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1. சிங்கம். 

நானகு கால்களையுடைய பி ரணிகளுக்கு மிருகங்கள் 
என்று பெயர். இல மிருகங்கள் காமிகளில் இரிர்துகொண்ும், 

வேறு இல மி ருகங்கள ஜனங்களோடு பழகிக்கொண்டிம் 
இருக்கின் ன. எல்லா மிருகங் களுக்கும் தலைமையானது 
சிங்கம்; அதனால் ௮தை மிருகேர்ஜிரன் அல்லது மிருகராஜன் 
என்று சொல்லுவார்கள், மற்ற மிருகங்களைக்காட்டிலும் 
DY Si மிகு நத பலமும் மைரியமும் உடையது; பெருகதன்மை 
யான குணமும் அதற்கு உண்டு; விணுக மற்ற ஜந்துக்களுக் 
குத் துனபச்சை உண்டாக்காது, வஅுவற்றைக்கண்டு பது 
பயப்படுவ ழமில்லை. 

வெரு காலதறுக்கு முன் சம்கங்கள் பல இடங்களி 
4 உ *, ச ட 9 ச , உரு லட a 

லும் வ௫த்துக்கொண்டிருந்சன. Qu Gun gi இந்தியாவுக்கு 

மேற்கே சுழுத்தி மத்திபில் அபிரிகா கண்டத்தின் we 

வேயுளள காடுகளில் இம்கங்கள் விசேஷமாக இருக்கின் 

ன) வட இமஜுஸ்தானத்திலும் சில சங்கங்கள் உள்ளன



2 ட் கான்சாம் வாசக புஸ்தகம். 

வென்று தெரிகிறது. காகெளில் குட்டையான செடிகள் 
கழைக்திருக்கும். இடங்களிலேசான் அவைகள் பெரும் 
பாலும் இருக்கும். ச 

6 

சிங்கம் சாதாரணமாக எட்டு அல்லது ஒன்பது ழு 

மம் மூன்றரை அடி. உ பரமும் வருகிறது. சில பெரிய 
இங்கங்கள் தான், கு அல்லது லந்து அடி. உயரம் இருக கும். 

காடுகளில் உள்ள மணலைப்போல் இங்கக்இன் சரீரம் பழுப்பு 
ஜி. மாச இ- க்கிறது. ஆண் இன். சத்துக்குமட்டும் Ge Auden 

கறுப்பு மயிர அடர், நதியாக உண்டு. அதனால் அகுற்ரு 
சேசரி' என்ற பெயா _வழஙவெருக 3... உருவக்கில் 
அணைக்கா ட்டிலும் பெண் சகம் சிறியது. 

இங்ககுகிற்கு ரீண்டவால் உண்டு, அதின் அணியில் மயி 
மிஎவும் நெருக்கமாய் வள ர்ந்து கொர்கும்; ௮து மன வாளி 

லை ப்ல்மாக விசினால் மிரு நற (பலர லியும் ௮௧௧ அடி. யதி 

தாங்கமுடியாமல் விழு, ina ft வொன். 

சிங்கம் பூனை இனத்தில் அட BIH, பூணையைப்பே பீ ற 
அதற்கு நீளமான மீசை டிரக். உண்டு: அவுல் இரு 

வேளையில் அது வழியை நன்றாக அறிற்நுிகொள்ளாம். 
சதைப் பறிறளைள அதன் கால்களில் மிசவும் கூர்மையாக 
வும் அருக்சுமாகவும் நகங்கள் வலரக்தூ வளாந்திருக்கின்றன. 

சாதாரணமாக அவை ஒன்றேகால் அங்குல நீளம் இருக் 
கும்? தண யைபபோல தங்கத் இற்கு அவறறைக் காலுக்கு 

சுருள்! TE EDDA HM ர ID FG தி உண்டு. அவறுறின் உ குவி யினால் 

சங்கம் எதையும் கதிரபோற் பிளாது HPs nom gi. bor 
உள்ளங்கால் பஞ்சுபோல் மெக்தென இருப்பகால் அது 
நடந்து போரும்போது அன் காலடி இசை ஒருவருக்கும் 

கேளாது. பகல் வேளைகளில் அசன் கண்கள் ஒருங்கி முத்தி 

யில் நீண்டு ஓரு (ரிளவுபோசி ல் காணப்படும். (இ) respon 

அவை விசாலமுறறு மின்னலைப்போல் பிகாடித்றுச்கொண்டி 
Qe ருக்கும். பனையைப்டே I ல் இரவ [ல் வை இயம் ங்கமா GOT hl 

ih ன் GBI fat ரல், ரூப் வன: GOLDY 60) t_ WL sl. அதன i ஞூ 

வாமாப்போல் கருக்குள்ளது. அதில், சங்கம் எலும்பில் 
ஓட்டி க்கொண்டிருக்கும் மாமிசக்கதையும் விடாமல் ஈக்கஇத் 
தின்றுவிடு றம்.



சிங்கம் மாமிசபட்சிணி; அதாவது “மாமிசங்கள் இன் 
னுமே அல்லாமல் எவ்வளவு பசியோடு ி இருந்தாலும் புல், 

வைக்கோல் டன 36 லியவ்ை Neb BHD. மான்கள், காட்டுப் 

கையால் அறையது 5 Bovis @Brvan 6 ஓடித்து அதன 

கலையைப்பி rm gpa Bin. யாயின் புத்தக த்திலுளள ரத்தத் 
ஹைக் குடிப் பதில் அதற், கு ௮ இக விருப்பம் உண்டு. இறிய 

மிரு கங்களாறிய எ ழூ. து, பசு முத லியவைகளை அது வாயில் 

QE Wat FOB. ovr h Say. “BILD வருத்த மில்லா மல் வேகமா கத 

காண்டிச்செல்லும். பன்னிரண் அல்லது பதினைந்து அடி 
தரத்தில் உள்சள மிருக hl oth oot மேலும் அ து லேகமாகட 
பாய்ர்து வி ph Bl அவ Doug கொன்றுவி௫ிம்.  இரைதேடிர் 

செல்லும்போது ஒன்றும் அகப்படானிட்டால். அது தன் 

மரத் DHF சரையில் வைத்துக்கொண்டு இ. முழக்கம்போல 

ம கவும் பயர்காமான காச சனையைச செய்யும்; காட்டில் 

ரிம் ஆம சாண்டி. DE, 3 மிருகங்கள் எல்லாம் அந்து. pps 

KH OHE CHL வெளியே shot wis எல்லாப் பக்க. WHAT AY LD 

ஐம். அப்பொழுறது ei கம் எனக்கு இஷ்டமான பிராணி 
யைப் பிடிகுதுக்கொ௱ரும்.. தான பிடித்துக்கொண்ட இரை 

யை பிடிக்கு இடர்திலேயே அறு இன்பது வழக்கம். அவ 
வர OTL KA) கு ஏதேனு ம் தடை. உண் LT HOLD ன்று 

ஜீ ரி 6, Di ல். (ஸ் ர்கள் நி an ந்த இ) LBM & விர லைக் ௫ ரண்டு 

போய் அங்கே இன்னும். 

இங்கககை எதிர்த்துக் ககொல்லக்ஃடடிய வேறு மி BSB) கமா 

இல்லை. அதைக் சுண்டு எல்லா மிருகங்களும் பயப்படும்; 

அனாலும். 9} Bd (HHT id oar Lf க மன்று, பசி உள்ளபோது 

மட்டும் அறு மற்ற மிருகங்களை உபத்தாவப்பமித் மே 

பல்லாமல் மற்ற வேளைகளில் மிக்க சாந்தமாக இரு க்கும்; 
திங் 750, ந ஜனங்கள் வளர்த்துப் பழக்குவன உ ண்டு, அப் 

போது Ao கன்னை வளர்ப்பவனிடம் மிக்க அன்பு பா 

ராட்டி. காயைப்போல் வவனோமி இரிந்துசெல்லும். அற்பப் 

பிராணிக செய்யும் பிழையைப் பொறுத்துக்கொள் ளும் 

மேலான குணம் அதற்கு உண்டு. பிறர் செய்யும் ௨பகா 
TBO ஒருபோலும் அது மறவாது.



4 சான்காம் வாசக புஸ்தகம், 

இலச்உணம்.. கால்: இது என்னசொல்? பெயர்ச்சொல்; எதனால் 
பெயர்ச்சொல்? கால் என்ற ஒரு பொருளின் பெயரைச் தெரி 
விப்பதால் பெயர்ச்சொல். அங்கத்தின் காக்கு வாளைப்போல் 
கருக்குள்ளது: இந்த வாக்கயத்திலுள்ள பெயர்ச்சொர்கள் 
யாவை? ரங்கம், சாக்கு, வாள், கருக்கு, 

தறிப்பு.-- தலைமையான து-முதன்மையானது; அடர்த்தியாய்-நெருக்க 
மாய்; பலசாலி-பலமுள்ளவன்; சுருக்க-இழுத்து; வன்மை-சக்தி) 
வாள்-ரம்பம்; மத்தகம்-தலை; இரை-அகாரம்; குரூரமான-கொ 
டிய; உபத்திரவம்-துன்பம்; பிழை-குற்றம். 

அன 

2. சிங்கமும் சாயும். 

இ ுலாந்நின் பிரதான நகரமாகிய லண்டனில் இருக் 
கும் கோட்டை ஒன்றில் கில வருஷங் களுக்கு முன்னே ஒரு 
மிருகாசபம் உண்டு, அதல் பற்பல இடங்களிலிருஈதும் 
இங்ஈம் றதலிய பல அரிய மிருசங்கள் கொணர்நது வைக்கப் 
பட்டிருந்தன. DOO | மி. ரதி தர: BDI , BONS: கனியான 

இடம் அழில் இ ரந்த; நு. திலுள்ள சிங்கத்தைப் பார்ப்ப 

தற்கு நாலை தொ சவேண்ட மென் ப விரி 1 கழா. அவ 

வாறு பணங்சகடுக்க முடியாதவர்கள் பூனைக்குட்டியையே 
ணும் காய்க்குட்டியையேலும் HELE) க டுரையாகக் கொண்டு 
போய்க் முசா OK Hie. fi PUTLILLTA கள. 

மேலைசொனனமி ுகாசயத்துக்குஜனங்சள் ள் போய்வுடிக் 
கடி சங்ாரத்தைப் பார்ப்பறுண்ுி, ஒரு காலத்தில் ஏழை 

மணிதனொருவன் அகைப் பார்க்க ஆலை சகொண்டு தன 

கையில் தட்டு ஒன்மும் இல்லாமையால் தெருவில் ஓடிக் 
கொண்டிருந்த ஒரு நாய்க்குட்டியுடன் ௮ங3க சென்றான், 

பிறகு சிங்கம் இருந்ச கூட்டுக்குள் ௮தை விட்டுவிட்டுச் 
சிறிதுநோம் வெளியே இருந்து பார்த்துவிட்டு ௮ப்பால் தன் 

வீட்டுக்குப் போனான, 

கூட்டுக்குள் நுழைந்தவுடனே நாய்க்குட்டி அல்கத்தைப் 
பார்த்து கிறடுங்கிப் போய்விட்டது; பிறகு கீழே வி முந்து 

தன்னை ஒன்றும் செய்யாமல் மன்னித்துவிடும்படி DIM SHS 

அக் கேட்டுக்கொள்வதுபோல் பாவனைசெய்து கொஞ்சமும்
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அசையாமல் காலைப் பாப்பிக்கொண்டு படுத்தது. அப்போது 
சிங்கம் நாய்க்குட்டியின் அருகில்வந்து அதை அசைத்து 
மோர்துபார்தீது மிகவும் இரக்கங்சொண்டு அதற் கு ஒரு இங் 
கும் செய்யாமல் சும்மா இருந்துவிட்டு. . 

கொஞ்சகேோம் சென்றபின் ஒரு வேலைச்காரன் அங்கே 

வந்து இங்கத்இன் கூட்டு க்கு ள் வழக்கம்போல் Serf) ous 

போட்டான். இங்கம் ௮தை முதலில் கண்ணெடுத்துக்கூடப் 
பார்க்கவில்லை; நாயக்குட்டியும் தானுமாக அகைம் தின்ன 
வேண்டுமென்று எண்ணியிருந்ததுபோல் தோற்றியது. சிங் 

* ல oO ந . க் ௭ 4 ந * ட் e ச் ry 

கம் சன்ன ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டகளுல் நாய்க்குட்டிக் 
குக் கொஞசம் கொஞ்சமாகத் தைரியம் பி.ரநதறு, அதனால, 

தீனி கூட்டுக்குள் வக்து விரழஈததும் நா WFAA பரபரப் 
* ௪ % * ச் க ரு » 4 ப ட்ட ம் ரு 

புடன் இனா பசியைக் இ ர்க் MBO BIN சப்பா CB th DY sb னி 

டம் ஓடி.நறு. பிறகு சிங்கமும் அ௮ங்கேவர இரண்டும் சிதே 
கங்கொண்டு அ்தத் தஇனியைத் தின்றன, அப்டால் அரத 
இரண்டு மிருகங்களுக்கும் சிரேகம் வாவா விருத்தியாயிற்று, 

நாளாக நாளாக நாய்க்குட்டி HHASOSE கண்டி 
. 6 ௪ . 6 ™ ரூ om ட 6 a a 

கொஞ்சமும் பயப்படாமல் அதோ? விளயாட ரம் 

பித்தது. இல சமயங்களில் இங்கம் தூஇக்கொண் டிருக்கும் 

பொழுது காயக்குட்டி. ௮சன் முதுகின்மேல் தைரியமாகப் 

படுத்துக்கொளளும்; அகன் விளையாட்டுச்களையெல்லாம் மிரு 
கேந்திரன் சந்தோஷமாக அனுப வித்துக்கொண் Lg. (6B Bl. 

இவவாறிருக்க, அந்த காய்க்குட்டியின் சொந்தக்கார 
ரான ஒரு கனவான் கம்முடைய காயைக் சேடிக்கொண்டு 
பல இடங்களுக்கும் போய் விசாரித்து இத்த விஷயங்களை 
யெல்லாம் கேள்வியுற்று அங்கே வர்தா பார்த்தார். கூட்டுக் 
குள இருககும் நாய் BLD LSD LMI) BN OTF என்று BEF UT 

துக்கொண்டு அதைக் திரும்பக் On BF gH cosy. மிருகா 

சயத்தின் காவற்சாரனைக் கேட்டார். அவன் பிரபுவே, நான் 
என்ன செய்யலாம். தாங்களே சகுவனித்துப்பாருங்கள், இந்த 
இரண்டு மிருகங்களும் எவ்வளவு ஒற்றுமையோடு பழூக் 
கொண்டிருக்கன்றன. சிங்கத்தினிடமிருக்து நாய்க்குட்டியை 
எவ்வாறு பிரிப்பேன்? தங்களுக்கு ௮து சாத்தியமாகத் 
கோற்றினால் தாங்களே நாய்க்குட்டியை அழைத்துக்கொண்டு
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போகலாம்.” என்று வணச்கமாக உரைத்தான். பிறகு கன 
வான் நாய்க்குட்டியைக் கூப்பிட்டா) அவரிடம் ௮து வர 

வில்லை; சிங்கச்தினிடம் விளையாடிக்கொண்ட.ருக்கது. அத 
லால் அவ வா் சிங்கதீசினிடமிருக்து அதைப் பிரிக்க மனமில் 
லாமல் அவ்விடத்திலேயே விட்டுவிட்டுத் சம்மிடம்போய்ச் 
CEILS. 

ஆச்சரியமான இந்த விஷயம் ஊரெற், கும் பா விற்று, ஒவ 
Go) Out; நாளும் தூறறுக்கணக்கா ன ஐஜனங்கள அங்கே வரது 

வடிக்கை பார்ப்பார்கள். ஒருநாள ஒரு ப ணக்காரர இற்கு 
மும் நாய்க்குட்டி. யும் CET BGI ஆகாரம் செய்வ. வகுப் பாக்க 

அசைகொண்டி அவற்றிற்கு வேண்டிய ஜி னியை ஓ ஒரு தட்டு 
oo nud கொண்டுவந்து கூட்டுக், குள் போ £டச்செய்தார். 
ஆகாரம் கூட்டுந்குள் விழுந்ததும். மிகவும் பாபரப்புடன் 
எல்லாவற்றையும் கன் காலயில் சேர்தறுவைதக்துக்கொண்டு 

நாய்க்குட்டியானது சிங்கக்தை நோக்கிக் குலாத்துக்கொ 

ண்டே. தின்ன ர ம்பித், ஈது. ல சமயங்களில் சிங்கத்டின் 
மேலும் பாயந்து குறித்து. நாய்கருட்டியினிடம் கான் 
ஏதோ பயகதுகொண்டி பப்பனுபோல் தினி இரு£௪. இடத் 

துக்கே சிங்கம் போகவில்லை. அறிது கேோரததூக் குப் பிறகு 

இரண்டும் சேர்ந்து மிகவும் குதாகலமாக இரையைத் இன் 

றன. பிற்கு ங்கம் LIDS gOS ண்டு தூங்கற று. அப்போது 

காய்க்குட்டி சிங்கதீதின்மேல் விழுந்து அதன் தலையைத் தன் 

நகங்களால் கறியும் காதுகளைக் கடித்தும் Moose Fd) ga 
கோமும் தூங்கவிடவில்லை. அதைக்கண்டு வந்தப் பிரபு 
மிகவும் அச்சரியமடைந்தார். 

ல வருஷங்களக்குப் பிறகு ஒருகாள காய்க்றாட்டி இடி 

சென்று இறந்துபோயிற்று. அனால் ௮.து இறந்துபோகவில்லை 
யென்றும் SM WI D.GS கொண்டி ருததென்றும் ங்கம் நினை தீது 

அதை இப்படியும் அப்படியும் அசைத்துப் பார்த்த தூ, முடி 

are Hf Bl செத்துப்போயிற்றெனறே நிச்சயித் துக்கொண்டு 

மிகுந்த துக்கத்தை அடைந்தது. இறந்துபோன நாயக்குட் 
இயை பக் கூட்டிலிருந்து ௦ வெளியே எடுக்க ஒருவருக்கும் எற் 

கம் இடங்கொடுக்கவில்லை, வேறு பல நாய்களைக் கூட்டுக் 

குள்ளே டே ராட்டிப் பார்த்தார்கள். எல்லாவற்றையும் சங்கம் 

கொன்றுவிட்டது. கன்னுடன் சிரேகமாயிருக்த நாய்க்குட்
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LY. OBL) நினைந்து நினைந்து அறுநாவவரையில ஆகா ரம நித 

. . அ லட் டட இட , : . 
Bion ரபுமில்லாமல் கக்திக்கொ ண்மிம் கூட்டு ககுள்ளே யே தங 

௩ . 1 . ' . . cr 5 ட . ச © . . . 

குமிங்கும் அலைஈதுகொண்டும், வருத்றத்தோடு இருக்கது. 

கடைசியில் துவ மெலிரது இறுந்துபோ யிற்று. வழக்க 

மாக ௮வ்விடதகலுக்கு வேடிக்சை பார்க்கச்செல்லும் ஜனங்க 

ளெல்லாம் அ௮கணால் மிக்க வருதிகப்டைக்கா/க, 

இலக்கணம். பெயர்ச்சொல் ததோ வகைப்படும்? அறுவமைப் 

படும், அமவ ய! Teme? மூ 'பாருட்பெயர், இட mney பயா, காலப் 

பெயர், சனைப்பெயர், ௫ jor el suit, சொழி, பெயர். மேலே 

யுள்ள பாட BPO HE: அ DMA BL &. தாரணம் காட்கெ. சிங்கம்- 
oN ட ட . க ௮ . trey ண் 
Lol TL Mo பய 15 சகாம் இடப் பயா; வரு: ௩ம-காலபம/பயா; 

அ தக a yn கால் -சினைப்பெயா்;  சேகம்-குணப்பெயா; கேள்வி-தொழிர் 
பெயர். 

தற்ப்பு. ப்ரதான கரம் “(Yes oreo பட்டணம்; ரிய அருமை 

யான: Boo? - அகாரம்; விருத்தியாயிற்ற - அதிகமாயிற்று; மர 
கெந்தபான்-இஙகம்? இருப்இ-சந்தோஷம். 

Wo - 

3. தேன்னை மாம். 

ஜனங்க க்கு மிகவும் Pt /யோகமாயிருக்க DV மாக்க 
நள் தென்னை மாம் ஒன், இரும். ல்ம்ப. a முதில் எண்பனு அடி 
உயரம் வரையில் ௮ து HUM IHR 0G. அல மரங்களைப்போல் 

ae con டில் மட்டைகள் ன் ருக்க Dundas ன்றன. சா 
தாரணமாக அவை பன்னிஈண்டடி நீளம் இருக்கும். மசதி 
தோ? சேர்த்திருக்கும் அடி. மட்டைகளின் இடையிடையே 
தேங்காய்கள் குலைகுலையாயக் காய்கீதுக தொங்குகின்றன. 

ஒவ்வொரு குலையிலும் காய்கள் பத்துக்குக் குமையாமலிருக் 

கும். 
தென்னை மாம் பெரும்பாலும் கடம்கரைகளில் செமிப் 

பாக வளருகிறது. இறு மணலும் உப்பு ஜலமும் அகத 

மரதிமை நன்ராக வளரச்செய்டும். மலைகளும் குன்றுகளுக 

நிறைக்க இடங்களில் கென்னை மாம் நன்றாக வள௱ராலு, இக 

இயாவில் கடலோசமாயுள்ள அநேக இடங்களில் தென்னம்
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தோப்புகள் மிகுதியாக உண்டு. தோட்டக்காராகள நனறாக 

க ட ம a oo, ட « . . ச * சு 

முற்றின நெற்றுக்களை எடுத்துவந்து தென்னம் பிள மாகளுக் 
காகச் சேகரிற்ற வைப்பார்கள். இளமரமாகவம வயகானமச 

மாகவும் இராமல் ஈடுத்தரமாயுள்ள மரங்களின் கெறறுக்களே 

பிள்ளைகள் சா TB BIOMED கு மிகவும் தருதியானவை. 

மணற்பாங்காயுள்ள பூமியில் Bo Bp குழிகள் கோண்டி. 

அவற்றில் உப்பையும் சாம்பல் முதலிய எருக்களையும் 
போட்டு அந்தக் கூழிகளில் கெற்றுக்களைப் புதைத்து ஜலம் 
விட்2க்கொண்டி கோட்டக்காரர்கள் காப்பாற்றிவருவார் 

கள. சில மாகங்களானபிறகு கொறுக்களிலிருந்து முளைகள் 
கிளம்பும்; வாவர அவை வளர்ச்சியடையும். ௮ப்போது 

அ௮வைகளுர்குக் தென்னம் பிள்ளைகள் என்.று பெயர், பிறகு 
கோட்டங்களில் ஒவ்வொரு கஜ அழக்தில் பல குழிகள் 

வெட்டுவார்கள். குழிகள் கெருக்கமாயிசாமல் ஒன நறகொ 

ன்று Dig அல்லது ௮1. கஜம் விலகியிருப்பது மரங்களின் 

வளர்ச்சிக்கு கலமென்று சொல்லுவிறார்கள். ஒவ்வொரு குழி 
UIQ WIG DIAS THiS உரத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய எருக் 

களைப்போட்டு ஒவ்வாரு பிள்ளையாக மழைக்காலத்தில் நடு 
வார்கள். எவவளவு ஜாக்ிரதையாகத் தண்ணீர் ஊற்றிக் 
கொண்டும் எருக்களைப் போட்டுக்சொண்டும் அதைக் காப் 

பாற்றிவருகிறோமோ அவ்வளவு சக்கரத்தில் து பலனைக்
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தீரும். மிசவும் செழிப்பாக வளரும் மாங்கள் ig ar 
ஷங களில் காய்ச்சின்றன. நன் ரசப் பாதுகாக்காவிட்டால் 
அவை பத்து வருஷமானாலும் பலன கொ BiB veer. 

தென்னை மரத்தின் அடிமூசல் நுனிவரையில் இடை 

இடையே கோகிகள் காணப்பமிம். அவற்றை எண்ணிப் 
பார்த்து ஒரு சென்னையின் வயதை காம் தெமிர்துகொள்ள 
லாம். மரம் வளரும்போது பட்டையம் வளருது. ஆறு 
மாதங்களுக்குப் பிறகு அது பழுதீதுக் கழேவிமும், அப் 
போது அடிமட்டை மாத்தோடு ஓ ஒட்டிச்கொண்டி ருந்த இடத் 

தில் கோடுபோன்ற அடையாளம் உண்டாகியது. ஒவ்வொரு 
மரத்தின் உச்சியிலும் பன்னிரண்டு மட்டைகளுக்குக குறை 
யாமல் இருக்கும். ஒவ்வொரு மட்டையும் தூரப்பாரவைக்கு 
ஒரு பக்ஷி.பின் இறகைப்போல் இருக்கிறது, 

ச் CO சு e . ne * * . “eh ச ‘ 

மட்டைகளை இரண்டாகப் பிளந்து தரறுக்கள ( ஒத்துக 
க ச் a ப் ரு ௩ 

கள) முடைநது அலறலை வீ.சளின் மேற்கு ரை கரந்த 

கும் கொட்டகை களுக்கு பந். BMH OHH (HU திட்டி FOR S 

கும் உபயோக BAR Opi Do. இலர் அவற்ைக்கொண்டு 

கழுகுகள் முடைந்து சில பதார்த்த ங்களே அவ, ்றின்மேல் 

உலாத்துவழண்டு. தென்னோல்களினால் புஷ்பச், கூடல் கள 
பின்னுவாரகள். அவ, ற்றின் ஈரக் HEM பெருக்கறாவதற்கு உப 

யோகமான துடைப்பங்கள செய்வதற்கும், இலைகள் தைப 

பதுங்கும் பயன்பசிசின்றன. உம்சவகாலங்களிலும் கலியாண 
காலங்களிலும் பர்கல்களில் கட்டப்பமிம் தோரணங்கவு 

கென்னையின் குருத்தோலைகளாற் செய்வை ளே. 

தென்னைமாங்கள கோடைக்காலத்தில் பாமாவைக்கும். 
காய்கள் அவளி, பாட்டாக, ஐப்பசி மாகங்களில் அதிக 
மாகத் கிடைக்கும். 6 ஒவ்வொரு மாத் ஒிலிருஈதும் வருவத்தில் 
இருநூறு காய்களுக்குக் குழையாமல் கிடைக்கலாம். செழிப் 
பான மாக்கள் OU th APD BIT மூன் MY லி ல்ல நானகு 

முறை கா ய்ச்கும், ஒவ்வொ ர மென் னையும் எ, பது வரு 

ஷம் வசையிலதான் காய்த்துக்கொண்டி ரச் கும் ௮ வரு 

OY BIG G அப்பால் பட்டுப்? பாம். மம்டையோடு கூடிய 
தேயகாய் மனிதனுடைய தலையளவு இருக்கும். மட்டை, யை 
உரித்கபிறகு தேங்காயை மூடிக்கொண்டிருப்பது ஒடு ௮ல்
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லது கொட்டாங்கச்சி, பிறகு தேங்காயை உடைதீதால் 
உள்ளே இனக இருக்கும். அது மிகவும் ருசியானது. உண் 
மையாகச்  சொல்லுமிட தீது ஓட்டோடு சம்பகதப்பட்டிருக் 
கும் வெண்மையான பதாரம்தமே நம்முடை ய LITT BB GES) 

உபயோகமாகும் தேங்காய். தேங்காய் மட்டைகள் கயிறு 
இரிக்கவும் அமிப்பெரிக்கவும் உதவும். 

தேங்காய் சமையலுக்குப் பலவி தத்தில் உபயோகப்படு 
தறது, அதை நன்றாக உலர்த்தி அதிலிரு£தும் எண்ணெய் 

எடுத்து ௮க்த எண்ணெயைப் பணியாரங்கள் செய்வதற்கும், 

தேய்த்துக்கொள வதற்கும், விளக் கெரிப்பதற்கும், மெழுகு 

வாத்தி செய்வதற்கும் உபயோ க்கு கள். அது மிகவும் 

வாசனையுள்ளது; சிலர் அதைக் தலையிலே தடவிக்கொள்வ 
தூண்டு. 

தேங்காய ஈன்ஞுய உலாக்துபோனால் உள்ளேயிருக்கும் 
பருப்புக்கும் தட்டுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் நீங்கிடும். அ
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Bu பருப்புக்களைச் Bn game Kort & நறுக்திச் சல இனங்கள் 

வெயிலில் உலர்த்தி அப்பால் செக்கிலிட்டு ஆட்டினால் எண் 

ணெய் எடை க்கும். 

செக்கடியில் இரண்மி மனிதர்கள் வேலை செய்வார்கள்; 
ஒருவன் மாட்டை ஐட்டிக்கொட்டிருப்பான, மம்னொருவன் 

செக்கலிறாந்து எண்ணெயைப் பிழிந்து குடதீதில் ஊறு! 
வான், செக்கில் எண்ணெய்க்கு அடியில் பிண்ணாக்கு தங்க 
இருக்கும். று மாடுகறொக்கு தி தனியாகவும் இல பயிர்க 
HIG ஈருவாகவும் உபயோகப்பமிகிறது, செக்கில் எண் 

ணெய் சட௫டுப்பவ ர்கமரு க்கு வா ணரியாகள் என்று பெயா், 

தென்னை ம பம் இல் உ. /யோகமாகாத உறுப்பு அனவுமில்லே, 

விடுமாம் தொட்டி செய்வதற்கு உபயோகமாகிறனு. மேல் 
மாதத்தை ஏற்றுத்துக், கும் விட்டததுக்குமாக உபயோகிக்கிறார் 

கள். அடிமட்டைகள் டுப்பெரிக்க உதவும். பா களைக் 
கிழித்து வேலி கட்டவும் பக்கல் கொட்டகை முதலிய இடங் 

களில் சற்று இடவும் கயிற்மைப்போல் உபயோகிக்கலாம். 
மத்த உற பபுக்களின் உபயோகம் முன்னமேயே சொல்லப் 
பட்டு, வ
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தென்னை மாத்திலிருந்து ஒருவகையான கள இறககு 

கிறார்கள். சென்னஞ் சாற்றினால் ஒருவகையான வெல்லம் 

Deu ag yom bi. 

o 1 ॥ 2 F 4 த ் ' ட i ’ EC தென்னை, லும் LIT BH இந்த (Lp oo DI LOT 1D GYR LO ஒரு 

வகையைச் சோகை, 

இலக்கணம். -இணை என்பது என்ன? பொருள்களின் சாதியை 
. து செரிவிக்கும். ௮து எத்தனை வகைப்படும்? உயர்திணையென் 

றும் அஸ்டிணைமயன்றும் இரண்வெகைப்படும். ஒருவன் மாட் 
டை. ஒட்டிக்கொண்டிருப்பான்: இந்த வாக்கியத்தில் உயர் 

௮7 அ௯்றிணைப்பெயர் யாது? ஒருவன் உயர் 
இணை; மாடி-அ மணை? ஒரு மணிசனுடைய பெயரைக் கார்ட்வெ 

சசி Mo ட ம . 

5) Cem Lo Li WT 

தால் ஒருவன் என்பத உயர்திணை. மனிதர் தேவர் இந்த வகை r 

யில் அடங்காமையால் மாடு. அஃறிணை. 

+ 1 ‘ ee ‘ ச "டி க் * ச க ~ 

தறிப்பு--குலைகுலையாய்- கொத்றுக்கொத்தாய்) பெரும்பாலும்- விசே 
வமாக; நெற்று-பழுச் தஃ்காய்ந்த காய்; சேகரித்து-சேர்த்து; பிள் 
ter-ecom; தோண்டி- வெட்டி; உரம்-பலம்) பகதி- பறவை; 

பணியாரம் பட்சணம் 9) இன! ப் ப யாகம்) கறு மரம், 

KF 

4. பலி, 
oF . fs ப 6 டட ச ‘ ; ‘ . 

காட்டில வசிக்கும் மிருகங்கரள் புலி மிகவும் கொடிய 
ட ர 0) Ot J ் ஃ n : ர் ஜாது. யானை, சகம் இந்த இரண்டு விலங்குகளையும் Bobs 

மற்ற எல்லா ம் கங் மாயும் ப் லி அடித்துக் கொல்லும். 
ரதிதம்ஹை உ றிஞ்சு வதில் அதற்கு விசேஷமான பிரியமுண்டு, 
அதன் தோலில் வகாவான கோடுகள் இருப்பதால் அதற்கு 
(கொடுவரி என்னும் ஒரு பெயர் வழகுகிறது. 

புலிபினத்தில் கிறும்மை யென்றும் வேங்கை யென் 
ம் இரண்டு வகையுண்டு, வேங்கை எட்டு அலலறது ஓன் 

பது அடி. நீளமும் மூன்றரை அடி. உயரமும் வளரும். 
சிறுத்தை உயரத்திலும் நீளத்திலும் வேங்கையைக்காட் 
டிலும் சிறியது. புலி தைரியமும் ப லும் உள்ள மிருசம், 
இக்தியாவில் காடுகளும் குன்றுகளும் உள்ள இடங்களில் 
புலிகள் காணப்பிகின்றன,
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சிங்கத்தைப் போலவே புலியும் பூனயினத்கைச் 

சேர்ந்தது. கூர்மையான நீண்ட நகங்களும் அவுறைச் 

சுருக்கிக்கொள்ளும் சக்தியும் அதற்கு , உண்சி, காடு 

களில் காலடியோசை சிறிதும் கேளாமல் ௮து நடநது 

செல்லும். ௮ சன் உள்ளங்காலிலுள்ள ௪மை மெத்தையபோல 

இருக்கறது. இருட்டு வேளைகளில் புலிக்குக் கண் மனம 

அத தெரியும். பகலில் அது கண்ணை ஈனமுகத் இறப்பதில்லை. 

பூனைக்கு இருப்பதுபோல Ly of us! sor கண்மத்தியில ஒரு 

பிளவு தெரியும், ் 

புலி.பின் சேகம் பருமனாக இராத2ர ல் அங்குத் தைச்காட 

டிலும் ௮து சுறுசுறுப்பாக இருக்கு... ஆலை சுங்கத் 

தைப்போன்ற கம்பி, ரணம் அதக ல்லை. பிடரி மயிரும் 

இல்லை. புலியின் Cf Bip மஞ்சளும சலுப்பு நியமம் கலா 

தீது, பூனையைப்போல் டலிக்கு மாம் ஏ.யத் மறரியாது. 

காட்டிலே செடிகள் ௮டாந்த. இட DEW தன் Gow 

யிலே புலி பகல முழமுதும படுத்திருந்து பொழுது போ ன 

வுடனே வெ ளிப்படமு இராதிதிரியில் இபை தேடிக்கெ1 ண் 

காடெங்கும் திரியும். சிலவேளை இரையின் பொரு டம 

இருபது முப்பது மைல் தூரமும் விது! செலவலுண் ப 

இரவு வேளைகளில் தண்ணீர் குடிக்கும்பொருட்டுக் குட்டை
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குள. ங்களுக்குப் பலவகை (பிருகங்களும் வருமாகையால 
அந்த இடங்களின் அருகே புலி பது க இருக்கும். அதி 
முக்கியமாக மான்கமாயே பிடி FBS Bo னும். அடி. Ky. Oh 

LOT களை யும் அடி தறுதி இன் பதுண்ுி இலை [. லி கள BP அலு 

: . உ உணு ப்ப ரு . CNT: மாடகளுக்குமேல் அடித்திருக்சின்ரனவென்று சொலலுவா। 

ய் எலி யைத் தூக்கக் காண்டு 

aT [ho வ (பிர கள்விச்கெ BY ண்டு பி போகும, 

செல்வதுபோல் Lf லி 

பெரும்பாலும் புலிகள் மனிதரைக் கண்டால் அஞ்சி 
தடி பபோம். மாட்சி மர்தைகளிலிருக்து ஓர் எழுகை அவை 

தூக்கக்கொண் மி போ (HS uns ன்று இடையை 6154 (1 

மில்லை. ஆபிணு ம் ஒரு வேங்கை ஒருதடவை ம னிதனைக் 

GBT oop! அவன் ரத்ததிதைக (Hg ch Sl ய்ய கண்டுவிட்டால் 

பிறகு அதன் இயற்கை மாறிவி BS pp; ஆிமாிகளையும் 
மான்களையும் அ] தொவெதில்லை, eal களு க்குட சென... ay! 

மனிதாகளையே தூக்கிக்கொண்டு போ வதில் கண்ணாயிருக் 

கும். அப்படிப்பட்ட பெரும் புலிகளைக் கொல்லுகறவர் 
களுக்குச் அசைத்தனத், கார எராளமான வெகுமதி அளிக் 
தூலருிருர்கள். 

புலிகளைக் கூட்டி யாயிருக்கும்பொழுதே இலர் பிடித்து 
வத்து பழக்குவதுண்ட். தன்னை வளராப்பவனிடம் புலி 

அடங்கி அவன். பின்னே நாயைப்போல் தொட Aig செல் 
ppl. ம், ஷீர் வன் மனை விமக்களிடமும் Hy cb! ண ப்ட்யிரு. க்கும்; 

ஷ்யினும் வேங்கையைப் படித்து வளர்ப்பது மிச வும் அபாய
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கரமானது. பல வருஷகாலம் பழடிவந்தாலும் புலி இடீரென்று 
ஒருகாள் மூர்க்கங்கொண்டு தன்னை வளர்ப்பவனையே அறை 

நீது கொன்றுவிடும். ஆனதுபற்றியே புலியோடு பழகக் 
கூடாதென்று பெரியோர்கள். சொல்லுவார்கள். 

பனுவகியிருக்து பாய்வதில் புலி மிகவும் பெயாபெழ்நது, 

புலியின் தோல அழகாகவும், மிருதுவாகவும் இருக்கும். 

அதை அகர அஆசனங்களாக உபயோகித்துக்கொண்டு 

ஐபம் செய்வார்கள். புலியின் ஈகங்கள் ௮நேக இடங்களில் 
அபரசணமாச உபயோக ப்படிகின் னறன. 

டுலக்கணம்--பால் என்பது இணையின் பிரிவு; அ௮ண்டால், பெண் 

பால், பலர்பால், ஒன்றன்பால், பலவின்பால் என து 

ஐந்து வகைப்படும். முதல் மூன்றும் உயர்இணையிலும் பின் 
ிரண்டும். அஃறிணையிலும் அடங்கும். இந்த ிந்துபால் 

கக்கும் மேலேயுள்ள பாடச்இிலிருந்து உதாரணம் சொல் 
அக... மனிதன்-அண்பால்) மனைவி-பெண்பால்) மனிதா-பலர் 

பால்; செடி-ஒன்றன்பால்; செடிகள்-பலவின்பால். 

தறிப்பு.--ஐந்த.-பிராணி: விலங்கு-மிருகம், குறுக்கே வளார்திருப் 
பது; கொகவெரி-வளைந்தசோடு; முத்தி டு; கம்பீரகுணம்-பெருக் 
தன்மை; அருசி-பயப்பட்டு; மந்தை-கூட்டம்; இயற்கை-சுபா 
ain; வெகுமஇ- இனாம்; மூர்க்கம் கோபம்; ஆப. ரணம்-நகை. 

அ ஹிலறதி 2 

5. புலி வேட்டை. 

ே வங்கைப்புலிகளை வேட்டையாடிப் பிடிக்கப் பல வ ழி 

கள் உண்டு, அயோக்தியில் ஒருவகையான முறையை 

அலுசரிக்கிராகள். எற்கேயாவது புலிகளின் அடிச்சுவடு 

இருப்பது தெரிம்தால் பல பெரிய இலைகளில் வச்சிரம் 

போல் ஒட்டி க்கொள்ளத்தக்க ஒருவகை மெழுகைத் கடவி 
அ௮வ்விலைகளைப் புலி வரக்கூடிய வழியில் வேடர்கள் வைப் 

பார்கள், பிற்கு அவ்வழியாக வருகின்ற புலி ல் இலை 

ரில் அடிவைத்தவுடனே இலை அதன் பாததஇல் ஒட்டிக் 
கொள்ளும். அப்பால் அதைப் போக்கிக்கொள்ள முயன்று 
து சாலை முகத்தில் தேய்த்துக்கொள்வகோடு தசையில் 
விமுந்து புரளுகின்றது. அ௮வ்வாழ் பாளுகையிற் பல இலை
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கள் ௮தன் உடலில் ஒட்டிக்கொள் ளும். முகமெல்லாம் இலை 
களால் மறைநதுபோம். சண் திறக்கக்கூடாமல் இமை 
இரண்டும் சோந்துகொள்ககின்றன. அப்போது அது மிக்க 
சினங்கொண்டு பயங்கரமாகக் கர்ச்சிக்கன்றது. அனாலும் 
அதனை யாதொனறும் செய்யச் சாத்தியப்படுவதில்லை. அப் 
படி.ப்பட்ட சமபத்தில் வேடர்கள் அவ்விடம் வந்து ஈட்டி 
களால் அதைக் குத்திக் கொல்லுவார்கள். 

தென் Qi Buren LJo களைப் பிடித்துக் கொலலுகிற 
விதம் வேறு, தடுக்காட்டில் புலி சஞ்சரிக்குமிடத்தில் மாட் 
டையேனும் அட்டையேனும் ஒரு மரத்தின் அடியில் கட்டி 
விட்டு அகற்கு அருகிலுள்ள Caden மாத்தின்மேல் ஒரு 
மனிசன் துப்பாக்கியும் கையுமாக ஒளிந்துகொண்டு உட் 
கார்ந்திருப்பான், பொழுதுபோய்ச் சிறிது நேரம் ஆன 
வுடன் சமீபம்திலுள்ள புல்கரையிற் சலசலவென்று புலி 
வரம் சத்தம் கேட்கும். மரத்திற் சுட்டியிருக்கும் டோ 
அல்லது மாடோ அப்போது மித வும் பயந்து கயிற்றை 
அறுத்துக்கொண்டு ஓடிப்போக வ ரந்திப் பாடுபடும். அதம் 
குள் மரத்திலி ருக்கும் மனிதன் புலி சற்றுத் தூரத்தில் 
வருகையிலேயே அதைக்கண்டு உடனே சுடுவான். அவன் 
குறிகவருமல் அடிக்குக் இதிறமையுள் ளவனாபின் ௮வவிலங்கு 
வாது சன அட்டையேனும் மாட்டையேலும் காக்குவதற்கு
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முன்னமேயே அதைச் சுட்டெவிரவொன். சிலவேளைகளில் 
வேங்கையானது இருள் மூடி கெமிகேரமாகுமளவும் ௮ வ 

. ~ . டே ட தது ச 

விடத்திற்கு வருவதில்லை. நேரங்கழித்து வருமானால் அது 

வருவது அம்மனிதன் கண் களுக்குப் புலப்படாது, 

அப்போப்பட்ட சமயங்களில் வேங்கை அவனுக்குத் 

தெரியாமலே வந்து மாத்தில் கட்டி, பிருக் கும் மிருகத்தை 
அடித்துவிடும். ஆயினும் அடிக்க ஆட்டின் மாமிசம் முழு 

வதையும் அது தின்றுவிவெதில்லை. பூ தண் யும்வரையில் 
தின்று த்ண்ணீர் குடித்துவிட்டு அருகிலுள்ள காட்டிலே 
போய்ப் படுத்து மறுநாட் பகல்ம. poise தூங்கும், பாக்கி 
யுள்ள மாமிசத்தைத் தின்ன அன்றிரவில் ௮௮ தஇரும்பவும் 
விடம் வருவ. எண்டு. அச்செய்தி தெரி வேடன் 

அங்கே ஒளிந்திருந்து புலி அவ்விடம் வர்தவடனே அதைச் 
சுட்டுவிிவான். 

வட இந்தியாவிலே ௮சர்களும் பிரபுக்களும் புலி 

கனயும் யானைகளையும் வேட்டையாடுவதுண்டு, அங்கிலே 
யா்களுக்கு இவ்விகமான விமாயாட்டில் விருப்பம் ௮தி 

கம். இருநாறு முர்நாறு மனிதர்கள் பல யானைகளை ஒட் 
டிக்கொண்டு வாத்திய கோஷகஙகளுடனும், வாணவேடிக்கை 

களுடனும் வணத்துற்கு வேட்டையாடப் போவார்கள், 
Hour Bart செல்லும் சதீதம் காதில் விழுந்ததும் அங்குள்ள 
புலி அப்புறம் ஓடிப்போய் HOw. அவ்வாறு ஐிம்பொழுது 
௮ தனெதிரே பல யானைகளுடன் பல மானிதர்கள் அகனை 

மடக்குவார்கள். அதுகண்டு அப்புலி முதலில் பின்னே 

பாய்நீது பிற்கு யானை களினிடைபயே நுழைந்துபோக முய 
௮ம். DDB, 5 OOH 55 5 BD யானைகளின் மேலு௱ள Cart 

கள அமைச சுமிவர: ர்கள், ஆப்னும் 5 ல சமயங் களில் யானை 

கள வெருண்டு இரும்பி ரக சாககளில் ஒடி.ப்ே பாகும், அப்பொ 

முது புலி ஒருசமயம் அவ. பறின்மேற் பாய்ந்து வேடர் 
களை அடி.தது oi Bl au shi (Lp or றி, 

இலக்கணம்.--எண், ஒருமை பன்மை என்று இரண்டு வகைப் 
படும். ஒன்றைக்குறிப்பது ஒருமை; ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட 
வைகளைச் தெரிவிப்பது பன்மை. ஆண்பால், பெண்பால், 
ஒன்றன்பால் இம்மூன்றும் ஒருமை; பலாபால், பலவின்



18 ௫ நான்காம் வாசச புஸ்சகம. 

பால் இந்த இரண்டும் பன்மை. வட. இந்தியாவிலே — 
சர்களும் பிரபுக்களும் புலிகளையும் பானைகளையும் வெட்டை 
ய Barger: Qos வாக்கியத்தில் ஒருமைப் பெயர்கள் இன் 
னலை யென்றம் பன்மைப் பெயர்கள் இன்னவை யென் 

றம். தெரிவிக்க. * 

தறிப்பு--மூறை-வழி; அடி-பாதம்; சுவ. அடையாளம்; சினம்-கோ 

பப? சஞ்சரிக்கும் - திரியும்; பாடுபடும் - கஷ்டப்படும்; குழி- 

இலக்கு; இறமை-சாமர்த்தியம்; விருப்பம் - பிரியம்; கோஷம்- 
எச்சம்? வணம்-சாடு, 

  
mM + ச க . ‘ ச 

LD oo Har சீரிலேயே வாழும் ஜநதுககள். ஜலத்திலேயே 

இருபபதறகு த PF, இயாக A OU; ற்றின் அவயவங்கள் . அமைக 

இருக்னெறன . அவற்றின் தேகம் வட்டமா யும், ஜலத்தில் 

வருத்தமில்லா மல் நீந்துவதற்கு ஏற்றபடி பருமன் இல்லா 

பலும் உளளது. மீனின் சரீரம் சேணியர்சள் நால் சற 
rn டி » ஙி ச டி « . 

உபயோ கும் க௲ிரைப்போல் இருப்பதால ஜலததைக 

கிழித்துக்கொண்டு அது சுலபமாகச் செல்லுகின்ற, தமக 

குக் கைகால்கள் இருப்பதுடே ரால் மில ன களு க்கு வாலும் 

இவகும் உள்ளன. அவற்றின் உதவியினால் மீன்கள் தீண் 
om. OF ne que Coy cant BOOT if) Sig@ennen BV an OO I படகுகளுக்கு எவ 

வாறு உபயோகமாக உள்ளதோ அவவாறே வாலும் இற 

கும் மீன்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கின்றன.



மீன்களின் தேக அமைப்பானது இஷ்டமான . இடத் 
தில் ஜலத்துக்குள் ௮வை இருக்கவும், வேண்டியபடி சஞ்சரிச் 
கவும், தண்ணீரினமேல் மிதந்து செல்லவு£॥ அனுகூலமாக 

இருக்கிறது. மீனின் முதுகு மிகவும் சனமான.௮ு. அதலால் 
இறகுகள் இல்லாவிட்டால் மீன்களின் முதுகு அடிப்பக்க 
மாக இருக்கவேண்டி வரும். GD aula! aU (HF Bond Gti கால்கள 

முதுசெலும்புக்குக் சழேயிருக்கன்றன. மீன்ரள் ஜலத்தில் 
சுலபமாக முழுகுவதும், மேலே மிதக்து செல்வதும் இத 
னாலேதான். சந தினா லும், முழுஇனா இம், மிதநதாலும் தம் 
இஷ்டப்படி கார ற்றை உ ட்கொள்ளுவதா ற்கும், வெளிவியவதற் 

கும் மீன்களுக்குச் சக்தியுண்டு, ஒடுகள் வீட்டின் கூரையை 
மூடிக்கொ ண்டிருப்பதுபோல் ஓடுபோன்ற ஒரு பதார்த்தம் 

மின்களின் ஜேகத்தை மடிக்கொண்டி.ருக்கஇறது. 

மீன்களில் பலவகையுண்டு, சல எருமையவவு பரும 
ணுளளனவாசவும், வேறு கல சுண்டிவிலளவாசவும் இருக் 

கும். பெரிய மின்கள் கடலிலும் மகாசமுத்த சிரங்களிலும். 
ஏரிகளிலும், பெரிய ஆறுகளிலும் Sram cis. சிறு மின் 
கள குட்டைகளிலும், குளங்களிலும், வாய்க்கால்களிலும் 
இருக்கும். நமக்கு இருப்பதுபோல் மீன்களுக்கு, சவா 

சப்பை இலலை. அனால் அதற்குப் பதிலாக வுவற்றின் தலைக்கு 
௮ ித்தாற்போல் 9 ஒருவகை உறுப்பு உள்ளது, காற்றானது 

வாய்வழியாக உடலுக் தள் புகுந்து சத்தக்மைச் சுத்தப் 
படுத்தி அக்க உறுப்புவ ழி பாச வெளியே வரு றது. மீனின் 
ரததம் குளி ர்ச்சியானது, 

ரின்கள் முட்டையிடுமே அல்லாமல் குஞ்சு Cut a 
ட் ~ 

இல்லை. அவைகள் பெரும்பாலும் லகக்கணக்காக முட்டை 
பிம்; சில கோடிக்கணக்காக முட்டை | இசிவதுமுண் ச. 
காலக்செமத்தில் முட்டைகளிலிருக்து குஞ்சுகள் வெளிப்ப 
கின்றன. எப்போதாவது நாம் ஒரு குளத்தைப் போய்ப் 

பார்ததால் கூட்டம் கூட்டமான மீன்கள் ஒருபக்கமாக ஓடிக் 
கொண்டிருப்பது தெரியும். வை கணகடூல் அடங்கமாட் 
டா. அுவை எல்லாம் ஒரே மீனின் குஞ்சுகளாக இருக்கலாம், 

முட்டைகளினின்றும் வெளிப்பட்டது முகற்கொண்டே 
குஞ்சுகளுக்கு நீந்தவும், இஷ்டமான இடத்துக்குப் போகு
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வும், வேண்டிய உணவைத்தேடி' உட்கொளளவும் சக்இயுண்டு, 

மச்சங்களின் இறகுகள் அழுத்தமாயிருப்பதால் ௮வை 
ஜலத்துக்குமேல் வெகு உய ரம்வரையில் இளம்பிக் குதிக்கும். 

சில மீன்கள் வாலினால் படகுகளை PY 1g. PBS கவிழ்த்து 

அவதந்றிலுள்ள ஜனங்களுக்கு உயிர்ச்சேதததை alt Con all & 
Den men Sp Daya LIGi ip way Uo பயங்கரமான மின், அதன் 
கொம்பு வாளைப்போல் கருக்குளளது, எப்போதாவது ஒரு 

படகின் அடிப்பக்கத்தை அறு தன் கொம்பினால் குத்திவிட் 

  

    

  

    

    
ரல், ஜலம் படகுக்குள் air ் புரூ£துெ கொண்டு அதைக் கவிழ்த்து 

விடும். அதனாலேதான் சடலயாத்திரை செய்பவர்கள் ௬௫ 
மீனிடம் பயப்பகெருர்கள். மீன்கள் ஒருகிமிஷழும் Ros 

தைவிட்டு வெளியேவர்து உயிரோடு இருக்கமாட்டா. sep 
ிற்கு வேண்டிய உணவு ஜலத்தில் இருக்வெது. 

மீன் இல ஜனஙகளுக்கும், இல பட்சிகளுக்கும், இல 

மிருகங்களுக்கும் ஆகாரமாக உபயோகப்படுகிறது. செம் 

படவாகள் தூண்டில் முள்ளினுலும், வலையை விரித்தும் 
மீன்களைப் பிடிப்பார்கள், 

சிலர் கடலில் வெகுதாரம் சென்று மீன்களைப் பிடித்து 

வருவதுண்டு, செம்படவர்கள் கட்டை மாங்களில் Fl sD
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காலம் ஏறி வெகுமைல் தாரம் இரவு முழுவதும் சஞ்சரித்து 
ஏராளமான மீன்களுடன் மறுகாட் காலையில் வருவார்கள். 

மாமிசம் சாப்பிரிம் ஜனங்களுக்கு மீன் முக்கியமா 
னது. மீனின் கொழுப்பிலிருந்து ஒருவகை எண்ணெ 

பியித்து அசகஷை OO AUF HUI Bar பல மருக்துகள செய் 

இரார்கள். மெழு குவர்திதிகள் செய்வதற்கும் மீனுடைய 
கொழுப்பு பயன்படுகிறது, 

இலக்கணம். தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை என்று இடம் 
மூன்று வகைப்படும். பேசுவோன்-தன்மையிடம்; யாரைப் 

பார்த்துப் பேசுகிறோமோ அவர் முன்னிலையிடம்; பேசப்படு 

பவன் அல்லது பேசப்படும் பொருள் படர்ச்கையிடத்தில் 

அடங்கும். ஈமக்கு-தன்மையிடம்; ஜனங்கள்-படர்கீகைபிடம்; ஈீங் 
கள்-முன்னிலையிடம். மின்கள், ஜந்துக்கள், தேகம், சேணியர்கள், 

நூல், உசவி, படரு, ஒடுகள், வைச்இயர்கள்: இவற்றுள் ஒவ் 
வொன்றும் இன்னவகையான பெயவரென்றும் ஒவ்வொன்றின் 

இணை பால் இடங்கள் இன்னவையென்றும் தெரிவிக்க. 

தறிப்பு.---லாழும்-வ௫ிக்கும்; சேணியர்-துணி நெய்ஈுவர்; காலக்கர 
மத்தில்- நாளடைவில்; மச்சம்-மின்; செம்படவர்கள்-மீன்பிடிப் 
பவர்கள்; ஏராளமான-அதஇசமான; பயன்படகிறது-பிரயோச 
னப்படுகிற து, 

டை 

7. ஒட்டகம். 

பலவகை மிருகக்களுர்ரூள் பாவைக்கு மிகவும 

விகோகமாகவுள்ளது ஒட்டகம். ௮து நீண்ட கால்களையும் 

கழு, த்தையும் உடைய உயாமான மிருகம், அதன் கிறம் 

பழுப்பாக உள்ளது. அதன் முதுகு ஒரே சமனாக இராமல் 
சில இடங்களில் உயாந்தும் வேறு ல் இடங்களில் தாழ்ந் 
தும் மேரிபள்ளமாக இருக்கும். கழுத்துக்கு அருகில் அது 
ஏழு அல்லது எட்டு அடி. உயரமானனு. கழு, த்தை இஷ்டமான 
படி நீட்டவும் சுருக்கவும் அதற்கு வன்மையுண்டு, அதன் 

கால்களில் குளம்புகள் உண்டி, து நடக்கும்போது 

கால்களை கிலத்தில் பாவலாகவே வைகீதுச் செல்லும், கு 

னாலேதான் மணல் வெளிகளில் அது சிறிதும் வருத்த 
மின்றி நடக்கறது,



to
 

ர்
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cor BD aon IG Lit ev ஒட்டகம் அசையோமிம்,; அத GF 
கொம்பில்லை. வேப்பிலை தின்பதில் அசி Fi IB) விருப்பம் அதி 
கம். பாலைவனங்களில் பிரயாணம் செய்வதற்கு ஒட்டகம் 

மிக்க உதவியாக இருப்ப, கால் அதற்கு பாலைவனச் ஈப்பல்” 

என்ற ஒரு பெயா வழங் வெரு? ang. புலி, ௪ிங்சம் இவை 

களைப்போல் ஒட்டகம் அஷ்டபிரு நமன், DN, அ பியாக் ied 

மணல் ௦ வெளிகளி 5 வகள விசேஷமாக உணடு, 

  
அரேபியா தேசத்துப் பாலைவனங்வளில் கெருப்பைப் 

போல் மிகவும் சம்மையாக வெயில் எரிக் கும்போது லட் 
ட.கத்தைத்தவிர வேறு எந்தப் பிராணியும் ௮ங்கே நடவாது, 
அதனணாலேகான் அங்கேயுளள ஜனங்கள் ஒட்டகங்களின் மேல் 

எறிக்கொண்டு பிரயாணம் செய்கிறு£கள். பாரமுள்ள சுமை 
கம் ஒட்டகங்கள் வருத்தமில்லாமல் சுமஈது செல்லும், 
எஜமானன் சொல்லுகிறபடி அதி! கட கும்; மிகவும் பொறு 

மையுள்ளது. ஒரு மணிக்கு மூன்று பைலுக்குக் குறையாமல் 
அது நடந்து செல்லும். ஒரேசடவையில் எந்த இடத்திலும்



1. OL LBL. 2a 

நிறுகாமல் PB bet gi அல்லு BY DY tI gh 5D LOU நடந்து போகக் 

. வ கட ப me “ * 4 ச 

கூடு ய சக்தி அனி தகு உண மி, பசுவின் பா க்குப் பதி 

லாக ஒட்டகத்தின் பாலை ௮ரேபியாசள் உபயோ௫க்கிறா 

கள். அதன் மயிர்கள் கம்பளம் நெய்ய உதவும். 
~ + . a ௩ ப ட ஸி . . ; ee இ LA ச . . ௩ உ. 7) 

DL ADB மாறுகில உயரமான § ல ஒன்று உண. 

eI Lp pal glib OSM LPL ல்ட் ட. இ ௮௮ முழுவவம் கொழுப்பே, லட்டகம் பலகாள த னி இல் 
லாமல் இருந்தால் திமில் நாருரக்குகாள் சிறுத்து வற்றிப் 
போரும். தீனி இல்லாச சமயங்களில் திமிலின் கொழுப்பே 

ஓட்ட. கத்தி ரூ உணைவாருமெனறு தெ ரிகிறது. 
பலகாள் வரையில் தண்ணீர் குடியாமலே ஒட்டகம் பிர 

ட்ட ட . ௩ ௬ (அ * பட க . ச e . 

பாணம் செயயும. அறு நினஙகளறாககு வேண்டிய தண்ணீரை 

ஓஒ தடவை யில் குடித்து. வ யிற்றிலுளள ஒருவிகமான 

பையில் ௮து சோத்து வைத்துக்கொள்ளும். தாகம் உண 
த உட ஸ்ப க - ட. பட “ot உர ட 

i .ர்குமம்போறு அம்ம மில ஹாக்ல்மைத் தா கக, 
உப aan ச oO அ « * oO ட ச a டட 

இந்தியாள்லும் எ௫ுப்து 0 சசதக்திலும் சில ஒட்டகங்கள 

இருக்கின்றன. இலஜாதுி ஒட்டகங்களுக்கு முதுகில் இரண்டு 

இமில்கள் உண்டு, நீர் வண்ட இடங்களிலும் பாலைவன 
களிலும் ஓட்டகங்கள வதி க்குமேயலலாமல் நீர்வளமுள்ள 

இடங்களில் இருகதால PHB Ib BY அவை இறநதுபோம். 
. * ° டி டி 

கோவில்களில் திருவிழா நிகமும்போறும், கலியாணவி£.ச 

சளில் ஊாகோலம் நடக் கு ம்போதும், ஓட்ட கங்களை ௮லகக 

ரித்து அவற்றின்மேல் ஈ௧ரா அடித்துக்கொண்டு போவார்கள். 

இலக்கணம். - கால்கள், அத, பார்வை, மூதகு, வேப்பிலை, அமை 
மீள், எஜமானன், சுமைகள், மூன்று, சடவை, சக்தி: இவற் 
yea te vey fa) TR err te ps my mm (னு 7 ர: rs af} ் நுள் ஒருமைப் பெயர்களையும், பன்மைப் பெயாகளையும் சணித் 
சணியே பிரித்து எழுது. ஒரு வாக்கியத்தில் பெயர்ச்சொல் 
லுக்கும் மற்ற வார்த்சைகளுக்குமுள்ள சம்பந்தத்தை வித்தியா 

ம ப்படி SDN) chi வேற்று GOLD, ம oF டகில்கைப்படும.. * ஓட்ட. 
of ட 8) e + 5 ot ட ட br) a இ) 4 Con, * டக 5 Dns - + 

சம QUA ALY GOT OU BI Bio ஒட்டம் என்பதற்கும் 
ம் ¢ ar tan! ॥ 

. 6 உ . . ௪ 5 . * ட க . 4 ™ , ௩ - ச 

் விக்கு [ப ©] OO) பல (A LO உயி சம்பு்கப் 67 arora ௦87 ஸரி ப் 

௨சித்சலாரிய தொழிலை ஒட்டகம் செய்வதுதான். 

தற் ப்பு --லிகோசமான - வேடிக்கையான; பாலைவனம் - மணற்காடு; 

பாரமுள்ள - கனமான; வற்றி - குறைந்து; நிகழும்-ஈடக்கும்; 
ஈரா - தோவினாற்செய்த ஒருவசை வாச்இயம்,
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8. இரண்டூ வர்த்தகர்களும் ஒட்டகமும். 

பில வருஷங்களுக்கு. மூன இரண்டு வியாபாரிகள் தப் 
கள் பொருள்களை ஓர் Bi. FSD மின்மீது ஏற்றிக் காண்டு 

வியாபாரத்தின் நிமித்தம் பல பட்டணங BO (HUD போஞார் 

கள, சிலதினங்களில் தங்கள் FM LT OT GEN DL WET Lb விற்று 

விட்டு ௮௫௧ ஒட்டரையின்மேல் ஏறிக்கொண்டு அவர்கள் தங் 
கள ஊருக்கும் திரும்பினார்கள். வழி.பிலே வெயில் தாங்காமல் 

மிகவும் களைப்படைக்து ஒரு பெரிய ுலமாத்தின் நிழலில் 
களைப்பாற எண்ணி மிருகத்தை அலம்விமுதொன்றில் சட் 

டிவிட்டு அவர்கள் இருவரும் பகித்தார்கள். பிரயாணத் 
இன் களைப்பினுல் ப௫த்ததும் தூங்கிவிட்டார்கள். 

பிறகு றிது கோத்திற்செல்லாம் எங் கரும் தா ஒரு புலி 

கர்ச்சனை செய்தது. புலியின் சத்தம் காதில் விழுக்கதும் 

PS BRO HB தூம bBo கட்டி பிருக்க கயி றை. IWS 
GIS கொண்டு ஒடி பபோய்யிட் டது. UID EAN BOW அயார்து 

தூங்கிவிட்டு ஒரு ஜாமத்திற்னு! பிற்கு எழுத்து பார்த்தார் 

கள. கட்டியிருநத இடத்தில் ஒட்டகத்தைக் காணவில்லை. 

உடனே எல்லாப் பக்கங்களிலும் அதைத் தேட ஆரம்பித் 
தார்கள். அந்த மிருகத்தின் காற்சுவரிகளின் அடையா 
ளச்தைக்கோண்டு எறிதுதூரம் போனார்கள்; அதற்கப்பால் 

சுவூகள் அவர்களுக்குத் தெரியவில்லை, 

அவர்கள் ௮வவாறு கேடிச் செல்லும்போது sy asap Gu 
ஓரு பாதே௫ வக்கான். ஒருவேளை தங்கள் ஒட்டகத்தைப் 

பற்றி அவனுக்கு ஏதேனும் தெரிக்கிருக்கலாமோ என்று 
எண்ணி வர்ததகாசள் அவனிடம் Fag “Dur, IGA 

யாரே நீர் எங்கிருந்து வரு: Gn? எங்களுடன் ON ஒட் 

டகம் எங்கேயோ தவறிப் போய்விட்டது. நீர். அக 

aan எனறு சேட்டார்சள. கு Lig eo FR 

ட் மை மூட் 
டையையும், மரி ரர பக்கள்கில் தேன் ஜாடி. sary நீங்கள் 
ஏறுறியிருக்கதுண்3ே er ்? என்று கேட்டான், 

க்யா 

வியாபாரிகள் ஆச்சரியமடைற்று “ஏற்றியிருந்ததுண்டு” 
என்னா கள்.
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பரதேசி: அந்த மிருகத்துக்கு. ஒருகண் குருடோ? 
௮தன் ஒற்றைக்கால் கொண்டியோ? அதற்கு மேல்வாயப் 
பற்கள் இல்லையோ?” என்று வினவினான். 

அப்போது வணிகர்சள் முன்னிலும் ௮இக௧ அச்சரியம் 
அடைந்து தங்கள் மிருகம் தங்களுக்குக் கஇடைத்துவிட்ட 

தாகவே எண்ணி “wis bona எந்தவழியாய்ப் போயிற்று? 
சொல்லும்" என்று பரதேடுியைக் சேட்டார்கள். அந்த மிரு 
கல்கையே தான் பார்க்கவில்லையென்றும் அகைப்பற்றி ஒன் 
௮3மே சனக்குக் தெரியாதென்றம் அவன் சொல்லிவிட்டான். 

உடனே அவர்கரக்கு அவனிடம் சந்தேசம் பிறந்துவிட் 

டது. அவனே அந்த மிருகக்தைக் திருடி ஒளித்து வைத் 
ுக்கலாமென்று எண்ணி அதைத துறு. சளிடம் கொடுத்து 

வி் நிம்படி அவ ணை அவர்கள் பயமுறுத்திக் கேட்டாரகள. 

அவன் அற் ற்குச் இறிதும் பயப்படவில்லை. அ வனை அடிக் 

தும் பார்த்தார்கள். அதையும் அவன லக்ஷியம் செய்யவில்லை 

பிகு அவர்கள் சிராமாஇிகாரியிடம் ௮வனை இழுக்குச் 

சென்று கடக்க விஷபங்களையெல்லாம் சொல்லி முறையிட் 
டார்கள். அவன் பாகேசியை நோக்கி நீர் பாதேசியாக 
இரநக்கிறீரை. ஏன் இப்பேர்ப்பட்ட காரியகதைச் செய்ய 

நூ ரும் சொல்லு கிருர்களே ! 

நீர் என்ன சொல்லுற?” என்று கேட்டான். 
வேண்டும்? அவர்கள் உழம்மேல் 

அப்போது (170 து “மு டன சொன்ன னதிலிருா ஈது மாறாக 

நான் இப்போது என்ன சொல்ல ) போகிறேன்? அந்த மிரு 
கதழையே சண்டதில்லையென்று அவர்களிடம் (முன்பு சொன் 
னேன். இப்போலும் அப்படியே சொல்லுகிறேன்” என்றான். 

அவன் வார்த்தைகள் ்கேட் ட வியாபாரிகள் சூந் 

கோபங்கொண்டு ஏன் யோ, இப்படிப் பாசாங்கு செய்கி 

wor? பாதேகி வேஷழ்தூடன் திருடிம்படி. யரா உமக்குச் 

கொல்லிக்கொடுத்தார்??” என்று அவனைப் பலவாறு நிந்திக்க 
ஆரம்பித்தார்கள். கிராமாதிகாரி அவர்களை அ௮டக்இவிட்டுப் 
பரதேதசியை கோக்கி நீர் சொல்வதை நான் ஒப்புக்கொள்ளு 
இ றன். நீர் Dy 16 B மிருகத்தைப் பார்திதிராவிட்டால் அதைப் 

பற்றிய விலாங்களெல்லாம் உமக்கு எவவாறு தெரியவர 
தின?” என்று கேட்டான்.
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௮ப்போது பரதே௫ பின்வருமாறு பதில் உரைத்தான:...- 
ve வழியின் ஒரு பக்கத்தில் எறும்புகள சாரிசாரியாகப் 

போயக்கொண்டி. (HB, தீன. மற்றொருபக்குத்தி ஈக்கள் மொய்த் 

அக்கொண்டிருக்கன. அந்த மிருகத்தின் முதுகில் ஒரு பக் 
கத்தில் கே காதுமையையும் DDO Dl 1 FF BBM தேன் ஜாடி 

யையும் ஏற்கியிருக்க வேண்டுமென்றும், ௮வை வழியில் 
தி த த இப்போயி( ரூக்கலாமென்றும், அகணாலேகான் எறும்புக 

ளும் ஈக்களும் மிகுதி யாக உள்ளனவென்றும் எண்ணி நான் 

அ௮வவாறு சொன்னேன். சாலையில் ஒரு பக்கதிது மாங்க 

ளின் இலைசளமட்டும் தின்னப்பட்டி ந்ததால் ௮ ற்கு ஒறு 
கண் குரூடாக இருக்கலாமெ ன்று எண்ணினேன். இலைல 

ன் சல பாகம்மட்டும் 2 கடி. க்கப்பட்மிம், மதி தயபாகம் குடிக் 

கப்படாமலும் இரு? ,கதால் அத மிருக BIBS) மெல்வாய்ப் 

பல் இசா சன்று கி I BED சாலையில் GEN (NP HH கவனித் 

அப பார்த்தபோது பேக TD கால்களின் சுவிமட்டும் Og NH 

Dow. அதனால் அத ற்கு ஒருகால் கொண்டியாயிருக்க 

வேண்டுமென்று நிச்ஈயித்தேன். ரான் எக்க இடத்துக்குப் 
போனதும் ஓவவொன்றையும் நனராகக் கவணிப்பது வழக 

கம், இப்போதும் சத்தியமாகச் சொல்லு ரேன். நான் 

அந்த மி நகக்தைப் பார்த்ததேயில்லை.” 

அவவாறு பர தேடு சொன்ன வா ர்ம்கைகளைக் கேட்டு 

வியாபாரிகள் ஒன்றுந் தோன்றாமல் இசைத்து ஸ்தம்பம் 
போல் நின்முர்கள். ஸரொமாதிகாரி பாதேடதியினுடைய மதி 
நுட்பத்தை மிகவும் வியந்து பாராட்டினான், தனவ் ட்டி. 
லேயே இிலதஇினங்கள் அவனை வைத்திருந்து உபசரித்து 
அனுப்பினான். வர்த்தகாகள் தாங்கள் செய்த குற்றத்தை 
மன்னிக்கவேண்டுமென்று பாதேசியைக் கேட்டுக்கொண்ட 

கல்லாமல், “நாங்கள் ஜாக்காதையாக இராமல் அயராது 

தூங்கினோம். அதறகு ஏறறபலனை அனுபவித்தோம்” என்று 

சொல்லி அக்தக் ரொமாஇகாரியினி டமும், பாதேசியினிடமும் 

விடை. பெற்றுக்கொண்டு ஊர்போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

டுலக்கணம்.--தன்மை, முன்னிலை, படர்ச்கை இந்த மூன்று 
இடத்துப்பெயர்களுக்கும் மேலுள்ள பாடத்திலிருந்து உசாரணம் 

_ சாட்கெ. கான், சாங்கள் - தன்மை; நீர் - முன்னிலை; அவன், 
அவர்கள் - படர்க்கை, சொமாஇிசாரி பாதேடியிலுடைய மதி



3, பசையை வெல்லல். இர 

gus மிகவும் வியந்து பாராட்டினான்; இந்த வாக்கியத்தில் 
உள்ள பெயர்ச்சொற்கள் என்ன என்ன வேற்றுமையில் வந்தி 
ச்கின்றன? முதல் வேற்றுமைக்கு எழுவாய், கர்த்தா, வினை 
முதல் என்றும் 0 பயருண்டு. இரண்டாம் வேற்றுமையின் 

உருபு என்ன? 3. ஒரு வாக்கியத்தில் செம்ப்படுபொருளாசு 
வருவது இரண்டாம் வேற்றுமை, வருஷங்களுக்கு, பொருள் 
களை, இனங்களில், நிழலில், பாதே௫யொாசே: இவை என்ன 
என்ன வேற்றுமையில் வர்சன? 

ர ௪ ர ரக 4 . () 4 கறிப்பு--.பொருள்-சாமான்; ஜாமம்-ஏழரை காழிசை; தவறி--கெட்டு; 
வணிகர் - வியாபாரிகள்; இராமாதிகாரி — இராமத்தலைவன்; நிர் 
இக்க-இகம? எவ்வாறு-எப்படி: ஸ்கம்பம்-தாண்; மதிநுட்பம் 
புத்திகூர்மை; விடை உத்தரவு. : 

- yf QF 

0 பகையை வேல்லல், 

ஆமிகாலத்கில் பிரமதத்தன். என்னுமோர். அரசன் 
காகசிாஜ்யத்கதை அண்டுவர்தான். அவன் மிகுஈத பராக 
கிரமசாலி, பலவகைச் செல்வங்கறாம் அவனிடம் ஏராள 

மாக இருக்சன. கணக்கெடமுடியாக சேனைகள் அவனு BG; 
உண்டி, பகையாரசர்கள் தன் தேசதனுக்கு வர்து படை 

யெசிக்கக்கூமன்ற பயமே அவனுக்கில்லை. 

அவனுடைய காலத்தில் கோசலம் என்ற நாட்டிற்கு 
விஉயசேனன் என்பவன் ௮இபஇயாக இருக்கதான். கோச 

லம் மிகவும் சிறிய சேசம், தேர்ப்படை, யானைப்படை, 
குதிரைப்படை, காலாட்படை. முதலிய நால்வகைச் சேனை 
களும் ௮வனிடம் சொற்பமாயுண்டு. 

ஒருமுறை பிரமதத்சன் விஜயசேனனை ஒரு யுத்தத்தில் 
Caer அவன் ராஜ்யத்தைப் பிிங்கக்கொண்டு ௮வனைக் 
காட்டுக்குத் அரத்திவிட்டான், பிறகு விஜயசேனன் காட் 
டில் அலைந்து இமிரஈ்து கடைசியில் ஒரு குகையில் வசித்து 

வக்கான். ௮வன் பட்ட கஷ்டங்கள் ௮ளவற்றன. ங்கே 

அவனுக்கு விஜயபூவணன் என்ற ஒரு புதீஇரன் பிறந்தான். 

விஜயபூஷணன் தக்க பிராயமடைந்ததும், பிரமதத்த 

னால் தன் பிதாவுக்கு ௮வவளவு கஷ்டங்கள் உண்டாயின



28 நான்காம் வாசக புஸ்தசம். 

வென்று தெரிர்துகொண்டான். அது முதலாக ௮ வன் 
பிரமதத்களைப் பழிவாங்க வேண்டுமென்று பலவிதமான 

யோசனைகள் செய்துகொண்டு சமயத்தை எதிர்பார்த்திருக் 

தான், 

விஜயசேனன் வாவா விருத்தாப்பியத்தகை அடைந்து 

மிகவும் மெலிந்துபோனான், அந்தியகாலத்தில் அவன் 
விஜயபூஷணனை அருகில் அழைத்து, “இப்பொழுதோ 

இன்னும் அரை ஈாழிகையிலோ என் பிராணனை விடப் 
போகிறேன். உனக்குக் கொடிப்பதற்கு என்னிடம் அஸ்தி 

ஒன்றுமில்லை, அலை எனக்ருளள பொறுமையை / நி எடுத் 

துக்கொள். என்ன அபதீது வந்தாலும் பொறுமையுடன் 
இருந்தால் பகையை வெ ன்றுவிடலாம். அதலால் பொறு 

மையையே நீ இறந்த விசுவரியமாக வைத்துக்சோள்ரு 

உனக்கு வேரு ன்றும் நான் சொல்லவேண்டியதில்லை'' ௪ ன்று 

சொல்லி அந்தக் க. கையிலேயே உயிபைவிட்டான். 

பிறகு வீஜபபூஷணன் தந்தைக்குச் செய்யவேண்டிய உத் 
தரக்கரியைக 0 பல்லாம் செய்து முடித்து, பிரபதத்நனை 
ராஜ்பத்தினின்றும் நீச்ச உபாயர்கேடிக்கொண்டு காசுச்முச் 

சென்றான். அவ்விடத்தில் எதேனும் ஓ! ந வேலையில் மாந் 

இருக்க எண்ணி அசனுடைய GEO £ச்காரனாக முதலில் 

இருந்தான. அவன் விறயசேனன் புதி; இர னன். வ ஒருவருக் 

குக தெரியாது. Hom வேலையில் அவன மிகவம் சமாத்த 

னென்று பெயா பெறருன. 

_ஒருகாள அவன் தன் வேலைகளெல்லாம் அனபிறகு 

குதிரைக் கொட்டகையில் படுத்துக்கொண்டு மிகவும் இனி 

மையாகப் பாடினான். அப்போ, து] அருகிலிருந்த ஜனங்க 

ளெலலாரும் வந்து ௮வன் பாட்டைக் கேட்டாரகள். தற 

செயலாய் அப்போது அந்த வழியாகப்போன பிரமதத்த 
னும் ௮வள் பாட்டைக் கேட்டு மிகவம் மகிழ்ந்து ௮வ 

a தன் சாரதியாக நியமித்தான். ௮5 வேலையைத்தான் 
9ஜயபூஷணனும் எதிர்பார்த் துக்கொண்டி ருந்தான். 

ல தி தினங்களுச்குப் பிறகு பிரமதத்தன் ஒருகாள வேட் 
டையாடுவதற்காகப் புறப்பட்டான். அப்போது வன் 
வண்டியில் ஏறிக்கொள்ள விஐயபூஷணன் வண்டியை இட்
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yey. Carciurg A Os Oarerrgtrby போன 

Goa ARui¢garcr Beano Ffuror வழியை 
விட்டு விலகி வேரொருவழியாக வண்டியைச் செலுத்திக் 
கொண்டுபோனான். அரசனையும் விஜயபூஷணனையும் தவிர 
௮5,௪ இடத்தில் வேரொருவருமில்லை. அரசனுடன் வந்த 
வேலைக்காரர்களெல்லாரும் சரியான மார்க்கத்தில் போய்க் 
கொண்டிருந்கார்கள். 

வேட்டையினால் பிரமகத்தன் மிகவும் களைத்துப்போய் 
கன்ஞுக அயர்ந்து தூங்கினான். அப்போது அவனைக் 
கொலலும்பொருட்டி விஜயபூவணன் தன் உடைவாஜா 
எடுத்துக்கொண்டு அவன் அருகே சென்று “என்னுடைய 
தரகைபட்ட துனபங்களுக்கெல்லாம் இவன்சானே கார 
ணம். என் தந்தையைக் காட்டுக்குத் MISE அவருக்கு 
மகா பாதகங்களைச் செய்தவனல்லவா இனன்? சாஜபோ 
கத்தில் இருந்த என் தர்தையை ஒரு  குகையிலிருக்து 
ஜா அ௮நாரையைப்போல் பிராணனை வி௫ும்படி. செய்த 
மகா பாவியல்லவா இவன்? இக்க மகா பாதகனை நான் 
கொலைசெய்தால்கான் என்ன தோஷம்?” என்று சொல்லிக் 
கொண்டே அவன் கழுத்தில் சுகஜியை வீசப்போனான்; அனா 
இம் கத்தியை வீசாமல் இமரென்று நின்று “என்ன மதியினம்/ 
தந்தை இறக்கும் சமயத்தில் சொன்ன புக்தமதியை மறந்து 
விட்டோமே! பொறுமையுடனிருக்கலலவா பசையை வெல் 
லவேண்மமன்று௮வர் சொன்னார். ௮வர் சொன்ன வார்த்தை 
களை அனாதரவு செய்ய இருக்கோமே? தந்தையின் வார்த்தைப் 
படி. நடப்பகைக்காட்டிலும் மேலான தருமம் வேொன்று 
உண்டோ? அவருடைய வார்த்தைப்படி. பொறுமையாயி 
ருந்தே பகையை வெல்லவேண்டும்” என்று கனக்குள் சொல் 

லிக்கொண்கி வாளை உறையில் போட்டுவிட்டு ௮வன் கிசான 
மாக இருந்தான. . 

தூங்கிக்கொண்டிருந்த பிரமதத்தன் நடந்த எல்லா விஷ 
யங்களையும் சொப்பனக்கில் கண்டான்; MASUD Maser 
தூங்கியெழுந்ததும் விஜபபூஷணனை அ௮ழமைக்ன ஏதேனும் 
இவவிடத்தில் விசேஷம் கடநததோ?'” என்று விசாரித்தான். 
அப்போது விஜயபயூவணன் ஒன்றையும் பாக்இவிடாமல்
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நட்த விஷபங்ககாயெல்லாம் நடந்தபடியே அரசனிடம் 
தெரிவித்தான். பிறகு தான் செய்த அக்கிரமங்களையெல் 
லாம் நினைந்து பிரமதத்தன் மிக்க நாணமடைந்து தன 
னைக் கொல்லாமல் காப்பாற்றிய தருமசீலனணான விஜயபூஷ 
ணனிடம் உளள குணத்தைக் கண்டு மெச்சி அவனிடம் 
கோசலநாட்டைத் இருப்பிக்கொடுத்து, ௮ தனை ஆண்டவரும் 
(படு. கும், தான செய்த JH DUT SBI FS கன்னை மன 

ளிக்கும் டிக்கு சம் கேட்டிக்கொண்டான். 

இவ்வாறு பொறுமையையே தனமாகக்கொ ஈண்ட விறய 

புவணன் சன் தைசத்தையடைந்து ராஜ்யபரிபாலனஸ் 

செய்துவந்தான். 

இலக்கணம். -வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு முடிவான விஷ 

யத்தைஈ ரில சொற்கள் சேர்ச்து தெரிவிக்கால் அது வாக்கிய 
மாகும். £புத்நான் பிறந்தான்' என்பது ஒரு முடிவான alles 

யத்தை விளக்குவதால் வாச்௫ியமாம்.  பிறக்கலாகெய தொழு 

லுக்குக் கருத்தா ER TOT. அதலால் இவ்வாக்பெத்தில் புத்தி 

ரன் என்பது எழுவாய், பிறத்தல் என்னும் எழுவாயின் 

தொழிலை விளக்குவது பிறந்தான்” என்னும் சொல். அதற்கு 
“பயணி' என்று பெயர், ஒரு வாக்இயத்தில் மிசவும் அலசிய 
மான உறுப்புக்கள் எழுவாயும் பயணிலையுமாம். 

தறிப்பு--பராச்கிரமசாலி - பலம் மிகுந்தவன்) அதிபதி - அசசன்; 
... படை. சேனை;யுத்தம் - சண்டை; பிராயம் -- வயது? சமயம்- 

காலம், விருத்தாப்பியம் - கிழச்சனம்; அந்தியசாலம் - கடைச் 

காலம்; அழைத்து-கூப்பிட்டு, கெவரியம்-சனம்) சாரஇ-வண்டி, 
யோட்பெவன்; வாள்-கத்தி; உறை-- கூடு, 

மதத 

10. தேகாப்பியாசம். 

சவரை வைததுக்கொண்டல்லவா சித்திரம் எழுதவேண் 
Duy என்னும் பழமொழி நமக்குள் வழங் வருகிறது. 
அதுபோல் நம்முடைய சரீரம் ஈன்றாக இருந்தால்தான் நாம் 
எந்த வேலையையும் எளிதில் செய்துமுடிக்கலாம். : தேகம் 
திடமாக இருப்பதற்கு ஏதேலும் ஒருவகையான சரீரப் 
பயிற்சி செய்துவருகல் மிகவும் ௮வசியமானது. wnat,



10. தேகாப்பியாசம். 3i 

w ட டி ர் ர் . ந , 

சாரசப்பயிற்கியையே ஒரு வேலையாக கினைக்காமல் வேறு வே 
. « டி 6 உ 5 ங் ச 

CN) CON செயதவருகிருாகள். நம் சரீரம் இடமாக இருக 

கால் ௮ன்றி மாம் ஒரு வேலையையும் செவ்வையாகச் செய்ப 
(மடியா, 6 bh BLD மெலிரந்துபோ “i கா டைன் ov of மத்தி 

. ௭ ச் . க * ® : உ + fo உ 

(HD DBI SF FB இல்லாமற்போய்வியிம், PY Barr இனா 

தேறும் வரும ல் ஏ தேனும் ஒரு வத மான மேத KTM Tew 

OF Ls aon 5 ஒவவொருவரும் கடமையாசச் கொள்ளவேண்் 

டும் . 

க . * » + உ ச்ச காலைகோம் கேகாப்பியாசத்துக் கு ஏத்றகாலம். wh s 
or . ௩ ள் ௪ ச் ட்ட . . aD. aired Oh) 61 (Pb Sal_ om ஒவவொரு வரும ஒழு மா ழி கை 

யாவது தேகாப்பியா சத்தி ல் செலவிட்3 அபபால வேறு வே 
d ய் ச ட்ச ர் oN ண த ப லைக் கவனணிப்ட IY HEV GI. இ) LOLOT FH; ரி தவரைமல செயனு 
வதால் TH ஓட்டம் நன்ராக ஏறி Lin DG நல்ல ரத்தம் 
5 7மபு2 ௫ செல்லாம். புரவி » எலலா அவயவஙுக நக்கும் 

பலதிகைக் கொமிக்கிறது. சரிரப்பயிற்டு செய் யும்போதுூ நாம் 
பலமாக 30 ச்சு விடுதி Cay ம். அல் னால் சுத்தமான கா று 
விசேஷமாகச் சரீரத்து க்குள் புகுஈ்து ரத்தத்தைச் சுத்தப் 

ச் ஓ / . . , சு . ‘ ப ௪ ௩ * ' ॥ VDF ga By Hy. தே EH இ லுள்ள அசுத்தஙு கரம் வெளிப் படி 

a ன்றன. 

. க : ச் oN 1. பட்ச ரர 
ங்க DMM Th OD தமட்டுி ம் மி கு பாசக உடமகொணமு 

ரு... ‘ * ~~ , : 7 உர விக மான சர்ப! யற் ௫ பூம செயயா விட்டால் அவா 
், யு , உ ட்ட 

(OV BF ஜீ ரணசக்குி குறை BIO LT BN Bly Yt 69 லி a சச 
௪ ச . [2 * . ஜ் தி யை உணடாகசக வேறு வழி யைத் தே மிம்! (டி. ஏறப் ௧ த. க் . ந் ட் ச er கில செல்வவான்கள் இருநத இடத்திலேயே இருஈ்துகொண்க 

ச ச * . ச ப ரி oN கேகாபபியாசம் செய்யாமல் ப௫ிக்காக மருது சாப பிமிகி 
மார்கள். YS (60) av படி ஏபடடாலும வேறு பல கோய BOF 

க்கு இடம் உண்டாய்விடிகிறது. 

பகல் முழுவதும் வேலைபார்க்கும் ஜனங்கள் சிறிது கேர 
மாவது ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டில் பொழு வோச்சகவேண் 
டும். கதவுகளை மூடிக்கொண்டு இருட்டறைகளில் இலர் கே 
காப்பியாசம் செய்வதுண்டு. அதனால் கெடுதி உண்டாகுமே 
யன்றி ஒருவிகமான நன்மையும் உண்டாசாது. நிறந்த வெ 
சரிகளில் விளையாடினால் மிகவும் ஈல்லது. சாயங்காலக் காற்று 
சரீரத்துக்கு விசேஷமான அறுகூலத்தைத் தரும்; அதலால்,



32 நான்காம் வாசக புஸ்தகம். 

சாயங்காலத்தில் சிகேகிதர்களுடன் ஒருமணிநேரம் விளையா 

டினால் மற்ற வேலாகளில் இரண்டுமணிரேரம் விளையாடுவ 

கைக்காட்டிலும் ௮திகமான பயன் உண்டாகும், 

  

பள்ளிக்கூடத்துப் பிள்ளைகளில் சிலா சாயங்காலத்தில் 

கால்பந்து அடிக்கிறார்கள்; வேறு சிலா களாத்து பழகுகிறா 

கள்... எது செய்தாலும் தேகத்துக்குப் பலம உண்டாகும். 

கால் பந்தடிப்பதால் ரத்தஜட்டம் சாம் முழுவதும் பரவி 

ஒவவொரு உறுப்புக்கும் சக்தியைக் கொடுக்கிறது; கால் பக 

தடிப்பவர்கள காலையில் படுக்கையைவிட்டு ஏழுந்ததும் மன 

ஊக்கத்துடன் இருப்பார்கள். 

இக்தஇயாவில் இலர் காளாகட்டை போதிகருர்கள், வேறு 

இலர் தண்டா எடுக்கிறாகள; மற்றும் இலர் சேர்ந்துகொண்டு 

குஸ்தி பழகுகிறார்கள்; பின்னும் இலர் தினந்தோறும் காலை 

யில் தவரூமல் இல மைல்தாரம் நடக்துபோய் வருவதுண்டு, 

தண்டா எட௫ுத்தலினாலேயே ராமர்ததியென்பவர் மிக்ச 

புகழ்பெற்று இக்திப ஸாண்டோ' என்ற பெயருடன் விளங்கி 

வருஇருர். *சாமமூர்தது' என்ற பதமே இப்போது பலசாலி” 

என்ற பொருளில் வழங்கிவருகிறது. 

இலக்கணம்.--சக்தி போய்விடும்; நாம் மூச்சுவிகிரோம்; ௮சுத்தங் 

கள் வெளிப்படுகின்றன; நன்மை உண்டாகாது) இவ்வாக்இ 

யங்களிலுள்ள எழுவாய் பயனிலைகளை எழுதுக, பயனிலை 

விசேஷமாக வினைமுற்றாக இருக்கும்; சில சமயங்களில், பெ 

யர்ச்சொல்லும் பயனிலையாக வருவதுண்டு; அப்போது அதற்கு 

“பெயர்ப் பயனிலை என்று பெயர், *காலை நேரம் ஏற்றகாலம்' 

என்னும் வாக்கியத்தில் “நேரம்” என்னும் எழுவாயக்கு தாலம்” 

என்னும் பெயர்ச்சொல் பயனிலையாக வந்திருக்கிறது.



11, கற்பலகை, 30 

தறிப்பு--சரீரம்-உடம்பு; பயிற்ச-அப்பியாசம்; கடமை-முக்கயமான 
காரியம்; செல்வவான்கள்-பணக்காரர்கள்; சோய்-வியாதி; அனு 
கூலம்-ஈன்மை; கஸரக்து-])111]; உறுப்பு- அவயவம்; புகழ்-பிர 
சிகி; பயன்-பிரயோசனம்; பசம்-வார்க்தை, 

  

roan 

    

  

oe ணன. 

11. கற்பலகை. 

கற்பலகை இன்னகென்பது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் 
சிறுவர்கறாக்கெல்லாம் ஈன்ரய்க் தெரியும்; சணக்குப் போட 
வும் எழுதவும் ௮ பயன்படுஇறது. கற்பலகை இன்னபொரு 

ளெனபதையும் இன்ன இடக்கிலிருக்து அதுஃவருகிறகென்ப 
தையும் படிப்போம், 

கறபலகை ஒருவகையான கல்லிலிருந்து செய்யப்படு 

வது. ௮து கனிகளினின்றும் வெட்டி எடுக்கப்படுகின்ற. 
சில இடங்களிலே மலைப்பக்கங்களிலிருக்து பிளச்தெடுக்கப் 
படுவதும் உண்டு; இப்பலகைச் க் FORD (HUD மற்ற்க் க DECKS 

கும் மிகுந்த பேதமுண்டு; பலகைச் கற்களை ஒரே சமமாயும் 
ஒரே கனமாயும் உளள மிகவும் மெல்லிய பலகைகளாகப் 

பிளர்தெடுக்கலாம்; மற்றக் கற்களை ௮வவாறு பிளந்தெடுக்க 
(மடியாது ௮வை துண்டுதுண்டாய் உடைந்துபோம்; மேலே



21. நான்காம் வாசச புஸ்தகம், 

படத்தும் காட்டியிருப்பது பலகைக் கற்களின் குன்றேயாம். 
இவ்விதமான குன்றுகள் இங்கிலா ந்தில். அகேகம் இருக் 

கின்றன. , 

கல்வேஸ்க்காரன் ஓரு பெரிய கல்லைத் என் முழங்கால் 

கள் இரண்டி கம் இடையில் வைத்துக்கொண்டு Gy sev 
லுளியை வைக்றுச் சம்மட்டியால் அடிசது ௮அகசனை க சட்டை 

யான மெல்லிய பல பலகைகமவாகப் Dard gral eure. அந 
ந . சு உட ‘ . eo. ் . . 

Bh மற்களை நிலத்திலிரும்து பெயாத்தெடித்தவுடன் ஈரமா 

யிருக்கைபிலேகான இவவாறு பலசை பலகையாகப் (பிளக்க 
. க ! . . .  # fas . » os 

(மடி பும். பூமியினி விறும OMIT EO BS GB Door சுறிறுநோம் 

௮கை வெயிலி!? போட்டுவைத்து அப்பால் பிளக்கப்போ 
ஞை ௮ூது சரியாகப் பிளவுருறு. 

அவவாறு பெயாக்கும்பொ. முதே அப்பலகை (துவ 
ஜ். ற்கு ஏ்றுவண்ணம் மழமழவென்று இராது? | ப். WF Bf OS 

முதலில் யந்திரக்கல்லினாலும் மறுபடி, மணலினாலும் தேய் 
குது மிருதுவா க்கவேண்டும். 

இப்பலகைக் கற்களுக்கு. முக்கியமான உபயோகம் 
Bom? உண்டு. (முகிலாவது, அது ars ரீடிகளுகி குக கூரைவே 

யப் பயன்பிரின்றஅு; இங்கிலாக்கில் இப்பலகைக் கற்கள் 

சேஷமாகவும் விலை எளிதாகவும் சில இடங்களில் டைக் 
கும்; பெரும்பாலும் அநத இடங்களிலெல்லாம் வீடுகளின் 

மேற்கூரைகளுக்கு இவைகளையே வாங்கி உபயோகுக்கின் 

னர். ஐடுகள்போல் இக்கறசளை ஒரே. உருவமாயும். ஒரே POS MIT BPP OPM WOT EO ர் 2 
அளவாயும் வெட்டி ஒன்றின்மேல் ஒன்ருய் ஒழுங்காகப் 

en சில - கற்களில் : உள றுவ துே டால இரக பல 

இரண்டா ர வது, BND எழு. தூவகறகு உபயோகப் 

பிம், மெல்லிய சிய கற்பலகைகள் ம கைதவறி விழ்ந்து 

உடையாமலும், am. யி் பிடித்நுக்கொண்டுபோக எளிகாக 

வும் இருப wud அனுகூலமாக ௧ ற்புறம் மாச்சட்டம 

போட் உபயோரிக்கிரா கள். 

இவ்வகையான பலகைகளின்மேல் இக்க்களாலேயே 
செய்யப் பட்ட மெல்லிய “பலப்பம்' என்கிற எழுதுகோலினால்
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எழுதுவாகள. அது நிண்டு உருண்மிம் இருக்கும். கறுப்பு 

நிறமான பலகையின்மேல் எழுஇனால் வெண்மை நிதமான 
எழுத்துக்கள் அமைகின்றன. எழுதுவகற்கு இப்பலகைகளை 
ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டுற்று இரண்டு காரணமுண்டு: 

முதலாவது, பேனாவிஞற் காத்தல் எழுதூவதைக்காட் ட. 

லும் ௮இக விரைவாகவும் FOI BO ib ... லகையின்மேல் 

எ.முதக்கூடும்: இரண்டாவது, எழுடின காரியம் முடி.ந்துபோ 
னால். உடனே அழித்துவிட்டு அதையே பின்னும் பல, முறை 

ஈறு] வதற கு உபயோ இகுதுக்கொள்ளலாம். 

பலரையின்மேல் எழத எழக எழுதுகோல் கொஞ்சம் 

கொஞ்சமாகக் தேயர்துகொண்டேவரும்; எழுதும்போது 
அதி a Ae) Bar ay 110 கையில் RLM GOT னா வதனால் அவவாறு 

அது தேய்ர்துபோகின்றது. பலகையில் தெரி எழுத்து 
பலப்பத்தின் தூளேயாம். 

லெ: ன்னிஈ்தியாவிலும் கம்பலகைக் குன்றுகள் கிலவுண் 0 (9. 

apa பமாய் அவை கடப்பை, கர்தால் ஜினீலாக்களில் இரு 
கின்றன. கடப்பைக் கர்கள் என்று நமது நாட்டில் வருப 

வைக அக்குன்றுகளின் குகனே. Hf வ்விடங்களில் கி 

கற்கள் விட்டு மேம் TE OHA PICT SHLD ap oor 
ணை. 

இலக்கணம். வினைச் சொல்லாலது என்ன? ஒரு பொருளின் 
தொழிலை உணர்த்துவது வினைச்சொல். ஃற்பலகை பயன் 
படுகிறது: இல் கற்பலகையி ன் சொழிலாகிய “பயன்படுதல் 
என்பதை பயன்படு றது என்னும் வினைச்சொல் தெரிவிக் 
கறக, படிப்போம், உடைங்றுபோம், இருகின்றன, இடைச் 
கும்: இவை எவ்வாறு வினைச்சொல்லாகும்? வினைச்சொல் 

காலசிகசைக் காட்டும். ஒரு காரியம், ஈடந்சது, நடக்கிறது, 

கடக்கும் என்னும் மூன், அ விதங்களையம் வினைச்சொல் காட்டும். 
இம்மூன்று காலங்களுக்கும் இறக்ககாலம், நிடழ்சாலம், எதிர் 

காலம் என்று பெயர். படிக்கும், படிப்போக், எடுக்கப்படு 

கிறது, பிளந்தவிவொன்:. இலை என்ன காலச்சைக் சாட்டு 
இன்றன? 

தறிப்பு.--கனி-சுரங்கம்; பெதம்-வித்தியாசம்;  குன்று-ிறியமலை; 
Mar ay cap. ரது-பிளவுபட £லு: தாள்-பொடி. 
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12, கோதுமை. 

பழையகாலத்து முக்கியமான கானியங Homa கோ 
துமை ஒன்று. உலகத்தில் ஜனங்கள் அதை அக 1D DDG 

உபயோகிப்பார்கள். இருக் ிலாக்திலும்,  அமெரிகாவிலு ம், 
அஸ்திரேலியாளிலும் உ௱ள ஆங்கி சலயர்களுக்கு அறு மூச் 
கியமான அகாரப்பொருள் ; லிரோப்பாவில் பல இடங்களி 

லும் ean மயை உணவாக உபயோடுத் கண்வ ற் தி ரூ கள். 

கம் கோதுமை கொட்டிப் பினா லயே பலத் 

தணித்துக்கொள்ளுவார். கள். அதலால் ரொட்டி. என்பது 
இங்கிலாந்இல் : அதா ரம் என்ற அர்திரத்தில் உபயோகப்படு 
குது. Orme 19. க்ஞு வழிபில்லை யென்றுல் ஆகாரத்துக்கு 
வழியில்லை ன்பது பொருள். சோற்றுக்கு வழியில்லை என் 

பதும் ௮தே அர்த்தத்தில்தான் வழங்குறெ.து, 

இந்தியாவில் கோறுமையான.துூ. பஞ்சாபிலும், வட 

மேற்கு மாகாணத்திலும், 645 மாகாணங்களிலும், 7 ராஜபுத 
னத்திலும், டர் ர்ஜரத்இலும், F Ri துதேசத்திலும், கைஸாம் ராஜ் 

யத்திலும் , வங்காளத்திலும் மிகு Bluse க விளைறது. கோது
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மைதான் இந்த: இடங்களில் உளளவர்களுக்கு முக்கியமான 
அகாரப்பொருள். சென்னை சாஜதானியில் கோதுமை அதிக 

மாக உண்டாசாவிட்டாலும் ஆகாசதீறுக்காகச் சிலரும் பட் 
சணங்களுக்காகப் பலரும் அதை உபயே £இப்பதுண்டு, 

ஒரு கோதுமையை உடை_த்கால் நடுவில் பசையோன்ற 
பொடி இருக்குல அதுதான் ரவா என்பது. அது ரத்தத் 
தைக் சுத்தப்ப Capi CHIBI, LIDS BO BH கொடுக்கும். 
எங்கே பனி அதிகமாகப் பெயகிறதோ அஙகேகான கோ 

அமை ஏராளமாக விளையும். ஆனாலும். கோதுமைப்பயி 

ருக்கு அரம்பத்தில் மமை அவ௫ூயமானது; இல்லாவிட் 
டால் பயிர் நன் MS TITS. அது புஷ்பிதீ த்தூ ப் பலனைக் 

கொடுப்பதற்குப் பணி அவசியமான, OF LS UH. யான பூமி 

asad கோதுமை உண்டாகும். நிலத்தை ஈன்ருக 

_மு.௮ு நல்ல எருக்களை அதில் போடவேண்டும். பச்சைப் 
பயறு முதலியன உண்டாகும் இடங்களில் அப குள்ள Rugs 

இன் ௨ > SAM LIT SY) கோதுமையம விளை: D Hl. 

இந்துஸ்கானத்தில் விளையும் கோதுமையில் பலவகை 

புண்டு. வெள்ளைக் கோதுமையம். சிவப்புச் கோதுமையும் 

முக்கியமானவை. சில கோதுமைகள் மிருதுவாகவும், இல 

கெட்டியாகவும் இருக்கும். மி! துவாக உள்ள வகையே 

சலபமாக விளையும்; ரவா BOL IS ற்கு அது வ அதிக 

உபயோகமானது, இந்தியாவில் விகாயும் சா துமையில் 

பாதி ஈன்செய் நிலத்திலும் பாதி புன்செய் நிலத்திலும் 
உண்டாகின்றன. எரு அிகமாக இல்லமுமலே சில இடு 
களில் கோதுமை விசேஷமாசு விளைகிறது, aed நிலத்தில் 

இரண்டு வருஷ களுக்கு ஒரு மறைதா ன் கோதுமை உண் 

டாகும். கோதுமை விளயாதபோ Bl அகத இடத்தில் கம்பு, 

இஞ்சி (றதலியவற்றைப் பயிரிடுவா! கள. 

கோதுமையை முகல்காள் இரவில் செரஞ்சம் தண் 

ணீர் கெளித்து ஊறவைத்து மறுகாட்காலையில் எந்திரத்தில் 
அசைத்தால் அது சக்கரத்தில் கொய்யாகவும் மாவாகவும் 
பிரியும். அரைககும்பொழுதூ பெருந்துளியாக விழுவது 

கொய். அதுதான் கோதுமையில் சாசமான பாகம்; ஆத 
லால் மாவைக்காட்டிலும் கொய்க்கு விலை அதிகம். கெட்டி
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LIT GOT கோதுமையிலிருக்து எடுக்கும் நொய மிகவும் & evil & 

கியமானது, சொய்யினால் பல விதமான பணியாரங்கள் 

செய்கிருர்கள். ் 

வட இந்தியரீவி லுள்ள ஜனஙகள கோதுமைமாவை அடை. 

யாகத் தட்டிப் புசிக்கிறாகள். அங்கேயுள்ள மகம்மதியாக 
க்ரு அதுவே முக்கியமான உணவு. சிலர் கோதுமைம! 

வினால் பூரி செய்து அகனோி சர்க்கரையும், செய்யும் கலந்து 
தின்பார்கள். லீரோப்பியர்கள் அந்த மாவினால் ரொட்டி 
செய்து உபயோஇக்கிறார்கள். இந்தியாவில் பெரும்பாலும் 
கோதுமை ரொட்டி. மகம்மதியாகளால் செய்து விற்கப்ப 

டுகிறது. 

இந்தியர்கள் அரிசியையும் கம்பையும் கேழ்வாசையும் 
ன டப க . ட _¢ ழு ன . 2௩7 . டி ட் ப 

சோறுகச சமைததுச சாபபிசிவதுபோல பபோபப்பாகள 

Qasr i போஜனகா லதீதிலும் கோதுமை சொடடியை 

உபயோகபடாகள, 

இலக்கணம். -வினைச்சோல்லானது வினைமுற்று, வினையெச்சம், 
பெயசெச்சம் என மூன்று வகைப்படும். ஒரு வினைச்சொல் 

லானத) சன் எழுவாயின், இணை, பால், இடங்களைக் காட்டுமா 

யின் அது வினைமுற்றாமும்.  அல்வாறு காட்டாக எச்சமாகும். 
பெயொச்சம் பெயலாக்கொண்டு முடியும்; வினையெச்சமான ௮, 
வினைமுற்று, வினையெச்சம், பெயரெச்சம் இரச மூன்றனுள் 

ஏதேனும் ஒன்றைக்கொண்டு முடியும். கோதுமையை உடைத் 
தால் நடுவில் பசைபோன்ற பொடி இருக்கும்: இவ்வாக்கியத் 

இல் வினைஞாற்றுக்கும், வினையெச்சச்துக்கும் பெயரெச்சச் துச் 

கும் உசாரண்ம் காட்ச, உடைக்தால்-வினையெச்சம்; ஈரி 

கும் என்ற வினைமுற்றைக்கொண்டு முடிந்தது. போன்ற -பெய 

சொச்சம்; பொடி என்னும் பெயரைக்கொண்டு முடிந்சது. 

இருக்கும்-வினைமுற்று, பொடி என்னும் எழுலாய்கருப் பய 
னிலையாக வந்து. 

e | © ச ச்ட் a ச ௩ டட . 

தறிப்பு--விளைகிறது-உண்டாகிறறு; ஆரம்பத்தில்- முதலில்; Rend 

கியமான து-சிறந்சது; போறனம்-சாப்பாடு, ம் (ல்
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13. நளன். 

'வெருகாலந்துக்கு ( முன்னே Hag: SOCDELD என்று பெய 

குள்ள GS நாடி பிரபலமாக இருநதது. ௮தனை, வீர 

சேனன என்னும் அரசன் ஆண்டுவர்கான்? மாவிரநத நகரம் 

ஏன பது அவனுடைய சாஜரானி; அவனுடைய புச் SIDI 

நளன் சன்று பெயர். வி ரசேனனுக்குப் பிறகு களன பட்டத் 

அக்கு வந்து ராஜ்யத்தை மிசவும் நன்றாக அரசாட்சி செய் 

கான், எல்லா நற்குணஙகரறுக்கும். அவன் இருபாிடம்) 

அவ ன் சிறக்க கொடையாளி அனால் சூதாட்டத்தில் அவ 

னுக்கு . இக வி, Gu பம் உண்டு, 

அவனுடைய காலத்தில் வீமாசன் என்பவன் குண் 

மூனபுரம் என்னும் நகரக 3) ல் MIF ஞை இருக்கா ன். அவ 

னுடைய பெண்ணுக்கு Buus என்று பெயர், அவள 

இபத்த ஆ மகுடையவள. அவளை விவாகம்செய்து கொள 

சூவதில் களன் விருப்பங்கொண்டான். தமயந்தியும் ௮வ 

னுடைய குணங்களைப்பற்றி விசேஷமாகக் கேட்டு ௮வனையே 

ரலியாணம் செய்துகொள்ள விரும்பிஞள். 
YEG BBL லத்தில் ஒரு ராஜகன்னிகைக், த விவாகம் 

கான்முல், விவாகதினத்துக்கு முன்பு பல இடங்களிலிருக் 

தும் இளவாசாகள் பலர் அழைக்கப்பட்டு ஒரு மண்ட 
5a ats கூடுவார்கள். கலியாணம் ஆச்வே ண்டிய 

சன்னிகை, கையில் ஒரு பூமாலையை எடுததுக்கொ ண்டு, 
சபைக்கு வரது, அங்கு வ ந்திருப்போர்களுடைய (Fy BOOT I 

கலாயும் அழகையும் தெரிந்துகொண்டு, ₹த னக்கு இஷ்ட 

LOI UMA His மாலையைப் போடுவாள். பிறகு அந்த 

இரண்டிபோ் களுக்கும் விதிப்படி. விவாகம் நடக்கும்? இவ 

வழக்கத்திற்கு *கயம்வரம்' என்று பெயர். 

MDI TFET தசமயந்திக்கு ஒரு இனக்கில் கயம்வாம் கடக் 
சப்போவகாக, பல இடங்களுக்கும் தூகாகளை அனுப் 

(தெ தெரிவித்தான். குறிப்பிட்ட Raga, Qos res, 

ar யமன், கணு, முதலிய Sa SCH நளன் 

கார்கள். சமயக்கி ஒருவரையும் கவனியாமல் ானுக்கே
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மாலை சூட்டினாள். இருவருக்கும் சிறப்பாக விவாகம் 
நட்த. அவளைச் தானடையவேண்டுமென்று மிக்க அசை 
கொண்டிருக்க கலிபுருஷன் கொஞ்சம் தாமதித்து வந்தான். 
அவன 6 ருவதற்குள விவாகம் முடி. நீதுவிட்டது. அதனால 

அவன் மி் குந்த வ்ருத், FG (DCL _ HB, களனிடத்தில் பொறுமை 

கொண்டு அவனுக்கு எதேனும் அன்பச்தை உண்டாக்க வே 

HOOT DM அதுமுதல் சமயம் பார்திநுக்கொண்டிருந்தான். 

விவாகம் முடிக்கபின்பு களன் தமயர்தியுடன் மாவிந்த 

நகரத்துக்கு வந்து சிலகாலம் அவருநடன் சுகமாக வசித்து 
MEBT ET. BM at கள BSF ஒரு பு BE 7 Sw ஒரு புத B ர் யும் 

பிறக்கார்கள். 

கலிபுருஷன சிஷசதேகத்துக்கு வந்து நளனைப் பிடிக்கப் 
பன்னிரண்டு வ தஷ்காலம் கார்ல் க்திருந், கான, அவனிடத்தில் 

ஒருவிகமான கற், தையும் சாணாமையால் மிகவும் வருக 

தனான். பின்பு ஒருநாள் களன் நாலைம்பிப பொழுது பாத்த 
தின் ஒருபக்குத் இல் லம் படவில்லை. லா னிடததில் 81) 

பட்ட அந்தக் குற்றத் Be, தக்கண்ட கலிபுருஷன் அவனைத் 
தொடாரநதுகொண்டான், 

ஈளனுடைய சிற்றப்பன் மகனான ( கரன் என்பவன் 

ஒரு FD DIF ws இருந்தான். விபு ுஷன் அவனிடம் 

சென்று களனோமி சூதாடும்படி அவனைக் தூண்டினான். 
உடனே புஷ்கான் ரூசாட்டத்திற்கு பளை அழைத்தான். 
அத அட்ட BHO wert னுக்கு விசேஷமான பிரியம் இருநத 

தால் அதற்கு இப்புக்கொண்மி ஆட. ஆரம்பித்தான். மர் 

திரிகள் எவ்வளவோ சொல்லித்தகதெ.தம் அவர்கள் வார்த் 
தையை களன் கேட்சுவில்லை. கலிபுருவன் புஷ்கானுக்கு 

வேண்டி LI) B_ sb வி செ ய்த மையால் சதா ட்ட தீ 5 ல வி ன 

CRILILD அரடைந்தான, 

களன் சன்னுடைய செல்வங்களாயும் சாஜ்யத்தையுப 

தோற்று மனைவி மக்களுடன் நகாத்தை விட்டுப்போக கேர்த 

த்து. தன குழந்தைகளை விமராசனிடம் அனுப்பி மனைவி 

யூடன் காட்டுக்குச் சென்முன். அவனும் மனைவியும் உடுத் 
திக்கொண்டிரு? நத வஸ்தஇரங்களைத்தளிர அவர்களிடம் வேறு 
ஒன்றும் இல்லை மம.
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அவர்கள காட்டில் போயக்கொண்டிருக்கையில் கலிபுரு 
ஷன் SPIT ௮ன்னபட்சுி வடிவமாக அவர்களுக்கு முன்னே 

வந்து தோன்றினான்; அந்தப் புட்சியைப் பிடிக்கக் கொடுக் 

கும்படி, தமயந்தி நளனை வேண்டி ஞைளை. அ. "போது ஒரே 

வள்திரத்தைச் ஜானும் சமயக்தியுமாக ௨. டுதீதிக்கொண்டு [றா] 

பொரு வஸ்இரத்தை அந்தப் பறவையின்மேல் வீதி யெறிக்து 
பிடி க்கப்போனான். அவன் பிடிப்பதற்குள் அ வஸ்திரத் 

டன பறந்து போய்விட்டது. 

1 கு அவர்கள் இருவரும் மிகுந்த வருத்ததுடன் 
ட்ட. கை இருட் டி பபோனதும் ஒறு பாழ் மண்டபத் 

BH பமித்துக்கொண்டார்கள, தமயத் இ தூங்க சமயத்தில் 

௮ வளக் தனியே விட்டுவிட்டு சளன பிரிந்துபோக எண் 

வினான். ம் b Ss வளையில் களிபுரு ஷன் ஒரு சுதீதியாக 

வக்து தோன்றினான். அதைக்கொண்டு இருவருக்கும் பொது 

வாயிருந்த வஸ்இசத்தைக் இழித்து மனவியை மண்டபத் 

இல் விட்டு விட்டு களன் காட்டில் நடந்து சென்றான். 

(அறு கமயந்தி Bed ரன்னு abl Lb fl BO LN CBM L. ரல, bad 

குக்தில் on ear 5 காணாமல் பலவா புலம்பினாள. ளனைத 

தேடு. க்கொண்டு! சென்று வழியில் பல கஷ்டங்களை பனுபவித் 

அக்கடை௫ியில் தன் தகப்பனுடைய ஊர் போய்ச் சேர்ந்தாள். 

எப்போதும் ௮வள ஈளனுடைய ஞாபகமாகவே இருந்தாள. 

நளன் காட்டில் போயக்கொண்டி A கீகுமபோறு வழி 

ரிலே ஒரு பெரிய பாம்பு நெருப்பில் அகப்பட்டு OTH BBS 

கொண்டிருக்கு. ௮தைப்பராகக நளன் அதனிடம் இசச்கங 
கொண்டு நெருட பிணின்று DY BOD வெளியே arb 5 விட்டத 

காப்பாற்றினான். உடனே பாம்பு அவனை கடித்தது. AB 

னால் அவன் விகாரமான வடி. வச்கை அடைந்தான். உப 
காரஞ் செய்ததற்கு லுபகாரம் செய்யலாமா? என்று ஈளன் 

பேட்க, பாம்பு இரண்டு வள்திரங்களை HUBS GE கொடுத்து 

அவற்றை உடுத்திக்கொண்டால் பழைய வடிவத்தை அடை 
யலாமென்று சொல்லிற்று, 

பிறகு அர்த வஸ்துிங்கள் இசண்டுடன் களன் அயோத்தி 

நகரம் சென்று ௮ங்கே அயோத்தி மன்னனுடைய கேர்ப்பாக 
ஞு இருந்துவந்தான்.
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குமயந்தி விரும்பியபடி. அவள ககப்பன் நளன் இருக் 

கும் இடத்தை அறிந்துவரும்படி பல இடங்களுக்கும் தூதர் 
Sear அனுப்பினான். அவர்களில் ஒருவன் அயோத்தியில் 

இருக்கும் தோப்பாகனே களனாக இருக்கலாமென்று தம 
யந்இியினிடம் வந்து தெரிவிக்சான். அவனை வாரவழைப் 

பதற்காக ஸிமாசன் ஜா உபாயம் செய்தான். ஒரு தூதனை 

| யோத்தி அரசனிடம் அனுப்பி, கமய றி க்கு இரண்டாம் 

சுயம்வாம். ஈநடக்கப்போகுிறதென்று தெரிவிக்கச்சொன்னான். 

தூகன அயோத்தி மன்னனிடம் போய் அவவாறே தெரி 

வித்தான். அதைக்கேட்டதும் ௮ாத மனனன் தோமேல் 
ச் ௬ * . tt fy * oo a ச 

at றிக்கொண்டி குண்டினபுததை நோக்கிப் புறப்பட்டான். 

தோ ப்பாசுனான நளன தேரை ஓட்டினான். பிறகு இரண்டு 

பேர்களும் குண்டின பு/ககை அடைநதாகள. இல அடை 

யாளங்களால் தோப்பாகனே நளன் என்று தமய ந்தி அறிதது 

கொண்டாள். களனும் பாம்புகொ டுத்த al ஸ்இசங்களை உடுத் 

இக்கொண்டி சன்னுடைய இயற்கை வடி.வக்தை அடைந் 
. 2 ் எதா ட் g 2. ் ர 2 டு த ரன், பிறகு தி Low (b Di SOLS (ப்ட் | A ம்ம்மை் BOM LL Ay oD) Lf ch 

க ௪ உ A உ . டக . க உ . - 

துக்கொண்டு நளன் மாவிந்த நகாம் போனான, அங்கே LIAL J 

Gen} சூதாடி பழையபடி கன ராஜயக்தை அடை. த்து 

வெகுகாலம் சுகமாக வாழநதறுவரதான, 

டலக்கணம்.-- அதனை வாசேனன் என்னும் ௮ரசன் ஆண் பவெர்தான்: 
இதில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இன்ன இன்ன சொல் என்ப 

தைச் தெரிவிக்க. ஒரு வாக்கியத்தில் எழுவாய் ஒருமையாக 
இருந்தால் பயணிலை ஒருமையாகவும், எழுவாய் பன்மையாக 

இருந்தால் * பயனிலை பன்மையாகவும் இருக்கவேண்டும், 
அரசன் அண்டுவெர்சார்: இதில் என்ன பிழை? அரசன் என்பது 
ஒருமை. வந்தார் என்பது பன்மை. ஆகையால் வதான் என் 

பதுசான் சரியானத. அவள் அழகுடையவர்; களன் விருப் 
பங்கொண்டார்; பலர் கூடுவான்: இவற்றிலுள்ள பிழைகளைச் 
தெரிவிக்க. 

தறிப்பு---பிரபலமாக - பிரசித்தியாக; விவாகம் - கலியாணம்; கன் 
னிகை-பெண் ) தாமதித்து- நோம் பொறுத்து; அன்னம்-ஹம் 

ஸம்; புலம்பினாள்-அழுதாள்; உபகாரம்-உகவி; சுகமாக-செளச் 
இியமாச. 

of
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14. நமது உடை. 

BIT to உடித்துக்கொள்ளும் உடைகள் பு ரத்தி அரலினா 

BILD, ஆட்டிரோமத்தினாலும், நாரினாலும், பட்டினாலும் நெய் 
பப்பதி மின். ன. பெரும்பாலும் ஜனங்கள் DEB re வஸ் 

5) ட் f 1158 Gus உபயோகிக்கிறார்கள். காரினாலும், பட்டி @) 
Oe. நெய்த வஸ்திரங்களின் விலை து நிசமாயிருக்கும். 

L115 DB) POM MHI EH செடியிலிருந்து உண்டாகிறது. 
இக்தியாவிலும், எ௫ப்தி திலும், அமெரிகாவிலும், ஆல்இரேலி 
பாவிலும் பருத்திச் செடி கள் சாதாரணமாப்ப் பயிமாகன்றன. 
yuna oo உண்டாமு கும பருத்தியே மிகவும் இறந்தது. 

அக்க நூல் மிகவும் மேலான வஸ்இசங்கலடை செய்ய உதவுக 
ஐது... இக்கதியாவிலும், எட௫ப்திலும் பாரிராகும் பருத்தியின் 
மாலினால் கெட்டித்துணிகள் கெய்பலாம். 

பருத்திச் செடியில் இரண்டுவித முண்டு. சில செடிகள் 

கான்று, அல்லது 88 5 B19. உயரம் நேராக அளந்து பார்ப் 

பம ற்கு PUY புகாபோல் சவிந்திருக்கும். லர்த்தி ல் வஸ்இ 

ரங்கள் கெய்ய உபயோகப்படும் நூல் முல தும் இத வகை 
யான செடியின் பஞ்சிலிருந்தே _நாற்கப்படுஇறது. G வேழஷொரு 
வகையானது மரமாக Coorg. Hg னை தேசக்றுலும். 
இக்கியாவிலும் இருபதடி உயரம்வரையில் வளரும். இதன
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காய்களில் பஞ்ச இருக்கறது. கொட்டையிலிருந்து ப்ர 
சை வேருகப் Msg எடுப்பதற்கு இக்தியானில், மூங்கில் 
குச்சிகளால் செய்த ஒரி கருவியையும். சீன தேசத்தில் 

ஒருவகை பத்திரத்தை யும் உபயோகிக்பருர்கள். பஞ்சு நூல் 
நாற்க உதவுகிறது. பருத்திக்கொட்டை மாட்டின் தீனிக்கு 

உபயோகமாகிறது, அதிலிருந்து இ ஒருவிதமான எண்ணெயும் 
எடுப்பதுண்டு, , 

கொட்டை யெடுத்த பஞ்சின் சிலபாகத்தை இந்தியாவி 

லேயே நூற்று வஸ்இரங்கள் நெய்து மற்தப்பாகதீலை க ுயல் 
காடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து ௮னுப்புகி மார்கள். இரக 

லாந்தைப்போல் இம்கியாலில் வஸ்திரங்கள் விசேஷமாக 
செய்யப்பவெதில்லை. இந்தியர்கள் உபயோகிக்கும் வஸ்தி 
ரங்கள் பெரும்பாலும் இங்கிலாந்திலிருக்து வருபவைகளே. 
அவ்விடத்தில் துணிகள் செய்வதற்குப் பல யந்திரசாலைகள் 
உள்ளன. ஆதலால் அவர்கள் சுலபமாக வஸ்திரர்கள் கெய்து 
இந்தியாவுக்கு அனுப்புஇருர்கள்,
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இங்கிலாக்கில் பருத்தி விளவதில்லை. ஆறலால் அக்கி 
Gaunt Bar அயலிடங்களிலிருக்து பஞ்சை வருவித்து அதைக் 
கொண்டு நால்நாற்றும் வள்இரம் செய்தும் பிறகாக களுக்கு 
yan Bagi கள், 

உஷ்ணசேசங்களில் வசிக்கும் ஜனக்*ள் பருத்திவஸ் 

இரங்களையே விசேலவூமாக உபயோகிக்இருர்கள். குளிரகே 
சத்து மணிகாகளும் அறை உபயோகிப்பதுண்டு, அனால் 

கம்பளி உடைகளேோ அவர்களுக்கு அ௮தசமான பிரயோசன 
ப்ள்ளவை. ஆட்சி மபிரினால் செய்த கம்பளிஉடைகள் உவ்ண 
மாயி (நக்கும்)  கேகதீறிலுள்ள உஷ்ணக் தை அவை வெளி 

விடாமல் காக் கும். அதனாலேகான் சீதனதேசத் இலுள்ள 

வர்கள் கம்பளி உடைகளை உடுிதி இக்கொள்ளுகிறுர்கள். கம் 
LIM BBL. BG BH உபயோகமான ஆட்டுசோமம் ஆட்டின 

(முதுகிலே (pon 5.0 $9. இல 3 ஜாதி ஆடிகளின் சோமம் நியா 

மாகவும், பவறு சிலவற்றின் சோமம் கூட்டைய ரகவும் இருக் 
கும். இந்தியாவில் உள்ள அஆமிகளைக்காட்டிலும் Quien ies 
ஆஸ்இேலியா (றகலிய இடங்களிலுள்ள ஆடுகள் சிலாக்கிய 

மானவை, 
    

  

  
ஆஸ்திரேலியாவில் ஆ டுகள்  ஷக்கணக்காகவுள்ளன. 

குளிர்காலத்தில் அவைகளுக்குக் ௫ குளிர் தாக்காமலிருக்கும் 
பொருட்டே மயிர் அ வறு, பின்மேல் அடர்தூயொய் வளர்கி 

றது. அப்படியே விட்மிவைக்கால் கோடைக்காலம் வந்த
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வுடன் மயிர கானே உஇர்ந்துபோம். குளிர்காலம் bial BLS 
. a ao * ; ச ௩ ர . oe 

டன Ob KOT BOM (OHS கு களிப்பாட்டிப் பிறகு சோம் 

OF கத்திக்கு ETO LITT Ba. 
ர oye FBT (DOGO S 519 nee ஸர்பிர்களை ஈன்றாகச் சுத்த நிசெய்நு 

அவற்றிலுள்ள மூக்கையும் நாற்றத்தையும் போ குது டு 
yy க . ச mys உட . ச 

அப்பால் வேண்டிய சாயங்காரில் கோய்ப்பார்கள். ஒரு 
‘ வ சி ஆட்ட > ¢ . க ட 

சாப பற்துலும G Ba Lib BT Lov இய LID) ot) பாக் வெண்மை நிறக 

திலேயே வைக்துக்கொள்குநவ அமுண்டு. பிறகு யந்திர சகா 
யத்தினால் மரிய ஈது இக்கதை et OS தீது தா (ae பலவித 

LOT oor ஆடைசள மெப்வார்கள். Acs Dera Lob D னல் சட்டை 

DME உபயோகமான பல கம்பளங்களும், சால்வைகஷம், 
போரவைகளும். காகவசம், வகைக்கவசம் முதலியவைக 

ம், குல்லாக்கரம், ரத் தின கம்பளங்களும் நெய்யப்ப? 

கன்ன. 
உ oO ee உரு க ட "os . Koy உர 

பட்சிராலை ஒரு பூர்சி நமக் மூ. நாற்றுக் கொமிக்கிறது. 

ஷை செய்யப்டமிம் வஸ்திரங்கள் அனப்படி உபயோடுர் 
உட் ர தது . . © Ns 

கக் கூடியவையல்ல; விசேஷ காலங்களில்மட்மம் உபயோ 
கிக்கத்தக்கவை. பட்ிராலோ? "சரிகையையும் சலஈது வஸ் 

இ ரங்கள் மெய Au Gl aw} , ௮ வற்ற ற்கு, *] TTL தசா என்று 

பேயர். அவை மிகவும் விலையயாந்தன, 
on ச wt « * . . * ஞு 

சில செழு. களின் காரிலிருக்தும் வஸ்இரங்கள் நெய் ரா 
BM. அவற், Bana, காரமடிகள் என்று பெயர். பட்டு வஸ் 

திர ங் சாட பே ரல? au AY Od) H OVAL ற் விலை ti ழ் {Modo 

ஒட்டை க. மாபிரி லிருக நீறும் இல தே சங்க னி Oo) SBI ணி 

Cay IDB sit erp ne Ber. Os GIO BM ரளுகிருர்கள் 

இலக்கணம். genie பயணியும் இணை, பால், இடம் இவற் 
நில் ஒத்திருக்கும். உடைகள் Onin கின்றன: இல்வாச் 
இதயத்தில், உடைகள்--அ றிணை , பலவின் பால், படர்ச்சையிடம்: 

. ச [ஆ * . * கடி ட 

கெய்யப்படுகின்றன-௮ றிணை, பலவின்பால், படர்சக்கையிடம். 
ஜனங்கள் , உபயோகிக்கின்றன; விலை அதிகமாயிருக்கிறூர் 
இவற்றிலுள்ள பிழைகளைத் இருத்து௪. 

தறிப்பு.--உடை-வஸ்திரம்; ரோமம்-மயிர்; பிறகாகெள்-வேறு தேசங் 
கள்; இனப்படி -இனந்தோறும். 

or
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19. நிலத்கடலை. 

நமது தேத இ ல் எண்ணெயானுு பலவகை விகைகளி 

லிருமதும், கொட்டை ர லிருந்தும், பட்டைகளிலி தும் 

சடுக்கப்பகிிறது. நிலக்கடலை. யென்பது ஒருவகையான 

MODS. ௮கங்கு வோக்கடலை யென்றும், மணிலாஃ கொட்டை 
பென்றும், கடலைக் கொட்டை யென்றும் வேரு பெயர்கள் 

உண்டி, வவகுகாலமாக Qian sro ல் நிலக்கடலை பயி 

சிடப்பட்டு. வருக 0. Qi Qc ஐரோப்பா விலும் அறைப் 

பயிரிட அபம்பித்திருக்கருர்கள். மமராப்பியாகள முன்பு 
விலை (Olive) எண்ணெபை உபயோகித்து வந்தார்கள்: 

பதி னெட்டாம் நா ய ண்டில் ள்பெயின் தேசததாரகள் தென 

ன மைரிகானிலிஞுந்து கிலக்கடலையைக் கொண்டுிவம்து தங்கள் 

தேசத்தில் பயிரிட ஆரபபித்தா il Bar. அதற்குப பிறகு 

வரோப்பாவில் ஒலிவை எண்ணையின் உபயோகம் வாவரக் 

குறைய நிலக்க ட யெண்ணெயிலன் உபயோகம் னதி B 

ரித்து. லலிலை எண்ணொயைச்காட்டிலும் கடலையெண் 

ணெய் மேலானது, ் 

வேர்க்கடலையானது அரை அுங்குலம்முகல் ஒன்ற பை 
அங்குலம்வரையில் நீண்டி ருக்கிறது. அகன் மேலேயுனவ 

மெல்லிய ஓட்டை எரித்துவிட்டால் உளவே. பருப்புகள் 
இருக்கும். ். ஒட ட. ல் பல புள்ளிகள் உன. கடலை 

பருப்பா னது பார்வைக்கு வேப்பம். .நுப்பைப்போல இருக் 
கும். L1G (Th HE க்குமேல சிவப்பு நிறமான தோல் உண்டு, 

CBU 5 அழை லிட் டால் பருப்பு வெண்மை, சிறமாக 

இருககும். அநத வெண்மையான (படே கடலையின் ர 

மான பாகம். அதைக் கை யினால் நசக்கிப்பராத்தால் உள்ளே 

எண்ணெய் இருப்பது தெரியும். 

நிலக்கடலை பூமிக்குள் வேரில் சாயப்பகால் ௮தை ஒரு 
ெங்கின் வகையென்னு சொல்லலாம், கடலைச்செடியொ ன்றை 

வெட்டிப் பார்த்தால் ௮தன் வேரில் சடலைகீகாய்கள் கொதி 
துக்கொத்தாப் இருக்கும். கடலைச் கொட்டை முற்றின 
பிறகு ௮௱ன் பரு சபை எடுத்து அப்படியே இலர் இன்ட ண்டு. 

அது மிகவும் ருசியாக இருக்கும். சர்க்கரை, வெல்லம் 

இவற்கோேடு அதைக் கலந்தும் சிலர். இன்பார்கள்.
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ஈரமுள்ள நிலமே கடலைப்பயிருக்கு TDN மணல் 

பாங்காயுள்ள பிறதேசங்களில் உண்டாகும் கடலை ௮இக 

எண்ணெயைக் கொடும். கும். செம்மண் மிபில் கடலை நன் 
க விளையும். மழைதொடங்கும். காலத்தில் குடியானவர்கள 
கடலையைப் பயிரிட ஆரம்பி. பார்கள். LD Lp I றல் ஆரம் 

பித்தவடனே அவர்கள நிலக்தை இரண்டு மூனறுகடவை 

நன்றாகவும் ஆழமாகவும் £ உழுவார்கள. எவவளவுக்கெல 
ளவு ஆழமாக உ முறொர்களோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு ஆழ 
மாக வேர்கள் பலபக்கள்களிலும் பாவி அ௫ிகமான காய் 

சுக் கொடுக்கும். ஈன்றாக நிலத்தை ௨ முதுவிட்டு மாட் 
ச்சாணம், BY IPRS (முதலிய எருக்களைப்போட்டு 
ஈிலத்கைச் FLD Oy HF ௮ப்பால் விதைகளை விதைப்பார்கள். 

ஈன்றாக உலர்ந்த சாணத்நையே எருவாக உபயோடித்க 
வண்டும். சாணம் ஈரமாக இருந்தால அஇலிருந்று புமுக 

கள் கிளம்பி, கடலைபின் முனகலை அழித்து விடும், அமெ 

ரிகா கண்டத்தில் மீன், எலும்புக்தூள, செத்தமிருகங்கள் . 

புவைகள் முகலியவற்றையும் எருவாக உபயோடுக்கறுர்கள் , 

கடலைவினை mo கள் கன்றாக இராவிட்டால், அவற்றில் புழு 

ay (pb, spl கெடுத் 1 GION LD. IY. OT OV, மிக்க அனுபவழுளள 

துடி. 'பானவர்கள் உயாஈக விதைகமாப் பொறு: $இ அவற்றைள் 

சாம்பலோ' (தி அலது 20 (ப! யில் Or. ஈட்ட அழுதான் Cpt 

ப்பன்" 

or i Hair, ‘Devas aes ‘Dan க ினிருப் து eat 

தினங்களுக், ym (முளை நன்ருகக இளம்! விடும். விதையின் 

மேலேயுள்ள வெ ரபுத்தோலை எடுதுவிட்டால விதை ஒரு 

போதும் முளைக்காது. 

பூமி சாரமாக இல்லாவிட்டால் விழைகளை நுஇகமாக 

an. DBS வேண்டும். வளமான நிலங்களில் நெருக்கமாக 

போதுமானது. விதைகள் நெருக்கமா பர aC ந்தா ல் வர் நன் 

ரகப் பாவாது. 

லக்க லையைப் ene Benn ரகமாக று கஞ், 

bs



ட ப்ட் ர்க 1) பா் ; ப ன தக ஸு எனி . 
பொழுது வேறு இரண்டு மூன்றுபோகள் அ௮வனுகருப 

பின்னே படைச்சாலில் விதைகளைப் போட்டுக்கொண்டே 

போவார்கள். நிலம் முழுவதும் அவ்வாறு விதைத்தபிதரு 

மறுபடியும் இரண்டுமுறை உமுவராகள. அபபோது விதை 
௬ ௩ . க நி . ம் ச ப் அ 

களின்மேல் மண் நனக மூடிச்கொ எம. ட அப்பால ஆமி 
Doe . oe - 2 பலப்பல கல கணை ஒட்டி நிலதிறைச் சமனாக்குவாகள. மழை பெயயா 

விட்டால் நிலத்தில் பாத்திகள் கட்டி ஜலசகைப பாயச்சு 
வதுண்டு. விதைகள் ஜலக்இில் அதிகமாக ஊறினாலும் நிலச் 

தில் ஈரம் அதிகம் இருந்தாலும் முக்கள் சளெம்பமாட்டா. 

அதலால் போதுமான ஈரம் உள்ளபோதே விதைகளை நிலக் 

நில் ஊன்றவேண்டும். இவ்விஷயங்களெல்லாம் பயிரக் 

கொழிலில் ௮னுபலம் உள்ளவர்களுக்கு கன்றாகக் தெரியும். 

விதைத்தபிறகு கடலைக் கொல்லைகளில் காவல் சாப் 
ப் ் . rp) . . ரூ _ க் ட 1] : a ச 

பனு மிகவும் அவசியம். பசல் வேளைகளில 11060 aS Ome 
ச . ச க ௫ க . 

இராக்காலத்தில் நரிகளும் பயிர்களை அஹிதீதுவிடும். குடி 

பானவர்கள் அகற்காக ஒரு காச்கையைம் கொன்றது எல் 

லாப்பட்சிகளும் பார்க்ரும்படியான இடக்தில் அதைத் 

கொங்கவிட்டு வைப்பார்கள். அதைச்சண்2* மற்றப் பட்சி 

FM MBH) அந்த இடத்துக்கு வராமல் 0 mmo ID. வைக் 

கோல, புல் இவற்றால் மணிகளைப்போல் ஐர் உருவம் செய்வ 

கொல்லையின் மத்இயில் வைப்பதுமுண்டு.  இராத்திரிவேளை 

யில் ஈரிகளை ஒட்டுவதற்ருக காவற்காரன விழித்துக்கொண்டு 

டச்சல் போடுவான். விதை விறைத்த இசண் றி மூன்று! 
‘ ட . ட * « a . ய் 

MITTEE CRE Ly பிறகு முளைகள் boar mrs ளெம்ப நிலம் 

(மிகவும் பசுமையாசு இருக்கும். அந்தக்காலத்தில் நலக் 

ரைப் பார்த்தால் மனத்துக்கு மிகு அனாகதம் உண்டா 

ம். இல இடங்களில் செடிகள் மெருக்கமாயிருக்லால 

அவற்றிற் இலவற்றைப் Mavs செடிகள் இலலாத இடத 

ஜில் ஈவொர்கள். விதை விதைககபிறகு ஒருமா தம்வரை 

பரில் சண்ணீர் விடவேண்டியதில்லை. அதற்குப்பிறகு. மழை 

பெய்யாவிட்டால் வாரதீதிம்கு ஒருமுறை ஜல? இறைத்தாற 

போதும். அதிகமான தண்ணீ பூமியில் தங்கினால் செடி 

சள வெருத்துப்போம) காய்களும் Apis ga Oro. ஆறு 

மாதங்களுக்குப் பிறகு கொட்டைஸள் முற்றும்; அப்பால் 

இலைகளும் பழுது உதரந்துபோம்..
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செடிகளெல்லாம் உலாக். SIDES ஒருகாள நிலம் 2 

அம் கண்ணீர் இறை றதா ஊரவைத்து மறுகாள் செடிகளை 

யெல்லாம் பிடுங்கிப் பல ஈட்டுகளாகக் கட்டி ௮வற்தை உலர் 

தீதுவார்கள. பிறகு காபை வேருகவும் செக்தகையை வேரு 
கவும் பிரித்து எடுப்பார்கள். பசுக்கள் இக்தச் செத்ையைத 

— } Oe ர் ந் € 

Bayo ஈல்ல பால்கொமிக்கும். காப்களினின்றும் ஓட்டை 
af | - * * 2 7 ~ e of க ந . rN + 

நீக்கிப் பருப்பைச் செச்கிலிட்டி அட்டி எண்ணெய் எப் 

பார்கள். கடலையெண்ணெயானது விளக்கெரிக்கவும், பணி 

யாரங்கள் சுடவும், சவுக்காரஙகள் செய்யவும் உபயோகப் 
Oe 1 லப் பிண்ணககை மாகசெரரக்குகி Bool பமிகிறது. கடலைப் RCV) HTD மாமெளுக்குத் இன 

யாச வைப்பார்கள். கலா அதை எருவாகவும் உபயோகப் 

பறுண் 1. கடலைப்பருப்பின் மோலேயு ்ள் கோலும் நலல 

எருவாகும். 

மற்ற எண்ணெய்சளோ?  தலக் கும் இயற்கை கடலை 

யெண்ணெயக்கு உண்டு. Yb GOO வியாபாரிகள் அரே 

இடர்களில் நல்லெண்ணெயோ4!  கடலையெண்ணெயையும் 

கலந்தே வி LITT Bar. சடலையெண்ணெய் 6 BS BIBS, 

Bex ii பித்தத்தை உண்டுபண்ணும். இந்தியாவில் பல 

இடங் களில் கடலை பயிரிடப்பட்மி அயலிடங்களு? க்கு அனுப 
பப்பமிகிறது. அத னால் மற்றப் பபிர்களேக்காட்டிலும். அதி 

விருந், ன்] ஜனங்க BB அதிகலாபம் டைத்துவருகற த 

இலக்கணம்.---திலக்கடலை ஒருவகையான விதை; இவ்வாககியத்இல் 

எழுவாய் பயணிலைகள் யாவை? பயணிலை என்னவகையானது? 

பெயரெச்சுத்த துக்கும் ON CI IEA HIG HO என்னவித்தியாசம்? 
ஒட்டில் பல புள்ளிசள் இருக்கு? காவற்காரன் mF FSA 
வார்; இவ்வாககியங்களில் என்ன சவறுளைப்படி ப பருகவேண்டும்? 

, @ 

தறிப்பு--விசை-விரை; ஏற்றது தகுதியானது; விகோசமாக-வெடிச் 

கையாக; படைச்சால்-சலப்பை செல லும் வழி; உருவம்-வடி.வம், 

10. தேயிலையும் காபியும். 

இ)க்தியா வில் ௮சேகா தேயிலைக் கஷாயத்தையும் காபி 
யையும் மிகவும் பிரியயாக அருந்திவருொர்கள். இவை 
இரண்டும் இர்தியாவுக்குப் புதியவை. வட இந்துஸ்கானத்



10. தேயிலையும் காபியும். 5 } 

இல் உள்ள ஜனங்கள் தேயிலைக் கஷாயத்தைமட்டும் சாப் 

(ிமிகிரர்கள்; தென்னிக்தியாவிலோ இரண்மிம் உபயோகப் 
பட்டு வருகின்றன. 

நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு on ayant AC நந்து கேரி 

லையை இ ங்லொக்துக்கு (Lp wv முதல சொண்டேபோனார 

கள. அப்போது அகன் விலை ராத்தலுக்.கு ; இருப நாறு ரூபா 
யாக இரு£க௮. ஒருமுறை ஒருவியாபாரி. ஆய்ிலேய அச 

சருக்கு இரண்டு ராத்தல் தேயிலையைக் காணிக்கையாகச் 

  
கெரடுழ் து அவருடைய ஈன்மதிப்பை ௮டைககான என்று 

சரித்தரத்தால் தெரிகிறது. இக்காலத்தில் மிக வும் சிறந்த 

மேயிலையின் விலை ராததலுக்கு ஒரு ரூபாய் KG மேலிலலை. 

சாதாரணமான கேயிலையின் விலை இன்னும் குறைவாக 

இருக்கும். இங்கிலா ந்தில் தரித்இரர்கறாம் தேபிலைக்கஷாயம் 
பருகாமல இருக்கமாட்டா கள. 

இந்தியாவில் இப்பொழுது தேயிலை அகப்படாத இடம் 

இல்லை. அது கடிதப் பெட்டிகளிலும் ௧௧. டப்பிகளிலும் 

அடைக்கப்பட்டுக் கடைகளில் வி. ம்கப்படுறெ ng. தேயிலைத் 
கூன் கறுப்பு நிறமானது. par, முதல் தேயிலைச்செழி. 
டை ஈனாவிலேதான் உற்பதஇயாயிற்ு. னர்கள் பல நாற்றாண்டு 
களா. ரத் தேயி லையை உபயோகித்து வருகிமுர்கள். உலகக் 

இலுள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் சைனாவி லிருந்துதான் ௮லு 
போய்க் சகாண்டிருந்தது. தூறு வருஷங்களுக்கு முனபுகான 

இலங்கைத்தீவிலும் இந்தியாவிலும் ௮தைப் பயிரிட ம்
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பிக்சார்கள். இப்பொழு இக்இியாவிலுள்ள எல்லா மலைக 
ளிலும் தேயிலைக்கோட்டஙாள் அதிகமாய் உள்ளன. கென் 
னிச்தியாவில் நீல ரி.பிலும் இருவாங்கூர் மலைகளிலும் அது 

விசேஷமாய் உண்டு, 
எ. 

், i ட 

தேயிலைச்செடியானறு சாகாரணமாக எட்டி அலலது 
ட * . + ® ர mM et + ரூ . 

PROT] Bly உயரம் வரையில் வளரும். அனால் தோட் 

டஉ்காராகள மூன்றடி உய 1D BBC மல வளராமல அதை 
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ONE Nee pry 2 i ஆ Sig பகத லது 
a SN gia Re ae the ka டல டு பழத ES wR RRA ட பர்க் இலவ டை 

வெட்டி. ஒரு புசாபோல் தழைக்கும்படி. செயவாரகள், அன்ன 
மலர் மல்லிகைப் பூவைப்போல் சிறுத்து வெண்மையாயிஞு. 

கும். அனால் மல்லிகையின் மணம் அதற்கு இல்லை. 

  
மலைப்பக்கங்களிலேகான் தேயிலைச்செடி செழிப்பாக 

வளரும். அச்செடிகளை ஒன்றுக்கும் மற்றொன்றுக்கும் நாலடி. 
இடைவெளி இருக்கும்படி. வரிசையாக நடுவார்கள். மேலே 

யுள்ள களைகளைக்கழித்த சில வாரஙகருக்குப் பிறகு அது 

செவ்வையாகத் களிர்த்து கன்றாக அரும்புவிடும். வருஷக் 

துக்கு மூன்று முறை செடிகளைக் கழிப்பார்கள். செடிகளும 

மூன்றுதரம் பலன் கொடுக்கும். இளக்களிர்களை ஜாக்செதை 
யாகப் பறிதுறுக் கூடைகளில் எடுத்துக்கொண்டு போவார் 
கள. குணத்தில் அரும்புகள் முதன்மையானவை, களிர் 
இரண்டாவதூ. பெரிய இலை மூன்றாவது. எல்லாம் ஒரே 
செடியில் உண்டானாலும் ஒவ்வொன்றின் குணம் வெவ்வே 
க இருக்கிறது. அறத மூன்று இனங்களையும் கலக்கா
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மல் அரும்புகளை வேறாகவும் றிய களிர்களை வேமுகவும் 
பெரிய இலைகளை வேருசகவும் பிரித்துவைத்து எப்போதும் 
தீ எரிந்துகொண்டிருக்கும் இடத்தில் அவற்றை உலாத்து 

வார்கள். இலவேகாகளில் அவற்றை கெருப்பினமேல் வாட் 

மிவதும் உண். (முதலில் தேயிலை மஞ்சன நிறமாகி பிறகு 

பழுத்துக் கடைசியில் கறுப்பாக மாறும். நன் முக உலர்ந்த 

பிறகு இலைகள் சுருட்டிக்கொளரும். தேயிலையில் சிறிது 
ஒடிந்துபோனாலும் ௮நதத தூ ளையும் விணுக்காமல் எடுத்து 

வைத்து விற்றுவிவெதுண்டு, நன்ராக உலாநதுபோன 

பிறகு தேயிலைச் DB (HEF செய்யவே! ண்டி. யம், கூவம் ஒன்றுமில்லை; 

பானத்நூக்கு ௮தை உபயோகப்படுத்தலாம். அயலிடங்க 

சக்கு தேயிலையை அனுப்பி வரு வதோடு இந்தியாவிலும் 
பல இடங்களில் விற்கிராகள. 

றிது அளவு தேயிலையை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு 

Hy இல் வேண்டியஅளவு வெர்ரநீரை ஊறமி மெது நிமிஷம் 

வரையில் ஊறவைத்திருந்து பிறகு ஒரு துணியால் வடிக் 
கட்டினால் ௮னவே தேயில்க் கவதாயமாகும், அது பழுப்பு 

நிறமாகவும் மண்டு 3 ள்ள காகவும் இருக்கும். கொஞ்சம் பாலு 

சாக்கரையும் கலந்து சாப்பிட்டால் மதுரமாக இருக்கும். 

துணியில் தங்கிய சக்கை ஒன்றுக்கும் பயன்படாது. அதனால் 

yon எறிக்துவிவொர்கள்... இலர் தேயிலையைக் தண்ணீரில் 
போட்டே காய்ச்சுவதறுண்டு. அவ்வாறு செய்சால் கஷாயம் 

கெட்டுப்போம். வெந்நீரில் தேயிலை அதசநேரம் இருஈதா 

லும் கஷாயத்தின் குணம் கெட்டுப்போம். 

கோடிலைக். கஷாயம் உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தைக 

கொடுக்கும். கேகசதைக் குளிரச்செய். Fl உளீக்கத்தை உண்டு 

பண்ணும். களைப்படைந்த ஒருவனுக்கு தேகவன்மையும் 

புத்தித்தெளிவும் அசனால் உண்டாகின்றன. வெறியும் மஜி 

மயக்கமும் தேயிலைக்கஷாயத்தினால் ஒரு டெ முனம் ஏற்பட 

மாட்டா. 

தேபிலைக் கஷாயதீதுக்கு இலையும் காபிக் கஷாயத்துக் 

குக் கொட்டையும் ஏற்றவை. காபிச்செடியின் இலைகமா 
எறிந்துவிட்டு ௮கன் கொட்டைகனாமட்டும் உபயோகிக்கி 
றோம். காபிச்செடியிலுள்ள பழங்களில் கொட்டைகள் உள்
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ளன, ஒவவொரு பழத்திலும் இரண்டு கொட்டைகள் இருக 

கும். காபிப்பழம் பார்வைக்கு அலம்பழுதிை சப்போல் இருப் 

பதன்றி அதைப்போலவே இளைகளிலேயே உண்டாகிறது. 

  
காபிக்கஷாயம் எல்லாராலும் விரும்பப்படிறது. அதை 

வேண்டாமென்று சொல்லுபவர்கள் இக்காலத்தில் மிகச் 

Ret, Rao ஜனங்கள் ஒருகானில் மூன்று நான்குமுறை 
கூட அக்ககாயத்தை அருக்திவருக் ருகிமுர்கள், லிரோப்பியா 
களுக்கு அது மிகவும் முக்கியமான ஆசாரம். அது நல்ல 

வாசனையும் ருசிபுமூளளது: களைப்பைத் இரத்து அயர்ச்சி 

யைப் போக்கி ஊக்கத்தைக் மகாடுக்கும். இராத்திரி pip 

வதும் தூங்காமலிருக்கவேண்டுமானால் சிலா காபிப்பொ 

டியை அதிகமாய்ச் சேர்த்தும் கஷாயஞ்செய்து சாப்பிடு 

வார்கள். 

காபிக்கொட்டையானது பசுமைகநி (pam ow சிறுவித்து. 

எல்லாக் கடைகளிலும் அது கிடை க்கும். கொட்டையைப் 
பொன்போல் வறுத்து ஈல்லவாசனை வந்ததும் பொடியாக்கி 
வைத்துக்கொண்டு yan சிறிகளவு எடுத்து ஒரு பாத்திரத் 

BD போட்டு Gaibent ae expoantase, Bigs Aap 

மானபிறகு மெல்லிய வஸ்இரத்தினால் வடிக்கட்டினால் ௮.து
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நல்ல சுஷாயமாகும். சிலர் கஷாயத்கோடு வேமொன்றையும் 
கலவாமல் அப்படியே சாப்பிின்றனா; அநேகர் பாலும் 

சர்க்கரையும் கலந்துதான் சாப்பிசிவாரகள்.  காபிக்கஷாயத் 

OH Og 5 LO ot Hy ஸ் கிறு அவாரங்களுள்ள ஒரு பாத்திரம் 

சடையில் விர் க ப்படுுி B VBI MY அடு லும் 9/9. FELL OME, 

காபிச்செடியானது அரேபியாவிலிருஈது பல வருஷங் 
HOI (By Lf OOF இரதியாவுக்குக் கொண்டுவாப்பட்டு மைஞூரி YD OM SAO PON MODS 4 ௮ யே பர் 
ள்ள சில மலைகளில் மாகலில் பயிசாக்கப்பட்டது. இப் 

போது ரூடகு, நீலகிரி, சேர்வராயமலை, பழனிமலை (௧ 
லிய இடங்களில் காபித்கோட்டங்கள். அதிகமாக உள் 

ளன. ஓவ்வொரு தே £ட்டத்திலும் அயிரக்கணக்கான செடி 
பசீ ப ம் ர ட of 

கள் உண்டு, 

நூனியை வெட்டிவிடாமல் காபிச்செடியை வளசவிட் 
டால் இருபத டி. PST ம்வரையில் நு வளரும ; அணில் நன் 

முகக் காய்க்காது: அகனால் ௮கனை உயாமாக வளாரவொட்டா 

மல் மூன். று அல்லது தான. கடி. உயரம் வளர்க்தவுடனே அதின 

நுனியை ௫ DBD Hh) Vb வார்கள்; பிறகு DARE செடி நாலுபல் 

ata லும் கிமாகளவிட்மிக் குழைத்துக் குலைகுலையாகக் 
காயக்கும. 

நிலத்தில் MGB GMS விகதைவிதைக்து அதன்மேல் 

வெயில் படாதபடி ஒரு பாயினால் மூடி வேண்டியஅன ௨: 

கண்ணீர் இடை OE BIO WH OT HM பிற்கு முளைகள் கிளம்பி 
ஓரடி ௨ யரம்வரையில் வள ர்ந்தவுடன் அக்க சார்றுக்களையெல் 
லாம் பெயர்த்தெடுக்து அவ்வாறு அடிச்ரு ஒல்வொன்ருக 

நடிவொர்கள். நட்ட பிற்கு வேண்டிய எறுக்களைப் போடு 

வது வழக்கம். pee | இரண்டு வருஷங்கள் வரையில் செடி 
யில் நல்ல காய்ப்பு இராது, மூன்றாவது வருஷம்ருதல் 

HY BHM GS காய்க்க அரம்பித்து முப்பது வருஷூம்வரையில் 

அப்படியே காய்ச். அக்கொண்டிருக்கும். வருஷந்தோறும் 

செடி. களின் “pooh on குறித்தும் களைகள் GO Puy ஜாக் 

செதையாகப் பார்க்துவாவேண்டும். செடி களுக்கு சிழல் 

தரும்படி. காபிக்கோட்டங்களில் அத்தி, பலாமுகலிய மாங் 
களையும் பயிராக்குவதூண்டு. அனிங்களைச் சுற்றிலும் கிலம் 
கெட்டியாக இராதபடி. புழுதியாக்கி வோகளுக்குள காநறு
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எளிதில் புகும்படி செய்வார்கள். சாணம், எலும்புதீதாள் 
(paola au காபிச்செடிக்கு ஈலல எருவாகும். 

முதலில் ஒரு மழை பெய்தவுடன் சித்திரை வைகா௫ 

மாதங்களில் காபிச்செடிகள் அரும்புவிட்டுப் பூக்க ஆரம் 

பிக்கின்றன. சாபிப்பூ மல்லிகை மலாபோல் வெண்மை 

யாகவும் ஒருவகையான மணமுள தாகவும் இருக்கும். 

மலாந்த ஐூன்று தினங்களுக்குப் பித்ரு பூக்கள் உதிர்த்து 

பிஞ்சுகள் விடுகின்றன; பிஞ்சுகள் வாவா முற்றிக் கார்த்திகை 

மார்கழி மாதங்களில் பழு தீறுப் பறிப்பதற்கு ஏற்றபடி 
lit Boor Dem. Bom Bs பக்குவமானவுடனே பழங்களைப் 

பறித்து ஒருவகையான யர்திரத்தினால் தோல்ப்போக்கி, 
கொட்டைகளை வேருக எடுப்பார்கள். பிறகு அவைகளை 

உலர்தீதிக் கோணிகளில் போட்டுத் தைத்து ௮யலிடங்களு 

க்கு அனுப்புவார்கள்; இந்தியாவிலும் பிறதேசங்களிலும் 

சாபிக்கொட்டை ஈன்றாகச் செலவாகஇுறது. செவ்வையாகப் 

பாிரிட்டால் காபித்தோட்டம் வைப்பதால் ஒருவனுக்கு 

விசேவமான லாபங்கிடைக்கும். 

ஏழைகளும் பணக்காரர்களும், ௮ Sy வசியமுளளவாகளம் 

அ வசியமில்லாகவா்களும், குழசதைகளும் வயோதஇசாக 

நம், ஒருவா பாக்கியில்லாமல் இப்போது காபிக்கஷாயத் 

தை அருக்த அரம்பித்துவிட்டபடியால் நல்ல பாலும், தயி 

ரூம், நெய்யும் கிடைப்பது அருமையாய்விட்டது. 

இலக்கணம்.--அகப்படாச இடம் இல்லை: அகப்படாத ஏன்பது 
என்ன சொல்? கழிப்பார்கள்: as என்ன வினைஞுற்று? 
எப்படி. அறியலாம்? உலாந்த, ஓடி.ந்த, செய்ய, அனுப்பி, 
விற்கிறார்கள், ஊற்றி: இவை பன்ன காவத்தைல் சாட்டுனெறன? 
தேசவன்மையும் புக்தித்தெளிவும் அதனால் உண்டாகின்றன? 
இவ்வாச்கியத்தில் எழுவாய் பயணிலைகள் யாவை? 

தறிப்பு.--அருந்தி-சாப்பிட்டு, பருகாமல்-முடிச்காமல், உற்பத்தியா 

யிற்று-உண்டாயிற்று) மணம்-வாசனை; கழிப்பார்கள் - வெட்டு 
வார்கள்; இனம்-வகை; ஆரோக்கியம்-செளச்யெம்; ஊக்கம்-சுறு 
சுறுப்பு; தறித்து-வெட்டி. 
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17. வித்சையாடிகள். 

17. வித்தையாடிகள். 

நமது தேசற்கில் சில வருஷஙகருநக்கு முன்வரையில் 

மிகவும் அபூர்வமான வி Sosa பயின்றவர்கள் இரு£ 

தார்கள். இளமை முதலாகச் செய்துவந்த பழக்கத்தினாலோ 

அல்லது ஏதேனும் ஒரு தேவதையை உபாசித்து வரகமை 

யாலோ அவர்கள் செய்யும் வித்தை மிகவும் அச்சரியமா 

கவும் விரோதமாகவும் இருக்கும். செப்பிடுவித்தைக் காசாக 

ளென்றும் சம்ப கூத்தாடிகளென்றும் கண்கட்டு வித்தைக் 

சாசர்களென்றும் அவர்களில் பலவகையார். உண்டு, அவர் 

கள் செய்யும் காரியத்தைப் பார்த்தால் எதோ தெய்வபலதி 

கால் அது முடியவேண்டு மேயன்றி மனிசர் களுடைய சக் 

இயால் சிறிதும் சாத்தியமாகாதென்று தோறும். சிலா கயி 

றின்மேல் நடப்பார்கள், சிலா மணலைர் சாக்கரையாகவும் 

கயிற்றைப் பாம்பாகவும் செய்வார்கள். சிலர் கத்திசளை வை, 

துக்கொண்டு பார்ப்பவாகள பய படிம்படி விலாயாடிவார்கள். 

இலர் சரீரக்றைப் பலவிதமாகவும் வளைத்து விகோதமாக 

விளையாடுவார்கள். பலரும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிற வஸ் 

க்கள் இன்ன இடம் போயினவென்று தெரியாமல் கில 

செய்நுவிவொர்கள். இல்லாதவற்றைச் சிலர் உண்டுபண்ணாு 

வார்கள். அவர்கள் ஒஓசே இடத்தில் நிலைகதிசாமல் ஊஜுாாரய்த 

அரிந்து பணம் ௪மப தித்து வனம் செய்வார்கள். வரவ! 

இப்பேர்ப்பட்ட வித்தைகள் குறை3கொ ண்டே வருகின் 

பன, அனாலும் சிற்சில இடங்களில் சில அருமையான விதி 

தையாடிகள் இருநது வருகிரு ர்கள், 

செங்கற்பட்டு ஜில்லாவில் சூன்றகுது ரர் ள்ன்ற ஒரு கரா 

மம் உண்டு. அங்கே ஒருகாள சாயங்காலம் ஒருவன் மருடி 

என்னும் வாத்இயகுை ஊிக்கொண் மிம் அவனுக்குப 

பின்னே ஒரு நிறுவன் ஒரு முரசையடித்துக்கொண்டும் இரு 

வர்களுக்கும் பின்னால் ஒரு an Fujin Caran சிறுவனும் 

பல சாமான்களைத் தூக்கிக்கொண்டும் வந்தராகள, அவா் 

கள் வித்தையாடிகள். வா க்தியத்தின் சப்தம் காதில் விழுந்த 

வ்டனே Dy 1b) Gb) G வெவவேறு வேலைசளைக் கவனித். ய 

கொண்டிருந்த ஜனங்கள் தங்கள தங்க வேலைகளையெல்லாம் 

விட்பவெட்டு வித்தையாடிகளிருந்த இடத்துக்கு வரது கூடி
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ஞர்கள். எப்போதும் வேடிக்கை பார்ப்பதில் பிரியமுள்ள 

சிறுவர்கள் எலலாருக்கும் முன்னேவந்து உட்காரந்தார்கள. 

தெருவில் ஏதோ வேடிக்கை ஈடக்கப்போகிறதென்று தெரிந்து 
கொண்டு ஸ்திரீகளணாம் ஒருபக்கத: இல் வக்து ஒதுங்கு நின்ஞார் 

கள். நிற்க இடமில்லாமல் இலர் கூரைகளின்மேலும் சுவர் 

களின்மேலும் உட்கார்ந்துகொண்டனா. 

பிறகு முக்கிய (மான விக்கையாடி. அங்கேயுள்ள எல்லாரை 

யும் பார்த்து மிகவும் வணக்கமாக நின்று மூகலில் ௫ கும்பிடு 

போட்டான். பி ற்கு, Stan AW Moog Kor செய்யப்போதெதா 

சவும் அவதறைப் பாத்துச் சக்கோஷமடைந்து தனக்குச் 

தக்க வெரும் தி அளிக்கவேண்டிமென்றும் எல்லோரையும் 

F178 a8 கேட்டுக்கொ: ண்டு இல வித்தைகள் செ ய்யதீ 

“3 ஷ் : ‘ ர 

abil [5 தி னை 

முதலில் ஜனங்கள் எல்லாரையும் ஓதுக இ நிற்கும்படி 
செயது ஹ் ரன் கொண்டுவ f BRO ந்த சகாமான்கணையெல்லாம் ஓவ 

வொன்ரகப் பரப்பிவைக்கான். அவைகளை அவன் எடுத்து 

வைத்த மாதிரியே பார்ப்பதற்கு த ர விநோ தமாயிருக்கது. 

அவன் பின்னால வக்க ஸ்திர அவன் மனைவி; சிறுவர்கள் 

இருவரும் ௮ அவன் குமாரர்கள். மாச வாத்தியத்தை ஸ்திரி 
அடித்துச்சொண்டிருந்தாள ; வித்தையாடி தன் Dir Bon கள இரு 

வரையும் தீ கன்னிடம் அழைக் ந்து அ௮வாகளிடம் ஏகோ சொன் 

ஒன: உடனே அவ ர்கள் அருவரை ௫6 வா கட்டிக்கொண்டு 

ரார்ப்பவர்கள் OBEN. ச்கும்படி பல அபூர்வமான வேடிக்கை 
aM செய்தார்கள். ஒருவன் கையைப் பூமியில் ஊன்றிக் 
காலை உயர்த் இக்கொ ண்டி நடந்துசெ ன்னான். பிறனு அவன 

தோளின்மேல் மற்றவன் வறிகின்ரான். அப்பால் ஒருவன் 
கன் கையையும் காலையும் சேரத்துவைக்நுக்கொண்டு வில் 

லைப்போல் வளைந்து கின்றான். அப்போது மற்றவன் அவன் 

மார்பில் ஏறி நின்றுகொண்டு சில வேடிக்கைகள் செய்தான். 
அங்கே இ௫ந்றவா ஈளெலலாஞும் கண்ணைக் கொட்டாமலும் 
தஇறந்தவாயை மூடாமலும் மிகுந்த அச்சரியத்தோடு பார்த் 
து.க்கொண்டி. ருந்தார்கள. 

பிறகு அந்த விதையாடி, மிகவும் அசா, த்தியமான ஒரு 

வித்தை செய்யப்போவதாக எல்லாரையும் கோம்இச் சொல்லி
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விட்டிக் மே இருச்க சத்தியை எடுத்துக் கையில் வைக் 
துக்கொண்டு உட்காரீர்தான். அர்தக் ௧ கத்தி ஒன்றரைமுழ 
களம் இருக்கும். பிறகு அவன் மேலே திமிர£து பரா 

துக்கொண்டு சத்இ.யின் முனையை வாய்க்குள் விட்டுக் கொஞ் 

சம் கொஞ்சமாக முழுவகையம் உள்ளோ செலுத்திவிட் 

டான். wbg கிமிஷம்வரையில் அப்படியே வைக்துக்கொண் 
19. ஒருக்கு பிறா கத்தியை வெளியே ஏடுத்தா ன். அதைப்பார DS 

சிலா பயக்துபோய்க் கண்ணை மூடிச்கொண்டார்கள். 

உடனே Bary. சக்கை பாராக்சுவர்த Rover cet ev ஒரு 

வனை அழைத் ரது ஒரு ந்தை அவன் சசையில் கொடுத்து ஜாத 

சிரதையாக வைகத்துக்கொண்டிருக்கு கும்படி விக்தையாடி சொன் 

னான். இறுவன் பந்தை வாங்னெவுட ன ௮ Bi) இருத்த இடம் 

தெரியாமல் போய்விட்டது; விச்தையாடி பையன் கையில் 
பந்தைக் கொடுத்தபோது எல்லாரூம் கவனித்துக்கொண்டு 

தான் இருந்கார்கள். ஏதோ வேறு வேலையாயிருப்பதுபோ 
லிருந்துவிட்டுிப் பையனை :பந்து எங்கே” என்று வித்தை 

None



60 நான்காம் வாசக புஸ்தகம். 

யாடி கேட்டான். அவன் கையை விரித் துக்கொண்டு அழ 

ஆரம்பித்தான். “அழாதே, சம்மா இரு. நான உன்னை 

ஒன்றும் செய்யமாட்டேன், நான் கொ டுத்த பந்தை ஒரு 

வேளை நீ விழுங்கியிருப்பாய்,. உன் வாயிலிருச்தே அந்தப் 
பற்தை கான்” வாவழைக்கிறேன் பார் என்று சொல்லி 
எல்லோருக்கும் வித்தையாடி தன் கையை விரித்துச் காட்டி 

னான. அப்போது அவன் கையில் ஒன்றுமில்லை. பிறகு இிறுவ 

னுடைய வாயில் கையைவைத்து எடுத்தான். அப்போது 

அவன் கையில் பக்து இருக்கது, எல்லாரும் “என்ன ஆச் சரி 
- /? பம் என்ன ஆச்சரியம்.” என்று சொன்னாகள. 

பிரகு அவன் ஒரு சிறு கூடை பில் OG HAM DHS 
Te | டப ் தக 

மணலைப்போட்டு ஒரு வஸ்காதிகை மூடினான். இறிது நேரஜ் 

இற்கெல்லாம் அவன் இலை 4 மித்தபோது கூடையில் சாக் 

சுரையும், புஷ்பமும், கடலையும் நிறைந்திருந்தன. சர்க் 

கரையையும், கடலையையும் சிறுவா்கறாக்கெலலாம் கொ மித. 

தான். அவர்கள் தின்றுவிட்டு மிகவும் BON) MODAL BM. 

  

    

  
அந்த வித்ரை முடிந்தவுடன் தன் பையிலிருநது ௮ வன் 

ஒரு மாங்கொட்டையை எலித்து எல்லோருக்கும் காட்டி
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னான். பிறகு அதை நிலக்கில் புதைத்துக் கொஞ்சம் தண் 

ணீ விட்டு அகன்மேல் ஒருகூடையை மூடினான். இரண்டு 
கிமிஷங்களுக்செல்லாம் கடையைத் திறந்தான். மாங்கொட் 
டைபபிலிரும் நர முளைகிளம்பி ஓரு சிறிய மாஞ்செடி. இல்க 

(OTL oot வளர்ந்திருந்ததை வலலாரும் கண்டு வியப்படைக் 

தார்கள், மறுபடியும் அர்தச் செடிக்குச் கண்ணீர வார்த்துக் 
கூடையால் மூடிவிட்டுச் சிறிதுகோம் சென்றபிறகு இறந்தான். 

அப்போது செடி கொஞ்சம் உயரமாக வள ர்ந் BT DB. 

HOBiLTBACI — BMourssr. Dp a இரண்டு ஏறன்றுகடவை 

ஜலம்விட்டுக் கூடையை மூடி மற டடத Bin நமான. அப்போது 

ஜனங்களெொல்லாரும் அதச் செடியில் பூவையும் ஒரு மாவ 
காயையும் சண்ட அஇசயப்பட்டார்கள். 

கடையில் மிகவும் அச்சரியமான ஒரு வித்தைசெய்து 

காட்ட. ன ன். தன் பெண் F ரதி யை அவன் அழைத்து அவ OW 

டை கையையும் காலையும் சுபிற்முல் பலமாகக் கட்டினான். 

அவனால் ஈகா. முடியவில்லை. பிறகு அவளை ஒரு பெரிய 

  

1 io 

் ய்   ய ளை 
Na cen 4 , தி ௩ 

      
6 * ச ப் . ௪ . ட.“ | மமம் . ட் cy a t : , 

ஹேங்கில் பெட்டி.ம்ருள் GU EBUIC Mg! ஒரு வஸ்திரத்தால் 

பெட்டியை மூடினான். சில நிமிஷங்கறாச்குப் பிறகு ௮வ 

சாப் பெயாசொல்லி ௮மைத்தான. அவள பதில் ஒன்றும்
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சொல்லவில்லை. பெட்டியைப் பிறகு காலால் உதைத்தான்: 
Big. யால் அடி, த்தான்: ஒனைறுக்கும் பதில் இல்லை; மறுபடி 

ஒரு பெரிய கத்திய ரல் பெ ட்டி பின் பல இட ங்கரிலும் 7, கத்தி 

னை; அப்போ, 37/2 வ ot el) ரது பில் வாவில்லை. எல் 

லோரும் பா. 'தக்கொ ண்டிருக்கையில் அவள தெருக்கோடி 

பிலிருஈது. ஒருன் கமான HU (th; DB: மறம் இல்லாமல் வத்து 

கொண்டி.( நந்தாள். அதை! பார்த்த எல்லாரும் “எல்லா வித் 

தைகளிலும் இதுகான் இறந்தது! என்று வித்தையாடி யை 

Dean ம் சொண்டாடு னார்கள், 

துங்க He BDO Daw கலைக்கு ரை அனாத முகல் இரண் 

டண வரையில் க்கள் தங்களுக்குக் தோன்றி! பபடி. ௮வ 
னுக்குக் தொ Dear moi: சிலர் புங்க கொடுத்தார்கள். ஒரு 

வன் ஒரு பழைய ௪ Fmd வேஷ்டியையும் வரு பழம்புடை. 

வையையும் கொண் வற்று அவனிடம் சேப்பிக்கான. ௦ Mp ம் 

தத்தில் அவனுக்கு அன்றைக்தினம் பத்து ரூபா Re படைத்து BHT 

தூம். பிறகு அவன் கன சாமா ன்களையெல்லாம் கட்டி எடுத் 

துக்கொண்டு எல்லாந். கும் வந்தனம் செய்துவிட்டுத் தன் 

ஜனநுக நட ன் வேய ஊ ஸர Dy (Hl. 1 Quit ணா ன. Ay வாகன 

“வன் மறுபடியும் எப்போது வந்து வேடிக்கை காட் 1 

வானோ?” என்று எண்ணிக்கொண் மி தங்கள் தங்கள் வீர 

போய்ச் சேர்ந்தார்கள். ஊரார் எல்லாரும் சில இனங்கள் 

வரையில் ௮வன மாபசமாசவே இரு BBM Bort. 

இலக்கணம். -6 ஒருவாக்கி wee எழுவாய் செய்! யும் தொழு? லே ஏற் 
மும் பொருள ் செயப்படு பொருள். அவர்கள் வேடிக்சை 

செய்தார்கள். இவ்வாகரியத்தில் அவர்கள் என்பது எழுலாம 
ஏழுவாயின் இ காழி ல் செய்தல்.  எசைச் செய்தார்கள் எண்டால் 
வேடிக்ளசை செய்தார்கள் என்கிரொம். தொழிலை வேடிக்கை 
ஏற்றுக்கொள் ர. கறத, எசகை, யாரை, எவற்றை என்று வினை 

முற் றுக்கு லைத்துச்கேட்டால் மறுமொழியே செயப்படுபொரு 
ளாம். ஒரு வாக்கியத்தில் செயப்படுபொருளும் ஒர் உறுப்பாகிறது. 

கற்ப. பிப --பயின் றிவர்கள் se பலர்கள்) வச் சயாடி - வித்தை யாடு 

கூ ர்ர்தார்கள் க த மடை BENTH Sui a? யம்; of 

PML Lebo  இ்சரியப்பட்டார்கள்; கொண்டாடினார்கள். - 

புசழுந்தார்சள். 

ரட் அரு
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18. சர்க்கரை. 

சாக்கபையானது எல்லா ஜன ரகளுக்கும் தெரிதல் 

வஸ்து. குழ நதைகளாக்கு து மி Bay LD பிரியமானது. 

பார்வைக்கு YH பொடியாக இருக்கும். அகில், காட்டுச் 
சர்க்கரை யென்றும், பழுப்புச் சர்க்களை யென்றும், மணல் 

சர்க்கரை யென்றும், குழைவு சீனியென்றும், வெள்ளைச் 
<a ர்க்களை யென்றும் பலவகையுண்டு. எல்லா வகை 

டது கண்ணுக்கு அழகாகவும், சாவுக்கு இனிமையாகவும் 

ட உள ன், 

உஷ்ண தேசங்களில் பயரரகிற கரும்பின் சாற்றி றிலிருக 
BILD. வரோப்பாளில் உண்டாகிற (13660) பீ ட் என்னும் ஒரு 

வகைக் கிழங்கிலிருந்தும் சாக்கை செய்யப்படுகிறது. தண் 

ணீமில் சாக்கரையைக் கலந்தால் எப்படி. அது கண்ணுக் 
ரூப புலப்பவெதில்லையோ அப்படியே கருப்பஞ்சாறுறில் 
உ௱ள சாக்கமையும் ஈம் பார்வைக்குக் தெரிவதில்லை. அமெ 
மிகாவிலும் இகஈியாவிலும் கருப்பஞ்சா நறிலிருந்தே சாக் 

சமை செய்கிழுர்கள். மேலே படழ்திற் காட்டி பிருப்பனு 
அமெரிகா கண்டத்திலுள்ள ஒரு கரும்புத்தோ ட்டம். அதில் 

பல ஜனங்கள் கரும்புகளை வெட்டிச்சோப்பது தெரியும். 

MAH பிர்
 AYA
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சரும்புகளில் செங்கரும்பென்றும், வெண்கரும்பென் 

மும், ரஸ்தாளிக்க ம்பென்றும், மாண கரும்பென்றும் பல 

வகைகள் உண்டு. சில கருப்பங் கழிகள் பருமஞகவும், 
ர * . ௩ ia) . ச 

ல மென்மையாகவும், சில கிளமாகவும், சில குட்டையாக 

  
வம் இருக்கும். இ ஈடியாவனிலும் சைனாவிலும் இரண்டா 

WNT Uh goon களுக்கு ipstonoGu Bho Bhi HHT 5S 

தெரிதிறது. முதன் முதலில் இந்தியாளிலிருர்கே wa Dp 

தேசங்களுக்குச் கொண் மிபோகப்பட்டது. | 

LD OE OF tg. சகளப்போல் கரும்பு வி தை பரிலிரு ந்து உண் 

டா வதில்லை. Bi IBIS பூரி யைத் துண்டுதுண்டாக துக்கி, 

அக்றுண்டுசைப் பூமியில் நட்டுப் பயி ராக்குவார்கள். கரும்பு 

பூக்கிறவசையில் ௮தை வெட்டாமல் விட்டுவைப்பதில்லை. 
கட்ட ஒருவருஷத இதற்கெல்லாம் அது எட்டடி முதல் பறி 

தடிவரையி ல் வ ரு ம். சில கரு ம்புகள இரு பதடி.வரை 

யில் வளருவதும் உண்டு, த ரும்பின் நுனியில் இருப்பது 

கொழுத்தகாடை. அரன் தழை பச்சை நிறமானன. ஓவ 
வொரு கரும்பிலும் இடையிடையே கணுக்கள் உண்டு, 

கரும்பின் நுனியைக்காட்டிலும் அடிப்பக்சம் ௮இக ௬௫
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புளளது. கணுப்பக்கம் சிறிது உப்பு சம்பந்தமாய் இருக 
கும், புலா கரும்பை பாக்குவெட்டி.யினாலா வறு கத்தி 

யிணுலா வது வெட்டி, சிறுசிறு துண்டங்களாக்கி அவற்றை 
ஈன்றாக மென்று சாற்றை விழுங்கி, சக்கையை உமிழந்து 
விடுவார்கள். பூக்கும் காலமே சுரும்பை வெ வட்டிவதற்கு 
௭ சமயம், 

கொல்லைகளிலிருக்து கரும்பை ளெட்டி.! யபிறகு பல துண் 

டங்களாக அவற்றை n FL HOT HM ; பிறகு அக்துண்டு 

களியெல்லாம் கரும்பாலைக் குசி கொண்டுபோய் அதிலுவள 

பெரிய உருளைக நக்கு. இடையே கொடுப்பார்கள். அ! பே ied 

அதின் சாறு ழே உளள ஓரு பாத்திரத்தில் வர்ற விழும். 
அப்பால் அந்தச் சாற்மை வடிக்கட்டி, பெரிய கொப்பரை 
சுளில் போட்டுக் காய்ச்சுவார்கள். காய்ச்சும்போது கொஞ் 

௪ம் சுண்மைபுகற்றைக் கெளிக்க அழுக்குகளெல்லாம் 

நுரையாக மேலே வரும்: ௮ப்பொழுதப்பொழுது அவவமழுதக் 

குகளை வெளியே எடுக்துப்போரிவார்கள். கொப்பரையி 

லுள்ள பாகை நன்ருசுச் ஈண்டக் காய்ச்சிப் பெரிய மாதி 
தொட்டிகளில் ஆற்வை பார்களை; ஆறினபிறகு அதுவே 

வெல்லக்கட்டியாகும். அந்த வெல்லப்பாகை அறவிடாமல் 
(ரின்னும் செவவையாகக் காய்ச்சி அறச்செய்தால் அதுவே 
பழு: /புச்சாக்கரையாக ஆகும். அதையும் மறுபடி. காய்ச்சி 

மலை வெள்ளைச் சர்க்கரையாக மாறும்; பமுப்புச்சாக்கரை 

யைக்காட்டி ஓம மிவள்ளைச் சாக்கை YDS விலையுள ov pF. 

சாக்கரையிலிருந்தே கற்கண்டி டி சய்யப்பகிகிறது. 
| 

வட அமெரிகாவில் சர்க்கரை மரம் என்ற ஒருவகை 

மரம் சண்பனு அடிமுதல் நூறு அடி வரை 7॥ரில் வளருகிறது; 

அதன் FT gy மிகவும் BSB ளது. ௮றைக காய்ச்சி 

அதிலி நந்து சாக்கை எடுக்கிறார்கள். அந்தச் சர்க்கரையும் 

கருப்பஞுசாக்கரையைப்போலவே இருக்கும். கரசுகரை மாங் 

களின் அடி.ப்பாகத்தில் பல இடங்களில் பால் பெருகும்! 19. 

வெட்டி அந்த இடங்களில் சிறுசிறு பாத்திரங்களை வைப்பார் 
கள். அவற்றில் பால் வடிந்துசெரண்டிருக்கும். இனம் 
இரண்டு மூன்று தடவை சிறு பாகிஇரங்களிலுள்ள பாலை
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யெல்லாம் ஒன்றாகச் சோதது ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் 

ஊற்றிப் பிறகு நன்ருகக் காய்ச்சி அதிலிருந்து சர்க்கரையை 

எடுப்பார்கள். இல வேலைக்காரர்கள் சர்க்கரை காயச் 

சும் விதத்தை மேலே உள்ள படம் தெரிவிக்கிறது. ஒரு 

மாதகாலத்தில் ஒருவன் ஒரு பாரம் சாக்கசை காய்ச்சி 

எடுப்பான், 

இக்தியாவிலே பனஞ்சாற்றிலிருக்தும் வெல்லமும்கற்கண் 

டும் செய்கிருர்கள்; அவற்றிற்கு முறையே பனைவெல்லமென் 
றும், பனங்கற்கண்டென்றும் பெயர். அவை சரீரத்திற்கு நல் 

லவையென்று பலா உபயோ௫ப்பதுண்டு) சல இடங்களில் 

பனைவெல்லம் மருந்தாகவும் உபயோ ௫க்கப்படுகிறது. 

லீசோப்பாவிலுள்ள பிட் இழங்குகளை அலையிலிட்டுச் 
சாறு பிழிவதில்லை; அவற்றை, சறுகிறு துண்டுகளாக ஈறுக்கி 

ஜலத்தில் ஊறப்போட்டு ஈன்றாக ஊறினபிறகு ஜலத்தைக 
சாய்ச்சி ௮திலிருந்து சர்க்கரை எடுக்கிறார்கள். 

அளவுடன் உபமோகித்துவந்தால் சர்க்கரை மிசவும் 
ஆரசோக்கெமானதுதான். அதிகமாக உட்கொண்டால் பிணி 
யை விளைவிக்கும். சர்க்கரையினால் தேகம் புஷ்டியாகும்,
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இரதியாவில் பலர் சர்க்கரை கலந்த பண்டங்களை ௮ இசமா 

கத இன் பார்கள். EEE TOT GOL ௮இகமாகத் Bow sping. 

குழந்தைகளை விடலாகாது. . 

டுலக்ஈணம்.---ஒருவன் சர்க்கரை காய்ச்சி எடுப்பரின்: இதில் செயப் 
படுபொருள் யாது? சர்க்கரை பிணியை விளைவிக்கும்: இதி 
லுள்ள எழுவாய் பயனிலை செயப்படுபொருள்கள் யாவை” ௮வை 
சரீரத்துக்கு ஈல்லது: இதில் என்ன பிழை? ஊறினபிறகு? 
ஊழறினபிறகு என்று சொன்னால் என்ன? 

தறிப்பு.--வஸ்து-பொருள்) நா-நாக்கு; இனிமை-௫௪; சாறு ரஸம்; 
ஆண்டு-வருவம்; கொப்பரை-பெரியபாத்திரம். 

ho னி 

19. நஈவதானியக்கடை. 
இருச்ரொப்பள்ளி ஜில்லாவில் அரியலூர் என்ற இறு 

நகரமொன்றுண்டி; அங்கே இருக்கும் பள்ளிக்கூடத்தில் 
முத்துசாமி என்ற பெயருள்ள மாணாக்கன் நான்காவது 
வகுப்பில் வாசித்துக்கொண்டிருக்தான், அவனுக்குப் புஸ் 

தகத்தை எடுத்துப் படிப்பதென்றால் மனம் வராது; மற்றச் 
சிறுவர்கள் பாடங்களை வாசிக்கும்போது ௮வன்மட்டும் 

வயல் வெளிகளுக்கும் தோட்டங்களுக்கும் சென்று பட்சி 
கள் பாடுவதைக் கேட்பதிலும், அவற்றின் கூடிகளை ஆராய் 

வதிலும், புஷ்பங்களைப் பறித்து அவற்றின் வாணங்களை 
யும் அழகையும் பார்த்து அனரந்திப்பதிலும் பொழுது 
போக்குவான். ° 

வெள்ளிக்கிழமை மாலையில் பள்ளிக்கூடத்தில் Bago 

மணியடித்ததும், ௮டக்த இரண்டு தனங்களும் விடுமுறை 
யென்று மாணாச்காகளெலலாகும் மிகுந்த குதூகலத்துடன் 

தங்கள் தங்கள் புஸ்தகங்களைக் கட்டி எடுத்துக்கொண்டு 
வீட்டுக்குப்போக ஆரம்பித்சாகள். சிலர் *பந்தடி க்கவும், 

வேறு விளையாட்டுக்கள் ஆடவும் பள்ளிக்கூடத் தோட்டத் 
தூக்கு ஓடினார்கள், சிலர் வ் பிகளுக்குப் போய்க்கொண்டி. 
ருந்தா கள. ' | 

முத்துசாமிமட்டும் a? ட்மிக்குப்போகாமல் Lion OH. 
துத் திண்ணையில் உட்காரந்துகொண்டிருக்கான. உபாத்தியா



08 நான்காம். வாசக புஸ்ககம், 

யர் அவ்விடம். வருவதைக்கண் 1 அவன் எழுந்து, “யா, 

போனவாரகது விகி பை நாட்களில் எங்களை வயல்களுக 

கெல்லாம் அழைத்துக்கொண்டே பாய்ப் பயிர்களைக் காண்பிகி 

இரத் உ நாறு க எல்லாவ, பை லயும் பாரத்து ஆனஈகமடைக 

தோம், அமயம் கேரும்போ sl எங்களை ச சு கடைவிதிர் DA 

அமைக்வுுகொண்மிபோய்த் கானியங்களைப்பற்றிப் போஇப் 
்காசச் சொன்னீர்களே, நாளைக்கினம் விமிமுறையா தலால் 

அவ்வாறு செப்பலாமே” என்று மிக்க மரியாதையோடு 

சொன்னான். 

உபாதி திபாயர் மிகவும் சாசோஷமடைந்து “அப்படியே 

ஆகட்டிம். காகத்தினம் காலையில் 1 மணிக்கு இவளிடம் 
வந்தி க்கும்! டி எல்லாப்பிளளைகறரக்கும் . சொல்லிவிசி, 
Bayi ம் இவன் 1. BB ற் கு வந திரு : எல்லாரையும் மான் கடைக் 

அடை தக்தக்கொண்டு போகிரேன்' என்ம। சொல்லிவிட்ட 
வீட்மிக்குப்போ ஞா. முக்துசாமி மம்மி மாணுக்காகளிடம் 

ல ததா பதத த ல னை அத் னிஷயத் தைத் தெரினித்து வீட். ்க்குப்போப் எப்போது 

பொழுது விடியப்போகிறனு என்ம ஞாபகமாகவே பிருகான், 

மறுகாட் காலைபில் எல்லாப் பி | Gant & ry ம் குறிப்பிட்ட 
படியே பளளிக்கூ பத்துக்கு வஈதிருநதார்கள். சரியாய் ஏழு 
மணிக்கு உபா தீதியா। பரும் வரது மாணாச்கா களைக் கடைத் 

தெருவுக்கு அமைக்துப்போனா. அப்போது வியாபாரிகள் 
ன் Oy: . of 4 ௪ . . + 

கடைகளைத இற ந்து சாமான களையெல்லாம் கூடைகளி இம டை 
. . . , ¢ . : ௩ ப் ் ‘ ௪ 

மக்களிலும் வெளியே எடுத்துவைத்துத் தாசிகளைப் போக்கிக் 

கொண்டிருந்தார்கள். சுற்றுப் பக்கத்திலுள்ள BIT wi Got 
ட்ட . * ப் ச _ ° *. 

(ந ந்து குடியானவாகள தா னிய Lp COL BEM hh தூது இவரது 

பூமியில் அவிழ்த்துக் கொட்டினார்கள். 

அசிரியர் ஒரு கூடையிலிருந்து கைகியைய ஏதோ ஒரு 
அக தானியத்தை எடுத்து மாணாக்கர்களூக்குக் காட்டி. *இதன் 
பெயா் என்ன?” என்று வினா வினா. னே முத்துசாமி 
சோ ளா மென்று சொ எனக். 

Rew coat ba டக, மற்றவை தா ன க 
பும். சோளம் புன்செய் தானி! யம், ஈம் தேச தீதில் ஜனங்கள
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அரிசியை ஆகா 1b Bl bs 2 உபயேோகஇப்பதுபோல் சிலா. சோளத் 

OBE FM ON BE GATOR og i aon, செல்லில் எத்தனையோ 

வகை இருப்பதுபோல், சே 1ளக்தலும் | (லவகைகள 

உண்ட. இது வெள்ளாம் சோனம், இது OF Bl பான Seva 
சுஷில் கன முப் {i TIT Heb, கெல்லைப்போல் QOS Ys ள் 

ஜலம் வேண் ( யில்லை. மெல் நவ்செயில் விலா பம DUS ] 

யம். புரட்டாசி, BA மாகங்களில் மழை சன்முக 

DD, FIGS DOD பாதம்நில் உபாயமாகவும் பெய்தால் 

சோளம் நன. உண்டாகும். குடியான சள சகேணிகளை 

நிலபகளில் வெட்டி .y வறிலிஞுந்து சோ 1 யிருக்கு ஐலம் 

பாய்ச்ச வதுமுண் 9. நிலை இரண்டு முான்றுங் மூலம் 

வரையில் ஆிழ்்பம்ரி த B (Lp od BET OW ch oD) <b வி மைப்பா ர்கள், 

சோளம் Osama Ger ARO பா (த்திருக் wai gern? 

அங்கேயுள் ov தோட ்டத்திற்குப் போய்ப்... பாருங்கள். 

சோளம்கொண்டை. பிஞ்சாக By ுக்கும்போதிீ (As ayn oF 

ப்ர கு இருக்கும்; அதில் ல் Far அர் 7, 19 யே. Ban 1... சுள் § 

வேறு இல அடிப்புத் . 5 கணலில் எட்டுத் இன்பார்கள். சோளத் 

இன் மணி நன்ராக மும்மினபிறகு, சோள த்தம் டைகளை வந் 

காது அவ்குலம்வரையில் நிலத்தில். விட் டிவிட்டு வெட்டி 
விடுவார்கள். “பிற்கு கட்டை களையெல்லாம் கட்டிக் களங்க



70 கான்காம் வாசக புஸ்சசம். 

ளில் கொண்டுபோய் நாலைந்து தினங்கள் காயவைத்து அப் 
பால் அவற்றின்மேல் மாடுகளை ஐட்டியும், தடிகளால் 
Hg PB, கானியத்தை வேருகவும் வைக்கோலை வேருக 

வும் பிரித்தெடுப்பார்கள். காற்றடிக்கும் சமயங்களில் குப் 
பைகளைப் புடைத்தெடுத்துச் சுத்தமாக்கிச் சோளத்தை 

வீட்டுக்குக் கொண்மியபோய்க் குதிர்களில் போட்சிவைப்பார் 

கள். உடனே உபயோகிக்காமல் சில மாதங்களுக்குப் பிறகு 
சோளக்கை உபயோகித்தால் ௮து தேகஜ்துக்கு மிக்க won 
மையைக் கொழிக்கும். நீ வறண்ட இடங்களில் வசிக்கும் 

LOGIN CFM SOS காரத்துக்கு உபயோகிக்கிரு/ 
கள். அடிமாகிகளும் சோளத்தைக் தஇன்லும்; சாரம் இல் 

லாத இடங்களில் கறுப்புச் சோளத்தைப் பயிரிடுகிருார்கள். 
அம்மோ LE OTF மட்டிமே அது Dr Gus Fen (pst of Gi. 

சோளத்தட்டைகமா வைக்கோலைப்போல் மாடுகள் தின்னும். 
Yous இடங்களில் சோளமே முக்கியமான பயிராக இருக 

தி றிது என்று சொன் 6B) ர். 
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மாசாச்சோளம். 

ஒரு பைபன்:--* இந்தக் கூடையில் இருப்பது என்ன? 
மக்காச்சோள? என்று கேட்டான். 

உபாத்தியாயர்: இமாம்) இதற்கும் சோளதீதுக்கும் 
a உ ரு 

வித்தியாசமுண்:9; இதன் கதிர்களைக் கடைகளில் கரும்பு 
போல் விற்பமை | பார்த்த இல்லையா 2” 

முத்துசாமி:-- “ரான் பார்த்திருக்ேன; இதன் மணி 
சோளத்மைக்காட்டிலும் பெரிதாக இருக்கும்.”
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உப்த்தியாயர்:--**மக்காச்சோளத்தில் எத்தனையோ வகை 
கள உண்டு; இந்தியாவுக்கு வெகு தூசத்துக்கப்பால் அமெரி 
கா என்ற ஒரு கண்டமிருக்கிறனு. அங்கேயுள்ளவர்கள் மக் 
காச்சோளத்தை எராள்மாகப் பயிறி?கிரார்கள். இந்தியாவில் 
இது பத்தடி க்குமேல் உயராது; அ௮மெரிகாவிலோ பதினைஈது 

பதினறைடி, உயரம்வரையில் வளரும். சோளக்கஇரிலுள்ள 
முத்துக்களில் சில டொன்நிறமாசு உள்ளன. மக்காச்சோளத் 

தட்டைகள் அமெரிகாளில் அமிமாகெளுக்குத் இனியாக உ 
வுகின்தன. சோளத்தை அமெரிகாவிலுள் வ வர்கள் நன்றாகப் 
பொடிசெய்து தகரடப்பிகளில் ௮டைத்து , அயலிடங்களுக்கு 
ஏற்றுமதி செய்கிருாகள. நாம் அதை வாங்கி கோயாளிக 

ளுக்கு அகாரமாகக் கொடுக்கிறோம், சில இடங்களில் 
சோளமாளவினால் ப 1ணியாரங்கள் செய்து இன் புமுண்டு, 

அந்தக கூடையில் இருப்பதுதான சம்பு. கம்புக்கும் இனைக் 

கும் என்ன வி த்தியாசம்? சோளத்கதைப்போலவே கம்பும் 
புன்செய் தாணியதான். உபாய மழை Oru hi ae 
ளிலெல்லாம் கம்பு சன்முகப் பயிராகும். பூமி செழிப் 

பாக இருக்கவேண்டுமென்ற அவசியமும் இகற்கில்லை. சும் 
புப்பயிர் ஈன்றாக வளர்ச்திருக்கும்போது. அதிக மழை 
பெய்தால் விளை வு குறைவாகவே இருக்கும் BONS BET 
GCN @TLILIQ. ஜனங்கள அறுத்து உலாத்த Bui தானியத்தைப் 

பிரித்து எடுப்பார்களோ ௮பபடி.யேசான் கம்பையும் செய் 

வார்கள். கம்பஞ் சோறு உடம்புக்கு மிகவும் மல்லது. 

பயி நனமுக முற்றுறெவரையில் கதிர்களை அறுக்கமாட் 
டார்கள். கம்பந்தாளை அடமொகிகள் இன்பஇல்லை ௮தைக் 
கடித்து மெல்லுவதும் மிகவும் கஷ்டமானது. விடுிகளில் 

கூரை போடுவதறகுக் கம்பத்தட்டைகள் (யோசன மாள 
ளாவை), ஆனால் ஒருவருஷத்துககுமேல் அவை இருக்கமாட் 

டா. இந்தக் கூடையில் இருப்பது இன்னதென்று தெரியுமா? 

இதுதான் கேற்வ ரகு. இது மிகவும்.சிறிய கானியம்; 
பாரவைக்குக ககைப்போல் இருக்கும் இதுவும் புன்செய் 
களிலேயே உண்டாகிறது. பனி பெய்யும் குளிர்தேசங்க 
ரில் இது Bours விளையும். லை இடங்களில் நெல் 

அறுத்தபிறகு வயல்களை உழுது, கேழ்வாகைப் 109 AB eu gil 
முண்டு, புலர் கேழ்வாகை மாவாக்கிக் கூழ்செய்து உண்
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வைத்தால் நலல பால கொ Da கும். . த்துமணிக், கு மேலாய 

விட்டது. நாம் ஈால்லாரும் வீ PDH! போவோம். மறுபடி 
பம் ஐருகாள ௨ உங்களை நுழைத்தூவனு வேறு இல சானியங 
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நல்ல பாம்பு. விரியன், சாரை, வெண்ணமதை, வழலை. பச் 
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நகர்ந்து செல்லும்படி அதன் உடல் அுமைக்திருக்கிறது.
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சணணாடியைபபோல பிசவும வழுவழப்பாயுளள இட 
SoD Mg சஈகர்ந்து செலலாது. 

ஈல்ல பாம்புக்குப் படம் உண்டு, மற்றப்பாம்புகளுக்குப் 
படம் இல்லை. கோபம் வரும்போது நாகம் தலையை இரண் 

ட்டி. உயரம் து£க்கிச்கொண்டு படத்தை விரிக்கும். படத் 
தின் பின்புறத்தில் இரண்டு சரிய புள்ளிகள் உண்டு, அந்த 
இரண்கி புள்ளிகளையும் ஒரு வளைவான இற்று ஒன்முகச் 
சோக்கிற து. 

  

மேல்வாபில் லல பாம்புக்கு இர ண்டு பெரிய பற்கள் 

உளளன. அவை குழல் (குழாய்) போன்றவை. பற்களின் 

பின்னால் வாயின் மேற்புறத்தில் விஷப்பை ஓன்று உண்டு, 
பாம்பு பல்லினாற சுடிக்கும்போது பை பிலுள்ள விவம் பல் 

லின் வழியாக அது சடித்த இடத்தற் பாயும். 

நல்ல பாம்பைக் கண்டி ஜனங்கள் பயப்பவொர்கள். ஜனம் 

களைக் கண்டி மூதுவும் பயந்தோடும். ஈல்ல காற்றுள்ள 

இடங்களில் காற்றை உட்கொண்டு அது தஇரிக்துகொண் 
டிருக்கும். அங்கங்கேயுள்ள வளைகளில் அது நுழைந்து 

கொள்ளும். மாதம் ஒருமுறை காகம் சட்டையுரிக்கும், 

நல்ல பாம்பு கடித்தால் அதற்கு விசேஷமாக மருந்தில்லை, 
ஆனால் சில இடங்களில் மூலிகைகளைக் கொடுத்து விஷத்தை 
யெடுத்தூவிசிவார்கள். நாகம் மத்திரத்திற்குக் கட்டுப்பட் 
ட; அதனால் அது ஒருவனைக் கடித்தால் சில மாந்திரி 
கர்கள் மந்தாசக்தியினல் அவனைப் பிழைக்கச் செய் 
வ.துமுண்டு. 5955 இடத்தில் ஒரு கூர்மையான கத்தி 
யால் சிறிது சறையைக் இ€றிவிமிவதும், கடித்த இடத்தை 
கெருப்பினாற் சுட்டுவிவெதும் தக்க பரிகாமென்று வைத்தி 
யாகள் FN agi RMT san. 

ஸர்ப்பத்துக்குச் செவியில்லை. அதன் கண்களே அதம் 
குக் காதுகள், அதனால் அதற்கு (கட்செவி என்ற ஒரு



பெயா வழஙடவருகிறது. அதன் நாக்கு இசணடாகப 

பிளக்திருக்கும்; இடியோசையைக் கண்டு நாகம் ஈடுநடுநு 
இப் போய்விடும். 

சங்தேத்தில் நலல பாம்புகளுக்கு மிக்க பிரிய மண்டு, 

நல்ல சங்கேக் கச்சேரிகள் நடக்கும் இடிங்களிலும, புல் 
GVM IH Lov வாசிக்கும் இடங்களிலும், வெகுதூரத்தில் 

* உ சீரு . * ட உரு +4 . 6 ௩ 
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பாம்பைப்பிடிக.து ஆட்டு இறவனுக்கு பிடாரன்' என்று 

பெயர். அவன் காடுகளில் செனழு மகுடி, எனனும் வாத்தி 

யத்தை ஊடப் பாம்புகளை வசப்படுத்தி ௮வஜ்றைப் பிடித்துக் 

கொண்டுவந்து வேடிக்கை காட்டிப பணம் சம்பாதிப்பான். 

அவன் உள shi மே LI Bl பாம்பு படத தை வி ரித்து ஆமி Lb; BAL Hi 

மல் நிற்கும் சமயங்களில் ீறிச்சிரிப் பூமியைப் பா..தீதால் 

அறையும்) இல பா ம்பாட்டிகள மந்தாபலச்கினாலும் நாகு 

களை FRA Daun ர்கள். பிடாரன் பாம்பின்டிவிவப்பையை 

யும், பல்லையும் பிடுங்கிளிவொன். பிறகு அதனால் ஒரு தீய 

கும் ஏற்படாது. சில வித்தையாடிகள பாம்புகளைப் பிடித்துச் 

இறு கூடைகளிலும், குடங்களிலும் அடைத்து ஊருராயதிீ 

இரிந்து வேடிக்கைகாட்டிப் பணம் சம்பாதிப்பார்கள்.



| பாம்பு கன பரப்பொநர்துகளி Bib, நகைகளிலும், செடி 

கள் டாக். இடங்க at gin, புதிது BS anf? லும் வ தி கர Lf, 

குவளை, எலி ந௲லியவைகனப் பாம்பு இன்னும்; அவை 
சளை அறு எடி, KEE கொஞ்சு கொஞ்சமாசு மென்று இன 

Dow ட ப! நட் யே alt (pie Balt Dy il. பாம்பு க் ர ர (ப்ரீ வில் 

WS க all HI 1! முண்டு; ஒர: பாம்பு (பல... முட்டை கள இடும்; 

Sib tpi டை சுளிலிர5 து துகி பாம் * He. iy கள் உண்டான் 

ன. ரலபாம் பள் பல ல டு காகள் வரையில் ஜிளிக நிரு. 

சின்பன, 
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சள, ஸ் ப்ப 1b) Bon 4 D Bi பிள “om / ரத. மூவிட்ட ரீல் சிறி, BID 

அ.ஞாாமல் அவ, உறை துண்ட துண்டமாகக் கடி. ரதெ, ரிக ஸர 
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மூலிகை- பச்சிலை; செவி காது, Ce



21. தண்ணீர். 

இ வவலகத்திலுள்ள பொருள்களெல்லாம் பொதுவாக 
மூன்று வகையில் அடங்கும்... சில கலலைப்போலவும் சில 

ஜலத்தைப்போலவும் சில காற்றைப்போலவும் இருக்கன்றன. 
௮ வத்றிற்கு (முறையே, பெப்கார்க்சம்ட. ிர்வபதாரதகம், 

வாயுபதாரதத சம் என்று பெயா, 

ஜலம் ஒரு இரவபதார்ததம்) ph BBA ya மற்றே 

ரிடத்திற்கு. னன் PHD. அறுகள் இருப்பதற்குக் காரணம் 

இதுவே. உயரமான இடத்திலிருந்து தாழ்வான இடத்துக் 
௩ ன் ’ ® ர ச . 

HF செல்வது தண்ணீரின் இயற்கை, இவவிஷயத்தை 

நாம் எளி தில் மிதரிநதுகொள்ளலாம். ஒரு பா த்தர த்இல் 
. ‘ oN + ‘ * ந உரு . 

EROS oD tr oT HB துக்கொண்டு வ் ட்பிமுற்றுத்இின் ஓரு மூலை 

பரில் ஊறினால் ௮ சாச்சடைப்பக்கம் ஒடுவறு சலலா 

ch க்கும் தெரிந்ததே, மழை ம (யகால் வாய்க்கால்களில் ஜலம் 

அதிகமாக தடுவதையும், குள ங்குட்டை களிலும் ஏரிகளி 

இம் தண்ணீ BI 1 LDLY ay ao), Bik UD SB Sor Lin DB HS BF கூடும். 

சுதி ஜலம் சுவையஙறது; கரம் சாப்பிடும். ஜலக்தா ன் 

a வையுளள, ob TH ay LD சிறிது a. பாகவும் 0 இருக்கோ D Bl: த. ற்கு 

சன்னகாசணம்? மழை ஜலகைக் கொஞ்சம் பருகிப். பார்த 
கால் அதில் ஒருவிதபான யும் இல்லை என்பது நன் 

முத கெரியும். அதோ மழைலைமானது பலவிதமான கில 

களின் வழியாக ரு BM BF pve போய் விமுிறது. ரது] 

பானம் செய்வ? திற்கு கு th Bus tH உளவு. இகனால். நாம 

த். "க்துசொன்வகென்ன! இய கையில் Rab BD, » சி 
fy 

இல்லையென்றும் அதற்கு F, பம் ருசியானது அது பாய்க்து 

செல்லும் நிலத்துக்குக் தக்கபடி இருக்கிறதென்றும் நாம் அறி 
க்துசொளளுகிறோம்: சாரமான பூமிவழியாக ஒடும் ஜலா 
ருசியாகவும் உவர் நிலத்தின் வழியாகப் பாயா ஜலம் 

உவாப்ட சாகவும் ௦ உளளன. உதாரணமாகக் சாவேரி ஆற்றின் 

ஜலம் மிகவும் ருநியாகலும் சென்னைக் க்குச் உசம்பத்திலுள்ள 
gamut ig லுள்ள ஜலம் ஊபபா கல் [2 இருக்கின், பின. 

கடலிலுள்ள ஜலம் முழுவதும் உப்புநீர். ௮து பானக் 

Bag உபயோகமற்றது. சூரியனுடைய கரணங்களின்



78 நான்காம் வாசச புஸ்தகம். 

உஷ்ணத்தால் கடல் நீர் ௮வியாகி மேலே எழும்பி மேக 
மாஇறது. கடல் நீரிலுள்ள உப்பு, ஐலகத்தைக்காட்டிலும் 
கனமுள்ள பொருளானதால் ௮து ஜலத்துடன் மேலே எழா 

மல் ழே தங்கிவிமிகின்றது. மேகமாக மாறின நீராவி 
வாயுவின் வேகத்தால் பூமிக்கு ௮ருடில் கொண்டுவாப்பட்டு 
இறக, பூமியின்?மல் மழையாகப் பொழிகிறது, மழைநீர் 
மாசற்றது. இயற்கையில் அதற்கு நிறம், ௬௪, மணம் 

இவத்றுள் ஒன்றுமில்லை, 
பூமியில் விழும் மழைஐலத்தில் ஒருபாகம் நிலத்தில் 

ஊறி அடியில் கற்பாறையாவறு களிமண்தரையாவது 
இருக்கும் இடம்வீசையில் செல்லுகிறது. பல பக்கங்களி 
லிருந்தும் வரும் ஜலமைல்லாம் ஒன்றுய்ச்சேர்க்து பூமியின் 
மே ஒரு நீரோட்டமபோல் ன்றன. கற்பாறை வழி 
யாகவும், களிமண்கரை வழியாகவும் ஜலம் ஊறிச்செல் 
லாது. சில இடங்களில் கணறுகள் வெட்டும்போது வடி 

யில் இந்தமாதிரியான நீரூற்று ௮கப்படுவதால் ஜலம் கிணற் 
றில் ஒருபோதும் வற்றுவதடுல்லை; மழை ஜலத்தில் வேறு 
சில பாகம் நிலத்தில் ஊருமல் பூமியின்மேல் ஐடி.ச் செல்லு 
கிறது. அவ்வகையான நீரோட்டங்களில் சிறியவைகளுக்கு 
அருவிகளென்றும், பெரியவைகளுக்கு அறுகளெனறும் 
பெயர். பல சிறிய அருவிகள் சேருவதால் ஒரு ஈத உண் 
டாகிறது. ஒரு ஈதி தடும்போது இடையிடையே பல உப 
நதிகள் அதில் வந்து கலக்கும்; அதனால் அந்நதி வாவரப் 

பெரிதாகித் தாழ்ந்த நிலம் நோக்டுப்பாய்க்து கடைசியில் 
கடலில் விழுகிறது, மழை நீரில் மத்றும் சிலபாகம் பூமி 
யில் பள்ளமான இடங்களை நிரப்புகின்றன. அந்த நீர் 

நிலைகளுக்குக் குளங்களென்றும், எரிகளென்றும் பெயர். 
ஆதலால் ஜனங்கள் சாப்பிமிவதற்.கு உபயோகமான ஜலம் 

முழுவதும் ஈஇிகள், கிணறுகள், குளங்கள்? ஏரிகள் ஆகிய 

இவற்றிலிருந்க கிடைக்கறது. 
மிகவும் ஆழமான கிணற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஜலமே 

தாகத்துக்குச் சிறக்சது. அவவகசையான கிணறுகளை மிகவும் 

சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள Caran Hen, சில மூடஜனங் 

கள் ணெறந்றின் அுருகே அழுக்கு ஜலத்தை ஊற்றியும் மரம் 

செடிகளைப் பயிராக்கி ௮வற்றின் இலைகள் ணெற்றுக்குள



விழும்படி செய்தும், அழுக்கு ஜலம் BOON DIS Gow தெறிக் 

கும்படி அசுத்தமான வஸ்திரக்களைக் தோய்த்தும் பல 
விதத்தில் ௮அசுத்தமாக்கி விரிகிரர்கள். ௮கனால் ௮க்ணெற்று 
ஜலம் சில கடமையான COTE ORS அதாரமாகின்றது. 
சில கிணறுகளுக்குத் தலைய! இல்லாமையால் பூமியில் 
விழும் ம மைஜலம் பக்கத்திலுள்ள அச்ததமான மண் 

ணோூ கலந்து இணத்றுக்குள விழுவதுண்ைஅ. சிலர் குப்பை, 

சாம்பல், அசுத்தங்கள் முதலியவைகளை ஆறுகளில் கொட்டு 
கஞுர்கள்; வேறு சிலா அசகிமாகிகளைக் குளங்களில் குளிப் 

பாட்டி அங்குள்ள நீரையே தாங்களும் சாப்பிிகரர்கள். 

இவவா_நு இருந்தால் கோயகள உண்டாவத் ற்கு யாதுகடை? 

கோயின்மைக்குச் சுக்ததலம் மிகவும் அவசியமானது; 
ஆதலால் கணெறுகளையும், குளங்களையும், நதிகளையும் மிக 

வும் பரிசுத்தமாக வைத்திருக்கவேண்டும். ஜலம் வைத்துக் 

கொள்ள RUT BES பாதிதிரமும் சுத்தமாகவே இருக்க 

வேண்டும். கிணறுகளில் வருஷத்திற்கு ஒரு மறை BW 
எடுக்கவேண்0 மும். கிணற்றை எவ வளவுக் கெவ்வளவு நாம் 
சுத்தமாக வைத்துக்கெ ள்ளுறொமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வ 

ளவு அதன் நீர் பரிசுத்தமாக இருக்கும். 

சில நகரங்களில் ஸ்கானம் பண்ணுவதற்கும், அடிமாடு 
களைக் குளிப்பாட்டுவ வன், மிகும், வஸ்திரங்கள் தோயப்பதற் 

கும், பாத்திரங்கள் கழுவுவதற்கும், பானத்திற்கு உபயோக 
மான தண்ணீர் எடுத்துக் கொள்ளுவதற்கும் வெவ்வேறான 
குளங்களை ஏற்பமித்திக் காவல் போட்டிருக்கிறார்கள். சில 
இடங்களில் மேலே சொன்ன எல்லாக் காரியங்களுக்கும் 
ஓரே குளத்தை உபயோகப்படுத்தி ௮கேகவிதமான வியாதி 
ர விளைவித்துக் கொள்ளுகிறுர்கள். 

ிவாதாரத்திற்று முக்கியமான பொருள் தண்ணீமான் 
LISD sb edie நினைப்பதில்லை. விஷபேது, விஷஜுரம் 

முதலிய கோய்கள் அசுத்தமான ஜலுத்தினாலேயே ஊர்1த 
வதும் பரவுகின், றன என்று வைத்ய நிபுணர்கள் ஆராயச்சி 

யால் கண்டிபிடித்திருக்கறார்கள், ஆதலால் எப்படிப்பட்ட 
காலத்திலும் சுத்சமான ஜலத் தையே எந்தக்காரியத்திற்கும் 
உபயோகத்துவரவேண்டும். ௮சுத்தமான ஜலத்தில் ஈம கண



mf) நாண்காம். லாச்க LIB Rar, 

ணும்குத தெரியாமல் கோடிக்கணக்கான கிருமிகள் கின் 
பின, வியாதிகளை அகி * an / adore ன்றன, ஆக 

லால் ஜலக்கை எப்2. எழும் நன்றாகக். காய்ச்சி வடிக் 

கட்டி ௮, றவைதீது உபயோகிப்பதே மிகவம் உக்கமமானது, 

LEM BS காய்ச்ச வ,கனால் கிருமிகள் இ. றந்துபோகின்றன. 

வடி.க்கட்டிவதால் at ADDON TET துணியில் குக 2 Bro. 

இலக்கணம். இருக்கின்றன; தெரிது; சாப்படும்; UG; போய்; 
செல்லும்; எழும்ப; விடுகின்றது; ஊ ஜி; இலை என்ன சொற்கள்? 

இவற்றின் பகுதி விகுதிகளைக் கூறுக. 
, * aN... 7 . ௪] * சட்ட ட வட் 
தறிப்பு. எ இப்னக்- சுபாவம், பருகி குடுத்து!) உவாரிலம்-உப்புஙிலம்; 

இறுகி-கெட்டியாகி; மாசு-களங்கம்; அசாரம்- காரணம்; இருமி 

சிறு பழு; உச்சமமானது.சிறர்க ௪. 
aa nd) 

அத்த லத்தி மளா 

25. நட்பின் பேருமை. 

பு.கனகாலத்தில் atlas sb என்னும் aay, HiGag& 

(ஸைக்யூஸ) என்னும் ககம ராஜதாக னியாக இருந்தது. ஒரு 
காலத்தில் தியோதனன் (தியோனிஸ்) என்னும் மன்னன் 

அதனை அண்! அிகொண்டிருக்கான். அவன கொடுங்கோல் ர் 

சன்; 19ர/ஜைகளை மிசுவும் வ ருதிதிவந்கான; கிரபராஇகளைத் 
கண்டி தத் க க்குற்றம் செய்தவர்களை ஒன்றும் செய் 

யாமல் விட்டி விசிவான். அவன் இயற்கைக்கு wt ‘ap aol 

குண முளள வன. 

அவன்காலத்தில் , தாமன் என்ற ஒரு மம்திர வா தி இருக 

கான். அவன் : எல்லாராலும் ஈனகு மதிக்கப்பட்டவன். 

ஒரு: முறை அவன தியோகனனுடைய கோ பதிதுக்கு ப் பாத் 

தி ரனா னன, அப்சே பனு அரசன் அவனுக்கு மரண கண்டனை 

விதித்து அவனை ராஜகானிபிலேயே தூக்கடும்படி. கட்டளை 
பிட்டான். த; மனுக்குச் ௦ சொந்தவா் ரஜ தானிக்கு நெடுக 
தூரத்துக்கு அப்பால் இருந்தது. அவன் அரசனை நோக்கி 
"எனக்கோ மாணதண்டனை ஏர்பட்டிவிட்டது.” நான் இப் 

1B ற்கு முன்பு என்னுடைய சொந்த pet (iF, FH! IS போய எனி 

ரு! a A பாத் துவ தம். hy. எனக்கு அனு ி யளிக்க் 

சண்டும், எ BB னத்தில் என்னைத் து J தப்போ ட. வேண்



மோ அனறைக்கினம் க வருமல இங்கு வரதுனி வன். 

குயைசெய்து என் விருப்பத்தை நிறைவே. பறி அருள்புரிய 

வேண்டும்” என்று விநபமாக விண்ண பஞ் செய்துகொண் 

(டான். 

அப்போது வேந்தன, காமனைப்பார்த்து உன் வார்த்தை 

யை கான எப்படி நம்பலாம்? நீ உன் சொறந்ததேசம் போய் 

விட்டுக் குறித்தகினத்தில் வருவதாகச் சொல்லுகிறாய்: நீ 

வரரமங்போனால் என்னசெய்கிறது? குறிப்பிட்ட தினத்தில் 

உ இர்கே வந்து சேராவிட்டால் ௨ eon GH TNL Karan மாண 

கண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ள இங்கே யாராவது உடன்படி 
வார்களானால் உனக்கு அனுமதி கொடுப்பேன்” என்று 

சொன்னான். 

மன்னன் அவ்வாறு கூறியவுடனே அது சாதீதியமாகாத 
காரியமென்று தாமன் ஊருக்குப்போய் மனைவிமக்களைப் 
பார்க்கும் அசையையே விட்டொழித்கான். 

காமனுக்கு : விதுரன் ((ிதியஸ்) எனற ௮ருமை ஈண்பன் 

ஒருவன் உண்டு. அவன் எல்லா விஷயங்களையும் கேள்வி 
Up Dp, காம னுக்குத தெரியா மல் அர் சனிட்ம் சென்று Bod 

பண்பன் மஊளாபோயத் திரும்பி வருமளவும் தான் அ௮வலுக் 

குப் பிணை இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டான். அரசன் 

அதற்கியைநது , தாமனை ஊருக்குப் போயவரும்ட டி. செய்து 

ea வச் திரும்பி வரும்வரையில் விதூளைச் சிறையில் அடை 
பது வைக்கும்படி. கட்டசாயிட்டான். 

மாமன் தன் அருமை நண்பனுடைப பேருதவியால் தன 

மனைவி மக்களைப் பார்க்கச் சென்றான். சிலவாரங்களுக்குப் 

டின் ௮ வனை ஓூக்கிலிடவேண்டிய இனம் வந்துவிட்டது, 

வன் வந்து சோவில்லை. அரசன் சிறைச்சாலைக்குச் 
சென்று விதுரனை கோக்கி *சாமனைக் கொலை செய்ய ஏற்படுத் 

தியது இன்றைத்தினந்தான்; அவனோ, சொன்னபடி. வந்து 
சேரவில்லை. இப்போது ரீ என்ன சொல்லுகளாய்?' என்று 
கேட்டான். அப்போது ( குண*லனாவ விதுரன் சிறிதும் மனங் 

கலங்காமல், “ரப் eu, வன் வராமலிருப்பது நல்லது. 

வாமலிருக்கவேண்டிமெவ்பதே என் “பிரா 1த தனை, அவன் 
வதால் அவனுக்கு ம. ணத்ண்டனை. ஏற் படும், அறைப்



82 சான்காம் வாசக புஸ்தகம், 

பார்க்க என் மனம் சிறிதும் சகியா௮ு, அதலால் என் பிரா 
ணரண்பனுச்சாக என் உயிரைக் கொடுக்கும்படியான பாக் 
கயம் எனக்கு ஏற்பட்டதே என்று மிகுந்த சந்தோஷத். 
துடன் இருக்கிறேன்” என்று பதிலுசைத்தகான், 

மாலைகேரமும் வந்துவிட்டது. தாமன் வரவில்லை. உடனே 

விதுரனைக் கொலைக்களத்துக்கு அழைத்துவரும். படி. ௮சசன் 
கட்டளையிட்டான். ஊரிலுள்ளவர்கள் எல்லாரும் மிக்க 

வருத்தக்துடன் அங்கேவக்து பார்த்துக்கொண்டு நின்ரார்கள். 
விதுரனும் கொலைக்களத்துக்குக் கொண்டுவாப்பட்டான். 

அப்போது விதுரன் சுற்மி நின்ற கொலையாளிகளைப் 
பார்தது, '“காமதிக்கவே ண்டாம்; தாமன் வருவதற்கு முன 

என்னத் தூத; ரூமா DE லே. D0) & கொன்றுவிடு J குகள் என்னு 

டைய பிராண நண்பனுக்காக என் உயிரைக் கொடுத்த புண 

ணியம் எனக்கு இருக்கட்சிம்” என்று சிறிதும் வருத்த 
மில்லாமல் சந்தோஷத்துடன் கூறினான். எல்லாரும் ௮வ 
னுடைய மன நிலைமையைக்கண்டு ஆச்சரியமடைக்கார்கள். 

உடனே கொலைஞர்கள் விதுரனைத் தூக்குமரத்தில் ஏற்றி 

லவன் கழுத்தில் ஒரு கயிறை றமாட்டி ௮தை இழுக்க ராம் 
பிதிதார்கள. அபபோது Bio OT org, நிறுத்துங்கள், நிறுத் 

அங்கள்; தூக்குப்போடுவதை நிறுத்துங்கள்” என்ற ஒரு 
சத்தம் ஜனங்கள் காதில் பலமாக விழுந்தது. எங்கிருந்து 
சத்தம் வருதென்று TAO (Hib KUO IIT DBT HN. 
அப்போது தாமன் வெகு வேகமாக ஒரு குதிரையின்மேல்: 
ஏறிவந்து நின்றன். அவன் தேகம் முழுவதும் நனைந்கிருக் 
தீது. அவன் குதிரையின் வாயிலிருந்து நுரை ou Lf) 5 துகொண் 

டிருந்தது. பிறகு தாமன் விதுரனிடம் வேகமாயோடி sya 

னைக் கட்டிக்கொண்டு “அன்பனே, எனக்காக நீ உயிரை 

விட இருந்தாயே; கான் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தாமதித்து 
வந்திருந்தால் உன்னைக் கொன்றிருப்பார்களே) பெரும்பாவம் 

என்மேல் சுமந்திருக்குமே; கடவுளே இந்தக் அன்பத்திலிருக் 
தும் காப்பாற்றி யருளினார்'” என்று கண்களில் நீர் Spot 
உரைத்தான். 

STRAT UM TH, நயம் - ரர்தீதுக்கொண்டிருந்த இயோதனன். 
அ வர்கரடைய ஒப்பற்ற ஈட்பைக்கண்டு ௮ச்சரியமடைந்து



295. D/H QUGN (Of GUM. ou 

மனமிரங்கி அவர்களில் ஒருவனைவிட்டு ஒருவனைப் பிரிக்க 
மனமில்லாமல் தாமனுக்கு விதித்த தண்டனையை மன்னித்து 

விட்டான். பிறகு அவன் தாமனையும் விது£னையும் தன் 

னுடன் சிகேகமாக இருக்கும்படி. வேண்டிக்கொண்டான். 

இலக்கணம்.---ஒரு வினைமுற்றின் விருதியைக்கொண்டே, காம், அது 
இன்னதிணை, இன்னபால், இன்னஇடம், “என்று அறிந்து 

கொள்ளலாம். இருந்தான்: இங்கே அன் என்னும் விகுதி, 
உயர்திணை, அண்பால், படர்க்கையிடத்தைச் காட்டுகிறது. செய் 

கிறது, கொடுப்பேன், சொன்னான்: இவற்றின் விகுதிகளையும் 
௮வை காட்டும் இணைபாலிடங்களையும் விளக்குக. 

தறிப்பு. - புசாதனகாலம்-பழையகாலம்; ராஜதானி - அரசன் aka 
கும் இடம்; பிரஜைகள்-குடிகள்; நிரபராதி-குற்றஞ்செய்யாத 
வன்; மாறான-விசோதமான; அனுமதி-உத்தரவு; விண்ணப் 
பம்-மனு; வேர்சன்-அரசன்; ஈண்பன்-ஏரேடிசன்; பிணை 
ஜாமீன்; இயைநஈது-சம்மதித்த. 

hip 

ர் ச a 

2d. திருவள்ளுவர். 

தமிழில் சிறந்த நீதிகளை விளக்கிக்காட்டும் நூல்கள் பல 

உண்?ி, அவற்றுள் (முதன்மையானது இருக்குறள். ஆங 

இலம் முதலிய அன்னிய பாஷைகளில் ௮து மொழிபெயர்க் 
கப்பட்டுள்ளஅ. அதிலுள்ள விஷயங்களை எல்லா மதத்தார் 
களாம் HEA SBE ET atid பாசாட்டிவருகிறார்கள். நான் 

விதமான புருஷார்த்தங்களாகிய அறம், பொருள், இன் 

அதி ல் கூறப்பெறிறுளளன. ச 

தமிழ்ச் செய்யுட்களில் வெண்பா என்று ஒருவகையுண்டு, 

௮ல் இரண்சி அடி.களையுடைய செய்யுஷக்கு, குறள் வெண் 

பா என்று பெயர். இம்மாதிரியான 1380-வெண்பாச்கள் 

அப்புஸ்தகத்தில் அடங்கியுள்ளன. அ௮சனால் “அது திருக் 

குறள' என்று பெயா பெற்றது. , 

இருக்குறளை இபத்றியவருக்கு, இருவள்ளுவ நாயனார் 

என்று பெயர். அவர் தொண்டைமண்டலத்தில் மயிலாப்பூர் 

என்னும் இறந்த. நகரத்தில் பல தூற்றுண்டிகளுக்கு முன்



84 BAT END வாசக புஸசகம், 

HUE HBT அவருடைய தாய்தர்தையாகள் அவரைக் 
காப்பாறிமுமல் விட்கிவிட்டமையால் அவா், குறக்தை இல் 

லாத ஒரு வேளாளர் மனையில் வளாநதுவந்தா£. ஸீந்துவய 
தானபி. ற்கு அவா சத்தர்கள் வசிக்கும் மலைக்குச்சென்று 
தவம் செய்தார். அதன் பயனாக ௮வர் பல சாஸ்திரங்களி 
இம் பண்டி, AIT CT 

சிலகாலம் சென், றபிறகு ௮ வர - வாசுஇியென்னும் ஒரு 

பெண்ணை விவாகம் செய்துகொண்டார். ௮ வள் கற்பில் திறந் 
சவள். அவரைத்தளிர வேறுசெப்வம் இருப்பகாக அவள் 
சளைக்கவேயில்லை. அவருடைய Gen. படை அறிந்து எதை 
(பும் செய்வாள். அவர் இம் கட்டளை எதுவாலைம் ௮தை 
பறுக்காமல் செய்து முடிப்பாள், ஒருகாள அவா் சாப்பிட. 

உட்காரந்கொழுது பழையமுதை இலையில் படைத்தகாள. 

அவர் இது என்ன இவவளவு சூடாக இருக்கிறதே?” எனறு 

சொல்ல ௮வள வேகமாக ஒரு விசிறியை சகாடுத்து வந்தூ 

HAN Gyn. வேளெொெருநாள ௮வள் கிணற்றில் ஜலகதாக்கிக் 

கொண்டிருக் தம் (மது திருவள்ளுவர் | Beto ரனறு அவளை 

பழைக்தார். அவள பாதியளவில் ணெற்றில் குடத்தை 

விட்கிவிட் பி ஒடி. வரதாள், 

இருவள்க ரவர் :ஏலேலசிங்கன்' என்னும் ஸியாபா ரியிடம் 

நரல் வாங்கி, வஸ்திரங்கள் நெய்து தீவனம் சேய்துூவநதார, 

Hat கோபமே இல்லாதவா. பொறுமை எனனும் குணம் 

அவரிடம் 'துடிகொண்டி௫௬௩௧.து. ஆருகாள ள ௮வர் கடை h 

தெருளில் ்) ஒரு வஸ்திரத்தை எிற்பகு்காச கின்றுகொண்டி ௫ 

கார். அப்போது அதனை ஒரு துஷ்டப்பையன் கையில் 

வாங்க, “இதன் விலை என்ன?' என்று கேட்டான். அவா் 

௮ருபணம் எனு. சிறுவன் அதை! பாதியாகக் கிழித்து, 

இதன் விலை யென்ன? என்று கேட்டபோது ௮வா அரைப் 
பணம் என்௮ கூறினா. மறுபடி. அவன் அதையும் பாதி 
யாகக் கிழித்து, இப்போது இகன் விலை என்ன? என்று 

alt ay aff னான். HAT DHT GH (LpLD கோபர் கொள்ளாமல், 

“தாறபணம்் என்று தில் சன மஜா. அவருடைய பொறு 

மையை அச்சிறுவன் கண்டு ' ஆச்சரியமடை.ர ஈத போனான். 

மதுரை எனனும். பட்டணத்தில் வெகுகாலத்னுக்கு முன் 
னே ஒழு தமிழ்ச்சங்கம் இருந்தது. அதில் பல, சிறந்த



alt ob Bl OUT OH hart இருந்தார்கள். திரு வளவர் தம்முடை 
BH 4G eon அவர்களுக்குக் காட்ட எண்ணி மதுரைக்குப் 
போனா. அவாகள் எல்லா ரும் அதை /பாரதிது அதில் 

உள்ள அருமைகளை மிகவும் புகழ்க்து பாடினார்கள். அவர் 
சள பாடிய பாடல்கள் அடங்க கிய புஸகசகத்தூக்கு, திருவள் 

ச வமாலை' என்று Quit. 5 

பிறகு இருவள்ளாவா மபிலாப்பூருக்கு க வந்து புழையா. Hg 
தூணி CCUG காலங்கழித்தனர். அவருக்கு நாயனாரென் 
ய செய்வ வப்புலவரெனறும், பொய்பில் புலவரன்றும் சில 

பட்டப் பெயர்கள் உண்டு. 

இலக்கணம், வினைச்சொல்விய் காலங்காட்டும் உறு பபுககு இடை, 
நிலைகள் என்று பயர். தில வினைக்சொர்கவரில் விகுதி களே 

காலங்காட்டும். விளக்கி, வருகிருர்கள், அவதரித்தார் , வளர்ந்து, 

செட்தார், சென்ற, செய்து, சாப்பி... கூ வினர், கேட்ட: இவற் 

றில் காலச்தைச் காட "Bin உறுப்பை ¢ எடுத்துக்காட்டு en. ன 

குறிப்பு. நால்: புஸ்தகம்; அவதரிக்கார் பிறக்கார்; பானை வீடி: சித்தா 

கள்: முனிவர்கள். | | ப ப ப 

2A. “apo ——ad QUE SMA. 

ஹம்பி எனபது புகழ்பெற்று ஒரு Fibs Move, 

அங்கபத்திபை ஈயின் தென்: கரையில் HB RIT GD YUL A 

திருக்கிறது. (ழ், ங்காலத்தில் ன்! விஜயநக ராஜ்யத்தின் பிர 

“தான பட்டணமாசக இருந்தது. பாரக்கத்தரு்க பல பழைய 

ஆலயங்கள் அவ்லிடத்திக 
படைய கோயில் முக்கியமா GT shi. கின இழக்குவாயிலில் 

மிகவும் உனனதகமான கோபுரம் இரு. $கிறது. கு ற்கு ழு 

உப்பரிகைகள் உண்டு, அக்கோபுமம் YP காலத்தில் மதங்க 

முனிவர் தவம் செய்துகொண்டிருஈது ரச்யமூக பர்வதத்தின் 
கொடுமுடி க்குச் சமானமான உயமுளளதெ ea சொ லிலு! 

கிுர்கள். கோவிலுக்குளளே போ BOG? கிழக்குப்ட க்குத் 

இல் இரண்டு வாபில்கள உண்டு, இரண்டாவறு பிராகாரத 

இன் மத்தியில்தான் விரூபாக்௭ருடைய அலயம் இருக்க றது. 

மிகவும் ஆச்சரியமான சிற்பவேலைகஷமைந்த கருங்கற்களால் 

௮.1 கட்டப்பட்டிருக்கிறது, 

பல் 5 ள் ளான. த] இ] BD ல வி cA CJ dp



86 சானசாம் வாசக புஸ்தகம. 

விரூபாகூரூுடைய கோவிலுக்குப் பின்னே தரு மண்ட 

பம் உண்டு. ௮திலேதான் வித்தியாரண்ணியசவாமி' இருந்து 
வந்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள். துங்கபத்திரை ௩இயி 
லிருந்து ஒரு கால்வாயானது கோவிலுக்குள்ளே ஒரு பக்க 
மாச வந்து மற்றொரு பக்கமாக ஈதியில்போய்ச் சேருகிறது 

ஜன. ங்களுக்கு வண்டிய ஜலம் முழுவதையும் அக்கால்வாயே 

கொடுத்துவந்த Bl. இத்திரைமாதத்தில் பெளாணிமையில் 

அங்கே வருஷங்தோறும் திருவிழா நடக்கிறது. அக்காலத் 
கில் லகூக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து கூடுவார்கள். 

முற்காலத்திலிருந்த சிற்பிகள், இக்த ஆலயத்தில் மாத் 

திரமேயன்றி உத்தண்ட வீரபத்திரர் கோயில், ஹீதையின் 
ஆலயம் முதலிய வேறுபல ஆலயங்களிலும் அச்சரிய 

சற்பவேலைகளைச் செய்து தங்கள் திறமையைக் 
காட்டியிருக்கிறாகள்; அவைகள் பார்க்கத் தகுந்தவை. 

LOT oor L1av 

விரபாக்ஷராலயத்திற்குத் தெற்கே விகாயகக் கடவுளின் 

ஆலயங்கள் இரண்டிள்ளன. அவற்றில் உளள ஸிக்கிரகங் 
கள் இரண்டும் பாரவைக்குச் சிறிய குன்றுகள்போல் இருக 

தும். ஒரு விராயகமூாத்திக்கு 'சாசு கணேசர்' என்றும், 
ம்ற்பெ HE மூர்த்திக்கு 'சேனகால கணேசா! என்றும் பெயர், 

மேற்கூறிய கால்வாயின் மத்தியில் வசிஷ்டாச்சிமம் என்ற 
பெயருள்ள ௦ ஒருமண்டபமிருக்கறறு. பார்ப்பதற்கு அதைப் 
போலவே அழகாகவும் ஆச்சரியமாகவும் உள்ள வேறு மண்ட 
பஸ்களும் கட்டிடங்களும் உள்ளன, அுங்கபத்திசையின் 
ஒருபாகத்துக்கு அவ்விடத்தில் சக்கர திர்த்தமென்று பெயா. 

ஹம்பிக்கு ஈசான்னியத்தில் மூன்றுமைல் தூரத்தில் பாழாய்ப் 
போன விஜயாகாம் இருக்கிறது, அவவிடத்திலும் துங்க 
பதீதிரை நத ஓடிடிறது. இப்போது அவ்விடத்தி ல் ஜனங் 

கள வூக்கவில்லை; ஆனாலும் புசாகன ராஜ்யமான விஜய 
நகர *மஸ்சானத்தித்கு அது முதிகாலக்தில் ராஜதானியாக 

இருந்தது. நநுறுவருஷங்க ளுக்குமுன் பு ௮ வ விடத்தில் பரா 

க்காமமுூள்ள அரசர்கள் ஆண்டுவந்தார்கள். அவர்களுடைய 
காலத்திலேதான் ஹம்பியில் பல ஆலயங்கள் கட்டப்பட் 
டன. அவற்றுள் விட் டலருடைய கோயில் மிகவும் பெரிய 
தீரகவும அுழுகாகவும் இருக்கிறது.



24. ஹம்பி... விஜயககாம். 37 

விஜயககரத்திலிருக்க மனனாகள தென் இந்தியாவில் 
இருகச மசம்மதிய அரசர்களை அடக்வெர்தார்கள். பல மா 
காணங்களையும் ஜயித்து அவர்கள் இந்துமகக்தைப் பரிபா 
வித்துவ வந்ததோடு அதைப் பலவிடத்தும் பரவச்செய்தார் 
கள. அவர்களுள் மிகவும் (புகழ்பெற்றவர் இருஷ்ணதேவ 
சாயா. அவர்காலத்தில் விஜயநகர ராஜ்பம் அதக விஸ்கா 
சதீதை அடைந்தது. அருஷ்ணதேவாராயர் இறந்த கல்வி 
மான; பிரபல வித்துவான்கள் பலரும், சாஸ்திர விற்பன்னர் 

௧ம் அவரால் மிகவும் ஆகரிக்கப்பட்டார்கள். அவரு 
டைய சமஸ்வான வித்வான்௧ளான அல்லசாதி பெச்சனா 

முதலியவாகளுக்கு அஸ்டதஇக்கஜங்கள் என்று பெயர், 
அவா சாலஞ்சென்ற இரு.நாறு வருஷங்களுச்சூப பிறகு 
மராஜ என்பவர் அது ராஜ்யத்தை ஆண் கொண்டி Gig 

ari, அப்போது தென்னிந்தியாவில் இருந்த மகம்மதிய 
HUET FON ஒன்றுகூடி. விஜயககாத்தின் மேல் படையெடுத்து 

வர்து ௮வரை வென்று சாஜ்யக்கதையும் பாழாக்கினொகள். 
அத்த ராஜ்யம் முதலில் அடைந்திருந்த ௦ பெருமையையும் 

பிறகு அதற்கேற்பட்ட காழ்வையும் கவனிக்கும்போது 
மிக்க வருதிதமுண்டாகும். இபைபொழுது அவஞ்போ ப்ப்பாரத 

சாரல் இரண்டு வரிசையாக ஒருமைல் நீளம்வரைபில் இரண்டு 

உப்பரிகைகள் உள்ள மண்டபங்களும், பானைல்கூடங்களூம், 
சத்திரங்களும், பெரிய பெரிய அரண்மனைகளும், கடைக் 
தெருக்களும், கோட்டைகளும், விசாலமான விதிகளும், 

அற்புகமான சுற்பவேலைகளமைந்த பல சட்டி டங்களும், ஜல 
வசதிக்குரிய சாதனங்களும் தற்காலத்தில் மிகவும் செவ 
வையாக அமைந்திருந்தன என்பது தெரியும், 

மிகவும் அழிந்துபோன நிலைமையிலும் அவை பாரர்ப் 
பவர்களுக்கு மிக்க அனந்தததையும் வியப்பையும் தரு 
இன்றன. சரியான நிலைமையில் ௮வை ஜனங்களுக்கு இன்ன 
விதமான அனந்தத்தை விளைவித்திருக்குடென.. கை நாம் 
ஊகுத்தே அறியவேண்டும். இவையெல்லாம் பழையகாலத்து 

இந்திய/களுடைய நாகரிகத்தின் சிறப்பை ஒருவாறு தெரி 

விக்கின்றன. 

லக்கணம் --த், ட், ம்), இன் இவை இறந்தகால இடைநிலைகள்; 
இன்று, று, இவைநிகழ்கால இடைநிலைகள்; ப்,ல், இரண்டும்
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ஸு கரண்சாம் TRE LGN Ma, 

எதாகால் இஸ்டர்லேசள், இலைக்கு மேலெபள் பாடகி 
ஸ் வ் * oN க 

ஸ் ருந்த Carag தொடுக்க. 

தறிப்பு--அலயம்-கோயில்; உன்னதமான-உயாமான) கொடுமுடி 
சிகரம்) இருவிழா-உற்சவம், இறமை-சக்கி; ஈசான்னியம்-வட. 
கிழக்கு; அுஷ்டதஇிக்கஜங்கள  எட்டுக்இிக்குக்களையும் காக்கும் 

யானைகள்; வியப்பு-முச்சரியம். ப 
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25. தவல. 

தி வளையானது நிலம் 37 இ. ண்டி னும் வாழும் ஒரு 
வகை விசித்திரமான ஜந்து. வாத்துக்கு இருப்பதுடே ரால் 

அதன காலில் மெல்லிய தோல் இருட் பதால் ஜலஜ்தில் 

அது நன்றாக நிந்தும், நிலத்தில். ஓடாமல் வேகமாசுத் 

குத்தித் தீதீதிச் செல்லும். அதன் பின்கால்கள் நீளமாகவும் 
முனகால்கள் குட்டையாகவும் இருப்பதால் அவ்வாறு 

(குதித்துக் குஇத்துச் செல்லுறெ.து. 

பாரப்பதற்றாக் கவலை அழகாயிராது, ஒருவருக்கும் 
ஒருவிதமான இீங்கையம் அது செய்யாது. தோட்டக்காய/ 

களுக்குத் சவளையினால் மிக்க உதலியுண்டு; கோட்டங்க 
ளில் உளள பயிர்களையழிக்கும் பூச்சிகளைய ம், புழுக்களே 
யம் தவா இன்று பயிரைப் பாதுகாக்கும். 

ஸ் வளையின். மேல்தே ned 1h கவும் (4) atl & Bus] Gol spl, ap 
பாசியைப்போல் ஜலத்தை : இழுக்துக்கொள்ளும் : சக்தி



அதல்கு ௨. ணகி; ஈரமாயுளள இடஙாளி?லபே தவளை 0 பரும 

பாரலும் வசிக்கும்; காய்ந்த பூமியில் sons அடுிககாலம் 

விட்டிவைக்தால் இறஈதுடோம், 

க வளை Be cj ர்க நீளமா ன, பசையோன் 1) ஒரு விக 

மான நீர் அடில் ஊறும்; எதேனும் ஒரு பீச்சி அருகில் 

வக்கால தவளை நாவை நீட்டும்; அப்போது அகன் நாவில் 

ஊறும் பசைநீரில் பூச்சியான து ஒட்டிக்கொள்ளும்; உடனை 

திவ அதை உள்ளே இழுத்துக்கொண்டு இன்றுவிடும். 
ட. அறுகு ளில் பூத வெள்ளம் வரது வயல்களிலெல்லாம் 

nT ப்க BOs too ச UM Fi av KH BILD : (ip ட்ஹ்டா! ol mh i, gl குவளை 

Lom TOE PVP படத்தில் பல தவளைமுட்டை 
சள இலையொன்றில் தொ ங்க வதைக் காட்டி NC BAC ne Le 

  
முட்டைபிலிருக்து வெளிப்பமெபோது தவளழானன கால் 
இல்லாமல், தலையையும் வாலையும் மட்டும் பெ... ஒரு 

மாதிரியான புழுவைப்போ லிருக்கிற து. அப்போது அது 

தண்ணீரில் மாத்செமே மீனைப்போல் நீந்திக்கொண்டிருக்கும். 

படத்திற் காட்டியுள்ளபடி. ஒரு மாகுக்துக்குப பிற கு பின் 

னங்கால்கள் இரண்சிம் ௮தழ்கு முளைக்கின்றன. அப்போதும் 
து evs Bev நீர்கிக்கொண்டுசானிருக்கும், | இலைகளும்,



90 நான்காம் வாசக புஸ்தகம். 

ஈீர்ப்பூண்டுகளுமே அந்நிலையில் அதற்கு உணவாக உள்ளன. 

மறுபடி. ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகு முன்னங்கால்களிரண்டும் 

உண்டாகின்றன. அுப்போதும் தவளை ஜலத்தில் நீந்திச் 
செல்லுமேயலலாமல் நிலத்தில் தத்திச் செல்லாது. - கொஞ்ச 

சாலத்தில் ௮தன் வால வரவரகி குறைஈது நாளடைவில் முத்றி 

ஓம் போய்விடு. அதற்குப் பிறகுதான் தவளைக்குச் 

சரியான வழ.வம் வற்படுகிற து. அப்போது நிலத்தில் oD BI 

நனருகக் குதித்துச் செல்லும். ௮ தன ரூபபேதககள் 

யாவும் படத்தில் விளக்கப்பட்பளேளன. இணறுகளிலும் தவ 

ளைகள் வாழுகின்றன. 

இலக்கணம்.---௮, உம் இரண்டும் பெயரெச்ச வகுதிகள். ௮, 

காலங்காட்டும். உம் என்பது இடைநிலையில்லாமல் தானே 

எதிர்காலச்தை காட்டும். சாய்ந்த: இதில் ௮, பெயசெச்சவிகுதி. 

நறந்தசாலச்சை த் என்னும் இடைநிலை தெரிவிக்கிறது. 

உளறும்: இங்கே உம் என்னும் பெயசெச்ச விகுதி எதிர்காலச் 

தைச் காட்டுகிறது. இ,ய், ௮, ௨, இன், ஆல் இவை வினை 

யெச்ச விகுதிகள். இ, ய், இரண்டும் இறந்சகாலத்தைக் சாட்டு 

நின்றன; உ, இடைநிலையோடே கூடி இறந்தகாலத்துக்கு வரும்: 

உதாரணம்: தத்தி, போய், தின்று. ௮, என்பது முக்காலத்துக் 

ரூம் பொதுவான லினையெச்ச விகுதி) உதாரணம்: வர. இன், 

அல் இரண்டும் எதிர்காலச்தைக் காட்டும்; உதாரணம்: வரின், 

வைச்தால். 

தறிப்பு.--வி௫த்கிரமான-வேடிச்கையான) முளைக்கினறன-உண்டா 

தின்றன; உணவு ஆசாரம்; ரூபம்-வடி.வம். 
ச் 

26. துருவன் என்னும் பாலபக்தன். 

இந்தியாவின் வடபாகத்தில் மதுராபுரி என்ற ஒரு 

ஈகரம் உண்டி. ௮ல் வெகுகாலத்துக்கு முன் தா ௮ரசன 

செங்கோல் செலுத்திவந்தான், அவன் இரண்டு ஸ்திரீகளை 

மணஞ் செய்துகொண்டான, முத்தவளிடம் ஒரு புத்.இர 

னும் இளையவளிடம் ஒரு புத்திரனும் அவனுக்குப் பிறந்தா 
கள். அவர்களுக்கு முறையே துருவன் எனறும், உத்தமன் 

என்றும் பெயா,
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௮ந்த இரண்டு பு.த்திராகளும் BOO (ps வளாந்துவரது 
லஈகாம் பிராயத்தில் கல்வி கற்க ஆரம்பித்தார்கள். 

ஒருகாள் ஏரசன் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ர்கிருக்கையில் 

உத்தமன் ௮வன் மடியில் உட்சார்ந்தான்; வுறைக்கண்ட 
துருவன் சானும் உட்கார விரும்பி அரசலுக்கு அருகில் 

போய் அவன் மடியில் உட்கார யத்தனிததான், அப் 
போது அசன் பக்கதஇல் அவனுடைய இமாய மனவி 

இருந்தன. தீன் மகனோ அருவனும் உட்காருவதில் 
அவள வெறுபபைப அடைந்து அசை (PBEM ப. {TX fT 

F QF; ௮மிவித்தாள. 

மன்னவன் அுவமரடைய மனம் கோணாமல் இருக்க 

வேண்டுமென்று நினைத்து, அருவனுக்கு உட்கார இடங் 

கொடுக்கவில்லை. அப்போது துருவன் வருத்தத்தோடு 

சிறிதுநேரம் நின்று அப்பால் அழுதுகொண்டே தன் தாயி 

டம் செனரான. 

அமுதுகொண்டுவரும் குழச்கையைக ஈண்ட அவள், 

அவனை என்னவென்று விசாரிக்காள். அவன் ஈடந்த விஷ 
யங்களை ௮வளிடம் சொன்னான், ௮வள் அவனை Carag, 

'புதொ மடியின்மீது உட்காரும் பாக்கியத்தை நீ செய்ய 

வில்லை. பூர்வ ஜன்மத்தில் உத்தமன் புண்ணியம் செய்தான். 

அதினால், ராஜாவின் மடியில் உட்காரும் சிமப்பை 
அடைந்தான்; நீயும் நல்ல காரியங்களைச் செய்தால் நல்ல 

பதவியை அடைவாய்" என்று சொல்லி ௮வனுடைய வ.நத் 
கத்தை ஒருவாறு தேம்றினள. ் 

பிறகு துருவன் தாயைபபார்தது, கான மேலான பத 
வியை அடைய முயற்சி செய்யப்போகிறேன். கடவுளிடத் 
தல் என் மனத்தை நிலைநிறுத்தி அவருடைய, அருளினால் 

நல்ல பயனை அடைந்து திரும்பி வருவேன்; நான வெளியே 

காட்டுக்குப்போய்த் சவம் செயய உத்தரவு கொடுக்கவேண் 

டும்” என்று வேண்டினான். 

அவனுடைய அபிப்பிராயத்தை மாற்ற முடியாமல் ௮வ 

னுடைய அன்னை அவனுக்கு உத்தரவு கொடுத்து அனுப் 

பிளை,



go acta aim tae peat yt 
டர்ன் ரி பரப. விரி மி LYON 60, 

ஸ்ர்து வயது ட பூர்க்தியாகா, க அச்சிறுவன் அரண் 

மனையை விட்டு. வெளிக்ளெம்பினான். பலி மலைகளைத் 

தாண்டி ஒரு காட்டி க்குப் போய்ச் சேர்ந்தான். அங்கே சில 
முனிவ கள் தவம் செய்துகொண்டி ந்தார்கள். அவா் காகி 

% ar அவன வணங்க நின், CAP BB 5 yur [ரது அவ Fol DY al 

ots வயதையும் அடக்க 2டிக்கக்தையும் குண்டு ஆச்சி 

யம் அடைத்து, OB யார இக்காட்டி. ற்கு. £ தனியாக வரு வ 

க்கு எனன காரணம்?' என்று 'நவனைக் கேட்டார்கள். 

Gar அவன் அபண்மனையில் கடந்த விஷயதக்றைச் 
சசால்லி “இதுவரையில் PY 1 வ ரூம். அடையாத மேலான 

கானக். த்: ச் செ சால்லவேண்டும் ட “அகற்கா கவே நா ன் ௨. பக 

காடிவந்தேன்'' என்று வணக்கம் 5 உரைத்தான். ௮ப்போலு 
. , a a 0 ச . ’ . ச 

MOUTH, peur it அபாதித்து வற்தால் உன் எண்ணம் 
” பி a op OU P ட் ட்ட a ட [அ வடட அவா ey’ BIH? தவரையே நீ புடைகலமாகக கொளளவேண 
டட 94 . னெ க . 

பம்” வன்று உமி GDI Bort 

னி வரக டை 1! உபதேசத்தைக் கேட்ட இருவ ன 
Ht ப0்னா (தி a vee Britis மபனவ WD jl ௮ பசவானைம் குறி # 

திக சவம் செய்தான். அவனுடைய தவத்தைச் TOES HOG பலவிதமாக பூயற்கி செய்தார்வூர் ஆணால் அவன் 
சுறிதும் GWM தவத்திலேயே காலத்தைச் செலு த்தி 
Mb BTS. | 

அவனுடைய பிடிவாதமான பக்தியைக் சண்டி இப ib 

கால் HB ERG, ‘Nas, soul arg 5) முன்னே 

தோன்ற, “உனக்கு என்ன வேண் Dine? என்று கேட்டார். 

அப்போது அவ்ன் என்னைச் கேட்கவேண்டுமா? என்னுடைய 
எண்ணம் அவளிடத்துக்குத் தெரியாதா? என்.று சொன்னான். 

ர்ன்பு hint, sy தூவரையில் ஒருவரும். அ/டைந்தி 

ராது (தி. எட். மேலான. பதனியை அவனு க்கு த அளிக்கனா். 

(லக்கணம்... -ஒரு வாக்கியத்தில் பெரும்பாலும்... எழுவாய் முதலி 
லும், பயனிலை ஆஸ்டசியிலும், செயப்படுபொருள் wy வைக்கு 

(திவிலும் வரும். அவன் இரண்டு aug) Pa tet 6H ) USB! 

நிகொண்டான்? வண். த எழுலாம்.. கொண்ட me ரன் - பயணி; 

orf) Fa Be செயப்படிபொருள். சில சமயங்களில் இங்கி முறை
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சொன்னாக ற னன். “கெப்பபபோதுன் பகவிலும் எழுவாய்: பின் 

னும் வ துள்ளன. : 
- ங் ட * . ரூ ம் 4 . ப் ~ 

தறி ப்பு -- மணம் விவாகம்; பிராயம்- வயது; பசலி. தலைமை; தேற்றி 
ர ol த ms ௩ ப ப டது பட ட்ட எட . டட 

ல அறுக ov Col ge Ud ob 12 5 Dy aol (2847 ஜி us; mit Lp. -தேழு § ; இரு 

பால் -மகாவிஷ் ண. , 

- gF - 

21. இடியும் மின்னலும். 

(பழைக்காலத்தில் சில சமயங்களில் ஆகாயம் முழு 
வதும் மோகத்தால் மேடப்பட்டிமுப்பதையும், எல்லாத்திசை 

கரும் இருள டை_ர்இருப்! தையும் நீங்கள் பார்த்இருக்கலாம். 

துப்படிப்பட்ட வேளைகளில், கண்கூசம்படியான வெளிச் 

சக்கைக் கொடுத்துக்கொண்டு உடல் சமிங்கும்படியும், காது 

செலவிடா, é கும்படி பம் பலமான இசை உ ண்டாவதையும் நீங் 

சல் கேட்டிருக்கலாம்... அத்த வெளிச்சத்திற்கு மின்ன 
லென்றும் சத்தத்திற்கு இடியென்றும் பெயர். மழை பல 

மாகப் பெயயும்டே ராது ஓ. பிராணியம் வெளியே வராது; 

பட்சிகள் யாவும் கடிகளில் YO 8 HG 9 க்கும்; காறுறின் பல 

மான ஒசையினால் வேளே ஒலியும் ௪ £தில் விழுவதில்லை. 
எங்சே பார்குதாலுப. பீர் பாமரன், 4) காக்கியோடுகூடி Ww 

மின்னலும், உலகமே அழி ந்துவிரிமோ என்று கினைக்கும்படி 

மிகவும் பயங்கரமான சக்துத்துட 63! இடியும், தி ஈன்று உண் 
டானால NTA BT OT LULL TE HDT LL He ப 

இல சபயங்களில் ஆஃ பத்தில் எதேனும் ஒருப, கத்தில் 

மட்டும் லெகுதாரத்திற், 8) wy tl. ல் மின்னலின் வெளிச்சம் 

தெரியும்; ௮/0 ராது ஜனங்கள தைக் கண்டு. புயப்படா 

மல் (மிகவம் ஆனக்கமாசு ௮தை நோக்கிக் கெக் டி.ருப்பார் 

கள. ae சமயங்களில் வ: _டமாகவும், வேறுடிசில சமயக் 

ளில் வளைத் வளைந்தும், பாற்றும் சில வேளைகளில், கம்பி 

போல் நீண்டும், பின்னும் . தில. காலங்களில் பாயைப்போல் 

அருண்டும். பலவாறு ஆகா யத்தில் வெளிச்சம் கா ணப்படும். 

பூனைத்கோ லவின்மேல்காம. ஊருக்கா நுதத்தைக் தேயத்தால் 

அதிலிரு ஈது மின்சாரம் உண்டாக அருகிலுள்ள சருகுகளை



04. _. நான்காம் வாசக புஸ்சசம். 

யும், கடிதத் தண்டுகளையும் இழுச்துக்கொள்ளும், சில சமயங் 
களில் நெருப்புப்பொறியும் பறக்கும். மேகத்திலிருந்து 
பின்னல் உண்டாவது மின்சார சக்தியினாலேதான். அதன் 
உண்மையைத் தெரிந்துகொள்வதற்கு, பெஞ்சமின் பிராங்க் 

ளின் என்பவர் ஓர் உபாயம் செய்தார். அவர் மிகவும் 
பெரிய காற்றாடி. ஒன்று செய்து அதில் பட்டுக்கயிற்றைக் 

கட்டி எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மலை மீதேறி அங்கே சஞ்சரிதி 
அக்கொண்டிருந்த மேகத்துக்குள்ளே காற்முடியை விட்டார். 
அப்போது பலமான இடியும் மின்னலும் உண்டாயின. 

மேகத்திலுள்ள சக்தியை அவர் பரீக்ஷித்துப் பார்தது அது 

வே மின்சாசம் என்று நிச்சயித்தார். 

மின்சாரம் நேர்தாது என்றும் எதிர்தாது என்றும் இரண்டு 
வகைப்படும்; இரண்டும் ஒன்றாகச் சேரும்போது ஒலியும், 

ஒளியும் உண்டாகின்றன. ஒரேவிதமான மின்சார சக்தி 
யுள்ள இரண்டு பொருள்கள் ஒன்றுசேர்ந்தால் ஒருவிதமான 
ஓசையும், வெளிச்சமும் உண்டா வதில்லை. 

வித்தியாசமான மின்சார சக்தியையுடைய இரண்டு 
மேகங்கள் சேரும்போதுதான் மின்னலும் இடியும் ஏற்படு 
கின்றன. 

இரண்ுிவிதமான மின்சார சக்திகளில் ஒன்று பூமியிலும், 
மற்றொன்று மேகத்திலும் கலந்திருப்பதுண்டு. மின்சார 
சக்கி மேகத்தில் அதிகமாக இருந்தால் மிகவும் பெரிய 
வெளிச்சம் உண்டாகிறது. பிறகு இடியும் பூமியின்மேல் 
விழுகிறது. 

இடி. விழும் இடத்தில் பூமியில் செடி, மாம் ஏதேலும் 
இருந்தால், இருந்த இடம் தெரியாமல் உடனே எரிந்து 
போம்; ௮ங்கே மனிதனாவது, வேறு ஜந்துவாவது இருந்தால் 
உடனே இழந்துபோவது நிச்சயம். 

பெரும்பாலும் இடி. உயரமான இடங்களிலேயே விழும். 

இடி. விழும்போது பெரிய கட்டிடங்கள் இடிந்து கழே விழு 
வதும் உண்டு, மினினலும், இடியும் உள்ள சமயங்களில் 
மெத்தை வீமிகளில் இருப்பது அபாயகரமானது, அதற் 
சாக, பெரிய கோபுரங்களிலிருந்தும், உயாமான சட்டிடங்
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களிலிருந்தும் நீளமான இரும்புக் கம்பியையாவது செப்புக் 

கம்பியையாவது கொண்டுபோய் ஒரு கிணறு வரையில் சேர் 

தீதுவைப்பார்கள். Big. விழுமானால் அதை அந்தச் சம்பி 
இழுத்துக்கொண்டு ணத்று Ra Hs Gam செலுத்திவிடும். 
அதற்கு 'இடி.தாகக” என்று பெயர், இடிதாங்கி ans 
தில் இருந்தால இடிவிழும்போது சுற்றுப் பக்கங்களிலுள்ள 
கட்டிடங்களுக்செல்லாம் ஒருவிதமான அபாயமும் ஏறி 
படாது. 

இடியும், மின்னலும் ஒசேகாலத்திலேதான் உற்பத்து 

யாகின்றன; அனால் முதலில் மின்னலின் வெளிச்சம் சண் 
ணுக்குத் தெரிகிறது; பிறகு இடியோசை காதில் விழுகிறது. 
அதற்குக் காரணம் ஒலியைச்காட்டிலும் ஒளி வேகமாகச் 
செல்வறுதான். ஒரு விநாடிக்கு வெளிச்சம் 18,000-மைல் 

விதமும், சத்தம், 1100-நுடி. விதமும் ஓூகின்றன. சில 
விசேஷகாலங்களில் வாணவேடிக்கை நடக்கும்போது வெடி. 
களின் வெளிச்சத்தை காம் (தலி ல பார்க் ம், றிது 

நேரத்துக்குப் பிறகுதான் 5 வெடி.களின் ஓசை நம் காதில் 
விழுகிறது. ஆகையினால், எப்போதாவது மின்னலைக் 
கண்டால் சிறிது நேரத்தில் இடியும் தவருமல் உண்டாகு 

மென்பதை நாம் நிச்சயமாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும், 

டூலக்கன ம்.-எழுவாய், பயனிலை, செயப்படுபொருள் இம்மூன் 
றுக்கும் ஒரு வாக்கியத்தில் அடைமொழிகள் வரும். பலமான 
வெளிச்சத்தை அங்சேயிருக்கும் காம் முதலில் பார்க்கிறோம்: 
இருக்கும் என்பது! நாம் என்னும் எழுவாய்க்கும் முதலில் என் 
பது பார்க்கிறோம் என்னும் பயனிலைக்கும் பலமான என்பது 
வெளிச்சம் என்னும் செயப்படுபொருளுக்கும் semen 
ளாக வந்துள்ளன. 

தறிப்பு. துசை-சத்தம்; 6 ஒலி-சத்தம்; காந்தி-பிரகாசம்:  சீருகு-காயநத 

இலை; உபாயம்-தந்திரம்; ஒளி-வெளிச்சம்.
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நஞ்சுடைமை தானறிந்து நாகங் கரந்துறையும் 

அஞ்சாப் புறக்கிடக்கு நீர்ப்பாம்பு-கெஞ்சிற் 

கரவுடையார் தம்மைக் கரப்பர் கரவார் 
% 

கரவிலா கெஞ்சத் தவர். ’ 

. மருவினிய சுற்றமும் வான்பொருளு நல்ல. 

உருவு முயர்குலமு மெல்லாம் இருமடந்தை - 

ஆம்போ தவளோ(ு மாகுமவள் பிரிந்து 

போம்போ தவளசளோடும் போம். 

சாந்தனையுற் தீயனவே செய்இடினுக் சாமவரை 

ஆர்தனையு் காப்ப சறிவுடையோர்-மாத்தர் 

குறைக்கு சனையும் குளி£நிழலைத் தக்து 

மறைக்குமாங கண்மா மார், 

நல் வழி. 

வயல்ல இன? டிந்த வலையை 

° y+ ச 8 ad ௪ 6 t 

, தண்ணீ கிலகலத்காம் றக்கோர் குண்றகொ௯டயால 

கண்ணீரமை மாமுக் கருணையால்-பெண்ணீர்மை 

கற்பழியா வாற்றாம் கடகளுழ்ந்த வையகத்துள் 
« . ) ந உர ட 

_ அற்புதமா OLD 601 GD யறி, 
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Lt. 

செய்திவினை யிருக்கத் தெய்வத்தை மொரந்தக்கால் 

ஏய்த வருமோ விருகிதியம்-வையத் 

தறும்பாவ மென்னவறிக் தன்றிடார்க இன்று 

கெறும்பானை பொங்குமோ மேல். oe 

ச 
நீரு (Bl Lp a) கிலம்பொதியு நெற்கட்டும் 

பேரும் புகழும் பெருவாழ்வும்-ஊரும் . 

வருந்திருவும் வாழ்காளும் வஞ்சமிலார்க் கென்றும் 

தருஞ்சிவந்த தாமரையாள் தான், |
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தானகாம வாசக புஸ்தகம், 

மானக் குலங்கல்வி வண்மை யபறிவுடைமை 

தான திவழுயற்சி தாளாண்மை-கேனின் 

கூவந்த சொல்லியாமேற் காமுறுதல் பத்தும் 

பசிவ இட _ப்பறந்து போம், 

தாந்தாமுன் செய்தவினை காமே யனுபவிப்பார் 

பூந்தா மரையோன் பொறிவ பியே-வேந்தே 

ஒறுத்தாரை யென்செயலா மூசெல்லா மொன்றா 

வெறுக்தாலும் போமோ விதி, 

கல்லானே யானாலுங கைப்பொருளொன் ௮ுண்டாயின் 

எல்லாருஞ் சென்று கெதிர்கொள்வா-இல்லானை 

இல்லாளும் வேண்டாண்மறி மின்றெடுத்த தாய்வேண் 

செல்லா தவன்வாயிற சொல், [டாள் 

பூவாதே காய்க்கு மரமுறமுளா மக்களுளும் 

ஏவாதே நின்லுணாவாா தாமூளரே-.தூவா 

விரைத்தாலு நனருகா விச்ததெனவே பேதைக 

குபைத் தாலுர் தோன்ஸ்ர துணாவு. 

ம்பா னள வரத 

நன்னெறி. 

  

இன்சொலா லன்றி இருநீர் வியனுலகம் 

வன்சொலா லென்று ம௫ழாதே-பொன்செய் 

அதிர்வளையாய் பொங்கா தழற்கதிராற் றண்ணன் 

கதஇர்வாவாற பொங்குங் கடல், 

பெரியவர்தம் கோய்போற் பிறாகோய்கண் டுள்ளம் 

எரியி னிழுதாவ சென்ச-தெரியிழாய் 

மண்டு பிணியால் வருந்து பிறவுறுப்பைக் 

சுண்டு கலுழுமே சண்.
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உடலின் ௪றுமைகண் டொண்புலவர் கல்விக் 

கடலின் பெருமை கடவார்-மடவரால் 

கண்ணளவாய் கின்றகோ காணுங் கடுசொளிதான் 

விண்ணள oun uC ap விளம்பு. 

சுக்காக்கே யீவா தசார்க்களிப்பா ரில்லென்று 

NESTE HH ours al tp ACur iol & er gyn 

நெல்லுக் கிறைப்பதே நீரன்றிக் காட்டுமுளி 

புல்லுக் கரைப்பசோ போய், 

நல்லா செயுஙகேண்மை காடோறு ஈனமுகும் 

அல்லார் செயங்கேண்மை யாகாதே-ஈல்லாய்கேள் 

காய்முற்றிற் Merah கனியா மிளர்தளிர்நாள் 

போய்முற்றி னென்னாடிப் போம். 

நான்மீணிக்கடி கை. 

கள்ளி வயிற்றி னசுல்பிற க்கு மான்வயிற , 

OupararA ஜாரம் பிறக்கும்-பெருங்கடலுள் 

பல்விலைய மத்தம் பிறக்கு மறிவார்யார் 

நல்லார் பிறக்குங் குடி. 

இன்னாமை வேண்டி. ணிரவெழுக இநகிலத்தில் 

மன்னுதல் வேண்டி. னிசைஈமிக-தன்னொடு 

செல்வது வேண்டி. னறஞ்செய்க வெல்வது 

வேண்டின் வெகுளி விடல், 

இருவிற் மிறலுடைய இல்லை யொருவற்குக் 

கற்றலின் வாய்த்த பிறவில்லை-எற்றுள்ளும் 

இன்மையின் இன்னாத இல்லை இலமென்லும் 

வன்மையின் வன்பாட்ட தில்,



100 நான்காம் வாசக புஸ்தகம். 

24, மழையின்றி மாகிலத்தாரக் கல்லை மழையும் 

தவமிலா ரில்வழி பில்லை-தவழும் 

௮சிலா ரில்வழி யில்லை ௮ரசனும் 

இல்வாழ்பா ரில்வழி யில், 

23. கண்ணிற் சிறகு உரப்பில்லை கொண்டானில் 

துன்னிய கேளி பிபரில்லை-மக்களின் 

ஒண்மையவாய்ச் சான்று பொருளில்லை ஈன்று சரி 

சன்ன கடவு மில்.




