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NOTICE
THis Prose Reader contains scarcely a sentence which may
not be of use to the learner. All the words in it will be found
‘in the dictionaries. It will be a useful exercise for the student
occasionally to re-write the pieces, using syxonyms; to make precis
of them; and, in some cases, to construct cross-examinations as

On pp. 77-79It is not unneedful to remark that all references to the
Handbook should be carefully looked up.
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I.

CLASSICAL PROSE.
[The references are to the Handbook (seventh edition).
pp. 30-23 occasionally.]

Couslt

1.
பொய் நின்று (7௦, 74) மெய்யை (18) வெல்லுமா (70, 72, 46)

2.
வரவுக்குச் (190) தக்ச (117, 157) செலவு செய்ய (41) வேண்டும் (29).

8. Gratitude and Ingratitude.
சல்ல குணத்தை உடையவர் (184) 185) ஆயெ (13௦) ஒருவருக்கு[ச்] (173)

செய்த(7,4) உபசாரமானது (151) சருங்கல்லின்மேல் (131.€,29,253) எழுதிப்]

பட்ட

(92) எழுத்ஜ[ப்]போல

(19௦,

227)

நெடுவ் (231) சாலம் , (233)

விளங்கும் (73, 269) ; ஒழிந்த (74) அன்பில்லாத (121, 133) மனமுடைய (50)

ஒருவருச்கு[ச்] செய்த உபகாரம் நீர்மேல் எழுத[ப்]பட்ட எழு.த்த[ப]
போலச் செய்த அப்போ (25) தானே (2௦8.2) அழியும்(72). ஆசலால் (148),
எந்த[க]காலத்திலும் (126) ஈல்லோர்ச்கே (23) உபகாரஞ் (5௦) செயல்
வேண்டும்.

Notes.—Forms 1112 உடையவர், &c., are called verbs by the
To an
Tamilians, and sometimes govern cases accordingly.

English grammarian it seems more natural to consider esx to
be a preposition (= delonging to), governing the objective case,

to which sei is added.
செய்த [0 செய்யப்பட்ட-- மர்ம: 4௪2 6௪௪௯ மச

an ellipsis of gqever=which one has conferred.

07 conferred ; OF

Tamil avoids the

use of the passive voice as much as possible (93).

50 4௦85 மனமுடைய, அன்பில்லாத
ஓழிக்ச 0011௪5In ஒருவருக்கு,
such cases it is difficult to say whether a word

qualifies werd.

belongs to ary or reaches over to war,

The sease

like giflés
sifés gGaqgee= fo ones who
must determine 'the question.
remain, the rest.
அன்பு 4 இல்லாத-- அன்பில்லாத.
POPE, V.
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The Turkey fancying itself a Peacock.

சாட்டில் (18-72) இருக்கற (260) மயிலானது
(133) கலாபத்தை விரித்து (64, 77) ஆட (169)

wees

தன்னுடைய அழகுள்ள
அதைக் சண்டு (9௦, 97)

(ev clided) emer (131) கோழியானது (151) தானும் (108. 7)

winders (25,136) Bier igs (64) சன்னுடைய அழூல்லாத (121)
Rpas HAs gpuyp (87.6) CurgeGue (227) Qossan Qué Gumeters

கற்றவர் (7௦, 89) பிழையறஹ் (9௦) சவியைப் பிரசங்கிச்ச (760) ௮அசைச்சண்டு
அவைகளைக் கற்றறியாசவன் (77, 20) தரன் கற்ற பிழையாகய

(150) சவி

யைத் தன்னையுல் கற்றவனாச எண்ணிப் பிரசங்கிக்க (87).
3௦7 இலக்கணச்தையும் இலக்இயத்தையும்,
(6 4970 ௭௦202 80706 11௦

a compound and the pluralizing particle added to the last. GR.156.
The subject is Sxsi@é@ng.
good example for analysis.]

The final verb'is போலும்.

[A very

5. ‘Birds of a feather flock together?
சல்ல தாமரைப் (1310) பூவை உடைய குளத்திலே ஈல்ல அன்னப்
பறவை (131, 790) சேர்வது (88) போலக் (227) கற்றறித்தவரே கற்ற
விதுவரை இச்சிதறச் (64) சேர்வார்சன் (72).
காச்கை சுகொட்டிலே
[24௨. (5)] இடக்றெ (7) பிணத்தை இச்டக்கும், அதுபோலக் கற்தஜியாத

மூடர் மூடரையே

கொண்டாவோர்கள் (255).

6. The poisonous Cobra and the harmless Water-snake.
சான் சஞ்சச்சை உடையசாயிருசக்றெதை (137, 87) அறிந்து சாசபாம்பு (131)

ஒருவருவ் காணாத [127. (4)] இடத்திலே (51) அஞ்சி (65, 77) ஒளித்துச்
சொண்டு

[1௦6. (4), 29]

இருச்கும் : சன்னிடத் திலே

கஞ்சம் இல்லாத

நீர்ப்பாம்பு (11) எல்லாருங் (127) காணும் (74) இடத்திலே

இருக்கும்

அவை போல, மனத்தினுள்ளே (23, 251, 23) வஞ்சனையை (78:2) உடை
wet தம்மைத் தாமே மறைப்பார், வஞ்சனையில்லாத மனத்தையுடையவர்

அப்படித் சம்மை மறைக்க மாட்டார் (119).
7. The King and the learned Man—the superiority
of the latter.
அரசனையுல் குற்றக் இரச் (60 that every fault should REMOVE, 170)
கற்ற (7௦) புலவணையும் ஆராய்ந்து (57) பார்த்தால் (95) அரசனைப் பார்ச்

கிலும் (96) புலவனே றெப்பையுடையவன் ஆவான் (58).
அழு
அரசனுக்கு அவனுடைய
சிலே மகியாதை இல்லை
தேசங்களில் எல்லாம் (127)
The above seven
perfect prose.

எப்படி (98) எணல்,
தேசத்தில் அல்லாமல (2௦8) அன்னிய சேசங்
(43, 6); புலவனுச்கு அவன் போன (56)
மரியாசை உண்டாகும (49) 79).
bits would be
generally regaraed as
a
.
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8. The Three Fishes.

PROSE

3

[Read H.B., pp. 20-23.)

[This and the next are translations, and
a little foreign.]

ஒரு பெரிய குணத்தில் வருமூன்சாப்பவன் (87) என்றும் (83), அருவ்
காற்காப்பலன் (- சாலத்தில்) என்றும், வந்தபின்காப்பவன் (85) என்றும்,
மூன்று மின்சன் ௮ரேச காளாய் (4௦, 702 72) 8272) வாழ்ந்து சொண்
டிருசகும் சாஸில் ஒரு சான் (23) வலைச்காரர் (181) wig, இதிலே தண்
ணீர் சொஞ்சமாயிருக்றெதா[,து.* ஆ]சையா (37) ற. 22) னாளை ௮ச்து
இதில் (14) இருக்றெ (74) மீன்களை எல்லாம் பிடிப்போம் என்று
பேசிச் கொண்டதை
வருநுன்காப்பவன் கேட்டுச் சன் எஇனே௫தரிடச்
Bp (ay. 4) போய் (98) சாம் இவ்விடம் (25) விட்டுச் (254) சச்ரமா
கப் (136) புறப்பட (2௦2) வேண்டும், இணி இங்கே (2) ஒருகிமிஷகேோ

மூம் (தப) இருக்கல் (148) சாது (117) என (8௦), இதைச் கேட்டு (7௦),

வருங்காற்காப்பவன் சொல்லுறது (34): சமச்கு விபத்து வரும் போது
பார்த்துச் கொள்ளுவோம், காரியம் சேரிடம் (263) போது அதற்குச் சக்க
சாகப் (17) புத்தி உண்டாகும் என, பிறகு (925) வக்த பின்சாப்பவன்:
,சன்னிடத்தை விட்டு விடுது (254) சான் ஜூர்ச்கக்சனம்; எனென்

@e

(214),

og

ang

தச்சதோ

(751, 46) அது

(217)

வரவே

(768)

அரும், யாதொன்று வரத் தசாததோ (121, 5), அதை சாம் வருக்தி அழைத்
தாலும் (2௦௦) வராது (11௦) ; ஆசலால் (148), சரன் வர மாட்டேன் (117)
என்று சொல்லி ச், குனத்திலேயே (33, 193) இருக்கது. பிறகு, வருமுன்
கரப்பவன் வேறு இடத்திற் போய் விட்டு (254). மறுசாள் உதயத்திற்
செம்படவர் வக்து, வலையெறிக்து (5௦) மீன்களைப் பிடித்தார்சள் ; அதில்
வருங்காற் காப்பவன் அகப்பட்டுச் (167) தெக்காற் (58, 52) போற் பாசாங்கு
பண்ணிச் கொண்டிருந்தது.
அதைப் பார்த்த, இது செத்தது (58) என்று
எண்ணிச்சொண்டு
செம்படவன் அதைச்
கரைமேற் போம்டு
வைத்
தான் (260.
இதற்குள்ளே (-- 7 74௪ meanwhile) ap quer சண்
ணுச்சுத் (242) தப்பித் தண்ணீரிற் புகுந்து (56. 11) ஏரித்தச் சொண்டது.
பிறகு வக்சபின் காப்பவன் வலைக்குள் (251) அகப்பட்டு இப்போது என்னி
செய்யலாம் (7௦3) என்று, அங்கும் இங்கும் தட (169) அதைச் செம்படவன்
கண்டு தடியால் அடித்துச் கொன்றான்.
மற்றிரண்டுஞ் சகம் அடைச் சண,
ஆசையால் (140) எதையும் (126) அலோத்தச் (765) செய்ய வேண்டும்.
9. The Merchant resolves to engage in business again.
சென்னாட்டிலே

வர்த்தமானன்? (175)

மழொருப்பியம் 1

என்றொரு

(171)

என்னும்

(12)

பட்டணத்தில்

வந்த்தசன் இருக்தான்

1 உரயராப்டவ க லசசவட நறலத
அ ச்சசமீற் மம்
1 S. VARDDHAMANA = fAriing,

(6. 10.
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READER

MOVES (242. 2) OG vewd Oopagnd (72. 1)) இன்னஞ் (124) 12)
சம்பாதிச்ச வேண்டும் என்றெ (84) ஆசையினால் ஆலோச்சல் (145,
268) அனான்,
எப்படி என்றால் (98), யாதொன்று (2௦3) சம்பாதிப்பது
(88) அகுமையோ அசைச் சம்பாதிச்ச வேண்டும் (18 வாட(1 02 418%0ய14
of acquisition? that (one) must acquire); #sunfgseogs (nom.
சான் understood, 108) காப்பாற்ற (87) வேண்டும்; காப்பாற்றினதை

(59) விரத
தைத்

[விருக்சி] பண்ண

தானும்

(708.

196. 2) செலவழிக்க

ர)

(162) வேண்டும்,

அனுபவித்த

(7)

(19௦. 8) வேண்டும்,

(௧௩ :) இசரவியம் காசம் ஆகும் (762);
குதையும்; தானும் அஅபவித்தச் (79)

விர்த்தி பண்ணி

உத்தமபர்த்திரத்திம்

எனென்றால்,

(2,

சாப்பாற்றாச

விர்த்தி பண்ணாதது (மா. 4)
சத்பாத்திரத்திற் செலவழியா

அது (2.5) வீண் ஆகும் எனச்: (63) சாஸ்இரம் இருக்றெதினாலூம் (௨04
by

there

being = doth because

பழமும் புண்ணியமும்

there is, 87, 120)

மேலும், இன்

சரத்தியும் மனிசர்க்குள்ளே [-- மனிதருக்குள்ளே]

(242. 11) பெருமையும் உறவும் நினைத்தது (87, 62) முரழுக்சலும் (148) மாருச்

குண்டு (133)? திரளாசப் (130) பணங் (5௦) குவித்சவர்களுச்சே (88, 23, 108)
உண்டு,

இல்லாதவர்சள் (1௦1. 5) உலகத்இலே

சடைப்பிணம் (& ஏவி120ன

Corpse, 131) ஆவார்சன் (69) ஆசையினாலும் (242) ) மேன்மேதுளு சம்பா
இப்பதே (8, 33) யோச்சயெம் (6) என்று ஆலோடித்தச்சொண்டு (106. 4. 2)

சன்னிடத்தில் இருக்றெ (74) சரக்குகளை வண்டியில் எற்றி (77). அதிற்
சஞ்€ேகன் 1, சச்சசன் * என்னும் (132) பெயரை உடைய (185) இரண்டு
(172) எகுதுகளைப் பூட்டி (87) சடத்திச் (160) சொண்டு (1௦6, 4, 6) தேசரச்
தீரம் (234 238) போனான் (58). '

10. The Sunrise.
[This is a specimen of Sanskrit-Tamil.

pare.

See Lesson 58.
The style is inflated, and the idiom not

It is in the worst possible taste 1]

அதின இராக்சாலவ் (the night season of that day) sag, galod
ெணல்களைப் படைத்திருச்சன்ற (87,179, 331 சூரிய பகவான் (131) ழெக்குத்
திசையில் கிற்ட்ற (7௦, 33) உதயூரியினிடத்திற் [131 (8), App. IIT]

ஜோத்றிய சாட்சியோனத (151) எப்படிக்இருக்ததெனில் [எப்படிக்கு - எப்
படி] (79, 8): உலகன்சளேை அலைத்துத், இன்மை வாட்டிப், பற்பல சொ
மமைசளைச் செய்து வீறி இருஃன்ற செயசாவிகள் (81) ஆகிய அவுணர்
(125) பூண்டை வேறூச் களை வதாக (19௦, 28 1110 ஏ௦ய10 9766ம் மெ) வெற்றி
வேலாயுதத்தைச் திருக்கரத்திற் சொண்டிருக்கும் ஒப்பற்ற பால சுப்பிரமணிய
சேவர் ” இத்தினம் பீரயாணப்பட இருச்ளெறனர், பிரமனாதிய (121, 185)
1S. fellow-servant.

* Subramanya, the Hinds Mars,

? §.

for-causer.
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CH. I. CLASSICAL PROSE

5

தேவர்கள் அளைவருவ் சளித்துப் போற்றிச் சூழ்க்து போவார்கள்;

சாமும்

விரைவிற் சென்று அவர்சளுடன் தரிசச்சாமல் இருப்பது அழசன்று என
நினைத்தெழுக்சவனைப் போல ஒற்றை [0112-7056]4] வண்டியும் எழு
பச்சைக் குதிரைகளையும் உடைய (1851 இரதத்தில் ௮ருணன் சாசத்தியஞ்1
செய்வதாகச் சூரியன் வமிச ஜ்த்நிசையில் ௨௫ அறுவாயில் (சாவாய்)
சாட்சதப் பாதசரைப் போல உலகவ்களிற் பரக்து விருத்தி இருச்த. இருள்
அனைத்தும் அதப்பட்டுச் சகல மீராணிசளும் வீறிக் சளிப்படைச்தன.

[Skandam.}
11.

Read

with Lesson 41,

As a specimen of vulgar Tamil or Qsréane, the following
sentences from the wfléssfir Sore, or play of ‘Harischandra,’

are inserted.

The verses are given with the prose version, full

of patois.
The person who speaks is the சோட்டி, வெட்டியான் 02 80 வரம
of Kaci, whose business it was to burn the dead and to act as
public executioner.

Harischandra is offered for sale as a slave.
மாம்ஏ தோட்டி,

VERSE.

[el@ssd: a species of metre]

ஆர் ஐயா ஆண்டே. இங்கே ஆன் விலை கூறச் கேட்டேன்£

பேர் ஏன்ன?

ஊர் சான் (108) என்ன2

பாரினிற் (22) பறையனானே

பே௫ய (74) விலைதான் என்ன?

[ன்ச்]; பணத்தையுவ் கொடுத்தால் இக்தத்

திசனாம் ஆளை விற்கச் சித்தம் உண்டாமோ, சொல்வாய் (269).
PROSE.
ஏ (093) ஆண்டே/ ஏ ஆண்டே? ஆர், ஐயா, இங்கே ஆளை விலை
விக்றெத2 சான் தோட்டி சாமி, சான் பணத்தைக் கொடுத்தால் விக
ஐத்தக்கு (94. 1006) மனசண்டா (43,460)? அப்படி ஆனால் (98) எக்த cent?
பேர் என்ன? விலை என்ன, செல்லையா, செல்க 7
20015.
ஆண்டே ௦ ஆண்டையே.
ஜயா (11047௩ 7௩ ௨௨ ௩ kied
of interjection.
விலைக் - விலைக்கு. விச்றெது
- விற்டிறது (7௦, 100
வில், 11166 சல்). ஆர் விற்கிறது - 4942 2927 2௪8 ts selling? The neut.
verb is often used in கமம் ௯௨65. விச்ெத்தக்கு- விற்றெதற்கு (157. 4).

16 20மய 11௦1௦0 தெதற்கு 101௦ இற.த்துக்கு 18 ரகர? 0௦0100௦0,
Geregy.
A common corruption in pronunciation.
Driving.

See errs.

செல்க
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The person who sells Harischandra replies:
VERSE,
சத்சமாய் இவரை சானே தெ92 கெடு) வினில் விலையே (5௦, 23) —
விற்றிட (263.8) வக்சேன்,; மெய்யே, விலை நீ தான் கொடுப்பாய் (98) ஆனால்
சத்தியமாச விற்பேன்,: சாதியும் ஊரும் பெயரும்
கூற்றம் இல்லாறற் (2௦3) சொல்விக் கொண்டிடில் (263,05) மிசவுசன்தே (ப.

PROSE.
ஆம் (7௦4) அப்பா (10), இவரைச் சான் விலைச்இ விழ்ச வீச்தேன். சி
சொள்ளும் போல் (227) இருகால் மெத்ச சந்தோஷம், உன்னைப் பார்த்
தால் (97) எனக்குச் சந்தேசமாயிருச்றெது. உன் சாதி, ஊர், பேர் தெரியச்
சொல்ல வேணும், அப்பா”
Nores.—Before Qgrfiw is understood எனக்கு (29, 157).
eis understood after #18, eet, and Gum (Latin idiom).
கொள்ளும் போல் இருர்தால் - 27 2௪௪௪ 22 ஏ probability of your
buying.
The Gan wer replies:

VERSE.

சாதியிற் (251) பறையனானே, சபஞ் (101 சலம்) ௪ சுடலை (240.5) காப்பேன்
269. 2,

திலா (22௦) இந்தக் காத் இரு ஈகர்த் (5௦)
வீதியில் விலை தான் கூறி விற்பதால் கேட்க
நீதியாய் இருக்து விற்றால் கில(லே)வரமாகச்
310178. சாஇயில் - in caste= ‘as to
விற்பதால்,

Root

தோட்டி, ஐயா/
வந்தேன்,
சொள்வேன்.
my caste.’

வில் (7௦. 1).

Sing. neut. part. noun fut. விற்பது (88).
This in the 3rd case is Sousre — because you are selling.
PROSE,

oexgpenw sr siGur upéeng). cas Cuan Srang (= strong-ith'௬௭௮).
கான் இந்தச் ௪௦௪ ஈசரத்திலிருக்கெது,
சுடலை சாச்கற தோட்டி.
வீதியிலே விலை கூறி விற்றபடியினாலே (230. 2) சேக்க வச்சேன்.
உங்
கட்குச் சம்மதிப் பட்டால் (161) விலைக்கிச் கொள்ளுகிறேன் 1365. 6).
சோபம் பண்ணாதே, ஆண்டே 7
210188.
என்னுடைய சாதியோ
= as regards my ca **. ஓ.
(105
used for but if you ask (comp. 46); seirape is added often (98).
பறச்சாதி (00 பறைச்சாதி (131).
சான் இருச்தெழு.
This is common=the place where I dweli.
[Ff amGs QaeGnn?
Where do you //027..
சான் இருக்கது

sepsnayt I ive in Tanjore.|
Gade = Gara.

The gfées8s Soorsa is well worin reading, although it
contains one or two passages unfit for perusal.

CH. I.
12.

CLASSICAL

PROSE

To be read with Lesson

7
97.

A verse. The following quatrain is celebrated.
The Tamil philosophers divide the subjects of compositio.
into

four

classes,

embracing

m2

virtue,

Quagger possessions,

@erus pleasure, and வீடு final deliverance from this mortal coil
(IIL Gram. 215). Avval was asked for a definition of these.
She replied,
த்தல் அறச் தீவினை விட்டீட்டல் பொருள், எஞ்ஞான்ழும்
காதல் இருவர் கருத்தறவைத் snare)

பட்டதே இன்பம்; பரனைகினைக் இம்மூன்றும்

விட்டதே பேரின்ப வீட,
The words not in common use are #v.6) = collecting together;
ஒஞ்ஞான்றும் -- 2௦22 (126); sage affection; ep to subsist; Aearagy
for Morag; user the Supreme.
The first syllable of each metrical foot is marked by an
accent.

:

For the metre, see Yope’s Nalagiyar,

பம

BUSINESS TAMIL

CHAPTER
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II.

BUSINESS TAMIL.
1.

A Letter from a Court Pleader.

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

wan
மகா

இராயஸ்திரி

தஞசாஷா

இமிறறு

துறை

தஞ்சாஷூர்,

சமிற்ற

துரை

யவாகள
அவர்கள்

சமுகத ,தூககு வகலே இரஙகசாமி சாஷதிரி சலாம
சமுசத்துக்கு

வச்€ல்

இரங்கசாமி

சாஸ்திரி

சலாஞ்

செயிதூ யெழுகெகொண்ட
த 2
செய்து,

எழுதிக்கொண்டு :

௫ம்௫-..- மர் ஆகஷடடு
இடு வருஷ்த்ில் ஆகஷ்ட்டு

m
அமி உ
மாகத்தின் ௨௨தேதி

போடடூ தவாலில
போட்டு, சவாலில்

அனுபபிய தஙகளுடைய காகிதம மேறபடி பூ ௨௰௬௨
அனுப்பிய தங்களுடை...! ஈாசதெம் மேற்படி 2 ௨௬௨
கணடதுகளையும

அறிநது கோண

டேன

சண்டவைகளையும் அறிந்து கொண்டேன்.
aug
ஜட்ஜி

பததி

புதுசாயீ

புதிதாய்

துரை யவாகள
பயிணாடாயி
(187) துரை அவர்சள் பயிண்டாட

பிறஸதாபிக தமயபோது ௬௱எல௮--ம

பற்றிப்

பிரஸ்சாபிக்கும்போது,

ஆனசா
ஆன்சர்

தூககவேணடிய
கொடுக்கவேண்டிய

௬௭௪௮-ம்
அவசறமீலலை
அவசசமில்லை.

சோநது அதில
சேர்ந்து, அதில்

வநது
வம,

Fuca’

அ9ஷ்டாண்டு (187)
மேறபடி நமபாகளை
மேற்படி. சம்பர்களைப்

நமபறை

பததி அபபில

சம்பரைப்

புற்றி அப்பில்

யேனபதையும
என்பதையும்,

௨௱௫--ம
௨௦௫ட-ம்

நமபறைபததிதஙகளுடைய
அபிபபிறயததை அறிநது கோணடூ தேறி
சம்பரைப் பற்றித் சங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை அறிச்து கொண்டு தேரி
யபபடுதத
யப்புத்த
கர

வேணடியதையும
வேண்டியதையும்,

பிழஸ்தாபிக கலாம
பிரஸ்தாபிச்சலாம்

எண்டு
என்று

யெணணீ
எண்ணி

10

A

TAMIL

PROSE

READER

யிநககமிட
புதுசாயிவநத மகா இராஜஸதிரி அசிடடாணடு Qa sien
இருச்சையில், பு.திசாய் வர்.த மசா Qorwen Hd அஃ. டாண்டு ஐடி அரை
யவாகள
அவர்கள்

௬௱௭எ௰௮--ம
௬௭௪௮-ம்.

பீலானசா

நமபநீல
சம்பரில்

தூகேகயிலலை

தங்கள
தங்கள்

மாறிபத்தில
மாரிபத்தில்

யெணடூ பிறஸ்தாபிததாகள

பீல் ஆன்சர் கொடுச்சவில்லே
வயிலலையேனக$ற
வையில்லை என்றெ

யேன
ஏன்

என்று

தங்களுடைய
தங்களுடைய

டிநுபபதுனுலே ஆசா வேணடியதிலலை
ஒருப்பதினாலே, ஆன்சர் வேண்டியதில்லை.

யேணடூ
என்று

அறிவிததுககோணடேன
அறிவித்தக்கொண்டேன்.

மானனிய
மானிய

சகல

மேலூ£
மேலூர்

தேஸ்தாவேசுகளையும

een
தஸ்துவேசுகளையும்
துறையவாகளிடததுகத

சறுவ
சர்வ

சேனனபபடடணததில

கோண
சொண்
um
ப

ajo
௮௨

நீலததைகதநிதது
நிலத்சைச்குறித்துச்
யீநகதம

லாயா

சென்னபட்டணத்தில் இருக்கும் இலாயர்
அனுபபியிநகதறதாயும மேலபபடியாக

ளுடைய

அபிபபிறயம

ஒருவாரததில

ஞூ டைய

அபிப்பிராயம்

ஒரு வாரத்தில்

ளாகக்

ஆன்சர் தே

தேறிநது
தெரிந்து
டிசமபா
டிசம்பர்

அரை(187) அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பி இருச்றெதாயும்

ளாக

ஆனசா தே

பிரஸ்தாபித்தார்கள்,

அபிபபிறயததை
அபிப்பிராயத்தைச்

அப
அப்

மேல்ப்படியரர்ச

தேரியவரமேணடு
தெரியவரும் என்றும்,

௮தாகதள
அதற்குள்

கோறடில

கேழபபதுகளுகத

ஜவாபு

௧6௧௧

வேணும

கோர்ட்டில்

கேட்பவைகளுக்கு

ஜவாபு

கொடுக்க

வேண்டும்

எனறும
தீபபாதறதாகதழன ஆகேடிபிதது
மனுகு$ககவேணும
என்றும், தீர்ப்பாறைதற்கு முன் ஆக்ஷேபித்து
மனுச்சொடுச்சவேண்டும்
எனறும விபறமாயி முறகாயிதததில கணடெழிதி மீநகதறீகளே
சென
என்றும் விவரமாய் முற்காயிதத்துல் கண்டு எழுதி இருக்கிறீர்களே. சென்
னபபட்டணம
னயட்டணம்

யதை
யதைச்

லாயா அலாகள யேவவிதமாமீ மேல நடதத வேணடி,
இலாயர் அவர்கள் எவ்விசமாய் “மேல் சடத்ச வேண்டி

தறிதது

தஙகளுகத

யெழதியிநகதறாகள

அதைபததி

ஷை

குறித்துத் தங்களுக்கு எழுஇி இருக்கறொர்கள்2 அதைப்பற்றி சான்
கோறடடில யேவன அறிவிததுகோளள வேணும எனறு தஙகளுடைய
கோர்ட்டில் என்ன அறிவித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று தங்களுடைய
அபிபபீராய
மிநகததோ
அதைநாகர அரிநதுகொளளுமபடி யெழதி
அபிப்பிராயம் இருக்றெதோ அதை நான் அறிந்துசொள்ளும்படி.
எழுதி
wens
egestas
வேணும
நேததியதின
மேறபடி,
கோறடடூ
அனுப்ப உத்தரவு நச வேண்டும் சேற்மையதினம் மேற்படி
கோர்ட்டு

CH, ff.
யேடதமஸதா
எட்ருமஸ்தகா

மேலூ
மேதூர்

BUSINESS

சமமநதமான
சம்மந்தமான

TAMIL
௨௱௫--ம
உ£௫--ம்.

கோறடடில ஜடஜிதுறை யவாகளழனபாக
கோர்ட்டில் ஜட்ஜி.துரை அவர்கள் முன்பாக
களுகத
களுச்கு

அறிவிதது சோலல
அறிவித்துச் சொல்ல

யீருககிறேன
இருச்சறேன்.

ஆகசசே அது
ஆசவே, அக்க

ர
நமபரை
சம்பரைப்

யேனனை கேடடா
என்னைச் கேட்டார்.

வேணுமேனறு
அவறிடம
வேண்டும் என்று ௮வரிடத்தல
விஷயததில
விஷயத்தில்

பததி
பற்றிச்
தங
தன்

சோலலி
செரல்வி

சீககிற மாமி தஙகளுடைய
சச்சர மாய்ச் தங்களுடைய

அபிபபிறயததை நான அறிநது கோளள உததிறவாக வேணும,
அபிப்பிராயுச்தை சான் அறிந்து சொள்ள உத்தரவு ஆக வேண்டும்.
வேணும் / சலாம்

இரங்கசாமி சாஸ்திரி, —
கடும். -்
ஜனவரிமீ” 0௨.

வக்€ல்.

The chief differences to be noticed are—
I, @@ for Gan@.
2. p for 2. 3. @@ for Bp. 4. The mute
sign (yerefi) is omitted throughout, as are all stops, &c. 5. The
words are not separated.
6. உடய 1402 உடைய in the 6th case.
7. எண்டு 60 என்று,
8. ஆயி for gt, though now obsolete, is
really good.
Tn regard to grammar :—
Note ௩. gow இடம் 10 அவரிடத்தில், 1148 15 ஐ௦6110211 இடம் 15
used absolutely as the sign of the 7th case (25:).
2. ஆசச்சே is very vulgar.
It was written formerly ஆகச்
QewGs= thus having done.
It is equivalent to gaawre.
3. அது 107 6s, common but vulgar.
Several idioms are worthy of notice :—
I. wae Qorsov Ge is a Sanskrit form.
மகா
இராசமானிய
இராசஸ்திரி -- 072௪ 29442 possesses, &c.
great
kingly
—hing’s feltctty.
௨, சண்டு எழுதி இருக்கிறீர்களே, 111. 4402987 seen, you have indeed
written = you have seen fit to write.
3. மேல் 1௦7 இணிமேல் hereafter.

4 உத்தரவு ஆகவேண்டும், 114. 28 272079௪ ௪1/07 6௪௭௬௪.
a reply.

சசச 72௪
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9, Analysis of a Complaint preferred in a Civil Court.
PERV

சா௰௪௨.

49th year (1849), No. x14.

திவானி அதாலதது குமபகோண ஜிலலா. அடிஷுனால
திவானி

eres

'

கும்பகோணம்

இல்லா?

அடிஷனால்

சதாமீன வாகள சமுகததூககு வாதிகள பாபவினா
சதாமின்

அவர்கள்?

சமூகத்துக்கு7:

வாதிகள்

Fl தாலுககா சடையககாலில
சம்:

தாறுச்சா

போன

சடையங்கசாலில்

அடைககல

போன

பாவவிஞ

யிருகரு௦ யெறதது
இருக்கும்*

துறகொண்டான

அடைக்கலத் £

இறக்து

மகனுகள

தறசொண்டான்

மகன்கள்

வையிததிலிவக அறகொணடான-க-மாரியாயி யென
வைத்திலிங்கம்

இற
இற

துறசொண்டான்.

மாரிமுதது

துறகொணடான

மாரிமுத்தச்

மிராசு

பிரதி

மிராசு,

பெண்சாதி

ஊரில்

துறகொண்டான் (248)

தனுகோடி

அததவது

தனுச்கோடி

அக்தஸ்து

தனம.

தனசெய

புனசெய

தனம்.

சன்செய்

புன்செய்

டைகக

வேணடிய

டைக்க

வேண்டிய

இருக்கும்

துறகொணடான

சுப்பிமணியன்

பெணசாதி

அகத்தஸ்து

ஊரிலயிருககும

மேற்படி

சுபபிறமணிய

இதந்துபோன

(2);

மேறபடி

பிரதிவாதிகள்,

என்

-௨-அ.ததவதூ

அறசொண்டான்.

வாதிகள

பயெொரநதுபோன

(5); மாரியாயி

வீடடுகுடித
வீட்டுக்குடிச்

வகையா திலம
வகையரா

நிலம்

சஙகதியில பொறுமானம
ens 89H,

பரிமாணம்

கெ
a

ரூபா
ரூபாய்

ஈ௩௰௫ அணா-௯-வாதிகள மேறபடி பிரதிவாதிபெரில
sn@,

அணா

௬

வாதிகள்

மேற்படி

செயயபடட பிருது எனனவெனமுல
செய்யப்பட்ட?

பிராது

என்னவென்றால் :

பிரதிவாதிபேரில்
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(ுதலாவழ பிரதிவாதி புறுஷனும னாஙகளும sGanRymrarg signe!
ர. ச-லாவுது பிரசலொதி புருடனும் சாங்களும் சகோதரர்சள் ஆனதினால்
மேற்படி .சடையஙகால
மேற்படி. சடையங்கால்
யேஙகளுகத
எங்களுக்கு.
நனசேய

இசநதிறறகக
ஆச்சச்திரார்ச்ச

பிதுறறசிதமாயீ
பிதிரார்ச்தெமாய்

புனசேய

கீறமம
ரொமம்

சோநதமான
சொச்சம் ஆன

வகையா

வேலி

வேல-௬ம்
வேலி: (௬௦)

நீலததில
நிலத்தில்,

ழணிலோணணுகதனள
மூன்றில்: ஒன்றுக்கு, உள்ள

ல் நீலததுகத

யேங்களில

சன்செய் புன்செய் வசைமரா வேவி ௧௪ கிலத்துக்கும் எல்களில்
வாதி
வாதி

பெறல
பேரால்

மிறக:
யீராக

தாதகலூடன
தாச்சறுடன்

கோணடு மேறியடி
கொண்டு, மேற்படி.
மீசியோன
விஎயோன்:

தகதூ

கிறாததின
சரொறத்தின்

மேலனாறததை
மேங்வாரத்தை

பாதிடயொறுகது
குமபினியாறல
பாதிரியாருச்சூச் சம்பேணியசர£ல

படியான

ருக்றெ 'படியான்
றததை
ரச்தை

நீறக்ஷேபனே
நிராட்சேபனை.

யாயி
யாய்

யெஙகளுடைய

மேற்படி மீறசு

எங்களுடைய

மேற்படி

அனுபவிததூ
அனுபவிதறுச்

மடடம
ட்டும்

மானிவும
மானியம்

ழதல:

முதல்

த௲சாஷா
தஞ்சாவூர்

செயயபடடடி
செய்யப்பட்டி

நீலததுகத மேலவா

மிரசக கிலத்துச்கும்

மேல்வா

பாதிரியாறுககு சேலுததிகோணடூ
னுங்கள ஆவிபதததா
பாதிரியாருக்குச் செலுத்திக்கொண்டு (1௦6) eraser
அவிபத்தர்

னாயும
சளாயும்

யெகயோக
க்ஷமமசயம
ஒஈ யோசக்ஷமாயும்

இநநது
இருச்து

வநகையீல
வருசையில்

யேஙகளில
எங்களில்

சறுவ

ஜெஷடடனாகிய

சருவ

செட்டன் ஆயெ

னியில

பறபல

GH

சிததிரை

கூதததில யேறநது

போமிலிட

பராபவ

வருடம்

சித்திரை

மாதத்தில்

போய்விட்

அன்றியில்
டான

அவனுக்கு

மேறபடி பிறதிவாதீ புநஷன புததிரசநததியன
மேச்படி

ஒங்கள

சகல

பிரதிவாதி

கமைஙகளும

புருடன்

புத்திர சந்ததி

இறகத்து

சேயது தீதியும சேயது

டான். அவனுக்கு சாங்கள் சகல கருமங்களும் செய்து இதயும்

செய்து

வருதுறேம?
வ்ருஇறோம்.
௨-வது

இபபடிககிறுககயில

சிவனுமசககாநி யான மேறபடி

11. ௨-வது: இப்படிச்சருச்கையில்
(144) 8வளும்சக்சாரி ஆன

மேர்படி

யிறதிவாதியின ௮னுமதியவின பெரில வலங்கிமான தாலுக்கா சேமயஙதடி
பிரிசாதியின் அனுமதியின் பேரில் வலவ்கமான் தாலுக்கா செம்பக்குடி
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றுமலிஙக

தேனகோணடான

யேனயவன

சிலநடன

தமபல

கூடி

ரசமலிவ்கத்

தென்சொண்டான்

என்பவன்

சிலருடன்

கும்பு

கூடி.

வநது
aig

மேறபடி
மேற்படி

பிறதிவாதியின பேண
பிரதி வாதியின் பெண்

சேயதுகோளள்

வேணு

விசாலாக்டியை
விசாலாட்ரியைச்

மெனகிற

கலியாணம
கலியாணம்

கறுததுவை

நாஙகள

செய்து கொள்ள (1௦4) வேண்டும் என்கிற (13௦)

கருக்கனொல்

சகாக்கள்

போடடிரநத
'போட்டிருக்த

சில
Re

நகைகளுடன
அவளையும
சகைகளுடன்” அவளையும்

தடயங்களையும
கடயவ்களையம்

துறகிறதமாயி
துராகருதமாய்ச்

பினறும
Garey

கோணடு
கொண்டு

யேங்களுடைய
எங்களுடைய

பொனதை
போனதைச்

தறித்து.
சுறித்த

(258)

௪௭-௦0 சூன மடததில ழதலவாதி ௮வாகள பேரிலும நீறுமிததியமாயி
௪௪-வருடம சூன் மாதத்தில் முதல் வாதி அவர்கள் பேரிலும்
நிர்கிமித்தமாய்
முதல
முதல்

வாதி
வாதி

பேரில
பேரில்

மேஜதைதிறேடடில
மேஜஸ்நிரட்டில்

மேறபடி
மேற்படி

பிரதிவாதியுமி
பிரதிவாதியும்

சேயதுகோணட
செய்துகொண்ட

பாவவினச
தாலுஈகா
பாவவினாசச் தாலூக்சா

பிறதுககாக
பிராதுக்சாச

மேறபடி
மேற்படி

ஆபிசா பிறதிவாதிககி உபேடசையா
யிரநது கொணடு
ஆபிசர் பிரதிவாதிச்கு உபேட்சையாய் இருந்து சொண்டு

பொலிஷ
போலீஸ்

மதல வாதியை
முதல் வாதியை

gf usw
போக சோலலி நீறபநதம சேயதததுனுல
இரா ஆய்ப் போசச் சொல்லி நிர்ப்பந்தம் செய்தகனால்

சில மததியஸ்
லெ மத்தியஸ்

தாளை

வறையிலுளள

ர்களை

வைததுகோணடூ

சிவனுமசததுககாக
சீவனாமிகத்துக்காக
ஙைகள
காங்கள்

பிறதிவாதியினுடைய ஆமிசு

வைத்துக் கொண்டு, பிரதிவாதியினுடைய
மேறபடி
மேற்படி.

விட$தறதேனறும
விடுறெ தென்றும்

சேயயாமல
செய்யாமல்

தின
அதின்

வருகிறதேனறும

நிலததில
கிலத்தில்
அதை
௮தை

வரிமானததை
வருமானத்சைச்

தீறமானம

வருெதென்றும்
தீர்மானம்
களைககணடு
பிலவங்க?

சேயது

ஆயுள் வரையில் உள்ள.

நனசேயில
சன்செயில்

அவள
அவள்

வேலி
வேலி

ஓததி பேநதக
ஓத்திபந்தயம்

கோணடூ
கொண்டு
கோணட

த
ஐ

Sorangs
மூதேலானது

காலக்ஷேபம
காலட்சேபம்
பிறகாரம

நீலம்
நிலம்

சேயது
செய்த

அதுவிபறங

செய்து கொண்ட பிரசாரம் அது விவரம்
wash
weave
பிரதிவாதிககி

"கைச் சுண்டு பிலவங்க வருடம் மார்கழி மாதம் ௧௭ தேதியில் பிரதிவாதிக்கு
OUT
அவளயேஙகளுகதம
ஓடமபடிககைகள
பிறபபிவிதது
சாங்களும்
அவள் எங்களுக்கும்
உடன்படிக்சைகள்
பிறப்பித்துக்
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கேரணடு

அதைககணடு

மெறபடி

மேஜஸ்தீநேடடு

பிறதுகதத

oF

கொண்டு

அலச்ச்

மேற்படி.

மேஜஸ்தாட்டுப்

பிராதுச்கு

இராசி

கண்டு

னுமாவும
தடூககபபடடிநககது
சாமாவும் கொ௫்சப்பட்டிருக்கிறது,

Ill.
யேனன
என்ன

௬-வது

றசிறுமாவை

வாங்ககோணட

போலிஷ்

இபிசா

௬- வது

இராசிராமாவை

வார்கிச்சொண்ட

போலீஸ்

ஆபீசர்

காறணததுறனுலேயோ
காரணத்தினாலேயோ

சிவழமை சககாறியான
வனாம்சக்காரியான

மேறபடி

நிலததில

௬-ல

ஒண்ணு

மேற்படி.

நிலத்தில்

௩-ல்

ஒன்று

பிறதி வாதீகக்
பிரதிவாதிச்கு

கெடைககவேணடியது

போல

கிடைச்ச

போல

வேண்டியது

அனிதமாயி அஜறுககு அதி யேழதி மேறபடி ௰-வேலி
அகீதியாய் அகுருக்கு அர்தி எழு,இ, மேற்படி ம-வேலி
ஒணணுககுளள
ஒன்றுக்குள்ள

அடியில கணட
அடியிழ் சண்ட

நீலததை
நிலத்தை

உததிரவு வநதிறுகதுறதாயி அவள
உத்சாவு வக்இருக்றெசாய் அவள்
மேறபடி
மேற்படி

றதஜினுமா
இராரிசொாமா

வாகதழலம
வாச்குஞூலம்
மான
மான

பிறதிவாதி
பிரதிவாதி

வசபபடூததினது
வசப்படுத்தினது

உடனபடிககைகளேகணடு
உடன்படிச்சைகளைச்சண்டு

துூதததறத
கொடுத்ததற்குச்

சேமமையாயி
செம்மையாய்

நீலததில-ஈ-ல
நிலத்தில் கூல்

வசபபடததுமபடி
வசப்படுத்தும்படி.

ஞாயதபபேனறும
கியாயத் தப்பென்றும்
ழதலவாதி
முசல்வாதி

அதில
அசூரில்

விசாாணைசேயது
ஜாய
விசரரணை செய்து கியாய

உததிரவு சேயயாமவிரககறாகள
உத்தரவு செய்யாமவிருக்கரர்கள்.

சடவது மேறபடி பிறதிவாதி புரஷனும ஒஙகளும அவிபதததாளாயும
177, கவு மேற்படி. பிரிவா புருடனும் சாங்களும் அவிபத்தர்களாயும்.
நாளதுவமையீல
மேறபடி நிலமைகளுகத ஓதல வாதிபெறல மீறசு
காளது வரையில் (212) மேற்படி நிலமைகளுக்கு முதல் வாதிபேரால் மிராசு
யீநபபதுநதவிர யேறககனவெ
இருப்பதுக்தவிர
எற்கனவே

யாதோரு சமபந்தமீலலாமலும மேலேழதியபடி. ஒடமப
யாதொரு சம்பக்சம் இல்லாமலும் மேலெழுகயெபடி உடன்ப
றஜி னுமாவும
அநதபாபடியே மேஜஸதிரறேடடில
பிறநது
மேஜஸ்திரட்டில் இசாரசொமாவும்
பிறக்து (26) அச் தப்படியே

நிலததுககும
நிலத்துக்கும்
டிககை
டூ.ச்சை

சிவனுமசகாறியும அவளுகதம மேறபடி
வேணும்சக்காரியும் அவளுக்கும் மேற்படி
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வசததிலிரநத
நீலததை பிறதிவாதி வசப்
வசத்தில் இருக்த நிலத்தைப் பிரதிவாதி வசப்

றிவினியு அதிகாறஸதாளுகத
அதிகாறமீலலா
திவினி அதிகாரஸ்தர்களுச்கு அதிகாரம் இல்லா

ததுனுலும அபபடி வசுபபடுததினது ஒஓழஙகுதபபாயும
அது சேல
ததினாலும் அப்படி. வசப்படுத்தினது ஒழுக்குச் சப்பாயும் (310) அது செல்
லாததுனுலும பிறதிவாதி புறுஷனும நஷைகளும ௮விபதததாளேனபதறது
லாததினாலும், பிரதிவாதி புருடனும் காங்களும் அவிபத்தர்கள் என்பதற்கு
மேறபடி

றஜிறமா

மேற்படி.

இராரிரொமா

தற படியாலும
Bp படியாலும்

உடமபடிககை

ழதலான அமனகம

உடன்படிக்கை முதலான

பீறதிவாதி வசபபடடிநகதூ மேறபடி. ஈ-ல ஓஒணணுக
பிரவாஇ வசப்பட்டிருக்றெ மேல்படி (௩)-ல்.
ஒன்றுக்

குளள நீலத்தில

ஒடமபடிககைபடி

ஜீவமைசததுககாக அவள அனுப

குள்ள கிலத்ில் உடன்படிச்கைப்படி.
விதது
வித்து

வறவேணடிய-த-வேலி
வாவேண்டி௰
% வேலி

ஞூகதக கேடைக்க
ஞச்குக் இடைச்ச
நத
பிறது
இக்சப் பிரம

நசுககவிறுக

அனேசம் ருசுச்கள் இருக்

வேனாமசத்துக்காக

நீலம போக
மறற
நிலம் போக (28) மற்ற

வேணடியதை
வேண்டியசைச்

தறிதது
குமித்தப்

பிறதிவாதி
பிரதிவாதி

௮வள் அனுப
நிலம
நிலம்

யேஙக
எங்க

பெறிலி
பேரில் (230)

சேயயலாஜேம.
செய்யல் (268) ஆனோம்1?,
Translation.

To the presence of the additional Sudr Ameen. in the Combaconum
District Court of Divani Adalut.
CoMPLAINANTS.
மாறா.
The sons of the late Adeikalam
Tanukédi, widow of the late
Torrakondan of Sadaiyangal, in the | Subramanyan Turrakondan, of the
Pavanisam Taluk.
aforesaid village,
1. Vatthiingam Turrakondin.
Condition in life: householder.
2. Marimutin Zurrakondén, alias
Mariayt.
Condition in life: Mirasdars.
In the matter of lands Nanjai, Punjai, &c., which are claimed. Value,
135 rupees, 9 annas.
L. We the plaintiffs and the defendant's husband being brothers ;
and one-third of the village of Sadaiyangal, which consists of

(22272
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thirty ¢élis held as absolute property, being ours by heverliiary
right; and we enjoying it, the miras being entered without any
dispute, in the name of the first plaintiff; and, because the
governmental share of the village of this our miras ground was
made over to the Tanjore Mission, we continuing to pay to the
Clergyman of Tanjore the above governmental share; and, we
as brethren whose inheritance is enjoyed in common, in that
division, continuing to enjoy it:—our most worthy brother, the
above defendant’s husband, died without male issue, in the month
௦4 ஈத்திரை, in the year Prabhava.
We performed his funeral
rites; and continue to celebrate the periodical ceremonies (in
commemoration of him).
Il. Things being so, Ramalingam Tenkondan, of the village
of Sembankudi, in the Valangaman Talak, with the consent of
the defendant, collected a crowd and took away by violence
defendant's daughter Wide-eyes, with the intention of marrying
her, she having on the jewels with which we had invested her.
They also took away other things belonging to us.
Concerning this, in the month of June 1847, in reference to
the complaint which the first plaintiff made against them, and
to the complaint also, which, without any cause, the present
defendant made against the first plaintiff in the magistrate’s
department, in the Pavandsam Taluk, the above police officers,
leaning to the defendant’s side, used violence to induce the
plaintiff to compromise the complaint.
Arbitrators were therefore appointed, and in the month of Margari, in the Pilavanga
year (Key, p. 95), deeds were signed by the defendant and the
first plaintiff respectively, in which it was specified that we should
deliver up to the defendant for her subsistence three-quarters of
a véli of land, which she should not have power to mortgage or
_ otherwise alienate, but enjoy the procegds thereof herself. Thus
in the magistrate’s court an act of compromise was signed and
delivered.
III. The police officer who received this deed from us, actuated
by we know not what motives, wrote a report to head-quarters
to the effect that one-third of the land should be given to the
present defendant
sequence of which

to whom subsistence was assigned, in conone-third of the land, as specified below, was

The representatiors
put into the possession of the defendant.
of the plaintiff supported by the above deed of compromise, that
such an order had come, and that it was unjust so to put her in
possescion, were not examined and just reply given.
IV. The present defendant's husband and ourselves being
brothers who had not divided their property; and the miras of
rore, v.

ங்

wm

A

TAMIL

PROSE

READER

the above property being still in the name of the first plaintiff;
and the defendant being one to whom subsistence was already
allowed; and she having no connection with the land whatever;
and, since, a deed of compromise to this effect having been given
in the magistrate’s office, the revenue authorities had no right to

put the defendant in possession of land which was in our charge;

and their having so put her in charge being a breach of order,
and void in law; the defendant’s husband and ourselves being
also persons who had not divided our inheritance, ag is evident
from the above-cifed deed of compromise and many other
proofs: we have made this complaint in order to recover the
above land, except the three-quarters of a véli allowed for the
defendant’s subsistence according to the terms of the deed of
compromise aforesaid.

{The specification of the parceis of land follows.]
NOTES ON THE ABOVE.— Observe that there is ellipsis of
the signs of the cases and of intermediate particles wherever
this is possible.
* gatscr (written and pronounced அவாள்
commonly) is honorific, and is in constant use. 5 சமுகத்துக்கு% the good face—a polite form, invariably used in similar cases.
* BsGs who or which will be, [0 இருக்றெ ௦ இருந்த; (15
qualifies the name mag@c0das.
> The names of the individuals
and their castes are given.
The final « (or #r) of the name is
omitted. * செய்யப்பட்ட 400 செய்த, ௨ 0000000114100. 7 சகோதிராள்
£௦£ சகேசதார்கள், 3 0010:001) ஐநாவர்க(/௦௨
* 7%5 corruptions in

general will be understood by comparing the original with the
corrected copy. ° Observe the use of aor for 9@ as a sign of

the 3rd case. 1 Qsdmwor@epd, a strange, but common form for
செய்தோம்: செயல் the doing (274. 2), துஜே
we have become,
Thereare parts of the above which are not to be strictly parsed;
it is the composition of illiterate men. It will repay close study.

3. Letter from a Younger Brother to an Elder.

Wug

(CRIMAT = blessed; see Bg.]

seagen

சம்பன்னராண

(733) அசண்டித லெக்ஷிமி பிரசன்னரான அன்னசானபரிபாலசரான ௮ண்
*னபேரை ஆசரிச்ச வல்லவரான மசாமேருஇிரரான கற்குணாலங்கிருசரசான
கல்விசாசாரான இராசமானிய இராசஸ்திரி அண்ணா அவர்களுடைய இல்
வியசரணாரவிக்தங்களுச்கு அடியேன் பிரமனாசன் மிகுக்,ச பயபத் Saar

சத்துடனே அஷ்டாங்க பஞ்சாங்ச ஈமஸ்காரஞ்செய்து எழுதிச்சொண்ட

சாஷ்டாங்கசெண்டவது* என்ன
* கண்டது

மென்றால் இப்பவும? காளது புட்டா

is used for very humble petitian,
Prostrate, and is connected with sein,

® Gigs for BOQurage and now,

It may de from the Sans. DANDAVAT,

CH. If,
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ம இஉ வரையில் அடியேனும் அடியேனுடைய குஞ்சு குளர்தைகளும்*
மாமா? வீரபத்திரபிள்ளையும் அவர் சமுசாரம் பிள்ளைகுட்டிகளும்! மேல் வீதி
காராயணபிளளையும் மைத்தும் யிவிடத்திலுள்ள யிஷ்ட மயித்திராளனவரும்
க்மம் 2 அவடத்தில் தாங்களும் அண்ணியார் அவர்களும்4 குமாரன்
சண்ணுசாமியும் 9-துரைசாமியும் அம்மாளும் சொர்னமும் சைக்குளர்
சையும் மேலும் அவடத்திலுள்ள யிஷ்டாள்” யாவரும் சரீரக்ஷமமா யிருக்கிற
சமாசாரத்துச்கு யெழுதி யனுப்பிவிக்கும் படி. உத்தரவு செய்ய வேண்டி
யத? யிப்பவும் தாங்கள் பெரட்டாசி & DGaw யெழுதி யனுப்பிய
தொட வந்து வாடத்துப் பார்த்து சசல காரியங்களையும் ௮றிச்தேன் * நான்
௮௨ல் யெழுதிய சாயிதத்தில் உ சண்ணுசாமிச்கு
தங்களுக்கு புட்டா
சேமித்திருந்த குழர்சையாமிள்ளை மகள் காமாட்டுக்கு வயது-சக௪ சாசசச்

குறிப்பு இல்லை மற்றக் குணங்களெல்லாம் கேள்வியினாலும் பார்வையினாலும்

சன்மையாசவே யிருக்நெது யா தொகு தோஷமும் இல்லை ,சவிர£ .துரைச்
சாமிக்குசிசேட்ட ஆளமுகத்தாபிள்ளை மகன் மிகுக்ச லெட்சணமுன்ளறு
வயசு-௧௩௨ பார்லைக்குப் பெரியபெண்ணாய்த் தோன்றும் எல்லாம் கன்மை
யாயிருசது ஆனால் எட்டாவது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆது தான்
என்னுடைய மனதூச்குச் சக்தேசமா மிருக்கரது ஆசையால் தங்சளுடைய
அவிப்பிராயர் தெரிந்துகொண்டு அதன்மேல் ஏதொரு காரியம் கிக்யப்
படுத்த யோசனையாயிருச்றேன் ஆசையால் இந்தச் சதொச சண்டவுடனே
,சங்களுடைய அவிப்பிராயமும் எனக்குத் தெரியும் படியாக எழுதி அடியே
னுக்கும் இது புத்தி யென்று கட்டளை யிட்டருள வேண்டியது.
வேணும்?

விண்ணப்பம்,

Nores.—This is a real letter. The extravagant respect shown

The spelling has not
by the younger to the elder is amusing.
been altered. Abbreviations have been explained before. Stops
must be gucssed at!
He
The writer is inquiring about wives for his two nephews.
has found two; but the one already affianced has no horoscope,
1 குஞ்ச குழச்தைசன் வறம் பின்னைருட்டி பச 110. chichen-infants and child-whelps.
are familiar expressions.

They

3 wor, vor, of மாலன் a father-in-law, here used for the nom,

3 Ganpod; here is an ellipsis ௦8 ஆயிடச்இருர்கள்.
© A for செஞ்சி, a Sanskrit word signifying /ome-dived.
speaking kindly of 2 junior.

it is used only by a senior
.

ச வஷ்டமுன்ன மா இஷ்டமுன்ள; & is often inserted where it is not required.

+ aABiry [for கூத்தசவு] Coie கோண்டியத 27 is necessary (for you) to give permission =
7 pray you kindly
to do it.

1 அதிச்தேன்./ have noted the contents,

‘
* giz; here is an ellipsis of இ௫ - destdes this, moreover.
#5
* வேணும் [107 வேண்மெ] விண்ணப்பம் 18 012 மேபீப்பத of a letter: Thess is necessary, this
may petition,
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which all children should have! The other is the eighth

child, and that is unlucky.

He waits for the commands of his

brother.
Wrone SPELLING.—gorseng for Gpeens an infant.
மைத்தும் (01 மற்றும் 87௪ 774௪௪.
weis Borer for ds Rarser friends.

விஷ்டான் for Ospriser people desired, or beloved.
QuriunA for yriun& the month equivalent to Sept-Oct.
கிக்்யப்படுத்த [0 கிச்சயப்படுத்த 7௪74௪7 certain.

லெட்சணமுள்ளது 102 இலட்சணமுள்ளது -- 89 of good qualities.
அவிப்மிராயம் (01 அபிப்பிராயம் - 27727272272.

4. Answer to the former Letter: from the Elder Brother
to the Younger.
சிரஞ்சீவி தம்பி பிரமராசனுக்குச் கடவுளுடைய கிருபையினாலே யெல்
லா சன்மையும் ௮ஷ்ட ஐசூரியமும் தன கன வஸ்துவாகனமும் வித்தையும்
புத்தியும் மென்மேலும் பெருச உண்டாவ,தாகவும் இப்பவும் காளத புரட்
டாசி அ

௨௰எ௨

வரையில் காமும் சமுசாரமுமம் பிள்ளே குட்டிகளும் மற்று

மள்ள பந்து சனங்களும் இவிடத்தில் க்ஷமம் அவிடத்தில் நீயும் உன்
சமூசாரமும் குமாரன் மகாதேவனும் சகு மாரத்தி அமராபதியும் மற்று
ஈம்முடைய

அடிச்சடி

பந்து சனங்கள் இஃ்டாள்

யெழுதி

௮அனவோரு்டய

அனுப்பிவிச்சவும்

இப்பவும்

நீ

கோ்ஷமங்களையும்

புட்டா?

மாதம்

எழுதிய காதம் வந்து சேர்ந்தது அதன் காரியங்களையும் அறிந்தோம்
ஆனால் மூத்த பிள்ளைக்குக் கேட்ட பெண் குட்டையென்றும் நெட்டை
யென்றும லெட்சணமுள்ளசென்றம் லெட்சணமில்லசென்றும் கறுப்பென்
றும் வெப்பென்றும்

உன்

கதொடூியினாலே

நமக்கு

ஒன்றும்

தெரியவில்லை

தவிர உன்னுடைய அண்ணி லெக்ணமாசவும் குட்டையென்றும் செட்
டையென்று கில்லாமல் சிமாராசஏம் குடித்சனப் பாச் சமாசவும் இருக்க
வேண்டுமென்று சொல்லுகிறாள் அல்லாமல் இளையபையனுக்குச் கேட்ட
பெண்பேரில் பிரியக்சான் எட்டாவதென்றதைப் பற்றி வெகு பெரிய மனு
ஷுாளையெல்லாம் விசாரிச்தேன் எல்லாரும் ஒரு மொழி போலே வேறே
பெண்தான் மார்ச்சவேண்டும் என்று சொல்லுஇருர்கள் ஈம்முடைய வீட்டுக்
சாசிக்கு அர்ப் பெண்பேரில் பிரியச்தான் இது சாரியத்தினாலே அவளும்
யோசனையாய் உனக்குத் தெரியப்படுத்சச் சொல்லுகிறாள் ஆசையால் இன்
னமும் மக்தப் பெண் வீட்டாரையும் அச்சம் பக்கத்திலும் சன்றாய் விசாரி
அது அதன் மேலும் எட்டாவதென்றே இீர்மானமாய் உனக்குத் தெரிய

வச்சால் பின்பு உனக்கு எக்சப்பாடி. பதே?

வீட்டில் சம்மிசப்பட்டு சேட்
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நித் இர்மானிக்கவேண்டியதோ அர்தப்படியே தீர்மானிக்காது அப்புறம்
நிஷயதாம்பூலஞ் செய்றெ முன்னுக்குச் சதொச யெழுதி அனுப்பினால்
அப்பேழு உன்னுடைய அண்ணியை அனுப்பிவிக்கிறேன் மேல்வருறெ
தை மாதத்தில் முருர்த்தம் ஈடப்பிவிச்றெதற்சாக தேதிமுகுர்த்தம் வைத்து
எழுதி அனுப்புறேன் ௮.சன்மேல் அதற்காக வேண்டிய சாமக்கிரையங்
களேலலாம் 1 அவிடத்திலே சாக்ரெதை செய்யவேண்டியது மேல் ஈடக்க
வேண்டிய எர்தச் காரியங்களும் உன் சம்மசப்படியே தலிர யாசொரு
காரியுத்துக்கும் என் சம்மதத்துக்காச பார்க்கவேண்டியுதில்லை அவிடத்
தில்

ஈடக்றெ

காரியமும்

எனக்குத்தெரியும்படியாய் அப்போசைக்சப்

போசே
கவனப்பிசகன்னியில்
எழுதி அனுப்பிவிக்க வேண்டியது
பேணும் செஞ்வி பெரியோர்களுக்கு என்னுடைய வச்தனஞ் சொல்
லவும் சறியோர்களுக்கு என்னுடைய சிரஞ்சீவி சொல்லவும்.
வேனும் குருராதன்றுணை“.

SUMMARY.—1. All well here.

Blessings on you all.

9, Write and tell us of your welfare.
3. Yours of September last received.
4. Your elder sister wants to know ail about the bride to be

chosen for her elder son. She must be good-looking,—of medium
height, —and

well connected.

You say nothing about this.

5. If the other girl is the eighth, all good men here advise us
to look elsewhere. Inquire about it, and if she is so, choose any
one you like—but not her!
6. I will send the elder sister before the promise is ratified.
7, Next January is the lucky time. Make all preparations
accordingly, and don’t consider me.
8, Write from time to time.
8 All things needful.
2 God ts our help. Lit, the Lord-guru, which admits of various interpretations.
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III.

©ASY STORIES.
l. The

Spendihrift and the Miser.

ஒரு செலவுகாரன் (181) ஒரு ச்கெனசகசரனைசகடன்

கேட்டான் (7௦).

மபடி (126) நீ எப்படிச்சடன் தீர்ப்பபய் (128)? என்றான், என் சம்ப
ளத்தில் மாசம் மாசம் (௯௦1414 57 ௯௦௩01) சேர்த்த[ச்] (77) கொடுப்பேன்
(92) என்றான். டுதற்த (4111) 0856 01 இத) முன்னே (84) தானே (1௦8)
நீ இப்படிச் சேர்த்த[க்] கொள்ளல் (148) ஆகாதா (268)? என்றான்.
தெரியாமல் (120) இரந்து (60) afCGudr (I remained, 254) என்றான்.
ஆனால் (98) சான் தெரிவிக்கிறேண் (16௦, 269); (ஏன் என்றால், 9) சடன்
சொடுக்க (41) மாட்டேன் (117) போ (27) ! என்றான். பிறகு (35) அவன்
பணம் (5௦) சேர்க்கத் தொடங்கனொன் (63).
2. The inattentive Listener.
ஒரு குருக்கள் (29, 15) சம் (108)
னுக்கு ஞானங்கள் உபதேக்ததார்
உபதேசிக்கும் போது ஷன் தன் வளையிலே தழையப் (168) போகும் (74)
எவியைப் பார்த்து, அதன் (6111. ௦256 ௦01 அத) மேலே கினைப்பாச (106)
இருந்தான். குரு உபதே௫த்து
லாம் (127) அழைக்ததா (46)?

ஆன உடனே (2). ஷோ (
5) எல்
என்றான்.-8ஷன் எலலாம் ௩ழைந்தது

வால் மாத்திரந் தான் ஙழைய ௫லலை (ப), என்றான்,

ஆதலால் (148)

மூடர்களுக்கு[ச்] சொல்லுதறெ (74) புத்தி இப்படி. (25) இருக்கும் (72).
8. The Shepherd and the dtnger.
ஒரு பாடசன் தெருத் |,இண்ணையிவே (137, 23) உட்சார்க்து, தலை அசைத்
துக்கொண்டு, சங்தேம பாடினான். வெரு சனம் கேட்டு இருந்தது. அப்
போது வழியிலே டேபறெ ஒரு ஆட்டிடையன் (248) அங்கே நின்று (2௦),
spp கேரம் பார்த்த[.தி] சேம்பி[,த] தேம்பி தயாமல் (12௦) அழுசான் (6௦).

அங்இருக்சவர்கள் (87), ஆனக்தத்தாலே (239) அழுகிறுன் என்று எண்ணி,

என

ஐயோ

(314)

அழுகரும்2

(103)!

என்

அழாதே

மச்தையிலே

(121

ஒரு

என்றார்கள்,

ஆட்டுக்கு

இக்க

இடையன்

வலி

wig,

கோண!க1 கோண (44 (9)] இழூத்த, எதிறாலேயும் (06) பிழையாமல்

a4
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கெத்த[ப்] (58) வேரச்சுது: (123).

PROSE

READER

அத இர் ஒரு வயது[ப்] பிள்ளைக்கம்!

வந்ததே, என்று அழுகிறேன்.
அனால் (98) இவலுச்சு உடனே சூடு
போட்டால் (256, 95) 9G ஜேளை பிழைப்பான் என்றான், அவர்கள்

இவனைச்] இட்டி[த்] தரத்தினார்கள்.
4. The

Thief up the Cocoa-nut

Tree.

ஒருவனுடைய தோட்டத்தில் (18) இருந்த சென்ன மரத்திலே தேங்காய்
,இருட வேண்டி ஒரு இருடன் அதன் மேல் ஏறினான். மரத்துச்சாரன் (248)
சந்தடி, அறிக்து, விட்டிலிருக்து (4) அசட்டூச் சொண்டே (7௦6. 4) தடி
வருகையில் (144), இருடன் அதை அறிந்து, மாத்தில் இறங்க வக்தான்.
மரச்காரன் அவனை [ப்] பார்த்து (230), அடா (193) 1! என் மரஜ்ன் மேல்
எறிஞய் 2 என்றான்.
அண்ணே / நான் கன்வ!க]குட்டிச்குப் புல்லு[ப்]
பிடுங்க ஏறினேன், என்றான். ஆ/ சென்ன மரத்திலே புல் இருச்சுமர்2
என்றுன்,
இல்லாமையாலே (154) தான் இரங் வருறேன்; இது தெரி

பாசா (.1௦)2 என்ன பரிசாசம்பண்ணிச்சொண்டு[62) போய்விட்டான் (234).
5. A weighty Discourse,
ஒருவன் கடைவீதியிலே

டிருக்கான்.
யாணக்குப்

அப்போது,
புத்தி

வரும்

இராமாயணம்(5௦)

பிரசங்ஏம் பண்ணிச் சொண்

ஒரு இடைச்சி சன் மூட்டாள (12௦) அம்புண
என்று

எண்ணி

ஆம்புடையானைப்

இசாமாயணங் கேட்டு வா, என்ற அனுப்பிஞள்.
மாட்டாங்கோலை

(120)

மோவாயக்கட்டை

பார்த்து,

நீ

அவன் அப்படியேவங்று,

ஜு,

ஊன்றி[5]

, சனிக்ஏ

கொண்டு கின்றான். அங்கே -இருந்தவர்களில் (84) ஒரு போக்கிரி அவன
மீசகின்மேல் எறிச் சொண்டான்.
அந்த இடையன் பிரசங்கம் மூடி
யும் அளவம (மாப) அப்படியே சுமந்து சொண்டிருக்து பிறகு விட்டுச்குபி
போனான். ௮ந்ச[ப்] பெண்டாட்டி இவனைப் பார்த்த (230) சாமாயணம் என்
னமாய் (47) இருக்ததசீ என்றாள்... ௮டா/ அப்பா. அது சலுவு அல்ல
(43). ஒரு ஆள் சுமை இருந்தது என்முன், ௮வள் என்ன? என்று சேட்டு,
அவன் (65) மூடத்தனத்துக்கு விசனப் பட்டாள்.
6. The Blind Men and the Elephant.
ல
பிறவிச் (19௦) குருடர்கள் (2) தர் இடத்தில் சேர்ந்து இருந்து
கொண்டு இருந்தார்கள், அவர்கள் யானையைப் பார்ச்ச வேண்டும் என்று
ஆசை கொண்டு (259), ஒரு யானைப் பாசன வேண்டிச் கொண்டார்கள்.
அவண் யரனையை திறத்தி, இதைப் பார்த்துப் போங்கள் என்றான்.
ஈல்லது

(18) என்று

ஒரு

குருடன் காலைத்

சடவிப்

பார்த்தான்,

) Lit, a child of one age = one in the flower $f his age.

இல்ஜனொரு
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கபே? தமபிச்சை யைத் சுடவிப்' பார்த்சான், இன்னம் தர் அக்சசன்
கதைச தடவிப் பார்த்தான், மற்றைச் கண்டு, .ரியாகவன் அதின் வாலைத்

,சடவிப்பார்த்சான். இப்படிப் பார்த்த விட்டு (54), இவர்கள் அப்பறம் (25)
போன பிறகு, ஒருத்தர்க்கு ஐநத்தர்1 யானையின் ,சன்மை பேசத் சொடன்
Denise.
அப்போது காலைச் (89) கடவினவன் யானை உரல் போல்
இருக்கிறது என்றான்.
தும்பிச்சையைய் பார்த்தவன், யான உலக்கை
போல் இருக்காது என்றான்.
காதைச் தடவிச் சண்டவன், யானை
முறம் போல் இருக்றெது என்றான்.
வாலைச் தடவிச் சண்டவன், கடைப்
பம் போல் இருச்சிறது என்றான். இப்படி. ஒருவருக்கு ஒருவர் மானு (93)
படச் சொல்லி, ஒழியாமற் சண்டை இட்டுத் (263) இரிகதார்சள்.
CS மனதுக்கு எட்டாத (2௦) கடவுவின் தன்மையைப் பல சமைய
வாதிகளுந் தங்கட[ன் “த்)ங்கண் (ற. 32) மத
நூலைக் கோண்டு
நீச்சயிப்பது, (88) இப்படியே இருக்கின்றது.
7. The foolish Potter.

(2

ஒரு ரொமத்திலே ஒரு குச௫வன பாணசட்டிசகள் (274. 7) செய்து, களை
குளையிலே)

சொண்டு

பேசட்டு,

இருகதான்.

சேவகர் அடிக்கடி.

(243)

விஜ்றச (00100,

அவனிடத்தில்

72),

வம

பண்களிச்

அரமனைச் .(-- அரண்மணை,

வந்த, பானைசட்டி. கொடுக்கச்

248)

சொல்லித், தொச்

,தரைசெய்து (165), விலேகொடாமல் எடுத்துக்கொண்டு பேரவார்கள் (269).
இப்படி இருசசையில் (144), ஒரு சாள் (233), ஒரு சேவகன் வருறெகைச்
சண்டு, ௮க்தச் குசவன் பனக்தோப்பிலே (131) போய் (77. ௩௦6) ஒளித்தச்
கொண்டான்.
சேவகன் வீட்டில் போய்ப் பார்த்துச், குச௫வன் இல்லா
மையினாலே (144), சாளை வரலாம் (1௦3. 4) என்று அச்தப் பனச்தோப்பு
வழியே (233) போனான்.
இவனைக் எண்டு, குசவன் பயந்து (1௦7) ஏழுந்து
நின்று, பனைமரத்தைப் பார்க்கிறா, போல் (229. 5) இருந்தான். சேவகன்
அவனை (236) இன்னான் என்று அறியாமல், என்ன (என்ன-ம
என்ன
இக்த[ப்][பனே கலப்பைக்கு
அடா 8) மரத்தைப் பார்ச்இருய்2 என்றான்.
ஆகுமா 2 என்று பார்க்கறேன், என்றான்.
சேவசன், நீ என்னடா (194)!
= blockhead) ga Qge@eph ; Utemwrg sarimuEgs
gear (here
ஒருமா£ என்றான்.
குசவன், சான் இகங்சே இருக்கறது உமக்கு ஆர்
சொன்னது 2 என்றான். சேவசன், கீ தானு (௦199888 the place of the
ஆ) குசவன் 2 வா/ என்று பிடித்தச்சொண்டு போய், விலை கொடாமற்,
பானைசட்டிகளை அவன் மலை மேலே தானே எடுப்பித்துச் (160) கொண்டு
போனான்.
ஆதலால், பேதைகள் வெள்ளத்திலே நீன்றுந் (1௦௦) தாகத்
துக்கத் தண்ணீர்க்த (2,2) அலைலார்கள்.
சமாக, உ

1 70007260( 807 ஒருவருக்கு ஒருகச் - 9722 82 (௦1 யர) 220142.
E
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8. The Fox and his Creditor.
மழையிலேயுங்

சாற்றிலேயும்

அடிபட்ட

(92),

இரண்டு

மூன்று

சாள்

வரைக்கும் (20) இரை
ெடயாமல் இருந்த ஒரு குள்ளாகி] பூ.
யோடு (239) 2 இசைக்கத் (242) சன்னாடிக்கொண்டு வெளிப்பட்டு (92, 262)
வந்தது. வருறெ வழியிலே ஓர் ஆலமரத்தின் ழே சில சாளைக்கு முன்னே
ஒரு விறகு தலையன் மறக்து விடீடுப் போன ஒரு செருப்புச்சோடு மழை
யில் சனைந்து சன்முய் ஊறிப் பச்குவமாச இருந்தத.
இந்த ஈரி ௮ச்சோட்

டைப் பார்த்துத், இன்ன வேணும் (வேண்டும்) என்றெ (6௦0. 157)
ஆசையினாலே, இக்தச் செருப்புக்கு உடையவன் (185) இவ்விடத்தில்
எங்கேயோ (௦௦1. 214) இருக்கிறான் என்ற நிவைத்து, அய்யா/ என்
பூக்கு இதில் ஒன்றைச் தயை பண்ணிக் கோடுத்தாக் (1[370ம 197111 ௨:௪௦
zood as to give) ஒரு பணக்சருவேன், என்று சொல்வியது (7௦ 9).
அப்போறு கர்த்தாவானவர் (151), sag
அப்படியே தந்தேன் (269),
என்று அசரீரியாய்ச் (181, 4௦0) சொன்னார்.-- அதை[5] கேட்டவுடனே
[88 5000 85 (3௦) காப்], இக்ச சரி சச்தோஷமாய் அதில் (245) ஒரு:
செருப்பைத் இன்று பள இர்ந்து, வருகிற போது இன! நின்றால் பணம்
Qsr@ée (understand அவசசம்) வரும், என்று ௮ வேசுமாக செக்

(31. ௪) தாரத்லே ஓடி, ஒரு கெருங்கெ பெரும் புதரிற் புகுந்து [56. (4)],
மழறைவாச உட்கார்ந்தது. சுவாமி அங்சே ஒரு மனி ,சனைப் போலே கின்று,
என்கே பணம்2 என்றார், sf GOs (273) கட்பெ (262), பின்னும் தடும்
போது முள்ளிலுங் கல்லிலும் மா.த்திலுஞ் செடியிலும் அடிபட்டு, இரத்சம்

பெருகக் (169) சண்களிலுங்

சால்களிலுஙப் காயம் பட்கெ

கால் அசர்

தோடச் (16 சத்துவச் தப்பி, ஒரு செடி மறைவில் ஒளிப்பாக உட்
கார்ச்தது. அக்த விடாச் (2:௦0) கடன்காரன் அங்கேயும் கின்று, எங்கே
பணம்?
என்றான்,
சரி, ஏது பணம்£
என்றது.
சுவாமி, செருப்புக்
காக ஏற்றுக் கொண்டாயே, அந்தப் பணம்/
என்றார்,
கரி, நன்றாம்
இருக்சது/

அந்த

கரிக்குக்

சண்

ணொள்ளையா £7

கால்

சொண்டியாக

இருக்தசா2 என்றது. அப்படிக்கு (10 அப்படி) இல்லை என்றார்... ஆனால்,
கான் அல்ல (I'm not the றவ5010)!
போ என்றது. பசவான் இதன்

மோசத்தச்கு அசயித்து (163), மறைந்த போனார்,
9. How
முன்னாலே: இராச்சியம்

to satisfy the Manes.
ஆண்மி

கொண்டிருந்த

இராயன்

என்புவனு

டைய (51. ௪) தாயார் (251, ச) இறக்து போடற (258) காலத்தில் மாம்
பழத்தின் (மா மழம், , euphonic) மேல் ஆசையாக இருக்கேன்,
1 110 சீம jackal.
7 Connect ufCer® wita sérorry. ரம் இலாச்கு 9160. செலிப்பட்டு,

சேரா

என்னு சொன்னாள்.

மசலா

இராயன் அதை

5026
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அமழைப்பித்துக் கொடுப்பதற்கு (98)

முன்னே (8) இறந்து போனாள்.
பிறகு லெகாள் பொறுப் பார்ப்பாரை
அழைப்பிந்து (16௦), என்: தாயார் மாம்பழத்து (248) ஆசையுடனே (23)
இறந்து போனாள், அதற்கு என்ன செய்யலாம்? என்றான்.
அவர்கள்,
சங்கத்சனெலே தூறு று பலத்திலே யிரம் பழஞ் செய்வித்த, ஆயிரம்
பிராமணருக்குக் கொடுத்தால், அந்த ஆத்துமாவுக்கு அத்த ஆசை தரும்,

என்றார்கள்.

இராயன் அப்படியே செய்வித்து, அவள் இறந்த நாளையில்

(on the anniversary of) கானம்பண்ணினான்.

அப்போது இராயனண்

aor. (151.4) ஆயெச்காரளுய் (ர) இருத்த தேன்னுல் இராம கீஷ்ணைன்"
க்கப் பிராமணர்களை எல்மைம் (126), என் தாயாரைக் குறிதீதச் (230)
சொஞ்சம் பிரயோசனம் இப்போது செய்யக் காத்இருக்கிறேன், தமை
செய்ய வேண்டும், என்ன தன விட்டிற்கு அழைத்துப் போனான். அவர்கள்
உள்ளே போனபிறகு தெருக் கதவைச் சாத்திப் போட்டு (256), வீட்டிலே
வரிசையாக உட்காறுவித்து, அதற்கு முன்னே அடுப்பிற் சாயப் போட்
என் தாய்
டிருர்த ரூட்சசேசோலை எடுத்துச் கொண்டு வந்து, ஐயர்சளே/
வவிப்புசோயால் இறந்து போசையீற் சகுட்டினால் பிழைப்பேன் என்
ருள், ஆனால், சுவெதற்கு முன்னே பரலோகதச்தை அடைந்தாள்.
ஆசை
யால், அவள் சந்தோஷம் அடைய
அந்தச் சூட்டை நீங்கள் குளிர்ந்த
மனதோடு வாங்கிச் கொள்ளுங்கள் ' என்று சில பேரைச் சுட்டான்.
அவர்கள் இமிறிக் கொண்டு, ஓடி. வந்து, இராயணி உத்தில் முறை இட்
இராயன் இராமகஷ்ணனை அழைப்பிக்ா, என்ன செய்தாய்2
டார்சள்.
அவன், தேவரீர் (11.0) தாயார் கேட்டதை
என்று அதட்டிச் கேட்டான்.
இவர்களுக்குக்

சொத்தாற்போல

(227)

என்

தாயார்

கேட்டதையுங்

டுத்து அவளுக்குச் சச்தோஷம் வாப் பண்ணுடதேன் என்றான்.
அதற்கு வெட்டச், சும்மா இருந்து விட்டான் (252.
10. How

much

சொ

இராயன்

is plenty?

மேற்குச் சேசத்திலிருந்து பத்த: மாடுகளின் மேல்
ஒரு செட்டி
வெல்லப் பொதிகள் (130. ம) அத்திக் (762) கொண்டு வருகையில் வழியில்
அப்போது
தர் மாடு அள்ளிப், பொதியைச் ழே போட்டு விட்டது.
அக்த வர்க்தசன் அங்சே இருத்த ஒரு மாடு மேய்க்றெ பையனை அழைத்துச்
தம்பி, இகத மெல்லப் பெரதியை என்னோடு கூடப் (19௦) பிடித்த, மாம்
டின்மேல் எடுத்தப் போ, பி௱ரு உனக்கு ரம்ப (றா௦ஈ௦00௦60 ரெம்ப, டா)
வெல்லச்

தருகிறேன்,

ஏன

வேண்டிச்

சொண்டான்..

சல்வது என்று அப்படியே தச் விட்டான்.
அவனுக்கு ஒரு உண்டை வெல்ல்ங் கொடுத்தான்.

அச்சப்

பையன்,

பிறகு அக்தச் செட்டி
பையன், இது கொஞ்

) A very jamous jester; comp, Story 24-
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சம், கிசம்ப வெல்லள் கொடு என்றான், வர்த்தசன் பின்னுங் கொஞ்சங்
கொதொன். இ.துவுவ் கொஞ்சம், நிரம்புக் கொடு என்று, எவ்வளவு
சொடுச் (1௦௦. 2) சாலம் இப்படியே சொல்லி வழக்காடிச் கொண்டிருச்
தான். அப்போது அங்கே வந்த ஒரு வழி! போக்கன் (238) ஒரு உபாயம்
பண்ணினான், என்ன வென்றால், ஒரு கையிலே எடுத்துச் கொண்ட
வெல்லச்சைச் சாட்டிலும் (206) மற்றொரு கையில் வெல்லல் சொஞ்சமாக
எடுத்துச் சொண்டு, இரண்டு கை வெல்லச் தையுங் காட்டித், தம்பி, இதெவ்

வளவு2

இதெவ்வளவு£

சொல்லு,

எனப் பையன்,

அது

கொஞ்சம்,

இ.து கிரம்ப இருக்ற, என்றான். இது நிரம்ப இருக்றெதனா
வாக்கிச் கொண்டு போ, என்றான்.
பையன் வெட்குக்தோடே

இதை
அதை

வால்கிக் கொண்டு பேசாமற் போய் விட்டான்.
ll. Let all four come together,

கால்வர் (172) கூடிச் சொண்டு, ஓர் ஊருக்குப் பிரயாணப் பட்டு[ப்] (261)
போகையில்,

வழியில் தர் பண

முடிப்புக் சண்டு எடுத்தார்கள்.

ஆனால்,

சைப் பல்வெதைக் குறித்து ஒருவருக் கொருவர் வழக்கு வந்து நெடு
சேசம் பே௫ியுர் ீராமையால், ௮வ்வூறிற் சடை வைத்துச் கொண்டிருக்கும்
ஓர் பேறுமான (௪ பெரிய) வர்த்தகனைச் சண்டு, ஐ, செட்டியாரே! இதோ,
தெரிறெ இக்கச் குளத்தக்குப் போய் சாங்கள்-கட்டுச் சோறு சாப்பிட்டு
வருகிறோம், மறபடி. இதை காங்கள் கால்வரும் வந்து கேட்டாற் கொடும்,
என்று அ௮க்தப் பண முடிப்பை அடையாளத்துடனே அவனிடத்திற் போ
துக்கட்டி (= gave in trust), maga விட்டம். குளத்துக்குப் போய்ச்
குளித்த முழுக அனுட்டானம் (not common) முடித்தப், போசனம்
பண்ணி ஆன (244. 29) வுடனே அக்குளக் கரை (131) ஆல மா நிழலில்
இளைப்பாற உட்கார்ந்து கொண்டு, தம்மில் ஒருவனை, சாங் சண்டு பேச
வச்ச செட்டியண்டையிற் (2:10) போய், ஐர் பணத்துக்கு வெற்றிலை பாச்
குப்* புசை பிலை வாங்க வா, என்று ௮னுபப (169), அவன், அப்படியே
ஆகட்டும் (14௦. 2), என்று போய்ச், செட்டியாரே!
அந்தப் பணமுடிப்
யைச் சொடும என்று கேட்டான்.
செட்டி அலர்சள் இல்லாமற் கொ
டேன் (11௦) என்றான்.
ஆனால் அவர்களாற் சொல்விக்கிறேன் (160),
பாரும் என்று ௮ங்கிநந்தபடி பூம56 as he 81000) அவர்களை கோக்க
உரச்சச் கூப்பிட்டுச், செட்டியார் நீங்கள் சொல்லாமற் கொடேன் என்
இருர் என்ன, அவர்கள் அட்டி, சொல்லாமற் கொடுங், கொடும், என்று கூட்
பிட்டிச்சொல்லச், செட்டி முடிப்பை எடுத்து அவன் கையிற் கொடுத்த

விட்டான், அவன் அதை வாங்கிக் கொண்டு ஒருவறுக்கும் தெரியாமுற்
போய் விட்டான். பின் கவரும் ஒரு சாழிகை வரைக்கும் அவன் வரா
An ellipsis of a,
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மையாற் செட்டியிடத்தக்கு (351.4) வந்து, அவன் எங்கே 7? என, அவன்
அப்போசே மூடிப்பை வாங்கெ சொண்டு வந்து விட்டானே என, தோ.
மேசசம் பண்ணிஞனயே, செட்டி//
சாங்கள் கால்வரும் வக்து கேட்டாற்
கொடு என்றோமே, சீ அப்படிச் செய்யாமையால் அந்த முடிப்பை ஓப்
பிச்ச வேண்டும், என்று ௮க்தச் செட்டியை மடிபிடித்து இமுத்தச் கொண்டு
அவ்வூர் கியாயாதிபதியிடத்திற் போய், இதைச் சொல்லிச் கொண்டார்கள்.
இதை எல்லாவ் சேட்டு அறிக்ச கியாயாஇிப.தி, சல்லத, நீங்கள் சொன்ன
படியே கால்கரும் வத்து சேட்டாற் செட்டி அந்த முடிப்பைச் கொடுப்
பான், என, அசைச் கேட்டு வெட்டிப் போஸினூர்கள் (commonly Gus
ஞர்கள்).

12. The way to preserve Peace is to be prepared for War.
ஓர் அரசன் பொச்சசத்தில் அச பணம் இல்லாமல் இருக்கக் சண்ட,
அன் மக்திரியைப் பார்த்து, சான் சத்தருக்களை எல்லாம் வென்று Cree
களைச் கட்டிச் கொண்டேன்
எல்லா இராசாக்களும் எனக்குச் கப்பல்
கட்டுஜொர்சன், ஆசலால் இப்போது எனக்றா ஒருவரும் ஒதிரிசன் இல்லை.
ஆசையால், இக்தச் சேனைகளை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு வீணாசச்
செலவு பண்ணுவானேன் (212)7 அவர்களை எல்லாச் தள்ளிப் போட்டுப்
பொக்கசத்தை நிரப்புவாய், என்றான்.
மக்இிரி, இது ஈல்ல யோசணை
அன்று”, சாஞ் சேனைசளைச் தள்ளின சமயம் பார்த்தப் பசையாளிகள் (181)
சண்டைக்கு
வந்தால் அப்போது சமக்குக் கெடுதி வரும்; ஆதலாற்
சேனைகளைச் கை விடல் ஆசாது (268), என்றான்,
இராசன், சேனை
வேண்டிய

போது

எக்சச் சாரியமுங்

வைத்துச்

சை

கூடும்,

கொள்ளலாம்,

என்றான்,

பணம்

மாத்திரம்

இருக்தால்

மக்தரி, பணச் செலவு

பண்

ணிஞனாலும் சமக்கு வேண்டிய போது சேனைகள் கிடைச்ச மாட்டாது(114)7

அது, எப்படி.

என்றால்,

இராத்திரி

காலத்தில் , சசளைக்

கூட்ட

வேண்டும்

என்று வெல்லங்களைக் குவித்து வைத்தா, சகளைப் பிரார்த்திச் தாலும் ௮.இல்
ஆதலாற் சேனைகளை இன்னுங் கூட்டி. வைத்தால்
வக்து மொய்க்குமா?
அரசன், இதூ
சந்தருக்கள் பயக்து அடங்கி இருப்பார்கள், என்றான்.
மெய்தான் என்ற மந்திரி சொற்படி. ஈடக்சான்.

13. The meditative Horse-keeper.

தர் goed

sor பட்டத்துச் குரை இறந்து போனதைக்

குதித்துத்

என்னை அனுப்பினால்
துயரப் படும் போது பிரசானி யானவன், ஐயா.)
am (Arabia) Csegmagu Guid, adie குதிரை சொண்டு வருகிறேன்
(26) என்றான். அப்படியே அதற்கு வேண்டிய இரவியத்தைக் கொடுத்து
2 A high fonn, much used by Brahmans, who pronounce it ystrem: At

B= abies,
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அனுப்பினான்.
அவன் தேசத்துக்குப் போய் இராசனிடத்தில் முன்னி
ருத்த பரியிதூம் (20 0௦0௩100, 96) அதிவேக ரும் குணமும் உள்ளதாய்ப்
பதினாயிரம் ரூபாய்க்கு ஓர் அசுவம் (௦௦4 மே0:௦௦) வாங்கெ கொண்டு,
தன் தேசத்தை சோக மீண்டு (- திரும்பி) வருகையில், இடைவழியில்
ஓர் சத்திரத்தில், இரவு (-- இரா) தல்கி இருக்கும் போது அவ்விடந் திரு
டர்பயழன்ள தாகையாற்! குதிசைச்சாசனைப் பார்த்து, இங்சே சோர பயம்
உண்டு, ஆதலால் சீ மூங்காமல் விழித்து இருச்ச வேண்டும்
அதற்சாக
யாதொரு பெரிய காரியத்தைச் குறித்து ஆராய்ச் (190) பண்ணிச் சொண்டி
ருக்தாய் ஆனாற் (98] தூக்கம் வராது என்று உபாயமுஞ் சொல்லிச் கொ
இத்த விட்டுப், படுத்துக் கொண்டான்.
பறபடி பிரசானி இரண்டாஞ்
(175) சாமத்தில் விழித்துச் கொண்டு, குதிரைச்சாரா7 விழித்த இரக்கி
றையா (- இருக்இறுயா)?
வேன்னு (- என்ன)?
என, ஆம், ஐயா7
என்றான். என்ன அலோூத்தச் கோண்டு (விழித்திருக்கறாய்)? என்றான்...
Bas வானத்தில் இவ்வளவு சட்சக்திரங்களைப் பண்ணிப் பதித்சவன் gi,
என்று ஆலோடச்சிறேன், என,--ஈல்லது, அப்படியே விழித்த இரு என்று
உறங்கப் போய், மூன்றாஞ் சாமத்தில் அப்படியே குதிரைச் சாரனைக் ௯. 9,
இப்போது என்ன எண்ணுகிறாய்£ என, ஜயா
இச்சடற் (ல் 4-த்-ற்ற்)
ரோண்டினவன்
யாரோ
என்றும், ௮௫௧
மண்ணை
எங்கே
போட்
டானோ? என்றும் ஆராய்கிறேன் என, ஈல்லது, சாச்சிரதையாய் Oo!
என்று, படுத்துக் கொள்ளுகையில், மீண்டு குதிரைச்சாரனுஞ் சற்ற கோச்
அன்னை மறந்து தால், விழித்துக் கோள்ளுதநற்தன்ளே (சொள்ளுறெதற்கு,
94,
148, 251), தர் திருடன் அந்தச் குதிரையைச்

கொண்டு

போய்

விட்டான்.

பிறகு எசமானன் விழித்துக், குகை
காரா... எதைச் குறித்து நினைக்
Bob?
என்றான்,
குதிரைக்சாரன் ஐயா?
குதிரை தான் களவு
போய் விட்டதே, இருக்கெ சேனே (மா௦றனிர Crem, commonly
pronounced ஜீனி) முதலிய சாமானை நீர் எடுத்துச் கொண்டு வறுவீரோ,
அல்லது (2௦) சானே எடுக்க வேண்டுமோ, என்று . ஆலோடக்கறேன்,
என்றான்.
பிரசாணி ஐயோ7 குதிரை போய்விட்டதா?
என்று ஒடி.
வத்து, பார்த்து, மோசம் போனேனே (258) ! எனத் இுச்இத்துச் கொண்டு
அரசனிடத்திற்குப் (251)

14.

போய்

விட்டான்.

Whose face is unlucky?

சகதிலகம் (= ornament in the brow of the 302874) என்னும்
பட்டணத்திற்கு அரசன் ஒருசான் ௮இி சரலையில் எழுந்து, சன் அரமனைக்
கருப் பின்னே இருக்கும் இராச வீஇயை எட்டிப் பார்த்த பொழுது, அங்சே
கடைகளிலே

சந்திக்கடச்கும்

பண்டங்களைப்

பொறுச்டுக்

சொண்டிருந்த

* Because that place w.s one where there was fear of robbers.
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ஒரு சன்ன வேளாளப் பிள்ளையை அநத ௮ரசண் எண்டு, பறபடி தலையை
உள்ளே வாங்குற
போது வாசற்படி தலையில் இடித்த, கொஞ்சம்
இசத்தங் கண்டது (- சற்ர்சசசசகீ). இன்று காம் உதய காவத் தெழுக்து
(சாலத்து-- காலத்தில், 60110. 248. 7) இவன் முகத்தைப் பார்த்ததால் ஈமது

தலையிற் காயம் பட்டு, உதிரங் (106 ௦௦0௧௦1)

சண்டது.

இப்படியே

நாடோறும்
இவன் முகத்தை
எத்தனை. மணிதர் பார்ப்
பார்சளோ,
அவர்களுக்கு எல்லாம் என்னென்ன பொல்லாங்கு கேரிடாது?
ஆகை
யால் வெகு
சனவிசோதியைப்
பூமியில் வைப்புது தருமம் அல்ல,
என்று அங்கிருந்த படியே சொலையாஸிகளை அழைப்பித்து". இந்தப் பைய
ளைச் கொண்டுபோய் வெட்டிப் போட்டு வாருங்கள் என்றான். அவர்கள்
வத்து இந்தச் ஹறெபிள்ளையைப் பிடித்தக் கொண்டு, உன் முகத்தில் விழித்
தனால் இராசாவுக்கு வாசற் படி. தலையில் அடித்து உதிரங்சண்ட இனால்
உன்னைச் இரச்சேசம் பண்ணச் சொன்னார், வா.! என்று இழுச்சார்சள்.
அசைச் சேட்டு இக்சப் பையன், கான் இராசாவைச் கண்டு ஒரு வார்த்தை
சொன்ன பிறகு வெட்டிப் போடுங்கள், என்று அவர்களைச் செஞ்சிக் கேட்
டுக்சொண்டான்.
அவர்கள் ௮தை இராசாவுக்கு அறிவித்து, அவர் (248)
உத்தரவினால் இவனை இராசன்முன் (251) கொண்டு போய் விட்டார்கள்.
இச்சப் பையன் இராசாவைப் பார்த்து, வணங்கி, ஐ. wae meer!
இப்போ உமச்குண்டாகிய அற்ப உபுத்திரம் இன்றைக்கு முதல் என்
முகத்தில் விழித்ததினாலே சம்பவித்தது; என்ப என்னை வெட்டிப் போடச்
சொன்னீர்.
தூங்கி எழுந்து முதல் உழிது இருமுகத்தைப் பார்த்த எனக்கு
இப்படிச் தலை போகத் தக்௪ பொல்லாங்கு கேரிட்டதே; இதழ் கென்ன
திர்ப்பு 2

என்று

கேட்கெ

சொண்டு,

பிறகு என் தலை

கொடுக்கலாம் (103)

என்ற வந்தேன், என்ற சொன்னான்.
அதைக்கேட்டு இராசா இக்கட்டு,
வெட்கப்பட்டு, அவனைத் தனக்குள்ளே மெச்சிக் கொண்டு, அவனைச் தன்
அரண்மனையில் வைத்துச் கொண்டு, சகல சலையும் படிப்பிச்துப், பின்பு
சனச்கு

மக்திரியாக

15.

வைத்துச்

The

கொண்டான்.

Villagers cut off their

Noczes.

தர் ஊரில் இருக்த மககறையன்" ஒருவன் சன்னைப் பார்க்கும் பலரும்
சகைக்றெதை ஆற்றக் கூடாமல், தனக்குள் ஒர் உபாயுச்சை எண்ணிச்
செய்த தாவது (- 828 22 /9//2205): ஓவ்வொரு (177) வேளையில், இருக்
தாற் (227) போல் இருந்து, வானத்தை ஏறெடுத்துப் பார்த்து, லோக அர்த்
உல்மைச் சகே௫ுக்இறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன்.
தானே.
இப்பாவமான பிரபஞ்சுத்திற் டந்து வருந்து இக்சச் சொடியோனுக்கு
உமத இருமேணிப்
(84) உமதூ இராச் கைச் கொடுத் தருளும் (20!
1, றனர்.

அறைஎம தரச்,

மெ ரங் 052 005௪ is cut off.

A
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ஒப்பிடு (63)

READER
என்று

வேன்2

சிலிர்த்து கடுங்க, வாய்

குழறிச்

இவ்வாறு

கண்ணீர்

சொல்லிப், பின்பு சூழ்ந்து

இதோ, நிற்றெ கடவுளைப்
கித் சனங்சளை கோகடச் (210), சனங்களே
வீணாக நின்று சாலங்கழிக்கிறீர்களே /
ஐயோ,
பாருங்களேன் (21211
எங்கள் கண்
இதைச் இலர் சம்பி, ஐயா/
என்று இரங்குவான் (269).
களுச்குஞ் சவாமியைத் தெரிவிக்க வேண்டும், என்று காலில் (245) வீழ்ந்து
தெரி
alge
(01. விழுந்த) இரந்த போது மூக்கறையன், sand
என்னைப் போல் ஜூக்இல்லாமல் (392) இருக்தாற் காணலாம்
வாரோ?
என்று சொல்ல, அவர்கள் அப்படி, மூக்கறுத்தக் சொண்ட மிறகுஞ் சுவாமி
தெரியாமல், இவன் மோசஞ் செய்தான் எனச் (8௦) தெரிந்து, மூக்கிருக்கி
தவர்கள் தங்களையும் ஈகைப்பார்களே என்று நினைத்துச், சுவாமி எங்கள்
கண்ணுக்கு

சன்றாகத் தெரி௫ஏரூர்.

பெரிய இலாபம்
என்று சொல்லிக்
எல்லாருஞ் லெ
8:37 ஆசலாற்
அதில் இழக்கப்

கொஞ்ச

கஷ்டத்தினால்

எவ்வளவு (199)

என்ன ஆணந்தத்தை அனுபவிக்றோம்7
பெற்றோம்.
கொண் (259) டார்கள். இதை ஈம்பி அவ்ஷூரார் (18௦)
சாளையில் மூக்கறுத்துக் கொண்டார்கள்.
கெட்ட மார்க்கத்தில் இருக்கிற ஒருவன் மற்றவர்களையும்
பீரயாசப்படூவான்.

16. Are you polite to me or to my fine clothes?
ஒரு கல்விமான் ஒரு பட்டணத்துக்குப் போனபோது அவ்விடத்திற்
சேசாக்தரிகளுக்கு விருச்திறெ உசா. மூள்ள தரு வனைச் குறித்துச்
அதற்கு மேற் தன்னுடைய பழச அணியுடனே
கேள்விப் பட்டான்.
அவணாடத்திற்குப் போய்ச் காத்திருந்தான்.
அவ்வுதாரி இவனுச்கொரு
உதவியுஞ் செய்யாதிருச்சதும் அன்றி (2௦2), உட்சாரவும் இடங் கொடுச்ச
ஆதலால் அந்த எழுத்து வாசணை உள்ளவன் கலக்கப் பட்டுப்
வில்லை,
போய்விட்டு, மறு காள் ஒர் றப்பான உடுப்பை இரவலாக வாங், அதை
உடுத்திக் கொண்டு, அங்கே மறுபடியும் போனான்.
அவண் இவனைச்
சண்டவுடனே மரியாதை பண்ணித், தன் ௮௫ல் உட்கார்த்தி, வார்த்தை
சொல்லிச் சொண்டிருந்து, பின்பு வக் சவனோக போசனதகில உட்கார்ந்த

உடனே இர்தச் சல்விமான் ஒரு கவளத்தை எடுத்துத் தன் உடுப்பின்
மேலே போட்டான். அசை வீட்டுக்சாரன் பார்த்து, நீ ஏன் இசை இப்படிச்
செய்தாய்£ ஏன, அப்போது அவன் சொன்னது: நான் நேற்றுப் பழக்து
ணிகளுடனே வந்த போது யாதொரு (126) சாப்பாடுல் இடைச்ச' வில்லை /
இப்போது சன்றாய் உடுத்திக் கொண்டு வந்த படியால், இதோ/ கேற்றியான
போசனம் டைத்தது, ஆதலால், இந்தச் சாப்பாடு என் துணிக்கு ௮ல்
லத (2௩) எனக்குப்போட்டதா2
என்று பிரதியுத்தாவு கொடுத்தான்.
அப்போது அந்த வீட்டுச்சாரன் தனக்குள்ளே வெட்சப்பட்டுப் போக்குச்
சொல்விக் சொண்டான்.

பா்
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Which is the Mother of the Child?

ஒருவன் இரண்டு பெண்சாஇகளைச் கலியாணம் பண்ணிச் சொண்டி.
குத்தான், அவன் இறந்து போறெ போது பெண்சாதிகள் இரண்டு பேர்ச்கும்

இரண்டு குழச்தைகள் இருந்த”, பிறகு ஒரு குழக்சை இறந்து போச்சுது (123);

மற்றை ஒரு குழக்தையை இருவரும் பால் கொடுத்துப் பேதம் இலலாமல்
வளர்த்துச் கொண்டு வக்தார்கள். அப்படி. இருக்கையில் இரண்டு பெண்சா
,இகளுக்கும் விரோதம் வந்ச படியினாலே அக்தப் பிள்ளையைச் குதித்த
இசண்டு பேரும் சான் 'பெற்ற பிள்ளை?
நான் பெற்ற பிள்ளை/'
என்று
சண்டை போட்டுப் பிறகு நீதிச்சாரனிடத்தில் (பப) போனார்கள்,
நீதிச்
காரனுக்குப் பெற்றவள் இன்னாள் (074. 16) என்று சாட்சிகளால் இருக
ஆகாதஇனொால் தர் உபாயஞ் செய்தான்.
என்னென்றால், அவர்களைப்
பார்த்த, இக்சப் பிள்ளையை இரண்டாக வெட்டி. உங்கள் (-- 10 the two
9220) இசண்டு பேர்ச்கும் கொடுக்கறேன் என்றான். அப்போது ஒருத்தி,
ஈல்லது என்று சம்மதித்தாள்.
மற்றொருத்தி, ஐயா?
பிள்ளையை வெட்
டாதேயும்./! எனக்கு அந்தப் பிள்ளை வேண்டாம்.
அவளுக்கே இருச்
கட்டும் (14௦), என்று அழுது ஈடுங்இனொள்.
நீதிக்காரன் இவளே
பிள்
ளைக்குடையவள் (185) என்று தீர்ப்புப் பண்ணிப் பொய் சொன்னவளைத்

சண்டித்தான்.

ஒரு

மூடச்

18.

The

சேவகன்

தன்

too obedient

Wife.

காடோறும்

மனைவியை

அடீத்துச்

கொண்

டி.ருச்கையால் அவள், சற்றங் குற்றஞ் செய்யாது (122. 8), நன்மைக்கார
emt @avounned (= without rhyme or 702002) அடிக் இம்மூடனுக்கு
புத்தி வருவிக்க

ஈல்ல

என்று

வேண்டும்

நினைத்துக்

கொண்டிருக்கையில்,

ஒரு சாள் அவன் வழக்கப் படியே (01 வழச்கத்தின்படி according to
என்று
2௮1220) அடித்தான். அவள் நீ எதற்காக இப்படி. அடிக்கிறாய்?
கேட்க

(69)

அவன்,

காள் லதாகிலும் (217) தன்று சொன்னபடியே

செய்

அவள், இனிமேல் நீ சொன்
பரமையரல் அடிச் றேன் என்றான்.
அப்படிச் செய்யும் போத என்னை அடியாமங்
னபடியே செய்வேன்.
திட்டாமநீ (௪11515 ௦8 உம் 19408) பட்சமாய் இருக்க வேண்டும், என்று
(194)
பின்பு ஒரு காள் அடி.
சத்தியம் பண்ணுவித்தக் கொண்டாள்.
அவள் தடி. வக்து,
என்று அழைத்சான்.
எங்கே போடருய்£
௮டி£/
ஒரு தடியால்

௮வனை

அடித்தாள்.

அவன்,

என்ன

காரியஞ்

செய்தாய்?

எனப், பின்னும் ஒரு தரம் அவனை அடித்து, மீ சொன்னபடியே
awe!
செய்தேன் என்றாள். மற்றொரு காள் பருடனுக்தக் (- புருஷன்) சலத்ிற்
1 Comp. H.B.,

p. 193 (8).

5 படி. (டு பெண்ணே!
Pore, Vv

௪௪ (2) அடிச்சகேண்மெ்,
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சோதிடும் பொழுதில் அவன், ௮டி./
தலை மேலே உமி(6)| என்றான்.
அவள் ஒரு தரம் அ.ித்துத்தலே மேலே எச்சிலை" உமிழ்ந்சாள்.
பின் ஞெரு
காள், இக்சப்பணச்தை வீட்டுக்குள்ளே வை (௦58716 411 69/9 ரய 6௧௮ings

of aw)

oer,

அவள்,

மூர்ச்கனுடைய

பணமே.

மூடனுடைய

பணமே.
மடையனுடைய
பணமே
என்று மைது கொண்டிருச்
சான்,
பின்பு அவண், இலை
எல்லாம் பார்த்து அறிச்து லெட்சப்
பட்டுக் கோபத்தை
விட்டு அவளை உபசரித்து அவள் புத்தி கேட்டு
சத்து சல்லவன் ஆனான்.
ஆகையால் அறிவில்லாதவன் பெண்டுகளி
டத்திலுந் தாழ்வு படவான்.
19. Who is responsible for the Mischief caused by the Cat?
காலு பேர் பங்காகப் (130) பஞ்சுவர்ததகம் பண்ணினார்கள், பஞசுமூட்
டைகளை எலிகள் கடிக்காதிருக்கும் (102 கடியாது) பொருட்டு (7)
அவர்கள்

ஒரு பூனையை

வளர்த்தார்கள்,

வளர்க்கும்

போது, அதனுடைய

காலு கால்களையும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு காலாகப் (126) பங்கு வைத்துச்
கொண்டு, அவனவன் (1௦8) தன் சன் பங்காகய (13௦) காலுக்குத் தண்டை
கோலு சதங்கை? முதலானதுகளால் அலங்கரித்தச் நறெப்பாக வைத்
தஇருக்தார்சள்.
அப்படி இருக்கையில் அந்தப் பூனைக்கு ஒரு சாவிலே
சாயம்

பட்டது.

MESSE

காலுக்காச்

சதந்தாக்சான்

எண்ணெய்ச்ல

குற்றி வைத்தான்.
sg அடுப்பண்டையிலே (151. கீ) போனபோது
ஏடுப்புத்யேனால் பற்றிச் கொண்டது.
அதனுடனே (அது * அன்4 உடன்
-a= together

with

it) அந்தப் பூனையானது (151) பஞ்சமூட்டைகளின்

மேல் விழுத்து தடிப்போகையால் அம்மூட்டைகள் பற்றிக் கொண்ட வெத்து
போய் விட்டதுகள் (102 விட்டன, 7௦4), அதைச் சண்டு எண்ணெய்ச் லே
குற்றின

கூட்டானிகையில்

(181) மற்றை

மூன்று

பேரும் தங்களுக்கு

அந்த

கஷ்டத்தை
வாங்கக் கொடுக்கும் (டிர) படியாக மரியாதைடராமனி
டத்திலே£ பிரியாது அர்ஜி கொடுத்தார்கள்.
அச்ச நியாயாதிப.இ பிரஇவாதியை அழைப்பித்து, விசாரணைசெய்து, அவன் மனம் அறிந்து சேய்த
sxevremnhaCoo ( 5 +, because he had not done it wilfully, 56),
1
வாதிகள் செய்த பிரியாது அகியாயம் என்று: அறிந்து, அந்த வாதிசளைப்
பார்த்த, பிரதிவாதி பூனைக்கு எண்ணெய்ச் லை சுற்றி வைத்த கால் காயம்
உள்ளதாம். (182) இருக்ற படியால் கடக்றெதற்கு (94) உதவாதே 7
சாயமில்லாத (133) உங்கள் மூண்க பேர்களுடைய சால்களினாலே கடந்து
போகையால் இப்படிப்பட்ட சேசம் வந்தத ,- ஆகையால், நீங்கள் மூன்று
பேருமே பிரதிவாதியினுடைய சஷ்டத்தைச் கொடுக்ச வேண்டும் என்று
தீர்ப்புச் செய்தான்.
வாஇகள் மூன்று பேறும், (யானை தன் தலையிலே
1 கூலி. (1) செல்வின் கமி, or (2) கமிழு,
* petro,

Qargie, egoems:

[Imp.]

names of various anklets.

* The name of « celebrated judge ; Mariyathai Raman,

CH.

Hl.

EASY

தானே மண் போட்டுச் சொள்ளுளெத
மூன்

வந்ததோ:

பின்னும்

சட்டச்

STORIES

35

போலச்,) தங்களுக்குச் சாங்களே
தேடிச்

கொண்டார்கள்,

திக்கற்ற

வனுக்தத் (132) தேய்வமே துணை என்றெ பழமொழிப் படி அதிக விசனம்
அடைக்த பிரஏவொாதி, தெய்வ சகாயத்தினாலே சன் பட்சச் தீர்ப்பான் (5௦)
கண்டு அதிசசந்தோஷத்தை அடைந்தான்.

20. Give what you ttke.
ஒருவன் தன் மரண காலத்திலே தன்னிடத்தில் இருந்த பதிளாயிரம்
வராகன்களையும் (1௦1 வராகனை) சனக்குப் பழக்கமுள்ள ஒரு சாவகாரி
கையில் கொடுத்து, என் புத்திரன் பெரியவன் ஆன பின்பு இந்த வராகன்
களில் உனக்கு இஞஷ்டமானதைக் கொடு என்று சொன்னான்.
பின்பு
சரவகாரி அதுகளைத் தன் வீட்டிலே சொண்டு போய் வைத்திருந்தான்.
பிள்ளை பெரியவன் ஆன பின்பு சாவகாரியிடத்திற்குப் போய்த், தன்
தசப்பன் கொடுத்த பொருளைச் கேட்டான். அதற்குச் சாவகாரியானவன்,
உன் தகப்பன் எனக்கு இஷ்டமானதை உனக்குக் கொகெகச் சொன்ன
படி.யீனாலே (239. 1), எனக்கு இஷ்டமானது இந்தத் சொகைதான் என்று,
ஆயிரம்

வராகண்

கொடுக்கப்

போனான்.

heer

பிள்ளைேயாண்டான்,

மவண்டாம்.!.
என்று விசனத்தை அடைந்த, மரியாதை இராமனிடத்
,திலே போய்ப் பிரியாது பண்ணினான்.
மரியாதை இராமன் சாவகா
நியை அழைப்பித்து விசாரித்த, அவன் வாய்ச்சொல்லைச் கொண்டே
உனக்கு

இஷ்டமானது

ஒன்பதிளுயிரம் வராகன்,

ஆகையால்,

சொள்ள கினைத்தாய்; அந்த ஒன்பதிளாயிரம் வராகணை
கொடுத்த

விடு,

இக்தப்

பிள்ளைக்குச்

கொடுச்ச

கீ எடுத்துக்

இந்தப் பிள்ளைக்குச்

நினைத்த

உனக்கு இஃ்டம்

௮காச ஆயிரம் வராகனை நீ எடுத்துச் கொள், என்று இர்ப்புப் பண்ணினான்.
ஊரார் உடைமைக்குப். பேயாங்ப் பறந்தாலும் வருமோ
என்றெ
பழமொழிப் படியே சாவசாரியினுடைய அதிக ஆசை பயன் படாமற்
போயிற்று,
21,
ஒரு
இலே

The Man

who insisted upon his Strict Rights.

அுலுச்சனிடத்தில் ஒரு வேளாளன் தன் பின்ளை (௦) கவியாணச்
ஊர்க்கோலங்

காட்ட

யானை

(6௦)

இரவலாக

வாங்கிச்

சொண்டு

வந்தான்.
அந்த யானை ஊர்க்கோலம் வந்து கொண்டிருக்கும் போது
இகஸ்மீகம்* ஆசச் செத்துப் (2௦6) போயிற்று,
அந்த வேளாளன் உடனே
துலுச்சனிடத்திற்குப்போய்த், தெய்வீகமாக உன்னுடைய யானை செத்தப்
போச்சுது, அதற்கு விலையானாலும் பதிலாச யானை யானாலும் உனக்குக்
கொடுக்கிறேன் என்றான்.
அதற்குச் துலூச்சன், நீ சொன்ன இரண்டுக்கும்
1 Procession round the town.

2 S, without any reason.
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சான் சம்மதிச்ெதில்லை, என் யானையே எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்
லிப், பின்பு மரியாதை இராமணிடத்திலே சொல்லிச் கொண்டான்.
மரி
யாதை இராமன் பிரதிவாதியை அழைப்பித்துச் கேட்கும் போது அவன்
ஈடந்த உண்மையைச் சொன்னான்.
மரியாதை இராமன் துலுக்கனைப்
பாந்த்தத் தெய்வீகமாக நேரிட்டபடியால் பதிலாக யானையாகிலும் வாங்

இச்

சொன்னா,

அல்லது

விலையரளாலும்

வாங்இச்

கொன்

என்று பல

விதத்தலுஞ் சமாகானஞ் சொன்னான். அதற்கு அந்த முரட்டுச் துலுச்சன்,
இரண்டுக்கும் கான் சம்மதிக்க மாட்டேன்.
அந்த யானையே எனக்கு
வேண்டும்,

வேறொன்றும்

வாங்கேன்

(17௦)

என்று

கடவுள்

பேராலே

இணை இட்டான்.
அசைச் கேட்டு, வேளாளன் கலங்கிளுன்.
பின்பு
மரியாசை இராமன் ஆலோடத்து, நீங்கள் நாளையத்தெம் வாருங்கள்
என்று அனுப்பிவிட்டு, இாசசயமாக வேளாளனை அழைப்மித்து, நாளை
யத்தனம் நீ வரவேண்டாம ,: உன் வீட்டு ஈஉடையிலே கீதவோரமாகப் பழம்
பானைகளை

௮04௫

வைத்துச் கதவைச்

சும்மா சாத்தி வைத்துச் கொண்டிரு,

துலுச்சன் வந்தவுடனே உன்னெதிரி வரவில்லை, ஆசையால் நீ போய்
அழைத்துச் கொண்டு வா என்று அளுப்புவிக்கிறேன் (for அனுப்புக
ழேன்);

அவன் அவசரமாக

வந்து கவசத் இறப்பான், அப்போது

ளெல்லாம் நெரிந்து போம்.

கொண்டு (59.1)

பின்பு எங்கள் பெரியோர்கள்

பானைக

goer

ஞும்.

ஆய்வநீத (ஆகிவெந்த--மர4224 have existed) untara%er

உடைத்துப் போட்டான் என்று அழுது, அயல்வீட்டாருடனே (239) கூச்
சலிட்டுச் சொல்லிக் கொள்ளு.
அதற்சாக அவன் என்ன சமாதானஞ்
சொன்னாலும் (7௦௦), என்பானையே எனக்கு வேண்டும் என்று
நீ வந்த பிரியாது
பண்ணிக் சொள் என்று சொலவி அனுப்பி விட்டான். மறுசாள் அக்தப்
படியே (டர) ஈடக்ச பின்பு வேளாளன் வத்த, வெகு காலமாச ஆம் வச்ச
என் பானைகளை உடைத்துப், போட்டான்,
என் பானைகளே எனக்கு
வேண்டும் என்றான்.
மரியாதை இராமன் அக்தத் துலுச்சனைப் பார்த்து,
நீ இதற்கு என்ன சொல்லுகிறாய்£ என்றான்.
அதற்குத் அலுக்கன்,

யானைக்கும் (342) பானைக்கும்
கனழடன் கைப்போநள்
இலே காட்டினான்.
22.

The First

சரியாய்ப் போச்சுது;

இழப்பான்

போ

என்றெதைச் (92)

என்றான்.

தளலுச்சனிடச்

Trtal of the Rival Ministers.

ஒரு காள் இராயர் (5௦) பெண்சாதி அப்பாஜி 1 (5௦) உத்தியோகத்திறகு
மற்ஜெருவனைச் கொண்டு வந்து விட்டு, இராயருக்குச் பபொரிச செய்தாள்.
இசாயர் அப்பாஜி வல்லமை இவனளுச் குண்டா?
என்ற கேட்டார்.
அறற்கு அவள் அதிகமாகவே (704) இறாக்சலாம் என்று தினை*கறேன்
? A celebrated minister.
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என்றாள். 2658 (99) பரீட்சை செய்வோம், என்று சொல்லி, ௮வனுச்
குப் போகும் படியாக உக்தாவ கொ௫ுத்சார்.
பின்பு ஒரு சான் இராத்கிரி
அத்தப்புரத்திலே இராயர் குழக்தை அவர் மார்பிலும் முகத்திலும் காறி
உமிழ்ந்து, கால்களால்

உதைத்து, விளையாடிக்

கொண்டிருக்கது.

சூரியோ

,தயம் ஆன பின்பு இராயர் அப்பாஜி. உத்தியோகத்திற்க
வச்சு மனுஷனை
அழைப்பித்து, அவனைப் பார்த்த, இராத்திரி ஒருவன் வந்து என் முகச்

இலும் மார்பிலும் காறி உமிழ்ந்து, சாலால் உதைத்தான்,

அஉனுக்கு என்ன

செய்யலாம்?

தலைவன்

என்றார்.

அவண், உலகத்துக்கு

எல்லாம்

ஆயிருச்

இற உங்களை இப்படி அலட்சியம் 1] செய்தவன் வாயில் ஈயத்தை உருக்கி
வார்த்துக், சால்களை வெட்டி விட வேண்டும் என்றான்.
அவனை அப்
புறம் போகச் சொல்லி, அப்பாஜியை அழைப்பித்து, முன் அவனைக்
கேட்ட படியே கேட்டார்.
அதற்கு அப்பாறி, உங்களை உதைத்த பாதம்
எதுவோ (217), அதற்குப் பொற் சதங்கையும் தண்டையும் (௦௦1. ற. 54)
போட்டு, உங்கள் மேலே உமிழ்ந்த வாய் எதுவோ அதனை முத்தம் இட்டுச்
சொள்ள வேண்டும் என்றான்.
அதன் பின்பு இராயர், நீ பபொரிச செய்த
புகழ்க்தாயே.'

இல்வி

ரவர் விவேகத்சையும் பார்த்தாயா£ என்று கேட்டார்.
அதற்கு
ஒரு பரீட்சையிலே தானே எப்படி. கிச்சயிக்கலாம்2 என்றாள்.

மனுஷனை

அப்பாஜியிலும் (106)

அவன்

23.

The

டில்லி பார்சா ? அப்பாஜி
மாதிரியான

மூறை

வல்லவன்

என்று

Three Images.

வல்லமையை

விக்கரகங்களையும்,

அதிதற் (167) பொருட்டு, ஒரே

இவைகளிலே

எசைப்

போலிருக்

இறவன் உத்தமன், எதைப் போவிருக்கெவன் மத்திமன், எதைப் போவிருக்
(227)

எழுதி

ஜெவன்

அதமன்,

என்று

பரிட்சித்து,

அனுப்புகிறது 5, என்று

அனுப்பினான்;

இராயர் அக்த

எழுதிய

அந்தந்த

ஒரு

கிருபுச்தை

விக்சரகத்தின்

தாச்தையும்

மேலெ

இராயருக்கு

வா௫த்துப் பார்த்துச்

சபைய ரச்

கெல்லாம் அந்த விக்ரெகங்களைச் காண்யித்துக் குணாகுணங்களைச் சோ
ஞான்றும் ஒரே மாதிரியாக இருகமெ படியால் அவை
,இச்சச் சொன்னார்.
களிழ் பேதங் சண்டு பிடிக்க மாட்டாமல் மயங்இஞார்கள்.
அப்பாஜி அந்த
விச்சரிகங்களுடைய காரசரணுதி (காம்
* சாணம் 4 a @, a Sans. comp.)
அவயவங்களை

எல்லாம்

உற்றுப்

பார்ச்சூக,

காதுகளிலே

kp

துளைகள்

இருச்சிறதை அறிந்து, மெல்லிய ஈர்ச்சை அதீதுளேகளில் அழைத்துப் பாற்ச்
தான், அழைத்தப் பார்க்கும் ௮௱வில் *, ஒன்றுக்கு வாய் வழியாகப் புறப்
பட்டத”

மற்றொன்றுக்கு

மற்றொரு

சாதின்

வழியாகப்

1S, dishonuur.
a Phe fedtshéh of Delhi,
t
3 A rather disdainfal imperative = sygraCeraQs,
8 Lat, fe rhe measure of = when.

புறப்பட்டது,
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போய் விட்டது.

உள்ளே

போய் விட்டதைப் போலக் கேட்ட சமாசாரத்தை உள் அடக்குறெவன்
உத்தமன் என்றும், மற்றொரு காதின் வழியாகச் சென்றசை போலச் தான்
செலூத்துறெவன்
செய்தியை மற்றொரு காதின் வழியாகச்
Gs.
மத்திமன் என்றும், வாயின் வழியாகப் புறப்பட்டதைப் போலத் தான்
கேட்ட சங்கதியை அடக்சாம: வெளியிலே கொட்டி விடுிறெவன் ௮த
மன் என்றும் நிச்சயித்து, ௮க்சபபடியே அந்தந்தப் புதுமைகளுக்கு மேல்
எழுதி அனுப்பிவிடச் சொன்னான்.
இராயர் அதிக சச்தோஷத்தை
அடைத்து, பாச்சா விடத்திற்கு அனுப்பி விட்டார்.
94.

How

Rama

Kishnan

became a Court Fester.

வட தேசத்திலே தென்னாலுட என்றெ ஊரிலே .இராமன் என்று ஒரு
பிராமணப் பிள்ளை பிறக் இருக்கான். அவனை ஒரு நாள் வீதியிலே சண்ட
ஒரு சன்னியாச இவனுடைய ரூபுத்தையும் குணாதிசயத்தையுங் (- குணம்
3 அதிசயம், a Sans. comp.= Ais marvellous qualities) சுண்டு, ஒரு
மத்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி, இந்த மந்திரத்தை ழன்று கோடி* ஒரு
சசத்திரியில் காளி கோவிலிலே போய்ச் செபித்தாய் ஆனால், சானி ஆயிரம்
மூகத்துடனே உனக்குப் பீரத்தியட்சம் ஆவாள்,
அப்போது நீ அவளைச்
கண்டு, அஞ்சாமவிருக்து, வேண்டிய வரங்களைப் பெற்றுச் சொள் என்றார்.
இராமன் ஈல்ல வேளை பார்த்துச் கொணடு, தன்னார்ப். புறத்தில் இருச்கிறெ
காளி கோவிலுக்குள்ளே போய் விஇப்படி அந்த மந்.இரச்தைச் செபம்

பண்ணினான். பத்கிரகாள் ஆனவள .௫யிரம் முகமும் இரண்டு கையுமாகப்
(an ellipsis of உடையவள்) பெரிய ரூபத்தை எடுத்துச் கொண்டு
பிரசன்னம் ஆளுள். அப்போது மிகுந்த தயிரியம் உடையவனாக அகத
இராமன் அவள் அகோர ரூபத்தைப் பார்த்த, அஞ்சாமல் ஈகை செய்தான்.
காளி, எண்டா (00 என் அடா)! ஈகைக்கிறாய் என்று கேட்டாள், கேட்
தற்கு இராமன், ௮ம்ழர/ எங்களுக்கு ஒரு மூக்குக்கு இரண்டு சைகள்
இருக்தும் உலசோஷல சண்டால் சிந்து வருத்தமாயிருக் ளெ, யிரம்
மூகம் இருக்றெபடியால் ஒரு வேளை ஜலதோஷங் கண்டால் இரண்டு
கையினாலே இத்த ஆயிரம் மூக்குகளையும் எப்படிச் சந்துவாய்2 என்றான்.
அதற்குப் பத்திரசாளி, ௮டா/
பையா,
நீ என்னைப் பார்த்து விகடம்
பண்ணின
படியால்
நீ இன்று
முதலாச௪ விகடசவியாசப்
போசச்
கடவாய் என்றாள்.
ஆ ௮/
நல்ல வரங் கொடுச்தாய் ; அப்படிப்
பார்த்தாலும் விசடசவி£ தான், இப்படிப் பார்த்தாலும் விகடகவி தான்
என்றான். அதைச் சேட்டு, இரக்கம் வந்த, உன்னுடைய உபசரணைக்கு

‘t Three Kodi of these mantras,
3 sfa_ad reads the same both ways.

Lit. a singer of parodies: a rhyming punster.
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Gone-coou Godsend uumor (= such as will praise) esdunis
இருச்சச்

கடவாய்

(740) என்று

மறைந்து

போய்

விட்டாள்.

அது

முல்

விசடம் பண்ணுஹ்திலே வெகு சமர்த்தனாஇு, இராயரிடத்திலே போய்ச்
சேர்ந்து, ஜீவனம் (ஸா!) வனம்) பண்ணிக் கொண்டிருந்தான்.
25.

You can't make

a Barber a Brahman.

ஓரு சாள் இராயர் உதயமாகி காலு சாழிகை வரைக்கும் நித்திரை
செய்து சொண்டிருக்தார்.
அன்றைக்குச் சவரம் பண்ணிச் கொள்ளு
fond,

ஆகையால்

அம்பட்டன

வந்து

பார்தது,

நித்திரைபங்கம்

வா

ஒட்

டாமல், படுக்கையிலே தானே மெதுவாசச் சவரம் பண்ணி விட்டுப்
போனான்.
இராயர் நித்திரை தெளிந்த பிற்பாடு எழுக்து, கிலைக்கண்ணா
டியைப் பார்த்தார். சவரம் வெகு கேத்தியாகச் செய்திருக்கெது (61110௪
of என்று, ௦1 ஆக) தெரிந்தது; அதனாலே மிசவஞ் சந்தோஷம் அடைக்து
அம்பட்டனை அழைத்து, உனக்கு என்ன வேண்டும்£ என்றார். சுவாமி,
என்னைப்

பிராமணன்

ஆச்ச

வேண்டும்

என்றான்.

பிராமணர்களை

எல்

லாம் அழைப்பித்து, ஆறு மாதத்இற்குள்ளே இந்த அம்பட்டனைப் பிராமணன்
ஆகப் பந்தியிளே வைத்துச் சொண்டு சாப்பிடாமற் போனால் உங்களுக்கு
விட்டிருச்றெ மானியங்களை எல்லாம் ஜப்தி செய்து விடுவேன் என்றான்.
பிராமணர்கள் எல்லாம் விசனப்பட்டுச் கொண்டு, வெளிக்கு சல்லசென்று
அழைத்துச் கொண்டு போய், நித்தமும் மூன்று காலம் ஸ்கானம் பண்
ணுவித்து, நித்தியாக்இனி (ற. 23.7, ௮ 4 ௮), சக்தியாவக் கனம், செபத
பங்கள் ரசலாகிய சமஸ்த காரியங்களை கடப்பித்துக் கொண்டு வருகையில்,
ஆராவது

மாசச்

சடையில்

இசாயர்

பிசாமணர்களுடைய

பச்தியில்

௮ம்

பட்டன் கூட உட்சார்க்து சாப்பிரிறெதைப் பார்க்ச வேண்டும் என்று, ௮ச்

இரொரத்தக்குப் போகும் போது, அந்தப் பிராமணர்கள் சென்னாலுஇராமணி
டத்தே போய் அழுதார்கள்.
அதற்கு, நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம, ன்
உபாயஞ் செய்து தப்புவிக்கறேன் என்று, இராயருக்கு முன்னே தென்
னாலுஇராமன்

ஒரு கறப்பு

நாயின் கழுத்திலே

கயிற்றைக்

கட்டி, இழுச்தக்

சொண்டு போய், அக்இராரத்தின் சமீபத்தில் இருக்கிற ஒரு குளக் சரையில்
மைதண்டம்!

போட்டு,

காலு பேர்பிசாமணர்சளை

வைத்து,

ஓமம்

பண்ணச்

சொல்லித், தான் கொண்டு வத்த சாயை மூழுகப் படுத்தி அதுவாள் (273)
வாளென்று கத்த, ௮தை இழுத்துச் கொண்டு தமகுண்டத்தைச் சுற்றிச்
சுறறி வந்து, மறுபடியும் சாயை இழுத்துக் கொண்டு போய முழுகப் பத்தி,
இப்படியாகச் செய்து
தமகுண்டத்தைப் பிரசகட்சணம் செய்வித்தான்.
சொண்டிருச்கையில்

இப்படிச்

இராயர் வந்து, இக்ச நாயை

செய்கிறாய்2

என்று:

கேட்டார்.

1 A pit for a sacrifice.

(- 72

this dug) oar

சென்னாலுஇராமண்,

இந்தச்
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கறுப்பு சாயை வெள்ளை காய் ஆக்சப் போடுறேன் என்றான்.
இராயர்.
அடா
பித்தனே.
எங்கே (214) ஆகிலும் கறுப்பு சாய் வெள்ளை சாய்
ஆருமா”
ஆச மாட்டாது, என்றார். அதற்குச் சென்னாலுஇசாமன்: ௮ம்
பட்டன் பிராமணனா போது கறப்பு காய் வெள்ளை சாய் ஆறது ஆச்
சரியமாசீ என்றான். அதைச் கேட்டவுடனே இராயர் சரிதான், யோசனை
பண்ணாமம் சொன்னோம் என்று மனதுக்குள்ளே வவத்துக் கொண்டு, அச்
இராரத்துக்குப் போசாமல் அரண்மனைக்கு வந்து, அம்பட்டனை அழைப்
பித்த, வேறொரு விதத்தில் சமாகானம் பண்ணி அனுப்பிவிட்டார். அதைக்
கேட்டுப் பிராமணர்கள் எல்லாஞ் சக்தோஷித்தார்கள்...

26.

Who

will take care of my Family?

தென்னாலுஇராமன் ஒரு காள் மிகவும் விசனமாச இருக்றெதை இராயர்
தெரிந்து கொண்டு, மீ என் துச்கக்கிறாய்2 உனக்கு என்ன குறைபாடு?
என்றார். அப்போது சென்னாலுஇராமன் ஐயா/ சோதிஷர்கள்1 என்னை
இரண்டொரு (-- 222 27 2:22) மாதத்தில் இறக்து போகாய் என்கரர்கள்.
ஆனால், இறப்பைச் குறித்து யாதொண்கும் சான் இக்இக்ச வில்லை, எனக்குப்
பிறசாலத்தில் என் குடும்பச்தை என்னைப் போல் ஆதரிப்பார் (-- ஆசரிப்ப
வர்கள், 88) ஒருவரும் இல்லையே/

என்று

இலேசப்

படுகிறேன்

என்றான்.

இராயர், அதைக் குறித்து எவ்வளவும் நீ அஞ்சாதே உன்னிலும் ,தின்
மடங்கு அதிகமாக உன் சழமுசாரத்தைச் காப்பாற்றுவேன்,
எனக்கு இது
ஒரு பேரிதா (௪ பெரிய காரியமா)?
என்று ஈம்பிச்சையாகச் சோல்லிஞர்
(- சொன்னார்).
பின்பு தென்னாலுஇராமன் அன்று முதலாக வர வர
சோய் அஇகரிக்இறாப் போல் பாசாங்கு பண்ணிச் சொண்டிருந்து, ஒரு
காள் இறக். போகசாக

(16) எல்லாரும் கம்பும் படி. எதோ

ஒர (- 228௪

26887 ௦ ரச) உபாயம்_பண்ணித் தன் பெட்டி ஃபிவரும்த பணங்களை
யும் ஆபரணங்களையும பாத்திரங்களையும் வேறே ஒரிடத்தில் வைத்து, ௮இல்
தான் புகுந்து கொண்டிருந்தான். இவன் இறந்தான் என்ற செய்கி இராயர்
கேட்டமரத்திரத்கல்
சென்னாலுஇராமனிடத்தில்
இரவியம்
அதிகமாய்
இருக்கறதென்று சேள்விப் பட்டபடியினால் அப்போதே சில சேவகர்களை
அனுப்பி, அவன் வீட்பெ பணப்பெட்டியைச் சூரத்தில் எடுத்து வரச்
சொல்லிச் கட்டளை இட்டார். அவர்கள் ௮வ்வாறே அதைச் தன் அரண்
மனையிற் கொண்டு வந்த மாத்தீரத்தில் (மாத்திரம்
-- 8 7920942727) 82 30072
சு ஆசையோடு அப்பெட்டியைச் இறந்து பார்ச்கையில் தென்னாலுஇரா
மனைப் பார்த்து, ஒகோ/
கி செத்துப் போனாய் என்றார்களே/ என்றார்.
வன், உங்களை ஈம்பமிச்சாகலாமா?
நீர் தாள் என் குடும்பத்தைச் ச,ப
பாழ்றுறெவர்2 என்றான், இராயர் வெட்டுப் பேசாமல் இருந்து விட். ர்.
Astrologers.

கயா
27.

2452
Whose

படுவது

க

Horse is it?

ஒரு ரொமாதிபதியினுடைய (2. 23.7, ௮-௮) குதிரையைச் சமீபத்தில்
இருச்றெ ஒரு பாளையக்காரன் இருடிக் கொண்டு போய் வாலைக் கத்தமித்
துப் போட்டுத் தன் வீட்டிலே வைசதுச் சொண்டான்.
கிராமாதிபதி

போகடி1 பிடித்து இராசாவினிடத்திலே போய்ப் பிரியாது செய்தான்.
இராசா அது உன்னுது (மப1ஈ. 107 உன்னுடையது, உனது) தான் என்ப
தற்குச் சாட்ட உண்டா2 என்றார்.
என் ரொமத்தில் சடைச்சாரகோ
மட்டி இருக்கிறான், என்றான்.
பாளையச்காரனை அழைத்து விசாரணை
'சய்ய அஜன் குதிரையே என்றம், சனக்கும் பிரதிவாதியின் சாட்டியே
சாட்டு என்னஞ் சொன்னாண்.
அரசன் கோமட்டியையும் கு.இசையையும்
அழைப்பித்துச் கோமட்டியைப் பார்த்து, இது இராமாதிபதி. கு.நிரையா?
பாளையச்சாரன் குதிரையா£
என்று கேட்டார்.
கோமமட்டி கீராமத்
தானுது (- Grangsrongy of, or belonging to the villager) cong மெய்

சொன்னால்
சொன்னால்
பொய்

சன் வீடி கொள்ளை போம் என்றும், பாளையச்காரனுது என்று
சரொமத்தை விட்டு ஐடி.ப்போக வேண்டியதல்லாமலும் அச்சப்

வெளிப்பட்டால்

தண்டனை

கிடைக்கும்

என்றும்,

சற்று

கோம்

ஆலோத்து, இரண்டு பேருக்கும் ௮ணுகூலம் போவே சோன்றம் படியா
கவும், உண்மை வெளிப்படும் படியாசவும், உபாயக் தெரிந்து சொண்டு,
இராசாவைப் பராத்து, சவாமி/
இக்சச் கு.ரிரையை முன்னே பார்த்தால்
இரொமத்தான் கூ.ரிஸா போலவும், பின்னே பார்த்தால் பாளையச்காரன்
குதிரை போலவுச் தோன்றுகின்றது என்றான்.
இராசா மிகுந்த புத்தி
சாவியான படியால், அவன் உபாயமராச் சொல்லி, அதற்கு மன்னே
யென்ததால், இருடி. வருவதற்கு முன்னே என்றும், மூகம் பழைய படி
இருக்கற தென்றும், பின்னே என்றதனால் இருடி. வந்த பின்னே என்றும்,
வால் நூதனமரகச் கத்சரிச்சப்பட்ட தென்றும், பொருல் கொண்டு அக்தக்
கோமட்டி. புத்தியை மெச்சிக் கொண்டு கிராமத்தான் பட்சம் தீர்ப்புச்
செய்தான்.

28.

A Modest Request.

நித்திய தரித்தொனாடுயும் பிறவிக் குருடளாடியுங் சலியாணம் இங்ல்த்வ
ஞாயும் இருந்த ஒரு கோமட்டி, ஒரு தெய்வத்தைக் குறித்த கெகொளாகுத்
,சபசு செய்தான்,

நீதனை

அந்தத் செய்வம் ஆனது (11) இவன் சோமட்டி ஆகையால்

வரங்களைக்

முன்னுதாகத்

கேட்பானோ,

திட்டம்பண்ணிக்

என்று

சொள்ள

யோசனை
வேண்டும்

செய்து,
என்றா

இவனை

கினைத்து, ஓய்

Cano!
eer சபகச்காச மிசவுஞ் சந்தோஷப்பட்டேன்.
உனக்கு
வேண்டிய எதாவது ஒரு வரன் கேளு, அதிசமாசச் சேட்டால் சொடுச்ச
1 Gursmuty colloquially = fake fo fight.
G
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A

மாட்டேன்

என்று

TAMIL

PROSE

சொல்விற்று,

READER

சோமட்டி

நான் அநேக

வரங்களை

வாங்கலாம் என்றிருக்தேன், சுவாமி இப்படிச் சொல்லி விட்டாரே (263)!
“இதற்கு என்ன செய்வ
என்று அலோடத்தத் செய்வத்சைப் பார்த்து,
என் ஆண்டவனே?
உம்முடைய இருவுள்ளத்தின் படியே கேட்டிறேன்,
என் பேரனுக்குப் பேரன் எழு நிலை மாடத்தில் இருக்கது, பொன்கலத்திலே
பாலும் ௮னனமூமாகச சாப்பிட என் கண் களிக்கப் பார்த்து விட்டுச்
சசரும் படியாக இந்த ஒரு வரம் மாத்திரம் அனுக்ரொகம் பண்ணினால்
போதும், என்று கேட்டான்,
இப்படி, இவன் கேட்டஇலே சம்பத்தும்
புத்தி பெளத்திர பாக்யெங்களும் (151.2) பூரண ஆயிசும் மேலான வீடும் கேத்
தரமும் என்றை இவை முதலாகிய சமஸ்த வரங்களும் அடங்கி இருக்கையி
னாலே தெய்வம் அவன் யுக்இச்சாகச் சச்கோஷத்தை அடைந்து, அப்படியே
கொடுத்து அருள்செய்தத.
29. The

Meddlesome

Donkey.

ஒரு பெரும் (31.௪) கிராமததுப புடவைகள் வெளுக்கும் வண்ணான் அவ்வு
டைமைசசைச் சுமக்றெதற்கு ஒரு கழுதையையுக்கன் வீட்டுக்குக் காவலாக
ஒரு சரயையும் வைத்திருக்கான். இப்படி இருக்குல் சாலத்தில் ஒரு சான்
இரவில் ஈல்ல கருச்சவிலே ஆறு பேர் திருடர் ௮வன் வீட்டில் கன்னம்
இட வந்தார்கள்.
அப்பொழுது அவ்டருந்த கரய் குலையாமல் சும்மா
இருந்தது.
குழுதையானது, காயே//
நீ ஏன் சும்மா இருக்கிறாய்?
ஈம்
முடைய எசமானன் (- யசமானண்) வீட்டில் இருடுறெதற்குச் கள்ஏர்
வந்து உள்ளே.புதுவ்கி இருச்கிருர்கனே.! ஈம்முடைய வசத்தில் இருக்றெ
விலையேறப்பெற்ற] ஆடைகளெல்லாம் போய் விட்டால் எசமான் நொந்து
போவான், என்றது.
அதம்கு அந்த சாயானது, கழுதையே..
இப்படி.
இவர்கள் அனேகம் முறை இருடவந்தார்கள்,
அப்பொழுது கான் குலைத்
அச் குலைத்து எசமானனை எழுப்பி விட்டேன். கள்ளர் ஒடிப்போனார்களே.
அதை நீயும் அறிவாயே,
அந்த ன்றி அறிகிற குணம் ஈம்முடைய எசமா
னனிடச்தில் இல்லை.
ஆசலால், அவர்கள் புகுந்து இருடிக் சொண்டு

போனால் போகட்டும், நமக்கு நீமித்தியம் இல்லை (- 772 ஈர 2௦42௧7௧ of

ours), என்னு சாய் சொல்லிற்று.

இந்த

முறை தான் ஆகிலும்

கூப்பிட்டுத்

சன் எசமானனை
எழுப்பி வீடுவோம் என்ற, சமுசை இடிமுழக்கம்
போலச் கதறிச் கூப்பிடத் தொடங்வற்று, இருடர் அப்புறம் பதுங்கி இருக்
தார்கள். வண்ணான் அவ்விசைச்சல் பொறுக்க மாட்டாமல எழுந்தோடி,
வந்த,

கொழுத்த

கழுதையே/

என்று

வைது,

தடியால்

இடுப்பு

ஒடிய

அடித்து விட்டு, கோபத்துடனே புதுச் கொண்டான்.
இருடர் மீண்டு
உள்ளே வந்து புகுந்து, தணி மணிகளை எல்லாம் வாரிச் கட்டிக் சொண்டு
போய் விட்டார்கள்.
பார்்திருந்ச காய் கழுதையைப் பார்த்து, சான்
1 வீலை 4 எற 4 பெத்த = high-priced, valuable.
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சொல்வியுங் சேளாமற் போனாயே/
நீ செய்த ஈன்றிக்கு ஈம் ஆண்டவன்
செய்த நன்றியைச் சண்டாயே/
ஆூலும் கான் செய்யும் வேலையை
நீ செய்ததால் இப்படி. வச்சது, ஆதலால், அவன் அவண் (௦8 800) வே
லேயை அவனவனே செய்ய வேண்டும்.
ஒருவன் செய்றெ வேலையை
தருவன் செய்தால் இப்படியே வரது கேரும் என்றது,
80. A

Good Maxim

cheaply bought.

ஒருவன் ஆயம்நீது பாராதான் (- பாராதவன், 121, 5) காரியத் சாந்து
யரத்தரம் என்ட வாக்கயெத்தை ஒரு கறுக்கிலே" எழுதி னவுத்துக் கொண்டு

ஒருபெரிய பட்டணத்திலே இது ஆயிரம் வராசன் என்று தெருத்தோறும் விலை
கூறித் இரிந்தான். பெரிய யுத்தத்துக்குப் போக எத்தனமாய் இருந்த ஒரு
சாஜகுமாரன், இகன் பலனை அறிவோம் என்று, ஆயிரம் வராசன் கொடுத்து,
அந்த கறுச்கை வாங்கித், தன படுச்கை வீட்டிலே தூச்கிட்டி (262) ரூச்றெ
கட்டாரியை உருவி அந்த உறைக்குள்ளே போட்கெ, கட்டாற்யைச் சொ
௫௬௫ முன்னிருந்த படியே அக்ூட்டுப் போட்டுத், சான் கெடுக் தூரத்திலே
யுத்தத்துக்குப் போய்ப் பதினாறு வருஷம் யுத்தம் பண்ணி வெற்றி கொண்டு
தன் வீட்டிற்கு வரது, சான் போன போது பிள்ளை: உண்டாம் இருந்த சன்
பெண்சாதி பெற்ற பிள்ளைச்குப் பதினாறு வயதாச்சுது: அந்தப் பிள்ளையும்
அவளுமாகச்(16) கட்டிலின் மேலே படுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அதைப்
பார்த்துத் தன் பெண்சாதி சோரபுருஷனை வைத்துச் கொண்டிருச்சறெதாக
நினைத்து, இரண்டு பேரையுங் குத்துப் போடுகிெதற்கு மூன் £ச்டிட்டிருக்த
கட்டாரியை உருவினான். அப்போது அதற்குள்ளிருக்த சட்டு €ழே விழுச்

தீது.

அதை

எடுத்து, ஆய்ந்து

பாராதான்

காரியம்

சாந்துயரத்

தரம்

என்றிருக்றெதைப் பார்த்துக் கோபம் அடங்கி, இது (204. 20) காரியத்தைப்
பொறுத்து ஆய்ந்து பார்ப்போம் என்றா விசாரித்துச் சன் பெண்சாதி பச்கத்

இலே படுத்திருக்கவன் தன் புத்தின் என்று அறிந்து, என் அருமைப்பிள்
ளேயையும்

பெண்சாதியையும்

வாச்சியெத்தினாலே

அல்லவா

வீணாகச் கொல்ல

தப்பியுது

நினைத்தது இந்தக் கட்டு

என்று அளவற்ற

சந்தோஷத்தை

அடைத்து, இந்தச் சிட்டுக்கு சான் கொடும ரது தகுதியான விலை அல்ல,
இன்னம் அதிகமாகக் சொடுக்கலாம், என்று மெச்9னான்.
81.

The

Old Man

who could please no one.

குதிரையைப் படைத்த ஒரு மெலன் தான் ஏறிக் கொண்டு பன்னிரண்டு
வயதுடைய தன் பிள்ளேயை ஈட,்திச் சொண்டு போனான்,
அத கண்ட
வர்கள் இவன் மகா பாவி, அறியாத பிள்ளேயை நடத்திக் சொண்டு தான்,
குதிரை ஏறிக் கொண்டு போடுறான், என்றார்கள். தான் குதிரை விட்டி
1 A slip of palm-leaf.
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,ஐங்பப் பிள்ளையை ஏற்றிக் சொண்டு போனான். அது கண்டவர்கள் தள்
லாச இழவன் அல்லவோ குதிரை மேல் ஏற வேண்டும்? ஓடி வரத் தக்க
பையனை வற்றிக் கொண்டு தான் சஈடக்து போடுரானே ./ இதென்ன அகி
யாயம்/
என்றார்கள். பிற்பாடு தானும் ஏறிக் கொண்டு பிள்ளையையும்
ஏற்றிச் கொண்டு போனான்.
௮2 சண்டவர்கள் இது இவரது சொந்தச்

குதிரையே அல்ல.
இரண்டு

பேராக

அதனாலே தான் எப்படி. ஆலும் போகட்டும் என்று
ஏறிக் கொல்லுலுார்கள், என்றார்கள்.

: பின்பு தாங்கள்

இரண்டு பேரும் இறக்கச் குதிரையை கட்சிக் கொண்டு போனார்கள்,
அது சண்டவர்சள் இவர்கள் குதிரை எப்போதும் ஏறி வாழ்ந்தவர்கள்
அல்ல, என்றார்கள், அப்புறம் குதிரையினுடைய
தண்டு போட்டு எடுத்துச் சொண்டு போனார்கள்.

சாலு காலையுங் கட்டித்
அது கண்டவர்கள் இது

வரைக்கும் குரை மனுஷனே எடுக்கறது அறிவோம், மனுஷர் குரரரையை
எடுத்துச்
கார்கள்.

கொண்டு போடறது ஆச்சரியம் என்று கூக்குரவிட்டிச் சரித்
அவைகளைச் கேட்டுச் குதிரைக்காரன் ஒரு விதத்துகசாவது சம்

மஇியொத படியினாலே
மனதின் படியே

உலகம்

ஈடந்தான்.

பலவிதல்

என்று சொல்லிப் பின்பு தன்
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ரு.

PANCHA-TANTHIRAM: FRIENDSHIP’S GAIN.
சுகிர்ல்லாப

தந்தம்:

நட்புப்பேறு,
Friendship.

Sdmasanma's

Thesis.

LysBaeaclsor (181) ஆப் (87) இருக்கற சிநேகிதர்கள்
இரவியம் இல்லாதிருந் (133) தாலும் (௯) வேறே சாதனங்
கள் இல்லா விட்டாலும்) காகமும் எலியும் ஆமையும்
மானும் நட்பினால் ஒன்றை ஒன்று காப்பாற்றினாற் (227)

போல ஒருவர்க்கு ஒருவர் உதவுவார்கள் எனச் (82) சோ
மசன்மா! சொல்ல (ட) ராஜ குமாரர்கள் அதெப்படி*
என. சொல்லத் தொடங்கினான் :
1. The

Crow.

The Net

Spread.

கோதாவரீக் £ சரையில் இருக்கற ஒரு பெரிய
தனன்3

என்னுங்

காகம்

(132)

சாள்விடியுற்கால,த்தில்

அங்கே

இருந்து

The Pigeons.
வன்னி மரத்தில் லதப

கொண்டிருச்கையில்

யேமனைம்*

போல

(44)

ஒரு

மிசவும் பயங்கரமாய்

இலதபதனன் அவனைப் பார்த்து பயப்பட்டு இச்
ஒரு வேடன் வந்தான்.
தீத் தராத்மா * என்ன பண்ணுவானோ தெரியவில்லை; ஆகையால் இசைச்

சோதிக்க வேண்டும் என்று இரைதேடி
அவ்வேடன்

இகற்குள்ளே

வலையை

யத்தனத்தை

விரித்த

விட்டிருக்க (169)

பலவசைப்பட்ட

தாணியுச்

சைச் தெளித்து அங்கே தர்செடிமறைவிற் (240) புதங்கிச்கொண்டிருக்தான்.

அதன்பிறகு

(22, 225) தன்பரிவாரத்தோடு அந்த மரத்தில வந்த இறங்கின.

1 The Brahman who instructs the King's sons in the Paficha-tantra.
+ See Qarucw.
3 Light-goer.
3 The Gédavari.
* Evil-soul,
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சித்திரக்கிரீவன்1 என்னும்
சானியத்தைப்

பார்த்து,

PROSE

புறா௮ரசு

READER

அங்கே

இறைத்திருக்குர் (260, 74)

சன்பறிவாரப்புறாக்ககுடனே

(131,

139)

சொல்

லூகறது.. இக்த நீர்மானுஷியம் 2 ஆன சாட்டில் காணியம் எப்படி. வரும்2
யார்ஆனாலுங் (7) சொண்வெக்து (27) போட்டிருக்க வேண்டும்; இது
கமக்சுத் தெரிந்தால் (2௦௦) அல்லாமல் இதைப் பட்சக்கல் ஆகாது, ஏனென்
ரூல் ஒரு பிராமணன் பொன்சாப்புச்கு.சைப்பட்டு (242) புவியினால் எப்
படி. மரணம் அடைக்தானோ அப்படிக்கு இது ஏதோ ஒருவிபரீசமாகத்
சோற்றுறெது என புறாக்கள் அதைக் கேட்டு அதெப்படி. மகா (மஹா)
சாஜாவே/ என--சித்திரக்£ரீவன் சொல்லுகிறது:
2. Story of the Old Tiger and the Brahman.
சான் தென் காட்டில் மேய்ந்து கொண்டிருச்சையிற் பார்த்தேன் அதைச்
கேளுங்கள்: ஒரு இப்புவி பலவினத்சால் ஆசாரம் சம்பாதிக்கச் கூடாமல்
ஒர்ஏரிக்கரையில் நீராடி. கையில் தர்ப்பை வைத்துச்கொண்டு உட்காக்தி
௬ுக்கையில் ஒரு பிராமணன், அந்தவழியில்வந்தான்
"புவி அவனைப்பார்த்து
ஓ. பிராமணா/
இந்தப் பொன்காப்புச் தருகிறேன் வா என... இதைக்
கேட்டு அப்பிராமணன் அந்தப்புலியைப்பார்த்து ஆலோசிக்கிறான்,: எப்படி.
என்றால் இந்சச்சாப்பு கமக்கு வலியக்வைச்றெது ஆனால் மரச்ஷத்துக்னு
இடம்.ஐூயெபுவியின் கட்டப் (151, 8) போசல்அசாத (119). ஆகையால்,
இந்தச் காப்பில் ஆசைவைகச்கல் ஆகாது என்போம்ஆனால் மரணத்துக்கு
நரலண்டையும் வழி ஆசையால் இதைச் குறித்துப் பிரயத்தனம் அவசியம்
பண்ண

லேண்டும்

என்று அன் தரரசைக்கு

ஏற்பச் சனக்குள்ளே

நிச்சயிச்

அக்சொண்டு சொல்லுகிறான் : ஐயா/
புலியாசே (ப)!
சாப்பெங்கே
இருச்றெது 2 என--புலிகையில் வைத்துக் கொண்டு இதோ பாரும், பிரா
மஹோதத்மா?/ எனச் சாண்பித்சபின்பு பிராமணன் உன்னிடத்தில் எனக்கு
எப்படி நம்பிக்கை4 2 என புலி சான் வைகறையில் மூழ்9 நித்தியசானம்
பண்ணிக்சொண்டிருக்கறேன்.
சானோ ஈகமும் பல்லும்போன௫ழவன்
ஆய்இருச்சிழேன்.
இப்போது என்னிடத்தில் ஈம்பிச்சை இல்லையா7
வேட்டல் ஒதல் கொடுத்தல் தபம் சத்தியம் உறுதி பொறுமை ஆசையின்மை
என்னும் இவ்வெட்டுத் தருமங்களையும் நான் அறிந்திருச்கிறதினால் இக்ச
அபூர்வவணஸ்துவை யாருக்காடலுங் கொடுக்க இச்சக்கிறேன். இதனால்
என்னிடத்தில்கற்குணம்இருக்கெது என்றும் எவ்வளவானாலூச் துர்க்குணம்
இருக்கறது என்றும் அறிய இல்லையா 2? என்னா?
என-- அப்போது பிரா

மணன்; இத மெய்சான், ஆனால் புவி மனிசரை அடித்துச் தின்னுறெது
* Variegated-neck.
? Destitute of men.
4 + எனுஷன், formed into an abstract noun.
3 Most excellent Brahman!
Uerwawer + assent|

* How am I to trast you?
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என்று மிகவும் லோகாபவாதம்* இருக்கறது என---புவி சான் தருமசாஸ்
தரமும் அறிக்திருச்சறேன் சன் பிராணன் தனக்கு எப்படித் இத்திப்போ
அப்படி எல்லாருக்கும் இருக்கும் என்று அறிந்து சாதுச்கன் பிராணிகளி
டத்தில் தயையாய்இருச்இறார்கள்,
தன்னைப் போலச் சுகதுச்சங்களைப்
பிறரிடத்தில் நினைக்இறார்கள்,
நீ மிகவும் தரித்தான் ஆகையால் உனக்குச்
கொடுச்சப் பிரயத்தனம் பண்ணுகிறேன்.
சாஸ்திரமும் இப்படியே இருக்
இறத,

எப்படி

என்றால் எழைக்கே

கொடுக்க

வேண்டும்,

செல்வம்

உன்

எவனுக்குச் கொடுக்கல் ஆகாது, ஏனென்றால் மருந்து சோயாளிக்கு
எப்படிக்குணங்கொடுக்குமோ அப்படிகோய் இல்லாதவனுக்கு ஆகுமா?
ஆதலால் நீ இந்த எரியில் முழுகி வந்து சாப்பை வாங்கிக்கொண்டு வீட்
டுக்குப் போ என்ற உடனே பிராமணன்; (ஐயோ பிராமணனுக்குப் பின்
புத்தி, ஆசையால் 7) புவியின் பேச்சை சம்பி ஸ்கானம் பண்ணுதெழுச்கு
ஏரியில் இறங்கெ உடனே உளையில் புதைந்து, காலைப்பிடுங்கக்கொண்டு
வரக்கடடாமல் இகைத்தான்.
புலி அதைப் பார்த்து பிராமணா/
பயப்ப
டாசே/
சான் உன்னைச் சேற்றினின்றம் எடுக்சறேன் சற்றிரு என்ற
சொல்லிக் சொண்டு மெல்லெனப் போய் அவனைப் பிடித்துக்கொண்டது.
அப்போது பிராமணன் எண்ணுஒறான் என்னென்றால் துஷ்டர்கள் வேதாத்
தியயனம் £ பண்ணி இருக்தாலுச் தரும சாஸ்திரம் படித்திருந்தாலும் அவர்
கள்

வார்த்தையில்

ஈம்பிக்கை

வைக்கல்

காது);

எனென்றால்

எவன்

சுபாவம் எப்படியோ அது எப்போதும் போகாது,
இப்படி. இருக்கையில்
சம்முடைய சாதிக்கு இயல்பாய் இருக்றெ பேராசையினால் இக்தத்தஷ்டனி
டத்தில் விசுவாசம் வைத்து மோசம் போனேன் என்று இப்படிப் பச்சாச்
தாபப்பட்டுச்சொண்டிருச்கையில் அக்தப்புலி கொன்று தின்றது.
5. 79௪ Pigeons in the Net.
ஆகையால், மிகவும் ஆலோசனை பண்ணி எதொன்று செய்யச் தக்சசோ,
ஐசைச் செய்ய வேண்டும்; அப்படிச் செய்தால் யாதொரு தீங்கு கேரி
கேட்டு, ஒரு புரு
டாது, என்று இப்படிச் கித்திரக்கிரேவன் வார்த்தையைக்
கர்வத்தோடு சொல்லுறது : இப்படி. ஆலோத்தால் தர் இரையும் கமக்கு
மேலும், வெட்சப்படுறெவன் பொறாமையுள்ளவன் சந்தோ
அதப்படாது.
*ஷப்படாதவன் குரோதமுள்ளவன் இீராச்சந்சேகமுள்ளவன் பிறர்பொரு
ளாற் சவிக்றெவன் இவ்வாறு பெருந்துக்கச்தையே அனுபவிப்பார்கள் என,
இதைக் கேட்டுப் புழுக்கள் எல்லாந்தானியத்தைத் இன்னும் பொருட்டுப்
புரா அரசன் அதைப்
போய் நிலத்து இறங், வலையில் அகப்பட்டன.
பார்த்து, எல்லாரும் என் சொல்லைக் கேளாமற் போனார்கள், இப்போ*
1S. a world-wide scandal,
2 Reading and study of the Védas.
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சான் ஒன்றியாய் இருக்து* பலன் இல்லை

யில், வந்து அகப்பட்டது.
சொண்டதைப்

KEADER
என்று சொல்லி, அதுவும் வலை

பிறகு வேடன்

பார்த்த, அதனிட்திற்கு

பட்டிகள் வலையிற்

வரத் தொடங்கினான்.

92௫௫
அ௮சைப்

புருக்கள் கண்டு, சித்திரக்கிரிவனேப் பார்த்தச் சொல்தூடன்றன: கரங்கள்
தீசன் புத்தியைக் கேட் உன்னை அவமானம் பண்ணினோம், அசன் பலன்

பிராப்இ ,தயிற்று என,

அப்போது

சித்திரக்கிரீவன்: இப்போது

இதைச்

சொசல்லிப் பயன் என்ன 7 இதற்கு ஒர் உபாயம் இருக்கறத ; எல்லோரும்
௫லையோடு கூட ஒருமிச்கப் பறந்து, வே.றிடத்திற்குப் போக வேண்டும்.
அப்படிச் செய்தால்தான் பிராணனைக் கரப்பாற்றல் ஆம் என, இசைக்

சேட்ட

உடனே

எல்லாப் பறவைகளும்

வலையோடு

கூடச் சடுதியில்

புறந்து போயின.
அதை வேடன் தூரத்திலிருந்து பார்த்து, ஆச்சரியப்
பட்டுச் சொல்லுகிமுன்
எனென்றால், இவைகள் ஒரேமனதாய் வலையைக்
கொண்டுபோபின, ஆனால், இவைகளில் ஒன்றச் சொன்று சண்டை கேரி
டும். அப்போது என் கையில் ௮சப்படும் என நினைத்துக்கொண்டு, அவை
களின் பின்னே தடும் போது புறாச்சள் சண்ணுச்கு மறைக்கு போம்
விட்டன,
பிறகு அவன் வருத்தப்பட்டுத் இரும்பி வந்து விட்டான்.
இவ்வாச்சரியம் எல்லாம் பார்த்திருச்த வதபதனன் என்னும் சாசம் அர்தம்
புருக்களின் பின்னே போயிற்று,
பிறகு கபோசராஜா தன் கூட்டத்தைப்
பார்த்த.ச் சொல்லுகிறது: கண்டசி * ஈஇ இரத்தில் இருச்குஞ் Ai Gowaryg
தில் என் சகேதென் ஆன டூரணியகன் என்னும் ஒர் எவி௮ரசன் இருக்க
ரன். அவன் பல்லினாலே ஈம்முடைய வலையை அறுப்பான். ஆசையால்
அங்கே சடவுங்கள் என, இசைக் கேட்டு அப்படியே எலியரசன் வளை
அண்டை இறக்னெ.
அப்போது ஏதாவுது ஆபத்து கேரிடும் என்பதைக்
குதித்து தன் வளைச்சு அறு வஹி செய்து சொண்டு உள்ளே இருச்த
எலியரசன் புறாக்கள் இறங்க சப்தத்தைக் கேட்டுப் பயந்து அடல்.

இருச்சையில்" சித்திரக்28வன்:

சேதொ/

இரணியகனே.£

எங்க

ளோடே ன் பேசவில்லை £ என, இதைத் தன் சசேசனுடைய தீங்தரல்3
என்று அறித்து சச்சோஷத்தோடு கூடச் சக்ரெமாக வளையினின்றும் வந்து,
கான் புண்ணியவான் ஆசையால் சித்திரக்கீரீவன் என்னும் மித்ரன் என்
வீட்டுக்கு வக்தான்; இவ்வுல்கத்தில் மனதொத்,ச மித்திரனோடு சம்பாஷிச்
இதெதிலம் வேறே அனச்தம் எது.
என்று உபசாரஞ் சொல்லிப் பிறகு
அதனுடைய அவஸ்தையைப் பார்த்து, மிகவுச் அக்இத்துச் சொல்லுறத:
மித்திர!
நீ யெல்லாசைக் காட்டிலாஞ் சமர்த்கனாமே, உனகூப்படிப்
பட்ட காரியம் எப்படி நேரிட்டது?
என, புரு: எச்.தக்காலத்தில் . எது
கடக்குமோ அத கடக்கும், வீத வவீத, ௮.தன் முன் யாருடைய உபாயம்
சட்க்கும்2
சடல் பெருகி மேலிட்டால் அதற்குச் கரை எது£
என,
1 அ இஜப்பதிஞல் ௮ 0
* Sweet voice.

my being.

* The river Gandak.
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இரணியகன், இச்தப் பேச்சு மெய்யே, தூறு காழிகை SERA cig
aengésiong Oshig Qsrew@ Curp & Oeraapse Carr ate
பார்/ சந்திர சூரியர்களுக்கு
யைப் பாராமற் சச்ச் கொண்டையே/
இராகு கேதுச்சளால் 1] பீடை வருதலும், யானையும் பறவையும் பாம்பும்
சட்டுப்பதெலும், புத்சொலிகளுக்கு வறுமை வருதலுச் தெய்வத்தின் wo
மையே அல்லாமல் வேறல்ல, என்று சொல்லிச் சித்திரக்கிரீவன் கட்டுண்
அப்போது சித்திரக்கி
டிருக்றெ வலைக்சயிற்றை ௮றுச்சத் தொடங்கிற்று.

நீவன்: மித்திரா/ முன்னே என் பரிவாரத்தினுடைய சயிற்றை அறு, பிறகு

ஏன் பாசத்தைத் துணி எனச் கேட்டு, எலி: என் பல்தூ மிகவும் மெது
- வானது, அதற்குப் பலமுங் கொஞ்சம், ஆகையால் இத்தனை பெயருடைய
பத்தனைகள் எனக்கு எப்படி அறுபடும் 27 ஆதலால் உன் தளையை அறச்
ப் பின்பு என் சாமர்த்இியுத்திற்குத் தக்ககாக அவர்களுடைய தளையையும்
அழப்பேன் என தித்திரக்கிரவன்: சல்லது, முன்னே இவர்களுடைய
பாசத்தை அறு என, இரணியகன் தன்னைக் காப்பாற்றிச் கொண்டு பீறகு
சீன் பரிவாரங்களைச், காப்பாற்ற வேண்டும்; ஏனென்றால், அறம் பொருள்
இன்பம் வீடி ஆகிய இவைகளுச்குப் பிராணன் முச்யெ சாசனம் ஆம்.
ஆசையால், அதைச் சாப்பாற்றினால் எல்லாவுற்றையுல் சாப்பாற்றினால்
போல் ஆூறது என, சித்திரக்£ரீவன் இச்ச நீதி சரிதான். ஆனால் இப்படிப்
பட்ட வேசனையினின்றும் பாலனம் பண்ணுகதுக்கு அல்லோ (793)
என்னை இவர்கள் இராஜாவாச கினைக்இறார்கள்; ஆசையால் என் மீரா
ணனிடத்தில் இச்சையை விட்டு, இவர்களைப் பிழைப்பி என, அசைச்
கேட்டு எலி சொல்லுதெது: சீ பரமசாது, அடுத்தவர்சளை ஆதரிக்றெவனாய்
இருக்றொய், எசமானனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்ற சேவகனும் சேவ
சனிடத்திற் பிரீசிெயரய் இருக்றெ எசமானனுஞ் சுகம் அடைவார்சள் என்று
சொல்லி, எல்லாவற்றின் பாசங்களையும் அறுத்துப் பின்பு கித்திரக்கிரீவ
Spe ஒன்றுக்கொன்று சழுவிக்சொண்டு,
னுடைய சட்டைச் சேஇத்தது.
பிரிய வார்த்தைகள் சொல்லின பிறகு சித்திரக்கிரீவன் பரிவாரத்தோடு
கூடத் தன்னிடத்நிற்குப் போனது.

4. The Rat and the Crow.

The Fox and the Antelope.

பட்டு,
லதபதனன் என்னுங் சாகம் இவை எல்லாம் பார்த்து, ஆச்சரியப்
இருக்கிறாய்,
இரணியகனைப் பார்த்துச் சொல்லுது: நீ பரச்ியவானாய்
நீ தயை
ஆகையால் சானும் உன் எரேகச்தை விரும்புறேன், ஆனால்
இரணியகன்,
செய்து எனக்குச் சசேசனாச வேண்டும் என அப்போது
என காகம் சான் லதபதனன் ஏன்டெ சாக்கை என அதைக்
Buri?
உலகத்தில் சமா
சேட்டு, எவி, ,னால் உனக்கும் எனக்கும் வெகுதாரம்,
1 The dragon that causes eclipses.
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னஸ்தர்களுக்கே கேசம் உண்டாகிறது, சான் உனக்கு இரை, நீ என்னைத்
'இன்றெவன், இப்படி. இருக்கையில் இசெப்படி, ஆகும்2 அது ஆபத்துச்கே
மூசாக்தாம் ஆம், சரி எசேசத்தினால் ஒரு மான் வலையில் அகப்பட்டது

போல

உன்னால்

எனக்குப் பொல்லாங்கு

கேரிடும் என--லதபதனன்

அசைச் சேட்டு, மான் எப்படி. வூலயிற் ச௪டக்
சொல்லச்

கொண்டது £

என

எலி

தொடங்கிற்று

மகத தேசத்திற் சண்பகவனத்தில் மானுங் காகமும் ஒன்றுக் கொன்று
ஈட்பாய் இருந்தது.
அப்படி இருக்கையில் அந்த மான் மனன் படி
பூல்லு முதலானவைகளை மேய்ந்த கொழுத்திருக்கிறுதை ஒரு சரி பார்த்து,
,சனச்குன்ளே ,நலோடச்ெது ; இவன் சமக்கு அசாத்தியமாய் இருச்

இரறுன்,

ஆகையால்

இவனை

வஞ்சனையால்

சொல்ல

வேண்டும் என்று

இப்படி கிச்சயித்த, அதன் சமீபத்திற் போய், சசேசொ/
சுசமாசீ
என
அதைச் கேட்டு மான்: நீ யார்2 என் கரி நான் தத்திரயுத்தி2 என்ற
கரி, இக்தச் காட்டில் யாரும் அற்ற பாவியாய் ஒருவனாகத் திரிந்து கொண்
டிருந்தேன். இன்றைக்கு உன்னைப் பார்த்து மிகுரச சச்சோஷத்தை அடைர்
தேன், இப்போது உனக்கு வேலை செய்து கொண்டு உன்னிடத்தில் இருக்க
இச்சேறேன் என இசைச் கேட்டு மான் ஈல்லஐ என்றது. பிறகு பொழுது
போனவுடனே இரண்டுஞ் சண்பக மாத்தின் ழே வந்தன.
அம்மரத்தின்

மேல் வாசம் பண்ணிச் கொண்டிருக்க மானின் சகேதெனாகிய சுபுத்தி*
என்னும் சாகம் இவ்விரண்டையும் பார்த்து, மானைச் கேட்டுது: ஓ, மித்
திரா./ உன்னண்டையில் இருக்றெவன் ஆர் 2 என மான் இந்சச் சம்புகன்
என்னுடனே எகேூத்திருப்பேன் என்கறான் என அப்போது காசம்,
மித்ரெனே/ 'சடிஇயில் வந்த வழகச்சம் இல்லாதவனை ஈம்பல் ஆகாது,
ஒருவன் குலமும் ஈடத்தையுஈ் தெரியாமல் அவனுக்கு இடங் கொடுக்கல்

ஆகாது, கொடுத்தால் ஒரு பூனைக்குச் சரற்கவன் என்னுவ் கழுகு இடங்
கொடுத்து இறக்தாற் போல் நேரிடும் என---அதைச் கேட்டு, மான் சரந்கவன்

எப்படிச் செத்தான்? என சாகஞ் சொல்லுநெத :-பம. 7௪

சேர் மாரி 72௪ Eagh.

பாகீரதி* தரத்தில் திரிகூடம் என்னும் மலையில் ஒரு நூதிய இக்இமரத்தின்

பொக்தில் வாசம் பண்ணிக்கொண்டிருக்றெ

சகமுல் கண்ணும் இல்லாத"

சரற்கவன் என்னும் ஒரு க் கழுகானது மற்றைப் பட்சிகள் தன்னிடத்தில்
இரக்கம் வைத்துத் தங்கள் ஆகாரத்தில் கொஞ்சங் கொஞ்சம் நெருக்இச்
கொடுக்கத் இன்று கொண்டு சவித்திருக்கையில், ஒரு காள் நேடுத்செவியன்
என்னும் பூனை புவைசளுடைய குஞ்சுகளைச் தின்ன வேண்டி, அத்த
* The kingdom of Magada.
3 Good-sense.

1 Sharp-wit.
‘ The Ganges.
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மாத்தன் சழேவா, ௮சைக் குஞ்சுகள் பார்த்தப் பயக்து, பெருல் கூச்சல்
இட்டன.

கழுகு அதைக் கேட்டு, நீங்கள் ஏன் பயப்படிவறீர்கள்?

யார் வந்தான்?

என இதர்குள்ளே

இல்கே

பூனை சாற்கவனைப் பார்த்து, சான்

செச்சேன் எனப் பயப்பட்டு, உடனே
மனதில் கதரியம் பண்களிச்
கொண்டு, இந்தச் சத்துருவைத் தப்பித்துச் கொண்டு ஐடுகறதற்கு swage
௪௫ இல்லை, ஆசையால் இவன் சமீபத்தில் போச வேண்டும், பின்னர்
og உண்டாகுமோ அது உண்டாசட்டும் என்று இப்படி, நிச்சயித்து, அக்தச்
கழுகின் எட்டே! போய்ச் சொல்லுதெது : சமர்த்தனே/ உனக்கு வச்
,சீனம் பண்ணுகிறேன் என, கழுகு அதைச் கேட்டு, சீ யார் எடை.
அப்போது பூனை, நெடத்சேவியன் என்னும் பூனை எண, பின்பு சரற்கவன்

கீ சச்ரெமாய் இவ்விடம் விட்டோடிப் பேர, இல்லா விட்டால் சாவாய்
என, பூனை சான் என் விர்த்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறேன், அதைச் கேள்:
எனென்றுல், சாதிபேதத்தின
பிறகு சொல்லத் தச்கதாளாற் கொல்று;
லேயே பிராணிகளைச் கொல்லுவதாவது பூ9ிப்புசாவது யோக்கியம் அல்ல
சசலால், அவன் அவன் சடத்சையைப் பார்த்து ஏது செய்யுத் தக்சதோ
ஆத செய்ய வேண்டும் என, கழுகு இதைச் கேட்டுப் பூனையைப் பார்த்து,
ஆனால் நீ ஏன் வச்தாய்2 சொல் என, பூனை சான் கங்கா தீதத்தில்
கித்திய ஸ்சானம் பண்ணிச் சாந்திராயணம் முதலாகிய விரதங்கள் ௪
Raga கொண்டிருக்கறேன் ; நீ மிகவும் தருமவானாய் இருக்கிறாய் என்று
பட்டிசளால் எப்போதுங் கேள்விப் படுறெதினால் சான் உன்னிடத்திற்கு
வச்சேன்; எனென்றால், வயதில் முதிர்ந்த வித்துவானிடத்தில் தருமங்
ஆனால் மீ தருமத்ை
கேட்ச வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் இருக்கது
இல்லறத்சாருடைய
இப்படி
வீட்டு என்னைச் கொல்லத்துணிச்தாய்;
ஆசாரம் எங்கும் பார்த்தில்லை: சத்தருவும் சன் வீட்டுக்கு வக்தால் சாதுச்
Sor

அவனுக்குச்

சம்மானம்

பண்ணுவார்கள்;

இறெவனுக்கு நிழல் கொடுக்கவில்லையா2
டுக்கு ஏவன்

வந்தாலும்

மரம்

தன்னை

வெட்டு

மேதூஞ் சாதுக்கள் தங்கள் வீட்

பூசிக்இருர்கள், குறைச்சல்

ஒன்றும் பண்ணுற

இல்லை; இதற்குச் சாரணம் என்னவென்றால், அதிதி யாருடைய வீட்டுக்கு

வந்த மூகம் வாடிப் போடுருனோ அவன சன் பாவத்தை அல்வீட்டெ.சமா
னனுக்குச் கொடுத்து, இவன் புண்ணியத்தைச் சைச் சொண்டு போூரறான்.
ஆகையால், சாதுக்கள் எல்லாரிடத்திலுச் தயை செய்றொர்கள் ; சந்திரன்
சண்டாளன் வீட்டிலும் பிரசாசக்கிறொன் என இதைச் செட்டுச் சமுகு
சொல்லுற : பூனை இறைச்சிகளைத் இன்னுகிறது, மேலுங் கொலை செய்
இர என்று நினைத்த, அது இப்படி. கான் சொன்னேன் என, அதைக்
கேட்டு

நேடஜ்சேவியன் பூமியைத்

தொட்செ்,

Bal

Sea?!

ஏன்று

உச்சரித்து, காதின் மேற் கையை வைத்துச் சொல்லுற : சான் தரும
சாஸ்திரங்கள் சேட்டு, மிருக்ச வைராக்யம் அடைந்து, பொல்லாத கருமவ்
உ நிரா இட்ட,

A common interjection.

A
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எனென்றால், ௮சேச

சாஸ்திரங்களில்

கெசலை செய்கது போல வேறொரு பாதசம் இல்$ல என்று சொல்லி இருச்
இன்றது.

எனென்றால், எவர்கள் மற்றொருவனைக்

கொன்று தங்களுக்குச்

சுகத்தை விகும்புரார்சளோ அவர்கள் சாக;த்தை geo Reps; os
wre, சொலை செய்யாமல் இருப்புத போல வேறொரு தருமம் இல்லை

என்று நினைத்துக் காட்டில் இருக்து கொண்டு, சாய் சனி இழங்குசளைச்
சாப்பியெறெவர்சள் பாதசம் எப்படிப் பண்ணுவார்கள்? என்று சொல்லிச்
பிறகு
கழுகுக்கு சம்பிக்சை வரப் பண்ணி, அசன் வீட்டில், இருந்தது.

அக்ச

நத்திராட்சப்பூனை ! பட்களின்

குஞ்சுகளை சாடோமும் wats

து. அப்போது, குஞ்சு
கொண்டு வந்து இன்று சொண்டிருக்கத் தலைப்பட்ட
இழக்த பறவைகள் எல்லாங் இலேசப்பட்டு, பிறகு எல்லாம் ஒன்றாய்ச்
பூனை இதை அறிந்து
கூடித்தங்கள் குஞ்சுகளைச் சோதிக்கத் தொடங்வெ,
பின்பு அகத்தப் பட்சிகள் அங்கே:
அவ்விடம் வீட்டோடிப் போயிற்று,
பார்த்துச் சொண்டே கழுன் பொக்கண்டை வந்து பார்க்கையில் ௮க்தக்
குஞ்சுகளுடைய எஜும்புகளுஞ் ஏறெகுகளும் விழுந்து இடக்கச் சண்டு, சம்
முடைய குஞ்சுகளை இச்தத் துரோடுக்சமுகே பட்டித்தது என்று சிச்சயித்துப்
பிறகு அந்தக் சழுகைக் கொத்திக் கொன்றன, ஆசையால், ஒருவனுடைய
குணச் தெரியாமல் அவலுக்கு இடல் கொடுக்கல் ஆகாது; என,
6. The Fox admitted.

அப்போது சரி சொல்லுற.

உன் சுபாவம் இவனுக்குச் இரேகிகற

தற்கு முன்னே தெரியுமா?
ஆசையால், சல்லோர்களுக்குச் சுபாவுத்
'தினாலே காரியம் இல்லை, அவர்களுடைய சிசேகங் சண்ட மாத்திரத்தனொ
லேயே ஆறது என,--மான் அசைச் கேட்டு, எப்படி, நீ எனக்கு மித்திரனோ.
அப்படியே இவனும் இருக்கட்டும், நீ ஒன்றுக் தடை சால்லாதே/ என்று
செரல்வி தரியைத் தன்னிடத்தில் வைத்துச் கொண்டது.
|ிறகு மூன்
அச் தங்கள் மார்ச்கத்தின்படி வயிற்றை நிரப்பிக் கொண்மி ராத்திரிக்கு£
H65 இடத்தில் வந்துகொண்டிருந்தன,
இப்படி. இருச்சையில் ஒரு
காள் ப ரியானது மரனைப் பார்த்து, மித்திர. இந்சச் சாட்டில் இளவிள3
வேன்று கேற்றியான பயிர் இருக்ற. ௮சை உனக்குச் சாண்பிச்மேன்
என்று சொல்லி, அசை இட்டுக் கொண்டு போய்ச் சரட்டிற்ற,
அன்று
மேசலாய் அத்த மான் போய்ச் இனமானம் பயிரை மேய்ந்து கொண்டிருக்
கையில் அதைக் கொல்லைச்காரன் பார்த்து, அங்கே வலை கட்டினான்,

பின்பு ஆன் அங்சே வழக்கப்படி, மேயப் போய், அதில் சக் கொண்டு,
இப்போது என்னை மித்தரனைத் தவிர யார் விடுவிப்பான்2 என்று மனதில்
எண்ணிச் கொண்டிருக்கையில், சரி அங்கே வந்து, என்னுடைய மசேசரதம்
4 5௪௭ இருத்திசாக்ஷன்,

2 52 இசா.

* See Lesson 100.
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நிறைவேறிற்று, இப்போது சான் இதன் எலும்பையும் மாமிசத்தையும் நிரம்பத்
,தின்னுவேன் என்று வாய் ஊற மனஇில் .ண்ணிச்சொண்டு, சும்மா இருர்

2g.

அசைச் சண்டு மான் சொல்லுறத : மித்திர.

ஏன் சம்மா இருச்

இராம்2 என்னுடைய தளையைச் சே௫ரமாய் அறுத்து என்னை விடுவி)
எனென்றால், சங்கட காலத்தில் சரே௫தெர்கள் உடை இழக்தவன்கை போல்
உதவுகிறார்கள் என. சம்புகம்: go, ரீ சொல்வது எல்லாம் மெய்யே,
ஆனால் எனக்கு இன்றைக்கு விரததினம், ஆகையால் கான் இந்தத் சோல்
வலையைத் தீண்ட மாட்டேன், காளைக்கு என்ன சொன்னாலுங் கேட்பேன்,
எகேததெனுச்சாச கான் பிராணனை விடச் தச்கவன் என்று சொல்வி, அதன்
கண்ணுக்குத் தப்பித்துக் கொண்டு, அங்கே தர் அண்டை ஒளித்துக் கொண்
டிருக்கது.
பிறகு காகம் இராத்திரிக்கு மான் வர வில்லை, என்று அதைத்
தேடும் பொருட்டு இங்கும் அங்குக் இரிந்து கொண்டு, அங்கே வருகையில்
௮க்த மானின் அவஸ்தையைப் பார்த்துக் சேட்றெது: சகேதொ/ உனக்கு
Des ௮வஸ்தை இப்படி. என் வர்தது2 என--மான்; இது உன் வார்த்தை
யைச் கேளாமையால் aig Unb என--சாகம்: உன் கூட்டாளியான
சம்புசன் எங்சே போனான்2 என--மான். என்னுடைய இறைச்செயுச்
இன்றெதற்காச இங்கே தானே ஒளித்துச் கொண்டிருப்பான் என
அசைச் கேட்டு, காகம்; தனக்கு இகம் பண்ணுறெ மித்திரன் பேச்சைக்
கேளாதவனுச்கு விபத்துச் சீக்கிரமாக வரும், பின்னும் அவன் சுத்தருவுச்
குச் சச்தோஷம் வருவிக்கறான் எனச் சொல்லிக்கொண்டிருச்கையில்,
சொல்லைக்சாரன்

கையில்

பார்த்துக்

மானுக்குச்

ஜூச்சை

காகம்
அடச்

ஒரு

கொண்டு

தடியை

எடுத்துக் கொண்டு

சொல்லுறது:
செத்தவனைப்

மித்திரா.?
போலச்

வர, அவனைப்

நீ இப்போது

டெச்சால்

அவன்

உன்னைப் பார்த்து, ரீ செத்தாய் என்று எண்ணிச் கொண்டு சட்டிய வ$லயை
அவிழ்த்துச் சுருட்டி வேறோர் இடத்தில் வைச்சப் போவான்.
அப்போது
கான் கத்துறேன், அடைக் கேட்ட மாத்திரத்தில் நீ மிகவும் விரைவாய்
தட்டம்பிடி

என்று

சொல்லி,

தான்

.அப்படியே

பொய்யாக

மானின்

கண்ணைக் கத்திச் கொண்டிருந்தது, இதற்குள்ளே அக்தச் கொல்லைக்சாரன்
மானைப் பார்த்து, இது கெத்சது என்றெண்ணி, கட்டி இருக்த வலையை
அவிழ்த்து, ஒரிடத்தில் ஒன்றாகச் கூட்டி வைச்கப்போனான்.

காகம் அதைப்

பார்த்துச் சங்கேதப்படி கத்த மான் அதைச் கேட்ட உடனே தட்டம் பிடித்
தீது. அசைச் கொல்ல நினைத்து அந்தக் குடியானவன் தடியை of Kp
எறிய ௮ பஇிவிருந்த ஈரி மேல் பட்டு! இறக்கது. ஆகையால், புண்ணியமா
வது பாவமாவுது மிகுதி ஆனால் தன் பலனுடனே உண்டாூறது என்று
சொல்லி, பின்னும் எவி: இப்படி மானுக்கு கரி சிகேசம் போல் உன்
உறவு உபயோசம் அன்று என--காகம்: உன்னைச் தன்றால் எனக்குப்
* Compare
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சீ பிழைத்திருந்தால் சான் சித்திரக்கிரீவனைப் போல் சுகம்
போதுமா!
பின்னும் இரணி
அடைலேன் என்று உன் சட்பை விரும்புகிறேன் என
யன்: சீ எனக்குப் பசைவன், உன்னுடனே கான் சிகேசம் பண்ணுற
(இல்லை? எனென்றால், சத்துரு ,சனக்கு அனுகூலமாய் இருக்தாலும் ௮
ஜேடே சே௫க்சல் ஆகாத தண்ணீர் வெச்கீர் ஆனாலும் செருப்பை
அவிக்கும், ஆசையால், எது தக்கதோ அசைச் செய்ய வேண்டும். தண்ணீ
நில் வண்டியும் பூமியின் மேற் சப்பலும் சடக்குமா? இதனாற் சத்தருச்
சளிடத்திலம் விய.பிசாரி] இடத்திலும் சம்பிக்ளை வைச்சல் ஆகாது, என்று
இப்படிப் பலவிதமாகச் சொல்ல, காகம்: சான் உன்னுடனே எகேஇப்
பேன், இல்லா விட்டாற் பட்டினியாக இருந்து இங்கேயே பிராணனை
கெருப்பின் வெப்பத்தினால் பொன்முதலானவை உர ஒன்
விடுவேன்.
யாதொரு நிமித்தத்தனாலே விலங்கு பறவைகள் மித்திரத்துவத்
(ரத.
பயத்தினால் ஆகிலும் யாதொரு ஆசையினால் ஆகி
தை3 அடைஇன்றன.
ம் மூடர்களுக்குச் ஈரேகம் உண்டாகிறது.
ஆனால், சாதுச்சுளுடைய
சசேசங் சண்டமாத்திரத்தில் உண்டாகிறது. மண்பானை சீக்கிரமாய் உடை
பொருக்துறெ௫ல்லை, பொன்குடஞ் சக்கிெத்தில் உடையாது,
ஒன்றும்; இப்படியே அர்ச்சனர் சற்சனர்களுடைய கேசம்
இருச்றெது என,--இசைக்கேட்டு இரணியகன் சொல்லுறது : உன் வார்த்
Sag, Jog
உடைத்தால்

தையால் கான் சக்கோஷம் அடைச்தேன், இப்போது உனக்கும் எனக்
குஞ் சிகேகத்துவம்£ இருக்கட்டும்;
இணிமேல் காம் இருவரும் ஒரு
மனதாய் இருச்சவேண்டும், உபகாரம் பண்ணுறெவன் மித்தான் என்றும்,
அபகாரம் பண்ணுகறெவன் சத்தரு என்றும் அறி௫்த, மனச்சளங்கம் இல்
லாமல் சடச்ச வேண்டும் என்று இப்படிப் பேட நிச்சயித்து, இரணியகள்
லதபதனனுச்சுச சிறிது ஆகாரங் கொடுத்துத் தன் வளையிழ் போயிற்று,
AGssanus, பெற்ற காகமும் அதனிடத்தில் செலவு பெற்றுக் கொண்டு,
சன்னிடத்திற்குப் போயிற்று,
அது முதலாய் இவைகள் அத்தியந்தஞ் கே
சமாய் ஒன்றுக்கொன்று ஆகாரவ் கொடுத்துக் கொண்டு, பல பல வார்த்தை

கள் பேரச் சொண்டிருக்கையில் ஒரு காள் லகுபதனன் எலியைப் பார்த்த,
மித்திரா.! இப்போது இங்கே இரை அசப்படாமையால் வேறோர் இடச்
க்குப் போக இச்ிக்கறேன் என--௮சைச் கேட்டு இாணியகள்: எங்கே

போடஞய்£ என-- அப்போது அது தண்டகார ணியத்திற்? கர்ப்பூரகேளரம்
என்றெ தடாகத்தில் இருக்றெ ஆமை ஆ௫ய

மந்தரன் என்பவன் எனக்குச்

சிசேிசனாய் இருக்கிறான்; அவன் எனச்கு விசம் விசமான மின்சளைச்

கொடுத்துப் போஷிப்பான், அதைச் குறித்து கான் அவனிட.த்தக்குப் போ
இறேன்

எனக்

சேட்டு, டுரணியகன்,

மித்திரா7

அவ்விடத்தக்கு

யுங் கொண்டு போச வேண்டும், கான் தேசாந்தரம் போக
;See விபசரசம்,
S. ஆசணியம்வ கட,

என்னை

விரும்புசமேன்

* S, termination -TUVAM =TVAM.
The famous Dandaka jungle.
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என--௮ப்போத காக்சை: நீ அப்படி விரும்புவானேன்2 ஏன--டரணி
யகன்: அங்கே போன பின்பு சொல்லுவேன் ௪ன-- பிறகு லதபதனன்
இரணியகணே எடுத்துச் கொண்டு அந்த இடத்துக்குப் போயிற்று.
அவை
களைப் பார்த்து மந்தரன் அவ்விரண்டுக்கும் ஆதித்தியம் பண்ணிற்று.
அப்.
போது லகுபதனன் மந்தரனைப் பார்த்து, இக்ச இரணியகன் மிசவும் பரோ
பகாரி, இவன் சித்திரக்கிரீவனை அவன் கூட்டத்தோடு கூட வலையினின்றும்
விடுவித்தான்,

அப்போது

இவன்

ஈட்பினிலைமையைப்

பார்த்து

சானும்

இவனுடனே
ஈட்புக் சொண்டேன் என--அதைச்
கேட்டுச் கூர்மஞ்
சந்தோஷப்பட்டு, இரணியகனைப் பார்த்து, மித்திரா/
நீ Bes மனித:
சஞ்சாரம் இல்லாக் காட்டில் வருவானேன் 2? என அப்போது எவி
சொல்லுறத :—
7. The Rat's

Story.

சம்பகாவதி என்னும் பட்டணத்தில் சடாகர்ணன் என்னும் ஒரு சந்ந
யாசி உண்டு, மிகுந்த சோற்றைக் கப்பரையில் போட்டு உறியின் மேல்
வைத்து விட்டு கித்திரை பண்ணிச் கொண்டிருப்பான்.
பின்பு அந்தச்
சோற்றை சான் இன்று கொண்டு சுகமாய் இருக்கெ சாளில் அங்கே
விகர்ணன் என்னும் ஒரு சந்நியாசி வத்து அவனோடு கூட wCre
கதாப்பிரசங்கம்*

பண்ணிச்

சொண்டிருக்கையில்,

அக்தச்

சூடாகர்

ணன் சையில் ஒரு தடியிஞலே பூமியைத் தட்டிச் கொண்டு, சோற்றைக்
காப்பாற்றிக் சொண்டிருக்தான்.
அப்போது வீகைர்ணன் என்னுடைய
சதையை
அசாசதரவு பண்ணி
சடவே
வேழே எண்ன
வியாபரதத்தில்
இருச்இறாய் 2

என,--சூடாகர்ணன்

உன் வார்த்தையை

அகாதாவு பண்ண

ஆனால் இவ்வெலி எண் பாத்திரத்தில் இருச்றெ அன்னத்தை
வில்லை.
சாடோறச் இன்னுகறெது) அசை தட்டுறேன் என,--விணுகர்ணன் அப்
போது உறியைப் பார்த்து அவனுக்குச் சொல்லுகிறான்: கொஞ்ச பலம்
உள்ள இந்த ad இவ்வளவு உயரம் எப்படிக் குதிக்கெது2 ஆகையால்,
இதற்கு எதோ ஒரு காரணம் இருக்ச வேண்டும்; ௮து தான் எதுவாய்
இருக்கலாம் என்று, ஆலோத்தப் பார்தீதால் மிசவும் இக்கே திரவியம்
இருக்கும்; எனென்றால், உலகத்தில் திரவியம் உள்ளவர்கள் பலமுள்ளவர்
அ௮சாத்தயமான காரியங்களைச் சாதிக்கிறார்கள்.
களாய் இருக்கிறார்கள்.
ராசத்துவத்துச்கும் இது சாரணம் ஆரும், எல்லாம் இசனால் ஆகின்றன,
என்று சொல்ல, அந்தச் சந்$ீயாசி இதைச் கேட்டு மெய்தான் என்னு கம்பி,
என் இரவியத்தை எடுஜ்துச் சொண்டான்.
பூமியை வெட்டி, ஐயோ
அன்று தொடங்கி நான் இளைத்துப் போனேன், பின்பு எனக்கு இமாயுவ்
இடையாததினால்

மெள்ள

மெள்ள

ஈடக்து

1 56₹ சசை.

கொண்டிருக்கையில்

அக்தக்

TAMIL
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PROSE

READER

இந்த எவி இப்போது

சந்நியாசி பார்த்து, பார்

தன்னுடைய சாத்தன்

மையை அடைக்திறுக்கெது, முன் இருந்த மதம் போய் விட்டது; gers
யால், பணமில்லாதவர்களை
எல்லோரும்
அற்பமாய் கினைக்கருர்கள்
என--இதைச் கேட்டு, சான் இப்போது இங்கே “இருக்றெது சரி அன்று,
இதை

வேறொருவரோடுஞ்

இழவும்

சொல்லல்

செகச்சித்தாமும் தானமும்

ஆகாது,

ஏனென்றால்,

பொருள்

மானமும்

அவமானமும்

ஆயுளும்

,சனமும் ஆயெ இவைகளைப் புத்திமான் வெளிப்படுத்தல் ஆகாத; தன்
விதி பிரதிகூலமாய் இருக்குவ் காலத்தில் பராச்சரமமும் முயற்சியும் வீண்
ஆடின்றன.

ஆகையால்,

பணமில்லாதவனுச்கு

வனவாசத்சைச்

காட்டி

லும் சுகம் இல்லை,
எந்த இடத்தில் காம் பணச்சாரனாய் இருக்தோமோ
அச்ச இடத்தில் ஏழையாய் இறுச்செறு உத்தமம் அன்று என்று, மறுபழு.

இழச்த

பணத்தை

எடுத்துச்

சொள்ள

சந்நியாசி என்னைத் தடியால் அடித்தான்.

ஆயத்சப்பட்டேன்,;

அப்போது

அ.தளுல் மிகவுக் துக்கப் பட்டு,

உன் சிரேகிதனோடே கூட இல்கே வர்சேன் என--மந்தரன்1 மித்திரா7
ரீ இதனால் அதைரியப்பட்டு, உறைவிடம் தறக்சோம் என்று வருத்தப் பட
வேண்டாம்.
எனென்றால், சாதுச்சள் எங்கேபோனாதும் மரியாதை பெழு

Geiser.
இல்லை,

சிங்கம் வேஜொரு
யானையையே

காட்டுக்குப் போனாலும் புல்லைத் இன்றெ

இன்னும்,

ஆகையால்,

உச்சாகமுள்ளவன்,

சர்

தோஷமுள்ளவன், தைரியசாலி, சூரன், களங்கமில்லாதவன் இவர்களிடத்
(தில் லட்சுமி கானே வந்து அடைஇறாள், நீ பணம் இழக்காலும் எப்போ
அஞ் சக்தோஷத்தோடே கூடி இருச்கறொய் ; ஆகையால், உனக்ககுக்றெ
சுகம் பணத்தாசையால் மயங்குறெவர்களுக்கு இல்லை, இன்னுங் கேள்,-மேசச்சாயை, துஷ்டனுடைய தயை, இளம்புல், பாலஸ்இரீ, யெளவனம்,
தம் இவைகள் வெரு நாளைக்கு நில்லா, கையால் இவை இழந்து
போனால் அழுது கொண்டு ஆகாரச்சைக் குறித்து ஏங்கி இருக்கல் ஆகாது)
எனெனில், எவன் சர்ப்பத்தில் இடரானோ, அவன் பிறக்றெதற்கு முன்
னே தானே தாய் முலையிற் பாலை அமைத்து வைக்கிறான்,
அப்படிப்
பட்டவன் ஆயிசுள்ளவரைக்குங் காப்பாற்ற மாட்டானா 2 நீ ஈல்ல விவே

Gumi இருக்கெதினால் இவை

எல்லாம் உனக்குச் தெரிர்சே இருக்கும்,

இனிச் சிகேசமாய் என்னிடத்தில் சுகமாய் இரு என-..இவை எல்லாக்
கேட்டுப் பிறகு லதபதனன் சொல்லுறது : மந்தரா/
கீ சகல குண சம்
பன்னன்,: மேலுஞ் சற்சனன் சாதுக்களுக்கு: வந்த ஆபத்தைச் சாதுச்சளே
கிவிர்த்தி பண்ணுஇறார்கள் என்று அறிந்து, சாங்கள் உன்னை நாடி வந்தோம்

என்று சொல்லி, நீண்ட பெரிய மரத்தின் மேற் போய் உட்காக்து, தன்
சுபாவப் படியே இங்கும் அங்கும் பாந்த்துச் கொண்டிருக்கையில், ஏதோ
ஒரு பயமுகாந்சரத்தை அறிக்த, அவ்விரண்டுக்கும் மீங்கள் உல்களிடத்தில்
1 த்தான், 5, tortoise: =twd, sone,
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ஒளித்துச் சொண்டிருங்கள் என--மந்தரன் தண்ணீசிற் Curd;

ad

வளையில் தழைக்சது,
8. The Antelope joins the Party.

காகம விருட்சத்தின் அனியிலிருந்து பாச்ச்சையில் ஏஎதொன்றங் காணப்
படாமையாற் பின்பு அம்மூன்றும் ஒன்றுச்சொன்று பேக் சொண்டி
ருச்சையில், அங்கே அவைகளின் சமீபத்தில் சித்திரங்கள்? என்னும் ஒரு
க$லமான் வந்தா சொல்லுது : சான் வேடர் பயத்தால் உங்களிட தல்
இருச்சலாம் என்று வந்தேன் என,_-அதைச் கேட்டு மந்தரன் அதற்குச்”
சம்மானம் பண்ணி, இது உன் வீடு கான் உன் சேவகன் என்று எண்

ணிச் கொண்டு, சுகமாய் இருக்சக வேண்டும் என,

முகம் மலர்ந்து மனங்

கலக்த இன்சொற் சொல்ல, பிறகு அதுவும் இவைகளுடன். ஈட்புக் கொண்
டிருந்தது,
அப்படி, இருக்கையிள் ஒருகாள் சித்திராங்கன் என்னும் மான்
புல் மேய வேறோரிடத்திற்குப் போய் மீண்டு சாயங்காலம் வராமையால்
ஆமை, மேயப் போனமான் இன்றைக்கு ஏன் சாயந்தரம் வர வில்லை2
என்று விசனப்பட அதை அறிக்து எல்லாம் விசனம் அடைச்தது.
மறுகாள்
விடியற் காலத்தில் சாக்கை பறந்து சாலு பக்கத்திலும் பார்த்துக் சொண்டு
போகையில் சித்திராங்கன் தோல் வலையில் அசப்பட்டிருக்றெசைச் கண்டு,
அதன் ட்டே போய்ச் சொல்லுகிறது : மித்திரா..
உனக்கு இந்த அவஸ்
தை எப்படி. கேரிட்டது?
என--மான் : இப்போது இசைக் கேட்டுப்
பிரயோசனம் இல்லை,”

ஆனால் நீ போய் இரணியகனைச் சீச்சரமாய் இட்டுச்

கொண்டு வந்தால், ௮வன் வேடன் வருகறைதற்குள் என்பாசசத்தை
ஏன்னை விூவிப்பான்,; வேடன் வக்தால் ஒருபாயமும் கடவாது

அறுத்து
எண.

இதைச் சேட்ட உடனே விரைவாகப் போய் அவைகளுடனே ஈடத்த
காரியத்தைச் சொல்லி, இரணியகனை இட்டுச் கொண்டு வக்தத.
வந்த
இரணியகன் மானைப் பார்த்து, நீ சமர்த்தனாப் இருக்கையில் வலையில் எப்
படி அசப்பட்டாய் 2

என--மான்

வல்லமை

இருந்தாலும் வருவது

வரும்,

இப்போது என்னைச் சிக்ரமாய் விடுவி, எனச்குப் பழைய பயம் இருச்
Gog ; எனென்றால், மூன் சான் குட்டியாய் இருக்கையில் வேடன் வலை
கட்டி, என் கூட்டத்தை வளைத்தான். ஆனால், மற்றவைகள் பெரிய மான்
களாய் இருந்தபடியால் கு.இத்து வலையைத் தாண்டிப் போயின. எனக்குக்
குதித்தோடச் சக்தி இல்லாதிருந்சது, அதலால் வேடன் பிடித்து ராஜாவி
ராஜா வாங்கத் தன் பிள்ளை கையிற்
னிடத்தில் கொண்டு போனான்.

கொக்க

அங்கே

சான் வெகு சாள் இருர்து கொண்டிருக்கையில் ஒரு

தாள் மேசகர்ச்சனையைச்

பாஷையினால்

சேட்டு

எனக்குள்ளே

சான் மிசவுஞ்

சஞ்சலப்பட்டு, பனுஷ

பேசிக் கொண்டேன்.

௩ ந. றற. 23.37,

586 இத்திரம் ஹம் அம்சம்,

என்னவென்றால்,

A
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READER

சாற்று மழையால் பீடிச்சப் பட்டு மான் கூட்டங்கள் தடம் போது அவற்றின்
பின் சரன் தவேனா 2?

என--ராஜ

பார்த்து என்னைப் பார்த்தான்,

குமாரன் இசைக்சேட்டு சாற்றிசையம்

பின்பு சத்றுநேரஞ் சும்மா இருந்து இது

ஒரு விஏித்திரப்
மனுஷுனைப் போல் எப்படி உச்சரித்து! ஆகையால், இது
விமுக்தான்.
பிராணியாய் இருச்சறெது என்று நினைத்து, பயத்இனால் சரத்தில்
டனே
பிரகு விடியற்சாலத்திற் சோ.இிஷர்களை அழைப்பித்து அவர்களு

இதைச் சொல்ல, அவர்கள், எல்லா மிருகங்களும் மனிதரைப் போல்
பேசுன்றன,: ஆனால், சமச்கு முன்னே பேசுததில்லை, அதுவும் உன்
னேப் பாராமற் பேற்று இதற்காக நீ பயப்பட வேண்டாம், இது யாதொரு
வி௫ித்திரப்பீராணி அன்று; இதனால் உனக்கு எவ்வளவும் பயமில்லை

என..இதைச்

கேட்டு, ராஜகுமாரன்

என்னை விட்டு விட்டான்.

பிறகு

இக்காட்டில் வந்தேன், இப்படி முன்னொருதரம் வலையில் அகப்பட்டேன்,
ஆகையால், என்னைச் சீக்கிரமாக விடச் சொல்லுறேன் என, இதற்குள்.
ளே மித்ரெத்துவுத்தனாலே மக்தரனும் அங்கே வந்த இரணியகனைப் பார்த்த,
மித்திரா7 இப்படித் தாமசம் பண்ணுகிறது சரி அன்று, இப்போது வேடன்
வக்தால் காம் எல்லாம் தழி.ப் போவோம்: அனால், வலையில் அகப்பட்ட
சித்திராங்கனைப் பிடி.த்தக்கொள்வான், இதைக் குறித்து எனக்குச் இலேச
மாய் இருக்றெது, எனென்றால், நினைப்பின் படி. மனதில் இருக்றெசை
அறிறெ சசேதெனும் மகோசர ஸ்திரீயும் பிறர்துக்கம் அறிறெ பிரபுவும்
இடைக்கறது அருமை, என்று இப்படி. மந்தரன் சொல்லிக் சொண்டிருச்
கையில், வேஉன் சஜேயில் இயமனைப் போல் தரத்தில் வருறெதைலதப
தனன் சண்டு எலியைப் பார்த்த, மித்திரா.. வேடன் வந்தான், இப்போது
பெரிய சங்கடம் கேரிட்டது என-- அதைக் கேட்டு இரணியகள் 8
இச்ரெமரய்ச் சித்திராங்கன் வலையை அறுத்தது? அறுத்த உடனே சட்ட
வத்த வேடனைப் பார்த்து எல்லாம் ஒட்டம் பிடிச்ச, அப்போது ௮வன்
விசனம் அடைந்து, காலண்டையும் பார்ச்கையில் மந்தான் தன் சடை
யின்படி

ஈடக்து

சொண்டிருந்தது

வேடன்

அசைப்

பார்த்துப்

பிடித்து,

தன் வில்லில் சேர்த்துச் சட்டிச் கொண்டு, சொஞ்சஞ் சச்சோஷத்தோடே
போகும் போது அதைப் பார்த்து மானும் எலியுங் காகமும் மிசவுஞ் சிரமப்
பட்டு, இப்போது என்ன செய்யலாம் £ என்று, வேடன் பின்னே போகச்
தொடக்கின, அப்போது இரணியகன், ஒரு சங்கடம் நிவர்த்தி ஆ௫றெதற்
குள்ளே மற்றொன்று வந்து நேரிட்டது; ஆசையால் சீவனுக்குச் சேக்
சோடு கூட அகேகம் துச்சங்களை அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கறெது,
எனென்றால், எவன் மித்
இந்தத் துன்பஞ் சகேதெனால் நமக்கு வந்தத.

திரனிடத்தில்

விசுவாசம் வைச்சிரானோ, அந்த

விசுவாசம் அவனுக்குத்

தாய் தர்தை சகோசான் பிள்ளை சுற்றங்களிடத்தில் இராது என்று இப்படி.
வெகுவிதமாய்த் துக்தெறு, பின்னும், வேடன் தூரமாகப் போவதற்கு முன்

னே மந்தரனை விடத்தச்ச உபாயம் பண்ண வேண்டும், பிறகு ஆச மாட்
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டாது, என. அப்போது அவைகள் என்ன செய்யலாம்£
எவி சித்திராங்கன் ஏரிக்கரையில்

செ.த்சவனைப் போலச்

சொல் என...
இடச்ச

வேண்

டம்; 'அதன்மேற் சாகம் உட்காந்து கொண்டு பொய்யாகச் குத்த வேண்டும்
அப்புடி. இருந்தால் அதை வேடன் பார்து மக்தரனைப் பூமியில் வைத்து
விட்டு மான் ௮ண்டை போகான், இதற்குள்ளே கான் மையின் சட்

டைச் சேடுப்பேன் ; பிறகு அவ் வாமை தண்ணீரில் ஒடிப்போம் என...
இதைச் கேட்டு, எல்லாம் ௮ல்வாதே செய்து, மந்தரை வீடுவித் சன, பிறகு
அக்ச கேடன் லாயழ்த்தவிடம் போய் அடுப்பும் நெநப்பும் இழந்தவன்
போல் வெட், மிகவும் வருத்தம் அடைந்து, கைக்கு வராதபெரிய
லாபத்தை

இச்௫த்து, கைக்கு வக்த சிறிய லாபத்தை இழக்தேனே, யார்க்

தம் அதிக ஆசை அதிக நஷ்டம்; இடைத்த மட்டும் போதும் என்று
நினைச்றெவனே மகா புருஷன் என்று இங்கனம் எண்ணிச் கொண்டு,
தீன்

வீட்டுக்குப்

எலியும் மிசவுஞ்
வாழ்ச்திருந்தன.

போன

உடனே

சர்தோஷம்

அந்தச்

அடைந்து,

காகமும்

கட்புப்பேறு என்னும் அதிகாரம்

poe oo.

ஆமையும்

தங்களிடத்தில்

மாலும்

முன்போல
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V.
‘CUTCHERY

1. Official Returns of Robbery
சென்னரிச்சா சபா (00ம். ௫7000) மாஜிஸ்இசேட்டாரசகய
{C. W. Read) pesussaa! சமுகத்தக்கு?2
அிமுப்பூறம் தச்குடி, நூதலானது agen euriAGer@
குழக்தைசேதூ பிசை எமுடிக்கொண்ட அர் ஜி.

சாது

வரும

ஜனவரி (பகர)
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Cases.
மெஸ்தர்

9, பப்பிலியு

(subordinate)

ரீட்

மாஞிஸ்திசேட்ெ

மாசகுதல் சன் (10௩௨) மாசம்

ஆகர் வரையில் wigs கூட்டக்செரள்ளை வழிப்பறி இதுகளின் தப்சீல்
அணச்காம் ஸ்டேட்டுமேண்டும தயார் செய்விசது அக்தச் கதா (உ)யும்
இதிலடக்கமாய் சமுகததுச்கு ரவாண செய்திருக்கிறேன்.
தங்கள்விதேயன்...
நூடத அருஷம், குலை (7119) மசம் 8 ஷ,
ன்பு விழுப்புறல்,

2. A

க

ஒடி

Thief flogged.

Optrestiar® wr மாஜீஸ்திரேட்டாசாகிய (இன்ன) pervaded எழுத்துக்கு
விமுப்டிறம் (1 பறறமாகாய) சாதாசா மூதல்வருப்பு சபாச்டசேட்ே மாஜிஸ்திரேட்டு மி, ரூழச்தை
செதூ (24. 36 பரமம் 7610 பின்னே மிசவும வணசசகாயெழுதிக்சொண்ட அர்ஜி வென்ன செனருல்2

காளது (9. 14) வருஷத்திய காலண்டர் (calendar) Gp
108-8
(இல் 901௦) தாக்கலாக குற்றவாளி இஞ்ணன் காளது வருஷம் எபால்
மாசம் 74௨ ராத்திரி சமார் 1௦ மணிக்குச் கொவியலூர் ரோ௨டுக்க (10௨0)
ருசாமையிலி ர௬ுக்இற் தென்னக்தோபபில் விட்டிருக்க vem wd gis வாதி
(கிய 3௦) 56) இிருவேங்கெடத்தினுடைய (proper name: &G-Gan
இடம்) ரூபாய் 38 ர-ர டெழுமான வெள்ளை சசிசை-போட்டதலை குட்டை
2 Lit, gentleman-themsetves~on
இகுச்சன் they.

awkward

honorife,

4 egaagee vsed ceremonially for the simple qetageo:
3 This is called #sa%e ‘heading.’
4 The mute dot is very often omitted!

in which> pmro Mr,

and
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இர்தியன்

$79-வது (175) செகஷன்படி,

READER
பினல்

@ipd

கோட்

(101௨௩

Penal

eusstiswmd (establish),

மேற்படி குற்றத்திற்காச ௧௮௪௪ வருஷத்திய 71 வது துக்ட்டு (act)
j-ag Gaéagar (section) qpsarag இனாசு (014056) படிக்கு மேற்படி.

குந்றவாளி முதல்

ஒன்புதுவார்கசுசையினால் இரண்டு

டஜன் (4௦௧௯)

அடிககும்படி. சான் இர்ப்பு செய்தா, இன்றையுசத்தினம் சாயந்திரம் 4.
மணிக்கு (242) கஸ்பா விழுப்புறம் பஜார் கடைவீடியில் என்முன்பாக (251)
Copy
தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி குற்றவாளியை விதெலை செய்இரு
கஇறேன்.
இதுவிவரம் சருகத்தசகு ௮றிச்சையாச மனுஏ செய்து சொண்டேன்.
(தங்கள்விகேயன்,
1865 ௯ருஷம், ூன்மசசம்
8 உ,

eee

ew

சஸ்பா விழுப்புறம்,

3, Shed burnt.
தென்னர்ச்சா் சபா மாஜிஸ்இிரெட்டாராகெ (இன்ன) தமாயவர்கம் சுமுகதீதுச்கு?

கூடதாச் (034௧1௦06 ௯ 222072 07 the confluence) peguer e-ag Deve eurt
i Aer@
காஸ் ரேட்டு கோவிச்தாரயர் (ப்பு

1நலா1) எழுசிச்கொண்ட

அர்ஜி -

க்குடி. மஜ்கூரைச் சேர்ந்த திருவந்திபுரம் நாராயண படையாச்சியிலு
டைய கல்கட்டூக கோப்பு வீட்டின் தோட்டத்தப்பச்சத்துச்சுவரில்* தென்
அங்கீத்திறலை (இற்ற) போட்டிருந்த ஜாசையில் சாளதுமாசம் 3 ௨ இராத்திரி
11 மணிக்குத்தெய்வகதியாய் தீப்பட்டு வெந்து விட்டதாயும் அதினாவே
மேற்படி. வீட்டுக்கானனுக்கு ரூபாய் ௪ (4) சேதம கேரிடடிருப்பதாயும்
மேற்படி. சரொமம் விலலேஜ் மாஜிஸ்திரேட்டு எழுதிய ரீபோர்ட்டும் மேற்படி
நாராயண படையாச்சியினுடைய வாக்குமூலமும் இஇலடச்சம் செயது
பார்வை

யிமெபடி. யனுப்பியிருக் றேன்.

மெற்படி' சாராயண படையாச்சியை விசாரித்ததில் ௮வன் சானதுமாசம்
(௩௨) சாத்திரிபடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது மேற்படி, ஜாகை பற்றிச்
கொண்டு எரிகிற வெளிச்சக் தெரிந்து கான் கூச்சல் போட்டதாயும் (1)
அதைக்கேட்டு அச்சம் பக்கத்துச்சனஙகள் உடனேவந்து அதை அவித்தப்
போட்ட சாயும் (9) மேற்படி ஜாகை ழககால் வாட எரிந்து போய்விட்
-பதாயும் (3) அதினால் தனக்கு ரூபாய் (௪) பெறுமான சாமான்சள்
செதப்பட்டுப்போனதாயும்
(4) மேற்படி, ஜாகை தெய்வ கதியாய்த்தீப்
பட்டதே தவிர ஒருவருடைய செய்கையினால் நேரிட்டதல்ல வென்றும்
) An old caste title, Rava, Rao, Row, Rayar, Raja.
2 Observe the ellipses : words are strung together withour connectives,§ so,

CH. V.

(5)

அந்தவிஷயதூல்

MAGISTERIAL

தனக்கு

யார்பேரிலும்

BUSINESS

6

சச்தேகமிலலை

Quem

(6) சோல்லுளொன்.
சங்கதி சத்தமறியலாவுதாய் மனுவு செயது சொண்டேன்.

et oct

steed

பசன்விசேயன்.

பதுப்பாளேயம்,.

&, Torch-light Robbery.
சென்னச்ச்சாடு சம ஊாஜின்திரேட்டாராலெ (இன்ன) georuated சமுகத்தச்ரு :
கூபடதாச் அச்ருடி

(2)

வத

ஜொச

சபரச்சேட்டு

மாஜிஸ்திரேட்டு

கோகிச்சசரஏ

எமுரிசகொண்ட

ote:
அக்குடி மஜ்கூர் தாக்கல் ஆடூர்குப்பம் இராமத்தில் ராமசாமி. சாயச்சன்
(௧) சாமலிங்க சாயக்கன் (3) இவர்கள் வீட்டில் காளதுமாசம் 2 ௨. இசா
கதிரி சுமார் 2௦ பேர் தீவட்டித்திருடர்சள் பிரவேசிதது சனவு ஈடசகையில்
மேற்படியூர் வில்லேஜ் மாஜிஸ்திரேட்டு வகைரா
சனங்கள் சேர்ந்து
இரைச்சல் போட்டதின் பேரில் வீட்டுக்குளிருக்த திருடர்கள் ரூபாய்
ate 8 - பெறுமான சொத்துகளை களவு செயது போனதாகவும் பின்
தொடர்ந்து போனதில் இருடர்சள் அகப்படவிலலை யெனறும் மேற்படி.
யூர் வில்லேஜ் மாஜிஸ்இிரேட்டு எழுதிய ரிபோர்ட்டு சானதூ தேதியில் சா
லமே வக்து சேர்ந்தது அக்தச்சங்ககியை விசாரணை செயயுப்படி. பிதிவி
விசாரித்துக் ரெமப்படி. சடக்து
உடனே மேம்படியூருச்குப் போகிறேன்.

கொள்ளுறேன் (200) சத்சமறியலாவுதாய் மனுவு செய்து கொண்டேன்.
தங்கள்விதேயன்.
786 அருஷம், ஜனவரிஷசம் 5 உ,

eee

oe

tgiosrernis (New Town, Cuddalore).

5. Forgers and Personators committed for
சென்னச்ச்சாடு அபா ஊஜில்இிபேட்டாச வர்கனாஇல
விழுப்புறம்.

Seer
wish

சாதக

முதலாவது

(M. Kuranthaivélu

அரும்பு

Pijlai)

சபார்சேட்டு

மிகவும்

Trial.

(இன்ன) தையவர்சன். சமூசத்தச்ர
உ.

முழச்சதைனேதூ.

Grup

சழு$க்சொண்ட

காஜிஸ்திரோட்டு

அணக்கத்துடனே

சகம்

யென்னகென்ருல்2

சாளது வருஷத்திய ரிஜிஸ்தர் ஈமபர் 6ல் தாக்கலான குற்றவாளி ஸ்ரீழ.16)
eflens ean-wier (Sri-Nivisa Udaiyan) அல்லது னப்புடையான்.
இக்ச
வகைராக்கள் பேரில் இந்தியன் பினல் கோட் 468, 41௦) மாட,
ஆள்மாறாட்டமாய
மோசஞ்செயயும்- பொருட்டி
சேக்ஷன்களின்படி
 குத்தம்
சிரஷ்டனை (ஊர்ற£) செயததாகவும் உடைந்தையா யிருந்ததாசவும்
கோர்ட்டார
செஷன்
பேரையும்
6

குத்றவாளிகள்
மேற்படி.
ஸசாபகமாம்
செய்தி
அவர்களுடைய பரிசலனைச்சாச சாளது தே$ியில் கமீட்டு (மயம்)
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ருககதேன்.
ஆசையால் அசைச் சேர்ச்ச ரிஜிஸ்தர் குத்றபுத்திரிசை வாக்கு
மூலம் வகைராக்களுக்கு ஈசல் தயார்செயவித்து மேறபடிகசா (1) யும்
இதிலடகச்சஞ் செயதனுப்பி யிருக்இறேன் பப்விக்பீராசிகியூட்டரை (111112
Prosecutor) மேற்படுத்ச வேண்டியசைச்குறித்துச் சமுக த்திற்கறிக்சையாச
மனுவு செயது கொண்டேன்.
,தங்கள்விதேயன்,
386த குருஷம்,
அஸ்பா

மேமாசம்
2௦ ௨)
விழுவ்புறம்..

6.
சென்ரச்ச
கூடதூச் ptey.

ச

ட

கடி

Theft in a Choultry.

aus ars
Bln
sor Bu (Dover) georweiad sys ges:
(2) னது அருப்பு சபார்ிசேட்டு மாஜிஸ்திரேட்டு

ஒர்ஜி பென்னவெொளருல்2:

சோவிச்தராலச்

எழுநிச்சொண்ட

அக்ருடி மஜ்கூர் தாச்சல் அனுக்கப்பட்டியிலிறாக்கும் போன்னம்மாள்
வீட்டில் சென்ற சேப்டம்பர் (5சறரரம்ன) மாசம் (14 ௨) சாயச்திரம்
(6) மணிக்கு ரூ. ௩ - 8 .. ப பெறுமான சொத்துகள் களவு போனதாக
ஜோனகன் சாவடி (16ஈ௨ஐ௮௨௨ 01௦010) ஸ்டேஷன் அஇகாரி அனுப்பிய
Iq சம்பர் சார்ஜ் பட்டி (chargesheet) («) நூசசிலிச்சா (௨) ஆக
(கூயும்) இதிலடச்கஞ் செய்திருக்கிறேன்.
இதுசங்கஇியும் இந்தச்களவு
அவ்விடத்து விசாசணைச்குட்பட்ட,சா யிறாச்ெதும் தெரியலாவுசாய் மனுவு
செயது கொண்டேன்.
:
.
தீங்கள்விசேயன்,
3865 அரும்

அச்போபம் சாட

ட

se

es

7. Unclaimed Property.
தென்னுர்க்சா சபா மாஜிஸ்திரேட்டாரர்சளர௫ய மெஸ்தர் (இன்னி) துரையகர்சள் சமுசத்துக்கு :
கூடத்

துக்குடி (2)

ep

Dard

சபார்டிசேட்டு

மாஜிஸ்நிரேட்டு சேரனிச்தராயச

எழுதிச்சொண்ட

ஜீ:

சாலூச்சாவில் தாச்சலாயிருக்றெ பேவாரிசு சாமான்களுக்குப்பட்டி
அனுப்பும்படியாய் லேட் (124௦) தாலூகா மாஜிஸ்இிரேட்டு பேரால் சநுகத்
,இவிருகத வக்இிருக்ச உக்சரவு நிசார்ட்டிவிருக்சதைப் பார்வை யிட்ட
சொண்டேன்.
சென்ற 7864 ஸெத்தில் பேவாரிசாய்த் தாலூக்சாவில் தாச்சலாயிரு
சற சொத்துகளை உடையவர்கள்.
அஜராய்ப்பெற்றுச்சொள்ள
வேண்
டியது என்று இஸ்தியார் பிறப்பிததிருக்றெ விபரங்கண்டிருக்றெ பட்டி
ஒனறு இத்துடன் அனுப்பியிருக்கறேன் 7 மற்றசாமான் ளுக்கு பட்டி
சயரரசகிக்கொண்டு வருவதை அப்போதைக்கப்போது
உத்தாவபடிச்கு

சே. 7

4440572742.

அனுபபிககோண்டூ வருகிறேன் (1௦).
மனுவு செய்து கொண்டேன்.

BUSINESS

இ.து
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விவரம் தேரியலாவதாய் £*
சங்கள்விசேயன்,
ene

1865 Ge gered uo gt a,
புதுப்பசளயம்,

8. Death

ரீ 2௪

(722,

தென்ஞர்ச்சா0 பர டி.ஸ்இிரிச்ட்் மாஜிஸ்இிசேட்டாசசயெ (இன்ன) துரையவச்சள் ௪முசத்துச்று,
கூடலூர் தச்குடி. (2) அது இனாஸ் சபார்டிசேட்டு மாஜிஸ்திரேட்டு சோவித்தசாயர் (001௦12
எழுதிக்சொண்ட அர்ஜி பென்ன வெல்றால்;

13722)

ச்குடி மஜ்கூர் தாச்கல் இருப்பாப்புலி (11 ப-ற8றப11) யூர் சர்க்சார்
சர்ம அத்திரத்கிற்கெஇிரில் தென்னமாத்தின். சமீபத்தில் 4௦ வயதுன்ன
கோஸாய் ஜாதி யொருவன் செத்துச்கெக்த விஷயத்தைப் பற்றி வில்லேஜ்
மாஜிஸ்திரேட்டு

வகைரா

விசாரித்து அனுப்பிய

சஸ்தாவேஜுகளான

வில்

லேஜ் மாஜிஸ்இிரேட்ட ரிபோர்ட்டு (1) ஸடேஷன் 41 ஈமபர் அறிக்கை (1)
மஹஜர் (1); இமழுன்று: கசாவும் இநிலடச்சஞ்செயதிருககறேன்,
அதுசளினாலே அந்த சோஸ்£ய்,
3, இனமாய் வயிற்றச்கடுப்பு வியாதி
யினால் உபத்திரவப்பட்டு சாளது 10 ௨ உசயத்திற்குத்தெய்வ கதியாய்
இறக்து போய்விட்டதாயும்

பிரேதத்தின் பேரில் அடிதழுமபு

கனில்லை யெஹும் செரியவருறெத,
துகளென்ன வென்றால்:

அவனிடத்தில்

ம.சலான

அசப்பட்ட

குதி

சொச்

Re A. PL
«
எ.
ச

4 «
௪3.
ம. .

பெறுமான கமச்சத்தி பீத்தளை செம்பு
பெறமன இருப்புஓட்டைசம்டு
,
பெழயான சணற்புசி தாம்புகயது.

இர்தச் சொத்துகளை
இசெய்திருககிறேன்.

,
ப

வாரிஸ்தாரில்லாத்தனாலே

ட.

௪
௪

பேவார்ஸ்

தங்கள்விதேயன்.
கட கட

1865 ௫௨ சூன் மாசம் 22 ௨,

மூகாம் குடிச்சாடு (மே பப்பு.

9. Asks for a Frank

to an Official Letter.

ஆற்காடு தென்சண்டம் (50011 47000) ஜில்லா சலெசிட்டர் அவர்சனாகிய (இன்ன)
சமுகுத்தக்கு:
over eG? stag சா௫ில்தாச் அப்பாசாமி மு,சவியார் எழுிச்சொண்ட அஜ -

wgore
Serle.

SOrRQ_erA

io. Geri

அர்தி அடச்சஞ்

(W.

ஓ

தமச வகர்கன்.

Wend sSspert (Indm Commissioner)
D.

Blair)

செய்த லிபாபா

துரையவர்களுக்கு

i

எழுஇிச்சொண்ட

(௧) இத்துடன் அனுப்பி யிருக்கதேல்..

4 \Jn order that it may be clear’: Ostus yee ye (148, £40).
ஊக

சாக்கல்

iN
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அச்தவீபாபாவின் பேரில் சயஞாய் (5120) தசபாவில் அலுப்பிலிக்ச

வாக வேண்டி யிருக்கிறது,
செய்து

சொண்டேன்..

டட

தீங்கள்விதேயன்.

0865 ஜே குலை மாசம் ற) வ,

ச

'எவவானகுச்,

10,

உத்தர

இங்தச்சங்கதி சித்தமறியலாவதாய்* மனுவு

Four Anna

டி

டி

Bratta collected and sent.

Opcrepsr® ௪ப௪ சவெச்ட்டரரயெ 9, பப்பினியு சீட்துரை யவச்சன் சமுசத்ழுக்று2

{From Tirumalagariyar, acting Tahsildar of Cuddalore.)
கூடதூர் தச்ருடி, ஆக்ட்டில் தா9ல்தார் இிருமவாசாரியசர் எழுநிச்சொண்ட அர்ஜி 2:

காளது மாசம் 24௨. சமுகத்திலிருந்து சாதரான? 275 சமயர் &த்வ
பிரசாரம் கடலூர் கோவித்த ராஜ பிளளையிடத்தில் வசூலான படிப்பணம்
அணா காலையும் இத்துடன் ஜவான் கோவிக்த சாயக்கன் வசமாய் ௮னுபபி
யிருச்றெ கலங்கி மனுவு செய்து கொண்டேன்.
தங்கள்விதேயன்,
ஓட
டு இ

3865 Gv eentut um a5 a,
புதப்புளையம்,.

ll. A Writer appointed.
தென்னத்காடு ஜில்லா சுலெக்ட்டச் மெத் 9, டப்பிலியு ரீட்துசை யகம்சள் சமுகத்துக்கு2
கடநார் சாதுளா ஆச்ஃடில் தாசில்தார் இருமலாசாசியார் எழுதிக்சொண்ட, ௮/ஜி 2

சானது 4” முதல் ௨ 315 கமபரில் அகத்தில் பிறக்த உத்தரவின்
சடை பாகத்தில் ஆச்சயொபிச்திறுக்றெ பிரசாரம் காயிலாவினால் ஆது! மாச
காலத்திற்கு

ரஜா

பெற்றிருக்றெ

அச்சடி.

வைத்திலிங்கா

மஜ்கூரிலாசா

(17வபி1/622)

ழ் ௮ரங்கணம்

சரொமத்திய

மணியம்

ரெட்டிககு

eGopant

Aguuciydys srduRadiwer (Camba-sivayyan) என்

பதிலாக

பவனை சாளது மாசம் 7௦ உ முல் சர்ச்சரர் தர.பில்* மணியம் குமஸ்தா
வாக ஏற்படுத்து வேலை வாங்கி வருகிறேன், இதுசங்கதி விசிதமாக மனுவு
செய்து சொண்டேன்.
சங்கள்விசேயன்,
ஆ

ர

இரு

12. Complaint of Deiay.
ஆற்சா் சயா சென்பிரிவு சர்மையின் (மை)

வுஜிஸ்திரேட்டாரா௫ய,

ஜார்ஜ் urea

ஒையகர்சன்,

சமுகத்தச்ரு :
BaP peas.
யென்னவெள்றாக்;:

(2)

கது இன்ரல

சப்மரஜிஸ்தசேட்டு

சாம்பமூர்த்தி

ஐயம்

எழுதிச்கொண்ட

wyisd

பிற்கா (பிச்சா) மஜ்கரைச் சேர்ச்ச பண்ணுருட்டியிவிருக்கும் ௮்சருத்த
கவுண்டன்கொடுத்த பிட்டீஷன் பேறில் சுருச்சமாய் சிபோர்ட்டு செய்யும்படி
* *As a thing which shall be known to (your) mind.’
3 etaorer is often written wrongly for erarsee. See Lex.
4 grey == fist, roll,
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சாளது மீ£ 76 உயில் 746 ஈமபரில் பிறந்த இண்டார்சு (endorsement)
உத்திரவு

வந்து சேர்க்சது.

பிட்டீஷனில் சொல்லியபடி. கேசை விசாரணை செய்து 15 நாள்
வரையில் யாதொருமுடிவுஞ் செய்யாமவிருக்சவில்லை. அப்படி சோல்லு
வது சுத்த போய்,
மேற்படி இராமத்தில் தைக்கா (01125) வுக்கு ஜாரி(சாரி) யாயிருச்றெ மானி
யரிலங்களில் லெநில த்தை மேற்படி ரொமத்இலிருககும் குட்டைய கவுண்ட
னென்பவன் சவுல் பெற்று ௮னுபலித்த வக்இிருக்க, இந்தநிலத்தை பிட்டீஷன்
தார் வகைரா ல பேர் துராக்கிரதமாம் சாகுபடி, செயததாச என்னிடத்தில்
6 சேசு

பிராது wisg.

விசாரணையாய்

நாளது

யுடன்

மீ£ 14 உ

முடிவா? குற்றவாளிகள் பேரில் குற்றம் ஸ்தாபிதம் ஆச்சுது. cer onic
Grrwtuy. 85 Coos Cod GariiGSs fui (refer) Qedasog
லெ அவூயமான தகரார்களை விசாரணை செய்யும்படியாய் கசுபாவுச்கு
15 மயில் தாரத்திலுள்ள எய்த்தார் ரொமத்துக்குப் போயிருந்து கேற்றியதி
னக்தான் திரும்பிவர்தபடியினாலே தடங்கலாச்சுது. இப்போது சீக்ரெத்தில்
ரெகார்டுகளைச் £ர்ப்படுத்து மேல் கோர்ட்டுக்கு ரிபர் செய்யப் போடி
றேன், இந்தச் சங்கதி தங்கள் சித்சமறியலாவதா யெழுதிச் கொண்டேன்.
அசல் பிட்டீஷனை யிதிலடக்சஞ் செய்திருக்கிறேன்.
தீங்கள்விதேயன்.
1865 இம ஆகல் பா 19௩.

eee

8

13, Currency Notes required.
தென்ஒற்சாடு சபா சகெச்ட்டராகய (இன்ன) தரையவர்கள் சமுகத்தக்கு?
அர்ஜி வெனனவென்றுல் :
விழுப்புறம் தச்ருடி. தாசில்தார் ம், குழ்ர்தைகேதூபின்ள எழுதிச்செண்ட

Gadr (paper-currency-notes) விற்பனைக்சாகத
Guut-srér€-Gay

சமுகத்துக்கு
தேவையரனதற்கு பட்டியடனே காளது மி” ர8 உ 11 ஈமபரில்

மனுவு செயுத கொண்டிருச்ிறேன்.
ன்
அச்ச பட்டியில் சண்டிருச்ளெ படிக்கு கோட்டுகளை இந்த அர்ஜியுட
aeunds S/S
வருறெ ஜவான் சையது-உசேன் (Saiyud-Husain)
உத்தரவாக வேண்டிய சங்கதி மனுவு செயது கொண்டேன்.
தீங்சள்விதேயன்,
1865 Gi gh
ச்ச்பா

ட,

sae,
௨.

ae

ae

6
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Licenses to Arrack and

Toddy Sellers.

சென்ஆற்சாு அபா கலெச்ட்டரகர்சசாகய கெல்தர் ஜார்ஜ் ordyd (George Banbury) suru
வர்சன்

சநுகத்துச்ளு2

இருவண்ணாமலை துக்ருட தாடில்தாச் 9 (27, 6, 011) மீசைஎய்யல்சரச்
௩1 உ. சசவாஙிலருச்செழுிச்சொண்ட அர்ஜி :

1665

ஜே.

அச்யோபச்

னா

சாளது ப” ௯ ௨. 49 கமபர் சாதரரன உத்தரவுபடிச்கு கலால் சேந்தி
இஜாராதார் சடைச்சாரர்சளுடைய பேர் சுண்டு அகுரில் கொடுத்த ஜாபி
சாவில் கண்ட மேரைக்கு இடம்பேர் இதுகளை அந்தந்த ஈமபர் முச்சிலிச்
காச்சனின்

அடியில்

சரியா

யெழுதி

அவர்களுடைய

கையெழுத்தும்

வாக் லைசென்சுகளை பட்டுவாடா செய்திருக்கிறேன். இன்னம் பாக்இ
கிருக்கும் இரண்டு மச்சிவிக்சாக்களிலும் சடைக்காரர்களிடத்தில் கை
யெழுத்து வாங் அதையும் மேற்படி சடைக்சாரர்களிடத்தி விருக்றெ்
லைசென்சுகளையும் ஒரு ரூபாய் இரயமுள்ள காதெத்கில் வாங்னெ முச்சி
விக்காக்களையும் கூடிய ச்சரத்தில் சமூகத்துக்கு ரவாணு செய்கிறேன்.
இதுசங்கதி இத்தமறியலாவதாய் மனுவு செயது கொண்டேன்.
மூன்க
wigs லைசென்சுகள் பட்வாடாவாய்விட்டது.
௮௪ல் உடன்படிச்கை
களையும் பின்னால் அனுப்புறேன்,
:
suscriGswen,,
௩௬

15.
தென்னுற் சாடு

அபா.

ஆச்ட்டில்

சமூகத்துக்கு: -

Two

நாளது

#

மாஜிஸ்நிரேட்டாசசகிய

மெஸ்தரீ

ஜார்ஜ்

பாண்புி

துாயுகர்சன்.

.

வீழுப்புறம் துச்ரூடி. இண்சாசீஜ் (8 03106)
இருஷணராவு எழுதிச்சொண்ட அசீஜி 2

னேச்

ர.

Robberies.

மி

18 உ

சேர்ந்த

ராத்திரி

வடகரை

2 அற Bere

சுமார்.

தாயனார்

12
கழனி

eurtp le ®

மணிக்கு

வெங்கடாசலபிள்ளை மகன்

களை

இருடர்வந்து

சுமார்

இ

பேர்

முகையூர்

'வெளியில்

விருக்த வாதி இடைய

மாஜிஸ்திரேட்டு ௪௪இ

ஸ்டே

கிடையண்டையி

முத்துசாமி வகைராச்

அடித்து அவர்களிட த்திலிருக்த ரூ
6.4.4 பெறுமான வஸ்திர 'வகையரா சொத்துக்களைச் கொள்ளை யடித்துச்
சொண்டு போஞார்களென்றும், அதேகாவத்தில் திருமலப்பட்டுக் ரொயக்கல்

சுமார்
வகைராச்களை
ழத்தியாலுகான்
படுத்திருந்த
ஆட்டுச்டையில்
4, 5, பேர்திருடர்சள் வர்துதடியினால் அடித்து காயப்படுத்தஞார்சளென்
னம்

மேம்படி

இசண்டு

இராமங்களின்

சிபோர்ட்செசளின்பேரில்

ஸ்டேஷன்

வில்லேஜ்

௮இகாரி

மாஜிஸ்திரேட்டுகளின்।

இன்றையதினம்

தயார்

செயது அனுப்பிய 10 உ யுள்ள 26 கமபர் ௮றிச்கை சார்தியினால் (charge115) தெரிய வருறெ
கொண்டேன்.
கஸ்பாலிழமுப்புறம்

,

சங்கதி

சமூகத்துக்கு அறிக்கையாக

மனுவு

செயது

தங்கள்விதேயன்.
“ss
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Money.

தென்னற்சா0 சபா மஜிஸ்நிசேட்டாராபெ (இன்ன) துரையக/சள் egasges:
Sigs! koe gene
எழுதிக்கொண்ட அர்ஜி:

(2)

அது

ொச

சபார்டினேட்டு

மாஜில்திரேட்டு -இருமவாச ரியா

அக்குடி* மற்கூர்* தாக்கல்? இரண்*டாயிர*் வளாகம்? மணியம்?
துமஸ்தா$* வரதா? ரேட்டி!* யேன்பவள்!1* இக்தமாசத்து இள்துக்கு
மேற்படி. ரொமத்தில் தான்வசூல் Qeug eum. 61-1 -4 வெள்ளைச்து
ணியில் முடிந்து சோனில் போட்டுக் சொண்டு சாயநர்திரம்-ர௬ மணிக்கு
பீராஞ்சு (126101) எல்லையில் சேர்க்த தநவினந்தம் சொமத்தண்டைவரும்
போது அந்தவூர் அழிகப்ப கவுண்டன் என்பவன் முடிச்சுடன் பணச்தை
யும் செகப்பு குட்டையையும் பிவெ௫ச்கொண்டு போனதாயும், அக்சக்குற்
றவாளியைத்

தடயத்துடன்

பிடித்து

அநத

இலாகா

சவுக்தார்

தலையாரி

இவர்கள்வசம் செய்இருச்றெதாயும் சாளது மீ” 27 ௨ யாகிய நேற்று
சாயக்திரம் 6 மணிக்கு கசுபாவில் என்னிடத்தில் ஆஜாரய்சசோலவிக்
கொண்டான்.
்
அந்த விஷயுத்தைப்பற்றி அவனிடத்தில் வாவ
வாச்குழுலத்துக்கு
ஈசலொன்றை இதில் அடக்கஞ்செயது தங்கள் பார்வைக்கு அனுப்பி
யிருக்இறேன்.
மணியம் குமஸ்தா சொல்வது வாஸ்தவமாயிருக்கும் பட்சத்தில் தட
யுத்தூடன் குற்றவாளியை குந்த பந்தோபஸ்சாய் வைக்கும்படி. பாகூர்
தாசில்தார் வகையராச்களுக்கு யாதாஸ்து, அனுப்பி சேவினியூ இன்ஸ்
பெக்டடர் அண்ணீ ராவையும் உடனே யனப்பியிருக்தேன்.
மேற்படி ரெவினிறு இன்ஸ்பெக்ட்டர்
வசைராச்கள் விசாரித்ததில்
பிராஞ்சு இலாகா சரொமங்களில் குற்றவாளி யசப்படவில்லை யெ.ம்,
இங்கிலிஷ் இலாகாவிலிருக்றெ மேற்படி. இரண்டாமிரவளாகம் என்ற.
இராமதடில் கோறு ராத$ரி (7) மணிக்கு மேற்படி குற்றவாளி தடயத்துடன்
அசுப்பட்டு அந்த வில்லேஜ் மாஜிஸ்திரேட்டு அவ்விடத்தில் அவனைப்
செய்திருந்கானென்றம் அவர்களுக்குச் தெரியவச்ததாச
பந்தோபஸ்து
எனக்கு அறிசசை செய்து இன்றையதினம் என்முன்பாச காலமே (11)
மணிக்கு மேறபடி. நபரை ஆசர்படுத்தி யிருக்கிறார்கள். அத்த சங்கதியைச்
குறித்து விரித்துச் கொண்டிருக்கேன்.
;
1865 ஜட

சகம்பர் சா 28 வ

தங்கள்விதேயன்.
தகக,

புதுப்பாளையம்,
* These eleven words are the subject to க்கும் போத,
ellipses.

Read backwards, and supply>
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17. Brahman fonnd Dead.
SutRetued

"ஜில்லா

எட்

Petree

மாஜிஸ்திரேட்

கா,

ரிஸ்பெட்துரையவர்சள்.

சமூகத்

ote:
iTo Waiter) Nesbit, Esq., Head Assistant Magistrate, Trichinopoly District.}
ட்டவுன் சப் மஜில்நிரேட் சேதரரவு வணச்சமசம் எழுதிக்சொண்ட ௮/2 :

{From Céthe Rio, Town-sub-magistrate.]}

சம்பர்சம் பேட்டை ராம எல்லையில் கருஷர் (1க2ம101) ரஸ்தாவுச்குத்
தென்புறத்திவீருக்கிெ வாய்க்காலில் 1 பேர் ஊர் தெரியாத ஒருபிராமணன்
இறக்து இடந்ததாயும், அவன் பேரில் சாயக்குறிசள் ஒன்றுமில்லை யென்றம்,
அவனுக்கு சுமார் 9௦0 வயுதுண்டென்றம், அவனுக்கு பாத்தியஸ்சர்சளில்
லாமைலினாலே

தானும்

வில்லேஜ்

இன்ஸ்பெகட்டரும்

மாஜர்வாங்கெ

கொண்டு அடச்சம் செய்து விட்டதாயும், ௪௮௪௪
டிசம்பர் 4”, ஈர ௨
இராம முன்பு ரிபோர்ட்டு செய் இருக்கிறான்.
மேற்படி பிரேதத்சைக்குறித்து ஷழமுன்€பு5 தாரனை ல
சவால் சேட்
இன்

பேரில் ஈ-ு (2.1.4, கரளத) மி” ரசல் தேஇியில், ௨-வத

ரிபோர்ட்டு

அனுப்பியிருக்கிறான்.

மேற்படி ரிபோர்ட்டுகள் (௨) மாஜர் (௪) ஆக (௩-ம்) இதிலடச்சமாய்
சமுகத்தப் பார்வைக்கு" அனுப்பியிருக்கிறேன்,
மேற்படி. பிராமணன் ஏதோ சிலகாரியங்களுக்கு மேற்படி வாய்க்காலின்
தண்ணியிவிறங்கி தவறி விழுந்திறந்து போய்விட்டதாசவும3 அவன் மேல்
அன்பச்குறிகளில்லாத்தினால் தெய்வ கதியாய் இறந்து விட்டதாகவும் நினைக்
கப்படுகெ சங்கதி சித்தமறியலாவதாய் மனுவு செய்து கொண்டேன்.
௩

18.

The Little

Tank

௩

௬ஓ

or Pool stops the way!

Bierce ஜில்லா ஆ, சலெச்ட்டாவர்சளாகயெ ஜி, பான்புசீ தசையவர்கள் சமுகத்துக்கு2:
இருககும் சாதாசா தா? கதாச் see sBer oriny Nazim-ud-dio

Sahib) எழுதிச்சொண்ட

அர்ஜி:

சொழுர் கிராமத்தில் அருணாசல பிள்ளையென்பவன் செய்த தர்காஸ்தில்
சேர்த்த 47௦ ஈம்பர்* --4-0௦ காணி பைமாயிஷ் சணக்கில் குட்டை
யென்று
தாச்சலாயிருப்பனாலே
அர்தக்குட்டையைப்பார்த்து
அதை
தர்காஸ்துதாரனுக்குக்

கொடுப்பதில்

உண்டான

சாதக

சுண்டு சிபோர்ட்டு செய்றெதென்று£ பிப்ரவரி மீ£ ௨ ௨.

பாதகங்களைக்

ஆச்சயாபித்த.

58 சம்பர் இுயத்துநாமா சேர்ந்து அதித்த கொண்டேன்.
வித
*

அக்தக்குட்டையை கான் பார்த்தேன் அது பாய்ச்சலுச்சாவது மற்றொரு
பிரயோஜனத்துக்காவது
உபயோசப்பட்த்தசக்கசாச இருக்கவில்லை,
+ Observe the ambiguity.

* grt, தாண் redundant.

> Note the accumulation of verbs,

* i.e. four annis, used for 1.

* Gwatraé is implied.

CH. V.
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71

தர்காஸிது தாரனுக்கு சா குபடிக்குக் கொடுக்கலா மென்றே தோணுநறேது/
இதை ௮க்த ரொமபட்டா பட்வாடாவாகும் போதேதுரைகள் சமுகத்தில்
மனுவுசெய்து கொண்டிருச்சிறேன், மேற்படி இராம.த்தின் மந்த தகராரெல்
லாம் பைசலாய் விட்டது; பிரஸ்தாப குட்டை விஷய மாய்த்துரைகளு
டைய முடிவான உத்திரவு ஒன்றும் இடைச்கவில்லை; இங்த குட்டையைச்
சேர்த்துக் கொடுத்தால் அதற்கும் மற்ற நிலங்களுக்கும் ஈ-து, பசலிச்சே
இர்வை கட்டுவதாக தர்காஷ்துதாரன் முன் கரார் .நாமா கொடுத்து அதை 37
சமபர் அர்ஜியுடன் சமுகத்திற்கனுப்பியிருச்சறேன், ௮க்த மொத்தம் மேற்
சண்ட சாரணத்துளாலே க-து பசவி பேரீஜில் மாத்திரம் இன்னம சேர்ச்
கப்பட வில்லை, ஆகையால் மனுவு செய்து சொண்டேன்.
தங்கள்விதேயன்,
1864 @

ஏரர்ச்சி பா 22 ௩,

௬.௩.௩

கஸ்பா,

(செ. சப்பசசயர் குமுதா]

19.

Whe

is to be Village [nspector?

சேலம் ஜிவ்லச சலெச்ட்டாவர்களாயே ஆனசேயில், 4. gfigor. (Honourable D. Arbuthnot)
துசைய-ர்சள்

சமுகத்துக்கு ?

ஆக்தூச் சாதாசா தாடில்தாச் தியாகராய பிளை (7) ஜா ௨ 211120) யெழுதிச்சொண்ட ௮/ஜி :

த்தூ

ரொம

கங்காணி?

சேமக

(நியமகம,

கியமம) விஷயத்தில்

எல்லா வரரிசு,காசர் (02 440205) களையும் விசாரித்து அறிவிக்கும்படி சாத
ரான சமுகத்தின் 150௦ சம்பர் உத்தரவு சேர்க்து சங்கதி அறியலானேன்.
ஆத்தூர் சங்காணி இறந்து போனவனிட ([01 உடைய) வாரிசு சாரர்களை
விசாரித்ததில் இறந்தவனிட மூத்சமசனான அங்கன் என்பவன் இப்புறம் கூட
மலை யென்றெ ரொழத்தக்குக்குடிபோய் விட்ட தாசவும், 2-வது மகனான
குப்பன் என்பவன் மூன் தான் சங்காணிகேலை பார்ப்பசாசச்சொல்லி
இரொமத்துக்
ஒப்புச்கொண்டிருந்சாலும் இப்புறம் தன்தமையன் வேறே
குச்குடிபோய்விட்டபடியால் தான் சொந்த வியவசாயமு; தலான வேலை
களைப் பார்ச்சவேணு மென்றும், அதனால் தனக்கு கங்காணிவேலை வேண்
டியதில்லை யென்றும் வாக்குமுலம் கொடுத்திருக்கறொன்.
வேறே யொருவனை கங்காணிவேலைக்கு கேமிச்க யாரும் அகப்பட
வில்லை தலாஷ் செய்து கொண்டி ருக்கிறேன் ஏர்ப்பட்டவுடனே அறிக்கை
உத்சாவுடன் ass தஸ்தாவேசுகள் 3 வாரசு
செய்து சொள்ளுகறேன்.
செய்திருக்
சார் குப்பன் வாக்குமுலம் 1 ஆச்கதா 3 ம் இதிலடச்சம்

தங்கள் விசேயன்.

ர்ச்.

க

(86% ஜம ஆசஸ்? பு ;
1 நிர கண்க கி,

க

டக
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Sum wrongly entered in Account.

See ௪வ்வா சலெசட்டாவச்சனாதட டி, ஆர்பதனட் துரையகச்சள் சழுசத்துச்ரு
இருஷுகாடுசீதாதாசா தா9ில்தார் சே
ரிராவு எமுதிச்சொண்ட ௮ரஜி 2

LEGO opi கதரிபுரம் இராமதகய பாக்சொர் இருஷணய்யன் கடத்த
93ம் பசலீபாக் சேல்லிரகாம விருச்ச வ பாக்தொரன் 74 ம் பசலியில்
செலுத்திய தொகையை 73 ம் பசவி பாக்ச்சாச செலலு வைத்துச்சொள்
ளாமல் 74ம் பசலிச்சாச வரவு வைத்துக்சொண்ட வகையில் ஷூ ராம
சணச்கு கரைதார்கனை விசாரித்து அறிவிச்ச வேணும் என்று க-து
மீ
உயின் 71 சமபர் உத்தரவின் (௪) வது பாராவில் சண்டிருப்
பதைச்குறித்து ஷுயார்களை விசாரித்து வாங்யெ கதரிபுாம இராம சணக்கு
குமஸ்தா சுப்பராவிட வாக்கு முலம் (1) ஷ. இரொம சரைதார் குமஸ்தா

அப்புறாவினிட (உட ௦: இட

உடைய, 248) வாக்குமுலம் (1) : ஆசகதா

௨ம் இதிலடச்சஞ் செய்திருக்கிறேன்.
அதுகளால் மேற்சண்ட இரு“ணய்யன் என்பவன் தனக்குச்சேரவேண்
டியுதுசை தாலூகாவிலிருந்ததாயும் அதை 75 ம் பசலிபாக்கிச்சாச ழஜரா

வைச்சப்பட்டி, ர௬ுப்பதாயும் ஷ சரொம சணக்கு கரைதார்களிடம் சொன்னது
நிஜமா யிருக்கு மென்று

அவாள்

(10£ அவர்கள்)

ஈம்பி, 74 ம் பசலிச்கு

வரவு வைத்துச் கொண்டதாகச் காணவரும் (-- தற்ற்2272 ௪2722722) ௪ங்கஇ
மனுச் கொண்டேன்.
தங்சள்விதேயன்,
25. 71, 65.

எட்டு

21. Stamp-vendor’s Leave.
Cong இல்லா.
சமூகத்துக்கு2

சமிலச்ட்டாகர்களாயெ

மெஸ்தர்

ஆனசேபிவ்

டேவிட்

ஆர்புத்னட்.

துமையகர்கள்.

இருச்சல்சோதெக்குடி. தாரில்தார் மே ஜே, டி, மான்வெல் (], 19, ][௨ம61) எழுதிச்கோண்ட ௮ரஜி 2

BEGG. மஜ்கூர்ஸ்ட்டாம்பு வெண்டர் (உற

னம்) அர்தநாரி
சேட்டி

(கரவாகம் நேரம் யென்பவன் அவனுடைய சொந்த வேலையாய் சேலம்
முசலான இடங்களுக்குப் போய் வாவேண்டிய அவசசத்தைப்பற்றி தன்னு
டைய ஜவாபுதாரியின் (போர) பேரில் சாளது உ மதல் சன்னிலாகாசார
னான கர௫ம்மசெட்டி என்பவனை பதிலாய் நேமீத்துக்கசொண்டு ஒருமாசத்திய
ரஜாகொக்சவேணுமாய் என்னிடம் விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்திருப்ப
தாலும் ரஜா ௮வூயமென்று கேட்டுக்கொண்டதாலும் அவனுடைய ஜவா
புதாசியின் பேரில் தானே தகுக்சவனும் லாய்க்குள்ளவனு மாயிருக்கெ ஷி
பதிலிக்காரனே (566 பதில் -- 1/202777472)5-து உ. முதல் வேலைபார்த்து வரும்படி.
யாய் உத்தரவு செய்து ஐசாமீதாரனும் ரஜா உபயோகித்துக் சொண்டிருக்கற
1 செவ்தா பகம் (0 சாசர்,

CH. V.
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R

சம்கதி சத்தமறியலாவதாய் அறிச்சை செய்து கொண்டிருக்றேன்.
ஷு
விண்ணப்பமும் இதிலடல்கி யிருக்கெது, உச்தரவாறெபடி சடக்து சென்
ளுகிறேள்.
,சங்சள்விசேயன்.
1865 ஸ் டிசம்பர்
பர ௪௮௨,

க

ட

டட

ஜே. டி. மானசெக்,

22. Extension of Leave.
கதியாஸ் ஜீவ்லா அ. சலெசட்டாகர்கவாகிய ஜாரிஜி புரன்புரி துஸ்ரயவர்கள் சமுகத்தக்று 2
இருவள்ளூச் தாதூகா தாசில்தார் சஜிம் உத்நின் சசய்பு எழுதிக்சொண்ட அர்ஜி 2:

sirens

wet

a.

குமாஸ்தா

€னிவாசராவு

முன்

ரஜாரவுக்கு

மேல்

இன்னம் ந மீத்துச்கு ரஜா கொகெகவேணு மென்று எழுதிச்கொண்ட
அர்ஜியை அனுப்பி அவர்சேட்டுச் கொளளுற பிரகாரம் சேலவு கொடுச்
கலாமாவென்பசைச் குறித்து ரிபோர்ட்டு செய்ற (செய்யவேண்டும் என்ற)
செனழுதுரைகள் ஆச்சியாபித்த 1 த கம்பர் இவைத்துசாமா சேர்ந்தது.
அரைகள் ராவு மஜ்கூருக்குச் செலவுகொுக்றெ பட்சத்தில் எனக்கு
ஆட்சேபம் ஒன்றுமிலலை பதிலிக்காரனலை வேலை சரியாய் கடந்து வரு
இது” ஆகையால் சங்கதி மனுவுசெய்துசொண்ட துமல்லரமல் அவன்
எழுகசகொண்ட இழைத்துநாமா”வுடன் வாபஸ்வந்த அர்ஜியையும் இதில்
வைத்து

இருக்கிறேன்,

1864 Gv

,தல்கள்விசேயன்.

gored
uw 15 a,
இிருவள்ளார்.

eee

23. Land asked for, and now
Berd

சலெச்ட்டாகர்சளாயெ.

(பே்றஜ)

ஆ.

wer

not wanted.
ஜார்ஹி

சத்துச்ரு2?
இருவன்ளூர் தூதூசா தால் தரர் சஜிமுதநின் சாய்பு எழூதிச்சொண்ட

பான்புர் இரையகர்சள்.

சர

அர்ஜி

இச்சாடு சொமத்தில் தலச்சஞ்சேரியிவிருக்கும் முனிசாமி எ சில்லரை
காணிக்கு (1 Kanis, and odd) சவம்பர் மீ£ 21 உ. தர்காஸ்து கொடுத்த
மாத்திர்த்தில் கிலஸ்இிதிபார்க்கும் படி. இன்ஸ்பெச்ட்டருச்கு யாதாஸ்து
அனுப்பிச் ரொமத்தச்கு சோட்டீசம் சர்வ செய்வித்திறாச்க (after notice
யென்று”
had been served). 958 நிலம் தனக்கு அகத்தியமிலலை
டிசம்பர்

மீ

14

உ.

யில்

தர்சாள்துதாரன்

மறுபடி.

ஆஜராய்

மனுவர்தி

கொடுத்திருச்சிறான்.
இதே கிலததை இரற்குமுன் தர்காஸிது செய்து பின்பு வேண்டாமென்று
பு
சாஜிஞமாகொடுத்து துரைகளுக்குத்செரியப்படுத்தி உத்சாவுபிரசாரம்
2 For gard
wore, ௬,

2 = anorder;

‘order.’
1.

of gift.
deed

14
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லிலிருக்து (815) அக்சக்கேசையும் எடுத்துப்போட்டிருப்பதனாலே அதே
கிலததைப்பற்றி வரத இச்சசேசையும் பயவிலிருந்து எடுத்துப் போட்டிருச்
இறேன்,
சங்கதிவிததெமாகும் பொருட்டு முனிசாமி தர்காஸ்து அர்ஜி
(1) ராஜினாமா (ப) இன்ஸ்பெச்ட்டர் யாசாஸ்து (1) சோட்டீச (1) சகச

(4) இத்துடன் சமுகத்துக்கு ௮னுப்பியிருக்றேன்.

த்ங்கள்விதேயன்..

1864 GY gaat uv Oe,

உட்க

ஆக

Bg wes.
மூச்திதியஞ்செய அங்யச், ருமஸ்தா,

24.

Gravel-diggers.

Pres ier, gy. eQedtuvadsarDu ggrigg urdryd gwormatad சமுசத்த்று:
Bagweres! segrar arPegrt sdcpater ordi, oy haQarate. gtef :

கிரேவல் (ஜாகாய1) ஜல்லி (-- சல்லி) வெட்டுஹெவர்கள் எச்த இடத்தில்
வெட்டப்போடருர்களோ அதுசங்கதியும் அதற்கெவ்வளவு வரி கொடுப்
பார்சளோ அதுசங்கதியும் சணடு ஒருதர்காஸ்து சாவக்சவர்சளுககு! அலுப்ப
வே. ணமென்றும் தரைகள் உத்திரவு அன்றி யாரும் ஜல்லிவெட்டக்கூடா
சென்றும் பினனும் ல விவரங்கண்டு சவம்பர் மீ£8 ௨. ஜில்லா சேஜட்டில்

(0520440) பிரசுரம் (௦௦4100) செய்து இருப்பதையாவரும் அறியும் படி. பயிரம்
கப்படுத்தி யாரார் எந்தெந்த இடங்களில் ஜல்லி வெட்டிச்கொண்டிருக்குறார்
களோ அதுவிவரங்களையும் அறிவிக்கும்படி இன்ஸிபெக்ட்டர் (105000101)
வ(கைசா) ஜில்லாதார்களுக்கு சர்க்இயுலர் உத்திரவுகள் அனுப்பினேன். : '
OnSaGa (Railway) ecitaréarsand(Supply) sau (Cuddappa)
சோட்டு சப்ளேச்சாகவும் சல கந்திராகீட்டுதாரர்கள் (0௦41201075) புறம்
போக்கு

கிலங்களில் கிரேவேல் வெட்டி. வருவ தாகச்செரிறெது.

இது விஷயத்தில் கந்திராக்ட்டூதாரர்கள் அல்லது இதராள்* யாருடைய
தீர்காஸ்தும் என்னிடத்திற்கு வரவில்லை.
சாகுபடிச்கு உபயோகமற்றதாயிருக்கெ புயம்போக்த கிலல்களில் உண்
டாயிருக்றெ ஜல்விகளை தர்காஸ்து அன்றியில் மேற்சண்ட கந்திராக்ட்தொ
ரீசன் வெட்டுவதை தடை செய்யலாமா அல்லது கூடாதா அதுவிஷயம்
சம்சயமாயிருப்பதினாலே, இதைக்குறித்து ஈடத்சகவேண்டியதற்கு முடி.வான
கட்டளை அனுப்பப்பிரார்த்திச்ேன்.
குங்கள்விதேயள்,
1864 Go

moet

Sa,

ரக

Big ede oh,

மூச்த்தியஷ்செய ஐயர்,
1 47, ஆண்க

ரூமஸ்தா,
2 Vulg. for epnreter.

§. YATRA.
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Officials delayed.

மதிரால் ஜில்லா ஆ, சலெசட்டாகர்சள
யெ ஜார்ஜி பான்புரி துரையகச்சள் சமுசத்தக்கு :
Baatest சாதூசா சர0ில்சாச் சஜிம் உசன் சரயிபு எழுதிச்சொண்ட weg:

அடங்கல்* பார்க்கவெண்டியசைக்குறித்து சான் அனுப்பிய தாக்தேக்கு
ஜவாபாக வெள்ளியூர் , மணியம் மூணியப்பளா (காயச்சன்), சணக்கு
ராமஸ்வாமி பிள்ளை, அங்கமுத்துப்பிள்ளை, க. முனிசாமிபி இவர்கள் எழு
(திய இரண்டு ரிபோர்ட்டுகளையும் இதில் வைத்து இருச்றேன்.
இவாள்* தாங்கள் அருரில் விசாரணையில் இருப்பதாயும் ஜனவரி
லீவுச்சாச
(leave) கரொமத்துச்கு. வர தவிடத்தில் சாதபடி மாத்திரம்
பார்த்து இருப்பதாயும் அருருச்கு மறபடி. விசாரணைக்குப் போறெதினாலே
பின்புதான் அடங்கல் பார்ச்ச வேணுமென்று ரிபோர்ட்டில் சொலலு
இருர்சள்.
இவர்களில் சணக்சப்பிள்ளைகள் அக்டோபர் மீ£ 8 உ 715 கம்பர்

அர்தியுடனேயும் மணியச்சாரன் டி.சம்பர் மீ£ 9 ௨ 912 கம்பர் அர்ஜியுட
வேயும் துரைகள் சமுகத்துக்கு வக்தவர்களாயிருப்பதினாலே உடனே பூர்த்தி
செய்து ரொம வேலைக்கு ஆட்டங்கப்பட (14௦7) கொட்டாமல் செலவு
கொடுத்து அன்ப்பும்படியாயாவுது அல்லது இப்பொழுதே செலவு கொடுத்
சனுப்பி ஜமாபக்தி காலத்தலொவது பின்பாகலும் அனுப்பிவைக்கும் படி
யாயாவது உத்சாவு சடாட்டிக்க பிரார்த்திக்றேன்.
தங்கள்விதேயன்.
1864 @ gered
uv ge,
ss a
இருவள்ளார்.

மூர்த்தியஞ்செய் ஐயர்...

கஎஸ்சா.,

26. Institution Fees in Civil Suits.
PabRedudd ஜில்லா. சோர்ட் சில் ஜட்ஜிபகர்சனர
ய, மகர Oi

டி தெ௫ச்சு, டேகிட்.

சன்றுமையகர்சன் சமுகத்துக்கு2
சோனு
ட சொண்ட

aware

என்ன
SAGs

தாலூகா

முன்டுப் மசம்ம்து அமீது மிகவும் எலச்சலாய்

சலாஞ்செயது

எழுதிச்.

git:

GD

வென்றால்,
குலை

௪நூசத்தில்

FM உரு உ

சாதரான

௧௬௯

சம்பர்

உத்தரவில்

யுள்ள சதர்க்கோர்ட்டாவர்களுடைய சர்க்க

யுலரின் தர்ஜமாவை (report, summary) அனுப்பிவைத்திருப்பதாயும்
அதைப்பற்றி இந்தகோர்ட்டில் ஈடந்து வருற வழச்கததைச்கண்டு a
போர்ட்டு செய்யச்சொல்லியும் சண்டிக்கறெது.
்
ஷிதர்ஜமாவில் இரத ஜில்லாவுக்குட்பட்ட சோர்ட்டெளில் ஒத்திக்செய
நிலதசைப்புற்றிய வியாச்சயங்களில்
சாசனத்தின் பேரில் வரப்பட்ட
௧௮௪௨ ஸதயெ ௩-வது சட்டம் க௩-வ பிரிவுபடிக்கும், ௧௮௧௪ ஒதிய
சர-வது சட்டம் ௧௪-௮து பிரிவு, ௨-வது உட் பிரிவுபடிச்கும், ஒத்தி
1 Estimate, contract; investigation of village lands.

3 For @atae.
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அல்லது ரெய சாசனத்துகையின் பேரிலா? அல்லது நிலத் பெறுமானத்
(தின் பேரிலா£ பீசு எர்ப்பாடு செயற விவரததை ரிபோர்ட்டு செய்யச்
சொல்லியும் சண்டிருச்சது,
க-வூது, இத்த டிஸ்.இரிசட்டு முன்சீப் இலாகாவில் இருக்றெ நிலங்கள்
௨௪ அடிகோவால், கோல் க-க்கு ஒரு கட யாக #00 (ட கரு சாணி
5 825
அச்ச ஒருசாணிச்கு அச்சந்ச வூரிவிருக்றெ நிலவளத்துக்குத்
தகுக்சபடி, காணி ௪-சகு இய;இல் உரு கலமும் அல்லது ௬௦ கலமும்,
௬௫

சலமும்

சண்டுமு சலாகேது,

அதற்கு

அந்தந்த

வூர்வழக்கப்படி

குடி

வாரம் 600 6G உரு கலமும் அல்லது ௬௦ கலரும் ௩௯ கலமுமிருக்கறெது,
அத்த ஒரு காணி கண்டுமூதவில் அந்தந்த வூர்வழச்கப்படி அதற்குள்ள குடி.
வாரம் போக சர்ச்சாருக்குச் சேரவேண்டிய மேல்லார நெல்லு தொசைசக்கு

விற்கிற தாரணை” விலைப்படிக்கு துகையை

யேற்படுத் அக்தத்துகையின்

பேரில் பிசுகட்டி, வழக்கமாய்
நிலவழக்குகள் இக்த ஜில்லாவிலுள்ள
கோர்ட்செளில் கொண்டு வரப்படுறெதாகவும், ஒத்தியல்லது சரெயசாசனத்
,இன் பேரில் நிலவழக்குகள் வக்தால் அதற்கும்மேற் சொன்ன' விவரப்படி.
சசே மேல்வர்ரத்துசையின் பேரில் பீசு சட்டி வழக்குகள் சொண்டு வரப்
பட்டிருப்பதாசவும் காணப்படுறதே யல்லாமல் ஒத்தச்தொகையின் பேரி
லாவுது அல்லது சரயசாசனத்துகையின் பேரிலாவது பீஸ்கட்டி. நிலவழக்
குகள் கொண்டு வாப்பட்டதாசச் காணப்படவிவலை.
உ-வுது. சர்க்கார் மேல்வாரத்துசையின் பேரில் ஒத்தி ரெயசாசன நிலத்
அக்ரும் வழக்கு கொண்டு வருறெது மேற்கண்ட சட்டங்கள் ௧௮௪௪
ஆகஷ்டு ம£ 24 உ யுள்ள சதாதாலத்துக்கோர்ட்டராவர்களின் சர்ச்இயுலச்
ஆர்டர் இதுகளுக்கு ஒத்திருப்பதால் அர்தவழக்சப்படிக்கு கானும் பிராது
களை வாங்கச் கொண்டு வருறேன்.
1864 @v

gored um

18 ௨.

*

௬

௬4

27. Asks for a Warrant to Arvest an Unwitling Witness.
Spersrsg

ஸ்ரீ செங்சல்பட்ெ ஜிவ்வா சிவில் சோர்ட் சியாயாஇிபதி யகர்சள் சமுசத்தித்கு:

சே. வீரரசாமி பிள்ளை தாதாக்சமுனி9ிபு «@Gemase (Conjevaram,

&c.) eargQeis ey hs

சொண்ட அர்ஜி என்னவென்றால் ;:

இந்த கோர்ட் (௬௮௪௩ ஸ் ௬௩௧௪.
சென்னப்பட்டணம் முத்தியால்பேட்டை பவழச்
கார தெருவிவிருச்கும் கு. ப. சனைக்வம் |
யார்

க

-

ச

க

ன்

பெரிய சாஞ்சிபுரம் சேச்குப்பேட்டை யிலிருக்கும்
சல்சப்பசோதாசா (௪) எல்லப்பாசா (௨) சாச்
தாசா

(௩)

காளப்பாசா

(௪)

.

்

* These measurements vary from village to village.

* Average price.

3 Ramaiyar.

வாதி
வக்கல்
சாமையர்5,
பிரதிவா
Sac.

CH.

V.

MAGISTERIAL

BUSINESS

7

சென்னப்பட்டணம் முத்தியாலுபேட்டையில் செங்
கழுநீர்பிள்ளேயார் கோவில்' தெருவில் ஈஎ-£வுது
sper
மெம்பர் வீட்டிலிருக்கும் வீராசாமி செட்டியார்
ட்டது
குமாரர் சுந்தரசெட்டியார்.
. . , ., , ௧,
ஷசாட்டியை வாதிதரபில் சாட்சியாசச்கோரப்பட்டு அவருக்கு சம்மன்
அனுப்பி சார்வாயிருக்குது. ' சம்மனில் கண்ட வாயிதா பிரகாரம் அவர்

இந்தகோர்ட்டுக்கு ஆஜராகவில்லை; அவரிட சாகியும் வாதிக்கு முச்சியமான
தாயிருச்கது, அனசியால் வஷிசாகதி சாளது 2 ஏப்றில் மீ ௨௪ உ. இச்தச்
கோர்ட்டுமூன் ஆஜராகும் பொருட்டு அவருக்கு

வாரண்டு அனுப்ப உத்தர

வாச வேணுமென்று கோருகிறேன்.
ஊவாரண்டுச்காச வாதிவச்€ல் கட்டிய ஜெரிப்பவர்கள் Se a ௪
ஈது ஸீ ஏப்ரில் மீ£ ௬ ௨. கஞ்சதொலூகா கஜானாவுக்கு அனுப்பியிருக்க
தேன். அ௮க்தவாரண்டு கொண்டு போகும் சீவில் கோர்ட்டு பியாதாவுக்கு *

சேரவேண்டி௰படி ரூ.1, 12 - _ போஸ்டேஜ் ரூ.௨ - 5
%, 14 ச டிஸ்சவுண்டு

உள்பட

அரை

அணா

லேமில்கள்

2ஆ
6

ஸூ.

இதனோடு

சமுகத்திற்கு அனுப்பிவைத்திருக்கேன்.
சச ஸ் ஏப்ரில் மர ௬௨,

28. Examination and Cross-examination,
௪௮௪௯௦௧ மும் சகம்பச் ௨௦௯ உ.
aes GU | காதி சேஷாசவ செட்டி.) ஏச்இல் சேஷாத்திரி அய்யல் 1 பிரதிக், சமினபுசெம்டி;

Qe, she.

சார்) பின்னும், சய்யத உசேனுடத்தின் கன்,

அசல சுப்பையர்,

உபையலவாஇகளுக்குமிருக்கப்பட்ட
வியாச்சியத்தில்
தஇருப்பாபுவியூர்
வேலாயுத பிள்ளை குமாரன், சா. (02506) வெள்ளாழன், தொழில் (0௦00pation) <rwiGsrwdGing ; awe (age) GD acraragy@u anB ene
இருத்சயபிள்ளைக்கு ௬௮௱உம் ஸ-த்தலுண்டான ௬ம் சட்டம், எ-ம்
பீரி௮படிச்கு சத்தியம் பண்ணிவிச்சு (,த2),
ons eee
(Gas)
உத்சரம்.
வைகள்

வாதி சேஷாசல Orly ger Bri Custag
வைசன் செயத்தச்கு வாங்கெறுண்டா (87).
சேஷாசலசெட்டி,

யென்

இட்ட

(270)

yoo.

சரெயத்தக்குப்புடை

வாங்சயில்லை.

ஷே.
சேஷாசலசெட்டி சொரல்ப்படிக்கு பிரதிவாதியண்டை (251)
நீ யேதாவது (2௦) பணம் பற்றிக்கொண்டையா,
உத, அழுவாங்சயில்லை, சயிஞபுசெட்டியண்டை சான் ஏது புடலை
கள்சரெயத்துக்கு விற்று அதுக்குள்ள இரெயம் கயினாபு செட்டியண்டை
கான்வித்தது. [வித்தது] யித்தனை புடைவை
புத்தி[புற்றி] க்கொண்டேன்.
‘we Peon, messenger.
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யென்று சயொபக"மில்லை. 0 வராகனுச்குள்ளே யேழுயெட்டு வராசனுக்கு
யிருக்கும் வித்தது.
ஷூகே. மத்தியஸ்தான் முன்பாக யென்ன விசாரிசசு என்னமாய்த்திர்ச்
தீதுகள்.

2g. முஜ்தியசெட்டி, கோபாலு செட்டி, சஞ்சிவினாயக்கர், பின்னும்
சிதிதபேர். கூடி என்னை அழைப்பிச்சு யாரண்டை. புடைவைகள் விரு

யென்று சேட்டத்துக்கு கான் சயினாபு செட்டியண்டை புடவைகள் சொ
டுத்த பணம் ௮வனண்டை வாங்ககசொண்டே னென்று சொல்லிப்போட்டு
போயவிட்டேன்.
அப்புறம் ஈடர்த்து செரியாது.
ஷகே.
உன்னைவிசாரிச்சதோடு கூடயின்னும்

யாராரை

மத்மயெஸ்தான்

விசாரிச்சார்கள்.
:
eg. யென்னுடனே கூட பளளி பொன்ன படையாச்? வக்தான்.
அவனும் சான் சொன்னப்படிக்கு சயினாபு செட்டி வண்டை புடவை
கொடுத்து பணம் வாகங்கச்சொண்டேனென்று சொன்னான். அப்புறம் ஈரல்
கள் அங்கே யிருக்க இல்லை.
ஷூகே. அப்போ பஞ்சாயத்தார் முன்பாக வந்து சாக்ஷி சொன்ன பேர்
களுக்குள் இப்போயாசார் சோர்ட்செரு வக்இருச்இருர்சள்.
உத்.

sa

எனக்குத் தெரியாது.

ஷகே,
வாதிச்கும்
சடஉக்ததுண்டா.
உத்,

ஷூகே,
MDa
ag.

பிரதிவாதிக்கும்

எப்போதாலது

கூட்டுத்தொழில்

எனக்குத் தெரியாத.

பிரஇவாதி

சாட்டுக்கு

லந்திருக்றெ

தெயவகாயகனாயக்கனை

wt,
அறிவேன்.

பிரதிவாதி
ஈயனாபுசெட்டிக்கு நீ புடவைசள் சொடித்? போது
வச்€ல் கேழ்வி. } வாஜி யார்வீட்டிலே யிருந்தான்.
௨2
சயனாபு செட்டியினுடைய வீட்டிலேசான் இருக்தான்.
கே.
சயனாபு செட்டிக்கு நீ புடவைகள் கொதெ்தது எப்போ,
உத்.

பத்து வருஷமிருக்கும்.

்

ஷூகே. மத்தியஸ்தாள் உனனை யழைச்சி சாட்ட கேட்டபோது
உனச்கு சணக்கு இரத்து யேதாவுது பணம் கொத்தானா.
உதி.

வாதி

இல்லை.

ஷூகே. ஈயனாபு செட்டி யண்டை நீ பணம் வாங்க சொண்டபோது
கூடயசரார் யிருந்சார்கள்.
உத். பள்ளி பொனனபடையாச்சி,
பிரதிவாதியினுடைய தகப்பன்,
பின்னும் செவிட்டு 'மு.த்தியனா, இவர்கள் ௯ பேர் யிருந்தார்கள்.
ஷகே. அர்சபணம் கொடுத்தபோது வாதி கூட யிறுக்சானா இல்லையா.
உத். வாரதியில்லை,
4 For ஞூபாம்,
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சோர்ட்டுகேள்வி, புடவைகளை நீ யாரண்டை கொத்சாய்,
உத். ஈயினாபு செட்டி யண்டை கொடுத்தேன்.

சே.

யாருக்காக ஈயினாபு செட்டி கொண்டான்.

உத். ௮ தெரியாது,
கே. சயினாபு செட்டி வாங்றெபோது யார் இருக்கது.
உர். அப்பவும் மேலெழுதிய ௬ பேர் சான் யிருந்தார்கள்.
புடவை
வாங்சச்சொண்டு அந்த ஆணமே பணமும் சொத்தான.
சே. புடவை விக்றெ போத சகாயபிள்ளையிருக்தானா.
உத். இல்லை.
சே. ௮க்த புடவைகள் நீ விக்றெபோது வாதி சேவரசலசெட்டி யென்
னமாய் சீவனம் பண்ணிச் கொண்டிருக்கான்.
உத். அது எனக்குத தெரியாது,

சே.

இப்போவாதிக்கு என்ன வனம்.

உச்.

அதுவும் தெரியாது.
மூத்தய்யபிள்ளை,
௬.௬

ஒர

29. Document sent to be Filed.
qauC srands Hier சிவில் ஜட்டி துரைய/கர்சள் சமுகத்துக்கு2:

{To the Cumbacinam Zilla Civil Judge.]
Roast

வசைரா

தாதூசா

முன்டுப் இருஷணருவு

கொண்ட அர்ஜி யென்னகெள்றுவ்:

மிருச்த வசைச்சத்தடனே

சலாக்செயது

யெழுதிக்

[From the Mungif of Lower-Valiir, Kirashna-Rio.]

Bale Canit_@ 1844 GP -— த்திய 5- வது கம்பரின் பிராதில் வாதிக்க
[குப்] பீதாமசனுடைய தமயன் பெண்சாதியும் பிரதிவாதிக்கி சாக்ஷாத்*
பிதாமசயுமான அழகம்மாள் |[1475. 12௨017] கோறிச்கைப்படி லெ சொத்
ச்சளை விற்றதர்மம் நடப்பிச்சப்படுமென்று ருஅினாமா[ இசாசொமா] ௬வது

கலத்தில்? கண்டபடி தர்மம் ஈடப்பிவிக்க உபயவாதிகளும் ௮கசழறைப்பட
aleve (were not willing). ௮.தினாலே ஷ அழகம்மாள் மனுவின்பேரில்
இல கிபத்தனைகளைச்சண்டு 1850 ஸு டிசம்பர் மீ£ 51 ௨. இச்தசச்சேரியில்
டைரி (ப்ர) உத்தாவு போடப்பட்டது, அந்த உத்தரவை உபயவாதிகளும்
மனுச்சாரியும் ஒப்புச்சொண்டு அக்தப்படி இக்ச சச்சேரிமூலமாகவே கிறை
வேற்றிச் சொள்ளுறெதென்று கரார்சாமாவிலும் சண்டெழுதிச்சொண்ட
'இினாலே மனுச்சாரியினுடைய ஒருமனுவை மட்டும் நிறுத்தி வைத்துச்
கொண்டிருக்கிறேன். இதுநமுதலான சங்கதிகளை விவரமாய் சண்ட ஈ-து ERY
பிபர்வரி மீ 14 உ சமூகத்துக்கு அர்த யெழுதிச்கொண்டிருக்கிறேன்.
ஷ மனுவின் சங்கதியைப்பற்றிக் கறுர்சாமாப்படி, உபயவாதிகளும்
ஷூ. பனுவுக்சாக கான் செய்த உத்தரவின் தாத்பரியப்படி. மனுக்காரியும்
1 §. SAKSHAT = oun, dtrect,

= column.
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READER

ஆனிசாயி மெல் நடவடிக்கை நடப்பிவித்து சசொள்ள உபயவாஇகளுக்கும்
௪-து ஸூ பிபர்வரி ம” 58௨ சோட்டீக முலமாய்த் தெரிவித்ததுமன்னியில்
அச்தப்படி. ஆஜராகி யாதொரு சடவடிச்கையும் ஈடப்பிலித்துக்சொள்ளாத
அினாலே மனுவில் ஏண்ட சர்மச்௪ல்சதியை கிறைவேற்றிக்சொள்ள வேண்

டூய கடமை

யுள்ள மனுக்கசாரிச்கு (௨) வாரம் செடுக்சண்டு கெடுவிற்குள்

மூன் டயிரி உத்தரவுப்படி. மனுக்காரிகிறைவேற்றிச்கொள்ளாத வரையில்
மனுவின் சட்வடிச்சை முடிவ செய்யப்படுமென்று எண்டு மனுச்சாரிக்கு.
Contig போட்டு கெடுவிலும் கெடுத்தப்பியும் மனுக்காரி ஆஜராக யா
தொரு ஈடவடிச்சையும் சடப்பிவித்துக்கொள்ளாததினல் முன் அர்ஜியில்
கண்டபடி கிறுத்ிச்சொண்டிறுக்க மனுச்சாரி மனு (௧) Ser sage
கையில் பிறந்த கோட்டீசு கட்டளை
(௨) அகதஸ்தாவேசுகள் மூணும்
கம்பர் கட்டில் சேர்ச்கவேண்டியதற்காக இத்துடன் சமுகத்திற்கு அனுப்பி
வித்திருச்சிதேன்.
இழவஞார், சரடெ.GS
Bra
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80. Prisoner's Family Support.
தஞ்சாஷர் ஜில்லா செஷன் சோரட்டார கச்சம் அமுக த்துச்ரு 2.

ade
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௦௪-வடில் சைறி சாசேல்வரையன

௪லாஞ

செய்து யெழுதிக் சொதெத

எனு

'பென்னகெள்ருக்2:

a, சென்
.சார்ட்டாரவர்களால் எனக்கு ௬ ஸூ சடின காவல்
விதித்து இஈ ஜெயிலில் வைக்சப்பட்டிருக்குது, இப்போது என்னுடைய
பூ உசிரு. சவரட்சகர் இல்லாத்தினால் எனக்கு பட்டுக்கோட்டை
சாலூகா அன்னாணி சொமத்திவிருக்கப்பட்ட ௪ (3) பங்குக்குள்ள oo (8)

வேவீ நிலத்தையும் எனக்கு வீரோதிசளான சிலர் சைப்பற்றிச்சொள்ளவும்,
இப்போது ஷ, நிலத்தில் விளைச்திருக்சப்பட்ட [[0₹ இருக்கெ, 262 (14)]
மாகுலை அறுப்பழுத்துக்கொண்டு போகவும், எத்தனிக்றெதாக கேழ் (ஸ்) விப்
படுகிறேன். எனக்குவீட்டில் ம வமதுச்குட்பட்ட ௬ பிள்ளை களுச்குப் போ
ஷகியான என் பெண்சாதியால் ஷ நிலத்தைக்காப்பாற்ற இறமையில்லாத
தினால் கோர்ட்டாரவர்கள் இருபைசெய்து, வி நிலம் ௪௪௪ வேலியையும்
சான்விதெலையாகறை வனாயில் சர்ச்சார் விசாரணையில் வைத்த அதில் வரம்

பட்ட [262 (14)] ஐவேளில் சர்க்கார் கஸ்தியும் பிறச்குடிவாரமும் (1௦)
"போக பாச்யை என் பிள்ளைகளாகிய காருயணன் (௧) செதெம்பரம் (௧)
விசுவநடைன் (௪) இவச்சளாச்குப். போஷடயும் தாயாறாமான லட்சுமியம்
மாளிடத்தில்சேர்ப்பித்துச் சொண்வெரும்படி செய்விக்க கோர்ட்டாரவர்

சளைறொம்பவும் கேட்டுக்கொள்ளு?ேன்.

்

ஞசேசுவறன்.
3863 ஜெ பேப்தக்
பா 13 வ,
{acCachece,}
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31. Wifes Petition.
தஞ்சாரூர் ஜில்கச சென் சோர்ட்டாரகர்சள் சமூகத்துக்கு:
சிகுச்சாப்பூண்டி சாதூசா. வடசல்சச்தி இராமமிராசதருமலில்சப்பின்ளை (Dharma-linga 11], வீ)
பெண்சாதி சசஜாலி (குழ) பெழுறிச சொத்த எனு2

7-வது. மன்னுர்குடி தாலூசா சேவஸ்தலம் மாயாண்டி சவுண்டன்"
வீட்டில் கொள்ளை போன சங்கதியைப்பற்றி ஷயாண் என் புருஷனான
தநமலிங்கபின்ளையையும் எஇரிதரபில் (1154) சேர்தது பிராது செய்தல் என்
புருஷனுக்கு ஒருவருஷத்திற்கு ஈல்ல ஈடத்தைக்கு ஜாமீன் கொடுக்கும்படி,
ம.ஸ்.திரிக்ட்டு மாஜிஸ்திரேட்துரையவர்கள் உத்தரவு செய்தார்சள்..
3-வது. மற்றபேர்வழிகளை (றன5018) இந்த செஷன் கோர்ட்டுக்கு
அனுப்பி இந்தசெஷனில் விசாரணையாகி விடுதலை செய்யப்பட்டிருச்சொது.
$-- வது. என் புருஷனுச்சாக சான் இசைச்துச்கொண்டு போன ஜாமீன்
எதிரிகளுடையுதுர்ப்போதனையால் கள்ளி விடப்பட்டது; ஆகையால் சர்ம
துசையவர்கள் தயவுசெய்து ஷ. ஈம்பர் கட்டை வரவழைத்தப்பார்டை
யிட்டு, என் புருஷனை

விதெலை

செய்யும்படி யாசவும், அப்படியில்லாதவரை

யில் இப்போ என்னிடத்தில் ஜாமின் வாங்கிக்கொண்டு விதெலை செய்யும்
படியாசவும் உத்தரவாகவேஹும்.
சான் பெண்பிள்ளையானதால் இந்த ஈம்பரின் கணக்கு இத்தனையாவ
தென்று எனக்குச் தெரியா [,த௲ினாலே, 121] சதுனாலே ௮.
விபரம் இஇஷ்
சொல்லவில்லை.
குற்றவிசாரணை சட்டம் 206, 204, இந்ச ஸென் படி. மனுக்கொடத்
க்ெது,
திருச்ச
இத்தவ்ல் ராஜாயி.
1863
Gv wants uw
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Complaint of Injustic: and Partiality.

கஞ்சாவூர் ஜில்லா செஷன் சோர்ட்டாரஅர்சன் சமுக ததக்று :
aur
மன்ஞார்ருடி,
இத்த எனு

அன்னவாசல்

நெருகிவிருக்கும்

முத்துசாமி

ஜயன்

பிள்ளை.

சோபாலையன்

கொ

() என் பெண்ஜாதி பெரிய சாயூயை கள்ளப்புணர்ச் செய்யும்
பொருட்டு வயெப்படுத்தி ௫ 1௦௦ பெற்ற தடயங்களுடன் அவளைப்புதுச்
கோட்டை யிலாசாவில் ஒஸிச்துவைத்இிராகசசைப்புற்தி சைத சச்சண்ணா
ஜயங்காரென்றெ
இருஷ்ணையங்கார் பேரில் மன்னார்குடிதாதூசா செச்
எண்டு ளொச சப்மாறிஸ்திரேட்டினிடத்தில் வழக்கிட்டேன்.
1 கவுண்டன் 00 செஎண்டன், உ 31800௪ 02216 61114,
சரக, 5.

M

மெ

4A TAMIL

PROSE

(2) பிராதப்படி ருசப்படத்தனேன்.

READER

என் சாட்சிகளில்

முக்யெமான

௮/சேகரைத் தருவித்து விசாரியாமலும், என் பெண்ஜாதியின்வாச்குமூல
ததைச்சரியா யெழுஇ வாங்காமதும், ௮வள் சோதிய சாட்டெளை விசாரி
யாமம் விசாரித்த சாட்சகெளின் ருசுவைச்சரியாயெழுதாமலும், தகுந்த
ருசுவில்லை யென்ற சென்ற ஈவம்பர் மீ” ஏ௨ யில் பிராதைத் கள்ளப்பட்

ஒருக்குது,

(9) துப்புத் தெரிச்தபிறகு சிலரை சைஇயில் சேர்ச்ச வேணுமென்று
கான் கொடுத்த மனுவை அங்கேரிக்கலில்லை. என் பெண்ஜாதி புதுச்
கோட்டை யிலாகாவிலிருகது பிடிபட்டதால் அவளிருக் தவீட்டுக்காசர்களை,த்
தருவித்து விசாரிக்க வில்லை.

(4) இவ்விதமான

விசாரணைகுறைவின் பேரில் வ. கைத சப்மாஜிஸ்தி

மேட்டுக்கு புரோதெளுசவும் (5, - 7282) ஒருமதஸி்தனாகவும் இருப்பதை
யிட்டு அவனைத்தப்பித்து விடவேணு மென்றெ முழுகோக்கத்துடன் வழு

வுதலாக அமல் ஈடத்தி அநீதியாய்ப்பிராதைத்தள்ளிப் போட்டார்.
(5) ஷ கேல் கான் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டியதும் ரூபிச்ச வேண்டியதும்
அகேசமிருக்சத,
அறுகளுக்கும் விசாரணையான
சாட்சிகளுக்கு
துறுக்த சவால்” போடவேண்டியதர்கும் இடங்சொடுச்சவில்லை.

கான்

(6) ஷூ சப்மாஜிஸ்இிரேட்டு தீர்ப்புக்கு எனக்க ஈசல் கொடுக்கவில்லை,:
இதைப்பற்றிரான் டி.ஸ்திரிகட்டு மாஜிஸ்திரேட்டாரிடத்தில் மனுகசொடு
தசேன். அவர்சஞம் அங்கசேரித்து நியாயமான முடிவு செய்யாமல் இவ
டத்தில் தெறிவித்தச் கொள்ளும்படி எனக்கு வாய்மொழியாய் உத்தரவு
கொக௫ுத்தார்கள்.
(7) இதின் பேரில் அப்பீல் செய்ய எனக்கு இடமில்லாதஇினால் குற்
றவீசாரணை சட்டம் 543 -வது செக்ஷன்படி இந்தச் சேசை ஹைகோர்ட்
அவர்கள்

உத்தரவைப்

பொறுக்சொண்டு இதை வேறொரு கோர்ட்டில் பரிசீலனை
உரம்2(100) செய்யும்படி. அனுப்பக் கொறுகிறேன்,

டாரவர்கள்

ரிபரென்சுக்காக

தருவித்த

அனுபபி

((ா121, 86

பா றர உ.
டிசம்ப/
இ
1863
இத எழுதியது சருச்இட்டல் குடிமுதவியார்செரு.
னிவசசமுதவி.
* எசேள்கி,

கோபாலையன்,
உ
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83. Distraint for Fines.
தலசாயர் ஜில்லா செஷன் சோரீட்டாரகர்சம் சமுசத்துச்று :
அழசீதம்9 ப/சா செக்சன் ரச

சபார்டி சேட் வொஜில்இிரேட்டு சாசாயணசாமி ஐயர் (012091

Sami Aiyar) எழுதிச்சொண்ட அஜி.

நாளது ஈவம்பர் மீ 14 உ டிஸிதிரிச்ட்மொஜிஸ்தரேட்டு துரையவர்கள்
சமுகத்திலான 97-௩ம் ஈம்பர் உத்தரவுடன் வந்த சறுசத்து வாரண்டில்
சண்ட செஷன் ர6-ம் ரீ” சைஇசெளாொ௫ய வறிச்சுடி. ன்ன அண்ணன்

(1) அருணாசலம் (2) இவர்களுடைய அசையும் பொருனைத்தடர்ந்து
அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டு இருக்றெ பேர்வழி (1-ச்கு) [பேர் வழி ஒன்
#&@G ‘on each individual’) 9 15 Seo அபராத புணத்ழை வரல்
பண்ணி வரும்படி ௮க்தக்சொமத்தைச் சேர்க்த ஆவுடையார்-சோவில் போ
லீசு டிப்பிட்டி, சான்ஸிடேபில் பேரால் சட்டளை யனுப்பி ரிட்டர்ஞ
இவக்த்து.
ஷை முல் கைதி என்ன அண்ணனுடைய அசையும் பொருளையேவத்தில்
விற்றமுசலானதில் ஐவேறான ரூ 6 அணு, ரந பை 8 போகப்பாச்9
அசைச்கு அவனுக்கு இனியாதொரு சொத்த இடையாசென்றம்,
2-வது கைதி அருணாசலத்துக்கு தஞ்சாவூர் டிஸ்திரிகட்டுச் குள்ளா
சயரசொரு அசையும் பொருள் இலலை யென்றும், புதுச்” ட்டை இலாகா
எச்சிகோட்டை கிராமத்தில் ௮சையும்பொருள் இருக்கிறதாகவும், தெரிய

aging.
~~

ரிட்டர்னுடன்

ஏலத்தில்

விற்றுமுதலாகி

பூம் 6 ஈமபர் சேவகன்
பிவித்து

ats

முூதல்கைதியினுடைய

வர்தமேற்

அசையும்பொருள்

சொல்லிய ரூ 6 அணா

ஆருமுசமாயச்சன்

1$ பை

வசமரகச்சமுகத்தக்கு

இருச்சறேன்,

ஆசலால்

இதுவிவரம்

த்சத்தூச்கு

வணச்சமாய்

அறிக்கை

செய்ய

லானேன்.
தங்கள்விசேயன்.
1865 Gv சகஸ்பர் 5 30௨.

se

ae

8

அனுப்
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VI.

PETITIONS AND OFFICIAL CORRESPONDENCE.
(These are more difficult.

They are from the Collection of A. Robertson, Esg.]

Mute marks (cera) are most often omitted in business letters.
Many utterly ungrammatical forms and errors afe-left uncorrected here passim, for exercise. Spelling is often quite phonetic.
1. Ground-vent,
௧-வது.
செனனபபடடனாச்சவெகட்டர். இணை த

நீலவரிச்சங்கதி.
முசததுககு 2

எணஞணாமபுச் சானவரம் தணடவம்! பெரீயதமபிமுதவி? மிசவம் சவாஞூசெயத எமுசசொணட விணணபயம்

எனனமெனறாுல் இருபத்தஞ்சு (175) வருடிமாய் இகதக்சாளவாய்த்தொ
ழில்செயதுசொணடு இகதநிலவரி பில்லுகளுககு (11118) அப்போசைக்கப்
போற, தடஙகவிலலாமல பணககடடிசசொணடவசதேன 3, இப்போது
இசதவிரணடுவருஷமாய இகதசசொழிலபீடாய் (269) எனசகுககஷ்டகாலஞு
சமபவிததிருகறெதினாலும
தேச செளசகியமும்டைடாயிறாகெதினாலும,
-௰௮- பில்லுகளுககுமாதரெமபணமஎனபேரிலேபாசயொய்கினறபோசகத.
இகததருணததில அகதபில்பாகூச் சாடாவாய்க் உடடசசொலலிதகாக.கனெ
னககுககடடளையிடடீர்கள. அரதபமிரகாரம, அதுமுழுதும இபபோதுகடட
எனககு நிர்வாககதபபியிருக௫ெது.
,
ஆகையினாலே தாஙகளதயவுசெயது, இனுண்மையை இனன மிருக
காளவாய்ச்சாரராலும

தஙகளுடையபில்ச் சணடல்ச்சாரச்சணச்சபபி எளை

யாலும அறிகதகொணூ, ஓஒனபுதபிலலுகளஞுகரு இபபோத எனனிடதிலப
ணமபறறிசகொண எனகாளவாய்மறியலைச்சாரிபணணினால, மநறபாக)
யும இனனமிரணுமோசததில சரடாவாய்ச்செல சபபோடுவேன, தாககள
இகத எளியவனபேரில இவவளவுதெ(கு)பைவைதத,
ட புககுச்சதுத்*
தாவுகொசெகுமபடியா தஙகளகனததை £மிகவுமபிரார்த்இசறேன.
or.
BAe SG SH Mase. Qeehurar
Le Gye oT ௦௩௨.

இப்படிக்கு (இவன) தொழில், ௪, பெர்யதமயி,

* Tandai = collection, or head of a gang of labourera, It is here used as a title.
The whole ‘style and title’ of the petitioner is: Tandal+am (131. ¢) + periya (131. ¢)
+ tambi (Key, App. iv) i i
ள்

(ய,

is a

pet, or

household

name.

s
னார் டங்க of the auxiliaries Qar& and er (106). Lit. ‘having tied up and
taken I came’: he had always come up to his time!
,
4S, = favourable reply.
5 € Your honour.
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“4 TAMIL PROSE READER
2. Endowment.
௨-வது.
a

சுரோத்திரியச்சங்கதி.

அனம்சலெச்ட்டாசபெ இனன த.

்

ட

இசெதாத்திரிப்பேட்டை1 எரோத்திரியசாசாயெ? மமசைபஇசாயசர் மிராரசவணசச ததடன

எழுதிசசொண்ட.

௮/8:

எனனவெனறுல சிகசாததிரிபபேடடைஹரிஹரா?இகளபேசால, ரொண
டுககுள்ப்படட பெரியமேப்டுநிலககளில, கரதபபக்ரொமணிககுச் செர்ட
டைபைச்கேட்பப்பணணிசகொசேதகிலததுசகு இபபாவிருகறத சர்ச்கார்
நீலமென்று, அதிலிருகறெமரசசொடடிகளளுககடை. மிடடாய்ச்சடைமுச
லாகியுதுகளுககு, சாககளவரிபில்போடடு, ௧௮௨௨ முதல்வகுல்பணண
சகொணவெகத இரவுணடுரெண்டை. இப்போது ஷகோயிலகளுககாகஒப
பிததபபேடசசொலலி, ௬௮௨௫ ஹ். சணடலசசாறப்பாபபயப்பிளளைபேரு
சசூததாககள உததரவுகொதெதீர்கள, அகதபபடி.சகு௮ஈதகசகணடலசசாரனா
லேஅருதவரிபபாகயொனது எனகருசசெலுததிவிடசசொலவிசசாடடபப
டடிகுசக,

படி.யினாவே,

போடடேன.

அசசசகடைககாரர்சள

அசைசகுறிதது

அபபடிச்செயயாமல

அவர்சகளபேரிலே

அடடிபணணின

சானனெனகோர்ட்டிலே

அதறகு அததககோர்ட்துரையாகியம-ஈ-ஸ்ரீ- (இனனார்)

அகதஙிலுவையைஉனனைததணடிசகொளளசசொலவி
சலெச்ட்டர்செலவு
கொதெததறகு, அவருடையசாசெமாவுது, பாபபயப்பிளளை பேருககுககொ
டுசசதாகதேச்குரசலாவதுசொணவெரதுஎனககுககாணபிதசால, அபபோது
தானஉனபட்சததிலேடிககரிபணணுவேனெனறுகாளது
சூலை மீ'உ௪௨வரை
ககுஙகெடுச்கொடுததிரு சூரர்.
ஆகையால தற(ரம்)மபபிரபுவாகயதாஙகள், முன்னாலே பாபபயபிளளை
பேருககுசசொ௫தெத ஆர்டருககுஒருசாப்பிகொடுததாலுஞ்
சரியே, இச இரவு
ணடரெணடு தேவஸசானததைச சேரவேணடியுதுசானெனற ஷஷ$துரையவா்க
ஞளுககுஒருகாதெகதாஙகளதயவபணணினாலுஞ்சரியே/ இலலாவிடடரலதே
வஸசானததுபபணம அ௮கியாயமாயமுழுபபெபோதெது, இவவளவுதயவுப
ணணுமபடியாய்த்தவசளசனததைபபிரார்ததெகறேன.

இதசாததிரீப்பேடபை கரேர்ததிரியதாரரமய மசையதிமாயகர்,
செனனபபட்டணம.

Bytom GB Gm

oye.

RegsegPA yor Reger ursPros = safe (auspicious) voyage: name of a suburb of
Aadras.
° Shréttriyam, an assignment of land or revenue to a leamed man, or to any deserving
erson.
* Hari = Vishnu;

Hara = Civa;

H.B., rg1.e.
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Remittance.

௬. வது. இர்சால்சங்கதி.
சேலம் ஜிலலா சவெச்ட்ட? ஆலய (இன்ன) தரையவர்சன் சமுகததுகறு 2
சாடில்திருவேய்

.ன

7

எழுதிச்.

yes:

என்னவெனருல, ஷதாலுக்காவில் சாளது ஹ் சூலைமி'௬ச௨ வரைககுமவ
குலானபாபததமுபலகுபணஙகளை அசூர்சசானாஸுககு இர்சால்செயதிருச
இறதறகுவிவரம.
அயன்வரூல்
.
வடம்
ச
௨ ரூ.௨௫௬௬௭
அமானிபள்ளப்பட்டுராமத்துமாசுல்விற்றுமுதல் ,,
சடா
அமானிபாஜேபாப்-மூங௫ல்வகைராவசூல்
உட
a
சாயர்இஜாராவசூல்
.
.
:
.
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கள

இ
எ

மச்கம்வரூல்

,

.
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உம

சேவஸ்தானம்வரூல்
உட
தச்சாவி வாபஸ் வருல்
ள்
:
ட
டட
மோதிரபா வசூல்
ம
.
.
ம
be op
சன்வாத் பாக்கவெசூல் .
:
.
.
- »
மறாமத்து பாஜசகஸ்து . .
.
‘
உட
பேவார்ஸ்சாமான்ஏலம்வ௫ல்
.
உட
சாலைமரம்விற்றுமுதல் .
.
.
.
o F
ரிவினியுஅபராதம்வருல்
ச
3
உ
போலீசுஜுர்மானாவருல்
ம
‘
ச
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உத்தியோகஸ்தர்களசம்பளப்பிடிபபு
.
ton
சாட்டுச்சகணக்சர்கள்சம்பளத்தக்சாசவருல்
உ
ஜோமச்சணச்சர்சளுடையசம்பளததுச்சாகவசூல் .,
ஆகபாபத்து-க௭இஎசகடன்முபலகுவசுல்
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௬.
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ஆக் ரூபாய்௮றபத்தோராயிரத்த முக் தூற்றிருபதும-அணா - இரண்டும்-பை
சா-எடடும், இக-தயிவியில்போடடுச்சடடி, அரசகுசீல்பணணி, தாலுக்கா
முததிரைவைதது, காணயவாரியாய், இர்சால்காமாதயார்செயுத, தாலுகசாகு
,ததிசேவசன, அச்சயகாயசன்வகைரா-க-பேர்களுடையதாபே (015000)

அகுர்சசானாவுககு

செயத,

பே ணுமெனறு
Bor

௨

இனன

அனுபபிவைததிருககிறகைபியதுஜாஹிராச

டேன.
௦
.
எழுதகசொணடேன
மா இனன ௨

pare pepe.

Gatien amasberd wou
தாதர்சசே மதார்.

ங்
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Cultivation.

ஜாஸ்திசாதபடிச்சங்கதி.

கோஙம்புததூர்ஜில்காசவெக்ட்ட/ஜானசவனை (0100 5ய1117வ0) துரையஎர்கசசமுகததசகு::
அலிஞூ தாதூசசாதாலெ, ரல்காாவு எழுநிசகொண்ட ௮ி.ஜி.:

என்னவென்றால்ஷதாலூக்காவைச்சேர்க்ச செனஅவினாசிகிராமதது மஜ
சாகெய்க்குப்பை மகாசனம் குபபயயன் என்றெவன அசுரில்கொதெசவிண
ணபபுததில சன்னுடையராமத்தேரியில வருஷாகசரததில் வருறெசலம்
ஆறு
மாசமாதஇரமகிலையாகளிருகதெதாகவும அதின்பேரில்காய்ச்சலினாலே அது
வறண்டுபோகிறதாசகவும் சர்ச்சாரார்அதுககுசகரையை உசச்திமாமததுசெயுது,

வேணடியபநதோ பஸ்தும்பணணி அதுவருஷமுழுதுசகுமபாயுமபடியாய்ச்
செய்விதது சனசருககொதெசால, (௬௭) ஐ-வரைககுகதரிலெைதிசமாச்சேர்த்த
சாகுபடிசெயறது 'தீர்வைஜாஸ்திசெயதுகொளளுறேனெனறுகணடிரு
கற சஙகதியைவிசாரணைசெயது

என்பேரால்

சநுகசதுககுததெரியபபடுத்தசசொலவி

இண்டார்சானபிட்டிதனைக்கொணவெசதெனககுககொ

டஇசசான.

அதின்பேரில் ஷசககதியைவிசாரணை செயயவேணடு. ஷவிணணப்பத
,தல்க்கணடி ர௬கசறெடராமததுககுசானே போய அத ஏரியைபபார்ச் சபோது
அதுமுழுவுது மவெடிபபுசகொதெறு கரையில்ச்லெவிடஙகளிலுடைப்பெடத
துககொணடும்கரைபகதோபஸ்திலலாமலும் இருகெதுகதவிர ஷடூராமததி
லசாகுபடிககு லாயக்கான நிலஙகள விஸ்தாரமிருககெதுகளையுமபார்வையி
உடுககொணடேன.
்
அபபாலதாலுகசகரமராமதுமேஸ்இிரியைவரவழைசது ஷஏரிமராமததுசசா
சபராவர்ததயார்செய்யச்சொனனேன, அதினபேரிலவன ஷஏரிககுளளி
ருகறெமண்ணெபெபுசகூவிரூ(௩௱); குளுமிசட்டு ரூ (௫௰); கரைசசடடுரூ
(௪௭); செடடனைச்சகூலி ரூ (௭); ஆச ரூ (௮௫௰) இமராமததுபராவர்தஜாபிதா
தயார்செய்துகொகெகவாககசகொணடேன.
அபபுறமகானஷூரொமசதுசசிலலறையிசுமுகளைவரவழைதது சர்க்சாரார்
ஷஏரியைமராமததசெயஅ.உஙகளுககுககொதெதகால நீசகளெத
தனை சாணி
ஜாஸ்திசாகுபடிசெயலீர்களெனறுசேட்டதறகு, தரிசுகிலததில (em) 3வரைசகும்ஜாஸ்திசாகுபடி.செயுது, சர்ச்சாருசகு: (௪) ரூ. வரையிலகிஸ்தி
ஜாஸ்தியாயசசடடுகிறோமெனறுசொனஞார்கள.
அசசபபடிசகு௮வர்சகளிடதலம ஷவிணணபபசகாரனிடதகிலுளு சாகு
படிமுசசிலுசசாவாஙகககொணடு

அதைபபறறிபித்வி

யோதெதுபபார்த்த

போது, ஒூமராமசதுசெயயவேணடியதுஜரூராசவேபித்விசககுககசாண௫து.
ஆனபடியாலஷஷசஙகதியில்

ரயததுகளிட ததிலவாஙனெசாருபடி முச௫வி

சசா (௪). அசல்இண்டார்சுவிணணபபம (௧), மராமததுமேஸதிரிதயார்செய
Gad

= sluice.
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துகொதெசசசாஹிபராகர்து

CORRESPONDENCE

(௧), ஆக

(௯) சஸ் சாவேஜுகளும

ஜே
DAs

னேசமுகததுககுபபித்வியலுபபிவைததிருசறதுமலலாமல
ஷிவிணணப
பததில்கணடி.ருகறெமராலதத செயயுமபடியா, SHMECEED pL. oT EH
mp

பராவர்திலரநூதுசெயதிருஈஜெ1 முபலகு௮னுபபிவைககுமபடி3 அசூர்
சஜானாவுககு உததரவாசவேணமெனூறசேஇதெரியலாவதாகவுமெழு தச
கொணடேன.
சல்சாரவகாசிலசார்தாதுசசே
அவி,

[Rafige Rao, Tahsildar of the Talik of கிரங்கல்]
a

(இன்ன) ஸ் (இனன) wr (Berar) =
மூசாம செய்ச்ருபபை,

(Dated from Neykkuppai.}
1 seg of repped = show, exhibit,
,
2 ‘This is vulgarly used for the causal; H.B., 160. L(.)
கும்படி,
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எ

N

Wt should be geile

go

A

TAMIL

PROSE

READER

5. Lowering the Settled Tax.
௫-வது. டவுலமினுஹா சங்கதி.
சிசிரொபயனி

ஹிலலா

சலெச்ப்டர்

erie

wafo@ 1.07

(Charles

Lushington)

scorer

ச௭சமுசததுசரு :
அிடசெசடடி,சது௫சா,
சால

உ ஈமசரமிசாயசனெழுதிசசொண்ட அஜி :

எனனவெனறுல ஷஷதாலுசகாவைசசேர்க்சநெல்லூர்கரொமததமகாசனம்
ராமய்யன் அசுரிலகொதெத அர்ஜியில தனனுடையகராமத்தில பிராச்குக்
குந(உ௱) காணிவரைககும அதிகமாக த;தரிலசேர்தது டவுலேற்படுத திஜமா
பகதிசெயதிருகறதாகவும வடராமததுககுபபாம்றெ அபபனூர்க்குரமபில
இபபோசாகுபடிசாலாவதியில தாராளமாகஈடைநீர்பாயாமலிருசதெயடி
யால காஙகளெசதவுதவியினாலேசாகுபடிசெயதசர்ச்சாருககுபபணஙகட்டு
வோமெனறும, தனனுடையபடடாவில்ச்சணடிருககறநிலத்திர்வைபபணத
இல் எவ்வளவாவ27சளஎளிச சொகெகவேணுமெனுமசணடி ௬க௫சஙகதி
க்கு நீர்வூரொமததுககுபபோய அசைசசெம்மையாகப்பார்வையிட்டு அதினு
டையபயான்வார்கணடு
அர்ஜிபணணிசகொளளுமெனறுகியமிதத
(௫௫)
ஆவது சம்பர்சனனதுசரதாச
சற.

பமோஜிப்உக்கும் பித்விறூம” (௧௯௨) சாயகசாலமஷிூராமததுககுபபோய்
அசைசசுறறிபபார்த்தபோது சாகுபடிககுலாயக்காகவும தரிசாசவுமஇருசறெ
கிலககளினவிஸதாரசதைசசணடுகொணடு முதலாவது ஷிகிராமகதுககணக
கனைவரவழைசது சாகுபடிசகணககுக கொணவெரசசொலலிததாக் தேபண
ணினேன். . அதறகு௮அவனகொுததசணசகடூல்,
மிசாககுபசவிவரைககும்
அயன்கன்செயில் சாகுபடி சாணி(௧௨௧௭) குழி(௮௬) உம,புன்செயில் காணி
(௨௬௬) குழி (௬௯) பரவல்ச்சாடு (705000) காணி (௩௨௪), ௮. சாணி
(ச௮௱க) உம் குழி(௪௯) டைடும் சாகுபடியரயிருககிறதுகள். இதறகுச்சாலே
ஹால் சாகுபடி. சன்செய் காணி (௮௩௪) குழி (௯௩) புன்செய் காணி (௪௬௫)

குழி (௪௪) பரவலச்சாடு சாணி (௧௫௫) குழி (௬௩), தோட்டம் சாணி (௪௭)
குழி(2௪), ஆக காணி (௬6௫) உம் குழி (௮௪). அகையாலபிராககுககுஈன்
செய் சாணி (௨௧௫) உம் குழி (௪௨) வரையிலசாகுபடி.யாகாமலதரிசாய்க்கிட
௧௪௫௪௭. இதுசளிலஜமாபஈஇிதருணதகில
(௨௱) சாணி உ௮லசேர்சதுசகொ
ண்டு, மறற காணி (௩௫) உம் குழி (௪௨) உம், தளளுபடிசெயதிருகேதுகள.
ஆகையால அர்ஜீதார்பிராககுககு புன்செய் ஜமாபஈஇதருணததிலடவுலுககு
அதிகமாக (௨௱) சாணி வரையிலசேர்த்தஜமாபகுஇசெயதிருககறசாச, அர்ஜி
யிலசொலலியிருகறெதற்கு சணககுகுூலமாகயாதொரு.ருசுவுஉ காணோம்.
ஆனபடியால இதுகளைககுறிததயோசனைசெயதால இகத அர்து்தார்சேட
சசொண்டபடிசகு பேரீஜிலஎவவளவுக சளளுபடிசெயுதுகொகெகவேண
டியசபபிலலரமவிருசறெதினாலே அரூரில்கொதெ.த௮சல் அர்ஜி (௪), கிரா
மசகணககனசொடுததடவுலசாகுபடிச்சணசகு (௧), ௮2(௨) உம், இததுடன
சமகஷமசதுககு அலுபபியிருகறெசேதிதெரியவேணுமென்றெழுதிச
கொண
டேன.
பெ,

(இனவ) இப (இனன) பா (இச) ௩
மூசசம் செவதாசி..

[6110]

ராலசசமி

சண் சரலெதார்

தாலூசசே.

[Vittukkatti.}

விட்டுக்சட்டா.
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6. Advances to Rayats,
௬-- வது,

வாரக்கச்சங்கதி.

செலசல்ப்படடு (01ப்ட்ஜ2ப்ற௨6) திலலாசலெக்ட்ட.ச ஆசய (இன்ன) தசையகர்கசசமுகததுசரு :
egrragad srplesrsrAe eeugerds: (Syud Sabib) e@SsQarem. xt:

எனனவெனளருல, ஷதாலுககாவுககு, நாளது ௬௨௩ட ஆம் பசலிககுதக்
காவிகொகசெசவேணடியதர்காகராமவாரியாய்த்தகசாவிபராவர்துதயார்செ
யதனுபபசசோலலி,
மாஜிதாலெராரணய்யங்காருக்கு 1,ததரவுவகது அவர
னுபபியஜாபிதாவினபடி எ.கூன்முபலகுரூபாய் (௨௰,௯) உம்-உமமிடததுக
கு௮னுபைபிவை
தரு ககறோம்
அதசைககுடிகளுசகு பபடவொடாசெய்து
அசூருககுஇத்திலலாசெயயசசொலலி பித்விபேராலபிறஈத கம்பர்சனனது
Sn SNF KH).
பமோஜிப்உககும் பித்விஷ தாலுசகாச்சரொாமவகளினபேரில்ப்போயருதல்
அச்சரவாச்சம்மாசாணம் தேஹேவார்” சுறறிபபர்த்து, சார்சா.தாருடைய
ஹால் ௮அஹவால் * இதுகளைததெரிகதுசகொணடு கரதார்குடிகளுககு (எக்கு)
சராசரி (2) வீசமூம தார்குடிகளுககு (௫) வீதமும்சசசாவிசொதேத எர்கலப்
பைவுழவுடைமாடுகள்வாஙசெகொணடு,

செயயுககோள,

சசரெததிலகாலாவஇயிவசாகுபடி.

உஙகளுககெலலாருககும

பெய்துஅதிசஆமதுடைககும),

நீஙகளசாகுபடி.

இவவருஷததில்கலலமழை
சமமிசெயதால்

சர்ச்காரில்

உங்களபேரில்ஆயாசததுகடடமாகும, மேலுமசாகுபடி. செய்திருக்கறெநில
'என்றுகரம்ஈரஞ்செயது
தீதுககுத்தானே திர்வைஜாஸ்தியேற்பதெதுவார்கள
டவுலுசகுஜாஸ்சொகுபடிசெயயுமபடியாகதடடடமபணணினேன.
அபபுறம்கருஙகுழிமாகாணததுசகுதஇிருமபி காம்வார்சுறறிப்பார்த்தபோது
ஷூரொமககுடிகளில பவுததியாசவும்பராரியாகவும்ஹாலற்றகுடி. களாகவுமி

ருககிறவர்சளைபபார்த்து உள்க்குடிபுற்ச்குடிகளுககுளளேபவுத திப ராரிககுப

பதிலாக, லெர்களுககுவாரக்கங்கொதெது அவர்களேசாகுபடிசெயயுமபடி.
ஹாலற்றகுடி
யாய் அவர்களிடததிலமுச்சிவிசசாவாங்கக்கொணடேன,
சஞ்சு உ௱களூககு௮.இசவாரக்கககொகெகரோம நீ முசஎகிலஙகளைப்பன்
ஜரபோடவைவையாமலசாகுபடிசெயயுககோள

உஙகளுக்கு௮கததியளுசர்ச்

காரிலபேரீஜில்சிலசளளிககொடுபபார்கள7 நீவ்களபயபபடவேணடாம்)
உங்களுடைய ஸ்திதிகளையெலலாமஅூருககு ,ததெரியபபதேதி இனனக்தசு
எனதுதி
கூவி4முதலானதுக்ளுசகுஜாஸ்,இவாரக்கமவாஙகெகொகெகிறேன)
எனளூல
லாசாசொலலியும அாரறுககு (2௫) விமுககாதெகசாவிகொடுததும
title of certain Brahmans.
For ersruesrer, an ordinary name, உரம் அங்கல்காச், ௨ 02516
See gue and சசான்,

2 From village to village.
3 ‘The state and affairs of eact
+ penta wpeya.cd ploughing be
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கூடியமுயற்கெளெலலாஞ்செயது
காவாககெசொணடேன.
பிறபாகொளது மீ" ௨௨

PROSE

READER

அவர்சளிட தலைசாகுபடிசகுமுசசலிச

மலைவையாவூர்மாகாணததுககுவசதுசேர்ந்து
தச

காவீபடவொடாசெய்துகொணடுவருிறேன
தெரியலாவதாகவெழுதிசகொண்டேன்.

என்டிறசேதிசமக்ஷமததுக்குச

சயதசரயிப்தாசில தர்சாதுூசசேோதரசசதசம்,

(தனன) ஷ் (இனை) மர (இனன)௨
pare

மவேவையசஜர்,

N. 3B, This is a specimen of the Tamil often used by Musaiman officials.

‘all of Hindistini (§ 187): thus,

Ut is

அிரம்சரம் ௮ சயறமுகிபலமும் 7

ஆமூது ௭ இலாபம்)
arb and acgrlgg.ae tenants with and without capital ;
UgsA, urri, sorepp, as epithets of epee, mean respectively dead, fugitios
and destitute tenants, whose lands are made over to others;
waingt out of cultivation = phe,
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Lands.

(Here the ydre is often purposely omitted.]

௭-வது.

தேவஸ்தானசங்கதி

குடறூச் ஜிலலா சலெச்ட்ட? ஜான் டெண் (010. 10ர4) தசையச்சஎசமுசததுச்சு :
மணஞார்குடு, சரதுசசாதாரசில புதுவை செம்பாபபிள்ளை எழூதசசொண்டபிடகூஷன் 2

அன்னவெனறால ஷதாலுகசாசசுபாசராமததுதேவஸதானம வேணு சோ
பாலசுவாமியார்கோவில் பரிசாரசம்* வெங்கடடசாமய்யகசார் எனூறவர்
அசூரிலகொதெதபிடடீஷனில சமமுடையதேவஸ் தானததுககுவருறெமோ
யினிரூ (௬௭) இல்நிததியபடிபூசைச்செலவு ரூ (௩௭) அதிகப்படி? (800 007
expenses) பஞசபர்வங்களதிருமஞாசனம்வகைராசசெலவுரு (ஈ௫௰) ஆக ரூ
(௪௫௰) போய் மோயினியில்பூசைமிசசமிருபபு ரூ. (க௫ல) உம் பெருமாளு
க்கு பிரமோசசவம பணணுதெததசகுபோராமையினாலே முனனாலேதிவா
eng stio, தேவஸ்தானவரொமககளைஜப்திசெயதுசொணடு ஏற்பதெஇய
சம்பர்கிடடபபடிசகு ரூ (௬) உம் மோயினிசெயதுசொகெசவேணுமெனறு
போர்ட்டில்பிடடீஷன்கொதெதாறகு சலெச்ட்டர் மூலமாகததெரியபபதெடு
சசொணடால் அசைககுதிததஆலோபெபோமெனறு
போர்ட்டாருசதாவு
கொதேஇிருகறெபடிசகு அகதமோயினிச்சஙகதியைவிசாரணைசெயது என
னுடையவபிபபீராயச௫தமாய, செரியபபசெதிசகொளளசசொலலி என
பேமால்இண்டார்ஸ் ஆனபிடடீஷனைகசொணவெசதுகொதெசார்.
அதுச௫கஇவிசாரணைசகாரமபிதது தீவாணததார்கஎஷஷசேவஸ்தானததுக .
கேற்பதெதியகம்பர்திடடச்சணககுகளைப்பார்வையிடடபோதுஷசேவஸ்சா
னததி கராமஙகளைத்திவாணததார்ஜப்தபணணிசசொணடுஷகோயில்ச்செ
லவுசகாக (ச ரூ) மோயினியேற்படுததினதாசவும அசதபபிரசாரமபிரமோச
சவருதலானதுகளகடசதுவகததாசவும ஷபிடடீஷனில்சணடிருகெதுகிச
மாய்ச்சாணுெது
ஆனாலஷ£பிடடீஷனருடையசசபபனாரும அபபோதிரு
நசசோயிலமணிடசாரனும் எசோபிததுகசொணடுவருஷாகதரததிலவர்ககப
படடிருகச-ரூ (௬) ௨ம்- ஷுசெய்வாலயததுககுசசெலவுசெயுதுபோடாமல
தஙகளஞுடையசொகதச்

செலவுககுசசலபணததைவழசசமாகையாடிசசொ

ணவெசசபடியால, அதுசங்கதிசர்க்காரிலதெரிகது (௪௭) ரூ ஆசஷமோயி
ஸணியைக்குறைதது மறறரு (௪௱) உம், அஜுர்கசானாவில்த்தானேதேவஸ்தா

னதரப்பில்”சேர்ததுவைததிருககிறார்கள.

<

இதினபேரில் இகதபபிடடீஷனர௬ுடையகடததை சளைககுறிச துவிசாரிதத

Bo Qatarrtugy

Qremgw

மோயினிபபணததில துசோகஞ்செயயாமல

® Here ‘ordinary and extraordinary expenses’ are meant.
£ S. = guardiassship,
3 pring, arty, aed list, accompl.
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செய்வாலயததுககுசசெலவுசெயது போடுெவ ரெனறம

சமபிசசைய/ளள

வரெறைம சுவாமிகாரியததிலவிசுவாசமூடையவரெனதும தெரியவருதிற
படியால, ஆ இயில தீவாணததார் ஏற்படு ததெயஷிஈமபர்திட்டபபடிமோயினி
செய்துவைத்து பிமோச்சவமுதலானதுசளசடபபிசகுமபழு. உதசரவுகொடு
சுகவேணடியது அவசயமானதாகககாணபப$ூறது;

ஆனபடியாலபிட் டீ ஷனர் கேடகசேகொளளுகறெ மிரகாரமபோர்டாரவர்க
ஞசரு,ச்செரியபப௫ததி அவர்களு தசரவினபேரில் இலர்சடகதுகொளள்வே
ணடியதறசாச

பிட்டீடினரிடததிலஜாமீனவா௩செகொணடு

முபலகுமஜ

கூர்சொெசலாமெனறெசேதிதெரியலாவதாசகவெழுதிககொணடேன.
பூ. இதமபாபிடதாலெதாதுசசே மனஞர்குடி,
(இனை) ஸே. (இனன) மா (இனன) ௩
முகாம் மன்ஞர்முடி...
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8, Watercourse.
௮1- வது. தரம்புச்சங்கதி.
இிசிரெரப்பள்வி ஜீல்காகவெச்டுட?் உலவியம சசத்தர்ஸ் (William Soundes) gesvedawopes

aes:

ec le srgearg
Ae, Go,

அரயாசாமிமுதவியெறுநிசசெொண்ட அரஜ் :

ஷூ தாலுகசா சாயபுரம் மாசாணததுககுப.ரய்ெ தலைசகாவேரிக்குசமபு
அடைபடபெபோன இனாலே, ஷிமாகாணசதைசசேர்கசடராமவகள
முழுவ

ுமலிளைவிலலாமல்பாழாபபேசகறசாகும,

அதாகுவேணடி௰ சர்தூதுசெ

யயசசொலலவியும, சாளது மீ£ம௨௨ இல் பிறஈத (௩வது)

சாதரா சகது.

கம்பர் பர்வானு

்

உததரவினபடியே வெருரமபுபார்ககறதறகரக சாளது மீ” ௦கூட காலமே
சான்தலைசசாவேரிககருப்போய், அவிடமெஙகுஞ்சுறறிபபார்த்சேன.
பார்த்
,சவிட ததில் தலைககாவேரியில ஆம்சாவதி சலப்புமு,தல் ராயபுரததுககு௮௫கா

-மைவரையில, பழையவெள்ளததினாலே முரமபினபசகவகளிலே(க)செசஉய
ரததசகுமணலமேடுகொதெஇிருககிறதுமலலரமல
குரமபுக்கரையிலிருகச
பாம்புகளை மெலலாம பேர்ததுககொணமெ, அதறகுசசமீபத Belge Bn

வாகணையினுடைய

கு.இிரைமுகத்துகசெனன மரவகளை யெலலாம்சலததில்

டிததுகசகொணமெ, வாசணைசசமீபததில் உடைபபுசொடதும, இபபடிபே
ஷூராமததினடைய இசமுசளை௮ரவ
பாதாசவிருகறெதையகணடேன்.
ழை, இதவசையிவிகதககுரமபு இபப.,செடுசலாய்ப்போயிருக றெதெனறை,
நீமகளசர்ச்காருசரு.றதெரியபபதெதாமலிருகதசபபெனன வெறு, அவர்க
அதமகுஇரதத்தடவைவாகதபிரவா சுததாலேதானஇகசககுர
ஊசசேடடேன.
அபபோசைசசபபோதிகதககுரமபைப்பாற் ஐச
மபழிசதுபோனதினாலும
சொணடுவகத மணிபகசாசர் இகதச்சேதியைச்சர்க்காரில தெரியப்படுத்தி

பநதோபஸ்துசெயுது
agin

ஐஜமாபாதிச்

கொசெகிறேனெைஎங்களுககுசசொலவியிருகததி
காலாவதி

சமயமானதினாலே

செரியபபசெதிசகொளளலாமெனறம

எலலாமஅபபோது

இருகதுவிடடோமெனன

அ௮வர்சன

சொனனார்கள.
“fer பேரிலசகானயோதெதபபார்க்குமனவில வகுரமபுபேபகதாகுமப்
ர்] ஷமணியககாசன பேரிவிருககெதாகததெரியவ கத.
டிச்சம்பவிகததக்

ஆனபடியால அஷககுதிதத ஷருடிகளேததெண் (962 சண்) டி,சூறதறகு

இடமிலலாமவிருகத.தினால,

ஷூருசமபுசகுவேணடியமுயுற்சசெயயுமபடி.

யாக பித்வி அவிடதூலதானே கூரமபுத் தலைபபில் சசசேரிபணணவாரமபி

ஷசாவேரியாறுமில எசசல்சொதகிருகச
சசேன,
படுகையில்க்கொடடுவிதசேன,; உடைபபிலபுதுசாம்
+ = wet

(AR).

பணலகளையெதெப
வாசணை கடடி குதி
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ரைமுசமவைபபிததேன,:

குரமபுத்தலைபபில்பாமபுபினனிசசட்டி.

தீது சனசளைவீடடுத் தலைககசாவேரிமுதல்ச்கரையொதுகக

சீரடை

சலஙகொண்டு

aap பலகைமுழுக மணல்களையாறறில்ப்போககுவீடடு வேணடியபர்
அ.தினா லேதாராளமாசக்குரமபிலே.தணணீர்வரு
சோபஸிதசெய்விதசேன,
மபடியாக பித்விகூடியமுயறகெளசெயததினபேரில அனைய இனஞ்சா
யகசாலகதானே
யாதொருகுசூருமிலலாமல
கழுததளவுசணணீர்வதே
தைப்பித்விசணணாலேபார்வையிட்டு

மறுசாளசாலுசசாவாதுசேர்சசேன.

மனுசாளபுருஷ்பபிரமாணகதணணீர்வருறெதாசவும,
- இகிறகிறெதாகவும

வயல்களில் சலசதேங

குடிகளசாகுபடிககுஎதசனபபட்டுஏர்கட்டியுழுதுகொண

டிருகறெதாகவும பேஷ்க்கார்தலையெழு Sener.
மேல்க்கணடகுரமபினுடைய தணணீர்த்தாழ்வுமணியச காரனாலே சமபவி

தீதிருகெபடியால, மேறபடியானுசகுஜுர்மானா விதிதது, இனிமேலிபபடி.
அஜாசூரதையாயிராமல்ப்படிககு, ' ஜோர்தாச தேசெயயவேணடியசேதி,
சத்தர்துககுவிசிதமாசவேணமெனறஎழுதிகதொணடே .ன/ உசதாவுவருஇ

திபடிசடகதசொளளுவேன,
Ce, அயயாசாகி தாவெதார் சாறாகசேசட்டலை,
Qua

Gee”

Barca.

மெவக்கடடலை,

N. B? This is an especially useful, well written renort.

CH.

Vi,

OFFICIAL

CORRESPONDENCE
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9. Alleged Britery in regard to Blighted Crops.
௯-வது,
திருசெல்சேவி

சாவிச்சோதனைச்சங்கதி.

ஜில்லா கவெச்ட்ட/ஜான்-அசட்டன் (0110) 001000)

தலரயலவச்சசசமுசததுசறு :

shart Agent
94
8
௮
சலாஞ்செயதள மு. 2௨௦
ad:
எனனவெனறால சாறூககாமஜ்கூர்பிடாரிசேவில்மாசாணததைச்சேர்கச
சென்சரைபபட்டி௫ராமததுக்குடி
சென்னமத்தேவன
வகையராசகள்
போனமீ' உறஉ யில் அசூரிலகொதெதபிட்டீயளில சசரஹிகிராமததுச்சா
விசசோதனைசெயயவேணடியதறகாக, அகுரிலிருகதுசேமி (0 நியமி) ததவ
சதசரியாபத்சமினா ராமசாமி அயயனெனழெவன சாவிசசோதனைசெயத
போது, இவிடததுன்செய்இல-க௨௰-உ- வமைககுஞ்சாவியெனறு அசூருக

குஅர்ஜியெழுதஉஙகளுககுக்பொயதது' செயதுவைககிழேனெனறு,
ஷூரா
மததசகுடிசளிடததில்--ரூ.-௧--மடடும்லஞ்சம்வாகசெசொணடு, ஷயான்
சொனனபடிசெயயாமல்,
வேறேவிதமாக அர்ஜிழு.இனபடியால
ஈரல
சனவலுசகு.சசொசெதபணம ஏலகளாககுசககடைசகுமபழு. செயயவேண
மென்று சணடிருசறெசகக.இயைவிசாரணைசெயுது ஷவிசாரணேசெயவஇல்
காகசபபடடதஸிதாவேஜாசன்குத்சாம், உளனுடையஅபிப்பிராயததையும,
இச்திலாசெயயெனறுசொலவிய--௪௬௫- வுது- சம்பர் சாக்து
எனசகு
வகதது.
உததரவினபடியே, ஷசககதியைபபித்விலிசாணைசெயயவேணடி, பேஷ்
சார்தூலமாகஷூராமததுக்குடிச ஆனைவரையுச்தாலுக்காக்ச௪ சேரிக்குஙரவ
ழை தத, அசைககுறிசதஅவர்களைவிசாரணைசெயதபோது, ஷூராமதகல் இக
சாணிசாவியாகலிருக்கெதாகவும; அதுகளைஷதரியாபதது அமீனா -௨௰ சாணி
எனது, அகுருககு௮ர்ஜியெழுதி, உ௫சளுக்காதாயஞ்செயுதுை வகஏழஹேனெ
னழுதஙகனளோடே. சொனன்தாசவும); அதினபேரில்சென்னமத்தேவன் என
இறெவன ஷடசாரியததுககாக, ரயத்துக்களிடதகில் வரிபோட்டு, பிராதில்
வஷராமசாமிஅயயனுககுக்கொடுத்ததாச
சணடதொகையைவசுல்செயது,
ஷருழுகளுடையசாகறிகளே
௮ம ௯ பேர்வாச்குமூலமெழுதிவைததார்சள.
வடிஅமினாவுககுக
விசாரணைசெயதூல், ௨ஊலஞசப்பணஙகொணடுபோய்
கொடுத்த ஈகப்பிராஇல்சொலலபபட்டி ருகறெமுத்துப்படையாட்சியென
9 றவன் கான்தான ஷபணகசகொண்டுபோய் வ அமீனாவுககுசசொதேசே
வே தேமூனறுசாகதிசனிலொருவ
னெனழுகாக்குமூலடெழு.இிவைதசான.
னாஏயசாமிக்கவுணடனெனூறவன் அவனுமஇவர்சளும;ஷஉடமபடி சசை
பேனெபோதுதானூட்டவிருகுகசாசவும, ஆனாலஅபபடியே௮வர்சளகளுச்
,சனக்குசசெரியாசெனறும வாககுரூலமெ
குபபணசொசெ தும தரம
1 Guruge (AR.) Darud.
pore, v.

௦
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ணசொகறிகளும
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ஷூரொமாறுத்தண்டல்ச்சரானுககணச்சனுமாயெமறறஇர
ஊயார்கள ஷு டமபடிசசைபேளெபோதும,

அபபடியே

அவனுக்கு ஷபணஙசொதெதபோதும, சாஙகளூடடவிருகதசாகவும, வசச்
குநூலமெழுதிவைசதார்கள, பிரியாதகளசொனனதுசளறிசகதானாவெனறு
ஷசசியாபதது அமீனாவைவிசாரணைசெயததில், சானஷிரொமததசசாவிச
சேரசனைச்குபபோனவிடததில், இகசசகுடிசளஉ,பிராதில்ச்சணடிருசறெப
டிசானதககளுககுசசெய்தால, எனககுஷிசொகையைலஞ்சங்கொடுகறெதா

ச௭எனனோடுபே௫ுனார்சள,

சானசர்ச்சாருசகுததுசோசஞூசெயது, resell.

திூில்லஞசமவாகசமாடடேனென்றுசொலலி,

குச்சு அர்ிஎழுெதைபபறதி,
தப்பிராதைசகறபிததார்கள

உள்ளதுள்ளபடியேசர்க்கா

ஷருடிசளஎஎன்மேல ௮அபாணடமாச

' எனதுவாசகுமூலமெழுதிவை
தான,

பேரில ஷசசஙகதியினுடைய

இச
இதின

கிசசதெரியவேணடி, தாலூச்மஜ்கூர்முஜு

மூ. சாரை ௨ூராமததுச்சனுபப

அவர்போய்ப்பார்வையிடடதில,

கூமிரா

,திலசணடி.ருகறெகிலததுகசே ௪ம்.சாணி-குறைசசலாய, 0௯- சாணிமாதகி
சமேசாவியாசவிருககறெதாப் ௮றிசசைசெயசார்.

இதுசளினபேரிலபித்வியோதெதுபபார்க்குமளவில, ஷருடிகளசொலலி
ய ௫௯ - சாணி - இருழைசசலாகவும, மூனனெழுதியதரியாபததுஅமீனா
சிப்போர்ட்டினபடி, ௰௯-- காணி- சரியாசவும, மூஜுமுதார்ரிப்போர்ட்டி
னாலேகிசம்தெரியவருறெபடி.யால், வதரியாபததஅமீனாராமசாமிஅயயனு
சகு ஷருடிசள்வஞசஙகொதெததாகச்சொலலுஇறதைஈமபுசலசெயயபித்

விககுசசமுசயமாயிருகறேது; ஆசையாலஇதைப்பநதிமற
படி சமகஷிமததில் *
விசாரணைசெயுது, குறறம்யராய்ச்க ”கேணடியுதாகசதோனறுகறத.

ஆசையால இதுசஙகஇியிலபிராதிகளிடததிலவாககனெவாக்கு
மூலம (௯),
சாக்ஷிவரக்குமூலம (2), தறியாபதது அமீனாவாச்குமூலம (௧), ஷ.அமினாமுன
னெழுஇியெசாவி௮றிச்கைக்கணககு (௧), ௮சல்பிடடீஷன (௧), முஜுமுதார்
நிப்போர்ட்டு(௧), ஆக (0௭) தஸ்தாவேஜுகளும, இதறகுள்ளடச்கஞ்செயது,
அகுருசசனுபபியிருச
ற தமலலாமல, பீரா.இசள"சாகதிகளனைவரையுமஇத்
துடனகூடவனுபபியிருககநசேதி (செய்தி) யுஞ்சநூக.ததுககுசதெரியலாவ

தீரசவெழுதிச்சொணடேன.
வே, ஊதசாஜமுதலி தாலதார் தாதுசசே ஆழ்கார்திராசகர்,

Gear Gi Barer

Barer a

oem ஆர்காச்ருசசரி..

3 சமகூறிமம் - சமுகம், சச்மீதி,
3 See dare, often written Jveg.— dH

* 802 ஆசம்
is ‘a complainant,’
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Acgistry of Lands.
கோசந்தாக்கல்!

/9ஹென்-ஒிசன்சன.

சங்கதி,
த

வாக்செடி சசதூகசாசாசில் ஆ, பொன்னரல்கமுதவியெழுதிசசொண்ட ரஜி :
எனனமெனரூல ஷதாலுசசாவைசசேர்கச சென்சகரைமாசாணம் சசுபா
இராமதது மசாசனம் மாணிச்சரெட்டி எனகூறவன, தனனுடையகிலக௪
ளேதானஇபபோதுவிததபபோடடபடியால, ஷரிலஙகளைவாயக்சொணட
வெங்குவையன்பேசால கோசக்தாச்சல்செயதுசொடுச்சவேணுமெனறு, ms
யான்௮சூரிலசொதெசவிணணப்பததில்கணடிருச்ெசஙகதியை ,த்தரியாபத்
செயது,

அரூருச்கு சதெரியபபடுதசசசொலவி. யபிச்விபோலஇண்டார்சா

னபிடடீஷனைச்சொணடுவாதுகொடுததான.

யும

பமோதிப் உச்கூம்ஷஙிலஙகளைவிச்சரெயஞ் செயதவிணணபபச்காரனை
சாலுக்சாக்கச்
அ௮தைவிலைக்குவாலஇச்கொண்டவெஙகுவையனையும

சேரிச்குவரவழைததுவிசாரணணை செயதேன.
சன ஷூநிலக் சனனது சானெனறம்

அபபோதுஷவிணணபபச்சா

சனபேராவிருச்ேசோசததை

கூடயான

பேராலதாச்சல்செயதுகொடுக்கவேனுமெனழஞ்சொனனான். விலைக்குவா
கூனவனசான் ௩5 காணி சன்செய்கிலமவிண ணபபக்காரனிடதில் ரூ ௨௬௰
இதின்
இ செொயமாசவாகளெசாகவொருசெயசாசனம்ஆசர்பேதினான.
பேரில் ஷநிலஙசளைச்செயஞசெயதுகொதேசவிணணபபக்காரனபெரால,
அரதநிலம் கோசாதாச்சல் ஆூப்படடாபிறா திருச்ெசொவெனறதாலுக்காவி
லிருசகறெடவுல்கணச்கைசசோதிததவிட த தில, விணணபபததிலசணடிருச்
இரசெக்குபகதிக்குள்ப்படடகிலககன மூன்பைமாய்ஷ்செயதபோது, ஷூ
சாமததுபபுறக்குடி குள்ளபபரெடடியென்றெவன்பேரால அஇலதாசகலாய்,
(௬௬) ஆம்-பசவிவரைக்கும மேலெழுதியகுள்ளபபரெடடிபேராலேதானே
திற
படடாகொதெ௫சகொணடுவரபபடடிருக்கறதுகள. ஆனதால ஷூஇரு

அவர்களிடததில
சமுசயதது?டெமாய்ககாணபபட்டு,
ருஞுசொனனது
ag Bi wes
அவர்சளசொனனபடிசகுமுசசிவிக்சாஎழுதிவாககசகொணடு,
இக தவிண பப்
அபபடடாமணியச்சாரனகர்ணம் இவர்களைவரவழைதத,

Gop Qeé Gia BeouysswAevio ஆாசெனறஅவ்ச்சளை கே
soso
டடேன , அதறகு, (௬௧) ஆம் பசலிவரைக்குமஅதைசகுளளப்பரெட்டிய
னுபவிததுச்சொணடுவக சான அனெபினபுஷயான்படடணததக்குபபே

கததுச்கடைதது
னபோது, இகசவிணணபபச்சாரனிடத fo அதைசசாமிபோ
அ;இனபிதபாடுஅதையிவனதனபேரால்பட்டாவில்தான

வைததபபோனான/

கலசெயுதுகொண$அனுபோ௫து. வருகிறான இதுஈ-ளஎககளுக்குச்செரிய
ஷஷரிலம (௬௬) ஆம் பச
மெனறை அவர்களஅதாட்சியெழுதிவைதசார்கள.
இரதவிணணப்பச சாரனபேராலகோசாசாக்கலாயிருக்கச்
லிச்குபபினபும
§ Gar-:da registzation of villave iands.
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சசழைபடியால, ஒருததனுடையகில சசைகீயெபபடிவிறபாயென்றுவிணண
பக்கரனேவிசாரிசசவிடததில,
அவனமேலெழுதியகுளளபபசெடடி.
பட
டணமபோனபோதுஎனக்குக்ரெயமபணணிச்கொதேசான, ஆனாலஅபபோ
தே ௮அதைசகோசகதாக்கல செயதுகொடுக்கஅவனுககுச்சாவசாசமிலலாமல
போயவிடடான;
அவனவகதபிறகுசோசசதாசக்கல்செயதுசொளஏலாமெ

னெண்ணிக்கொணகொளிருச்சையில

ஷகுளளப்பரெட்டி, அவிடததிலிற

கதுபோயவிடடதாசச்சமாசாரமவசதபடியால அதைககோசசதாக்சலசெயுது
கொளளவிடமிலலாமலபோச்சுதெனறுசொலவி, ஷருளைபபசெட்டியெழு
இச்சொடுச்தசாசவிச்செயபதநதுரம (௪) அசர்ப்பசெதி அததாட்ரியுமெழுகி
வைத்தான. அதனபேரில்பித்விதற்விஜ்செயதவிடததில ஷருளளபபசெட்டி
அசதச்சொடுதைைவிடபெேபோனபோத, இசசவிவாதகிலகதைஇகதவிணணப
பகச்சாசனிடததில்சாமிபோகததுக்குறடைததுவிடபெபோய், அஙகேதானே .
அவனிறகதுவிடட தினாலே, இவனஷிகில்ததையபகரிச றெகிமிததம, தம்பு
சஞ்தாவேஜு உண$பணணிச்சொண்டு, அசதகிவுசசைவெககுவையனென
ெவனுசகுக்செயபபத்தி,
கோசச்தாச்சல்செயதுவைகக.வகதவனாகத்தோ
னழெறுமவலாமல, இனிமேலாராவது ஷருளளப்பரெடடியினுடைய பா
,ததியஸ்தர்கள ச விதுககுபபோவார்களெனழுமதோனறுகெது. ஆனபடியால
இசதவிஷயததைககுநிதது, (௨) மீ£இ தவணை கொதெறு தண்டோரா] மூல

மாகஇதைபபிரசததபபதெடிவைதது, அதறகுயாரும்.தேபணைபணணாமவி
_ரூகசால பினபதீனஇதுகோசக்தாசகலாகவேணடியிருககறது,
ஆசையால விணணபபசசாரனுமவெஙகுலையனும எமுதெசொதெதமு
சசவிதசா ய், ஷூவெ௫குவையன ஆசர்ப்பதெதியரெயசட்டுககுகசல (4),
படடாமணியகசாரனககைகன்அதாட்செள
(2), விணணபபககாரன்
ஆசரிப்பதெலியசரயசாசனததுககுஈகல (௪), அவன எமுதிவைததவாககுமூ
வச் "(es அசலவிணடார்சவிணணபபம (௧), ஆச சஸ்சாவேஜாுகள (௮) உம,
இதற்குஷட்சகஞ்செயது
சடிகதிமததுககு இருதிகவனையுககடடடி அனுபபி
வைததஇருக்றெசேதி, காவிசத்வர்கஞ்க்குஇததிலாவா சவேணுமெனறுஎழுதி
சசொண்டேன.
ஆ, பெரரனாள்கமுதவிதுடிஷார் தாறுச்சே வாங்கெடி...

Bore GY ere ue இன உ
ware

இங்கை. ்

+ Sound of drum.
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ll. Boundary Dispute.
௧௧- வது. எல்லைவடிக்தச்சங்கதி.
குதுவாலிக்காசவெச்ட்டச் srutG — Seat (Robert Peter) pmruetsmeyespag:
ரூர் சாய்பு சரல்தா சோ,

இகிகாசயயல்கார் எமுதிசகொண்ட with?

எனனவெனறால.இகதஜிலலாலைசசேர்க்த துவரலகுறிச்சிதாதூசசாவிலாரி
ம$லைொமசதுககும
அதம்குச்சமீபததிலிருககற தொண்டைமானாச்€மை

யைசசேர்ச்த

பாளையலரொமத துககும

வெருசாலமா அடிச்சடி. எல்லை"

சசரார்சமபவிசதுசகொணடுி.ருககிறதாகவும,

அதினாலஅவவிரணடுரொமசது

சகுடிகளுககுஞசணடைகளகேறிடசெகொணடிருகறெதாகவும,

அபபடிககு

இனிமேல் அவர்சளுககுளளேசச்சரவுவராமலிருககுமபடிககு வேணடியய௪
சோபஸதுசெயயவேணுமெனறும, ௨,தொணடை.மானார்்சமையைச்சேச்ச்
சபசளையகடராமததுககுடிகள௮சூருககுததபாலமார்க்கமா கஅனுபபிவைகச

விணணபபததைககுழித்துவிசாணைபணணி, அதரகுவேணடியசாரெதை
செயறெசெறைபித்விபேசாலசாதரான (0௪) வத-சம்பர் இளாய ததசாமாசம
த்ராச்சுது.
பமோசிப் உச்கூம ஷவிணணபபசதைபபடி ததப்பார்த்தசகொணடு, உட
னேபித்விஅரூர்ரிசகார்டிலிருகத வரொமததினுடையபைமாய்வ் சணகசை
யெடுததுககொணடு, ஈம்மசரகத்து வீலாரிமலைொமததுககுபபோய, ஷயை
மாய்ஷ்சணசடவிருகறெபடிககு, ஷூராமததுக சணகூல தரககலாயிருக.இற
சாவெனறுபார்த்துககசொணடேன/ அதினபேரிலசமருடையசரகத்துவனா

யிவபைமாய்ஷ்கணகடலிருகளைபடிககுபைமாய்ஷ் செய்துசோதித்ததகொண

டன, அதினபிறபாஷெடபாளையகரொமததுககு அதிகாரசியானதொண்டை
மானாருக்கு அர்ஜியெழுதககொணடேன ஷசமினதார்மூலமாகபுபாளைய
கூொமததுககுடிகளைவரவழைதத், உபய, தெொரன்சதெமாகபிச்விஇரணடுரொ

மவசஞுககும்மததி யிலிருககிறசரசததினிடத, அசகுபபோயிகுகதுகொண்டே

ன? பிறபாவெபயவாதிசளையுமபார்த்த, உஙகளில அவரவர்களுச்குகசொடு
சாக்த
ததிருகமிற படடாவிலச்ணைடிறாசகறப்மிககு, . நிலஙகளையளகது,
நீககளஎல்$லகளைகளுதி
அவரவர்களுககுகசொதெதுவி._டால,
ஏற்.பதெதி,
தீதி, இனிமேவயாதொருசச்சரவுமபடுறெஇலலையெஎமுழுச்சிவிக்காச/கொடு
2 ய!
கசுவெனறை, உப:பஉரிகளிடததிலுமஅதசளை வாகக் சகொணடேன்

புழமஷபாளை யா: ிொமததுசகணசூலிருகாபடிககு On ties, அகசவிட

தூல ஒருஎலலைச்சல்சாடடினென் அபபால்.பிலரரிமலைரொலாதுகிவகதை
யனததுபார்த்தேன 5 அதிலபைமாய்டிஇசோபுககும!, சராமாதடவுல்கணக
அதிக்
உம் இருகும்
குச்கும, ஜாஸ்திரிவம கானசி-௬- உம் ஆழிக்கு
6 பேன.
Bee fc Boag BIT OS டவுல்படிச்குநிலகள அஎ தவவலைககலசாட
1 07
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ஜாஸ்திகிலததையிரணபொகமாசபபிரிகது இருகிறததாருசகுமமின்னடிககுவ
முககுவராமலசறியாய்ப்பயகடகெகொசெதுவிடடேன; முனனாடடிய எல
லைசசலலுசளையெடுத தஜாஸ்தியாய்ச் சேர் சநிலதஇிபைட.சரியானமததிய
ஸதலதலெபோடுவிதசேன,
மறபடியிரணடுகிராமகதுககுடிசளிடசதிலம.
எலலைபாரீசகததுமுசவெிககாவாககெகொணடு, பித்வி கான மி” ௨ ௨
அரூர்வகதசேர்கசதசககதி ஜசாமில் ! இததிலாவாசவேணுமெனறு எழுதி௪

சொண்டேன.
இதுசமகதியிலபித்வி ௮சூரிவீருரதுசொணடுபோபைபைமாய்ஷ்சணசகு

fs), அவி. ததில்போய்ச்ரொமசசணசசனிடததிலவாகனெடவுல்கணககு
(௪), சதசஹிஜமின்தாருககுபிச்விஎழுதிகொணட.ஆர்ஜிககுககல் (௧), பாளை
யவூராமததுடவுலசணககு (௧), ௦ிஇரணடுரொமததுகருடிசளிடததிலுமலா
கனெழுசூிலிசகா (௨), ஷஙிலஙசளைஅளசதஜெரிப்சணககு (௨), ௨டிஉபய
வாதிசளிடத இலுமவாஙகன எலலைப்பாரீகத்து (௧), அசலதபாலவிணணப

பக்கூதொசு (௪), ஆச,தஸ்.தாவேஜுகள (ம) உம் இகத௮ரீறிககுள்மலபூப்செயத
அனுபபிவைததிருசசிழேன,
சோ, எரிகச்சஙகசரர் சர்யப்செரைர், அருச்..
ளன

ஸே இனன ப
முகாம் yal.

இனன

௨

= ‘Your excellency’; H. Jamis.
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of Revenue,

ஜமாபந்திசங்கதி.

சரசாவூர் ஜில்லா சலெசிட்ட் ஏ-டி-செம்பக் (4, 1). கோ
அறச் தேட்செல்சா சே,

1o9

1611) தசையகச்சஎசமுசததசரு:

இட்ணேயல்சா/எழுதிசசொணட yi gS:

எனனவெளானுல, சாளது- ௨௪-ம் பசலிககு, நீராசமபக்சாலுககாச
களுக்கு
ஜமாபஈதிசெயயவேணடியதறகாக,
வ தாலுககாசகளைசசேர்ச்ச

ரொமச்சணககபபிளளைகள,
மடி ௨ இஉளளாக,

மரயவரங்

அவசவருடையகணக்குகள்கத்சா

சாளது

மிர

கிராமததிலஆசர்செயயுமபடிககு, எடிகீராசமப

கதாலதரர்சளுககுசாசதேகள அனுப்பப்படடி ர௬ுககறபடியால், மேல்க்.ண்
டதேதிசகுள்கீர்மாயவரததுகருபபோய், ஜமாபந்திசகுஆரம்பிதத, சணககுச
எதயார்செயுது, குடிகளைவரவழைகது, முசூவிச்சசவில்சையெமுகத
வாக)
ககொணடு,
கமககுததெரியபபகிததினால்,
உடனேசாம்சதரஹிரொமத்தில்
கசீசேரிசெயது, பட்டாகொபெபோமெனறு, பித்விபேசால்சாதரான-௩௭௪வது ஈம்பர் தாக்துவகதுசேர்க்கத.
பமோஜிப்உக்கூம் பிச்வி மி” ௰டஉ மாயவாசதுச்குவகது, தாலுககாகு
மாஸதாகசளையுமஅ௫சாமிருமாஸ்சாச்சளேயுமமவசதுசகொணு,
ஆசராயி
ருதகர்னனங்கள்போக, மறறவர்களையும்வரவழைசதுககொணடு, தஸ்.இ௫
திலிருஈதபிராக்குடவுல் சாகுபடி கணடுமுதவ உரல் முசலாகயகணககு
சளையும,

கிரச்குசாமாவையும்வைததசசொணடு,

சாலேஹால்சாகுபடிசணச

குகளைகர்ணங்களிடததிலவா௩ககெசொணடு, தன் சசெயதுபார்த்தேன். போ
னபசலியில்விளைவுசெமமையாகவிளைஈத, குடிகளுககுவிலைலாசிகூடிவக்த
சதையும், சாலாலஇி௫.ஸ்இபபடிககுபணங்களவசூலரயிருககியதையம, பித்வி
சணகசகுமூலமாச்கணகொணடு,

அதிலிருகததாபபிரடடு1, கிலவபபிசடடு, தா

ணியபபிரடடமுசலாளதுகளையும்கணடுபிடி௪௪,
போக்கு,

புறம்போக்கு,

ரொமங்களிவிருககிறவ
ழிப

சருசாயம்இஈதநிலஙகளதவிச,

முறறநிலஙகளைபபிச

காமல்சணகடில்சேர்த்நுகசொணடேன்.
இது௨உரையில் எற்பாடாய்கடகது
வருகிற சரததிர்வைப்படிசகு - கர்ணஙகளைக சொணடெவுல் சணசகுகளை
யு, குமாஸ்தாச்சளேசசொணடுஅ1ரப்படிககு இகதுவியில்சள் திரதுககண
ககுகளையுமதயார்செயதுசொணடு, அறுகளைம்சாவிகதகர்களபார்கையிடுகிற
இககிலீஸ்புஸ்சகசதிலு! மெழுதலீசசே a, அரசகசசாலெதாரையும்உரவழை
சது, அவரவரைககொணடுஅ௨7ஃர் சாலுசசாகாம்வார்குடிகளையும்௨ வழை
தீத,

படடாமுசசிலிசகாதயார்செயது,

௮கசகதமுசசிலிசசாவில,

ணடைசையெழு,சஅவாஙகஎதசனபபடடேன.
dee eee

௮வரவச
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சமாசரனமாய்கியானிபண்ண (பண்ணின) குடிகளசவிர, சகசரார்சொனன
குடிகளுடையதகரார்களை விசாரிதகவிட தில, தஙகளகிராமககளிலசாகுப
டி.கிலர்தவிரதறிசுகிலககளையுஞசேர்ததுமாபநதிசெயதுபோடடால, அதுக

ஞளுசசாகசாஙகளஎவவிதமாபபணஙசடடுவோமெனறசொனனார்சன, அசத
ககுடிசளுககுசானசமாதானஞசொனனதுஎனனவெனரால, உஙகளரொமக
சவில, போனபசவியிலசாருபடிசெயததில, உ௱சளுசசெலலாமயாதொரு
குசுருமிலலாமல
:செமமையாககசணணீர்பாய்ச்து
அநிசவிளைவு-ணடு,
உச அதிருடிட ததினாலேசர்க்காரில் ஏற்படுத தியநிரககுககு ௮.இிசமாசவி
லைவாசிஉஙகளுககுககூடிவசதிருகெது,

இசதபபசலியிலும,

காலாவஇியில்

ஆறதிலேபிீரவாசமவகது, செமமையாகசசாகுபடி.ஈடகதிருகறெத,: Faso
ஜிராயததககு? ஆமபிகறெதகு.துகேதானே, உ௱களுககுதசகசாவிகொகேக
பபட்டிருசகாு); ஆகையினாலே நீஙசளபசவிவாரி” டவுலுககுஅதிசமாச்சா
குபடிசெயயவெண டியசாயிருகச, சரொமததுசசாகுபடிககுலாயக்கரனகில2
திலேசானேபன்சர்போடடுவைககலாகாது, இணி கீகள் இருபூசாகுபடி.
செயயுமபோது, ஷதரிசுகிலலகளையுஞசாகுபடிசெயயுங்கோள் (கள்); அதுக

னில்சாவி முளைதசாழ்வு கணமஜசல்சமமி நீர்ப்பிடிபபு அழுகுகால வறள்சீ
சே.சம் வெள்ளசசேதம இபபேர்பபடடசட்டஙகளிலஏதாவதுஉ௱களுக்கு
சசமபவிததால, அ.தறசாசச்சர்ச்காரார் உஙகளுசகுபபேரீஜில் தளளிசசொ6
புபார்களெனறு இபபடிகான்திலாசாசொலலியும், கரம்நரம் செயுதுககே
'ளாமவசசரார்சொனனவர்களுககு,
சாம்வாிபாய்மினுஹாசெயயவேண
டியிருநதபடியால, தாசில்சார்மூலமாயஅவர்களுடையகைபியத்ததெரிசது
கொணடு,

அ௮வரவருககுததகுச,சபடி தளளிசசகொதெறு,

அவர்களிடதஇல்கை

யெழூூதுவரனேன.
இரசசூரரமஙகள்தவிர, சில௫ரரமகசளில, முரடதெசனமாசலம, பேயின்
சாபாகவும, தகரார்சொனனவர்களை, மோருலில்வைசதும, அதறகும்வழிககு
வராதவர்களைக் சாவிகதவர்களுககு சதெரியபபடுததியும், நிஷானிவாககவே
ஹணுமெனறுகிறுததிவவததிருககறேன.
இபபோதுஜமாபுததிசெயயபபடுகற
மாயவசம- விலவூமான் - திருவையாறு- குமபகோணம இகசசகாலுசாலுகசா
சுசளிலும, யாதொரு௮ரசசதுமிலலாமல்படடாவாஙசெகொளளுமபடியாக
சையெழுததுகளாட, சயாராயிருகதெசொமககள,௬௪௬௧,
சசராரிலிருசக
,ஐூரொமஙகள ஈ௰டு காவிததவர்களுசகுசதெரியபபதெதிநீிடானியாகவேண
ூயரொமஙகள Der.
ஆனபடியால, காவிசதவர்களகாசுசவாரி விசயஞ்செயதால; இபபோது
ஆசராயிருகறெரொமஙகன-- ௬௪௬௧-க௬-உம், படடாசசளகொடுக சபபட

லாமெனைபித்விககுஇராசாவாயிருகறெது.

தசராரிலிருககற

காம்கரனே-

௪௦௫௨ம், 'இனதையதினைதசகுளளாசவாவதசாளையதினத்துசனாுரனாக உர
வது, அதுசளுசகுவேணடியஎத்த சடைசெயத, கையெழுத்துவாகக, வட
5 = Cultivation.

See Arewap.

7 Annual.

See ord.
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சாமலக்ளுடனேஇ.துகளுசகுமபடடாகொசெகபபடலாமெனறம,
சசசஹி.
அரசதது! ராமலசனாகயெ -ம௪-உம்- சாவிசதவர்களுடையஜனாபில்தானே
அவர்களுககு௮க்கல்சொலலிசையெழுததுவாகசலாமெனறும, பித்விககுத
தோனுது,
இகசச சைபியத்து சாவிகதவர்சளுககு இததிலாவாசவே
ணமெனறுபித்வியெழுதசசொண்டேன.,
சே. ம்ஷிணையன்கசர்

இனை G

ஹேட்செலதா.

இனனம இனள ௨.

> ere

orcs,
௩ அசசுத்து (கேட) = per, mad,

hindrance, difficulty.

௮092-ம்.
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18. Embezzlement
௧௩- வது, சிந்றதாயச்சங்கதி,
இசி ப்பவளிஜில்லாசலெக்ட்டாரயெ (இன்ன) தரையகர்எசமுகததசகு :
அவிலூர் தாதூச்சாதாசில-கூ,

கெம்சடாசல முதவி எழுசசொணட, ௮ஜி 2

எனனூவனறால
தாலூசமஜ்கூர் சொடடியம் மாகரணத்தைசசேர்கத
செல்லூர் ரொமததுககுடிகள ஜமாபாதிமுகத்தமாவில் சையெழுததுபோடு
இறெதறகுத்தகரார்செயசசைககுறிக௪ போர்ட்டார் (வம 1௦ல்) அவர்
களுக்குததெரியபபடுததி, அவர்சளுடையவு
2 சாவுபெறத சகொளளுறெபரி
யகதம மவுஜேமஜ்கூரை அமானியில்வைசது அதில்வினைகறமாசூல்களைக
கணடுநமுதலசெயத: சுதரஹிரயகதுகளுடைய உழவுடைவாரமபோக, மறற
அனாஜுசளமுழுவதும விலைவாசகூடிவரு
கால ததிலவிறமு.தலசெயது ,
அரசூருககுஇர்சாலசெயயசசொலலி, கள ம எ ௨-இல்பிறகத-௨௬௪.சம்பர்-சைதபித்விசகுசசாசரா௫௪.௮.
உசதரவினபடிச்குப மித்விஜமாபசதிதர்சது தாலுககாவகதுசேர்ககெ
பாத்" தாலூக்மஜ்கூர்முஜுமுசார் அணணாறி' ராயரையும, இகதத்தாலுசசா
விலகெசொளா உமேதுசெயதுகொணடிருகறெசாமாசாய செனதெவரையும,

சதாஹிகரரமததுககுபபோய், அவிடததிலவிளைகதிருகஜறெமாகுலை௪செமமை
யாகப்பார்வையிட்டுப்பினனடிககுபபரசகுவராமலபுளளிபார்சது.
பைபிவைசசசசொலலி

அனுபபிவைததிருசசேன,

அபபடி.யே

கணக
அவர்க

எமவுஜேமஜ்க.ருசகுபபோய், தாலுகசா அமினா, மாகரணமபேக்கார், ரொ
மதத இம்முதலானபேர்களைகடெடவைததுககொணடு பார்வையிடடுப்
புளளிசசணசகலுபபிவை
தச சாவது /

ந பீசானம் வகைரா விளைவு
புன்செய்ராவெகைராவிளைவு
சோட்டாசால்சமபாவிளைவு
விவிளை௮புகையிலைசதொசம
மனைககட்டுகிவேசனம்சென

. உ ௧௯டு குழி௫௪௩ -க்சூத் தாணீயம ௯ BERS,
. ,, ௨உ௧௨குழிகச௪
,, தாணியம , ௮௬௪,
,,, க
ஒட தானியம் , கரு,
. பரரத்துக்கு op ad.

னமரம் வசைராசுவர்னாதா

யம்சொசம

.

.

.

.

௫௮௧௪.

ஆக சன்செய் புன்செய் உள்ப்பட தானியம கலம்௫௪௪௪ , புசையிலை, தென
மரம், உள்படதொசம? ரூ. ௮௯௪.
3 ரொ பமன் (4௩)

எ பிற்பாடு,

? There are differing standards of land measurement in various
places,

sreei (cdzwnt) = about an acre, or 24 grounds (wir);

2400 square feet,

9 Qprad for Qarers.

a oP =a

square

Here 3 or

foot; a ots

is
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இபபடி.யிருசசசதரஹிமாகுல்களை கடடாவுசெயயவேஹூம, சானியல்்கள
பழுத்தபேரசெத.சன, எனற.மாசாணமபேஃசார்பிச்விசகுதலையெமு.இனான.
வசடடாவணியைக்குறிதது ரூபருபிலசாகதேசெயயவேணுமெனறு பிச்
விசதரஹிபேங்கார், அமினா, படடாமணியககாரன, மவுஜேகர்ணம், இச
கசாலுபேர்களையுக சாலுகசாசசசேரிககுவாவழைகது,
மாகுல்களைசகடடா
வணிசெயவதில யாதொருவிததியாச முமிலலாமலகணடுமுதலசெயது செ
இெததிலஈணடுமு சலசணசகசனுபபுமபடி யாச
அவர்களுககுஜோர்தாச்தே
செயது தாலூசசா டபேசார்வெங்கடடசயும், அவர்களேயும, ஷஊூராமதது.
கசனுபபிவைதசேன,
மேறபடியார்களபோய
யதரவது/

அறுபபறுதது,

சன்செய்--பிசானம
.
புன்செம்--ரா௫வகைரா

.
.

தோடடககால்சமபா

க்
.

உட...
Sb
ட்
உட.
ல

த்

CEPR,
க்௪க

»

&@

க்ஷவிளைவுபுகையிலை பாரம் கத -கீகு ,
ம
உ.டரூ.
மனைககடடு
நிவேசன
தெனனமரமவகைரா

௯௦.

சுவர்னாசாயம்மாரூல்

ல

சணடுமுதலசெமதுசகணககளுபபி

ரயம

உ்்ட௧௪.

ஆச ஈன்செய் புன்செய் தோடடககால உள்ப்படதானியம சலம் ௨௫௮௪,
புகையிலை செனனடீரமவகைரா ரூ ௫௧௬,
முன்முஜுமுதார்உமேதராமாசாயர் இவர்களனுபபியசணசகுககு, பேஷ்
கசார்வசையராப்பேர்கள அனுபபியகணகூல, தானியததிலே ௧௮௬௨ கல
மும்,

ரூபாயில

இறெருதாயஞ
லே, உடனே
சேர்சதேன,

௨௬௮- ௨ம, விததியாசமாயிருஈ ததைபபார்த்து,

அவர்கள

செயதிருககவேணுமெனறுபித்விககு௮பிபபிராயபபடடதினா
காளது மீ” 0௪௨ சாய௫காலம்ச தாஹி௫ராமசதுசகுபபோய்ச்
அவர்கள மாசூல்சகளைககடடிவைததிருகறெஅமயாரங்களையும

சடடாவுசெயதவயல்களையும

செனனமரமுதலானதுசளையுமபார்வையிட

டேன. முஜுழமு.தார்வசையராஅனுபபியசணககுபபடிககுவிளைவுகணடிருச
குமெனறமபேஞ்கார்வசையராஉததியோகஸதர்களரயதகளுககுஷாமீலா'ய்
பித்விககுசகாணபபட்டு, சதரஹி
ரு சாயகுசெயதிருசசவேணுமெனறம
யுததியோகஸதர்களுசகுங்குடிசளுககும மாச்சசியமாயிருககெஇ௫ழமுகளைக
கொணடு, இரதமாறுபாடடினுடையபேதுவாககவேணமெனறு சாலுசான
த.துககு.நரம
௮ரைககுமஅவிடததிலசானேசசசேரிசெயதுசொணதெரியாப
மவுஜேமஜ்கூடர் மஜரா சுண்டச்சாய்ரொமததுச குடிகளைவரவ
பிததேன,
ழைதது பேதவாகளெதில, மாகுல்களை௮அததபோது, தாகசள்டெடவிருகச
தாகவும், மூஜுருதார் அனுபபியசணககுபபடிசருச்கணடுமு தலசெயத, ச
கலத்துச்குஜாஸ்தியாகவே குடிசஞம்உததியோசஸ்தர்சளுமபங்குபோட்டு
3 வரமீல் here = in combination, or collusion with.
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எசேதுககொணடுூஹசி"லிருகறெமணடி (காரன் ௩௰௭5(0௦0)அ ணணாபிள

ளையிடததுகருபபரிசலினபேரில

அனுபபிவைததார்சளெனறமசொனனார்

eer, அசதபபடிசககு அவர்களிட ததிலவாககுமூலமெழுதிவாககககொண
Gre
அபபுறமஷ அணளுபிளளையினுடையமனுஷன செலலுபிடிச௫
,ததறசாச அவிடமவகதிருசததிருவேககடதசைவாவழைததுவிசாணைபண
ணினதில, சானஎப்போதுமஇசதவூரிலவகதுகெலலுபிடிககறவழககம், 5S
பபடிச்குஇபபவும் ௬௩௱ கலம் கெலதுபிடிததுஅனுபபிவைததேன,: அது?

தர௫ுதாயசகெலலோருடிசளுடையகெலலோ எனககுததெரியாதெனறசொன
னான.
மீபிடிததகெலபுதிசாபழசா? அதுயசரிட,ததிலவாகஇஞளாய்7 எனறு
“சேடடவிடதகில, அதபு.அசெலலுசானெனறம, கருஷ்ணயயனிடதிலவா
கனேனெனறுமசொனனான.
அவனசொனனபடி அவனிடததிலவாககு
மூலமெழுதிவாகககேகொண்டேன.
பிறபாசெ.சாஹிரொமததுசகுடிசனபத
துபேரிலகதிமியாகெடுரு கணயயனைவரவழைதது, உழவடைவாரமுவசளு
க்குச்சர்க்காரிவிருதுகொகெகபபடுவதறகுமுனனமபுதுசெலலககளுகசெப
படிவசசசெனறுகேடடவிடததில, இபபோதுவிளைச தமாரூவில ஈன்செய்யில
கர. சலம் எதெதுவிறபபோடடு, நீகசளசாலில ஒருபங்கு எடுததககொ
ண்டுட்மற க ப௫சையும எககளுசகுசசொலெசோளென௮ பேம்சார் அமீனா
டபேதார் இவர்கசசொனனார்கள, அபபடியே அதுசளைவிரஐ.பபோட்டு «ata
களயுல்குககுவசத ரூ ௨௫௰-உம்எதெறுகசொணடு, மறத ரூ ௭௫௰-உம்பேஷ்
காரிடததிலகொதேதுவிடடோமெனறும், தேயகாய்புசையிலையிலபாசொரு
விததியாசமும்சடகசவிலலையெனறுமவாககுமூலமெழுதிவைததா2மறறிலைலறைககுடிகள ௯ பேரும் காவகளடூராமமுழுவதும்கதிமியிடத
,இன்ஓபபிததிகுககாபடியரல, நாககளயாதொருசோலிககும போகிறதிலலை
யெனழம, எகஃளுசகுயாதொவறுகதெறியாசெனறம, வாககுமூலமெழுதி
வைததரர்சன,

சணககனைவரவழைதது

கராரானகணடிருசலகணசஈகேடட

விடத இல, கராராகமொத்தத்திலதாளரியம கலம் ௪௧௮௪ ௨ணடதென்றம, அதி
லஉததியோசஸிதர்களறெறாதாயஞூசெயதது சலம் சகா எனறும், அதுபோக
மூத்த சலம் ௨௪௮௪ -ச்ர௬ு சணக்கனுபபிவைததசெனறும, சுவர்னாதாயமா
சூ
விலுமபுகையிலையிலும் இபபோதனுபபியசணககுசராரானசணசகுததானெ
னம, சணசகுகசொடுகற வரசகுகுூலமுமெழுகிவைச
சான, மேலெழுகிய
புகையிலைதேஙகாய்பாபத்ெ, எனனாலகூடியட.மமெபலமவீசாரிசசமபேது
அசகபபடாமல்இருகெதுமலலாமல, சன்செய் புன்செய் ஈவிர, மாறமாகுல
கள தொசமபார்ச்றெபோது அதிசமாகச்சாணுமபோலஃிருகத, மாசூுலசேகரி
ததாலகுழைதுபோ௫றெவழசசமாசையாலும, அழைகரு நிததுஇவர்களறறாதா
யமபணணிஞர்சளெனறுஎணணுூறதறகு இடமிலலாமலிருகா£து, இதின
பேரிலஷிகுடிகளுககுஉழவுடைவாரஙகடடகசொடாமல, ஆசராகவிருகததா
ணியமுழுமையும, எனமுனபாசவே௮ளசசசசொலலிபபார்வையிடடு, அது
களை௮மபாரம்போடுவிதத, முசஇவாவைததுஜெதசன்?செய்சேன, காவலக
ஷதசச் - அம், markel-town

* ஜென், 81. are.
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சாரனவெட்டியானவசைராபபேர்களை அதினபேரிக்சாலலலைத்தேன; ௮௫
ரிலிருகது உதசாவு௨உருெபரியகசம ஒருமணிசெலலுகூடசேசமலராமலகா
ச

ஒபபிசசவேணுமெனற

அவர்களுககுஜொர்சாசதூசெயசேன,;

அகதப

படிசகுஷிசாலலமகாரர்களிடததில முமிமுசசவிசசகாவாஙகெ சொணடேன;
மேலெழுதிய மணடி. அணணபிளளைம 4னிடததிலும சர்க்காரில அழை
ககுமபோது பகத ஆசசாவதறகாக ஜாமினவாஙக௫சகொணடேன) மேலும
ஷறைறாதாயஞ்செய சகுடிசளையுமஉ2,யோகஸசர்களையுகசாவல்வசகுசெ
யதுசொணடு, இனறையதினநஈதாலுகசாலகசேர்சசேன.
ஆனால -ஷூஉததியோகஸசர்சளிடத திலவாசகுமூலமவாஙகுமப்டி..பான
௮.தஇிதராமஎனகஇலலாததினாலே, அவர்மளேச் “மக்ஷமததில் வி.ராரணைசெய்து
வாககுமூலமவாஙகவேணடியிருக கது..மேறகணடகுடிகளுககுப்பாரியான
அபரரதமவிதெது
அ௮வர்களெசெதுசசொணடிருஎ௫றமாறுலைவரல்செ:பய
வேணடியிருகளெதுமலலாமல,
ஷஉதஇியோகஸர்கவேப்பர்ர£ப்செயது
அவர்களபஙகுபோடடு

எதெதுசகொணடதொகைபபணசத
5 காட்டிபபு

அவர்களிட ச.இலவருல்செயயுமபடியாசவதசரவானால, மறிறவஎதியோகஸி.
தர்சள்இணிமேல் இபபடிஈடசகமாடடார்கன.
மேலெழுசயெ உமேதுவார்சா.
மாராயரெணேவர் வெகுகாளாயிகதசாலுககாவில உமேதுசெயதுசொணடி
ருககரதுமலலாமல மாமிலததுஅலுலல்சளில் னறுகததர்பியததாயிருக றெப
டியாலும, இகதச்ஜெருதாயசசஙகஇயிலஅவராலபேதுகள முழுவதுமவாகக
பயடடபடியாதும, ஷயசர்பேராலதாலுககா அ.மீறா உககியோகாதுககுச்சன
னதாகவேணுமெனறுமிசதுககாக,

அவர்அகுர்வகதூசேருமபடியா

அவரைய-

னுபபிலைதஇிருககறேன.
சதரஹிெெறாதாயஞ்செயத அமினா (௪), பேஷ்
கார் (௧), டபேசார் (௧), சணககன (௧), ரொமகதிமி (௧), சிலலரைக்குடி
சள (௪), ge (dF) பேர்களையுமமோசுல்செயதுஅருருககனுபபியிருகக
இதுசஙகதியில்முறுமுசாரனுபபியஉச்சேசபுஎனிககனாககு (க),
றேன,
அமினாவகைராப்பேர்கள அனுபபியதபபுச்கணடுமுதல்சணககு (௧), பிச்வி
சதாஹிரொமாதுசகுபபோய்ச்சணசகனிடததில்வாலெகரார்சணடுமுதல்க்
soma (5), புறககுடிசளிடததில்வாகெலாசகுமூலம (௪), மணடிககார
னமனுஷினுடையவாககுமூலம (2), ஜாமீன்கத் (௧), கதிமிவாககுமூமை (௪),
இலெலறரைச்சுடிகளவாகரும்லம (௯), காவல்க்சாரன 'வெட்டியானவகைரா
பபேர்சன

முறிமுசசலிககா

(௫), ஆக

சஸ்தாவேஜுகள

(௨௪)

உம், இகத

இதுவுமலலாமலஇது
அர்தியில்மலபூப்செய்து ௮ அபபிவைததிருககிறேன.
காரிய ததிலபேதசொனனஷசணடச்சாய4கிராமதுக்குடிகள (௪) பெர்களை
யுமஇவர்களுடளோ

சமக்ஷமததுசசனுபபிவை £8G68Cner ;

ike,

சே.இகளெலலாம்சாவிஈசவர்களு£குவிசிகமாவுதாக
உத்தரவுவருறெபடிகடஈதுசொளளுவேன.
@rrG

Boa uw

இன்ன

முகாம் ஆவிலார்,

உ

Oise

எழுதிககொணடேன)
கெங்கடாசலமு சலிதா௫ில்தார்..
சாமாசகேஅமிறார்.
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14, Salt-pans.
aos.

onemawss.

1. The Aforigage to be registered.
மு சைபயடடணரக்கவெக்ட்டாசயெ

எண்ணூர் (8௦16) அளவருடினன
aed:

(இன்ன)

ணாயவர்சளசமுசததுகரு

(௪. junior) Qewa

2

read சலாருசெய்து எழுநிசசொண்ட

எனனமெனறால் ஷிரதுரில் என்சைப்பற்று அளம் 6B 210, எனனுடனே
கூட்டாயிருகஜறெஇருஙருனறம்்கஷணபபநாயகனுககு டு ஸோ! க்கு சானபங
Grass, அவனணடையசத்துலாககியிருகதெதினால, ஷியானபேரையும்
சர்ச்கார் கணசூலெதாசசலபுணணிசசொளளசசெலவுகொடருமபடியாயமி
கவுமவணசககமாயசேடகெகொளளுகிறேன.
Quugeg

எணணூம்.

தோணி ளென கெல்சட்டாசகன,,

ககன் சகம்பர் பா ௦௪௨.

(மம் "வ்கிவா, juo.]

2. Clroumstances must be investigated |
ஜ.சாசாச்-- எணனுச்சொட்டாரமஅத
தஅதிகாரிமு தச மிப்பிவளை கரு :- பச. 4!யீயத்பரஷச்ச்? 2

'தரிவில்லா, எணனார் அளஙகுடி தோணிசெனவெககடடராமனெனகற
வன, ஷூயூரில்சனசைப்பறது
௮ம் சத உம, இருங்குன்றம் இஷ௲ணப்பசன்
பேராலும்சர்ச்சார்கணசூல்தாசகலசெயயவேணுமேனற
கேடமிசசொண்ட
அர்ஜியைஇததுடனஉமமிடததுககுஅனுபபியிருககறோம, ஆகையாலஅது
சஙகதியைகீர்தரியாபத்தசெயது, உமமுடையரிப்போர்ட்டெனே அர்ஜிமஜ்
கூரையுமஅரூருச்குவாபஸ்செயயவும.
ல

மசா-பிலா சாஎஇபிள்ளேகூ.,.

௧௮௩௭ மே சகம்பர் பர௦௪ உ
முசாம்செனனபபட்டணம,

ஹேட்ஜிகாப்சலிஸ்,
௪. ரோய/ட்சன்சலெக்ட்டர்.
செனபைபட்டணம,.

3. Superintendant
செனனபபட்டணச்சவலெச்ட்டசாயெ

of Sait-pans,

Prodigal

exposed!

(இன்ன) தையவர்சன்சமுசதசகு..

அச்ஜிதால்து பித்கி முத்துசாமிபிள்ளை அதது அதிசாரி, மிசவுமணகசததடனேசலாஞசெய எழுதி
கொண்டது?
எனனமெனறுலகாளது ஸஷ்யது ௨௧௨௯ ஆம் ஈம்பர் வினணபபசசாரனா
இெயஎணனூர் அளங்குடி. சோணிரசினனவெககட்டராமன் தன்சைப்பறறு
அளம் ௧52 உம் இருகருனறம்க3ணபபசராயகனுசகு டு மூ.க்குபவகுவை
1 A polite form of greeticg.

2 A greeting (= erga).
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அதுமதத்துவாகயிருச௫றதினால, ஷஷெணபபசாயகனபேரையும்சர்க்சார்க
ணகூல்தாசகல்செயயுமபம்ககுச்சமுகதலஅர்ிகொதெசதைககுறிதது, வி
சரரணைசெயது அறிசகைசெயயுமபடிககு அசூர் உக்கும் சாதராச்சு௮.
பிச்விஅசதபபடி.கரு.சசட்சிகசாரரைவருவிததுவிசாணைசெயதவிடத இல,
ஷயானதுளத்துககுசாமகதஅளசசாரனாயெ டியானதசபபன சோணிமல்லை
யல். என்றெவன, தனனதாயெ வடி கத அளததையும், தனமகனுடையசமு
சாரகாலக்டபததுககாக, சொஞ்சகாளைக்குமுனனேசொசெததாயும, அவன
இபபோதுதனபெணசா.இயைவிடடுவிடட்கூத்திசசெலவுசெயத,
அதுக
சாச வ,அளததைவிறக எததனிதஇருகடறதால, அவனமாருசுப்படிககுசசெய்
யாமல, மாஸூல்ப்படிககு ஷயானபேராலமாததிரமிருககவேனூமெனதும
ஆக்ஷேபிககறான. அகதபபடிமறறஅகசமபககதத அளககாரர்களும்சொரமகக
ஊசசபபிள்ளையும்கைபியததுகரமா எழுதசேகொதெசார்கள.
ஷசைபியதத
சாமாககளையும, ௮சலஅர்ஜியையும் இததடனசமுகததுசசனுபபியிருகக
தேன.
ஆசையால டிவிணணபபசகாரனதசபபன சோணிமலலையன ஆக்ஷ்பணை
பபடிககு, ஷூஷணபபாபோசர்க்கார்கணகூலெதாசசலசெயயாமவிருபப
அயுக்தமாரயிருசறெதெனபதுதெதததுசகுவிசெமாகுமபடிககு எழுககசொண
டேன.
முத்தசாமிபிளளை உ அளத்தநிசார்கொட்டார்எணஜர்..

சுக

Sy

sed

arose

ov

ace

gprt.
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A

Sidelight.

Father consents!

செனபைபட்பணம்கலெச்ட்ட/ (இன்ன) peoruatane pas gs:
z
cor geet அளங்ருடிதோணிமலவசெடடிசகாரூசெயது, ay SaQsren_deransm

எனனமெனறால் ௧௮௩௪ (ஜி ஈவம்பர் ம றக இல், எனகுமாரனாகய
தோணிசனெனவெங்கட௨டராமன், சர்ச்சார்சணசலெதனபேசாவிருகறெடண்:

ணே [ஒன்றே] மூககாலஅளமுட இருஙகுனறம்ஷெணபபசகபேராலும்
சாசசல்பணணிககொளளுமபடிச்கு அச்ஜிகொழிதகருகசான. அதைக்குறிதது

அதிசாரிவிசாரணைசெயகையில, சானள.ஒசேகபிசதிருசசேன, இப
அளத
போதுஎன்மசன்மேலெழுகயவணபப்சாயசவ்ககு ஈதிதபாக்யொயிரு௧க
ஷ.இருவர்பே
த (என்ற) எனககுததெரிரரப்டியால,. ,தாசகஏதயவுசெயது,
யி
ரும்சர்க்கார்கணகலெதாகசலசெயதுகொளளும்படிககு, ,தகளகனதமை

சவுமபிரார்த்திககிறேன,. வேணும, அனேசசலம.
எணணூரர்..
agee @ டிசம்பர் மா

es

தோணிமவலாரெடடிகைசாடட
௬ .வ,

பஅுக்தல் அழுத்தம்,
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§. Orders @ second enguiry by Salt-pan Overseer.
இஜதாசசச்.நுசதுசாமிபிகுளை, அசத

தரிவிலலா
அளம்

சத

எணணஹூர்

அகார், சொட்டார்எனைனுரர் பபா

அனஈககுடிதோணி

அபியத்பாஷச்தி3.

வெகசட்டராமனசைபபறறு

உம் இருககுனறமடிஷணபபசசயகனுககு

டு இ

ததுககுப௫கு

வைததுமதத்துவாங. இருசெதினால, ஷ௫ணபபசபேரையும்சர்க்கார்ச
ணகடல்தாசகல்செயயனேணுமெனதுஅவனகேடசெகொண்டதறகு, ஷயா
ன தசபபன, தோணிமலலையன, சனனதா௫ய.ஷஷி ௧5௪ அளததையுஙருறிதது,
,சனமசனசேடடேசகொணடபடிககுசெயயாமல, மாமூல்ப்படி.ககுத்கனமகன
பேராலமாததிரமஅ.இிருசகசவேணுமெனறு ஆக்ஷேபணைஅர்ஜிருனனேதாகசல்
செயதிருகதானே, ச.தரஹிதோணிமலலாரெடடிதானே, சனமசனஷஷூ௰ஷனண
பபசரயகனுககுபபாக
இருககறெபடியினாலே, ,தனமசனபேரும்கஷணப
பசனபேரும்கூடடாய்சர்ச்சார்கணககில், சாகசல்பணணிகசொளளுறெதுதன

சகுராஜிசானெனு,

இப்போது

காளது மீ£ ௬ ௨ தாசகலசெயத அர்ஜியை

உமமிட சதுககுஅனுபபியிருகரோம,;

டியும்விசாரணைசெயது,

ஆசையால

அதுசஙகதிகளைரீர்மறுப

உமருடையசிப்போர்ட்டுடனஅர்அிமஜ்கூரையும்

அகுருர்குலாப ஸ்செயயவும,
கழு௩ள இம டிசம்பம் மீர் ௦௨.
முசாம்செனனபபடடண

முசசபிகாசானதநிபிள்னை உ கேசட்ஜகாப்சவீஸ்,
ஏ, சோபர்ட்சன்சலெச்ட்டா்,.

6. All objections met.

Overseer’s second report.

செனனபபடடணம்சலெச்ட்டர் (இன்ன) இசையவர்சளசமுக
ததுசறு :
அரிஜிதாஸ்து
சொண்டது

Sed

முத்துசாமிபிள்னை

அதத

அிசாரி,

வணசகததுடனேசலாரூசெயது

எழுதிச

எனனமெனருல் ஏஎணஹூர் அளங்குடியாகியதேரணிினனவெஙசடட
ராமன் சன ௪ அளததையுமஇருஙகுனம்ஷணபபாகபேராலேகூட, சர்ச்
கசர்சகணசெதாசககலசெயயவேணுமென்று சமுகததில அர்ஜிகொதெச:௪
கேடசகெசொணடபடிககுசசெயயசகூடாதெனறுமுன ஆக்பிததிருகத ,
யானதகபபனாயெ சோணிமலலாரெட்டிஎனகிறவன சனமகனஇருவகுஎ..
,தம்ஷெண்பபகாயகனுககுப்பாககயிருககறஇனால ' அவர்களஇருவர்பேசை
யும்சர்க்சார்கணகூல தாசகசலசெயசால
அதுதனககுராஜிசானெனறுமபடி.
சருச,ததிலஅர்ஜிசொசேதககொணடசகைஇயைககுதிததுவிசாரிசத, ௪௫௪
ஞுசகுரிப்போர்டமசெயயுமபடிகரு, சமூக ததிலிருஈதுஉடடளைவகதது.
உச்குமபடிககு
சக்ஷிசசாரரைபித்விவரவழைகத.விசாரணை
செயதவிடத
இல ஷூனனவெறசட்டராமனபெணசாதியாகயெசாமாகதி (13370-01-1045)

எனூற௫ள, ஷ.இருவர்பேசையும்சர்ச்சார்சணசகவசாசசலபணணினால, வு
அளம்முழுகபெபோய, ,சனச்கு அனனவஸூஇரததுசகு
9 Means, support.

ஆஸ்பத! மிராதெனழத
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ஆக்ஷபிதசான,
அதினபேரிலஉனபுருஷனபடடசடனதிருறெவமையில
உனசாலக்ஷேபததுககு கான மாதம க-க்கு,௨ வராகனையும, வருஷ. ததிலஇரண
இசேலையும்சருகமேனெனழம, ௮௪, .௮னசதசகுஎதாவதுசலன்'சேரிடடால,
எனபேராவிருகறெ அளததைஉசனசகுதசருகிழேனெனறம, அவளமாமனாரா
இய
ஷூ சோணிமலலாரெடடி அவளுசகுடனப டிககைஎழுதிககொதெத,
அகளையும்சமமஇபெபசெஇிவைத்தரன,

இரொமசணசசபபிளளையுமஇகதபபடி.

சகுசெயறெதிலயாதொரு
ஷே பணையுமிலலையெனறுஅததாட்சஎழுதிசசொ
மிதசான.
ஆகையாவ, ஷவிசாரணையிலவிளககயெபடிசகு வஊசகோணினெனவெக்கட
உராமனபேராவிருக.ூற (௧-5) அளததையும அவனபேராலுமஅவனுககுமதத்
கொடுத்த இருககுனறம்ஷணபபசஎபேராலுமசர்ச்சார்கணசூலகூடடா

தாகசலசெயவதிலயாதொரு ஆக்ஷேபணையும இலலையெனபுதுத்தத்தசகுவி
சிசமாகுமபடிகசகுஎழுதிசசொணடேன.
வடவெற்கடட ராமனஅளததுககு௮அசகமபசகமஅளச்காசளூய ஷ.மலலா
செடடிசமமதிததுசமுகததில்க்கொதெத ௮௪ல

அர்ஜி அவனசனமருமகளுச்கு

எழுதிககொதெசஉடனபடி.சகைசகுசசல சணசசபபினளை அதசாட்டி இமரூ
னறும், இசதுடனசமுகததுககு௮னுபபியிருககறேன வேணுமசலாம,
சரள இம முசமபம் மாரா 0௯ சுட
முசசம்ண்ணூர்,

முததசாமிபிய்ளை உ ௮௭தத art.

3. The Accountant's Afidawit.
செனனயபடடகளம் லெக்ட்டாகய, ம, உ, உ, ௪. ரோபர்ட்சன் துரையவ/களசமுகததுகரு
எண்ணூர் அஏம்கணகருமுததபின்ளை. எழுதிசகொதெத்அததாட்மி

எனனமெனறாுல், எண்ணூர் அளவகுடியாயெதேரணினெனவெலகட
ட.ராமன இருஙகுனறம் இவ ணபபச--சையிலம, sigarte@sOsren sau
தனபேசாலிருககற அளம (கத) உம் அவனபேராலும்சர்க்சார்கணசகிலசாக
சலசெயதுசொகெசவேணுமெனறு அசூரில ௮ர் கொக, அ௮ச,தஅர்ஜிப
படிசகுசசெயதுகொசெசகடாதெனறு முனனே.ஆக்மிததிருகதவர்களா
இய

ஷூனனவெுசடடசரமனுடையுககபபன்தோணிமலலாரெட்டியும

ஷி

வெகசடடராமனபெணசாதியாகியகாமாகதியமமாளும இபபோதுசமமதிப
UD eng Bp oars Fax Pisoni woo சர்ச்சார்சணசூலதாசகலசெயதுசொளள
உஜுரிலஅர்ஜிகொடுததுசகேடகேகொளளுதெபடி
லாமெனறுமற;படியும்
ap By
யாலும் ஷளததசகாகவேதேதக்ஷப்ணே ஒனறுமிவவரசப்டி.யாதூம
ணபபசகபேசையுமசர்க்கார்கணககில சாககலசெயது கொளளுசறதினாவே
யாதொருவிததியாச மு.மிலலை : இரதபபடிசான்ச மமதிததுஎழுதிவைததஅத
சாட்சி.

அளத, ( தகசணசருமுததபில்றை ௩.

எணணூர்
Bone Gd groul ௫ 0௭௨.
சலன் - செ,

சேதம், விசாசம்.
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ககக

8. Copy of the Father's (ராசாமி,
அசதாடமபடிசசைசருசசரியனாசல...
(௪௮௧௪) ஜம
ய்

கசம்பர் சர (௦௧)௨
இ

எண்ணூர்

றி

எனனமெனறால,

வருடிய வெதோணிமவலாரெட்டிய
பென:

Ped.

எனகுமாரனாய

care

து:

ளெனவெககட்டராமனுககுசான

கொதெதிருத (அளம் ௪-5) உம் இருககுனறம் ரஷெணபபான அவனுககும ,
தத்துகொதெததனால அவளபேருககடடடாய்சர்க்கார்கணகலெதாககலபண
ணிலைசக சாலும்சமமதிபபடடு ௮அர்ஜிசொடுசசேன,
அதிளாலேவு அளத்துககுஏதாவதுவிசாதமகேரிடடு உனககுஅவனஅனன
வஸ்்.திரககொடாமல்ப்போவானெனறுநீசர்க்காரில
பிரிய
செயதுகொண
டதினால எனகுமரானமதத்துவாஙகசசொணடசடனதீர்க்து உனனைசசேர்த்
துககொண்டெனச்கு௮அவன அனனவஸ்திர;கொகெச.ஆரமபிகறெவரையில

உன்காலஜஷேபுததுககாக (ம க-க்கு) வராகன் ௨-உம்ஸ் (சக்கு) இரணடுசே
லையுககொடுததுககொணவெரககடவேனாகவும.
அபபடிசகுசானகொடாவிட்டாலும ஷ.அஎததுககும ;தொருகலன்வகதா

ம

அதாகுஅய்வேஜாுககாச

(ஐவேஜு)

எணணுூரிலஎனபேராலிருசறெ

(அளம் ௧) ௨ம் உனககுகொடுக்கக்கடவேனாகவும மேலெழு இயபடிககு
சொடாமலஅடடிபமோலெ, கீசாயிதாபபடிச்குசோர்ட்டில்போடடு கோர்ட்
செசெலவுடனேகூடஎனனிடததிலவாகசசெகொளளவும.
இகதபபடிககுஎனமனோராஜியில்கானசமமதிசது எழுதசகொதேத உடன
படிசசை,
தற்குத் 4” இசதசறேவ
சாகச:
Car,

சோணிலைலாசெட்ட,
arfrewzerd,

'இருவருன்றம பசசரசமன்,,
Beaten gf:

word,

Apidae

Qe.

Ouysg.

9. The Collector confirms the Change of Registration.
[இகசாசா/) முததுசரன்பிளளை அசத

அ சோர்சொட்டார்எணனணார் [பா அபியத்பாஷச்தி]:

தரிவிலலா, எணணூர் அனவகுடிதோணினெனவெக்கட்டசாமனபேரால்
குகை (அளம் க) உம், இருங்குறறவவெணபபசபேராலும் கடடாய்

சர்ச்சார்கணசடில்தாசகலசெய்வுதகு யாதொரு. க்பேணையுமிலலையென
அகீர் (சானது
ம 0௮௨) உமருடையஅர்ஜியில்ரிபபோர்ட்செயதிருகதெப
டிசகு

ஷனனவெககடடராமனபேரால

சர்க்கார்கணசலெசாககலாயிரு
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பேருமகாளதுதேதியில

அஜுர்ரிஜிஃ் டர்புஸ்சச சதிலதாசசலசெய்விதருககறோம்,
ஆசையாலகொடடார்மஜ்கூர்௮ள்ம ஆசாமிவாரிபுஸதகத்திலும சணசாப
பிளளைசகணகூலுமஅசதபபடிசகுச்தாககல்செய்விகத, அவர்சளைேசகொணடு
வாரச்கம்சாகுபடிருசலானகாரியமுமஜாகூரதையாய் சட்பபிததுககொண

டுவரவும (168, 2).
(qwarder
ஆலுகள ௫

டிசம்பர் bmw

மூகசம் செனனபபடடணம்

சாஎதஇிபிச்ளை

தேசட்ஜகாட்சகீ௯.)

,
ஏ, சேசபட்சன்சகெச்ட்டர்,
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The Zamindar:.

{This is, from first to last, a most nseful and instroctive document

௧௫- வது.

pewarstiss.

1. The Zamindavri.

Who succeeds?

கூடதூர்ச்பாற்லெச்ட்டரதலிட். (11306) துரையவர்சள- சமுசதீதுசருக் sramgaper stgtssrmus
சேச்சச சரங்துபிப்படடு, ஓமீன்றரச் yr oteinc ரமுமிசசெரண்டமலூ சஜ
எனனவெனமுால,

மாஜிஜமின்தாமு,கதகஷ்ணமகாயகர்உயிருடனேயிரு

கசசசே (1௦3) தானே தமகருபபிறகாலம தமமுடைய ஜமீன்தாரியை.களு
இறதறகு, தமசகுப்பிளளைகளாவது சகோதரர்களாவுதுஞாஇவர்க்ககதுலனன
னேவிடவேறேபாசஇயஸர்சளா௨துஇலலாமையினாலே, சமககுசசரீரசெள
கூயெச்தபபியிருகசதைசகணடு,

அவரேயெனனை முனனாடிவரவழைதது,

௰௫

சாளவரைககும்
சமமிடதூல வைது சகொணடிருகள், சமகதததியகாலதில,
ஜமின்தார்முறைமைபபடிககும, எஙகளசாதிமுறைமைபபழுககும, பக்கத்து
ஜமீனதார்களுமவடிஇஸதிமிரார்திராமவகளினகுடிகளும்துவிய தமமுடைய
மூத்ததாரமானலக்ஷுமிகாசசயொருடையலிவனாம்சகதுககு ஷஇஸ்திமிரார்
சொம்வகளைசசேர்ஈ
தசா தனபபடடி [3௮௭11121-௭௦௦0-1௨012() யெனகிதகி
சசமசதையும, இளையதாரடினசனகவலவிகாசசயொாருடையுலிவனாமச சதுககு

Seflu sont [Paroquet-tuwn| Perogensujo, மரணசாதனததிலெழுஇ-௰வ
தது, ௮கதபபடிககுஅவர்களுககுஎனனிடததிலும
எனக்குஅவர்களிடதகி
தம
உடனபடிசசமைகளபிறப்பிததுககெ.டுதத, அபபுறபுஎனசகுபபட்டவ
சடடிவைததவிடடு, கெயவசதியையடைகதுபோயலவிடடார்.
பனபு௮வ
குககுத்கசனாஞ்சயனகருமலகளுமசாலேறிறைவேதறிவைதது விஜமீனதாரி

யை தணசொண்ெருகறேன,
நெசையால, துரையவர்களதயவுசெயுது, மாஜ'ஜமீன்தார் பேராலிருகறெ
இஸ்திமிரார்கணககுகளைஏனபேராலதாகசலசெயதுகொணடு,
இனிமேல

இஸ்திமிரார்ஸெதிபபண,த
ையெனனிட ததிலவருல்செயயுப்டியாகவும
இனிஃஐஜமீன்சாரியைசகுறிகதுபபிறகருஞுசனனதுகளையெனபேமால.அனு
பபுமபடியாகவும, உதக ரவுசெயயவேளுமெனறு மிகுவுகத்சசளுடையகன

,ததைத்கோறுறேன.
அசச்பமன,

௪௮௨௦ ஸ் செப்பட்டமபர் பா

ஜமீன்தார்,

சரகதூர்ப்படடி.,

2.

The Collector angry!

L@rmsrost) மண்ணாழு. அபபுரரய பிள்ளை தாசில்தார் சாதூசசேசாவல்ச்ருறிச9ி [பா அபியதீபாஷசத்]:

தரிவிலலா, உமமுடையதாலுசசாவைச்சேர்கத சாவலூர்ப்படடிஜமீன்
சரா இற்துபோனதாசவம, அ.லர்சரீரசெளசகியமிலலாதிறாகசபோதூ சமரச
டையப்கவகாளிசகு

வஃஆபின்சாரியைபபடடஙசட்டிவைததுவிடபெபோன

08.77.
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சாசவம, அபபடிபபடடககட்டிசசொணடதாசசசொலலுெதாசபபசாயச
Qrerkpat
சமபேராலஇஸ்ிமிரார்சரொமஙகளைசதாசசவபணணிசசொள
வேணுமெனறும அசுருககுஅர்ஜியெழுதிகொணடிருகருர்.
நீர்வறமீன் சாதிறகதுபோய அவருசகுபபதிலாகமறறொருதசர்வகது அர்
ஜியெழுதுறெபரியஈதம் ஷஜமீன் தாரியைஜப்திசெயயாமலும அதுச௫கதி
அசுருககுசசெரியபபடுததிவையாமலும இருகசசபபென்னா? ஷ£யார்௮சூரு
ககுஎழுசெசொணட அர்ஜியைஇதககுள்மல பூப்செயதிருசறெதைபபார்தது௪
கொணடு உடனேசசாஹிபாபதலசசசெமமையாக விசராசணைசெயது பயான்
வார்ஹிதலாசெய௫ெதுகதவிர வஜமீன்தாரியைஜீப்திசெயது ms ens
கும சசாஹிவிசாரணையிவவா௩கபபடட. தஸ். தாவேஜுகளசதகா இனறுமு
தல

(௮)

சாளைககுளளாச,

ஜாஹிர்செயயவும,

அபபடிசசெயயாமல

ஷச்சா

கதியிலசஸ்தியாகவிருப்பீரேயாகெ, :உமமையுடனேதாசிலஉ ததியோகத9
னினநமைபர்த்சப்செயயபபமெ.
புமுசரபிலா2 வகஷடபமணசசயன,,

B28

Gv

செபிபட்டயர் ww ae

தேமட் (1620) ஜகப்சலில்,)

pend wed guun

ஆலிட்பிர காணசலெச்ட்டர்...

3. Vahseldir's excuse, setzure of goods, and full investigation,
wrath epaRalgssatarRe,

0.

auyrrogaks

eR sQerca

3168:

எனன வென்ரரல் தாலுக்மஜகடர்காவதூர்ப்படடிஜமினதார் இறத போய்
அவருகளுபபனலா -தைமககுபபடடமாயிருகறெதாகவுமதமமுடையபேரைச
சர்ச்சாரிகுசாசசலபணணிககொளளவே.ணுமென்றும

அரசபபசாயசர்

என

இறவாஅகுருசம்சழூதியஅர்ஜியைஅனபபிவை தருகிறோம்;
அதைததரி
வஜமீன்தார் இதந்த

யாபுததுசெயுஜ பயான்லார்ஹி 'த்திலாசெயெதுசவிர
போன வடனேச. ,தரஹிஜ்மீன தாளியைஜப்திசெயயாமலிருநததற சூமூகாகசர
முமழுசசசொல்லியும ஷூமின்தாரியை ௮) காளைககுளளாக ஐப்திசெயுது,
ஜபதிசணககுகததா ௮அஜுருககு ,சதெரியபபசெ.தசசொலலவியும பீ.த்விபேரால
சது.
Spas (nde) வது உ. பர்வானாசாதராச
சதரஹ்ஜம்னதாசாரசவுககயெமிலலா, Basia பிச்விதகுசககசமாய்த்தெரி
யாது, எனெனால தாலுசகாவிலவிஸ்தரிசச" சன்வாதுபாக௫யிரு-தெபட்
உமா:
யால. அசைவ சுலபணணிச226/தஇிவஇர்சாலசெயயாமர்போனால
பிதசத
யில
உ
(0௨.)
மீ
போன
'பரிலஆயாசததுகடடமாகுமென்ற
டை
ae

sit சனனதுவ௪திருகதசே)

அகசதஉதசாவினபடி.பிதவிமாகாணம

பேஷசார்கீளுகளுஜோர்தாகதுசெயது ஷன வுபாககியைவசுல்செய்து
கொண்டுவருறெபோது மஙகலம்மாசாணமபேஷ கார் சனனுடையவூட்டதரி
விருசதெ சன்வாதுபாகக (௬௯) “த்து சசொசசமருபாயஇபபோஅவருல்செ
1 Ser Severed and/163, 193.

It is culgarly = far and wide
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வரூலாகறதாயிருசசவிலலையெனறுதலையழுதனான.

அதற

சா௫பபித்வி பேரன சீ (௨௭.௨) சாயன்காலமதாலுகசாவைவிடபெபுறபப
ட்டே (௯௦௨) அவவ்டமமாயரச்சேர்சது ஷசன்வாகபாககியைங்குவசெ

யதுசொண்டிருககேன
&

அபபோது காவலூாபபடடிவடடமபேஸ்சார்
சதரஹ்ஜமீன்தாரீநாளது
(௪௨) சரயவசாலம இறக்துபோனதாகதவையெழுகனொன.
அதுபித்வி

ககுசாளது

மீ”

(௬௨)

சாயஙசாலமயசதுசோசத,

அதைபபார்தசவுடனே

பித்விமலகலம்மாசகாணதசைவிடபெபுறபபட்டேடடாச்கோட்டாச்சாயமாளது
மீ” (௪௨) சாலமேசதரஹிகிராமததுசருவகதுசேர்சசேன, அபபடிசானவகது
சேருறததுசகுளளே

வழியில

அஜாுரிவிருகது

ஷடசாக்தே

வாதது.

உட

னேசதத்சாசதைப்பார்ததுககொணடு உதசாவினபடி ஷ.இஸ்திமிரார்சசா
பபிடததிலிரு,தபண்பபெடடியைச்சோதித்தவிடசதில ரூபாய் ௰॥௬௨௱இ
அணா ட பைசு ௮- உம், இருகததகள.
அதுகளைமுத்திரிதுககொணடுி,
cng
கிராமககளினர்குடிஃவணஙசளேவரவழைதது
இன்றுமுதறசொணசேர்க்
ஈருககுபபணகசடடச்சொலவியும சரககாரு, க தரவினபடி$டகதுவரசசொ
ஸவியும் அவர்களுக்கு தாகதேுசெயது அவர்களுடையதணகளறாசசருணேகளை.
மூுததிரையிடடு ககதபெடடியையுடனேசாலுக்காச்சசசேரிககு அனுபபிவி
டடேன.

அபபாலஷுஜஐமீன்தார்வீடடுகுள்பபுகுகது

அவருடையசாமான

களைஜப்இிசெயய .நாரமபிதசேன, அபபோது
ஜமின் சாருடையபெண்சா
'இகள்சையாணடே௰காள்வகறசா௫சசலசாமானகளஎவேணுமெனறுகேடடுகொ
ணடஉஇனைலை அபபடியேகொகசெகபபட்டதஙகம வெள்ளி[செமபு பிததளை
இருமபுமாமுதலான லசாமானகனஜின்சு (௮-க்கு) மதிபபுரூபாய் (௫.௬சம்

அணா௫ பைசு ௬-க்கு) விபரமாகஜாபிதாவெழுதி (ற. 1 24) சர்ச்சாரார்கேட்கும
போது அது.சளை.தசர்செயவதறகுவூபெண்கெளுடையகையெழுத்தும அவர்
களுககுமா கபர்ஜாமீனிசகொதெத வர்சுளூடையகையெழுதது

மவாகசகெகொ

ண்டு மறறசாமானக.எஜின்௪ (௫-ச்கு) உருபபடி. (ஈக) இதுகளை ஜப்திசெ
யதுபோலீச ட்டாணாசசாரன டு) -£வுது கம்பர் பேதபபபாசச வசககில
ஓபப அஅபபோடம்

பித்விஷஜம்ன தார்வ்டதெதிணணையினபேரில்த்தானேக

சசேரிசெயதுசொண்டு சேவகர்மூலமாகசசடுதியிலத சப்படடவர்களையெ
லலாம்தருவிதது ட௮ரசபபகாயகரிஎழுதிய் அர் ஜியைவிசாரணேசெயயஆர
மபித்தேன,
(A)

The Claimant.

சேவகரால ஆசர்பபிதன (0௯) ஈபர்களில மூதல
௮ சூருககுழர்ஜி எழுத
னரசபபசாயகமைவிசாணைபணணதில (01 பண்ணுனதல்) : மாஜிஜமீன
சாதமநுடையஜமீனதாரிசகு இவருககுபபடடஙதடடிவைததுபபோணதா
1 An abusive term.

Here = rededitous.
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படடகைடடினைினப
அவருக குச்சரீரம்லகுவா ஜதெதுபோலவிருசதகி

ளாலே அவருககுஅது முழு தஞி9சாஸ தமான பினபு

அவர்இசதககாரியததை

க்குறிதது சர்ச்சாருகனுசதெரியபபசெசலாமெனறிருகததாசவும, அவர்இறகது
போதெதுஅவருககுசிதெரியாமலஇறகதுபோயவிட.டதாசவும,
அசனாலஇதைச்
சர்ச்சாருககு ௮வாதெரியபபதெசவிலலையெனறம, புவரிருககையில அவ
ரைமிஞத் தாம் சைச்சர்க்சாருககுததெரியபபதெ சசகூடாதெனறிருகததா
san, அவர் இறாஈதுபோசுவே அ௮வருக்குசசெயயலுசடககுகளைச்செயுது
போடடு இதை உடனேசர்ச்காருககுததெரியபபதெதினேனெனறும, அதற்கு
(இனஞாரினனார்) சாட்டியிருகஒருர்களெனறம, வாககுமூலமெழுதிவைத
தார்.
(B)

உட

The Zamindar of Amir.

அரசபபசாயகர்தமகருரசாட்சசளாகசொணனவம்சனில்

,தரூர்ஜம்

னதாரைசகேட்டதில தாமமாஜுஜ.மீனதார் சரீரசவுககிய
லலாமலுருசசை
பபார்ச்கஅவரிட,ததிறகுவகதண்கவும, அசதஜமீன்தார் , சமுடைப. ஜமீன்தா

நியைதசமக்குப்பிற்காலம் ஆணவெருமபடியாச இரபரசப்பசாயகருககுப
படடககடடிவைததாரெனறும், அவருடைய இரணடுபெண்சாதிகஞு
ஆ
வனாம்சகத௫.சாச (௨) இரொமககளைவிடடு ௮வர்களுககுமுகதஅரசப்பகா
யகருசகும்உடனபடி.சசைகள்பிறபபிததுககொசே,சாரெனறும்

வாசகுமூலம்

ள்மூகிவைதசார்.
(C)

Fhe Zamindar of Vathir.

வாதார் ஜமீன்தார் சான்மாஜிஜமீனதார் இறகது
பபான சேதிகேட்டு ௮வரூ
டையசமஸ்காரததுசசாசபபோனவிடததில்

இக,கூசாசபபகாயகர்

மாதிஜமீ

னதர்ரீனு வருமை _பஜமி எாதாஙிசகுத்தமசகுபபடடஙுசட்டிை வதசதா சவுடிஇணி

மேலஅகைச்தாம் ஆளபபோகிறதாகவும இவர்வாய்னாவேொல்லக்கேவ்விபு
படடேனெனரு, வாககுமூலமெழுதிவைதாார்.
(D)
வடஅரசபபகாயகரால்

The Doctors.

சாகதிகளாககுறிககப்பட்ட அணணாவையன

சாம

ணணதாசவும
வைத்திய
பையன (௨)பேரும- காககளதாகிஜ்மீனதாருககு
அவர்இறகதுபோக

அம)

(ம)

சாளமுனனாடி.

இகதஅரசபுபசாயகருககு

Quergu;

லை

அவருககுலூயடைததுபோசசுசென

மாஜிஜமீனதார்படடஙகடடிவைசகவிவ$வு

ஷுமின்தார்தமருடைய கூரத்தசாரச ன சமபியைத்சாம்

சுவிசாரமபணணிசகொளளபபோூறெதூசசசொலலிககொணடிருகதாசென
அம, வாககுமூலமெழுஇவைததார்கள.
(EF)

சசனப்படடி,

Two

Residents

of Ganthana-Pagti.

இராற்தத' 5குடிசளாயெடுஷ்ணபபிளளை

A இஉர்களிருவரும

வேலபபடையா

கஙகளைமாஜிஜமீனதசர்ஒருசானவசவழைதது,

எனனு

1z0

A

TAMIL

PROSE

READER

டைவஜமீதைரிககுஇகசஅரசப்பகாயகருகழுப்பட்டவசட்டிலைகபெத்ை
உ௱சளுடையூராமததை எனனுடையமுததபெணசாதிச்குகசொடுததுவிட
டேன), சீஙகளினிமேல ௮அவளிடததிவஊயதாப்பணசதைசசெலுததி [ச
வாக௫ெேகொளளுககோள் (சோன் ॥ப1ஐ. 102 கள்) எனது எவகளுடனசொ
od இசதஅசசபபகாயகருகருஙகனமனபாகவேபட்டவகட்டிவைசகார்
மேலும்மாஜிஜமீனசார்தமமுடைய( )7வூஃபெணசாதஇிககுசளெயனூஸ்ர
சசொதெதுவிடடதாசவும

அரதபபடிககு

'அவாசளுகரகுகடனபடிசகைகள

பிறசதிருசகறெதெனறளுசொனனார், இதுக சாகசளிகோமெனழவாககும
லமெழுதிவைததார்கள.
(F) Two Inhabitants of Kiliyan-Ur

ஷமீனசாரியைசசேர்க்ச கிளியனூர் குடியாக மூசதுகசவண்ட்ன் ராக
பபடையாட்ட, இவர்களிருவரம மாஜிஜமீனதார் இகதஅரசபபராயகருககு
பபடடஙகடடிவை
த ததைஅமிவோமெனறும, த௲களுடையகராமததைததம
முடைய இளையதாரகதுகருச
2 வனாமசததுசசாசசொததுவிடடதாகமாகிஜ
மீணடர்சவககளுடனசொலவி இணிமேவுசமமுடைய (௨-வது) பெணசா,திக
சுூவாய்சாபபணசமைசசடடி வரசசொனனாரெனறைம்,
வைத்தார்கள.
(G)

The

Estate-Secretary

and

வாக்குகூல மெழு,க

the Accomptant.

இஸ்திமராசசமபிரதி கவிதீர்தசாபபிளளை கணககுகோவிச தபிளளை இவர்
களிருவரும

<

மாஜிஜபீளகார்த்மககுசசரீரசவுகசயமிலலாமலிருசததபோது

இகதஅரசபபசாயகரைவாவமைதது அவருககுபபட்டஙகடடிவைததார் ௭௫
களைஅவர்சொல்ப்பம.கேடகே .ஈவகொளளசசொலவலியும,
சசதவபபடடி.,
இண்யனாா

இகத

(௨)

கிராமஙகளுடையவருமானததைஎனனுடையபெண

சாதிகளுக்கு” வனாமசததுககாககொகெதுவிடடேன,.ஆ,தலால்நீஙகளஷ£௫ரா
மஙகளினவருமானஙகளை இஸ்திமிரார்கணகூல்மினாஹாசெயதுபோகேச
ளெனறசொலவலியும, உததரவுபணணினர்
அதறகுமேல௪ஙகள மூனணிலைசகுஇகசஅசசபபகரயசருககும

மாஜிஜமீ

னதாரினபெணசாதிசளுககுமஉடனபடிககைகளுமபிறகதிருககதுகள. ௮௪
தீதசேகிமிசலசாஙகள உடகிராமககளினவருமானசதையும

ககில்சழிதது எழுதிசொணவருகரோம

இஸ்திமிரார்கண

எனறு, வாககுரூலமெழுதிவைத

தார்கள.
(H)

The Treasorer.

சராபபு வரதபபசெடடி, என்றென் மாஜிஜமினதார் இரச அரசபபசாயக
குசகுபபடட௫கடடிவைககவிலலையெனதும,.தனாலஅ உருடையமுதல்ப்பெ
ணசாதியினசமபியைச விசாரமபணணிசசொளளாலசாசசொலவிசசொணடி

ருகசாரெனறும),

வாககுமூலமெழுஇவைததான,.
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(I) The Senior Widow.

மாஜிஜமீன தாருடைய
முதல்பபெணகாதியாயெ வ்ஷுமிகாசயொர்:
அவர்செமமையாயிருசதபோது எனனுடையதமபியை சகவிசாரமபணனே
கொணடு அதருசகுஇகசஜபினசார்ப்படடசசைச்சட
வைது
ட. geal nad
னாலே கருமாகதமுதலானதுகளுமசெயவிததுககொளளவேணுமெனது அவ
ரகக" தலையெழுதி அவரைவரவழைததார். அவர் வகதுசேம்ச்ததறகுன
னமே அவருககுவாயடைததுபபோசசு௪.: அதினுலே௮வானுமதிபபடிககு
அவர்வாதமிதபாடு, நானவரைச்சுவிசாரமபணணிககொணடேன..
அவர்
இதகதுபோனதுமுசல அவருககுசசெயயுஞ்சடயகுகளுமஎனதமபிகையால்
செயவிசதுககொணவெருறேன, எனனுடையவிசனாமஞ்சூதக முக திர்த்த
பிறபாடு சர்ச்சாருசகு.சகெரிவிதது எனனுடையசுவிசாரபுசஇரருககு ஷபட
டததைக்கடடிசகொளளவேனுமெனறதகானிருகசசசே மததியில இக£,ஐரசப்
பகாயகர் எ௫சளைமோசஞ்செயயவெத்தனபபட்டு எஙகள எசமானர்தமககுப
படடங்கடடிவைதசதாசசசொலவிககொண்டு லெபொய்ச்சாகதிகளையுமேத
பதெ௫ிசசொணடு, ௮ஜுருககுஅர்இியுமெமுதி இசசமடடுமவிசாரணைககு௪
கொணடுவகதுவிடடார்.
நதமிலலை 2”.

இவருககுமஇகதஜமீனதா௱சகுமெலவவளவுளுசமப
இசதசசஙகஇயைககுறிததுத்தாஙகள செமமையாகவிசாரணைப

ண்ணி எனனுடைய சவிகாரபுததிரருககுபபட்டஙசடடடவேணுமெனறு

வ௪

இல்மூலமாசவாககுமூலமெழுஇிவைததாள.
QJ) The Junior Videw
ஷமீன்சாருடையஇரணடாவுதுபெணசாதி அனகவலலிசாச௪யா£ எனக
வள: ஷமீனதார்இறகதுபோச (௨) மாகுததுசகுமுனனே மூதுரைவிலல£
விலிருக ற சக்தாய்வீடசெகுகசானபோயிருகதசாகவுமு: சனபுருஷன இறச
துபோனஅனதைககுத்தானிவிடமதானவகததாகவும
தனனுடையசக்கள
ததி அவளனதமபியைச்சவிசாய/பவணணிககொண்ட தாகத்தானவகத 'பிறபாதெ
னஜனோ?சொனனாளெனறும) மத்தியிலஇகதஅரசபபபசாயகர் தனனுடையபு
ருஷன இருசசபோதேதமகருபபடடககடடிவைதத தாசசசொலலுகிறாசென
இகளிலே ,சனசகொனறுகதெரியா
ம், வயடட சசைககுநிததசடகதசஙக
தகளுடைய ஜ.மீனசாரியைபபஙகடெடுததனனுடைய பாகதது
செனதறும)

சகுனட

மனசைக்

தனசகுசொசெகவேணுமேனறம,

வசூலைமூலமர்கவர்க

குமூல்மெழுஇிவவைதசாள்.
(K) The Widows’ Signatures.
ஷஇருவருடையவ.

Fave eg

oop Banas,,சவாககுமூலலகளையெதெதுக

கொணட பித்விரேரே ஐமீன்தாரியனுடையபெணசாதிகளிட கசனுககுகத
ஸணிதசனிப்போய், அவரவருக்கு அ௪,சகதவாககுரூ் லதசைப்படி ததுசிாணபி.

1 Note the ambignity in the use of wed.
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தீது அதத்சரிசானளுவெனறகேடடேன. அவரவர்தமதம்வக€ல்எமுதிவைதத
வாசகுமூலசதையொத்துச்கொணடு
௮,தூல சனித்தனிகையெழுகதுவைச
தார்கள,
(19.7.,6 7087*, ந, 93)
(L)

Summing

up.

சேவசனால ஆசர்ப்பதெ.தியசணக்கர்களமூனறு பேரில: கோவிரஈதபிளளை
(see G) போச (169) மறற (௨) பேசையும்சேடடதில் ௮வர்களராஙகள் ஊரு
சகுபபோயிருஈதுஇனமையகிகதான்இவிடததுககுவசதோம, எ௫களுககு
இசைபபாதியாகொனஜாசெரியாதெனற சொனனபடியால் ௮வர்களிடததில
வாசகுழமூலமவாஙகவிலலை,

அரசபபசாயகர்மாஜிஜமீன்சாரினபபெணசாதிகள எழுதிசகொதெகிருககற
தாகஆசர்ப்பசெதிய உடனபடி.சசைசளைபபடிசதுபபார்ச்தவிடதஇல சமபரதி
சவதர்த்சாபபிளளையும்கணசருகோவிகதபிளளையும (586 0) அதிலசாட்ி
கையெழுததுபோட்டிருககறபடியால

அவர்சளிடததிலஉடனபடிககையின

சாக்திச -ஈசவாககுமமலமவாங்க
விலலை.

ஷகனசவலலிகாசஈயாா மிசர்னனதிலமெயபெரயஅறியஜுபாஜு (அக்சம்பச்சம்) வீகெளிலிருகறெவர்களைவிசாரிசசஇல அகதமமாள்மாஜிஜமீ
னசசர்இறகதுபோக (௦) காளமுனனேவாஈதுவிடடாளொனறம,

முததல்த்தாரஞ

சொனனபடிககு அகதமமாளுடை _யதமபியைசசவிசாரமபணணிகசொளள
மாஜிஜமீன்சார்நினே
ததருஈ தலலைலையெனறம, அ5தமமாளுடையுதமமி எய
போதுமிவிடதஇிலை (லே (௦: லே)யேகுடியாகவிருகததாலஅவரைமாஆிஜமீன்
தார்வரவழை,தத,
சாக, அரசமமாளசொலலுவதுபொயயெனைம,
இகத௮ர
சபபகாயகரைமாஜிஜமீனதார்
ஆள்விடவெரவழை சதுபபடடகசட்டிவைத
499 கிசமெனதம/

Asragy@cpiser.

அவர்களைஇவர்சளில்யாருஞ்சாகுதியாகச்கோறாதபடியால அவர்களிடத
திலுமவாசகுமூலமவரஙகவிலலை.
ஜமீன்சார்களுககுபபிளளைக ளிலவாமவிருகது வேளறொருவரைஅவர்கள ௪
விசரிககவேணாசலை
அதுசஙகதிசர்க்சாருககு அவர்களதெரியபபடுததி
அபுபுறதீதான அதுசெயதுகொளளுறெவழககமுஞசட்டமும (உண்டு).
அபபடி செயயரமறும சககளச இயினசமம ,தியிவலாமலும முதலபெண
சாதிஏசதேசததில்சுவிசாரமபாணணிககொணடதாசசசொலலுவதுதமபதசசச

தாயிருசகவிலலைபு ஆனாலமாஆீஜமீன்சார்இறநதுபோனபினபு இரதமு தலப்
பெணசாதிதானே தனதமபியைசசுவிகாரமபணணிககொளள எததனபபட
தாசவும, அதமசாசசலெைகைசசைவசபபதெதிககொணடு சபைட்சததிவே
சாககிசொலவிவைதததாசவும,;

அகசளதுளள

ஆஞூசாஜமீன்தாரும

சகதனப

படடிகளியனூர்இதுகளினகுடிகளும
சம.பிரதிகணசகர்களும சாக்ஷிசெர்
னனபடிககும மதறவெகருசனஙகளசொலலுறெபடிசகும இகதஅரசபபசாய
கர்மாஜிஜமின்தாருககுபபஙசாளிவரிசையிலமகனாகவேணடியபாததியதை

CH.

Vi.
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யைபபததி

இவரைமாதிஜமீன்தார்॥வழைததபபடடகசடடிவைதததுகிச

மாகவும,

பெணகெளுசகுஜீவனாமசததுககுமேதசொலவிய/ரொமஎகளின

வருமானககளையமிவைத்திருககலாமெனறுசதோனறு வழு,
(M)

ஆசையால,

Let them settle it among themselves!

இவாசளஷுமீன்தாரியைககுறிதது

sad sunsaragia

கோருகு (ற. 7) சமாசானபபடடுவருறெபரியகசம அைஜப்தியிலசானே
வைத்து

சர்க்சார்கணகலுசாசகலபணணிகசெரளளுமபடியாகபபித்வியே

ரால்தாசதுதுகவேணுமெனறம, வடஇஸ்இமிரரரஇிராமஙசளைவிசாரணைச்
யறெதறகாக ஒருஅமினறாவைகேமிகது அனுபபவேணுமஎனறும , சருகததுக
குசசெரியலாவதாச எழுகிகசொணடேன.
இதுசககதியிலவாஙெச ரஹ் இஸ்திமிரார்ஜப்திசணககு (௪) ஷமின்
சாருடையபெண்சாதிகனிடதலகொதெஇருகறெசாமானசளுகசாசமுததக
௬ ணபிளளைஜாமீன்கதது (௧), கூடிசரியாபததலவாகனெஅரசப்பசாயகர்வா
சகுமூலம (௪), ஆழூர்வாதார்ஜமீன்தர்களினலாசகுமூலகசன [2 )) சரமமை

யன அணணுவையனவாசகுநூலம (௧), சசசனபபட்டி இளியனூர்கிரம

க்குடிசனின

வசசகுநூலக௪ன

(8),

சமபிரகெணச்சனலாசகுமூலம

சராபபிவசதபபசெடமி வாக்குமூலம் (4), சதாஹிஜமீன்தாகுடையபெண்சா
இசனிசவாசகுரூலககள (௨), அசலபிட்டீஷன (2), ஆகதலசாகவேஜாசன்
(மக) உம் இததுடன சமகமகதுககுஅலனுபபிவைததிருககறேன
ம. சபயாரவடகடசாமிவதாச் தாதாசகே sre
agae Gv (@eror) us (இச) உ.

dols

