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வரலாறு,

உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொதிவான

கல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையைப் ப

ற்றியும், பிரதான புதினச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு

.ே கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக நான்காய் மடித்த தாள் அ

எலில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்கிழமைகளிர்

பிரத்ெதம் பண்ணப்படும்.

இதின் விலை, பத்திரம் ஒன்றுக்கு, உ, பென்சு அல்லது த.வெ

ன் இ. சல்லி, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு

தோல் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிலிங்கு.

இதற் பத்திப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்த மாதாந்த

ம் ப்னம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்தி, ம.ர பெயருக்குச் செலவிட

கே.டிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஒன்றுக்கு, க.இ.

பென்சு, அல்லது க. பணம். அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன

றக்கொடுத்திருந்தால் விலை, க பென் சு, _ -

இருபதுக்குக் கையெழுத்து வைத்து வருஷாத்தம் முன்னேற

க் கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன் வில பத்திரம் ஒ

ன்றுக்கு க. பென்ச், அல்லது அ. வெள்ளைச் சல்ஜி. மூன்றுமாத

த்திற்கு முன்னறக் கொடுத்திருக்தால், விலை அம பென்க்.

EP தவாற்செலவை விட.
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இந்து தேசச் சரித்திரம்.-Wegetables.

இதுத்தப்பத்தும் மாழாத்தைப்பற்றியும் முன் வந்த ச

ஒ ஆசகரித் காட்டியும் இன்அஞ் சிலகாரியத்தை இவ்விடத்திற் கா

--வேண்டியதாய் இருக்கின்றது. தென்ன மாம் (Cocos Nicite

| r the Cocoanut tree) இச்து தேசமெங்கும் அறியப்பட்டதா

இருக்கின்றது. சத்திய ஆத்தில் இவ்விருக்கத்தில் இருந்து பிள்.

; தான் விஞர்கல்ன்ன இந்தியருக்குள்ளே பேச்சுன்டு. எப்படி

ஆ அவர்களுக்குட் பேர்போன முனியீசுரர்களில் ஒருவராகிய வி

தஅளசக இடு). வைகாசி சு, திகதி. வியாழக்கிழமை. (No. 9.Thursday, May 6, 1841.

தத் துவங் கொண்டிருக்தாரென்றும், அத் தத்தவத் தி குறி பிள்ளைகள்

பிறந்தார்களென்றும், இவ்வண்ணமாய்ச் சத்திய உகத்தில் கடந்த

தென்று ஞ்,சிருட்டிப்புத் தொழிலுக்குக்கருத்தாவாயிருக்கிற பிரமதே

வர் இச்செயல்களைக் கண்டவுடனே கோபாக்கினிகொண்டு தென் ன

மாத்தில் தேங்காயே அன் மிட் பிள் சகளுண்டா காமl பண் ணிஞரெ

ன்றுண், சொல்லுகிருர்கள். இலங்கைத் தீவிலும் யாழ்ப்பாணத்திலு

ம் உள்ள தேங்காய் இக் து தேசத்தில் உள்ள தேங்காயிலும் பெரி

தாயும் உருசியாயும் இருக்கும். மாமரம் (Mangifera or Mango

tree) இக் து தேசத்தின் பலவிடங்க ளில் உண்டா கியுக் கெல்விகாட்டிட

ன் மீர்த்து (Meerat District) காட்டிலுள்ள கயிரான் (Kairana)

என்.அம் பட்டினத்தில் மிகுதியாயும் பழங்கள் மெத்த உருசியாயு

ம் இருப்பதாம் பலவிடங்களிலுள்ள இராசாக்களுக்கு வெகுமா

னம் அனுப்பப்படும். சீனத்தில் இப் பழங்கள் ஆனிமாதத்தில் மிகு

த்திருக்கும். ஆகிலுஞ் சீனத்தைச் சேர்ந்த மாலத்தாவிலுள்ள (Mal

da) பழங்கள் மிகவுக் கித்திப்பாய் இருக்கும். இப்பழங்களில் ஊர்ச்

சனங்கள் பிரியப்படுவது போல ஐரோப்பியரும் விரும்பிப் புசித்த

வருவார்கள். இம்மரம் இக் த தேசத்திற்கு வந்த வகையைப் பற்றிச்

சனங்கள் தப்பான எண்ணமுடையவர்களாய் இருக்கிருர்கள். எட்

படியெனில், திரேதாயுகத்தில் வங்காளக் கரைக்கு அப்பால் (அா)

மயில் தாரத்திற் காக்கை மூக்கர் (Cannibals) வாசம்பண்ணின இலங்

காபுரி பட்டினம் சமுத்திர ச்சாற் குழப்பட்டிருந்தது. அதை, இக்

காலத்தில் உள்ளோர் தீவாகப் பாவித்து வருகிருர்கள். காக்கை மூ

க்கர்களாகிய இராட்சதருக்கு இராசாவாய் எழுநூறு காத விஸ்

தாரமுள்ள இலங்கையைப் பொதுவறத் தனிக்குடை நிழலிலே ஆ

ண்ட இராவணன் என்பவன் தன் இரதத்திற் குதிரைகளைப் பூட்டி

ஆகாய மார்ச்கமாய் இரதத்தை நடத்திக்கொண்டு போகும்படி

தனது சாரதிக்குச் சொல்ல அவலும் அப்படியே செய்ய இராவண

ன் தேர் மேற்கொண்டு ஆகாய மார்க்கமாய் வந்து, இராமர் இலட்

சுமணர் திருக்கும் இடத்திற் சேர்ந்து அவர்கள் இல்ல்ாத வேளை பா

ர்த்துச் சங்கியாசியின் வேடமாய்ச் சீதை அம்மனிடத்திற் போய்

அவளைத் தீண்டாமல் கிலத்தோடே பெயர் துே எடுத்துத் தன் இரத

த்திலே வைத்துக் கொண்டு இலங்கையை நோக்கிச் ச்ெல்லச் சடா

யு வென்அன் தாதன் இதை அறிக் த அவஅேடெதிர்க்க இராவணன்

தன் அஸ்திரங்களால் அவனை மூர்ச்சையாய்க் ேேழ விழப்பண்ணித்

தேரை வேகத்துடனே நடத்திக்கொண்டு போய் அசேர்க வனத்திற்

சீதையைச் சிறையாக வைக்க இராமர் இலட்சுமணர் என்பவர்கள்

தங்கள் இல்லாச்சிரமத்திற்கு வந்து சீதையைத் தேடிப்பார்க்கையித்,

காளுமல் மனக் திகைத்துக் கொண்டு வழியில் வருமபொழுது சடாயு

வுக்கு முன் எதிர்ப்பட்டார்கள். அப்பொழுது சடாயு கடந்த வரு

த்தமானங்கr எல்லாஞ் சொன்னபின் இறங் துவிட அவ்விருவருமா

ய்க் கூடிச் சக்தனக் கட்டைகளை அடுக்கி அதின் மேல் அவனைக் கிடத்

தித் தகனம் பண்ணினபின் கிட்கிர்தாபுரிப் பட்டினத்திற்குப் போய்

அவ்விடத்தில் அனுமான், சுக்கிரீப்ன், அங்கதன், குமுதன், சாம்

பவன், முதலிய வானா சேஆபதிகளோடே தோழமையாகிப் பராக்

கிாமவாஅம் பிரான கேசனுமாகிய அலுமானிடத்திற் கணையாளி

மோதிரத்தையுங் கொடுத்து இலங்கைக்குப் போய் நகரி சோதனை

பார்த்துச் சிதை இருக்கும் இடத்தை அறிந்து வரும்படி அனுப்பு

அஅமான் கீர்த்க கெண்டனிட்டு அவ்விடத்தில் இருந்து சமுத்திரத்

தை ஒருபாய்ச்சலிலே கடத்து இலங்கையிற் சென்று கேர்ட்டை

கொத்தளங்களையும் பார்த்துக் கொண்டு அசோக வனத்திற் போய்ச்

சீதையைக் கண்டு, சானம் பண்ணிக் கணையாளி மோதிரத்தைக் கொ

டுத்து எல்லாக் காரியங்களையும் விபரமாய்ச் சொல்லிச் ைேதயின்

கணையாளி மோதிரத்தை வர்ங்கி விடைபெற்றுக்கொண்டு திரும்பி

அருசையில் அல்கி-ச்சிஅள்ள சிங்காரத் தேர்ப்பையும் அழித்தி அங்

குள்ள மங்கனிகளையும் புசித்துச் சில மாங் கொட்டை: 2ளயுங் கொ

ண்டு கடலைக் கடந்து வந்த பொழுது, இக்கொட்டைகள் முளைத்து

தில்இகடிாகவே இத்தி தேசத்தில் மாமரம் உண்டானதென் சொ

ல்லுகிறர்கள், இக் கட்டுக் கதைகளை கம்புகிறவர்களும், நம்பி வருகிற

"சிக்கிர இருஷி இவ்விருக்கத்திற் பிள்ளைகளச் சனிப்பிக்கத் சக்க வர்சிகும், புத்தியினாேயன்மிப் புத்திமான்களல்ல. இந்தியர் இவ்வி
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தமாகவே சிறு பாலகர்களைப் போல மடைத்தனமாய் வீண் கட்டுக் க

தைகளை நம்பி மோசம் போகிறர்கள். கிறிஸ்து மார்க்கத்தை அறி

யாத சனங்களும் இவ்விதமாகவே விளுப்நம்பி மோசம்போகிருர்கள்.

புளியமரம் (Tamarindus or Tamarind tree) மிகுதியாகத் தென் இ

ங் த தேசத்தில் உண்டு. இந்தியர் இம்மரத்தின் நிழலில் உளுக்கார்க்

அது அதின் பழங்களே மிகுதியாகப் புசித்தாற் குட்டம் உண்டாகுமெ

-ன் அறு கம்பி வருகிருர்கள். இவ்வெண்ணத்தை உரூபிக்கும்படி சங்கி

ருத பாடையில் எழுதப்பட்டிருச்கிற அவர்களுடைய வாகட காலு

களில் ஒன்றிற் சொல்லியிருக்கிறதாவது. ஒர்வைத்தியன் தன் புத்

திரனை வாகட சாத்திரத்திற் தேறும்படி ஒரு தா தேசத்துக்கு அ.அ

ப்பினன். கொஞ்சக் காலத்தின் பின், தன் புத்திரன் வைத்தியத்தில்

எவ்வளவு தேறியிருக்கிருனென்பதை அறியவிரும்பித் தன் வேலைகா

ா?னப்போய்ப் பார்த்து வரும்படியாகவும், போகையில் வழியிலே பு

ளிய மரத்தின் கீழ் உளுக்கார்ந்த புளியம்பழத்தைச் சாப்பிட்டுக் கொ

ண்டு போகும்படியாகவுங் கற்பித்து அனுப்பிஞன். _

வேலைகாரன் தன் எசமான் சொன்ன கட்டளைகளுககு அழைக ஆ

அவ்விடத்தை விட்டுப் புறப்பட்டுத் தன் எசமானின புத்திரன் இருக

த ஊருக்குப் போய் அவ்விடத்திலுள்ள ஒரு புளியமரத்தின் கீழ் உ

ளுக்காந்து தன் எசமான் தனக்குக் கற்பித்தபடியே அதின் பசல்
களே கிரம்பப் புசித்தான். உடனே குட்டரோகியாய் எசமானின்

குமாரலுக்கு முன்பாகப் போய் நின் ருன். அந்தக் குமாரன் பயன

த்தின் எல்லா வருத்தமானங்களையும் அவனிடத்தில் அறிந்துகொண்டு

மறு படி அவனே கோச்கி நீ திரும்பிப் போகும்பொழுது கடம்ப மர

த்தின் (Nim tree, or the Melia Azaderachta of Dr. Roxburgh)

கீழ்த்தங்கி அதன் இலைகளைப் பறித்து ஒயாமற் தின் கொண்டு போ
வென, அம்மனிதன் அதற்குச் சம்மதித்துத் திரும்பிப் போகையில்,

வழியிலே கடம்ப மரத்தைக் கண்டு அதின் கீழே உளுக்கார்க் தி இல்

களே மிகுதியாய்ப் பறித்துத் தின்று கொண்டு, தன் எசமானின் வீட்

டுக்குப் போகக் குட்டரோசம் மாறிச் சுகமானன். எசமான் இதை

க் கண்டவுடனே அவனிலே சீறிப் பாய்ந்து கெட்ட ஊழியக்காரனே

கான் கற்பித்த கற்டனையை நீ ஏன் கைக்கொள்ளாமல் விட்டா

ய்? என்று அதட்ட, அதற்கு அவ்வூழியக்காரன் தாழ்மையாசி:

ஐயா! உமது கட்டளைக்கு இச்ைவாக கான் பறித்துத் தின்றே

ன். வழியிலே குட்டரோகிய ப்க் கிடந்து உபந்திரப்பட்டேன்.

உம்முடைய குமாரன் கடப்ப மரத்தின் ழ்ேத்தங் கி அதின் இலை

களைப் பறித்துத் தின் அறுகொண்டு போகும் படி கற்பித்தார். ந |r

ன் அவர் சொன்னபடி செய்து சுகமடைந்தேன் என்ருன். வயித்தி

பன் இதைக் கேட்டவுடனே மிகுந்த மன உற்சாகங்கொண்டு கன்

கண்டசாத்தைக் கழற்றி அவனுக்கு உபகாரமாய்க் கொடுத்தான்.

கடம்ப மரத்தைப் பற்றி இ கதியருடைய வெகு சாஸ்திரங்களிற்

சொல்லப் பட்டிருக்கில ம.தி. கடம்ப மரத்தை இநதியர் பரிசுத்த

மென் றெண்ணி, இம்மரத்திமூல் விக்கிரகங்களைச் செய்துகொள்ளுகி

ருர்கள். ஒரிசா நாட்டில உள்ள செகநாதர் என்னும் விக்கிரகமும்

மற்றும் வித கிரகங்களும் இம்மரத்திகுறி செய்யப்பட்டுச் சித்திரிக்க

ட்பட்டிருக்கின்றன.

(இன்னும் வரும்.)

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.

(ABRIDGEMENT or Goon's Book or NATURE.)

முதற் பிரிவு-க. அதிகாரம்.

வேநிலையுந் தசைச்சத்துவமும்.

க. சீவநிலையாவதென்ன? அது எப்பொழுதுஞ் சகி

தமுள்ளதாய் எப்படியெனும் விருக்கசாதி, விலங்குசாதி

இயற்கையில் ஒரேவிதமாய்ச் சேருகின்றது. அது மணி

தன் முதற்கொண்டு, மிருகம் வரைக்கும், மிருகம் முத

திகொண்டு, முருகைக்கல் வரைக்கும், முருகைக்கல் மு

தற்கொண்டு, கீழ்த்தரமான சாதாளவரைக்குஞ் செறிந்

திருக்கின்றது. இவைகளிலும் விருக்கசாதி அனைத்திலு

ம் அதிசயப்படத்தக்கதாகிய இச்சிவநிலை, கட்புலனின

ல் அல்ல தனது பிரோகத்திேைல விளங்கவருகின்றது.

உ. சில கல்விமான்கள் சீவ் கிலேயைப்பற்றி ஆராய்வு

ள் எழுதினதாயுங் காணப்படுகின்றது. சிவநிலையா

த, சீவாங்கத்திலுள்ள பல பல கருவிகள் ஒத்த நட

பிக்கிற பொதுவான தொழிலினது பேறென்று ஒரு
ர். நினைக்கிரு.ர். வேருெருவர், சீவன், உதிரத்திலே

ருக்கிறதென்றும், இன்னும் ஒருவர் சீவனை, வாயுவெ

அந் திருட்டாந்தப்படுத்துகிருர்.

சு. ஆலுைம், சீவன், உடம்பிலே தொழில் நடப்பி

கிற விதத்தை நாம் கண்டுகொள்ளுகிருேமாயினும் ,

ல் எந்தப்பகுதியிற் சீவன் இருக்கிறதென்றும் அல்லது.

தெப்படிப்பட்டதென்றும் இந்தக் கல்விமான்களில்

ருவரேனும் நமக்கு விளங்கப்பண்ணவில்லை. சீவ கி.

என்ன பகுதிகளை உடைத்தாய் இருந்தாலுஞ் சரி, :

சருவாங்கத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றது. ஆஇ.இ

அது நாப்பு நீரிலுந் தசைப்பற்றிலும் அதிக ப்லிகுே

ய்கிறதாயும் அதின் ருெழில் மிகுதியும் அதிசயிக்கத்

க்கதாயும் இருக்கின்றது.

ச. ஒரு விலங்கினது மஸ்சில் என்பது அதினுடை.

சைதான். இத்தசை, கூட்டமான கொடிகளினது

ல்லது சிவந்து திரண்ட மிருதுவான கூந்தல்களின.

சார்ப்பற்ருயிருக்கின்றது. பூதக்கண்ஞ்டிவழியாய்,

சாயுமிடத்து இவை அதிக திண்மையான திம்புக்

ட்டங்களாய்ப் பகுதிப்பட்டனவாகவும் அத்தும்புச்
ட்டங்கள் பின்னலான மெல்லியநெசவிஞல் இனச்சட்

ட்டிருக்கின்றனவாகவுங் காணப்படுகின்றது.

டு. இத்தசை நார்ப்பற்ருகிய குந்துச் சேர்வைக்

ஊடாக காம்புகளென்று சொல்வதாகிய சில கொடிக

ஒடுகின்றன. இவை மூளையில் இருந்தும் அல்லத.மு.

ளெஇம்பைப் பற்றிய ஊனத்தில் இருந்தும் உண்டா

காஅ பக்கமும் படர்ந்து செல்லும். இது வழியாய்த்

லயும் அகற்குத் தாரத்தில் இருக்கும் மற்ற உறுப்பு:

ம் இடையரு.த. சம்பந்த உணர்ச்சியைக் கொண்டிருக்

னறன.

சு சடத்துக்குள்ளான அல்லது புறம்பான யாத்ெ

ரு சச்அவத்தினுல் உணர்ச்சி அடையும் போது தை
நார் இறக்கங்கொள்ளும். அர்தத் தத்துவம் முயற்சி

றையும்போது அது இளகிச் சுபாவ இயல்பிலே வரும்

இந்த நாதனமான குத்திரத்தினற்ருன் மிருகசடமால்

அ. தனக்குரிய பேதமான தொழில்கள் பாவையும்

டப்பிக்க இயன்றதாயிருக்கின்றது.

எ. சில வகையான தசைநார் ஒருவகை உணர்ச்சிக்

ருக்காவுக்கும் மறு வகையானதசைநார் இன்னுெருவி

மான உணர்ச்சிக் கருத்தாவுக்கும் அமைந்து இயங்கும்

எப்படியெனில், நாங்கள் சுவாசிக்கிறவாயு மூச்சுப்.ை

யையும், இரத்தம் இருதயத்தையும் உணர்ச்சிகொள்ள

ட் பண்ணுகின்றது. ஒளி கண்ணுக்கும், ஒலி காதிக்கும்

உணர்ச்சியைக் கொடுக்கின்றது. கண்ணிலுங் காதிலு:

கொடுத்திருப்பதாகிய நரம்புகள் அந்தந்த இடங்களில்

ாடக்கின்ற செயலின் உணர்ச்சியை மூளைக்குச் செல்ல

பண்ணினதாயுஞ் சிலர் அதைப்பற்றி வியாக்கிப்ானங்க ப்பண்ணுகின்றன.
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அ. இப்படியே சடக்கூறெங்கும் இடைவிடாது சமீப

இப்பதாகிய பற்பல தொழில்களையும் மூளை உணர்ந்து

கொள்ளுறெதுண்டு. தனக்குண்டானதாகிய சொந்த

சாம்புகள் வழியாய்த் தானுந் தொழிலியற்ற முயற்சியா

கப்படுகின்றது. சித்தம் இந்த மூளையினது தத்துவ

மாயிருக்கின்றது. மனம் யாதொன்றைச் செய்யச் சித்

தமாகும் பொழுது, தசைநார் தனக்கு மேற்பட்ட யா

தொரு பலத்தினுல் விலக்சப்படாதிருக்கில் உடனே அ

மைந்து முயற்சிப்படுகின்றது. -

க. இதேப் பெலன்,ஒன்றிற் சடத்துக்கடுத்ததாயிருக்க

வுங் கூடும், அல்லதுஅறிவுக்கடுத்ததாய் இருக்கவுங்கூடும்.

உன்னைப் பார்க்கிலும், பலசாலியான ஒருவன் உன்கை

யை அமத்திப்பிடித்துக்கொண்டிருக்கையிலே, நீ அதை

உயர்த்தச் சித்தமாயிருந்தாலும், உன்னுடைய தசைக்

கட்டு அத்தீர்மானத்தின் படி செய்யக் கூடாமல் அவனு

டைய சட வலிமையினலே தடைப்படுகின்றது.மேலும்

உன் கையை நீ உயர்த்தத் தீர்மானித்தும், யாதொருவ

ருக்குப் பயப்படுகிறதினுல் அப்படிச்செய்யாமல் விடு

கில், அந்தப் பயம் உன் சித்தத்தை அடக்குகிற் அறிவுக்க

நித்த வலிமையாய் இருக்கின்றது. யாதொரு அடாத கா

ரியத்தைச் செய்யும்படி சித்தமானது தசை நார்க்க

ட்டைத் தாண்டிவிடும் பொழுது, அப்படிப்பட்ட மு

ாட்டுத்தனமான சித்தத்தை அடக்கும்படி மனம் யா

தொரு மேற்பட்ட அறிவுக்கு அடுத்த தத்துவத்தையா

வது, நல்லெண்ணத்தையாவது, உண்டுபண்ணிக்கொள்

ளத் தெண்டிக்க வேண்டியது. _

ல், நமது வாழ்காளினது பொதுவான பழக்கங்கள்

பரிசனைகள் எடுத்து அப்பியாசிப்பதற்கு மிகவும் அவச

ாமற்றதாக்குகிற சில தசைப்பற்றும் நமக்குக் கொடுக்

கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி அப்பியா சியாததினுல்

அவை முரணும் முயற்சி அற்றதுமாய் இருக்கின்றன. ப

லமுஞ் சுறுசுறுப்புங் கொள்ள விரும்பியிருக்கிறவன்

பாவனே அவன் தனக்கு உண்டான தசை நார்ப்பற்று

க்கடுத்த தத்துவத்தைப் பிரயெத்தனப்படுத்த வே

ண்டியது. இப்படித்தெண்டித்துப் பிரயெத்தனப்படு

இதுவதில்ை, மனித சாதிக்கு உரித்தான தத்துவங்களை

த் தேறப்பண்ணிக்கொள்ளுகிறதற்கு இருக்கிற இடம்

இவ்வளவென்று பார்க்கும்பொழுது அதிசயம் உண்

டாகின்றது. _

கெ. துருக்க தேசத்தில் இருக்கிற சுமைகாரர் எ

ழு நூறு இருத்தல், முதல் தொள்ளாயிரம் இருத்தல்

வரைக்கும் பாரமான சுமைகளைக் கொண்டு போகிரு

ர்கள். லெண்டன் பட்டினத்திலுள்ள, லின்கோன்ஸ்

இனபீல்ட்டு, என்னும் ஊரிலுள்ள தோபம் என்று பே

பர்கொண்ட ஒர் தச்சன் எண்ணுாறு இருத்தல் சொ

ண்ட பாரத்தைத் தாக்கி எடுக்கத் தக்க பெலனைத் தன்

சரி அப்பியாசத்திஞலே உண்டுபண்ணிக்கொண்டா

ாலினத் சுருட்டினன். மேலும் ஆறடி நீளமுந், தலைப்

பில் ம்ேபது இருத்தல் பாரமுமுள்ள ஒருமேசையி

ல் ஒரு அருகைப் பல்லிற்ை கடித்துக், ேேழ முழங்கா.

இலக் கொடுத்துத் தாக்கிப்போட்டான்.

Dஉ. என்ருலும் மனிதர் சில மிருகங்கள் அளவுபெ

லவான்களாய் வந்துகொள்ளக் கூடாது. இதினுலே நா

ம் நமக்குண்டாகிய அறிவைத் தேறப்பண்ணிக்கொள்

ள வேண்டுமென்று கற்கிருேம். எதினுலாகில் உலகத்

தை மனிதன் அடிப்படுத்தி ஆளுகை செய்வது தனது

விவேகத்தினுற்ருன். மனிதனுக்கு அறிவில்லாதிருந்தால்,

மகா பெரிய யானையை அவன் எப்பொழுதாகுதல் அட

க்கி ஆளக்கூடியதெட்படி!

ல்க. இம் மிருகத்தினது தேகத்திலே முப்பதினுயி

ாந் தசை நாருக்கு மேற்பட இருக்கின்றன. அது தன்

கோடுகளினலே பெரிய விருட்சங்களிலுள்ள கொம்புக

ளே மளாரென முறிக்கவும், அம்மரங்களைக் கிளப்பவும்

தக்க பலமுள்ளதாயிருப்பதால் அத்தசைநார்கள் மிகவு

ம் அதிசயப்படத்தக்க விதமான பெலனுள்ளவைகளாய்

இருக்கின்றன.

செ. சிங்கத்தினது தசைநார்க்கட்டுக்குண்டான பெ

லன் மிக்வும் அஞ்சத்தக்கதாய் இருக்கின்றது. அது த

ன் கால் நகத்திஞலே குதிரையின் முதுகிற் தட்டுகிற

மாத்திரத்திலே அந்த முதுகென்பு தெறித்துப்போம்.

அது ஒரு எருமைக்குடாவை வாயிற் கவ்விக்கொண்டும்

வெகு கதியாய் ஒடும். அல்லவென்று அந்தத் தசை

நார்க் கட்டுக்கு ன்ன்பின்து விசை அவசியமாய் வேண்

டியதுமல்ல. எதிஞலாசிற் திமிங்கிலத்தினது வால் தனி

யே தசை நார்ப்பற்று மாத்திரமுள்ளதாயிருந்து அந்த

வாலா சில வள்ளங்களைத்தட்டிவிட அவை சன்ன பின்

னமாய்ப் போகும்.

(The following article is the original of the foregoing.)
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PART I.) The principle of life, &c. (CIAPTER. IX.

1. What is this principle of life: It is always active, and,

in some sort or other, equally enters into the nature of vege

tables and animals. It extends from man to brutes, from

brutes to corals, from corals to glue-sea-weed, one of the low

est of the vegetable tribe. In all these, and in all the vege

table kingdom, this wonderful principle of lite may be trac

ed, not by the eye, but by its effects.

2. Maiy philosophers have searched to find out this mat

ter, and othe have even pretended to explain the principle

of life, One thinks it is the result of a general harmony ot

action between the different organs of the wital frame-inoth

e asserts that lite is in the blood-another proves that lite is

a gas or air.

8. But none of these wise men have yet shown in what

part lite resides, nor what it is all we can learn is, the man

her of its operation on the animal frame. The principle of

ன் ஒரு பெரிய தம்பாளத்தை ஒருமுறை தன் வி lite, whatever it consists of exists in every part of the body;
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but in the nervous fluid and the muscles it is the most active,

and its effects are most wonderful.

4. The muscles of an animal are its flesh. This flesh is

made up of a bundle of fibres, or soft, red, round, fine threads.

When these are examined with a microscope, they appear to

be divided again and again into minuterbundles of still small

er threads, all seeming to be bound together by a thin web

work of something called cellular substance.

5. Through all thesebundles of fibres, these muscles, runs

a number of very minute chords or tubes, called nerves.

These branch outin every direction, either from the brain it

sell, or from some part of the spinal marrow. By this means,

a constant communication is kept up between the head and

the remotest part of the body.

6. When the muscles are stimulated by some power, eith

er without the body or within it, they contract, when the

power ceases to act, the muscles relax or remain in their na

tural state and by this curious contrivance it is, that the ani

mal system is enabled to perform all its functions.

7. One set of fibres obeys one set of stimuli, another set

of fibres obeys another set of stimuli; the air we breathe sti

mulates the langs; the blood stimulates the heart, and so on.

Light stimulates the eye, sound stimulates the ear, and the

nerves of both ear and eye carry to the brain notice of all

that passes under their care.

S. Thus the brain is impressed upon by the different ac

tions which are continually taking place all over the body;

while through the medium of its own nerves the brain itself

is stimulated to action. The will is this power of the brain,

and whatever the mind wills to do, the muscles instantly obey,

unless prevented by superior force.

9. This force may be either physical or moral. If you will

to raise your hand while some person stronger than yourself

holds it down, the muscles are prevented from obeying by

physical force, if you will to raise your hand, and then stop

for lear of ofending some person, it is a moral force which

controls the will. And wherever the will stimulates the mus

cles to do that which is wrong, the mind should endeavor to

cal up some superior moral power, some good thought, which

may control the obstinate will.

10. There are muscles given to us which the common cus

toms and habits of life seldom render it necessary to use, and

which, therefore, grow stiri and immoveable. Every person

who wishes to be strong or active, must cultivate his muscular

power;anditisastonishing how much may be done to increase

the human powers by taking pains. .

11. The porters in Turkey often carry burdens that weigh

from seven hundred to nine hundred pounds. One Topham,

of Lincoln's Inn Fields, London, a carpenter, made himself

sostrong byexercising, that he could lifteight hundred pounds.

|He rolled up a strong pewter dish with his fingers, and lifted

with histeeth and knees a table sixteet long, with a half hun

dred weight at the end.

12. But men can never make themselves so strong as some

of the brutes. And this should teach us to cultivate our rea

son, because it is by reason man holds his dominion over the

world. If man had not reason, how could he ever manage

the great elephant

13. This animal has more than thirty thousand distinct

strong ones too, for he can Snap of the stoutest brand:

from the great trees, and tear up the trees themselves wம்

his tusks.

14. The lion has terrible power in his muscles With ,

single stroke of hispaw he can break the backbone ofahore

and can run of with a bufalo in his jaws at full spe.

Nor is it necessary that the muscles should always have

benefit of a bony lever. The tail of the whale is meri

muscular, and yet he can beat a long-boat into shatters a:

blow.
ஆ

இலங்கையின் தன்மை.

(Statistics of Ceylon.)

ஆசிய கண்டத்திற் சேர்ந்த வுேகள் யாவற்றிலும் இலங்கை அர்

க வளம் பொருத்தினதாய் இருக்கின்றது. அதின் .ே (உா.:)

மயில் வழியும், அதின் அகலம் (சல்) மயில் வழிமுதல் (ாஎஸ்) மயில் :

ழி வரைக்கும் இருக்கும். அதின் எல்லைகளாவன, மேற்கிஅக்,செதி

ஆங், கிழக்கிஅஞ் சிந்து சமுத்திரமும், வடமேற்கில் மன் குர்க் குட

க் கடலும், வடகிழக்கில் வங்காளக் கடலுமே.

இலங்கை இப்பொழுது ஐந்து பெரிய நாடுகளாக பகுக்கப்பட்டி

குக்கின்றது. அவையாவன, .

க. மேற்கு காடு. அதிலே கொழும்பு, சலாபம், புத்தளம், எழுகோ

மளே காஅ கோறளை, மூன்று கோறளை பகாலவுளத்கம் என் இஞ்சி

அறு நாடுகள் அடங்கியிருக்கின்றன. _

உ. முேக்கு நாடு. அதிலே கிரிகோணமலை, மட்டைக்கணப்பு, தம்:

ன் கடவை விக்தனை என் அஞ் சிறு காடுகள் அடங்கியிருக்கின்றன.

க. வடகாடு. அதிலே யாழ்ப்பாணம், மன்சூர்,வன்னி, துைைச, ச

ளாவி, கெடுக் தீவென்அஞ் சி. காடுகள் அடங்கியிருக்கின்றன.

ச. தெற்கு நாடு. அதிலே, காலி, தங்கல், மாத்துறை, அம்பர்

தோட்டை, சப்பிற காமம், பகால்உளவை, வெல்லசை என்அஞ் ே

அ காடுகள் அடங்கியிருக்கின்றன.

டு கொடு. அதிலே கண்டி இயட்டிதுவரை, உடுதுவரை, ஆர்சியப்

பற் ற, கம்ப2ள தம்பறை, எவா கெற்றை, கொத்மாலை, ஒசல்வா

க்கம், மச்இகல்உளவை, மாத்தளை, உடப்பளாத்தை, வனப்ப,ை

ன் அஞ் சிறு நாடுகள் அடங்கியிருக்கின்றன.

இலங்கையின் பிரதான மலைகளாவன, க. துவரையெலியில் இரு

கிற பேசஅத்தலகன் மலை, அது (அதஉாஅல) அடி உயரம் உச்ச

து. உ. சம்பிற்காம சாட்டில் இருக்கிற சிறீபர்தமலை அல்லது, வ

வாத மலை, அது (எதசாஉல்)அடி உயரம் உள்ளது. அதின் சிகர்

திலே வெட்டியிருக்கிற பாத இலாஞ்சனத்தைத் துலுக்கர் ஆத

முடையதென்அம புத்தர் புத்த அடையதென் அங், சமிழர் சிவச்

டைய தெ அம் பாரம்பரையாகச் சொல்விக்கொண்டு வருடிச்சி

அம் யாத்திரை போய்அதைத்தரிசனம் பண் அகிருர்கள். .'வதன்

பிலிருக்க ம சமுஅகுலகச்சம் அது (சுதஎாசல்) அடி உயரம் .

ள்ளது. ச. அங்குரங்கத்தை ககரிக்கடுக்க் இருக்கிற தியத்தவாகை

மலை, அ.தி (நிதகல்) அடி உாயம் உள்ளது. டு. தும்பறையில் திருச்

கிற உன்னஸ்கரி, அ.த (சதிகாகல்) அடி உயரம் உள்ளது. சு. ச

ண்டிப் பட்டனத்துக்குத் தெற்கில் இருக்கிற ஊருகன் மலை அதி(:

தால்) அடி உயரமுள்ளது. எ. அமுணபுரத்துக்கபலில் இருக்கிற அ

ளுங்கன் மலை, அ.தி (கதசாசம்) அடி உயரமுள்ளது. அ. கண்டிப் ப

ட்டனத்தில் இருக்கிற மட்டன பட்டன் மலை, அது (கதாகல்உ.சி

டி உயரமுள்ளது.

இலங்கையிலுள்ள பிரதான சதிகள் நான்கு. அவையாவன,

க. ம. வலி கங்கை, அது துவ ையெவியிலுள்ள மலைகளில இருக்

அது புறப்பட்டு கொத்மாலையின் பள்ளத்தாக்கை ஊடுருவப் பாய்ச்ச்

கண்டியைச் சுற்றி விக்தனை வழியாய் ஒடித் திரிகோணமலைச் சட

விவே விழுகின்றது.

உ. கசனி கங்கை, அது சிறீபாதமலையின் மேற்குப் பறத்தில்

ருத்தெழும்பி அவன் வெல்லை வரைக்கும் வடமேற்கு கோக்கமாய்ப்ப

ய்க் ஆ. கு.அவோயையென் அம ஆந்ருேடே கூடி அவடத்தில திருச்

_தி தென் மேற்காய் ஒடிக் கொழும்புக் கடலிலே வழுகினறது.

க. கமுகங்கை, அது சிறீபாதமலையின் தென் புற தில் இருச்சி

வக் தி சபபிறகாமம் மூன்று கோறளை என்னும் நாடுகளுக்கு வி.ே

ஒடிக் கழுத்தறைக் கடலில் விழுகன் றது.

ச. வல்வை கங்கை, அது சிறீபாத மலையில் இருக்க புறப்பட்டு:

|

muscles in his trunk; and these muscles must be prodigious தென் கிரிக்காய் ஒடி அம்பாந்தோட்டைக் கடலில விழுகின்றது.
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இவைகளை விட வேறே அநேக திகள் உண்டு. அக்த நதிகளிலே

பெரு மழை பெய்த காலங்களில் மாத்திரங் தண்ணிர் ஒடிக்கொண்

உருக்கும்.

குளங்களிலே மின்னெரி, கந்தளாய், தேக்சம், வெளவாலை என்பவை

:ள் பேர்பெற்றவைகளாய் இருக்கின்றன. அவைகள் பயிரிடுகிறதற்கு

உபயோகமாக முன் இருந்த வல்லமையுள்ள அரசரிகுலே கட்ட"

புட்டன் ; இப்பொழுது அவைகள் நாள் வட்டத்திலே கட்டுகள் உடை

துபோப் பாழாய்க் டேக்கின்றன. அவைகளைச் சீர்ப்படுத்திசிச்

திரள் பணஞ் செல்விட வேண்டும்.

இலங்கை பூச்சக்கரத்தின் மையரேகைக்குக் கிட்டுமானத்தில் இரு

:கின்றது. ஆகிலும் முழுகஞ் சமுத்திரத்தின் குழப்பட்டு '
ழுதுங் கோடைக் காற்றுத் தாாளமாய் வி சிக்கொண்டிருக்கிற கி.அ

லே சக்கணத்திற் போலக் காங் திஅதிலே இல்லை. தீவின் மத்தியிலே 2.

ப்ள தொடர்ச்சியான மலைகள் மேக வோட்டத்தைத் தடைசெய்கிற

நிகுல்ே ஒரு புறத்திலே மாரிகாலமாய் இருந்தால் மற்றப் பசிச்சிலே
கோடைகாலமாய் இருக்கும். அப்படியே வைகாசி, ஆனி, ஆடிமா

தங்களிலே மேற்குப் புத்திலுள்ள காடுகளில் மழை பெய்கின் மதி:

ஐப்பசி, கார்த்தின்க மாதங்களிலே வடக்குப் புறத்திலுங்கிசித்த !

றத்திலுமுள்ள காடுகளில் மழை பெய்கின்ற தி. பங்குனி, சித்திரை

மர்த்ங்களிலே நடு நாடுகளில் மழை பெய்கின்றது.

வடகாடு பற்றுகளிலே மர்ரிகாலத்திலும் அதை அடுத்துவரு முன்

பனிக் காலத்திலும் அழுகினசருகுகளில் இருக்தங் கட்டுப்பட்ட த

ண்ணிர்களில் இருந்தும் எழும்புகிற ஆவியிகுலே குளிர்காய்ச்சல் முத

விய வியாதிகள் உண்டாகின்றன.

கஅாசல்ம் ஆடல் கோவறனமேச்தார் பிரசித்தஞ் செய்த கணக்

குப்படி, இலங்ெைவில் இருக்கிற குடிகள் உ இலக்கத்து அல்கதிசா

சசு. அவர்களிற் சில போ மாத்திரம் வெள்ளேக்காரர். மற்றவர்களில்

இரண்டு பங்கு சிங்களவரும் ஒரு பங்கு தமிசிரும் இருப்பார்கள். க

டலருகானமையான நாடுகளிலும் கடு காட்டிற் சில இடங்களிலு

ஞ் சோனகரும் உண்டு. அவர்களுடைய தொகை நியத ச்கு மேற்ப

- தி. இன் அம் வரும். C. C.

(From Williams Missionary Enterprizes in the South Seas.)

பாயிரம்-Introduction.

தீர்க்கதரிசனத்திற் சொல்வியபடி கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம்

உலகத்திற் பல திக்கிஅம் பரம்பிவருகிறது.

பார்க்கிஅம் இலங்கைக்குக் கிழக்கே இருக்கிற பாசிப்புச் சமுத்தி

ரத்தில் உள்ள தீவுகளில் அதிகமாய்ப் பரம்பிவருகிறது. இப்பெ

ரிய சமுத்திரத்தில் சிதறுண்டு இணைந்தும் பிரிக் தும் இருக்கிற பல

கூட்டமான தீவுகளில் இங்கிலாந்து, அமரிக்கா ஊர்களில் இருக்

து வந்த குருமார் பிரயாசப்படுகிருர்கள். இங்கிலாந்திலுள்ள இவ

ண்டன் மிசியோன் சங்கத்துக் குருமார், பிரதானமாய் (சேசாயு

த்தி, ஏழ்விங்கு காவிக்கேற்றேள்) என் அம் மூன்று தீவுகளிலும் பிர்

யாசப்பட்டுவருகிருர்கள். இவற்றில் (சேசா யுத்தி) என்னுங் கூட்ட

மான தீவுகளிற் பிரயாசப்படும்படி நியமிக்கப்பட்ட சங்கைபோக்த

(யோவான் வில்லியம்) என்பவர் பின்வருஞ் சரித்திரத்தை இங்கிவிசி

லே எழுதிஞர். அது மிகவும் வேண்டியதானபடியால்த் தமிழில் மொ

தி பேர்த்தோம்.

மேற்கூறிய இலண்டன் மிசியோன் குருமார் இந்தத் தீவுகளில்த்

சங்கள் தேவ ஊழியத்தை ஏற்படுத்தின் து முதல் பதினறு வருஷக்

*ாலமாக ஊடாக் கலகம் இடைக்கிடையே உண்டாகி அவர்கள் பிர

யேற்றினத்தையும் அந்தத் இவாருடைய சேர்த்திக்கையையும், வர

க்கப் போக்கையுங் கெடுத்ததுமில்லாமல், அவ்வூர்ச் சனங்கள் இ

"ர்களுடனே எதிர்த்து, இவர்களைக் குரூரமாய் நடத்திஞர்கள். குரு

-ாரிற் சிலர் கொலலப்பட்டார்கள். இந்தக் குருமார் வேறு சிலத

இனங்களில் டொறுக்கக்கூடாத உபத்திரங்களைக் கண்டு, தோணி

வி. இங்கிலீசுக்காரர் இச்செலவு குடியேறி இருக்கிற(யுேசவுதுவே

வச) என் னப்பட்ட ஊருக்குத் தப்பி ஒடிப் போளுர்கள். முன் சொ

"% அகளில் இவர்கள் பட்ட பிரயாசம் அபத்தம போனதாயும், அ

க்வோருடைய பாடு சின் அபோனதாயும் எண்ணியிருக்குஞ் சமயத் தி

" (யுேசவுதி வேல்சு) என்னப்பட்ட் இடத்திற் போய் ஒதுங்கி இருக்

"இருமாரி, சிலர் சில காட்பொறுத்து விசுவாசம், முயற்சி என்னு

டி இபண்டையும் வது பிடியாக்கிக்கொண்டு, புறப்பட்டுத் திரும்ப இ

:44ளுக்குப் போ ஞர்கள். அவ்விடத்திலே அவர்கள் போன

'சிே சனங்கள் முன் இவர்களிடத்திற் கேட்ட உபதேசத்திகு

மற்ற எத்திக்கினிற்

பராபான வணங்கத் தொடங்கினசைக் கண்டு, மிகவும் ஆச்சரியப்

பட்டார்கள். அக்க்ாலக்தொடுத்து இந்தக் குருமார் இவர்களுக்குட்

பிரயாசப்பட்டுவருகையி , சீக்கிரமாயும் அதிசயிக்கப்படத்தக்க வி

தமாயுஞ் சனங்களுக்குள்ளே பராபா?னப் பற்றிய அறிவு வளர்ந்தே

ங் கி ..

விலங் கி ய ல்.

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

illustrated by cuts on a comparative scale.)

ஒட்ட்கம்-The Camel.

ஒட்டகமானது ஆடு, மாடு, முதலான மிருகங்களைப் போல எல்

லாத் தேசங்களிலும் உண்ட பிராமல், அரபி : சசச்திலே உற்பத்தி

யாப் அவ்விடத்திலும் அதைச் சூழ்ச்திருக்கிற சில தேசங்களிலும் உ

ண்டாயிருக்கின்றது.

அதற்குத் தலை சரீரத்தினின் அக் தாரமாய் இருக்கின்றது. கழுத்

துத் தலைக்கும் உடம்புக்கும் ஒவ்வாததாய் மிகவும் நீண்டு பெரிய பா

ம்ப் த்லே யெடுத்தது போல இருக்கின்றது. செவி மிகவுங் குறுகின
தாய் ஒரு சிப்பிக் கொப்பாயுங் கண் பச்சைக் கழற்சித் காய்க் கொ

ப்பாயும் மூக்கு மிகவும் விசாலமாயும் இருக்கினறன. செவியின் பின்

புறமாகிய பிட்ரில் மனிதர் தலை மயிருக் கொப்பாக மயிர் வளர்ந்தி

ருக்கின்றது. கொழுத்த ஒட்டகங்களுக்கு அதில் எண்ணெய் தேய்

ெேறவர்கள் தலையில் எண்ணெய் சொட்டுகிறது போலவெயர்த்து

ஒழுகிக் கொண்டிருக்கும். கழுத்திலே கீழ் நோக்கிய கூன், முதுகிலே

ம்ேல் நோக்கிய கூன். ஒட்டகத்துக்கு ஒரு புறமா கூன்! நெஞ்சி

லும் ஒரு கடன் உண்டு. அதின் பின்புறக் தாழ்ந்து சீகம் புல் அ.மு

டிக்கொப்பாய் வால் தாங்குகின்றது. பின்னங்கால் உள் வளைக் து

பின் புறமாகக் கணு நீண்டிருக்கின்றது. அதின் முன்னங்கால் சிறு

த்துக் கஅப்பெருத்திச் சுவைத்துக் கிடக்கிற பனங்கொட்டைத் து

ம்பு போல மயிருள்ளதாயும் தும்பு கழன்ற பனங்கொட்டை போல

ப் பெரிய காய்ப்புள்ளதாயும் இருக்கின்றது. இப்படி ஒன்றுக்கொ

ன்று இசையாத அவயவங்கள் உள்ளவைகளாய் இருக்கின்றன.

ஆயினும் ஒலறையும் வீஅகச் செய்யாத பராபரன் அக்த ஒட்ட

கங்களை அரபி தேசத்துக்குத் தகுதியாய் இருக்கும்படி செய்திருக்கி

ருர் எப்படியென்றல், அந்தத் தேசத்திற் சில இடங்களில் யாதொ

ரு புற் பூடுமில்லாத சுத்த வெளியான மணற் காடாய் இருக்கின்றது.

அதில் நடக்கும்படிக்கு அதின் கால்விரலும் அடியுங் தோன் ருமல்:

ஒரு ஆமையைக் தவிழ்த்தின.தற்கொட்பாப் மிகவும் அகிலமாய் இ

ருக்கிறபடியால்,எந்த மணவிலும் அடி அழுக்தாமல் விரைவாய் கடக்

கின்றது. அப்படி மனஅள்ள வழிகளிற் பயணமாகப் போகிறவர்

களுக்கு ஏழெட்டு காட் பயணம் வரையுந் தண்ணிர் அகப்பட மாட்

டாது. அது வரையிலும் அவர்கள் சவாரி செய்கிற ஒட்டகங்கள்

வெயிலிலும் வருங்தாமலத் தாகத்தையும் பொறுத்துக் கொண்டிருக்

கும். அதற்கே தி என்னவென் ருல்,அதின் வயிற்றுக்குள்ளே தண்ணி

ரை அடக்கிக்கொள்ளுகிறதற்குப் பைபோல் ஒருகுடல்உண்டு. தண்ணி

ர் கண்ட இடத்திற் குடித்து அந்தக் குடற் பையை நிரப்பிக்கொ

"ண்டு வேண்டிய காலத்தில் அதில் இருந்து இறக்கிக்கொள்ளும். அதின்

மேலுதடு மூக்கின் கடுவிற் பகிர்ந்திருக்கும். கீழ் உதடு தளர்க் து

தொங்கும். அப்படி இருக்காஅம் முட்செடிகளையும் பிடுங்கி உதடு

களிற் குற்ருமல மென் ற தின் அபோடுகின்றது. இவைகளே ஆகாஞ்

செய்யாவிட்டால் மற்றெரு புற்பூடுகளும் இல்லாத இடத்தில் இருந்து

எப்படிப் பிழைக்கும. கு.அ.மணலை வாரி இறைக்குங் கடுங் காற்றக்

கெதிரே கடத்துகிற பொழுது மூக்குக்குள்ளே போய்விடும் என்.அ

தன் மூக்கு மடல இரண்டையும் பொருத்தி மூடிக்கொள்ளும். அதுமறி

ருெரு மிருகங்களுக்கும் வசமலல. மனிதர்களும் அப்படிச் செய்ய

மாட்டார்கள்.

அந்தத் தேசத்தார் ஒட்டகங் குட்டிபோட்டிருக்கையிற் பசிதா

கம் பொறுத்துக்கொள்ளுமபடிக்கு வயிறு சிறையத் திணிடாமலுக்

தாகத்துக்குத் தண்ணி வாாாமலுங் கட்டிவைத்து மூன்ரும் நாள்

முதற் கனமான சுமைகளை ஏற்றிக், காற்றிலும் வெயிலிலும கடத்தி

யும வேகமாய் ஒட்டியும் பழக்கிக்கொள்ளுகிருர்கள். ஆகையால் அ

வைகள் மிகவும் வேகமுள்ளவைகளாய் இருக்கின்றன. அவைகள் அ

ாேக தேசத்தாராம் சவாரிக்கும் அஞ்சலுக்கும வைக்கப்படுகின்றன

அரபிதேசத்தார் அப்படிப்பட்ட வேகமுள்ள ஒட்டகங்களைச் சவாரி

செய்துகொண்டு வெகு தாத்தில் இருக்கிற இடங்ளிலும் போய்ப்பொ

ருள்களைக் கொள்ளையட்டுக்கொண்டும் வழிப்பறி பறித்துக் கொண்

_

""ோன் அவ்விடத்தில் இல்லாத அக்காலத்திலே உண்மிையான் ம்ே வர் து விடுகிருர்கள்.
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முற்காலத்திலும் தாவீதிாசன் சிக்லொகென்னும் பட்டனத்தில்

வாசம் பண்ணுகிற பொழுது, அவன் பட்டணத்தில் இல்லாத வேளை

பார்த்து. அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒட்டகங்களிற் சவாரிசெய்து

கொண்டு வந்து, அந்தப் பட்டணத்திற் பிரவேசித்துத் ைேயக்கொ

குத்தி, மிகுக் த பொருள்களைக் கொள்ளே யிட்டுச் சிறைகளும் பிடித்து

கொண்டு ஒடிஞர்கள். உடனே அவன் சே?னகளோடே பின் ருெ

டர்ந்து, சிறையும மீட்டுப் பொருள்களையுக் திருப்பிக் கொண்டு அவர்

கனச் சங்கரித்தான். அவர்களில் சா அாறு பேர் வரையிலும் அந்த ஒ

ட்டகங்களிலேறி ஒடிப்போய் விட்டாாகளென்அ சொல்லியிருக்ெ

ன்ற தி.

அரபி தேசத்திலுள்ள அசேகரும் பார்சி துருக்கி முதலான தேச

தர்ரும் அப்படிச் செய்யாமல், வியாபாரஞ் செய்யும்படிக்கு அதி

சபாரமான சரக்குகவே ஏற்றி, இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஒட்டகங்

கள் வரையுங் திரள் திரளாகச் செலுத்திக் கொண்டு போகிருர்கள்.

ஆகையால அக்தத் தேசத்தாராலே ஒட்டகமானது வகுக் தரக் கப்

பலென் அ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஒட்டகத்திரள்களை

கடத்துகிறதற்கும் கிறுத்துகிறதற்கும் ஏற்றுகிறதற்கும் இறக்கிறதம்

கும் முதன்மையாக ஒருவன் நியமிக்கப் பட் டருக்கிருன். கள்வர் கி

மித்தங் காவலாகப் போகிற போர்ச்சேவகர்கள் பொக்கிவிக்காரன்

முதலான யாவரும் அவனுக்குக் ழ்ேப்பணிகிருர்கள். இந்தக் கச்சவ

டக்காரா துணையாகப் பல பல தேசங்களில் இருக் து மகமது பள்ளி

யைக் காண வேண்டுமென்று மக்கத்துக்கும் மதீனத்துக்கும் அாேக

மான து அக்கர் போகிருர்கள். அவர்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய ஆ

காரங்களையுங் கூடக்கொண்டுபோகிருர்கள். அத்தனை ஒட்டகங்க

ளுக்கும் மற்ற மிருகங்களுக்கும் இத்தனை சனங்களுக்கும் அக்த அத்

அதுவான காட்டிலே எவ்வளவு தண்ணிர் வேண்டியிருக்கும். அதுவுங்

கொண்டுபோய் முடியுமா? ஆகையால் வழிகளில்த் தண்ணிர் இருக்ெ

ந இடங்களைக் காட்டுகிறதற்கு முன்போய் அறிந்திருக்கிறவர்களில் ஒ

ருவனே அழைத்துக் கொண்டுபோகிருர்கள். முற் காலத்தில் இஸ்ர

வேற் சனங்கள் எகிப்த்தை விட்டு வஞர்தரத்தைக் கடந்து காஞன்

வாசம்பண்ணி அறிந்தவளுகிய மோசேயின் மாமன் எத்திரோவை

தங்களுக்குத் துணையாக அழைத்துக் கொண்டு போளுர்களென்.

சொல்லியிருச்ன்ெறது. .

இக்த ஒட்டகங்களின் பால் திண்ணமாயுஞ் சரீரத்துக்கு உது

யாயும் இருக்கிறதிேைல அரபி தேசத்தார் அதில் மிகவும் பிரியம1

அதேப் பால் தயிர் வெண்ணெய் செய் முதலானவைகளைச் சாட்சி

கிறதிஞலே மிகவும் பலமுள்ளவைகளாய் இருக்கிருர்கள். அவை

ளைச் சாப்பிடுகிறவர்களுக்கு ஆயுசு வளருமென்றுஞ் சொல்லுகிே

கள். அச்சப் பாலிகுலே பாற் கட்டி செய்து அநேக தேசங்ககு

கு அனுப்புகிருர்கள். செய்களையும் அப்படியே அனுப்புகிருர்க

அவற்றின் குட்டிகளுக்குக் கழுதைக் குட்டிகளுக்குச் சடையிருக்

றது போல உடம்பெல்லாம் நெருங்கிச் சடைபிடித்திருக்கின் 2:

அந்தச் சடைகளைக் கத்திரித்துப் பருவப்படுத்தி, சேர்த் தியான வ

திரங்களை செய்து கொள்ளுகிருர்கள். அவர்கள் வீடுகளில்லாமற் :

டாரங்களில் வாசம் பண்ணுகிறவர்களானதால் அது செய்கிPதி

கேற்ற பெரிய இரட்டுகளும் செய்து, குதிரைச்சீன்களும் ஒட்

கவிரிகளுஞ்செய்து கொள்ளுகிறர்கள். ஆகையால் இந்த ஒட்டச்

கள் அவர்களுக்கு மிகவும் உதவி யாய் இருக்கின்றன.

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

மித்திரபேத தந்திரம்.-எகம் பக்கத்தினின் அ.

ஒரு இராசாவின் பஞ்சனையிலே மக்தவிசர்ப்பணி என்னும் இரு

லைப்பேன் நெடு நாளாக வாசம்பண்ணிக்கொண்டிருக்கையில், சி.

நாள் இதன் வீட்டுக்கு டிண்டிபனென்.அம் ஒரு மூட்டைப் பூச்சி வ

அது, அதைப் பார்த்துச் சீலைப்பேன், அப்பர் ! நீ பொல்லாதவன்.(

ட்களைப்போன்ற பற்களினலே தாங்குகிறதற்கு முன்னமே தடுக்க

ப்ச் கடிப்பாய். நீ சமயச் தெரியாதவன். ஆதலால் நீ இராச ச

னத்தில் இருக்கத்தக்கவனல்ல. இவ்விடம் விட்டு ஒடிப்பொவேன்.

கடுகடுத்துச் சொல்ல, மூடு சான் அப்படிச் செய்யவில்லை. ர்ே செ

ன்னபடியே கேட்பேனென்.அ காலில் விழுந்து பிராத்திக்க, சில:

தேசத்துக்குப் போக வேண்டியதாய் இருக்ததால் அந்தக் காட்டில் பேன் மனதிரங்கி, நல்லது, நீ வெடுக்கென். கடியாமல் நித்திரை ெ
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ப்யப் பார்க்க மெற்றெனக் கடித்துக் கொஞ்ச இரத்தங் குடித்து

இருவென் அ சொல்ல அப்போசக்த மூட்டுப் பூச்சி நல்லதென்றிரு

தி, பிறகு இராசா விழித் கிருக்கும்போதே சுறுக்கென்று கடிக்க, இ

ாசா திடுக்கென் று எழுந்திருந்து என்னமோ கடித்ததென் அ சோ

:ன காாருடனே சொல்ல. அவர்கள் விளக்குக்கொண்டு சோதிக்க,

முகடு சீக்கிரமாய்க் கட்டிற் சக்தியில் ஒளித்துக்கொண்டது. அதற்

கு இடங்கொடுத்த சீலேப்பேன் அகப்பட்டது. ே அல்லவா எங்கள்

இராச?னக் கடித்தாய் என்று கிக்கொன்ருர்கள். ஐயோ! வகை

தெரியாமல் இறக்க தி. ஆகையால் ஒருவன் குணத்தைத் தெரிகிற

தற்கு முன்னே அவனுடனே சகவாசமபண்ணல் ஆகாதெனக் கேட்

ச்ெ சிங்கம், அக்கச் சஞ்சீவக அடைய த ஷட சுபாவம் இன்னபடி

ான் அ எனக்குத் செரிக்கால் அப்போது கிசமென்று சொல்லத்தம

சகன் அந்த எருது உம்மைக் கொல்ல நினைத்துத் தன் கெர்ம்புக

ள முன்னிட்டுக்கொண்டு உம்முடைய சங் நிதியில் வரும்போது, .

களுக்குத் தெரியவருமென்று சொல்லிவிட்டு, எருதினிடத்திற் போ

ப், அங்கே தன் மனதில் மிகவும் விசன்ம் இருக்கிறதாகத் தோற்று

வித்தது. அப்போது சஞ்வேகன் மித்திரா சுகமாவென்று கேட்க,

கமனகன் சேவக அக்குச் சுகம் எங்கே இருந்துவரும்? சம்பத்தும் வி

பத்துங் கூடவே இருக்கின றன. இராசாவுக்குப் பிரியமாய் ஆா இருக்

கிருர்கள். யாசகன் சம்மானத்தை அடைவாஞ! ஆகையால் இச்தக்

காலம் எதி னக்கு மித்திரன் ஆா? தன் வலி எவ்வளவென்று எப்

போதும் விசாரித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டுமென, இதைக் கேட்டு

ச் சஞ்சீவகன் இப்படி ஏன் சொல்லுகிருய்யெனத், சமனகன் இா

காரியத்தில் உண்டாகிய வஞ்சகத்தை மற்ருெருவரோடு சொல்ல

லாமா? இராசா அறிந்த ற் கொல்அவான் . ஆளு.லும் நீ என் நம்பி

கையாலே சிங்கத்தோடே சிநேகம் பண்ணினதிஞலே உனக்குச்

சொல்லுகிறேன். அதென்னவென் ருல் அந்தச் சிங்கம உன் மேல்

அங் கோபமாய் உன்னைக் கொன்ற தன் அடைய சேனக்கெல்ல. ம்

கல்ல விருக்திட நினைத்திருக்கிறதென் அ சொல்ல, அதைக் கேட்ட

அடனே சஞ்சீவகன் வருத்தத்தோடும் ஆலோசித்துக்கொ டி

குல்தது. தமனகன் வேறே ஆலோசனை என ன? யாதொன்று சம்ப

இத்ததோ.அதற்குத் தக்கதாக கடக்கவேண்டுமெனச் சஞ்சீவகன் :

சொன்னதெல்லாஞ் சரிதான். உலகத்திஅம் அப்படியே இருக்கிற

சி. எப்படியெனருல, சாதாரணமாய் ஸ்திரிகள் தற்சனர்களுக்

கு வசமாய் இருக்கிருர்கள். இராசாக்கள் துஷடர்களைப் பரிபாவி

கிருர்கள். அஷடன மிகவுஞ் சினேகித்தால் அவன் விபரீதமாக வி

*த்திருக்கிறன். ஏனென குல, குரு-அக்குக் கண்குடியைக் காண்பி

க்காஅம் செவிடன் காகில் உபதேசித்த அம் அவர்கள் விபரீதமா

வே கினப்பார்கள். ஆகையாலத் துஷடன் அப்படி விபரீதமாக
வே கினைக்கிருன்.எப்படிச் சங்தனமரம் பாம்போடு கூடியிருக்குமோ!

வா தாளமுள்ளு ளோடு கூடியிருக்குமோ! அப்படிப் பெரும்

'அம் இராசாக்கள் அஷடர்களாற் குக: ப்பட்டிருக்கிறர்கள் ஆ

**:ால் இப்படிப்பட்ட பொல்லாங்கு மக்கு கேரிட்டதென, இ

தை கேட்டுத் தமனகன் அக்தச் சிங்கத்துக்கு வாய்ப் பேச்சு மாத்

சிச் சித்திடபேபல்லாமல ம்ன்து மிகவுங் க | ங் தான். பூர்வம் பி.

'' -லக் கடக்கிறதற்குக் கப்பலை உண்டாக்கி அன். இரு உடைப்

புேக்கடிக்க விளக்கைச் சிருட்டித்தான். யானையை அடகக அங்கு

'சி°ச கிருமித்தான். ஆகுஅக் துஷடர்களுடைய மனது அடங்கு

'. யாதொன அஞ் செய்யாமற் போகுனென, இவை எல்லாங்

இத் சஞ்சிவடிவ பெருமூச்சு எறிந்து சொலஅகிறது. பெரிய

'ல்லாக்கு எனக்கு நேரிடடது. இதைத் தப்பித்துக்கொள்ள வன

"3" "மாத்தியம் இலலை. இயமஅடைய வாயல் அகப்பட்டவன

"படித் கப்பிப்போவான்? எப்படி ஒரு குற்றமும இலலாத ஒட்

டிையைக் காகமுதலானவை கூடிக் கொலைசெய்தனவோ, அப்படி

ஆண்அகற அ. வி-ர்கள் ஒருவனிடத்திற் குற்றம இல்ல மலே

:: செய்கருர்களெனத், தமனகன் அதெப்படி அணனே சொ

* வேண்டுமென, சஞ்சீவ கன சொல்அகறது. (இனஅம வரும்.)

PANCHA-TANTRA.KATE1.

Thera1 (A Translation &c.-Continued from page 71.)
: lived to a long time, in the bed of a Rajah,Ta white Louse called

Theஆ. One dy there camelo liebed, a bug called Dindepan.-

whoஆ 0.8eeing the Bug, exclaimed, What do I see: Thou wicked one,

ties ஆ teeth as sharp as thoris, who los not wait or suitable opportuni.

art: do he thing geneely, ut dos_bile before one goes to sleep-thou
Th t to live in the ed of a Rajah; oே from thisplaceimmediately.'

புt 1ே:08trating himself with reverence at the feet of the Louse, replied,

The Louse looking on him with pity, said, Well, I will take you at your

word.-You should not be impatient to hite; but wait till one siumbers, then

bite gently and be content to take a small quantity of blood. Conduct in this

way, and you may live here.”

The Bug promised to do as he was bid, and was allowed to remain in the

bed; but very soon afterwards, losing his patience he bit the Rajah while he

was yet awake, which started him siddenly from his bed, and addressing his

servants, he said, Something has bitten me. The servants immediately took

lamps and examined his Majesty's bed, when the Bug lid himself hastily in the

joint; but the white Louse who had given him permission to reside there, was

found, and instantly seized by the servants, who said, Are you not the per.

son who has bitten our Rajah and immediately crushed him to death Alas!

the white Louse was killed for want of circumspection. We may learn from

this, that it is not wise to receive one into our company before knowing his

disposition.

On bearing this, the Lion said, If I should be fully convinced of the evil

nature of Sanjevakam then I shall believe.”

-You will know the truth of the matter, said Tamanakan, When the

Bull comes into thy presence with his horms directed against thy life.”

Having said this, he lef the Lion and went to the Bull, puting on the ap

pearance of great distress. Sanjeyakan, on seeing him, salated him, and in

quired after his health. Tamanakan replied, From whence can servants

derive happiness Fortune and misfortune dwell together Who can at all

times please the Rajah is a beggar ever satistied with what he receives What

an infavourable timeisthis One should always inquire, who is மy true friend:

and what is the limit of my power:

Sanjeyakan inquired why he spoke in this manner.

Tamarakan replied, 1s it proper for me to speak to others of the treach

ery of the Rajah, lf he should know it he will kill me. I will however,

tel it to you, because it was by my means that you were brought into friend

ship with the Lion. If you ask what it is, know that the Lion is very angry

with you, and intends to kill you, and serve you at an entertainment to be

given to his army.”

On hearing this, Sanjevakam was greatly troubled, and sat in silence.

Tamanakan said, What other counsel but this is necessary, that a person

conduct inseltwisely according to his circumstances'

Sanjevakan replied, What you say is very true. It so happens in the world

that women will consent to the desires of the lewd, and kings will protect

wicked men. A wicked man will suspect the love of his most faithful friend.

When a looking glass is presented before the eyes of the blind or good in

struction is poured into the ears of the deal, they will regard it as something

designed for their hurt. So it is with the wicked. As sandal trees are surround.

ed by Snakes and Tali trees by thorns, so Rajahs are always surrounded by

wicked men. Thus this evil has befallen us ’’

Tamanakan answered, The words of the Lion are sweet, but his heart is

filed with cruelty. In ancient times ships were made by Brahma, in order

that he might pass over the ocean, Light was created in order to dispel the

darkness, and a goad was made to direct the course of the elephant, but, alas!

to subdue the minds of the wicked, mothing has been made.”

Sanjevakan sighed, and said, A great evil has come upon me, and i am

not able of myself to escape: How can a person who is already in the mouth

of Yama (the prince of death) be delivered: Wicked men delight to destroy

the innocent, just as a company of Crows killed an innocent Camel they had

taken into their company.'

Tamanakam then requested Sanjevakam to tell him how that was; to which

he replied thus:

(To be continued.).

தன் வினை தனக்கு.

(Vice its own punishment.)

ஒரு ஊரிலே இருந்த கூலிக்காரன் தன் பெண் சாதி

பிள்ளைகளுக்கு யாதொரு பதார்த்தத்தில் நஞ்சிட்டுக்

கொடுத்து அவர்களைக் கொல்ல வேண்டுமென்று நினை

தீது,மனிதர் செய்யத் தகாத கொலேபாதக சதைச் செ

ய்யத் துணிந்தான். எப்படியெனில், அவன் ஒரு ஆட்

டுத் தடையை வாங்கி, அதிலே எலிப் பாஷாணத்தைத்

தடவித் தன் பெண்சாதியிடத்திலே கொடுத்து, நாளை

ஞாயிற்றுக் கிழமையாய் இருப்பதால், ஒருவேளை நான்

வீட்டுக்கு வராமற் போனுலும், நீ அதை நன்ருய்ப்பொ

ரித்துப் பிள்ளைகளும் நீயுந் திருத்தியாகச் சாப்பிடுங்க

ளென்று சொல்லி திரும்பப்போப் மறநாள்த் தன் வி

"லt do so heraேfter, but promise to abide by your directions.' ட்டுக்கு வராமல் இருந்துவிட் டான். ஆனுலும் அவள்
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தன் புருவின் வீட்டில் இராத பொழுது , நாம்அத்தனை

நேர்த்தியான சாப்பாட்டைச் சாப்பிடலாமோவென்று

எண்ணி அந்த ஆட்டுத் துடையைப் பொரியாமல் ஆே
றே அற்றையான கறியைச் சமைத்துத், தானுந் தன் பி

ள்ளைகளுமாய்ச் சாப்பிட்டிருந்தார்கள். இப்படி இருக்

கையில், அவளுடைய புருவின் திங்கட்கிழமையிற் கொ

ஞ்சமீன் வாங்கிக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தான்.அப்பொ

ழுது அவன் தன் பெண் சாதியையும் பிள்ளைகளையுங் க

ண்டவுடனே, திகைத்துப் போய்த் தன் பெண்சாதியை

நோக்கி, நீ என் அந்த ஆட்டுத் தடையைச் சமைத்துச்

சாப்பிடவில்லையென்று கேட்டுக் கோபித்துக்கொண்டு,

இப்பொழுது அதைச் சமைத்துச் சாப்பிடுங்களென்

அ சொன்னதுமல்லாமல், தான்கொண்டுவந்த மீனையு

ம் அவளிடத்திற்

ன். அப்படியே அவள் அதைப் பொரித்துக் கொடுக்

க மிகுந்த ஆவலாய் வாங்கிச் சாப்பிட்டான். பின்பு அ

வன் பெண்சாதியைக் கூப்பிட்டு நீ அந்த மீனை என்னத்

திலே பொரித்தாயென்று கேட்டதற்கு அவள் ஆட்டுத்

அடையின் மேலே போட்டிருந்த கொழுப்பிலே அ

தைப் பொரித்தேனென்று சொன்னுள். உடனே அவ

ன் திகிலடைந்து ஐயோ! இனி என்ன செய்வேன்! செத்

அப்போவேனென்று அலறித் தன் பெண் சாதியும் பி

ள்ளைகளும் அந்த இறைச்சியைச் சாப்பிடுகிறதற்குமுன்

னே அவர்களைக் கூப்பிட்டுத் தான் அவர்களுக்கு விரோ

தமாய்ச்செய்த துரோசத்தை அறிக்கையிட்டு அங்கலா

ய்த்தான். பின்பு அந்தத் துரோகிக்கும் மகா கடின

மான வயிற்றுப் பிடுங்கலும் மனச் சாட்சியின் வேதனை

யும் உண்டாகி இரண்டு மணி நேரத்திற்குள்ளாகச் செ

த்துப்போன்ை.

தானேபுரிவினயாற் சாருஞ்சு துக்கக்

தானேயனுபவித்தாறப்பாது தாஅாறு

கோடிகற்பஞ்சென்ருலுங் கோதையிர் செய்தவின.

காடிநிற்குமென் ருர் இயந்து.

பூமிக்குப் பாரம.-Reward of Idleness,

அன காசு (Amergus) என்பவர் மிகுந்த ஆஸ்தியுள்ள ஒரு பிரபு அ

வர் யாதொரு வேலைப் பரீட்சை இல்லாதவரும் நேரத்தை வேலை

கொள்ளவேண்டிய முறைமையாய் வேலைகொள்ளத் தெரியாதவரு

மாய் இருக்தார். இன் அம் இவர் சீவியத்துக்கு அடுத்த வேலைகளில்

விருப்பற்றவரும் மனப் பயிற்சியைப் பற்றி யாதொரு கவலை கொள்

வாதவருமாய் இருந்தார். ஒரு நாளிற் பத்து மணித்தியாலம் நித்தி

ரைகொண்டதின் மேல் படுக்கையில் எழுந்திருந்து இரண்டு மூன்று

மணித்தியாலமாக மூரி முறித் திச் சோம்பலாய் இருப்பார். ஒவ்

வொரு சாயுங்காலத்திலேயும் தன் கூட்டாளிகளைக் கண்டால் குடி

யில் இன்னும் இரண்டுமூன்று மணித்தியாலம் அதிகமாய் விடுவார்.

இவ்விதமாய்த் தனக்கு ஆஸ்தியிருந்த பொழுது பத்து வருஷத்தை

ப் போக்கிஞர். இப்படி இரு துே வருங்காலத்தில் ஒரு நாட் சா

யங் தாம் தனியே யோசித்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது, ஒரு புது

எண்ணங்கொண்டு தான் கடந்துகொண்டு வந்த கடக்கையைச் ர்ே

அாக்கிப் பார்த்தவிடத்தில், தன்னைத் தாபரிக்க எவ்வளவு மிருக

வேன்கள் சொல்லப்பட்டனவென்றும், எவ்வளவு தானியமும் முக்

திரிகைப் பழ இரசமும் செலவாயினவென் அங் தான் இவ்வளவுகால

முஞ் சாப்பிட்டவைகளைப் பற்றிச் சிக்திக்கத் தொடங்கிச் சொன்ன

தாவது, கிழமைக்குக் கிழமை நூற்றுக்கணக்கான பட்சிகள்கொல்ல

ப்பட்டன. ஒருவருஷத்தளவில் ஐயாயிரம் பட்சிகள் இறக்திபோ

கொடுத்துப் பொரிக்கச் சொன்ன

பின. என் மேசைக்குக் கிழமைகள்தோறும் அடிக்கப்படும் ஆகிய

டுகள் பத்துக்கு மேல் உண்டு. வேட்டையாடிக்கொண்டு வருங் :

டு மிருகங்கள் தவிரப் பட்டியில் இருக் து ஆயிரம் ஆடு மாடுகள் ப;

து வருஷத்துக்குட் கொல்லப்பட்டன. என் பொருட்டாக அசே

கம் பெரு மீன்களும் சிறு மீன்களும் பிடிபட்டன. என் சாப்பாட்டு:

காகச் வே?ன விடு கிறவைகள் மாதங்கள்தோறும் இவ்வளவாயிருக்க

ம் மாவரைக்கச் சென்ற தானியம் நூற்றிருபது பறை. என் சt::

அனேகம் பீப்பாக் கணக்கான சாராயங்களை ஏற்றுக்கொண்ட

ஆ! என் சரீரம் தின்பனவுக்குங் குடிப்பனவுக்குமாக உண்டாக்க:

பட்டதோ ஐயோ! இக்காலமட்டாய்ப் பராபரலுக்கும் மளிதத்

கும் நான் செய்து கொண்டுவந்ததென்ன? ஒன்றுக்குங் கூட்டது

எனக்கு எவ்வளவாயிரம் கற்பதார்த்தங்கள் செலவழிக்கப்பட்டன.

கான் சாப்பிட்டதில் அசுத்தமானதொன்.றமில்லையே. அவைஎல்ல

ம், சிருட்டிக்குக் காரணராகிய ஒருவர் உண்டென்அ என்னைப் பர்

க்கிலும் அதிக தெளிவாய் அறிவித்தனவே. சான் சாப்பிட்ட இ.

வொரு வகையான மச்சங்களும் ஒவ்வொரு சோற்றவிளும் தாங்கள்

தாங்கள் செய்யவேண்டியவைகளைச் செய்தன. நாகுே அப்படிச்

செய்ததில்லை. ஐயோ பூமிக்குப்பாரமாயிருந்தேகுே! சீச்சீயென்.

சொல்விக் கொஞ்சக்கர்லத்துக்குள் தன்னுட்ையமதியீனத்தைவிட்

முப்பது வயதாகிற பொழுது மனப்பயிற்சிக்கடுத்த அறிவைச் சித்த

க்கொண்டு பின் அனேக காலமாய் கன்னடத்தை சுறுசுறுப்பு முதல்

ய இலட்சணங்களுள்ளவராய் மெய்க்கிறிஸ்தவஞய்ச் சமாதான ச

ம்பூரணமாய் மரித்தார். அவர் கடக்கைகளைப் பற்றி வாசிக்கிறவர்.

ளே அவருடைய முன்னடக்கைகளை அல்லப் பின்னடக்கையைப் ே

ன்பற்றுங்கள்.

கல்வியாலாய பலன்.

_ (Reward of Industry and Learning.)

அமரிக்காக் கண்டத்துப் பொஸ்தனென்னும் ககரியிற் சில வ3

டங்களுக்கு முன்னே கொப்பிவியென்ற பெயர்கொண்ட ஒருபடல்

சித்திரிப்போன் இருந்தான். அவன் தன் ஊரில் இருக்தி பிழை:

க்கூடாமையால் இங்கிலாந்துக்குப் போக தினத்துத் தன் மகe |

யோவான் சிங்கிலதோன் கொப்பிவி என்பவனையுங் கூட்டிக்கொன்

போஅன்.இந்த யோவான் என்றவன் மிகுந்த விவேகமும், படிப்பி:

வனமுமுள்ளவளுய் இருந்ததால் மாளுக்கருக்குள்ளும் ஏற்பெயர் -

முன். அவஅடைய ஆசிரியரும் அவனை மிகவும் வியக் து வளாக:

அ ைபிறகு பெரிய மனுஷகுயிருப்பானென் றும் பேசிக்கொண்- 1

கள். இப்படியே தேறித்தேறி வர நியாயசாத்திரம் படிக்கத்:ே

டங்கிமூன். அவன் அதிலும் கெட்டிக்காரனென் அங் காணப்பட்

அ., இன்னும் அவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட இரண்டொரு கார்

களில் மிகவும் ஞானமாயும், விவேகமாயும் கட்ந்தானென்று காச

ப்பட்டதால் இங்கிலீசுக்க்ாார் அனைவராலும் வியக்துகொள்ளப்ப

-ான். இராசாவும், அவர் ஆலோசனைக்காரரும், இவனைப்பத்திக

திசயித்த இவனே அரசாட்சிக்குள்ளான உத்தியோகத்தில் வைத்

அவனே முறைக்குமுறை உத்தியோகத்தில் உயர்த்தினர்கள் த.

போது இங்கிலாந்தில் மேலான லொட் கை சென்செலர் உத்தி.ே

கத்தில் இருக்கிருர். இவர் அறுபது வருஷத்துக்குமுன் படச் சீ

திரிப்போளுயிருக் தி, தன் அன் ருடக ஆகாரத்துக்கானவைகள்:

சிைத்துக்கொள்ளவுங் கூடாத சமு.சாரத்திற் சேர்ந்திருச்.திம் :

பேர். இங்கிலீக அரசாட்சிப்ற் சேர்ந்த முதன்மையான உத்தி'

சத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டும், கவுஸ் ஒவ லோட்ஸ் என்ற கூட்-ச்சி

ரில் மிகுதியும் பேர்போனவரும், கனம்பொருக்தியவருஞ் சக '

தியாராலும் சங்கிக்கப்படுகிறவருமாய் இருக்கிருர். இதுவே பிரப

சத்தின் பயன்.

To him that goes to law, nine things_are requisite.-. A)

good deal of money: 2, A good deal_of patience; 3:Aத'

aேuse: 4. A good Proctor: 5. Good coinse): 6. 0ே0ர் :

idence: T. Good Assessors: 8. A good Judge: and le'

the favour of Providence.-Communicated. |

வழக கு.

வழக்காடப்போகிறவர்களுக்கு ஒன்பது காரியர் தேவை. |

க. அதிக பணம். உ. வெகு மனப்பொ.மு.தி. க. கிய பழகு;

முக்கு. ச. கிரகஸ்ததனம், நல்ல சாமாத்தியமுள்ள பிரச்சிதி

டு. கல்ல ஆலோசனை. சு. போதிய சாட்சி. எ. விழிப்பும் திே

முள்ள ஆசேசமார். அ. நல்ல தேவாள். க. கடைசியாய் தே'

த.வி. ஒரு சப்பிஸ்கிறைபர்.
_

Printed and published at the American Mission Press, Jaffna, by Eastman Strong Minor,-Edited by Henry Martyn and Seth Payson,
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History of Columbus-கொலம்பஸ் என்பவரைப்பற்றி,

மிகுந்த ாேச்தி பொருந்திய இந்த மனுஷன், தசாக ஆ_(Italy)

இத்தாலி காட்டுக்குச் சேர்க்த (Genoa)ஒளுேவாவிற் பிறக் து கப்பு

ல் ஒட்டுத் தொழிவில் ஏறப்ப்ட்டவ8 ய் இருக்க மதித்தராணியாக்

கட்லிலும், ஐர்ோப்பாக் கண்டத்தின் வட கடலிஅங் கப்பல் ஒட்டி

த் திரிக் தபடியால் மறுபெயரால் எண்ணிக்கை பெற்றவளுப் இருக்தா

(Wenetians) வெனிசருக்கும் (Turks) அக்கருக்கும் உண்டா
 ையுத்தத்தில் இவன் ஏற்பட்டு ஒரு நாளாகிறபோதி வெனிசருடைய

கப்பில்:கண்டு அதில் இருக் ச்வர்களுக்குக் கடற் சண்_ைகொடுக்

து, அவர்களுடைய கட்ட அச்குட் புக இருக்கும் கோத்தில் இவலு

டைய கப்பவிலும் கெருப்புப் பற்றினது. கணப்பொழுதுக்குள்ளா

க இருவருடைய கப்பலிலுக் ப்ேபிடித்துப் பாய்க்குப் பாப் பற்றிச்

கல்ய எரிந்தபடியால் அக்கப்ப்ல்களில் இருக்க சாமான் அம்

மாற் கயிறு முதலியவை எல்லாம் எரிக்க அடிக் கப்பலிலும் செரு

ப்ப் பிடித்து, அகில் இருக்தவர்கள் எலலாருங் கடலிற் குதித்தார்

கன். இவ்வேளையிற் கப்பல்கள் கரைச்கு ஆறு மயிலுக்கப்பால் கின்

றன. கொலம்பஸ் என்பவன் மனதிற் சற்றென்குதல் கேருத அலும்

பயமுமின் றி நீங்துகிற கிறி கெட்டிக்காரகுனபடியால் இரு மரக்கோ

2. அடித்து ேேதிச் ஒவணக்கொண்டு தப்பிஅன் ஆற்ற யாவரும்

மாண்டுவிட்டார்கள். அவன் புடுத் துக் காவிலே இருந்து சரீர சுவா

த்தியஞ் செய்துகொண்டு பின்பு தலைப் பட்டணமாகிய(Lisbon)வில

இாதுக்குப் போட், டிவ்விடத்தில் உள்ள கப்பற்காசருடனே சேர்

தி:கையாளுன் அக்காலத்தி பெரிய கப்பல்களும் இல்லை. இப்

பொழுத ப்ோலச் சனங்கள் படமின் றிச் சமுத்தி யாக்கி:ை பண்

ஆகிற தம் இல்லை. கரையோரமாய்ப் பிரயாணம் பண்அதலேயன்

(Atlantic) அத்துலத்திக்குச் சமுத்திரத்தைக் கடத்தி அறிபுர்

என். அமரி காக் கண்ட் ஒன்று உண்டென்பதையும் அறியார்:

ள். அக்காலத்திலே பூமியின் வடிவம் இன்னதென்ம ஒருவரும்

அறியவில்லை. சிலர் தட்டையென்பார்கள். இக்காலத்திலே மா

இ. சாஸ்திரம் தேற்றங்கொண்டிருக்கின்றது. சமுத்திசத்தின் மே

லே போசப் பயப்படாதிருக்கிறது.மன்றிப் பு:சித் கண்டங்களையு

ங் கண்டுபிடிக்க அதிக விருப்பு மவர்களாய் இருக்கிருர்கள். ஆபி

ரிக்காக் கண்டத்திற்கு வடமேற்காக இருக்கிற(Madeira, Portorico)

மேதைரா, பொட்ட்ோரெகொ என் லும் இரண்டு வுேகளையும் புலித்

தக்கால் தேசத்தார் 5வமாய்க் கண்டு பிடிக்கபடியால் ஐரோப்பாவி

ல இருக்கட்டட்ட மற்றத் தேசத்தவர்களுக்கும் இக் த விருப்பம் உ

ண்டாயிற் று.
இக்காலத்திறீருனே கொலம்பஸ்(Lisbon)விஸ்போனிற் சேர்க்க,

முன் சொல்ல்ம்ப்ட்ட திவு:ளக் கண்டுபிடித்தவர்களில் ஒருவ அடை

ய மகளை விவா கம்பண்ணி, இன் தத் தீவுகளையும் போய்ப் பார்த்துச்

சில வருடத்திற்குப் பின்பு ஆபிரிக்காவின் கரை அடுத் த.சாடுகளிலும்,

(Azores) சேர்த் தீவு(Canary Isles)கானெரி தீவுக் கூட்டங்களி

அம் வியாபாரம் கடப்பிக்க ஏற்பட்டான்.

இக்காலத்தில் எல்லாம் அவனுடைய மனம் படிப்பிற் கூர்மைகொ

ண்டிருந்தது மன்றித் தான் சற்றுக்கொண்டது போதுமென்ற ம

சஆடன் இராமல பி யாசத்துடன் படித்துக்கொண்டே வர்தான்.

ஆபிரிக்காக் கண்டத்தின் வடிவம் என்னவென் ற அறியாதபடியாது

ம காப்பைமுள்ளி என லும் என் சம்பிக்கை முனையைச் சுற்றி ஐரோ

ப்பாவில இருக்க கடல் வழியா ய்க் கப்பல்விடத் தெரியாதபடியாஅ

ம, ஐரோட பையர் மதித்சராணியாக் கடலிற் தங்கள் வியாபாாச் சா

மத்தன ஏற்றி, (Egypt) எகிப்த்துவில் இறக்கிக் கரைப் பாதையா

ய்ச் (Red Sea) - ன் மத்திரத்திற்குக் கொண்டுபோய் வள்ளங்க

* ஏற்றி (Babelmandel Strait) பேப்லமாண்டல் நீர்ப்பாதையாய்

கிரீதியன சமுத்திரத்தைத் தாண்டி, இக்க தேசத்திற்குப் போய்

ஆகளுடன் வாணிகத் தொழில் கடப்பித்து வருவார்கள். இப்படி

ச் செய்வதிகுல் அதிக டணச் செலவுச் தொக்தறையும் வியாபாரப்

தஅளசக u. வைகாசி சு, திகதி. வியாழக்கிழமை.
Thursday, May 6, 1841. (No. 9.

கப்பல் ஏறிப்போசையில் இந்தப் பூமி எல்லையில்லாமல் விரிவுகெ r

ண்டிருக்கப்பட்ட வெளிதானே? அல்லவென்று கிரகத்தைப் போற்

சூரியனைச் சுற்றி ஒடி அங் சாத்திற் தாங்குகிற ஒரு உண்டை வடிவமு

ள்ள வலது தாளுேவென்ற எண்ணங்கொண்டுபிக் தின் கருத்தே சரி

பாய் இருக்கக்கூடுமென. மனதிற் குறித்து மேற்குத்திச்காய் அத்து

லங்கிச்குச் சமுத்திரத்தைச் சடங் சால், இக்து தேசத்திற்கு வங் த சே

ாலாமென் றெண்ணி, (Florence) புலோரென் சில் இருக்த ஒரு வித்து

வாஅன வயித்தியனிடம் போய் இக்கருத்தை அவருக்கும் விட்டபொ

முஆஅவரும் இவனுடைய வாக்கின் உறுதியையும் உண்மையையும் உ

ணர்ச்து சல்ல யோசனை என்றதாகச் சொல்லத் தயிரியக் கொண்டவ

குய்த் தான் முயன்ற காரியத்தைச் செய்து முடிக்கத் தீர்மானித்து

க்கொண்டான்

அவன் தன் அடைய யோசனையைச் சீகுேவாவின் அரசாட்சிக்

காரருக்குச் சொல்வித் தான் விரும்பின யாத் திரையைச் செய்வதற்கு

வேண்டிய கப்பல் முஸ்திப்புப்பண்ணித் த வேண்டுமென்று அவர்க

ளைக் கேட்க அவர்களோ மிகவும் அறிவீனமுள்ளவர்களாய் இருக்த

படியால் இவனுடைய கேள்விக்கு இடங்கொடுக்கவில்லை. பிறகுவில

போனி இராசா விடத்திற் போய்த் தன்னுடய எண்ணங்களைச் சொ

ல்ல, அவர் கவன மாய்: கேட்டு ஒரு கப்பலை எத்தனம்பண்ணி இரக

சியமாய் அட் பி.பிட்டார். அந்தக் கட்டல் முதலாளி மனத் தணிவ

நிறவகுணகிஅல் அதிக தாரம் போகாமலுங் தேசம் ஒன்றையும் புதி

தாகக் கண்டுபிடியாமலுங் திரும்பிவிட்டார்கள். கொலம்பஸ்வோ

மிகவும் விசனமுள்ள வகுகி (Spain) ஸ்டேலுக்குத் தலைப்பட்ட ன

மாகிய (Madrid) மே திறித்துக்குப் போஅன். அவ்விடத்தில் இராச

பட்டத்துக்கு இருந்த (Ferdinand and Isabella) வேடினன் இல

பெலலா என்பவர்கள் இவனை உக்தனே வழிபாடேர்டழைத்து அவன்

சொன்னவைகள் எல்லாவற்றையுங் கவனமாய்க் சேட்டார்கள்.

ராசா யோசனைக்காரராய் இருங் வர்கள் அறப் புதியுள்ளவர்கள்

ஆனதிமூல் இவனுடைய நியாயங்களுக்கெல்லாம் வீண் சாட்டுக்கள்

சொல்லத் தொடங்கி, ஒருவன் போய்வா வெகு காலஞ் செல்லு-ெ

ன்மம், மற்ருெருவன் கொலம்பஸ் தனக்கு மு னிருந்த எல்லாரிஅம்

புத்திசாவி அல்லவென்றும், வேருெருவன் பூமி உண்டையாக இருச்

தால இவன் கெடுக இறங்கி இறங்கிட போய்க் கடைசியிலே விழுக் து

போவான், அல்லது திரும்பி வர மாட்டானென் அஞ் சொல்வித் தடுத்

அப்போட்டார்கள். இப்படியாப் ஐக் து வருஷத் காலமாய் அலைத்க

ளிச்து பிரயாசப்பட்டுக் கொஞ்சமும் அனுகூலமில்லாததிமூல இங்கி

லாச்துக்குப் போக வேண்டுமென்றும் போய்த் தன் அடைய கருத்து

களைச் சொல்ல வேண்டுமென்றும் எண்ணிஞன். சடுதியாய் இவனுடை

சினே தெர் இருவர் இராசாவோடும் இராசாத்தியோடும் இவலுக்கா

கப் பேசி வலு நியாயங்கள் எடுத்துக் காண்பித்தபடியாற் கடைசியா

ய் அவர்கள் சம்மதித்து மூன்று சிறுகப்பலுக் தொண்அ. கப்ப

ற்காாரும் எத்தனம் பண்ணிக்கொடுக்க அவர்கள் தசாகஉ %ட ஆ

வணியில் கதி-(Spain)ஸ்பேனில் இருக்கும் (Palos) பாலசை விட -

புறப்பட்டார்கள்.

இந்த பாத்திரைகாரர் முதல் (Canary Isles) கானரி வுேகளுக்கு

ட்போய்ப் புரட்டாசி மாதம் கதி' அத்தீவுகளை விட்டுப் புஆைபட்”

மேற்குத் திசையாகப் பிரயாணம்பண்ணிக் கொஞ்சத் தாரம்போன

பின் சரை அவர்களுக்குத் தெரியாமற் போய்விட்டது. மேலாப் இருக்

கட்பட்ட ஆகாச வெளியும் சூழ்ந்திருக்த தண்ணிருமேயல்லாமல் வே

ருென் மங்ாேணவில்லை. ம்.அஷ்ர் முன்ஒெரு காலத்திஅம்போகத சி
டத்துக்கே போஞர்கள். தங்களுக்கு முன்னிடுவதையும் அறியார்கள்.

கொலம்பசைட்போற்பட்ட மனுஷ்லுக்கு இக்கக் காரியங்கள் :

ல்லாம் பிரியக்கொண்டதாகவே இருந்தது. கப்பற் காரில் அனே

கர் அறியாமையுள்ளவர்களும், அவபத்திக்காரருமாய் இருக்தபடி

பால மிகுதியும் ப்யங்கமம் அடைந்தார்கள். கொலம்பஸ் அவர்க்கு
டனே பேசி அவர்களே இன் லும் பயணம்பண்ணிக்கொண்டு போக ம

தற்கே மனஞ் சம்மதிக்கப்பண்ணிமூன். இவ்விதமாகவே மேற்குச்

திசையாய் அனேக

ஆகுஅங்கொலம்பஸிக்கும்

-லன் குறைவும் உண்டாயின.

ஆனதுகொண்டு கடற்பாதை கண்டு பிடிப்பதே ஐரோப்பையரு

"-ய4ம கொலம்பஸ் உடையவும் முயற்சியாய் திருச்தது.

அவனுடன் போன அர் களுக்

போளுர்கள். கிழமைகளாகப் பிரய்ானம்பண்ணிக்கொண"
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குக் தொக்சமை உண்டாயிற்று. வீட்டை விட்டுச் சமுத்திரத்தின் மே

ல் அதிக தாரம் ஒடினபடியாலும் மிகவும் பயங்கொண்டு ஊருக்குத்தி

ரும்ப எண்ணினபடியாலும் கொலம்பஸ் அவர்களே மறித்துக்கொள்

ள் உபாயம்பண்ணவேண்டியதாய் இருந்தது. அவர்கள் அதிகமதி

ஆம் பயங்தபடியால் மூன்று கப்பலிலும் இருந்தவர்கள் இனி அதிக

ம் போகமாட்டோமென்று தீர்மானம்பண்ணிக்கொண்டார்கள். கொ

லம்பசைக் கடவிற் தள்ளிவிட யோசனை பண்ணிஞர்கள். ஆளுஅம்

அவர்களை யாறுதற்படுத்த யாதொரு எதுவும்.பண்குவிட்டால் அப்

படிச் செய்து தான்போடுவார்கள்.ஆகையிஞல் இன் அம் மூன்று கா

ட்பயணதாரம் போவோம் அதற்குள் தேசங் காணப்படாதிருச்சா

நீ திரும்பிவிடுவோமென்று கொலம்பஸ் சொல்லக், கப்பற்காரர் ஒத்

அதுக்கொண்டார்கள். இவ்விதமாகவே முன்னேறிப்போ ைகயிற் க

-ற் ஆண்டுகளையும், ஆகாயத்துப் பறவைகளையும் கண்டார்கள்.

இக்தப் பறவைக்ளி, சிறிது மிகவும் இளைத் துப் போனவைகளாய்

ப் பாய்மாங்களின் மேல் வந்து இரா முழுதுக் தங்கி விடியற் கால

ம் புறப்பட்டு மேற்குத் திசையாப்ப் பறந்துபொயின. இந்த தடய

டிகளிஇல் எல்லாங் கரை சமீபித்திருக்கிறதென்று கப்பற்காரர் அ

றிந்துகொண்டார்கள். அவர்களுடைய ஆசை அதிகப்பட்டது. ஒ

ரு நாள் இரவிற் கொலம்பஸ் கப்பலில் மேற் தட்டிலேறிச் சமுத்திய

த்திற் பார்த்துக்கொண்டிருக்சையில், ஒரு வெளிச்சத்தைக் கண்டே

னென்றதாக கினைத்துத் தன் குேடிருந்தவர்களுக்குஞ் சொல்ல, அவ

ர்கள் தாங்களும் அதைக் காணக்கூடியதாய் இருக்குமென்று எண்

ஒளிஞர்கள். அன்றிரவு ஒருவருக்கும் கித்திரை இல்லை. எல்லாரும் மே

ற் தட்டில் ஏறி விழித்துப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள். ஒன்று

பாதிக்குப் பிற்சாமம் இரண்டு மணி வேளையிற் பாய்மரத்தின் துனி

யில் எறிகின்று பார்த்தவன், தேசம், தேசம்! என் அ சத்தமிட்டான்.

இச்செய்தி மற்றக் கப்பற்காரருக்கும'அறிவிக்கப்பட்டது. சகலரு

ங் களிகூர்ந்தார்கள். விடியற் காலமானபோது அவர்கள் கம்பிக்கை

பெஜன் கொண்டது, கொஞ்சத் து சத்துக் கப்பாற் கரை அவர்

களுக்கு முன் காணப்பட்டது.

சூரியன் தேசத்தின் மேற்காவித்து மிகவும் அழகிய தோற்றத்தை

உண்டாக்கிற் று. சமுத்திரத்தில் யாதொரு சேதமின்றித் தங்களைக்

காப்பாற்றி அனுகூலப்பத்ெதின கடவுளுக்கு நன்றி அறிக் தவர்களா

ய் முழக்காட்ப்டியிட்டு இஸ்தோத்திரஞ் செலுத்திஞர்கள். கரைக்கு

க்கிட்டினவுடன் கொலம்பசும் அவனுடைய வேலைகாரரிற் சிலரும்வ

ள்ளத் ல்ே ஏறிக் கரைப்பட்டார்கள். தேசம் பற்றைகள் பொருக்தி

யதாயும் மேடுகள் பள்ளத்தாக்குசளி குற் பல சாங்கப் பட்டதா

யும் ஆற்றுப்பாய்ச்சல் உட்கொண்டதாயும் இ நந்ததென்று மட்டி

ட்டுக்கொண்டார்கள். சமீபத்தில் வரும்போது கொஞ்சங்குறைய

கிருவாணிகளாகவும் சிவப்புகிறமுள்ளவர்களாகவுங் கரையில்வர்.து கூ

ட்டமாய் கின் மசனங்கள், தோணிகளை அல்லது வெள் கணக்காரரை மு

ன் ஞெருமுறையுங் காளுதபடியால் இவர்களைக் கண்ட போது பிரமி

ப்படைந்தார்கள். ஆளுஅம் (Spaniards) ஸ்பானியர் வெள்ளைக்கொ

டி முன்னே பறக்கப் போர்க்குரிய வாத்தியங்களோடு போகையில்

அவர்களுடைய ஆச்சரியத்துக்கெல்லையில்லாதிருந்தது. பிறகுவள்

ளங் காையிற்சேர்த்த த: கொலம்பஸ் ஆடம்பரமான உடுப்புத்த

ரித்து உருவினபட்டயங் கையிற் பிடித் து வள்ளத்தினின்.அ முதற்

குதித்துக் கரையிற்கால்வைக்க அவன் கூட்டாளிகளும் அவன் பிற

கே.போய்த் தங்கள் சந்தோஷத்தையும் நனறியையுங் காட்டும்பொ

ருட்டு கிலத்திற் குனிந்து அதை முத்தமிட்டுக்கொண்டுபோஞர்கள்.

ஸ்பானியரோ சிலுவையை நிறுத்தித் தேவாராதனைசெய்யக்கொலம்

பஸ் அவ்வூரை ஸ்பானிய இராசாவினுடையவும் இராசாத்தியுடைய

வும் காமத்தில் ஆட்சிகொண்டான். இந்தக்காரியம் தசாகஉஆ

ஐப்பசிமி கதி" கடந்தது. அவர்கள் கண்டதீவு(Bahama Isles)

பெகம தீவுகளிலொன் அம் இப்பொழுது (Cat Island) காற்றுத் தி

வென்றும் பெயர்ப்பட்டதாயிருக்கின்றது. அவ் ஆரவர்கள் அதை

(Guana-hani) குவென் கே?னயென்று சொல்வி வருவார்கள். கொ

லம்பஸ் (St. Salvador) சென்று சால வேதாவென்றதற்குப் பெயர்

இட்டிருக்கிருர்.

(Spaniard) ஸ்பானியர் தாங்கள் கண்டு பிடித்த ைேவ ஆராய்க்

அது மிகவுஞ் செழிப்புள்ளதென் அ கண்டார்கள். ஆ அலும் அவ்வூர்

மிருகங்களும், மரங்களும், பயிர்களும் ஐரோப்பாவில் இலலாதவைக

ளாய் இருக்தன. சனங்களிலே அவர்கள் எண்ணஞ்சென்றது.

அக் தச்சனங்கள் அரைவாசி கிருவாணிகளாகவும், செம்புகிறமுள்ள

வர்களாயும், கனரோமமற்றவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்களு

டைய தலைமயிர் இறகுகளிஅ.அம்,சிப்பிகளிளுஅம் சோடிக்கப்பட்டி

அவர்கள் மிகுந்த கனத்துடனே ஏற்றுக்கொண்டு மேலான சிருட்:

களென் றெண்ணிஞர்கள். கப்பல்களை மிகுந்த பிரமிப் பே.ே

பார்த்தப் பீரங்கி ர்ேந்த போழுது பயத்திகுலும் ஆச்சரிடம்

ஒலுக் திகைத்துப் போஆர்கள். இராக் கிரி காலமான பொ.

இக்தியரி , சிறிதுபேர் தோனிக்குப் போஞர்கள். காலமே.செ.

ம்பஸ் அவர்களுடனே தீவுக்குத் திரும்பினர். அபரணங்களாக

ங்கள் கொண்டிருக்கப்பட்ட பொன்ன எவ்விடத்தில் இருக்க ே

A அச்கொண்டீர்கள் என்று சனங்களைக் கேட்கத் தெற்குத் திசை=

நோக்கிப் பொன் அதிகம் விகாவதாகிய பெரிய வுே அங்கே உ

டு என்று காட்டி ஞர்கள். கொலம்பஸ் உடனே அவ்விடத்தக்கு

போகத் தீர்மானித்து, இந்தியரில் ஏழுபேரையும் வழிகாட்டிகளாக

பிடித்துக்கொண்டு கப்பற் கூட்டத்துடனே புறப்பட்டார். தி

ண்டு மூன்று தீவுகளுக்கு அருகாகப் போன பிறகு (Cuba) குே

விேற் சேர்ந்து அவ்விடத்தி கொஞ்சச்காலம் கின் அ அல் ஆசவர்

ளுடன் சாவகாசம்பண்ணி (Hayti) எத்தைவுேக்குப்போய் தன்.

டைய மனுஷரில் முப்பது பேரை அவ்விடத்தில் விட்டு அனேக .ே

சங்களுக்கெல்லாக் தப்பி ஏழு மாதமும் பதிஅெரு சாளுஞ் சென்

பின் பு. தசாககஆ வைகாசிமி. ஸ்டு தி". மறு படியும். (Pales

பால சிற்சேர்ந்தார்.

சனங்களால் மிகவுங் கனமாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார். தி:

சாவையும் இராசாத்தியையுங் கண்டு தான் புதுக்கக் கண்டுபிடித்

வைக ச் சொல்லும்படி ஊருக்கு ஊடாகப்போகையில் சன:

ள் அவரைப் பார்க்கும்படி கூட்டங்கூட்டமாய் வச்து சேர்த்தார்

ள், இராசா அவ்வேளையில் வாசம் பண்ணியிருக்கு (Barcelona) .

ர்சிலோ9 பட்டினத்துக்கு வங் பொழுது ஒரு பெரிய சடங்கு'.

த.தி. பின் அற் சொல்லப்படுகிற பிரகாரமாகப் பவனிகொண்டா

அர்கள். கொலம்பஸ் உடன் வந்த இந்தியர் தங்கள் ஊர்வாடிக்ை

ப்படி உடுத்துக்கொண்டு முன் மூக வந்தார்கள். அவர்களுக்குப்

ன் கைப் பயணத்தில்ைப்பெற்றுக்கொண்ட பொன் கொண்டுபோ

ப்பட்டது. அதற்கு அடுக்க புதிய தேசத்தில் இருந்துகொண்டு.

ப்பட்ட முளகுப் பெட்டிகளையும, பருக்கிச் சிடபங்களையுக், கி.

ளையும், தாங்கிள் இன் கொடுத்து வளர்த்தபறவைகளையும், சாத்கா

மிருகங்களையும், சோளனயும், இருபத்தைக்கடி நீளமான கருை

யும், இன்னும் பலவித நாதனமான பொருள்களையுஞ் சுமக் கெ

ண்டுபோகிற ஆட்கள் பின் சென்ருர்கள். எல்லாருக்கும் பின் அக

கொலம்பஸ் போளுர். இராசாவும் இராசாத்தியும் அழகுபொரு,

திய சிம்மாசனத்தில உளுக்கார்ந்திருக்கிற வெளிவீட்டுக்குப் பட்டின.

துக்கு ஊடாகப்போஞர்கள். இவ்விடத்தில் கொலம்பசை எல்லாவி

சக்கையுடனும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அப்பொழுது அவர்

ராசாவுக்கும், இராசாத்திக்குக் தன்னைச் குழ அக்திருக்தவர்களுக்கு

தன்னுடைய பிரயாணத்தின் சரித்திரத்தைச் சொல்ல அவர் மிக

ம் வாய்ச்சாலகமுள்ளவரும் சரித்திரம பிரியப்படத்தக்க த மாப்

ருந்ததிகுலும், மிகவும் உற்றுக் கேட்டார்கள். இராசா இதிலே ம்

வும் பிறியங்கொண்டபடியினலே திரும்ப உடனே பிரயாணத்தி,

யாக இருக்க வேண்டுமென் றுங் கட்டளைபண்ணிஞன். ஆளுஅம் பு:

க்கக் கண்டுபிடிக்கிற தேசங்களே உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளும்படிட

ப் அத்திலந்திக்குச்சமுத்திரத்துக்கு மேற்காக இருக்கப்பட்ட தே:

முழுவதையுங் தனக்குக் கொடுத்துவிடும்படியாகக் கேட்டு உருே.ை

பட்டினத்திலிருக்கும் பாப்புவுக்கு ஆள அப்பிஇன். இச்தக் கேள்:

க்குப் பாப்பு சம்மதித்தபடியால், புரட்டாகிமீ. உஇதி). எ கப்

ஆம், தடு.ாபேருஞ் சேர்ந்த கப்டம் கூட்டத்தை (Cadiz) காதே

ன் துறையிலிருந்து பாய்வவித்தார்கள்.

சகத்து நிண்ணயத் துணிபுரை.

முகாமைக்காரசே,

கானிதில் எழுதியனுப்புங் காரியத்தைத் தயவுபண்ணி உங்கள் உ;

யதாரகைப் பத்திரத்தில் அச்சடிப்பீர்களாக.

உதயதாரகை எம். சஞ்சிகை டுசும் புறத்திற் காட்டிய சக:

கிண்ணய்த்துக்குத் துணிபுரை, சிருட்டிகராகிய கின் மல வலது அ8

தி கித்தியமென்அஞ், சிருட்டியாகிய சகத்து ஆகி அனித்தியமென்

மும், வேதாகம சம்பிரதாயங்களைக் கொண்டு அம்பலவாணர் சக்தி

சேகரரும், பொன்னம்பலவர் சின்னக்குட்டியும் ஒருதலையாய்த் திட்

டாங் த பூருவப்படுத்திச் சாதித்தும், வேதாகம தேகொான சிவகு

ன தம்பிரான் தமது சார்புரையிஞலே தாபித்ததுஞ் சரியே. அத்

ன் விபரம் கருத்தாவைப் போலவே சிருட்டியும் அ ைகியென வாதி.

தி

-

ருக்தது மூக்கிஅங் காதிஅம பொற்றகடுகள் தாங்கின. ஸ்பானியரை பது, காண்டல், கருதன் முதலிய பிரமாணங்களுக்கு விரோதம், !
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ஆது சதத்தா, இக்கும் யோசன தாத்தவிகற்ப அர்த

தத்திரேகச்தைப் பண்ணி, இச்சர் ஞானங்களைக் கொண்டு,

மண்ணினிற்கடாதியெல்லாம் வருவதுகுலாலஞலே

_ அண்ணியவுருவமெல்லாமியற்று
.ணிசன்

:த்துச்: சிகுட்டிக்க வேண்டுகையாl, கருத்தா

வை ட் ( - ல ள்- ட்டிய யன்.அ யே.என்.ப கற்க திருட்-ாக்தம். .ெ';: ஆதி தாகுத திருட்

கிலம்புனலனல்கால்கான கிமத்திமெழிக்குமாக்கும்

பலக் கருமொருவனிங்குப் பண்ணிடவேண்டாவெண்ணி,

விலத் தியதோற்றகிற்றலிறிவையிசைதலால
ே

கலக் கிளர்தோற்றாாசர் தனக்கிலா காதன் வேண்டும்.

என்.றம்

ஆரியன் குலாஜகுப் கின் முக்குவனகிலமெல்லாம், என்றும்

உலகமெல்லாக் தருபவஞெருவன் வேண்டும், என்றும்

திருமந்திரம், ஒருவஅமே யுலகேழும்படைத்தான், என்றும்

வருவனவற்றிற் காண்க. திரும்ப சகத்தும்ஞ்தியென வற்புறுத்தில்

அண்டபிண்டம் அ_ைசமமாதலாலே அதின் சராசரீரமாகிய தாத்

துலிக தேகமும் அதுபோல அகுதி கித்தியமாயிருக்க வேண்டும். ஆ

குலும் அத்தாத்துவிகதேசம் உற்பத்தி காகங்களையுறுகையில் ஆதிய

னித்தியமாகையால் யூகிசளுடைய உத்தேசிலட்சண் பரீட்சிைபோ

லத் தத்தவசமுகமாகிய சகத்தும் அதுபோலவே யாதியனிந்திய

மென்றே யஅறுதியிடவேண்டும். திருட்டாக்தம்.

உபநிடதம். புேசரியபாத்தினிலார்ோபமதர்மூலப்பிர
கிருதிதோன்று

மென்பதனை புய்த் தணர்க. இன்னும் காான சத்திருபத்திற் காரியவி

பத்திருபமாய வேறுபடுத்திச் சகத்தாய் கடத்திகையாலஅதி கின்ம

லவஸ்தொன்.றுமே ஆக்கியெவையுமழித்தாசுடனடங்கப
்
போக்குமவ

ர்போகாப்புகலென்கையால் அகுதி கித்தியமென்றும், சகத்து ஆதி

பனித்தியமென்அஞ் சாதிக்குஞ் சாசனங்கள். பரம காரணமாகிய

சுத்தமாயையொன் அமேயஅதி கித்தியமென்றும் அதிற் குக்குமித்த

சோழுதப்படும். அசுத்தமாயை யகுதியன்றென்று தொல்லாசிரிய

ர்களிற் சிலர் நிதானித்திருக்கவும், அதிலாவிற்பவிக்கும் பிரதிவிம்பமா

கிய சகத்தின அஅதியென்பது பாதிக்காய் கறிக்கும் பாதிக்காய் வி

தைக்குமென்பது போஅம். தார்ப்பரியம் இப்படிச் சாதனமிருக்கை

யால், சிருட்டி காரணகருத்தா அஅதியென்றும், சிருட்டியாகிய ச

சத்து ஆதியென் றம் கிச்சயித்தச்ேசி.

மாயைழிற் காலமோடு நியதிபின்கலாகிதோன்று

மாயவக்காலமூன்ருயாக்கியுமழித்து
ம்

போக்கிக்

காயமோலெகுக்கெல்லாங் கால்சங்கையினப்பண்ை

காயசஅணயாலே நடத்திடுஞ் சகத்தையெல்லாம்.

கல்அார். இப்படிக்கு

மனப்புலிமுதலியார் சரவணமுத்து.

முகாமைக்காராே.

இவ்வருடத்துக்கு வட்டுக்கோட்டையிற் சாத்திரப் பள்ளிக்கூடத்

சி ஆாத்தியாராகிய மயில்வாகனர் சோமச்ேக்ரம்பின், கணித்து

அச்சிற்பதிப்பித்து ஊருக்குட் பாம்பவிட்டிருக்குச் திரியாங்கங்களி

ல் இரசாபுசஆகவும், வடக்காலே இவ்விடத்துக்கு வந்திருக்கும்

பஞ்சாங்கங்களில் இராதா செல்வாயாகவும், கிச்சயித்துப் பலன் எ

ழுதப்பட்டிருக்கிற கிமூல் செல்வாயோ புத்குே இராச்ாவென்பது எ

ன் சித்தறிவுக்கு விளங்காமையால் இதனை உங்கன் உதயதாரகைப்

ஆத்திசத்திற் சேர்த்து பிரசித்தஞ்செய்து பின் கற்றுவில்லி சோதிட

து. இழுதிங் ஆகுத்தை அப்பத்திரங்களின் வழியாய் அறிவிக்கக்கே

ட்டுக்கொள்ளுகிறேன். இப்படிக்கு

அறுமுகம் தாமோ கரன்.
தி.அாசகம். வருஷம்.த்ெேை: தான்

காகிதப் பிரத்தியுத்தரம்.

. "தாயுமானவர் திருப்பாடற் பிரியன்' எழுதி அனுப்பின அவருடை

: சரித்திரம் உண்மையானதாய் இருக்தாலுஞ் சைவ சமயத்தை ம

ஆமப்படுத்கம் பொருட்டு, விசேடிப்பாய் எழுதி இருப்பதிகுலும்,

:பதாதைப் பத்திரம் பிரசித்தம்பண்ணுபவர்கள் அதற்கு உட

'சத்ரி இருப்பதிஅலும் அத்தை அச்சடிப்பிப்பது எங்களுக்கு

இத்திக்கொள்ளாமல் இருக்கின்றது.

வே. வயித்திவிக்கர் வேதானியத்திஅள்ள சவாத்தினமென்பவரை

_

/

ப் பற்றியெழுதின அற்பதங்கள் கம்புத நீகரிதாயும் இக்காட்களில் அ

வ்விடத்தில் இருந்து வந்த சில பெரியோர்களும், சைவ சமயாதிக்க

முள்ளவாகளும் அதை மறுத்துச் சொல்வகைக் கேள்விப் படுகிற கி

குலும், காலத்துக்குக் காலம் தமிழருக்குள்ளும், இஸ்லாமார்க்க

த்தாருக்குள்ளும், உரோமான் மார்க்கர் தாருக்குள்ளும, இத்தேசத்தி

ல் மாத்திரம் அல்ல, ஐரோப்பாக் கண்டத்திலும் என்னு தற்காக ன

அற்புதம் கடக்கிறதாகப் பேச்சாகியும், பிற்க ல களிலே அவை எ

ஒலாம் சக்தி மாப் முடிட திகுலும் காம எவர்களையும் மேபி இது சா

ரியத்தைப் புதினத்திலே போடக் கூடியதல்ல.

'இயாழ்ப்பாணம்' என்று கையொப்பம் வைத் துக் கொழும்பா

ல் வங் த காகிதம், சித் தி ை! மி.கதி"யிற், கொழும்பிற் புடை , வக் க

டையிற் களவைபபற்றி அதில் இருக்கப்பட்ட வாசகப் பிழையி இல்

இரு கேள்வி கேட்டது.ஆ.அ.அம்,அத்தை எழுதின வருக்கும் அம்யா

வருக்கும் முகாமைக்கர் அறிய்ப்பண்துகிறதென்னவெனில, அச்ச

க் காகிதம் மோசமாக எங்க்ள அறியாமல் அச்சிலே போடப்பட்ட

அதி. அதில் இதைப் பார்:கிலும் அதிகம்மோசமான பிழையென்னவெ

னில் கிற னியத் துரையை உதயதாரகைப் பத்திரத் தனது முகா

மைக் காாகுக அச்சடித்திருக்கின்றது. ஆகையால் எங்கள அரிய

மல் அது ஏற்பட்டதிஞ்லும், அதிலுள்ள பிழையைப்பற்றிக் கேள்வி
கேட்டதிமூஅம் முங் தன காகிதம் முழுவதும் பிழையென்று காங்க

ளே தீர்ப்பது யாவர்க்குக் திருத்தியாய் இருக்கும். ஆகையாம் பி.

காகிதம் எழுதிக்கொண்டவருக்குக் திருதிப்ாய் இருக்குமென்று சம்

புகிருேம்.
'வவிகாமம் மேற்குக் கல்விப் பிரியர்கள்' ஆனக்கோட்டையிற் ட

ள்ளிக் கூடத்தைப் பற்றி எழுதிக்கொண்ட காகதம், ஊர் கல் மையை

ப் பற்றி எழுதினது கன்மையாய் இருக் தும் இரண்டொருவரிலே மு

ழிப்பாகச் சாடுவதிஞஅலும், அதை அச்சடியாமல் விடுகிருேம். இப

படிப்பட்ட சில காகிதங்களை உதயதாரகையில் அச்சுப் பதிப்பதி

சில ஒழுங்குக்குத் தவருகவும் இருக்கும.
தமிழக்கவிட பிரியன எழுதி அ.அ.ப.பின பாட்டு இடங் கண்டவே

ளை அச்சடிக்கும் படியாக வைத்தருக்இன்றது.

கம்பய்யாப்பிள்ளை இங்கில்ேசிலுக் தமிழிலும் எழுதி அனுப்பின

காகிதம் பின்வருஞ் சஞ்சிகைகளில் ஒன றில் அச்சு பே டப்படும்.

ஆ._

புதின சங்கதி.

நமது உத்தமகத்தனும் எங்கள் இராசனுமாகிய எல்டெடுத்தி

என்பவருக்கு பக்கிங்கம என்ற ஊரில் அவருடைய அரண்மனையில

கடந்த வருத்தமான ம்.

அரண்மனைத் தோட்டத்தின் ஆற்றங்கரையோரமாக கமது இரா

சாவும் இராசாத்தியும் அவள் தோளிப்பென்னுமாக உலாவுகையி

ல், உறைந்த பணியுள்ள ஆற்றிலே நடக்க எண்ணி அதற்கான ஒர்வி

த பாதகுறட்டையும் தொடுத்துக்கொண்டு கொஞ்ச நேரமாக ே

டச்தார். அப்படியே இராசாத்தியும் தோளிப்பெண் அம் கிற்கின்

ம கரையை நாடிக் கர்ைக்கு மூன்று நாலு அடி தாரத்துக்கப்பால்

வருகையில் உறைந்த பனி உடைய அவர் தண்ணிருக்குள்ளே விழுக்

துங் திடீரென்றெழுக்கதைக் கண்டு இம்ாசர்த்தி சீக்கியமாய்க் சோ

ளிப்பெண்அடையகையைத் தனது இடது கைபிற்பிடித்துக்கொண்

டு பயப்படாமல் உறுதியாக் கில் என்று சொல்வி வலதுகையை நீட்+ ,

அவரைக் கரைக்கு இழுத்துவிட்டா.

இப்படி மே அது இராசாத் கி தி ம.தி மனவிவேகத்தையும் தயிரியத்

தையும் அவ்வேளையில் அறிவித்தா என்று அறிக.

The following alarming accident occurred to Prince Albert, in the gar

dens of Buckingham Palace, yesterday. His Royal Highness was walking in

the royal gardens, in the company other majesty, the only attendant present

being the Hon. Miss Murray, one of the maids ithonour in waitingupon the

uெeen. After walking for a short time on the margin of the lake, his royal

Highness put on his skates and lett her Majesty, who remained watching the

movements of the Prince from the gardens. He had not been on the ice more

than two or three minutes, when, as he was proceeding at a rapid rate towards

the spot where the Queen was standing, and had reached within about three

or foir feet of the water's edge, the ice suddenly broke, and instantaneously

he wasimmersed in the water, His Royal Highness immediately rose to the sur

face, when her Majesty, with great presence of mind, joined her hand to that

of the Hon. Miss, Murray (telling her to stand firm and betray no lear,) and

extending her right hand to the Prince, dragged him to the shore. Hermajesty

manifested the greatest courage upon the occasion, and acted with the most

intrepid coolness.-English Paper.
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Summary of News.

JAFFNA-0bituary.-Died, on Friday evening the 16th ult, or ever,

Jame, the second and belowed daughter of Mr. JoHN GERRAUற GRAT1AEN

Head Clerk of the Customs Department at Jaffna-tler end was peace.

In her the parents have lost one of the most allectionate and lovely of
children.

She was remarkable for her exalted christian character and her amiable m.

மers, and was greaty endeared to her School-mates by her gentle dispoi.
tion, and her kindness of manners,

The death of the diseased was improved by aSermon preached at the wes.

leyan Chapel y he Rev. PETER PERcாw At, on Sunday the 25th ult-in the

couse of which the many virtuous qualities of the deceaied were diated pon.
-Communicated.

Died in Jaffna, on Friday, the 29th April,1841 of malignant fever, Enr .

2ER the altectionate and belowed Son of the Rev. Wil.iAr M1.1.sa, Mis.

sionary of the Society for promoting Gospel in foreign parts, at Rammad His

afliction.will bepecularly severe to the father who parted from his son about .

month ago in good health and spirits. He accompanied his mother on a visit

to Jain, to see her relatives, when he was thus untimely cat down.

The diseased was interred in the Esplanade Burial Ground, and the funeral

servicewas performed by the Rev. 1. D.0NDATI Colonial Chaplain at Jaா.
na.-Communicated.

We are appy to hear that the Cholera is subsiding in the District.

MINUTE-Br THE RIGHT Hor ris Gow ERNon.

Under Instructions from the Right Hon. the Secretary of state for the colo.

nies, the Governor is pleased to declare that the School Commission constitய.

ted by the Minute of th: 19th May 1834, is dissolved, and a new Commission

substituted under the following Regulations.

The new Commission shall be denominated The Central School com.

missign for the Instruction of the population of Ceylon, and shal con.

sis of_not exceeding, line Members, three of whom when practicable shal

be, a_Clergyman of the Church of England, a Presbyterian Mister and a Ro.

ஆம் Catholic Priest or Layman: to this Commission will be attached a paid

0iee who shill act as Secretary to the Commission and Inspector of School,
under their orders

A liary shall be kept of the proceedings of the Commission which shall be

submitted to the Governor monthly for his information.

A half yearly report shall be printed and published in the months of Janu.

ary and July of each year, and laid on the table of the Legislative Council at

the first meeting of that body ater the report becoming dae, and shall be brought

under their consideration before the anual grant for the support of School is
woted. _

In execution of the above instructions, the Governor has the sanction of the

Secretary state to declare that the Commission shall be composed as follow:

1. The Hon'ble P. ANSTRUTHER, Esq. to be President of the Commission,

2. A Colonial Chaplain.

3. The Rev. Mr. MAcwrcAR.

4. A Roman Catholic Member.

5. P. P. WoமEHousE, Esq, acting Government Agent for the western
Province

6. A non-official Member of the Legislative Council.

7. A member of one of the Missions in Ceylon.

Two addition மenbers may be nominated by the Governor and submit.

ed to the other Members for their approval. It by a majority they reject the

மembers named by the Governor, they must lay beforeinifor the appoint

றent the ames of two other members who shill have been selected by not
less than 5-7th of the members,

,ே LE, Esq. ple Secretary and Inspector of Schools, on a salary of

2200 per annum and his travelling expances.

The Secretary to the School Commission hereby disolved will be pleased

to hand over all the documents in his charge to Mr. LEs, and the central

Commission will enter npon its duties forthwith.

By His Excellency's Command,

Colonial Secretary's Olice, P. AN TAUTHER, Colonial Secretary.

Colombo 27th March, 1841.

(Abridged from the Madras Herald.)

The intelligelice received from Europe by the last overlid mail though not

of a very deeply importan character, is yet extremely interesting.

To begin, (in taking a briel glance at the occurrences of the ionth ending

the All of March) with the Court, it is tralywelcome tidings to be assured thi

not only are our belowed Sovereign, lierariable Consort, and interesting intin

sharge, in the eniyment f the best health but that Her Majesty is repited to

be in t fil way ofagain increasing the royal circle. _

The Christering of the Princess Royal took place in Buckingham Palace

on the 10l of February-the anniversaty of the marriage of Ar illustrious

Tren: We hope that the little Victori Adelaide Mary Louisa may be in.

leed (to use words She will in due time be taugh as a_consequence or her

bptis to repeat) "a member of Christ, the child of God, ant an inheritor

மf the kingdom of heaven.” _

Therelative strength of the great political factions into which the ஊ

divided appears to have andergone but little alteration, though so

may judge from the result of the elections which have taken place, the I:

servatives have gained a slight advantage over their opponents.

India, we are glad to observe, has had some share four senatorsat

though not exactly so much as its importance.justly entitles it to, I :

try connexion has again formed the subject of parliamentary conversaம்.

the President of the Board of Control has ingenuously acknowledged tha L

Elphinstone’s government had disappointed him.

'The Comprehensive Steam cause has evidently advanced. The two ta

panies,-the East Indian Steam Wapigation, and the Peninsular

riental,-we are rejoiced to see, have at length united. _

lm Scotland and Ireland nothing very remarkable has transpired. Wi

ference to the latter, repeal, we are glad to notice, is growing out of :

On Continental Europe, notwithstinding the continued restlesness

belle France, all was peace. The differences between the Queens 8:

and_Portugal have been adjusted.

There were some cloudshanging over our relations with America, in க

quence of the Americans having seized and imprisoned a British subje, .

மed McLeod, supposed to have been concernedin theburning of the Car:

some three or four years since.

E(:Y121.

The Pacha_of Egyptis Said to be greatly disatified with some of ter

cles, in the Firman of the Sultan, coirming him in the Governorship Eது

and to have forwarded a strong protest or representation to Constaniap.

the hope of procuring a considerable modification of them. How fir, ; ,

prove successil remains to be seen, though, after it has been publicly aாக்க

picitly declared by the Sovereign of Turkey that the concessionவிழா

editary government of Egypt being submitted to on the conditions specied:

mon eeைcution ofome ofthese conditions toill cause the immediateretri

of this concession, it is unlikely that the representation of Meheme will ,

ceive much attention. We do not think however that le will venture to ,

fur the lag of rebellion whilst his imperial Master has the Quadruple al.
to back hi.

MADRAS.

The Opening of the Madras University took place on Wednesday the 1.

ui a the College Hall, and presented ainost aimated and interesing se

His Lordship the Governor, who came atteaded by all his stal, was re:

ly a guard of honour consisting of two Companies of the 41st N. I wiம் ,

Regimental colours, and a saite on his arrival, the same complinent be:

paid to the Nawab. His Lordship presided in the Chair, and there were :

sent His Highness the Nawab of the Carnatic and suit, the Members of C

cil. Sir Edward Gambier, Major General Sir Robert Dick, Mr. Chamier, !

A D. Campbell, Mr. Macleai, Mr. Dent, Mr. Norton, President of the is,

tution, several of its Governors, and the principal Members of Society a l.

Presidency both European and Native. The numerous attendance of the I:

ter testified the interest taken by then in an undertaking so well calculate .

promote ther interests, and to taise their whole community in the intelecய

scale, It is estimated that there was not less than 1,200 to 1,500 persons r

sent in the College Hall, which presented probably the most mimerous :

தspectable assemblage of the Nativepopulation ever wiresed at Madras .

the pening of the proceedings the fundamental rules of the institution ன:

read both in English and the Native languages by the Masters of the Hi:

School, after which Captain Pope, the Secretry, proceeded to readanaddle

from the President and Governors explanatory of the steps they had taken ம

forming the Institution, and of its nature and the advantages expected from .

We have received from a correspondent, an Article on the Collector:

of Madura, in English and Tamil, which will appear in our ext num:

We take this opportunity to observe-that commuitations of this nature wi

be thankfully received, and will meet with an early insertion in out paper,
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