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உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் தந்கை, சாத்திரம், பொ.சிவன

வி, பயிர்ச் செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையைப் ப

யும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அ. தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு

கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக நான் காய் மடித்த தாள் அ

Sல் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்கிழமைகளிற்

சித் தம் பண்ணப்படும்.

இதின் விலை, பத்திரம் ஒன்றுக்கு, உ. பெல்சு அல்லது ) , வெ

- ச் சல்வி, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திகு

ால் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிலி : கு. .

இதிற் பத் துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்த வைத்து மாதாந்த

பணம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்தி, மறு பெயருக்குச் செலவிட

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

பன் சு. அல்லது க. பணம். அல்லது மூன் அ மாதத்திற்கு முன் ன

கொடுத்திருக்தால் விலை, க பென் சு.

இருபத்துக்குக் கையெழுத்து வைத்து வருஷார்தம் முன்னேற

கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன விலை பத்தி ம் ஒ.

அ க்கு க. பென்சு, அல்லது அ. வெள்ளைச் சல்லி. மூன்று மாத

திற்கு முன்னறக் கொடுத்திருந்தால், விலை ஆறு பெல சு.

இEF தவாற்செலவை வட.
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ளே உதய சார கைப் பத்திரத்தினது முகா ைமக்காரருக்கு எழுதித்

வாற் செலவுகொடுத்தஅப்பவும்.
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இந்துதேசச் சரித்திரம்.-Season8.

இக்து தேசத்தின் தேச சுவாத்தியத்தைப் பார்த்தால், சிலவிடங்

களிற் பொல்லாத சோய்களுஞ் சிலவிடங்களில் யுத்தங்களுன், சிலவி

-ல் களில் அதிக மழையுஞ், சிலவிடங்களில் வலு புயல்களுஞ் சிலவி

உங்களில் அகோமமான உட்டணமும், இன் அஞ் சில விடங்களிற் ட

ரிக் கட்டிகளுங் காலத்திக்குக் காலஞ் சம்பல்-பதில்ை, மனுவிருக்கு

ச் சுகவீனமுண்டாகின்றது ஐரோபபா அமேரிக்கா முதலிய கன்

_ங்களில் இருந்து வருக ம_வெள்ளைக்காரருக்கு இந்தத் தேச சுவாத்

அஞ் இலரில் கோய்கள் வலு கொள்வதிஞலே, தங்கள் தேசங்களுக்

குத் திரும்பிப் போக ஏதுவ திருர்கள். மிகு கி.ாக ட்சரேகை க்

குக் கிட்டு மானமாய் இருக்கும் பூமிகள் அதிக உட்- ணமு ன்ளவை

களாய் இருக்கின்றன. இந்தியர் கார்க . லம, கூதிாக லம் முன் பணி

க்காலம், பின் பனி காலம், இளவேனி, காலம், முதி வேனி கால

ம் என வருடத்தை ஆறு காலங்களாக ப் பகு திருச்கிருள்கள். அ

வற்றுள், ஆவணி பும் புரட்டா கி புங் கார் காலம, ஐ பசியுங் கார்த்தி

கையுங் கூதிர்காலம், மார்கழி யுக் கையும் முன் பனிக்கால்ம், மாசியு

ம் பங்குனியும் பின் பனிக்காலம், சித் திரையும் வைக யுெம் இளவே

னிற் காலம் ஆனியும் ஆடியும் முதிர்வேனிற் காலம். ஆளு லும் ஐரோப்

ப அமெரிக்கா கண்டத்தாா கோடைகாலம் ம ரி காலம், வ சக்த

'காலம், அ.அப்புக் காலம் என சான்கு பகு கிப்படுதியி ந:இருள்கள்.

அவற் றன் கோடை, மாரி என் அம் இரண்டு காலங்களும விசேடித்

தவைகளாய் இருக்கன் றன. இவைகள் வட மேற்கில் ஒரு துேக் தெ

ன் மேற்கில் இருக் தும் உண்டா ஏற காற்று :பர்ச்சி. சின் அ ஆ .

பிக்கின்றன. இக் து சேசத்தி ன் தேச சுவ 'த்தியமுங் காலங்கள் விக

ற்பப்படுதலும் பற்பல வேறுபாட்டுக்கு ஏ கி வாய் இருக்கின ற ம

லையாளம், திரு வாழங் காடு, குந் ை (Coorga) கொச்சி முதலிய கே

சங்களில் தென் மேற்கில் இருக்க உண்டர்குங் காற்றுப் பேர் 2 ஏ

2கெனவே சித் திசை மாதத்தி ப பகுதியி . வங்கி ஆவணி, புரட்

-ாதி மாதம மட்டும் கிங்கும். மறுபடி அதிஅடைய வலிமை குறை

க் துபோக மின்னலும் இடிமுழக்கமும் உண்ட தற்கு ஏதுவாய் இ

ருக்கும். இடைக்கடையே வலு புயல்களும் உண்டர்வதுண்டு. ஐ

ப்பசி முடிவில வட கிழக்கே இருக்தி உண்டாகு ங் காற் றுப் பேர்ச்

சி இத்தேசங்களிற் ற வங்கிவிடும். இக்காற்று வக்கத் சில தென்

பகு ககளில விசுவதில்ை, பதினைக் த காளளவுக்கு வட பகுதிகளிற் கு

டியிருப்பவர்களுக்கு வீசி '..து. இது இவ்வூர் களில சித் திரை மட்டும

நிற்கும். கீழ் கரையில அல்லது சோழமண்டலக் கரையில்(Coroman

del Coast) தென் மேற்கு மூலையில் இருக் து உண்டாகுங் காற்றுப்

பேர்ச்சி, பங்குனி மாதம முடிவில அல்லது சித்திரை மாதத் துவக்க

த்திற் ற வங்கி ஆனி மாதம் மடலம் வீசுகிற துண்டு ஆமூலும சரிவ

ரக் குறித்த தவணை அளவும் ஒழுங்காய் கிம் கவும மாட்டாது. அல்லது

வஅககொண்டு வீசவு மாடடாது,ஏனெனி பங்குனி,சி. க்ரை,வை

காசி மாதங்களில் இக்க ை யில் டற் காற்று வீசுவதன் . புரட்

டாதி மாதத்தில ,ெ ன் மேற் கல இருந்து உண்டாகிற காற்று அமர்

க் துபோக வட கிழக்கில் இருக்க உண்டாகுங் காற்றுப் பேர்ச்சி ஐ

ப்பசி மாதம் ப்ெபகுதயிற் று. வங்க விடும. இக்காலக் துவங்கி, மாா.

ழி மாதம் முக?ன வரைக்கும, இக் துறைமுகங்களில் தொணி சள் சு

அப்புகள் (Sloops) போச்குவரத் தாய் வராது. தென் மேற்கே இ

ருக்தி உண்டாகிற காற். ப் போச்சி வெகு காலந்தச்கு சிக்

கொண்டு நிற்கி. றமையால, தண்ணிரில அதிகமான பங்கை அள்ளி

க்கொண்டுபோய் வங்காளக் குடா கடவற் தள்ளுகின்றது. அசி

அலே வடகரையில் பயங்கரமான சுழி உண்டாகுவது வழக்கம். வட

கிசிக்குக் காற்றுப் டேர்ச்சியும் அவ வித முமமுமாய் வீசுவதிஅத

பெருஞ் சுழிகள் உண்ட குவ தன . இக்க ப் பேர்ச்சி இத் து

ாைக அக் கரையிலத் தள்ளும. இது தனக்த தெ. மேற்கில் இரு து

உண்டாகுக் காற்று வங்காளக் கடலில் வீசுமபொழுது, வலு புபலக

குஞ் சுழிகளும் உண்டாகுவதுண் . மார்கழி, தை, ம. சி ம சங் களி

ல் புயல், சுழி, பெருங் காற்று, ெேரடுப்பு முதலியவைகள் இலல ம

ல, கடல் அமைதியாய் இருக்கும். மேலக ைஅல்லது மலையாளக் க

சையிலும(Malabar Coast) ம்ே க ை அ (Coromandel Coast)

* அப் பேர்ச்சி உண்டாகும பொழுது பல, த புயலகன் அடிக் கற

அண்டு. ஆஅஅம மேல கரையிற் பு பலகளுங் கன மசிையும மிகுதி

யாயும் பல வகொண்டதாயும இருசகும். அவ்வேளைகளில் .வள்ள் ப்

பெருக்கெடுத்து வேளாண் ைமயை அழித்து உள்ள பயிர் பூண்டு

கன அள்ளிக்கொண்டுபோய் டும ஆஅ அ , ழ்ேகரை உட்டனம் மி

குத்த பூமியாய் இருக்கின் மதி. இக் த தேசத்தில அதிக காங்கை

யான பூமிகள் கருமூடகமும், வட சருக்கா ரின் வட மேற்கக் தமுமே.

கியம் இனங்காததிகுல், சிலர் கோப் சளிளுல் இறக் துப்ோக, இன்
தென் மேற்கே இருக்தி வருகிற காற்றுப் பேர்ச்சி.பி.குல் உண்டாகி
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2 முகில்களானது மேற்குச் சாத்தாடி மலையில் இருந்து அருவியாக

4. பாய்க்தி மலையாளத்தின் வெகு பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கெடு

ப்பதுண்டு; அத்தருணத்தில் சீழ் கரைக்குக் கோடைகாலம். இச்

காற்.ற வீசுகிற சேசங்களில் சடைஇல்லாமல் மழை பெட்கிறதுண்டு.

கருமூடகத்தில் இரண்டு மாதத்துக்கு மழை பெய்தால் வடசருக்கா

ர் என் அம் பகுதியில் எட்டு மாதம் மட்டும் பெய்யும். மேல் கரை

பில் வீசுகிற கூதிர்க்காற்ருனது கோயம்புத்தாரில் வீசுகிறதண்டு. ே

ழ் கரையில் ஐப்பசி மாதம் நடுப் பகுதியில் வட ழ்ேக் காற்றுப் பேர்

ச்சி வீசம் பொழுது மாரி துவங்கும். அத்தருணத்தில் மேல் கரை

க்குக் கோடை காலம், ழ்ேகரையிலும் மேல் கரையைப் போல மழை

மிகுத்திருக்கும். வடசருக்கார் என்னும் பகுதியில் தேச சுவாத் திய

ம் விகற்பித்திருக்கும். ஆனி மாதம் டுெப் பகுதியில் கோதாவிரி சதிக்

கு வடக்காகக் கோடைக் காற். அடிக்றெதுண்டு. அக் காற்றுக்கு

மட்டான மழைபெய்வதுண்டு. ஆவணி பாதம் முடிவில் இரு பக்கங்

களிலும் மழை உரத் துப் பெய்யும். வட ழ்ெக்காய் அக் காற்ருன தி

செல்லும் பொழுது, கார்த்திகை மாதம் முகனையில் மழை காலமுகி

க் திபோகப் புய்ல் வலுக்கொண்டு வீசுகிறதுண்டு. கோதாவிரிசகிக்

குத் தெற்காக விசாலித்திருக்றெ வடசருக்காரின் தென் பகுதிக

ள் வட பகுதிகளிஅக் தேச சுவாத்தியத்தில் வித்தியாசப்படுகின் ம

ன. தை, மாசி மாதங்களில் தென்றற் காற்று வலுக்கொண்டு வீசு

ம். இக் கரையில் கடற் காற்று சாளுக்கு நாள் வீசுகின்றமையால்

ஊர்ச் சுவாத்தியம்மட்டாய் இருக்கும்பங்குனி மாதத்தில் கோடைக்

காற்று வடசருக்காரின் தென் பக்கத்தில் உள்ள வெளிகளிலுக் காட்

டுப் புறங்களிலும் வீசுகின்றமையால் அதிக உட்டணமாய் இருக்கும்.

சென்னபட்டணத்திலே கல்குத்தாவைப்பார்க்க உட்டணங்குறைவு.

மேல் கரையில் உட்டணமான காலங்கள் சித் திரை வைகாசி முதலி

யவைகளே. மேற்குக் காத்தாடி மலையின் ஒரமாய் இருக்கிற மைகு

ர் இராச்சியத்தின் வடமேற்குப் பகுதிகளில வருடத்தில் ஒன்பது மா

தம் அளவுக்கு மழைபெய்வதுண்டு ஆறுமாசம் அளவுஞ் சோளுவா

ரியாக மழை பெய்து வெள்ளப் பெருக்கெடுப்பதிஅல், சனங்கள்

வெளிக்கிட்டு உலாவிக்கொள்ளக் கூடாது. கப்பல் யாத்திரை போ

இறவர்கள் தங்கள் யாத்திரைச் செலவுக்கு வேண்டிய சாமான்களே

ஏற்கெனவே சேர்த்திவைத்துக்கொள்வது போல இவ்வூர்களிற் கு

டியிருப்பவர்களுக் தண்ணிரைத் தள்ளி ஆறு மாதத்து சகுத் தங்க

ளுக்கு வேண்டிய சாமான்களைச் சேகரித்துவைத்துக்கொள்ளுவார்

கள். கோயம்புத்தாரைச் சேர்ந்த மலையடுத்த தேசங்களில வருட

த்திக்கு இரண்டு முறை மழை பெய்யும். ஒன்று சித்திரை மாதத்தி

அம் மற்றது ஆடி துவங்கி ஐப்பசி மாதம் வரைக்கும் இருக்கும். இச்

அது தேசத்தின் வடமேற்குப் பகுதிசளில் உட்டணம் மிகுத்திருக்கும்.

ஆடி ஆவணி மாதங்களில இச்து தேசத்தின் வெகு இடங்களில் மாரி

ாேலங் துவங்கிவிடும். சில பகுத களில் முகில்கள் திரண்டு மசிை வரு

விக்கிற குணத்தைக் காட்டியும் ஒரு திவலை மழை என்கிலும் விழுகி

றதரிது. ஆகுலுங் கடல் அடுத்தபக்கங்களில் சொற்பமழை பெய்வ

திண்டு. திட்ட்ாபட்டணம் சிக் தி முதலிய பட்டணங்களிலே வருட

த்தில் அரிதாக மழை பெய்வதுண்டு. இப்பட்டணங்களின் மேற்குப்

பகுதிகளில் மணல் மிகுத்திருப்பதிஞஅம்மழை இல்லாததிஅ.அம் மிகு

க் உட்டணம் உண்டாகும். சிக் தி நதிக்குத் தென் கிழக்காகவும் கு

சாரத்துக்கு வடக்காகவும் இருக்கிற பெரிய வஞ்ச்தாம் (Great De.

sert) கற் குவியல்கள் பற்றைகள் கிறைந்த உட்டண பகுதியாயிருக்

இன்றது. அதற்கு மாறக, காசுமீாம், சிரீககாம் என் அம ஊர்களுக்

ஊடாகச் செல்லுகிற பள்ளத்தாக்குகளும் சேபாளங் கூற்கை

(Gorkha) என்னுக் தேசங்களுக்கு ஊடாகச் செல்அ.கி. பள்ளத்

தாக்கு மிகுந்த செழிப்பானவைகளுஞ் சோலைகளாஆக கர்தாவனங்

களாலும் கிறைச்த பசுமையான இடங்களுமாயிருக்கின்றன. இவ்வி

உங்களில் மழை மிகுத்துப் பெய்வ.தி.மல்லாமல. கோடை காலத்தி

ல் உட்டணம் மத்திம்மாய் இருக்கும்.வங்காளக் குடாக்கடலுக்கு அ

ருகான பகுதிகளில ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி முதலிய மாதங்க

ளில் வாடை வீசும். பங்குனி மாதர் துவங்கி வைகாசி மாதமட்டுச் செ

ன்றற் காற்று வீசும். வங்சாளத்தில் கூதிர் காலம், சீதள காலம், உட்

டன.காலம்என்னும்மூன்று காலங்களுண்டு. ஆ9ஆம் வங்காளிகள் து

ங்கள் வருடத்தை ஆறுகாலங்களாகப் பகுத்திருக்கிருர்கள். வருடத்

தில் மாசி, பங்குனி, சித்திரை, வைகாசி என் அம சாஅ மாதங்களில்

வசந்த காலமும் உட்டண காலமும் உண்டாம். ஆனிமாதத் துவக்க

தில் மாரிகாலக் துவங்கிவிடும். ஆஅஅமஆவணி, புரட்டாசி மாதங்க

வில் மழை மிகுத்துப் பெய்வதுண்டு, அவ்வேளைகளிலே (உசு) அடி

பதிவுக்குத் தண்ணீர் கிலத்துக்குட்சென்று சனச்திருக்கும். க்ல்குத்

வுக்கு மேலாகப் பறக்றெ புருக்கள் அறி வெப்பச் சிஅத் செர்,

ேேழ விழுக்கிடெக்கும்.வங்கா ளத்தின் ாடுப்பகுதிகளில் கோ.ை

லங்களில் வலுபுயல்களும் இடி முழக்கங்கும் உண்டா ெ மே,ே !

ள பாமா.அவைக் குளிர்த்தியாக்கும். மற்றக் கிழக்குப்பகுதிகளிது.

ன் மழை பெய்வதிகுல் இவ்விதமான இடி முழக்கங்கள் உண்.:

குளிர்காலத் தில் மூடு பனி பெய்வதுண்டு. சிலவேளை பணிகள் :

க்கத் கிரண்டு கட்டியாய்க் காணப்படும். வங்காளத்தின் மேட:

க்கல்களில் அதிகக் குளிராய் இருக்கும். தெல்லி காட்டில் (உ. .

கைக்கும் (உக) பாகைக்கும் ஊடேயுள்ள ஊர்கள் கோடை.

கில் அதிக உட்டணமாய் இருக்கும். ஆகுஅம் மாரிசால திேவ.

சக்தி உள்ள மலைகளில் இங்க். காந்து வீசும்பொழுது தேச

விர்க்கி அடைக் திருக்கும். அல்லாபாத்து காட்டிஅள் வாக்கு,

ல்லது காசிப்பட்டனத்தில் மாரிகாலத்தில் அதிகக் குளிரான்;

இவ்வொரு வீட்டிஅம் செருப்பு மூட்டிவைப்பார்கள். தக்கச.

அ மேடான பக்கங்களில் மிாரிக்ால்த்தில் அதிக ங் குளிர் உன்.

:பாண்டி மண்டலமாகிய மதுரையிலும் அதையடுத்த ஊர்கள்,

சேடைகாலத்திலே மெத்த உட்டணமாயிருக்கும் அவ்விடத்

-ேக்கில் இாண்டுமுறை மழை பெய்வதுண்டு திண்டிக்சல் மங்:

சிசேசமாய் இருப்பதாம் கோடைகாலத்தில் அதிக உட்டன;

அ. சில வேளைகளிற் பன் மிகுத்துப் பெய்வதிண்டு. கருஅடகத்

:ே சில தேசங்களுக்கு ஊட்ாக ஓயாமல் திகள் பாப்வதிe

த்தேசங்கள் செழிப்பாய் இருக்கிற திம் அல்லாமற் கோடை சா

தில் உட்டணங்குறைந்திருக்கும். இன்அம் வரும்.

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல். |

(ABRமGEMENT or Gooம' Book or NAாயகக.)

முதற் பிரிவு.-சு. அதிகாாம்.

உலக சிருட்டிப்பு.

க. மேலே அதிகாரத்தில் பூமியின் மேற்புறமாகிய

பிரித்த மேனியைப் பற்றிச் சுருக்கமாய்ப் பார்த்சே

ம். கற்பார்களும், நிரசவஸ்துக்களுங் காணப்படும்

தத்துக்குப் பூமிக்கு முதற் காரணமாகிய வல்துச்

பூமி உண்டான எழுமுகனையில் ஒருமிக்கக் குழாம்ப

ன பிண்டமாய் இருந்தனவென்று முடிப்புப்பன்:

வேண்டியதாய் இருக்கின்றது. பிற்பாடு நீடித்து க

தேறும் ஒழுங்கான செய்கையிலுைம், ஒற்றுமை .

மான விதி முறைகளிலுைம், அந்த வஸ்துக்கள் ஒன்ை

விட்டொன்று பிரிந்து ஒழுங்காய் வரிசையாயின. இ!

ச் சீருக்குவேண்டிய விதி முறைகள் பளிங்காய் டாசி

ல், ம்ே விழல் என்பவைகளே.

உ. ஆனலும் எங்குஞ் செறிவாகிச் சிருட்டிப்பன்

த்தையுங்குழப்பி எறிந்த ஒரு பூகம்பத்தினல்அல்ல:

லப்பிரளயத்தினுல் அந்த வல்துக்கள் அசைக்கப்பட்!

ம் உடைக்கப்பட்டும் ஒவ்வொரு திக்கிலும் எறிபட்சி

ருந்தனவாய்க் காணப்படுகின்றன.

க. பூமி நீர்ப்போக்கான வஸ்துவாய் இருந்ததின

குல் அது தேயுவிகுல், அல்லது அப்புவிஅல் அப்பு:

ஆகவேண்டும். சில படிப்பாளிகள் தேயுவே குரு

ருந்ததென்று எண்ணுகிருர்கள். பூமியானது, தன்'

ட்டிப்பிலே அக்கினிப் பிளப்பில் இருக்அ இப்பொழுதி

புறப்படுகின்ற நீேர்போன்ற அக்கினிப்பொருளசி

இருந்ததென்று சொல்லுகிருர்கள். இப்படிப்பட்டிே

டான நீேர் இப்பொழுதும் பூமிக்குள் முழுதும் தி.

திேருக்கிறதென்றும், பூமியின் மேனி குளிர்த்தின்

மயம்

தாவில் உட்டணம் மிகுத்திருப்பதால் மத்தியானத்திற் கடைத்தெரு னதென்றும், அது ஏறக்குறைய சும். மயில் தடிப்
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தென்றும், சிலவிடத்தில் அவ்வளவும் இல்லையென்று

சொல்லுகிருர்கள்.

ச. சகல பதார்த்தத்தையும் நீர்ப்போக்காகப்பண்

சின குரு அப்புவென்று வேறு சில படிப்பாளிகள்

"சால்லுகிருர்கள். இந்த அப்பு பூமி உண்பேட்டபொ

ஒது, எக பிண்டத்தில் இருந்து உண்டான அப்புவாயு,

தயுவாயுவென்னும் இருவகை வாயுக்கள் கூடி உண்

.ானதென்றுஞ் சொல்லுகிரு இட்படியே ஒ

வொரு வஸ்துவுங் காைவுகொண்டு மெல்லிய கஞ்சி

'யப்போல் இருக்கக் கருங் கற்பார் மிகுதியாய் இருந்த

|குலே முதன் முதலாகப் பளிங்குரப்பாகத் தொடல்

இப்படித்திரண்டு வயிரித்துப் பூமியின் மேனிக்கும்,

ருவேளை அதின் உட்பதார்த்தத்துக்கும் பொறுப்பா

இருக்கின்றது.

டு. பின்பு மற்றக் கற்பார்கள் நாம் முன் பார்த்த வி

சமாகப் பளிங்காய் உரத்துத் திரண்டு வயிரிக்கத்தொ

டங்கின. இவைகளிற் சில கருங்கற்படை உாக்கமுன்

அட்படியாயின. ஆனதினம்முன் அவை கருங்கற்பாத்தி

களிலும் இருக்கக் காண்பது. கடைசியாக விருக்கசாதி

Sலங்குசாதிச் சடப்பண்டங்களுங் காண்கிருேம். அதின

லே அவை புதுக் கூட்டமான கற்பார்கள் உண்டாவதற்

கு முன் சீவித்தனவென்று அத்தாட்சியாகின்றது.

ர்கள்.

சு. உலகம் உண்டானதற்குப் பிரதான குருவாயிருந்

தவைகளில் அப்புவும் ஒன்றென்று பேசுங்கோட்பா

தி நெப்தானியன் கோட்பாடென்று சொல்லப்படும்.

அது பூமிக்குக் கீழே அக்கினி ஒருமட்டுக்குண்டென்

ரம், அது அக்கினிப் பிளப்பிலும் பூகம்பத்திலும் அரு

2.சியாகின்றதென்றும் ஒத்துக்கொள்ளும். ஆலுைம்

எல்லாக் காரியமும் அக்கினியினலும், அதின் குட்டி

ல் உண்டாகுந் தாமத்தினதும் இயற்றப்படவில்லை.

எ. உலக சிருட்டிப்பைப் பற்றி மோசே எழுதின

அ, நெப்தானியன் கோட்பாட்டுக்கு இசைந்திருக்கின்

றது. மோசேயின் முதலாம் ஆகமத்து முதலாம் அதி

காாத்து முதல் இரண்டு வசனங்களிலும்இரண்டு விசே

வித்த காரியஞ் சொல்லியிருக்கின்றது.ஆதியிலே L L_l

ான் வானத்தையும், பூமியையும் சிட்டித்தார். பூமியோ

ஒழுங்கற்றதும் வெறுமையுமாக இருந்தது, ஆழத்தின்

மேல் இருளுமாய் இருந்தது. பாாபானுடைய ஆவி ச

லத்தின் மேல் அசைந்துகொண்டிருந்தார்.

அ. இதிேைல ஒழுங்கற்ற மாயசபிண்டம் உண்டான

பொழுது அது தண்ணிரென்று சொல்லும் உரூபமா

ய் இருந்ததென்று காண்கிருேம், அது கற்பார்களுக்கு

ம் பூமிக்கும் உபாதானமாய் இருந்த வஸ்.அக்கள் கரை

வுகொண்டிருந்த மெல்லிய கஞ்சிபோல் இருந்ததாயிரு

க்கும். இந்தத் தண்ணீரின்மேல் தேவ ஆவி அசைந்தி

பொழுது இந்த ஒழுங்சற்ற பிண்டம் ஒழுங்குள்ளதாயிற்

ம. ஆலுைம் அது முதன்முறையில் அப்படி ஆனதல்ல.

உலகத்தைச் சிருட்டித்து முடிக்க ஆறுநாள் அல்லது

ஆறு தலைமுறை சென்றது. இதில் ஒரு தலைமுறை எவ்வ

ள்வு காலமென்று எங்களுக்குத்தெரியாது.

க. முதல் நாள் அல்லது தலைமுறையில் வெளிச்சம்

உண்டாயிற்று. அதாவது சூரியன், சந்திரன்,இன்னும் உ

ண்டாக்கப்படாததினுல் அவையின்றிப் பிாவைகொடுக்க

த்தக்க ஒளிப் பொருள் உண்டாயிற் று. எந்த வஸ்துவை

ப்பார்க்கிலும் வெளிச்சம் குடென்பவை மிகவும் அட்ட

மும் இலகுவும் ஆனபடியால் திண்மைப் பிரமாணங்க

ளின்படி அவைய்ே ஒழுங்கற்ற பூமிப்பிண்டத்தில் இருந்

அ முதன் முதல் மேலே எழும்பும்.

ம். இாண்டாம் நாளில் வாயுவாகிய மெல்லிய பாமா

அணு மேலாய் எழும்பிச் சூழ்ந்து நீலாகாயத்தை உண்டா

க்கிற்று. மூன்ரும் நாள் அல்லது காலத்தில் தண்ணிர்

அதாவது வாயுவைப் பார்க்கிலும் கணங்கொண்ட தடி

த்த நீர் வடிந்து கூடி ஒன்முகச் சமுத்திரப் பள்ளத்தி

லே சேர்ந்தது. அட்பொழுது வெட்டாந்தரை காணப்

பட்டது. உடனே பயிர் வருக்கம் உண்டாகத் தொட

க்கிப் பூமி அல்லது பருபதங்களின் மேற் புறம் பயிர்வ

கைகளினலே மூடப்பட்டது. இதிேைல எழுமுகனே

பில் உண்டான கற் பார்களில் விலங்குசாதியின்றி விருக்

க சாதி கல்லித்திருப்பதைக் காண்கிருேம். இந்தக் கம்

பார்கள் உண்டுபடுகிறபொழுதும், விலங்கு சாதிகள் உ

ண்டுபடுகிறதற்கு முன்னும் விருக்க சாதிகள் உண்டாக

த் தொடங்கின.

கை. நான்காம் நாள் அல்லது காலத்தில் குரியனுஞ்

சந்திரனும் ஆகாயத்தில் நிறுத்தப்பட்டன. சூரியலோ

க அடுக்கு முற்றி அதின் விதிகள் நிலைப்பட்டு நாங் கண

க்டுெகிறபடியான பருவங்களும் சாட்களும் வருடங்க

ளும் உண்டாகத் தொடங்கின.

உை. ஐந்தாம் நாளில் தண்ணீரில் வாழும் மிருகங்க

ளும், ஆகாயக்அப் பட்சிகளும் மிகுதியாக நீர்ப் பட்சி

களும் உண்டாக்கப்பட்டன. . இப்பொழுது சமுத்தி

ாம், ஆகாயம், உயர்ந்த மலைகள் இவை மாத்திரமே சீ

வ சஞ்சாரத்துக்கு இடமாய் இருந்தன.

மா. ஆரும் நாள் அல்லது காலம் வந்தது. பூமியி

லே பயிர் வருக்கம் உண்டாகி விலங்கு வே சஞ்சாரத்து

க்கு இசைந்திருந்தது. அப்பொழுது பூமியின் மிருகல்

களும் ஆடுமாடுகளும் ஊர்வனவுகள் சகலமும் உண்டா

கிப்பட்டன. கட்ைசியாய் பராபான் மனுவின உண்

டாக்கிஞர். சகலமும் முடியப் படைத்தவரும் யாவும்

உத்தமமென்று கண்டார்.

சை விவிலியலின்படி உலகம் உண்டான சிறச்சலிச

ம் இதுவே.பிரபஞ்சாலையும் நாம் ஆாய்ச்சல் மோ

கொண்டு அல்லது இயற்றிக் கொண்டிருந்தார். அப் ச்ே சொன்னது உண்மையென்று உரதிப்படும்.
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(The following article is the original of the foregoing.)

ABRII)(:EMENT 0F 0ே0D's B00K OF NAruரRE.

PART I.) Hot pas the uorld formed! (CHAPTER WI.

1. In the last chapter we took a brief survey of the solid

crust of the earth. The conclusion, to which the appear

ances of the rocks and minerals lead us is, that the materials

of the globe existed, at its earliest period, in one confused

and liquid mass. It seems these materials were afterwards

separated and arranged by long and progressive order of op

erations, and a uniform system of laws. The chief laws of

this arrangement appear to be those of crystallization and

gravitation.

2. Butit further appears, that the materials have been shak

en, and broken, and thrown in every direction by some dread

ful earthquake, or flood, which has extended to every region,

and thrown a great part of creation into one promiscuous

iumble.

3. If the earth was ever a fluid, it must have been made

so either by PIRE or wATER. Some learned men maintain

that the solvent was fire. They say the earth, atits creation,

consisted of a fiery mass of matter, similar to the lawa that is

now thrown out from volcanoes. They also think that the

whole inner mass of the earth is, at this day, entirely con

posed of this burning liquid lawa; and that the crust of the

earth, formed in cooling, is only about Sixty miles thick, in

some places not even so much.

4. Another class of learned men assert that the solvent,

which held all matter in a liquid state, must have been wa

ter. This water, they tell us, was produced by a union of

the hydrogen and oxygen air, evolved out of the general

chaos at the first formation of the earth. Every material be

ing thus held in a state of thin paste or solution, the granite

began to crystallize first, as it was in the largest quantity, and

so consolidated, and forms the foundation of the crust of the

earth, perhaps the nucleus of the globe itself.

5. The other rocks then began to crystallize and consoli

date, in the manner in which we have traced them; some of

these before the granite was quite firn, which is the reason

we have beds of these in the granite formations. At last,

we find remains of vegetable and animal materials, which

proves these existed when the newer classes of rocks were

formed.

6. This system which makes water one of the chief agents

in the formation of the world, is called the Neptunian theory.

It admits that there are subterranean fires, to a certain extent

and that these firesare active involcanoes, and, probably, in

earthquakes, but then, every thing does not go by fire and

steam.

7. The account Moses has given of the creation agrees

with the Neptunian theory. There are two distinct facts sta

ted in the two first verses, of the first chapter of Genesis,-

:In the beginning, God created the heaven and the earth

And the earth was withoutform and void and darkness was

பpon the face of the deep; (or abyss.)-And the Spirit of

oேd moved upon the face of the touters.”

8. Here, then, we find the first change of the formless

chaos, after it was created, was into a state called upaters,

probably a thin paste, in which all the materials of the rocks

Spiri legan to move, or operate. Then this forme:

இயேired shape, but it was not done at once. It tr !

days, or 8eneration8, (that is, periods, we know mother :

the time in a period) to inish the creation. |

9. The first iay, or period, light appeared, that is :

ம0us matter, which gave light, without the assistane 1.

sய moon, for these were not yet created. Lighta.

are the most line, and have the leist weight, of any subs

ஆமd enge, by the laws of gravity, these would rise is

the formless mass,

10. The second day, uprose the line fluids, which iா

பி. 0ratmosphere, and this circled round and made the

sky. During the third day, or period, the waters, thati:

8ாosser and heavier fluids, were strained of and gathere'

gether in the wast bed of the ocean, Then the dry lant

மே 10 appear, and soon the vegetable process coine

the surface of the earth or mountainswai.covered wip:

Ang here wesee the reasonwhy petrictions of plantss.

be found in rocks of earlier formation than those wid க:

tain animal petrifictions. The vegetables began to growாடி

these rockswere forming,and before the anialsweேa:

11. During the fourth day, or period, the sun and ம1

Were set in the sky. The solar system was inished, is,

were established, and then seasons, days, and years, a:

number them, began. _

12. The fifth period was allotted entirely to the foா

of tle creatures that livein the water, and to the birds i

ஒய் மostly water-towls. The ocean, and the air, n .

loitiest mountains, were the only parts then, probably, i

bitable. _

3. But the Sixth day, or period, came. The eart ,

0ே%d wil vegetables, and all was ready to support:

mal lite. Then, the beasts of the earth, the cattle ide

:eping thing, were made and, last of all, God createdா

AI was finished, and the Creator saw that it was good.

14; Such was the beautiful order of the making it

world, according to the Bible and it we search the"Bri:

Nature, it will confirm the triths which Moses has recor:

வேத அடக்கக் கவி.

(Principles ofthe Christian Religion)

தத்தியகிறிஸ்துவேதத் சாற்றிடும் உண்மைதன்னை

மொததமய அடக்சிச்சொல்லின் முன்பரனுதமேவை

சுந்தாயப்படைத்துவதோன் தோட்டதிலிருத்திநாளும்

சித்தராயவாழ்வின்ேறு முன்பரன்மொழிந்தார்மன்னுே. 1

ஆதியிற்படைக்கப்பட்ட அவ்விருவரும்பாவத்திற்

பேதையராய்வீழ்ந்திட்ட பேற்றியின்வரால்வந்த

பாதை நம்மனிதறேல்லாம பாவிகளாகவிந்த

மேதினியுறைந்தார்கும்பி மேவவுமேதுவானுர். .

படைக்குநாட்படைத்ததில்லைப் பராபரன்பதகராக

நடைப்படுபாவமற்ற நரர்களாய்ப்படைத்ததன்றி

யிடைப்படுபசாசாம்பாமபன்றியற்றியது.தின்மாழ்கிக்

கடைப்படுபாவஞ்செய்தார் கட்டளைகடந்துசென்றே.

கட்டளைகடந்தோர் அந்தக் கடவுள்செய்கோபந்தன்னும்

பட்டனரிமமைதன்னிற் பற்பலவருத்தமெல்லாம

முட்டவுமன்றிமேலும மொழிந்திடுமறுமையுள்ளும

மட்டிலா நரகத்துன்ப வாதையுமடைந்தார்மாதோ.

நங்கடனன்மைசெய்தனுளுமாகின்றதாலே

and earth were held in solution. பொங்கியபாவமெல்லாம் புண்ணியஞ்செய்துபோக்கல்On these waters the Divine
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ங்கணுங்சிறிலதுநாதரேற்றன்றுபட்டபாட்டிற்

வகோளிமரணந்தன்னுற் சாய்ந்திடுமபாவந்தானே. டு

நவமைபராபரன்றன்றிருச்சுதனன்புகூர்ந்து

வியாயிருந்தநமமைப் பாதுகாத்திரட்சிக்கத்தான்

வியாங்கடவுடுய வருளில்ைமனிதனுக

வியநிகரோர்கன்னி வயிற்றினிலுதித்தாரன்றே. கள்

தித்தமேய்ச்சிறிஸ்துமார்க்க மொளிபெறவளர்வித்தென்னுேர்

தி பபுறுசிலுவைதன்னில் அறைந்திடவாவிந்த்தும

தப்புவழன்றநாளில் மற்றுயிர்த்தெழந்துவானந்

தித் தடச்சென்றங்கென்றுந் துலங்க்விற்றிருந்தார்மாதோ. 61.

தலாலவரைநமபிக் குணப்படவேண்டுமன்ன

காதுறுபுனி வாவி யொளியருளதனினெய்தும

துனர் சிறலதுவைத்தான் முன்னிட்டுமன்றடாக்சால்

தாதேன்னலாகு மேத்தகை யவர்க்குந்தானே. அ

ல்வழி குணப்பட்டோர்கள?லவறநிற்றற்காகச்

சவ்விய ஞாநலநாநச செயல்பெறவேண்டுமபெற்றல்

வ்வணற்கருணையென்னு மிராவுண்டியியற்றல்வேண்டுத்
ல்வலிற்கிறிஸ்துநாதர் சவைதனிற்சேர்வதற்கே. கம்

றக் குமபோதுடலான்மாக்களெங்குறுமெனிற் சtரந்

றப்படவழியுமான்மாச் சிதையாது நரகத்தேனும

றத்துறைமோட்சத்தேனு மடைவது.திண்ணமப்பால்

றுத்துறையுடலான்மாககள் மற்றென்றியெழல்சொல்வோமே. :)

கழ் குனக்கறிஸ்துநாதர் மகிமையோடெழுந்துபோந்து

குநரு த்தர்ப்புநாளில் விரைந்தவரழைத்தக்ாலை

குந்துகல்லறையிலுற்றேர் புரமெலர்ழ்யிரோடொன்றிப்
குந்தேத் நற்கநியாயப்படி தீர்ப்புப்ட் கல்வர்தாமே. ப0க

ர்த்தவர் குணப்படாத தீயரை நரகத்தியில்

ஆர்த்தவர் புலமபித்துன்ப மனுபவித்திடவேன்றென்றும

பர்ர்த்துறத்தள்ளிவிட்டுப் புனிதரைமோட்சந்தன்னிற்

சtத்துநத்தயவின்பத்தைச் சிறந்தனுபவிக்கச்செயதே.

புட்டரமண்டலத்திலமர்த்துவிற்றிருப்பாரங்குச்

தப்பிய புனித்ரேல்லாந் திகழந்துளங்கனிந்தன்பார்ந்துத்

ப்பறப்பரப்பான்றன்றகையேலாமபுகழ்ந்துபோற்றி

:மயப்புறவிருப்பாரென்றுமவியந்தின்பநுகர்ந்துமாதோ.

ாரியுங்கந்தச முழற்ற விடத்தினிற்சேர்ந்ததியோர்

ரிடரன் சர்பகோபந் தினமவிடாராசிச்செப்ப

பரிதுயாபரவைவைதி அகாரதகாலமெல்லாம

பருவரலுழந்தோராச்ப் பராசுடன்வருந்துவாரே.

உவாந்தி பேதி.

(On the Cholera.)

முகாமைக்காரசே,

; க்கள் ச. சஞ்சிகை க.க. புறத்தில் அளவெட்டியில் கோதரி வி

பர்தி கடக்கிற சாப்ட் பதினச் சக் கதியில் அறிவித் தீர்கள். முன் து

ஒரு பத்திரத்திலே அவ் வியாதியைப் பற்றியும் அது பண்ணின பிர

டான்ங்க இனப் பற்றியும அ து சொற்றேசொற்.மல்லவோ என் துஞ் ச

தேசத்தைப் பற்றியும் அச்சுப்பதித்தீர்கள். ஆ அலும் அந்த வியாதி

என் சிற்றறிவுக்குத் தொம்றென் ற காணப்படுகில ற. . இந்த வியாதி

:கு, திராவிடத்தார் ஊழிக்காற்றென் அம் இது செல்லும் இடங்க

. ய் உண்டாகுமென அஞ் சொல்லியிருக்கிருர்கள். இது உண்டா

வதற்குக் காரணம, அசுத்தமான பூமியில் இருக் து எழும்புகின்ற ஆவி

ஆகாயத்தோடே கலக் கருக்க மதுவிர் அசைப் பூ கம்பண் அம்பெ

மு.தி , சரீ ரத்தில் அதிக வேகன் தாவி உதிரங் கொதித்துக் குளிாக்த

மாத்திரத்தில் அச்ச உதியம் உடலிலத்தங்காமற் சலமும் ஊனமு ம. கி

உ. திபேதி உண்டாகி உடல குளிர்ச்சதிகு அம் இனத்த ச8ஆம்

1. சாயாளி தாக்குதற் கரிதான உபாதி உண்டாய்ப் பிராண சேதம்

அடைகிருன். இக் தக் காற் று அல்லது சோய்கொண்டவனிஅள்ள

து கிட்ட இருப்-வலுக்கு வீச அவஅக்கு உண்டாகின் றதென் றெண்
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அதற்கு உங்கள் பத்திரத் திம் சொல்லியிருக்கிற மருச்.த செய்து

கொள்ள ஏழைச் னங்களு:கு இயல்பில்லை. அரசாட்சிக்காரர் அதை

ச் செய்வித் து வபித்தியா இடத்திற் கொடுத்துச் சனங்களிடத்திற்

அக்கொள்வதும் இல்லை, காட்டுப் புறக் கிற் குடியிருப்பவர்களுக்கு அ

தி கிட்டுவதும் இல்லை. இவ்வியாதி அதிகப்படாமல் எளி சாய் இரண்

டொருவருக்கு வந்த கலையில் இதைச் சலசன்னியெனக் குறித்து அ

தற்குச் செய்கிற மருந்து தானே இவ் வியா திகொண்ட சிலருக்குக்

கொடுக்கச் சுகம் அடைந்ததிகுல் இதை ஏழைச் சனங்கள் செய்து

ட ட இது டைய கி.மு பைபிளும் சு கப டைய ச்தக்க த த் தங்கள் - க்

திரத் பிரசித்தம்பண்ணுமபடி கேட்டு கொள்ளுகிறேன்.

இவ் வியாதியின் குண தோற்றினமாத்திரத்திi, கோயாளிக்குக் கா

நீ அங் குளிர்மையுங் கொள்ள மல் ன் ரு மூடி ச் சி. சிலே ச. ரித்

சயிலம் பொருத்தித் தாகத் தக்குக் கடி:ா க் காய்ச்சிய சுக்கு சீரை

கொத்ெதுத் தாமதம் இன்றியே பின் வரும் மருந்து கொடுக்கலாம் அவு

அது உட்செலலாமல் உ வாந்திபண்ணி பே ட்டால் இரண்டு மூன் மு

மை கொடுக்கலாம். உவா தி அல்லது டே தி வை இரண்டில் ஒன் ஆறு

கட்டுப்பட்டால வியாதிக்கா. சு கம அடைவான். இம் மருத்து உட

லிலே சேர்த்தவுடனே வாழைத் தண்டெனக் குளிர்ந்திருக்குக் தேகம்

மூன் அ நாழிகைச்குட் சூடெழும ச் சுக குணங் காணும். பின் சொல்ல

பபம்ே இம் மருங்தை ஏலவே செய்துவைத்துக்கொண்டு தாமதம இ

ன்றி கே யாளிகளுக் கொடுக்க வேண்டியது. அ ம் ருச்தாவது,

சுக்கு வசம்பு, சித்தரத்தை, கே ட்டம், கருஞ் சிரகம். சீரசம்,

ச ைனிகள்ாாய , கராமபு, க ரோல் அரிசி, அசமதாசம், திப்பிலி

இவை வகைக்குக களஞ்சு க. கையாந்தகரை, உப்பியிலை, வகைக்

கு. க. பி.டி. இவை எலலாம் வறுத்து மென்மையாகத் தாள் பண்ணி

வெருக டிப் பிரமாணம் ஒரு சங் த வென் னி சிற் கொடுக்க உவாக்இ அ

ல்லது பேதி தரிபடாதிருக்கில், சுக்கு நீரிற் கொடுக் கப் பிராங் தி தரி

பட்டு உவாக்தி எடுக் கல இ ைனம் ஒர் அளவு கறி உப்புக் கரைத்த ே

ரிம் கெ. டுக்கவும். இப்படிக்கு

மாப புரியில இ. இன் குசிப்பிள்ளை.

தி.அாசக ஆட பங்குனி மி கதி" வயித்திய..

உதய சாரகைப் பத்திரிகையினது முகா ைமக்காரருகுே.

துரைகளே, (On Pulsation.)

சிங்கள் முதலாஞ் ஞ்சிகை ஐந்தாம் புற தில் தமிழா யு.அ நாட்க

ளின் படி வாத பித்த சிலேற்பனங்களே அறியப் பயிற் றும் அ ைனப்

கோழி தி அன் பயிலென கடப்பது வாத காடி எனவும அ.துக்கு ட் பி

ன் சொலவிவரு டிகளின் மலை வைத் ,ெ ரிங் த கொள்ளுமபொருட்

டு அறிக் அ ண | ங் த வயிந்தியஞ் செய்யும அவர்களால கருத்துப்

டெற். கொள்ளுதற் காக வயத்தியப் பிரி னென்ப.ர் கேட்டு:கொ

ண் டகேள்விக்கு இதுவரையி அம் மறுமொழியிலலாத துக் தவிர வ.பி

த்தியட பிரியரும் அதைப்பற்றி மவுனமாய் இருந்த விட்டது. ஆச்சரி

யமாயிருக்கின றது.

இதற்கு எது மறு-ொதியென் று அறிய இச்சித்து இருக்கும் அ

னேகர் இதி வரைக்குங் கார் திருபட திகுல உதைத் தங்கள் மறு பத்து

ரிகைகளில் ஒவ றில பிரசித் தம பண்ணச் சம்பவி கில் ஒரு வியாதிக்

க ரனக் குணப்படுத் துமபடி கூட்டமாயிருக்கும் ஏழு வயித்தியா

கக் கணக்க டச்கூடிய அதனத் தொகைபன பரிகாரிகள் வாத பித்

த சி லட்டுமம உவைகளிலொன்றைக் கை காடியைப் பிடித்தமா

த்திரத்திலே நிச்சயித்துக்கொண்டதாக ப பரிகார்ப்பதால் உதறி

குத் தகுந்த மறுமொழி சொலவாாகளெ மன வி இதால் அரு

ட்டிவரும்படி கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன. அவர்கள் மறுமொழி சொ

லலு தே?னயும் வயிந்தியப் பிரியா திதி, கூர்மையாய் இருப்பாரென்

அறு க ம புக.ே ம ன . இப்படிக்கு

டாம புரியில் வயித்தியப் பிரியன் மேற் பிரியன்

த.அாசகஆ. ம. சி. உ. அத"

வி லங் கி ய ல்.

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

illustrated by cats on a comparative scale.)

கோணும்.--The Wolf.

கோளுப் இரண்டரை அடி உயர்ந்து மூன மசை அடி நீண்டிருக்

ன்ெறது. அதின் உடம்பு ஒர அம் தோற்றம மெலி ச்து வரட்சிகொ

ண் டதும் வால கேரியதுமாயிருக்கின் றது. நாவர்.துலன் றில காயும்

இகவும் ஒரு சாங்கமாய் இருக்கும. அப்படி இருக்கம், அது அதிக

கொடும்ையுங் காட்டு சீதனமுமான பயிற்சியுமுடையது. சிறம், கரை,

அது ஐசேர்ப்பாவிலும் அமேரிக்காவிஅம் மிகுதியாய் இருக்கும். எச்

சேரப்பண்ணிவரு கறதாய் இருக்:ாஅ , யாவரும் அதை மே ஏற்
த ஊரிலே இருக்தாலும், அங்கங்கே எல்லாம - னிதர் அதைச் சத்து
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குவாகப் பகைத்துக் கொல்லத் தெண்டிச்ருெர்கள். அது இரைக்

கெவியுள்ளதாய் ஆடு, மான் முதலிய மிருகங்களை அழிவுசெய்தி தின்

அம். அது தக் கிர்முங்கெதியும் உள்ளது. பசி மிகுர்துண்டாகச் சம்

புவித்தால் மிகுச்த திணிவும் வெறிக் குணமுமாகி மனிதரிலும் விழு

ம். கோளுய்கள் ஒன்ருகத் திரண்டு சங்களுக்கு இரையான மிருகங்

களே மணப்புப் பிடித்து வரிசையாய் வசைச்அது மறித்துச் செங்குத்

தான் மலேசளிற் கொண்டுபோய் செருக்கி அச்சுப்பாடாப் விழுத்

அதும் அல்லது உள்ளிட்டு வளத்திப்பிடித்துக்கொள்ளும். கற்பித்தா

ன் விறங்கிலணஸ் என்பவர் பண்ணின கரைப்பயன்ச் சரித்திரத்தி

லே கண்டபடி பின் குற் சொல்லப்படுவது மெய்ப்படும். ஒருசெங்

குத்தான் மலைக் ழ்ேப் பள்ளத்திலே இரண்டு செம்மான்கள் உருவழி

ச்சி கிடச்கக் கண்டோம். அவைகள் அக்த மலைச் சொல்களில் இருக்

தி சோகுய் கலைக்க விழுக்க செத்ததாகக் காணப்பட்டன. இக் கத்

அட்டத்தனமுள்ள கேர்ளுய்கள் கெதியிலே செம்மான்களுக்குக் கு

றைவாயிருக்கம், அவைக ைஇப்படியே அக்தர வெளிகள் அடுத்த

செங்குத்து மலைகளிலே செருக்கி அவதிப்படுத் தும். மான் கள் இட்ட

மாயிருக்கிற வேளைகளிற் கோளுப்கள் திரண் அந்த வளத்தில் வழிவி

ட்டு வனத்துப் பதங்கி கர்ந்த சஞ்சடிபண்கு மற் போய் வளைத்

அது செருக்கி அஞ்சத்தக்கவிதமாய்க் குலத்தத் திகைச்சுபபண்ணி

_ செங்குத்துத்த கேரே இருக்கிற இறக்கத்துக்குக் கலைக்கும். அவை

இப்படி முழுக்கெதிகொண்டு கெடுதியிலே ஒைேகயிற் பிறகே ஒடு

கிறவைகள் முன் னுக்கு ஒடுகிறவைகளை கெருக்க தடுத ாளியிலே செங்

குச் துமலையின் ழ்ேப்பள்ளத்திலே எல்லாம விழுக் து தகர்த்து செத்

துப்போம். கோளுய்கள் பின்பு இற கிக்கெ னடாட்டமாய் அவை

களத்தின்னும்.ஒருமுறை இடாக்குத்தர் றிச்சாட்சன் என்பவரை ஒன்

பது கோளுய் வளைக்க அவர் கொஞ்சமுங் கெடியாமல்த் சயிரியமா

ய் அவைகளுக்கு ஊடாக விலகிப் போய்விட்டார். தன் மும் அவரில்

விழத் துணியவில்லை. பரிசுத்த வேதாகமத்திற் பல பல இடங்களி

அங் கோளுபிஅடைய துற்குணத்தையும படியாமையையுங் காட்

டி எழுதியிருக்கின்றதாகக் காண் கிருேம். முதலாவது க. மோசே,

சமக. உல் எ. யாக்கோபு பென்யமினைப் பற்றிச் சொல்லிய ர்ேக்கத

ரிசனம், பென்யமின் பீறிட்போடுகிற கோளுய்,காலமே எடுத்ததைப்

பட்சிப்பான். சா யுங்காலத்தில கொள் ைபிட்டசைப் பங்கிடுவான். பு

த ஏற்பாட்டிற் கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகளை இச்சத் சக்திரமுங் குற்றமுமு

ள்ள கோளுய்க்குச் சரி. கட்டிச் சொலலயிருக்கின்றது. மத். எ. ஸ்டுல.

ஆட்டுத்தோலை உடுத்து உள்ளேயோ பீஅகிற கோளுயைப்போல உ

ங் - ளண்டைக்கு வருகிற கள்ளத் தீாக சரி சி. குக்கு எச்சரிக்கை

யாப் , ருங்களென். வாசி கிருேம. கோளுய் ள் சரீரத்தைப் பி

ங்ெகிப் பட்சிக்கிறவைகள். கள்ளத் ர்ேக்கதரிசிகளோ ஆத்தமாவை

மயக்கி மோசத் திஅம் அழிவிலுக் தள்ளுகிறவர்கள். கே. மூப்கள் இ

ட்பொழுது அதிக குளிாமையும் மலைகள் அடுத்ததுமான இடங்களி

ல் திரளாய் இருக்கின்றன. அவைகள் அங்கே செய்கிற அழிவு கொ

ஞ்சமல்ல. த.அாய்.அ ஆண்டில் அவைகள் அழிவு செய்த மிருகங் களி

ன் தொகை அரசருட்க யாருடைய கணக்கின் படிக்குக் குதி ை த.அ

ாசக.கோழி முதலிய வீட்டுப் பட்சி தஉாசக ம தெ.அாஎ. க. ம.

க்குட்டி எாகக. ஆடு ஸ்தோஅவ. ஆடடுக் குட்டி எாஉசு. வெள்ளாடு

உதநிாசடு. வெள்ளாட்டுக் குட்டிகள் ள.அக காப் எாக. வாத்து சு

ாT_.

பின் அந் சொல்லிய காரியம் இறசியா தேசத்திலே சிறிது வருட

ங்சளுக்கு முன் சம்பவித்தது. ஒரு தாயும் பிள்ளைகள் மூன்றும் ஒரு சா

வர்களைக் கலைத்த.தி.உடனே அவள் தன் குதிரையைப்ப.

ட்டு வெகுகெதிய்ாய் வீட்டுக்குப் போகும்படி செஅச்சிஅள்ே

ய்களுக் த ரத்து கெதியாய் திடின நிஞல், அவன் முக்தி கெள்

டாம், போயிற்.ம. அனத்ால் அவள் தன் வேனையும் மச்

ஊ கன யுங் காப்பாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டுக் கே குப்* எ

கெடுத்த்றெதற்கு ஒரு பின்னல் எடுத்த அச்ச.அங்கலகப்ட்டி

மியும் உள்ள சோகுய்களுக்கு முன் எறிச்தான். அவைகள் ஒரு:

பொழுதைக்குள் அந்தப் பிள்iனயைப் பட்சித்துப்போட்ர்ே.

பவுச் தரத்தி பண்டியோடே வர்.தவிட அர்தத் சாப் படச்ச

தளித்து, முன் செய்தது போலவே திரும்பவும் ஒரு பின்_ய ,

துப் ப்ோட்டாள். இச்த இதமற்ற கதையை கெடுகப் பிடிச்சி

சுகிறது இன்பமல்ல. ஆதிவாற் சுருக்கிச் சொல்அகில், மூ- அ

ம் ஒரு பிள்ளையைப் போட்டாள். பின்பு இச்த சிற்பக்க மஅ!

வத்து சேர்த்தாள். அவளுடைய யோக்கியத்தையும் என_1

யும் எடுத்து அறிவிக்க வேண்டியதில்லை. இக்கச் சரித்திசத்தை,

ள்தான்ே சொல்வித் தனக்குண்டான மோசச்சையும் இசன்சே

நீ நிலைபாத்தையும் எடுத்திப்பேசித் தான் செய்தது க-பிச்சி

வென்றதாகத் தருக்கித்துக்கொண்டு கிந்கையில் பக்கத்திவே !

டுக் கொண்டு கின்ற ஒரு முட்டாள் தன் சிவனத் சாத்திக்கொள்

பொருட்டாகத் சன் பிள் வசன இப்படியே சொன் மவடிப் !

லே வைக்கப்படாதென் முசொல்வி ஒரு கோடாவியை எடுத்து அ

டைய தலைமண்டை இரண்டாகப் பிளக்க அடித்சன். இதன்

ருட்டாக அவனைக் காவலிலே போட்டிருக்கும் பின்பு இசாச .

அக்கு மன்னித்துவிட்டார்.

கோளுயினது திட்டத்தனம் முதலான குணச்சை மரக்கிப் --

க்ெகொள்வது மகா பிரியாசம். அதின. தட்ட குணக்க அம்:

சிவும், பட்சமுமான சடையிeல் இணங்கித் திருப்பவுல் கூன்

ன்பதைக் காட்டச் றிெது காலத்துக்கு முன் சடாக உண்-ை

சரித்திரம் ஒன்று சொல்லப்படும். அதாவது, ஒருவன் ஒரு சிே

ப்க்குட்டியைப் பிடித்து, சாய்க் குட்டியை வன்ாக்கிற பிசகா

வளாத்து முழுக் கோளுயானதின் பின், பேரீசில், மிருக வளர்

காரருக்கு வெகுமதியாகக் கொடுத்துப்போட்- ள்: த.அ.-

எசன்ே விட்டுப'பிரிக்க துக்கமுங், கவலையும கிஉைக்தி, தசை

குமல் தன்னப் பராமரிக்கிறவாகளோடுஞ் சேராமல. வெசுடன்

அறுப்பாகச் சில கிழமைகளாக இருக்க தி. இப்படிச் சில_8

ன்றதின் பின் தனக்குக் கிட்டவருகிறவர்கள் -ே கி,மவாககு

த்து கொண்ட்ாட்டமாக முக்தின எசமான மற தி விட-தி

மாதத்திற் பின அவன் அவலடம் போய் மிருகங்கள் அடைத்

க்கிற தோட்டத்திலே வெகு பேருடனே கி ைற பேசின குல கே.

டவுடனே மடடுக்கட்டிக்கொண்டது. அதைத் அறக் து விடவும்:

போய்த் துள்ளி வளையாடிப் பெரிய சக தோஷத்தைக்_கட்சச்சி

மறுபடியும அவன் அதை விட்டெ பிரிக் அபோக மு- போல, !

ம்பவுஞ் சலித்துக்கெய ண்டிருந்தது. பின்னும் க. வருடத்தத்i

அக்த் எசமா. லாத்திரியில அவ்விடத்திற்குப் பாஅக சே!

ய்கள் எல்லாம உள்ளிேவிட்டுப் பூட்டப்பட்டாபிச்ம. அப்படி சி.

க அவனுடைய குரல.தாரத்திற் கேட்டவுடனே அக்த க. ர்புள்

மிருகம் உள்ளே இருக்தி மெத்த அங்கலாய்-பாய அழுது -

ன்றது. அது இருகத கூட்டி கதவை கேகவட்டவுடனே த.

சமானிடத்துக்கு ஒடி அவன் சோளிலே பா ப்க்.தி, முகத்தை கன்

தனது பிக் தன பராமரிப்புக்காரரையும கடிக்கிறதாகப பக

ண்ணிற்று. அதைக் கண்டு அவா.கள் அதை ப பிடித்சிக் உட்ச'

டைத்துடபோடடார்கள்.

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

மித்திரபேத சக்திாம்.-க.அம். பக்கத்தினின் அ.

இதைக் கேட்டுக் காடகன் இதற்கு நான் செய்யத்தக்கச்ெ'

வெமே கேட்கத் தனகன் திென்ம போயிற்குே அ:ை

படி சேகரிக்சவேண்டும். எது சம்பாதிக்கவில்லையோ அதைச் :

பாதிக்க வேண்டும எதிராக வருகிற விக்கினங்களைத் தடுக்க வேன்.

மென்று இப்படி ஆலோசித்துப்பண் அகிறவன் அல்லவோமச்சீர் :

குலும் இப்பொழுது சமக்குப் பிங்கல சஞ்சீவகர்களுடைய ேெது

தால் எலலாச் சங்கடமும் சேரிட்டது. அவர்களுடைய கட்ல."

ரித்தாற்ருன் நமக்கு இவ்வளவு அன்னக் கிடைக்குமென்.அ சொல்

க்ரேடன் அந்தப் பிங்கல சஞ்சீவகர்கள் உறவைக் கெடுக்க '

லாகும்! மணியினின்று ஒளி பிரிக்கப்படுமே! இது முடியாத கார்.

ள் சமக்கி பண்டியில் ஏறிப் போகையில், ஒரு கூட்டங் கோளுப் அ அல்வே வென, தமனிகன் எ. ன சொல்.அகிருப் உப பச்சி"
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து பராக்ரெமத்தாலாகுமோ? ஒருகாகஞ் சொர்ன மாலையால் ஒ

ருஷண சருப்பத்தைக் கொன்றது அறியாயோவென, க ச டக

அது எப்படியென்.அ ஆவலோடு கேட்கத் தமனகன் சொல்லத்

டக்கிற்று.

ரு பெரிய மரத்தி: கூடு கட்டிக்கொண்டு ஆஅம் பெண்அமா

இரண்டு காக்கைகள் செடு காள் வாழ்ச்திருக்கும்பொழுது, அந்த

பொங்தில் ஒரு காகம் வர்து சேர்க் தி அக்தக் காக்சை இடுகிற

டைகளை எல்லாக் குடிக்கக் கண்டு இதற்கு எனன் செய்யலா ெ.

மிகவும் விசனப்ப்ட்டுத் தனக்குச் சினேகமாகிய சரியிடத்திற்

ாய் சடத்த சங்கதிகளைச் சொல்வி இப்பொழுதாகிஅம் முட்டை

க் காப்பாற்.ழறெதற்கு என்ன செய்யலாமென சரி ஒரு சண்

,து வெகு சண்டாசையைக்காட்டிக் கொக்கைக்கொன்ரும்பே'

அதை ஒரு உபாயத்தாற் கொல்லவேண்டுமென காகம கண்ெ

ாக்கை எப்படிக் க்ொன்றது? சொல்லும் ஐயாவென, சரி.

'ன் கவயே மிகுதியுச் தின்று வளர்ச்த ஒரு ழெக் கொக்கான தி

க் கரையில் வர்து விசனமாய் உட்கார்திருச் சது. அப்பொழுது

ல் இருந்த மீன்கள் கொக்கைப் பார்த்து நீ உன் ஆகாரத்தை

டுச் சம்மா உட்கார்திருப்பானேன் சொல்லென கொக்கு சா

ன்ே தின்பது மெய்தான். ஆகும் இன்றைக்கு இங்கே செம்பட

வந்து எல்லா மீன்களையும் பிடிக்க இருக்கிருன். இதகுல் என்.அ

.ய இரைகள் எல்லாம்கிருமூலமாய்ப்போகுமேயென் ற எங்கிச் சம்

இருக்கிறேனென, இதைக் கேட்டு மீன்கள்எல்லாங் கூட்டங் கூ

எவன் மைக்கு அபாயஞ் சொன்குஅே, அவனே உபாயஞ் சொல

பானென்று ஆலோசித்துப்,பிறகு கொக்கைப்பாாச்சி,ேேய என்

இப்போது இரட்சியென,கொக்கு சான் செம்படவஅே.ேசண்

-பண்ணச் சமர்த்தன் அல்ல. சாகுே கிழவன். ஆஅஆம் உங்கr

ருேரிடத்திற்குக் கொண்டு போவேன். அதகுல எனக்கும் இச்தத்

விாமையான காலத்திற் பர உபகாரியென்றே பெயரும் வரும். ே

ளும் வெகு காலம் பிழைத்திருப்பீர்களென, அப்போதி அச்சப்

தமையான மீன்கள் எல்லாம் பிராணனக் காப்பாற்றும்-ொருட்

அதன் பேச்சை கம்பி கல்லது அப்படியே கொண்டுபோகவேண்

ம்:னச் செஞ்சப் பிறகு அந்த வஞ்சனையான சொக்கு சடைக்கு ஒ

வான்ருகக்குளத்திலஇருக்கிற மீன் கனே எல்லாம் சொண்டி-அறிகவ

கொண்டு போய்ச், சில மீன் கமத் தின்ம மற்ற மச்சங்கத ஒரு

ரிய பாறையின் மேல் உலரவைத்தது. பிறகு அக்தக் குளத்தில் தி

த ஒரு சண்டு இச்தக் கொக்கைப்பார்த்து ஒ! வேகாருனியனே!

னயும அவ்விடத்திற் கொண்டுபோகவேண்டுமென வேண்டிக்

ாள்ளக் கொக்கு வருங்காலததிலே எதுவும் வலிய வருமென் அ உ

ருக்குள்ளே சங்,ோஷித்து, அப்படியே கண்டையுங் கெளவிக்கொ

டுபோகும் பொழுது கண்டு வழியின் மீன்கள் செத்துக் கிடக்கிறதை

, மீன் முட்கள் சிக் திக்கிடக்கிறதையும், பாறையின் மேல் உலகுதி

தையும் பார்த்து, ஐயோ! பல மீன்களையும் கொன் சம்மையுங்

கால்ல வச்தது. சமமைக் கொல்வதற்கு முன்னமே காம இதைக்

கால்வோமென்று ஒரு உபாயம் கின்த்துக் கொக்கைப் பாாத்து ே

ன்ன வகுத்தப்பட்டுக்கொண்டு வக்தர்ப். ஆஅலும் அங்கே என்.அ

டய பரிவாரங்கள் இருக்கினறன. ஆகையால் அங்கே என்ன கீ ம

படியுங் கொண்டுபோளுல் அவைகளை யுங் காண்பிப்பேனெண் அ

தக்கேட்டுக் கொக்குப் போாசைப்பட்டுத் திரும்பி அச்தக் குளத்
க்கு நேரே வருகையில், கண்டு கொடுக்கிளுல் அக்தக் கொக்கின் க

த்தை இரண்டு துண்டாக ச.அக்கிக் குளத்திலே வீழ்க் தி சுகமாய்"

க் த.தி. ஆகையால் அச்தக் கொக்கைப்போலப் பாம்பையுங் கொல்

வேண்டுமெனக் காகம் அப்படிப் பாம்பைக் கொல்ல சான் செய்ய

வண்டிய உபாயம் என்னென்று கேட்க சரி இப்பட்டனத்தி

|ராசகுமாரி குளிக்கிற மஞ்சனச்சாலைக்குப்போ. அவள் ஸ்கா சமப

அம்பொழுது ஆபரணங்கள் கழற்றி வைத் திருக்கும் அக்த ஆப

ாங்களில் ஒலறை எடுத்துச் சனங்கள் பார்க்குமபடி கொண்டுவச்

.அந்த மாப் பொத்திற் போடென்டிசொல்லக் காக்கையும் அபட

யே செய்ய, அக்த இராசலுடைய வேலைகாரர் போய் அந்த மாத்

ன் பொத்தைப் பிளக்க சாகஞ் சிறிவச்தது. வரவே இரண்டு தண்

ாக சறுக்கி எறிச்சார்கள் அதிகுற் காகத்தின் காரியங் நிறைவேறி

மு. ஆதலால் உபாயத்தால எல்லாங் கைவசப்டம்ெ. எவன் புத்த

ாகுே அவன் பலவான். எவனுக்குப் புத்திதில்லையோ அவனுக்குப்ப

ம்எங்கே பருவம் புத்திபலத்திஞ்ல ஒரு முசல் சிங்கத்தைக்கொன்

தென காடகன் அதெப்படியென்று கேட்சத், தமனகள் சொல்.அ

iன்ற தி. _

PANCHA.TANTRA.KATE1.

(A Translation, &c-Continued from page 89.)

On hearing this Karadaken demanded what he should de:

Tamanakin replied, 1f a thing is lost, it must be found; the thing whict

may be acquired, must be acquired; impending danger must be avoided he

who can do these things, is a king's minister indeed Our present dificulty

arises from the friendship between Pincala and Sangeewakan; and it is only

by destroying this friendship that we can obtein our food.'

To which Karadaken asked, Who is sufficient to do this Can the bril

liancy of a diamond be separated from the diamond itself is not this an im

possible thing?”

:What do you say saidTamanaken, May we not do that easily by strat

agem, which we cannot do by strength and courage: Do you not know that

a crow once killed a serpent by means of a golden chain.'

"How was that demanded Karadaken, eagerly.

Tamanaken replied,-There once lived in the hollow of a grent tree a pair

of crows, who were for a long time undisturbed, but at length a hooded snake

came and took up his residence in the same tree, and sucked all their eggs.

They were much'pained at the மistortune, and the female crow not knowig

what to do, went to her friend a Jackal, and having stated the case, she beg

ged to know by what means her eggs might be preserved. The jackal said,

youmar kill the serpent by tratagem, as the ra killed the Stork, by edit

ing in him an eager desire to eat many crabs. But how could the crabill the

stork said the crow. To which the jackal related the following story:

An oldstork who had lived sumptuously all his days, chiefly upom fish,

came one day to a tank and sat on the bank with a sad countenance. The

fishes of the tank seeing him, said, Pray why do you sit idle on the bank,

without seeking for food: The stork replied, It is true, my usual food istish;

but the fishermen will come here to-day and catch all the tish, and I shall be

in want, I am therefore too much distressed to make any effort to procure

my food. The fishes, hearing this, counselled together and said, He who has

made known tous our danger, will also be able to tell us how we may escape;

then addressing the stork, they Said, We entreat thee to deliver us from this

danger. The stork replied, I have not strength and skill enough to light with

the tishermen; besides, i am too old I will, however, if youplease, carry you

to another place, where you may live a long life without danger, and I shall

by so doing, secure in my old age the name of a benefactor to strangers. Then

these ignorant and foolish fishes, beliewing the words of the stork, and hoping

to save their lives, entreated him to do as he had sald So the cunning stork

took them one by one in his bill and eating some, he laid the others on a rock to

dry for his future use: When this was done, a crah who lived in the tank

came near and addressed the stork, 0 gracious preserver of life, may it please

thee to carry me also where you have carried the fish: The stork was much

pleased, thinking that in a time of good luck every thing is easy-and taking

up the cral, he walked of with hin. The crab seeing the dead fishes and

fish bones strewed in the way and the fishes drying on the rock, sald within

himself Alas! how many fishes has the stork killed; and now he intends to kill

மe also; therefore | must be before hand and kill him first Then addressing

the stork, he said, you have labored hard to bring me thus far, and I am under

much obligation to you; but I have many companions in the tank who will

also be glad to be served by your kindness; if you will therefore carry me back

I will bring them to you. The Stork, on hearing this, having a great desire of

gormandizing such food, was induced to return, and as he approached the

edge of the tank, the crab seized the neck of the stork with his claw and sev.

ered his head from his body, while he fel into the tank and happly escaped.

In this manner said the jackal, you must kill the serpent. By what strata

gem shal I kill the serpent asked the crow The jackal replied, Go to the

bathing room of the king's daughter and you will observe herjewels which she

has taken of and carefully laid down, take one of them in your bill so that all

the people may see it, and while they watch you, ty to the tree and drop it

into the hollow where the serpent is concealed. The crow did as her friend

advised her, apon which the servants of the king ran to the tree and split it

open, to find the jewel. As they did this, the serpent came out, hissing with

rage, and was cut to pieces. Thus the desire of the crow was realized. There

fore, said Tamanakan, all thing may be accomplished by stralagen. Whosp

ever is wise is strong But he who is without wisdom, where is his strength:

-Even a Rabbit, in times ofold, killed a Lion by means othis wit!"

"Pray how was that said Karadaken.

Then Tamanaken replied by relating as follows:

நீதிமொழிகள்.

ஒரு சாட் பிறப்பிப்பதை நீ அறயாகருக்கிம்படியால் காளையிற்றி

னத்தைக்குறித்து மென்மைபாராட்டாகிருப்பாயாக.-உன் வாயும்

ல்ல, உன் உதடுமல்லப், பிறலும் அ னிய லுமே உன் ?னப்புக முட்டு

ம்ெ -வஞ்சன்யான சினேகத்திலும் வெளியரங்கமான கண்டிப்பு :

லம் -சினேகிதன் கொடுக்கிற அடிகள் உண்மையுள்ளவை கள். ப ை

_

(இன்னும் வரும்.) குன் இடுகிற முத்தங்கள் வஞ்சனையானவைகள்.
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முத்திரைவரியாவது.

அசைவற்ற ஆதனங்களைப் பற், அசைவுள்ள ஆதனக்களை ஒரு

A முடிக்கிற சாதனங்கள் உறுதி| தருக்கடையப்பன அமெகின்பே

யொப்ப?ன கள் சகலத்து:குமது ரால் அல்லது சேரப்பண் அகிமக

களிலடங்கியிருக்குங் காரியங்க | ருத்தின் பேரால் எழுதப்படுத் து

ளின் பெறுமதிபின்போால். கல ஒப்பனை யு லுதிகளும், இட்

டடைமானப் பத்திரங்களும் கட

கக்கு இழான ஒவ் ப. சி. பெ.|ள் முதிசஆம்ஒவிகசெகும்,
வொருதொகைக்கும் 0 க 0|-ை% வத்திரங்களும், பாழாக

. க த வங்கி டு வ ை1க்கும் க சு குதலி ன் அல்லது சாட்டு,சலின் ப

டு 6 o | ச்திபங்கள். மற்ற திகளுக்கும் அ

ய் ' ல் டு 0 சு தகளிலடங்கியிருக்கிற காரியங்க

டுை 0 01ளின் பெறுமதியின் பேரில் முத்தி

உல் உஒ 0 எ க|ாைவரியாவது.

உடு ' கல் 0 க 0 ச. பவுலுக்குக் ழோன தொகை

கல் கடு 0 ல் சு க்கு முத்தி ை தேள்வையில்லை.

கடு : சல் 0 ல்உ 0 ப. சி. பெ.

ச ை 0 கை க|க. பவுன் துவங்கி. உ. பவுலுக்கு

சடு ஒல் 0 ஒ 0| ட்பட்டதொகைக்கு 0 0 உ
டு : சு ) . . 0 பி.அ 0 உ _ 0

சுய் எ ) க 0 | டு :: ா) : 0

எல் அல் க ச 01 ல் ' உயி " i_

அய் கல் க எ 0 உயி " கல் ' ச

கல் _ IT _ _ ய) 0|க ல 1. சம் _ டு

ச ) ' டு.) " _

இல் _ எ டு ' ய)

அப்படியே பெறுமதித் தொ

கைஅ திகப்பட்டுவரும்போது ஒவ்

வொகு பத் துப்பவுன் பெறுமதித்

தொகைக்கும் மும்மூன்று சிவிங்கு
வீதம் முத்திரையும அதி கப்பட்டு _ _

வரும் ஆகிலு ச்ொரு காரி ப|" _ டு.ா _ே

க்க்ளிகுடும் இந்த முர்தி. ச்செ|"ே தி

லவு நிய பவுனுக்குமேற்படாது. சி

எதி _ mr _

ா மாடுல் _

ாடு) உா _

2_IT

ஆப்ே

:

புதினச் சங்கதிகள்.

மு ன் டு சஞ்சிகையி சொல்லியபடி இந்த மாதம் க. திகதி அக்கு

இப்ாழ்ப்பாணத்திக்குச்ே சர்ந்த கோட்டு வீட்டில் ஆத்துக்குதல் ஏ
ன்ற சங்கங் கூடின வேளையில், கற்பித்தான் கொக்கிறேனென் ஆர்

முதன்மையாக நின்ம அச்சங்கம் நியமித்த காரணத்தைப்பத்திச்

சற்றே பேசிச் சங்க : தை க் துவக்கி ஒர். மறு படி தனதெத்தி,
பேர் சிவல் ஐயரும் பிறகு மெஸ்தர் எவ் சி. ஜிெனியுசெபமூகும் அக

தச் சக்கங் கூடுவது மிகவும் Sரயோசனமென்றம் ஆகிஆல் அதிகம்

ன்ெமை உண்டுபடும் என்றும் பேசிஅர்கள். அத் கூட்டத்தில் மத
ங் தோறும் அ. பவுன். மட்டுக்குக் கூடுமென்று கேள்விப்படுகுேம்.

கனம் பொருந்திய எற்றிலி ஐய்யருடனே போன வருஷத்தில் இ

ம் இலாத்து:குப் போனவரும் சர்ச்ச யோன் சங்கத்தைச்சேத்
தவருமான தோமாசுமெ மிடிர் எ ல் ற வர் யாழபாணத வந்து சே

க்தார். அவர் வந்த ஐ மிஸ் என்ற உரு: கொழு ஆபில்.வத்சதி,

மிஸ்து வீட்டி என்பவள் இயாழ்ப்ப ானத்திலு பேர்சிவல் ஐயா தாபி

; பெண்க:ளப் பள்ளிக்கூடத்தை படி-பிச்சிதில் ஆவகுத்த உதவி

பாய் இருப்பதற்குச் சங்கத்தால் அனுப்பப்பட்? இதே ம. டு தி.

கொழும்பில் இருக் து இயாழ்ப்பாணம வாத தேர்ச்தான்.
வென் சியென்ற உருவில் டொக்குச்சர் தெல்வி என்பவர் கொழும்

பிலிருக் யாழ் பானம் வங் த சேர்க் த "ா.

; தாகுபதியாகிய கற் பித்ததன் எல்வியைா .
ப வரு ஞ் சீன இராசாவின கொமிசனரான ெேஷன் என்பவரும் தி

 ைஒன்_ேராத பண்ணிக்கொண்ட பொருத்தனமுகைதருவன:
க. கொங்கொங் என்ற தீவும்,அதின் கடத் து2ையும் இங்கிலீசுக r

ாரு ச் ப்பு:கொடுக்கவும்.

:::::::::: குே சுய இல. ஸ்பானிலடெல்லர்அல்ல
து எஉல் இல்ட்சம் ரூபா ப_கொடுக்கவும் அதில் பக்தி லட்சம் இப்

பொழுதும், மிச்சம், குெடிச்தோறும் கொடுத்து, த அாசசும் ஆண்

டுக்குள் நீர்த்துப்போட்வும்.

:ே உத் தியோகத்தருஞ் சீன தேசத்தில் உத்

தியோகத்தரும் சரிவரக்கணிக்கப்படவேண்டும்.

ச. சீனருடைய வருஷட்பிறப்பிற்குப் பத்துக - ச்குச் கன்.ெ ே

ாகரிபி துறைமுகம் இயாபாரிசளுக்கென் று தி உத் துவிடப்---

ண்டியது. இவ்வித காரியங்சளுக்குச் சீன இாசாச் சம்மகிச்ச

ங்கிலிசு சாரர் தங்கள் சண்டையை ஒப்வார்கள். சீன இசாசா .

குச் சம்மதிப்பா ரென் ற, கி சமந்த காரியம்போ விருக்கு த.

-

காகிதப் பிரத்தியுத்தாரம. -

ஒர் சைவனென் பவர் எழுதிக்கொண்ட காரியம் எழிதில் அர்.

பிற வழிகள் உள்ளதாயிருப்பதிகுலும் அ.கி அல் ம. டேகு கு ம்:

உபயோகமில்லாததி அலும் அவா காரிய, தை அச்சடியா

வேண்டியதாயிருக்கின்றது. ;.

அறிவுப் பிரியர்கள் எழுதிக்கொண்ட காரியத்தில் க்சல் :-

டிப்பித்த அசத்தியர் வாகடப் பிரிதி இகிைவிசு அறிக் சவகது .

வ சிதறியப் பிரியமாய் இருக்குமென் று செய்ததிகுல் அதிக

ப்பதை விளங்கக்கூடாத தமிழா சங்களிடத்திஅள்ள தமிழ் சவு

2ள வாசித்தறியக் கூடியதிஅல் அவர்கள்E.
செய்ய ஒத் துக்கொள்ளாமையால் விட்டுவிடவேண்டி யிருக்கின்;

_
_

_ ஐ

sயவnary of News. :
JAFFNA-A public meeting was convened at the Court House, !

day evening the ஆl instal, according to appointment, for the purpose

ing a Friend in Need Society. captain Cochrane having been :)

the Chair, opened the meeting by a bief address, stating the object f :

they had assembled. The meeting was then addressed by the R '

PEicivA, and Mr. P. C. GRENi:n, shewing the importice of 2:

such an institution, and the great usefulness which it might be hope என

1esult from its formation, if liberally supported by its friends, We மக்க:

that the monthly subscriptions amount to c8. 1.
Thomas Morimer, a Catechst connected with the Church Mission .

ciety, who last year accompanied the Rev. W. A to England .

turned in the iris, which lately arrived at Colombo

Miss Tw:தமாக, who has coine out from England, we believe மக்க

auspices of the Society for promoting Female Education in the East, .க.

the view ofassisting the Rev. P. PERcw A in the youngLadies Scie ,
der his care, arrived in Jaina tom Colombo on the 5th inst.

Dr. Keபடw lately arrived in Jaffna from Colombo, by the Fame."
CH1NA-C.Rcui.AR-To H.R. BRITAN N 1c M.A., Es1 r's st E. Ecா

Macao, 20th January, 1841.

Her Majesty's Pienipotentiary has now to announce the conclusion i

liminary arraigements between the imperial Commissioner and inse..."

volving the following conditions.

1. The cession of the island and harbour of Hongkong to the Britiள்க

AI just charges and duties to the empire upon the commerce carried 0.1

:

_

1

to be paid, as it the trade were conducted at Whampoa. _

2. An indemnity to the British government of si millions of dola , .

million payable at once and the renainder in equal annual instalments -
in 1846.

3. Direct oficialintercourse between the two countries apon aneடியவர்:

4. The trade of the port of Canton to be opened withi 10 days வின்

Chinese new year, and to be carried on at Whampoa, til turther aாவது ,

are practicable at the new settlement: details remain matter of negocial: | _

(Signed) CHARI.Es Eடபoாா, Her Majesty's Pienipotenன்

It is said that the imperial sanction must be obtained before these cலாசி

can be ratified, and there seems to be still a degree of uncertainty aம்

final result. Capt. பேடloாா had had a formal interview with the E*

Commissioner Ke-Shen Up to the 12th of February the trade wiம் சே
had not been resumed. |

ாARING. PossEssion or HorakoNo.-On Tuesday the 26th lan.ம்:

tish flag was to be hoisted at Hongkong, and a portion of the force to :

barked, to take formal possession of the island in the name of Herஅ
_
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