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சஞ்சிகை. உ.)

வரலாறு,

உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொதுவான

கல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி மார்க்கம் முதலானவையைப் ப

நீறியும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அது தமிழ்ப் பாஷையி அம். இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு

; கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக நான்காய் மடித்த தாள் அ

வாலில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன் மும் வியாழக்இழமைகளிற்

பிரசித்தம் பண்ணப்பம்ெ.

இதின் விலை, பத்திரம் ஒன்றுக்கு, உ. பென்சு அல்லது வெ

சு இத் சல்வி, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு

க் தால் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிலிங்கு.

இதிற் பத்திப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்தி வைத்தி மாதாந்த

ம் பணம் முன் னேறக் கொடுத்து வைத்தி, மறு பெயருக்குச் செலவிட

இகூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஒன்றக்கு, க தி.

பென்சு, அல்லது க. பனம். அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன

றக்கொடுத்திருத்தால் விலை, க பென் சு.

இருபதுக்குக் கையெழுத்து வைத்து வருஷாத்தம் முன்னேற

க் கொடுத்துவைக்குங் கிாரியக்காரருக்கு இதன் விலை பத்திரம் இ

ன் அக்கு க. பென்சு, அல்லது அ. வெள்ளச் சல்லி. மூன்.அறுமாத

த்திற்கு முன்னறக் கொடுத்திருக்தால், விலை அம பென் சு.

இEF தவாற் சலவைவிட.

அறிக்கைப்பத்திரங்கள் வழக்கமான வீதம் அச்சடிப்பிக்கலாம்.

இன் பத்திரத்துக்குக் காரியத்காய் இருக்க விரும்புகிறவர்கள்

ீலுள்ள அமரிக்சன் மிசியோன் அச்சுக்கூடத்திஅள்ள

பிரசித்தக்காரனிடத்தில் எழுதிச் கேட்டுக்கொள்ளவும்.

காகிதம் எழுதிக்கொள்பவர்கள் தாக்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை

கன உதய தர்ாகைப் பத்திரத்தின.சி முகாமைக்காரருக்கு எழுதிக்

கொள்ளவும்.

இந்தப் பத்திரங்களே யாழ்ப்பாணத்திலும் மதுரையிஅமுள்ள மி

இயோனிடங்களிலே வாங்கலாம்.
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The MoRNING STAR will be devoted to Education, Science, and

general Literature, and to the dissemination of articles on Agriculture, Gow

இit, and Religion, with a brief summary of important News.

ii PRICE it the Paper is tய0 pence a number, or one shilling a

quarter, payable in advance
i Agne who subscribe for tem copies and pay in advance, the price

one and a halfpence a number, or mine pence :ய.ே

'i'i'i'ல்ibe for tinent copies ald'pay in advance, the

price is onepenng a number or sia pence a quarter.

N. B. Postage extra.

ii'i't act as AGENTS, may apply to the Publisher at

the American Mission Press, Manepy, Jafila.

bitspoNDENTs'may end their Communications_addressed to
r rie Eறாons or THE MoRNIN STAR, Batticotta, Jatha.

The following persons are authorized to act as Agent for the Morn.

"ing Star.'
' ArFNAPATAM-Mr. C. I. GREN R; cHUNDICOLY-M. J. Pow1.

A, AதாNor; POINT-PEDR0-A, Hoயips; CALPENTYN-J. Wooம.

)iNcoMALIE-Rev. C, Hol.s; MADURA_Rey, R. D.WARம:
tiNibidi_Rew, J. J. LAwRENCE, MADRAS-P. R. HUNா, Esq.

(BR HISTORICA WIEw OF INDIA.)

(Continued from page3.)

இந்து தேசச் சரித்திரம்.- Countries.

இந்த தேசம் சாஅ பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அ

ல்ை வடஇந்துசேசம், டுலுக்கதேசம், தக்கணம், தென் இக் அதே

சம் என்பவைகளே.

தஅாசக u. தை. உக, திகதி. வியாழக்கிழமை. Thursday, January 21, 1841.

rெ இாச்சியுங்கள். அவைகளின் பிரசான பகு கிகள் ஒன்பது. வட

இந்துதேசத்தைச் சேர்ந்த இடங்களும் அவைகளின் பிரதான காங்

ஆகுழாவன, காசுமீரம், அதில் காஸ்மீர் நகரமும்: ஆபுக்கான் , அதி

ல் சபோலம்,காங் தாம் எ. லும் கரங்களும்; தவாப்பு, அதில் ச

ட்வீச், யமுளுவென் னும் கரங்களும்; கர்வால், அதில் சிறிகா காமும்;

கூடமே ஆன், அதில் கெங்காரர் பட்டணமும் ;கேபாளம், அதில் காஸ்

திமாண்டி சகரமும்; இவைகளுடனே சீக் ச்மதேசம், பூத்தான்தேச

ம், ஆசமதேசமென்பவைகளுமே,

நடு இத் துதேசமாவது, தெல்லியில் தரை தனக்கா ராகிய மவுல

விரசாக்தளுக்குத் ழ்ேப்பட்ட தேசங்களாய் கிரும ை ஆற்றுக்கு வ

டக்கேயுள்ள லா கோர், மூல்த் தான், குசராத்து,ஆசுமீரம், அல்லது

இராசபுச்தானியா, தெல்லி ஆகிராகாடு, மாளவம், அல்லாபாத்து

அயோத்தியா, பாகார், அல்லது மகத சாடு, வங்காளமென் லும் ப்

திளுெரு இராச்சியங்கள். இவைகளைத் துலுக்கர் இக்துஸ்த்தானெ

ன் அறு சொல்லுகிறர்கள். கச்சி நாடு, குசராத்தில் ஒர்பகுதி. அத

ற்கு வடக்கே சிங் துதேசமுண்டு. மேற்கூறியவற்றுள் மூலத்தானுக்

குத் தலைப்பட்டணம், மூல்த்தான்; சிக் தி தேசத்துக்கு ஐதிரு பாத்

து, தட்டாபட்டணம். கச்சி காட்டிற்குப், பூச்சு பட்டணம். லா

கோர் நாட்டிற்கு லாகோர் சகரம். குசராத்துச்கு குரத்தி, ஆமே

சபாத்து, மாமூதபாத் தி, என்பவைகளே. லாகோர் தேசம், மேல்

லாகே ர், சீழ்லாகோர் என இரு பகுதி-பட்டிருக்கின்றது. அவற்

அறுள் ழ்ேல கோரென்பது, பாஞ்சால நாடு. தந்தப் பாஞ்சால

ழ், மூல்த்தான்.திச்சி, கச்சி நாடு, குசாத்து, என்னுங் தேசங்க

ள் சிந்து தியடுத்திருக்கின்றன.மாழவம், ஆசுமீரம் என்னுச் சாடுகள்

கடுத்தேசங்களாய் இருக்கின்றன. மாளவத்தின் பிரதான பட்டணங்

கள் உச்சினிப்பட்ட ணம,குவாலியா காம், இக்து .ெ பவைகளும்

: ஆசுமீரம், சா கோர் என் பவை களுமே ஆசுமீரம் என்அ

த தேசம் உதையப்பூா, சயட் பூர், சவுப் பூர், கொற்ரு, பூக்தி, ஆல்வா

ர், பிக் கனியர், சேசலமீயர், கிஸ்குகிரி, :::::::

ேேராலி, சீரோவாய் எனப் பிரிபட்டிருக்கின்றன. தெலவி.அகிரா சத

டு, அயோத் தியா, அல்லாபாத்து, பா.ார் தேசம, வங்காளம் என்

அம் இராச்சியங்கள் கங்கையடுத்திருக்கின்றன. அவைகளின் பிரதா

ன பட்டணங்களாவன, செல்வியல் தெல்வி நகரம, அத்த அபுரி, து

வாாபுரி என்னும் பட்டணங்களும, செல்லிக்கு வடக்கே அரித்து

வாாசாமெ நகரமும; ஆரோ ட்டில், ஆகிவா சகரம், கன்அேசம்,

விருத்தாவனம், மதுராபுரி முதலாகிய பட்டணங்களும்; அயோத்தி

பில் அயோத்தியாபுரிப் பட்டணம், இலட்சுமண சகரம், கோச

லஜென்பவை ககும்; அல்லாபாத்தில், அல்லாபாத்திப் பட்டணம்,

காட்ெ பட்டணம், குளுர் சகரி, சையம்பூர், மீசர்ப்பூர், கலிங்கர் எ

ன் அம் பட்டணங்களும்; பாகார் தேசத்தில்,பது மவதியூரும், காயா

புட்டணமும், மி.துலாபுரியும்; வங்காளத்தில், கல்குத்தா, மூவிதபா

த்தி, தக்காபட்டணம் என்பவைகளுமே. மேற்சொல்விய கிருட்டின

ன் பிறந்த மதுராபுரி கர்குடத்தில் ப்ாண்டியராசாக்கள் ஆளுகைசெ

ப்த மதுரையல்ல.இவ்விரண்டிடங்களுக்குமுள்ளதாாம்(தடு.ா)மயில்.

க. தக்கணமாவது கிருமதை ஆற்றுக்குங் கிருட்டின சதிக்குமூ

டே உள்ள இராச்சியங்கள். சக்கணத்தைச் சேர்ந்த காடுகளும் பிர

தானபட்டணங்களுமாவன, ஆரங்கபாத்த, அதில பூஞ சகா, எல்

லோார், வெம்பாய், சத்தாாா கரி; காங் சேம், அதில் பேசாம்பூர்

பிரதானழானது. பீதர் சாதி, அதில் தேர்நகரம; ஐதிருபாத்து அதி

ல் வாங்தோல், ஐதிருபாத்து,கோலக்குன்றம்: தவுலாத பாத்து, அ
ல்ல.தி சாத்ர்ே என் தும் நாட்டில், ஆமேத்து ககரம் பிரதானமான

ச. பிரார் காடு, அதில் எல்விச்பூா, அமாபதி, இச்சாப்பூர் என்ப

வைகளும்; கச்தவன சாடு அதில், நாகபுரம், சட்டினப் பூர், காருபட்

டண முதலியவை சகும் ; விசையப்பூரில், விசைய காமும்; ஒரிசா

ாாடு அதில், கற்றக் ககரம், சேகாாதம, பாதர் பட்டணம என்ப

வைகளுமுண்டு. வட சருக்கார் என் அம் பகுதியில், கஞ்சம், குண்ர்ே,

மகுவிப பட்டணம், இாாசமக் கிரி, விசாக பட்டணம் என் அச் சே

சங்களுண்டு. அவற்றுள், கஞ்சத்தில் கஞ்ச சகரம். மசூலிப்பட்டன

கவது. வடஇச்துதே மாவதி, கிருமதை ஆற்றுக்கு வடக்கேயுள் த்தில், மகுலி சகரம், எல்அார், கொண்டப்புளி. குண்டு சில் குண்ர்ே ஈ
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சரம், சோம் பட்டணம், இன்னக்குன்றம், மங்கல கிரி; இராசமக்தி

சிபில், இராசமந்திரி; விசர்கபட்டனத்தில்,விசாகபட்டணம், பிம்பி

விப்பட்டணம், கலிங்க பட்டணம், சிக்கோல், கச்சங்கோட்டை எ

ன் லும் பிரதான பட்டணங்களுணடு.

ச. தென் இச்.துதேசமாவது கிருட்டின சதிக்குத் தெற்காக வி

சாவித்திருக்கும் இராச்சியங்கள். இதிற் கருளுடகமும் ஒர் பகுதி.

தென் இக்துதேசத்திலுள்ள காடுகளும் அவைகளின் பிரதான சகா

ங்களு மாவன.பாலக் காடு, இத்தேசம் கடப்பை, பெல்லாரி,பெல்கா

ம் என் அம் மூன் அ தேசங்களையும் அடக்குகின்றது. அசின் பிரதா

ன பட்டணங்களாவன, கடப்பை, பெல்லாரி, பாலாந்தம், பெல்கா

முதலியவைகளே. மைசூர், அதில் ாேங்க பட்டணம், மைசூர் நகரம்,

வங்களுர், பை த அா, சித்திரக் கோட்டை பிரதானமானவைகள்.

கோயம்புத் தூர், அதில் கோயம்புத்தாருங் தாராபுரமும்; சேலம்,அ

தில் சேலம், பாரமால், கிருட்டினகிரி, ஆத்தூர் முதலியவைகளுமே.

கொங்கணம், மேற்கு, செற்கு என இருவகைப்படும். அவற்றுள்,

கொங்கணம் மேற்கில், ரிேயர் நாடு,வெர்னிக்கோட்டை(Fort Wict

oria) என்னும் பட்டணங்களும்; கொங்கணர் தெற்கில், கோவை,

பொச்சா பட்டணம் முதலிப்வைகளுண்டு. கன்னடம், அதில் மங்க

ரூர், சீர்சு காம், ஒனூர், சேதாசிசிர் சகரம். மலையாளத்தில், கல்வி

க்கோட்டை, கன்னஅார், தலைச்சேரி, பால்காட்டுச்சேரி. கொச்சி

அதில் கொச்சி, கிராங்கலூர். திருவாழங்காடு, அதில் திருவனந்தபுர

டி, திருவாழங்காடு, கொல்லம், கோட்டாறு, ஆலம்பிழா, செய்யூர்,

சீவானந்தபுரம், கோலாச்சி என்பவைகளுமுண்டு. தென் இந்துதே

சத்தில் ஒர்பகுதியாகிய கருளுடகம் வடசருக்காரில் ஒர் தேசமாகிய

குண்ருேக்கு ஊடாகப் பாய்கிற குண்டகாம சதி துவங்கி நேர் தெ

சிோகக் கன்னியாகுமரி வரையிலுள்ள தேசங்களை அடக்குகின்றது.

ஒரு 3-கம் வடபிரிவு, நடுப்பிரிவு, தென் பிரிவு என மூன்று பகுதிப்ப

ட்டிருக்கின்றது. வடபிரிவாகிய ஆந்திரத்தில் பாலக்கிாட்டில்ோர் ப

குதியும்; கல்லூர், அதில் கல்லூர், அங்கோலென் அம் பட்டணங்களு

அனபி, ஈடுப்பிரிவில் ஆர்க்காடு, சிங்களப்பேட்டை, சென்னபட்டன்

மி என் அங் தேசங்க்ளுண்டு. ஆர்க்காடு வட பிரிவாகவும் தென் பிரி

"ாசவும் பகுக்கப்படடிருக்கின்றது. வட ஆர்க்காட்டில் ஆர்க்காடு

வே அார், சிற்றார், ஆரணியம், சக்திரகிரி என்னும் பட்டணங்களும்;

தென் ஆர்க்காட்டில், பிராஞ்சுக்காரர் சீர்மைகளாகிய, காவேரிப்ப

ட்டணம், கூடஅார், மஞ்சக்குப்பம், புதுச்சேரி, பறங்கிப்பேட்டை

(Porto Novo)என்னும் பட்டணங்களும்; சிங்களப்பேட்டையில் ெ

ங்களப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், ஆலமபார்வம், கோவில், என்னுார்,

வா லாசர்பேட்டை, பதிவேர்க்காடு, சதுரங்க பட்டணம் (Sadras)

முதலியவைகளுமுண்டு. சென்னபட்டணத்துக்கும் அதைச் சேர்ந்த

நாடுகளுக்குஞ் சென்ன பட்டணம் பிரதானமானது. தென் பிரிவைச்

சேர்க் த காடுகள் க. அவையாவன. தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி,

கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, இராமஞ்தபுரம், சிவகெங்

கை, எட்டியாபுரம, தொண்டைமான்,புதுக்கோட்டை, என்பவைக

ளே. சஞ்சாவூரை அடுத்திருக்கும் பட்டணங்களாவன, தஞ்சை சக

ாம்,திருவாமூர், கருவூர், சாகபட்டணம், சாகூர்,தென்மார்க்கர் ஒமை

யாகிய தசங்கம்பாடியும், பிராஞ்சுக்காரர் தேசமாகிய காரைக்கால்

என் ஆம் பட்டணங்களும்,மன் அர்குடி,வேதாரணியம், தோப்புத்து

மை, கோடிக்கரை, முத்துப்பேட்டை, மண்வாக்குடி, அம்மாபட்ட

ணம், கோட்டைப்பட்டணம், கோபாலபட்டணம், சுந்தரப்பாண்டி

யன் பட்டணம், கவிாகரி, மீம்பிசல், ஐதிரும்பட்டணம் என்பவைக

ளே. திரிச்சிராப்பள்ளிக்கும் அதைச் சேர்ந்த காடுகளுக்குக் திருச்சி

ராப்பள்ளி பிரதானமானது. கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த பட்டணங்

களாவன, கும்பகோணம், மாயபுரம், வயித் சுேரன் கோவில், கோளி,

சிதம்பரம, திருக்குநீருலம், திருவிடமருதூர், கருப்பூர், குருநாடு முத

வியவைகளே. ம.திர்ையைச் சேர்ந்த பட்டணங்களர்வன்,மதுரை,அ

ஒகர் கோவில், திருப்பாங்குன்றம், திருமங்கலம், சோழவந்தான், சீ

லிபுத்தார், திருத்தங்கால், கன்னிவாடி,பெரியகுளம், வத்தலைக்குன்

அறு, பழனி, திண்டிக்கல், மேஆார், காஅார், திருப்புவனம் என்பவை

களே. திருநெல்வேலியில, திருசெலவேவி, பாளையங்கோட்டை, திரு

ச்செக்கா, ஆள்வார் திருசெலவேலி, சங்காளுகோவில், ஆவடையார்

கோவில, காகர் கோவில், தாற்றுக்குடி, வேம்பர் வைப்பார் என்ப

வைகளும; இராமமூதபுரத்து இராசாவுக்குச் சேர்ந்த பட்டணங்க

ளாவன, இராமேசு, ம், பாம்பன், தோணித் துறை, மண்டபம், பிள்

ளேமடம, புதுமடம, ஆற்றங்கரை,தேவிபட்டணம். திருப்பிராணி, உ

த்த கோசமங்கை, திருப்பாலங்குடி, தொண்டி முேக்கரை முதலிய

கடலடுத்த பட்டணங்களும், முக்கூர், பாம்பக்குடி, பாத்திபஅார்,

இளையாங்குடி, சாளக்கிராமம், கமுதி, அபிராமம், திருச்சவிசை, .

ளிமடை, அரிப்புக்கோட்டை விருதுக்கபட்டி, பாலயம்பட்டி, !

லாங்கின.று. என்பவைகளும்; சிவகெங்கைச் சீமையில், சாட்ச

ன் கோட்டை, திருப்பத்தார், அ.மு.காற். மங்கலம்,மாகும.துரை,

லுமச்தன் கோட்டை, காளையார் கோவில், திருவேகம்புத்தார், :

வாடானமுதலிய சிமப் பட்டணங்களும்; எட்டியாபுரஞ் சி.ை

எட்டியாபுரமும் அதைச் சேர்ந்த ஊர்களும்; தொண்டமான் சி.ை

பில், புதுக்கோட்டை முதலியவைகளுமேயாம். இக்க தேசத்தி.

தென் முனை கன்னியாகுமரியென்றழைக்கப்படும். மேற்சொல்விய .ே

சக்களையும் அவைகளின் பிரதான பட்டணங்களையும் பற்றி இன்.

ல் விபரஞ் சொல்அவேன். (இன் அம் வரும்.)

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.

(ABRIDGEMENT or Gooம's Book or NATURE.)

முதற் பிரிவு.-உ. அதிகாரம்.

வலதுக்களின் ழலப்பகுதிகள்.

க சடபதார்த்தத்தை எக பிண்டமாய்ப் பார்த் தி

ல், இடையற்று விகாரப்படுகிறதாய் இருக்கின்றது. சி

து எதிர் நிறையே சீவிப்பதம், மரிப்பதும்,திரும்ப .

யிர்ப்பதுமாம். கொதிக்கும்பொழுது சலமானது ஆல்

யாகிய அணுக்களாய்க் கிளம்பிப் பாமானுவுடனே க

ப்பதுபோல எங்கள் கருத்துக்கெட்டாத அணு அட்ட

ங்களாய்ப் பிரிவுபடுவதும், பின் ஒருமிக்கத்திரண்டு பு

துச்சாங்கமும் மாதிரியுமான பொருள்களாவதுமாயி3

க்கின்றது.

உ. மிகுந்த வயிாங்கொண்டு பழிங்கெனத்திாண்ட

நீபாரும் மணி மணியாய் உதிர்ந்து இம்மணிகளும் தா:

திரள்வதற்கு மூலமாய்கின்ற பூதவனுக்களாகிப் பிறகடு

மங்களுக்குங் கூடுமளவும் பின் பிரிவுபடுகின்றன. பிறகு

ருமங்களாவன, அவை பயளையாகி அல்லது மண்ணுக்

அல்லது பயிர்வருக்கங்களுட் செறிந்து வேறுரூபமும்

வேறு தத்துவமுங் கொள்ளல்.

க. இந்தச்செயல் சினையுருப்பொருள்களிலுமுண்ட

கின்றது. கருவித்தாகி, வித்து முளையாகி, முளை மசம.

ன்ெறது. மரம் முதிர்ந்த காலத்துப் பட்டு வாவா உளு

த்து மூல அணுவாகி விலங்குசாதி விருக்கசாதியான ப்

ற சென்மத்துக்குப் புதிதாய் உதவுகின்றது. ஒர் அது

வாகுதல் சோம்பாயிருக்கவில்லை. பிரபஞ்ச விதிமு;ை

யானது ஒருவகைப்பொருள்கள் பலவகைப்பொருளின

துபயனித்தரும்படி அவற்றைப் பற்பல சீவனும் அ

கும்இன்பமும் சொடுக்கத் தக்கரூபங்களாக்குகின்றது:

ச. ஆகையால் சடபதார்த்தமானது சருவ வல்லயை

யும், ஞானமுமுள்ளவராலே சிருட்டிக்கப்பட்டது. :

னதினலே அப்படிப்பட்ட சடபதார்த்தம் முற்காலத்

தாரில் அனேகருடைய அசோசிப்பிலுைம் இக்கால

தாரிலும் பலர் கொண்ட தப்புக் கருத்திஅைம் பெரு

ம்பாலுந் திட்பாயும் இகழ்ப்பாயுந் தள்ளப்பட்டுவந்த

லும் அதை நாம் மதிக்கவேண்டியிருக்கின்றது. அது ;

ழிவுடையதல்ல.அதின் ஒவ்வொரு விகாரத்திலும் செ.

ற்கையிலுக் தேவனுல் உண்டாக்கப்பட்டதென்பதற்கு

அடையாளமுண்டு.

டு. வன்னமான புட்பத்திற்போல வன்னமானபா
1.
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|

|
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கல்லிலும், அக்கினிட்பிளட்பிற்போல மருதநிலத்திலும்

கொடிய மாரிப்புயலிற் போலக் கோடை காலத்தமர்ந்

த கிலாக்கிாணத்திலுங் கடவுளினது செயலைச் சரிவாக்

காண்கிருேம். அவர் யாவையுஞ் சிருட்டித்து அவற்றை

உத்தமமாமென்று வைத்தார். யாவையும் நன்மையால்

த்தாங்கி நன்மையாய் ஆண்டுவருகிருர்,

சு. சட்டதார்த்தமானது பிண்டத்தொகுதியாகிய இ

'டம். விசேஷமாய்ச் சினையுருட்பொருளாகிய இடத்து

ம் இடையற்று விகாரப்படுகின்றதாயினும் தன் சாதியின்

சுயம்பு குறையாததாய் என்றென்றைக்கும் இருக்கத்தக்

கதாய்ச் சிருட்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றதென்பதற்கு இப்

பொழுது அத்தாட்சிகளுண்டு. சடபதார்த்தம் மூலப்

பிரகிருதியிலே உாப்பாயும் மாறக் கூடாததாயும் இருக்

கின்றது. பல பூதக் கூட்டத்தின் மிகுதியானவற்றிலே

யுங் கிட்டத்தட்ட அப்படியே பெரும்பாலுங் காணும்.

எ. எகிப்த்துத்தேசத்தின் நிலக் கோபுரங்கள் காற்றி

லுைம் புயலினலும் அசையாமல் நாலாயிரம் வருவித்

துக்கும் மேற்பட நிற்கின்றன. மிசவுந் திண்மைகொண்

;டு ப்ழிங்கெனத் திரண்ட கருங்கன் மலைகளாகிய நித்திய

மலைகளென்று சொல்லப்படுவனவை முதற் சிருட்டிப்

பில் உண்டுபட்டன வென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. அ

வை அக்காலத்திற்போல இக்காலத்துந் தேய்வின்றிப்

பூமியில் அதிகந் தாழ்ந்தும் மலைகள் யாவிலும் உயர்ந்த

வையாகவும் இருக்கின்றன.

அ. மக்கேதோனியா தேசத்துப் பிலிப்பென்னும்

இராசாவின் காலத்திலே அடிக்கப்பட்ட பொற்காசுகள்

இப்பொழுது பிலானஸ் என்னும்பட்டினத்திலுள்ள ப

லபொருளடங்கிய பண்டசாலையில் வைத்துக் காட்டப்ப

,டுகின்றன. அவை இரண்டாயிரத்திருஅாறு வருவித்து

க்கு மேற்பட அடிபட்டவையாயினும் இன்னுஞ் சற்று

|ங்குறையவில்லை.

க. பிறுதிவிப்பொருள்கள்பொல அப்புவுங் கலப்

பான பொருளாய் இருக்கின்றது. அப்படியிருந்தும் அ

அதி காலாகாலங்களுக்கும் மாருதபடி இருக்குதென்றம்

ஆசின் குணம் உலகம் படையுண்ட காலக் தொடுத்துப்

பின்னப்படாதிருக்குதென்றும் நம்புகிறதற்கு உறுதியா

:ன நியாயம் உண்டு. அதின் மூலப்பகுதிகள் ஆலாங்கட்

டியாய் வலித்தாலும் வளமைபோல நீர்ப்போன்றிருந்

தாலும் அல்லது சுருங்க வீங்கத்தக்க ஆவியாய் இருந்

தாஅம் ஒரே தன்ம்ைபாய் இருக்கின்றது. அப்பு, பூமி

|யில் இருந்து எழும்பின விதமாயே முகிலில் இருந்து ம

ழையாய்ப் பெய்கின்றது.

ம. பாமானுவாயு அப்புவைப்போலமாருததன்மை

புள்ளது. எனெனில் அதின் சேர்ப்புத் தாழ்ந்த பள்ளத்

காக்கிலென்ருலும் உயர்ந்த மலையிலென்ருலும் பூமியின்

: இட்சத்திலாவது தருவத்திலாவதுஒர்ேவிதமாய் இருக்

. கின்றது.அது மறுபகுதிகளாய் பிரிக்கப்படக் கூடியது.

இம் அதின் திரட்டைப்பார்த்தால் முதல்முதல் மாயா

பிண்டத்தில் நின்று தோன்றின பொழுதுள்ள பகுதிக

ளே மாறுபாடின்றிக்கொண்டிருக்கின்றதுபோலுங் கா

அணுகின்றது.

கை. சூரியஒளியைச்சடப்பொருளென்று உபதேசித்த

வர்கள் சிலர் உண்டு. அம்மோனியமியுறியற்,பொlருக,

புறசியற் றென்னு மருத்தப் பண்டங்களை வைக்கிற

சத்து அதற்கு கிசமாகவே உண்டு.அந்தத் திராவகத்தை

ஒரு பாத்திரத்தில் வார்த்து வெளிச்சமுட்படத்தக்க

தான பக்கமாக வைத்தால். அதற்குள்ளே சிறு மணிக

ள் விளைகிறதைக் காணலாம். ஒளியினலே இதே மணிக்

ள் உண்டாகின்றனவென்பது நமக்குத் தெரியும். ஆ

கிலும் ஒளி அதற்குட் படுகுதென்பது தெரியாது.

Dஉ. என்னவாய் இருந்தாலுஞ் சடபதார்த்தம் விசே

வித்த சாங்கங்கொண வேண்டியவேளையில் சித்துப்

பொருள்களுடனே இசையத்தக்கதாகவுங் கூடுமாயிருக்

கும். இப்படியே தேவ மூலமாய் வெளிப்பட்டிருக்

குங் காரியங்களில் ஒன்றுக்கும் சுபாவச் செயல்களுக்கு

ஞ் சேர்மானம் உண்டென்று தெளிவாய் அறிவோம்.

சடடதார்த்தமானது கொஞ்சமாகுதல் மெததவாகுத

ல் ஒயாமல் மாறுவதை நாங் கண்டாலும் அவ்விகாரந்த

ன் இயல்பினுல் உண்டாகுங் காரியமல்லவென்றும் அது

பலவிதமாய் அழகும் இன்பமுங்கொடுக்கத்தக்க பொ

ருளும் அதற்கு இயப்பட்ட தேவதத்துவமாயிருக்கும்.

மக. சடபதார்த்தமானது மூல அணுவாயிருக்கும்

பொழுது உரமும் மாருமையுமாய் இருக்குதென் ரம்

அல்லது அனேகங் கலப்பான பொருள்களிலும் மாறு

தலின் விதிக்கு விலக்கமாயுள்ளதென்று நம்ப இடமுண்

டென்று காணுமக்கணப்பொழுதிலே இப்படிம ரத

லின் விதிக்குநீக்கமாய் இருக்குஞ்செயல் சகல கலப்பா

ன பொருள்களிலுஞ் செல்லுங் காலம் வருமென்றும்

அப்பொழுது புதுப் பூமியும் புதுவானமும் உண்டா

குமென்றும் அப்பொழுது அழிவுள்ளவை அழியாமை

யைப் பொருந்துமென்றும் நம்பக் காத்திருக்கிருேம்.

(The following article is the original of the foregoing )

ABRIDGEMENT 0F 0ே0D9s B00K 0I NATURE.

PART 1.) On the Principles of things. (CHAPTER II.

1. Matter, when regarded in its general mass, is perpetu

ally changing. It is alternately living, dying, and reviving;-

decomposing into small particles that elude our pursuit, as

water when boiling goes of in the particles of steam, and

this steam mingles with the air, and then, recombining, en

ters into new shapes and modes of existence.

2. The most hard and crystallized rocks crumble into

grains; and these are still further decomposed, till the ele

mentary principles of which they consisted, are appropriated

| to other purposes, that is, they may become soil, or earth, or

enter into plants, and thus have other forms and faculties.

3. The same process takes place in the organized world.

The germ becomes a seed, the seed a sapling, the sapling

என்ருலும் அப்படிச்செய்வது பெரிய பிரயாசம். மே .ே Wienivedatinature age, the tree begins to de
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cay, and at length moulders into the elementary mass to ful

nish fresh fuel for fresh generations of animal and vegetable

existence, Not an atomisidle, and the frugal economy of

nature makes one set of materials answer the purposes of

many; moulding it into every diversified form of being, beau

ty, and happiness.

4. Matter, then, must be the production of an Almighty

intelligence, and as such is entitled to our reverence, al

though, from a just abhorrence of many ancient, and not a

few modern errors, it has been too often regarded aslow and

contemptible. But it is not so, it shows in every change and

operation the impress of a divine origin.

5. We behold God equally in the painted pebble and the

painted flower,-in the wolcano and in the corn-field-in the

wild winter storm and in the soft summer moonlight. He

created all things, and pronounced them good-and in good

ness he upholds and governs all.

6. Though matter, when in its aggregate mass, and es

pecially in its organized form, is perpetually changing, it is

every where perfect in its kind, and even at present bears

certain proots of being made capable of lasting forewer. Inits

elementary principles it is allowed to be solid and unchange

able, when in many of its compound forms it is nearly so.

7. The pyramids of Egypt have resisted the assaults of

time and tempests, for upwards of four thousand years

There is little doubt that the hard and closely crystallized

granite mountains-the everlasting hills'-are the works of

the first creation, and form at this moment, as they formed

then, the lowest depths, as well as the topmost peaks, of the

globe.

8. There are various examples of the Macedonian stater or

gold coin, strick in the reign of Philip, at this time presented

in the rich cabinet of the Florence gallery, which, though they

have been coined upwards of two thousand and two hundred

years, do not appear to have lost any thing of their weight.

9. Water is as much a compound as the earths, yet we

have strong reason for believing that it exists unchangeably

from age to age and that its properties have not been inter

fered with from the commencement of the world. Its con

stituent parts remain the same, whether under a solid form

as that of ice-its usual form as a liquid,-or the elastic form

of a wapour. It falls down from the clouds of the very same

nature as it ascends.

10. Atmosphericair is probably as unchangeable as water:

for its composition is the same in the deepest valleys as on

the highest cliffs; at the equator, and at the poles. It is ca

pable, indeed, ot being decomposed, but this is done with

great dificulty, and it probably at this moment consists, as

to its general mass, of the very same particles which formed

it on its first coming forth from a state of chaos.

11. Some have taught that the light of the sun was mat

ter. It certainly has an effect on solutions of muriate ofam.

monia, and prussiate of potash. Take a vessel containing

the liquid, and place one side, so that the light may fall di

rect upon it, and you will soon perceive little crystals begin

to form. Light has an influence in forming these crystals,
but we do not know that it enters into them.

12. It is probable, however, that matter, underpecular

an intercourse and union with a spiritual principle. Th,

we have a clear view of the coincidence ofnatural phenomer

with one of the most glorious discoveries of revelatic

Though wefind matter is, in a greater or less degree, p:

petually changing, yet we may perceive it is not a necessar

effect, dependent upon its nature, but a beneficial pow.

supperadded to it, for the purpose of rendering it a m:

varied medium of being, beauty, and happiness.

13. The moment we find ground for beliewing, that ma.

ter, in its elementary principles, is essentially solid and 1.

changeable, or that, even in many of its compounds, it is not

almost exempted from the law of change-we are prepare.

to believe there will be a period when the exemption mar

extend to every compound, when there will be a new heal.

ens and a new earth, and whatever is now corruptible w.

put on incorruption.
1.

இரக்கநீதிச் சமரசம் |
(Reconciliation of Mercy and Justice.) |

க. சருவ உலகங்களும் அவைகளிலுள்ள யாவுந் தச்

தமக்குரிய கருமத்துக்கு இசைந்து பயன்பட்டதாட்

இருப்பதால் அவை தற்செயலால் உண்டாகக் கூட

மையாலும், சிருட்டிப்பில் உயர்ந்த படைப்பாகிய ஆ

த்துமதேகியான் மனுவின் தன் அறிவால் மட்டுப்படு:

தக் கூடாத சருமம், கருத்து, உபாயம், யோசனை ச

ல சிருட்டிப்பிலும் மறுக்கக் கூடாத அளவு தெளிவ

ய் இருக்கையாலும், யாவற்றையுந் தரும்படிக்கு ஒரு சி

டவுள் உண்டென்று சகலரும் ஒத்திக்கொள்ளுவார்கள்.

உ. இப்படி உண்டாக்கப்பட்ட படைப்புகளித க'

ணப்படுகிற தத் தவங்களினல் கடவுள் இன்னின்ன இ.

ட்சணமுள்ளவரென்று வகையறுக்கக்கூடியதாய் இருக

இன்றது. அவைகளுள் இரக்கம் நீதி என்னும் இலட்ச

ணங்கள் கடவுளுக்கு உண்டென்று யாவரும் ஒத்துச்

கொள்ளுவார்கள்.

க. கடவுள் இரக்கமுள்ளவராயிருக்கில் தாம் படை

தீத மனுவிரில் ஒருவருகிலும் கெட்டுப்போகவிடாமல்

இாட்சிக்கவேண்டுமென்று யாவருஞ் சொல்வார்கள்.

ச. கடவுள் நீதியுள்ளவராய் இருக்கிறபடியிலுைம்

மதுவிர்யாவரும் பாவிசளாய் இருக்கிறபடியிலுைம்,.

அவினில் ஒருவகிைலும் திேயின் படி ஆக்கின அடை.

தன்றி இரட்சிப்பை அடையக் கூடாதென்றும் எவர்:

ளும் ஒத்துக்கொள்வார்கள். |

டு. இப்படியாய்ச் சொல்லப்பட்ட கடவுளினது ஒ:
க்கம் நீதி என்னப்பட்ட இருவகை இலட்சனங்காைய்ம்

பார்க்கிற பொழுது, மனுவிருடைய இரட்சிப்பின் பே

ரில் யாதொரு முடிவு சொல்லக்கூடியதாய் இல்லை. இ'

க்கத்தைப் பார்த்தால், மனுவிர் இரட்சிக்கப்படுவார்:

ளென்றும் அப்படி இாட்சிக்கப்படுகில், கடவுள் பாவி

யான மனுவிாை இரட்சிக்கிறதினல் நீதியற்றவனென்,

ம் முடியும். அவருடைய நீதியைப் பார்த்தால், மறுவி

ர் ஆக்கினை அடையவேண்டுமென்று முடியும். அப்படி
forms, is capable of becoming fitted, whenever necessary, for

ஆக்கினையடையில் கடவுள் தமது படைட்புகளை ஆக்கி
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னயடைய விடுகில் இாக்கமற்றவரென்றும் முடியும்.

சு. ஆகையால் இந்த இரண்டு இலட்சணங்களாகிய

ரெக்கம் நீதி என்பவை ஒன்றக்கொன்று இடைஞ்சலின்

சமரசப்படவேண்டுமென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

கடவுள் ஒன்றை நிறுத்தி ஒன்றை அழிக்கமாட்டார். e

எ. இப்படிப்பட்ட இருவித இலட்சணங்களுள் ஒன்

றைத் தழுவி மற்றதை விலககிப் பேசுகிற மார்க்கங்கள்

பாவும் கடவுளைக் குற்றப்படுத்துகிறதாயிருக்கும். கிறி

tது மார்க்கமோ இவ்விரண்டு இலட்சணங்களையுஞ் சம

சப்படுத்திச் சொல்லுகிறது. எப்படியென்ருல் கிறிஸ்

துநாதர் தேவனும் மனுவினுமாசப் பிறந்த மனுவிகு

டைய பாவங்களுக்காகத் தாமே நீதிக்கு இடுசெலுத்தி,

அவர்களை இரட்சிக்கிறதற்கு வழியை உண்டுபண்ணியிரு

பதினலே அவரிலே பராபானுடைய நீதியும் இரக்க

மும் சமரசப்பட்டதாய்க் காணப்படுகின்றது. அவரு

டைய செய்கைகளையும் அவர் வந்த கருமத்தையும் வி

சாரித்துப் பார்த்தால், அதின் உண்மை நன்முய் விளங்

கும். ஆகையால் கிறிஸ்த மார்க்கமே பாபாஞல் வந்த

உண்மையான மார்க்கம். ஆனபடியால் எல்லாரும் இக்

5 மார்க்கமே கற்பிக்கறபடி கிறிஸ்து நாதரில் விசுவர்ெ

அே அவருடைய புணணயத்தினும் பராபானுடைய இ

ாக்கத்தைப் டெற்று மோட்சமடைவார்களாக.

Translation of AGASTYAn's Essay on Cholera.

1.0 x 5ஆ, hear me describe the aeriform being or exis.

ence.called Oli(ஊ: ) produced by the fearful goddess sam.

' (சா மழை, It is as black as a cloud, but iivisible. It is

iety malignant. Hear still attentively, O my son, all the evils

| inflicts it wilinjure the world but not the just,

2 It willpt afeg the king who governs the world no the

:evotees p(Siva. It has noity uion those whom it i:

இlow shall describe the various attitudes of Oli Do no:

hat its operations will be slow, it can destroy the patient in an

nstant. It will emaciate the body of such as stirriwei, !
acks.

3. Conside Pulattiya, (disciple) who cherisheet feelings of

'pathy If this aeriform being strike upon one’s it i

il dry p the grnறe and render Serous his.blood, eauge Wi:

:ting, and evacuation of black fluid matter, and wii exist

my patient's strengthin the twinkling or ai eye, a wonderto

'he world It will render the body wet and slimy.

1. 4. Sweat from the body will be glutinous and protise. The

:hroat will be dry and paiched up, the body will become cold,

istorted, and racked with pai Know thatiri Nalikye,

தாழிகை 24 minutes) after this it will turn black The ,

:Is will be affected with spasmodic movement, which will sud.

lenly terminate in a fit-and it this continue or any length

'fieir will destro ie, Adistriciti:

5. Hear the description of the medicine; ti: by weight

;qual quantities of vermillion, camphor, weeram,(வீரம) frank

ம9ense, black gum, Iried ginger,'pepper, musk, seeds or in

"ntoxicating plant(கஞ்சா, and European saffron, and mixthem

.ogether.

19. Haying mixed the above mentioned ingredients, grind

(hem 24 hois; and again, afterwards, grind the compound a

cேond tiறe, for 12 urs, charging it interwith i.

:0:tion of the root of kodivali (கெர்டிவேலி) and lastly, mix it

7. Let the pills be as big as a peper-make pills also of cal

cined_orpiment, each weighing 1-6 of an ounce. Dissive a

pil oteich kind in arrack and gause hepatient to rick the

oேlution, and it will drive away Oli Butifit prove inefectu

al, hea me give an account ofanother preparation,

8. To make this,-Collect mayuruve (achyrasithus aspera)

நாயுருவி, bark of the tamarind tree, the bark of purunkey
(myperantheramurunga) முருங்கை, the bark ஜூறwiany or

(garlic peer) மாவிலங்கை, the root_of kodiveli, (கொடிவேவ)

siva maigosa, (வெகுர்வேம்-;) the flower oferukkalye, .ே
கலை) and a very small young cocoanut, and cut all into smal

pieces. - . -

9. Boil these ingredients in 4 seers about 7 pints) of water

until 7-8 ofit shal have evaporated, and then charge e d:

coction with musk, Cause hepatient to drink, and the Olivil

lose its power, and fly of Let this be a good medicine for the

use of Siters (disciples of Agastya) or alwho have attailed

to a superhuman understanding, சித்தர்.-Hear still another

simple, but effectual remedy.

10. It as follows Secure in the world the favourand suc

cour of thegoddess Samal, by means of incantations, and

your_word f the deliverance of the patient from the Ol, will

be effectual-As evidence of the fact, you will see, while pur

suing your inchntations, the approach of the goddess Samalu,

| lli II Ce,
dreadfully filling a ஆ be Continued.)

_. 0
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(Brier descriptions of the most remarkable animals that inhabit the earth, .

illustrated by cuts on a comparative scale.)

புலி-THE IIGER.

புவியானது சிங்கமளவாயிருக்கும் அதின் சிறஞ் தெங்கல்மங்க

லாய் வெண்மையடைசி உடல் முழுவதுங் கொடிய வான்பே ல் அ. கி.

ன்ற கருவரியுள்ளதாயும் இருக்கும். அதின் வால் இரண்டு கில அகல

த்தில் அநேக ங் கடித்த இரேகைகளுள்ளதாயிருக்கும் அஇன் சட்- _

ம் விரைவும் சடை மிகுந்த இறுமாப்பும் அலங்காரமுமாய் இருப்ப

தும் அன்றித் தனக்கு இரைக்காக மறு மிருகங்களே அடித்தப் பிடு

ங்கிக் கொல்லத்தக்க பலமுக் தயிரியமுமுள்ளதாய் இருக்கில மது அ

து தாச்திலே பெரிதாய் இருந்தாஅம் பூனையி ன் அயலாகிய உடலு

ம் உறுப்புக்களும் உள்ளதாயிருக்கின றது. அதில் வேங்கைப் புலியெ

ன்.அம், பழுக்காப்புவியென்றும்,கொடிப்புவியென்றும கரும்புவியெ

ன்றுஞ் சில பிரிவுகளுண்டு வேங்கையைக் கடுவ1யென் றுஞ் சொல

லுவார்கள். சில வேங்கை நாலு சாண் உயரத்துக்கும் பதிஞ. சாண்

நீளத் துக்கும் மேற்படவும் இருக்கும். சிங்கம சபுடமில்லாமற் பகை

வந்தவிடத்தி எதிர்த்துப் ப.அங்கிப் பாயும். இதி கபடிமுனத

னதாற் செடிகளிலும், புற்றுக்களிலும் ப8ளபோட்டு உறுபு,ககன்யா

வையும் ஒடுக்கிப் பதுங்கியிருக்தி மனிதரையாவது மிருகங்கrயாவ

அது ஒரே பாய்ச்சலாகப் பாய்க் த பிடித்து முறித்து இசச்சத்தையு

ங் குடித்துத் தன் பண் குக் கொண்டுபோய்விடும். அது ஊர்களிற்

பிரவேசித்தால், உயர்ந்த சுவருள்ள தொழுவிலும் எறிவிழ 3 அதி புெ

ரிய மாடுகளைக் கடாக்களைப் பிடித்து முறித்துச் சுவருக்கப்புற -ாகத்

துக்கி யெறிக் த கொண்டுபோய்விடும். அது ஆசியாக் கண்டத்தி

அம் ஆபிரிக்காக் கண்டத்தஅம மிகுந்திருக்கும். வங்காள தேசத்தி

அம் தென் மிசையிலுள்ள மலைகளிலும இருக்கிற டவிகள் மிகவும் பெ

ரிதாய் இருக்கன் மன அளுதியிலே அவை கலை முதன்மையான மிரு

கமென் றஞ் சொல்லுவார்கள். ஆபிரிகக்கண்டத்திலுள்ள புவிக

ள் சற்றே சிறுத்துத் தென் திசை மலையிலுள்ள புவிகளளவாய் இருக்

கும். அமேரிக்காக்கண்டத்திலுள்ள புவிகள் அப்படிச் சிறிதாயும கிற

ம் முழுவதும் க அப்பாயும் மிகுந்த சினமுள்ளவைகளாயும் இருக்கும.

சிங்கக் குட்டிகளை வளர்க்கிறதற்கு ஆண் சிங் மும பிரயாசப்பமிடி. ஆ.

ண் புவியோ கடுவன் ஆன யைப்போலக் குட்டிகளைப் பகைக்கும.

பெண் புவி ன் குட்டிளே மிகவும் பட்சமாய்ச் சத்ஆருக்களுக்கு

விலக்கிக் காப்பாற்றம் படிக்கும் வேண்டிய ஆகாரத்தைச் சம

பாதித்துக் கொள்ளும் படிக்கும் ஒன்றுக்கும பபப்படாமல எத

மோசத்திலுர் தனிக் தி நிற்கும். புவிகள் இப்படித் த பிரியமுள்ள

"el with arrack, and form int pills. வைகளாயிருக்காஅம் காட்டிலே கண்டு பழகாத அம்பபொருளையு
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ங்
சாண்கிறபொழுது பயமடைந்து ஒடிப்போம்.

எப்படியென் ரு சில சாளுக்கு முன்னமே இக்க தேசத்திலிருக் து

சிலர் ஒரிடத்திற்குப் பயணம் போ ைகபில் ஆளப்புத் பேர்து போ

ம்படி சாட்டிற்குள்ளே சற்றுநோம் ஒரு கிழவிலே தங்கிமூர்கள். அ
ப்பெ முது ஒரு புவி அவர்களு குச் சமீபமாய் வக்துவிட்டது. அ

தைக்கண்டு அவர்கள் சமமிடத்தில
ஆயுதங்களுமில்லையே, எங்கே ஒ

டலாமென் அறு பயந்து
கொண்டிருக்கையில் ஒரு பெண் பிள் ள தன்

கையிலிருந்த சீலைக்குடையைத் திடீரென்று விரித்து. அதற்கெதிரே

பிடித்துப் பெரிய சத்தமிட்டலறிகுள். அது உடனே பதறி ஒடிப்

போயிற் று. புவிவேட்டைய டுகிறவர்கள் குதிரையில் ஏறிக்கொண்டு

போளு ற்
புவிச்சினிபடித்தவுடனே அதிபயக்து பின் வாக்கியோடும்.

அது, கலின ச்தால எவ்விதமாய் கி.முத்தின.அக் கரியாது. ஆகையா

ல் யானை மேலே போவாகள். புலியைக்கண்டு யா?ன பயக் தாஅம்

அதைச் சு:ம்படிக்கு கி.றத்திகுல், அது அசையாமல் நிற்கும். யா
ஒன்மேலிருப்பவர்கள் குறி பப ய் அதைச் சுட்டு விழுத்த வார்கள். ம

னிதர்கள் ஆயுதக்களுடனே புவியைத் துரத் கிக்கொண்டு போகிற

பொழுது இடையிலே ஆறுகள் குளங்கள் இருக்கால அதிற் பாய்க் து

வீழ்க் த ந்ேதி யோ டிப்போம். த மூக ஒரு ஆற்றுக்கக்கரையில் ஒ

ரு மிருகத்தைக் கண்டாலும் அச்த ஆறு எத்தனை யாழமும் அகலமு

ம்
வெள்ளமுமாயிருக்தாலும் அதிலும் வீழ்ச்து நீக்தி யோடிப்போப்

ப்
பிடித்துக்கொள்ளும

இப்படிக் காடுகளில் மிகவுங் குரூரமாயிருக்கிற புவிகள் குட்டியா
யிருக்கையில் மனிதா கைகளில் அகப்பட்ட ஆனபோலான் ருய்ப்

பழகிக்கொள்ளும். முற்காலத்திலே பார்சி தேசத்திராசாக்கள் சிங்

கக்குட்டிகளைப் பிடித்து வளர்த்துப் பழக்கி நாய்களைப்போலே பின்

னே கூட்டிக்கெ ண்டு திரிவார்கள். அப்படியே இந்து தேசத்திலு

ம் இலாடர்களிற் சிலர் புவிமுதலான மிருகங்களைப் பழக்கிப் பின்னே

கூட்டிக்கொண்டு கிரிகிறாகள். கூத்தாடிகளு புவிகளைப் பழக்கி அ

தகுேடே போய்ப் போர் செய்து காட்டி வெகு மானம வாங்கிக்கெர்

ண்டு திரிவர்கள்.
ஐரோ-பாக்கண்டத்தின் தி.கிலாந்து முதலான

சேசங்களிலுஞ் சிலா புலிமுதலான மிருகங்களே விலைகொடுத்து வா

ங்கிச் சனங்களுக்குக் காண்பித்துப் பணம் வாங்கு இற காகப் பெ

ரியபெரிய கூடு வில் அடைத்து மிகவும ஆகாரம்கொடுத்து வைத்தி

ருக்கிருர்கள் அவைகளி, சல தங்களுக்கு ஆகாரங்கெடுத்து விசா

ரித்து
வருகிறவர்களிடத்திற் பழகிகொண்டு அவர்கள் என்னசெய்

தாஅம் அதற்குப் பொறுமை பாயிருக்கின்றன. அவைகளில் ஒரு பு

விக்குட்டி தி தேசத் தவிருத்து
கொணடுபோகட்ட ட்டது. அதை

க் சப்பவில் ஏற்று கறபொழுது மிகவும்
இளமையாயிருந்ததினவே அ

அது கப்பற் காயரோடே ஒரு பூனைபோல
விளையாடிக்கொண்டிருக்கு

ம்.
வேற்றுமையிலலாமல் அவர்களோ டே யுறங்கும். அவர்களும் அ

தையொரு
தலையணையைப்போல அதி ம் மேலே தங்கள் தலை களே வை

_

ரர் தங்களுக்கு வைத்திருக்றெ இறைச்சிகளைப் பூனையைப்பேசி
ருடித்தின் அம். அதற்காக அவர்கள் அடிப்பார்கள், அதைய

ட்டுக்கொண்டு
பொ.ர்மையாயிருக்கும்.அதற்கு உச்சாகம் எழு:

வே ைகளிற்
கபிற்றேணிவழியாகப் பாப்மாத்திலேறி ஒரு கயிற்சி

ருக்க ம. கயிற்றில் தாவி விளையாடும். அவர்கள் இலச்சன் கர்

ற் சேர்ச்தபொழுது அதை அங்கே
விற்றுப்போட்டார்கள். சின்

வாங்கினவர்கள் காட்டு மிருகங்கள்
வைக்கப்பட்டிருக்கிற இட

லே கொண்டுபோய் அதிகுேடே
விளையாடுகிறதற்காக ஒரு =

ஞ் சேர்த்து ஒரு கூட்டில் அடைத்த வைத்தார்கள். அது அச்

யைப் பகையாமல் இதுவுமதிவுமாக ஒன்றையொன் ம பொய்க்

கடித்து
விளையாடிக்கொண்டேயிருக்கும்.

இரண்டுவருஷத்திக்:

பின்பு அக்தக் கப்பற்காாரில் ஒருவன் அதைப் பார்க்கவேண்டு:

ன்று போகுன். அப்பொழுது அ.தி அவனைக் கண்டறிச்சி மித
பட்சத்தைக் காண்பித்தது. அவன் பயப்படாமல் அதிள் -

பிரவேசித்துச் சற்றுந்ோமிருக்கி அதிஅேடே விளையாடி அ சக்கு:

காரமாகச் சில
பணிகாரமுக்கொடுத்து விட்டுப்போஅன். புவி

2ளக் குட்டியிம் பிடித்தப் பழக்காவிட்டால் சன் முப்ப் பதிக மாட்

து. அதற்கு ஒரு திருட்டாக்தம் இங்கிலாச்து தேசத்தில் யாக,

லான மிருகக்க்சுச் சனங்களுக்குக்
காட்டக்கொண்டுபோகைபிர்

ட்டியிற் பழக்காத ஒரு வேங்கை தானிருக்த
கூட்டைமுவிச்சிக்.ெ

ண்டோடிப் போய்விட்டது. அப்பொழுது அதற்குக் காட்டி:
ஞ்சரிக்கையிலுள்ள திற்குணமெழும்பிற். அதிeலே தனக்கிெ

ரே குதிரைகள் பூட்டிவருகிற வண்டிலக்கண்டு மிகவுஞ் சினக்கொ

டு அதில் ஒரு குதிரையைப் பிடிக்கப் பாய்கிறதற்குத் சமீபித்தி

திர்ச்தது. அந்தக் குதிரைகள் மிகவும் சசெடுக்கி வழிவிலகிக் குதித்து

தள்ளி வார்ப்பூட்டுக்களையும்
அறுத்துக்கொண்டோட எத்தஞ்ைெ

ய்தன. வண்டிவிலிருந்த சனங்களும் பயச்த கூக்குரலிட்டாக

அக்த வண்டிற்காரன் அக்த வேங்கையைச் சுடுகிறதற்கு ஆயத்

மாஅன். அதற்குள்ளாக அச்ச மிருகங்க்க விசாரிக்கிற வ ைவத்து

தைப் பிடித்து
அடைத்துக்கொண்டான். அது குட்டியில் பதக்

ருங் சால்
அப்படிச்செய்யமாட்டா.த.

புவியின் சவுரியத்தைப் பார்க்க வேண்டுமாகுல் அதி காட்டி:

ஒன்றைப் பிடிக்கிறபொழுது பார்க்கவேண்டும். இச்துதேசத்தித்

ல் நானக்குமுன்னமே சில துரைகள் திஷட் டமிருகங்களுக்ள ஒரு ே

ரிய காட்டிலே வேட்டைக்குப் போயிருக்தார்கள். அவர்கள் சில:

ன், மாைக உளயுஞ் சுட்டுக்கொண்டு பசியும் இணைப்புச் சீர்த்துக்ெ

ள்ளும்படிக்கு மத்தியானசோத்தில் ர்ேச்சுனயும் மரச்செறிவாதி 3

ர்ந்த நிழல்களுமுள்ள ஒரு இடத்தில் உழுக்கார்க் திருச்தார்கள். .

ப்ொழுது தங்களுக்குச் சமீபமாய் மிகவும் ஆரவாரத்திடனே சt

சிக்கி சத்தத்தைக் கேட்டு அதுவென்ன?வன்று பல ர்க்கிறதற்கு

க் திங் காலகனே வைத்தும் படுத்துக் கிடப்பார்கள். அது கப்பற் கா ன்னமே மிகவும் வேகமாய் ஒரு புவி அவர்களில் ஒருவன் மேற் ப

ந்து பிடித்துக் கவ்விச் செக்தர்க்காக
மாச்செறிவுகளுக்குள்ளே ெ
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போய்விட்டது. மற்றவர்களும் பயச்து திகைத்து உடனே து

ாச்குகளில் மருத்துபோட்டுக்கொண்டு பின் ருெடர்ச்து அச்தப்

யைச் சுட்டுவிழத்திஞர்கள். அ.தி அச்தத் திரையை விட்டுவிட

. அவன் மிகுக்க காயமும், இாத்தமும்ாய்க்கிடச்தான் இவர்கள்

னேக் கழுவிக் காயமுங் சட்டி யெடுத்துக்கொண்டு பேர்கையிற்

த்து ட்போ னன்.

ள்:னகளே பாருங்கள், புவிகள் கல்ல உருவும் அழகுமாப் இருக்

மிகவுக் குரூாம் இரத்தங்குடிப்பதிற் பிரியமுமாப் இரு:இன்

ஆதையால் நீங்கள் புறம்பான அழகிஆலே மேன்ெைப்ாராட்

மல் உள்ளேயிருக்கிற அன்பு, அறிவு, பொறுமை, சாக்தம் முகவி

ற்குணங்களே விசேஷமென்றெண்ணி அவைகளைப்பெற்றுக்கொ

ம்படி விரும்புவீர்களாக.

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

மிச்திர பேச சக்திாம். (எம். புக்கத்திநீருெடங்கினது.)

ஒரு ஆாட்டில் ஒரு சிங்கமும் எகு திங் கட்டி மிகவும் ஒருமையாக

ழ்ந்திருச்தன. ஆக்சச் சினேகத்தைக் கோட்சொல். உலோப

எமுன்ன. ஒரு சரி வச்சி கெடுத்ததென்று சொல்ல ராசகுமாரர்

அ?சப்ப்டியென,சோமசன்மா சொல்லத் தொடங்குெ.

தென்குட்டிலே மகிழாகுப்பியம் என்னும் பட்டினத்தில் வருத்த

னன் என்ற ஒருவருத்தகன்.இருந்தான். அவ.உக்கு வெகுபணம்

தக்தம் இன்அஞ் சம்பாதிக்கவேண்டுமென் ஒத் ஆசைபிளுல் ஆ

ாசிக்கலாஅன். எப்படியென் ருல், யாதொன்று சம்பா);

_ தழையோ, அதைச் சம்பாதிக்கவேண்டும். சம்பாதித்ததிை: சிங்

:: தி வேண்டும். காப்பாற்றினதை விருத்திபன்ன வேண்டு. விரு

3_ பன்ஜினதைக் சாதும், அனுபவித்து உத்தம பாத்திரத்திற்செ

முக்க வேண்டும். ஏனென்குல், சாப்பாற்ருத திரவியம் சாசமாகு

'ஜிதத்தின் அது குஆைம் தாஅத் துேபவித்துச் சதித்

'த்தித் செலவழியாதது வீஆகுமெனச் சாஸ்திரம் இருக்றெதிகு

'ம், மேலும் இன்பமும், புண்ணியமும், ர்ேத்தியும், மனிதர்க்குள்

பெருமையும், உறவும் கிணத்தது முடித்தலும் ய்ாருக்குண்டு: திர

:- பனங் குவிச்சவர்தகுக்கே உண்டு. இல்லாதவரின் உசெ

கிலே கடைப்பினழாவார்கள். ஆகையிலுைம் மென் மேலுஞ் சம்

'திப்பதே யோக்கியமென்ம ஆலோசித்துக்கொண்டு தன்னிடத்

ஜ இருக்கிற சாக்குகளைப் பண்டியில் ஒற்றி, அதிற் சஞ்வேன், சக்த

ன் என்னும் பெயரையுடைய இரண்டெருதுகின் ப் பூட்டி கடத்தி

"ஆெண்டு, தேசாக்தரம் போஞன். போகும்போதி ஒருநாள் கெ

ஆங்கிய சாட்டிலே ஆகுச்ச பாசத்திஅம் சஞ்சிவகன் எேெற எருது

'ால் இடறி விழுச்சி கொண்டியர்பிற். அப்போது வருத்தமானன்

'க்க தகுதிக்குப் பதிலாக வேருேர் எருதைப்பன் பிற கட்டி

'ட்டிக்கொண்டு, அவ்வெருத்துக்கு ஒர் ஆளைக்காவல்வைத்துப்போ

இன். பிறகு அதச சேவதன் வகுத்தகனிடத்துக்கு இரண்டொரு

'ட் சதித்சி: போழ். அந்த எருது செத்துப்போன்ற்றென்று ,

' கிஞன். இங்கே ஒருதோவென்றல், ஆயிசு பலத்திகுற் பிழைத்துப்

'ல்ஆமுதலாகிய மேய்ச்சலாலே மிகவும் பெருத்துக் கொழுத்து,

டிாத காஆக கூடி அச்தக் காட்டிலே எதேச்சையாசத் திரிச்து

'காண்டிருந்தது.அப்படி இருக்கையில், இராச்சியபட்டாபிஷேக

சடய்குகள் இல்லாமல், காட்டிற் சஞ்சரிக்றெ பிரானிகளுக்கெல்

தாக தன் வல்லமையிகுலே இராசக்திவத்தை அடைந்திருக்கிறங்ெக

'ான தன் பாாக்கிரமத்தாற் சம்பாதிக்கப்பட்ட இராச்சியத்தை

தகமாக அஅபவித்துக்கொண்டிருக்கையில் ஒருநாள் தாகமெடு

துேத் தண்ணி குடிக்க யமுனை ஆற்றங்கரைக்குப் போம் போது

அங்கே சடுதியில் என்றைக்குங் கேட்டறியாத ப்ேரிடிமுழக்கம்போ

ஆம் ஆக்ச எருது உக்காரம் போட்ட சொல்வியைக் கேட்டுத் திடுக்கி

ட்டு இதே புதிதாயிருக்கிறதென்று பயத்து கடுங்த்ெ தண்ணீர் கு

ஆயாமற் கம்மத அசைவற கின்மவிட்டது. அப்போது அவ்விடத்தில்

இருக்க சிக்கத்தினுடைய பிரதான மக்திரி குமார்களாகிய காடக

ன் தமஐகன் ஏன் கிற சரிகள் இாண்டும் இச்தி அதிசயத்தை அறிந்து

ஒன் அக்கொன்று பேசத் தொடங்கின. எப்ப்டியென்ருல், தமன

கள் காடசனப் பார்த்து நம்முடைய ராசா தண்ணிர்க்குப் ப்ோய்க்

குடியாமல் என் கம்மா கிற்கிருனென, காடகன் அதை விசாரிக்றெதி

இல் சமக்தாவதென்ன? இரை அகப்படுமா? பெருமை உண்டாகு.ர்:

கிணற்மத் கவனக்கு காட்டு வழப்பம் என்: சும்மாவிரு. ஏனென்ருல்

ஆத்குத் தகாத காரியத்தைச் செய்றெவன், கடாகிய ஆட்)ைப்

பிடுங்கன குரங்கு பட்டபாப்ெவொனென்று சொல்ல, அசென்னவெ

*ம் கடின கன் கேட்க, காடகன் சொல்லுகிறது.

I_ANCHA. ANTRA.KATEI.

(A Translation, &c.-Continued from page 7.)

.Mittrapathatantram, or the art of seperating too friends.

1n a certain forest, existed a great and mutual friendship between a lion and

a bull, which was interfered with and destroyed by a slanderous and envious

jackal.

On the Princes inquiring how this was Somasanmabegan to relate thus:

In the southern region is a city called Makilarupiam, where used to live a

merchant, by name Wartamanen, who, though he was possessed of abundant

riches, yet being moved by a desire to acquire more, meditated thus:-

What is dificit of acquisition should be obtained, what is obtained should

be taken care of what is taken care of should be improved, and what is im

proved should be enjoyed, and given for charitable purposes, for

Property not taken care of wasteth of itself, that which is not improved

diminishes, and that which is meither enjoyed not given for charitable purposes,

is useless. Such are the sentiments of the Shastras. Again,

To whom do pleasure, merit, fame, honour from men, important connex.

ions and enterprizes belong To such as have accumulated riches; but the poor

in this world, are mere walking corpses, Concluding thus, that it behooved

one to be continually making acquisitions, the merchant loaded a cart with the

articles in his possession, yoked to it two bulls, the one called Sanjevakan and

the other Nantacan, and drove it abroad.

One day, as he was driving through a thick wood, the buil Sanjeyakan,

pressed by the load, etumbled down and became lame. Then Wartamanen

yoked to the cart another ball in his place, and left him in the charge of a ser

want, who, in a day or two, went to the merchant, and falsely represented N

that the bal was dead. However, the bull recovered by wigour of youth, and

grew plump and fat by feeding apon grass and other vegetables. His broken

leg also being restored, he waidered through the paths of the forest at pleasure.

At this time, there lived, in this forest, a lion, enjoying over all the beasts

of the forest, a dominion, acquired by the strength of his own arm, without

any coronation or ceremony of anointing. One day, the lion, being thirsty,

went to the river Yamuna, to drink of its waters: when, on a sudden, hearing

the belowing of the ball, a kind of noise he had never heard before, and

which to him appeared as dreadfil as the roaring of thunder, he was agitated

with tear and trembling, and stood motionless, thinking, what this strange

thing could be.

W: two inclais, by the names of Karadakan and Tamanakan, the

sons of the minister of this lion, discovering his strange position, began to con

verse with each other as follows.-

"How is this, says Tamanakam to Karadakan, that our Raja having

gone to drink water, has not drank any but stands idy: What will it avail

us, replied Karadakan, if we enquire into it: Shall we get food or great

ness Of what ase is country.news to a frog in the well Be quiet, for he

who attempts a thing that does not belong to him suffers as did the monkey

who drew out the fistened wedge."

"llow was this demanded Tamanakan, and Karadakan replied as follows:

(To be continued.)

செல்வ நிலையாமை.

(Instability of Wealth.)

முன்னேரங் கட்பற் காரன் பின்னேரம் பிச்சைக்காரன்.

பாரிசு தேசத்தையும் சாத்தாரி தேசத்தையும் ஒரு முறை யுத்த

த்திலே வெற்றிகொண்ட ஆமானென் பவர் இஸ்மவேலாற் சிறையாக

ப் பிடிக்கப்பட்ட போது அவர் தரையிலே உழுக்கார்ந்த கொண்டு

போசனம் சமைப்பித்தார். அவர்கள் சமைத்துவைத்த சாதத்தைத்

தின் அம்படி ஒரு காய் பானக்குள்ளே தலையோட்டிப் பா?னவாய் ஒ

டுக்கமானதினலே பிறகு தலை யெடுக்கமாட்டாமல் பா?னயைக்கொ

ண்டோடுகிறதை ஆமான் கண்டு கெச்கட்டமிட்டுச் சிரித்துத் தன்னை

க் காவல்பண்ணிக்கொண்டு நிற்கிறவர்களே நோக்கி இச்த நிலைபரத்தி

ல் நிற்கிற என் ன என்னதான் சிரிக்கப்பண்ணக் கூடுமென்று நீங்க

ள் சொல்வீர்களோ! என விகுவிச் சொல் னதென்னவெனில் இன் அறு

முன்னே ரஞ் சமையற் தட்டு முட்டுகளை சுமக்க முன்அ.து ஒட்டகங்

கள் போதாதிருக்கப் பின்னோமோ ஒரு சாய் லெகுவாய்க்கொண்

டோடுகிறதேயென் ருன்.

இராசனுகிய சாலோமோன் எழுதின நீதி மொழிகள்.

ஞானத்தையும் புத்தியையும் அறிக்க, விவேகமுள்ள மொழிக ைவ

கையறுத்து சற்கருத்து, நீதி,கியாயம், கிசானமென்பவைகளிற் புத்தி

யைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் பேதைகளுக்குக் கூர்மையையும் வர

விபருக்கு அறிவையுஞ் சிக்தனையையுங் கொடுப்பதற்குச் சர்வீதின்

குமாரனுமாய் இஸ்ரவேவின் இராசனுமாய் இருக்த சி லோமோன்

எழுதின நீதிம்ொழிகள். ஞானமுள்ளவன் உபதேசத்துக்குச் செவி

(இன்.அம் வரும்.) கொடுத்து அதைக் கூட்டிக்கொள்வான். (திே. க. க-ச )
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Sயவmary of News.

JAFFNA.-The Honorable, the Supreme Court, is to commence its session

at Jaffna, on the 4th of Feb.-Mr. Justice Hillebrand presiding.-The chief

Justice, Sir A. Oliphant, goes on the Central Circuit, to Kandy.

Major Wallett, late commandant at Jaffna, with his daughter, embarked at

Colombo, on the 20th ult on board the Tigris, Capt. Symons, for England.-

Capt. Cochrane has been appointed to succeed Maj. Wallett, as commandant

at Jaffna.

The situation of controller of Customs of the Northern and Eastern Pro.

winces, vacant by the death of the late Mr. Buckton, is, it is said, to be illed

by Mr. P. P. Planderka, the assistant Custom master of Calpentyn.

A native proctor of the District Court of Walligammo, named Amblivanar,

has been appointed Deputy to the uெeen's Advocate.

The manager of a beathen Temple, at Nellore, named Mapaner Modliar,

was bitten in Oct last by a dog The wound healed, and there was no sus

picion that the animal was mad; but in the course of this week the Modliar

was attacked with symptoms of hydrophobia, which after a few days of suf.

fering resulted in his death.

A murder was lately committed at Pt. Pedro, on the person of a Brahmin.

-The parties concerned in the act have not yet been discovered.

A line orig, built by Aroomoogam Chity, one of our most respectable

and wealthy native merchants, was lately launched from the beach near the

Custom House in the presence of a large number of spectators. She is the first

weseel other class that has been builtin Jaffna, and it is said to have cost near

|w E1000.
ycoட0MBO.-A Cinnamon Joint Stock Company is shortly to be form.

ed at Colombo, with a capital stock of 1000shares of E5 each.-C.E.Lioாr,

Esq. Chairman, and J. DA III, Esq. Secretary.

The corner stone of the new Presbyterian Church in the Fort, is to be laid

by His Excellency the Governor, with Masonic honours, in the last week of

February.

Four privates, of the_95th Reg. were recently bitten by a dog, who soon

arter exhibited signs of hydrophobia, Prompt medical attention was given

but lears are entertained with regard to the result.

A notice has recently appeared in the Gow Gazette, caling for can

didates to ill the situation of Cingalese and Tamil Interpreters to the Hon.

Supreme Court, The candidates will be examined under the direction of the

Judges of the Court, in the months of February and March.

listrict Judges are allowed to grant leave of absence to any of their Inter

preters who may wish to go to Colombo as candidates. A sulary of C 100

per annum is affixed to the appointment

A meeting of the Ceylon Baptist Missionary Society was held at Colom.

in on the 7th ult. The Report was read by the Secretary, the Rev. Mr. Har

ris.-The Society is in a fourishing state and appears to have received the

divine blessing on its operations.

INDIA.-with the olitary exception of Scinde, where Nusseer Khan,

and his followers, still carry on their hopeless rebellion, all Central Asia is

in a state of peace

The ex-king of Afghanistan, Dost Mahomed, and his family, is to be

escorted to Loodianah, the place selected for his future residence He is said

to he happy and contented and to place reliance upon the honor of the English.

Colonel Stoddart, so long and so cruely confined by the tyrant of Bokhara,

has at length gained a partial resortation to liberty. He was released from

prison on the 23d of Sept. and has since been appointed to the command of

the artillery of his Bokharan Majesty.

_

Important discoveries have been made of late by the Department fr

suppression of Thuggee. 28 of the Thugs on trial at Wizagapatam have =

condemned to imprisonment, with hard labour, for life.

The Sum of Rupees 2914 were on a recent occasion, collected at the Se:

Kirk, Calcutta in behalf of the Assembly's Schools.

MAULMAIN.-Intelligence as late as the 16th Dec. had reached M.

Burmese politics appear to have undergone no change.

In consequence of the heavy rains, the operations at the Mergui C

Mine, have been again considerably embarassed Coal had lately be

covered in a new locality, which unfortunately was not very convenie .

Ce88.

DR. Jபமsox, Missionary of the American Baptist Board, has comple

revised edition of the Old and New Testaments in Burmese, from -

translation made by himsell, which is published in one wol. 4to. 1,195 -

CHINA-Admiral Elliot, commanding the Fleet on the China E,

tion, is reported to have been so ill as to render it necessary for him to 1.

fer the command to Commodore Breinier Nothing as yet, is definitely .

as to the result of the negociations, commenced with the court of Peking,

The Admiral arrived in the Macao Roads on the 19th of November :

proceeded to the anchorage at Toongkoo. His Excellency was on board

Melville, and was accompanied by H. M. Ships Wellesley, Blenheim.

.Modeste, and the Steamer Queen Shortly after his arrival, his kins

Capt. Elliott, was sent in the Queen to Chumpee, with despatches t:

imperial High Commissioner, Ke-shen. The Steamer anchored at a shன .

tance from the battery at Chumpee, and a boat bearing the national er.

and a flag of truce was despatched to the shore. The boat was fired up:

the Chinese, which was promptly returned by the Steamer by a dischar:

shot and shells apon the Fort-that soon silenced them, The only de

sustained was a slight injury done to the paddle box of the Steamer. It

supposed the Admiral would proceed to the Bogue and aford the Chinக:

opportunity of apologizing.

AFRICA.-At the opening of the Government School at Graaf Re.

S. Africa, the instructor Mr. Buchanan, delivered a long and highly மக

ting address on the subject of education-The 2d, and 3d, Articles of

"Rules of the School which are subjoined, shew the views adopted b .

Buchanan on this important subject, and the principles on which the S.

is to be conducted. Most heartily do we join in the wish expressed b .

Editor of the Madras Herald that such Schools and instructors மay be ம.

plied a thousand fold. |

2. That while intellectual development, shall be carefully attended to, :

not exclude the training ofour moral and spiritual being; and that the B.

as the authoritative standard of appeal on all that concerms our eternal tes

ny, shall be the book of stated reference: at the same time inculeating, .

controversial theology, but what is practical and of every day application. |

3. That physical education, found to be so hecessary as a counter:

to the injurious elects of all mental excitement upon the human consia:

shall not be neglected, as the means by which we combine most succes.

the twofold perfection of the ancient medical adge, mens sama in c

8amo.'

The Hon. J. Jeremie, late Chief Justic of Ceylon, has been app:

Governor of the Colony of Sierra Leone, and was to sail for the color ,

the Alicia, about the list. of November. .

MissioNARY Brமாgs-On Spday evening an intestings ,

was performed at the Baptist Chapel, at Hackney, under the Rev. Dr. (.

on the occasion of an expedition got up to explore the river Niger, T.,

and their tributaries, by Dr. Prince, a hedical gentleman, and the Rev. i

Clarke, of Jamaica, These gentlemen sail to-day in the Golden Sp:

from Liverpool, and their chief object is to explore and point out those

which are the most favourable for missionary stations in the interior, tle .

tives of which show every disposition for amicable intercourse, No les .

ten missionaries are now in probation, to be sent out as opportunities

Two missionaries from the Church Missionary Society accompany the t: |

ernment expedition up the Niger.-English Morning Herald. -
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