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இந்து தேசச் சரித்திரம்.-Rivers.

-அசி, சிக்க கதி. இது எவ்விடத்தில் கின்று ஊறுகிறதென்று இ

'அக் தெளிவாக கிதர்னிக்கப்படவில்லை. ஆகுறி கண்டு அளவிட்டம

ட்டும் இக் கதி ஆடஅட்சம்(கரி)பாகையிலுங் கிழக்குத் தேசாக்தாம்

அ) பஜகயிலும் இமையத்தின் ஒர் பகுதிப்ாகிப் கபிலாசத்தில்

:சி (Cails)புறப்பட்டு வடக்கிாகவும் வடமேற்காகவும் (சா)

தஅாசக u). பங்குனி ச, திகதி. வியாழக்கிழமை. Thursday, March 4, 1841. (No. 5.

த்ேேபச்ஆ (Little Thibet)தேசத்திலுள்ள தராச (Drags) என் து

ம் ஊரிச் சேர்ந்து அவ்விடத்தில் இருந்து மலைச்சாரலுக்கு ஊடாக

(உா) மயில் தாரத்துக்கு ஒடி, முல்லாய் (Mullai) என்னும் மலைத்

தேசத்திற் சென்று அபசின் (Abasseen)என்.அம் கதியோடே கூட

டி., அவுக் கான் காட்டுக்கு வடக்காக விசாவித்திருக்றெ இச்துக் _

ஸ் (Hindoo Coosh) என்அஞ் சங்கிலித் தொடர்பான மலைகளுக்கு

ஊடாகச் சென்று (டுய்) மயில் அாரத்துக்கு மலைச்சாரல் வழியாய்

தோபிலா(Torbaila)என்னும் ஊருக்கு ஒடி'கச்சென்அம்(Chuch)

பள்ளத்தாக்கிற் சென்று, அற்றக்கு(Attok) பட்டணத்துக்கு அருகா

- (அ) மயில் தாாத்துத்தப் பாய்த்து, மேற்கேயிருந்தேர்டி இருெ

2. கபோல தியோடே (Caubul river) சேர்ந்து அவ்விடத்தில் சா

விமான் மலைகளில் இருக்த புறப்பட்டு வருகிற பற்பல ஊற்றுகளோ

டே கூடி அதிக கொச்தளிப்புண்டாகுவதிகுல் ஒரு சுளி உண்டாகு

வ.திண்டு. அதின் சத்தம் வெகு தாா:கில் இருப்பவர்களுக்குக் கே

4.கும். மித்தாண்ட கோட்டையில் (Mittandakote) ச்ெதி நதி ஐ

க் தி சதிகளோடே சேர்க்க பாஞ்சாலமென்றழைக்கிப்படுகின்றது.

பல்லாவிகதியும் (Fullalees) இவ்வாற்றின் ஓர் கொப்பு. பாரிசு தேச

த்தார்.இன் ாதியை ஆபுசிக்தி (Aub Sindee) என அழைக்கிருர்கள்.

அற்றக்குப் பட்டனர் துவங்கி மூல்த்தான் கர்டுவரையில் இக் திேயை

அம்மக்கு சதியென்றழைப்பார்கள். இச்துமதத்தவர்களுடைய ச

மயசாத்திரங்களில், பாகார் தேசத்துக்குங் காசிப் பட்டனத்துக்

ஆம் ஊடாகப் பாய்கிற கருமாாசத்தின் (Caramnassa) சலத்தைத்

திண்டுவதும், வங்காளத்தின் ஒர் சதியாகிய காரசோயத்தில் (cit.

toya) ஸ்தானம் பண் அவதும், குண்டகாாதியில் (Gunduk) ந்ேது

வ.திம், சித்து திேயைக் கடப்பதும் மகா பாத கமெனச் சொல்லப்

பட்டிருக்கின்றது. மேற் சொல்லப்பட்டதற்கு மாருக, காசுமீரத்

அ4 பிராமணரும் அவுக்கான்_காட்டிலுள்ள் சாமண்ரும் சான் தோ
அறும் திச்து சதியைத் கடக் துபோவார்கள். ச்ெது நதி (தஎா) மயில்

அாரத்திக்குப் பாய்க்.து. இச்து சமுத்திரத்திற் போய் விழுகின்றது.

சவது, யமுஆயாம. அது கங்கையாற்றின் ஊற்றுக்கருகாக இ

மையத்திலிருக்தெழும்பி, செல்வி, ஆகிசா என்னும் நகரங்களுக்கு ஊ

;"க் செ* அ, மாளவ காட்டிலிருக்தெழும்புகிற சம்பல் தியே:

-ேசேர்க் தி அல்லாபாத்துக்கருகர்க: :,ையோடே சேருகின்ற

ஆ. இரண்டு கதிகள் ஒருமிக்க வர்து சேருமிடத்தைப் பர்ாயுகம்

(Prayaga) எனச் சொல்வது. யமுனையாற்றின் இளெ (அா)மயில்.

இச்சதி யமுஅேகரியினி-மாகப் புறப்பட்டு (Jummoui) வருநெ

தாகத் தெரியப்பட்டிருக்கின்றது.

சிவ தி. பிரமபுத்திராதி, இக்க த கங்கையாற்றைப் பார்க்ச அளவி

ற் பெரிதாயிருக்தாலும் இச்சமதச்சவர்கள் கங்கையைப்போல் இ

தைப் பரிசுத்தமென்ஜென்அடிதில்லை. இச் சதி வட அட்ச் (.)
புகையிஆங் கிழக்குத் தேசாச்சாம் (க.க) பாகையிலும் திபேத்து

த் தேசத்தின் மனசாருவம் (Manasarovara) என்னும் வாவிக்கரு

காத இமையத்தின் வடசாவில இருக்தெழும்பி, கிழக்காகத் திபேத்

அதுத் தேசத்துக் கூடாகச் செல்லுகின் தி.அவ்விட்த்திலுள்ளவர்கெ

இக் கதியை சம்பு (Sampoo) என்றழைப்பார்கள். அவ்விடத்தில் இரு

_ேதி இலாசா (Lassa)தேசத்துக்கோடி, மகாலாமா(Grand Lama)

வின் கோவிலுக்சருகலும், தேசுலாமா (Tishoo Lama) வின் கோ

விஅக்கு அத்து அத்?ச.ம. வெகுகாரத்துக்குக்கிழக்காக ஒடி.

படி தென் கிழக்கற க சீன தேயத்தின் முகப்பிற் சென் அறு அவ்விடத்தில

இருக்அது கோமேந்துக அசம தேசத்துக்கோடி மறுபடி சீயத்துக்

குடாவில்(Gulf of Siam) விழுந்து வங்காளத்தை கோக்கிச் சென் து

தெற்காக தக்கா பட்டணத்துக்கூடாக இடி, வட அட்சம் உச)

பாஆைபில் சிலலத்து (Sylhet) தேசத்தில் இருக்து பாய்கிற மெக்கு

9ே (Megna) கதியோ டே சேர்த்து தென்கிழக்காக ஒடி இசா மதி

(Issamuty) பூரிகங்கை (Boorigungi) அக்கியா (Luckia) முதவி

ய சதிகளோடே சோச்து வங்காளக் குடாக்கடலிற் போய் விழுகி

ன்றது. அதின் நீளம் (தி காடுல்) மயிலiம். (தஎாசுல்டு)ம் வருடத்

அக்கு முன்னே கதிரப்பாக்கண்டத்திலுள்ளவர்களுக்கு பிரம புத்தி

"" தாத்திக்குப் பாய்ச்சி மறுபடி தென் மேற்காக ஒடி சின்ன் ாை இச்சி தேசத்தின் பிரதான சதிகளில் ஒன்றெனத் தெரியாமல்
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இருக்தது. இக் கதியைப் பற்றி வெகு தலபுராணங்களிற் சொல்ல

ப்பட்டிருக்கின்றது; விசேடமாகக் கவிங்க புராணத்தில் பிரமாவுக்கு

ஞ் சக்தது முனியின் தாரமாகிய அமுகைக்கும் பிம்ச்த புத்திானென்
ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

டுவது. பஞ்ச நதியில் ஐச்சி பிரதான சதிகள் சேர்த்திருக்கின்றன.

அவையாவன,சத்தாத்திரி(Sutledge or Satadru) வியாசம் (Beyah

or Beyas)அபிராபதி(Rauvey of Irrawaddy(சைனப்பு)Chinaub)

விதஸ்த்ம் (Vidusta or Gyelum) என்பவைகளே. மேற் சொல்லியப்

ஞ்ச சலங்களும் ஒருமித்துக்கூடிப் பாஞ்சாலமென்றழைக்கப்படுகின்

றது. இக் கதிகளுக்கூடாக விசாலித்திருக்கின்ற லாகோர் தேசத்தின்

ஒர் பகுதியையும் பாஞ்சாலமெனச் சொல்வது. இச் சதிகளுக்குள்

சத்தாத்திரி பெரிய தியாய்க் காணப்படுகின்றது. இப்பஞ்ச குதிக

ளும் ஒருமிக்கச் சேர்ந்து சிந்து நதியிற் போய் விழுகின்றன. ஒவ்வொ

ரு சதிகளையும் பற்றி விபரஞ் சொல்ல முடியாது. அது கிற்க, தக்க

னத்திலுள்ளவர்களுச் தங்கள் தேசத்துக்கூடாகப் பாய்கிற பஞ்சா

திக்ளாகிய தங்கபத்திரி (Tombuddry) விருதை (Werda) மாதபற்

பம் (Matpurba) குதபற்மம் (Gutpurba) கிருட்டிணவேணி(Krish

na) என்பவைகளைப் பாஞ்சாலமெனச் சொல்வார்கள்.

சுவது. கிருமதை ஆறு ஈடு இர்.அதேசத்துக்குக் தக்கணத்திக்கும்

ஈடுவெல்லையாயிருக்கின்றது. அது வட அட்சம் (உ.உஇ) பா

கைக்குங் கிழக்குத் தேசாக்தாம் (அ.உ) பாகைக்கும் ஊடாகக் கச்

தவன நாட்டிலிருச்செழும்பி, மேற்காக காக்சேம், மாளவம், குசரா

ததென்னும் சாடுகளுக்கூடாக (எாடுல்) மயில் தாாத்துக்கோடி கம்

பைக் (Cambay) குடாக்கடலிற்போய் விழுகின்ற.சி.

எவது. கிருட்டின சதி. இது தக்கணத்தையுச் சென் இச்திகேசத்

தையும் வெவ்வேழுகப் பிரிக்கின்றது. இச் ாதி மேற்கு காத்தாடி ம

லையில்ருந்தெழும்பி தென்மேற்காக விசையப்பூரிலுள்ள மெரிச்சு

(Merritch)பட்டணத்துக்கூடாகச் சென்று, காத்தாடி மலையிலிரு

ந்து பாப்றெ பற்பல வாய்க்கால்கள் சேர்ச்த வாளு (Warna) என்

அம் சதியோடே சேர்ந்து அவ்விடத்தில் இருச்சி முெக்காக பீதர் சா

டு, ஐதிருபாத்து, வடசருக்காரென் அம் சாடுகளுக்கூடாகப் பாய்ச்

து மாத்பlமம், குதபற்பம், வீமம் (Beema) துங்க பத்திரி என்னு

ம் சதிக்ளோடே கூடி வட சருக்கார் வழியாய் குண்ர்ே, மகுவிப் பட்

டணம் என்னும் ஊர்களுக்கட்டாக ஓடி (காடுல்) மயில் சாத்துக்கு

ப் பாய்ந்து மசூலிப்பட்டணத்துக்குத் தென்மேற்காக வங்காளக் கு

டாக் கடலிற் போய் விழுகின்றது.

அவது. கோதாவிரி நதி. இது வெம்பாவுக்கு வடகிழக்கே (எல்) ம

யில் தாரத்துக்கப்பால் மேற்கு காத்தாடி மலையின் கிழக்குப் புறத்தி

விருச்செழும்பி சோமின் இராச்சியத்திலுள்ள அரங்கபாத்திக்குச்

தெலிங்கம்ாகிய ஐதிருபாத்துக்கும் ஊடாக மேற்கேயிருக்கு விழக்

கே சென்று மறுபடி தென் கிழக்காக இராச மந்திரி என் அம் ஊரு

க்கு அருகாக ஒடி இரண்டு பெரிய கொப்புகளாகப் பிரிக் (இா)

சதுர் மயில் விஸ்தாரமுள்ள நாகர் வுே உண்டாகும்படிபண்ணி பல

வாய்க்கால்வழியாய்ச் சென்று வங்காளக் குடாவிற் போப் விழுன்ெ

றது. அதின் நீளம் (அால்ே) மயில். தக்கணத்திலுள்ள இச்.தமதத்த

வர்கள் கங்கையைப் போல இதையும் பரிசுத்தமென்றெண்ணி வழிப

ட்டுவருகிறர்கள். இச் சதியுங் கங்கையாற்றைப் போல பசுவின் வா

பிவிருந்து புறப்படுகிறதென்றெண்ணி கங்கை கோதாவிரி என்றழை
ப்பார்கள்.

கவது. துங்கபத்திரி. இது மைகுர் இராச்சியத்துக்கும் மாாட

தேசத்துக்கும் ஓர் எல்லையாய் இருக்கின்றது. இச் சதி சுக்யென் ம

லைகளில் இருக்தெழும்பி கிருட்டின சதியிற்போய் விழுகின்றது.

ல்வது. காவேரி சதி. இது தக்கணத்தின் பிரதான சதிகளில் ஒன்

முய் இருக்கின்றது. இச் சதி குற்கைதேசத்தின்_(Coorg) மலைகளி

விருந்தெழும்பி மைகுருக்கு ஊடாகச் சென்று வெகு தேசங்களைச்

செழிப்பாக்குன்ெறது. இக் கதி திருச்சிராப்பள்ளிக்கு கோாகச் செ

ல்லுகையில், இரண்டு கொப்பாகப் பிரிபட்டு ரெங்கநாதர் ஸ்தலமா

கிய சீரங்கமிென் லுக் ைேவ உண்டுபண்அகின்றது. சீாங்கத்தைப் ப

ற்றித் தெளிவாக சீரங்க மகத்துவத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

தென் கொப்பு மிகவும் உயரமான தரையிற் பாய்ந்து வாய்க்கால் வ

ழியாய்ச் செல்லுன்ெறது. வட கொப்பு பதிவான தரையிற் சென்

ம(ல்க) மயிலுக்கப்பால் மற்றக் கொப்போடே சேருகின்றது. இ

தைக் குடமுருட்டி ஆறு (Coleroon) எனச் சொல்வார்கள். இதில்

அனேக கொப்புக்கள் உண்டு. விசேடமானவைகளாவன, பாமினி

(Bahminee)கோாையாம, வெட்டாறு, வெண்கும, சுள்ளன, அா

லகவது. கோமட்டி சதி. (Goomty) இது கூமே ஆனின் மலைகள்:

க்தெழும்பி அயோத்திக்கூட்ாக வட் மேற்கில் இருக்க தென்க்.

காக ஒடி இலட்சுமண சகாத்துக்கப்பாற் சென்று கங்கை பாத்த

வர்தி விழுகின்றது. |

விடவதி, மகா தி பர்தல்க்குன்று மலைகளிலிருச்செழும்பி :

தேசத்துக்கூடாகச் சென்று அாேக சதிகளோடே சிேக்க

க்கு சகரத்துக்கு அருகாகப் பாப்ச்து, இரண்டு பகுதிகளாகப் :

த, ஒரு கொப்பு சிலுக்காவாவியிலும் (Chilka Lake) மற்றச் .
ப்பு வங்காளக் குடாக்கடலிலும் போப் விழுகின்றது.

விகவதி, காகாராதி(Goggrao Ghaghara) இது திபேத்துத்

சத்திலிருக்தி புறப்பட்டுத் தெற்காக கூமே ஆன்,கூறீகா என் தும்

செளுக்கூடாகச் சென்று அவைகளை வெவ்வேருகப் பிரிக்கின்ற.

தவற்க துவாாத்தில்(Swarga Dwara)பற்பல சிறு சதிகளோடே :

ர்ச்சி அயோத்திக்கூடாகப் பாய்த்து கங்கையில் வச்ச விழுகின்:

சைவது. சபத்தி சதி.இது சர்தவன சாட்டிலிருக்தி பதிப்பட்டு:

சிக்கிவிருச்.தி மேற்கே குரத்து வழியாய்ச் சென். கடவிற்பே:

ன்றது. _

விடுவதி. குண்டகா சதி. இது இமையத்திலிருக்தெழும்பி(சா.ே

பில் தாரத்திக்கோடி பதம்வதி ஊருக்கு நேர்ாகச் சிங்கையில் டிக்,

விழுகின்றது. இச் சதியின் வரலாற்றைப் பற்றிய ஒருகதையைப் -

மொழியாக இத் தமதத்தவர்கள் சொல்வதுண்டு. முன்அெருகாவ:

ல் சனியிசுாதுக்குப்ப்யக் துவிட்டு அவானவர் மாயமான மலையா

க்க கின் குர். அதைச் சனிபகவானறிந்து புழுவின் சாயலாப் உச்ச

இந்தப் பொய மலையின் ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் அரித்துப்போட்

தி. விட்அெவானவர் மிகுந்த உபத்திரவத்தை அடைய அவருஉ

ய உடம்பில் இருக்தி வடிக்க வேர்வை தியாகப் பாய்ச்தது. அச் .

சதியைக் குண்டகா தியெனச் சொல்வார்கள். இக் கதையை க.

லாமோ, சம்பப்படாதோ என்பதை வாசிப்பவர்களே த்தத்

பாருங்கள்.ஆஆல் விட்டுஅவானவர்தம்முடைய குடங்கொண்ட.ெ

முது மாயமலையாயிருச்த கற்கணப் பரிசுத்தமாக்கித், தம்முடை.

தொண்டர்களாகிய விட்டு அபத்தர் அதை வணங்குமபடி செய்த

ர். அதற்கு சல்விக்கிராம்(Salegrams)என்ற பேர்.

லசுவது. வைகை கதி. இது கிழக்குத் தேசங்களிலிருச். பாப்:ே

வாய்க்கால்களால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்ற சி. எப்பொழு.திம் ,

ங் சதியில் சண்ணிர் ஒடிக்கொண்டிருக்க மாட்டாதி. அகுல ம.ை

பெய்த காலங்களில் கிழக்கேயிருந்து புறப்பட்டுவரும்.அவ்வேண்க:

ல் அதில் ஒரு மனிதரும் சடர்துபோகக் கூடாதி. தண்ணிர் முே.

சேறு மேலுமாகப் பாயும். தண்ணீர் வற்றின காலங்களில் சன:

ள் ஊற்று வெட்டி தண்ணிர் அள்ளிக்கொண்டுபோவார்கள். இக் :

தி இராமகுதபுரத்திக்கருகாக கடலிற் போப் விழுகின்றது.

ஸ்எவது. சாம்பிரவன் னியா.து. இது மலையாளத்து மலைகளிவிரு

தெழும்பி திருநெல்வேலி முதலிய இராச்சியங்களுக்கூடாகப் பசி.

து கிடவிற்போய் விழுகின்றது. அதின் கரையோரங்களில் இங்கில்:

காார் சுகத்துக்கு வங்களா முதலிய வீடுகள் கட்டி கோடைகா

த்தில் அதிகம் உட்டனவே!ளகளில் அதிற் போய்ச் சஞ்சரிப்பாக

ள். தர்ம்பிாவன்னியாற்றின் சலஞ் சுத்தமாயிருக்கும். எப்பொ

துர் தண்ணீர் பாய்ந்துகொண்டிருக்கும். இச் சதிகனே இச்சிமத,

தவர்கள் பரிசுத்த சதிகளென நம்புகிருர்கள், அவாககுடைய புரான

க்களிலும் இக் கதிகளைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருகன் ம.தி. கை

கை ஆற்றின் வரலாற்றைப் பற்றி மதுரையில் சுத்தாேசுபாருடைய

(கச) திருவிளையாட்டைப் பற்றிச் சொல்அகையில் தெளிவாகக் கா

ட்டப்படும். கிருட்டிண சதிக்குத் தெற்காக பெண்குமபாலாறெள்

லும் பற்பல சதிகளுண்டு. கூசி திே, ஸ்ேதா நதி முதலியவைகள் :ே

பாளத்திலுள்ள சதிகளேயாம். சோனி சதி சக்தவன காட்டிலிருக்தெ

ழும்பி கங்கையில் வக்தி விழுகின்றது. இக்தி தேசத்தில் பற்பல சி

2 நதிகளுண்டு. அவைகள் எல்லாவற்றையும் பற்றிச் சொல்ல மு

டி.யா.தி. (இன்.அம் வரும)

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.

(Anaமவsr Gooம' Booக NATUவ.)

முதற் பிரிவு.-டு. அதிகாாம்.

பூமிபரிட்சை.

கி. பூமிபரிட்சையின் முதற்கருமம் பூமியிலுள்ள .

ாத்த பொருள்களை ஆாாய்ந்து அதின் பற்பல பகுதிகள்

சலாறு, வடவாறு என்பவைகளே. ஒழுங்குப்பட்டு அல்லது பிரிபட்டிருப்பதற்கான கா
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'னங்கள் என்னவென்று அறிவதாயிருக்கின்றது. இதைப்

பற்றி ஆரா ய்ந்தறிவது வெகு காரியங்களில் மிகவும் வரு

தேமானது. பூமியின் மேற்புறத்தை அல்லது மேனி

யை மாத்திரம் நாம் சோதிக்கலாம். ஏனேனிற் பூமியை

கிண்டி அல்லது அளைத்து அரை மயிலுக்கு மேற்ப

'-த் தாழ்வாய் அரிகிறதற்கு யாதொரு வழி பின்னமுங்

கண்டு பிடிக்கப்படவில்லை.

உ. பூமியினது மேற் பாப்பான மேனியை மனிதர்

ஆராய்ந்தறியக்கூடிய அளவுக்கு அது பெலனை கற்

ப்ார் பொருந்தியதாயிருக்கின்றஅ. இந்தக்கற்பார் ஒன்றி

ன் மேலொன்று படை படையாயிருந்து ஒரு கற்பாரி

ன்மேற் பின்னெருகற்பாரும் அதின்மேல் வேமுெருக

ற்பாருமாய் இப்படியே வெண்காயத் தோல்போலப்ப

டை படையாய் இருக்கின்றது.

க. இந்தக் கற்படைகள் பூமியெங்குங் காணப்பட்டு

'ம், பூமியின் மேனி எங்கும் ஒப்புரவாயிராததிகுல் வெ

கண்காயத் தோல்போல ஒழுங்குள்ளதாய் எப்பொழுது

மிரா. என்ருலும் ஒவ்வொரு கற்படையும் வெவ்வேரு

| யிருக்கும்.

ச. கற்பார் பெரும்பாலுங் கலப்பானதாயிருக்கின்

றது. அதாவது, கிரசவஸ்துக்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்

டவை கூடித்திாணடது. இதில் இரண்டு விதமுண்டு.

கவது. பிசின்பற்று; அதாவது, குருந்தஞ் சாணையைப்

போல மணிகள் பிசினலொன்முய்ச் சேர்க்கப்பட்டிரு

ட்பது. உவது. அனுப்பம். அல்லது கருங்கல்லை

ப்போல அணுக்கூடித்திாண்டு சேர்ந்தது.

டு. கற்பார் ஐந்து வகைப்படும். கற்படை, பூமி.மு

ழுதும் பரவியிருக்குதென்றெண்ணுகில் அதில் முதல்வ

கை ஆகக் ழ்ேப்பட்டதாய் அல்லது பூமியின் மையத்

துக்குக் கிட்டினதாயும் இரண்டாம்வகை முந்தினவகை

க்கடுத்திருக்கிறதாயும் இப்படியிப்படியேபோகும்.

சு. முதல் வகையிலே வெவ்வேருண எழு இனமு

ண்டு. அத்துடனே கீழ்த்தாமானவேறெட்டு இனமு

ண்டு. அவை முன் சொன்ன முதல் எழினத்துடனே கூ

டி அவைகளிருக்கும் பாத்திகளிலேகாணலாம்

எ. முதல் வகையான கற்பார் துவக்கத்தில் மாயாபி

ண்டத்திலிருந்து தோற்றினதாப் எண்ணப்பட்டு மூலக்

சற்பாரென்றழைக்கப்படுகுது. அவைக்குள்ள விசேஷி

தீத இலட்சணமென்னவெனில் அவைகளில் விலங்குசா

தி அல்லது விருக்கசாதியெதுவுங் கல்லித்திராது.அவை

பெரும்பாலும் பளிங்குபோலவுரத்திருக்கின்றன. ஆக

ப்பழைய கற்பார்கள்.அதிக பூரணமானபளிங்கு உாப்பு

க்கொண்டவைகளாகக் காணப்படுகின்றன. ஆனந் கற்

பாரின் இந்தப்படைகள் எப்பொழுதும் ஒழுங்காய் இரா

மற் சிலவேளை கருங்கல்லாயும்,ஆகத் தாழ்வான கற்பார்

வெறுமையாய் அல்லது மறுபடைகளில் மிதந்ததாயிரு

1.

யர்ந்த மலையிலுச்சியிற் காணப்படுகின்றது. நவ இங்கிலா

ண்டென்லுங் தேசத்திற் கொஞ்சங்குறைய முழுவதும்

மூலக் கற்பாருள்ளதாயிருக்கின்றது.

அ. இரண்டாம் வகையான கற்பார், மாற்று ரூபக்

கற்பாரென்றழைக்கப்பட்டு அதிலுள்ள படைக்கணக்

குச் சரிவந்தாப்போல் முதல்வகைக்கற்பரைத் தொட்

டிருக்கும். இவைகளிற் காணப்பட்டிருக்கிற ந்ேத்தாக்

கற்பார் மூலக் கற்பாருக்குச் சேர்ந்தது. இந்த இரண்டா

ம் வகையான கற்பாரில், கல்லித்தல் முதலுண்டாகின்ற

அ. கல்லிப்பவை, காணல், சேம்பு, பாசி முதலான வி

ருக்கசாதியிற் ஜோனவையும் விலங்கு சாதியில் முச்சடச்

சீலிப்புழுக்களுமே. ஒருவெளை இந்தக் கற்பார்கள் உ

ண்டு பட்ட காலத்தில் நிறை யுபிரான யாதொரு விருக்

கசாதியாகுதல் அல்லது விலங்கு சாதியாகுதல் பூமியி

லேயில்லை.

க. மூன்ரும் வகையான கற்பார் தகட்டுக் கற்பார்

அல்லது பாட்டுக் கற்பாரென்றழைக்கப்படுகுது. எ

னென்முல் அவை பெரும்பாலும் பாடு பாடாயிருக்கு

ம் பாத்திகளிலுண்டு, அவை மாற்றுருவக் கற்பாரைத்

தொட்டிருக்கின்றன. இந்த முன்மும் வகையான கற்பா

ருக்குள்ள ஒவ்வொரு விதத்திலுங் கல்லித்த பல பல

பொருள்களுண்டு. வன்முலும் அவை விலங்குசாதிஅல்ல

அ விருக்கசாதியிற் ந்ேததாமான, மட்டி, மீன், ஆமை,

சேம்பு, தாழை சானலென்பவைகளே. ஊர் திரி வில

ங்குகள் காணப்படவில்லை.

ம. நாலாம் வகை நீர்ப்பற்றுப்பாரென்றழைக்கப்ப

ட்டுப் பூமிக்குமேலே மூடியிருக்கும் மேற்றகட்ாயெம

ணல், பருக்கைக்கல்லு, குழை, களிமண், கரி, உலோக

க்கட்டியும் இன்னும் வேறு சில பொருள்களும் இவ்வ

குப்பிலேசேர்ந்திருக்கின்றன. இந்தப்பாரில்ே இப்பொ

ழுதுள்ள விருக்கசாதியிற் கொஞ்சங்குறைய எல்லாவித

மும் பெரிய நாற்காற் சீவன்களுங் கல்லித்திருக்கின்றன.

இப்படிக் கல்லித்ததில் மனுவிவென்புகள் கொஞ்சமுங்

காணப்படவில்லை.

மக. ஐவகைக் கற்பாரிற் கடைசியானது அல்லதுஆக

உயர்ந்திருப்பது அக்கினிப்பிளப்புப் பாரென்றழ்ைக்

கப்படுகின்றது. அதில் இரண்டுவிதமுண்டு,ஒன்று பொ

ப்ப்பாரும் மற்றது. மெய்ப்பாருமாய் இருக்கின்றன.

பொய்ப்பாரில் கிாசவஸ்துக்களும் பிறவுமுண்டு. மெய்

ப்பாரில் தீநீருர் தீக்கட்டிகளுமுண்டு.

மஉ. இந்த ஐந்தவகைகளேயல்லாமற் குறைப்பார்

அல்லதுஇடப்பாரென்பவைகளுமுண்டு. அவையாவன

பெரிய குழிகள் அல்லது கெபிகள் சிலவிடங்களில் ஆற்

மரப்பெருக்கினல் அல்லது மறுகாாணங்களில்ை அள்

ளப்பட்ட பலவிடங்களிலுள்ள பொருள்களினல் நிரப்

பப்பட்டிருக்கிறவை. அவைகளில் அநேக ஏராளமான

மிருகங்களின் பாரென்பென்று சொல்லுமென்புகள் கா

க்கும். அப்படியானது எல்லாத்திலும் உயரமிதந்து உ ணப்படுகின்றன.



36

உதயதாாகை-MORNING STAR.

கை. எரோட்பை நாடுகளிற் கடற்கரையோரங்களி

லுள்ள விசாலித்த மணல்வெளிகளும், இடப்பார் எ

ன்பதற்குச் சேர்ந்தவை. கடற்பெருக்கு மணலக் கரை

யிலொதுக்குகின்றது. கடல்வற்றுக்கு அந்த மணல் கா

ய்ந்து காற்றில்ை உள் நாட்டுக்குள் ஒதக்கப்பட்டுச் சி

லவேளைகளிற் காடுக தாயும் வீடுகளையும் வயல்களையுங்

கிராமங்களையும் அந்த மணல் மூடிப்போடுகின்றது. பி

சுக்கே குடாவில் வெகு கிராமங்கள் இப்படி மாண்ே

போயின.

செ. எகிப்த்துத் தேசத்திற் சில பட்டணங்கள் மலை

போற்பொங்கி எழும்புகிற மணலுக்குள் மாண்டுபோ

யின. அவ்விடத்தில் இப்படிஎசமாய் மாண்டுபோன

கிராமங்களுக்கு மேலாக நீங்கள் நடந்த போகலாம்.

சிலவிடங்களில் உயர்ந்த வீடுகளின் முகடுகள் இன்னமு

ங் காணப்படுகின்றன. ஆனல் வயல்களும், மாங்களும்,

மனுவீருடைய சுவாத்தியமான இல்லிடங்களும் போய்

விட்டன. எங்கும் மண்,மண்ணுகவே கிடக்குஅ.

ம்டு. சமுத்திாத்திலே பொட்டுப் பொட்டாய்க் கா

ணப்படுகிற பல பல தீவுகள் பற்பலகாரணத்திலுைண்

டாயின. அவைகளில் அநேகம் தாங்கள் சேர்ந்திருக்க

ப்பட்ட சண்டத்துக்குந் தங்களுக்குங் கடல் உள்ளிட்

டோடிட் பிரித்ததினுலும் வேறுசில, அக்கினிப் பிளப்

பிலுைமுண்டாயின். சில தீவுகள் முழுதும் முருகைக்

கற்பூச்சிகளால் அல்லது முச்சடச் சீவிகளாலுண்டாயி

ன. தென் கடற் தீவுகள் முருகைக்கல்லால் உண்டாகிய

பெரிய முருகைப் பூண்டித் தொடர்களாற் குழப்பட்

டிருக்கின்றன. _

(The following article is the original of the foregoing)

ABRIDGEMENT 0F 0ே0Dis Book or NArunp.

PART 1.) On Geology. (CHAPTER W.

1. THE first object of geology is to examine the solid sub.

stance of the earth-and to learn by what causes its several

parts have been either arranged or disorganized. This in.

quiry is very dificultonmany accounts we can only examine

the outer surface or mere crust of the earth; for no meams

have ever been found, eitier by boring or digging to pene.

trate into it more than half a mile.

2. So far as men have been able to examine the crust of

the earth's surface or cowering, they find it is composed of a

multitude of strong masses, or rocks, These rocks are laid

over one another, so that a rock, of one kind of stone, is cov.

ered by a rock of another kind, and this second kid by a

third, and so on, somewhat like the coats of an onion.

3. These layers of rocks may be traced all over the globe,

though they are not always as regular as the coats of an inion,

because the earth is not so smooth on its surface, but every

stratum of rock occupies its determinate place.

4. Rocks are usually compound, that is, composed of more

than one mineral substance. There are two kinds of these:

first, cemented, that is, composed of grains held together by

ed, or composed of parts connected without cement, as .

nite and gmei88.

5. Rocks are divided into riv cLAssEs. If we sup

the layer of rocks to extend over the whole earth, the

cLAss would lie lowest or nearest the centre, the sE.

cLAss next, and so on.

6. The FIRs cLAss comprises seven distinct sets, as :-

nite, gneiss, mica-slate, clay-slate, porphury, a pecபlia =

also a pecular kind of serpentine, and silenite. The

also eight subordinate rocks of this class, topa2, another .

ofporphury, serpentine, limestone, fint-slate, trap, டியன

and gpsum. These are often found in beds in the mids

some of the first named sets.

7. This first class of rocks is supposed to have eme:

first from chaos, and hence are called PRIMாrw FoRடிா

They are distinguished by the following character. Thr:

never found in any of them a single relic of animal or -

table petrifaction; and they are generally crystallized

oldest rocks having the most perfect crystallized appearaா:

But these coats of rocks are not always regular; sometin

even granite itself, the lowermost rock, is left bare or thrண

above the other strata, and then it usually rises highest of .

and is found on the tops of theloitiest mountains, New-Eடி

land consists almost entirely of the primitive formations :

8 The sEcoND cLAss of rocks, called TRANSIாroN Foல.

TIONs, that which, when the number of coatings is comple:

lies immediately over the first, consists of gray-uacke, a :

culiar kind of limestone, greenstone, and amugdaloid. T.

subordinate rocks found in these belong to the primitive iன.

mations. In this second class of rocks, petrifactions i

make their appearance. The petrifactions are reeds, feா

mosses, and a few others, which are the lowest kind in t:

scale of vegetable life, and for the animals we find a f

zoophitic worms. There was not, probably, whenthese rod

were formed, any perfect plants or animals on earth. .

9. The THIRற cLAss of rocks is called FடoETz, that is

FLAT or HoRIzoNTA PoRMATIONs, because they usually apprவ

in beds nearly horizontal. They lie immediately over the

transition class, and consist of twelve sets of rock, name,

sandstone, three sets; linestone three sets gpsur), ire |

sets; calamine; coal; and trap. In this third class there are

many petrifactions, in every one of its sets, but still the ani

mals and vegetables are in a low scale, as shells, fishes, tor.

toises, ferns, pines, and reeds: No land animals are found.

10. The FoURTH CLAss of formations is called ALLUwடி.

and constitutes the great mass of the earth's solid crust, Sand, !

gravel, loam, clay, coal, iron ore, and some other substances

are arranged in this class. In this formation are found pe.

trifactions, of almost all kinds of our present vegetables, and

many of the largest quadrupeds. But there are no remains

of the human race found in any of these petrifactions.

11. The As or UPPRMost of the FIVE CIAssEs of rocks,

is called the wol.cANic FoRMATIONs. It has two sets, the false

and true. The false comprise mineral substances, such as

porcelain, iasper, and some others. The real volcanic min.

erals are lawas and tufa.

12. Besides these Frw CIAssEs, there are PARTIA or 1.0.

cAl, FoRMATIONs, that is, wast hollows or basins, which have,

in some instances, been filled up withmaterials carried thiம்

a cement, as andstone, or pudding-stone second, aggregat er from many places, by the overflowing of rivers, or othe
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ses. In these formations the bones, called fossil bones,

1 multitude of animals, are found.

13. The DowNs, as the widesandy plains, on the seacoasts

many European countries are called, are also of localfor

tion. The tides push the sand towards the shore. When

tide recedes, and the sand becomes dry, the wind drives

arther and farther inland, till, in some instances, it has

rwhelmed forests, houses, fields, and willages. In the Bay

Biscay, a number of willages were thus buried.

14. In Egypt, cities have been buried under the drifting

ds that swell like mountains. You can there walk over

ole villages which have been thus swallowed up. In some

ces, the tops of the highest buildings are still visible But

fields, and the trees, and the pleasant dwellings of man,

all gone-and sand, sand is all around.

15. The warious Islands, that spot the surface of the sea,

we arisen from Various causes. Many of them have been

aைrated from the adjoining continent by the inroad of the

| others have been thrown up by volcanoes. Other islands

; altogether the work of the coral insects, or Zoophytes,

e South Sea Islands are of coral origin, and surrounded

enormous belts of coral reefs. The principal worm which

nstructs these islands is the madrepora lubricata,

-

கள்ளருந்தல்.

காமைக்காரரே,

கள்ளருக் தலைப்பற்றி நானெழுதுங் காரியத்தைத் தயவுபண்ணி

உங்கள் உத யதாரகைப்பத்திரத்தில் அச்சடிப்பீர்களாக.

கறுத்த ப அஷ ராயிருக்கும் இச்.தமதத்தவர் குடைய எண்ணத்து

தம் அவர்களுடைய சடிைய சாஸ்திரங்களுக்குங் கள்ளருக்கல் பஞ்

1ாத கங்களில் ஒன்ருயிருக்கின்றது. அதைக் கருப்ப போக்கிளுலே

3 றி மற்றப்படி குடிப்புச்செமானதும் யோக்கியத்துக்கு ஏர்த்த

ாச.மு.மல்ல.குடித்தறியாதவர்கள் அதைக்காணச் சம்பவித்தாற்

ல்கள் அதை அருக்கக்கூடாத காற்ற மும் மிகுக்த அசுத்தமும் அ

தக் குடி தவன் விட்ட ஏட்பம் அவர்களுக்கு மிகுச் அருவருப்பா

உவா ந்திக்கிறதற் கேத வாக்கும். அதை இனசாகிகள் குடிக்கிற

தயன் றி ஆன சாதிகள் கிட்டவும் முடுகக்கூடியதாயி ராதி. என்ரு

ம் இயாழ்ப்பாணத்திற் L 1. ர்த்தால், உயர்குலத்சவர்களிற் சிறிது

பர்ம்ாத்தி குடித் துவருகிருர்கள். பெரும்பாலும் இயாழ்ப்பாணக்

காட்டுக்குச்சோர்த ஊர்களிலிருப்பவர்களும் உரோமான் மார்க்கத்

லுள்ளவர் களுங் கல்வியில்லாத மூடர்களாய் முட்டாள்வேலைசெய்

பிழைக்கிறவர்களுங் குடித்துவருகிருர்கள். அல்லாமலும் எக்க

தமிழ்மதத்திலே சொலலப்பட்ட மேலான உயர்குலத்தவர்களும்

ம்மதத்தில நூல்களையுங் கலைக்கியானங்களையுங் கற்றவர்களும் அம்

தத் தைப் போசிக்கிறவர்களுமாகிய பிராமணர்களுக்குள்ளுஞ் சிறி

போ பஞ்சபாதகத்தில் ஒன்றென்று விலக்கிய இந்தக் கள்ளக் குடி

து வருகிருர்களென் ற கேள்விப்படுகிருேம். ஆகுல் மகமது மதக்

ார் அல்லது சோனகர் முற்றப் இந்தக் கள்ளருக்தனுக்குப் பிறபீங்

லாயிருக் கிருர்கள். அவர்கள் ஆரே லுங்குடிக்கச்சம்பவித்தால் த

கள் சாதியையும் மார்க்கத்தையும்விட்டுத் தள்ளப்படுவார்களென்

க் திட்டபட்டம அவர்கள் சமைய சாத்திரங்க ளிஅண்டு. புகையிலை

டிக்கிறதுதாலும் அவர்களுக்குத் தவிர்தலாயிருக்கிறது. ஆளும்,

ல மவுலாக்கள் புகையிலை குடிக்கிறதுமுண்டு. மேலுங் கள்ளருகதல்

கவும் அசுத்தமாயிருக்தா அஞ் சிலர் வியாதியினிமித்தங் குடிப்பதி

லமென் றெண்ணி உயர்குலத்தவர்களாயிருக்தாஅம் ஒழித்து மறை

க் குடித்துத் தாங்கள் வெளிக்கிட்டால் மறுபேருக்கு மனக்குமென்

முண்ணி வெளிக்கிடாமலிருக்திம அலலவென அ வெளிக்கிடுகில் அச்ச

ணைந்திரச் சிறிது வாச?னவருக்கங்களைப் பூசியும் புணர்த்தியும் ஈயமின்

த் கண்டவாகள் எல்லாருக்கும அஞ்சி கடக் த அவர்கள் தட்டுக்கெ

'டுப் பொருள்.அழிக் து பேரழச்அ குடியொழிச்து போகிருர்கள். மே

சங் கள்ளருங்கலற் கெட்டுப்போன ஒரு வாவிட அனுடைய சங்கதியைச்

சாலஅகிறேன். அவன் சிறு வயதிற் பாதிரிமாருடைய பள்ளிக்கூடத்தி

சேர் து படித்து இக்கிலீசுக்கலவி தமிழ்க்கல்வ வலே தேறியும் யோ

கிய குய் கடந்துவச்தாஅஞ் சில குடிகாாருடனே கூடிக் குடிக்கப்

|

பழகி அதிகுல் அவன் ர்ேகேடஞய்க் கோவறணமேக் கிலே தனக்ருெ

ச்த உத்தியோக ச்தையும் இழக்தி சிறிது காலமாய்ச் சீவனத்துக்கு

முட்டுப்பட்டுலைச்து மறுபடியும் ஒரு உத்தியோகத்தில் ஏற்பட்டுச்

தனக்கு முன் கேட்டைவருவித்த கள்ளருக்தலை மறந்துவிடாத கிமித்

தம் மறுப்டியும் அந்த உத்தியோகம் இழச்து கேடுள்ளவகுய்த் தன்

சமு.சாரத்தையும் மாதாவையும் விட்டுப் பரதேசம் போகுன். ஆமூ

ல் இக் சவிதமான கேடுகளே யுண்டாக்குக் கள்ளருர்தலென் லும் பாதி

கம் இத்தேசத்தில் இல்லாமல் நீங்கிவிட ஆண்டவன் கிருபைபண்ணி

பிருக்கிருர்.

இயாழ்ப்பாணத்திற் கள்ளுக்குத்தகை வைக்கவேலுமென். மே

லான கோவறணதே ர் தேசாதிபதியவர்கள் உண்டுபண்ணின கட்ட

ளே கிருபித்தலுக்கர்சக் கோவறணமேக் காருக்கு மிகுந்த உபகாரஞ்

சொல்லவேண்டியது. ஏனென் ருல் இச்தக் குத்தகைவச்த சைமாத

ங் துவக்கமாக எங்கள் தேசத்திற் கள்ளருக்தவிளும் தின்மார்க்கரா

ய் நடந்தவர்கள் மிகுந்த சன்மார்க்கராக வேதவ னது. இவ்வித க

ட்டங்களை யுண்டாக்குங் கள்ளருக்கல் விலகியிருக்தாலும் இதில் அதி .

கமாக ஊருக்கூர் சர்ராயத்தவறணகள் உண்டுபட்டிருக்கின்றன. இ

தில்ை அதிகம்பேர் முன் சொன்ன கள் வக் குடிக்கிறதற்கு அருவகுப்

பாயிருக்தாலும் இதில் மிகுதியாய்க் குடிக்கும்படி பழகிவருகிருர்க

ள். சிறிதுபோ முன் சொன கள்ளுக்குடிப்பதுபோல இப்போ யா

தாமொரு ஒழிப்புமறைப்பிலலாமஅஞ் சாாாயங்குடித்த கர்தம் வீசு

மென்பதற்கு யாதொரு மாற்றுச்செய்யாமலும் ஒரு வீம்புபோல கி

இனத்துக் குடித்து வெறிகொண்டாடி மானபங்கமாப்ப் போகிருர்க

ள். இன் லுஞ் சிலரோ தங்கள் சிநேகிதர் சாராயம்முதலிய வெறிப்ப

தார்த்தங்களைப் புசியாதிருந்தாலும் அவர்களொரு விருச்சி செய்து.அ

வர்களையும் அழைத்து வலுவோர்க்காரமாகக் குடிக்கும்படிசெய்து,

எல்லாரும் வெறித்துக் குரவையிட்டுத் தாங்கள் அணிச்த வஸ்திரம்

முதலிய ஆபரணங்கள் கள அபோய்விடக் கேட்க அருவருப்பா

 ைதூஷனல் களையும் பேசிக்கொண்டு உருண்டு புரண்டு திரிகிருர்கள்.

இந்தவிதமாக இயாழ்ப்பாணதேசத்தில ஒரிடத்திலே உயர்குலத்த

வர்களாயும் அதிக தெளிவான அறிவுள்ளவர்களாயும் இருப்பவர்கள்

சிலர் இப்படிக் கூடி சடர்தார்களென் பதைக் கண்டிருக்கிறேன். இ

ட்டடிப் பலவகையான தற்செய்கைகளை இச்தச் சாராயவெறி உண்

டுபண்ணுவதிஞல் முந்தின கள்ளுவெறியிலும் இ.தி அதிகமோசமென்

பதைக் காண்கிறேன . ஆகுஅம் நாம் அறியாத காலச்சொடுத்துப்

பெரியோர்க்குஞ் சிறியோர்க்கும் அபிமானக்கேடுகளை யுண்டுபண்ணி

வந்த அடாத தேறலை இப்பெ முது விலக்கியிருக்கிற தம்பிரான் பின்

குெரு காலத்தில் அட்டதேறலையும் விலக்குவாரென்று காத்திருக்கி

றேன்.

த.அாசக %ட இப்படிக்கு தேசாபிமானி

மாசிமீ. உல. தி" அருளுசலம் பண்டாரம்.

_

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

illustrated by cats on a comparative scale.)

நிருகேசரி.-The Cougar.

கிருகேசரியானது சிங்கம், வேங்கை, சிவங்கியென்.அம் மிருகங்க

ளின் வகையிலே கூடியது. அதின் பருப்பஞ் சிங்கத் தில் மூன்றில் இ

ாண்டு பங்குகொண்டதாய் இருக்கும் அதற்கு உடல் நீண்டு தலை

சிறுத்து நிறம் வெண் செம்பட்ையர்ப் இருக்கும். அ. மெத்தச் சு

அக்கஅம் மரங்களிற் கெதியாக ஏறுகிறதுமாய் இருக்கின்றது. அ

.தி மான், ஆடு முதலான மற்.றமிருகங்களைக் காடுகள் பlறைகள் .

முதலான இடங்களில் கி. மறு அடித்து முறிக்கும். அது கொல்அக்

தொழிலில் மிகுந்த பிரியங்கொண்டது மிருகங்களைத் தன் லுேக்கு

வேண்டிய அளவு கொல்வதுமல்லாமல் மேற்படவுங் கொல்அன்ெற

அது. இது வட அமெரிக்கா தென் அமேரிக்காவென்அம் இரண்டு ப

குதிகளிலுமுள்ளது. தென் அமேரிக்காவில் இதைச் சிங்கமென்பார்

கள் ஏரோட்டைக்கண் டத்திற் சில இடங்களில இதை அமேரிக்காவிற்

சிங்கமென் பார்கள். ஆளுல அந்தப் பெயர் பொருக்தாதி. அதின்

சிறம் மாத்திரஞ் சிங்கத்தைப்போல் இருக்கின்றது. அதின் கெற்சித

தொனி ஆபிரிக்காக் கண்டத்திலுள்ள சிங்கத்தினது தொனிக்குச் ச

ரியென்கிறதாகச் சொல்லுவார்கள். இதற்கு உரோமம் இல்லாகப

டியால் கிருகேசரியென்றழைக்கப்படுகுது.

பின் மூல வருகிற கதை இந்த மிருகத்தினது குணத்தை அல்ல.தி

போக்கைக் காட்டுகின்றது.

இரண்டு தரைமார் ஒகாயோ வென்னும் ஊரிற் பயனம்பண்ணிக்
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கொண்டு போகையில் அதே ஊரிலே குடி செருக்கமில்லாமையா'

கள்வருக்குப் பயர். காட்டுக்குள்ளே ஒரு இராச்திரிப் படுத்துவிட்

டார்கள். அப்போது எதவோ பற்றைக்குட் சாசாத்ததைக்கேட்டுக்

கள்வனென்றெண்ணிச் சற்றுசேரம் பொறுத்து கின் அ அதற்கு மு

ன்னிட்டுப்போய்ப் பார்த்த இடத்தில் ஒன் அங் காணவில்லை. அகுல்

மற்றசாட்காலமே தங்கள் குதிரைகளின் சடங் கிழிபட்டு இரத்தம்

ஒழுகக் கண்டு இது கள்வால்ல, இச்தக் குதிரைகளைத் துரத்தி விரு

ண்டிக் ழிெத்தது கிருகேசரியென்று அறிச்தார்கள்.

சில வருடத்துக்கு முன், lவல்ல்ெ என்ற மலையில் இரண்டு பெயர்

வேட்டையாடிக்கொண்டு ஒரு பற்றையில் வர்தவுடனே அதைச் சுற்

றிப்போவோமென் றெதாய்ப் பேசிக்கொண்டு ஒருவகுெருவழியாயு

ம் மற்றவன் மறுவழியாயும் போளுர்கள்.கொஞ்ச சோத்திற் பிறகு ஒ

ருவன் வெடிச்சத்தங் கேட்டு என்னவோவென்று ஒடிப்போய்ப் பா

ர்க்கத் தன் தோழனக் காகுடில் அவனுடைய சாய் திண்டு.திண்டா

க இறுங்கப்பட்டிருக்றெதைக் கண்டு குறுவித்துப் பார்க்க ஒரு கி

ருகேசரி தன் தோழனப் பிடித்துக்கொண்டுபோய் ஒரு மரத்தில்

உச்சாரக்கொப்பில் வைத்திருக்றெதைக் கண்டு அதற்குத் தனது து

ப்பாக்கியிளும் சுட அதுவும் அவனுமாய் ஒருமிக்க விழி இவனுடை

ய வேட்ட்ைகாய் காயப்பட்ட கிருகேசரியிலே எதிர்க்கையில் அச்

தாாயை கிருகேசரி கையால் ஒரு அடியோடே சொன்ற தி.திப்பா

க்கியாற் சுட்டவன் அடுத்த ரொம்த்திற்கு ஒடிப்போய்த் திணைக்கு ம

னிதரைக் கூட்டிக்கொண்டு வர்து பார்த்தபொழுது கிருகேசரி செத்

அச்டெச்தது. அதற்கு அருகே அச்ச ஏழை மஅஷஅஞ் செத்துக்

கிடந்தான்.

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

மித்திரபேதசக்திாம்.-ககம். பக்கத்தினின்.ம. _

அப்போது பிரசானி புத்திரர்களாகிய காடகன் தமனசன் என்னு

ம் இரண்டு சரிகளுக்கும் இரையொன்மம் அகப்படாமையால்ஆலோ

சிக்கத் தொடங்கின தமனகன் சாங் காட்டிலே தனித் திருச்த சிங்

கத்துடனே எருதைச் சிசேகம்பண்.அவித்தது, யானையான தன்

மத்தகத்தைக் கொத்துகிறதற்கு அங்குசத்தைத் தானே எடுத்துப்

பாகன் கையிற் கொடுக்கிருப்போ லாயிற்.று. மேலும் முன்குல் ஆ

ட்டுக்கடாச் சண்டையில் சசி செத்ததும், ஆஷாட்பூதியின் கூட்டுற

வாற் சக்கியாசி பொருள் இழந்ததும் அவரவர்கள் குற்றத்திகுலே

யே சம்பவித்ததோ அப்படியே சம்முடைய தோஷத்திகுலே சமக்கு

இரை கிட்டாமற்போயிற்றென, காடகன் அதெப்படிச் சொல்லெ

ன சமனகன் சொல்லுகிறது.

ஒரு தேசத்திற் தேவசன்மாவென் றெ ஒரு சக்கியாகி தான் பிச்

சை எடுத்திச் சம்பாதித்த திரவியத்தைக் கச்தைக்குள் வைத்து ஆர்

க்குச் தெரியாமல் தைத் தப் போர்த்துக்கொண்டு பின் அம் பிச்சை

யெடுத்துச் சாப்பிட்டுக்கொண்டு திரிய, அந்தச் குதை அறிந்த ஆ

விாட்பூதி என் அம் ஒரு திருட்டுப் பிராமணன் இச்தக் கச்சையை மா

த்திரம் எப்படியாயிஅக் திருடிக்கொண்டால் சாம் எப்பொழுதுக் தி

ருட்டுவேலை செய்யவேண்டுவதில்லை. சம்முடைய தாசிக்குவெகு சான

க்கு சடக்குமென்.அ ஆலோசித்து ஒரு பிரமசாரியைப் போல அர்

தச் சக் கியாசியிடத்திற் போய் அவன் காலில் வீழ்க் த அடியேனுக்

கு ஞானஉபதேசஞ் செய்தி இச்த கிசாரமாகிய சமுசார சாகாத்தி

க்கடைத்தேறப்பண் சம்:ஒ:மகானுபாவா,பாதுக்கஞ் சயொத

படி புருஷா, என்றிப்படி அழுத கண் துஞ், ச்ெதிய மூக்குமாகச்

லங்கி சிற்க அதைப் பாசாங்கென்றறியாத அர்தச் சச்சியர் இ.

தலை மேற் கையை வைத்துப் பயப்படாதே என் முன். அ.தி.மு.

ஆஷாட்பூதி வெகு பயபத்தியுடனே அவன் கால்ாவிட்டவேல்:

க் கையாற் செய்துகொண்டு கச்சைக்குச் சமையம்பார்த்திச்

ண்டிருச்கும் சாளில் ஒரு சான் ஒரு பிராமணன் வீட்டில் இருக!

விலாப்புறம் வீக்கப் பிச்சைபண்ணிக்கொண்டு வெகுதாரம் ஆர்;

2கு ஆஷாட்பூதி ஒருவரும் அறியாமல் ஒரு தரும்பை எடுத்த:

ன் ஜூலமேலே வைத்திக்கொண்டு அச்சத் தரும்பைக் குருவுக்கு:

அக் காட்டி ஐயையோ! சமக்குப் பிச்சைகொடுத்த பிராமணன் ,

த்ெ திரும்பு என் தலையிலொட்டிவச்துவிட்டதே; அன்னமிட்ட

ஆம் கன்ன மிடலாமா? உப்பிட்டவாை யுள்ளளவு நினையென். |

மொழியுமிருக்கிறதல்லோ என வாப் பதற சசெடுக்.ெ இதை அச்:

ன்னதாதா வீட்டிற் போட்டுவிட்டு இதோ சொடியளவில் வரு.ே

ன்ற குருக்கள் பார்க்கும்படி பரபரப்பாகச் சிறிது காரங்காங்

ஒடி ஒரு செடிமறைவில் உட்காச்திருக்கி விட்டுப் பின்பு இயக்க

க்க ஓடி வச். ஆசாரியன் காலில் விழுச். எழுந்து சவாமி,உம்மு

யஅஅக்ரெகத்தில்ை இச்தப் பாவத்திற்குத்தப்பினேனென்குள்

தைப் பார்த்தி அச்ச ஏழைச் சச்சியாசி ஆச்சரியப்பட்டு, தி

பமசொத்துக்கு ஆசைப்படாத பாமாத்துமா என். சம்பித்தன .

ர்க்குச் சமானமாக தினத்திருச்த கச்தையைச் ஷேன் கைபிர் :

டுத்து ஒரு குளக்கரையிலிருக்கச் சொல்வித் தான் சலபாதை:

போய்க் காலலம்பப் போனவிடத்தில், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்க:

ன்ருேடொன். முட்டிச் சண்-ை செய்ய அதஅல் ஒழுகிற உத்

தை உண்ணலாமென் று ஒரு சரி போய் இரண்டுக்கு நடுவில் அகட்

டி.ஹச்.ச.தி. அர்த அசர்த்தத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு சிறிது :ே

இருக்தான். அப்போது அச்சச் ஷேன் இதுதான் சல்ல சமைய

இதுவிட்டால் இனிக் ட்ெடுமா?காற்றுள்ளபொழுதே தாற்றிக்கொள்

வேண்டுமென். தினத்துக் கச்தையைச் சுருட்டிக்கொண்டு ஒ.

போகுன். உடனே சக் கியாசி வச்சி பார்த்துச் ஷேனைக் காஞ்சி

ஒகோ! சம்மை ஆஷாட்பூதி ஏய்த்தானே. இதோ மோசம்போ!

மேயென்று திற்ெபட்டு உப்புக்கண்டம் பறிகொடுத்த பார்ப்பl

தியைப் போல ஒருவருடஅஞ் சொல்லாமல் தேடிக்கொண்டுமே!

எங்குங் காளுமல இருந்தான்.-(இன்தும் வரும்.)

_ANCHA_TANTRA_ATE1.

(A Translation, &o-Continued from page 81.)

Then the two jackals, Karadaken and Tamanaken, inding nothingir:

began to consider thus:

Oய endeavor to bring the Bull into friendship with the Lion, who என

tary in the forest, is like the elephant's handingthe goad to his driver ம:

his own forehead.

:Moreower said Tamanaken, 'how was it that a jackal oncelo

in the battle of two rams;-that a Sanyasy lost his treasure by keeping:

pany with one Ashadapoothi Was it'not the result of their wn ல் 1

bo by our own fault we are without food.'

-How was that demanded Karadaken.

Tamanakan replied as follows:

:There was in a certain country, a Sanyasy, named Tevasamma,

a lite of beggary acquired great riches, which he concealed by sewingர்

rage that he wore round his body, and sil roved about beging A

mained Ashadapoothi, who was a great thief knew of this trick andம்.

ithe could by Bome means steal the Sanyasy's rags, he should have eாழி

support himself for a long time, be went to the Sanyasy under the dirம்.

a ian of sanctity, and throwing himself at his feet, with the appeவ

great agitation and distress, he said

:0, thou possessor of heavenly treasures: My grief is distresள்; து

with all Give me divine instruction, and by a glance of pity apontly ,

deliver me from the turbulent ocean of family cares, that 1 may not be"

any more."

The Sanyasy not knowing his deceit, placed his hand opon hi bல.

eaid-Fear not.'

From this time Ashadapoothi conducted himself with apparent ri

and cheerfully did with is hands whatever his mater miled 0 ம்

feet, watching carefully when he might steal the rags.

One day they both went to a brahin's house beging_and hம்:

enough to swell even their ribs, they returned a considerable distaமே

Ashadapoothi lily took a splinter and put it on his head, then showi:

master, he enclaimed, with trembling, and with faltering lip-A)

ல,சான்இன்சம் அலையாமற் சிறிது சடைக் கண்அற் பார்த்தென்!ன் a splinter from the house of thebrahin who gave usain, i siclள்!"
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ad. Is it proper to rob the house of our benefactor-the proverb saith

Remember forewer those who have given you even a little Balt.” Then re

esting permission to carry the spliter to the house of the brahmin, who

d fed them so bountifully and promising to be back again in aminstant, :
n of in haste swinging his legs is high is his neck; (toindicate his2ealan

rnestness.)-Whe he hadrin a short distance, seeing a bush, he hid him

f ander it, and lay there sufficient time, when he retimed, panting as with

cessive exertion, and threw himself at the feet of his master. Then he rose

d cried out-Swami, through thy grace I have escaped this in.'

The Sanyasy on hearing this, wasasionished, and concluded thathis disciple

is a holy man, who did not covet the wealth of others. He therefore left

= rags, dear to him as his own life, in his care, and directed him to stay on

:e bank of a tank-while he went to wash his feet. 0n his way his atten

n was attracted by seeing two rams engaged in a battle, and ajackalwhose

irst for blood was o great that he foolishly ran between them and was but

d to death.

In the mean time, the disciple considering this was a favorable opportunity

d that it this were not improved another right not occur-as grain should be

.nnowed at the moment when the wind blows-he hastily rolled up the rags

d ran of with great speed.

Soon after this the Sanyasy came to the place and seeing his disciple was

ne, he exclaimed-O ho! Ashadapoothi has deceived mel Alas! 1am un

ne!’ Saying this, like the brahminwoman who was robbed of apiece of

ited meat, he resolved to keep the secret to himself, and set out in search

his disciple. ITo be continued.)

கிரகசாரம் முதலான எண்ணற் சாஸ்திரங்கள் மதியீனமும் பொ

யுமாயிருக்குதென்பதைக் காட்டும்படிக்கு ஒரு உபதேசியும் ஊர

பர்களில் ஒருவனும் பேசிக்கொள்ளும் பாவனையாகச் செய்யப்ப

ட்ட சமவாதம்.

Dialogue Between a Tract distributor and a willager, hewing the abளdity

and falsehood ofastrological predictions.)

ஊசவன். தாம் புத்தகமுங் கொண்டு எம்கே வெளிக்கிட்டதா

கும்? இந்த ஊரிலே பபித்தியகாரரில்லை.

உபதேசி. அப்படியாகுல் வீட்டிலேகின்று விடாமல் இச்தப் பஞ்

:ாங்கங்களையுங் கொண்டுவச்த தப்பிதச்தான்.

ஊர. என்ன, உம்மிடத்திலே'பஞ்சாங்கங்களுமுண்டா? அப்படி

ா அல் நீங்களுங் காரியக்கெட்டிகள்தான். ஏனென்ருல் வீண் அலட்

டான் துண்டுப் புத்தகங்க . அச்சடிப்பித்துப் பரம்பப்பண் அகி

மதை விட்டுக் கிாகசாரங்களையும் அவைகளின் பலாபலன்கனையுங் கு

பித்துத் தெளிவாய் எழுதிக் காண்பிக்கிறதிமூல், பாதிரிமாருக்குங்

கொஞ்சம் புத்திபிடிபட்டுக்கொண்டுதென்பதைக் காட்டுருெர்கள்.

உப். அதைமாத்திாமலல, அவர்கள்பிராமணர்சாத்திரிகளின் பொ

ட்டுக்கேட்டையுங் கூடக் காண்பிக்கிருர்கள்.

ஊா. இப்படிப் பேசாதையும்; இவர்களுடைய சாத்திரங்களெல்

லாங் தேவனுடனே முகமுகமாய்க் கண்டு பேசின. முனிவர்கள் அரு

னிய தன் றிமற்றப்படியல்ல; அச்அால் முறைகளை அதுசரிக்கிறதிeல்

தேசம் வர்த்திப்படையும்.

உப. மெய்தான். பணம்பிடுங்கித் தக்திாகாாருடைய உபாயத்

தில் இருந்து விலக்கிக்கொண்டால், தாம் சொல்லுகிறது போலத்தே

சம் வருத்திக்கும். மற்றப்படி இதில்,என்ன விருக்குது. மிலேச்சருடை

ய கதையே யன்றிக் காரியமில்லை.

ஊர். ஏன் பஞ்சாங்கத்தின் படி போனவருஷம்மழைபெய்யவில்

லையோ?

உட. ஏன் மழை எந்த வருஷத்திலே பெய்யாமல்விட்டது? போன்

வருஷத்திலே மழை பெய்ததுதான். இந்து தேசத்தில் பல பகுதிக

ளிலும் உள்ள கல்விமான்கள் சிலவகையான குத்திர வழியிஞஅஞ் சி

ல கணக்கின.அம் அச்சக்தத் திக்கிலே பெய்துவருகிற மழை எவ்வள

வென்று திட்டமாய்க் கவனித்துக்கொள்வதும் அன்றி வருஷக்தோறு

ம் மறு திசைகளில் இருக்தி வரும் மழைக் கணக்குகளோடும் அவ்வி

தமாய்க் கணக்கிடப்பட்டிருக்கும். அதற்கு முக்தின்வருஷக் கணக்கு

களோடும் ஒத்துப்பார்க்கக்கொள்ள ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் பெப்

கிற மழை, கிட்டத்தட்டச் சரியாய் இருப்பதிலை, இவ்வளவு ம

ழை இந்த வருவித்திலே பெய்யுமென்று சொல்லுவார்கள். இதிவன்

றி இன்ன ஊரிலே அல்லது இன்ன குறிச்சியிலே இவ்வளவு மழை

பெய்யுமென்று சரிவரச் சொல்லத் திர்ாணியிலலா திருக்கக்கொள்ள,

மழை பெய்யும் என்று மாத்திரஞ் சொல்வியிருப்பதிமூல் உண்டாப்

இருக்கிற வியப்பெனன்! ஐப்பசி,கார்த்திகை மாதங்களில் எப்பொழு

தும் மழை பெய்யுமென்.அம், தை,மாசி மாதங்களில் மழைஅeருவழ.

ய் இருக்கக்கூடுமென்றும், வருஷத்தின் மற்ற மாதங்களில் இடைக்கி

தேன்வையோ அல்லாமலும் எகிப்த்து முதலிய லெ இடங்களில் ம

ழை தொஞ்சமும் பெய்கிற வாடிக்கை இல்லை. என்ருலும் இத் தே

தச்சிக்குள்ள கிரகபலாபலன்கள் எகிப்பத்துக்கும் இருக்கவேண்டு

:படியாe இருபொழுதும் என் அவ்விடத்தில் மழைபெய்ய

ஊர். எப்படியாளுஅஞ் சாத்திரத்தின்படி மழை பெய்ததென்ப

தை யொத்துக்கொண்டீர்அல்ல்வா!

உப. சரத்திரஞ் சொன் ன்படி ஒத்துச்கொள்ளுறெதில்லை. ஏனெ

னருல், சக்தி அடைய பலனின் படி கார்த்திகை மீ. முதல் ஆணி

து. ஆசைத்கும் பலமுறைகளிலும் மழை பெய்திருக்க வெண்டியிரு

த்துக்கொள்ள, அக்காலங்களில் மழையில்லாமல், பூமி மிகவும் வறட்

சியாயிருச்தது. மேலும் இந்த ஆனி மீ. திலே பெய்த மழையைக்

குறித்து உங்கள் சாத்திரங்களில் ஒன்றுஞ் சொல்வியிருக்கவில்லை. அ

ப்படியிருக்கம் அக்த மாதத்திலே மிகு ச்த மழை பெய்ததென்பது

தமக்குத் தெரியும்.

ஊர, ால்ல தம், சாத்திரங்களிற் சொல்லியிருக்கிறபடி வேறனேக
காரியங்கள் கிறைவேறியிருக்கிறதே. அதற்கு என்ன சொல்லுகிறீர்?

உப அசென்ன பிராமணர் ஊரிலே தருமஞ் செய்யத் துவங்

இக் காலத்தைக் குறித்துச் சொல்லுகிறதர்க்கும். அப்படி யாதொ

ன்ற சம்பவிக்கும் வேசையில் என் பாடு தோல்விதான். பின்தும் இ

ங்கே(த.அாகல்ம்.) ஆண்டின் பஞ்சாங்கம் இருக்குது. அதில் வருஷ

பலவிளக்கத்தில் ஒருபகுதியை வாசிக்கிறேன். கேளும் சித்திரை மி.

சிேசல் ஐப்பசி மி.உதி" வரைக்கும்.ஆதித்தலுக்கு முன்ன்ே சுக்ரென்

ச-க்கையால் அக் காலம் நல்ல மழை பெய்யும்' அதிந் சொல்விய

புது தடச்ததோ என்பதைக் கவனமாய்ப் பார்த்தவிடத்தில் அக்கால

த்தின் முற்கூறில் மழை பெய்ததுதான். ஆஅல், ஆவணி மீ. கதி".

முதல் ஐப்பசி மீ. உதி". வரைக்குங் கொஞ்சமும் பெய்யவில்லை.

, மத சீர் சொல்லுகிறது சரிதான். எங்கள் சாத்திரங்கள் பின்வரு
ங்காரியங்களை எப்பொழுதுஞ் சரிவரச் சொல்லுகிறதில்லை.

உப. (தி.அாசல்)ஆண்டின் பஞ்சாங்கமும் இங்கேயிருக்கிறது. அ

திஅம் ஒருபகுதியை வாசிக்கிறேன். கேளும் சித்திரை மீ. முதலா

கப்புரட்டாதி மி. உசுதி". வரைக்கும் துல சத்தில் வியாழன் கிற்கை

யால் கி.முக்கும் பொருள் குறைக்தி மற்றும் வஸ்துக்கள் மலியும்' இ

அதுபோல கடத்ததா?

ஊா. அதெனக் கெப்படித்தெரியும்:

உப. என் பணங்கொடுத்து அரிசி வாங்கிச் சாப்பிட்ட தில்லையா?

நான் அக்காலங்களில் வெகு சாமான் களச் சச்தையில் வாங்கியிருப்

திஅம் சாத்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட இச்தப் பகுதி முழுதும் பொய்

யென்றறிச்துகொண்டேன். கறிச்சரக்கு இரும்புமுத்விய கிறைப்

ஐசக்கச் ஒதுக்கவில்லை. அரிசியும் எண்ணெய்யும் ஒ.அத்துப்பொ
_ை

ஊச. ஆம், ஆம். கூத்தரிசிக்கார வீடுகள் தோறும் அரிசிவாங்க மு

ட்டுப்பட்டது எனக்கிப்பொழுது கினவாயிருக்கு.தி. எனெனில், சா

த்திரகாசர் சொன்னதி உண்மையாகுல், அதுபோலச் சம்பவிக்கவே

ண்டுமே. ஆகையால், இ.தி வருடதேவதைக்கு வாகனமாகிய கழுதை

யெண்ணின எண்ணங்களாக்கும். கிரகசாரக்கட்டு இவ்வளவுதாரம் பி.

சகுமென்று நான் கினைத்திருக்கவில்லை.

உப. உலகத்திலே இயல்பாய் கடந்துவருங்காரியங்களிற் ரெசசா

ரப்பலனுக்கொத்த தாயிருக்கும் ஏதாகுதல் ஒருபகுதி, கிரகசாாப்

பலனிஞஅண்டாயிற்றென்று சொல்லப்படாதா? வேண்டுமேயாகில்

தாம் அல்லது பின் குெருவர் உலகத்தில் சுகர்,துக்கம்,பஞ்சம், மழை,

ஒமப்பு, மலிவுஎன்னும் கருமங்களைக்குறித்து இப்படியுமப்படியும் ஈ

டக்குமென்.று கருக்குச் சுருட்டாயெழுதிவைத்தால் எழுதிவைத்தவை

களில் அனேககாரியங்கள் கிரக சாரக்கட்டிற் சொல்லப்பட்ட பலா

பலன்கள் நிறைவேறும் பிரமாணமாய் நிறைவேறுமல்லவா? பின்னு

ம் வாசிக்கிறேன் கேளும் "வியாழன்,த்ெதிரையில் முதல், புரட்டாதி.மீ.

உசுதி"வரைக்கும், அதுலாத்தில் நிற்கையால் அக்காலங்களில் இங்கிலி

சுகாரர் இலங்கைக்கும் விச்தைய மலைக்குமூடே ஏராளமாயிருப்பார்

கன்'

ஊா. ஒசோ! இதுவும் பஞ்சாங்கத்திற்சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா?

உப. உ.த சரியாய்த்தானே சம்பவித்திருக்குது.

ஊர. அதற்கென்ன? ஆகிஅம் இங்கிவீசுகாரர் வடதேசத்திலும்,

இலங்கையிலுமிருக்கிறது. மெய்யாயிருக்க வியாழபலனிகுல் அப்ப

டிச் சம்பவித்ததென்று சொல்வது என் மனதுக்கு சன் ருபிருக்கவில்

லை. இங்கிலீசுகாரருடனே வியாழதுக்குடச்தையென்ன?

ட்ையே மழை பெய்யச் சம்பவிக்குமென் றுஞ் சாத்திரஞ் சொல்லத்
உப.வியாழ அடனே இங்கிலீசுக்காரருக்குடச்தையென்ன? இங்கிலி
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காரோவேனில், தங்களுக்குக் கிரக சாாத்திகுல் யாதொரு சமும் .

ட்டம் வருமென்றெண்ஞமல், பிரயோசனமுள்ளு காரியங்களிஅட

ன்பட்டுத் தத்துவங்கொண்டவர்களாய் இருக்கிறது.மன்றி, . இப்

பொழுதிருக்கிற இந்துக்களில் ஒவ்வொருவஅ_ைய வா ழ்வுக்கும் அவ

ர்களர் அண்டாகும் பலன் சுவறி வருகின்ற தி. இதுவன் றித் தாம் நம்

பினபடி வியாழகுல் இங்கிலீசுகாரருக்குள்ள பலாபலன்களை நாள் ப

ஞ்சாங்கத்திலிருந்தெடுத்தி வாசித்ததல்ல. ஆஅல், ரெகசாரக்கட்

டையுண்டுபண்ணினவர்கள் கிரகங்கள், சக்தனங், கஸ்தூரி, பு-ைவை,
தானியம்முதலிய பண்டபதார்த்தங்களையுக் தமிழ்நாட்டுக்குத் சேர்க்

தவைக-பும் மாத்திரம் குறித்துப் பின்வருங் கர்ரியங்கக_வெளிப்ப

த்ெதி வருகிறதாகப் பேசுவதேயன்றி, இங்கிவீககரார் இத்தேசத்ஆத

வ பிடித்துக்கொள்வார்களென்பதைக் கிரக சாரஞ் சொல்லக்கூடுடிெ

ன். கனவுகண்டிருக்கவுமில்லை. ஆதலால் இங்கிலீசுகாரைக்குறி

த்துக் கிரகங்கள் கட்சத்திரங்களெல்லாம், என்றென்றைக்கும் மவுன

மாயிருக்கவேண்டியது

ஊர. நீர்சொல்லுவதில் ஈயமிருக்கிறது. ஆகையால், கலமானதை

ப்பிடித்துக்கொண்டு, இழப்பானவைகளை பிகழ்ச்துவிடுவசேபுத்தி.இ

னிமேல் நான் பஞ்சாங்கத்தில், பிரயோசனமுள்ள கருத்துக்களமாத்

திரம் பார்த்துக்கொள்வேன்.

இராசனுகிய சாலோமோன் எழுதின நீதிமொழிகள்.

(From the Proverbs of Solomon.)

ஞான முள்ளவன் உபதேசத்துக்குச் செவிகொத்ெது அதைக் கூ

ட்டிக்கொள்வான்.

விவேகமுள்ளவன் நீதிமொழியையும் ஆழ்ந்த வாக்கியத்தையும் ஞா

னிகளின் சொற்களையும் அவற்றின் இரகசியப் பொருள்களையும் வ

கையறுக்றெதற்குத் திறத்தைச் சம்பாதிப்பான்.

புராபாதுக்குப் பயப்படுதல் அறிவின் ஆரம்பம்; கிருமூடர் ஞா

னத்தையுங் கண்டிப்பையம் அசட்டைபண்அவார்கள்.

என் மகனே, உன் தகப்பன் சொல்லுகிற புத்தியைக் கேள். உன்

தாயிஅடைய பிரமாணத்தை கிட்டுவிடாதிருப்பாயாக. அவைகள்

உள் தலைச்கு சேர்த்தியான முடியுமாய் உன் கழுத்துக்குப் பதக்கங்

ளுமாக இருக்குமே -

என் மகனே, பாவிகள் உனக்கு இச்சகமான வார்த்தைகளைச்சொ

ன் குல், இடங்கொடாதிருப்பாயாக. எங்களோ டே கூடவா, காம்

ஒருவஅடைய இரத்தஞ் சிக்கிம்படிக்குப் பதுங்கியிருக்க, குற்றமி

ல்லாதவர்சனப் பயமின் மி மறைத்தி, உயிர்களைப் பாதானம் விழுங்கு

கிறதுபோலவுங் குழியில் இறங்குகிறவர்கள் விழுங்கப்படுகிறதுபோ

வுஞ் செம்மை உள்ளோரை விழுங்குவோமாக என்றுஞ், சகலவிதமா

ன ஆஸ்திகளையுங் கண்டு பிடிப்போம்; சம்முடைய வீடுகளைக் கொ

ள்ளேயால் கிரப்புவோம். எங்களோடே ஒருபங்காளியாயிருப்பாயாக.

அப்பொழுது சம்மெல்லாருக்கும் ஒரே பைபிருச்குமென்.அம் அவர்க

ள் சொன் குல் என் மகனே, கீ அவர்களோடே வழி கடவாமல், உன்

கால அவர்கள் பாதைக்கு விலக்குவாயாக. அவர்களுடைய கால்கள்

அச்ரெமத்திற்கு ஒடி, இரத்தஞ் சிர்துகிற சற்குத் வேரப்படுகின்றன

வே. எவ்வகைப் பறவைக்குங் கண்துக்குத் தெரிய வலை விரிப்பது வி

னே.அவர்கள் தங்களுடைய இரத்தத்தைச் சிச்து கிறதற்கே பதிவிரு

க்கிருர்கள். தங்களுடைய பிராணனே இழந்து போகிறதற்கே மறை

விருக்கிறர்கள். ஆதாயத்தை ஆசையோடே தேடுகிறவர்கள் எவர்

களோ அவர்களுடைய வழிகள் அப்படியே இருக்கும். அக்க ஆசை
சன்னுடையவர்களுடைய பிராண?ன வாங்கிக்கொள்ளும்.-(திே

மொழி. ச. அதி. க. ஸ்க.)

வேதத்தின் அடக்கம்.

(A statement of theplain and leading traths of the Bible with an ahomation

to repentance and faith in Christ.]

ச. பிதாக் குமான் பரிசுத்த அரூபியாய் ஒரே பாபரன் ஒருவர் இ

ருக்கிருரென்றும்,

உ. அவரே சருவ உலோகத்தையும் அவைகளிலுள்ள உயிர்வருக்க

ங்களையும் படைத்தவரென்றும்,

ந. மனிதர் எல்லாரும் பாவிகளாய் கித்திய ஆக்கினக்குனராய் இ
ருக்கிருர்களென்.றம்,

ச. அவர்கள் தாங்கள் செய்யும் சன்மையிஞலே பாவர்தீர்க் து மோ

ட்சத்தை அடைர் திகொள்ள மாட்டார்களென்றும்,

.ெ பாாபான் அவர்கள் மேல் இரக்கங்கொண்டு அவர்கது ஈடேற்

மம்படியாகத் தமது குமாளுகிய இயேசு சாதசை இவ்வுலகச்சி

அனுப்பிஅரென்.றம், .

சு. அவர் மனித அவதாரம்பண்ணி மனிதர்மேல் வரவேண்டி :

க்கினயைத் தாமே சுமர்தாரென் றும், |

எ. பராபான் தமது ஆவியானவரை அருளிச்செய்து சம தி கி.

யத்தைச் சுத்திகரித்து அதிலுள்ள தற்குணங்க ைஎல்லாம் அக்

வேண்டுமென்று மன்குடிக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அதை

ருளிச்செய்வதுமன்றி, தமது பரமாகக்த சந்தோஷத்தையும்.அ.

ளுக்குக் கொடுப்பாரென் அறும்,

அ. தங்கள் பாவத்துக்காக மனத்தாபப்பட்டு இயேசுச்சிக்க

வைத் தங்கள் இரட்சகரென்.ற உறுதியாய் விசுவாசித்து அவ:ை

சித்து அவர் வழியாப்ப் பராபானிடத்திற் சேர்ந்தவர்களே மேட்

த்துக்குரியவர்களென்றும்,

க. இறச்துபோனவர்களுடைய சரீரங்களைப் பாாபான் உலக

டிவிலே அவர்கள் ஆக்கமாக்களோடு சேர்த்த எழுப்பி உயிரோ

க்கிறவர்களுடைய சரீரங்கண் மம ரூபமாக்கித் தமக்குமுன் பாகல்

த் தமமை உண்மையாய் விசுவாசித்துத் தாம் இட்ட கட்டண்ட்

ாடர்தவர்களை மோட்சத்திற் சேர்த்துக்கொண்டு விசுவாசித்தித் :

து கட்டளையைக் கைக்கொள்ளாதவர் கன கித்திய சம சத்திலே :

ளிவிடுவாரென்.றம் வேதத்திலே அறிவிக்கப் பட்டிருக்கின்ற தி.

பிரியமானவர்களே, நீங்கள் மேலே வாசித்த வசனங்களிகுவே தி:

யேக வஸ்துவாய் இருக்கிற பாாபரன் மனிதரைப் படைத் திக்

பாற்றிக்கொண்டுவா மனிதர் அவருக்கு விரோசமாய்ப் பாவஞ்.ெ

அது கேடான இயல்புள்ளவர்களாய்ப் ப்ோகுர்களென்.அம் தாங்கள்.'

ய்த பாவக்குற்றத்துக்குத் தக்க இடு செலுத்தி காகவே தனக்குத் த.

கன மீட்டுக்கொள்ளக் கூடாமலும் இருக்கிறதைச்சண்டு இாங்கித்.1

மதுகுமாரளுகிய இயேசுக்கிறிஸ்து காதர் இவ்வுலகத்திலே மனித அ.

தாம்பண்ணி அவர்களுக்கு ஒரு இடேற்றம உண்டாக்கவும் அவர்

ழியாய் இவர்கள் பாவங்களைப ப்ொறுத் துவிடவுஞ் சித்தமாப் தி:

தாரென்றும், பிறக்திறந்த மனிதர் எல்லாரும் அழிக் துபோகாம. க.

க்சிமாவுஞ் சரீ முங் கூடி உயிர்த்தெழுமபி கருத்திாக்கப் படுவார்.

ளென்றும், அவரைப்பற்றி விசுவாசித்த ஒவ்வொருத்தரும் அக்காக

திலே பாவப் பொறுதி பெற்றுக்கொண்டு சுத்தம் அடைக் கவர்கள்

ய் எண்ணப்பட்டு கித்திய காலமும் பேரின ப சச்தோஷம அடை

திருப்பாாகளென் அம், அவரை விசுவாசியாதவர்களே சாகத்தி.ே

தள்ளுண்டு கித்திய காலத்துக்கும. பசாசுகளோ டே வேகனடல்

வார்களென்மம் அறியலாம். இப்படியிருக்க,

நீங்கள் உங்கள் ஆத்தும இரட்சியபைக் தேடாமலிருக்கிறதெல்

ன? மரணம் கிட்டுமானமாய் இருக்கின்றதே. உங்கள் ஆக்ஆ மசடே

நிறத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இதுவே சமயம் பாபசன் தி:

க்கஞ்செய்யுங் காலத்தலே பெற்.றுக்கொள்ளவேண்டுவதி. சான் .

ப்பிட்டும் நீங்கள் கேட்க மாட்டோமென்ற படியிஅைம், எனது கை

யை கான் கீட்டியும் கவனிக்கிறவனில்லாமற்போய நீங்கள் என் து

டையஆலோசனையை எல்லாச் தள்ளி என் துடைய கடிக்அ.சொன்கு

தல வரும்பாமற் போகிறபடியிரு.அம், கான் உங்கள் ஆபத்திவே:

கைத்து நீங்கள் பயப்படுங் காரியம்வரும்பொழுது அசடடைடன.

அவேனென்று பராபான் திருவுளம் பம்.அகிருர். மேலும் (இயேசு

சாதரைப் பற்றி) விசுவாசமுள்ள வளுகி ஞான் ஸ்கானம பெற்றவன் .

ாட்சிக்கப்படுவான். வசுவாசியாதவனே ஆக்கினைக்குள்ள க்கப் -

வானென்றும், குமாரனில விசுவாசமாய இருக்கிறவ. சித் தய சீவன்

யுடையவகுய் வருக்கருன். குமா ன விசுவாசியாதவஅே, சீவன:

காண்பதில்லை, பாப அடைய கோபாக்கினையோ அவன் மேல கிங்

நிற்குமென் அம வேதத்திலே சொல லப்பட்டிருக்கின்றது -(Wல்

Miss. Series, J. R. T. S.)
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ஒரு பராசியலுக்கும் பூசலுக்குங் கிறிஸ்தவ அச்கும் ஈடச்ச

சம்பாவடிணை.

1. (conversation between a Parsee, Jew and a Christia.)

ஒரு புதன் ஒரு பராசிய கோவிலுக்குட்சென்று அங்கே வணங்கு

கிறதற்காக அச்கினிப் பிளம்பு வளாத்.து இருக்கிறதைக் கண்டு என்

'ன? நீங்கள் அச்கினி யாாதனபண்ணுகிறவர்களாவென்று கேட்டான்.

அதற்கு அங்கே இருந்த குரு அது அக்கினியல்வ; சூரியபக%குதி
'பாவனையையுஞ் சுத்த விருதியத்தின.சி பாவனையையுங் காட்டுகின்ற

த என் ருர். - .

அதற்கு முதன் நீங்கள் குரியனே வனங்குறீெர்களா? இச் சக் கிரக

மும் சருவல்லவருடைய சிருட்டியென்று நீங்கள் அறியமாட்டீர்'

ளா எ ன் முன்.

அதற்குக்குரு மறுமொழியாகஅது எங்களுக்குத் தெரியும், அரியா

மையுள்ள சனம் கத்தாவை அறிவதற்குத் தங்கள் பஞ்சபுலன்களுக

குத் தோற்றத் தக்க கான பாவனகள் சேவையாயிருக்கின்றது. அல்

ல்ாமல் உணர்தற் கரிய பி வைக் காதாரமான குரியன் எலலாவற்Pை'

'ம் ஆசிாவதித்துக் காப்பாற்றிவருகிற, அரூபியாகிய கடவுளுக்குப்பா

வ:னய பிராதா என் முன்.

யூதன் ம.அ படியும் உம.தி சனம் கடவுளுக்கும் அவருக்குப் பாவன

யாக வைக்கும பொருள்களுக்கும் வித்தியாசமின் னதென் அறு அறியா

ர்கள். அவர்கள் குரியனைக் கத்தாவென் அ சொல்லுகிறது.மல்லாமல்

அதிற் ழோன அக்கினியை அதகுப் பாவனையாக வணங்குகிருர்கள்.

நீங்கள் வெளிக் கண்ணுற் பார்த் து உட்கண்ணே மூடிக்கொள்ளுகி

நீர்கள். அப்படிப் பார்க்கும பொழுது உலக வெளிச்சமேயன்றி

ஞானவெளிச்சங் தெரியாது. நீ யாதொரு விக்கிரகத்தையென்சிலும்

அதற்கு ஒப்பான யாதொல் றையென் கிஅம் உண்டாக் சாதிருப்பா

ய_ _

பரா. பி. ஐன ங்ேகள் மேலான கடவுளே என்னென் று சொல்அகி

நீர் கள்.

யூ, நாங்கள் யெகோவா அதே ளு என்று செல்லுகிருேம். அத

:கு திருச்ருெர், திருச்தவர், இருப்பவரென் ற அருச்சமாம.

பரா. நீங்கள் சொலஅகிற காமம் மேலானதும் மகத் திவமானது

ம. பிரு. கி. றது. கிஅம பயக்கரமுமானது.

அட்பொழுது சமீபத்தில் இருக்த ஒரு றிெஸ்தவன் வந்து சாங்க

ன் அவரைப் பிதா வெ. அ. சொல்அகிருேம் என் முன்.

பராசியலும பூசலும் ஒருவரையொருவர் பாாத்து அதுதான் பெ

யர். அதிலே சுருடமும் உண்மையும் அடங்கி இருக்கின்ற தி. இருதய

ப் பற்.றும் வை: கத்தக்க பேருமாயிருக்கின்றசென் அசொன் அர்கள்.

இவ் மாயச் சொலவி உடனே அவர்கள் தங்கள் கண்களே உயர்

: , உனக்சத்துடனேயும் பட்சத் துடனேயும் எங்கள் பிதாவேயெ

ன் அ சொல்ல மூன்றுபேருமாகக் கை கோர்த்து ஒருத்தரையொ

ருத்தர் சகோத ரென் று சொல்லிச் சக்தோ வித்திருக்தார்கள்.

_

பிராண சினேகம்.

(True Friendship)

சேர்த்திக்கையான சங்கை பிஞ.அம் உருக்கத்திகுலும் இருவரு

டைய மனதிற் கொண்டிருக்கும் ஐக்கமே சினேக மென் னப்படும். உ

தா ணமாக சிரேக்கூஸ்(Syracuse)என் தும் பட்டணத்தில் தையோ

னி (Dionisius) என் அம இராசா , ராச்சியபாரம்பண்அ கை

பில தாம னெ. பவன் குற்றவாளியாய்த் தீர்க்கப்பட்டுக் கொலையு

ண்ணவேண்டியதாயிருந்ததிகுல் இராசா அவனே சோக்கி உன் குற்

மத்தின் நிமித் தம : தாக்குப்படவேண்டுமெ. ருர். இதைக் கேட்ட

வுடனே தாமான், இராச வே நீ என் சீவன எடுத்திப்போட்டால்

கால தா தேசத்தில இருக்கிற என் பெண் சாதி பிள்ளைகளை ஒருக்காஅ

ல் காணப்போகிறதிலலை. ஆகையால் கான் இட்பொழுது அவர்களைக்

கச.அ.மபடி ஆசையாயிருக்கிறேன்.ாான் அவர்கயக்கண்டு கொண்டு

வருமபடி உத்தரவுதாருமென் குன். அதற்கு இராசா கீ போய்விட்

-

தஅாசக u). பங்குனி ச, திகதி. வியாழக்கிழமை. Thursday, March 4, 1841. (No. 5.

னென் பவன் மறுமொழியாக இராசாவே நீர் என்னில் சக்தேகப்ப

ட்டால் சான் வருமட்டும் என் சிநேகித கிைய பிதியுவை இடாக வை

த்துக்கொள்ளுமென்ருன். காரியத்தைத் ர்ேத்துக்கொண்டு இராசா

வினுடைய உத்தரவின் படி வீட்டுக்குப் போஞன். அவன் திரும்பி வ

ருகிறதற்கு முன்னமே இராசா அவனுடைய சினேகிதளுயெ பிதியு

வைக் காஅம் படி மறியல் வீட்டுக்குப் போளுர். இராசா அவனை

நோக்கி பிதியுவே நீ புத்தியீனஞ் செய்தகொண்டாய். அவன் இனித்

தன் சீவனை உனக்காக அல்லது ம.முபெயருச்காக விடுவானென்று

நீ எப்படி தம்பலாமென் ருர்.பிதியு இதைக் கேட்டமாத்திரத்தில் அதி

சதயிரியங்கொண்டு இார்சாவே என் சிடினகிதலுக்குக் க்ொஞ்சமும்

கட்டம் வராதபடி கானே பத்து முறையும் அவனுக்காக உயிர்விடும்

படியாய்ச்காத்திருக்கிறேனென் றன். அவன் திரும்பி வருவேனென்று

போயிருக்கிருன். அவனுடைய வார்த்தை பொய்யாப்ப் போகாது

சான் மெய்யாகவே சம்பியிருக்கிறேன் என் சீவனைக்காக்கும்படிஅவன்

மெய்யாகவே வர் து சேருவானென் று நிச்சயிக்கிறேன். ஆளுல் என்

சினேகிதனின் சீவனைக் காக்கும்படி கத்தாவை வேண்டிக்கொள்ளு

கிறேன். கான் இருக்க அவன் சாகவேண்டியதென்ன? அதுவுமல்லாம்

ல் அவன் மெய்யாகவே அந்த நியமிக்கப்பட்ட சாளிலே இங்கே வக்

து சாவான். ஆகுல் அவனுடைய பெண் சாதியும் பிள்ளைகளும் அ

திகமாக வருக்கு வார்களே சான் செத்தால் யாதொரு சட்ட்டுமுமில்

லை. ஆகையால் என் சினேகிதன் விேக்கட்டும் சான் இப்பொழுது சா

கிற துகலமென்ருன். இதைக் கேட்டவுடனே இராசா அதிசயித்துப்

பி மித்தார். தாக்கும்படிக்கான சாள் வச்தபொழுது பிதியு மயியல்

வீட்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டான். அதிக சந்தோஷத்துடனே

துக்குடாத்தில் ஏறிச் சுற்றிகின்ற சனங்கனேச் சமிக்கை காட்டி அவ

ர்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்அம்படி தடங்கிமூன். எப்படியெனில்

கத்தர் என்னிற் கருபையுள்ளவராய் என் செபங்களைக் கேட்டாரெ

ன் ற எண்ணுகிறேன். ஏனெனில் என் சினேகிதஅகிய தாமானுக்குச்

சில சடையுண்டாயிருக்க வேண்டும். பராபரன் தாமே அவனே வ

ராதபடிக்கு மறித்துப்போட்டார். இனி சான் செத்த பிற்பாடு வ

தோல் அவன் சாகாமல் தப்பிக்கொள்வான். இதுவே நல்லது, இது

வே என் அடைய எண்ணம் என்று பிதியு இப்படிச்சொன்னவுடனே

சனங்கள் எல்லாருங் கூச்குரலிடும்படி துவங்கினாகள். தாக்கவேண்

டாமென்ற கூக்குரஅமுண்டாயிற்று. அவ்வேளையில் தாமான் அதிக

வேகமாய்வர்.து தன் குதிரையை விட்டு இறங்கித் தாக்குமரத்திற்போ

ய் கின் மறு பிதியுவைத் ழுவிச் சொல் னதாவது ஆ! சிநேகிதனே சோ

காதபடிக்குப் பராபான உன்னத் தற்காத்ததற்காக அவருக்கு இ

ஸ்த்தோத்திரம். பிதியுவென்பவன் தாமா?னத் தழுவித் திக்கத் துட

னே சொன்னது ஆ! சினேகிதனே என் வர்தாப்! அதுவே உனக்கு அ

ழிவாயிருக்கின்றது. எவ்வளவாய் என் மனக் துக்கப்படுகறதென்பதை

நான் பொறுத்துக்கொள்ள கூடாதென் முன். தியொனிசை என்னு

ம் இராசா இவைகளைக் கேட்டவுடனே பிரமித்தான். அவனுடைய

மணக்கண்கள் தமக்கப்பட்டன அவஅடைய இருதயம உருகிற்

அ. அவன் சிங்காசனத்தை விட்டிறங்கி,தாக்கு மாத்தி கிட்டப் போ

ய்ச் சொன்னதாவது உங்களுடைய சி. ககத்தைப் பொலே கான் ஒரு

க்கா அங் காண விலலை. இதுவே சன்மார்க்கம்; சன்மார்க்கத்துக்கு

த்தக்க பலன அளிக்கிற ஒரு கத்தா இருக்கிருா. இதை நீங்கள் சம

பிக் ர்ேத்தி பெற்றீர்கள். ஆகைய ல் சீவியுங்கள். சன்மார்க்கப் போ

தனபிகுலே உங்களுடைய மகத்துவமான சினேகத்தில் ஒரு பங்கை

எனக்கு அருளுங்களென் று சொலவி ஒருவரையுக் தாக்காதபடிக்குக்

கட்டனையட்டாா.

நைடதம்.

(Anwer to the uெestion on Nydatham in last Number.)

முகாமைக்காரரே,

உங்கள் உதயதாரகை, சம். சஞ்சிகை உகம். புறத்திற் கண்டிரு

க்றெபடியே ாைடதார்த்தவிஅேதஅகிய வேலாயுதர் சின்னய்யா எ

ன்பவர் புதுவை வேதகிரிமுதலிய ராஜ் ப சோதித்து அச்சிற்பதிப்

பி:கட்பட்ட சைடத அச்சுப் பிரதிபிம்செ ப்யுள்களிலொன்குகுங்குட

ட லதிரும்பிவருவாயென் டி சான் எப்படி கம்புவேனென் ருர். தா.ம. , வணக்குலமென் அஞ்செய்யுள். குடவனைக்குலம் வயிறுளைச்ன்ே மணி



42 உதயதாரகை.-MORNING STAR.

கொழிக்கு மடுவில்வான கருருவுகாட்டியதுபோன்மதில்குழ், கடிசெர

ண்மாாகசக்கிழல் கதுவிடா தகன்ற புடைகொனிர் க்ருடுத்தலைப்

பொங்குபோகறி. எனவிருக்குதென்றும், அதன் கருத்துத் தமது சி

ற்றறிவுக்கு விளங்கவில்லையென்றும், கற்று வல்லபுலவரச்செய்யுட்குப்

பூண் அமருத்தத்தைப் பிரசித்தப்படுத்தவேண்டுமென்றுக் கேட்டிரு

க்ருெச். ஆளுல் அவரெழுதிக்கொண்ட் இச்செய்யுள் வேதகிரிமுதவி

யாராற் பரிசோதித்த அச்சுப்பிரதியிற் செய்யுட்கு வேறுபட்டிருக்

கின்றது.

அக்த வேலாயுதர் சின்னப்பாவோ ாைடதார்த்தகிஅேதன். ஆகை

யால் மேற்கண்ட் வேறுபாடு அவர்தானே வேதகிரிமுதலியாருடைய

செய்யுளைத் திருத்தினதாகக் காணப்படுகுது. அப்படியாகிற்றன்.அ

டைய திருத்தத்தின் படியே அதனருத்தத்தையும் விளங்குவாரென்ப

அது தெளிவாயிருக்குது. பின்னஅதற்கருத்தம்பண்ணப் பிறர் பிரயா

சப்பட்டு நேரம்ப்ோக்கவேண்டுவதில்லை. அல்லாமல் வேதகிரிமுதலி

யார் திருத்தின் செய்யுட்படிக்கோ அருத்தம்பண்ணலாம். ஆளுல்

அதற்கு வேறுபட்டிருக்குஞ் செய்யுட்கருத்தங்கேட்டிருக்க வேதகி

ரிமுதலியாருடைய செய்யுட்கருத்தம்பண்துவோமாஞல், கடம்பூ

ர்க்குவழியாதோவென்ருவிடம்பூணியென் குவின் கன்று. என்ருற்போ

ல் விடை வழுவாகும். ஆகையால் அதற்கும் அருத்தம்பண்ண இடமி
ல்லை. இப்படிக்கு

ஆனக்கோட்டை தஅாசக.ஆ.

பங்குனிம. கதி"

0 r) _

புதினச் சங்கதிகள்.

யாழ்ப்பாணம்.

யாழ்ப்பாணத்திற் கூடிய சுப்பி மீங்கோட்டிலுள்ள கிறிமினல் வழ

க்ருகன் ர்ேந்து அப்பற் காரியங்கள் பிறகிட்ட மாதம் உல. திகதி சனி

க் கிழமை தொடங்கின.

கனம் பொருந்திய ஸ்த்தார்க்குத் துரையும் பெண் சாதியும் பிறட்ெ

ட மாதம், உஉம். திகதி கொழும்புக்குப் புறப்பட்டுவிட்டார்கள்.

கைப்பிர்தான கோக்கிரெள் துரை இச்செலவு யாழ்ப்பாணத்துக்

குக் கொம்மாக்தளுக நியமிக்கப் பட்டுத் திருக்கோளுத மலையிலிருச்

து பிறட்ெட மாதம் உஅ. திகதி இவ்விடம் வந்திருக்கிருர்.

இயாழ்ப்பாணத்தில், ஆபத்துக் குதவி என்.அம் பேருள்ள ஒரு ச

ங்கம் சீக்ரெத்தில் உண்டாகுமென்று கேள்விப் படுகிருேம். இவ்வி

டத்திலுள்ள வறியவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதற்கு அப்படிப்ப்ட்ட

சங்கம் மிகவும் வேண்டியதாயிருந்தது. இதைப் பற்றி ஒரு பிரசித்

தமான கூட்டம் இயாழ்ப்பாணத்திற் கோடு கூடப்பட்ட அறை

பிலே க. திகதி செவ்வாய்க்கிழமை கூடப்படும். அதில், இங்கிலேசு

காரர், வெள்ளைக்காரர், க.அறுத்தவர்கள் வந்து கூடுவார்களென்ற சம்

பிக்கை உண்டு.

சற்சுமிசியோன் சங்கத்துக்குச் சேர்ந்த குருவாகிய கனம்பொருச்

திய யான் ஸ்தன் என்பவரும்பெண்சாதியும் நல்அாரில் வந்திருக்கிருர்

கள்.-அவர் கறுத்தவர்களுடைய சயத்துக்காகப் பிரயாசப்படுகிரு

ரென்று கேள்விப்படுகிருேம்.

கொழம்பு.

வியாழக்கிழமை இரவு வெள்ளிக்கிழமை விடியக் கனம்பொருந்தி

ய மோசாடுத்துத்துரை வீடு களவுபோயிற்று. அச்த வீடு சிறைத்

இவிலே கனம்பொருந்திய மோசர் சென்னறலுடைய வீட்டுக்குப்

போகிற தெருவில் உள்ளது. கள்வர் வெளிவிருச்தைச் சுவரிற் கல்ல்ேப்

பிரித்திச் சுவரையும் அரிச்து வழிவைத்துக்கொண்டு கதவும் எதோ

ஒரு விதமாய்த் தி மபட்டது. இப்படி அவர்கள் இலகுவாய் உட்

சென்று தரையுடைய மகள் இருக்கிற அறைக்குட்பேர்ப் மேசை

கள் இலாச்சிகளைத் திறந்து உடுப்பு முதலான பலவற்றையும் எடு

த்தும் அந்தப் பிள்ளை அருளவில்லை. பின்பு அவர்கள் வீட்டில் மற்ற

ஒரத்தில் அரை படுத்திருந்த அறைக்குட் போய் வெளிச்சமுங் கொ

ழுத்தி இட்டமாய் உலாவிக் கட்டிலோரத்திலே காற்காவியின்மேற்

போட்டிருக்க ஒரு கமத்த அங்கியையும் ஒரு குப்பாயத்தையும்

எடுத்துக்கொண்டு ஒரு அலுமாரியைச் சோதித்தார்கள். அந்த அ

அமாரி அவருடைய கால்மாட்டிலே இருக்கது. அப்பொழுது அ

வர் விழித்து வேலைகாரனைக் கடப்பிடவும் கடைக்கண் பார்வையாய்

அவரைப் பார்த்துக்கொண்டு எதிர்த்த கதவாலே வெளிக்கிட்டார்க

ன். அவர்கள் இரண்டு மலாயக்காரர் என்று கண்டுகொண்டார். அ

வபிரமுத்து இராமலிங்கம்.

ப் பெட்டியையும திரையுடைய இரகசியக் கடதாசிசன்  ை

க்கிற ஒரு உறையையும் ().அ) பவுண் காசையும் மு. செ.

கறுத்த அங்கியையும் குப்பாயத்தையும் கொண்டு போட்

கள். கூகுரல் கேட்டு பொலி சுமார் அச்த இடத்திலே :

சேர்ந்தார்கள். ஆகிலும் அத்தீவிலே இருக்கிற போவிசுவே.-

திரை அதை ஆராய்ச்சி சில உடைமைகளைப் பிடித்துக்கொ

வல்லபத்திற்கும் பிரயாசத்திற்கும் அவரை வியக் த புகழ .ே

யிருக்குது.

சங்கைபோக் த கிறிஸ்தியான் தாவீதையரைப் பற்றிக்கிறிஸ்த

வாய் இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு அபையமிடப்பட்டது. அவர் :

பவுண் அளவுக்குக் கட்குளியாய் இருர்து வருடமெ ன் அச்கு உ.

வுண் சம்பளம் பெற்ருலும் தமக்குக் கடன் கொடுத்தவர்களுக்கு .

த்திக்கொள்ள வழியிலலாமல் இருக்க அவர்களும் போட்டு துெ

கிருர்கள். அவருடைய கடனிறுக்கும் பொருட்டாப் சன்கெ

கொடுப்பவர்களுடைய கையெழுத்துக்களை கெம்பிலர்த் த.ை

வையிற்றிங் துரையும் வாங்கு கிருர்கள்.

கண்டியிலே இறப்பிறமாது கோவிலொன்று கட்டும்படிக்கு. |

ஆளும் தண்டுவதற்குச் சிறிது காவக்கு முன் ஒரு சங்கங் கூடின.

கில் மகா ராசா சங்கத் தலைவகுய் இருக்தார். _

இலங்கைத்திவுக்குக் கோவறணதோராய் வரவிருக்றே, சிறி, சி.

பலென்பவர் தமது பரிவாசத்துடனே வருகிறமாதம் கட்டவே

ருக்கிரு.ர். .

மேலான கனம்பொகர்திய கோவ மனதோர் பண்ணிவைத்த உ;

யோக நியமித்தல்களாவன, _

சனம்பொருக்திய தோரணர்த்துரை முத்திரைக்குத் திாசாகுக் :ெ

மிசனராகவும்,

கனம்பொருந்திய மயிற்துரை கோவறணமேதுே வரவுக்கு ஆ

உம் அத்கூற்றன் சென்னருல் கர்துருேலற் ஆகவுங் கனம்ப்ொடு:

அன்னிஸ்துமாத்தற் தரை வருமளவும் இதே வேலை பார்ப்பர்.

தெம்பிளா துரை ஆடிற்ருபிசின் கர்ரியங்களைப் பார்ப்பார்.

மேலுமுண்டான உத்தியோக நியமித்தலாவன, மோயாடுத்த

அரை டுப்பிறிவுக்கு எசன்றும் பிசுக்காலாகவும்,

ஸ்காவாட் திரை காவிக்கு டிஸ்தி மிக்கு தேவாளுகவும், .

கால்பீல்துரை மேற்பிறிவுக்கு இரண்டாம் எசன் றஞ் சிலாபம் -i

ளத்திக்கு டிஸ்த் கி.மிக்கு நீதிவாளுகவும்,

உவாக்கத் தரை தென்பிறிவுக்கு இரண்டாம் எசன் ருகவும் :

ம்பான்கோட்டைக்கு டிஸ்த்திறிக்கு தேவாளுகவும்,

இலவலியற் துரை கொழுமபில் காலாம் கொம்மறிக் கோட்டுக்கு -

லத்திமிக்கு தேவாளுகவும், கனம்பொருக்திய கால்பத் தசை :ே

ப் பிறிவுக்கு இரண்டாம் ஏசன் ருகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கம் -

பிரிவுக்கு லாண்டாம் ஏசன் ருகவும் மன் குருக்கு டிஸ்த்தி விக்கு தே.

மூகவும் அபிட்டிங்காய்ப் பார்ப்பார்.

ஒக்கிறற்றித்துாை யாழ்ப்பாணத்துக்கு இரண்டாம் எசன் குச்

யக்கப்பட்டிருக்கிரு.ர்.

இந்தியா.

இற்றைக்குச் சிறிதுகாணக்குமுன், ஆவுக்கான் குதிரைமேற் சேன்

யுடனே எதிாக்கப்போன இடத்தில் இரண்டாம் வங்காளக்கா ஆப்

பட்டாளம் கெடித்துப் பின்வாங்கின்படிபிஆலே இந்தியாவிற் :ெ

ஞ்சவியைச்சேர்ந்த மகா இாசா சென்னறல் அக்த இரண்டாம்

காளக்காலாட் பட்டாளத்தைச் சேனையைவிட்டுத் தள்ளும்படி

க உத்தாாஞ்செய்திருக்கு.தி.

தென் மாற்கு தேசத்தின் இராசா சிறம்பூரையுக் தாங்கன்பாடி.ை

யும் ஏலத்திலே விற்கப்போ கிருர்.

தினையாப்பூர்.

தினையாப்பூருக்கடுத்த சேதாமாவிலிருக்கும் வேப்லேது மிசியே

அக்கு வரோதமாய் ஒரு கல்ாதியுண்டாய அ. குருவாகிய சிற்.

யென்பவருடைய சீவன் இரண்டுக்குற்றதாயிருக்தது. அவ்வூர் உய

தேசியொருவனைக் கொன்றுபோட்டார்கள். க்ம்மட்டக்கன்சல் ஒரு

பகுதியார் அதிகாரியஞ்செய்ததாக அசுகை கண்டிருக்குது. அச்

த்ரோமையை மிசியோனச்சேர்ந்த சிறிதுபேர் அளவிட்டு ஏறபடுத்
தியிருக்குதி.

சீனம்.

கைப்பித்தான் எல்வியற் று, கு என்பீ, தைக்கோக்தவுவிவிருக்கி:

கோட்ட்ைக்ளப் பிடித்துப் பிற்கு முதல் முதல் என்னங்கோபி'

தேத்துரையின் மகளின் சாமான்களிற் பலவற்றையும் ஒரு எழுத்தி
க்கிற கெம்மாண்டனுக்குச் சீட்டுப் போக்கு வரவுசெய்யத் தெ

கி நீ தாக்கியிருக்கிற கொடியை இறக்கிப்போடுவாயாகில், இக்கிலி:
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ார் சண்டையை யொழிவார்கள் என்று அறிவித்தார். அதற்கு

மொழியாக அக்தச் சீன கைப்பித்தான் ஆட்களே அனுப்பிவைத்

ன். அன்னங்கே பின் கொம்மாங் தன் தனது கொடிகளை இறக்கி

பின் தான் கோட்டையைக் கொடுக்கிறதில்லையென்றும் சமாதா

பண்ணிக்கொள்ளுகிறதற்குச் சங்களுக்கு மெந்த விருப்பம் இருக்

சண்டைசெய்ய வந்தால அதற்கும் ஆயித்தக் தான் என்றும செ

கொண்டு போன இங்கிவிசு காரனிடத்திற் சொல்வி அலுப்பி

.ே .

இங்கிலிசு காரர் கேட்ட கேள்விக்குச் சீனர் இடங்கொடாதபடி

ல் போருண்டாச்சு தி. அதில் இங்கிலிசுகாரர்சு என் பிக் கோட்டை

1யும் தயஸ்த்தோன் கோட்டையையும் ஒரே வேளையிற் பிடிக்க ச்

வஞா கள். எட் படியென் ருல்,

பியாழக்கிசி மை காலமே மூன்று புகைக் கப்பல்களில் ஊர்ப்பிறக்

எழு.கா.அ. க லாட்களும் இரு நாறு ஏரோப்பையரும் 5 நா. க ப்

காாரும் ஆக (த.கா) போ. மை ஆர்பிருத் என்பவர் தலைமையா

ாறிப்போய்க் கரையிலிறங்கிஞர்கள். மற்றுங் கப்பல்களிலுள்ள க

1ற்காரரும் சம்பிக் கோட்ட்ைபின் கீழ்வத்திரிகைக்கு எதிராய் கி

பீரங்கிகளைத் தீர்க் தார்கள். அந்த வேளையில் இரண்டு புகைக்

பல்கள் கொஞ்சகானேக்கு முன் கட்டின சாமக் கோபுரத்திலே

ம்பாக் குண்டுகளைப் போட்டடிக்கக் கரைச் சண்டைக்குப் போ

பர்கள் இந்தச் சாமக் கோபுரத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு அதற்க

ால் இருந்த கெடிஸ்தலத்தில் மகா மும்முரமாகத் துப்பாக்கிச்

சுெட்டார்கள். இதின் பின் புகைக் கப்பவிலிருந்த வேம்பாக் குண்

ளுக்கு எதிர்ச் குடு கோட்டையில் இருக்து சுடாமல் விடப் பதினெ

மணியளவில் இங்கிலிசுக்காயர் கோட்டையை முற்ருகப் பிடித்

க் கொடி போட்டார்கள். வெகு சீனர்.இறந்துவிட்டார்கள். கோ

டையிலுங் கோட்டைக்கு அருகான கடலிலுஞ் சவங்கள் மிதக்

ா. சீனரில(நிா) பேருக்கு மேற்படச் செத்த ர்கள். இங்கிலி சுகாா

செத்தது மூன்று பேர். காயப்பட்டது (உசு)பேர். இது காரிய

சுஎன் பியிலே இபபடி கடந்தது. அ,. ற்குத்தெம் காய் மூனஅ மயில்

த்தில் இருக்கின்ற கொக்தோ என்னுங் கோட்டையை காஅ க

பலதளுடன வணக்க சுட்டார்கள் அதற்கு எதிர்ச் சூடுமிகவும் அணி

ய்க்கொஞ்ச கோத் துக்குக் கோட்டையில் இருந்து சுடப்பட்டும்

பாடு பீரங்கிகள் சயங்கெட்டுப்போக ஒரு கூட்டஞ் சயிலர் க

வில் இருந்து இறங்கிக் கோட்டையைப் பிடிக்கப்போகச் சீன

சாகுமளவும அவா க்ளுடனே யுத்தமபண்ணியும் தோற்றுப்போ

ர்கள். ஒரு கப்பலுக்குச்சேர்ந்த முதல் இலேத்திஞங் தக்கு இட்

பாலே செஞ்சிலே ஒரு குத்துவிழுந்தது. பதிளுெருமணிக்கு இக்

க் கோட்டையிலும் இங்கிவீசுக்கொடி பறந்தது. இதைக் கோட்

'-களைப் பிடித்த பிற்பாடு புகைக் கப்பல்கள் சீனருடைய சண்டை

ப்பல்களை அழிக்கும்படிக்குப்போகத் தண்ணிா பாவையானபடி

ல் எல்லாம்போயக்கொள்ளமாட்டாமல் அதி வோன்று எட்டித்த

டிப் பத்துப்பன்னிரண்டு கப்பலகளை அழித்தது. மற்றவைகள் இ

வருகிறதைக் கண்டு பயங் து தப்பியோட இதிலிருச்து வாணத்தை

கொழுத்தி விட்டார்கள். அக்த வாணம் சீனருடைய கப்பல்களில்

ன்றில விழுக் து அதிலுள்ள வெடிமருக்திலே பற்றிக கப்பல் வெடித்

து. அனேக கப்பலகளிலிருந்த சீனா கடலுக்குள்ளேகுதித்துக் ,

ாக்குத்தப்பியோட இங்கிலீசுக்காரர் அந்தக் கபபல்கச்ே சுட்டுப்

பாட்டார்கள். மறு படி வெள்ளிக்கிழமை அன்னங்கோயிற் பிரதா

கோட்டையைப் பிடிக்க எத்தனப்பட்டுச் சில வேம்பாக்குண்டுக

விட்டார்கள். இப்படியாக செருக்கி யுத்தம் பண்ணிக்.ொண்டு

குகிறபொழுது ஒன ப.துமணியளவிலே சண்டையைகி.அத்தும்படிக்

ான கொடிதாங்கி எல்லாரும் ஒய்ச்துவிட்டார்கள். இது எப்படிச்

ம்பவித்ததென்ருல், அவ்விடத்திவிருத்த சீனர் தாங்கிள் கந்தன் :

க்குக் காகிதமலுப்பிப் பிற்பாடு மறுமொழிசொல்லுவோமென்றத

ல் சண்டைகிமத்தப்பட்டது. இங்கவீசுக்காரருடைய கேள்விக்கு

சீனர் இடங்கொடாதேபோளுல ம. படியுஞ் சண்டைதான்.

எகிப்த்து.

சுஅத்தன் எகிப்த்தின் பாட்சாலி ஆளுகையையும் அதின் பேரில்

|அசொம்வழியாகத் தன் வீட்டுக்கு வர வேண்டிய உரிச்சையும் மகம

ஆலிக்குக் கொத்ெதுப்போட்டார். பாட்சாவோபோாகாசிய

கில முழுதிர் தொய்க் துவிட்டதாகவும் சமாதானம்பண்ணும் வித்

தயைக் கற்கப்பிரியப்பட்டிருககிறதாகவும் தான்.இனிச் சாக்தமா

அரசுசெலுத்தத் தெண்டிக்கிறதாகவுங் காட்டுகிருர், வியாபார;

ச்சபடத்தை கிர்தம் நீக்கி இட்டமாய் விட்டுவிடும்ப்டிக்கான என்.

தம் முதலான வியாபாரங்களைச்செய்யலாமென் உத்தர வாயிற்..

சுவேஸ் லேயிருக் த லாண்ட ங் கெ ஞ்சல் திருமடத்தி ன் னிடத் சி

க்குப் போய்விட்டார். பட்டாளத்தைச்சேர்ந்தவர்கள் சுவேஸ்க்கும்

மகா ருேவுக்கும் போக்குவ தாயி ருக்தார்கள். தை. .அ. உடு.

_

Summary of News.

JAFRNA-The Supreme Court has closed its criminal sitting, and the ap

pellate Court was opened on Saturday the 20th ult. It was supposed that the
Sessions would close about the 2d instant.

The Honorable Mr. STAREE and his lady left Jaffna for Colombo on Mon

day the 22d ult.

Mr. Aாறnro was to have left for Batticaloa on Monday or Tuesday last.

Capt. Cochrane, recently appointed Commandant at Jaffna, arrived here

from Trincomalie on the 28th uit

we understand that a Friend-in-Need Society will shortly he formed in
Jaffna, such an institution having long been considered very desirable for afford

ing relief to the poor of the place Apublic meeting will be held for thispur

pose at the Court House in Jaina on Tuesday the 9th instant. It is hoped that

A numerous assembly of English, Burgher and Native gentlemen will be pre

sent on the occasion.

The Rev. Mr. Jorsாox, Missionary of the Church Missionary Society,

and Mr. Johnston, arrived in Jaffna some days ago and have taken their station

at Nellore. It is his purpose, we understand, to devote his labours entirely

for the benefit of the native population.

Sir C. Campbell, the Gover.or of Ceylon, and suite, will Bail next monti

on board the Great Liverpool for Alexandria.

COLOMB0-Robberமு.-0n Thursday night, or early on Friday morning last

a daring robbery was committed at the house of the Revd. E. Mooyaart, situ

ated at Slave Island, mear the road leaஆngdown to the residence of the Hop

orable the Major General, The robber elected an entrance by taking up the

large bricks in the outer Werandah, and digging a hole, preparatory to excavat

ing a way for themselves under the door, which however became unneces

sary, as the upper bolt had not been shut, and the door opened on the remov

al of a few bricks. Thus they obtained an easy and guiet entrance into the

room in which Miss Mooyaartwas sleeping, and although they ransacked her

drawers, Toiler table, &c., aking away several dresses and many other thing

she did not awake.

They then proceeded to the other end of the house where Mr. Mooyaar

was sleeping, lighted a lamp, and leisurely entered his bed room, They_took

a black cloth Coat, and in English boht Cloak of a chair at the bed side

and were in the act of examining an almirah at the foot of the bed when he

awoke, and shouted out for a servant, on which they walked deliberately out

of the room, keeping a sharp side glance on Mr. M. as they passed his bed,

who distinctly saw that they were too Malay men. They புickly made their

escape by the front door-taking with them in addition to Miss Mooyaart's

things, awriting desk and leather case with Mr. M's private papers, and C18

in clash-as well as the black Coat and boat cloak. On the alarm being giv

en, the Police were soon on the spot;-and much praise is due to Mr.Bolhart

the Constable at Slave Island, for his exertions in making a long and diligent

search, thro which a good deal of the stolen property was recovered.

Colombo Obserper, Feb, 22.

An Appeal has been made to the Christian public, in behalf of the Rev.

Christian David. It is stated that he is encumbered with a delt of about

2400, with no means of satisfying his creditors, who are strongly pressing

hlm for payment-The salary he receives from Government webelieve is on

ly C200 per Annum. Mr. David has been for a number of months amongst

his friends at Colombo. Messrs. P. J. Templer Esq and W. H. Whiting

Esq. of Colombo, have kindly ofered to receive subscriptions in his behalf.

THE RIGHT Ho'BI.E THE GovERNon is pleased to make the following

appointments in the Civil Service to take effect from the lst instant.

The Hon'ble G. TURNoun Esg, to be Treasure and Commissioner of

Stamps.

The Hon'ble H. WRIGH Esq..., to be Auditor and Accountant General

and Comptroller of Revenue.

The above mentioned Dicers will continue to discharge the daties respec

tively of Colonial Secretary and Treasurer till the arrival of the Hon'ble P.

ANSTRயாARR Esடி , Colonial Secretary; and F J. TEMPLEn Esq., will

conduct the duties of the Audit Office during that period.

His Excellency is further pleased to confirm the undermentioned Officers in

their present acting appointments.

J.N. MoorAART Esடி., to be Government Agent and Fiscal for the Cen.

tral Province.

A. STEwART Esq., to be District Judge of the District Court of Galle.

J. CAUபாகம Esq, to be Assistant to the Government Agent of the

Western Province and District Judge of the Chilaw and Patlam.

C. P. WALEER Es, to be Assistant to the Government Agent of the

எங்களே ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்றெளித்து தானியம் ன்ேபதார்த் Southern Province and District Judge of the District Court of Hambantotte.
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T. LAW ALLIBRE Esg, to be District Judge of the District Court of Co

lombo No. 4, (Caltura.)

The Hon. G. C. TAIBor Esq. to be Assistant at Trincomalie to the Gov.

ernment Agent for the Eastern Provinge, Hewil however continue to et

as Assistant to the Government Agent for the Northern Province and District

Judge of the District Court of Mahaar.

H, 0'GRADr Esடி, to be Assistant at Jaffna, to the Government Agent

for the Northern Province.

KANDY-A meeting was lately held in Kandy for the purpose of raising

subscriptions for the erection of a place of worship in the town, for the accom.

odation of those who profess the faith of the established Church, His Excel.

lency the Governor was in the chair-Resolutions were adopted and a standing

Committee of 21 members appointed to carry them into effect.

INDIA-A general order has been issued, by the Right Honourable, the

Governor General of India in Council, directing that the 2d Bengal Cavalry

be struck out of the List of the Army-for first reflising to charge and then cow

ardly retreating in a late engagement with a company of Afghan horse

Attack on the Dinaipur Mission and the murder of a matice reacher.

-Apttack has been made on the Baptist Mission at Sadanah near Diமaipur.

The life of Mr. Smylie the missionary, was endangered and one native cate

chist has been pidered The parties suspected are a portion of a gang of

coiners whose wickedness had been detected and exposed by some parties con

nected with the mission.

Piracy and murder at the Wicobar Islanda. _

The Whale ship Pilot, of London, touching at one of the Nicobar islands in

மeg, last p obtain fresh supplies, and refit wastaken possession of by the

natives-while a large proportion of the crew had gone on shore in the ship's

boats. A simultaneous attack was made upon the boats crews, by the natives

on shore. One party succceded in reaching their boat and putting out to sea

with the loss of 2 their number, who மூre overtaken and killed by the pears

of the natives. Of a crew of 33: only 10 escaped. These put out to

seain an open boat, and alter suffering severely fromburger and thirst for sev,

eral days were at last picked up by H. M. Ship Cruster. The Captain of

the Crusie immediately proceeded to the place where the event occurred and

found the Pilot at anchor, but stripped other sais and running rigging, and of

every particle of iron that could be removed. The Deck of the vessel was

also marked with blood. A party well armed was sent on shore, who found

no natives, but discovered portions of the Pilot's cargo-distributed in the diff.

erent willages or clusters of hats that they visited.-Ater removing such as had

not been destroyed-the willages were burned. The native were supposed

to have fied far into the jungle or to the adjacent island.

CHINA-By the Colombo observer extra of Feb. 16-we are put in pos

session of the following interesting intelligence brought to Gale, by the Bri

gand, It appears that the Chinese had failed to comply with the demands of

the English, and in consequence hostilities were commenced, by an attack be

ing made simultaneously on the forts of Chu-en-pe and Ty-kok-tow a detail.

ed account of which is given below.

0n Thursday morning the Steamers Nemesis, Enterprize, and Mada

gascar, look the troops on board, consisting of about 700 Native infantry,

(the Madra 37th and Bengal volunteers) and about 200 Europeans, of the

invalids lately returned from Manilla in the Ernard and Defiance, and these,

with about 400 marines, in all about 1,300 men, under command of Major

Pratt, of H. M. 26th, were landed, the Marines in boats from their respective

ships, in a bay below Chu-en-pe fort, threemen of war, the Calliope, Larne

and Hyacinth, look their position opposite the lower battery of Chu-en-pe

fort, and opened a fire upoh it, whilst the Steamers Nemesis and Queen

threw shells with great effectinto the upper fort or watchtower, a building on

ly lately erected, in a commanding position, and which soon compelled its gar

ison to evacuate it. H. M. landforces which met with some resistance, After

ascending the hill took_possession of this upper fort, and hence opened a tre

மendously destructive fire of masketry upoi the garrison of the Open battery

below, and these were seen, from the ships, attempting to save themselves,

by creeping through the embrasures and leaping down upon the rocks below, a

height of about twenty feet, which must have been fatal to many, The can.

nonade from the ships was no longer answered from the fort, and at about half

past eleven o' clock the English took undisputed possession of the fort and

planted the Union Jack upoh the walls. The loss of the Chinese has been tre

மendous, they after the watch tower had beentaken, having no means ofescap

ing, and the fort and the water near it were illed with dead bodies-their whole

numberin killed is variously estimated at between 5 to 700; our informant thinks

the former to be about right: The English had of the land forces only 3 men

killed and 26 wounded. The ships of war, as far as we have heard, suffered

no loss. The watch tower mounted 1.0, and the lower fort about 25 guns.

Whilst this was enacting at Chu-en-pe, H. M. S. Druid, Samarang, Mo

deste and Columbine took up their position opposite to the fort of Ty-kok.

tow, about 3 miles to the southward of Cha-en-pe, and opened their fire upon

it, which was for a while returned with great spirit, but the gums of the fort

were soon disabled, when a party of sailors was landed to take possession,

which they effected, but not without resistance from the Chinese, who are re.

| from further aggression. .

presented to have fought bravely to the last, and the first lieuteய .

பarang_was wounded in the breast by a spear. At about 1.1 . .

English flag floated from this fort also. 1

After the taking of the forts the Steamers weresent to destroy theவ:

junks that were in Anson's bay, but the water being very siloன.

Nemesis, towing at the same time some 10 or 12 boate could get E.

near to do tem elective damage: When the Junks saw her coம்ing .

low water they altempled to escape, but a rocket ired from the". டி

மயst have entered the powder magazine of a Junk, as she imாedடி :

யு. The crews of most of the Junks jumped overboard, and go :

and the vessels were set on fire by the English boats crews, and is .

successively blew up Notwithstanding the exertions of the weகை :

மany Junks escaped through a creek connected with the inner wale ,

Bogue.

On Friday mornig every preparation was made to attack the prin

An-ung-hoy, and H M. S. Blenhein towed by a Steamer had alred .

aposition opposite it, and the Queen Steamer had sent some shei

Wang-tong fort, facing that of An-ung-hoy, when at about 9 o'eloci :- -

தயce appeared at the Admiral's masthead, and a signal was made

This interruption of hostilities was caused we anderstand, by the Cடி!

யூiral ending by means of an old woman in a lanka boat a'flag of

Captain Elliot, praying for delay that he might sent a despath டி . .

and, as has always bee the case hitherlo, thewishes of the Chineா

முediately attended to, and time given them until Monday night whe:

do not.comply with all thedemand it is understood hostilities iயreகை

The following is Capt. Elliot's oficial notice of the attack. |

CIRCULAR To H. B. M. SபB. Ecாs R siமENா 1N M.Acao- (

Negociations having been interrupted, the positions of Cha-en-pe ம .
kok-tow were இinutaneously attacked this morning by sea and land, வ:

both fallen to H. M. Arms. |

! will be very_atisictory to H. M. subjects to learn that thi :

shiewment was elected with triting loss, notwithstanding an obன்.

honorable defence at all points. (Signed) CHARI.ss Eடபன

7th Jeny. 1841. H. M. 1'lenipotentiar !

Later Weus.

| is reported-that Capt. Elliot after the capture of the Forts at Cr ,

and Ty-kok-toய, took the first step to open communications with t:

mandit of An-ung-hoy; a messagewassent, through some of the cire: '

somere, to that oficer, informing him, that it he would haul down s:

the British would cease hostilities; in reply to his communication, et.

commandant deputed herads in the tanka boat.

Wien the commandant of An-ung-hoy hauled down his ings, b.: :

British oficer who brought the message, that he could not surrender .

and also, that though they were desious of peace, they were a s

time quite prepared for war. ..

We have likewise heard that Keshen has sent a remonstrance 21

Elejpotentiary, lecturing hin on his madness in attacking the Chu.e:

Ty-kok-tow forts, telling him no good will be done by such conduct.:

த 'how he can possibly reportsuch rebellious proceedings to is

Majesty.'

TERN ATE-one of the Molucca islands, was almost wholly des:

an earthquake in Feb. 1840 :

EGYPT.-The Sultan has given Mahomet Ali, the Pachalic of Eஐ.

the heriditary succession ofit in his family-the Pasha is sait ன்

himself is tired of war-and desirous of studying the arts of peace,:
Prowing himsell a good Governor. Deliberation had taken place in b =

cil relative to the giving up of the monopolies, and it had been re:
pen the trade in corn and other edible agricultural products. The i: :

ஆl at Sue had returned to his post and the vans were again runnin:
Suez and Cairo.--Jan 18-25 :

மயig the approaching session of Parliament the effect of the pre

tem of Land Tax, and the state of the Agricultural population oட்டி !

be brought forward by Mr. O'Connel. The East Indii Petition forம1ை

ization of Duties and the state of Prison Discipline will also beே

inaதமuch as the policy of any proceedinge ii Afghanistan and the

China will doubtless be matter_of party warfare, India will probabi

மறre the an ordinary share in the proceedings of both Houses. :

The King of Denmark has given orders for the disposal by sale of Sத '

pore and Tranquebar. _1

AMER1cA-Letters have been received from America as late is N. ,

The election of Gen William Harrison to the Presidency is certai. 1.

tion Daniel Webster will probably be appointed Secretary of state 11,

giange in the political prospects of the country has inspied a ga :
fidence-that the financial embarassments experienced for a number of:

past will Boon be removed, and business of every kind be prospared,

itors ofthe Morning Star, must be post paid to receive attention.

ட_
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