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இந்துதேசச் சரித்திரம்-Ancient history of India.

: பபிலோன் ாசரியிஅள்ள பிரதானிகளுக்கும் பாவிபுரத்திலுள்ள :

'சிதத்து அடைய பிரதானிகளுக்கும்.(Baliputra or Paibothra)ா

ே கொள்கையுமுண்டாகும்படி செஅக்க்ல இராசன் (Megas

")என்பவரைத்தாகுபத்தியம்ாப்அனுப்பமர்ெ ப்ாகi : டு, வ

_சஆ அயோத்தி, பாலிபுரமென்னும் தான்கு இராச்சியங்ககாயு

சஞ்சிகை. மிஅ) தஅளசக இல், புரட்டாதி ம- மிசு தெயதி. வியாழக்கிழமை. Thursday, Sept. 16, 1841.
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கும்,ஆர்சியரும் வருத்தகம் கடப்பிக்கும்படி வெகு முயற்சிகளப்ப

ண்ணியிருந்தார். அவர் திரும்பிப்பேர்னபொழுது ப்ரா.ெ காட்டை

4ம் ஆகின் தலைப் பட்டினத்தையும் பற்றி அதிக மகத்துவமாய் வ

ன்னிச்சட் பேசிஞர். அவருடைய கணக்கின் படி 'சக்தி குத்தனி

டத்தில் (சாத) இராணுவச் சனங்களும், (உல்த) கு திரைகளும்

(உத) இாசங்களும் இருங் சன. அவன் இருந்த தலைப்பட்டணம்

( ஸ்) மயில் நீளமும (உ) மயில் அகலமும், (இாஎச) கோபுரங்களிளு

தி குழப்பட்டு (கல்) முழ தாழ்வுள்ள ஒரகட்கிடங்கும்,(சுல்) வாசல்

சகுள்ளதுமாயிருந்தது. சந்திரகுத்தன் (உச) வருடம் இராச்சிய
ம் ஆண்டு கிறிஸ்து பிறக்க (உாகம்.உ) வருடத்துக்கு முன் இறந்து

போஅன். மறுபடி ஆன் குமாரன் மித்திாகப்த்சன்(Alliterates

or Amitocrates or Mitregupta, i e guarded by Sun, who in

native annals is called Waisara alia, Dasarathi) இேே:

குகையில், செலுத்கல என்னும் இராசா இரு சாதியாரும் வர்த்தக

டிசூடப்பிக்கவும் போக்குவரத்தாய் திருக்கும்படியாகவுச் யேமேகல

(Dianachus) என்பவனைத் தாகுபதியாய் அஆப்பினன். சந்திர

குத்தலும் அவன் குமார அம் (எ)வருடத்துக்கு இராச்பெக் ஆண்

டார்கள். மறுபடி சக்திாகுத்தனின் ப்ேரளுகிய சோபகாஸ் (Sop.

hagasemus) நியாயப்படி இராச்சியமாண்டுவதோன். இவன் கா

| லத்தில் சீரியா தேசத் தக்கு இராசாவாய் இருக்க மகா அக்தியோ

கென் பவர் (Antiochus the great,) பார்தியா (Parthia) பக்த்தரி

யா (Bactria) முதலிய நாடுகளிற் கலகம்பன்ன் இக்து தேசத்திலு

ட்பட்டுப் படையெடுத்துப் போகையில், சோபகர்ல இராசன் அக்

தியோக்கென்பவருடன் சமாதான பொருத்தன பண்ணிக்கொன்டு

(இ) யானைகளும், பனமுக் திறையளர் தாண்டுகொண்டிருந்தான்.

பக்த்தரியுரு காட்டை ஆண்ட (அ) இராசாக்களில் ஒவ்வொருவரு

ம் இந்த தேசத்திற்குப் படையெடுத்துப்போய் முதிருகச் சயங்கொ

ண்டு வெகு சீமைகளைக் கட்டி ஆண்டுவர்தார்களெனச் சரித்திரகார

ா எழுஅகருாதன். விட்டுஅ புராணத்திலும பாகவதக் கிஅஞ் செச

ல்லப்பட்டிருக்கிற இத்து தேசத்தை ஆண்ட (அ) கிரேக்க இராசா

ககளும இவர்களே. கொஞ்சக் காலத்தின் பின் பார்த்திபனின் பே

சஆகிய சொர்ன ன் (Jona)என்பவன் சாமகாவல் இராசனத் துரத்

திவிட்டுச் சிங்க சனத்திலேறித் தரும் திேயாய் இரா. ,

ஆ இக்கலித்தானிலுள்ள பெரு வெளிககாயெல்லாஞ் செப்கைப்படு

க்கிக் குடியேற்றிச் சனங்களைச் சீர்திருத்தி ஆண்டுவர்தான். _

அடைய அரசாட்சி கிறிஸ் தி பிறக்க (உாக) வருடத்துக்கு முன்

திருத்த சி. இக்கலத்தில் அரு யேர்(Aridshere or Aiஇ.இ )

the Greeks) பாரிசு தேசத்தின் சிமுக்குப் பகுதிகள எல்லாம் .ெ

அறிதொண்டு அலேக்குசந்தருக்கு இராசாச்களாயிருக்தவர்க ைஎ

ல்லாத் துரத்திப் பார்தியா இராச்சியத்தை(Parthi IKingdom)

உண்டுபண்ணித் கிறிஸ்து பிறக்க (உாகிசு)வருடத்துக்கு முன் இரர்.

ச பட்டக் தரித்து இாச்சியபாாமபண்ணிவகுக் காலத்தில சொர்

ஏனென்பவ: அ ைஅக்கு (ம்ே)-யானையும் திரவியமுக் திறையாகக்

கொடுத்துவத்தான். இவலும் இவன் பின்னடியாரும் (கல்) வருட

த்துக்கு மேற்படக் கன்அேசத்தில இருக் து இராச்சியபரிபாலனம்

பண்ணிக் கடைசியாய் அற்றுப் - அாகள். மறுபட கவியசக்த

னென்பவன் (Callian.chund) கிறிஸ்த பிறக்க (ானவ) வருடத்திக்

கு முன் இருக்தி அச். தேசத்தில் திர சரிக்கம்ப  ைனிவர்தான். அ
.ெ :ை கெடுங்கேத லாசஆமிருந்ததிகுலே பட்டனத்தின் சிறப்பும்

மகிமையுங் குறைக் துபோகப், பிரபுக்களானவர்களுக் தப்பி மறு தி

சைகளுக்கு ஒடிப்போளுர்கள். மறு மடி அவஅக்குக் ழோயிருக்த

இராசாக்களிற் சிலர் வத்து கவியசக்தனப் பட்டணத்தை விட்டுத்

திரக்கச் சேனைகளும் அவனை விட்டுப் பிரித்துபோக, அ. அட்ை

சியாக மன உபத்திரவத்திகுலே இறத்துவிட்டான். இத்தோ

டே இக்து தேச அரசாட்சி விருத்தி குறைக் து செங்கோ. முறை

தப்பிப்போன படியாற் பிரதானிகளும் இாாச வங்கிஷத்திலுள்ளவர்

சகுமான பதவதச் தன்னிட்டம்பற்றி கடந்துவக்த ர்கள். அன்றி

யும் பலர் தங்கள் வீரத்தன்மையிஞலும், சடக்கைகளினதும் இராய

* அடக்கிய பாபிென் தலப்பட்டினத்தில் வாசம்பண்ணி இச்திய ர்களென் அ எண்ணப்பட்டிருச்தல் கலிய சக்தன் இறக்த காலம்மு



172 உதயதாரகை-MoRNING STAR.

தல் மாளவத்தின் இராசாவாகிய விக்கிறமாதித்தன் வரையில் ஒழுங்

கான அர்ைசாட்சியாரின் வங்கிஷ் அட்டவணையைப் பற்றித் தெரியா

து. கொஞ்சக் காலத்தின் பின் விக்கிறமாதித்தன் இராசாவாகி மா

எவம் கூர்ச்சரம் (Gujerat) முதலிய சீமைகளை வெற்றிகொண்டு உச்

சினிப்பட்டினத்தில் இருக்தி இராச்சியபரிபாலனம்பண்ணிவர்தான்.

இவன் காலத்திலே பேர்போன சேப்பர் (Shawpoor or Sapor)என்

பவன் பாரிசு தேசத்தை ஆண்டான். சக்கணத்து இராசாக்களுக்

கு விரோதமாய்ப் படையெடுத்துப்போனவிடத்திற் கிறிஸ்து வருஷ

ம் (அக)ல் மாணித்த விட்டார். மறுபடி மாளவமும் மற்றும் இராச்

சியங்களும் இராசாவில்லாத கிஞலே தன்னிட்ட நாடுகளாயிற்று.

கொஞ்ச்க் காலத்தின் பின் விக்கிற மாதித்தனின் வமிசத்தாளுகியபோ

ச இராசன் தன் அடைய பராக்ரெமத்திகுலே இராசாவா கி மகத்

அவமாய் அரசாண்டு வெகு சத்திரங்கள்,மடங்கள், மதில்கள் கோ

வில்கள்,அரண்மனை கட்டிவங் த இந்து தேசத்தில் அனேகம் பகுதிக

ளுக்கு இராசாவாயிருந்து (டு) வருடத்துக்கு மேற்பட இருக்தி

செல்விக்கையாய் கடங் திறந்தான். விக்கிற மாதித்தன், போசாாசா

பட்டி என்பவர்களைப் பற்றி இனி மேற் சரித்திரத்திலே தெளிவாய்

விளங்கும்.

(இன்னும் வரும்.)

கூட்டென்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.

ABRIDGEMENT or Gooம’s Book or NATURE

முதற் பிரிவு.-ம்ச. அதிகாரம்.

மிருகபுலன்.

க. புலன்ஐந்து. உரூபம், கந்தம், சப்தம், ரசம், பரி

சம். இப்புலன்கள் மனஅக்குக் கொடுக்குமதிவு இந்திரி

பக்காட்சியென்றழைக்கப்படும்.

உ. இந்திரியக்காட்சி பெற்றுக் கொள்ளுகிறதற்கு வ

ழியாயிருக்கும் வித்தியாசமான புலன்கள் எத்தனையோ

அத்தனை விதமாயிருந்து மனதில் உண்டாக்கும் அருட்

சி அல்லது பதிவு வெகுகாலத்துக்கு வழமையாய் இரு

க்கின்றது. இப்படி நாம் வைத்திருக்கும் பதிவை என்

ணமென்று சொல்வது.

க. இந்த எண்ணங்களை ஒரடுக்குச்சித்திரங்களுக்கு உவ

மிக்கலாம். அவை மூளையினது நூதனமான அறைகளி

ற் றாங்குகின்றன. ஒவ்வொரு புலனுக்கும் அதற்குரித்

தான இடம் உண்டாயிருக்க மனமானது இந்தச் சித்தி

ரங்களைக் கவனியாதிருக்கவும் அல்லது அவைகளைப் பற்

றி நினைக்கிறதினலே வேண்டியவேளை கண்டுகொள்ளவு

ங் கூடியதான தத்துவத்தைக் கொண்டிருக்கின்றது.

ச. நீ ஒரு யானை கண்டிருக்கிருயாக்கும் அந்த யா

னையானது தோற்றம் அல்லது சித்திரம் சடுதியாய்க் க

ட்புலன்வழியாக மூளைக்கு அல்லது மனதுக்குச் சென்

றது. அது இப்பொழுது அங்குண்டு உனக்கு வேண்

டியவேளை மனக்கண்ணில்ை யானையைக் காணலாம்.இ

ந்தப் பிசகாரமாக மற்றும் புலன்களும் தங்கடங்கள் கா

ட்சியை வைத்திருக்கின்றன. நீ கரும்போளந்தின்முய்.

கைப்பின் அறிவு மனதிற் சென்றது. கரும்போளததை

நீ நினைக்கும் வேளையிற் கைப்புருசி அத்துடனே நிக

ழும்.

டு. மனமான தென்னவென்றும், அது மூளையோடி

சைந்திருப்பதெப்படியென்றும் எங்களுக்குத் தெரியா

அ.ஆலுைம் மனதின் முயற்சிக்கு மூளை வேண்டிய தெ

ளுக்குத் தெரியும், ஆகையால் மூளையும் புலன்களும் ெ

சைந்திருக்கும் விதத்தைப்பற்றி ஏதேனும் நாம் அதி:

அகொள்வது மிகவும் பிரதானமாயிருக்கின்றது.

சு. மனுவினிலும் அதிக பூரணமான மிருகங்களிது

முள்ள மூளை அண்டாகாாமாயிருந்து முப்பகுதிட்டம்

ம், கவத். பெரிதான மேன் மூளை, உவ.த. சிறிதான

கீழ்மூளை, கவ.தி. முதுகென்பிஅனத்தோடிசைத்

மூளை, இந்த முதுகென்பூனம் முதுகென்புக் கோ:ை

முழுது தொடுத்திருக்கின்றன.

எ. புலன்கள் நரம்புவழியாய் மூளையோ டிசைந்திரு

க்கின்றன.இந்நரம்புகள் சோடுசோடாயெழும்பிப் ப

கத்துக்கொவ்வொரு சோடாகி மூளையிலிருந்தெழும்.

ம் ஒன்பது சோமே, கண், காது, மூக்கு, சாக்குமு:

லான பொறிகளுடனே இசைந்திருக்கின்றன.

அ. தொக்கு அல்லது பரிசகாம்பு முதுகென்பூன:

திலிருந்து எழும்புகின்றது. இவ்விதத்தில் முப்பது சே

ண்ேடு, இவை முதுகென்பைப் பலவிடத்திலு மூடுருவி

ப் பிரிந்து பலதிக்குங் கவைவிட்டுச் சரீரத்திலொவ்வெ

ரு பகுதிக்குஞ் செல்லுகின்றன.

க. மூளையிலிருந்தெழும்பும் நாம்புப் பொலிவைப்

பார்த்தால் மிருகத்திலும் மனுவிமூளை பெரிது.அது

அதிக பூரணமானது.ஏனென்ரு பற்பல மிருகவகு.

புக்களிற் சிதறியிருக்கும் பகுதிகளெல்லாம் இதில் ஒல்

நித்திருக்கக் காண்கிருேம். அன்றியும் மறுமிருகங்களு

க்கில்லாத வேறு பகுதிகளுமுண்டு ஆகையால் மனுe

மூளையிற் சிலபகுதியைத் தள்ளில்ை மிருகமூளையா

ம். மிருகமூளையிற்சிலபகுதியைச் சேர்த்தால் மிரு

மூளையின் தரத்துக் குயர்ந்திருக்கும்.
(இன்னும் வரும்.)

(The following article is the original of the foregoing)

ABRIDGEMENT 0F 0ே0D9s B00K 0I NATI RE.

IPAr I.) On the enternal senses of Animals. (CHAP. XT

1. The external senses are five in number-sight, smel

hearing taste and touch. The knowledge which these ser

ses convey to the mind is called perception.

2. The different kinds of perception, therefore, are as mu

merous as the different senses through which they are recei

ed, and these produce an effect or impression on the min

which usually remains for a long time, We call these im

pressions which we retain,_ideas.

3. These ideas may be likened to a set of pictures; the

are hung up in the curious chambers of the brain, each sens

has its own particular place, and the mind has the power c

allowing these pictures to remain unnoticed, or ofcaling the

into observation when it chooses; that is, by thinking abou

them.

4. Perhaps you have seen an elephant, the idea or pictur

of the elephant instantly passed from the eye to the brain 0

mind; it is there now, and whenever you choose you can

with your mind's eye, see the elephant. In the same way

ன்றும், புலன்கள் மூளையை அருட்டுவதென்றும் எங்க the other senses leave their impressions. You have taste
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aloes; the bitter idea is transferred to the mind, and whenew

er you think of aloes, the taste or picture of bitterness seems

present.

5. We do not know what the mind is, not how it is unit

ed with the brain; but we do know that the brain is necessa

ry to the action of the mind, and that the senses excite the

brain. It is then highly important that we understand some

thing of the manner in which the brain and the senses are

connected. _

6. The brain in man, and in all the more perfect animals,

is nearly of an oval figure, and consists of three distinct parts;

first, the cerebrum, which is the uppermost and much the

largest portion of the brain, then, the cerebel, or little brain,

lying below or behind; and third, that part which joins the

spinal marrow. This spinal marrow is extended down the

whole chain of the spine or back-bone.

1. The external sensesஜommunicate with thebrain by the

means of nerves. These"nerves always issue in pairs, one

for each side, and there are mine pairs which issue from the

brain, and communicate chiefly with the senses of sight,

hearing, smell and taste.

8. The nerves of touch or feeling issue from the spinal

marrow There are thirty pairs of these nerves; they pene

trate through different places in the back-bone, and divide

and branch out in every direction, and reach every part of

the body.

9. Man has the largest brain of all animals in proportion

to the general mass of nerves that issue from it. The human

brain is also most perfect, because we find united in it all

the parts that are scattered through the different classes of

animals, and moreower there are other parts which no ani

mal possesses. If then, we could remove some organs from

the human brain, we should reduce it to the brain of animals;

and by adding to thc latter, it would be elevated to the rank

of a human brain.

(To be Continued.)

மார்க்க விசாரணை.

(Inquiry on Religion.)

உலகத்திற் சனனமெடுத் திருக்கிற மனிதர் யாவருங்

தாங்கள் பிறந்த நோக்கம் இன்னதென்று எல்லாருஞ் ச

ரிவர அறியாமற் பலபல பேதகங்கொண்ட நடையாய்

கடந்து வருகிறபடியினலே அவர்களுக்கு இச்விேயத்

இக்கும் வருஞ் சீவியததுக்கும் பலனை உண்டுபடுத்தக்

கூடிய சீவியம் ஏதென்று நாம் மகா கவலைபாயும் ஆவ

லாயும் விசாரிக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிருேம். மி

ருகங்களைப்போல் மனிதரும் பிறந்து நின்று இடித்து

கித்திரைசெய்து உடம்புக்குரிய ஆசையிச்சைகளை:

அதிசம் அனுபவித்துப் பின் யாதொரு நலமிழப்பமில்

லாமல் இறந்தவிட வேண்டியவர்களல்லவே. மிருகங்

களப் பார்க்கிலும் மனிதர் எவ்வளவுயர்ந்த படைப்புக்

*ளயிருக்க முர்களோ, அவ்வளவுக்கே அவர்கள் தேட்

டங்களும் ஆனுபவங்களும் உயர்ந்ததாயிருக்கவேண்டு

டி. காரியமிப்படியிருந்தம் மனிதர் எவ்விதமாய் நட

ட்டதாயிருக்கிறது! தேட்டம் என்ன,அவர்கள் புலன்க

ளெல்லாம் என்னத்திற் சென்று வருகின்றன:என்.இப்ப

டியே வினவிப் பார்க்குமிடத்து உலகத்தில் எந்தெந்த

தி தேசங்களிலும் இருக்கிற சனங்களுக்குட் கொஞ்சங்

குறைய எல்லாரும் மிருகங்களுக்குந் தங்களுக்கும் சற்

தம் வித்தியாசமில்லாததுப்ோலவே நடந்து வருகிரு

சீசன். எப்படியென்ருல், சில மனிதர் தாங்கள் உண்டு

சளிப்பதே காரியமாகவுஞ் சிலர் உடுத்துக் களிப்பதே

காரியமாகவுஞ் சிலர் உண்ணுமலும் உடாமலும் பொரு

ள்தேடுவதே காரியமாகவும்,வேறு சிலர் ஸ்திரீபோகம்

பண்ணுவதே காரியமாகவுஞ் சிலர் எப்படி இருந் தந்

சிங்கள் தங்கள் மரபைப் பேணிநடப்பதே காரியம்:

வும் வேறுஞ்சிலர் கல்வியே காரியமாகவுஞ் சிலர் உத்தி

யோகமும் நடையுங் காரியமாகவும் ம்ேவல் சிலர் ஆ

ள்ச்சிறப்பே பெரிதாகவுஞ், சிலர் யோக்கியமே முக்கி

பமாகவும் எண்ணி இவைகளை நாடித்தேடிவருகிருர்க

ள். இது பயித்தியமென்றும் இவை மனுவிருடைய தே

ட்டதி அக்குப்பிரதானமான பொருள்களல்லவென்றும்

பலருக்குத் தெரியவரும். மனுஷிர் விசேஷமாகத் தே

டவேண்டியவை எவைகளெனில், அழியா வஸ்துவாயுஞ்
2ெ :, _ _ _ .

சகல பாக்கயங்களுக்கும் ஊநீருயுமிருக்கப்பட்ட ஒ

ஒன சிருட்டிகராகிய கடவுளை யுந் தங்களுக்குள்ள அ

ச்சிருட்டிகருடைய சாயலான ஆன்மாக்களையுந் தாங்க

ள் மறமையில்அடையும் மோட்சானனந்தத்தையும் அ

*சி அடையக் காட்டும் பாம குருவையுஞ் சரிவர அறிவ

தையே.இதைக்குறித்து அறிவிப்பது மார்க்கம் அல்லது

வேதம் ஆலுைம் உலகத்திலே பற்பல வேதம் இருக்கிறப

'அம் அவ்வேதங்கள் ஒன்றுக்கொன்று விர்ே.தமாயி

ருக்கிறபடியிலுைம் அவையெல்லாம் உண்மையாயிருக்

சமாட்டா. உலகத்திலுள்ள பல வேதத்தையும் நாம் ஆ

ாய்ந்து பார்க்க நமக்குப் புத்தியில்ல. என்ருலும் எங்

கள் தேசத்திலே வழங்குத் தமிழ் மார்க்கங் கிறிஸ்துமார்

தம் மதமதுமார்க்கம் முதலானவையை ஆராய்ந்துபா

ே இவற்றில் தமிழ்மார்க்கங் கத்தாவால் வந்

சிசில்லவென்பதைக் குறித்து வருகிற சஞ்சிகையிற் சிலவிசேஷங்களை:ஆகு ற

உலோபத்துவம்.

(On Awariciousness.)

(சனசிநேகனென்ற பத்திரிசையிலிருந்தெடுபட்டது.)

தோன்ஸ் (Jones) என்னும் ஒரு போதகர் 9, வருடங்களுக்கு

முன்னே (அல்) வயதுள்ளவராக இறந்த போய்விட்டார். இ:ே
ழுது பிரசித்தம் பண்ணப்பட்ட அவருடைய சரித்திரத்திஞலே அவ

ருடைய அதிலிஅேத பிசுனத்துவம் யாவரும் விசனப் படும்படி வெ

ளிப்பட்டிருக்கின் ம.தி. அவர் இறந்த போது இரண்டு லட்சம் ரூபா
ய் ஆஸ்தியுடையவதாகவிருந்தார்.இப்படி இருக்கம் அநேக வருஷங்

களது அவருக்கு வேலைகார் ஒருவரென் இ.இ. இருங் சதில்லை. குசி

வி% பேட்டி வேலை, தைழ்ந்தான் iேலமதி:
தாமே செய்த வகுவார் அவர் போதகளுயிருக் (ச) வருடக்கா

)ே வரையில் அவர் உத்ெதிக்கொண்டிருந்தது ஒரே அங்.ே அவர்

"சிவருகிருர்கள்! அவர்களுடைய விேயம் எப்படிப்ப
போட்டுக்கொண்டிருந்தது ஒரே தொப்பி, இவைகளிலே பழுது கே

ரிட்ட போதெல்லாம் தாமே பழுதி பார்த்துக் கொள்ளுகிறது. அவ
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ருக்கு அாேசஞ் சட்டைகளிருந்தன. ஆலுெம் அவர் ஒன்றையே உடு

த்திக்கொண்டிருச்தார். அவர் அதையும் மூன்று மாதத்திக் கொரு

முறை கழுவுகிறதும் அவருக்கு வெகு வருத்தமாயிருக்தது. அ.தி

அழுக்கட்ையாமலுஞ் ரேண க்தியடையர்மதுமிருக்கும்படிச்கு அ

தை உடுத்திக்கொண்டு நித்திரை செப்யார். இதை அவரே பழுது

பார்த்துக்கொண்டு ழிெந்துபோன இடங்களுக்கெல்லாச் துண்டு

போட்டுத் தைத்துக்கொள்ளுவார். இந்த உடையோடே வெளி

பிலே போகும்பொழுது அவரைக் க்ண்டவர்களெல்லாரும் இவர்

ஒரு ேெறலத்னென் நினைக்க இடமில்லாமற் சிலர் அவரைப் பரி

காசம் பண்ணவுஞ் சிலர் அவரை இாப்பானென்றெண்ணி யாசகன்

கொடுக்கவும் நேரிட்டது.

அவர் உடை போல அவர் புசித்தலும் விளுேதர் சான். அவர் வார

த்தில் ஒரு சான் தமதி சாப்பாட்டைத் தாம்ே சமையல் பண்ணிக்

கொள்வார். அச்த ஒரு சாளும் ஒய்வுகாளாயிருக்தது. அவர் தம

து போசனத்துக்கு மூன். பண்டங்களைக் கொள்வார். அவைகளி

ல் இரண்டை அவசரமான பதார்த்தங்களென்றும், ஒன்றைப் பகு

ங் திணிக்குரிய பதார்த்தங்களென்றுஞ் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்.

அவசரமான பதார்த்தங்களாவன, ருெட்டியும், உப்புப் போட்ட

பன்றி இறைச்சியுமாம். அவசரமல்லாதது, தேயிலையாம். அவர் அ

டிக்கடி தமது சபையார் வீடுகளிலே புசிப்பெடுத்துக் கொள்ளுவார்.

ஆஅதும் அவர் வீட்டிலே ஒருவருஞ் சாப்பிடுகிறதில்லை. பத்தி வரு

ட்த்தக்கு முன்னே சடுதியாக வச்ச_ஒருவ அக்கு வெகு மனவாகை

யோடே தம.தி போசனத்தைப் பகிர்ந்து கொடுத்ததல்லாது வே

முதிருட்டாங் த மறியோம் அவர் மேசையிலே வெண்ணெய்,பால் மு

ட்ட்ை,னிே,மாட்டிறைச்சி, பீர் (beer) சாராயம் வேறெந்தப் பதார்

த்தங்களும் வருவதேயில்லை. இவைகளை அவர் புசிக்கமாட்டாதவரல்ல

விaல கொடாமல் இவைகள் அகப்படும்போது வெகு மனாம்மியத்

தோடே புசிப்பார் ஆவர் எல் (Ale) ஏன் அஞ் சாராயத்தைச் சில

காலம் இலவசமாய்க் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வெகு பிரியமாய் உ

ட்கொள்வார். ஒரு நாள் பிற மாணக் தப்பிக் குடிக்கவே மற்றவர்கள்

பழிக்கும்படி சம்பவித்ததிளுலே இவ்வகைப் பட்ட பானங்க  ைஇனி

என் ாேவு ருசிப்பதிலலையென் டி சபதங் கூறிக் கொண்டு தமதாபிசு

பரியக்தம் சுத்த சலத்தையன்றி வேறெதுவுக் குடியாததிகுலே மே

ற் சொன்ன தமது சபதத்தை நிறைவேற்றினாாம்.

மாரிகாலத்தில் எவ்வளவு குளிராயிருந்தாஅம் அவருக்கு ஒரு கன

ட்புக் கிடையாது. அவருடைய வீட்டிலே விறகுக் கரியும் மிகுதியா

பிருந்தாலும் அதைச் செலவிடாமற் கோவிற் பிரகாரத்திலுக் தமது

தோட்டத்திஅமுள்ள சருகு முதலானவைகளைப் பொ.மக்கிக்கொண்

டு வர்து சமையல்பன ரிைக்கொள்ளுவார். குளிர் அதிகமாயிருக்தால்

அயல்வீடுகளிலே போய்க் குளிர்காய்க்திகொண்டு படுக்கப் போகிற

நேரத்தில் வீடடுக்கு வக்தி -த்ெதிக்கொள்ளுவார். அவருக்கு வீட்டி

ல் விளக்குக் கிடையாது. கோவிலில் எரிந்து போன சில வத்திகளை

இவர் சிறிது கோர் தமக்கு விளக்காக வைத்துக்கொள்ளுவார். அ

வர் சோம்பனலல, மிகுதியாயெழுது கிறவர். ஆஅெங் கடுதாசி விலை

கொடுத்து வாங்கமாட்டாதவாாகையால் தள்ளிவிடப்பட்ட அழுக்

குக் கடுதாசிகளிலே தமது பிரசங்கங்களை எழுதுவார். அவர் மிக

இஞ் சமாதான சிச்தையுள்ளவராயிருக்தவர், வாதி செய்வதுஞ்ச

ன்டைசெய்வதம் அவருக்கு எராதி. சமாதானத்தைக் குறித்தே

அவர் அதிகமாய்ப் பிரசங்கம்பண்அவதும், புத்திசொல்வதுமாயிரு

ருத்தார். சிலவே ைகளிற் கொஞ்சக் கருமங்களையும்பண்துவது வ

ழக்கமாம். அவருக்குத் அற்பல மிகுத்து ஞாபகம் விழுக் திபோன

போது அலுவலையும் நீக்கிக்கொண்டு தாம் பிரியம்வைத்திருத்த வாவி

பன் ஆபிமம் உருபாய்க்கு அதிகமான பொருளைத் திருடிக்கொண்ட

நகுல் அவனிடத்தில் உண்டாயிருத்த சம்பிக்கையெல்லாம் ஆற்அப்

ப்ோகவே இனிமேல் இங்கே இருக்கப்போகாது, சமது சொக்த

த்தேசத்திற் போய் இறந்துபோகவேண்டுமென்றெண்ணிக்கொண்டு

தம தி இனத்தாருக்குக் கடிதமெழுதி அனுப்பிஅர். அவர்கள் இவ

ாை; கூட்டிக்கொண்டு போய்ப் போஷணைபண்ணி அவர் விறச்து

போனபோது அவருடைய ஆஸ்திக்குச் சுதந்தாவாளிகளாய்ப் போ

ஞர்கள்.-From the Friend of the People.

குலககணக களஞ்சியம்.

(On Tamil Grammar.)

மிகுதியுங் கனம்பொருக்திய முகாமைக்காமருச்கு நன்மையுண்டாக,

(வீரசோழியம், சக்திப்படலம், உ.அ. க.வி)

நின்ற சொல்லிற்றுமெய் முன்கு முதலுயிர் நீண்டு மெய்யும்

குன்றுமொரோவழிக் கூறியவாவியொரோவழிப்போம்

அன் றிலனளணமனக்களொன்றற்கொன்ருவனவே.

இதன் பொழிப்புரை. வருமொழிக்கு முதலாக உயிராசல் உயிர்.ெ

ப்யாதல்வர்தால்-வந்தவுயிருங்கெட்டு-நிலைமொழியீஅங்கெட்டு-திர்

றயல் அகரம்-ஆகாரமாக நீளவும்பெறும். வரலாஅ-மரம்-அடி-உசா

டி. எம், குளம்-ஆம்பல்-குளாம்பல் எம், ஒனம்-அவிட்டம் ஒஅள்

ட்டம் எம், கோணம்-அகோணம்-கோளுகோணம் எம். நீதிம-அ

நீதம்-தோதேம் எம், காலம்-அகாலம்-காலாகாலம் எம். சாம்.அ

சரம்-சராசரம்- எம் வரும். ஒரோ வழியென்றவிதப்பால்-மாவடி-கு

ளவாம்பல் எம்.வரும். மேற்கூறிய உயிரோரோவிடித்தில் உலோப

மாம், வரலாறு-போலும் போன்ம்-மருளும்-மருண்ம் எம்-வரும் அ

ன்றி-ல காம்-னகரமாகவும்-ளகரம்-ணகரமாகவும்- மகாம்-னசசமா

கவும்- ஒன்றற்கொன்ருதேசமாவனவாம். வரலாறு, கன் மலே-முன்

முடி-கலன்-எனவரும். உலோபம்-கெடுதல்-ஆதேசம்-திரிதல்.எம

(வீரசோழியம். தத்திதப்படலம். உ.அ. க.வி.)

அச்சியொடாட்டியனியாத்தியத்திதியாளோடள்ளி

இச்சிெயாதியும் பெண்மைத்தெளிவாமெழில்வடான்

முெச்சியவாகராச்சத்திஅமூர்களின் மின்அமையாம்

ாச்சியவி.காரர்தாஅங்குறுகு கறுதுதலே.

இதன் பொழிப்புரை, அச்சி ஆட்டி-அணி- அத்தி-அச்சி-இ- ஆள்.

அள்-இ-இச்சி-கி- இவைமுதலிய பிரத்தியங்கள் பெண்பாற்றென்வை

விளக்கும். வரலாறு, பறைச்சி-வெள்ளாட்டி-பார்ப்பணி-வண்குத்தி

.மறதி-ஒருத்தி-கல்லாள்-இயள்-சாத்தி- கள்ளிச்சி-பேய்ச்சி எனவகு

ம். அன்றியும் வடாவிற் பெண்பாலக் குறித்தம்- பிறபாலக்குறித்

தம்-ஊரைக் குறித்தும் வரும். ஆகாசவீஅ-ஐகாாவீரும். வரலா.,,

வனிதா-வனிதை எம், தாரா-தாாை எம், உமா-உமை எம், மாலா

.ால் எம், சாலா-சாலே எம், தேவதா-தேவதை எம், சீதா- சீதை

எம். மதுரா-மதுரை எம் வரும். இன்னும், பெண்பாலக் குறித்த

இ காரவி.ம இகரமாகக்கு.ரகும். வரலாறு, சதி சதி எம், குமசீ-கு.

எம், கெளf-கெளரி எம்,வரும். பிறவுமன்ன (தமிழ் அளவிஅஞ் சி

றத்த நூலென்று தோற்ற எழில்வடாலென்னர். ஒசையித் சிறச்ச

வாசாரமென்றுதோற்ற மெச்சியவாசாரமென் ருர், இரண்டுமரத்தி

ரையுடையதாகலானச்சிய வீ காாமென்ருர். ச.அதுதலென் ம.தி அக

உேமுன்னிலை. எகாாமீற்றசை. பிரத்தியம்-விகுதி.)

(சேமிசாதம். உடு. கவி.)

ஐச்தாருமாறு பதிகுருமொற்றுமிகும்

வந்துற்றமன வயணலக்கள் சக்திகளி

அல்லாதனவுமிடக்கும்வாய்கண்டடக்க

வெல்லாமுடியுமினி தி.

இதன்பொழிப்புரை- ஐக்தாமுடலாகிய டகாரம்-ஆருமுடலாகிய

-னக்ாரமாம். ஆருமுடலாகிய-ணகாரம் பதிஅருமுடலாகிய-எசாய

மாம். வரலாறு, வேட்கை-அவா.வேனவா எம், வெண்மை- அலசி

வெள்ளலரி எம் வரும். அன்றிச் சொற்ைெடயிலொற்.மமிகும். ஒத்

று மிகுமென்றதெச்சவும்மையாகலான் உயிருமுயிர்மெப்புமாக

மாமெனக்கொள்க. ஆகமம்-தோன்றல்-வரலாறு. வெயில்- வெப்பில்

எம், முக்காதம்-முக்காவதம் எனவரும். இன்னும், மகாம்-னகரமா

கவும்-வகாம்-யகரமாகவும்-னகாம்-லகரமாகவுர்திரியும். வரலாறு,

சலம்-சலன் எம், கோவில்-கோயில் எம், மென்மை-இயல்-மெல்லிய

ல் எம். வரும். சக்திவிகாரமல்லாதனவெல்லாமுடிக்குமிடமவிச்துமுடி

க்கமுடியும். வரலாறு, சொல்காப்பியளும் செய்ததால் தொல்காப்

பியம் எம், அவனியற்ைசெய்ததால் அவனியம் எம்.வரும். இனிதெ

ன்றமிகையால்-பொன்னர்தார் எது-பொலச்சார் எனவரும் எ.ச.

(இலக்கணத் திரட்டு )

இ உ ஜம்முதலேறியமெய்கள் அம், அர் அல்விகுதி குனர் தொழிச்

பெயர்க்குமாம்

இதன் பொழிப்புரை, இ-உ-ஐம்முத அபிரேறிய-தி-சி.வி.கு.பு-சி.

ம்ை-வை- என்அமுயிர்மெய்யும்-அம்-அர்-அல்-இவையும் பண்புப்பெ

யர்க்குக் தொழிற்பெயர்க்கும் விகுதிகளாம். உதாரணம், சன்றி. மா

ட்சி-குழவி-கன்கு-மாண்பு-ான்று-செம்மை-மழவை-அட்பம்- சன்னர்

-பைசல் இவை பண்புப்பெயர்விகுதியாம். மறதி-தொடர்ச்சி. கலவி

.சோக்கு-வளர்ப்பு-பாய்த்து. பொறுமை-தோல்வைஆட்டம்-உழவ

ர்-பாடல் இவை தொழிற்பெயர் விகுதியாம். பிறவுமன்ன, (மெய்க

ளென். பன்மையாற் கூறியவசஞல், குணப்பெயர்க்குக் தொழிச்

பெயர்க்குமீருகவருமுயிர் மெய்யெல்லாமென்பதுபெற்கும். தொழித்

பொன்அமுயிரோடுயிர் மெப்வந்தால் வச் சவாலியும் போய்க் பெயர்க்குமாமென்றவும்மையாற் குணப்பெயர்க்குமானதன் மிப் பெ
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ர்வினையிடை யுரிகளுக்கும் சிலவிகுதியாமென்பது பெற்ரும். உதார

ாம் உக்தழிக்காண்க. எ-அறு.)

(தொன் அால்விளக்கம்.)

குவிடைப்பகுபத கண்ணஅம்விதியே.

இதன பொழிப்புரை, ஞகாரம்-சகாரம். இவற்றையிடையிலேயுள்

பகுபதங்ககுமூனவாம். உம். இனஞர்-கலைஞர்-உழுசர்-கொழுகர்

பாருகர்-மகிழ்சர்-செது சர். எம், வரும். இப்படிக்குத் தமிழ்ப்

புலவர் வேதகிரிமுதவியார்.

நிகனடு மிக வது. ஒர்வினு.

(A uெestion in Negindu.)

துரைகளே,

நிகண்டு லக வ.தி. க.க வது பாட்டில் 'அண்டச முதலேயோர்

யமனபுள்ளுடும்புபல்வி கண்டுமீன் மவண்யாமை சாகமிப்பியுமீரா

ம்' என்று சொல்வியிருக்கின்றது. இதிற் புள்ளென்று பொதுப்

டச்சொன்னமையால் வெளவாலும் அதிலடங்குமே.ஆளுஅம் வென

ால் முட்டையிட்டது சானென்றும் பாராததிளுஅம் எ.றம்பு முட்

டையிடுஞ் சீவகுயிருக்கம் அதை இப்பாட்டிற் சொல்லாததினதும்

இப்பாட்டின் கருத்து முற்ருயெனச்கு விளங்கவில்லை. உங்கள் மே

மையான உதயதாரகைப் பத்திரங் கற்கை பொதுவான கல்விமு

வியவற்றிற் கிடங் கொடுக்குமென்றுங் கற்கை சாத்திரமுதலியவற்

பில் உண்டாகுஞ் சக்தேகங்களை ஆதித்தனக்கண்ட பணிபோல் நீ

குமென் றும் சான் கம்பி பிதை உங்கள் உதயதாரகைப் பத்திரத்தி

வழியாப் விவைத் துணிச்தேன்.

_
இப்படிக்கு

திரை ஆவணி. பி. கயதி-.

பை. செலம்பரமுதலியார்.

Reply to the answer to a question on Tamil Grammar.

சனம்பொருக்திய முகாமைக்காராே,

இலக்கணத்திலினவெழுத்தைப் பற்றி கான் கேட்ட கேள்விக்கு இ

லச்கனத்தில் வல்ல பெரியோர் ஒரு கற்கருத்தை எழுதவேஅமென்

த கேட்டிருக்க, இயாழ்ப்பாணம், வடதேசம் முதல்ான விடங்களி

துள்ள இலக்கண வித்துவான்கள் எது நியாயத்துக்கோ ஒன்றுமெ

ழுதாமலிருக்க, இயாழ்ப்பாணம் மாளுக்கனென்ருெருவர் எழுதினர்

மறுமொழி. ய-ர-ல-வழே.ளஎன்னுமிடையினம் ஒன்ருேடொன்றினமா

னபரிசுகன் அாஅளேனும், மற்றைய விலக்கண நூலுளேஅங் காணவில்

ெையன்று சான் சொன்னது மாநிபுணவித்ததுமென இந்த மாளுக்

ஒதுக்கு வெளித்தது எனக்காச்சரியம். அது பொய்க்குவையில் ஓர்

மெப் பிரகாசித்தாப்போஅம் மட்டியுள் முத்தொளிர்விட்டாப்ப்ோ

அம், மாநிபுணவித்தகமென்றிழிவாய்ச் சொல்லியுஞ் சிறப்பாயிற்

அ. பொய்சொல்லவெண்ணியுஞ் சொன்னது மெய்யென்பது பின்

இத் காண்க. இலக்கணத்தில் வல்ல பெரியோர் கையிடவேண்டிய

தொழிலில் ஒர் ம்ாளுக்கன் முயற்சிப்படுல்ெ 'பொய்படுமொன் ருே பு

காபூஅங் கையறியாப்பேதை வினைமேற்கொளின்’ என். இந்தமா

அக்கலுக்கே சொல்லவேண்டியது.ஏனெனில், க. வது.ஒரு தாலுளே

அஞ் சொல்லப்படவில்லையென்று கான்சொன்னதை மாநிபுணவிந்த

கமென மறுத்தும், எங்வெலுஞ் சொல்லியிருப்பதைக் காட்டாதது

குற்றம். உ. வது. இடையின வெழுத்திக்களே ஆசிரியரிகந்தாரென்

அ. கான் சொல்லாதிருக்க அதை என் னில் வைத்சிச் சொன்னதா

வெழுதின. குற்றம், க. வ.தி. இடையினவெழுத்தைப்பற்றி ஆசி

சியர் ட்ருதொழிச்சதற்கு நியாயஞ்சொல்லப் புகுத்தவிடத்தும் முன்

"இவ்விாண்டோரினிமாப் வ்ரன் முறையே”என்ற்தில் இடையினத்தை

அடக்கிய கியாயஞ்சொல்லாதது குற்றம், ச. வது. சான் ருேர்வாக்ெ

தி பிறழிலியாவும் பிறழுமென்றசொல்லியும்,ான்.அாற்செய்த பவுணர்

தி முனிவருடைய வாக்குப்பிறழச்செய்த வயித்தியாாதபண்டாரத்தி

எதி இலக்கணவிளக்கச் குத்திரங்களை அங்கிகரித்தெழுதினது குற்ற

ம் அதி குருவழியிஆலடிபட்டதை அம்மாளுக்கனறிச்திலான்போது

ம். டு. வ.அ. முன்அேர் மொழிபொருளேயன்றி அவர்மொழியும்பொ

ன்னேபோற்போற்.அவம் என் மதையெடுத்துச்சொல்வியும் புனே'பூ

அங்கையறியாப்பேதையென்.ற திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்க பு

ஆஅம் என்றெழுதினஅ குற்றம். சு. வ.து. முன்மூேர் மொழிபொ

இனென்பதை ஒப்ப்முடிய எழுதாதது குற்றம். எ.வது. சர்ன்ருே

ர்வாக்கிற் பிறழில் யாவும் பிறழுமென்று தருமமாய்ச் சொன்னதும்,

டையெழுதியும், இயற்றமிழ்முறையாய் எழுதாத குற்றம், சு.வது

யாவருமுனாவெழுதாதது மயங்கவைத்தலென் அங்குற்றம் ). வது.

முழுவதுமென் செள்விக்கு மறுமொழியாய் நின்றும் நின்று பயனின்

மையென்.அங்குற்றம். மாளுக்கனெழுதினது சிலுசிலுப்பன்றிப் பன்

ணிகாாமல்ல.அச்தமாளுக்கனெழுதின விடையைப்பற்றிமுகாமைக்கா

ார் யாதொரு கவனிப்புப்பண் குமல்லிட்டது மிகுந்த ஆச்சரியம். கா

ன் முன்னெழுதின கேள்வியை மறுபடி தெழிவாய் எழுதுகிறேன்.

"ஐ-ஒள.இ உச்செறிய' வென்ற விதியால், யா-லவ-ழள என அரிக்

சுவடிப்படியினமாகில், இனமென்றதற்குக் காரணங்கூறப்பட்டிரு

கும் "தானமுயற்சி' என் அஞ் குத்திரத்தை இடையினத்திற்கோட்

டிச் சிக்கித்துப்பார்க்கில் பகர ரசாங்களுக்கும், லகா வகரங்களுக்கு

ம் ழகர, ளகரங்களுக்கும் முறையே தானமு மளவுமாகிய இரண்டு

காரியங்கள் மாத்தாமொத்தன. ஆ அல் ரகரத்தையும். ழகரத்தையு

மிணைத்தாலத்தானமு முயற்சியு மளவுமாகிய மூன்று காரியங்களொக்

குமாகையால், பழ.யள-லவ என வொன்றற்கொன்றினமெனக் கூற

லாகாதா? மூன். காரியங்களொச்தவற்றைவிட்டு இரண்டுசாரியங்

களொத்தவற்றை இனமெனக்கூறவேண்டியதென்னை' இதற்கு ஆசி

ரியாப்படிச்சொல்லியிருக்கின் றமையால் அவா காணயோடுறழ முடி

த்துக்கொள்க என யாழ்ப்பாணமாளுக்கன் உத்தரஞ்சொன்னது

போற்சொல்லாது முறைமையான கியாயமுண்டாஅல் அச்தை மா

ளுக்களுகிய வெனக்கு விலக்கணப்பயிற்சியின் மிக்கோர் உதயதார

கைவழியாக விபரித் திச்சொன் அல் மகாபெரிய உபகாரம்.

இப்படிக்கு. இலக்கன.துட்பவிசாரணகாரன்.

உடுப்பிட்டி பள்ளிக்கூடம்.

த.அாசக.ஆ. ஆவணிமீ. உஎ.தி".

கணக்கு விடை.

Answer to the uெestion in Mathematics.

முகாமைக்காரரே,

உங்கள் உதயதாரகை, லக ஞ். சஞ்சிகையின் கண் திசைமாற்றுக்

கணக்கு விஞவை விகுவிய திருப்புரம் மாளுக்கலுக்கு விடை.

முழுவெண் முப்பதாதலாஅம் மாற்றெண் பதிஅருதலாஅம் முப்ப

தினின். நிாையே ஒவ்வொன்றற் கொவ்வொன்.று குறைந்து வரும்ப

டி பதிஞறெண்கள் கண்டு அவ்வெண்கள் முழுவதையுங் குனனஞ்செ

ப்து வருங் குணி,சமே மாற்றுத் தொகையாம்.

இவ்வாறிதற்குச் செய்து கண்ட விடைத் தொகை க. கோடிகோ

டாகோடியே ச. இலக்கத்தி உசுதசாஅல் கோடாகோடியே

எக. இலக்கத்து களதஇாகக கோடியே ச. இலக்கம். (அல்லது.

க0 ச.உ.சு.ச.அ0 எககஎடுகக. 0 ச00000) பிறவுமிவ்வாறறிக

த.அாசக%. ஆவணிமீ. உய்தி". இப்படிக்கு. வண்ணக

கர் காசுககடை பொன்னம்பலச்செட்டி சின்னத்தம்பி.

பரமார்த்த குருவின் கதை.

இாண்டாவது.

குதிரைமுட்டை வாங்கின கதை.

பாமார்த்தகுருவும் ஐக்தி சீஷர்களும் மடத்துக்குச்சென்ற பின்பு

ஆற்றிலே தாங்கிள் பட்ட அவதியைச் சொல்லித் திரிச்தார்கள்.

அதிலே மடத்தைப் ப்ெருக்கிக்கொண்டிருச்த ஒரு கண் குருட்டு

க்ழ்ெவி சடர்சதெல்லாவற்றையும் விபரமாய்க்கேட்டு நீங்கள் உங்க:

எண்ணிக் கணக்கேற்றின் வல்கயிலே மோசம் வச்ததென் மிருக்கி

றேன், தன்னையாகிலும் வேருெருவன பென்கிஅன் தப்பவிட்டெண்

வணிகுறி கணக்குத் தப்பும் ஆகிஅம் வேறே சமயம்வச்தால் இப்ப

டிப்பட்ட மோசம் வர்ாதபடிக்கு உபாயம் சானே சொல்வித் கருெ

றேன், காட்டிலே டெக்குஞ் சாளுக்கி பொறக்கிக் கூட்டி பெரும்ப

ாவாகத்தட்டி எல்லாருஞ் சூழவிருர்து அணிமூக்குச் சான்ச்சித் பட

க்குனிந்த்முன்னெதின் பிற்கு சாணி.பி.பட்ட குழிக்க எண்ணவே க

னக்குத்தப்பாமல் எத்தனைபேரென் றறியலாமே. அப்படியே _று

பதிெழுபது வருஷத்திக்கு முன்ன்ே பத்துப்பெண்பிகள் கூடினவிட

த்தில் ாேங்கள் கணக்கேற்றினவகைபிதாக்குமென்ருள்.

இது கல்ல உபாயச்தானே பணத்துக்குஞ் செலவில்லை. ஒருத்தது

க்குக் தோன்ருதேபோயிற் று. ஆகிஅம் எல்லாக்காரியத்திக்கும் ஒ

ரு குதிரைவாங்கிகுல் உத்தமம். ஐயா, எப்படியாகிதும் உமக்இக் கு
தின் சம்பாதிக்கவே அமென்ம சகலருஞ் சொல்லக் குதிசை விலை எ

வ்வளவாயிருக்குமென்ம குருவும் விசாரித்தார். விசாரிக்குமிடத்தில்

பொய்ப்படச் சொன்ன்சிக் குற்றம், அ. விதி. வழக்குத் தமிழில் வி
அ. பெர்ன் ஐம்பத பெர்ன்னிற் குறையாதென்ம கேட்டதிகு
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லே அம்மாத்திரத்துக்கவகாசமில்லையென்று குருவானவர் சாதித்

தாா.

இவ்வாறிவர்கள் பலநாளும் ஆலோசனை செய்துகொண் டிருக்கை

யிலே மேயவிட்ட கறவைப்பசு ஒருநாட் பொழுது சாயும் வேளையி

ல் வீட்டுக்கு வாராததைக் கண்டு ஊரிலெங்குக் தேடினர்கள். தேடி

னவிடத்திலும் அகப்படாததினல் ம.மு.காள் மட்டியென்பவன் சுற்று

க்ரொமங்களிலே தேடப் போளுன்.

எங்குங் காளுமல் மூன்று சாள்வதுே மடத்துக்குச் சென்றவிடத்தி

லே ஐயா! பசுவைக்காணேன், அகிலும் பாரமல்லக் கொஞ்சவிலையா

ய் மைக்குக் குதிரை அகப்பட்டதென்று சந்தோஷமாய்ச் சொன்கு

ன். அதெப்படியென்று ஆசையோடே குருவுங்கேட்கப் போன க

மவையைத்தேட ஊருக்கூர் காட்டுக்குக் காடு கொல்லக்குக்கொல்லை

போயெல்லாஞ் சோதித்து வருகையில் ஒருபெரிய வேரியின் கரைச்

சார்விலே சாலைந்து கோளிகைக்குதிரைக்ள் மேயவுங் கிடக்கவுங் கண்

டேன். போகப்போக அருகேசென்றவிடத்திலெங்கும் இருகைபி

குற்றழுவப்படாத குதிரை முட்டைகளைக் கண்டு.அதில் வந்த ஒருவன

க்கேட்க அவைகள் குதிரை முட்டைதானென் றுமொவ்வொன்றுக்கு

காலந்து பொன் மாத்திரம் விலையாமென்றும் அவனெனக்குச்சொன்

மூன். ஐயா, இது கல்ல சமயம். சு.லூபமாய்ச் சாதிக்கு திரைவ தம்

நாமெப்படி வளர்த்தே மோ எப்படிப் படிப்பித்தோமோ அப்ப

டி யெளி சாகுமென்று மட்டியென் கிறவன் சொன் ஞன். எல்லாருச்

கும் இதுவே சம்மதியாகி அவளுேடே மடையனென்றவனைக் கூட்டி

க் கையில் ஐந்து பொன் கொத்ெது உடனே பிரயாணப்படுத்தி அ.அ.

ட் பிஞர்கள்.

சொன்னதன் மைக்கு மட்டியும் மடையஅங் குதிரைமுட்டைவாங்

கப் புறட்பட்டுப் போனபிறகு மூடனென பவன் ஒரு சந்தேகத்

சைக்கொண்டு வந்துவிட்டான். எல்ல சாதித்துர கத்முட்டை வரு

மென்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். வர்தாலும் அடைகாத்த பிற க

லலோ பொரிக்கும். ஆகிஅம் அதை ஆர் அ-ைகாக்கிறதப்ப அறியே

* இருகையால் தழுவப்படாதென ருனே பத்துக் கோழிகளைக் கூ

-வைத்தாஅம் பத்தவுமாட்டாது நிற்கவும் மாட்டாது. அப்புறம் இ

அக்குப் போம்வழிசொல்லுங்களென்ருன்.

என்றதைச்கேட்டெல்லாரும் வெகு விழிப்பாட்டமாப் ஒருவஅெ

இவனைப் பார்த்துக்கொண்டு வாய் விடாமற் பேசா திருர்தார்கள். அ

னேக நேரம் போனபிறகு குருவான வர்தானே மக்குள்ளே ஒருவன்

அடைகாத்தாலொழிய வேறே வழி காணேனென்று தனித்தனியே

நின்ற மூவரையுங் கேட்க அவனவன் போக்குச்சொன் மூன். இவன்

தினச்தினக் சானே ஆற்றிலேடோப் வேண்டிய நீர்த்தமெல்லாங்கொ

ண்வொவுங் காட்டிலேபோய் வேண்டிய வெரி கரும்பு சம்பாதித்

அதிக் கொடுக்கவும் எனக்குத் தியோகமாகக்கொள்ள அடைகாக்கக் கூ

டுமோவென்ருன். அவளுேவென்ருல் இரவும் பகலுமாகப் பின் வாங்

காமல் மடப்பள்ளியிலே னேகிடக் து பத்துப்பேருக்குச் சோருக்

கவும் அவிதக்கறி கனச் சமைக்கவும் விச்தையான பணிகாசமுண்டு

பண்ணவும் வெங் கீர் காய்ச்சவும் அடுப்பண்டையிலே சாகிறதலலோ,

பிற கடைகாக்கிறதென் குல குமே வென்று சொன் மூன். மற்ருெ

ருவன் விடியாமுன்னே கான் ஆற்றுக்குப்போ ப்த் தக்த வனம்பண்ணி

வாய் கொப்பளித்து முகங்முெவிக் கைகால சுத்திசெய்து முறை

யே டெல்லாம் அ.அஷ்டானங்க ளயும் மு. சித்தபி பு பூல் காவனங்க

ள் பலவுர்திரிந்து புது வரும்புகளே தெரிக்தெடுத்துப் பூச்சியமாயிங்

கேகொண்டுவந்து நெடுஞ் சரங்க காத் தெ 'டுத்துப் பல விக்கிரகங்க

ளிலே அரிச்சனையே டே சாதித் தேவ பூசைக்கு நித்திய மெய்யுத

வி செய்வது என் பாரிசமல்லோ ? இத்தோடடையிற் கிடக்கலாமோ

வென் முன்.

அதுக்குக் குருவானவர் இதெல்லாம் உள்ள ததனே, போன மற்.

திரண்டுபேர்களாலேயு மாகாதே. ஒ நத்தன் வருகிறவர்கள் போகிற

வர்களை விச ரிக்கவும அவர் ள் சொலஅம உத்த த் துக்கு மறுஅக்

தரக் கொடுக்கவுங் கொண்டுவக் துவி மெ வழக்குக கே டத்ெ தீர்-கவும்

முதியாத வேலையாயிருக்கிரு . கடைசியிலே மட்டியென் பவன் எ

அது க்கா ஞ.அ எவின சமயத்துக் ெல்லாங் கடை, சங்தை பேட்டை

அகுப் போகிறவனல்லோ! ஆகையால நீங்கள் அடிக்கடிவேண்டிய

ஊழியத்துக்குத் திரியவேஅமுள்ள தானே. ன் ஆ அல இங்கே சு

மம வல்லோ இருக்கிறேன். அந்த முட்டையை மடியலே வைத்திக்

கொண்டு கையாலே தழுவிப் போனவையாலே மூடி மார்போடனை

த்தே அன்போடு பேணி அடைகாப்பேன். குதிரை பொரித்தாலே

போதும், படத்தகும் பிரயாசம் பார்க்க வொண்குகென்ருர்,

THE ADw ENTUREs 0F THE (;URU N00DI.E.

(By Beschi.)

second Story.

Of the purchase of the Horse's Egg.

After the Guru Noodle and histive disciples had arrived at the Maயா, க்,

went about relating the dilemma in which they had been placed in beா

Upon this an old one-eyed woman, who was in the habit of sweeping .

Mattam, having heard in detail all that had happeaed, aid, I am ofe:

that there was a mistake in the mode in which you counted yourselve :

added up the sum.

person, the amount will be erroneous; however, it another occasion க!

occur, I will tell you a method by which such a mistake as this may be

ed, Having picked up the ordure which lies on the commons, collecti .

gether, and when you have patted it smooth, gather around it, and to:

down, dip the ends of your hoses in the dung Then count the imprer !

made by your noses, and you may thus know, without any error in ம் -1.

count, how many persons there are In this very same manner, லா நிர்

or sixty years ago, did we take account of a number of women who were a-1.

lected together.

They all replied, This indeed is a capital plan and costs no money; i l

not occur to any of us.

a horse. Sir, you must by all means procare a horse.”

ed how much the price of a horse would amount to. As they heard up சு

quiry that it could not cost less than from filty to a hundred pagodas, the-ெ1.

ru determined that he had not ability to pay so much.

The matter thus remained a good while under consideration, when one t

they perceived that their milch cow which had been turned out to feed, !

not return home at the close of the evening: they sought her all over ம் -

lage, but as, notwithstanding their search, shewas not to be found, Bல.

head on the following day went to seek her in the surrounding willages.

On his return to the Mattam the third day, unable to discover her any wher,

he exclaimed with delight, The cow, Sir, l cannot ind: "is no mate, hன.

ever, for I have mot with a horse for us at a very low price. "How

that demanded the Guru with eagerness. To which Blockhead rep:

'When I was on my return, alter I had been searching from village towiபு.1

from common to common, from enclosure to enclosure, in order to in ம

milch cow, l perceived four or five mares grazing and reposing on the ம

of a large lake.

encompassed by one’s two iris Upon engiry of one who came g, le:

formed me that they were in truth horses eggs, and that the price of each 1.

them was only four or tive pagodas. Here is a fine opportunity, Sir. We வ

thus, at an easy rate, obtain a high bred horse, and as for its docility, hi எ11.

The le:

sented to this proposition, and having united idiot with him, delivered in 1.

depend upon the manner in which we rear it and break it in.'

their hands live pagodas, and despatched them (orthwith on their joயாeர.

Alter Blockhead and Idiot had set out, in the manner just mentioned, !

purchase the horse's egg. Fool thas threw out a doubt, Grant that be ஐ

of a high bred courserie obtained, still when obtained, it is only after hair

been sat upon that it will be hatched; but who in the world is to hatchil :ா

sure l do not know. He ways that it is not to be encompassed by one I:

arms though then we wereto keep ten hens together upon it, they coயப்

even stand upon it, much less cover it

with astonishment, and without opening their mouths, remained speeche

Alter a considerable pause, the Giru addressed himself separately to ed |

the three who were present, saying, l see no other way but that one 01:1 -

should sil on it." ப்pon this eich made is excuses, it is my buள்க'

says one, to go daily to the river and fetch all the water that it wanted, !

also to go to the jungle and procure cane for irewood, how therefore :

possibl'hatch it Says anither, After remaining night and day wit |
intermission in the kitchen, dressing rice, cooking all kinds of carries, mai,

funcy cakes and boiling water, for every body, this killing myself at the ser: 1:

howcan the hatching beperformed by me:Says another, Beforedy l.

1 go to the river, and after having cleansed my teeth, rinsed my month, கன்

ed மy fice, puried my hands and feet, and completed all my ceremon:

cording to the rules, I have to go round the flower gardens, cull the new bா,

bring then hither with due respect, tie long garlands, strew flowers w:

fereit idols, at the same time worshippingthen, and daily assist at :
of the deity. such is my business, is it hot: With all this, how can 1 hilள்

it'

To this the Guru replied, This is all quite true neither can it be aல.

plished by the other two who are gone away; for one of them has more'

hess than he can inish, in making enquiries respecting those who coம" |:

g0, in giving answers to the questins which they_propse, andi iஜப்:

eேtting the disputes which are rought before in Finally, Biochம்: _.

all ocisions when wewish to transictany business, is he not the peல:

1f one reckons, leaving out either himself or aம ம்

Nevertheless, for all purposes, it will be bett , '

'The Gur deறடிக்.

As I went on farther l found, in a place which was eவ, !

number of horses eggs hanging down in every direction, which coald |

Tell us then how we are to man: 1.

in this business. On hearing what he said, they all stared at each lம் |

(இன்னும் வரும்.)
goes to the shops, to the fairs and to the willage it is very true, therel.ே
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| you must follow those occupations which constantly require your atten

n For my part, an I not here doing nothing I will place the egg in my

, embrace it with my arms, cover it with the skirt of my cloth, hug it in

bosom, guard it with tenderness, and thus hatchit. It is enough it we do

produce the horse, we will not regard the trouble which is to be endored.”

(To be Continued.)

பு தி ன ச் சங் க தி க ள்.

யாழ்ப்பாணம.

வேதக்குட்டிக் குருக்களையா, ஆமமுகச் செட்டியார், தம்மஞ் சில

பதிய அஷர் ஒரு நாள் வண்னாபண்ணைச்குச் சேர்ந்த பிள்ளைக

ஓரிடத்திற் சேர்த்து அவர்கள் படித்திருக்கும் புடிப்புகளிற் சேர
த் து கலமென் று கண்டபடியால் அப்பிள்ளைகளுக்குச் சில புத்தகங்

உபகாரம்பண் ைவென்று வாக்குப் பண்ணியிருக்கிருர்களென் ற

கள் இப்படுகிருேம். -

கனம்போருந்திய தானியேற்பூரையரும், அவர்கள் சமுசாாழும்,

துரையைவிட்டு இந்த மாதம், ஸ்உ தி" இயாழ்ப்பாணம்வங் தசோ

தார்கள் அவர் இனி இவ்விடத்திற்குடியாயிருப்பாரென் ற எண்ண

வண்டியிருக் -

::::: மிசியோனச்சேர்ந்த சங். யோன. மத்தேயுவெ

உம். பாதிரி தன் உத்தியோகத்தை தன் மனசாக விட்டுவிட்டா

ரன் அகேள்விப்படுகிருேம்.

சீனம். _

நமது இராசாத்தியின் தானுபதியாகிய எல்லியற்று அறிவிக்கி

ற அறிக்கைப்பத்திரம்.

காரியங்கள் இருக்கிற மாதிரிக்கு சகல இங்கிலிசு காரரும் மற்றும் பி

தேசத்தாருமாகிய வியாபாரிகள் இன் ற வைகாசிமி உசதி".பொ

துடடமுன் காக் தன் நகரிலயவிட்டு அப்புறப்படுவது திறம். _

இந்த அறிக்கைப்பத்திர வழியாலன் றியும். சீனர் அன்றைத்தினத்தி
'ல போர்செய்ய ஆயித்தப்பட்டிருந்தார்களென்பதைப் பலபலவி

ங்களிலும் அன்றைக்கு நடந்த வக்த காரியங்களால் அறியவர்த

து. எப்படியெனில், சிப்பம் முதலியவிருக்கும் பண்டகசாலைகளிலும

ஆற்றின் தாழ்வாரங்களிலும் பீரங்கிகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. ஆற்

நிற்குப்போகும் வழிகளொவ்வொன் றும் பீரங்கிமுதலிய செறிந்த ஆ

தசி வயா இ ஒவ்வொன்றிலும் விருதுக்கொடிகள் பறந்தன. ஒவ்

வொரு இடங்களிலும், ஆவணச்சாலைகளிலும், போர்ச்செவகர் நின்

அர்கள். தேயிலை நிறுத்து முடித்தபின் சில இங்கிலீசுகாரர் வேருெ

3 ஆவணச்சாலைக்கு வள்ளத்திலேறிப் போகையில தெருக்களில் நி

றை படைவீரர் விைேதத்திற்குத் துப்பாக்கியை அவர்கள்மேல் நீட்

டிஞர்கள்.

அவ்வாற்றங்கரையிற் பிறஞ்சுபோவி என்ற துறைமுகத்திலிருச்

து காக்தன் நகரியின் வடக்சங் சம்வரைக்கும் வெகுவான பீரங்கிகள்

காட்டப்பட்டிருக்தன. சீனர் செமிங் (Shaming)என்றவிடத்தில் ஒரு

புதுக்கோட்டையுங் கட்டி முடித்தார்கள். அவ்வாற்றில் அனேக கு

டாக்களில் வெகு ஏ. ரா ளமான *தித்தெட்பங்கள்(Fire rafts)செய்துவி

டப்பட்டன. இப்படி அவர்கள் முயற்சிப்பட்டிருந்த விதத்திமூல்

இங்கிலீசுகாருடனே எதிர்த்து ஒரு கணப்பொழுதில் அவர்களே அ

த்துறைமுகத்திலிருந்து அகற்றிப்போடும்படிச்கு அவர்கள் இருக்கு

மிடங்களிலெலலாம் உடனே அவர்கள் மேல் விழுங் த சண்டை பண்

 ைஎண்ணிஞர்களென்று அறியவந்தது.

கமது இராசாத்தியின் த ஒபதியாகிய சீ எல்வியற்றென்பவர் ப

*ணிவைத்த அறிவித்தவின் படிக்கு வர்த்தகர் இரண்டுபேரல்லாமல்

மற்றவர்கள் எல்லாரும் அன்றையற்றினம் அங் கரிக் கப்புறப்பட்ட

திகுலே தப்பிக்கொண்டார்கள். அல்லது சிறைபிடிக்கப்பட்டுங்கொ

"ப்பட்டும்போவார்கள். அன்று சாயந்தாம் ஆறுமணியளவில் ஈ

த. இா சாத்தியின் இரண்டு சண்டைக்கப்பல்கள் காங் சன் சகரிக்

"க்ேக சங்கூரம் போட்ப்பட்டிருக்கையில் அன்று இராத் திரிப் பத்

ஆணிவேளையில் பேற்றி (Fatee) க்குநேரே தீத்தெப்பங்காணப்ப

ட் கமது இராசாத்தியின் சண்டைக் கப்பல்களை மே சப்படு

ச்சிகிறதற்துேவா கத் திரையிஞல் அள்ளுண் டுவந்தது. ஆகிலும்.அ

'சித்தெப்பங்களாவன, இலகுவாய் நெருப்புப்பற்றிச் சுவாவித்திக்

:த்திற்கும் குங்கிலியமுதலான பலபொருள்களைச்சேர்த்து அக்

பிட்மோக்ருன் கப்ப். எரித்தழிக்கும்படி காற்று நீரோட்ட

"9?’ல்அன் திசையறிக்க எதிர்ெ சத்துருசெலுத்திவிடுச் செப்

வைகள் சங்கூரம் போட்டிருந்ததிகுலும் நமது இராசாத்தியின் பு

கைக்கப்பல் அவகை ைஅந்த மோசத்திலிருந்து நீக்கி வெகுபீரங்

சிகனச்சூட்டு_மாற்றலுடைய கள்ள உபாயங்களை முறியடித்தது.

உஉதி". செமிங் என்ற பட்டணத்தை அழிக்கித் துவங்கி வெகு

பீரங்கிகள் சுடுபட்டதின் பிறகு அச்கோட்டை அழிக்கப்பட்டு அ

மைதிகொண்டது. அங்கேரத்திலே அங்கே கேர்த்தியான எட்டுப் பி

த்தளைக் கப்பாக்கி கண்க் கண்டெடுத்தார்கள். மேலும் பேற்

றி ( Fatee ) என்றவிடத்தக்கு நேரான குடாக்கடலிலே சீனரு

டைய சண்டைக்கப்பல்கள் வங் த வெளிப்பட்டன. அவைகளை இங்

கிலீசு காரர் கண்டு மிேசிசு (Nemesis) என்ற புகைக் கட்பலுடனே

போனவேலை யில் அக்கப்பல்கள் பயந்து உள்ளே ஒடிவிட்டது. உட

னே இப்புகைக்கப்பலும் திரும்பிற்று, சற் று நேரத்தின் பின் சீனருடை

கப்பல்கள் மறு படி தோற்றின. அவ்வே ைபிலும் புகைக் கப்பல்

தானே. அவைகளைத் துரத் திக் குடாக் கடலிற் சென்று யுத்சஞ் செ

ப்கையில், அதிகமான ஆரம்ப மும் குப்பல் குப்பலான புகையும் எ

ழும்பின. அவ்விடத் தில் மூன்று மணித்தியாலத்துக்கு சீனருடைய

காற்பது கப்பல் எரிக்கபோயிற்று. ஆட்சேதம் மெத்த வில்லை.

மிேசிஸ் என்ற டகைக் கப்பலும் சேறல்டடு (Herald) என்ற கட்

ப.அம் அவைகளைச் சேர்ந்த வள்ளங்களும் பறிமுதலான கொடிச

 ையுங் கட்டிக்கொண்டு இன உத்திபோசஸ்தருடைய சட்டைகளே

யும் தொப்பிகளையுங், கப்பலாட்சள் தரித்துக்கொண்டு வெற்றிய

ஒடத்து வருவதைப் பார்ப்பது எவ்வளவு சிறப்பான காட்சி! புகை

* கப்புவின் கைப்பித்தானை ஆல் என்பவரின் கையில் வாணம் வெ

உத்துக் காயப்பட்ட்து. சேமிங் என்ற கோட்டையில் யுத்தம் ஈடக்

தபோது, மோட்டெஸ்ற் (Modeste) என்ற கப்பலின் மரம் கயிறு

சிேசிலானவைகள் சேதம் போயிற்றென்றும், அதில் இருக்த மூ

*ன் அ மனிதர் காயப்பட்டார்களென்றும் அறிகிருேம்.

உக. தி" சீனருடைய ன்ெ னப் படகுகளில் அாேகம் உவமடே

(Whampoa)என்றிவிடத்தில் இங்கிலீசு காரராற் பிடிக்கப்பட்டது.

உச தி". வெளிக் கோட்டைகள் அழிக்கப்படாமல் இலேபிளுக்க

*அகல், மவுன் ரென் (Lieut Col. Mountain) தன் சே?னயைக்கொ

*பி திரும்ப வெற்றியடைந்து அங்கிருந்த போர்ச் சேவுகாையுக் ,
கொ ள்ளத்காரரையுங் துரத்தி அக்கோட்டையைத் தனதாக்கிஞர்.

உஇ_தி சார் குயுகெர்வ் (Sir Hugh Gough) என்றவரும் அ

ஆா சேனைகளும் காக் தன் ககரிக்கு வடமேற்குப் புறமான கரையிற

க்கச் சீனர் அவர்களைத் தடைசெய்யாமல் விட்டுக் கரையில் நின்ற ே

4சீலி என்ற புகைக் கப்பற்காாருடனே சண்டை செய்யும்ப்டி தா

த்தாரியரான போர்ச் சேவுகர் வர அங்கிருந்து சில சிறு குண்டுகளை

இஆக்கிப் பீரங்கிாே, அவர்களில் அனேகர் விழுந் திறக்க மிச்சமானவ

ர்கள் ஒடிப்போஞர்கள். பீரங்கி துப்பாக்கி முதலானவைகளை மே

லே ஏற்றிக்கொள்வதிலே வெகு தாமசங்கள் உண்டாயின. ஆகி

அங் கூலிக்காரரான னேர் அகப்பட்டதில்ை மேலே ஏற்றிக்கொண்

-ார்கள் இவர்கள் அகப்பட்டதெப்படியென்று விளங்கவில்லை.கொ

ஞ்ச காளைக்குள்ளே காங்தன் கிரிக்கு வடபுறத்திலுள்ள நாலு கோ

--ைகளும், தாத்தாரியரான போர்ச் சேவுக்ரின் ஒரு பாளயமும்

இங்கிலிசுக்காரருடைய ஆளுகைக்குக் ழோயிற்று. ஆலுெஞ் சீனர்

ஆயத்தப்படுத்தின கீத் தெபுபங்களுக்கு இலக்கில்லை. அவைகள் கா

க் தன் ககரிக்கும் வோக்குக் (Bogue) கோட்டைக்கும் இடையிலே உ

ள்ள ஆற்றில் எங்குங் காணப்பட்டன ஆகையாற் சீனருக்கு ஏற்ப

த்ெதின கட்டளையாவது, எக்தெங் சக் குறிச்சியில் இருந்து இத்தெ

ப்பங்கள் வருகிறதாகக் காணப்படுமோ அங் தந்த: குறிச்சி அழிக்க

ப்பட்டு ஒரு கல்லின் மேல் மறு கல்லு வைக்கப்படாதபடி தகர்க்க

ப்படும் என்பதுதான். இந்தப்படி நமது இராசாத்தியின் சலபர்,

அலிகேதர் (Sulphur,Aligator) என்று சொல்லப்பட்ட இரண்டு ,

த்தக் கப்பல்கள் கட்டணியை மீறித் தித்தெப்பம் அனுப்பின ஒரு

குறிச்சியை அழித்துப்போட்டன.

கமது இராசாத்தியின் தாஅதிபதி சீனருக்கு அறிவித்த அறிக்கை

ப்பத்திரமென்னவென் ருல், சீன இராசாவின் கொமிசனமாரானவர்க

ள் பலமுறையுக் தந்திரமுள்ளவர்களாய் டேக் து வந்ததிகுல் அவர்க

ளிராஅவங்களையும், அக்த நகரியை விட்டுத் துரத்திவிடவும்,குடிசன

ங்களானவர்களுக் தங்கள் ஊர் உத்தியோ கஸ்த்தருடைய பிளேகளுக்

காகத் தாங்கள் ஆக்கினைப்படாமல் இந்த ாகரியைவிட்டுப்போகவு

ம்வேஅமென்றும் கற்பித்தார்.

சீனக்கொமிசன்மாருடைய வஞ்சகத்திகுல் நமது இராசாத்தியின்

சேனைகளை அணிவகுத்துயுத்தஞ் செப்த வேளையிலேதோற்றுமாற்ருள்
பங்களே.

புத்தத்தை நிறுத்தச்சொல்லிக் கேட்டபோது,ாமது இராசாததியின்
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உதயதாரகை.-MoRNING STAR,

தா அபதி பின் குறிசொல்லிய முறைமைகளின் படி செய்யில் சண்டை

நிறுத்துவதென்றும் சொல்லி ஏற்படுத்தின முறைமைகளாவன.

ச. வது. அந்த இராச்சியத்தைச்சேராத மூன்று கொமிசனர்மா

கும் அவர்கள் சேனைகளும் ஆஅ காட்களுக்குட் பட்டினத்தை விட்டு,

கல. கட்டை தாரத்திற்கப்பாற் போய்விடவேண்டும்.

உ. வது. வை சா சி.சி. உ.எ. தி". தொடுத்து ஒரு கிழமைக்குள்ளா

க (12 millions of Rupees) எஉல் இலட்சம் ரூபாய் கொடுக்கவும்.

அதில் இலட்சம் அன்று பொழுதுபடமு ன் கொடுக்கவும்.

க. வது, யுத்தத்துக்கடுத்த ஆாபாரமின்றி இரண்டு சாதியாரும்

தங்கள் தங்கள் பாட்டிலே இருக்கவும், முன் சொல்விய பணத்தொ

கை எழுகாள்த் தவணையிற்கொடாதிருக்கில் ள சல். இலட்சம் ரூபாயா

கவும், லிச நாள்த்தவணையி கொடுக்கில் ாசுல். இலட்சம் ரூபாயாக

வும், இருபது சாள்த்தவணையா கில்ாஅய். இலட்சம் ரூபாயாகவும் இப்

ப்டியெல்லாங் கொடுத்துமுடிய இங்கிலீசு காரர் பொக்கே தாகிறிஸ்

(Bocca Tigris) என்றவிடத்திற்கு அப்பாற்பட்டு வங்தோங் (Wang

tong) முதலிய அரணிப்பானவிடங்களேவிட்டு இருதிறமும் இராசிப்ப

டுவதற்குமுன் ஆயுதச்தரியாமல் இருக்க வேண்டுமென்றும்.

ச. வது. இஸ்பானிய கப்பலின் சேதத்துக்கும். வியாபார வீடு களி

ன் அழிவுக்காகவும் உண்டான பணமும ஒரு கிழமைக்குள்ளாகக்கொ

டுக்கவும்.

டு. வது. குவெங்குவோ (Kwang-chow-foo) என்பவர்தானே எ

க் தக்காரியங்களையும் ர்ேக்குமபடிச்கு ப பூரண தத்துவங்கொண்டவ

ாக மற்றும்பேராஅம் இராசாவிளுஅம் நியமிக்கப்பட்டிருக்க வே

ண்டுமென்மச்தான்.

காகிதப் பிரத்தியுத்தாரம்.

(Answers to Correspondents.)

'மாமபுரியிற் பிரதிவிசா இனக்காரன்' எழுதி அனுப்பின களவு

காரியம் உண்மையென்பதற்கு யாதொரு உறுதிப்பாடு பிற வழிகளி

ஆல் காம் அறிக் கொள்ளக்கூடாமையாலும் பிரதிவிசாான கார

ன்" இன் அரென்றறிய சபடியிகுலும், அது காரியத்தை எழி தில் ஈ

ம்பி அச்சிலே போட முடியாது.

'சண்டிச்குளி அச்கினப்பயல் கரன் ச. வைத்தியநாதர்' எழுதின

காரியஞ் சில பல கியாயங்கணக்கொண்டு அச்சடியாமல் விடுகிருேம்.

"ய முப்டானம் வடமிருட்சி டரு:தித் தறை டலோலி வெள் பெற்

ஆர் சிங்கம்' என்ற கையெழுத்த்வைத் செழுதின கடிதர் தெ

விவாப் விளக்கும்படி எழுதியிருக்கவிலலை அது மிகவும் முக்கியமா
ன காரிய மா ப் இருக்கிற-டியால் மிகவுச் செழிவாயுஞ் சுருக்கமாயும்

எழுதி அஅப் குல் அத்தை அச்சடிப்போம்.

SUMIMARY ) NEWS,

_ JAF FNA.

-i:nள9 telligene-The REv. P. PERelvA and family embaie:
ஆ Jaffna on board the Brig “Letchemy or Batticaloe, on Wednesday

aet

The RE ஐ MATHigg, late assistant weleyan Missionary, has re.

sigged his itiation, and relinguished his connerion withe Wesleyan Mission,

Sicknese amorgst Cattle-We regret telearn that alatal icine , pre.

:வித மலngs beep and apats in one willages in the Jaffna District, ,

that in one or two instances the whole lock hate allen wictims to i.

REv. D. PooR-The Rகw. D. room and tamily arrived in Jaffna on Sun.

's la listriepds here will be glad to learn thit Mr. Poon ha, :வின்

ki connection with the American Mission in Jaina, and is likely to be a per.

manent resident in the District.

MissioNARY M Pா Ar Por Pலமலை,

_0 T Ey NING of Friday he 9th instant a Mission:Ar Mp1ாrra,
(for the first time,) was held it Point Peiro, for the purpose of making a

0lection, Ing in order to forம a Branch Society to communicate i .

CP:t withe A. NA Auxil.1ARw WEs1.srAN Mieero: An so:

The olice of Chairman was ably filed by P. R. Tou Air, Esq. District

Judge, who forcibly pointed on to the Native the Beneit, they and their chil.

dren lerived and were deriving from the residence and operation of Mis

அவை: Een:அறong theம; and, as practical proer, or theiruth or i, posi

இ,ை instanced theyoung en educated by the Ar sarcar ind w:A.

Mis NAEs,whosed before them, and by wion they would be addres.
கcd. 1. T. concluded by appealingto his hearers sense ofjustice, as well

as teing of genersity in behalf of the Missionie r, meeting which

' reded ene, many having to stand without, was aterwii ).

dressed in the English and Tail பறguages, by Mers.; G. R., and H. Ro.

ஆR150; STAN8மயRx, SroNER, MAcini ar, PERGUsoN; S. and T.

A BRos , B:EEE, MAாா#126, AேSPER, &c.

| er part of yesterday.

The proceedings were most interesting, securing the யbroken artiைa :

| a large auditory, (principally Heathen, ) for upwards of three hoயா, .ை |

a collection wasmade the result of which exceeded the moன வமguine அடி

tations of the promoters of the meeting, the amount actually paid or proாக

being upwards of E10. _

ASociety is being organized, and it is hoped that fature Meeting ma)

crease in interest and success, until, from the most Southern to this the )

treme North Point of The Eden of the Sea, Truth is triumphant, and Ciா.

tianity enthroned in the hearts of a willing people.-Communicated. |
( A1,CUTA |

Doer MAHoMED.-We are sorry to hear that Dost Mahomed is librடி!

ander a severe attack of Fever, and is reported to have been delirious the:

Many of the persons composing the Suite of the I:

Ameer together with his son Hyder Khan have also suffered from the :ை

cause.-Calcutta Star. _ |

Tr Ar THE SUPRi.M CoபRா-A theft occurred the day before e

terday at the Supreme Court. It appears that Mr. Sovereign Smith, be l. |

preter, is in the habit of solacing himself with the luxury of a hootal er !

day at 2 o'clock. Last Monday after enjoying himeetin the usual மaமe, |

left the hoolah, which is a very valuable one, having a silver bottom, வpல |

&c valued at 1700 Rupees, and purchased from the shop of Messrs. Haாங்க!

and Co in the charge of his servant; the man lost sight ofit for a few மiாal

and on turning round discovered that it was stolenby some thief who had t

mingling in the great crowd lately attending the Supreme Court, on are

of the Mogul case-Ibid.

ANoாHER PARs 1.ADr wor AGER.-Amongst the passenger by t:

Cursetiee Cougarjee from Bombay to Calcutta we observe the name of

other Parsee lady, the wite of Mr. D. Dorabjee now in this town. This is ,

second instance of a Parsee lady's encountering the risk of a sea woyagefr:

Bombay to Calcutta. It was the result of the care with which the lie

Rustomjee Cowasjee and his son Monackjee accomplished their woyage, வ

may doubtless be regarded as the precursor offuture adventurous tips.

EURMAH.

WARI.1x PREPARArroN8.-We mentioned, a few days ago, on the:

thority of Moulmein letters, that certain manifestations of an intended ho

movement on the part of Tharawaddie were apparent in that quarter.

We learn that a small detachment ofpicked artillery men, from Head செய

ters, has been ordered to hold itself in readiness to proceed to Moulmein, !

the purpose, itis supposed, of manning thegans of the war steamers. |

we do not oursive apprehend thit Thirawaddie will be bo enor !

make a decided demonstration, of a hostile character, but as every hise repr

of the reverse of at Aritain on the China coast, will have a natural tende

cy to increase his i ol.ce, we think it as well that we should show oursel

prepared to punish the first contumeliousact, on which he shall weature-Bச

gal Hurkaru, August 25.

CANDAHAR. |

A HoRRIBI.E MURDER wisாEI w1ா SUMMARw Pu N18HMENT-!

letter from Candahar, dated the 25th ultimo, supplies ue with the folioகடி

particulars of a cold blooded murder committed in that city.

"l regret to have to inform yoன, that this Sabbath morning wa shered1.

by one of the most cold-blooded sawage, and atrocious murders that ever cool.

have been perpetrated-the unfortunate victim was a highly respectable ம

a Mr. ஐoேrman.who il leen employed as writer_that deeply i
man, Major Todd on his late mission to Herat. 0'Gorman wis ஒய

ly walking up the street, when a wilanous Pithan made up to him

thrust his sharp chuco or native knite into his abdomen Before he could repe

the thrust, which he was in the act of doing, a sepoy of the 38th N.1 laidi

low with a blow of a lattee on the temple, and ithmediately secared him H

was then carried before the Lieutenant-the Political Agent-and before1b.

time to reach டிwarters, l heard the report of the gn which liew him ,

a thousand ite- Cat. Paper.
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