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PREFACE. 
—~-0-0P8300— 

At the request.of several friends, I have now 

brought out a third edition of “miotoaut mpGm_G6” 
written by my brother, the late Mr. N. Chidambaram 
Aiyar B.A., F.T.S. | 

The author was well known-as the translator 
of the Astrological works, the “Brihat Samhita” and 
the “ Brihat Jataka” of Varaha Mihira, and some 
other standard treatises on Astrology. He received a 
complete western education nearly half a century 
ago and like many others of his age imbibed at first 
materialistic views of the occidental school. He per- 
ceived a gradual decline of orthodoxy in some of the 
Brahmins and embodied his views of their conditions 
in elegant Tamil verses, ina style, at once simple 
and humorous. 

The author contributed several articles to the 
“ Hindu” and the “ Theosophist.” One of his artj- 

cles “The Hindu Social and Spiritual outlook” 
which appeared in the “Hindu” of the 26th Sep- 
tember 1888 is printed as an Introduction to this 

book. க | 

The book has been slightly retouched here and 
there and my thanks are due to M.R.Ry. V. Muttu- 
swami Aiyar M.A., L.T. for his valuable helpin the 
bringing out of this Edition. 

17, Big Street, | er 
Triplicane. § 14, VISVANATHA AIYAR.



INTRODUCTION. 
—0-058300— 

‘ "The structure of the Indian society has been 

different from time immemorial from that of the 
European. It consisted of the Brahmins and the non- 

Brahmins. It was the duty of the former to promote 
the spiritual comfort of all, while the duty of the 

latter was to promote their material comforts. 
Each reciprocally was essential to the other. The 

Brahmins were learned in the sciences and the non- 
Brahmins in the numerous arts of life. The latter 

again consisted of the Kshatriyas, whose duty it 
was to govern the land and protect the men from 
foreign invasions, and ofthe Vaisyas* whose duty it 

was to trade in the produce of the land and the 

fruits of the industrial arts, and of the Sudras, whose 

duty it was to cultivate the land, to develop the re- 

sources of the country and also to practise the nu- 
merous arts of life. 

2. Now, as regards the non-Brahmins, these 

consisted of a number of distinct classes of work- 

men sepresenting almost every species of industry, 
the weavers, the masons, the goldsmiths, carpen- 

ters, potters, fishermen, fowlers, shepherds and 
the like. As each person had a special liking for 
the calling of his ancestors, he was contented and 

never envied his neighbours whose trade happened 

to be more lucrative. The only competition was
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from his own fellow workmen in the same calling. 
These being comparatively few, the competition 

was a healthy one. Every section of the society 

therefore rested for support upon every other sec- 
tion ; and there being no abnormal or undue inclina= 

tion on any one side, the structure formed a sym- 
metrically compact system, and there was no fear 

that any portion would at any time grow weak or 

dis-appear. This being the case, the country was 

able to boast of men of superior skill in arts, in all 

parts of the land. Accordingly, we read “ Europe 
and America recognise the artistic skill of the gold- 
smiths and silver-smiths of India, that of ivory car- 

vers of Travancore, the enamellers of Jeypore, the 

Kaftagari inlayers of the Punjab and the Tutangue 
inlayers of Bedar. The pith models of Madura are 

much admired as likewise have been the horn and 
woodwork armour, horse and elephant trappings 
of India.” Again, the author of the Periplus enu- 

merates a great variety of cotton fabrics, among 

Indian exports. Marco Polo dwells upon the 
cotton and the buckram of Cambay. But the 

productions of the hand-looms of to-day are un-. 
dersold by the machine-made fabrics of Europe 
and India has now to import Rs. 248,100,625 worth 
of cotton goods, but yet holds its own in the finer 
artistic work of its mushroo and kinkhab, its satins 
and brocades of Ahmedabad and Benares and 
its delicate muslins of Dacca and North Arcot. The 
shawls of Kashmir and the Punjab have no rival
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and the Rampur chadars from the Himalayas are to 
be purchased in the fashionable shops of London. 

A chadar or shawl made by the order of a late 
Gaekwar was composed entirely of inwrought pearls 

and precious stones disposed in an arabesque fashion 

and was said to have cost a crore of Rupees. When 

spread out in the sun, it seemed suffused with an 

iridescent bloom as grateful to the eye as were the 
exquisite forms of its arabesques. Again “ the 

methods of working gold, now lost in Europe are 
still in full use in parts of India, particularly that of 

fretting gold. by soldering fine spines or hairs of 
gold wire as delicate, in fact, as thistle-down, yet 

done by unscientific workmen possessed of certain 

chemical secrets which they put into practice by 

traditional usages” We will give one fnore quotation. 

“For translucent enamels, that is enamel colours 

painted on gold or gold leaf, which gives light and 
splendour tothe colours, Jeypore is the best school.” 

3. Such vast skill in so many arts of life, could 

not have been acquired, if the father had pursued 

one trade, the son another, and the grandson a 
third. Each family firmly convinced, that their only 
sounce of income was thetrade of their forefathers 
employed all theit energy and ingenuity in develop- 
ing it. But all this, has changed. How? The income 
from the industries could not have been very great, 

certainly not as high as the salaries of hundreds of 

well-paid officers of Government, ranging from. Rs. 
500 to Rs. 1000 or more a month. This is a glori-
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ous life, if it could be secured. When they find the 

children of some of their poor neighbours rise to a 
position of power and affluence after a few years’ 
study in a school, the whole country naturally 

thirsts for such a life of splendour, and all par- 

ents send their children to English Schools. to the 

neglect of the arts oftheir forefathers. The high and 

the low, the rich and the poor, the priest and the 

peasant are all now found to run the same race. 

“When Adam delved and Eve span, 

Who was then the gentleman ?” 

appears more to be the cry now than it was 

in the time of the King, Richard II. 

4. In 1881, there were 79,953 institutions for 

boys and 2590, for girls with 2,195,614 scholars of 
whom 120,365 were females. We will now examine 
the character of the education now imparted to our 

youths. It is clear that no moral education of any 

sort is given in our schools, as they are conducted 

at present. The Government of India have recent- 
ty complained of this. This defect of moral education 
becomes painfully illustrated when so many learned 
men in high authority are brought under the clut- 

ches of the law for derelictions of duty. As regards 
intellectual education, the greater part of it is 
more a luxury of the mind which ought to be pro- 

perly courted only by a few in the land and will be 
of no practical help to a man in his every day life. 
Read ing, writing and arithmetic are all that are of
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much practical use and instruction in these was im-. 

parted to every Hindu student irrespective of his 
rank in society, in almost every village school. If 

by education be meant that which makes men god- 
fearing and inclines them to observe the duties of 
life. as prescribed by the wise sages of the former 
days, such education our men have had, though not 

always from books,but from the more impressive lec-. 

tures of their elders and these have been found to lead 

amore pious life than many a learned person in 

the exercise of power and authority. 

5. Now the loss to the industries of the coun-. 

try during the last 40 years may well be attributed 
to the neglect of indigenous industries. The follow-. 
ing figures speak for themselves : — 

  

  

IMPORTS. ¢ 

1830-40. 1861-62. 
Cotton twist, yarn and 

manufactures £ 2,660,000 23,990,000 
Other articles 3,170,000 25,120,000 
Treasure 1,950,000 11,320,000 

Total 7,780,000 60,430,000 

EXPORTS. 
Raw Cottdn £ 1,920,000 14,940,000 
Opium 1,210,000 12,430,000 
Grain of all sorts 670,000 17,510,000 
Other articles 8,800,000 37,080,000 
‘Treasure 570,000 1,100,000 

அடதத ளை ளை வளக்ககாளா வய ப வவைககயயயவவ ஆசிகளை களைகைவளனை காண, 

எ 3,170,000 
 சைலையாவதைகுய படவ ட *கைடவைய வவட அரவ கை யவஅககளைவைக வகி, 

83,060,000 ' 
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Cotton being the main article of commerce, it 

would appear from the above that £13,000,000 or 

nearly 20 crores of Rupees worth of cotton every year 

has ceased to be worked in India and are exported to 

England when compared with the state of things, 

nearly 40 years ago. As regards the other articles of 
import, we have to look up at present to England 

even for such things as, iron screws, pens, penkni- 
ves, pencils, needles, threads and the like. If matters 

are not mended early, the future is sad to contem- 

plate; and we apprehend in the course of 50 years 

-and more the dependency of India upon England for 

almost every article of comfort and necessity 

would become wholly complete. How then is  so- 

-ciety benefited, if the majority of its children quit- 

ting their family trade wish to rule over their 

brethren? The happiness of a nation depends, not 

upon there being manufactured for the public service 

thousands of the children of the soil every year but 

upon their being an infinite variety of arts each 

wellcultivated to the comfort of the entire com- 

munity. The Government now see the evil and not 

knowing the cause cry out for the necessity of tech-* 

nical education. This only proves the truth of our 

‘complaint. But the means proposed to secure tech-~ 

nical education are inefficient. Technical education 
will take care of itself, if the young men, belonging 
to the numerous industrial classes of the community 
the turn their attention to trade and industry rather 

than to the public service. If this is not done, we fear
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that the destruction of Indian industries, which is 
now going on steadily will become complete in 

about half a century. 

6. As regards the priestly caste, these too for- 

getting their importance and the duties they owe 
to the society join the rest of the community in 

seeking after English education to the neglect of 

the study of the Vedas and the Sastras which made 

their ancestors so great and noble. Who are the 

Brahmins? Here isthe verdict of foreign travellers. 

““The Brahmins of the present day are arace of 
the highest culture, the result of 3,000 years 

of the hereditary education and self-restraint and 

they have evolved a type of mankind quite distinct 

from the surrounding population. Evert the pass- 

ing traveller in India marks them out alike from 

the bronze-cheeked, large limbed, leisure-loving 

Rajput or warrior caste of Aryan descent and from 

the dark-skinned, flat-nosed, thick-lipped low-castes 

‘of non-Aryan origin with their short bodies and bul- 
let heads. The bulk of the Brahmins stands apart 

from both, tall and slim with finely modelled lips 

and nose, fair complexion, high forehead, and slight- 

ly cocoanut-shaped skull—the man of self-centred 

refinement. He is an example of a class becoming 
‘the ruling power in a country not by force of arms, 

‘but by the vigour of hereditary culture and temper- 
‘ance. One race has swept across India after ano- 

ther, dynasties have risen and fallen, religions have 

«spread themselves over the land and disappeared.
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But since the dawn of History, the Brahmin has. 
calmly ruled, swaying the minds, and receiving the 

homage of the people, and accepted by foreign na- 
tions, as the highest type of Indian mankind.” 

7. The Brahmins have been all these, for 

are they not the sons of such intellectual giants as 

Angiras, Jamadagni, Vasishta, Kasyapa, Bhrighu,. 

Atreya, Goutama, Sankhya, Pulastya, Vamadeva,, 

Asvalayana, Bharadwaja, Koundinya, Badarayana, 

Katyayana, Marichi, Sounaka, and the hke, dreaded 
and revered by kings? The Brahmins had educa-. 

tion of their own, not a whit inferior, to the’ present 

English education both intellectually and morally,. 

and we read “ During Hindu and Mahomedan 

supremacy except in a few rare places, the educa- 
tion of the subjects was left to the benevolent efforts 

of learned men whotaught gratuitously such pupils 
as sought instruction, and this practice 1s continued 

even to the present time.” Nevertheless, the educa-. 

tion given to the pupils in the higher parts of litera- 

ture was really deep. Each teacher having only 

less than a dozen students under him for a period 
of 10 or 12 years finds it easier to note and correct the 

ignorance of each than a teacher of an Englrsh school 

of the present day with so many as 40 or 50 boys 
whom he changes every year as one would change 

his clothes. The result is that the students though few 
in number, became one and all, learned men of emi- 

nence. They maintained the literary reputation of the 
land. The Miltons, the Newtons and the Shakes-
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peares of a country are not, of course, being repeated 
often, nevertheless, the literary reputation of the 
land is wholly due to these few men. The native me- 

thod of teaching is far superior to the modern wes- 
tern method as will be seen from the results. The 
knowledge of Sanskrit, for example, possessed by a. 

B.A. or even an M.A. of the present day, is not one- 

tenth as deep as that of a Sanskrit student who has 

received his education after the native fashion. Who 

does not know this ? Now, have these 80,000 schools 
with their 2,000,000 pupils ever been able to produce 

students, as learned, as some of our learned men of 

former days? 

8. The glories of the public service appear daz- 

zling in the eyes of the priest, and he too sends his 

sons to English Schools where they receive instruc- 
tion and pass the examinations in due course and en- 

ter the public service. Thus, while the weaver lays 
aside his shuttle, the painter his pencil, the tiller his 
plough, the tailor his needle, and the wood-cutter. 
his axe, the purohit too lays aside his Kusa-grass and 

palasa twigs for the simple goose’s quill. What a 

change has been wrought! In thecelebrated Aus- 

trian lottery, the chances of winning the first one or 
two prizes are one or two in 60,000, and yet men 

rush to it and pay off their amount each hoping to 

get the prize. Moreso, with respect to Government 

appointments. The prizes here are numerous and the 
pegple therefore continue to rush to public service, 

“ Like to the Pontic sea,
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Whose icy current and compulsive course 

Ne’er feels retiring ebb, but keeps due on 

To the Propontic and the Hellespont.” 

Though difficulties are now being felt in se- 
‘curing Government appointments, what shadow of 
reasonable hope is there that the thirst for public 
service will receive any perceptible check for years 
to come? 

When the son ofa Purohit enters the public ser- 
vice, the Purohit father gives up his profession; and 
thus, the present generation is sustaininga double. 
loss-—the loss of the father’s service and that of the 
service of his sons. As regards the future genera- 
tions, their condition is one of blank dismay. The 
purohit market which is daily becoming thinner 
will, we apprehend become empty in the course of 
50 years if matters are not mended. Hinduism un- 
like other religions, rests upon too firm a basis to be 
shaken off easily. Though the spirit may have gone 
the form will continue for a few centuries at least, 
and the Hindus will continue to require priests to 
help them in the observance of the more important 
ceremonies. Of course, when the supply of men for 
the public service far exceeds the demand, there will 
commence a re-action-—it will take years in the his- 
tory of a nation before such reaction begins to bear’ 
fruit—which willtend to the restoration to the old 
state of things of the social equilibrium so wisely 
secured by the wisdom of the Indian Sages. | 

Aryan Miscellany Office, ] 
Madura, N. CHIDAMBARAM IYER 

oth September 1888. }-
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கடவுள் துணை, 
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சாத்துகவிகள், 
“THE FO Er 

ச ப்சஸித்த ஸ் த விக்வானாப் விளக்கிய 

மஹா வைத்தியகாதையர் அவர்களின் தமையனாசாகிய 

வையை - இராமசாமி வியர் 

இயெதறியது. 
டும் ௧0.0 

விருத்தம். 

குஞ்சிதம் பாசிடப் பதங்கரங் கொளு 

குழகனைக் குறித் தேத்து 
கஞ்சிதம்பரசமறையவன்புகன்றனன் 

ஈம்மவர்_நாற்றெட்டாய்க் 

AeA sinus மறிவிலார்க் கம்பர் 

வின்னமு த.றிஞர்க்காய். 
கெஞ்சிதம்பசவச் செயுமூவர் தக் 

நிலைசெய லறிவித்தே, 

இருதயம் - வைத்தியநாத பாரதியார் 
இயற்றியது. 

விருத்தம். 

anu வராக மிசெனார் தேவ பாடையி லனறினி 
உ தமைத்த, பெரியசங் கையைப் பெரியசா தகத்தைப் பேர் 
கொளாங் இலேயபா டையிற்ரோம், இரியகன் குசைத்த. 

-இதம்பரச் சுகுணன் இலகுஈம் மவர்கணாற் நெட்டைப், 
பிரியன் னடையி லர்தணா தெரியப் பேசினான் கா௫னி' 

"லெளகிகர் வை.இகர் ஈவெ சாமிவர் 
- செய்தவ அுலகுளோர் தெரியச் செப்பினன். 
. பொய்கலர் இராதகெஞ் சுள்ள பூசுரன் ன ரு 

..... செய்கையில் ஈலனுடைச் தம்ப ரையனே,... (௨)
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 மகலீபட்டணம். 

Vig ஹைஸ்கூல் தலைமை உபாத்தியாயரும் பகவதே 

வெண்பா”? இயற்றியவருமாகிய 

ரீ 
திருநயம்- முத்து பாரதியார். 15.4. 

இயற்றியது, 

அறு£ர்ச்சழிகெடிலாசிரிய விருத்தம். 

காரிருக்கு மிரும்ே our LS) gi ab Be) நக்கு மபிலினங்கள் 

களிக்குமாவிண், ரிருக்கு மருங்குணத்தி லுறைவிருக்குஞ் 

சிதம்பரப்பே ௬ுரவோ ஸீக்த, சீரிருக் கஞ் செழுந்தமிழிற் 
இறந்்இிருக்கும் பொருளுகர்து சிர்தை கூருர், பாரிருக்கும் 

புலவர்களுட் பயனிருக்கும் படியறிவார் பகரின் யாரே, (௧) 

௮றெறியுந் தவெறியு மாருயிர்போ னம்மவர் முன் 

னன்பி Conny, மதைகெறியு மறவிழந்து மறுமைவரு 

பயன்மறந்த மாக்க டோர்னு, பிறரெறியு ளுழலாது பிழைக் 

'இடவிங் களித்தவெழில் பிறங்கு பாடல், Bog pew war 

நூற்றெட் டினையறிவார் தாமன் 2 செயிரிற் நீர்ந்தார், (௨) 

மாசறு கல்வி யென்னு மதியினால் விளக்கு மெய்ம்மைத் 

Cse pg சிர்தை யாளன் சிதம்பர வள்ளல் சொற்ற | ப 

ஆச கவிதை நூற்றெட் டாமிவை யறிய வல்லார் 

காசறு மனத்த ராகிக் கவி னூறல் , இண்ண மாமே, (௩). 

சாத் துகவிகள் முற்றிற்று,



உ 

கடவுள் துணை, 

நம்மவர் நாறறெட்டு, 
அணிற்வவகியை Ai, 

ne 7   

காப்பு. 

காலொன்பான் லெளகடிசர்க்கும் காலொன்பான் வைதிகர்க்கும் 
காலொன்பான் கராம நடுவருக்கும்--- நூலொன்றில் 
ஈம்மலர்நூற் றெட்டென்று கான்புகல வான்புகழுங் 
கைம்மலைமு சக்சடவள் காப்பு. ” 

  

மூவர் வணக்கம், 

கள்ளுண்ட வாயுங் ௪ரத்திற் கொறடாவுந் 
கள்ளுண்டு பாலைக் தருவாயில்-- வில்வண்டி 

போவ?செை பூட்சுசிராய் பண்டகர்த லெளகிதத் ப Oe Qe ச் 
தே.வமர யெங்கட்குத் திக்கு, (5) 

பூட்சு---170௦1. 

வடையுண்ட வாயும் வலக்கைபிழ் புல்லு 
Ogre wore சோமனுர் தொங்கக்--க$வெயிலிற் 
போவரூ ரூராய்ப் புகுகேரும் வைஇகத் 
தேவரே யெங்கட்குக் தக்கு. (௨) 

கையிற் நடியுல் கடிக்கும் புகையீலையும் 
மெப்பில்அப் பட்டியும் மேல்வீச--மையிருளிழ் 
போவ? புன்செய் புகுவர் சொமத்துத் 
கேவசே யெங்கட்குச் இக்கு, (1)



18 நம்மவர் நூந்றேட்டு. 

lL லெளைஇகர். 
முதலாவ அவ எவ 

ane உ ரானா 

& Gani. 

ஆசணங்க Cart BD ய.ருணோ தயர்அவக்கில் 
நாசணன்றாள் சற்றும் ஈஸ்கரியார்-..- தாரணியிற் 
கையிரண்டு மூன்றிக்குவ காலின் விரலூன்றி 

மெப்புசட்?ி வாரே வியர்தூ, 
+ NS 
ch + 

ச
வ
 

ச } ச e . . ரூ 
. 

. * » cm ட . து ரு, டப “eo 
Ne eal க 

வெப்பி ற பம்முன் வெளியை பெப்யையே 

be ட 
ஆ) * ச 

அக்தமாப் நூறடி. பரைபிமல பெல்டணிக் து 

பர்தடிக்கப் போகிறார் பார், ௨) 

காலர் (0011௨0)-கழு.ச்.துப்பட்டை, பெல்ட்-- 130156 
[65] « ௩ “ரு * ட * . . 

மீசை பிடிவைல்அம் SiooUM IT FAG HS! 

அசையுட னக SIT GW) உ யானமா D முகி நவ ட CEEF ம.இ ற 
° om ச . ௩ . 

சம்பங்கி பூச்யுற் GULL D DT LPae Bl 
ச . உருது ச 

வம்பெங் கெனப்ம்பாகு வார், (௩) 

ச * * ச am க ச 

நீர்முமுசார் நெற்றியிலே மலக் சூறி US Daur 

மார்பணிவார் மஞ்சள் மூழ்ச்று 2-- தம் ரணிபிற் 
உ 4) ற: உரு உட 

பூசிய நீறு பு வித்சதோல மோற்மிபாா றிது 
are) . ச ச . 

வாசியிழுற் தோர்மக்கண் மார். (௪) 

[வாச-சுவாசம்) வாசி யிழுச்சல்-பிராணாயாமம் செய்தல்] 

‘ ஹரி, மென்றால் 800 ஸ் ஹறலோவென்பர் அமா 

ஸரி”யென்றால், “அல்சைட். ஸூடிரன்பர்---4மிவ ரிவெல்தெள 
Q இய? டி அட்ட ° ரு க 'ஹளூயு' வென்பர் அவர்கை ஸாலுக்கிஃ(ப 

பெளடியபாப்ச் தம்முள் மகிழ்க்து, (௫) 

் [ஸஹ 0லோ-1 “8, 118115 ! ஆல்ரைட்சர்-,&11 1111) 81... 

'வெரிவெல்கெள ஹெளடுயு.. 007 611, now; how do you do ? 

பாத்இரகீர் பற்றார் பலாசைப் பரிசியார் 

வாத் இ ற்கைகி கை பில் வஇிப்ப2ச.-...2ர ற்றிரனீல் 

உண்டஷ ணுண்பர் உடுத்த வுடையுடுப்பர் 

சண்டம் வசைக்குளிப்பர் காண், (௬) 

a ae ச



நம்மவர் நாந்றேட்டு. 

1. லெளகிகர். 

, சு ௨. சாரவாகர், 

YI ரிவோர் துருவ மறியாமை பொன்றுப் 

(Lp 7 DOU பிரமம் விரிவாம் டட om OSU 

5 MO) 0 wr POD இரளின் ச௪ம்2யாகமென்பர் 

இவரோ வலன் இயல்பு, 

GHB 9 தக ரென் ுண்டி௰ப Ogu 

வருங்கான் ்ணிதரா ம் மண் மற்... Ex wD sr Dow 

வால்பிறந்த வா ற்மின் வளை புரை பர ஜோடார்வின் 

மீகால்தேய்க்க லகச்சொன்ன .2கரடு, 
டார்வின்--ஒரு ஆங்கில நிபுணர். 

தே BB NO காலை ப மவ ar © 21 Oy Baa 

போகுமுன் இய 8 85 LD dw S G— SUT HoT Ie 
குஷ்ட: es சாட் பாற் ௪ ய் உரல். ல் வாய்க்கினில ௪ 

wooo மென்பர் உணவு, 

சரளை பீடிதன் மெறடிக்துரைபர மர வகு 

வியாச நரை uP Bats Sra 9 Parr — RAB 

OV OL EF உரத்தனவும் பேகன் LIBT. BG OTM Db 

இன்செ. TOON dH கெ ரண்டு. Din OT, 
ஸ்பென்சர், பேசன்..அங்கில கச் சாஸ்இரிகள். 

GQn8are மொவ்வார் பிறப்பில்லை பென்பார் 
மாறையாதுங் கொள்கை ம அப Tt —Oi5 DD 2» 

கில்லர் T விரும்: ப நினை தி திப. ழி Ut OF பவார் 

கல்லார்ஈம் நூலொன்றுள் கரண், 

வேதமே யோகார் விரிர்த மறைநூலின் 
காக2ீம கேட்டில் ஈகைப்ப'27-- பாதமே 
வர்தோரைப் போல வழக்குரைப்ப GIR ss wos 

தர்.2காரை நிர இப்பர் தாம். 

* சாருவாகர்-பிரத்தியக்ப்பிரமாணம் ஒன்றையே 
'யெனச் கொள்பவர், 
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2 நம்மவர் நாற்றெட்டு. 

1] லெலளைகுிகர், 

௩. தடிகேடர். 

CLF I DU GT BDH pi முற் றிலுமே போதாமல் 
ந நூ PDS DE காசிப்பா-- பின்னர் 

கப்பட்டு ே வலை பிழப்பசே HG தா் 

சுகப்பட்ட தேயுறுஇ தான், 

சொல்லொன் 2 ay சொல்லத் அதணிக்தொன் 0, nips ous 

பல்லொன்ற . SDT BLY LISI LY me UR QLD 
வழக்கைக் கெடுப்பர் வரிஈ்தே பு. கிக் 
குழிக்குள் சூடிமூழ்கக் கொ ண்டு, 

இருட்டிற் பிறா்சுவர் ஏறிக் குதித்த 
திருட்டுக், தச் சிகதிப்போ மேன் ே ஹே உருட்டியே 
பட்டப் பகலிற் பறிப்ப?ர யப்2பா.ரளைச் 
சட்டக் துதவியினாற் ரான். " 

ஆயிரம வாங்கி யழ வ வழக்கிழர் தார் 
வாயிலை மண் போட்டி வைசதக்தைத்---சேயப். 
பொடிசெய்து தம்வாயிற் போட்டிறப்பர் இந்தக்: 
குடிகேடர் மானங்கைக் கொண்டு, 

சத்திரக்கைச் சாத்த தடாகத்தை Cw) gw i 55 
வைத்திரு நக்கு ஈற்பொருளை வாரீயே--எத்திசைய்ம் 
ஊனணார் கலைகளையே ஊட்டுதற்குக் கல். லூரி 
ff omni இறட்பர்' oh wis gi, 

| இண்ணை யிடித.துர் தெருவிற் சுவாவைத்தும் 
புண்படவே பீங்கான் புதைத்தஅமே--ரண் ணுவரை 
“வேகச் so Wms வேட்்எடகாய் வைப்புத் த. 
Cun சச் குறியென் அுணர், 

(௪)



நம்மவ* நாற்றேட்டு. 

ர. 6) ry OW இ க ர். 

௪. பநிதர். ௪ 

காபத் இரிசபியார் காலத்திற் , ம வணக்கார் 
மாயக் குடியின் மயங்குவார்--காயத் த- 
இரியிற லொன். pr Bie கேகத்திற் கேரம 
எரிபினாுற் சூடைன்ப சே, 

சாதிமுறை விட்ேச் சாப் ட்டே அந்தணர்கள் 
ஏதிலசைப் போஅடுப்ப சேபறிவு--பேதத்துக் 
கைம்பெண் மணப்பர் ௧௬௫ மிகமுயன்று 
பைம்பொன் .குவிப்பர் பரிக்து, 

ஓமன் னுரையால் ஒழியாப் பெ நங்களன்மம் 

பாமென் னுரையை 2ய Quits Duss ஏமென் 
பதமடிவு கொண்ட பசசமய வாக்கே 
வக ழடிவா மென்பர் பரிம்து, 

@@ war— Amen 

yd HAG oor vy, த்இரரும் Oj Ba A aor புக்காருஞ் 
சித்தமமொப்,ச் சர்மா இ- ரக் தி2ய-- மத்ய 
௮52, மதாணி வில்லியம் அர், கா் எனச்சொல்லித் 

தந்தம் மதம்விடுவர் தாம், 
மத். தர், Mathew, Antony, William, Arthur. 

ns Bans Burt ௮ ருந்தவத் சார்க் கீயார் 
மறத்தினுக்கே யீவரிம் மண்மேல்--சறுத்த 

இனத்தேோ௱ர்க்கு மீபார் இடைபிடித்சேத யாடுக் 
PO GO GTC HE wart gor iy. 

கலைமக& arog சதிபெற்றோ செச்சம் 
விலைமதளை காடி. விழுஇன்றார் - தலைமகளைக் 
கள்ளுவ?ச மானர் துயையைக் BIOL. HMO 
ay ar @rjauS x யபுள்ளம் உழன்று, 

*ப.தி.தர் - வர்ண ஓழு 4்சத்தில் தவறினோர் 

(5) 

(௫
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மண்டன கக் கணை oP CO nn 

ம. புலையர். 

கதவை யடைப்பர் கனக்சேதோ ரிரக்கில் 
இதமாக யணர்க் கசைர்அு--கொதுவை ய 
வை 4.2 கணும் ஜ்.து வல So 5 OMG தம்முடைமை 
கிற்றனுஞ் செய்வர் விருது, 

௩ on rm 6 ச ச ௩ ° 

சங்க மொ சி DE கவமிய, றித் தம்பெருமை 

பங்க மகற், ௫ ப பாலிது.ிஜா. i— பர் ம் 

ban ye LUT BY LOG FSO BUD OBB மளா அக் ம்தா 

LITO ONITT பினணாமறுபடர பரா, 

Gs தக மலரா LITA LILIT OS ரூடி சு a குறும் துற 
. த om, ae oy 8 ச ர் ௩ 

தடந் ர் காலா) அப்பபாது HTB சிப் படர் (BF BL 
ச ர ட்ரூ ் 

பம் டார ப்பிப் iat TS தாட ரம் 
oo. ச் டட “ ௭ ட 

Lich FLEE wks a 231 ////8 27) 

சக 

uy 

22 
ம 

(2 a “ + rt ட ௩ ட ry 2 ர ’ ட * aa oO . ட 2 ஏ 

மகால OUT Ei it 3D Ae Pi OF OF wT DB பகி மற் FD HIM NM 

open OO தப ge wy (2 ee DD, CO 
ABTA SLIT CVETIT TG oO ch Lf 7 மர்ரீன் மூல 27 0 0000 807 

ரி , ட் ot No} * ர 
25) 12 110 4001 Dl (i TF; Oth td LLALL. odd 

4 ச் ‘ * * * at hg ப் ; ope 

சிஷ்ட] திம் OF GBI 2027 “ 

காரதையி 22 BH i BHT, yf. fe Bes தபர் 

சகபோகையில ஈண்ட பூ. சனை நரகப் 

£450) யா ம் BO oe KG ப்ரபா லேத் ப 

ட்ரூ உ ட ட கூட உ ட ட்ட க டட 
மறை 21414 புகுகார பப்பு, 

முக்கா, ய் புகை மாய மாட் மிமுனி 2 வார் கன;பர 
உக்சாப் புசை- (paw WS) யூதுவார்-.-எக்தாலுங் 
கள்ளுங் குடிட்பர் சனத்தவுண் இன்ப2ர 
பள்ளம் ப௦ யோடு மொச்று, 

(3) 

, 
~ யூ 

e
a
t
 

(i)



நம்மவர் தூற்றெட்டு, 

lL. QaaG afm. 
Pe Oo 

வட 0 ye ப பனையை 

௬. தடியர். 
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சொல்லிற் யந்து சுகித்து, 
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& பயிரிடுவோர். 

வெள்ளி யெழுமுன்னே விழித்த யெழுக்து ம 
பள்ளத் தெருவிற்குப் பக்கத்.இில்-.கள்ளுண்டு , 
போவா?சே புன்செயுமப் போடா எ, ! பூனை மஹி 
ஏவாரா வென்பர் இரைந்து. 

அழுத்தியுழச் சொன்னால் அடியாழம் பாய்ததுக் 
கொழுத்தினிதாய்க் குந்துகறு யென்ன! கழுத்தை 
இமுத்தெருதை யோட்டடா விங்கனமே யென்று 

காழுத்தள் ரவ ேகைக் கொண்டு, 

மோட்டை யடையடா முர்திநீர் பாய்ச்சட 
காட்டை யஹி.படா 5 கட்டாரி- விட்டின் 

கடையெருவை கானே கழித்துத் தாக 
அடியிருளா வண்டை. வபயற்கு, 

மணிக்குப் பிடிபாக்காம் வாயி MEGS 
அணிக்கு புகையில்யுஞ் சோல்கா- இணித் மதக 
மண்வெட்டி அயக்தி வடி. கால் ௮ டைப்ப 27 
கண்பட்டுப் 2 போஞ்சூட்டிற் காப்க் த. 

அடியிற் கதிசை.யறுடா வட்டார 
மடியிற் உரை பறைத்தாள்-குடி. கேடி 
சேலைவாய்ச் தானியத்தைச் சிர்தூவார் த் தடியால் 
கூலிவாய் மண்ணென்று கொண்டு, 

கோட்டுக்கு சான் ச கொட்ட ரம்பார் நெல்லைநீ © 4 : 
வீட்டுக்குக் கொள்ள விரும்பாத- கோட்டை 
எறியடா வில்கே பிரண்டுமுறை சுத்திக் 
கு.றியடா பபோர்போடக் கொண்டு, 

6) 

(5)
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11. நடுவர். 

ce a ee © 

௨. பயீரிடுவோர் வநந்தல். 

கட்டி. யளந்து கசந்துதர வேண்டாமிப் 

பொட்டைக்கா லெங்கே பொறுக்கினீர்- இஷ்டம் 
'இருக்தா விடுங்கூலி யீரல் பசியால் 

வருர்காது வாழ்த்துவோம் மற்று, (s) 

acu nvipisss Garararcinur pros gs 
குப்பை யடி.த்.துங குணமிலை2ய- தட்பி 

முளைத்த பாரிரோ முழுக்கருக் காயே 
'தெளித்கநெல் விணாயிற் ழே, (௨) 

தொண்டைக் கஇராய்த் அடிக்கற? சொற்பமழை 
கண்டெத் தனைகாள் கழிக்த?க-அண்டை க. 
soorour Gay $535 கண்ணீ ரிலையே 
விசையோ வெகுஈல் Gin, (n) 

சுற்றி யுழைத்துஞ் சுகமிலை 2ய அட்டளவு 

கிஸ்க்து கொடுக்கக் கஇபிலையே-ஜப்து 
கணக்கிற் பஇந்துகக் காளைககைச் சொற்பப் 
பணக்திறக விற்பர் பரிந்து, (௪) 

எங்கசோச்ச மொண்டென்பர் எங்குங் கணக்கோ 
தங்கைபிலே யள்ளிக் காவென்பா-பங்ருக் 
கொருகலூறல் லென்பர் உளுக்கெள் துவசை 
சருவமுமீம யென்பர் தனிக் ௮, (நி) 

| எங்கீசோச்மெண்ட்--]1 010801) 0௧௩ புறம்போக்கிற் ua sH. 

நிலத்தைக் தொலைக்கவே வேண்டும் கினைத்த 
பலத்தை யடைவதோ பாமமே-ஜலத்தையே 
கத்தி யுழைக்.தூ கலமிலை 2ய காம்பிழைக்க 
OT SASH மேகுவே மே, (௯)
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17. க டு வர். 

எனவ கனல ல வா 

௩. பலதோழிலாளர், 

சூ சடை வர் வியப்பா நடைஈடைபாய்த் 

கைசோர நீர க்ரூடக் காவடியைப் பைசா 
* a are e ய் 3 

இரண்டுக்கு விற்பர் இரப்ப மிடையே 
இசண்டபொருள் ம்சரத் இரிற் தர, (ஸூ 

பலையாளம் போவர் மளிகைகொறுஞ் சென்று 

கலையாலே றட்டையைக் தரங்கித- கொலைதாரற் 
காட்டுக்கு மாகி. ரைக்கூலி வரங் வ 7 

ஊட்டப் புரை3யாடி யுண்டு, (2) 

oe / 

(2௪ FT FE DDD LB, ஸீ அவிய த். ய்ய ன B md Crab 
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Gn. 7)/ o Fits 2 a பன்னா GED GB io கொண்டி OLIT Ldn 9 ol 2 
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a 1 8 8 ~ 
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பசைரச்ரு விற்ப ம ம7 பார்ப்பா ரிருகண் 

ginard கேற் Oe ௬௫ நக -தலமெ (ile 
Cpa “dy 5 pit aw ait ற்பா Cp த் B Bit ழி alt ¥ Old (2 J 

பா க்ழுப் புகையிலையும் பார், (1) 

கோவிற் புகுந்தங்கே நுற்ீறவல் செய்வர் 
சாவிற் புகுந்து FOOL IL. பரட் சாவி 

eg Dwi தம்பிராற் கூடியே செய்வர் 
சடைகற்றிச் சென்னியிலே தாம், (4)
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11. நடுவர். 
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GY FET Canary, yr Es JA, (௩) 
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26 நம்மவர் நூற்றேட்டூ. 

11. நடுவர். 

coe 6 EE அணனா 

௫, தப்புநடையர் . 
, பழுஞ்2சா ௮டமன பரிக்2த பருகுங் 
குழம்பைக் கறியோடு கூட்டிக்-கழிந்ததரள் 
.மேப்பதுக்கு மேலதீ மூட்டி. யெரித்துமனம் 
ஒப்பியவச் உண்பர் உவக்து, (ற) 

மூக்குப் பொடியும் முழகீளக் மகாவணழம் 

நாக்குத் தெரிய ஈகைத் தொனியும் வாக்குக் 
கழுக்கான சொல்லும் இஃ SM Gh OT LLY LD 
அழுக்கான மேனி பயர்க ௬. (௨) 

சங்கத மான சலத்திற் சயனிப்பா். 

வே பி.ரந்தெழுக ல்ல்டே 2 மயரவர் 

orca சையர்பாற wll 5 ga. (௩) 

வெள்ளிக் இம படா வேசாமி பென்றமைக் 25 
பிள்ளைக் க ர2கமபாப்ப் பண்டாட்டி-பள்ளிக் 
வரடா வெனகிரும்பும் மாதாரவைக் இண்ணை இண்ணை 
தேடா?த போென்பர் தோறு (௪) 

மர் இர மெல்லாம் மறந்தன. மற்றுள்ள 
.தர்இர மெல்லாந் தவிர்க்கன 27-7௬ இச் 

ட அத இ உ உ ச செப்இ, *ு , ச 
FL BOBTS BIL 100 Ch OF L' BV OT பூஹால | 

வடம்பூண்ட BT ON LP GD LD pM. (ர) 

வாயி லிகிவசே வானே ரவிசைமன் 
தியி oD aut தெலிர்அபின்-தியை 
ஜலத்தா லவித்துச் சடங்கைத் தொலைத்து 
மலைத்? தத விமிப்பர் மரு ண்டு, (5)



ர்
 

N
a
?
 

நம்மவர் நாத்றெட்டூ. 

11. நடுவர். 

A E> 

௬. நடூவர தம்மக்கள் இங்கிலிஷ் கற்கத் துணிதல். 

காலத்இற் இஸ்தி கழிக்கத் தவறவே 
ஏலத்தின் ம்ளூ லெடுத்தனசே-ஞாலத்தில் 
பள்ளுப் Leen pS win டுழைத்சோமே பாழில்ஈம் 
பிள்ளை சேன் இந்தப் பிழைப்பு, (௧) 

காஷ்சேய கவோடினோங் கைசேய டேடழைத்கோக் 
தோல்தேய மூட்டை சுபர்தோமே- நால்தேய 
வெள்ளைக் துணியொன்றே வேனிற்குளிர்க்குகம் 
பிள்ளைக்கேன் இந்தப் பிழைப்பு, (6) 

எழுத்துப் புட்டரா பேற்பட்ட பேசை 
இழுத்துச் சயிலச்கு ளே யே-கழுத்தைமுன் 
தள்ளி யடைச்துச் சவுக்கா லடி த்கனர்ஈம் 
பிள்ளைக்கேன் இந்தப் பிழைப்பு, (௩) 

சூத்இரரின் மச்கள் ் அரையாகவே பயேழைச் 
சாத்திரியின் மச்களோ ஜட்ஜானா-.ஆஸ் இயை 

விற். றுவீட்டு ஈம்மக்கள் மேனாட்டுக் கல்வியைக் 
ange. Caan மே சாண், (௪) 

உண்டைச்சோ .றண்டோர் உறஈ்கத் தலமற்றோர் 
தண்டத்தோ டோடிக் துயருற்றோ-கண்டக்கால் 
டேசுவரோ தம்பிள்ளை பீ, எ, பரீக்ஷையாப்த 
தாசிலிலே போனபின்பு தான், (௫) 

வேதர் தனைமறக்க வேதியர்கள் மும்மாரி 
மாதம் பொழிர் தடமிவ். வானபே-- சேதம் 
வ்ளைச்குஞ் சொரிந்தொருகால் af enh பயிர்க்குச் 

சளைக்கும் வரண்டொருகாற் ரான், (௬)
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111. 
io? oJ இ க i. 

oa 
வதை 

க. கத்திரபுர
ோகிதர். 

5 x a ம “oe * ரூ ௬ : 

சூத திரர்க்கு 2வகச் ௬௫ இப 2த9க்கச் 
FT SBI முண்டென்று ௪7 இப்பார்-2கரக்.இர முக் 

உ “5 . . a உ ௪ ° .. ௩ 

தந்து 2ம பூனூல் கரிக்கப் புகட்டிவைப்ப.ர் 

சந்தி.பா வந்தனம் தான், 

ம காருட் டிய27 குலவை சிபரரவீர் 
B ps இரையு ந தி 5 DST அறு நர ripe த் கு ஜ் 

துந்குபபமி BIITUF FOODS B bin oO sro ig. DB) Cart 

வரப் ப அிப்பும் LB 

சோம?ச்ட்டி பயன்களை தொலைர்சரர ஸின்றிது 2வ 
வீழ செட்டி யப்பன் விழுர்தரரள்- சர ற ட்டி 
பெண்டாட்டி ஸ்வ ன் பி A 5B BT oO NT Bl hi HB 

ge ர 7 ட்ட மின்றல் 2 207 அம், 

முட் டயா ர் svar 2௧௫ ஸ்டான் இதா (மி 

சட்டைபா OM Di dura ௭ வச கெட்டியாய்ச் 

சாந்திக்கு மமாமச் எடங்குக் ம 2பாகனம் 
wh gh Qs Burin Bm Fig. 

கோலப் போர மகொடைகட்டு வாறு வ 
BIND. BHT மோக்த தந்தைக் கரட்ிி) சரம்-பர லடி சில் 

தானங்கள் செப்விர் தருமங்க Doth da - 
மானங்கள் GA BUTS ந மற், , 

இரண்டிகாள் முன்ன யிருளாண்டி. பன்னை 
உருண்டகா ளோ கா மறர்மீதாம்- இரண்ட Say 
பத். தரா ளைக்குப் பல 2வலை பின்னாச் ன 
பசசெத்தரர ளாயுரைப்2பாந் தேர்ந்து; 

(5) 

© 

(௯)
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11], வைதிகர், 
பண ட ரகம வரண்ட 

கணவ BS 

௨. சாமான்ய் வைதிகர். 

அகாகானங் கொள் வர் குருகுலத்து வேஇயர்கள் 
பூகானய கொள்வ':2ச பூசுசர்கள்-தீகான 

பஞ்சமா பாபம் பல$ங்கு பென்ப? ர 

எஞ்சாம லீவாரை யேப்து தை (௧) 

இப்பைய ரில்லிற் றிதியா. 1) மின் நர 

ரூப் பைய Avs) அபர பனம் (“இப்பபா முமிகு 
ம்பா, a வாக் சகஷணையும் ிபாஜனமுந் நுண்டுங்கொண் 
CF டர COUT மில்லுக்கு யாம், (௨) 

ஏ ரூ ® டர ௪ ரு . ரூ _ es 8 * 

CFAGON MTL, HS Baap ory s wp BT SH 
பொன்னும் நிருவில் ஒம் பூடரர்க்குப்-பின்னுர் 

an? er ens on 
GID OMT மன்டின் PM BANG. FHI M கரசி 
இச கபாப் செல் 7வாம் இசைர்து 4 (௨) 

முது காட்ச உரணமையிணாார் ற் ன்றாத், கு ம பாரப்பாரச் 

கெறு ஈட்டா வுர்த த வா இமன்று- Lf btwn uit Sow 

சுப்பபிள்ளை தப்பிட்டிச் சொல்லுவதால் காம்கரல்வர் 

இப்பா lp Od பாம்வாம் (இ யைற் தூ, (2 ் 

டி ச ந % ் : . own க 

பெண்ணுக்குக் சல்யாணஞ் செய்க மப நமையைபிம் 
: ee ont 4 a பி பட ant ட் மண்ணுக்குள் யார்தான் மகி விலை மண்ணி மழு 
ட ந ey ௩ உ . 3 ந ௩ ௩ 

துண்டண்டிடா செல்லாது அட்டன் மீடா வேழைக்குகு 
ச ‘ 5 ப் ம் * . ட் : ர் 

இருமபீலைப் பொன்னன் கெடபுடலாம்; மைந்தன் 
எருமை0.பான் றின்றளிப் பானாம்-இரு நாறு 

® tT; . aan ர் % * * 

Ga mahous e702 Toor ut Gara doors ic Gig.tom tm 
7 ௪ ன இ டு உ உ . ச 1] ‘ 

WET aM OF Pad BTL Ips BS Oss aor), (௬)
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111. வைதிகர். 

௩. பிராமண புரோகிதர். 

இடி ததே புசப்பண்பர் இல்லங்க டோறுர் 
தடுத்துர் திதிபோ சனபே-ுடுத்த 
விரு கெ.க்திற் கொள்வர் இருபுசிட்பு மன்றி 
ஒருஇனத்திற் கொள்வாரு முண்டு, 

சூதகமே கொள்ளார் அணிந்தே சடங்குகளிற் 
பாதகமே பாரார் ப...ப்படாா-வேதமுறைப் 
பூணூற் சடங்கிற் பு.க௩்2தாமஞ் செய்வே 
வானோசே டாக மகிழ்ந்து, | 

மாதனவீடா யானாள் மனையாள அறியாமற் 
ar gas 2பாவோகங் சடை பாயத் -தேதியூர்ச் 

செல்லைய ரில்லிற் DO Susi Stim ud wa HFG 
சொல்லவே மாட்டோர் துணிந்து, 

எனக்கு மொருபணமிவ் வேனவாம்ச் சுப்பன் 
தனக்கு மொருபணமா தர்தீ£-எனக்கோ 
இருபணமீ யென்பர இருகை பாப்பித் 
தருகிற குந்திக் இகைத்.து, 

பையற் குபகயன மென்பர் பரிந்துதக் 
தையற். கூச் சேல்க்குர் தா வென்பா--கையிலள் ofl & 

தந் தோரை வஞ்சித்'2கா மென்பர் தலைக்கடை பில் 
அந்தோ இவர்கள் அழிம்பு, 

முழுகினால் மூக்கடைப்பு மூங்கிற் குடியார் 
இழவுரா ளின்றன்றோ கைகால்-கழுவிகாம் 
"வெண்ணீறு பூசியே போவோம் விரனுனியில் 
கண்ணீ ர௬ுடன்புசிக்கச் தான்.



நம்மவர் நூற்றேட்டு, 

111. வைதிகர், 

௪. வைதிகர் வரந்ீதல. 

இர்ரோ மேனுன்னை யேழடித்த போதுவாச் 
சொன்னோமே சோமாசி சுந்தரமே-யுன்னாலே 
கச்சேரி போசக் கந மாயிற்மிற 
எச்சரிக்ச மாட்டோம் இனி, ° 

தருப்பை யெடுத்கதாற் ர௬மதமாயிற்றும் 

விருப்பின் படியிசைய வேண்டி- இருட்டில் 
விழித்சே யினியாழ்கி வேலை முகட்டில் 

or (tpi our இரவிவரு மிவன், 

பாண்டாரு மில்லை மணப்பாரு மின்றில்லை 
பூண்டாரு மில்லை பு. ரறுவேஷம்-வேண்டாம் 
Pps EE சசம்பேசுி யூசெலா மோடிப் 

பிழைக்குமிவ் வீனப் பிழைப்பு, a 

புகையுண்டு போனவே புன்கண் ணிரண்ூம் 

மிகவெர்த போனே மேனி-சுகமின் றி 
வாமயலா கோவே மர்த்சஞ் சபிக்கராம் 
Edo சிந்தித் திகைத்து, 

ஓஒ 

வே.கங்க ணான்கனையும் வேகாங்க மாறினையு 
Cur Bua லென்ன வுணர்ந்தென்ன-சாதி 
வரையின் றி காமே வருச்தினதே போதும் 

உருவின்ஜி யுண்ணு முணவு, 
முக்சாற் பணத்திற்கே மூன்றியா மங்கதறி 

எக்காது மோடி யிரக்கீரோம்-வெட்கமின் மித 
தள்ளுண்டு சென்று தவிக்கிறோம் வீயோகம் 
பிளளைக்கு வேண்டாம் பிழைப்பு, 

33 

(s) 

(=) 

(௪) 

(6)
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III. வைதிகர்
. 

Ee 

ட. வைதிகர் தம்மக்கள் இங்கிலிஷ் கற்கத்துணிதல். 

விறகுவெட்டி பயேயுண்ட விரப்பன் மைந்தன் 

இரகுபதி பில்லிலை யோதி-இருகுதிரைக் 

கோச்சி செல்கின்றான் கோணழுண் டாசுடனே 

சோசைசுட்டு ADD To SST யின்மக சீனா 
மீ - 3. wy 3 oa §? றி ் re 5 

சைவைக்கு OF DU SOF Bsl iD o Bs Dili~ OLIFr AU aT 

டாமென்பான் சன்னப்மய பிட்சென்பான தன்னையு2ம 

நாமென்பான் உள்ளம் நபத்து, 

டாம். ணா: சன்னப்யெ பி.ச்-50 of « bitch, 

வெல்லப் பொரிவிற்ற விராயி மைந்தசீனு 

பல்லக் லேறப் பலூபபர்கள்-சொல்லக் 2கள் 

ஏமோழூ£ மென்2ற பிரைவர் இடையிடை மய 

ஒமேமீ மென்பர் உரத்து, 

இத்திப்புக் கள்விற்குஞ் சித்தம் பலம்மக சீனா 

எத்திக்கும் நோக்கி யிரிம்புட2ன--தத்.இக் 

குடைபிடிக்க வேயொருவன் குந்இபடி. வைத்து 

சடையெடித்துச் செல்வான் ஈபந்து, 

ஆட்டுக்கோ னானை ய ரிசிக்குப் பால்கறக்த 

மாட்டுக்சோகோ னானை. மனிதசெலாம-நாட்டுக் 2௧ 

| Qa B18 on யென்சின்றார் எக்கந் தணிக்கவந்த 

சந் இரனே யென்கின்றுர் தாம். ட 

"பள்ளிக்கே சென்று படி.த்.துப் பணங்குவிக்க 

"வெள்ளைக்காரர் நாளே வேண்டுசாள்-பிள்சர்களும் 

- ஏடுகிட வேண்டும்பின் இங்லீலை யோதராம் — 

- பூரபெட வேண்டும் பரிர்து. ... ... 

(2-) 

ஸூ 

(=) 

(9) 

(«)



நடிமவர் நாற்றேட்டூ, 

ரர. வைதிகம், 

௬. வைதிகர் மட்டிடல். 

வாசபெய செங்க மறைதா லவையத்துப் 
பேசவல்ல பெத்கசாவ கானியெல்?க-யாசகமே 
விட்டனர்தம் மக்கள் விரும்பிப்பொ SA or 

பெட்டரா கக்கண்ட பின்பு, 5 

சோமயாசி யெக்கே Hh BS BL VEL B 

சாமுகன பாடியெங்மீக சஈஇக்மிதாம்-சரமிவசைத் 
(அடி. OF fo A பதி ~! உ தி ° டி e 

இிண்மிக்க லேரிக்ஈண் சப்பெஞ்சி னீர்மக்கள் 

ரூண்டுக்கல் இட்டமிடக் மகாண்டு, 

௮திராத் இசசெக்கே முப்மிதாரி பாமா 

A ASu ipo bet Sa H-w B11 As 
ஆசுபத் இரிக்சிக யருகருப்பர் பிள்ளேபிணங் 
காசுக் கறுப்பதையே ஈண்டு, “ 

வையா கசணியயங் க வாகக் கடல்கடந்த 
கையா யிகசெல்கே கரங்காணோம்- யே 
அருக்கர்சே னைக்குச் HF BUEN NSS 
இருக்கவே சென்றார் இசைந்து, 

மீமாஞ்சை வாதம் விதியே ஈடதிதவல்ல 
வேமாங் குடித ஈகிதசெங்கே-2 காமாம்சம் 
உண்டுபுகைக் கப்பலிலே யூரர்துமக்கள் சமைபுகக் 
கண்டி.றந்தர ருள்ளங் BF SB, 

சுரு இஃகிரியளிக்கச் சொர்க்கமென் னாடிட்ட் 

மண்ணிலத்துக் சேவர் மறைன் மறக்கவே 
முண்டு த்தப் போயினவே மூண்டு, 

ர ர; ஈம்மவர் நாூத்மெட்டு முற்றிற்று. 
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