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இந்து தேசச் சரித்திரம்.-Tree8.

ஆலமரம் (Banyan or Indian Fig tree the Ficus Religiosa or

யaeus) இச்திங்ாலே பரிசுத்த மீமென்ற எண்ணப்பட்டிரு:ெ

"சிசி, அ.தி இக் துதேசத்தில் எங்கும் உண்டு. மதுரை, திரிகாபுர

: தஞ்சாவூர், கோயம்புத்தூர் முதலிய ஊர்களில் இராச பாதைக

'ாம் மிகவும் உண்டு. அது அசேதம் விழுது சன்ட்ெடு ?வகு தா

'ச்சிக்குப் படர்ச்து நிலத்தில் வேர்பற்றி இருக்கும். அவ்விருே

*சப் பற்றித் தமிழ்ப் புலமைகளில் அன்ே இட்ங்களில் விசேடித்

* பாடப்பட்டிருக்கின்றது.

மிலிட்டன் (Milton)என் அம் இல் கிலிசுப் புலவன் மிகவும் நேர்த்

தியாக அதைப் பற்றிப் பாடியிருக்கிருன்.* மெய்யாகவே ஆலவிரு

க்கம் மற் றும் விருக்கங்களைப் பார்க்கிலும் பசுமையாயுஞ்,சிறப்பா

யும், அசன்றதாயுங், குளிர்ந்த கிழலைத் தரக்கூடியதாயும் இருக்கின்

றது. இவ்வித விருக்கங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிக வளர்த்திகொண்டு

நீண்ட கவர்க ைவிடுவதிகுல் மற்று மரங்களிலும் மிகுந்த விசாலம்

பொருக்தி யிருக்கின்றன. உலகத்திலுள்ள எல்லா ஆல மரங்களி

அம் பெரிதான இரண்டு மரங்கள் உண்.ெ அவைகளில் ஒன்று பா

ரிகாசப் பட்டணத்துக்குச் (Barsache or Barigaza) சில மயில் து

ாத்துக்கு அப்பால் கிரும்தை ஆற்றி அலுள்ள ஒர் தீவிலும், மற்றது

பாகார் (Bahar) தேசத்திலுள்ள மாங்(ேMangee) என் அம் ப

ட்டணத்துக்கு அருகாகவும் நிற்கின்றன. முர்தின் மரம் (கத)வரு

டக்காலமாக கின்று வருகின்றது. அகின் நிழல் (எத)ஞ் சனங்கள்

இருக்கத்தக்க விசாலமுள்ளது. நிலத்தில் வேர் வைத்திருக்கிற (கா

ல்ெ) திற்கு மேற்பட விழுதுகளுஞ் சுற்றளவில் (உத) அடி விஸ்தா

சமுள்ள மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சிறு ஒனகளும் இவ்விருக்க

த்தில் உண்டு. முன்ைெரு காலத்தில் கிருமதை ஆறு பெருகி இம்மர

த்தின் விழுதுகளில் அாேகத்தை வேரோடே பிடுங்கி அள்ளிக்கொண்

டு போனபடியால் இம்மரம் இப்பொழுது இருக்கிறதைப் பார்க்கி

அம் முன்னே பெரிதாய் இருச்ததென அறியலாம். இவ்விருக்கத்தின்

ழ்ே செபிபரென்னும் பிராமணயோகி (Cubbeer Burr) வெகுகால

மாய் இசன சோக்கித் தவசுபண்ணிக் கொண்டிருந்ததிசூலே இம்ம

ரத்திற்கு கெபிபரென்னும்பேர் உண்டாவிற்றென்று சனங்கள் சொ

ல்விவருகிருர்கள். இதைப் பற்றி மாரிசு என்னுஞ் சரித்திாக தன்

எழுதிவைத்த இச்து தேசச் சரித்திரப் புத்தகத்திற் காண்லாம்(Ma:

urice's Indian Antiquities Vol. III pp. 166.)இம்மாத்தைப் பர்

றிப் பல சரித்திரகாரரும், யாத்திரை போகிறவர்களும் விபரிச்சிகு

க்கிருர்கள். விசேடமர்கப் புத்திர சக்தானமுடையவர்கள் இம்மசக்

தைப் பரிசுத்தமானதென் அ எண்ணு கிருர்கள். இவ்விருக்கத்தில் ச

த்தி ஏன் அச் சேவதை வாசம்பண்ணுகிருள் என்றும்,அவள் புதிதாய்

பிறக்கிற பாலகன ஒன்றில் காத்தக்கொள்ளுகிருள். அல்லது அ!

த்ஆட்போடுகிருள் என்றும் ம்ேபிவருகிருர்கள். அத்தேவதையினி

டத்தில் தாயானவள் தன் பாலகனக் கொண்டுவர்.தி அதினுடைய

செனனத்தைப் பற்றிய சாதக ஒலையைப் பலிபீடத்தின் மேல் வைத்

அத், தன் பாலகன் அதைத் தொடும்படி பண்அகிருள். ம.மபசி:

தாயானவள் தேவதையை கோக்கி அம்மா, என் பாலகனே இரட்சித்

திக் காக்கவேண்டுமென்று பிராத்தித்துக்கொள்வாள். அதன் பின்

குரு வக்தி மத்திரத்தை ஒதுவான் ; எவ்விதமாகவெனில், கையில் ஒ

ரு புட்பத்தை எடுத்துப் பாலகனின் இடது கையில் வைத்துக்கொ

ண்டு, அதின் கையின் ஈடு விரல்கள் ாேன்கையும் ஒன் ருேடொன்.அ

இனத்து அணிவிால் இரண்டையுஞ் மெலிால் இரண்டையும் ஒன் ஜே

2-ான்மம், பெருவிர்ல்கள் இாண்டையும் ஒன்ருேடொன்.மிழாகச்

சேர்த்துப், பசுமுலைச் சாயல்ாப்ப் பிடித்திக்கொண்டு கையிலே -

ட்பத்தையும் வைத்துக்கொண்டு சங்கிருதத்திலே தேவதையின் கா

மத்தையுஞ்சாயல் முதலியவைகளையுஞ் ச்ொன்ன பின்பு:அம்மாவோ

கும் வாரும், வாகும் என மூன்று தரக் தேவதையை அழைப்பான்.ம

ஆபடி பூவை மோர் தகொண்டு அதைத் தலையில் வைத்து ம.ரபடி

தேவதையின் தலையிற் சாத்துவான். கொஞ்சகோத்தின்பன் வாழை

* There soon they chose

The fig-tree: not that kind for fruits renowned;

But such as, at this day to Indians known

In Malabar or Deccan, spread her arms,

Branching so broad and long, that in the ground

The bending twigs take root, and daughters grow

About the mother tree, a pillard shade

High over-arch'd, and echoing walks between.

There of the Indian herdsman, shunning heat,

Shelters in cool, and tendshis pasturing herds

At loop pole cut through thicket shad,

.Milton's Paradise Lost,
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ப் பழங்களும், பொங்கற் சாதமும், பச்சை அரிசியும், பூமாலைகளுக்,

தண்ணிரும், மற்றும் பதார்த்தங்களுர் தேவதையைப் பிரியப்படுத்த

க் காணிக்கைகளாகச் செலுத்தப்படும். பாகார் தேசத்திலுள்ள ம

ற்ற மரத்தில் (சு)கவர்களான விழுதுகள் உண்டு. நடுமதியத்தில் இம்

மாத்தின் நிழல் (திாய்சு)அடி விஸ்தாரமுள்ள இடத்தை அடக்கி பி

ருக்கின்றது. ஆவிலைகள் இங்கிலாந்து, அமரிக்கா முதலிய இடங்க

வில் வளருகிற ஐவி (Ivy) என்னும் பூண்டின் இலைகளுக்கு ஒத்திருக்

கும். ஆலமரத்தில் இருக் து உண்டாகிற பற்பல விழுதுகளும் பரு

த்து வளர்க்க நிலத்தில் வேர் பற்றி மறுபடி இவ்விழுதுகள் மாமா

கி அவைகளில் இருந்து பற்பல கவர்கள் விடும். இவ்விதமாகவே ஆ

லமரம் எல்லா மரங்களிலும் விசாலித்ததாயும், நெடு நானக்கு இ

ருக்கக்கூடியதாயும் இருக்கின்றது. ஆவிலைகளில் கருஅடக முதலி

ய தேசங்களிலுள்ள சனங்கள் கல்லைகள் தொன்?னகள் முதலியவற்

றைத் தைத்துச் சாப்பிடுவதற்கேற்ற ஏனமாக்கிக்கொள்வார்கள். அ

அதுவுமன்றி ஆவிலைகள் யானை முதலிய மிருகங்களுக்குத் அேய் இரு

க்கின்றன.

மருதோன்றி மரம் இக்து தேசத்திலுள்ள பற்பல சோட்டங்களி

அம், பூஞ்சோலைகளிலும் உண்டு. கல்குத்தாவிலுள்ள தாபா விருக்க

தோட்டத்திலும் இம்மரம் மிகுதி. இதிற் பலவகை உண்டு. அன்றியு

ம் இதின் இலைகளை அரைத்து சகங்களிற் பூசிக்கொள்ளக் கொஞ்ச

கோத்தின் பின் இரத்தச் சிவப்பாயிருக்கும். இவ்வழக்கங் கருளுட

சத்தில்உண்டு. இம்மரத்தின் பூ வாசயுைள்ளதுமாய், வெண்மையுமா

ய் வேப்பம் பூவைப் போலிருக்கும். ஆகிஅம் பற்பல நிறமான புட்

பங்களைத் தருவதான பலவித மருதோன்றி மரங்கள்உண்டு.அவையா

வன, வாடாப்பூவுள்ள மரங்கள், செம்பூவுள்ள மரங்கள், பச்சைப்பூவு

ள்ள மரங்கள், பொன் னிறப் பூவுள்ள மரங்கள், மேகவண்ணப் பூவுள்

ள மரங்கள், பொன் னிறங் கலந்த கரும் பூவுள்ள மரங்கள், வெண்

மையான பூவுள்ள மரங்கள் முதலியவைகளே. பிரிட்டிஸ் இந்தியாவி

ற் குடியேறி இருக்கிற சீமையிந் பல சாதியாராகிய பிராஞ்சுக்காரர்

உலாக் தாக்கார், தென் மார்க்கர், போர்த்துச்சுே சார் முதலிய வெ

ள் கூ க்காரத் துரைமார் தங்கள் தோட்டங்களில் மருதோன்றி மரங்

கன வட்டமாக வைத்து உண்டாக்கியிருக்கிருர்கள். வருஷத்துக்கொ

ருதரம் எல்லா மரங்களிலும் வளர்ந்திருககிற இலைகளைச் சரிமட்டத்து

க்குத் தறித் தப் போடுவதால், மருதோன்றி மரங்கள் யாதொரு கோ

ணல் இல்லாமல் சரிசோாய்வளருகின்றன. இதுவே வெள்ளைக்காரர் வீ

டுகளிலுள்ள தோட்டங்களின் சிறப்பு.

மருதமரம் இக் துதேசத்தின் பல இடங்களிலும் வளருறெதில்லை;

அதுவும் பெரிதாய் வளர்ச் த வெகு தாத்துக்கு விசாவித்திருக்கும்.

பூக்கள் மருதோன்றிப் பூக்களுக்கொத்திருக்கும். இலைகள் பன்னிர்மா

த்தின் இலைகளைப் போலிருக்கும் நெடுஞானக்கு கிற்கிற மரமாயிருந்து

ம் ஆலமரத்தைப்போல் விசாலித்ததுமல்ல, நெடுநாளைக்கிருப்பதும

டும்.

இக் துதேசத்தின் பல இடங்களில் மூங்கில் வனங்கள் உண்டு. இம்மூ

ங்கில்கள் ஒர்வித தாணலாய் இருக்கின்றன. ஐந்து மாதத்துக்குன்னே

அறுபதடி உயரத்துக்கு வளர்ச்தி, சுற்றளவில் எட்ட்ங்குலம் பருப்

பமுள்ளவைகளாய் இருக்கின்றன, மூங்கில் முதல் வருடத்தில் மிகவு

ங் கதியாய்வளர்ச்தி, இரண்டாம் வருடத்தில் வலுக்கெர்ன்டு வயிர்

மாகின்றதினல் கட்டுவேலைக்கும், மற்றுக் தளபாடங்களுக்கும் ஏற்ற

தாயிருக்கின்றது. (உடு) இலாச்சம் பரப்புக்கொண்ட தரையில் வை

த்துத் தண்ணிர் வார்த்து வளர்க்க வேண்டிய விதங்களிற் சரியாகப்

பிரயாசப்பட்டால் சுஅக்கில் இயாதொரு மரவருக்கத்தை (உாநில்)

இலாச்சத்தில் வைத்து உண்டாக்குகிறதிலும் அதிக மரத்தைக் கெர்

டுக்கும். வடசருக்காரின் வடமேற்கு அங்கத்திலுள்ள இடங்கள் முழு

அம் மூங்கில் வனங்களாக இருக்கின்றன.இம்மரங்கள் ஒன் ருேடொன்)

பிணைந்திருக்குஞ் சில காலங்களில் மூங்கிலோடே மூங்கிலுரிகுதி நெரு

ப்புப்பற்றி எரியும். வடசருக்காரிலுள்ள சனங்கள் முற்காலத்திற் ச

த்துருக்கள் வங் த தங்கள் சீமையைப் பிடித்துக்கொள்ளாமல் இம்மர

ங்களிகுல்த் தேசத்தைச்சுற்றிக் கோட்ட்ை மதில் கட்டியிருந்தார்க

ள். இப்பொழுது பிரதானமாக மாரிகாலத்தில் இப்படிச் செய்வது

வழக்கம். கோடைகாலத்தில் இம்மாங்களிளுல் நெருப்புப்பற்றிச் சே

தத்தை உண்டாக்கும். இந்தியர் இம்மரங்களே வெட்டிக்கொண்டு

போய்த் தங்கள் வீடுகளைக் கட்டுவார்கள். இம்மரம் பலவித சளபா

டங்களுக்குங் கூடும். பல்லக்கு முதலியவற்றைச் செய்வதற்கேற்ற

சல்ல ஆக்கில்கள் ஒரிசா (Orissa) காட்டிலுள்ள தோலக்கான் (To.

மாதம் இம்மரங்கள் முனைத்தெழும்புவதற்கேற்றகாலம். அத்த.ை

த்திற்ருனே சனங்கள் வளைவான கொம்புகள்தண்டிகை முதலிட:

நிற்கேற்ற ட்சியும், வளைவுமுள்ளவைகளாய் இருக்கும்படி இ.ை

பிருேனே வேருெரு மரத்தை காட்டித் சொடுத்துக் கட்டிவைட்ட

ர்கள். கோடைகாலக் துவங்குகையில் இக்கொம்புகளின் தனிடை

ளராதபடிக்குக் தறித்துப்போடுவார்கள். அதிளுவே மரக் கொம்.

கள் வபிரமாயும், வலிமையாயும் உரங்கொள்ளும் சில இட:

இக்கொம்புகளின் துனியிலுள்ள குருத்தைச் சனங்கள் பிடுக்கித் தி.

பார்கள். இம்மரத்திலிருந்து வடிகிற ஒரு விதமான தடித்த ச1

றை (Tabasheer) மருதுேடன் கலந்து குடிப்பார்கள். இச்சா

கை மருந்துடன் சேர்த்த பின்பு அதற்கு லத்தின் பாஷையில்ே(Hy.

ாate of Silica) எனட்பெயர். முதல் உண்டாகிற சிறு ைெக ஊச் :

ங்கள் வெட்டிக்கொண்டுபோய் ஊன்று கோலாகப் பாவிக்குெர்கச்

பலவித மரப் பாத்திரங்களும் மூங்கிற் கொம்புகளாற் செய்ட்ப்பட்

டிருக்கின்றன. இப்பாத்திரங்களில்த்தண்ணிரை கிரட்டி வைத்தால்

ப்பொழுதுங் குளிர்ந்துகொண்டிருக்கும். அதுவுமன்றிக் கருமூடக

த்திலுள்ள வியாபாரிகள் இக்கொம்புகளிளுல் காழ் முதவிய டிே:

ளை உண்டாக்கிப் பாவித்து வருகிருர்கள். இவ்வழக்கம் மதுர்ைபது

முண்டு. இன்னும் பலவகையான மூங்கில்கள் (Arundo Calam

&c.) பல இடங்களிலும் உண்டு. (இன் அம்வரும்.)

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.

(APRIDGEMENT or Gooம’s Book or NAாons.)

முதற் பிரிவு-ம். அதிகாரம்.

மிருகசடத்திலுள்ள என்பு, பல், மயிர் முதலிய உரமும் வயிரழமl

ன கூறுகளைப்பற்றி.

க. மேலே அதிகாரத்தில் மிருக இயக்கக் காரணக்

ளையும், விதத்தையும் பற்றிச் சிறிதளவுக்கு வெளிப்ப

த்ெத முயன்று, தசைநார் அல்லது தசை, சில புறக்க:

ாணத்தினுல் அல்லது மூளையிலிருக்கும் மனச் சித்தத்

தினற்முெழிலுக்குச் சேட்டிக்கப்படும் வழியைக் காட்

டிளுேம். |

உ. தசைநார் மிகவும் முயற்சியும் சில தருணங்களி:

அஞ்சத் தக்க வலிமையுமுடையதாய் இருக்கிறதென்று |

கண்டோம். ஆலுைம் மனிதருக்கும், மிருகங்களுக்கும்

இயக்கத்தையும், தொழின் முயற்சியையும் உண்டுபண்

அம் தக்கள் தசைநார்மாத்திரமல்ல. அவைக்குச்

குருத்தென்பு, சவ்வு, தந்தம் முதலான எதுக்களுமு:

ண்டு. இவைகளை ஆராய்ந்து பார்ட்போம். .

சு. என்புகள், சடத்தினது சட்டச்சேர்வையாய் இ!

ருந்து முற்றின காலத்தில் உாமும் வலிமையுங்கொள்

ளும். பிள்ளைகளுக்கும் விடலை மிருகங்களுக்கும் உள்ள

என்பு உாப்புள்ளதல்ல. ஆலுைம் வரவர உாப்பாகின்ற

அ. அப்படியாதற்கு என்பின் பசைப்பற்றிற்சேருகிறது.

ஸ்து சுண்ணம். மட்டிச்சிப்பிகளும், கவாட்டிச் சிப்பி

களுங்கூடச் சுண்ணச் சாந்தினலே உண்டாகின்றன. |

ச. உள்ளபடி பார்க்கில் குருத்தென்புகளுஞ் சவ்வு,

களும் மிருதுவான என்புதான். அதாவது, அவை தவ

க்கத்தில் என்புட் பதார்த்தமாய் அங்குபோன்றிருந்து |

ஒவ்வொரு விதமுஞ் சுண்ணச்சேர்வையினல்ெ

கின்றது. மிருக என்புகளும், ஒடுகளுஞ் சரீரத்தில் உ

ட்பட்ட சுண்ணத்தில் மிகுதியை உண்டு, குருத்தென்

பு, சவ்வுகளைப்பார்க்கிலும் அதிக உாமும், வலிமையு

மாய் வளருகின்றன.

_

can) இச்தால் (Hindole) முதலிய இடங்களில் வளருகின்றன. ஆணி .ெ என்ருலும், சுண்ணமானது, ஒருக்காலும் மிகு
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கச் சடத்திற் சுத்த நிலையாய்க் காணப்படவில்லை. அது

அதிற் சுத்தமாய்ச் சேரவில்லை. ஏனென்கில் ஒரு மிரு

முஞ் சுண்ணத்தைத் தின்னுகிறதில்லை. அது ஒன்றில்

காடிக் காரத்ததாய அல்லது இருந்தைத் திராவக நீரான

ஒரு திராவகத்தோடு கலந்ததாய்க் காணப்படுகின்றது.

ஆனபடியால் அது சுண் ணக்காரமென்றுஞ் சீமைச் சு

ண்ணும்பாகிய சுண்ண இருந்தையென்றுஞ் சொல்லப்

படுகின்றது.

சு. என்புகள், சிப்பிகள், பல்லு, குருத்தென்பு, மீன்

செகிள்களுக்கும், வண்டு முதலான மற்றுஞ் சில பூச்சி

ளை மூடியிருக்கும் உரப்பான ஒடுகள் என்பவைகளு

குமுள்ள பிரதான வித்தியாசம் இவ்விருவகைத் திரா

த்தினது சுபாவத்தின் வித்தியாசத்தினுல் உண்டாகின்

து. உாட்டான மிருக பதார்த்தங்களில், ஒடுகளிற் பார்

சே என்பிலும், என்பிற் பார்க்கப் பல்லிலும் விசேடமா

ப்ப் பல்லின் புறத்தகட்டிலும்அது அதிகஞ் செறிந்திரு

க்கின்றது. சகலத்திலும் பார்க்க யானைத்தந்தத்திலோ.அ

திகமாய் இருக்கின்றது. இவையெல்லாங் கொஞ்சங்கு

றையத் தீர்க்கமான சுண்ணக்காரமாய் இருக்கின்றன.

எ. மிருக என்புகளில் நூதனமான ஒர் வேற்றுமை

உண்டு. மனிதனிலும் விலங்கிலும் உண்டான என்புகள்

உயிரிப்பும் உறுதியும் வசையாதவையுமாய் இருக்கின்ற

ன. சருப்பங்களிலும் மீன்களிலும் உண்டான என்புக

ள் பதமையும் வசையத்தக்கவைகளுமாயிருக்கின்றன.

கடைசியாய்ச் சொல்லப்பட்டவையில் என்பிலே ப

சைப்பற்றுக் கூடியுஞ் சுண்ணக்காரம் குறைவாகவும்

உண்டு. இவ்விருவகைப்பட்ட பதார்த்தங்களின் அள

வை விகற்பிக்கிறதினுல் ஒவ்வொரு மிருகமுந் தன் தன்

சுபாவத்துக்கு ஏற்ற என்புள்ளதாகின்றது. இது சி

ருட்டிகருடைய பிழைபடா ஞானத்தையும், நன்மை

யையுங் காட்டுமொரு அதிசயமான அத்தாட்சியல்லவா!

அ. பட்சிகளின் என்புகள் உட்ைேளயுள்ளதாய் மூச்

சுக் குடலுடனே பொருந்தியிருக்கும். இதற்கு நியாய

ெேதளிவாயிருக்கின்றது. எப்படியெனில் என்புகளும்,

அாவிகளுஞ் சுரமுள்ளனவாய் இருப்பதினுல் இலகுவும்

அதிக பலமுமுள்ளனவாயிருந்து மூச்சுக்குடல்வழியா

ய் வாயுபோய் நிரம்பச் சிறையடிக்கொள்ளும் பொழு

அ ஆகாயத்திற் சுகமாய் எழும்பி விடுகின்றன.

க. தந்தமும் என்பைப்போலக் கிட்டத்தட்ட அவ்

அளவு, சாங்கத்திலும், இருப்பிலும்வித்தியாசப்படுகின்

2து. அலகென் புள்ள மிருகங்களுக்குப் பற்கள் தத்தம்

உறையிலே அசையாது நிலைபெற்றிருக்கும். அப்படி

பிருந்துஞ் சில பிறநீங்கலுமுண்டு. என்னவெனில் கங்

கேரோவென்னும் மிருகம் தானினத்தபடி முன்வாயி

கீழ்ப்பல்லிாண்டையும் பிரித்துக் கொள்ளத்தக்க வ

ஆல்மையுள்ளதாயிருக்கின்றது. இம்மிருகம் பலகாரிய

ங்களில் மிகவும் விசேடித்ததாயிருக்கின்றது.

ல்லு அசைவுள்ளதாயிருக்கின்றது. இவைகளுக்கு அல

குக்குரிய குருத்தென்புகள் மாத்திரமுண்டு. நீர்ச்குற

லுக்கு நான்கு பற்கள் மாத்திரமுண்டு. அதுவும் அதின்

மூஞ்சி லே இருக்கும். அது நினைத்தவேளைகளில் அ

வற்றை வெளியே நீட்டவும் உள்ளேவாங்கவுந்தக்கதாயி

ருக்கின்றது. அநேக மிருகங்களுக்குப் பல்லில்லை. அ

வை அதற்குப்பதிலாய் அலகுகளையும் நாவையும் தொ

ழிற்படுத்தி வருகின்றன. பட்சிகளும் சில பூச்சிகளும்

இப்படிச்செய்யும். அவை இன்னவையென்று அவைக

ளினுடைய வாட் பற்போற்பிரிந்த தாடையினும் கண்டு

கொள்ளலாம்.

0க. புல்மேய்கிற மிருகங்களின் நாவும் அப்படியே

கெத்துள்ளதாய் இருக்கும். பூனை வருக்கத்தின் நா மு

ள்ளுப்பற்றினதாய் இருக்கின்றது. லம்பிறையென்ற மீ

லுக்கு நாக்கெல்லாம் பல்லு. செம்பாரை நண்டுக்கு

ம் வெள்ளை நண்டுக்கும் இசைக் குடரிலே பல்லு அல

கும் பல்லும் ஒவ்வொன்றிலும் வித்தியாசமாய் வைத்தி

ருக்கிறபடியால், அப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான குல

ங்களின் சுபாவத்துக்குஞ் சஞ்சரிப்புக்கும் வசதியாய்

இருக்கின்றது. _

ல்உ. தோலுந் தோலிலுள்ளவைகளும் பல பேதமா

ய் இருக்கின்றன. வாளுக்குங் குண்டுக்கும் அருத கடு

மையும் வலிமையுமுள்ள காண்டாமிருகத் தோல் ஆதியா

க மிருதம், ஐதும், நொய்அமான சிட்டுக்குருவியின்

தோல் ஈருய் இப்படிக் காணும். குதிரை, ஆடு,மாடுமுத

லியவைகளின் தோல் இழுக்க ஈந்து கொடுக்கிறதுமாய்

பதனிட்டு வாராக்கக் கூடியதுமாய் இருக்கின்றது.

0க. தோலினது நிறம் தோற்படடைக்கும் மேற்

ருேலுக்குமிடையே பரவியிருக்கிற நீர்ப்பற்ருன வழு

வலிகுல் உண்டாக்கப்படுகின்றது.அந்த நீரானது பலவ

ன்னத்தை உடையதாய் வெண்ணெய்போன்ற பதார்த்

தமாயிருந்து, தன்னுடைய நிறமேதேதோ அவ்வவ் நிற

ங்களையே தோலில் உண்டுபண்ணுகின்றது. அண்டங்கா

க்கைகளினது கால் விரலில் அந் நீர் கறுப்பாயும், மயி

ற்பட்சியில் நரையாயும், நீர்ப்புள்ளிற் பச்சையாயும்,க

ழுகில் மஞ்சனிறமாயும், கொக்குவகையில் இளநீலமா

யும், காட்டுக்கோழியிற் சிவப்பாயும் இருக்கின்றது. வ

ண்ணுக்திப்பூச்சிகளின் செட்டைகளும் மீன் செகிளும்,

வண்டோமிகளும் இந்த நீரிஞலே வன்னங்களைப் பெ

அறுகின்றன.

மச. மனிதருடைய தோலுங், கண்களுங்கொண்டி

ருப்பதாகிய பலவன்னங்கள் இந்தப் பதார்த்தத்தின

லே தான் உண்டாகின்றன. அப்படியிருந்தும்,தோ

லினது நிறஞ் சூரியனுடைய கதிரிலுைங் காங்கையி

குலும் வேறுபாடு அடைகின்றது. அது எதோ ஒரு

வழியிஞலே அந் நீரின் நிறத்தை மாற்றிப் போடுகின்

.ெ சுறவிலும் மற்றுஞ் சில மச்சங்களிலுமுள்ள ப 2அதி:
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ம்டு. மேற்ருேலானது தோற்பட்டையிலுள்ள பல

அடுக்கில் மென்மையுள்ளதாகிய வெளிப்படைதான்.

புற்றத்தி, சருப்பம், சிலந்திப் பூச்சி முதலான சில வ

கை மிருகங்கள் இந்த மேற்ருேல் என்னுஞ் சட்டை

யை வருடாந்தங்களிற் கழற்றிப்போடுகின்றன. இது

போலச் சில வகை விருக்கங்களினது மேற்ருேற் பொ

ருக்கும் வருடாந்தஞ் சொரிந்துபோகின்றது. திருட்

டாந்தமாக, மேற்கு இந்தியாவிலுள்ள பிலேன் என்னு

மரம் வருடம் ஒரு முறை புதுப்பட்டை வைக்கும்.

ம்சு. தோலில் இருந்து அதைக் காட்பாற்றி அலங்க

ரிப்பதாகிய பல வகையான பதார்த்தங்கள் உண்டாகின்

றன. அவ் வகைகளில் விரல் நகம், பட்சி நகம், கொ

ம்பு முதலானவைகள் அதிக உாப்பர்னவை பாதுகாப்

புச் செய்கிறதாய் இருக்கின்றன. அலங்கரிக்கிறவை, தலை

மயிர், ஆட்மெயிர், பட்டு,இறகு முதலானவை. தலைம

யிரும் ஆட்மேபிரும் பெரும்பாலும் ஒரே தன்மையு

ள்ளதாய் இருக்கின்றன. மிருகங்களுக்கு இயல்பான

அ கொடுக்கின்ற மிகுந்த வழகான உடை, அவற்றினி

றகுதானே.

ம்.எ. ஆடவர்கள இஸ்திரிகள் மிகுந்த வேடிக்கையா

ய்த் தோற்றப்பட விரும்பி, பட்சி இறகுகளினும் சிறி

அவேளைகளில் தங்களே அலங்கரித்துக்கொள்ள, அந்தப்

பட்சிகள்தானே தங்களுடைய வேடிக்கையான உடை

யைப் பற்றிப் பெருமைகொள்வது ஆச்சரியமல்ல. அ

அ. சின்னத்தனமும், வீனுமாயிருக்கின்றது. என்ருலு

ந் தன்னுடைய தொப்பியிலே ஒரு பட்சியிறகைச் செ

ருகுகிறவன், அல்லது செருகுகிறவள் அந்த இறகைச்

சிருட்டித்தவருடைய அபூருவமான தோழிலையும், அ

து சேர்ந்திருந்ததான பட்சிசாதியினது பழக்கங்கள் ச

ரித்திரங்களையும் அழுத்திச் சிந்தித்துப்பார்த்திருந்தால்

மிகவும் பிரயோசனம் உண்டாகும். அப்பொழுது ஒரு

ஆளுடைய தலையின்மேல் ஒரிறகைக்கண்டால் அந்த ஆ

ளுடைய மனதிலே ஒர் கருத்திருக்கின்றதென்று அறிக்

து கொள்ளலாம்.

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

ABRIDGEMENT or Gooம's Book or NATURE.

On the hard and solid parts of the animalframe,

IPART I.) 8uch as the bones, tecth, ge. (Carpa. X.

1. IN thelast chapter, we endeavored to explainsomewhat

respecting the Causes and manner of animal motion, showing

how the muscles or flesh were ingited to action, either by
some outward Cause, or by the will of the mind which is th
the brain.

2. We found the muscles were very active, and often ter.

ribly strong, but muscles are not all the instruments of motion

and action whichmen and animals possess. They have bones

eartillages, ligaments and other_instruments, sich as teeth,
bones, and so on, which we will examine.

The bones are the framework of the body, they

hard, as well as strong, when fully formed. In children a

young animals, however, the bones are not hard; but t:

become so by degrees, and lime is the substance which enle:

into the glutem of the bones as they harden, Lime alsomals

the shells of oysters and of all shell fishes.

4. Cartilages and ligaments are, properly, soft bone, ம்.

is, they are at first of the same substance as bone, a kid:

jelly, and each kind hardens by the addition of lime, but .

the bones and shells of animals absorb the greatest share

lime taken into the system, they growfirmer and harder ம்

cartilages and ligaments.

5. Lime, however, is never found in the animal system .

its pure state, it is never taken into it pure, for no creaய

eats lime. It is found combined with an acid, either piல்

phoric or carbonic acid gas and hence it is called eta

phosphate of lime, or carbonate of lime, common chalk.

6. It is the difference in the nature of these two acidstial

chiefly makes the difference between bones, shells, eம்

bone, fish-scales, and the hard substance that coversiet

and some otherinsects. The hardest animal substances hat

the largest proportion of phosphate of lime; bones have mo:

of this than shells have, and teeth, the enamel particular

have more than bones; but the iwory tusks of elephants hat

most of all, These are almost wholy phosphate of line.

7. There is a curious difference in the bones of animai,

In manand quadrupeds, they are hard, firm and unbendi:

in serpents and fishes, they are softer and more supple, the

last have a great proportion of gluten in their bones, and b.

a small partof phosphate of lime. Thus by varying the quai.

tity of these two kinds of matter, every animal is provide

with bones exactly adapted to its mature. And is not this!

wonderful proof of the unerring wisdom and goodness oft
Creator

8. The bones of birds are hollow, and communicate wiம்!

the lungs. The reason of this is clear. The bones and qul

being made hollow, are lighter and stronger, and, when file

with air from the lungs, they are more easily raised in ம்:

air by the motion of the wings.

9. The teeth vary in their form and position almost .

much as the bone. Those animals which have jaw.bறே

usually have teeth fixed immoveably in their sockets. நீய

there are some exceptions; the kangaroo has the power .

separating, when it pleases, the two lower teeth of the fion

jaw. The animal is a very extraordinary one in manyால்

pects.

10. In the shark, and many other fish, the teeth are mor:

able these have only jaw-cartilages. The sea-mouse hasol

four teeth, and theseare on its snout it can extend or in

them in at pleasure. Many animals have no teeth, butu:

the jaws and tongue instead; birds do this, and some insect

also: You can tell such, because their jaws are serratede
saw-like.

-

3. 11. The tongues of animals that eat grass are likewே

serrated. In the catkind, the tongueiscovered with sான

prickles in the lamprey, the tongie is covered with el

while in the crab and libster tribe theteeth are placediமம்

stomach. In each different manner of placing the jaw:

teeli, thematureandhabits of each differentribe ofiப்

is provided for.
_

are
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12. The skin and its appendages ofter a great variety;

om the rhinoceros, which has a skinso hard and tough that

cannot be pierced by sword or bullet, to the little wren

hose skin is soft, thin and tender as muslin. In horses,

eep, and cattle it is elastic, and capable of being made into

ather.

13. The color of the skin is formed by the mucts மல்

pigment, which is spread between the true skin and the

ticle or scart skin. The pigment is a mere butter-like sub

ance of different colors, and thus gives a different color to

e skin, according to its own hue. In the toes of ravens, it |

black; in peacocks, gray, green in the water-hen yellowin

e eagle; orange in the stork, and red in the woodcock, The

ings of the butterfly are colored by this pigment, and so

re the scales of fishes and the shells of beetles.

14. The different colors, and shades of colors of the hu

ian skin and eyes, are attributed to the samematerial, How

wer, the color of the skin is much influenced by the light

nd heat of the sun. In some way, this alters the color of

ne pigment.

15.The cuticle or scart skin is the outermost or the thin

est of the layers which form the skin. Some tribes of ani

nals throw this of every year, as grasshoppers, serpents and

piders. There are certain trees that likewise throw of their

uticle-skin annually-the West India plane-tree, for exam

ie-and as regularly renew it.

16. From the skin shoots forth a variety of substances

which either protect or adorn it. The harder kind, which

serve chiefly to protect, are nails, claws, horns; the softer

and ornamental, are hair, wool, silk and feathers. Hair and

wool are much alike in their properties, feathers are the most

beautiful covering nature has given to animals.

17. It would not be strange it birds were wain of their gay

attireformen and women,when wishing to appearintheir gay

est style, often decorate themselves with the feathers of birds,

This is a sily vanity; but it might be made very useful if

every one, whoputs a feather in his or her cap, were obliged

to study the curious workmanship of the feather, and the

habits and history of the species of birds to which it belonged.

Then, when we saw a feather on a head, we might be sure

there was an idea in the head.

(From Williams Missionary Enterprizes in the South Seas.)

தென்சமுத்திர தீவுகளில் நடந்த சங்கதிகள்.

இதற்கு முன் இச்திவுகளிற் பிரயாசப்பட வந்திருந்த குருமாரோடே

காஅம் உடன் வேலையாளாக (த.அாய்எம்) ஆண்டு வந்து சேர்க் து

தேசபுத்தி)திவுகளுக்கு ப்ெபுறமாகவுக், (தகத்தியன்) திவுக்குப்

_ச்சக் காதத்துக்கு அப்பாலுமிருக்கிற (இாாயதத்தியா) என் அச்

தீவிலே தேவ ஊழியத்தை கடத்தித் தொடங்கின்ேன்.

_ (தேசாபுத்தி) (தகத்தியன்) தீவுகளைக் குறித்து அனேகர் கேள்வி

ஆட்டிருப்பதிமூல் ஆலுைக விட்டு தேவ ஊழியம் புதிதாய் ஏற்ப

இத்தப்பட்ட (சாவிக்கேற்றேன்) என்னுர் வுேகளைக் குறித்துச் சொ
ல்அவேன்.

(ஏழ்வி) என்னுங் கூட்டமான விேல் எழு தனித் தனித் வுேகள் உ

ண்டு. அவை, (மகிமித்தியாரோ, அதுவி, மங்காவி, இராய்தோங்

ஆ ஏழ்விவுே, அசத்துதாகி) என் னப்பட்டவைகளே. இவைகள் (தக

ச்திபன்) தீவுக்கு (ருல்-சுல்) காதத்துக்கு அப்பாற் கிடக்கின்றன.

அவைகளிலே (ஸ்த) குடிசனங்கள் இருக்கிருர்கள். அவைகளே கா

அடி, என் கூட்டாளியாகிய போன் அரையும் (த.அாஉல்கம்)

இன்டு போப் அறிய முன்னமே அவைகளின் ல்பாம் ஒருவருக்கும்

இந்தத் தீவுகளில் உண்டாகிற ஒரு வியாதியிஞலே (த.அாஉகம்)

ஆண்டுக் கடைசியிலே கானும் என் மனைவியும் மெலித்தவர்களாய்

இருந்தோம் இந்த வியாதியை மாற்றுவதிஞ l சனங்களுக்கு அதிக

ம் சன்மை செய்யக்கூடுமென்றறிக் து சுகமடையு ம்பொருட்டுக் கட்

பலேறி (யுேசவுதுவேல்சு) க்குப்போவது லலதென்று எண்ணி (அ

த்திதாகி) விேல் இரண்டு கிறிஸ்த உவாத்திமாரை நிறுத்த வேண்

டியதால், இவ்வூர்ப் பிறக்தவர்களில் இரண்டு பேரை எங்களுடனே

கூட்டிக் கொண்டு போவதற்குத் தீர்த்தோம்.

எங்களுக்காகுதல், எங்களுடனே வருகிறவர்களுக்காகுதல் செல

வில்லாமற் கொண்டுடோவேனென்று கப்பலின் முதலாளி சொன்ன

திஅல் அக்காரியத்தைச் சபையாருக்குச் சொன்குேம். அவர்களு

ம் அதை மெச்சிக்கொண்டு (பப்பியன், வகுபந்தா) என்னப்பட்ட்

இருவரையுங் கூட அனுப்பும்படி தெரிக் தார்கள். இச்தப் (பப்பி

யன்) மிகவும் பிரயாசியும் பல காரியத்துக்குங் கூடியவனுமாய் இ

ருக்தான். இவஅடைய சரித் திரம் இனிமேல் விபரமாய்ச் சொல்ல

ப்படும். சாங்கள் (இராயசத்தியா) வில் இருந்து பிரயாணம்புறப்படு

கிற நாளில் ஒரு செபக்கூட்டம் வைத்து அத்தருணத்தில்ே இந்த

இரணடு பேருக்கும் நியமித்த தேவ ஊழியத்தைப் பற்றிச் சனங்க

ள் பிரமித் துப் பராபாஅடைய வசனத்தைப் பிரசங்கிக்கிற வேலை

யைக் குறித்துக் கவனமாய்ப் பார்க்கத் தொடங்கிஞர்கள். இந்தச்

சமயத்தில் (இாயகத்திரியா) தீவுக்குத் தெற்காக (கடு) காதத்துக்

கப்பால் இருக்கிற (உருத்தா) விேல் ஒரு தொற்றுவியாதி உண்டுபட்

.ே அந்தத் வோரில அனேகரைச் சக்கரித்துக்கொண்டு வருகையில்,

அவ்விதமான கேபொமிகள் துட்ட தேவதைகளிளுல் உண்டாகின்ற

னவென்று வோர் என் அவதிகுல் அவைகளின் முனிவுக்குத் தப்பிக்

கொள்ளும்படி அச்வோருக்குள்த் தயிரியமுள்ள இரண்டு பிரதானிக

ள் ஒவ்வொரு பெரிய தோணியைக் கட்டி அதில் ஏறி எவ்வித்த்திலு

ம் வேறு வுேக்கு ஒடித் தப்பவேண்டுமென்று தீர்மானித்தார்கள்.

தாங்கள் மேலும் அர்தத் விேல் இருக்கத் துணிச்தால் அச்சத்துட்
-ெ தேவதைகளின் கோபத்தை யாவசாஅலும் ஆற்றமுடியாத ட டி. யா

ல், மெய்யாய் அவர்களால் அடிக்கப்படுவோம் என்றுணர்ந்து சமுத்

திரத்தின் ஆழத்திற் கடற் கொக்தளிப்பிஅல் அமிழ்க் தி மூலும் வே.

தீவுக்குப் போயச் சேர வேண்டுமென்று தீர்மானித்துக் கொண்டா

ர்கள்.

இப்படி_எல்லாம். முஸ்கிப்பாக்கின. பின்பு (ஆக.று) என்பவனும்

அவனைச் சேர்ந்தவர்களுக் தங்கள் தோணியைக் கரையை விட்டுக்

கடலிலே தள்ளிப் பாயைவிரித்துத் திட்ட தேவதைகள் வாசம்பண்ணி

வருகிருர்களென் றெண்ணப் பட்ட தங்கள் அரிமையான இவை விட்

டுத் (தபுகாவி) விேற்போய்ச் சேர்ந்தார்கள்.

சில நாட் சென்றபின் தங்கள் விேல் இருந்த வியாதி தணிச்து போ

மென்று சம்பித் திடங்கொண்டு பாய் இழுத்துத் திரும்ப ஒடிப்போ

கையில், தாங்கள் இருக்தி புறப்பட்ட தீவின் மலைச் சிகரம் மறைபா

த.அவ்வளவு தாரத்துக்குள் ச் சமுத்திரமுங் காற்றும் மும்முரமாகி, இ

வர்கள் போகவேண்டிய ஊருக்குப் போகவிடாமல் அத்தோணியை

மறு திசைக்குப் போய் ஒதுங் கப்பண்ணிற்று.

ஒரு தோணிக்காரரில் அநேகர் இறந்தார்கள். (ஆக.மம்) அவ

?னச் சேர்ந்தவர்களும் ஏறினதோணியோ கரை தெரியாத ஆழிய ச

முத்திரத்தில் மூன்று கிழமையாக இன்ன தேசம் ஏதுதேசம் என்று

அறியாமற் புயலிகுலே மோதுண்டு சமுத்திரத்திற் திரிச்தது. இப்

படி ஆபத்தான வேளையில் இவர்களுக்குப் போசனமும் தண்ணிரும்

இல்லாதபடியிஞலே மிகுதியாய் உபத்திரப்பட்டார்கள். இப்ப்டி

இருக்குஞ் சமயத்திற் காற்றைத் தமது கைப்பிடியில் அடக்குகிற

வருக் தண்ணிர்களைத் தமது கைப்புழையால் அளக்கிறவரும் பூதியங்

கள் எல்லாவற்றுக்குங் காரணகுமான கடவுள் இவர்களுக்கு வழிகாட்

டியாய்ச் (சேசாயுத்தி) தீவுகளிற் சேரும்படி செய்தார். இந்தத் தி

வுகளுக்குச் சேர்க் தி (மாரு) என்னப்பட்ட சின்னத் விேன் கற்பாரி

ல் இவர்கள் தோணி வக்து பொறுத்தது. அன்றையிற்றினம் அந்த

இடத்தில் அவர்கள் வர்து சேராவிடில் எல்லாரும் இறந்துபோவார்

கள்.

அப்பொழுது (மாரு) விேற் குடிசனங்கள் தோணியால் மிகுந்த

உபத்திரப்பட்டுக் கிடந்தவர்களுக்குப் பலன் வரும்படியாய் அ

வர்கள் அறிவுகேட்டை மாற்றிப் பராமரித்தார்கள்.

அறிவு வர்ததின்மேல் இவர்கள் தங்கள் விேற் சம்பவித்த வியாதி

பின் உடத்திரங்க லயும்,தாங்கள் அதற்குத் தப்பி ஓடினதையும், மறு

படி அச்சத் தீவுக்குத் தருமபுகையிற் தங்களுக்கு நேரிட்ட கப்பற்

அதிகக் தெரிச்திருக்கவில்லை.
சேதத்தையும் எடுத்தச் சொன் அர்கள். அப்பொழுது (மாரு) தி
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வாருங் தாங்கள் முன் அந்த வகையான தட்ட தேவதைகளே வண

ங்கினதிகுறி தங்களுக்கு வங் த கேடுபாடுகளை அறிவித்த தமல்லாமற்,

தாங்கள் இப்பொழுது மெய்யான பராபான வணங்கி வருகிறவ

ர் களென்றும், விக்கிரகாராதனைக்காரரல்லவென்றும், அதற்குத் தி

ருட்டாக்தமாகத் தாங்கள் அடித்து உருச்குலைத்த விக்கிரகங்களைக்

காண்பித்துக் கிறிஸ்துமார்க்கம் அவர்களுக்குள்த் தலைப்பட வக்த வி

தத்தையும் நுட்பமாய்ச் சொன் ஞர்கள்.

இதைக்கேட்டவுடனே கிறிஸ்து மார்க்கத்துக்குஅன்னியராயிருக்த

இவர்கள் வெள்ளைமனிதர் தங்களுக்காகக் கட்பலேறிப் புற ஊரில்

இருந்து வந்து மேலான காரியங்களைத் தீவார் சகலருக்கும் அறிவி

க்கிருர்களென்.அம், இந்த வேளையிஅம் அதை அறிவிக்கிற குருமார்

அடுத்த தீவுகளுக்குப் போயிருக்கிருர் களென்.றுங் கேள்விப்பட்டு உ

டனே அந்தத் திவுகளுக்குப் போகப் புறப்பட்டார்கள். வளமான

காற்றைக் கண்டவுடனே (ஆகூறு)வும், அவன் கூட்டத்தாரும் மறு

படி பாய்வலித்துத் தாங்கள் கேள்விப்பட்ட இச்தப் புதுப்போத

னைகளைக் குறித்து அதிகமாய்ச் சொல்லக்கூடிய அவர்களைத் தேடிப்

போளுர்கள். போகையிற் (போற்போர்) என்னப்பட்ட காை இ

வர்களுக்குப் பழக்கமில்லாததிஞலே வழி தப்பி (இராயதத்தியாவி

லே) தோணி போய்ச்சேர்ந்தது. இங்கே வந்துசேர்ந்த இடத்தி

அலும் அத்வோரின் நிலைபரத்தை மிகுந்த அதிசயத்துடனே பார்த்தா

ர்கள். மேலும் அவர்களுக்குள் வெள்ளை மனிதராகிய குருமாரும் அவ

ர்கள் சமுசாரமும் இருக்கிறதையும்,வோருடைய உடை, நடை, பா

வனேகள், ஐரோப்பையாருடையவைகளுக்கு ஒத்திருக்கிறதைஞ் செ

ய்கைத்தொழில்களில் தேறியிருப்பதையும் ஒய்வுகாட்களிற் சனங்க

ள் கூடித் தேவாாாதனை நடப்பிக்கிறதையும் மெய்யான பராபானத்

தோத் திரிக்கிறதையுங் கண்டு அதிசயித்து யாவையுங் கவனமாய்ப்

பார்த்தாாகள். இவைகளுக்கெல்லாம் அன்னியராயிருக்தி அவர்களு

_ 0

விலங் கி ய ல்.

வித்தியாசமான நடையுடைய மிருகங்களை இளமையிலே பிடித்

துப் பழக்குவதி அல் வரும் பலன் .

(The effect of early training on animals of different habits.)

உலங்தன் ஈசரியைச் சேர்க் த தேமிஸ் என்ற ஆற்றங்கரையில்

ஒர் கூடு இருக்கின்றது. ஐக்தடி சதுரமான அக்திக் கூட்டுக்குள்

மிருகங்களும், பட்சிகளும் விட்டு அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அ

தற்குள்ளே இருக்கும் பூனே, பூனைக்குட்டி, எலி, இரண்டு சுண்டெ

லி அடைக்கலான் குருவி, பருந்து, வெள்ளே முயல், பன்றிக்குட்

டி, ஆங்தை கா கணவாய்ப்புள், புரு என்றவைகள் ஒன்றுடனே ஒன்

து ஐக்சமாகவும், சேசமாகவும் இருக்கின்றன. இவைகளில் குெ

தியம் பலமற்றது. பலமுள்ளதற்குப் பயப்படுவதுமில்லை. பலமுள்ளது

பலமற்றவைக்குத் திமைசெய்வதுமில்லை. வெள்ளை முயலும், புருவுக் த

_

டனே கிறிஸ்துமார்க்கத்தின் மேன்மை எவ்வளவு பெரிதென் அ

ர்ந்ததுமன்றிப், பராபரன் தங்களத் தற்செயலாய் இக்க விலை

கப்படாத காரியங்களை அறியும் பொருட்டாகவே அவ்விடத்தித்

ாப்பண்ணினரென்றும், நினைத்த காங்கள் தங்களுக்குப் போத

பண் அம்படியும், எங்கள் பராமரிப்பின் கீழே தாங்கள் இருக்கு

டியுங் கேட்டுக்கொண்டார்கள்.

அப்பொழுது நாங்கள் அவர்களுக்குச் சில மூலபாடங்கசைட்

ப்பிக்கும்படி எங்கள் சபையின் மூப்பர்கை பில் ஒப்புச்கொடுத்: _

ம். (ஆக.டி) என்பவன் மற்றவர்களிலும் மிகவுஞ் சுறுக்குப்பன்

ப் படிப்பிலே முக்தின்ை. கொஞ்ச கானக்குள் அவ்ன் எ ச், !

பேர்ப் புத்தகமும் முடித்துக் கேள்வி மறுமொழிகளில் மிகுதி

ன பங்கை வாய்ப்பாடமாய்ச் சொல்லக் கூடியவளுகி மத்தேயு :

சேஷம் வாசிக்கத் துடங்கிஞன். இவலும் இவனைச் சேர்க்தவர், !

எல்லாரும் எங்களுடனே மூன்று மாதமுஞ் சொச்சாாகும் இரு

பின் தங்கள் வுேகளுக்குப் போஞர்கள். (ஆ கூறு)வும் வேதனே

ம் எழுத்து அல்லது எழுத்தின் வடிவம் இன்னதென் அ முன் அறி.

தவர்களாய் இருக் தும் இவ்வளவு மாதத்துக்குள்ளே கெட்டிய

வாசிக்கவும் எழுதவுங் கற்றுக் கொண்டார்கள்.

(ஆக.டி) என்பவன் சனது தீவுக்குப்போய் அவ்விடத்திஅள்ள

ன் இனத்தவர்களுக்குச் தன் ஊராருக்கும் மெய்யான பசாபனக்

மித்தும், அவருடைய குமாாளுகிய பேசுச்றிெஸ்துவைக் குதித்

தர்ன் அறிந்திருக்கிற அறிவைப் போதிக்கும்படி தனக்குள் இரு

ற விருப்பத்தை எங்களுக்கு அடிக்கடிசொல்வான். மேஅக் தன்

ரிற் பரம்பின வியாதியிஞலே தன் இனத்தவர்களிலுஞ் சினேகிதர்

அம் அநேக ஆத்திமாக்கள் இறக் துபோய் விடுமென்.) திக்கத்:ே

டும் மிகுந்த உருக்கமான வார்த்தையோடும் பேசிஞன்.

|

(இன்னும் வரும்.)

ஒன்று தனக்கென்று இழுக்கவும் மற்றது தனக்சென்று இழுக்க

ங் கண்டதுண்டு. அடைக்கல்ான் குருவியானது பூனையின் பற் குேச்

அல்லது ஆங்தை பின் சொண்டுகளுக்கு அஞ்சாமல் அவைகளின் தன்

யிற் பறக்தி விளையாடுகின்றது. எ.வியையும், கண்டெவியையும் ப.

சிக்கும்படி பூனைக்குட்டி உண்டாக்கப்பட்டதென்று எண்ஞமல்

வம்அடனே சந்தோஷமாய் விளையாடுகின்றன. பூனை, பட்சிகள்

எலிகள் வெள்ளமுயல்களையும், சிறு வெள்ள்ே முயலளவு பருமம்

ன சின்னப் பன்றிகளையும், பிடித்துத் தின்பது சுப வம். பருத்து,

க்கை பூனே என்பவைகள் பழகாததற்கு முன் ஒரு இடத்தில் ,

டைக்கப்பட்டால் அவை ஒன்றுடனே ஒன் அ கொத்து டட்டு: .

டித் தி இவ்விதமான சண்டை உண்டாகும். முன் சொல்விய மிருக

ங்கள் அக்தத் கூட்டுக்குள் சகவாசமாய் இருப்பதைப் பார்ப்பி,

எவ்வளவு சச்சோஷம் _

இந்த மிருகங்களைச் சிறிதாயிருந்த வேளைகளிலே பிடித்து வல

ர்த்ததிஅ.அம், இவ்விதமாய்ப் பயிற்றப்பட்ட படியிஞஅஞ் சச்தோ

ங்கள் கூடுகளுக்கான மயிர் முடிச்சைக் கண்டால், விளையாட்டுக்கா
விமாய் இருக்கின்றன. இது போல சாமும் இளம்பிராயத்தித் கொ
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சட பழக்கம் எ.கவோ அதுவே சாம் வளர்ந்து மனுஷரான பொழு

:ம் நிற்கும். ஒரு பிள்ளை எப்பக்கத்திலும் திருப்பி வளைத் துவிட

தக்க ஒரு மரக் கொப்புக்குச் சரியாய் இருக்கும். ஆ அலும் மனுஷன்

:ற்றின. பெரிய மரத்திற்குச் சரி. வெள்ளே மனுஷருக்குங் கடித்த வ

களுக்கும் உண்டான வித்தியாசமான பழக்கம் உண்டு பட்டதெப்ப

'யெனில், அந்தப் பிள்ளைகளை இளமையிற் பழக்கிக் கொண்ட மாதி

பிஒ மீருன் ஒரு இங்கிவிசு காாலுடைய பிள்ளையை இளம் பிராய

தில் எடுத்த ஒரு கறுத்தவனுடைய பிள்ளைகளுடனே வளர்த்தால்

அப்பிள்ளை இவனுடைய பிள்ளைகளைப் போற்ருனே வளர்ந்து அதே

பச் சிலுஞ் செய்கையிலும், கடக்கையிலும், சரியொத்திருக்கும்.

இது போலக் குழந்தைகளைப் பிராமணரிஅம் பறையரிலும் ஒவ்

வான் ருக எடுத்து ஒரு தரும சாவியானவர் வளர்த்து வித் தியாசம்

இன்றி சடத்தி வந்தால் அவர்கள் இரண்டு பேரும் வித்தியாசம் இ

வேற்றுமை பாராதவர்களாய் வளர்வார்கள். நீ இன்ன குலத்

ானென்று அவர்களுக்குச் சொன் குலேயல்லாமல் அவன் பிராம

எனென்றும் இவன் பறையன் என்றும் அறிக் த கொள்வதும் இ

லே.

அஞ்ஞானிகள் சொல்லியபடி பிராமணன் முதலான சாதியார் பிர

ாவுடைய சிரசு, மார்பு, தடை, கால் என்ற அவயவங்களில் இரு

து உண்டாஞர்களென்று வீனை கதையைக் கட்டிக்கொண்டு தங்க

சாதியைக் காத்துக்கொள்ளும்படி மஅஷரை வஞ்சிக்கிருர்கள். க

தர் மனுஷர் எல்லாரையும் ஒரேவித இரத்தத்தை உடையவர்களா

கப் படைத்தார். (அப்போல. ஸ்எ. அதி, உசு.) இதிஞல் எல்ல

மதுவிரும் சுபாவத்தில் சரியென்று அறியலாம். இதிகுல் மது

டிருக்குள் உண்டான எந்த வித்தியாசமும் அவர்கள் சிறு வயதி

தங்கள் பெற்றராற் போதிக்கப்பட்டபடிக்கே இருக்கின்றது. இ

த முக்தின சஞ்சிகையிற் காணப்படுவதாகிய கலவியா லாய பல ன

என்ற சரித்திரத்திகுல் அறியப்படுவது. எளிய குலத்திற் பிறந்தும்

படிப்பு, விவேக் ம், முயற்சி என்றவைகளால் இங்கிலாந்தில் அதிகமே
இான மனுஷரில் ஒருவகை வந்தார் என்பது போல எங்கள் ஊரவர்

களிலும் கட்ச்கும். ஆன.அம் இதற்குத் தடையாக சிற்பதே சாதி

வித்தியாசம்.

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

மி திரபேத தந்திரம், அகம். பக்கத்தினின்று. _

ஒரு காட்டிலே மதோற்கடனென்கிற ஒரு சிங்கம் தியையும் பு

வியையுங், காக்கையையுக் தனக்கு மந்திரியாக வைத்துக்கொன ெ அ

ரசாளுகிற காளில் ஒரு நாள், அந்தக் காட்டில் ஒட்டகதொன்.அ வ

ழி தப்பி வரக் கண்டு, மந்திரியாகிய காக்கை நீ ஆரென் று கேட்க, அ

க்த ஒட்டகம் சான் வழி தப்பி வந்துவிட்டேனென்று சொல்லு, அ

தை இட்டுக்கொண்டு போய்ச் சிங்கத்தினிடத்தில் ஒட்டு கடகத கா

ரியத்தைச் சொல்ல, அக்தச் இங்கங் கேட்டுப் பயப்படாதே குழுமு

ட்ையம்திேரிகளுடன் நீயும் ஒரு மந்திரியாக இருவென்ற அப யங்கொ

த்ெது, மந்தான்கன் என்று பெயரிட்டு அதைத் தன்னிடத்திலே வை

த்துக்கொண்டது. இப்படி வெகுகாலஞ் செல்லுகையில ஒரு சா

ள், சிங்கத்துக்குச் சரீரம் அசக்தமாய் இருக்க படிபிகுல் அம்முறை

பும் அழைப்பித்து இன்றைக்கு என்அல இசை சம்பகுத்_!

அ. ஆகையால் நீங்கள் போய் எனக்கு ஏதாவது இசை கொண்டு

வரவேண்டும். பிறகு நான் தின்று மிகுந்ததை நீங்கள் தின்னலாமெ

ன, இம்மூன்றுஞ் சிங்கத்தின் கட்டளைப்ப?- அந்தக் காட்டிற் போ

ய் இFைதேடிப் பார்த்து அகப்படாமைப2, அப்போது தனது

ள்ேடு கூட் இருக்த மந்தானகனத் தாத்திச் போம்படி ஒரு வேலை

பிட்டுக் காகம் மற்ற இருவரையும் பார்த்து இன்றைக்கு காம மத கர

னக?னக் கொல்லுவோம். புல்லுக், தசிையுக் தின் கறவஞல் மக்குப்

பிரயோசனம் என்னவென, மற்றிரண்பித் சரிதான்,ஆஅஆம் அவ

அக்கு சம்முடைய இராசா அபயங் கொடுத்திருக்கிறதிகுல அவனை

காம் எப்படி கொல்லலாம்? கூடாதென காகம் ஆ8.அம் சாம் தி

ன்றைக்குச் சிங்கத்தின் கையாற் தபடாமல் மரணமடைவோம். எ

னென்ருல் பசியெடுத்தால் தாயும் பிள்ளிையை விட்டுவிடுகிருள். பாம்பு

திான் இட்ட முட்டைகளைக் குடிக்கிறது. ஆகையாற் பசியாற் பி

டிக்கப்படுகிறவன் எந்தப் பாதகங் தான் பணனமா-ான். இது

உங்களுக்குத் தெரியவிலலையாவென ற சொல்லி, உடனே சிங்கத்த

ண்ட்ை.ே ப்க் காகஞ் சொல்லுகிறது. சுவாமி இன்றைக்கு து
வுங் கிடைக்கவில்லையே என, ஆகுஅம். இசக்கு என்ன உபாயம் ப

ண்ணலாமெனச் சிங்கங் கேட்க, காகம் தங்கள் சுயாதீனத்தில தி

ரை இருக்கையில் வேறே ஆலோசிப்பானேன். வெண்ணெய்யை வைத்

ம் எங்கே இருக்கிறதென்க, காகம் மக்தான கனென்னும் ஒட்டை இ

ருக்கின்றதே.யென, இதைக் கேட்டுச் சிங்கம் பூமியைக் கையாற் தொ

ட்டுச் சிவசிவாவெனக் சாதின் மேற் கையை வைத்து நான் அவனுக்கு

அபயங்கொடுத்திருக்கையில் நீங்கள் இப்படி விபரீத வார்த்தை செர்

ல்லலாமா? அடைக்கலம் புகுந்தவர்களைக் கைவிடலாமா? பசு, பூமி,

தானியம் இவற்றின் தானத்தைக் காட்டிலும் அபயங் தான் அதிகம்.

அசுவமேத புண்ணியத்தைக் காட்டிலும் இந்தப் புண்ணி பம அதிக

மென் று சாத்திரமும் இருக்கின்றதே எனக் கேட்டுக் காசம், ஐயா.

என் ஒெரு விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளும். ஒரு குலத்துக்காக ஒ

ருவனே விட்டுவிடலாம். ஒரு கிராமாஷனக்காக ஒரு குடும்ப ச்தை

த் தி மக்கலாம். ஒரு தே சிபாலனத்தின் பொருட்டு ஒரு கிராமத்தை

க் கைவிடலாம். தன் நிமித்தம் பூமியை விடலாம். ஆகையில்ை இது

தப்பன்.அ.ஆகிலும் அவனத் தாங்கள் கொல்லவேண்டாம், நாங்க

ளே கொல்அவோம்.இல்லாவிட்டால்அவனே சாக உடன்பட்டு என்

னக் கொல்லுங்கள் என்பான். அப்போது காங்கன் கொல்லுவோ

மென் று காகஞ் சொல்லச் சிங்கஞ் சும்மா இருந்த க. பிறகு காகம்,

அதையே கட்டளையாக கினைத்துக்கொண்டு போய், மற்றிரண்டை

யும் இட்டுக்கொண்டு சிங்கத்தின் கிட்ட வந்து, சுவாமி இன்றைக்கு

ஒன்றும் ஆகாரம் அகப்படவில்லை. அதிகுல் உங்களுக்கு இன்றைக்

குப் பட்டினியிருக்கலாயிற் று. அப்படி இராமல் என்னைப் புசிக்கலா

மென நீ எவ்வளவு? உன்னை உண்டதிஞல் என் பதிெருமா? உன் உ

டல் என் கடைவாய்ப் பல்லுக்குப் போதுமாவென்று கேட்க, கரி அ

ப்படியால்ை என்னைத் தின்னென்று நிற்க, யுேம் அப்படி தோன் நீ

அதிகமல்லவென்று மறக்கப், புவி இருவரிலும் நான் பருத்திருக்கிற

கிளுல் என்னைப் பட்சித்துப் பசிருேமெனச், சிங்கம் தோன் எனக்கு

எவ்வளவு இாை! உன்னைப் பெரிதாக சினத்துக்கொண்டிருக்கிருயா

வென்று சொல்ல, ஒட்டகம் இதைப் பார்த்துச் சுவாமி, நான் எ

ல்லாரைக் காட்டிலும் பெருத்திருக்கவில்லையா? சித்தமாகுல் என் ன

க் கொல்லலாமென இதைக் கேட்டவுடனே புவியும், கரியும் பாய்க்

அது விழுக்தி அக்சச் சணமே ஐயோ! அதைக் கொன் எலலாம் புசி

த்தன. ஆகையால் எங்கே மிகவுங் ழ்ேகள் இருக்குமோ அங்கே சு

கம் இராது. பிராண அக்கு நாசம் வருமென்றே நினைக்கவேண்டும்.இ

வ்விடத்திஅம் அப்படியே இருக்கின்றது. ஆளு.லும் கையில் அகப்

பட்டுச் சும்மாய் இறக்கிறதைப் பார்க்கிலுஞ் சண்டை செய்வதே

யோக்கியம். ஏனென்ருல் சண்டைமுனையிற் செத்தாற் குரர்களுக்கு

ச் சாவும், பிழைப்புஞ் சமானமென்றது. அதைக் கேட்டுத் தம்கை

ன் சொல்லுகிறது, பகைவர்களுடைய பராக்கிரமத்தை அறியாமல்

எவன் பகைத்துக்கொள்ளுகிருனே,அவன் சமுத்திரஞ் சிட்டுக் குருவி

பி.குல் எப்படி அவமான ம அடைக்ததோ, அப்படி அவமானம் அ

டைவானென அப்போது தம்பி அதெப்படியென் அ சஞ்சீவகன் கே

ட்கத் தமனகன் சொல்அகின்றது. இன் அம் வரும்.

PANCHA.TANTRA.KATE1.

(A Translation &c.-Continued from page 83.)

In a certain forest there was a Lion whose name was Mathotcadan who,

had three Ministers-a Jackal, a Tiger and a Crow.

One day while this Lion was exercising the duties othis Government, a Camel

came wandering near the Court. A Crow, one of the Lion's Ministers asket

the Camel who he was: The Camel said, he came as a wunderer. having

lost his way. Upon this, the Crow introduced him to the Lion and related

the circumstances othis case, whereupon the Lion said to the Camel Fear

not, and assured him of his protection and twor. He also made him a Min

ister and called him Mantanacan, and he continued in the Lion's service.

One day a long time after this, the Lion was indisposed, and called his

three Ministers together and told them that he could not get food for him.

self that day, and therefore wished them to bring him lood, adding that they

should feed upon what was left from his table. The three Ministers, in obe

dience to the Lion roamed about the forest in search of prey but could ind no

thing Then they arfully sent the Came away aposa certain business, and

when he had gone the Crow Said to the other two Ministers, Let us kill the

Camel to-day. Of what use is the eater of grass and vegetables'

They replied, It is true such an one is of no use, but our Master having

given him assurances or safety it is impossible for us to desiroy hin. To

which the Crow replied, "Something must be done, or we shall certainly be

killed to-day by the Lion; a mother when pressed with hanger will abandon

her own offspring; a female serpent when distressed for food will devour her

own eggs, what crimes will he not commit who ispinched with hunger Know

ye not this!”

The Crow then went to the lion and said, “My Lord, We have not been

able with our most digent elorts to procare any food for your Majesty.”

இக்கொண்டு செய்தேடலாமாவெனச், சிங்கம் என்னிடத்து ஆகார :Then, what must be done' demanded the lion.
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The Crew:plied, When you have prey in your power, why look for it

elsewhere Why take the trouble to look for bee when you have butter in
hand?'

"What food havel with me asked the Lion.

'The Camel'' answered the Crow The Lion on hearing this, touched

:e ground, and then his wo ears, and exclaimed, The godt preserve me!

How can you propose such a_ting as this, after I have given the Came the

assurence of my protection_ls it proper to expose to injury one who has ak.
en refuge in our kindness Neither the git of a cow, nor the gif of lands, nor

பிஜ of rice is to legompared with that which mem cal the greatest iral
gits, the assurance of friendship and protection: Themerit of defending one is

greater than that of the Aswa-medha sacritice,

Healing is the Crow Bail, My Lord, 1 pray thee once more to hear me:

Asingle individual may be given up to secire's whole family: A whole f.

முily may be destroved to save a wiole willage: A willage may be sacriticed

for the safety of a whole country. A man miy content imeet with the de.

struction_of the earth for his support. Therefore the proposal carries with t

மesia, Thou shouldest not, however, take an active partin killing him we

wiki.im or so contrive that he hall consent to orier his own body.”
The Lion, upon this, made no answer.

The Crowtaking advantage of_his Majesty's silence, went some way of
and returned with the other to the Lion. As he approached him, he said,

“My Lord, we copld find no lood to-day: Thou art therefore reduced to hun.

ger_Letyour Maiety alify bishயமger with mypoor body.”

"How bigart thou, Said the Lion, poor little thing Can you serve for

my_lunger ls.your body ficient to employ my grinders'

Upoம this, the Jackal ofered himsell, and the lion made the same answer

| lim, Theniterrupted the Tiger, I am larger than these two Therefore
0 Master, live by my body.”

The Lion Said, "How insficient art even thou for me: Dost thou think

thyself very large:

Upo this the Camel broke out and said, “My Lord, am I not larger than

these three Kill me, it thou please.’’ He had no sooner said this, than the

Tiger and the ackal fel ponhim and alas: they killed him and ate him ap.

Therefore Said Sanjeyakan, where there are wicked persons, there is lio
safety. We have reason to lear for our lives such is the nature of this case

Therefore it is betterto withstand an enemy and fight with him manfully than

10 களிer ourselves to be taken and murdered withot defence; to it is equal

ly rightலus to die in sell-defence or to save one’s lite by walor.

(To be continued)

(A Jewish story.)

மிகுதியும் பேர்பெற்ற உபதேசியாகி இாபியோ என்ற ஒரு பூ

சன் தன் வாடிக்கைப்படி ஒரு ஒய்வுகாளில் கோயிலுக்குப் ப்ோய்

அவ்விடத்தில் அன்று பகல் முற்றஞ் சனங்களுக்கு உபதேசித்துக்

கொண்டிருக்தார். அவர் அப்படிப் போயிருந்த வேளையில் அவரு

டைய மக்கள் இருபேர் மரித்துப்போயும், அவர் சாயங்காலவெளம்

ப்ருனே வீட்டுக்கு வந்தார். அப்பொழுது அவருடைய மனைவி அவ

ருக்குப் பாத்திரத்தை நீட்ட, அவர் வாங்கிக் குடித்து ஒய்வுகாள் க

ழித் திபோய்விடுவதால் சத்தருக்குத் திதிசெஅத்திப் பின்பு என் கு

மார் எங்கே, அவர்களை ாேன் ஆர்ேவதிக்கவேண்டும், அவ்ர்சனப்

பள்ளிக்கூடத்திலுங் காணவில்லை. என் மக்கள் எங்கே? நான் அவர்

கன ஆசீர்வதிக்கவேண்டுமேயென, அவர் மனைவி, அவர்கள் தாரத்தி

ம்போகவில்லை, இங்வனே நிற்பார்களாக்குமென்.றுசொல்வி, உடனே

அவருக்குப் பேர்சனங் கொடுக்க, அவர் சாப்பிட்டுச் செபஞ்சொ

ஒன்னபிறகு அக்த யூத ஸ்திரி புருஷனைப் பார்த்து இாபி, கான் ஒரு

கேள்வி கேட்க இருக்கின்றதென, கேன், அன்பான மனைவியேப்ெ

ன் அ புருஷன் சொல்ல, மனைவி சிலாாட்களுக்கு முன்னே ஒருவன்

என்னிடத்துக்கு வச்து என்கையிற் கொஞ்சிப் பொன்னகையை இ.

ல்லடைக்கலம்வைத்துப் போய் பின்பு வச்து கேட்கிருன். கொடு

க்கலாமோவென்று கேட்க,புருஷன் இது நீ என்னைக் கேட்க வேண்

டிய கேள்வியல்ல, அவனவன் பொரு ைஅவனவலுக்குக்கொடாமல்

பின்போடலாமோt கொடுக்க மனதில்லாதிருக்கலாம்ோவென மன

வி அல்லவே நான் உம்மை விசாரித்துக்கொண்டு செய்யகினத்

தேன் என்.றசொல்வி, உடனே அக்தச் சவங்களைக் கிடத்தியிருக்கிற

அமைக்குள் அவரை அழைத்திப்போய் முகத்திட்டுச் ைேலயை எடுக்

க, அவர் ஆ! என் மக்களே, பிள்ளைகளே, என் கண்மணியே, என் அ

றிவின் ஒளியே, ஏன் என்னவிட்டுப் போய்விட்டீர்களோ? நான் உங்

க குக்குப் பிதாவாயிருக்தேன்.நீங்கள் எனக்கு தியாயப்பிரமாணம் ப

டிப்பித்த உவாத்திமா னிர்கள். ஐயோ மரித்துவிட்டீர்களோ என்

அ மிகுந்த சத்தத் துடனே புலம்பி அழுகிறதை மாகாக் கேட்டு, அப்

பாம்போய் மிகுதியுஞ் சவித்து, அழுதுகொண்டு திரும்பி வர்து புரு

ஷஅடைய கையைப் பிடித்து, இல்லடைக்கலம் வைத்த பொருளைப்

பற்றி ர்ே எனக்குச் சொன்னதுபோல இந்தப் பிள்ய கனக் க;

தந்தார், கத்தர் எடுத் திக்கொண்டார் கத்தருடைய காமத்துக்கு,

துதி உண்டாவதாகவென்று சொல்லப் டருஷனும், மனைவியும், ,

வரும் கத்தரைத் துதித்தார்கள். மிகுதியும் விலைபெற்ற முத்து ,

ாத்தினமுதலானவைகளை வைத்திருப்பதைப்பார்க்கிலும், தேவபந்த

யுள்ள மனேவியையுடையவனே அதிக பாக்கியன் என்று அறிக.

புலம்புவோருக்குச் சொல்லிய புத்தி.

(Advice to Mourners.)

தன் சகோதரன் மரித்தடக்கம்பண்ணப்படட் சோரிக்குக்கிட்டம்

ன்ற அழுதி சஞ்சலப்பட்டு இடைக்கிடையே அண்ளுச்திபாத்த

என் தம்பியெடா! என் சம்பியெடா! என்று புலம்புகிற ஒருவன :

ப்போக்க ஆன ஒரு ஞானிகண்டு கீ ஆருக்காகத் துக்த்ெதுக்கொன்

டு கிற்கிருயென அவன் மறுமொழியாக சுகத்தோடிருச்தகாலத்தி,

அதிகம் கேசியாதவலும், மரித்த பிறகு எனக்கு அதிக இக்கட்டை

அருத்திவித்தவனுமாகிய என் சகோதாலுக்காகவே புலம்புகிறேன்

என்ன அவர்கேட்டு உன் சகோதரன் இப்போது உயிரோடெழுச்ச

ல் அவஅக்கு உன் அலாவதென்னவென்டிகேட்க, அவன் ஒரு.ெ

முதும் பேச்சிலென்ரு அம் அவனை விதணப்படுத்த்ாமல் அவின் சி:

கத்தை சாடி சடப்பேனென் க ஞானிகேட்டு, விருதாவாய் சின்,

அதிக்கியாதே, உனக்குச் சிநேகிதர் இருந்தால் அவர்களும் இல்,
மாகவே போய்விடுவார்கள் என்று எண்ணி அவர்களுடனே அன்.

கொண்டு சடவென்அ போதித்தான்.

இந்துதேச இங்கிலிஸ் இராச்சிய விருத்தி.

(Rapid growth of British power in India.)

கல்குத்தாபட்டினத்தில் லோட் கிளாய்வு(Lord Clive) என்ற இக்

கிலிசு இர அவத் தள்கத்தன் அடி ஒ க்கு முன் ஒரு சின்னக்கோட்

டைஅத்திவாரம் போட்டார். இதுவே இந்திய தேசத்தில் இக்கிவீன்

கார் கட்டின முதற்கோட்ட்ை. பின்பு வரவர ஒன்றின் பின் ஒன்கு:

ஊர்கலப்பிடித்தி, இக்து சதிக்கு(Indus river)ழெக்கான தேசிக்ல்
யும் ஆற்றிற்கிப்பால் மகமது இராச்சியத் தாருடைய தலைப்பட்டன

க்கையுங் கட்டிக்கொண்டார்கள். கொஞ்சக்காலத்திக்குள் இவ்வா

வு சீக்கிரமான வளர்த்தி மற்றெச்த இராச்சியங்ளிலும் உண்டான

கா. தாங்கள் சரித்திரங்களிலே வாசித்து அறியவில்லை. ஆகைய

ல இக்கதேசத்தின் பலவித சனங்களும் என்மையை அட்ைபும்படி

கத்தா கிருபைசெய்தாரென்றெண்ணி என்றி அறிந்திருக்கவேண்டு.

இப்படியே அவ்வூாவர்கள் தங்கள் ஊர்ப்பிறக்தி இராசாவுக்குக் தோ

ய் இருக்கையில் உருச்தவிதத்தைப்பார்க்கிலும் இப்போது அவர்களு

க்கு சல்ல இமாசாவும் கல்ல போதிப்பும் உண்டுபடுவதால அது அவ

ர்களுக்குப்பெரிய ஆசீர்வாதமாயிருக்கும். இத்தால் கிறிஸ்தவர்கள்

பாாபரன் தமது சுவிசேஷத்தைச் சகல சாதிய்ர்ருக்கும் அறிவித்சித்

தமது தேவ வாக்கிகும் சொல்அவித்த வசனங்கள் கிறைவேற்.அவர்

என்றறியவேண்டியது. பொய் மதங்களை கம்பி அவற்றிற்கு அடிமை

களாயிருக்தவர்கள் பாாபாஅடைய வசனமென்ற குேற்றில் குடிச்

தால், தத்தர் தங்களுக்குச் செய்த கிருபைக்காக அவரைத் திதிப்_
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புகைக் கப்பல்.

(Account of the Atlantic Steam ship President)

சீர்மையைச் சேர்ந்த விவர் பூல் என்ற (Liverpool) இடத்தில் திரு

க்தி அக்கிலாந்திக்குச் சமுத்திர வழியாய் அமரிக்காவின் கியூயோக்

கு (New York) என்ற பட்ட்னத்துக்குப் புகைக் கபபல் போக்கு:

சவுபண்ணி இப்போது ஏறக்குறைய மூன்று வருஷமாகின்றது. திச்

தப் புகைக் கப்பல்கள் மில்லும் பெரிய அன.அம், கதியாய் ஒஇதி

ன்றவையாயும் இருக்கின்றன. ஒரு மணித்தியாலத்திற் பத்து மயில்

தாாச்திக்கு அப்ப்ாஅம் ஒடும். இவைகள் எவ்வளவு பெரிதென்

கில் அவை ஒன்றின் நீளம் எா.அ. முழமும், அகலம் சடு. முழ்மு

ம், தாழ்வு உல். முழமும், பாரம் உதடுள். தொன் (Ton) என்றதா

கவும், அதின் பெலனைப் பற்றிக் கேட்ல்ெ, அ.தி இரு.காற்றைம்பசி

குதிரைகளின் பெலனளவென்றுக், கண்ணின் ம்ேல் ஒடுகின்ற அதி
ன் சில் அக்களின் சுற்றளவு சுல். முழமென்அஞ் சொல்லப்படுகின்

ம.தி.
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மதுரை.

சென்னபட்டணங் கோவற மேக்திக்குட்பட்ட பூமிகளில் கலக்க

ட்டர் விசாரணைக்குட்பட்டிருக்கிற விஸ்தாரமான மதுரை, திண்டிக்

கல்லென் லும் இவ்விரண்டு துக்குடிகளில் இராமநாதபுரம், சிவகங்

கை, கண்டமநாயக்க அார், அம்மையாாயக்க அார் என்னு நான்கு பெ

ரிய செமிச்தாரிகளும், பின் லும் அநேக சிறு செமிக் தாரிகளுமிருக்கி

ன்றன. சின், ன செமிங் தாரிகளிற் சில பாளயப்பட்டார் வசத்தி.அ

ஞ், சில அவற்றின் உரிமையாளருடைய அநுமதிப்படி கும்பினியா

ருடைய விசா உணக்குட்பட்டுமிருக்கின்றன. கும்பினி கிலங்கள் எட்

டுத் தாஅாகாவாகப் பிரிபட்டு ஒவ்வொன்றிற்கொரு சாசில்தாரும்,

முகமதாரும் முதன்மையாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறர்கள்.
மேற்சொல்விய தால்ேதார், முசுமதார் என்பவர்களின் நாமங்க

ளுக் தாஅகாக்களுமாவன.

க. மாடக்குளம்; தா சீல்தார். அண்ணுச்சிராவு.

. _ முசுமதார். தோண்டு ராவு.

உ. திருமங்கலம்; தால்ேதார். சீவணாாவு.
.ே _ முசு மதார். இலட்சுமணராவு.

க. மேஆார்; தா லேதார். அண்ணுச்சிராவு.

1. முசுமதார். சக நாதராவு. (ரைப்பட்டி

ச. மருங்காபுரி; தா சீலதார். அப்புராவு (இருக்குமிடங் கா

_ _ முசுமத ர். கிருஷ்ணராவு.

இ. தென் கரை தா சீலதார். வெங்கிட்டராமன ப்யன் (இரு

| க்குமிடம் பெரியகுளம்.)

1. 1. முசு மதார். நரசிங்கராவு.

க. கிலக்கோட்டை; சா சீல்தார். வெங்கிட்டராவு.

_ .ே முசும தார். அரிராவு. (மிடம் பழனி)

எ. ஐயம்புள்ளி த லேதார். ஆண்டியப்பபிள்ளை (இருக்கு

4% _% மு. சுமதார். ராமராவு. (டிக்கல்.)

அ. தாடிக்கொம்பு தாசில்தார். சாமராவு(இருக்குமிடங் திண்

, . முகமதார். திருமலையா வு.

இராமநாதபுரம் சேமிந்தாரி.

இராமநாதபுரஞ் சீமையிற் செங்கோன் முறைக்கும், இராச்சியபரிபா

ல்னத்துக்கும்.உரியவளும்,போதிய வயதில்லாதவளுமாகிய துாைச்சா

மி ப்ெருக்காக மேற்படி அவளுடைய பெரிய தகப்பஞராகிய

தி. , முத்துச்செல்லத்தேவரும் மேற்படி பெண்அடைய தாதா

 ைர்ானி பருவதாாச்சியாரும் காரியகாரராயிருக்த இராச்சியத்

தை ஆண்டுகொண்டு வருகிருர்கள். ஆளுலும் மேற்சொல்லிய பட்டத்

அக்குரிய வா?லப்பெண்ணுக்குத் தத்துப்பாட்டியாரும்,மாசி செமித்

தாரிக்குச் சிறியதாயாரும், முன் னி மக்தபோன சேது பதிக்கு முன்னி

றத்து போன வருடைய பெண்சாதியுமான ராணி முத்து வீராபி கா

பொர் மேற்படி செமிக் தாரியைக்குறித்துப்பி விஞ்சியாற் கோட்டில்

வியாச்சியம் பண்ணியிருக்கிருள். அன்றி யும் முத்துவிசாயி காச்சியா

ர் மிகுந்த யோக்கியவதியுங், கல்வி கற்றவளுமாயிருக்கிருள். ஆ9ஆ

ம் அவன் சகோதரன் மீ.மீ. முத்துச்செல்லத் தேவரிடத்திஅம, தி
ராமநாதபுற சூ செமிக் தாரிக்குப் பூருவ முதன்மையான பேஸ்க்கா

ர் உத்யோகத்தில் இருந்து மறுபடி மேற்சொல் விய காரியகா

ாலுடனே விரோதமாயிருந்ததிமூல் யோக்கியனல்லவென்று தள்ள

டபட்டிருக்கிற சாமாவய்யனென் கிற பிராமணன் மேற்படி ாணி

புடைய உதவி முதலான சிலவுகளிஞலே தனக்குஞ் சேதுபதிக்குமிருந்
த பகையைத் ாேத்து செமிக் தாரியையுங் கைவசப்படுத்தித் கொள்

ள வேண்டுமென்று எத்தனப்பட்டிருக்கிருனென் று யோசிக்கும்படி

யாயிருக்கிற மேற்படி ச்ாமாவய்யலுடைய தற்போதனக்குட்பட்டு

அதிக ஞ் செலவுள்ள வழக்குக்கு மேற்படி செமிக்காரியை உட்படுத்

தி இருக்கிருளென்று காண நாங்கள் விசனத்தை அடைகிறேழ்.

இராமநாதபுரங் கோவறன் மேக்அ நிலங்களைப்பார்க்கி அஞ் சொற்

ப நிலங்களை அடக்கியிருப்பதால் இச்செமிங் தாரியைச் சேர்ந்த தா

அகாக்களில்த் தானியங்களாகத் திறைகொடுக்கப்படுகின்றது. ஆ

மாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த பொழுதிலுக் காசில்தார், முகமதார்களு

க்குள்ள உத்தியோகமு ன் சங்கையும அவர்களுக்குஞ் சரியாகவே ெ

ருக்கின்றன. இச்செமிக்காரியில் (மச)தாலுகாவிருக்கின்றது.

அமீன, சம்பிரிதிகளுடைய காமங்களுக் தாஅ காக்களுமாவன.

ச. முதுகுளத்தார்; அமீன. கேசவய்யன்.

_ 6 . சம்பிரிதி. வெங்கிடாசலனாயக்கன்.

உ. சிக்கள் ; அமீளு. வெங்கிடாசலமய்யன்.

.ே _ சம்பிரிதி. சோமசுந்தரம்பிள்ளை.

க. இறஆக, அமீன. * (ளே.

கசுப்பா சம்பிரிதி. முத்துக்குமாரசுவாமியாபிள்

ச. பாப்பான்குளம்; அமீளு. கிருஷ்ணமநாயக்கன்.

_ _ _ சம்பிரிதி. வாலகிருஷ்ணமநாயக்கன்.

டு. அபிராமம்; அமீன. முத்த ண வைப்யன்.
.ே . 6 ே _ சம் பிரிதி. மீஅச்சிசுந்தரம்பிள்ளை.

கிச் . பத்திகு அமீகு வெங்கிடசாமினாயக்கன்.

6ே . சம்பிரிதி. சொக்கலிங்கம் பிள்ளை.

எ. காமன் கோட்டை; அeளு. காத்தவராயபிள் உள.
 ே . சம்பிரிதி. தலுக்கோடியாபிள்ளை.

அ. இராசிமங்கலம்; அமீளு. முத்தி வீரப்பபிள்ளை.

_ 6 . சம்பிரிதி. அப்பாவய்யன்.

க. கமுதி; அமீன. இராமசாமிஅய்யன்.

ெ ( : சம்பிரி கி. முத்திக்குமாரசாமியாபிள்ளை

வி. அ.அ.நாற் றுமங்கலம்; அமீன. மகாதேவய்யன்.

4- _% சம்பிரிதி. உக்கிரபாண்டியபிள்ளை.

மக. அ.அ.மக்சன்குடி, அமீளு. சுப்பராயவய்யன்.

.ெ _ே சம்பிரிதி. சின்னத்தம்பியா பிள்ளை.

ல்உ. ஒரூர்; அமீஒ. வெங்கிடபதிஅய்யன்.

_ _ சமபிரிதி. சேஷயஅய்யங்கார்.

மக. குத்தகை நாடு; அமீஞ. இராமநாதபிள்ளை.

. _ சம்பிரிதி. முத்துவய்யன்.

லச. சாளக்கிாாமம் ? அமீளு முத்துராமலிங்கம்பிள்ளை.

6 : 46 சம்பிரிதி. சிவசுப்பிரமணியபிள் உள.

(சிவகங்கை செமிக் தாரியைப் பற்றிப் பின் குற் சொல்லப்படும்.)

STATISTICS OF THE COLIECTORATE OF MADURA.

The Collectorate of Madura, the most extensive under the

|Presidency of Fort St. George, known as the districts of Mad.

ura and Dindigul,comprises the four large Zemindaries of Ram.

nad, Shevagunga, uேntananaikanoor and Ammianaikanoor;

besides a great many smaller ones, some of which are in the

hands of the Polligars, and some under the management of the

East India Company, at the express wish of the proprietors.

The Government lands ale divided into 8 Talooks, at the head

of each of which is a Tasildar with a Moosomdar

The names of Tasildars and Moosomdars with their Talooks

are,

1. Madacolum;
_ே 4 .

Tasildar

Moosoomdar

2. Thiroomungalum: Tasildar

Aanaise Rao.

Dhond Rao.

eேevana Rao.

. 4 . Moosoomdar Luckshumun Rao.

3. Meyloor; Tasildar Annajee Rao.

6 . t . Moosoomdar Juggernauth Rao.

4. Maroongapoory; Tasildar Appoo Rao,

. 1 . Moosoomdar Khrishna Rao,

5. Tenkurrai; Tasildar Wengataramanayer

_ _ Moosoomdar Narasinga Rao.

6. Nellacottay; Tasildar Venkata Rao.

8 ம் ஒவ்வொரு தாலு காவுக்கு இவ்வொரு அமீஇவுஞ் சம்பிரிதி4 4 % _ Moosoomdar Hurri Rao.
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7. 1yempully; Tasildar Andiappapilly

_ _ Moosoomdar Ram Rao.

3. Taudi.comboo; Tasildar Shama Rao.

_ _ Moosoomdar Tirumalia Rao.

Rammad Zemindary.

The Rammad Zemindary is administered by Ry.Ry. Moo

toochilla Thavur., underthetitle of Manager, inconjunction.with

the Rance Parwuthy Natchiyar, for their niece and daughter

Toory-sawmy Natchiyar the minor heiress, but a claim has

been set up for the estate in the Provincial Court, by the Ra

nee MootooWerayee Natchiyar, aunt and grandmother by adop

tion of the minor heiress, and herself the widow of the last Sa

thoopathy but one. She is a lady othigh respectability and at

tainments, and it is with sorrow we observe she has involved

the estate in an expensive litigation, under the excitement of

the brahmin Sawmavayen, formerly chief Peshkar of Rammad

under the lady and her brother Mootoochella Thavur, who he

thinks, has not adequately regarded him, and is now supposed to

be endeavoring to revenge himself by the aid and at the expense

of the Dowager Ramee and the true interests of the Zeminda

ry.

As the revenues are collected in kind, the Talooks are much

smaller in dimension than in the Government lands, and are

administered each by an Ameen, and Samprethy whose duties

correspond with those of Tasildar and Moosoomdar,

The Talooks are 14 in number.

The names of Ameen and Samprethy with their respective

Talooks are,

1. Moodooculatoor; Ameen Rasaviyan

. _ _ Samprethy Wencadachela naick.

2. Sikkle; Ameen Venkatasalem lyen

_ _ Samprethy Somasoondrumpilly.

3. Ramanad Cusbah; Ameen Vacant (ly

_ _ Samprethy |Mootoo.comaraswamypil

4. Papancoolum; Ameen Krishnama naik

_ _ெ Samprethy Balakrishnama naik

5. Abeeramum; Ameen Mootannahwyan

_ _ Samprethy Menatchy Soondrumpilly

6.::: ; Ameen Wengataswamy naick
richuligay _

. -_ Samprethy Sokalingam pilly

7. Camencottay; Ameen Kattavaraya pilly

. _ Samprethy Tanookodia pilly

8. Rasimungaluம; Ameen Mootoowerappa pilly

_ _ Samprethy Appoowyan

9. Camoothy Ameen Ramaswamy 1yen (ly

_ _ Samprethy Mootocoomaraswamy pil

10. Arnootmungalum; Ameen Mahadawiyan

_ -- Samprethy 0okra-pandia pilly

11. Anumuntan-coody; Ameen Soobaraya lyen

. _ Samprethy hெinnatambia pilly

12. Oroor; Ameen Vencatapathy lyen

_ _ Samprethy Shashia lyengar

13. Kittagy-nadoo; Ameen Ramanadapilly

_ _ Samprethy Mootoowyan

14. Salagramum; Ameen Mootooramalingam pilly

_ -- Samprethy Siva Soobramanyia pilly

(The account of Sheragunga will be given in our mext number.)

(Answer to a Correspondent on Nydertham.)

அனம்பொருக்திய முகாமைக்காரரே,

கல்லூர் மாளுக்கன் நைடதவுரையை நன்குணராது குற்றமென்று

சொனனவற்றிற்கு இலக்கண்விலக்கியங்கள்ாற் கண்டனையும் அவ

குழ்கடிகொண்மாக கரென் றிருக்கலாகாதென் ருன் :- அாவில்,.ெ

ன்மதிற் சனகையென்ற தம்; பிரபுவிங்கலீலையுள்,மதில்சூழ் கிடச் ச2,

ல்ல கழி என்ற தும் அவன் ஒரான் போஅம். அ.க இயலபுக் திசி-3

மறும்.-நிசில்கதுவிடாதென்பது வேற்றுமைத்தொகை யலல, .

டியாளுல் கிமுற்கவிடாதென் றிருக்க வேண்டுமென் விடைவழு.

க லளவேற்றுமையென் அஞ் குத்திரமெழுதி குன். சிலப்பதிகார்:

ள்,பாம்புகயிருக்கடல்கடைந்த மாமாயன் என்ற தம், சிங்தாமணி,

வாட்டிறல்குருசில் என்ற தும்,குறளில்,பொருள் கொடுத்து என்ற து

காலடியுள், வழங்கான்பொருள் காத்திருப்பானேல் என்ற தம் :

அாவில் வேறு நால்செய்த மெலும் என்ற தம், நால்பயிவியல்பு என்

தும், இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொகையே. இவற்றிற்குச் குத் தி:

ான்.அாவில் இயல்பின் விகாரமும்விகாரத்தியல்பு முயர்திணையிட்த்த:

க் தக்தொச்கும் விரவுப்பெயரி , விரிக் துகின்று மன்னபிறவுமாகு.ை

ருடே,என்றிருக்கின்றது. இவ்விலக்கணவிலக்கியங்களை அவன் உள்:

ன்போஅம்-வருவித் கருத்தம்பண்ண லெளிதென ருன், அவனிடம்

குத்தாகருமங்கிரியை பீரேச்சங் கருத்துப்பதம்பொருள் கானம்

தொகை யணியினம்விசேட மதமுக்கிமுதலிய வருவி, கரைப்பே

ய்யுள்வாயுரைக்கே, என்றவிதியும், பரிமேலழகர், பிறவிப்பெருக்க

லென் அங்குறளில்,சேர்ந்தாரென்ற து சொல்லெச்சமென வரும்;

.திம், சன் அால் விருத்தியுளாங்சாங்கு பொருளமைதிக்கேற்ப வரு.

தவையும் மறக்க மறை தோன் போலும்-போலெனப் பிரித்தல்

டாதென் றன். நன்அாற் காண்டிகையுரையுள், கனக்கோட்டக்தி

ஆாலஃதேபோன்மாக்தர் என்றசெய்யுட்கண் போலெனப் பிரித்தி

க்கின் மதம், கடவாமடிசி என் அஞ் குத்திர முடிவில், டோல் பே.

ம் மால் மாலும் என்றிருக்கின்றதும், கொள்வாருங்களவருகேர் தி:

சேர்-சேர்வரென் ருன.தும்,அறநெறிச்சாரத்தில் வைகலுமென் வெ.

பாவில் அஃதேபோலென்றது மும் அப்பொருளானதும், செலவ

போர்க்க தக்கண்ணன் என்ற செய்யுட்கண் மதியம்ப்ோன் மல்ல:

ங்கென்றதன் உரையில் போல்-போலுமென முற்றுப்போருளப்

செய்ததும் எண்ணிலான் போலும். மகரக் குறுக்கத்துக்குமீரொக்

டனிலைக்குஞ் சொன்னவை இங்ங்னமேலாது.-சூழ் என்பதிறக்தக்

லவினத்தொகையல்லவென்றெனக்குரைத்தான் : அகத்தியம் க:

மும்வினையுங் தோன்றிப்பா ருேன்ருது பெயர்கொள்ளுமதிபெய:ெ

சம்மே என்ற தும், காலங்காட்டாப் பெயரெஞ்சலவினத்தொை

என் மதம் ஒருபொருடருமென்றவளுேர்க்கிலான். இல: சினத்திர

டில் செய்துவென்னெச்சமுஞ் செய்ய வென்னெச்சமுஞ் செய்தே

த்திரியுஞ் செய்யுள் வழக்கதும். உதாரணம் புகழ் புரிந்திலவிலோ

ன் உதும், இராமாயணம் அதிகாயன் வதைப்பட்லத்தில் என்றே

-ைகலக விறைஞ்சியெசிாவென்றதும் மறந் தான் பே அம். வழக்க:

மென்றவும்மையால் உரையிலும் வருமென்பதாம். பஞ்சதந்திர

தையி அம, பலவிலககணவுரையிலும் பயின் அவருதலற யக்கடவ.

தன கருத்துக்கே சரியான டி சாற்றிஞன், மேலவை அறியான்.ே

அம். பயனிலையிருக்அம பாராமல் இல்லையென்றது பகுத்தறிவின்
மையல்லவோ? தி ப் பா ல்

நல்லூர் மானுக்கன் நைடதவுரையின் குற்றங்கள்.

கவதி. காவலில்லா வரணங் கைக்கொள்வாரொன்னலர்கன் என

புறப்பொருளிலக்கணத்தால் சிறப்பென்றவுரை செல்லாது. உவ,

மகத்துவமென்ற தி செய்யுளிவில்லை. இது மிகைபடக்கூறவென்துல்

ற்றம்.கவ.து. உடைய முன் ஆன வினைவருதல் கடடாது. இது வினவ

வடுக்கு. சவது. சங்கினங்களிற் று:ளங் இன்றவென்றலெர்விவாது. இ.

றென்ற தஞ் செய்யுளிலில்லை இதுவுமிகை படக் கூறலென் அங்குற்றம்

டுவது. கொழிக்குமென்றதற்குப் பயன் கூறவில்லை, அது குன்றக்க,

லென் அங்கு ம்ை. சுவது. அகழ்க்கிடங்கென்றது கூறியது கூற.ெ

ன் அங்குற்றம். எவது. கிழல்க துவிடாதென்பதை யெழுவாயாக!

சொன்ன து கின்று பயனின் மையென்.அங்குற்றம். அவ.ை அக்கி:

ல் கதவிடாதென் மதற்குப் பதவுரையில் இங்கிழலானதென்றெழுவ

யாகச்சொல்விப் பின்பு தாற்பரியவுரையில் அக்கிழலைச்சூழ்ந்திரு'

ைோப்போலவும் என்று வேற்றுமையாகச்சொன்ஞன். இது ரே.

கொளக்கூறலென்அங்குற்றம் கவது. என்னுரையில் நிழல்கதவிட

சென்றது வேற்றுமையல்லவென் றமறுத்துத் தன் தாம்பரியவுரை.

ல் வேற்றுமையாகச்சொன்னது அண்ணுணர்வின்மையென்துங்கு:

|றம். இவ்வகைக்குற்றங்கள் நீங்க லாக மற்றவையெல்லாமென்.ஏ

ரையைத் தானெழுதினனென்றவன்போலு மாளுக்கர்களுக்கே தென்

வாகத் தெரியும். இப்படிக்கு, தமிழ்ப்புலவர்

அரையிலிருக்கின்ற குற்றங்களையும் எடுத்திக்காட்டுகிறேன். மதிற்
வேதகிரிமு:வியார்.
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MEssRs EprroRs,

Considerable diculty has been found in identifying Tamil words, that have

een rendered into English on account of the disimilarity between them and

he English, both to the eye and the ear. To obwiate the diliculty, the follow

ng scie has been prepared, and is proposed for consideration to those who

r engged in the Tamil work.-A leading object is to acilitate the work of

ாslating Tamil sciences, to establish an etymology in English characters

which may be every where understood, may be given wherewer there is a

*ress, and a common font of English type, and which shall be such as to ret

le a reference to the original easy and indubitable as to the particula.words
ransferred. H.

Scale of corresponding letters for the transfer of Tamil மords

to English.

அ a short ஞ gn

ஆ long ட d

இ i short _ ன, & ன n (the d or t fol

இ ee lowing will indicate the

உ u short particular n in most ca

ஊ long . ses.)

எ e short த t or th, acc. to sound.

ஏ e long ப p (b in words where the

ஒ o short etymology is established.)

ஒ , long ம III

8 el ய y

க. k ா & ற r. It றfollow ன் or ஃ, d.

வ ng ல, ள & தி !

-
s ori acc. to sound| வ w

where any particular etymology is established by uniform use, it should

be followed, except it be very objectionable,

1dpantages of this Scale.

1. It is simple and easy of application.

2. lt secures definite correspiding letters, to meet every case, with the ex

ception of the n, l & r. _

3. It will greaty facilitate the work of transfer and of comparison, in the

two languages

4. It wii secure a correct representation of Sound to as great al extent

(nd I think greater) as can beldone by any general rule of transfer.

முகாமைக்காரரே,

உங்கள் உதயதாரகைப்பத்திரம் கம். சஞ்சிகை அஎம் புறத் கில்

இவவருடத்து இராசாச் செவ்வாயோ பு:குேவெனவி அவின ஆறுமு

கம தாமோதரருக்குப் பிரத்தியுத்தாரமாவது,

முதல வருடத்திற் பங்குனிமாதவளர்பக்கத்துப் பிரதமை குரியோ

தயத்தில் வங்த வாராதிபன் இராசா வென் அறும் அந்த இராசாவிளுலே

மழை மரக்கால் ஆதாயஞ் செலவு நிதா னிப்பதென் அஞ் சொலவியி

ருக்கும விதிமுறை பிற9ரிது. அநேக வருடக்காலங்களாய் யாழ்ப்பா

ணத்துச் சாத்திரிமார் நிச்சயித்துத் தங்கள் பஞ்சாங்கம் திரியாங்க

ங்களில் எழுதிவருவது போலவே சர்வரி வருடத்தப் பங்குனிமாத

வளாபக்கத்துப்பிரதமை செவ்வாயக்கிழமை உதயாதி, நி.காழி ைகயிற்

கூடி மற்ற சாட் புதன்கிழமை ச நாழிகை அளவில் அற்றுப் போனதி

8.அம் செவ்வாய்க்கிழமை பிரதமை சூரியோதயத்திவில்லாமற். புதன்

கமை சூரியோதயத்தில கின்றதிமூலும் செவ்வாயலலப் புதனே இவ்

வருடத்தாசாவென் இவ்வூர்த்திரியாங்கங்களிஅசைத்திருப்பது கி

காணமென அறியலாம. இப்படிக்கு _

திஅாசகஆட வைகாசிமீ )எதி". ஒர்மாளுக்கன்.

(Communicated for the Moழing_Star.)
Robery-we are sorry to learn that the Elia Rajah of Travancore has

been robbia of two gold hains, we give a descriptiol of the 19: that

has absconded with themin hope, that if met with, his seizure may be effect

dே by notice given to the nearest police oficer or the head of the willage.

is name is Kishnan, native place Cochin: Country_Naloodesam; illage

Nellypallymooni; house variat.tooweedoo; age from 22 to 80 years Colour

brow as deer; case soodra; appearances of the person are, a long face some
is grown on one side of theiw; middle-sized; large holes in both ears but

40 carrings; a mark in the forehead, &c.

23d April, 1841. (signed) Sooba Ras Devan.

திருவாழங் காட்டின் இவை யராசா அவர்களுடைய இரண்டு தங்க

நாழிகை வட்டச் சங்கிவி ள் களவுபோன கில நமக்கு மெத்த விசன

மாயிருக்கின்றது. மேற்படி சங்கிலிகளேத் திருடிக்கொண்டு ஒடிப்

போப் ஒளித்துக்கொண்டிருக்கிற திருடனுட்ைய அங்க அடையாள

ங்களே இதிலே தெளிவாய் எழுதிக் காட்டுகிருேம். அவன் அவ்விடங்க

ளில் வந்திருக் கால கண்டு பிடித்தலுட்பும்படி : மீபமான போலிசுக்

குக் கட்டளைச் சட்டம் அ அப்பிவித்துத் திட்டம்பண்ணவேண்டியது.

தஅளசக u) சித் திரை மீ உகதி".

திருவனந்த புரத்திலிருக்க ஒ | னடு தங்க நாழிகை வட்டச் சங்கிலி

களேயெடுத்துக்கொனடு ஒடிப்பொன கிஷ்ண மென்பவனுடைய அ

ங்க அடையாளச்குறிப்பு. _

அவன் பெயர் கிஷணன், இராசகரம், கொச்சி, தேசம் நாலு தேச

ம், கிராமம் கெல்லப்பள்ளி முறி, வீடு வாரி பாத் துவீடு, வயது உஉ

முதல் கல் க்குள்ளாக, நிறம் மானிறம், சாதி குத்திரன், அங்கலட்ச

ணம் நீண்டமூஞ்சை, கொஞ் சக்தாடிமயிரிருக்கும், ஒற்றை நாடி,நி

தான ம ன உயரமுள்ள வன் , காதிற் கடு, கன் போடுகிற துவாரமபெ

ரிதாயிருக்குங் கபிக்கனிலலை, நெற்றியில் கெருப்புப்பட்டதுபோல ஒ

ரு தழும்பு இருக்கின் மு.க.

சித் தி ைமீ உகத" வரவு ஒட்பம் சுப்பராவுதிவான்.

ஒப்பம் சீட்டண்டு டப்பிவியு, கல்வின துரையவர்கள்.

புதின சங்க தி.

யாழ்ப்பாணம்.

களம்பொருக்கிய அமரிக்கன குருவாகிய பூரையரும், அம்மா அவ

ர்களும மதுரையை விட்டு இந்த அதி- செவ்வாய்க்கிழமை இ

யா முப்பாணம் வந்து சேர்ந்த ார்கள்.

பருத்தித் அறையிலே இ. குத் துரையாயிருந்த மெஸ்தர் திறுாற்ற

அன்பவருக்கு ாேகொழுமபிலே ஒரு உத் தயோகக் கிடைத்தத மூல

அவருடைய இடத்துக்கு மெஸ்தர் வேக சன் என்பவர் நியமிக்கப்

பட்டிருக்கிருர்.

- கோவமனமேந்தின் உத்தரவின் பெயரால் யாழ்ப்பாணத்துப் ப

ட்-ணத்திலும், அதன் குழவிலும் சிலகாளுக்குமுன் ஐம்பது காய்க

குக்கு மேற்படக் கொல்லப்பட்டன. இப்படி காய்களைக் கொல்லு

ம்படி உத்தரவிடப்பட்ட நாள் பதஞன் கு. பட்டணத்திலே நாய்க

டித்த வலியிஅல் இரண்டோரு காரி யஞ் சம்பவித்ததெனக் கேள்வி

ப்படுமபோது மனதிற்கு விதனமாய் இருக்கின்றது.

கொழும்பு.

சிறி இலத்துவாட் மெக்கன் சி மகாராசா அவர்கள் வேம்பாவிலே

காய்ச்சல சன்னியாய் இருந் தாரென்று துக்கத்துடனே கேள்விப்படு

கிருேம் பிறகிட்டு வந்த செய்திகளிஞல் அவர் சவுக்கியமாகிறதாயும்

வைகாசி ரீ க தி" சுவசுக்குப் போகக் கப்பலேறவிருக்கிற தாயுங்

கேள்வியாகிருேம்.

கோவறணமே தின் உத்தியோகத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு சேவகன்

சாராயத்திலை வெறியுற்றவஞய் வீட்டுக்குப் போகும்பொழுது வழி

பிலே ஒரு மாட்டு பண்டியைக் கண்டு அதனது துலாவின் மேற் தொ

ற்றிச் சற்றிடங் கதியாய் ஒட்டிச் செல்லுகையில், மிகு மயக்கு ற் றுக்

கிழே விழுக் து வண்டிச் சில்லினல் கொருக்கப்பட்டுச் சற்றுகேசத்து

க்குள்ளே இறந்துவிட்டான்.

இதே ம. க. தி- மூன்று வாலிபர் மியூஉவால் என்னும் ஆற்றின் க

ழிமுகத்திலே நீராடப் டோனபொழுது, பத்தொன்பது வயதுள்ள

யோவான் இசரு என்னும் அழகிய வாலிபன் ஒருவன அதன் நீரில் அ

ள்ளுப்பட்டு அமிழ்ந்தி இறக் துவிட்டான். அவ்வாலிபன் கொழும்பிப்

சாஸ்திரப் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒர் மாளுக்களுய் இருங்தான்.

கனம் பொருந்திய வெஸ்லியன் குருவாகிய வொக்கிஸ் என்பவர் செ

ன்னே பட்டனத்தில் இருந்து இங்கிலாந்துக்குப் போகிறபோது பங்

குனி மீ. உக தி' கப்பல்லே இறந்துவிட்டாா. இவர் மூன்று வருட

த் தக்கு முன் இந்தியாவுக்கு வந்தவர்.

சீனம். கந்தன் நகரியை இங்கிலிசு காரர் பிடித்தது. கக் தன் கேரிக்

குட்பட நெருங்கிச் சென்றதில் சா சீனர் இறந்தார்கள் கூ இங்கிலீசு

காரர் காயப் பட்டார்கள். னேதே சத்து எமபரதோரின் உத்தரவின்

படி னேவுக் கொம்மிசனர் சேனென்பவர் விலங்கு போடப்பட்டுப்

பீக்கின் ரிக்குஅலுப்பப்பட்டார். இங்கிலீசு காரர் போக்குக் கோ

ட்டைகளைப் பிடித்து உடைத்த செய்திகளை எம்பிரதோர் கேள்விப்

பட்டு மிகுந்த உக்கிரத்துடனே அகோரமான சண்டை செய்ய உத்

அஆ ஓ )

(signed) W. Colin, Esடி. தாரஞ் செய்திருக்கிருர். இயாங் கென் அங் கொமிசார் புதிதாக எதி
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உதயதாரகை.-MoRNING STAR.

படுத்தப் பட்டுவக் இங்கிவீசுத் தாளுபத்தியமாகிய கைப் பி தான்

எல்வியற் றுடனே தனது எம்பி தோருடைய சித்தம் அறியும் வரை

க்கும் இங்கிலீசு கார் வியாபாரம்பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று ச

மாதான உடன் படிக்கை பண்ணினர். இதை நம்பி க அமரிக்கன்

கப்பலும் ச இங்கிலீசுக் கப்பலும் உவம்புவுக்குப் போய் வியாபா

ரக்கருத் துடனே இறங்கி இருக்கு ன் சிறிது காட்சளில், சீன யாபாரி

சள் ஆயுதக் தசித் துவக் தி தடைபண்ணிஞர்கள். சிறீ கோர்டன் பிறீ

மர் கலகுத்தாவுக்கு வக்த ஆக்குலாக்து ஆண்டவதுடனே பேசி அதி

கமாகப் பட்டாளஞ் சேர்த்துக் கொண்டு போக விருக்கருர். கைப்

பித்தான் எல்லியற் று தொங் த வுக்குட் பட்டிருக்கிறதாயும இரண்டு

அரசாட்சிக் காசருக்கும் இருக்கிற மாதிரிக்குப் பொருக்தி வருகிறது

பிரயாசமா புங் காணுகின்றது.

வேம்பாவில் மக ராசா சிறி லெமி சு கார்ாாக் சவுக்கிய வீன 'தின்

கிமித்தம் அரசாட்சியை விட்டு ஏரோப்பைக்குப்புறப்படவிருக்கிருர்.

சுமுத்திராவுே- இவ்விடத்தின் கடுப்பகுதியிலே, நீவார் ஒலருகக் கூ

டிக் கோட்டைகளையும் பிடித்துத் தங்களை ஆண்டு கொண்டிருக்த

உலாக் தாக் காரரையுங்கொன் அ பெரிய கலகம் உண்டாக்கி ஞா கள்.

Summary of News.

JAFFNA.-The Rev. D. PooR, and Mrs, Poon of the American Mad

ara Mission, arrived in Jaffna on Tuesday the 18th inst.

Mr. TRUாoR, late assistant Custom Master at Pt. Pedro has received an

appointment at Negombo-and Mr. Ferguson, it is said, has been appointed to

the otice vacated by Mr. Trutor.

Killing Dogs by authority-Upwards of 50 Dogs have been killed in

Jaffna and its subtrbs within a few days under the authority of Govt.-The

period allowed for destroying these animals is 14 days.-We are sorry to learn

that one or two cases of hydrophobia have occured in the town.

The Row, J. KAாs, assistant Wesleyan Missionary arrived at Jaffna from

Trincomalie on Thursday last, the 15th instant. Both Fever and Cholera are

Said to have prevailed a good deal lately at Trincomaie, but have now subsid

ed.

The friends of Serg'ntRoBERT MURRAy, or the Royal artillery, who was

for nearly 2 years doing duty in the garrison here, and who, with his family,

embarked for England in April last, will be happy to hear that he arrived sately

at Woolwich on the 7th of Sept, and wasimediately after permitted to resign

with a Pension of 28. 114d per day and with a first-rate character from his

commanding Officer.-This testimorial of his past services will it is hoped en

able him to procare another situation in some public department.

Sergeant MURRAx is a member of the Wesleyan Society and distinguished

himself while here by his consistent conductand his zealous efforts in the

cause of Christ.

OWERLAND MAIL-We learn that the next Overland packet from Jaffna

will be closed on Thursday the 3d prox at 5 P. M.-The packet by Express

will be closed on the 6th pror at 5 P. M.

C010MB0.-His Excellency the Governor has been pleased to appoint

the Rev. J. P. HoRsFoRD and the REv. C. ANாoalo, to be members of

the Central School Commission,

A_Police Peon retarning home intoxicated, jumped on the pole of a Bul

lock Cart in the way, and commenced driving furiously.-He had proceeded

but a little way, when he lost his balance and tell under the wheel which pass

ed over his body and injured him so severely as to occasion his death in a short

tline.

Fatal Accident-On the 1st inst three youths went to bathe at the mouth

of the Marwall river, when a line-lad named JoHN T188_ERA, about 19 years

otage, a Student in the Colombo Acadamy, was carried out by the current

and drowned. _

1ADRAS.-The American ship Calimet was to leave Boston about

the middle of February, for Madras with a cargo of 300 tons ofice, Her aாri

val may be expected soon.

The Rev. W. S. Fox, Wesleyan Missionary, died on the 23d of March

al sea, ou board the Prince A. Rா, by which he had taken passage from

Madras for England. Mr. Fox arrived in India about three years ago.

1ே1NA.-Capture of Canton By the Steaner Queen which left Canton

on the 31st of March and arrived at (alcutta on the 20th ult the important

intelligence hus been received that Cantom has been taken by the British

troops in forcing the passage to Canton the Chinese lost 400 mem-while

the English lad only sir uouided.-KEs N, the late Chinese Commission

er, had been sent in irons to Pekin, by order of the Emperor.-The Emperor

had heard of the destruction of the Bogue forts, and had furiously ordered a

war of extermination to be carried on against the English.-On the arrival of

the new imperial Commissioner rang, itruce was agreed upon betweem him,

and her Wijesty's plenipotentiary, Capt. E.1.10ாா, and on the 19th of March

a peaceful proclamation was issued by the former declaring the trade to be re

opened at Canton, till the Emperor's pleasure was knowi. Nine American

and 14 British ships had in consequence proceeded to Whampoa for ம் :

pose of trade, but in a few days new obstacles were thrown in their .

the Chinese traders, being all armed. The Commodore gave notice .

permitting ships to proceed to Whampoa, the parties would incur the

consequences in case hostilities should suddenly be resumed. Sir Go

BREMER came to Calcutta in the Queen for the purpose of confeாம். எ

Lord AபckLANம, and to obtain a reinforcement of troops, it is stal: ;

Capt. E.1.1orா is in a dilicult position and that the differences betwe.

two Governments are as fat from a termination as ever.

B01BAY.-Sir James CARNAc, Governor of Bombay, is aboaமா

from the Government and depart for Europe, in consequence of it helம்

Illness of Mr. Stepart Mackenzie-We regret to learn that on hi.ா

at Bombay the late Governor experienced a very severe paroxysm of .

At the latest accounts he was, however, convalescent, and expected i ன

by the Steamer for Suez on the 1st May.

SUMATRA.-A serious revolt has broken out all over the intriர

Sumatra Fort De Cock and several other fortifications, had beencapா

the natives and the Dutch troops slaughtered in every quarter. P. .

entertained that Padang would be attacked, and vessels were hept in a

மess to_embark the inhabitants should such an event take place.

EYேPT.-It is stated in a Letter from Cairo dated March 14th, ம்:

homed All refuses to accept the hereditary government of Egypt on theism:

fered by the:Sultan and is making every preparation for resing their ei:

ment. He has told his chief Military Oficers to be prepared or war.

N0TICE.

The Conducters of the American Mission Semina,

at Batticotta, inform their native friends, that ther

will be a Public Examination of the students in Tam

on Wednesday, the 26th inst and solicit their attai.

ahCG.

அமரிக்கன் மிசியோனைச்சேர்ந்த வட்டுக்கோட்.ை

யிற் சாத்திரப் பள்ளிக்கூடத்தைப் பராமரிப்பவர்கள்,

கறுத்த மனுவிாாகிய தங்கள் சிநேகிதருக்கு அறிவி:

கிற தென்னவானல்,

இந்த, மி உசு திசதி புதன்கிழமை ம் மணிக்கு உட்

டுக்கோட்டையிற் சாத்திரப் பள்ளிக்கூடத்துப் பிள்

கள் கற்றிருக்குந் தமிழ்ப் படிப்புகள் சோதனை பண்ை

ப் படும். ஆகையால் நீங்களும் அவ்விடம் வரும்பச்

உங்களைக் கேட்டுக் கொள்ளப் படுகுது.

SELECT10NS 0E 20ETRY.

Just published by the Jaffna Book Society, and will t

ready for delivery at the Depository in Jaffna, mext week

SELECTIONS OF POETRY, pp. 104, 12 mo near

bound, price 2s, 6d.
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