
உதயதாாகை_10RNING_STAR,
Published on the 1st and 3d Thursday of euery Monti, at one siling a Quarter, payable in adபnce.

வரலாறு.

உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பெ1 திவான

கல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையைப் ப

ற்றியும், பிரதான புதினச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அ. தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு

ங் கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக சான் காய் மடித்த தாள் அ

எலில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்கிழமைகளிர்

பிரசித்தம் பண்ணப்படும்.

இதின் விலை, பக்திாம் ஒன்றுக்கு, உ பென்சு அல்லது மத வெ

ல் இச் சல்வி, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு

க்தால் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிவிங்கு. -

இதற் பத்துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்து மாதாந்த
ம் ப்னம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்தி, மறு பெயருக்குச் செலவிட

க்கூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஒன்மக்கு, க.தி

பென்சு, அல்லது க. பனம். அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன

p:கொடுத்திருந்தால் விலை, க பென் சு,

இருபதுக்குக் கையெழுத்து வைத்து வருஷார்தம் முன்னேற

க் கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன விலை பத்திரம் ஒ

சஞ்சிகை. உல்) த9ாசகu ஐப்பசி மட. உக தெயதி. வியாழக்கிழமை. Thursday, October 21, 1841.

ன்றுக்கு க. பென்சு, அல்லது அ. வெள்ளைச் சல்லி. மூ ைற மாத

த்திற்கு முன்னறக் கொடுத்திருந்தால், விலை ஆறு பென் சு.

இ0F தவாற்செலவை விட.
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களே உதய தாரகைப் பத்திரத்தினது முகாமைக்காரருக்கு எழுதித்

தவாற்செலவுகொடுத்ததுப்பவும்.
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இத்துதேசச் சரித்திம-Mahomedan Conqueror,
The Samanian Dynasty-Abistage-Suktage.

அரபி வருஷமாவே எசிாா (Heira)(உாகக) குச் சரிவர்த ெ

திலக வருஷம் (அாஎரு) ம் வருடத்திற் பொக்காரு (Bochara)

'--'அகிய சமணி (Ismael Samani) என்னுக் துலுக்க. இ

(No. 20.

ராசாவாகி வெகு தேசங்களை ஆண்டுவர்தான். சமணியரென்ன

ப் பட்ட அவன் பின்னடியார் நாம வருடத்தக்கு மேற்பட திே

யும் புண் ணியமுமுள்ள பூமியாகிய இக்து தேசத்தில் இராச்சியபார

ம்பண்ணிஞர்கள். ஆவுக்கேனர் (Afghans)முதலிய மலைச் சாதியா

| ரில் அசேகர் அவர்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தார்கள். சமணிய வங்

| திஷத்தில் சான்தாம் இராசாவாகிய அபுதல்விமலுக்கென்பவன்(Ab.

dul MalleckNoo)பொக்காரு தேசத்தில் எதிரா (காடு)ம் வருட,

தில் இறக் திபோக, அவனுக்கு மனுஷார் (Munsur) என்னும் இ%,

ஞஆகிய ஒர் புத்திரனிருக்தான். இராச பட்டத்தைப் பற்றி இவ.அ

க்கும் இவன் தகப்பனுடைய சம்பிக்கும் வழக்குண்டாயிருக்தபடி

| யாற் கோட்டுப் பிரதானிகளிற் சிலர் இவனுக்காகவுஞ் சிலர் இவலு

டைய சிறிய சகப்பலுக்காகவும் பேசியுங் கடைசியாகத் சாத்தாரிதே

சத்தில் (Tartary) ஒர்பகுதியாகிய கோருகின் (Chorassan) சாம்.

டை ஆண்டுவச்த அபிஸ்தாகி (Abistage) என்பவனே முழு இராச்சி

யத்தையும் ஆளும்படி நியமிக்கப்பட்டான். ஆளுஅம் அல்ேத்தாகி

என்பவன் மாறுத்தரமாக, ம.அஷார் என்பவன் து:ளஞளுயிருக்கிற

படியால் அவனுடய சிறிய த கப்டனே இராசாவாய் இருக்கலாமென்

அ சொல்வியலுப்பினன். அபிஸ்சாகி அனுப்பின மனுஷர் பொ

க்காரு தேசத்திற் போய்ச் சேர்வதற்கு முன்னே கோட்டுப் பிரதா

னிகள் வழக்கைத்தீர்த்து மலு: சென்பவனத்தானே இராசாவாக

நியமித்தார்கள். அபிஸ்த்தாகியின் மஅஷர் காரியங்களைப்போய்ச்

சொன்னவுடனே, மதுஷார் இராசன் அபிஸ்த்தாகியுடன் கோபித்

| துக்கொண்டு அவனப் பொக்காரு தேசத்துக்கு அழைப்பித்தான்.

ஆளுஅம் அபிஸ்த்தாகி என்பவன் அதிக தயிரியமுங் கனமுமுள்ள வ

குயிருந்ததிகுல் அவனே அசேகர் எரிச்சல்கொண்டு பகைந்தார்கள்.

அபிஸ்த்தாகி என்பவன் (கயத) சேனையையுஞ் சேர்ந்துக்கொண்டு

மனுஷார் இராசதுக்கு விமோதமாகப் படையெடுத்துவக் து மற்ற

வருடத்திற் கொருசிலுக்குத் தலைப்பட்டணமாயிருந்த நிசாப்புரிபி

விருத்து (Nessapoor) கிஷணி (Ghizne) நகரத்திக்குப் போய்ப்ப

ட்டணத்தையும பிடித்துக்கொண்டு இாசாவாமூன். உடனே இ

ளேஞளுகிய மஅவு.ாரென்பவன் அபிஸ்த்தாகி எல்லாச் சேனைகளையுங்

கூட்டிக்கொண்டு கொருசின் காட்டை விட்டு கிஷனி சகரிக்குப்

போய்விட்டானென்பதையறிச்தவுடனே தன்னுடைய தள கத்தளுகி

ய ஆசனென்பவன் (Hassan)படையெடுத்துக் கொருகிலுக்குப் ப்ோ

ய்ட் பட்டனத்தைப பிடிக்கும்படி அனுப்ப, இக்காரியத்தைக் கே

ள்விப்பட்டவுடனே அபிஸ்தாகி என் பவன் தன் சேனைகளையுங் கூட்டி

க்கொண்டு கொருசிலுக்குப் போய் ஆசினென்பவனுடன்ே இரண்

டு முறை போர்பண்ணினபொழுது ஆசஅஞ் சேனைகளுர் தோ,3.மப்

போளுர்கள். மறுபடி அபிவித்தாகி என்பவன் சமாதானமாகப்(ஸ்டு)

வருடன் தன் னிட்டமாய்க் கொருசின் காட்டை ஆண்டுகபோலம்(Ca.

ubul or Labulistan,)காக்தா ம்(Candahar) என்னும் காடுகளையுக்

தனக்குக் கீழபபடுத்தி கிஷணி சகரத்திலிருந்திாண்டுவச்தான். இப

படியிருக்குங் காலத்தில் தன் சேஞ்பதியர்கிய சுபகத்தாகி என்பவ

னே இக்தத்தேசத்தில் அனுப்ப.அவன போய் வெகு சீமைகளைக் கொ

ள்ளையாடி- வெகு திரவியல் களைக் கொண்டுவதுே அபிஸ்த்தாகிக்குக்

கொடுக்க, அபிஸ்த்தாகி செலவிக்கையாய்ப் (மிகி) வருடம ஆண்ட

பின் எசிரா (காக ஸ்க) வருடத்தில இறக் தவிட அவன குமாான அ

பு:இசாக்கென்பவன் (Abulsaac) கொருகின் காட்டையும் ஷென.

தேசத்தையும் ஆண்டுவச்தான். கொருசின் காட்டுக்கு உரித்தாப்

இருக்க சமணிய_வங்கிஷத்தாரை அழித்துப் போடும்ப்டி சுட கத்

தாகியென் அஞ் சேகுதிபதி இராசா புத்திர ஆகிய அபு:இசாக்குக்கு

ப் புத்திசொலல அவன் சுபகத்தாகியுடன் படையெடுத்துப்போப்

மஅவு எனபவனுடனே போர்செய்தபொழுது, சுபகத்தாகியெ

த்தாயத்திகுஅம மனுஷார் தோற்றுப்போய் மறுபடி சமாதான

பொருத்தனபண்ணிக்கொண்டான். இப்படியிருக்குக் காலத்தில்

அபுவெல பவன் சுபக்த்தாகி என் அஞ் சேகுதிபதிக்குக் ழோயிருக்த

ாசாண்டுவருங்காலத்திற் சிற்றின்ப இடையின் அதிகமாய்த் தனதிரெ

கத்தை கெமித்துத் தகப்பளுகிய அபிஸ்த்தாகி செத்து (உ) வருட

இடிi Mahomedan en which is eloned f - .

_ rom the flight of _"922 ofour era-Heit heigh flight. ght of Maho
த்தின்ளே இவ.அம் மக்தி விடக் குடிசனங்களுகு சேனைகளும் சுடக்

த்தாசி என்அஞ் சேஅதிபதியை இராசாவாக வைத்தார்ன். சு.
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கந்தா ெஎன்பவ: எ சிரா வருடம் (காசுதி) க்குச் சரிவர்த கிறில்

அவருடம் (காஎ) ஆண்டில் இராசாவாகி விெண் சகரிபிஅள்ள தி

கோசன:திலேறிஞன். இவன் இராசாவான பின் சீர் ஆல்உன்

(Nazir-Ul-dien) என்னும் பட்டமுடையவகுப் சிறு வயதிலே சன்

குடும்பத்திற்ருன்ே படித்தத் கொரு சின் தேசத் துக்கு இராசாவாபி

ருச்த அபிஸ்தாகியுடைய விருப்பத்தி ன் படி சமணிய குடும்புத்திற்கு

# சேகுதி பதியாஞ்ன். இராசாவானபொழுது அபிஸ்தாகியின் ம

கடி விவாகம்பண்ணித் தரும நீதியாய் இராச்சியம்பண்ணிவர்தான்.

குடிசனங்கள் யாவரும் அவனிற் பிரியமாயிருச்சார்கள். பெத்'

ரு தேசத்திற் கோட்டுப் பிரதானிகள் சுபக்த்தாகியுடன் எதிர்கிந்தத்

கூடாமல் அவனுடைய தயிரியப் பராக்கிரமத்தை அறிக் த வாழ்த்

திஞர்கள். மனுஷார் இராசலும் (Munsur Al-Samania)வாழ்க்சிச

லாக அவனுக்குத் திருமுக ஒலை அனுப்பிஅன். சுபக்த்தாகி ஆள்:

வன் மனவுருக்கமுள்ளவலுச் தருமிகுணமுள்ளவஅமாயிருக்தானென்

பதைப் பிறிகாரியத சிகுல் அறியலாம். ஒரு நாள் சுபக்த்தாகி இதா

சன் ஒரு காட்டிலே வேட்டையாடப் போயிருக்தபொழுது, ஒரி

த்தில் ஒரு தாய் முசலும் அதின் குட்டியும் படுத்திருப்பதைக் கண்டு

க.பகத்தா கி கலைத்துக்கொண்டுபோய் அச்சக் குட்டியைப் பிடித்து

அதின் கால்களை இறுகக் கட்டிப்பைபிற்போட்டுக்கொண்டு அரண்ம

உனக்குத் திரும்பிப்போசையில் பெண் முசல் அழுத கண்ணிருடனே

தனக்குப் பின் செல்வதைக் கண்டு அவனுடைய மனம் பொறுத்துக்

கொள்ளக் கூடாமல் முயற்குட்டியைத் தாயோடே கூடயோடவிட

அக்தத் தாய்முயலானது கன்றியறிதலுடனே அவனத் திரும்பிப்

பார்த்துக்கொண்டுபோனது. இக்காரியத்தின் பேரில் சுபக்த்தாகி அ

திக சந்தோஷங்கொண்டு அன் றிராத்திரிக் கனவில், உன்அடைய ம

னவுருக்கத்திஞலே உனக்கு இராசபட்டங்கிடைச்குமெனக் கண்டா

ன் அப்படியேயாயிற் று. அவன் பிற்காலத்திஅச் சன் குமாாளுகிய

மமமுதுக்கும் (Mahmood of Ghizni) இக்காரியங்கனேச் சொல்வி

மகனே, நல்ல பேரெடுக்கத் தெண்டிக்கவேஅமென்று அனேகமு

றைகளிற் புத்திசொல்விவர்தான்.

(இன்னும் வரும்.)

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்சகால்

|ABRIDGEMENT or Gooம’s Book or NATURE)

முதற்பிரிவு செ. அதிகாரம்.

மிருகபுலன்.

(ாஎஉம். பக்கத்தினின் மு.)

.ை பற்பல இனமும் பேதமுமான விலங்குசாதிகளி

ன் புலன்களிலுள்ள வித்தியாசம், அவைகளின் சத்துவ

த்தினது மிகுதிக்கும் அளவுக்குதேக்கதாயிருக்கும். பரி

சவுணர்ச்சி விலங்கினங்கள் யாவுக்கும் பொதுவும் அவை

களின் தேகம் முற்றிலுஞ் செறிந்ததுமாயிருக்கின்றது.

மக. ரசம், கந்தம் என்னும் உணர்ச்சிகளும் அப்ப

படியே சகல விலங்கினங்களுக்கும் பொதுவாயிருக்

தும், சிலவிலங்குகள் அவ்வுணர்ச்சிகளை மற்றவைகளைப்

பார்க்கிலும் அதிக பூரணமாய்க் கொண்டிருக்கின்றன.

ம்உ. சத்தத்துக்கிடம் செவி, என்ருலுந் திமிங்கில

சாதியான மச்சம் நாசித்துவாரத்தினற் சத்தத்தை உ

னருகின்றது. பலவிலங்குகளுக்குக் கேள்வித்துவாரம்

வெளிக்கொள்ளவில்லை தவளைக்கும் மற்றுமகேச சல்

விேகளுக்கும் கேள்வித்துவாரம் வாய்க்குள்ளிருந்து

செல்லுகின்றது. நடபடியான பாம்புகள் நீங்கலாக ம

ற்றுஞ் சற்பங்களென்றுக்குங் கேள்வித் தவாரம் இல்

லை. ஆதலாம் செவிட்டுப்பாம்புபோலே என்ற பழ

மொழி மிகவும் நியாயமாயிருக்கின்றது.

ம்க, கட்புலன் மறறெந்தப்புலன்களிற் பார்க்கிலும்

அந்தந்த விலங்கு சாதிகளில் அதிகம் வித்தியாசப்பட்ட

குதியானவைகளிலுல் கண்ணுக்கு மேன்மடல் ந்ேமட

லாக இரண்டிருக்கின்றது. பானைக்கும் பூனைச்சாதியா

ன மிருகங்களுக்குஞ் சகலபறவைகளுக்கும் மச்சங்கள்

யாவுக்கும் மூன்ரும்வகையான மடலுண்டு.

சை. பட்சிகளுடைய கண்கள் அவைகளின் உருப்

பிரமானத்துக்கு மிகவும் பெரியகண்களும் திமிக்கில

ங்களுக்கோ உருப்பிரமானத்துக்கு மிகவுஞ் சி.ரத்த

கண்களுமுண்டு. சிலந்திட்பூச்சிகளுக்கோ அவைகளிலு

டம்பின் பலபகுதிகளிலும் ஆறு அல்லது எட்டுக்சண்க

ளுண்டு. சிலசாதியான புழுக்களுக்குக் கண்னென் ரம்

இல்லை. இந்தப் புழுக்கள் வெளிச்சத்தை அனுபவிக்கிற

தாகவுந் தோற்றுகின்றன. சிலமிருகங்களுக்குக் கேள்வி

த்துவாாம் இல்லாதிருந்தாலுஞ் சத்தத்தை உணருகிற

படியினலே கேள்விக்காவது பார்வைக்காவது குறிக்க

ப்பட்டபுலன்கள் எப்பொழுதும் வேண்டியது அs

ாமில்லையென்று நாம் இதினம் தீர்மானித்துக் கொள்
லாLI),

ம்டு. என்ருலுஞ் சூரியனைக்காண்பது மகிமையான

காட்சியாயிருப்பதிற்ை கண்ணற்ற மிருகல்கள் மிகவும்

மந்தமுள்ளவைகளாய் இருக்குமென்றே நாமெண்ண

வேண்டி வருகின்றது. அப்படியிருந்தும் மனிதரில் அ

நேகருக்குப் பார்வையில்லாதிருக்கின்றது. சிலர்பிறவிச்

:

குருடராயிருக்கிரு.ர்கள். வேறுசிலரோ வியாதியினதுச்

தற்செயலிலுைங் குருடராய்ப்போகிருர்கள்.

சுெ. இவர்கள் தங்களுக்குண்டாகிய மற்றும் புலன்க

ளின் உதவியினலே பெரும்பாலும் அதிக சிக்கிரத்தித்

படித்துக்கொள்ளுகிருர்கள். அவர்கள் தீர்க்கமாய் வா

சிக்கவும் எழுதவுங் கற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாயிருக்

கிறது.மன்றிக் கணக்குச் சாத்திரத்திலும் அதிகக் தேறி

ப் பலவித நுட்பவேலைகளிலும் மிகவும் பரிட்சை பன்

ணிக் கொள்ளுகிருர்கள். ஆலுைம் இவைகளைக் கற்று

க்கொள்ளும்படி தங்கள் சொந்த வழிவகைகளிளுலே

அவக்கம்பண்ணிக்கொள்ளக் கூடாமையாய் இருக்றெதி

ம்ை பிறர் அதற்கு வேண்டிய எத்தனங்களைப்பண்ணிக்

கொடுக்கவேண்டி இருக்கின்றது. இவர்களுடைய அறி

வின்மையையும் நிற்பந்தமான நிலைமையையுங்கண்டு

மன வுண்மையாய்ப் பரிதபிக்கிறவர்களாரோ அவர்கள்

கூடிய அளவு இவர்களுடைய கல்விப்பயிர்ச்சிக்கு உத

விபண்ணத்தெண்டிப்பார்கள்.

0.எ. ஒரு எதைக் குருட்டுப்பிள்ளை அம்பன்பாட்டுச்

களைப் படிக்கக்கேட்கிறவர்கள் தோற்றப்படுகிற வல்

அகளின்குணங்களை அவனுணர்ந்துகொள்ளும்படியா

ன வசதியைக்கொடுக்கத்தெண்டியார்களா? அவன் பிர

பஞ்சத்தைத் தன் கண்ணிஞலே கண்டுகொள்ளக்கூடா

மலிருந்தும் அதின் அலங்காரமான ஒழுங்குகளையும் அ

அகாட்டிய உண்மைப்பொருளையும் படித்துக்கொள்

ளக்கூடியவனுயிருக்கிருனே.

தாயிருக்கின்றது. மனிதனிலும் விலங்கு சாதிகளில் மி ம்.அ. (பதினெட்டுக்குத்தமிழில்கல பாட்டானதால்.)
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கை. தெய்வச்செயல் நம்மை வைத்திருக்கிறதாகிய

இயற்கைக்கு நம்மைப் பொருந்தப்பண்ணிக்கொள்ளக்

கூடியதாகிய் தத்துவமானது சிருட்டிகரை நம்பும்ப
டியாகவும் நாடோறும் அவருடைய தெய்வீகப் பிரமா

னங்களைக் கற்றுக்கொள்ளும்படியாகவும் நம்மை எவ

வேண்டியதான ஒழுங்குத்திட்டமாய் இருக்கின்றது. இ

வைச8ள நாமறிந்து அமைந்து நடந்தால் இனிமேல் கா

மெந்த இடத்திலே இருக்கும்படியாய் விதிக்கப்பட்டி

ருந்தாலும் நாங்கள் சிநேகித்துக் கனம்பண்ணிவருகிற

ப்ராபரன் தமக்குப் பாக்கியத்துக்குண்டான எஅச்சி

ளை உண்டுபண்ணியிருக்கிருரென்று நிச்சயமாய்க் காத்

திருக்கிருேம்.

(The following article is the original of the forgoing)
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Pr1.) On the eaternal senses of Animals.(CHAPTERXIV

10. The differences in the external senses of different or

ders and kinds of animals, consistin their number and degree

of energy. Thesense of touch seems commonloal animals,

and it perwades the whole surface of their bodies.

11. The senses of taste and smell are likewise Common to

animals in general, but some possess them in a much more

perfect degree than others.

12. The general organothearing is the er, but not always

so-the while tribe hear by the mostrils or blow-hole Many

animals haveno external passage to the ear; the frog andழost

amphibious animals have the opening in the mouth None

of the serpent kind, except the common_Snake, have any -

perture at al. Deat as an adder is, of course very signi.

ticant of this tribe.

13. The sense of sight or pision is more varied in the

different classes of animals than any of the external senses.

In man and the greater number ofquadrupeds, we findar

பpper and lower eyelid. The elephant, the cat kind, and

sile other animals, all birds, and all fishes, have a third

eyelid.

14. Birds have the largest eyes, and whales have the

smallest, in proportion to their respective sizes, Spiders have

six or eight eyes, distributed overdifferent parts of the body;

and there are some of the worm tribe which have no eyes

at al. These creatures appear sensible of the presence

of light, and as some animals have no ears, and yet are sen

sible of sound, we must conclude that a distinct organ is not

always necessary either to hearing or seeing.

15. It is, however, a glorious sight to look upon the sun,

and we cannot help thinking that animals which have no

eyes must be very dull. Yet there are numbers of human

beings who cannot see. Some were born blind, others have

been made so by sickness or accident.

16. These persons are usually very quick to learn by

means of the other senses; they can learn to read and write

correctly, and excel in mathematical studies, and in many

kinds of ingenious works they are very expert But in order

tolearn these things, they must have the means of instruction

provided for them, as they are incapable of beginning the

their dark and desolate condition will endeavor to assist in

their education, it possible.

17. Whocould hear the poor blindbog, chanting is sim

ple song, and not wish to give him the opportunity of under

standing the properties of visible objects: Though he should

pever see the Book of Nature, yet he is capable of learning

its beautiful arrangement and it sublime truths.

19. The power of adapting ourselves to the circumstances

in which we are placed by Providence, is an arragement

which should lead us to tiust our Creator, and daily study

his divine laws. If we understand and obey these, we may

confidently hope that in whatevor sphere we are hereafter

destined to live, weshall find that the God we love and honor

has prepared for us the means of happiness.

(On Tamil Grammar.)

இலக்கணக்களஞ்சியம்.

உதயதாாகைப்பத்திரிகையை சடாத்திவருஞ் சங்கைபோக்த மு

காமைக்காரசே, புல்லறிவஞல் வழுவுளவாயினு கல்லறிவர் பொறுப்

பரென்றெழுதத் துணிவுற்றேன்.

(இலக்கணத்திாட்டு வடபதவியல்,)
- அ அக் நிர் துர் அப அவ கிருமொழி, யாதிக்கின்மையாஞ் சர்சு 5

ன்மையாம். இதன் பொழிப்புரை அ-அர்.நிா-தர்-அப-அவ-நிரு-இ

வைமொழிக்குமுன்வரில் பொருளின் மையைக்காட்டும். வரலாறு. அ

தருமம்-அகன்கன்-நிர்ப்பாக்கி.ம்- துர்க்ர்ேத்தி-அப கீர்த்தி-அவமான

ம்-திருசாமன் எனவரும். சர்-சு இவை மொழிக்குமுன் வரில பொரு

ணன்மையைக்காட்டும், வரலாறு. சர்க்குணம-சர்பாத்திரம்-சுகுன

ம்-சுபுத்தி எனவரும். இன்மையுன்ைமையுச் தனித்தனி முற்றுற விர

ண்டிடத்துமாமெனமுடித்தார். எ.டி.

(இலக்கணத்திரட்டு வடபதவியல்.)

நிலைமொழியீறுபோய் கீழுமவ்வோவுமாம்.

இதன்பொழிப்புாை இருமொழிபுணருமிடத்து நிலைமொழியீ.மகெ

ட்டு அம்மொழி அகாம் ஆகாரமாதலன்றி ஒகாரமாதலுமுண்டு. வ

ம லா.ச. திவம்-தசம்-அவாத சம்-ஏ கம்- தசம்-ஏகாதசம்-அட்டம்

தசம்-அட்டாத சம்- எம்-மனம்-வேகம்-மகுேவேகம்-தடம்- பலம்-த

போபலம்-எம் வரும். ஒவுமாமென்ற விழிவுச்சிறப்புமமையால் மன

வேகம், தடபலம் எனவரும். எ.டி.

(வீரசோழியம் தத்திதப்படலம். உலச. கவி

அன்னியனினனம்மிகனேயன்வான்வதியிசாம

வன்அவசரத்தோடான்மாளுளனகளுதிமற்றுச்

அன்னியசீர்தத்திதத்தின் பித்தியஞ்சுவ்வென்பதும்

மன் அமரபுபிழையாமலெங்கும்வரப்பெறும்ே.

இதன் பொழிப்புரை அன். இயன் - இனன் - அம். இகன் - எயன்

-வான் - வதி-இ-வன் - உ-அ-ஆன் -மான் - ஆளன் -அகன் என்அம் பிர

த்தியமுதலாக மற்றும்பிரத்தியங்களும் சிவ்வென் பதுக் சத்திதப்பிாத்

தியங்களாம். வரலாறு. பின் காட்டுதும். மன் அமரபுபிழையாமலெங்

கும்வசப்பெறுமேயென்றதகுல் ஐம்பான் மூவிடத்தின் சிலவருமென

க்கொள்க. எறு.

(தத்திசப்படலம். உடு, கவி.)

உண்அமிசமூஅரைக்குமிதனையுடையணி து

பண்அமிசனப் பயிஅமிதிற்பயன்கொள்ளுமிதால்

எண் அமிதனையிதலுக்கு சாயகனிங்கிருக்கும்

கண்அமிதனையிதகுெக்குமிங்குள்ள சன் னயத்தே.

(தத்திதப்படலம், உசு, கவி.)

மகனிவலுக்கிவளுக்குமிவ்வர்க்கத்தினனிவ?னத்

தகவியதேவனென்றுமியாவனென்று கற்றத்திதங்க

ணிகழும்பிறபொருளின் கண் அநிற்கு கினைக்தவற்றைப்

புகழமவிதெய்வப்புலவர்க்கும்பொச்சமடக்கரிதே.

இவற்றின் பொழிப்புரையாகவும், மேற்கவிக்குதாரணமாகவுஞ் சு

ருக்கிக் கூறு.திம், வரலாறு. வலைவீசியுண்போன்-வலையன் எம். வேத

முாைப்போல் -வேதியன் எம், குலவிழுமியோன்-குலினன் எம். சில்

ளேன்.பேச்சு-ம்ெகளம் எம், துவாரக்காப்போன்-தெளவாரிகன் எம்,

process of their ownimprovement. ”Those who sincerely pity கங்கை பின் மகன்-காங்கேயன் எம், குணமுடையோன் குணவான்
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எம், குணமுடையாள்-குணவதி எம், பூனைக் கால்போன்றசெடி-பூன்

க்காவி எம், சோதிடமெண்ணுவோன்-சோதிடவன் எம், வடுகன்வா

ர்த்தை-வடுகு எம், காளம்போன்றகனி-கள எம், வேளாண்மையுடை

யோன்-வெளான் எம், புத்தியுள்ளவன்-த்திமான் எம், கம்மத்தொ

ழிலோன்-கம்மாளன் எம், தெளவழிகிற்போன்- தெளவராகன் எம்,

தச்சன் ருெழில்-கச்சு எம், வரும். அன் பிரத்தியமுதலாகச்சுப்பிரத்
தியமீருக முறையே வச்சணகாண்க. ஆதியென்றவிலேசான, இகம

இகம்- இக்கமுதலிய பிரத்தியங்களும் வரும். வரலாறு. இராசரிகம்

இராசரீகம்-இராசரிக்கம். எம். வரும். அன்றிப்பக்கத்துள்ளும் அ

ம்புள்ளுமாகிய தாமரை பங்கையம்-அம்புய்ம் எனவரும். அதி தியின்

மகன்-ஆதித்தியன் எம், சிபியின்மகன். செம்பியன் ரம், திதியின்

மகன்-சைத்தியன் எம், விாதையின்மகன். வைாதேயன் எம், தா

சையின் மகன் தாரேயன் எம், வியாகாணமோதுவோன். வையாகா

ணன் எம், வரும். பிறவுமன் ன.

(பிரபந்தத்திபச் சூத்திரம்.)

சீட்டுககவிதச்ைசெப்புமிலக்கணக், தெய்வவணக்கமுக்தே கென் வ

ணக்கமுக், தன்பெரும்புகழ்ச்சியுக்தலைவன் புகழ்ச்சியு, மெய்தவாசிரி

யவிருத்தத்தியம்பலே.

இதற்குரையெளிதிலறியலாம். உதாரணம் வக் துளிக்காணலாம்.

_ (கவிசாகாச்குத்திரம்.)

ஈரெழுத் திமுதலா வீராறெழுத்துளு, மோரடிப்போல கான்கடி

தன்னிஅ முதலெழுத்துவேருமொழிவது திருக்கே.

(உதாரணம். திருப்புகஅாரக்தாதி.)

நோக்கமருக்கும்விழிச்செல்வர்பாற்கவிஆாமரைத்துத்

தாக்கமருக்குமுருகாவருசென்பர் தண்செருக்தி

பூக்கமருக்குவவும்புகஅாாரைப்போற்றியுய்யார்

பாக்கமருக்குதித்தென்கொல்சொல்வாணர்பரிவிதுவே.

(கவிசாகாச் குத்திரம்)

இரெழுத்துமுதலாவீாைக்தெழுத்துளு ம்ோாடிப்போல ாான்கடி

யுவைத்தல, யமகமென்றே யறை தன. மிஞர்.

(உதாரணம். திருச்செந்திலச்தாதி)

தங்கதேனங்களடையத்தனியெனத்தள்ளியங்கே

தங்கந்தனங்கடாச்சென்றன.ாறிந்தாரில்லைக்கா

தங்கர் தனங்களவர்காச்சசூரெழிறறண்செந்திலார்

தங்கக்சனங்க நிகர்செக்கர்செய்சஞ்சலத்தினயே.

(தொல்காப்பியச்குத்திாம்.)

பையுளுஞ்சிறமையுகோயின் பொருள-இலம்பாடொற் கமாயிரண்டு

ம்வடிமை- விறப்புமுறப்புமவெ.மப்புஞ்செறிவே- கறுப்புஞ்சிவப்பும்

வெகுளிப்பொருள- படரேயுள்ளலசெலவுமாகும- செழுமைவளதுல்

கொழுப்புமாகும"காவேவலியும்வருத்தமுமாகும்-குருவிங்கெழுவுநிற

அகுமம்ே-கொசிவுதளவு துணங்கு அண்மை-மழவுங்குழ்வுமின்மைப

பொருள-தடவுங்க யவுசளியும்பெருமை- வார்தலபோகலொழுகன் மூ

- அ-கேர்புகெடுமையுஞ்செய்யுமபொருள-கயவென் கிளவிமிே.மிை,
ஞ்செய்யும்-களியென்கிஅவிசெறிவுமாகும்-பொற்பேபொலிவு-சாயன்
மேன்மை.

(அவனியச்குத்திரம்.)

இற்றசைமுதலாவியம்பும்பாட, லசையந்தாதித் தொடையென்கு

கும. அக்தச்சீர்முதலாகப்பாடல், சீரக்தாதுத்தொடையெனச்செப்

புவர்- கடையடியாதியாக் கரு துவககவே, யடியந்தாதித்தொடை

டென வறைவர் முடிவின் பொருட்கு முரளுமொழிதன், முரணிக்தாதி

த்தொடையெனமொழிவர்-முடிவின் பொருமுைதலாமொழிதல,பொ

குளங் சாதித்தொடையெனப்பு:கல்வர். _

இவற்றுரை இலேசாகவறியலாம் அறியக்கூடாவிடில் இயாழ்ப்பா

னக்கிற் பதிப்பிக்கப்பட்ட அகராதியிஞ.அம், நிகண்டிகுலும் அறி

ந துகொள்ளலாம்.

(இலக்கணத்திரட்டுச் சூத்திரம்.)

இருகுறள் சவவயொருவி கற்பாகும்.

இாை. இருகுறளாயொருவிகற்பாய்த்தனிச்சொல்வின் விவருவது
சவலைவெண்பாவாம்.

(உதாானமூதுரை.)

அட்டாஅம்பால்சுவையிற்குனருதளவல்ல

கட்டாஅாண் பல்லர் கண்பல்லர்

கெட்டாஅமேன்மக்கண்மேன்மக்களேசங்கு

சுட்டாலும்வெண்மைதரும்.

வெண்பாட்டே என்ற தம், தொன்அவிற் குறள் சிக்கின்னிசை கேக்

சைசவலை, பஃருெடையெனவெண்பாவாறவற்று, வீரடி-குற ளேயிரு

குறள் சவலை, பிருகுறளிடைக்கூனியைசேரிசையே, சாலடிவிகற்ப ச

டைபின்னிசையே, கேரிசையின்னிசை சேர்மூவடிசிச்சே, காவடிக்க்

கடிகண்ணிற்பஃருெடை, யெனவறுவெண்பாவேற்கு இடையே.

என்றதும்-மேற்கோளெனக்காண்க. இனிவரும்பத்திரிகையித் ச

ல்லாடம்வரும். இப்படிக்கு, தமிழ்ப்புலவர்,

வேதகிரிமுதலியார்.

நிகண்டுவினுவிற்கு விடை.

(Answer to the question on Negandய.)

உதயதார கா.திார்தாரே,

மதுரை செலம்பரமுதலியார்' பதிஅெதாவது கிகண்டிலுள் அ

ண்டசமுதலையோக்தியாக்னபுள்ளுடும்புபல்லி, கண்டுமீன் வண்யாமை

ாாசமிப்பியுமீராரும்' என்பதைக்குறித்து விகுவிய விஅவிதுக்கு i

டை. முன்னர் இதிற் புள்ளென்று பொதிப்படச் சொன்னமையால்

வெளவாஅம் அதில் அடங்குமென்மம், வெளவால்முட்டையிட்டது

தாமென்றும் பார்த்ததில்லையென்.அம் சொல்விஅர்.அதுமெய்.ஆஅது

ம் அச்.நூலாசிரியரும் மற்றப்பிற நூலாசிரியரும் சுருங்கச்சொல்லலெ

 ைஅம் வனப்புவகையாற் புள்ளெனப் பொ.திப்படக் கூறிகுணாதலால்

அப்புள்ளினங்களுள் வெளவால் முட்டையினின். உற்பவிப்பதின்றெ
னக்கண்டுகொள்க.

பின்னர் எறும்பு முட்டையிடுஞ்வேளுயிருச்தும் அதையும் உடன் க.

குதிவிட்டதற்குக்காானச் சமக்குத்தெரிக்கிலதென்று கடறிஞர். இத

அல் இப்பாட்டிற்குமுன்னிருக்கும், கல், பாட்டுக்களையும் அவர் க

ண்டறிக்திவர்போஅம். குத்திரவகாாதியிற் பகலேகாகுதுகத்திலா

ணியும் பாகுபாடுமிரவியுமொளியுமொருமுகுர்த்தமு சடுச்செயஅமெ

ன்றேழ்பெயர்’ என்.றும் "மகர மேயோரிராசியுங்காத அஞ்சுருவும்,

க்தாதுஞ்சொல்அசாற்பெயயே' என்றும் வசியென்ப்து வேபேர்ழ்ச்

தி வடுப்படுத்த அங்_கூர்மையும் வசியமும் வாளுக் திரட்சியும் வருட்

டஅங்குற்றமுமருவுமேழ்பெயரே'.என்.றம் அகமேயுள்ளுமகப்பொரு

டாலுமிடமும ையு மனமும்பாவமுமானமாவுடனலலனவு மெண்பெய

மே' என்.றும் பக்ல-மக்ாம்-வசி. அகம் என்னுஞ்செர்ர்களுக்கு மு

றையே பொருள்கள் எழும், சான்கு, எழும், எட்டும், ஆகச்சொல

வப்பட்டிருக்க அப்பதிஅொாவது நிகண்டிஅள் பகவனேயென்.அ

ம் முதற்கவியிற் "பகலேகா ளொருமுர்ெத்தம பகலவனடுவேதேசு’

என அம் மகாமேசுகுப்பூக்தாதாம்’ என்றும் அகமணமேைபா

வமகவிடமுள்ளுமாமே” என்றும் முறையே ஐச்அம, இரண்டும் மூ

ன்.றம்:ஐக்.திம் ஆகக் கூறியது என்னயென அவர் விஞலிஅால்லா -

தலின் அக்காலாசிரியரும் இன்னுஞ்சிலரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்

- அடிகளிற் பொருள்களைக் கூடிய்மாத்திரம் அடக்கி மேலுஞ் சில

சேடமாப் கிங்கில் அவற்றைக் கூருதுவிடுதல் அவர்க்குத்தெரிக்இலது

போஅம். சதிாகராதியில அண்ட்சம் முட்டையிற்பிறப்பன அவை

யாவன, அானஆமை, இப்பி, உடும்பு, ஒளுன் தவளை,சண்டு, பல்வி,ப

அவை, பாம்பு, மீன் முதலை, பிறவும' என்.றுஞ் குத்திரவகராதியில்”

அண்டச மிப்பியு முரகமுன் தவன்யு முதலையு துே மூடும்பு மோச்திபு

மானையுங்கவுளியு கண்டும்பறவையும்ாமையுமிவைமுதலாம்பனவினை
டே எனவுஞ்சொல்லப்பட்டவைகளுள் முறையே பிறவும் முதலாம

என்அஞ்சொற்களால் முட்டையின்ன்றிற்பவிப்பன துன்தும் உள

வெனபது தெளிவாப் விளங்கும். அவை எமம்புமுதலானவையே.

ஆகையால அவ்வாசிரியர் புள்ளெனப் பொதுபபடக்கூறியதும் எ

அம்பையும் உடன் கூகுதுவிட்டதுங் குற்றமன்றென்றுணர்க.

வண்ணாகர் அ.அாசகஆ இப்படிக்கு

புரட்டாதி.மீ. .அதி". அ. சபாபதி.

Dear Friends,-When I read the Holy Bible, there arise several dots

in மy mind. I am very desirous to settle then. The first doubt which rises in

my mind is concerning the different Genealogies mentioned by the two Emb.

gelists Mathew and Luke, why do they differ in their records:

பிரிய சினேகிதரே,

நான் பரிசுத்த வேத கமப் புத்தகத்தை வாசித்துப்பார்க்கும்போ

து அநேக சமுசயங்கள் தோன்.றுகிறது. அவைகளைப் பற்றி எழுதி

விசாரிக்கும்படிக்கு அவாவுற்றவளுகவிருக்கிறேன். ஆகுலும் இப்

சனியிருகுகளாய் சான் கசடிடைத்தாய்த் தனிநிலபில்லது சவல
பொழுது எனது மனதிற் தோற்றும் அய்யமெதுவெனிற் கிறிஸ்தவி

ன் வம்மிச வரிசையின் அட்டவணையைப்பற்றி, இதிகாரியத்தில் மத்
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சேயு என்பவரும், அக்காவென்பவரும் ஏன் வித்தியாசமான அட்ட

வணையை எழுதியிருக்கிருர்கள். இப்படிக்கு

மதுரை. தி.அாசசஆ_. கர்தசாமியாபிள்ளை.

அனம்பொருக்திய முகாமைக்காராே,

சென்னபட்டினத்திற்றமிழப்புலவராகிய தி. மீ. விசாகப்பெரும"

ளேயர் அவர்கள் செப்த சன் அாற் காண்டிகையுரையில் பெயரியல்

கஞ் குத்திரத்திற்குதாரணமாக "வருங்குன்றமொன் அரித்தோன்றி

லலையம்பலவன் மலயத் திருங்குன்றவாணிளங்கொடியேயிடசெய்த

லெம்மூர்ப் பரு ங்குன்றமாளிகை நுண்சளபத்தொளிர்பாயதும்மூர்க்க

குக்குன்றம்வெண்ணிறக்கஞ்சுகமேய்க்குங்கணங்குழையே’ என ஒடு

செப்யுள்சொல்லப்பட்டு இக்கட்டவிக்கவிப்ப் இடமணித்தென்கி

அற பொருளுக்கிடமாகித்தன்மையுவமையுருவகவனிகளும் பிறவுமு-ை

த் தாய்வருதல்காண்க' எனவுஞ்சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஆஅஆம்

மேற்கூம்பசெய்யுளுள் ஒவ்வேர்ாடியும் வெண்டல் பிறளாத ஐஞ்சீர்

கொண்டு, நிரையசைத்தொடக்கத்தனவாகை யால் ஒற்குெழித்துப்

பதினேழெழுத்துப்பெற்.றுக் கடைச்சிரெல்லாங் கூவிளங்காயும் முதி

திசிருக்குமேர்னேயுமாகி கான் காமடியுட் கடைச்சீர் ஈற்றசையேகாா

மபெற். இருக்கின்றமையால் அது கட்டளைக்கவித்துறையென் ற எ

-ன் சிற்றறிவுக்குத்தோன்றுகின்றது.

ஆகையால் இலக்கணக்கலைஞர் இதைப்பற்றி யோர்ாற்கருத்தை யு

தயதாரகை பின்வழியாக அறிவிக்கும்படிகேட்கிறேன்.

உடுப்பிட்டி பள்ளிக்கூடம். இப்படிக்கு

த.அாசகம், ஆ. சுப்பிரமணியர் வபித்தியவிங்கன்.

ஐப்பசிமி. கெ. தேதி.

கனம்பொருந்திய முகாமைக்காரசே,

இதயவாரிருட்கோரிரவிபோன் ருெளிர்தும்

முதயதாரகைமாண்புரைக்கயானெளிதோ

வல்வழிவிலக்கு கலவழியி தெனக்

கல்வியிலோருங் களித்தனர்கொளலாl

கலைபல கற்றதுங்களல் பணிக்தேத்தத்

; லேபலசலசன்றத்திலனென்செய்வேன்.

வினு.

பேதையேல்ைவினை கல்வினைபிடித்திட

லேதெனவறிகிலனியற்கையோ செயற்கையோ?

வாதயோவன் றியகாதியோவதன்பரி

சியாதெனவிரித்தேற்கிசைத்தருள் வீரே.

திருவலவைகுமாரசுவாமியார் இப்படிக்கு

பள்ளிக்கூடமாளுக்கன். கங்தையர் பாமசாமி அய்யர்.

த.அாசகதி". புரட்ட தியி.

உஉ க்தேதி.

UெEsாாors FoR THE STAR.

Will some learned Brahmin or any other learned mantell why the Brahmins

are called பார்ட் பார்?

What is the meaning of the verse சனி ரோடு!

உதயதாரகையின் முகாமைக்காாரே,

வினுக்கள்.

மறைமுற்றுனர்கருவேதிபரேது மதுமுதனூல்

நிறைசொற்பொருடெரிபாவலரேனு நிகழ்த் தவிரால்

இறைதெற்மெனமொழி, பார்ப்பார்'இடுகுறி, காரணமோ?

அமையுற்றி,ெ ''சனிநீராடு” என்பொருள்! ஆய்க் துணர்ந்தே.

கல்வி விருத்தாந்தம்.

(Advance of Education.)

கல்விப் பயிற்சியில்ை உண்டாகும் பலாபலம் மிகு

தியெட்ப அ யாவர்க்குந் நன்ருய்த்தெரியவரும். கல்வி

படிக்கிறதற்கு யாவரும் வழியுள்ளவர்களாயிருக்கவி

ல்ல. இந்தக் குறைவைப் பணக்காாாாயிருக்கிற தரும
சாலிகள் நிறைவுபண்ணவேண்டியவர்களாயிருக்கிருச்ச

ன்று சொல்லியிருப்பதிலுைம், தருமச் செய்கைகள்

யாவற்றிலும் வித்தையைக்கற்பிப்பது உயர்ந்த தருமமா

பிருப்பதிலுைம், தருமசாலிகள் வித்தையை அப்பியா

சப்படுத்துவார்களேயானல் எங்கள் தேசம் வாழ்வடை

யும். இப்படிப்பட்ட தருமச்செய்கைகள் கோவறண்

மேந்தார், பாதிரிமார் முதலானவர்களினலே முயற்சி

ப்பட்டுவருவதுமன்றி இவ்வூர்ப்பிறந்தவர்களிலுஞ்சிலர்

கையிட்டிருப்பதைக் காண்பது மிகுந்த சந்தோஷிமா

ன காரியம். இதற்குத்திருட்டமாக,

உடுப்பிட்டிக்குச் சேர்ந்த அம்பலவாணமுதலியார்

மகன் அருளம்பலமுதலியார் அவர்கள் தருமமாகச் சி

லவருடத்துக்கு முன் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஸ்தாபித்திரு

க்கிருர்கள்.அதிற் படிக்குஞ் சிலபிள்ளைகளுக்கு வத்திரா

காாமுங் கட்டளையிட்டுச் சிலருக்கு இங்கிலிஸ்ஷிபாஷை

யுங் கற்பிப்பிக்சிமுர்.

இதிலே தொண்ணுந்ருெரு, (க.க) பிள்ளைகள்,

(ம) வகுப்பாசப் படிக்கிருர்கள். இப்பொழுது படிக்

குக் தமிழ்க்கல்விகளாவன. அரிவரி, பெயர், விரும்பித்

தொழுவார், கொன்றைவேந்தன், ஆத்திசூடி, திருவள்

ளுவர்குறள், நல்வழி, வாக்குண்டாம், நன்னெறி,

திவெண்பா, நாலடியார், சதுரகராதி, வாழ்த்துமா

ல, கென்அால்விளக்கப்புகழ்ச்சிமலை, திருவள்ளு

வமாலை, கணக்கு, அந்தாதி, நைடதம், சோதிடம், மீன

ட்சியம்மன்பிள்ளைத்தமிழ், நிகண்டு, அரும்பொருள்வி

ளக்கத்தீபிகை, இரேவணுசித்தர்குத்திரம், காவியம், ந

ன்அால்,வைத்தியசாஸ்திரம்,ஆகtமுதலானவைகளே.

இப்படிப்பட்ட நற்ருெடக்கத்திற் கையிட்டுக்கொண்

டவருக்கு காங்கள் மிகுந்த வாழ்த்துதல் செலுத்துவது

மன்றி எங்கள்தேசத்திலுள்ள மற்றும் பிரபுக்களுக் தரு

மசாலிகளும் இப்பெயர்ப்பட்ட நற்செய்கைகளில்

யற்சிப்பமம்படியாகவுங் கேட்டுக்கொள்ளுகிமுேம்.

வட்டுக்கோட்டை செர். தெயதி அளசக. ஆண்டு.

இப்படிக்கு முகாமைக்காரர்.

பரமார்த்தகுருவின் கதை.

மூ ைருவ அது.

வாடகைமாடேறிப் பயணம் போனகதை.

பலசாளொழிச்தபின்பு தாரப் பயணத்துக்கவசாம் வச்ச.தி. அத்

தனகாங் சானடையாகப்போகக் கூடாதென்ருெருமோழைமர்டு

வாடகைக்கமத்திக்கொண்டுவந்தார்கள். அதின் வாடகைக்கு கித்தம்

மூன்று பணக்கொடுக்கத்திர்த்து பல அஅவவிகுலே விடிந்ததின் மே

ல் ஒருசாமங் கடந்தபின் பயணமாய்ட் புறப்பட்டுப்போளுர்கள்.

கொடும்வேனிற்காலமாகக்கொள்ள கடக்க கடக்கச் சுள்ளுச்சுள்ளெ

னவெப்பிலுமெறிக்க ஒரு மாமுஞ்செடியுங் கிடையாமலும் ஒருமறை

அதிமுஅமில்லாமஅம் வெட்டவெளியில் அகப்பட்டார்கள். அப்படி

ப்போகப்போகக் கொடுமவெயலகோாத்தைப் பொருமற் பசுங்ே

ாைத்தண்டுபோலே கிழக்குருக்கள் அதுவண்டுமாட்டினின்று ேேழ வி

சத்திரிச்தார். அதைக்கண்டு சீஷர்கள் அவரை எடுத்திறடுே ஒரு கி

முவில்லாமையால் கிமத்தின மாட்டி நிதிலிற்கிடத்திச் சீலையால்ே வி

சிறிக்கொண்டிருச்தார்கள். அவருக்கு இதிலே வெகு ஆறுதலானதி

* பிறகு குளுக்க காற்று வீச மீளவும் மாட்டின்மேலேறி மென்ன.ெ

ள் சருமஞ்செய்வது எச்சமயத்திலும் பலனுள்ள்தெ
ள்ளப்போய்ப்பொழுதிசாய்ச்சிபோகாமுன்னே ஒரு சிற்றுாரிற் செ

ன்றிறங்கிஞர்கள்.
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அக்கே சிறியவொரு கடைகூடத்து அகச்தவுடனே மாட்டுக்கார

அக்கு மூன்று பனங்கொடுத்ததற்கு அவன் போாாதென்ருன். இதே

அது முன் உன் சூேடேபொருத்தின அற்றைக்கூவி இதுதானல்லோவெ

ன்றவர்கள் சொல்ல அவன் மறுத்துச்சொல்லுவான், மாடு வாகன

மாக உதவினது:கு இந்தச்கூவிபொருக்கின. சரியே, பின் புகடுவ

வியிலென் மாடுவெபிலுக்குக் குடையாக உதவின.திச்குக் கூலிதேவை

வில்லையோ வென்று கூப்பிட அநியாயமிலதன்று அவர்கள் சினச்செ

திர்க்க வெகு சண்டைபற்றிக்கொண்டாாபாரமிஞ்சினதிகுல் ஊாா

ரெலலாரும் அதிர்க் து ஆஅம்பெண்அஞ் சகலருமாகவக்க மொய்

த்தார்கள். அதிலே ஞாயக்காரனென் ருெரு படையாச்சி சக்தடியை

அமத்தி இருவகைவழக்குங்கேட்டு கான் சொல்லுச் ர்ேப்புக்குள்ளா

வீர்களோ என்று சம்மதி கேட்டபின்பு சொல்அவான். _

சான் தான் ஒருநாள் ஊருக்குப்போகையில் ஒர் இராத்திரி பெரி

ய ஒரு விடுதியிலே தங்கினேன். அங்கே வர்தவர்க்டெமுமன்றிச் சா

ட் பிட வேண்டுவதெல்லாம் விலைக்குக் கொடுப்பார்கள். ஆசிஅம் சா

ன் எனக்குச் சிலவுக்கு அவகாசம் இல்லாததிமூல் ஒன்றுக் தேவையி

ல்லையென்றேன். அப்போது அன்று வந்தவர்களுக்கு ஒர் ஆட்டுப்

பெருந்துடையை இருப்புச் சலாக்கையிற் கோத்துத் தணல்மேற்

சுழற்றிச் சுடுகிருர்கள். அது வேக வேகப் புகைக் துவிடும் வாசனை

மெத்தப் பரிமளமாயிருந்தது, கான் கொண்டுவந்த கட்டிச்சாதம்

இக் சமணத்தோடே சாப்பிடுகிறது கல்லதென் அத்தைச் சற்று

சொஞ் சுழ்ற்றிக்கொண்டிருக்க உத்தாாங்கேட்டேன். அப்படியே

சாகச்தை அக்தப் புகைமேற் பிடித்து ஒரு கையால் அதைச்சுழற்ற

மக்ருெருகை பால அக்தவாசனைக்கின் பமா ய்ச் சாப்பிட்டுக் கொண்

1_னே.

பிறகு போகவேணுமென்றிருக்கையிலே விடுதிக்காரன் சான் வாச

?ன முசக்ததுக்குக் உவிகேட்டா ை அவன் கேட்க சான் அஞ்ஞாய

மெ. டி காங்கள் இருவரும வழக்குப் பேச வந்த ஊரதிகாரனண்

டைக்குப் போகுேம. அவளுே மகா சாஸ்திரி,வேகு புத்திமான், மெ

த்தச் சயர்த்த,ைமிகவுக் திேநியாடச் தெரிக்தவன்.அவன் பண்ணின ே

ர்மானங் கேட்கக் கறி தின் றவன் விவபணமுங் கறியிடுமணமுசக்த்

அதுக்கு விலைபனத்தின் மணமுமாமே. இதுதான் தீர்ப்பென் று விடு

திக்காா?ன அருகே அழைத்துப் பண நிறைக் த பையை அவன் மூக்

கிலெ அமுக்த உரைத் துத் தேய்த் தான். அவ.அ மூக்குப் போகுதை

பையோ வக்த கூவி போருமென் றன். கேட் டீ களோ இதுவே ஞா

யம் இதுவே தேயல்லோ, இந்தத் தீர்வைதான் உங்களுக்குமாடேறி

வந்த தி க்குக் கூவிப்பணமும மாட்டினிழல்ல திருச்சதுக்குக் கூவிப்ப

 ைநிழ அம போது ம

ஆகிஅம இப்போதஸ்தமித்ததிளுல் மாட்டு நிழற் கூவிக்குப் பண

ச்சத்தமொத்துக்கொண்டவனச் சிக்கெனப் பிடித்துப் பணப்பை

யைக் காதி ல அடித்தடித்துக் கேட்டாயோவென் ருன். அவனும்

ஆமையா, ஆமையா, கெட்டேன் கூடக்கேட்டேன் காது சோகுதி,

பொருங் கூலி போரும் அபபாவென் ருன். குருவு முன் பாடெனக்கு

ப் போகும் இச்தச் சஞ்சலம எனக்கர்காது, உன் மாட்டைக் கொ

ண்டு போவினிப் பயணங் கொஞ்சல் காலமேமெள்ள மெள்ள டேச்

அபோகிறேனென் றவனப் போகச் சொன் அர். வழக்கு என்ருய்த்

இத்த ஒாயக்காரனே மிகவும பு: ழ்ச்அ வாழத்தி ஆசீர்வதித்த அப்

ஞா.

THE ADw ENTUREs OF THE GUIRU N00DI.E.

(By Beschi)

Third Story.

of thejourney chich pas made, mounted on an ired 0.

After sometime had elapsed, a necessity arose for performing a long.jour.

ney. As they could not go so tar on foot, they agreed for the hire of anox

without horms. They settled to give for its hire, three fanams a day, and af.

ter one watch fron sunrise had been employed in various attaire, they set out

upg: their journey.

1t being a terribly hot season, as they travelled along, the rays of the sun

darted directly upo then, and they found themselves in an open plain, with.

out the advantage of a single tree or bush, and without either cowering or shade.

While they were thus jogging along, the old Gura, anable to andure the fierce

ness of the unrelenting heat, and bending like a green blade of com, was in

danger of falling of the ox. 0n perceiving this, his disciples laid hold of hin

and lifted him oft, and, as there was no other shade, set him under the shadow

of the ox, which they halted, and fanned bin with their cloths. After hehad

by this means been much revived, as a cool breeze Sprang up, he re-mounted

No sooner had they entered into a small rest house there, thaம், ன முரவு

the ox-driver his three fanams, he asserted that it was not enough. "Hoன :

this, replied they, is not this the daily hire that we originally agree .

with you!’ To which he, objecting, vociferated, It is true indeed, that :

the accommodation of the ox, as a conveyance, this hire was agreed upon; க.

moreover, in the middle of the way, my ox afforded accommodation . .

umbrella against the heat: must l not then have hire to this too: The .

serted that this was an imposition, and flying into a passion, opposed hiா ம!

raised a great dispute. As the quarrel increased, all the willagers who வை:

passing to and fro, both men and women, assembled and formed a cா.

In the mean time a Padeiyachi, who was thejustice, having appeased the ia:

heard the dispute on both sides, and demanded of them whether they யை

abide by the decision which he should pronounce, and the judgement wht

he should give: after which he spoke as follows:

"1 myself once travelling home, put up one night at a large caravயவா.

where, besides lodging, they supplied, for money, those who frequented i

with every thing that மight be wanted in the way of food. 1, however, s1

had not enough for my travelling expenses, said that l needed nothing. Tr

then transfixed apon an iron spit a large leg of matton, for those who hadவ.

rived that day, which they roasted by turning it over the barning coals. Tம்

continued smoking with the heat, and theodoய which it sentforth being reர

grateful, l thought that it would be nice to eat the bandlefull of boiன் lice

which I had brought, with this savoury smell, and begged permission to be

allowed to turn the spit for a little while. Thus, holding the rice ower is

smoke, l turned the spit with one hand, whilst with the other 1led myself னம்

gratificational the savoury odour. Afterwards, when I wasthinking of goiபு.

the master of the caravamsara demanded payment for the odoய which I :

smelt, I asserted the injustice of his demand, and, both of as disputing togethe

we went before the head man of the willage Now he was a great Shiri, !

very sensible man, extremely clever and much versed in the science of theliw.

Listen to the decision which hegave. For him who ate of the dish, the prise

is money, but for smelling the odour which issued from the dish, the price .

the odour of money, this is my decision." So saying, he called the'மase

of the caravamsara near him, and forcing a bag full of money down ponhi.

nose, he chafied and scrubbed it The other cried out, 0 dear 0 deir: மர

nose is coming oft, I have had sufficient payment. Do ye hear this I not

this justice, is not this law: This very decision applies to you For joயாey.

ing hither on the ox, the proper hire is money, and for remaining in the ot;

shadow, the shadow of the hire-money is sufficient.'

However, as the sun was now set, having settled the sound of the moneர,

as hire of the ox's shadow, he suddenly seized on the ox-driver, and havi:

repeatedly thumped the money-bag apon his ear, he cried out, Do'st bear"

To which he replied, 10 yes Sir, 0 yes Sir, I have beard it indeed I have

heard it, my ear is sore; enough father, of hire enough. The Gara se

said, What I have already suffered sufficeth me; l cannot endare this weடி.

tion, take away thy ox; the reminder of the journey is short in the morning

I will proceed gently on foot' So saying, he discharged him, Then, great

prasing and complimenting the Justice who had so well settled his quarie, he

gave him his blessing and dismissed him.

ஞாைேதயம்.

அகத்தியர்ஞானம் (ா.அகிம். பக்கதிதினின்.அ.

சாற்றுதற்கு இதின் நியாயந்தெரியக்கேளு ததிேமுக

ெைரன்றுமயனரென்றும்-பார்த்தாலிவ்வுலகமதின்மய

க்கமப்பாபலதேவர்.முப்பத்துமுக்கோடியோரும்- வே

ற்றுருவோருெத்திரைேடைக்அபேரும்வேதாந்தவிருப்

பிடத்தின் வெளிச்சமாமே-காத்திருப்பாரிவர்கடிய்க்கிட

ங்கைநாடிக்கருவூரார் இப்படியேகருதினரே. அ.

கருதிரிைப்படியேசொன்னேனப்பாகயிலாயவிடமெ

ங்கேகருவூாேங்கே-பருதியெடாவுலகமது பனியின்வா

ழ்வுபராபாாைாறுசொயம்பகர்ந்தசோதி- ஒருவருமே

கிகாாதவஸ்துவப்பா ஒகோகோமயங்காதேபூன்றிப்பா

ர்த்து- திரிபொருளையறிவிலுைணர்ந்துபார்த்துத் தெ

ரிசிப்பாய்நெறிபத்துந் தெர்சிப்பாயே. கி.

சங்கமதிற்பாப்பிரமமொன்றைப்போற்றிச்சகலபவர்

திர நன்மைதனையேசாற்றித் - துங்கமுறுமிலிங்கமென்று

ம்பூசைசெய்துசுனகெட்டமாடப்பா சாம்பற்பூசி. எங்
the ol, and travelling gently along, they arrived, before the day declined, at

 ைlittle willage where they halted. கணும்போய்ச் சிவசிவவென்றுலைந்தேயேக்கிபெரிகாச
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வலகைசெய்யுமிடரெண்ணுமத் - பொங்குதிரைக்கடன்

மூழ்கித்திட்சைபெற்ரும் புகழ்கிரியாங்கயிலாயம்போக

லாமே 0க.

போகவொருதடையுண்டோவந்தாாட்டிற்போவதற்

குப்பொய்கைதனின் முழுகவேண்டாம். சாகமுண்டுத

இலழோய்கிற்கவேண்டாஞ் சத்தலிங்கமலரெடுத்துச்சாத்

தவேண்டாம் . தாகமுடன் மீயவளர்த்துக் குதிக்கவேண்

டாந்தாாணியிற்பலபேயைத்தொழவும்வேண்டாம். எக

னென்று பிரமாவைத்தேடவேண்டாமிந்த நூல்பார்த்த

றிவீரின்பாய்த்தானே ம்உ.

இன்பமாய்சால்வேதம் வந்தவாறுமெழுதினர்வேதவி

யாசரத்தன்போல- அன்பாகப்பலவிதத்திற்

போட்டாாதஞலேமானிடர்கள் கெட்டுப்போளுர்-மு.

ன்போலச்சித்தரெல்லாங்கொஞ்சங்கொஞ்ச மூடினதை

த்திறந்துவிட்டார்முடுகிாாலும்- அன்பாகத்திறந்துவிட்

டேன் வெளிச்சமாக வாருைத்தாரப்படியறிவித்தே

rை _ ம்க.

அறிவித்தேனென்றுசொன்னவார்த்தைகேட்டு ஐயை

யோயுலகத்திலனேகம்பேர்கள்- பொறியானவறிவுமிக

வழிந்துபோளுர் புலத்தியனே நினைத்துப்பார் பொய்

யோபொய்யோ-நெறியான பூசைதினஞ் செய்திட்டா

அந் கிமலபதங் காண்டாசோ நிசமதாக - அறிவானத

ழிந்திட்டாப்பாவப்பாவலகைவசமாவதுவுமறிக்கைதா

னே. செ.

(இன்.அம் வரும்.)

பலபாஷைப் பழமொழி.

(Old sayings.)

கேட்டவையெல்லா கம்பாதே, நம்பினதெல்லாஞ் சொ

ல்லாதே.

சாக்கிரதையானதொழிலே, தன்னுடலுக்குயிர்.

வஞ்சித்துதெடுக்கால் வாழ்தலில், மாண்மடைதலே

நலம்.

சோம்பலே, ஆன்மார்க்கத்துக்குப் பிதா.

கடக்குங்காற்றவறுதலிலும், நாவுதவறுதல்கெட்டது.

குற்றத்தண்டனையிலும், சுத்ததண்டனைநலம்,

எப்பொழுதும்விழித்திருங்கள், எந்தவார்த்தையும் ஆ

ாாய்ந்துகொள்ளுங்கள்.

மனவழுக்கில்லது, தினமுழுக்காகும்.

மூப்பிலும் தருமஞ்செய்தல், முயற்சிதான்.

என்றும்பயப்படுதலிலும், எதிரேபோகுதலுத்தமம்.

தாழ்ந்துபணிதலே தலைமையாகும்.

சென்றகாரியத்தைப்பார்த்து வருங்காரியத்தையறி.

தண்ணிரிலிறந்தவரிலுஞ் சாராயத்திலிறந்தவாதிகம்.

தீமையைமெச்சுகிறவன் தீமையாளிதான்.

முடியும்வகையோசியாமுன் முயற்சிகொள்ளதே.

கடுத்தெருப்பிச்சைக்கு நாணயம்பார்க்கலாமா. (னலம்.

காட்டோட்டக்காாாைக் கூடுதலிலும் தனியேயிருத்த

கட்டிப்

காகிதப் பிரத்தியுத்தாரம்.

(Answers to Correspondents)

கொழும்பிலிருந்து தேதியின் றி 'ஆஅம் பெண்ணும்' எனக் கை

யொப்பம் வைத்து எழுதி அ.அப்பின க கித ச்தைச் சமாத ன விரு

த்தியினிமித்தம் பிரசு, ஞ் செய்யாமல் விடுகிருேம்.

'உதயஆதித்தன் ' என் அம் பத்திரிகை தோற்றினதற்காக எங்க

காட் போ ல நீங்களும் மற்றும் கன் மைவிருத்தியை காடுபவர்கள் யா

வருஞ் சந்தோஷப்பட்டு அது கடேேத.அம்படியாய் ஒத்திக் கைபண்

ணவேண்டியது. விடிவெள்ளி ஆதித்த வரவை முற் கூறிகுந் போல உசி

யதாரகை யென்னும் பத்திரமும் மங்கலப்பெயாய் உதயஆகிச்சி

னென்னும் பத்திரத்தின் வரவையெண் குது. தன் பயனளவில் முற்கு

றித்திருக்ததுபோல அட் பத்திரம் நிலைபெற்றத்தோற்றிவிட்டதி8ல்

எங்கள் உதயதாரகைப் பத்திரத்தின. பயன் முற்.அப்பெற்ற தி, தி

னிமேல் உதயதாரகை ஆதித்த ஒளியிஞ பிரவையற்ற மங்கிஅ.அங்

குற்றமன் அ. ஆதித்தன் தன் பயனைத்தானே முடிவுறச் செய்யவே

ண்டியதாயிருப்பதிகுல், அதினது தேர்ச்சிக்கு உதயதாரகையை அ

ச்சிற்பதிப்பிக்கு காங்களும் அதற்குக் கையொப்பக்காரராகிய நீங்

களுங் கூடியவொத்தாசைபண்ணவேண்டியிருக்கின்றது. இதை எ

ண் குமல் ஒரு பரவலுடைய குணவீனத்தைப் பற்றி உதய ஆதித்த

னேயும் அதை முயற்சிப்படுத்தித் தேறச் செய்யும் சீமான் காசிச் செ

ட்டித் துரையவர்களையும் இகழ்ந்து நீங்கள் எழுதினது எங்களுக்கு

மிகுந்த விசாரமாயிருக்கின்றது. ஆகையால் உங்கள் கடிதத்தைப் பிர

காஞ்செய்யாமல் விடுகிருேம்.

புதினச்சங்கதிகள்.

சமதி இராசாத்தியிகுறி புதிதாக் நிட மிக்கப்பட்ட தாளுதிபதியா

கிய சார்என் னிறிபெற்றி ஐச் (Sir Henry Pottinger) என் ப்வரு

ம் அட்மிஉல் பார்க்கர் (Admiral Barker) என்பவரும் ஆவணி சி.

ல.அ. தி". சினத்தில் வக் து சேர்க்தார்கள். அவர்கள் வந்தவுடனே

மேற்குறித்த அட்மிதல் பார்க்கர் என்பவர் கொங் கொ: என்ற கோ

ட்டைக்குப் போகப் புறப்பட்டுஞ் சீன இராசாவுக்கு (Sir Potting

er) என்பவருடைய வவைப் பற்றி அறிவிக்கும்படி ஒரு காகிதம்

அ.அப்பி அறிவித்ததாவது, கீர் எங்கள் அலிஅக்குண்டான மூ

மு. விலையும் யுத்தத்திமூல உண்டான செலவுங் கொடுத்து எங்கின்

திட்டம் போலக் குழப்படியின் றி வியாபாரம் பண்ணவும் அப்படி

யாபகம்புண்அவோர்க்கு வேண்டிய மரியாதைசெய்துகொள்ளவும்

உ-ன்படுகிஅம் மறுக்கிலும் மறுமொழி அனுப்புகிறவரையும் குசா

னிலே இருத்திருேமென்று சொல்வியதுப்பிஞர்.

யென் (Yen) என்ற சின ஆளுகை கா ரில ஒருவன் தான் சங்க

* ஊமைக் காக்கும்படி மரிக்க வந்தாலும் விழுக்தி மரிக்கிறதுதா

னென்று சொன் குனென்றும் வேருெருவன் யுத்தம் வடக்கே 5ெ

குக்காதபடி வருவாா களென் கில், (உ)கோடி ரூபாய் உபகாரங்கொ

இத்து போகிேறேனென்று சொன் ஒனென்றும் கேள்விப்படுகி

ருேம்.

இடிமி. உகம், உடு. க் தி"களில் பெரிய புசலடித்தது. அவ்வேளை

பிற் கப்பலேறியிருக்க (Sir Gordon Bremer) சர்ர் கோடன் பிறி

ஆா கைப்பித்தான் எல்வியற்றும் கப்பலுடன் காற்றிலைள்ளுண்டு

கோண்லோ(Konlaw)என்றவிடத்திற் கப்பற்சேதத்துக்கு ஏற்ப்ட்டும

வியற்காாாாகப் பிடிபட்டுப் பின் (சுத).ரூபாய்கொடுத்துவிடுதலைபெ

இம்ம (Macao) மக்கேயில் வந்துசோக்தார்கள்.

சமதியாசாத்தியின் தாகுபதியாகிய சார் என்னறி போற்றின் ச

சென்பவர் சகல குடிசனங்களுக்கு மறிவிக்கிற தென்னவெனில் என்

முழுக்கருத்தம் விருப்பமும் யுத்தத்தைாடப்பியாமற் கட்டிய சுறக்

குப்பண்ணி இணக்கத்திகுல் அதற்கு முடிவுகட்டிக்கொள்வதுதான்.

மேலும் இங்கிலீசுகாார்முதலான எந்தப்பிற ஆரவர்களென்ருலும் சீன

இராசாவை கம்பி அவர் கையில் தங்கள் அல்லது தங்கள் ஆஸ்தி

யை ஒப்புவித்தவிடத்தில் மோசத்துக்குட்பட்டால் அக்தவேளைகளில்

காங்கள் இயாதொரு உதவியுஞ்செய்வதில்லையென்.ழர் தாங்கள்தா

னே அந்த கட்டத்தையடைவார்களென்றும் அறிவிக்கப்படுகின்றது.

கொங் கொங் என்றவிடத்தில் அல்லது சீனத்தின் கரைதுறைகளி

ல் இங்கிலீசு இராச்சியத்தார் வியாதிகொண்ட கப்பற்காார்முதலா

ன கடல்மஅஷாைப்பராமரித்துக் காப்பாற்றுகிறதற்காக ஒருஆசுப

திரி (Hospital) கட்டும்படிக்குப் பாரிசுதேசத்தின் வர்த்தகர்களில்

ேேப்கொப்திறஸ்தமசி (Heijeeboy Rustomjee Esq.) என்பவர்

சேடானகல்வியினும் கல்வியீனாலம். (உசத)குபாய் உபகாரங்கொடுத்திருக்கிருர்.
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SUMIMARY 0| NEws.

JAF FNA.

H, OCRAD Esடி. assistant Government Agent having left Jaffna for Co
lombo, W. K. Bu A.I.E.1o H, Esடி.. District Judge of Walligamoe acts for hin

during is absence.

APPolNாMENTs.-We understand that Mr. Join Rosடosrs has been

appointed Secretary of the District Court of Trincomalie in the room of Mr.

J. G. K. IEEENDEck, removed to the Amaradapoora Cutchery.

NEw READING RooM.-We understand that Mr. P. C. GREN ER has

opened a Reading Room in the Town, and that he has made arrange.

ments to receive the following Newspapers.-oiz. The Madras Herala,

The Ceylon Herald, The Colombo Obserper, The Ceylon Magazine,

The Investigator, The Morning Star, The Friend.'

We are glad to learn that this undertaking is patronised by many respecta.

ble Burghers, and that several Missionaries have become subscribers Wt hope

Mr. GREN1BR will meet with the encouragement which is enterprize io

richly deserves, and that he may be able hereafter to increase the attractions

of his Room, by adding to the List or his Publications.

CH1NA.

SIR H2NRY PoாாINGER, and Admiral PAREER, arrived at Macao in

the Sesostris Steamer on the 8th Aug, 23 days from Bombay, two of which

sile remained at Singapore. CAPT. B.I.1oாா, the former plehipotentiary in

mediately went of to the Sesostris to meet their Excellencies, who landed the

same day. The following Notifications made to the Publicater SIR HEN.Ry's

arrival, explain the powers with which he is invested, and also indicate the

course he intends to pursue.

NortricArtor.

The amnexed extract of a letter addressed on the 15th of May last, by her

Majesty's principal secretary of state for foreign athire, to Sir Henry rottin

ger, baronet, and likewise a transcript of one of the commissions therein re

ferred to, are published for the general information and guidance of her Ma

jesty's subjects in China. By order,

Macao, August 10th, 1841. .ே A. MAடcoi.M, Secretary

to her Majesty's special mission to China.

WicாoRIA, by the Grace ofoேd, uெeen of the United Kingdoம of Great

Britain and Ireland, defender of the faith, &c. &c. 3c.

To all and singular to whom these presents shall come, greeting Whereas,

by a certain act of parliaமent made und passed in the session ot parliament

|plden in the third and fourth years of the reign of our late royal predecessor

King William the fourth, intitled an act to regulate the trade to China and

India, it is amongst other things enacted, that it shall and may be lawful for

us, by any commission or commissions, warant or warants, under our royal

sign manual to appoint not exceeding three of our subjects to be superinteid

ents of the trade of our subjects to and from the lominions of the Emperor of

China, for the purpose of protecting and promoting such trade, and by any

such commission or warant as aloresaid, to settle such gradation and subor.

dination among the Said superintendents (one of whon shall be styled the

chief superintendent,) to appoint such oticers to assist them in the execution

of their duties, and to grant such salaries to such superintendents and officers

as we shall from time to time deem expedient And whereas, by a coமmis

sion or warant bearing date the tenth day of December, one thousand eight

hundred und thirty, our sid late royal predecessor, King William the fourth

did, in the exercise of the powers conferred by the said act of Parliament, ap

point William John, Lord Napier, William Henry Chicheley Plowden, Esq.

and John Francis Davis, Esடி., to be such superintendents as aforesaid. And

whereas, in consequence of the death of the said William John, l.ord Napier,

who by the Said commission or warant was appointed the chiefsuperintendent,

and of the resignation or removal of the other persons, who from tine to time

have been provisionally appointed to till the otice of chief superintendent, a

vacancy has arisen in the Said ofice, Now know ye, that we, reposing espe

cial trust and confidence in the loyalty, integrity, and skill of our truity and

well belowed Sir Henry Pottinger, a baronet of our United Kingdom, and a

Colonel in the service of the Last India Company, do by these presents, in

pursuance and exercise of the authority in us vested by the said act of Parli

ament, appoint bin the said Sir Henry Pottinger, baronet, to be chief super.

intendent of the trade of our subjects to and from the dominions of the Em.

peror of China, for the purpose of protecting and promoting such trade And

we do declare and direct, that the olice of in the sald Sir Henry Pottinger,

baronet, as such chief superintendent aloresaid, shall be holder during the

pleasure of us, our heirs, and successors:-And we do herely strictly charge

and require, him the sail Sir Henry Pottinger, baronet, in the execution of

this our commission, to conforம to, and observe, all such rules and regulation

as are or shall be given to him or his guidance, either under our royal sign

மanual, or in such instructions as shall from time to time be given to himin

our privy council, or by us through one of our principal secretaries of state.

iேven at our court at Buckingham palace, the fourieenth day of May, in

the year ofour Lord one thousand eight hundred and forty one, in the fourth

year of our reign. hy her Majesty's command,

(Signed) PALMERsாoN.

Norric ArroN.

in taking charge of the otices other Majesty's sole plenipotentiary, mini

extraordinary, and chief superintendent of British trade in China, Sir Hவ:

Pottinger deems it requisite and proper to publicly notify, that be enes n -

important functions, with the most anxious desire to consult the wishe, படி

promote the prosperity and well being, as well as to provide for and e:க

the safety of all her Malesty's subjects, and other foreigners (so fr s ,

concerms of the latter can be allected by his proceedings), at this moment .

siding in any part of the dominions of the Emperor of China; and that be

be ready and happy, at all times and under all circumstances, to give is b.

attention to any questions that may be submitted to him, At the கைe ti

it becomes his first duty to distinctly intimate, for general and individவ -

formation, that it is his intentionto devote his undivided energies and thனது

to the primary object of securing a speedy and satisfactory close of the wய.

and that he therefore can allow no consideration connected with merca:

pursuits, and other interests, to interfere with the strong measure which .

may find it necessary to authorize and adopt, towards the government and E.

jects of China, with a view to compelling an honorable and lasting peare

Sir Henry Pottinger is conscious, that amongst the persons to whom this.ை

tification is addressed, there are few individuals who are not as well டிவங்கி

as himself, to form a correct estimate of the reliance to be placed on be .

greements and promises of the provincial government of Canton. He is :-)

timated to that government, that he is willing for the present to repe the

existing truce but that theslightest infraction: itsterms will lead to an insக:

renewal of active hostilities in this province; and it is accordingly to be boா

in mind that such an event is not only highly probable, from the well மie.

stood peridy and bad faith of the provincial oficers themselves, but aiல .

cause they may be compelled, at any moment, by orders from the imperi

cabinet, to set aside and disavow their own acts with these views and set

ments, it only remains for Sir Henry Pottinger to warn her maiety's subject,

and all other foreigners, against puting themselves or their property in ம்:

power of the Chinese authorities, during the present anomalous and unselie

state of our relations with the Emperor, and to declare, that, if the des,

it must be clearly understood to be at their own risk and peril.

Sir Henry Pottinger awails himself of this opportunity to announce, that the

arrangements which have been made by his predecessor, connected with ம

island of Hongkong, will remain in force until the pleasure other Majesty re

garding that island, and those arrangements, shall be received; and on ம்:

point, Sir Henry Pottinger further desires to call the attention of all conceா.

ed to the public notice issued by her Majesty's plenipotentiary on the 10ம்

June last. _

Dated at Macao on the 12th day of August, 1841.

(Signed) Hewar PoாாINGER,

Her Majasty's Penipotentiary.'

Immediately on Admiral PAREER's arrival at Macao,he proceeded to ta

charge of Hongkong, and in a few days a Naval expedition in three divisior

sailed to the northward. MAரon MAl.co.M the Secretary had been e

to Canton to inform the Chinese Government of SIR HisNat's arriwal, கா.

that he would wait the Emperor's reply at Chusan. The letter to the Empe

ror demandspayment in full for the opium, the expenses of the war, free trade,

and consular rights. The destination of the feet is first Amoy, and then Cr

san, both of which will be taken.

A severe tyfoon was experienced at Macao on the 21st and 25th July,

which much damage was done to the shipping. H. M. CUாாகR Loபடி

having SIR GoRமoN BREMER and CAPT. Eடமாoாா on board as passenger

was blown to the westward and eventually wrecked on the island of Koாaw

1lere they were roughly treated; and detained as prisoners, until the finally

effected their release by paying 6,000 Rupecs as ranson money, and wee

sent back to Macao in a small Chinese boat.

HANDsoM. Grrா.-12,000 Spanish dollars has been given by Heejeebho

Rustomjee, Esq. for the endowment of a hospital for foreign seaமen at Hong.

kong, or any other British settlement on the coast of China.
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