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வாலா று.

உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொ.கவான

ல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி மார்க்கம் முதலானவையைப் ப

மியும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அ.து தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலிசு

கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக சான் காய் மடித்த தாள் அ

வில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்கிழமைகளிற்

ரத்ெதம் பண்ணப்படும்.

இதின் விலை, பக்திாம் ஒன்றுக்கு, உ. பென்சு அல்லது ஸ்சு. வெ

உ. ச் சல்வி, அல்லது மூன்று மாத, திற்கும் முன் னறக் கொடுத்திரு

தால் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிலி : கு.

இதிற் பத்துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்தி வைத்து மாதாந்த
பணம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்தி,மற பெயருக்குச் செலவிட

கூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஏ ன் மக்கு, க இ.

பன் சு. அல்லது க. பணம். அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன

க்கொடுத்திருந்தால் விலை, க பென் சு.

இருபதுக்குக் கையெழுத்து வைத்து வருஷார்தம் முன்னேற

கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன விலை பத்தி ம் ஒ

அக்கு க. பென் சு, அல்லது அ. வெள்ளைச் சல்லி. மூன.ற மாத

திற்கு முன் னறக் கொடுத்திருக்தால், விலை ஆறு பெண் சு.

இச~ தவ்வாற் சிலவுல் கூட.

இக த ப்பத்திரத்துக்குக் காரியக்காரராய் இருக்க விரும்புகிறவர்கள்

ானிப்பாயிலுள்ள அமரிக்சன் மிசியோன அச்சுக்கூடத்திலுள்ள

சித்தக்காரனிடத்தில் எழுதிக் கேட்டுக்கெ ள்ளவும்.

காகிதம் எழுதி கொள்பவர்கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை

2ள உதய தாரகைப் பத்திரத்தினது முகாமைக்காாருக்கு எழுதிக்

காள்ளவும்.

இந்தப் பத்திரங்களை யாழ்ப்பாணத்திலும் மதுரையிலுமுள்ள மி

யோனிடங்களிலே வாங்கலாம.
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இந்துதேசச் சரித்திரம்.-Principal mountains in Hindustan.

இக்க தேசச்தில் இமையம், மக்தாம், விக்கம், காந்த டி. என்னு

ம் விசேவித்த மலேசகுண்டு. அவற்றுள், முதலாவத், இமையபரு

ஆதம் வடஅட்சம் (கடு.) பாகையில் சிச்து நதியிற்றுவங்கி, இந்து

2தசத்தின் வடமேற்கங் ச்மாகிய காசுமீரத்துக்கு ஊடாகச் ச்ென்)

தெற்காக, (அ) மயில் தாாத்திக்கு கர்வால், சேபாவ மென் அக் தே

சஆகளுக்கு வடக்குழாய் ஒடி பிாமபுத்திராதிக்கப்பாலே இந்துதே

| ட்பருவதத்தில் பாறுபதிதேவி பிறர் தாளென்றும் இச்தி மதத்தவர்

களுடைய புராண காவியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்

பருவதம் வடபக்கத்திலுள்ள ேேபச்துத் தேசத்தைபுக் தெ பக்க

த்திலுள்ள இக் தேசத்தையும் பிரிக்கின்றது. காசுமீரத்துக்கு ாே

ராகச் சங்கிவித்தொடர்பாய் ஆவுக் கான் தேசத்துக் கூடாகச்செ

ல்லுகிற இ ைமயத்தின் ஒர்பகுதியை அ தேசத்தார் இந்துக் கூவல்

(Hindu Coosh) எனச் சொல்லுகிருர்கள். முன்னேர் இம் மலையை

இமோற்பருவதம் (Imout or Imaus which is the same with the

Indian Caucasus) எனச் சொலவிவந்தாா கள் இக்து மதத்தவர்க

ள் பரிசுத்த மெ. றெண் அகிற கங்கை கதியும் இம்மலையின் ஒர் ஊ

ற்றே யாம். மகத்துவம் பொருக்திய கங்கை சதியைப்பற்றி இனிமே

ல்தெளிவாய்ச் சொல்லப்படும். இமையமலையின் மகத் துவத்தைப் பற்

மிக் கச்சப்புராணத்தில் சொல்வியிருக்கிற வரலாறு என்னவெனில்,

பாறுபதி பரமேசுபானிடத்தில் விடைபெற்றுக்கொண்டு, துன்ப

முன் சச்தோஷமும் அன் புங் கத்தாவுடைய கிருபையும் செருங்கிமு

ன்னே செல்ல பாமபதியம்மன் கபிலாசத்தை விட்டு எழுத்தருளி இ

மையமலைச் சாலை டடைந்தாள். யானையைப்போற் ப்ருப்ப்மாய்

விழுகின்ற திவலைகளே புள்ள பனி சூழ்ச்சதி அலே, அச்த இமைய பரு

வதம், வெள்ளியங் கிரியைப்போற் பிரசா சிக்கும். அந்த இமையபரு

வதமும் அதின் மேற் சஞ்சரிக்கின்ற முகிலகளும் பிரகாசிப்பது சமு

த்தியத் துல் எழும்பிய கரிய சஞ்சையும் அதை உண்ட கத்தாவையும்

போலவிருக்கும் கருமைபொருக்திய பிரகாசமான மின் துடனே'வி

ளங்கப்பட்ட இமைய பருவதத்து வண்டுகளெல்லாங் கூடி யார்ப்ப

ரிச்க அலாத வெண்டாமரை போலிருக்கும். பூம தேவி திரவியக்

குவியலை ஒரு கிலாவாகிய சீலையிகுலே மூடிவைத்தது பாலக் கொ

டுமுடியிஞஅயர்ச்த பொன் மலை பகுக் து.தேவர்கள் இதையும் பொ

ன் மலையென மறு வக்க கூடுவார்களென்றும் இரதப்புகையிஞலே ம

றைத்து வைத்த துபோலவுமிருக்கும் அச்த விமையமலை. மேற்குக்க

டலுங் கிழக்குக்கடஅமொ. ருப் கூடாமல், இடையிலே பன்றிவர்

அது கின்றதுபோல. அம்மலை நீண்டபூமியளவு மோடியிருக்கும். தேவ

ாகள் தயிாக்கடலைக் கடைக்தெடுத்த வெண்ணெய்க்குள்ளே பாற்கட

வின் அமு:சம வைத்ததுபோல பனியிஞலே மூடப்பட்ட இப்பருவ

தத்தி. மேலே ஒருவாவி இருக்கது எவ றவாறு.

(பாறுபதிப் படலம்.)

இங்கிலீசுகாரர் அளவிட்டுக் கண்டபடி, இமையபருவதம் உலகத்

திஅள்ள பருவதங்கள் இயாவற்றிஅம் உயர் தேதாய், அதின் உயரமா

ன கொடுமுடி, (உகத) அடி, அலலது சமுத்திரத்தின் ஒப்பரவுக்கு

மெலாக, (டு ல்) மயில தாாச் தக்கு எட்டியிருக்கின றது. இப்பருவத

த்தின் முடிகளில் எப்பொழு திம் பனிக்கட்டிகள் மூடியிருக்கும். ஆ

கையால இமையமென் னுஞ்சொல் பனிகுழ்க் த மலையென் றருத்தமா

ம் இம்மலையின் உயரமான சிகாத்து கு மேலாகவுள்ள பாமா.அ

அடிவாரத்தி அலுள்ள ப ம அவைப் பார்க்க அதிக ங் குளிர்ச்சியாயி

ருக்கும். ஆகையால் மலைகள் எப்பொழுதுங் குளிர்ச்சியாயும் உறைக்

த சர்யுமிருக்கின் மன. தாரத்திலிருச்.டி பார்க்கிற ஒரு வழிப்போக்க

லுடைய பார்வைக்கு இம்மலை அடிவானத்தில் வெண்மையான முகி

லகள் செல்லுகிறத. மையாக வெள்ளியைப்போற் பளிரிடும்

இரண்டாவது,மக்தாமலை பாகார் தேசத் தின் பிரதான பட்டினங்

களில் ஒன்ருகிய பாசலப்பூருக்கு(Boglipore)ஊடாகப் போய் இரு

க்கின்றது. இது ஐக்தி தொடாச்சியான மலைகள்சேர்ந்ததாய் இருக்

கின்றது. இம்மலைகள் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த ஒரு கொடுமுடியுண்

.ெ இப்பருவதத்தின் சிலவிடங்களிலே மஞ் செடியில்லாமல், கற்கு

வியலால் நிறைந்த காடுகளும், சிலவிடங்களிலே மரங்கள், செடிக

ள், பூங்காவனங்கள், தோப்புகளுமுண்டு. ஆச்சோலைகளிலே அன்ன

ப்பட்சி, குயில,மயில், முதலிய இராகப்பட்சிகள் கூவுகிறதும், மலைக

ள், நதிகள், சோலைகள், பற்றை கிறைச்த காடுகள், புற் பூண்டுகள் மு.

அத்திருக்கறதும், பார்வைக்குச் செளிப்பான காட்சியைக் காட்டுெ

ன்றன. வேண்டிய கனிவருக்கங்களைத் தரக்கூடிய விருட்சங்கள் மலை

வெடிப்புகளில் முளைத்தெழும்பி இருக்கும். இம் மலையில் ஏ.முவதற்கு

சச்சின் சிெக்கச்சத்திஅள்ள அாக்கன் தேசத்தில் முடிகின்றது. ல் கு, வரக் கல்லிற் படிகள் வெட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இப்பருவதத்
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தின் கொடு முடியிலே சிவ ஸ்தலமொன். உண்டு. முற்காலத்திலே

இம் மலையில் விட்டுஅ சலம் இருந்தசென்றும், விட்டு அபத்தர் இம்

மலையில் அவரைப் பூசித்து வந்தார்களென்றும், வாாக புராணத்தின

ல் அறிந்து கொள்ளுகிருேம். ஆளுல் அது இப்பொழுதி சிவஸ்தலமாய்

அவ்விடத்திற்கு வருடச்தேர்அஞ் சிவபத்தர் யர்த்திரைபோவார்க

ள். அரசாட்சிக்காரர். இம்மலை (க இ) மயிஅயாமெனக்கணக்கிட்டு அ

ளக் திருக்கிருர்கள். மக்தாமலையின் வரலாற்றைப்பற்றிக் கச்தப்புரா

ணம். மாசாத்தப்படலத்தில்,

முன்னமே பரமேசுப்ானுடைய அலுக்கிரகமில்லாமல் விட்டுது

மூர்த்தி முதலானவர்கள், சமுத்திரத்தைக் கடைச்தபொழுது, கரிய

ஈஞ்சுதோற்றக் கெட்டு ஒடிஞர்கள். ஒடிப்போய்க் கபிலாசகிரியை

அடைந்து, அச்னிெபோ அக் திருமேனியை உள்ள பாமேசுபானத்

தொத்திரஞ்செய்து, வேண்டுதல்பண்ண, அவர் நஞ்சை எடுத்து உ

ண்டு வட்டுஅமூர்த்திக்குச் சொல்வார். தேவர்களே, நீங்கள் இன்ன

மும் போய்க் கிடையுங்களெனத் தேவர்கள் முடிகிற காரியங்களே அ

றியாததினலே, விக்கினேசுபாலுடைய அருளில்லாமற் போஅர்

கள். அப்படியே அவர்கள் போய்க் கடையும் பொழுது, விக்கினேசு

பரனே கினையாத தோஷத்திகுலே, சமுத்திரத்திலே இட்டுக் கடைச்

த மத்துக் குலைந்து பாதாளத்திலே விழுக்தபோ_அதைத் தேவர்
கள் கண்டமாத்திரத்திலே திகைத் தி, மறுபடி விக்கினேசுபம?ன கினை

த்துத் தோத்ர்ஞ்செய்தார்கள் உடனே மக்தரம் வித்தினேசுபரஆ

டைய இருல்ப்பிஞ்லே. பாதாளத்திலே கின்று கிளம்பிச் சமுத்திரத்

திலே வாஅதிகுலே சமுத்திரத்தைக் கடைந்தார்கள், க-ைச்தபோ

து. பொற் குட்த்திலே அமுதம் வ்ந்தது. அவ்வேளையில் எங்களாலே

வந்ததிது, எங்களாலே வர்ததிதுவென்று அசுரர்களும் தேவர்களும்

வாதாடி யுத்தஞ் செய்யத் துடங்கும்பொழுது, அதைக் கண்ட ம

காவிட்டுஇ.மூர்த்தி ஒரு மோகினியுடைய ரூபத்தை எடுத்தாரென்

அம். கூர்மபுராணத்திலே, -

முன் குெரு காலத்திலே தேவர்களும் அசார்களுமாய் மக்தா மலை

ய்ை மத்திாக் காட்டிச் சக்திச்னத் திம்பம்ாக கிறித்தி, வாசுகிப் பா

ம்பைக் கயிருகச் சுற்றி வெவ்வேறு இருபுறத்திலுமாய் கின் அ அமு

தமெழும்படி பாற்கடலைக் கடையும் போதி, அவ் வாக ப்ெ பாம்பு

வருத்தப்பட்டு நஞ்சைக் கக்கின நிஞ்ல், அவர்கள் கைவிட்ச்ே திகை

த் தி கடுநடுங்கி ஒட,மக்தா மத்திங் கீழே தாழ்ந்து போயிற் று. ஒடி

சேவர்கள் பின் புங் கூடிஅதனை எடுக்கும் பொருட்,ெ விடிசெமூ

ர்த்தியைத் தோத்திரஞ் செய்ய, அவர் பிரசன்னராப் மகிழ்ச்சி கூர்

ம வடிவர்ப்ச் சென்டு, ேேழ போன மக்தாத்தை முக்கிலே தாங்கிக்

கொண்டு சின் ருரென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின் உசி.

மூன் ருவது விக் தகிரி மாளவ நாடு தவக்கி நேர் கிழக்காக அல்லா

பாத்து, பாகாரென் அம் சாடுகளுக்கு ஊடாகச் சென்று வங்காள

க் குடாவுக்கு (Bay of Bengal) ஒடி, இச் சமுத்திரத்தில் முடிகின்

றது. விக்தமென்அஞ் சொல் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்தி உண்டாபி

தடு. பாக்ர், அல்லாப்ாத்து என்னும் காடுகளுக்கு ஊடாகச் செல்

அகிற சங்கிலித் தொட்ர்பான விர்தகிரியின் ஒர் பகுதியை இரா

மொல்மலை (Ragemal Hills) எனச் சொல்அவர்கள். இம்

மலச்சாரலிற் பேல்'ஸ் (Bheels) என்னுங் கள்ளக் கூட்டத்தார் கு

டியிருக்கிருர்கள். இம்மலையைப் பற்றிக் கச்தப் புராணத்தி அஞ் சொ

ல்லப்பட்டிருக்கின்றது. _

அதே விேண்பிலே காாத இருஷ விர்தகிரியினிடத்தில் வச்சி பல

ஆர்ேவாதம் பண்ணவும் விக் தகிரி பிராமணனைப்போல ரூபமெடுத்து

கோமேருவைப் பற்றிப் பலவிதமாய் சிக்கிச்சி, ஆதாமேருவிஅடை
ய பெருமையை இப்பொழுதே அடக்கிப்போடுகிறேன் என்று சொ

ல்வி முன் னயில் உருவம் வீட்டு அளவில்லாத விட்டு அக்களைப் போ

ல மாயமான ரூபங்கொண்டு திரண்டவண்ணம் போல வந்த இத்தக்

கரி ஒரு மாயமந்திரத்திகுலே சத்தியவுலகமளவு எட்-ச்சிக்க ஒரு

ரூபங்கொண்டது. நிறம் பொருங்திய விந்திரி மகரமேருவி யளவு

கேன் டி ஆகாயத்தின் மேலே உயர்ச்சி குரியன், சந்திர,ை செல்வா

ப, புதன், வியாழ்ம், வெள்ளி, சனி, இராகு தேதி என் அம தலுக்கிர

அக்கடியும் மறைத்துப்போட, இக்கிரகங்கள் எல்லாடி பார்த்தி ம

நைல் நல்கப்புக்கொண்டு, இது அசுரர்களுடைய :ெகையோ, அ

இ.தெ"இராட்சதருடைய செய்கையோ,- அல்லாஜிட்-ால் பிாமா

விட்டுதுவுடைய செய்கையோவெனச் சொல்அவார்கள். மகரமே

பருவதத்துக்கு ஒரு பக்கத்திலே பரமேசுபரஅ-ைய பாதத்தை

:::::::::::: அகஸ்த்தியமாரிஷி இருக்

ஒருர். அவர் இங்கே வந்தால் இந்த மலையிலுடைய பெருமை அ

டக்கிப்ப்ோம் என்று அவரை தினத்துச் சொல்ஆவார்கள்

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.

(ABRIDGEMENT or Goon's Book or NAாபRE.)

முதற் பிரிவு.-க. அதிகாரம்.

சடபதார்த்தத்தினது உடனிகழ்ச்சி இலட்சணம்.

க.மேலை அதிகாரங்களில் தரிசனமாயும் புலன் உன

ச்சிக்குட்பட்டதாயும் உள்ள சகலவித சடப்பொருள்

களும் பார்வைக்கும் பரிசத்துக்கும் அகப்படாதத.

அப்பொருளின் உாப்பும் உறுதியுமுள்ள மிகவுஞ் சி:

ய அணுக்களினது கூட்டாவால் உண்டாயினவென்பது

பொருந்தியதென்று காட்டினுேம். இவ்வகைப்பட்ட

அணுக்களினது உருவத்தைப் பற்றி நாம் ஒன்றும் அ

யோம். அவை உாப்பும் உறுதியுமுள்ளனவென்டது.

நமக்கு நிச்சயமாய்த் தெரியவாாதிருந்தும் அட்படி:

ண்டென்றெண்ணுவதுகியாயத்துக்குப் பொருந்தியத.

ய்க் காண்கின்றது. சடபதார்த்தத்தினது இலட்சனம்

ளையும் விதி முறைகளையும் அதிக இலகுவாயும் கிச்ச.

மாயும் அறிவோம். -

உ. சடபதார்த்தத்துக்கு உடனிகழ்ச்சி இலட்ச

ணங்களும், இடைநிகழ்ச்சி இலட்சணங்களும் உன்

.ே உடனிகழ்ச்சியிலட்சணமாவது அது எவ்வகைப்

பட்ட உருவுஞ் சேர்மானமாயுமிருந்தாலும், யாவுக்

கும் பொதுவாயிருப்பது. இடை நிகழ்ச்சி இலட்ச

ணமாவது, அது கொள்ளுஞ் சில சில உருவத்துக்

கும் இயல்புக்குஞ் சிறப்பாயிருப்பது கனம் அல்லது

அணு நெருக்கமென்பது பொருளுக்கு உடனிகழ்ச்சி

இலட்சணம். சனம் பொருளுக்கெட்போதுமுண்டு, ஆ.

குல் ஒருவிதமான பொருளினதனுக்கள் சிலவிகாரத்

தால் ஒன்றையொன்றிழுக்குங் கவர்ச்சி உள்ளனவாம்

ருப்பது, இடை நிகழ்ச்சி இலட்சணம். கடற்பாஞ்சி

தண்ணிசை உறுஞ்சுவதும் இந்த இலட்சணம்.

t , பொருள்களின் உடனிகழ்ச்சி இலட்சணமாவன

இயற்கை நிலை, வீங்கல், அணுத் தன்னல், நிலைத்தல், ,ே

வீழல், என்பவைகளே. இயற்கைநிலையென்பது, ஒரு

பொருள் சலிப்பின்மையையாவது சலனத்தையாவது

பொருந்தித் தன்னிலும் பெலன்கொண்ட பின்னெரு

பொருளால் விகாரப்பட்டாலன்றித் தன்னியல்பைப்

ற்றியிருப்பது. ஒருபீரங்கியிலே போட்டிருக்குங்குன்,

டு வெடிவைக்கிற மருந்தினலே விகாரப்படாதிருந்தால்

தனது தானத்தில் எப்போதும் இருக்கும். பீரங்கியை

விட்டுப்பறக்கும்போதும் காற்றிலுைம் மற்றும் டெ

ருள்களிலுைம் விகாரப்படாதேபோனல் என்றைக்கு

தன் போக்காய்ப் போய்க்கொண்டேயிருக்கும்.

ச. வீங்கலாவது, பொருளிைெருபகுதி பின்னெரு

பகுதியுடனேசேர்ந்து பலவகைப்ான் பிறபொருள்கள்

லிருந்து திரண்டு ஒரு பிண்டமாகுக் தன்மை. வீங்கலெ:

ன்பது பொருளின் பல பக்கத்தையுஞ் சுட்டுகின்றது.

எனெனில் அது எப்புறத்திலும் நீட்டக்கூடியது, ஆன:

(விர்தகிரிப் படலம்.) ல் இயற்கையான பேச்சிலே நீண்டபச்சத்தை நீளமெ
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ன்றும் அடுத்ததை அகலமென்றுங் குறுத்ததைக் கன

மென்றுஞ் சொல்லுவார்கள்.

டு. அணுத்துன்னலாவது, ஒரு பொருளிலுள்ள பற்.

பல அணுக்கள் அதிகமாய் நெருங்கி இறுகப்பண்ணிஇ

த்தன்மையான இலட்சணம் செயல்கொண்டகாலத்து

அப்பொருள் முன்னிருந்ததைப்பார்க்கச் சிறுத்த இ

டம் பிடிக்கத்தக்கதாயிருப்பது. இவ்விலட்சணம் மிகு

ததான பொருள்கள் தங்கள் கனத்துக்குத்தக்கதாய்

பருமஞ் சிறுத்திருக்கும்; மாத்தின் அணுவைப்பார்க்

நிலும் இரும்பின் அணு மிகவும் தன்னியிருக்கும்.

சு. நிலத்தலாவது, இரண்டு பொருள் ஒரு வேளை

பில் ஒரே இடத்திலிருக்க ஒன்றுக்கொன்றிடங்கொடா

மை. ஒரு கப்பலக் கடலிலே விடும்பொழுது அதினடி

தண்ணீரிற் பதிந்தவிடத்திலுள்ள தண்ணிரளவு புறம்

பே தள்ளாமற்றண்ணிரிற் பதிந்து நிற்கம்ாட்டாது. ஒ

ரு பாத்திரத்தில் நாம் தண்ணிரை வார்க்கும்பொழுது

தண்ணிர் உட்சென்று வாயு நின்றவிடத்தை நிரப்ப

அந்த வாயு வெளிக்கிடும்.

எ. பிள்ளலாவது பொருள் கீட்டக்கூடியதாய், அல்

லது பகுதிகளாய்ட் பிரிபடக் கூடியதாயிருப்பது. இா

ண்டாைக்கிறேன்.நிறையுள்ள பட்டுப் பஞ்சில் முன்னூ

டி கசம் நூல் நூற்கலாம். பொற்கம்பி ஐந்நூறு அங்

குல நீளங்கொண்டது ஒரு கிறேன்மாத்திரம் நிறுக்கக்

கூடிய அவ்வளவு மென்மைாய் இழுபட்டிருக்கின்றது.

அ. கீழ் விழலாவது, சகல பொருளும் தத்தமிலுள்

|ள அனுப்பிறமானத்தளவேறியும் ஒன்றுக்கொன்றுள்

ள தாரத்தின் வற்சமளவு குறைந்ததாயுமுள்ள சத்துவி

ல்ை ஒன்றையென்று தாக்குஞ் சத்து. இது சடபதா

ர்த்தமெல்லாவற்றிலுந் தொடர்ந்த விதிமுறை அது சி

மறுப்பொருளிலும்,பெரும் பொருளிலுஞ் சரிவரச் சித்

தித்துப் பூமிலே கனமென்று நாம் சொல்வதையும், அ

அவே உண்டாக்கிக் கிரகங்களினது சுற்ருேட்டல்களை

யுமமைத்து வருகின்றது.

க. பூமியிலிருந்து சிலபொருள் பறந்துபோகிறதா

ல் இந்த விதிக்கு விலக்காய்க்காணப்படும். புகை பா

மானுவிலேறும், தண்ணிர்ப் பாத்திரத்திலடியிலே அம

த்திவிட்ட புணத்தடிமேலே சீக்கரமாய் உயருகுது. ஆ

குல் இப்படியாய் மேலே எகிற பொருள்கள், பூமியி

லே போய்ச் சோத்தக்க திண்மையான அதாவது, தங்

களிலுங் கனமான பொருள்களுக்கு இடம் விட்டுக்கொ

டுக்கின்றன.

ம். புகை பக்கத்திலுள்ள வாயுவிலும் மெல்லிதான

த. புணத்தடி தண்ணிரிலும் இலகுவானது. ஆனல்

பாத்திரத்திலுள்ள தண்ணிரை ஊற்றிப்போட்டால் பு

ணத்தடி அடியிலே விழும். ஏனெனில், அது பக்கத்தி

அள்ள வாயுவிலுங் கனத்தது. புகையும் வாயுவில்லாத

வெறும் வெளியில் விட்டால் புனைத் தடியைப்போல

ம்ச. கீழ்வீழலென்பது, சகலபொருள்களிலும் ஏகமா

ய்த் தத்தம் அனுப்பிறமானத்துக்குத்தக்கதாய் அவை

ஒரிடத்தில் இருந்தாலும், அல்லது தனக்கெட்டத்தக்க

இடத்தில் இசைந்துகொண்டு இருந்தாலும்,பெலன்செ

ய்கிறதாய்இருக்கின்றன.எங்கள் உலகவடுக்குக்குச் சூரிய

னே இழுப்பு மையம். இந்த விழுவையினது சத்தே பூ

மியும், மற்றுங்கிரகங்களும், ஆதித்தனைச் சுற்றிவர வி

யக்கிக்கொண்டிருப்பஅ, ஆதித்தனம் பூமியிழுபடும்

சத்துவுக்குப்பேர் மையக்கவர்ச்சி.

ல்உ. வட்டித்தோடுகிற பொருள்களெல்லாம் அவ்

விடத்தை விட்டுப் பறக்க உன்னுகிறதாய் இருக்கும் பூ

மிக்குள்ள இந்த உன்னலுக்குப்பேர் மையடிாக்கம். ஒ

ரு கயிற்று அணியிலே ஒரு குண்டைக் கட்டி ம.தனி

யைக் கையிலே பிடித்து உன் தலையைச் சுற்றி ஆட்டி

ல்ை குண்டு வட்டித்தோடும். ஆனல் அவ்வேளையில்

க் குண்டு கயிற்றை விட்டுப் பறக்கப் பார்ப்பதுபோல்

உனக்குத் தெரியவரும். உன் கைப்பிடியை விட்டால்

குண்டு நேரோட்டமாய் ஒடும்.

ம்க, அந்தக் குண்டு பூமியைக் காட்டுகின்றது. அது

துலைத்தோட உன்னுவது மைய நூக்கம் உன்கை அத

னைக் காட்டுகின்றது. அந்தக் கயிறு இழுப்புச் சத்தி, அ

ல்லது, மையக்கவர்ச்சி இந்தச்சத்துக்களைச் சமப்படுத்

தி வைக்குமளவும் அந்தக் குண்டும் வட்டித்த ஒடிக்

கொண்டு இருக்கும். இப்படியேயுள்ள இந்தச் சத்துக்

கள் சமப்பட்டிருப்பதினலே சகத்தற்பத்தி தொட்டி

வ்வளவும் பூமியும் மற்றுல் கிரகங்களும் ஆதித்தனைச்

சுற்றி ஒடும்படியாய் இருக்கின்றன.

செ. வானத்திலுள்ள சகல பொருள்களினது ஒட்ட

மும் மைய வீழ்ச்சியைப் பற்றியிருப்பதென்று முதல்

ரூபித்தது சிறி ஐசாக்கு நியுற்றன் - இத்தை அவர் ஆ

ராய்ந்து படிக்கவந்தது, அத்திப்பழம் மரத்திலிருந்து

நிலத்தில் விழுவதைக் கண்டதினலென்று சொல்லியிரு

க்குது. சிருட்டியிலே தோன்றுங் காட்சிகளை எப்பொ

ழுதும் பார்த்து ஆராய்ந்துவருகிற பழக்கம் அவருக்கு

இல்லாதிருந்தால் ஒருபழம் விழுகிறதினலே பூமியைச்

சுற்றிச் சந்திரனும் ஆதித்தனைச் சுற்றிப் பூமியும் உருளு

கிற காரணங்களை அறிந்துகொள்ளமாட்டார்.

(இன் அம்வரும்.)

(The following article is the original of the foregoing)

Apppg BMENT 0F 0ே0D's B00K 0F NATURE.

Pr I.) The Essential properties of Matter (CAPTER_3.

1. In thepreceding chaptersit was shown to be probable, that

all visible or sensible matter is the result of a combination of

various solid, impemetrable, and exquisitely fine particles of

the same substance, too small to be seen or felt, We know

nothing of the shape of these particles, no do we knot that

they are solid and impenerable, only itseems most reasona

ble to suppose so. The properties and laws of matter are

more easily and certainly known.

அடியிலே விழும். 2. Matter has its essential, and its pecular properties.
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Its essential properties, are those which are common to it

under every form or mode of combination. Its pecular pro

perties, are those which only belong to it under particular

forms or circumstances, Weight or density is an essential

property of matter-it always has weight, but the particles

of some kinds of matter have, under particular circumstan

ces, an attraction for each other, called a pecular property.

It is by this property that the sponge takes up water.

3. The essential properties of matter are passivity, eaten

sion, density, impemetrability, divisibility, and gracitation.

Passivity is the tendency in a body to persevere in a given

state, whether of rest or motion, till disturbed by a body of

superior force. A cannon ball would always remain at rest,

if not disturbed by the force of the exploding powder and

after being thrown out from a gun, it would continue its mo

tion forever, it it met with no resistance from the air, nor

from any other body.

4. Entensiom, or cohesibility, is the tendency which one

part of matter evinces to unite with another part of matter,

so as to form out of different bodies one common mass. Ex

tension applies to all directions of matter, for it may be length

ened in all directions; but in common language the longest

extension of a body is called its length, the next its breadth,

and the shortest its thickness.

5. Density is a property in matter, causing the different

particles of which it consists to adhere closer together so that

the same boly, when in the exercise of this property, occu

pies a smaller space than before it was called into action.

Those bodies which possess this property in the highest de

gree, have least bulkin proportion to their weight: The par

ticles of iron have density in a much higher degree than the

particles of wood. _

6. Impemetrability is that property of matter which pre

vents two bodies from being in the same place at the same

time. A ship, when launched, cannot sink into the water

without displacing the exact bulk of water which existed in

the space that the hulk of the vessel below the surface now

occupies. When wepour water into a vessel, the air must

escape as fast as the water fills the space the air occupied.

7. Divisibility is a property which makes matter capable

ofbeing drawn out or separated into parts. A thread of three

hundred yards has been spun from two and a half grains of

silk. Gold wire has been drawn so fine, that five hundred

inches ofit only weighed one grain.

8. Gravitation is the attraction by which all bodies act

upon each other, with a force regulated by the aggregate pro

ortion of their respective quantities of matter, and decreas

ing as the squares of the distance increase, It is a law im

pressed on matter universally; it operates alike on the small.

est and on the largest masses, produces what we call weight

on earth, and governs the revolutions of the planets.

9. There are many substances that seem to fly away from

the earth, and, consequently, to oppose this law. Smoke

ascends into the atmosphere, and a piece of cork, plunged

to the bottom of a vessel, rises rapidy to the surface But

then, these bodies, that seem to move upward, merely give

way to bodies of a heavier kind, that is, those which have a

stronger tendency towards the earth.

10. Smoke is lighter than the surrounding air, and the cork

and the cork will fall to the bottom, because it is heavier .

the surrounding air, and let smoke be received into a vacய

and it will remain at the bottom like the cork.

11. Gravitation acts equally on all bodies, in proportiன

their masses, whether these are in a state of rest, or mன:

within its range. The sun is the centre of gravity to

system, and it is this power of gravity which keeps the a

and all the planets in their orbits, as they move round

sun. The power with which the earth is attracted b .

sun is called its centripetal force.

12. But all bodies that move in circles have a cons

tendency to fly of from these circles; this tendency in .

earth is called its Centrifugal force. If you tie a ball to :

end of a string, and then, taking the other end of the stட

in your hand, whirl the ball swiftly round your head, the .

will move round in a circle, but, at the same time, you .

feel a tendency in it to fly of from the string, and if you

go your hold, the ball will fly of in a straight line. !

13. The ball represents the earth, and its tendency to

away is the centrifugal force_your hand represents thes

and the string is the power of gravity or the centripetal to

As long as you keep these forces equally balanced, the .

will continue to move round in a circle and it is the eq.

balance of these forces which has kept the earth, and all

other planets, moving round the sun'since the creation. |

14. Sir Isaac Newton was the first who proved tha.

the motions of the heavenly bodies depend upon gravitat.

It is said that he was led to this study, by seeing an ap:

fall from a tree to the ground But it he had not been ,

the constant habit of observing and reasoning on all ,

appearances of nature, he would never have learned t

causes which make the moon move round the earth, andt,

earth and moon round the sun, merely because he saw an:

ple fall. (To be continued.)

காரிகை.-PRosoமw. 1.

யாப்பி அட் கூறப்பட்டிருக்கிற வெண்பா முதலியவைகளின் ச்

கிறைக் து தளே இசையுங்கால், அப்பாக்களின்றன்மை குன் குததாடர்

குேக் தளயும் இசையாக்கால், அவைகளின் நன்மை குன் அவசி.

பெரும்பாலும் இயல்பு. இச்சீருர் தன டிமன்றிப் பாக்களின்றன்ன.

குன்மவதற்கு அவற்றிற்குரிய தசையும் மயங்குமென்ற பிறதனையும்

லாத மறுதளேக. மூவி வர அலும் இன் லும் பிறவுங் காரணங்களாயிரு

தாஅம் அவைகளை இவ்விடத் து விட்டுச் ர்ே தவயென்.அம் இரன்

டையுஞ் சொல்லத் திடங்கி, அவைகளை இசைத்துக் கூறுவதி அன்

பெடை வரும் இடங்களில் மாத்திரம் சிக்குப்போற்குேன் அவதால்,

உயிரளபெடை ஒற்றளபெடை என் அம் இரளபெடைகளும் வதம்

பாக்களைப் பிறிது பிறிதாபெடுத் துப் பாாச்குவம். முதல் அள.ே

டையாவது, பாட்டின் கட்டண சிதையாக கிற்றற்கே துவான் சி:

ள் சரியலகு நிறைக்கும் பொருட்டு செட்டெழுத்துக்கடாமிசைச்சி

கூடிய இடத்துத் தமக்கினமான குற்றெழுத்துக்களையும் ஒற்றெடு:

அக்கடாமிசைக்கக்கூடிய இடத்துத் தம்போஅம் ஒற்.மக்க

சம்பின் சேர்த்து கிறி-தேயாம். எனவே உயிரளபெடை ஒரளயே

இரலகும் இவபேல மூவலகும் ஒற்றளபெடை குறின் மாத்தியை

ய் ஒய லகும பெறுமென்பதாயிற் று. சீர் தளைகளின் காரியத்தி ,ெ !

ண்பாவே மற்றவைகளிலும் நுட்பம் பற்றிவருவதால், அளபெடை

ள் வரும் வெண்பாக்களே எடுத்திப்பார்க்குவம். ஒஒதல-வேண்டு-ம்ெ

ழிமா முகுஞ்-செயவினை-ஆ அது-மென் அ-மவர். இப்பாட்டில்

தல-ஆ அது என் அஞ் சொற்களில்-ஒ'உம்-ஆ உம்-அளபெடுத்த

ச்த-ஒ உம்-அ உம்- ஒவ்வோரலகாகி-ஓ ஒதல்- விளம் வேண்டு

தேம ஆகி விளமு ன் நேர்வச்சதால் இயற்?ர் வெண்டனையாக-தி

அது-கூவிளம், மென் அ-தேமா ஆகி விளமுன் சேர்வர்ததால்

தவும் இயற் ஓர் வெண் டளையாகி வெண்பாவின்றன்மை கெடாது.

is lighter than the water. But empty the vessel of water, ன்றது. இனி இப்பாட்டின் அளபெடையால் வர்த-ஓ அ இரண்டுச்



21

உதயதாரகை.-MORNING STAR. _

அல குசொடாதுவிடில்-ஒதல்-தேமா, வேண்டு-தேமா ஆகி ம1

கோ வர்ததால், நேரொன் ருசிரியத் தளையாய் பிறதள தழுவ அ

பால, ஆது-மென் லு நேரொன் ருசிரியத் தளயாப்ப் பிறதள சழு

வெண்பாவின் றன் மை கெட்டுப்போம.-இலங்ங்கு, வெண்பிறை

உசனடி-யார்க்குச்-கலங்ங்கு, நெஞ்சமில்லை-காண். இப்பாட்டில்

லங்ங்கு-கலங்ங்கு என் அஞ் சொற் சிளில், ங் உம்-ங் உம்-அளபெடு

வக்த தம்போதும், ங் உம்-ங் உம்-தத்தம் முதன் மெய்களோடு

டி. ஒவ்வொால சாகி, இலங்ங்கு-கருவி ம்- வெண்பிறை- கூ

ாங் காய் ஆகி விளமுன் சேர்வச் சதால், இயற்சீர் வெண்ட2ளயாக,

ங்ங்கு-கருவிளம-கெஞ்சமில்லை-கூவிளங்காய் ஆகி விளமுன் கே

க் சதால, இதுவும் இயற்சி வெண்டனையாக, வெண்பாவின்றன்

கெடாது கின்றது. இனி இப்பாட்டின் அளபெடையால் வந்த

ப்ெ கனத் சத்தம் முதன் மெய்களோடு சேர்த்து குறின் மாத்தி,ை

கு, கொடாது விடின் இலங்கு- புளிமா, வெண்பிறை கு-கூவிளங்

ய் ஆகி ம முன்னேர் வந்ததால் சேரொன் ருசிரியத்தனியாக-கல

கு-புளிமா கெஞ்சமில்லை.-கூவிளங்காய் ஆகி மாமுன் நேர்வர்த

ல், கேசொன்ருசிரியத்தனையாகி பிற தனதழுவி வெண்பாவின்றன்

ம கெட்டுப்போம். இவைபோல மற்றும் அளபெடைகள்வரும்

ட்டுக்க வாயும் பிரித்தறிக.

உானசை வி-யுள்ளன். துணையாகச்சென் ருர். வானசை இ-யின் து

ளேன் - என்பதுபோலும் அளபெடைகொண்டு வருஞ் சிலபாட்டு

கன் அளடெடுக்க முன் அக் த:ள சரியாய் நின்று அளபெடுத்த பின்

1க் தளை சரியாய் கிற்கவருவனவுமுண்டு இப்படிப்பட்ட இடங்களி

அளபெடுப்பது ஒருவித அளபெடையாம். இன்னும் இவ்விடத்

க் கூறவேண்டியதன்ருயிலும் அலகின் காரியத்தின் பேரால் ஆய

ம் வருமிடத் துத் தனபொருத்தற பொருட்டு அலகுபெற்றும் பெ

தும் வரும்பாடடுக்களிற் சில கூறுவம். அறிரு.ரழிபசி. ாேத்த-லஃ

தாருவன் - பெற்றன்.பொருள்வைப், புழி-அற்ரு-லளவறிச் துண்க

வஃஅ டம்பு-பெற்ருனெடி த ப்க்கு-மாறு இப்பாட்டுக்களில் ஆய

ம்_குறின் மாத்தியை யாப் அலகுபெற்.அம், அஃகாமை-செல்வத்த

- கியாதெனின்-வெஃகாமை-வேண்டும. பிறன் கைப் பொருள் இ

போஅம பாடமிக்களின் ஆயதம மெய்போலலகுபெருதும் வரு

மன் உமிக.

Translation of AGAsாwAR's Essay on Cholera.

(Concluded from page 13.)

11. Hear now the divisions of Cholera-It consists of three

inds called Kompan, (கொம்பன்,) Paduran, (படுவன்) and

lkkard (அக்கா) I_will mention the several symptoms both of

ope and despair.-lf a person be attacked with the kind called

oேmpது, it will kill him within a day.

12. The symptoms before death are, the body willperspire and

ecome_cod aswater.-Try a draught of Arack atter the first

vacuation, and it it does not check the disease, the case is

opeles.-This, it is to be concluded, is the destiny, assigned

y Brahma at birth.-This is the same in both sexes.

13. If a person be attacked with Paduanhe will suffer much

|ain with evacuations; his ears will be stunned his sense Iost,

|he body will perspire, the abdominal regions will suffer from

pains, the passage of urine will be stopped, and the mus

:les will cramp.

Treatment.

Putsome Tumeric powder into hot water and stir it well, and

when settled give the patient a draught of the clear liquid.

14. This drink will stop the evacuations and the patient will

get well in 3 days, Strew thickly cow-dung ashes ipon a mat,

ly the patient upon it and besmear his body with the same.-

Rubishands and feetwith uld lime and it wil produce warmth;

andifie patient lives 3 days, his case is hopertil.

15. 1ta person be attacked with Akkard it will render his

body cold syaer, cause evecautions of food undigested and

produce acidity in the stomach, Body and legs will be altected

with pain.

- Treatment,

on a quantity of water and simmer it.

draught ofit and it will check evacaution.

16. It a person be attacked with Cholera of any kind, give

lim curd or whey and it will terminate in a fit.

Treatment,

Roast some rice and boil it with Karupippile (கருவேட்பிலே)

pepper and salt, all powdered; give him the rice thus prepared,

and it will restore him.

17. Hear another treatment common to the three kinds of

Cholera-Take equal quantities of the nine following articles,

Sugar, Clowes, Oman, (ஒமம்) dry ginger, Margosa,_(வேம்பு)

Perku, (பீர்க்கு) Aparaguச் Raciosis, Garlic, Dill, and

Cummin; and grind these with the expressed juice of Euanku

leaf (இயங்கு) and make pills as large as the kernal of an

Arekanut.

18. Let thesepills dry in the shade. If any person be attacked

with any of the three kinds of Cholera, dissolve one of the pills

in pepper-water and give it to him to drink, and atter_three

hours givehim food.--Repeat this threetimes, onceinfour hours.

19. Itthe patientraject the food from the stomach, heartherem

edy-Besmear a white piece of cloth with lime, cut it in pieces,

and bake the pieces in a heated pan, in some water.-Take a

little of this water and dissolve in it half a palam (பலம) i e.

1-12 of a pound, of sugar, and give it to the patient to_drink.

20. After this, the patient will recover. But it the disease

be ascertained to be the kind Kompan this drink should not be

administered. If the patient womits food, when there are eva

cuations, this drink will serve well, This medicine will hold

good against the three kinds only in the case of those who do

not deviate from the path of integrity.

21. The deity to be invoked in case of the prevalence ofcho

erais Doorga(துற்கை.) The play of Ooli (ஊழி) is very lear .

ful; it payshoregard to men's feats Thisplay of Ooli is the re

sult of moral actions of a previous birth(கன்மம.) The way tore

move Ooli from the country is to eat vegetable food and perform

Poojahs (ஆசை)and festivals to Ammal throughout the country,

and oblations by fire; and Ammil will preserve the world.

வி லங் கி ய ல்.

Give the patient a

(Brier description of the most remarkable animals that phabit the earth,

illustrated by cute on a comparative scale.)

மிருகங்கள் ஒன்றிற்பார்க்க ஒன்று அதிகம் பெரிதாயிருக்குமென்ப

தை இதிகுறி காணலாம். திருட்டாக்சமாகச் சிவிங்கியைத் காட்டும்

இந்தப் படம்.முன் காட்டிய புலிப்படத்தில் அரைவாசி சிறிதாயிருப்

பதால் அக்தர் த மிருகல்களின் உயரமும் இவைபோலவே காணப்ப

டும். மேல் வரும் பட்ங்களிலும் இவ்வித வித்தியாசங்கள் உண்டு.

சிவிங்கி-THE IEoPARD.

விெல்ெெயன்பக புவியில் ஓரினமான மிருகமாயிகக் து, அழகுஞ்,

சர்தமும், அலங்காரமும், மிகவுமுள்ளதாய் விசேஷிக்கப்பட்டிருக்

Roast some pepper slighty, pound or rub it to pieces, pour ன்ெறது. அது ஆசியாக்கண்டத்திலும், ஆபிரிக்காச்சண்டச்சிஅமு.
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ண்டு. அது தனக்கு இரையாக மான, மக்தியைப் பிடித்துத் தி ன்தும்

மக்தியைப் பிடிக்கில் பூனேயைப்போற் கதியாய் மரங்களிலேறிவிடு

ம். மஅவுரிலே தாகுய் எதிர்ச்கிறதில்லை. ஆரும் அதை அருட்டிகுல்

மிகவும் கோபங் கொண்டு நிற்கும். வெகுவர் யுங், கதியாயும், பாய்

கிறதிலே எச் த மிருகமும் இதற்கு நிசால்ல. அதின் சரீரம் கன்ருய்

வசையக் கூடிய இயல்புள்ளதானபடியால் தான் பிடிக்க இருக்கிற

மிருகம் அருளாமல் அது மிகவும் அமைச்சலாய் ஒரு பாம்பைப்போல

கழுவி நகர்த்து போம். பருப்பத்திலே சிவிங்கி விக்கு மிகவுஞ் சிறி

தாயிருக்கும். அதின் தோல மிகவுஞ் சிறப்பானது. உடல் மஞ்சள்

நிறமும், அதில் கறுப்புப் பூக்கள் விழுக் கதாப் தலை, கழுத்துக் கா

ல்களில் கமப்புப் புள்ளி ஒடுங்கினதாகவும் இருக்கும். சிவிங்கியிலொ

ரு இனத்தை மஅஷர் பிடித்துப் பழக்கக் கூடியதாய் இக் துதேசத்

திஅள்ளவர்கள் மான், மரை பிடிக்க வேட்டைக்குப் பழக்குகிருர்க

ள். அதைப் பிடித் துக் கழுத்துக்கு வார் பூட்டிக், கண் அக்கு மறை

ப்புக் கட்டி ஒரு வித உறுளே வண்டிவில் வைத்துக்கொண்டு போய்,

வெளிகளிலே மான் கிளை கண்ணுக்குத் தெரியவந்தால், சிவிக்கியிலு

ள்ள கண்மறைப்பை எடுத்துக் கழுத்து வாரை உருவிவிட, அது ப

தங்கிப் பதுங்கி கிலத்தோடே ஊர்ந்து மான் கிளை நிற்கிற இடமட்

ம்ே அருளாமற் போய் தனக்கு மட்டான தாாம்வந்தாட்போலே இர

ண்டொரு விசை அதிர்ச்சியர்ப்ப் பாய்ந்து பிடித்துப்போடும். அ

தை வளர்ச்சிறவன் பிறகு வத்து, அதைத் தட்டிச் சந்தோஷப்படுத்தி

அதற்குக் கொஞ்ச இறைச்சிகொடுப்பான். பிறகு கண்மறைப்பை

யும் போட்டு வண்டிலில் ஏற்றிக்கொண்டுபோவான்.

பின் ஆலே வருகிற கதை, த.அாலகஆ இயாழ்ப்பாணத்திலே -

- திதாக அப்பொழுது அவ்விடத்திற் சிவிலுத்தியோகத்திலிருந்த ஒ

ரு திரை எழுதுகிருர். எப்படியென்ருல், ஒரு நாட் காலமே என்அ

டைய வேலைக்காரன் கான் எழும்புகிற நேரத்துக்கு காலர் த சாழி

கைக்கு முன் மை ப் உக்தி ஐயா ! ஐயா! உம்முட்ைய வேட்டை சr

ய்களுக்கு ஆள்வத்திருக்குது. ஊருக்குள்ளே புவி வக்கிருக்கு தென்று

கூப்பிட்டான் எனது தட்பாக்கி அடுக்காயில்லாதப்டிப்ால் அத்

தைச் சரிப்படுத்தச் சொலவி என் வேலைகாரனிடத்திற்கொடுத்துக்

கொண்டு நிற்கக் கலக்கட்டரும் வடக்காலே அப்ப்ோ வந்திருச்த் இர

ண்இேடாக்குச்தர்களும் வீட்டுக்கு வந்தார்கள். அவர்களில் கலக்க

ட்டர் ஒரு குருவக் குழல் தப்பாக்கியும், மற்ற இரண்டுபேரும் ஆளு

க்கொரு பன்றி குற்.டிகிற இட்டிகளுங் கொண்டுவந்தார்கள். எங்க

குடனே கூட ஒரு ஆபிசரும், இரண்டு அடுத்திலேரி ஆட்சளும் ஒரு

பில்லாப் ஊரி, கைப்பித்தாலும் வந்தார்கள். அந்தப் புவி ஒரு i

ட்டுக்குள்ளெ புகுக் கொண்டது. அதற்கு ஒரு சின்னக் கத்வேய

லலாமல் வேAே வழியில்லை. அடுத்திலேரிப்ாட்கள் இரண்டுபேரும்

வாசவிலே கின் அகொள்ள மல்லாயிற் கைப்பித்தான் கூரையில் ஏறி

அசைக் கலைத்தான். அடுத்திலேரியாட்களில் ஒருவன் உள்ளே போ

சத் துணிச்தாள். ஆளுஅம் கால்கள் மறித்துப்போட்டோம். அ

ப்படியிருக்கப் புவி உள்ளே கிடந்து வெளியிலே பாய்ந்தது. அப்

போ.தி அவன் சின.தி திப்பாக்கியை சீட்டி வயிஅத்திலேயேந்தி வெ

டித்திர்த்தான், வயிஅத்திற் குற்றுத் தொண்டைக்குக் கிழே பிடித்

அதம் திப்பாக் மட்டத்திலே முறிக் து முரிந்த திண்டும் புவிக்குள்

இருக்தது. வைச்தவெடி கன்னத்தை பள்ளிக்கொண்டு போபிலும்

புவிக்கு உதைக்கவில்லை. புவி உடனெ அதிர்க்க ஆரம்பித்தெழும்பி

அவன் மார்பிலே சன் கங்களைப் பாய்ச்இ அவன் புயத்தை வாயாற்

கவ்விச் சுழற்றி வீசித் தரையிலே மல்லாக்க எறிக் து மேல்விழுந்து அ

வன அமத்தித்அ. அத்தை நாங்கள் அப்போ சுட்டால் அந்த மது

வி.அக்குப்படுமென். பய்க் த கிற்க அவனுடைய கூட்டாளி எதிர்த்

அப்பேய்ப் புவியில் ஆரம்பித்து முக்த்ன வீரவான் செய்த விதமாக

த்தாஅஞ் செய்தான். அவலும் தன் வபிளுத்தைப் புலியின் தலைக்கு

க்குட் பாய்ச்சப் புவிஅவனில்ே ஆங்காரித்தெழும்பிற்.அ. உடனே வெ

டித்திர்க் தான். அக்தக் குண்டு தலையில்ே பிடித்துப் புவியைச் சயங்

குறைத்த து. அட்போது புவி தள்ளாடிட் பின்னே விழுச்சது. கா

வசிகும் உதவAெ ன் ற சுட்டோம் அப்படியிருக்தம் அது பின்னு

ங் கைகால அடித்தத் துடித்த த . அப்பால் பன் மிகுற்று கிற இட்

டிவைத்திருந்த இரண்டு துரை மாரும் வர்த குற்றிக்கொன்ருர்.iள்.லி

சத்துடனே கின் போர்பண்ணின முக்தின மனுஷன் புவியிலுடனே

மிகுதியாக மலைக்தாஅம் மெத்த வாருன காயம்படவில்லை. அக்தப்

புலத்தோலைத் தனக்குத் தரச் சொல்வக் கேட்டான் காங்களும் பிரி

யமாய்க் கொடுத்துப் போட்டோம்.

இவ்வகைப்பட்ட சிவிங்கியிலொன் ற மூன்று காஅ வருடத்துக்கு

ட்டுக்குள்ளே போய் இருக்க மனுஷர் பொல் அச் சடிபுக் கொ

கலைக்கச் சிலரைக் காயப்படுத் திட்போப் ஒரு வேப்பமரத்தி:

றிக்கொண்டு ஒரு கொப்பிலே சுருண்டுபடுத்துக்கொண்டது . .

யார் இரண்டு துப்பாக்கியில் மருந்துபோட்டுக்கொண்டு சில . .

தவர்களையுங் கூட்டிக்கொண்டு பேய், அதற்குக் கிட்டுமான

ன் அ ஒரு வெடி வைத்தார். அக்தக் குண்டை வாங்கிக்கொண்

மே உறுமிக்கொண்டிருக்கவிட்டது. மற்ற வெடியையும் .ை

ர். அதற்கு உருண்டு புரண்டு ஒரு கொப்பிலே சற்அவே சயாகத்

ங்கிப் பிற்பாடு தரையிலே விழுக்த த. உடனே ஊரவர்கள் வி.

பொல், ஈட்டி, கத்திமுதலானவையிஅம் சொன் அபோட்டா

_

பஞ்ச தந்திரக் கதை. _

மித்திரபேததக்திரம் ஸ்டும். பக்கத்தினின் அர. !

மகத தேசத் தில் இருக்கின்ற சுதத்தனென் போன் ஒருவன் :

பிற்றிருப்பணிக்காகக் கொண்டுவச் அறக்கவிட்ட மரங்கள்.

ட்காரன் பிளக்கும்படி முளைகள் அடித்துவிட்டுப்போன ஒரு

ன் மேல் அக்தக் கோபிவின் சக்தாவனத்தில் இருக்மெகுரங்கு கனி: ,

அ வர்.த. உழுக்கார்ந்தது. அப்போது அம்மாப்பிளப்பிலே தன்

இறங்கியிருப்பதை அறியாமல் அடித்தமுனேயை அசைத்துப்

னவுடனே, பிளப்பு நெருங்கி வால் கசங்கி இறச்தது. ஆதலால் :

க்குத்தகாத காரியத்தைச்செய்தால் ஆருக்குப் பிராணச் செச.

மென் று சொல்லிகேற்று சாக்தின்ம மிகுந்திருக்கிற இரையைத்தி:

சுகமே இருப்போம் வாவென்று காடகன் அழைத்த பின்பு .

ன் கரடக?னப் பார்த்து சுவ ாமிதாரியஞ்செய்யாமல் இசை தே.ே

தையே பெரிதாக கினைக்கலாமா? ஒருவின் மித்திரர்களுக்கு உட.

முஞ் சத்துருக்களுக்கு அபகாரமும் பண்ணவேண்டும. அதற்கு i

ராச சேவையே தக்கது. மேலும் இராசாவை அடுத்திருக்கை.

வெகு சனங்களுக்கு சன் மைசெய்வதே இராசசேவைக்குட் பிர:ே

னமாம். இல்லாவிட்டாl, காக்கையும் காக பலியையும் எச்சி:

மலத்தை புக் தின் அறு ஆயிரம் வருஷம் பிசிைத்திருக்கிறது. க --

சையில்லாத வெள்ளெலும்பைக் செளவிக் கடித்துக்கடித் தப் ட

சைக் தும் பசி ரோமற் சக்தோஷத்தை யடைகிறது. மேஅ. ச.

மானன் கைபிவிருக்கிற வொரு கவளமெச் சிலப்பார்த்துக் காவி

முர்து வயிற்றை யெக்கிக்கொண்டு எளியமுகத்தைக் காட்டி முகத்தை

ட பார்த் து வாலைக் குழைத்துக் கெஞ்சிக் காத்துக்கிடக்க கொஞ்:

வெச்சிலை வாங்கித் தின் அம். யானையோ பாகனப்பாராம அம்

காமலும்அவன் வேண்டிவேண்டி வலியக்கொடுக்கக் கர்வத்தே :

ங்கி நாயைக்காட்டிலுமாயிரம் பங்கதிகஞ் சாப்பிடும். சிங்கம் -

பிஅற் சங்கடப்படும்போது சரி சமீபத்திலிருச்தாஅம் அதைஅ

டைபண்ணி, யானையையே கொல் அம். ஆதலால் உலகத்தில் பார்:

கழே டு சிலிக்கிருர்களோ அவர்களே பாக்கியவான்கள். சி. கு.

கள் கொஞ்சக் தண்ணிாால் நிறையும். எவியின்சோங்கை சிலதான,

த்தால் கிம்பும். அப்படிப்போல் மூடன் இசாகிதச் செரியா

கொஞ்சத்திலே சீவனம்பண் அவான் ஆகுல் அவஅக்கும் பசவுச்,

மென்னபேதம். ஆகையால் இராசகாரியம் பார்த்திப் பெருமை.

னே விேக்கிறதே நல்லதென்றிப்படிச் சொல்லக்கேட்டுக் காடகம்

தமனக?னப்பார்த்துச் சொல்லுகிறது. நல்லது இக் தயோசனைக்கு

க்கும் இந்தப் பேச்சுகளுக்கும் இப்போது நாம் இராச காரியத்தி

இருக்க்வில்லை, இரைதேடுகிற காரியத்தில் இருக்கிருேம். ஆதலால் '

யேன் வீளுன மனோாச்சியம் பண்து கிருய் முடவன் கொம்-;

சேலுக் காசைப்பட்டாற் கிட்டுமாவென்றிகழ்ந்து சொல்லத் தட்ச

கன் சொல்லுகிறது, சல்வதிருக்கட்டும் பிரதானியுங் காலத்திகும்.

பிரதானியா கிருன். தன் முயற்சியாஅக் குணத்திஅஆம்ஆ
அஞ் சமர்த் சஞகிருன். அல்லாமஅம் யாரும் மேலான தாரியத்)ை

யே ஆலோசிக்கவேண்டும். அது கைகூடாவிட்ட அம் பெருமை:

ரும். புத்திசாலிகள் அருமையான காரியங்களைச் செய்வார்கள். புத்

னேர் க்ள் எளிமையான் காரியங்க வச் செய்வார்கள். மலேயுச்சியில:

ரு பெருக்கல்லை யேற்றதலரி.து. அங்கிருச்ததைத் தன்குதலென்சி.

ஏரியினிரைக் கட்டுதலரி தி உடைத்தலெளிதி, ஆகையால்ப் பெ3

மையுஞ் சிறுமையும் அவரவராலேயே வரும். முயற்சியுடையர் தி:

ச்சியடையாரென்னும் பழமொழியாளுஅங் கேட்டிலேயா என்றிப்ப

டிச்சொல்லத் தமன கனக் காடகன்பார்த்தி சல்ல தி கீ போய்ச் சிக்

கத்தினிடத்தில் ஏதைக் குறித்துப் பேசுவாயென கமனகன் சம்:

டைய சுவாமி மூடத்தனத்தாற் பயத்திருக்கிருன் அசை எப்பச்

யறிந்தாயென்று கேட்ைெறயோ சொன்னபொருளப்பட்சிமிருக்க

முன்னே வட்டுக்கோட்டையிலொரு பாதிரியர் சுட்டார்.இது ஒரு i ளுமறிந்துகொள்ளும். சொல்லாமல் அறிகிறவனே பண்டிதன். அப்
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வியாவிட்டாற் புத்தியாl பிரயோசன மென்ன? ஆகையால் கான்

கேபிருக்தபடியேயறிக்தேன். இப்போது சானிதை முன்னிடடுக்

ாண்டுபோய்ச் சிங்கத்தைச் சிசேகம்பண்ணிக்கொள்ளுகிறெனெ

த மன கனைப் பார்த்துக் காடகன் சொல்லுகிறது, சம்முடைய இ

சர் கள் மோர் துகொள்வதுபோற் கடிக்கிறவர்கள். அரசரும்,

ரு ட் - ம், பாம்புஞ்சரி. ஆதலாற் பழக்கமில்லாமலிருக்கையில் அவ

யெட் படிச் சினேகம்பண்ணிக் கொள்வாயென, அப்போது தமன

கான் பேசுவதிற் சதுபனென்றறியாயா சமர்த்தலுக்கு எதுபெ

! - உக்கிற பறவைகளுக்கு எது தாரம் வித்துவாலுக்கு எது பரதே

? பிரியமாகப் பேசுகிறவாகளுக்கு எவன் சத்துருவென்று சொன்

து. இ ைஅம்வரும்.

PANCHA-TANTRA.KATE).

(A translation of the foregoing-Continued from page 15.)

n the country which is called Makatham one Suthaatton had some timbers

:ed for the building of a Temple; the carpenterhaving opened a timber half

drove a wedge into theslit andwentaway. On that piece of timber one of

monkeys living in the Nantawanum of that temple came and sat down, with

tail hanging within the slit. But the monkey not observing this, attempted

Iraw out the wedge, and as hesucceeded, the timber closed and caught his

between them and he died. Wherefore he who attempts to a do thing

t does not belong to him Shall lose his life.

so saying Karadakan inwited Tamanakam to go and eat the food they had

| yesterday and be.comforted.

is the pirsuit of food, says_Tamanakan, more important than the care

the affirs of his divinity the Lion: One should do evil to enemies and good

(riends, and the service of the Rajah is conducive to this. It is moreower

d that the benefit of serving the Rajah is the opportunity which one gets

doing good to many otherwise, we should be like the crow which lives a

ousand years, mearly by feeding upon the olerings of those who last, upon

h, and human excrement; or like a dog which takes into his mouth a dry,

ite bone, bites it and bites it until histeeth are loose, and though his hung

is not satistied he feels a pleasure in biting it Moreower the dog gazing ht

handral of food held by his master falls prostrate at his feet, contracts his

lly, makes a beggary ice, looks at the age of his master, wags his tail,

து; and waits poi lin for a little refuse food; but the elephant pays no re

id to his keeper, will not permit him to approach him, but at his own ser

ce waits apon him to be fed and takes with regal dignity what his keeper

ings, and eats a thousand times morethan_the Crouching dog-The Lion

-he pinched with hunger despises a jackall for prey though at his hand, and

ills the elephant. So those are happy who perceive their dignity and live

onorably Small holes areiled a with little water-the palm of a rat's hand

illed with a few grains; just so, a tool lives on a little, not knowing what

| rood or bad. What difference is there between him and a cow Therefore

is better to look into the afairs of the Rajah and render one’s selfhonorable.

Upon this, Karadaken says to Tamanaken, Well, we are not now in the

ervice of the Rajah to attend to such counsels and discussions, we are seeking

or prey, Therefore why do you think yourselta Lion when you are but a

laciali Can a lame man get honey from the high bough of a tree though he

lesire it said he scollingly.

Upon this Tamanaken replied, Wery well, A chief becomes a chief

y the luck of the times; and an insignificant man by industry and good

:ucation becomes a Cleve one. Again every one ought to aspire after high

attainments, which, though he prove unsuccessful confer real greatness upin

hin. The wise accomplish hard enterprizes, but the ignorant meddle with

mean things. It is hard to raise a stone to the summit of a mountain, but to

throw it down is very easy. To confine the water in a pond is hard, but to

open it is easy. Therefore greatness or meanness is the result of one’s own

dings. Have you heard the proverb The industrious are never despised:”

Upon this Karadaken asks Tamanaken, Well, what do you intend to say

to the Lion: Tamanaken replied, "The Lion is in a state of fearthrough

ignorance. The ask how l came to know this I will Bay, Even beasts and

birds anderstand those things which are communicated to them; but he who

anderstands a thing antold is a pandit indeed; and what is the use of intelli

ence without this ability. So, I have learned the fact while staying here.

: I will go with this fact to the Lion and befriend him.

Karadaken replied to Tamanaken, 'Our Rajahs are like those who under

the pretence of kissing a man will eat him ap. Rajahs, ire, and serpents are

of the same nature. Therefore how can you secure his friendship since you

are anacquainted with im:'

'Don't you know, say:Tamanaken, that I am eloquent in speech What

is hard to a man of ability: What is distant to a winged bird: What country

is a foreign to a poet: Who is an enemy to a fatterer:

(To be continued.)

கல்விப் பொருள்.

(The advantage of Learning.)

மலேயாள தேசத்திற் சகார்த்தின பு: மெனிலும் பட்டினத்திலே இ.

ருக்குஞ் சுமுகன், சுவிசேஷகன் என்னும் இரண்டு வாலிபர் பர

சேசித்துக்குப் போய்ப் பொருளைத் தேடி, வரவேண்டுமென் று கினை

த்துப், பேருக்கு ஒர் ஆயிரம் பொன்னெடுத்துக் கொண்டு வடதேச

த்திற் காசிப்பட்டினத்திற்குப் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். அவர்களிற் சு

முகன் என்பவன் தான் கொண்டுபோன ஆயிரம் பொன்னேயும் வை

த்துக்கொண்டு, வியாபாரஞ் செய்து அாேக திரவியத்சைச் சம்பா

தித்தான். சுவிசெஷகன் என்பவன் தன் ஆபிரம் பொன்னே யுங்கற்:

|றிந்த பெரியோர்கட்குக் கொடுத்துச், சகல சாஸ்திரங்க ைபுக் கதி

அ, மிகவும் பண்டிதனகி, வறுமையை யடைந்து தன் சினேகிதsன

சுமுகனிடத்தில் வர்து சேர்ந்து, வேனஞ் செய்துகொண்டிருக்தா

ன். சுமுகன் தன் தேசத்துக்குப் போக நினைத்துச். தன்னுடையதி

ரவியத்தை எல்லாம் ஒட்டகங்கள் மேல் ஏற் றிச் சுவிசெஷகனயும்

அழைத்துக்கொண்டு போகையில், வழியில் ஒரு காட்டிலே அவ.அ

டைய பொருள்களை எல்லாங் கள்ளர் அடித்துப் பறித்துக்கொண்

டார்கள். பின்பு இருவருங் தரித்திராாய்த் தங்கள் வீடு வர் து சேர்

ந்தார்கள். இப்படி இருக்க, அத்தேசத்தை ஆளும் இராசாத்தனச்

கு ஒரு வித்த்வான் வேண்டும்ெ:ன்றுஅறிவித்த காலத்தில், சுவிதேஷ்

ன் போய்த், தன் கல்வித்திறத்தைச் செலுத்தி, மேன்மைய-ைச்தா

ன். ஆகையாற் செல்வப்பொருளுக்குத் திங்கு வரும், கல்விப்பொரு

ளுக்கு அழிவில்லை.

புதினச்சங்கதிகள்.

த.அாசல். ஆ. கார்த்திகை உக தி' யில் எங்களுடைய ஜிக்

க்ோரியாவெண்டும் இர்ாசாத்திக்கு வால சிறீகமல பூரண புண்ணிய

புத் திரி பூமியிற் பிரவேசமானசெய்திவந்தது.

சீனத்தச் சண்டைக்குத் தளகத்தகு பிருந்த ஆட்டுமேல் எல்லியம்

றென்பவர் இயலாப்பிளுல் இங்கிலாந்துக்குடபோ கிருர்.

மேலான கனம்பொருக்திய யேமிஸ் அலேக்குசாக்தர் இலlமவ

lமேக்கன யோகிய எங்கள் கோவர்ண தோரை அயோனியன் வுேகளு

க்கு லாட் ஆய்க்கோமி சனராக இராசாத்தி நியமிக்கச் சித்தமாகு.

இலப்ற்றினன் நீ சென்றல் சிறீகோலின் கெம்பலென்பவரை இலங்

சைத் வுேக்கு கோவர்னசோர் தேசாதிபதியாக இராசாத் தி கியமி

க்கச் சித்தமாஞ.

மேலான கனம்பொருந்திய யேயெரிசி என்ற இலங்கை ச் லிேன் நீதி

இராசா அவர்கள் ஆபிரிக்காவுக்குக் கிட்டுமான சைபீரெயேலியோ

னென்ற இடத்துக்குக் கோவானதோர் தேசாதிபதியாக கியமிக்க

ப்படும்படி இராசாத்திக்குச் சித்தமாயிற் று.

தென் மிருட்சி பச்சிலைப்பளிகளுக்குச் சேர்ந்த குறிச்சியில் ஒரு சமு

சாரம் இருந்தது அச் சமு.சாரத்தைப் பிரிவுபண்ண வேண்டுமெ

ன்றிருந்த ஒருவன அவளுடைய புருஷன் கோபங்கொண்டு அடிக்க

அவன் இறந்து விட்டான். கோட்டாா அதை அறிச்தி அக்தக்கொ

லேபாதகனைப் பிடிக்கும்படி கட்டவை அ.அப்ப அவன் அவர்களுக்கு

ஒளித்துக் காட்டுக்குள்ளே போயிருத்து சிறிது காளின் பின் பசியினி

மித்தம் அவ்விடத்தை விட்டு வெளிப்பட அவனைப் பிடித்து அக்கா

ரியத்தை விசாரிக்குமளவும் மறியலிலே போட அவலும் அன்றையி

ற்றினமே திகைப்பிeஅம் பசிக் களப்பிளுஅம் மாணித்துவிட்டான்.

சாவு கச்சேரி என்ற கோவிற்பற்றுக்கு அடுத்த தன் மக்கரை என்

லும் இடத்தில் புகையிலைத்தொட்ட ஞ் செய்யும்படி மேற்கு இச்திய

தேசத்தில் இருந்து சிறிது நாட்களுக்கு முன் வர்த வத்த களுகிய மெ

ஸ்ற்ற (Hardy) ஆடியென்பவர் தாமே அவ்வி-த்திலே ஏறக்குறைய

இரண்டாயிரம ஏக்கர் சிலமும் பிடித்துக் காடு வெட்டிச் சுட்டுக் கட்

டை பிடுங்கி கிலம் பண்படுத்திவிக்கிறதில் மிகுதியும் முயற்சி யுள்ள

வாய் இருக்கிறர்.

இங்கிாேல காரரான வேறு இரண்டு பேரும் அதே நோக்கங்கொ

ண்டவர்களாக வர்து சேர்க் திருக்கிருர்கள்.

நமது கனம்பொருக்திய தேசாதிபதி அவர்கள் ஒருநாள் கண்டிக்

குப் போகிற வழியில் அவர் ஏறிச் செல்லும் வண்டிவிற் குதிரை பின்

னிட்டோட அவவண்டில் முப்பது அடி தாழ்வான ஒரிடத்தில் விழு

ர். வண்டி அம் கொருங்கிக் குதிரையும் மாண்டு டோயிற். அவரோ

மோசமின்றி தப்பிவிட்டார்.

எகிப்த்துத் தேசத்தின் அதிபதியாகிய மகிமதி ஏவியென்பவர் தி

* Wer true, in application to the race of dogs in i-Fir.
அக்கருக்கு அமைய மாட்டோ மெனறிருச்சிம் இப்போ அவர்களுக்

குக் முேடங்க விட்டார்.
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Sயmmary of News.

JAFRNA-A quarrel occurred recently between a man and his wife in a

village in the district of Tenmaratchy and Patchilipally. A person atteறpt

ing to separate then received a blow from the husband which instantly kiled

hi. Onlinformation being conveyed to the District Judge he issued a warant

for the apprehension of the murderer, who absconded and hid himself in the

jungle for several days; but being pressed by hunger he at length surrendered

hitiself to justice, and was cominited for examination; but on the same day

the man died, as it is supposed, from excessive exhaustion.

The extensive cultivation of Tobacco and other plantations is about being

carried on at Tammekerry in the Chavegachery District, by Mr. Hardy, a Mer

chant, who has lately come out from the West Indies. He has taken nearly

2,000 acres of ground and is actively engaged in clearing the jungle Two

other English pinters have recently arried with the same object in view.

The flowing Gentlemen have received the appointment of Deputy_to the

Queen's Advocate in the Northern Courts, viz: Mr. J. MoமமER, Jaffna;-

Mr. C. B. A,BREcHா, Wadamoratchie;-Mr.H. RUBACH,Tenmaratchy;-

Mr. J. J, D, Lis1.E, the Islands;-Mr. A. H. BUILTCEN.s, Wanny-Mr.

W. DE NEtss, Manaar.

Robert Atherton Esq. District Judge and assistant Agent at Batticaloe, ar

rived at Jaffna on Saturday last, for the purpose of attending the sessions of the

Supreme Court. There are 5 criminal cases for trial, and 30 cases in appeal

from his Court.

The Honourable, the Queen's Advocate, and Lady Starke arrived at Jaffna

from Colombo, on Monday evening. Mr. H. Staples, the Procter for prison

ers has also arrived. The Judge camein on Tuesday.

It is said the situation of the late Mr. Buckton is not to be illed at present,

and that a new appointment will be deferred till an eligible person arrives from

England.

8 COLOMB0-H. A. Marshall Esq. Auditor General, died at Colombo on

the 23d January, of fever. He had been 42 years in the Colony, having come

out to Ceylon with Governor North, in 1798.

His Excellency the Governor wa nearly meeting with a serious acciden re

cently while on the road near Kandy, by the horse backing the carriagefrom

which his Excellency had just alighted over a precipice of 30 feet. The horse

was killed and the carriage dashed to pieces.

The Queenhas been pleased to appoint the Right Hon. James Alexand

er Stewart Mackenzie to be Lord High Commissioher in and to the United

states of the Ionian Islands.-The Queen has been pleased to appoint lieut.

General, Sir Colin Campbell, K. C. B. to be Governor and coமயaமder in

Chief of the Island of Ceylon.

Major General Sir Robert Arbuthnot will shortly leave the Island in conse.

quence or his being superceded by the new Governor Sir Colin Cambell, who

being a Lieutenant General, will have the command of the Troups.

1NDIA-The Madra papers announce the death of His Excellency, Lieut

General Sir Samuel Ford wittingham, Commander in Chief of the Army of

that Presidency.-His Excellency tended the Council on Tuesday afternoon

the 19th ult apparently as well as usual About 5 P.M. after his return home,

he was seized with a severe pain in the abdomen which was succeeded by a fit

of apoplery. The eாorts of his Medical attendants to atord him relief were

unavailing'and he expired about half past seven Sir Robert Dick is to suc

ceed Sir Samuel in the temporary command of the Army.
CHINA-H. M. S. Wolage bearing the lag of Admiral Eliot, Command

er in Chief of the forces in China, arived at Singapore on the 17th of Dee.

ஆ Admiral was shortly to proceed to England in consequence of his ill
ealth.

The Imperial Envoy Ke-shen had refused to meet Capt Elliot, or receive

any communication from him, except through an inferior maldarin at Maca0

He had also ordered the feet to remove troin Chumpee, and has sent addition

al troops to the Bogue Fort it is said to have been the intention of Commo

dore Bremier to wit till the 17th Dec and in the event of Ke-shen's not

making his appearance, to commence an attack on the Bogue Forts,

EGYPT.-The attairs of Egypt seem at length to be brought high to a Bet

tlement. Mehemat Ali has teidered his submission to the Sultan on the terms

demanded by the Allied powers.

The following is a translation of his letter for the Sultan It is addressed

to the Grand Wizer - .Alexamaria, 11th December, 1840.

MAw 11 P.I.sAss rou R HIG HN Ess,

On the 22d of Nov. Commodore Napier appeared before Alexandria, and

announced to me by letter, that the four Powers were willing to give me the

hereditary Governient of Egypt, provided I surrender the Ottoman Fleet and

evacuate Syria.

Several conferences took place, and several letters were written on the sub

ject At last I signed a convention to that effect, hoping thus to find grace

and favour with the Shadoup of the Most High (Alay, Selam, Peace be to

the Sultan.) accordingly depatchad an Oicer by an English Steam Wes

sel to my son Ibrahiம, ordering him to return with is army and all the mate

rial from Damascus to Cairo. by letters received from my son, overland, 1

learn that he has quitted Syria and is now on his return. .

I have now received an official letter from Sir R. Stopforர், dated

prus, with an intimation from Lord Palmerston on the part of the foய f:

that I am to evacuate Syria, Adana, Candia, and the Holy Cities,

make my submission to the Sublime Porte and restore the Fleet.

1 throw my life and all t possess at the feet of my Sovereign, and ம

sensible of the good mediation of the Allied Powers, and hereby make .

mal submission. promise to give up the Ottoman Fleet to whoாலா

Sultan shall appoint, and I shall also immediately evacuate Arabia, .ே

and Adana, as soon as I receive the imperial order to do so. |

| pray you to acquaint our August Sovereign with these facts, and

most ancient and faithful subject sues for his clemency and protection

(Seal of MEHEMET Aடl.)

ENGLAND-The Steamer, cleopatra, with the December Mail, .

at Bombay on the 12th Jan-The most interesting and important ie ,

telligence by this mailie-the safe confinement of Her Majesty, uெeen

who gave birth to a princess on the 21st of Nov. immediately after.

Council was held at Whitehall, The usual constitutional forms were ல

ed and Prince Albert presided as Regent, for the first time At the F-;

and other Offices, directions were given for conveying the intelligenc ,

all possible despatch to the Foreign Courts, and to all parts of the ki:

The Towers gums were fired, and it was ordered that a form of Tham.

for the Queen's safe delivery of a Princes should be prepared by the :

bishop of Canterbury, to be read in all the churches and chapels of the :

dom.-The latest oficial bulletin of Nov. 27, announced That Her Mக

and the infant Princess were both doing well. All Corporate Bodies, N,

ties, and Associations have met or appointed days of meeting, to-
congratulations.

The following is the form of Prayer and thanksgiving alluded to tா

-0 Merciful Lord, and Heaventy Father, by whose Graciou gi
kind is increased, we most hambly oter anto thee our hearty thanks இ .

Great Goodness wouchsated to thy servant our Soverign Lady the மென

supporting her under the pains, ind delivering her from the peris of .

birth, and giving to her and her Royal Consort the blessing of a daயு.

Watch over her, we beseech thee, with thy Fatherly care; Sustaம

comfort her in the hours of weakness and weariness, and day by day :

her strength Preserve the infant from whatever is hurful either to 80)

soul, and adorn her, as she advances in years, with every christian

Regard with thy special favour our Queen and her Consort, that the ,
long live together in the enjoyment of all happiness here on earth, and i. 1.

be made partakers of thine everlasting gory, Establish their descendய

the throne of this kingdom, and make them, through all generations, the t:

ed instruments of thy Providential goodness to the Church and people, !

plant in our hearts a deep sense of thy namilold mercies towards us and t

us grace to shew forth our thankfulness to thee by dutiful afection

Sovereign, and brotherly love to one another;by the profession of a tp:
and constant obedience to thy word and commandment; so that, fait1.

serving thein this lite, we miy in the life to come be received imoth :

enly kingdom,through the merits and mediation ofthy blessed Son, Jesus'

ே

our Lord, Amen.

FRANCE-The king of France with the new ministry headed by M.

zot and Marshal Soult are decidedly infavor of peace. Thoughstrongly 02:

ed by the otherparty they have asyet been supported by a god Majori) :

following enteice occuis in the king's speech on opening the Chapter, !

continue to hope that the peace of Europe will not be troubled:1tis e

ry to the common interest of Europe, to the happiness of all Nations, ம.

the progress of civilization ’’

(wote by the Publisher-As some ofour contemporariesin not ஆ

Mining stir, have allen, very naturally, ing the mistake, suppoஸ்:
the Editorial Department, is in the hands of the American Missionaries, :

proper to state, that the Editors of this paper are two Tal yoயது மு.ை"

have received their education in the Mission Seminary at Batticotta)
_
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