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a. 

இவமயம், 

சண்முககாதன் றுணை, 

முகவுரை. 

செந்தமிழ் வளர்க்குஷ் செல்வமிக்கு பை யீர! 

மால்வசை புரையு மாடக்கூ_ல் தலவா.பி orate Pah 

தருளு$ பான்மதி மிலைர்த பசுபதிபருளால் பங்கபிட் காட் 

சிச்சங்கப் புலவர்களிபற்றிப பெண் *2piscrss gy 

ளொன்ரபெ இங்வசோசக்கோவை வெளிவயரின் சங்கரால்க 

ளி௦வாது வெளி வருதற்கும் விச்பொசாலைபிர் பபிலும் 

மாணவர்களும் பிறரும் தசாசங்கமா யறி/சொழுகஙதம் 

கும் சாதகமாகுமென அ௮றிஞருசைத்தமை?ப மேற்கொ 

ex) சித்திியக வித்இிபாசாலைபின் முதற்ரேசாமாக 

இவ்வூர் சச்சாபிமானிபாபெ ஸ்ரீமாக் மு. மு. வீர, விசப்ப 

செட்டிபாசவர்களின் பெசருளதகிபால் பஇப்9ந5ப் பெற் 

ப e ௪ * ற + ச் + ps. B14 5,5 5b மாணவர்களுக்கு விலைபின் ரிக் சொடும் 
அளைவ 

சரச மல ஒளு அனை. 

% ** சாலடி. நான்மணி சானாத்.. தைந்தணெமுப 

பால்சசிசங் கோவை பழமொழி மாமூ லம் 

இர்சிலை.ப சாஞ்சி2யா டேலாதி பென்பவே 
சைச்கிலை3யொ டாம்£ழ்ச் சணச்த,!” இப்வெண்பாவாழ் 

பதினென் £ழ்ச்சணச்குகளையறிச,



"சப். பெறும், இம்மூதைபை யேனை3யோரும் கைப்பற்று 

மாறு எல்லாம் வல்ல இறைவன்றிருவருள் புரிச. 

ன இங்கனம் 
சித்திவிராயக வித்தியாசாலை, 

- *பலவான்குடி. மணிவாசக சங்கத்தார். 

J—J——]916- 

இப்புக்ககத்தை விலையின்றி அடியிற் கண்டவ? 

டம் பெற்றுந்கொள்ளலாம். அபலூர் வாசிகள் தபாற்ெல 

வுக்குப் பிரதியொன்றுக்கு ௮ரையணால்_ாம்பு அனுப்பிப் 

பெறிறுக் கொ ள்ளாவண்டும, 

புத்தநங்கிடைக்குகிடம், 

மான? மணிவாசக சங்கம், 

LIV MIND, இராமராத சம் ஜில்லா,



a. 

கயத்றூர்ப் 

பெருவாபின் மி aT Py சிரியர் 

அ௮ருளிச | செயத 

அசா ரக்கோவை, 
எ ஆகிட IF ஆ விப பய வள வைஷு 

க்ற்சிறப்புப்பரமிரம். 

ஆசெயின் காறனறு wp esr ery. Cw eB 

யாப்டத்துத் தானமிக்ச மாத்திரைய ஞசசரம் 

கயாரு மறிய வ௱னாய மற்றவற்றை 

யரசாரக் கோலை மென ரிதொகுத், கான் மிராத 

இருவாபி லாய இல் வண் கயத்தூர்ப் 

பெருவாயின் முள்ளியென் பான். 

நூல். 

கன்றி யறிதல் பெரறையுடையை யின்சொலோ 

டின்ஞுத வெவ்வுபிர்க்குஞ் செய்யாமை கல்வியே 

டொப்புச வாம்ற வறிதலறிவுடைமை 

சல்ஜின த் sr fsrd கட்ட லிவையெட்மிஞ் 
சொல்லிய வாசசச வித்து. 

பிறப்பு செரிவாழ்க்கை செல்வம் வனப்பு 

.திலக்கிழமை மீக்கீ.ற்றங் கல்லிசோ மின்மை 

யிலக்கணத்தா லிவ்வெட்டு மெய்துப வென்று 
மொழுக்கம் பிழையா , தவர். 

mths em 

ச அருமஸிவ சரமாக எனவும் பாடம், 

* வெண்சயமதூர் எனவும் பாடம், 

 



௨ ஆசாரக் கோவை. 

தீக்கணை வேள்வி தவற்கல்லி மிச்சான்கு 

முப்பா லொழுக்கினார் காத்றுய்க்க வுய்க்காக்கர 

லெப்பாலு மா.கா கெடும், 

வைகறை யாமச் நுரிலொரக் து தான்செய்யு 

கல்லமமு மொண்பொருளு॥், ரிம்நித்து வாய்வஇநி 

நிக்தையுர் காபுச் சொழுசெழுக வெள்பதே 

முக்தையோர் கண்ட முறை. 

எச்டிலார் இண்டார் பசகப்பார்ப்பார் இற்தேவ 

ருச்சக் தல்யோ டி வையென்ப மசவருக் 

இட்பத்தாற் மீண்டாப் பொருள. 
G 

1 

எச்சிலார் கோக்கார் புலைதிங்க க்ரமி.றுகச 

ப்த்தக வீழ மீனோ ty வ்க்குக் பக் தெற்றென 

சன்க றிவார் சாளும விரகு, 

எச்இல் பலவு முளமற் ஈவங்று 

னியக்க மிரண்டு மீணைவிழைர்சு வாயில் 

விழைச்சிவை யெச்சலீக் சசனகு, ், 

ப 
ச ச த ‘ ், ௭ 

உ சரல்வகை மெச்சிது ன்கு Keni. ப்பிடித் 

தோதா ர௬ுரையார் வளராசே யெஞ்ஜஞான்று 

மேதைக எாகுறு வார். ் 

டகாளச்தி கோறின்௮ கண்கழீடச் செய்வச்தைச் 

| தான றிடி மாற்றுற் ரொழுதெழுக வல்கக்இ 
கின்று தொழுதல் பழி.



ஆசாரக் கோவை. ௬ 

தேவர் வழிபாடு இக்கனா வாலாமை 

மூண்டது கானன மயிர்களை முப ண்பொழுது 

வைகு துமிிலா டிணைவிடை ௬௪ மழ்மக்கண் 
° டத 

மெசயுற 2லனை மகலு ப லியு 
ரூ. 

வமயுமு தாக நர். 

உட$ததலா னிராடா சொன்று டத் நண்ணா 

Obs gran 8 a பிறியார் வீ ழுகதக்கா 
Qrray Os Osa wmayar CiamuCs 
முமதைமயார் கண்ட முலற. க்க 

தலையுரைத்த வெண்ணெயா லெ௫ுவு நுப்புக ஜண்டார் 

பிமருரித்ச LOT ol. YS தீணடார் சசடபபுக 

குவபமெனினுங கொளளா 87௨. ந 

நிரு ணிழழ்புசிர்து சேசக்கார் கிலமிராக் 

கறு மாமு சேரா ரிடசெனிறு 

உச ததொடா தெண்ணெ யுமையா ர௬ுபைத்தமி 

னீர்த்தொடார் சோக்கார் புல். கஸ் 

நீராடும் போழ்தி னெ றிப்பட்டா செ்ஞான்அ 

நீக்தா ருமியார் இளையார் விளையாடார் 
காய்ச்த தெனிலுச் தலையோழி,, தாடா 
யாய் த வறிளி னவர். ௧௫ 

ஐம்பூதம் பார்ப்பார் பசுத்திங்க ஐமிறு 

தம்பூச மென்னா திகழ்வானேர் றனமெய்க்க 
ணைம்பூச மனே கெடும். ௪9



நி ஆசாரக் கோவை 

அசச னுவாத்திமான் ரூய்.க&)க தம்ம 

னிகரில் குரவரிவ ரிவரைத் 

தேவரைப் போலக் 9 சாழுதெழுகவென்பதே 

யாவருங் கண்ட கெறி. Ear 
\ 

Gre ௬ுசயிகக் து செய்யார் விரக 

குமைடிடையார் ர ம௱வார் bax» yar 

மேற்கேரலுக் தினனார் மரங்குறையா ரென்பதே 

கல்ல றி வாளர் துணிவு. Hor 

மீராடிக் கால்கழுவி வாய்பு மண்டலள்செய் 
ச “ர ௪ or ¥ ரு 

துண்டோ யுண்டா oa னபப வா ரலலாசரச 

ருண்டாரர்போல் வாய்பூிச் செல்வ ரதுவெடுத்துக் 
கொண்டா சரககர் குறித்து ௧௮ 

கரலினீர் நீங்காமை யுண்டிடுக பள்ளியு 

மீ.ரம் புலராமை யே.றற்க வென்பதே 

பேரறி வாளர் துணிவு. ௧௯ 

உண் ணுங்கா னோக்குக் திசைகரச்குக் உ ண்ணமர்க்து 

ASTM றுளங்காமை கன்&ரீடு மாண்டும் 

பிறிதியாது சோக்கா னுரையான ரொழுதுகொண் 

டுண்க வுகா௮மை ஈன்கு. ௨௰ 

'விருக்கினர் மூ.ர்சோர் பசுசிறை பிள்ளை 
யிவர்க்கூண் கொடுத்தல் ச அுண்ணாசே யென்றது 

மொழுக்கம் பிழையா தவர். ட்சீ



ஆவாரக் கோவை. 

ஒழிச்ச திசையும் வழிருறையா னல்ல 

முகட்2 வழிமுண் புகரஈதா கழ்க்தார் 

முகட்டு வழிகட்டிம் பாடு, a2 

கடக் அண்ணார் கின௮ண்ணூர் வெள்ளிடையு முண்ணார் 

சிந்து மிகவுண்ணார் கட்டினமே லுண்ணா 

ரிறக்தொன்றுக இனனச்ச ன்று 

முன்றுவ்வார் முன்னெழாசர் ஈ மிக்கூரு ரூணின்௧ 

ணென்பெரினு மாற்ற வலமிசார் தம்மிம் 

பெரியார் | சிரலிருக்கக் குரல் 

கைப்பன வெல்லாக் கடை தலை இத்இப்ப 
மெச்சும கசையா லொழிரசு வில்டயாகத் 

அமக்க முறைஙகையா லூ -*, 

மு௫ியவரைப் பக்கத்த வையார் al Bap en wir 
அண்பவற்று செல்லா ஈ, சிறிய கடை ப்பிடித் 

தன்பிற் ரிரியாமை யாசார நீங்காமை 

பண்பினா னீக்கல கலம் 

இழியாமைதனகுமிழக் தெச்சி லவா 

மடி.மோடு நனகு துடைத்து வடி.வுடைத்தா 

முக்காற் ஈடித்துத் துடைத்த முக ்துறுப் 
பொத்த வகையசல் வீரலுறுத்தி வரய்பூசன் 
மிக்கவர் கண்ட Qa af. 

2. Ne 

2. F 

௨௫ 

டு 

உள் 

  

* மிச்குரூர் எனலும் பாடம், 
ன் e ட a * + 

ர தம்பரிலிருக்சக்கால் எனவும் பாடம்,



௬ Mang Cg rey. 

இ௱சையார் ஈண்ணீர் பருசா சொருகையாற் 

கொள்ளார் கொ. சர் குரவர்க் குகை 

சொழமியா முடம்பு மூத்து. 

௮ச்திப் பொழுது உடலார் சடவாரே 

யுண்ணார் வெகுளார் விளக்ககெழார் முன்னக்இ 

மல்றாண் டடங்கல் வ ழி. 

ட agesry கைக ப்பிச தெய்வச் தொழுது 

வடக்கொரி கோணச் சஸைரெய்யார் மீக்கோ 

ளூட கொடுத்துச் சேர்தல் வழி. 

இருதேகர் பார்ப்பா fen. ப் போகார் தும்மினு 

யிக்கார் வழுச்திற் மெழுசெழுக வொப்பார்சு 

குடன் செல்ல லுள்ள முவக்து 

புபைங்கூ மாப்பி சுடலை வழிதர்த்தச் 

சேவ குலகிழ லானிலை வெண்பலியென் 

மிரைக்தின் கண்ணு முமிழ்வோ டிருபுலலுஞ் 

சோரா ருணர்வுடை மார். 

பகற்தெற்கு கோக்கா ரிராவடக்கு சோக்கர் 
பகற்பெய்யரர் இபினு ணீர், 

பத்துத் இசையு மனத்தான் மறைத்தபி 

னக்தரத் தல்லா லுமிவோ டி ரபுலனு 

Wiss தானம் பெறினு மிகழாசே 

தீச்திரத்து வாழ். துமென் பரா, 
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& 710% Cat Meu ௪ 

சடைவாவு நீரக நூ கின்றுவாய் புூசசர் 

வழிகிலை 8 ரளளும பூசார் மனத்தால் 

வரைச்துகொண் டல்லது YFTT SVEB xp 

பெய்பூச்சுச் சீரா தெலான. ௯டு 

சுடசிடைப் போகார் ௮வர்மே லுமியா 

சிடசெனினு மாசுணி ழ் கமமேற் கொள்ளார் | 

புடைவ டது மாடை வளிபுரைப்பப் போகார் 

vate. wre யுபொசே யெனறுவ் 

பிறர்மனை கட்களவு சூது கொல்யேச் 

i per PG gr Has sous ZI Csragrt B pail Or ar 

மெள்ளப் படுவதுஈ.. மன 9 கிரய தீழுச் 

செல்வழி புய்த்திடுத லால்: ள் 

பொய்குதளை வொவ லழுக்கா மிவைசான்கு 

மையக்இர் காட்சியார் Re Burt ரிமழிப்பி 

னைமம் புஞுவிர் தருகிபயத் ஆய்த்திடுச் 

தெய்வமுஞ் செற்று வீடும், ௬௮ 

தமக்கென் லையேற்றார் தம்பொருட்*டூன் கெரள்ளச 

ரடுக்களை யேச்சிற் படாஅர் மனைப்பலி 

பூட்டினமை கண்டுண்க ஆண். lho Sia 

உயர்க்ததின் மேலிரா ர௬ுவ்ளழிவு செய்ய 

ரிறசதினனா செய்தக் SOL FSi குரவ 

சிஏக்ைஞ ருண்ணு மிடத்து. ra 
— ப அ பபர் யவை 

அட கண. அக்க. 

ப் 

* ஊன் கொல்லார் எனவும் பாடம். 

MAHAMAHOPADHYAYE 
ட 111 SWAMINATHA HY°"



அ ஆசாரக் தோவை. 

கண்ணெச்டில் கண்ணூட்டார் கர ரடு காமேயார் 
புண்ணிய மாய தலையா றெப்புறுத்த 
GOT SP நூலறிவி னார். 

இண்டாகாண் முக்காளு கோக்கார்ம் சாடியபி 

னீரசறு சாளு மிகவ.க வெனபதே 

பேோறி வாளர் துணிவு. 

உச்சியம் போழ்தோ டிடையாம மீரச்தி 

மிக்க விருதேவர் சாளோ டுவோத்நிதிமா 

௬ட்டலியு மே'எப் பிறகதகச ஸிவவனை த்து 

மொட்டா ரூடனுறைவின கண், 
ரி 

கரழி மண 2ம லிரியார் மணகவிழாச் 

கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை 

யோராது கட்டி.ற் படா௮ சறியாலார் 

தந்தலைக்க ணில்லா விடல், 

துடைப்பச் துகட்காடு புல்லிதழ்ச் செத்தற் 
கருங்கலன் கட்டில் &ழிசததனோ டைகழம் 

பசப்பம்க பசத சகத்து. 

காட்டுக் களைந்து கலக்கழீஇ மில்லக்தை 

யாப்பிரீ பெங்குக தெளித்துச் 3நுகாலை 

நீர்ச்சால் கசக கிறைய wares 

இல்லம் பெசலிய வடுப்பிலுட் டீப்பெய்க 

சல்ல துமல்வேண்டு வார். 
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அராரத் கோவைச சூ 

அட்டமி) மேனை யுகசவும் பதிஞன்கு 

மப்பூமி காப்பரர்க் குறுகண னு மிக 

கிலத்துளக்கு விண்ணிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பா 

மிலீங்குநா லோதாத கரவ. wor 

கல்லியாணர் தேவர் பிழிர்விழர வேள்வியென் 
ஹழைவகை சாளு மிகழா சாஞசெய்க 

பெய்க விருச்இழ்குங ஈழ. PA 

eats Cer ilerra வைதலிச் கான்கு 

கிலைமைக்குய் கல்விக்கு LOT AW LG HT Fb GU 

Gy msgs SHS செயல் ௫ 

பழியா ரிழியார் பலருள் ஞுஜயகக 

ரிசையாத கர்ர்து காலா "சைவீன் றி 

யில்லாரை யெனளி யிகாநுபையார் Sarai aps 

தாங்கருங கேள்வி யவர். டவ 

மின்னெளியும விழம்றும் வேசையர்கள் கோலமுக் 

தம்மொளி Castro கோக்கார் பகழ்ழைவோன் 

முன்னொளி,ம பினஜெளியு மற்று, Os 

படி.௮ம் பயணிகும்* பட்டி புசையும் 

  

   

  

ஏலசயும் புசு முபையாசே யென்று 

மசையாத தீவளாத தவர். Ge. 

தெறீயொூ கல்2லது a? at ou 

வீலர் சங் கதங்கரத்தல் கைபுடை தோன்ற 

வுறுப்புச் செகுத் தலோ டின்னவை மெல்லாம் 

பயிற்றார் நெறிப்பட் டவர். , லெ 
னாள் வண் யா க வைபை உ =— a வலவ வைன் 

ஈட்டி, புரையும் வரு] 3 ௭௮34 பாடி



a ஆசாரக் கோலை, 

(No aya லினிதுளை கானீர் மணைபரம் 

மட்ச்கைமேச ட,வ்வைக்து மென்ப தலைச்சென்றார்க் 

கூணொடு செய்யும் சிறப்பு 

கறுச்ச பகைமானையுங் கள்ளாட்டுக் கண்ணு 
கிறுத்த மனமில்லார் சேரி யகத்துங் 

ரூணகேோக்கெ கொண்டவர் கோள்விட் டுழியு 

கி கரி ல.றிவிஞர் வேண்டார் பலர்தொகு 
DISS OT BO Bev. 

முளிபுல்லு் சானமுஞ் Cerri Be Kat 

அளிவீழக் கால்பரப்பி யோடார் தெளிவிலாக் 

கானச் தமிய் ரியங்கார் துளியம்? 

ஈல்குச வாற்றப் பெருனுஞ் செய்யாசே 
தொல்வரவிற் றீர்ச்த தொழில், 

பாழ்மனையுக் தேவ குலனுஞ் சுகொடு 

ரூரில் வழிமெழுர்த வொத்றை முதுமரனுச் 

தாமே தமியர் புகாஅர் பகல்வளரர் 

சோயின்மை வேண்டி பவர் 

எழுச்சிக்கட் பிற்கூவரர் தும்மார் வழுக்க 

மெங்குத்றுச் சேறிரோ வெள்ள? முன்புக் 

செதிர்முகமா கின்௮ முசையா ரிருசரர்வுள் 

கொள்வர் குரவர் வலம். 

உடம்புசன் தென்றுரையா ரூதார் விஎக்கு 
மூப்பினுட் டீசக்தக் கொள்ளா ஈசனைப் 

படக்காயார் தம்மேற் குழித்து. 
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ஆசாரக் கோவை. 

மாதொன்று மேறூர் செருப்பு வெயின்கறையா 
ser pales சூத்த விழமியார் தமமோடங் 
கோ.ராறு செல்லு மிடத்து. 

வாள்முறை யான்வகத சரன்மறை மாசாளை 

மேனமுறைப் பசற்றங் குரவரைப் பேரலொழுக 

னூனமுறை மசளர் துணிஏ, 

கால்வாய்த் தொழுவு சமய மெழுக இருப் 

பாசா மென்ப குரவர்க வையிவை 

சாரதீதரற் சொல்லிக மனது. 

துறந்தாரைப் பேணலு சாணறுக தரங்கற்ற 

மறச்துவ் குசவர்முற் சொல்லாலை மூனலுஈ 

இறங்கண்டார் கண்ட கெ ழி. 

பாசீப்பார் தவசே சும் சார் பிணிப்பட்டார் 

மூச்சா ரிளசாயார் பசுபபெண்டி சென் றிவர்கட் 

காற்ற வ ழிவிலன்ட னாசே பிழப்பிலுட் 

போற்றி யெனபபடு வார், 

ஈன்ராண் மகடன லுடன்பிறகதச7 எசயிலுளு 

சான்றார் தமித்தச வுழையற்க வைம்புலனுச 

தாங்கற் கரிதத்க லான். 

கடைவிலக் கீ காயார் கழி மை செய்மார் 
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சொடையளிச்சகட் பொச்சாகார் கோலசேர் செய்யா 

சிடையறுத்துப் போடும் பிரஜெருவம் சேரார் 
சடைபோக வாழ்.துமென் பார். 
கதை 

ச 

* போாகார்னனவும் பாடம், 
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0௨ ஆசாரக் கோவை. 

தமக்குற்ற கட்டுரையுச் தம்மிம் பெரிய 

ருரைத்ததற் குத்ற வுரையுமஃ தன் Bis 
பிறர்க்குற்.ற கட்டுசையுஞ் சொலலற்க சொல்லின் 

0 

als qpp wh AG. ௬௭ 

பெரியா ருவப்பன தாமுவவா ரிற்லஷ 

சிறியாரைக் கொண்டு புகா௮..- ர றிவறியாப் 

பிள்ளையே மாயினு மிழித்துரையார் தம்மேச 

டளவனா வில்லா விடத்து. ௬௮ 

முனி£சர் துனி௰ார் முக த்செதிர் கில்லார் 

. தீனிமை யிடத்துக்கட் டங்கருமஞ் சொல்லா 

'தினிசவை மாம் Dg மெனஞனார் கடுவின்று 

காக்கைவெள் ளெனனு மெனின. ௬௯ 

உமிவு முயர்ச்துழி மேறலும பாககும் 

வகையி லுரையும் வளர்ச்சியு wows go 

புணசார் பெரியா ரகத்து, எ௰ 

இறைவர்மும் செல்வமுக் கல்வியுச் தேசுங் 

Ger gia குலமுடையார் கூறார் பகைவர்போழ் 

பரரித்துப் பல்கசற் பயின்று. எச் 

பெரியார் மனையகத்துக் தேவ குலத்தும 

Marner குரவரையுள் கண்டா லணங்கொடு 

கேர்பெரியார் செல்லு மிடத்து. ௭௨ 

ஈககையொடு கொட்டாவி காிப்புக் தும்ம 
லிவையும் பெரியார்முற் செய்மாசே செய்.பி 

னசையாது கிற்கும் பழி. 6 fy



ஆசரிரஃ் நோவை. ௬ 

நின்றக்கச விஜ்க வடக்கத்தா லென்று 

மிருர் தக்கா லேவாமை மேகார்--பெராச் தக்கார் 

சொல்லீழ் செலவிகொடுத்துக் கேட்டி மீட்டும் 

வினாவற்க சொல்லொழிகச்தக் கால். ச 

உடுக்கை யிகவார் செவிர்சொறுண்டார் கைமே [லுக் 

லெடுத்துரையார் பெண்டிர்மே ஜேக்கார் செவிச்சொல் 

கெரவ்ளார் பெரியா சகத்து. எடு 

விசைக்றுரையார் மென்மே லுரையார்பொய் மாய 

பரக் நுரையார் பாரித் துரையா-சொருங்கெனை ததுஞ் 

ல்லெழுத்தி னாலே பொருளடங்கச் கரலத்தரற 

சொல். துக செவ்வி மறித்து. 6 Ge 

தம்மேனி சேசக்கார் தலையுளரார் கைச்செடியா 

செம்மேனி யாயினு ரோக்கார் தலைமகன் 

ற்ன்மேனி யல்லாழ் பி... எள 

பிறசொடு மக்நிரங் கொள்ளா ரிறைவனைச் 
சாரர் செவிமோசார் சாரிற் பிறிதொன்று 

ே சர்வார்யோ னிற்க இிரிக்து, எ 

துள்பத்துட் டுன்புற்று வாழ்தது மிள்பத்து 
ளின்ப வகைய னொழுக௮-- மன்பிற் 

செறப்பட்டா ரில்லம் புகாமைமிம் மூன்றுர் 

இறப்பட்டார் கண்ணே யுள. wa 

  தறவாற்ளன் 

 சுழிண்டார் எனவும் பாடம்,



Oe த சாரம் கோவை. 

தெற வச்துச் தங்குவர் பேறாரையா சில்லத் 

sid Gey a மிரா௮ர் பெரியாரை 

மெல்று முறைகொண்டு கூறார் புலயசையு 

சன்க றிவார் கூறார் முறை. Hi) 

*புழைக்கடைபபு காசரசன் கோட்டி யுரிமை 

யிவற்றுக்கட் செவ்வியார் கோக்காசே மவ்வத 

தொழிச்குரிய ரல்லா தவர். ௮௪ 

வண்ண மகளி மிடத்தொடு தம்மிட 

மொள்ளிச மென்பா சிடங்கொள்ளார் தெள்ளி 

மிகக்கிழமை யுண்டெனிலும் வேண்டாவே பெண்டிர்க் 

குவப்பன வேரும் விடும். ௮௨ 

நிரல்படச் செல்லார் கிழன்மிதித்து கில்லா 

ருரையிடை மசய்ச் துரையா ஞாரமுனிவ செய்யா 

சரசர் படையளவுஞ் சொல்லாசே யென்றுஙு 

கடைபோக வாழ்துமென் பார். ௮/0 

அளையுமை பாம்பு மாசு கெருப்பு 

முழையுறை சிமமு மெள் பிவை CIT 

மிளைய வெளிய பயின்மனவென் மெண்ணி 

யிசழி னிழுக்கச் தரும், ட்ப 

அறத்தொடு கல்யாண மாள்வினை கூசை 

இதப்பப் பெருகயக் கண்ணுச்-இிறப்பட்டார் 

மன்னரின் மேம்படச் செய்யற்க செய்பவேன் 
மன்னி௰ செல்வங் கெடும். } ௮௫ 
  

ணு * ௫ ர ஆச் e . 1* 8 

*புழைச்சடைப் பின்புகார் கோட்டி எனவும் பாடம்।



ஆசாரக் கோவை. 

உண்டது கேளார் குரவசை மிக்காரைக் 

உகண்டுழிக்கண் டாமச் தஇரியார் புலையரையு 

முண்டது கேளார் விடல். 

இடிர்சாரைக் கால்கழுவரர பூப்பெய்மார் சாக்த 

மறச்தானு மெஞ்ஞானறும் பூசார் டர்தார்க 

1ணில்லா.ங் கட்டின் மிசை, 

உதவிப் பயனுரையா ௬ண்டி பழியா 

ரீறத்தொடு தாகோற்ற சகோனபு வியயார் 
இறத்துளி வாழ்துமென் பார். 

எய்தாத வேண்டா ரிரங்கா ரி ழுக்சச ர்குக் 

கைவாசா வரச விடுக்கண் மனமழுங்கார் 

மெய்யாய காட்ச யவர், 

தலைக்£ட்ட பூமோலார் மோச்தபூச் சூடார் 

மட 

௮௬ 

ob} <A 

௮/௯ 

[ou 
பசுக்கொடுப்பிர், பார்ப்பார்கைக் கொள்ளாசே பென் 
புலைக்கெச்சி னீட்டார விடல். ௯ 

மோட்டுடைப் போர்வையோ டேக்கழுச்துச் ETON ong 
காட்டிளே uf pit Ui SOT wre sed ar 

மூத்த வுளவாக லான். ் 
—_—— 5 a 

4 கண்டுழிச் கண்டான் மன og) Pant புல்லரையும் என 

4 நில்லரர்தாக சட்டின்மிசை எனவும் 

6 தலைச்செெ்ட பூ மோவார். 

1 பழித்தீர் மரீமதம்மின் சாவும் பாடம், 

[்ப்புங் 

கு



(௬ aug கோலை, 

*மிலையியைச்த ஈற்கருமஞ் செய்புங்கா லென்றும் 

புலயர்வாப் காட்கேட்சிச் செய்யார். தொல்வில்லா 

வச கணர்வாய்ச் சொம்கேட்டுச் செய்க வவர்வாய்ச்செ௱ 

லென்றும் பிழைப்ப இல. ௯௨௮. 

மன்றத்து கின்றுஞம்ருர் மாக இிமிர்ச்தியங்கச 

Orage Baer லுமையர மிரவசசப் 

தின்அுழியுஞ் |செல்லார விடல். ௬௫ 

கைசுட்டிக் கட்டுரையசர் , சாலா லெழுத்இிடார் 

மெய்சுட்டி. யில்லாசை புள்ளாரோ டொப்புரையார் 

aad s குசவர் கொமிப்ப வியு2தேலா 

சையமில் காட்சி யவர். ௬௪ 

தன்னுடம்பு தார1ிமடைக்கலச்தான் தன்னுமிர்க்கென் 

றெண்ணித் துவைத்த பொருளோ டி.வைமரன்கும் 

பொன்னினைப் போற்போற்றிக$காத்துய்க்க வய்க்கர 

மன்னிம வேதக் தரும். [்க்கான் a @ 

ciOgguny groscora yates யென் றீவைபேச 

றன்கரும கல்ல கடைப்பிடி தீறுத் தங்கரும [ 6 

மப்பெற்றி யாக முயல்பவர்க் காசார 

மெப்பெற்றி யானும் படம, ௯௭ 
டட. பட. 
  

& தலைஇய ஈற்கரு2.ம2 எனவும், 
* கொஃலார் விடல, 
1மானமே 2லழுத்தியார் எனவும், 
ர அடைஈசலர் தன்னுயிர்கசென், நுன்னி கினைத்த பொருளோ 

எனவும், 
9 உய்பாச்சா, ஒன்?ற விழுசர் 5௫௦ எனும் பாடம்,



௮ FATE SEMA 

தொழுசானும் வாம்புசைத் சாலு மஃ சன்றிப் 

பெரியாரமுன் மாது முரைமார் *பழியவர் 

சுண்ணுளே கோக்க யுமை. 

சூதர் கழக மரவ மரறுக்களம் 

பேதைக எல்லார் புசசஅர் புகுபவே 

லேதம் பலவும் தரும். 
8 

1உரர்சளத்து மட்டிலும் பெண்டிர்சண் மேலு 

நடுக்க காட்சியார் கோக்கா பெடுசதிசையா 

ENC LST YT arr wv 

அறியாத தேயச்சா னாதுலன் மூச்சா 

ன்ளையா னுயிரிழக்தானஞ்சினா ுண்பச 

.னரசர் சொழிரல் வைத்தான் மணாளனென் 

ரொன்பதின்மர் கண்டீ ருரைக்குங்கா 1லர.்ஐவு 

மசசா.ரம் வீடுபெற் மூர், 

ஆசாரக் கேோரவை 
முற்றிற்று. 

* வ.பியவர் எளவம் 
* ச் + 4 * 

2 Dears GD CAT AL.?, 

9 அசசர் தித்த செழில்வைத்தான் எனவும், 
4 மெய்மான வாசயாம் எனவும் பாடம், 

Wer 

௯௮


