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OPINION ON THE BOOK 

M. R. Ry. S. Anavaratavinayakam Pillay Avl., M.A., L.T., 

Keader of The Madras University, writes: —"I have read 
portions of Mr. Sivasubrahmanya Aiyer’s Arungalaivilakkam 

(அருங்கலை விளக்கம்) in manuscript. In the introductory 
pages he has compared the new system of education with the 

old and the main work is a concise account of the various arts 

and sciences, many of which were unknown to Tamil students 

until recently. He has done his work well even coining new 

expressions where necessary, and his powers of exposition are 
remarkable. The work is in verse, and throughout one could 

easily discern the author’s command of the Tamil Vocabulary 

and his wide learning.” 

OPINIONS ON DASANGAM 

I. P. Walsh Esq, I. C. S., writes:—" 1 am sure the 

effort is meritorious and the idea an interesting one. ... .......5 
Its now proposed that some local compositions m honour of 

the coronation, shall be read to-morrow when the pandal is 
opened at 10 a.m. and if you like to recite your Tamil poem 

you wn have an opportunity of doing sv.” 

R. Ry. S. Lakshmana Alyer Av], B.A., L.T., of the 

Teachers College, Saidapet, writes :-—‘ Thanks many for your 

kindly sendmg me a copy of your Das&angam and am glad to 

find that you have so successfully invoked your Muse on the 

auspicious occasion of His Majesty’s Durbar.” 

OPINIONS ON SANKALPA VERUMAI AN} 

THE REVIEW OF MAHABHARATA 

Dewan Bahadur T. Sadasiva Atyer Avl., B.A., M.L., High 

Cuurt Judge, Madras, writes:—‘1 thank you for the review 

(Diplemacy of Sri Krishna) in manuscript kindly sent to me 
‘and which | return to-day......... The Review is, as is usual with 
your productions, full of profound learning and acute remarks.” 

M. Rk. Ry. K. B. Ramanatha Atyer Avl., M.A., B.L., L.T., 

writes :— ““ Many thanks for your booklets (The Vanity of 

Humar Wishes in Tami] and the Diplomacy of Sri Krishna in 
Enghsh) which I have looked at with a great deal of interest. 

1 see that m translating Jobnson’s Vanity you have had. to 

araphrase more or less and that was perhaps the only way of 

e iccessful rendering from English into Tamil. You show 
msiderable skill and mastery of the medium you employ......”



PREFACE 

It was long the author’s intention to benefit the purely 

Dravidian Scholar with what the western world has in store 

for him. Synchronically the same idea seems to have struck 

his learned friend, M. R. Ry. T. Kanakasundaram Pillay 
Avl., B.A., who, in one of his letters, asked him to write “some 

odes describing the various departments of learning and the 
facilities afforded for such studies in a properly equipped 

college, imterspersed with reflections, advice, exhortations, etc.” 

This poem is the outcome of his letter wherein he wanted the 
author to write the work in a simple style and metre that it may 
be used as a text-book by the school final candidates. Since 
the author intends that this book must be studied advantageously 

even by the Higher Elementary Grade Teachers to be equipped 
well for their arduous task as teachers, he has attempted to 

write it In as simple a style as possible. 

To the best of his knowledge, this work is the first of its 

kind. This is intended to supply the wart of a book in the 
Tamil language describing modern Arts and Sciences: but it 
has no prethnce to perfection with respect to matter or form of 
presentment. He has purposely omitted the Bibliography that 

helped him in the composition of this work, as it would be of 
no practical use to the class of readers for which this book is 

intended His thanks are due to the many authors who 

supplied the material for this work. 

Suggestions for making the book more useful, will be 
thankfully received by the author. 

ANANDASRAMA, | 
0001100%, | SIVADHYANANANDA. 

1st November 1914, |



Stanza 

Stanzas 

CONTENTS 

பொருளடக்கம் 

CHAPTER 1 

On Ancient Education 

பழைமைதோற்றிய வத்தியாயம் 

I. 

2-12. 

13-16, 

17-21, 

22-24. 

25-28. 

29-37. 

38-64. 

65-60. 

70-70. 

[வியப உர வபி-- ஒரு ஈண்பனை யுடன்கொளல், 

On pial schools — திண்ணைப் பள்ளிக்கூடங்கள். 

The drawhacks of pial schools - ஷி. பள்ளிச் 

FL BS iO GOO Maj ar. 

The excellences of Old Mutes — yom goor wa 

களி னேற்றம், 

Sune more excellences of Old Mutts - மற்றும் 

ரில உயர்வுகள். 

(பின்வ 61 1400௬ மர்ம - தற்கா 

லச் கல்விச் சிறப்பு, 

The absence ot old sciences and its reasons — 

பழைய கலைகள் காணாமையும் காரணமும், 

Che names of some ancient savants of Tamil 

Literature — yorger gF Aucaal » Aer, 

The present state 04 நரக! 801௦௦6 -- திண்ணைப் , 

பள்ளிச்கூடங்களின் தற்கால நிலை. 

Sone modern savants of Tamil Literature — 

தற்காலத் தமிழ்ப்புலவரிற் சிலர்.



11 

CHAPTER 1] 

On Elementary Education 
புதுமை கிளத்திய அத்தியாயம் 
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The Law College, The Arts}School, Commer 

cial and Industrial Schools — ¢usegr fl 

முதலியன, 

The Agricuitural Collega — பயிர் முறைச் 
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The Forest Museum - சாட்டுச்சாட்சொலை. 

The Botanical Gardens-Glass and hot houses— 
தாவரத் தோட்ட வரணனை-சண்ணாடி வீடு 

கள், சூட்டறைகள், 

The Forest College-The Laboratory System— 

காட்டுச் கல்லூரி சத்கிரமுறை, 

Plant Physiology-Seeds and Germination — 
தாவரதத்துவநூல்-விதையும் முளையும், 

The Root — வேர், 

The stem and the bark — பிரசாண்டமும் 

பட்டையும். 

Leaves and Respiration — இலையும் சுவாசமும். 

Flowers and Reproduction — yaw, afar ay. 

Sanskrit Colleges and Schools — a Qurgu 
பாடசாலைகள். 
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Exposition of Arts and Sciences 

அருங க வ விளக்கம் 

ee fg ne 

கடவுள வணக்கம் 

ஒருமதமுஞ் சாராசொ சமயத்துந் 

தலைப்பொருளா யோங்கி யென்றுங், 

.குருமொழியின் மவுனிகளாய்* ஈமாசத்தை 
உட உ ரூ ௪ உற ட 

வாய்ர் துமனக் கோட்டா தீர்த்த, 

பெரியவர்த மகத்தினைத்த wo Den murs 

கொண்டுறைக்து பேசு மன்னர்க், 

கரியபொரு எளித்தவரை மேலாக்கி 

வாழ்விக்கு மருளே போற்றி. 

நூல் 

1. பழைமை தோற்றிய வத்தியாயம் 

Chapter 1. On Ancient Education 
கல்விரலங் காண?வார் ஈண்பனை யுடன்கொளல். 

Taking a friend. 

ம். எள்ளினு ளிழுது போலு மெழின்மலர் மணமே போலு 

மொள்ளிய சிறப்பு வாய்ந்த ஈண்பநா முவப்பிற் £ர்சான் 

நெள்ளரும் ௮னப்புச் சார்ச்த விக்ஈகர்க் கலாசா லைக்க. 

ள்ளவிர் கல்விச் சால்பைக் கணித்தறிர் துரைப்போம்வாராம்



3. 

& 
௮ருங்கலை விளக்கம் 

On Pial - Schools. 

9 கவிகள் பழைய  தமிழ்ப்பள்ளிக்கூட வியல்பை 

விளக்குவன. 

நெடுங்கணகச் சாதியாக ரிகண்டநர் திவாகாதீசோ 
டிடும்பைரோய் தோற்றப் பீறற் பாழக் துணி யரைக்கசைத்துப். 

படும் லச்க செல்லிலக்கம் பகர்குழி மாற்று மற்று 

இடம்பெறு சதுரவாயுஞ் சிறந தலீ லாவதீயும், 

புலவருச் கருமருந்தாம் புலமைசா னைடசச்தோ 

டலெலஉறும் விவேக௫ந்தா மணீகுற ளோடுவெண்பா 

நிலவிய தொகைநூல் பல்ல நிறைந்த கீழ்க்கணக்கு முற்றும். 

குலவிய சுவடி தீட்டிக் கோத்துக் தாக்சசனின் மாட்டி. 

கூட்டமாகச் சென்று குறுகும னேச்தா Denar cps 

தாட்டிகன் முறையே லக்கத் தரப்படி.த் தம்மிடத்திற் 

போட்டெ தாலக்கற்றிற் றகைபெறப் பொருந்தா முன்னர்க் 

கூட்டிய கையாலையர்ச் குகர்தாம் றண்டங் கூட்டி. 

பித்திகை ரிறைச்ச௪ சட்டம் பிள்ளைய மேடுதாங்க 

யு.த்தியி னோலை கசைக்மசாண் டாணியினெழுதி மற்ரோ 

சொத்தவை வரையப் பார்ப்ப கோடுகழ் ௮குப்புச் கற்கு 

மூச்2மச் சிறுவர் பாட மொழுங்குறக் கேட்டு மேலும், 

நீவமூறு பாடஞ் சாற்றி ஈல்லனவெண் பெருக்கிச் 

தவர லை யாசான் சாற்றுங் குறிப்பினைச் கள்ளா தேற்றி 

யவமெனப் பொழுது செல்லா தாற்றித் தம்முறையிற் சென்று 
பவமறு நூல்கள் கூறிப் பாப்பல வினிப்பச் கேட்டே. 

௮தவ னுச்சி ஈண்ணு மமையத் இனில்ல மீண்டே 

யோதன மருர்தி யொல்லை யொவ்வொரு சிறுவனாச 

வேசனங் கொண்டெறம்பு விழைர்துசெஃ ரரியென்னச் 

சாசனச் தூச்கைச் தோளிற் சார்த்திமீட் டமர்க் தபின்னர், 

. எத்திறத் தாசான் கற்க வியைத்தன £த்திறத்துப் 
புத்தகங் கற்றுப் பின்னர் வாய்பாடு பொருத்தயாரு 

மெத்துந ரின்று சத்த மேகமும் பொழிர்த சென்ன 
லொச்ததம் முறையிற் கூறி யோய்ச்சவா னென்னவோய்ந்து,
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10. 

11. 

12, 

13. 

14. 

15, 

Di Oh BEE விசாக்கம் ௧ 

மட$ ஜின விளக்கி மற்றை சாள்பண்க்கான வாற்றி 

விடத்கினை யொப்ப ரோக வெருட்மொசாற் குவந்த 

ஈடத்இனை நடித்தும் ாச்து சாட்டகம் புகுஈ்து கற்ற 

இடச் சற பொருளை யில்லஞ் செறிர்சமின் விளக்கின் பக்கல், 

பன்முறை சிர்இம் சோம்இப் பளகறப் பொருளை முற்று 
மென்முறை தோன், முன்ன ரெழில்பெறச் தம்ம வாகீச 

கொன்முறை ஈலச்ச லோ௫ச் சர இவாய்ப் பாடம் போற்று 

BOT (Lp aM மாணார்க் சண்ட ஈண்பசா முூணர்லா மிற்றை, 

கொன்முறை பழக வரத ஈமச்கெலாம் பழைமை அய 

ஈன்முறை யாகச் தோற்று ஈன்மதி யகலா தேனு 

மூன்முறை தம்மின் மேலா மூறையுறப் புகட்டு ஞாலப் 

புன்முறை யொழிக்ருறி கல்விப் புதுமுறைச் சாலை கோச்சாய். 

கோக்கு முன் பழைமை போற்றி நுவன்று நாதனமுறைக்க 

ணாக்கிய வெறுப்பைக்தோர்றி யருவருசத் இயம்புகன்ற 

மேச் நிலாச் குணத்தை வீட்டி மிளிர்ஈடு நிலையினில்குச் 

தக்தினிற் ரூலுவென்னச் துகளற வாய்குவாயே. 

8 கவிகள் தமிழ்ப்பள்ளிக் கூடனீசளின் 

குறைவை யுணர்த்தும். 

The drawbacks of Pial - Schools 

shoe பாகுபாடு தவிர்த்து வெள்ளாட்டை யொத்து 

மிக்கன நாலை முற்று மொழுங்கற விழுங்டுப் பின்னர்ச் 

சிக்கறப் பகுக்கும் வன்மை சறிதுமே யின்றிச் சிர்தை 

மிக்குறு நினை௨ப் பண்பே மிகுக்குமக் சல்லி கற்று, 

பள்ளி.பிற் கணக்குப் புள்ளிக் இயைவூறும் பான்மை மின்ருற் 

றள்ளுடோ மதனை யென்று தவிர்த்துப் பின்வேறு கொண்டு 

மெள்ள 7௮ யெழுதுவோன் கையியைந்த வேட்டினைச் கெடுத் 

தான். 

பள்ளும£ப் படித்தான்பாட்டை மிழுக்களெனெனப் பகர்ச்தும், 

பாமரார்கூட வொல்லவாப் பழங்கணக் கெல்லாங் குற்றச் 

தாமுறப் பொதுக்க வேனுர் தள்ளருஞ் சரவென்று



16. 

17. 

18. 

19. 
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௮ருஙகலை விளக்கம் 

சாமுற உரைத்து காவி னவையினை மிகுக்கா தான்ற 

தோமறு முணர்வி னிற்றைச் துகளறு முறையைச் தேருய், 

சாய்தலோ பவெச்தனீக்க் கடற வாய்தல் ஞான 

மேய் தரு மொருவர்க்கன்றி மற்றவர்சக் இயையா நீயு 

மாய்வறு மச்சால்பெய்க வெண்ணர்டின் மனத்தணைந் 

சாய்வுறு கோட்ட முற்று தவிர்த்தெனைச் கொடர்கவின்றே, 

4 கவிகள் புராதன மடங்களி னேற்றங் கூறுவன. 

The excellences of c]d mutts. 

“அருமையிற்கடைப்பி னன்றி யொநபொரு எருமை யார்க்குந் 

தெரிய றும் வழக்கே யில்லை சீரிமயாய் புகலச் கேட்டி 

குருமகன் ரன்னை முன்னாட் குறுகிப் போய்க் சல்லி கற்க 

விருமையிற் சென்ற காத மெதசனை யெனச் சேர்வாயே F 

"மலையெனசத் துளங்சா வாசான் ௮யங்கு௮தியாண்டையென்றே 
யலைபடு துரும்பினேடு யரும் பெறற் கல்விகற்று 

நிலைபெறத் தம்பே ரன்றி ரீமிர் குலப் பேரு மாசான் 

தலைபெறு ஈர்த்தி கூடச் தம்மவாறியச் சாட்டி, 

“* நாட்டினிற் புலவ? யென்றறைதா வலராஈடர்து 

நாட்டிய கல்வியாளர் பலரையு 67134) 058i 

னீட்டிய வறிவின் வன்மை யியைபினின் வாட்டி வென்று 

கூட்டிய குரு வவப்பச் கூடிய பொன்னை மீத்து, 

.. புகழொடு பொருளும் பெற்றுப் புலவ னாவலனே மற்று 

மிகழொணாப் பாரதிப் பாரியை சவிராய னென்னச் 

துகளறு பட்டங் கொண்ட அயவர் தன்மை யேகி 

ஈகு2.ர நிற்கு மிற்றைக் கல்வியோ ஈலத்த?? தென்றே, 

இழிஉன கூறிட் பெறற நாத்தடிப் பே்றிப் பாரிற் 

பழி சுமந் தாற்றும் புன்மை பரித்திடப் பரிர்த ஈண்ப 

கெழுதகை யுண்மை வாய்ந்த €ர்த்தி சால் சவ்லூரிக்க 
ணுழமுதகை நாவாருள்ளச் Serie சியிலுரைப்ப கேளாய்.
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அருங்கலை விளக்கம் 

பின்னும் 8 கவிகள் பழைய பள்ளிக் கூடங்களின் 

சிறப்பைத் தேற்றும், 

Some more excellences of the old mutts. 

“ஓவ்வொரு Studer shad oGlar neopseay Graiay 

செவ்விதின மைந்த மாந்தர் தவப்பலர் செறிந்தார் முன்னா 

எிவ்விய லின்று காணே மென்னகா' ணிப்படிப் பென் 

Oman மொழிகளாடி யுளத்தினைச் கோட்டறிதே, 

ணார ் ற நூற்களினமைர்த கல்வி நணகயே யோதலன்றி 

மேற்கண ஞானங்கூட மிறலெழுச் தமைக்க வாசா 

னேற்றனர் இறர்காரிர்தலினை யெலா மொழிர்ச; கூற்றை 

மாற்று ஈன்னடைபயிற்றுி கல்வியே மற்றைவீமிண, 

உலக நாலோதங் கல்வி யுண்மையிற் கொள்ளொணாதாற் 

பளகறப் படிக்கும் வேத மாணவர் பகாவுண்டோ 

விலகுறு மிற்றைக் கல்வி வெறுமைய” தென்னேலன்ப 
x cen eo ௮ 4 ட ட்ரூ வலூனை யறியாணண்மை யுணர்க்தவஞ சானன்றே, 

தற்காலக் கல்வி இறப்பு. 

Characteristics of Modern Education. 

பூசல வமைப்புமாண்டு பொகிஉறு பொருளும் வாழ்வுக் 

ழி .றுமாச்தரப் பண்புஞ் ெய்கையு மவர்வழக்குங் 

கோதற வணர்க்தார்க்சன்றிக் கோட்டமின் மனத்துச்சமை 

காதிய தன்மை யோங்கி யிறைச்குணங் கதுவாசன்றே. 

சடவயிர்ச் கத்துவங்கள் சழக்கற வுணராதார்க்குச் 

இடமுற வெண்ணுர் தர்க்கச்திறமையை யியையாதார்க்கு 

நடஈவில்பொது சாதன்சீர் ஈவிலுகன் முடியாபின்னு 

மூட.றணிலமையுங் கூற்றையோர்தலு் சகுதியாமே £ 

எம்முனோரின்ன செய்தாரக்குடிப் பிறர்கோமியாமு 

மும்முனோர் சாகரிகமுற்றிலர் நேற்று வாழ்க்கை 

செம்மினீ ரெம்முனிற்றல் சிறப்பன்று செல்லீரென்று 

தம்மினும் பெரியார்மாட்டுத் தருக்குத றச்கதேயோ?
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28. 

அருங்கலை விள க்கம் 

ஏட்டினிலுள்ள கல்விபுளத் தியைத்தியலவொண்ணாத் 

தாட்டிசர் மூடடரென்றே ௮டமொழி சாற்றன்மான 

லீட்டியவறிலை யெய்தாரெபிிற்குலத் துதி தாபேணு 

மேட்டிமை பெறுவரேகொல் கற்றமேல ௨ணைப்போன்றே. 

09 கவிகள் பழைய கலைகளிப்பொழு.து காணாமையு மதற்குக் 

29. 

30. 

3! 

32. 

38. 

௮4, 

காரணமும் கூறும். 

The absence of Old Sciences and its reasons 

சலைபல நிறுவி முன்னோர் ser maigs gr rem 

நிலைபெற வவற்றிற்றேர்ந்தோர் சாமங்க எரிலவுமேனு 

ஈலமூற ஈரவற் நீவி னடைபெறுமிக்சாலத்டு 

னிலையெனிற் சாற்றயாமும் யாதியாதியம்பற் பாற்றே. 

பொரறைசமர் தமைந்து வேர்தர்ச் இன்னமும் வேண்டும்போது 

திறையளர் தளிக்குர் சேயமிதுவன்றிம் தெழிக்கவண்டோ 

விறை௮ரசை யுபசரிச்கு மெழின்முறை முக்காலிர்காட் 

டறைவேற் கீலைகுறைந்த காரண மாசாலென்றே, 

கற்றறி மூடான்றிச் கண்ணிய ரெவருஞ் செப்பார் 

மற்று ஈம் பழைமை மாற்ற மதிதனிர்நாக்கி யன்ன 

ஈற்துறை யூக்குவார்ச்கு ஈல்லன பரிசளித்தும் [கோலே. 

விற்றரன பொருளைக் கொண்டும் விளங்கு மாங்இலர் செங் 

பலர் மனத்தினையு மோரா தொருதம கொள்கை பற்௱ப் 

பலரையும் வாட்டிப் பண்பில் பழிபல வியற்றி ௩ின்றார் 

சிலர் பலர் தருக்க வேர்தர் செறிவொழிந் பன கலைகள் 

குலைவு ற வதனாலென்னி னதுவஈப் கொள்கை யன்ற. 

டயன் விழையாது முூன்ஞட் பலகலைஞான மோர்ந்து 

ஈயமு£ற விர்இயர் சம்மாட்டுறு ஈன் மகார்க்குப் 

பயனுற வூட்டுஞ் செல்வி பாராட்டினமையா வென்று 

சயமு£ற மேனாட்டுள்ள வறிஞருஞ் சாற்று வாரே, 

ஈம்மவர் பலரே சோம் புசார்றித் தீத்தொழ்லை wr pps 

தம்மவர் பெருமை முற்றுர் தாழ்ச்தினார் காலப் பண்பாற் 

செம்மனவமைவு நீத்துச் சிறுமதி சொண்டாரென்னி 

னம்மவோலண்மை முற்று மறைந்தது வாகுமன்றே.



௮ருங்கலை வீளக்கம் ₹ 

5௦. விளச்சற மலைப்பாவ விருண்மலிர் துறத னோர் 

துளக்குறப் பாவஞ் சேரா சுக்கான் மார்க்சச்சர் செட் 

Latium கலையுமன்ன வறியு மேதையு மகன்று 

இளக்கருஞ் சாகி யேற்றக் கீழ்மையு ப் கூடிற்றன்றே. 

40 3லைமை சாறி கெட்டு மட்டழிர் தேடெல்லாமு 

நிலையமிந் ஈர் தில் ராமபாணத்தி னெ வாயுற்றுக் 

குலைவுறுங் சாலம்தார்ச்2 குறுந்தெருப் பாடகா gs 

சலைமையின் பெருமை சாற்ற லெப் பனஞ் சமைர்2 தன்ப ? 

37. உள்ளன கொ௫ச் கொழிர்த வெறும் பெரு காயப் பாண்டர் 

த்ள்ள்ரு சாற்றமன்றி மற்றொன்று பாது கண்டா. | 

யெள்ளரும் பெருமை சான் ந கீரியரிருந்த & ob) m 

கொள்ளருஞ் சிற்றுணர்ஈ இக்குருக்களு மமர்ச் களித்தார். 

21 கவிகள் பழமையிற் சிற்த புலவர் சிலரின் பெயருங் 

குணமுக கூறும், 

The names of some ancicut savants of Tamil Literature” 

38. வராகமி௫ர ரன்ன கணி யி௮ண் வழங்க வுண்டோ 

தீராசலத்துளைக்கக் கம்பன் றரசசுவைக் கமிகளுண்டோ... 

குராபொறுத்துயர்ர்த கேள்விக் குரவரு மொழிந்்துமாண்டார் 

நி.ராமயஈண்பரியு நெறியறியா துரைத்சாய், 

309. வேதமே யென்றுபாரிற் றமிழ்வலோர் வியக்க நீதி 

யோதியகுன்று கண்ட வுயர்மொழிப்புலவ ரீண்டை 

வாதுரார்பலருங் கொள்ள வயங்கு சாலடிபகர்க்தோ 

ரேகமில் பெருமைச் சர்தாமணி நஈரிவிருத்த மீர்சோன், 

%0, சளவழி நீன்றுபாடிச் கருசலனின்று SLE 

மூளவலிப் பொய்கைபோலு முற்ற ஈல்லரசருக்கு£் 

தெளிவுறப் பொருளுணர்த்துஞ் £க்சலையாரைப்போலு 

ஷொளியுளதோழன் மாண்டவறுதி கேட்டுயிரை £த்தே, 

41, ஒண்புகழ் நிறுவிநின்ற வொருவனா மார்தைபோலு 

மண்டனிற் சாதியேற்தமயச்தினை யொழித்த காவா 

னெண்டருங் சபிலன்போலு மிறைவர்க்கே குற்றமேற்றுஞ் 

சண்டனாங் உரன்போலுஞ் சதுரரு நிற்கமற்றும்,
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45. 
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46. 

47. 

48, 

அருங்கலை விளக்கம் 

பரணனே யெளவை மோூிபதுமனே காரிச்சண்ண: 

னரிவெரு௨த்தலை யன்றும்பி ஈன்சணிமோசி சரன் 

பாகநூல் வல்லகோஈற் பாரதவெண்பாச் தேவன் 

சாரதமாச்£ர்த்தி சார்ர்த சங்கநார்புலவர் நிற்க; 

நசசினாச்சளொியர் பேராசா£டியார்ச்கு ஈல்லா 

ரச்சினுக்கமைதி கூறுமருமிளம் பூன் ஈரோடு 

மச்சுவச்சழார்சேன வரையரென் ஈறையு மின்ன 

மெச்சுரைகூறு மேலோர் பலவரு £ ந்கமேலும்; 

அகழ்தியப் பின்னமைர் 2 வரியசொல் காப்பியத்தை 

யகத்தினி னமைச்து ஈன்னர்ப் பாட்டிய லமையச்கூட்டி.. 

யுகக்கவைர் இலக்கணச்தை யலா னேமிகாதம் 

agésacr வீரசோழங்காரிகை ஈன்னூல் வாய்ச்தோர். 

உடைமொமிப்போச் குணர்ச்சவாயக் துபயோசமாக 

வடைவுறு பிரயோகத்தாமறிவு நாலறைர்தவாசான் 

ஐடையறப்பிறநூற் ரொன்னூலிலக் கணமெழுதுமையர் 

ஈடைபெறவணியே சாட்டி ஈவின் ௨௮ ரிருவரோடும். 

இளைஞருமதிமிலோரு மெளிதினி னுணர்வான்்செய்த 

பழையநூலாசான் வெள்ளைப்பாவினிற் உறந்சோனன்றி 

யுளைவறுமனத்கோ டன்னானுயர் கவிவிதக்கும் கூத்சன் 

ளை சரச சரதம் பாடுர் சமிழ்விலி வண்ணத் தாக்கோன். 

கர்ச்சசச் சொல்லாமென்று ஈகுவம்சங்கடிஇற் கூறித் 

தர்க்கமில் பீடுபெர்றுத் சயங்கு சேசரியெழுசத்து 

வர்ச்கத்தி லகராஇப்பல்பெயர் சசைவழங்கு நூலோர் 

சொர்ச்கச்தோர் பெயர்முன்னாசச்சொல்லுறு நிசண்டுதர்தோர் 

காலமூமிடனுமற்றுப் இளச்தியமுறைகண் முற்றஞ் 

சாலவே யறுபான் மூவர் சரித்திராவின் 2 நாவார் 

நூலென வொருநூல்சாற்று நுண்ணறிவில்லாரேனும் 
பாலென வொழுகும்பச்தியுரைப்பரஞ்சோதியோடே; 

49, மசத்தமை தத்துவங்கண் மதிச் கருமுவமையாகச் 

சதத்தின்மேற் கூறவல்ல சணிகைநாற் கச்சியப்பன்
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கதிர ஈற்பொருள் சிறக்கச் சாஞ்சிநானவின் ஈமேலோன் ர் 

விதிஈ சொர்சர் இ முூம்சவவமையா விளம்புஞ்சைவன், 

அன்னவனடி பின்பற்றி யலடலபாடிக் கம்பன் 

பின்னருமுஇச்சா னென்னப் பிறபகுமீனாட்செவள்ள 

ன்னுறு மாணார்ச்கென்று தகைபெறவெழுஇவைத்ச 

மின்னுறு முத்துலீரவைந்சொகை மொழிச் தமேலோன், 

விர்துதத்தவச்சின்மீது விளங்கிஈ்சம் மன்பர்க்கெண்றும் 

விந்துதத்துவத்தி னுண்மைவிஎக்கியைம் பொறியடைத்து 

ஈந்திய கடவள் சாதை ஈவின்றரும் பொருளமைத்துதி 

Se Cant புலவனளின்னர் தகைமையை விளம்பலாமோ 2? 

சைவமே ஈமயமென்றோன் சாற்றுஞ்சொல் ஈருங்னென்றிம் 

தைவிச மறிபொணாகென் றுரைத்தவன்கூட லம்மைக் 

கைவருப ருவம்பாடி யழைக்கவன் கண்டுபோன் ஈ 

சைவரு சொல்லாற் கூவிரைச் ,௮ன் முன்னோர் ரிர்க, 

நெட்டிலை யாம்பைக்காயை £மிர்முளைக்குவமைகூறி 

ட்டவான்றிரிசைபோற்று மலிசுவை கல்லாடத்தா 

ஜஞெட்டியமு கைமன்னர் சம்பர்சருறவுகாட்டி 

மூட்டலாமுாணறுகத்து முயக்கு த்தண்டபாணி, 

மர்தி-முரை யுரைச்சபுலவரும், யர் இரக்க த் 

தர் தாமுறை ிர்செய்து சான் றமீ.த௫கருகோயைச 

சந் ததரிக்கு மார்க்க Ch சாற்றும்வா கடர்ஈடாமு 

மர் தமாஈசோ டிடச்சை யல பகாரமாக்இனனோரும், 

அருகர் ரமிழ்க்கடலையாய்ந்தே யுபா டத்தருமை யோர்ந்து 

பொருர்திய உடமூறன்னைப் புரையறவாய்ர் ததன் றிக் 

இருந் தஇியவா/லஃதுஞ் சறர் துபொற்கழக நாட்டிக் 

GG RoI prot EC ar Hymn கூடமாவமை Grae ovr or, 

்ட்சண யாச்கிரைக்காம் ரகசியத்தோட் கோப்பு ந்றுத் 

தட்சண மதக்திற்சான் ற குருக்களாத் தயங்குமத் இ 

யட்சருங் குருவாக்சொள்ள வருமைநாறெரித்தமேலோன் 

பட்சபாதங்களின்றிச சமரச விசைபசர்ந்தோன்,
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ஏனையோருருவர் ன்னை Cue gan g ௩ சொள்ளோம் 

aman gS ra emus ன்மைய ரெனறவாது 

மாணுறப்பகர்க்துசான்று மரிககலம்பசததைப்பாடித் 

சேனுறுசொல்லிர் றேம்பாவனர் தி ஞ் 0 பியனும், 

ஈபிப்பிரகொருவர் காகரூணஸ பயை சாட்டஉலலா£ 

செபிபப ற இலையாஞ்ா£ருப் பாணக௫ரசெலவிசாய்க்மிராரீ 

ரபிப்பிராயந்தான்வேணடிற் குணா குடிய சை ரோச£ர் 

தபிப்பற* றபீரெல்ணுக் தவப்பலர்து கச காவா. 

சாதார் 5 மார்த சேவை ஈலச்ச நம்ப்பால்வாகாண 

வேதார்சக் கருத்டைமிகசவியப்புர ம் ரன் revues 

போதார் 1மாலை.பாக காடகம் புகன்ு ரன andar 

Ca ரகா நாடசததி னியலினை விள உ “கோன். 

(தருவெணகாட்டுதிதக ஈ௩காய் மா-லாசெயச 3௧7 ளென் 

அருகுறுமொமி.ிற் -கணணாமான தை பாம்பென் “ஹையோ, 

கர ரூமரீயாயம் மீதியாரெனச் கரைவாசா* ணன் 

-றரைபெறநிறுவன்மெக்ரக் சடினம?ராக? வென்றும், 

இரா வணப்ப2ே” -மிந்தாவீடணவில। கை???0ென்றுக் 

ஈரதாமறியச சாற்றுங கீர்த்தனைபாடிபடரு 

ரிராமயவீசன் செய் இருவிளை யாடனேடித 

ராதலத்துனா சுவைக்க நாடகஞ் சமை, ஸன்றானும், 

கேனெழ்செவிட்டா வின்பசசுலை ஈயமவிஎக்இச௫ட து, 

கோனெனமலைச்குக கூறுககுமரன் மேற்பாடினோரும் 

வானுறுமரிசென்னெருசு மடம் பெறுததகை கூவி 

யூனுறுகாதல் முற்றுமுரைககச சந்தனுப்பு.வாரும. 

கோலெனச செப்புஞ்சில்பாத் சோத திரவகை.பிற்பாடி. 

யோலமிட்டலறு நூலோர் சொகையுரையமையாசாலக் 

கோலமாச் சந்தமாசுகுயிற்றிப் பன்னாகபர் த 

Cogs gés முன்னாமிறைக் கவிபாடினோரும்
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61, அறுமுசற் றஇப்போன்யானுமடாது நீயென்மாட்டெய்த 

0 ்் 

றுகணாசெல்வாய் ரிர்பிற் சம் யங்கருவம் போக்கிக் 

கறுவவென் சாலபோவாயெனச் கவிர்கழறுவோனுர் 

இருஈயம் வேம்பழ்தூர்க் கட்டிகழ்பலபுலவர்காமும், 

5. கவிகள் தற்காலத் தமிழ்ப்பள்ளிக்கூட 
நிலையையுணா த்தும். 

The present state of the Pial-Schools. 
௦. இப்பெருங்குரவர்யாரு மிறந்தனர் ஏிங்கரின்ற 

ஈப்பெருர் தவிசினாபு ஈலக்கலீற்றிருர் சதென்னச் 

செப்பரும் வாவுக்காச சி௮சிவ௪னியனெண்ணை 

வெப்புறு மெரிதுரும்பு விதிர்க்குங்கோலாட்டக்கூலி, 

(00. ௮ன்னபல் வருவாய்வேண்டி யர்தஷோர்கண்ணிலானுச் 

குன்னரு செறியைக்காட்ட ௨வது வர்துறுகனேர 

மன்னிய கல்வியின்றி ஈஇ்கலரி சழஉண்டி 

ன்னுவானுறறும்ம்சாலைப் போர்த்து நந்குரவராளார். 
னை 8் ர் oe 8 மறு 

| முதுகுளத்தார்வித்வான் 
௬ ’ 5 @ . 

அட்டாவதானம வேலாயு தக்கவிரரீயர் பாடியது. 

சனகவரையுடையவெழு கடலலை வறநெடிய 
சனகமுா டதிரவிண்மீன் 

கள்பலபலென்றுஇிர வட்டாவகானமொரு 
கடிகைக்கு எாக்ரமித்தே 

மினிாஈடத்து வேலாயுதக் கவிரறய 
னிடியேனுப்பு ௬ப 

மெருமைச்சடா வாசனங்கொண்ட தென்றிசை 
யெமப்பய லெிர்ச துகாண்க 

இனையமுதருக்து குறவள்ளி கணவன்றுணைச் 
சேவடி கீகடிமை பூண்டு 

சித்ரசகவிபாடவருள் பெற்றதுரையென வெமைகத் 
ெரியாயொடா வடா நீ 

யுனது சருவச்தை ஈமதிடமோ செலுத்துவ 
துனக்கு வருமோசமப்பா 

கோடியுன்னூர் புகுர் இிடுதயவு வைப்போம் 
பினுன்னுயிர் பிழைச்திடவைமே.
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ப,தம்பொழிப் பகலஞ்சுட்டுப் பருப் பொருடெரிய வூட்டும் 

விகமறியாதூழன்றும் வேண்வெபட்டம் பூண்டு 

Lo 46 1h Loser ob & or &) மறுகுகோறுறுவாசேற்றம் 

விதர்து ரீயிசைச்கவெண்ணல் பெருஈகை விளைக்குமன்றே. 

யமுனையர் புரையுள், ஈடன் ௨ டமொழி தமிழில்யாவுங் 

கமையொடுமூச் தக்கோர் 4 கண்ணரியன் குருவினேற்ற 

மிமையிளித் சாக்குமேலோளியைக்கு மாசிரியர் சாதற 

வமைவுறாரொணினுமோர் சொற்றமிழ்விலாரறாக ர்ன்று, 

. தக்கபேரசானென்னச சார்ந்தரசவிக்கும் பட்ட 

மிக்க சர்சசாமிராதன் புலாயுமோர் மேன்மை ட 

ஸணிக்கனமொபியானீ3துர் இ நமாசிரியருண்டோ 

மிக்க தம்வ.பிற தூர்க்கமமற் கொண்டோராசாராமே ? 

14 கவிகள் தற்காலத் தமிழ்ப் புலவர் சிலரைக் காட்டும். 

70. 

71. 

72. 

Some Modern Savants Of Tamil Literature. 
agp) 

GoD 3G Fac rrr s gai mal Qua 

ரானாப்பெருமைத் திருவாதஷா "சலவுரை 

பானாட்டு ரையிற்பகர் லாருமிங்கன் பயிலுவராறி 

வேனாரு ஈண்பதெரியேன லனிவைதேறுகளே, 

தொல்காப்பியப் பாயிரகஸா கூறுர் துறையினிலே 

யொல்காப்புகழ்ப் பாடியக்காரர் கூற்றி௫ மநறறும் திங் 

சல்காச்சுவைப் பவணர் தி ஏவறியவாறுடைக்கும் 

பல்பாமிறைச் சவிபாடுய் கவியும் பார் துளனே. 

சங்கம் புதுக்கப்பாஓுள்சிரருக் சடிசில் எமைக் 

தங்கம் பெறப்பலவேட்டுக் சகவிகளையாகரிக்துப் 

பங்கங்செடப்புரிசெல்வனு ரின்று பயின் ஐனனாற் 

றங்கம் பெறப்பலரொப்புற கழகர்கொடஙப்யெதே. 

4 கவிகள் தமிழ்ப்புலவரது சலைக்குறைவை யுணா்த்தும், 

On the one - sided knowledge of the pandits. 

75. இன்னார்முயற்சியு மோர்கலைசக் கண்ணேயியைர்சதெனச் 
துன்னார்பகாவர் துகளறசாடினது துணிபா



74. 

70. 

77. 

78. 

அருங்கலை விளக்கம் ஃ 

மென்யார்சொலினும் பூரணக்கல்வியியைச் தலாக 

ளன்னா£லரதை யார்க் றி ஈகண்பவகம்தினினே. 

கலையின் மகளினு௩ட க்கு முரையைச்சழறுமாற் 

றலைசாருலகினிற்றத்துவநாலுஞ் எரிய்திரமு 
மலைகடற்பூமியறிவும் ரசாயனவாக்சமு மெய்ர் 

சிலைபெறுதத்துவக் கூற்றுணாவம்பிலா சேமியமீா, 

ஐந்கேமுகற் பொருண்மற்றும் பலவென் ஈறைகலொணா 

மைக்மே பெறப்பலர்கண்ணு௱ மாட்டினு rio Sw 

கொர்தேயுரைத்மனர் ஈம்மவமோற்ற-நுவலுஃர்குஜ் 

கக்சேயுரைச்ச வளவை காம ஈரக்தினென்றே, 

தகமை காட்டா வென வெண்ணுர் சையர்சிவர் 

இங்களுங்கோளென் நிழுச்குரையாடிக் ஈககோளரிலை 

தி./சறச்தேறார் குழறுவரின்னர் செறிவொழித்து 

மங்கலில் கல்வித்துறைமுறையூட்டி ஈன்மாண்புணமே, 

——ojeo— 

11. புதுமை இளத்திய வத்ுியாயம் 

On Elementary Education 
நவீனக் கல்விமுறையை மாக்க வைத்தல் 

வேறு. 

காலப்கழிதீதாங சகசட்டரையாடி யென்று 

சாலக்கவலுஞ் ௪துரவென் பின்னரு ற்றுக் 

கோலத்தமர்க் து விளங்கு ஈஉற்கூடமொன்றை 

ஞாலச்கறிவோரடை விரைவெய்து வாயே, 

ல லத்சொளிர்கின் ந தூவிமாடச்.1ணைக் து 

சாலத்தெளிர்2வர் தம்முரை கேட்குமுன்னர்ச் 

சீலச்சமை த சிறுவர் நாலோதுபள்ளி 

யேலத்தெரிகுவ3மக் கதப்பின்னுருயே.
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Zio sara Hams Ol gare. 

2 Kinds of Education - Mlementary and Higher 

70. இர்சாட் படிப்பையிரு கற் தாக்கம் 

பின்னாட் கலைபயில் போறிவாளர் கூடஸ் 

இன்னாட்படிப்பிற் இைவுறு?வார் சள்கற்கும் 

பன்னாட்பயிலாச பள்ளிக ளென்றிரண் 2. 

27 கவிகள் ஜழ்த்தரப் படிப்பினியல் கூறுவன. 

Elementary [ducation. 

ong Gaol. 

80. cuts upc yeréeapor Slisé soa 
நயக்ரனைச் சிறிகறைகுவனண்பரி சற்றும் 

பயன்றரா மொமியனப் பகர்ந்கொழிக்கல் பல்லு றஇ 

உயங்கு சன்மையை மனத்தினினோருக மதிம்தே. 

14, கவிகள் போதிக்கப்படும் விடயக்்ே சற்றுவன. 

Subjects taught in Elementary schools. 

81. எண்ணெழுச்தடனியர்கை நூற்றச்துவமெல்லாம் 

 பண்ணுறப்பல பொருளையுவ் Emig dp Fuses 

கண்ணாறக் கரும்பலகையிற் கணக்குறவஹாந்இங் 

செண்ணுமிச்திய வாபிலாற் புசட்டுவரின் மே. 

82. கோளவட்டமு மானிர்கோள் Clee gy me Say 

தாலவட்டச்இனமைப் பொசெண்டமும் பூவின் 

கோளவட்டச்தஇிலுயிர் பயிர்க்கூட்டமும் காட்டி 

காளவட்டத்திற் படம்வரைர் தறைகுவர்ஈன் கே. 

58. செடிப்புசல் மரவியற்கையைச் சேருறப்பகர்ந்து 

கொடிப்பயிலுறுங்கொள் கொம்பின் ஈன்மையைச் குறித்து 

மடிப்பில் பூசக்கண்ணாடி கொண்டவை முறை மாட்டித் 

தடிப்பினன்னவை யுணவணும் சன்மையுஞ்சா ற்றி.



81. 

80 4 

87. 

89 

90. 

91. 
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ஒரிரணடுடன் பல் வருடப் பமிருணர்த திச 

சரின்முள்ள! பொகுட்டரை சருசசரைழெரிக்கு 

மேரிற்பல்லரைப் பாகபரீலையை.பு Cogs 

பாரிற்புனமூய ட் செடிமா வேர்சளைப்பகு2து 

. பொருட்குணம்ிபாகெட்டி ஈல்லறிவீளைப்புகட்டி 

யருட்ிறை டல௮மர்ச்த சரூர்சசாயறை% து 

செருச்லொலமாளி ற 7 பூ £ல்பஇகளை G) 3 SIC) 

பரு ஈதம்முலஈறி வெலாஞ் இறாரு௱ப் பபிற்றி, 

விருகத ஸ்மையும் வே௱வை படிலுறுமிடமு ம் 

பெருகவன்னவா நுட லமைவறுதஇ.யும்பேசி 
விரிபக் ர் ,வைமச்சளுகா கெறிவிளைக்கும் 

பிரிய-செய்கைபும வெறப்பை.பும பிழையறச்மெரிப்பார் 

பட்ச சாலமும பறவைச ஸி யினைச் பேராது 

குட் வாகையை யொ ; ப்பது குறைவாச் கூறிப் 

பட்கமாக மாசங்களின பகுப்பினைப் பகர்க து 

தட்சண 1 ரவற்றுள வழுவமைதியைச சாற்றி, 

கணகசகன சசவகறூ நினைக்சாப்பவன் ir Fev 

பிணககறப் பலஞாயமும் பேசஇிகாரி 

யிணக்இ3யார் பகுப்பளிப்பவன் மாகணசதவைவன் 

குண்டா மிறைக்கா வமாச் தரசளி குழகன். 

wi fos. wSlwair lew) ape rane) 

யர்தி லொவ வாரு குடிரிசொழீர் கடைமையை யறைந்து 

சர் த2ஈர்படா செல்லுமீவார் தன்மையை விளம்பித் 

தர் இரச்தா Rug மூறை.பினைச சாற்றி, 

காடுகாவலர் கட்டடப் பார்வையர் மற்றுங் 

கூடுபச்இாங குறிப்பவர் கடி தஙகள் கொடுப்போர் 

சாடுதக்திடு மிறைபெறு வோர்களுகாடிச் 

தடு போதனா முறைசொலுர் சவர் முன்னா, 

அயரதத தினை மியக்குவோர் சேனையை யணியாப் 

பயிறரப்பணி பண்பர் நீராவியி னாலாய்
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செயிரறச செலுத்துச் துறைசாவ ருப்பு 

வயிரியர் மதுஈசேவகா ஈகர்வலம் வருவோர். 

02. இன்ன சோனா யியை/து காட்டுட் பகை.பிறுத்து 

முன்ன மிவ்வசை யாண்டவர் மொழிவகற் ம சவருக் 

துன்னினா ரலரென மொழித் இற் இினார் சொல்லிப் 
பன்னுமாணவ ரறிவிளைப் பாப்பி2ய ப.பிலவாா. 

ஒவியர் செயமுன் வராவுயிர்ப் பொருளுரு வர் 

சாவிலா/ வமமாணவர் தூரியஞ் சாம் ஈறு 

Coa mi sant மாதிரி மண்கொடு விளைத து 

மோவறக்கணாற் கண்டவை ரையய வணாலார் 

93 

8 sac மேத்தரப் பள்ளிகளின நபசதங்களைக் கூறும். 

Auxilliaries of Elementary Schools. 

வேறு. 

94, என்றெழுக் தடஙகுற் காறுமென்புகள் வளராவண்ணநர் 

கன்கரமி கால்கள் குறை3.பாடு வானை கைது 

முன்னுறவமர்ர்து மதக மொய்ம்பெலா மொழிய காளோன் 

றன்கரய கதுவாப்பைய கூ௮ிழன்ன 3 தனவலி குறைந்து, 

தடுக்கம ரிளைஞன் மானகதம் வலிசகடா துறுப்பு 

மிரிக்கொடும்வளரப் பூன்௱கருவமும விள. ஈகஈளு 

மெிக்குபிஈ சிறுவர் கூடத்திபைகுறும் கடிகமளாடு 

கொடுக்க மெப்யப்பிபாசச் க நவித டுமைவபாராப் 
> 

\ ou I, 

90 ஷ்
 

90, முகத்மனீட்ட லெண்பெருக்கு, லெெதலு மு,லாப் 

பகு தலாக்கலுங கழிதலும் பண்புறப்பற இ 

யகத்சதம்மறிவநுபவச் ஆன்மை.பினமை,ப 

மிகுத்ததாக்கு மூற்கருவிகள் Marae wu காணாப் 

97. கடல்படுபவை கல்லினிற் ரறோன்றுவ சாலி 

யடலுறப்படு மரு£ச்தின் சருப்பொருளணை து 

மிடைவனத்தினின் விளைபவை யன்றிெம்பாலை 4 
கடமுதிப்ப வாங்கருசர பொருளினைச் கணியாய்



98. 

‘99. 

100. 

401. 
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காட்கலொழ்க்கையி னுயிர்களி2னாவியஞ்சுவரி 

னோட்டமுற்றினு காட்டியதன்றி மற்றுவற்றை 

வேட்டையிற் பிடித்துள்ளுறை போக்இப் பஞ்சடைத்துக் 

கூட்டிவைக்துளார் குறிக்சவற் றழகனைக் குறியாய், 

காட்சொலையுங் கருதரு மதியினை வளர்க்க 

வாட்சியான கோட்டமு ரினைப்பரும் பொருளடைவான் 

சேட்சென் றுற்றவை சேர்த்தலுஞ் செப்பரிதைய 

சாட்சி வேண்டிற் போதனை முறைச்சாலை நீ சாராய், 

கோட்டஞ் சுற்றக்கைந்ஈடை பயிமுரிக லெங்க 

வோட்டிப் பின்னிடை யிடை?று பாதையுமுஞற்றி 

யேட்டுக்கல்வியிற் சொல்லுவ வநுபவத்தியைத்து 

நரட்டும்பாத்தியு ணாற்றுகள் வளர்வகண் கூராய், 

இன்னநற் செடிக்கன்ன ஈகல்லெரு வெனச்சாட்டிப் 

பின்னரன்னவை மாற்றிடிற் பிறங்குறும் பெட்பு 

முன்னியோர்தர வுணர்த்தி மற்றுவை யுவையோங்இ 

மன்னு மண்ணியல் பதனையும் வகுத்தனர் மதியாய். 

4 கவிகள் வித் தியாவிலாகா மேல்விசாரணைக்காரர் 'செயும் 

பான்மை கூறும். 

The work of the Supervisors. 

102. மேல்விசாரணைச்காரரும் வருட சான்முறை சென் 

றேல்வையிற் பலவூரினு மியைச்து ஈற்கூடச் 

சால்புதேர்ச்து பின்பேசரு முறைகளைச் சாதத் 

காள்வர் கட்டட வமைதியுஞ் சுகமு நோக்கி. 

103. கோயுறா நெறிக்கானவை யமைவுடனு வல்வித் 

தேயுச் தர்ப்பண மெனப்பலசீரினை யேய்த்துச் 

தோயுமே லதிகாரிக்காங் கணக்இனைச் தோய்விக் 

தாயுச்தம்மறி வுளச்தி னெல்விடயமு மாய்வார். 

2
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304, மன்னுகாட்டினின் மலிவுறு சைக்தொழின் மஇத்துச் 

சொன்ன நாசனமுறையிறக் ராயவைசெயச் சொல்விக் 

தென்ன பாக்இியஞ் செய்கனர் ஈஞ்சிறாரென்னச் 

துன்னுர் தர்தைகாய் மொழிதாத் தோய்க்குவர் துணைவ. 

2 கவிகள் இப்பாடசாலைகளிற் கற்ற மாணவர். 

பெருமை கூறும். 

The effects of Elementary Education On boys. 

105. இன்னமியாதியா இசைப்பரென் நியம்புசன் மிசையா: 

மின்ன கட்டரச்சாலையிற் பழகுமிவ் விளைசர் 

மன்னு காட்டியற் பூணவறிவிளின் மவிக்து 

தன்ன பெய்தகிப்பி னன்னெறிமார்தராத் தயங்கி. 

106. அரசசேசழமுஞ் சட்ட இற் கடங்குறுமியலும் 

விரசு பன்னெறிச சேவகர் கடுமையும் விளைஉம்' 

பரிசினோர் தய லம்பலை மதியினாற் wid gs 

கரையினற் குடிப் பண்புக்கோர் சுட்டெனச் மாழ்வாா:. 

Apology. 

107. காலமுண்டெனி னின்னமும் கழறலா மேன்மை 

சாலவுற்றொளிர் |கலைகளைத்தரு மெழிக்கழக 

நூலினுற் றுணர்க்துன் னுளத்தெழுக்க பேரைய 

மாலலவெண்ணினை யாதலி னகன் 2வண் போதாய். 

108. போவதன் முனரோருரை புகலுவன் செவிசாரய்க் 

தகதோவறவுணருன துளத்த மைத்தெனை மதித்துத்' 

தாவரும் கலைத்திற னெலாச் தாமுறச் சாற்ற 

மேவு நுண்ணறி வில்லியென் வெளிற்றரை தேராய்..
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4 திகள் மேற்படி ப்பின் கண்ணமபைந்த பாடசாலைக 

ளின்ன வின்னவெலும். 

Schools for Higher l:ducation. 

109. க்கசாலை* மைந்தன் சாற்றுவென் முறையே 

மிக்க பள்ளிசண்மீக்கலை கழகங்கள் இற்ப 

மொக்கவாகட சாட்டுறு சட்டங்க ளுணர்த்திச் 

சர்கறுத்திட: கூடங்களோவியர் தீட்டி, 

110. % ஈண்ணும் கைகளுமொத்துறக் கருவி கைபழக 

Gar ain one சித் ிரசாலைகள் கைச்தொழி லியற்றுச் 

இண்ணவா றெலாச் நெளிவிக்கும் கூடங்களுழவு 

மண்ணின் யாவரு முணருவான் போக்கு மாடம். 

111. வனத்தமைர்; பாதபஞ் செடி யியற்கையு மவைதாம் 

aan, ig) ரீன்றளி பயனுமற்றவை சமைவளர்ப்பான் 

நினத்து* செய்ம்முறை யாதிய தெரிக்குங் கல்லூரி 

மன த்இிோர்க் இவைமுற்றுநீ மருவி முன்னோக்சாய். 

112. பழைமை தோற்றிய வடமொழி பயிறரு மடங்கள் 

விழைவீன் வேண்லெமூறை யு.றப்பு சட்வோன் 'விழைர்த 

a paler முறைப்போதனா சாலைகடேயம் 

பழகு 9மாற்றர்கட் கருநெறி பழக்குவசிலவே. 

  

111: உயர்தரக் கல்வியுரைத்த வத்தியாயம், 

Qn Higher Education. 
உயர் தரக்கல்வி நான்கு படித்தரமுடைத்தெனல். 

4 Grades of Learning. 
வேறு. 

413 இவ்விடத்தியன்று நிற்குமிது பினர்ப்பயிலும் சல்வி 

யொவ்வுறத் தேவா லூட்டு முயர்தரப் பள்ளியீ£திற் 

செவ்விதிற் ரொடக்கமத்தி முடிவெனச் சேர்த்தாரேனு 

மொவ்வுற நிபுணனாகு மோர்தரங் கூடவுண்டால்.
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4. கவிகள் கட்டட. வமைப்பையுங் கருவிசளமைப்பையுங் 

கூறுவன. 

Organisation. 

114. புத்தகசாலை பின்னும் பொருச் திய வியற்கைமா ற்றி 

னித்உகை யாக்கங்கூ.டி. யியல்வதே யென்னக்சண்டோர் 

சிச்சமுண் மருளச்சேர்த்த கருவிகள் இறக்கும்கூட 

ழேச்சமச சிறுவர்நேச வுறுதியை யடைலான் போத்றும், 

115, கண்டொடு பர்.து மட்டை தயங்யெ வுறையணிச த 

மண்டிய தேயரச்செய்தி யறிவிச்க மலிக்சகூடம் 

பண்டை நாரங்கற்ற முற்றும் பயனில வென்றுகாட்டக் 

கொண்டபல் கருவி சூழ்க்த கழகத்தின் முறையைத் தேவலாம். 

116. ஒவ்வொரு மாணுற்குற்ற வுன்ன பீட மேசை 

இவ்விய கருவிப்பேழை ஏிறந்தசோபான மார்க்க 

மெவ்விடத்திருர்து மாசான் முகத்தினை யெளிதினோக்கிச் 

செவ்விதினவர் தெரிக்கும் பொருளினைச் குறிப்பதோராய். 

117. கட்டட வடைவும் கற்குமாணவர் தெளிவுய்காட்டி 

மூட்டுரு துடலைக்காக்ச முயங்குசாளரத்துச்காலுக் 

இட்டியிற் பலருங்காணத் தீட்டியபடமுமாசா 

ஜெட்டியே யுவர்நடகச்கு முக்சம வொழுங்கும் பேசாய். 

8 கவிகள் மாணவரது நல்லொழுக்கத்தை வியந்து கூறும். 

Discipline. 

118. ஒருவர்போற் பலரும்போத்று மொழுச்சமு முடையுஞ்சு 

மொருவருமு வாத்தியார்க ளுற்றிலாவச் சாலத்து 

மருவுறு மவுனமன்றி வகுக்கரும் பணிவுமா நறர் 

தருபொழு துரைச்குர் தாழ்வுங் கவுரவச்தன்மை தானும், 

119. அடச்சமே யமரர்பாலுய்ச் தறிவினை விளக்குமென்றுச் 

தொடக்கத்துக் கற்கும் பான்மைசொன் மரியாதையென்று 

மிடக்கரை யடக்கலான்றோ ரேத்திய முறையாமென்றுங் 

கடக்கருமுறையிற் சான்றோர்கழறிய வொழுமக்கந்தாமும்,
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120. இவையன சிறியவான விடயத்து ஈயக்தைக் காட்டு 

ஈனையறு செய்கைரிற்க சாடருமவர்கள் கற்குஞ் 

சுவைபெறு நாலின் பாகுபாட்டினைச சொல்லுகேன்கே 

ளவையென் சிற்றுணர்சடக் கூற்றினமைபவை யல்லதேராய். 

4 கவிகள் பாடப் பாகுபாட்டினைக் கூறும். 

Subjects taught. 

121. ஆங்லெங்கணி தம்மீச கணிதமும் பூவளக்க 

வோங்கிய நாலு முக்கோணம் துறுப்பளவு முற்றத் 

தேங்கிய வவமைதோய்ச்ச வடமொழி இராவிடத்தி 

னாங்கமை பகுப்பினான சால்வகை மொழிசளோமபே. 

122. இயர்சைநா லாரசாயனத்தி னி௰ன் நிடும் வீற்றுவீத்றுச் 

செயற்கையை யுணர்த்து நூலுஞ்சிச்க றப்பூமிநாலு 

மூயற்கறை மதியு மற்றைக்கோ ணிலைமுயங்குமாறும் 

கயற்கணை வாட்டும் மார்பக்காளையர் செருவுஞ்சாற்றி, 

| 28. தாவா நூலுஞ் சங்கமத் துமிர்ப்பிரிவு மன்ன 

வோவறு மியற்கை புக்தி யுண்மையு மூரைப்பான்றிப் 

பாவுறு கடவுட் பண்பை மதியினளாற் பகுத் துச்கூறுர் 

STM நூலுஞ்சாற்றிச ௪ திமன மூயர்திதுவாரால். 

124. வாதமு மதனுண் மாச்சர்வழுவுறு நிலையுங்காட்டி 

வாதமுன் னெண்ணு மூன்றும் வழங்குறு முடலின் கூற்றைப் 

போசனமுறை யானூட்டிப் புகலுறுமேற்ற ஈம்மாற் 

சாதனம் பண்ணல் கூராதாயினும் பகர்வேன் சற்றே. 

80 கவிகள் பெளதிக சாத்திரவியல். 

Physical science. 

11 கவிகள் பொதுவிதிகளைக் கூறுவன. 

General Principles. 

125. அணுச்சாளொன்றிப் பற்பல்வத்துக்களான கொள்கை 

தணத்தனர் காச்சாக்தி சழுவியரேணு தம்மாற்
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பிணக்கறப் பொருள்கள் யாவும் பெருகின வென்று ஞாயக் 

கணகடுனு லுரைத்து KET MID IY Frise sg BME ard. 

120. சனமொடு இண்மைவன்மை யிடம்பெறல் கனப்பொருட்காம் 

Serra. Buca? gO all fs gio பேசுவார்முன் 

னினமலா செறியிலோட்டர் தமக்சென நிலாவியல்பு 

மனமெனப் பரத்தல்வாயு திரவத்தின் .மாண்ட பண்பே. 

197. சமங்கொளறிரவச் தன்மை சாற்றியகிட பதார்த்த 

மமை௰று இரவமாக மாறிடும் வெப்பமுண்ணரி 

னிமைப்பினின் வாயுவாகு மின்னமுஞ் சூட்டையேற்கற் 

மைமுள கனமார்தட்ப மமுத்தமு மஇகஞ்சாரின். 

128. கண்ணினிற் கெட்டாவாயு காட்டுியினமையா வேனு 

மெண்ணரு மதுமானத்தா னேதுவானமை; கேர்கேர் 

கன்னணுச் கவர்ச்சி யென்றும் பிறவணும் கவர்சசியென்று 

மன்னிய வவைகாம் வாயுரீர் இடப்பொருளி னோங்கும். 

120. ஒன். றுமிலிடமே காணா? தாங்கிய eg) my, றண்ணீ 

ரொன்றுமி லிடத்தின் முப்பான் மேலடி.புயாசசெல்லு 

மொன்றமி லிடச்திலற்றே Sr gouges Carmine 

மொன்றிய மயிர்க்குழாய்க்சட் டிரவமிக்கு யருமன்றே, 

180, இக்கணக்குயரின் வாயு விக்சகணக்கமுச்தர்தேயு 

மிச்சகணக்தின்னலத்து நீரினுளியைந்து காட்டுஞ் 

க்க ௨ணர்மீரென்று சிறப்புறக் காட்டு காட்டி 

மிக்கசம் முணர்வைமேலும் விளக்இர்றிச சாலையன் 2 த. 

181. விண்படர் விமானமுன்னாணம்மல ரசைச்சா ரென்னிற் 

பண்பட வபனையொல்வார் படார் துபல் காசமிற்றை 

விண்படர் கூட்டோ டாகாயச்இனின் விஸார் துசெல்லு 

மொண்கல முூலவிற்றென்னி னையுறாகோமென்டாரே, 

192, தர்2பாரு ளெறியினேர்கோட் டொழுகுறும் பான்மையின் ரா 

லோர் 2பாருள் வீழிற்றன் காலடிச் கணேயுறையுமென்ப 

வேர் பொப் பொருள்£ழ் வீழாதர்தாச்தராது தூபி 

யோர்முனை மையக்தாண்டா அுயர்ச்இடின் விழாதுசாய்க்தும்.
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153. கோளெலா மொன்றையொன்று கொள்ளுறு நிலையினீர்க்குக் சீ ௮ ரூ.3 
தாளினை யுணர்ர் துமற்றம் தன்மையே யவற்றை யண்ட 
5 i ் ப ர ‘ . ப் 
கோளத்து கிறுவுமென் உ கொள்கையைக் குறித்தாரன்றி 

சாளவன் கதிர்கள் ஞாலப்பரப்பை முன்வெப்புறுச்ி, 

134. யின்னாமமற் செல்லியல்பும் பேசியே யாகாயத்துத் 

சன்னமாய் amy HC சால்புரைத் பவை பிரித்து 

மன்னுறவுணர்த்தி வாயுவாங்கியைச் காற்றுவெப்ப 

மிர்நிலைத் மெனக்குறிக்குி கருவியை யியம்பினாரே. 

135. சாகா முப்புத் கோயா தமைர் இடி.ற் சாகுமுக்நீ 

Crem பிராணி, யன்றி யெங்கணு சாற்றம்வீசெ 

சேகாத்தமைக்க மக்கள் சீவித்சல்கூடச் சாலா 

தோகைநீர் மேற்பாப்பே யுறைபனியாகுக் சண்டாய். 

8 கவிகள் சத்தவியல் சாற்றுவன. 

Sound. 

196. ஒசை வாயுவை யலைகசே யொவ்வொரு இக்குர் தள்ளி 

யாசைகளெங்குஞ் செல்லு; மாயிரக்தொரு நாருகப் 

பேசுவாடிக் கணக்கைப் பிறம்கெயவிசடிகைச்கே 

மயோசைமீர் மாத்து?லாகச் சோங்கும்பன் மடங்களனென்ப, 

137. ஒன்று.ி விடத் திமனாசை யோங்குசலில்லை யோரோர் 

துன்றிய துவாரா வன்றித்துசளற வொலிசெலாசா 

னன்றுறப் பஞ்சுமூட்டை சாய்பணா மொலிசெவிக்தட் 

சென்றுகேளாது ; காதின0ச் சவ வேயொலி கேட்பிக்கும். 

138. சத்தம்பல் லஓுருவங்காட்டும் தன்மையதென்று மற்றோர் 

சத்தமே மீட்டுமீட்டு மல்வருச் சமைக்குமென்றுளு 

சத்தமிக் சோங்கற்சேதஞ் சாதிக்கும் சன்மைச்சென்றுஞ் 

சத்தநாலாசார் சாற்றச் சழக்கெனச் சள்ளாதே நோம்.
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5 கவிகள் வெப்பவியலைக் கூறும். 

Heat. 

180. வெப்பமே பொருள்விரிக்குக் தட்பமே பொருள் சுருக்கும் 

வெப்புறு முலோக மில்வாறொழுகுதல் விரைவிற்காணா 

யொப்பற வசனாலன்றோ வயா, மூலவம்வீதிச் 

கப்பற் சண்டவாள மிடம்பெறச் சமைத்காரென்றார். 

140. சலபொருள்கொண்ட சூட்டை விரைவினிற் செலுத்தவேறு 

சிலபொரு எதனை செய்யக்தாமிலாதழிர் து செல்லும் 

ரிலவியவு லோகங்கட்டை சண்ணடி கேர்சேர் சான்றாஞ் 

சலச்கருசாறிப்பற்றுஞ் ”வச்சாலுதவும் வேறே. 

141. உட்டணஇரணம் வாய்ர்ச பரிதியாலுலகைச் சூழ்க து 

இட்டியவாயு மேலே களார்தெழ வசனிடத்து 

மூட்டறச் குளிர்ர்சலாயு முன்வரு மதுவேகா நறுக் 

கொட்டிய கருவியாகுமுவை பருவத்தே தேராய். 

6 கவிகள் ஒளியியலைக் கூறுவன. 

Light. 

142. அசவனொளியே பைங்கூழ் பிராணிகட் காக்கமீயு 

மாதவஜனொளியு மேழு ரிறறங்களாலாய தென்ப 

லேதமில் சவப்புசாரஞ் செழிலுறுமஞ்சள் பச்சை 

யோ திய ரீலமவரிச் சாயமுமூ சாவாமே, 

148. ஒவ்வொழு நிறமும்வேறுபிரித்திடிற் றனையொழித்துச். 

செல்விதிற் பிறநிறத்சைச் சேர்ச்திடுமென்பசோதி 

யொவ்வுறும் பொருள் வெளிச்சம் வீசிடவ அபரர் து 

இவ்வியப் பாவைவாய்ச்த சண்ணுக்குட் டிகமுமன்றே, 

144. ஓளிரெடுங்கோட் டினன்றியொடிரச்து செல்வழச்ச மின்றா 

லொளியுளவென் நூழ்க்க ற்றைக் கந்தக்கல்லூடே சென்று 

தெளிவுறப்புள்ளியாயிற் நீயின்பண்பு றறெரிக்கு 

மொளிதிகணில வொருக் இயுதவுநீர்க்சல்லுமுண்டே.
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145. ஒளியெதிரொளிப்ப தோடுநீரி ுட்சாய்ர் து காட்ட 

கெளிவினைச்சாட்டிப் பின்னர்விகடிகைச் செலவுதேற்றி 

யொளியொலிதன்னின் வேசமுறுவைச்சுட்டிமாறின் 

வெளியினித்பார்த வென் நாழ்க்காரமைமேவா தென்றார். 

14.0 தெளிவு௱க்காட்டுஞ்சத்தி சேர்ர்தகண்ணாடியென்று 

மொளியினைக்கான்று மூடே சோக்கவொல்லாமழுங்க 

லொளியற்சுவரேபோல வூஅிறகோக்குவார்ச்கு)த் 

தெளிவிலாத்தூாலமென்று மூவசையுடலுட்செய்சார். 

147. எத்தகை தாலச் தாடு மெழிலுறப்பார்க்க கேர்ச்துஞ் 

இத்தரிளெளியே யென்னச்சிறர்த ராஞ்சன்விளக்க 5 

மெத்தனைகடினமான பொருளையுமுருக்கவேலு 

மூசீசமப்பிராணவாயு ௨உட்கொணீர்வாயுச் தியே. 

7 கவிகள் கார்தம் மின்சாரமிவற்றினியலைக் கூறும் 

Magnetism and Electricity. 

148. கார்தமுச்சாக்தை ரோக்கல்கா ணெனத்துருவநோக்கி 

.. னேய்ர்சவோர் முனையிழுச்சவோர் முனை தள்ளுமென்று 

வாயர் துபதேசி் துப் பினிம்முறைமின் வலிக்குக் 

சகோய்ஈ துளதன்மைசொற்றார்சோமறவுணாரர்சோமன்றே; 

149. கார்தத்தின்வலியே முன்னர்க்கடலுறு சலம்துக்குத்இச்' 

கார்தச்சைவிளக்இரின்ற திற்றையுமதுவே காட்டுங் 

காந்தத்தின் மேலாமின்னின் சாரச்சால்விளைக் சகம்பி 

தேச்சயத்துள்ளசொல்லை விரைவினிற்சேர்க்குமன்றே. 

1௦0. மேசங்களொன்றோடொன்று வேகசமாய்மோதும்போது 

பாகையினிடித் துமின்னும் வழங்குதல்காண்போமஃசே. 

சேகத்துச்சேதஞூட்டு நீரினிலாறிச்சேரு 

மோகையிம்முறையறிந்தேயயாச் தகட்._ங்கட் கென்றும்; 

151. கம்பிகணிறுத்திமாடப் பாணத்மைக் கடர துமண்ணி 

லம்பின தா ற்றுக்காறு மமைத் ரீட் நின்னின் 

wn ARORA பிர்
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வெம்புறவலியைகமைக்குளடச்இடி ன துவும்பற்பல 

பம், றுசொழில்களாற்றப் பபன்படிமென்னச்சண்டார், 

152. மின்வலியளிக்குுன்மை விளங்கசாமுரைக்கலா2மா 

வின்னியனீரினாவி பிலையெளினொென்றுமாகா 

சென்னுகம்மெண்ணமாறியிப் பொழுதிம்சின்சாரா 
ங் ச் . 7 rd ௪ உ “7% ௪ 

மூன்னிடிளிது 2வரவாமா.! மென்றுரைக்கமாரக்ம சாம. 

153. பெருஈசர்கீதிக்கண்ணே பிறைபலவிளங்குமாறு 

சருவியவிளக்கமீக் து தயக்கு௮இம்மின் சக்இ 

குருவின்றிவித்சையேறாகாதலிர் கழசம்கூடிக் 

குருவினை சேர் துமேலாமருமைகள் குறிக் கோர்வாயே. 

154. எத்தனைசொமில்களா ந்.று மியச் இரமிதணினேலு 

மெத்தனையரியவானகருவிகளிதின் முயங்குஞ் 

சித்சத்துளவற்றை3யோர்ர் து சறப்புறத்தெரிக்கும்வன் மை 

யத்தற்குமில்லையன் னீனக்குண மெனக்குண்டாமே ? 

150. சாதுமூலதீதளான தங்க முன்னாமுலோகர் 

தீசறும. தனங்களிருந்தை கக்தசங்கன் மு.ற்றுங் 

கோதறவணர்சக்இிப்பச்சை சாவியைக்குறித் துக்கூட்டி 

யோதுவயாவஞ்சாற்றவிசசிறு நூலொல்லாதே. 

8 கவிகள் ரராயன விபலைத்2தற்றம் 

Chemistry 

வ). முூதற்பொருள்மிகாவத்துென விருமுறைவகுத்துப் 

பசமுறப்பொருள் பிரித்துப்பண்பறு சலப்பினுக்குஞ் 

சசமுறும்ரசாயனச் சேர்க்கைக்குமாம் பேறங்காட்டி 

விதமுறவளவுகாண்டினயையுறும் வேறுபாட்டை, 

151. உரைப்பசேயன் நிக்சகண்ணீருள்ளு றைவாயுகம்மைப் 

பிரித்துப்பினியைச்துச் காட்டிப்பேசுவரிக்சணக்கு 

வருத்தியவோர்பொருட்கு வாங்குகவிக்கணக்குத் 

,இருத்தமாய்ப்பிறபொரு ளெஸ்றுரைத்து வாய்பாடுசோப்பார்..
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158. இம்முறைகெரியினியுமி யாவரு மலைக்கவ்மைக் 

ரைாம்முறையாகக்காட்டிக் கண்கட்டுவிர்கையென் ன 2 

செய்ம்முறைசெயலாமன்றி யுலோகங்களுருக்கெய்பய்யு 

மைம்முூைக்கொல்லமார்று மலையொமெருக் துமாமே. 

0 சுவிகள் சரீதத் நுவவியல் 

Human Physiolegy 

(29. மனிதனின்கங்காளக்தை சாற்றி ஞர்மகழ்வி காணாய் 

துணியறவவயவத்இின் பகுப்பையுக்கொகுத்துப்பினனர் 

முூனிவரவவைபருச்கு மொய்ம்பையுமுணர்த் இருளைக் 

சனிவறுசம்திேசவறப் பினையியக்கல்காட்டி; 

100. ௮ன்னமுூட்செல்ல வெசடிலுவிடவயிற்றினீர்க 

ளன்ன முட்சென்த காலையதனை 0 ம்னர்ழ்துக்கூம்ன் 

சன்மையினமைக்கப் பித்தமிகுடர்க்கணேகளி சண த்தைப் 

பின்ன மாச்செய்கல்காட்டிச சாரத்்திற்றுராவ்பிரிச் து, 

161. குடர்புழைமேலு£முங் கொண்டுசென் ஈளிழதல்காட்டி; 

யடல்பெறச்சாரமன்றே யிடச்கையிர்குரு இராளத் 

துடலு௱ப்பொருந்தி கெய்த்கோராகிமெய்யோ டி.நெஞ்சி 

னிடையுறுமிதயவாரறாமீ ரலிர்சுத் தியாகி, 

1(19. பூரகரேோசகத்திற் பொருக்தியவாயு2ம்மா 

வனேருநுமிருக்மைமுற்று bugs eer url 

யேருறமீண்டு் தக தியங்குவதுரைத்து, மூச்சுக் 

சாருறுகுழாயைக்காக்கு் தொங்கலுண்ணாவஞ்ச? 7 றி; 

169. உணவிற்காம்பொருட்கணுள்ள வச்சமகுணச்தையூட்டி.த் 

தண வுவொண்ணாதபாலின் முட்டையின் சாரந்தே ற்றி 

யுணத்தகுகொழுப்புமுப்புஞ் சருக்கரைபருப்புஞ்சோ ற்றி 

னணத்துறுசத்துமுன்னா வமைவறுக் சகுதிசெப்பி; 

104. மிகுனுங்குறைச் துகாட்டிகிற் இனுசோய்மிச்கோல்க 

நகுகாத்தேகவன்மை கலிக்குமக்கணக்கைச்சாற்றிழ்



as 

165. 

166. 

167. 

168 

169. 

170. 

௮ருங்கலை விளக்கம் 

சகைபெறமச்சைமேசை புழுமக்தாணிணச்இன்சத்து 

வகையுறப்பிறவுர ற்குர் தொடிரிறைமலிவித் தின்னும், 

சருமத்திற்கழிவப்பையு நிறப்பையுஞ்சருவல்கூறிச 

சருமத் துமயிர்க்காலோங்குர் தன்மையைமாட்டி, யென்பு 

பருமக்சேவளாரச்சாது பழகுறுமுறைவிளம்பித் 

தருமச்தினியங்கவென்பைச்சசைரார்கடகைப்பதே ற்றி; 

ஒருபொருளுணர்ச்சி வாகாயிக்தியத்தாடேராடி 

பெருகியவழியிர்சென்று மூளையிற்பிறங்ககுூளை 

இருகவவ்வணர் ஈக கானவாணையைசீ௫றர் தளிக்க த் 

கருகெனமற்றோர்காடி தகுபணியியற்றல்சா ற்றி; 

வகுக்சலாப்பொருளையெல்லாம் வழங்இனார் ஈகங்கள்சேசஈ 

தகைக்கும்பன்ன ம்பு பந்கடயங்குமீர்தோல் கோழைத்கோ 

லுகப்புறக்குருதியோடா வுறுகியைச்தெரிக்சகாரன்ன 

'கஇகைப்பறக்கேட்டோம் பூமிசாத்இரஞ்சிறிதுசொல்வேன். 

/ கனிகள் அண்டகோளவியல் 

Elements of Astronomy 

குவலயஈடு3வட நகக் கூடியமற்றச்கோள்சள் 

சவலறவட்டமாகக் கடகியேசுற்றுமென்று 

சுவையரச்சொன்னமாற் றத்துசளினை த்தவிர்த்துச்சூர 

னவையறகிற்கச சூழ்ச் துமற்றவைஈுடப்பதோர்ந்கோம். 

ஈவகோளென் நறைவாமுன்னோர் சாடிடினேழேகோன்று 

மவற்றுளுமொன்று பூமியன்றியமதியாம்பின்னர்ச 

சுவைபெரசோக்கனொறே தோயுமன்னலைமால் சுங்கன் 

குவ்லய, மாரல், பொன், சுன், கூறிடினிவையெல்சு நறும். 

உன்னிப்பின் கண்டகோள்களூரெனஸ் நெப்்தியூனா 

மன்னியவிவையேயன்றி வழங்குவர்சத்தமீன்ச 
ணன்னரினவற்றிரண்டு தரு வத்தைநாட்டாநி HE 

சொன்னவீராறிராசி தொகுப்பராண்முூவொன்பானே,
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171. விண்ணளமீன்கணக்கன் விள: குவவல்லதாம 

னெண்ணிடினொல்வோர் காலத்தியலுறுமுர்கைமீன்க 

டிண்ணியகவாச்சிசோரிற் சேர்பலை; இரிஃஈுகென்று 

சண்ணியருரைப்பகேட்டை கரு தியமூன்று நாளாம் 

172: ஆதவனின்றுமா லுமணைவரா சொருமுப்பான்பா 

 லோதிடிலற்றே சுய்கனீரையாறுலவலில்லை 

தீதறுகுருவே கோளுட்சிறர் சபேருருவிற்றதை 

நீதியிற்சு ற்றரான்கு நிருமலமதியுண்டென்ப. 

5 173. சூரியவீதிமுட்டைகோற்றிய வடி௮மாகு 

மேரினக்காரணச் திணியங்கு புகார்சீதய்கோடை 

தாரினேோர்பாகராளாத்தயங் கவோர்பாலிராவாஞ் 

சரினிற்பூமிக் சூழ்ந் துருள்வசே செப்புமேது. 

174. சோளெல்லாமென்றைச் சூழலோர்கெறிகுலவலில்லை3 

தாளுறச்செல்லும்போது தடைப்பட்டுச சாயல்வீழ 

வாளுவர் ர கசணமென்றே யம்முறையொளிமழுங்இ 

மீளுமா ந்கலைகுறைச் து வெண்ணிலாப்பக்சர்தோறும், 

 கரகணம் என்னுஞ்சொல் இரிந்து நின்றது 

நிக் கவிகள் பூகோ an at sev 

Geography 

175. குவலயமொருகாலங்கி கோளமாயிருர்ததென்று 

மெவளவலோகாலப் பின்னரிருர்த£ நீங்தித்தெங்கின் 

சுவைபெறுகாயினாறிக் சுறுக்கெனமாறிற்றென்று 

நஈவையறவதனகமட்டி னாளைக்குர் தீயுண்டென்றும், 

170. மா.பியவவ்சரச்து மருவியகுண்டு?மடு 

மேறியதாகுமென்று மிவற்றுட்பின் ஜேரோர்சாலத் 

அநியதீயுகைக்க வோரிடமோங்குமென்று 

மாறியவிடங்கடாழ் வுற்றடங்குமென்றுரைக்சலு றார்,
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177 இப்பொழுதுயர்ர் துகாட்டு மி_ம்பலாழன் ரண மூக் ர 

ரப்பினுளாழ்ர் துரின்ற தன்மையைச்காணாம்பாமன் நிச 

செப்புறும்பல £ரப்பாகர் ஈரையெனசசிறர்த2?கார்?வா 

மிப்புவியமைப்புச் காலவியலினறான் மாறமன்் 2 

178. ஈவசண்ட மென்றருர்முன்னா சாலவைடையாழிர் ! சில்லோ 

ரலமுறுமொழி யென்ற %தையகற்றுவராது நாஙகொள்ளே 

நீவமுறு மின்ஞ்ட்சாட்ரி ர லையடிர்ேேகல்கூடு 

மவமெனலொன்றை ஈஞ்சிற்றறி கொண்டளர் திட்டேயோ ? 

179. அ.பிரச்சணச்கா மாண்டு சழீர்) முற்சாலத்தாடிக் 

தாயபல்லு.பிர்ச சரீரஈசட சடயஙகவின்று 

மேயஃஙகண்ணாற் கணடும்விமீர்ொர் கொண்டகொள்கை 

தூயவையன்றேன் மாற்றுக்துனர் வின்றிசசல மேனாட்டோர் 

180. pio weary யர்கிரேச்சக I IONE JS (yp Pe 

திமைகற்பணைச ளென்றா மெரிச்சாவக்றை யோதி 

சேமமாய்க சோதிக்சரஈகு "சமெனக் தெரிர்ததின்று 

நாமுறைபிறழக் கூ௱ன வமல&யர்ர் கோர்க்கென்றும். 

181. ஒவ்வாரு தேயததாருமவ ரவருணார், மாட்டு£ 

182. 

செவ்வினெண்ட கோளவியலிளனைத் கெரிழதார் ரிற்கப் 

பவர் மிகுத்தபாரிர் பழ சறுமிக்காலத்தி 

ஹொவ் உற மாருமைர்தே கண்டமென்றுரைப்பரோர்வாய். 

சமுத்திரமத் தொசைத்?- சாற்றுவ ரம்சச்தோறுஞ் 

சமித் தாள்சரு ப காளோனுத.பமுஞ்சாய்வும் வேரு 

யிமிக்கணச் குரையிற் கூடும்விதத்திகை யியம்பிப்பாகை 

யமைப்பினைக் கூறி.பாக 25 யமைகுளிர் வெப்பஞ்சா ற்றி; 

189, அவன்மிசையாக மீளமலைகளுமவலாய்ப் போன 

கனளையறு வகையுஞ்சாற்றி சன்மூத்துப் பவள முன்னா 

மவையுதுமிடஙகள் கூறியாக்கெ பூவமைப்பு 

மவைகடலமுநர்இப் போகுமாற்றையும் விளக்கி மாதோ;



181. 

180. 

186. 

187. 

138. 

189. 

190. 
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ASAT ANC} GPE STL aa Monn gai sats 
கோதிய கீலவமைப்பு மிமமுறு ரிலேயுமோஇத் 

இகறுர ரட் ஈமீர கைம் மகமை வீளக்இப்பின்னு 
மோதுவான் பருவங்காற்று மொழிந்து சன்னதச் இறப்பும், 

சாட்டுறுபுமிப் பண்புசாட்டுளோர் மொழியியர்கை 

கூட்டியகுணங்கள் செய்கை கோதறம முங்கூறி 

மட்டிய கணியளிக்குமிரும் பொருள்வர்றா ரட்டோர் 

கூட்டிடுங்கரு வி யேற்றுமஇி யிறக்குமதி கூட்டி; 

கைச்தொழிலுணர்த்தி வாளர்சஞ்செய்யுங் கைவலார்க்குத் 

தீதீதமபொ.நளைவிற்குக் தலக்கினைம் கெளியக்கூறி 

யொச்தபஃறேயஞ் சான்றவொழுக்கமு மரகந்தேற்றித் 

தீம்துறவாண்டை யேகுர் டம இனை விளக்இிப்பின்னர்; 

பு சலவியற்கை மற்றும் புகன்றுபட்டணஞ் QF de 3 

இதிலாத்தேய மீ.ச்துசசிறப்புறு பொருளைப் பேக் 

கோறமுன்னாளிற்றை பேதம்பைச் குறித்துச்சீவ 

மனாதுறவலவும் பண்புமுடைத்துச் இ திரப்கடத்தே. 

கோக்குவிச் தெழுதுவித் கந னுக்சிப்பல் பொருள்விரிது த் 

தேக்கிய சவைபிஞூட்டிச் இறப்பிப்பாஉற்றைக் கேட்டே 

wish தம்முணர்வை யசற்றுவார் £டர்: பேய 

மூக்கியே யொன்றை யொன்றுவுவ்வறு முறையை யோர்லாம். 

99 கவிகள் சரித்திரவியல் 

History of the World 

சரித்திபமுறையாச சாற்றுஞ்சத்தி ஈம்மவர்சட்சென் று 
மூரிக்சலதென்னு மோசையுல கெங்கும் பரர்சசைய 

டரித்திரணரியிற் கூட்டும் பவன தருளாற் சந்று 

NAS Hols HOSE சாழைவிளக்குவன தனையோர்வாய். 

பாளையக்சாரர் * சம்மைப்பாவலர் மன்னாவென்று 

சாளுர் தம்முரையினேத்தி ஈவில்புறச் சாதை போலா:



32 அருங்கலை விளக்கம் 

தாளும்பன்னுட்டி னாண்மைக் காளையர் பெயரைப் போற்றித் 

தாளுறுச்தேயஞ் சான் ஐசரினைச் சாற்றுகேனே. 

* பாளையக்கார ரென்றது பெரும்பான்மைபற்றி யென்க. 

191. 

192. 

198. 

194. 

195. 

196. 

உலகெலா மோங்குக£ர்,மதி யுற்றுலகுயிரி2னோம்பி 
rad mésr sa வீரகாடு காவலர்த காம 

மிலகுறச் சாற்றும்வன்மை யெனக்இலை யேனுஞ்சற்றுச் 

இலர் வவியுரைப் பெனேனையோர் பெயர்தேடிச் சேர்வாய். 

னமு மெ௫ப்து மூன்னர்ச் சிறந்த காடவற்றின் பின்ன 

ரீனமில் பாதங் சர்ச்தியெய்திய தக்காலத்து 

மேனிலையவனர் கூடிவிள”/இன ரெனினும் பாபி 

லோனமு மழிர்தபின்பே யவர்களாரிய ரோடுறறார். 

அரியர் தம்மை லவாட்டியாட்டிய மிதேயர்கையா 

னூிச்தனர் பாரசகர்; ஈலம் பெறப்பாபி லோனுய 

கச வாடு முன்வர் தோங்கிக்கனம் பெறுக்கசனசென்ே 

யசியிலாதாண்ட மன்னன் கீரிஸஸை வென் றதன்றே. 

ஆரியர் யவனர்தாமு மோர்குடியடைந்தோ ரென்ப 

ீரியபாபிலோனர் செமற்றிக் வம்சம்தராவர் 

கூரியகைரஸ் பாரசீத்துக் குடிகொண்டோங்கி 

யேரினிற் சார்டி ஸென்னுமெழினகரழிச்தான் மன் 2னா, 

துருக்கி யென்றுரைக்கு சாட்டையாசியா வெனமுன் சொன்னா 

ருருக்கயெஃ்தடைர்த பின்னர் கைரஸு*மவன் பின்னோரு 

முருக்கனொாரெடுப்தே யன்றி முள்ளெனயவனர் தம்மைத் 
தருச்செய பாரஸீகர் தாழ்ர் இடுங் காலம்வந்தே; 

மாஷஸிடனோங்க மற்றையவனரு மசற்கடங்ச 

வாரியாவன்றிப் பாரசீகமுஞ் சாமர்க்சண்டு 

மாசிலாச்சிர்.து வாற்றினோட்டமு மணைந்து வெற்றித் 

தேசினையடைந்தான் சீர்த்தி யலேக்ஸந்த ரென்பான் மாே தா.
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197. இதற்குமுன் யவன ரார்ய ரிசைக்துமிக் களவளாவிக் 

துஇப்பருங் கலைகள்யாவுர் கோய்க்தொழி லெய்திரின்றார் 

மஇப்பரும் வானநூலு காடகவியலுங் கொல்லக் 

கஇப்புறு பொறிகளார்ர்த விஞ்சியுங் கழறுஞ்சான்தே. 

198, யனைர்வீரறெய்தி நிற்க வுரோமருமவர் கால்பற்றி 

ஈவமுறவுரோமகா சாட்டினரன்றி யின்னோ 

ரவியறு விளக்கமென்ன வாண்மையின் மிக்குச்சான்று 

ஈவையறுகார்த்தஜின காட்டினை யடகச்டுனாரால். 

109. உரோமரும் யவனர்போன்றே யூரினைவகுச் தாரேனுக் 

கராதலச் தொழுங்கமைப்பி லவரைச்தாழ்ம் இனவரில்லைப் 

பாாபரனரு ளாலன்னார் பார்புக மான்னிபாலை 

வளரோதகயென்ன வாட்டி மசிபலகைக் கொண்டாமே, 

200. குடியாசமைக்கு முன்னர்ச் சொடியகோற் நடிர்தாயேனு 

மிடிபெறு மிர்கியாவின் வேற்றுமைக் குணங்கைக்கொண்டு 

கடையுறச் சாதி3யற்றக் கீழ்மையைச் சாதித்தது 

ஈடைபெறலருமை கண்டு காட்டுசசேமத்தை கோரக்தி, 

301. யாவரும்மஇக்கக் கைவிம் டின்புற்றாரவருட் கேடோ 

தாவருவலியிற் சல்லா தழங்குசர்ப் பாம்பிசீஸ 

சோவருமாசை மீட்டுமுயார்த்த வாகஸ்ட ஸோடு 

மேவருஞ் செய்கைநீரோ மேன்மைவாய் கான்ஸ்டன்டீனும், 

௮02. இன்னவர் சிறந்து சின்றாரிவர்க்குளே யாசியாவுஞ் 

சின்னமுற்றெய்திற் மன்ன சேர்ச்கையின் aval uD ip gi 

முன்னருமுரோம ரூணர்மோது போர்க்குடைச் தழிச்தார் 

அின்னமெய்காது சோர்வர் தாழ்க்சவர்ச் சேர்க்சாரன்றே. 

208. இதற்கு ளாரியருட் டோன்்றியிரும் புகழெய்திமாண்ட 

துதிப்பரும் புத்தபிட்சு சோற்றியமதத்தர் தம்பாற் 
சஇப்புறுஞானஸ் சானவொழுங் இனைச்கற்ற மோவான் 

எப்ப வண ran t ATA” 

Q
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204. ௮லவர்மதத் தவர்கடேய மெயகணு மகன்றுபு த்த 

நி௮முறு மனமஇட்பக்சா லருளொளி ' லையான்மார் ௪ 

rapa at 3 Owiig ara Ben வருட் iP 

திரிலைப் பாலுஞ்செய்த கன்மைகளறைய வத்றோ? 

205. உரோமரு௱் இறிததுமார்க்சக முவப்பொடு ஃமுவிர்ன்றார் 

கராதலத்தாண ரின்னர் தலையெடுக்கா து மாய்ஜ்் சார் 

சிரோதயாாசி யுரிரகோள் வலிஏிறக்தல் போலர் 

நிராமயமதமும் வீறு ரீண்டுிலகோஙஇிற் தன்றே. 

200. உலகெலா மோர்சாற்புச்த மொளிர்ர்தது போலசசேசு 

நிலவியமதம் பாக்கரின்2 ச% டையின் மெக்காத் 

கலவிசேடம் தாற்செய்த தவச்திறானபி பிறர்து 

குலவியதம் மத,த்தைக் கோணைவாள் வலியிச்கூட்டி, 

207. தம்மவர் பிழையைமாற்றிக் காலச்கைம் கழுவிசசென் ர 

॥ம்மவம்மதமும் வாளின் வெற்றியா லகேோசகாட்டை 

யிம்மெனப்பிடித்த தச்சகாலிர்தியா வர்தமாந்தர் 

வெம்மைசேரங்இ போற்று மேன்மைய ஈ£வாமன்றே. 

208. அசியாவன்றி மேலை சாட்டிணுமகன்று மையத் 

தேசஞ்சார் சடலைசசூழ்க் த தேயங்கண் முழு து.மாண்டு 

காசறமேனாட் டார்க்குக் கலைபல வளியினாட்டிப் 

பேசுவார் ஈடுக்கமெய்ச வெர்றியிம் பிர இற்ரன்மீற, 

209. தருக்கருங் இறித்துமார்க்கத் துல்லியர் தாமு கூடிச 

செருச்செய்காரள வில்காலஞ் சேசுமார்க்கத்தார்வென்றா 

ருருக்கொளமுன் னர்ச்சென்றே யூடொப்பாவட இசைக்கட் 

செருக்சொடு செறிர்்தவார்யர் இறித்சவர்கமைச் சிதைக்சார். 

210. அலைப்பாலுற்ற வீயுமதற்கு ளேயமுக்ச லொப்ப 

மேலைப்பாலுற்ற வின்னோர் மேலைப்பான் மதத்தரனார் 

கோலப்பாலவே யல்லாச் சமயச்மைக் கோட்டிலென் ரூர் 

சாலப்பாலியன்ற வைந்தாஜஞ் சார்லவை வினல௰ாயே.



211. 

212. 

219 

214. 

216. 

2174. 

218. 
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அட்்_மன் ராச்சிெயத்தை யாண்ட ஸாலிமனை வென்று 

சாட்டினிற் ஈயக்தைராட்டி மன்னர் மன்னவனாவாழ்ர் து 

கூட்டிய சாட்டைப்பின்ன ராளுவோற் குறித்களித்த 

தாட்டிகனவ?னையன்றோ கடையற கோக்குவாயே. 

அ௮.ிரொப்பா முழுதும்பற்றி யாட்கொண்ட சேசுசாற்றுஞ் 

செ.பிரறு மகமுஞ்சில்லோர் செய்பிழை தன்னான்முட்டுற் 

றுயிரிழந்கேணும் வேறுகொள் கையையுறுத்த சேர்க்க 

வயிரறுவேஸ்லி கால்வின் வகருப்பினாச் கொண்டதன்றே. 

தேவாமுப்பத்து மூன்று கோடியர்த் தெரிச்சாரென்று 

பாவமண்வாயுட் கொண்டு பகர்பவர் வாயடைக்கத் 

ே.௮தாவாட்டி யொன்று இகழவர் தரத்தினிற்க 

வாவிகள் மச்சளாக வணைவதைச சிலரறிக்தார். 

அன்னவர்க் இறையாவல் லேன்கார் டேக்தமெழுர் தானாவி 
ஈன்னயச்செய்கை யோராஈல மிலார்நாப் பூட்டிட்டான்; 

முன்னுறு முணர்சிமாறி சாட்ணெர் வோயகமுன்வர் 

இின்னலப்பல சேயஙக எயிரொப்பாவியைர்த தன்றே. 

அவற்றி ளசொன்றையொன்று முன்னுறவடக்ச வன்னித் 

தவ ணினியைகர் தோர்கர்தம்வலியினைக் காட்டன்மானக் 

குவிச்தெழுரக் சன வவற்றிற் நீபகற்பங் குறித்த 

வவிப்பருவ கீர்3தி ஈம்மாலளக்கரும் பெழுமைத் தாமே! 

பூமிமற்பாக $ கோர் சாளெசெனப் பொருர்இச்சண்டு 

சாமுறுன்மைக் சென்றுஞ் சார்ர்துள பொன்னைக்சொண்டு 

நாமரீருலகச்தின்ன வுலோபிராங் காணோமென்ற 

வலேமமிலுரைக்குச சுட்டாவிருர் தந்சா டொழிர்சசன்றே. 

.ரூமராட் டோக்கமென்று கருதேலிச பேத்துமற்றும் 

வருமங்கொண் டுருஷியாவை வாழ்வித்த பீடர் தானுஞ் 
செருமனிச சறப்புக்காத்ச பிரடரிக் கென்பான்முன்னாத் 

தருமமாயாண்ட மேலைச் த.ரணிபர் பலராவாரே. 

பரங்கிரொ டெழுந்த சப்பாற்பாருளோர் முரணைக்சேயத்த 

வரங்களர் போனபார்ட்டு மலிவளத்தேய முற்று



219. 

220. 
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222. 

223. 

22%. 

220. 
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முபணறத்தேய்த்தா னேல்ஸன் வேலலிங்டன் முன்னாச்சாற்று 

மூரம்பெறு காளையாமாட் டொடுங்கனெ னவலமெய்தி, 

Di fe முனெழுர் த மற்றைச்தேயங்க ளெல்லாந்தத்தங் 

க இப்புறு மெல்லைராட்டச் கண்டனமேனை காட்டை 

மதுப்புறவாட்டுஞ் சார்ல ஹிருவாரமருவி நின்றார் 

நஇப்புனறழ்து நாடாம் பவெரியா சுவிதன்மன்னர். 

சமரச மூணராவேர்கர் சமயத்தர் சிலரைவாட்ட 

வமைவொழிக் தவர் தணந்தேயமெரிக்காசோக்செசென்று 

தமையொத்தா போடு?சார் து தயக்இனார் மாகாணங்க 

ளிமயத்துப் பிறக்குவேகார் சம் மவணெழில் பெற்றன்றே. 

, மேலைகாடிங் றஞகைத் துருக்கருங்கழை மேவி 

யோலமிட்ட லறப்பன்னா டொறுக்இனா ரிர்தியாவு 

மேலைகாட் குறையாலின்ன மேவலார்கைச் குட்பட்ட 

தேலுறுக் தவமிலாருக் கெத்தொழில் பலிக்குமன்ப. 

சந் இரகுலத்து மன்னர்சார்ச்ச வெற்குலத்து வேந்த 

ரச்சமா யவரோடொப்ப வாண்டபாண்டியரவர்க்குச் 

சந்ததஞ்சம மென்றெண்ணுர் சகைபெறு சோழாாந்தீரர் 

நந்திய தேவராயர் பல்லவர் ஈலிர்ததன் றி. 

நந்தனே மோரியதப்த னசேர்கனு சாட்டினாம 

ஈர் துவிக்சக்களுரிற் கசையரளை ஈலித்த கோவு 

மந்தமாயவனைவென் ற சாலியுமகலக் கொள்ளை 

மூர்துற வந்தோர்கையின் முழுகுராட் டிடுக்கணூகச்கி. 

மரண்டசர்ச் குணமுஞ்சாதி மதச்சமரச முங்கொண்ட 

வாண்ட.கை யாக்பராற்று ஈன்றியை யறையலாமே? 

பூண்டஈற்கரு மர்கேய்க்குர் தேய்மதஇப் பூபாலர்ச்கு 

ளீண்டியுமிவனளிததவியைபினை மறவே மென்றும், 

மோகலர் செருக்கடக்கச் சிவாஜியு முயன்றானுனக் 

கோகையினவர்களிர்து சமயத்தினொன் ர வன்னி 
வாகையிற் உடவர்ச்க மலிவித்சானிதற்குண்மேலை 

யோகையோர் வணிகமாற்ற வுற்றனாது ஈஞ்சர்க்கே.
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2206. ஈபிமசச்தவருமாழ சாடு கல்லோலமாகக் 

தபிப்புறச் கூட்டக்கொள்ளை சசுச்கொலை தழங்ககாஞ்செய் 

தபம்பலித்தென விர்காடு தாக்கணகி குறைர்கதோளா 

ரிபமெனவன்மை யேய்ர்த வாங்இலர்ச் இயைர் கசன் m 

227, அஙம்இலவணிகர் சாத்துக் கடங்இப் பிற்சலகமிட்டு3 

தேங்கெவருளுஞ் சால்புஞ் சிற்த ராக்கினிக்குள்ளாகி 

யோங்கிய௮ வரைமன்னர்ச் கரசியாயுறுத்இப் போன் 

ரூங்கிய கோவிற்றக்கபழைமை மீட்டணைர் த௲ன்ப. 

228. மீழ்க்கசை யோரின்மேலைஃ$ இசையே வலிகிளர்ச்தோ 

ராழ் $கமையறிய மென்னு மவர்மொழி பொய்க்கஜப்பான் 

pao லுருஷ்யாவைச் சட்டென வீசரெண்ணி தந் 

பாழ்க்தலோர் ஈரடுமேறும் பளகறுத்கெனத் தேோர்வாயே. 

3 கவிகள் கணிதவியல் 

Mathematics. 

220. இத்இிறமுற்றுங் கற்றவிட மிச்சல்லூரி ஈண்ப 

மூச்திறத்தோ டொன்றாச்குங்கணிச3$தின் மொய்ம்பைமுற்று 

முய்தீதுணர்ந்து ரைக்கவென்னான் முடி.புமோவுரையிற்சான்.ற 
வுத்தமாதம் பாலோரினு வப்பினை விளைக்குமன்றே. 

200. சால் வகை விதியுமாற்று ஈவிலுறும் வழக்கு வட்டி. 

நூலுறப் பலகணச்கு நுவலுவான்றிப் மீச 

மேலுறுங் சணக்குஞ் செப்பிப் புள்ளியினியைர் த கோட்டா 

லாலுறு முருவராட்டி யவைரமை யளக்சவாச்கும், 

நம
ல்
 981. விதியையும் விளம்பிச்கண்ட கனப்பொருள் வட்டங்கோள 

மதியுறு இெரங்குட்ட மதக்கு ஈற்கணக்கை முட்டித் 

துதிபெற வுரைப்பரன்ன அயர் பாலுணர்வாய் பாடை 

விதமுறை யடங்காகூறின் விவிதமாய்ப் பல்குமன்றே.
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24 கவிகள் பிராணியியல் 

Animal Kingdom. 

999. ரால்வகைத் தோற்றத்துற்ற வெழுவகைப் பிறரப்பைமுன்ளோ் 

சால்புறக் கணித்தார் சீவனோரறிவுயிர், சான்றோங்கு 

மேல்லையினிஈண்டு மூன்று கான்கைர்தாறிவை முன்னேத்தஇப் 

பால்பெற வகுத்தார்கி ற்கப் பகருவென் மேலைநா?ல. 

டட வேறு 

290. தாவாம் இற்கண்டறிர் தசீவாணுப்பைம்முறையைதாலந்தன்னி 

லோவறுசங்கமத் துயிர்க்கு மொப்பிட்டார் பரிணாம 

வுண்மைகண்டார் 

பாவுறுபண் போர்ச்தனராற் பவளமீரியரிகை கொளும் 

பழகின ற 

சீவசணச்தவளை நிலநீருறும்வானமனிசன் சரக்கானானே. 

மே. வேறு 

284. மனிரனேயுயிர் வர்க்கத்தின் மாண்டவன றிவான் மூளை 

கனிதருிறப்பான் வாக்கான் கடவுட்டன்மையினான் மற்றம் 

மணிதனை நிறங்கள்பற்றி மாம்கொலன் காக்கசீயன் 

பனிதரு£ீச்கீரோவ னெனவகை பகுக்தாபன்றே. 

235. இடைச்த பேருணவொருங்கு கேழுற விழுங்கப்பையி 

னடைக்துவைத் தோரிடச்தே யமர்ர்சமின்னசைத்து மென்று 

ஈடைப்பறதக் குரம்பிளக்க ஈடப்பனவாவா மொட்டை 

விடுப்பருமாடு மானும் மேவுமொட்டைசசிவியஇ, 

506. சதிகொ௫நெடர்து காவின்குரம் பிளவாமை காட்டி 
விதம்பெறு மிருகமாவாம் வேசரிகமுழை மட்டக் 

குதிரை போர்க்குதிரை கொள்ளுங் கூறியவிவற்றின் பற்கள் 

பதிவுறப்பசுப் போலாது பத்திகளிரண்டு முண்டே. 

287. அசையிடு மாவைப்போலா தவைகஇிரைப்பையு மொன்றே 

தசைசடிச்தியல்வ மேதித் தர் தியுங்கொம்புமூக்கு 

மசையுகீர்க்குதிரை பன்றி யானவை யெல்லாமத்த 
மிசைவன நீரிற் சேற்றிலிருக் திடப் பிரியமென்ப.



240. 

241. 

242. 

243, 

௮2. 
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. wort ger Quin dh 5 சீவன்மர்ச்சடமிதற்கு சான்கு 

குளிதருப்சால்கை; வானீள் குரங்கு காய்க்குரப்கிமீனாடு 

மணிதமர்ச்சடமு மின்னமருவுவ வினால் டார்வின் 

மனிசன் வானமா னென்றான் மற்றுவைசாக முண்ப. 

. நாயினைப் போலவன்பு காட்சென்மிருக முண்டோ 

தாயினும் பரிர்துமாந்தர் சாற்றிய வேவல்செய்து 

சேயினுஞ் சிறர்துன்றி தெரிக்ததிற் கோளாய் சேர்த்த 

லாயினிஸ்கேரியத்துத் * சீடனேயாதல் போலாம். 

சாற்றததழை விசு்தோலினரி யெலிபர் இச் கொக்கின் 

மாற்றமு முரையார் ஈம்மோர்வழங்கு மவ்விருகம் தோலி 

னூற்றத்தையுணர்ந் துதொப்பியுஞற்றுவர் பிறர்,வேட்டைக்காஞு 

சற்றழ்தவுயிராம் புல்லி னினத் இனைச் செப்புவோமே, 

ஈகங்கணாய் போலாதுள்ளும் புறம்பினு ஈகரு ம்பூனை 

யகய்கொளு மின த்தவேங்கை வரிப்புலி சிவிங்கியாளி 

யிகர்தவஷூனிர விற்றேடு மிவைழ்சை நாரியைக்த 

வகர்சனின்வாழ்வு; வெண்கு மரத்தின் மேலிவருமன்றே, 

இதுவபை யுமைத்த முற்றுஞ் சராயுச மென்ப பல்லாற் 

கதுமெனக்சனிகள் கொட்டை கொறிப்பன வணின்மாசாய் 

புதருறு முயன்,முட் பன்றிபுகலு முள்ளெலி கய்காரு 

சதமுறத்துருவசண்டச் தகம் பெறு லு மாமே. 

இவற்றொடு &ரிப்பிள்ளே யியைவுற ஈகுலம் பாம்பைச் 

சுவைபெறச் கடித துக்சிகால்லுஞ்; சொல்லுவர் புமுகுபூனை 

ஈவையறு பிறவுங் கரிசசாகியினடப்ப வென்றே 

யுவையிற்றிலொன்றை யொன்றுகொன்று இன் றுயிர்பிழைப்ப. 

காலிலாமூர்க் துவ சால்கள் குறுகயேயியன்று மார்பு 

தாழுறு மரணைபாம்பு தறுகணார் முசலி£கோம்பி 

சாலப்பற்றுறுதிகொண்ட வடும்புதேள் பல்லிதேரை 

யாலுவபல நிலத் தினீரினு மலைவவாமே. 

  
  

T Judus Iscariat.
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245. நீரினிலொழுகுமச்சரெடுஞ் செதிளியைர்து bbs 

வேரினின் மூழ்சலாலினுதவியுமேற்றுக் கீழ்வாய் 

சாருஈற்செவுளின் மூச்சுத்தாங்கி விட்ண்டுபச்சென் 

நீரமாங்குருதி யேற்குமூர்வல மிக்கணக்கே. 

240. சுரவொடு திருச்கைவாளை தோற்றுபாவாடை மீன் முற் 
சிறக்கும்பல் பெருமீன் முர்நீர்த்இரிகுவபடவு ஈவா 

யொறுக்குவ.சிறுமீளூற்றி லொமுகுவ கூட்டமாகப் 

பறக்குமீன் மின்மலங்குபழகுகல் கூடவலோர்லாய். 

247. நீரினிற்றிரிர்து நார்கான்மிருகத்தி னியர்கைகொண்டே 

யேரினிலரைமணர்க் சோர்முறை வெளியியைநக்துமூசசுச் 

சாருவான் சொண்டு குட்டியீன்றுபா ற் றழுவிமீர்து 

தாரவர் ஜேட்டையிற் சாஞ்சலசரர் இமிய முண்டே. 

2468, முட்டை யிட்டொளிரு மார்வ மசசம் வான்பறவை மற்றுங் 

கொட்டுற தெறுச்சா னண்டினலகல வெடி த்துச்கூடு 

மொட்டிய முட்டையிட்டுப் புழுவென வொளிர்ச் து தோன்மாதி 

றிட்செற் கூட்டிப் பூச்சியா யியைவவுண்டே, 

2409, வாலுறு பறவைதம்மின் வலியனேவலிது மூக்குங் 

காலுறு ஈகமுஞ்சான்று கழறிறெ கழுகுமுற்பு 

ளேலுற மிவ்வினத்தின் மாத்தொடு மீனைக்குத்தச் 

சாலத்தம் வயிறுழார்ச்குஞ் சகுனநீ எலகுசாரும். 

250. தோலடிப் பறவைவாத்துச் அசளறு மனர்தராலா 

ஞாலச்துப் பறவைச்சோட்டி ஈலச்சவோரின ச்மைக்கொள்ளுஞ்: 

சாலவலே கொட்டைசோதுர் சச்சைமூச் சொடிர் துசாரு 

மேலு ற விவற்றைநீர்து மிருக்திடுங் சாலவென்பார். 

251. பறவையு எழகுவெய்யிர் பழகுறு மண்டலத்தாஞ் 

சிறையழ இலாதுபாடுஞ் செவ்விய மிதஉட்டத்தே 

பறர்துசென்றி டங்கடோறும் பயிலுவவென்று மோர்நாட் 

Qe pumaQuer mm காலவியலினிற் சேர்வவென்றும், 

252. பன்னெறிமாட்டிப் பாகுபாட்டினை வருப்பர்மின்னு 
சன்னெறிப் புறவுகோழி பினத்தையு ஈவின்்றுவாவல்
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Gaahu Sew யிரூுவகை மூயங்குமென்பார் 

நன்னர் தீக்குருவி சாட்டினடையினிற் சிறர் த,காமே. 

208. கோட்டுறுமார்தை கூகை கு௨லயங்கொள்ளாச் சாதி 
நாட்டுறும்பட்சி கம்மைடைபெற வகுப்பர்பாதக் 

Mou ced groan) soe greets gen ar ap 

மேட்டினி லடங்காசாங்கூழ் கோபம்பேன் சிதலெறும்பே. 

2௦4. சராக௦ வயிர்கண்மேல ஞ் ௪டாத்திற் வேணு 

கரதாத் துறை துவேண்டெ தாத்தினிற் காற்றுத்தண்ணீர் 

விராவுறு மூண்டிகொண்டு மிளிர்வன பலவாமன்ன 

பராபா னருளொழிர்தார் பட்மெண்ணாகுமன்றே. 

255. அநுபவத்துணர்ந்த வொன்றை யறைகுவன் செவிச்கொளன்ப. 

தநுபல கோக்இற் றாழ்ந்தவட லெலாம் பயனளிக்கு 

மதநுமிதித் தறிகபுந்தி யகன்றுள மளிதன் காறுச் 

கநுப்பயன் குறையுமார் ரர் நவொரு பயனுமின் ே. 

வறு. 

2௦0. பொங்கு தாவரப் பூரண நூலினை 
யொரய்கு கேள்வி யுயார்தவர் பாலணைக் 

5ங்கமாக வினவி யடைகுவாய் 

தங்கு கானிய றன்னினுஞ் சாற்றுகேன். 

40 கவிகள் நிதான வியல். 

LOGIC Induction. 
S 

257. எண்ணுந் தர்ச்சவியலை யியம்புசேன் ட & 

வண்ணமாக மதித்தறி ஈண்பயா = oe 

னுண்ண நூலை நுனித்தறிரந்தேனலே ஃ வ a 

Nereir son CuréGofivioy oa னேற்கவே. ee 2 

258. பதார்த்த மேழுபகுத்தனர் ஈம்மனோர் as 3 

யகார்ச்ச மாசகவ ளவைகணன் சென்பர் 3 ஆ Q 

ததார்ச்ச பச்சமிரண் டுதயச்குவா லலி 

ருதாத்த ஈண்பவிதி மறையோருவாய். ஷி ஃ 
ஷாட் 

x Ss
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வரையறுத்து வழங்கெ மேோ-னுமேற் 

இரையியைபு கயக்குவன் கேட்கநீ 

யுரைவகைக் கொகை யுண்மையுவ.மில் து 

ீரையிற் கேள்வி முடிவை ௩ரைப்பயோ. 

உலஇர் பல்பொரு ஸஞற்றிடினும் மவற் 

ஐலைதில்பேத மறியப் படிணுமோர் 

ஈலவொழும் இனடை பெறு நேர்மையை 

யிலக நாட்டியிறைக் குணஙகாட்டுவார். 

. மக்கட்பேகம் வழங்குதணன் முன்னர்கல் 

லொக்ச நீரினுரைகுண ஞூட்டியே 

கக்க வாணி ஈயங்கிய கோட்களின் 

மிக்க சாளின் முறையை வினக்இயே, 

சடக்கு ணத்இனைச சாற்றி யுயிர்க்குண 

CL$ AF வேனடக்குஞ் ௪ரா௪ரக் 

இடத்துக் கூறிப் பின்றேங்கய நீர்ந்லம் 

கடத்து வாணினுலாவதல் 47 mw plow, 

உயிர்களொன்றினை யொன்று மூருக்குதற் 

இயையும் வன்மை நகிதங்குண மேத்இப்பி 

னுயருமாயு ளஇகழுறைய வோர்ப் 

பியையு மெய்யினியைபையியம்பியே, 

eG) m கண்டக றிகளுக் கோர்முறை 

யிலசவண்டென வெண்ண்்யவற்றித்காம் 

பலவு காரணம் பார்த்துத் மொகுச்தமின் 

ணிவவ வோர்விதி காட்வெர் சேமியின், 

. அன்ன வற்றில் வமுக;றினாசவை 

பின்னமாச்கிப் பிறய இய வேளரோர்சால் 

புன்னிமேலு மூசா ரணம் கூட்டுவார் 
ஈன்னலவக்க விதியினை காட்டுமுன் , 

.புறதத்தமைரதுள கதோற்றங் கண்டோர் பொரு 

ளுறுத்திப் பின்னகனுட் குணஞ் சோத்து
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ரிறுத்தி மிவ்விரு சேர்மையு மொத் இடிற் 

பொருத்தமாகப் பிரியிற் பிரி? துமே, 

பாகுபா டமைத் தாக்கிய பார்வையி 

னோகையாற் றமவுண்மை யறிவிற் சொற் 

சேகறுத்திடு வாகத்திற் சேர்க்கவை 

யேகமாக்கிட் பொதுவிதி யேஉறுவார். 

தீர்க்க சூத்திர கற்குமுர்றார்செறி 

வர்க்கமா யுளமாகலைப்பண பெலா 

மர்க்கனென்ன வறிந்து தெளிர் இடன் 

மிக்க ஈன்மையை மேஇனிக் கண்டரும். 

யாவுமோர் முறைப்பார்வை யினாய்ந்து பண் 

மேவு பான்மையை யெய்தி மிளிருறு 

மோவி லாற்ற லுணர்வினர்ச் கன் நியிழ் 

தாவி மர்கீசச் தயங்குவதில்லை2ய. 

. கீலைக்கடலை யறிவெனுங் கப்பலா 

னலைத்துத் சாண்டியசன்௧க:! சேர்ந்தமி 

னிலைத்த சீரினிறுவி யுலகெலா 

மலைக்சவாத மியம்புவர் மாந்தரே, 

கரையிலா தசன்றார்ச்த கலையையென் 

னுரையிலார்க்க வுளங்கொள லுட்கையாற் 

ஐரையி னோஙகும் பரிதிரகை தடக் 

கரமிலா தவனெண்ணல் சடுக்குமே, 

Cato Copel Cap hyo பிராணிக 

ளாதறுஞ் செய்கையறிவ தேயன்றி மேற் 

ரளோற்று மக்களின் அூய்மையு மன்னவர் 

வீற்று வீற்றுறுப் பாற்றி விடோப்பவும், 

.புதீதியாவி பொருந்து நிலைமையுஞ் 

சித்தர் தோற்றுவ செய்ய வியைப்பதற் 

கொத்த மூளையுயர்ச்த தலக்தையுர் 

தத்தி யோர்ச்து தயங்குதல் வேண்டும.
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274. பொறிகளைர்அ புலனைக்து மற்றவை 
நெறியிற் செல்ல நிறுத்து மனமொன்று 

குூறியிலம் மனங் கொள்ளக் கொளுச்இட 

மறிவ நிற்கும் புருவ நடுவையும். 

275. மற்றுஞ் ௪ம். இமருவு சல.த்தையு 
ம கீஉ வோர்ச் பின் ஞூளையு சொவ்வொரு 

ஈ நிறுறையினை ஈன்கு விளக்குமகீ 

கெரக்ற வன்மையுல் கூர்க் கடல் வேண்டுமே. 

27/6. ஓன்றைவிட்டு மற்ளோர் செயற் செய்கையிற் 

அண் நிரின் ஐ கருவிதளச் ௧ 

மன்னுமம் முறை யோர்ர்து மஇயிலார்க் 

கொன்று சத்தி யொழிர்துள சோர்கனே. 

2 71. மக்கர் பேயர் மதியிழர் கோருக்குச் 

கக்சஞ்சக்இக டட்டபிக் துள்ள ௪ 

ரூற்ற றிர்சவார்ச் கொத்த முறையினைக் 

சச்து வாகடர்சேர்தீ துவ தேர்கவே. 

௨78. இன்ன பான்மை கெளிவி னணியைக் ஈபின் 

மன்னு சாட்டிஎரின் மச்சள் ௮ழங்குறுக் 

கண்னமில் எமசமீசோாகாரசி சண்மையை 

யுன்ணி சாடியுணரு க னேர்மையே 

279. ஒரு வகுப்புள் மாணவ ரூண்மையிற் 

௪ருவவோர் ககைசாரலர் யாவரு 

மொருவ னோங்கமம்ளோர் மசன்றாழ்வகதைகி 

குருவுணர் வ.துசண்டு குறிப்பே, 

26809. இன்ன வேற்றுமை யெங்இருர் தெய்திய 

தன்னபேச மறிவினி யையைசே 

மேன்னருற்ற முழுக் கல்வியாளனு 

மூன்னுறா2 முழுமசன் ருனுமே, 
281. மனத்துச் செய்கைகண் மாறிய தன்மையி 

னின் தொழிச் அக&ழ் மேலு மியைக்கனர்
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தினத்து மிம்முறை செம்மையிற் காட்சிக்குக் 

சனத்து நிற்பது கண்டன மன்பனே. 

262. ய௫னர் முன்பொர்கா லியாருஞ் சமமெனச் 
தவளவாட்சி தழுவிரின்றா ரன்றிக் 

குவலயத்தவர் கல்வி குறி£ இட 

வவெவளவோ மூறையேத்தின ரேத்தியும், 

283. மேலடைச்து மிளிர்க் தவரின்றொகை 

சாலவற்பஞ்னங்க ளெல்லாஞ் சமத் 

தேலு ஈல்லர செய்திய சகாட்டினி 

லால வோர்மகன் பேரே யரைவமே. 

284. நஸுவேல் டேனும் ரூபங்குண ரிறை 

யாசுதர் தர வாண்மகன் பேரினைப் 

பேசுவாரன்றி வேளொர் மகன் பெயர்க் 

காசு நீங்குமுலகங கழறுமோ! 

280. குடியரசு குற்றிய ஈரடுக 
ணொடியி னோரிறைக் குள்ளே நுடம்குத 

னெடியவாயுணி றைர்தவர் தேறவார் 

படி.யினிர் நிலேமாறலும் பண்ப.2த. 

286. ஒருவர் சாட்டினுக் குற்றன மற்றொரு 
இருகு காட்டினர் தீயவென் அறண்ணுவார் 

பெருகப் பேசுவ தெற்றுக்குப் பேண்கள்கந் 

sao wr pods காட்டினிற் plus, 

287. GAS soo gor GonQerads5 5m 

டெஞ்சிகின் ஐ வழக்கென லா.பிர்ளா 

லஞ்சொலார் பலராற்று மணவினை 

கொஞ்ச காளின் விலகுதல் கூடுமே. 

288. அடாவெனுஞ் சொ லடாதென ௪ சான் றவர் 

படாத சொல்லைப் பகர்கனிறு2 இனர் 

விடா பன்மை யொருமை * விளைவினைத் 

தீடாது நிற்குந்கமிழ்மொழி யென்றுமே 

* ஒருமைவிடாத பன்மை யென்ச௪ - பிதாவர்தார் போல்வன.
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291. 

292. 
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295. 

அ௮ருங்கலை விளக்கம் 

விகுதி கொண்டுவிளைச்ச௪ பொருளினாற் 

ஐகுதியோங்க & 760 wy pm கென்பாரன் 

Mensa ipsgtc di Cows a மிகீகவர்த 

தொகுதி சொல்லும் பதத ன் விளக்குவோர். 

அவன வ?ோனும் பேகசமறை வராக 

புவனழுாற்ற வுணர்சசி பொருந்துமாக் 

Sacer ints 08d Gig. கண்ணரிய 

ரஒலரென்றிரு சார்பின gras. 

வழுக்கை மாற்றுமூன் சொற்களை மாற௱லே 

பழக்கமாந்று ஈ ர்பண்பென் ஙுரைப்பராற 

சழக்கதென்று கரைக்து சருவிய 

வழக்கையே சிலர் மாற்றுவார் முன்னரோ, 

சூளை ஈன்மக னென்௫இன் ஐ ஈட்டினை 

யாளுவோ மொருகா ண மாகயா 

சாளுமம்முறை காட்டினி வில்லையேச் 

சூழுமா (சொல்வழுக்குஞ் சுலவுமே? 

8. பானை சோர்றினுச் கோர்பமகம் பார்ப்பது 

மானயானணும் வழஈுகன னன்பமமே A 

ரீனமற்ற வொழுாகை யியைச்்இடன் 

மானவர்க்குண மருவிய சால்பதே. 

இன்ன செய்சையறிய வியலா2த 

மன்னுஇன்ற வழக்இத் சடிமையாச 

இன்னமு வான்றிச இலர்வழக் 

சென்ன சாணதைப் போற்றலு மேனென்பார். 

மூன்னர் ரின்த முதுக்குறை வில்லை 

மன்னிரின்் உ வலக மதஇப்பதின் 

ன்ன தன்மையிஞர்க்ச பிறழ்வணர் 

வுன்னினோரை யுமுள்ளடிய Osrarn sorG m. 

. செப்பம் வாய்ர் து சிற்த பெரியவ 

சொப்ப ரின்றதுலக மெனப்படுந்



டி . . we 

அருங்கலை விளக்சம் As. 

தீப்பிலன்ன வர் ரன்மையை யுத்தியி 

ஜொொப்பில் கேள்வியநபவம் சோர்சவே. 

10 கவிகள் ௮ நுமிதியியல் 

Deduction. 

207. ஒர் பொருளை ! றுத்துகன் முன்னர்டீ 

யோர்! லையை யுளது ல் வேண்டுமா 

லோர்முறை LY OH al "லைகெடிற் 

அரர்பகருமவ் வா & sain Cw 

208 பலபொருட் குண கண்டு பகுத்தபின் 

சில மூரணன் விலக்கிற் கெறிப்பா 

லிலகவோர் விஇிமீட்டிய பின்னால 

தலதில் பார் மூடிவாற்ற ல poet. 

299. பகுத்சறிவ மனிரன் பாலதா 

முகர்ஈவோர் மசன் சார்ச னென்பானெனிர் 

பகு தறிஉளன் சாக்க னெனப்பகர்ர் 

இகும் 5) கேள்வியியைபின் முடிப்பசே, 

800- பார்து ெல்வபரவை யென்ளூர் ஈரி 

பார்து செல்லுமப் பான்மை பிலாதராற் 

பறவையன்ற ஈரியெணம் பான்மை போற் 

சிறந்து ஞாயர் செரிப்பதுஞ் சால்பமே. 

501. ராமன் கொற்றனின் மூரதவன் ராமனுஞ் 

சாமை கொருசம் பியெனிற் கொற்றன் 

சாமன் றன்னி னிளயனெனச சொல 

லோ(மென் றியாருமுவக்கு நீயாயமே, 

802. 'சன்னறிவி னெழுகினுர் தாழ்க்கலார் 
சின்ன மெண்ணுவர் செப்பும் பிறர் மொழி 

ஈன்ன வாற்றினு மவ்வகை மாற்றமே 

துன்னிகிர்கு மித்ரொல்லுல கத்தினே; 

௦08. “தன்னறிஉ பிஈர் மதிதாங்கயெ 

ஈன்னர்சான மிரண்டினி லொன்றையே



௦04. 

305. 

306. 

307. 

308. 

309. 

அருங்கலை விளக்கம் 

மன்னியாற்றல் வழக்கெனி னெம்முறை 

துன்னிரிற் இனுக்கோாமுறு வார்களே. 

என்று வாதமியம் பியிழுக்குக 

றுன்றிரின்ற நீலைதுடைத்த கேய்க்கதான் 

wer pallor cor வெலாமநு மானகத்துட் 

டூன்ற விட்டுக் தூலக்குவர்ஈம்மவர். 

கற்ற கல்வி கசடறக் தோர் பி 

னுற்தஞான மு௫வாவிடிற் பெற்ற 
ஈற்பொருள்கணலிவதன்றி யற்ப 

முற்றுத் தாழ்வ ௬லகலறிஞே. 

ஈம்மனோர்க ணவிலுக் சண்டாபூப 

மம்மைசாற்று மஈமலோட்டம் தொடு 

செம்மை.பிற் செறிகாக தாலீயமென் 

றிம்மை வாய்பாடியைவன செெண்ணில. 

Theology. 

Aoa garg # oHOws sipiagar 

லலவையிற் பற்பல நீதிலாதச் இனா 

லிவையளித் கருளீசனைக் காணுவேளஞ் 

சுலவைபெற வெனா சொல்லுஃல் பேதைமை, 

அலையெலாஞ் சொலலிவ் விடத்மன்று சால் 

புவமையற்த கலைகளை யூட்டுமிர் 

ஈவைஈலித்த கழகம் Shook am er 

மிவணியைந்த பிறவினை கோக்குவாம். 

LV. புறனடையுசைகத்க வத்தியாயம் 

On Technical Eduzation. 
பொது சறப்பெனப் Cur om sma sé 

கொிப்பில் கல்வியிற் கூறும் பொதுவினைக் 

கதித்துரைம தனனன்னவை கற்றபின் 

மஇச்சிறப் பினையூட்டி மலிவீத்.தூ,



310. 

211. 

812. 

313. 

314. 

915. 
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வித்கமீயுஞ் சிப்பொடு மேன்மை வாயர் 
தொக்க கல்வியையுன்னி யனைவருஞ் 
தித்தமாக்குவர் செப்பிடிற் கூத்தனு 
நித்தமாவெனீண்ட விற்றிற்கே. 

உண்ணல் €வலனாளிர்வகற் கென்னல் போற் 
றிண்ணமான விக்கல்வித்திற முறின் 
வண்ணமாக வயிறு நிறைந் இடு 
மெண்ணி ஷொென்ற்மே சட்டென லேழைமை. 

8 கவிகள் சிற்பகல்லூரிபைப் பற்றியன . 

The Engineering College. 

இ வனாறியு .மிதுசிற்ப கூடமாக 
சுவன மாகவோர் கட்டட கட்டுத் 

இவளவு பொருளென்ன வியம்பிப்பி 

னவளவிற் படரச்தாண மமைப்பேே , 

எட்€க்கல்வி.பினேற்றிய ஈன்முறை 
யோட்டமுற்று மிஙகுண்மைப் படுப்பரால் 
வாட்டமற்ற வகையிற் காவிகொண் 
டட்டுதயகாத் ஜெண்ணில செய்துமே. 

வேறு 

சென்னைமுற் பலவூர்சிறர்த கட்டடமுஞ் 
செப்பறுல் காவிரிமுகலாப் 

பன்னிய இக்கணணை ௪ளு மாற்றின் 
பாலமு மண் பெறவகு 3 துத் 

துன்னவிட் யொர் தகலிஈுகுகள் கடலுட் 
டோன்று வா.பாவுதி கூண்டு 

மின்னலச் சாலேயிலாக சோபான 
மூசலிய வியைத்த இத்நலமே. 

2 கவிகள் வைத்திய கல்லுரியைக் கூறுவன, 

The Medical College. 

ere Sekine wr o@ Geer mer 19 
ணியைர் சோய் நீக்குதற்கான 

ஈன்னயமருந்து கோயறிமுறையு 
ஈவின்று ஈற்கருவி கையாடத் 

4:
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அன்னியமனர் துற்றகைச்இடமுச் 
Car how ரவரிடத் தணைந்து 

மன்னியம் முறையை மதிக் துணர்ர் தோங்கும் 
வாகடர் தகொகையடங்காதே. 

516. பட்டணநர்கோறும் பரவிஈன் மருது 
பாத்திடுஞ்சாலைய oars 

ளொட்டிராட் எனெேளோர் சாம் பெறுநோயை 
யோட்டுலா ரன் நியுமிவருட் 

டட்டறசசான்ற சத்தா வகையிற் 
சற்குண மடைர்க பேர்பலா£ன் 

மூட்டறச் சாகக்கடியம்மை பெருநோய் மூரிசோய்ச் 
சாலையுஞ் சிலவே. 

7 கவிகள் சட்டசகல்லூரி முதலியன. 

The Law College, Arts School, Commercial & 

Industrial Schools. 

௨17. யாண்டுறு மாடசாட் டி.யல்ப 52607 
யியக்குஈ ற் ஈட்டமதாட்ட 

வீண்டிய கழகமதற்குளே கற்ற 
வெழிலவர் ரீதியைவழங்கு 

மாண்டெலா மடைச்து வெட்டியசலையை 
யன்றிது இருகிய கலையென் 

றீண்டியசல்வி வலிமையி னாவினியை ஈலத்தினிர் 
நதெழிக் தொளிர்லார். 

818. பசுவுணர் வொடுககிப் பதியுணா்வெழுர் அ 
பளகறு ஈமக்செலா மிவாமாட் 

டி சைவுறு மவஇயில்லையா லிங்க 
னெழிலுறுஞ் சித்திரசாலை 

ஈசையறச் சென்று சோக்குவோ ஈண்ப 
நவிலுமுக் கலையி னிஃசொன்றா 

லிசைவுறப் பதுமை சித இரஈகாசு 
மியைக்தனர் மாச்துலோசத்தே, 

519. தர்தத்தா லான பணிகளுமீண்டு 
தயங்குவ கோக்குச 

அர் தமாப்பல கைத்தொழில்களை யாத்றுஞ் 
சாலைக எறிகுவமவ hs



320. 

321. 

322. 

323. 
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சந்ததம் பருதி பட்டு நூ. ற்றுணி சாச்சண 

லுடைக்சாலை சேச்சாப்பி 
ஈந்துறு மெழுகுகர்த்தி கூட்டிடமு ஈயத்திருப் 

புலைகளுச் தேராய். 

விஈவிய வான்றோர் பிரசங்கம் விரைவின் 
விசக்குறுஞ் சுருங்கிய லெழுத்துர் 

கரையினினச்சு மவையிலா ரடிக்கும் கருவியுர் 
oh Raye RL 

ஈரைகிறை கணக்கு நிறுத் திடத்தினமு கிலவிய 
வேட்டென் பஇவு 

மூறைவகுஃ தாட்டிச£€ட்டுக ளனுப்பு முறையையு 
முூரைப்ப ரிவ்விடத்மே. 

வேறு, 

ஆங்இலம் ஜப்பான் மூதலிய விடங்களை யடைந்தே 
யோங்கு கைத்தொழி னலமுற வுணர்க்துவர் இர்காட் 
டோங்கவிட்ட கண்ணடி சுவுக்காரமு முதவுச் 
தீங்இல் சாலைகள் சறப்பினிற் செறிவன நகோக்காய். 

எழு துமுள்.ளொடு கா௫தமிவை முனாவியன்ற 
பழுதிலாப்பொரு எளிச்திடப் பரவியசாலை 
யுழுகருவி கூடாரமுர் சோலினா லுஞற்றுங் 
கெழு தகைய சாமான்கெழு மறைகளும் கேளாய். 

இன்னகைக்காழிம்சாலையள் வேதன மிறுத்து 
மன்னிரின் உ மாணவர் பலபரிட்சையிற் றேறிப் 
பின்னர் 2 வனம் பேற்றுராட் டியர் தரசாலை 
துன்னவைதச்து காடொ ளிருவான் ரொடங்குவர் தொழிலே, 

1 கவிகள் பயிரமுறை யுணர்த்துஞ் சாலையைப் பற்றியன 

324. 

The Agricultural College. 

காட்டுப் பண்ணையர் பயிர்முறை ஈவையினதென்று 
காட்டிஈன் னெறிச்சலப்பைகள் புதுக்கி விச் இிறைக்குக் 
தாட்டிகத்கினைக் கருவிகொண் டமைத்தெருவட்டச் 
கோட்ட மில்வசை மண்ணினைச் சோதித்துச்கூறி,
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925. காலமும் மல! ற்றியலு மச்சாலத்து விளைவுள் 
கோலமாய்ப் புகட்டக் குடியானவ "ழைத்துச 
சாலலோதுவா ,நபவத்தவை ரிகழுவதைச் 
சாலத்கவர் பயிராக்இயுக் தருகுவர் ஈண்ப, 

326. என்னசெய்.॥ினு ?மழைஈர் காட்டவடற்றை 
ஈன்னயக் தகத்துட் கொளார் சாள்கழிச் கொழிப்பர் 
பன்னியோகலெ னராரும் பகருவர் கடனைப் 
பின்ன ரீவதற்கிவர் செயைப் பிறக்குவான்றே. 

997. தேகம்பைத் மொழுன் முயக்்இடிற் றேய்வுறுமென்று 
காகமென்ன ஈர்செருச் கொறுமலைர்து சாகளங்க 
ளோகையிற் பலசஙகுக ளெரு து-ஞுடன்கொண் 
டீகைகோக்ி யூர்திரிகன் உயாசகர் கொகையை. 

828. பண்ணையாளர் முற்பனவாாய்ப் பிறர் saul? wp 

829. பசுவின் போர்வையைப் போர்க்துப் பின்பல புலிக்தொழ்லைச் 

யெண்ணலாகுமோ வின்னவர் காட்டினை யொழியத் 
திண்ணமாச PS ude ct செறிவ தெப்பொழுதோ 
வண்ணமாச விவ்வையக்கி னறிஇல மன்ப. 

கிவினாற்றுறு கண்ண்யர் தவப்பலருளரி£ : 
இசையிலா துயிர்வளர்க்உலிற் புகழொடு மிசைந்து 
நடிவுறுஞ் சலராட்களின் வாழ்க்கையே ஈலமால். 

860. இன்ன கேடெலா மெடுத்து சாவறண்டிட வியம்பி 
மன்னி கிற்றிடலெற்றுக்கா மதிக்கரு மிதுவிட் 
டுன்னிக் கண்முன சொளிருமச் காட்டுச்சல்லூரி 
தன்னிற் பே௫டுந்தரஞ் சிறிகறைகுவெ னெலுவ. 

௮ கவிகள் காட்டுக் காட்சசொலை வருணனை. 

The Forest Museum. 

வேறு. 

991. சல்லூரிக்குண் ணுழைவதன் முன்னர்ச் காண்டுற்பாம் 
பல்லூரிற் றிகழ்பாதப முற்றும் பாத்துப்பின் 
சொல்லூறப் பலதுண்டுகளாக வாளிட்டு 
நல்லேராக வமைத்தனர் வைத்தார் ஈமாகாண.
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992. தாரச்தே சவர்சகோர்றுவ காட்டில் ஜோய்ச்துள்ள 
சாரச்தேவளர் கழை றை பெட்டக மிப்பக்க 
லாரத்ேேருக செவ்வண்ல் முன்னாமிருக2இ 
னீத்ேே பதமாக்கயெதோலா மிவைமுற்றும், 

3௦9. அனைமலைச் கொடுமுடிமே னின்றும் மழகாக் 

தூணையெலா மடிவாட2 மீர்க்கத் தோட்ெ)ணமி 
வானத்தாரி யிபஙதிய கம்பி வழிக்கண்டார் 

தானச்சே யதனாசுஃயஙகு 3றிலாயே 

ஓம், மற்றும் பற்பல புசசிகண மொட்டின் மருவு வ 
சுற்றுஙகண்ணடி, சூழ்ச் திடு்பழை சூழ்கற்பாய் 

சற்றெறி வேழர் ராமு குபு யை) தட்டியொடு 
முூற்றறி, கானமதோங்கும் பொருள்க ளோர்கவே. 

9. தானிய வகையுய கூல துள்ளாம் பயறுகளு 
மேனிலையாச மிளிர்ச்இக கடுகர் இரிபலையு 
மேனைச் தேனுமிரறாலு மியைசமா ரிவைடெல்லா 
மூனசசொல்லா னானுமுரைகக லொண்ணுமே? 

6 கவிகள் தாவரச் தொட்ட வருணனை. 

The Botanical Gardens. 

306. Qerancmun Severs unue Fe smb gait on 
சல்லவிம் மாடம்தாண்டிடி னாண்செடைபாதை 

துல்லியமாகச் தோன்றுர் தாவாநூல் வல்லோர் 
௪ . ° * a 859 

மல்லுறவாச்குர் தோட்டம் பயிரை மதியா3ய. 

987. ஈாற்றுகள் விட்டபாம் கள் கூடை றட்டி 
வீற்றுவரிக்கண் மிளிருவகாணாய் வேண்டும்போ 
தாற்றி யகற்றியு மீட்மெமைக்க வார்தொட்டி 
யேற்றின ரன்பினின்ன வொழு பகை யெதிர்பாராய், 

996. ஒவ்வோர் புகலுச்சொல்வோர் சாமமுண்டென்று 
செவ்வே நாமுர்தேர்ர் திட வாங்கே சீர்செய்து 
வெவ்வேருகப் பேர்கள் பொறித்த வியன்சட்ட 
மெவ்வே தீரகிற்பன லோதி யெழில்காணாய்
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359, பன்னாட்டுள்ள பாதபமுற்றும் பாட்டாளர் 
மன்னாஙிற்பச் காட்டினர் மாண்பினிச்சோலை 
துன்னாகின் று பேதர்சதோத்றுர் தருயாவு 
மெக்காட்டு் நாமோர் சார்க்காண லெளிதன்றே. 

Glass Houses. 

கண்ணாடி வீடுகள் 

340. ௪ ee) செடிகால் வெப்பந் தம்மின் பேகத்தான் 
Cp PLL air rir வாதலின் முற்றுங் கண்ணாடி 
யெற்படுமாறுங் காற்றும் குளிருமேறாதுஞ் 
சொற்படவைச்த வீகெடோய்ச்து தேளுயே. 

Hot Houses. 

சூட்டறைகள் 

341. முற்றுஞ் சுவான் மூடித் தாளிட்டுட் சூடு 
மற்றக் கண்ணாடியி னான்மேற் நட்டோடிட்டுச 
சஈுற்றச்சீழே தீயிட்டெரிகான் மாட்டிப்பின் 
னெற்றுப் பாத்தி சோவனவெல்லாம் விளை விப்பார். 

27 கவிகள் காட்டுக் கல்லூரியைப் பற்றியன 

The Forest College. 

௪த்திரமுறை 
The Laboratory System. 

வேறு. 

58%2. இத்தலம்சை நீங்கயெவண் சேருறிலிப்பண்பையெலா 
மேட்டினாட்டிக் 

கைத்தலகெல்லிக் கனியித் கருவியினாற் கூறாக்கிக் 
காட்டாரிற்ப 

சரொச்ததனை யுணர்வதன்மு னுடல்&று மமையதீசே 
ய்ள்ளந்கோன்றுங் 

கைத்த நிலைதனை மதிச்து மாணவரை மனசர்தேற்றச் 
கருத்துச்கொள்வார்.



343. 

B44, 

3405. 

346. 

947. 
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தற்கால ஈடைகொண்டு முற்கால வியல்பகனைச 
சாதித்துச்சொல் 

கற்காத மொழிச்சிலவ ராரிடத் துப் பிராணிகளைக் 
சண்டஞ்செய்யா 

தெற்காமு நிருடிகளும் கூறினார் பலநுணக்க 
யையவென் ௪ 

சொற் காசலிப்பவர் கோக்னெ னென் றவிருர்து பொருட் 
சொல் லோராமே. 

கொல்லாமை ஈல்லறமே யாயினு மிவ்விலகமதித் ௪7] 
கூடுஞ் சவ 

வல்லாண்மைக் கூறுகளை யுணர்ர் தறியு மேன்மைசெறி 
வழிக்கணிற் போர் 

பொல்லாத பிராணிகளைக் தீணிலையிற் பொருர்இியுள 
பூச்சி பூண்டை 

யல்லாத பேருயினா யுணவுக்காம் பலபொருளை 
யறுத்தல் சீரே. 

பொதுஈன்மைச் கொருகுடிதன் பொலிவடித னியாயமெனப் 
புகல்வ ரான்றோ; 

ரிதுமெய்யின் கூறெனயாருக் தேறி யதிவோம்க 
வியற்றுஞ் செய்கை 

ச. திகொலை முற்பாதகச்தி னீட்டமதிற் சாராதாற் 
சத் இஞ் செய் 

ததிலேதைப் புண்ணை ரங்கமதை வயித் தியரு 
மாற்ற லோர்லாம். 

கத்திரியுமோர் பொருளைப்பன் மடங்கு பெரிதாக்குங் 
காந்தக் கலலு 

முத்தம ீவாணுவதனு யிரிழவாகோங்கும்வகை 
யுறைவதற் சென் 

ரொத்தசூட்டறை பீங்கான் கண்ணாடிப் பாத்திரங்க 
யா்ர்த மேசை 

யெத்தனையும் பிசகாது சிறைகாட்டுந் தராசோடு 
மியைவ நோரக்காய். 

சாங்சாணு மிக்கூடஞ் சங்கமத்தா மூயிர்நூலை 
நன்றே சாற்ற 

வோங்கியுள தாயினுஞ் சில்லுபக.ரணமச் தாவரத்தைச் 

ரினோதத்
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தேங்கயலாஞ் செடியுறுப்பைப் பகுத்தபினர்க் கண்காணாச் 
$i Diu ol air eat Go 

மீங்யெலுங் கண்ணாடி யயுகமடங கஇபெரிதா 
யியைக்கு மன்றே. 

548. தாலர.நால் பிராணிநா லோர்கலையின் பகுப்பென்பர் 
சான்ற வீது 

சீவஜனொளிர் சராசாத்தைச் சாற்றுவதாஞ்; சலசெடிகள் 
சவனோடு 

மேவியபூச்சியையன் றிப் பேருயிரு மசப்படுத்தி 
விழுங்கு மென்ப 

தாவருமப் பண்பினைநீ பெரியார் வாய்ச்கேட் ணெொர்தல் 

சாலஈன்றே. 

9409. சருவியொரு நிலைரின்றுர் தக்கவுயிரோங்கு அளர் 
SUNT BOOS 

யொருவகையுட் சேத்தன் முடி யாதெனநீ யுணர்கவவை 
யொழுங்இன் மூன்று 

பருவிதத்தி னடங்குபலை யென்பர்சில ரவைபெருக்கும் 
பான்மை காட்டக் 

குருவடியை வணங்கி யெனதான மொழி கொண்டுரைப்பேன் 

கொள்சவன்றே 

Plant Physiology: Seeds & Germination. 

விதையும் முளையும் 

990. வித் தமுனோ மரமுன்னோ வென்று பலராசங்கை 
விளைத்து வாய்க்க 

சித்தமூறு முறையெல்லாம் வாசாடி ஈாள் கழிப்பர் 
ரிலன்ன 

உத்தமர்தஞ் சேர்க்கை யொழித் சொருவிசைதற் சாதிமா 
வருலை யென்றுஞ் 

சிந்றடச்கத் தணவோடு மமைத்துச் காப்புத்தோலுஞ் 
சேர்ப்ப தோர்க. 

251. விதைகளையா மொன் நிரண்டு பல்பருப்பு மூள்ளகென 
விதம்பிரித் துதி 

துதைவு நநீரூற்றிடி. லப்பருப்பிலுளசாரம் 
பக்குவத்திற் ரோய
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விதைபோல மிசவூறித் சோல்வெடிக்ச முன்னின்ற 
மூளையு மெய்தத் 

திதைவு௱ப் பூமிக்குள்ளே நுழைர் து பயிருணவு Oger ems 
இன்மை வாய்க்க. 

இலைபருத்துப் பருப்பினுள சா மெலா முண்டுபிற 
கெழிலின் மேல்வச் 

துலஇனைச சூழ் திலகுறு மாகாயத்துச் கரியமில 
முண்டு a ngs 

களகளவென் ஜோமங்கு௮.துமன்றி வேருள் oflaps@ m1 
காசில் சாரம் 

,தலகுறச் கண்டோஙடு மரரீலைத்கர்கா மாணவே 
ரியைகு மன்றே. 

The root 

Cour 

959. வேரினது பகுப்பினை யாஙசண்டறியி னுண்டாகும் 

யப்பு மென்னே 

யேரினோர் திவா ணுவுறை பையுமஃதுணவை 
யேற்க௪ சுத்த 

நீரினமை மட்சாபம் வடிக்கட்டி மீவதற்கு 
Cathy தோலும் 

பாரிலுள சா.ரமதிர் செடிக்கான பொருள் பிரிக்கப் 
ப.ரர்த தட்டும், 

5954. இவைமுசலாப் பலஉள வீஃதன்றி மாச்தாணவே 
ரியைர்த சல்லி 

நலையறவச் செடிலீழாதழகாக நாற்புறத்து 
நடக்கு கம் 

சுலைபெற வேனிற்காலத் துணவுகொள வென் றமைக்குச் 
துய்ய கந்த 

மவனிதனிற் பழுமரத்தும் கொடிகளிலும் வீழ்வேரு 
மாகுமென்ப. 
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The Stem & the bark. 

பிரகாண்டமும் பட்டையும். 

௦2௦. வேர்வீழ்க்த பின்னர் நடுத்தண்டோங்குமது கவைகள் 

356. 

307. 

308. 

விட்டு மேலு 
சரர்த்தன்மையுற்று உலுத்தகன்ற பலசழைக்தலையை 

ஈன்று தாங்க 

வேர்சொண்டு தடிக்குமதன் வளர்ச்சிக்காஞ் சாரஞ்செ 
லிருங்குழாயைச் 

சீர்வாய்ர்த பட்டை காக்கும் வயிரம் முூதற்கண்ணே 
செப்பிற் சோ. 

சகோரறுயெது நீங்வெயி-மாய் வளருமதைச் 
சூழ்ச் து வேறு 

வேராஇ மிளிருணவு காற்றுச் சென்மாரகாளம் 
விழைவி னோ்குங் 

கூறாகக் தறித்தமா வட்டமதிர் குறுக்குகரெடுக் 
கூடுுற கோடு 

மாறா, விதமாகப் பாசபத்தி னாண்டறிய 
amu sar ww. 

மாம்பலவு மூள்வயிர மேறுவன புல்லினத்து 
மாஙகளிா க 

மருவுபனை கென்னை கழைகமு ந்த வெளிப்புறத்து 
வயிரஞ் சாருச் 

தருவின துகுணம் வளர்சசி யொக்கமுறைப் பட்டைவேர் 

சருவி நிற்கு 
மூருபெறக் கோழரை பொறியாரை மூள்ளாரை முதலா 

வோங்கும் பட்டை. 

Leaves & Respiration. 

இல்களும் மரச்சுவாசமும் 

தண்டுகவை யோரமைப்பா மேத்செர்ல்லி னிலைகொழுநீ து 
erie Cares 

ணுண்ட பயிருணவுமா ரசாளத்தூடுற்ற தற்குக் 
காற்றை ழூட்டக்
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கொண்டபல துவாரத்கோ டியைர்துசிறு ஈரம்போடிக் 
கொள்ளுஉகாந்றை 

புண்டபின ரூயிர்வாயு வெளிவிட்செ கரிகால்கொண் 
டோ குமன் றே. 

பகலெல்லாகங கரிவாயுபருச யிரவடனைவெளிப் 
பாற்றிசரிவ 

னசவுறுஈல் வாயுவினை மாமுண்ணு மாதலினா 
லான்னோே ரென்று 

மிகத்துமர வடிரீழலிலிரவு து.பிலாகாதென் 
றிடித்துரைப்ப 

ருகக்கமாமக்களக கென்றியச்வி முக்காலு 
முரைக்கொணாதே. 

ஜ்ரிலை.பினுட் புழைஈகள் கணசசமையா வன்ன வற்று 
ளோங்குஞ்சாரஞ் 

சார்புழையு ஈறு தகடு சருவுவன பல்லறையுக் 
த்க்களுப 

வே..ளிக்கும் பனனரம்பும் வெ.பின்மழைகாச் 
இன் நசுணையியைபுமன் நித் 

தாரரணியின மா தோடு பொருந்துறுக காம்புர் 
நாளஞ் சாரர் ததாமே. 

ஓரிலையே கலட்டிலை மூக்கவட்டிலைப்பல்க வட்டிலையோ 
டோலைமீர்ச்டி 

னேரிருசார் ந றைவுறுமாரிலைபோலப் பத்திகளு 
சேரு மின்ன 

மேவரதனைக் கணிகத்தறிக. விலைமேலோர் பளபளப்பங் 
இரத் னோக்க. 

பாரதனிர் குளிகாலத் இரட்டையிலை குவிந்இருககப் 
பார்ப்போ மன்றே. 

மக்களுண விரச் தமா யுடன் முழுதும் ப.ரவுதலின் 
மரத்துச்செல்லுர் 

த க்கவுணவதனை வேர் மண்ணின்று மோயாது 
தாங்கித்தள்ள 

மிக்கசதியடனே யவ்வுணவீரத்தோ டிலைகாறோடி 
லெய்யி 

ஓுக்ரொத்தி னாறிச்காற்றுண்டு மீண்டோடிக் கழுவர் து 
செல்லும்.
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இம்முறையே பன்முறை மாறோடிப் புல்செடி வளர்க்கு 
மென்பமேலோர் 

மெய்ம்முறை யிஃதாயினுய சாலப்பண்பாற் பூச்சிபுழு 
விட்டின்மாச்தர் 

செய்ம்முறையாற் £வாணு செறிந்துள்ள ஈகொளளஞ் 
சிகையினோங்கு 

மம்முறையின் மாறியுயி ரணுச்செத்துச் செடிவாடி 
யணையுமீண்டே. 

Flowers & Reproduction. 

பூவும், விளைவும். 

தாவரத்தி னுவப்பினைக்கர் துணர்வினுக் கோரின்பமதை 
யூட்டும்பான்மை 

மேவுறுபூ வமைக்துள்ள வவயவச்தைச் சனித்கணியே 
வியட்படோக்இ 

னோேவைறுமச் தாவர கள் பல்குமுறை வெளியாகு 
மோரோர் பூண்டு 

பாவடூறு முூளைச்சண்கள் கொள்ளு மவையறுத்து மண் 
பஇயன்வைப்பார். 

மையமாள விசைப்புட்டில் சுற்றங் கேசாத்தண்டு 

மவீர் அரூழ 
வையமதி னிசம்கொண்டுதற் காக்கப்பு ya sap 

மலரைக்காக்கு 
மையமறச் காம்புமலர்செடி ர்றுத் துமப்பூவு 

ளார்க்த தேனை 
யையபொறிச் சேனீசாார் தெடுத்தோடிச் கூடதனி 

லமைக்குமன்ேே. 

வண்ணாக்தி தேனீச்கண் மாஞ்செடிகட் காற்றுதவி 
மதிச்கொணொாதே 

னுண்ணான் ஸிறம்வாய்ர்த மலர்க்சகணுள பராகமதை 
யுடலிற்கொண்டு 

சண்ணாரமற்று மொருகாய்ப்பில்லா மாத்திடத்துக் 

கருதாதியு 
மெண்ணார விவ்வகையிழ் பூச்சிகளு மாங்சாய்க்க 

வியைப்பவாமே.
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விகைப்புட்டின் மு$திறக் சென்றான்றோர் களறைர் தனம் 
மேன்மை சொல்கேன் 

றுதைவறு கே௪-மப்போ டைச்சப்2பாதுறைபராது 

அளைச்குட் சேர்த்தே 
யுசவுறவித் சாக்குவ கொன்றுயர் புட்டில்வா யெட்டா 

அரறையுர் சணடி 
னிதர்ே,டி௰ மேணுண்ணாம் பூசிகளானியமிக்க 

Cara தொன்றே. 

மாதுளைபோற் புட்டில் வெளிக்சோன்றுவது மூன்றாகும் 
௮சையா மூன்ன 

சோதியான் முறைக்கவை மலம் ாடு பூவ சு 
மணையு கேர் கேர் 

Som கேச க்குழாய்ப் புட்டில் காயாமவபை 
சப்பு மோர்பைச் 

கோதறு காப்பிச செடி பே ஈமணக்கு வெண்டியெனச் 
கொள்ளும் பைகள். 

செப்பரிசாஞ்; சிலவி3$ துச் கொட்டையெனச சதை 
மேவி சிதர் aE Gm ay 

மொப்புறுவ ; பாகத் சணளெளிதமு ற் கொள்ளரளி 
யோர் இண்ணமமதைத 

Juu pCa யொக்கும் ; பன்மூலிகையின் பெயர் 

குணமு ஷ் சாத்றார் DE 
மிப்பெரிய கல்லூரி $ஈஇயவ ஜணொளிர் வடசொ 

லியலபைக் தேர்வாம். 

4 கவிசள் வடமொழிப் பாடசாலைகளைப் பற்றியன. 

Sansknt Colleges & Schools. 

வேறு. 

97/0. உடமொழி யொன்றே யெல்லாவழக்கயம் பாடைககைன் றந் 
தடையறுமுசற் சொலென்று தருக்குவோர் தருக்கமற்று 
மடைவுறு மரன்சணுள்ள வருமையை யறிக்தேயேனை 
நடையரு மதனையோம்பி ஈன்கு காக்ஃளிப்பான்றே.
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371. உலகினி னடையொழிர்த பாடை மூன் றவ்றிரண்டு 
மலர்தலை யுலகன் மேனாட்டுரைகளை மலர்ச்இநின் 2; 
தலைமைசார் €ழ்காட்டுள்ள தண்ணீயமொழிகட் செல்லா 
மலைவறப் பொருளளிசத்.த ௮டமொழி மருவிற்றன்றே. 

௦72. அன்னசொல் லோங்கு ஈாடிர் நாடன்றி யறைதற் இல்லை 

ஈன்னரி னதனைச் செல்வர் போற்றுவர் ஈவையொழித்ு 
வின்னல வேதசாலை யூரெங்கு மிருப்பவற்றைச் 
சொன்னலச் துரைத்தனத்தார் அகள௱மேற் பராப்பாரே. 

௦. வேறு. 

9 78. வேதமுறு மரணியகங் காடகமுஞ் சச்சைசொலி விழைச் அபூர்வ 
வேதமறு கரியைகளுங் காப்பிய சாடசகவண்யு மிலச்சகணத்தோ 

டோதுறுதர்க்கங் கணிதம்பீஜ கணிகர்இரி கோணமிதியோதித் 
இதறு சூத்்இிரமாகாம் இசைமுறையிற் சரற்றுவா ரற் செல்லோ. 

மாண்டே. 

5 சுவிகள் போ தனாமுறைக் கழகத்தைப் பற்றியன 

The Training College 

574, நாலுமசை நுவல்வோன் nor wr Fu gr alga Har 

நுணுக்கஈ்தானு 
மேலு வதே ற்ப வன் ன் குணமுமசைச் கொள்ளுறுஈல் 

லிசைஉஞ்சேர்க்து ச் 
சாலவுணர்ச்துவான் றிக் தகுமொழுங்கு முறையினையுக் 

தழுவிச்சாத்றி 
மேலதிகாரிக்காகும் கணக்கொடு பட்டிப்ப இலம் 

விரிப்பாரீண்டே. 

37. முன்னையசாட் சல்விபயின்முறைச் சிறப்பைப் பவணரச் இ 
முன்னோர் சொன்னா 

சென்னினு மிர்சா எவர்மாட்டறியும் பல்லுபகஉாரண 
மென்று மின்றா 

மூன்னிடினாங் குரு£ட விசுவாச மிப்பொழுதே 
யோங்கக் சாண்போம் 

பன்னெறிசார் கலைகளையு மாிரியர் விளையாட்டாப் 
ணை பயம் sate 
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