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வரலாறு.

உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொதுவான

கல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையைப் ப

ற்றியும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு

ங் கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக கான் காய் மடித்த தாள் அ

விைல் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்கிழமைகளிற்

பிரசித்தம் பண்ணட்பம்ெ.

இதின் விலை, பக்திாம் ஒன்றுக்கு, உ பென்சு அல்லது ஸ்சு. வெ

:இச் சல்வி, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு

ந்தால் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிலிங்கு.

இதிற் பத்திப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்து மாதாந்த

ம் இனம் முன்னேறக் கொடுத்தி வைத்தி,மற பெயருக்குச் செலவி

க்கூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஒன் உச்கு, க.தி

பென்சு, அல்லது க. பணம். அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன

நக்கொடுத்திருந்தால் விலை, க பென்சு,

இருபதுக்குக் கையெழுத்த வைத்து வருஷாந்தம் முன்னேற

க் கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன் விலை பத்திரம் இ

ல் முக்கு க. பென்சு, அல்லது அ. வெள்ளைச் சல்வி. மூன்றுமாத

த்திற்கு முன்னறக் கொடுத்திருந்தால், விலை ஆறு பென் சு.

|ச தவாற்செலவை விட.

காதெம் எழுதிக்கொள்பவர்கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை

கன உதய தர்ாகைப் பத்திரத்தினது முகாமைக்காரருக்கு எழுதிக்

தவாற்செலவுகொடுத்தஅப்பவும்.
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தோ அலேக்குசக்தர் இறந்தபின் சீரியர் காலத்துக்குக் காலம் அ

"அந்தசக்கருத்குக் ழ்ேப்பட்டிருந்த இக்கதேசத்தின் வடபகுதிகே
ஆண்டுவந்தார்கள். மகா அக்தியோக்கென்பவருக்குப் பிறகு பகத்

:::: ஆண் - மூன் ரும் இராசாவாகிய ஆயுமேலி (Eu.

! :enus) என் பவுனின் குமாாளுகிய தெமிற்றிரியல்(Demetrius)

!
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ப்பகுதிகளுக்குச் சிங்கல தரம் (Sangala or Sagala or Euthyde

mia in honour of Euthydemus) அக்காலச் சிற்றிலைப்பட்டணமாயி

ருதே து. செமிற்றிரியஸ் இராசன் மகா அங்கியோக்கென்பவரின் புத்

திரியை மணஞ்செப்து பக்தரியா காட்டுக்கிராசாவால்த் தன் சிறிய

பிசாவாகிய மிகுந்தருடனும் (Menade)வேறனேக பிரபுக்களுடது

ங் கூடிக்கொண்டு ஐபேசிஸ் கதியைக் (Hyphasis) கடக்க யமுனை

கதி மட்டும்போய் தட்டா பட்டணத்தையும் (Tatta or Pattalene in

the delta of the Indus) கீழ்ப்படுத்திக் கரைட்பக்கங்களெங்கும

போய்க் கச்சி காடு (Tessarioustus or Cutch) சீகிஸ்த நாடு முதவி

ய தேசங்களை வெற்றிகொண்டு மறு திசை கண் கோக்கிச்சென் ருர்க

ள். மீளுக்தர் இராசன் கிறிஸ்து பிறக்க (ாக கி) வருடத்துக்கு முன்

பக்த்த சியா நாட்டுக் கிராசாவா ச்ெ செல்லிக்கையாயா சாண்டு சீரிய

தேசத்திராசாவுக்கு விரோதமாகப் படையெடுத்துப் போக எண்ணி

பிருச்சையிற் சடுதியாயிறக் தவிட அவனுக்குப் பிறகு இயூக்கிறேற்றி

ஸ்(Eucratides I.) என் பவன் பக்த்தரியா நாட்டுக்கிராசாவாகி தெமி

ற்றிரியஸ் இராசலுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்த இக்க தேசத்தின் பலபிரி

வுகளையும் தனக்குக் ழோக்கிச் சிங்து நதிக்கப்பால் (டுத)பட்டணங்க

ளே ஆண்டுவர்தான் பக்த்தரியா அரசாட்சியுண்டாகி (ாஉம்) வரு

டமிருக் சபி ன் மல் கிப்போகப் பார்தியா காட்டையாண்ட மித்திரதே

தன் (Mithridates I.) கிரேக்கருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்த இச்திதேச

த்தின் பகுதிகளையெல்லாமாண்டுவச்தான். இவன் சிக் தி நதி முதற் க

ங்கைதியிருகவுள்ள இராச்சியங்களை எல்லாஞ் சபித்து மகா அலேக்

குசக்தர் உட்செல்லாத தேசங்களெங்கும் போய் அனேகஞ் சாதிக

2ள வலோற் காரமாப்த் தனக்குக் சீழ்ப்படுத்தியாண்டுவன்தான், இவ

ன் காலத்தில் வழங்கப்பட்ட பார்தியருடைய காசுகள் மகாாபுரி

(Mathura) அக்கிரு (Agra) உச்சினி (Oojein) ஆசுமீரம் (Ajmere

or Rajpootiana) முதலிய பட்டினங்களில இக்காலத்திற் கண்டெடுக்

கப்பட்டதாக ஒருவரெழுதுகிருள். ஒரு பிரயாணி (Colonel Todd)

தான் இந்துதேசத்திற் ப்யணம்பண் ணுகையில் அதிக விலையேறப்பெ

ற்ற பொற் தகடுகளையுக் தங்கத் தகடுகளையுங் கண்டெடுத்ததாகவும்

அவைகளில் பக்த்தரியகுகிய அப்பல்லோதே த்தென் பவனின் (A-

polodotas) முகமுள்ள ஒரு தகட்டை யமுனே ஆற்றங்காையிற் கி

ஸ்டணனின் (Krishnu) பேரளுகிய சுரசேனன் (Sura-sena) இருக்

தாண்டுவந்த சூரபுர சதின் (Surapura) அழிவுக்குள்ளும், மீளுக்தரு

டைய முசமுள்ள வெருென்றை மதுராபுரிய அங் கண்டதாகவும், அ

த்தகடுகளிற் பாரிசு இராசஆகிய சேப்பருடைய சாசேனித் தகடுக

டுகளில் (Sessanian medals) அச்சடிபட்டிருக்த செக். (Zend or .

Pehlevi character) அட்சரங்களுள்ள எழுத்துக்கள் அச்சடிபட்டி

ருந்ததாகவுமெழுதியருக்கிருர். மேற்சொலவிய இரண்டு இராசாக்

களுமோவெனிற் பக்த் தியர் ஆகையால் மும் காலத்திலே பக்த்திரியரு

ம் பார்தியரும் இக் த தேசத்தை ஆண்டார்களென ப த நிச்சயம்.

அ.த நிற். வாசுதேவனெல் ருெரு இந்தியன் (Bas-Deo) கன்அேச

த்தைச் (Kanouge) சிறப்பித்து வகைாளம், பாகார் என்னும் ஈடு

களையுங் கீழப்படுத்தி இராசபட்டத்தைப் பெற்றக் கிறிஸ்து பிறந்த

(காகம்)ம் வருஷத்திற் சிங்காசனத்தில ஏறி அதிக கீர்த்தியாய் அன

சாண்டான். அக்காலத்திற் பாரிசு தேசத்தையாண்ட வயிராங்கோ

இராசன் (Byram Gore) வியாபாரியைப்போவிக்க தேசத்திற்கு

வங் த பாரிசு தேசத்தின் தத்துவம், அரசாட்சி, கன்னெறி, ஒழுக்க

ம், முதலியவற்றின் வளர்ச்சியைப் பற்றி புகழ்ச்சியாய்ப் பேசிக்கொ

டுதிரிங் தான். ஆகிலும் வாசுதேவ வராயன அவனை ஆரென்றறிய

விலலை. ஒரு கர்ள் அவ்வியாபாரி கேைளுசத்துக்கயவாய்ச் செல்லு

கையில், ஒரு காட்டு யான கெற் சித்துக்கொண்டவனுக்கு முன் வங்

தெதிர்ப்பட அவன் தன் கையிலிருந்த அளித்திரத்தைத் தொடுத்து

யானையின் மத்தகத்தை யூடுருவ எய்.தவிழுத்திப்போட்டான். உட

னே இச்செய்தி இராசாவுக்குப் போனபொழுது,இராசா அவனைத்

தன்னிடத்தில வரும்படி பண்ணிஞன். அத்தருணத்தில் முன்னே

பாரிசு இராசலுக்குத் திறைப்பணங் கொண்டுபோய்க்கொடுத்து

வந்த ஒரு இந்தியப் பிரதானி அவ்வர்த்தகனைப் பாரிசு இராச

னென் று அறிக் து வாசுதேவனுக்குச் சொல்ல, இாாயன் உண்மை

*அஞ் சீரியன் இச்அதேசத்தின் வடபகுதிகளே ஆண்டுவர்தான். அ
யை அறிந்து சிங்கர சனத்தைவிட்டிமங்கி இராசனத் தழுவிக்கொ|



அ

180

உதயதாரகை.-MoRNING STAR,

ண்டு தன் அரண்மனையில் அவரையிருக்கச் செய்து அவருக்கு மிகு

க்த உபசாரங்கன் பண்ணித் தன் புத்திரியையும் அவருக்குக் சலியான

ம்பண்ணி அனேக வெகுமதிகளுடனே ஆடம்பரமாய் இராசனேயும்

பெண் சாதியையும் பாரிசு தேசத்திற்கு அனுப்புவித்தான். வாசு

தேவலும் அவன் பின்னடியாரும் (அல்)வருடம் இக் தி தேசத்திற் து

ரைத்தனம்பண்ணின பின் அற்றுபோளுர்கள். மறுபடி வாசுதேவனி

ன் குலத்திலொருவன் சிங்காசனத்தில் ஏறுகையில், ஊருக்குள்ளே வா

க்குவாதங்களுஞ், சண்டைகளு கடந்த கிளுலே பிரதானிகள் சங்க

ங்கூடி இராச வங்கிஷத்திலுள்ள யாவரையும் இராசாங்கத்தைவிட்

ட கற்றி, இரானுவத்திற்குச் சேகுபதியாயிருந்த இராமதேவனுக்கு

(Ram-Deo) இராச பட்டமுஞ் செங்கோஅ ங் கொடுத்தார்கள். ம

ராட்டியளுகிய இராமதேவன் தயிரியமுள்ளவனும் புத்தி, அருள், த

ருமக்குணம், சன்னடை முதலிய இலட்சணங்களுள்ளவனுமாயிருக்

திரசாண்டு, கலகம்பண்ணித் தன்னிட்டம்_பற்றி கடந்த பற்பல பி

ரதானிகளையுங் ழ்ேப்படுத்தி, கச்சுவா வங்கிஷத்தார் (Cutswa) மு

ன் வலோற்காரமாய்ப் பிடித்தாண்டுவந்த மறவ காட்டையுஞ்(Mar

war) சபித்துத் தன் குலத்தவர்களே அதில் ஸ்தாபித்தான். இக்

காலமட்டும் அவ்விடத்தில் அவன் பின் னடியார் இருக்கிருர்கள். இரா

மதேவன் மகத்துவப் பிரபாப் இருக்க வெகு யுத்தங்கள் பண்ணி ஏ.

றக்குறைய இந்து தேசம் முழுவதையும் தன் அரசாட்சிக்குட்படுத்தி

(டுச) வருடம் ஏக சக்காாதிபதியாயாண்டிறங் சான். அவன் செய்த

hரச் செய்கைகளிளுலே அவன் பேர் இக் காள் மட்டும் மங்காமற்

ர்ேத்திபெற்றிருக்கின்றது.மேலும் இராமதேவன் இராச்சியபாரம் ப

ன்னுகையில் பாரிசு தேசத்தை ஆண்ட ேேகாபாத்தி(Kei-Kobad)

இராசனின் பிதாவாகிய பிரோசாசா (Feros-Sassa) இராசலுக்குத்

திறைகொடுத்து வந்தான். இராமதேவ இராயனிறக்த பின் அவன்

குமாரருக்கும் மற்றுமிராச வங்கிஷத்தாருக்குஞ் சிங்காசனத்தின்பே

iல் வழக்குகளும் விரோதங்களுக் சடச்தன. அத்தருணத்தில் இரா

மதேவ இராய்னுடையதள கற்தின் பாற்திபசக்தன் (Pertab-Chund)

றிெஸ்து பிறந்த (டுள) ம் வருஷத்தி, சிங்காசனத்திலேறி இராசா

வா.ெ இராச வங்கிவித்தை வேரோடே அற்றுப்போகப்பண்ணி யா

தொரு குழப்பமில்லாமல் இராசரிக்கம்பண்ணிவர்தான். ஆஅஆம்
பாந்திபசக்தன் கடுமையுள்ள வலுஞ் சதியோசனைக்காாஅங்கொ

டுங்கோலாசஅமாயிருக்து வலுவங் மொய் இராசாக்களைச் சிங் காச

னத்திலிருந்த கற்றித் தனக்கு மனமானவர்களையெல்லாம் வெட்டிக்

கொன் , பேதை மனதுள்ள்வர்களாய் ழ்ேப்பட்டுவிட்டோமென்ற

வர்களை மாத்திரங் தப்பவிட்டு இவ்விதமாக வெகு காசங்கள் செய்தா

ன், தற்பெருமைகொண்டு பாரிசு இராசலுக்குத் திறைகொடாமல்

விட்டுவிட்டதிகுலே நாசிருவான் (Noshirwan) என் அம் பாரிசு இ

ராசன் தன்னுடைய தாதிைபதிகளைத் திறைவாங்கிவரும்படி அஆறு

ப்புவிக்க அவர்கள் அவனுடைய அரண்மனைக்கு வக்கலடத்தில் அவ

ர்களைக் கணவீனப்படுத்தித் திறைப்பனங் கொடாமல் வெறுமையா

யனுப்பிவிட்டான். வாரிசு இராசனிச்சங்கதிகளை அறிச்தவுடனே

தன் ராணுவ சேவகளை யுத்தத்துக்க அப்ப இருபக்கத்தாருக்கும்

போர்கடந்தபொழுது பார்த்திபசந்த அஞ் சேனைகளும் முறியடிக்க

ப்பட்டுத் திரும்பிவந்து பார்க் இராசாவோடே சமாதான பொருத்

தனபண்ணி முன் கொடாதிருந்த கிலுவைப்பணமுங் கொடுத்தி இனி

யெப்பொழுதும் உங்களுக்குக் ழோயிருப்போமென்.அறு சத்திய உட

ம்படிக்கைபண்ணிக்கொடுத்துச் சமாதானமாயாண்டார்கள்:

பாத்திப சக்தணிறந்தபின் அவன் வமிசத்தாகுக் கொஞ்சக்காலம்

இராச்சியமாண்டபின் அற்றுப்போஅர்கள். பாற்திப சக்தலுக்கு

க்இழ்ப்பட்டிருக்த இராசாக்களெல்லாருக் தன்னிட்டம் பற்றி கடக்

தார்கள். இராசாக்களென்.அம் காமம் மங்கிப்போக இராணரென்ற

Ranas)பட்டமுடையவர் காளா ய்க் கொம்பலமீயர் (Chumpulmere)

சிற்றார்(Chiltoor)மக்கோம் (Mundesoor)என்னும மலேசாடுகளைப்

பிடித்தாண்டுவருங்காலத்தில் மறுபடி இந்துதேசத்தை ஆண்டுவந்த

ம்ோகுல்வமிச இராயர்கள் (Mogul Emperors)அவர்களைத் தரத்தி

விட்டு இராச்சியங்களைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். பாந்திபசந்தன.

இறந்த பின் வைசியளுகிய அனந்ததேவனென் ருெருவன்(Annindeo)

விஸ்தாரமான மாழுவ சாட்டையும் (Malwa) மறபடி சுமக்காகக்

கடர்ச்சரத்தையும்(Gujerat) மராட்டியர் சீமைகனையும், பீார் காடு

முழுவதையும்(Berar)பிடித்துத் தனக்குக் ழ்ேப்பதிக்கி செக்தோல்

செலுத்தி (ல்க) வருஷம் துரைத்தனம்பண்ணிவக்கான், இவன்.கா
லத்திற் பாரிசு தேசத்தில் சுேர்ோபருவிசனென்னும்(Chusero Pu.

rese)இராசன் இராச்சியம்பண்ணிமூன். அனச்த சேவன் வெகு சே

வனென்ருெருவன் (Maldeo) பராக்கிரமசாவியாய் வெகு சேன்கள்

புங்கொண்டு தெல்வி நாட்டையும் சகரத்தையும் பிடித்து அவ்விடத்

இலிருந்த இராச வங்கிஷத்தாரை எல்லாம் காசம்பண்ணி சனகெரு

க்கமுள்ளதாயிருந்த சிறப்பான சன் ைேச சரியையுக் தனக்குச் ே

ழாக்கிஞன். அச்சமையத்தில் கன்அேச கரியின் கோட்டைகளுக்

குள்ளே (கலத) பாக்குக் கடைகளும், சருக்காருக்கு வருஷக்கோ

ம் பத்திலொன் று கடமைகொடுத்துப் பிளேத்துவச்த (சுல்த) கட்3

வர் பாடுவோர், தாசிகளுமிருச்தார்கள். மலேயதேவன் (சல்) வருட

மாண்ட பின் இறந்துபோக எங்குமுள்ள பிரபுக்கள் தன்னிட்டமாe

ர்கள், சுறுக்காக ஒரு இராச்சியமாய் அரசாட்சி ஒழுங்காயிருக்த

இக்து தேசங் கெட்டுப்போப் தி அக்க அரசாட்சிச்சாசர் வக்க -

கிதாய் அரசாட்சி ஒழுங்குகள் செய்த ஆளத் துவங்கின காலம்வரை

பில் மங்கியிருந்தது.

Motice, )எஞ். சஞ்சிகையில் அலேக்குசக்தர் எகிப்த்துக்குப்போ

ய் மாணித்துவிட்டா ரெனச் சொல்லியிருந்தும், பாரிசுதேச மார்க்க

மாய்ப் பாபிலோன் நகரியிலுள்ள சாசரென்ற (Shahr-zour) இட

த்திற் போயிறந்து விட்டாரென அனேக சரித்திரகாசர் சொல்வது

இத்திவருவதால் அதுவே சரி.

(இன்னும் வரும்.)

தென் சமுத்திரத் தீவுகளில் நடந்த சங்கதி.

(From Williams Missionary Enterprizes in the South Seas).

(Continued from page 163.)

(தகத்தியன்)விேற் போல அத்துதாகி விேலும் விக்கிச சாராதன

தேவ செயலிஞலே குறைந்தது. எப்படியெனில் முன் சொன்ன

அது போலப் பிரதானியின் மகள் செத்தவுடனே பல கிராமங்கள்

அமுள்ள சனங்கள் தங்கள் விக்கிரகங்களைக்கொண்டுவச்து பிரசக்

கிகளுடைய காலடியிலே எறிக் துவிட்டு,யெகோவாவையே வனங்க

விரும்புகிருேமென் ருர்கள். அச்சக் கிழமை முழுதிஅம் சனங்கள் அ

திகமதிகமாய்க் கூடினதின் மேல் தொகையைப் பார்த்தவிடத்திவே

சிவில் விக்கிரகராதனைக்காரர் இல்லாதிருந்தார்கள். இவ்விடத்தித் கி

றிஸ்துமார்க்கப் பிரசங்கிகள் போப்ட் பதினர்.து மாதஞ் சரியாய்ச்

சென்ற அடுத்த மார்கழிமாதத்தின் ஒய்வுகாளில் இவர்கள் யாவரும்

ஒருமிக்கக் கூடிக் கூட்டம் வைக்க இடமில்லாத நிகுலே ஒரு சோ

வையின் நிழவிலே கூடிமெய்த்தேவனத்துதித்தார்கள். பிரதானமா

ன காளாயெண்ணப்பட்ட இச்சாளின் தேவாராதனைமுடிந்தபோது,

(பப்பியன்) மற்றசாட் காலமே வைக்கப்படப்போகிற ஒரு பொத்

வான கூட்டத்துக்கெல்லாரையும் வரும்படி கேட்டுக்கொண்டு அ

வர்களை அனுப்பிவிட்டான்.

மற்றகாள் நியமித்த மணி நேரத்திலே வோர் எல்லாரும் வச்து கூ

டிஞர்கள். அப்பொழுதிர்தப் பிரசங்கி திவார் விக்கிரகாாசண்டை

கடத்துவதிற் செலுத்திவந்த பிரயாசத்தையும், பன கட்டத்தைபுக்

காண்பித்ததின் மேல் இனிமெய்த்தேவனுடைய தொண்டிலே முய

சியாயிருக்கவேண்டுமென்றதையுங் காண்பித்து இரண்டு சாரியங்க

னைச் சொன் ஒன். அவையாவன, (க) விேலுள்ள விக்கிரகங்கள் .

வும் எரிக்கப்படவேண்டுமென்றும், மிச்சமானவைகளிற் சிலதைத் த

ன்னிடத்திற் கொண்டுவரும்படிக்கு ச், தான் அவைகளை (இாாயதத்

திரி) யாலிவிருக்கிற எங்களுக்க அப்பிப் பராபரலுடைய வசனத்தி

அல் உண்டான வெற்றிப்பாட்டின் மகத்துவத்துக்காக எங்களுட

னே சந்தோஷப்படவும். (உ) தாங்கள் தேவாமாதனேயை சட

ப்பிப்பதற்காக உடனே ஒரு கோவிலைக் கட்டத் திவங்க .ே

ண்டுமென் றஞ் சொன் மூன். உடனே சனமெல்லாம் இதற்குச் ச

ம்மதித்ததுமல்லாமற் கூட்டமுடிந்தவுடனே,விக்கிரகங்கயக் கொளுத்

திச் சுடுவதற்கும் அவைகளைத் தகர்த்துப்போடுவதற்குமான கிரன.

யத்துடனே போய் அப்படிச் செய்ததிமூலே, மற்றசாட் காலமே தி

வினெத் தவிடத்திலாகுதல் தகர்க்கப்படாமல் வணக்கத்திக்காக வை

க்கப்பட்ட விக்கிரகமொன்றும் மீதியாயிருக்ததில்லை.

அக்தர்தக் கிராமத்துச் சனங்கள் அவரவருக்குரிய தலைமைக்கா

ரும் பூசாரிமாரும் முன் கடக்கத் தாங்களிகழ்ச்சி தள்ளின. விக்கிச

கங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பின் மூக ச் சென். பிரசங்கிகளுடை

ய பாதத்தடியிலே கொண்டுவந்து வைத்தார்கள். அவர்கள் இல்

வொருவலுஞ் சில மூல பாடங்கள் எழுதியிருக்கிற புத்தகத்தையுன்

சுவிசேஷத்தையும் வாங்கிக்கொண்டு போளுர்கள். இப்படி தில்

வாண்டு பி. சங்கிகளுடைய பிரயாசத்திகுலும் விேஅள்ள கன இரு

ள் பொருந்திய விக்கிரகாராதனையும் அதின் பொருட்டால் வரப்

சங்க வெற்றிகொண்டு போசையில, இழிகுலத்தாகுதிய மலையதே பட்ட சிற்பச்சமும் நீங்கின.சிமல்லாமற் பா இராச்சியத்திச்ச.ே
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த புதுமாறு சலுமுண்டாபி மீஅ. உடனே அவர்கள் தேவாலயத்தை

க் கட்டத் தொடங்கிஞர்கள். கட்டுவேலைக்குச் சுண்ணம் வேண்டிய

தாயிருக் துஞ், சுண்ணஞ் சுடுகிறவிதம் இவர்களுக்குத் தெரிக் கிராசப

டியாற் பிரசங்கி மார் இவர்களுக்குக் காட்டிக்கொடுத்தார்கள். ஆதலா

த குணச்கு விறகு வெட்டுகிறதற்குக், கடற்கரையிற் கல்லுக் கிளப்புகி

நதிற்குமாக வெகு சனங்கள் போளுர்கள். கல்லும் விறகுஞ் சம்பாதிக்

கப்பட்டவுடனே பி. சங்கிகள் வோருடனே குளவைக்கச் சொன்கு

ர்கள். சூகாயில் கெருப்புப் பற்றி எரிகிறதையுங் கல்லு வேறெதையும்

முன் குெருபொழுதும் அறிக் கிராத இத்திவர்ர் கண்டவுடனே அன்னி

பராகிய இப்பிரசங்கிகள் க.அக்களைப் பொரித்துக்காண்பிக்கிறர்கள்.

இனிப் புசல் முதவிய கேடுபாடுகள் வக்தெங்கள் விேன் பழவருக்கங்க

ளைத் தருகிற மரக் கடிகளே முரித்துப்போட்டா லுங் கல்லுகளைப் பொ

சியல்பண் அகிறவிதத்தை அறிக் திருக்கிறபடியா பஞ்சமேதென் அ

சந்தோஷமாய்க் கூக்குரவிட்டார்கள். பிரசங்கிகள் அப்படியல்லத்க

ல்லுக்ள் பொரிக்கிறதாகத் தோன் றிஅைம் அவைகளென்னவாகுமெ

ன்பதை இனிமேற் காண்பீர்களென்ருர்கள். மற்ற5ாட்காலமே சனங்

கள் குனவைக்கப்பட்ட விதத்தை வக்திபார்த்தவுடனே கல்லுக்களெ

ல்லாம் வெங் த பின் மாவாசக்கிடந்ததைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்

கன். மேலும் பிரசங்கிகள் கோவிவில் ஒரு பக்கத்திற் சுவருக்குச் சா

துே பூசிக் காயவிட்டதின் மேல் வோர் அதைக் கேள்விப்பட்டு, பிரதா
னிகள் பூசாரிகள், ஆண், பெண், குழந்தைகள் யாவரும் இக் காட்சி

யைக் என வந்தார்கள். வக்தவர்களிற் சிலர் சுவரை மணக் திபார்த்

தார்கள். வேறு சிலர் சுறண்டிட்பார்த்தார்கள். வேறு சிலர் கல்லை

அடித்து அதிலுண்டான மாவைப் பார்த்தார்கள். அப்படியே

சந்தோஷத்திமூல நிறையப்பட்டு, இது மகா ஆச்சரியம்! இது மகா

ஆச்சரியம்:மெய்யான தேவனை வழிபடுகிறவர்களுக்குப் பூமியின் மண்

iனயுங் கல்லையும் அவர் சுதச் சாமாய் முடியப்பண்அக்ருசென்று கூ

க்குரலிட்டார்கள்.

சிலநாளாக (மங்காகி) வுேக்குநேராய்ச் சுக்கான் திருப்பி அதி:

சேர்ந்தவுடனே அத்திவிற் கரையிலிருந்த சிலர் (பாசிபிஎகுச் சமுத்

. திரத்திலுள்ள எத்திவிலும்வசிக்கமாயிருக்கிறதுபோல)காங்கள் தங்க

_

விடத்தில் வருமபடி கொடி தாக்கிஞர்கள், நாங்களும் அவர்கள் எங்

களிடத்தில் வருவதற்குக்கொடி-தாக்கிப்பின் கப்பலில் இருந்த வள்ள

நீதைக் கடவில் விட்டுப் (டப்பியனையும்).அவளுேடே வேறி ரண்டு பி

சங்கிகளையுங் கூட இறக்கிவிட்டுக் கரையில் இறங்காமல் வள்ளத்தி

ல் இருக்குகொண்டு, 1ங்கள் ஆரெல் அம் எங்கள் நோக்கம் இன்

னதென்றும், அக்தத் தீவின் பி தானி வள்ளத்தில் ஏறி எங்களைக் கா

னவரும்படி செய்யவேண்டுமென் றம் கெட்டியாய்க் கற்பித்தோ

ம் ஆகிலும் இவனுடைய பேச்சில் அவர்கள் எடுபடாதபடிபி

மூலே திருமபி வந்தார்கள். சற்றுகோத்தின் மேற் வே ருடைய இ

ரண்டு வள்ளங்கள் எங்களுக்கு கோய்த் தண்டுவலித்து வருகையில்

எங்கள் வள்ளமும் அவைகளைச் சக்திக்கப் போயிற்று. போகையில்

வள்ளங்களில் வந்தவர்கள் தூரத்திலே கண்டு மிகுதியாய்ப் பயக் துதி

கும்பித் தண்டுவலத் தக் கசையறிகுதித் துத் தங்களைக் காத்துக்கொ

ள்வதற்கு இட்டிகளையும் மற்றும் ஆயுதங்ககாயுச் தரித்துக்கொண்டு

தின் ருர்கள். இவர்கள் நிலைமை இப்படியிருந்ததிகுலே எங்கள் வ

ன்னம அவர்களைச் சேராமல மறுபடியுக் திரும்பிவிட்டது. அத்தி

வார் இணைமொரு முறை எங்களிடத்தில்வரத்தணிக்கிருக்கிருர்களெ

ன்பதை சாங்கள் கேள்விப்பட்டுச் சில முத்துச் சிப்பிகளையும் கத்திக

*யும் உபகாரமாகக் கொடுத்த அப்பி எங்களிடத்தில் வரக் கேட்

டோம். இரண்டுபேர் சம்மதித்து வர் துங் கப்பலிஏெறப் பயந்திரு

சர்கள். அப்பொழுது எங்கள் கப்பவிலிருந்த (அந்ததா கி.பி.)

பிரதானியையும்(இரர்யதோங்கு)விற்சனங்களிற் சிலரையும் அவர்க

குக்குக் காட்டினவிடத்திலும் அவர்கள் எங்கள கம்பாமற் கப்பலில்

கோட்டோமென் றுவட்டார்கள். மேலும் (இராயதோங்கு) விற்

*ங்கள். இவர்களுடன் மிகுதியாய்ப் பேசினதிஞலே ஒருவன கப்

-வில எறிஞன். இக் சக்கப்பவில் ஏறினவலுடனே கூடவதேவன் தா

* அக்தவள்ளத்திற்ருனே எறித் தன் சிவனக்காப்பாற்ற ஒடிப்போ

"சி"னப்போலப் பறந்தோடிப் போஒன். கப்பலில ஏறினவலும்

'ச்சிகுலே அறிவுகெட்டுப்போஅன். அவன் தெளித்தவுடனே

*-லின பேரை விசாரித்த துமனறி முன் ஞெருமுறை மாத்திரம்

சி. ஊரவர்கள் இவ்வித கப்பலேக் கண்டார்களெனச் சொன் மூன்.

"பல கரைக்குக் கிட்டியிருந்ததஞலே பிரசங்கிமாரையும் இறக்கி

'சா கன்பிற்போய் வ்ருகிந்து கல்லதென். இவனுடனே

"ள் அபோது, அவன் சம்மதித்துவள்ளத்தில் இருக்த நீரை அள்ளி

அத்துகிறவன் போல இறங்கி அவர்கள் பராக்காய் இருக்த தரு

ளே சொல்விக்கொண்டு, சுறுக்குப்பண்ணித் தண்டுவலித்துத் திரும்

ஜியும் பாராம கதியாய்க் கரையிற் சேர்த்தான். காரியமிப்படி டே

க்திவருகிறதிகுலே எங்கள் கம்பிக்கை கெட்டுப்போயிற்று.

(இன்னும் வரும்.)

மார்க்க விசாரணை.

(Inquiry on Religion.)

ஒருமரத்தை அதின் கனியினுல் அறியலாம்.

இதற்கு முந்தின சஞ்சிகையிலே மார்க்கவிசாரணை

யென்ருெரு பிறிவெழுதித் தமிழ்மார்க்கம் பராபான

லே வந்ததோ அல்லவோவென்று இதிற்காட்டுவோம்ெ

னச்சொன்ளுேம். ஒரு மாத்தை அதின் கனியில்ை அறி

யலாமென்ற வசனத்தைக் கத்தராகிய இயேசுக்கிறிஸ்து

த் திருவுளம்பற்றினர். இந்த விசேஷத்தைத் தமிழ்மா

ர்க்கத்துக்கு ஒட்டிப்பார்ப்போமாக. ஒவ்வொருபொ

ருளுக் தன் தன் பலனுக்கு இசைந்ததாய் உலகத்தில் ந

டைபெற்று வருகின்றது. அதுபோல மார்க்கமாவது

பாவிகளாயிருக்கப்பட்ட மனுவிர் பரிசுத்தமடைந்து

கத்தாவுக்குரிய சகலவிதமான நற்குணங்களைப் பெற்று

மோட்சத்தை அடைகிறதற்கு வழியேயாம். ஆனலுந்

தமிழ்மார்க்கம் பாவிகளை வரவாப் பாவிகளாக்கிப் பரி

சுத்தத்துக்குப் பதிலாக அசுத்தத்தை உண்டுபண்ணி கி

த்திய நாகத்துக்குக் கொண்டுபோகிற வழியாயிருக்கின்

றது. எப்படியெனில், தமிழ்மார்க்கத்திற் சொல்லப்ப

ட்டிருக்கிற பிரமா, விட்டுணு, உருத்திரன், கந்தசுவாமி

முதலான தேவர்கள் அடங்காத காமவிகார இச்சையுள்

ளவர்களாயும் பொய்,களவு முதலான அசுத்தல்களுள்ள

வர்களாயும், தமிழ்.மார்க்கத்திலுள்ள கந்தப்புராணம்

முதலான புராணகாவியங்கள் எல்லாம் ஆண் பெண்

னெருமித்துக் கேட்கக்கூடாத சிற்றின் பங் நிறைந்ததா

கவும்,தேர் கோவிற் பிரகாசம்முதலான இடங்களில் நிரு

வானமும் மனங்கூசாமற் பார்க்கக் கூடாத அவலட்

சணமுமான உருநாட்டுகள் சித்திரிப்பதிலுைம், தமிழ்க்

கோவிலாாாதனைக்கு அக்கிரமந் நிறைந்த தேவடியாள் ஒ

ரு பகுதியாயிருந்து வேசைகள் தேவனுக்குப் பாரிகளெ

ன்றிருப்பதிலுைம் மனுவிர் திருவிழாக்களுக்குப்போ

ய் மேற் சொன்ன சித்திரங்களைக் கண்குளிரக் கண்டு

சிற்றின்பப்பாட்டுகளைக் காது நிறையக் கேட்டு விகார

வீரியமுண்டாய்த் தாசிகளுடனே சேர்ந்து வாவா அசுத்

தவான்களாகிருர்கள். இதுவன்றித் தமிழ்க்கோவிலிலுள்

ஆதிமூலத்தில் மந்திரித்தாவாகனம்பண்ணியிருக்கிற இ

லிங்கம் ஆவிடையாரின் பொருளைத் தெரித்துப் பார்த்

தால்சோப்பாகசுமால காற்ற நாற்ற'மென்றசொல்

ல்லவேண்டும். இப்படியேயுள்ளமற்றுங் காரியங்களை

ப்பார்த்தால் தமிழ்மார்க்கம் மனுவிசைப் பரிசுத்தராக்

கிட் பாசாயலைத் தரிப்பிக்கத்தக்க மார்க்கமல்ல, இதன்

கனியினலே இந்த உண்மையை அறியலாம். இதுமார்க்

கத்துக்குள்ள நன்மைப்பகுதிகளுள்ளதல்ல, அமார்க்க

த்துக்குள்ள தீமைப்பகுதிகளுள்ளது. ஆகையால் த

"சிசில தன் அயிரை ளோமல் இருக்கலாமே வென். இன்க்குள் மிழ்மார்க்கம் பாாபானுலே வந்ததல்ல.
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இலக்கண நுட்பவிசா ஆன காரனின் எதிர்மொழிக்கு மறுமொழி.

. (A Rejoinder.)

சனம்பொருங்கிய முகாமைக்காரரே,

இடையினத்தைப்பற்றிய என் விடையை கன்குணரமாட்டாநில

வச்கண நுட்ப விசாரணைகாான் றெரிந்த குற்றங்களைக் கடிங் த அ

தை நிலைபெறுத்தி யானெழுதுமுத்தரம்,ஸ்க.ம்சஞ்சிகையுள் இடையெ

முத்தைப்பற்றி யவரெழுதிய விஅவையும் ஸ்சும் சஞ்சிகையில் யானெ

முதிய விடையையும் .அம் சஞ்சிகையில் அவரெழுதிய எதிர்மொழி

யையுஞ் சீர்தாக்கிப்பார்த்து அதன்மேல் யானிங்கனமெழுதுமுத்தா

த்திற்குக் குணங்குற்றக்தெரிப்பது படிறிலவாஞ் செம்பொருள் கண்

டவாய்ச் சொல்லுடைய சான் ருேர்க்கழகு.

கம். உத்த ம.

ஒரு நாலுளேனுஞ் சொல்லப் படவில்லையென்று இலக்கண நுட்ப

விசாரணகாான் கூறப்புகுச் சதற்காய் வியப்புற்றுசன் அால் இலக்க

ண விளக்கங்களுள் "ஐ ஒள' 'தானமுயற் சு' 'சிறப்பினுமினத்திலு

ம்’ தோற்றமுயற்சி' இத்தொடக்கச் குந்திரங்களில் ஆசிரியர் ச

ண் கூடா யொப்புமையாற் ருெகுத்தே யுரைத்தாரன் மி பிகச்தாால்

லவென யான்மணிக் த விடத்து (கவ.து) பொதிக் தி கிடக்க உடம்ப

டன் மதத்தின் வலியையும் சுருங்கச்சொல்லல் வனப்பினிலையையும்,

அவர் நோக்காமலும், (உவது) "ஐ ஒள' எஅஞ் குச் தாத்தானிடமு

ம், சிறப்பினும்' எஅஞ் குத்திரத்தானுலகிற் போர்த கெடுங்கணக்

குமுறையே யா-லவ-சி ள என இனமும்,இலக்கண நுட்பவிசாரணை கா

Fன் முடித்தறிவரெனக் கருதி 'தானமுயற்சி' எஅஞ்குத்திரத்தாற்

காரணமுங் கூருதேயமைத்துக் காட்டினேனெனப் பார்க்காமஅம்

வீளுய்க்கூறியதால்,அவசறியாமம் சொன்னகம். கம்.குற்ற ங்களடிப

ட இவற்றின் பாற்றாக்கிய, ப்,ம். குற்றம்பறக்தோட கம். குற்றத்தொ

டு மாறுகொள நின்ற, உம் குற்றமுஞ் சிதறிற்று.

உம். உத்தாம்.

(மு:தமிழ்க்கலேய முழுதொருங் குணர்த்து-கற்பவர் தமக்கிரு கண்

ன்ெனத்தோன்றி-வாதிபர்க்கிடிநிகர்வைத்தியகாத-தேசிகன் புகழிெ

னச் செக, திணிதிலங்கும், இலக்கண விளக்கத்தினருமை பெருமை

யை விசார்ந்திெனிது முனரால், அதற்கெதிராகச் குருவளியெது

ஆாருேன்றின சைக் கேள்விப்பட்டு 'அது சூருவளியிஞலடிபட்டதை

அம்ம் சூக்கனறி திலான் போஅம' என்றன். இவன் வாய்ச்சொ

நீகொள் சாரறிவுடையோர்.அதி கல்லாகர் மனப்புலிமுதலியார் சா

வணமுத் தி.தமிழ்ப்புலவர் வேதகிரிமுதலிபார்,திரு. விசாகப்பெருமா

. ஐப்ாமுதல்யச்ான்ருேராலங்கேரிக்கப்படுவதையும் அறிச்தானில்லை

ப்போலும். ஒரு பொருளின் சாதி குளுகன் மங்களைச் சிற்பமாத்திரை

யாஅங் குறிபா அமளவிடுஞ் சா ைருேரிவர் கேள்விக்கு விடையெழு

தாத ஞாயமுமி வனம் அனுமானப் பி. மாணத்தாற் பெற்ரும்).நா

வினியல்பு பதினென்றனுளமைக் த கிடக்க எழுவகை மதத்தின் மறு

த்தல் பிறர் நூற் குற்றல் காட்டல் போல வனவற்றின் பொருளப் பா

iமலும் தகதிரவுத்தியின் ஒரு தலை தணிதல் பிற கோட்கூறல் முத

வியவற்றின் கருத்தை யோாமஅம, சான் ருேர்வாக்கிற் பிறழிலயா

வும் பிறழுமென் தும் வாக்கியத்தின் செம்பொருடேராமலும், வைத்

தியாாத தேகெரினிலக்கண விளக்கம் பவனத்தி மு னிவர் வாக்கிற் பி

றழ்ந்ததென்று, அதன் சூத்திரங்கக அவகேரிப்பது குற்றமென் மதிக்

கன்மேல்ாமைய்ால் காகொங்குற்றமும்; "புன' அஞ்சொல் முத

னிலைத் தொழில குபெயராகிப் புனத்தற் கருவிய ய தவயெலும்

பொருடக் தி நின்றதையறியாம அம்: புண' 'புன” யென்பன இ

ருசொல்லொரு பொருளென அவர் குறியாமலும் 'முன்அேர் மொ

ழியும் பொன்னேபோநபோற்றுவம்'என் அம வாக்கினிழுக்கனேனெ

னப் பொய்கூறினதால் ஒம் குற்ற முக் தகாங்தன. இவற்றைச் சாாக்

த, சும். எம். குற்ற ங்களு முடைக் தன.

கம். உத்தரம்.

இலக்கண நூல்களுட் கூறிய வழி குத்தமிழ்ப் பேதங்களே யுணரா

மஅம, இன்ன தாலிவன முறையானியஅம இன்னதால கற்றபினின்

ன நூலகேட்கத் தகுமெ. அம் நால்யாப்பைச் சற்றெனிலும் அவர

வியாமலுமென்ம்ே சார்த்திய அம, கம் குற்றங்களும் விழலாக யா

னெழுதிய விடையுக் துளுக்கலாகா மலையெனவே நிற்கின்றது. யாழ்

ப்பான மாளுக்கல்னன் ருெருவரெழுதி|அர்மமமொழியென.அவரிகழா

திகழ்ச்தது புகழாப் புகழச்சியாவிற்றே. இலக்கண நால்சகுட் கா

னவில்லை யென்றவர் சொன ன தைக் கண்டிருக்கின்றதென மாநிபுன

வித்தகமெனுஞ் சொல்லால் யான்விளக்கினது அவருக்குப் பொய்க்

பேதை விேைமற் கொளினென்றதை யென் மேலேற்றிக் கடறமு ன் அவ

ர்தம்மேற் பூண்டாராயிந்றே. அவர் கூறிய மற்றுஞ்சழக்கசப்புக் கு

ழப்புகளும் பயஅசயஅமிலவாயழிக்தொழிச்தனவே.

இப்படியே குற்றமில்லாதென் விடைசெள்ளிதிற் கிடப்ப, சமஞ்செ

ய்து சீர் தாக்குங் கோல்போலமைச் தொருபாற் கோடாமை சான்குே

ர்க்கணி' என்னும்விதி தலைமேற்கொண்டு தகுமெனக்கண்டச்சி பதி

ப்பித்த முகாமைக்காரர் யாதொரு கவனிப்பும் பண்ளுமல்விட்டதா

ச்சரியமென்றவர் சொன்னதை வாசித்தோருங் கேட்டோரு மிகழ்ச்

அதள்ளியாயிற்றே. என் விடையைப் பொருளுணாமற் சிஅசிதுப்

பென்அ சொன்னவர், அது சிலுசிலுப் பல்லப் பண்ணிகாரமேயென்

பதை இப்போதியான் விளக்கும் பொருட் சுவையாலறிவாராக.

இலக்கண நுட்பவிசாரணை காான் ஸ்கம். சஞ்சிகை பிற் காட்டி

ஐ ஒள என் அஞ் சூத்திரத்திலேயே ஆசிரியர் யா-லவ-மு ன என்.லும்

டையினங்களே மற். முதலெழுத்துகள் போற் சே கெட்டி பினம்

கொண்டாராயிற்று.யாது காரணங் காட்டியோ வெனின்,மற்றையெ

முத்துகட்குப் போற்றன முயற்சியளவு பொருள்வடி வானவொன்கு

தயோர் புடையொப்பான். இதை பிங்கனம் விரித்துக்காட்டில் பரச்

தள் இடமாத்திரைகளாலும்,வேயல்-வோல் சாய்தல்-சார்தல் இவை

போலப் பொருளாலும், லவக்கள், இடமாத்தில்ாகளாஅம் எவை

கை-எவ்வகை-செல்லம-செல்வம் இவைபோலப் பொருளாலும், ஒன

க்கள் இடமாத்திரைசளாலும், காழி கவுடையான்-காளக வுடையான்

குழகன்-குளதன் இவைபோலப் பொருளாலும் ஒரோவிடத்துக் கீழ்

ள்ே-வாழவலி-வாள்வவி இவைபோல் வொவிவடி வெப்புமையாது

மோர்புடை யொத்தினமாயின.முற்காலத்து வழங்கிய வரிவடிவுகள்

ப் பிற்காலத்தார் மாறியும வழங்கி வருகிருர்களெனப் பல இலக்கன

அால்களே சாட்சி பகர்கின மன நோக்கி வரிவடிவுகளிற் சிறிதொப்பு

மை கூறுவாகுமுளர். இலக்கண நூல்களுள்ளும் கெடுங்கணக்லுெள்

குமிங்னைல் காட்டிய காரணங்களின் மெற்றெப்பாலுஞ் சக்தவின்

பங்களுக்கியைபுடைமை யாஅமெழுத்துகளுட் சிலவொன் தன் பி8ெ

ன் அ செவ்விதிற் சேர்க் து தொடாச்து வரும்பெரும் பான்மையாது

மினங்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்கூறிய காரணங்களாஅன்

க்காரணங்களாஅம் யா-லவ முள ஒன்றற்கொன்றினமாய் கின்றன

வென கன்அாஅள் எழுத்தியல் ஸ்சும், ஸ்எம் குத்திரங்களின் ழ்ேச் ச.

ண்மு னிவர் விரித்திருக்கின்றதையும் இலக்கண விளக்கத்தின்"தோத்த

முயற்சி' என் அஞ் குத்திரத்தின் ழே விரித்திருக்கின்றதையும் தொல்

காப்பியக் தள்"எழுத்தெனப்படுப அகரமுதன காவி அவா ப் முப்பஃ

தென்ப'என் அஞ்கு த்திாத்தி ன் ழ்ேஉரையாசிரியர் சச்சி அாக்கினியா

குரைத்திருக்கண நதையும மற்றுஞ்சில விலக்கண நூல்களுட்டச்திருக்கி

ன் றதையுங் கண்டுகண்டு தேறு க. யானவைகளை பிங்கனம பெயர்த்

தெழு தற் பெருகும்.

இலக்கண நுட்ப விசாரணகாரன் சார்த் திய குற்றக் கடிச்தென் வி

டையை விளக்கப் புகுந்தமையான் மற்ருென் அமில்வனம் பேசிலன்.

அவர் குற்றங்களைத் தெரிக்கப்புகின் மணற்சோற்றிற் கல்லா யப்

புறப்பட்டாற்போலாம்.

த.அாசக ஆட இப்படிக்கு

புரட்டாதி ம. எ தி" யாழ்ப்பாண மாளுக்கள்.

முகாமைக்காரர் வசனம்.

இதின் மேல் இலக்கண நுட்ப விசாரணைகா ன் மறுத்தெழுதாமலும்

இதைப் பற்றித் தருக்கமவிவக்காமலுமிருக்கக் கேட்டுக்கொள்குக்

ருேம்.

(Answer to the Optical Question in No. 17)

To the Editors of the Morning Star.

GENTI.E.MEN,

In the act of seeing, the rays of light proceeding from the object at whicம்

we look, enter the pupil and fall on the back part of the eye. It is ascertain,
ed by observation that the rays, mas fil on given andcorresponding points ef

is at of each eye in order that there may be a single perception of lept

ject,land that it they fil ஐ any other par of it, the object will appear double,

it is when the eyes are directed to a particular object that the rays of light

coming from that object and entering the eyes tal apon thesegiven points, and

ie object is seen sigle as it ough to be, but it while the eyes are fied on
this object, theatention bepartially directed to anothernearer or more distant

this later will appear double because the rays of light proceeding from i le

the eye do not fil on that part where they must tal to give a right and sige

perception of the object.

குவெபிலோமெய்யும் மட்டியுள்முக்கிம் பிரகாசித்தாம் புேக்கு

னே பிருக்கும். இலக்கணத்து வலலேயர் கைபிடவேண்டியதிலோா

மாளுக்ன் முயலிற் பொப்படுமொன்குே புனைபூஅங் கையறியாப்

Fo instance, taking the phenomenon aluded to in the question, suppலக
while looking at the Object a line is lawn from thetinger to the backpவ: வி

echeye thigh the pupil, This line not impinge on Point of ம்
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which is exterior to a point apon which a line from the object falls. Hence

the inger appears double.

In the same manner it may be shown, that while looking at the inger, it a

line be drawn from the object to the back part of each eye through the pupil,

this line will not all on the given and corresponding points of the eye, but

on a point nearer the nose, Hence the object will appear double, while the

inger is seen single.

An answer to the following question is desired, wiz. What is the use ofteo

ஆes: Your's & c.

Batticotta Sept. 29th 1841. D. L. CARRoப.

நயனசாஸ்திர வினுவுக்கு விடை.

சந்தர் ஆறுமுகப்பிள்ளை எம். சஞ்சிகையில் எழுதின சயனசாத்

திர விகுவுக்கு விடை.

ஒளி யாதொருபொருளில் இருக்து கட்டுவாரம் வழியாய்ச்சென்று

அத்ன் அடிப்பக்கத்தில் விழுங்கால் அப்பொருள் தோற்றும். இா

ண்டு கண்ணின் அடிப்பக்கத்திலும் ஒன்றுக்கொன்று சமமான இா

ண்டு தானங்சள் உண்டு. இவற்றிற்குச் சமஸ்தானங்களென்று பெயர்.

பொருள் ஒற்றித்துத் தோற்றும்வேளையெல்லாம்.அதன் ஒளி இச்சம

லதான்ஆக்ளில் விழுக்திருக்கும். இவையொறிக்தெல்வனம் ஒளிவிழு

க்தாலும் பொருளை இரட்டுறக் காட்டும். மேலும் இரண்டு கண்அ

ங் கவனமாய் ஒரு போருளை சோக்கும்போதன்றி வேருெருக்காஅம்

அதன் ஒளி சமஸ்தானங்களில் விழா, எனவே யாதொரு பொருளைப்

பார்க்கும்பொழுது அதற்கு அப்பால் அல்லதிப்பால் இருக்கும் வெ

ருெரு பொருளுக்குச் சற்றே கண்னெறிந்தாற் பின் கூறப்பட்ட இ

ப்பொருளின் ஒளி சமஸ்தானத்தில் விழாது, வேறு தானத்திற் படு

ம். ஆதலால் இது இாட்டித்துத் தோற் று.

இவ்விதியொடு கயனசாத்திர விளுவையும் ஒட்டுக, எவ்விதமெனில்,

பொருண்ப் பார்க்கும்பொழுது, ஒளிசேர்ச்சியாய்க் கட்டுவாரம் வ

தி மேப்படும் வரி விழுச்தானமே சமஸ்தானமாம். இனி விரலில்

இருந்து இவ்விதமே றேப்படும் ஒர்வரி இந்தச் சமஸ்தானத்தை விட்

டுக் கடைக்கண்ணயலாய வேருெருத னத்தில் விழுவதால் விால் இரட்

டித்துத் தோற்றுகின்றது.

இவ்விதமே, விரலைப்பார்க்கும் பொழுது அதிவிருக்து ஒளிகே

ர்ச்சியாய்க் கண் அச்கு வரும் ஒாவரி சமஸ்தானத்தில் விழப், பொ

ருளில் இருக்த தும்முறையே செல்லும் ஒர்வரி காசிச்கு அயலான

வேருெரு தானத்தில விழுவதிமூல், விரல் ஒற்றித்தும் பொருள் இா

ட்டித்துக் தோற்றும்.

பின் ஆல் வரும் விகுவுக்கு விடை அறிக்தோர் அத்தை உதயதார

கை வழியாய் அறிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். அஃதாவதி

இரண்டு கண் உருப்பதிலை வரும் யேமென்ன?

இப்படிக்கு

வட்டுச்கோட்டை வயிரவனாதர் விசுவளுதன்.

திஅாசகம், ஆ_. புரட்டாதி

மீ. உக த".

. To the Editors of the Morning Star.

eேntlemen,

1pray you will have the goodness to insert the following Mathematical

1etion in your most valuable paper, and to request Mathematical students to

லivet, and to show reason forso solving.

0odoopitty school, I am your obdt servant.

Aug. 26th. 1841. A. Student.

UெEarroN.

There are two different numbers; the square of the less number plus the

:eater one is equal to 325, and the square of the greater number plus the

sே one, is equal to 388 1-16; then what are those two numbers:

கணக்குக் கேள்வி.

அதாவது. இாண்டு இலக்கங்களுண்டு. அவைகளின் சிறியவிலக்க

த்தின் வர்க்கத்துடன் பெரியவிலக்கத்தைக் கூட்ட காஉடுஇ (முச்

அற்றிருபச்சைக்தரை) வரும் பெரியவிலக்கத்தின் வர்க்கத்துட்னே

சிறியவிலக்கத்தைக் கூட்ட க.அ.அ- (முச்.நாற்மெண்பத்தெட்டு வீச

ம் எனவும்) வரும். அப்போது அவ்விரண்டிலக்கங்களும் என்ன?

_ இப்படிக்கு

-ப்ேபிட்டி பள்ளிக்கூடம். ஒர்மாளுக்கள்.

திரைகளே,

இாமாயணம், முதற்காண்டம், சக்திாசயிலப்படலம், ஒடும்.

செய்யுள்.

இ.அ.மாழையிளக்த்ளிரேயெழ

வீஅமாழை பிளந்தளிரேயின்ட

மாஅம்வேழமு காகமுமாகர்தோன்

ம"அம்வேழமுாைகமுமாடெலாம்.

இச்செய்யுளின் கருத்து என் சிற்றுணர்வுக்குப் புலப்படாமையா

ல் இஃதை நீங்கள் உங்கள் உதயதாரகைப்பத்திரிசையின் வழியாய்

ப் பிரசுரஞ்செய்து முற்றுணர்ந்த பெரியோர்களின் கருத்தை பிப்

பத்திரிகையின் வழியாய் அறியச்செய்யும்படி கேட்டுக் கொள்ளுகி

றேன். அன்றியும் இராமாயணங் கையெழுத்துப் பிரதிகள் தோறும்

ஊருக்கூர் வேறுபட்டிருக்கையால் இச்செய்யுளிற் பிழையிருக்தாத்

விருத்திக்கொள்ள வேண்டியதும் புல்வோர்கட்ன்.

இப்படிக்கு

குமாரசுவாமியார் பள்ளிக்கூடத்

தோர்மாளுக்களுகிய சுப்பர்

கணபதிப்பின்க்.

திருவல்வை

தி.அாசகம் ஆ புரட்டாதி

மீ- உ.உங். தி

பரமார்த்தகுருவின் கதை.

இாண்டாவது.

குதிரை முட்டை வாங்கின கதை எனகம். பக்கத்தினின்று

இக்த ஆலோசனையெல்லாம் மடத்திலே கடக்கும்போது மூன்

குஞ்சாமத்துச் சக்திரோதயத்தோடு புறப்பட்ட மட்டியும் மடை

யஅம். இரண்டரைக் காதவழிக்கப்பால் முன் கண்டு குறித்த அடை

யாளத்திக்குப் போய்ச் சாம்பற் பூசினிக்காய் திரளாய்க் காய்த்து

க்கிடக்த ஏரியின் கரைக்குச் சென்ருர்கள்.

அதைக் கண்டு மிகவுங் களிகூர்ந்து காத்திருக்த குடியானவன் கி

ட்டப் போய், இச்தக் குதிரை முட்டைகளில் எங்களுக்கு ஒரு முட்

டை அவசியமாய்த்சாவேலு மப்பாவென்று கென்சிஞர்கள். அவது

ம் இவர்கள்பேதைமையைகண்டுகொண்டு ஒ!ஒ!:இச்த உத்தம சாதிக்

குதிசைமுட்டையை நீங்கள் வாங்கத்தக்கவர்களோ வெகுவிவபெற்ற

தாக்குமென்றவன் சொல்லப்,போம் ஐயா.இ.திக்கு ஐந்து பொன்தா

ன் உள்ளவிலயென்று காங்கள் அறியோம்ோ. இதோ ஐக்துபெர்ன்

னையும் வாங்கிக்கொண்டு கல்ல முட்டையைத் தாருமப்பாவென் ருர்

கள். அதற்கவன் நீங்கள் எல்ல கிரேஸ்தர் தான்ே, உங்கள் குணத்தை

ப் பற்றி இச்த விலக்குக் கொடுக்கச் சம்மதிக்கிறேன். ஆகிையiல்

உங்களுக்கு ஒரு முட்டை சரிப்போனதைத் தெரிக் துகொண்டுடோ

ங்கள், ஆஆஅம் இந்த மலிவோடே வர்ங்கினதாகப் புறத்தியிலே

வெளிவி-ாசேயுங்களென்ருன், அவர்கள் இருவரும் எல்லாத்திலும்

பெரியவொரு காயைத் தெரிக்தெடுத்து மதுள்ள் அதிகாலம்ே'பளப

ளவென். விடியும்பொழுதெழுந்து புறப்பட்டார்க்ள்.

மட்டி சவமேற்பதனமாய் முட்டையை எடுத்தேற்றி மற்ருெரு

வன் முன்னே வழிகாட்டிக்கொண்டு போகையில், மட்டிசொல்லத்

தடங்கிளுன் ஆ!ஆ! முன்ஞேர்கள் சொன்னது,

'தவஞ்செய்வார், தங்கருமஞ்செய்வார்'

இதிக்கத்தாட்சி இப்போ கண்குலே கண்டோம்.கம்முடைய கு

ருக்கள் பண்ணிக்கொண்டுவருகிற தவத்தின் பலன் இதுவே.சாதிக்கு

திரை காமபொன் நூற்றைம்பதிபொன் பெறத்தக்கது காம் ஐக்தி

பொன் அக்கு வாங்கிக்கொண்டு போகிருேமேய்ென்ருன். அஅக்கு

மடையன் இதிலே ஆலோசனையோt

'அறத்தால்வருவதேயின்பமற்றெல்லாம்

புறத்தபுகழுமில’

வென்ற தி கீ கேட்கவில்லையோ? ஊதியம்மாத்திரமல்லப் புண்ணியத்

திகுல் இன்பம்வருமொழியமற்றதெல்லாக் அன்பமும் அபர்ேத்தியு

மாகும். என் தகப்பமூர் கெடுநாள் வெகு புண்ணியங்கியச் செப்

தல்லவோ தான் பிறக்த பலனயும் மகிழ்ச்சியையுங் கண்டாரென்

மடையன் சொன் அன். அதிக்கு இவன் இதிலே சந்தேகமோ 'ஆ

மனக்கு விரைத்தால் ஆச்சாமுனேக்குமோ!' கல்வினக்கு நன்மை வ

ருச் தீவினைக்குத் தீமைவருமென்ருன்.

இப்படியே பேசிக்கொண்டு வெகுகாம்கடந்த :பின்பு சாய்க் து

தொங்கின.ழாத்தின்தொப்புக் குறுக்கே பட்டு விழுத்தாட்டின பூசி

னிக்காப் ேேழ கொத்திக்கொத்தாய்ப் படர்த்த செடியின் டேவில்

விசைப்பட விழுக்தி தகர்ச் தடைச்தது.

* %. ஆவணி மீ. உசுதி". அப்போதர்தப் பூண்டிலேபதிக்கியிருக்தமுசல் அதிர்க்தெழுந்தோ
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டிப்போயிற் று. இதோ கூட்டிலிருக்த குதிரை மறி ஒடுதென்றப

யமிட்டு இருவரும் அதைப் பற்றிப்பிடிக்கத் தொடர்ந்தார்கள். மே

ம்ே, பள்ளமுங் காடும், வெளியும் பாராமல் ஒடவே உடுத்த ைேலகள்

முட்செடியிலே மாட்டிக் கிழில்தது பாதி, பிடிபட்டது பாதி, மிதி

:ச்ச கட்டை சதையைச் மேத், தைத்த முள்ளால் இரத்தம்பாய,உட

ம்பெல்லாம் வேர்வை வடிய, நெஞ்சுபதைக்க இரு காதடைக்க இளை

த்திளைத்திசைக்கக்குட
லேதெறிக்க

ஒடி ஒடிலும் முசம் பிடிபடாமல்

திருவருக் தவித்தத் தகைத்து விழுந்தார்கள். இதுக்குள்ளாக மு

சல் போய்க் கண்ணிலே சந்தியாமல் ஒளித்து வெகுதூமம் ஒடிப்பே

பிம்ம. அவர்களும் இனப்புப் பாராமலெழுத்து முள்ளுக் கல்லுக்க

ட்டைகளாலே காயப்பட்ட கால் கொண்டிகொண்டி அங்கங்கே தே

டிச் சவித்துப் போய் அன்றைக்கெல்லாம் பசியும் பட்டினியுங் கிட

க்தஸ்த்தமித்த பின்பு மடத்திற் சென் ருர்கள்.

மடக். வாசலில் நுழையும்போது அப்பாடா! அப்பாடா! எ

ன்.ற தங்கள் வாயிலே அறைந்துகொண்டு கீழே அடித்துவிழுந்தார்

கள். ஏதோவேதோ வக்த போல்லாட்பென்னவென் மற்றவாகள்

வர்தி கை தாக்கியெடுத்துக் கேட்க கடந்த வருத்தமானமெல்லம்

இருவரும் விபரமாய்ச் சொன்ன பிறகு மட்டியென்பவன் செ ன்

மூன். ஐயா கான் பிறந்த காட்டோன மி ஒருக்காஅம் இத்தனை வே

கக் குதிரையைக் காணேன் கறுப்புப் பாய்ந்த சாம்பனிறமாய் ே

ளத்திலேயும் பருமத்திலேயும் முசலொத்த ரூபமாய் ஒரு முழ நீ

ளமாய் இன்னங் கூட்டிற் கிடந்த மறி யாளுஅம் இருசெவி விறைத்

அக்கொண்டிருவிர கடைளேத் தேறுவாலையும் தாக்கி நிலத்திலே

கெஞ்சு பட காலுகால விரித்து நீட்டி ஒடின சு.அக்கும் வேகமுஞ்

சொலலவுங் கருதவுங் கூடாதென் மூன்.

அ.துக்செல்லாரும் அங்கலாய்த்திருக்கக் குருவானவர் அவர் கண் அ

மர்த்தி ஐக் திபொன் போனதள்ளதுதானே ஆகிலும் குதிரை மறி

பும் போனதுதாவின. மறியாயிருக்க இப்படியோட்டம் பிடித்ததினி

மேற் பஞ்சாரமாகிறபோததின
்

மேல் ஆரிருக்கப்போகிருர்கள்
.

நா

ன் கிழவகுக்கும் அக்த வாக்கக்கு கரை சும்மா இலவசமாய்த் தந்தா

அம் எனக்கு வேண்டாமப்பா வெ. ரு1.

THE ADWENTURES OF THE GUIRU N00DI.E.

(By Beschi)

Second Story.

Of the purchase of the Horse's Egg.

(Continued frome page 167.)
Whilst all this deliberation was taking place in the Mattam, Blockhead and

ldiot, who had set out in the third watch with the rising moon, after ajourney

of mole than two kadams and a half, bent their course towards the mark which

they had before seen and noticed, and arrived at the borders of the lake where

there was an abundance of pumpkins in fruit.
On perceiving this, being greatly delighted, they went to the countryman

who was attending there and entreated him, saying, "Master, we earnestly

conjure you to give us one of these eggs. He, in histurn, seeing their idiot

ism, said, Hey-day! do you suppose yourselves it to bay such high bred

horses eggs as these: They are very costly indeed. To this they replied, Go

to Master, do we not know that five pagodas is the price of them look ye,

friend, take your tive pagodas and give us a good egg. To this he answered,

“You are, to be sure, tine honest fellows, in consideration of your good qual

ities, l consent to give them lo you at this price select therefore an egg to

your liking, and go your ways, but do not publish it abroad that you have ob.

tained it at this easy rate. They both of them selected and took away a

fruit which was larger than all the rest, and rising early the next morning, they

set out on their journey just as the day was breaking.

Blockhead having carefully taken the egg and lited it on his head, the other

went before shewing the way, and while they were thus going along, Block

head began to say, Ay, ay, our forelathers have said, they pho perform

penamee, are foruarding their oமn afair8. We have now seen the proof

of this with our own eyes. This in truth is the profit which has accrued by

the penance continually performed by our Guru. A high bred horse, which

is worth a hundred or a hundred and filty pagodas, we purchase and take to

him for live. To which Idiot replied, .Needs this any reflection Hast thou

not heard the saying-from pious actions alone proceeds delight, all else

is irrelepant and unioorthy of praise. From virue, not only profit, but

pleasureproceeds, except therebe(virtue), all else will be misery and disgrace.

Did not மy father for a long time practise many virtues; and he found his pro.

fit and delight in the end, in having me born to him. To which the other re.

plied, "Can this be doubted: If you soto a castor oil tree, யill an elong

tree be produced: From good actions, good will proceed, from evil actions,

evil.'
Thus conversing, after they had walked a'ng for a considerable distance,

the puமpkin, froம் striking against the bouga ot a tree which was bent and

hanging down, was dashed out othis hands, and addenly யmbling apon லா

shrobs which were spreading in bushes below, cracked and tell t pieces.

Upon his, a harewhich was siting in the bashes started யp and ran aரை

Taking the alam, they cried out, Behold the horse's foal which wasi iங்

shell has an away; ind followed after to catch and seize it. Ranning, re

இவrdless of hills or dales, or woods or commons, the clothes which the hit

; becameentangled in the thoray busles, and were partly ion and ai,

detained. They continued the puriuit, with their leshkeerated by the sயாத

which the rod on, their blood flowing in consequence of the thons.wi

தயck into them, their bodies all streaming with peripiration, their hearts be.

மத their two earsclosed, puting and blowing with fatigue, and their boன.

jolting; notwithstanding which, the hare was not caught, and they both it!

oேwn, wearied out aid harassed with fatigue. In the mean time the ia:

went on, and becoming concealed, so as no longer to be lept in sight, .

கway | ஐ ஜாe distance. They tpg, regardless of their weariness, rep,

and withgேs limping and wounded by tions, stones and stamps, searched in

evy irection, Journeyig this icted condition, they interediமஜ:

மlisting all that lay, indrafter sunset arrived at the Malim.

Wiently enteredin at the gate, they emote their moths crying, "As

alas!' and beating themselves, fell dowi. What is it what is it wiன

lar has cometrout demanded the rest, who came, and, taking the y

the hand, raised then up. After the two had related in detail all tis eiன.

ஆaneps tha had happened, Blockhead spoke as follows: O sir, ince beta

that I was bon, 1iever beheld so switahorse as this: oranai coloய, ம.

ed with black in form and size like a hare, and a cubit in length Althoயும்

உம் கil in the nes, i pricked up it tw ears, cocked is it, which :

மP le length of two ingers, exteided and stretched forth is tar legs, க.

with it heart close to the ground, ran with a swiftness and impetuosity wit

cal neither be expressed or conceived.”

Upo this they were all bewailing, when the Guru appeasing theim, si.

'Tழeindeed, the live pagodas aregie, bathowever, it weltatthe to:

ba is gene also;itwis a balitans in this manner, when hereat it.

become fill grown, who will be able to ride upon it i truly am an old டி

horseofthis description, my friends, although it were presented to me graம்

I would not accept.ப்

ஞானுேதயம்.

அகஸ்தியர் ஞானம்.

பூரணமாய்மும்மூர்த்திவ
ந்தவாறும்

பூமியென்.ரக்

கிரியென்றும்படைத்தவ
ாறுங்-

காரணமாய்த்தேவியரு

ணிறைந்தவாறுங் கற்பமுண்டுரிருவிகள் சித்தர்சாகாவா

அறும் - வாரணமாம்பறவையொ
டு

நாற்காற்சென்மமானி

டர்கள் கூறுகின்றகுலத்தின்வா
றும்.--பாரணமாநால்வே

|

தம்வந்தவாறும்டாடுகிறே
ன்முப்பதுக்குட்

பார்க்கத்தி |

னே
_ 5.

பாரப்பாபூரணத்தின்ம
னதையொட்டிப்

பரப்பிரம

நாதமதுவெசதிற்சேர்த
்து

- தேரப்பாசத்தியையுஞ்
சா

ம்பலாக்கிச்சிவசிவாவெ
ன்றபொருள்

கைக்குள்ளாக்கிப்.

பேசப்பா கால்வேதமயக்கமாக்கிப் பூமியிலேமானிட

ரைமோசம்போக்கி-வோப்
பாசித்தரும்பூரணமதா

ச்சி

தி

_

|

|

|

வேடிக்கைபோற்கட்டிவ
ிடுத்தார்தானே

2.

விடுத்தார்கள் சித்தர்பதினெட்டுப்பேர்
க்கும்வெவ்:ே

றேகுணமுண்டுவிதிக்கம
ாட்டேன்-

தொமததான்கான்

கொங்கணவன்சொன்ன நூருன் தொகையப்பாமிச்ச.

டாசோதித்தாக்கால்- எடுப்பாகவயித்தியததி
லையாயி:

துச்சொச்ச மென்சொல்வேன்ஞானத்த
ிலையாயிரதி:ெ

ட்டுக்-கடுத்தாகப்பல நூலே யூன்ற்ப்பார்க்கக் கவலையிலு |

கட்டிவிட்டான்கலங்க
த்தானே

:

கட்டிெைனன்சீடன் சுந்தானேவென்முற் கலைஞானம்

பார்த்திருந்துங்கபடாய
்த்தானே

- கொட்டினன் பல.)

அலவெளியிற்போட்டுக் கோபத்தான்முன்னூலக் கொக

தி துப்போட்டான். கட்டியதோர்கொங்க
ணவன்செ!

|

|
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ன நூருன் சஞ்சாவின்மயக்கமெடாகுருதியேதான். எட்

டின்ைறோையனுஞ்சொன்னஞான மெட்டிலொன்றுதி

ட்டமதாபியம்பினனே. அ1.

இயம்பினர்வஸ்துநிலையறிந்துசொன்னர் என்னுடைய

சுந்தானுஞ்சொல்லவில்லை- நயம்பெறவேயிடைக்காட்

டிற்சித்தர் தானுஞானமதுகோடிசொன்னுர்நன்மையாக

க்-கயம்போலமயங்கிடவேவைத்தாாப்பா காளாயச்சித்

தனுமப்படியேசொன்னன். பயம்புடையபாம்பாட்டி

ச்சித்தர்மற்றப் பதினெட்டுப்பேர்களுக்குமென்ைேடா
ச்சே. டு.

ஆச்சப்பாபுலத்தியனேநன்ருய்க்கேளு ஆதிலட்சத்தி

சந்தமதையருளிச்செய்தேன்-பேச்சப்ப்ா பூரணத்தின்

மூன்றுலட்சம் பேசினேனுயிரத்துளடக்கிப்போட்டே

ன்-காச்சப்பாவாயிரத்தையஞ்னுாருக்கிக் கட்டினேனஞ்

அாற்றைஅாற்றுக்குள்ளே மூச்சப்பா.நூற துவையைம்ப

தாக்கிமுடித்திட்டேன்.முப்பஅக்குள்முடியத்தானே.சு.

முடிவாகச்செய்துவிட்டேன்மைந்தாமைந்தா முப்ப

அக்குள்ளடக்கிவிட்டேன்.முன்னூல்பார்த்த-அகிலமதி

ல் விரித்துவிட்டேனிந்த அாலையார்தானுமென்றனப்

போலறையமாட்டார். பகிரதியுங்கலைமகளும் வாணிதா

அம்பார்பதியுமறுமுகனும்பலபேர்தானும்.சயொதமூ

ர்த்திகளாமிவர்கடாமுஞ் சத்தசிவனிருப்பிடமோ சாற்

அறுவீரே. 'ெ,

(இன்னும்வரும்.)

புதினச்சங்கதிகள்.

சத்தியவிலக்கு.

இக்திய கரைக்குச்சேர்ச்த கோடுமுதலிய குறித்த இடங்களில் சத்

தியம்பண்அவிப்பதற்காக நியமிக்கிப்பட்ட இராமனர் முதலானவ

வர்கள் தங்கள் சம்பளத்தை அதிகப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொன்

டதிமூல் ஆலோசனைச் சங்கத்தாரால் ர்ேந்ததிர்ப்பென்னவால்ெ மே

தி குறித்த இடங்களில் முன் வழக்கமான சத்தியம் இனிமேல் செய்

யப்படாதென்மம் உண்மைத்திட்டமான வார்த்தைப்பாட்டையே

திலகிமத்தி அதையே சத்தியமாகக்கொள்ள வேண்டுமென் றும் ஒரு

பதி நிருபித்த அண்டாயிருக்கின்றது.

மட்டைக்களப்பிலிருந்து அறஅேலடலஅழகைகோன் முதலியார்

திருக்கோளுத மலையிற் கதிரவேலு முதலியார் மகள் அமுதாத்தைப்

பிள்ளையென்பவளே விவாக முடித்தார்ென்று செய்தி வந்தது

காலிக்குக்கிட்டயிருக்கிற ஒரு மனிதி அவலட்சன ரூபுள்ள ஒரு பி

ன்ளேயைப்பெற்ருள். அது மிகுதியும் அநாதனமானது. அதற்குத் கொ

eேழுக்குமேலே இரண்டுபின்னகளின்வவெங்கள் கிறைவாகவும் அ

தின கீழே ஒன்றிலுடைய அவையவமுமிருந்தன. இவைகள் இர்

ண்டும் அழுது பால்குடித்தன, மல சலவாசல்சள் இல்லாததிகுலே

இசக்குமுன்னிதாக அது செத்துப்போமென்றதாக் சமய இடமுண்

இப்பிள் வயையிட்டு அதின் தாய் சிலபணஞ் சம்பாதித்துக்கொ

ண்டாளென்றும், அ.தி.மரித்தபின் டாக்குத்தர் தனக்குக்கொடுக்ல்ெ

கிெ)பவுண்தருவோமெனக்கேட்டிருகிருரென்றும் அறியவர்தது.

உதயதாரகைப் பத்திரிகையினது முகாமைக்காாருக்கு,

அரைகளே,

இம் மீ. அ. தி". இரவு க. மணியளவில் புத்தளத்துக்குச் சேர்

க்த அக்கரைப்பற்.அக்கடுத்த வட்டச்சோல என்னும் இடத்திலிருக்

இக் ரோசக்குடியான மாமூாபிளுப்பிள். மரைக்பெர் என்பவரின்

வீட்டில் வடதேசத்தால் இத்திசைக்குவந்திருந்த மறவரும் கள்ளரு

4 அகம்படியரும் சிவபெயர் கூடி கொழும்பிலிருந்து ஆலோசனைப

ண்ணிக்கொண்டுவந்து மேற்சொல்விய மாமுகவிகுப்பிள்ளையும் அ

வர் சமுசாரமும் பிள்ளைகளும் பணிவிடைகர்ரரும் விழித்துக்கொண்

டிருக்கையிலேதானே வல்வதிேயாக வீட்டுக்குட் புகுத்து அங்கிருக்

ச. சகலரையும், இரத்தக் காயப்படவுஞ் சாகத்தக்கவிதமாகவும் வ

ஆவாயடித்துக் கிடத்திவைத்துவிட்டுப் பலபொருள் கனயுக் திருடிக்

கொண்டிருக்கையிற் சொல்விய மாமூாபிளுப்பின்னபின் பெண் சா

சி'த்திசம் இத்தக் கிருடரின் கண்துக்கு தோருமல் அன்பு,
தே ஒடித்தப்பி மாசாக்கள்குடியிருக்கும்.வீட்டிலிருக்கருைகாமூ: சி

ஆளவிலிருக்கும் வண்ஞத்திவில்லென்னுக் கிராமத்துக்குச் சுறு

சியாயோடிக்குர்வையிட்டு: சிலமனிதரைச் சேர்த்த தி வெளிச்சங்

களோடு சந்தடியாக வருவதைத் திருடர் கண்டு திக்குக்கெட்டுப் ப

விதிசைகளாலும் ஒடித்தப்பிவிட்டாலும் அன்றிரவு முழுதிஅம் மறு

நாட்காலமேயுங் கள்வரைத்தேடிப்பார்க்க, க. பேர் அகப்பட்டா

ர்கள். அதிற் சிலர் தப்பிவிட்டார்கள்.

இச்சு இருமலுகிசெய்த புத்தியிகுறி கன்வர், க. பேர் அகப்பட்

-ார்கள் அவர்க . இவ்வூர் டிஸ்றிக்கோட்டிலே விசாரண்ைபண்ணி

வருகிறமுறை வடபுறத்துக்கு வருகிற சுப்பிரிங்கோட்டிலே விசார

ணைசெய்யும்பொருட்டுக் காவற்பண்ணியும் வைத்திருக்குது.

புத்தளத்தில் த.அாசலக. %. தங்கள் தாழ்மையான

புரட்டாசி மீ. உகதி". ஒரு சப்ஸ்ைெறபன்

PHII BRIாoPIமா.

உதயதாரகைக்கு அறிவிப்பு.
மேலூர் தாசில்தார் மீ அண்ணுச்சி இராயருடைய மரணத்தைக் கு

மித்து முன் அலே த்ெ யப்படுத்திகுேம். இப்பொழுது மதுரை

அாயனாயர் அவருக்குப் பதிலாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிரு. மெ

விசர் ஆ. டேவிட்சன் திரை அவர்களுடைய உதார உதவியிஞலே

பிரதான ஆவாப்பு கவிக உத்தியோகத்தில் இருந்து திண்டுக்கல்விற்

சப் கலேக்கட்டர்ாக உயர்த்தப்பட்டார்.

சப்கலேக்கட்டர் கச்Aே), இரேவினியு பேறலிக உத்தியோ

கங்களைத் தனித்தனியாய் மக.uமும சமமும் பராமரித்து வந்தார்.

க மீ சப் கல்ேக்கட்டர் சிமஸ்த்தராகவும் க கூ தால்ேதாாாகவும்

போதியமட்டும் நடந்துகொண்ட்: தி.அாகசம் வருஷத்தில் சப்

கலேக்கட்டர் சிமஸ்த்தார் உத்தியோகம் பெறும்படி பல போதிய

மனுஷர் அவருக்காகப் புகழ்ச்சியாகப் பேசிஞர்கள். ஆலுைம் அச்

கருணத்தில் சில்லாவுக்குப் புதுக் கலே :): நியமிக்கப்பட்டதி

அலே இரேவினியு பேர் உடு ஒன்அஞ் சங்கத்தாா அவர் தாஅாக்

காத்தாசீல் உத்தியோகம் பார்க்கவில்லை என்றெ முகாத்திரத்திேைல

சிவகுக்குப் பதிலாகவும் மதுரை:ன்ெ உள்ள அண்ணுச்சிராய

ர் ஏன்கிறவரை இரேவினியு இராபிை உத்தியோகத்தில் இருந்து அவ

ருக்குப்பதிவாக மேலத்தாேற்ருகவும் நியமிக்கத் சித்த்மாளுர். மே

அம்.இமத்துபோன தாசீல் சாருடைய ஒருகுமாரனே அண்ணச்சிரா

பருக்கு வதிலாக மேஸ்திரேற்றுக்கு மஸ்த்தாகவும் பின்ஒெருவன

மேஆகுக்குச் சிலையிதாராகவும் நியமித்திருக்கிருர். அத்தருணத்தி

இல் ஆத்தியோகங்களுக்குத் தகுந்த ஆட்கள் இல்லாதிருக்தது.
இறக் துபோன மேஆார்த் தாசில்தாருக்கு ஆஸ்த்தி இல்லாமல் அதிக

அமு.சாரத்தைப் பின் வைத்து இசத்தார்.இப்ப்ொழுது சருக்கார் உத

தியோகத்தில ஏற்பட்டு இருக்கிற மேற்படி தால்ேதாருடைய குமார

ா கணக்கில் மெத்தத் கெட்டிக்காரரும் சா மார்த்தியம் உள்ளவர்க

கும் சன் கடத்தைக் காரருமாப்: காணப்படுகிருர்கள். அவர்களு
ைெ L_ய சன் கடத்தை பிஆல்ே அவர்களே உத்தியோகத்தில் உயர்த்தி

வைக்கும்படி கலேக்கிட்டர் அசை எதிவாயிருக்கத் தக்கதாய் அவர்

கள் கடந்துகொள்ளுவார்களென்று சம்பிக் காத்திருக்கிருேம்.

திருப்புவனம் புரட்டாதி மி. கதி".

பிராணசேதம்.

இயோச்குர்ேதசரிக்குச்சேர்க், ருேதகாமென்ற ஊரில்ாடக்தஒரு

'''துமா பிராண்சேதசரி;திரி.வி.க்றெ ஒரு காகிதம் என

சீகுச் கிடைத்தக, ஆஅம்பென் ; கிட்டத்தட்ட நாற்றன்

பசி பேர் ஏறிய ஒரு வள்ளங்கடலிவிறக்கப்பட்ட்வுடனே வள்ள

ல் கவுழ்ச்து அதில் இருக்க சகலரும் தண்ணிரில் விழுக்தார்கள். இ

க்தமோசத்துக்குத் சப்பிக்கொள்ளும்படி அவர்கள்பண்ணின கடக்கு

ால் எப்பேர்ப்பட்டவர்களுடைய இருதயத்தையுச் உருக்கக் கூடிய்

சாய் இருக்தது. அன்னோத்திலே கிரையில் நின்றவர்கள் பார்த்து
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மிகுந்த பரிதாபத்துடனே பின் ஆல் வருங் சாரியத்தை அறிவிக்ெ

ருர்கள்.என்னவென்ருல் மெஸ் தர்சாம்பரென்பவர் ஒரு பதவள்ளஞ்

செய்வித்துஅதை இன்னகாளிற் சடவில்விடுகிறதென் குறித்துக்oள்

ண்டார். அத்தாளில் வாடிக்கையின் படி வெகு சனங்கள் கூடி வந்தா

ர்கள். அப்படிச்செய்கிறதற்கு முன்னிதாக வள்ளத்தைப்ப்ாரமேற்

ரம்படிசனங்கள் அகிலேறவேண்டியதாயிருந்தது.ஆகையால் நூறு

பேரளவுக்குக் கூடி வள்ளத்தில் ஏறிஞர்கள். அதிலேiய ஆண்பிள்ளை

சளுடைய வயதி பதினென்.அமுதற் பதினறு, பதினேழுவரைக்குமிரு

க் த.தி. வள்ளத்தைத் தண்ணிரில்விட எல்லாம் எத்தனமான போது

அதில் இருக்தவர்கள் மிகவுஞ் சந்தோஷத்துடனே அல் வள்ளத்தைத்,

தள்ளுவதைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள். ஆஒஅம் ஐயோ! அ

வர்களின் முடிவு எவ்வளவு பயங்கரமாயிற்று. வள்ளத்தின் கட்டுக்கள்
எல்லாம் அவிழ்க் துபோக வள்ளம் மெள்ளமெள்ளத் தண்ணிரில் மித

வாமல் நினையாதபிரகாரமாக அமிழ்த்திப்போயிற்று. ஒருநொடிவே

அயில் வள்ளத்திலிருக்த அனைவருக் வறித் தண்ணிரிலும் வள்ளத்து

க்குக் முேம் விழுந்தார்கள். வள்ளத்தைத் தண்ணிரில்லிடுகிறதைப் பா

ர்த்திக்கொண்டு கின்றவர்கள் கூடியளவு உதவிசெய்து மிகவுக் கொ

இத்சப்போைமாத்திரம் அந்த மோசத்தினின்று மீட்டுக்கொண்டா

ர்கள். அவர்கள் இனி அதிகமாய் உதவி செய்யக்கூடாமற்போபி

ற் று. அமிழ்ந்தினவர்களில் அ5ே கர் வள்ளத்தின் கீழே பிரேதமாகவு

ங் குறை உயிராகவுமிழுத்தெடுக்கப்பட்டார்கள். குறை உயிராக எ

டுக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவனுங் சப்பவில்லை. வள்ளத்துக்கடியில் அக

ப்பட்டவர்க ைவெளியேயிழுக்கும்படியாக சாம்ப்ரென்பவர் வள்ள

த்தைகிமிர்த்திக்கொள்ளப் பிரயாசப்பட்டுக் கயிறு கட்டி அவரும்

அவருடனே கூட நின்றவர்களும் இழுத்தும் அவர்களாற் கூடாமற்.

போயிற் று. கடசியாகக் குதிரையுங், கயிறுஞ் சங்கிலியுங் கட்டிபி

முத்துங் கூடவில்லை. இரண்டு மணித்தியா லத்தின் பிறகு வேறெ

தோ ஒருவிதமாய் வள்ளத்தை நிமிர்த்திஞர்கள். ஒவ்வொருமுறையும்

அள்ளA%ச இழுத்தவிழுக்கப் பிரேதங்கள் மிதந்துகொண்டிருந்தன.

வள்ளத்தை நிமிர்த்தினவிடத்தில் எட்டுப் பத்துப் பிரேதம் போல எ

டுக்க பட்டு அவனவன் முன் அயிரோடிருந்த இடங்களுக்கு அனுபப்

பட்டதிமூல் அதிகக் அக்கமடையப்பண்ணிற்று.

முப்பழி.

சனசிகேகனில் இருக்தெடுக்கப்பட்டது.

காஞ் சிலகாட்களுக்கு முன்னே கேள்விப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான

செய்தி என்னவென்றல் நாகபட்டணத்திற் கோட்டுப்பாளயத்தெரு

விற் கருப்பவதியாயிருந்த ஒரு கிரகஸ்தனுடைய பெண் சாதி தன்மா

மியாருடைய அதி துன் மார்க்கமான கொடுமைகளைச்சச்ெசமாட்டா

மல் ஆங்காரங்கொண்டு ச, டு. நாள் புசியாமலிருச்து பசாசு வெ

வியாகி, நித்திசைசெய்துகொண்டிருந்த சு. எ. பிராயமுள்ள தனது பி

ள்ளையையும் மார்டிேலேசாத்திக் கட்டிக்கொண்டு புழைக்கிடைக்கி

னத்தில் விழுக்திர்ைதாள் என்று கேள்விப்பட்டு உடலுமுயிரும் நடு

ங்கும்படியான அருக்கழிப்படைக் தோம். மேலும் இப்படிப்பட்ட

வதைகள் அக்தப்பட்டணத்தில் அடிக்கடி சம்பவிக்கிறவைகளென்

அ கேள்விப்பட்டதால் மிகவும் விசனமாளுேம்,

மரணம்.

திஅரசிகம். ஆட. புரட்டாதி. மீ. அம். தி-. லக்தோம் கெய்

பூர் மிசியோனச் சேர்ந்தவரும், தெற்கிந்தியர்வில் வாசகபண்ணின

வரும் கனம்பொருக்திய குருவுமான, சாலசு மில்லர் என்பவர் கா

லஞ்சென்றுவிட்டாரென் நிதிர்க்க் கேள்விப்படுகிருேம்.

அயலேன் தேசத்திலுள்ள பிறஸ்பிற்றிறியன் சபையிலிருந்து கற்றி

கர ஊருக்கு அஅப்பப்பட்ட முத்ல் மிசியோன்மாரில் ஒருவராகி

ய(Alexander Ker)அலேக்குசந்தர் கரென்பவர்(உ.அ)வயதுள்ளவ

ஆாய்ப் போனe கதி"லன் ) ருச கோரென்றவிடத்திலே காலஞ்
சென் றவிட்டார்.

புறாசியதேச இராசாவின் சரித்திரம.

இப்போது புறுகியதேசத்தின் இராசாவாயருக்கிறவர் தன் இரா

வஸ்திரத்தை மாற்றி வாடிக்கையானபடி உடுத்திக்கொண்டு உலா

வப்போவது வழமையாயிருந்தது. (Dorzeitung) டோற்ேறங் என்

பவர் பின்வருங் கதையைச்ச்ொல்லுகிரும். (Sandsouci)சாரோயொ

என்று ஊாமனயில் உலாவுஞ்சமையத்தில் பால்வைத்திழுத்துக்கொ

ண்டுபோகும்பண்டியிற் கட்டிய இருகழுதையை அடித்து வாய்புலம்

பிக்கொண்டுவரும் ஒருத்தியைக் கண்டு அவர் ஏதோகேட்க, ஒருவ

சேக் கழுதையின் காதிலே பிடித்து நடத்திகுல் அது போகுமென்

அவரும் அப்படியே கழுதையின் காதிலே பிடித்து கடத்தின பின்

தன்னாண் மனே பிற் சேர்ந்து இராசாத்திக்குச்சொல்ல அவகுமிகை

கனத் தன் மனதிலாலோசிச்து இப்படிப்பட்ட காரியம் இராசக

மாரலுக்கு ஏற்றதன்றி இராசாவாகிய உமக்கோ ஏற்றதல்லவென்கு

ள், அப்போ.தி இராசாவும் ஆ! என் மனைவியே! இப்படிப்பட்டதா

ணத்திலே என் பிதாவும் இவ்விதமான உதவிசெய்திருக்கிருர் சாது

ம் அவ்விதமாய்ச்செய்ததல்லாமல் பின் அெருகாரியமுமில்லையென் அா

--

குமரிருப்பு.

பிருஞ்சுதேசத்திலே இருந்த ஒரு துரைச்சானி காலஞ்சென்.
போனவேளையில் அவளுடைய ஆஸ்தியை புத்திமாருட்டமான அவகு

டைய மகளுக்காக முத்திரை வைத்துப் பத்திரப்படுத்த ஒரு திசை

போனவிடத்தில் அதை அம்மகளானவன் கண்டு அவரை முத்திரை

வையாதபடி மறித்துச்சொன்னது, ஊரிலேபேசுகிறபடி கான புத்

திமாருட்டமுள்ளவளல்ல ஆகுஅம் இற்றைக்கு (உ.உ) வருடச்சச்கு

முன் என்னிட்டமாக நான் விவாகம்பண்ணிக்கொள்வதற்குத் தடை

செய்து எனது மாதா என்?ன ஒரு அறைக்குள்ளே விட்டுப் பூட்டிட்

போட்டதிளுல் கான் பண்ணின சத்தியம் என் மாதா ஆேஅேரு

குங்காலவரையும் சான் ஒருவருடனேயும் விவரகசமபக்கத்தைப்ப:

றிப் பேசிக்கொள்வதில்லையென்று தீர்மானித்து அவ்விதமாக இருக்

அது விட்டேனென் ருள். அவளுக்கோ இப்பொழுது காற்பதிவயதி

ஆகிஅம் அவளுட்ைய சரீர அழகு சற்றுங் குறைக்தி போகவில்க்

சிமர்கு.

போனமாதம் ஸ்எம் 'அர் தி களில் சிமர்ளுவூரில் அரைவாசியும் .

திலிருந்த (உல்த்) சனங்களுடைய ஆஸ்தியும் (அ) மணித்தியாவச்

அக்குள்ளாக எரிந்துபோயின. நெருப்பு முதல் முதற் கோப்பிவிட்

டிலிருந்து பற்றிற் று. எட்மீறல் வன் நெறேன் (Admiral Banderal

என்றவரும் அவர் கூட்டத்து மனிதருக் தங்களாற் கூடியமட்டும் செ

ருப்பைத்தணிக்கப் பிரயாசப்பட்டுங்கூடாமல்(உல்த) சனங்கள் வி

டுகளற்றவர்களும் போசன மற்றவர்களுமாப்ப் போனாகள்.

காட்டுமிருகங்களை விட்வெளர்க்குக் தோட்டங்களில் அநேகவித

பாம்புகளுமுண்டு. அவைகளில் மிகுந்த கொசேமுள்ளவைகளில் ஒரிவ

த்தின் பேர் போகா(Boa)அ.தி (யடு) அடிளேமும் (உாஉச)இருத்த

ல் நிறை பாரமுள்ளதுமாயிருந்த த. அவைகவைப் பராபரிக்கிறவர்

கள் முறைக்குமுறை தோயவார்த்து இன்னும் பலபல விதங்களட்

ப் பழக்கிவருவார்கள். அப்படியிருக்கம் அவைகள் கிடக்கிற து

டத்திலே ஒருவன் போவதரிது. (Blackburn) என்பவன் வெ

ள்?வ முயல்களைக்கொண்டுபோய் அப்பாம்புகளிருக்கும் இடத்திது

ள்ளே எறிந்துவிடுவான். அதுவே அதின் போசனம். இவ்விதமாய் 51.

ங் த வருகையில் ஒருநாள் ஒருபாம்பு கோபித்துச் சீறி அவருடைய

கையிலேபிடித்தது. இவன் பின்னிட்டோட அது தானிருக்த கூட்

டைவிட்டு வெளியே அரைவாசியிழுபட்டு வந்து அவனே ஒருசுற்.அச்

சுற்றிக்கொண்டது. இன் அமொரு சுற்றுச் சுற்றிஅல் நிசமாப் அவ

ன் இறக்துவிடுவான். அவஅக்கு உதவியாக ஒருவருமில்லாதிருச்தா

ல் அவனைவிழுங்கிவிடும். ஆகிலும் அவன் அதிக பலசாலியானதால அ

தின் கழுத்தை நரித் தி அதற்குத் தப்பிவிட்டான்.அதின் பிறகு கூட்

டைப் பூட்டி அவன் தன் கூட்டாளியிலுடனே வரும்போது க

இனத்து விழுந்தான். அவனை வீட்டுக்குக் காவிக்கொண்டு போனபெ

ழுது அவஅடைய உடல் வேறு நிறமாய்ப் போயிற் று. இப் பாம்பு ஒ

ரு எருமையைப் பிடித்துச் சுற்றிக்கொண்டுதா அல் அதை சொருக்கு

ம்படி இற கப்பிடித்துக்கொன்.அ ஒருமிக்க விழுங்கிவிடும், முன்செ

ல்லிய அதின் பாரபரிப்புக்காரளுகிய (Blackburn)எல் டவன் வரவச்

சுகமடைகிமு ன .

காகிதப் பிரத்தியுத்தாரம்.

(Answers to Correspondents.)

வேடமிருச்சி புலோவி வெள். பெர்ருர் நரசிங்கம்' மறுபடியும் அ

லுப்பின காரியம் எங்களுக்கு நன்ருய் விளங்கவில்ல.

திருக்கோளுதமலையில் இருந்து வந்த காகிதத்தித் கையொப்பம்

வைத்தவர் இன் அரென் ற விளங்கவில்லை.

Printed and Published at the American Mission Fie, Jatina, by Eastman Strong Minor,-Edited by Henry Martyn and Seth Payson.
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Missios An INாடைடாகேrcs-The Rev. P. PERcivAI and tamily,

உccompanied by the REv. Messrs. CRowTHER and Hol.E., arrived at Jaffna

on Saturday, the 25th ultimo.

The Rமt Mr. CRuwா:ை left Jaffna for the Continent on Wednesday வட்

we understand the Rev. Mr. Hol is appointed to the laia lati04.9

assist the Ry. Mr. PeacrwA in his Miல்onary labors-The RகV. Mr.

KAாs is appointed to the Point Pedro Station. _

The R: w:Abir and Mis. AD.Ew arrived at Jaffna on Friday last

from Colombo. _

we Inderstand that the Rev. Mr. DAwம has permission to retire on Pen

அion equal to his full salary (E 200 per annum.)

The Government Agentlet Jaffna for Manaar on Friday las.

The steamer India is to leave Calcutta or Suez on the 5th November

toaching at Madras, Ceylon and Cosseir.

(101,0MB0.

.M. Huskison has been dismissed the civil service by the Present 0ே"-

ernor in Council. _

The Steamer seaforth was seen on Sunday last by the Kaikhusro arrived

1astevening from Bombay, between Cochin ind Aleppe. The weather alpng
the Malabir Coast was unusually severe, so that our doubts are increased as

to the Seaforth's reaching Bombay in time for the Suez Steamer-Col. 008.

Oaths Abolished. _

The Legislative Council have passed an ordinance substituting solem afir.

mations for oaths. The Colonial Secretary explained the reasons which led to

the faming of this ordinance to be that hihert Government, had septi :)

about 50 Priests of different denominations for the purpose of administering
oaths in the Courts of Justice and yet in consequence of the occasional absence

of some of these parties, it was found dicult to carry_on ildicial proceed

ings with any regularity, Moreower, of late, this class of public servants had

like others become discontented with their pay and had asked for an advance,

on being refused which, they threatened to strike work. Under these circulin

stances, the Government considered that they could not do better than follow

the example of the Supreme Government ofindia, where airmation had of
late been substituted for oaths in the Courts of law. _

The Home Government have prohibited the transportation of conviction

India to New South Wales and Wan Diemen's Land. _

Movernosாw.-A woman near Gale has given birth to a monstroix,
which consists of two bodies with the upper paisal complete, pied ! the

lower ends as it were horizontally at the navel. Only one pair of the lower

extremities is visible. They both suck and cry, but have probably died ere

this as there is no passage by which mature can be relieved. The Mother has

we understand, already made a little money by her extraordinary otpring,

and a medical gentlemin has 0ாered her ei fir them when the die_28.

NEw SUPEinாகNமகNா or RoAns-we understand that Captain Sin

ner is ordered to take charge of the Roads throughout the Colony on the ist

proximo.-Ceylon Her.

0perland Picket-No less than40,094 covers, piz.31,893 letters aழி 8,701

newspapers, were despatched to Europe by the September Overland Mail.
MAI) IRAS.

census of Madras-we hear that it is in contemplation to take a cen,
ens of the population of Madras and its suburts, a measure the necessity of

which will be apparent, when it is recollected that there has bee n enயமer

ation of the inhibitants of this place or nearly twenty years, No onewe be

lieve can tell within a handred thousand persons how many hயman being re

side within the limits of this city, and the wildest conjectures on the subject

have been from time to time hazarded. We have heard the population estima

ted at three, four, ive, and six hundred thousand Surely it is high time an

end was put to such guess-like calculations.-Madras Her Sept.18.

THE AMERicANCoாாos PIANாகas.-We learn fron Coimbatoo that

the establishment of the Government Cotton Farm in that District, is progres

sing wigorously; the commencement is now fairly made and the American Plan

ters are actively engaged in carrying out the scheme according to their_own

system of cultivation. We trust to hear in due time of the full success of this

important experiment. Cotton is and has been from the earliest times the na

யral staple of India, and whatever means will improve the quality and increase

the Export, whether arising from individual enterprise or from the eforts of

oேvernment, must be looked upon with the deepest interest by those whose

views, or whose concern in the country extend, however short the distance,

தஅாசகu ஐப்பசி மட, எ தெயதி. வியாழக்கிழமை. Thursday, October 7, 1841.
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with deep regretwe announce the removalby death, from the South Indian

field of labour, or another faithful Christian Missionary. The Rev. CHARI.Es

Miller, the respected individual alluded to, who for several years was attach

ed to the London Society's Neyoor Mission, departed this life early yesterday

மorning, at toபaாallee.

Mr. Miller is the fifth missionary labourer in this peninsula, who has been

called by the pale messenger to resign his trust, and give an account of

his stewardship, since the commencement of the present year. How loud

and affecting the call to those who remain, to work while it is day, and

-whatsoever their hand indeth to do, to do it with their might!’

The cause of Christian missions in this heathen land has sustained a further

loss by the death of the Rev. Alexander ker, one of the first missionaries to

Kattywarfrom the Presbyterian Churchin Ireland, The lamented event occur

red at Raicote on the 16th ult. The deceased, who had but recently arrived

in India, was cut of at the comparatively early age of28.

THE STRAITs.

The Sultan of Lingin, the greatest of the Malayan princes, is dead.

Intelligence has been received of the total destruction by lightning of the

Ship Sultana, on her passage from Bombay to Manilla, on the night of the

4th of January. The Captain of the vessel, his lady, the passengers, and part

of the crew (in all forty-two persons,) landed from thelong boat on the coast

of Borneo, on the 16th, in a starwing state. All of them, excepting the chief

officer and five others, were detained by the native prince into whose hands

they tell These however were permitted, on promise of paying large sums of

money, to proceed, on the 24th of May, to Singapore. Unfortunately falling

in with bad weather of the island of Sarassan, they could proceed no turther,

the prow in which they had embarked having been dismasted and otherwise

much injured The island too being surrounded by piratical vessels, their situ

ation was a very critical and most unenvirole one.-Madras Herald Sept 11,

The government of Singapore, on being made acquainted with the critical

situation of the passengers and crew of the ship Sultana, sent a gun boat to

their relief We sincerely trust therefore that long ere this they may have

reached a place of safety.

EMIGRANாs To TH MAU ITIUs.-The Brig Bertoick sailed from Pi

nang to the Isle of France in August, having or board about two hundred Chi

nese and Maylayan labourers in addition to those who have lately gone on

froய thence. They embarked apparently in high spirits, and calculate upon

returning with small competences after the expiration of the term of their sev

eral engagements.

EURMAH.

Moulmein intelligence, received cia Calcutta, comes down to the 18th ult.

A stockade was in course of erection across the Moulmein river, and some

Burmese oficers ofrank had arrived at Martabon in war boats, and been re

connoitering our station in its vicinity. These suspicious movements had ex

cited the attention of the British authorities, and the crews of the gun boats

were being drilled under the auspices of the commander of the Chrisp.

CH1N1A ,

Papers and letters have been received from Macao; the former to the 26th,

the latter to the 27th June. The health of both soldiers and sailors is impro

wing, more espescially that of the former, who from their having been previ.

ously located at Chusan, have become in some measure acclimated, and con

sequently have suffered less than the sailors from the exhalation of the paddy

fields near Canton Many of the seamen and marines are still unit for duty

but மost are in a state of convalescence, with the exception of the crew or

the Conமay, who are said to be in a wretched condition, the consequence of

that vessel having been more than five years in a tropical clime. Sir James

Bremer and Sir Hugh Gough were both at Hongkongwhen the Castle Hunt

ly let Macao, It is generilly expected that Aioy will be the mext object of

attack, and that its occupation will in all probability lead to a general insur.

rection amongst the inhabitants of the Fokeen province. They are excessive

ly dissatisfied with the Tartar Government, and are remarkable for their fre

quent rebellions against the present dynasty.

ller Majesty's Ship Calliope was inder orders to proceed to Calcutta with

Syce silver to the value of 4 millions of dollars,

An angry chop froம the Emperor, has been received at Canton directing the

immediate return to the city of the TartarTroops which evacuated it in compli

ence with the convention of the27th May, and forbidding in the most peremp

tory terms any further commercial intercourse with the English. The Chinese

authorities at Cantom are acting in compliance with this edict, and are also re

leyond to day.-Madras Spectator. | pairing their tortifications. They likewise appear inclined to encouragetrade
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with the Americans This will of course lead to a strict loclade being estab.

lished by the British, and will conduce to render still more complicated, a

quarel, the final adjustment of which would appear to be a distai.

There has been a salept British croமn lani at Hongkong The purchae.

ers wee numerous and their competition run the quit ris i; to a very high

rate. This may be regarded as an indication that the merchaitile commanity

in China are at last of opinion that tratic can to a considerable extent beai.

ried on at Hongkong. It is evident that no confidence can be placed in the

Chiee aliorities at Canton, and that British subjects who may herei;pro
ceed there for commercial purposes, will be exposed to imminent danger both

as regards their persons and their property.

Subsequent to the sale, Captain Eliot iddressed a letter to the British com.

ாunity intipating his intention to move Her Majesty's Governமent, to pass

the lands in fee simple at two years purchase, or to chargethem with no more

than a nominal quit rent.

0WERLAND INTEI.I.I(:ENCE.

Themes important item of news received by the present mail is the inte.

ligence of the very large majority which the Conservatives have secured in the

மew Papiament,-ஐ மiority which has doubless taken politicians or every
shade of sentiment by surprize.

we did not injeed entertain the sightest doubt that the Peel party would

have the best The struggle, but we must say we were not prepaidt expect

th they would have beaten their opponentsso completely is they have done.

1tremails to be see what the tories will do. That onacceptig office they

would pledge themselve to some popular measures, and that they will ti

those pledges, though it may be with no particular satistaction to their own

feelings, we ஆnot for an instant doubt, for then to think of relaining power
without would be the very height of absurdity, if not of madness, Refoi must

go forward, et who will be at the head of attairs, and that no one knows bet.

ter than Sir Robert Peel, who, whatever else he may be, is certainly no fool.

The following list of the expected tory ministry, extracted from the Morn.

ing Herald by the London Monthly operland Mail, is considered by that

journal to be the most authentic that had been put forth.

:First Lord of the Treasury_and Chancellor of the Eachequer-Sir

Robert Begl. First Lord of the Admiraltu-His (racethe Duke of Bucking.

ஆம. Principal_Secretary of State for Foreign AffairsடThe Earl of
Aberdeen, Lord Leutenant of Ireland-Lord wianie. Principal Se

getrg_f State for the Home Department-Right Hon. Henry Goulburn.

Lord High Chancellor of Englaid-Sir Williai Follet. Pricipal Se

cretary_f State_for_the Colomics-Rigel Hon. Lord Stanley, President

ஆf the Council-His Grace ie Duke of Wellington. The speaker of the

House of Commons-The Hon. C. Shaw Lefere (whose i.electio it is

ஒd it is not intended to oppose) Secretary for Ireland-The Right Hon.
Sir H. Hardinge. The Lord High Chamberlain-His Grace the Duke or

Beautor, The Lord High Stuard-The Earl of Liverpool, The Master

of the Horse-The Earl of Jersey Her Majesty's Ambassador at Paris

-Lord Lyndburst, Governor General of india-Sir James Graham.'

On_the_13th July there was signed, in London, by the Plenipotentiaries of

Austria, France, Great Britain,Prussia, Russia, and Turkey, the Convention

about the Straits of the Dardanelles and Bosphorus, which has long been -

greedon and initialed,_but the igature of which had been delayed till it

should be known that Mehenet Ali had accepted theirman of the sultan,

IFRANCE.

The South of France has been seriously troubled in consequence of the is.

cal measures of the Finance Minister. Toulouse was barricaded, and the Pre.

feet teared to eறploy the National Guards in taing then down. He employ.
ed the troops of the line, and subsequently the National Guards, who however

fraternised with the populace, and the Prefect was obliged to my. Active

மeasures have been taken and tranquility is comparatively restored; but both

at Toulouse, Carcassonne, and Montauban, much disatistaction prevails.

NOTICE is hereby given, by order of His Excமட1.RNcy Tri Goy En.

Non N CouNcப. that it is intended to make the following charges upon all

Letters and Newspapers &c. sent or received by any Steam Packet to or from

Bombay-from this date and until turther notice, wiz.

On every Letter not exceeding a guarter of an ounce in weight 28.

_ . exceeding a quarter of an ounce and not exceeding

half an ounce 3s.

_ _ _ half an ounce and not exceeding one ounce 58.

_ _ _ _ ounce and not exceeding two ounces 108.

For every additional ounce in weight above the weight of two ounces 53.

And every traction of an ounce above the weight of two ounces shall be

_ MADURA.

we lately announced the decease of R. Annaiee Rao, the late Tasiliar of

Mayloor.

: has been succeeded by Narraina Rao of Madura-promoted from the

situation of chief Juwaul Navish to the Sub. Collector of Dindigul by Mr.

Davidson's recommendation.
_

For 19 years and 4 months he has held alternately police and revenue iய

ations in the otices of the Collector and Sub. Collector and has during tடி:

period oficially acted for 9 months as Sub. Collector shirestadar and 6

imonths as a Tasildar:-he was strongly recommended for Sub. Collector Si

restadarin 1834, but a new Collector being then sent to the District, the Board

of revenue rejected him on the plea that he had never done duty in the Talசக்

and sent a stranger into the Collectorate.
_

The sub. Collector has been pleased to promote in succession to him acco

ding to tleir respective grades soobyar of Wemboocottah in Tinnevely toா

Magistrate Juwaul Navish;-Annagee Rao of Madura from Revenue Ray

sum:-One son of the deceased Tasildar succeeds to Annajee Rao and a sec

ond is nominated a Zillahdar in Mayloor which chances to be at the moment

wacant.

The late Tasildar of Mayloor has left a large family and no property.-The

two sons just entered in the Circar service are represented as young மem well

versed in accounts-of fair abilities and good character, and it is hoped ileா

conduct will be such as to enable the Collector to attend to their promotions.

1ExTENSIWE PIE012ERTY F0R SAL.E.

Notice ishereby given that p the 15th, october mert at 3 oelock in the
atternoon of the said day the House and Premises of the late William De

Rooy deceased situated and lying at Wamarpone in the District of Jaffna for

merly the property of Waytiling Chity Candappa Chittiar of Wamarpone ,க

deceased who was the chief and wealthicst Merchant at Jaina, will be dis

posed of by Public Auction to the highest bidder.

The abovementioned house aாords our large square Halls or Partogrwiம்

many other commodious rooms attached to then, and with outer and ine

werandals on all side-i likewise commandsa spacious pstair House cons

ting of a Hall and two side rooms. This structure is said to have cost its or

ginal owner a large Sum of money.
_ _

The house is stuated in the most conspicuous part of the parish aforesid
Jaffna 15th Sept. 1841. WII.I.IAM DER00Y .idriசு:து.

.ே W. COLLEl'IE. traters.

N0TICE.

MR. A. Moாாo v1.0 CHEாAn bags leave to inform the Public that

he has received from London some of Mr. Cபுப் n's Patent wrought Iron Door

and frames 4 Ft. 4 by 2 ft. 4. Patent Wheel Locks to throw Ten Be:

round and Slide scutchions and lined with hardened steel plates.

He has also received some Good Tarpolings of the following sizes, wiz.

8. Pt. 3 by 1 . 3.
21. -- 8 6.

11. : 8 - 6.

21. - -' 17 .
6.

Applications may be addressed to Mr. A. MOTTOE WELOE CHIT

TIAR, Merchant, Jaffna.

AI)WERT1SENIENTS

will be inserted in the Morning Star at the rate of one penny and a half

a line for the first insertion-and one penny a line for the second and sate

quent insertions.

_
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charged as one additional ounce

For every Newspaper, Price, Current or Shipping Report 1d.

By His Excellency's Command,

Colonial Secretary's Olice, . P. AN.srRuாச R,

Colombo, 13th September 1841, Colonial Secretary.
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