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இந்து தேசச் சரித்திரம்-Trees.

: 'ம் (Area catechய, or the po-Ka-tshitto of the Hin.
பs) உக்க தேசமெங்கும உண்டாக்கபபடுகின்றது. பாக்கு வெகு

'கு'கு வியாபாத்துக்கு அலுப்பப்படுகின்றது. இந்தினங்

:::: சிசிப்பான சமுகின் அடிமரம் யாதொரு கேர்னலி

மேளவில் ஆான ம (சம) அல்லது (ல்) அடி, உயரமுள்ள தம், சு

தஅளசக u), ஆடி. ச. திகதி. வியாழக்கிழமை Thursday, July 1, 1841. (No. 13.

தே இம்மா: சைச் சிறப்பிக்குதென, வோர்ப்பிசென் பவர் (Mr For.

bes) சொல்லியிரு சிறர். ஆகையால் இக்தியர் இம்மரத்தை ஒரு ச

வுக் ரியமுல் ள இஸ் கிரிகே ஒட்பிட்டிருக் கிருர்கன்.

மலைப்பக் கல்களில் மிகுந்திருக்கும்மரங்களாவன..கருவாலிமரம்.புன்?ன

மரம், அ ன சாமுைம ம,என் வைசளும், (Pines, Firs, Walnut,

Ches-mut, Horn Bean, Yew Hollics,Birches, Mulberrys,

Strawberry Gordonias, Michelias &c) சமவாமரம் (Cinnanion

tree) இந்த தேசத்தில் சில பகுதிகளில் மாத்திரமுண்டு. அதில் ஓரினம்

(Laurus Cassia or Malabar Cinnamon).2ல்பான; தில் உண்ட்ான்ெ

றது.அதின் பட்டையோ இலங்கை ச் லிே ள் கருவாவுக்குக் கீழ்ப்பட்டது.

துன்பர்க்கென் பவர் (Professor Thunburg) இலங்கையில் பத்துவி

தமான க ம வா நிற்கிறதென் றும்,அவைகளில் காலுவிதம் ஒன்றுக்கொ

ன் று சரிவிலையாய் இருக்கிறதென் றஞ் சொல்லியிருக்கிருர். கற்பூரக்க

அவா(The laurus Camphora, or Camphora cinnamon) இல்ங்கை

த் தீவிலுண்டு. அதின் வேரில் இருக்க கற்புரம் உண்டாகிறதுண்டு.

இம்மரத் தேன் க.அவரவில் (The laurus cinnamonum the penni

curundu or honey cinnamon) ஒரினம். இவைகள் இலங்கையில்

மிகுத் திருப்பதுபோல இந்த தேசத்தில் எங்குமில்லை. நீலக்கட்டி ம

ம (Indigofera Indica) வங்காள மு: விய வடபகுதிகளில் உண்டாெ

ன் றது. அதில் இருந்து உண்டாகிற நீலத்தை (Indigo) மறுதேசங்

சளுக்கு வியாபாரத்தக்க ஏற்றுவார்கள். இதில் வேருெருவிதமான ம

ாம (Dalbergia, latiolia of the Leguminosea species) மலைகளில்

உண்டாகி, பரங்கள் யாவற்றிலும் பெரிதாய இருக்கின்றது. அது

தென் இந்த தேசப் பகுதிகளிலுண்டு. அதின் மரம் (Black-wood)

க.அப்புள்ள தங் தண்ணீரிற் தாழ்க் துபோகத்தக்க கனமுள்ளது.மா)

இருக்கின்றது. ராச்சிஸ்ப்பாசம்கள் பவர் (Dr. Roxburgh)தாம் தி

மமாப் பலகை சளே மலையாளத்தில்(Malabar)கண்டதாகவும், அவை

கள் ஒவ்வொன். மூன் மரையடி விசாலமுள்ளவைகளென்றும், புறப்

பக்கத்தில் இரு கு ம ஒன் ப.ழி அங் குலமுள்ள சோற்றியையும் பட்டை

யையுங் சவிாத்து உள் மரம (ஸ்டு) அடி சுற்றயும் இருக்கின்ற ,ெ னக்

சொல்லியிருக்கிருர். இன் ஆறும் இவைகளில ஓரினம்(Dalbergia Cissu)

மிக அம பி யாசனமு ள தங், கதியாய் வளருகிற மரங்களில் ஒன் அறு

மாயிருக்கின் மதி. இம்மரம் மு மூனதும், வன்யத்தக்க தன்மையுள்

ள த மாயிருப்பதிலை மற்றெந்த மரங் களும் இதற்கொப்பில லயென

டாக்குத்தா வாவி, தென் பவர் (Dr. Walilch) எழுதியிருச்ருெள். ப

வாச மாம (Butea Frondosa, or the palasa of the Hindus) பெரி

தழ அதில அடிமரம் வஊக்தது மாய் இருக்கின் றது. இம்மரத்தை

உத்தியர் பரிசுத்தமுள்ளதென்று எண்ணிவருகிருர்கன். அதின் இலை

கள் உ) அல்லது (லக) அங்குல சீட்பமுள்ளவைகள். பலாசமரம்

இச்தியருடைய வேதங்களிலும், மனு ரீதிசால சிரத்திலுஞ், சங்கிருத

அது ல்க ளி அலும் பரிசுத்தமுள்ளதென் து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

முத்தலத்தில் கிஷட்டகு நகரத்தில் (Christna nagar) பல்ாச

விருக்கங்களுள்ள இா சோலை அப்பட்டணத்திற்கு ஆப்ரண்மாய் இ

கு" க.சி சோடைகாலத்திற் பலாசமரத்தின் பட்டையில் வெட்ட்,

அதில் இருந்து உண்டாகிற சிவந்த சாறு சுறு கில்ே தடித்து மாக

தத்தைப் போற் பிரகாசமுள்ள இறப்பான பிசிளுகும். அது பலகா

ரியத் தத்குங் கூடும். (See Roxburgh's Plant of Coromandel)அ

தின் பூக்களில கருக் த சிறபபான மன் சள் நிறச் சாயமு னடா கின்ற

அ. சி.சி.ஆம் அேகுெரு இனமுண்டு.(Bute Superba) அதுவும் .ெ

ரிய மதமாகின்றது.அதில அதி. புட்பங்கள் சொந்திருக்கும், முங் தின

மரத்திலுண்டன 'பத்தைப்போலொத்த சாயம இம்மரத்திலுமு

ண் ஆட*னடித்திற் புன் னமரம் மிகுதி.(Laure1tree or the (i.

ophylluminophylum)அதின் இறப் பூக்களும் கி.மு.அம் மிகவுஞ்

சிறபபான '-யைக்கொள்ளுகின்றன.புன் ைகொட்டைகளில்இ

ரு சி எண்ணெய் அடித்து அவ்வூர்ச் சனங்கள் விளக்.ெ ரிப்பார்க:

இம்மன் ம (கல) அ பி-உயரமும் (ஸ்டீ.) அடி சுற்றுள்ள துமாய் இருக்கி

ஆசி.கி. சிசிகுமணக்கம ம (Ricinus Communis or the Tima

:ேசத்தாய் இருக்கின் ரேடு ,
:: திச்குத்தகத பகுப்பமுள்ள மாய் இருக்கின்ற,

ச்சிஅம் அதின் இலைகளிலும் விசேஷமான மெ.தவுண்டு. அ

Christa)மைசூர் இசாக்கியத் உம இந்து தேசத்தின் மறுபகுதிகளி

அமுண்டு.அகவிருக்கண்டாகிற எண்னெய்(Castor oil)விளi), சிட்

பதற்கு ஏற். தமல்லாமல் மருக்கடைமையாயும் இருக்கின்றது. பா
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ஒருமைக்கட்டான் கற்ற கல்வி ஒருவ நீ-செழுமையுமோப் டை

தி தி.

கேடில் விழுச்செல்வங் கல்வியொருவற்கு மாடல்ல மற்றையவை.

காலடி அாறு சல்ம். அதிகார, சிறீ சில செய்யுட்கள்.

குஞ்சியழகுக் கொடுக் த  ைகோட்டழகு - மன்சலழ் சம முகல்ல.

கெஞ்சத்து ல்லமி பாமென் அநடுவு சிலைமையாl-கலவியமுகே யழகு

இம்மைபயக்கு மாவீய குறைவி. ருற். நம்மை விளக்குமார் குமுள

சாத்,கேடி கு-லெம்.ை புல கத் தியாங் காணேங்கலவிபோன் -மம்ம

ச.அ. ககு மரு து.

வைப் புழிக்கோட்படாவாய்க்யிேற் கே டில்லை.மிக்க சிறப்பினரசர்

செறினவ்வவர்ரெச்ச மெனவொருவன் மக்கட்குச்செய்வன விச்சை

மற்றல்ல பிற.

கல்வியினது மேன் மை இத்தன்யையாய் இருக்கிறபடியால் செல்வ

ஞ் சங்கை முதலியவைகளைப் பார்க்கக் கலவியைச் சகலரும் மே

வானதென் றெண்ணி அத்தைத் தேட முயற்சிபண்ணவேண்டும்.ஆகு

அம் இத்,ே சத்தவர்களில் அநேகர் ச. சுவதியுறை திருக்குமிடத்தில்

இலக்குமி வாராள். ஆகையாற் கல்வி மிகுதியாகக் கற்ருற் செலவ

முண்டாகாது என்றுபேசித் தங்கள் பிள் கூாக ளத் தம் பெயரெழுத

வ சிக்கப்பழக்கி கொண்டு விட்டுவிட்டதை நான் கண்ணுரக்கண்ட

றிந்ததுமன்றிப், பூர்வீசத் லே இப்படிப்பட்ட வீணெண்ணம் மிக

வும்பெலன்கொண்டிருக்ததென்றும் மறுபேரால் உற தியாகக் கேள்

விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆகையால் இக்காலத்தில் அசேகர் தங்கண்

முன் அேருடைய பழையவொழுங்கு கன யும் எண்ணங்களையும் விடப்

படாசென்று இருக்கிருர்கள். ஆகில ான் அளவிலே கடைசியான குத்தி

ரத்தில் பழையனகழை அலும புதியன புகுசஆம் வழுவலகாலவகை

யிஞனே- எனவும். சிவப்பிரகாசத்திற் பன்னிரண்டாஞ் செய்யுளி

ல்- தொன் மையவாமெனுமெவையு என்ருகாவின்று தோன் றிய நா

லெனுமெவையுக் கீதா கா துணிந்த- நன்மையிஞர் கலக் கொண் மணி

பொதியுமசன் களங்க நவையாதென வுண்மை ஈயச்திடுவர் நடுவா

க்-தைைமயிஞர் ப9 மைய ழகார ய்க் த சரிப்பர் தவறு நலம்பொரு

ளின் கட்சார் வாராய்ந்தறித-வில்  ை யிஞர் பலா புகழிலேத் துவ யே

திலருற்றிகழ்ந்தனரே விகழக்திடுவர் தமக்கெனவொல மிலமே எனவுஞ்

சொல்லப்பட்டிரு கின்ற .

இப்படி யே கற்றறிங் த மேலோர் நூல்களிலே தாலும் பசிய காரி

யங்களிற் சிலவற்றைத் தள்ளிப் புதியவை அளிற் சிலவற்றை ஏர்த்து

க்கொள்ளவேண்டிய காரணங்கள் உண்டென்று சொலலி இருக்க

காங்கள் எங்கள் கடக்கை எளிலும் எண்ணங்களிலுஞ் சிலவற்றைத்

தள்ளிட்போடப்படாத 1 வட தேசத் திரி படித், வா. ளெ ைஅ டெ

யர்பெற்றவர்கள் .ெ ருமபாலும் பாகியவன் களென் கேள்விப்

ட கிெருேம். இத்தேசத் அங் சங் கள் மட்டுக்குப் படித் திருக்கிறவர்

கள் அவர்கள் மூடாயிருந்தால் என்ன நிலபரத்தில உருட் ப்ார்க

ளோ அந்த நிலைபாச் தக்கு மேற்பட்ட செல்வமுடையவர்களாயிருக்

கிறதேயன றி அதிக கேடான நிலைபரத்திற் பாய்விட்டவர்களை காங்

கள் காணவில்லை. கலவியானது வறியவன செலவளுகிறதற்குஞ்செல

வன் தன் பாக்கியஞ் சிதைக்துபோ காமல் வருத்தக்க ப பண்ணுகிறதற்

குங் காரணமாயிருக்கின றது. இவ்விதமாகவே கல்வியுஞ் செலவமு

ம ஒன்றுக்கொன் து அதனையாயிருக்கிற தன் றி விரோதமாயிருக்க ல

லை. ஆனதிளும் ச சுவதி உ ைறங் திருக்கிற இடத்தில இல குமி வா

வாள் என் று - ங் கன முன்னேர் கொண்டிருங் த பழைய எண்ணங்க

2ள அங்கேரியாமல அதை முறிருகத் தள்ளிவிட்டு இத்தேசத்தில் இ

யல்புள்ள வாக குக் தரும சிங் னயுள்ள வா ஞம யிரு க ம கலரும ஒ

ருமித்து ஒவவொரு பிறிவுக்கும் ஒன் அ அ ல்லது அதிகமான சருமப்

பள்ளிக்கூடங்களை ஸ்தாபிக்அப் பிள் ைகளச் சோத்து அதற்கடுத்த

உவா திகளையும் நியமித்து வரிசைப்படுத்துகிறதற்கு எத்தனம்பண்

அம்படி கேடக றதேயவு றி .ப்-டிப் ட்ட சற் கருமத்தை முயற்

சிபண் ணிச்செய்கிற சற்கு விருப்பமுள்ள வாகள் அதை எப்படி கடப

பித்தால நல்லது எ. பு ை யும் உதயதாரகைப்பத்திரிகையின் வழி

யாப் அறிவிக்க கேட்கிறேன்.

உடுப்பிட்டி, த.அாசக. ஆ_ ஆனி மீ சர். திகதி.

இப்படிக்குக் கல்விப்பிரியன்.

(A Question on Tamil Grammar.)

உதயதாரகைப்பத்திரத்தின் முகாமைக்காரரே,

உங்கள் உதயதாரகைப் பத்திரத்திற் கற்கை, சாத்திரம் முதலிய

A கட்டடு : கின ப 'திரங்களில் வாசித் து அறி: த ப உய ால் இட்பே. .

மிழ் இலக் கணக்கில ஒரு கரியத்தை உங்களு கு எழுது கிறேன். :

ல  ைவெனில்,

ான் அால் எழுதி பல் லகள். கு: தி . ஐ ஒள இ உச்செறி. :

த.ெ மு. க் கிவலி ன்டோரின மாய்வ ன் முறையே.

இச்கு கி. கால முசலெழுத்துக்க ள னவை இரண்டிரண்டு ஓர்

னமாய வதம். எப்படியென் ருல், அஆ-திஇ-உ ஊ-என்-இ-இ.

உஒள-என உயிர் எழுத்துக்களில நெட்டெடி துக்கள் அவற்றி ,

ற்றெழுத்தை இனமாக கொண்டன கவ-சஏ-டன. சக-ப.

என வலலெழுத்த ளானவை தத் தமக்கடுத்த ெ - .ெ முத்தை தி:

மாகச்கொண்டன. இதற்குத் திருட்டாக் சம க இசைசெடி. :ெ

முதலிடை சடை நிலை கெடி- லளபெழும வற்றவ . குறிகது

யே.என் டி ம்-மரப்பெயர் முன் ன சினமெல்.ெ மு : - வ ட.ெ

அமுள வேற் றமை வழியே - சுவைப்புளி மு னின மெ.: மை பு:தே.

உம்-மென் ருெடர்மொழியுட்சிவவே றமையி - றம் மினவ. குெட

ாக மன்னே-ஐத் ஆெற்றடைவகமினமுங் கேடும-பூப்டெயா.

னின மெல் மையுங்தோன அம- யாழமுன்னர்ச் கச, பவலவழி. .

புகமிக அலுமாகுமவே அமை-மிக லுமினந்தோடு றழ்தலும் தி.ே

என் அம, கன் அாவில கே.க குத்தரங்களில் உயிரெழுத்த .ெ

றற் கொன்றினமும் வல்லெழுத் க்களுக்கு மெல்லெழுத்துக்கள்

முமாமென்ற கருத்துண்ட கச் சொல்லப்பட்டிருக்கித். த டன் ,

இடையினக் தங்களுக்குளொன் மற் கொன்று இனமென். --

அவைகள் வேறியா சோரெழுத் துக்களுடன் இனமாயிரு இ. ;ெ.

அ | ன் அாவில் என் குதல் அலலது காங் கள் அறிக் = வேறிய தொரு .

லக்கண நாவிலென் குதல் செலவியிருக்கிறதா கக் காணவிலவே.

ஆகையால் இடையினமென் ன பபடும். ய-ச-ல-வ-ழ-ள. என்ற.ெ

ய்யெழுத்துக்கள் தமக்குட்டமே ஒன் மற்கொன் இனமாக

கின்றனவோ அலவ அது ப வறெழுத்துகளுக்கு இனமாயிருக்க:

வோ என்பது என் சிற்றறிவுக்குத் தோ. ருமையான , இலக்கண:

ல் வல்ல பெரியோ வழியாக இதைப்பற்றி ஒாற் சிருதை :

க் துகொள்ள ஆசையுள்ள வகுப் தருக்கிறேன்.

உடுப்பிட்டி. த அாசகம். ஆ வைகாசி - உ.உ. தி-.

இலக்கண துட் பவ ச  ைகாரன்,

வைத்தியம்.

(Answer to a Question on Pulsation.")

உதயதாரகைப்பததிரிகையின் முகாமைக்காரருக்கு.
தரை ளே.

உங்கள் உதயதார ைகப்ப; திரிகை யி , கன். சஞ்சிகை ஒ.ப.:

சில்வைத்தியப் பிரி பல ' கட்டகேள்விக்கு விடை.அவ்வை ச்சியப் ) :

யன் கேட்டுக்கொண்ட விளு மிக நுட்பமாயிருக் காலுக் கைத் தாக

ன்றியமட்டு கு வைக் ய சாத்திரங்களிற் சிலவா இயங்க ஊக்கொன்

டு சுருக்கமாக விபரிக்கிறேன். வைத்திய சாஸ்திரத்தி சொல்வி

ருக்குங் துணைக்காரணங்கள கிய பல செய்யுட்க  ெேகாண்டு .

வாத பித்த சிலேஷ உங்களே விருத்தியாய் அறிவதன் றி வைத்தியப்பில்

யன் தனது விகுவிலே காட்டிய, ஆ. .ப்பா வாதக் காஅ யினடை

கோழிய மை என் அஞ் செய்யுளாலும், பெரு விரலங்கு லத்திற்பிடி

த் தட ைேெவசொட்டால், என் அஞ் செய்யுளாலும் மர்த்திரம் அறி

ய அரிதென்பசி கு உதாரணம். அகத்தியமாமுனிவர் அருளிச்செய்

த வை: திபகுத்திரம், கா. தேடியேடல.நா அமறிக் த கெ ண்டுசெ

த்திலே வைத்தியவனன் அசெப்பவேஅம் என்பதளுவறி க. வ ச .

த சிலேஷடங்களைக் கைத்தாதி ஒன் மாத்திரம் அறியக் கூடாதென.

தற்கு உதாரணம். தனவந்திரி பாருளிச்செய்த உக்கிரக ண்டம். கா

டிகைம்மணி பேங், காம்பினிவோடுங்கால்கைகபோல :இ.அ. . தி. கு

கொகுமஅபோகத்தாலறி, கே டின் மற்றதெலாஞ் சொலவக்கேட்

ட என் பகஆலமிகவாத பித்த கபமறிவதற்குவிதி அகக் கியர் தஒன.

அறிவதிவாதத்தாஅமாத் திரையரை தாஅேடிற், செறிவது பிதிப்

பாற்சேர் சமஅென் ரும் பின் அம். பிறிவதுவையதோ அடிபிறழா,

காருஅேடின், மறிவதுசமமதாகுமயக்கமுமிலaலச்கா ன. இதை

த்சுபகதியென்றும் இதிற் கூடிச்குறைக் சகதியை அசுப கதியென்றுக்

சொல்வியிருக்கின்றது. அதை இரசித பூரித கும்பிதமுறையாலறிய

வேண்டியது. இாத்கச்சுருக்கம். சேத்தும் மெழுந்திருக்கிற்றித்திப்

புகாவிலேறு, மேத்தியகசப்புமீறிலெழும்பிடும்பித்தமாகும், வர்த்திய

புளிப்புமீறில் வளர்ந்திடும்வாதமாகுஞ், சேத்துமக் கண்ணிாபிதக்தி

வற்றைப்பற்றி அச்சடிக்கப்படுமென்று நீங்கள் இதற்குமுன் பி ெ யசிகாற்றவாசம். அகத்தியர் தடுள. காணப்ப்ாவாதeறிந்தால்
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உதயதாரகை.-MoRNING STAR.

கை கள் பொகத் து5ோகும், பூணப்பாகுடல் பிரட்டுமலசலம்பொருமி

கட்டு, மூணப்பகுளிரு . காய்ச்சல் உடம்பெலாங்குச் கம் வாயு வி

னப்பாகுணமிருக்கு வேர்வையுமவேர்க்குக்தானே. த னென் றபித்த

'றிற் சட.ெ லாங் காங் கி.மீ.) , மூனென் றவ கி.வா.ருேறியேெ பாடி

தன் சால, வானென் ற மனமும' வகு மண்டையிற்குத் துண்டாகுக் தே

lனன் றவிக்க . மூர்ச்சை செவியடைப்புண்டாமபாரே. பாரப்பா

வயeறிற் பரிவு வேர்வைமீ., கோப்ப விழைக்குஞ்சோம்பிசெ

சுட விலாவுகோகுச், தாப்பாசுரமுக்க யுக்சா முடிவெடிக்கு

ாளிர், பேரப்பால் சங்கக்கு முடலவற் று பேத .ே ம. வைத் தி

குத்தி ம கா. ஆ மட்ட வ தமதுவக்கிரகதியாக் டன்னமோ.மேயி

லான கோழி போல, வே. மப்ப திருகலாய்ப் பித்தகோக்கி ஆன

த டையே ஞேக்குமூ றிப்பாரு, தாமப்பா பித்த கடை புருவை

பாலுஞ் ச வஅடைபோாபோலும மைபோலு, மட்ப வட்-ை

'பானே யூாக் த கடக்குமட பித் தமது காடிப்பாரே. காடிய ஞ் சி

லஷமக்,ே ளெனவெழுக் த லைலத மிளமான மண்டு கம்போலச் குடி

'யதத்தியது. க. கமடோ அ சுறுக்காகாடக்கிறதுவமாக் து-ாயு, மா

டயே மூன் அறு விரல்காலரையொன் ருகில சடில்லைச் சமஞகவோ டி ற்கு

ஒ, றடியேவாதமே சன்னிவாதஞ்செப்பிடாய்கன்ருகத் தெளி:

தானே. தானென்றவாசமதிாட்டித்தோடிற்றப்பாது பித்தமதித்

ஞெ ைறேறி, லேனென் றவ தபித்த தொந்திப்டேய குமி துவாதமிய

டித்த ச்சிலே விமமொன ருகி, அானென்றவாதமையகதொக்கிப்பே

குமும் நபித் தமி ட்டித் தவாதமொன் ருேடிற், கோனென்றபித்த

நடன வாதஞ்சேர்க்க கொண்ட திக் தரோ கமெனக்கூறு வயே. கூ-ம

,றேன் பித்த திரண்டதாகிற் குணமில்லாச்சிலேஷமமொன் றேயாகி

தி, சோருவேன் பித்த சிலேவி மந்த னென்று துல ங்கு சிலேஷமமி ட்டி

தமொன து. தேறுவே. சிலேஷமவாத தானெ டிசி சில:மடிே

ட்டிபித்தமொன்டிசேரின், வறு நின்யாதே சிலேஷமபிக் மி

தத்த பலமத சா மிகுதிதானே. மிகுதியென்றவாதமுடனயஞ்சேரி

மென் ரு கட்பினை பலப்போல்விளங்குமபாகு, தகுதியென்றவாசமு

-ன பஞ்சேரிற்குகுனமயிலாப போலேயே டுன், தகுதியென் ம- க்சி

-ொடு ச. லஷபமாகிம் சேற்றிலுறையட்டையைப்போற்றவளபோ

நிகு: பென் நவாதமது தனித்தபோது மயிற்சாயவென நிற்கும்

--.ே நிற்குமேபித்த நடைபெருகவொடுகோானவையம.துவக் துே

கு மொககுமேமூவி அ. வர்தமிச்சமுண்மையாய் மனதிலவைத் துத்

த பார்த்த ச், சிக்குடல சலங்களுக்குவாதமிச்சந்தேகத்திற் குடெ

டிம்பிற்பித்தமிச்ச .ொகவேமேனியதிற்குளிாச்ச கனடாவமுடிவா

:னவையமதமுளங்கும் வ றே. இ க்கச்சுருக்கம. நாடியான்மு ைகுே

ர்சொன்ன குறிகுணங்களாலு, டிேயவழி குலு கின்ற காக்குமி-பி

18ஆம் வாடியபேனிய அமலமெ டுரிேஞஅஞ், குடியவிய கிதன.

ச்ைசுகமபடவறிக் தசொல்லே. சுகம்பட்யங்கமேல்ல கு சுருதியி

பகுனங்களாய்க் து, முக குற.நா டி மூக்குச்செவி து சனயன காடி, ய

-- வடங்க டியத் தெசவாயுகாடி, யகந்தடியுக்திகாடியானமை

ய பகடை கள் பாயே.

விரிவுபார் கற் கடவு போல் விரிங் திடுங் தெரிகிவிங் திரன் சேடஅக்தே

கலா என வயி, தய சாத்திரத்திற் சொல்லயிருக்கின்றமைய ல வா

:பித்த சிலெட்டுமங்களேயமிகிறதற்குண்டான வதிகளெல்ல வற்றை

டிமெடுத்துக்காட்டுகில் மிகவரியும ஆதலாலீண்டுக் கூறிவம்.

தஅாசக ம ஆட ஆணி. சகதி".

உடுப்பிட்டியம் பள்ளிக்கூடத்திலோர் மாளுக்கள்.

கந்தர் கணபதிப்பிள்ளை.

சகத்து திண்ணயச் சமரசவுரை.

முகாமைச்காாரே,

உதயதாரகையிற் கண்ட சகத்து நிண்ணயமும், அதற்குத் துணை

ஆான இத் திரை, சார்புரை, தணிபுரைகளெல்லாம் என் சிற்றறிவுக்கு

ச் சோன்றிய மட்டும் ஒரு கலை வடிக்காய்க் காணப்படுகின்றன. ஏ

இ~னில், சகத்துள்ளதெனில், தோற்ற வேண்டியதில்லை இல்ல

இதனில், தோற்ற மாட்ட்ாது. இவ்விரு வழியிஞஅஞ் சகத்திற்குத்

"சத்தமில்லை தோற்றமில்லதே அகுயேர்ம். உதாரணம் சிவஞ்ா

ஏ சித்தியார், உள்ளதுமிலது.மின்றி கின்றதொன் அளசேஅண்டாம்.

இல்ல தேவில்லதாகுக் தோற்றமு மிசையாதாகும். இது சமட்டி

பிலக்கணம். _

அன்புரையிற் கண்டபடி, சகத்து, ஆதியநிதியமாகவேயிருக்கா

ர் பின்பு தோன்ம சங்கேதுவில்லை. அது சமட்டி வியட்டியான கா

சனதாரிய குபவிகற்பங்களினலே, அளுதி நித்திய மென்மம், ஆதி

மொடுக்கமாம் வியட்டியாவது, விக்கின் சாரமே மரமாதலாம் இ

ப்படியிருப்பதின சக தி காண ரூபமான சமட்டியை அனுதி

நிச்தியமென் அங் காரிய ருபமான வியட்டியை ஆகிய நிக்கியமென்

அஞ் சாக் கிரக் களி. க னல ம. உ . சிவஞான போதம். இலையி

த்த தன் னிலிலேயி கதாமலத்தா விலையிந்த வாறு ள கா வேண்டுமி

லையித்த தந்திதியிலெ பணில யாதவை பழிவ தக்கியுமாகியு , மங்

கு. ஆகையால், சகத் து அகுதி நித் நிபமும், ஆகிய நித்தியமுமாம்.

உ.ம். சிவ தா ன சிக் கியார். கருது காணமு முண் டாய்க் காரிய மு

ள்ள தாகி, வருதலால ஆதி வையம் ம ருெரு கடவுளித்தைத் தருதலா

லாதியாக ச் சாற்ற அமாகும். என வருவனவற்ரு காண்க.

இப்படிக்கு. கதிர்காமர். எ.காம்பாம்.

ஆனி மீ. ஸ்டு தி'.

முகாமைக்காார் வசனம்.

சக நிண்ணயத்திலும் எங்களுடைய ஒத் துரையிலும் மாயை அ

ல்லது பாசம் அளுதி யென் று தெளிவாய்க் காட்டித் தோற்றமான சி

கத்தே யாதியென ற எடுத்துப்பேசப்பட்டது. அதாவது, சமட்டி-சரு

பமாகிய மாயை அளுதி, வியட்டிருபமாகிய சகத்து ஆதி. இதுவே

இக் தச்சமரசவுாையிலுங் காணப்படுகின்றது. இதுவன்றி யாதொரு நா

தனத்தைக் காணவிலலை. ஏனெனில் ஆதியென வெடுத் துப் பேசட் டட்

டது வியட்டி ரூபமாயுள்ள சகத்தையன்றிச் சமட்டிருபமாயுள்ள ப. T

யையையன் அ, ஆகையால் எ காம்பரம் முன் போனவையை ஒரு த

லைவதுக்கென்றது செல்லாது.

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

illustrated by cute on a comparative scale.)

யானையைப்பற்றியது.-THE ELEPHANT.
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அதற்கொரு திட்டாக் சம்,

இக் கச்தேசத்தில் வைக்கமென ருெரு ஊரில் விருபாட்சனென்ற ஒ

ரு யானே இருக்த தி. அதின் பாகனுக்குக் கண்ணன் கோனென் :

பெயர். அவ ன் மிகவுஞ் சாரா யங் குடிக்கிறவஞனதால் ஒரு நாள் அ

திகமாய்க் குடித்துக்கொண்டு யானைக்குத் தண் ணிா காட்டப்புறப்

ட்டான். அப்பொழுது வெறிமேலிட்ட கிஞலே பேயாடு கிறவனைட்

போலத் தலை சுழற்ற கொண்டு யானையிலிருந்து தான் பிடி : திருக் க

அங்கு சத்தை 5ெ கிமுவிட்டுவிட்டா.ை அது பூமியிற் கலிசென்று வி

முக்த க. அதை அக் தயான எடுக்க வழக்கத்தின் படி அவன் கை

யி கொடுத்த அவன் அதை வ ங் காத திஞலே அவன் குறிப்பறி

துே அது தானே வைத்துக்கொண்டு போயிற்று. அப்படி பிருக்கை

யில் அவஅவன் சோர்க் து தலைழோப் விழுதோன். அக்த யானை அவன்

மயங்கிவிழுகிறவேளையிலும் விழுமுன்னே ஒரு காலைக்கொண்டு தாங்கி

ச், கையில தழுவிச் சாவதானமாய் அனைத்துக்கொண்டு, திரும்பி அ

வன் வீட்டுக்குப் போய்த் தான் வெளியிலே நின்றுகொண்டு தன்ன்ை

யை ட்ேடி அவனை வீட்டினுள்ளே ஒரு சுவரிற் சார்க் கிவைத்துப

பைய உடமபெலலாக் தடவிக் கையை வெளியிலே வாங்கிக்கொண்டு,

மனஸ்தாபத்தோடே செவி. வால், து சிக்கை முதலானவைகளும் அ

சைவற்ற மரம்போல நின்றது. உடனே அவன மனவியும் வகது அ

வனுக்குச் சுக்கு வென் னிர் முதலானவைகள் கெ த்ெது உறங்

ண்ணிஅள். அவலுஞ் சிறிது பொழுது உறங்கி வெறி நீர்ந்து தெளிவு

வர்தி எழுச்சருக்தான். அப்பொழுது யானைசெய்தவைகளை எல்லா

ம் அவனடத்திற் சொன் ஞள். உடனே அவன் அக்த யானையைப்

பட்சமாய்ப் பார்த்தி, விருபாட்சா! நான் அவசமுற்ற காலத்திலே

என னை எடுத்து இவ்விடத்தற்கொண்டுவந்து சேர்த்தாயே. உன் ன

ப்போல எனக்கு ஆா உபகாரஞ் செய்வார்களென்று வெளியே வந்து

அதின் கையைத் சழுவி அசிைத்துக்கொண்டு போஞன்.

அன்றியுஞ் சீரங்கப்பட்டினம் பிடிக்கிற காலத்தில் ஆற்று வழியா

ய்ச் சில யானைகள் பீரங்ககளே இழுத்துக்கொண்டு போயின. அட்

பொழுதி ஒரு இறக்கத்தில இறங்குகையில் ஒரு யனே மாவுத்தன் அ

ச்த வண்டி-அக்கு முன்பாகக் குப்புறவிழுந்தான். இறக்கத்தில்

இருக்தி வண்டி மிகவுஞ் சடுதியாய்ப் பாயுமென்று யான அந்துே,

வண்டில் உருண்டு அவன் நெஞ்சிறீ பாயாமல் நிஅத்தி, முகப்பைத்

தாக்கி மேட்டில் ஏற்றிக்கொண்டு நின்றது. அதிஆலே அவன் இறக்

அதுபோகாமல் வெளியேறிப் பிழைத்தான். அதைக் கண்டவாகள்

யானபிஅடைய விவேகத்தையும் அது செய்த உபகாரத்தையும்

"சிச்சியமென்மஞ் சொல்லப்படும். சமட்டியாவது, வித்தின் ரே அறிச்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
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யானைகள் இப்படிப்பாகனிடத்தில் அன்புள்ளவைகளாய் இருக்கி

2திஞலே பாகனில்லாத வேளை பில் அவன் மனைவி யா நாலுெம் ஒரு

காரியத்துக்குப் போகவேண்டியிருக்கையில் யானை காந்துகொள்ளு

மட டிக்குத் சன் பிள்ளையை அதற்கு முன்னே வைத்துவிட்டுப்போவா

ள். அ.தவும் அந்தப் பிள்ளைக்குச் சேதம் வார மல வளர்ச்கிற ஆயா?ள

ப்போலக் காத்து கொள்ளும். அது ஊர்ந்துபோகையில்த் தனக்கி

ரையாக இட்டிருக்கிற மடல, குழை, கொப்பு, கே ரை, கொடி செ

டி கிடக்சா அம அதைக் கையிஞலே ஒதுக்கிக்கொள்ளும். அ

வைகள் ஒரு வளையில அக் சப்பிள்ளை பின் கால்களிற் சுற்றிக்கொண்

டாலும் அதை மெல்ல நெகிழ்த் து எடுத்துவிடும். தன் காற் சங்கிவி

விட்டுக் கட்டியிருக்கிற தாரத் தினின் அங் தன் கை ளுேங் த ரத்தினி

ன் அல் கடந்து அந்தப் பிள்ளை அப்புறம் போறேதாய் இருந்தால்,

அங்கே போகவொட்டாமலும் உடனே தன் கையை நீட்டி எடுத்து

க் கிட்டவைத் தக்கொள்ளும் , வ் விதமாய்த் தாய்வரும் வரையுங்

காத்துக்கொண்டிருக்கும்

சில யான கள் பாகனிடத்திற் பட்சமாயிருந்தாலும் அவைகளுக்

கு மதம்வச்ச காலத்திற் பாகனயுங் கொல்லும் காண்பூரிலிருந்த ப்ட்

-ாள கிற் சில யானைகள் இருக்சன். அவைகளில் ஒன்று மதங்
கொண்டு, ஒருநாள் இராதிரி சங்கிலியும் அறுத்துக்கொண்டு பட்

டாளச்சிக்குட் பிரவேசித்துக் கூடாரங்களையும் தள்ளிக், குதிரைகளு

ம, இட்-கங்களும, மாடுகளும், மனிதர்களும் பயந்தோடுமபடியாக
க் தரத்திற்.அ. சிலர் ஆயுதங்களையும், இட்டிகளையும், எடுத்துக்கொ

ண்டு சமீபித்தி நிறுத்தவேண்டுமென்று அடுக்கையிலும் அடங்காம

ல அநேகமையும் உபத்திரவப்படுத்திற்.. ய இனக்காரன் அடுத்தப்

பிடிக்கப்போனபொழுதும் அவ ை கையிஞலே அறைந்துகொண்டு

தள்ளிவிட்டு நின்றது. அவன் எழுந்திரா சதிளுவே அவனைப் ட்டி ப்

பார்த்த ச் செக்கப்போஞனென் று அறிக் தி, அதுக் கப்பட்டுத் தா

ன் கொண்ட மதவிறெல்லாம் அடங்கிச் சற் று கேரம் நின்ற பார்த்

கவிட்டு ஒரு கன் முக்குட்டியைப்போலப் போய்க் கட்டுத் துறை

யில கின்றது. அவ்விடத்தில் ஒரு குடில் கட்டி அந்த யானைக்காரன்

பச்ேசிருப்பான். அதில இண்டுவயகள்ள அவன் குழந்தை கிடக்

த.க. அதை எடுத்தில் கையில் அனைத்துக்கொண்டு அதின் த கப்ப

அக்கொ அதற்காக இயங்கித் தா ைதாரையாய்க் கண்ணிர்விட்ட

மு.க. அத்தப்பிள்ளையை நிறு சித் தடவிக் குலங் வஸ்திரங்களை உ.

டுத் துப்போக விட்டது. அக்தி ட் பிள்ளே யை அது பிடிக்கையிலும் எ

டு சையிலும் வைக்கையிலுக் தடவுகையிலுங் கண்டவர்கள் யானைக்

கானைச் செ லசெய்தது ப்ோல அவன் பிள்ளையையுங் கொலைசெ

ய்யப்பர்க்கிறதோவென் பரிதபித்தார்கள். பின்பு அதுசெய்த

த.ரக்கத்தை அறிக் து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அந்த ய ன அக்த

ப்பாக அடைய பிள்ளையைக் காணும ; பாழுதெல்லா துக்கத்தை அ

டையும். அப்படித் துக்க முள்ள சாய்க் கவனமுங்கொள்ளாமற் ச ரீ

மமும்பெவிங் து சில நாள் கின்று செத் துப்போயிற்று.

யானைகள் பாரமான டசாா:தங்கள் சு மக்கிறதற்காகவும் வண்டி

ல இழுக்கி 2தற்காகவும் வளர்க்கப்படுக்கின்றன. அவைகள் மாடு

கள் ஏறக்கூடாத உச்சமான ஏற்றங்களிலுமே றிச் செய்யவேண்டிய

வைகளைச் செயயும. தாங்கள் செய்கிறவைகளில் மனிதர்கள் பிரிய

மா ப் இருக்கிறதைக் கண்டாl பின் அம அவர்களுக்குப் பிரியம் உண்

டாகுமபடி சரக்கதையாய்ச் செய்யும். இப்ப்டி எந்த வேளையி
ல எ தி செய்ய வேண்டுமோ அதை மிகுந்த புத் தியோடே செய்யும்.

அவன் ய இன எறிக கொண்ேேபாகையில் யானைக்கெட்டாத கொ

-4களில் மு: திருக்கிற பசி ச்தைப் பறிக்கவேண்டுமென்று யi னயை

நிஅத்திக்கொடுை அதின் மேல் நின் து பறிப்பான். அப்பொழுது

A ன கானக் க்காகத் தன்னை நிறுத்திஞனென்றறிந்துகொண்

ஒரு பொம்றையைப் போல அசையாமல் நிற்கும். பாகலுக்கு

ப் பதங்கள் அண்டியிருக்குமா அல, மிகவும் பக்குவிமாப் செருங்கிப்

பழுத்துக் கொக்கச்செத்தாய்த் தாங்குகிற பெரிய கொப்புகள

மு. மித் துக் கெ கும். அதிம் சில ப9:த்தை அதற்குக் கொடுத்தா

ல அதை வாங்கி விழுங்கி-கொண்டு சங்தோஷமாய் முழங்கும். வ

! பாகஅ குத் தட்டுகிறதாகச் சில கொப்புகள் இருக்தாஅம்

அவை ச இனப் ப-லபடலயாய் முறித்துத் தள்ளிவிடும். இவ்விதமா

ய மனிதர்களுக்கு உபகாரமாய் உருக்கிற பனகள் இறந்துப்ோன

பின்பும அவற்றின கொம்புகள் மிகவும் உபகாரமாய் இருக்கின்றன.

இப்-டி-பட்ட பலத்த மிருகத்தையுங் ழ்ேப்படுத்திக்கொள்ளும்

படிக்கு மனிதர்களுக்குப் புத்தியுக் கிராணியுங் கொடுத்த தேவனைத்

தோத்திரம-ண்ணவேண்டும்.

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

மிதி, பேத சந்திரம் எல்எம் பக்க தினின் அ.

எப்போதவன் காது கனநெறித்த க்கொண்டு வா வைத்துக்கு:

மூே அப்போது கொல்ல நினைத் தானென் றறிய வேண்டு . அ. .

லத்தில அப்படியே யுேம் அவனுக்கு முன்னே இருக்க வேண்டும்.க

தவிர கைய உனக்குத் தெரியாதா? எல்லாங் தெரிக் கவர்கட்குச் செ

வானே ைெனச் சொல லிவிட்டுத் தமனகன் மறுபடி டக ன் இடத்

ற்கு ட் போயிற்று. அப்போது க ச டக ன் என்னம ச்சு து சொல்ே

ன தமன ன் சாரியம் முடிக் த த, இருவருடைய சினேக உ1

ன் மண்விழுந்தது. இப்போது நான் சிங்கத்தின் கோடக்குறி இப்

டியிருக்குமென் து சஞ்சீவகனுக்குச் சொன்னபடியே செய்வி: இதே

என்ற பிங் கலனிடத்திற்குப் போய் அப்படியே அதைச் செய்வித்ததி

பிறகு சஞ்சீவக சங்கம் இருக்கும் இடத்தக்கு வங் த பார்க்கு

போது மு ை னக்குத் தமன கன சொன்ன படியே இருக்கக் கை

மிதவும் விசனமடைந்து பராக்கிரமத்திகுலேயே பிரான?ன விட்டு:

டவேண்டுமென் அறு நிச்சயித் தி யுத்தத்துக்காரம்பிக்கவே இரண்டு:

ம் பெரிய சண்டை விளங் க.த. காடகன அதைப் பார்த்து, தமனகா

துஷடா, உன் சேர்க்கையால் இராசாவுக்குஞ் சினேக லுக்குஞ் சன்

டையுண் டாயிற் று. இராச ரீதியில் சாம, பேத, தா ன, தண்ட.ெ

ன்அ கான்கு உபாயங்கள் இருக்கின்றன. அவைகளிற் சாமமென்

அம உபாயம் முக்கியமானது ஏனென் ருல் அசஆற் காரியசித்தியுள்

டா கிருட் போல மற்றவைகளாலுண்டாகாது. பகையிருக் சாஅஞ் சா

ம உபாயத்திஞலேயேபோம். இப்படியிருக்கையில், கீ த பாசவைப்

பெரியபொலலாங்கில் விழுவித்தாய். இராசாக்களிற் சிலர் இசை

ளுடைய புத்தியைக் கேட்டு ச் சங்கடமடைதிருர்கள். ஆகையத் து

 ைவச்சர்களுடைய கூட்டுறவு அரசர்களுக்கிருக்க வேண்டும். கபடி

யாயிருக்கிற பிரதானி புத்த சாலயான இம அவன் ஒரு பெழுக்

இராச வண்டை இருக்கலாகாது. மற்றுங் தாங்களே சம்பத்தடை

யவேண்டுமென் அறு நினைத்து இராசாவனிடத்தில் வேருெருவன் சே :

லா காதென் மிச்சிக்கிறவனும் இராசாவுக்கு உபயோகயா கான் ஏனெ

!

_ _ _ _ _ சி

 ைருல், பலபேர் சம, கள் இராசாவினி - த்தில இருக்த ல் இராச

பி காசிப்பான். ஆசைக்காடிக் துட்டதுமாகிய இவர்களுடைடக்

ட்டுறவால் இராசா பி காசிக்கமாட்டான். தங்களைவிட இர சாவிட

த்தலவேருெருவன் இருக்கல காதென்று ஆர் இச்சிக்கிருஅே அவனே

உாாசாவுக்குச் சத் திருவென் ற | னக்கவேண்டும. அபபடியே

க்கத் திக குவளத்தாய். எசமாஅடைய தயை கிடைக்கா சேவல்

ர்கள் காவியாமல் மிகவுமடக்கமாயிருக்க வேண்டும. கீ அதைவிட்

மி விபரிதமாக நடக்கிருய், பித வைப்போலகுப்பான் புத்த, ணென்ப

தை பொய்யாக்க குய் இப்போது உனக்கு நான் எலன சொலவே ,

.ை கொக்கு, குரங்குக்கு உடதேசம டண்ணி எப்படியிறக்கதோ,

ப்படி உல குலே ன் மரணமடைவேனென் றென குத் தோற்.சe:

தெ. அ. இபபடிக் காடகன் சொன்னதைக்கேடடுத் தடின கன அ.

எ பபடிச்சொலலென, காடகன் சொல்லுகிறது.

ஒரு 5 ன் குளிரால வருத்தப்படுகற குரங்குக் கூட்டம் மின் ஞம் 8

ச்சிகளப்பாத்த இது கெருப்பென் அ நினத்துக் குளிாகாய்வதித்

காக அதனருகே போயிற் று. அட்போது அங்.ே ஒரு மரத்தின்மேலி

ருக்த சமுக.னென அம் ஒரு பறவை இதைபபார்த்துக் குரங்கின் அரு

கே வங் து இது மின்மிட்ை பூச்சி,நெருப்பன் றென் து சொன்னவுடனே,

அச்சக் குவங்குக் கூட்டத் பல ஒன்று கோபமாய் அக்தப் பட்சியைப்

பிடித்து என உகு புத்த சொலஅதே வகுவன்ெ அ லைவில் அறைச்சி

கொறை து. ஆகைய தட்டாக ளுக்கு உபதே சம்பண்ணலாக தெ

 ைஅ. க டகன சொலல தமன கன் ஆன அம் பேசாமல் மெளனமாயிருக்

அது மனதில் மிகவும் விA னப்பட்டு னிங் தப் பாதகம பண்ணினேனெ

மை சொலவ கடக சொலஅகிறது, அடா தமனகா, ஆப்படிக்

கொத்த கடத்தையிஞலே துஷட புத்தியைப்போல் யுேம் காசமடை

வாயென அப்போது தமனகன் துஷடபுத்தி எப்படிக் கேட்டான்

சொலலெவச, காடகன் சொல்லுகிறது. (இன் அமவரும்)

PANCHA-TANTRA.RATE),

(A Translation &c.-Continued from page 117.)

'When the Lion pricks his ears and raises his tail, he must be understood

to have purposed to kill you. பf what use is instruction to those who know

all things' So saying "I amanacan went back to Karadacan, who,seeing lin,
asked What is the news?’’

Tamanakan replied, It is done. The friendship of the two is displied,

! wil now go to Pincalon and have him exhibit sichsigns of anger, to Sம.

jewaka, as will be in accordance with what I have ledim to erect. Har

iug Said this, he went to Pincalon and did so.
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Sometime after this, Sanjeyakan came to Pincalon and inding him in the

itude represented to him before by Tamanakan, he was grieved and putting

nself in an attitude of defence he resolved to sell his life as dearly as possi

_

Karadakan seeing this, addressed Tamanakan in the following words, Ta

naka evil one you have, by your company occasioned a warfare between

Rajah and his friend The principles of Rajahs in dealing with enemies

of four kinds; wiz. Chiman, Patham, Tanam, and Tandam.* 0f these,

iman is most preferable, for it secures the olject better than others: En

ty is will vanish by the exercise of the art of Chimam Since it is so,

a has bolishly brought upon our Rajah a great evil. Some Rajahs led by

advice of vie persons, involve themselves in diliculties -Therefore kings

ed the company of good persons. A fraudalent minister, though highly

ented, should not be admitted to the company of kings, or he who cherishes

t.interest, and looks for gain, and wishes to keep others from enjoying the

jah's company will not benefit them; a Rajah shines by having மen of a

ity; but not by having avaricious and wicked ones. He who desires to have

ne but hinself close to the Rajah, is to be regarded as an enemy: yoய have

such a manner, brought about this evil. Servants who enjoy the favour of

i masters should not be pufied up, but should be contented with their por

n But you behave contrary to this principle. You have alsified the truth

t As the father is, so is the son." What shall say to you As a Stork

t is lite by giving instruction to a monkey, so l apprehend that I shal lose

| lite by your folly.

Tamanakan, demanding how this was, Karadakan related as follows;

A pack of மonkeys distressed by cold, mistaking glow.worms for sparks

fire, went near to warm themselves. Then a bird iated Soomoogan which

d lighted upon a tree near the spot, seeing this, came to the monkeys and

deceived them, saying that these were glow.worms and not fire.

Upon this, one of the மonkeys sprang முon the bird: saying, 'Do you give

e instruction And he caught the bird and dashed hiம to death against a

ne. Therefore, instruction should not be given to wicked persons."

Tamanakan, hearing this, held his pence; and being pained to the heart, he

nfessed that he had committed a great sin Upon this, Karadakan says, 0

மanacal By such a course of conduct, you too will suffer like the one call.

| Tushpipootty.

How did Tushdipootty suffer, demanded Tamanacan, to which Karadacan

lated thus, _ (To be continued.)

(On the force of Habit.)

சீன தேசத்தின் ஒரரசன் சிங்கா சனத் தில் ஏறி இராசாவானபெ

புதி, தனக்கு முன் ஆண்ட இராயர்கள் அதேமாய்ப் பிடித்துக் கா

லில் அடைத் துவைத் திருச்த யாவரையும் விடுதலைபண் அம்படி க

ட்டளை பண்ணிஞன். அத்தருணத்தில் தங்க 2ள விடுதலை பண்ணின இ

ாசனத் திதித்து வாழ்த் வந்தவர்களுக்குள் சங்கிக்கப்படத்தக்க

இரு வருத்தக ன் அவ்விடத்திற் காணப்பட்டான். அவன் இராயரு

டைய காலிற் சாட்டாங்கமாய் விழுக் து அவரை நோக்கி, சீன தேச

த்தின் மகா கனம்பொருக்திய பிதாவே, எல்லா இராச்சியங்களையும்

ஒரு குடை நிழலிலே ஆளும் இராசனே, உத மகத்தனே இத்தா

கலப் பிரபே, இதோ (அடு) வயதுள்ள நிற்பக் தகுய் இருக்கி

றேன். (உ.உ) வயதுமுதல் இவ்வளவு காலம்வரையிற் காவல் வீட்

+ல் அடைபட்டிருக்தேன். நான் யாதொரு குற்றஞ் செய்யாமலு

ம் மறுபேர் கான் குற்றவாளியென்று என்?னப் பற்றிப் பொய்யாக

அல்லது மெய்யாக யாதொரு சொட்டுச் சொல் இல்லாமலுமிருக்க,

_ அதேமாய்க் காவலில் அடைபட்டிருந்தேன். (சுஸ்)வருஷத்துக்குமே

2-- இருட்டான தனித்த அறையிற் பூட்டப்பட்டிருக் த வக்

தேன். இப்பொழுதோ என் னுடைய சத்துக்கெட்டுக் கிழவய்ைத்

அன்பப்பட்டுட்பே யிருக்கிறேன். நீர் என்ன விடுதலையாக்கினிர்.ஆ

9.அஞ் சூரியனுடைய ஒளி என் கண்களிற் பட்டுக் கண்கூசுகின்றது.

""க்கு உதவிசெய்யக் கூடிய:அல்லது சான் ஆரென்று நினைவுகூரக்

',அல்லது என் இக்கட்டைத் திர்க்கக் கூடிய ஆராகு சல உன்

_ டா வன்.ற பார்க்கும்படி தெருக்கடோறுஞ் சுற்றித்திரிக் து வந்தே

": ஆகுஅம் என் சினேகிதரும், என் சமுசாரமும், இனபச்துக்

* யாவரும் காலஞ் சென் ம்விட்டார்கள். நானும் மறக்துபோனே

": எல் கன யாவரும் மறக் துவிட்டார்கள். ஆகையால் மகா இரா

.ே சான் காவல் வீட்டிப்போயிருந்து இன் அம் முற்றமுடியப்

- வேண்டிய பாடுக அனுபவித்து உறக்கபோக மனமாய் இரு

Climam means the formation or a treaty of peace; Pitham, sowing

ஆn, Tanam, the ofer of a booh; and Tandam, chasticemei

கிறேன். நான் இருந்த காவல்வீட்டின் மதில்கள் எனக்கு மிக அஞ்

சிறப்பான அரண்மனை மாட கூடங்களைப் பார்க்க உத்தமம். நான் இ

னி வெகு காலத்துக்கு இருக்கப்போகிறவனுமல்ல, ஆகையால் என

வாலிப ட்களையும், முதிர்ந்த வயதையும் நான் செலவழித்த அக்தன்

காவல்வீட்டிற்ருனே என்னுடைய மிச்சமான நாட்களையுஞ் செல

வழித்தாலேயன் றி எனக்கு னம் பூசனட் படாது. ஆகையால்

ன் காவல் அறைக்குட் செல்ல உத்தரவு தாருமென் றன். அப்படி
யே இராசன் உத்தரவுபண் ணிஞன் . _

தெளிதல். -இதிமூல காம் அறிவசென் னவாஞல், ஒருவன் தன் சி

அவயது முதற்கொண்ட பழக்கத்தை மாற்றுவது வருத்தம்.

சீவநிலை முடிவியற்கை.

(Life and its End.)

இவ்வுலகத்தில் மனித செனனமெடுத்திருக்கிற காங்கள் ஏதுமு காக்

தரமாகச் சிருட்டிக்கப் பட்டோமென்பதை எண்ணிப் பார்ட்போ

மாக, நாங்கள் சீவி ச் சிருக்குக் நாட்களில் எங்கள் சிவ விறுதியைப்

பற்றிச் சிக்தித்து அச்சீவவிறுதி சம்பவிக்கும் பொழுது எங்கள் கம்பி

க்கையை எதில் அல்லது ஆரில் வைப்போமென் ற ஆராய்ந்து பார்

ப்போமாக.

நீர்ச்குமிழிக்கொப்பான இப்பிரவஞ்ச வாழ்விலையோ? இல்லை அ

அமாப்கை. இப்பிாவஞ்ச வாழ்வுக்குரிய இன். அதுபோகங்களி

லோ? இல்லை! அவைகளுங் கொஞ்சகாளே கு. உறவின் முறையாரி

ன் ஐக்கமான இனக்கட்டிலோ? இல்லை! நம்முடைய இறுதி காளில்

அவைகளும் சம்மோடிராது. குல மரபிலோ? இலவே! ஏனெனில

டிானபூமியில் அல்லது சவக்காலையில் யாதொரு வேற்றுமையும் இ

வி. நாம் இவ்வுலகத்திற் சிற்றின் பத்திற் செலவழித்த சிவ நாட்க

ளை எண்ணிக்கொண்டிருப்பதி லா? இல்லை. இவைகளும் மாய்கை.ஆ

9ஆம் தவ்வுலகத்தில் காம இருக்கையில எங்கள் விேயத்தைச் :

"மார்க்க கடையிலும, தேவப்தியிலுஞ் செலவிட்டு எக கடவுள் ஒ.

குவரிலேயே எங்கள் கம்பிக்கையை வைக்க வேண்டியது.

இப்படிக்கு வீஸ்பு உவாறிசன்.

(Communicated for the Morning Star.)

பலபாவிைப் பழமொழி.

(Old Sayings)

கற்பில்லாதவழகு வாசனையில்லாத வழ

செல்வம் பரமண்டலத் செல்லாதெல்லாமண்டலத்துத் செல்

லும

கடும்பசி கன்மதிலுடைத்துக்களவுசெய்யும்

துலககாதவாயுதந்துருப்பிடிக்கும்

ஏரியும் விளக்கு எரியாக்காலத்தில் எந்தப் பூனையுங் கறுப்பு

வ: கசப்பாயிருந்தாலும் பொறுக்கப்பொறுக்கத் தித்

பபு

தான் தானியாயிருந்துத் தன்னை எண்ணுதவன் ஞானிதான்

துடித்துச் சண்டைசேய் நாய்க்குக் காத்ரண்டும புண்

சேத்ததாய் திரும்புக் கடியாது

அவரவர் எண்ணத்தை ஆண்டவர் அழித்தாலுமழிப்பாராக்சிகு

லுமாக்குவார்

பாய்கிறதற்குமுன்னே நல்லிடமபார்த்துப்பாய்

பாடுபடாமற்பேனும் பலனில்லாமற் போகும்

ஈவதெல்லாவற்றிலும் எளிதிலிவது புத்தியில்வசம்

நில்லாதகாலடி நெடுந்துர:போகும்

பசித்ர் ந்துதானுற் பாட்டின்பமாம்

அற்பமழையானுலும் அதிக துசை அடக்கும

உத்தமனுக்குயர்குலத்தாற் கீர்த்தியில்லை.

யோக்கியர்செய்கையோக்கியர்க்காசைஅயோக்கியருக்கது.பொ

றமை

நகைக்கும் இகழ்ச்சி நட்புக்கு நஞ்சு

குற்றமடைத்தக்ர்த்திக்குண்ங்கொள்ளலரிது
y war.

ஆண்மையில்லாதவன் ஆயுதக்குற்றமென்பான்.
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காசிதப் பிரக்தியுத்தாம்.

(Answers to Correspondents.)

'செல்வாய்' என்பவா உதயதா  ை க ம. சன் சி ைகபி காகி

த ட் பிற த்தியுத்த ரத்தில் புடைவைக் கடையைப் பற்றி எழுதியிருப்ப

தைப் பார்க்கவும்.

'ஒரறிவிற் பிரியல் 'என் பவர் எழுதின கடிதங்கள் சற்று மலைவுள்

ளதாயிரு. கிற படிபால் அச்சடிய பல விடுகிருேம். .

'அச்சுவேலியிற் கல்விப்பிரியர்கள்' எழுதின காரியம் உதயதார

 ைகயிற் பே ட வேண்டியதில்லை. அவர்கள் தங்கள் காரியத்தை ம

அது வழிய ளுலே விசாரித் துக்கொள்ளவும்.

'வேத விளுேத ன் தன் காரியத்தை வே. வழியாய் அறியவும்.

'வண்ஞா பண்ணை வெள். க. சிவாயம’ என்று கையொப்பம்

வைத் து எழுகினவருக்கு மடி:ொழிபொல அமிலலை.

பி ர. சி. த த ம் .

முகாமைக்காரர் எழுதிக்கோள்வது.

சிநேகிதரே,

இப்பததிரத்தை அச்சடிப்பித்து எங்கள் தேசத்தவ

ர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டுமென்று.தொட கி

னது, நாங்களே வல்லவர்களென்ற வெண்ணத்தினுலல்ல

எங்கள் சினேக தரும், நன்மை விருத்தியைப் பரிபாலிப்

பவர்களுமாகிய பெரியோர்களும் இம்முயற்சியை து

ங்கிகரித்து அவர்களே தங்கள் துவக்கமாக இதைக் கன

டு கூடியவொததிக்கை செய்து எ கள் முட ற்சியைச் ச

ரிவர நடந்தேறட்பண்ணுவார்களென்ற நம்பிக்கையை

க் கொண்டு நாங்களே முன் தொடங்கினதபோல இந்

நாள் வரைக்கும் அவர்களுடைய சகாயததை அடைந்து

வருகிருேமென்பதை இத்தாம்பி சித்தப் படுத்துவது

உங்களுககுப் பாககயமும், அவர்களுக்குப் புகழ்ச்சியு

மாயிருக்கின்றது. இதை நாங்கள் நடப்பிட்டதல் எங்

கள் தனிமையான புத்தியைக் கொண்டு மாதிரமல்ல.

மேற்கண்ட யோக்கியவான்களிற் சிலருடையவும் பெ

ரிய அரை மார், குருமர், முதலானவர்களுடையவும் பு

2திகம் ஒழுங்குககுங் கீழ்ட்பட்டவர்கள் முயற்சிப்

பட்டுவருகிருேம்.

மேலும, சில்ரெண்ணுகிறபடி இப்பத்திரத்தில் எந்த

ககாரியமும் அச்சடிக்கிறதாயிராது. இன்னி ைனவை

மாத்திரம் அச்சடிக்கத் தகுமென்று வரையறுத்துக்

கொள்ளும் படிய ன பி. ம னங்கள் சிலவுண்டு. அவை

களுககு இசைக்தவைகள் மாத்திரம் அச்சடிக்கப்படும்.

அவைகளின் உபயோகங்கள் யாவருக்குஞ் சரிவரப் பரி

சிக்கட்டடுமென்று நாம் காத்திருககிறதில்லை.

ஆகையால் எங்களுக்குக் காகிதம் எழுதிக்கொள்பவ

ர்கள் அறியவேண்டியதென்னவெனில், தாங்கள் எழு

திக்கொள்வதில தகுதியானவைகள் தடையின்றி அச்ச

டிக்கப்படும. அப்படி அச்சடிக்கப்படாமல் விடப்பட்

டவைகள் சிலதிற்குப் பிரத்திபுத்தரங் காட்டப்படும்.

வேறு சிலதைப்பற்றி நாங்கள் துக்கத்துடனே அறிவி

ககற தென்ன வாளுல், சிலபெயர் இந்தப் பததிரிகையி

னது பிரயோசன சதையும், இதற்குண்டான ஒழுங்குக

2ளயுஞ் சரிவர உணராமல், அந்தவேளை தங்களுக்கு உ

ண்டாகும் மனவெழுச்சியின்படி வீஞன காரியங்களை

எழுதி அனுப்புகிருள்கள். அப்படிப்ப்ட்டவைகளை சா

ங்கள் கவனிக்கவும், அவைகளுக்குப் பிசக்தியச்சம்

ழுதவும் சமயமுமிராது. பத்திரிகையும் இடங்கொ

கமாட்டா.தி.

_ _ 0. _. 2 _

ஆகையால, அப்படிப்பட் - சாரியங்களை ஒருவரு

எழுதாதபடி கேட்டுக்கொள்ளுகிருேம். அல்ககே

அறு எழு தியம் மறுமொழி அனுப்பாதவிடத் அக் கு ை

ப்பட்டு கொள்ளவேண்டாமென்று,திரும்பவும் அ ை

ப் பற்றி எழுதி எழுதி எகளத தொந்தரவு செப்ட.ே

ண்டாமென் றுங் கேட்டுக்கொள்ளுகிருேம்.

பிரசித்தம.

இதிலுலே போலிசு ஆபிசர்கள், சப்போலிக ஆபி சர்கள், கெ.

தவாலப் போவி சுச் சேவகாசன் வகை ராக்சளுக்கு ச் தெரியட்ட

துவதென னவ ஞல்,

கஞ்சமென் துஞ் சீமையில் போலிசு ஆபிசர்களில் முதன் -ை

ஆபிசர் ஒருவன ன் விடு களவு போன போல் தஅளசிம்மன் ,

ர்ேத்திகை - ல்டு தி'யில் கிராமத் துக் காவற் கா ஆகய -

ங் ச நாயகசன என்பவன் க ள வெடுத் தத ாய்ச் சமுசிய கொண்

வ?ன சருக் காரிடத்தில இயதொரு அலுவல்லலா, ல கரு

- சகே னிடத்திலும் பி. லும் இ ை பே விசுச் சேவர்கள்

சத்திலும் ஒட்புவித்தா.ைஅவா களவனைக் கூட்டிக்கெ ன் -ே

போல ஆபிசரிருந்த பெத்தக் கம்மடி செமிக் ச ரிபைச் சேர்க்

வுபட வென அங் கிராமத்தலிருந்து (ா) கெ சக்து சம வரையிஅன்

ஒரு டாக் தாப்புக்குட் டே ய் மேற்படி காவற்க . ஆகிய கோவிச்.

யக்க  ைஅவ்விடத் அள்ள ஒரு மரத்தி, க-டி முகம் புளியமல்

குல ஒரு .ே வ அம பிறகு இருப்-ப பூண் டடின ஒரு -ே

மூங்கிலத் தடிய குல மற்கச் சேவக அம அடித்ததல அவனி-து.

பொய விட்டான அடிக்கிற டொழு. அவன அமுதன்-கு மே

படிபோலிசு ஆபிசா களிரு .டத். குச் .ெ ம ைடயாய்க் கே.

ட . அப பலவனே -ே படி -ோல ஆபிசருககு மு ப. .

கொண்டுவதே டொழுது அவலடத்திற் கூடியருகத (கிய) அல்ல.

(சுய) காமத்துக் க. வற்க ருக்கு மேற்படி அடிபட- வ.அ.--

ம லும விலாட் புறங்களிலும படடிருக்த கொடுமையான அடி

ளி ஆலே உடை யருந்த அடையாளங்களை எலலாம் சான-தி-

மேற்படி தல வீட டில ட த களவை பற்றி அவனவஅ=கு தே

ங், சங்கதிகளைச் சரிய ய்ச் சொலல. த.து வ ைபல அ--டியே உ

க வ யு செயவி=கிறதாய் இரு குமென்ம பயமுஅத்திஅ-.

தன் நிமித்தியமாய் மேற்படி போலசு ஆபி குடைய சோசி

னைத் துர-கி-போடும் படி - அம மேற்படி துருமபு- பூ  ைக--

மூங்கிலத் டியாலடித்த சேவகன ஆய சுபரியதே. திவாகத ச்சக்கு

அஅ பிப்போடு படிய கவும புளியலாமிஆலடித்த உகச் சே

க.அக்குக் கடுமையான வேலையும வி. லங்குடன அஞ்சுவருஷம ம.பி-

ல திருககு ம படியுக் தீாப்ப பி. அ.

போலசு ஆபிசரைக்குறித்.அ - அம் இயாதொரு நீட்புமானத்

ப்த் தெரியவலவ.-அதை யாவரும் அறியவேணடியது.
_

Cruelty and its Punishment.

On the 15th November 1840, a head police oice in the Collectorate .

வேgற ஆspecting Govind naick, a Willage watcher, had committed a robber

senthiா in custody or his (the said poice officers) own brother, who de

put lipidan; plicial employment, and two police peons, to a Mange tope. a

bழ 100 ards from where he (the police icer) wassiting, in the Wile:

of New.pudah, in the reddahammad Zemindary.

The village watcher was there tiet to a tree and beaten first with Tamalin

!wig by ne peon; afterwards with a thick banboo stick having aniron tree

by the ter peon, whereby he died.-His cries were distincty heard at th
place where the head of the District police was eitting,and when he was brough

before him, he pointed out to other Village watchers, aseembled there to thi

யாber of 50 or 60, the marks of the severe blows on the chest and sides an

threatened them with similar treatment unless each confessed whit be knew

respecting the robbery. _

The role of the head of police has been enteneed to be hang;there

who used the banhoo stick with the iron terule, to be transported or lite; an

the other peon, who used the Tamarind twigs to imprisonment with hard la.

boutin irops for tive years. The sentence against the head of police does no

aPPet to have been yet passed.-Communicated.
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புதின ச் சங்க தி க ள்.

யாழ்ப்பாணம.

மேலான சனம்பொருங்திய சுப்பிரீக்கோடு ஆடி.மீ. உயிதி. செ

ல்வாய்க்கிழமை வழமையாக யாழ்ப்பாணத்திற் கூடப்படும். முத்லா

ம திேயதிபதியாயெ சிறீ அத்தோணி ஒவிபத்து என்பவர் அச்தக்கோ

ட்டுக்கு இராசாவாகவருவா தென்ற க்ாத்திருக்கிருேம்.

பருத்தித்துறை.

பருத்தித்தறை ாேகுவில வேலையாயிருக்கிற .தி.மாத்தற் துாை இ

#செல்வு அடித்த உரத்த காற்றுக்கு ஒரு தோணியிலேறிகுறி போல்

அள்ளுப்புட்டுத் தலைக்கு ஒடி_ஒரு இரவும் மற்ற சான் மத்தியானம்

அளவுஞ் சாப்பாடில்லாமல் இருந்தார்.

கறகுததா.

தற்கொலை-கற்குத்தாவில் இருக்த கற்பித்தான் சோர்ச்சு, காகில்

நீன், கொக்கிஸ் என்பவர் அதிக வருத்தத்திகுலே பொறுத்துக்கொள்

ளக் கூடா மற். கொஞ்ச காணக்குமுன்னே தன்னச் சுட்டுக்கொண்டு

செத்துப்போமூர். யாதொருவனுக்கு அவஅடைய சீவகுனது சுமை

பாய்க்கொண்டால்அப்படிப்பட்டவன் தன் சீவன மாய்த்துவிடுவது

போக்யெமென்றதாக அவர் சொன் ஞர். பின் மூலே அப்படிப்பட்ட

பாரமான :ெ ய்கைக்கொரு பதிவில்லாதிருக்குமேயாகுல்த் தற்கொ

கூசெப்துகொள்ளலாமென்ற எண்ணஞ்சரிக்கட்டிக்கொள்ளக்கூடும்.

சேலம்.

வெலிெயன் சங்கத்தைச் சேர்த்த கனம்பொருக்திய சோற்சு வால்

lன் என்பவர் ஆனி மாதம். எ. க் திகதி சேலத்திலே இருக்கையிற்கா

வஞ்சென்ம விட்டா ர்.

யூனிஸ்.

நியூனிஸ் என்ற ஊரிலே சிறைவத்த கமில்லாமல் சிக்கப்பட்டது.

சாப்பான்.

சாட்பான் விேற் பெண்கள் கிழக்கத்தையாருடைய பழக்கங்களு

க்கு வே. பா டாயும், ஏரோப்பையாருடைய பழக்கங் சளுக்கும் இ

சைச் சதாய் ஒத க்கப.துக்கம் வீடடங்கவிருக்குதல் முதலான வாடி

க்கையின் றி ஆண் பிள் மகளுடனே கூடிகாடி அவர்களைப் போற்

சகல காரி பத்திலும் வெளி திறக்தி இட்டமாய்ப் பருமாறி வருகிருர்

கள். இப்பெண் களிற் கற்புசெறிமுறையீனமுண்டாகுறி கொலைக

கேதுவாய்ப் போ. வாமென் பதற்கு அஞ்சி ஒழுங்காய் கடத்துவரு

வார்கள் .

சீனம.

காந்தன் நகரியா அஞ், சிங்கப்பூராலும் வச்ச கடதாசிகளிளுல் அ

நிகிறதென்னவாகுல, யாபார முஸ்திப்பு கடந்தேறிவருகின்றது. ஆ

உேள் சிலபல இடைஞ்சல்களுமுண்டு. தேயிலை கிடைக்கவுமில்லை.

கிடைத்தாலும் மெத்த ஒறப்பு. அவ்விடத்துள்ள அரசாட்சியார் டா

பாமபண்ணிக்கொள்ளலாமென் அறு இடங்கொடுத்திருச்ருெர்கள். ஆ

கிலும் யாபாரிகள் அவர்கள் சொல்ல சம்பாசப்டிக்குப் பயப்படுகி

குாகள். சீன எமபிறதோர் வக்குக் கோட்டையைப் பிடித்துவிட்

-ார். வென்ற செய்தி கேட்டவுடனே, தான் படையெடுத்துத் தா

னே படைக்குத் தலைவகுப் இங்கிலீசுக்காரர் ஒருவரையுக் தப்பி ஒட

விடாமற் பிடிப்பேனென்றும் அவாகவே இங்கிலாந்து தேசமளவுக்கு

த் திாவும் இக்து தேசத்தில் இல்லாமல் முற்ருய் அழிக்கவுங் கூடு

மென் அம் பயமுறு நீதிமூல.

கோவறணமெந்துப் பள்ளிக்கூடங்களைப்பற்றி.

கோவறணம்ேதோராலே ஸ்தாபிக்கப்படுக் தருமப்பள்ளிக்கூடல்

*ளப்பற்றி விசாரிப்புச்காரர் நியமிக்கப்பட்டும், இனிமேலும் நியமி

க்கப்படுகிறதாயும், வேண்டிய இடங்களுக்குப் பள்ளிக் கூடங்களவை

ச்.ஆக்கொள்ளக்கூடியதாயும், ஞாயிற்.அக்கிழமைப் பள்ளிக்கூடங்க

குஞ் சிறுபிள்ளை ப்பள்ளிக்கட்டங்களும் ஸ்த பிக்கப்படவேண்டியதாபு

மஅதியுத்தம மகாசா அவர்களால் ஒரு கட்டளையுண்டானது.

கண்ணுடி அல்லது மரம ஒட்டுகிற பசையைப்பற்றி.

அப்புருவத்தை வெள்ளையான விறண்டியெ. துஞ் சாயத்திலே,

க் காய்ச்சி இரண்டுச் சன்ருய்ச் சோத்தக்கதாகக் கலக்கி ஒரு துள்ளி

யை ஆறவிட்டுப்பார்த்தாற் கடன் போலேவரும். அதை மெல்விய ே

லயிலே வடித்து, ஒரு குப்பியில்விட்டு, இறுக்.ெ சன் ருய் அடைத்து

ப்போடவேண்டும்.பிறகு இதற்கு வெச்செனவுகாட்டத் தன்னிம்ாய்

உருகும். அச்தத் தண்ணிரிகுலே உடைந்த கோப்ப்ை, துரு, மாம்

முதலானவைகவை ஒட்டிகுல் யாதொரு காரணத்திகுல் உடையும்

போது, ம.ற இடங்களிலே உடைகிறதல்லாமல் இந்த ஒட்டிலே ஒ

ருக்காஅமுடையாது.

மேற்சொல்விய பசையை உடைந்தவாயிலே தேய்த்துப் பூசித் து

ண்டுகளைப் பொருத்திப்பிடிக்க இரண்டு நிமிஷத்திலே இ.முகில்டும்.

மார் தடியிற் கறையான் பிடியாமலும் உழுத்துச் சேதப்படா

மலும் வைக்கும் விதம்

கோருேகில் சப்பிளிமேற் என்ற ஒர்விதச் சேர்வையில் ஒவ்வொரு

இருத்தலுக்கு ஸ்டு. கெலன் நிறை தண்ணீர் விட்டு அதிலே பலகை

யை அலலது மாத்தை அதின் அதின் அளவுக்குத் தக்கதாய், ச. காள்

த்துவங்கி லஉ. கான் அளவும் கன்ருய் கனேயவிடு. அப்பலகை உக்கிக்

கறையான் எருது. கறையான் பிடிக்கக் கூடியதான வீட்டுமாத்தில்

முன் சொன்னைேரப் பூசிமூல் கெடுசானாகப் பத்திரப்பட்டிருக்கும்.

கொஞ்சக் காலத்துக்கு முனனெ ஒரு திரை சில மூங்கில்கr அர்த

சோற் பூசி கிலத்திலே புதைத் தி வைத்துவைக்க முன் இருக்த பிர்கா
ாமாகவே இருக்ததெ மறு கண்டார்.

பின்அெருவன் அவ்விதமாக ஒரே இனமானதடிகளுக்கு அக்ைேரப்

பூசிச் சிறிது தடிகளுக்குப் பூசாமல் சரியான ஒரிடத்தில் ஒன்றுக்கொ

ன்.ற சற்றே தாரத்தில் ஒரு அளவான தாழ்விற் புதைத்து வைத்து ஒ

ருவருடத்தின் பின் எடுக்க சீர் பூசப்பட்ட சடிகளின் நிறமும் அதின் ப

லமும் வெட்டப்பட்ட மு னயும் மாருமற் புதைக்கமுன் இருக்தவித

மாய் இருக்த த. கீர் பூசாமற் புதைத்த தடிகளோ உக்கி இறக் து

முக்தின தன்மை அதிலே காணப்படவில்லை என்பதாகச் சொல்லப்

பட்டிருக்கறது.

SUMARY OF NEws.

JAPRNA.

SupREr Counா-TheSecond Session of the Hon'ble the Supreme Court

for the Northern Province will be opened at Jaffna on Taesday the 20th of

July next. It is expected that Sir Anthony Oliphant, Knight, Chief Justice,

will be the presiding Judge.

021ாUARY-Died at Jaffna, on Sunday the 20th Jane, of fever contracted

while at Trincomalie, Mr. Rica ARம MANN மRs, Head Clerk of the District

Court of Trincomalie and brother-in-law to Serjean Abraham Mills of Jaffna.

'The decensed was a gaiet and inoffensive young man and has left a wife and

sister and other relations, to lament his loss-His remains were intered in

the Wesleyan Mission Burial Ground, the Rev. P. Percival performing the

funeral services on the occasion.

We learn that Mr. TRயாoa, of the Castoms Department, at Pt. Pedro,

being out in a small boat during the late high winds, was driven to sea, and

remained all night and the next day till A. M on the boat without food. He

at last got ashore on a Catamaran.

Missionary Intelligence.-The Rev. Mr. BAcHELon of the Madras Wes

leyan Mission, arrived at Jaffna from Negapatam about a week ago. He was

to have left Pt. Pedro, in company with the Rev. P. PERcrwA1, yester

day, on his return to Negapatam.

The Rev. ie IN MAார்irzez, assistant Wesleyan Missionary, arrived from

Trincomalie last week.

The Rev. Messrs, PooR, SPAULDING and CoPE, of the Am. Mission, left

Jaffna on the 9th ult. om a Missionary excursion to Trincomalie and Batticaloe.

|Returning, they embarked on a Dhoney for Pt. Pedro, but being detained at

anchor a short distance below Trincomalie, Messrs. Pooa and Cor went

ashore and after travelling on foot 20 miles thro the jangle, they crossed to

Trincomalie in a small boat, and took another Dhoney for Pt. Pedro, where

they arrived day before yesterday. Mr. SPAULDING, not being sourgently

required to return, remined on the former Dhoney, and will probably reach

home during the week. We understand that Mr. Poor will leave Jaffna on

** மணி தியாலம் ஊறவைத் துப் பிறகு மெ.திவான குடு கொள்ள his return to Madara, to-morrow.
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MADURA.

We are ppy to inform the public that the communication betwitt the

இtேs oftioomangium and sholavandan a distance oriosis is

ப்glish mile, 30 happiy begun to be reconstructed by the Samar of the t;.

மe:Place, who raised a subscription for that purpose, has now been comple.

ed by the Government. It isoteasy access fir bindies with a thriving com.

mence all the way.

Thepublic spirit shewn by the Samars on this occasion is not without its re.

ward for we anderstand it has induced the Collector to make the preliminary

enடியiries towards the construction of a road from Tiroochaligay to thiroomi.

ஆலயமwhig will greatly acilitate tratic and add to the pris of the Thiroo.
ாungalun Merchants. We shal expect to hear of its completion in two, or

at மost, in three years.

HINDUSTAN.

Dissoமயாo or THE E. I. GowகRNMErre cor Extor wாடி மன.

Aா :-A Despatch has been recently received by the Governor General

from the Home Authorities, directing that theinstructions which had been giv

ஆம், "for the withdrawal of all interference with the religious ceremonie of

the native of India, and for the relinquishment of the Revenue derived from

nive temples and other places of religious resort, be speediy carried into

effect, andit is specially charged upon the Governor General, to see that it

| liposed ofunder the Madra: Presidency at an early period-ir possible,

by the beginning of the year 1842.” .

It appears by this Despitch, that while the Governments ofAgra, Bombay and

Bengil have been டிaking commendable progress in carrying into effect the

istructions they_had received on this subject, His Excellency in Council at

Madras, conceiving that the public welfare of that Presidency would be en.

திangered by nowi; 100 fast ind too iar in the matter, has proceeded very di

laterily, and he hadile proposed arrangements for electing a partialchange

in the system instead ofictig on theistructions he hadreceived from the gen- 1

eral government This hascaled fortha severe rebake from the Home Autori.

ties, who state that it is matter of much concern to us that the same progress

o this important subject has not been made at Madras as at the other Fre.

sidencies; and we are of opinion that the dilatory proceedings of the Govern

o in Council, would havejastified even more severe animadversions than was

ஆveye in year Secretary's Letter of the 10th Aug, last.-The same prin.
ciples which have been acted யுon in Bengal, Agra, and Bombay, are e

ஒவy applicable to Madras, and we are deirous"thi you should'illow mo

furthe line to be lost in following them out. After the delay which has

வready occயாed, we cannot admit that the time and place for the alteration:

ஆhich have been decided upon should be left altogether to the Governor in

9ouncil.-The subject has been specially committed to your charge, and we

fiel ared, at you will deem itincumbent on you to be that it is disposed

9ழிமுder the Madras Presidency at an early period-irpossible by the beginning

9f theyer 1842-in the same satistictor hanner a: throughout the rest of

India.' We trust His Excellency will receive this Deepatch with dae sub.

mission, and find, happily, on aேrrying out these instructions, that his former

lear were groundlee.
_

"Hedied as a foi dieth."-aெptain George Hamilton Cox, otCalcutta,
lately ho inserbecause as hasaid in letter Written to histriends just before

he Performed the tital act.hewas ired ofile.andhe considered it the right ofew.

ety man to and his existence when it became a burden to him.-This ide rea.

வoning would do well enough as ar as the man himself is conceraed, it there

were p ture retribution; but ifthere is, ther plat?-The gallant Capt.

கiewed his hardihood by sneering at an old Book called the Bible, buti/

the Bible is what it purports to be-a revelation from God, then மha:Thai,

is a feaf alteriative depending on the little conjunction if in the W.

டியestions, which should be aly regarded by every wise and prudent and brave

மan who istempted to such antact

பிலthe Missionary deceased-The REv. Gson WA.ாor of the

lonio Missionary Society, died at Salem on tho 7th June, leaving a large

family of motherless children.
-

Died-At Tranquebar, on the 18th Jane the Honorable Col. Rehling Gov.

ernor of His Danish Majesty's possession in the East Indies, Knight of the

order of Dannebrog, aged 63 years and 1.0 months.

CH1NA.

8:ஆபி: PoாாNER, BARா. it is aid, has been appointed to sue.
ceed Capt. Eபoாr, as Commissioner in China and his arii at Bombay is

expected by the Steamer that brings the next Overland. The temper and en.

ergy, the military and political talents which the Honorable and gallant Baro.

ாe displayedia Seide and Catcli, throughout the whole of the very dificalt

ஒtirs of the North West of India, give promise of the mo: important results

from this appointment.'

Intelligence as been received from Canton to the 24th April, and from sim.

gapore to the 16th May.

Trade continued to be carried on, but on wery disadvantageous terms. Teas

were cree and high. The local Governmentencouraged the trade by assய.
வாce ofits peaceful intentions, but the nerchants had been warmed to be par

ticularly eatious, as it was not believed that the assurances of the Gower.

mentwereat all to be relied on, and treachery was suspected as operating மd:

covert of these fair pretensions.
_

The Emperor on hearing of the capture of the Bogle Fore, had iலedன.

eral Edicts-threateningto march at the head of his Army and to ereாவ

utterly the English and not suffer one to escape and furthermore, be threatஅ

to parse themic England an India, ad alroy"teiness and den-ts
cutting them of both root and branch.'_Some doubt is however expre

with regard to the genuineness of these Edicts.-Should his Majesty chaம்

obdurate-it is probable the Barbarians'wil_next proceed to Pekin, ad1.

quire at his owi door, after his Maiety's health.

JAPAN.

Corprrror or worமN I JAPAN-Theposition of women in Japan

கeems to be unlike what it is in all other parts of the East, and to constitut

sort of intermediate link between their European and their Asiatic condit

On the one hand, Japanese women are subjected to no seclusion; the iல:

fair station in society, and share in all the innocent recreations of their iம்:

and husbands, The fidelity of the wite and the purity of the maiden are eகை.

milled wholy otheir own sense of hpnogr, somewhat quickene, per
and invigorated, by the certainty that death would be theinevitable and i.

mediate consequence of a detected lapse from chastity. And so well is the

confidence repaid, that a faitless wite is, we are universally assured, a p.

nomenon unknown in Japan. The minds of the women are as carefully a.

tivated as those of the men, and amongst the most admired authors, historiாக,

moralists, and poets, are found several female names in general, the Japane

ludies aredescribed as lively and agreeable companions, and the elegance wiம்

which they do the honours of their houses has been highly eologised.-Ma.

ners and Custome of the Japanese.

E( Y_.

The afirs of Egypt, by the last accounts, eemlikely to be brought to a .

tlement, The Sultan has listened to the advice of the Allied European Poன.

er, and has largely modified the terms on which he had invested Meheme Ai

with the Goverறent of Egypt. He is also made a change in his minister,
-bringing into Office those who it is feared, will be யfriendly to the reforா:

begun ander the late Minister, Respir Pach, who.i deposed in conseque

ofhis uncompromising hostility to Mehemet Ali, These two persons Reli

Pacha and Mahomet Alihave probably had more to do in introducing the .

forms of late years into Turkey and Egypt than any other individuai. tt ,

a pity two of a trade cannot agree in carrying forward objects so desirable.

A strong cement for Glass or Wood.

Steel isingglass 24 hours in common white brandy, then gently be a

keep stirring until the composition is well mixed, and a drop.it cioled, ன

become a strong jelly, then strain it through a clean linen cloth in a re_.

to be lept closely stopped. A gentle heat will disolve this glue into a coloன.

less fluid.-Dishes of wood, glass, or any thing else it united with this, wil

break elsewhere rather than separate in the old break.

In applying this cement, rub the edges which are to be united, tben place

them together and hold them for two minutes, and the work is done.

This is very easily done. and incomparably better than any thing else r

the purpose.-American Paper,

THE INWIss'IIAேT()R.

Persons residing in the Northern Province desirous of subscribing for the

above mentioned periodical are requested to send in their names to Mr. P. c.

RேENIER, at Jaffna, who will regularly forward by post any number of copie:

which may be required.

The amount of subscription (2d for each copy-Postage being atra pa).
able quarterly.

Jaffna June 28th 1841.

அட்டவணை.-CONTENrs.

இக்து தேசச் சரி 'திரம் 123 Page.

இலங்கையின் தன்மை 124| Brief Historical view of India - 1:

தென் சமுத்திர தீவுகளில் கட Statistics of Ceylon _ _124

க், சங்கதிகள் - - ib.|from william Misionary Enter.
கல்விப் பிரியன் எழுதியது 125 prizes in the South Seas ib.

இலக்கண நுட்பவிசா ஆன கா On Education _ _ _125

ானெழுதிய து _ - 128| A question on Tamil Grammar 126

வைத்தியம் - _ . i |Answer to a uெestion on Palaa.
- - tion _ - _ - ib.

சத்த நிண்ணபு &c. _ 121 The Elephant _ _ _121

ய_1.ஆஆைபதறி _ _ : Pancha-tantra.katel _ _128

ட ஞ ச த கதாக இசை - 128 On the force of Habit . _129

சிவகிவமுடிவியற்ஜக - 129|ltii" ( ; ;
பலபாஷைப் பழமொழி - ib.|old Sayings _ - ib.

க. கிசப் பிரத்தியுத்தாம் - 130| Anaweis i Correspondents . .

பிரசித் தம் - ih.l Cruelty and its Panishment . 180

புதின ச் சங்சதி _ - ih.l Summary of News. _ . 131

Printed and pablished at the American MissionTes, i by Eastman Strong Minor,-Edited by Henry Martyn and Seth rayson.


	54056
	54057

