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சிவமயம். 

நூலாரியர் சரித்திரமும் 

ஆசாசகீ கோவை என்னும் 
6 

நூ,றபயனும்: 
இந நூலாசிரியர் மதுரையிற் சங்கமருவிய சான்றோரில் ஒருவ. ராய 

பெருவாயின் முள்ளியார். இவரது நாடுமுதலியவற்றை உண்மையாய்சத் 

துணிர்தறியத்தகுந்த ஆதாரங்கள் கடைப்பது அருமையாயிருப்பினும், இர் 

தூலின் தற்றப்புப்பாயிரத்தில், * கயத்தூர்ப்பேநவாயின் ழள்ளியேன்பா 

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

ழள்ளியார் என்பதும் விளங்குகின்றது. கயத்தூர் என்பது சோழசாட்டைச் 

சார்ச்த நன்னிலம் என்னும் ஊருக்கு அருகிலிருப்பதாகத் தெரியவருஇன்ற_ த. 

“இோயின் மன்று மழித் தானடியேத்தி” என்று இவர் தற்கிறப்புப்பாயிர.த் 

இல் செய்வவணக்கம் கூறினமையால் இவரது சமயம் சைவம் என்று விளங் 

குன்ற து. இந்நூல் சங்கமருவிய நூல்களாகிய பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொ 

கை முதலியவற்றோடு ஒருங்செண்ணப்பட்ட % பதினெண்ட£ழ்க்கணக்கில் சேர் 

ந்ததாய், மதுரைக்கடைச்சங்கப் புலவர்களால் நன்குமதித்து ஏற்றுக்கொள்ள 

ப்பட்ட தொன்றா லாலும், இக்நாலினின்றும் * வாசன் உவாத்தியான் ”? 

என்ற செய்யுள் றுபணாற்றுபடையிலும், * வைகறையாமம் ” என்த செய் 

யுள் மதுரைக்காஞ்சியிலும் ஆரியர் ஈச்சினார்சனியார் Os sree teow gy 

ம், இந்நூல் அுரிருந்த காலத்துக்கு முற்பட்டதென்று புலப்படுன்ற.ு. 

இந்த ஆதாரத்தைக்கொண்டு இவரிருந்த காலம் ஆயிரத்தைஞ்ஞூறு வருடங் 

களுக்கு மூற்பட்டதென்று விளங்குகின்றது. இவர்காலத்தில் இருக்த புலவ 

ர்கள் திருவள்ளுவமாலையில் உள்ள ஈக்€ரர் முதலிய காற்பத்தொன்பதின் மோ 

யாம். ஒயின் இப்படிப்பட்ட சிறந்த நாலை இயற்றின இவர் மேற்சோல்லப்பட் 

ட காற்பக்தொன்பதின் மருள் ஒருவொன்று அறியக்கூடாமையால் இவர் அவர் 

சளிருந்த சங் ச,ச்தில் இருந்தவர் அல்லர் என்று தோன்றுமாயினும், ௮ச்காலத் 

இலீ தமிழ் .ஐராய்ச்சியில் வல்லவராய் நூலியற்றினோர் 965 காற்பத்தொன்ப 

இன் மரேோயன்றிவேறு பலபுலவர்களும் நூல்களை இயற்றி அந்சச்சங்கத்தார் 

முன்னிலையில் ௮ரங்கேற்றினதாகத் தெரியவருடன்றமையால் இக்நூலாசிரிய 

ரும் ௮ந்தக் சங்கத்சாரொழிந்த வேறு பலபுலவருள் ஒருவராயிருக்சலாம். 

இந்நூலிற் கூறப்பவெனவாகய பொருள்கள் யாவையெனின் : உண்ணல், 

உடூத்தல், உறங்கல், நீராடல். முதலிய நித்திய கருமம் நடத்தும் வழியும், 

அரசன், தந்தைதாய், ழந்தோந், தலதர, போதகாகிரியன் முதலிய பெரி



யோரிடத்தில் ஒழுகவேண் டிய ஒழுக்கமும், இல்லறத்தை ஒழுங்காக ஈடத்து 

ம் விது தலிய விதியும், புலை, கோலை, கள்வு, போய் சோலலூதல், 

தீமைசேய்தல், சிற்றினம், முதலியவற்றைக் கடி.தலாகிய விலக்கம் ஆயெ 

பலவகை நீதிகளேயாம். இந்த விதீவிலக்ககளோடூ கூடிய நீதிகளைக் கடை 

ப்பிடித்சொழுகு தலால் உண்டாகும் பயன் என்னையெனின்? சரீ ஆரோக்கீ 

யம், சேல்வம், புகழ் முதலியவற்றால் வரும் இம்மையின் பழம், அரமகளிர், 

சுகாதுபவம் முதலிய மறுமையின் பழமேயாம். இந்தூலிற் கூறப்பட்ட நீதி 

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

நீதிகளை பெரும்பாலும் ஓ.த்திருப்பதனாலும், நல்லொழுக்க த்தைச் சிறப்புவகை 

யால் உணர்த்துகன்றதனாலும், இவற்றுள் இல நீதிகள் இக்காலத்தில் பெரும் 
பயன் தராவாயினும் இந்நூல் சங்கத்தாரால் ஈன்குமதிக்கப்பட்ட சேந்தமீழ் 

தூலாதலாலும், ௮கேக வருடங்களுக்குமுன்பு ஈமது தேசத்திலிருக்த ஆசாரம் 
இப்படிப்பட்டதென்று அறிந்து கொள்வதற்கேற்ற கருவியாயிருத்தலாலும், 

பத்துப்பாட்டு மூ,சலிய அரிய நூல்களுக்கு உரையிட்ட இறந்த பலவர்களால் 
மேற்கோளாகக் கொள்ளப்பட்டதனாலும், இம்மையின்பச்சைத்தரும் சல 

யுக்தி விஷேங்களையும், உடம்புக்கு இதத்தைச்செய்கின்ற நெறியையும் ஈன்கு 

விளக்குவதனாலும் எல்லாசாலும் விரும்பத் தகுந்தனவே யென்பதற்கு ஐய 

மின்று (இப்புத்தகத்தின் ஊஇபம்) திருப்பரங்குன்றம் சுப் 1ரமணியசவா.மி 

கோவிலில் டியூர் இராமலிங்க சரண ரவர்களால் ஈடத்திவரும் கமலபாசத்திரக் 

கட்டளைக்கி உபயோகிக்கப்பட்டது, 

% நாலடி. நான்மணி GT GEOL சை திணைமுப் 

பால்கடுகங் கோவை பழமொழி--மாமூல 

மின்னிலை சொல்காஞ்சியுட னேலாஇயென் பவே 

கைக்கிலைய வாங்கழ்க் கணக்கு. 

நாலடியார். திணைமாலை நூற்றைம்பது 
நான்மணிக்கடிகை. BEES por. 
இன்னாகாற்பது. ம. 
இணனியவைகாற்பது. ஆசாரக்கோவை. 
கார் நாற்பது. பழமொழி. 
களவழி காற்பது: சிறுபஞ்சமூலம். 
ஜர் திணையைம்ப த. முதுமொழிக்காஞ்சி. 
ஐர். இணை யெழுபது. ஏலாதி. 
திணைமொழியைம்பது கைந்கிலை. 

இத்துடன் அச்டடப்படும் பு,ததகம் இருவானைக்காப் புரா 
மும் திருவிடைமருதூர் உலாவும்.



கிக்க மம்ம Ae 

அசாசரக்கோவை 

ஆசாரம்என்பது ஒழுக்சம்-அதாவது-அ௮ம்.தணர் முதலிய வருண த்தார் தத் 
தமக்கு] விதிச்சப்பட்ட பிரம சரிய முதலிய நிலைகளினின்று ௮வ்வவற்றிற்கு 
ஒதிய அறங்களின் வழுவாது ஒழுகு தல்-சோவை, கோத் தமாலை. 

தற்சிறப்புப்பாயிரம். 

ஆரொயின்மூன்றுமழித்தானடியேத்தி 
யாரிடத்துத்தானறிந்தமாத்திரையானாசாரம் 
யாருமதியவறனாயமற்றவற்றை 
யாசாரக்கோவையெனதக்தொகுச்தான் றீராத் 
இருவாயிலாயதிரல்வண்கயச் நூர்ப் * 
பெருவாயின்முள்ளியென்பான . 

(இ-ள்.) பகைவரால் அழித்தற்கரிய மும்மதில்களையும் நகைத்து 48 
த்த௨னாகய சிவபெருமானது இருவடியைத்துதித்து இருடிகளாற் செய்யப் 
பட்டதநூல்களில் தான் அறிந்த அளவினால் ஆசாரத்தையாவருமுணர்ச்தொழுக 
தருமமாயெ ௮ந்த ஆசாரத்திணனியல்புகளை ஆசாரக்கோவையென்று சொல்லும் 
படி. திரட்டினான் ௮வன்யாவன் எனின் இருமகளுக்கு நீங்கா தவாயிலாகிய வலி 
யமைந்த% வண்கயத்தூர் வாழ்பவனாகய பெருவாயின் முள்ளியென்பவன். 
(எ-று.) % வெண்கயத்தூர் என்றும் பாடம். 

சூல், 

நன் நியறிதல்பொறழையுடைமையின்சொலோ 
டின்னாதவெவ்வுயிர்க்குஞ்செய்யாமைகல்வியோ 

டொப்பு ரவா ற்றவறிதல.றிவுடைமை 
ஈல்லினச்சாரோடுகட்டலிவையெட்டுஞ் 
சொல்லியவாசாரவித்து, 

(இ.ள்.)... தனக்குப்பிறர் செய்தசன்மையை ுறிதலும் தனச்குப் பிறர் 
செய்ததிமையைப் பொறுத்தலும் இன்சொல்லும்: எல்லாவுயிர்களுக்கும் துன் 
பம் செய்யாமையும் கல்வியும் ஒப்புரவைமிக அறிதலும் அறிவுடைமையும் 
ஈல்லினத்தாரோடு ஈட்டலும் ஆய இவ்வெட்டுவகையும் மேலோரால்சொல் 
லப்பட்ட ஆசாரங்களுக்குக்காரணமாம், (௭-று.) (௧)



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உளாயும், 

சபிறப்புகெடுவாழ்க்கைசெல்வம்வனப்பு 
-நிலக்கிழமைமீக்கூ.ற்றங்கல்விகோயின்மை 
யிலக்கணத்தாலிவ்வெட்டுமெய் துபவென்து 
மொமுக்கம்பிழையா தவர், 

(இ-ள். எந்தாளும் ஆசாசத்தில் தவராதவர்கள் நற்குடியிற் பிறத்தல் 
தீர்க்காயுள் செல்வமுடைமை அழகுடைமை நிலவுரிமை சொற்செலவ சல்வி 
பிணியின்மை இந்த எட்டையும் அவற்றின் இலக்சணத்துடன அடைவார்கள் 
என்பதாம் ஏ-று. (௨) 

தக்கனைவேள்விதவங்கல்வியிஈ்கான்சூ 
முப்பாலொழுக்கினாற்காத்துய்க்கவுய்யாக்கா 
லெப்பாலுமாகாகெடும். 

(இ-ள்.) பெரியோருக்கு சக்ிணைசொடுத்தலும் யாகஞ்செய்தலும் தவ 
ம்செய்தலும் கல்வியும் ஆய இந்தரான்கனையும் ரூ வகையாகய விதியினால் 
ஒருவன் பாதுபாத்து கடத்துக நடத்தாவிடத்து எவ்வுலகத்தினும் தனக்குப் 
பயன் த.ராதனவாட இக்கான்கும்கெடும், எ-று. முப்பால், என்பது அறப்பால், 
பொருட்பால் இன்பப்பால் (௯) 

வைகறையாமகச் துயிலெழுக்துதான் செய்யு 
கல்லறமுமொண்பொருளுஞ்டுந் தித் தவாய்வதிற் 
றந்தையுக்தாயுக்கொழுதெழுகவென்பதே 
முந்தையோர்கண்டமுறை. 

(இ-ள். வைகறையா$யபின் யாமத்தில் கீத்தரைவிட்டெழுக்து தான் 

செய்யவேண்டிய நல்லதருமத்தையும் ௮அழகாயெபொருள் வருவாயாஇய காரி 
யத்தையும் மனதில் லோத்து தரதையையும் தாயையும் ௮ணூ வாய்ப் 
பானகாரியத்தில் முயலுக என்று சொல்லப்படு௨சே முன்னோர் சொல்லிய 
மூறைமையாம் ஏ-று. (௪) 

எச்சிலார் தீண்டார்பசுப்பார்ப்பார் ததேவ 
ருச்சர்.சலையோடி லவையென்பயாவருக் 
ஏடபததாறறிண்டாப்பொருள். 

இ-ள்.) பசுவும் பார்ப்பாரும் நெருப்பும் தேவர்களும் உச்சக்தலையு 
மாகிய இவைகள் எல்லாரும் எச்சிலோடுகூடிய சம்பந்தத்தால் திண்டப்படாத 
பொருள்கள் என்றுசொல்லுவர் அறிவுடையோர் ஆதலால் எச்சிலைபுடைய 
ராய் பசு முதலியவற்றை ஒருவருந்திண்டார் (எ-று.) இட்பம், எச்9ில், (௫) 

எ்லொர்கோக்கார் லைஇங்களுய்காயி 
ஐத்தகவீழ்மீனோடி.வவைக் துந்கெற்றென 
ஈன்கறிவாகாளும்வினா௩்_து.



eu யு க்யூ மலய மூலமுய-உரயிம், 

(இ-ள்.) அறிவுதெளிவாச நால்களிற்சொல்லப்படும் ஈற்பொரு wa 
பவர் புலையும் சந்திரனும் நாயும் சூரியனும் அந்தத் சகு.தியாகய வீழ்மீனும் 
என்கின்ற இந்ச ஐந் இனையும் எந்நாளும் ௮வசசப்பட்டு எச்லுடையவராய் 
பார்க்கமாட்டார்களென்பதாம் எ-று. வீழ்மீன்? எரி நட்சத்திரம். (௬) 

சாளகதிகோறினறுகணக௰ீஇகதெயவச்தைக 

கானறியுமாற்றாற்றொழுசெழுகவல்கக்இ 
கின்றுதொழுதல்பழி. 

(இ-ள்.) இறுசாலையில் கோல்கடிததுப் பல்விளக்கிக் சண்களைச்சாமவி 
கடவுளைக்தான் அறிந்தவழியால் வணங்இபின்பு ஒருகருமத்தில் முயல்க 
மாலைப்பொழுதில் தான்வணங்குந் தெய்௮த்தை நின்றுவணங்கு தல் குற்ற 
மாம் ஆதலால் இருந்து தொழவேண்டும் என்பதாம் எ-று. (௪) 

உடத்தலானீ ராடாரொன் நுடுத் அண்ணா 
ருடுத்தாடைநீருட்பிழியார்விழுத்தக்கா 
ரொன்றுடுத்தென்றுமவைபுகாரொன்பதே 
முந்தையோர்கண்டமுறை. 

(இ-ள்.) மேன்மைபொருந்திய அறிஞர் ஆடையுடுத்சலலது நீராடமாட் 
டார் ஒற்றை ஆடையையுடுத௮ப்புசியார் தாம்உடுத்த ஆடையை நீரின்சண் 
பிழியமாட்டார் எந்நாளும் ஒற்றை ஆடையையுடுத்.து சபையிற்புகமாட்டார் 
என்று சொல்லப்படுவது மூன்னோர் சொல்லிய நாற்றுணிபுகள் என்பதாம் 

எ-று, (௮) 
நீருணிழற்புரிஈ துநோக்கார்கிலமீராக் 
கீரூரிராமாமுஞ்சே ராரிடசெனினு 

*நீர்த்தொடாதெண்ணெயுரையாருரைத்தபி 
னீர் ச்கொடார்கோக்கார்புலை. 

(இ-ள்.) நீரில் தமதுசாயையை விரும்பிப்பாரார் இருக். நிலத்தைக் 
றார் இராப்பொழுதில் ஒருமரத்சையும் அணுகார் பிணியரீல்த் அன்பமாயி 

ஏனும் நீரைத்தொடாமல் எண்ணெய் உடம்பிற்றேய்சத்துக்கொள்ளார் C gus 
அக்கொண்டபிறகு தம்உடம்பின்மீது நீர்தெளித்துக்கொள்ளாமல் புலையனைப் 
பார்க்கமாட்டார் அறிவுடையோர் என்பதாம் எ-று. (௯) 

நீராடும்போழ்தினெறிப்பட்டாரெஞ்ஞான்று 
நீர்தாருமியாரதிசையார்விகாயாடார் 
are 50) sof ene தலையொழிக்காடாரே 

யாய்க்தவ,மிவினவர். 

(இ-ள்.) ஈன்னெறிக்கண் தங்னெவராய் தூல்களையா பாவ அமிவினை 

யுடையோர் எந்காளும் நீராடுங்காலத்தில் அந்த நீரில்நீர்சமாட்டார் உமியமாட் 
டார் நீரைச்குடைந்து தளைக்கமாட்டார் விளையாடமாட்டார் எண்ணெய்பெரறு 
அதலைகாய்ச்் ததாயினும் தலையொழிய நீராடமாட்டார் என்பதாம் எ-று. (2)



ஆசா ரக்ேகோவை மூலமும-உராயும, 

பண்பு சம்பார்ப்பார்பசுத்திங்கணாயிறு 
* தம்பூ தமென்னாதிகழ்வானே ந்தனமெய்க்க 
ணைம்பூ தமன் தேகெடும். 

_ (@-er-) பஞ்சபூதக்களையும் பார்ப்பாராயும் பசுக்களையும் சந்.இரளை 
யும் சூரியனையும் தன்னினும் பரிசு,த்தமானவைகளென்று...கரு தாமல்_ஒரு வள 
இகழ்வானாயின் தன் உடம்பிலுள்ள பஞ்சபூதங்களும் இகழ்ஈ் த ௮ன்றே அழி, 
தொழியும் என்பதாம் எ-று, a (ds 

அரசலுவாதக்கியொன் முய் தந்தைதமமு 
னிகரில்கு ரவரிவரிவரை த் 
சகேவரைப்போலத்தொழுதெழுகவென்பதே 
யாவருக்கண்டகெதி, 

(இ-ள் ) அசசனும் உவாத்தியாயனும் தாயும் தந்ைதையும் தமையலும் 
ஆய இவர்கள் ஒப்பில்லாத குரவர்களாவார்கள் இவர்களை தேவரைத்தொழு 
தெழுவத போல சொழுதெழுகவென்பதே ஈல்லோர் எல்லாரும் சொல்லிய 
நெறியாம் orem. (We) 

குசவருமையிகக் துசெயயார்விரதங் 
குறையுடையார் தீ. ரமறவார்கிறையுவா 
மெல்கோ லக் இன் ரைம ரவங்குறையாரெனபதே 
கலலறிவாளா துணிவு. 

(இள்) புத்திமான்கள் மேற்கூறப்பட்ட குரவர்சோல்லைக்கடக்து ஒரு 
காரியத்தையும் செய்யமாட்டார் முடியாதுடக்த குறைவிரதமுடையார் மி: 
வம் ௮தனைமறந்தொழிகமாட்டார் சக்இரன் நீறைந்ச உவாவின்சண் மெல்த 
கற்குரிய கொம்பையும் மெல்லார் பல்லைத்துடைப்பதும் செய்யார் அந்த உவ 
வின்சண் மரங்களையும் குறைக்கமாட்டாம் என்றுசொல்லப்படுவதே நல்ல 2 
வுடையோரதுநீச்சயம் எ-று. (Dm 

நீராடிக்க ல்கழுவிவாய்। 'மெண்டலஞ்செய் 

அண்டாரசோயுண்டாரெனப்படுவாரல்லாதா 
ருண்டார்போல்வாய்பசச்செல்வ7தவெடுக்.துக 

கொண்டா ரரக்கர்குறித்து. 

(இ-ள்.) குளித்துக்காலைக் கழுவி வாயைப்பூசி உண்ணுமிடத்தை மண் 
டலஞ்செய்து.அின்பு உணவையுண்டவரோ உண்டாரென்று சொல்லப்படுவா। 
இப்படி.ச்செய்யாமல் உண்டவர் விதிப்படி உண்பவரைப்போல வாய்கழு விட 
போடன்றவருணவை அரக்கரானவர் குறித்து எடுச்துக்கொள்வார் என்பதாம் 
எ-று. we 

காலினீர்நீக்சா மையுண்டி.டுகபள்ளியு 
மீ ரம்புலராமையேறற்கவென்பதே 
பே. ச.றிவாளர் தணிவு.



ஆசாரக்கோவை மூலமும்- உராயும். 

(இ-ள்.) கழுவின நீர் காலினின்று ர8ீங்குமுன்னோ உண்ணந்தொடல் 
குச பாயலின் சண்ணும் சரல் கழுவின ஈரம்புலராமல் ஏருசொழிச “என்று 
சொல்லப்படுவதே பேரறிவினையுடையவரது துணிவாம் எ-று. (லட) 

உண்ணுங்கானோக்குஈ திசைகழச்குக்கண்ணமாக்து 
அங்கான் அுளங்காமைஈகனஇரீஇயாண்டும் 

பிதிதியா தகோக்கானுரையான்றொழுஅகொண் 

(இ-ள்.) உண்ணும்போது கோச்குதற்குரிய இசை £ழ்,ச் திசையாகும் 
அவ்வாறு €ழ்த்திசைநோக்கியிருப்பினும் கண்ணமர்க்து தூங்காதவனாய் புடை 
பெயராமல் இரமாயிருந்து எவ்விடத்தும் பிறிதொன்றைச் சிறிதும் நோச்சாத 
னாய் பேசா தவனாய் உண்ணுகின்ற உணவை வணங்கி கையாலெடுத்து He 
தாமல் ஈன்றாயுண்க, எ.று. (Da) 

விரும் தினர்மூத்சோர்பசுசிறைபிள்ளை 
யிவர்ககூண்கொடுத்தல்லா லுண்ணாரோயென்று 
மொழுக்கம்பிழையாதவா. 

(இ-ள்.) எக்காலத்தும் ஒழுக்கத்தில்க் தவசாசவர்கள் விருந்தினரும் 
மிச ரூ.த்தோரும் பசுக்களும் சிறைபட்டவர்களும் பிள்ளைகளும் இய இவர் 
களுக்கு உணவுகொடுத்தல்லது தாம் உண்ணமாட்டார், எ-று, (ல௪) 

ஒழி ததிசையும்வழிமுறையானல்ல 
முகட்வெழியூண்புகழக தாரிகழ்க்கார் 
முகட்டுவழிகட்டிற்பாடு. 

(இ.ள்.) முன் சொன்ன இழக்கு தேசமாய் ஒரி ச துண்ண ச்சடைகேரிட் 
டநெறிமுறையில் அந்தக் ேேத்திசை ஒழிந்த மற் ்., த் தசைகளும் விருந்துண் 
ணுதலுக்கு ஈன்மையுடையனவாம். வாயிலினேசோ யிருந்து உண்ணுதலை 
நன்றென்று அறிஞர் புகழ்ந்தார்கள். மூகட்டின் நேராக கட்டிவிட்டு அதிற்படுத் 
தலை ஈன்மையன்றென்று இசழ்சதார்கள் என்பதாம், எ-று, (2௮) 

/ கிடக்துண்ணார்கின் றுண்ணார்வெள்ளிடையுமுண்ணார் 
சிற த.மிகவுண்ணார்கட்டின் மேலுண்ணா 
ரிறக்கோன் நுந்தின்னற்ககின்று, 

(இ-ள்.) படுத்துண்ணலாகாது நின்றுண்ணலாகாது வெளியிடத் இரு 
க்.தும் உண்ணலாகாது விரும்பி மிச உண்ணலாகாது நெறியைக்சடந்து .மிச 
ஒன்றையும் நின்று தின்னலாகாது, ௪-று. . (௨௯) 

இரவலாக வள் வர்க்கும் ணின்க 
ணன் பெறினுமாற்றவலமிரார்தமமிர 

பெரியார்கிரலிரு் தக்கால்,



ஆசாரக்கோவை மூலழும்-உரையும், 

ஜான்.) தம்மினும். பெரியோரது பரீ.இயில் இருஈ்தால் ௮ப்பெரியோர் 
உண்பதற்கு மூன்னே தாம் உண்ணார் ௮அவாககு முன்னே எழுர்திரார் சொற் 
செலவு செய்யார் என்பதாம், எ-று. (௨உ௰) 

கைப்பனவெல்லாங்கடை லைஇத்திப்ப 
மெச்சுமவகையாலொழிஈ;தவிடையாகக் த் 
அய்க்கமுறைவகையா லூ ண். 

(இ-ள்.) சைக்கும் கறியெல்லாம் மூமு.வின் கண்ணாகவும் தித்திக்கும் 
, கிதியெல்லாம் முதலாகவும் ஒழிர்த சுவையுள்ள சறிகளெல்லாம் இடையாக 
் வும் புகழும் வகையினாலும் முறையின் வனீழினாலும் உணவையுண்க, எ-று. 
கைப்பு, என்பத கசப்பு (௨௧௯ 

முதியவரைப்பக்கச் துவையார்விதிமுறையா 
னலுண பவற்றுளெல்லாஞ்சிதியகடைப்பிடி.த் 
தன்பிம்றிரிபாமையாசா ர நீங்காமை 

° ப்ளே பினானக்கல்கலம. 

(இ-ள்) தம்மினும் மூூத்தானை உண் ணும்பொழுது தம்பக்கத்து வைத் 
துணஞார்சசாத் ் இரவி இயின் முறைமையால் உண்ணுங்கலங்கள் எல்லாவற்றுள் 
ஞூம் சிறிய கலங்களை” ௨ ற இியாய்ப் பிடி.ச்துக்கைக்கொண்டு அன்பில் பிழை 
யாத வகையும் ஒழுக்கத்தில் நீங்காச வகையும் உண்டமைக்தால் உள்ள கலங 
அலா முறையாக நீம்குக என்பதாம், எ-று. (௨௨) 

இழியாகைக. ன குமிழக்தெசலெறவர 
யடி FUT BG FG SIDI BBG OY DL GBT 

CPE STNG? ARE BO 8 SPS aS 
பொதசதவகையால்விரலு௮த்திவாய் 
மிக்கவாகண்டதெறி, 

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

குடைத்தாக மூன்ஙகரம் நீர் குபூத்தட் துடைத்து முகத்திலுள்ள ௮வயவங் 
களை அவற்றிற்குப் படொருநதும விதத்தால் விரல்களாற் பரிசத்.து ami Bapey 
கல் வாய்பூசும் வழியிற் சிறந்தவர் சொல்லிய கெறியாம், எ-று. (௨உ௰௯) 

இருகையாற்றண்ணீர்பருகாரொருகையாற் 
கொள்ளார்கொடா_2 ர்குரவர்க்கிரு கை 
சொதியாருடம்புமடுத்.து. 

இ-ள்.) இசண்டு கைகளாலும் மேசந்தும் ஏற்றும் தண்ணீர் குடியார் 
குரவர் கொடுப்பவற்றை ஒரு கையால் வாங்கிக்கொள்ளார் அவர்க்குத் தாம் 
ஒரு கையால் கொடார் உடம்பைச் சீண்டி இரண்டு சைசளாலும் சொறியார் - 
ஏ.று.



ழ்சா.ரக்கோலை மூலமும்-உளரையுட 

௮ர்இப்பொழுதுடெவார்கடவாரே 
யுண்ணார்வெகுளார்விள்க்கெழார்முன்னர்இி 
யல்குண்டடங்கல்வழி. 

(இ-ள்.) மாலைக்காலத்தில் படுத்துச்கொள்ளார் ஈடத்தலும் செய்யார் 
ஒருவளாயும் கோவியார் மாலையின் முற்பங்கன்விளச்சை இகழாது ஏற்றுவார் 
அர்திப்பொழுதில் உண்ணாதவரரய் இரவில் உண்டு புறத்திற் போகாமல் தரி 
ட,ச்தில் மார் இருத்தல் ஈன்றியாம், ௪..று. . (உ௰ட௫) 

ப கிடக்குங்காற்கைகூப்பித்தெய்வந்கொழுத 
ச வடக்கொடுகோணர்களைச்செய்யார்மீக்கோ 

ஞடற்கொடுத்துச்சோதல்வழி. 

(இ-ள்.) படுக்கும்பொழுது தெய்வத்தைக் கைகுவித் த ச்சொழுது வட 
சையிலும் மலைக்கசையிலும் தலைவைக்காமல் மேற்போர்வை யொன்றை 
euler som wana sg கடத்தல் நன்னெறி யெனபதாம, எ-று. (௨௰௯) 

இருசேவர்பார்ப்பாரிடைபோகார் தும்மினு 
மிக்கார்வழுச்திற்றொழுதெழுகவொப்பார்க 
ருடன்செல்ல லுள்ளமுவக் ௮. 

(இ-ள்.) இருதேவர் ஈடூவிலும் பலபார்ப்பார் நடுவிலும் ஊடறுத்துப் 
போகார் தும்மின பொழுதிலும் பெரியோர் வாழ்.ச்இனால் தொழுதகொண்டே 
செல்க தம்மொடு சமானமானவர்க்கு தம்மனமஇழ்ரக்து நேர செல்க என்ப 
தாம், எ-று. (௨௨௪) 

'புத்பைங்கூமாப்பிசுடலைவழிதீர் 5.௧௩ 
தேவருலகிழலாணிலைவெண்பலியென் 
சிரைந்தின்கண்ணுழமுமிழ்வோடி ருபுலலுஞ் 
சோ ராருணர்வுடையாச. 

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

மரநிழல் பசு நீற்குமிடம் சாம்பல் என்று சொல்லப்பட்ட இப்பத்திடத்தும் உமி 

நீரோர்டு மூத்திர புரீடங்களையும் அறிவுடையோர் சோரவிடார் என்பதாம், 

எ.று. புரீடம் என்பது,மலம். (௨௰௮) 

பகற்கெற்குகோக்காரிராவடக்குகோக்கார் 

பக பெய்யார் தீயினுணீர். 

...(இ-ள்.) பகற்காலத்தில் தெற்கு நோக்கியிருக்து மலசலக்கழித்தலும் 
இராக்காலச்தில் வடக்கு நோக்கியிருந்து கழித்தலும் பகற்சாலத்தில் Ong. 
பின்மேல் ரீரைப்பெய்தலும் அறிவுடையோருக்கு இயலாது என்பதாம், 

எ-று. (௨௰௯)



௦௨ ஆசா சக்கோவை மூலமும்-உரயும், 

ஈகடைவரவுகீ சகதி துகின்றுவாய்பூசார் 
வழிகிலைநீருள்ளும்பூசார்மன த்தால் 
வரைக்துகொண்டல்லதுபூசார்கலத்தினாத் 
பெய்பூச்சுச்சராதெனின். 

(இ-ள்.) ஒன்ற நீரில் கின்றுசொண்டும் கடர்துகொண்டும் வாயைச் 

கழுவார் ஒடும் நீர் பெறா இடத்தில் நிலை நீரிலும் அவ்வாறே வாய் கழுவார் 

சலத்தால் இலர் வார்க்கவாயலம்புதல் முடியாதாயின் மனத்தினால் சிலா நீர்வார் 
ப்பதாகப்பாவித் துக்கொண்டு வாயலம்பவேண்டும் என்பதாம், எ-று. (௯௨) 

பிறர்மனை ௦ப்கள;. ரூ.துகொலையோ 
டன திந்தாரிவ்வைஈ துகோக்கார்-இறனிலொன் 
தெள்ளப்படுவதூஉமன்றிகிரயத்துச் 
செல்வழியுய்த்திடுதலால் 

(இ-ள்.) பிறர் மனைநோக்குதல் முதலியவற்றை ஒருவர்செய்தால் அவர் 
நற்குணமிலாரொன்று பலரால் இகழப்படுதலேயன்றி ஈரக.த்தில் செல்லும்கெறி 
யின் கண் செலுச்.துதலால் பிறர் மனையாளும் கள்ளும் களவும் சூ.தும் கொலை 
wid gen Damas Gan தரும மார்க்கத்தை யறிந்தவர் மனத்தால் நினைத் 

தலும் செய்யாரொன்பதாம், எ-று. (ma) 

பொய்குதளைவெளவலமழுக்கா றிவைகான்கு 
மையந்தீர்காட்டுயார்சக் தயார் சந்இப்பி 
னையம்புகுவித்தருகிரயத் துய்த்இடுஈ் 
தெய்வமுஞ்செ .ற்றுவிடும். 

(இ-ள். பொய்யும் சோளும் பிறர் பொருளை அப்கரிச்சவேண்டுமென் 
னும் ஆசையும் பிறர் ஆக்கத்தில் பொறாமையும் யெ இக்சான்கனையும் சந்தே 
கம் நீங்கெ அறிவினையுடையார் நினையார் நினைப்பாராயின் ௮வனா பிச்சைபுகு 
வித்து ௮ரியஈரகத்தில் செலு த்திவிடும் தெய்வமும் கெடுத்துவிடும் என்பதாம், 
ஏ-.நு. (௬௨) 

தமக்கென் முவையே தரூர் சம்பொருட்வேகொள்ளக 
சடுக்களையெச்சித்படாவஅ௮ர்மனைப்பலி 
யூட்டினமைகண் டுண்கஷண. 

(இ-ள்.) தமக்கென்று உலைவையார் தெய்வத்தின் பொருட்டன்திக் 
தம்பொருட்டு ஒருயிரைச்சொன்று ௮தன் தசையைக் கொள்ளார், மடைபபுள் 

ஸியை எச்சிலாக்கார் ) மனைவாழுச் செய்வங்களுக்குப் பவியண்பிச்தணமயை 

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

மூதலியோர்க்கென்று உலைவைத்தல் ௮றநெறியாதலால் தமக்கென்று உலை 
ஏத்ருர்.



ஆசா. ரக்கோவை மூலமும்-உரையும். 

உயர தஇின்மேலிராருள்ளழிவுசெய்யா 
ரிறந்தின்னாசெய்தக்கடைச் துல்கு ரவ 
ரிளங்கைகளுண்ணுமிடத்௫. 

(இ-ள்.) தமக்கு இளைய சுற்றத்தார் உண்ணுங்காலத்தில் பெரியோர் 
உயார்த பீடத்தின் மேல் இரார் ௮க்௫ளைகள் முறைமை கடந்து குற்றத்தை 

செய்தபோதும் ௮வர் மனம் வருந்துவனவற்னநீயும் செய்யார் என்பதாம், 

எ-று, (௬௪) 

sent) aor Edam eet oor ரர்காலோகொமேறெயா 

புணணயமாயதலமயா.றுபபுறுதத 

(இள்) அட்பமாகிய தூலறிவினையுடையவர் ஒருவன் சண்ணுக்கு 
மருந்து ஊட்டின கோலைக்கொண்டு தம் கண்ணுக்கு மருர்தாட்டார், தமது 

- ஒரு காலாலே மற்ளொரு காலைத்தேயார், புண்ணியமாகய பொருள்களை சலையி 
லும் கண்ணுருதலிய உறுப்புகளிலும் ஒற்றிக்கொள்க என்பதாம், எ-று. (௬௫) 

நா(நிமணைமேலிரியார்மணைகவிழார் 

கோடி.கடையுள்விரியார்தடைத்தலை 
யோராதுகட்டிம்படா அரியா தார் 

ல், 

(இ-ள்) காழியை மணையின்மேல் வையார் மணையைக் கவிழ்த் துவை 
யார், தலைவாயிலில் கோடியாடையைப் பிரித்துவிரியார். ஆராயாமல் தலை 

வாயிலில் சட்டிலிட்டுப்படுச்சார் தம்மையறியாதவர்க்கெ திரில் நில்லாது ஒழிக 

என்பதாம், எ-று. ் (௯2) 

துடைப்பர்அகட்காடுபல்லிகழ்ச்செத்தல் 
கழுவலையடைடிட வயா உகனோடைகதும 

ப.ரப்பற்கிபந்தரக.த்.௮. 

(இ-ள்.) துடைப்பமும் துசளோடுங்கூடிய செத்தையம். பவின்ப௪ 
வி sy, பழய கருங்கலங்களும் இழிந்த கட்டிலும் ஆயெ இ 

மணப்பர்தலின்ூழ் பரப்பா தொழிக வென்பதாம், ௪-.று. (௬௭) 

, காட்டுக்களைந் அகலங்க மீ இபில்லத்தை 
யாபபமாமாக்குக்ே களித் துதிறுகாலை 
லவ வல ட வரன் 

தில்லம்பொலியவடுப்பினுட்டீப்பெய்க. 
ஈல்ல துறல்வேண்டுவார்.



அசாரக்கோவை மூலமும்-உராயும். 

(இ-ள்) ஈல்லசாகிய செல்வச்சை அடையவிரும்வுகவோர் இறுகாலையில் 
எழுந்து வீட்டிலுள்ள செ,ச்சையைச் களைந்து கரிய கலங்களைக்கழுவி வீப்டின் 
எவ்விடத்திலும் பசுவின் சாணறீர் தெளித்து நீர்ச்சாவிலும் சரசக.த்திலும் நிறை 
வாகமலசாத் தரித்து வீட்டினிடத். தும் பொலியும்படி அடுப்பில் நெருப்டையு 
ண்டாக்குக என்பதாம், எ-று. ஆ-பச௯-பிஃசாணம். (௬௮) 

அட்டமியுமேனையவாவம்பதினான்கு J 
ட காப்பார்க்குறுகண்ணுமிக்க 

கிலக் துளக்குவிண்ணதிர்ப்பவாலாமைபார்ப்பா 
ரிலங்குநாலோதாதநாள. 

(இ-ள். அட்டமி காளும் பின்னும் உவாகாளும, சதாததசயும, தாமா 
ருக்கும் அந்நிலங்காக்கும் அரசர்க்கு ஆபத் அக்காலமும் Bie; Sse Bar பூகம்பகா 
ளும் இடி மூழங்கு காளும் தாம் ௮சுத்தமாயிரூக்இன்றகாளம் ஆ௫ூய இச்காட் 
களில் வேதியர் வேதம் ஐதாத நரட்களெனபதாம, எ-று. உவா என்பது ௮மா 
வாசையம் பெளர்ணமி என்னும் இரண்டு பொருளையும் தருகன்றசொல்-பூகம் 
பம்-பூமி-நடுங்கு தல். (௬௯) 

கல்லியாணக்தேவர்பிதிர்விமாவேள்வியென் 
றைவகைகாளுமிகழாகறஞ்செய்க 
பெய்கவிருக்திற்குங்கூழ். 

“(இஃள்.) சான் செய்யுங் கல்லியாண காள் தேவர்க்கும் இறப்புச்செய்யு 
நாள் பி.இிரர்களுக்குச் இறப்புச்செய்புகாள் இருவிழாநாள் யாகஞ்செய்யும்காள் 
என்று சொல்லபட்ட இவ்வைந்துநாரிலும் மறவாமல் கொடையறம் செய்க 
விருக்தினருக்கும் சோறிடுச என்பதாம், எ-று. (௪௨) 

உ ஆ 

உடைகடைசொழ்சோர்வுவைதலிக்கான் சூ 
கிலைமைச்குங்கல்விக்குமாண்மைக்குக்தத்தங் 

குடிமைக்குக் தக்கசெயல். 

(இ-ள்.) உடையும் ஈடையும் சொற்சோர்வும் தைதலும் ஆயெ இர 
கான்கும் தரம் அரசனால் சிறப்புப் பெற்றமைக்கும் தம்சல்விக்கும் தம். 
மைக்கும் தம் குடி.ப்பிறப்பிற்கும் சகுதியாகச்செய்கவென்பதாம், எ-று. (௪௧) 

பழியாரிழியார்பலருள்ளுறங்கர 
ரிசையாசகோந்துகரவாரிசைவின் றி 
யில்லாரையெள்ளியிகர் தணாயார் தள்ளியுக் 

(இ-ள்.) பிறரால் மாறுபதெலில்லாகத கேள்வியையுடையார் தமக்கு 
இயன்றும் பலர் நடுவிலிருந்து பிற்ஸாப்ப[நித.தரையார் இசழ்க் துரையார் பலர் 
ஈடுவிவிருர்து தூங்கார். சமக்கு இசையாத காரியங்களை பிறர்க்குச் செய்வோ 
மென்று உடம்பட்டு செய்யாதொஜியார் தகுதியில்லாமல் வறியாரை - த 
மூறைகடந்து பேசார் என்பதாம், எ-று (௪1௨)



ஆசா.ரக்கோவை மூலமும்-உணாயும். 

மின்ஸெளியும்வீழ்மீலும்வேசையர்கள்கோலமுங் 
தம்மொளிவேண்டுவார்கோக்கார்பக.ம்மவோன். 
முனஜெளியும்பின்னொளியுமற்று. 

(இ-ள்.) தமது விளச்சுத்தை விரும்புவோர் மின்னொளியையும் வீழ் 
மீனையும் வேசையர்கள் கோலச்தையும் கோக்கமாட்டா£ சூரியனுடைய சாலை 
ஒளிையும் மாலை ஒளியையும் அ௮ப்பெற்றியாகவே சோச்சமாட்டார் என்ப 
தாம், எ-று. 

பழு DIED வைய வை ழகர கைய அழ வனை 

வசையுமபுமனுமுரையாரேயென்று 
மசையாதவுள்ளத்தவா,. 

இ-ள்.) எக்காலத்தும் தளராச மனத்தினையுடையர்ர் ௨:௪்சசச்சொல் 

லையம் பயன்படாக சொல்லை.பும் வாய்ச்கசாவாமல் வேண்டியவற்றைசொல் 

லும் சொவ்வையம் பிறரை பழித்துச்சொல்லுஞ் சொல்லை.பும் இவைபோன்ற 

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

செறியொடுகல்லேறுவீளைவெளியே 

வி௫ர்கஙிககங்கா க் கவ்கைபடைதோன்ற 

உ வுறுப்புச்செகுக்தலோடின னவையெல்லாம் 

பமிற்ளுர்செறிப்பட்டவ 7. 

(இ-ள்.) ஈன்னெறிப்பட்டவர் தெறித்தலும் கல்லெறிதலும்” சனைச்சல் 

மூதலியவற்றைச்செய்தலும் தாரப்போகின்றஉனொருவனை அ௮ழைத்தலும் ஒரு 

வன் செய்வகைசொல் முதலானவற்றைதானும் அவ்வகை இகழ்ந்து (செய்த 

காட்டலும்) வேகமுடையனாதலும் ஒளிச்தலும் சையோடுகைபுுடத்தலும 

பிறர்க்குவெளிப்படகண்ணிடுதல் மு.தலாமினசெய்து சன் உறுப்பைச்செகுத 

*,லும் கய இத்தன்மையவாகிய எல்லாவற்றை.பும் மிகுதியாகச்செய்யார் 

என்பதாம், எ-று. (ச. 

முறுவுலினி துரைகானாமணயாய் 
கிடகண்கயோடி.வ்வைந் தமெல் பதலைச்சென். மாக 
உணொடுசெய்யுஞ்செெப்பு, 

(இ-ள்.) தம்மிடத் தவர்.தவர்த்கு உணவோடுசெய்யவேண்டிய ரறப்ட 

களாவன முறுவலோடுகூடின இன்சொல்லும் கால்கழுவநீரும் இருக்கமணை 
யும் டெச்சப்டாயும் டெக்கையோடுடக்கும் இடமும் யெ இவ்வைரச்துபே 
யாம் என்றுசொல் அர் 2. கிர்ணி பகா. ன (ede)
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   ர்க் அவடை ee 2. Ei Stamey § 

குணகோக்கிக்கொண்டவர்கோள்விட்டுமியு 
கிசரிலதிவினார்வேண் டார்பலாபிதாகு 
நீர்க்கரையு$டுகிலை, 

(இ-ள்.) ஒப்பற்ற அறிவினையுடையார் வெருண்டபசைஞமுளோயிலும், 
சள்ஞண்டு களித்தாமமிடத்திலும் பொதுமகளிர்சேரியிலும் சம்குணங்களை ௮ 
ராய்க்.து தம்மைவிருமபிக்சோண்டார் கோட்பாடுவிட்ட இட்..ச்இிவம் பலர்கூடு 
ம் நீர்ச்சரையிலும் நெடுநேரம் கிற்சையைவருமபரா எனபதாம, எ.று. (௪௦௪) 

ச ராதககூடடார 

அளிவீழககால்பசபபியோடார்தெளிவிலாக் 
“ஈர் கானக்கமியரியங்கார்துவியஃ௫ 

அ கடடில்குசவாறறப் Guest sy சூசெயயாரே 
தொல்வரவிற்நீரகததொழில, 

(இ-ள்.) அறிவுடையோர் மு.தர்ர்தபுல்லுள்ள இடத்திலும் Sie, 
சாட்டுள்ள டத்திலும் சேரர் ருசகமாட்டார் அவற்றை சொருப்பிட்டுச் 
கொளுததார் |)மழைபெய்யம்போது காலைப்பரப்பீ' ஒடார் உழிதுறையதியப்ப 
டாத தட காக்க ச துப்போகமாட்டாளி மழைகுறைர்து வறுமைமிகுந்தா 
தம் ஹிச்சகடவார் என்பதாம், எ-று. (eda) 

பாழமனையுகதேவகுலலுஞ்சுடுகாடு 
மூர்லுவத் வெழுககிவொ pew BIOS 6 
தாமேதழியாபுகரமாபகக்கிள்ரரா 
கோயின்மைவேண்டுபவ £, 

(இ-ள்.) பிணியில்லாமையை விரும்புவோர் குடியில்லாத வீட்டி லும் ! 
சேவாலயக்கஷள்ளும் சுகொட்டிலும் உவரில்லாத இடத்துண்டாகுய தனி 
மையாகியபழயமரததிலும் அறிவின்றித துணயோடல்லதுபோகார் பகலில் 
உறவங்கார் என்பதாம், எ-று. (ede) 

an 

மட்க கல்க பகத க aie க்இியு 
மெங்குதறுசசே திசோவென்னாதேமுன்புக் 
Gel முகசாகின அமுரையரரிறு சாவுக் 
கொள்வர்குசவர்வலம் 

(இ-ள்.) அறிவுடையோர் ஒருவர் எழுர்துபோசத்.......---..2 
ப்பின்சொல்க அழையார் ois Saeed மறச்தும் 

எங்குப்போடன்தீரோன்றுசொல்லார் முன்னேபுருர் எதிர்முகமாக கின்றும் 
ஒன்றைச்சொல்லார் அகர்ச்ரு இருமருர்கும்கின் want gb ருசவர்போ 
ரூம்போ.து ௮லமாசப்போவார் என்பதாம், எ-று. ்  ”



அசா.ரக்கோவை மூலமும்-௨ரையும. 

உடம்புஈன்றென்னனாயாளுகார்விளக்கு 

மடுப்பினுட்டீரந்கக்கொள்ளா ரதனைப் 
படக்காயார்தம்மேற்சூறித்து." 

(இ-ள்.) பிறனாப்பார்த்து உடம்பு நன்ராயிருந்ததென்றுசொல்லார் 
கனையும் வாயால் ஊ.தஇி அவியார் அட்டில் அடுப்பின்கண் . நெருப்பு அவியச் 
செய்யார் அர்.கநெருப்பின்சுடரை தம்மீதுபடும்படி. குளிர்நீங்கக்சரு திச்காயா£ 

் என்பதாம், எஃறு. (moe) 

யாதொன்றுமேருர்செருப்புவெயின் மறையா 
ரான்மவிக்தமா gachan Ru uw ர் கம்மோ டங் 

கோ ராறுசெல்லுமிட ௧.து. 

(இ-ள்.) கல்வி கேள்வி அறிவொழுக்கங்களால் நிறைகதமைகத தமம் 

ம்மூத்தமேலோர் தம்முடனே ஒரு பிரயாணமாசச்செல்லுமிடத்து யாதொ 
றின்மேலும் ஏறிப்போகார் செருப்புத்தரியார், ஒன்றினால் பிறர். கழ்டூமல் 
பயில்மறைச்சப்போகார் எனபதாம், எ-று, 

QUIT GOT (LPG DU 6ST OU IG A BIT GT LD OO DLT ex COT 
மேன் முறைப்பாறிறங்குரவரைப்போலொழுக 
தானமுறையாளாதுணவு. 

(இ-ள்.) பரிசுத்தமான்மரபில்வஈ்த நால்வேதலார்த்திகளாகியவேதியரை 

௦லாசயமுறைத்தன்மையுடைய தம்குரவரைப்போலக்சொண்டு ஒழுகுதல் 

ல்முறையறிந்தவ.ர.துதுணிவாம் என்பதாம் எ-று. வால்-பரிசுத்.தம் (௫௰௩) 

1 .€ e =) Q ல் = 

கால்வாய் த்தொழுவுசமய மழுந்திருப் 

பாகா ரமென்பகுரவர்கவையிவை. 

சா.ரத்தாற்சொலலியமான்று, 

(இ-ள்.) காலின் கண் தொழுதலும் ஈன்றென்றசமையத்தின்க௧ண் நீற்ற 
ம் ௮வமாக்சண்டால் எழுச்திருத்தலும் என்றுசொல்லப்பட்ட இவை குரவர் 

தச்செய்யும் ஆசாரம் என்றுசொல்லுவர் ஈல்லோர் இவைஞன்றுமே குரவர்க் 

ச்சொல்லிய ஆசாரம்பலவற்றுள்ளும் இறந்தனவாசக்கொண்டு சொல்லப்பட் 

ன என்பதாம், எ-று. சா.ரம்-அசாரம். (௫௦௪) 

துறக்தகாராப்பேணலுநாணலுஈ/காஙகதற 
மதா துங்குரவர்முற்சொலலாமைமூன்றும்



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உரையும். 

இ-ள்.) அருந்தவனாப்பாதுகாத்தலும் நாணுதலும் தாம் கயயவறறை 
பெரியோர்முன் மறக்தாயிலும்சொல்லாமையும் என இம்மூன்றும் இறப்பட 
அறிந்தார் ௮றிர்த கெறி என்பதாம், எ-று. ae: (ஓட) 

பார்ப்பார் தவரோசுமந்தார்பிணிப்பட்டார் 
மூத்தாரிளையார்பசுப்பெண்டிரென் றிவாகட் 
காற்றவழிவிலந்கினாரோபிறப்பினுட் 
போங்றியெனப்படுவார். 

9-ள்.) பார்ப்பாரும் தவசியரும் சுமந்தவரும் பிணிப்பட்டவரும் தம் 

மின்மூ த்தவரும் பிள்ளைகளும் பசுக்களும் பெண்டீரும் என்றுசொல்லப்பட்ட 

இவர்களுக்கு மிகவும் வழிகொடுத்துவிலப்போனவோ சதாம்பிறக்கும்பிறப்பு 
களுள் பிறரால் வணங்குதற்குரியார் என்றுசொல்லப்படுவோர் என்பதாம், 

எ.று. (௫௨௯) 

ஈன்முண்மகடன்னுடன்பிறந்தாளாயினுஞ் 
சான்றார் மித்தாவுறையற்கிவைம்புல ஸர் 
தாங்கற்கரிதாகலான. 

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

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

கடைவிலக்கிற்காயாநழிகழெமைசெய்யார் 
கொடையளிக்கட்பெர்ச்சாவார்கோலகேர்செய்ய, 
ரிடையறுத்துப்போடப்பிறனொருவற்சேரார். 
கடைபோகவாழ்துமென்பார். 

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

டத்தும் அவர்தம்மை தலையளிசெய்யுமிடத்தும் சமக்கு அவைபற்றாவென்று 
இகழார், ௮ரசனாநிகர்க்ச அழகுசெய்துசொள்ளார் i அரசரிருர்தசபையின்சண் 
ஊடறு ச.துப்போய்பிறனொருவனைச்சேர்க் தரார் என்பதாம், எ-று, (62௮) 

தமக்குற்றகட்டரொயங்கம்மிற்பெரியா 
ருரைத்ததறகுறறவுரையுமஃ தன் கிப் 
பிறர்க்குற்தகட்டுரையுஞபசா ல்லம்கசொல்லின் 
aaa m mint BAAD.



ஆசாசக்கோலை மூலமும்- உரையும். 0௯. 

(இ-ள்.) தமக்குப்பொருத்தமான உ௰ு.சிச்சொற்கஷையல். சம்மினும்பெரி 
*ு வராக அரசனால் சிறப்புச்செய்யப்பட்டவர் சொல்லு, தற்குப்பொருச்தின சொ 
ஃ்வியசொற்களையும் ௮துவேய்ன்றி பிறர்க்கு உறுஇியைத்சருகிற உறுதிச்சொழ் 
களையும் ௮ரசருக்குச்சொல்லற்க, சொல்லுவாராயின் தமச்குவ உண்டாகுக் 
குற்றமாம் என்பதாம், ௪-.று. (௫௨௯) 

பெரியாகுவப்பன காமுவவாழில்லஞ் 
சிியாரைக்கொண்டுபுகா௮ .ர.றிவறியாப 
பிள்ளையேயாலுமிழித்.அரையார் தம்மோ 

் டளவளாவில்லாவிடக் ஏ... 

(இ-ள்.) பெரியோர் விரும்புவனவற்றை தாம் விரும்பா சம வீட்டின 
ண் சழ்மக்களை அழைத்துக்கொண்டுபோகார் ரம்முடனே கலத்தல் இல்லாத 
அடத்து அறிவினை அறியாத பிள்ளையேயாயினும் இழிவாகப்பேசார் என்ப 
யாம, ஏறு, ் (௬) 

முனியார்/அனியாரீமுகத்தெதிர்கில்லார் 
கமாமைகடததுககட்டங்கருமஞ்சொல்லா 

ரினியவையாமதி துமென்னார்டவின் று 

காக்கைவெள்ளென்னமெனிீ 

D-er.) அரசன் செய்பவற்ை ற வெறுக்கமாட்டா£ | 
சேர்முகமாய் எஇர்நில்லார் ௮ரசன் கணியாய் நின்ற இ.பீ. இலே sosrhug 
தைச்சொல் ரர்;இணிமையான பொருள்களை ஈா.ங்கள் அனுபவித்து , அறிக் 
இருச்சன்றோம்" என்று அசசர்க்கு.ச்சொல்லார்] காகம் வெண்மையர க்கு 
மென்று ௮ரசன் சொன்னாலும் ௮வன் மேல் அன்பில்லாமல் வெறு கதுக்கொள் 
எமாடஃடார் என்பதாம், ௪-று. osha 

உமிவுநூயர்க்அழியேறலு ரக்கும் 

வகையிலுரையும்வளர்ச்சிய்மைக் அம 
புணரார்பெரியா ரகக. 

(இ-ள்.) உமிதலும் ரசித்த இடத்தில் ஏறியிருததலும் பாக்கு, ததன்ன 
லும் சகுதியற்றவார் த்தையும் உறங்குகுவம் அயெ இவ்வைக்இனையும் அரசர் 
மூன்பு செய்யார் என்பசாம், எ-ம. (௬௨) 

இ இரைவர்முநிசெல்வமுங்கல்வியும்2,௧௭.ங் 
குணனுகங்குலமுடைய ர்கூரார்பகைவர்போ த் 
பாறித்_அப்பல்காற்பயிள் நு. _ 

(இ-ள்.) உயர்ந்த குடிப்பிறச்சாரஹமக்குச் தன்பழ செய்யும் பகைவர் 
போல்லிதித்து அசசர்ச்கெ.திரில் தமது Le oe சம ஓ 
அரி? அனபா பமா 2 அன அணை on wiles some meal Ye Os



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உரையும், 

| அபரியாச்சனையகத் அந்தேவகுலத்தம், 
வணஙவ்கார்குரவரையுக்கண்டா லணற்கொடு 
கேர்பெரியார்செல்லுமிடதீ_த. 

§ 

(இ-ன்.) அரசர் மனையிலும் தேவாலயத் இலும் பெரியோரையாயினும் 
பார் ததல்பணிய்மாட்டார்தெயலல்க் றப்பட்டு உலாவருக்காலத்தும் ௮ர்.த 
அரசர்களை ஒத்த ௮சசர் மீறப்பட்டு உலர்வருங்காலத்தும் பார்த்தாலும் பணி 
யார் என்பதாம், எ-று. ௮ணங்கு என்பது தெய்வம் (௬௪) 

ககையொடுகொட்டா6 
* விவையும்பெரியார்முற்செயயாரேசெய்யி 

னசையா அகிற்கும்பழி. 

(இ-ள்.) ஈகைத்தலோடு கொட்டாவியையும் காறியமிம்தலம் தம்மு 
தலும் ஆயெ இவற்றையும் அரசர் மூன்பு செய்யமாட்டார் செய்யின நிலை 
பெறும் பழியான து7ெெ ெய்வத்தைவிட்டு லைபெயராது என்பதாம், எ-று. (௬௫) 

தின்ுக்கானித டக்கத்தாலென்ப,தி 
மிரு தக்காலேவாமையேகாருசிபருத்தக்கார் 
சொல்லிற்செவிகொடுத்துக் கட்டி மடை 
வினாவம்கசொல்லொழிக்தக்கால். 

(@-er.) (சன்மாணாக்கர் எந்நாளும் ஆசிரியாமுன் அடங், ஓழுகவேண்டு 
தலால் நஅவர்பாடஞ்சொல்லுதலை நிறுத்தினால் தாழமும்கிற்கக்கட்வர் அவர்முன் 
இருக்தபோத அவர் எழுக்துபோடென்று ஏவுதற்குமுன்னே எழுந்துபோ 
காரி. அவர்பாட முதவியவற்தைச்சொன்னால்காதுகொடுத்.துகேட்டிக[அவர்யா 
தொனறும் சொல்லாவிடின் மறுபடியும் தாமும் வினாவாதிருக்கக்கடல்ர் என்ப 

1ம், எ-று. (௬௬) 

உடுக்கையிகவார்செவிசொ ௮ண்டாரந்கைமே 
லெடுத்துரையாரிபெண்டிர்மேனோக்காரிசெவிசசொல்லுல் 

கொள்ளார்பெரிகாரகத்து. 

(இ-ள்.) பெரியோரசது சபையில் ஒனடயக் களையா சாசைச்சொறி 
யார் கையைமேலே தூக்ூப்பேசார்[மாதர்களை நோக்கார்யபாச் ஊரவியில்ச் 

செல்லும் சொல்லையும் கேளார் என்ப காம், எ-று. 

விரைந்துரையாரமேன்மேலுரையாசசுபாய்யாய 
ப.ச துரையாயசாத் அறையா! சாருங்கெனை த்துஞ் 
ஒஸ்லெழுததினுலையோருள: ல்கக்காலத்காற 
சொல்லுக -வவிய,றிந் அ.



ஆசா. ரக்கோவை மூலமும்-உரையும். ௨௧ 

இ-ள்) ஒருவரிடத்து ஒன்றைச் சொல்லும்பொழுது கடூப்பேசார் 
மேன்மேலும் பொய்யான செர்ற்களை விரைவாகப்பேசார் தாம் சொல்லும் 
சொற்களை விறிவாசச்சொல்லார் ரவற்றையும் ஒன்றாக சலஎழுத்.துக்களா 
லேபொருள் விளங்கும்வசை காலத்தோடு சமையத்தையும் அறிந்து பேசுக 
என்பதாம், எ-று. 7 fe aN 

' கம்மேனிகோக்காரநலை(புள சீராரகைக்கொடியா 
ரெம்மேனியாயினுமகாககா£[தலமகன் 
றம்மேனியல்லா பிற. 
(இ-ள்.) ஈற்குலப்பெண்டிர் தம்சணவருடைய உடம்பின் அழகையன் றி 

மற்றையாடவரது மேனிஎவ்வள்வு அழகுடையனவாயினும் பாரார் தம் உட 
4 அழகையும் நோக்கார் தலைமயிரைக்கோதார் கைகொடித்தல் முதலிய 
-ூறசசெய்யார் என்பதாம், எ-று. ௬.௯) 

பிறசெரடுமக்ரெங்கொள்ளாறரிறைவனை ச் 
னாத கனனாமில் நிதொன்று 

. தேர்வரீர்போணிற்கதிரிஈது. 

(இ-ள்.) அறிவுடையோர் பிறசோகெடஇருக்து ஒன்றனை Sam maine 

அ. ராயா அரசனைச்சா தவன பிறன்ஒருவனுக்குச்சொல்லும சொலலை 
மகா தனாலக்கேளார்(சமீ பத் இலிருந்தால் வேறொன்றைஆராய்வார்போலமுகச் 
Ob ENE என்பதாம், எ-று. | (௭௨௦) 

தன் பத்தட்டுன்புற்றுவாழ் தலூசின்பத்து 
ளின்பவகையானொழுகலு---மன்பிழ் 
செமப்பட்டாரில்லம்புகாமையிம்மூன்னுக் 
இறப்பட்டார்கண்ணேயுள. 

(இ-ள்.) அுன்பம்௮டையுங்காலத்தில் ௮த்துன்பத்தைபொறு2 அுவாழ்,ச 
ம் இன்பகாலத்தில் பிறர்க்கு இன்பம்செய்யும்வகையால் இன்புற்றுஈடத்தலு 
அ௮ன்பினின்றும் வேறுபட்டவச.துவீட்டில் புகாமையும் ஆகயஇக்தமூன்றும் 
ந ஈல்வழிப்பட்டவ௱்டததேே உள்ளவாம்என்பதாம், ஏ-று. (ers) 

Qa nas ge தங்குரவர்பேருரையாரில்லக் 
அஅிமிகெடி அமிசா How tas cor 
யன றுமுறைகொண்டுகூருரி.லையரையு 

,கன்க திவார்கூரூர்முறை. 

(இ-ள்.) ஈன்மையை அ௮றிவாராயெ௮திஞர் தாம்வெகுண்டயபாரயினம் 
igton raern சம்வீட்டில் தம்மனையாளை மிசரமகோப்த்துகெ 
கேரமும் -டில்இரார்எரகரீளும் தம்்மிற்பெரியானை மூாப்பெய்கோண் 
/ழை 2 a ~*~ . ~ om 

“று,



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உரையும். 

புழைக்கடைப்புக்கார் சன் கோட்டிர்புரிமை 
யிவற்றுக்கட்செவ்வீயார்கோக்காரேோேவ்வத் 
தொசழித்குரியரல்லா தவர். 

( இ-ள்) ப அவ்வத்தொழி ற்குசியர் ராகம் நல்லோர் பிநர்கீட்டில் 
symeypatennnn Bibs a வழியாச தலை er gi CG தாசெடடி கூத் 
sue Pape: re மோடிருக்குமிடம் என்னுக் Bes 
டங்களில் பாரார்என்பதாம், |r 

வண்ணமகளிரிட. ச்தொடுதம்மிட 
மொள்வியமென்பாரிடங்கொ ள்ளாரிதெ ள்ளி 

பிகக்கிழமையுண்டெனினும்வேண்டாவேபெண்டிர்க் 
குவப்பனவேருய்விடும். " 

(இ-ள்.) யாம் ௮அறிவுடையோம் எனத் சம்மைக்கருதுகோர் சேரலம் 

செய்யும் மகளிருடைய இட த்தொடு சோந்த தம்மிடத்தை சிறந்த இடமாகக் 

கொள்ளார். செளிவுற்று மிகுதியும் உரிமையுண்டாயிருப்பினும் தம்மனைவிய 

சத மனவிருப்பம்வேறுபடும் என்பதாம், (எ-று. 

deter snarl oad atone | 
ருரையிடையாய்க்துரையாரூர்முனிவசெய்யா 
ச சசர்படையளவுஞ்சொல்வாரோயென்றுங் 5 
கடைம பாகவாழ் அடிமன பார. 

(இ-ள்.) எர்சாளும் ஒரு சன்மையராய் வாழ்வோமென்பவர் ஏ௫ுவர்பக்க 

த்தில் வரிசைப்படப்போகார் ஒருவருடைய நிழலைமிஇத்துச்கொண்டு நில்லார் 

முன்னே .ராய்ர் தன்றி பேசும்போது ஆராய்ச் துபேசார், ஊரிலுள்ளவர்கள் 
வெறுக்கத் சக்கவைகளைச் செய்யார் ' அரச. தபடையினளவை பகைவருக்குச் 

சொல்லார் என்பதாம், எ-று. 

அனேயுறைபாம்பும் 

தழையுறை மெல் திலான் 
பவே "பமின்றனவென்றெண் வி 

பிசழினிழுக்கக்தரும், 

இண... பதீதில்காழ்ச்2 பாம்பும் அரசனும் தியு.ம் குகையில்வாழ்கி 

ன்றன்ச்சமல் என்று சொல்லப்பட்ட இர்ரான் ம் இளையன என்றும் 

எளியன என்றும்" பதன வையென்றும் நினைத்து இசழ்ர்சால் ee pee 

2 வாம் என்பதாம், எ.து, (ore)



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உணாயும். 

அறத்தொகெல்யாணமாள் வினைகூரை 
இதப்பப்பெருஇயூக்கண் ஹுற்-கிதப்பட்டரர். 
மன்னரின்மேம்படச்செய்யத்கசெய்பவேன் 
மன்னியசெல்வங்கெடும், ' 

(இ-ன்.) செறிப்பட்டவராடிய அறிவுடையோர் செல்வத்தால் மிகவும் 
பெருக்கமடைக்தாராயிலும் ௮ற,த்தினையும் சல்யாணத்தினையும் முயற்சியை 
யும் வீப்ூனையும் ௮ரசரினும் மேற்படச்செய்யாசொழிக செய்வாராயின் தம் 
மிடத்தில் நிலைபெற்றிருக்கன்ற செல்வம் அழியும் என்பதாம் எ-று. ௪௪) $ 

உண்டதுகேளார்கு ரனனாமிக்காரைக் 
கண்டுழிக்கண்டாாமக் இரியாம்புலையரையு 
முண்டதுகேளார்விடல். 

(இ-ள்.) ஐங்குரவனாயும் சான்றோரையும் சண்டபொழுதின்சண் ௮வ 
ரைவழிபட்டு ஒழுகவேண்டிய ஒழுக்கத்தில் மாறுபடார்/௮வர் உண்ட உண 
வைக்குறித்து வினாவார்)€ழ்மக்களையும் உண்ட உணவைக் குறித்து வினாவா 
தொழிக என்பதாம, எ-று. ஐங்குரவர் என்பது இராசா, குரு, தமையன், 
பிதா, மாசா. -- தாமம் என்பது லாசக்கம். (௪௮) 

கிடா காமாக்கால்கழுவார்பூப்பெய்யார்சாக்.த 
மறக்தானுமெஞ்ஞான்றுமபூசார்ெந்தார்க 

MS வ வ tei * ஆ வணிகத் 

(இ-ள்.) எர்காளும் அழ௫ூய கட்டிலின்மேல் படுத்திருப்பவரது காலைக் 
கழுவா£ அவருக்குப்பூச்சூட்டார் மறக்தாயினும் சர். சனம்பூசாரி படுத்திருப்பவ 
ர்க்கு அருகில் நில்லார் என்பதாம், எ-று. (௪௯) 

உதவிப்பயனுரையா, ண்டிபழியா 

சறத்தொடுதாகோ றகோன்புவியவரர் 
இதத் அளிவாழ் துமெனபார். 

(இ-ள்) பெரியோருடைய ஒழுக்க, சதை கினைக்து அவ்வாறு வாழ்வோ 
மென்றெண்ணுவோர் தாம் ஒருவருக்குச்செய்த ஈன்றியின்பயனைச்சொல்லார் த 
மக்கு ஒருவரிட்ட உணவை இகழ்ச்.துரையார் தாம்செய்த அறத்தையும் கோற்ற 
சோன்பினையும் "புகழ்க்துனையார் என்பதாம் ன (yD) 

எய்தாக்வேண்ட சல்காறிழக்ததத்குக் 
கைவாராவர்தவிடுக்கண்மனமமுக்கார் 
மெய்யாயகா ட்சயவர். ் 

(இ-ள்.) உண்மையா அறிவினைங்டையார் தமக்குச் டைத்தற்கலி 
 தானவற்றை விரும்பார் சம்மால் இகழப்பட்டவற்திற்கு வருக்தார், தமக்கேப் 
பழக்கமில்லாமல் சேர்ச்தறைன ப.ச்இற்கு மனம்கலள்சார் என்பதாம், எ-று. 

| (ae) வாரல் என்பது படிகம்.



ம் 

' 

ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உராயும். 

தலைக் ிட்டபூமோவாரிமோக தபூச்சூடார். 
. 7 is ட ௫௮ ve -& த் க ‘ 

பசுக்கோடுப்பியார்ப்பக்கைங்கொள்ளாரோயென் லும் 
புலகமிகசனீட்டாவ்டல, ' 

(இ-ள். எப்போதும் ஒருவர் தலையிற் சூவதற்கென்றெடுத்து வைத்த 
பூவை மோக்துபாரார் ஒருவர்மேரர் துவைத்தபூவைத்தாம் சூடார் பார்ப்பார்பசு 
வைச்கொடுத்சால்௮சசை வாங்கார் பணையர்குக்கு எச்சிலைக் கொடார் ஆதலால் 
இவைகளை விக என்பதாம்,௪.- (௮௨) 

மோட்டுடைப்போர்வையோயேக்குழுக்சகக் ரளசைப்பக் 
காடமுமளயானும்பழிகத்கார்மரக் தம்மின ( 
மூத்தவுள வாகலான்- 

(இ-ள்.) காட்டினிடதக்திலெயாயினும மரஙகளின்£ழேயாயினும் தம்மி 
லும் மூ,த்சோர் உளராயிருப்பாராயின் அவர்க்கெதிரில் தமது மூடத் தனத்தால் 
தம்உடம்பின்மீது ஆடையைப்போர்ச்திருத்சலும் இறுமாந்திருத்சலும் இர 
ண்டுகால்களையும் அசைச் துக்சொண்டிரு,ச்சலும் தகாசசெயல்களென்று பெரி 
யோர் இகழ்ந்தார் என்பதாம், எ-று, மோட்டு என்பது மூபூக்கன்னும. (௮௯) 

கிமயியைக்தஈத்கருமஞ்சேய்யுங்காலென்றும 
புலையாவாய்காட்கேட்டுச்செய்யா--தொ௲லிவ்வா 6 46 PP rie 

வக்சகணாவாய்காட்கேட்டுச்செய்கிவவர்வாய்சசொ 
லென றுமப்ழைப்பதில. 

(இ-ள்) வுடையோர் நிலைபெற்றகல்லகாரியஙகளைச்செய்யு மிடத்து 
எப்போதும் புலைரிடத்தில்காள்வினாவிச்செய்யமாட்டார் கெடுஇியில்லாத ௮௧.5 
ணரிடத்தில் நாள வினாவிரல்லகாரியககளைச்செய்க ஏனெனின் அவ்வர் கணர் 
வாய்ச்சொற்கள் எக்காலத்திலும் பிழைப்பது இலஎன்பதாம், எ-று. (௮௪) 

மன்றத் துகின் றுஞற்றாமாசுஇமிர்ஈ தியங்கா। 
சென்றுக்கடுஞ்சொலுரையா௱ருவராய 
கினறுழியுஞ்சொல்லார்விடல, 

(இ-௪ ) ௮திவுடையோர்) பெரியோர்சபையில் ஈன்று யாகொரு௮ங்கச் 
சேட்டையும் செய்யார்/குற்றச்தைத்தருவனவாகயவாசணைப்பண்டங்களைப்பூ? 
க்கொண்டெடவார/எக்காலத்திலும்கடுஞ்சொற்களை ச்சொல்லார் இருவராமிருக் 
துபேசுமிடத்திலும் தாம்பேசார்/.ஆசலால் இவற்றையாவரு ம்ஒழியக்கடவா 
பதாம், எ-று. 

கைசுட்டிக்கட்டுரையா ரதா லாலெழுத்திடார் 
மெய்சுட்டியில்லாறாயுள்ளாசோடெொ ப்புரையார் 
கையிற்குரவர்கொடுப்பவிருகதேலா ஒிஈந்கா 
ராையமில்காட்டுயவர்.



அசா. சக்கோவை மூலமும்-உரையும். உடு 

(இ-ள்.) சந்தேகமில்லாத௮திவினையுடையோர் பெரியோர்முன் கை 
ஆயச்சுட்டிக்காட்டிப்பேசார் காலினால்கீலம்கருர் கல்விரு, தலியவற்றையுடை 

'யவரோடு ௮வைகளையுடையால்லானாை மெய்யெனச்சாஇத்து ஒப்பிட்டுக்கூறார் 
'2பரியோர் கொடுப்பனவற்றை உட்சாந்திருக்துவாக்கார்என்பதாம், எ-று. () 

சன் ணடம்டக்காரம்டைக்கலந்ளு்் னுயிர்க்கென் 
DIT CM 5 ates கபொருளோடிவைகான்கும் 

எபொனனனைபமபாம்போற்றிக்காக் கய்ககவய்யாக்கா 
லனமடீறவழுமாதரும. 

(இ-ள்.) தன்உடலும் மனைவியும் சன்னிடத் கில் அடைக்கலமாக ஒருவ 

அ த்தபொருளும் தன்உயிர்க்கு௨ சவியாமென்று கனைத்துச்சேர்ச்துவைத்த 

* ஈருளும் யெ இந் தரான்கினையும் பொன்னைட்ே டாலஒருவனகாத௫தாமுகக 

ட உண் அவ்வாறுஒழுகாதவிட த்து அப்போ ் சமிகுர், ச .துன்பத்ைத்தரும் என் 

தாம், எ-று. 

நக்செறும்பதாக்கண ஸ்ரீ, ப்காக்கையென் றிவைபோ ல் 
றக்கருமலலகடைப்பிடித்து.துகங்கரும 
மப்பெற்தியாகமுயல்பவர்கிகாசார 
மெப்பெறறியானலும்படும். 

(Q-er.) ஆக்கமுள்ளஎ௫ம்பும் 'தூக்கணமம்றவையும கா £கையும் என்று 

சொல்லப்பட்ட இவைகளின் செயல்பேரல சல்லனவாகய தம்துகருமக்களை ச் 

சோரரமற் கொண்டு அ௮த்தன்னமயாக பயல்பவர்களுக்கு இல்வாழ்கையின் 

ஒழமுக்கம எவ்வகையாலும் சிறப்படையும் எண்பதாம், எ-று. (௮௮) 

நம்பான து கடைக்காதகாலத்தில் உதவும்படி இடைக்கின்ற காலத்தில் 

- ௭ வைச்சேகறித்துக்கொள்ளும் தூக்கணம் பறவையானது குளிர் காற்று 

மதவியவற்றில் கின்றும் தன்னைச்காக்கும்படி கூடுகட்டிக்கொள்ளும் காக்கை 

- அது தன்இனதச்தை ௮அழைத்துஅவைகசோடுகூடிச் சனக்குகிடைத்த உண 

“: உண்ணும் இவ்வாருகஇவற்றின் செய்கையை அதுசரிப்பவர்க்கு இல் 
ஈழ்க்கையின் ஒழுக்கம் சித்தியாகும் என்டழூாம், எ-று. 

தொழுதானுமவரய்பகைக்காணுமஃ தன் இிப் 
பெரியார்முன் யாதுமுரையார் வழியவர் 
கண்ணுளேகோக்கியுரை.



௨௬ ஆசா.ரக்கோவை மூலமும்-௨உரையும். 

(இ-ள்.) பெரியார்முன் யாதொன்றைச் சொல்லவேண்டின் வணக்கிநி 
ன்ருயினும் வாய்பொச்இகின்ராயினும் அவ்வாறுகின்றன்றி வேறுவகையாகப் 

பேசார் ஆதலால் நீ௮வர்முன் பேசவேண்டிய செறியை மணத்தில் ஆராய் 

த்.து பேசுவாயாச என்பதாம், எ-று, ் (௮௯) 

சூ கர்கழகிமரவமறுக்களம் 
பேதையரச்களல்லார்புாஅாபுகுபவே 
லெ.கமபலவுஃ சரம. 

(இ-ள் ] சூதாடுமிட த்தும் ஆரவாரம் நீங்காதஇடத்தும் அறிவிலிகளல் 

லாதார் போகார் போவாராயின் பலதுன்பஙகளும் உண்டாகும் என்பதாம் 

எலு, (aa) 

cbse aH Os பணடிர்கணமேலு 
நடுககத்றகாட்சியாகே க்கானாடுததசையா 
ரில்லமபுகா௮ா வீடல, 

(இ-ன ) சொவத்ற அறிவினையுடையவர் அசவா.ரம்செய்ப As க்ப் 

மடைப்பள்ளியிலும் பெண்கள வூக்குமிடத்தும் பாரா Pagar Secor 

SpiS a gyaCa பிரவேரியார் ஆதலால் BSa pen PSC Wg car gr i, 

(௪-.று.) (௯௧) 

அறியா ததேயத்தானாதுலனமுக்கா |டி 
னிளை யரினுயிரி ழக: ake, பா 

னசசர்தொழிறை ததாண்ணாளனென 

ஜொன்பதினமாகண டீருசைக்குங்காலாறரவு 

Lor FTI DG Bou pit. 

  

(இ-ள்.) அறியாததேச த்தையுடையவன் வதியன் ரூ.ச்தோன் A paw 

உயிரிழக் தவன் பயந்தோன் போசனப்பிரியுன . அரசர்தொழிவில் தவைவை தக 

வன் மணமகன் என்னுமஇவ்வொன்ப.௫ம் ஆசாரம்இல்லா தவராவார் என 

பதாம், ௪.ு. 

அறியாததேயத்தான்என்ற.து புண்ணிபூமியென்றெகெ்கப்புட்ட ஆரியவர்த் 

தமொழிக் தபிறகாட்டானையேயாம் ரியலா த்தம் என்பது வடக்கே இமைய, 

மலையையும் தெற்கே பொதிகைமலையையும் மேற்சே மேற்கடலையும் கழே 

தீழ்க்கடலைபும் எல்$லயாசவுடையே தயங்களாம்டுச்,த,ஆரியவர் த்
தமொழிக்தே, 

சத் தரருடைய ஆசாரக்கள் ச, சாசாசமாசக்கொள்ளப்படாமையால்௮ தியாததேய 

த்தானும் கொடிதுகொடிது வறுமைகொடிது என்றபடி.வறுமை ஆசாசமிழக்கச்



ஆசாரக்கோவை மூலமும்-உரைாயும். ௨௭ 

செய்யும் ஆதலால் ஆதலலும்/ இழெவர்களும் ரிறுவர்களும் ஆசாரத்தை ௮௮ஷ் 

டிக்கும் வலியிலராகையால் மூத்தானும் இளையானும் உயிர்ரீக்கியபின் உடல் 

அசாராமசலியவற்றை அறியாசாதலால் உயிரிழந்த சரீர.த்தாலும் , பயர் தவன் 

அசாரத்தைச்சைக்கொள்ளான் ஆதலால் அவனும் உணவையே பெரிதாகநினைப் 

பவன் பரிபொருன் ஆதலால் உண்பானும் ௮சசர்கள் தொழிலைச்செய்யமேற் 

கொண்டவர்கள் அத்தொழிலின் கீர்ப்பர் சத்தால் ஆசாரம் தவரக்கூடும் ஆதலால் 

அவர்களும் மணமகன் கலியாணச்களிப்பால் அசாரநீர்ப்பர் சத்தைக்கவனியான் 

ஆதலால் அவனும் ஆய ஒன்பதின்மரும் ஆசாரம்$ கசப்பட்டவொன்று சொல் 

ப்பட்டார். என்பதாம். 

2தவர்வழிபா க்கா வாமை 
யுண்டதுகான்ற்லிமயி: வ lpr em Gur ag 
ETC துயிலே[டி ் [LS or 

மெய்யுதூலனை.பீரைநது 
மையுறுமாகெஙீர். 

(இ.ள்.) தேவாலயங்களுக்குச் செல்லல் தீங்கைத்கரு௨ ன வாய சொர்ப் 

ழ் இச தீதசம்பக் சம் உண்ட ௮ன்ன ச்சை வாதி பண்ணுதல் 2சளஎஞ்செய் 

தசொள்ளல்! அன்னம் உண்ணும் சாலம் நீத்இொசெய்தல் மனை. Curd eas 

ம்பண் ணுதல।புலயர்கள் சரீரசம்பந்தம் ரய இப்பச்துவித்தும் சிறிதே 

A சந்தேகமில்லாது Sor ésiot என்பதாம், oN. * வாலாமை என்பது 

௬, த்தம்.” 

 



  

சரஸ்வதி௮ம்பிகைபஞச.ரததனம 
20) பல ணையை 

  

இஃது 

பழகாபுரி 

மாம்பழக்கவிச்சுங்கநாவலரால் 

இயற்றிய அ: 
சர்சொண்டசெம்பொற்சிலம்பிசைசதும்புனது2ததளவனசபாத 

தெகிசனமெனக்கனுதினக்கொசசெண்ணியவைூத்தியாம்படி மூடி சக் 

கார்கொண்டகனபருவகாலமுகில்போலமுதர்சவினை தமழைதடைபடாமற் 

சனிவீனொ௫பொழியவென்வாக்கனிற்குடி வர் துகருனோ$புரிசல்வேண்டும் 
பார்கொண்டவேபரிபாலனகுணாலப்்ரபாகரானணச் தவடிவே 

பலசேேவகணவினுதபடி சரத்னாபரணபரிமனவிகோசவமுசே 

சார்கொண்டவடியர்மனகடனமயிலேமபீரமனாவீத்றிருக்சகுயிலே 
சாசசட்பசவேணிவேதபத்தகபாணி ஞானமுச் தமிழ்வாணியே, 

அன்னைகீன்சருணகைடாகூமெளியேற்சோரணுத்துணைகடைச்திருர் தும் 

அஅசகொண்டைப்பாடியானக் சமடையாமலந்தோவயர்க் துவீணே 

அன்னையொன்றறியாதசருவசக்கடலோபசண்டாளஅத்துதித்துச் 

சசசமதுரப்சபக்தவ்களையிறைத்துத்தரிச்திரத்.துழல்லதழகோ 

வென்னையிக்கிப்படியிடர்க்கடல்புகு ச்திடாதீடேற்றியருளல்வேண்டும் 

இணிகீபராமுகஞ்செய்யத்தகா துபுசலிலையெனக்குன்னையன் றி 

சன்னயர்தரு தவளகளினமண்டபகனகஈவரச்னமயடஷ ணீ 

காதசட்பசவேணிவேதபு,ச்சகபாணிஞானமுத் த மிழ்வாணியே. 

சம்பட். சசப்பாகர் ச.ரரருணடரியார் சழைக்குஈ றே தவர் 

சசதமாணிக்கவாசகர்சவப்பிரகாசர்சார்ர் சசவஞானமார் த.இ 

கும்பர்.தமிச்சமுச்சக்கசன்னாவலர்குலாவுபொய்யாமொழிழுதற் 
சோதிலாவாணர்சளெலோருகின்னருள்சிறிதுகூடியன்ரோவுயர்க்தார் 

வெம்பச் சபவ ரஇதலீடுன் (னாலல துவேமொன் தினாலெய்துமோ 
மெய்யசனதெய்வகீயா தலாலெனையிச்சவேளையீடேற்றல்வேண்டும் 

சம்பச் முனிவர் மனத பமேயெல்வுலகுஈல்கு பேரின்பவாழ்வே 
args gtecdiQa sy த்சசபாணிஞானமுச் தமிழ்வாணியே



சஸ்வஇ௮ம்பிகைபஞ்ச.ரத இனம். 

“4 MS sad goer டிகட்னொப்பட்டுஞூர் த்தி 

2௨... ரமேகஞ்சொற்கனிச்தவொட்டக்கூ த சனென் 

திமிவரனைவரு முனைப்போற் நியல்லவோமகிமைபெற்ருர் 

பதச் யனையுர் சொண்டுசொண்சொச் சருளவி.த.சமையமம்ே 
= ஈளஸியோடி ௫.2 .றவாளுலை றபுகக்கெண்டைவாவிரீரூடொளிப்ப 

மான்பிணைவன்ர்ே தாறுமறையட்பொலிஈதுசெவ்வரிபடருகயன தருண 

। கானிலோர்காளுமறவாதுதொழுவாரி தயளினமேவியவன்னமே 

 தாத்சட்ப சவணிவே புச் தசபாணிஞானமு் சமிழ்வாணியே. 
  

அகவிருளறப்பெற்றரும்பொருளனைத்தையுமறிர் து5ன்றித 2 தென் 

றனுதினமதித்துகித்யாகித்யசா சனமடுத் துவீடடைவதற்கு த 

தஇிகமுன துசட்கருணைசிறிே சனுமின் நியெச்ேதேவராலுல்கூடிமோ 

திறமாகவென்வாக்கினிற்குடியிருர் தபல ச.இயும் தர த சாப்பாய் 

சுகவிமலச ற்பரஞ்சோ இயேபேரின்பசு த் தசை சன்யவாழ்வே 

சுமுசசர்ரோதயசலட்சணசுமக்களசு லச திரசொருப 

அபருஙகற்பூசகுங்குமப:௨ரரன்னயபயோதரரத்னமே 

ஈரிீதசட்பசவேணி3வேதபு சதசபாணிஞானமு த சமிழ்வாணியே 

Quy ss 

சரஸ்வஇ அம்பிகை பஞ்சரத்தினம், 

தூற்தித்று. 

“> > எண்ட ணா 

ன் 9 ட ஒன teh: 

கம், சாலியவாகன சகாப்தம் ௬௮௱௨௧ கலியுகாப்தம் நு ws 
மேல் செல்லாரீன்ற விகாரிஷ் ஆவணி” ௨௭௪௨ சோமவாரம் சஷ்டி, ல௨௬ஷ 
ழிகை அனுசம் ட௫ல௬றஹு நாழிகை திவி எவ-க்குமேல் அமிர் சகெடிகை இக் 
‘= Cure supose சூரியவுதையம் சிம்மலக்கினத்திவ தஞ்சை ஸ்ரீ 
நஷ்ணவிலாச அச்சியர்இிரசாலையிற் பஇப்பிச்கப்பட்டது. 

இதற்குமுன் ௮ச்சிட்டபுத்தகங்களாவன. 

விளையாடற்புராணம் முதுமொழிச்சாஞ்சி மூலமும் உரையும் 
பட ப்பரங்கிரிப்பு சாணம் மதுனாப்பதிற்றுப்பத்தக்காதி. 

வ, நலமும் உரையும் இருவிளையாடற்போத்திக்சகவிவெண்பா.



au seth, 
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௨௯௯ 
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லன 
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awe 
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+. We     

per 

என்பது 

பிணியால்த் துன்பம் 

ase 

ஒழுக்கத்தில்த் 
தோன்று 

வலை யினாலும் 

டழய 

விரும்வுவோர் 

Spar 

சாட்டில்த் 
உளரில்லாத 

© பழய 

போடன்நீரோன்று 

செலியில்ச் 

sn ens 

விட்ட்ல் 

பு௮யச்ருக்கு 

"எப்றகபதசவர் 
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