி. ஈன்றாகச் கொப்பளித்து உமிழ்ர்துவிட்டு, எச்சிலறும்படி. வாயை 
யும் பாதத்தையும் ஈன்றாகத் துடைத்துக்கொண்டு, மும்முறையாகத் 
தண்ணீர் பருகி, அப்பால் சண் காது மூக்கு முதலானவைகளைத் 
கடைத்துக்கொள்க இது சான் உண்டபின் வாய்பூசும் பூச்சு. 

சவகூந்தாமணி பதுமையாரிலம்பகம் 137-வது செய்யுள் 

*“வாசரற்பொடியுரீருல்சாட்டிடச்கொண்டுவாய்ப்பப் 

பூசறுத்தங்கைரீசைமும்முறைகுடித்துமுக்கால் 
காசறத் தடைத்தபின்றைக்கைவிரலுறுப்புத்தீட்டித் 
அனாலங்கைரீவியிருக்கனன்தோற்றமிக்கான்”” 

எனவருடின்றது 

வாய்பூச்சு'” என்றும் பாடம். 

28. இருகையால் கண்ணீர் பருகார். ஒருகையால் 
கொள்ளார். கொடாஅர் குரவர்க் இருகை 
சொறியார் உடம்பு மடுத்து. 

(ப-பொ.) இருகையால் முகந்தும் ஏத்தும் தண்ணீர் குடி. 
யார். குசவர் கொடுப்பனவற்றை ஒரு கையால் வாங்இக்கொள் 
ளார். அவருக்குச் சாம் ஒரு கையால் கொடார். உடம்பினை 
மடுத்து இருகையால் சொதியார்.
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(ப-சை.) இருகையால்-இருசையால் (மூசர்தும் ஒற்றும்), சண 
ணீர் பருகார் - தண்ணீர் குடியார். ஒரு கையால் கொள்ளார் - குரவர் 
கொடுப்பனவற்றை ஒரு கையால் வாக்கிச்கொள்ளார்; Grass (ஒரு 
சையால்) சொடார்-௮வர்க்குத் தாம் ஒரு கையால் கொடார். உடம்பு 
மடுத்து இருகை சொறியார்-உடம்பினை மடுத்து இரு கையால் சொறி 
யார். 

(க-த.) தண்ணீசை இரண்டு கைகளால் மொண்டும் வாங்கியும் 
குடிச்சலாகாது, பெரியோர் கொடுப்பதை ஒரு கையால் லாங்குதலும் 
அவர்க்குக் கொடுப்பசை ஒரு கையால் கொடுத்தலும் கூடா. உடம் 
பை இசண்டு கையாலும் சொதிய லாகாது. 

சொறிதல்-பிருண்டல். மடுத்து-அடைக்து-சே.-நெருக்கமாச. 

அந்திப்போழுது சேய்வன தவிர்வன 

29. அக்திப் பொழுது கட்வார் ஈடவாசே; 
உண்ணார் வெகுளார். விளக்கிகழார் முன்னந்தி. 
அல்குண் டடங்கல் வ 

(ப-பொ)) மாலைப்பொழுஇன்கண் கடத்தலும் வழி ஈடச் 
தலும் செய்யார். ஒருவரைச் ஹோவதும் செய்யார். அதப் 
பொழுது விளக்கு இகழாது ஒஏந்றுவர். மாலைப்பொழுதின் 
கண் உண்ணாது, அல்சலின்கண் உண்டு, புறம்போகாது தரி 

உக்தின்கண்ணே அடங்குதல் செரி. 

(ப-சை.) ௮க்திப்பொழுது-மாலைப்பொழுதன்சண், டெவார் ஈட 
வார்-படுத்தலும் வழிசடத்தலும் செய்யார்; வெகுளார்- ஒருவரைச் சீறு 
வதம் செய்யார்.. முன்னர்தி - அக்திப்பொழுது, விளக்கு இகழாக்- 
விளக்கு இகழாது oppen. (அத்திப் பொழுது) உண்ணார் - மாலைப் 
பொமுதின்௧ண் உண்ணாது, ௮ல்கு--அல்சலின்சண், உண்டு-உண்டு, 
அடங்கல் - புதம்போகாது நரிடத்தின் கண்ணே அடங்குதல், வழி- 

செறி. (௪-௮சை] 

(௪-த.) மா$லப்பொழுதில் படுத்தலும் வழிசடச்தலும் ஒருவசைச் 
சோபிப்பதும் கூடாது. ௮க்இயில் விளச்கேற்றுதல் வேண்டும். இசவில் 
உண் ஒரிடத்தில் அடகியிருத்தல் வேண்டும். 

நன என்பது (௮௪ ih oe anit பின்முன்ளுகத் சொச்ச தொ 

2! அச்தியின தமுன்பருநி--அச்தியின் மு.ற்பொழுது. 
எழுக்கிப் பொழுதிற் இடவார்' என்றும் பாடம்.
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சயனக்கிஏடீம் 

20. இடக்குவ்கால் கைகூப்பிச் தெய்வச் கொரு, 
வடக்கொு கோணம் தலைசெய்யார், .மீச்கோள் 
உடல்கொடுத்துச் சேர்தல் வழி 

(ப-பொ.) இடக்கும்பொழுது தெய்வச்கதைக் சைகூப்பித் 
தொழுது, வடதிசையின் கண்ணும் கோணதிசையின் கண் 
அம் தலைவையாது, மேற்போர்ப்ப தொன்றினை உடம்பின் 
கண் கொடுத்துக் டெத்தல் தெறி. 

(மை) இடக்கும் கால் - படக்கும்பொழுது ,) தெய்வம் சைகூப் 
பித் சொழுது-தெய்வத்தைச் கைகூப்பித் தொழுது, வடச்கொடு கோ 
ணம் தலைசெய்யார் - வடதிசைழயின் கண்ணும் கோணதிசையின் சண் 
ஹும் த$லவையாது, மீக்கோள் உடல்கொடுத்து சேர்சல்-மேற்போர்ப்ப 
தொன்றினை உடம்பின்கண் கொடுத்துச் படெத்தல், வழி-செதி 

(க-து.) படுக்கும்போது, கடவுளைத் தொழுது, வடதிசையிலும் 
கோணதிசையிலும் தலையை வைக்காமல் மற்றத் இசைகளில் ஏற்ற 
பெற்றி ஒரு திசையில் வைத்து, மேலே ஒரு ௬ஸ்திசச்சைப் போர்த் 
தி.ச்சொண்டு படுத்சல்வேண்டும். 

மீக்கோள் - (மீ-மேலே, கோள் - கொள்ளப்படுவது) - சரீசத்தன் 
மேல் கொள்ளப்பவெது: மேத்போர்வை 

₹தலைவையார்” என்றும் பாடம் 

வழிபோம்போழுது சேய்வன தவிர்வன 
61. இருதேவர் பார்ப்பார் இடைபோகார். அம்மினும் 

மிக்கார் வழுத்இன் தொழுதெழுக. தப்பார்ச் 
குடன்செல்லல் உளளம் உவந்து. 

(ப-பொ.) இருதேவர் நடுவும் பார்ப்பார் புலர் தடவும் 
ஊடறுத்துப் போகார். தும்மினபொழுது மிக்கார் வழுத்தி 
ஞல் தொழுசெழுக. தம்மோ டொப்பார்க்கு வ திபோம்போத 
உடனே நேர்செல்க, தம்முள்ளம் ௨ வத்து. 

(ப-சை,) இருதேகர் பார்ப்பார் இடைபோசார்.-இருேவர் எடுவும் 
அர்ப்பார் பலர் பளி ஊடுத்துப் போசார், Boas மிச்சார் 
முத்தின் தொழுதெமுச - தம்மின பொழுதும் மிச்சார் வமுத்திஞல் 
9சாழுதெழுச, ஒப்பார்ச்ரு. உடன் செல்லல் உள்ளம் உவர்து-
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நிம்மோ டெம்பார்ச்கு வழிபோம்போது உடனோ சேரீசெல்க தம்முள் 
எம் உவந்த, 

(ச-த.) ஒரிடத்துக்குப் போகும்போது, இசண்டு தெவர் ஈடுவிலும் 
பல பார்ப்பார் சடுவிலும் 'போதல் கூடாது. எவராலும் தும்மின 
விடத்தும் பெரியோர்கள் வாழ்த்தினால் சொழுதுசொண்டே சேல்ச. 
வழிபோகும்போது சமானமாள் சசேசர்கஞுடனே அவர்கட்கு சேரே 
(வரிசைப்பட) மனக்களிப்புடன் செல்க. 

பெரியோர் கூடியிருக்கும் சபை சடவிலும் ஊஉடறுத்துப் போதலா 
காது என்கிற ஆசாரம், **என்றூடறுத்துச் சென்றாலும் மன். நாடஅத் 
துச் செல்லற்க”' என்னும் பழமொழியால் விளங்கும், உடன்செல்லல் 
என்பது, ஏனையோசாயின் :*நிரல்படச் செல்லார்” (ஆசா-84) ஆத 
லால், ஓய்பார்ச்ரு சிசல்படச்செல்க என்பதாம். ் 

செல்லல்--வியங்கோள். 

உமிழ்தலம் மலசலமோசனஞ் சேய்தனும் ஆகாத இடங்கள் 

99. புற்பைக்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழிதீர்த்தம் 
தேவ குலம்நிழல் ஆனிலை வெண்பவியென் 
திரைந்தின் கண்ணும் உமிழ்வோ டிருபுலனும் 
சோசார் உணர்வுடை யார். 

(ப-பொ.) புல்லின்கண்ணும், விலாகிலத்தின் கண்ணும், 
ஆப்பியின் சண்ணூம், சுடலையின் கண்ணும், வழியின் கண் 
ணும், தீர்த்தத்இின் சண்ணும், தேவர்கோட்டத்தின் கண் 
ஹும், ரீழலின் கண்ணும், ஆகிசை நிற்கும் இடத்தின் சண் 
னும், சாம்பலின் கண்ணும் என ஈசைக்இன் சண்ஹும், உமி 
சீரையும் மத் திரபுரிடங்களையும் சோசார் உணர்வுடையார். 

“(ப-சை,) புல் - புல்லின் சண்ணும், பைல்கூழ் — விளைகிலத்தின் 
சண்ணும், ஆப்பி-ப௫வின் சாணத்தின் சண்ணும், ௪டலை-சடலையின் 
அண்டுறும், வழி-வழியின் சண்ணும், நிர்த்தம்-இிர்த்தத்தின் கண்.ணும், 
சேவருலம்-தேவாலயத்தின் கண்ணும், சிழல்--கிழவின் சண்ணும், 
ஆன்ரிலை-பசமச்தை நிற்கும் இடத்தின் சண்ணும், வெண்பலி-சாம்ப 
லின் சண்ணும், என்ற ஈசைக்கின்''சண்ணும்-என்ற பத்தின் சண் 

தமம், உமிழ்கோடு-உமிசீமையும், இரு புலனும்-நூத்திபுரி 
யும், சோரா சோசார், உணர்வு உடையார் உணர்வுடை கள் 

~_ —



(ச-து.) புல் முளைத்திருக்சன்ற' இடம், பயிர் விளேசின்ற இடம், 
பசச்சாணம், சாடு, வழி, தீர்த்தம், கோயில், கிழலுள்ள இடம், பச 
மச்தை நிற்கின்ற இடம், சாம்பல் ஆய பத்திடங்களிலும் எச்சிலுமிழ் 
தலும் மலசலல்கழித்தலும் ஆகா. . 

ஆப்பி - (ஆ பீ ஆவின் மீ) - பசச்சாணம். **ஆமுன்பகரவீ 
னைத்தும்வசச் குறுகும்” (ஈன்-177-க). தேவகுலம்--(குலம்-மனை- 
வீடு சேவர் இருக்கும் வீடு: ஆலயம். 

மலசலமோசனம் சேய்யும் திசை 

பகற்தெத்கு கோக்கார்; இசாவடக்கு Careers. 
பகற்ெய்யார் தியினுள் நீர். 

,ப-பொ,) பகல் தெற்கு கோக்கயும் இரா வடக்கு சோக் 
கியும் இருந்து மூத்தபுரீடல்களைச் சோரார். பகற்பொழு 
தன்கண் தயினுள் நீர் பெய்யார். 

(ப-சை.) பகல் தெற்கு சோக்கார் இசா வடக்கு சோக்கார் - பகல் 
தெற்கு கோகடுயும் இசா வடக்கு சோக்கியும் இருந்து மூதஇச புரீடல் 
களைச் சோரார், பகல் இயினுள் நீர் பெய்யார் - பகற்பொழுஇன்சண் 
இயினுள் நீர் பெய்யார். 

(௧-.த.) பகலில் தெற்குகோக்கியும் இசவில் வடக்குசோக்கியும் 
இருக்து மலசலம் விடுத்த லாகாது. பகலில் கெருப்பிலே தண்ணீஸா 
உகுத்த லாகாது. 

84. பத்துத் தசையும் மனத்தான் மறைத்தபின் 
அந்தரத் தல்லால் உமிவோ டிருபுலனும் 
இர்தர சானம் பெறினும் இசழாசே 
தந்திசத்து வாழ்துமென் பார். 

(ப-பொ.) இசை பத்தினையும் மறைத்தாராக மனத்தால் 
கருகி, பத்துக் இசையின் எண்ணும் அன்தியிலே வேள 

ட்சின் கண்ணே சோர்கன்றாசாகக் கருதியல்லது உமி 
கீரையும் மூச்திபுரீடங்களையும், இந்தான் உறையும் இடம் 
பெற்ருசாயினும், சோசார், தன்யமுறையான் ஒழுகுகதும் ' 
என்பார், 

, (ப-சை;) பத்துத்திசையும் மனத்தால் மறைத்தபின்- இசை... பத். 
மறைச்தாசாச மனத்தால் seh, ௮ச்சரத்த : அல்லால்...
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பத்துத்திசையின் சண்ணும் இன்றி வேறோரிடத்தின் சண்ணே 
சோர்கின்றாராசச் சருதியல்லது, உமிவோடு இருபுலனும்-உமிரீசை 
யும் மூத்திரபுரீடங்களையும், இக்திரசானம் பெறினும் - இச்இரன் 

ஹையுமிடம் பெற்றா சாயிலும், இசழாா-சோசார், தந த.ரத்து வாழ்தும் 
எபார்.-தூன்முறையால் ஒழுகுதும் என்பார். (ஏ-௮சை.) 

(௧-.த.) திசை பத்தையும் மறைத்ததசாசப் டாவித்து ௮ர்தரத்தில் 
செய்வதாக கினைத்துக்கொண்டு எச்சிலுமிழ்தலும் மலசலல் கழித்தலும் 
'செய்ச. 

பிசயோகவிவேகம் 19-வது சூத்திர வுரையில் இவ்வெண்பாவின் 
முதலடி. ௮சச்சசணத்துக்கு உசா ரணமாகக் சாட்டப்பெற்றிருச்சறது. 

வாய்பூசலாகாத இடங்கள் 

96. ஈடைவசவு நீரகத்து கின்றுவாய் பூசார்; 

வழிநிலை நீருள்ளும் பூசார்; மனத்தால் 
வரைந்துகொண்ட டல்லது பூசார்; கத்தினால் 
பெய்பூச்சுச் ரோ தெனின். 

(ப-பொ.) நீரகத்தின் சண்ணின்றும் ஈடவாநின்றும் தம் 
வாயைப் பூசார், ஐடுநீர் பெற்றிலசாயின் நிலைநீருள்ளும் அப் 
பத்தி பூசார்; அக்நீர் அருக்தும்போதும் பூசும்போதும் 

மனத்தான் வசையறுத்துக்கொண்டல்லது பூசார், அறுவுஞ் 
செய்வது குலத்தான் முகந்து லர் பெய்யப் பூசமுடியா 

தாயின். ் 

“ (ப-சை:) மீசகத்து (நின்று) சடைவரவு கின்று வாய்பூசார்-நீசகத் 
இன்சணின்றும் சடவாகின்றும் சம்வாய் பூசார்; வழிகிலை நீருள்ளும் 
பூசார்-ஓடுரீர் பெற்றிலராயின் நகி$லநீருள்ளும் அப்பெற்றி பூசார். 
மனத்தால் வசைர்துகொண்டல்லது பூசார்-அச்சீர் ௮ருக்தும் போதும் 
பூசம்போதும் மனத்தான் வசையறுத்துக்கொண்டல்லது பூசார்; சலத்தி 
= பெய்பூச்சு சோது எனின்-அதுவுஞ்செய்வுறு சலத்தான் முகர்து 
லர்பெய்யப் பூச முடியாதாயின். 

௬. (கத) ஒரு பாத்திசத்தில் சண்ணீசை மொண்டே வா யலம்ப 
ண்டும். சண்ணீரிலே கின்றுகொண்டும்! சடச்துகொண்டும்: வாய் 

MUSA Belg.
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தூ சீரிலும் சில நீசிதூம் பூசார் என்று சொல்வதும் On ages. 
மனத்தால் வசைக்தூகொள்ளலாவது, **பத்துத்திசையு மனற்றால் 
கதைத்தபின் அக்தாத்சல்லால்! என்றபடி பாவித்தல், 

“பெய்பூச்சுச் தாரா தெனின்” என்றும் பாடம். 

தவிர்வன சில 
26. சுடகிடைப் போகார்; சுவர்மேல் உமியார், 

இடசெனிலும் மாசுணி கழ்தம்மேற் கொள்ளார்; 
படைவரிலும் ஆடை வளியுரைப்பப் போகார்) 

பலரிடை அடை உதிசாரே; என்றும் 
கடனறி சாட்சி யவர். 

.(ப-பொ.) ஒருவுத்கும் வினக்கத்ரும் சீசிவடறுத்துப்போ 
கார்) சுவரின்மேல் உமியார்/ தமக்குக் குளிரான் இடர்வரினும் 
பிறருத்த மாசுணியைத் தள்£ழ்ப்படுப்பதும் மேத்போர்ப்ப 
அம் செய்துசொள்ளார், படை வர்ததாயிலும் தாழுடுத்த 
ஆடைக்காத்றுப் பிறர்மேல் உலைப்பப் போகார்; பலர் ஈடுவண் 

ன்று உடையை உதருர், எஞ்ஞான்றும் கடப்பாட்டை 
அறிந்த அறிவுடையார். 

(ப-சை.) சடரிடை போகார்-ஒருவர்க்கும் விளக்டற்கும் நூ 
டஅத்துப் போசார்; சுவர்மேல் உமியார்--சுவின்மேல் உமியார்; இடர் 
எனினும் - தமக்குச் குளிரான் இடர் வரினும், மாசுணி - பிதர் உடுத்த. 
மாசணியை, தம்்$ழ் மேல் கொள்ளார்-தங்கழ்ப்படுப்பதும் மேற்போர்ப் 
பதும் செய்துசொள்ளார்; படை வரிலும்--படை வர்ததாயினும், 
ஆடை வளி--தாம் உடுத்த ஆடையின் சாற்று, உரைப்ப போகார்-பிறர் 
மேல் உரைப்பட் போகார்; பலர் இடை ஒடை... உதிசார்-பலர்செண் 
நின்று உடையை உதருர்) என்றும் சடன் ௮றி சாட்ரியவர்-எஞ்ஞான் 
லும் சடப்பாட்டை ௮றிச்ச அறிவுடையார். [ஏ-௮சை.] 

(௧-.த.) ஒருவர் உட்கார்க்திருக்செற இடத்திற்கும் விளச்கத்கும். 
சிலே போதலாகாது. சவரின்மேல் ஏச்சிலே உமிசல் கூடாது. 
Spi உடுத்துச் கழித்த ௮, 'வஸ்.இிசத்தைச் சே போட்டுச்சொள், 
வதும் மேலே Qe ee ses காது. அப்படிப்பட்ட சமயத் 
இதும் தாம் உடுத்திருக்ச்ற வஸ்திசத், ன் சாத்து மத்தவர்மேல் படும் 
படி செல்லுதல் கூடாது. பலர் சவெலல தாம் உட்த்கருச்ளெத வஸ் 
இச.த்சை உரல் கட்டாது. 

:மாசணி தங்ழேமேழ் கொள்ளார் என்றும் பாடம்.
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கருதலாகாதன 
87. இிதச்மனை கட்களவு சூது கொலையோ 

டஅனதிக்கார் இவ்வைக்தும் சோக்கார், இதனிலசென் 
செள்ளப் படுவதாஉ மன்றி கிசயத்தூச் 
செல்வழி உய்த்இிடுத லால், 

(ப-பொ.) பிறர் மனையாளும் கள்ளும் களவும் சூதகம் 
கொலையும் என்றிவவைந்தினையும் அறனறிந்தார் செய்வே 
மென்று கருதார், கருவாசாயின், இதப்பாடிலசென்று பல 
சரல் இகழப்பதேலு மன்றியே, ஈரகத்நின்சண் செல்லும் 
கெதியில் இவை செலுத்து கலான். 

(ப--சை) பிறர்மனை கள் களவு சூது கொ$கஃயோடு இவ் கைக்து்-- 
பிறர்மனையாளும் கள்ளும் சளவும் சூதும் கொவையும் என்ற இவ் வைச் 
இனையும், அதன திச்தார் சோக்கார்-.அறனதிச்தார் செய்கவேமென்று சர 
தரர்; இதன் இலச் என்று எள்ள.ப்படுவதும் அன்றி இறப்பாடில 
சென்௮ பலசால் இசழப்பதெலு மன்தியே, கிரயத்து செல்வழி உய் 
இரெெலால்--சரகத்தின்கண் செல்லும் செறியில் இவை செலுத்துக: 
லான். : 

(௪-2) இகழ்ச்சிக்கும் சசகத்திற்கும் காரணமாதலால், பிறரு 
டைய மனையாளை விரும்புதல் - கள்ளுண்டல் - சளவுசெய்தல் -- சூதா 
டல்--கொ$லசெய்தல் என்னும் இவைகளை மனத்தில் நினைத்தலும் 
ஆசாது. 

₹செல்வுழி உய்த்திதெலான்” என்றும் பாடம். 

சிந்திக்கலாகாதன 

98. பொய்குறசை வெளவல் அழுக்கா மிவைசான்கும் 
ஜீயக்திீர் கரட்யொர் சக்இயசர். இர்திப்பின் 
லயம் புகுவிச் அருநிரயத் அுயத்திடும்: 
தெய்வமுஞ் செற்று விடும், 

(ப-பொ.) பொய்யும், குதளையும், பிறர் பொருளைத் தாம். 
வெளவவேண்டும் சாதலும், பிறசாக்கத்தின்கன் பொருமை 
யும் என இவை சான்கினையும், வேச்தரகச அமிவிளை wen. 
யரர் நினையார். நிளைப்பாராயின் பிச்சை புகுவித்து: காகத்தின் 
சண்ணேயும் பு குவிக்கும்: தெய்வமும் கெடுத்துவிடும்.
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(ப-சை.) பொய்-பொய்யும், குதளை-குறளையும், வெளவல்.-பிறர் 
பொருளைத் தாம் வவ்வவேண்டும் காதலும், அழுக்காறு-பிறசாககத்தின் 
கண் பொறுமையும், இவை கான்கும்-என இவை சான்னேையும், 
இயம் Si sc! Auai-BusPiss அறிவினையுடையார், சக்தியார-கினை 
யார். இச்இிப்பின் - நினைப்பாராயின், யம் புகுவித்து - பிச்சை 
புகுவித்து, 20 நிசயத்து - சரகத்தின்கண்ணேயும், உய்த்திடும் - 
புகுவிக்கும்; தெய்வமும் செற்றுவிடும் - தெய்வமும் கெடுத்து 

(க-து.) பொய்வார்த்தை - கோள் சொல்லுதல் - பிறர்டொருளை 
வெளவ விரும்புதல் - பிறர் செல்வங்கண்டு பொறுமை என்றெ கான் 
கும், பிச்சையெடுக்கும்படி. செய்வதோடு ஈரகத்துக்கும் சா.சணமாகும்) 
இவைகளை யுடையானைத் தெய்வமும் கெடுத்துவிடும், ஆதலால், 
இவைகளை மனத்தால் நினைத்தலும் sng. 

அழுச்சாறு-தொழிற்பண்புப் பெயர். அழுக்கறு என்னும் முத 
ணிலை இரிச்து அழுக்காறு என்றாயிற்று. இம்முதனிலை ££௮ழுக்கற்ற 
கன் முருமில்லை'” என்பதில் வினையெச்சமாசவும், “*கொடுப்பதமுச் 
கறுப்பான் சத்றம்” என்பதில் வினையாலணையும் பெயசாசவும் வரு 
Sapp. அழுச்சாராமை என ,மறுதலைமொழி வழங்குகின்றது 

போசனக்கிரமத்தின் ஒழிபு 

29. தமக்கென் நுலையேத்றார்) தம்பொருட்டூன் கொள்ளார், ' 
அடுக்களை எச்9ற் படாஅர்) மனைப்பலி 
ஊட்டினமை கண்டுண்க ஊண். 

(ப-பொ) தமக்கென்று உலையேற்றார். தெய்வப் பொருட் 
அன்றிச் தம் காரணத்தால் கொன்று ஊளைக் சொள்ளார். 

அட்டிலின்௧ண் எச்சற்படுத்தார். மனையுறை தெய்வக்கட் 
குப் பலியூட்டினமை அ௮றிர்சபின்னைத் தாம் உண்சு. 

(ப-௭௪.) தமக்சென்று உ$லயேற்ருர்-,சமச்சென்று உ$லயெத்ருர்ா 
தம்பொருட்டு ஊன் சொள்ளார் - தெய்வப்பொருட்டன்றிச் தம். காச 
கரத்தால் சொன்று ஊனக் கொள்ளார், ௮௦செசளை எச்சில் படார் - 
அட்டிலின்சண். எச்ரிற்படுத்தார். மனைப்பலி ஊட்டினம சண்டு 
ஊன் உண்ச- மனையை செய்லம்சன்ச்சப் பலியட்டினமை அறிர்ச 

_ வின்னேத் தாம் உண்ச.
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(௪--த.) சமக்குமாத்திசம் ஆவதாக உலைவைத்தல் ஆகாது. (யாகாதி 
நிமித்தமாக வன்றித்) தம்முடைய கிமித்தமாக ஒருயியைக் கொன்று 
அதன் மாமிசத்தைச் கொள்ளலாகாது. மடைப்பள்ளியை ashy 
படுத்த லாகாது. வீட்டுத் தெய்வங்களுக்குத் இருவாசாதனம் செய்த 
பிறகே உணவுசெய்தல் வேண்டும். 

பலி--தெய்வங்களுச் இடும் உணவு. 

40, உயர்க்ததின் மேலிசார், உள்ளழிவு செய்யார், 
இதந்தின்னா செய்தக் கடைத்தும் குரவர் 
இளங்கைகள் உண்ணு மிடத்து. 

(ப-பொ.) தமக்களைய சுற்றத்தார் உண்ணுமிடத்துக் 
குரவராயினார் உயர்ந்ததின்மேல் இராச, இளங்களைகள் மன 
மழிவனவற்றையும் செய்யார், முறைமை சுடந்து மநீறவ் 
விளங்ககேகள் இன்னாத செய்தகாலத்தும். 

(ப-ரை.) இளங்கிளைகள் உண்ணுமிடத்து - தமக்களைய சுற்றத் 
தார் உண்ணுமிடத்து, குரவர் - கு£வ.ராயினார், உயர்ந்ததின்மேல் 
இசார்--உயர்ச்ததின்மேல் இரார்) உள்ளழிவு செய்யார்-இளங்களே 
se மனமழிவனவற்றையும் செய்யார், இறந்து இன்னா செய்தக் 
கடைத்தும்-முறைமை கடந்து மற்றவ் விளங்களேசள் இன்னாத 
செய்தகாலத்தும். 

(s-91.) சிறுவர்கள் உண்ணும்போது பெரியோர்கள் உயர்வான 
பீடத்தின்மேல் இருக்கலாகாது. ஏிறுவர்கள் செய்யத் தகாத குற்றம் 
செய்திருப்பினும், அவர்கள் உண்ணும்போது அவர்களை மனம் நோகும்: 
படி. யாதொன்றும் செய்தலாகாது. 

உள்ளழிதற்குச் சாரணமானதை உள்ளழிவு என்ளுர், 

செய்வன தவிர்வன சில 

41, கண்ணெச்சில் கண்ஷாட்டார; காலொடு கால்தேயார்; 
புண்ணிய மாய தலையோ டுறுப்புறு த்த; 

அண்ணிய pr ie ஞூர். 

(ப-பொ.) ஒருவன் தன்கண்ணிற்கு மருந்தெழுதிய கோல் 
கொண்டு அவவெச்சில் கழியாது சம் சண்ணித்கு ௮ம். 
மருக்து ஊட்டார். சம் காலோடு கால் தேயார். புண்ணிய
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அய பொருள்களைத் சம் தலையின் கண்ணும் மற்றை உறுட் 
மின் சண்ணும் உறுக்துக, ஜண்ணரிய _நாலை உணர்வார். 

(ப-சை.) கண்ணெச்சில் ,கண் ஊட்டாா-ஒருவன் சன் கண் 
hie மருச்தெழுதிய சோல்கொண்டு ௮வ்வெச்சில் கழியாது தம் 
சண்ணிற்கு ௮ம் மருந்து ஊட்டார். காலொடு கால் தேயார்-தம் 
காலொடு கால் தேயார் புண்ணியமாய-புண்ணியமாய பொருள்களை, 
தலையோடு உறுப்பு-சலையின் சண்ணும் மற்றை யுறுப்பின் சண் 
ணும், உறுத்த -- உறுத்துக, மண்ணிய தூல் அறிவினர் - நுண்ணிய 
தலை உணர்வார். 

(௧-.து.) ஒருவர் சண்ணித்கு மருர்தெழுதிய சோலைச் சத்தி 
செய்யாமல் அதனால் தம்முடைய கண்ணிற்கு ௮ம்மருந்தை ஊட்டுத 
லாகாது காலொடு காலைச் தேய்த்த லாகாது. புனிதமான பொருள் 
கள் . இடைப்பின் அவற்றைச் இலும் சண் முதலிய உறுப்புசளி 
லும் ஒற்றிக்கொள்ச. 

கண்ணெச்சில்-பிறசொருவருடைய கண்ணின் எச்சில். உறுத்த 
அச.ர.வீற்று வியங்கோள். 

“ ஐண்ணிய நூலுணர்வினார் என்றும் பாடம். 

தலைவியைப் பிரியப்பேறாத காலம் 

42. இண்டாகாள் முக்காளும் கோக்கா/.நீ ராடியமின் 
ஈராறு நாளும் இகவற்க என்பதே 
பேரறி வாளர் துணிவு. 

(ப-பொ.) தம்மனைவியாக்குப் பூப்பு நிகழ்ந்தால், Otis 
யுறலாகாத நாள் மூன்றின்கண்ணும் அவரை நோக்கார். நீரா 
டிய பின்பு பன்னிரண்டு காளும் அசலாதொழிக என்று 
சொல்லப்படுவது பேசறிவாளர் அணிவு. 

(ப-சை.) தீண்டாகாள் மூர்சாளும் சோச்சார்-தம் மனைவியர்க் 

குப் பூப்பு நிகழ்க்தால் மெய்யுறலாகாத சாள் மூன்றின்சண்ணும் ௮வசை 
'சோச்கார்; நீராடியபின் ஈராறு நாளும் இகவற்க-நீசாடிய பின்பு பன் 
னி ரண்டு நாளும் அகலாதொழிக, என்பது-என்று சொல்லப்படு 
வத, பேசறிவாளர் துணிவு-பேரதிவாளர் துணிவு. [ஏ--அசை,] 

(௪--து.) மனைவியர்க்கு மாதப்பூப்பு நிகழ்ச்சால் மூன்றுசாசளவும் 
அகர் மு௫த்தைச் சணவன் சானூதலாகாறு. மூன்றுசாளும் சழிச்து 
தைகும்னெபின்பன்னிசண்டு சாளனஷம் அவரைப் பிரிசலாகாத,
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பூப்பிண் புறய்பா marge angus, ரீத்தகன் ழையார், என் 
ளர் புலவர், பசத்தையிற் பிரிர்த காலே. யான” என்பது தொல் 
காப்பியம் பொருளதிகாரம் 18-வது சூத்திரம். அஃ்தாலது, பூப் 
புத்தோன்றிய மூன்றுகாளும் கூட்டமின்றி ௮ஹுக இருந்து அதன் 
மின்னர்ட் பன்னிசண்டு காணும். கூடி, யுறைப என்ததாம். பூப்புப் 
புறப்பட்ட ஞான்றும் மற்றைகாளும் கருச் சங்கில் அது வயிற்றில் 
அழிதலும், மூன்றாகாள் தங்கல் ௮து சில்வாழ்ச்கைத் தாதலும் பற்றி, 
மூர்சாளும் கூட்டமின்று என்றார். கூட்டமின்றியும் நீங்காதிருத்த 
லின், பரத்தையிற் பிரிர்கானெனத் த$லைவிகெஞ்சத்துக் கொண்ட 
வருத்தம் ௮கலும் ௮சலவே அக்கரு மாட்ரிமைப்படுமாயிற்று, இது 
மகப்பேற்றுக் காலத்துக்குரிய நிலேமை கூறிற்று 

இதனை அடியொற்றியே இலக்சணவிளக்க வாரியர் “பூத்த 
காலைப் புனையிழை மனைவியை, நீசாடியபின் ஈராறுசாளும், கருவயிற் 
அறூஉங் கால மாதலின், பிரியப் பெறான் பரத்தையிற் பிரிவோன்” 
(அகத்திணை-87-சூ) என்று கூறி, அதன் உசையில் இவ் வெண் 
பாவை எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார். 

மனைவியை மருவலாகாத நாள்கள் 

13. உச்சியம் போழ்தோ டிடையாமம் ஈரந்தி 
மிக்க இருதேவர் காளோ டுவாத்திதிகாள் 
அ௮ட்டமியும் ஏனைப் பிறக்தகாள் இவ்வனைத்தும் 
ஒட்டார் உடனுறைவின் கண். 

(ப-பொ.) உச்சியம் பொழுறும், ஈடுக்கங்குலும், மாலை 
॥/ம, காலையும், மிக்க இருதேவர் நாளாகிய ஆதிரையும் 
ஓணமும், உவாவும், அட் டமியும், சாம்பிறந்தநாளும், என 
இர் காட்களின்௧ண் தம்மனைவியசோடு உடலுறைதலின்சண் 
BOTT உடன்படார். 

(ப-சை.) உச்சி ௮ம் போழ்தோடு-௨ச்சியம் பொழுதம், இடை 
மூாமம்-சடுச்சல்குலும், ஈரந்தி-மாலையும் சாலையும், மிக்க இருதேவர் 
சாளோடு-மிச்ச இருதேவர் சாளாகய ஆஇரையும் ஒணமும், உவாதிதி 
கரள்-உவாவும், அட்டமியும்-அட்டமியும், ஏனை மிறக்தசாள் - தாம் 
பிறச்ச சாளும், இ, அனைத்தும்-என இர் சாட்களின்௧ண், உடனுறை 
வின்கண் ஒட்டார் ,சம் மனைவியசோட உடலூறைவின்கண் சல்லார் 
உடன்படார், ப்
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(s—g7) ஈடுப்பகலிலும் சள்ளிசவிலும் மாலையிலும் சாலையிலும் 
இருவாதிரசையிலும் இருவோணத்திலும் ௮மாவாசை பெளர்ணிமியி 
லும் ௮ஷ்டமியிலும் பிறர்தகர்ளிலும் சலவி garg. 

மிச்ச இரு தேவர் சாள்வெபெருமானுக்குரிய திருவாதிசையும் 

தஇிருமாலுக்குரிய தருவோணமும் 

“பிறந்தநாள் இவ்வெட்டும்"” என்றும் பாடம், 

தவிர்வன சில 

44. நாமி மணைமேல் இரியார் மணைகவிழார். 
கோடி கடையுள் விரியார் கடைததலை 
ஓராது கட்டிற் படாவர். அறியாதார் 
தநதலைக்கண் நில்லா விடல். 

(ப-பொ.) காழியை மணைமேல் இருததார் மணையைக் 
கவிழ்ததிவையார். புத்தாடையைத் தலைக்கடையின்கண் 
விரியார். பலரும புகுதும் கடைதகலைக்கண் ஆராயாது கட் 
டிற்படார். தம்மை அறியாதார் முன்பு நில்லாது விக 

[அல்லதாூஉம், சம்மை அறியாதார் கடைக்கண் நில்லாது 

விடுக எனினுமாம.] 

(ப-மை) காழி மணைமேல் இரியார்-காழியை மணைமேல் Que 
தார். மணை சவிழார்-மணையைக் கவிழ்த்தி வையார். கோடி. கடை 
யுள் விரியார்-புத்தாடையைத் தலைக்கடையின்கண் விரியார், சடைத் 

தலை ஓசாது கட்டில் படார்-பலரும் புகுதும் சடைத்தலேச்சண் ஆரா 
யாது கட்டில் படார். அறியாதார் தம் த$லச்கண் நில்லாவிடல்- தம்மை: 

அறியாதார் முன்பு கில்லாதுவிக 

(s-g.) அளக்கும் படியை மணைமேல் வைத்தலும், மணையைச் 

சவிழ்த்து வைத்தலும், புது வஸ்திர.த்தைத் த$லச்சடையில் பிரித்ச 

லும், தலைச்சடையில் சட்டிலிட்டுப் படுத்தலும் கூடா. தம்மை அதி 

யாதா செதிரில் நிற்றலொழிச. 

இசியார் என்பதில் இரி என்பது பகுதி: இருவென்பது பிறவி 
ஊேப்பட்டு இரி என நின்றது “சண்ணித் சாண சண்ணுவழி இரீஇ,” 
எனப் பொருசசாற்றுப் படையில் இருத்தி என்றெ பொருளில் 
வருத.
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கலியாணப் பந்தலின்கீழ்ப் பரப்பலாகாதவை 

45. துடைப்பம் ுகட்காடு புல்லிதழ்ச் செத்தற் 
கருங்கலம் சட்டில் இழிந்ததனோ டைந்தும் 
பரப்பற்க பந்த ரகத்து. 

(ப-பொ சால் சிக்குர் அடைப்பமும, களோடு 
கூடிய துராலும், பூவின் புறவிதழும், பழங்கருங்கலங்களும் 
இழிக்த கட்டிலும் என இவ்வைந்தும் மணப்பச௫்தரின்£ழ்ப் 
பரப்பாதொழிக. 

(ப-சை.) துடைப்பம் - செத்தையைச் சீக்கும் துடைப்பமும், 
துகள் காடு-துகளோடு கூடிய செத்தையும், புல்லிதழ் - பூவின் புற 
விதழும், செத்தல் சருங்கலம் - பழங் கருங்கலங்களும், கட்டில் 
இழிர்ததனோடு-௫ழிர்ச கட்டிலும், லந்தும்-என இவ்வைந்தும், பக் 
தசகத்து-மணப்பந்தரின்£ழ், பசப்பற்க-பசப்பாதொழிச 

(௧-து.) கலியாணப் பர்தலின் ழே துடைப்பம் - செத்தை- 
பூவின் புறவிதழ் - பழைய கரிப்பானை - இழிந்த கட்டில் என்னும் 
இவைகளைப் ப.ரப்பலாகாது 

து.ரால்-செத்தை, செத்தல் - அ௮றக்காய்தல் - பழமையாதல் (சா 
என்பதன் அடியாகப் பிறந்த தொழித்பெயர்., 

இற்கிழத்தியர் இல்லம்போலியச் சேய்வன 

46, காட்டுச் களைந்து கலங்கமீஇ இல்லத்தை 
ஆப்பிடீர் எங்கும் தெளித்துச் இறுகாலை 

நீர்ச்சால் கரகம் நிறைய மலசணிகர் 
இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீப்பெய்க 
நல்ல துறல்வேண்டு வார். 

(ப-பொ.) இறுகாலையே துயிலெழுக்து, இல்லத்துள்ள 

சாலைக் களைந்து, கருங்கலங்களைக் கழுவி, தம்மனை ஆப்பி 
ரீராலே எங்கும் தெளித்து, நீர்ச்சாலையும் கரகத்தையும் 
நிறைய மலாணிக்து, இல்லத்துப் பொலியும்படி அடுப்பினுள் 

இயுண்டாக்குக, ஈல்ல செல்வத்தை உறல் வேண்டவொர். 
(ப-சை.) ஜுகா$ல-சிறுகா$லயே துயிலெழுக்து, காடு களைந்து. 

இல்லத்துள்ள துராலச் களைந்து, சலம் கழீஇ-சருங்கலங்களைக்
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கழுவி, ஆப்பிரீர் இல்லத்தை எங்கும் தெளித்து ஆப்பிரீசாலே தம் 
மனை யெங்கும் தெளித்து, நீர்ச்சால்-௪.ரசம் நிறைய மலர் ௮ணிர்த-- 
நீர்ச்சாலையும் கரகத்தையும் நிறைய மல.ரணிந்து, இல்லம் பொலிய-- 
இல்லத்துப் பொலியும் படி, அடுப்பினுள் தீ பெய்க-அடுப்பினுள் 
தியுண்டாக்குக, ஈல்லது உறல்வேண்டுவார் - சல்ல செல்வத்தை 
அடைய வேண்டுவார். 

(க--து.) ஈல்ல செல்வத்தை அடைய வேண்டுவோர், அதிகாலை 
யில் எழுர்து வீட்டை விளக்கிப் பாத்திரங்களைக் கழுவி வீடுமூழு 
வதும் சாணநீர் தெளித்து நீர்ச்சால் கரகங்களை மலரணிர்து அதன் 
பின்பு அடுப்பினுள் தீயை மூட்டுதல் வேண்டும் 

காட்டுக் களைந்து - (காடு-களைந்து) - இரண்டாம் வேற்றுமைத் 
தொகை. காடு-செத்தை. *₹சடலொடு காட்டொட்டலில்!'' என்ற 
பழமொழியில் காடு என்பது இப்பொருளில் வருகின்றது, று 
காலை-பி.ராதக்காலம், உதயகாலம். *₹இற்றஞ் றுகாலே வர்துன்னைச் 
சேவித்து” எனத் திருப்பாவையில் வருகின்றது 

வேதம் ஓதலாகாத காள்கள் 
47. அட்டமியும் ஏனை யுவாவும் பதினானகும் 

அப்பூமி காப்பார்க் குறுகண்ணும் மிக்க 
நிலத்துளக்கு விண்ணதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார் 
இலங்குதால் ஒதாத காள. 

(ப-பொ.) அட்டமிகாளும், ௨ வாகாளும், பதினான்கும், ' 
தாமுறையும் பூமிகாக்கும் ௮ரசற்கு உறுகண்ணுள்ள காளும், 
மிக்க நிலத்துளக்குள்ளராளும், விண்ணதிர்ப்புள்ளகாளும், 
தமக்குக் தாய்மை போதாதநாளும் என இக்காட்கள் பார்ப் 
பார் வேதமோதாத நாட்கள். 

(ப-மை.) அட்டமியும்-அட்டமிராளும், ஏனை உவாவும்-உவாகா 
ளும், பதினான்கும் - ச.துர்த்தசிசாளும், ௮ பூமி காப்பார்ச்கு உறுசண் 
அம்-சாமுறையும் பூமி சாக்கும் ௮சசர்க்கு உறுகண் உள்ள காளும், 
விண்ணதுிர்ப்பு - விண்ணதிர்ப்புள்ள காளும், வாலாமை - தமக்குத் 
அாய்மை போதாத காளும், (என இச்காள்கள்), பார்ப்பார் இலக்கு.நூல் 
ஒதாதகாள்--பார்ப்பார் வேதம் ஒதாத காள்கள். 

(ச-த.) அஷ்டமி அமாவாசை பெளர்ணிமி சதுர்த்தி ௮சசர்ச் 
சாபத்துக்காலம் பூகம்பம் இடி.முழக்கம் ௮சுபம் என்னுமிவை வேதாத் 
இயயனம் செய்யலாகாத நாள்கள்,
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அடடிறப்புப் பற்றி வச்ச சட்டு: பண்டறிசட்டு உலகறி சட்டு 
ன்றும் வழங்கப்பெறும். 

“உருமுமண் வாரி உற்கைவீழ்ச் இரொள் சுழல்வளி உற்றாள் 
,தர்பால், எரிபடு சாளில் ௮ரையிருட் போதில் பின்னவர் இருச்இடு 
மிடத்தில், அசசருற் நிடையூ ௮ுற்றுழி ௮வர்கட் கசுபம்வர் துற்றிடு 
சாளில், மருவிய பதினான் 8ருவா ஈர்சை அட்டமி ஒதல்மாண் பன்தே” 
[ஈர்சை-பிரசமை-சஷ்டி-எகாதசி]--சாசகண்டம். 

அறஞ்செய்தற்கும் விருந்திடூதற்கும் உரிய நாள்கள் 

45, சல்லியாணம் தேவர் பிதிர்விழா வேள்வியென் 
ஹைவகை தாளும் இகசழா தறஞ்செய்க) 
பெய்க விருக்தற்குங் கூழ். 

(ப-9பா) தான்செய்யும் கல்லியாண நாளின்சண்ணும், 
தேவர்க்குச் ெப்புகாளின் கண்ணும், பி.ிர்களுக்குச் Apes 
புச்செய்யும் காளின் கண்ணும், விழாகாளின் கண்ணும், யாகம் 
செய்யும் காளின் கண்ணும், இகழாதே கொடையறம் செய்க? 
விருக்தினர்க்கும் சோறிக. 

(ப-சை.) கல்லியாணம் (ராள்)--தான் செய்யும் கல்லியாணகாளின் 
கண்ணும், தேவர் (சாள்)-தேவர்க்குச் சிறப்புமாளின் சண்ணும், பிதிர் 
(காள்)-பிதிரர்களுக்குச் சறப்புச்செய்யும் சாளின்சண்ணும், விழா 

-(காள்)-விழாராளின்சண்ணும், வேள்வி (காள்)-யாசம்செய்யும் காளின் 
கண்ணும், என்ற வகை காளும்-என்ற 8ந்துவகைட்பட்ட காலத்தும், 
இகழாது-இகழாதே, ௮றம் செய்க -கொடையறமம் செய்க, விருக்கித் 
கும் கூழ் பெய்க-விருக்தினர்க்கும் சோதிடுச. 

(s—g1.) கல்யாண சாளிலும்-தேவர்க்குச் ஏறப்பான நாளிலும்- 
பிதிர்களுக்குச் சிறப்புச் செய்யும் நாளிலும்-இிருவிழா சாளிலும்-யாகம் 
செய்யும் சாளிலும் தானஞ்செய்வதுடனே விருக்தினர்க்குச் சோறிகெ. 

இன்னதற்குத் தக இன்னது செய்தல் 

௪49. உடைடை சொற்சோர்வு வைதலிக் நான்கும் 
நிலைமைக்கும் கல்விக்கும் ஆண்மைக்கும் தசம் 
கூடிமைக்கும் தக்க செயல். 

(ப-பொ.) உடையும்; கடையும், சொற்சோர்வும், வைத 
அம் என இர்ரான்கும், தாம் ௮ரசனால் சிறப்புறப்பெற்றமைக் .
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கும், தம்மாண்மைக்கும், தம் கல்விக்கும், குடி.ப்பிறப்புக்கும் 
தக்க தகுதியாகச் செய்க, ் 

(ப-சை) உடை சடை சொத்சோர்வு வைதல் இ சான்கும்-உடை 
யும் சடையும் சொற்சோர்வும் வைதலும் என இர௫்ரான்கும், தத்தம் 
நிலைமைக்கும்-தாம் அரசனால் இறப்புப் பெற்றவைக்கும், தத்தம் சல் 
விக்கும்-தம் கல்விக்கும், தத்தம் ஆண்மைக்கும்-சம் ஆண்மைக்கும், 

தத்தம் குடிமைக்கும்-சம் குடி.ப்பிறப்பிற்கும், தக்கசெயல்-தச்க.-தகுதி 
யாகச் செய்க 

(௪-த.) உடுக்கும் உடை-ஈடக்கும் கடை-சொல் இமுககுதல்.-.- 
இட்டுதல் என்னும் நான்கையும், தங்கள் தங்களுடைய நிலைமைக்கும் 
கல்விக்கும் ஆண்மைக்கும் குடி.ப்பிறப்பிற்கும் தகுந்தபடி. செய்க 

“சொற் செலவு"! என்றும் பாடம், 

தவிர்வன சில 

50. பழியார் இழியார்; பலருள் உறங்கார்; 
இசையாத நேர்ந்து கரவார்) இசைவின்றி 
இல்லாரை எள்ளி இகழ்க்துசையார்; தள்ளியும் 
தாங்கருங் கேள்வி யவர். 

(ப-பொ.) பலர் நடுவண் இருஈது பிறரைப் பழித்துரை 
யார், இழித்துசையார்; பலர் நடுவண் உறங்கார். தமக்குச் 
செய்யப் பொருந்தாதவற்றைப் பிதர்க்குச் செய்கிறோமென்று 
உடன்பட்டுச் செய்யாதொழியார். தகுதியின்றி வறியாரை 
இகழ்ந்து முழைமைகடந்து உரையார் பிறரால் மாறுபடற் 

கரிய கேள்வியார் இறந்தும் 

(ப-சை.) (பலருள்) பழியார் இழியார்-பலர் ஈவெண் இருச்தூ 
பிறரைப் பழித்துரையார் இழித்துரையார் பலருள் உறங்கார்-பலர் 
சடுவண் உறம்சார். இசையாத நேர்ந்து கரவாரதமக்குச் செய்யப், 
பொருச்தாதவற்றைப் பிதர்க்குச் செய்சனெரோமென்று உடம்பட்டுச் 
செய்யாதொழியார். இசைவு இன்றி இல்லாரை எள்ளி இசழ்ச்து 
உசையார்.-சகுதியின்றி வறியாசை இகழ்ச்து முறைமைகடச்து உரை 
யார், சால்கருங் கேள்வியவர் சள்ளியும்-பிறசால் மாறுபடற்கரிய கேள் 
வலியார் இறத்தும். 

aw
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(௪-து.) சல்ல கேள்விச்செல்வ முடையவர், பலர் சடுவிவிருக்து 
Sper பழித்தும் இழித்தும் பேசார்; பலர் ஈடுவில் படுத்து கித்திசை 
செய்யார்; தம்மாலாகாத காரியச்சைச் செய்வதாக ஒருவருக்கு வாக்கிட், 
டுப் பின்பு அதனைச் செய்யாமலிரார்; எழைகளைத் தகுதியில்லாமல் 
இகழ்ந்து பேசார். 

இதரதும்-வசம்புகடக்தும். 

தம்மோளி கேர௫ுப்ப்ன 

51. மின்னொளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும் 
கம்மொளி வேண்டுவார் கோச்சார். பகற்துழவோன் 
மூன்னொளியும் பின்னொளியும் அற்று, 

(ப-பொ,.) மின்னொளியையும், வீழ்மீனையும், வேசையர் 

கள் கோலத்தையும், தமது விளக்கக்தை வேண்டுவார் கோச் 

கார். பகற்திழெவோனுடைய காலையொளியையும் மாலையொளி 
யையும் ௮ப்பெற்றியே நோக்கார். 

(ப-சை.) மின்னொளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும்- 
மின்னொளியையும் வீழ்மீனையும் வேசையர்கள் கோலத்தையும், தம் 
ஒளி வேண்டுவார்--தமது விளக்சச்சை வேண்டுவார், சோக்கார்-மோச் 
கார். பகற்திழவோன்-பகற்கிழவோனுடைய, முன்னொளியும்-சாலை 

உியொளியையும், பின்னொளியும்-மாலை eam ௮ற்று-அப்பெற் 
றியே சோக்கார். 

(௪-து.) தம்முடைய தேககாந்தி கெடாதிருக்க வேண்டுகின்றவர் 
கள், மின்னல்--எரிசகூத்இிரம் - வேசையருடைய அலங்காரம்-காலை 
வெய்யில்-மாலை வெய்யில் என்னும் இவைகளை உற்றுப்பார்த்தல் 

ரது. 

பகத் சழவோன்-(பகல்-பகற்பொழுது. சழெவோன்--உரியவன்)- 
பகற்பொழுதக்கு உரியவன்- சூரியன். ௮ற்று- அத்தன்மையது: குறிப்பு 

முற்று: ௮ச்சன்மையே சோச்சார். 

உரைக்கலாகாத வார்த்தைகளின் வரையறை 

§2 படி௮ம் பயனிலவும் பட்டி யுரையும் 
வசையும் புற்னும் உரையாரே என்றும் 

அசையாத உள்ளத் தவர்.
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(ப-பொ.) வஞ்சனையுரையும், பயன்படாத உரையும், 
வாய்காவாது வேண்டி௰ உரைக்கும் உரையும், பிறரைப் பழி 
யுசைக்கும் உரையும், இவை யாதும் சொல்லார், என்றும் 

தளராத உள்ளத்தவர். 

(ப-சை.) படி.றும்-வஞ்சனையுசையும், பயனிலவும்-பயன்படாத 
உரையும், பட்டி, உரையும்-வாய்காலாது வேண்டி௰ உரைச்கும் உச 
யும், வசையும்-பிறசைப் பழியுசைக்கும் உரையும், புறலும்-சாணாச 
gee பிறரை இகழ்ச்துரைச்கும் உரையும், உசையாசே-இவை யாதும் 

£ல்லார், என்றும் அசையாத உள்ளத்தவா--என்றும் தளராத உள்ளத் 
தீவர். 

(௧--து.) வஞ்சனை வார்த்தை-பயனில்லாத சொல்-சாவடச்சமின்றீ 
கேண்டியவற்றைச் சொல்லும் சொல்--பழிச்சொல்-புறணி என்னும் 
இவைகளை ஒழித்தல் வேண்டும். 

*பட்டியுசையாம் வசையும்” என்றும் பாடம், 

பயிற்றலாகாத பழிச்சேயல்கள் 

59, தெறியொடு கல்வேறு விளை விளியே 
விகர்தம் கதங்காத்கல் கைபுடை தோன்ற 
உறுப்புச் செகுத்தலோ டின்னவை யெல்லாம் 
பயித்றார் நெறிப்பட் டவர். 

(ப-பொ.) தெறித்தலும், கல்லெறிதலும், வீசாசெய்தலும், 
அரப்போடின்றா னொருவனை அழைத்தலும், ஒருவன் செய் 
கையும் சொலவும் முதலாயினவற்றைச் தானும் ௮வ்வசை 
இகழ்ந்து செயதுசாட்டலும், வேகமுடையனாதலும், ஒளித்த 
அம், சையோடு கைபுடைத்தலும், பிறர்க்கு வெளிப்படச் 
சண்ணிடதல் முதலாயின செய்து தன்னுழுப்பைச் செகுத்த 
௮ம், இப்பெற்றிப் பட்டவையெல்லாம் பயின்று செய்யார் 

வழிப்பட்டார். 

(௪-ை.) தெறியொடதெறிச்சலும், சல்லேழ-சல்லெதிதலும், 
வீளை-வீளைசெய்தலும், விளி-துசப்போசென்ரு னொருவளை அழைச்ச 
அம், விரெதம்--ஒருவன் சொல் முதலாயினவற்றைத் சாலும் , "
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இகழ்ர்து செய்துசாட்டலும், கதம்-வேகமுடையளுசலும், கரத்தல்- 
ஒளித்தலும், சைபுடை-சையோடு கைபுடைத்தலும், தோன்ற உறுப்பு 
செகுத்தலோடு-பிறர்க்கு வெளிப்படச் கண்ணில் முதலாபின 
செய்து தன்னுறுப்பைச் செகுத்தலும், இன்னவை எல்லாம்-இப் 
பெற்றிப்பட்டவை யெல்லாம், பயித்றார்-பயின்று செய்யார், ரெறிப் 
பட்டவா-வழிப்பட்டார், . 

(௪-து.) ஒரு பொருளை விசிறியெறிசல்-சல்லெறிதல்-லீளைசெய் 
தல்-தாரப்போடன்றவனை அ௮ழைத்த௨-பிறருடைய சொல் செய்கை 
களை ஈடித்துச்காட்டல்-வேகமுடையனாதல்- ஒளித் துக்கொள்ளல்--கை 
யொடு சையைத் தட்தெல்-வெளிப்படையாகக் கண்ணிடுதல் aps 
சசைச்தல் முதலிய ௮ங்கசேஷ்டை என்றாற் போன்றவற்றைச் செய்து 
பழகுத லாகாது. 

வீசோசெய்தல்-கனைத்தல் முதலியன செய்தல், 

விருந்தினர்க்குச் செய்யும் உபசாரம் 

54. முறுவல் இனிதுரை கானீர் மணைபாய் 
இடக்கையோ டிவ்வைந்தும் என்ப தலைச்சென்றார்க் 
கூணொடு செய்யும் சிறப்பு. 

(ப-பொ.) முறுவலோ கூடிய இனிதுரையும், கால் கழுவ 

நீரும், இருக்கமணையும், இடக்கப்பாயும், கிடக்கும் இடமும் 
என இவ்வைத்தும் என்று சொல்லுப;, தம்மிடத்துச் சென் 
மூர்க்கு உணவுடனே செய்யும் சிறப்புக்கள். 

(ப-சை.) முறுவல் இனிதுசை-முறுவலோடு கூடிய இனிதுசை 
யும், சானீர-கால்கழுவ நீரும், மணை--இருக்க மணையும், பாய்-இடக்கப் 
பாயும், டச்கையோட-டக்கும் இடமும், இவ்வைக்தும்-என இவ் 
வைச்தம், என்ப- என்று சொல்லுப, தலை சென்றார்க்கு-சம்மிடத்துச் 
சென்றார்ச்கு, ஊணொடு செய்யும் ஜெப்பு - உணவுடனே செய்யும் 
ஜெப்புக்கள். 

(௧-.த.) தம்மை சாடிவருகன்ற விருச்தினர்ச்குச் சோறிததலுடனே 
செய்யத்தக்க ஜெப்புக்களாவன, இனியமுகத்துடனே இனியசொல் 
துசைத்தல்--சால்சழுவ நீர் தசல்-இருச்ச மணைகொடுச்தல்-படுக்சப் 
பாய் சொடுத்தல்-படச்ச இடங்சாட்டுதல் என்பனவாம்.



96 ஆசாரக் சோவை 

விருந்தின னாக ஒருவன்வக் தெதிரின் 
வியத்தல்ஈன் மொழியினி துரைத்தல் 

இிருந்துற கோக்சல் வருசென வுசைத்தல் 
எழுசல்முன் மடிழ்வன செப்பல் 

பொருக்துமற் றவன்தன் அருகுற விருத்தல் 
போமெனிழ் பின்செல்வ தாதல் 

பரிந்துசன் முகமன் வழங்கவலிவ் ஒன்பான் 
ஒழுச்சரும் வழிபடு பண்பே. 

தீவிசுசாள் விளக்கப் புனல்தமக் இயன்ற 
MLA Ys சண்மலர்ப் பாயல் 

உவகையின் உறையும் இடன்துகர் தெண்ணீர் 
ஒண்சுடர் எண்ணெய்வெள் எிலைகாய் 

இவைகள் ஒன் பதுக்தன் மனைவயின் ௮டைக்தோர் 

மகிழ்வுற இனிதினில் அளித்தல் 
ஈவையற இல்வாழ் வடைகந்துளோன் பூண்ட 

கடனென நான்மறை ஈவின்ற--காசிகண்டம், 

நேடூகநேரம் நிற்றலாகாத இடங்கள் 

55. கறுத்த பகைமானையும், கள்ளாட்டுக் கண்ணும், 
நிறுத்த மனமில்லார் சேரி யகத்தும், 

குணகோக்குக் கொண்டவர் கோள்விட் டுழியும், 
நிகரில் ௮றிவினார் வேண்டார், பலர்தொகு 
நீர்க்கரையு நீடு நிலை, 

(ப-பொ) வெகுண்ட பகைழமுனையின்சண்ணும் கள்ளாத் 
களித்தாடும் இடத்தும், பொதுமகளிர் சேரிக்கண்ணும், தம் 
குணகல்களை ஆசாய்ந்து தம்மை விரும்பிக்கொண்டார் கோட் 
பாடு விட்டவிடத்தும், பலர் தொகஞும் நீர்க்கரை யிடத்தும், 
கெடிதாசு நிற்கையை ஒப்பில்லாத ௮றிவினையுடையார் விரும் 
பார். ் 

(ப-சை) கறுத்த பகைமுனையும்-லெகுண்ட போரின் சண்ணும், 
கள்ளாட்டுக்கண்ணும்-சள்ளால் களித்தா் மிடத்தும், கிறுத்ச மனம் 
இல்லார் சேரி அகத்தும்-பொதுமகளிர் சேரிச்சண்ணும், குணம் 
கோக்க கொண்டவர் சோள்விட்ட உழியும்-சல்குணங்களை ஆசாய்ர்து 
தம்மை லிரும்பிக்சொண்டார். கோட்பாடு விட்ட விடத்தும், பலர்
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தாகுசீர்ச்சரையும்-பலர்சொகுநீர்ச்சரையிடத்தும், நீடுகில-கெடிசாக 
கிற்கையை, கிகரில் ஆறிவினார் - ஒப்பில்லாச ௮றிவீனையுடையார், 
வேண்டார். விரும்பார். 

(க-து) உ௨க்ெமாசச் சண்டைசெய்கின்ற இடத்திலும், கள்குடி.த் 
அச் களித்தாடுகன்ற இடத்திலும், பரத்தையர் சேரியிலும், சினேகம் 
களர்ந்த விடத்தும், அகர் வருவது போவதான தண்ணீர்த் துறையி 
அம் செடுகசேசம் தட்கியிருப்பது தகுதியன்று. 

நிறத் த-ஒருவழியில் நிறுத்த, ஒரு புருஷனிடத்தில் கிறுத்த. சேரி- 
(சேர்-- இ)-சேர்ந்திருக்குமிடம்: இடைச்சேரி, பார்ப்பனச்சேரி 

தவிர்வன சில 

௮6, முளிபுல்லும் கானமும் சேரார், தக் கூட்டார். 
அுளிவிழக் கால்பசப்பி ஒடார். தெளிவிலாக் 
கானம் தமியர் இயங்கார். துளியஃகி 
நல்குர வாற்றப் பெருகினும் செய்யாசே 
தொல்வசவிற் மீர்க்க தொழில், 

(ப-பொ.) முற்றிய புல்லின்கண்ணும், முற்றிய காட்டின் 
கண்ணும் செர்ச்திரார். அவற்றைக் தீக்கு உணவாக ஊட் 
யார். மழை பெய்யாநிற்கக் காலைப் பாப்பி ஓடார். தே£ 
முடியாத காட்டுள் தமியராய்ப் போகார். மழை கூதைத்து 
பெய்யாதொழிதலால் வறுமை மிகப் பெரிதாயித் ரயிலும் தம் 
கூடியொழுக்க,ச்தை நீங்க தொழில்களை ச் செய்யார், 

(ப-சை.) முளிபுல்லும்--முற்றிய புல்லின்சண்ணும், (முளி) கான 
dor—app pu சாட்டின் கண்ணும், சேசார்-சேர்ச்இிரார். இக்கு ஊட் 
டார்-௮வற்றைத் தீக்கு உணவாக ஊட்டார். துளி விழ கால் பரப்பி 
ஒடார் - மழை பெய்யாகிற்கச் கா£உப் பரப்பி ஒடார். தெளிவு இலா 
கானம் தமியர் இடங்கார்-தேறமுடியாத சாட்டுள் தமியசாய்ப்போகார். 
களி ௮ஃூ -- மழை குறைந்து பெய்யாதொழிதலால், ஈல்குரவு ஆற்ற 
பெருஇனும்-- வறுமை மிகப் பெரிதாயிற் ருயினும், தொல்வசவில் 
திர்ச்ச தொழில் - தம் குடியொழுக்கத்தை நீக்கெய தொழில்களை, செய் 
பாச் செய்யார். ் 

(க-து.) முற்றிய புல் இருக்ன்ற இடத்திலும் முதிர்ர்த காடுள்ள 
வதிததும் சேர்ந்திருத்தலும், அவைகளைத் தியிட்டுக்சொளுத்சலும்,
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மழை பெய்யும்போது காலைப் பசப்பி ஒமதலும், வழிதுறை தெரியாச 
சாட்டில் சனியாகப் போதலும், மழையின்றிக் காலகங்கெட்டாலும் 
குடியொழுக்கம் தப்பி சடப்பதும் கூடா. 

மூளிதல்--சாய்தல், வறத்தல்: ஆசவே முளி யென்பது முதிர்வைச் 
குறித்துகின்றது. 

ஆரோக்கியம் வேண்டுவோர் சேய்யலாகாதன 

57. பாழ்மனையும், தேவ குலனும், சுடகாடும், 

ஊரில் வழியெழுந்த ஒற்றை முதுமாலும், 
தாமே தமியர் புகாஅர்; பகல் வளரார், 
கோயின்மை வேண்டு பவர். 

(ப-பொ.) குடியில்லாத மனையகத்தும், தேவாலயங்களுக் 
குள்ளும், சுகொட்டுள்ளும், ஊரில்லாதவிடத்து உளதாயின 
தனி முதுமரத்தின் கண்ணும் அ௮றிவின்றித் தணையோடல் 
லது தரமே போகார், பகலுறங்கார், நோயின்மை வேண்டுவார். 

(ப-சை.) பாழ்மனையும் - குடியில்லாச மனையசத்தும், தேவகுல 
னும்-தேவாலயங்களுக்குள்ளும், சுகொடும்-சுடுகாட்டுள்ளும், ஊர் இல் 
வழி எழுக்ச ஒற்றை முதுமானும் - ஊரில்லாத விடத்து உளதாயின 
தனி முதுமரத்தின் கண்ணும், தாமே தமியர் புகார்-௮றிவின்றித் 
துணையோடல்லது தாமே போகார்; பகல் வளரார்-பகல் உறங்கார்) ¢ 
கோயின்மை வேண்டுபவா--சோயின்மை வேண்டுபவர். 

(க-து.) குடியில்லாத வீட்டிலும், கோயிலினலுள்ளும், சசொட்டி. 

னுள்ளும், ஊரில்லாத விடத்துள்ள ஒன்றியான பழைய மரத்தினிடச் 

தம் துணையின்றித் சனியே போதலாகாது; பகலில் கித்திசை செய்த 

லாகாது. இவையெல்லாம் சோய் உண்டாவதற்கு ஏதுவாம். 

மூது.மசம் ஆலமாமுமாம். 

பிறர் ஓரிடம் சேல்கையில் ஒருவர் சேய்யலாகாதவை 

58. எழுச்சிக்கண் பித்கூவார், அம்மார், வழுக்கியும் 
எங்குத்துச் சேறிசோ என்னாரே. முன்புக் 

கெதிர்முகமா நின்றும் உரையார்: இருசார்வும். 
கொளவர் குசவர் வலம்,
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(ப-பொ.) பிறர் எழுத்து போகத் தொடக்கெெபொழுது 
அவரைப் பின்னே நின்று அழையார். அப்பொழுது தம்மு: 
வதும் செய்யார். மறந்தும் எங்குப் போ௫டறீர் என்று சொல்: 
லார். முன்னே புக்கு எதிர்முகமாக நின்றும் ஒன்றைச் 
சொல்லார். அவர்க்கு இருமருங்கு நின்று சொல்வார். தம் 
ரூரவர் போம்பொழுது வலங்கொண்டு போக. 

(ப-சை,) எழுச்சிச்சகண்-பிறர் எழுந்துபோகத் தொடங்கெடொ 
மூது, பின் கூவார் - ௮வசைப் பின்னே ிின்று அழையார்; தும்மார்.-. 
அப்பொழுது தும்முவதும் செய்யார்; வழுச்சியும்-மறச்தும், எங்குற்று 
சேநிர் என்னார் -- எங்குப் போடுநீர் என்று சொல்லார். முன்புக்கு- 
முன்னே புக்கு, எதிர்முகமாக நின்றும்-எதிர்முகமாக நின்றும், உரை 
யார்-ஒன்றைச் சொல்லார். இருசார்வும் (கின்றுசைப்பா்) - அவர்க்கு 
இருமருங்கும் கின்று சொல்வார், குரவர் வலங்கொள்வர் - தங்குசவர் 
போம்பொழுது வலங்கொண்டு போக. (5--ஏ--௮சை] 

(க-து.) ஒருவர் எழுந்து போகும்போது, ௮வரசை அழைத்ததும், 
தும்முவதும், எங்கே போடதீர் என்று கேட்டலும் கூடா. ௮வ்கனம்: 
அவர் போகும்போது ௮வருக்குமுன்னே போய் எதிர்முகமாக நின்று 
ஒன்றைச் சொல்லாமல் அவர் பக்கத்தில் நின்றுகொண்டு அதனைச் 
சொல்க, பெரியார் போகும்போது ௮வரை வலங்சொண்டு டோக, 

(இரு சார்வும்) நின்றுரைப்பர் என்பது இசைபெச்சம். 

தவிர்வன சில 

69 உடம்புஈன் றென்றுரையார். ஊதார் விளக்கும். 
அடுப்பினுள் இநந்தக் கொள்ளார். அதனைப் 
படக்காயார் தம்மேல் குறித்து. 

(ப-பொ.) பிறரைப் பார்த்து உடம்பு ஈன்றாயிருந்தது 
என்று சொல்லார். விளக்கையும் வாயால் ஊதி அவியார்.. 
அட்டிலடுப்பின்கண் நெருப்பவியச் செய்யார். அர்ரெருப் 
பின் சுடர் தம்மேற்படக் குளிர்கெடக் காயார். 

(ப-சை.) உடம்பு சன்று என்று உசையார்-பிறரைப் பார்த்து 
உடம்பு சன்ராயிருச்ச சென்று சொல்லார், விளக்கும் ஊதார்--விளச் 
இனையும் வாயால் ஊ.இ அவியார். அடுப்பினுள் த சர்சச்சொள்
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லார் - அட்டிலடுப்பின்சண் செருப்பு அவியச் செய்யார். அதனை சம் 
மல் பட குறித்து சாயா்-௮மகெருப்பின் சுடர் தம்மேல் படச் குளிர் 
(கெடக் காயார். 

(௪-.த) ஒருவரைப் பார்த்து உம்முடைய உடம்பு ஈன்றாயிருக்தெ 
தென்று சொல்லலாகாது. விளக்சனை வாயினால் ஊதி அவித்தல் 
கூடாது. அடுப்பிலுள்ள ரெருப்பை அவித்தல் கூடாது. அடுப்பி 
அள்ள நெருப்பின் சுடர் தம்..ீ'து படும்விதம் குளிர்காய்தல் | 

பேரியோருடன் வழிச்சேல்லும் ஒழுக்கம் 

60. யாதொன்றும் ஏரார் செருப்பு) வெயில்மறையார்/ 
ஆன்றவிந்த apes விழுமியார் தம்மோடங் 
கோசாறு செல்லும் இடத்து. 

(ப-பொ.) யாதொன்றும் ஏறிப்போகார; செருப்புக் தொ 
டார்; ஒன்றனால் பிறர் கம்மேல் வெயில்மறைக்கப் போகார்) 
ஆன்றவிரந்த மூத்த விழுமியார் தம்முடன்கூட வழிபோ 
மிடத்து. 

(ப--சை.) யாதொன்றும் எருர் - யாதொன்றும் ஏறிப் போகார்; 
செருப்பு (ஏருர்)-செருப்பு த் தொடார்; வெயில் மறையார் ஒன் மனால் 
பிறர் தம்மேல் வெயில்படாமல் மறைக்கப் போகார்; ஆன்று அவிச்ச 

சூத்த விழுமியார் தம்மோடு ஒர் ஆறு செல்லும் இடத்து - அ௮றிவசன். 
இடல்கிய ஞூத்த பெரியோர் தம்முடன் கூட வழிபோமிடத்து. 

(அங்கு-அசை] 

(க-து.) பெரியோர் தம்முடனே வழிரஈடந்து வரும்போது, வாசன 

முதலியவற்றில் ஏறிப்போதல் கூடாது; காலில் செருப்பைத் தொடுத் 
அச் செல்லுதல் கூடாது; குடை முதலியவற்றைப் பிடிப்பித்துக் 
கொண்டு போக லாகாது. 

ஆன்று--அ௮சன்று என்பதன் மறா௨ 
"அன்றமைந்த” என்றும் பாடம். 

அந்தணரைக் குரவர்போல் கோண்டோழுகல் 

01. வான்முறை யான்வச்த கான்மறை யாளசை 
மேன்முறைப் பா.ற்றம் Breer போலொமுசல் 
தூன்முறை யாளர் துணிவு, ;
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(ப-பொ.) வாலிய முறையான் வந்த கான்மதையாளசை, 
மேலாகிய முறைத்தன்மையையுடைய தம் குசவரைப்போல் 
கொண்டொழுகுதல் மூன்முறையாளர் அணிவு. 

(ப-சை.) வால் முறையான் வச்ச சால் மழறையாளசை-.தாய்மையா 
இய முறையான் வரத சான்மறையாளசை, மேல்முறை பால் -- மேலா 
இய முறைமைச் தன்மையை யுடைய, தம் கு.7வசை போல் ஒழுகல்- 
தீம் குசவசைப்போல் கொண்டு ஒழுகுதல், தால் ௬ுறையாளர் துணிவு. | 
தான்முறையாளர் துணிவு. 

(க.த.) ஈன் மசபைச் சேர்ந்த பிராமணசைத் தம்முடைய குர 
வரைப்போல் பாவனை செய்யவேண்டும் என்பது சாஸ்திர மறிர்த 
-பெரியாசது அபிப்பிராயம். 

குரவர்க்குச் சேய்யும் ஆசாரம் 

62. கால்வாய்த் தொழுவு சமயம் எழுர்திருப் 
பாசாரம் என்ப குரவர்க் இவை.இவை 
சாசத்சால் சொல்லிய மூன்று. 

(ப-பொ.) காலின்கண் தொழுதலும், ௮வர் ஈன்றென்ற 
சமயத்தின்சண் நிற்றலும், அவரைக் கண்டால் எழுத்திருத்த 
அம் என இவை ஞூரவர்க்குச் செய்யும் அசாசம் என்று 
சொல்லுவர் ஈல்லார். குசவர்க்குச் செய்யும் ௮சாரம், பல 
வத்றுளளும் சாசத்காம் சொல்லப்பட்ட இம்மான்றுமேயாம். 

(ப--சை.) கால்வாய் தொழுவு-சாலின்௧ண் தொழுதலும், சமயம்- 
அவர் சன்று என்ற சமயத்தின்கண் நித்றலும், எழுக்திருப்பு- அவரைக் 
சண்டால் எழுச்திருத்தலும், இவை - என இவை, குசவரீக்கு ஆசாசம் 
என்ப--கு.சவர்க்குச் செய்யும் ஆசாரம் என்று சொல்லுவர் சல்லார். 
சாரத்தால் சொல்லிய இவை மூன்று - கு.£வர்க்குச் செய்யும் ஆசாரம் 
பலவற்றுள்ளும் சா.ர.ர்சால் சொல்லப்பட்டன இம்மூன்றுமேயாம். 

(௪...) குரவர்களுக்குச் செய்யத்தகும் றர ஆசா.சங்கள் மூன்றா 
வன: அவரைச் சாட்டாங்கமாச சமஸ்கரித்தல்--அவ்கனம் சமஸ்்கரிக் 
கும்போது அவர்கள் 'சல்லது எழுர்திரு” என்றபோது எழுக்திருத்தல்..- 
அவர்களைக் சண்டவுடனே எழுர்திருத்தல் என்பன. 

சால்லாய் என்பஇல் வாய் ஏழாம் வேற்றுமை யுருபு.
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செய்வன தவிர்வன 

(08 துறக்தாரைப் பேணலும் காணலும்தாம் கற்ற 
மறந்தும் குரவாமுன் சொல்லாமை மூன்றும் 
இறங்கண்டார் சண்ட நெறி. 

(ப-பொ.) அருகந்தவரைப் பாதுகாத்தலும், பழிகாண 
அம், தாம் கற்றவற்றைக் குரவர்முன் மறக்தாயினும் சொல் 
லாமையும் என இம்மூன்றும், திறப்படவறிக்தார் அறிந்த 
கெதி. 

(ப-சை) துறரந்தாரை பேணலும்-அருர்தவரைப் பாதுகாத்தலும், 
காணலும் - பழிகாணலும், தாம் கற்ற கு.ஈவர்முன் மறந்தும் சொல்லா 
மை- தாம் கற்றவற்றைக் குரவர்முன் மறர்தாயினும் சொல்லாமையும், 
மூன்றும் - என இம்மூன்றும், இறம் கண்டார் சண்டகெறி- திறப்பட 
அறிந்தார் அறிந்த நெறி. 

(க-து.) துறவிகளைப் பாதுகாத்தல் வேண்டும். பழிபாவங்களுக்கு 
அஞ்சுதல் வேண்டும். தாம் கற்ற இிறத்தைத் தமது கு7௨ர் முன்னே 
அடுத்துச் சொல்லுதல் தகுஇியன்று. 

காணலும் என்னுமிடத்தில் பழி என்பது சொல்லெச்சம், 

வழி விலகப் படுவோர் 

64. பார்ப்பார் தவசே சுமந்தார் பிணிப்பட்டார் 
மூத்தார் இளையார் பசுப்பெண்டிர் என்றிவர்கட் 
காற்ற வழிவிலங்கி னாசே பிறப்பிலுள் 
போற்றி எனப்படு வார், 

(ப-பொ.) பார்ப்பாரும், தவசியரும், சுமந்தாரும், பிணிப் 
பட்டாரும், வூத்தாரும், பிள்ளைகளும், பசுக்களும், பெண் 
டிரும் என்றுசொல்லப்பட்ட இவர்க்கு மிகவும் வழி 
கொடுத்து விலங்குப்போயினாசே தாம் பிறந்த பிறப்புத்தோறும் 
பிறரால் போற்றியென்று சொல்லப்படுவார். 

(ப-சை.) பார்ப்பார்-பார்ப்பாரும், தவா, சவூயரும், சுமர்தார்.. 
சுமை சுமந்தாரும், பிணிப்பட்டார்-பிணிப்பட்டாரும் ). மூத்தார்-மூத் 
சாரும், இளையார்.பிள்ளைகளும், UM பசச்சளும், பெண்டிர்-பெண்டி 
ரம், என்ற இவர்சட்கு-என்று சொல்லப்பட்ட இவர்க்கு, ஆற்ற 
வழி விலங்கனாசே-மிசவும் வழிசொடுத்து விலல்டப் போயினாசே ,
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பிறப்பினுள் - தாம் பிறந்த பிறப்புத்தோறும், போற்றி ஹூப்பவொர்.. 
பிறசால் போற்றி என்று சொல்லப்பவொர். த் 4 

(௪-2. பார்ப்பார்-,சஷியர் - சுமையுடையவர் -- கோயாளர்- பாலி 

யாடபசுச்கள்-பெண்டிர் என்னும் இவர்களைச் சண்டால் வழிவிட்டு 

விலூச் செல்பவசே ஒவ்வொரு பிறப்பிலும் போற்றி என்று சொல் 

௮ப்படுவார். 

போற்றி-துதிக்சப்படுவது துதிச்கப்பபெவா் எனப்பொருள் கொள் 

ம்: இதில் இ செயப்படுபொருள் விகுதி, ஊருணி என்பதிற்போல. 

வாழிய என்பது வாழி என வந்தாற்போல வந்த வியங்கோள் எனக் 

சொண்டு, காக்க எனப் பொருள் கூறுவதும் பொருந்தும், 

இச்செய்யுள், இருஇணையுங் கலந்து மிகுதியால் உயர்திணை முடி. 

பைப் பெற்றுவருவதற்கு, ஈன்னூல் 378-௫ ₹6இிணேபால் பொருள் 

பல விரவின ஜெப்பினும், மிகவினும் இழிபினும் ஒருமுடி. பினவே” 

என்பதின் உரையில் உதாரணமாகக் காட்டி யிருக்கிறது இலக்கண 

விளக்கத்திலும் 298-வுது சூத்திர வுசையில் சாட்டப்பெற்றிருக்கற த, 

ஈஈபிறப்பிடை” என்றும் பாடம் 

மனைவியன்றி மற்ற மங்கையருடன் தனித்திருக்க லாகாமை 

65. ஈன்முள் மகள்தன் னுடன்பிறந்தாள் ஆயிலும் 

சான்றார் தமித்தா உழையற்க, லம்புலலும் 

தாங்கற் கரிதாக லான். 

(ப-பொ.) தாயுடனாயினும்; மகளுடன் பினும், தம்முடன் 

பிறந்தாளுடனாயிலும், கனித்தாக உறையார், 8ீம்புலன்களை 

யும் தடுக்கல் ௮ரிதாகலான். 

(ப-ரை.) ஈன்றாள் (ஆயினும்) மகள் (ஆயினும்) சன்னுடன் பிறக் 

தாள் ஆயினும் - சாயுடனாயினும் மகளுடனாயினும் தம்முடன்பிறக்தா 

ஞூடனாயினும், சான்றார்-பெரியசாயினார், தமித்சாச உறையற்க-தனித் 

தாக உறையார், ம்புலனும் தாங்கற்கு ௮ரிதாகலான் - &ீம்புலன்களை 

அம் தடுக்க ௮ரிதாகலான். 

(க-து) 8ம்புலன்களையும் அடக்கி கடப்பது அருமையாகையால் 

தாய் மகள் உடன்பிறந்தாள் என்பவசோடும் தீனியாக வூத்தலாகாது. 

**ஏற்ருய் புதல்வி யுடன்றோன்றிய சங்கையேலும், உற்ரோ ருழி 

யிழ் தனியெய்தி யுறைதலாகா"-காசிசண்டம்.
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இராசசேவையில் தவிர்வனவான செயல்கள் 

66. கடைவிலக்கிற் காயார். கழி௫இழமை செய்யார்: 
கொடை பளிக்கண் பொச்சாவார். கோலம்கேர் செய்யார்” 
இடையறுத்துப் போடுப் பிறனொருவற் சேசார்: 
கடைபோக வாழ்த்துமென் பார். 

(ப-பொ.) ௮சசர் வாயிலின்கண் தடையுண்டானால் 
வெகுண்டு காயார்: ௮சசசோடு மிகக் ழமையை அவர் பொ 
ரூதவகை செய்யார்: தமக்கு ஒன்று உதவுமிடத்தும், ௮வர் 
தம்மைத் தலையளிக்கு மிடத்தும் தமக்கு ௮வை அமையா 
என்திகழார். ௮ரசசொக்கக் கோலஞ்செய்யார்: ௮சசர் இருந்த 
அவையின்கண் ஊடறுத்துப் போகார்: பிறனொருவனைச் 
சேர்த்தசார்: முன்புபோலப் பின் கடைபோக வாழ்தும் 
என்று கருதுவார். 

(ப--சை.) கடை விலச்கன் காயார்- ௮சசர் வாயிவின்கண் தடை 
உண்டானால் வெகுண்கொயார்: கழிகழமை செய்யார்-௮ரசசோடு மிகக் 
இழமையை அவர் டொருதவகை செய்யார். கொடை (ச்சண்) அளிக் 
கண் பொச்சாவார்--அவர் தமக்கு ஒன்று உதவுமிடத்தும் தம்மைத் தலை 
யளிக்கு மிடத்தும் சமக்கு அவை அமையாவென்று இகழார். கோலம் 
கேர் செய்யார் - ௮சசரொக்கச் கோலஞ்செய்யார். இடையறுத்து 
போ பிறனொருவன் சேசார்- ௮சசரிருந்ச ௮வையின்௧ண் ஊடறுச் 
துப் போடப் பிழனொருவனைச் சேர்க்திரார். கடைபோக வாழ்தும் என் 
பார்-முன்புபோலப் பின் சடைபோக வாழ்துமென்று கருதுவார். 

(௪--து.) அரசருடைய வாயிலின்கண் செல்லச் சடையுண்டானால் 
கோபித்தலும், ௮சசருடன் ௮திச சொத்தம் பாராட்டுவதும், அசர் 
தமக்கு வெகுமானஞ் செய்யுமிடத்தும் தலையளி செய்யுமிடத்தும் 
அவை தமக்கு ௮அமையாவென் நிகழ்தலும், ௮சசருக்குச் சமானமாகத் 
தம்மை அலங்கரித்துக்சொள்வதும், இராச சபையில் ஊடறுத்துப் 
போய் வேரொருவனைச்-சேர்க்திருப்பதும் கெடுதி சருவனவாம். 

கடை-சடையிடம்-லீடு முதலியவற்றின் சடைசியிடம் என்ற 
பொருளாய் வாயிலைச் குறிப்பதாயிற்று, முன்பச்ச வாயில் ச$லச்சடை 
எனவும், பின்பச்ச வாயில் புறக்சடை எனவும் வழங்கும், தலையளி-
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மூகமலர்ச்தினிய கூறல். பொச்சாவாரீ-மறவா!? தம் நிலேயை மறத்து 
இகழார். சடைடோக-முடிவுகாலமட்டில் , ஆயுள் முழுவதும். 

67. தமக்குற்ற கட்டுரையும், தம்மிற் பெரியார் 

உசைத்ததற் குற்ற உரையும், ௮ஃதன்றிப் 
பிறர்க்குத்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க. சொல்லின் 
வடுக்குத்றம் ஆ? விடும். 

(ப-பொ.) தமக்குற்ற கட்டீரசைகளும், தம்மிற் பெரியசாக 
அரசனால் இறப்புச் செய்யப்பட்டார் உசைத்த உரைகளும், 
அ௮ஃதன்றியே பிதர்க் குறுதியாகிய கட்டு களும் அசசர்க் 
குச் சொல்லற்க சொல்லுவரசாயின் தமக்கு வடுப்படும் குத்த 
மாம். 

(ப-சை) தமக்கு உற்ற கட்டுசையும்-தமக்குற்ற கட்டுரைகளும், 
தம்மிற் பெரியார் உசைத்ததற்கு உற்ற உரையும்-தம்மிற் பெரியராக 
அசசனாற் சறப்புப்பட்டார் உரைத்த உஸரகளும், அ௮ல்தன்றி-௮ஃ 
தன்றியே, பிறர்க்கு உற்ற கட்டுரையும்-பிதர்கீகு உறுதியாயெ சட்டு 
ரைகளும், சொல்லற்ச-௮ரசசருக்குச் சொல்லற்க சொல்வின்-சொல் 
துவராயின், வடு குற்றம் ஆடிவிடும்-,தமக்கு வடுப்படும் குற்றமாம். 

(௧-.த.) தமக்குப் பொருக்கின உலுதிச் சொல்லையும், அரசனால் 
மிகச் சறப்படைர்தவர் சொல்லிய வார்த்தைகளையும், அதுவுமன்றிப் 

,மிதர்ச்கு உறுதியாகய கட்டுசைகளையும் ௮சசரிடத்தில் சொல்லு,சல் 
ஆசாது சொல்வது தமக்குச் கெடுதிதரும் குற்றமாக முடியும். 

வடு-இிப்பட்டு ஆறிய தழும்பு, இது எப்பொழுதும் நீங்காத 
தழும்பா,தலால், நீங்காத பழியினுக்கு உவமையாகுபெயராய் வழக்கும் 
(வடுச்சொல்,) 

68. பெரியார் உவப்பன தாழுவவார். 'இல்லம் 
சிறியாரைக் கொண்டு புகார் -அ௮றிவதியாப் 
பிள்ளையே யானும் இழித்துசையார், தம்மோ 
டளவளா வில்லா விடத்து 

(ப-பொ.) பெரியசாயுள்ளார் உவர்தனவற்றைச் சாம் உவ 
வார். தம்மில்லத்இின்கண் £ழ்மக்களைக் கொண்டு புகார். அதி 
வினை யறியாத பிள்ளையேயாயினும் உயர்த்தன்றி இழித்துச் 
சொல்லார், தம்மோடு ௮ளவளா வில்லாத விடத்து. 

5
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(பசை) பெரியார் உவப்பன தாம் உவவார்-பெரியசாயுள்ளார் 
உவர்தனவற்றைத் தாம் உவவா£. இல்லம் சிறியானஸாச் கொண்டு 

புகார்-தம்-இல்லத்தின்சண் சீழ்மக்களைச் சொண்டு புசார் அறிவு 
அறியா பிள்ளையே யாயினும் இழித்து உரசையார்-அ௮றிவினை யறியாத 
பிள்ளையேயாயினும் உயர்த்தன்றி இழித்துச் சொல்லார், தம்மோடு 
அளவளாவு இல்லா இடச்து-தம்மோடு ௮ளவளா வில்லா விடத்து, 

(க-து.) பெரியார் ௨வந்தவைகளை ஒருவர் தாம் விரும்புதலும், 
கழ்மக்களை வீட்டினுள் ௮ழைத்துப்போதலும், தம்முடனே செஞ்சு 
கலந்த நெருக்கம் இல்லாதவர் இறுபிள்ளையாயினும் அவரை உயர்வாக 

ன்றி இழிவாகப் பேசுதலும் ஆகா 

அளவளாவு-அளாவு என்பது WISH மரூ௨வாகிய தொடர்மொழி 
(அளாவு-கலத்தல். ௮ளாவு ௮ளாவு-௮அளவளாவு-ஈன்றாகச் கலத்தல்- 
லச்சமா யிருத்தல்), 

இடுகுடைத்தோ மன்னர் எமக்கமையு மென்று 
கடி.தவர்தாம் காதலிப்ப சாவகாதல் கொண்டு 

மூடிய எனைத்தும் உணசா முயறல் 
கடியன கனைத்து விடல்,--பழமொழிகானூறு, 

69. முனியார்: துனியார்; முகத்தேதிர் நில்லார். 
தனிமை யிடத்துக்கண் தங்கருமம் சொல்லார் 
இனியவை யாமறிதும் என்னார். சூவின்று 
காக்கைவெள் ளென்னு மெனின். 

(ப-பொ.) அரசன் செய்வனவற்றை வெருர். ௮வனோடு 
சுலாயார். விலங்கவன்றி நோமூகத் தெதிர்நில்லார். அரசன் 
தனியே நின்ற இடத்தஇின்௧ண் தம் கருமம் சொல்லார். இனிய 
வான பொருள்களை யாங்கள் அுகர்க்தறிவேம் என்று அசசர்க் 
குச் சொல்லார். காக்கை வெள்ளென்றிருக்குமென்று ௮சசன் 
சொல்லினா னாயினும் ௮வன்மேல் அன்பின்றி வெருர். 

(ப-சை,) மூனியார்-௮ரசன் செய்வனவற்றை வெறுூர். துணி 
யார்- அவனோடு கலாயார். முகத்தெதிர் நில்லார்--விலங்க வன்றி சேர் 
முகத்து எதிர்நில்லார். சனிமை இடத்துச்சண் தங்கருமம் சொல்லார்... 
அசசன் தனியே நின்ற இடத்தின்சண் சங்கருமம் சொல்லார், இனி 
யவை யாம் அறிதும் என்னா்-இணனியவான பொருள்களை யாங்கள் 
அசர்ச்தறிவேமென்று ௮ரசற்குச் சொல்லார், காக்சை  வெள்ளென்
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னும் எனின் கசிவு இன்று-காச்கை வெள்ளென்றிருக்கு மென்று 
அசசன் சொல்லினானாயிலும் ௮வன்மேல் அன்பின்றி வெருர். 

(க௪-து.) ௮சசன் செய்கின்ற காரியங்களை வெறுத்தலும் அவனோடு 
சலக௩்சொள்ளலும் ஆகா. விலகியன்றி ௮ சனுச்கு நேர்முகமாக எதி 
ரில்கிற்றல் கூடாது. ௮.ரசன் ஏகாந்தமாக இருக்கும்போது ௮வனிடத் 
இல் ஒருவர் தம்முடை.ப காரியங்களைச் சொல்லிக்கொள்ளுதல் ஆகாது. 
இனிமையான பொருள்களை காங்கள் அறுபவித்தறிக்திருக்கரோ 
மென்று ௮ரசணிடத்தில் சொல்லவொண்ணாது. காச்சை வெண்ணிற 
மூடையது என்றாற் போன்ற அபவாதங்களை ௮ரசன் பே௫னாலும் 
அவன்மே லுள்ள அன்பு நீங்கி வெறுத்தல் ஆகாது. 

10. உமிவும் உயர்ந்துழி யேறலும் பாக்கும் 
வகையில் உரையும் வளர்ச்சியும் ந்தும் 
புணசார் பெரியா சகத்து. 

(ப-பொ உமிதலும், உயர்ந்தவிடதக் தேறியிருத்தலும், 
பாக்குத்தின்னலும், கூறுபாடில்லாத உரையும், உறங்குதலும், 
இவவைந்தும் அசசர்முன்பு செய்யார். 

(ப-சை.) உமிவும்- உமிதலும், உயர்ந்துழி எறலும் - உயர்ந்த 
இடத்து ஏறியிருத்தலும், பாக்கும் - பாக்குத்தின்னலும், வகையில் 
உரைபும்-கூறுபாடு இல்லாத உரையும், வளர்ச்சியும்-உறங்குதலும், 
விந்தும்-என இலவ்வைர்தையும், பெரியார் ௮சத்து புணசார்-அ௮சசர் 

* முன்பு செய்யார். 

(க-து) எச்சில் உமிதல், உயர்வான பீடத்திருத்தல், அடைக்கா 
யண்ணல், வகைப்படாத வார்த்தை, உறங்குதல் என்னும் மிந்தனையும் 
அசசர்முன்பு செய்யற்க. 

பாக்கு தாம்பூலத்தைக் குறித்து நின்றது. வளர்ச்்ச-கண்வளர்தல், 

71. இறைவர்முன் செல்வமும் கல்வியும் தேசம் 
குணனும் குலமுடையார் கூரமுர், பகைவாபோல் 
பாரித்துப் பல்கால் பயின்று. 

(ப-பொ.) அரசர் முன்பு தம் செல்வமும் கல்வியும் தமது 
விளக்கமும் குணனும் குடிப்பிறந்தார் தமக்குத் துன்பஞ் 
செய்யும் பகைவர்போல் பரப்பிப் பலகால் பயின்றுரசையார். 

(ப-சை.) குலமுடையார்-குடிப்பிறந்தார், இறைவர் மூன்-௮சசக் 
முன்பு, செல்வமும்-தம் செல்வமும், கல்வியும்-சல்வியும், சேசும்-
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தமது விளக்கமும், குணலும்-குணலும், பகைவர் போல்--தமக்குத் 
துன்பஞ் செய்யும் பகைவர்போல், பாரித்து-ப.ப்பி, பல்கால்-பல் 
சால், பயின்று கருர்-பயின்று உசையார், 

(க-து.) அசசசெதிரில் தமது செல்வம் சல்வி விளக்கம் குணம் 
என்பவைகளைப் பலமுறையும் விரித்துப்பேசதல் ஒழிக: இது tH 
குடிப் பிறப்பினர் ஒழுக்கம் 

பகைவசெதிரிலே பிரசாபம் பேசுவதுபோல், ௮ சசசெதிரில் தமத 
பெருமையை மிச விரித்துச் சொல்லவேண்டா என்பதாம். 

தேசு-தேஜஸ் என்ற வடமொழித்தற்பவம். 

12. பெரியார் மனையகத்தும் தேவ குலத்தும் 
வணங்கார் குரவரையும் கண்டால், ௮ணங்கொடு 
நேர்பெரியார் செல்லு மிடத்து 

(ப-பொ.) ௮சசர் மனையகத்தும், தேவராலயக்களுளளும், 
குரவளராயும் கண்டால் வணக்கார். தெய்வங்கள் புறம்போக் 
தெழுந்தருளுமிடத்தும் அசசர் புறம்போது மிடத்தும் கண்டா 
ஓம் வணகங்கார். 

(ப-சை.) பெரியா மனையகத்தும்-அ௮.ரசர் மனையகத்தும், சேவ 
குலத்தும்-தேவராலயங்களுள்ளும், குசவரையும் சண்டால் வணங் 
தார்-கு.சவரையும் கண்டால் வணங்கார், ௮ணஙக்கொடு பெரியார் தேர் 
செல்லுமிடத்து (சண்டால் வணங்சார்)-செய்வல்கள் புதம்போச்தெழுச்: 
தீருளுமிடத்தும் ௮ரசர் புறம்போது மிடத்தும் கண்டாலும் வணல்கார். 

(க-து.) அரமனையிலும் ஆலயத்திலும் தெய்வங்கள் விழாக்கொள் 
ளுமிடத்தும் ௮சசர் புறம்போத்து ஊர்வலம் வருதற்கண்ணும் சண் 
டால் குரவரையும் வணங்காதொழிச. 

செல்லுமிடத்தும் என்ற உம்மை தொச்சது சேர்பெரியார் என்றி 
யைத்து சேர்மையுடைய பெரியார் என்று கொள்வதும் பொருந்தும். 

78. சகையொடு கொட்டாவி காறிப்புத் அம்மல் 
இவையும் பெரியார்முன் செய்யாசே. செய்யின் 
அசையாது நிற்கும் பழி. 

(ப -பொ,) இரிப்பும் கொட்டாவியும் காதியுமிதலும் அம்ம 
௮ம் என இவையும் அசசர்முன்பு செய்யார். செய்வாராயின், 
திற்கும் பழி குறையாது.
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(ப-சை.) சசையொடு கொட்டாவி காறிப்பு தும்மல் இனவையும்- 
சிரிப்பும் கொட்டாவியும் காறியுமிதலும் தும்மலும் என "இவையும், 
பெரியார்முன் செய்யார்-அ௮சசர்முன்பு செய்யார். செய்யின் அசை 
யாது ௪ பழி நிற்கும்-செய்வசாயின் குறையாசே பழி நிற்கும், 

(௧க-து.) ௮சரசபொதிரில் சிரித்தல் கொட்டாவிவிடுதல் சாறியுமிசல் 
தும்முதல் என்னும் இவைகளைச் செய்யற்க. செய்தால் பழி வளரும். 

கொட்டாவி-(கொட்டு -- ஆவி) சொட்டி விடப்பட்ட அவி. காறிப் 
பு-காறு என்னலும் பகுதியடியாசப் பிறந்த தொழிற்பெயர். 

ஆசிரியரிடம் ஒழுகு மூறைமை 

74. நின்றக்கால் நிற்க, அ௮டக்கத்தால்: என்றும், 

இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார்: பெருந்தக்கார, 
சொல்லிற் செவிகொடுத்துக் கேட்டீக: மீட்டும் 
வினாவற்ச சொல்லொழிக்தக் சால், 

(ப-பொ) ஈன்மாணுாக்கர் என்றும் ஆசிரியாமுன் அடங்க 
யொழுக வேண்டுதலின், அவர் பாடஞ் சொல்லுதலை நிறுத்தி 
னால் தாமும் நிற்கக்கடவர். அவர்முன் இருந்தபோது ௮வர் 
எழுந்துபோ என ஏவுதற்கு முன் எழுர்துபோகார். அவர் 
பாடம் முதலியவற்றைச் சொல்லின் செவிதாழ்த்துக் கேட்க, 
௮ வர் யாதொன்றும் சொல்லாவிடின் Srp வினவாதிருக்கக் 
கடவர். 

(ப-சை) பெருச்தக்கார் என்றும் ௮டச்சத்தால்-ஈன்மாணாக்கர் என் 
௮ம் ஆரிரியாமுன் ௮டங்கி ஒழுகவேண்டுதவின், கின்றக்கால் நிற்க- 
அவர் பாடஞ்சொல்லுதை நிறுத்தினால் தாமும் நிற்கக் கடவர். இருக் 
தக்கால் ஏவாமை ஏகார அவர்முன் இருர்தபோது ௮வர் எழுக்துபோ 
என ஏவுதற்குமுன் எழுர்துபோகார். சொல்லின் செவிகொடுத்து 
'சேட்டீக-௮வர் பாடம் முதலியவற்றைச் சொல்லின் செவிசாழ்த்துச் 
சேட்டி௦௪. சொல்லொழிர்தக்கால் மீட்டும் வினாவற்க-அவர் யாதொன் 
௯ம் சொல்லாவிடின் தாமும் வினாவாதிருக்கக்கடவர். 

(௧-த.) ஈன் மாணாச்சராவார், ஆசிரியர் பாடஞ் சொல்லுத$லை 
கிரக்கம் தாமும் நிழ்கக்கடவர். ஆரியர் எழுந்துபோ என்று ஏவு 
முன்னர் எழுச்துபோகார். ஆரியர் பாடம் முசவியவற்றைச் சொன் 
அல். செவிதாழ்ததச் Gaui. அவர் யாதொன்றும் சொல்லாவிட் 
2 சல் தாமும் வினவாமல் இருச்சச்சடவர். ்
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இத்இரப்பாவையின் ௮த்தகவடங்கிச், செவிவாயாக 
கெஞ்சுகளனாகக், கேட்டவை கேட்டவை விடாதுளத்சமைத்தப், 
போவெனட்போதல் என்மனார் புலவர்:--ஈன்னூல். 

சேட்மக-வியங்சோட்டிரிசொல் விகாசமாய் நின்றது. “Res 
வாடச் சிறக்குகின் சிெனந்தணிர்சீசென”' எனப் பா$லக் சலியில் வரு 
இன்றது. 

ஒரு பிரதியில் பொழிப்புரை இங்கனம் எழுதியிருக் 
72 அச்சர் எழுது நின்றக்கால் சாமும் அடச்கத் 

தோடும் எழுந்திருந்து நிற்க. அவ்வாசர் wuss gis 
Bosom இருந்தால் ௮வர் ஏவாமை அதன்மேல் ஏரு 
தொழிக பெருங்குணத்தை புடைபார் சொல்லின் செவி 
கொடுத்துக் கடைப்பிடித்துக் கேட்க ௮ வர் சொல்லி ஒழிக் 

தக்கால் ௮வர் சொல்லியதனைப் பின்னை வினாவற்க 

இக்த உரைக்கு 4“ஏவாமை யே” என்பது பாடம். 

பேரியோர் சபையில் தவிர்வன 

15. உடுக்கை இகவார், செவிசொறுண்டார், கைமேல் ' 
எடுத்துரையாா; பெண்டிர்மேல் கோக்கார்; செவிச்சொல்லும் 
கொள்ளார், பெரியா சகத்து, 

(பு-பொ.) பெரியா ரவைக்களத்தில் ஆடையைக் களையார். 

காதைச் சொறியார் கை மேலெடுத்துப் பேசார். மாதர்களை ' 
கோக்கார். பிறர்தம் செவியிழ் சொல்லும் சொல்லையும் கேளார். 

(ப-சை.) பெரியாரகத்து - பெரியா ரவைக்களத்தில், உடுக்கை 
இகவார் - ஆடையைக் களையார்; செவி சொறுண்டார் - காதைச் 
சொறியார்; கைமேல் எடுத்து உசையார்-கை மேலெடுத்துப் பேசா; 
பெண்டிரமேல் நோக்கார் - மாதர்களை நோக்கா£; செவிச்சொல்லும் 
கொள்ளார்-பிறர் தம்செவியில் சொல்லும் சொல்லையும் கேளார். 

(க-து.) பெரியோர் கூடியிருச்சன்ற சபையிலே, ஆடையைக் 
களைதலும், காசைச் சொறிதலும், சையை மேலெடுத்தப் பேசுதலும், 
பெண்டிரை உற்றுப்பார்த்தலும், பிறா தமது செவியில் சொல்லும் 
சொல்லைச் கேட்டலும் ஆசா. 

₹“செவிச் சொல்லும் சேளார்'' என்றும் பாடம். [சொறுண்டு.. 
இது இச்காலத்துச் சரண்டு என வழங்வெருறெது.] பிரதிகளில் 
ச௬றண்டார் என்றும் பாடபேதம் உண்டு.
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மற்றொரு பிரதியில்பொழிப்புரை வருமாறு:-தாம் உடுத்த 
உடுக்கையை இகழ்ந்து சோரவிடார். செவியைத் தோண்டார். 
தம்கை ௮சசன்மேல் எடுத்துசையார். ௮வன் பெண்டிர் மாட்டு 
நோக்கார். பிறனொருவன் செவியிற் சொல்லும் சொல்லையும் 

விரும்பார். 

ஒருவரிடம் ஒன்றுரைக்கும் சேவ்வி 

16. விரைந்துசையார; மேன்மே லுரையார்; பொய்யாய 

பாந்துரையார்; பாரித் அசையார்; ஒருங்செனைத்தும் 

சில்லெழுத்தி னாலே பொருளடங்யக் காலத்தால் 
சொல்லுக செவ்வி யறிந்து. 

(ப-பொ) கடுகி உரையார் மேன்மேல் உரையார். பொய் 
யாய சொற்கக£ப் பரக்க உரையார். தாம் உரைக்கத்தக்க 
சொற்களை பசப்பி உரையார். கூற வேண்டிய எனைத்தினையும் 
ஒருமிக்கச் சில்லெழுக்உ2னானே பொருள் விளங்கும் வகை 
கசாலத்தொபெடுத் தவன் செவ்வியறிந்து சொல்லுக, 

(ப-ை.) விரைந்து உரையார் - கடுகி உரையார்; மேன்மேல் 
உசையார£-மேன்மேல் உசையார்; பொய்யாய பரந்து உரையார£- 
பொய்யாய சொற்களைப் பரச்ச உரையார்; பாரித்து உரையார். 

தாம் உரைக்கத்தக்க சொற்களைப் பரப்பியுரையார். சில் எழுத்தி 
னாலே ஒருங்கெனைத்தும் பொருள் அ௮டங்க-சில்லெழுத்தினானே 
முழுவதும் பொருள் விளங்கும் வகை, காலத்தால் செவ்வியறிந்து 
சொல்லுக-சாலத்தோடு பொருந்தச் செவ்வியறிர்து சொல்லுக 

(க-து.) ஒருவரிடத்தில் ஒன்றைச் சொல்லும்போது அவசரப் 
படுதலும், சொன்னதை மேன்மேலும் சொல்லுதலும், பொய்யைப் 
ப.சக்கச் சொல்லுதலும், சொல்வதை வெகுவாய் விரித்துச் சொல் 
peso கூடா. சொல்லவேண்டிய பொருளெல்லாவற்றையும் சல 
எழுத்துக்களில் அடக்கிச் காலத்திற் கேற்றபடி. சொல்லவேண்டும், 

பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்ற மாசற்ற 
லெசொல்லல் தேற்றா தவர்.--இருக்குறள். 

சில்வகை யெழுத்திற் பல்வகைப் பொருளைச் செறித்தினிதுசைத் 
தல் ஈன்று என்பதாம். மிசைபடச் சொல்லேல் என்றபடி, Few 
words are best.
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குலமாதர் தவிர்வன 

17. தம்மேனி நோக்கார்) தலையுளசார்; கைக்கொடியார்; 
எம்மேணி யாயினும் சோக்கார் தலைமகன் 
தன்மேனி யல்லாற் பிற, 

(ப-பொ,) ஈற்குலப் பெண்டிர், தம் கணவாது உடலின் 
வடிவத்தை யன்றி ஏனை அடவாது மேனி எத்துணை அழ 
குடையவேனும் பாரார். தம் உடலின் வடிவத்தையும் கோச் 
கார்: தலைமயிரைக் கோதார். கைந்நொடித்தல் முதலியன 
செய்யார். 

(ப ரை) தலைமகன் தன்மேனி அல்லால் பிற எம்மேணனி யாயி 
னும் கோச்கார்-சற்குலப்பெண்டிர் தம் கணவரது உடலின் வடி 
வத்தையன்றி ஏனை ஆடவாது மேனி ஏத்துணை அழகுடைய 
வேலும் பாசார்: தம்மேனி சோக்கார்-.தம் உடலின் வடி.வத்தையும் 
கோச்சார். தலை உளார்... ச$லமயிளரகச் கோதார்! கைந்நொடியார- 
கைக்கொடித்தல் முதலியன செய்யார், 

(௪-த..) குலமாதர் தம்முடைய சணவசது சேகத்தின் வடி.வச்சை 
யன்றிப் பிறருடைய தேகத்தின் வடிவழகை வியந்து பாசார். தம் 
மூடைய வடிவழகையும் (கண்ணாடி முதலியவற்றில்) வியந்து பாரார். 
திூலமயியைச் கோதுதலும் கைரந்கொடித்தலும் செய்யார். ° 

உளர்தல்--தடவுதல் (கோதுதல்) 

ஒரு பிரதி பொழிப்புசைக்குமாறு:--தம் உடம்பினை கோக் 
கார். தலைமயிரைக் கோதார். கையால் கொடியார். அ௮சசன் 
தன் மேனியல்லது எம்மேனியாயிலும் பிறவற்றை நோக்சார், 

அரசவையில் தவிர்வன 

78. பிறசொடு மர்இிசம் கொள்ளார், இறைவனைச் 
சாரார். செவியோரா£; சாரின் பிறிதொன்று 
தேர்வார்போல் நிற்க இரிந்து. 

(ப-பொ.) பிறசொுகூட இருக்கது ஒன்றனை ராயா. 
அரசனைச் scr Maori. ௮சசன் பிறனொருவனுக்குச் 
சொல்லும் சொல்லைக் சம்செவியால் ஐசரர். அசன் ஒன் 
ple ஒருவனுக்குச் சொல்லும்பொழுதும் குறுகாகின்றா
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Greer பிறிதொன்றனை அராய்வார்போல முசகத்திரிக்து 
நிற்க. 

(ப-சை.) பிறரொடு மக்திரம் கொள்ளார்-பிமசொடுகூட இருச்து 
ஒன்றனை ஆசாயார் இறைவனை சா௱சார்-அசசனைச் சார நில்லார். 
'செவி ஐசார்-௮சசன் பிறனொருவனுக்குச் சொல்லும் சொல்லைத் தம் 
செவியால் ஒசார் சாரில் பிறிதொன்று தேர்வார்போல் இரிந்து நிற்க- 
சார்ந்து நின்றவிடத்துப் பிறிதொரு காரியத்தை ஆராய்வார்போல 
ழமூகர்திரிந்து நிற்ச 

(s—9.) ௮ சனெதிரில் வேருர௬ுவசோகூட copia analel 
ஒரு காரியத்தை ஆராய்தலும், அரசனுக்குச் சமிபத்தில் நிற்றலும், 
அசசன் வேரொருவனிடத்துச் சொல்வதொரு காரியத்தைச் செவி 
கொடுத்துச் கேட்டலும் ஆசா. அப்போது சமீபத்தில் செல்வதா 
பின் வேறொரு காரியத்தில் கவனமாயிருப்பதுபோல் இருக்கவேண் 
டும். 

செவிச்சொஃலும் சோந்த சகையும் ௮வித்தொழுகல் 
ஆன்ற பெரியா சகத்து --இருச்குறள் 

சேய்வன தவிர்வன 

19. துன்பத்துள் துன்புதிறு வாழ்தலும், இன்பத்துள் 
இன்ப வகையான் ஓழுகலும், - அன்பின் 
செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை, இம் மூன்றும் 

இறப்பட்டார் கண்ணே ear. 

(ப -பொ) தன்பக்காலத்தில் அத்துன்பத்துள் அமை 
வுகிறு வாழ்தலும், இன்பக்காலத்தில் பிறர்க்கு இன்புசெய் 

யூம் வகையான் இன்டுற்று கடத்தலும், அன்பினின்றும் வேறு 
பட்டா ரில்லம் புகாமையு மாகிய இம்மூன்றும், ஒரு இதப் 
பட்டார்சகண்ணே உளவாம். 

(ப-சை.) துன்பத்துள் அன்புற்று வாழ்தலும் - துன்பக்காலத்தில் 
,அத்துன்பத்துள் அமைவுற்று வாழ்தலும், இன்பத்துள் இன்பவசை 
பான் ஒழுகலும்-இன்பக்காலத்தில் பிறர்க்கு. இன்புசெய்யும் வகை 
யான் இன்புற்று ஈடத்தலும், அன்பின் செறப்பட்டார் இல்லம் 
புகாமை (உம்-௮ன்பினின்றும் வேறுபட்டா ரில்லம் புகாமையும், இ 

் சூரன்தும்-ஆூய இம்மூன்றும், இிறப்பட்டார் கண்ணே உள--ஒருஇறப் 
பட்டார் சண்ணே உளவாம்.
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(க-து.) சமககுத் துன்பம் கேரிட்ட காலத்தில் அதனைப் பொறுத் 
இருத்தலும், இன்பம் உண்டானால் மற்றவர்களுக்கு ஈன்மைசெய்வதில் 
சச்தோஷங்கொண்டு கடத்தலும், அன்பு நீக்கனெவருடைய வீட்டை 
யடையாமையும் ஆ௫யெ இம்தூன்றும், ஒரு வழிப்பட்டவரிடத்தே 
காணப்படும் குணங்களாம் 

வேறொரு பிரதியில்: -௮ரசர் அன்பமுறும்பொழுது துன்ப 
மு௮தலும், அவா் இன்ப முறும்பொழுது தாம் இன்பவகை 

யால் ஒழுகுதலும், அவான்பினீல்செ செறப்பட்டாரில்லத் 
அப் புகாமையும் என இம்ஹன்றும தஇறப்பட்டார் கண்ணே 
உளவாம். 

80. தெறுவகந்தும் தங்குரவர் பேருசையார். இல்லத் 
அறுமி கநெடிதும் இராஅர். பெரியாரை 
என்றும் முறைகொண்டு கூறார். புலையசையும் 

ஈன்கறிவார் கூருர் முழை. 

(ப-பொ ) சன்கறிவார், தாம் வெகுண்டாசாயினும், தம் 
குசவர் பெயரைச் சொல்லார். அம்மில்லத்தின் தம்மனையை 
மிகவும் கழறியுரைத்த நெடிதிரார். தம்மிற் பெரியாரை 
முறைப்பெயர் கொண்? சொல்லார்: புலையரையும் முறைப் 
பெயர் கொண்டு கூறூர். 

(ப-சை.) சன்கறிவார்-ஈன்கறிவார், தெறுவந்தும் தம் குசவர்பேர் 

உரையார் - தாம் வெகுண்டாராயிலும் தம் கவர் பெயரைச் சொல் 
லார். இல்லத்து நெடிதும் உறுமி இசார் - தம்மில்லத்தின்்சண் தம் 

மனையை நெடுசேசம் மிகவும் சடிந்துளைத்து இரார் என்றும் பெரி 
யாரை முறைகொண்டு கூருர்-என்றும் சம்மிற் பெரியாரை முறைப் 
பெயர்கொண்டு சொல்லா. பு$லையசையும் முறைகூரார்-புலேயசையும் 
மூறைப்பெயர்கொண்டு கூருூர். 

(௪-.த) கோபங்கொண்டு நின்றவிடத்தும் தம்முடைய குசவாது 
பெயரைச் சொல்லல் ஆகாது. மசெடுகேரமளனவாக மனையாளை மிகச்: 
கழிர்து பே௫ியிருத்தல் கூடாது, தம்மிற் பெரியோசையும் புலேயசை 
யும் முறைப்பெயர்சொண்டு அழைத்தலாசா௮. 

அதனள உதா அ அழிய வக்து; அழிதற்குசக் காசண 
மான கோபம் உண்டாக, உறுமி - ஒலிக்குறிப்புப்பற்றி வர்சசொல், 

ர
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81. புழைச்சகடைப்பு காரரசன் கோட்டி யூரிமை 
இவற்றுக்கண் செல்வியார் நோக்காரே ௮வவத் 
தொழிற்குரிய ரல்லா தவர், 

(ப-பொ,) பிறர் மனையின்சண் புழைக்கடை. வாயிலால் 
புகார், ௮ரசன் கோட்டிகொண்டு கூற்று முதலாயின இன்புறு 
நின்ற விடத்தும், உரிமை மகளிசோ டி ருந்த விடத்தும், செவ் 
வியராயுள்ளார் சென்று நோக்கார், அந்தந்தத் தொழிற் குரிய 
சல்லாதார், 

(ப-சை.) புழைக்கடை புகார் - பிறர் மனையின்சண் புழைக்கடை 
வாயிலால் புசார். ௮ சசன் கோட்டி உரிமை இவற்றுக்கண்- அரசன் 
கோட்டிகொண்டு கூற்றுமுதலாயின இன்புரறாகின்ற விடத்தும் உரிமை 
மசளிரோடு இருந்தவிடத்தும், செவ்வியார் கோக்கார்-செவ்வியரா யுள் 
ளார் சென்றுசோக்கார், ௮வ்வத்தொழிற்கு உரியால்லாதவர்--அ௮ந்த ௮௩ 
தீத் தொழிற்கு உரியரல்லாதார். 

(௧-து.) வேறொருவருடைய வீட்டினிடத்தில் புழைச்சடை வாயி 
லாச உள்ளே போதலாகாது. அரசன் கோட்டிகொண்டு கூற்று முத 
லாயின இன்புரறாநின்ற விடத்தும், உரிமைமகளிரோ டிருக்குமிடத் 
அம், அவ்வத்தொழிலுச்கு உரியவர்களன் றி மற்றவர்கள் போய்ப்பார்த் 
தல் கூடாது 

புழைக்கடை-(புழை-துவாசம்) வாரத்தின் கடை. வீடுகளை 
௦இடையீடாக ஏற இடம் விட்டுச் கட்டுவது தமிழ் சாட்டில் வழக்கம். 
இவ்விடையீடான இடம் வீட்டுக்குப் புழை (துவாரம்) போல இருத்த 
தால் அதன் கடையைப் புழைக்சடை என்பது மரபாயிற்று, இது ஆகு 
பெயராய் வீட்டின் பின்பிறத்துள்ள நிலத்தைக் குமிப்பதாயிற்று. 
“எங்கள் தோட்டத்துப் புழைக்கடை வாவியுள்'' எனத் திருப்பாவை 
யில் வருன்றது. கோட்டி-சோஸ்டி என்னும் வடசொல். 

*புழைக்கடைப் பின்புகார் கோட்டி -டாடபேதம். 

போது மகளிருக்குச் சமீபத்தில் வசிக்கலாகாமை 
82. வண்ண மகளி ரிடத்தொடு தம்மிடம் 

ஒள்ளிய மென்பார் இடங்கொள்ளார். தெள்ளி 
மிகக்கிழமை உண்டெனினும் வேண்டாவே,; பெண்டிர்க் 
குவப்பன வேறுப் விடும். 

(ப-பொ.) அறிவுடையோசென்று சொல்லப்படுவோர், கோ 

லஞ் செய்யும் மகளிரிடத்தோடு சேர்ர்த தம்மிடத்தைச் இறக்க
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இடமாகக் கொள்ளார். தெளிவுற்று மிகுக்ச உரிமை உளதா 
யினும் விரும்பப்படுவன வல்ல); தம்மனைவியர்க்கு விரும்பப் 
படிவன வேறுபடும் ஆதலால். 

(ப-ரை) ஒள்ளியம் என்பார் - ௮றிவுடையோசென்று சொல்லப் 
படுவோர், வண்ணமகளி ரிடத்தொடு தம்மிடம் இடங்சொள்ளார்-சோ 
ஒஞ்செய்யும் மகளிரிடத்தோடு சோந்த தம்மிடத்தைச் சிறந்த இடமாகச் 
கொள்ளார். தெள்ளி - தெளிவுற்று, மிக இழமை உண்டெனிலனும்- 
மிகுக்ச உரிமை உளதாயினும், வேண்டாவே--விரும்பப்படுவன அல்ல, 
பெண்டிர்க்கு உவப்பன வேறு ஆய்விடும்-தம் மனைவியர்க்கு விரும்பப் 
படுவன வேறுபடு மாதலால். 

(க-து) பொதுமகளிர் வரக்கின்ற இடத்திற்குச் சமீபமாக உள்ள 
தம்டூடைய இடத்தை வூப்பதற் குரிய றந்த இடமாகக் கொள்ளலா 
காது அ௮ங்கனங் கொண்டால் தம்முடைய மனைவியசது மனவிருப்ப 
(மெல்லாம் வேறுபடும். 

பிரதிபேதம. -அழகையுடைய மகளிரிடத்தோடு சோத் 
தமக்கு உறையுமிடமாகத் தம்மை ஒள்ளியமென்று ௧ நத 
வார் இடங்கொள்ளார்: ஆராய்ந்து தம்மோடரிமை உண்டெனி 
னும் இடங்கொள்ளவேண்டா; பெண்டிர் பொருட்டுத் தம் 

மனம் வேுபட்டிருக்கு மாதலால். 

தவிர்வன சில 

83. கிரல்படச், செல்லார்; நிழல்மிதித்து கில்லார்; 
உசையிடை. ஆய்ந்துரையார்) ஊர்முனிவ செய்யார்; 

அரசர் படையளவும் சொல்லா) என்றும் 

சகடையபோக வாழ்துமென் பார், 

(ப-பொ) ஒருவர் பக்கத்தில் வரிசைப்படப் போகார்; 
ஒருவருடைய நிழலை மிதித்து நில்லார்; முன்னர் ஆராய்ர்கன் 
றிப் பேசும்போது ஆராய்ச்சசெய்து பேசார்) ஊரிலுள்ளோர் 
வெறுக்கத்தக்கவைகளைச் செய்யார். ௮சசாது படையளவைப் 
பகைவர்க்குச் சொல்லார், எப்போதும் ஒரு தன்மையரசாப் 
வாழ்தும் என்பார். 

(ப-சை.) என்றும் சடைபோக வாழ்தும் என்டார்- எப்போதும் 
ஒருசன்மையாக வாழ்த மென்பார், நிசல்படச் செல்லார் - ஒறுவர்பச் 
கத்தில் வரிசைப்படப் போகார்; நிழல் மிதித்து நில்லார் ஒருவருடைய
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நிழலை மிதித்து நில்லார். உரையிடை ஆய்ந்துசையார் - முன்னர் 
ஆசாய்ச்தன்றிப் பேசும்போது ஆராய்ச்சி செய்து பேசார்; ஊர் முனிவ 
செய்யார் -ஊரிலுள்ளோர் வெறுச்சத்தக்சவைகளைச் செய்யார்; அரசர் 
படையளவும் சொல்லார் - ௮ர௪ரது படையளவைப் பகைவா்க்குச் 
சொல்லார். 

(௪--த.) ஒருவர் பக்கத்திலே போகும்போது ஒரு வரிசைப்படப் 
போதலாசகாது, ஒருவருடைய நிழலை மிதித்துக்கொண்டு கிற்கவொண் 
ens முன்னதாகவே ஆராய்க்துகொண்டு பேசுவதல்லது, பேசும் 
போது ,ஆஐராய்ச்சிசெய்து பேசுதல் கூடாது. ஊரினர்க்கு வெறுப்பான 
காரியங்களைச் செய்தல் அ௮டுச்காது. அரசருடைய படையின் yar 
வைப் பசைவருக்குச் சொல்லலாகாது. 

மூனிவ--வினையாலணையும் பெயர். 

பொழிப்புசையின் பிரதிபேதம்:--௮ரசரோடடுத்து ஓக்க. 
கேசே செல்லார்; அரசர் நிழலை மிதித்து கில்லா; ௮சசர் சொல் 
விடை எதிர்த்துசையார்; ௮வ்வரசர் உழையும் ஊர் வெறுப்ப 
உரையார். ௮வவாசர் படையளவையும் வசையறுத்துப் பிதர் 

கேட்பச் சொல்லார், கடைபோக வாழ்துமென்று கருதுவோர். 

அரசரை இகழாமை 

84, அளையுறை பாம்பும் அரசும் நெருப்பும் 
மூழையுதறை சீயமும் என்றிவை கான்கும் 
இகாய எளிய பயின்றனஎன் மெண்ணி 
இகழின் இழுக்கக் தரும். 

(ப-பொ,) புற்றில் வாழ் அரவும் ௮சசனும் தீயும் குகை 
யில் வாழ் சிங்கமும் என்கின்ற இர்கான்கனையும் இளைய 
வென்றும் எளிய வென்றும் பழகிய வென்றும் கருதி இகழ். 
வானாயின், கனக்குக் கேட்டைத் தரும். 

(ப-சை.) ௮ளை உழை பாம்பும் - புற்றில் வாழ் ௮சவும், ௮௪௪ம்- 
அசலும், செருப்பும்-தீயும், முழை உறை சியமும் - குகையில் வாழ் 
ரில்சமும், என்ற இவை சான்கும்-என்ன்ற இச்சான்க௧னையும், இளைய 
என்று--இளையன என்றும், எனிய என்று - எனியன என்றும், பயின் 
தன என்று - பழனெவை என்றம், எண்ணி இகழின்-எண்ணி இச 
ழின், இழுக்சம் தரும்--துன்பம் தருவனவாம்.
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(க-து) பாம்பு அரசன் நெருப்பு சிங்கம் என்கிற இச்சான்சையும் 
இளையனவென்றும் எளியனவென்றும் பழகினவென்றும் இகழ்ந்தால் 
தன்பம் உண்டாகும், 

இளையர் இனமுறையா என்றிகழார் நின்ற 
ஒளியோ டொழுகப்படும் ---இிருக்குறள் 

சர்க்தகு மன்னர் சிறந்தனைத்துங் கெட்டாலும் 
கேர்த்துைத் தெள்ளார் நிலைகோச்டிச்-.சர்த்த 
இளையீன்றிப் டோஓய்த தனித்தாயக் சண்ணும் 
இளைதென்று பாம்பிகழ்வா ரில்--பழமொழிசானூறு 

அரசரின் 62படச் செய். பலாகாதவை 
“5 அறத்தொடு கல்யாணம் இள்வினை உரை 

இறப்பப் ெெரூயக் கண்ணும்-தஇறப்பட்டார் 
மன்னரின் மேம்படச் ரெய்யர்க செய்பவேல் 

மன்னிப செல்வம் கெ௫ிம் 

(ப-பொ.) அறிவுடையோர் தமமாட்டுச்செல்வம் மிகப் 
பெருகயவிடததும் அறததினையும கல்லியாணத்தினையும் 
முயற்சிபையும் விட்டினையும் ௮சசர் செய்வதினும் மேம்படச் 

செய்யாதொழிக செய்வாராயின் தமமாட் டுற்ற செல்வம் 
கெடும். 

(ப-சை.) திறப்பட்டார் இறப்ப பெருகியச கண்ணும்-அ.றிவுடை 
யோர் தம்மாட்டுச் செல்வம் மிசப் பெருகிய விடத்தும், ௮றத்தொடு 
கல்யாணம் ஆள்வினை கூரை-அறத்தினையும் கல்யாணத்தினையும் முயமழ் 
தயையும் வீட்டினையும், மன்னரின் மேம்பட செய்யற்க-௮ சர் செய் 
வதினும் மேம்படச் செய்யாதொழிச, செய்பவேல்--செய்வாராயின், 
மன்னிய செல்வம் கெடும்-தம்மாட் ற்ற செல்வம் கெடும் 

(௪-த) எவ்வளவு மிக்ச செல்வம் உடையவராயினும், தருமம் - 
சல்லியாணம்-ஒரு தொழின்முயற்?- வீடு என்னும் இவைகளை ௮ர௪ 
சைச் சாட்டிலும் மேன்மையாக ஒருவர் செய்தலாகாது: செய்தால் தம் 
மிடத்துள்ள செல்வம் அழிவடையும். 

குரவர் முதலியோரை உண்டது கேளாமை 
86, உண்டது கேளார் குரவசை மிக்காசைச் 

சண்சிழமிக் சண்டால் மனந்திரியார். புல்லையும் 
உண்டது கேளார் விடல்.
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(ப-பொ) ீங்குசவரையும் சான்றோரையும் கண்டால் 
மனம் வேறுபடாதவர்கள் அவரை நோக்கி :8விர் உண்டது 
யாது” என வினவார். கலால் கழோரையும் :8விர் உண்டது 
யாது” என்று வினவாதொழிச. 

(ப-ரை.) மனம் இரியார்-மனம் வேறுபடாதவர்கள், குரவை 
Mester கண்டால்-8ீங்குரவரையும் சான்னோரையும் கண்டால், 
சண்டுழி-சண்டவிடத்து, (அவரை கோகி), உண்டது சேளார்- நீவிர் 
உண்டது யாசெனவினவார், (அ.சலால்), புல்லரையும் உண்டது 
கேளார் விடல்-சழோரையும் உண்டது யாதென்று வினவாதொழிக. 

(க-து) &ீங்குரவரையும் பெர்யோரையும் சண்டால் நீங்கள் 
உண்டது என்ன” என்று கேட்டலாகாத ஆதலால், €ழோரையும் 
அ௮ங்கனம் .'சட்கவேண்டா. 

பொழிப்புரையின் பிரதிபேதம்,--சம்குரவசை ::உண்ட 

படி. எப்படி” என்ன கறிபெற்மீ£?” என்றுகேளார். 

₹*கண்டுழிக்கண் டாமக் இரியார்'' என்றும் “*சண்டுழிச்சண்டான் 
மூகந்திரியார்”” என்றும் பாடபேத முண்டு, [தாமம்-புகழ்,] 

திரியார்-வினையாலணையும் பெயர், 

தவிர்வன சில 

87. இடந்தாரைக் கால்கழுவார், பூப்பெய்யார், சாந்தம் 
மறக்கானும் எஞ்ஞான்றும் பூசார், இடக்தார்கண் 

நில்லார்தாம் கட்டின் மிசை. 

(ப-பொ.) எப்போதும். கட்டிலின்மீது படுத்திருப்பவசது 
SIDES PUTT: அவருக்குப் பூப்புனையார். அவருக்கு மறக் 
தாவது சந்தனம் பூசார்: அருகில் கிற்றலும் செய்யார். 

(ப-சை.) எ ஞான்றும்-எப்போதும், கட்டில் மிசை இடந்தாசை 
கால்கமுவார்-சட்டின்மீது படுத்திருப்பவர,து காலைக் கழுவார்; பூ 
_பெய்யார்- அவருக்குப் பூப்புனையார்; மறச்தானும் சாந்தம் பூசார-௮வ 
ருக்கு மறர்தாவது சந்தனம் yen, டெர்தார்சண் நில்லாா்-டடெச்தா 
சருகில் கிற்றலுஞ் செய்யார், 

(௧-த,) ஒருவர் சட்டிலின்மேல் படுத்திருந்தால், அப்போது ௮வ 
ருடைய சாலச் கழுவுதலும்--௮வருக்குப் பூச்ரூடுதலும்-சச்தனம் பூச 
அலும்-அவரருகில் கிற்தலும் ஆகா.
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இடர்சாரைச் கால்கழுவார் என்னும் முடிபை, *₹ரமுதலை இயுறின் 
சனையைச் சண்ணுதும், அதுமு,சற் சாயின் னைச்சையாகும்' (கன்- 
315) என்றபடி முடித்துக்கொள்ளவேண்டும். டெர்தாசைப் பூப் 
பெய்யார் என்பது இடந்தாருச்கு என சான்காவதில் மயங்வெர்ததாசச் 
கொள்ளவேண்டும், 

“Heer sper Mens” என்றும் பாடம். 

பிரதிபேதம்.--கிடந்தாரைக் காலைக் கழுவா£; பூவைச் 
சூடார், சாந்தத்தை மறந்தேயாயினும் எஞ்ஞான்றும் பூசா. 
இடந்தவர்கள் கட்டின்மேலே மிதித்தேறி நில்லார். 

88. உதவிப் பயனுரையார; உண்டி பழியார்; 

அறத்தொடு தாம்கோற்ற கோன்பு வியவார்; 
இறத்துளி வாழ்துமென் பார். 

(ப-பொ.) தாம் ஒருவருக்குச் செய்த ஈன்றியின் பயனைச் 
சொல்லார்) தமக்கு ஒருவர் இட்ட உணவை இகழ்க்துரை 
யார், தாம் செய்த அறத்தையும் விரதத்தையும் புகழ்க்துசை 
யார்; பெரியோருடைய ஓழுக்கத்தினை நினைந்து அவ்வாறு 

வாழ்துமென்று எண்ணுவோர். 

(ப-சை.) உதவி பயன் உசையார்.தாம் ஒருவருக்குச் செய்த சன்தி 
யின் பயனைச் சொல்லார்; உண்டி. பழியார்-தமக்கு ஒருவர் இட்ட 
உணவை இகழ்க்துசையார்; தாம் ௮றத்தொடுகோற்ற கோன்பு வியவார்... 
தாம் செய்த அறத்தையும் விரதத்தையும் புகழ்ச்துரையார், இறத்து 
உள்ளி வாழ்தும் என்பார்-பெரியோருடைய ஒழுச்சத்தினை நினைத்து 
அவ்வாறு வாழ்துமென்று எண்ணுவோர். 

(௪-.து.) சாம் ஒருவர்க்குச் செய்த சன்றியைச் சாமே பாசாட்டுச 
லாகாது. தமக்கு ஒருவர் இட்ட உணவை இகழ்ச்செய்தல் கூடாது. 

தாம் செய்ச தருமத்தையும் ௮.ஐஸ்டி.த்த விரதத்தையும் தாமே புசழ்ர்து 
சொள்ளுச லாகாது. 

ஈதான்புரி தவத்தைச் கொடையினைப் புகழின் சழைவுரு 
தீஃகும்” -சாகெண்டம். 

பொழிப்புசையின் பிரதிபேதம்:--பிறர்களுச் தாம் உத 
விய வகையால் அங்கே அவர்க்கு வக்ச பயனை உரையார். தாம் 
உண்ட உணவைப் பழியார். தாம் செய்த அறத்தினையும் : 
கோற்ற சோன்பினையும் மதித்து வியவார், முறைமையால் 
வாழ்துமென்று கருதுவார்.



ஆசாசச் கோவை 81. 

89. எய்தாத வேண்டார்; இசங்கார் இழந்ததற்கு) 

கைவாசா வந்த இடுக்கண் மனமழுங்கா£) 
மெய்யாய காட்சி யவா. 

(ப-பொ.) தமக்குக் கடைத்தம் கரியவற்றை விரும்பார், 
தம்மால் இழக்கப்பட்டனவற்றிற்கு வருந்தார்; அகற்றத் 
கரிய இடுக்கண் உற்றுழி அதற்கு மனங்கலங்கார், உண்மை 
யான அ௮றிவினையுடையார். 

(ப-சை.) எய்தாத வேண்டார்-தமக்குக் இடைத்தற் கரியவற்றை 
விரும்பார்; இழந்ததற்கு இரங்கார்--தம்மால் இழக்கட்பட்டனவற்நிற்கு 
வருக்தார்; கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார்- அகற்தற் 
கரிய இடுக்கண் உற்றுழி அதற்கு மனம் கலங்கார், மெய்யாய காட்சி 

யவா-உண்மையான அ௮றிவினையுடையார். 

(௧-த,) இடைப்பது அருமையான பொருள்களை விரும்புவதும், 
இழந்த பொருளைக் குறித்து வருந்துவதும், நீச்சமுடியாத துன்பம் 

சேரிட்டால் அதற்கு மனங்கலங்குவதும் பயனில்லாத காரியங்களாம். 

gfe sana தானிசங்கான்”'--சிறு பஞ்சமூலம் கைவாரா-.ஈறு 
கெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம் - (கைவருதல் - கைக்ககப்படுதல், 
அதுகூலமாதல்)-௮த.கூலப்படாது. கைவாசாவுந்த இடுக்கண்... அது 

கூலப்படாத இடுக்கண் - பிரதிகூலமான இடுக்கண். கைவாசாத 
பொகுள்சள் என்கற அர்த்தத்தில் ௮து வினையாலணையும் பெயா், 

ஈ“கையாச வத்த இடுக்கண்” என்டது ஒரு பிரதியில் சண்ட 
பாடம். 

பொழிப்பின் பிரதிபேதம:... தமக்குக் இடையாதனவற் 
றைக் காதலியார்: தாம் இழந்ததற் இரங்கார்: தாம் முயன்று 
செய்யும் பொருள்கள் கைவாராமையால் வக்க இடும்பைக்கு 
மனம் வாடார்,; மெய்யாகிய ௮றிவினையுடையார். 

90. தலைக்கிட்ட பூமேவார், மோத்தபூச் சூடா. 

பசுக்கொடுப்பின் பார்ப்பார்கைக் கொள்ளாரே என்றும், 
புலைக்செச்சில் நீட்டார். விடல். 

(ப-பொ.) எப்போதும் ஒருவர் தலையில் முடிக் பூவைத் 
காம் முடியார்; ஒருவர் மோந்த பூவையும் சூடார். பிரா 

6
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மணர் பசுவினைக் கொடுத்தால் அதனை வாங்கார். புலையருக்கு 
எச்சிலைக் கொடார். ஆதலால் இவைகளை விடுக. 

(ப--சை.) என்றும்-எப்போதும், தலைக்கு இட்ட பூ மேவார்-ஒரு 
வர் தலையில் முடித்த பூவைச் தாம் முடியார். மோந்த பூ சூடார்.-ஒரு 
வர் மோர்த பூவையும் சூடார் பார்ப்பார் பசு கொடுப்பின் சைச்கொள் 
சார-பிசாமணர் பசுவினைக் கொடுத்தால் அதனை வாங்கார் பு£லைக்கு 
எச்சில் நீட்டார்-புலையருக்கு THRs கொடார், விடல்-ஆதலால் 

(௧-.து.) ஒருவர் தலையில் முடித்த பூவைத் தம்முடைய தலையில் 
முடித்தலும், ஒருவர் மோந்த பூவைச் குதெலும், பிசாமணரிடம் கோதா 
னம் வாங்குதலும் கூடா புலையருக்கு எச்ிற் பண்டங்களைச் கொடுத் 
தீல் ஆசாது. 

“தலைக்கட்ட பூமோவார்'' என்றும் பாடம். 

பொயமிப்பின் பிரதிபேதம்:.- பிறர் தலைக்குச் சூடிய பூவை 
மோவார். மோந்த பூவினைச் சூடார். பார்ப்பார் கொடுத் 
தால் ௮வர்கைப் பசுத் தம்கைக் கொளளார் எஞ்ஞான் 
௮ம் புலைக்குச் சாம் உண்ட எச்சிலை நீட்டாதுவிக௫. 

அடக்கம் 

01, மோட்டுடைப்போர்வையோடேக்கழுத்தம் தாளிசைப்புக் 
காட்டுரள யானும் பழித்தாச மாம், தம்மின் 
மூத்த உளவாக லான். 

(ப-பொ,) காட்டினிடத்திலேலும் தம்யூத்தோர் உளசா” 
யிருப்பாசாயின், அவர்முன் உடலின்மீது போர்த்தலும், இறு 
மாந்திருத்தலும், இருதகாளையும் சேர்த்து இணைத்திருத்தலும் 
பழியின் எல்லையாம். 

(ப-சை.) சாட்டளே யானும்-காட்டினிடத்திலேலும், தம்மின் 
மூச்ச உளவாகலான்-சம் மூத்தோர் உளரா யிருப்பாராயின், (அவர் 
மூன்), மோட்டுடைப் போர்வையோடு-உடலின்மீது போர்ச்தலும், 

ஏச்சமுத்தம்-இறுமாச்திருத்தலும், தாள் இசைப்பு-இருசாளையும் சேர்ச் 
ச் இருத்தலும், பழித்சாசமாம்-பழியின் எல்லையாம்,
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(க-து.) சாட்டிலேயாயினும் தமக்கு மூச்சோரெதிரில் உடலின் 
4ரீது போர்த்துக்சொள்ளுதலும் கர்வித்திருத்தலும் அட்டணைச்சாலிட் 

டிருத்தலும் ஆகா. 

ஏக்கழுத்தம்-இறுமார்த கழுத்து - இறுமாப்பு, (ஏ- இறுமாப்பு, 
உயர்வு. ஏகல் மலைகாட என்பதில் ஏ-உயாவு). தா.சம்-எல்லை. 

பழித்தார் மாம் தம்மின்” என்று கொண்டு ஒரு பிரதி 
உரைக்குமாறு:---மோட்டுடைய போர்வையும், செருக்கினால் 
எடுத்த கழுத்தும், மடமையால் கால்மேற் காற்சேர்த்திருக்கு 

மிருப்பும், மக்களிருந்து வாழாத காட்டின்க ணாயினும் ஆகா 
வென்று பழித்தார், மரங்கள் தம்மின் மூத்த உளவாகலான் 

ஈற்கருமஞ்சேய்ய நாட்கேட்டல் 

99, தலைஇய ஈற்கருமம் செய்யுங்கால் என்றும் 
புலையர்வாய் நாட்கேட்டுச் செய்யார்; தொலைவில்லா 
அ௮த்தணர்வாய் சாட்கேட்டுச் செய்க. அ௮வர்வாய்ச்சொல் 
என்றும் பிழைப்ப இல. 

(ப-பொ.) அறிவுடையோர். மேலான கற்கருமங்களைச் 
செய்யுமிடத்து எப்போதும் புலையரிடத்து சாட்கேட்டுச் செய் 
யார். கேடில்லாத ௮ந்தணரிடத்து காட்கேட்டே நற்கருமம் 
OFWs, ௮வர் வாய்ச்சொல் என்றும் பிழைபடுவன வல்லவாம் 
ஆதலால். 

(ப-மை.) தலைய ஈல்கருமம் செய்புங்கால்-(அறிவுடையோர்) மே 
லான ஈற்கருமங்களைச் செய்யுமிடத்து, என்றும்-எப்போதும், பு$லயர் 
வாய் நாள்கேட்டு செய்யார்-புலையரிடத்து காள்கேட்டுச் செய்யா: 
தொலைவு இல்லா அக்தணர்வாய் சாள்கேட்டு செய்க-கேடில்லாத 
அந்தணரிடத்து காள் கேட்டே ஈற்கருமம் செய்க: ௮வர் வாய்ச்சொல் 

என்றும் பிழைப்பது இல-அ௮வர் வாய்ச்சொல் என்றும் பிழைபடுவன 
அல்லவா மாதலால். 

(௪-.த.) ௮க்தணருடைய வாய்ச்சொல் தவரு தாதலால், ஒரு சல்ல 
காரியத்தைச் செய்யும்போது ௮5சணசையே sae நாள் கேட்டுச் 
(செய்க: புலையனைச் கேட்டுச் செய்யற்க. 

வாய்-ஏழனுருபு, வாய்ச்சொல் என்பதில் வாய்-ஏனைப்பெயர். 
சிலஇய சற்கருமம்' என்றும், **கி$லயியைச்த'? என்றும் பாடம்:
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பேரியோர் சபையில் தவிர்வன 

99. மன்றத்து கின்றுஞற்றார். மாசு தஇிமிரந்இயங்கார். 
என்றும் கடுஞ்சொல் உசையார். இருவசாய் 
நின்றுழியும் செல்லார். விடல், 

(ப-பொ.) அறிஞர் சான்றோ சவைக்களத்து யாதொரு 
அகவ்கசேட்டையும் செய்யார். மாசுள்ளவற்றைத் தஇமிர்ந்து 
கொண்டு நடவார். எக்காலத்தும் கூஞ்சொற்கள் உரையார். 
இருவசாயிருக்து பேசுமிடத்தும் போகார். அதலால் இவற்றை: 

ஒழிக 
(ப-ரை) மன்றத்து கின்று உற்றார் - (அறிஞர்) சான்றோ 

சவைக்களத்து யாதோர் ௮ங்கசேட்டையும் செய்யார். மாசு இமிரந்து 
இயங்கா?-மாசுள்ளனவற்றைத் தஇிமிர்ந்துகொண்டு ஈடவார், என்றும் 
கடுஞ்சொல் உரையார்- எக்காலத்தும் கடுஞ்சொற்கள் உரையார். இரு 
வசாய் நின்ற உழியும் செல்லார்--இருவசாயிருந்து பேசுமிடத்தும் 
போகார். விடல்-ஆதலால் இவற்றை ஒழிக. ([திமிர்தல்-பூசுதல் ] 

(க-து) பெரியோர்கள் இருக்கின்ற சபையிலே யாதோர் அங்க 
சேஷ்டையும் செய்தலாகாது. கடக்கும்போது அழுக்குள்ளவைகளைத் 
தேய்த்துக்கொண்டு ஈடத்தலாகாது. எப்பொழுதும் கடுமையான 
சொற்களைச் சொல்லுதல் கூடாது. இருவசாச இருந்து பேசுமிடச் 
இல் போதலாகாத. 

ஈசொல்லார்விடல்”” என்ற பாடத்துக்கு உரையிற் பிரதி 
பேதம்: --இருவராகச் சிலர் வேறே நின்றுழியும் சொல்லா 

தொழிக. 

94. கைசுட்டிக் கட்டுரையா; கான்மேல் எழுத்திடார்: 
மெய்சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோ டொப்புரையார: 
கையித் குரவர் கொடுப்ப இருந்தேலார், 
லயமில் காட்டி யவர். ் 

(ப-பொ.) ஐய மற்ற அறிவுடையோர் சம் குசவர்முன் 
கையைச் சுட்டிக்காட்டிப் பேசார்) சாலின்மேல் எழுதார். 
சல்லி முதலியவற்றை உடையாரோடு அவற்றை இல்லாசை 
மெய்யெனச் சாதித்து ஒப்பிட்டுக் கூருர். குரவர் கொடுப் 
பதை உட்சார்ச்இருந்து ஏற்கார்.
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(பு-சை.) Burd Qe காட்சியவர் -,யேமற்ற அறிவுடையோர், 
கைகட்டி கட்டுசையார்-தம் குசவர்முன் சையைச் சட்டிக்காட்டிப் 
பேசார், கால்மேல் எழுத்து இடார்-காலின்மேல் எழுசார். ' உள்ளா 
சோடு இல்லாரை மெய்சுட்டி ஒப்பு உரையார்-சல்வி முதலியவற்றை 
உடையாசோடு அவற்றை இல்லாசை மெய்யெனச் சாதித்து ஒப்பிட் 
டுச்கூறார். கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார்-கையில் குரவர் 
கொடுப்பதை உட்சார்ந்திருக்து ஏற்கார். 

(க-து) குசவ செதிரில் கையைச் சுட்டிக்காட்டிப் பேசுதல் 
ஆகாது. காலின்மேல் எழுதிக்காட்டுதல் ஆகாது. கல்வி முதலி 
wer இல்லாதவர்களை அவற்றை உடையவர்களுக்குச் சமானமாகச் 
சாதித்தல் ஆகாது, கு.சவர் கொடுப்பசை உட்சார்சக்துகொண்டே வாங் 
இக்கொள்வது கூடாது. 

உரையின் பிசஇிபேதம்:---ஒருவசோடொன்றைச் சொல்லு 
மிடத்துக் கையை நீட்டிக் குறித்துக் சட்டுசையார்; காலால் 
எழுத்திட்டுக் காட்டார்; இறக்தாசை இருந்து வாழ்வாருடனே 
அவருடம்பைக்குறித்து ஒப்புரையார்; குசவர் கொடுப்பதனை 
இருந்து கையாலேலார், 8யமில்லாக ௮றிவினையுடையார். 
இவவுசைக்குக் 4*(காலாலெழுத்திடார்” என்பது பாடம். 

போன்போல் போற்றத்தக்கவை 

இம். தன்னுடம்பு தாரம் அடைக்கலம் தன்னுயிர்க்கென் 
அன்னித் துவைக்சத பொருளோ டி.வைகான்கும் [கால் 
பொன்னினைப் போல்போற்றிக் காத்துய்க்க: உய்க்காக் 
மன்னிய ஏதம் தரும். 

(ப-பொ.) தன் உடலும், மனைவியும், தன்னிடத்தில் 
அடைக்கலமாக ஒருவன்வைத்த பொருளும், தன்னுயிர்க்கு 
உதவியாக எண்ணிச் சேர்த்துவைத்த பொருளும் ஆய இச் 
கான்னையும் பொன்னைப்போலக் காத்தொழுக. அவ்வாறு 
ஒழுகாவிடத்து மிகுர்௪ துன்பத்தைத் தரும், 

(ப-சை.) தன் உடம்பு-சன்னுடலும், சாரம்-மனைவியும், அடைச் 
2சன்னிடம் அடைச்சலமாக ஒருவன் வைத்த பொருளும், 

அன் உயிர்ச்சென்று உன்னி துவைத்த பொருளோடெதன்னுயிர்க்கு 
உதவியாச எண்ணிச் சேர்த்துவைத்ச பொருளும், இவை சான்கும்-- 

ne 
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இக்சான்சனயும், பொன்னினேட்போல் பேசற்றி சாத்தியக்க.. 
ப்போலச் சாத்தொழுச  உய்க்காக்கால்- அவ்வாறு ஒழுகா 

வீடத்து, மன்னிய எம் தரும்-மிருக்ச துன்பத்தைச் தரும். 

(௪-த.) தன்னுடம்பு-சன்பெண்டாட்டி - தன்னிடத்தில் ஒருவா் 
அடைக்கலமாக வைச்ச பொருள் னக்கு ஆபத்தச்சாலத்தில் உசவி 
யாரும்படி. சேர்த்துவைத்த பொருள் யெ இச்ச சான்சையு:ப ௮௬ 
மையாகப் பாதுசாலாவிட்டால் மிக்க துன்பம் உண்டாகும். 

“எண்ணி கினைத்? பொருளோடு" என்றும், **எண்ணித்து 
வைத்த பொருளோடு” என்றும், “அன்றே விழுமச்தரும்'” என்றும் 
பாடபேதம் உண்டு 

இல்வாழ்க்கை சிறப்புறுதந்கான காரணம் 

96. கக்தெறும்பு தூக்கணம் புளகசக்சை என்றிவைபோல் 

தங்கருமம் தல்ல கடை பபிடித்துத் SOS Hw 
அப்பெத்தி யாக முயல்பவர்க் காசாரம் 
எப்பெற்றி யானும் படும், 

(ப-பொ.) அக்கமுனன எறுபபும், தாக்கணம பறவை 
யும், காக்கையும் என்று சொல்லப்பட்ட இஸ்வகளின் 
செய்கைபோல கல்லனவா௫ிய சம் கநமத்தைச் சோராமற் 
கொண்டு, கடையாத காலத்திற்கு உதவக் கிடைத்த காலத் 
இல் உணகிற்குரியவற்றைச் சேர்த்தலும், குளிர்காற்று முத 
லியவற்முல் இடையூ௮ உறுகவசையாக இல்லம் இயற்றிக் 
கொள்ளுதலும், சுற்றத்தாரை விளித்துண்கையுமாய இச் 
கருமங்களைச் செய்பவர்க்கு, இல்வாழ்க்கையின் ஒழுக்கப் 
எத்தன்மையானும் தெப்புறும். 

(ப-சை.) சத்து எறும்பு-ஆக்கமுள்ள எறும்பும், அச்சணம்புள்- 

அக்கணம் பறவையும், சாச்சை--சாக்சையும், என்ற இவைபோல்- 
என்று சொல்லப்பட்ட இவைகளின் செய்சைபோல, sew தமி 
கருமம் -- சல்லனலாெ தக்கருமச்தை, சடைப்பிடித்து - சோசாமல் 
கொண்டு, தம் கருமம் ௮ பெற்றியாச முயல்பவர்ச்ரு - தமது சாரி 
வலங்சளே அம்மூன்றதின் சன்மைபோல் செய்பலச்க்னு, ஆசாசம் ௭ 
ee படும்-இல்லாழ்ச்சையின் ஒழுச்சம் எத்தன்மையானும 
ப்புதம்,
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(s—9.) ego Serius sraghp esaé Geargs sig 
Ae உணவைச் சேர்க்கும். தூக்கணங்குருவி குளிர்காற்று முத 
லியவற்றால் இடையூ ௮றரா வகையாகக் கூடு சட்டிக்கொள்ளும். 
சாக்கை தன் இனத்தை அ௮ழைத்தண்ணும். இங்கனமாச இவை 
களின் செய்கையை அறுசரிப்பவர்க்கு இல்வாழ்க்கையின் ஒழுக 

கம் எவ்விதத்திலும் சித்தியாகும், 

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் அச்கமும், 
அன்னநீ சார்க்கே உள--இருக்குறள். 

Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, 
and be wise ; which, having no guide, overseer, or ruler, 
provideth her meat in the summer, and gathereth her 
food in the harvest-—Proverbs of Solomon. 

நந்து--ஆக்கம்-எழுச்ச-முயற்சி. 

பேரியார்முன் பேசு முறைமை 

97. தொழுதானும் வாய்புதைத் தானுமஃ அன்றிப் 
பெரியாரமுன் யாதும் உரையார்: பழியவர் 

கண்ணுளே நோக்கி யுரை. 

(ப-பொ.) அறிஞர் பெரியார்முன் யாதேனுமொன்று 
உசைக்கவேண்டின், வணக்கிநின்டேலும் வாய்புதைத்து நின் 
மேலும் உரைப்பசேயன்றி வேறு வகையின் உரையார்: ஆத 
லால் நீ அவர்முன் குற்றம் யாதும் உளவாகாமல் ஆராய்ந்து 

உரைப்பாயாக. 

(ப-சை.) பெரியார்முன்யாதும்--அறிஞர்பெரியார்முன்யாதேலும் 
ஒன்று உரைக்கவேண்டின், தொழுசானும் வாய்புதைத்தானும் ௮ல் 
தன்றி-வணல்க நின்றேனும் வாய் புதைத்து நின்றேலும் உசைப் 
பசேயன்றி, உரையார் - வேறுவகையின் உசையார். (ஆதலால்), 
அவர்சண்-ரீ அவர்முன், பழி உள்ளே சோக்குற்றம்யாதும் உள 
வாகாமல் ஆசாய்ச்து, உசை-உரைப்பாயாச. 

(௪-.த.) பெரியோரிடத்தில் ஏதாயினும் சொல்வதானால், வணங்கி 
கின்ராவது வாய்பொத்தி கின்றாவது சொல்வதன்றி வேறுவிதமாகச் 
சொல்லலாகாது. அவர்முன் குற்றம் யாதும் உண்டாகாமல் ஆசாய்க்து 
சொல்க. 

₹வுழியவர்'? என்றும் பாடம்.
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புகலாகாத இடங்கள 
98. சூதர் கழகம் அரவ மருக்களம் 

பேதைக எல்லார் புகாஅர். புகுபவேல் 
ஏதம் பலவும் தரும். 

(ப-பொ) சூதாடுமிடத்தும், ஆரவாரம் நீங்காதவிடத் 

அம், அறியாமையை உடையால்லார் புகார். குவசாயின் 

பல அன்பஙகளும் உளவாம் 

(ப-சை.) சூதர் கழகம்-சூதாடு மிடத்தும், ௮சவம் ௮றா களம்- 

ஆசவாரம் நீங்காத விடத்தும், பேதைகள் அல்லார்-௮றியாமையை 

புடையால்லார், புகார்-புகார், புகுபவேல்-புகுவசாயின், பல ஏத 

மூம் தரும்-பல தன்பல்களும் உளவாம். 

(௧-.து.) சூதாடுசன்ற இடத்திலும் ஆரவாசம் நீக்காத இடத்தி 

லும் அறிவுடையார் போகார், போனால் துன்பங்கள் உளவாம் 

"அரவ மமர்களம்"” என்றும் பாடம். 

99. உரற்களததும் அ௮ட்டிலும் பெண்டிர்கள் பேலும் 
நடுக்கற்த காட்சியார் கோக்கார் எடுத்திசையார் 
இல்லம் புகாஅர்: விடல். 

(ப-பொ.) சோர்வற்ற அறிவையுடையவர், ஆசவாசம் 

செய்யுமிடத்தும் மடைப்பள்ளியிலும், பெண்டிர்கள் உழை 

யிடத்தும். நோக்கார், எடுத்துசையார், இல்லத்துட்புகார? 

ஆதலால் நீ விடுக. 

(ப-ரை) கடுக்கு அற்ற காட்சியார்-சோர்வற்த அறிவை யுடைய 
வர், உசல்கவத்தும்-ஆசவாசம் செய்யுமிடத்தும், அட்டிலும்-மடைப் 

பள்ளியிலும், பெண்டிர்கள் மேலும்-பெண்டிர்சள் உறையிடத்தும், 
சோக்சார்-சோக்கார்: எடுத்து இசையார்--எடுத்துசையார்: இல்லம் 
புகார்-இல்லத்துட் புகார்: விடல்-.ஆ,தலால் நீ விடுக. 

(௧-.த.) ஆரவாரம் செய்யு மிடத்தைப் பார்த்தலும், மடைப் 
பள்ளியில் எத்துைத்தலு /, பெண்டிர்கள் உறை௫ன்ற இல்லத்தட் 

புகுதலும் ஆகா. 
எடுச்சிசைச்சல்-குரலெடத்தப் பேசுதல். இச்செய்யுள் நிசனிறை. 

எத சைையார் இல்லம் புகர்அவிடல் என்பதற்கு ஒறு 

பிரதி...*வாருமென்று பிரியமாக, அழையாத, மளையிடத்தும் 
புருகலொழிக” என்றுசைத்கின்றது;
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ஆசாரம வடுபெறறார் 

100. அறியாத தேபத்தான்; அ௮துலன், மூத்தான், 
இசையான், உயிரிழந்தான், அஞ்சினான், உண்பான், 
அசர் தொழில்கலை வைத்தான், மணாளனென் 
ரொன்பதின்மர் கண்டீர் உரைக்குங்கால் மெய்யான 
ஆசாரம் வீடுபத் மூர் 

(ப-பொ.) அறியாத தேசத்தான், வறியோன், ps 
தோன், சிறுவன், உயிரிழநர்தவன், பயமுற்றவன், உண்பவன், 
அரசர் தொழிலில் தலைவைத்தவன், மணமகன், என்னும் 
இவ்வொன்பதின்மரும் உண்மையா ப் உரைக்குமிடத்து ஆசா 
சமிலிகளாவர். 

கண்டீர்-முன்னிலை யசை, வீடு (-விடுதல்)-முதனிலை தஇரிர்த 
தொழிற்பெயர். 

₹உரசைச்குங்கால் ஆற்றவும்” என்றும், “aessS சாற்றவும்” 
என்றும் பாடம், 

a. 

ஷூ. மாணிக்கம் 

மணவழகு தமிழகம், 
செவ்வாயபபேட்டை, சேலம்,
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அரும்பத அகராதி 

அசையாத உள்ளம்-அள.சாச உள்ளம். 

அடுக்களை-௮ட்டில்- மடைப்பள்ளி. 

அடைக்கலம்-தன்னிடத்தில் . அடைக்கலமாக ஒருவன் வைத்த 

பொருள் 

அட்டில்-மடைப்பள்ளி, 

அணஙக்கு-தெய்வம். 

அக்தசம்-வேரோரிடம். 

அப்பெத்தி--அத்சன்மை. 
அரசர் தொழில் தலைவைத்தான்-௮ரசர் தொழிலில் த$லவைத 

௮. சலம்-ஆசவாரம். 
அரவம் அ௮ராக் களம்--ஆரவாரம் நீங்காத இடம், 
அல்கக்இ-மாலை. 

அல்கு-இசகு. 
அழுக்காறு-பிதராக்சத்தின்கண் பொருமை. 
அளவளாவுசலத்தல்-செஞ்சுகலத்தல். 

அளை-புற்று. 
அளையுறைபாம்பு-புற்நில்வாழ் அரவு. 
அன்பிற் செறப்பட்டார்-அ௮ன்பினின்றும் வேறுபட்டார். 

ஆசாசம்-ஒழுக்சம். இல்வாழ்க்கையின் ஒழுக்கம். 
ஆசாசம் வீபபெத்ராா- ஆசா. சமிலிசன். 

ஆதுலன்-வறியோன். 

ஆப்பி-சாணி, 
ஆரிடம்-இருடிகள் சொல்லிய gre. 
ஆள்வினை--ரய்சி, 

ஆனிலை.-பசக்கொட்டில்-ப௪ நிற்குமிடம், 
இகச்்.து.--சடச்து. 
இகவத்ச--௮அசவாதசொழிச.
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இசவார்-களையார். 

இடையறுத்துப் போதல் ஊடறுத்துப் போதல். 

இடையாமம்-ஈ0க்கங்குல். 

இக்திசசானம்-இக்இிரன் உறையுமிடம். 

இயக்சமிசண்டு - மலசல மோசனம். 

இரியார்- இருத்தார், 
இருசார்வு-இருமருங்கு. 
இருபுலன்--மலசலங்கள். 

இழுக்கம்-.துன் பம். 

இளங்கிளைகள்-(இளைய சுற்றத்தார்) சிறுவர்கள். 

இறச்து-முறைமை கடந்து, 
இழறைவன்-௮சசன். 

இன்பத்துள் இன்பவகையா னொழுகல் - இன்பச்காலத்தில் 
பிறர்ச்கு இன்பு செய்யும் வகையான் இன்புற்று நடத்தல். 

உகுத்சல்-சொரிதல். 

உடுக்கை ஆடை. 

உண்டது கான்றல்-உண்டதனைக் கான்றல்-வமனம்- வார். 

உதவிப்பயன்--தாம் ஒருவருக்குச் செய்த ஈன்றி. 
உயர்க்துழியேறல்-உயர்ச்தவிடத்து ஏதியிருத்தல். 

உய்ச்க--ஈடத்துக. 

உசற்களம்-ரவாசம் செய்யுமிடம். 

உசையிடையாயார்துசைத்தல்-முன்னர் ஆராய்ச்தன்றிப் பேசும் 

போது ஆராய்ச்சி செய்து பேசுதல், 

உவா-௮மாவா?ி-ட.ரணை. 

உளர்தல்--சடவுதல், கோதல். , 

ட உறுமி-கழறியுசைத்து, 

உன்னி. எண்ணி, 

eat நுனிவ-ஊரார் வெறுக்கத்தக்சவை. 

எய்தாத வேண்டாமை -- இடைத்தற் கரியவற்றை விரும்பாமை. 
ஏக்சமுத்தம்-செருக்கனொல் எடுத்த கழுத்து. 
ஏதம்-துன்பம்.
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இயம்-பிச்சை. 

ஒட்டார்-உடன்படார். 

ஒள்ளியம்- ௮திவுடையோம். 

ஒற்றை முதுமசம்-தனிருதம.ரம் 

கவு அன்பு. 

கடை-- வாயில். 

சடைபோக வாழ்துமென்பார்--முன்புபோலப் பின் கடைபோச 

வாழ்து மென்று கருதுவோர். எப்போதும் ஒரு தன்மை 
யரா வாழ்து மென்பார், 

கட்டுசை-உறுதிச்சொல் 

சண்வளர்தல்-உறங்குதல் 

கதம்-வேகம் 

' கல்லேறு-சல்லெநிதல், 
சழிகழமை-மிக்க உரிமை. 

கள்ளாட்டு-கள்ளாற் சளித்தாடல். 

காட-.து.சால். (செத்தை) 

கால்வாய்த் தொழுவு-சாலின்சட் டொழுதல். 

காறிப்பு-காறியுமிதல், 

கானீர்-..சால் கழுவ நீர், 

கிடக்கை-ூடெக்கு மிடம் 
கிழமை-உரிமை, 

_ ருடிமை-குடிப்பிறப்பு. 
குறளை-சோட்சொல்லல். 

குறை-சாரியம் 

கூரை லீடு. 

அசைபுடை-சையோடு கைபுடைத்தல், 

தைவாரா வரத இடுச்சண்--௮ச.ற்றத்கரியதாக சேரிட்ட துன்பம் 
தாம் முயன்றுசெய்யும் பொருள்சள் சைவாராமையால். 
லந்த இடுச்சண், 

'சொட்டாகி-வாயால்விடும் செடுஞ் சுவாசம். (சொட்0 4- ஆவி 
சொட்டி விடப்பட்ட ஆலி (சுவாசம்).
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"கோடி புத்சாடை. 

கோட்டி -சோஷ்டி கூட்டம், 

கோணம் சோணதிசை. 

சோல்தின்றல்--ஒருகோலாலே பல்துடைத்சல்: பல்விளக்கு,சல். 

கோள்-கோட்பாடு, 
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சிறியார்...சீழ்மக்கள். 

சதுகாலை-விடியற்காலம் 

௪எயம்--சங்கம் 

சூதர் கழகம்-சூதா மிடம். 

செத்தற் கருங்கலம்-பழங் கருங்கலம். (செத்தல்-பழமையாதல். 

செவிச்சொல்-பிறர்தம் செவியில் சொல்லும் சொல். 

செவியோரார்-கேளார் 

செவ்வி-சாலம். தக்க காலம். 

செழறப்பட்டார்-(செ.றல்-கோபம்) 

செற்றுவிடும்-கெடுத்துவிடும் 

சேமிா--செல்லுகின்றீர், 

சொறுண்டார்--சொறியார். (பான் ஒழிதல். 

சொற்சோர்வு-சொல்லிழுககுசல் சொல்லவேண்வெதனை மறப். 

தச்திரம்- தான் முறை. 

தீமித்தா- சனியாக, 

சம்முன்-- தனக்கு ரூூச்தோன்--தமயன். 

திலைச்சென்றார்-தம்மிடச்துச் சென்றார். 

தலையுளர்தல்-,ச$லமயிரசைக் கோதல். 

தன்னு.பிர்க்கென் eres துவைத்தபொருள். - தின்னுயிர்க் 

குசவியா எண்ணிச் சேர்த்துவைத்த பொருள். 

தா. ரம்-மனைவி, எல்லை. 

சாளிசைப்பு-இருசாளையும் சேர்த் இணைச்கிருப்பது. 

இட்பம்-யாப்புறவு. 

இமிர்தல்-பூசுசல். 

, இண்டாசாள்-மெய்யுறலாசாத சாள்.
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அடைப்பம்- விளக்குமாறு, 
அய்கீக-- உண்க. 

அவைத்த- சேர்த்துவைத்த, 
அவ்வார்- உண்ணார். 

அதுங்காமை-புடைபெயசாமை, அசையா _ 

ஆளி-மமை. 

“துனியார--கலாயார். கோபியார். 

அன்பத்துட் னெபுற்றுவாழ்தல்-துன்பச்காலத்தில் அத்துன்பத் 

அள் அமைவுற்று வாழ்தல் 
தெறி-கொடிப்பு. 
தெறுவச்த- வெகுண்டு. 

தேசு விளச்சம் 

தேவகுலம்-சேவாலயம். 

தொ?லவ- கேடு. 

தொல்வசவு--குடி.யொழுக்கம், 

கடுக்கற்ற காட்சியா -சோர்வற்ற அறிவுடையார். 

ஈக ௮ விய. 

கச்தெறும்பு-ஆக்கருன்ள எலும்பு, 

கல்கு.ரவு-- வறுமை. 

காழி--முகத்தலளவைக் கருவி படி. 

காளச்இ.-சறுகாலை, விடியற்சாலம். 

கிசயம்--௪.7கம். 
நி.7ல்பட--வரிசைபட்பட. 

நிலகழமை- நிலத்துக் குரிமை. 

MOS BIASES yOu Piece, 

ipssocndeeni Cei-Qunguosetin Ce. 

நிறையுவா--பூ ரணை. 

கீடுகிலே--கெடி.தாகரிற்கை, 

செவொழ்க்கை-செடிய வாணாள். 

பசத்க்ழவோன்-- சூரியன். 

படி௮--வஞ்சனையுமை. 

பட்டியுசை-வாய்காவாது வேண்டிய உசைக்காம் உசை,



நன். றஷ-பழெவை. 

.... ரீசமாம்-பழியின் எல்£லயாம், 

பலி-தெய்வங்களுச்கடும் உணவு 
பாடு-டெத்தல். 
பால், தன்மை. 

பாரித்து-ப சப்பி, 

பாழ்மனை-குடியில்லாதமனை 

புசிர்து-- விரும்பி 

புல்லிதழ்--புறவிதழ். 
புழைக்சடை-பின்புற வாயில் 

'பெரியார்-௮சர் 

பைங்கூழ்-பயிர் 

பொச்சாவார்--மறவார் (இகழார்) [படுவார். 

(போற்றியெனப்பவொர்-பிறரால் போற்றியென்று சொல்லப் 

மடுத்து--சேர. 

மணாளன் மணமகன். 

மண்டிலஞ் செய்தல்-உண்கலத்தைச் சுற்றி மர்திரஞ்சொல்லி 
நீரிறைத்தல். 

மக்திசல்கொள்ளல்-- அ ராய்தல். 

மயிர்களைதல்-க்ஷளரரம் செய்தல் 

மனமமுங்கல்-மனம் கலங்குதல் 
மனைப்பலி--மனையுறை தெய்வங்களுக்குப் பலி, 
மன்றம்-சான்றோ ரவைச்களம். 

மாசணி-அழுக்காடை. 

மிச்ச இருதேவர் சாள்-- இரையும் ஒணமும். 

மீச்கூற்றம்-சொற்செலவு, செல்வாக்கு. 

மீக்கோள்--மேற்போர்வை. 

.மூகட--வாயில், (விதி, 

முப்பாலொழுக்கு-௮றதால்விதி பொருள்தால்விதி இன்டழால் 

.மூழை-ருகை. முழை யுறை சயம்-குசையில்வாழ் ஏில்சம். 

அஒனிபுல்-முற்தியபுல். (முளி-மூதிர்வு) 
“சறை-முறைப்பெயர்.
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மெய்யாய காட்டியவர் உண்மையான அ௮றிவையுடையப 
மெல்கோல்--பல்விளக்கும் கழி. 
Cums ser —9 Majer wnt 

மோட்டுடைப் போர்வை-உடவின்மீது போர்த்தல், 
வகையி லுசை-கூறுபாடில்லாச உரை. 
வசை- பிறரைப் பழியுரைக்கும் உடை. 

வடு-நீல்காத பழி 

வடுக்கும்றம்-வடுப்படும் குற்றம், 
வண்ணமகளிர-கோலஞ்செய்யு மகளிர் -வேசையர். 

வழிவிலங்கனொ-வழிகொடுத்து விலங்இப்போயினார். 

கபித்த ] -உறக்குதல் 
வளர்தல் 
வளி-காற்று, 

வாயில்விழைச்சு-வாயெச்சில் 

வாய்புதைத்தல்-- வாயைக் கையால் மூடுதல். 

வாய்பூசுதல்-வாயலம்புதல் 

வாய்வது--பழுதில்லாமை 
வாலாமை.--தூய்மையில்லாமை, 

வால்--தாய்மை. 

வான்ருமை- வாவியமுறை. 

விகர்தம்-ஒருவன்செய்கை சொல் முதலாயினவற்ை 

அவ்வகை இகழ்க்து செய்துகாட்டல்-வின்யா." 
விண்ணதிர்ப்பு-இடிமுழக்கம். 
விழுத்தக்கார்-ீர்மை தக்கார். 
விழைச்ச--புணர்்.ச்சி. 

வீழ்மீன்-விண்லீழ் கொள்ளி. 
வீளை-கனைத்தல் முதலியன செய்தல். 

லவெண்பலி--சாம்பல். 
கேள்வி-யாகம் 
வைகறை யாமம் -வைகறையாகிய ,பின்யாமம். 

வைதல்--இட்டுதல். 
வெளவல்-பிதர்பொருளைத் சாம் வெளவ வேண்டும் 

ee வனத் கவை 
a 
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