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வரலாறு.

உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொ.சிவான

ல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி மார்க்கம் முதலானவையைப் ப

றியும், பிரதான புதினச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு

கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக சான் காய் மடித்த தாள் அ

வில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்கிழமைகளிர்

ரத்ெதம் பண்ணட் பம்ெ. .இதின் விலை, பத்திரம் ஒன்றுக்கு, உ, பென்சு அல்லது த. வெ

இத் சல்லி, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திகு

தால் அப்பத்திரங்களி ன் விலை ஒரு சிலிக் கு.

இதற் பத்திப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்து மாதாந்த

இன்ம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்து, மறு பெயருக்குச் செலவிட

கூடிய காரியகாருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஏ ன் மக்கு, க.இ.
பென்சு அல்லது க. பணம். அல்லது மூன் அறு மாதத்திற்கு முன் ன

மக்கொடுத்திருக்தால் விலை, க பென் சு,
இருபதுக்குக் கையெழுத்து வைத்தி வருஷாங் தம் முன்னேற

கொடுத்து வைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன் விலை பத்திரம் ஒ

ல் அக்கு க. பென் சு, அல்லது அ. வெள்ளே ச் சல்லி. மூன்.அறுமாத

:திற்கு முன் னறக் கொடுத்திருந்தால், விலை ஆறு பென் சு.

5 தவாற் சலவைவிட.

இக் த ப்டத் கரத்துக்குக் காரியக்காரராய் இருக்க விரும்புகிறவர்கள்

மானிப்பர்பிலுள்ள அமரிக்சன் மிசியோன் அச்சுக்கூடத்திஅள்ள

பி. சித்தக்கா னிடத்தில் எழுதிக் கேட்டுக்கெ ள்ளவும்.

கர் கிதம் எழுதி கொள்பவாகள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை

களே உதய தர்ாலகப் பத்திரத்தின. முகாமைக்காரருக்கு எழுதிக்

கொள்ளவும்.

இந்தப் பத்திரங்களை யாழ்ப்பாணத்திலும் மதுரையிலுமுள்ள மி

சியோனிடங்களிலே வாங்கலாம்.
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இந்துதேசச் சரித்திரம்.-Principal mountains in Hindustan.

விக் த மலைக்குத் தெற்காக கிருமதையென்னும் திபாய்கின்றது.

காலாவது. காக்காடி மலை (Ghauts or Gates) கொங்கணத்தி

நீறலுக்கி கன்னியாகுமரிவரையிற் போயிருக்கின்றது. இம்மலை முெக்

கு, தெற்கு மேற்கு என மூன்று பகுதிப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்று

ல், சீழ்காத்தாடி மலை கொங்கண சாடு துவங்கி நேர்கிழக்காக(எஸ்)

மயில் தாரத்துக்கு ஒடி சென்னபட்டணத்துக்கப்பால் வங்காளக்கு

த்தாடி மலையிஅேர்பகுதி. சருகு-கத்திக்குச் ழ்ேகரத்தாடி மலை
வட எல்லையாய் இருக்கின்றது. இம் மலையைப் பாயன் காட்டு மலே

(Paingauts) என் கிருர்கள். தென் காத்தாடி மலை, மலையாளத்திவிருங்

அது புறபபட்டு தென்கிழக்காகச் சென்று கோயம்புத் தாருக்கு ஊ

டாக ஒடி அதற்கப்பால் முடிகின்றது. இவ்வூருக்கு ஊட்ாகச்

செல்லுக் தொடர்பான மலை நீலகிரியென்னப்படும். மதுரைக்கு

ங் திண்டிக்கல்லுக்கு மூடாக விசாலித்திருக்கிற சிறுமலை அழகர்

மலே, கன்னிவாடிமலை, காகமலை, பசுமலையென்பவைகளும் வத்த

லக் குன்றுமலேயும் புரு மலையுஞ் சங்கிலித்தொடர்பான தென்

காத்தாடி மலையின் ஒாபகுதிகளேயாம். இத்தேசப்பிரிவு பீரா,

ஐதிருபாத்து என் அம் நாடுகளுக்கும் வடசருக்காருக்கும் ஊடா

கப் போயிருக்கிறபடியால், மனிதர் அவ் வழியாய்ச் செல்வதற்கு

வழியில்லை; ஆனல் பாசார் தேசத்துக்கு ஊடாகப்போயிருக்கிற

சாலக்காட்டுமலைகள் (Salarghaut Mts) வழியாய் வண்டில்கள்,

குதிரைகள் செல்வதற்கு ஒரு பாதையுண்டு. மேல் காத்தாடிம

லே கொங்கணத்திவிருந்து மேற்குக் கரையோரமாய் (எஸ்) மயில்தா

ாத்துக்குச் சென்று கன்னடம், சுந்தாய (Sunda) என் அம் இடங்

களுக்கு ஊடாக ஒடிக்கோவைப் பட்டணத்துக்கரு காகப் போது

மராடதேசத்திற் சென்று அநேகம் பகுதிப்பட்டிருச்கின்றது. கு

ரத்துக்கு கேர் கிழக்காய் பாலக் காட்டுக்கு வடபக்கமாகச் செல்லு

கின்ற காச்சாடி மலையின் ஒர் பகுதி பாலச்காட்டு மலையென்னப்

படும் Balarghauts ) மேற் சொலவிய மலைகளைத் தவிர இன்னு
ஞ் சிறு மலைகளுமுண்டு; அவையாவன, பாகார் தேசத்துக்கருகா

கட்டாய்கின்ற குண்டச்கு கதியண்டையில் தவளகிரி, (Dwalagiri

or White Mts ) இக்.கஸ்த்தானின் வடமேற்கு மூலையிலுள்ள கபோ

லம்,காந்தாரமென்அம பட்டினங்களுக்குக் கிழக்காகப் போயிருக்கி

ற சா விமான்மலைகள் கருமூடகத்திலுள்ள கும்பகோணத்தைச் சே

ர்ச்த திருச்குறிருலத்துக்கருக ன பொதியமாமலை, சதுரகிரிமலை எ

ன் டவை. ளே. சதுர கிரிமலையில் இருவிகள் தவசுபண்ணிக்கொண்டி

ருக்கிருர்களென்று போய்வந்தவர்கள் சொல்லுகிருர்கள். அ.தி உ

ண்மையோ அல்லவோ என்பதைப் போய்ப்பார்த்தால் தெரியும்.

காகமலை, பசுமலை, யானைமலை என்பவைகள் மதுரைக்கு அருகாக இ

ரு க்கின்றன. இம் மலைகளின் வரலாற்றைப் பற்றி இக்து மதத்தவர்க

ள் எண்ணுகிற எண்ணம் என்னவெனில், முற்காலத்திலே கூன் பாண்

டியன் மதுரையையாளுகையில் சமணர் மிகுத்திருந்தார்கள். இச்ச

மணர் ஒமம் வளர்த்து அதிலிருந்து யா?ன, பசு, காகமென்ப

வைகளை அழைத்து மதுரையைப் போய் அழித்துவரும்படி அஅப்

பிஞர்கள். இவைகள் கெற்சித்துக்கொண்டு மதரையை விழுங்கும்

படிவருகையில், சுந்தரேசுபர் அதை ஞான கிஷட்டியாய்ப் பாாத்

து அவைகளைக் கலலாய்ச் சபித் தப்போட்ட ரெனப் பேசுவார்க

ள். சுவாமியினுடைய (சுச) திரு நடனங்களையும் பற்றிச் சொல்லும்

பொழுது இம் மலை: ரின் வரலாற்றைப் பற்றி அதிகக் தெளிவாய்

ச் சொல்லப்படும். கங் த ப்புராணச்தில் விசேஷமாகச் சொல்லப்ப

ட்டிருக்கிற மகாமேருவென் அம் பிற மாண்டமான ஒரு மலை உண்

டோ, இல லயோ, அலலது இங்கமதத்தார் மேற் சொல்லிய மலைக

ளிலொன் ருகிய இடையத்தை மோசமாய் எண்ணி வருகிருர்களோ

வென்பது தெரியாது. மகாமேரு விபரத்தைப் பற்றி உதய தார

கைப் பத் கிரத்தில் அச்சடித்த காலத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம் இ

ன் லுங் கந்தப் புராணத்தில சொல்லப்பட்டிருக்கிற சையம், மானிட

ம், கிசதம், மாவியவா. எமகூடமென் னு மற்ற மலைகள் இக்காலத்தி

ல அறியப்பட்டிருக்கிற மலைகளிற் சிலதோ, அல்லது அப்படிப்பட்

ட மலைகள் இல்லையோவென்பது தெரியாது.

Principal Ricers in Hindustan,

இந்துதேசத்துக்கு ஊடாகப் பற்பல சதிகள் பாய்ச்து இராச்சி

யங்களைச் செழிப்பர்க்குவதிஞல், இத் தேசஞ் செல்வத்திலுஞ் ச

னப் பெருக்கிலும், வருத்த கத் தொழிவிலும் ஆசியாக் கண்டத்தின்

மற்ற இர்ச்சியங்களிலும் மேற்பட்டிருக்கின்ற து. இக் துதேசத்தில்

கங்கை, சிச்து, பிரமபுத்திரை, யமுனை, கிருமதை, பஞ்சாகி, கோ

டாவிற்போய் முடிகின் ம.தி. எல்லக்கூட (Ellaconda)மலேயுள் கீழ்கள்
தாவிரி, காவேரி, கிருட்டிணாதி, தடத்தி, தங்கபத்திரி, வைகை அ
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ல்ல. வேசரவதி, மகாக தி, குண்டகா சதி,கோமட்டிகதி, காம்பிரவ

ன்னி, சம்பல்ாதி, பகுமதிகதி, காகாராகி, கூசியா.மு, ஸ்ேதாவெனப்

பற்பல பிரதான கதிகளுண்டு. அவற்.ாள், கவத. கங்கைாசி, இது

இக் அதேசமெங்கும் பரிசுத்தமான கதியென்ற எண்ணப்பட்டிருக்கி

ன்றது. இச்திை திபேத்துத் தேசத்தின் இமையபருவதத்தின் சிகா

ங்களில் இருக்கிற பனிக்கட்டிகளுக்குள்ளிருக்க பறப்பட்டு கம்கோ

சரி (Gangautri) என்றும் இடம்ட்டுஞ் சென் று, அதிலிருக்க மறுபு

டி திரும்பி இக்துஸ்தாஅக்கூடாக வட அட்சம் (கம்) பாகையிறீ

சென்று, தென் ழெக்காகப் பிக்கனியா (Biccamere,) மைகுப்பூர்

(Minapore, ) வாரளுசி அல்லது காசிப் பட்டணம் (Benares,)

பசமவதியூர் என்னும் பட்டணங்களின் வழியாய் ஒடி, யமுனே

ஆந்ருேட்ே சேர்க், இராசிமால் (Ragimahl) என் அம் பட்ட

ணத்துக்கு அருகாகச் சென்று, அவ்விடத்தில் கிழக்கு, டிெற்கு என

இரண்டு கெர்ப்புகளாகப் பிரிபட்டு, கிழக்குக் கொப்பு வங்காளத்தி

ன் பிரதான பட்டினங்களிலொன்ருகிய தக்கா (Dacca) பட்டனத்

அக்கூடாகச் சென்று, வங்காளக் குடாவிற் போய் விழுகின்றது.

மேற்குக் கொப்பு கொம்ெபசார் (Cossimbazar,) ஊக்கிவி (Hoog

ly) என்னுச் சதிக்ளோடே சேர்ந்து ஒரிசா சாட்டிலுள்ள பிப்பிலக்

கு (Piply) சேராகச் சக் நிரலாகூருக்குக் (Chandernagore) கிழே

புள்ள குடாவிற் போப் விழுகின்றது. பெருமபாலுஞ் சனங்கள் க

ங்கை திேயானது கங்கோதிரியினிடமாகப் புறப்பட்டு வருகிறதென்

மேண்அவது மோசமாய்க் காணப்படுகின்றது; ஏனெனில், அதற்கு

ம் அப்பால் வெகு தாரத்திலே பணி குழ்ச்த செங்குக் கான மலையில்

இருச். புறப்பட்டு வருகிறதாய் இங்கலீசுக்காரர் கண்டளவிட்டிருக்

கிருர்கள். அச் செக்குத்தான மலை பசுவின் சாயலாப் இருக்கிற :

லொன் ருகிய கர்நயென் றென்.அவதிகுதும் இக் கதி பசுவின் வாயிலி

குச்.தி (Cow's mouth) புறப்படுகிறதென் ம சொல்லுவார்கள். அ

கே.க ஆதரும் மு ைலுள்ள கிறிஸ்தவர்களும் இங்கதியை விவிலியவெண்

அம் அகம்த்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஏதேனென் அக் கோட்டக்

து கட்டாகிப் பாய்கிற சதியின் காது தலையான பிரிவுகளிலொன் ரு

கய பீசோன் (Pison) என சம்பி வந்தார்கள். கங்கையாற்றின் tள

ம் (தடு.ா) மயில். அதின் பிரதான கொப்புகள் (க.) அவையாவன,

கவி கங்கை (Caligunga,) பகிரதி (Bhagiruttee or the true aேn

ges,) அலக்க சக்தம் (Alaknunda) என பவைகளே. அல்க்க சக்தாதி

சமீ சாகாத்திலுள்ள புத்தநாதர் (Buddrenauth) கோவிஅக்கருகே

இருக்கின்ற பனிமலைபில் இருக்தெழுமபித் தென்மேற்காக ரூதபரா

யுகம் (Rooderprayag) என்னும் இடத்துக்கோடி, கவிகங்கையெ

ன் அக் கதியோடே சேர்ந்து ஒரே சதியாய்ப் பாய்கின்றது. கவிக

ங்கை தி தோர் (Kedar) தேசத்தில தேசாதர் (Kedarnauth) கோ

விஅக்கருகாக விசாலித்திருக்கிற பனிமலையில் உருக்தெழுமபித் தெ

ற்காகவும், தென் மேற்காகவும் ரூதபாாயுகம் என்னுமிடத்துக்கோ

டி, அவ்விடத்தில் இக் கதியும், அலக்க கந்த கதியுங் கூடி தேவபாாயுக

ம (Deoprag or Dewaprayag) என் அம் இடத்துக்கு மேற்காக ஒ

டிப் பகிப்தி சதியுடனே சேருகின்றது. பகிரதிகதி பல மயில் தாரச்சி

க்குக் கிழக்கில் இருர்து மேற்காகவுச், தென்மேற்காகவும், தென்கி

4 க்காகவும் ஒடித் தேவபாாயுக மென் ஆறும் இடத்திற் சென்று, மே

:சொல்விய இரண்டு தகளோடுஞ் சோச்து ஒரே தியாய்ப் பாய்

கின்றது, இதுவே கங்கை என்னட்படும். இக்கங்கை நதி தெல்லியி

அள்ள அரித்துவாாத்துக்கு ஊடாக (Hurdwar) வட அட்சம்(உக)

பாகையிலும், கிழக்குத் தேசபக்திாம் (எ.அ) பாலையிலுஞ் சென்று

அலலாபாத்தில யமுனே கதியோடு சேருகில றது. கங்கையாஅ பா

ப்க் தி செழிப்பாக்கிற அரித்துவாா காட்டையும், சகமென்னுச் ைேவ

யும் (Saugor Island) பரிசுத்த ஸ்தலங்களென்றெண்ணி இக்து மதத்

தவர்கள் வருடச் தோறும யாத்தரை போய் இத்தேசங்களுக்கு ஊ

டாகப் பாய்கிற பரெதி என் லுங் கங்கையிற் றீர்த்தமாடுவாகள். இ

க் கக்சையில் ஸ்க) திேகள் வக்தி விழுகின்றன; அவையாவன, யமு

னே, கர்தவன காட்டில் இருக்தி எழுமபுகிற சோனிாதி (Soane) கூ

மே ஆன் மலைகளில் இருக்க எழும்புகிற இராம. கங்கை, கோமட்டி,

கா காாதி(Goggrah r Ghaghara,) குண்டகா தி, கூசிகதி (Cusi

or Cosa) வேத்தா (Teesta,) சமபலகதி (Chumbul or Sumbal)

முதலயவைகளே.

திேத் தலங்களிலே மகம்மது மார்க்கத்தார் கோரான் (Alcoran)

வேதத்தைக் கொண்டும், கிறிஸ்தவர்கள் விவிலிய ஆகமத்தைக்கொ

ண்டுஞ் சத்தியம் பண்காவது போல, இச்து மதத்தவர்கள் கங்கை

யிற் சலத்தைக்கொண் சத்தியமபண் துவதுண்டு. கங்கையின் மக

லத்திலுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கங்சையிலே பொன் .

கிற கண்டு, கங்கையில் அடிக்கிற அலசளான த அடிச் உள்:

ருக்கின் மணல், மண், கல் முதலியவைகளைக் கரை பிற்கொன்: '

து ஒதுக்கும் பொழுது பொன் அவ்விடத்திற் காணப்படும். .:

திரை போகிறவர்களுடைய வசதிக்குக் கரையோரங்களில் சத்த

களும் மண்டபங்களுக் கட்டியெழுப்பப்பட்டிருக்கின் மன.

(இன் லும் வரும்)

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.

(ABRமGEMENT or Gooம's Book or NAாயR2.)

முதற் பிரிவு.-ச. அதிகாரம்.

சடபதார்த்தத்தினது இடை நிகழ்ச்சி இலட்சணம்.

க. சடபதார்ததுக்குப் பல இடைநிகழச்சி இலட்

ணங்களுண்டு. அதற்குச் சாதாருணமாயுள்ள உடதி:

ச்சித் தத்துவமாகிய ழ்ேவிழலென்னும் இலட்சன

தை அன்றிக் கவர்ச்சி இலட்சணமும் உண்டு. கவ:

எசதன்மையான பதார்த்தங்களுக்குள்ளது அச

ாட்கவர்ச்சி என்று சொல்லப்படும். எப்படிடென்

முல் இரம் படாத கண்ணுடியின் மேல் விடப்பட்ட

ண னிர்த் திவலைகள் ஒன்றுக்கொன்று கிட்டுமானம:

இருந்தால் ஒன்முகச்சேரப் பார்க்கும். இதர மணி:

மிகுதியாய் ஒன்ருேடொன்று கூடிக்கொள்ளும்.

உ. முகிலிலிருந்து விழும் மழைத் திவலைகள் திாண்ட

வடிவாய் இருப்பது, இந்தக் கவர்ச்சி இலட்சனத்:ை

ப்பற்றியே. ஒரு தன்மையான பொருள்களின் அலு:

ள் ஒவ்வொன்றும் ஒருமித்து நெருக்கும் பொழுதி

பொதுவான மையத்தை நோக்கி நெருக்குமியல்பு :

லா வற்றிற்குஞ் சரிவாவுண்டு. அத்தன்மையில்ை இத.

ம், தண்ணிர், பனி முதலானவையின் அள்ளிகள் எட்

பொழுதுந் திாண்டிருக்கின்றன.

க. ஆல்ை எதிரேகத்தன்மையான பிறுதுவிட்பொரு

ள் அப்புப்பொருள் போலானவைகளுமுண்டு. அ.ை

குறிப்புள்ள இயற்கைகளிற் சேரும் பொழுது, கவர்ச்சி

இலட்சணம் ஒருமித்துப் பொருந்துகிறவைகளாய் தி

ருக்கின்றன. அ.அ. அப்புப் பொருளும் மயிர்த்துவ:

க்குளலான பிறு தவிப் பொருளுங் கூடும்பொழுது :

திக தெளிவாய்க் காணப்பட்டு மயிர்த்துவாரக் கவர்ச்சி

யென்றழைக்கப்படுகுது.

ச. தனணிசை அல்லது நீர்த்த பொருளெதுவை:

ம் வீத ரவின் பக்கங்களித்ருெக்கப்பண்ணுவதும் ;

ந்தக் கவர்ச்சி இலட்சணம். ஒரு வீதுறு தண்ணிரின் ம்ே!

ல் கொஞ்சவேளையாக ஒரு சருக்காைக் கட்டியைப்

டித்துக்கொண்டிருந்தல், அதின் உட்டுளைவழியே :

ண்ணிாேறி முழுக் கட்டியையும் நனக்கும்.தண்ணி:ே

அறுவதும் மயிர்த தவாரக் கவர்ச்சியைப் பற்றி. |

டு. மூன்ருங் கவர்ச்சி என்னவெனில், சில குறிப்ப

ன வஸ்துக்கள் வேறு சில குறிப்பான வஸ்துகளை இ

ழுப்பது. இது பதார்த்த ரசப்பற்றென்றழைக்கப்பல்

கின்றது. எப்படியென்ருல் சுண்ணும்பு நச்சுவாயுவன்
ய கார்டோனிக் ஆசிட்டென்பதற்கு மிகுந்த பற்றுள்ள

த்துவத்தைப்பற்றிக் கச்சப் புராணத்தில் கங்கை வரலாற்றப் பட தாய்ப் பாமானுவை விட்டுப் படிப்படியாய் இழுத்தி
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கொள்ளும்; இதுவழியாய் நாம் சுவாசம் வாங்குகிறவா

வைச் சுண்ணும்பு சுத்திபண்ணுகின்றது.

சு. வேறு இருவகையான கவர்ச்சிகளுண்டு. அவை

|ன்சார வீர்ப்பு, காந்தவீர்ப்பு என்பவைகளே. இவை

வன்சொல்லப்பட்ட மூவகையான கவர்ச்சிகளிலும் அ

கம் அதிசயமானவையும் ஒருவேளை அதிக சத்தவு

ளவைகளாயும் இருக்கின்றன. அந்தக் கவர்ச்சிகளி

பிரமாணம் எங்களுக்குக் கொஞ்சந்தெரிந்ததுங் கொ

சமுங் தெரியாததும் போல இருக்கின்றது.

எ. வெளிச்சம், குடு என்பவைகளைப் பற்றிய பொ

ஏச் சுவாபமுங் கிட்டத்தட்ட முந்தினதபோல எங்க

ருக்குத் தெரியவராது. அவையைப் பரிசிப்பிளுல் அ

வோம். அவை சடபதார்த்தமென்று சிலர் எண்ணியு

அதற்குள்ள பொதுப்பட்ட இலட்சணங்களை அவை

ாட்டவில்லை. அவைக்குக் கனமிருந்தும் அவையை நி

ரத்தறியத்தக்க நுண்ணியதாாசில்லை.

அ. பெரும்பாலும் வஸ்த்துக்கள் குடாக்கப்பட்டா

அவையின் அணுக்கள் ஒன்றையொன்று தள்ளி ஒன்

உறவிட்டொன்ற பிரிந்து சீதளதிசையில் இருப்பதைப்

பார்க்கிலும் அதிக விசாலித்த இடங்கொள்ளுகின்றன.

ஆகையால் அணுக்கள் ஒன்றையொன்று தள்ளுந் தத்து

வம் முழுவதஞ் குட்டினது இயல்பைப் பற்றியதென்

று சிலர் சொல்லுகிருர்கள்.

க. குடு இருப்பணுக்களை ஒன்றையொன்று தள்ளத்

தக்கதாகவும் ஒரு அண்டிரும்பு குடாக்கப்பட்டால் மு

ன்னிருந்ததிலும் பெரிதாகவும் பண்ணுவது மெய்யா

லுைஞ் சூடுதானே ஒரு களிமண் கட்டியினது அணுக்க

ள் ஒன்றையொன்றிழுத்து ஒருமிக்க நெருங்கி மிகவுஞ்

சிறிதாகவும் பண்ணுகின்றது.இப்படியாய்ச் சூடு அணு

க்கள் எப்போதும் ஒன்றையொன்று தள்ளப்பண்ணுந்

தத்துவமாயிராமல் வாயுவைப் பார்க்கிலும் மிகவும்

மென்மையும் இலகுவுமான பொருளாய் இருக்கிறதாக்

மென்று நாம் காண்கிருேம்

ம். சூடு மிகுதியாயுண்டாவதற்கு இடம் ஆதித்தன்.

எர்சல் என்ற படிப்பாளி ஆதித்தனுடைய பாமானு அ

ல்லது வாயு சூடென்றும் ஆதித்த உலக அடுக்கெக்குங்

காலுவதென்றும் நம்புகிரு.ர்.

கை ஏர்சலென்னும் படிப்பாளிதானே வெளிச்சத்தை

ப் பொருளென்றுந் தரிசனமான பொருள்கள் யாவுக்

கும் ஒருவேளை தோற்றுமிடமென்றுஞ் சகல உலகக்க

ளுக்கும் அத்திபாரமென்றம் நினைக்கிருர். வெளிப்பா

ன் இராக்காலத்தில் வெளிச்சக் றுேகள் விழுத்தி ஒரு பி

ாகாசமான பதார்த்தம் பலமுறையும் எரிந்து விழக் கா

ண்கிருேம். இவ்வகையான வெளிச்சப் பிண்டங்களில்

இருந்து ஆதித்தரும் உலகங்களும் நட்சத்திரங்களும்

வால்வெள்ளிகளுங் தோற்றின என்று எர்சல் என்னும்

படிப்பாளி எண்ணுகிருர். இக்காரியங்கள் அதிசயமா

னவை. இவை எங்களுககெட்டாதவை. என்ருலும் நட்ச

யென்றும் அவையைச் சிருட்டித்தவர் மகிமையுள்ளவர்

என்றும் நாம் காணக்கூடும்.

ம்உ. இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளால் நாம் தாழ்மை

யாய் இருக்கப்படித்துக்கொள்ள வேண்டும். நாம் தோ

நீறமான சிருட்டிப்புக்குத் தலைமைபெற்றவர்களென்

பர சொல்லுகிருேம். ஆனல் எங்கள் பிறியமாய், எங்கே

பார்த்தாலும் அதை மட்டுக்கட்ட எகத்துக்கு இயலாத

வர்களாய் இருக்கிருேம். நாம் பூதக் கண்ணுடியை எடு

த்தால் பத்துலெட்சத்துப் பத்துலெட்சம் ஒன்ருய்க்

கூடியும் ஒரு மணலுக்கு மேற்படப் பருப்பமில்லாத

அவ்வளவு சிறிய பிராணிகளை அது காட்டுகின்றது. ச

முக்காக் குழலாற் பார்த்தால் எங்களுக்குமேலும் கீழு

ம் எப்புறத்திலும் உலகங்களின் மேல் உலகங்கள் கூடி

த் திாண்டு அளவற்ற வெளியெங்கும் பாந்து அமைச்

சலான சீராயிருந்தும் பாபான் மகிமையுள்ளவரென்

பதைக் கூறுகிறதாகவும் நாம் காண்கிருேம். சருவாண்

டத்துடன் ஒத்துப்பார்த்தால் மனுவின் எம்மாத்திரம்!

எங்கள் அற்ப உலகம் எம்மாத்திரம்?

(இன்னும்வரும்.)

(The following article is the original of the foregoing.)

ABRIDGEMENT 0 0ே0D9s B00k 0I NATURE.

PART I.) On thepecular properties of Matter. (CHAPTER 4.

1. Matter has several pecular properties. It has attrac

tion besides the universaland essential power of gravitation.

1st, the attraction of substances of like matures, called the

attraction of aggregation. Thus, drops of water placed up

on a dry glass have a tendency to unite when near each Oti

er and grains of quicksilver will almost always runtogether.

2. It is this attraction which makes the drops of rain as

sume a round figure when falling from the clouds. There

is an equal tendency in every particle of substances of like

nature, as they pres together, to press towards one common

centre, and thus drops of quicksilver, drops of water, drops

of dew, and so on, are always round.

3. Butthere are substances, unlike in their nature, assol

ids and fluids, that, under particular circumstances, exhibita

mutual attraction and, as it occurs most plainly between li

quids and solid substances having capillary or hair-like tubes,

it is called capillary attraction.

4. It is this attraction which makes water, or any other li

quid, hang about the sides of a wine glass. If you hold the

end of a piece of sugarina cup of water for a short time, the

water wit rise up through the little tubes between the cryst

als of the sugar, ind wet the whole. The water risesby cap

illary attraction.

5.The third attraction is that which particular bodies

have for particular bodies, which is called chemical finity.

Thus lime has a strong afinity for carbonic acid, apoisonous

gas or air, and gradually attractsit from theatmosphere By

this means, lime purities the air we breathe.

6. There are two other kinds of attraction namely, those

of electricity and magnetism, They are more curious than

the first three kinds, and perhaps more powerful, but we

know little or nothing of the lawsby which these attraction:

த்திாமண்டலங்கள் பிரகாசமும் அலங்காாமுமானவை
are carried on.
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7. With regard to the general nature of light and heat,

we are also nearly ignorant, We know them only by their

effects. Some think they are matter, but they do not exhibit

its common properties. They may have weight, but we have

no instruments fine enough to weigh them.

8. It is known to every one thatbodies in general, as they

become heated, occupy a larger space, and have their parti

cles more widely repelled and separated from each other than

in a colder temperature. Some, therefore, say that this re

pelling power depends altogether upon the property of heat.

9. It is true, that heat makes the particles of iron repel

each other, so that the same lump is larger when heated than

when cold; it also makes the particles of a ball of clay attract

each other, and come closer together, so as to make it very

considerably smaller. Thus we see heat is not always a re

pelling power; most probably it is a substance, much finer

and lighter and more subtle than air.

10. The greatsource of heatis the sun. Dr. Herschel be

lieves that the atmosphere or air of the sun is heat, and that

it is diffused in every direction, through the solar system.

11. Dr. Herschel also thinks that light is a substance,

perhaps the source of all visible substances, and the basis of

all worlds. On a bright night, we may often see a luminous

fluid which shoots out streaks of light. Dr. Herschel thinks,

from these immense masses of light, suns and worlds, stars

and comets have come forth. These things are wonderful,

and beyond our comprehension; but we can see that the starry

heavens are bright and beautiful, and we can feel that He

who made them is glorious.

12. These reflections should teach us to be humble. We

call ourselves lords of the visible creation; yet, turn wherever

we will, we are equally unable to comprehendit. It we take

the microscope, it unfolds to us living beings, so small that a

million of millions of them do not occupy a bulk larger than

a common grain of sand. It we look through the telescope,

we see groups of worlds upon worlds, above, below, and on

every side ofus, spreading through all the immensity of space,

and declaring, in sublime though silent harmony, the glory

of God. What is man, and what is our little world, when

compared with the universe;

முத்துச் சலாபம.

(An account of the Pearl Fishery.)

இலங்கைத் தீவில் அதிகம் கிலையுயர்ந்த முத்துக்கள் விளைகின்றன.

இந்தப் பேர்பெற்ற சலாபம் இலங்கைத் விேலுள்ள மன்னருக்குக்

கிட்ட அல்லாமல் மறு இடங்களிற் காணப்படவில்லை. ஆகையால்

இலங்கைத் தீவு இதற்காகப் பேர்பெற்றதாய் இருக்கின்றது. இதற்

கு இரண்டு காலங்களுண்டு. பங்குனி சித்திரை மாதங்களிலும் ஆவணி

பு: ட்டாசிமாதங்களிலும் முத்துக்குளிப்பார்கள்.வருஷத்தில் வ்ெவள

வு அதிகமாய் மழை பெய்கின்றதோ அவ்வளவும் சலாபத்துக்கு நல

முள்ளதாய் முத்துக்கள் மிகுத்து விளையும். இப்படிப்பட்ட காலங்

களில் சா லாபத் துறையிலே சலாபக் கப்பல்களுக் தோனிகளும் கி

ட்டத்தட்ட உாடும் அல்லது காச்குண்டு. இவைகள் அக்த இடத்தி

லே சேர்ந்தவுடனே முத்துக்கள் மிகுர்திருக்கிற பாரிலே கப்பற்கா

ரர் நங்கூரம்டோடுவார்கள். அவ்வேளைகளில் குளிக்கிற ஒவ்வொருவ

அக் கண்ணிரினது அசைவி அலே எடுபட்டுப் போகாமல் உறுதியா

பிருக்கும்படி தன் அடைய உடையைச் சுற்றி சு. அங்குலம் பருப்ப

முடி ஒரடி நீளமுமுள்ள ஒரு கல்லைக் கட்டிக்கொள்வான். சமுத்இரத்

திக்குள்ளே சுறுக் காய்ப் போகும்படி ஒரு பாரமான கல்லைக் காவி

ல்ே கட்டிக்கொள்வான். சளியோடுகிற ஒவ்வொருவலுங் கீழே தாழு

கிறதற்கு முன்னே பையைப்போ லொத்த ஒரு வலையைத் தன் கழுத்

துணி தோனியோடே கட்டப்பட்டிருக்கும். பாரிலிருக்க

க் கூட்டிச்சேர்க்கும்பொழுது தன் சழுத்திலே கட்டியிருக்கி, !

பில்ப் போட்டுக்கொள்வான். அவன் கிரம்பச் சிப்பிகளைச் சே!

வுடனே அல்லது அவனுக்கு மூச்சில்லாத பொழுதி சபித்தை :

த்துக் கெட்டியாய்ட் பிடித்து கொள்வான். உடனே கட்டவர் :

டி லிலுள்ளவர்கள் கயிற்றை இழுத்த அவனே வெளியே விஉே

வேண்டியவைகளை முலத்திப் பாக்கிக்கொண்டு தண்ணிரு சீகுச்

பத்துப்பாகத் தாழ்வுக்குச் சுழியோடிப்போவான். உடனே :

ேேழ போய்த் தன் கண்ணுக்கெட்டுகிற எல்லாச் சிப்பி .

ங் கி எடுத்து அதிக விேரமாகத் தன் பையில் போட்டுக்சொல்.

முத்துக்குளிக்கிறவர்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்குப் போஆஅம் ச:,

ாத்துக்குள்ளே ஊசாடுகிற யாவற்றையும் பார்க்கும்படி அதிக

ளிச்சமாயிருக்கும். சிலவேளை மிகவும் பயத்திகுலே டெரிய திம்:

ங்கள் கிட்டியோடிவருகிறதைக் காண்பார்கள். அவ்வேளையில் ,

ணிரைக்கலக்கிச் சேற்றையெழுப்பி விடுகிற திகுலே அட்படிட்ட

மீன்களுக்குத் தப்பி கொள்ள மாட்டார்கள். இது ஒன் றே சவ:

தில் உண்டாகிற மோசமாயிருக்கின்றது. மெத்தச்செட்டியம் ,

யோடுகிறவர்கள் தண்ணிருக்குச்ேேழ அரைமணித்தியாலம் மூச்:

க்கிக்கொண்டிருப்பார்கள் மற்றவர்கள் கால் மணித்தியாலத்துக்கு

ஞ்சி நிற்கமாட்டார்கள். இவ்வேளைகளில் இவர்கள் மூச்சடக்கி:

ள்வது தாங்கள் வெகு நாளாப்ட் பழகிவந்த பரிசன பிகுநீருள்.

சில்லாதபொழுது தோணியோடு கட்டப்பட்டிருக்கிற க பிந்தை:

ண்டவிழுத்துத் தங்கள் கைகளிஅல் இறுகப் பிடித்துச்கொள்வா

ள். அத்தருணத்தில் மேலேயிருக்கிறவர்கள்.அவர்களே வள்ளத்தி:

இழுத்து அவர்களெடுத்துவந்த சிப்பிகளையும் அவிழ்ப்பாச்கள். :

முறையிற் கொண்டுவருகிற சிப்பிகள் இா அளவுக்குண்டு.
1.

அறிக்கைப்பத்திரம.

(Notaries' Fees.-From Gov. Ordinance No. 1. 1837.1

த.அாநஎம் ஆண்டின் முதலாம் இலச்சத்தட்ட சிகுபிச்சி

எம்.பிறிவிகுல்.அதியுத்தம கோவே மனதோர் தேசாதிபதியவர்:

குச் கையாளிக்கப்பட்ட சத்துவத்தின் பெலப்பைக்கொண்டு தி.

 ைகயில் கொத்தாரிஸ் வேலை கடத்தும்படி சத்துவக் கொடுபட்

கலரும் வருகிற தை மாதம் முதற் திகதி துவக்கம் ஆர்:
வொங்கவேண்டிய சிலவின்னதென்று பின் அறிகாண்கிறபடி கிரு:

தேற்படுத்தவும் அதைப் பொத்வாகச் சகலருமறியும்படி பிச:

ப் படுத்தவும் சித்தமா ர்ை.

பெறுமதி அல்லது காரணத் தொகையைக் கண்டெழுதி சின்

வுள்ள அல்லது அசைவற்ற அதனங்களைப்பற்றிப் பண்ணப்ப:ே

ன அல்லது முடிக்கப்படுவதான யாதொரு சாதனமல்ல. உசி

யொப்பனைகள் இடடைமான்ம்அல்லது மறுகடன் முறி எழு சிசி: |

கு வதிற்பிறிதிடெழுதுகிறத, உறுதிப்படுத்துகிறது, பதிஆேசித்
பவுன் சிவில். டென்,

_
:

ய் பவுனுக்குக் கீழான தொகைகளுக்கு உ ,
ல் பவுன் தொடங்கி உல்பவுன் வரைக்கும் 1 த 1.

உய ' _ கல் ' _ _ _ ச

கம்) : _ சல் ' _ _ _ _ டு 1!

ச.) " . டு : _ _ சு " |

டு) _ _ 1. எடு :: _ டிே அ !

எடு _ _ _ ாr 6 . 16 _ _ ய்வ.

ா : ' உாடு ! 1. பசு “

உாடு ) '' . டு.ா : _ % பி.அ

டுர ே அதற்குமேற்பட்டசொகைக்கும் க

வேறியாதொரு உடன் படிக்கை அல்லது மறு

ஒப்பனை உறுதிகள் மரணசாதனங்கள் அல்லது

மரண சாதனத்துக்கடுத்த மறு உறுதிகளும் தர

னிக் கடதாசிகளும், உட்பட எழுதி றெதற்கும், வ

திட்பிறிதி எழுதுகிறதற்கும் உமதிப்படுத்துகிறத

ற்கும், பதிகிறதற்கும்,

அவ்வித ஒவ்வொரு ஒப்பனை உறுதிகள் பாடல் சொ

ல்லுக்குமேற்படாத துகளுக்கு டு

மற்ற ஒவ்வொரு உல் சொல்லடங்கிய சாளுக்கு

(ஆஞல் அவ்விதமதிக்கப்பட்ட ஆறுதாகுக்கு அதன 1 |
மான செலவு வாங்கப்படாது) டு '

தங்கள் வீடுகளுக்கு வெளியே போய்த்தங்கள் உத்தியோகச்'

-

தில் ஒருசியிற்றி அணியிஞல்க் கட்டிக்கொள்வான். அக்கயிற்றின் மற்ற ப்காரியத்தை நடத்சிம்படி அழைக்கப்பட்ட கொத்தாரிலிமர்சி
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உதயதாரகை.-MORNING, STAR, -

விதம் போற சந்தம் திரும்பவாதற்கும் காமூச்சு ஒன்றுக்கு அல்

த ஒரு காமூச்சுக்குள்ளதாரத்தச்கும் ஒரு சிலிலும் ஆறு பென் சுக்

ம மேற்படாத சிலவு வாங்கலாம்.

நைடதம்.

_ IA question in Nydatham.)

முகாமைக்காரவே ,

சைடதத்தச் செய்யுள்களுள் அனேகம், புதுவை வேதரிெ முதவி

ாசாற் பரிசோதித்து அச்சிற் பதிப்பிச்சப்பட்ட அச்சுப்பிரதியுள் இ
யாழ்ப்பாணத்துக் கையெ முத்திப்பிரதிகளுளிருப்பனவற்றிற்கு எ

:த்துச்சொல்லு அடிகளால் வேறுபாடாக இருக்கின்றன. அவ்வித

செய்யுள்குள் குடவனக்குலம்வயிறுகாக்சென் லுஞ் செய்யுளுமொ

அ. அச்செய்யுள் மேற்சொல்லப்பட்ட அச்சுப் பிரதியுள், குடவ

ாக்குலம் பிற ஊக்தின் மணிகொளிக்கு, மடுவில்வான கருருவுக்ாட்

ய துபோன் தில்சூழ், கடிகொண்மா காக்கிழல் கதுவிட் த கன்ற

டைகொணிர் கருத்தலைப்பொங்குபோகழி. என்றிருக்ன்ெறது.

|ச்செய்யுளின் பொருள் என் சிற்றறிவுக்குத் தெளிவாப் விளக்கா

மயால் இதனை நீங்கள் உங்கள் உதயதாரகைப் பத்திரத்திற்சேர்

அ ட் பிரசித்தஞ்செய்து பின் கற்று வல்லபுலவர் எழுதுங் கருத்தை

புட்பத்திரத்தின் வழியாய் அறிவிக்கக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

_ இப்படிக்கு ாைடதார்த்த விகுேதன்

த.அாசசஆ. தை உஎதி" வேலாயுதர் சின்னப்யா.

வி ல ங் கி ய ல்.

_

(Brief descriptions of the most remarkable animals that inhabit the earth,

illustrated by cats on a comparative scale.)

கரடி-BRowN BEAR.

கரடியில் ஒரு இனம் சுத்தச் சருமையாயும் வேருெரு இனம் தாய

வெண்மையாயும் பின் ஒரு இனம் இருண்ட செம்படையாயும் இரு

கும். இச்சப் படத்திற் காணப்படுவது செம்படைக் காடி. இது

மூன்றடி உயரமும் காஅ நாலரை அல்லது ஐச்சடி நீளமுமாயிருக் து

பாதம் மீண்டு துனியில் ஐவைச்து சகமுள்ளதும்,உடல் கு.அத்ததும்,

கால் நீண்டதும், தலை பருத்ததும், மூஞ்சி கூர்ந்ததும், கண் சிறுத்

ததும். உரோமம் நீண்டு மென்மையாயடர்த்ததுமாய் இருக்கும். அ

து காய் கனி கொட்டைவருக்கங்களைத் தின் கிறதாய் இருக் தும், ப.

கியுண்டான காலங்களில் மறு மிருகங்களைக் கொன்றுக் தின் அம்.மர

ங்களில் சன்ருய் ஏறும். அதின் முன்னங் கால்கள் மனிதருடைய கை

கண்ட் போலவழங்கும். மாரிகாலத்திற் பட்ட மரப்பொச்து களிற் பு

குந்து இயக்கமின்றி அக்காலம் முடியுமட்டும் கித்திரைபோற் கிடக்

த் தின் அம். மனுஷரைக் கண்டால் விடாது. அது கட்டக் குண்மு

ள்ளதாயிருந்தாலும் மனுஷர் அதைப் பிடித்துக் கும்பிடவுஞ் சல

ம்போடவும் கூத்தாடவுங் குண்டுபாயவுங் கறணம்போடவும் பழக்

.ெ விளயாட்டுக்காட்டுகிருர்கள். கரடி வேட்டை வடகிசைகளில் மிக

வும் இன்பமான விளையாட்டு. அதில் மோசஞ் சம்பவிக்கிறதுமுண்டு.

சுபேதனென்ற ஊரில் ஆயிரத்து அஞ்அாறு பேரளவுக்கு ஒருமிக்

கக் கூடி அறுபது மயில் தார விசாலத்துக்கு வ3ளக் த ஒன்முக கெ

ருச்கி மறு மிருகங்களோட இடம் விட்டுக் காடிகளை நெருக்கி ஒரிட

த்திலொதுக்கிக் கொல்லுவார்கள். வேட்டை காய்கொண்டு மனுஷ்

ர் இட்டிகள் துப்பாக்கிகளுடனே போய்க் கரடிவேட்டையாடுகிற

.திம் சாடியைப் பொறிவைத்துப் பிடிக்கிறதுமுண்டு. காடி இறை

ச்சி சீனுக்குமெத்த ருசி. அதிலுமதிகமான ருசி அதின் தடையும் பா

தமும். கரடி சண்ணிரில் கன் ருயுஞ் சுறுக்காயும் ச்ே.தும். உட்டன.கா

லத்தில் தண்ணிரில் விழுக்து குளிச்கும். கறுத்தக் கரடி செம்படை

க்காடியிற் சிறுத்து உடல் ஒடுங்கித் தோல் மினுக்காயிருக்கும். அதி

ன் தோல் வியாபாரத்துக்கு மிகவுங் கூடியது. தஎாஅக ஆட அமரி

க்காக்கண்டத்திலிருந்து எரோட்பைக் கண்டத்துக்குப் பதளுயிரத்

தைஞ்ஆாறு தோல் ஏற்றப்பட்டது. அதிற் பின் வருடத்துக்கு வ

ருடம் அதிகப்பட்டு தி.அாகலம் ஆட அளவில் இருபத்தையாயிரக்

தோல் ஏற்றப்பட்டது.ஒவ்வொரு தோலுக்கு எ கசே டான விலை இர

ாண்டு பவுண். சிலும்பற் காடி மிகவும் பொல்லாததும் பயங்கரமான

தாயுமிருக்கும். அது அமரிக்காவில் ருேக்கிமலைகளிலுள்ளது.அதின் ம

பிர் நீண்டு விறைத்துச் சிலும்பலாயிருக்கும். கால் பருத்து உரத்திருச்

கும். அதற்குச் சவி மெத்தவுண்டு. அது வல்லுயிருள்ள மிருகம். அதி

லொன் று ஒரு முறையில் நுரையீரலற ஐந்து குண்டும் சரிாம் பீற ஐ

க்து குண்டும் வாங்கிக்கொண்டு ஆற்றில் விழுச்து வெகு தாரம் சீக்கி

ஒரு சாழிகைச்குப் பிறகு செத்தது. அது பெரிய எருமைமாடுகளைக்

கிொன். தன் பனைக்குக் கொண்டு போய் வைத்துத் தின் லும், அல்

லது ஒரு கிடங்கு கிண்டி அதிலே போட்டுவைக்கும். பின் குல் வருகிற

கதை ஒரு சிறு பையன் இவ்வகைப்பட்ட காடிக்குத் தப்பினதைக்

காட்டுகின்றது.

எட்டுவயதுள்ள ஒரு பையன் ஒரு பசுமாட்டை வீட்டுக்குச் சாய்த்

துவரத் தேடிப்போஅன். அது கன் றுக்குட்டிகளுடனே வழிதப்

பி ஒரு காட்டிற்குள்ளே போய்விட அவனும் அந்தக் காட்டிற்குள்

ளே போய் கின் அறு கூப்பிட்டான். அந்த மாடு அவனுடைய சத்த

த்தைக் கேட்டுக் கன்றுகளையுங் கூட்டிக்கொண்டு வர அவன் அவைக

2ளச் சாய்த்துக்கொண்டு வெகு தாம்போசமுன்னம் காட்டுக்குள் கி

ன்று ஒரு காடி பின் அல்த் துரத்திக்கொண்டுவருகிறதை அச்தப் பை

யன் க்ண்டு தட்ப வழயில்லையென்பதை அறிக் த சுறுக்களுபைடியா

ல் பசுவின் முதுகிற் பாய்க் து ஏறி இருர்து அதின் கொம்பிலுேபிடித்

துக்கொள்ள அது கூடிய அளவு விரைவாய் ஓடின.அ. கன் முக்குட் .

களும் பின் ஞலே வாலைக் கிளப்பித் தள்ளி ஓடின. கரடி. கன்று

க்குட்டிகளுக்குக் கிட்டவருகிறவேண்களில் அவைகள் திரும்பிக் கரடி

பிற் பாய்ந்து தலையாலே மூசக் காடியுஞ் சுற்றிவளையக் கிழட்டுப் ப

சு காடிக்கு முக்தி முக்தி ஒடினது. அக்தப் பையலும் கரடி தன்ன

ப் பிடிக்குமென்டிங் சான் எதுவிதமுச்சப்பவேண்டுமென்அ ப்யர்து

பயக்தோடக் காடியும் முன்னிட்டு முன்னிட்டு அவனிலே விழக் கன்

மக்குட்டிகளும் எதிர்த்து எதிர்த்து மூசமூசக் காடியுக் தாக்காட்ட

ப்பட இப்படியாய் ஒடியோடிக் சாமி கடத்தி ஊாமனேக்குள் வரக்

கரடி அப்பாற் போகப் பயச்து பின்னிட்டுக் காட்டிற்குள்ளே ஒடி

விட்டதி. இப்படியாய் மாடுகளுக் தப்பி அக்தப் பையலும் வீடு

போய்ச் சேர்ச் சான். இச்து தேசத்திலே பலவிதமான காடிகள் உ

ண்டு. கரடிகள் இலங்கைத் தீவிலுமுண்ெ பெட்டைக் கரடிகள் தங்க

ள் குட்டிக் காடிகளில் வைக்கிற பட்சம் மிகவும் கவனிக்கப்படத்த

க்கது. குட்டிகளுக்கு மோசம்வருங் காலத்தில் பிராணன் பறியும

ளவும் தாய்க் காடி மாற்ருகுேடே போர்பண்அம். அவைகளே ஆரு

மறியாமற் கொண்டுபோகுல் ஆனமட்ர்ே திரச்து தேடும்.குட்டிகள்

ம்

மேக் கர்டிகளிற் கவிழ் தலைக்கரடியென்றும் நாமக் காடியென்

அம் இருவகைப்படும். கவிழ்தலைக் காடியின் தலை கழுதைத் தலையி

அம் மிகவும் பெருத்து முகம் நீண்டு தலை கவிழ்த்து மயிர் வளர்ச்து

விழுந்து முகத்தை மறைத்துக்கொண்டு கிடக்கும். நாமக் காடிக்குத்

தல்ை சற்றே சிறுத்து முகம் நீண்டு நிமிர்ச்து அதில் இாண்டு வெள்ளை

ப் புள்ளியுள்ள சாப் வாய் மிசவிம் பெருத்து வாய் ஆவென் ருல் ஒரு பெ

ரிய சோற்றுப்பான தட்டாமல் முட்டாமற் போகும். காடி தின் கின்

ற முன் சொல்லப்பட்ட உணவுகளை அல்லாமற் பெரிய புற்றுக்களை

டிக் தகர்த்து இடித்து அதில் உள்ள புற்ரும் பழஞ்சோற்றையுமிஞ்சி

செத்தாற் சவித்துப் புலம்பும். காயப்பட்டால் அவைகளைத் தாக்கித்

தாங்கி ஆதரிக்கும். கரடியைப் பற்றி வேதத்திலே பலவிடங்களிலு

ஞ் சொல்வியிருக்கின்றது. பெலிஸ்தரோடே உண்டான சண்டையை

ப் பற்றிச் சவுல் இராசா தாவீதின் மனம் இளக்கரிக்கப் பேசின.பொ

முது தாவீது மாறுத்தாமாகத் தன் பிதாவின் பட்டியிலுள்ள ஆடு

ம்ாடுகளை அழித்த ஒரு காடியை கொன்றேனென்.அங், காடியின் கை

க்குத் தப்புவித்த ஆண்டவன் பெலிஸ்த்தரின் கையிலும் கின்ற தன்

னைத் தப்புவிப்பாரென் றஞ் சொன்குன்.

சிறுபிள்ளைகளே, பராபர்னுடைய சீர்க்கதரிசியைப் பரிகாசம்பண்
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வின பெத்தேவின் காற்பத்திரண்டு பிள் - கண் இரண்டு பெட்டைக்

காடி வர்து கொன்ற கிமூல் நீங்களும் பராபரலுடைய காரியங்க ள

ஆசட்டைபுண் அதபடிக்கு கடத்துகொள்ள அதை சன் மூப் கினைத்து

க்கொள்ளுங்கள். (உ. இரா. உ. அதி. உக.)

வெள்ளைக் கரடியைப் பற்றியது-WHITE கேAR.

வெள்ளக் கரடி வடதிசையிலுள்ள இலப்பிலாக்க முதலான தேச

ங்களில் இருக்கின்றது. அது பன்னிரண்டடி நீளமும் ஆறடி உயர

முமாயிருக்கும்.அதற்கு உடம்பு பொத்தையும் தலை சீஆகத்தும் சீன்

டு கவிழ்க்க துங் காது தடித்து அகன்றதுங் கமுத்துப் பெருத்து மிரு

துவான் உரோமமடர்ந்ததுங் கால்பெருத்து நீண்டகம் விரல் நீண்டு

வளர்த ககமுள்ளதும் வால் குறுத்துப் பின் னக் தடைப்புறத்தி வ

ஊர்க்த் சான்ற உரோமங்களுக்குள் மறைக்கதும் உடல் முமுகம்

மெல்லிதான டிவி டர்ந்து வளர்ச்சதாயுமிருக்கும்.

பின் குற்சொல்லப்படுகிற கதை ஒரு வெள்ளக்காயைப்பற்றிய சி;

திமிங்கிலம் பிடிக்றெதிவேற்பட்ட ஒரு கப்பலுக்குச்சேர்க்க சையில:

ஒருவன் ஒருபெரிய வெள்ளைக்கரடியைத் காரத்திற்கண்டு அசைக்கும்

அம்படி துரந்துபோஒன். மற்றஞ் சையிலர்கள் அவன் போகாதப

டிக்குத்தெண்டித்தும் அவர்கள் சொல்லைத்தட்டிப்பொட்டு திமிங்கி

ல ஈட்டி ஒன்றெடுத்துக்கொண்டு கரடிக்குக் கிட்டட்போஅன் கரடி

யுமோ அவனப்ப்ோல வீரமுள்ளதாய்ப் பின்வாங்காமல் எதிர்ச்சி நி

ன்றது. கரடி அவ்வளவு ஒர்மமுக் தத்துவமுமுள்ளதாய் இருக்கிறதை

க் கண்டு மனங்கேரிக் கொஞ்சேேரமாய் அசையாமல் கின் ற பிற்பா

டு பின்னிட்டோடிகுள், கரடி விடாப் பூட்டாப் அவனைப் பின் தொட

ர்ர்து ஒட அவஅம ஒடி யோடித் திமிங்கில ஈட்டியையுக் தன்தொ

ப்பிய்ையுங் கைமேகக:னயும் ஒன்றின் பின் குலொன்றை அழி வழியே

போட்டுக் கரடியைத் தாக்கர்ட் டப்பார்த்தான். காடி இட்டியைப்

பார்த்தத் தொப்பியைத் துண்டு துண்டர் ப்க்கிழித்துக் கைமேசுகளை

எத்திபெத்தித் தட்டி இன அம் அவனைத் துரத்திக்கொண்டே - அ

வனுடைய கூட டாளிகள் கண்டு அவனைத் தற்காக்கும் ப?- டி-அ

இவன் அவா களுக்குட் போய் விழுந் தான். அல்லாதிருக்தாம் ச

க்தேசமில்லாமல அவனத் தண்டு துண்டாக இதுக்கி-போம்ே. அ

வதுடைய கூட்டாளிகள் கரடி யிலே எதிர்க்க அது புத்தியுடனே தி

ரும்பிக்கொண்டு போய் விட்டது.

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

மித்திரபேததந்திரம்--உகம்.பக்கத்தினின்.ற.

காடகன் அப்படியாளுஅம் இராசாக்களிடத்தில் அகாலத்தித்

போளுல் அவமானம் நேரிடுமென்றது.அதற்குத் தமனகன் அவமா

!
னென்குல் ஆப் சமீபத்தில் இருக்கிருகுே அவசடனே இசச்.

காரியங்கவிச் சொல்லுகிருர்க்ள். கொடிகள் கிட்ட இ கல் டி

திலேயே படரும். அரசர்களும் இஸ்திரிகளுக் தங்கணக்காச்சி தி.

தம் பேசுறெவர்களிடத்தில் மனதிரங்குவர்களென, காடகன் .

து நீ அவனிடத்திலே எப்படிப் பேசு வாயென்ற தி. தமனகன் +

மழைபெய்திருக்கையிலே எப்படி விரையினின்.ற முனைகன் பு

மோ அப்படி இராசாவின் கேள்விக்கே நீக எள் வாக்கினின். -

தரவு புறப்படும்; ஆயினும் ஒருவேளை பிரகஸ்பதியும் பேச்சித் -

அவா அகுல் மற்றவர்களுக்குக் கேட்பானேன். ஆயிதும் கான்--

க் து பெசி ஒல் யாதொரு அவமானமும் வராது. இராச_, சச்

ரியம் ஆராலே ஆகிறதோ அவளிடத்தில் ஒருவேனே சிறி.சி கு:

கேரிட்டாஅம் அதைப் பாராட்டாமல் அவனைப் பரிபாவித்தி :
த்தியடையப்பண்.அகிருர்களெனக் காடகன் அரசர்கள் மலே-ே

அனுசரிக்கிறதற்கு, கடினமாய் இருக்கிருர்களென. தமனகன் ஆப்

மி அவரவர்கள் சுபாபமறிக்க பேசித் தனக்கு இதம்பண்ணிக்கெர்

ளவேண்டுமென் று
கரடகளிடத்திற்செலவுபெற்றுக்கொண்டு,சிங்,

தினிடத்திற்குப்பேர்ய்த் தாதிலே சின் க்ண்டம் பண்ள்ை, !

சாவின் உத்தரவில்ை உட்கார்தவுடனே சிங்கம் கேடுகளாப் உம்

னைக் காளுேமென, தமனகன் இப்போ. தேவரீரிடத்திற்கு வசிக்

க்க காரியம கேரிட்டதஞல்த் தங்களுடைய திருவடியண்டை வசவி

னேன். இல்லாவிட்டால் வச் சதற்குப் பிரயோசனமென்ன? இா

சாக்களுக்கு ஒருவராஅம் பல்க்ளில்ாவிட்டாலும் ஒருவே ைசி: A.

ரும்பும் பல்அக்குத்த உதவும் மற்றவைகளுக்குக் கேட்பானேன். :

அம் ஒருவேளை அரசர்கள் குணவான அசட்டைபண்ணித்:

ட்டாலும் அவன் சமீகுணம் போய்விடுமா? செருப்பைத் தலைகீழா

ப் பிடித்தாலும் அதின் சுவாலை ழோகுமா? ஆதலால் அரசர்கள் '

சோதித்தறிச்ச யோக்கியன சல்லசாரியத்தில வைத்தால் அவன் .

ராசாவுக்குக் ர்ேத்தியைப் பெருகப்பண்அவான்.ஆகையால என் து

த் தாங்கள் சிறு சரியென்று அவமானம்பண்ணலாகாது. விவிச.

எடுத்திருக்கிற வாாக வடிவை உலகத்திற் பூசிக்கவில்லையா? குபத்கர்

ப் பாராமற் குணத்தைப் பார்க்கவேண்டும். ஏனென் ருல் மவபோன்

ருக்கிற தேர் சிறு சுள்ளானியால் கிலைபெறும். காஅே சுவாமி கார் |

த்திற் பற்றுள்ளவன். கருவியுங் காலமும் அறிச்து கருமம் முடிக்கு:

ஆற்றஅள்ளவன். இச்ச வல்ல்மை எலலாம் உமது சார்பில் இருக்த:

பி காகிக்கும்; எனென்ருல் வான் முதலிய ஆயுதங்களும் வினை முதல்

ப வாத்தியங்களும் பூமியும், இஸ்திரிகளும்,விவேகிகளும், சாலத்தி:

களுமாகிய இவை எல்லாம் பரிபாலனம்பண்லுகிறவர் கசாற் பிரகாசி

க்கும். அண்டையிற் கமர்த்தனில்லாத இராசாவுக்கு அபர்ேத்தி உன்

மென்றிபபடிச்சொல்லக்கெட்டுச், சிங்கம் தமனக கா! நீ என் பிரத!

வி புத்திரனல்லவாவெனத்தமனகன் சுவாமியென்று வணங்கிச் சும்:

பிருக்தது; சிங்கம் ஏதாகுதல் சொல்லவேண்டுவதிருச்தாற் செல்:ே

ன தமனகன் தேவரீர் தண்ணிர்க்கு வக்தி குடியாமல் மெப்மதச்சி

சும்மா கிற்கிறீரென சிங்கம் மெய்தான் நான் இந்தக் காட்டில் வெது

ாாள்ச் சுகமாக இருக்தேன்; இப்போ இதை விட்டுவிடத்தக்கதாக

சம்பவித்திருக்கிறது;ஏனென் பாயாகில், என்றைக்குங் கேளாதமே!

முழக்கமபோல ஒரு தொனி இன்றைக்குக் கேட்டேன். அச்த முதி

கம்போலவே இருக்குமல்லவோ அந்தப் பிராணியும். ஆதலால் இ)ை

க் குறித்து என்ன சொல்லுகிருயோ அதுவே எனக்குப் பிரமாணம்

இப்போது வழுக்கிவிழுகையில் ஊன்று கோலப்போற் கிடைத்

தாயேயென, தமனகன் சுவாமி தொனியிஞலேயே பயப்படலாக

து; ஏனென் ருல முன்ளுெருவன் ஒரு தொனியைக் கேட்டுப் பயச்

பிறகு செருகிைப் பார்த்த உடனே அங்கே தோலுங் கோலும் இ!

க்கக்கண்டானென, சிங்கம் அதென்னவென்று கேட்கத் சமனகள்

சொல்லுகிறது; ஒரு கரி பசியால் வருக்தி இாைக்காகத் திரிச்சதி

துே ஒரு போர்க்கன்த்தில் வரும்போது அங்கே அசதியிஅண்டா

ஒரு பெரிய தொனியைக் கேட்டு மிகவும் பயப். சான் செத்தேக்

என்.ற திடுக்கிட்டது; பிறகு சற்றே முன்னேபோனவுடனே அக்:ே

ஒரு பெரிய பேரியைப்பார்த்து அது காற்றில் அசைகிற அடுத்திரு.

கிற மாத்தின் கி வயில் அடிப்ட்டுத்தொனியுண்டாவிற்றென். அதி:

துகொண்டு அதனருகேபோப்ப்பர்ாத்து.அங்கே பேரியைபின்தே

அங் கோ அமேயல்லாமல் வேருென்ம்மில்லையெனத் தெளிச்சி ச்

தோஷமடைந்தது. ஆதலாம் சத்சத்தகுலே மாத்திசம்ப்யப்பட

கர்து நீங்கள் கட்டெைகாடுத்தால் இந்தச்சத்தத்தின் மூலத்தை அறி

து வருவேனென, சிங்கம் அப்படியே செலவுகொடுத்தது. பிP5

தமனகன் சஞ்வேகனென்னும் எருதினிடத்திற் போய்ப் பேசி அ:ை

ச் சினே கம்பண்ணிக்கொண்டு சிங்கத்தண்டை வர்தி தண்டம

னம் தோலும் எசமானன் சமீபத்திலேயே இருக்கவேவேண்டும்.ஏ ணி முன்னே நின்றது. சிங்கம் அச்தப் பிராணியை இன்னசெச்சி



81

உதயதாரகைடMORNING STAR,

சின் துவக் தாயா எனத் தமனகன் தங்கள் சட்டனப்படியே போய்

பார்த்தேன். முன் தாங்கள் எப்படி நினைத்திர்களோ அப்படியே

9 ட்டியாய் இருக்கிருன். ஆளுல் அவன் தங்கள் சட்பை விரும்புகிரு

கட்ட2னயாளுல் கிரும்பிப் போய்த் தரிசனித் துக் கூட்டிக்கொ

வருவேனென சிங்கம் இல்லது அப்படியே ஆகட்டுமென, மறு

- தமனகன் எருதண்டைபோய் உபசாரத்தோடு அழைத்து வக்

இராசாவைத் தரிசனம்பண்ணிவித்தது. பிறகு பிங்க ளதுக்குஞ்

சிவக அக்கும் வெகு சினேகம் உண்டாப், இராசாவுக்கும் மற்றி

கும அகத்தியமில்லாமல் இப்படி வெகு காலம கழித்தது.

(இன்னும் வரும்)

PANCHA.TANTRA.
K.ATE1.

(A Translation, &c-Continued from page 23.)

it is true, replied Karadakan, but an anseasonable intrusion apon the Ra

will be unfavorable.'

-Though we suffer, said Tamanakan, it is best to be near one’s mas

; for king's consult with him who is at hand Creepers twine about the near

tree. Kings and women set their afections on those who wait upon and

ter them.'

-True, said Karadakan, but how will you speak to him?”

'amanakan answered, As plants spring out of seeds after aplentiful rain, so

wers to the Rajah's questions will proceed out ofmy mouth, and it Jupiter

metimes erreinspeech why should not others: However it due regard behad

'a favorable opportunity no evil will follow Kings will sometimes overlook

offences of him by whom their business is transacted, and will enable him

prosper.'

* But, interrupted Karadakan, kings are as hard to be entreated as the

uைntain rocks."

-True, said Tamanakan, but we should study each one’s disposition and

to ingratiate ourselves in his favor by smooth speech.'

Hawing said this, he took leave of Karadakan and went to the Lion, and

eing him at a distance, he prostrated himsell, and then by permission drew

ar and seated himself.

_1 have not seen you for a long time; Said the Lion.

1 have occasion, replied Timanakan, "to come now to thy footstool,

'herwise why should l come: What would be the use: Though king cannot

* benefitted by any one, yet a small splinter will sometimes be of service to

ck the teeth; why then should we question the use of greater sticks: Be

des, though king may Rometimes despise a virtuous person and reject him,

ill, will his integrity leave him Though you invert the firebrand will the blaze

ll downwards: Ir his majesty employ a person whose integrity he has well

sted le will promote the Rajah's honour. Therefore despise me not as a

ean Jackal. Does not the world worship thehog incarnation of Wishnu !

egard should he had to one’s qualifications and not to his shape. Even a

nariot, though as big as a mountain, is supported by a smal linch-pin. As

r me, I am interested in his majesty's afairs. It l obtain your favor it will

ppear that I have knowledge of times and means and abilities to accomplish

le king's purpose. These abilities, itemployed, will hine underthy patron

ge. Even swords and other weapons, tiddles and other musical instruments,

inds, women, men of talents, sciences, &c. all shine only under some one's

|atromage.'

'The .ே well knowing that the king who has not a clever man in his pre

ence will be dishonoured shid, Areyou not the son of my prime minister'

_Yea lord, answered Tamanakan, with reverence, and was then silent.

The Lion enquiring it he had any thing to say, Tamanakan said, “My Lord,

hough you have come to drink water you do not drink, but stand agitated and

indetermined.'

'Irue, replied the Lion, I havelived andisturbed in this forest for a long

ime, but now I am onliged to quit thisplace, I have heard a noise like thum.

ler to-day-a noise I never heard before Is not the animal which made it,

ig as thunder: Therefore what you say on the subject will be law. You

ave come forunately like a staf to a stumbling man."

“My Lord, eaid Tamanakan, Why be rightened at a noise: A few days

go a man was greatly fightened at a great noise, but when he crept near to

xamine the case behold nothing but a stick and a skin!'

The Lion demanding what he heant, Tamanakan related the following sto

y: A jackarbeing once pinched with hanger, roved about in quest of prey,

மd on coming neara field of battle he heard, on a sudden, a tremendousnoise.

Frightened almost to death, he cried out, I am a dead man." But step

ping forward, he discovered a large drum placed by the side of a tree, and

peaten by one ofits limbsputin motion by the wind. Of course he wascom

forted, when he saw mothing but the skin of the drum and the stick, A mere

noiseshould never frightenine. If you will permit me, I will go and ascer.

tain the cause of this noise,' _

'Have you ascertained what that animal is interogated the Lion:

Tamanakan replied, I have made examination in compliance with your

prder. He is as bally as you had before imagined, but he craves your kind

far, With your permission will go back and bring him to you!’

"Wery well, do so; said the Lion.

Upon, this Tamanakanwent back to the ball, and with great civility brought

him and introduced him to the Rajah.

From that time the Lion called Pincalan and the ball Sanjeevakam lived

togethe many years in great friendship, and the Rajah had no need of the com

pany of any other. (To be continued.)

அடம்பங்கொடியுந் திரண்டால் மிடுக்கு.

(The advantage of Brotherly Love.)

ஒருகிழவலுக்குச் சில பிள்ளைகளுண்டு, அவர்கள் அடிக்கடி சண்

டைபிடித்தி வருவார்கள். அச்தக் கிழவன் அதைக்கண்டபொழுது

அவர்களே இணங்கப்பண்ண வெகுவாகத்தெண்டித்தும், அவர்களு

க்கு இணங்கிக்கொள்ளக் கொஞ்சமும் மன்மில்லை. வெகுவாகத்தெண்

டித்துங் கடைசியாக ஒரு காரியம்மாந்திரஞ்செய்ய எண்ணிஞன்.அ

வன் சன்அடைய குமாாரை ஒருமிக்க வரவழைத்து ஒருமுறுக்கினக

பிற்றை அவகர்ளிடத்திற்கொடுத்து உங்களிற் பலவான் இதை அ.து

த்துப்போடட்டுமென்ற சொன் மூன். எல்லாரும் செண்டித்து ஒரு

வாஅல் கூடவில்லை. அச்சக் கிழவன் இதைக்க்ண்ட வுடனே அதை

ப்பிரித்து ஒவ்வொரு புரியாகத் தன் குமாரர் ஒவ்வொருவரிடத்திலு

க்கொடுத்தான் . அதை இலகுவாக அறுத்துப்பொட்டார்கள். அப்

பொழுது கிழவன் சொன்னது, என் கும்ாமே? ஒருமிக்க இருக்றெ

து எவ்வளவு ஆணக்கம் பாருங்கள். நீங்கள் ஒருமித்து இருந்தால், உ

ங்களை ஆர் மோசப்படுத்து வான். ஆ அல் ங்கள் பிரிவினiபாப் இ

ருக்தால் உங்கள் சத்துரு உங்களை மோசட் படுத் தவான்.

புதினசங்கதிகள்.

இயாழ்ப்பாணத்தின் கோவறணமேக்க எசன்றுத்துரையவர்.

கொஞ்சிசாளுக்குள் இயாழ் ப்பாணத்திலிருந் த ஊர்காவர்மறைக்குக்

கதைத்தலுரலவைச் சினத்திருக்கிருசென்று கேள்விப்ப்டுேெரும்.

இயாழ்ப்பாணத்தில் காய்ச்சல், வயிற்றுனைவு வருகுது. அளவெ

டியிலே கோதாரியும் கடக்குது.

இச்சமாதம் இயாழ்ப்பாணத்தில் கூடிய சங்கைபோதே கட்டி ,

கோட்டில எற்பட்டிருக்த வழக்கு உக. அதில் ஒ: ருகுதல் தாக்குக்க

டுத்தகாரியமல்ல. கோடுமுடிகிறதற்குபங்குனி.ம. க.ச.தி" செல்லும்.

கொழும்பில் கோவறணமேர்து எசன் அவாயிருக்த வுல்லர் துரை

புவர்கள் இங்கிலாச்துக்குப் போகும்படிச்கு எகிப்தவழியாகப்

பேருக விரும்பி வேம்பாவல் தை மீ அதி-போய்ச் சேர்க்,ார். கன

ம் பொருக்திய கோ வறணதோர் தேச திபதியவர்கள் அக்த வேலை

யைப் பாபரிச்கும்படிச்கு சங் தைபோச்த பி. இ. வோட்ச்குஸ் என்

பவயை அபிட்டீங்காக நியமிக்கச் சித்தம்ாளுர்,

போன பி. க.க தி"யில் அன் கண்டியில் இருக்த காளுமlபோ

_ புஞ்சி கழுவல் என்ற மறியற்காரனப் பிடித்துக் கொடுப்பவர்க

ளுக்கு, உக பவுண் கன்கொடை கிடைக்கும்.

கமது கோவறணதோர் தேசாதிபதியவர்கள் மாறிப்டோகவேண்

டியிருப்பதால் கொளும்பாா அவர்போகுமுன் அவருக்குமகிழ்ச்சியா

* ஒரு குரவைக்கூத்து விளையாடி விருச்சகொண்ட் ட எத்தன

ப்படுகிருர்கள்

சீனத்தின் பொங்கு கோட்டையை உடைக்கும்படியெண்ணி கட்

பல்க ைஆயச்தப்படுத்தி உயித்தத்துக்கு முயற்சிப்படுகிருர்களென்

அ மார்கழி மீ. உலகதி’ வந்த செய்திகளால்றியலாம்.

விடுவன் என் அம் இடத்திலுள்ள ஊர்ப்பிறச்த இராச புத்திரன்

கல்குத்தப் பட்டணத்தில நடக்குங் கல்வித் தேர்ச்சிக்கும் மற்றுச்

தகுடிச் செயதுக்குமாக இகுமாய் ஒரு லெட்சம் உருவர்க் கொடுத்

திருக் கிருர்.

இக்கியாக் கொம்பனியாரின் சாரியக்காரராப் இருக்றெவர்கள்,

திருகெலவேவிப் பற்றிலே பருத்திச் செய்கை யேர்-டுத்தும்படிக்கு

அமரிக்காவால் மூன்று ஆட்சே அழைத்திருக்கிருர்கள்.

- மட்டைக்களப்பு.

இச்த ஊரிலே அஞ்ஞானம் அற்றுப்ப்ோறெதாகத் தெரியவருகு

அதி, சென் றபோன சிறித மாதத்துக்குள்ளே அஞ்ஞானக் கோல்

கள் கொள்வயெடுக்கப்பட்டது. அக்கோவில்களில் இருக்த விக்கிா

The Lion assented.-Tamanakan went directly to the Bul Sanjeewakan,

pade friendship with him, and returning to the Lion, prostrated himsell, and

the stood before him.

சங்கத் தவிர மற்ற உடைமைகளை எடுத்துப் பொய், பின் குெருமு.

மை வக்தி அங்கே வைத்திருச்த விக்கிரகங்களுக்குப் போட்டிருக்த
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ஆபரணங்க ளயும் வெள்ளி பித்த ளயினலே செய்யப்பட்ட விக்கிரக

ங்களையும் எடுத் துப் போஒர்கள்.

றிெது காளக்கு முன்னே எனது பள்ளிக்கூடங்களே பார்க்கவும்

சிறு சிறு புத்தகங்களைக் கொடுக்கும்படியாகவும் பெரிய கள்ளர் எ

ன்ற ஒரு குறிச்சிக்குப் போய் அஞ்ஞானக் கோவிலுக்கு கிட்ட இரு

ேேதன்.அப்படியிருக்கையில் சனங்கள் என்னைச் சூ வக்து கூடு ை.

யில் கோவிலில் சடங்கு களை கடத்தும் பிராமணன் பின்வரு ங் காரியங்

களே என்னுடனே பேசிஞன். என்னவெனில், நாங்கள் வழிபடுகிற கே

வர்கள் பொய்த்தேவ கள் ஆனதால் எங்களே இரட்சிக்க மாட்டாக

ளென் அம், கிறிஸ்தவர்கள் வழிபடுகிற தேவன் ஒருவரே மெய்த்தெ

ப்வம் என்றும் பிராமணனாகிய காங்கள் எங்கள் சீவனத்துக்காகக்

கோவிற்காரியங்களே கடத்துகிருேமென்றும் அவைகளைச் செய்யாதி

ருக்கில் நாலும் என் சமசாரமும் பசியிஞர் சாவோமென் அஞ் சொ

ன்னதுமல்லாமல் சற்றே கெட்டிக்காாளுகிய என் மகனும் உமது ப

ள்ளிக்கூடத்திற் படிக்கையால் உமது பிறியம் போல அவனே டேக்

திக்கொள்ளலாமென்றும் அவன் கிறிஸ்தவளுவது எனக்குஞ் சக்தோ

ஷக்தானென்றுஞ் சொன்ஞன்

இந்த பிரயாணமுறையில் நான் முன்ளுெருதாமுங் கேள்விப்பட்டி

ாாத குறிச்சியிற் போய்அதின் குடிகளைக் கண்டு உங்களுக்கு ஒரு ப

ள்ளிக்கூடம் வைப்பது சமமதியோவெனக், அவர்களும் ஒம்பட்டு உ

பகா ஞ் சொல்லப்படிப்பிப்பதற்கான இடங்கொ க்கில உவ த்தி

யை அனுப்புவேனென் அ சொல்விஉபாத்தியை அனுப்ப அவரும்போ

ஆவேண் பில் வேறே வசதியான இடங்கிட்டாத்திகுல ஒரு அன் இன

க் கோவிலிலே கான் வீதம் எண் பத்தொரு பிள்ளைகளை வைத்து வேத

- பாடங்களைப் படிப்பித்து வருகிருரென்றும் மட்டைக்களப்பிலிகு

க்கும் கனம்பொருந்திய மெஸ்தா கோல என்பவர் எழுத கிரு.ர்.

Summary of News.

1AFFNA-We are happy to hear that it is the intention of the Govern.

:ஆ. shortly to establish aTapaal from latina to Kaits to be conveyed

y land.

There is a good deal of sickness at present in Jaffna and is vicinity-a sort

of dysentery accompanied with fever, is the usual form. Several cases of Chol

ere have occurred in the willage of Allerverty.

The first Criminal sessions for the Northern Province, for the year 1841,

was opened at Jaffna on Thursday the 4th inst before the Honorable Jolix

oேDFR1R HILLEDRAND, Esடி. acting second Prisne Justice. _

Crown officer-The Honorable JAME STARE, Esடி uெeen's Advocate.

II. J. STAPI.Es, Esடி. Advocate for prisoners.

There were altogether 21 Cases in the Calendar for trial, but none of them

were of a very serious nature except one of Assault, Robbery and Bar-cutting,

from the District of Tenneratchy and Patchelepally; the parties in which

were convicted.

Une Case of Robbery and abduction, from the District Court of Manaar,

was withdrawn by the Queen's Advocate.

| a case of Minslaughter, from Manaar, the prisoners were acquited.

Up to last Monday, 3 cases had been disposed of-and it is supposed that

the trial of the remaining Cases with the bearing of the Appeal Cases will ne

cessarily protract the sessions till the 3d or 4th of March.-Communicated.

(UI0MB0.டC, R. Bu Li.nR, Esடி Government Agent for the Western

Province, embarked for Bombay on the 8th inst with the view of proceeding

1 England wia. Egypt The Governor has appointed P. E. WoமகHousB,

Es to act for Mr. BUI.I.ER in his absence.

RoBERா LAN 1ே.ow, Es , has received the appointment of District Judge

of the District Court of Colombo, No. 1. south.

. UM EAU, Esடி. has received the appointinent of Fiscal for the Western

Province.

A reward of E 21 is ofered for the apprehension of a prisoner named

Panche Callua, who made bis escape from Kandy on the 31st ult

The Observer of the 8th inst has an article on the encouraging prospects

ield out to Ceylon b the formation of Joint Stock Copanies, The Agri

வtural Jointstock Company, which is engaged in Collee Planting, and will

also undertake the cultivitioi of Sugar'- his capital of C 15,000. Asimilar
Association, with a capital of E 5,000-for the cultivation of Cinnaமoம, has

been formed.-It is also stated that there is a proposition on foot amongst the

chillias or Cinnamon peeling case, to subscribe e 10,000 for the purchase

o Cinnaman Gardens of the Government, We are glad to see this indication

of anew spirit of enterprize in the natives of Ceylon, and hope it y be al

tended with such succes as shal encourage the horetardy and ineticient to

similar undertakings. -

The natives of Colombo are making preparations for a ball and supper-in

honor of His Excelency the Governor-before bis expected departure

BATTICALOA.-Heathenism, in this province, is ewidently c .

crease, It is it remarkable circumstance that, within the last few மாம்

less than live heathen temples have been plundered Nothing has bக

but idols, and the have been stripped of all their jewels; and in oபe is

the idol, which was made chiely of silver மd brass, was taken awக . .

A short time ngo, I went into the country lo visit மy schools, aமd d

tracts. In one large willage, Parea-Kallar, Iplaced மyself near the -

temple, and was goon surrounded by many of the inhabitants, when,

surprise the oficiating Brahmin stood up and made the following deeவ.

1believe that the gods we worship are false gods, and that the cவ :

save us, l believe there is but one true God, ald that is the God weட,

by Christians. I act as the Brahmin of this temple, merely for the s ,

living; if I were not to do so, மyself and tamily would starwe, I have

mising ladin your school; you may do with bin as yon like, l shall be :-

he become a Christian.

During the same journey, I passed through a willage I had not heaா .

fore, l enquired of the inhabitants it they would like to have a school

replied, they would be very thankful for one l promised to send

school-master, it they would provide a place they engaged to do so.

the school-master went, no place could be found but the heathen teாpe ! 1.

commenced; and now eighty-one boys are taught every day, out of Cவ

books, in this heathen temple-The Reg. C. Hole, from the Fried, 1 |

INDIA-The Cholera has made its appearance at Calcutta, மயch வ:

than is usual, and numbers of natives are carried of by it daily.-Their:

lar habits and diet of the natives and the want of cleanliness in their :

and persons, are supposed to increase the virulence of the disease.

The young Rajah of Burdwan has presented the princely suம of 19

IRupee-to be appropriated to various benevolent aid educational institட

in Calcutta.

The Court of East India Directors have lately engged three experi

Cotton planters from America-to come out to India for the purpose :

proving the cultivation of Cotton in theTinnevely district. These geமeட.

have arived at Tinnevely, It is said, they are much disatistied with

adequate provision made for their personal comfort and the want of p:

மeans and assistance to carry forward the objects of their mission.

The Government of Bengal has directed the appropriation of 30,00

pees to the erection of cells for solitary imprisonயent at Calcutta, raய .

Benares, as an experimental measure

Captain Warden, of the schooner Ariel, has beenfined 250 rupees, .

taining letters on board his ship, in May last.

'The Merchants of Bombay subscribed in the course of a few days, டி.

L’Agulhas Light House Pand, the sum of5,000 Rupees.

CH1NA.-by the latest accounts from China-oi the 26th Dee, it w ,

pected that an attack would shortly he made on the Bogue Ports -The

were getting ready for action, and a steaner had been sent to the is

Sow Chow to bring up the 37th Madras Native Infantry-and the Benga

enteers, encamped there.-No answer had been received to the last th:

Ke-shen, and if none arrived by the 28th, the attack was to coாmence.

The Rev. Mr. STANTON who was kidnapped, and imprisoned by thet

nese-lad been released pd sent in charge to Capt. Elliot, His impisonா

was at first rigorous, and Mr. STANTo thinks it was the first intelition a:

Chinese to have executed him, but he afterwards experienced inder t:

ment, though kept in close confinement till his release.

PERSIA-It is said that the whole of Persia is in a most unsettle :

"Ally Shah, son of the late King of Persia, is determined to make a க்

fort for the throne All the hill chiels, and those in the South west of Pr

as well as the chiefof the Chaul Arabs, and the people of Kerman, are ,

favour and will join him Besides this he has All the priesthood of Pe:

with him.’’

TO CORRESPONDENTS.-We are indebted to a subscribe f ,

interesting Amecdote he has kindly sent us, but as it does not accord witய

plan of our paper to publish selections from English Literature, மis

translation in Tamil is also given, we must decline inserting it.
_
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