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உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் தம்சை, சாத்திரம், பொதுவான
கல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையைபுப

ற்றியும், பிரதான புதினச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் ஆத்தடித்ஆ

அதி தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலிசு

ங் கடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக நான் காய் மடித்த தாள் அ

ளவில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்கிழமைகளிற்

பிரசித்தம் பண்ணப்படும்.

இதின் விலை, பக்திரம் ஒன்றுக்கு, உ பென்சு அல்லது ஆ.வெ

ள்ளச் சல்வி, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு

தால் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிவிங்கு. _ _

இதிற் பத்துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்து மாதாத

ம் பணம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்து, மறு பெயருக்குச் செலவிட

க்கூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஒன்றுக்கு, க.இ

பென்சு, அல்லது க. பணம். அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன

நக்கொடுத்திருக்தால் விலை, க பென் சு. - " .

இருபதுக்குக் கையெழுத்து வைத்து வருஷார்தம் முன்னேற

க் கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன விலை பத்திரம் ஒ

ன் சக்கு க. பென் , அல்லது அ. வெள்ளச் சல்வி. மூன்று மாத

த்திற்கு முன்னறக் கொடுத்திருந்தால், விலை ஆறு பென்சு.

நி3P தவாற்செலவை விட.

காகிதம் எழுதிக்கொள்பவர்கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை

களே உதய தாரகைப் பத்திரத்தினது முகாமைக்காரருக்கு எழுதித்

தவாற்செலவுகொடுத்தனுப்பவும்.

r E R a s.

The MORNING STAR will be devoted to Education, Science, and

general Literature, and to the dissemination of articles on Agriculture, Gov.

ernment, and Religion, with a briel summary of important News. _

The PRICE of the Paper is too pence a number, or one siling a

quarter, payable in advance. _ _

To Agenis who subscribe for ter copies and pay in advance, the price

| or and a halfpence a number, or rine pence a quarter.

To those who'subscribe for tuent copies and pay in advance, the

Price is one penny a nuாber, or sia pence a guarter.

N, B, Fostage extra. - _ _

CORRESPONDENTs may end their Communications post paid ed.

eெed to The EமாoRs o il MoRNING STAR, Batticott, பatha.

_ இ. following persons are authorized to act as Agents for the Mon.
ing Star.'

trwட. C. F. aெ:N12R;CHUNDICOLY-M. J. Powடி.

AASINGEM;WANNARPONY-S.TAMP1AHpil.w;MOOLLITEvoட

இic TARLANம; BATIICALOE-S. A.A.I.EGEcoor Moமடமa; MAN.

NAR-M. S. PowiRRArAerre MooடமR; CALPENTYN-).w.ெ

ப. TRINCOMALIE-Rev. C. Hol.ம; COLOMB0-PA11.1; CAN.11.

:AAAN:KANDY-REw.W.0.AE.Ex;MADURA-Rev. R. D. WARம;

NDIGul-Rev.1.1.1Awards, rANioRE-Rsw.1.BRoTHERாox;

1ADRAs-P. . llயNா, Esq. புங்குடுதீவு-பத்தா சாக காதபிள்ளை

_

(BR HISTORICA WIEw or INDIA.)

P:ta-in the last No. of this Article the date or Mahomets flight to

'ல was printed wrong-thould have been's22iன் 322)

(Continued from page 190)

க்ேகதேசச் சரித்திரம-Mahomedan Conquerors;

Sultan Mahmood's tயele லேpeditions.

சுபத்தாெ இரா.ச.அக்கு இரண்டு புத்திரர் இருக்தார்கள்.

அது பின் ச்ேசவகுகிய இஸ்மேயெலென்ப.)

: கெஞ்ச்க்கிலம் இராச்சியமாண்டுவருகையில் மமமுதுவ1ெ

ஆ சள் தளங்களையுஞ் சேர்த்துக்கிொண்டுஇலமேயெலோ

அவனி

(Ismael) இராசா

சித் தானே இராசாவாகித் தன் சத்துருக்களைக் கீழ்ப்படுத் லெனி

நகரியிலிருச்த அரசாண்டுவருகையில், இச்து தேசத்திற் படை

யெடுத்துப் போப் விக்கிரகக் கோவில்களையும் பிறமதத்தவர்களையு

ம் அழித் திப்போடும் படியெண்ணி ஆயிரமாம் வருஷத்தில் முதற் பய

ணம் போய் இராசாக்களின் அரண்மனைகளையும் விக்கிரகக் கோவில்க

ளையும் அழித்து அாேக திரவியங்கொண்டு கிஸ்னிாகரில் வச் சான். இ

ப்பயணத்தில் மம்முத சிக் து சதியைக் கடந்து லாகோர் தேசத்திற்

குப்படையெடுத்துவச்தான். அக்காலத்தில் லாகோர் தேசத்தை ஆ

ண்ட சயபால இாாசன் (Juya-pala) பன்னிராயிரக் அதிக கதங்களு

-அம். (கல்த) ங் காலாட்களுடனும், (கா) பானைகளுடனும்

படையெடுத்துவங் த மம்முதுடன் போர்பண்ணினபொழுது, மம்மு

தி சயபாலனத் துரத்தி அவனுடைய சேனைகளில் (ஒத்) பே:ை

சொன்ற இராசன யுஞ் சிறைபிடித்து அநெக திரவியங்க்க புங்கொ

ள்: யாடிப்போஞன். அவைகளில் இராசாவின் கழுத்தில் இருக்தெ

ச்ெத முத்துச்சாப்பளியில் (லக) கோவை இகுச்சத.ஒவ்வொரு:ே

ஆக்கு வில(ாஅதை)ருபர்ட். இவ்வாயூரன்மென்)ே:
ஸ்ணேயாடின எல்லாத்திரவியத்திலும் விசேஷித்தது. சியபாலனிறந்த

பின் அவன் குமாரன் அனந்தபாலன் இராசாவாகுன். மேம்முது

ான் -ாம் பயணத்திலே போர்பண்ளும்ஸ் தான் சபித்த இராச்சியல்

*ச் சீர்ப்படுத்தம்படிக்கு ஏற்பட்டிருக்தான். (திக் வருடத்தி

ல் மம்முக மூன்கும் பயணம் போப் அச்சபாலனுக்குக்(Aiana,

pala) ழ்ேப்பட்டிருக்த பொக்காரு இராசனை முறியடித்து அவ

அடைய சேனைகளில் அனேகரை வெட்டி அவதுன்ட்ய கோட்டை

யாகிய தேகிராவையும் (Tahera) பிடித்து அதில் இருக்த ஆபான

ங்ககாபுச் திரவியத்தையுக் கிஸ்னி சகரிக்கு அஆப்பித் லெணி அா

சாட்சியோடே பொக்காரு சேகத்தையுஞ் சேர்த்துக்கொண்டர்.

சான்காம் பயணத்தில் மூலத்தாலுக்குப் படையெடுத்துப்போய்இ

காசாவாகிய த ஆதுடன் (Daood) போர்பண்ணி மூலத்தானையும் அ

திஅள்ள கோட்டைகளையும் பிடித்து மறுபடி அனக் கபாலன் பட்ை

சேர்த்துக்கொண்டு வர, அவனையும் முறியடித்து அநேக திரவியங்

ஆயும் எடுத்துக்கொண்டு தழுதைத் திறைகொடுத்தாளும்படிபன்

னிப்போகுன். (த.அம்) வருடத்தில் மம்முது அனக்சபாலனுக்கு

விரோதமாகப்ப்ோன பொழுது அனதேபரின் உச்சினி,குவாவியர்,

அன்மூேசம், தெல்லி, காலம்ரம் முதலிய தேசத்தி இார்சாக்கவிட்

க்கில் இருக் த அனேக சேனகன்ச் சேர்த்துக்கொண்டு மம்முதுக்

ஆவிரோதமாகப் படையெடுத்துவர இருதிறத்தாகும் பேஷச்வார்

(Peshawir)ாகரிக்கு அருகாக சின்ம (சல்) காளாகப் போர்பண்ணி

னவிடத்தில் சத்திருவிட்ட அக்னிெப் படைக்கலத்திகுல் அனந்த

:ாலன் ஏறிவந்த பட்டத்தி யாண் பயந்து ேேழ வீழ், இராசாவின்

சேனைகள் திடுக்கிட்டேர்டிஞர்கள். அத்தருவாயில் மம்முது இ

கண்கொளாக அவ்விடத்தில் நின்ற சே:க. வெட்டி (உதை) பே

களவுக்கு அழித்துப்பேர்ட்டர்ன். இப்போரில் அவன் அள்ளிக்கொ

ண்டுபோன திரவியம் (சல்) யாகப் பாரத்துக்கு மேற்பட்டிருச்தது.

திவ்வளவு கொள்வயும் போதாமல் மம்மு.சி இமயமலைச்சார்விலுள்

ஹ சாகா கோட்டை (Nagur.cotta) இாட்டிலிருக்த விமகோவிதை

போப் (Temple of Bheema) அதிலிருக்த பொன் வெள்ளி, தி

க்கம், இரத்தினக் கற்கள், ஆபாளுதிகள் முதலிய அளவற்ற திரவிய

ங்கசையும் அள்ளிக்கொண்டு லெணி சகாத்துக்குப்போல்டு :)

விருக்கில் தான்கொள்ளையாடின எல்லாத் திவியத்தையுஞ் சே கு

பதிகளுக்கும், அமுருக்களுக்கும், பிரதான போர்ச்சேல்கிருக்குக்

பகிர்க் த கொடுத்தான். அல்லாமஅம் மம்முது போனபோஇைட

த்திற் காண்கிற விக்கிரகச் சிலைகவ அசித்துச் சனங்களில் அநேக

ாை வலோர்க்காரமாய்த் தன் மதத்தில்ே சேர்த்திக்கொண்டான்.

(சிம்) வகு-ச்சில் மம்முது ஐக்தாம் முறை இந்து தேசத் L

பனம்பண்ணித் தகுசார் (Tamassar) த்ெல்ஸ், (Delhi) முதலய ப

* His titles were Amin-ul-Maluck, மேin-ul-Dowla Salia Mahmood Ghi2.

nawi.

t In the teறple of Bheema were 700,000 golden deenari, 700 mande

'பண்ணி அவ:னப் பிடித்தி இருப்புக் கூட்டில் அடைத் oஇdaldiver plate, 40 mana, or 2யegoldin igots, 2,000 mand:

of ilver ballion did 20 mands oriew: every kid.
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ட்டினங்களையும் அவைக்கு அருகாகப் பாய்கிற சரஸ்வதிகதியையும்

(Saraswuttee) குருச்சேத்திரம் (Kooroo Kshettra) என்னும் வ்ா

வியையுங் கடந்து பாரதப் போர்கடந்த அஸ்தகுபுரி(Hustinapoor)

பட்டனத்திற் சென்று மறுபடி செல்லி இராசாவுடனே எதிர்க்க, ம

ம்முது வெற்றியுள்ளவளுப் அவ்விடத்தில் இருக்த கோவில்களை எல்

லாம் அழித்து அவைகளிஅள்ள திரவியங்களையும் ஆபரணங்களையும்

எடுத்துக்கொண்டு விக்கிரகங்களை எல்லாம் உடைத்துத் தகர்த்துப்

பிரதான விக்கிரகத்தையுங்கொண்டு கிஷணி சகரி போய்ச் சேர்ந்தா

ன். மறுபடி தெல்வி இராசா மறுதேசத்து இராசாக்கனயுங்கட்ட்

டிக்கொண்டு தனக்கு விரோதமாகப் படையெடுத்துவர இருக்கிரு

னென்பதை அறிந்து மம்முது ஷெணி நகரியை விட்டுத்தெல்லி சகா

த்தை முத்திக்கைடோம்ெபடியாக வந்து பட்டினத்தைப் பிடித்

து அதிவிருந்த விஷட்டு அக் கொடியை இறக்கித் தன் கொடியைத்

தாக்கினன். அதிஅள்ள அாேக திரவியங்களையும் எடுத்துக்கொண்

டு (சல்த) பேரைச் சிறைபிடித்துக்கொண்டு இராசாவைத் திறை

கொடுத்தாளும்படிபண் ணிஅன். இரண்டு வருடத்தின் பின் அனக்

பாலனிறந்துபோக அவன் குமாரன் பிரிதிவு சயபாலன் (Prithwee

juya-pala) இராசாவானவுடனே மம்முதுக்கு விரோதமாகப் ப

டையெடுத்துப் போய்ப் போர்பண்ணினவிடத்தில் மம்முது சயங்

கொண்டு தேசத்தைப்பிடித்துக்கொள்ளப்பிரிதிவுசயபால்ன் காசுமீ

ரத்துக்கோடிப்போப் இருக்தான். அப்பொழுது மம்முது காசுமீா

த்திக்கு ஒடி உலோகதமென்அங் கோட்டையையும் (Locota) பிடி

த்துக் கொள்ளையாடிப்போஅன். (இன்னும் வரும்)

தென்சழத்திர தீவுகளில்நடந்த சங்கதிகள்.

(From william's Missionary Enterprizes in the South Seas.)

(Continued from page 181.)

இதைப்பற்றி என்னசொல்வோமென் அறு சாங்களும் பிரசங்கெளு

ம் யோசனபண்ணுகையில் (பப்பியன்) என்னமோசம் வர்தாலும்

தான் போய்வருகிறேனென் ற மனதைத் தேற்றிக்கொண்டு சமுத்தி

ரத்திற் குதித்தி நீர்திக் கரைக்குச்சeபடிாய்ப்போகையிலே தீவாரெல்

லாரும் ஒருமித்தமனதோடே இவர்கள் தங்களுரைக் கொள்ளையிட

வத்திருக்கிறவர்களென்றெண்ணிக் கொல்லவேணுமென்ற யோசனை

பிளுலே சிலர் கவண்டுகளையும், சிலர் சஞ்சுபாய்ச்சின இட்டிகளையும்

பிடித்திருக்கிறதைக்கண்டு உரத்தசத்தமாய் அவர்களுக்கு சாளுகுதல்

ன்ைனேடிருக்கிறவர்களாகுதல உங்களுக்கு யாதொரு மோசம்

பன்னவர்தவர்களென்று எண்ணவேண்டாம். காங்கள் சமாதான

முள்ளவர்கள் நீங்கள் உங்கள் ஆயுதங்களே ஒன்ருய்க் கட்டி அப்புற

வைப்பீர்களேயாகில் உங்களுடனே சம்பாஷணைபண்ணக் கரைக்

குவருகிறேனென் றன். உடனே அவர்கள் அப்படிச் செய்ததிளுல்

அவன் கரையிலிறங்கின்ை. மறுபடி இவன் தயிரியமாய் அந்தச் ச

னத்துக்கும் அவர்களின் பிரதானிக்குங் தாங்கள் ஆரென்றுக் தங்கள்

ciாக்கமின்னதென்மம் அவர்களுக்குச்சொன்னதுமன்றிதாங்கள் இ

;ண்டுபோதகரையும் அவர்கள் மனவிகளையுங் கூட்டிக்கொண்டு வக்

ததையுஞ் சொன் மூன். அப்பொழுது அவர்கள் பொதிக்கப்பட

ஆண்சபுள்ளவர்களாயிருக்திருேமென்றம் வந்திருக்கிற உவாத்திமா

3ாயும் அழைத்துக்கொண்டு திரும்பத் தங்களிடத்தில் வரக் கேட்டு

க்கொண்டார்கள். ஆதலால் (புப்பியன்) மறுபடி கப்பலுக்குவதுே

நடந்த வருத்தமானங்களை அறிவிக்கையில் அதின் சனங்களும் கற்கு

னமுள்ளவர்களென்று தான் நினைக்கிறதையுஞ் சொன்குன், வோ

ர்கேட்டுக்கொண்டபடியே இவன் மற்றுமிரண்டு உவாத்திமாரையும்

வர்கள் மனைவிகளையும் அவர்களுக்குள்ள தளபாடங்களையும் வள்ள

த்திலேற்றிக்கொண்டு ம.ரபடிபோஞன். போனசமயத்தில் அவ

ர்க்ள் முன் போலப் பயர். தங்கள் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு

எதிர்த்துநின் ருர்கள். பயப்படாமல் ஆயுதங்களைக் கட்டிவையுங்க

ள் என்று (பப்பியன்) சொல்ல அவர்கள் மறுபடியும் அப்படிச்செ

ப்தார்கள். இவர்கள் கரையிலிறங்கிஞர்கள். இறங்கினவுடனே இவ

ர்க்:ளயும் இவர்சளுக்குள்ளயாவையும் வலோற்காாமாய்ப் பிடித்துக்

கொண்டார்கள். ஒருவன் இவர்கள்கொண்டுபோன கைவாளொன்

றை முறித்துக் காதிக்கு ஆபரணமாய்த் தாக்கிக்கொண்டான். தீ

வின் பிரதானிகளின் மனைவிகளுக்கு உபகாரமாய்க்கொடுக்கக்கொண்

டுபோயிருந்த ஒருபெட்டி தலைச்சோட்டையும் அவனவனே அள்ளி

க்கொண்டோடிப்போர்ைகள். கட்டில் மெத்தை மற்றுமுள்ள சா

மான்கள் யாவையும் அவனவனே அகப்பட்டபடி கொண்டோடிப்

போளுர்கள். மூங்கிற்குழல்களிலே விட்டடைத்திருக்த தேங்காய்

னெரிவுகொள்ளத்தக்கதாக மட்டில்லாமல்த்தலையில் வார்த்தார்கச்.

இவைகளெல்லாவற்றிலும் அதிகமாக அச்சப்பிரசக்செளுடைய ம

ஜனவிகளை அவர்கள் அடாததாக கடத்தின திஅலே பெரிய துரோக

ஞ் செய்தார்கள். இவர்களுடைய சாயகமார் இவர்களுக்கு பா

தொரு உதவியுஞ்செப்யக்கூடாதபடிக்குத் வோர் அவர்சல் ம்றியத்

படுத் திச்கொண்டிருந்தார்கள். இப்படிமோசம் கடக்கிற சமயத்

தில் நாங்கள் கப்பலிலிருந்து ஒரு பீரங்கிவெடித் தீர்க்தோம் அதைச்

கேட்டதீவார் பயர்து தங்கள் வீடுகளுக்கோடிப்போஅர்சன், உட

னே நாங்கள் வள்ளம் அலுப்பி எங்களுடைய உதவிக்காரரைக் கப்ப

அக்கு வரவழைத்தோம்.

சுவிசேஷம் அவர்களுக்குட்பரம்புமென்றெ சம்பிக் ை காளுமை.பி

அலே காங்கள் மிகுந்த தக்கத்துடனெ தீவைவிட்டுத் திரும்பிச் ச

மயங்கிடைத்தால் விவாகம்முடியாத இரண்டுபேரைத் திரும்ப அ

அப்பலாமென்று கிரணித்துக்கொண்டோம்.

(இாாயதத்தியாவில்) காங்கள் சேர்ந்த சிலமாதங்களின் பின் இல்

விடத்திவிருத்து (புே:சவுதிவேல்சுக்குத்) தாஅபத்தியடித நியமிக்

கப்பட்ட சிலர் தாங்கள் (மங்காகிதீவின்) புறமாய்ப்போகவிருக்

கிருர்களென்றுசொல்வி அத்திவாரிடத்தில் இன் அமொருமுறை சுவி

சேஷத்தை அறிவித்திப் பிரயாசப்பட்டுப்பார்ப்பதற்கு இச்சச் ச

பையில் ஆருமிருக்கிருர்களோவென்று விசாரித்தவிடத்தில், (தவித

சயது,) என்னப்பட்ட இருவருஞ் சம்மதித்தார்கள்.

இவர்களிருவரும் சாங்களுங்கப்பலேறி (மங்காகி) விேற் ட்ெடிச்

சேர்ந்தபொழுது (பப்பியன) ப்போல் இவர்களுக் திணிவுள்ளவர்க

ளாப் யாதொரு சாமா?னயுமெடுத்துக்கொண்டு போகாமல் தலைக்

கொவ்வொரு வேதாகமத்தைமாத்திரம் சனையாதபடி தலையில்ே பத்

திரமாய்வைத்துக் கட்டிக்கொண்டுசமுத்திரத்திலிறங்கிரீக்திக் கரைப்

றிசேர்ந்தார்கள்.இவர்கள் நம்பிக்கையற்ற எண்ணத் தி டனே போன

அம் இவர்கள் காத்திராதபிரகாரமாக ஆண்டவர் அச்சத்திவிலே ே

குந்த மாறு சஅண்டாகும்படி செய்தார். ஏனென்ருல் ஒரு வியாதி

யிஞலே அந்தக்கத் வோர் உபாதிக்கப்பட்டு அசேகரி, க் துபோன

அதுமேயல்லாமற் பெரியோர் முதற் சிறியோரெல்லாரும் உபத்திரவ

ப்பட்டார்கள். அதிகுலே வோரெல்லாரும் மிகவும் கலக்கி ஒருவ

வரோடொருவர் இந்த வியாதி எங்கள் விேல் வர்ததற்குக் சர்ான

மென்னவெனில் காங்கள்.அந்த அன்னிய தேவனே யறிவிக்க வக்தவர்க

ஊக் குரூரமாய் கடத்தினதிமூலேதான் இச்த கிற்பக்தமெல்லாஞ் ச

ம்பவிக்கிறதென்று சொல்விக்கொண்டு அவனவனே முன் பறித்தெடு

த்துக்கொண்டு போன உடைமைகளையெல்லாமொரு விடமாக்கி இரு

மலைச்குகையிலேவைத்த அன்னியரின் தேவனே எங்களூரி, பாம்புே

ற வியாதியையுக் நீக்கித் தம்மைவழிபடுபவர்களை மறுபடியும் எக்

களிடத்திற்கு அனுப்பிஅல் காங்கள் அவர்களிடத்தில் வலோர்க்கார

மாய்ப் பறித்திருந்ததெல்லாவற்றையுக் திரும்பக்கொடுப்பதுமேயல்

லாமல் அவர்களே காங்கள்_பட்சமாயுமேற்.மக்கொண்டு அவர்க

ளுக்குப் போசனத்தையுங் கொடுப்பே மென். சங்கற்பம் பண்

னிஞர்கள். இச்தப்பிரகாாமாக எங்கள் உதவிக்காரர் இரண்டு

பேர் அவ்விடத்திற்போய்ச் சுவிசேஷ விதையை விதைப்ப்தற்குத்

தேவன் வழியை எத்தனம்பண்ணி இருக்தார்.

(இன்அம்வரும்.)

மார்க்கவிசாரணை.

(Inquiry on Religion.)

தமிழ்மார்க்கத்திலே பராபான் ஒருவாைக் குறித்துச்

சொல்லியுந் தமிழர் அந்த ஒன்ருன பாாபான விட்டு

ப் பேய் பசாசுகளைத் தொழுது வருகிருர்கள். அந்த

ஒன்முன பாாபானை அவர்கள் வழிபட்டு வருகில் மிகு

ந்த சன்மையாயிருக்கும். ஆலுைம் அதற்குமாருகக்

காத்தவராயன், கறுப்பன், ஐயன், பிடாரி, காளி, வயி

ரவன் முதலான அநேக பசாசுக்களை வணங்கிஅவையே

தங்களைக் காக்கவும் அழிக்கவுங் கூடியவையென்றும்

அவையால் அநேகங் காரிய சித்தியுண்டென்றும் எண்

ணி அஞ்சி அரிச்சனைசெய்துவருகிறது.மன்றித் தங்க

ளுக்கிடுக்கணுறங்காலத்து அந்த ஒன்முன கடவுளை எ

எண்ணெய்யை எல்லாரும் பங்கிட்டுச் சரீாமெங்கும் வடிச் தி கண் ண்ணி அவருக்கேற்ற வழிபாடுகளைச்செய்யாமல் முன்
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சொல்லப்பட்ட தட்டதேவதைகளுக்குப் பூசை மடை

பொங்கல் முதலானவை செய்து மதிமயங்கித் திரிருெ

ர்கள். இதுவுமன்றி இவ்வகைப் பசாசு.சளுக்கு ஒவ்வொ

ரு ஆலயங்களையுங் கட்டி அவ்வவற்றின் குணங்குறிக்கடு

த்ததான விக்கிரகங்களை உண்டுபண்ணி வைத்து அவை

களுடைய நாமர்ேத்தனத்துக்கு ஏற்ற புராணங்களையு

ம் வாசித்துத் திருவிழாக்கொண்டாடி வருவதினலே தி

மிழ்மார்க்கம் பேய்மார்க்கமல்லாமற் பாாபானுடைய

மார்க்கமல்ல. அவர்கள் வணங்கிவரப்பட்ட தெய்வங்க

ளுக்குள் உயர்ச்சி பொருந்திய பாமசிவனட் பார்த்தா

லும் முன் சொல்லப்பட்ட பேய்பசாசுகளுக்கு உற

வும் இனமுமாயிருப்பதிலுைம் சிவன் பிரமா விஷி

லுவும் பேயேயென்றேனென்று அகஸ்தியர் சொல்வ

திலுைம் பரமசிவனுக் தீர்ந்த பேயாய்க் காணவேண்

டியது. அதுபோலக் கந்தசுவாமியும் பேயென்பதற்

குச் சந்தேகமில்லை. ஆகையால்த் தமிழ்மார்க்கம் பே

ம்மார்க்கமென்று தெளிவாய்க் காணப்படுகிறபடியின

லே அது பராபானுலே உண்டாகக்கூடியதல்ல, எ

னென்ரும் பராபானுக்கும் பசாசுக்குஞ் சம்பந்தமில்

இல, பசாசு எக்காலத்துக்குக் தற்கிரிகையுள்ளவஞய்

பராபானுடைய அதிகாரத்துக்கெதிர்த்தும் மனுவி

ாைக் கெடுத்தும் வருகின்றது. ஆகையாற் பசாசுக்களை

வண்ங்கி அவைகளைத் தெய்வமென்றெண்ணி வழிபடச்

சொல்லும் மார்க்கம் பராபாேைலவந்ததென்று போ

காஅ . _

(On Tamil Grammar.)

இலக்கணக்களஞ்சியம்.

'மிகவுங் கனம்பொருக்திய முகாமைக்காரரே; தொல்லா

சிரியர் காட்டிய பல்லாசிரியங் காட்டுதும்.

(பரிமாண குர் சூத்திரம் )

அகப்பாவகல் புறப்பாவகவ, அற்பாவகவஅடிப்பினகவல், சித்

திரவகவலே நீதிசையக வலென், மவ்வாறென்பவறிக் திசிஞேரே.

இ-ன். அகப்பாவச வல்-புறப்பாவகவல்-நாற்பாவகவல்-உறுப்பின

கவல்.சித்தி வகவல்-ஏர்திசையகவல் என அறுவகை அகவலென்பர்

அறிவுடையோரென்றவாறு.

(சங்க யாப்புடையார் குத்திரம்.)

அகப்பாவகவலை பீருமப்பின. மாசிரியத்தாலறைதலென் ப, முன்

அம் பின் அர்தாங்கவின்றிச், செச்செறிமருக்கிற்சென்றிசைக்கும்.

இ-ள், அகப்பாவகவலாவன அகப்பொருவத் தழுவி ஐபீருறுப்பி

னவாகி வஞ்சி விரவாது வருமாசிரியப்பாவாம். எறு.

(சங்க யாப்புடையார் சூத்திரம்.)

புறப்பாவகவல் பொருந்தக்கூறின், பாடாண்பகுதி காங்ெகாலை.

இ-ள். புறப்பாவகவலா வன பாடாண்பாட்டுத்துறைமேற் பாடுமா

சிரியம்,எம.

(தையஞர் சூத்திரம்)

ஆாற்பாவகவலுணங்கசாடிற், குத்திரம்வகுத்த யாப்பினவாகி இ

சைவமம்பின் றி விழுமிதினடக்கும்.

இ-ள். நூற்பாவகவலா வன விழுமிய பொருகத் தழுவிச் குத்திர

யாப்பினவாய் வருவனவாம், எறு. உ. ம் அவினயம். கேரோரலகு

கிரையிாண்டலகு சேர்புமூன்றலகு நி ைபுகான் கலகுமென், ருேதின

ாபுலவருணருமாறே ன்னவரும் பிறவுமன்ன.

(கோலஅர் குத்திாம்.)

சித்திரவகவல் சீர்தெர்டிங்கவினிச் சித்திரமுடையவாச் செப்புவர்

குசலர்.

இ-ள். சித்திரவகவலாவன சீர்தோஅங்சவின்பெறச் சித்திரமுள்ள

(பிறை முடிக்கறைமிடற்றுப் பேராசிரியர் குத்திரம்.)

உறுப்பினகவலொருபொருணுதவி, பிசைபரக்தியஅமியற்கைய

வென் ப.

இ-ன். உறுப்பினகவலாவன ஒருபொருண் மேல் பார்திசைப்பன

வாம், எ.அ.

(சிறுகாக்கையஞர் குத்திரம்.)

ஏக்திசையக வலெழுத்திறக்திசைக்கும், பாங்கறிச்துணர்க்தோர்ப

கருங்காலை.

இ-ள். ஏக்திசையகவலாவன எழுத்திறதிேசைக்குமாசிரியமென்று

சொல்லுவர் புலவர் எ அ. இவற்றிற்கெல்லாமுதாாணம் வந்தவழி
கண்டுகொள்க.

(அவினயஞர் குத்திரம்.)

செப்பல்வெண்பாச் சீாேழாகித் தொடைகிலேபெருஅதடிநிலை
பெறுமே.

இ-ள். செப்பல்வெண்பாவானது சிரேழானதாய்த் தொடைநிலையி

ன்றி யடிநிலைபெற்றுவரும். எ டி. வாலாறு. சிறப்பீனுஞ் செல்வமு

மீனு மறத்திஅாஉங், காக்கமெவகுேவுயிர்க்கு. இஃது அவிசயர் கா

ட்டிய பாட்டு.

(பல்காயனர் குத்திாம்.)

வெண் கூவெண்பா வெழுத்திறக்திசைக்கும்.

இ-ள். வெண்கூவெண்பர்வாவது இனவெழுத்துமிக்கிசைத்துக்கூ

அவன். அஃது ஆசுகவிகள் கூறுமாற்ரும் கூறப்பிறக்கும் என்றவா

அ. வ ய ல T.டி. _

தண்டடைச்சதிண்டோளாய்தாங்கலாக் தன்மைத்தே _

கண்டடையார்தம்மைக்கனற்றுமால் வண்டடைந்த

காணில கா.ரக்தார் கன்னன் றலைவாயில்

வாணிலக்கண்ணுர்வடிவு. (பாட்டு.

இஃது வெண்கூவெண்பர்வென்று செய்யுளியலுடையார் ாேட்டிய

(மயேச்சுவரர் குத்திரம்.)

அகவல்வெண்பாவடிநிலைபெற்.மச் சீர் சிலைபெறு உங்தொடைகிலே

தெரியது, நடைவையிஅேடி செய்வார்க் தன்ன, கயமுண்டத்தாகிய

பொருளொடுபுணர்ந்த, வெழுத்தழியாதேயியலுமென்றிசைப்பர்.

(வரலாறு காலடியார்.)

வைகலும்வைகல்வரக்கண்டுமஃதுணரார்

வைகஅம்வைகலைவைகுமென்றின்புறுவர்

வைக அம்வைகற்றம்வாழ்காண்மேல்வைகுதல்

வைகலைவைத்துணராதார்.

இஃதி அகவல்வெண்பாவென்று அணியியலுடையார் காட்டிய பா

ட்டு--னேக்குப்பாழ்வாஅதவின்மை-உடம்பு. இஃதி செய்யுளியலு

-ையார் காட்டிய பாட்டு, இவ்வகவல் வெண்ப்ா அடிமுடிகுறிப்ப்ா

லறிக, பிறவுமன்ன.

(இலக்கணத்திரட்டு.)

இருவிளிபலகால் விசவிவிளிப்பிலும், வழுவின் மென்றேவழுத்தினரா

ன் ருேர்.

இ–ள். அண்மை விளியையும், சேய்மைவிளியையும் பலவாறிருற் க

லக்அ விளிப்பிஅக் குற்றமிலலையென்று கூறிஞரறிவுடையோர்,எறு.
வ1 ல் T.டி . கலவாடத்தில, திங்கண்முடிபொறுத்த பொன்மலையருவி

எ*அமசிவன் முதலாகப் புதிய நுட்பம்-பழய நுட்பம் நியாயகுடா

மணி தின் அம் பல நூல்களிலும் வருவனவற்றைக் கண்டுகொள்க.

இனிவரும பத்திரிகையில் யாப்பருங்க்லச் குத்திாவிருத்தியெடுத்துக்
காட்டுஅ ம் இப்படி க்கு

தமிழ்ப்புலவர் _

வேதகிரிமுதவியார். ;

உதயதாரகையைப் பிரசுரஞ்செய்யும் முகாமைக்காரத்

துாைகளே,

யாப்பதிகாரத்திலே மங்கலப்பொருத்தம், சொற்பொருத்தம் எழு

த்துப்பொருத்தம், தானப்பொருத்தம், புற்பொருத்தம் உணவுப்

பொருத்தம், வருணப்பொருத்தம் கதிப்பொருத்தம், கனப்பெரு

த்தமெனத் தசப்பொருத்தமுண்டு. இவையுட்கணப்பொருத்தத்தில்

இந்திரகணம், நிலக்கணம்: சந்திரகணம், நீர்க்கணம், இச் சான்குகல்

இனவென்றும், அக்தரகணம், குரிய கணம், வாயுகணம், க்ேகணம்,

இக்கான்குங் யேனவென்றும் வகுத்தபின்னர் அந்தாகணமே வாழ்

நாட்குன்றம்' 'குரியகணமே வீரியமகற்றும் 'வாயுகணமே தெ

ல்வமழிக்கும் பிேன் கணமே நோயைவிளக்கும்' என்றுசொல்

னவாகச் செப்புவர் புலவர், எ.டி. வியிருக்கின்றது.
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இது உறுதியேயாகுல் வாழ்காட்குன்றலும் வீரிய மகற்றலுஞ் செ

ஆச்சர் நோயைவினத்தஅம் ஒர் சீர்வித்தியாசத்திகுலாகு

மா !

இங்கிவிசியாப்பில் இப்படிப்பட்ட கட்டில்லையே, ஒர்கணப்பொ

ருத்த வழுவால் இப்படிப்பட்ட பெரியதீமையுண்டாகக் கூடுமோ

வென்பது மிகவுஞ் சந்தேசமும் எனக்கு அதிகவாச்சரியமுமாயிருப்ப

திஅல்ே முன்ஞேர்.ாலைக்காக்குங் தமிழ்ச்சிரியர்கள் இதைத் திர்க்க

மாயோசித்து ஒரு கற்கருத்துச் சொல்லும்படி சனங்களின் இசை

யவிரும நீக்கியுதயவொளி பரப்புக் தங்கள் மேன்மையான பத்திரி

கை மூலமாய் இவ்விஅவை விடுக்கத் தாழ்மையாய்த் துணிச்தேன்.

மதுரிை இப்படிக்கு

ஐற்பசி சி. ஒ. தி- உண்மைவிரும்பி.

அதுரைகளே,

கர்தப்புராணம்தக்கணகாண்டம்,ததி

சி உத்தரப்படலம்,உக, கவி.

அக்தணர்க்காதிபீசனே?னயோர்க்கரியேவேதா

இந்திரனென்மம் வேதமிசைத்தனமறையோர் தங்கள்

முந்தையின் முதலே நீக்கி முறையகன்ருெழுகல்பெற்ற

திச்தையைவிலக்கிவேறு தேடுவான்றகைமைபோஅம்.

இலிங்கபுராணம் உத்தரகாண்டம்,லசுவது. தே

வர்கள் சிவகுரியனைக்கண்ட அத்தியாயம்.உக.

வேதியரோடாசர்மற்றை வணிகரேனுமிவர்கள் உளம்விபக்தவன்

பார்-போது தாய்ப்பூசனான் காற்றிடுதல்குரியாாற் புகன்ற மூவர்க்

-சேதமற வேவல்செயர்க்குரியரல்லாற் பின்னவர்களியம்புமாத

ராதாவாய்க்கடிமலர்தாய் பூசனையாற்றிடுதற்குரியாால்வரன்றே.

காசிகாண்டம். க.க வது. இல்லறங்கூறிய அத்தியாயம். உ.

அறத்துளோர்மகளிர் பூண்முலைப் போகக் துய்த் திடினளப்பருங்

கால-மிமச்அளிமலர்த்திற்புழுவதாய்ட்பிழைப்பருக்ரைெடச்சேர்வர்

பின்னவர்தம்பால் -அறம்பயில் விஞ்சைகற்றுளோரவர்பார்ப்பொ

குளேம்மனோவார்-பெறும்பொருளதஞல் வேள்வியாற்றுனர்க
ள் பிழைப்பருசர கிடைச்சேர்வார்.

- அகப்பொருள்விளக்கம் முதற்குத்திாம். எ.க.

ஒதற்குெறிஅரித்துப்ர்ச்தோர் மூவர்க்குமல்லாக் கலவியெல்லார்;

குமுரித்தே-புலத்திற்சிசக்தபுரி.ால்முனிவர்க்குக் கலத்திற்சேறல் சட்

னன் மென்ட-வலஅயர்சிறப்பின் மற்றைமூவரும் குலமடமாதரோடுக

லமிசைச்சேஅைம் பாசறைச்சேறலும் பழுதென்மொழிவ.

கபிடதம், அன்னத்தைத்து துவிட்டபடலம். ாஅடு.

சருவிகஅங்கொளுகண்யர்தருகவன உரைப்பரெது

மரியமறைப்பொருளதன பர்ன்கேட்கலாகாதோ ,

தெரியுமருமறைப்பெர்ருனசெவிப்புலத்திலுற கான்காம்

வருணமுடையவர் கேட்கலாகாதவாறேபோல்.

இக்கவிகளிகுல் நான் காம் வருணமுடையோர் பூசைபண்ணல் வே

தங்கேட்கல்- படித்தல்- சிவனை வணங்கல் இவை முதலிய கிறித்திய
பங்கள் பண்ணலாகாகென்றென் சிற்றுணர்வுக்கு விளங்குகின்றது. ஆ

கையால் அவ்வருணத்தாளுகிய சான் செய்யவேண்டில் தெய்வவழி

பாடு இன்னலிசமென்பது விளங்காமையானித்தை உங்கள் 'உதய

தாஜக 'வழியாய்ப் பிரசித்தப்படுத்தி முற்.றுணர்ந்த புலவோரெழு

அமுத்தரத்தை அவ்வழியாய் அறிவிக்க மன்ருடிக்கேட்கிறேன்.

'பயன் அாக்கார்செய்தவுதவி
சயன்றாக்கில்சன் மைகடவிற்பெரிது r

_. இப்படிக்கு.

இயாழ்ப்பாணம், வடமிருட்சி. பருத்தித்துறை புலோலி. வெள்.

த.அாசகஆட அம்பசி மீ. கதி". பெற்ருர். கால்ெகம்.

(கான்காம்வருணத்தவன்.):

நிகண்டுவினுவிற்கு விடை.

. (Ansive to the question on Neganda.)

முகாமைக்காராே.

உங்கள் பத்திரிகை ாஎம்ெ பக்கத்தில் அண்டசமுதலையோச்சி

யாணபுள்குடும்புல்வி கண்டுமீன்றவனே யாமை சாகமிப்பியுமீராரும்'

என்பதைழுதி இதிற் புள்ளெனப் பொதுப்படப்புகன்றதிகுல் வெள

வால, முட்டையிற் சநிக்கிறதல்லவென்றும் எ.றும்பு அண்டசமாயி

சமரசப்பிரமாணம.

தோற்சா.த.போர்வை துளைக்காத முட்டை என்பது ஒரு வாக்கி

யம் இதன் கருத்த பெரும்பான் மையக் சோற்காதுள்ளனவெல்லாக்

குடற்போர்வையிலுக் தனக்காதுள்ளனவெல்லா முட்டையிலும்பி

றக்கின்றன. இப்பிரமாணத்தால் இந் நிகண்டாசிரியர் வெளவால்

தோற்காதொ.குேடற்போர்வையிந் பிறக்கிற கிளு; புன்னென் அஞ்

சொல்லினின்றும வெளவாலொன்றனயும் பிரித்து எற்புழிக்கோட

லென்னுமுத்தியானமற்றவையை ஏற்றுக்கொண்டாரெனவும் அச்செ

ப்யுளில் இப்பியுமென்னுமெச்சவும்மையான் முட்டையிற்பிறப்பன எ

அறும்பன்றியின்அஞ் சில வுனவெனவமைத்துக் கொண்டாவெனவுமுப்

த்துணர்க. இப்படிக்கு கதிர்காமர் ஏ சாம்பாம்.

ஐட்பசி. உகதி" வல்விட்டி: கறை.

(Answer to the Question in Mathematics.)

To the Editors of the Morning Star.”

EேNTLEMEN, -

1beg you to insert, in your valuable paper, the following

solution of the mathematical question found in No.19th, page

183.

Letx and y be the twonumbers, thenby the question, we have,
2

x-y=325,
2

y-x=388 1-16

From the first equation,

=325- and consequently
2

=105.950-65 - which

substituted in the second, gives
_ 2 4

105,9504-651x+x+x=388 1-16
4 _

or :-65k+x= -105,562 3-16.

This equation, when reduced according to the rules of

Biquadratic Equation, gives, _

x=17; and consequently,

=325i-i=191.

This question cannot l believe in any manner, be reduced

to a quadratic form at least when it is considered under the

general form,
2 2

x-y=a and y-x=b.

I am your's &c.

DAwம Riccs, alias SமEMPARANATHA.

Batticotta

Octr, 27th 1841

கணக்குக்கேள்விக்கு மறுமொழி.

உதயதாரகை மிக சஞ்சிகை எஅக பக்கத்தில் உடுப்பிட்டி மாகு

க்கன்’ கேட்ட கேள்விக்கு மறுமொழி.

சின்னத்தொகை ஸ்எ இ. பெரி பதொகை கவ. இத்தொகைசெப்

யும்வகை இங்கிவிசிற் கண்டுணர்க.

வட்டுநகர் த அாசக u) இப்படிக்கு

ஐப்பசி உஎதி" வேலாயுதர் சிதம்பாளுதன்.

To the Editors of the Morning Star.'

Gentlemen,

I have a great doubt with regard to the date of Christ's birth-Te:Chrள்

tians seem to fix it on the 25th of December in celebration of the Chrisமக

I will thank any gentleman to throw some light on the subject.

Batticotta Seminary :I am your's &c.

October 27th, 1841. Ren:R1 ADArs.

றிெஸ்துாாதர் பிறச்த தேதியைக்குறித்துச் சர்தேகப்படுகிறே

ன். றிெஸ்தவர்கள் மார்கழி உடுதி" என்றெண்ணி கத்தார் கெ

ண்டாடுகினர்கள். ஆாேஅம் இச்தக் காரியத்தைக்குறிச்சி ஒரு சத்

கருத்தை அறிவிக்கும்படி மன்ருடிக் கேட்கிறேன்.

உ:எதி-

குக்கவகையில்வனெடுத்துக்கூறவில்லையென்றும் விஞ்வுதி, .ரமுதலியாருக்கு விடை, வி அவுகிற செலம்ப

சங்சரகாசாயணன்.

ஐப்பசியில்வட்டுசகர் த.அாசக இல் இப்படிக்கு
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To the Editors of the Morning Star.”

Gentlemen,

Europeams consider it a piece of barbarism in the Indians to see them_eat

will birhands, and speakofit contempluously from the conviction that their

it or using knives and fork is a piece of Civilization.

| wid herefore, thank any European or Native to state his reasons in sup

port oris habit as being the civilized one.

Terupathy, Your's &c.

Oc. 13, 1841. A. T RoowAMPA.I.E.M.

"துரைகளே,

கறுத்தவர்கள் கையிற்ை சாப்பிடுவதை ஐரோப்பர் கண்டு கா

ட்தெல்.மென்று எண்ணி கிசழ்த்தம் பேசுவதிமன்றித் தாங்கள்_கத்

தி முன்விகுறி சாப்பிடுவது சீா திருச்தமான பழக்கமென்மம் யோ

க்கியம் பாராட்டுகிருாகள்.

ஆகைபிஆலே ஐரோப்பதுக் கறுத்தவ அக் தன் தன் பழக்கமே

ஓர் திருத்தமென்பதற்கு உள்ள தியாயங்களை எழுதி இப்பிணக்கை

த ர்ேத்துக்கொளளும்படி மிகுந்த தாழ்மையுடனே மன்ருடிக்கே

ட்கிறேன்.

திருப்பதி த.அாசக%-

ஐப்பசி சி. ஸ்க தி'

இப்படிக்கு

திருவம்பலம்.

Mesers. Editors, _

Iryour correspondent in Madura wig proposed a petic respecting the

account of the Gehealogy of Christ in Matthew and Lake will state what his

dicities are, or in whit respects those statements seen contradictory, an

answer will be given in the ext number. S. H.

மத்தேயு லுக்கா என் அஞ் சுவிசேஷ்கர்கள் கிறிஸ்துநாதரைப் ப

ற்றி எழுதிய வமிசவரிசை அட்டவணையின்பேரிலே மதுரையில் இரு

க்தி ஒரு விை எழுதியதுப்பினவர்
அவ்வமிசவரிசைகளாற்றமக்குண்

டாய முட்டுப்பாடுகளை அல்லது அவைகள் யாது காரியத்திலே ஒ

றைற்கொன அ
மாறுகொள.நிற்கின்றனவென்பதை அறியக்கூறுவரே

ல், மேல்வருஞ் சஞ்சிகையிலே ஒரு விடை எழுதப்படும்.

உதயதாரகை முகாமைக்காரசே, .

தங்கள் மேன்மைபொருக்திய அறிவு விளங்கிய பத்திரிகையிஅேர்

மூலயில் சான் எழுதிய சில வரிகளைப் பிரசுரஞ்செய்யும்படி தங்க

குடைய கனத்தை மிகவும் பிாத்திக்கிறேன்.

குருடு.

ஒரு நாளொரு துட்டைப் ப்ோட்டுவிட்டுச் ேேழ தடவித் தேடிக்

கொண்டிருக்த ஒர் குருடனைக் கண்டேன். அவன் தன் கோலை ஆ

 ைறிக்கொண்டு வெகு கோமாய் அதை அங்குமிங்கும் ஆவலாய்த் தே

டித் தடவியுங் கண்டுபிடிக்கவில்லை. அது அவன் பாதத்தண்டையி

லே இருந்துத் தாரத்திலே தடவிக்கொண்டிருச்தான். அவனுக்குச்

சமீப். ய்ப்போன ஒருவன் அச்சத் துட்டிருக்தவிடத்தைக் கண்டு

அவஅக்குச் சொல்ல அவன் எடுத்துக்கொண்டதுமன்றி அதி த்ன்

பாதத்தின் கிட்டவிருச்.தி இவ்வளவு சோமுச் தனக்கு அகப்படாத

தற்காக அதிசயப்பட்டான். அப்போது நான் இவ்வுலகத்தின் தலை

வகுற் குருட்ாக்கப்பட்ட மனிதருடைய இகபரசவுக்கிய பாக்கியவா

ஒவைக் கிறிஸ்துவின் சுவிஷமேகொண்டுவர்.து அவர்கள் காவின் கிட்

ட்வைத்திருக்கன்றதென்பதை அறியாமல் அதி கண்டுபிடிக்கப்படா

தவிடத்திற் தேடி.வீகுய்த் தாரத்திலே தடவிக்கொண்டிருப்பதை இ

ச்சங்கதியாஅவமித்துச்சிச்தித்தேன். உ.கொரி. ச. ச.

இப்படிக்கு மதிரை.

த.அாசக. ஆட. ஐம்பசி. மீ. திெ". மகுச்தகர்க்ரெஃ.ெ

பரமார்த்தகுருவின் கதை.

நான்காவது.

குதிரை பிடிக்கத் தூண்டில் விட்ட கதை.

மறு சாட் குருவுன் ஷேரும்வெயிலுக்குப் பயச்து கோழிக.வினவுட

னே ஆயத்தஞ்செய்து புறப்பட்டார்கள். தளர்ச்த சடையாய்ப்

மேறதிலே இன்னங் காதவழி முகியாமுன்னே வெயிலேறினதைக்க

ண்டு ஒரு குளுஞ் சோலையிலிறங்கிமூர்கள். அங்கே இனப்ப்ாறிக்

காண்டிருக்கையிலே மிலேச்சனென்பவன் வெளிக்குப்போய்ச் சE

பமாயிருக்த எரிபிற் கால் கழுவப்போஅன்.

அறி சுட்ட பெரியவொரு குதிரை கேற்றிக்க டஞகக்கொண்டு வக்தி

வைத்திருந்த து.எரி நிறைந்த தண்ணிராகவுங் தண்ணிர் தெளித்ததா

கவுமிருப்பதிமூல அதே மண் குதிரையினி முலை ஏரியில் மிலேச்சன் க

ண்டு தண்ணி க்குட்கு திரை நிற்கிறதென்ற திசயப்பட்டுக் கரையினின்

ற மண்குதிரைக்கொத்த நிறம் பேருமமுயான் சாயலென் று கண்ட

சிகுல் அதன் நிழலாக்குச் தண்ணிரிலே தோன்றினதென்றசுகை வக்

தி அறி.

வந்தாலும் அப்போது அடித்த காற்றினலே தண்ணிரலைச்தசைய

அதிலேதோன் றின குதியை யு மசைச்சிருக்கக் கரைமேற் குதிரைக்கா

ட்டமொன்றில்லாதிருச்சக்கண்டு நீருட் குதிரைவேறென்.றம் உயி

குள்ளதென் று நிச்சயித்தான்.பின்னேயும் அவன் அதை யோட்டிற்ை

டோலே கூப்பிட்டுக் கல்வி ஆலெறிக் தான் அத்தோடே தண்ணிர் அதி

கமாயலேயக் குதிரையுக் தலையெடுக்கவும், கா.அதைக்கவும்,உடம்பெ

ல்லாம்டதைத் துத் துள்ளவும் இவனுக்குத்தோன்றினதிஅலஞ்சி மறி
றவர்களிடத்திலோடிவங் து கண்ட தெலலாஞ் சொன் மூன்.

இதுக்கெலலாரும் திடீரேனவெழுச்தோடிச் சுற்றிப் பார்க்க மிவை

ச்சன் சொன்னது மெய்யென் அ கண்டுகொண்டார்கள். இனி அ

த?னப்பற்.மம்படிக்காலோசனைசெய்துகொண்டு தண்ணிரிவிறங்கிப்

பிடிக்க ஒருவருஞ் சம்மதியாததில்ை அவனவன் நினைத்த பலவகை

மறுத்து நீக்கித் தாண்டில்விட்டு மீன் பிடிக்கிருப்போலே இசையும் பி

டிக்கச் கரைமேலிழுக்கிறது கலவ உபாயமென் று. இதிலே நிலைகொ

ண் டார்கள்.

தாண்டிலாக ஒருவன் வைத்திருந்த கருக்கரிவாளும் இதுக்கிாை

யாகக் கொண்டுவந்த கட்டிச்சாகமுக் தாண்டிற்கயருகக் குரு கட்

டியிருக்த
தலைப்பாகுமெடுத்துக்கொண்டுஆய்த்தம்பண்ணிஅர்கள்.இ

த்த ைமையே சாதத்துக்குள்ளே கருக்கரிவாளை வைத்துத் தலைப்பா

கோடேகட்டிக் குதிரை காண்கிறவிடத்திலெறிச்தார்கள். அது தொ

ப்பென் அவிழுந்து விசையோடு தண்ணிர் மிகவுக் தளம்பினதிகுல் அ

ங்கே தோன் மினகுதிரையுங் தள்ளி செளிச்து குதிக்கக்கண்டதுபோ

லே தோன்றினதினலெலலாரும பயக்தோடினாகள்

முண்டாசியைபபிடித்திருக்த ஒருவன அதைக் கைவிடாமற் பிடி

த்து நின்றன். குளத்து அலையமாக்தபின்பு மெள்ள மெள்ளவனுகிவி

ட்ட கட்டிச்சாதம் அசைத்தசைக்கக் குளத்துப் பெரிய மீ கள் ே

லையைக் கடி ச் அழுத்த சா_ைம் சண்ெ _ச்-விக்கினையால் மற்ற

வர்களையழைத்துக் குதிரை இதோ உரையைக்கடிக்குதென் றன். ச

ற்றுநோ மடோன பிறகு தலைப்பாகையை இழுக்கச் சீலையுஞ் சாத

மும போன திசூ ற் பாகொடேகட்டின கருக்கரிவாளானது கீழேபட

ாங் திருக்த பெருங்கொடியிலே மாட்டிக்கொண்டது. குதிரையின்

வாயில தூண்டில மாட்டினபோதே கு திரைாம்முதென்று சக்தோ

ஷமாய்க் கூப்பிட எல்லாருங் கூடித் தலைப்பாகையை இழுக்க அ.தி

பழையதாகையாலற்றுப்போக ஒருமிக்க எல்லாரும் மலலாக்காக

விழுந்தார்கள்.

இப்படி அவர்கள் விழுக்த தறுவாயிலொரு ேோஸ்தன் வர்தி இ

தேதென்மகேட்க எல்லாவற்றையும் ஒழுங்குபடச்சொன் அர்கள் அ

தக்கு இவன் இந்த மிலேச்சத்தனத்தைக்கண்மி கரைமேலேயருக்த ம

ண்குதரையைச் சீலையாலே மறைக்க குேட் குதிசையும் மறைச்தது

காட்டி அக்த மயக்கத்தை நீக்கிமூன்.

அப்போதவர்கள் குருவைக் காட்டித் தளர்ச்த வயதாகையால்அவ

சியமாய் வேண்டின குதியை கொள்ளப்பணமிலவாததிஅவே அதிக மு

ட்டைவாங்கின.தி.ம, அது சேதமாய்ப்போனதும, வாடகைமாடு கி

மித்தமாகச் சஞ்சலமவத்ததும் விபரமாய் எல்லாம் அவ.அக்குச்

செர்ன் குர்கள். அவர்களைக் கபடறியாத கலலமனிதரென்.அ கண்ெ

மனதிரங்கி எனக்கொரு கொண்டிக்குதி ைபுண்டு கிழக்கானே ஆகி.அ

முங்கள் வகைப்பயணத்கக்குதவும அ.திக்குப் பணங்காக தேவையில்

லை பிலவிசமாகத் தருகிறேன என் ஊருக்குவாருங்களென்றழைத்து

க்கொண்டுபோஞன்.

ஐந்தாவது:

குதிரைமேனின்று ஊருக்குப் போன கதை.

சொன்ன தன்மையே அக்தச் சீமான் அவர்களைச் சமீபத்தில் இரு

க்த சன் ஊருக்கு அழைத்திக்கொண்டு போஅன். அவன் திரவி!

வான்ல்ல என்முதிான், ஆகிலும் தற்மிஷட்டன் அப்படியே இத74

போசனத்தை செய், பர்ல், தயிர் குறையில்லாமல் விசாரித்த வெற்

நிலை பாக்குப் புகையிலை வேண்டுவதெல்லாஞ் சம்பிரமாய்க் கொடுத்

ான்.

_

*ரைவில்பேரிலோர் ஐயனுர் கோவிலிருந்து அதிலே வமாய் மன்
மமகாட் காலமே அவன் வெளியில் மேட்ச்த குதிரையை அசைப்பி
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த்துக் குருவின் முன்பாகக் கொண்டுபோய் விட்டுக் காணிக்கையாக

க் கொடுத்தான். குதிரை வயது சென்றதுமல்லாமல் ஒரு கண் குரு

டும் ஒரு காது மூளியும் முன் காலில் ஒரு காகுெண்டியும் பின் கால்

முட்டிக்காஅமாக அவரூபமாக அக்கக் குருவுக்கொத்த வாகனமா

ய் கின்றது. இப்படியாகிலுங் குதிரை வக்ததென்று இலவசமாய

கப்பட்டதென்று எல்லாரும் மிகவும் மகிழ்ச்தார்கள். குழவங் தவ

ன் இதைத் தடவவும் அவன் காலப்பிடித்து முறுக்கவும் ஒருவ

ன் வாலேட் பிடித்திழுக்கவும் மற்றெருவன் கண்ணேத் துடைக்கவும்

வேருெருத்தன் பசும் புல்லை வாயிவிட்டு மேய்க்கவும் அதைப் பேணி

க்கொண்டிருந்தார்கள்.

அதுக்குமேற் குதிரை முஸ்திட்புத் தேடினவிடத்திற் குதிரைகொடு

த்தவன் பிற்றலாயிருக்த ஒரு பளஞ் சேணத்தைக் கொடுத்தான், ஆ

இலும் அதிலே வாவின் கீழே மாட்டப்படும் பின்றட்டுவாரில்லாததி

குறி பாலைக் கொடிகளைத் திரித்துக் கட்டினர்கள். அப்படிக் கடிவா

ள்த்துக்கு வாரில்லாமையாற் பழுதையை முடிக் துவைத்தார்கள். த

ங்கப்பட்டையுமிஅக்குவாருஞ் சம்பாதிக்கிற திலே வெகு பிரயாசப்ப

ட்ட பிறகு கிடையாமற் சமீபத்திலிருக்த பேட்டைக்கு மட்டிபோ

ப் அவ்விரண்டுக் காட்பிணிவாரும் வாங்கிக்கொண்டு வந்தான்.

இத்தன்மையே முஸ்திப்பெல்லாமான பின்பு சோதிரிஷ்முறையிற்

குல காள் விலக யோக முகிர்த்தமிட்ட கேரத்தில் ஊரெல்லாம் வக்

அதி கூடிக் குரவையிட்டுவாழ்த்திப் பரமார்த்தகுருவை முதன் முறை கு

திரை மேலேற்றி வைத்தாாகள். அப்போதைக்து ஷோக்களில் ஒரு

வன் கடிவாளத்தைப் பிடித்து முன்னிழுக்க, ஒருவன் வாற்புறத்திரு

க். அதட்டியோட்டவிருவரிருபுறத்தண்டியவா கால்களைப் பிடித் துத்

தாங்கமந்ருெருவன் முன்னே கட்டியங் கூறி எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை

பாக்குப் பராக்கென அ கூப்பிட்டுப்போளுர்கள்.

(இன்னும் வரும்.)

THE ADwENTURES OF THE GUIRU NOODI.E.

(By Beschi)

Fourth Story.

Of throuping a fish hook to catch the Horse.

On the following day the Guru and his disciples dreading the heat, made

ready assonn as the cock crew and set out on their journey. As they travel

பed at-n lackeாed place, பeroா9 பey Bed ye ம்ெeைd one kidam, tinding that

the hea began to scorch them, they halted in a cool grove. Whilst theywere

refeshing themselvesthere, Dunceretired to the fields, and then went to wash

his feet in a meighbouring lake. _

There was an Ayinar temple upon its bank, in which there was a large

horse of newly baked clay, which had been brought and deposited therein

fulfilment of a vow The lake beingfull of water, and the water clear, Dance

saw the reflection of that elay horse in the lake, and, astonished that a horse

should stand in the water, as he perceived that it was of similar colour, size

and appearance with the clay horse which stood on the bank, there arose a

suspicion with him that it might perhaps be its reflected image which appear

ed below.

Just then, however, the water becoming undulated and ruled by a breeze

that blew over it, the horse also which appeared in it was agitated, and as he

perceived that there was no motion whatever in the horse on the shore, he

became convinced that the horse in the water was separate and alive; more

over, is it to drive it away, he shouled out, and pelled it with a stone, With

this, the water becoming more undulated, the horse also seemed to him to

ாaise his head, to kick out his feet, and to leap with his whole body in trepi

dation. So taking alarm, he ran to the rest and related every thing that he

had seen.

Upon this they all instantly arose and hastened to the spot, where looking

around them, they perceived the truth of what Dance reported. They after

wards consulted together how they should take it, but as none of them would

consent to descend into the water and lay hold ofit, after opposing, and re

jecting several modes which one and another suggested, they at length deter

mined, that it would be the best plan, by casting a book, in the same way as

one would catch a fish, to catch this also, and thus draw it ashore.

They made preparations by taking as a hool, a sickle that one of them had

with hin, and this they baited with a bandle of boiled rice which they had

brought, while for a line they took the turban that the Guru wore. In this

மanner, having thrust the sickle through the rice, they tied it with the turban,

and threw it into the place where the horse made his appearance. By the

great undulation of the water, from the impetus with which it plunged in, the

horse also which appeared there, seemed as it seen to leap, to wriggle and to

kick, in consequence of which they all took alarm and ran away. One of

them, however, who had hold of the turban did not letit go, but remained with

large fish in the lake bit at the cloth; perceiving signs of which, he beckoாய்

the rest to him by a signal with his hand and cried, Look yet the horse s

liting the bait.’’ On drawing up the turban after a little while, the clothani

the rice were both gone, in consequence of which, the sickle which was is.

ened to the turban, stuck in a large weed that was spreading out beneal the

water. They all cried out with delight, Now that the hook has stack in the

horse's mouth, he is our own: then uniting together they palled at the turban,

which being an old one, it gave way, and they all at the same instant lel .

their backs.

A good man coming up at the moment when they had thus tumbled doக

asked what was the matter, and they related every thing as it had occாe

Upon this, he, perceiving their simplicity, weiled with a cloth the clay iமாக

which was on the shore, and shewing then that the horse in the water ws

also thus hidden, he did away with the delusion.

'They then pointed out the Gura, and related to the man, with every parம்.

cular, how, from their not having money to purchase a horse, which wss

absolutely necessary in consequence of his decrepid age, they had bough the

egg of one; how it had been destroyed, and how they had altered welain

on account of the hired ex. He, perceiving that they were well meaningfis,

and without guile, had pity on them, and said, I have a lame horse, in க்

one indeed, however, it will be serviceable for journeys of the description y%

make, fanam or kasoo is unneccessary, I give it you gratis. Come All ofக

to my house. So saying, he took themaway with hiம.

Fith Story.

0f going home on horseback.

That good man carried them away in the manner already mentioned to the

village where he lived, which was in the neighbourhood. He was not a rich

man, he was indeed poor, but he was charitable; so he spread before then a

repast in which there was no lack ofghee, or milk, or yer, and gave the

betel leafand nut, and tobacco, and whatever elsewas requisite in bandaம:

On the following மorning, he sent for the horse which was grazing in is

fields, and setting it before the Guru presented it to him as a gi. The has

besides being aged, was blind of an eye, shorn of an ear, laie in one of his

fore legs, and limping in one of the hind legs: so that it was a ஐnveyaம

suitable to the woeful form of the Guru. Although such hisplight, theywer

all greatly delighted that they had got a horse, and that it had been obaile:

gratis. aேthering around, they lawished on it their caresses, this one pated

it, that one laid hold of a leg and twisted it, one seized the tail and paied it,

another wiped its eyes, while another fed it by cramming grass into its moயம்.

Ato thi, n cirching for tha hore's trappings, he irho had made theா

a present of the horse gave them an old Baddle which was torn. However, டி.

it wanted the ind-stral (crupper) which passes under the tail, they procie

some palei-kodi stalks and tied them on: So likewise, as there was'ns rein s

the bridle, they substituted twisled hay bands, Alter the had given theா.

selves much rouble to obtain a belly-band and girths, not being able to pre

gயre tem, Blockhead_went to a willage in the eighbourhood, id parchise

பoth these and a martingale.

Wien all the trappings had been thus obtained, the anlacky daye wer

passed over, and at a fortunate moment, according to the rules of astrology,

al the willage having come forth in company with them, shouting out i:

cheering, they placed the Guru Noodle on hiseback at the head of the pro.

cession_Then, one of the five disciples laying hold of the bridle palled ib.

ward. One placed near the tail, hooted, and drove the beast on. Two or

ther at thetwo sides, keeping hold of the Guru's legs, supported him; wi

anotler in front, acing as herald, cried, 'Take yeare, take ye care, look

out, look out;" and thus they went along.

(To be Continued.)

பலபாஷைப் பழமொழி.

(Old sayings.)

பழிப்பானபுத்தகம் பாவத்தனுாற்று.

அயோக்கியாழகு அபாஞ்சிச்சிமிளினஞ்சு.

களையக்கூடாததைக் கண்டியாமற்சகித்துக்கொள்.

தன்கீர்த்தியைவிரும்பாதவனைத் தள்ளிவிடு.

வேலைக்குத்தக்கதீனி,விருப்பத்திற்குத்தக்ககூர்மை

சிநேகஞ்செய்யுமுன்சோதி,தெளிந்தபின்புரும்பு.

ஆகாதவற்றையேற்ருல் ஆராய்ந்தேற்றுக்கொள்.

வீம்புக்குவெட்கங்கொள் வெட்கத்திற்குவீம்புகொள்

ளாதே.
it in his grasp. After the waves of the lake had subsided, he drew softly near,

and as he continued to troll the bundle of rice which had been cast in, some நல்லநினைவைய.நுசரித்தலே கெட்டநினைவைநீக்கல்.
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தாழ்விலேபெருமையாயும்வாழ்விலேதாழ்மையாயுமிரு

பகுத்தறிவில்லாத் துணிவு பாரமில்லாக்கப்பல்.

உன்னைக்காவற்படுத்தாமல் உன்னுவைக்காவற்படுத்து.

உன்னையாளாதபடிக்கு உன்குணத்தையாண்ெேகாள்.

போதுமென்றமனமே பொன்செய்யுமருந்து.

சோம்பலில்லாத்தொழில் சோதனையில்லாத்துணை.

வம்பானவார்த்தை மனதிற்கருவருப்பு.

கடிந்தசொல்லிலுங் கனிந்தசொல்லோன்மை.

வன்சொல்வணக்கத்திலும் இன்சொல்வணங்காமைநலம்.

பழிக்கானேர்சிலர் பழிக்கப்பட்டோர்பலர்.

அறிவீனனிடத்திலே ஆலோசனைகேளாதே. (தே

அதிகாகசியமாயிருந்தும் ஆகாதவாசைக்கிடங்கொடா

இளமையின்பழக்கம் முதுமையிற்சுபாவம். (வான்.

பாவத்திற்கிடங்கொடாதவன்பாவத்தைச்சயங்கொள்ளு

நீசெய்யவேண்டியதை நீ பிறர்க்குக்கொடாதே.

பழுதுசெய்ததையறிக்கையிடல்பாதிகிவிர்த்தி.

நாடொருமித்துச்சண்டைசெய்தால் நகரமும்பாழாம்.

ஆளு

புதினச்சங்கதிகள்.

சதிமாணம.

யாழ்ப்பாணத்து வண்ளுர்பண்ணைக் கோவிற்பற்றிற் சில நாட்களு

க்கு முன் ஏழு வயசுள்ள ஒரு பையன் கிணற்றில்ே தண்ணிர் மொண்

வேண்பித் பேண் மரம்மத் தலா அப்பையனுடைய தலை மேல்

விழுக்தி வலுவான காயமுண்டாக்கினதிஅல் அவன் உடனே அறி

வந்றுட்போய் மூன்று காளையின் பிறகு காலஞ்சென்றுவிட்டான்.

விஷகடி.

இக்காட்களில் அசேகர் விஷந் தீண்டப்பட்டார்களென்ற கேள்வி.

அன்வெட்டிக்குறிச்சி வயல்வெளியிலே வெள்ளத்தில் ஒரு காகம் (ச)

பேரைக் கடித்திப்போட்டதென்றும் அவர்களில் ஒருவருக்குஞ் சே

மில்லையென் றம், மானிப்பாயில் ஒரு காட் சாயந்திரம"ஒரு கருப்

பவதியாகிய ஸ்திரீ விரியன் பாம்பிஅற் கடிபட்டவுடனே தமிழ்ப் ப

ரிசாரிபிடத்திற் கொண்டுபோக அவர் தமது மந்திரதத்திர சாமாத்

தியத்தைச் செலுத்தியுங் கூடாமற் சிறிது மணித்தியாலத்தின் பின்

மரணித்துவிட்டாள். இதிகுலே அறியவருவது பாம்பின் அ9ை க

ளெல்லாம் வெள்ளத்தால் நிரப்பப்பட்டு அவைகள் எங்கும் பர்ம்பிபி

ருப்பதிகுற் சகலரும் விழிப்பாயிருப்பீர்களாக.

தற்கோலை.

யாழ்ப்பாணத்தில் ஏறக்குறைய (உம் ) வயசுள்ள ஒரு ஸ்திரி தன்

வீட்டாருடனே வெஆப்ப கித் தன் பிதாமாதாவைக் கண்டுகெர்ன்

டு வருகிறேனென்று சொல்விப் புறப்பட்டு பெரிய கடைக்கு அருகா

எவய்ல்வெளியின் ஒரு கிணற்றில் விழுக் திறந்தாளென்று கேள்விப்படு

கிருேம்.

பிராணசேதம்.

சென்னபட்டணத்தின் புதினக்ததோசி ஒன்றில்ை அறியவதேதெ

ன்னவாகில், அல்லிடத்தில் இருக்அது புதுச்சேரிக்குப்போன ஒரே ச

மு.சாத்தில் ஆஅம்பெண் அமான இரண்டு பேர் (Thaimacum)
தம்பகமென்ற ஆற்றைக் கடக்கையிற் பேருக்கிஒவள்ளுண்டு இச்ைஅ

போளுர்கள்.

யாழ்ப்பாணத்துக்குடிபதியான மிஸ் திஸ்களில் யக்கோவிஸ் கோ

க்க அல்வேறத் கோமுஸ்யென்னும் பேஜாயுடைய(கல்) வயதளவுள்

;-வன்,காளி சி ஐப்பசி. சி. உச. தி' ய்ாகிய குருவாரக் உத்ய

4 - மணியளவில் மேற்சொன்ன காட்டின் கோட்டு. இது

விருக்குமுப்பாற்றில் சல்ல தண்ணிர் வெள்ளம் இக் காட்களிற் பாய்ெ

சிபடியால் முழுகும்படியாக இன்னுஞ் சிலருடனே போப் ஆற்றின்

திைைபுருகில் இருக்கு முழுகும்போது கொஞ்சத்தாரம் ேேந்கெடி

லே தண்ணீரிற் தாழ்க்தி ஆக்சக்காளுமற்போய்விட்டது. - இ.

இவ்விடத்தி தேவாகுய் இருக்கிற கோல்பில்துரை முதல் மற்றும் உ

த்தியோகஸ்தருங் குடிசனங்களும் எகமாக அச்சவிடத்துக்கோடி

வக்க சகலவிதபிாயெத்தினங்களையும்பண்ணிச் சொல்.-- ஆ

டவனின் சடத்தைக் கண்டெடுக்கக் க-டாமற் போய் மறு நாட்கால

மே அ. மணியளவில் முழுகின அதுறையிலிருந்து உ. காமூச்சு தூரத்துக்

கப்பாற் சொல்லப்பட்ட ஆச்சையடுத்திருப்பதானமிட்டிய்ோல்ட்பி

ன் கரையிற் சவத்தை முத லேகொண்டுபோய்வைத்துத் தின்பதைக்க

ண்டெடுக்கப்பட்டு ஆரிமார் முகதாவில் மேl சொல்விய கீதவான் வி

சாரணை செய்து, ந்ேதும்போது முதலேயிகுறி பிடிக்கப்பட்டு இறக்

துவிட்டதாகத் தீர்மானிக்கத்தக்க அவைப்வக் குறைவையுஞ் சடத்

தி சன்? அப்படியே சீர்மானித்தர்ர்கள், ஆஞ்லும் அ;ே ஏழை

மனிதனின் சதிழாணத்தைப் பற்றி இவ்விடத்தில் அனேகர் மிகவும் து

க்கிக்கிருர்கள். சொல்லப்பட்ட சடத்தை மரணித்தவனின் சினேகித

ர் ஏகமாகக்கூடி விசாரணையின் பின் விய்ப்பாக
அடக்கம்பண்ணிஞ

ர்கள். இப்படிக்கு.

சலாபம் த.அாசக. C. B. Paulickpilly,

ஆ. அற்பசி. மீ. உஉதி'. Subscriber,

அஅமரணம்.

சென்ற ஐப்பசி. ம. ச. தி-. (Nizam) கைசாம் என்ற இராசா

வின் ஆளுகைக்குக் கீழான (Jalnah) சால்ஆ ஊரில் கடந்த சங்கதி.

ஐகவரியமுள்ள ஒரு பிராமணன் இறந்துவிட, அவன் ம?னவியும் பி

ராமணர் சொன்ன புத்தியைக் கேட்டு உடன் கட்டையேறப்போய்நி

அசதனச்தில் கதி சனங்களுக்கு மேற்பட அ:க :ெ :
ண வங் தி கூடிஞர் கன். அவர்க . இக்கைம்பெண்அஞ் சுற்றிச் சலா

ம்பண்ணி சிறிது உபகராமுங்கொடுத்துத் தனது காயக?னத் தகனி

ப்பதற்காக அடுக்கிய விரிகுகட்டைகுக் கிட்டிச் சேர்த்து அதிலேறி

அவருடைய சிரசைத் தன் மடியிலே வைத்து இருவரையுக் தகனி

க்கக்கேட்க அவர்கள் ஆசக்குச் சம்மதியர்மல் அவ்ளே அவ்ன் பக்க

ஆகக் கி-ச்சி, உன் ஆல்ே இச்த அங்கிளியைத் சிபிக்கக்கூடாதிருக்

கில் இதற்குத் அதிணியாதேயென்றும் கொள்ளிவைத்த பின் தப்பிவிடு

வாயென் கில் உன்னைக்கட்டித் சிபில்மறுபடியும் போடுவோமென்றுஞ்

2.சால்ல. அவள் அல்ல, அல்ல எனது காயகனுடனே சாலுங்கூட ம்

ரித்துவிடுவதே உத்தமம், இதுவே என் நிரணயம என்றதாக என்

மனதிலே சீர்மானித்துக்கொண்டேனென்ருள். அப்படியே தீ சுவா

வித்தெரிகையிலும் அவள் பொறுமையாபிருச்து என் தேவனே! எ

ல் தேவனே! என்று சொல்விச் சிவனை விட்டாள். இச்செயல் இங்

சிலீசு இராச்சியத்தில் சடவாது. ஆகில் இதற்கும் இத்தோடொத்

த மற்றுக் தீமைகளுக்கும் அவர்களுடைய அஞ்ஞான மார்க்கமே மூ

லாசாரமாய் இருக்கின்றது. கிறிஸ்துமார்க்க உபதேசமோ இவளையு

ம் இதற்குக் காரணமாயிருக்த பிராமணரையும் கொலைசெய்யாயாக

வெனக் கற்பித்தவரின் கியாயாசனத்துக்கு முன்பாகவிட்டு ஆக்கின

க்குள்ளாக்குமென்பதை நினைப்பூட்டிவைக்கிருேம்.

ஆலோசனைச் சங்கத்தாரின் நிர்ப்பு.

திஅாசி உம், ஆண்டின் கோவாண்மேந்தின் வரவின் குறைவு கஉ

தி டவுன் இதைச்சரிப்படுத்தும்படி ஆலோசனைச் சங்கத்தார் கூட

உவச்சவேளையிம் பின் குற் சொல்லப்படுஞ் சாமான்களின் நிர்வைக

* மாற்றி அதிகப்படுத்தியிருக்கிருர்கள். எப்படியென் ருற் சிாமை

ச் சாச்குச்சாமான் முதலானவைகளுக்கு (ா. க்கு) (ச) வீதமிருச்

ததீர்வை இனிமெல் (ாக்கு) (டு)வீதம் கி.ம் கோதும்பை, கொள்ளு,

பயஅ, திவாம்பருப்பு முதலானவைகளுக்கு(ாக்கு) (ச) லாக இருக்

த் ாேவை இனிமேல் அசல்பறை( க.க்கு) (எ)பென் சுவீதமாகவும் பிற

_

ஸ்முவின் மகன் சிறுபிராயத்திலேதானே தன் பிதாமாதாவை விட்டு

ப் பிரிக்கு கொழும்புக்கு வர்.தி அவ்விடத்தில் தன் சிஷ்யத்துக்குத்த

க்ககைத் தொழில்களைக் கற்றறிக்க பல திச்குகளுக்குங் க்ட் பல்ப்சத்

திாைபண்ணித்திரிக்தி பிறகு சலாப காட்டுக்கு திஅாகசம் ஆ_. டில்

வர்தி இவ்விடத்துக்கு தேவாஅயிருக்தகனம்பொருந்திய முயாயத் து

னையவர்களிகுந் சொல்லப்பட்ட காட்டின் கச்சேரிக்கு ஓர் சேவக

ஆகவேம்படுத்தப்பட்டு இதுவரைக்கும் உத்தமமாக சிட்போ:இவ

தேசங்களிவிருத்துவரும் (Wine) திாடசவிரசத்துக்கு ஒரு (Galon)

கல அக்குப் (ஸ்)பென்சாயிருந்தது ஒருசிவிஞகவும் (Cape Wine)

க்கு (ச) பென் சாயிருக்தது (க) பெணசாகவும வெடிமருந்து ஒரு து

முத்த அக்கு (ச) பெல சாகவும் மாற்றியிருக்கிருாகளென்றும், குதி

'ஆ சாய் இாதம அப்பாக்கிமுதலானவைகளுக்கும் இறையுண்டுபம்

இமன் அம் புதுப்பாணத்தின தெருக்களில் திெருவளி வைக்கப்படு
மென் அமறிகிருேம்.



உதயதாரகை.-MoRNING STAR,

SUMIMARY OF NEWS.

JAFTNA.

we have much pleasure in learning that CoRPoRAI SாoRREw of the

1Royal artillery, now stationed in this arrison, has been recently promoted as

Sergeant of the Battalion to which he belongs.

We understand that some reductions in the employment of Clerks &c. has

been recently ordered by the Surveyor General to be made in the assistant

Civil Engineer's department at Jaffna, and that it will take effect from the ist

January next.

we hear that the Rகா. ). ONDAாசா Colonial Chaplain of Jaffna contem

plates a visit to Colombo for the benefit of his health.-It is expected that the

REv. W. AD.Er will act for him during his absence.

Arricals.-Lisuா. REMIMEா and MRs. REMIMEா and Miss Hெேs from

Trincomalie-Mr. H. TRANCHILL from Colombo-REv. J. 0NDAT 12

from Colombo.

Death by Droening.-A few days ago, the body of a woman aged about

20, was found in a well in one of the paddy fields near the grand Bazaar. It

is supposed she threw herseltinto the weil in a it ofanger as, on the atternoon

of the same day she left her husband's house, after a guarrel in the family

saying that sile was going to visit her parents, who live on one of the islands

near Jaffna.

Fatal Accident-A few days ago a py about7 years old living at Wan

marponne, was injured by the filling of a well sweep in his father's garden

which struck him on the head so severely, that be became insensible, and after

lingering three days, died,

Bite of Srpents.-We have heard lately of several instances of person:

being bitten by serpents in this neighborhood, some of which cases have ter

minated fataly. A woman living at Manepy was bitten one evening by a ser

pent of the Beaver kind, and though immediately carried to a native Doctor,

she died a few hours afterwards, Three persons have been bitten, as is sup

posed, all by the same serpent, a cobra, within about a week in crossing a chan

nel of water near Alleverty. We are happy to say that all of them are like.

ly to recover. It has been suggested that the fict of its being beneath the

water, may have modified in a degree the quality of the poison Persons should

be cautious at this season, as these venomous creatures being fooded out of

their holes are more likely than at other times to make their way into hous

es and walks where they have not been accustomed to frequent.

|Legislatice Council-Increasad Rate of Duty-Tares, Tolls-At the

late meeting of the Legislative Council, in order to meet as ar as practicable

the Deficiency in the Revenue which it is supposed will amount in the year

1842 to 832,000, an increased rate of duty was resolved apon, in regard,

to the following articles wiz

Inglish Good, wares, and Merchandize from 4 per cent to 5 per cent.

Wheat, Gram, Pease and Beams 4 _ 7d per Bush.

Foreign wines 10 _ " is per Gall.

Cape _ _ 4 _ 6 6d _.

uேm powder _ 4 _ 4d per Ib.

It was also poted That a Tar be levied on Horses, Dogs, Carriages, Fire

Arms, &c.

in pursuance of the same object, Tols are about to be established on the

Roads in this Province.

MADRAS.

Melancholy Accident-A Madras paper states that a family of natives

travelling from Madras to Pondichery, whilst crossing the Thaimbacum river

were suddenly overpowered by the overflowing of the waters, and two persons

a man and woman, ware drowned.

Suttee at Jainai.-The cruel, wicked and revolting rite of Suttee was per

formed at Jalnah in the Teritory of the Nizam, on the first of October. A

rich Brahmin having died, his widow by the advice other brahmin friends de

termined to sacritice herself apon the funeral pyre other husband, A corres.

pondent of the Madras United Service Gazette saysheatended the dreadful

spectacle. As many as three thousand persons were present to witness the

அis is retained Christianity with it holy precepts and solem enetiா

take cognisance of this act id carries tisw9ாஜ and the Bாம்ாள்கையை

abetted her act of sel.destruction to the tribunal of God's judgment, 10 கன

for the wiolation of his command, "Thou halt not kil.”

18URMAH.

Rumour of par.-Preparations are making at Calcutta to end edia

troops and aminition to Moங்mein and it is the confidenly expeed that the

:t; or wa will Boon be experienced in that parter Kig'ஆAடி கா.

மாrwas on his way from Amirapoora to Rangoon with 20,000 folணe:

one third of whom are military and 300 or 400 war boat filly equipped i:

is aid be paused on his way, on hearing of the acces of the Britisha Cடி

ton. He probably had thought, that while the British were engaged in ம்:

quarter, he might"with impuity make an effort to recover soமe of is ar

posessions. Bat he may take a hint from the fate of biseasternbrethreஉiை

choose to be quiet for a season.

owERIANI) INTELLIGENCE.

The Intelligence by the last Overland Mail is to the 6th of September_Pவ.

liament met in the 16th of August, After choosing a speaker for the Hease

of Commons the Queen's speech was read by the Lord Chancello TE

Queen was prohibited from attending in person by her Medical adwiser, he i

tigue being considered too great for her to endore in her present circயாவce

An answer to the Queen's speech was made responding to the varia -

pics that had been mentioned and asserting the want of confidence in the se

Ministry. consequent on this the Ministry tendered their resignation,  ை!

new oabinet had been formed of the conservative or tory Party.-The folloா.

ing is a List of the principal members of the New Ministry.

Sir Robert Peel, Premier.

The Dike of wellington, Leader of the House of Lords, மithout ஆரி:

Lord Lyndhurst, Lord High Chancellor,

Duke of Buckingham, Pring Seal.

Lord Wharnchit, President of the Council.

The Earl of Haddington, First Lord of the Admiralty.

Sir James Graham, Home Secretary.

Earl of Aberdeen, Foreign Secretary.

Lord Stanley, Colonial Secretary. இ.

Right Hon. H. Goalbourn, Chancellor of the Exchequer: '

The Earl of Ripon, President of the Board of Trade.

Sir A, Hardinge, Secretary of யar.

Sir E, Knatchbull, Paymaster General.

It is said that the 24th of September is the day on which Sir Robert Pe

proposes to meet the parliamentas minister. It is understood that the contiமா.

ance of the existing poor law for one year will be proposed, and that a role

of credit for six பinthe will be taken. The parliament will then be proாog

ed, without aking any of the numerous election petitions into consideration,

or attending to any other business, it is also reported that parliament wi

not reassemble till February.

AMERICA.

Accounts from America are to August 17th The population of the A.

merican Union, as reported in the census drawn up in 1840, by order of Co

gress, exceeds 17,100,572 souls It is settled that MPLeod is to be tried

in another County, and the next trial will take place, it is supposed, a Utica,

on September 19th. There appears to be a division of opiniou in the public

mind as to the correctness of the judges opinion given in the Supreme Coயா:

of New York in this case, Many contend that the question should be entire

ly left to the United States, and several influential papers also avow that dec

trine, even in the city of New York itself. A large fire in New York de

stroyed 14 houses; another at Watertown burnt the almshouse and one of is

inmates.--The Steamer Erie, with 203 passengers on board, took fire on

1.ake Erie, near Butalo, when 175 persons lell victims to the devouring ele

ments of fire and water. The largest newspaper ever seen is entitled the

Boston Quadruple Motion, and measures eight feet by tive, consisting there

fore of nearly eighty square feet or 11,520 square inches of letter-press.

ceremony, The widow walked round amongst them, distributing p: s and

making Salaams as he passed. She then waked to the pile of wood and seat

ing heiself on it, requested to have her husband's head placed in her lap,

bi this was denied her, and the poor victiா was forced to lay herself down

by the side of the corpse On being told not to attempt the sacritice it she

did not feel equal to support the torture, she declared it was her unchangeable

resolution to die in that manner. She was then warned against attempting to

escape from the pile after the fire should be lighted, as she would instantly be

thrown back into the fames by the attendant priests. The poor creature

however made no elort to rise alter the fame was kindled, but under the ex.

treமity of her satering only screamed out “My God, My God, until past

utterance.

we are thankful that the rite of Sattee is prohibited by law in every part

of the British Dominions, but our readers should be reminded that it is the

Hindu System of religion that has given birth to this and other evils of the

like nature, and while this system remains in force the radical cause of these

coNTENTS-அட்டவன.
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