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NOTICE 

THIS Prose Reader contains scarcely a sentence which may 

not be of use to the learner. All the’ words in it will be found 

in the dictionaries. It will be a useful exercise for the student. 

occasionally to re-write the pieces, using synonyms, to make précis 

of them ; and, in some cases, to construct cross-examinations as 

gn pp. 77-79. 
.. It is not unneedful to remark that all references to the 
வ 
Handbook should be carefully looked up..
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A TAMIL PROSE READER 

CHAPTER I. 

CLASSICAL PROSE. 

[The references are to the Handbook (seventh edition). Consult 
DD. 20-23 occasionally.) 

Qumis Berg (7௦, 77) மெய்யை (18) வெல்லுமா (7௦, 72, 46)? 

2. 

வரவுக்குச் (19௦) தச்ச (117, 157) செலவு செய்ய (41) வேண்டும் (39). 

3. Gratitude and Ingratitude. 

Bea Gexseng ocowart (184, 185) g Sw (130) eGeGsG[#] (172) 

செய்த (74) உபசாரமானது (151) கருங்கல்லின்மேல் (1 37.2,22,251) எழுதி[ப் | 

பட்ட (98) எழுத்து[ப்][போல (19௦, 224) நெடுங் (131) காலம் (233) 

விளங்கும் (72, 269) ; ஒழிந்த (74) அன்பில்லாத (121, 133) மனமுடைய (5௦) 
ஒருவருக்கு[ச் | செய்த உபசாரம் நீர்மேல் எழுத[ப்]பட்ட எழுத்து[ப்] 

போலச் செய்த அப்போது (26) தானே (1௦8.0) அழியும்(73). ஆதலால் (148), 

எத்த[க]சால.த்திலும் (126) ஈல்லோர்ச்கே (23) உபசாரஞ் (9௦) செயல் 

வேண்டும். 

_NoTES.—Forms like eenwat, &c., are called verbs by the 
Tamilians, and sometimes govern cases accordingly. To an 
English grfmmarian it seems more natural to consider e.c to 
be‘a preposition (= belonging to), governing the objective case, 
to which sa is added. . 

செய்த 10 செய்யப்பட்ட-- ஐ) 42௦ 6௪௪4 8992 01 207977௪728 01 
an ellipsis of ஒருவன் -- 18/26 one has conferred. Tamil avoids the 
use of the passive voice as much as possible (92). ௪ 

ஒழிந்த 0048111165 ஒருவருக்கு, .50 0066 மனமுடைய, அன்பில்லாத 
qualifies werw. In such cases it is difficult to say whether a word 
like eifes belongs to gery or reaches over to wer, The sense 
must determine the question. eyes eqaméeG = to ones who 
remain, the rest. 

அன்பு + இல்லாத = அன்பில்லாத. 
"POPE, V. B



2 ப A TAMIL PROSE READER 

4. The Turkey fancying itself a Peacoc 
காட்டில் (18-21) இருக்ற (260) மயிலானது தன்னுடைய அழகுள்ள 

(133) கலாபத்சை விரித்து (64, 77) ஆட (769) அதைச் சண்டு ன 77) 
௮ங்இருந்த (உ 6116௦0) வான் (51) கோழியானது (151) தானும் (1௦8, 9) 
அம்மயிலாக (25, 136) நினைத்துத் (64) தன்னுடைய அழகில்லாத (121) 
சிறகை விரித்த ஆடியுது (87.ம்) போலுமே (227) இலச்சண இலக்கியங்களைக் 
கற்றவர் (70, 87) பிழையற்ற (9௦) கவியைப் பிரசங்கிச்ச (169) இுதைச்சண்டு 
அவைகளைச் .கற்றறியாசவன் (77, 121) தான் கற்ற பிழையாகயெ (73௦) கவி 

யைத் தன்னையுங் கற்றவனாக எண்ணிப் பிரசங்கச்கறெது (87). 
10௦7 இலச்சணத்தையும் இலச்செத்தையும், (116 (970 10108 10170௦0 111௦ 

a compound and the pluralizing particle added to the last. GR.156. 
The subject is Ssra@éGmg. The final verb is @urgy. [A very 

good example for analysis. ] 

5. ‘Birds of a feather flock together 
நல்ல தாமரைப் (1317) பூவை உடைய குளத்திலே san அன்னப் 

பறவை (137, 10௦) சேர்வுது (88) போலச் (227) கற்றறிந்தவரே கற்ற 
றிந்தகவரை இச்சித்தச் (64) சேர்வார்கன் (72). காச்கை சுகொட்டிலே 
[27௦. (5)] கடச்சிற (74) பிணத்தை இச்சக்கும், அதுபோலக் கற்றறியாத 

மூடர் மூடரையே கொண்டாவொர்கள் (255). 

6. The poisonous Cobra and the harmless Water-snak ; 

தான் BEFSOS உடையதாயிருக்றெதை (137, 87) அறிந்து சாகபாம்பு (131) 
ஒருவருங் காணா [₹21. (4)] இடத்திலே (251) அஞ்சி (62, 77) ஒளித்துக் 

கொண்டு [1௦6. (4), 250] இருக்கும்: தன்னிடத்திலே கஞ்ச இல்லாத 
நீர்ப்பாம்பு (131) எல்லாருங் (127) காணும் (74) இடத்திலே இருக்கும் , 
அவை போல, மனத்தினுள்ளே (22, 251, 23) வஞ்சனையை (18.2) உடை 
யவர் தம்மைத் தாமே மறைப்பார், வஞ்சனையில்லாத மனத்தையுடையவர் 

அப்படித் தம்மை மறைச்சு மாட்டார் (117), 

7. The King and the learned Man—the superiority 
of the latter. ் க 

Historie Epps Sr (so that every fault should REMOVE, 170) 
கற்ற (7௦) புலவனையும் ஆராய்ந்து (67) பார்த்தால் (95) அரசனைப் பார்க் 
இலும் (106) புலவனே சறெப்பையுடையவன் gamer (58), 

. அது எப்படி (98) எனில், 

அரசனுக்கு ௮வனுடைய தேசத்தில் ௮அல்லாமல (2௦2) ௮ன்னிய சேசங் 
சளிலே மரியாதை இல்லை (43, 6); புலவனலுசக்கு ௮வன் போன (58) 
சேசங்களில் எல்லாம் (127) மரியாதை உண்டாகும (43, 72). 

gas The above seven bits would be generally regarded as 
perfect prose.



CH. I. CLASSICAL PROSE 3 

8. The Three Fishes. [Read H.B.,, pp. 20-23] 
[This and the next are translations, and a little foreign.] 

ஒரு பெரிய குளத்தில் வருமுன்சாப்பவன் (87) என்றும் (83), வருங் 
காற்காப்பவன் (-- காலத்தில்) என்றும், வந்தபின்காப்பவன் (85) என்றும், 
மூன்று மீன்கள் ௮ரே.க காளாய் (4௦, -- 707 490270) 8272) வாழ்ந்து சொண் 
டிருககும் நாளில் ஒரு நாள் (233) வலைக்காரர் (181) வந்து, இதிலே தண் 

ணீர் கொஞ்சமாயிருக்றெதா| த *- ஆ]கையா (137, ற. 22) ஞாளை வத்து 
இதில் (745) இருக்றெ (74) மீன்களை எல்லாம் பிடிப்போம் என்று 
பேசச் சொண்டதை வருமுன்காப்பவன் கேட்டதே தன் ரனேடதரிடத் 

கிழ் (29. 6) சோய் (78) சாம் இவ்விடம் (25) விட்டுச் (254) €க்கரமா 
கப் (136) புறப்பட (262) வேண்டும், இனி இங்கே (25) ஒருகிமிஷரேர 
மூம் (731) இருக்கல் (148) ஆகாது (117) என (82), இசைச் கேட்டு (7௦), 

வருங்காற்காப்பவன் சொல்லுறது (34): ஈமக்கு விபத்து வரும் போது 
பார்த்துச் கொள்ளுவோம், காரியம் நேரிடும் (263) போது அதற்குத் தக்க 

தாகப் (157) புத்தி உண்டாகும் என, பிறகு (225) வந்த பின்சாப்பவன்: 
தன்னிடத்தை விட்டு விடுறது. (254) தான் மூர்க்கத்தனம்; ஏனென் 

றுல் (274), எது வரத் தக்கதோ (757, 46) அது (217) வரவே (168) 

வரும், யாதொன்று வரத் தசாததோ (127. 5), அதை நாம் வருந்தி அழைத் 

தாலும் (1௦௦) வராது (11௦) ) ஆதலால் (148), நான் வர மாட்டேன் (117) 

சன்று சொல்லி அக்தச் குளத்திலேயே (23, 193) இருந்தது. பிறகு, வருமுன் 
காப்பவன் வேறு இடத்திற் போய் விட்டது (254). பறுராள் உதயத்2* 
செம்படவர் வந்த, வலையெறிந்து (5௦) மீன்களைப் பிடித்தார்கள்; ௮ல் 

வருங்காற் காப்பவன் ௮கப்பட்டுச் (161) செத்தாற் (58, 227) போற் பாசாங்கு 
பண்ணிச் கொண்டிருந்தது. அதைப் பார்த்து, இறு செத்தது (58) என்று 

எண்ணிச்சொண்டு செம்படவன் அதைக் கரைமேற் போட்டு வைத 
தான் (261). இதற்குள்ளே (- 29 ௪ 7922272207) ௮து அவன் சண் 
ணுக்குச் (242) தப்பித் தண்ணீரிற் புகுந்து (66. 11) ஒளித்துக் கொண்டது. 
பிறகு வந்தபின் காப்பவன் வலைக்குள் (231) ௮கப்பட்டு இப்போது என்ன 

செச்யலாம் (1௦3) என்று, அங்கும் இங்கும் ஒட (169) ௮தைச் செம்படவன் 

கண்டு தடியால் அடித்துக் கொன்றான். மற்றிரண்டுஞ் சுகம் அடைந்தன, 

ஆகையால் (145) எதையும் (126) ஆலோடத்துச் (163) செய்ய வேண்டும், 

9. The Merchant resolves to engage in business again. 

சென்னாட்டிலே மக$ழாருப்பியம் £ என்னும் (132) பட்டணத்தில் 
வர்த்தமானன் * (130) என்றொரு (172) வர்த்தகன் இருந்தான்” (6. 8), 

15, யர ௮ @ woman, ROPYA = beautiful. 
3 S. VARDDHAMANA = thriving.
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HO GES (242. 2) வெகு பணம் இருந்தும் (71௦௦. 1) இன்னனே£ (1244 125) 
சம்பாதிச்ச வேண்டும் என்கிற (84) ஆசையினால் லோக்கல் (148, 
268) ஆனான். எப்படி. என்றால் (98), யாதொன்று (2௦3) சம்பாதிப்பது 
(88) அருமையோ அசைச் சம்பாதிக்க வேண்டும் (is anything difficult 
of acquisition ? that (one) must acquire); sdun@gsengé (nom. 
தான் understood, 108) காப்பாற்ற (87) வேண்டும்; காப்பாற்றினதை 
(87) விர்த்தி [விருத்சி] பண்ண (765) வேண்டும். விந்த்தி பண்ணி 
னதைத் தானும் (108. 7) அனுபவித்து (77) உத்தமபர்த்திரத்திற் (137, 
106. 2) செலவழிக்க (190. 2) வேண்டும், ஏனென்றால், காப்பாற்றாத 

(137. 4) திரவியம். நாசம் ஆகும் (165); விர்த்தி பண்ணாது (121. 4) 

குறையும்; தானும் அ௮றுபவித்துச் (77) சத்பாத்திரத்திறி செலவழியா 
தீது (121. 5) வீண் ஆகும் எனச் (82) சாஸ்திரம் இருக்றெதினாலும் (௨10 
by there being = doth because there is, 87, 120); மேலும், இன் 
பழமும் புண்ணியமும் சர்த்தியும் மனிதர்க்குள்ளே [-- மனிதருக்குள்ளே ] 
(243. 11) பெருமையும் உறவும் நினைத்தது (87, 5௦) மூடித்தலும் (148) யாருச் 
குண்டு (133)? திரளாகப் (196) பணங் (5௦) குவித்சவர்களுச்சே (88, 29, 108) 

உண்டு, இல்லாதவர்கள் (127. 5) உலகத்திலே ஈடைப்பிணம் (3 walking 

corpse, 131) ஆவார்கள் (58) ஆகையினாலும் (7145) ) மேன்மேலுஞ் சம்பா 

இப்பதே (98, 23) யோக்யெம் (6) என்று தலோடத்துக்கொண்டு (1௦6 4. 2) 

தன்னிடத்தில் இருக்கெ (74) சரச்குகளை வண்டியில் ஏற்றி (77), அதிற் 
சஞ்சீவகன் 1, ஈந்தகன் * என்னும் (132) பெயரை உடைய (185) இரண்டூ 

(172) எருதுகளைப் பூட்டி (87) ஈடத்திச் (160) கொண்டு (1௦6, 4. ய் தேசாச் 
தீரம் (2 34) 235) போனான் (58). 

10. Zhe Sunrise. See Lesson 58. 

[This is a specimen of Sanskrit-Tamil, The style is inflated, and the idiom not 
pure. It is in the worst possible taste !] 

௮.தின இராக்காலங் (116 ஈப்ஜ1ம் 568501 ௦4 (12% மோ) கழிந்து, ஆயிரங் 
இரணங்களைப் படைத்திருச்சின்ற (87, 79) 33) சூரிய பகவான் (131) இழக்குத் 
இசையில் நிற்கின்ற (7௦, 33) உதயூரியினிடத்திற் [131 (Key, App. III)] 
றோற்றிய காட்சியானது (151) எப்படி.க்கருந்சதெனில் [எப்படிக்கு -- எப் 
படி] (190, 98): உலகங்களை அ௮லைத்துத், இனரை வாட்டிப், பழ்பல சொ 
மிமைசளைச் செய்து வீறி இருக்கின்ற செயசாலிகள் (181) ஆ௫யெ ௮வுணர் 
(131) பூண்டை வேழூச் சளைவதாச (17௦, 88 1114 would weed out) வெற்றி 
வேலாயுதத்தைத் திருக்கரத்திற் கொண்டிருக்கும் ஒப்பற்ற பால சுப்பிரமணிய 
தேவர் 3 இத்தினம் பிரயாணப்பட 'இருக்ளெறனர், பிரமனாதிய (127, 185) 

1S. fellow-servant. 1S. soy-causer. 
* Subramanya, the Hindu Mars.
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தேவர்கள் இளைவருங் களித்துப் போற்றிச் சூழ்ச்து போவார்கள், srtipw 
விரைவிற் சென்று அவர்களுடன் தரிக்காமல் இருப்புது அழகன்று என 
நினைத்தெழுஈசவனைப் போல spon [016-14661'4] வண்டிலையும் ஏழு 
பச்சைக் குதிரைகளையும் உடைய (188) இரதத்தில் ௮ருணன் சாரரத்தியஞ் * 
செய்வதாகச் சூரியன் ஏறிச் சழ்த்தசையில் உதித்த தறுவாயில் (தரவாய்) 
ராட்சதப் பாதசரைப் போல உலகங்களிற் பரச்து விருத்து இருந்த இருள் 
அனைத்தும் அதப்பட்டுச் சகல யிராணிகளும் வீறிச் களிப்படைக தன. 

[Skandam.] | 

11. Read with Lesson 4x. 

As a specimen of vulgar Tamil or @sréee, the following 
sentences from the அரிச்சந்திர விலாசம், 01. 012 of ‘Harischandra,’ 
are inserted. The verses are given with the prose version, full 
of pators. 

The person who speaks is the @sre.ip., Qa y.warer or scavenger 
of Kaci, whose business it was to burn the dead and to act as 
public executioner. 

Harischandra is offered for sale as a slave. 

யர் தோட்டி, 

VERSE. [al@gsw: aspecies of metre. | 

ஆர் ஐயா ஆண்டே. இங்கே அள் விலை கூறச் கேட்டேன்? 
பேர் என்ன? ஊர் தான் (1௦8) என்ன? பேய (74) விலைதான் என்ன? 

பாரினிற் (22) பறையனானே [ன்ச்]; பணத்தையுஙப் கொடுத்தால் இந்தத் 
திரனாம் ஆளை விற்கச் சித்தம் உண்டாமோ, சொல்வாய் (269). 

| PROSE. 

ஏ (193) gerGr/ a gemGr/ ர், ஐயா, இங்கே ஆளை விலைக் 

விச்றெது 2 நான் தோட்டி சாமி, சான் பணத்தைக் கொடுத்தால் விக்க 

DANES (94. note) மனசுண்டா (43,46)? அப்படி ஆனால் (98) எந்த ஊர்7 
பேர் என்ன? விலை என்ன, செல்லையா, செல்லு / 

NOTES.—.gewrGr or geerenGw. ggua thrown in as a kind 
of interjection. aasH@=admséG. aAMéGog = SHGngr (70, root 
வில், 11126 கல்). git SpGng = who is it that is selling? The neut. 
verb is often used in such cases. Sen gnee = விற்றெதற்கு (157. d). 
The corruption of @pg@ into Gps g4@ is very common, Qeagy = 
சொல்லு. A common corruption in pronunciation. 

1 Driving. See orf,
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The person who sells Harischandra replies: 

VERSE. 
தத்தமாய் இவரை snCor Osh (?Os0) Saha alevGw (50, 23) கூறி , 
வித்றிட (263.8) வந்தேன்,” மெய்யே, விலை நீ தான் கொடுப்பாய் (98). ஆனால் 
சத்தியமாக விற்பேன், சாதியும் ஊரும் பெயருங் 
குற்றம் இல்லாமற் (2௦2) சொல்லிச் கொண்டி.டில் (263,098) மிசவுஈன்றே (51). 

PROSE. 
ஆம் (1௦4) அப்பா (104), இவரைச் தான் விலைக்கி விற்க வர்தேன். நீ 

கொள்ளும் போல் (324) இருந்தால் மெத்த சந்தோஷம். உன்னைப் பார்த் 
தால் (94) எனக்குச் சநதேகமாயிருக்றெது, உன் சாதி, ஊர் பேர் தெரியச் 

சொல்ல வேணும், அப்பா 

NoTES.—Before Qsfw is understood sre7é@ (39, 157). 
2.0 is understood after 7,8), oe7, and Gur (Latin idiom). 
கொள்ளும் போல் இருந்தால் -- 27 there is a probability of your 

buying. 

1116 வெட்டியான் 101165 : 
VERSE. 

oe ( 5) பறையனானே, சபஞ் (for சவம்) சுடு சுடலை (270. 5) காப்பேன் 
209, 6), 

தஇிதிலா (22௦) இந்தச் காசித் இரு ஈகர்த் (5௦) தோட்டி, ஐயா/ 
வீதியில் விலை தான் கூறி விற்பதால் கேட்க வச்சேன்,” 
நீதியாய் இருந்து விற்றால் நில(லை)வரமாகக் கொள்” 

NOTES.—¢r we = 2 caste =‘as to my ca 
விற்பதால், 1௩௦௦4 வில் (7௦. 1). 
Sing. neut. part. noun fut. aoug (88). 
This in the 3rd caSe is Abu gre = because you are selling. 

PROSE. 
என்னுடைய சரதியோ பறச்சாதி. என் CuCon Srane (=strong-tth - 

arm). கான் இந்தக் காசி நகரத்திலிருக்றெது, சுடலை காக்றெ தோட்டி. 
வீதியிலே விலை கூறி விற்றபடியினாலே (239. 2) சேக்ச வந்தேன். உங் 
கட்குச் சம்மதிப் பட்டால் (161) விலைக்கிச் கொள்ளுகிறேன் (2692 6). 
கோபம் பண்ணாதே, ஆண்டே / 

11071%5.--என்னுடைய சாதியோ- 23 7672729990 0207௪, ஒ 18 (1115 
used for but if you ask (comp. 46); aerape is added often (98). 

பறச்சாதி for பறைச்சாதி (1 31). 
நான் இருக்கது. This is common=the place where I dwell. 
[நீ எங்கே இருக்கிறது? Where do you live? நான் இருக்கறது 

தீஞாசாவூர்.ீ live in Tanjore.| 
கேக்ச ௭ கேட்க, 
tar 116 அரிச்சர்திர Senne is well worth reading, although it 

contains one or two passages unfit for perusal.
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12. To be read with Lesson 97 

A verse. The following quatrain is celebrated. 
Thee Tamil philosophers divide the subjects of composition 

into. four classes, embracing so virtue, பொருள் possessions, 
Qeoruw pleasure, and SO final deliverance from this mortal col 
(III. Gram. 215). AVVAI was asked for a definition of these. 
She replied, 

ஈதல் அறச் fester விட்டீட்டல் பொருள், எஞ்ஞான்றும் 

சாதல் இருவர் சருத்தறவைச் சாசரவு 

பட்டதே இன்பம் ; ப்ரனைநினைக் இம்மூன்றும் 

விட்டதே பேரின்ப வீடு, 

The words not in common use are ஈட்டல் - collecting together; 
HEKGHTET gud = ever (126); sms affection; ep to subsist; நினைந்து 
(01 நினைத்து; பரன் 2௪ 5207-2747, 

The first syllable of each metrical foot is marked by an 
accenf. ௦ 

For the metre, see Pope’s Valadiyar.
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CHAPTER II. 

BUSINESS TAMIL. 

1. A Letter from a Court Pleader. 

[The first line is the exact original. The second is the corrected version, Compare 
them carefully, Read them aloud to accustom your ear to the corruptions.] 

மகா ரீ:  தஞசாஹஷா சிமிறறு துறை பவாகள 
war இராயஸ்திரி தஞ்சாவூர், சமிற்ற துரை அவர்கள் 

சமுகத துககு sho Omari சாஹஇூிரி சலாம 
சமுகத்துக்கு வக்€ீல் இரங்கசாமி சாஸ்திரி சலாஞ் 

செயிது யெழுகககொண்டது : 
செய்து, _ எழுதிச்சொண்டது : 

ட௰௫--மஷஹாுூ இஐகஷடடு மூட ௨௰௨ உ போடடூ தவாலில 
டுடு வருஷத்தில் ஆகஷ்ட்டு மாசத்தின் ௨௨தேதி போட்டு, தவாவில் 

அனுபபிய *ஙகரூடைய காகீதம மேறபடி மூ ௨0௬௨ சோநது அதில 
அனுப்பிய தங்களுடைய கா௫தம் மேற்படி மி ௨௬௨ சேர்ந்து, அதில் 

கணடதுகளையும அறிநது கோண டேன புதுசாயி அ(சிடடாணடு 
சண்டவைகளையும் அறிந்து கொண்டேன். புதிதாய் ௮9ஷ்டாண்டு (187) 

gor ay) துரை யவாகள பயிணடாயி வநது மேறபடி நமபாகளை 
ஜட்ஜி (187) துரை அவர்கள் பயிண்டாகி வந்த, மேற்படி. ஈம்பர்களைப் 

பததீ, பிறஸிதாபிக தமபோது ௬௱௭௭௰௮--ம' நமபறை பததி அபபில 

புற்றிப் பிரஸ்சாபிக்கும்போது, ௬௭௮--ம் நம்பரைப் பற்றி அப்பில் 

ஆனசா தடூககவேணடிய அவசறமீலலை யேனபதையும ௨௱௫--ம 
ஆன்சர் கொடுச்சவேண்டி௰ அவசரமில்லை என்பதையும், ௨ர7௫--ம் 

நமபறைபததிதஙகளஞடைய அபிபபிறயததை ௮றிநது கோணடூ தேறி 
சம்பரைப் பற்றித் தங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை அறிந்து கொண்டு தெரி 

யபபட€ூதத வேணடியதையும பிறஸ்தாபிக கலாம எணடு யேண்ணி 
யப்படுத்த வேண்டியதையும், பிரஸ்தாபிச்சலாம் என்று எண்ணி 

POPE, V. C
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யிநககயில புதுசாயீவநத மகா டூராஜஸதீரி ௮சிடடாணடூ _அட்ஜிதுறை 

இருக்கையில், புதிதாய் வ தகா இராயஸ்திரி ௮௪ டாண்டு 'ஜடஜிதுரை 

யவாகள ௬௱௭௰௮--ம நமபறில யேன தஙகள மாறிபததில அப 
அவர்கள் ௬௭௮--ம் நம்பரில் ஏன் தங்கள் மாரிபத்தில் ௮ப் 

பிலானசா தடூககயிலலை யேணடூ பிறஸதாபிததாகள ஆனசா தே 
பீல் ஆன்சர் கொடுக்சவில்லை என்று பிரஸ்தாபித்தார்கள், ஆன்சர் தே 

வயிலலையேனகிற தஙகளுடைய அபிபபிறயததை தேநிநது கோண 
வையில்லை என்றெ தங்களுடைய அபிப்பிராயத்தைச் தெரிந்து சொண் 

டிநபபதுனுலே ஆனசா வேணடியதீலலை யேணடூ டிசமபா மூ ௮௨ 

டிருப்பதினாலே, அன்சர் வேண்டியதில்லை என்று டிசம்பர் மி ௮௨ 

அறிவிததுககொணடேன மேலூரா சறுவ மானனிய நீலத்தைகதறிதது 

௮றிவித்துச்சொண்டேன். மேலூர் சர்வ மானிய கநிலத்தைக்குறித்தச் 

சகல தேஸ்தாவேசுகளையும சேனனபபடடணத்தில யிநகதம லாயா 
சகல தஸ்துவேசுகளையும் சென்னபட்டணத்தில் இருக்கும் இலாயர் 

துறையவாகளிடததுகத அனுபபியிநகதறதாயும மேலபபடியாக 
துரை (787) அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பி இருச்றெதாயும் மேல்ப்படியார்க 

ளரூடைய அபிபபிறயம ஒரவாரததில தெரியவநமேண்ட அதாகதள 
ஞடைய அபிப்பிராயம் ஒரு வாரத்தில் தெரியவரும் என்றும், அதற்குள் 

ளாக கோறடில கேழபபதுகளுகத ஜவாபு த$கக வேணும 

ளாகச் கோர்ட்டில் கேட்பவைகளுக்கு ஜவாபு கொடுச்க வேண்டும் 

எனறும தாபபாதறதாகதழன ஆக்ஷேபிதது மனுதுடூக£$வேணும 
என்றும், தீர்ப்பாடிறதற்கு மூன் ஆக்பித்து மனுக்கொசெகவேண்டும் 

எனறும விபறமாயி ழறகாயிதததில கணடெமிதி யிநகதறீகளெ சேன 

என்றும் விவரமாய் முற்காயிதத்தில் சண்டு எழுதி இருக்கிறீர்களே. சென் 

னபபடடணம லாயா அவாகள யேவவிதமாயி மேல நடதத வேணடி 
னபட்டணம் இலாயர் ௮வர்கள் எவ்விதமாய் மேல் ஈடத்ச வேண்டி 

wns தறிதது தஙகளுகத யேழதீயிநகதறாகள அதைபததி “னன 
யதைச் குறித்துத் தங்களுக்கு எழுதி இருக்கிறார்கள் 2 அதைப்பற்றி சான் 

கோறடடில யேனன அறிவிததுகோளள வேணும எனறு தஙகளுடைய 

கோர்ட்டில் என்ன ௮றிவித்துச்கொள்ள வேண்டும் என்று தங்களுடைய 

அபிபபிராய மீநகததோ அதைநான ௮ரிநதுகோளளுமபடி யேழதி 
அபிப்பிராயம் இருக்ெதோ ௮தை சான் அறிந்துசொள்ளும்படி. எழுதி 

யனுபப “ உததாவாக 'வேணும நெததியதின மெறபடி கோறடடு 
அனுப்ப உத்தரவு ஆச வேண்டும் நேற்றையதினம் மேற்படி. கோர்ட்டு
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யேடதமஸ்தா மேலூ£ சமமநதமான ௨உ௱ட௫--ம நமபரை பததி 
ஏட்குமஸ்தா மேலூர் சம்மர்தசமான ேரடு--ம் நம்பரைப் பற்றிக் 

  

கோறடடில ஜடஜிதுறை யவாகளழனபாக யேனனை கேடடா தங 
சோர்ப்டில் ஜட்ஜி துரை அவர்கள் முன்பாக என்னைக் கேட்டார். தங் 

களுகத அறிவிதது சோலல வேணுமேனறு அவறிடம சோலலி 

களுக்கு ௮றிவித்துச் சொல்ல வேண்டும் என்று ௮வரிடத்லெ சொல்லி 

யீநககிறேன? ஐகசசே அது விஷயததில சீககிற மாயி தஙகளுடைய 
இருக்கிறேன். ஆகவே, ௮ந்த விஷயுத்தில் €க்ரெ மாய்த் தங்களுடைய 

அபிபபீறயததை நான அறிநது கோளள உததீறவாக வேணும, 

அபிப்பிராயத்தை நான் ௮றிந்து கொள்ள உத்தரவு ஆச வேண்டும், 

பேணும் // சலாம் 

டஇரங்கசாமீ சாஸ்திரி, 

BAN APL — GRY aésev, 

ஜனவரிமி” Da. 

The chief | differences to be noticed are— 
௩, குடு 00 கொடு, 5, © for 7. 9. குற இற, 4. The mute 

sign (yore?) is omitted throughout, as are all stops, &c. 5. The 
words are not separated. 6. உடய 101 உடைய 1 the 6th case. 
ச. எண்டு 101 என்று, 8, ஆயி for gw, though now obsolete, is 
really god. 

In regard to grammar :— 

11016 1. அவர் இடம் 101 அவரிடத்தில். 1115 [5 0060110811! இடம் 15 
used absolutely as the sign of the 7th case (251). 

2, ge&Ce is very vulgar. It was written formerly geF 
GewCs= thus having done. It is equivalent 6௦ ஆகையால். 

3. 9g for #65, common but vulgar. 

Several idioms are worthy of notice :— 
I, wer QoreovGA is a Sanskrit form. 

மகா இராசமானிய இராசஸ்திரி - 0/2 who possesses, &c. 
great நாற்... 2777272001, 

2, கண்டு எழுதி @méeGhieCar, lit. having seen, you have indeed 
written = you have seen fit to write. 

3. Gus for QeiCuw hereafter. 

4. உத்தரவு ௮கவேண்ட, lit. an answer must become = ர் beg for 

a reply.
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2, Analysis of a Complaint preferred in a Civil Court. 

௪௯ ராடி ௪௨. 
49th year (1849), No. 114. 

இிவானி அதாலதது குமபகோண ஜிலலா அடிஷனால 
திவாணி அசாலத்து கும்பகோணம் Fear! « அ௮டிஷனால் 

சதாமீன வாகள சமூகததுககு வாதிகள பாபவினா 
சதரமீன் அவர்கள் சமுகத்துச்கு 7; வாதிகள் பாவவினா 

ஓஒ 

சம தாலுககா சடையஙகாலில யிருககும யெறதது 
சம் தாலுக்கா சடையங்காலில் இருக்கும்“ இறந்து 

போன அடைககல துறகொணடான மகனுகள 
போன அடைக்கலத் 5 துறசொண்டான் மகன்கள் 

வையிததிலிஙக துறகொணடான-க-மாரியாயி யென 
வைத்திவிங்கம் துறசொண்டான் (௧); மாரியாயி என் 

கிற மாரிமுத்து துறகொணடான -௨-அநதஹது 
இற மாரிமுத்துத் துகொண்டான் (2); ௮ந்தஸது 

மிராசு பிரதி வாதிகள மேறபடி ஊரிலயிருககும 
மிராசு, பிரதிவாதிகள், மேற்படி. ஊரில் இருக்கும் 

யெசததுபோன சுபபிறமணிய துறகொண்டான 
இறந்துபோன  ' சுப்பிரமணியன் துறகொண்டான் (248) 

பெணசாதி தனுகோடி அதந்தஸஷது வீடடுகுடித 
பெண்சாதி தீனுச்கோடி ? Df ESOS) வீட்டுக்குடி த் 

தனம. தனசெய புனசெய வகையா திலம கெ 
தனம். நன்செய் புன்செய் வகையரா நிலம் இ 

டைகக வேணடிய சஙகதியில பொறுமானம ரூபா 
டைச்சக வேண்டிய சங்கதியில், பரிமாணம் ரூபாய் 

7௩0௫ அணா-௬-வாதிகள மேறபடி. பிரதிவாதிபெரில 
சகட, $6 ௯, வாதிகள் மேற்படி பிரதிவாதிபேரில் 

செயயபடட பிருது எனனவெனருல 
செய்யப்பட்ட $ பிராது என்னவென்றால் :
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ழதலாவது பிரதிவாதி புறுஷனும னஙகளும சகோதிறளானததுறால" 

]. க-லாவது பிரதிவாதி புருடனும் சாங்களும் சகோதரர்கள் ஆனதினால் 

மேறபடி சடையஙகால இசநதீறறகக கீறமம வேலி-௬௰ நீலததில 
மேற்படி. *சடையங்கால் ஆச்சந்திரார்ச்ச ரொமம் வேலி (௬௰) நிலத்தில், 

யேஙகளுகத பிதுறறசிதமாயி சோநதமான ழணிலோணணுக்தளள 

எங்களுக்கு பிதிரார்ச்சதமொய் சொர்தம் ஆன மூன்றில் ஒன்றச்கு, உள்ள 

நனசேய புனசேய வகையரா வேலி ம் நீலததுகத யேஙகளில ழதல 
ஈன்செய் புன்செய் வகையரா வேலி கர நிலத்துக்கும் எங்களில் முதல் 

வாதி பேறல மீறசு தாககலுடன நீறக்ஷேபனை யாயி அனுபவிதது 
வாதி பேரால் மிராசு தாச்கலுடன் நிராட்சேபனை யாய் ௮னுபவிததுக் 

கோணடுூ மேறபடி கிறமததீன மேலவாறததை மடடம் த௲சாஷா 
கொண்டு, மேற்படி ரொமத்தின் மேவ்வாரத்தை மட்டும் தஞ்சாவூர் 

மீசியோன பாதிரியாறுகத தமபினியாறல மானியும சேயயபபடடி 
மிரயோன் பாதிரியாருச்குக் கம்பேனியாரால மானியம் செய்யப்பட்டி 

நகதார படியால யேஙகளுடைய மேறபடி மீறசு நீலததுகத மேலவா 
ருக்றெ படியால் எங்களுடைய மேற்படி மிராசு நிலத்துக்கும் மேல்வா 

றதீதை பாதிரியாறுகத செலுததிகோணடு ைகள அவிபதததா 
ரச்தை பாதிரியாருக்குச் செலுத்திச்சொண்டு (1௦6) சாங்கள் அவிபத்தர் 

ளாயும யேகயோக க்ஷூமமாயும டூநநது வநகையில யேஙகளில 
களாயும் ரக யோகக்மமாயும் இருந்து வருகையில் எங்களில் 

சறுவ ஜெஷடடனுகிய மேறபடி பிறதிவாதி புநஷன புததீரசநததியன 
சருவ சேட்டன் ஆயெ மேற்படி பிரதிவாதி புருட்ன் புத்திர சந்ததி 

னியில பறபவ (0 சிததிரை மூதததீில யேறநது போயிவிட 
அன்றியில் பராபவ வருடம் சித்திரை மாதத்தில் இறந்து போய்விட் 

டான அவனுகத னுஙகள சகல கறமஙகளும சேயது தீதியும சேயது 

டான்? அவனுக்கு காங்கள் சகல கருமங்களும் செய்து இதியும் செய்து 

வநதறேம” 

வருகிறோம். 

௨-வது டுபபடிககிறுக 5 சிவமைசககாறி யான மேறபடி 

11. உ-வுது: இப்படிக்இருக்ல ல்(144) €வனாம்சக்காரி ஆன மேற்படி. 

பிறதிவாதியின அனுமதியின ே 9) வலஙகிமான தாலுககா சேமபஙதடி 
பிரதிவாதியின் அனுமதியின் டே | வலங்கமான் தாலுக்கா செம்பக்குடி.
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ஐமலீஙக தேனகோணடான யேனபவன  சிலநடன தமபல கூடி 
ராமலிங்கத் தென்கொண்டான் என்பவன் சிலருடன் கும்பு கூடி. 

வநது மேறபடி பிறதிவாதியின பேண விசாலாக்ஷியை கலியாணம 
வந்து மேற்படி. பிரதி வாதியின் பெண் விசாலாட்டியைக் சலியாணம் 

சேயதுகோளள வேணு மேனகிற கறுததுனுல நாஙகள 
செய்து கொள்ள (1௦4) வேண்டும் என்கற (13௦) கருத்தினால் நாங்கள் 

போடடிநநத நகைகளுடன அவளையும பினனும சில யேஙகளுடைய 
போட்டிருந்த கசைகளுடன் ? அவளையும் பின்னும் சில எங்களுடைய 

தடயஙகளையும துறகிறதமாயி கோணடுூ போனதை தறிதது 
தடயங்களையம் துரா௫ருதமாய்க் கொண்டு போனகதைக் (258) குறித்து 

௪௰எ-ஹுூ தன மஉததில ழதலவாதி அவாகள பெரிலும நீறுமிததியமாயி 

௪௪-வருடம ரூன் மாதத்தில் முதல் வாதி ௮வர்கள் பேரிலும் நிர்நிமித்தமாய் 

மதல வாதி பேரீல மேறபடி பிரதிவாதியும பாவவினை தாலுககா 
முதல் வாதி பேரில் மேற்படி. பிரதிவாதியும் பாவவினாசர் ,தாலூக்கா 

மேஜஸததிறேடடில சேயதுகோணட பிறதுககாக மேறபடி போலிஷ 

மேஜஸ்திரட்டில் செய்துகொண்ட பிராதுக்சாக மேற்படி. போலீஸ் 

ஆபிசா பிறதிவாதிககீ உபேடசையா யிநநது கொணடு ழதல லாதியை 

ஆபிசர் பிரதிவாதிக்கு உபேட்சையாய் இருந்து கொண்டு முரல் வாதியை 

றதியாயி போக சோலலி நீறபநதம சேயதததுலை சில மததியஸ் 
இராச ஆய்ப் போசச் சொல்லி நிர்ப்பந்தம் செய்ததினால் fa மத்தியஸ் 

தாளை வைததுகோணட பிறதீவாதியினுடைய இயிசு வறையிலுளள 
தீர்களை வைத்துச் கொண்டு, பிரகிவாதியினுடைய ஆயுள் வரையில் உள்ள 

சிவமைசததுககாக மேறபடி நீலததில நனசேயில வேலி ந நீலம 
சீவனாமிசத்துக்காக மேற்படி. நிலத்தில் ஈன்செயில் வேவி ஐ நிலம் 

ous விடுதறதேனறும அதை அவள ஓதத் பேநதக ழதலானது 
crise விடுறெ தென்றும் ௮தை அவள் ஒத்திபந்தயம் முதலானது 

சேயயாமல தின வரிமானததை கோணடூ காலக்ஷேபம சேயது 
செய்யாமல் ௮இின் வருமானத்தைக் கொண்டு காலட்சேபம் செய்து 

வநகீறதேனறும தீறமானம சேயது கோணட பிறகாரம அதுவிபறங 
வருறெதென்றம், தீர்மானம் செய்து சொண்ட பிரசாரம் ௮து லிவரங் 

களைககணடுூ பிலவஙகஹூிூ மாகழிம.உ மிஎஉயில பிரதிவாதிககி 
களைச் சண்டு பிலவங்க வருடம் மார்கழி மாதம் ௧௭ தேதியில் பிரதிவாதிக்கு 

ஙகளம அவளயேஙகளுகதம ஓடமபடிககைகள பிறபபிவிதது 
சாங்களும் அவள் எங்களுச்கும் உடன்படிச்சைகள் பிறப்பித்துச்
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சோணடு அதைககணடு மேறபடி மேஜஸ்திறேடடூ பிறதுகதத றகி 
சொண்டு அசைச் கண்டு மேற்படி Comers Os பிராதுக்கு இராசி 

னுமாவும குடூககபபடடிநகதது 
சாமரவும் கொடுச்சப்பட்டிருச்றெத, 

௬-வது றசிறமாவை வாஙகீகோணட பொலிஷ ஆபிசா 
111. ௬- வது இராசிராமாவை வாங்கிச்கொண்ட போலீஸ் ஆபீசர் 

யேனன காறணததுனுலேயோ சிவமை சககாறியான பிறதி வாதிககி 
என்ன காரணத்தினாலேயோ சிவனாம்சக்சகாரியான பிரதிவாதிக்கு 

மேறபடி நீலததில ௬-ல ஒணணு கேடைக்கவேணடியது போல 
மேற்படி நிலத்தில் ௩-ல் ஒன்று இடைச்ச வேண்டியது போல 

அனிதமாயி அதுறுகத ௮றத' யேழதி மேறபடி ம-வேலி நீலததில-௩-ல 
அநீதியாய் ௮சூருக்கு ௮ர் ஜி எழுதி, மேற்படி ௰-வேலி நிலத்தில் ௩-ல் 

ஒணணுகதளள அடியில கணட நீலததை பிறதிவாதி வசபபடூததுமபடி 
ஒன்றுக்குள்ள அடியிற் கண்ட நிலத்தை பிரதிவாதி வசப்பத்தும்படி. 

உத்திரவு வநதிறுகதறதாயி அவள வசபபடுூததினது ஜாயதபபேனறும 
உத்தரவு வந்திருக்கறதாய் ௮வள் வசப்படுத்தினது நியாயத் தப்பென்றும் 

மேறபடி றஜிஹமைா உடனபடிக்கைகளைகணடு ழதலவாதீ அதரீல 
மேற்படி இராசிராமா உடன்படிச்கைகளைக்கண்டு முதல்வாதி ௮சூரில் 

வாகதழலம  தடூதததறத சேமமையாயி விசாறணைசேயது ஜாய 
வாக்குமூலபி கொடுத்ததற்குச் செம்மையாய் விசாரணை செய்து நியாய 

மான உததீரவு சேயயாமலிநகதறாகள 
மான உத்தரவு செய்யாமலிருக்கிருர்கள். 

சடவது மேறபடி பீறதிவாத் புரஷனும னஙகளும அவிபதததாளாயும 

IV. ௪-வது மேற்படி பிரதிவாதி புருடனும் சாங்களும் அவிபத்தர்களாயும் 

நாளதவரையிீல மேறபடி நீலமைகளுகத ழதல வாதிபேறல மீறசு 

சாளது வரையில் (211) மேற்படி. நிலமைகளுக்கு முதல் வாதிபேரால் More 

யிநபபதுநதவிர யேறககனவே சிவமைசகாறியும அவளுகதம மேறபடி 
இருப்பதுந்தவிர ஏற்கனவே சீவணும்சச்சாரியும் ௮வளுக்கும் மேற்படி 

நீலததுகதம யாதோந சமபந்தமீலலாமலும மேலேழதீயபடி ஒடம்ப 
நிலத்துச்கும் யாசொரு சம்பந்தம் இல்லாமலும் மேலெழுதியபடி. உடன்ப 

டிககை பிறநது அநதபபடியே மெஜஸதிறேடடில maf ஷ்மாவும 

டி.ச்சை பிறந்து (56) ௮ச்சப்படியே மேஜஸ்திரட்டில் இரா௫சொமாவும்
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பிறநதிநககயில யெஙகள வசததிலிரநத நீலததை பிறதீவாதி வ$ப 
பிறச்திருச்கையில் எங்கள் வசத்தில் இருர்ச நிலத்தைப் பிரதிவாதி* வசப் 

படதத உததரவு சேயய றிவினியு ௮திகாறஸலதாளுகத அதிகாறமீலலா 
படுத்த உத்தரவு செய்ய றிவினி ௮திசாரஸ்தர்களுக்கு ௮இிசாரம் இல்லா 

ததுனுலும அபபடி வசபபடததீனது ஓழஙததபபாயும அது செல 

தீதினாலும் அப்படி. வசப்படுத்தினது ஒழுங்குச் தப்பாயும் (131) அது செல் 
லாததுனுலும பிறதிவாதீ புறுஷனும றஙகளும அவிபதததாளேனபதறத 
லாததினாலும், பிரதிவாதி புருடனும் நாங்களும் அவிபத்தர்கள் என்பதற்கு 

மேறபடி றஐஜினமா உடமபடிககை ழதலான அனேகம நசுககளிறுக 

(மேற்படி இராசிரொாமா உடன்படிக்கை முதலான அனேசகக் ருசுச்கள் இருக 

து “படியாலும பிறதிவாதீ வசபபடடிரககார மேறபடி ஈ௬-ல ஐஜணணுக 

இற படியாலும் பிரதிவாதி வசப்பட்டிருக்றெ மேற்படி (௩)-ல் ஒன்றுக் 

தளள நீலததில ஒடமபடிககைபடி ஜீவமைசததுககாக ௮வள அனுப 
குள்ள நிலத்தில் உடன்படிக்கைப்படி. சீவனாமசத்துச்சாச ௮வள் அனுப 

விதது வறவேணடிய-5-வேலி நீலம போக மறற நீலம யேஙக 
வித்து வரவேண்டிய ந வேலி நிலம் போக (258) மற்ற நிலம் ஏங்க 

555 கேடைகக வேணடியதை தறிதது பிறதிவாதி பேறிலி 
ளுக்குக் இடைச்ச வேண்டியதைச் குறித்துப் பிரதிவாதி பேரில் (230) 

நத பிறது சேயயலாஹஜேம, 
இந்தப் பிராது செய்யல் (268) ஆனோம்10, 

Translation. 

To the presence of the additional Sudr Ameen, in the Combaconum 
District Court of Divani Adalut. 

COMPLAINANTS. DEFENDANT. 

The sons of the late Adeikalam | Tanukédi, widow of the late 
Turrakondan of Sadaiyangal,in the | Subramanyan Turrakondan, of the 
Pavanasam Taluk, aforesaid village. * 

1. Vattilingam Turrakondin. | Condition in life: householder. 
2. Marimuttu Turrakondan, alias 

Mariayt.   Condition in life: Mirasdars. 

In the matter of lands Nanjai, Punjai, &c., which are claimed. Value, 
135 rupees, g annas. 

I. We the plaintiffs and the defendant’s husband being brothers; 
and one-third of the village of Sadaiyangal, which consists of
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thirty vélis held as absolute property, being ours by hereditary 
right ; and we enjoying it, the miris being entered without any 
dispute, in the name of the first plaintiff; and, because the 
governmental share of the village of this our miras ground was 
mage over to the Tanjore Mission, we continuing to pay to the 
Clergyman of Tanjore the above governmental share; and, we 
as brethren whose inheritance is enjoyed in common, in that 
division, continuing to enjoy it:—our most worthy brother, the 
above defendant’s husband, died without male issue, in the month 
of senor, in the year Prabhava. We performed his funeral 
rites; and continue to celebrate the periodical ceremonies (in 
commemoration of him). 

II. Things *being so, Ramalingam Tenkondan, of the village 
of Sembankudi, in the Valangaman Talik, with the consent of 
the defendant, collected a crowd and took away by violence 
defendant's daughter Wide-eyes, with the intention of marrying | 
her, she having on the jewels with which we had invested her. 
They also took away other things belonging to us. | 

Concerning this, in the month of June 1847, in reference to 
the complaint which the first plaintiff made against them, and. 
to the complaint also, which, without any cause, the present. 
defendant made against the first plaintiff in the magistrate’s 
department, in the Pavanasam T4lik, the above police officers, 
leaning to the defendant’s side, used violence to induce the 
plaintiff to compromise the complaint. Arbitrators were there- 
fore appointed, and in the month of Margari, in the Pilavanga 
year (Key, p. 95), deeds were signed by the defendant and the 
first plaintiff respectively, in which it was specified that we should 
deliver up to the defendant for her subsistence three-quarters of 
a véli of land, which she should not have power to mortgage or 
otherwise alienate, but enjoy the proceeds thereof herself. Thus 
in the magistrate’s court an act of compromise was signed and 
delivered. 

III. The police officer who received this deed from us, actuated 
by we know not what motives, wrote a report to head-quarters 
to the effect that one-third of the land should be given to the 
present defendant to whom subsistence was assigned, in con- 
sequence of which one-third of the land, as specified below, was 
put into the possession of the defendant. The representations 
of the plaintiff supported by the above deed of compromise, that 
such an order had come, and that it was unjust so to put her in 
possession, were not examined and just reply given. 

IV. The present defendant’s husband and ourselves being 
brothers who had not divided their property; and the miras of 

POPE, V. D
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the above property being still in the name of the first plaintiff; 
and the defendant being one to whom subsistence was already 
allowed ; and she having no connection with the land whatever ; 
and, since, a deed of compromise to this effect having been given 
in the magistrate’s office, the revenue authorities had no rjght, to 
put the defendant in possession of land which was in our charge; 
nd their having so put her in charge being a breach of order, 
nd void in law; the defendant’s husband and ourselves being 

also persons who had not divided our inheritance, ag is evident 
from the above-cited deed of compromise and many other 
proofs: we have made this complaint in order to recover the 
above land, except, the three-quarters of a véli allowed for the 
defendant’s subsistence according to the terms of the deed of 
compromise aforesaid. 

[The specification of the parcels of land follows. | 

NOTES ON THE ABOVE.—! Observe that there is ellipsis of 
the signs of the cases and of intermediate particles wherever 
this is possible. * gateer (written and pronounced ganar 
commonly) is honorific, and is in constant use. £ சமுகத்துக்கு- 
to the good face—a polite form, invariably used in similar cases. 
4 @q@éGo who or which will 7௪, 101 இருக்ற 01 இருந்த: (1115 
qualifies the name magGeman. © The names of the individuals 
and their castes are given. The final » (or er) of the name is 
omitted. ? செய்யப்பட்ட [01 செய்த, ௨ 000௦1 10100. ? சகோதிராள் 
for ¢Gengotser,a common abbreviation. °® The corruptions in 
general will be understood by comparing the original with the 
corrected copy. ° Observe the use of aver for 9@ as a sign of 
the 3rd case. 10 செய்யலானேோம், a strange, but common form for 
செய்தோம் : செயல் 7௪ 8277௪ (274. 2), ஆனோம் we have become. 

There are parts of the above which are 1௦% 1௦ 56 51110137 01560) 
it is the composition of illiterate men. It will repay close study. 

3. Letter from a Younger Brother to an Elder. 

ஸ்ரீமது [1301-௧ ௪ சச, 566 இரு.] சசலகுண ஏம்பன்னரான 
(133) அசண்டித லெக்ஷிமி பிரசன்னரான ௮ன்னதானபரிபாலகரான'௮ண் 

டினபேரை ஆதரிக்ச வல்லவரான மகாமேரு தீரரான நற்குணாலங்கிருதரான 
கல்விசாகரரான இராசமானிய இராசஸ்இிரி ௮ண்ணா அவர்களுடைய இவ் 

வியசரணாவிந்தங்களுக்கு அடியேன் பிரமனாதன் மிகுந்த பயபத்தி Sean 

சத்துடனே ௮௨்டாங்க பஞ்சாங்க ஈமஸ்காரஞ்செய்து எழுதிச்கொண்ட 
சாஷ்டாங்கசெண்டவது 1 என்ன மென்றால் இப்பவும £ நாளது புரட்டாசி 

“1 தெண்ட்வத 18 0860 for a vety humble petition. It may be from the Sans. DANDAVAT, 
prostrate} and is connected with set, 

3 இப்பவும் 107 இப்பொழுதும் மீ 7000,
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Br ௫௨. வரையில் அடியேனும் அடியேனுடைய குஞ்சு குளர்தைகளும்.! 
மாமா? வீரபத்திரபிள்ளையும் ௮வர்.சமுசாரம் பிள்ளைகுட்டிசளும்] மேல் வீதி 
நாராயணபிள்ளையும் மைத்தும் யிவிடத்திலுள்ள யிஷ்ட மயித்தராளனவரும் 

கமம் 5 ௮வடத்தில் தாங்களும் ௮ண்ணியார் அவர்களும் ௪4 குமாரன் 
சண்ணுசாமியும் சி- துரைசாமியும் ச-அம்மாளும் சொர்னமும் கைக்குளம் 
தையும் மேலும்௮வடத்திலுள்ள யிஷ்டாள்? யாவரும் சரீரக்ஷமமா யிருக்க 
சமாசாரத்துக்கு யெழுதி யனுப்பிவிக்கும் படி. உத்திரவு செய்ய வேண்டி. 

யது ₹ யிப்பல்ம் தாங்கள் பொட்டாசி மி” மடுஉல் யெழுதி யனுப்பிய 

கடுதா? வந்து வாித்துப் பார்த்து சகல காரியங்களையும் அறிந்தேன் * கான் 

தங்களுக்கு புரட்டாசி மூ£௮௨ல் யெழுதிய காயிதத்தில் 9-சண்ணுசாமிக்கு 

நேமித்திருந்த கூழந்தையாபிள்ளை மகள் காமாட்சிக்கு வயது-௧க௪ சாதகக் 

குறிப்பு இல்லை மற்றக் குணங்களெல்லாம் கேள்வியினாலும் பார்வையினாலும் 
நன்மையாகவே யிருக்கிறது யா தொகு தோஷமும் இல்லை தவிர? ச-.துரைச் 

சாமிச்குக்கேட்ட ஆறுமுகத்தாபிள்ளே மகள் மிகுந்த லெட்சணமுள்ளது 
வயச-௧௬- பார்வைக்குப் பெரியபெண்ணாய்த் தோன்றும் எல்லாம் ஈன்மை 
யாயிருகெது ஆனால் எட்டாவது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆது தான் 

என்னுடைய மனதுக்குச் சர்சேகமா யிருக்கோது ஆகையால் தங்களுடைய 

இவிப்பிராயர் தெரிந்துகொண்டு அதன்மேல் ஏதொரு காரியம் நிக்ஷயப் 

படுத்த யோசனையாயிருக்றேன் ஆகையால் இந்தக் கடுதாசி கண்டவுடனே 

தங்களுடைய அ௮விப்பிராயமும் எனக்குச் தெரியும் படியாக எழுதி அடியே 

னுக்கும் இது புத்தி யென்ற கட்டளை யிட்டருள வேண்டியுது, 

வேணும் ? விண்ணப்பம். 

NOTES.—This is a real letter. The extravagant respect shown 
by the younger to the elder is amusing. The spelling has not 
been altered. Abbreviations have been expfained before. Stops 
must be guessed at! 

The writer is inquiring about wives for his two nephews. He 
has found two; but the one already affianced has no horoscope, 

1 குஞ்சு குழந்தைகள் ஊற பின்ளைகுட்டி. 876 lit. chicken-infants and child-whelps. They 
are faifiliar expressions. 

3 wror, voc. of wrwer a father-in-/aw, here used for the nom, 
5 Campus; here is an ellipsis of gviga@giad, 

* இ 107 @76%e, a Sanskrit word signifying /omg-lived. It is used only by a senior 
speaking kindly of a junior. 

6 Warder for Germ ceee ; w is often inserted where it is not required. ° 

8 உத்திரவு [101 உத்தரவு] செய்ய வேண்டியுது tf ts necessary (for you) to give Permission = 
சீ pray you kindly to do it. 

* அதிச்தேன் I have noted the contents. 

® sec; here is an ellipsis of Qs = desides this, moreover. 
? வேனும் [(07 வேண்டும்] விண்ணப்பும் 13 (06 60010ஐ 01 ௧ 1௦1167: 7822 ¢s necessary, this ts 

my petition,
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which all children should have! The other is the eighth 
child, and that is unlucky. He waits for the commands of his 
brother. 

WRONG SPELLING.—@Goréeng for G@peans an infant. 
மைத்தும் 101 மற்றம் the other. 

மயித்திராள் 101 மித்திராகள் 7772774735. 

a9s._rer for @spisraor people desired, or beloved. 
பொட்டா? for youth the month equivalent.to Sept-Oct. 
நிக்யப்படுத்த (01 நிச்சயப்படுத்த render certain. 

லெட்சணமுள்ளது 101 இலட்சணமுள்ளது = 7s of good qualities. 

அவிப்பிராயம் 1௦1 ௮பிப்பிராயம் -- 797/47777077. 

4. Answer to the former Letter: from the Elder Brother 
to the Younger. 

சரஞ்€வி தம்பி பிரமசாதனுக்குச் கடவுளுடைய இருபையினாலே யெல் 
லா ஈன்மையும் ௮ஷ்ட ஐசூரியமும் தன கன வள்; தவாகனமும் வித்தையும் 

பு.த்தியும் மென்மேலும் பெருக உண்டாவதாகவும் இப்பவும் நாளது புரட் 
டாசி மி' ௨௰௪௨ வரையில் நாமும் சமுசாரமும் பிள்ளை குட்டிகளும் மற்று 

முள்ள பந்து சனங்களும் இவிடத்தில் க்ஷேமம் ௮விடத்தில் நீயும் உன் 
சழமுசாரமும் ச-குமாரன் மகாதேவனும் ௪-கு மாரத்தி ௮மராபதியும் மற்று 

கம்முடைய பந்து சனங்கள் இஷ்டாள் ௮அனவோருடைய க்மங்களையும் 
அடிச்சடி யெழுதி அனுப்பிவிச்கவும் இப்பவும் நீ புரட்டாசி மாதம் 

எழுதிய சாகதெம் வந்து சேர்ந்தது அதன் காரியங்களையும் ௮றிர்தோம் 

ஆனால் மூத்த பிள்ளைக்குச் கேட்ட பெண் குட்டையென்றும் நெட்டை 
யென்றும லெட்சணமுள்ளதென்றும் லெட்சணமில்லசென்றும் கறப்பென் 

௮ம் சவப்பென்றும் உன் கதொடியினாலே ஈமச்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை 
தீவிர உன்னுடைய ௮ண்ணி லெக்ஷணமாகவும் குட்டையென்றம் கெட் 

டையென்று மில்லாமல் சிமாராகவும் குடி.த்தனப் பார்தமாகவும் இருக்சக 

வேண்டுமென்று சொல்லுடிறாள் அல்லாமல் இளையபையனுக்குச் கேட்ட 
பெண்பேரில் பிரியர்தான் எட்டாவதென்றதைப் பற்றி வெகு பெரிய மனு 
ஷாளையெல்லாம் விசாரித்தேன் எல்லாரும் ஒரு மொழி போலே வேழே 
பெண்தான் மார்க்கவேண்டும் என்று சொல்லுடருர்கள் ஈம்முடைய வீட்டுக் 
காரிக்கு அந்தப் பெண்பேரில் பிரியர்தான் இது காரியத்தினாலே ௮வளும் 

யோசனையாய் உனக்குச் தெரியப்படுத்தச் சொல்லுகிறாள் ஆகையால் இன் 
னும் அந்தப் பெண் வீட்டாரையும் ௮க்கம் பக்கத்திலும் ஈன்றாய் விசாரி 
கெது ௮தன் மேலும் எட்டாவதென்றே தீர்மானமாய் உனக்குத் தெரிய 

வந்தால் பின்பு உனக்கு எர்சப்பாடி. பரதே? வீட்டில் சம்மசப்பட்டு கேட்
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டுத்” தர்மானிச்சவேண்டியதோ அந்தப்படியே இர்மானிக்கது அப்புறம் 
நிஷயதாம்பூலஞ் செய்றெ முன்னுக்குக் சதொடி யெழுதி அனுப்பினால் 
அப்போது உன்னுடைய அண்ணியை அனுப்பிவிச்சறேன் மேல்வருறெ 

தை மாதத்தில் முகுர்த்தம் ஈடப்பிவிக்கிறதற்காக தேதிமுகுர்த்தம் வைத்து 
எழுதி அனுப்புகிறேன் அதன்மேல் அதற்காக வேண்டிய சாமக்கீரையங் 
களெல்லாம் ] ௮விடத்திலே சாச்சரதை செய்யவேண்டியுது மேல் ஈடச்க 

வேண்டிய எந்தச் காரியங்களும் உன் சம்மதப்படியே. தவிர யாதொரு 
காரியத்துக்கும் என் சம்மதத்துக்காக பார்ச்கவேண்டியதில்லை அ௮விடத் 
இல் ஈடக்றெ காரியமும் எனக்குத்தெரியும்படியாய் அப்போதைகீசப் 
போதே கவனப்பிசசன்னியில் எழுதி அ௮னுப்பிவிக்ச வேண்டியுது 
வேணும் செஞ்சி பெரியோர்களுக்கு என்னுடைய வந்தனஞ் சொல் 
லவும் சிறியோர்களுச்கு என்னுடைய சிரஞ்சீவி சொல்லவும், 

வேணும் குருசாதன்றுணை * 

SUMMARY,.—I. All well here. Blessings on you all. 
2. Write and tell us of your welfare. 
3. Yours of September last received. 
4. Your elder sister wants to know all about the bride to be 

chosen for her elder son. She must be good-looking,—of medium 
height,—and well connected. You say nothing about this. 

5. If the other girl is the eighth, all good men here advise us 
to look elsewhere. Inquire about it, and if she is so, choose any 
one you like,—but not her! 

6. I willysend the elder sister before the promise is ratified. 
7. Next January is the lucky time. Make all preparations 

accordingly, and-don’t consider me. 
8. Write from time to time. 

1 All things needful. 
2 God is our help. Lit, the Lord-guru, which admits of various interpretations.
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CHAPTER III. 

EASY STORIES. 

1. The Spendthrift and the Miser. 

ஒரு செலவுகாரன் (181) ஒரு சிக்செனச்காரனைச்சபன் கேட்டான் (7௦). 
மறுபடி. (126) ரீ எப்படிச்கடன் இர்ப்பாய் (128)? என்றான், என் சம்ப 
ளத்தில் மாசம் மாசம் (௦1111 by ௩௦௦(1) சேர்த்த ச] (77) கொடுப்பேன் 
(72) என்றான். டதற்கு (4111 0856 01 இத) முன்னே (84) தானே (1௦8) 
நீ இப்படிச் சேர்தது[க] கொள்ளல் (148) ஆகாதா (268)? என்றான். 

தெரியாமல் (12௦) இருந்து (6௦) விட்டேன் (1 160160, 254) என்றான். 
ஆனால் (98) சான் தெரிவிக்கிறேன் (760, 969) ;) (என் என்றால், 98) கடன் 

கொடுச்ச (41) மாட்டேன் (117) போ (27)! என்றான், பிறகு (225) ௮வன் 
பணம் (5௦) சேர்க்கத் தொடங்கினான் (62). 

2. The inattentive Listener. 

ஒரு குநக்கள் (29, 151) தம் (1௦8) சஷனுச்கு ஞானங்கள் உபதேத்தார், 
உபதே?க்குட் போது சீஷன் தன் வளையிலே நுழையப் (168) போகும் (74) 

எலியைப் பார்த்து, அதன் (6111 0856 ௦1 அத) மேலே நினைப்பாக (136) 

இருந்தான். குரு உபதேசித்து ஆன உடனே (274. 27) ஷா (29. 4) எல் 
லாம் (127) நுழைந்ததா (6)? என்றான்.--வேன் Craver நழைந்தது 
வால் மாத்திரந் தான் ஙழைய இலலை (113), என்றான், ஆதலால் (148) 

மூடர்களுச்கு[ச்] சொல்லுற (74) புத்தி இப்படி (25) இருக்கும் (72). 

3. The Shepherd and the Singer. 

ஒரு பாடசன தெரு[த்] இண்ணையிலே (131,23) உட்கார்ந்து, தலை அசைத் 

துக்கொண்டு, சங்கேம் பாடினான். வெகு சனம் கேட்டு இருந்தது. அப் 

போது வழியிலே போடற ஒரு ஆட்டிடையன் (248) அங்கே நின்று (70), 
சற்று நேரம் பார்த்த[த்] தேம்பி[த்] தேம்பி ஒயாமல் (12௦) ௮ழுதரீன் (6௦). 

௮ங்இருர்சவர்கள் (87), ஆனந்தத்தாலே (239) அழுகிறான் என்று எண்ணி, 

என் (214) ௮ழுஇறாய்? அழாதே (121)1 என்றார்கள். இடையன், 
ஐயோ (193)! என் மந்தையிலே ஒரு ஆட்டுக்கு இந்த aa a Fg), 
கோண[&] கோண [374. (15) ] இழுத்த, எதினுலேயும் (126) பிழையாமல்
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'செத்த[6] (58) யோச்சத (123). அது இந்த ஒரு வயதிந் ] பிள்ளைக்கும், 
வந்ததே, என்று ௮ழுஏழேன். ஆனால் (98) இவலுக்கு உபனே. சூடு 
போட்டால் (256, 95) ஒரு -வேளை பிழைப்பான் என்றான், அவர்கள் 

அவனை[சத்] இட்டி[.த] அசத்தினார்கள், 

  

     

4. The Thief up the Cocoa-nut Tree. 

ஒருவனுடைய தோட்டத்தில் (18) இருந்த சென்ன மாத்திலே சேங்காய் 

இருட வேண்டி ஒரு திருடன் அதன் மேல் ஏறினான். மாத்துச்சாரன் (248) 
சந்தடி. அறிந்து, வீட்டிலிருந்து (245) அதட்டிக் கொண்டே (1௦6. 4) ஒடி. 

வருகையில் (144), ,இருடன் அதை அறிந்து, மரத்தில் இறங்கி வந்தான். 

மரச்சாரன் ௮வனை [ப்] பார்த்து (230), அடா (103)! ஏன் மரத்தின் மேல் 
ஏறினாய் £ என்றான்.--௮ண்ணே / சான் சன்று[க]குட்டிக்குப் புல்லு[ப் ] 
பிடுங்க ஏறினேன், என்றான். ௮./ சென்ன மரத்திலே புல் இருக்குமா? 
என்றான். இல்லாமையாலே (154) தான் இறங்க வருகிறேன், இது தெரி 

யாதா (11௦)? என்று பரிகாசம்பண்ணிச்கொண்டு (165) போய்விட்டான் (254). 

௦. A weighty Discourse. 

ஒருவன் கடைவீதியிலே இராமாயணம்(5௦) பிரசங்கம் பண்ணிச் கொண் 

டிருந்தான். அப்போது, ஒரு டுடைச்சி தன் முட்டாள் (130) ஆம்புடை 

யானுக்குப் புத்தி வரும் என்று எண்ணி ஆம்புடையானைப் பார்த்து, நீ 
இராமாயணங் கேட்டு வா, என்ற அனுப்பினாள். ௮வன் அப்படியேவந்து, 

மாட்டாங்கோலை (130) மோவாய்க்கட்டையில், ஊன்றி[க] குனிந்து 
கொண்டு நின்றான். அங்கே இருந்தவர்களில் (87) ஒரு போளி ௮வன் 

முதுகின்மேல் ஏறிச் சொண்டான். அந்த இடையன் பிரசங்கம் முடி 

யம் அளவும் (211) அப்படியே சுமந்து கொண்டிருந்து பிறகு வீட்டுக்குப் 

போனான். ௮நத[ப்] பெண்டாட்டி இவனைப் பார்த்து (230) ராமாயணம் என் 
னமாய் (47) இருந்தது? என்றாள்.--௮டா/7/ அ௮ப்பா/ அது சுலுவு அல்ல 
(43). ஒரு ஆள் சுமை இருந்தது என்றான். ௮வள் என்ன? என்று கேட்டு, 

அவன் (5௦) மூடத்தனத்துக்கு விசனப் பட்டாள். 

0. 7/௪ Blind Men and the Elephant. 

He பிறவிச் (19௦) குருடர்கள் (20) தர் இடத்தில் சேர்ந்து இருந்து 

கொண்டு இருந்தார்கள். ௮வர்கள் யானையைப் பார்ச்ச வேண்டும் என்று 

ஆசை கொண்டு (269), ஒரு யானைப் பாகனை வேண்டிக் கொண்டார்கள். 

அவன் யானையை கிறத்தி, இதைப் பார்த்துப் போங்கள் என்றான். ஈல்லது' 
(184) என்று ஒரு குருடன் காலைத் தடவிப் பார்த்தான். இன்டுனாரு 

1 Lit. a child of one age = one tn the flower of his age.
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Conf proven யைத் தடவிப் பார்த்தான். இன்னம் ot wasser 
ரீதி ,சட்விப் பார்த்தான். மற்றைச் சண்டெரியாதவன் அதின் வாலைச் 

தடவிப்பாரீத்தான். இப்படிப் பார்த்து விட்டு (254), இவர்கள் அப்புறம் (25) 
போன பிறகு, ஒருத்தர்க்து ஒநத்தர்1 யானையின் தன்மை பேசத் சொடங் 
கஞாரீகள், துப்போது காலைச் (89) தடவினவன் யானை உரல் போல் 
இருச்ெது என்றான், தும்பிச்கையைப் பார்த்தவன், யானை உலக்கை 

போல் இருக்றெது என்றான். காதைத் தடவிச் சண்டவன், யானை 

முறம் போல் இருக்றெது என்றான். வாலைச் தடவிச் சண்டவன், துடைப் 
பம் போல் இருக்கெது என்றான். இப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறு (92) 
படச் சொல்லி, ஒழியாமற் சண்டை இட்டுத் (263) கிரிர்தார்கள். 

CS மனதுக்கு எட்டாத (12௦) கடவுளின் தன்மையைப் பல சமைய 
வாதிகளுந் தங்கட[ன் 4 த்]ங்கண் (ற. 82) மத நாலைக் கொண்டு 
நீச்சயிப்பது (88) இப்படியே டுருக்கின்றது. 

   

  

7. The foolish Potter. 

ஒரு ரொமத்திலே ஒரு குசவன் பானைசட்டிகள் (244. 1) செய்து, தளை 
(01 கசூளையிலே) போட்டு, விற்றுச் (௦௦010. 7௦), வனம் பண்ணிக் 
கொண்டு இருந்தான். ௮வனிடத்தில் அரமனைச் (- அரண்மனை, 448) 

சேவகர் அடிக்கடி. (244) வந்து, பானைசட்டி, கொடுக்கச் சொல்லிச், தொச் 

தரைசெய்து (765), விலைகொடாமல் எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள் (269). 
இப்படி இருக்கையில் (744), ஒரு காள் (233), ஒரு சேவகன் வருறெசைச் 
கண்டு, ௮ஆச் குசவன் பனந்தோப்பிலே (131) போய் (17. 11016) ஒளித்துக் 
கொண்டான். சேவகன் வீட்டில் போய்ப் பார்த்துக், குசவன் இல்லா 

மையினாலே (154), காளை வரலாம் (1௦3. 4) என்று அந்தப் பனச்சோப்பு 
வழியே (233) போனான். இவனைக் சண்டு, குசவன் ப்யக்து (1௦7) எழுந்து 

நின்று, பனைமரத்தைப் பார்க்கருற் போல் (224. 5) இருந்தான், சேவசன் 
௮ வனை (236) இன்னான் என்று அறியாமல், என்ன (என்ன -- 10 என்ன 

௮டா 7) மரத்தைப் பார்க்இரறாய் 2 என்றான். இந்த ப்]பனை சலப்பைச்கு 
ஆகுமா? என்று பார்ச்றேன், என்றான். சேவகன், நீ என்னடா (194) ! 

தவன் “(here = = blockhead) ஆக இருக்கிறாய் , 7 பனைமரங் சலப்பைக்கு 
ஆகுமா £ என்றான், குசவன், கான் இங்கே இருச்றெது உமக்கு ஆர் 
சொன்னது 2 என்றான், சேவகன், நீ eg (observe the place of the 
ஆ) குசவன் 2 வா/ என்று பிடி.த்துச்கொண்டு போய், விலை கொடாமழ், 
பானைசட்டிகளை ௮வன் தலை மேலே தானே எடுப்பித்துச் (16௦) கொண்டு 
போனான். ஆதலால், பேதைகள் வேள்ளத்திலே நீன்றுந் (1௦௦) தாகத் 
துக்கத் தண்ணிர்க்கு (242) அலைவார்கள். 

1 Incorrect for egeqse goer = one to (or with) another. 

POPE, V. E
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8. The Fox and his Greditor 

மழையிலேயுங் காற்றிலேயும் அடிபட்டு (92), இரண்டு மூன்று சாள் 
வரைக்கும் (1) இரை ையாமல் இருந்த ஒரு குள்ளநரி” பி 
யோடு (239) இரைக்குத் (242) தள்ளாடிக்கொண்டு வெளிப்பட்டு (93) 263) 
வந்தது, வருறெ வழியிலே ஓர் ஆலமரத்தின் ழே சல காளைக்கு முன்னே 
ஒரு விறகு தலையன் மறந்து விட்டுப் போன ஒரு செருப்புச்சோடு மழை 
யில் சனைந்து நன்றாய் ஊறிப் பச்குவமாக இருந்தது. இந்த ஈரி ௮ச்சோட் 

டைப் பார்த்துத், இன்ன வேணும் (வேண்டும்) என்றெ (comp. 157) 
ஆசையினாலே, இந்தச் செருப்புக்கு உடையவன் (186) இவ்விடத்தில் 
எங்கேயோ (௦௦102 217) இருக்கிறான் என்று நினைத்து, ௮அய்யா/ என் 

பக்கு இதில் ஒன்றைச் தயை பண்ணிக் கோடுூத்தால் (11 37700 will be so 

good as 40 2146) ஒரு பணந்தருவேன், என்று சொல்லியது (1௦. 2). 

அப்போது சர்த்தாவானவர் (151), ஈல்லது அப்படியே தந்தேன் (269), 

என்று அசரீரியாய்ச் (181, 4௦) சொன்னார்.-- அதை[ச்]கேட்டவுடனே 
[as soon as (he) heard], இந்த சரி சந்தோஷமாய் அதில் (245) ஒரு 

செருப்பைத் இன்று ப தீர்ந்து, வருற போது இணி நின்றால் பணங் 

கொ௫ுச்ச (1106751200 அவசரம்) வரும், என்று ௮தி வேசமாச கெ 
(131. 2) தூரத்திலே ஒடி, ஒரு நெருங்யெ பெரும் புதரிற் புகுந்து [56. (1)], 

மறைவாக உட்கார்ந்தது. சுவாமி அங்கே ஒரு மனி தனைப் போலே நின்று, 

எங்கே பணம்2 என்றார். கரி இடுக் (273) இட்டுப் (263), பின்னும் தடும் 

போது முள்ளிலுங் சல்விலும் மரத்திலுஞ் செடியிலும் அடிபட்டு, இரத்தம் 

பெருகக் (160) சண்களிலுங் கால்களிலுங் காயம் பட்டுச் சால் ௮சர் 
சோடச் (169) சத்துவர் சப்பி, ஒரு செடி. மறைவில் ஓ£ரிப்பாக உட் 

கார்ச்சது. அர்த விடாச் (22௦) கடன்காரன் அங்கேயும் நின்று, எங்கே 

பணம் 2 என்றான்௦ கரி, ஏது பணம்£2 என்றது, சுவாமி, செருப்புக் 

காச ஏற்றுக் கொண்டாயே, அந்தப் பணம். என்றார். சரி, ஈன்றாய் 

இருந்தது / அந்த நரிக்குக் சண் ணெள்ளையா? கால் கொண்டியாக 

இருந்தசா 2 என்றது. ௮ப்படிக்த (1௦1 அப்படி) இல்லை என்றார். 
sex ge (I’m not the person)! Gur cong. “weiner 
மோசத்துக்கு அதிசயித்து (163), மறைந்து போனார், 

   

9. How to satisfy the Manes. 

முன்னாலே இராச்சியம் ஆண்டு கொண்டிருந்த இசாயன் என்பவனு 

படித்தின் (மா4மழம், ம், euphonic) மேல் ஆசையாச இருக்றேன், 

1 Lit. dwarf jackal. 
? (000601 பசியோ 10ம் சள்ளாடி 8௩0 இரைச்கு 11140 வெளிப்பட்டு,
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என்று சொன்னாள். இராயன் ௮சதை அழைப்பித்துக் சொடுப்பசற்கு (88) 
முன்னே (84) இறந்து போனள். பிறகு திலசாள் பொறத்துப் பார்ப்பாரை 
அழைப்பித்து (160), என் தாயார் மாம்பழத்து (248) ஆசையுடனே (239) 
இறந்து போஞள்,; அதற்கு என்ன செய்யலாம் £ என்றான். அவர்கள், 
தீங்கத்சினாலே தூறு தூறு பலத்திலே ஆயிரம் பழஞ் செய்வித்த, ஆயிரம் 

பிராமணருக்குச் கொகுத்சால், HES ஆச்துமாவுக்கு அநத ஆசை தீரும், 

என்றார்கள். இராயன் ௮ப்படியே செய்வித்த, ௮வள் இறந்த நாளையில் 
(on the 7774778712) 01) தானம்பண்ணினான், ௮ப்போது இராயனண் 
டை (157. சீ) ஆரியச்சாரனாய் (137) இருந்த தேன்லை டூராம கீஷணன் 1 

அந்தப் பிராமணர்களை எல்லாம் (126), என் தாயாரைக் குறித்துக் (23௦) 

கொஞ்சம் பிரயோசனம் இப்போது செய்யச் காத்திருக்றேன், தயை 
செய்ய வேண்டும், என்று தன் வீட்டிற்கு ௮ழைச்துப் போனான். அவர்கள் 
உள்ளே போனபிறகு தெருச் கதவைச் சாத்திப் போட்டு (256), வீட்டிலே 

வரிசையாக உட்காருவித்து, அதற்கு முன்னே அடுப்பிற் சாயப் போட் 

டிருந்த சூட்டுக்கோலை எடுத்துக் கொண்டு வந்து, ஐயர்களே/. என் தாய் 

வலிப்புநோயால் இறந்து போகையிற் கூட்டினால் பிழைப்பேன் என் 
ருள். ஆனால், சுவெதற்கு முன்னே பரலோகச்தை ௮டைந்தாள். ஆசை 
யால், அவள் சந்தோஷம் அடைய அந்தச் சூட்டை நீங்கள் குளிர்ந்த 

மனதோடு வாங்கக் கொள்ளுங்கள் என்று சில பேரைச் சுட்டான். 
அவர்கள் இமிறிச் கொண்டு, ஓடி. வந்து, இராயனி டத்தில் முறை இட் 
டார்கள். இராயன் இராம௫ஏஷ்ணனை அழைப்பித்து, என்ன செய்தாய்? 
என்று தட்டிச் கேட்டான். அவன், தேவரீர் (151.0) தாயார் கேட்டசை 
இவர்களுகநச் கொதெ்சாற்போல (227) என் தாயார் கேட்டதையுங் கொ 

டுத்த அவளுக்குச் சந்தோஷம் வரப் பண்ணுகிறேன் என்றான். இராயன் 

௮.தற்கு வெட்டச், சும்மா இருந்து விட்டான் (25.0. 

10. How much is plenty? 

ஒரு செட்டி "மேற்குத் தேசத்திலிருந்து பத்து மாகெளின் மேல் 
வெல்லப்.பொதிகள் (131. 8) ஏற்றிச் (760) கொண்டு வருகையில் வழியில் 
ஒர் மா அள்ளிப், பொதியைச் ழே போட்டு விட்டது. அப்போது 
அந்த வரீத்தகன் ௮ங்கே இருந்த ஒரு மாடு Coos lp பையனை அழைத்துச், 
தம்பி, இந்த வெல்லப் பொதியை என்னோடு கூடப் (17௦) பிடித்து, மாட் 
டின்மேல் எடுத்தப் போடு, பிறகு உனக்கு நீரம்ப (010110011060 ரெம்ப, 191) 
வெல்லக் தருகிறேன், என வேண்டிச் கொண்டான். அந்தப் பையன், 

நல்லது ஏன்று ௮ப்படியே தாக் விட்டான். பிறகு அந்தச் செட்டி 
அவனுக்கு ஒரு உண்டை வெல்லங் கொடுத்தான். பையன், இது கொஞ் 

1 A very famous jester; comp. Story 24.
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சம், நிரம்ப வெல்லங் கொடு என்றான். வர்த்தசன் பின்லுங் சொஞ்சம் 
கொடுத்தான். இதுவும் கொஞ்சம், நிரம்பக் கொடு என்று, எவ்வளவு 
கொடுத் (1௦௦. 2) தாலும் இப்படியே சொல்லி வழச்சாடிச் சொண்டிருச் 

தான். அப்போது அங்கே வந்த ஒரு வழிப் போக்கன் (258) ஒரு உபயம் 

பண்ணினான்; என்ன வென்றால், ஒரு கைழிலே எடுத்தக் கொண்ட 
வெல்லத்சைச் காட்டிலும் (196) மற்றொரு கையில் வெல்லங் கொஞ்சமாக 

எடுத்துச் சொண்டு, இரண்டு கை வெல்லத் தையுங் காட்டித், தம்பி, இதெவ் 

aera? இதெவ்வளவு£ சொல்லு, எனப் பையன், ிது கொஞ்சம், 

இது நிரம்ப இருக்கெது, என்றான், இது நிரம்ப இருச்றெதினால் இதை 
வாங்கிச் கொண்டு போ, என்றான். பையன் வெட்கச்சோடே yas 
வாங்கிச் கொண்டு பேசாமற் போய் விட்டான். 

ll. Let all four come together. 

சால்வர் (172) கூடிச் கொண்டு, ஓர் ஊருக்குப் பிரயாணப் பட்டு[ப்] (161) 
போகையில், வழியில் ஒர் பண முடிப்புக் கண்டு எடுத்தார்கள். ஆனால், 

அதைப் பங்கடுவசைச் குறித்து ஒருவருக் கொருவர் வழக்கு வந்து, நெடு 
கேரம் பேரயும் தீராமையால், அவ்வூரிற் கடை வைத்துச் கொண்டிருக்கும் 
ஒர் பேறுமான (- பெரிய) வர்த்தகனைச் கண்டு, த, செட்டியாரே/ இதோ, 

தெரிறெ இந்தச் குளத்துக்குப் போய் நாங்கள் கட்டுச் சோறு சாப்பிட்டு 

வருகெரோம், பறபடி. இதை நாங்கள் சால்வரும் வந்து கேட்டாற் கொடும், 

என்று அந்தப் பண முடிப்பை அடையாளத்துடனே ௮வனிடத்திற் போ 
துக்கட்டி (-- ௪௭02 772 77227), வைத்து விட்டுச், குளத்துக்குப் போய்ச் 

குளித்து முழு? அனுட்டானம் (10 ௦01001) முடித்தப், போசனம் 
பண்ணி ஆன (274. 27) வுடனே அ௮க்குளக் கரை (131) ஆல மா நிழலில் 
இளைப்பாற உட்கார்ந்து கொண்டு, தம்மில் ஒருவனை, காங் கண்டு பேச 

ais செட்டியண்டையிற் (251) போய், ஓர் பணத்துச்கு வெற்றிலை பாச் 

குப்! புகை யிலை வாங்கி வா, என்று அனுப்ப (169), அவன், ௮ப்படியே 

ஆகட்டும் (14௦. 8), என்று போய்ச், செட்டியாரே/ அந்தப் பணமுடிப் 
பைக் கொடும் என்று கேட்டான். செட்டி அவர்கள் இல்லாமற் கொ 
டேன் (11௦) என்றான். ஆனால் அவர்களாற் சொல்விச்கிறேன் (160), 
பாரும் என்று ௮ங்சிநந்தபடி (]05[ 85 16 8000) அவர்களை நோக்கி 
உரச்சச் கூப்பிட்ட, செட்டியார் நீங்கள் சொல்லாமற் கொடேன் என் 
இருர் என்ன, அவர்கள் ௮ட்டி. சொல்லாமற் கொடுங், கொடும், என்ற கூப் 
பிட்டச்சொல்லச், செட்டி முடிப்பை எடுத்து ௮வன் கையிற் கொடுத்த 

விட்டான். ௮வன் அதை வாங்கிச் கொண்டு ஒருவருக்கும் தெரியாமற் 
போய் விட்டான், பின், மூவரும் ஒரு சாழிசை வரைக்கும் ௮வன் வரா 

) An ellipsis of a,



CH. III, 2497 சரவ... | a9 

மையாற் செட்டியிடத்துச்கு (287. 4) வந்து, அவன் எங்கே? என, அவன் 
அப்போசே முடி.ப்பை வாங்கச் கொண்டு வந்து விட்டானே என, Csr! 
'மோசம் பண்ணிஞயே, செட்டி / சாங்கள் நால்வரும் வந்து கேட்டாற் 
கெடு என்றோமே, நீ அப்படிச் செய்யாமையால் அந்த முடிப்பை ஒப் 

பிச்ச வேண்டும், என்று அதச் செட்டியை மடி.பிடித்து இழுத்துச் கொண்டு 
அவ்வூர் நியாயாதிபதியிடத்திற் போய், இதைச் சொல்லிச் கொண்டார்கள். 
இதை எல்லாங் சேட்டு அறிந்த நியாயாதிபதி, ஈல்லது, சீங்கள் சொன்ன 

படியே நால்லீரும் வந்து கேட்டாற் செட்டி அந்த முடிப்பைக் கொடுப் 
பான், என, ௮தைக் கேட்டு வெட்டுப் போயினார்கள் (௦0௦0801147 போ 
ஞர்கள்), 

12. The way to preserve Peace is to be prepared for War. 

ஒர் அரசன் பொச்கசத்தில் ௮௪ பணம் இல்லாமல் இருக்கக் கண்டு, 

தீன் மந்திரியைப் பார்த்த, சான் சத்துருக்களை எல்லாம் வென்று சேசங் 

களைச் கட்டிச் சொண்டேன், எல்லா இராசாச்களும் எனக்குச் கப்பங் 
கட்டுகிறார்கள்; ஆசலால் இப்போது எனக்கு ஒருவரும் எதிரிகள் இல்லை. 
ஆசையால், இக்தச் சேனைகளை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு வீளாகச் 

செலவு பண்ணுவானேன் (214)? ௮ வர்களை எல்லாச் தள்ளிப் போட்டுப் 
பொச்கசத்தை நிரப்புவாய், என்றான், மர்திரி, இது ஈல்ல யோசனை 
அன்று *, சாஞ் சேனைகளைச் தள்ளின சமயம் பார்த்துப் பகையாளிகள் (181) 

சண்டைக்கு வந்தால் அப்போது ஈமச்குக் கெடுதி வரும், ஆதலாற் 
சேனைகளூச் கை விடல் gang (268), என்றான். இராசன், சேனை 

வேண்டிய போது வைத்துக் கொள்ளலாம், பணம் மாத்திரம் இருந்தால் 

எந்தக் காரியமுங் சை கூடும், என்றான், மந்திரி, பணச் செலவு பண் 

ணினாலும் ஈமக்கு வேண்டிய போது சேனைகள் கிடைச்ச மாட்டாது (117) ; 

அது எப்படி. என்றால், இராத்திரி காலத்தில் ஈகளைக் கூட்ட வேண்டும் 
என்று வெல்லங்களைச் குவித்து வைத்து, ஈகளைப் பிரார்த்இத் தாலும் ௮இல் 

வந்து மொய்க்குமா? ஆதலாற் சேனைகளை இன்னுங கூட்டி வைத்தால் 

சத்துருக்கள் பயந்து அடங்கி இருப்பார்கள், என்றான். ௮ரசன், இது 
மெய்தான் என்று மர்திரி சொற்படி நடந்தான். 

13. The meditative Horse-keeper. 

தர் ௮ரசன் தன் பட்டத்துச் குதிரை இறந்து போனசைச், குறித்துத் 
துயரப் படும் போது பிரசானி யானவன், ஐயா! என்னை அனுப்பினால் 

அரபி (47௨018) தேசத்தச்குப் போய், ஈல்ல குதிரை கொண்டு வருகிறேன் 

(269) என்றான், ௮ப்படியே அதற்கு வேண்டி௰ இரவியத்தைச் கொடுத்$ 

1 A high form, much used by Brahmans, who pronounce it yeray: ga + த அல்ல,
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அனுப்பினான். அவன் சேசத்துக்குப் (போய்: இராசனிடத்லல். முன்னி 
ருந்த பரியிலும் (not common, 196) 8Cas apt Gem apis உள்ளதாய்ப் 
பதினாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒர் ௮சுவம் (904 00010001) .வாங்கிச் சொண்டு 
தன் தேசத்தை நோக மீண்டு (-- திரும்பி) வருகையில், இடைவழியில் 

ஒர் சத்திரத்தில், இரவு (-- இரா) தங்கி இருக்கும் போது அவ்விடந் திர 
டர்பயழள்ள தாகையாற்? குதிரைச்காரனைப் பார்த்த, இங்சே சோர பயம் 
உண்டு, ஆதலால் நீ தாங்காமல் விழித்து இருக்ச வேண்டும்; அதற்காக 

யாதொரு பெரிய காரியத்தைக் குறித்த ஆராய்ச்? (10௦) பண்ணிச் சொண்டி. 
ருந்தாய் ௮னாற் (98) தாக்கம் வராது என்று உபாயமுஞ் சொல்லிச் கொ 
டுத்து விட்டுப், படுச்சச் சொண்டான். ஸ்றபடி பிரசானி இரண்டாஞ் 

(175) சாமத்தில் விழித்துக் கொண்டு, குதிரைச்சாரா./ விழித்து டுரக்கீ 

றையா (- இருக்கிறாயா)? வேன்னு (- என்ன)? cor, go, sua! 
என்றான். என்ன ஆலோடத்துச் கோண்டு (விழித்திருக்கிறாய்)? என்றான். 
இத்த வானத்தில் இவ்வளவு ஈட்சத்திரங்களைப் பண்ணிப் பதித்தவன் ஆர், 

என்று ஆலோ?க்கிறேன், என,--ஈல்லத, அப்படியே விழித்து இரு/ என்று 

உறங்கிப் போய், மூன்றாஞ் சாமத்தில் ௮ப்படியே குதிரைச் காரனைச் கூவி, 

இப்போது என்ன எண்ணுகிறாய் 2 என, ஐயா/ இக்கடற் (ல் -4-தீ--ற்ற்) 

ரோண்டினவன் யாரோ என்றம், wes மண்ணை எங்சே போட் 

டானே? என்றும் ஆராய்கறேன் என, நல்லது, சாக்கிரதையாய் இரு/ 

என்று, படுத்துக் கொள்ளுகையில், மீண்டு குதிரைச்காரனுஞ் சற்ற நேரச் 

தீன்னை மறந்து தூங்கி, விழித்துக் கோள்ளுதற்தள்ளே (கொள்ளுகறெதற்கு, 94, 

148, 251), ஒர் திருடன் அந்தக் குதிரையைச் கொண்டு போய் விட்டான். 

பீறகு எசமானன் விழித்துக், குதிரைக் சாரா, எதைக் குறிந்து நினைக் 
Gap? என்றான், குதிரைக்காரன் ஐயா/ குதிரை தான் களவு 

போய் விட்டதே, Posh சேனை (0100081177 Geers, commonly 
0010110604 ஜீனி) முதலிய சாமானை நீர் எடுத்துச் கொண்டு வருவீரோ, 
அல்லது (2௦5) கானே எடுச்ச வேண்டுமோ, என்று நலோிச்கிறேன், 
என்றான், பிரதானி ஐயோ / குதிரை போய்விட்டதா? என்று ஓடி. 

வந்து, பார்த்து, மோசம் போனேனே (258) ! எனத் துக்கத்துச் கொண்டு 

அரசனிடத்திற்குப் (51) போய் விட்டான். 

   

14. Whose face is unlucky ? 

சகதிலகம் (= ornament in the brow of the world) என்னும் 
பட்டணத்திற்கு ௮ரசன் ஒருசாள் ௮ காலையில் எழுந்த, சன் ௮ரமனைக் 

குப் பின்னே இருக்கும் இராச வீதியை எட்டிப் பார்த்த பொழுது, ௮ங்கே 

சீடைகளிலே ந்திக்டக்கும் பண்டங்களைப் பொறுக்கக் கொண்டிருந்த 

Because that place was one where there was fear of robbers.
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இன்ன. வேக ர்ளப் பிள்ளையை ௮ந்த ௮ரசன் சண்ட, மழபடி தலையை 

எள. - வாங்குறெ போற” வாசற்படி தலையில் இடித்துச், சொஞ்சம் 
ரத்சங் கண்டது (-- நற்ர்சசசசரீ), இன்று சாம் உதய காலத் தெழுந்து 

[காலத்த காலத்தில், comp. 248 1) இவன் முகத்தைப் பார்த்ததால் ஈம 

தலையிற் காயம் பட்டு, உதிரங் (not common) கண்டது. இப்படியே 
நாடோறும் இவன் முகத்தை எத்தனை மனிதர் பார்ப் பார்களோ, 
அவர்களுக்கு எல்லாம் என்னென்ன பொல்லாங்கு கேரிடாது£? நசை 
யால் வெகு, சனவிரோதியைப் பூமியில் வைப்புது தருமம் அல்ல, 
என்று ௮ங்கருர்த படியே கொலையாளிகளை அழைப்பித்து, இர்தப் பைய 
னைக் கொண்டுபோய் வெட்டிப் போட்டு வாருங்கள் என்றான். அவர்கள் 
வந்து இந்தச் றேபிள்ளையைப் பிடித்துக் கொண்டு, உன் முகத்தில் விழித் 

தீதினால் இராசாவுக்கு வாசற் படி. தலையில் அடித்து உ தரங்கண்ட தினால் 

உன்னைச் சிரச்சேதம் பண்ணச் சொன்னார், வா.! எஷ்று இழுத்தார்கள். 

அதைச் சேட்டு இந்தப் பையன், நான் இராசாவைச் சண்டு ஒரு வார்த்தை 

சொன்ன பிறகு வெட்டிப் போடுங்கள், என்று அவர்களைக் கெஞ்க் கேட் 
டுச்சொண்டான். அவர்கள் ௮தை இராசாவுக்கு அறிவித்து, ௮வர் (248) 

உத்தரவினால் இவனை இராசன்முன் (251) கொண்டு போய் விட்டார்கள். 
இந்தப் பையன் இராசாவைப் பார்த்து, வணங்கி, ஐ./ மகா ராசனே/ 
இப்போ உமச்குண்டாகெயெ ௮ற்ப உபுத்திரம் இன்றைக்கு முதல் என் 
முகத்தில் விழித்ததினாலே சம்பவித்தது, என்று என்னை வெட்டிப் போடச் 

சொன்னீர். தூங்க எழுந்து முதல் உமது இருமுகத்தைப் பார்த்த எனக்கு 
இப்படித் தலை போகத் தச்ச பொல்லாங்கு கேரிட்டதே, இதற் சென்ன 
Si? என்று கேட்டுக் கொண்டு, பிறகு என் தலை கொடுக்கலாம் (1௦3) 

என்று வந்தேன், என்று சொன்னான், அதைக்கேட்டு இராசா இக்கட்டு, 

வெட்கப்பட்டு, ௮வனைச் சனக்குள்ளே மெச்சிக் கொண்டு, ௮வனைத் தன் 
அரண்மனையில் வைத்துச் சொண்டு, சகல கலையுமீ படிப்பித்துப், பின்பு 

தனக்கு மந்திரியாச வைத்துச் கொண்டான். 

15. The Villagers cut off their Noses. 

தூர் ஊரில் இருந்த ழக்கறையன் 1 ஒருவன் தன்னைப் பார்ச்கும் பலரும் 

சகைக்கெறதை ஆற்றச் கூடாமல், தனக்குள் தர் உபாயத்தை எண்ணிச் 

சேய்த தாவது (- ரீ£ரீ ௪2 /0//7202) : ஒவ்வொரு (177) வேளையில், இருக் 

தாற் (237) போல் இருந்து, வானத்தை ஏறெடுத்துப் பார்த்து, லோக சரத் 

srGa! உம்மைச் சிரேகெடுறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். 
இப்பாவமான பிரபஞ்சத்திற் இடந்து வருந்துறெ இச்சச் கொடியோலுக்கு 
(184) உமது இருக் கைக் கொடுத் தருளும் (264)! உமது இிருமேஸணிப் 

IR, yp=cut. sop=a segment, One whose nose is cut off.
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பிரகாகத்தை ஏதற்கு ஒப்பிடு (2:63) Caer? என்று இவ்வாறு கண்ணீர் 

ததும்ப, உடம்பு சிலிர்த்து சடுங்க, வாய் குழறிச் சொல்லிப், பின்பு Shag 
நிற்றெ சனங்களை நோக்கச் (23௦), சனங்களே/ இதோ, கிற்றெ கடவுளைப் 
பாருங்களேன் (21471 ஐயோ, வீணாக நின்று காலங்கழிக்சதீர்களே / 
என்று இரங்குவான் (260). இதைச் லர் சம்பி, ஐயா/ எங்கள் கண் 
களுக்குஞ் சுவாமியைச் தெரிவிச்ச வேண்டும், என்று காலில் (245) வீழ்ந்து 

(10: விழுந்து) இரர்ச போது மூக்கறையன், சுவாமி எளிதிற் தெரி 
வாரோ? என்னைப் போல் மூச்கில்லாமல் (2௦2) இருந்தறற் சாணலாம் 
என்று சொல்ல, அவர்கள் அப்படி. மூச்கறுதீதுச் கொண்ட பிறகுஞ் சுவாமி 
தெரியாமல், இவன் மோசஞ் செய்தான் எனத் (82) தெரிந்து, மூக்கிருக்க 
வர்கள் தங்களையும் “சகைப்பார்சளே என்று நினைத்துச், ஈவாமி எங்கள் 

சண்ணுக்கு ஈன்றாகத் தெரிகருர். கொஞ்ச ஈஷ்டத்தினால் எவ்வளவு (199) 
பெரிய இலாபம் பெற்றோம். / என்ன ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் / 
என்று சொல்லிக் கொண் (259) டார்கள். இதை ஈம்பி ௮வ்வூரார் (18௦) 

எல்லாருஞ் சில காளையில் மூக்கறுத்துச் கொண்டார்கள், 

(2 ஆதலாற் கேட்ட மார்க்கத்தில் இநக்கிற ஒருவன் மற்றவர்களையும் 
அதில் டுழக்கப் பிரயாசப்படுவான். 

16. Are you polite to me or to my fine clothes? 

ஒரு கல்விமான் ஒரு பட்டணத்துச்குப் போனபோது அவ்விடத்திற் 

தேசாத்தரிகளுச்கு விருக்திரிற உதார முள்ள ஒரு வனைக் குறித்துத் 
கேள்விப் பட்டான். அதற்கு மேற் தன்னுடைய பழச் துணியுடனே 

அவனிடத்திற்குப் போய்ச் காத்திருந்தான். ௮வ்வுதாரி இவனுக்கொரு 
உதவியஞ் செய்யாதிருந்த.தும் அன்றி (2௦2), உட்காரவும் இடங் கொடுக்க 
வில்லை. ஆதலால் ௮/நத எழுத்து வாசனை உள்ளவன் கலச்சப் பட்டுப் 

போய்விட்டு, மறு காள் ஒர் சிறப்பான உடுப்பை இரவலாக வாங்கி, ௮தை 
உடுத்திக் கொண்டு, ௮ங்சே மறுபடியும் போனான். ௮வன் இவனைக் 
சண்டவுடனே மரியாதை பண்ணித், தன் அருகில் உட்கார்த்தி, வார்ச்சை 

சொல்லிக் கொண்டிருந்து, பின்பு வர்தவனோடு போசனத்தில் உட்கார்ந்த 
உடனே இத்தக சல்விமான் ஒரு கவளத்தை எடுத்துத் தன் “உடுப்பின் 

மேலே போட்டான், ௮தை வீட்டுக்காரன் பார்த்து, நீ ஏன் இதை இப்படிச் 
செய்தாய் 2 என, அப்போது ௮வன் சொன்னது: சான் கேறறுப் பழக்து 

ணிகளுடனே வநத போது யாதொரு (126) சாப்பாடுங் கிடைச்ச வில்லை , 
இப்போது நன்றாய் உடுத்திச் கொண்டு வந்த படியால், இதோ/ கேற்றியான 

போசனங் இடைத்தது, ஆதலால், இந்தச் சாப்பாடு என் துணிக்கு ௮ல் 
லது (2௦5) எனக்குப்போட்ட தா 8 என்று பிரதியுத்தரவு கொடுத்தான், 

அப்போது ௮ந்த வீட்டுக்காரன் தனக்குள்ளே வெட்கப்பட்டுப் போக்குச் 
சொல்விஃ£ கொண்டான்.
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Uy. Whick is the Mother of the Child f 

ஒருவன் இரண்டு பெண்சாதிகளைச் சலியாணம் பண்ணிச் சொண்டி 

ருந்தான். ௮வன் இறந்து போற போது பெண்சாதிகள் இரண்டு பேர்க்கும் 
இரண்டு குழச்சைகள் இருந்த, பிறகு ஒரு குழக்தை இறந்து போச்சுது (123) ; 
மற்மை ஒரு குழர்தையை இருவரும் பால் கொடுத்துப் பேதம் இல்லாமல் 
வளர்த்துச் கொண்டு வந்தார்கள். அப்படி. இருக்கையில் இரண்டு பெண்சா 
இிகளுச்கும் விரோதம் வந்த படியினாலே அந்தப் பிள்ளையைக் குறித்து 
இரண்டு பேரும் சான் பெற்ற பிள்ளை/ சான் பெற்ற பிள்ளை/' என்று 

சண்டை போட்டுப் பிறகு நீதிக்காரனிடத்தில் (18x) போனார்கள். நீதிச் 

சாரனுகச்குப் பேற்றவள் இன்னாள் (244. 16) என்று சாட்சிகளால் இருக 
ஆசாததினால் ஒர் உபாயஞ் செய்தான். என்னென்றால், அவர்களைப் 

பார்த்து, இந்தப் பிள்ளையை இரண்டாக வெட்டி உங்கள் (=to the two 
7.10%) இரண்டு பேர்ச்கும் கொடுச்சிறேன் என்றான். அப்போது ஒருத்தி, 
கல்லது என்று சம்மதித்தாள். மற்றொருத்தி, ஐயா/ பிள்ளையை வெட் 

டாதேயும் / எனக்கு அந்தப் பிள்ளை வேண்டாம். அவளுக்கே இருச் 

கட்டும் (140), என்று ௮ழுது நடுங்கினாள். நீதிச்காரன் இவளே பிள் 

ளைச்குடையவள் (185) என்று தீர்ப்புப் பண்ணிப் பொய் சொன்னவளைத் 

தீண்டித்தான். 

18. The too obedient Wife. 

ஒரு மூடச் சேவகன் தன் மனைவியை நாடோறும் அடித்துச் கொண் 

டிருச்கையால் அவள், சற்றுங் குற்றஞ் செய்யாது (12௦. 2), நன்மைக்கார 

ணம் இல்லாமல் (7922740727 rhyme or reason) 319.630 இம்மூடனுக்கு 
நல்ல புத்தி வருவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துச் கொண்டிருக்கையில், 

ஒரு நாள் ௮வன் வழக்கப் படியே (௦01 வழக்கத்தின்படி 7220747782 

724270992) அடித்தான், ௮ வள் நீ எதற்காக இப்படி அடிச்கறாய்? என்று 

கேட்க (169) அவன், கான் ஏதாகிலும் (217) ஒன்று சொன்னபடியே செய் 

யாமையால் அடிக்கிறேன் என்றான். '௮வள், இனிமேல் நீ சொன் 

னபடியே செய்வேன். அப்படிச் செய்யும் போது என்னை ௮டியாமற் 

திட்டாமற் (61110515 ௦1 உம் 191௦6) பட்சமாய் இருச்ச வேண்டும், என்று 

சத்தியம் பண்ணுவித்தச் கொண்டாள். பின்பு ஒரு காள் ௮டி./ (194) 

wie?! எங்கே போடஇருய்£ என்று அழைத்தான். அவள் ஒடி. வந்து, 
ஒரு தடியால் ௮வனை அடித்தாள். ௮ வன், என்ன காரியஞ் செய்தாய்? 

ao! எனப், பின்னும் ஒரு தரம் ௮வனை அடித்த, நீ சொன்னபடியே 
செய்தேன் என்றாள், மற்றொரு சாள் புநடனுக்தக் (- புருஷன்) குலத்திற் 

1 Comp. H.B., p. 193 (8). 
* அடி - (1) பெண்ணே/ ௦5 (2) அடிக்கவேண்டும், 
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சோறிடும் பொழுதில் அவன், ௮டி/ தலை CoGe 21d) (6)? croormptr, 

௮ வள் ஒரு தரம் ௮டி.த்துத்தலை மேலே எச்சிலை உமிழ்ந்தாள், பின் Deng 

நாள், இர்தப்பணச்தை வீட்டுக்குள்ளே வை (௦0561776 116 180 1%081- 

1025 ௦17 வை) என, அவள், மூர்க்கனுடைய பணமே. மூடனுடைய 

பணமே./ மடைய்னுடைய பணமே.// என்று வைது கொண்டிருச் 
தாள், பின்பு ௮வன், இவை எல்லாம் பார்த்து. அறிந்து வெட்சப் 

பட்செ கோபத்தை விட்டு ௮வளை உபசரித்து ௮வள் புத்தி கேட்டு 

சடந்து சல்லவன் ஆனான். ஆகையால் அறிவில்லாதவஸ் பேண்டுகளி 
டத்திலுந் தாழ்வு படூவான். 

19. Who is respdnsible for the Mischief caused by the Cat? 

காலு பேர் பங்காகப் (136) பஞ்சுவர்த்தகம் பண்ணினார்கள், பஞ்சுமூட் 
டைகளை எலிகள் கடிக்காதிருச்கும் (107 சடியாது) பொருட்டு (757) 
அவர்கள் ஒரு பூனையை வளர்த்தார்கள். வளர்க்கும் போது, அதனுடைய 

நாலு கால்களையும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு காலாகப் (136) பங்கு வைத்துச் 
சொண்டு, அவனவன் (1௦8) தன் சன் பங்காகிய (13௦) காலுச்குத் தண்டை 

கோலுசு சதங்கை 3 முதலானதுகளால் அலங்கரித்துச் சறப்பாக வைத் 
இிருர்தார்கள். ௮ப்படி இருக்கையில் அந்தப் பூனைக்கு ஒரு காலிலே 

காயம் பட்டது. அந்தச் காலுக்குச் சுதந்தரக்காரன் எண்ணெய்ச்சீலை 

சுற்றி வைத்தான். அது அடுப்பண்டையிலே (151. சீ) போனபோது 

அடுப்புத்தீயினால் பற்றிக் சொண்டது. அதனுடனே (அத * அன் 4 உடன் 
+a=together with it) 9681 ytorwreng (151) பஞ்சுமூட்டைகளின் 

மேல் விழுந்து தடிப்போசையால் ௮ம்மூட்டைகள் பற்றிச் சொனீடு வெந்து 

போய் விட்டதுகள் (101 விட்டன, 7௦1), ௮தைச் சுண்டு எண்ணெய்ச் சீலை 

சுற்றின கூட்டாளிகையில் (181) மற்றை மூன்று பேரும் தங்களுக்கு MES 
கஷ்டத்தை வாங்கக்” கொடுக்கும் (757) படியாக மரியாதைடூராமனி 

டத்திலே £ பிரியாது ௮ரஜி கொடுத்தார்கள். ௮நத நியாயாதிபதி பிரதி 

வாதியை அழைப்பித்து, விசாரணைசெய்து, அவன் மனம் அறிந்து சேய்த 

தலலாமையினுலே (து +o, because he had not done it wilfully, 156), 
வாதிகள் செய்த பிரியாது அநியாயம் என்று அறிந்து, அந்த, வாதிசளைப் 
பார்த்த, பிரதிவாதி பூனைக்கு எண்ணெய்ச் சீலை சுற்றி வைத்த கால் காயம் 

உள்ளதாய் (185) இருக்கிற படியால் ஈடக்கிறதற்கு (94) உதவாதே // 

காயமில்லாத (133) உங்கள் மூன்று பேர்களுடைய கால்களினாலே ஈடந்து 
போகையால் இப்படிப்பட்ட சேதம் வந்சது; ஆகையால், நீங்கள் மூன்று 
பேருமே பிரதிவாதியினுடைய நஷ்டத்தைச் கொடுச்ச வேண்டும் என்று 
திர்ப்புச் செய்தான், வாதிகள் மூன்று பேரும், (யானை தன் தலையிலே 

1 உமி. - (1) செல்வின் உமி) 07” (2) உமிமு, [Imp] 

9 தண்டை, கசொறுச, சதம்சை : 100066 01 487106 ௨11815, 

? 78 றவரா€ 01 உ ௦ச1ச018(60 101௪6 : நிரீகாடு கடம் Raman.
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தான மண் போட்டுச் கொள்ளுரெது போலத்,) தங்களுக்குத் தாங்களே 
மூன் வந்ததோடு பின்னும் ஈஷ்டச் தேடிச் சொண்டார்கள். திக்கற்ற 

வனுக்குத் (133) தேய்வமே துணை என்றெ பழமொழிப் படி ௮திச விசனம் 
அடைந்த பிரஏவாதி தெய்வ சசாயத்தனொலே தன் பட்சச் தீர்ப்பானது (8௦) 
சண்டு ௮இசெசர்தோவூத்தை ௮டைச்தான். 

20. Give what you lke. 

ஒருவன் தன் மரண காலத்திலே தன்னிடத்தில் இருந்த பதினாயிரம் 
வராகன்களையும் (1௦: வராகனை) தனக்குப் பழச்சமுள்ள ஒரு சாவகாரி 
சையில் கொடுத்து, என் புத்தன் பெரியவன் ஆன பின்பு இந்த வராகன் 

களில் உனக்கு இஷ்டமானதைக் கொடு என்று சொன்னான். பின்பு 
சாவகாரி ௮துகளைத் தன் வீட்டிலே சொண்டு போய் வைத்திருந்தான். 

பிள்ளை பெரியவன் ஆன பின்பு சாவகாரியிடத்திற்குப் போய்த், தன் 

தகப்பன் கொடுத்த பொருளைக் கேட்டான். அதற்குச் சாவகாரியானவன், 

உன் தகப்பன் எனக்கு இஷ்டமானதை உனக்குக் கொடுக்கச் சொன்ன 
படியினாலே (239. 1), எனக்கு இஷ்டமானது இந்தச் தொகைதான் என்று, 

ஆயிரம் வராகன் கொடுக்கப் போனான். அந்தப் பிள்ளையாண்டான், 
வேண்டாம்! என்று விசனத்தை அடைந்து, மரியாதை இராமனிடத் 

இலே போய்ப் பிரியாது பண்ணினான், மரியாதை இராமன் சாவகா 

ரியை அழைப்பித்து விசாரித்த, ௮வன் வாய்ச்சொல்லைக சொண்டே 
உனக்கு இஷ்டமானது ஒன்பதினாயிரம் வராகன், ஆகையால், நீ எடுத்துச். 

கொள்ள நினைத்தாய் ; அந்த ஒன்பதினாயிரம் வராகனை இந்தப் பிள்ளைக்குக் 

கொடுத்து விடு, இந்தப் பிள்ளைச்குச் கொடுக்க நினைத்ச உனக்கு இஷ்டம் 

ஆகாத ஆயிரம் வராகனை நீ எடுத்துச் கொள், என்று தீர்ப்புப் பண்ணினான். 
ஊரார் உடைமைக்தப் பேயாய்ப் பறந்தாலும் “வருமோ£ என்றெ 
பழமொழிப் படியே சாவகாரியினுடைய அதிக ஆசை பயன் படாமற் 

போயிற்று, 

21. The Man who insisted upon his Strict Rights. 

ஒரு துலுக்கனிடத்தில் ஒரு வேளாளன் தன் பிள்ளை (5௦) கலியாணத் 

இலே ஊர்க்கோலங் காட்ட யானை (5௦) இரவலாக வாங்கிக் கொண்டு 
வந்தான். ௮ந்த யானை ஊர்க்கோலம் வந்து கொண்டிருக்கும் போது 
ஆகஸ்மீகம் ? ஆகச் செத்துப் (2௦6) போயிற்று, அந்த வேளாளன் உடனே 

துலுச்சனிடத்திற்குப்போய்த், தெய்வீகமாச உன்னுடைய யானை செத்ப் 

போச்சுது, அதற்கு விலையானாலும் பதிலாக யானை யானாலும் உனக்குக் 

கொடுக்கறேன் என்றான். அதர்குத் தலுச்சன், நீ சொன்ன இரண்டுக்கும் 
1 Procession round the town. 3S. without any reason.
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சான் சம்மதிக்றெதில்லை, என் யானையே எனக்கு வேண்டும் என்று சொல் 
லிப், பின்பு மரியாதை இராமனிடத்திலே சொல்லிச் கொண்டான். மரி 
யாரதை இராமன் பிரதிவாதியை அ௮ழைப்பித்துச் கேட்கும் போது அவன். 

௪,டந்ச உண்மையைச் சொன்னான். மரியாதை இராமன் துலுக்சனைப் 
பார்த்துச் தெய்வீகமாக நேரிட்டபடியால் பதிலாக யானையாகிலும் வாவ 
இச் கொள்ளு, ௮ல்வுது விலையானாலும் வாங்கிக் கொள் என்று பல 
விதத்தலுஞ் சமாசானஞ் சொன்னான். அதற்கு அந்த முரட்டுச் துலுக்சன், 

இரண்டுக்கும் கான் சம்மதிச்ச மாட்டேன். gis யானையே எனக்கு 

பேண்டும், வேறொன்றும் வாங்கேன் (11௦) என்று கடவுள் பேராலே 

ஆணை இட்டான். அதைச் கேட்டு, வேளாளன் seve) ener. பின்பு 
மரியாதை இராமன் லோத்து, நீங்கள் சாளையத்தினம் வாருங்கள் 
என்று அனுப்பிவிட்டு, இரசசியமாச வேளாளனை அழைப்பித்து, சாளை 
யத்தினம் நீ வரவேண்டாம் , உன் வீட்டு உடையிலே கதவோரமாகப் பழம் 
பானைகளை அடுக்கி வைத்துச் கதவைச் சும்மா சாத்தி வைத்துச் கொண்டிரு, 

துலுச்சன் வந்தவுடனே உன்னெதிரி வரவில்லை, ஆகையால் நீ போய் 
அழைத்துச் சொண்டு வா என்று அளுப்புவிக்கீறேன் (10 அனுப்புக 

ஜேன்) ; அவன் அவசரமாக வந்து கதவைத் திறப்பான், அப்போது பானைச 

ளெல்லாம் தெரிந்து போம். பின்பு எங்கள் பெரியோர்கள் காள் முதற் 
கொண்டு (259. 13) ஆய்வந்த (தூவெக்த-- 70224 4480௪ ௪52/௪) பானைகளை 
உடைத்துப் போட்டான் என்று ௮ழுது, ௮யல்வீட்டாருடனே (239) கூச் 

சவிட்டுச் சொல்லிச் கொள்ளு. அதற்காக ௮வன் என்ன சமாதானஞ் 

சொன்னாலும் (1௦0), என்பானையே எனக்கு வேண்டும் என்று நீ வந்து பிரியாது 
பண்ணிச் கொள் என்று சொல்லி அனுப்பி விட்டான். பறநாள் அந்தப் 

படியே (109) ஈடந்த பின்பு வேளாளன் வந்து, வெகு காலமாக ஆய் வத்த 

என் பானைகளை உடைத்துப் போட்டான். என் பானைகளே எனக்கு 

வேண்டும் என்றான், மரியாதை இராமன் அந்தத் துலுக்கனைப் பார்த்து, 

8ீ இதற்கு என்ன சொல்லுகிறாய் £ என்றான், அதற்குத் துலுக்சன், 

யானைக்கும் (242) பானைக்கும் சரியாய்ப் போச்சுது, போ/ என்றான். 

கனழடன் கைப்போநள் டூடிப்பான் என்கிறதைத் (82) துலுக்சீனிடத் 

திலே சாட்டினான். 

22. The First Trial of the Rival Mimsters. 

ஒரு snor Bonus (50) பெண்சாதி ௮ப்பாஜி * (௦) உத்தியோகத்திற்கு 
மற்றொருவனைச் கொண்டு வந்து விட்டு, இராயருக்குச் பபொரிச செய்தாள், 

இராயர் அப்பாஜி வல்லமை இவலுகச் குண்டா? என்று கேட்டார். 
அதற்கு இவள் ௮திகமாசவே (1௦4) இருக்கலாம் என்று கினைச்சறேன் 

A celebrated minister.
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என்ன். ஆனால் (99) பரீட்சை செய்வோம், என்று சொல்லி, ௮வலுச் 
குப் போகும் படியாச உத்தரவு கொதோசார். பின்பு ஒரு சான் இராத்இரி 
அந்தப்புரத்திலே இராயர் குழச்தை அவர் மார்பிலும் முகத்திலும் சாறி 
உமிழ்ந்து, சால்சளால் உதைத்து, விளையாடிச் கொண்டிருச்தது. சூரியோ 

தீயம் ஆன பின்பு இராயர் ௮ப்பாதி உத்தியோகத்திற்கு வச்ச மனுஷனை 
அழைப்பித்து, அவனைப் பார்த்து, இராத்திரி ஒருவன் வந்து என் முகத் 
திலும் மார்பிலும் காறி உமிழ்ந்து, காலால் உதைத்தான், அவனுக்கு என்ன 

செய்யலாம்? என்றார். ௮வன், உலகத்துக்கு எல்லாம் தலைவன் ஆயிருச் 

இற உங்களை இப்படி அலட்சியம் 1 செய்தவன் வாயில் ஈயத்தை உருச்இ 

வார்த்துக், சால்களை வெட்டி விட வேண்டும் என்றன். ௮வனை ௮ப் 
புறம் போகச் சொல்லி, ௮ப்பாஜியை அழைப்பித்து, முன் ௮வனைச் 

கேட்ட படியே கேட்டார். அதற்கு அப்பாஜி, உங்களை உதைசத்ச பாதம் 

எதுவோ (217), அதற்குப் பொற் சதங்கையும் தண்டையும் (0011ற. ற. 94) 

போட்டு, உங்கள் மேலே. உமிழ்ச்த வாய் எதுவோ அதனை முத்தம் இட்டுச் 
கொள்ள வேண்டும் என்றான். அதன் பின்பு இராயர், நீ பாரிசு செய்த 
மனுஷனை அப்பாதியிலும் (196) வல்லவன் என்று புகழ்ர்தாயே, இவ்வி 

Gat விவேகத்தையும் பார்த்தாயா £ என்று கேட்டார். அதற்கு Meer 

ஒரு பரீட்சையிலே தானே எப்படி நிச்சயிக்கலாம் 2 என்றாள். 

23. The Three Images. 

டில்லி சாச்சா” அப்பாதி வல்லமையை அறிதற் (157) பொருட்டு, ஒரே 
மாதிரியான மூனறு விக்ரெகங்களையும், இவைகளிலே எதைப் போலிருச் 

இறெவன் உத்தமன், எதைப் போலிருக்கறெவன் மத்திமன், எதைப் போவிருச் 

(227) இறெவன் அமன், என்று பரீட்டுத்து, அந்தந்த விச்சரகத்தின் மேலே 
எழுதி அனுப்புகிறது £, என்று எழுதிய ஒரு தாக்தெைையும் இராயருச்கு 
அனுப்பினான், இராயர் ௮ந்த நிருபுச்தை வாசித்துப் பார்த்துச் சபையாருக் 

கெல்லாம் ௮ந்த விக்கரகங்களைக் காண்பித்துக் குணாகுணங்களைச் சோ 
.இிச்கச் சொன்னார். மூன்றும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிற படியால் ௮வை 
களிற் பேதங் சண்டு பிடிச்ச மாட்டாமல் மயங்கினார்கள். ௮ப்பாஜி ௮ 

விக்ரெசங்களுடைய கரசரணுதி (கரம் சரணம் *- ஆதி, ௨ 581௩, ௦௦.) 
அவயவங்களை எல்லாம் உற்றுப் பார்த்துச், காதுகளிலே Ry துளைகள் 

இருச்செதை அறிந்து, மெல்லிய ஈர்ச்கை அத்துளைகளில் அழைத்தப் பார்த் 
தான். அழைத்துப் பார்ச்கும் அளவில் *, ஒன்றுச்கு வாய் வழியாகப் புறப் 
பட்டது, மற்றொன்றுக்கு மற்றொரு காதின் வழியாகப் புறப்பட்டது , 

1S. dishonour, 4 The Padishah of Delhi. 
> A rather disdainful imperative = sgycuC eet ®d, 
* Lit, tn the measure of = when.
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வேறொன்றுச்கு வெளிப் படாமல் உள்ளே .போய் விட்டது. உ௱ிளே 
'போய் விட்டதைப் போலச் கேட்ட சமாசாரத்தை உள் ௮டக்குகறவன் 
உத்தமன் என்றும், மற்றொரு காதின் வழியாகச் சென்றதை போலச் தான் 

கேட்ட செய்தியை மற்றொரு காதின் வழியாகச் செலுத்துறெவன் 
மத்திமன் என்றும் ; வாயின் வழியாகப் புறப்பட்டதைப் போலத் தான் 

கேட்ட சங்கதியை ௮டச்சாமல் வெளியிலே கொட்டி விடுறெவன் ௮த 

மன் என்றும் நிச்சயித்து, அந்தப்படியே அந்தந்தப் புதுமைகளுக்கு மேல் 

எழுதி அனுப்பிவிடச் சொன்னான். இராயர் ௮.இ௪ சந்தோஷத்தை 

அடைந்து, பாச்சா விடத்திற்கு அனுப்பி விட்டார், 

94. How Rama Kishnan became a Court Fester. 

வட தேசத்திலே தேன்னுலு என்கிற ஊரிலே இராமன் என்று ஒரு 
பிராமணப் பிள்ளை பிறக்தஇிருந்தான். ௮வனை ஒரு: "நாள் வீதியிலே சண்ட 

ஒரு சன்னியாசி இவனுடைய ரூபத்தையும் தணுதிசயத்தையுங் (- குணம் 
* அதிசயம், ௨ 5815. ௦0110. - his marvellous qualities) கண்டு, ஒரு 

மக்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி, இந்த மந்திரத்தை மன்று கோடி 1 ஒரு 

ராத்திரியில் காளி சோவிலிலே போய்ச் செபித்சாய் ஆனால், காளி ஆயிரம் 

மூகத்தடனே உனக்குப் பிரத்தியட்சம் அவாள். அப்போது நீ ௮வளைச் 

சண்டு, ௮ஞ்சாமலிருந்து, வேண்டிய வரங்களைப் பெற்றுக் கொள் என்றார். 

இராமன் நல்ல வேளை பார்த்துக் கொண்டு, தன்னூர்ப் புறத்தில் இருக்கெ 

காளி கோவிலுக்குள்ளே போய், விதிப்படி அந்த மந்திரத்தைச் செபம் 

பண்ணினான், பத்திரகாளி ஆனவள் ஆயிரம் முகமும் இரண்டு கையுமாகப் 
(an 611515 ௦14 உடையவள்) பெரிய ரூபத்தை எடுத்துக் சொண்டு 
பிரசன்னம் ஆனாள். அப்போது மிகுந்த தயிரியம் உடையவனாக அந்த 

இராமன் ௮வள் அகோர ரூபச்சைப் பார்த்து, அஞ்சாமல் ஈகை செய்தான், 

காளி, ஏண்டா ((01 ஏன் ௮டா) ! ஈகைக்கிறாய் என்று கேட்டாள், கேட் 

டதற்கு இராமன், ௮ம்மா/ எங்களுக்கு ஒரு மூக்குக்கு இரண்டு கைகள் 

இருந்தும் சலதோஷங் கண்டால் சிந்துகறெது வருத்தமாயிருக்கது, ஆயிரம் 

மூகம் இருக்கிறபடியால் ஒரு வேளை ஜலதோஷங் கண்டால் இரண்டு 

கையினாலே இந்த ஆயிரம் மூக்குகளையும் எப்படிச் சந்துவாய் £ என்றான். 

அதற்குப் பத்திரகாளி, ௮டா/ பையா/ நீ என்னைப் பார்த்து விகடம் 

பண்ணின படியால் நீ இன்று முதலாக விகடசவியாகப் போகச் 
கடவாய்* என்றாள். 3 ௮/ son வரங் கொடுத்தாய், அப்படிப் 

பார்த்தாலும் விகடகவி £ தான், இப்படிப் பார்த்தாலும் விகடகவி தான் 

என்றான். அசைச் கேட்டு, இரச்சம் வந்து, உன்னுடைய உபசரணைக்கு 

1 Three KGdi of these mantras. . ப 
9 daed reads the same both ways. Lit. a singer of parodies: a rhyming punster.
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இராடி சபை மேச்சும் படியான (-- 82% ௪2 100/7 praise) darsSumis 
இருச்சச் கடவாய் (14௦) என்று மறைந்து போய் விட்டாள். அது முதல் 
விகடம் பண்ணுறெகிலே வெகு சமர்த்தனா௫, இராயரிடத்திலே போய்ச் 

சேர்ந்து, Saanh (written வனம்) பண்ணிச் சொண்டிருர்தான், 

25. You can’t make a Barber a Brahman. 

ஒரு காள் இராயர் உதயமாகி நாலு மாழிகை வரைக்கும் நித்திரை 
செய்து கொண்டிருந்தார். ௮ன்றைக்குச் சவரம் பண்ணிக் சொள்ளுகறெ 

இனம், ஆகையால் அம்பட்டன் வந்து பார்த்து, நித்திரைபங்கம் வர ஒட் 

டாமல், படுச்கையிலே தானே மெதுவாசச் சவரம் பண்ணி விட்டுப் 

போனான். இராயர் நித்திரை தெளிந்த பிற்பாடு எழுந்து, நிலைச்சண்ணா 
டியைப் பார்த்தார். சவரம் வெகு தேத்தியாகச் செய்திருக்கது (ellipsis 

௦ என்று, 01 ஆக) தெரிந்தது; அதனாலே மிகவுஞ் சச்தோஷம் அடைந்து 

௮ம்பட்டனை அழைத்த, உனக்கு என்ன வேண்டும்? என்றார். சுவாமி, 

என்னைப் பிராமணன் சக்க வேண்டும் என்றான். பிராமணர்களை எல். 
லாம் அழைப்பித்து, ஆறு மாதத்திற்குள்ளே இந்த ௮ம்பட்டனைப் பிராமணன் 

க்ப் பந்தியிலே வைத்துச் கொண்டு சாப்பிடாமற் போனால் உங்களுக்கு 

விட்டிருக்றெ மானியங்களை எல்லாம் ஜப்தி செய்து விடுவேன் என்றான், 
பிராமணர்கள் எல்லாம் விசனப்பட்டுக கொண்டு, வெளிக்கு சல்லசதென்று 

அழைத்துக் கொண்டு போய், நித்தியமும் மூன்று சாலம் ஸ்கானம் பண் 
ணுவித்த, நித்தியாகீகனி (0. 23.7, ௮ * ௮), சந்தியாவந்தனம், செபத 

பங்கள் முதலாய சமஸ்த காரியங்களை நடப்பித்துச் கொண்டு வருகையில், 

ஆறாவுது மாசச் கடைசியில் இராயர் பிராமணர்களுடைய பந்தியில் ௮ம் 
பட்டன் கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடுறெதைப் பார்க்க வேண்டும் என்று, ௮ 
ரொரத்துச்குப் போகும் போது, ௮ந்தப் பிராமணர்கள் சேன்னாலுஇராமணி 
டத்தே போய் அழுதார்கள். அதற்கு, நீங்கள் ௮ஞ்ச வேண்டாம், நான் 

உபாயஞ் செய்து சப்புவிக்கறேன் என்ற, இராயருச்கு முன்னே சென் 
னாலுஇராமன் ஒரு கறுப்பு நாயின் கழுத்திலே கயிற்றைக் கட்டி, இழுத்தச் 

கொண்டு போய், ௮ச்ரொரத்தின் சமீபத்தில் இருக்றெ ஒரு குளச் கரையில் 
ஓமதண்டம்" போட்டு, நாலு பேர்பிராமணர்களை வைத்து, ஒமம் பண்ணச் 

சொல்லித், தான் கொண்டு வந்த நாயை முழுகப் படுத்தி அதுவாள் (243) 

வாளென்று கத்த, ௮தை இழுத்தச் கொண்டு தமகுண்டத்சைச் சுர்றிச் 
சுற்றி வந்து, மறுபடியும் சாயை இழுத்துக் கொண்டு போய் முழுகப்*படுத்தி, 
ஓமகுண்டத்தைப் பிரதட்சணம் செய்வித்தான், இப்படியாகச் செய்து 

சொண்டிருச்கையில் இராயர் வந்த, இந்த நாயை (= to this dog) ஏன் 
இப்படிச் செய்கிறாய்? என்று கேட்டார். தென்னாலுஇராமன், இ௫்சச் 

1 A pit for a sacrifice.
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கறுப்பு சாயை வெள்ளை காய் ஆக்கப் போகிறேன் என்றான், இநரரீயர்/ 
wit! பித்தனே. எங்சே (217) ஆகிலும் கறுப்பு சாய் வெள்ளை சாய் 

ஆகுமா? ஆச மாட்டாது, என்றார். அதற்குத் சென்னாலுஇராமன் ; ௮ம் 
பட்டன் பிராமணனாமெ போது கறுப்பு காய் வெள்ளை சாய் gong HF 
சரியமா£ என்றான், ௮தைச் கேட்டவுடனே இராயர் சரிதான், யோசனை 

பண்ணாமற் சொன்னோம் என்று மனதுக்குள்ளே வைத்துச் சொண்டு, ௮ச் 
இராரத்துச்குப் போகாமல் ௮ரண்மனைக்கு வந்து, ௮ம்பட்டனை அழைப் 
பித்த, வேறொரு விதத்தில் சமாதானம் பண்ணி அனுப்பிவிட்டார். அசைச் 
கேட்டுப் பிராமணர்கள் எல்லாஞ் சர்தோஷித்தார்கள், 

26. Who will take care of my Family? 

தென்னாலுஇராமன் ஒரு சாள் மிகவும் விசனமாக இருச்ெதை இராயர் 
தெரிந்து கொண்டு, நீ ஏன் துக்டிக்கிறாய் 2 உனக்கு என்ன குழைபாடு£ 
என்றார். ௮ப்போது தென்னாலுஇராமன் ஐயா/ சோதிஷர்கள் 1 என்னை 

டுரண்டோந (- 02௪ 07 7202) மாதத்தில் இறந்து போவாய் என்கிருர்கள். 
ஆனால், இறப்பைச் குறித்து யாதொன்றும் நான் சந்திச்ச வில்லை, எனக்குப் 

பிற்காலத்தில் என் குடும்பத்தை என்னைப் போல் ஆதரிப்பார் (- ஆசரிப்ப 
வர்கள், 88) ஒருவரும் இல்லையே/ என்று இலேசப் படுறேன் என்றான். 
இராயர், ௮தைச் குறித்து எவ்வளவும் நீ ௮ஞ்சாதே/ உன்னிலும் பதின் 

மடங்கு அதிகமாக உன் சமூசாரம்தைச் காப்பாற்றுவேன், எனக்கு இது 
ஓர பேரீதா (- பெரிய காரியமா)? என்று ஈம்பிச்சையாகச் 2சாலலினார் 
(= சொன்னார்). பின்பு சென்னாலுஇராமன் அன்று முதலாக வர வர 
கோய் ௮திகரிச்சிறாப் போல் பாசாங்கு பண்ணிக் சொண்டிருந்து, ஒரு 

நாள் இறந்து போனதாக (136) எல்லாரும் ஈம்பும் படி. ஏதோ ஒரு (- some 

thing or other) உபாயம் பண்ணித் தன் பெட்டி யிலிருந்த பணங்களை 

யும் ஆபரணங்களையும் பாத்திரங்களையும் வேறே தரிடத்தில் வைத்து, ௮இல் 

தான் புகுந்து கொண்டிருந்தான். இவன் இறந்தான் என்ற செய்தி இராயர் 
கேட்டமாத்திரத்தில் சென்னாலுஇராமனிடத்தில். இரவியம் ௮இிசமாய் 
இருக்றெதென்ற கேள்விப் பட்டபடியினால் அப்போதே சல சேவகர்களை 

அனுப்பி, ௮வன் வீட்பபு பணப்பெட்டியைச் கரத்தில் எடுத்து வரசீ 
சொல்லிச் கட்டளை இட்டார். அவர்கள் அவ்வாறே அதைத் தன் ௮ரண் 

மனையிற் கொண்டு வந்த மாத்திரத்தில் (மாத்திரம் - ர 7907978927, 20 30095 
as) ஆசையோடு அப்பெட்டியைச் இறந்து பார்ச்சையில் தென்னாலுஇரா 
மனைப் பார்த்து, ஒகோ/ நீ செத்துப் போனாய் என்றார்சளே / என்றார். 
அவன், உங்களை நம்பிச்சாகலாமா? நீர் தானா என் குடும்பத்தைச் சாப் 
பாற்றுறெவர்£ என்றான். இராயர் வெட்டுப் பேசாமல் இருந்த விட்டார். 

1 Astrologers.
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(27. Whose Horse as 1t? 

ஒரு சரொமாதிபதியினுடைய (ற. 39.7, ௮ -- ௮) குதிரையைச் சமீபத்தில் 
இருத்ெ ஒரு பாளையச்சாரன் இருடி.க் சொண்டு போய் வாலைச் கத்தரித் 

துப் போட்டுத் தன் வீட்டிலே வைத்துச் சொண்டான், சரொமாதிபஇ 
போகடி.* பிடித்து இராசாவினிடத்திலே போய்ப் பிரியாது செய்தான். 

இராசா ௮து உன்னுது (ய/ஐ. 100 உன்னுடையுது, உனது) தான் என்ப 
தற்குச் சாட்சி உண்டா? என்றார். என் இரொமத்தில் கடைச்சாரசோ 
மட்டி, இருக்கிறான், என்றான். பாளையக்காரனை அழைத்து விசாரணை 
செய்ய அதுதன் குதிரையே என்றும், தனக்கும் பிரிவாதியின் சாட்சியே 
சாட்டு என்றஞ் சொன்னான். அரசன் கோமட்டியையும் குதிரையையும் 

அழைப்பித்துக் கோமட்டியைப் பார்த்து, இது கரொாமாகபதி கு இிரையா7 
பாளையக்காரன் குதிரையாசீ என்று கேட்டார். சோமமட்டி கிராமத் 

தானுது (- கிராமத்தானது of, or belonging to the villager) என்று மெய் 

சொன்னால் தன் வீடு கொள்ளை போம் என்றும், பாளையக்காரனுது என்று 

சொன்னால் கிராமத்தை விட்டு ஒடிப்போச வேண்டியதல்லாமலும் அந்தப் 
பொய் வெளிப்பட்டால் தண்டனை கிடைக்கும் என்றும், சற்று நேரம் 

ஆலோரித்த, இரண்டு பேருக்கும் ௮னுகூலம் போலே சோன்றும் படியா 
சவும், உண்மை வெளிப்படும் படியாகவும், உபாயச் தெரிந்து சொண்டு, 

இராசாவைப் பாரத்து, சுவாமி/ இந்தச் குரிரையை முன்னே பார்த்தால் 
இராமச்தான் குதிரை போலவும், பின்னே பார்த்தால் பாளையக்காரன் 

குதிரை போலவும். தோன்றுகின்றது என்றான். இராசா மிகுந்த புத்தி 
சாலியான படியால், ௮வன் உபாயமாகச் சொல்லி, அதற்கு ழன்னே 
யென்றதால், இருடி. வருவதற்கு முன்னே என்றும், முகம் பழைய படி. 
இருக்கிற தென்றும், பின்னே என்றதனால் இருடி. வந்த பின்னே என்றும், 

வால் நூதனமாகச் கத்தரிக்கப்பட்ட சென்றும், பொருள் கொண்டு அந்தச் 
கோமட்டி புத்தியை மெச்சிச் கொண்டு இராமத்தான் பட்சம் தீர்ப்புச் 
செய்தான். 

28. A Modest Request. 

நித்திய தரித்தானாடியும் பிறவிச் குருடனாடியுங் சவியாணம் இல்லாதவ 
ஞாடியும் இருர்த ஒரு கோமட்டி. ஒரு தெய்வுத்தைச் குறித்த செகொளாகத் 

தீபசு செய்தான். அந்தத் தெய்வம் ஆனது (151) இவன் கோமட்டி ஆகையால் 
எத்தனை வரங்களைச் கேட்பானோ, என்று யோசனை செய்து,” இவனை 

மூன்னுதாகத் இிட்டம்பண்ணிச் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்து, ஓய் 

கோமட்டி./ உன் தபசுக்காக மிகவுஞ் சந்தோஷப்பட்டேன், உனக்கு 
வேண்டிய ஏதாவுது ஒரு வரங் கேளு, ௮திகமாசகச் கேட்டால் கொடுக்க 

1 போகடிபிடி, 0011000/181137 ௪ /8&௪ to fligh?. 

POPE, V. G
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மாட்டேன் என்று சொல்லிற்று, Geruty sror g@es வரஙகளை 

வாங்கலாம் என்றிருந்தேன். சுவாமி இப்படிச் சொல்லி விட்டாரே (263) ! 

இதம்கு என்ன செய்வத2 என்று ஆலோ௫ுத்துத் செய்வுத்சைப் பார்த்து, 

என் ஆண்டவனே உம்முடைய திருவுள்ளத்தின் படியே கேட்டேன், 

என் பேரனுக்குப் பேரன் ஏழு நிலை மாடத்தில் இருந்து, பொன்கலத்திலே 

பாலும் ௮ன்னமுமாகச் சாப்பிட என் சண் களிக்கப் பார்த்து விட்டுச் 

சாகும் படியாக இந்த ஒரு வரம் மாத்திரம் ௮னுச்ரெசம் பண்ணினால் 

போதும், என்று கேட்டான். இப்படி, இவன் கேட்டதஇிலே சம்பத்தும் 

புத்த பெளத்திர பாச்செயங்களும் (121.2) பூரண ஆயிசும் மேலான வீடும் Cas 
தரமும் என்றெ இவை முதலாகிய சமஸ்த வரங்களும் அடங்கி இருக்கையி 
னாலே செய்வம் அவன் யுக்திச்சாகச் சந்தோஷத்தை அடைந்து, ௮ப்படியே 

கொடுத்து ௮ருள்செய்தது. 

29. The Meddlesome Donkey. 

ஒரு பெருங் (131.௪) கரொமத்துப் புடவைகள் வெளுக்கும் வண்ணான் அவ்.வு 
டைமைகளைச் சுமக்கிறதற்கு ஒரு கழுதையையுந்தன் வீட்டுக்குக் சாவலாக 

ஒரு காயையும் வைத்திருந்தான். இப்படி. இருக்குங் காலத்தில் ஒரு நாள் 

இரவில் நல்ல கருச்கலிலே ஆறு பேர் திருடர் ௮வன் வீட்டில் கன்னம் 

இட வந்தார்கள். அப்பொழுது அங்கிருந்த சாய் குலையாமல் சும்மா 
இருக்தது. சழுதையானது, நாயே/ நீ ஏன் சும்மா இருக்கிறாய்? ஈம் 

மூடைய எசமானன் (- யசமானன்) வீட்டில் இருடுகறெதற்குக் கள்ளர் 
வந்து உள்ளே புதுங்கி இருக்கிறார்களே. ஈம்முடைய வசத்தில், இருக்றெ 
விலையேறப்பெற்ற ஆடைகளெல்லாம் போய் விட்டால் எசமான் நொந்து 
போவான், என்றது. SHG Hos நாயானது, சழுதையே/ இப்படி. 

இவர்கள் அனேகம் முறை தஇருடவந்தார்கள், அப்பொழுது கான் குலைத் 
௮ச் குலைத்து எசமானனை எழுப்பி விட்டேன். கள்ளர் ஒடிப்போனார்சளே. 

அதை நீயும் ௮றிவாயே, அந்த ஈன்றி ௮றிறெ குணம் ஈம்முடைய எசமா 

னனிடத்தில் இல்லை. ஆதலால், அவர்கள் புகுந்து இருடிச் கொண்டு 
போனால் போகட்டும், நமக்கு நீமித்தியம் இல்லை (= 7t’s no concern of 
ours), என்று நாய் சொல்லிற்று, இந்த மூறை தான் ஆலும் கூப்பிட்டுத் 
சீன் எசமானனை எழுப்பி விடுவோம் என்று, கழுதை இடிமுழக்கம் 
போலக் கதறிச் கூப்பிடத் தொடங்க, இருடர் அப்புறம் பதுங்கி இருக் 
தார்கள். வண்ணான் அவ்விரைச்சல் பொறுச்ச மாட்டாமல் எழுந்தோடி 

வந்து, கொழுத்த கழுதையே/ என்று வைது, தடியால் இடுப்பு ஓடிய 

அடித்து விட்டு, கோபத்துடனே படுத்துச் கொண்டான். திருடர் மீண்டு 
உள்ளே வந்து புகுந்து, தணி மணிகளை எல்லாம் வாரிச் கட்டிச் கொண்டு 
போய் விட்டார்கள், பார்த்திருந்த ராய் கழுதையைப் பார்த்து, கான் 

din +op+Qupp = high-priced, valuable.
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சொல்லியுங் சேளாமற் போனாயே/7 நீ செய்த சன்றிக்கு ஈம் ஆண்டவன் 
செய்த ஈன்றியைச் கண்டாயே / ஆகிலும் சான் செய்யும் வேலையை 
ரீ செய்ததால் இப்படி வச்தது. ஆதலால், அவன் ௮வன் (01 68011) வே 
லையை ௮அவனவனே செய்ய வேண்டும், ஒருவன் செய்றெ வேலையை 
ஒருவன் செய்தால் இப்படியே வந்து நேரும் என்றது, 

30. A Good Maxim cheaply bought. 

ஒருவன் ஆய்ந்து பாராதான் (- பாராதவன், 121. 5) காரியத் சாந்து 

யரநீதநம் என்ற வாக்கியத்தை ஒரு கறுக்கிலே எழுதி வைச்துக் கொண்டு 
ஒரு பெரிய படிடணத்திலே இத ஆயிரம் வராகன் என்று தெருத்தோறும் விலை 

கூறிச் இரிந்தான். பெரிய யுத்தத்துக்குப் போக எத்தனமாய் இருந்த ஒரு 

ராஜகுமாரன், இதன் பலனை அ௮.றிவோம் என்று, ஆயிரம் வராகன் கொடுத்து, 

அந்த நறுக்கை வாங்க, தன் படுக்கை வீட்டிலே தூக்கட்டி (263) ருக்றெ 

கட்டாரியை உருவி ௮ரத உறைக்குள்ளே போட்டுச், கட்டாரியைச் சொ 

௬௫ முன்னிருந்த படியே தூக்கிட்டுப் போட்டுத், தான் நெடுர் தூரத்திலே 

யுத்தத்துக்குப் போய்ப் பதினாறு வருஷம் யுத்தம் பண்ணி வெற்றி கொண்டு 

தன் வீட்டிற்கு வந்து, தான் போன போது பிள்ளை உண்டாய் இருந்த தன் 

பெண்சாதி பெற்ற பிள்ளைக்குப் பதினாறு வயதாச்சுது: அந்தப் பிள்ளையும் 
அவளுமாகக்(136) கட்டிலின் மேலே படத்துக்கொண்டிருந்தார்கள். ௮சதைப் 

பார்த்துச் தன் பெண்சாதி சோரபுருஷனை வைத்துக் கொண்டிருக்றெதாக 

நினைத்த, இரண்டு பேரையுங் குத்தப் போடுஇறெதற்கு முன் தூக்ூட்டி ருந்த 

சட்டாரிலிய உருவினான். அப்போது அதற்குள்ளிருந்த ட்டு ழே விழுச் 

fg. அதை எடுத்து, ஆய்ந்து பாராதான் காரியம் சாந்துயரநீ தநம் 

என்றிருக்றெதைப் பார்த்தக் கோபம் அடங்கி, இது (244. 20) காரியத்தைப் 
பொறுத்து ஆய்ந்து பார்ப்போம் என்று விசாரித்துத் தன் பெண்சாதி பக்கத் 

திலே படுத்திரு$தவன் தன் புத்திரன் என்று அறிந்து, என் ௮ருமைப்பிள் 
ளையையும் பெண்சாதியையும் வீணாகச் கொல்ல நினைத்தது இந்தச் கட்டு 
வாச்யெத்தினாலே அல்லவா தப்பியுது என்ற அளவற்ற சந்தோஷத்தை 

அடைந்து, இந்தச் சீட்டுக்கு கான் கொடுத்தது தகுதியான விலை gan , 
இன்னம் அதிகமாகக் கொடுக்கலாம், என்று மெச்சினான், 

31. The Old Man who could please no one. 

குதிரையைப் படைத்த ஒரு கிழவன் தான் ஏறிச் சொண்டு பன்னிரண்டு 

வயுதுடைய தன் பிள்ளையை ஈடத்திச் கொண்டு போனான். ௮த சண்ட 

வர்கள் இவன் மகா பாவி, ௮றியாத பிள்ளையை நடத்திச் கொண்டு தான் 

குரை ஏறிச் கொண்டு போடுறான், என்றார்கள். தான் குதிரை விட்டி, 

' A slip of palm-leaf,
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pag பிள்ளையை ஏற்றிச் கொண்டு போனான். ௮து சண்டவர்கள் தள் 

ளாத இழவன் ௮ல்லவோ குதிரை மேல் ஏற வேண்டும்? ஐடி வரத் தச்ச 

பையனை ஏற்றிச் கொண்டு தான் ஈடநர்து போகிறானே / இசென்ன ௮0 
யாயம்/ என்றார்கள், பிற்பாடு தானும் ஏறிச் சொண்டு பிள்ளையையும் 

ஏற்றிச் கொண்டு போனான், ௮து சண்டவர்கள் இது இவாது சொந்தக் 
குதிரையே அல்ல, அ௮தினாலே தான் எப்படி ஆலும் போகட்டும் என்று 
இரண்டு பேராக ஏறிக் கொல்லுகருர்கள், என்றார்கள், பின்பு தாங்கள் 
இரண்டு பேரும் இறங்கிச் குதிரையை கடத்திச் கொண்டி போனார்கள். 
அது கண்டவர்கள் இவர்கள் குதிரை எப்போதும் ஏறி வாழ்ந்தவர்கள் 
அல்ல, என்றார்கள், அப்புறம் குதிரையினுடைய காலு காலையுங் கட்டித் 
தீண்டு போட்டு எடுத்துக் கொண்டு போனார்கள். அது கண்டவர்கள் இது 

வரைக்கும் குதிரை மனுஷனை எடுக்கறது அறிவோம், மனுஒர் குதிரையை 
எடுத்துச் கொண்டு போடறது ஆச்சரியம் என்று கூச்குரலிட்டுச் இரித் 

தார்கள். அவைகளைக் கேட்டுக் குதிரைக்காரன் ஒரு விதத்துச்காவுது சம் 

மதியாத படியினாலே உலகம் பலவிதம் என்று சொல்லிப் பின்பு தன் 
மனதின் படியே நடந்தான்,
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CHAPTER IV. 

PANCHA-TANTHIRAM : FRIENDSHIP’S GAIN. 

உட ° உச் சுகர்ல்லாப தந்திரம்: 

நட்புப்பேறு, 

friendship. Somasanma's Thesis. 

_ புத்திசாலிகள் (181) ஆய் (137) இருக்கிற சிநேடூதர்கள் 
திரவியம் இல்லாதிருந் (133) தாலும் (௦) வேறே சாதனங் 
கள் இல்லா விட்டாலும் (123) காகமும் எலியும் ஆமையும் 

மானும் நட்பினால் ஒன்றை ஒன்று காப்பாற்றினாற் (227) 
போல ஒருவர்க்கு ஒருவர் உதவுவார்கள் எனச் (82) சோ 
மசன்மா" சொல்ல (6) ராஜ குமாரர்கள் அதெப்படி ₹ 
என-- சொல்லத் தொடங்கினான் : 

ஓ 

1, 7௪ (7019. 7௪ Net Spread. The Pigeons. 

கோதாவரிக்* கரையில் இருச்றெ ஒரு பெரிய வன்னி மரத்தில் லதப 

தனன் £ என்னுங் (132) காகம் இருந்து கொண்டிருக்கையில் (144) ஒரு 

நாள்விடியற்சகாலத்தில் ௮ங்கே யேமனைப் * போல மிசவும் பயங்கரமாய் 

ஒரு வேடன் வந்தான், இலதபதனன் அவனைப் பார்த்து பயப்பட்டு இர் 
தீத் துராத்மா ₹? என்ன பண்ணுவானோ தெரியவில்லை, ௮கையால் இசைச் 
சோதிசக்ச வேண்டும் என்று இரைதேடுகிற யத்தனத்தை விட்டிருச்ச (16) 
இதற்குள்ளே ௮வ்வேடன் வலையை விரித்து பலவகைப்பட்ட; தானியுத் 
தைச் தெளித்த ௮ங்கே ஒர்செடிமறைவிற் (248) புதுங்கெேசொண்டிருந்தான். 

அதன்பிறகு (22, 225) தன்பரிவாரத்தோடு அநத மரத்தில் வந்து இறங்கெ 

2 The Brahman who instructs the King’s sons in the Paficha-tantra. 
* The Godavari. 3 Light-goer. * 566 இயமன், 
5 Evil-soul. |
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சித்திரக்கிரீவன் 1 என்னும் புரா௮ரசு அங்கே இறைத்திருக்குச் (269, 74) 
தானியத்தைப் பார்த்து, தன்பரிவாரப்புறாக்சுளுடனே (131, 239) சொல் 

லு : இந்த நீர்மானுஷியம் ? ஆன காட்டில் தானியம் எப்படி. வரும் ₹ 

யார்ஆனாலுங் (217) கொண்டுவந்து (27) போட்டிருக்க வேண்டும்; ,இது 
ஈமக்குத் தெரிந்தால் (2௦2) அல்லாமல் இசைப் பட்டிக்கல் ௮காது, ஏனென் 

ரால் ஒரு பிராமணன் பொன்காப்புக்கு௮சைப்பட்டு (242) புலியினால் எப் 
படி மரணம் ௮டைந்தானோ அப்படிச்கு இது ஏதோ ஒருவிபரீதமாகத் 

தோற்றுறெது என-- புறாக்கள் ௮தைச் கேட்டு அதெப்படி. மகா (மஹா) 
ராஜாவே/ என---சித்திரக்கீரீவன் சொல்லுநெத ; 

2. Story of the Old Tiger and the Brahman. 

நான் தென் காட்டில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கையிற் பார்த்தேன் அதைச் 

கேளுங்கள் : ஒரு கிழப்புலி பலவீனத்தால் ஆகாரம் சம்பாதிக்கச் கூடாமல் 
ஒர்ஏரிக்கரையில் நீராடி. கையில் தர்ப்பை வைத்துக்கொண்டு உட்காந்தி 
ருச்கையில் ஒரு பிராமணன், ௮ந்தவழியில்வந்தான்,; புலி அவனைப்பார்த்து 

ஒ பிராமணா/ இந்தப் பொன்காப்புத் தருகிறேன் வா என... இதைக் 

கேட்டு ௮ப்பிராமணன் அந்தப்புலியைப்பார்த்து ஆலோடக்கிறான்,: எப்படி. 
என்றால் இந்தச்காப்பு ஈமச்கு வலியச்கடைக்றெது ஆனால் மரணத்துக்கு 

இடம்ஆகியபுலியின் கட்டப் (151. 8) போகல்௮காது (119). ஆகையால், 
இந்தக் காப்பில் ஆசைவைக்கல் ஆகாது என்போம்.ஒனால் மரணத்துக்த 
நாலண்டையும் வமி ஆகையால் இசைச் குறித்தப் பிரயத்தனம், ௮ வசியம் 

பண்ண வேண்டும் என்று தன் துராசைக்கு ஏற்பத் தனக்குள்ளே நிச்சயித் 

அச்கொண்டு சொல்லுகிறான்: ஐயா/ புலியாரே (151) |! காப்பெங்சே 
இருச்சிறது 2 என--புலிகையில் வைத்துச் கொண்டு இதே பாரும், பிரா 

மஜேதைத்மா£/ எனீச் சாண்பித்சபின்பு பிராமணன் உன்னிடத்தில் எனக்கு 

எப்படி. நம்பிக்கை*2 என புலி சான் வைகறையில் மூழ்? கித்தியசானம் 

பண்ணிச்கொண்டிருக்கிறேன். சானோ சகமும் பல்லும்போன௫ழவன் 
ஆய் இருக்கிறேன். இப்போது என்னிடத்தில் ஈம்பிச்கை இல்லையா 2 
வேட்டல் ஓதல் கொடுத்தல் தபம் சத்தியம் உறுதி பொறுமை ஆசையின்மை 
என்னும் இவ்வெட்டுத் தருமங்களையும் கான் ௮றிந்திருக்றெதினால் இந்த 
அபூர்வவஸ்துவை யாருக்காகிலுங் கொடுக்க இச்சிச்கறேன். இதனால் 
என்னிடத்தில்நடற்குணம்இருச்கெது என்றும் எவ்வளவானாலுச் அர்க்குணம் 
இருக்றெத என்றும் அறிய இல்லையா 2 என்னா£ என--அப்போழ பிரா 
மணன்: இது மெய்தான், ஆனால் புலி மனிதரை அடித்துச் இின்னுகது. 

* Variegated-neck. 
‘3 Destitute of men. கிர் மனுஷண், formed into an abstract noun. 

* Most excellent Brahman! csrmewsr + உத்தமன் / 
* How am I to trust you?
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என்று மிகவும் லோகாபவாதம்1 இருச்சறது என--புவி சான் தருமசாஸ் 
Bop அறிர்திருச்சறேன் தன் பிராணன் தனக்கு எப்படித் தித்தப்போ 
அப்படி. எல்லாருக்கும் இருக்கும் என்று ௮றிந்து சாதுச்சள் பிராணிகளி 
டத்தில் தயையாய்இருக்கிறார்கள். தன்னைப் போலச் சுகதுச்சங்களைப் 
பிறரிடத்தில் நினைக்இருர்கள். நீ மிசஷர் தரித்தரென் ஆகையால் உனக்குச் 

கொடுக்கப் பிரயத்தனம் பண்ணுறேன். சாஸ் தரமும் இப்படியே இருக் 
இறத, எப்படி. என்றால் ஏழைக்கே கொடுக்க வேண்டும், செல்வம் உள் 
எவனுக்குகச் கொடுச்சல் ஆகாது; ஏனென்றால் மருந்து நோயாளிக்கு 
எப்படி.ச்குணங்கொடுச்குமோ அப்படிகோய் இல்லாதவனுக்கு ஆகுமா? 
ஆதலால் நீ இந்த ஏரியில் முழுக வந்து காப்பை வாங்கிக்சொண்டு லீட் 
டுக்குப் போ என்ற உடனே பிராமணன் ; (ஐயோ பிராமணனுக்குப் பின் 

புத்தி, ஆகையால் /) புலியின் பேச்சை ஈம்பி ஸ்சானம் பண்ணுதெதுக்கு 
ஏரியில் இறங்கெ உடனே உளையில் புதைந்து, சாலைப்பிடுங்கெேகொண்டு 

வரச்கூடாமல் இகைச்சான். புலி ௮தைப் பார்த்து பிராமணா/ பயப்ப 

டாதே/ கான் உன்னைச் சேற்றினின்ழம் எடுக்கிறேன் சற்றிரு என்று 
சொல்லிச் கொண்டு மெல்லெனப் போய் ௮வனைப் பிடித்தக்கொண்டது. 

அப்போது பீராமணன் எண்ணுூருன் என்னென்றால் துஷ்டர்கள் வேதாத் 

தீயயனம் “* பண்ணி இருந்தாலுர் தரும சாஸ்திரம் படித்திருந்தாலும் ௮வர் 

கள் வார்த்தையில் சம்பிக்கை வைச்சகல் ஆகாது, ஏனென்றால் எவன் 

சுபாவம் எப்படியோ ௮து எப்போதும் போகாது, இப்படி. இருக்கையில் 

சம்முடைய சாதிக்கு இயல்பாய் இருகற பேராசையினால் இந்தத்தஷ்டனி 

டத்தில் விசுவாசம் வைத்த மோசம் போனேன் என்று இப்படிப் பச்சாத் 

தாபப்பட்செசொண்டிருக்கையில் ௮ந்தப்புவி கொன்று இன்றது. 

3. The Pigeons in the Net... 

ஆகையால், மிகவும் ஆலோசனை பண்ணி எசொன்று செய்யத் தச்சதோ, 

அதைச் செய்ய வேண்டும்; அப்படிச் செய்தால் யாதொரு தீங்கு கேரி 

டாது, என்று இப்படிச் சித்திரக்கிர்வன் வார்த்தையைக் கேட்டு, ஒரு புறா 

கர்வத்தோடு சொல்லுகறெது :; இப்படி. ஆலோ௫த்தால் ஒர் இரையும் ஈமக்கு 
அகப்படாது. மேலும், வெட்கப்படெறவன் பொருமையுள்ளவன் சந்தோ 
ஷப்படாதவன் குரோதமூள்ளவன் தீராச்சந்சேகமுள்ளவன் பிறர்பொரு 
ளாற் €விக்கெறவன் இவ்வாறு பெருந்துக்கத்தையே அனுபவிப்பார்கள் என, 

இதைக் சேட்டுப் புறாக்கள் எல்லாந்தானியத்தைத் இன்னும் பொருட்டுப் 

போய் நிலத்து இறங்க, வலையில் ௮கப்பட்டன. புறா ௮ரசன் ௮சைப் 

பார்த்து, எல்லாரும் என் சொல்லைச் கேளாமற் .போனார்கள், இப்போது 

"' §. a world-wide scandal. 
* Reading and study of the Védas.
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. நான் ஒன்றியாய் இருந்து 1 பலன் இல்லை என்று சொல்லி, அதுவும் வலை 
On வந்து ௮சப்பட்டது. பிறகு வேடன் பட்சிகள் வலையிற் சச் 
சொண்டதைப் பார்த்து, அதனிடச்நிற்கு வரத் சொடங்கினொான், அ௮சைப் 
புராச்சள் கண்டு, சித்திரக்கரீவனைப் பார்த்துச் சொல்லுகின்றன : சாற்கள் 

நீசன் புத்தியைக் கேட்டு உன்னை ௮வமானம் பண்ணினோம், அதன் பலன் 

பிராப்தி ஆயிற்று என, அப்போது சித்திரக்கிரீவன் : இப்போத இசைச் 
சொல்லிப் பயன் என்ன £ இதற்கு ஓர் உபாயம் இருக்கது : எல்லோரும் 
வ$லயோடு கூட ஒருமிக்சப் பறந்து, வேறிடத்திற்குப் போக வேண்டும், 
அப்படிச் செய்தால்தான் பிராணனைக் காப்பாற்றல் ௮ம் என, இசைக் 

கேட்ட உடனே எல்லாப் பறவைகளும் வலையோடு க.டச் சடுதியில் 
பறந்து போயின. அதை வேடன் தூரத்திலிருந்து பார்த்து, ஆச்சரியப் 

பட்டுச் சொல்லுகிறான் ஏனென்றால், இவைகள் ஒரேமனதாய் வலையைச் 

கொண்டுபோயின, ஆனால், இவைகளில் ஒன்றுக் கொன்ற சண்டை கேரி 
டும், அப்போது என் கையில் அகப்படும் என நினைத்துச்சொண்டு, அவை 

சஸின் பின்னே ஒடும் போது புறாக்கள் கண்ணுக்கு மறைந்து போய் 
விட்டன, பிறகு அவன் வருத்தப்பட்டுத் திரும்பி வந்து விட்டான், 

இவ்வாச்சரியம் எல்லாம் பார்த்திருந்த லதபதனன் என்னும் சாகம் ௮ந்தப் 
புராச்களின் பின்னே போயிற்று, பிறகு கபோதராஜா தன் கூட்டத்தைப் 

பார்த்தச் சொல்லுகிறது : கண்டகி * ஈதி தீரத்தில் இருக்குஞ் சத்திரவனத 

தில் என் சிகேகிதன் ஆன டூரணியகன் என்னும் ஒர் எலி௮ரசன் இருக்கி 
ரூன். அவன் பல்லினாலே ஈம்முடைய வலையை அறப்பான். ஆகையால் 
அங்கே ஈடவுங்கள் என, இசைச் கேட்டு அப்படியே எலியரசன் வளை 

௮ண்டை இறங்க, அப்போது எதாவுது அபத்து நேரிடும் என்பதைச் 

குறித்து தன் வளைச்கு நூறு வழி செய்து கொண்டு உள்ளே இருந்த 
எலியரசன் புறாக்கள் இறங்னெ சப்தச்தைச் கேட்டுப் பயந்து ௮டங்க 
இருக்கையில் சித்திரக்கீரீவன்;: சநேதொ/ இரணியகனே/ எங்க 
ளோடே ஏன் பேசவில்லை 2 என, இதைத் தன் சசேசனுடைய தீங்தூல? 
என்று ௮றிந்து சந்தோஷத்தோடு கூடச் சரமாக வளையினின்றம் வந்து, 

கான் புண்ணியவான் ஆகையால் சித்திரக்கிரீவன் என்னும் மித்திரன் என் 
வீட்டுக்கு வந்தான், இவ்வுலகத்தில் மனதொத்த மித்தெனோடு சம்பாஷிச் 
இறெதிலும் வேறே ஆனந்தம் ௭22 என்று உபசாரஞ் சொல்லிப் பிறகு 
அதனுடைய ௮வஸ்தையைப் பார்த்து, மிசவுர் துச்டத்துச் சொல்லுநெது : 

மித்திரா/ நீ யெல்லாரைச் காட்டிலுஞ் சமர்த்தனாமே, உனச்டப்படிப் 
பட்ட சாரியம் எப்படி. நேரிட்டது? என, புறா: எந்தச்காலத்தில் எது 
ஈடச்குமோ ௮த ஈடக்கும்,: விதி வலிது, ௮,தன் முன் யாருடைய உபாயம் 
கடக்கும்? கடல் பெருக மேலிட்டால் அதற்குச் கரை ag? என, 

1 அ இருப்பதினல் ௭ by my being. 2 The river Gandak. 
> Sweet voice.
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இரணியகன், இந்தப் பேச்சு மெய்யே, தூறு சாழிசை அரரச்திவிருந்து 
வஸ்துச்சளைத் தெரிந்து சொண்டு போற நீ இன்றைக்கு வேடன் வ$ல 
யைப் பாராமற் ௪௧௦௪ சொண்டையே/ பார்/ சச்திர குரியர்களுக்கு 
இசரகு கேதுச்சளால் 1] பீடை வருதலும், யானையும் பறவையும் பாம்புப் 
கட்டுப்பதெலும், புத்சொலிகளுக்கு ஹுமை வருதலுச் தெய்வத்தின் மக 

மையே அல்லாமல் வேறல்ல, என்று சொல்லிச் சித்திரக்கீரீவன் சட்டுண் 
டிருச்றெ வலைக்கயிற்றை அறுக்கத் தொடங்கறெ்று, அப்போது சித்திரக்கி 
ரீவன் 2: மித்ததொ/ முன்னே என் பரிவாரத்தினுடைய கயிற்றை அறு, பிறகு 
என் பாசத்தைத் துணி எனக் கேட்டு, எலி; என் பல்லு மிசவும் மெது 

வானது, அதற்குப் பலமுங் கொஞ்சம், ஆகையால்* இத்தனை பெயருடைய 
பந்தனைகள் எனக்கு எப்படி. ௮றுபடும்2? ஆதலால் உன் தளையை அ௮றுச் 
துப் பின்பு ஏன் சாமர்த்தியுத்திற்குத் தக்கதாக ௮வர்களுடைய தளையையும் 

அறுப்பேன் என சித்திரக்கீரீவன் 2: ஈல்லது, முன்னே இவர்களுடைய 
பாசத்தை அறு என, டூரணியகன் தன்னைக் காப்பாற்றிச் கொண்டு பிறகு 

தீன் பரிவாரங்களைச் காப்பாற்ற வேண்டும்; ஏனென்றால், ௮றம் பொருள் 
இன்பம் வீடு அய இவைகளுக்குப் பிராணன் முக்கிய சாதனம் ஆம். 
ஆசையால், அதைச் காப்பாற்றினால் எல்லாவற்றையுங் காப்பாற்றினால் 
போல் ஆறது என, சித்தீரக்கிரீவன் இந்த நீதி சரிதான். ஆனால் இப்படிப் 
பட்ட வேதனையினின்றும் பாலனம் பண்ணுறதுக்கு அல்லோ (193) 
என்னை இவர்கள் இராஜாவாக நினைக்கிறார்கள்; ஆகையால் என் பிரா 
ணனிடத்தில் இச்சையை விட்டு, இவர்களைப் பிழைப்பி என, ௮சைக் 

கேட்டு எவி சொல்லுநெது : நீ பரமசாது, அடுத்தவர்களை ஆதரிக்றெவனாய் 
இருக்கிறாய், எசமானனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கற சேவகனும் சேவ 
சனிடத்திற் பிரீதியாய் இருக்கிற எசமானனுஞ் சுகம் ௮டைவார்கள் என்று 

சொல்லி, எல்லாவற்றின் பாசங்களையும் அறுத்துப் பின்பு சித்திரக்கிரீவ 
னுடைய கட்டைச் சேடித்தத. பிறகு ஒன்றுக்கொன்று தழுவிக்கொண்டு, 

பிரிய வார்த்தைகள் சொல்லின பிறகு சித்திரக்கீரீவன் பரிவாரத்தோடு 
கூடத் தன்னிடத்திற்குப் போனது, 

4. The Rat and the Crow. The Fox and the Antelope. ப 

லகுபதனன் என்னுங் காகம் இவை எல்லாம் பார்த்து, ஆச்சரியப் பட்டு, 

டஇரணியகனைப் பார்த்துச் சொல்லுநெது : நீ பாச்யெவானாய் இருச்சிருய், 
ஆகையால் கானும் உன் சிரேகத்தை விரும்புகிறேன், ஆனால் நீ தயை 

செய்து எனக்குச் சிரேகனாக வேண்டும் என அப்போது டூரணியகன், 
நீ யார்? என காகம் சான் லதபதனன் என்கற காக்கை என அசைச் 
கேட்டு, எலி, ஆனால் உனக்கும் எனக்கும் வெகுதூரம், உலகத்தில் சமா 

1 The dragon that causes eclipses. 

POPE, V. H
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னஸ்தர்களுச்கே சசேசம் உண்டாதெது, ரான் உனக்கு இரை, நீ என்னைத் 
இன்றெவன், இப்படி. இருச்கையில் இசெப்படி. ஆகும் £ அது ஆபத்துச்கே 
மூகாந்தரம் ஆம், ஈறி சிசேகத்தினால் ஒரு மான் வலையில் அகப்பட்டது 

போல உன்னால் எனக்குப் பொல்லாங்கு நேரிடும் என---லதபதனன் 
அசைச் சேட்டு, மான் எப்படி. வலையிற் RERE சொண்டது 2 என எலி 
சொல்லச் சொடங்கறை :— 

மகத! தேசத்திற் சண்பகவனத்தில் மானுங் காகமும் ஒன்றுச் சொன்று 

ஈட்பாய் இருச்சது. அப்படி இருக்கையில் அந்த மான் சமனசின் படி 

புல்லு ரூதலானவைகளை மேய்ந்து கொழுத்திருக்கறெதை ஒரு சரி பார்த்து, 
தனக்குள்ளே ஆலோ?க்கறது : இவன் நமக்கு ௮சாத்தியமாய் இருச் 
இரான். ஆகையால் இவனை வஞ்சனையால் கொல்ல வேண்டும் என்று 

இப்படி, நிச்சயித்து, ௮தன் சமீபத்திற் போய், சிகேதொ/ சுகமா? என: 

அதைச் கேட்டு மான்: நீ யார்? என் சரி நான் தத்திரபுத்தி*?2 என்கிற 
ஈரி, இந்தச் காட்டில் யாரும் அற்ற பாவியாய் ஒருவனாகத் திரிந்து கொண் 
டிருந்தேன், இன்றைக்கு உன்னைப் பார்தது மிகுந்த சச்தோஷத்தை ௮டைச் 

தேன், இப்போது உனக்கு வேலை செய்து சொண்டு உன்னிடத்தில் இருக்க 

இச்சிகிஹேன் என இசைச் கேட்டு மான் ஈல்லது என்றது. பிறகு பொழுது 
போனவுடனே இரண்டுஞ் சண்பக மரத்தின் ழே வந்தன, அம்மாத்தின் 
மேல் வாசம் பண்ணிச் கொண்டிருக்றெ மானின் சிகேகதெனாூய சுபுத்தி 
என்னுங் காசம் இவ்விரண்டையும் பார்த்து, மானைக் கேட்டுதது; ஐ, மித் 
Bor! உன்னண்டையில் இருக்றெவன் ஆர் £2 என மான் இநம்சச் சம்புகன் 
என்னுடனே இரேூத்திருப்பேன் என்கிறான் என அப்போது காகம், 
மித்தொனே./ சடிதியில் வந்த வழக்கம் இல்லாதவனை ஈம்பல் ஆகாது, 

ஒருவன் குலமும் ஈடத்தையுக் தெரியாமல் ௮வனுச்கு இடங் கொடுக்கல் 

ஆகாது, கொடுத்தால் ஒரு பூனைக்குச் சரற்கவன் என்னுங் கழுகு இடங் 

கொடுத்த இறந்தாற் போல் நேரிடும் என--௮தைச் கேட்டு, மான் சரற்கவன் 
எப்படிச் செத்தான்? என காகஞ் சொல்லுெத :-- 

5. The Cat and the Eagle. 

பாகீரதி * தீரத்தில் திரிகூடம் என்னும் மலையில் ஒரு முதிய இத்திமரத்சின் 
பொந்தில்” வாசம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கற ஈசமுங் கண்ணும் இல்லாத 

சரற்கவன் என்னும் ஒரு கழ் கழுகானது மற்றைப் பட்செள் தன்னிடத்தில் 

இரக்கம் வவத்துத் தங்கள் ஆகாரத்தில் கொஞ்சம் சொஞ்சம் நெருக்க 
கொடுக்கத் தின்று கொண்டு சவித்திருக்கையில், ஒரு சாள் நெடுத்சேவியன் 
என்னும் பூனை பறவைகளுடைய குஞ்சுகளைத் இன்ன வேண்டி, ௮ந்த 

? The kingdom of Magada. ? Sharp-wit. _ 
3 Good-sense. * The Ganges.
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மாத்தின் வர, அதைக் குஞ்சுகள் பார்த்துப் பயந்து, பெருங் கூச்சல் 
இட்டன. கழுகு ௮சைச் கேட்டு, நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்£? இங்கே 
யார் வந்தான்? என இதற்குள்ளே பூனை சாற்கவனப் பார்த்த, சான் 
செச்சேன் எனப் பயப்பட்டு, உடனே மனதில் சைரியம் பண்ணிச் 

கொண்டு, இந்சச் சத்துருவைத் தப்பித்துக் சொண்டு தடுகறதற்கு சமக்குச் 
சக்தி இல்லை, ௮கையால் இவன் சமீபத்தில் போச வேண்டும், பின்னர் 

எது உண்டாகுமோ ௮து உண்டாகட்டும் என்று இப்படி நிச்சயித்த, ௮௪ 

கழுகன் கட்டே! போய்ச் சொல்லுறெது : சமர்த்தனே / உனக்கு வச் 
தனம் பண்ணுறேன் என,--கழுகு அசைச் கேட்டு, நீ யார்? crex,— 

அப்போது பூளை, நேடூஜ்சேவியன் என்னும் பூனை "என, பின்பு சரற்கவன் 

நீ சச்ரெமாய் இவ்விடம் விட்டோடிப் போ, இல்லா விட்டால் சாவாய் 
என, பூனை சான் என் விர்த்தார்தத்தைச் சொல்லுகிறேன், ௮சைச் கேள்) 

பிறகு கொல்லத் தக்கசானாற் கொல்லு, ஏனென்றால், சாதிபேதத்தின 
லேயே பிராணிகளைக் கொல்லுவதாவது பூசிப்பதாவது யோக்கியம் ௮ல்ல/ 

ஆதலால், ௮வன் ௮வன் ஈடத்தையைப் பார்த்து எது செய்யுச் தச்சதோ 

அது செய்ய வேண்டும் என, கழுகு இதைச் கேட்டுப் பூனையைப் பார்த்து, 

ஆனால் நீ ஏன் வந்தாய்? சொல் என, பூனை மான் கங்கா தீரத்தில் 
AsGu ஸ்சானம் பண்ணிச் சாந்திராயணம் முதலாய விரதங்கள் ஆச 
ரித்துச் கொண்டிருக்கிறேன்: நீ மிகவு தருமவானாய் இருச்சிருய் என்று 
பட்டுகளால் எப்போதுங் கேள்விப் படுகறதினால் சான் உன்னிடத்இிற்கு 

வர்தேன்,; எனென்றால், வயதில் முதிர்ந்த வித்துவானிடத்தில் தருமங் 

கேட்ச வெண்டும் என்று சாஸ்இரம் இருச்ளெது, ஆனால் நீ தருமத்தை 
விட்டு என்னைக் சொல்லத்துணிந்தாய்; இப்படி இல்லறத்தாருடைய 

ஆசாரம் எங்கும் பார்த்ததில்லை, சத்துருவுர் தன் வீட்டுக்கு வர்தால் சாதுக் 

கள் ௮வனுக்குச் சம்மானம் பண்ணுவார்கள்; மரச் தன்னை வெட்டு 

இறவனுக்கு நிழல் கொடுச்சவில்லையா 2 மெலுஞ் சரீதுக்கள் தங்கள் வீட் 
டுக்கு எவன் வந்தாலும் பூசிச்கிறார்கள், குறைச்சல் ஒன்றம் பண்ணுகிற 
இல்லை, இதற்குக் காரணம் என்னவென்றால், அதிதி யாருடைய வீட்டுக்கு 
வந்து மூகம் வாடிப் போகிறானோ ௮வன் தன் பாவுச்தை ௮வ்வீட்டெசம 
னனுக்குச் கொடுத்து, இவன் புண்ணியத்தைச் சைச் கொண்டு போூருன். 

ஆகையால், சாதுக்கள் எல்லாரிடத்திலுர் தயை செய்கிறார்கள் , சச்திரன் 
சண்டாளன் வீட்டிலும் பிரகாசிக்கிறான் என இதைச் கேட்டுச் கழுகு 

சொல்லுறெத : பூனை இறைச்சகளைத் இன்னுறெத, மேலுங் கொலை செய் 
இறது என்று நினைத்து, ௮து இப்படி கான் சொன்னேன் ces, gangs 

கேட்டு நெடுத்சேவியன் பூமியைத் தொட்செ,*9வ/ Fa?! என்று 
உச்சரித்து, சாதின் மேற் கையை வைத்துச் சொல்லுகிறது : சான் தரும 
சாஸ்திரங்கள் கேட்டு, மிகுந்த வைராக்கியம் ௮டைச்து, பொல்லாத கருமங் 

1 101 டெட், 2 A common interjection.
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களை எல்லாம் விட்டு விட்டேன். ஏனென்றால், ௮சேச சாஸ்திரங்களில் 
சொலை செய்வுது போல வேறொரு பாதகம் இல்லை என்று சொல்லி இருக் 
இன்றது, ஏனென்றால், எவர்கள் மற்றொருவனைச் கொன்று தங்களுக்குச் 
சுகத்தை விரும்புகறார்களோ அவர்கள் சரகத்தை ௮டைஇருர்கள், ஆசை 
யால், கொலை செய்யாமல் இருப்புது போல வேறொரு தருமம் இல்லை 
என்று நினைத்துச் காட்டில் இருந்து கொண்டு, காய் சனி ழெங்குகளைச் 

சாப்பிடுறெவர்கள் பாதகம் எப்படிப் பண்ணுவார்கள் 2 என்று சொல்லிச் 
கழுகுச்கு ஈம்பிச்சை வரப் பண்ணி, அதன் வீட்டில் இருந்தது. பிறகு 

அந்த நத்திராட்சப்பூனை * பட்சிகளின் குஞ்சுகளை நாடோறும் ௮ங்சே 
கொண்டு வந்து தின்ற 'கொண்டிருக்கத் தலைப்பட்டது. அபோது, குஞ்சு 
இழக்த பறவைகள் எல்லாங் இலேசப்பட்டு, பிறகு எல்லாம் ஒன்றாய்க் 

கூடித்தங்கள் குஞ்சுகளைச் சோதிக்கத் தொடங்க, பூனை இதை அறிந்து 

அவ்விடம் விட்டோடிப் போயிற்று, பின்பு அந்தப் பட்செள் ௮ங்சே 

பார்த்துச் கொண்டே கழுகின் பொந்தண்டை வந்து பார்க்கையில் அந்தக் 

குஞ்சுகளுடைய எலும்புகளுஞ் சிறகுகளும் விழுந்து டெக்கச் கண்டு, ஈம் 

மூடைய குஞ்சுகளை இந்தத் துரோடுக்கழுகே பட்டித்தது என்று நிச்சயித்துப் 
பிறகு ௮ந்தக் சழுகைச் கொத்திச் கொன்றன, ஆகையால், ஒருவனுடைய 
குணச் தெரியாமல் அவனுக்கு இடங் கொடுக்கல் ஆகாது; என,-- 

6. The Fox admitted. 

அப்போது ஈரி சொல்லுறெது ; cor suran QageGe ACEREAD 
தற்கு முன்னே தெரியுமா? கையால், சல்லோர்களுக்குச் சுபாவத் 
தினாலே காரியம் இல்லை, ௮வர்களுடைய சிகேகங் கண்ட மாத்திரத்தனொ 
லேயே ஆகறது என,--மான் ௮சைச் கேட்டு, எப்படி நீ எனக்கு மித்தரனோ 
அப்படியே இவனுமீ இருக்கட்டும், நீ ஒன்றுர் தடை சொல்லாதே/ என்று 
சொல்லி ஈரியைத் தன்னிடத்தில் வைத்துக் கொண்டது. பிறகு மூன் 

௮ தங்கள் மார்ச்கத்தின்படி வயிற்றை நிரப்பிக் கொண்டு ராத்திரிக்கு £ 
அத இடத்தில் வந்துகொண்டிருந்தன, இப்படி. இருச்கையில் ஒரு 

காள் ஈரியானது மானைப் பார்த்த, மித்திரா./ இச்சச் சாட்டில் இளவிள 3 

வேன்று சேற்றியான பயிர் இருக்நெது. ௮தை உனக்குச் காண்பிக்கிறேன் 
என்று சொல்லி, ௮தை இட்டுச் கொண்டு போய்ச் காட்டிற்று, அன்று 

முதலாய் ௮ந்த மான் போய்த் தினமானம் பயிரை மேய்ந்து சொண்டிருக் 

கையில் தைச் கொல்லைச்காரன் பார்த்து, ௮ங்கே வலை கட்டினான், 
பின்பு மான் ௮ங்கே வழச்சப்படி. மேயப் போய், 9G AEBS சொண்டு, 
இப்போது என்னை மித்திரனைத் தவிர யார் விடுவிப்பான் £ என்று மனதில் 

எண்ணிக் கொண்டிருக்கையில், சரி ௮ங்கே வந்து, என்னுடைய மசோரசம் 

1 566 இருத்திராக்ஷம், ? 566 இரா, ® See Lesson 100.
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நிறைவேறிற்று, இப்போது சான் இதன் எலும்பையும் மாமிசத்தையும் கிரம்பத் 
தின்னுவேன் என்று வாய் ஊற மனதில் எண்ணிச்சொண்டு, சம்மா இருச் 
தீது. ௮சைக் சண்டு மான் சொல்லுதெது : மித்ரொ / ஏன் சும்மா இருச் 
Say? என்னுடைய தளையைச் SQ அறுத்த என்னை விடுவி) 
ஏனென்றால், சங்கட காலத்தில் சேதெர்கள் உடை இழச்தவன்கை போல் 
உதவுகிறார்கள் என---சம்புகம்! ஆம், நீ சொல்வுது எல்லாம் மெய்யே, 
ஆனால் எனக்கு இன்றைக்கு விரததினம், ஆகையால் சான் இந்தத் சோல் 
வலையைச் தீண்ட மாட்டேன், சாளைச்கு என்ன சொன்னாலுங் கேட்பேன், 
சகேசெனுச்காச கான் பிராணனை விடத் தக்சவன் என்று சொல்லி, ௮தன் 
சண்ணுக்குத் கூபித்துச் கொண்டு, ௮ங்கே ஒர் ௮ண்டை ஒளித்துக் கொண் 

டிருந்தது. பிறகு காகம் இராத்திரிக்கு மான் வர வில்லை, என்று ௮தைத் 

தேடும் பொருட்டு இங்கும் அங்குர் இரிந்து கொண்டு, ௮ங்கே வருகையில் 

அந்த மானின் ௮வஸ்தையைப் பார்த்துச் கேட்டுறது. சரேதொ / உனக்கு 

Obs ௮வஸ்தை இப்படி. என் வர்தது £ என--மான் ; இது உன் வார்த்தை 

யைக் சேளாமையால் வந்த பலம் என--காகம்: உன் கூட்டாளியான 

சம்புகன் எங்கே போனான் £ என--மான்; என்னுடைய இறைச்சியைத் 
தின்றெதற்காக இங்கே தானே ஒளித்துக் கொண்டிருப்பான் என .....- 

அதைக் கேட்கெ, காகம்; தனச்கு இதம் பண்ணுற மித்திரன் பேச்சைச் 
கேளாதவனுக்கு விபத்துச் சீக்கிரமாக வரும், பின்னும் ௮வன் சத்துருவுக் 

குச் சந்தோஷம் வருவிக்கிரான் எனச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில், 
கொல்லைக்காரன் கையில் ஒரு தடியை எடுத்துச் கொண்டு வர, ௮வனைப் 
பார்த்துக்டிகாகம் மானுக்குச் சொல்லுறெது : மித்திரா/ நீ இப்போது 

மூச்சை ௮டக்கிச் கொண்டு செத்தவனைப் போலக் கிடந்தால் ௮வன் 

உன்னைப் பார்த்து, நீ செத்தாய் என்ற எண்ணிச் சொண்டு கட்டிய வலையை 

அவிழ்த்துச் சுருட்டி. வேரோர் இடத்தில் வைக்சப் போவான், அப்போது 
நான் கத்துகிறேன், ௮தைக் கேட்ட மாத்திரத்தில் நீ மிகவும் விரைவாய் 

ஒட்டம்பிடி என்று சொல்லி, தான் அப்படியே பொய்யாச மானின் 

கண்ணைக் குத்திக் கொண்டிருந்தது. இதற்குள்ளே ௮ந்தச் கொல்லைக்காரன் 
மானைப் பார்ச்து, இது செத்சது என்றெண்ணி, சட்டி இருந்த வலையை 

அவிழ்த்து, ஒரிடத்தில் ஒன்றாகச் கூட்டி வைக்சப்போனான். காசம் ௮சதைப் 

பார்த்துச் சங்கேதப்படி. கத்த மான் ௮சைச் கேட்ட உடனே ஐட்டம் பிடித் 

தீது, அதைக் கொல்ல நினைத்து அந்தச் குடியானவன் தடியை விழி 

எறிய அது பதிவிருந்த ஈரி மேல் பட்டு] இறந்தது. ஆகையால், புண்ணியமா' 
ag பாவமாவுது மிகுதி ஆனால் சன் பலனுடனே உண்டாக என்று 
சொல்லி, பின்னும் எலி; இப்படி மானுக்கு ஈரி சசேகம் போல் உன் 
உறவு உபயோகம் ௮ன்று என--காகம் : உன்னைத் தன்றால் எனக்குப் 

‘ Compare Lesson 98 (8).



54 A TAMIL PROSE READER 

போதுமா/ நீ பிழைத்திருந்தால் கான் சித்திரக்கீர்வனேப் போல் சுசம் 

அடைவேன் என்று உன் ஈட்பை விரும்புறேன் என-- பின்னும் இரணி 
யகன்: நீ எனச்குப் பகைவன், உன்னுடனே சான் சசேகம் பண்ணுற 
இல்லை, ஏனென்றால், சத்துரு தனச்கு அனுகூலமாய் இருச்தாலும் ௮வ 

னேடே டசேடக்கல் ஆகாது, தண்ணீர் வெர்நீர் ஆனாலும் நெருப்பை 
அவிக்கும்; ஆகையால், எது தச்கதோ ௮சைச் செய்ய வேண்டும், தண்ணீ 

ரில் வண்டியும் பூமியின் மேற் கப்பலும் ஈடச்குமா£? இதனாற் சத்தருக் 

களிடத்திலும் வியபிசாரி1 இடச்திலும் ஈம்பிச்கை வைக்கல் ஆகாது, என்று 

இப்படிப் பலவிதமாகச் சொல்ல, காசம்; நான் உன்னுடனே ௫ேடூப் 

பேன், இல்லா விட்டாற் பட்டினியாக இருந்து இங்கேயே பிராணனை 
விடுவேன். நெருப்பின் வெப்பத்தினால் பொன்முசலானவை உரு ஒன் 
ருது. யாதொரு நிமித்தத்தனாலே விலங்கு பறவைகள் மித்திரத்துவச் 

தை” அடைகின்றன. பயத்தினால் ஒூலும் யாதொரு ஆசையினால் ஆக 
லும் மூடர்களுக்குச் சிரேகம் உண்டாகிறது, அனால், சாதுக்குளுடைய 

சிகேகங் சண்டமாத்திரத்தில் உண்டாகாது, மண்பானை சக்சரமாய் உடை 

இது, பிறகு பொருந்துறெடில்லை, பொன்குடஞ் சீக்ரெத்தில் உடையாது, 

உடைந்தால் ஒன்றும்; இப்படியே துர்ச்சனர் சற்சனர்களுடைய கேசம் 

இருக்கிறது என,--இதைக்கேட்டு இரணியகன் சொல்லுநறெத : உன் வார்த் 

தையால் நான் சந்தோஷம் அடைந்தேன், இப்போது உனக்கும் எனக் 

குஞ் சிநேகத்துவம் ” இருக்கட்டும்; இனிமேல் நாம் இருவரும் ஒரு 

மனதாய் இருச்சவேண்டும், உபகாரம் பண்ணுறெவன் மித்திரன் என்றும், 

அபகாரம் பண்ணுறெவன் சத்துரு என்றும் அறிந்து, மனக்களற்கம் இல் 

லாமல் ஈடக்ச வேண்டும் என்று இப்படிப் பேடு நிச்சயித்து, இரணியகன் 
லதபதனனுச்குச் சிறிது சாரங் கொடுத்துத் தன் வளையிற் போயிற்று, 

சிசேகலாபம், பெற்ற காகமும் அதனிடத்தில் செலவு பெற்றுச் கொண்டு, 
தன்னிடத்திற்குப் சீபாயிர்ற, அது முதலாய் இவைகள் அத்தியந்தஞ் நே 
கமாய் ஒன்றுக்கொன்று ஆகாரங் கொடுத்துக் சொண்டு, பல பல வார்த்தை 

கள் பே?ிச் கொண்டிருக்கையில் ஒரு காள் லதபதனன் எலியைப் பார்த்து, 
மித்திரா/ இப்போது இங்கே இரை அ௮சப்படாமையால் வேரோர் இடத் 

துக்குப் போச இச்சிச்ிறேன் என--௮தைக் கேட்டு டூணியகன்;: எங்கே 

போகருய்£7 என--அ௮ப்போது அது தண்டகார ணியத்இற்£ கர்ப்பூரகேளாம் 

என்கற சடாகத்தில் இருக்கிற ஆமை ஆய மந்தான் என்பவன் எனக்குச் 
சிரேதெனாய் இருக்கிறான், ௮வன் எனக்கு விதம் விதமான மீன்களைக் 
கொடுத்தப் போஷிப்பான், ௮தைக் குறித்து சான் ௮வனிடத்துச்குப் போ 
இழறேன் எனக் கேட்டு, டூரணியகன், மித்திரா./ அவ்விடத்துக்கு என்னை 
யுங் கொண்டு போக வேண்டும், கான் தேசாந்தரம் போக விரும்புகிறேன் 

1 566 விபசரரம், 4S. termination -TUVAM =TVAM. 
* 3. ஆரணியம்- காட, The famous Dandaka jungle.
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என--அ௮ப்போது சாக்கை : நீ அப்படி. விரும்புவானேன் 2 என--௫ரணி 
யகன் ; அங்கே போன பின்பு சொல்லுவேன் என-- பிறகு லதபதனன் 
இரணியகனை எடுத்துச் கொண்டு அந்த இடத்துக்குப் போயிற்று, syne 
களைப் பார்த்து மந்தான் ௮வ்விரண்டுக்கும் ஆதித்தியம் பண்ணிற்று, அப் 
போது லதபதனன் மந்தரனைப் பார்த்து, இந்த இரணியகன் மிகவும் பரோ 
பகாரி, இவன் சித்திரக்கீரீவனை ௮வன் கூட்டத்தோடு கூட வ£லையினின்றம் 
விடுவித்தான், ௮ப்போது இவன் ஈட்பினிலைமையைப் பார்த்து சாலும் 

இவனுடனே ஈட்புக் கொண்டேன் என--அ௮சைச் கேட்டுச் கூர்மஞ் 

சந்தோஷப்பட்டு, இரணியகனைப் பார்த்து, மித்திரா./ நீ இந்த மனித 

சஞ்சாரம் இல்லாக் காட்டில் வருவானேன் £? என அப்போது எலி 

சொல்லுநெத :-- 

7. The Rat's Story. 

சம்பகாவதீ என்னும் பட்டணத்தில் சூடாகரீணன் என்னும் ஒரு சந்நீ 
யாசி உண்டு, மிகுந்த சோற்றைக் கப்பரையில் போட்டு உறியின் மேல் 

வைத்து விட்டு நித்திரை பண்ணிச் கொண்டிருப்பான். பின்பு அந்தச் 

சோற்றை நான் தின்று கொண்டு சுகமாய் இருக்கற காளில் ௮ங்கசே 

வீணுைர்ணன் என்னும் ஒரு சநீநீயாசி வந்து அவனோடு கூட அநேக 
கதாப்பிரசங்கம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கையில், அந்தச் சூடாகர் 

ணன் கையில் ஒரு தடியினாலே பூமியைச் தட்டிச் கொண்டு, சோற்றைக் 
காப்பாற்றிட் கொண்டிருந்தான். அப்போது விணுகர்ணன் என்னுடைய 
சதையை அதரவு பண்ணி நடுவே வேழே என்ன வியாபாரத்தில் 
இருக்கிறாய் 2 என,--சூடாகர்ணன் உன் வார்த்தையை அ௮சாதரவு பண்ண 

வில்லை. ஆனால் இவ்வெலி என் பாத்திரத்தில் இருச்ெ அன்னத்தை 

நாடோறுர் தன்னுறெது,; அதை ஒட்டுகிறேன் என, -யீணுகர்ணன் ௮ப் 

போது உறியைப் பார்த்து அவனுக்குச் சொல்லுகிறான்: கொஞ்ச பலம் 
உள்ள இந்த எலி இவ்வளவு உயரம் எப்படிக் குதிச்சொது 2 ஆகையால், 

இதற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருச்க வேண்டும்; ௮து தான் ஏதுவாய் 

இருச்சலாம் என்று ஆலோசுத்துப் பார்த்தால் மிசவும் இங்கே தஇரவியம் 

இருக்கும், எனென்றால், உலகத்தில் திரவியம் உள்ளவர்கள் பலமுள்ளவர் 
களாய் இருக்கிறார்கள். அசாத்தியமான காரியங்களைச் சாதிக்கிறார்கள். 
ராசத்துவத்துக்கும் இது காரணம் ஆகும், எல்லாம் இதனால் ஆகின்றன, 

என்று சொல்ல, அந்தச் சந்நீயாசி இதைக் கேட்டு மெய்தான் என்று சம்பி, 

பூமியை வெட்டி, ஐயோ/ என் தஇரவியத்தை எடுத்துக் கொண்டான். 
௮ன்று தொடங்க சான் இளைத்துப் போனேன், பின்பு எனக்கு இரையுங் 

இடையாததினால் மெள்ள மெள்ள ஈடந்து கொண்டிருச்கையில் அர்ச் ' 

1 See sang,
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சந்நியாசி பார்த்து, பார்/ இந்த எலி இப்போது தன்னுடைய சாரித்தன் 
மையை ௮டைச்திருச்றெத, முன் இருந்த மதம் போய் விட்டது; ஆசை 

யால், பணமில்லாதவர்களை எல்லோரும் அற்பமாய் நினைக்கருர்கள் 
என இசைச் கேட்டு, சான் இப்போது இங்கே இருக்கறது சரி அன்று, 

இதை வேறொருவரோடுஞ் சொல்லல் ஆகாது, ஏனென்றால், பொருள் 
இழவுங் சரசச்சித்திரமுர் தானமும் மானமும் அவமானமும் ஆயுளும் 
தனமும் ஆய இவைகளைப் புத்திமான் வெளிப்படுத்தல் காது, தன் 

விதி பிரதிகூலமாய் இருக்கும் காலத்தில் பராக்கிரமமும் (மூயற்சியும் வீண் 
ஆூன்றன. ஆகையால், பணமில்லாதவனுக்கு வனவாசச்சைச் காட்டி. 
லும் சுகம் இல்லை, 'எந்த இடத்தில் காம் பணக்சாரனாமி. இருந்தோமோ 

அந்த இடத்தில் ஏழையாய் இருக்கறது உத்தமம் அன்று என்று, மறுபடி. 
இழச்த பணத்தை எடுத்துக் கொள்ள ஆயத்தப்பட்டேன்; அப்போது 
சந்நியாசி என்னைத் தடியால் அடித்தான். ௮.தனால் மிசவும் துக்கப் பட்டு, 

உன் சிகேதெனோடே கூட இங்கே வந்தேன் என--மந்தரன்! மித்திரா / 
நீ இதனால் ௮சைரியப்பட்டு, உறைவிடச் துறந்தோம் என்று வருத்தப் பட 
வேண்டாம். எனென்றால், சாதுக்கள் எங்கேபோனாலும் மரியாதை பெறு 

இரார்கள். சிங்கம் வேறொரு காட்டுக்குப் போனாலும் புல்லைத் இன்றெ 
தில்லை, யானையையே தின்னும்; ஆகையால், உச்சாகமுள்ளவன், சர் 
தோஷமுள்ளவன், தைரியசாலி, சூரன், களங்கமில்லாதவன் இவர்களிடத் 

இல் லட்சுமி தானே வந்து அடைூராள்,: நீ பணம் இழக்தாலும் எப்போ 
துஞ் சந்தோஷத்தோடே கூடி இருக்கிறாய் ; ஆகையால், உனக்இருக்கற 

சுகம் பணத்தாசையால் மயங்குறெவர்களுக்கு இல்லை,” இன்னும் கேள்,-- 
மேகச்சாயை, துஷ்டனுடைய தயை, இளம்புல், பாலஸ் திரீ, யெளவனம், 

தரம் இவைகள் வெகு காளைக்கு நில்லா; ஆகையால் இவை இழந்து 
போனால் அழுது கொண்டு ஆகாரச்சைச் குறித்து ஏங்கி இருக்கல் ஆகாது , 

எனெனில், எவன் சர்ப்பத்தில் இடுறானோ, ௮வன் பிறக்றெதற்கு முன் 
னே தானே தாய் முலையிற் பாலை ௮மைத்து வைக்கிறான். அப்படிப் 
பட்டவன் ஆயிசுள்ளவரைக்குங் காப்பாற்ற மாட்டானா 2 நீ நல்ல விவே 

இயொாய் இருச்ெதினால் இவை எல்லாம் உனக்குத் தெரிந்தே இருக்கும் , 
இனிச் சசேகமாய் என்னிடத்தில் சுசமாய் இரு என---இவை எல்லாங் 
கேட்டுப் பிறகு லதபதனன் சொல்லுறது : மந்தரா,/ தீ சகல குண சம் 
பன்னன்,: மேலுஞ் சற்சனன் காதுக்களுச்கு வந்த ஆபத்தைச் சாதுச்சளே 
நிவிர்த்தி பண்ணுகரூர்கள் என்று அறிந்து, நாங்கள் உன்னை நாடி. வந்தோம் 
என்று சொல்லி, நீண்ட பெரிய மரத்தின் மேற் போய் உட்காந்து, தன் 
சுபாவப் படியே இங்கும் ௮ங்கும் பார்த்துச் கொண்டிருக்கையில், ஏதோ 

- ஒரு பயமுகாந்தரத்தை அறிந்து, ௮வ்விரண்டுக்கும் நீங்கள் உங்களிடத்தில் 

1 மச்தரம், 5, /97/0272 கூர்மம், ஆமை,
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ஒளிந்துக் கொண்டிரும்கள் என--மந்தரன் தண்ணீரிற் போயிற்று, எலி 
வளையில் அழைச்சது. ் 

8. The Antelope joins the Party. 

arsn Smesher polWSGign unigemsla aQsrenpwm காணப் 
படாமையாற் பின்பு ௮ம்மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று பேச் சொண்டி 
ருச்கையில், ௮அங்சே அவைகளின் சமீபத்தில் சித்திராங்கன்] என்னும் ஒரு 

கலைமான் வந்த சொல்லுெது ; நான் வேடர் பயத்தால் உங்களிடத்தில் 
இருக்கலாம் *ஷன்று வந்தேன் என, அதைச் கேட்டு மந்தரன் அதற்குச் 

சம்மானம் பண்ணி, இது உன் விடு கான் உன் சேவகன் என்று எண் 

ணிச் சொண்டு, சுகமாய் இருக்க வேண்டும் என,-- முகம் மலர்ந்து மனங் 
கலந்த இன்சொற் சொல்ல, பிறகு அதுவும் இவைகளுடன் நட்புச் கொண் 

டி.ருக்சது, அப்படி இருக்கையிள் ஒருகாள் சித்திராங்கன் என்னும் மான் 

புல் மேய வேளோரிடத்திற்குப் போய் மீண்டு சாயங்காலம் வராமையால் 
அமை, மேயப் போனமான் இன்றைக்கு ஏன் சாயந்தரம் வர வில்லை7 
என்று விசனப்பட ௮தை அறிந்து எல்லாம் விசனம் அடைந்தது. மறுகாள் 

விடியற் காலத்தில் காச்சை பறந்து நாலு பக்கத்திலும் பார்த்துச் கொண்டு 

போகையில் சித்திராங்கன் தோல் வலையில் அசப்பட்டிருக்றெசைச் சண்டு, 
அதன் கட்டே போய்ச் சொல்லுகறெது : மித்திரா/ உனக்கு இந்த ௮வஸ் 

தை எப்படி நேரிட்டது? என--மான் : இப்போது இசைச் கேட்டுப் 

பிரயோகம் இல்லை, ஆனால் நீ போய் இரணியகனைச் சச்சரமாய் இட்டுச் 

கொண்டு வந்தால், ௮வன் வேடன் வருறெதற்குள் என்பாசச்தசை அறுத்து 

என்னை விடுவிப்பான்,; வேடன் வந்தால் ஒருபாயமும் ஈடவாது என, 
இசைச் கேட்ட உடனே விரைவாகப் போய் ௮வைகளுடனே ஈடநு 

காரியத்தைச் சொல்லி, டுரணியகனை இட்டுக் கொண்டு வந்தத. வந்த 

இரணியகன் மானைப் பார்த்து, நீ சமர்த்தனாப் இருக்கையில் வலையில் எப் 
படி. ௮கப்பட்டாய் 2 என--மான் வல்லமை இருந்தாலும் வருவுது வரும், 

இப்போது என்னைச் சகரெமாய் விடுவி, எனக்குப் பழைய பயம் இருக் 
இறது ; ஏனென்றால், முன் சான் குட்டியாய் இருக்கையில் வேடன் வலை 

கட்டி என் கூட்டத்தை வளைத்தான். ஆனால், மற்றவைகள் பெரிய மான் 

களாய் இருந்தபடியால் குதித்து வலையைச் தாண்டிப் போயின, எனக்குக் 

குதித்தோடச் சக்தி இல்லாதிருந்சத, ஆதலால் வேடன் பிடித்து ராஜாவி 

னிடத்தில் கொண்டு போனான், ராஜா வாஸ்ூத் தன் பிள்ளை, கையிற் 

கொடுச்ச ௮ங்கசே சான் வெகு நாள் இருந்து கொண்டிருக்கையில் ஒரு 
காள் மேகசர்ச்சனையைச் கேட்டு நான் மிகவுஞ் சஞ்சலப்பட்டு, மனுஷ 

பாவையினால் எனக்குள்ளே பேசிக் கொண்டேன். என்னவென்றால்? 

1 H.B., p. 23. V. 566 சித்திரம் ஊர அம்கம், 

POPE, V. I
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சாற்று மழையால் பீடிச்சப் பட்டு மான் கூட்டங்கள் தடும் போது அவற்றின் 
பின் சான் தவேனா£2 என--ராஜ குமாரன் இசைச்கேட்டு சாற்றிசையும் 
பார்த்து என்னைப் பார்த்தான், பின்பு சற்றுநேரஞ் சும்மா இருந்து இது 
மனுஷுனைப் போல் எப்படி. உச்சரித்து! அகையால், இது ஒரு வி9த்கிரப் 
பிராணியாய் இருக்கிறது என்று நினைத்து, பயத்தினால் சுரத்தில் விழுந்தான். 

பிறகு விடியற்காலத்திற் சோதிஷர்களை அழைப்பித்து அவர்களுடனே 

இதைச் சொல்ல, அவர்கள், எல்லா மிருகங்களும் மனிதரைப் போல் 
பேசுசன்றன, ஆனால், ஈமச்கு முன்னே பேசுறெதில்ஷை அதுவும் உன் 

னைப் பாராமற் பேற்று இதற்காக நீ பயப்பட வேண்டாம், இது யாதொரு 

விரித்திரப்பிராணி அன்ற, இதனால் உனக்கு எவ்வளவும் பயமில்லை 
என--இதைச் கேட்டு, ராஜகுமாரன் என்னை விட்டு விட்டான், பிறகு 

இச்காட்டில் வந்தேன், இப்படி முன்னொருதரம் வலையில் ௮கப்பட்டேன், 

ஆகையால், என்னைச் £ீச்சிரமாக விடச் சொல்லுகிறேன் என,--இதர்குள் 

ளே மித்திரக்துவத்தினாலே மந்தரனும் ௮ங்கே வந்து டரணியகனைப் பார்த்த, 

மித்திரா./ இப்படித் தாமசம் பண்ணுது சரி ௮ன்ற, இப்போது வேடன் 

வந்தால் காம் எல்லாம் தடிப் போவோம் ; ஆனால், வலையில் அகப்பட்ட 

சித்திராங்கனப் பிடித்தக்கொள்வான், இசைச் குறித்து எனக்குக் கிலேச 

மாய் இருக்கறது ; ' ஏனென்றால், நினைப்பின் படி. மனதில் இருக்கிறதை 

௮றிறெ சநேகதெனும் மகோகர ஸ்திரீயும் பிறர்துக்கம் ௮றிூறெ பிரபுவும் 

இடைக்கெது அருமை, என்று இப்படி மந்தரன் சொல்லிச் கொண்டிருக் 

கையில், வேடன் சடுதியில் இயமனைப் போல் தூரத்தில் வருறெதைலதப 
தனன் சண்டு எலியைப் பார்த்த, மித்சரொ./ வேடன் வந்தான், இப்போது 

பெரிய சங்கடம் நேரிட்டது என---௮தைச் கேட்டு டுரணியகன் அதி 

சீச்ரெமாய்ச் சித்திராங்கன் வலையை அறுத்தது; அறுத்த உடனே கிட்ட 
ass Carter பார்த்து எல்லாம் ஒட்டம் பிடிச்ச, அப்போது ௮வன் 

விசனம் அடைந்து, நாலண்டையும் பார்க்கையில் மந்தரன் தன் நடை 

யின்படி. ஈடர்து சொண்டிருந்தது : வேடன் ௮சைப் பார்த்துப் பிடித்து, 

தீன் வில்வில் சேர்த்துச் கட்டிக் கொண்டு, கொஞ்சஞ் சந்தோஷ த்தோடே 

போகும் போது ௮தைப் பார்த்து மானும் எவியுங் காகமும் மிசவுஞ் சிரமப் 

பட்டு, இப்போது என்ன செய்யலாம் £ என்று, வேடன் பின்னே போகத் 

தொடங்கெ,; அப்போது டூரணியகன், ஒரு சங்கடம் நிவர்த்தி ஆறெதற் 

குள்ளே மற்றொன்று வந்து நேரிட்டது, ஆகையால் சவனுக்குத் சேகத் 

தோடு கூட அகேகம் துச்சங்களை அனுபவிச்ச வேண்டி இருக்றெது 

Hiss துன்பஞ் சநேடதனால் ஈமக்கு வந்தது, ஏனென்றால், எவன் மித் 
திரனிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கறானோ, அந்த விசுவாசம் அவனுக்குத் 
மாய் தந்ைத சகோதரன் பிள்ளை சுற்றங்களிடத்தில் இராது என்று இப்படி. 
வெருவிதமாய்த் துச்௫த்து, பின்னும், வேடன் தூரமாகப் போவதற்கு முன் 

னே மந்தரனை விடத்தச்ச உபாயம் பண்ண வேண்டும், பிறகு ஆச மாட்
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டாது, என---௮ப்போது ௮வைகள் என்ன செய்யலாம் £2 சொல் என... 
எவி சித்திராங்கன் ஏரிக்கரையில் செச்தவனைப் போலச் கிடச்ச வேண் 
டும்; அதன்மேற் காகம் உட்காந்து சொண்டு பொய்யாசச் குத்த வேண்டும் 
அப்படி, இருந்தால் ௮தை வேடன் பார்த்து மநர்தரனைப் பூமியில் வைத்து 
விட்டு மான் ௮ண்டை போவான், இதற்குள்ளே கான் ஆமையின் சட் 
டைச் சேடிப்பேன் ; பிறகு ௮வ்வாமை தண்ணீரில் ஒடிப்போம் என. 
இதைச் கேட்டு, எல்லாம் ௮வ்வாறே செய்து, மந்தரனை விடுவித்தன, பிறகு 
965 வேடன்டவாய்த்தவிடும் போய் அடுப்பும் நேநப்பும் இழநீதவன் 
போல் வெட்டி, மிசவும் வருத்தம் அடைந்த, ,கைக்கு வராதபெரிய 

லாபத்தை இசித்த, கைக்கு வந்த சிறிய லாபத்தை இழகந்தேனே, யார்க் 

தம் அதிக ஐசை அதிக நஷடம்; சகடைத்த மட்டும் போதும் என்று 

நினைசறெவனே மகா புருஷன் என்று இங்ஙனம் எண்ணிக் சொண்டு, 
தன் வீட்டுக்குப் போன உடனே அந்தக் காகழும் ஆமையும் மானும் 
எலியும் மிகவுஞ் சந்தோஷம் அடைந்து, தங்களிடத்தில் முன்போல 

வாழ்ந்திருந்தன. 

நட்புப்பேறு எவனும் ௮இகாரம் 

முற்றிற்று,
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CHAPTER V. 

MAGISTERIAL BUSINESS: ‘CUTCHERY TAMIL.’ 

1, Official Returns of Robbery Cases. 

தென்னார்சக்சாடு சபா (60101 4௦௦0) மாஜிஸ்திரேட்டாராயெ மெல்தர் 9, டப்பிளியு ரீட் 

(C. W. Read) துரையகாகள்! சமுகத்தக்கு 3 : 

விமுப்பறம் துக்குடி, முதலாவது வருப்பு சபார்பெ சேட்டு (8007010206) மாஜிஸ்திரேட் 

குழச்தைகேது பிள்ளை எழுதிக்சொண்ட wt eg’: 

sre amp geraf (January) wreaose gor (June) மாசம் 
ஆகர் வரையில் கடந்த கூட்டக்கொள்ளை வழிப்பறி இதுகளின் தப்சீல் 
கணக்கும் ஸ்டேட்டுமேண்டூம தயார் செய்விதது அந்தச் கதா (௨)யும் 

இதிலடச்கமாய் சமுகததுச்கு ரவாணு செய்திருக்கிறேன். 

தீங்கள்விதேயன், 
1865 சருஷம், குலை (July) மாசம் 8 உ, 

சஸ்பா விழுப்புறம், 

2. A Thief flogged. 

தென்னார்க்காடு சுபா மாஜிஸ்திரேட்டாரரசய (இன்ன) georwetad eqns,apag: 

விழுப்புறம் (7 ][பறறமாகா) தாதூசா முதல்வருப்பு சபாச்ப சேட் மாஜிஸ்திரேட்டு ம, குழச்தை 

Gag (M. Kuranthai Vélu) பின்னை மிகவும வணக்கமாயெழுதிக்கொண்ட ௮ர்ஜி யெனன வெனளறுல்*; 

நாளது (0. 74) வநஷத்திய காலண்டர் (௦108) நேமபர் 1708-ல். 
(இல் 911௦.) தாச்கலான குற்றவாளி ஷ்ணன் நாளது வருஷம் ஏபரல் 
மாசம் 14௨. ராத்திரி சுமார் 1௦ மணிககுச் கொலியலூர் ரோட்டுச்ச (௩080) 
ருகாமையிலி ருக்கற் சென்னச்தோபபில் விட்டிருச்த வண்டியிலிருக்த வாதி 

(ஆயெ 72௦, 5௦) இிருவேங்டெத்தினுடைய (01006 112706 :; திரு-வேற் 

இடம்) ரூபாய் 72 ॥-ஈ பெறுமான வெளளை சரிகை-போட்டதலை குட்டை 

1 Lit. gentleman-themselves—ean awkward honorific, in which geor=Mr., and 
gatad they. 

3 சமுசத்துக்கு 1860 ceremonially for the simple yets@sc. 

3 This is called waster ‘ heading.’ 
* The mute dot is very often omitted !
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ஒன்றை களவு செயததாக இந்தியன் பினல் சோட் (10180 வவ! 
(௦06) 979-வது (175) சேகஷன்படி. குற்றம் ஸ்தாபக்மாய். (6512111511), 
மேற்படி. குற்றத்திற்காக ௧௮௬௪ வருஷததிய 4] வது இக்ட்டு (2௦1) 
1-வது சேக்ஷன் (5௦0100) மூதலாவுது களொசு (013056) படி.ச்கு மேச்படி 
குற்றவாளி முதுகில் ஒன்புதுவார்கசசையினால் இரண்டு டஜன் (0௦261) 
அடிககும்படி சான் தீர்ப்பு செயது, இன்றையத்தினம் சாயந்திரம் 4, 
மணிக்கு (242) கஸ்பா விழுப்புறம் பஜார் கடைவீதியில் என்முன்பாச (251) 
மேற்படி தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி குற்றவாளியை விடுதலை செய்திரு 
கிறேன். 

இதுவிவரம் சமுகத்துககு அறிக்கையாக மனுவு செயது Qh ரண்டேன், 

் தீங்கள்விதேயன், 
186 வருஷம், குன்மாசம் 8 உ, க ட ட கு 

கஸ்பா விழுப்புறம், 

3. Shed burnt. 

தென்னார்க்காடு சுபா மாஜிஸ்திரெட்டாராகிய (இன்ன) துரையவர்கள் சமுகத்துக்கு 7 

&1gnt (Cuddalore = sown of the confluence) argnar a-og Dare surtt@Cer@ 
மாஜிஸ்திரேட்டு கோவிச்தராயர் ((0110111௨ ]நகா1) எழுதிக்கொண்ட stay : 

அக்குடி மஜ்கூரைச் சேர்ந்த திருவந்திபுரம் நாராயண படையாச்சியினு 

டைய கல்கட்டூக கோப்பு வீட்டின் தோட்டத்துப்பச்க த்துச்சுவரில் £ தென் 

னங்கீத்தினைல் (£ரற) போட்டிருந்த ஜாகையில் காளதுமாசம் 3 உ இராத்திரி 
11 மணிக்குத்தெய்வகதியாய் நஇீப்பட்டு வெந்து விட்டதாயும் அதினாலே 

மேற்படி. வீட்டுச்சாரனுக்கு ரூபாய் ௪ (4) சேதம நேரிடடிருப்புதாயும் 
மேற்படி ரொமம் வீலலேஜ் மாஜிஸ்தீரேட்டூ எழுதிய ரிபோர்ட்டும் மேற்படி 
நாராயண படையாச்சியினுடைய வாக்குமூலமும் இதிலடக்கம் செயது 
பார்வை யிடுமபடி யனுப்பியிருக்கிறேன். 

மெற்படி சாராயண படையாச்சியை விசாரித்ததில் ௮வன் சாளதுமாசம் 

(௩௨) ராத்திரிபடுத்துக் கொண்டிருச்கும் போது மேற்படி ஜாகை பற்றிக் 
கொண்டு எரிஏற வெளிச்சக் தெரிந்து சான் கூச்சல் போட்டதாயும் (1) 
அசைக்கேட்டு ௮க்கம் பச்கத்துச்சனஙகள் உடனேவந்து ௮தை ௮வித்துப் 

போட்ட தாயும் (2) மேற்படி. ஜாகை ழககால் வா எரிந்து போய்விட் 
டதாயும் (3) ௮தினால் தனக்கு ரூபாய் (௪) பெறுமான சாமான்கள் 
சேதப்பட்டுப்போனதாயும் (4) மேற்படி, ஜாகை தெய்வ கதியாய்த்தீப் 
பட்டதே தவிர ஒருவருடைய செய்கையினால் நேரிட்டதல்ல வென்றும் 

் An old caste title, Ravu, Rao, Row, Rayar, Raja. 
2 Observe the ellipses : words are strung together without connectives, § 50.
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(5) அக்சவிஷயதடில் தனச்கு யார்பேரிலும் சச்சேசமிலலை வயெனறும் 
(6) சொல்லுஇருனி. 

சங்கதி சித்சமறியலாவதாய் மனுவு செயது சொண்டேன். 

தங்கள்விசேயன். 
1865 வருஷம், ஜன வரிமாசம் 30 உ, பொட டே ஆ 

புதுப்பாளையம், | 

4. Torch-light Robbery. 

தென்னார்ச்கா0- சபா மாஜிஸ்திரேட்டாராஇய (இன்ன) துரையவர்கள் சமுகத்துக்கு 

கூடதூர் துக்றாடி. (2) வத இளாக சபார்பசேட்டு மாஜிஸ்திரேட்டு கோவிச்தராவு எழுதிக்சொண்ட 

௮ர்ஜி 2 

அக்குடி. மஜ்கூர் தாக்கல் ஆடூர்குப்பம் இராமத்தில் ராமசாமி காயக்கன் 
(௧௪) ராமலிங்க நாயக்கன் (2) இவர்கள் வீட்டில் சாளதுமாசம் ௨ ௨. இரா 
தீதிரி சுமார் 2௦ பேர் தீவட்டித்திநடர்கள் பிரவேசசது களவு ஈடசகையில் 

மேற்படியூர் வில்லேஜ் மாஜிஸ்திரேட்டு வகைரா சனங்கள் சேர்ந்து 

இரைச்சல் போட்டதின் பேரில் வீட்டுக்குளிருந்த இருடர்கள் ரூபாய் 
21 ௪ 8 / பெறுமான சொத்துகளை களவு செயது போனதாகவும் பின் 
தொடர்ந்து போனதில் இருடர்கள் ௮கப்படவிலலை யெனறும் மேற்படி 

யூர் வில்லேஜ் மாஜிஸ்திரேட்டு எழுதிய ரிபோர்ட்டு காளது தேஇியில் கா 
லமே வந்து சேர்ந்தது அ௮ந்தச்சங்ககுயை விசாரணை செயயுப்படி. பிதிவி 
உடனே 'மேற்படியூருக்குப் போகிறேன். விசாரித்துச் கரமப்படி. ஈடந்து 
கொளளுூழயேன் (269) த்சமழியலாவுதாய் மனுவு செய்து கொண்டேன். 

தங்கள்விதேயன், 
7 865 வருஷம், ஜனவரிமரசம் 5 உ, x * kom 

புதுப்பானயம் (New Town, Cuddalore). 

5. Forgers and Personators committed for Trial. 

தென்னார்க்காடு சப மாஜிஸ்திரேட்டாரவர்களாகய (இன்ன) துரையவர்கள் சமுகத்துக்கு 2 

விமுப்புறம் தாலூகா முதலாவது வருப்பு சபார்டுநேட்ட மாஜிஸ்திரேட்டு ம, குழந்தைவேதூ 

Werte (M. Kuranthaivélu Piljai) மிசவும் வணக்கத்துடனே சவரம் செயது எழுதிச்கொண்ட 

அர்ஜி யென்னவெனறால் 2 

காளது வருஷத்திய ரிஜிஸ்தர் சமபர் 6ல் தாக்கலான குற்றவாளி ஸ்ரீ (ஐ. 16) 
eflans eco..wnrer (Sri-Nivisa Udaiyin) அல்லது சீனப்புடையான் 
வகைராக்கள் பேரில் டுந்தியன் பினல் கோட் 468, 41௦, 114, இந்த 

சேக்ஷன்களின்படி. மோசஞ்செயயும் பொருட்டு அள்மாறாட்டமாய 

சிரஷ்டனை (1116) செயததாகவும் உடைந்தையா யிருக்ததாகவும் குற்றக் 
ஸதாபகமாய் மேற்படி. குற்றவாளிகள் 6 பேரையும் செஷன் கோர்ட்டார 
வர்களுடைய பரிலைனைச்சாக சாளது தேதியில் கமீட்டு (௦௦௯044) செய்தி 

மகாமகோபாத்தியாய 
டாக்டர். ௨. வே. சாமிமாஸ தயர் 

நூல் நிலையம், 
ென்ளை-600980.
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@Gs&Cper, ஆகையால் அசைச் சேர்ந்த ரிஜிஸ்தர் குற்றபத்திரிசை வாசகு 
மூலம் வகைராச்களுச்கு ஈகல் தயார்செயவித்து மேறீபடிகதா (12) யும் 
இதிலடச்சஞ் செயதனுப்பி யிருச்சறேன் பப்ளிகபிராசிகியூட்டரை (11011௦ 

05200101): யேற்படுத்த வேண்டியசைச்குறித்துச் சமுகத்திற்கறிச்சையாச 
மனுவ செய்து சொண்டேன், 

தீங்கள்விதேயன், 
1605 வருஷம், மேமாசம் 2௦ ௨, உடு கடு 

சஸ்பா விழுப்புறம், 

6. Theft in a Choultr 

தென்னார்க்காடு சபா மாஜிஸ்திரேட்டாராகய (இன்ன) துரையவர்கள் சமுகத்துக்கு 

கூடறூர் தச்ருடி. (2) வது கருப்பு சபார்சேட்டு மாஜிஸ்திரேட்டு சேரவிச்தராயர் எழுநிச்கொண்ட 
௮ர/்ஜி பென்னவெனரால் : 

துக்குடி. மஜ்கூர் தாச்சல் அனுக்கப்பட்டியிலிருச்கும் போன்னம்மாள் 
வீட்டில் சென்ற சேப்டம்பர் (5௫) மாசம் (4 ௨) சாயந்திரம் 
(6) மணிக்கு ரூ 1 - 8 - , பெறுமான சொத்துகள் களவு போனதாச 

ஜோனகன் சாவடி (16௩௨8௨ (௦011௫7) ஸ்டேஷன் அதிகாரி அனுப்பிய 
4 ஈம்பர் சார்ஜ் பட்டி (charge-sheet) (௧) முசசிலிக்கா (௨) ஆக 
(க-யும்) இதிலடக்கஞ் செய்திருக்கிறேன். இதுசங்கதியும் இந்தக்களவு 
அவ்விடத்து விசாரணைக்குட்பட்டதா யிருக்றெதும் தெரியலாவதாய் மனுவு 

செயது கொண்டேன். சி் | 
தீங்கள்விதேயன், 

1805 வருஷம், அச்டோபர் பீ? 8 ௨. kk kk 

7. Unclaimed Property. 

தென்ஞர்ச்சா0 சபா மாஜிஸ்திரேட்டாரவர்சளாகய மெஸ்தர் (இன்ன) துரையவர்சள் சமுசத்தக்கு : 

கூடலூர் தச்ருடி. (2) வது ஸ் சபார்டி.சேட் மாஜிஸ்திரேட்டு கோலிச்தரரயர் எழுதிக்கொண்ட 

ait: . 

தாலூக்சாவில் தாச்சலாயிருக்ெ பேவாரிசு சாமான்களுக்குப்பட்டி 

அனுப்பும்படியாய் லேட் (1216) தாலூகா மாஜிஸ்திரேட்டு பேரால் சமுகத் 

திலிருகது வந்திருந்த உத்தரவு ரிகார்ட்டிலிருந்ததைப் பார்வை யிட்செ 

கொண்டேன். 
செனற 1864 ஸஸ்த்தில் பேவாரிசாய்த் தாலூக்சாவில் தர்ச்சலாயிரு 

கற சொத்துகளை உடையவர்கள் ஆஜராய்ப்பெர்றுக்கொள்ள வேண் 
டியது என்று இஸ்தியார் பிறப்பிததிருச்ெ விபரங்கண்டிருக்றெ பட்டி 
ஒனறு இத்துடன் அனுப்பியிருக்கிறேன்? மற்றசாமான்களுக்கு பட்டி 

தயாராகக்சொண்டு வருவதை ௮ப்போதைக்கப்போது உத்தாவுபடிச்கு
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அனுபபிககோண்டூ வநகிறேன் (2690). இத விவரம் தேரியலாவதாய் 1 
மனுவு செய்து கொண்டேன். 

தீங்கள்விதேயன், 
1865 ஜ் ஜனவரி பா 31 ௨, அ உ. 

புதுப்பாளயம், 

8. Death of 0௪ (740202, 

சென்னார்க்சா0 சபர டி.ஸ்.திரீச்ட்டு மாஜிஸ்திரேட்டாராகய (இன்ன) தரையகர்கள் சமுசத்துச்ரு : 

கூடதூர் துக்றாடி, (2) கத ஜெஸ் சடார்டி.சேட்டு மாஜிஸ்திரேட்டு சோலிச்,சசாயச் (2014101108 Riyar) 
'எழுதிக்சொண்ட it பென்ன வென்றால் ; 

HESS மஜ்கூர் தாக்கல் தஇிருப்பாப்புலி (]170-ற030ய11) யூர் சர்ச்சார் 
தீர்ம சத்திரத்திற்கெதிரில் தென்னமாத்தின் சமீபத்தில் 40௦ வயுதுள்ள 
கோஸாய் ஜாதி யொருவன் செத்துக்டெர்த விஷயத்தைப் பற்றி வில்லேஜ் 
மாஜிஸ்திரேட்டு வகைரா விசாரித்து ௮னுப்பிய சஸ்தாவேஜுகளான வில் 

லேஜ் மாஜிஸ்திரேட்டு ரிபோர்ட்டு (1) ஸடேஷன் 41 சமபர் ௮றிச்சை (1) 

மஹஜர் (1) ; இமழமுன்று கதாவும் இதிலடச்சஞ்செயதிருச்கறேன். 

அதுகளினாலே ௮௪ கோஸாய். %. இனமாய் வயிற்றுக்கடுப்பு வியாதி 
யினால் உபத்தரவப்பட்ே சாளது 109 a உதயத்திற்குத்தெய்வ கதியாய் 
இறந்த போய்விட்டதாயும் பிரேதத்தின் பேரில் அடிதழுமபு முதலான குறி 

சளில்லை யெனறுர் தெரியவருகிறது, ௮ வனிடத்தில் அகப்பட்ட சொச் 

துகளென்ன வென்றால் ; 

R, A. P. 

சட ச. பெறுமானகடச்சத்திய பித்தளை செம்பு , , , , ௪ 
௪.௪.3 பெழ்மானஇருப்புஜட்டைதட்டி , , , ,., ௪ 

௪ ௪1 பெறுமான சணற்புரி தாம்புகயறு, , , ௩, ச 

இந்தச் சொத்துகளை வாரிஸ்தாரில்லாச்சினாலே பேவார்ஸ் தாச்சல் 
செய்திருககறேன்,. 

தங்கள்விதேயன். 
1805 ஓ சூன் மாசம் 22 ௨, ப ஆ கர 

gard @year® (Kudikkadu). 

9. Asks for a Frank to an Official Letter. 

ஆற்கா0 தென்சண்டம் (50011 47001) ஜில்லா சலெச்ட்டச் ௮வர்சளாயெ (இன்ன) துலா யவர்கள் 

சமுகச்துக்கு ; 
எல வானரர் துச்ருடி, தா௫ில்தரர் அப்பாசாமி முதவியார் எழுதிச்சொண்ட அஜி 2 

மதராசு பிரெ௫டென்? யினாம் சமீஷனர் (1௦8௫. Commissioner) uu 
பிளியூ. டி. ப்ளேர் (97.1. 1210) துரையவர்களுச்கு எழுச்கொண்ட 
௮ர்தி ௮டச்கஞ் செயுத லிபாபா (௧) இத்துடன் அனுப்பி யிருச்றேன்: 

1 «Tn order that it may be clear’: தெரியல் ஆகத ஆச (148, 140), 

801) 9, K
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அச்சலிபாபாவின் பேரில் சயனாய் (5181) த்தபாலில் ௮னுப்பிவிச்ச உத்த 
வாச வேண்டி யிருச்ெது, இங்தச்சங்கதி சித்தமறியலாவதாய் 1 மனுவு 
செய்து கொண்டேன், 

தங்கள்விதேயன், 
1868 இ குலை மாசம் 10 க ட ட்டி” 

எலவானாகுர், 

10. Four Anna Bhatta collected and sent. 

தென்னாற்காடு சட சலெக்ட்டராகயே 2, WS fiigess uetad emespsg: 

{From Tirumalacariyar, acting Tahsildar of Cuddalor- 7 

கூடதூர் துச்ருடி. ஆக்ட்டில் தரடில்தார் இருமலாசாரியார் எமுதிக்கொண்ட wis» 

நாளது மாசம் 24௨ சமுகத்திவிருந்து engoner® 375 ஈமபர் உத்திரவு 

பிரகாரம் கூடலூர் கோவிந்த ராஜ பிளளையிடத்தில் வசூலான படிப்பணம் 

௮ணா காலையும் இத்துடன் ஜவான் கோவிச்த நாயக்கன் வசமாய் ௮னுபபி 

யிருக்றெ சங்கதி மனுவு செய்து கொண்டேன். 
தங்கள்விதேயன், 

1865 ஜே சகம்பச் பா 25 ௨, koe kok 
புதுப்பாளையம், 

ll. A Writer appointed. 

தென்னாற்காடு ஜில்லா கலெக்ட்டர் மெஸதர் 9, டப்பிளியு ரீட்துரை யவர்கள் சமுகத்தக்கு 2 

கூடதூர் தாலூகா ஆக்ட்டிய் தாசில்தார் திருமவாசாரியார் எழுதிக்சொண்ட ௮ர்ஜி : 

சாளது மீ” முதல் ௨ 915 கமபரில் சமுகத்தில் பிறந்த உச்தரவின் 

சடை பாகத்தில் ஆச்ஏயொபித்திருக்றெ பிரகாரம் காயிலாவினால் yo une 

காலத்திற்கு ரஜா பெற்றிருக்றெ துக்குடி. மஜ்கூரிலாகா £ழ்௮நங்குணம் 
இரொாமத்திய மணியம் வைத்திலிங்கா (17௨1111128) ரெட்டிக்கு பதிலாக 

உமேதுவார் திருப்பாப்புவியூர் சாம்பசிவய்யன் (8102-0148) என் 
பவனை சாளது uw Fb 10 a முதல் சர்க்கார் தரபில்? மணியம் தமஸ்தா 
வாக ஏற்படுத்தி வேலை வாங்க வருகிறேன். இதுசங்கதி விசிசமாக மனுவு 
செய்து கொண்டேன். 

தங்கள்விசேயன், 
* ௩ * 

(12. Complaint of Delay. 

ஆற்காடு சபா தென்பிரிவு சீர்மையின் (மை) மாஜிஸ்திரேட்டாராகிய, ஜார்ஜ் பான்பரி துரையவர்கள் 

சீமுசத்துக்கு : 

திருவாதி தக்ருடி, (2) ag கன்ரஸ சப்மாஜிஸ்தரேட்டு சாமபமுர்த்தி ஐயர் எழுதிக்கொண்ட அஜி 

பென்னவென்றுவ் 2 

பிற்கா (பிர்கா) மஜ்கூரைச் சேர்ர்த பண்ணுருட்டியிலிருக்கும் அங்கமுத்து 

கவுண்டன் கொடுத்த பிட்டீஷன் பேரில் சுருக்கமாய் ரிபோர்ட்டு செய்யும்படி. 

’ ‘As a thing which shall be known to (your) mind.’ 
? சாதரரன is often written wrongly [02 சாதாரண, See Lex. 
5 sry = list, roll. |
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நரளத மி! 16 உ யில் 146 ஈமபரில் பிறந்த டூண்டார்சு (endorsement) 
உத்திரவு வந்து சேர்ச்சது. 

பிட்டீடனில் சொல்லியபடி கேசை விசாரணை செய்து 15 காள் 
வரையில் யாதொருமுடி.வுஞ் செய்யாமலிருச்சவில்லை, அப்படி சோல்லு 
வது சுத்த போய், 

மேற்படி கிராமத்தில் தைக்கா (0716) வுக்கு ஜாரி (சாரி) யாயிருச்சற மானி 
யநிலங்களில் சிலநிலத்தை மேற்படி ரொமத்திலிருககும் குட்டைய சவுண்ட 
னென்பவன் கவுல் பெற்று அனுபவித்து வந்திருக்க, இர்சநிலத்சை பிட்டீஷன் 

தார் வகைர£$ ல பேர் துராக்கீரதமாய் சாகுபடி செயுதசாச என்னிடத்தில் 
பிராது வந்தது, gese Coe விசாரணையாய் நாளத O14 உ யுடன் 

முடிவாகி குற்றவாளிகள் பேரில் குற்றம் ஸ்தாபிதம் ஆச்சுது. என் ௮பிப் 

பீராயப்படி ௮௧ கேசை மேல் கோர்ட்டுக்கு ரிபர் (7616) செய்வதற்கு 

தில ௮வூயமான தகரார்களை விசாரணை செய்யும்படியாய் சசுபாவுக்கு 

1௦ மயில் தூரத்திலுள்ள எய்தீதூர் இராமத்துக்குப் போயிருந்து நேற்றியதி 
னந்தான் திரும்பிவந்தபடியினாலே தடங்கலாச்சுது, இப்போது சிகரத்தில் 

ரேகார்டூகளைச் €ர்ப்படுத்தி மேல் கோர்ட்டுக்கு ரிபர் செய்யப் போகி 

றேன். இந்தச் சங்கதி தங்கள் சித்தமறியலாவதா யெழுதிசக் கொண்டேன், 

அசல் பிட்டீஷனை யிதிலடக்கஞ் செய்திருக்கிறேன். 

தீங்கள்விதேயன், 
1865 ஜ் ஆகஸ்டு ஸா 10 ௨, oe ok OK 

13. Currency Notes required. 

சென்னாற்சாடு சபா சலெக்ட்டராகிய (இன்ன) துரையவர்கள் சமுகத்துக்கு ; 

விமுப்புறம் தச்ருடி தா9ில்தார் ம், குழ்ச்தைவேலுபிள்ளை எழுதிக்கொண்ட ௮ர்ஜி யென்னவெள்றால் : 
* 

பேபர் -கரன்சி-னோட்டுகள் (paper-currency-notes) விற்பனைக்சாகத் 

தேவையானதற்கு பட்டியுடனே சாளது மீ'18 உ 11 ஈமபரில் சமுசத்துக்கு 

மனுவு செயது கொண்டிருக்கிறேன். 
அந்த பட்டியில் கண்டிருக்றெ படிக்கு நோட்டுகளை இந்த ௮ர்ஜியுட்ன் 

வருறெ ஜவான் சையது-௨சேன் ($8ரம0-110521॥) வசமாய் அனுப்ப 
உத்தரவாச வேண்டிய சங்கதி மனுவு செயது கொண்டேன். 

தீங்கள்விதேயன், 

1865 ஓம குலை பு” ரச ௨, 4 ட டர 
ப ட ததத த ளை க ர ரர இ .
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14. Licenses to Arvrack and Toddy Sellers. 

Oger@par® eur aQud_ocatserBu Quest wrig ureryf (George Banbury) gern 
வர்கள் சமுசத்துக்கு ; ° 

இருவண்ணாமலை துச்ருடி. தாடல்தார் 9 (சர, 5, 011) சிவாசய்யங் சார் 1868 Go அச்டோபர் பா 
11 உ சசபாகவிலிருச்தெமுசிச்சொண்ட அர்ஜி . 

நாளது மீ ௬ ௨ 49 ஈமபர் சாதரரன உத்தரவுபடிக்கு கலால் சேந்தி 
டுஜாராதார் சடைக்சாரர்களுடைய பேர் சண்டு அரூரில் கொடுத்த ஜாபி 
தாவில் கண்ட மேரைக்கு இடம்பேர் இதுகளை அந்தந்த ஈமபர் முச்சிவிக் 
காக்களின் அடியில் ஈரியா யெழுதி அவர்களுடைய கையெழுத்தும் 

வாங்இ லைசேன்சுகளை பட்டுவாடா செய்திருக்கிறேன், இன்னம் பாக்கி 
யிருக்கும் இரண்டு மச்சிலிக்சாக்களிலும் கடைக்காரர்களிடத்தில் கை 
யெழுத்து வாங்கி அதையும் மேற்படி கடைச்காரர்களிடத்தி விருக்றெ 

லைசென்சுகளையும் ஒரு ரூபாய் ரெயமுள்ள காதெத்தில் வாங்கெ முச்சி 
விக்காக்களையும் கூடிய சச் ரெத்தில் சமுகத்துக்கு ரவாணு செய்கிறேன். 

இதுசங்கதி சத்தமறியலாவதாய் மனுவு செயுது சொண்டேன். முன்கி 
டைத்ச லைசென்சுகள் பட்வாடாவாய்விட்டது. ௮௪ல் உடன்படிச்கை 

களையும் பின்னால் அனுப்புறேன். ட, , 
தீங்கள்விதேயன், 

* ட் & 

15. Two Robberies, 

தென்னாற்காடு சபா ஆச்ட்டிங் மாஜிஸ்திரேட்டாராகய மெஸ்தர் ஜார்ஜ் பான்புரி துரையவர்சள் 

சமுகத்தச்ரு : பி 

விழுப்புறம் துக்ருடி, இன்சார்ஜ் (11 01218) 2 வத இஎரஸ் சபார்டிசேட்டு மாஜிஸ்திரேட்டு சச் 

கிருஷணராவு எமுதிச்சொண்ட அஜி 

சாளது J 18 உ ராத்திரி சுமார் 72 மணிக்கு முகையூர் ஸ்டேஷ 

னைச் சேர்ந்த வடி,கரை தாயனூர் கழனி வெளியில் கீடையண்டையி 
லிருந்த வாதி இடைய வெங்கடாசலபிள்ளை மகன் முத்துசாமி வசைராச் 
களை சுமார் டூ பேர் தஇிருடர்வந்து அடித்து அவர்களிட த்திலிருந்த ரூ 

6..4.. 4 பெறுமான வஸ்திர வகையரா சொத்துக்களைச் கொள்ளை யடித்துச் 

கொண்டு போனார்சகளென்றும், ௮தேகாலத்தில் திநமலப்பட்டூக் இராமத்தில் 

ஆட்கெடடையில் படுத்திருந்த மத்தியாலுகான் வகைராச்களை சுமார் 

4, 5, பேர்திருடர்கள் வர்துதடியினால் அடித்து காயப்படுத்தினார்களென் 

றும் மேற்படி இரண்டு இராமங்களின் வில்லேஜ் மாதுிஸ்.திரேட்டுகளின் 
ரிபோர்ட்டுகளின்பேரில் ஸ்டேஷன் அதிகாரி இன்றையதினம் தயார் 

செய்து அனுப்பிய 10 உ யுள்ள 26 ஈமபர் ௮றிக்கை சார்தியினால் (012126- 
list) தெரிய வருறெ சங்கதி சமுகத்துக்கு அறிக்கையாக மனுவு செயது 
கொண்டேன். 

தீங்கள்விதேயன், 
1865 மே செப்ட்டம்பர் பர 20 ௨, ee ek * 

சஸ்பாலிமுப்புறம் , . 1 we



CH. V. MAGISTERIAL BUSINESS 69 

16. Robbery of Government Money. 

Cacrepar® சபா மாஜிஸ்திரேட்டாராடய (இன்ன!) துரையகர்சள் சமுசத்துச்றா : 

சடடநூர் துக்ருடி, ஆச்ட்டிம் (2) வது இளாச சபார்டினேட்டு மாஜிஸ்திரேட்டு திருமலாசரரியார் 

எழுதிக்சொண்ட ௮ர்ஜி; 

அச்குடி மஜ்கூர்“* தாக்கல் இரண் *டாயிர£? வளாகம்? மணியம்” 

தமஸ்தா” வரதா” ரேட்டி!? யேன்பவன்!! * இந்தமாசத்து கஇஸ்தக்கு 
மேற்படி. செரமதீதில் தான்வரூல் செயத ரூபாய், 61-7-॥ வெள்ளைத்து 
ணியில் முடிந்து தோளில் போட்டுக் கொண்டு சரயந்திரம்-ரு மணிக்கு 
பிராஞ்சு (111001) எல்லையில் சேர்த்த தரவினத்தம் ரொமத்தண்டைவரும் 
போது அந்தவூர் அழகப்ப கவுண்டன் என்பவன் முடிச்சுடன் பணச்தை 

யும் செகப்பு குட்டையையும் பிடுங்கிக்கொண்டு போனதாயும், ௮தக்குற் 
றவாளியைத் தடயத்துடன் பிடித்து ௮ந்த டுலாகா சவுகீதார் தலையாரி 
இவர்கள்வசம் செய்திருக்கெறதாயும் நாளது மி” 27 ௨ யாூய நேற்று 
சாயந்திரம் 6 மணிக்கு கசுபாவில் என்னிடத்தில் ஆஜாரய்சசோலலிச 
கொண்டான், 

அந்த விஷயுச்சைப்பற்றி அவனிடத்தில் வாங்னெ வாக்குழமுலத்துச்கு 

ஈகலொனறை இதில் அடகச்சஞ்செயது தங்கள் பார்வைக்கு அனுப்பி 
யிருக்கிறேன். 

மணியம் குமஸ்தா சொல்வுது வாஸ்தவமாயிருக்கும் பட்சத்தில் தட 
யுச்துடன் குற்றவாளியை சகுந்த பந்தோபஸ்சாய் வைக்கும்படி. பாகூர் 

தாசீல்தார் வகையராச்களுக்கு யாதாஸ்து அனுப்பி ரேவினியூ டன்ஸ் 

பேக்ட்டர் ௮ண்ணுஜீ ராவையும் உடனே யபனுப்பியிருக்தேன். 

மேற்படி ரெவினியூ இன்ஸ்பெக்ட்டர் வகைராக்கள் விசாரித்ததில் 
பிராஜ்சு இலாகா கிராமங்களில் குற்றவாளி யகப்படலுில்லை யென்றும், 
டுங்கீவீஷ் இலாசாவிலிருக்கிற மேற்படி டூரண்டாயீரவளாகம் என்ற 
இராமதஇில் கேறறு ராததிரி (7) மணிக்கு மேற்படி குற்றவாளி தடயத்துடன் 
அகப்பட்டு அநத வில்லேஜ் மாஜிஸ்திரேட்டு அவ்விடத்தில் அவனைப் 

பந்தோபஸ்து செய்திருந்தானென்றும் அவர்களுக்குத் தெரியவச்ததாக 

எனச்கு ௮றிசகை செய்து இன்றையதினம் என்முன்பாச காலமே (11) 
மணிக்கு மேறபடி. நபரை ஆசர்படுத்தி யிருக்கிறார்கள், ௮ சங்கதியைச் 

குறித்து விசாரித்துச் கொண்டிருக்கிறேன், 
தீங்கள்விதேயன், 

1865 இட, சகம்பர் பர 28 ௨, eek ® 

புதூப்பாளையம், 

° 

* These eleven words are the subject to eg Curg, Read backwards, and supply 
ellipses.
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17. Brahman Jound Dead. 

திருச்சினுப்பளனி ஜில்லா எட் ௮டலஸ்ட்டாண்டு மாஜிஸ்திரேட் கா, கில்பெட்துரையவர்சள் சமுகத் 

துக்கு? ் e 
{To Wa(lter) Nesbit, Esq., Head Assistant Magistrate, Trichinopoly District.] 

ட்டவுன் சப் மாஜிஸ்திரேட் சேதுரரவு வணக்கமாய் எமுதிக்சொண்ட அஜி 2 

{From Céthu Rao, Town-sub-magistrate. ] 

கம்பர்சம் பேட்டை இராம எல்லையில் கருவூர் (காமா) ரஸ்தாவுக்குத் 

சென்புறத்திலிருக்கிற வாய்க்காலில் 1 பேர் ஊர் தேரியாதி ஒரபிராமணன் 

இறந்து டெந்ததாயும், அவன் பேரில் காயச்குறிகள் ஒன்றுமில்லை யென்றும், 
அவனுக்கு சுமார் 5௦ வயதுண்டென்றம், ௮வனுச்கு பாத்தியஸ்சர்சளில் 

லாமையினாலே தானும் வில்லேஜ் இன்ஸ்பெசட்டரும் மாஜர்வாங்கஇச் 

கொண்டு அடக்கம் செய்து விட்டதாயும், ௧௮௬2 ஷ் டிசம்பர் Sw”, ௩2௨ 

இராம முன்£பு ரிபோர்ட்டு செய் திருச்சிறான். 
மேற்படி. பிரேதத்தைக்குறித்து ஷூமுன்€பு”தாரனை சல சவால் கேட் 

டின் பேரில் ௩-து (0.14, காளத) மீ” முதல் தேதியில், ௨-வது ரிபோர்ட்டு 

அனுப்பியிருக்கிறான். 

மேற்படி ரிபோர்ட்டுகள் (௨) மாஜர் (௧) ஆக (௩-ம்) இதிலடக்கமாய் 
சமூகத்துப் பார்வைக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன். 

மேற்படி பிராமணன் ஏதோ சிலகாரியங்களுக்கு மேற்படி வாய்ச்சாலின் 

தண்ணியிலிறங்கி தவறி விழுந்திறந்து போய்விட்டதாகவும£ ௮வன் மேல் 

அன்பச்குறிசளில்லாத்தினால் செய்வ கதியாய் இறந்து விட்டதாகவூ” நினைக் 

சப்படுறெ சங்கதி சத்தமறியலாவதாய் மனுவு செய்து கொண்டேன். 

* * % 

18. The Little Tank or Pool stops the way! 

மதிராஸ் ஜில்லா ஆ. சலெச்ட்டாவர்களாடிய ஜி, பான்புரீ துரையவர்கள் சமுசத்துக்கு : 

இருவஞர் தாலூகா தாரீல்தார் சஜ்முத்தீன் சாய்பு (1182111-00-010) 58140) எழுதிக்கொண்ட piss: 

சொழூர் இராமத்தில் அருணாசல பிள்ளையென்பவன் செய்த தர்காஸ்தில் 

சேர்ந்த 47௦0 நம்பர் * _--4-௦ காணி பைமாயிஷ் சணக்கில் குட்டை 

யென்று தாச்சலாயிருப்பதினாலே அந்தக்குட்டையைப்பார்த்து ௮தை 

கர்காஸ்துதாரனுச்குக் கொடுப்பதில் உண்டான சாதக பாதகங்களைச் 

சண்டு ரிபோர்ட்டு செய்கறெதென்று £ பிப்ரவரி மீ£௨ ௨, க்கியாபித்த, 

ந2 ஈம்பர் இழயைத்துநாறா சேர்ந்து அறிந்து கொண்டேன், 
அக்சச்குட்டையை சான் பார்த்தேன் ௮த பாய்ச்சலுச்சாவுது மற்றொரு 

வித பிரயோஜனத்தச்காவது உபயோகப்படத்தச்கதாக இருக்கவில்லை, 

1 Observe the ambiguity. 3 sri, sroee redundant. 
3 Note the accumulation of verbs. * i.e. four annas, used for }. 
5 Gears is implied.
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தர்காஸ்து தாரனுக்கு சாகுபடிச்குக் கொடுக்கலா மென்றே தோணுகிறது, 

இதை அந்த ரொடிபட்டா பட்வாடாவாகும் போதேதுரைகள் சமுகத்தில் 

மனுவுசெய்து சொண்டிருக்றேன், மேற்படி. ரொமத்தின் மற்ற தகராரெல் 

லாம் பைசலாய் விட்டது, பிரஸ்தாப குட்டை விஷய மாய்த்துரைகளு 

டைய முடிவான உத்திரவு ஒன்றும் இடைச்சவில்லை,; இங்த குட்டையைச் 
சேர்த்துச் கொடுத்தால் அதற்கும் மற்ற நிலங்களுக்கும் ஈ-து பசலிக்சே 
தீர்வை கட்வெதாக தர்காஸ்துதாரன் முன் கரார் நாமா கொடுத்து அதை 37 

ஈமபர் ௮ர்ஜியுடன் சமுகத்திற்கனுப்பியிருகறேன் ; ௮ந்த மோத்தம் மேற் 
சண்ட காரணதுனாலே ஈ-து பசலி பேரீதில் மாத்திரம் இன்னம சேர்ச் 

சப்பட வில்லை, ஆகையால் மனுவு செய்து கொண்டேன். 

தங்கள்விதேயன், 
1864 @ மார்ச்சு பர 22 a., x * * ௬ 

கஸ்பா, 

[செ, சுப்பரசயர் குமஸ்தா. ] 

19. Who ts to be Village Inspector? 

சேலம் ஜில்லா கலெக்ட்டா வர்சளாகிய ஆனரேபில், டி., ஆர்பத்னட் (11010078016 1), Arbuthnot) 

துரையவர்சள் சமுகத்துக்கு 2 

ஆத்தூர் தாலூகா தாரில்தார் தியாகராய பிள்ளை (1332-153௨ 111124) யெழுதிக்கொண்ட ௮ர்ஜி : 

ஆத்தூர் கிராம கங்காணி சேமச (கியமகம, நியமம) விஷயத்தில் 

எல்லாவாரிசு.தாரர் (0310108165) சளையும் விசாரித்த அறிவிக்கும்படி சாத 

ரான சமுகத்தின் 15௦ ஈம்பர் உத்தரவு சேர்ந்து சங்கதி ௮றியலானேன்., 
ஆத்தூர் சங்காணி இறந்து போனவனிட (101 உடைய) வாரிசு தாரர்களை 

விசாரித்ததில் இறந்தவனிட மூத்தமகனான ௮ங்கன் என்பவன் இப்புறம் கூட 
மலை யென்ற இராமச்துக்குச்குடிபோய் விட்ட தாகவும், 2-.து மகனான 

குப்பன் என்பவன் முன் தான் சங்காணிவேலை பாரீப்பதாகச்சொல்லி 

ஒப்புச்கொண்டிருந்தாலும் இப்புறம் தன்தமையன் வேறே கிராமத்துக் 
குக்குடிபோய்விட்டபடியால் தான் சொந்த வியவசாயமுதலான வேலை 

களைப் பார்ச்சவேணு மென்றும், ௮சனால் தனக்கு கங்காணிவேலை வேண் 
டியதில்லை யென்றும் வாச்குமுலம் கொடுத்திருச்கிறான். 
வேறே யொருவனை கங்காணிவேலைக்கு சேமிக்க யாரும் ௮சப்பட 

வில்லை தலாஷ் செய்து கொண்டி, ருச்ஏறேன் எர்ப்பட்டவுடனே ௮றிச்சை 
கெய்து கொள்ளுகிறேன். உச்தரவுடன் வந்த தஸ்தாவேசுகள் 2 வாரசு 

தார் குப்பன் வாக்குமுலம் 1 ஆககதா 3 ம் இதிலடக்சம் செய்திருக் 

இறேன். 
தங்கள்விசேயன், , 

1865 Gv ஆசஸ் பு ) ௨. த ட க 

1 1107 சண்காணி
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20. Sum wrongly entered in Account. 

Coogy Ader சலெசட்டாவர்சளாக, டி, ghuge. துரையகர்கள் eusiste: 

இருஷணூீசாதூசா தாரில் சார் சேஷடரிராவு எழுதிச்கொண்ட அர்ஜி 

துச்குடி மஜ்கூர் கதரிபுரம் ரரொமததிய பாக்கிசார் இருஷணய்யன் கடச்த 

73 ம் பசலிபாச்சி சேல்ல!ரகாம லிருச்ச ஷி பாக்தொரன் 74 ம் பசலியில் 

செலுத்திய தொகையை 73 ம் பசலி பாக்டச்காச சேலலு வைத்துக்கொள் 
ளாமல் 44 ம் பசலிச்காக வரவு வைச்துக்கொண்ட வகையில் ஷ ராம 

கணக்கு கரைதார்களை விசாரித்து ௮றிவிச்ச வேணும் என்று ந-து 

மீ£ 4 உ௨.யின் 71 சமபர் உத்தரவின் (2) வது பாராவில் சண்டிருப் 

பசைக்குறித்து ஷ$_-யார்களை விசாரித்து வாங்கெ கதரிபுரம சரொம சணக்கு 

குமஸ்தா சுப்பராவிட வாக்கு முலம் (1) ஷ சரொம கரைதார் குமஸ்தா 
அப்புராவினிட (உட ௦1 இட உடைய, 248) வாக்குமுலம் (1) : ஆசகதா 
௨ம் இதிலடக்கஞ் செய்திருக்கிறேன், 

அதுகளால் மேற்கண்ட கருஷணய்யன் என்பவன் தனக்குச்சேரவேண் 
டியுதுகை தாலூசாவிலிருந்ததாயும் அதை 75 ம் பசலிபாக்சிச்காச ழஜரா 

வைச்கசப்பட்டி ருப்பதாயும் ஷ கிராம கணக்கு கரைதார்களிடம் சொன்னது 
நிஜமா யிருக்கு மென்று ௮வாள் (101 அவர்கள்) நம்பி, 74 ம் பசலிக்கு 
வரவு வைத்துச் கொண்டதாகக் காணவரும் (= appears ௪0722728) சங்கதி 
மனுச் சொண்டேன், 

தீங்கள்விதேயன். 
25. 11. 65. te 4G 

21. Stamp-vendor’s Leave. 

சேலஞ் இல்லா சவெக்ட்டாகர்களாயெ மெஸ்தர் ஆனரேபில் டேவிட் ஆர்பத்னட் துரையகர்கள் 

சிமுகத்துக்கு 

இருச்சங்சோதெச்ருடி தாசில்தார் மே ஜே, டி, மான்வெல் (], 1), 148161) எழுதிக்கொண்ட அர்ஜி ; 

அக்குடி மஜ்கூர் ஸட்டாம்பு வெண்டர் (5(2100-76010௦1) அர்தநாரி சேட்டி 
(அரகர நேரம) யென்பவன் அவனுடைய சொந்த வேலையாய் சேலம் 

மேூதலான இடங்களுக்குப் போய் வரவேண்டிய ௮ வசரத்தைப்பற்றி தன்னு 
டைய ஜவாபுதாரியின் (5பா807) பேரில் சாளது ௨ முதல் தன்னிலாகாதார 
னான ஈர?ம்மசெட்டி என்பவனை பதிலாய் நேமீத்துக்கொண்டு ஒருமா சத்திய 
ரஜாகொடுக்சவேணுமாய் என்னிடம் விண்ணப்பம் தாக்சல் செய்திருப்ப 

தாலும் ரஜா அவூயமென்று கேட்டுக்கொண்டதாலும் ௮வனுடைய ஜவா 

புதாரியின் பேரில் தானே தகுச்தவனும் லாய்க்குள்ளவனு மாயிருக்றெ ஷு. 
பதிலிக்கரரனை (566 பதில் -- 2228472772/2)5-து ௨ முதல் வேலைபார்த்து வரும்படி. 
யாய் உத்தரவு செய்து ஆசாமிதாரனும் ரஜா உபயோகித்துக் சொண்டிருக்றெ 

1 செல்று 1560 101 77(27]ர7,
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சங்கதி சத்தமறியலாவதாய் ௮றிச்கை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ay 
- விண்ணப்பமும் இஇலடங்க யிருச்றெது, உத்தரவாறெபடி ஈடச்து கொள் 
o7 & Cen. 

ச தங்கள்விதேயன், 
1805 ஜே டிசம்பர் oF aye, போ ட ட்டி 

ஜே. டி, மானவெல், 

22. Extension of Leave. 
௦ 

மதிராஸ் ஜில்லு ஆ. சலெசட்டாவர்களாகய ஜார்ஜ் பான்புரி துரையவர்கள் சமுகத்துக்கு : 

இருவள்ளஞார் தாதூகா தால் தார் சஜிம் உதன் சாய்பு எழுதிக்கொண்ட ted : 

தாலூச் மஜ்கூர் எட் குமாஸ்தா சீணிவாசராவு முன் ரஜாவுக்கு மேல் 
இன்னம் 2 மித்துக்கு ரஜா கொடுக்கவேணு மென்று எழுதிக்கொண்ட 

அ௮ர்தியை அனுப்பி ௮வர்கேட்டுத் சொளளுகற பிரகாரம் சேலவு கொக் 
சலாமாவென்பசைச் குறித்து ரிபோர்ட்டு செய்கெ (செய்யவேண்டும் என்று) 

செனறுதுரைகள் ஆக்சியாபித்த 1 5 ஈம்பர் இவைத்துசாமா சேர்ந்தது. 

தரைகள் ராவு மஜ்கூருக்குச் செலவுகொடுக்றெ பட்சத்தில் எனக்கு 
ஆட்சேபம் ஒன்றுமிலலை பதிலிக்காரஷலை வேலை சரியாய் ஈடந்து வரு 
கிறது, ஆகையால் சங்கதி மனுவுசெய்துகொண்ட துமல்லாமல் அவன் 

எழுதிககொண்ட டுயைத்துநாமா“வுடன் வாபஸ்வந்த அர்ஜியையும் இதில் 

வைத்து இருக்கிறேன், 
தங்கள்விதேயன், 

1864 ஸே ஜனவரி மி” 15 கூ, | படட ட 
இருவள்ளார், 

23. Land asked for, and now not wanted. 

மதிராஸ் ஜில்லா g. (Acting) சலெச்ட்டாவர்சளரயெ ஜார்ஜி பாலவூரி “தசையவர்கள் ௪மு 

கத்துக்கு : 

நிருவள்ளார் தாலூகா தா9ல்தரர் சஜிமுததன் சரய்பு எழுதிக்கொண்ட அ௮ர்ஜி: 

இச்சாடு ரொமத்தில் சலச்சஞ்சேரியிவிருக்கும் முனிசாமி எ சில்லரை 

காணிக்கு (7 Kanis, and odd) sawut J 21 a siarng கொடுத்த 

மாத்திர்த்தில் நிலஸ்இதிபார்ச்கும் படி. இன்ஸ்பெக்ட்டருச்கு யாதாஸ்து 
அனுப்பிச் ரொமத்துச்கு நோட்டீசும் சர்வு செய்வித்திருக்ச (24662 101106 

133 66௩ 58700) அந்த நிலம் தனச்கு அுகத்தியமிலலை யென்று 

டிசம்பர் மீ£ 14 ௨. யில் தர்காஸ்துதாரன் மறபடி ஆஜராய் மனுவர்ஜி 

கொடுத்திருக்கிறான். 

இதே நிலததை இதற்குமுன் தர்காஸிது செய்து பின்பு வேண்டாமென்று 

ராஜினாமாகொடுத்து துரைகளுச்குத்தெரியப்படுத்தி உத்தரவுபிரசாரம் :பய 

1 ரர ஆஞ்ஞாபி ! 0100.” 1 = an order; deed of gift. 

POPE, V. L
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விலிருந்து (016) அந்சச்சேசையும் எடுத்துப்போட்டிருப்பதனாலே அதே 

நில ததைப்பற்றி வரத இந்தசேசையும் பயலிலிருந்து எதித்துப் போட்டிருச் 

இழேன்,. சங்கதிவிசெதெமாகும் பொருட்டு முனிசாமி தர்காஸ்து அர்ஜி 
(1) ராஜினமா (1) இன்ஸ்பெக்ட்டர் யாதாஸ்த (1) கோட்டீசு (1) ௮சகதா 

(4) இத்துடன் சமுகத்துச்கு அலுப்பியிருக்கறேன். 
தங்கள்விதேயன். 

1864 @ ஜனகரி ப ge, ak ek 
திருவள்ளூர், ° 

முர்ச்தியஞ்செய அய்யர், ருமஸ்தா, 

24. Gravel-diggers. 

oboe sider. ஆ. கலெச்ட்டரவர்சளாகயெ ஜார்ஜி பான்புரி துரையவர்சள் சமுசத்தச்கு : 

இருவள்ளார் தாதூசா தாசில்தார் சஜிமுத்தின் சாய்பு எழுதிக்சொண்ட ௮ர்ஜி : 

கீரேவல (gravel) ஜல்லி (- சல்லி) வெட்டுறெவர்கள் எந்த இடத்தில் 
வெட்டப்போகிரார்களோ ௮துசங்கதியும் அதற்சகெவ்வளவு வரி கொடுப் 
பார்களோ ௮துசங்கதியும் சணடு ஒருதர்காஸ்து காவந்தவர்களுககு! ௮னுப்ப 
வேணுமென்றும் துரைகள் உத்திரவு ௮ன்றி யாரும் ஜல்லீவெட்டச்கூடா 

தென்றும் பினனும் சில விவரங்கண்டு ஈவம்பர் மீ£28 உ ஜில்லா சேஜட்டில் : 

(0226116) பிரசுரம் (104106) செய்து இருப்பதையாவரும் அறியும் படி. பயிரங் 

கப்படுத்தி யாரார் எந்தெந்த இடங்களில் ஜல்லி வெட்டிச்சொண்டி௫ ச்சருர் 

களோ ௮ஹுவிவரங்களையும் ௮.றிவிச்கும்படி. இன்ஸ்பெகட்டர் (Inspector) 
வ(கைரா) ஜில்லாதார்களுக்கு சர்க்கியுலர் உத்திரவுகள் ௮னுப்பினேன். 

ரெயில்வே (௩௨1182) சப்ளைச்சாசவும் (Supply) seveou (Cuddappa) 
ரோட்டு சப்ளைச்காகவும் சல கந்தீராக்ட்டூதாரர்கள் (Contractors) புறம் 
போக்கு நிலங்களில் கிரேவேல் வெட்டி வருவதாகச்தெரிகறுது, 

இது விஷயத்தில் கந்திராகீட்டூதாரர்கள் அல்லது இதராள்” யாருடைய 

தீர்காஸ்தும் என்னிடத்திற்கு வரவில்லை. 
சாகுபடிக்கு உபயோகமற்றதாயிருச்றெ புறம்போக்த கலங்களில், உண் 

டாயிருச்கிற ஜல்லிகளை தர்காஸ்து ௮ன்றியில் மேற்சண்ட கந்திராச்ட்சொ 

ரர்கள் வெட்டுவதை தடை செய்யலாமா அல்லது கூடாதா அதுவிஷயம் 
சம்சயமாயிருப்பதினாலே, இதைக்குறித்து ஈடத்தவேண்டியதற்கு முடிவான 

கட்டளை ௮னுப்பப்பிரார்ச்சிச்சிழேன். 

- தங்கள்விதேயன், 
1864 @ ஜனவரி ம” 8 ௨, see RK 

திருவள்ளூர், 

. முர்த்தியஞ்செய ஐயர், ருமஸ்தா, 

= T. ஆண்டவர், 2 Vulg. for oppetad. S, YATRA.
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25. Officials delayed. 
௫ 

மதிராஸ் ஜில்லா ௮. சலெசட்டாவர்களாகெ ஜார்ஜி பான்புரி துரையவர்கள் சமுசத்தக்று : 

திருகள்ளூர் சாதாகா தாரில்தார் சஜிம் உத்தின் சாயிபு எழுதிச்கொண்ட அஜி 2 

அடங்கல 1 பார்ச்சவெண்டியசைக்குறித்து நான் அனுப்பிய தாக்தேக்கு 
ஜவாபாக வெள்ளியூர் மணியம் முனியப்பனா (காயச்சன்), சணக்கு 

சாமஸ்வாமி பிள்ளை, அங்கமுத்துப்பிள்ளை, கு. முனிசாமிபி இவர்கள் எழு 

திய இரண்டு ரிபோர்ட்டுகளையும் இதில் வைத்து இருக்றேன். 
டஇவாள்“ தர்ங்கள் அசூரில் விசாரணையில் இருப்பதாயும் ஜனவரி 

லீவுக்காக (leave) இராமத்துச்கு வர்தவிடத்தில் சாதபடி மாத்திரம் 

பார்த்து இருப்பதாயும் ௮ருருக்கு மறபடி. விசாரணைக்குப் போ௫றதினாலே 
பின்புதான் அடங்கல் பார்ச்ச வேணுமென்றம் ரிபோர்ட்டில் சொலலு 
இருர்கள். 

இவர்களில் கணக்சப்பிள்ளைகள் ௮க்டோபர் மி” 8 ௨ 41% சம்பர் 

அர்ஜியுடனேயும் மணியச்காரன் டிசம்பர் மி£ 9 ௨ 015 ஈம்பர் அ௮ர்ஜியுட 

னேயும் துரைகள் சமுகத்துச்கு வந்தவர்களாயிருப்பதினாலே உடனே பூர்த்தீ 
செய்து ராம வேலைக்கு ஆட்டங்கப்பட (110067) வொட்டாமல் செலவு 
கொடுத்த அனுப்பும்படியாயாவுது ௮ல்லது இப்பொழுதே செலவு கொடுத் 

தனுப்பி ஜமாபர்தி காலத்திலாவது பின்பாடிலும் அனுப்பிவைக்கும் படி 

யாயாவுது உத்தரவு கடாட்டிக்க பிரார்த்திகறேன், 
தங்கள்விதேயன், 

198641 ஜனவரி UT Qe, க டட ட 
திருவள்ளூர், 

மூர்ச்தியஞ்செய் ஐயர். சுமஸ்தா, 

26. Institution Fees in Civil Sutts. 

திருச்னெப்பள்ளி ஜில்லா கோர்ட்டு வில் ஜட்ஜியவர்களாகய, மகா nf a மூ, ஹெச்சு, டேவிட் 

சன்துரையவர்கள் சமுகத்தக்கு : 

சோனாடு வகைரா தாதூகா முன்டூப் மசம்மது அமீது மிகவும் வணக்சமாய் சலாஞ்செயது எழுதிச் 

சொண்ட ௮ 2 

என்ன வென்றால், சமுகத்தில் சாசரான ௧௬௯ நம்பர் உத்தரவில் 

௧௮௬௪ GD சூலை மி” உரு உ யுள்ள சதர்ச்சோர்ட்டாரவர்களுடைய சர்ச்கி 

யலரின் தர்ஜமாவை (16001, முகா) அனுப்பிவைத்திருப்பதாயும் 

அசைப்பற்றி இந்தசோர்ட்டில் நடந்து வருறெ வழச்கசசைக்சண்டு ரி 

போர்ட்டு செய்யச்சொல்லியும் சண்டிக்கறத. 

ஷ£தரீஜமாவில் இரத ஜில்லாவுக்குட்பட்ட கோர்ட்டுகளில் ஒத்திக்ரெய 
சாசனத்தின் பேரில் வரப்பட்ட நிலததைப்பற்றிய வியாச்சியங்களில் 

௧௮௪௨ ஸந்ததிய ௩-வது சட்டம் ௩-வது பிரிவுபடிச்கும், ௧௮௧௬ ஸததிய 
௧௩-வது சட்டம் ௧௪-வது பிரிவு, ௨-வது உட் பிரிவுபடிக்கும், ஒத்தி 

1 Estimate, contract; investigation of village lands. ? 1707 இகர்சள்,
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அல்லது ரெய சாசனத்துகையின் பேரிலா£ அல்லது நிலத்ின் பெறுமானத் 

இன் பேரிலா£? பீசு எர்ப்பாடு செயறெ விவரததை நிபோர்ட்டு செய்யச் 
சொல்லியும் சண்டிருக்கறது, 

௧-வது, இந்த டிஸ் இரிகட்டு முன்2ப் இலாகாவில் இருக்றெ நிலங்கள் 

௨௪ அடிகோலால், கோல் க-க்கு ஒரு ௫௨ யாக கர. (ட ககு காணி 
௪ ஆறது, அந்த ஒருகாணிக்கு அந்சந்த வூரிலிருக்கெ நிலவளத்துக்குத் 
தகுந்தபடி. சாணி க-ககு ஜோததில் உரு கலமும் அல்லது ௬9 சலமும், 
mB) கலமும் கண்டுமுதலாகறது. அதற்கு அந்தந்த வூர்வழக்கப்படி குடி 

வாரம் ௧ர2 க்கு உரு கலமும் அல்லது ௬7 கலமும் ௬௩ கலமுமிருக்கிது. 

அநத ஒரு சாணி சண்டுமுதலில் அந்தந்த வூர்வழக்கப்படி அதற்குள்ள குடி. 

வாரம் போக சர்ச்காருக்குச் சேரவேண்டிய மேல்வார நெல்லு தொசைக்கு 
விற்கிற தாரணை” விலைப்படிச்கு துகையை யேற்படுத்தி அந்தத்துகையின் 

பேரில் பீசுகட்டி வழச்சமாய் நிலவழக்குகள் இந்த ஜில்லாவிலுள்ள 
கோர்ட்செளில் கொண்டு வரப்படுறெதாகவும், ஒத்தியல்லது இரயசாசனத் 
தின் பேரில் நிலவழச்குகள் வந்தால் அதற்கும்மேற் சொன்ன விவரப்படி 
ககே மேல்வர்ரத்துகையின் பேரில் பீசு கட்டி வழக்குகள் கொண்டு வரப் 

பட்டிருப்பதாசவும் சாணப்படுகிறதே யல்லாமல் ஒத்தித்தொகையின் பேரி 

லாவது அல்லது கரயசாசனத்துகையின் பேரிலாவுது பீஸ்கட்டி 'நிலவழக் 

குகள் கொண்டு வரப்பட்டதாகச் காணப்படவிலலை. 

௨-வது, சர்க்கார் மேல்வாரத்துகையின் பேரில் ஒத்தி ரெயசாசன நிலத் 
அக்கும் வழக்கு கொண்டு வருகிறது மேற்கண்ட சட்டங்கள் ௧௮௪2 
ஆகஷடு மீ” 84 உ யுள்ள சதரதாலத்துக்கோர்ட்டாரவர்கனின் சர்க்கயுலர் 

ஆர்டர் இதுகளுக்கு ஒத்திருப்பதால் ௮ர்தவழக்கப்படிச்கு நானும் பிராது 

களை வாங்கிக் கொண்டு வருகிறேன். 
1864 ஜே ஜனவரீ மு 18 ௨, * * * * 

© 

27. Asks for a Warrant to Arrest an Unwilling Witness. 

weersrs ராஜஸ்ரீ செல்சல்பட்டு ஜில்லா 2வில் சோர்ட்டு நியாயாதிபதி யகர்கள் சமுகத்திற்கு 2 

சே. விரரசரமி பிள்ளை தாலூகாமுனி?பு கஞ்ெவகைரா (001௨21, 860,) சலாஞ்செய்து எழுதிச் 
சொண்ட ௮ர்ஜி என்னவென்றால் ; 

இகத கோர்ட்டு ௬௮௬௩ ஸ் ௬௧௪. 

சென்னப்பட்டணம் முத்தியால்பேட்டை பவழக் வாதி 
கார செருவிலிருக்கும் கு. ப. ௮கல்லாஞ்செட் ; வசூல் 

யார் . . . ..] ராமையர்£, 

பெரிய காஞ்சிபுரம் செக்ருப்பேட்டை மிலிருக்கும் 
ரங்கப்பகோதாசா (௧) எல்லப்பாசா (௨) சார் 
தாசா (௩) காளப்பாசா (௪). . . , 

பிரதிவா 

திகள், 

1 These measurements vary from village to village. 
7 Average price. $ Ramaiyar.
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சென்னப்பட்டணம் முத்தியாலுபேட்டையில் செயப் 
கழுநீர்பிள்ளெயார் கோவில் தெருவில் ஈஎ-ஈவுது வரியின் 

செம்பர் வீட்டிலிருக்கும் வீராசாமி செட்டியார் ன்ற 

குமாரர் சந்தாசெட்டியார் , டி ௧, 

ஷசாட்சியை வாதிதரபில் சாட்யொகச்கோப்பட் அவருச்கு சம்மன் 
அனுப்பி சார்வாயிருக்குது, சம்மனில் சண்ட வாயிசா பிரகாரம் அவர் 

இந்தகோர்ட்டுக்கு ஆஜராகவில்லை, gan சாகஷியும் வாதிச்கு முச்சியமான 

தாயிருச்நெது, கையால் ஷ£சாக்ஷி சாளது ஸ்ஸ் ஏப்ரில் மீ ௨௬ உ இச்தச் 
கோர்ட்டுருன் ஆஜராகும் பொருட்டு ௮வருக்கு வரரண்டு அனுப்ப உத்தர 

வாச வேணுமென்று கோருகிறேன். 

ஷூவாரண்டுச்காச வாதிவக்கல் கட்டிய வெரிப்பவர்கள் பீசு ரூ ௪ 

சது ஸ்ரீ ஏப்ரில் மி' ௯ ௨ கஞ்சிதொலூகா கஜாஞனாவுக்கு ௮னுப்பியிருக்கி 

றேன். அ௮ந்தவாரண்டு கொண்டு போகும் சீ£வில் கோர்ட்டு பியாதாவுக்கு 1 
சேரவேண்டியபடி ரூ. 1, 12 -, போஸ்டேஜ் ரூ._- 2-_3 ரூ. 
1. 14- ச டிஸ்சவுண்டு உள்பட ௮ரை அணா லேபில்கள் 62 இதனோடு 

சமுகத்திற்கு ௮னுப்பிவைத்திருச்சிறேன். 
BAe SY ஏப்ரில் ம ௬௨, 

298. Examination and Cross-examination. 

BHT HDR eR சவம்பர் ௨0௯ உ, | 

௬9௭, மூ | காதி சேஷாசல செட்டி, ; ௪க்இில் சேஷரத்திரி அய்யம் பிரதிகாதி, சயிஞபுசெட்டி, ; 

செ, ௮0௨, காரர்; பின்னும், சய்யது உசேனுடத்தின் சான் , வச்€ல சுப்பையர், 

உபையவாதிகளுக்குமிருக்கப்பட்ட வியாச்சியத்தில் திருப்பாபுலியூர் 
வேலாயுத பிள்ளை குமாரன், சாதி (04516) வெள்ளாழன், தொழில் (occu- 

pation) சாயச்தோயக்கிறது ; வயசு (826) ௫௰ உள்ளவனாகய வாதி சாட் 
சிமுத்தயபிள்ளைச்கு ௬௮௱௨உம் ்-த்திலுண்டான ௩-௬ சட்டம், எ-ம் 

பிரிவுபடிக்கு சத்தியம் பண்ணிவிச்சு (தது), 

வாதி வக்$ல் ட ட. 
கேழ்வி வாதி சேஷாசல செட்டி. உன் கிட்டயேதாவுது புடை 

(கேட்டது). வைகள் இரயத்துக்கு வாங்கெதுண்டா (87). 

உத்தரம். சேஷாசலசெட்டி யென் கட்ட (1470) சரெயத்துச்குப்புடை 
வைகள் வாங்கயில்லை. 

ஷூகே, சேஷாசலசெட்டி. சொல்ப்படிச்கு பிரதிவாதியண்டை (251) 

நீ யேதாவது (2௦5) பணம் பற்றிச்கொண்டையா, 

உத். அதுவாங்கயில்லை, ஈயினாபுசெட்டியண்டை சான் சது புடவை 

சள்ரெயத்துச்கு விற்று அதுக்குள்ள கரயம் ஈயினாபு செட்டியண்டை 

புத்தி[ பற்றி] சகொண்டேன். நான்வித்தது [விற்றது] யித்தனை புடைவை 

1 ௯ 28772, 088020.
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யென்று யொபக"மில்லை. ௰ வராகனுக்குள்ளே யேழுயெட்டு வராகனுக்கு 

யிருக்கும் வித்தது. 7 
ஷே. மத்தியஸ்தாள் முன்பாக யென்ன விசாரிசசு என்னமரய்த்திர்ச் 

தீதுகள், 
உத், முத்தியசெட்டி, கோபாலு செட்டி, சஞ்€வினாயக்கர், பின்னும் 

இிறிதபேர் கூடி. என்னை அழைப்பிச்சு. யாரண்டை புடைவைகள் விறரு 

யென்று கேட்டத்துச்கு சான் ஈயினாபு செட்டியண்டை புடவைகள் கொ 
டுத்த பணம் ௮வனண்டை வாங்கெசொண்டே னென்று சொல்லிப்போட்டு 
போயவிட்டேன். அப்புறம் நடந்த்து தெரியாது, 6 

aCe, உன்னைவிசாரிச்சதோடு கூடயின்னும் யாராரை மத்தியஸ்தாள் 
விசாரிச்சார்கள். 

25. யென்னுடனே கூட பளளி பொன்ன படையாச்சி வந்தான், 

அவனும் கான் சொன்னப்படிச்கு நயினாபு செட்டி யண்டை புடவை 

கொடுத்து பணம் வாங்கிச்சொண்டேனென்று சொன்னான். அப்புறம் நாங் 

கள் ௮ங்கே யிருச்க இல்லை. 

ஷ£ூகே, ௮ப்போ பஞ்சாயத்தார் முன்பாக வந்து சாக்ஷி சொன்ன பேர் 

களுக்குள் இப்போயாரார் கோர்ட்டுக்கு வந்திருச்கிருர்கள். 

உத், அது எனக்குத் தெரியாது, ‘ 

ஷூகே. வாதிக்கும் பிரதிவாதிக்கும் எப்போதாவது கூட்டுத்தொழில் 
ஈடராததுண்டா. 

eg எனக்குத் தெரியாது. சர 

ஷூகே, பிரதிவாதி சாட்டுக்கு வந்திருச்சிற தெயவகாயகனாயச்சனை 
௮றுவையா. 

உச், அறிவேன், 

பிரதிவாதி | நயனாபுசெட்டிக்கு நீ புடவைகள் கொடுத்த போது 
வகூல் கேழ்வி, 1॥ வாதி யார்வீட்டிலே யிருந்தான், ப 

உத், ஈயனாபு செட்டியினுடைய வீட்டிலேதான் இருந்தான். 

ஷூகே. சஈயனாபு செட்டிக்கு நீ புடவைகள் கொடுத்தது எப்போ, 

உத், பத்து வருவுமிருக்கும். 

ஷகே, மத்தியஸ்தாள் உனனை யழைச்சி சாட்சி கேட்டபோது வாதி 
உனக்கு கணக்கு தீர்த்து யேதாவுது பணம் கொடுத்தானா. 

28. இல்லை. ் 

வஊ.கே. நயனாபு செட்டி யண்டை நீ பணம் வாங்கிச் சொண்டபோது 
கூடயாரார் யிருந்தார்கள், 

உத், பள்ளி பொன்னபடையாச்்ச, பிரதிவாதியினுடைய தகப்பன்; 

பின்னும் செவிட்டு மு.த்தியனா, இவர்கள் ௩ பேர் யிருந்தார்கள், 

ஷிகே, அ௮ந்தபணம் கொடுத்தபோது வாதி கூட யிருந்தானா இல்லையா. 

ag. வாதியில்லை, 

1 110 ஞாபசம்,
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சோர்ட்டுகேள்வி, புடவைகளை நீ யாரண்டை கொகசத்ாய், 

உச், நயினாபு செட்டி யண்டை கொடுத்தேன், 
கே. யாருக்காக ஈயினாபு செட்டி கொண்டான். 
as. அது தெரியாது, 

கே. சயினாபு செட்டி வாங்கெபோது யார் இருந்தது, 
உத். அப்பவும் மேலெழுதிய ௩ பேர் தான் யிருந்தார்கள். புடவை 

வாங்கச்சொண்டு ௮ந்த கூணமே பணமும் கொதோான். 

கே. புடவை விக்றெ போது சகாயபிள்ளையிருந்தானா. 
உத், இல்லை. . 

கே. ௮த புடவைகள் நீ விச்ெபோது வாதி சேஷாசலசெட்டி யென் 

னமாய் வனம் பண்ணிச் கொண்டிருந்தான். 
25s, ௮து எனச்குத தெரியாது, 

சே. இப்போவாதிச்கு என்ன சீவனம். 

உச், அதுவுங் தெரியாது. 
முத்தய்யபிள்ளை, 

x * * % 

29. Document sent to be Filed. 

கும்பசோணஞ் இல்லா வில் ஜட்ஜி துரையகர்கள் சமுசத்துக்கு 2 

[To the Cumbaconam Zilla Civil Judge. | 

இழ்வளார் வசைரச தாதூகா முன்டுப் இருஷணரறாவு மிரர்த வணச்கத்தடனே சலாஞ்செயது யெழுதிச் 

கொண்டஆ௮ர்ஜி யென்னவெனள்றால் ; 

[From the Muncif of Lower-Valir, Kirushna-Rio. ] 

வில் கோர்ட்டு 1844 ஷ்ோ- த்திய 5- வுது ஈம்பரின் பிறாதில் வாதிக்க 

[குப்] பிதாமகனுடைய தமயன் பெண்சாதியும் பிரதிவாதிக்கி சாக்ஷூத் 

பிதாமகியுமான அழகம்மாள் | 1415. 13880137] கோறிச்கைப்படி. சில சொத் 
துச்சளை விற்றுதர்மம் ஈடப்பிச்சப்படமென்று ரூஜினாமா [ இரீசொமா] ௩-வது 

கலத்தில்” சண்டபடி. தர்மம் ஈடப்பிவிச்க உபயவாதிகளும் ௮சசறைப்பட 

ae% (were not willing). #9 தினாலே ஷி அழகம்மாள் மனுவின்பேரில் 
இல நிபந்தனைகளைக்கண்டு 1850 ஷ் டிசம்பர் மீ” 31 உ இந்தகச்சேரியில் 

டைரி (081037) உத்தரவு போடப்பட்டது. அந்த உத்தரவை உபயவாதிகளும் 

மனுச்காரியும் ஒப்புக்கொண்டு அந்தப்படி இந்த கச்சேரிரூலமாகவே நிறை 
வேற்றிச் சொள்ளுறெதென்று கரார்காமாவிலும் கண்டெழுதிக்கொண்ட 
இனாலே மனுச்காரியினுடைய ஒருமனுவை மட்டும் நிறுத்தி வைத்துக் 

கொண்டிருக்கிறேன். இதுமுதலான சங்கதிகளை விவரமாய் கண்டு ஈ-து ஹூ 

பிபர்வரி மீ£14 ௨ சமுகத்துச்கு ௮ரத' யெழுதிச்சொண்டி ருக்கிறேன். 
a, மனுவின் சங்கதியைப்பற்றிச் கரறார்சாமாப்படி உபயவாதிகளும் 

வூ. பனுவுச்சாச நான் செய்த உத்தரவின் தாத்பரியப்படி மனுக்காரியும் 

1S, SAKSHAT = own, direct. 2 os column.



80 A TAMIL PROSE READER 

ஆிராயி மேல் நடவடிக்கை நடப்பிவித்து சகொள்ள உபயவாதிகளுக்கும் 
6-3 GR பிபர்வறி மீ” 8௨ சோட்டீசு மூலமாய்ச் தெரிவித்ததுமன்னியில் 

அந்தப்படி. ஆஜராகி யாதொரு ஈடவடிச்கையும் ஈடப்பிவித்துக்கொள்ளாத 
,தினாலே மனுவில் சண்ட தர்மச்சங்கதியை கிறைவேம்றிச்சொள்ள வேண் 

டிய கடமை யுள்ள மனுச்காரிக்கு (௨) வாரம் கெடுச்சண்டு சகெடுவிற்குள் 

முன் டயிரி உத்தரவுப்படி. மனுச்சாரிரிறைவேற்றிச்சொள்ளாத வரையில் 

மனுவின் ஈட்வடிச்சை முடிவு செய்யப்படுமென்று சண்டு மனுக்காரிக்கு 
சோட்டீசு போட்டு கெடுவிலும் கெடுத்தப்பியும் மனுச்சாரி ஆஜராகி யா 
தொரு ஈடவடிச்கையும் ஈடப்பிவித்துச்கொள்ளாததினால் மூன் gray we 

சண்டபடி நிறுத்திச்கொண்டிருந்த மனுக்காரி மனு (௧) Ser sane 

கையில் பிறந்த நோட்டீசு சட்டளை (௨) ஆகதஸ்தாவேசுகள் மூணும் 

நம்பர் கட்டில் சேர்ச்சவேண்டியதற்காச இத்துடன் சமுகத்திற்கு ௮னுப்பி 

வித்திருச்சறேன். 

இழ்வளர், சறு௨ மே ் ந ஆ * OF 

ஆகல் மகர, 

80. 7220772773 Family Support. 

தஞ்சாவூர் ஜில்லா செஷன் கோர்ட்டார வர்கள் சமுகத்துக்கு : 

ads GV சேசு ௦2-வஇில் சைதி சாசேஸ்வரையன சலாஞ் செய்து யெழுதிக் சொடுத்த மனு 

யென்னவென்றால் : ் 

ag செஷன் கோர்ட்டாரவர்களால் எனக்கு ௩ ஹோ கடின சாவல் 

விதித்து இர்த ஜெயிலில் வைச்சப்பட்டிருக்குது, இப்போது என்னுடைய 

சமுசாரத்துக்கு சவரட்சகர் இல்லாத்தினால் எனக்கு பட்டுக்கோட்டை 

தாலூகா ௮ன்னாணி கிராமத்திலிருச்சப்பட்ட ௪ (3) பங்குக்குள்ள -௦௪ ($) 

வேலி நிலத்தையும் எனக்கு விரோதிகளான சிலர் கைப்பற்றிச்கொள்ளவும், 
இப்போது ஷ, நிலத்தில் விளைந்திருக்கப்பட்ட [௦1 இருக்கிற, 262 (14)] 
மாசூலை அறுப்பறுத்துக்சொண்டு போசவும், எத்தனிக்கறெதாக கேழ்(ள்) விப் 

படுகிறேன். எனக்குவீட்டில் ॥ வயதுச்குட்பட்ட ௩ பிள்ளை களுக்குப் போ 

ஷகியான என் பெண்சாதியால் ஷ நிலத்தைக்சாப்பாற்ற இறமையில்லாத 

,தினால் கோர்ட்டாரவர்கள் இருபைசெய்து, ஷ. நிலம் 2௪௪ வேலியையும் 

நான்விதெலையாகிற வரையில் சர்க்கார் விசாரணையில் வைத்து அதில் வரப் 

பட்ட [262 (14)] ஐவேஜில் சர்க்கார் கிஸ்இயும் பிறக்குடிவாரமும் (1௦1) 
போச பாக்கியை என் பிள்ளைகளாகிய நாராயணன் (௧) சிதம்பரம் (5) 
விசுவனாதன் (௧) இவர்களுக்குப் போஷூயும் தாயாருமான லட்சுமியம் 
மாளிடத்தில்சேர்ப்பித்துச் கொண்டுவரும்படி. செய்விக்க கோர்ட்டாரவர் 
களைறொம்பவும் கேட்செகொள்ளுகிறேன். 

| னாகேசுவறன், 
1803 மே யேப்ற்ல்பர [3 ௨. ர 

[ சாகேஷ்வரன், ]
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81. Wife's Petition. 

S64 ut ஜில்லா செஷன் $சோர்ட்டார வர்கள் சமுகத்துக்கு : 

திருத்தாப்பூண்டி Stoner ஙவ்டசங்கச்தி இரசமமிராகதருமவில்சப்பிள் ளை (Dharma-litga Pijjai) 

பெண்சாதி சாஜா.யி (Rajayi) Quyse OsrOss og: ' 

1-வது, மன்னுர்தடி தாலூகா தேவஸ்தலம் மாயாண்டி. சவுண்டன் 1 
வீட்டில் கொள்ளை போன சங்கதியைப்பற்றி ஷயான் என் புருஷனான 

தநமலிங்கபிள்ளையையும் எதிரிதரபில் (1154) சேர்தது பிராது செய்ததில் என் 

புருஷனுக்கு ஒருவருஷத்திற்கு ஈல்ல ஈடத்தைக்கு ஜாமீன் கொடுக்கும்படி. 
டி.ஸ்திரிச்ட்டு மாஜிஸ்திரேட்துரையவர்கள் உத்தரவு செய்தார்கள். 

2-வது. மற்றபேர்வழிகளை (06:5005) இந்த செஷன் கோர்ட்டுக்கு 
௮னுப்பி இந்தசெஷனில் விசாரணையா விடுதலை செய்யப்பட்டிருச்றெது, 

2-வது. என் புருஷ்னுக்காக கான் இசைத்துக்கொண்டு போன ஜாமீன் 
எதிரிசகளுடையுதர்ப்போதனையால் தள்ளி விடப்பட்டது,” ஆகையால் தர்ம 
அரையவர்கள் தயவுசெய்து ஷூ நம்பர் கட்டை வரவழைத்துப்பார்வை 

யிட்டு, என் புருஷனை விடுதலை செய்யும்படியாகவும், ௮ப்படியில்லாதவரை 
யில் இப்போ என்னிடத்தில் ஜாமீன் வாங்கிக்கொண்டு விடுதலை செய்யும் 
படியாகவும் உத்தரவாகவேணும். 

சான் பெண்பிள்ளையானதால் இந்த நம்பரின் கணக்கு இத்தனையாவ 
சென்ற எனக்குத் தெரியா [ ததினாலே, 121] ததுனாலே ௮ந்த விபரம் இதில் 
சொல்லவில்லை. 

குற்விசாரணை சட்டம் 206, 207, இந்த ஸெக்ஷன் படி. மனுச்கொடுச் 
் இரது,, 

சிரஸ்சு இந்தேல் ராஜாயி, 
1863 @ சகம்பர் மா 12 உ. ந ரு உச 

32. Complaint of Injustice and Partiality. 

தஞ்சாவூர் ஜில்லா செஷன் சோர்ட்டாரவர்சள் சமுகத்துக்கு 

சசபா மன்னார்குடி, அன்னவாசல் தெருவிவிருக்கும் முத்துசாமி ஐயன் பிள்ளை சோபாலையன் கொ 

டுத்த மனு . 

(1) என் பெண்ஜாதி பெரிய காயகியை கள்ளப்புணர்ச்ச செய்யும் 

பொருட்டு வூயப்படுத்தி ௫- 1௦௦ பெற்ற தடயங்களுடன் ௮வளைப்புதுக் 
கோட்டை யிலாகாவில் ஒளித்துவைத்திருந்ததைப்பற்றி கைதி சசெசண்ணா 

ஐயங்காரென்ற இருஷணையங்கார் பேரில் மன்னார்குடிதாலூகசா செக் 

ண்ட சொசு சப்மாதிஸ்திரேட்டினிடத்தில் வழக்கிட்டேன். 

1 கவுண்டன் or Qacretr_or, a Kanarese caste title. 

ருள் TT M
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(2) பிராதுப்படி. ருசுப்படுத்தினேன். என் சாட்கெளில் முச்சியமான 
௮சேசரைச் தருவித்து விசாரியாமலும், என் பெண்ஜாதியின்வாக்குமுல 
ததைச்சரியா யெழுதி வாங்காமலும், ௮வள் conte சாட்சகளை விசாரி 

யாமலும் விசாரித்த சாட்செளின் ருசுவைச்சரியா /யமுதாமலும், தகுந்த 
ருசுவில்லை யென்று சென்ற நவம்பர் மி” ஏஉ யில் பிராதைத் தள்ளப்பட் 

டிருக்குது. 
(3) துப்புத் தெரிர்தபிறகு சிலரை சைதியில் சேர்க்ச வேணுமென்று 

சான் சொடுத்த மனுவை அங்கேரிச்சவில்லை. என் பெண்ஜாதி புதுச் 

கோட்டை யிலாசாவிவிருநது பிடிபட்டதால் ௮வளிருச் தவீட்டுக்காரர்களைத் 
தருவித்து விசாரிச்சு வில்லை. 

(4) இவ்விதமான விசாரணைகுறைவின் பேரில் ஷ கைதி சப்மாஜிஸ்தி 
சேட்டுக்கு புரோதெனாகவும் (5, - priest) ஒருமதஸ்தனாகவும்: இருப்பதை 
யிட்டு அவனைத்தப்பிச்து விடவேணு மென்ற முழுகோக்கத்துடன் வழு 

வுதலாச அமல் ஈடத்தி ௮நீதியாய்ப்பிராதைத்தள்ளிப் போட்டார். 
(5) ஷ கேல் சான் பிரஸ்தாபீக்க வேண்டியுதும் ரூபிச்க வேண்டியதும் 

அேகமிருந்தது. அதுகளுக்கும் விசாணையான சாட்டிகளுக்கு கான் 

Huss, Fate! போடவேண்டியதற்கும் இடங்சொடுச்சவில்லை. 

(6) ஷூ சப்மாதிஸ்திரேட்டு தீர்ப்புக்கு எனக்கு நகல் கொடுக்கவில்லை , 
இதைப்பற்றிரசான்டி.ஸ்திரிகட்டு மாஜிஸ்கிரேட்டாரிடத்தில் மனுககொடு 
ததேன். அவர்களும் அ௮ங்கேரித்து நியாயமான மூடிவு செய்யாமல் இவ 

டத்தில் தெரிவித்துச் சொள்ளும்படி, எனச்கு வாய்மொழியாய் ஒத்சரவு 

கொதொார்கள். ் 
(7) இதின் பேரில் அப்பீல் செய்ய எனக்கு இடமில்லாததினால் குற் 

றவிசாரணை சட்டம் 343- வது செகீஷன்படி. இந்தச் கேசை ஹைகோர்ட் 

டாரவர்கள் ரிபரேன்சுக்காக தருவித்து ௮னுபபி அவர்கள் உத்தரவைப் 
பொறுச்சொண்ட இதை வேறொரு கோர்ட்டில் பரிலனை (trial, ex- 

௨111121101) செய்யும்படி ௮னுப்பச் கொறுறேன். 

கோபாலையன், 
1863 இ டிசம்பர் மர ரர உ. kk oe 

இது எழுதியுது சருச்திட்டல் ருடிமுதவியார்தெரு, 
சனிவாசமுதவி, 

3 அ கேள்வி,
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33. Distraint for Fines. 

சஞ்சாவூர ஜில்லா செஷன் $சார்ட்டாரகர்கள் சமுசத்துக்கு : 

அறச்தால்இ பிர்கா செச்சண்டு இளசு சபார்டி. சேட் மாஜிஸ்திரேட்டு சாராயணசரமி ஐயர் (11878]/812- 

Simi கீர்நதா) எழுதிச்கொண்ட sid: 

சாளது ஈவம்பர் மீ 14 உ டி.ஸ்கரிச்ட்மொதிஸ்துரேட்டு துரையவர்கள் 

சமுகத்திலான 57-ம் ஈம்பர் உத்தரவுடன் வநத சமுகத்து வாரண்டில் 

சண்ட செஷன் 46-ம் நீ கைதிகளாயெ வறிக்குடி. சன்ன அண்ணன் 
(1) அருணாசலம் (2) இவர்களுடைய அசையும் பொருனைத்துடர்ந்து 

அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டு இருக்கிற பேர்வழி: (1--க்கு) [போ் வழி ஒன் 
9&@ ‘on each individual’] ef 15 வீதம் அபராத பணத்தை வரூல் 

பண்ணி வரும்படி. ௮ந்தக்ரொமத்தைச் சேர்ந்த ஆவுடையார் கோவில் போ 

oF டிப்பிட்டி சான்ஸ்டேபில் பேரால் கட்டளை யனுப்பி ரிட்டர்னா 
கிவந்த்து. 

ஷை முதல் கைதி சின்ன ௮ண்ணனுடைய ௮சையும் பொருளையேலத்தில் 

விற்றமுசலானதில் ஐவேஜான ரூ 6 அணா 175 பை 8 போகப்பாக்கி 
துகைச்கு அவனுக்கு இனியாதொரு சொத்து டையாதென்றும்/ 

2-வது கைதி அ௮ருளணாசலத்துக்கு தஞ்சாவூர் டிஸ்.இரிகட்டச் குள்ளா 

சுயாதொரு அசையும் பொருள் இலலை யென்றும், புதுக்கோட்டை இலாகா 
எச்சிகோட்டை கரொாமத்தில் ௮சையும்பொருள் : இருச்றெதாகவும், தெரிய 

வருகிறது, 
ஷி Aut வந்த முதல்கைதியினுடைய அ௮சையும்பொருள் 

ஏலத்தில் விற்றுமுதலாகி வந்தமேற் சொல்லிய ரூ 6 அணா 15 பை 8 
யும் 6 ஈமபர் சேவகன் ஆருமுகரரயக்கன் வசமாகச்சமுகத்துக்கு அனுப் 
பிவித்து இருச்சறேன், 

ஆசலால் இதுவிவரம் சத்தத்துச்கு வணகச்கமாய் அ௮றிச்சை செய்ய 

லானேன்., 

தீங்கள்விதேயன், 
1865 @v சவம்பர் பர 30 ௨. x * *® *
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CHAPTER VI. 
PETITIONS AND OFFICIAL CORRESPONDENCE. 

[These are more difficult. They are from the Collection of A. Robertson, Esq. ] 

Mute marks (yare?) are most often omitted in business letters. 
Many utterly ungrammatical forms and errors are left uncor- 

rected heré passim, for exercise. Spelling is often quite phonetic. 

1. Ground-rent. 

௧-வது. நிலவரிச்சங்கதி, 

செனனபபட்டணம்கலெச்ட்டர் இனன துரையவர்கஎசமுசததுககு : 

சணணாமபுச் காளவாய் தண்டலம்! பெரியதமபிமுசவி” மிசவும் சலாஞசெயது எமுதிசசொண்ட விணணபபம் 

எனனமெனறால் இருபத்தஞ்சு (172) வருஷமாய் இரதச்காளவாய்த்தொ 

ழில்செயதுகொணடு இகதநிலவரி பில்லுகளுககு -(01115) ௮ப்போசைச்சப் 

போது, தடஙகலிலலாமல பணஙகடடிசகொணவெகஈதேன 3, இபபோது 

இசதவிரணூவெருஷமாய இரதததொழிலபீடாய் (268) எனககுககஷ்டகாலஞ 

சமபவிததிருககறதினாலும தேசசெளககியமும்மடடாயிருகறெ இனாலும, 
-௰௮- பில்லுகளுககுமாததிரமபணமஎனபேரிலேபாகூயாய்கினறுபோசகத. 
இகததிரணததில ௮ஈதபில்பாகடச் சாடாவாய்க் கடடசசொலலிததாககளெ 
னககுககடடளையிட்டீர்கள, அநதபபிரகாரம, ௮அதுமுழுதும இபபோதுசடட 

எனககு நிர்வாகாதபபியிருக து. 
ஆகையினாலே தாஙகளதயவுசெயது, இதினுண்மையை இனனமிருசகற 

காளவாய்க்காரராலும தஙகளுடையபில்ச் தணடல்க்காரச்சணச்சபபிளளை 

யாலும ௮றிஈதுகொணடு, ஒனபதுபிலலுசளுககு இபபோதீ எனனிடததிலப 

ணமபறறிககொணடு எனகாளவாய்மதியலைச்சாரிபணணினால, மறறபாக௫. 

யும இனனமிரணமோசததில சாடாவாய்ச்செலுதசபபோடுவேன, தாககள 

இரத எளியவனபேரில இவவளவுதெ(௬)பைவைதது, எனமனுவுககுச்சதுத்* 
தரவுகொகெகுமபடியா தஙகளசனததை ? மிசவுமபிரார்த்தெழறேன. ' 

om. Arrupage (Borer) Qsr Pa, ச. பெரியதமபி, 
௮௨௪ தேம சூவை மீ ௨௩ ௨ இச்சரியான 

பவ ஆடி. ம ௦௩ ௨. 

1 Tandai = collection, or head of a gang of labourers. It is here used as a title. 
The whole ‘style and title’ of the petitioner is: Tandal+am (131. ¢) + periya (131. ¢) 
+ tambi (Key, App. iv) + muthali. 

் பெரியதம்பி 15 a pet, or household name. 
3 Observe the use of the auxiliaries Qarér and wr (106). Lit. ‘having tied up and 

taken I came’: he had always come up to his time! 
£ S, = favourable reply. 5 Your honour.’
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2. Endowment. 

௨-வது, சுரோத்தீரியச்சங்கதீ. 

செனனபபடடணம்சலெச்ட்டராகுய இனன துரையவர்களசமுசததுகரு :1 

செதாச்திரிப்பேடடை1 சுரோததிரியதாராெ? மலகைபதிசாயகர் மிருரதவணசசததடன எழுதிசசகொண்ட 

௮ர்ஜி 2 

எனனவெனரால சிரதாததிரிபபேடடைஹரிஹரா”திசளபேரால, ராண 

டுசகுள்ப்படட பெரியுமேடடுநிலஙகளில, கரதபபச்ரொமணிககுச் செர்ட 
டைபைச்சேடடுப்பணணிசகொதெதநிலததுசகு இபபாலிருககறத சர்க்கார் 
நிலமெனறு, ௮திலிருககிறமாசசொடடிகளளுககடை மிடடாய்க்சகடைமுத 
லாடயுதுகளுககு, தாஙகளவரிபில்போடடு, ௬௮௨௨ ஹ் முதல்வசூல்பணணி 
சகொணடுவநத கிரவுணடுரெண்டை இபபோது ஷ.சகோயிலகளுகசாகஒப 

பிததபபோடசசொலலி, ௧௮௨ட ஷூ தணடலககாறப்பாபபயப்பிளளைபேரு 
ககுததாஙசளஉததரவுகொடுததீர்கள, அநதபபடிககு௮ஈததசணட்லககாரனா 

லே௮ஈதவரிபபாககயொானது எனககுசசெலுததிவிடச சொலலிசசாடடபப 
டடிருகக, அஈதககடைகசாரர்கள அ௮பபடிச்செயயாமல ௮டடிபணணின 

படியினாவே, ௮அதைககுறிதது ௮வர்களபேரிலே கானரினனகோர்டடிலே 

போடடேன. அதறகு ௮நதககோர்ட்துரையாகிய- ம-ஈ-ஸ்ரீ- (இனனார்) 

அநதநிலுவையைஉனனைததணடிகசகொளளசசொலலி கலெக்ட்டர்செலவு 

கொதெததூகு, அவருடையகாதிதமாவது, பாபபயப்பிளளை பேருககுககொ | 

டுதததாகதேச்குரசலாவுதகொணடுவாதுஎனககுககாணபிதசால, ௮பபோது 

தானஉனபட்சததிலேடிசசரிபணணுவேனெனறுகாளதுசூலை மீ£௨௪௨ வரை 

ககுஙகெடுக்கொதுததிரு கரூர், 
ஆகையால தற(ர்ம்)மபபிரபுவாகியதாஙகள, முன்னாலே பாபபயபிளளை 

பேருககுககொகத ர்டருககுஒருகாப்பிகொசேசாலுஞ்சரியே, இரச இரவு 
ணரெணடு சேவஸசானததைசசேோரவேணடியுதுசானெனறுஷதுரையவர்க 

ஞககுஒருகாகெதகதாஙகளதயவுபணணினாலுஞசரியே, இலலாவிடடாலதே 

வஸதானததுபபணம ௮ரியாயமாயமுழுகபபோதெத,; இவவளவுதயவுப 
ணணுமபடியாய்த்ததககளகனததைபபிரார்ததிககேன. 

இசதாததிரிப்பேடடை சரோததிரியதாராகய மகசைபதிசரயகர், 

செனனபபடடணம 

இலவச இ Gov” DGe., 

1 சிச்தரத்திரி 101 இர்தா ursheor = safe (auspicious) voyage: name of a suburb of 

Madras. , 
4 Skrottriyam, an assignment of land or revenue to a learned man, or to any deserving 

person. 
* Hari = Vishnu; Hara = Civa; H.B., 151. ¢.
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3. Remittance. 

௬-- வது. டூர்சாலசங்கதி, 

சேலம் ஜிலலா சலெச்ட்டர் ஆகிய (இன்ன) துரையவர்கள் சமுசததுகரு : 

ஒமதூர்சாலுக்சா.தாசில்திருவேல்கடத்தயயல்கார், வணசகததுடன எழுதிசகொணட அஜி 2 

37 

என்னவெனரால, ஷதாலுச்சாவில் சாளது ஸு சூலைமி"௩௧௨ வரைககுமவ 

சூலானபாபததமுபலகுபணஙகளை ௮குர்சசானாவுககு இர்சால்செயதிருச 

  

Grape Samo. ‘ 

அயன்வரூல் , ட் ௨ நூ. ௨௫௧௩௬௭ டு ௧, 

அமானிபள்எப்பட்டுரொமத்துமாகுல்விற்றுமுதல் 93 SQr a &, 
அமானிபாஜேபாப்-மூஙசில்வகைராவரூல் ட, HT yy 5s 

சாயர்இஜாராவரூல் . லட் த TOT ட 

மச்கம்வசூல் e@w , 4, 

சேவஸ்தானம்வரூல் உட்ச௭ட௫டு ௬ ௯, 

தீக்காவி வாபஸ் வரல் , , , டட..௧௮௬௯௬௩௪ ௬ ௭, 

மோதிரபா வசூல் > ௨௩௪ ௬ ௫, 

சன்வாத் பாச்கிவசுல் , ௨. ௫௮௧௭௪ @.,, 

மறாமத்து பாஜகஸ்து , . ys ௮௪௩... 

பேவார்ஸ்சாமான்ஏலம்வருூல் டட ௨௭ ௨ ௧, 
சாலைமரம்விற்றுமுதல் . , , டட இம , x 

ரிவினியு௮அபராதம்வருல் 9 Pe ,, 

போலீசுஜுர்மானாவகுல் ) m6 DW , 

உத்தியோகஸ்தர்களசம்பளப்பிடி பபு 3 & ௬, 
நாட்டுக்கணச்சர்கள்சம்பளத்தக்காகவசூல் SEH ௮ ௪. 

தரொமச்கணச்கர்களுடையசம்பளத்துக்காகவசூல் yy  க௩ட ,, 

ஆகபாபத்து-கஎஇ௭ஏகூன்முபலகுவசூல் , ௬௧௬௨௰ ௨ ௮, 
  

ஆக ரூபாய் ௮றுபத்தோராயிரத்துமுச் நூற்றிருபதும-௮ணா- இரண்டும்- பை 
சா-எடடும், டுக-தயிலியில்போடடுச்சகடடி, ௮ரசகு£ீல்பணணி, தாலுச்சா 

முததிரைவைதது, நாணயவாரியாய், இர்சால்காமாதயார்செயுது, தாலுககாகு 

ததிசேவசகன, அ௮ச்சயராயகன்வகைரா-க-பேர்களுடையதாபே (005(00]7) 
செய்து, அரூர்சசானாவுசககு ௮னுபபிவைததிருகறெகைபியதுஜாஹிராச 
வேணுமெனறு எழுகககொணடேன,. 

இருகேல்சடத்தயயல்கார் தாடிலதார், 

இனன (இ இனன மீ* இனன ௨. தாலுசசே ஓமலூர், 

முகரம ஓமலூர்,



88 4 TAMIL PROSE READER 

4, Extended Cultivation. 

௫-வது. ஜாஸ்திசாதபடிச்சங்ககி! 

கோயம்புதது/ஜில்லாகலெச்ட்டர்ஜான்௪லகன் (] 01111 Sullivan) தரை/கர்சஎசமுகததககு : 

அவினாசி தாலுசசாதாசில, ரல்கராவு எழுதிசசொண்ட ழர்ஜி : 

என்னவென்ருல்ஷ_தாலுக்காவைச்சேர்க்த சனன௮வினாசிராமதது மஜ 

ராநெய்ச்குப்பை மகாசனம் குபபயயன் என்கெறவன ௮ரூரில்கொதெசவிண 
ணபபததில தன்னுடையகிராமத்தேரியில வருஷாரதரததில் பருறெசலம் ஆறு 

மாசமாததிரமகிலையாசவிருகறெதாகவும அ.தின்பேரில்காய்ச்சலினாலே ௮து 

வறண்டுபோடறெதாசவும் சர்ச்சாரார்௮துககுகரையை உசச்இமராமததசெயுது, 

வேணடியபஈதோ பஸ்தும்பணணி ௮துவருஷமுழுதுககுமபாயுமபடியாய்ச் 

செய்விதது தனககுககொதெெசால, (௩௭) ஒ-வரைககுகதரிசில இகமாச்சேர்த்து 
சாகுபடிசெயது தீர்வைஜாஸ்திசெயதுகொஎளுகிறேனெனறுசணடிரு 

சகிறசஙகஇியைவிசாரணைசெயது சமுகததுககுததெரியபபத்சசசொலவி 

என்பேரால் இண்டார்சானபிட்டீஷனைச்சொணவசசெனகரகுககொ 
டுததான, 

அதின்பேரில் ஷ_சங்கதியைவிசாரணை செயயவேணடி. ஷவிணணபபத 

இல்ச்கணடி ர௬ுகறெ௫ரொாமததுககுகானே போய அநத ஏரியைபபார்த்தபோது 
௮துமுழமுவது மவெடிபபுகொடுதது கரையில்ச்சிலவிடஙகளிலுடைப்பெடுத 

அககொணடும்கரைபஈதோபஸ்திலலாமலும் இருககெதுகதவிர ஷ£ரொமததி 

லசாகுபடிககு லாயச்சான கிலஙகள விஸ்தாரமிருக ரெதுகளையுமபார்வையி 

டகெகொணடேன. 

அபபாலதாலுககாமராமததுமேஸ்திரியைவரவழைசது ஷஏரிமராமசதுககா 

கபராவர்துதயார்செய்யச்சொனனேன, ௮தினபேரிலவன ஷ_எஏரிககுளளி 

ருககிறமண்ணெபுபபுசகூலிரூ (௩௭); குளுமி*கட்டு ரூ (௫௰); கரைககட்டுரூ 

(௪௱); கெடடனைச்கூலி ரூ (ஈ); ஆச ரூ (௮டு௰) இமராமததுபராவர்துஜாபிதா 
தயார்செய்துகொசெசவாஙகெகொணடேன, 

அபபுறமகானஷ௫ராமததுசசிலலறையிசுமுகளைவரவழைதது சர்க்காரார் 

ஷிஏரியைமராமததுசெயது௨ஙகளுககுககொதெதால நீஙகளெததனை காணி 
ஜாஸ்்இிசாகுபடிசெயவீர்களெனறுகேட்டதறகு, தரிசுகிலததில (௪௱) 8- 

வரைககும்ஜாஸ்திசாகுபடிசெயுது, சர்ச்சாருககு (௬) ரூ. வரையிலகஸ்தி 

ஜாஸ் இியாயககடடுகிரோமெனற்சொனனார்கள, 
அரதபபடிககு௮வர்களிடததிலுமஷவிணணபபசகாரனிடததிலுஞ சாகு 

படிமுசசிலுகசாவாஙகககொணடு ௮தைபபறறிபித்வி யோதெதுபபார்த்த 

போது, ஷமராமசதுசெயயவேணடியதுஜரூராகவேபித்விககுகசாண௫ூரது, 
ஆனபடியாலஷிசஙகதியில் ரயததுசளிடததிலவாஙனெசாகுபடி முசலி 

சகா (௪), ௮சல்இண்டார்சுவிணணபபம (௧), மராமததுமேஸதிரிதயார்செய 

1 குளுமி - 727272,



CH. VI, OFFICIAL CORRESPONDENCE 99. 

துகொதெசசதாஹிபராவர்து (௧), ஆக (௯) தஸ்தாவேஜுசளும இசதுட 
னேசமுகததுககுபபித்வியனுபபிவைததிருககறதுமலலாமல ஷவிணணப 
பததில்கணடி ௬கறமராமதது செயயுமபடியாத்தககளுக௫ஷடமானால ஷு 
பராவர்திலரகாதுசெயதிருகறெ 1 முபலகு௮னுபபிவைககுமபடி 3 அருர் 
கஜானாவுககு உததாவன்சவேணுமெனூறழசேதிதெரியலாவதாசவுமெழுதிச 

கொணடேன, 
| sharrasrAagrigrgisCagdenA, 

[Ranga Rao, Tahsildar of the Talik of Avinasi. ] 

(Qerer) Gy (Maran, uw (இனன) ௨. | 

மூசாம *செய்ச் ருபபை, 

[Dated from Neykkuppai.] 

1 eapg or sygQew = show, exhibit. 
7 This is vulgarly used for the causal; H.B., 160.1. (4) It should be sgvcuyds 

ராம்படி,, 

800௧) 1, 14
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5. Lowering the Settled Tax. 

௫ூ-- வது. டவுலமீனுஹாசங்கதி. 
இரி?ிரொபபளளி ஜிலலா சலெச்ட்டர் சார்லசு weageBir.e (Charles Lushington) georcue 

ஓ சசமுசததசரு 
விடசெசடடிதாநுசசாதாசல ॥சமசாமிசாயசனெழுதிசசொண்ட ரஜி : 

எனனவெனளறால ஷடிதாலுகசாவைசசேர்ச்தசெல்லூர்கிராமததுமகாசனம் 
ராமய்யன் ௮சூரிலகொதெத ௮ர்தியில தனனுடையகிராமத்தில பிராக்குச் 
குற்(௨௱) காணிவரைககும அதிகமாக ததரிசிலசேர்சது டவுலேற்படுத திஜமா 
பஈதிசெயதிருககறதாகவும ஷி௫ிராமததுககுபபாய்றெ அடிபனலூர்ச்குரமபில 
இபபோதசாகுபடிகாலாவ தியில தாராளமா கஈடைநீர்பாயாமலிருகறெபடி 
யால நாஙகளெகதவுதவியினாலேசாகுபடிசெயதுசர்ச்சாருககுபபணஙகட்டு 
வோமெனறும, தனனுடையபடடாவில்ச்சணடிருகறெநிலத்தீர்வைபபணத 
இல் எவ்வளவாவதுதளளிக கொடுககவேணுமெனறுமகணடி ௬ககறசஙகதி 
க்கு நீர்ஷூராமததுககுபபோய ௮தைசசெம்மையாகப்பார்வையிடடு ௮தினு 
டையபயான்வார்சகணடு அ௮ர்திபணணிசககொளளுமெனறகியமிதத (௫௫) 

அது ஈம்பர்சனனதுசாதராச கத, 

பமோஜிப்உக்கும் பித்விறூமி"(௯௨) சாயஙகாலமஷ்டுராமததுககுபபோய் 
அ௮தைசசுறறிபபார்த்தபோது சாகுபடிககுலாயக்காகவும தரிசாகவுமஇருகஇற 
நிலஙகளினவிஸதாரததைசசணடுகொணடு முதலாவது ஷ,ூராமததசசணச 
கனைவரவழைசது சாகுபடிககணககுக கொணடுவரசசொலலிததாச்துேபண 
ணினேன். அதறகு௮வனகொதெதகணககில், பிராககுபசலிவரைககும் 

௮யன்சன்செயில் சாகுபடி சாணி(௧௨௩௭) குழி(௮௬) உம, புன்செயில் சாணி 
(௨௬௬) குழி (௬௩) பரவல்க்காடு (19111511170004) காணி (௬௨௭), ௮, காணி 
(௧௮௭௧) உம் குழி(௪௧) மட்டும் சாகுபடியாயிருககிறதுகள், இதறகுச்சாலே 
ஹால் சாகுபடி ஈன்செய் காணி (௮௩௭) குழி (௧௩) புன்செய் காணி (௪௬௦௫) 
குழி (௪௪) பரவலச்சாடு சாணி (௧௫6) குழி (௬௩), தோட்டம் காணி (௪௭௪) 
குழி (0௪), ஆக தாணி (௬6௭௫) ௨ம் குழி (௮௭). அகையாலபிராககுககுஈன் 
செய் சாணி (௨௬௫) உம் குழ் (௬௨) வரையிலசாகுபடியாகாமலதரிசாய்க்கெட 
6ச.துகள. இதுகளிலஜமாபக இிதருணததில (௨௱) காணி டவுலசேர்சதுககொ 
ணடு, மறற காணி (௯௫) உம் குழி (௬௨) ௨ம், தளளுபடிசெயதிருகதுகள, 
ஆகையால அர்திதார்பிராககுககு புன்செய் ஜமாபகதிதருணததிலடவுலுககு 
அதிகமாக (௨௱) காணி வரையிலசேர்ச்துஜமாபகதிசெயதிருகடறதாக, அர்ஜு 
யிலசொலலியிருககிறதறகு கணககுமூலமாகயாதொரு ர௬ுசுவுங காணேமை. 
ஆனபடியால இதுகளைககுறிசதுயோசனைசெயதால இரத ௮ர்இிதார்கேட 

கெகொணடபடிககு பேரீஜிலஎவவளவுக சளளுபடிசெயுதுகொகெகவேண 
டியசபபிலலாமலிருககறெதினாலே ௮சூரில்கொதெத௮சல் gia (௧), ரொ 
மககணககனகொதெதடவுலசாகுபடிச்சணககு (௧), ஆக(௨) ௨ம், இசதுடன 
சமகமசதுககு ௮னுபபியிருகறெசேதிதெரியவேணுமெனறெழுதிக கொண 
டேன, 

பெச, ராமசாமி சன் தா௫ுலதார் தாலுகசே விட்டுக்சட்டி,, 
(இனன) 6 (இனன) ம (இனன) ௨ [ Vittukkatti. ] 

முகாம் செவலூர், |11௦11047,]
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6. Advances to Rayats. 

௬- வது. வாரக்கச்சங்கதீ, 

செ௫சல்ப்பட்டு (11 22]21) ஜிலலாசலெச்ட்ட/ ஆய (இன்ன) தரையக்சஎசமுகததுசரு 

மதுரரசதசம் தாதுககாதா௫ில சையதுசரயிப் (54000 58111) எழுதிசசொண்ட அஜி ; 

எனனவெனளறால, வதாலுககாவுககு, CTH ௬௨௬டு ௮ம் பசலிசகுதக் 
சாவிகொகசெகவேணடியதர்காகரொமவாரியாய்த்தசகாவிபராவர்துதயார்செ 

யதனுபபசசோலலி, மாஜிதாரிலசாரணய்யங்காருச்குததரவுவநது gar 

லுபபியஜாபிதாவினபடி. எகூன்முபலகுரூபாய் (௨௰௯) உம்-உமமிடததுச 

கு௮னுபபிவைததிருகசரோம், ௮தைககுடிகளுககுபபடவொடாசெயது 

௮சூருககுஇத்திலலாசெயயசசொலலி பித்விபேராலபிறநத கம்பர்சனனது 

சாசராச்சுது. . 

பமோஜப்உககும் பித்விஷ தாலுககாக்ரொமஙகளினபேரில்ப்போயமுதல் 

அ௮ச்சரவாக்சகம்மாகாணம் தேஹேவார்” சுறறிபபர்த்து, தார்சாதாருடைய 

ஹால் ௮ஹவால் £ இதுகளைததெரிஈதுகொணடு சாதார்குடிகளுககு (ஈ-க்கு) 

சராசரி (0) வீதமும தார்குடிகளுககு (டு) வீசமும்சசசாவிகொதெது எர்கலப் 

பைவுழவிடைமாகெள்வாஙகககொணடு, சககிரததிலகாலாவதியிலசாகுபடி 
செயயுஙகோள/) உஙகளுககெலலாருக்கும இவவருஷததில்;நலலமழை 

பெய்து அதிக;மதுகடைககும, நீஙகளசாகுபடி கமமிசெயதால் சர்க்காரில் ' 

உங்களபேரில்ஆயாசததுககிடமாகும,; மேலுமசாகுபடி செய்திருக்றெகில 
ததுககுச்தானே தீர்வைஜாஸ்தியேற்படுசதுவார்கள,: எனறுகரம்ஈரஞ்செயுது 

டவலுசகுஜாஸ்திசாகுபடி செயயுமபடியாகததடடமபணணினேன, 

அபபுறம்கருஙகுழிமாகாணததுககுததிருமபி காம்வார்சுறறிப்பார்த்தபோது 
ஷிூரொமககுடிகளில பவுசதியாகவும்பராரியாகவும்ஹாலற்றகுடிகளாகவுமி 

ருககறெவர்களைபபார்த்து உள்க்குடி புறக்குடிகளுசகுளளேபவுத இிபராரிககுப 

பதிலாக, சிலர்களுககுவாரக்கங்கொதெது ௮வர்களேசாகுபடிசெயயுமபடி 

யாய் ௮வர்சளிடததிலமுச்சிலிசககாவாங்கெேகொணடேன. ஹாலற்றகுடி. 

களுக்கு உஙகளுககு௮இிசவாரக்கககொடுககிறோம நீஙகளரிலஙகளைப்பன் 

ஜாரபோடடுவையாமலசாகுபடிசெயயுஙகோள உஙகளுச்கு௮கததியஞசர்க் 

காரிலபேரீறில்சிலசளளிககொபெபார்கள,; நீங்களபயபபடவேணடாம்/ 

உஙகளுடையஸ்திதிகளையெலலாமஅரசூருககு ததெரியபபடததி இனனசக்தசு 
கூலி*முதலானதுகளுககுஜாஸ் திவாரச்கமவா௩கெகொடுதகிறேன;: எனறு 

லாசாசொலலியும தாழறுககு (மடு) விழுககாசெசகாவிகொதெதும எனனால 

1 For srsruexes, an ordinary name, and yydesbart, a caste title of certain Brahmans. 
See quer and are, 

4 From village to village. 
3 The state and affairs of each tenant, rich and poor. 
* தசகூலி -- உழவுகூவி plouching wages.
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கூடியமுயற்கெளெலலாஞ்செயது அவர்களிட தலசாகுபடிச்குமுசசலிச 
சாவாஙசெகொணடேன, | 

பிறபாகொளது மீ£௰௨௨ மலைவையாஷூர்மாகாணததுககுவகதசேர்ந்து, சக 

சாவிபடவொடாசெயுதுகொணடுவருகிறேன என்றெசேசெமக்மததககுத 
தெரியலாவதாசவெழுதிககொண்டேன். 

சையதீசாபிப்தாலதார் தாறு. சகேமதரசசதசம், 

(இனன) ௫ (இனன) ம” (இனன) a. 

முசாம மலைவையரவூர், 

N.B. This is a specimen of the Tamil often used by Musalman officials. It is 
full of Hindiistani (§ 187): thus, 

சரம்சரம் ௭ சயமும்பயமும் ; 

YS = இலரபம்) 

art and srprigy.ac tenants with and without capital ; 

பவுத்தி, பராரி, ஹாலற்ற, 85 601(116(8 ௦1 குடிகள், mean respectively dead, fugitive 
and destitute tenants, whose lands are made over to others; 

werggt out of cultivation = pie,
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7. Temple Lands. 

[Here the yére# istoften purposely omitted.] 

?) ௭-வது, தேவஸ்தானசங்கதி. 
0 

கூடலூர் ஜிலலா சலெக்ட்ட/் ஜான் டெண்டு (101 1) தரையவர்சளஎசமுசததசரு : 

மனஞார்குடி, சாதுசகாதாடில புதுவை இதம்பரபபிள்ளை எமுதிககொணடபிடடூஷன : 

என்னபெனரறால ஷ_சாலுசசாசசுபாராமததுசேவ்ஸதானம வேணு சோ 

பாலசுவாமியார்கோவில் பரிசாரகம் 1! வெங்கடடராமய்யங்கார் எனூறவர் 
அரசூரிலகொசெதபிடடீஷனில தமமுடையதேவஸ் சானததுசகுவருறெமோ 

யினிரூ (௬௭) இல்கிதகியபடி.பூசைச்செலவு ரூ (௩௱) ௮இிகபபடி. (01 007 

62:061569) பஞாசபர்வங்களதிருமஞசனம்வகைராசசெலவுரூ (ஈட௫௰) ஆக ரூ 
(௪௫௰) போய் மோயினியில்பூசைமிசசமிருபபு ரூ (க௫௰) உம் பெருமாளு 
சகு பிரமோசசவம பணணுபூறெசதுககுபோராமையினாலே முனனாலேதிவா 

ணததார்ஷ தேவஸ்தானஙூராமஙகளைஐப்திசெயதுகொணடு ஏற்பதெதிய 

ஈம்பர்திடடபபடிககு ரூ (௧) உம் மோயினிசெயதுகொடககவேணுமெனறு 
போர்ட்டில்பிடடீஷன்கொதெதசறகு கலெச்ட்டர் மூலமாகததெரியபபூதெட 

சகொணடால் ௮தைககுறிதத.லோபபோமெனறு போர்ட்டாருசததரவு 
கொதெிருகறெபடிககு ௮சதமோயிணனிச்சஙகதியைவிசாரணைசெயது என 
னுடையவபிபபிராயசதெமாய, தெரியபபசெதஇககொளளசசொலலி என 

பேரால்இண்டார்ஸ் ஆனபிடடீடினைககொணடுவகதுகொ௫ுததார். 

௮துசஙகதிவிசாரணைககாரமபிசது தீவாணததார்களஷதேவஸ்தானசதுக 

கேற்பதெஇியகம்பர்திடடச்சணசககுகளைப்பார்வையிடடபோதுஒிசேவஸ்சா 

னததினூராமஙகளைத் $வாணகதார்ஜப்திபணணிககொணடுஷிகோயில்ச்செ 

லவுசசாக (௬௫) மோயினியேற்படுததினதாகவும ௮ஈதபபிசகாரமபிரமோச 

சவமுதலானதுகளகடஈதுவகததாகவுமஷிபிடடீஷனில்கணடிருகஇறதுகிச 

மாய்க்காணுகது. ஆனால.டிபிடடீஷனருடையதசபபனாரும அபபோதிரு 
நசகோயிலமணியககாரனும் ஏகோபிததுககொணடுவருஷாசதரததிலவாஙகப 

படடிருநத-ரூ (௪) உம்- ஷூதெய்வாலயததுககுசசெலவுசெய்ுதுபோடாமல 

தஙசளுடையசொரதச் செலவுககுசசலபணததைவழககமாகையாடிககொ 

ணவெரதபடியால, அதுசங்கதஇசர்ச்காரிலதெரிகது (௬ஈ) ரூ ஆகஷமோயி 

னியைச்குறைதது மறறரூ (௪௱) உம், அஜுர்கசானாவில்த்தானேதேவஸ்தா 

னதரப்பில் “சேர்ததுவைததிருககிறார்கள. 

இதினபேரில் இகதபபிடடீஷனருடையஈடததை களைககுறிததுவிசாரிதத 
இல இவர்கரார்மனுஷீரெனறும மோயினிபபணததில துரோகஞ்செயயாமல 

1 $, = guardianship. ? Here ‘ordinary and extraordinary expenses’ are meant. 
3 gry, சாபு, தரம் list, accompe.
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செய்வாலயததுககுசசெலவுசெயது போடுகிறவரெனறும சமபிசகையுளள 
வரெனறம சுவாமிகாரியசதிலவிசுவாசமுடையவரெனறும தெரியவருஇிற 
படியால, ஆ இயில $வாணததார் எற்படுததியஷிஈமபர்திட்டபபடி மோயினி 
செய்துவைதது பிரமோச்சவமுதலானத£சளசடபபிககுமபடி உ சதரவுகொடு 
சகவேணடியது ௮வசியமானதாகககாணபபடுஇறது. , 

ஆனபடியாலபிட் டீஷனர் கேடடுககொளஞூற பிரசாரமபோர்டாரவர்ச 
ஞககுத்தெரியபப௫ததி ௮வர்களுததரவினபேரில் இவர்சடஈ.துகொளளவே 

ணடியதறகாக பிட்டீஷனரிடததிலஜாமீனவாஙகககொணடு மூபலகுமஜ 
கூர்கொசெகலாமெனூறசேதிதெரியலாவதாகவெழுதிசசகொணடேன, 

பு, இதெமபரபிஉசாசலதாதுசசே மனஞர்குடி, , 

(இனன) ஸ் (இனன) 5 (இனன) ௨ 

Gard werent wy.
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8. Watercourse. 

௮ - வது. தூம்புச்சங்கதி. 

இரிசிராப்பள்னி ஜில்லா சறெச்ட்டர் உலவியம சாச்தர்ஸ் (1171111870) கய ச8) துரையவ/சஎசமுகத 

தசகு: , 
சட்டளைதாலுகசாதாலெ, Ca, அயயாசாமிமுதவியெழுதிசொணட அஜி : 

ஷ. தாலுகசா ராயபுரம் மாகாணததுககுபபாய்கிற தலைககாவேரிக்குரமபு 

அடைபடபேபோன இதனாலே, ஷமாகாணத்சைசகேர்கதசராமஙகளமுழுவ 

துமவிளைவிலலாமல்பாழாபபோறதாசவும, ௮தறகுவேணடிய தர்தாதுசெ 
யயசசொலலியும, நாளது மி£௰௨௨ இல் பிறஈத (௩-வது) ஈம்பர் பர்வானா 

சாதராசசது. 

உததரவினபடியே ஷகுரமபுபார்ககிறதறகாக நாளது மீ” ௬௨ காலமே 

ரான்தலைககாவேரிககுப்போம், ௮விடமெஙகுஞசுறறிபபார்த்தேன, பார்ச் 

தீவிட த.தில் தலைகசாவேரியில ஆம்சாவதி சலபபுமு.தல் ராயபுரததுககு௮௬கா 

மைவரையில, பழையவெள்ளததினாலே குரமபினபககஙகளிலே(௯)கெசஉய 
ரதத சகுமணலமேடுகொதெதிருககாதுமலலாமல குரமபுகீகரையிலிருகத 

பாம்புகளா யெலலாம பேர்சதுககொணமெ, அ௮தறகுசசமீபத இலிருககற 

வாசணையினுடைய கு.திரைமுகச்துததெனன மரஙகளை யெலலாம்சலததில 

டிததககொணமெ, வாகணைசசமீபததில் உடைபபுகொசேதும, இபபடிபே 

பஈதாசவிருககிறதையஙகணடேன். ஷடூராமததினுடைய இசுமுகளைவரவ 

ழைசது, இதுவரையிலிஈதககுரமபுஇபபடிகெடலாய்ப்போயிருககிறதெனறு, 

நீஙகளசர்ச்சாருககுறதெரியபபடுததாமலிருகதசபபெனனவெனறு, ௮வர்ச 
ளைசகேடடேன. ௮தறகுஇஈதததடவைவநதபிரவாகததாலேதானஇகசககுர 

மபழிகதுபோனதினாலும அபபோதைசகபபோதிகதசகுரமபைப்பார்சதுக 
கொணடவோத மணியககாரர் இரதச்சேதியைச்சர்ச்காரில , தெரியபபதததி 

பகதோபஸ்துசெயது கொகெகழறேனெனறுஎஙகளுககுசசொலலியிருநததி 
னாலும ஜமாபநதிக் காலாவதி சமயமானதினாலே எலலாமஅபபோது 

தெரியபபதெதிசகொளளலாமெனறும இருகதுவிடடோமெனறு அவர்கள 

சொனனார்கள. 
௮தின பேரிலகானயோசததுபபார்க்குமளவில ஷகுரமபுபேபரசாகுமப 

டி.ச்சம்பவிதததக்சீர்! ஷமணியககாரன பேரிவலிருககிறெதாகததெரியவ காது, 
ஆனபடியால அதைககுறிதத ஷ.குடிகளைததெண் (566 சண்) டி.சூறதறகு 

இடமிலலாமலிருகததினாலஐ, ஷிகுரமபுககுவேணடியமுயற்சிசெயயுமபடி. 

யாச பித்வி ௮விடததிலசானேகுரமபுத் தலைபபில் சசசேரிபணணவாரமமபி 

தீசேன, ஷ_காவேரியாரறில எககல்கொசெதிருகத மணலகளையெசதப 

பகைகையில்க்கொடடுவிசதேன,; உடைபபிலபதுசாக வாகணை கட்டி குதி 

' = @ppe (AR.).
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ரைமுசமவைபபிததேன,: குரமபு,த்தலைபபில்பாமபுபினனிகசட்டி. நீரடை 
தீது சனககளைவிடடுத்தலைசகாவேரிமுதல்க்கரையொதுகக சலஙகொணடு 
வது பலகைமுழுக மணல்களையாறறில்ப்போககுவிட்டு வேணடியபச் 
சோபஸ்தசெய்விததேன,; அதினா லேதர்ராளமாசக்குரமபிலே சணணீர்வரு 
மபடியாக பித்விகூடியமுயறசசளசெயதகின பேரில 6 ௮னழைய Ser oper 
யஙகாரலகதானே யாதொருகுசூருமிலலாமலா கழுததளவுதணணீர்வகத 

தைப்பித்விசணணாலேபார்வையிடடு மறுகாளதாலுககசாவஈதசேர்சசேன. 
பற சாளபுருஷபபிரமாணசதணணீர்வருறெதாசவும, வயல்களில் சலஈதேக 
இஹ்றெதாகவும குடிகளசாகுபடிககுஎததனபபடசெர்கட்டியுமுதுகொண 
டி ருககிறதாசவும பேஷ்க்கார்தலையெழு இனான. 

மேல்ச்கணடகுரமபினுடைய சணணீர்ச்சாழ்வுமணியககாரனாலே சமபவி 
தீதிருகறெபடி யால, மேறபடியானுககுஜுர்மானா விதிதது, இனிமேலிபபடி 

அஜாகூரதையாயிராமல்ப்படிககு, ஜோர்தாசதுசெயயவேணடியசேதி, 
தத் தத்துககுவிசிசமாகவேணுமெனறஎழுதிககொணடேன, உததரவுவருஇ 
ற்படிஈடஈதுகொளளுவேன. 

வே, ௮யயாசாமி தாசலதார் சாலுசசெசட்டளை, 

இனன் இனனம” இனஎ:௨ 

முசாம்சடடஸை, 

N.B. This is an especially useful, well written report.



CH. VI. OFFICIAL CORRESPONDENCE 97 

9. Alleged Bribery in regard to Blighted Crops. 

௯-- வது. சாவிச்சோதனைச்சங்கதி. 

திருசெல்வேவி ஜில்லா சவெச்ட்டர்ஜான்-காட்டன் (John Cotton) தரையகர்சஎசமுசததசரு : 

அம்கார்இிருசகரிதாதுச்சாசாில் வர தரரஜமுதலிமிசவும வணசச,சதுடன சவாஞ்செயதுஎ மு தசகொணட 

௮ர்ஜி : 

எனனவெனருல தாலுககாமஜ்கூர்பிடாரிசோவில்மாசகாணதசைச்சேர்கத 

தென்கரைபபப்டிரொமசதுக்குடி சென்னமத் தேவன வசையராககள் 

போனமி” ௨௮௨ யில்அசூரிலகொதெசபிட்டீஷனில சசரஹி௫ூராமததுச்சா 
விசசோதனைசெயயவேணடியதறகாக, அசூரிலிருநதுநேமி (001 நியமி) த்துவ 

ஈதசரியாபத்தமினா ராமசாமி ௮யயனெனகறவன சாவிசசோதனைசெயச 
போது, இவிடததுஈன்செய்இல-௩௨௰-9-வரைககுஞ்சாவியெனறு அ௮சூருக 

கு௮ர்ஜியெழுதி உஙகளுககுக்பொயதது' செயதுவைககறேனெனறை,ஷூரா 

மசதுசகுடிகளிடததில்-ரூ-௬--மடடும்லஞ்சம்வாஙகசகொணடு, ஷீயான் 
சொனனபடிசெயயாமல், வேறேவிதமாக அர்திழெதினபடியால sre 

சளவனுசகுககொடுததபணம எஙகளுக்குககிடைககுமபடி செயயவேணு 
மெனறு சணடிருகறெசஙகதியைவிசாரணைசெயுது ஷவிசாரணைசெயவதில் 

வாஙகபபடடசஸ்தாவேஜுகள்சுத்சாம், உனனுடையஅபிப்பிராயததையும, 

இச்திலாசெயயெனறு சொலலிய--௪௩டு- வுது-ஈம்பர் தாக்தே எனககு 
QB FS), 

உததரவினபடியே, ஷ.சஙகதியைபபிச்விலிசாணைசெயயவேணடி, பேஷ் 
கார்மூலமாகஷ௫ராமததுச்குடிசளனைவரையு£சாலுக்காக்சச சேரிச்குவரவ 

ழைதது, அசைககுறிசதுஅவர்களைவிசாரணைசெயதபோது, ௨௫ராமசதில் ட௯ 

காணிசாவியாசவிருக்கிறதாகவும,௮துகளைஷிதரியாபதது அமீனா ௩௨௰ காணி 

எனது, அ௮சூருககு௮ரீஜியெழுதி, உஙகளுச்காதாயஞ்செயுதுவைககறேனெ 

னறதஙசளோடே சொனன்தாசவும, அ.தினபேரில்சென்னமத்தேவன் என 

இறவன ஷிகாரியசதுககாக, ரயத்துக்களிடததில் வரிபோடடு, பிராதில் 
சணடதொகையைவருல்செயது, ஷராமசாமிஅயயனுசகுச்கொடுத்ததாக 

வும ௯ பேர்வாக்குமூலமெழுஇிவைசதார்கள. ஷகுடிகளுடையசாக்ஷிகளை 

விசாரணைசெயதகில், ஷலஞசப்பணஙகொணடுபோய் ஷ௮அமீனாவுககுக 

கொடுத்தத ஈகப்பிராதில்சொலலபபடடி. ருககறமுச்துப்படையாட்சியென 

இறவன் கான்தான ஷ.பணஙசகொண்டுபோய் ஷ_அமினாவுககுசசகொதெதே 

னெனறுவாக்குமூலமெழுதிவைததான. வேஜறேமூனறுசாக்ிகளிலொருவ 

னாகயெசாமிக்கவுணறடனெனூறவன் ௮வனுமஇவர்களுமஷணஉடமபடிககை 
பே௫னபோதுதானகடடவிருகசதாசவும, அஆனால௮பபடியே௮வர்சளவனுகச் 

குபபணஙகொதெததுமாததிரம தனக்குசதெரியாசெனறும வாசகுமூலமெ 

! இபொயத்து (4%.) இலாபம், 

‘POPE, V. O
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முதிவைததான. ஷூரொமததுத்தண்டல்ச்சாரனுகசணக்சனுமாயெமறறஇர 
ணசொக்ஷிகளும வஷயார்சள ஷஉடமபடிசகைபேரினபோதும, அபபடியே 

௮வனுககு ஷபணஙகொதெசபோதும, தாஙகளடெடவிருநதசாகவும, வாச் 

குமூலமெழுதிவைததார்கள., பிரியாதிள்சொனனதுகளநிசாதானாவெளறு 
விதரியாபதது அமீனாவைவிசாரணைசெயுததில், தான;ூராமததுசசாவிச 

சோதனைக்குபபோனவிடததில், இசதககுடிகளஉபிராதில்க்கணடிருககிறப 

டிசானதககளுககுசசெயதால, எனககுஷ;_சொகசையைலஞ்சங்கொடுககறெதா 
சஎனனோடுபே௫ஞர்கள. சானசர்ச்சாருககுததுரோசஞ்செய்து, உகசளிட 
தீடில்லஞசமவாஙகமாடடேனெனறசொலலி, உள்ளதுள்௱படியேசர்ச்சா 
ரகு ௮ர்திஎழுதினதைபபறறி, ஷகுடிகளஎன்மேல ௮பாணடமாக இச 
தப்பிராதைககறபிததார்கள எனறுவாககுமூலமெழுதிவைததான. இதின 

பேரில 86சசஙகதியினுடைய நிசசதெரியவேணடி, தாலூக்மற்கூர்முஜு 

தாரை ஷூரொமததுச்சனுபப ; அவர்போய்ப்பார்வையிடடதில, ஷபிரா 

திலசணடிருகறெரிலததுசசே ௪௰காணி-குறைசசலாய, ௰க- சாணிமாததி 
ரமேசாவியாகவிருகறெதாய் ௮அறிசகைசெயதார், 

இதுகளினபேரிலபித்வியோ௫ிதுபபார்ச்குமளவில, ஷகுடிகளசொலலி 
ய டுக-காணி - இகுறைசசலாசவும முனனெழுதியதரியாபதது௮மீனா 

ரிப்போர்ட்டினபடி ௰க- சாணி - சரியாகவும, முஜுமுதார்ரிப்போர்ட்டி 
னாலேநிசம்தெரியவருறெபடியால், ஷ_தரியாபததஅமீனாராமசாமி௮யயனு 

சகு ஷ_குடிகள்லஸஞசஙகொதெததாகச்சொலலுதிறதைஈமபுதலசெயயபித் 

விககுசசமுசயமாயிருக௫ெது,, ஆசையாலஇதைபபுறிமபடி சமகஷிமதஇல் } 
விசாரணைசெயுது, குறம்யராய்ச்ச “வேணடியசாகசதோனறுறெது, 

ஆசையால இதுசஙகதியிலபிராதிகளிடததிலவா௩னெவாக்கு மூலம (௧), 
சாக்ஷிவாக்குமூலம (௪), தரியாபதது ௮மீனாவாச்குமூலம (5), ஷ£௮மீனாமுன 

னெழுதியசாவி௮றிச்கைச்சணககு (5), அசல்பிடடீஷன (௧), முஜுமுதார் 
ரிப்போர்ட்டு(௧), ௮௧ (0௭) தஸ்தாவேஜுகளும, இதறகுள்ளடச்கஞ்செயது, 

அகுருசகனுபபியிருகறெதுமலலாமல, பிராதிகள$சாகநிசளனைவரையுமஇத் 

அடனகூடவனுபபியிருககிறசேதி (செய்தி) யுஞ்சமுகததுககுததெரியலாவ 
தாகவெழுதிச்கொணடேன, 

வே, வரதரரஜமுதவி தாசிலதார் தாலுசசே ஆழ்வார்திருரகர், 

Dever as இனன மீ” இனன ௨. 

முகரம ஆம்வார்திருசகரி, 

1 சமகூறிமம் -- சமுகம், சச்நிதி, * 1107 ஆராய், 

5 See Udurgy, often written பிராத.-- பிராதி 1$ ! 8 0000181020."
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10. Registry of Lands. 

கம - வது, கோசந்தாக்கல்! சங்கதி, 

திரிசிராபபஎளிஜில்லாகலெச்ட்டர்தெமன்றீ-டிக்இன்சன்_துரையவர்சஎசமுசததசரு : 

லாவ்கெடி தாதுசசாதாசில் ௮. பொன்னரம்சமு தவியெழுதிசகொண்ட ate: 
6 

எனனமெனறால ஷ_தாலுசசாவைசசேர்கத சென்கரைமாசாணம் சசுபா 

இராமதது மசாசனம் மாணிக்சரெடடி. எனறெவன, தனனுடையநிலஙக 

ஊைசானஇபூபேசுதுவிறறபபோடடபடியால, ஷநரிலறகளைவாகசச்சொணட 

வெங்குவையன்பேரால கோசர்தாச்சல்செயதுகொடுச்கவேணுமெனறு, ஷி 

யான்௮சூரிலகொதெசவிணணபபததில்சணடிருக்றெசஙகதியை த்தரியாபு," 

துசெயுது, அகுருச்குததெரியபபடுததசசொலலி, பித்விபேராலஇண்டார்ச। 

னபிடடீஷனைக்கொணடுவரநதுகொதெதான. 
பமோஜிப் உச்கூம்ஷஙிலஙகளைவிச்சரெயஞ் செயதவிணணபபக்சாரனை 

யம ௮தைவிலைச்குவாஙகசக்கொணடவெஙகுவையனையும தாலுச்சாச்க/ 

சேரிச்குவரவழைததுவிசாரணைசெயதேன. அ௮பபோதுஷவிணணபபச்க 

ரன ஷரிலச்தனனதுசானெனறம் தனபேராலிருக்றெகோசததை ஷியா 

பேராலசாச்சல்செயதுகொடுச்கவேணுமெனழஞ்சொனனான். Sarg Feu 
கூனைவனதான் ௩9 சாணிரன்செய்கிலமவிணணபபச்காரனிடததில் ரூ ௨௧ 

இ ரெயமாசவாஙனெதாகவொருரெயசாசனம்ஆசர்படுததனான. இதில 

பேரில் ஷரிலஙகளைச்செயஞ்செயதுகொதெதவிணணபபச்சாரனபெரால 
௮ஈதநிலம் கோசநதாச்சல் ௮டப்படடாபிறக திருக்றெதாவெனறுதாலுக்கால 

லிருசறெடவுல்கணச்சைசசோதிததவிடத.தில, விணணபபததிலகணடி.ரு.4 

இறசெச்குபரதிச்குள்ப்படடரிலககள முன்பைமாய்ஷ்செயதபோது, ஷ6 

ராமததுபபுறக்குடி குள்ளபபரெடடியென்றெவன்பேரால அதிலதாககலாய் 

(௩௬) ஆம்-பசலிவரைக்கும மேலெழுதியகுள்ளபபரெட்டிபேராலேதானே 

படடாகொசெதுககொணடுவரபபடடிருக்கறதுகள. ஆனதால ஒ_ிஇரு இறவ 

ருஞ்சொனனது சழமுசயசதுச்டெமாய்கசாணபபட்டு, அவர்களிடததில 

அ௮வர்சளசொனனபடிசககுமுசசலிக்சாஎழுதிவா௩கெகொணடு, ஷ௫ராமத் 

தபபடடாமணியச்சாரனகர்ணம் இவர்களை௨ரவழைதது, இசதவிணணபட 

திலகணடிருகற செக்குபசதியையுடையநிலம ஆரதெனறு௮வர்களை*சே 

டடேன), அதறகு, (௩௬) ஆம் பசலிவரைச்குமுதைககுளளபபரெட்டி௰ 

லுபவிகதக்கொணவெசதான,: ௮தினபினபுஷயான்படடணசதுச்குபபோ 

னபோது, இரதவிணணபபக்காரனிடததில அதைசசாமிபோகததுக்கடைதத 

வைதத,பபோனான, ௮தினபிறபாடு௮தையிவனதனபேரால்படடாவில்தாக 

சலசெயதுகொணடு௮அனுபோதெதுவருறான,; இதுகளஎஙகளுச்குததெரிய 

மெனறு ௮வர்கள௮,ததாட்சியெழுதிவைதசார்கள, ஷநிலம (௬௬) ஆம் பச 

லிச்குபபினபும இரதவிணணபபசசாரனபேராலகோசசதாச்சலாயிருச்சுக் 

1 Caras a registration of village lands.
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சாணாதபடியால, ஒருததனுடையநிலதசைநீயெபபடிவிறபாயென்றுவிணண 
பப.ச்சாரனைவிசாரிசசவிடததில, ௮வனமேலெழுதியகுளளபபரெடடி பட 

டணமபோனபோதுஎனக்குக்ரெயமபணணிச்கொதெசான, ஆனாலஅபபோ 

தே ௮அதைககோசநதாக்சகலசெயதுகொசெக௮வனுககுச்சாவகாசமிலலரீமல 
போயவிடடான, அவனவததபிறகுகோசநதாக்சல்செயதுகொளளலாமெ 

னழறெணணிச்சொணகோனிருக்கசையில ஷகுளளபபரெட்டி அவிடததிவிற 
ஈதுபோயவிடடதாகச்சமாசாரமவசதபடியால ௮தைசகோசஈசாக்கலசெயுது 

கொளளவிடமிலலாமலபோச்சுதெனறுசொலவி, ஷிகுளளபபரெட்டியெழு 
இச்கொடுத்தசாகவிச்சரபபததரம (௧) ஆசர்ப்பசெடது அததாட்ரியுமெழுதி 
வைததான, அ௮இினபேரில்பித்விதஜ்விஜ்செயதவிடததில ஷகுளளபபமொட்டி 
௮ஈசக்ரொமததைவிடபெபோனபோது, இசதவிவாதகிலததைஇகதவிணணப 
பக்காரனிடததில்சாமிபோகசதுச்குறடைததுவிடமபெபபோய், ௮ஙகேதானே 

அ௮வனிறஈதுவிடட இனாலே, இவனஷிநிலததையபகரிக ூறெகிமிததம, தப்பு 

தஷ்தாவேஜு உணடுபணணிக்கொணடு ௮நதகிலகசைவெயகுவையனென 
இறவனுககுக்ரெயபபடுததி கோசந்தாக்கல்செயதுவைககவநதவனாகசத்தோ 
னறுறெதமலலாமல, இனிமேலாராவது ஷ.குளளபபரெட்டியினுடைய பா 
ததியஸ்தர்கள சீவிலுககுபபோவார்களெனறுமசோனறுகெது, ஆனபடியால 
இகதவிஷயததைககுறிதது, (௨) மீ£இ தவணைகொதெது தண்டோரர 1 மூல 

மாகஇதைபபிரசி சதபபடுததிவைதது, அதறகுயாரும்ஆக்ூபணைபணணாமலி 
ருகதால பினபுதானஇதுகோசந்தாககலாகவேணடியிருககறது. 
ஆகையால விணணபபககாரனுமவெஙகுவையனும எழுதிககொதெதமு 

சசலிககா (௨), ஷவெஙகுவையனஆசர்ப்படுததியகாயசடடுககுஈகல (௧), 
படடாமணியசசாரனசணகசசன்றுததாட்சுகள (2), விணணபபசகாரன் 

ஆசர்ப்பதெதியகரயசாசனததுககுககல (௧), ௮வனஎழுதிவைததவாககுமூ 
லம (௧), ௮சலிணடார்சுவிணணபபம (௧), ஆக சஸ்தாவேஜுகள (௮) உம, 
இதற்குளளடசகஞ்செயது சமகஷிமததுககுஇருதிறவரையுஙகூட்டி௮னுபபி 
வைத்திருக்றெசேதி, காவிகத்வர்களுககுஇசதிலாவாசவேணுமெனற எழுதி 
கசொணடேன. 

ஆ. பொனனரக்கமுதலிதாகலதார் தாலுசகே லால்செடி., 

இனன ம் இனன ம இனன உ. 

Gero ஆலசரை, 

1 Sound of drum.
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ll. Boundary Dispute. 

௧௧- வது, எலலைவடிக்தச்சங்கதி. 

மதரைஜிவ்வாசலெக்ட்டா ரரபர்ட்டு - ssi (Robert நிஞ்சா) துரையவர்களசமுகததுச்கு ? 

௮குர் சாய்பு ரஸ்தா கோ, சரிவாசயயம்கார் எமுதிகொண்ட ௮ர்ஜி 2 

எனனவெனராலஇகதஜிலலாவைசசேர்ந்த துவரஙகுறிச்சிதொலுகசாவிலாரி 

மலைகரொமசதுககும ௮தற்குச்சமீபததிவிருகற தொண்டைமானார்€மை 
யைசசேர்ந்த* பாளையஙகராமத துககும வெகுகாலமா அடிக்கடிஎல்லைத 

தீகரார்சமபவிசதுககொணடிருகறெதாகவும, ௮தினால௮வவிரண௫கராமசதது 
சகுடிசளுசகுஞுசணடைகளகேரிடகெகொணடிருககிறதாகவும, அபபடிசகு 

இனிமேல் ௮வர்களுககுளளேசச்சரவுவராமலிருககுமபடிககு வேணடியபந 
சோபஸ து செயயவேணுமெனறும, ஷதொணடைமாஞனார்சமையைச்சேர்ச் 

தீபாளையஙகரொமததுககுடிகளஅரசுருககுததபாலமார்க்கமா க௮அனுபபிவைதத 
விணணபபததைககுறிச்துவிசாணைபணணி, அ௮தறகுவேணடியசாரெதை 

செயடறசெனறுபித்விபேராலசாதரான (0௭) வது-ஈம்பர் இனாயசதுசாமாசா 

SNF HSI. 

பமோிப் உச்கூமஷவிணணபபததைபபடி ததபபார்த்தசகொணடு, உட 

னேபித்விஅசூர்ரிகசார்டிலிருரத ஷடூராமசதினுடையபைமாய்ஷ்கணசகை 

யெடுததுககொணடு, ஈம்மசரகத்து விலாரிமலைகரொாமததககுபபோய, ஷ்பை 

மாய்வ்ணககிலிருகடறபடிககு, ஷூராமததுககணகூலதாககலாயிருககற 

தாவெனறுபார்ச்தசுசசகொணடேன, ௮தினபேரிலகமமுடையசரகத்துவரை 

யிலபைமாய்ஷ்கணககிலிருகறைபடிசகுபைமாய்ஷ்செய்துசோதிச்துுகொண 

டேன), ௮தினபிறபாஷெடபாளையஙகராமசதுககு ௮திகாரியானதொண்டை 
மானாருககு ௮ர்தியெழுதிககொணடேன, ஷிசமீனதார்மூலமாகபபாளைய 

ஙூராமததுககுடிகளைவரவழைதது, உபயததிராள்சதெமாக பிச்விஇரணடுசரா 
மஙகளுசகும்மததி யிலிருககறசரகததினிடத துககுபபோயிருஈ- துகொணடே 
ன), பிறபாடெபயவாதிகளையுமபார்த்து, உஙகளில ௮வரவர்களுககுகசொடு 
தீதிருகறெ படடாவிலக்கணடிருகடிறபடிககு, நிலஙகளையளநது, சரகத்து 

ஏற்பதெதி, ௮வரவர்களுககுககொதெதுவிடடால, நீயகளஎல்லைகளைககுறி 

சீது, இனிமேலயாதொருசச்சரவுமபடுகிறதிலலையெனறுமுசசிலிசகாசககொடு 
ஙகளெனறு, உபயவாதிகளிடததிலுமஅதுகளைவாஙககககொணடேன்,; ௮ப 

புமமஷபாளையஙொமததுககணகடலிருநதபடிககு ஜெரீப்செயுது, அதவிட 
தல ஒருஎலலைச்கல்காடடினேன, ௮பபால்விலாரிமலைகிராமததுிலதசை 

யளகதுபார்த்சேன,; ௮திலபைமாய்ஷ்இசோபுக்கும!, கரொாமததுடவுல்கணக 

குககும, ஜாஸ்திநிலம கசாணி-௪௬-உம் குழி-௩௪ ௨ம் இருகதது, அதுக 
ளைநீகஷெ_ரொமதத டவுல்படிககுநிலததையளகதுஎலலைககலரகாடடினேன/ 

1 Or Qerny= account,
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ஜாஸ்இிரிலசதையிரணபொகமாசகபபிரிகது இருதிறதசாருசகுமபின்னடிககுவ 
ழககுவராமலசரியாய்ப்பஙயடெடடுககொசெதுவிடடேன, முனனாட்டிய எல 

லைச்சலலுகளையெடுததுஜாஸ்தியாய்ச் சேர்சசகிலததினபடி சரியானமததிய 

ஸதலததிலபோடுவிததேன, மறபடியிரணடுகிராமததுசகுடி களிடதீதிலும 
எலலை பாரீசக ததுமுசசரிலிகசாவாஙகெகொணடு, பிர்வி சாளது மி de a. 

அ௮சூர்வகதுசேர்சதசஙகதி ஐஜகாபில் 1] இததிணவாகவேணுமெனறு எழுதிச 
கொணடேன. 

இதுசஙகதியிலபித்வி ௮அசூரிலிருஈதுகொணடு போனபைமாய்வஷ்கணககு 

(௧), அவிடததில்போய்க்சரொாமசகசணககனிடததிலவாஙககனஉவுல்கணசகு 

(௧), சதரஹிஜமின்தாருககுபிச்விஎழுதககொணடஆர்திககுககல் (௧), பாளை 
யஙூரொமததுடவுலகணககு (௧), ஷ.இரணடுகிராமததுககுடி சகளிடததிலுமவா 

ஙஇூனமுசிலிககா (௨), ஷரிலஙகளை௮ளகதஜெரிப்கணககு (௨), ஷ_உபய 

வாதிசளிடத திலுமவா௩கனெ எலலைப்பாரீகத்து (௧), ௮அசலதபாலவிணணப 
பக்கதோசு (௧), ஆக சஸ் தாவேஜுகள (ம) உம் இகத௮ர்திசகுள்மலபூப்செயுது 
அ௮னுபபிவைததிருககிறேன, 

சோ, சேகிகாசயயலசசர் சாயப்டரஸ்தர, ௮ருர், 

இனன ௫ இனன பீ இனன ௨ 

ward Hee 

1 = ‘Your excellency’; H. Jandé.
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12. Settlement of Revenue. 

5௨-வது, ஜமாபந்திசங்கதி, 

சஞசாவூர் ஜில்லா சலெக்ட்டர் ஏ-டி.-?சம்பல் (4, 1), கோற0€!1) தரையகர்கஎசமுசததசரு 2 

அரூர் ஹேட்டரஸ்தா சோ, பஷ்கயங்கார்எழுதிககொண்ட avi: 

எனனவெனறுல, சாளத-- ௧௬௨௩௬-.ஐம் பசலிககு, நீராரமபந்தாலுககாச 

களுக்கு ஜமாபரதிசெயயவேணடியதறகாக, ஷதாலுசகாசகளைசசேர்க்த 
இராமச்கணசககபபிளளைகள, ௮வரவருடையகணக்குகள்சுத்தா காளது மி” 

௰௫ ௨ இஉளளாக, மாயவாங் சரொமததிலஆசர்செயயுமபடிககு, ஷ£டூீராரமப 

ஈதாலைதார்களுககுதாகதுகள ௮னுப்பப்படடிருகடறெபடியால், மேல்ச்சண் 

டதேதிசகுள்நீர்மாயவரததுககுபபோய், ஜமாபந்திககு.௮ரம்பிதது, கணககுச 

எதயார்செயுது, குடிகளைவரவழைசது, முசசிலிக்காவில்கையெழுததுவாஙகி 

சகொணடு, ஈமககுததெரியபபடுததினால், உடனேசாம்சதரஹி௫ரொமத்தில் 
சச்சேரிசெயத, பட்டாகொடுபபோமெனறு, பித்விபேரால்சாதரான-௩௱௭எ- 

ag ஈம்பர் தாக்துவரதுசோஈதத. 

பமோதிப்உச்கூம் பித்வி ஷம” ௰௫ு௨ மாயவரசதுககுவகது, தாலுககாகு 

மாஸதாககளையுமஅஙகாமிகுமாஸ்தாக்களையுமவைசதுககொணடு, ஆசராயி 
ருஈதகர்னனங்கள்போச, மறறவர்களையும்வரவழைசதுககொணடு, சஸ்.திரத 

இலிருநதபிராக்குடவுல் சாகுபடி. கணடுமுதல வரூல் முதலாகயகணககு 
களையும, கிரச்குசாமாவையும்வைசதுககொணடு, சாலேஹால்சாகுபடி.சணச 
குகளைசர்ணங்களிடததிலவாஙகெகொணடு, தன்்௫செயுதுபார்த்தேன், போ 

னபசவியில்விளைவுசெமமையாகவிளைஈத, குடிகளுககுவிலைவாசிகூடி வரத 

தையும், காலாவதிகிஸ்திபபடிசகுபணங்களவசூலாயிருககிறதையும, பித்வி 

சணககுமூலமாச்கணடுகொணடு, ௮திவிருகததரபபிரடடு1, கில்பபிரடடு, தா 

னியபபிரடடுமுதலானதுகளையும்கணடுபிடி5ஐ, கராமஙகளிலிருககிறவழிப 

போககு, புற௰போககு, சமுதாயம்இஈ தரிலஙகளதவிர, மறறநிலஙகளைபபிச 
சாமல்கணககில்சேர்த்துககொணடேன். இதுவரையில் ஏற்பாடாய்ஈடகது 
வருறெதரததீர்வைப்படிககு-கர்ணஙகளைக கொணடுடவுல் கணககுகளை 
யும, குமாஸ் தாக்களைககொணஜெநதபபடிககு இகதுவியில்கஸ் இரசதுகசண 

ககுகளையுமதயார்செயதுகொணடு, ௮துகளைக்காவிஈதவர்களபார்வையிடுறெ 

இகூலீஸ்புஸ்தகததிலுமெழுதுவிசசேன, அரதநசதாசிலதாரையும்வரவழை 

தது, ௮வரவரைகசொணடுஅவரவர்தாலுககாகாம்வார்குடிகளையும்ரவழை 
தது, படடாமுசிலிககாதயார்செயது, ௮கதநதமுசசிலிசசாவில, ௮வரவர 

ணடைகையெழுததுவாககஎததனபபடடேன. நிஷானிவாககெபோத, 

1 566 புரட்டு,
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சமாதானமாய்நிதானிபண்ண (பண்ணின) குடிகளதவிர, சகரார்சொனன 
குடிகளுடையதசரார்களை விசாரிததவிடததில, தஙகள ூரொமஙகளிலசாகுப 

டிநிலச்தவிரதரிசுநிலஙகளையுஞசேர்ததுஜமாபகதிசெயதுபோட்டால, அதுக 
ஞசகாசசாஙகளஎவவிசமாபபணகசடடுவோமெனறுசொனனார்சள. *௮ஈத 
ககுடிகளுககுசானசமாசானஞசொனனதுஎனனவெனரால, உஙகளூராமங 
சளில, போனபசலியிலசாகுபடிசெயததில, ட, உஙகளுகசெலலாமயாதொரு 

குசூரூமிலலாமல கெமமையாகததணணீர்பாய்ச்து ௮திசவிளைவுசணடு, 
உங௧ள௮இிருஷ$ட தினா லேசர்க்காரில் ஏற்படுத தியகிரககுககு ௮இிசமாகவி 

லைவாசஉஙகளுசகுசகூடிவரதிருககத,: இசதபபசலியிலும, சாலாவஇயில் 

ஆற்றிலேபிரவாகமவஈாது, செமமையாசசசாகுபடிஈடகஈதிருககிறது,: நீஙகள 
ஜிராயததுககு” ஆரமபிககறெதறகு-கேதானே, உஙகளுககுதசகசாவிகொடுகக 

பபட்டி ரத, ஆகையினாலே நீஙகளபசலிவாரி“டவுலுககு௮திகமாச்சா 

குபடிசெயயவெணடியதாயிருகச, கிராமததுசசாகுபடிககுலாயக்சானநில த 

இலேதானேபன்சர்போடடுவைககலாகாது, இனி நீஙகள் இருபூசாகுபடி 
செயயுமபோது, ஷிதரிசுநிலஙகளையுஞசாகுபடிசெயயுங்கோள் (கள்) ; அதுக 

ளில்சாவி முளைததாழ்வு சணடுமுதல்கமமி நீர்ப்பிடிபபு ௮அமுகுகால வறள்ச் 

சேதம் வெள்ளசசேதம இபபேர்பபடடஈஷ்டஙகளிலஎதாவதுஉஙகளுககு 
சசமபவிததால, ௮.தறகாகச்சர்க்காரார் உஙகளுககுபபேரீறில் தளளிககொடு 

பபார்களெனறு இபபடி.சான்திலாசாசொலலியும், கரம்நரம் செயுதுஙகே 

ளாமலதகரார்சொனனவர்களுககு, சாம்வாதிபாய்மினுஹாசெயயவேண 

டி.யிருஈதபடியால, தாசில்தார்கூலமாயஅவர்களுடையகைபியத்்துதெரிகது 

கொணடு, ௮வரவருககுததகுஈதபடி தளளிககொசெது, ௮வர்களிடததில்சை 

யெழுசதுவாஙககனேன. 

இகதககிராமஙகள்தவிர, சலகராமஙகளில, முரடதெதனமாகவும, பேயின் 

சாபாகவும, தகரார்சொனனவர்களை, மோருலில்வைததும, அதறகும்வழிககு 

வராதவர்களைச் சாவிசதவர்களுககுசதெரியபபடுததியும், கிஷானிவாஙககவே 

ஹணுமெனறகிறுததவைததிருகறேன. இபபோதுஜமாபக.திசெயயபபடுகற 
மாரயவரம--விலஙூமொன்- திருவையாறு- குமபமகோணம் இரசகாலுதாலுசகா 

சகளிலும, யாசொரு௮ரகசதுமிலலாமல்படடாவாஙககககொளளுமபடியாச 

கையெழுததுகளாகி, தயாராயிருககறகராமஙகள௬௭௬௬, தகராரிலிருகஇ 

றரொமஙகள ஈ£௰டு, காவிகதவர்களுககுததெரியபபதெதிகிஷானியாகவேண 
டியரொமஙகள Wer. 

ஆனபடியால, காவிகதவர்களகாசுசவாரி விசயஞ்செயதால, இபபோது 
ஆசராயிருககறரொாமஙகள- ௬௭௬௧-௫-உம், படடாககளகொுசெகபபட 
லாமெனறைபித்விககுஇராதாவாயிருககறெது. தசராரிலிருககிற காம்கானே- 

ஈ௱௰௫-உம், இனறையதினசதுககுளளாகவாவதுரசாளையதினசதுககுளளாகவா 

வது, அதுகளுககுவேணடியஎததகடைசெய்து, கையெழுத்துவாஙகி, ஷ௫ 

} = Cultivation. See Arruag. 3 Annual. See வாரி,
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ராமகசஞடனேஇதுகளுககுமபடடாகொசெசபபடலாமேனறம, சசரஹி 

அ௮ரகதது இராமஙகளாகிய -0௭- உம்-சாவிரதவர்களுடையஜனாபில்தானே 

அ வர்சளுககு௮ச்சல்சொலலிகையெழுததுவாககலாமெனறும, பித்விககுத 

சோன்றுரெது. இநதக சைபியத்து சாவிரஈதவர்களுககு இததிலாவாகவே 

ணுமெனறபித்வியெழுதககொணடேன, : 

கோ, இஷெணையங்கார் ஹேட்டரஸதா, அயர். 

இனன வோ இனன மீ” இனன உ. 

முகாம மரயகரம், 

1 அரசத்து (&%.) ௮ தடை, தடம்சல், hindrance, difficulty.
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138. Embezelement. 

௧௬- வது, சிற்றதாயச்சங்கதி. 

திரி?ரொப்பஏளிஜில்லாசலெக்ட்டராயெ (இன்ன) துரையகர்எசமுசததுகரு;? 

அ௮யிலூர் சாலுச்சாதாவ-கூ. வகெற்சடாசல முதவி எழுதிகொண்ட அ௮ர்ஜி 7 

எனனவெனறால தாலூசக்மஜ்கூர் சொடடியம் மாசாணதசைசசேர்கத 

கெல்லூர் ரொமததுசகுடிகள ஜமாபநதிமுகத்தமாவில் கையெழுததுபோடு 

இறதறகுத்தகரார்செயததைககுறிசது போர்ட்டார் (௩0016 13௦814) அவர் 
சளுசகுததெரியபபதெதி, ௮வர்களுடையவுததரவு பெறறுககொளளுகறெபரி 

யகசம மவுஜேமஜ்கூரை அமானியில்வைதது அதில்விளைறெமாசூல்களைக 

சணடுமுதலசெயது சதரஹிரயகதுகளுடைய உழவுடைவாரமபோக, மறற 

௮னாஜுகளமுழுவதும விலைவாசகூடி.வருஙகால ததிலவிறறுமுதலசெயது , 

அருருககுஇர்சாலசெயயசசொலலி, ஈளத மீ” எ ௨--இல்பிறஈத-௨௬௭௪- 

கம்பர-சனனதுபித்விககுசசாதராசசு ௮. 
உசதரவினபடிககுப பித்விஜமாபகஇதிர்ஈது தாலுககாவஈதசேர்நததின 

பாதஜ்' தாலூச்மஜ்கூர்முஜுமுதார் அணணாதி ராயரையும, இகதத்தாலுசகா 

விலகெகொளா உமேதுசெயதுகொணடிருகறெராமாராயரெனூறெவரையும, 
சதரஹி௫ரரமததுககுபபோய், ௮விடதகில விளைஈதிருகறெமாகுலை*செமமை 

யாசப்பார்வையிடடுப்பினனடிககுபபரசகுவராமலபுளளிபார்தது சணகச 

னுபபிவைகசசசொலலி ௮னுபபிவைததஇிருஈசேன, அ௮பபடியே அவர்க 
எமவுஜேமஜ்கூருககுபபோய், தாலுகசா ௮மினா, மாகாணமபேல்கார், இரா 

மதது இ௫ம்முதலானபேர்சளைசடெடவைததுககொணடு பார்வையிடடுப் 
புளளிசசகணசகனுபபிவைதததாவது , 

று பிசானம் வகைரா விளைவு , 9 ௩௧௫ குழி௪௩ -க்குத்தானியம ௯ ௩௪௩௪, 

புன்செய்ராவெகைராவிளைவு - 262 Gar ,, தானியம ,, ௮௬௪, 

தோடடசகால்சமபாவிளைவு ,,,க உ தானியம் ,, ௧௪௩, 

ஷவிளைவுபுகையிலைததொகம . பாரத்துக்கு ரூ ௮, 

மனைககடடநிவேசனம்தென 

னமரம் வகைராசுவர்னாதா 

யம்தொகம , , , . , ரூ௮ுக௪3, 

ஆச நன்செய் புன்செய் உள்ப்படதானியம கலம் ௪௪௭௬,: புகையிலை, தென 
னமரம், உள்படதொகம? ரூ.௮௬௪, 

1 (01 பாரஜ் (48.) ௯ பிற்பாடு, 
* There are differing standards of land measurement in various places. Here & or 

sreefl (cawnt) = about an acte, or 24 grounds (wer); a @P =a square 400; உ மனை 15 
2400 square feet, 

3 தசொசம் [01 தெரகை,



CH. VI. OFFICIAL CORRESPONDENCE ‘107 

இபபடியிருகசசதரஹிமாகுல்களை கட்டாவுசெயயவேணும, தானியங்கள 
பழுத்துபோதறெதுகள, எனறுமாசாணமபேஃசார்பித்விககுதலையெழுதினான. 
ஷசடடாவணியைக்குறிதது ரூபரூபிலதாகதுசெயயவேணுமெனறு பித் 
விசதரஹிபேஷ்கார், அமினா, பட்டாமணியசகாரன, மவுஜேகர்ணம், இச 
தீசாலுபேர்சளையுகதாலுககாகசசேரிககுவரவழைதது, மாகுல்களைககட்டா 
வணிசெயவதில யாதொருவிததியாசமுமில்லாமலகணமோதலசெயது சச 

இரததிலகணடுமுதலசணககனுபபுமபடியாக ௮வர்களுககுஜோர்தாச்த 

செயது தாலூககா டபேதார்வெங்கடடானயும், ௮வர்களையும, oy Goring 

சகனுபபிஷைததேன. 

மேறபடியார்களபோய அறுபபறுதது கணடுமுதலசெய்துகணககனுபபி 

யதாவது,” 

ஈன்செய்--பிசானம  . . , , . சலம் ௨௧௪௩, 

புன்செய்--ராவெகைரா , உட... Pay 

தோடடககால்சமபா ., உட. ௬௫, 

ஷ_விளைவுபுகையிலை பாரம் க9-க்கு. , , ரூ சம், 

மனைசகடடு நிவேசன தெனனமரமவகைரா 

சுவர்னாதாயம்மாசூல் ரரெயம ௨... ௫௧௬, 

ஆச நன்செய் புன்செய் தோடடககால உள்ப்படதானியம கலம் ௨௫௮௪, 

புகையிலை செனனமாமவகைரா ரூ டுகசு, 

ன் முஜா முதார்உமேதுராமாராயர் இவர்களனுபபியகணககுசகு, பேஷ் 

கார்வகையராப்பேர்கள ௮அனுபபியகணகடூல, தானியததிலே ௧௮௬௨ கல 
மும், ரூபாயில ௨௧௮- உம, விததியாசமாயிருஈ ததைபபார்த்து, அவர்கள 

ிறறாதாயஞ செயதிருககவேணுமெனறைபித்விககு௮பிபபிராயபபடடதினா 

லே, உடனே நாளது மீ” ௰௪௨ சாயஙகாலம்சதரஹிரொமததுசகுபபோய்ச் 

சேர்ரதேன, அவர்கள மாருல்களைககட்டிவைததிருககறஅமபாரங்களையும 

கடடாவுசெயதவயல்களையும செனனமரமுதலான துகளையுமபார்வையிட 

டேன. முஜுமுதார்வகையரா௮னுபபியகணககுபபடிககுவிளைவுகணடிருக 

குமெனழமபேஷ்கார்வகையராஉததியோகஸதர்களரயததுகளுககுஷாமீலா'ய் 

ஜெறாதாயஞ்செயதிருககவேணுமெனழம பித்விககுசாணபபடடு, சதரஹி 
யுததியோகஸதர்களுசகுங்குடிகளுககும மாச்சரியமாயிருகறெஇ௫முகளைக 

கொணடு, இநதமாறபாடடினுடையபேதுவாஙகவேணுமெனறு நாலுசாள 

வரைககும௮விடததில சானேசசசேரிசெயதுகொணகடுதரியாபததுககு ஆரம 

பிததேன, மவுஜேமஜ்கூர் மஜரா சுண்டக்காய்கரொமததுக குடிகளைவரவ 

ழைதது பேதுவா௩கனெதில, மாகுல்களை௮றுததபோத, தாஙகள்ெடவிருநத 

தாசவும, முஜுமுதார் அனுபபியகணககுபபடிசகுச்சணடுமுசலசெயது, ௬ 
கலத்துக்குஜாஸ்தியாகவே குடிகளும்உததியோகஸ்தர்களுமபங்குபோட்டு 

1 awdé here = in combination, or collusion with.
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எததுககொணடு ஹரி'லிருக ஜெமணடி(சாரன் understood ).s eer eater 
ளையிடததுககுபபரிசிவினபேரில அனுபபிவைததார்சளெனறுமசொனனார் 

சள, ௮சதபபடிககு அவர்களிட ததிலவாககுமூலமெழுதிவாககெகொண 

டேன, அ௮பபுறமஷ ௮ணணாபிளளையினுடையமனுஷன செலலுபிடிககி 

ற்தறகாச அவிடமவகதிருகத திருவேககடசசைவரவழைததுவிசாரணைபண 

ணினதில, சானஎபபோதுமஇகதவூரிலவசதுசெலலுபிடி.சஹெவழகசம, ௮ஈத 
பபடிசகுஇபபவும் ௬௩௱ கலம் செலலுபிடிதது அனுபபிவைததேன,: IRA 
றறாசாயகெலலோகூடிகளுடையகசெலலோ எனசகுத்தெரியாதெனறுசொன 
னான. நீபிடிததகெலபதிசாபழசா? அதுயாரிடததிலவாகினஞய் 2? எனறு 

சேடடவிடததில, அதுபுதுசெலலுசானெனறம, கருஷ்ணயயனிடதகிலவா 

ங௩௫னேனெனறுமசொனனான. ௮வனசொனனபடி ௮வனிடததிலவாககு 

மூலமெழுதிவாஙகெகொணடேன. பிறபாசெ தரஹிரொமததுககுடிசளபத 

துபேரிலகதிமியாகெயகருவணயயனைவரவழைசகது, உழவுடைவாரமுஙகளு 

ககுச்சர்க்காரிலிருதுகொகெகபபடுவதறகுமுனனமபுதசெலலுஙகளுககெப 

படி.௨ஈதசெனறகேடடவிடததில, இபபோதுவிளைஈ தமாசூலில ஈன்செய்யில 

grr சகலம் எடுததுவிறுபபோடடு, நீஙகளகாலில ஒருபஙகு எசெதுககொ 
ணடு, மறற ௩ பஙகையும எஙகளுககுககொ௫நெகோளெனறு பேஷ்கார் ௮மீனா 
டபேதார் இவர்சளசொனனார்கள, அபபடியே அதுகளைவிறறபபோடடு ௪௩. 
களபஙகுககுவநத ரூ ௨ட௰-உம்எதெதுககொணடு, மறற ரூ எ௫ு௰-உம்பேஷ் 
காரிடததிலகொ௫ெதுவிடடோமெனறும், தேயகாய்புகையிலையிலயாதொரு 

விததியாசமும்உடககவிலலையெனறமவாககுமூலமெழுதிவைததான, . 

uppfeacpsgi.cer ௯ பேரும் காஙகளகிராமமுழுவதும்கதிமியிடத 

,தில்ஒபபிததிருககிறபடி யால, சாஙசகளயாதொருசோலிககும போூறெஇிலலை 

யெனறும, எஙகளுககுயாசொனறஈதெரியாசெனறம, வாககுமூலமெழுஇ 

வைததார்கள. கணககனைவரவழைதது கராரானகணடுமுசலகணககுகேடட 

விடத கில, கராராசகமொத்தத்திலதானியம கலம் ௪௧௮௪ கணடதெனறும, ௮தி 

ல உததியோசகஸுமர்களறெறாதாயஞ்செயதது கலம் ௬௬௱ எனறும், அதுபோக 

மறற சலம் ௨௪௮௪ -ச்கு கணககனுபபிவைதததெனறும, சுவர்னாதாயமாசூ 

விலுமபுகையிலையிலும் இப போதனுபபியகணககுகராரானசணககுததானெ 

னறும, கணககுஙகொதெது வாககுமூலமுமெழுதிவைததான. மேலெழுதிய 

புகையிலைதேஙகாய்பாபத்தில, எனனாலகூடியமடடுமபுலமவிசாரிசசுமபேது 

அகபபடாமல்இருககிறதுமலலாமல, ஈன்செய் புன்செய் தவிர, மறறமாசூல 
கள தசொகமபார்க்றெபோது ௮திசகமாகச்சாணுமபோலவிருகது, மாகுலசேகரி 

கீதாலகுறைதுபோகிறவழககமாகையாலும, ௮அதைககுறிகதுஇவர்களருதா 
யமபணணினார்களெனறுஎணணுகிறதறகு இடமிலலாமலிருககறது, இதின 

பேரிலஷகுடிகளுககு௨ழவுடைவாரஙககூடககொடாமல, ஆசராகவிருகததா 
னியமுழுமையும, எனமுனபாகவே௮ளகசசசொலலிபபார்வையிடடு, ௮து 
களை௮மபாரம்போடுவிதது, முததிரைவைததுஜெதசன் “செய்தேன: சாவலக 

1 apaet = ant, market-town. ? Qgsse, H. care.
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கசாரனவெடடியானவகைராபபேர்களை ௮தினபேரிர்காவஓவைததேன, ௮ 
ரிலிருஈ.து உததரவுவருறபரியசதம ஒருமணிகெலலுகூட்சேதமவராமலகா 
தீது ஒபபிசசவேணுமெனறு ௮வர்களுககுஜோர்தாசதேசெயதேன) ௮கதப 

படிகுகுஷகாவலகசாரர்களிடததில முறிமுசசலிசசாவா௩கசெகொணடேன;: 
மேலெழுதிய மணடி. ,அண்ணாபிளளைமனுஷனிடததிலும சர்ச்காரில அழை 
க்குமபோதுவநது ஆச்ராவுதறகாக ஜாமீனவாகசெகொணடேன, மேலும 

வ.சிறராதாயஞசெயதகுடிசளையுமஉததியோசஸதர்களையுககாவல்வசஞசெ 
யதுகொணடு, இனழையதினஈதாலுசகாவஈதுசேர்்ஈதேன. 
அனால ஷிஉததியோகஸதர்களிடத திலவாககுழேூலமவாககுமபடியான 

௮ திசாரமஎனகூலெலாத்தினாலே, அவர்களைச் சமக்ஷமததில் விசாரணைசெயுது 

வாககுமூலமவாஙகவேணடியிருககறது, மேறரகணடகுடிகளுககுபபாரியான 

அ௮பராதமவிதசது அ௮வர்களெசெதுசசொணடிருகறமாகுலைவகுல்செயய 
வேணடியிருகரெதுமலலாமல, ஷூஉததியோகஸசர்களைப்பர்தரப்செயது 

அ௮வர்களபஙகுபோடடு எசுததுகசகொணடதொகைபபணததுககுரட்டி பபு 

அ௮வர்களிடத திலவரசூல்செயயுமபடியாசவுததரவானால, மறறவுததியோகஸ் 

தீர்கள்இனிமேல்இபபடிஈடகசமாடடார்கள. மேலெழுதிய உமேதுவார்ரா 

மாராயரெணடூறவர் வெகுகாளாயிநததாலுககாவில உமேதசெய்துகொணடி 

ருககிரதுமலலாமல மாமிலததுஅலுவல்களில்டகனராகததர்பியததாயிருகறெப 

டியாலும, இசதச்சிறறாதாயசசஙகதியில௮வராலபேதுகளமுழுவதுமவாகக 

பபடடபடியாலும, ஷயார்பேராலதாலுககா அமீனா உதகியோகததுககுச்சன 

னதா*வேணுமெனறுமிசலுககாக, அவர்அசூர்வஈதுசேருமபடியா ௮வரைய 

னுபபிவைததிருககிறேன. சதரஹிசிறறாதசாயஞ்செயத அமீனா (௧), பேஷ் 
கார் (௧), டபேதார் (௧), கணககன (௧), ரொமகதிமி (௧), சிலலறைக்குடி 

கள (௯), ஆக (6௪) பேர்களையுமமோசுல்செயது௮ருருககனுபபியிருகஇ 
றேன, இதுசஙகதியில் முஜுமுதாரனுபபியஉத்தேசபுளளிககணககு (௪), 
அமினாவகைராப்பேர்கள அனுபபியதபபுச்கணழுதல்கணககு (௧), பித்வி 

சதரஹி௫ராமததுககுபபோய்க்கணககனிடத$ில்வாகனெகரார்சணடுமுசல்க் 

சணககு (௧), புறககுடிகளிடததில்வா௩ககெனவாசகுமூலம (௪), மணடிகசார 
னமனுஷனுடையவாககுமூலம (௧), ஜாமீன்கத் (௧), கதிமிவாககுமூலம (௪), 
சிலலமைக்குடிகளவாககுமூலம (௯), காவல்க்காரன வெடடியானவகைரா 

பபேர்கள முறிமுசசலிசகா (௫), ஆக தஸ்தாவேஜுகள (௨௪) உம், இகத 
அர்தியில்மலபூப்செய்து ௮னுபபிவைததிருககிறேன. இதுவுமலலாமலஇது 

காரியததிலபேதுசொனனஷசுணடச்காயக்கிராமசதுக்குடி.௧ள (௪) பேர்களை 
யுமஇவர்களுடனேகூட, சமக்ஷமசதுசகனுபபிவை ததிருககறேன, Bese 

சேதிகளெலலாம்காவிஈதவர்களுககுவிசிதமாவுதாக எழுதிகொணடேன 7 
உததரவுவருறெபடி. ஈடஈதுகொளளுவேன. | 

&, Qabs_renyselsrA dsr, 

இனன் இனன மீ” இனன ௨ தாலுகசேஅயிலூர், 

முகாம் ௮பிலூச்,
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14. Salt-pans. 

௧௪-வது. அளத்துச்சங்கதி, 

1.. Zhe Mortgage to be registered. 
6 * 

செனனபபடடணச்சலெச்ட்டரா Du (இன்ன) துரையவர்களசமுகததுகறு . 

எண்ணூர் (110070) அளலருடினன ((- 79,4207) கெலகட்டராமன் சலாரசெய்து எழுதிககொண்ட 

அஜி? 

எனனமெனரளால் ஷியூரில் என்கைப்பற்று ௮ளம் கஜ ௨ம், எனனுடனே 

கூட்டாயிருககிறஇருககுனறம்கவணபபகாயகனுககு டு ஸ் சக்கு சானபங 

குவைதது, அவனணடைமதத்துவாகடியிருககிரதினால, ஷ£யானபேரையும் 

சர்ச்சார் கணக௫லதாசகலபணணிககொளளசசெலவுகொ௫கெகுமபடியாயமி 
சவுமவணசகமாயகேடகெகொளளுகிறேன. 

| Quupag 

எணஷஹூர் சோணி இனன வகெல்கடடாரமன, 

௪௨௭ (வ் நவம்பர் மீ oso, [ Dhoni Venkatta-Raman, jun. ] 

2. Circumstances must be investigated | 

இஜதாசார்!...-எணணூர்கொட்டாரமஅளததுஅதிகாரிமுததுசாமிப்பிளளைககு :--பச அபியத்பாஷச்த் * 2 

தரிவில்லா, எணலூர் ௮ளஙகுடி தோணிசினனவெகஙகட்டராமனெனூற 

வன, ஷயூரில்தனகைப்பறறு௮ளம் ௧ உம, இருங்குன்றம் கஷெணப்பரன் 

பேராலும்சர்ச்கார்கணககில்சாசசகலசெயயவேணுமெனகசேடடககொணட 

அர்தியைஇததுடனஉமமிடசதுககு௮னுபபியிருககரோம,; ஆகையால௮து 
சஙகதியைநீர்தரியாபத்தசெயது, உமமுடையரிப்போர்ட்டெனே அர்திமஜ் 

கூரையும௮ரசூருச்குவாபஸ்செயயவும. 
© மூகாபிலா காளத்திபிள்ளை உ. 

௪௮௩௭ மே சகம்பர் மீ de ௨ கேமட்ஜூவாப்சலிஸ் , 

* முகாம்செனனபபடடணம, ஏ, ரோபர்ட்சன்சலெக்ட்டர், 

செனனபபட்டணம, 

3. Superintendant of Salt-pans. Prodigal exposed! 

செனனபபட்டணம்சவெச்ட்டசாயெ (இன்ன) துரையலர்கள்சமுகததுககு : 

அர்ஜிதாஸ்து பித்வி முத்துசாமிபிளளை அளதது அதிகாரி, மிகவுமயயணககததடனேசலாஞசெய்து எழுச 

கொண்டது ? 

எனனமெனறாுலகாளது ஸோதது ௨௧௨௯ ஆம் ஈம்பர் விணணபபசகாரனா 

இயஎணணஹூார் அளங்குடி. தோணிசனனவெஙகடடாராமன் தன்கைப்பறறு 

அளம் கத உம் இருஙகுனறம்கவணபபநாயகனுககு டு ஸக்குபஙகுவை 

- A polite form of greeting. A greeting (= ers),
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தீதுமதத்துவா௩கயிருகறெஇனால, ஷூஷெணபபராயகனழேரையும்சர்க்கார்க 
ணகடில்தாகசல்செயயுமபடிககுச்சமுகததில௮ர்ஜிகொடுத்ததைககுறிதத, வி 

சாரணைசெயது அறிசகைசெயயுமபடிககு ௮௭ர் உக்கும் சாதராச்சுத. 
பித்விஅகதபபடிககுசசட்செகாரரைவருவிததுவிசாரணைசெயதவிடத இல, 

படியானஅளததுககுசரமகதஅளககாரனாகய ஷியானதசபபன தோணிமல்லை 

யன்என்கிறவன, தனனதாகய ஷ. காத ௮ளத்தையும், தனமகனுடையசமு 

சாரசாலக்ேபததுககாக, கொஞ்சகாளைககுமுனனேகொதெததாயும, அவன 
இபபோதுதனபெணசா தியைவிடடுவிடடுச்கூத்தெசெலவுசெயது, அதக 

காச ஷ.அளததைவிறகஎதசனிததிருககிறதால, ௮வனமாருசுப்படிசகுசசெய் 
யாமல, மாஜூல்ப்படிககு ஷயானபேராலமாததிரமிருகசவேலூமெனதும 

ஆக்ஷ்பிககிரான. ௮நதபபடிமற௮சகமபககதத௮ளசசாரர்சளும்ரொரமசக 

ணசசபபிள்ளையும்கைபியததுசாமா எழுதிககொதெதார்கள,. ஷகைபியதது 

சாமாககளையும ௮ ௪சல௮ர்ஜியையும் இசதுடனசமுகததுககனுபபியிருககி 

றேன, 
ஆகையால ஷவிணணபபசசகாரனதகபபன தோணிமலலையன.ஆக்ஷ்பணை 

பபடிககு, ஷூஷணபபாசபேர்சர்ச்சார்கணக௫லதாககலசெயயாமலிருபப 

இயுக்தமரயிருககறதெனபதுசிததததுசகுவிசிெமாகுமபடிககு எழுதககொண 
டேன, ப 

5 முதீதசாமிபிள்ளை உ. ௮ள௭தது௮திகாரிசொட்டார்எணனூர், 

௪௮௬௭ மே சவம்பர் மூ ௭௨ 

முசாமஎணஜூர், 

4. A Sidelight. Father consents! 

செனனபபட்டணம்கலெக்ட்டர் (இன்ன) துரையகர்கள௪ முகததுகரு ; 

எணனுூர் அளல்குடிதோணிமலலாரெட்டிசலாரூசெயது, எழுதசகொணடவிணண்பபம ; 

எனனமெனறுல் ௧௮௩௭ ஸ் சவம்பர் மீ£ ௧௨ இல், எனகுமாரனாயெ 

தோணிசினனவெங்கடடராமன், சர்ச்சார்கணசஏலதனபேராலிருகறெஒஓண் 
ணே [ஒன்றே] முககால௮ளமும, இருஙகுனறம்கஷணபபாஎபேராலும் 
தாசசல்பணணிசகொளளுமபடிககு௮ர்துகொடதருஈதான. ௮தைசகுறிதது 
அளதது௮திகாரிவிசாரணைசெயகையில, சானதைஆகே்பிசதிருநதேன. இப 
போதுஎன்மகன்மேலெழுதியஷணபபசாயகனுககு சறிதுபாச்யொயிருக, 

த (என்ற) எனசகுததெரிஈசபடியால, தாஙகளதயவுசெயது, ஷ$.இருவர்பே 
ரும்சர்ச்சார்கணகடலதாககலசெயதுகொளளுமபடிககு, தஙகளகனததைமி 

சவுமபிரார்த்திககியேன, வேணும, ௮னேசசலாம, 
4” இசதச்றேல் 

எணஜுூர், சோணிமலலாரெட்டிசைசட்டு, 

agree டிசம்பர் மா ௬ உ, 

| முச்தம் - புத்தம்,
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5. \Orders a@ second enquiry by Salt-pan Overseer. 

இஜதாசார்..-மு.ததுசாமிபிள்ளை , அளதது அரி, கொட்டார்எணனூர் பர அபியத்பாஷச்ச் 7 

தரிவிலலா எணணஹூர் அளககுடிதோணி வெககடடராமனசைபபறறு 

அளம் க உம் இருககுனறம்வெணபபராயகனுககு டு ஷ் ததுககுபஙகு 

வைததுமதத்துவாஙக இருககறதினால, உடகஷணபபசனபேரையும்சர்க்கார்க 

ணகூல்தாகசல்செயயவேணுமெனறஅவனகேடசகெகொணடதறகு, ஷயா 
னதகபபன, தோணிமலலையன, தனனதாகியஷ. 55 அளததையுமகுறிதது, 

தனமகனசேடகெசொணடபடிககுசெயயாமல, மாமூல்ப்படிசகு.த்தனமகன 

பேராலமாததிரம௮ திருசககவேணுமெனற ஆக்ஷபணை அர்ஜிமுனனேதாகசல் 

செயதிருஈதானே, சதாஹிதோணிமலலாரெடடிதானே, தனமகனஷ£€௰ஷண 

பபராயகனுககுபபாகச இருகறெபடியினாலே, தனமசனபேரும்கவணப 

பாளபேரும்கூடடாய்சர்ச்சார்கணசூல்தாசககல்பணணிசகொளளுகறெதுதன 
ககுராஜிதானெனறு, இபபோது நாளது மீ” ௬௨ தாககலசெயத ௮ர்ஜியை 

உமமிட ததுககு௮னுபபியிருகசரோம, ஆகையால ௮துசஙகதஇிகளைநீர்மறுப 

டியும்விசாரணைசெயது, உமமுடையரிப்போர்ட்டென௮ர் ஜிமஜ்கூரையும் 

அரசூருககுவாபஸ்செயயவும. 
முசாபிலாகாளததிபிள்ளை உ ஹேட்ஜீவாப்சவீஸ், 

கறு௭ வ் டிசம்பர் மீ” ௦௨௨ ௪, ரோபர்ட்சன்கலெக்ட்டர்;' 

முசாம்செனனபபடடணம, 

6. All objections met. Overseer’s second report. 

செனனபபட்டணம்கலெச்ட்டர் (இன்ன) துரையவர்சஎ௫முகததகரு : 

௦ அர்ஜிதாஸ்து பித்வி முத்தசாமிபிளளை அளதது அ௮இிகொரி, வணசசததுடனேசலாஞசெயது எழுதிக 

காணடது 

எனனமெனறால் எணஹூர் ௮ளஙகுடியாகயெதோணிசனனவெஙகடட 
ராமன் தன ௧ ௮ளததையுமஇருஙகுணம்ஷணபபானபேராலேகூட, சர்ச் 
கார்கணகூலெதாககலசெயயவேணுமெனறு சமுகததில ௮ர்ஜிகொதெதுக 

கேடகெசகொணடபடிககுசசெயயசகூடாதெனறுமுன ௮க்ேபிததிருநத ஷீ 

யானதகபபனாகய சோணிமலலாரெட்டிஎனூறவன தனமகனஇருஙகுன 

றம்வஷெணபபசாயகனுககுப்பாக௫யிருககிறதனால அ௮வர்களஇருவர்பேரை 
யும்சர்ச்சார்கணகடல தாகசலசெயதால அ௮துதனசகுராஜிதானெனறமறுபடி 

சமுக ததில௮ர்ஜிகொடுததுககொணடசஙகதியைசகுறிததுவிசாரிசத, த௩௪ 

ஞுககுரிப்போர்டடுசெயயுமபடி.கரு, சமுகததிலிருகதுசடடளைவகதது, 

உககுமபடிககு கக்ஷிககாரரைபித்விவரவழைததுவிசாரணை செயதவிடச 
தில ஷூனனவெஙகட்டராமனபெணசாதியாகியகாமாகதி (Eye-of-love) 
எனூறெவள, ஷஇருவர்பேரையும்சர்க்கார்கணகூலதாககலபணணினால், ஷி. 
அளம்முழுபபெபோய, தனக்கு அனனவஸதிரததுசகு ௮ஸ்பத1 மிராசெனறு 

1 Means, support.
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ஆகே்ஷேமிதசாள, அதினபேரிலஉனபுருஷனபடடகடன இிருறெவரையில 
உனகாலகே்ஷேபததுககு சான மாதம ௧-ச்கு,௨ வராகனையும், வருஷததிலஇரண 
டிசேலையும்தருகறேனெனழும, ௮௧௪ ௮ளததுசகுஏதாவுதுகலன்'சேரிடடால, 
எனபேராவிருகறெ ௮ளததைஉனககுததருறேனெனழறும, ௮வளமாமனாரா 
கிய ஷீதோணிமஓஒலாரெடடி. ௮வளுக்குடனபடிககைஎழுதககொதெது, 

அ.வளையும்சமமதுிபபடுததிவைததான. இராமகணகசபபிளளையுமஇகதபபடி. 
ககுசெயறெதிலயாதொரு.ஒஷேபணையுமிலலையெனறஅதசாட்டஎழுதிகசொ 
டுததான. 

ஆசையாலை, ஷீவிசாணையிலவிளஙகஇயபடி.ககு ஷதோணிசனனவெஙகட 

டராமனபேராவிருககற (௧55) ௮ளததையும ௮வனபேராலும௮வனுககுமதத் 
துகொதெத இருஙகுனறம்வணபபானபேராலுமசர்ச்சார்கணகலைகூட்டா 
தாசகலசெயவதிலயாதொரு ௮க்ஷேபணையும இலலையெனபுது௫த்தத்துககுவி 

செமாகுமபடிசகுஎழுதிசகொணடேன. | 
ஷுூவெஙகடட ராமனஅ௮ளசதுககு௮கசமபககமஅளச்சாரனாகய ஷ£.மலலா 

செடடிசமமதிததுசமுகததில்க்கொதெ௪ ௮சல அர்ஜி அவனதனமருமகளுசகு 

எழுதிககொதேசஉடனபடிசகைககுககல சணகசபபிளளை அததாட்டு இமஞமூ 

னறும், இகதுடனசமுகததுககு௮னுபபியிருககிறேன வேணுமசலாம. 

Samer GEV slut uw” De a. .... முத்துசாமிபிள்ளை ௨. ௮௭தது௮திசாரி, 

முசசம் எண்ணூர், 

7. The Accountant's Affidavit. 

செனனபபட்டணம்கலெக்ட்டராகயெ, ம, £ஈ, £ஈ , ஏ, ரேோபர்ட்சன்துரையவர்களசமுக,ததககு 

எண்ணூர் ௮ளம்கணககுமுததபின்ளை எழுதசகொதெத௮ததாட்டு 

எனனமெனறாுல், எண்ணூர் அ௮ளஙகுடியாகியதோணிசனனவெஙசட 
டராமன இருஙகுனறம் கஷவ்ணபபாஎகையிலமதத்துவாஙகெகொணடதாய் 

தனபேராலிருகறெ ௮ளம (௧5) உம் ௮வனபேராலும்சர்ச்கார்கணகூலதாக 
கலசெயதுகொகெகவேணுமெனறு அசூரில அர்திகொகக ௮ஈத௮ர்ஜிப 
படிககுசசெயதுகொகசெச்கூடாதெணு முனனே௮க்பிததிருஈதவர்களா 

இய ஷூனனவெககடடராமனுடையதகபபன்தோணிமலலாரெடடியும ஷூ 

வெஙகடடராமனபெணசாதியாகியகாமாக்ஷியமமாளும இபபோதுசமமதஇிப 

படட ஷீூஷ்ணபபானபேரையும சர்ச்சார்கணகடலதாககலசெயுதுகொளள 
லாமெனறுபறுபடியும் உஜுரிலஅர்ஜிசொடதுககேடசெகொளளுறெபடி. 
யாலும ஷிஅளததுககாசவேறே*க்ஷ்பணைஓனறுமிலலாசபடியாலும ony. Bag 

ணபபானபேரையு மசர்ச்சார்கணகூலதாககல செயதுகொளளுறெதினாலே 
யாதொருவிததியாச முமிலலை, இகதபபடிசான்சமமதிததுஎழு திவை5,த௮த 

தாட்டி, 
cou gpri ௮௭எததுசசணககுமுததபிள்ளை உ, 

SHS OT OHV டிசம்பர் மீ Dera., 

1 சலன் -- செடுதி, சேசம், விசாரம், 

POPE, V. Q
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8. Copy of the Fathers Agreement. 

௮சலுடமபடிசசைகருசசரியானசசல, 

(௪௮௩௭) ஸ் டிசம்பர் பீ (௦௬) ௨. எணணூர் அளமகுடிய யெசோணிமலலாரெட்டிய இெசான : 

எனமருமசனரகியகாமாகூறியமமாஞகருஎமுதி௫கொதெதஉடனபடிசசையரவத : 

எனனமெனறால, எனகுமாரனாகிய செனவெககட்டராமனுககுசான 
கொ௫ுததிருநத (௮ளம், ௧) உம் இருஙகுனறம் கஷணபபான அவனுககும 

தீத்துகொடுதததினால அவனபேருககூடடாய்சர்ச்சார்கணககிலதாககலபண 

ணிவைகச கானும்சமமதிபபடடு ௮ர்ஜிகொடுததேன. 

அதினாலேஷ௮ளததுககுஏதாவதுவிசாதமநேரிடடு உனககு௮வன௮னன 

வஸ்திரககொடாமல்ப்போவானெனறுநீசர்க்காரிலபிரியாது செயதுகொண 

டதினால எனகுமரானமதத்துவா௩கெகொணடகடனதிர்ந்து உனனைசசேர்ச் 

துககொணடஉனசகு௮வன அனனவஸ்திரஙகொ௫ெக.ஆரமபிகறெவரையில 
உன்காலவேபுசதுசகாச (மி'க-ச்கு) வராகன் ௨-உம்ஸ் (௧-க்க) இரணடுசே 

லையுஙகொடுததுககொணவெரககடவேனாகவும, 

அபபடிககுரானகொடாவிடடாலும ஷூஒஎததுககுயாதொருகலன்வரதா 

லும அதறகு௮ய்வேஜுககாக (ஐவேஜு) எணனூரிலஎனபேராலிருககற 

(அளம் ௧5) உம் உனககுகொடுக்சச்கடவேனாகவும மேலெழு தியபடிககு 

கொடாமலஅடடிபடமோ௫ல, நீகாயிதாபபடிச்குகோர்ட்டில்போட்டு கோர்ட் 

செசெலவடனேகூடஎனனிடததிலவாஙக௫கெேகொளளவும. 

இரதபபடிககுஎனம ஜஷோராஜியில்கானசமமதிசது எழுதஇிககொதெத உடன 

LID FEDS, ப 
தற்குறி ,/ இசதக£றல 

சாக்ூஷிக௭ சோணிமலலாரெட்டி., 

தோ, ஏர. ராயணசாரமி, 

இருகருன்றம பரசுராமன், 

இவர்சஎ ௮றியஎழமுதின அ௮௭ம்மிராசுக்கணககுமுத்துப்பிஎளை செட்டெழுதது, 

9. The Collector confirms the Change of Registration. 

[இஜசாசார்] முததசாமிபிளளை ௮௭ததஅதிகாரிசொட்டார்எணனணூர் [பா ௮பியத்பாஷச்த்] : 

தீரிவிலலா, எணணூர் ௮ளஙகுடிதசோணிரசினனவெஙகடடராமனபேராலி 

ருககற (௮ளம் ௧௩) உம், இருங்குனறறஙகஷணபபானபேராலும் கூடடாய் 
சர்க்கார்கணகடில்தாகசலசெய்வுதறகு யாதொரு ஆக்ஷேபணையுமிலலையென 
றுநீர் (சாளது ம ௮௨) உமமுடையஅர்ஜியில்ரிபபோர்ட்டுசெயதிருகறெப 
டிககு ஷூனனவெஙகடடராமனபேரால சர்க்சார்கணகூலதாககலாயிரு
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SED சத அளத்துக்கு இருககுனறம்வெணபபசன பேருமசாளதுதேடஇியில 
அஜுர்ரிஜிஷ்டர்புஸ்தசததலதாககலசெய்விசகிருககறோம், 

ஆகையாலகொடடார்மஜ்கூடர் அளம ஆசாமிவாரிபுஸதகததிலும Somes. 
பிளளைசசகணகூலுமஅநதபபடி.ககுத்தாசகல்செய்விதது,அவர்களைசகொணடு 
வாரக்சம் சாகுபடி ரூசலானகாரியமுமஜாகூரதையாய் சடபபிததுககொண 
டுவ.ரவும (168, 2). 

(முசாபிலா சாரஎததிபிள்ளை 

௧௬௮௬௪ மே டிசம்பர் ம?” ௦௯௨ ஹேட்ஜவாப்சவீஸ,) 

முகாம் செனனபபட்டணம், 

ஏ, ரோபட்சன்சவெக்ட்டர்,
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15. The Zamindéri. 

(This is, from first to last, a most useful and instructive document. | 

௧௫- வது. ஜமீன்சங்கதி. 

1. The Zamindari. Who syeceeds ? 

கூடலூர்சபாகலெக்ட்டர்ஹயிட் (11306) துரையவர்கள சமுசததுகருக் சரவல்க்குறிச தாலுசசாகைச 

சேர்ச்த சாவறூர்ப்பட்டி. ஜமீன்தார் ௮ரசபபான எழுதிசகொணடமனு அர்ஜி 2: 

எனனவெனஞருல, மர்ஜிஜமீன்தார்முததகவ் ணமசாயகரஈூஉயிருடனேயிரு 

கசசசே (123) தானே தமககுபபிற்காலம தமமுடைய ஜமீன்தாரியைஆளு 

இெதறகு, தமககுப்பிளளைகளாவுது சகோதரர்களாவுதுஞாதிவர்ச்கததிலஎன 
னைவிடவேறேபாததியஸசர்களாவதுஇலலாமையினாலே, தமககுசசரீரசெள 
சூயெர்தபபியிருககதைகசணடு, ௮வரேயெனனைமுனனாடிவரவழைதது, மடு 

காளவரைககும்தமமிடததிலவைததுககொணடிருநத, தமககஈதியகாலத$ில, 

ஜமீன்தார்முறைமைபபடிககும, எஙகளசாதிமுறைமைபபடிககும, பககதது 

ஜமீனதார்களுமஷ$இஸ திமிரார்ரொமஙகளினகுடிகளும்௮றிய தமமுடைய 

மூ.த்ததாரமானலக்ஷுமிராசசியாருடையஜீவனாமசததுசகு ஷ_இஸதிமிரார் 
சொமஙகளைசசேர்கதசகஈதனபபட்டி | 5111181-7000-8112(] யெனூறகி 
ராமததையும, இளையதாரமானகனகவலலிராசசியாருடையஜீவனாமசததுசகு 

இளியலூர் | 13100061-(0811] கராமததையும, மரணசாதனததிலெழுதிவை 

தீது, ௮சதபபடிககு௮வர்களுககுஎனனிடததிலும .எனககு௮வர்களிடததி 

ஓம உடனபடிசகைகளபிறபபிததுககொதது, அபபுறமஎனககுபபடடவ 

கடடிவைததுவிடடு, தெயவகதியையடைநதுபோயவிடடார். பினபு௮வ 

ருககுததசனசஞ்சயனகருமககளும்சானேறிறைவேறறிவைசது ஷஜமீனதாரி 
யைஆணடுகொணவெருகிறேன. 

ஆகையால, துரையவர்களதயவுசெயது, மாதிஜமீன்தார் பேராலிருகடற 

இஸ்திமிரார்கணககுகளைஎனபேராலதாககலசெயதுகொணடு, இனிமேல 

இஸ்திமிரார்கிலிநிபெபண ததையெனனிட ததிலவசூல்செயயுமபடி யாகவும, 

இனிஷிஜமீன்சாரியைககுறிததுபபிறககுஞஸனனதுசளையெனபேரால ௮னு 
பபுமபடியாகவும, உததரவுசெயயவேணுமெனறு மிகவுதத;ஙகளுடையகன 

ததைசகோறுகறேன, 
௮ரசபபான, ஜமீன்தார், 

ச௮௨டு ஸ் செப்பட்டமபர் ம” ௨௨ 

சாவலூர்ப்படடி.. 

2. The Collector angry! 

[இஜசாசார்] மண்ணாடி. சபபுராய பிள்ளை தாசில்தார் சாதுசசேசாகல்ச்ருறிசச [பா ௮பியத்பாஷச்தி] : 

தரிவிலலா, உமமுடையதாலுசசாவைசசேர்ஈத காவலூர்ப்படடிஜமீன் 

தார் இறஈதுபோனதாகவும, ௮வர்சரீரசெளககியமிலலாதிருநதபோது தமமு 

டையபஙசாளிககு ஷ$ஜமீன்தாரியைபபடடஙகடடி வைததுவிடபெபோன
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தாகவும, அபபடிபபடடஙகடடிசககொணடதாசசசொலலுறெ௮ரசபபராயக 
ரெனூறவர் தமபேராலஇஸ்திமிரார்ரொமஙகளைததாசசீலபணணிசகொள 

ளவேணுமெனறும, அகுருககு௮ர்ஜியெழுதிககொணடிருக௫ருர். 
நீர்வ.ஜமீன்தார்இறகதுபோய ௮வருககுபபதிலாகமறறொருததர்வகது ௮ர் 

ஜியெழுதுஜெபரியாசம் ஷமின் தாரியைஜப்திசெயயாமலும ௮துசஙகதி 

அருருககுததெரியபப௦சதிவையாமலும இருகதசபபென்னா? ஷயார்௮௬ரு 
ககுஎழுகெேகொணடஅர்ஜியைஇதுசகுள்மலபூப்செயதிருகறெதைபபார்ததுக 
கொணடு உடனேசதரஹிபாபததைசசெமமையாக விசாரணைசெயது பயான் 

வார்ஹிதகிகாஷெயகாதுஈதவிர ஷூமீன்தாரியைஜங்திசெயுது ஜப்கெணெச 

கும சதரஹிவிசாரணையிலவாஙகபபடட தஸ். தாவேஜுகளசுததா இனறுமு 

தீல (௮) காளைககுளளாச, ஜாஹிர்செயயவும, ௮பபடிசசெயயாமல ஷ,௪ய 

கதியிலசுஸ்தியாகவிருபபீரேயாலெ, உமமையுடனேதாசிலஉததியோகதகி 

னினறமபர்தரப்செயயபபடும. 
(முகாபிலா 2 லகூந-ட மணராயன, 

. SHE EG செப்பட்டமபர் மர ௧௩௨ ஸேட் (11680) ஜவாப்சவிஸ், ) 

முகரம் மஞசள் குபபம , 

ஓயிட்பிர தானசவெச்ட்டர், 

3. Tahsildar’s excuse, seizure of goods, and full investigation, 

காவல்க்ருறிசொலுசசாதாசல, ம, சுபபுராயபிள்ளை எமுதிககொணட ரஜி; 

எணனவெனறால தாலுக்மஜ்கூர்காவலூர்ப்படடிஜமீனதார் இறஈதுபோய் 

அ௮வருககுபபதிலாகததமககுபபடடமாயிருகறெதாசவுமசகமமுடையபேரைச 

சர்க்காரிலகாசசலபணணிசகொளளவேணுமெனறம அ௮ரசபபராயகர் என 

இறவர்அசூருககெழுதியஅர்ஜியைஅனுபபிவைததிருககிறோம் ” அதைததரி 

யாபசதுசெயது பயான்வார்ஹித்திலாசெயகிறதுஈசவிர ஷஜமீன்தார்இறந்து 

போனவுடனேசதரஹிஜமீன் தாரியைஜப்திசெயயாமலிருஈததறகுமுகாநதர 

மெழுசசசொலலியும ஷுமீன்தாரியை ௮ நாளைககுளளரகஜப்திசெயுது, 

ஜப்தஇகணககுசுததா ௮ஜுருககுததெரியபபதெதசசொலலியும பித்விபேரால 

பிறநத (ஈ௰௯) -£வுது ஈ௨ பர்வானாசாதராசசது, 

சசரஹிஜமீன்தார்சரீரசவுககெயமிலலாதிருஈதது பித்விககுசசுதசமாய்த்தெரி 
யாது; ஏனெனரறால தாலுககாவிலவிஸதரிசசு! சன்வாதுபாககயிருகறெபடி 
யால, அதைவசூல்பணணிச£கரெததிலஇர்சாலசெயயாமற்போனால உமமு 
டையபேரில.ஆயாசததுகடடமாகுமெனற போன மீ” (0௨) ௨-யில பிறஈத 
௬௬ -ரவுது நம்பர் சனனதுவஈஇருகததே,: ௮ஈதஉதசரவினபடி.பிசவிமாகாணம' 

பேஷ்கார்களுககுஜோர்தாகதேசெயது ஷசன்வாதுபாசகியைவகுல்செயது 

சொணவெருறெபோது மஙகலம்மாகாணமபேல் கார் தனனுடையவடடததி 
லிருகறெ சன்வாதுபாக$ (௬) -த்து சசொசசமரூபாயஇபபோதுவருல்செ 

1 966 விஸ்தாரம் 800 163, 123. It is vulgarly = far and wide.
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யூறெகுகுடி.கள! ௮அராம்ஜாதா வாயிருககறெபடியால தனனாலகூடிய தர்தாது 

களசெயதும வசூலா சறெதாயிருசசவிலலையெனறுதலையெழுதினான. HED 
காசபபித்வி போன மி” (௨௭௨) சாயஙகாலமதாலுககாவைவிடபெபுறபப 
ட்டு (௬௦௨) ௮வவிடமபோய்ச்சேர்கது ஷ£சன்வாதுபாககுியைவசூக்செ 
யதுசொணடிருஈதேன, 

அபபோது காவலூர்ப்படடிவடடமபேஞஷ்கரர் சதரஹிஜமீன்தார்சாளது 

மீ£ (௧௨) சாயஙகாலம இறஈதுபோனதாகஒலையெழுதினான. அதுபித்வி 

ககுகாளது மீ (௬௨) சாயஙககாலமவகதுசேர்ஈ.தஐ. அதைபபார்ததவுடனே 

பிச்விமககலம்மாசாணததைவிடபெபுறபபடடுட்டாச்கோட்டாக்கசாயரசாளது 

மீ” (டு௨) காலமேசதரஹிசரொமததுககுவஈதுசேர்சதேன. ௮பபடிசானவஈது 

சேருகறெததுககுளளே வழியில அ௮ஜுரிலிருநது ஷ£ூதாகதது வஈதது. உட 

னேஅ௮நதத்காக£தைபபார்ததககொணடு உததரவினபடி. ௨இஸ்திமிரார்சரா 

பபிடததிலிரு,தபணபபெடடியைச்சோதித்தவிடததில ரூபாய் ௰௬௨௱டு 
அணா டு பைசு ௮- உம், இருநததுகள. அதுகளைமுசதிரிததுககொணடு, ஷி. 

இராமஙகளினகுடிகளகர்ணஙகளைவரவழைதது இனறுமுதறகொணரடூசர்ச் 

காருககுபபணஙகடடசசொலலியும சாககாருததாவினபடிஈடகதுவ.ரசசொ 

லலியும் அவர்களுககுதாக€துசெயது அவர்களுடையசகணககுசசுருணைகளை 

முதீதிரையிடடு ஈகதுபெட்டியையுடனேதாலுக்காக்சசசேரிககு அனுபபிவி 

Grier. ௮பபாலஷுஜமீன் தார்வீடகெகுள்பபுகுஈது அவருடையசாமான 

சளைஜப்திசெயய ஆரமபிததேன ; ௮பபோதுஷஜமீன் சாருடையபெண்சா 

இகள்சையாணடுகொள்வுதறசாகசசிலசாமானகளபவேணுமெனறகேடடேகா 

ணடதினால அபபடியேகொகெசபபடடதஙகம வெள்ளிசெமபு பிததளை 

இருமபுமாமுதலான சிலசாமானகளதின்சு (௮-க்கு) மதிபபுரூபாய் (6,௧௬௦ 

ICH F பைசு ௬-க்கு) விபரமாகஜாபிதாவெழுதி (1. 124) சர்ச்சாரார்கேட்கும 
போது ௮துகளை ஆசர்செயவுதறகுஷபெண்கெளுடையகையெழுததும அவர் 

களுசகுமாதுபர்ஜாமீனகொதெதவர்களுடையகையெழுததுமவாஙகககொ 

ண்டு மறறசாமானகளஜின்சு (டு-க்கு) உருபபடி, (ஈகடு) இதுகளை ஜப்திசெ 

யதுபோலீசு ட்டாணாககாரன (௫௰) -£வுது ஈம்பர் பேதாசுபபாஈன வசததில 

ஓபபிததுபபோட்ட பித்விஷுமீனதார்வீடதெநதிணணையினபேரில்த்தானேக 

சசேரிசெயதுகொணடு சேவகர்மூலமாகசசடுதியிலஅகபபடடவர்களையெ 
லலாம்தருவிதது ஷ௮ரசபபகாயகர்எழுதிய ௮ர்தியைவிசாணைசெயயஆர 

மபிததேன. 

(A) The Claimant. 

சேவகரால ஆசர்பபடுததின (0௬) ஈபர்களில மு,.தல௮ரூருககு௮ர்ஜிஎமுதி 
னஅரசபபசாயகரைவிசாரணைபணணதில (101 பண்ணினதில்) : மாஜிஜமீன 
தார்தமமுடையஜமீனதாரிககு இவருககுபபடடஙகடடிவைததுபபோனதா 

1 An abusive term. Here = reded/tous.
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சவும, பட்டலகட்டினபீனபுஅவருககுச்சப்பீலகுவா்ரதுபோலலிருககி 
னாலே ௮வருககு௮தமுழுதுஞ்சொஸ் தமானபினபு ௮கீர்இச தசசாரியததை 

ச்குறிதது சர்ச்சாருககுததெரியபபசெதலாமெனறிருகததாசவும, அ௮வர்இறசஈது 

பேசது௮வருககுகதெரியாமலஇறாதுபோயவிட்ட தாசவும,அதனாலஇசைச் 
சர்க்காருக்கு அவர்தெரியபபதெதவிலலையெனறம, அவரிருகசையில ௮வ 

ரைமிஞ$த்தாம் அழைச்சர்க்காருககுததெரியபபதெதசகடாதெனறிருசததா 

கவும, ௮வர் இறாதுபோகவே ௮வருககுசசெயயுஞ்சடஙகுகளைச்செயுத9 

போட இதை உடனேசர்ச்காருககுததெரியபபதெதினேனெனறம, அதறகு 

(இனனாரினளனாட்) சாட்சியிருககிறார்களெனறம, காககுமூலமெழுதிவைத 
தார். 

(B) The Zamindar of Amir. 

ஷூ அரசபபகாயகர்தமககுசசாட்சிகளொாகசசொனனவர்களில் ஆமூர்ஜமீ 

னசாரைககேடடதில தாம்மாதிஜமீனதார்சரீரசவுககுயமிலலாமலஇருஈததை 

பபார்ச்க௮வரிடததிறகுவந்ததாகவும், அஈதஜமீன்தார் தமமுடைய ஜமீன்தா 

ரியைதசமக்குப்பிற்காலம் ஆணவெருமபடியாக இரத௮ரசப்பசாயகருககுப 
. படடஙகடடிவைசதாரெனறும், அவருடைய இரணடுபெண்சாதிகளுககுஞ 

சீவனாம்சசதுகசாச (௨) சரொமஙகளைவிட்டு ௮வர்களுககுமஇகத௮ரசப்பரா 
யகருகுகும்உடனபடிசகைகள்பிறபபிசதுககொகாரெனறும, வாக்குமூலம் 
எழுஇிவைததார், 

(C) The Zamindar of Vathiir. 

வாதார் ஜமீன்தார் சான்மாஜிஜமீன்தார் இரத போனசேதிகேட்டு ௮வரு 

டையசமஸ்சாரததுககாகபபோனவிடததில் இஈத௮ரசபபரரீயகர் மாஜிஜமீ 

னதார்௮வருடையஜமீனதாரிககுத்தமககுபபடடஙகடடிவைதசதாசவுமஇனி 

மேல௮அசைத்தாம் ஆளபபோகிறதாசவும இவர்வாயினாலேசொல்லக்கேள்விப 
படடேனெனறு,: வாககுமூலமெழுதிவைசாசார். 

(D) The Doctors. 

௨. அரசபபசாயகரால் சாக்ஷிகளாககுநிகசபபடட ௮ணணாவையன சாம 

பையன (௨)பேரும-தாஙகளமாதிஜமீனதாருககுவைததியயபணணதாசவும/ 

௮வர்இறஈதுபோக (0) சாளமுனனாடி. ௮வருககுவாயடைததுபோசசுசென 

௮ம, இகத௮ரசபபராயகருககு மாஜிஜமீனதார்படடஙகடடிவைகசவிலலை 

யெனறும/ ஆனால ஷுஐமீன்தார்தமமுடைய கூமத்ததாரசசெனதமபியைத்சாம் 

சுவிசாமபணணிசகொளளபபோடூறதாகசசொலலிககொணடிருசதாரென 
௮ம, வாககுமூலமெழுதிவைத்தார்கள. 

(E) Two Residents of Canthana-Patti. 

சநதனபபட்டி கிராமததுககுடிகளாகியகிஷ்ணபபிளளை வேலபபடையா 
ட் இவர்களிருவரும தஙகளைமாஜிஜமீனதார்ஒருமாளவரவழைதது, எனனு
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டையஜமீனதாரிககு இகத ௮ரசபபராயகருககுபபடடஙகடடிவைகடிறேன , 

உஙகளுடையகிர அன எனனுடையமூததபெணசாதிககுககொடுததுவிட 
டேன, நீசகளினிமேல ௮வளிடததிலவாய்தாப்பணசதைசசெலுததி 1F és 
வா௩ககேகொளளுககோள் (கோள் .10]ஐ. 101 ser) cong எஙகளுடனகொ 
லவி இரதஅரசபபசாயகருககுஎ-ஙகளமுனபாகவேபடடஙகடடிவைததார். 

மேலும்மாஜிஜமீனதார்தமமுடைய (௨) வது-பெணசாதிககுககிளியனூரை 
ப கீகொதெதுவிடடதாகவும ௮ஈதபபடிசகு ௮வர்களுககுஉடனபடிககைகள 
பிறஈதிருககிறதெனறஞ்சொனனார், இதுசகளசாஙகளறிவோமெனறுவாககுமூ 

லமெழுஇிவைததார்கள* 

(F) Two Inhabitants of Kiliyan-Ur. 

ஷஜமீனதாரியைசசேர்ந்த கிளியனூர் குடியாகிய முசதுககவுணடன் ராம 

பபடையாட்கி இவர்களிருவரும மாதிஜமீனதார் இஈதஅ௮ரசபபகாயகருககு 
பபடடஙகடடிவைதததை௮அறிவோமெனறம, தஙகளுடையகிராமததைததம 

மூடைய இளையதாரசதுககுச2வனாமசசதுசககாககொசேதுவிடடதாகமாதிஜ 
மீனதார்தஙககளுடனசொலலி இனிமேல்தமமுடைய (௨-வது) பெணசாதிக : 

குவாய்தாபபணததைககடடிவரசசொனனாரெனறும், வாககுகூலமெழுதி 
வைத்தார்கள். 

(G) The Estate-Secretary and the Accomptant. 

இஸ்திமிரார்சமபிரதி சலிதீர்த்சாபபிளளை கணககுகோவிஈதபிளளை இவர் 
களிருவரும . மாஜிஜமீனதார் தமககுசசரீரசவுககுயமிலலாமலிருநதபோது 
இகத௮ரசபபராயகரைவரவழைதது ௮வருககுபபடடஙகடடிவைததார், எங 

களை௮வர்சொல்ப்படிகேடநெடஈதகொளளசசொலலியும, சகதனபபடடி 
சளியனூர் இகத (௨) சரொாமஙகளுடையவருமானததைஎனனுடையபெண 

சாதிகளுககு£வனாமசததுககாகசொசதுவிடடேன, ஆதலால்நீஙகளஷூ௰ரா 
மஙகளினவருமானஙகளை இஸ்திமிரார்கணககில்மினாுஹாசெயதுபோடஙக 
மளனறசொலலியும, உததரவுபணணினார். 

அதறகுமேலஎஙகள முனனிலைககுஇகத௮ரசபபராயகருககும மாஇிஜமீ 
னதாரினபெணசாதிகளுககுமஉடனபடிசகைகளுமபிறகதிருக௫ெதுகள, ௮ 

தததேடிமு சலகாஙகளஷி கிராமஙகளினவருமானததையும இஸ்திமிரார்கண 
சூல்கழிதது எழுகககொணடுவருகிரோம எனறு: வாசகுகூலமெழு இிவைத 

தார்கசள, 

(H) The Treasurer. 

சராபபு வரசபபசெடடி என்சிறவன் மாதிஜமீனதார் இத ௮ரசபபகாயக 
ருககுபபடடஙகடடி வைககவிலலையெனறும,ஆனால௮வருடையமுதல்ப்பெ 
ணசாதியினதமபியைசுவிசாரமபணணிககொளளுவதாசசொலலிககொணடி. 
ருசகாரெனழம,: வாசகுமூலமெழுதிவைததான.
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(I) The Senior Widow. 

மாஜிஜமீனதாருடைய முதல்பபெணசாதியாகிய லக்ஷுமிசாசயொர்: 
அகீர்செமமையாயிருஈதபோது எனனுடையதமபியைசசுவிசாரமபணனிச 

கொணடு ௮வருககுஇரநதஜமீனதார்ப்படடதலிதச்சடடிவைதது ௮வர் கையி 

னாலே கருமாகதருதத்லானதுகளுமசெயவிததுககொளளவேணுமெனறு Sa 
Gag! gra Quaps ௮ வரைவரவழைத்தார். அவர்'வகதுசேர்ந் ததறகுமூன , 
னமே ௮வருககுவாயடைததுபபோசசது, ௮தினாலே௮வரனுமதிபபடிககு 

அ வர்வாதலிதபரடு, நானவரைச்சுவிசகாமபணணிசுகொணடேன, அவர் 

இறநதுபோனதுமுதல ௮வருககுசசெயயுஞ்சடஙகுகளுமஎனதமபிகையால் 
செயவிததுககொணடுவருறேன,: எனனுடையவிசனமுஞ்சூதக முக ர்ந்த 
பிறபாடு சர்க்சாருககுததெரிவிசது எனனுடையசுவிகாரபுததிரருககு mpl 

டதசைககடடிசசொளளவேணுமெனறகானிருசசசசே மத்தியில இகத௮ரசப் 

பராயகர் எஙகளைமோசஞ்செயயவெத்தனபபடடு எஙகளஎசமானர்தமககுப 
படடஙகடடிவைதசசாசசசொலலிககொணடு இலபொய்ச்சாக்ஷிகளையுமேற 

, பதெதிககொணடு, ௮ஜுருககு௮ர்ஜியுமெழுதி இஈதமட்டுமவிசாரணைககுச 
கொணவெகதுவிடடார். இவருககுமஇநதஜமீனதாரிகராமெவவளவுஞ்சமப 

நதமிலலை,: இரதசசஙகதியைககுறிததுத்தாஙகள செமமையாகவிசாரணைப 

ண்ணி எனனுடையசுவிகாரபுததிரருககுபபடடககடடவேணுமெனறு ; ae 
இல்மூலமாகவாசகுமூலமெழுதிவைததாள. 

(J) The Junior Widow. 

ஷுூஜமீன்தாருடையஇரணடாவுதுபெணசாதி சனகவலவிகாசசியார் எனக 

றவள:: ஷூஜஐமீனதார்இறஈதுபோச (௨) மாசததுககுமுனனே மதுரைதிலலா 

விலிருசசறெதன்தாய்வீடடுககுததானபோயிருஈததாகவும; தனபுருஷ்னஇறகஈ 

துபோன௮னறைககுததானிவிடமதானவகததாகவும; தனனுடையசசகள 

தீதி அவளதமபியைச்சுவிசாரமபணணிசகொணட தாகத்தானீவநதபிறபாதெ 
னனோடசொனனாளெனறம, மத்தியிலஇகத௮ரசபபராயகர் தனனுடையபு 

oper இருகதபோதேதமககுபபடடஙகடடிவைததசாகசசொலலுகிறாரென 

றும்; ஷபடடததைககுறிததுநடகதசஙகதிகளிலே தனககொனறு தெரியா 

தெனறும, தஙகளுடைய ஜமீனதாரியைபபககடதெசனனுடைய பாகத்து 

சகுனடானதைத் தனசகுகொகெசவேணுமேனறும, வககிலமூலமாகவாக 

குமூலமெழுதிவைததாள். 

(K) The Widows’ Signatures. 

ஷ.இருவருடையவக$€ல்களும எழுதிவைதசவாககுமூலஙகளையெடுததுக 

கொணடு பித்விரேரே ஜமீன்தாரியினுடையபெணசாதிகளிடககளுககுதத 

னிதனிப்போய், ௮வரவருககு ௮ஈ,தஈதவாககுமூ லததைப்படிதுச்சாணபி 

1 Note the ambiguity in the use of wet. 

POPE, V. R
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த்து அததுசரித "3 வனறுசேடடேன, அவரவர்தம்தம்வக6ல் எழுதிவைத்த 

வரககுமூலசதையொத்துக்கொணடு அத$ிலசனித்தனிகையெழுததுவைத 

தார்கள. (H.B., § 108*, p. 93.) 

(கி Summing up. 

சேவசனால அசர்ப்படுத தியசணக்கர்களகூறு பேரில கோவிஈத பிளளை 
(666 0) போக (769) மறற (௨) பேரையும்கேடடதில் ௮வர்களகாஙகள் ஊரு 
சகுபபோயிருதஇனறையதினாதான்இவிடததுககுவரதோம) 7 எஙகளுககு 

இதைபபறறியாசொனறுஈதெரியாசெனறசொனனபடியால் ௮வர்சளிடததில 

வாககுமூலமவாஙசவிலலை, 

அரசபபசாயசர்மாஜிஜமீன்சாரினபெணசாதிகள எழுதிககொதெிருககற 

தாசஅசர்ப்பதெதிய உடன்படி சகைகளைபபடிததுபபார்த்தவிடததில சமபீரதி 

கலிதீர்த்தாபபிளளையும்கணககுகோவிஈதபிளளையும (566 0) அதிலசாட்சி 
கையெழுசதுபோடடிருகறெபடியால ௮வர்சளிடததிலஉடனபடிசசையின 

சாக்ிகசகாசவாககுமூலமவாஙகவிலலை, 
ஷன கவலலிகாச்சியார் சொனனதிலமெயபொயஅறியஆஜுபாஜு (- 

அக்கம்பக்கம்) வீடுகளிலிருககிறவர்களைவிசாரிசசதில ௮ஈதமமாளமாஜி'ஜமீ 

னதார்இறஈதுபோக (௰) சாளமுனனேவகஈதுவிடடாளெனறம) முதல்த்தாரஞ 
சொனனபடிககு அ௮அகதமமாளுடையதமபியைசசுவிசாரமபணணிசகொளள 

மாதிஜமீன்தார்கினை ததிருஈ ததிலலையெனறும,: அஈதமமாளுடையுசமபி எப 

போதுமிவிடததிலை (லை 101 லே) யேகுடியாகவிருஈதசால௮வரைமாஇஜமீன் 

தார்வரவழைதததாக, ௮ஈதமமாளசொலலுவதுபொயயெணும,; இகதஅர 
சபபகாயகரைமாஜஜமீனசார் ௮ள்விடவெரவழைததுபபடடஙகட்டிவைத 

தீது நிசமெனறும, சொலலு௫ருர்கள. 
அ௮வர்களைஇவர்களில்யாருஞ்சாக்ஷியாசச்கோருதபடியால அவர்களிடத 

திலுமவாககுமூலமவாஙகவிலலை. 

ஜமீன்தார்களுககுபபிளளைகளிலலாமலிருநது வேரொருவரை௮வர்கள சு 
விசரிககவேணுமானால அ௮துசஙகதிசர்ச்காருககு ௮வர்களதெரியபபடுததி 

௮பபுறகதான ௮துசெயுதுசொளளுகறவழககமுஞ்சடடமும (உண்ட), 
அ௮பபடி.செயயாமலும சகசளசதியினசமமதியிலலாமலும முதலபெண் 

சாதிஏசதேசததில்சுவிசாரமபணணிசகொணடதாசசசொலலுவுதுஈமபததகச 

தாயிருககவிலலை” ஆனாலமாதுிஜமீன்தார்இறஈதுபோனபினபு இகதமுதலப 
பெணசாதிதானே தனதமபியைசசுவிசாரமபணணிசகொளள எததனபபட 

டதாகவும, அதூகாகசசில்ரைசசைவசபபதெ௫ககொணடு தனபட்சததிலே 

சாக்கிசொலவிவைதததாகவும; ௮சதளதுளள ஆமூர்ஜமீன்தாரும சஈதனப 

படடிஏளியனூர்இ.துசகளினகுடிசகளும சமபிரதிசணசகர்சகளும சாகஷிசொ 
னனபடிககும மறறவெகுசனஙகளசொலலுூறெபடிககும இகத௮ரசபபநாய 

கர்மாதிஜமீன்தாருககுபபயகாளிவரிசையிலமகனாகவேணடியபாததியதை
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யைபபநறி இவரைமரஜிஜமீன்தார்ரவழைததபபடடஇகடடிவைதசதுறிச 

மாகவும, ” பெண௫ெளுசகுஜிவனாமசததுககு மேறசொலீவிய கராமஙககஸின 

வருமானககளையுமவைததிருககலாடுமனறுதோனறுகதது. 

(M) Let them settle it among®themselves ! 

- கையால, இவாகளவுஜமீன்தாரியைககுறிதது எவவிதமாகவாவுதுஎல 

லோருஞு (ற. 72) சமாதானபபடடுவருறெபரியகதம ௮தைஜப்தியிலசானே. 

வைத்து சர்க்கார்கணகூலுதாககலபணணிககெரளளுமபடி.யாகபபித்விபே 

ராலதாகது.ஆக€வணுமெனறும, ஷுஇஸ்திமிரார்ரொமஙகளைவிசாரணைசெ 
யறெதறகாக ஒரு௮மினாவைகேமிதது ௮னுபபவேணுமஎனறும, சமுகததுச 

குத்தெரியலாவதாக எழுதககொணடேன. 

இதுசஙகதியிலவாஙனெசதரஹி இஸ்திமிரார்ஜப்திணககு (௧) ஷ.ஜமீன் 

தாருடையபெண்சாதிகளிடததிலகொதெதிருககெசாமானகளுகசாகமுதது 
ருஷ்ணபிளளைஜாமீன்கதது (௧), ஷூரியாபததிலவா௩கெ௮ரசபபரநாயகர்வா 

ககுழேலம (௧), ஆமூர்வாதூர்ஜமீன்தார்களினவாககுமூலஙகள (௨), சாமபை 

யன ௮ணணாவையனவாககுஞூலம (௧), சஈதனபபட்டி இிளியலூர்ரொமதது 

ககுடிகளின வாககுமூலஙகள (௨), சமபிரதிகணககனவாககுமூலம (௧), 

சராபபூவரதபபசெட்டிவாககுமூலம (௧), சசரஹிஜமீன்தாருடையபெண்சா 

இசளினவாககுமூலஙகள (௨), ௮அசலபிட்டீஷன (௧), ஆகசஸ்காவேஜுகள 

(0௯) உம் இததுடனசமக்மததுககு௮னுபபிவைததிருகசறேன, 
ஓ 

ம, சபபுராயடஉதாகிலதரர் சாலுகசே சாவவருறி௪9, 

sgn eH (இன்ன) ம” (இன்ன) ௨
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(N) Sdi edule of Property attached in this’ cfse (p. 118). 

(இனன) ன் (இனன) பா (இனன) ௨ 
காலறுர்படடிஜுமினதாசியைஜப்திசெய, “1 ட்டு 

2, இஸ்திமிரார் கஜானாருப் லகு இருப்பு ரூ மகஉ௱டு, அணா டு, பை, ம. 

ம. சதரஹிஜமீன்சாருடையசசசேரியிலுமஷீடடகுளளுமிருஈத சாமான 

% சளினவிவரம 2 
வெள்ளிச்சாமானகள உருப்படி Wer. 

  

பித்தளை £ டூ டை ௩௬. 

செப்பு (131.2) ,, 9 ௨௩. 

எய 9 » OF. 

மர ” ” ராசி... 

ஆச ஷீ. கள. 
  

இதுகளைமாஜிஜமீனதார்கசசேரிவீடடில் தனிததனியாக முததிரைவைதது, 

தாலுகசாக்குததிச்சேவகன அபபுசசவசம்செயுதுஜவான் (௧) பேரைககா: 

வல்வைததிருககிறேன. 

0. மாஜிஜமீனதாருடையபெணசாதிகளிடததில்௮வர்கள ஆண்டெருகற 

தறகாகமுததுஇரு ஷணபிளளைஜாமீனபேரில்கொத.இருககிறசாமானகளின 

விவரம் 2 

தஙகககைகள , ., உருப்படிகள் இ௩-கச்கு மதிபபு ரூ ௬௬௫௭ அணா பை. 

வெள்ளிசகைகள் 
சாமானகள. ட, . ry Wer ,, Oy 4 Bhd WE ,, 

பிததளைச்சாமானகள. 4, ௫௬ ,, 5» 2D ggg 

வெண்கலச்சாமான்௧கள ,, ௨௪ , 3 » TAP 45 4; 

தாமபரச்சாமான்௧கள , ,, WET 4, 443 53 eat” yy gy 

சயசசாமானகள WH ,, த் nF ட 

இருப்புசசாமானகள ° 9 ATF 45 9 9 ௨௪ ” 0 

மரசசாமானகள . . 3 aH ,, 3 » ௬௭ ௮ ௬. 
  

HB ன்சு (௮-க்கு) உருபபடி.கள் ௩௪௬ -க்கு மதிபபு :ரூசசும ௪ ௪ 
  

சதரஹிஇஸதிமிரார்கணககுச்சுருணைகள் 0௬ உம், ஈகதுபெட்டியுமதாலுக 
காகஜானாவில மூதீதிரைபோட்டுவைததிருககெதுகள. 

2, சுபபுராயபபிளளைதா௫ிலதார். 
உபையசாட்செள, 

சோவிசதயயன, ,ராமயயன, 

3 
END OF PART V. 
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