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வரலாறு.

உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொ.சிவன

கல்வி, ட'யிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையைப் ப

ற்றியும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலிசு

ங் கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக சான் காய் மடித்த தாள் அ

னலில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்கிழமைகள்:

பிரசித் தம் பண்ணட் பம்ெ.

இதின் விலை, பக்திரம் ஒன்றுக்கு, உ பென்சு அல்லது ஸ்சு:வெ
ல் இச் சல்வி, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு

தோல் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிவிங் கு.

இதற் பத்துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்து மாதாந்த

ப்னம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்து, மறு பெயருக்குச் செலவிட

க்கூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஏன் மக்கு, க.தி

பென்சு, அல்லது க. பணம். அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன

றக்கொடுத்திருக்தால் விலை, க பென் சு.

இருபதுக்குக் கையெழுத்த வைத் து வருஷாங் தம் முன்னேற

கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன விலை பத்திரம் ஒ

ன்று க்கு க. பென் சு, அல்லது அ. வெள்ளே ச் சல்வி. மூன.அ.மாக

த்திற்கு முன்னறக் கொடுத்திருக்தால், விலை ஆறு பென் சு.

:- தவாற்செலவை வட.

காகிதம் எழுதிக்கொள்பவர்கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை

கன உதய தாரகைப் பத்திசத்தினது முகாமைக்காரருக்கு எழுதித்

தவாற்செலவுகொடுத்தனுப்பவும்.
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இந்துதேசச் சரித்திரம்.-Mahommedan Conquerors;

The toeloe Empeditions of Mahmood continued.

மம்முது தன்னுடைய எட்டாம் பயணத்திலே ேேபத்து காட்டின்

இலக்கணவாய் வழியாய் வந்த கன்குேச்வெல்லும் பெயரான ஸ்

ஆத்தை முத்திச்சைபோடும்படி பாளயமிறங்கியிருச்தான். கன்குே

'த்தின் இாசாவாயிருந்த ஆரி இராசன் (Goura) தன் சேனககு

- வக்கெதிர்த்தம், இற்றிவே மம்முது அவனுடைய சேனைகளே

| ன். தன் கொடி தாக்கி கரியைக் கொள்ளையாடி அவ்விடத் தில் மூ

| ஐ.ம. இராத் தங்தித் தன் தேசத்துக்குப்போக இருக்கையில், துவா

ட்பு (Doab) க்குச் சமீபத்திலுள்ள மீனத்து நகரியை (Meert) ,

பிடித்த ம.அறுபடி யமுனேயாற்றங்க ைராபிலுள்ள மாவினி (Mayin) எ

கரிக்குச் சென்று காலச்சந்திரன் (Kala-chundras) என்னும் இராச

னே யுங் ழ்ேப்படுத்திக் கோட்டைக்குட் சென்று இராச அரண்மனையி

| விருத்த(எம்)போர் யானைகளையும் ஏராளமான திரவியங்க ையுங்கொ

; ண்டு தெல்வி ககரிக்குத் தென் பக்கத்திலுள்ள மதுராபுரி(Muttra or

| Mathura sacred to Krishna) க்குப்போய் அவ்விடத்திலுள்ள வி

க்கிரகக் கோவில்களேயெல்லாம்.அழித்துப் பூசாசர்ரிககாபும் பண்டார

ங்தனபுத் கொன்று அக்கோவில்களில் ஊழியகாரராயிருந்த கட்டு

வர் தாசிகளையுங் கொன்று விக்கிரகங்களை உடைத்து இராச பாதை

களில் எறிந்து அதிக திரவியங்களையும் அள்ளிக்கொண்டு: இருபது

காளாக மதுராபுரியிலிருந்த பின், அக் கரியைச் சுற்றியிருந்த ம

ஆங்,கோட்டைகளித போய் அவைகளையுங் கீழ்ப்படுத்தி உள்ள தி

ாவியங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அதிக இாற்றினங்களையும், பொன்,

தங்க ஆபரணங்களையுங்கொண்டு கிஸ்னி(Ghizni) கரி போய்ச்சேர்

தான் தான் கொண்டுபோன திரவியங்களைச் செலவழித்து கேர்

த்தியான ஒரு பள்ளிவாசலொன்று கட்டி, அதற்குத் த்ெவரம்பை

(Celestial Bride) என்னும் பெயருமிடப்பட்ட்தி இப்பள்ளிவா

சஆக்கு அருகாக மம்முது ஒரு சாஸ்திரப் பள்ளிக்கூடத்தை ஸ்தா

பிதி துப் புலபாஷைகளிலு முள்ளஅநேக புத்த கங்களும் வைத்து உவா

த்திடிாருத்கும் மாளுக்கருக்குஞ் செலவுகொடுத்து வித்தையைப் பர

ம்பப்பண்ணிஞன்.மம்முது சருவகொலைபாதக குயுக் திருடனயும் இ

ருக்தாலும் அறிவோடடுத்த காரியத்தில் அதிக கல்விமான பிருக்

தான் மம்முது தன்னுடைய ஒன்பதாம் பயணத்தில் கலிங்கர் கக

ரியில் (Kalinger) இருந்த சக்தன் (Nunda) என்னும் இராசலுக்கு

விரோதமாகப் படையெடுத் துவக் து இருபக்சமு இயமுனையாற்றி

ன் இருகரையிலும் எதிர் நின் அ போர்பண்ணினபொழுது நடுச் சா

மத்தில் மம்முதுவின் சேனைகளிற் கொஞ்சம் ஆற்றைக் கடங் த சத்

துராதியின் பக்கத்திற் போய்ச் சேனைகளில் விழுந்து சண்டைபண்ண

அவர்கள் பயங் த புறங்காட்டியோடிஞர்கள். சுலுத்தாளுகிய மம்

முது வளங் கண்டவுடனே சத்துருவையும் அவன் சே?ன க காயும் பின்

சென்று பந்தலக்குன்றம் (Bondelcund) மட்டும் போய்ச் சத்துரு

வுக்குக் கிட்டிவர்தான். நந்தன் பக்கத்தல் (கசுத) துரகதங்களும்,

(சடுத) காலாட்களும், (சு.ாடும்)போர் யானைக்ளுமிருந்தன. மம்

முது கங் தன் இராசனைப் போர்பண்ணும்படி கேட்டபோது, சக்தன்

சத்திருவுக்குப் பயக் து தன்னுடைய பொக்கிஷபண்டாரங்களையுங்,

கூடாரங்கள், போரா யுதங்கள் முதலிய மற்றுங் தளபாடங்களையும்

விட்டுத் தன் சேனைகளுடன் கவிங்கர் ககரிக்கு ஒடிப்போஅன்.

அறுபடி மம்முது இவ்வளவு பொருள்களையுங்கொண்டு திரும்பிவருகை

பில், கி.புருத்து, (Kiberat) கருதின் (Nardien) என்னும் கரிசளி

அள்ள நாசிங்கபத்தராகிய (Worshippers of the Singha-avatar)ச

னங்களையுங் கீழ்ப்படுத்திப்போ கு.ை

மற்றவருவிம மம்முது தன் அடைய பத்தாம்பயணத்தில் லாகோ

ர் தேசத்துக்கூடாதுச் சென்று காசுமீ க்தஅள்ள வோகதமென் னு

ங் கோட்டைக்கு (Fort of Lokata) ப் படையெடுத்துப் போஅன்.

அவ்விடத்தில் ஒரும தயளவாக நின். போர்பண்ணிக் கோட்டை

யையும் பிடித்து அதிலுள்ள திரவியங்களையுமள்ளிக்கொண்டு லாகோ

ர் நகரியிற் பிரிதிவு சயபாலனுக்கு (Prit hweejuyapala) விரோ

தமாகப் போக அவன் திகிலடைந்தவளுய்த் தப்பி ஆசுமீரத்துக்கு

ஒடி (Adimere or Raipootana ஒழித்துக்கொண்டான் அப்பொ

முது சுஅத்தான் பட்டணத்தை கொள்ளையடித் ச உள்ளதிரவியங்க

2ளயுங்கொண்டு அவ்விடத்தில் மாரிகாலத்தைச் செலவழித்து அதில்

ஒரு மேன்மையான உத்தியோகஸ்தன நியமித்த பின் (Viceroy)அ

10

* Five idols of pure gold with eyes of rubies, each worth 50,000 Dee. .

nars: In another idol was found sapphire weighing 400 Nuskals, and

the image itself when melted produced 98,300 Nuskals of pure gold.

சிேயடித்துச் சடமுள்ள்வகுய்ப் புறப்பட்டு பட்டணத்துக்குட் செ The silver idols were sufficient to load a hundred camels,
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கேசக் தி லியங்களையுஞ் சிறைகளையுங்கொண்டு வசங்ககாலத்தில கி

ஷணி சகரிபோய்ச்சேர்க் தான். மற்றவருடத்தில் இக்கொலைபாதக

அகிய சுலுத்தான் பதினொாமுறை பயணம்பண்ணி ல கோர் தே

சத்கக்கூடாகச் சென்று கங்கைகதியடுத்த (Ganges) எல்லா

த் தேசங்களெங்குஞ் சென்று கடைசியாகக் கவிங்கர் கரியைக் ே

ழ்ப்ப்டுத் தம்படியெண்ணிவந்தபொழுது சக்தன் தனக்குக் கீழ்ப்பட்

டிருச்த மற்றும் இராசாக் கன யும் சேர்த்துக்கொண்டு வச்தான். அ

த்தருணத்தில் மம்முது குவாவியர் (Gualior) கரியின் கோட்-ை

யைமுத்தி:கைபோடும்படிக்குச்சூழ நின்று போர்பண்ணினபொழுதி

குவாலியா இராசா சுஅத்தாலுக்குக் ழேப்பட்டு அதிக தி வியங்க

வயும் (கடு) யானைகளையுங் கொடுக் கிணங்கி சுலுத்தானைச் சமத"

னமாயஅப்பிவைக்க மறுபடி சுலுத்தான் கலிங்கர் கரிக்குவர் தி:

போருக்குத் துவங்கினபொழுது கலிங்கரின் இராசாவாகிய சக்த_கு

வாவியர் இராசாகொடுத்தவெகுமதிகளைப்பார்க்க அதிகமாகக் கொ

டுத்து (கா) யானைகளையும் வெகு கிசெய்து தயவுபெற்று சுஅத்தா

ஒன்ச் சமாத்ானமாய் அனுப்பிவித்தான். மம்முது கடைசியாகப் பு

ன்னிரண்டாம் பயணத்தை (தஉசம) வருடத்தித் துவங்கிப்போட்டு

க் கேஸ் பறக்கிக்காரர் தேசி.ாகிய தேவபக்தர் (Deva-bunder)என்

அமூருக்கருகிற் சமுத்திரத்தோரமாக விருக்கிற குசராத்து என்றபா

ஷ்ெயிற் ப்ேருள்ள (திசு) சேயங்களில் ஒன்ருதிப் கூர்ச்சரம் (Gue)-

srat or Guierarashtra)என்னுஞ் செழிப்புஞ் சிறப்புமுள்ள தேசத்

திலுள்ள ச்ோமஅத சுவர்மியுடைய (Temple of Soma-natha) ஆ

லயத்தை முழுமையுங் கொள் ஊகொண்டு காசமாக்கிஅன் அச்சஆ

லயம் அக்காலத்திலே இக் துதேசமெங்கும் மகா பிரபலமாயிருக்க

அது. அதிலே பூசைமுதலிய நித்திய கருமங்கள் செய்யும்படி (உதி)

பிராமணக் குருக்களும் (உத) கட்டுவர் பாடுவோருக் தசிகளுமிருக்

தார்கள். அந்தக்கோவிலுக்குள்ளே தாண்கள் கிறுத்திப் பொற்றக

டு பொருத்தி மிகவும் அலங்காரமாக இரத்தினங்களிழைத்திருக்த

தைப்பற்றி அந்த இரத்தினங்களினின் அ விடுங் காக்தியாற் கோ வி.அ

க்கு நடுவிலெரியும் ஒரு பேமே அக்தக்கோவிலமுழுமையும் பிரகாசிப்

பித்ததி

அக்தக் கோவில் மத்தியிலே ஐம்பது முழ உயரமாகிய சோமஅத

விக்கிரகத்தை சாற்பத்தேழு முழம் பூமியற் புதைத் தி மூன்று முதம்

வெளியே தெரியும்படி ஸ்தாபித்திருந்தது. அதன் நித்திய அபிஷெ

கத்துக்கு (த.உா) மயில் தாரமாகிய கங்கை நதியில் இருக்தே சலம்

வச்ச.தி. அக்தக் கோயிலைப் பிடியாதிருக்க இந்து சாதியார் வெகு

நாள் யுத்தம் பண்ணி ஐம்பதியிைரம்பே வரையில் அதிலே மாண்டா

ாகள். அதில் இருக்த பிராமணரினி ஆதாரமில்லையென்று கண்டு அ

க்த விக்கிரசத்தைச் சுஅத்தான் எடர்திருக்கும்படி மம்முது சுஅத்

தாஅக்கு எட்டுக் கோடி ரூபாய் சருகிருேமென்றதற்கு அவன் விக்கி

ாசலியா பாரத்துக்காக நான் இத்தன.தாயம்வரவி. லையென் று அதை

த் துண்டாகச் செய்தவிடத்தில் அதின் கருப்பத்தலே அச்சப் பி

ராமணர் கொடுப்போ மென்று சொனை தொகைக்கு அதிகவிலேயே

அப்பேற்ற இரத்தினங்களும் ஆபாளுதிகளும் அவனுக்ககப்பட்டன.

இவ்விதமாகவே தான் பண்ணின பன்னி ன்.ெ பயணங்களிலுள்ள தி

ாவியங்கவேயும் பொன் தங்கம முதலியவைகயுைங்கொண்டு கிளிணி ,

கரிக்குப் போஞன். (தின் அம வ ம் )

கூட் என்பவர்செய்த பிரபஞ்சநூல்.

ABRIDGEMENT or Goon's Book or NArun2.

இரண்டாம்பகுதி--க. அதிகாரம்.

சாசிட்டிப்பின்தத்துவம்-விலங்கியற் சாத்திரம்

ச. பிரபஞ்சத்தினது ஒவ்வொரு பகுதியும் இன்பத்

தையும் அதிசயத்தையும் பயக்கின்றது. அததைக் கற்

அறுக்கொள்வதில் நமக்கு எப்பொழுதுஞ் சந்தோஷ்முந்

தேறுதலுமுண்டாகும். நிரசசாதி மிகவுங் கவனிக்கப்ப

டத்தக்கதும் முக்கியமுமாய்த்தோன்றுகின்றது. தாப

ாசாதி மிகுந்தபிரயோசனமும் அழகுமாயிருக்கின்றது.

விலங்கு சாதியிலேயோ, உணர்வினது இசைவும் இருத

பத்தினது குளு குணமும் உண்டாகிக் கொள்கையாகி

ன்றன.

உ. உயிருள்ள சிருட்டிகள் எாாளமும் பலவுமாயிரு

ப்பதில்ை அவையைப்பற்றிக் சற்பது எப்படியென்று

ம், எங்சேதொடங்கியென்றும் பிடித் தக்கொள்வது பி |

ரயாசம். அப்படியிருந்தம் எங்களுக்குவளமாக அதே

க அறிவாளிகளும் வித்துவான்களும் மிருகசாதியைத்

தொகுதி.அ வகுத் திருக்கிருர்கள். அத்தொகை வகை அ

நேகர பற்பல விதங்களாய்ச் செய்யப்பட்டிருந்தும்

லின்னிபஸ் என்பவராற் செய்யப்பட்டதுதான் பெரு

ம்பான்மையும் நடைபெற்று வருகின்றது.

க. லின்னியஸ் என்பவர் செய்த விலங்கியற் சாத்திர

ட்படி மிருகங்கள் அறுதொகையாகவும் ஒவ்வொருதொ

கை அநேக வகையாகவும் ஒவ்வொருவகை அநேக சாதி

பாகவும் ஒவ்வொருசாதி அநேகவருக்கமாகவும் ஒவ்

வோரு வருக்சம் அநேகவிரியாகவும் அவ்விரியோ எண்

ணிறந்தவையாயுமிருக்கின்றன.

ச. மேற்சொல்லிய அறுதொகையாவன. கவது. அம்

மம்முளன,உவ.த.பறப்பன, சுவது.நிலநீர்வாழ்வன,ச

வது. மட்சம், டுவது பூச்சி, சுவது. புழு, புழுச்சாதி

யாகிய கீழ்த்தொகையிற்ருெடுத்துஅதை முதற்ருெகை

யெனக்கண்டு மற்றவையையமுறையே ஆராய்வோம்.

டு.புழுவினதுதொகை,டு.வகைப்படும். அவையாவன,

குடற்புழு, மென்முேற்புழு, வன்ருேம்புழு, முச்சட

ப்டழு, நீர்ப்புழு. குடற்புழுவாவன, வெ.ரக்கோலாய்

யாதொரு உறுப்பின்றிப் பூமிக்குள்ளாவது மறுமிருகங்

களின் குடரிலாவது காணப்படுகின்றன. ைேரப்பாம்

பும், குளவட்டையும் இவ்வகைச்குச்சேர்ந்தன.

சு. இரண்டாம்வகையாகிய மேன்ருேம்புழுவாவன,

பெரும்பான்மையும் மென்ருேலுள்ள ஒட்டுப்புழுக்க

ளே. அவையாவன, நத்தை, அலசு, தன் சத் அருக் கலைச்

குமிடத்து மைகக்குவதாகிய கணவாய், வெள்ளிமீன்,

முதலானவைகளே.

எ. மூன்ரும்வகையாகிய வன்முேற்புழுவாவன, ஒட்

டு மூடியுள்ளனயாவுமாம். இவை மூவிதம். அவை கட

ன்மிதவை,கடல்நத்தை முதலான ஒற்ருேடனும்,கவாட்

டி,மட்டி,அய்யாமட்டி முதலான இரட்டோ டன்களும்

அமிக்கோடுகளுள்ள பல்லோடன்களுமே.கடைசிவகை

யிலே அறியப்பட்ட மூன்று வருக்கங்களுண்டு.

அ. நாலாம்வகையாகிய முச்சடப்புழுவாவன. தாட

ாசாதியைப்போற் புட்பிக்கிறதுபோலிருப்பனவே, அ

திற்பனமூலனுமொன்று. அதை உள்வளம் புறவளமாக

ப்பேர்த்துவிட்டாலும் அல்லது அதிலோர் பகுதியைப்

பிடுங்கிப்போட்டாலுஞ்சாகாது. (இன்.அம் வரும்.)

ABRIDGEMENT 0F 0ே0D’s B00k 0I NATURE.

PART I.) Nature of the animate toorld. (CHAPTER 1.

Zoology, and the distinctive characters of animals.

1. Ev2Rr department of Nature is interesting and wond.

erful; and we may always find delight and improvement in

the study. The mineral kingdom seems most impressive and
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அublime; in the vegetable realm there is a profusion of bounty

and beauty; but it is in the animal world that the sympathy

of feeling and the affections of the heart are awakened and

interested.

2. The wolume of animated Nature is so wast and various

that, at first, it appears almost impossible to know how or

where to begin the study; but, happily for us, many learned

and ingenious men have devoted themselves to the arranging

and classing the different orders of animals. Many different

methods of classification have been proposed, but the one

most generally followed is that of Limnaeus.

3. The Limnaean system of Zoology divides all animals.into

six classes, each classis divided into orders-every order has

a number of kinds, or genera, and in every kind there are a

number of species; species are composed of individuals-and

1.

the number of these is innumerable.

4. The six classes of animals are as follows: 1. mammals,

or sucking animals; 2. birds; 3. amphibials; 4.fishes; 5. in

sects; 6. யorms. We will begin with the lowest class, the

worm tribe and calling that the first class, we will examine

the others in an ascending scale, which seems the most pro

per manner.

5. The class of worms is divided into fue orders; intest.

mal, melluscuous, testaceous, 20ophytic, and infusorமு. The

intestinal are simple naked animals, without limbs, generally

found either in the bowels of the earth or of other animals;

the species known as angle toorms and the leech belong to

this order.

6. The second order, mollusca, consists mostly of soft

bodied shell worms, such as the slug, ship-worm, cuttle-fish,

:

which last has the singular property of throwing out a black,

ink-like fluid, when pursued by an enemy; the star-fish, and

many others.

7. The third order, testaceous, comprises those which are

surrounded by ashelly covering. These are of three kinds,

the univale, having one shell, like the nautilus and periwinkle

the bivalues, having two shells, like the oyster, the clam-shell

and muscle; and the multivalues, which have more than two

shells. There are but three known species of this kind.

8. The fourth order, 200phytes, or plant animals, com.

prises the kind which seem to flowerlike plants. The polype

is one of these it may be turned inside out, and any partof

its body torn away without destroying its life.

ஒரு பண்டாரம மனந்திருமபினதைப் பற்றி,

(Conversion of a Pandaram.)

சங்கை போச்த அச்மேன் (Huttiman) எனுங் குருவானவர் கூட

அரிவே தமது தேவ ஊழியத்தையேற்ற சயம்பயக்க கடத்திவர்தா

ர். அவருடைய தேவ தொண்டகுப பலங்களுள் ஒருவர்ாய் வந்த

அருளுசலபண்டாாத் சின் சரிதை இன்புடையதுமன்றி அக்காலத்தி

லேகொடிய அக்கியானத்தின் மேற் சுவிசேஷங்கொண்டவெற்றியை

புங் காட்டுகின்ற க.

அருளுசலபண்டாரமென் பவர் உயர்குலத்துப் பிறந்து இதுேதே

சத்தாரி. பதி.தால், இதிகாசம் முதலிய கலைஞானங்கவே கன்குனர்

துே சக்கா கத்தாவன இசுயனே யதுசரிக்கிறவராயிருந்தார். அ

வர் இசு அச்குத் தொண்டரானபின் சிவாலயதரிசனம்பண்ணிக்கங்

கா கயிற்றிருரோடி வரும்படி யாத்திரைபண்ணினா. ஐக்து வருட

ஞ் சகல கலைகளிலும் பயின்.ற இலிங்க பூசிசள் செய்து வரும் பல

அன்னெறி.பி அக் தலைகொண்டுழன்றபின்பு அவ்வித வழிபாட்டான்

வருமன் கா. ச்தையுற்.றணர்ச் தி ஞானஞ் சுத்தம் திேயுடைய கடவுள்

கூடலூருக்கு வக்தபோது அவருடைய மனநிலை அவ்வுணர்வுடைய

பசாயிருந்தது.தமக மதநிலையாலே திருத்தியடையாததால், நியாயத்

அக்குஞ் வே சாட் சிக்கு முணர்வுக்குமொப்பமுடிக் து கிடந்த பிசி

தெ ருமதத்தைத் தழுவத்தொடங் கிஞர்.மீட்பரான கிறிஸ்து சாதர் த

மது குறைகளiபு நிர்ப்பங் தங்களையுங் கடிக் தி ஆதரிப்பாரெனவுன

ர்க் து அவருடைய இரக் கத்தின் மத ச்தைச் சார்ந்து சத்திய நிலை

யைத் தழுவியிருக்கிருசென் று தஞ்சை சகாத்துத் தருமபுர ச்சக் நிதி

பிற் பண்டாரங்கள் கேட்டபோது, அவருக்கொரு சீட்டெழுதிஆர்

கள். அஃதாவது, சிருட்டி திதி சங்க ரமென் அச் தொழிற்கு முதல்

வஞய சிவனுடைய கிருபை அருளுசலத்தின் ஆன்மாவில் வாழ்க் து

பல். செய்க. நாம் இச்சீட்டை எழுதும் கியாயமென்ளுே?என வி

னவினி ரல் அவற்றைச் ேேழ வாசித்தறிக. நீர் க சியென்னுங் தே

வஸ்தானத் துக்கு யாத்திரை போகையில் அலகையெலும் மாசத்து

ருவி ைதந்த சமயக்கில் விழுக்தி உமது பேரறிவும் ஞானமும்கில கு

லைக் துபோனதால், பறையரிஅமிழிகுலத் தாரான பாதிரிமார் வெள்

ஊக்காரர். இவர்களிடத்துக் கூட அாரிற் போய் அவர்களுடைய சண்

டான மதத்தை ஆராயவும் கற்கவும் வெள்.குருதபுகுக ர்ே. இதை

க் கேட்டபோது சாம் முற்றும் பிரமித்திப்போளுேம் சாமிதைச்

கேட்டகணமே பண்டாரச்சங் நி கயின திருத்தலைவரிடத்துப்போ

யு து க ரியத்தின் பேரில ஆலே சித்தோம் சத்திய வசனமாய்

யாவருங் துக்கமுற்ருேம். உம்மைப் போஅலுங் கற்ருேருக்கு அநேக

வார் ச்தைகளால் வ சனிக்கவேண்டியதில்லை. நீர் மூ த்துவ நிலைபு

டையவராயிருந்த ல் அனேக வர்த்தைகள் கூறவேண்டியது, அரு

அசலம் உமது நிலை இராசா பறையஅன.தபோஅம். எங்களுடனி

ருக்தபோது உமக்கென்ன குறை? உமக்குத் தகுந்த வரிசையும் அ

சனமுமிருந்ததிலலையா! பண்டார நிலையினி ம உமக்கு இப்படி ஒ

ருகறையெப்படிவச்சதென்றறியே ம். இது முற்பிற பபிலே கீர் :

டவுளுக்கு ம ருய்ச் செய்தவினையான் விளக்த பாபத்தின இலபியெ

ன் றெண் அகிருேம். அருளுசலம் நீர் பிறந்த தொண்டமார் குலத்தி

ன் பெருமையைப் பாரும், மாட்டிறைச்சி தி ைஅமிழிஞருடனே இப்

பொழுது கூடிக்கொண் உர். அவர்களிலே பு:ம எ.திம் ஞானமுண்

டா? அச்சீட்டுக் கண்டவுடனே வங்கனம் வச்சி சோவும். சிவலு

மதுவவேக ஞானத்தை விருத்திசெய்வாயாக.

உஃது தருமபுரப்பண்டாரங்களின் ஆதினஞ்சுவாமியவர்

கள் உத்தரவானெழுதிய திருவாக்கு."

இச்சீட்டுக்கு அருகுசலம் ஒரு பதிற் சீட்டு எழுதிகுர் அதின் பொ

ழிப பாவது,

சத்திய கடவுளும் அகிலாண்டங்களையும் படைத்தளித்துவருகிற

வருமாகிய யெகோவாவென் அம் பராபர வலதுவின் கிருபை தரும

புசக்திப் பண்டாரங்களுடைய இதயங்களினிறைக. சானுங்கள் ே

ட்டையேற்ற மெய்ய புடனே வாசித்தேன். நியாயமென்னவென்

மறிவீர்களா? அது பின் குற் கூறப்படும், நீங்கள் சகலத்திற்கும் தி

த்திய காரணரான சத்திய கடவுளை மறக் து அவருக்குரியவனக்கத்

சைச் சிருட்டிகளுக்குச் செலுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் மகா பயங்கர

மான மூடத் துவ நிலையினமிழக்கியிருந்தும் உங்களை ஞானி களென்

மெண் அகிறீர்கள் சல்லனவெனத்திற்கும் மா சத்துருவான அலகை

யை நீங்கள் அதுசரிக்கி. மீர்கள் தச்தை தாயாரிடத்துப்பிறச்து ப

ரஸ்திரீக மனம், விபசாரம், சண்டாளத்தனம், கொலை முதலிய தொ

ழிவிற் பேர்போன மானிடருக்குத் தேவவணக்கஞ் செலுத்துகிறீர்க

ள். உங்கள் நூல்களிலே விாக இச்சைக்குரிய கதைகள் சொல்லப்

பட்டிருக்கின்றன. அவற்ரும் காமங்கொண்டு அலகையினது ஒரு

கணப்பொழுதிலே உங்கள் மேற் பக்தமாய் மூளுகின றது. என்னித

யம் என்னிலே உருகுகின் தி, உங்களுக்காகப் புலம்புகிறேன். நீங்

கள் சிவாலயங்களிலே செ.அ க்திவந்த அசுத்த வணக்கத்தைப் பதி

ஞஅவருடங் கண் குரக் கண்டேன், நீங்கள் காகத் தற்கும் நித்திய அ

ழிவுக்கு ல் செல் அம், செறியி னிற்கிறீர்களென்று என் சீவசாட்சிகா

ரணமாய் உற்.அணா கிறேன். கிறிஸ்தவர்களின் தேவாக மத்தி, கூறி

யபடி கடவுள் எவ்வளவு சுத்தமும் மசந்துவமுமுள்ளவர். அக்கிறி

ஸ்தவர்களை இழிஞரும மூடரும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீாகள்.

இச்சொல் மூர்க்க மூய அலகை பின் காரணமாய்வரும்பெருமையை

த்தொட்டுத்தான். என் சினேகிதரே உல்கள் சிருட்டிகாய கடவு

iன என் அடனே கூடி வணங்குங்கள், லிங்கஸ்கானத்தாஅம் பூசனை

யாலும் உங்கள் பாவத்திற்குப பிராயச்சித்தம் பண்ணலாமென அ. க.

ருதி மோசம்போகாதேயுங்கள். றிஸ்தவர்கன்மாத்திரமே கடவு

ாைதுவச்த பிராயச்சித்தப் பலியையுடையவர்கள் உங்கள் மூடத்து

இழிவுக் காததுமான அக்காரியங்களிஅவப்புருமென்த் தேர்ந்தார். வநிலையை யாதுனரும்போது என்னிசயம் உங்களுக்காய்ப் பசிகபி
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ச்ன்ெறது, எனது சீவியக் கிலுத்தம நிலையை நீங்களறிவீர்கள். எ

ன்னே ப் பிறர் பழித்தார்களென் றும் நீங்கள் கேட்டறியீர்கள், பின்

என் பிதாக்கள் தழுவிவச்த மதத்தையும் அதன்பொய்மையையும்பய

ங்கரமான சார்பையும் அறிக் துணராதிருக் சாற் தள்ளிவிடுவேனென்றெ

ண்ணுகிறீர்களா! அகச் சகிருபையுடையவாரய கடவுள் அலகையின

டிமையிவிருக்தி நிற்பக் தபாவியான என்ன நீங்கலாக்கினர். சங்கை

யுஞ் செல்வமும் தருவோமென். நீங்கள் கூறியதைப்பற்றி எனக்கு

க் சவ்வையில்லை. நித்திய இராச்சியங்கிடைக்குமென் று. சம்பிக்கை

யுடன் காத்திருக்கிறேன். நீங்களும் மனந்திரும்பிக் குணப்படுவீர்க

ளேல் அதைச் சுதந்தரிப்பீர்கள். நானே மார்க்கத்திலேமாறிகுலுஞ்

சாதியிலே மாறவில்லை. கிறிஸ்தவஞனதிளுல் இல் ஷெகாாஞயும்போ

ய்விடவில்லை. சான் இன் அக் தொண்டமார்குலத்தானே. இங்கே இ

ருக்கிற குருவானவர் என் சாதிக்குமாருன யாதொன்றையும் என்னி

டத்தொருபோதுக் கேட்டதில்லை. மாட்டிறைச்சி புசித்தல் காரி

யத்தளவிலே பாவமற்றதாயிருக் தும் அவரே என்?ன மாட்டிறைச்சி

தின்அமென்அகேட்டதுமிலலை அவராகுதல் மற்று ச் தமிழ்ச்கிறிஸ்

தவர்களாகுதல் தின் னவும் கான் கண்டதிலலை. சத்தியகடவுளிடக் தி

ரும்புங்கள்.

முன் பண்டாரமாயிருக்தி இப்பொழுது இயேசுக்கிறிஸ்துவின் ே

ஷஅப்.வச்த அருளுசலமென்பவர் இப்படி எழுதிஞர்.

(On Tamil Grammar.)

இலக்கணக்களஞ்சியம்.

மிகவுங் கனம்பொருக்திய முகாமைக்காரரே; அருங்கலவணி

ஒருங்கு தொகுத்தாற்போலும், யாப்பருங்கலச்கடஅள் ஒரு ப்

படத்தொகுத்த விழுப்பொருட்குத்திரத் திட்ட அட்பவிதிகளிற்

லவெடுத்துக் காட்டுதும்.

(அசையிலக்கணம்.)

ாேர்பசை-திரைபசை-சிறப்புடைாேர்ட ைச-சிறப்பிலநேர்பசை-சி

றப்புடைநிாைபசை-சிறப்பிலநிரைபசை என்றும்.

(ரிேலக்கணம்.)

றெப்புடைகே fற்றியற் சீர்-சிறப்பிலநேரிற்றியற் சீர்-சிறப்புடைநிாைபீ

ற்றியநீர்ே-சிறப்பிலகி ைபீற்றியற் சீர்-சிறப்புடைகேரிற் றரிச்சீர் சிற

ட்பிலகேசிற்று ரிச்ர்ே.சிறப்புடைநிரை பீ மீறு ரிச்சீர்-சிறப்பிலநிரை பீற்

துரிச் ர்ே-றெப்புடைகேரிற் றுப்பொதுச்ர்ே-சிறப்பிலsேfl.துப்பொ

துச் சீர் சிறப்புடைநிரையிற் றுப்பொதுச்சீர் -சிறப்பில நிரையீர்மப்

பொதுச்சீர் என் றம்.

(தளையிலக்கணம்.)

இயற் சீர்றெப்புடைவெண்டன- இயற் சீர் சிறப்பிலவெண்டன. உரிச்

சிறப்புடைவெண்டள -உரிச்சீர் சிறப்பிலவெண்ட2ள- பொதுச்சீர்

இறப்புடைவெண் டளை-பொதுச்சீர்சிறப்பிலவெண் டளை-கேபொன்றி

யசிறப்புடையாசிரியத் தளை - கிரையொன்றிய சிறப்புடையாசிரியத்த

அ.நேரொன்றியசிறப்பிலாசிரியத்தன. நிரையொன் மியசிறப்பிலாசி

வியந்தன.சிறப்புடைக்க வித்தளே-சிறப்பிலகலித்தள-ஒன்றியசிறப்பு

ட்ைவஞ்சித்த-ை ஒன்றி பசிறப்பிலவஞ்சித்தளே-ஒன் ருதசிறப்புடைவ

ஞ்சித்தலை-ஒன் ருத சிறப்பில்வஞ்சித்தளை என் அம்.

(அடியிலக்கணம்.)

இயலடி-உரியடி-பொதுவடி-இயற்குறளடி-உரிக்குறளடி -பொதிக்

குறளடி-இயற்சிக் தடி-உரிச்சிக் த டி-பொதுச்சிக் தடி-இயலளவடி-உ

ரியளவடி-பொதுவளவடி-இயனெடி லடி-உரிசெடிலடி -பொதுகெடி

வடி-இயற் கழிநெடிலடி-உரிக்கழிநெடிலடி-பொதுக்கழிநெடிலடி எ

ன் அம்.

_ (தொடையிலக்கணம்.)

சொன்மு:ண்டொட்ை-பொருண்முரண்டொடை-செம்முரண்டொ

டை - எதுகைமுரண்டொடை - மயக்கியைபு செவ்வியைபு-மயக்கவ.

oபடை - செவ்வளபெடை இயற்செக்தொடை - அசைவிாளச்செக்

தொடை-முழுவிாளச்செந்தொடை-சீாவிாளச்செந்தொடை-இசை

விரளச்செந்தொடை-ஒருபொருளிரட்டை-இருபொருளிாட்டை-ல

பொருளிாட்டை-இருமுற்றிாட்டை-குறையீற்குெருபொருளிாட்டை

_ நிறையீற்றெருபொருளிாட்டை-குறை பீற்றிருபொருளிாட்டை- கி

றையிற்றிருபொருளிரட்டை-குறையீற்றுப்பலபொருளிாட்டை-நிறை

பிற்.அப்பல்பொருளிரட்டை -எழுத்தக்தாதி-அசையக்தாதி-சீரச்தா

தி-அடியக்த ாதி-ம்யக்கச் சாதி-இடையிட்டர்தாதி-மண்டலவர் தாதி.

செக்கடையர்தாதி-மண்டலவெழுத்தக்தாதி-செக்கடையெழுத்தக்கா

தி.மன்டலவசையர்தாதி. செங்கடையசையக்தாத மண்டலச்சீரக்

சாதி மண்டலமயக்கக் கா சி. செங் சடைமயச்சச் சாதி. மண்டல விடை

பிட்டக் காதி-செக் கடையிடையிட்டங் தாதி-மோனபச்சாதி-எதிசை

யச் சாதி-இயைபக்தாதி-அளபெடையக் காதி-முற்றக்தாதி என்.அம்.

(பா விலக்கணம்.)

இனச்குறள்வெண்பா - விகற்பக்குறள்வெண்பா- ஒ ச்சவி சற் பக்குகள்

வெண்பா - ஒவ்வாவி கற்பக் குறள்வெண்பா- ஒத்தவித நீ பச்சிக்திய

ல்வெண்பா - ஒவ்வாவி கற்பச் சிந்தியல்வெண்பா ஒதவி சம்பவி :

சைவெண்பா - ஒவ்வாவிகற்பலின்னிசைவேண்பா-ஒதவி கத்பகேசி

சைவெண்பா.ஒவ்வாவி கற்பகேரிசை வெண்பா-ஒத்தவி கற் - பஃகுெ

டைவெண்பா-ஒவ்வாவிகற்பப்பஃருெடைவெண்பா- முன் முடுகுவெ

ண்டா-பின் முடுகுவெண்பா-முற்றுமுடுகுவெண்பா-குதிரையடி-கென்

ப-இங்கியனேரிசையாசிரியப் பா-விரவியனேரிசைப் சிரியப்பா - கி

க்தியலினக்குறளாசிரியப்பா-விரவியலினக்குறளாசிரிய ட் டா-தின் -

யனிரை மண்டிலவாசிரியப்பா. இன் னியன் மண்டிலவாசிரிய ட் டா-விச

வியன் மண்டிலவாசிரியப்பா-இன் னியலடி மண்டிலவாசிரியட்டா-விச

வியலடிமண்டிலவா சிரியப்பா- வெள்ளைச்சுரித சகேரிசையொத்தாதி

சைக்கவிப்பா-அகவற்சுரிதககேரிசையொத் சாழிசைக்கலிப்பா-இய

ற் றரவுக்கொச்சகக்கலிப்பா. சுரித கத்தரவுக்கொச்சகக்கவிட்பா-இ

யற் றாவினைக்கொச்சகக் கவிட்டா-கரிதகத்தாவினக்கொச்சகக்கவி

பா-இயற்சிஃருழிசைக்கொச்சகக் கவிப்பா-குறைச்சிஃகுழிசைக்கொ

ச்சகக்கலிப்பா-இயற்பஃருறிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா-குறைப்பக்

முழிசைக்கொச்சகக்கவிப்பா. இயன் மயங்கிசைக்கொச்சகக்கவிட்டா

- அயன் மயங்கிசைக்கொச்சகக் கவிப்பா - இன் னியற்குறளடிவஞ்சிப்

பா-விரவியற்குறளடிவஞ்சிப்பா-இன்னியற்சிக் தடிவஞ்சிப்பா - விபவி

யற்சிக் தடிவஞ்சிப்பா-பு நிலைவாழ்த்துச் சமமருட்ப-புறநிலைவாழ்த்

அவியன் மருட்பா -வாயுறை வாழ்த்துச்சமமருட்பா - வாயுமைவாழ ச்

அவியன்மருட்பா-செவியறிவுறா உச்சமமகுட்பா- செவியறிவுறு உவி

யன்மருட்பா-கைக்கிளேச்சமமருட்பா-கைக்கிய வியன் மருட்டா என்

அம்.

(பாவினவிலக்கணம்)

குறணேர்த் சாழிசை வெளிநேர்த்தாழிசை-ஆசிரியசேர்த்தாழிசை-க

விநேர்த்தாழிசை -வஞ்சிகேர்த்தாழிசை-குறணேர்த் துறை-வெனிகேர்

த்துறை-ஆசிரிய கோ துறை-கலநேர்த் துறை-வஞ்சிகேர்ச் திகை -கு

றண்மண்டிலத் துறை-வெளிமண்டிலத் துறை. ஆசிரியமண்டிலத் தி தை

. கவிமண்டிலத் துறை-வஞ்சி ண்டிலத் தறை-கு மண் பண்டில விருத்த

ம்-வெளி டண்டில விருத்தம் -ஆசிரியமண்டிலவிருத்தம் கவிமண்டிலவி

ருத்த ம-வஞ்சிமண்டிலவிருத்தம்- குமண்மண்டிலத்தாழிசை- வெளி ம

ண்டிலத்தாழிசை-ஆசிரியமண்டிலத்த ழிசை- கலிமண்டிலத்தாழிசை

-வஞ்சி:மண்டிலத் தாழிசை-குறனலைவிருத்தம்-வெளிநிலை வருத்தம்-ஆ

சிரிய நிலவிருத்தம- கலி நிலைவிருத்த ம-வஞ்சிநிலவிரு சதம்-குமள்வன்

னச்சக்தம் வெளிவண்ணச்சந்தம்-ஆசிரியவண்னச்சக்தம்-க விவன்

ணச்சந்தம-வஞ்சிவண்ணச்சக்சம் என அம் கவிசாக முதலாக டா

ப்பருங்கலமீருகிய நால்களுள்ளுமிருக்கின்றன. இவற்றிற்கு சாசனம

பஞ்சகாப்பியத்துள்ளும் பஞ்சலட்சணப்பி யோகப்பயஅள்ளுங்

கலம்பக முதலிய சில அாலுள்ளும சங்கமருவி யதாஅள்ளுமிருக்கின்

வ. அவைகளை ஒருங்கெடுத்துக்காட்டில உதயதாரகையிடங்கொ

ள்ளாது. ஆகையால பத்தரிகைதோ அறும் எடுத்தக் கட்டு அம்.

இப்படி க்கு

தமிழ்ப் புலவர்

வேத கிரிமுதலியார். ;
* பஞ்சலட்சணப்பிரயோகப்பயனென் றது செய்யுடோஅம் ஐக்

க்கணங்களையுங் காட்டியிருக்கின் தி. . க் ஆால் கலல அைசாம்

ப்யப்பட்டது, இதன் ருெகை ஆயிரம் பாடல.

த.வி

_

_

(Answer to the question in Metaphysics.)

முகாமைக்காரரே,

உங்களுதயதாரகைப்பத்திரத்தின் வழியாகக் 'கக்கையர் பரமசா

மி அய்யர்'இருவினையைப் பற்றிக் கேட்ட விகுவிற்கு விடை.

ஏதமாங் கல்வினை திவினையெய்திடல்

ஆதியுஞ் செயற்கையுமாகுஞ் செம்பினி மீ

இ.த.ற களிம்பெய்தச்சிக்காரஞ் சிதைத்தல்போற்

போதமவ்வினைகளைப் போம்படிசெய்யுமே.

வண்னாகர் த.அாசக ம் இல் இப்படிக்கு

தாதி-செந்நடைச்:ேத்தாதி-மண்டலவடியக் சாதி-செச்சடையடியர் ஐப்பசி மீ. உக. தி". ஆ. தாமோதாம்பின் ச
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முகாமைக்காரவே. கடவுள் சமக்குப் பாாவையா கிய புலன அருளியது சட்பொறிக்

-

! (Are 1.ஆஆக இரு அற்பயன் யாதென விஸ்வா தர்வாய்

1. நிகண் டு வனுவ றகு வடை, வருக டா வி.அக்கு மறுமொழிய கருவல் .

|

|

| அண்டசமுதலே' என்பதன் பேரில் விகுவியவருக்கு யானுமொ

ரு விடையெழுதஅற்றேன்.

" அ ள  ைவ ட் பி ம | ண ம்.

அச்செய்யுளடியில் ஆசிரியர் 'புள்' எனப் பொதுப்படப் புகன்

"குரேனும், 'அண்டசம்’ எனச் சிறப்புப்படுத்திப் புகுந்த ை யாற்

'புள்ளெலுஞ் சாமானிய வியல்புப்பிரமேயத் தினின் அ அண்ட சமல்லா

'த வெளவாலெலுர் தன் னிய புப் பிரமேயத்தைப் பிரித்தாரெனப்

"பாரிசேடப்பிரமாணத்தாற் பெற்ரும். இதனைச் சுபாடப்பிரமாணத்

சானளவிட்டு மீட்சில மாழியாய் வந்த வெளவாலென்பதனையொழித்

"த தெனக்கே டஅமொன்.ற.

முட்டையிற்றேன். வன அண்டசமெனப் பட்சங்கொண்டு முத

'லே, ஒக்திமுதலிய பன்னி ன்டனே யுங் கூறவே அவற்ருேடக்வயமான

எஅமட என்பதையுமது சரித்தேகொண டாரென அதுமானப்பியமா

ணத்தாற்பெற்ரும்.

. த ச் தி உ கி.

'அண்டசம்' எனச் சிறப்புவகையானிறுதிப் புள்' எனப்பொ

வகையாம் பொருடங் தமையாற் புள்ளெலுஞ் சாதிப்பொருளினின்

அம் அண்டசத் சமையாத வெளவ லெலுங் குழு உடபொருளைக் க

அக்தாரென ஒர்க் தொப்பனகொளல்' எனும் உத்தியாந கொன் க.

எமமபும் அண்டசமாயிருக்க அதனைக் கூருதொழிக் தாரே அமமை

த்தேகொண்டாரென 'விதித் வற்றியலான் வகுத் துரையாதவும் வ

குத்தனர்கொளல' எலுமிலக்சனத்தொடுறழ மொழிக் த பொரு

ளோடொன் ற வவ்வயின் மொழியாத தனயுமுட்டின் ற முடித்தல்”

எலும் உத்தியாற்கொள்க. இப்படிக்கு

உருவல் தஅாசகம். 2; முத்துக்குமார் சிதம்பரப்பிள் ளே.

கார்த்திகை மீ. ஸ்கந்த".

நயனசாஸ்த்ர வினுவின் விடையைப் பற்றியது.

உதயதார காசிரியரே,

கான் விகுவிய ஈய ண நூல் விளுவிற்கு வைர வ5ாதர்குமாார் விசுவ

சதா எழுதிய விடை பல ண் ணினடிப்பக்கத்திருக்கும் இயைபுஸ்தா

னங்களைக் குறித்தெடுத்தக் காட்டிய விதி பலதிர்ஷடா தேங்க ளாஅ

ம் மனிதர் குடைய பார்வைக் குரிய விதிகளுள் ஒன் ருமென்பதும் வி

ஒவப்பட்ட பேதத் தே நீறத்துக் காரணம இவ்விதியையேகொண்

டறியவேண்டுமென்பத ஞ் சரி. ஆயினும் சான் வினவிய பேதத்தோ

திறத்திக்குக் காரணங் செரிக்க மே கூறிய விதியையொட்டுகையில்

அவர் காட்டிய நியாயங்கள் தெளிவின் றி வழுவாகவிருத்தலால் அவ்

விதி அவர் அறிவுக்குப் பூரண ம க ப் புலப்பட்டிலதென் பது தெளி

வாய் விளங்குகின்றது அதற்குக் காரணங் கூறகிறேன்.

கவதி. அவர் சமது விடையில் இரண்டு கண்களும் ஒரு பொருளை

க் கவன மாப்ப பாாக்குமபோதன் றி அதன் ஒளி இயைபுஸ்தானங்

களில விழ தாகையால், மேற் கடறிய விதிப்படி அப்பொருள் ஒற்றி

த்துத் தோற் றுமெனத் தெரிக் திருக்கின் ருர். அட் படி இரண்டு கன்

களும் ஒரு பொருளைக் கவனமா கோக்குமபோது, அதற்கு ப் பக்க

த்திவிருக்கும வேருெரு பொருளைச் சற்றுக் கவனமிட்டுகோக்கில், அ

அ-ஒற்றித் தன் றி இரட் டி, துத் தோற்ருதே. அங்ங்னமாயின் இதி

திகெங்வனங் க ரணங் தெரிப்பார்.

உவ தி, உரு கண்களும் ஒரு பொருளைக் கவனமாக நோக்கும்போ

அ, அப்பொருளுக்கப்பாலாயிலும் இப்பா லாயினுமிருக்கும் வேருெ

ரு பொருளையும சற்றுக் கவனமிட்டு நோக்க, இப்பொருளினின்)

*ண்ணின் அடிப்பக்கத்துக்கு நேர் வரிகள் இழுக்கப்படின், இவ் வ

கேள்விழுக்கா னம் அப்பொருளினின் றிழுக்கப்படும் வரி விழுக் தான

:சிக்கு ஆயலாகவிருக்கும் ஆகையால் இப்பொருள் இாட்டித்துத்

"ஐ'ம்மமெனக் கூறியிருக்கிறேர்.அப்படி ஒரு ப்ொருளேக் கவின்மவி

சபு பார்க்கும் பொழுது, அதற்குப் பக்கததிலிருக்கும் பொருளை

பும் பார்க்கையில் துப்பொருளினின்றிழுக்கப்படும் வரி விழுந்தான

" அப்பொருளினின் மிழுக்கப்படும் வரி விழுக் தானத்துக்கு அட்லாக

பதக்கும், ஆகையால் இப்பொருளும் இரட்டித்துத் தோற்றவேண்
டுமே. அபபடித் தோற்ற யாமொருபோது ங் கண்டிலம்.

வேறேர் வினு.

ஃ:; கண்ணின் அடிப்;: _

மாருமஅங் தோற்ற க்காரணம் ங்தோர்தாற்ற ற்கு விசி தி

குச் செரியட்படும் பொருள்கள&னத்தையும் அவற்றின் நிறம்,அளவு,

உருவம், சேய்மை முதலியவற்றையுங் காண்டற்கே ஆளு லும் பொ

ருள்களின் மன்மைகளே ம் அறிவது ஆதிதொடுத் தேர்ப் ட்சையா

ஜோவென் பதற்கும் இருகளும் பயன் யாதென்பதற்கும் சிறிதுஞ் சம்

டச்சமில்லை. மக்கிருகனின் வி ஒரு கண் மாத்திரமுண்டெனில் பொரு

ள்களைத் தெளிவாகக் காண்டல் கூடாது, அது பரிசோதித் சமிக் சபி

ன் வருங் காரியங்காள லே தெரியவரும்.

கவ.து. சமக்கொரு கண்மாத்திரமிருக்கில் பார்வை மிகக் குறைக்

அ வருக்குமாகைய ல், தரு கண் குலும் பார்த்த விடம் பொருள் சி

* ஒ த த்திலே ஒரு கனளும் பாத் துன ர்தல கூடாது.

உவஅது காம் னும் பொருள்கள் இரண்டு கன்னனும் பார்த்தா

லொழியத் தெளிவாகத் தோன் ரு. பொருள்க :ள ஒரு கண்கு அம்

திரு ண் அலும் பார்த் துப் பாத் தி க் கே. க. பொருள்களி ைருேம்

உத் தெளிவும அவற்றின அளவு சேய்மைகளை அறிதற்கோர் வழியா

வருக்கையால் அவ்வளவு சேய்மைகளே உள்ளபடியே ஒரு கண்ளுல்

அறிதல் கூடாது.

கவ.து. இரண்டு கயன ரே கைகளின் சாய்வும் பொருளின் சேய்மை

பை அறிதற்கோர்வதி யாம கையால அச்சேய்மையை உள்ளபடி ஒ

கு கண் லைறிதல் கூடாது.

சவ த. கண்ணினாம்பிருக்கும் அடிப்பக்கத்துக்கு எதிராக இருக்கு

ம் பொருள்கள் அ. கண்ணுக்குத் தோற்ருவென்ப்து சிறிது காலத்

அக்கு முன் யோச விதிர்களுக்குத் தெரியவந்தது. அதிகம் சாச்சி

மதையோம்ெ கவனமோடும் பரிசோதித்துப் பார்த்தாலொழிய இ

அது தெரியவாதி.

ஒரு கட்பார்வையா அண்டாகுல் குறைவுக ளனைத் தும் மைக்கு இ.

ரு கண் அனுள் வகையா விவ வாயின.

யாழ்ப்பாண ம. வெ. மி பள்ளி கூடம். இப்படிக்கு

தி அா சகஆ. கா:  ைமீ. சுதி". கங் சர் குமா ன் ஆறுமுகவன்.

(On the Answer to the Optical Query.)

To the Editors of the Morning Star.'

Gentlemen,

The principle, respecting the corresponding points in the retina of our eyes,

alluded to in the inswer, it must be admited, is established by observation to

be one of the laws of vision in the human constitution, and we must have re

course to this law in order to solve the phenomenon in question: but, that the

nature of this law of vision is not fully comprehended appears very evident

from the unsatistictory and incorrect mode of argument and reasoning advanc

ed in thus applying the principle referred to in order to account for the pheno

menon; For,

1. It is asseried in the answer that the rays proceeding from those objects

only where the axis of our eyes meet fil upon the corresponding points in the

retina, and therefore those objects only, according to the above law must ap

pear single whereas, we know that when we have thus fixed our eyes upon

those objects, if partial attention be paid to the circumincent objects at the

same distance, but in different direction, the latter are never seen double, but

always single; then how is this phenomenon to be accounted for:

2. It is stated that when our eyes are particularly directed to one object,

if we slightly attend to another object which is nearer or more distant, and if

straight lines be conceived to be draw from the latter to the back part of our

eyes, these lines will impinge upon points which ore interior or exterior to the

points upon which lines from the object will fall, hence it was argued that the

latter object must appear double. This conclusion is not correct for when

we look at an object, if we attend to the circumiacent objects, and it lines be

thus conceived to be drawn to the retina in our eyes, these lines also will hit

apon parts which are exterior and interior, consequently these objects toc

must appear double, but we never have such an uncommon perception.

.1nother Question on Optics.

| beg for an answer to the followingquestion; "How is it that objects when

images are pointed in an inverted form in the retina are seen erect:"

Answer to the question, What is the use of two eyes in No. 19.

The appointment of the Author of nature in having bestowed upon us the

faculty of sight which is exercised through the medium of the organ called eye

is that we may see external things, their colours, magnitudes, figures, distances

&e. as they are and this too of all the objects which fall within the field of

vision: but whether we acquire the knowledge of the qualities of external ob

படி கேட்கிறேன. சொல்

jects originally, or by experience does not in the least interfere with the settle

| iment of the present question. In order to attain this end so perfectly and ful

ly as we now do, experience and observation informs us, supposing our eyes

ல் be constituted as they are at present, that we must necessarily have two

1ல்லு
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eyes, and that the sight in a single eye alone is incapable of answering the de.

sign of nature, as it will appearirom the following factsal established by ex
periments.

1. It we have one eye only, we will not be able to perceive so many things

at once as at present, it being evident that the field of vision will then be very

contracted.

2. The objects we view would notஆ so distinct and clear, as now,

which may be determined by looking at things successively with one of the

eyes and both together, Hence our knowledge of the real magnitudes and

distances of external objects cannot be very accurate, as the perception of

these properties depends on the degree of distinctness in which they appear

t0 us.

3. We cannot perceive the true distances of things from us, as the attain

ment of this knowledge partly dependsupon the certain inclination of the optic

axes towards each other.

4. One of thelate discoveries relating to the laws ofvision is that the objects

in that part of the field of vision which is opposite to the bottom of the eye

where the optic nerve enters cannot be seen This defect of sight cannot be

readily perceived but by means of soமe particular experiments which require

much care and attention to make them succeed.

All these defects which are inseparable from the sight of a single eye are now

remedied by our having two eyes.

Jaffna W. M. School

6th November 1841.

Yours &c.

C. Arumugaven.

முகாமைத் திரை ளே, _

வீரமண்டலவர் நிகண்டு உவது. உாக கவி

ஊர்வன-தினெ. ருகு .ெ மான் பான்மா னிடர்தம்பேதம்

நிரினில் விலங்கு புள்ளுப்பத்தத னெ தெவர்

சாருமீரேழ்காலங்தேதாபா மயோனிபேதம

ஆருபெண்பா குல் கோடேயமை நூரு ரங்கள்

இவ்விருதத் தாஅம் இத டோ பற் ல .ெ யயு களாலும் இவ்வு

லகத்தில எண்பத்து கான்கு நா ருபி யே னிபேதங்கள ன படைப்

பனவுகள் ஆன்மாவையுடைத்தென ம வே சிவ இங்கிவிசு நூல்களி

அல் மஅவையொழிச்த மற்றுஞ் வே.செங் கட்கு ஆ ம விலலையெ

ன் றம வளங்குகின ற து. இவவருக ரிடங்களும , - படியொ றற்

கொன் அ வியே தமும் அதி மு யிருக்கி வ ல, மன பக்கங் ாே

க்கும் உல் - ள் உதய த ர  ை ' வழியா - ப் பி சுத்த - படுத்திக் கலவி

மான்கள் வழியாய ஐயர் மே உண் ையை உலாத் தம்படி மன் ருடி

க்கேட்கறேன். இக் கிரு-நீதில துல கண விலக்க பக குற்றங்களிருக்

தாம் பொறுத் துட பாலசேர்ந்திகும் டனஅ ம ப - குவதுபோற்கெ

ளல் புலவோ கடன். திட்ட டி. கு.

பருத்தித் துறை. வெஸ்வியே ன் பள்ளிக்கூட ம.

ஒர் கு-கன்.

பரமார்த்தகுருவின் கதை.

ஐந்தாவது.

குதிரைமேல் நின்று ஊருக்குப்போன கதை.

(உாஉம். பக்கத்தினின் மு.) _

அாேகக் தாரம் பூரித்துக்கொண்டு போனபின்பு வழிச்சாரியாயக்

காஅேடி வர்த குதிரைக்கு ஐந்துபணமுண்டென் அ மறித்தான்.

அ. தக்க வர்கள் குருவேறின குதிரைக்காயமுண்டோ? இது வியாபா

மச்சம்மந்தமோவென்று தளர்ந்த வயதினற் கானடைாடக்க மாட்டா

ததைக் கண்டொருவன் சருமமாகத் தந்த கு கிரை இதாக்கும் இ கக்

சாயமே.து? அஞ்ஞ யமிதென்றவர்கள் கூப்பிட, அவ.அச்சி மத்தியா

னமட்டு மறியல்விடமாட்டாததில்ை வேறே வழி சாளு மலைக் து பண

ங் கொடுத்தார்கள். குதிரையில்லாவிட்டால் இந்தச் சஞ்சலக் தே

வையில்லையென் குருவுஞ் சபித்துக்கொண்டு கிட்டவிருக்த சாவடி

பிலே இளைப்பாறப் போஞர்கள்.

அங்கேயகப்பட்ட ஒரு கிரேஸ்தளுேடே குருவான வர்தானே வெ

கு முறைப்பாடு துவக் கிஞர். நான் பிறக்த நாள் த்தோன் றி ஒருக்கா

அங் கு கரையேறின தில்லை. இன்றைக்கு முதல்விசை றிவர்தவிடத்தி

ல் இந்த அஞ்ஞாயத்தைக் கண்டேன். இப்படி திேயில்லாமல் வழி

பறிக்கிற கள் வனப் போலே கெஷட்டு மாய்ச் சம்பாதி றெ பணம

அவர் சளுக்கு சன் ருய் இருக்குமோ? என் வயமெரிய வாங்கின. பண

ம் அவாக குக்கு செருப்பாகாதோவென் ருர். இதுக்கவன் ஐயா! கா

லத்தின் குணமிது, இச்சாளிலே பணமே குரு, பணமே தெய்வம். ப

ணமென் முற் பிணமும் வாப்திறக்குமென்பது முன் கேட்டோம் து

க் காலத்திலே சிலர் சஷட்டத்திற் பனங் கண்டாஅம் கக் கியெடு:

க் கூசார்களென் ம குருவானவர் சொன் அர். அவலும் இது ச்!

தேகமோ! அகவு வர்களுக்கு சாருதையா இதுக்கு அத் ச ட்சி .ெ

ளுமென மறு சொலஅகிரு . க1

ஒரு இர ச பணத்தினவலிஞலே தன் சீர்மையிலில் ல வரி:ெ

ல்ல ம் வைத்த றகு மூத்திர வரியும் வைத்தான். இது அவ. :

அ கு முதலாய்ப் பொருக்தாமல் சாறுகி இந்த வரியைக் கேட்கி,

அ லெசி வசக்கே டாயிருக்கு தென்ம சகப்ப்துக்கு அவ ன செக

து சா மம-ொழி சொல்லாமல் மகன அஅப்பிகு_ பலகட்

போனபின் வைத்த வரிப்பணஞ் சேர்க் கதின் மே :ல மகனை ச1

அசிைப்பித்து அக்தப் பணத்தை முகரச் சொல்வி சா.அதோவெ.

ம டடா  ை மகன் வேருென் தின யாமல 5. ருப் ம-க்கு:ெ

வ ற பி,ை ராசா இது மூத்திர வரிப்பணமாக்குமென்கு ன். கேட்

உரோ பணமவந்த ற் போதும் எப்படி வக் தாஅம் பாசமல்லகை

யாவெல று சொ. மூன.

- வ9-டிப் பல பேச்சுகளோடே பொழுது போக்கின. பின், சாப

க்கால, தி ல மீளவுங் குதி ையேறிப் போய் ஒரு பட்டிக்காட்டி.ே

கங் அாகள். குதசையைக் கள யாமல டிராமி டி மேயவிட்டுச் சவ

- பணத்துசகுத் தேடினவடத் துல் அகப்பட்ட கலவை,விட்டுக்குவில்,

அ5ை 5 து பாாகக ஒருவன வளவிலே கட்டிவைத் திரு ச்தான் . அகது |

பதை விடச்சொ னவடத்தில, இரா, திரி முப்பது காழிகையும் எ

_பயால மேய்க் கத்தே டெனக்கு வெகு சேதமானதிளுவதைப் பர் 1

ச்சேதம ய்விடம டடே னென் ருன்..அ.துக்கூர்ாட்டான் தானே போ!

கயம பயஞ் செலவ அமர்த்தகுஅ ம அதுக்கும் பயிர்ச் சேதங்கொ

மிக்கால அதை விடச் சமமதிப பனெ. கு.ை க அபேருங்கட்டியே

ய த கொலவயைப் பார்த்து மிகத்தது மேப்க் தது பதிக்கப் பத்

ஆ. ப பனக் கச்சேதமேட்டுப்பனத்துச்சேதமுன் டன் அ சொை

”* ச-ைசியலே ாேத்தபடிக்கு அ பணத்தை வ ங்கிக்குதிசையை
வடடுவிடடான்.

குருவோவென ருல் வெகுவாய்ச் சவித்துக்கொண்டு மைக்கு இச்ச

அ*" - னக் அக்கு உதவக் திகுலே சிலவுகளெத்தன சஞ்சல்:

களெத்தன சவகைகேடுகளெத்தன இதெல்லாம என மகிமைச்குத்

தி காக-- வென கானடையாகட்பே ாகத் துணி தார். அ.திக்குச்

சிஷாகளும சாரும ஆ! அது த காதென் அங் கானடை கடக்க உம்

ம வக தெ பல அஞ் சொல்லக்கொண்டிருக்க ஒரு வள்ளுவன் துதெ

லவா கே டகே கவலைப்படவேண்டாம ஐயல். கு- . இக் தச்

அசிச?--ரவ குைையப் பிடித்த ஷத்தகு விச்தாே
ஞ் '''அ' - வவுப ைனி எனக்கைக் த பன5 தந்தால அக், !

த்தை முத்து நீக்குவேனென் றன். செலவுதகஞ்சிஅத் கா

":::"- ம -ணங்கெடு. கச் சம்மதித்துத் த்ெ ஷத்தைக்கழி

கச்செவ சூாகள்.

அபபோ அதே வள்ளுவன் அவர்களை எப்க்கப் பல சடங்குக அச்

செயது பல பச் ல ளப் பிடு கி. கு க ை மேலே தாவி முனமுன

"" அ " அ வென்டி மபையமிட்டுச் குமுச்சூழ முமமுறை வல

"" அ "மு. ம். கானடு தலைபரியங் த ய குதிரையைத் தட்டித் த

-ல திரு' த ற்றைககாதற் கைபிடித்து நில முன். இச்தக்க திலே

"அ" சி பெலலாம நிற்கு து .ப்புடிக்கொத்த தோஷத்தை |
க --மு. அல் க் காத முத்தார்கள். இபபோதை கிதவும்அத்

கப-ே டடால ங் - ள், தோஷமு மற். நீங்குமென குல. இவ்

ஆ - வட-சிவ ளத் தட்டிக காதை அடித்து, திடீரென

க் அ சொலமே பயக் தோஷங் தொடாதபடி ஆழமாய்க்

குசமஅட4-ப் புதை அ மேலே மண் போட்டுக் குமபோட்டு வட்டுவ

" வ.உ. லபல மெலல ஞ் செவ மதகுல ம. டகாலமே

-ோய "வகு 'த த ைபபட்டு மடத்துக்குச் செ. ருாகன்.

ம.த. | .

ஆறவது பிராமணன்சோன்ன புரோகிதக்கதை,

மடத்துக்குச்சென்ற பிறகு குருவானவர் வெகு கவலைப்பட்டிரு |

தே ர். தங் தகுதிரை மிகவுங் குறைப்படடகுதிரையாஅ.அம் வியே

லலாமல் வங் தெனஅ மிகவுஞ் சங்தோஷ மாயற் று. ஆஅஅம் அச்

குதிரையிஆலே வழி பிலஅபவித்த க்க வாதைகளை நினக்க தி

னக்க வெகு மனக்கிலேசபபடடுகொண்டிருந்தார். அப்படியே

ஷேர்களைக் கூட்டிவைத்துக்கொண்டு தாம் பல பாமஞானங்களச்

சொலலத் துவ கிஞர்.

தமபிமாரே வர வ. சாடோஅம் அதிக மதிகமாகப் பிரபஞ்ச வா

ப்போது பணத்திலும் வேறுறவு ாேசமுமில்லை ஐயாவென்றன். இந்த ழ்வுகளெல்லாம் பொய்யானவாழ்வென்று கண்டுபிடிக்கிறேன். நி



உதயதாரகை.-MoRNING STAR, 211

மைகவ பில்லாத சன்  ையும், கசப்புக் கலப்பில்லாத இனிப்பும்

க்க ல் கலப்பில்லாத மகிழ்ச்சியும் இங்கே கிடையாது. ஐயோ! விலை

ன் றி உபகாரமாய்க் கு கிை ரவங்ததென் அறு காம் மிகவும் மகிழ்ச்த ச

லவே இக் ப் பாக்கிய தோடே தொடர்க் கடனே அன் ற சா

வைக் ரித கிலேசங்களைக் ண்டீர்களே. ஒரு தளித்தேனை சக்

அத்தகை சட்டவிழுங்கவேனுமோ? ஆசாவிசெல்லுக் தன் அமியு

ன.த. எவ்வகைக்க ளிக்குக் தோஅங் கொட்டையுமுண்டு இதெல

ா முள்ள ததானே,ஆலுெம் காஅெரு தினத்தளவில் அனுபவித்தபொ

வாட்பு .ெ சக் குதிரையேறித்திரிய எனக்கு யோக்கியமில்லைய

கும் மேல்விதிக்கெதிராய்ட போகிறதென் மூலாகுச் சன்ை 1 யோவி

வயே. இனி அச்சக் குதிரையைத் திரும்பவ அப்புகிறதே சருமமெ

_.

கே ஷேர்களெல்லாரும் ஆகாத காதிதென்றப்படிச்சொ

லாதேயு ை யா நீர் கொண்ட குதிரையோ காங்கள் தேடினகுதி ை

'யா வல்லவே தேவாதீனமாய்த் தாஅக ஆக்த கு கரையலலெ சாமி

தைத் திரும்பவதுப்பிஅல்க் திருவுளத்திக்கு எ சாப்ட்பே இறதாகு

.இ.த தோஷமையா உ.தி அக்தலாக் குதிசைபை'பிடித்திருக்க தோ

டிச்தை அந்த வள்ளுவன் கழித்த பிறகு அஞ்சத்தக்கதொன்ம மில்

லயென் ருர்கள். _ . .

இத்தோடின் னம்பல நியாயங்களே அவர்கள் விரிவாகச்சொன்னதி

ஒற் குருவு மன க்தேறி நீங்கள் சொன்னபடியா கட்டெல் ருர், ஆகி

ஓம் அ. துவந்தமோசம்போலே இனி வாதபடிக்கு இராமாஅ கு

இரை மேயவிடவெண்கு த.வீட்டிவே கட்டுவிக்கவேஅமே அதற்க:

: இடமுக்க வேணனென் ருர். அப்போ பேதையென் பவன் இதிக்

காலோ:னயென்ன இப்போதான் போப் ஆலங்கொப்புகெைவட்

டிகொண்டுவந்த ஒருமூலையிலேசேத்தியான லாயம இச்சணத்திலே

கட்டுகிறேனென் முன்.

என்ற கிமிஷத்திலே புறப்பட்டு வழியோரத்திலிருந்த பிரமாண் ட

க்கொடியாவின் மேலேறி நின் செவ்வைக்கொப்பைக் கோடரியா

ல் வெட்டத் துவக்கிளுள் ஆகிஅக் தான் தனிப்பக்கத்திவிருக் து அ

டிப்கக்கத்தை வெட் கிறதைக் கண்டு வழிபோக்க அகவக்க ஒரு பி

ராமண ன தம் இப்படி நிலலாதே கொம்போடு நீயும் விழப்போகி

ருயென் முன். அ.துக்க வை இந்தத் துற் சவனம் எனக்குச் சொல்லவ

தோயே வென்று இடையிற் சொருகிவைத்திருக்த வெட்டரிவாளா

ற் பிராமணனை எறிக் கால . அவனும் இக் சமுற டன் பட்டறியட்டு

மென்அ விலகித் தப்பிட்போய்விட்டான்.

பேதையோ வென்றல் முன்னின்றபடி இன்னமும் நின்று வெட்டின

திகுந் ப்ாதிக்குமேல் மம்ம்மப்போய் முறிக் கத்தே டே தாஅம்

விழுதோன் . அம்மம்மா ! வந்த அப்பிரமணன் வெகு சாஸ்திரி மகா

புரோகி சன் அவன் சொன்னபடிக்க பிற்கென் று கடுகவெழுச்து பி

ாமணக்கப்பற்றிக்கொண்டோடிஅன் சகிேயிலவன் கிட்ட்வோடி

வருகிறதைப் பிராமணன் கண்டு இந்தப் பு:தியில்லா தமிருகம எ ன் ன

செய்யும்ோவென் றஞ்சிகில் ருன். பேதை சென் ருெரு கும்பிடுபோட்

டு ப்யா தி மகா சாஸ்திரி தின்ன மொரு புரோகிதம் எனக்குச்சொ

ல்லவேனும் நான் பரமார்த்தகுருவின் சீவி அக்கும் அவர்பெயரில்

எனக்குப் பட்சமெத்த அவரு-குச் தளத்தவயதாகக்கொள்ளத்

கொஞ்சகாளிலே சர்வாரென்று பயந்திருக்கிறேன். இப்போது நீ

செனக்கா. தலாக அவருக்குமுகிவுகாலபெப்பொழுதென் று. அதுக்

குமுன் காணப்படும் அடையாளமின்னதெ. ப எனக்குச் சொல்லு

மென் குன்.

பிராமணன் த ப்புவித்துக்கொள்ளப் பலபல போக்குச்சொன்ன

உம் அவன் விடாததிகுந் கடைசியிலே ஆசனஞ் சீ. சூ சிவன காச

மென்ருன். இதேதையா? இதுக்கருத்த ஞ் சொல்லுமென்ம அவ ன்

அலட்டிச்கேட் உன் குருக்களு கிருப்பிடங் குளிாக் சவன் றைக்கு

அவருக்குச் சாவுகிட்டின சற் கடையாள மென் று பிராமணன் சொன

_

ஃப்சைடி க.ஸ்காரஞ் செய்துபோய் வெட்டின கிளையை மடத்

துச்சிழுத்துக்கொண்டு கடக்க செய்தியெல்லாம் வகை விபரமாய்ச்

சொன் ஞன். குருக்களிதிக்கு விசா ப்பட்டுச் சொ. சைபிராமணன்

மகா சாஸ்திரியல்லவென சொல்லக்கூடா.த. உனக்கவன் சொ

ன்னபடியெல்லாஞ் சரிய ய் உடனே ஆயிற்றே. எனக்குஞ்சொல்வி

பஅப்பின புரோகிதமுக் தப்பட்டாக ஆசனஞ் சீதஞ் சீவன சா

சம்மகாயுத்திவசனழு இனி எச்சரிக்கையாக்கும் வேண்டியது ஒருக்

காஅ வ் கால் சத்திசெய்யலா கா.தி இதின் மேல் ஆண்டவர் திருவுள

மென் ருர். (இன் அம்வரும் )

THE ADWENTUREs 0 THE (:URU N000I.E.

. (By Beschi)

IFifth Story.

0f going home on horseback.

After they had travelled merrily along for a considerable distance, the col

lector of toil belonging to the highway came running up, and stopping them,

demanded tive fanams for the horse To this they replied, by crying out,

:What toil for a horse ridden by a Guru: Has this anything to do with com

merce: This frsooth is a horse given by a person out of charity, who per

ceived that owing to his decrepid age he wasunable to go on foot what tol

is there for this: Tis an injustice. As he would not quit his arrest, even

until it was high noon, seeing no otherway, they gave the five tanams. The

Gara, too, reflecting that it he had been without thorse, this wexation would

not have been occasioned, was in great tribulation.

They went to refresh themselves in a chouitry which was near, and to a

good mao whom he found there, the Guru himself began making great coம

plaint. never, said he, mounted a horse from the day that I was born.

Now to-day, on the occasion of my riding for the first time, this is the injus

tice which I have experienced Shall the money which they thus wickedy

obtain, like thieves who unlawfully take possession of the road, do them any

good Shall not the money which they consume my belly by receiving be

come a fire to them: To which the other replied, This, Sir, is the temper

of the times; in these days, money is the Guru, money is the deity, we have

heard it said ofold, that if you but name money, eper a corpse oil ope_itச

mouth Now a-days Sir, there is no other care or love but money.” The

Guru answered, Inthese times there are some, who it they see money, though

it be in ordure, will not scruple to lick it ont. Said theother, is there any

doubt of thist And even that, Sir, doth not stink to them; listen to an evidence

of this.

:A certain king, from a desire of money, after he had imposed apon his

kingdom all sorts of taxes which had not existed before, levied a tax also p

on trine. This, even his own son not endaring, he remonstrated with his

| father, saying that it was shameful to demand such a sinking tax. The king

however, dismissed his son without making a reply. Afteriany dayshad e

|lapsed, and the money had been collected for thetix which had been imposed,

the king, sending for his son, desired him to smell that money: Does it stink?

demanded he. The son, not thinking of any ulterior meaning, said it smell

well enough; upon which the king replied, This is the very money from the

urine tax. Dost hear met It is enough, it the money but comes; it is no mat

ter, Sir, how it comes.'

After they had in this manner passed the day in much conversation, in the

evening the Guru again mounted the horse, and when they had travelled along

they halled in a hamlet, They did not tether the horse, but turned him out

to feed at night, and when they went in the morning to seek him for their

journey, he was not to be found. On entering and searching from house to

house, a person had detained him tied up in his enclosure, and when they re

quested that he would give him ap, he replied, The whole thirty hours of

the night he has been feeding on my grain, by which as I have suffered much

injury, I will positively not let him go." Upon this the chief of the willage

went himself to him; but although he endeavoured to appease him, both by

entreaties and threats, he said that he would agree to give him up, only on

condition that the damage should be made good A number of persons assem

bled, who having enquired into the injury which had been done by the graz

ing, and having estimated what had been trodden down and what had been

fed of pronounced that there was a damage often finams, or at least, that

there was a damage of eight fanams. In the end, however, an agreement was

made for four tanams; which the man having received, gave up the horse.

As for the Guru, being greatly distressed, Wherefore have I this horse'

Said he, 'how many expenses, how many sorrows, how many degradations

have been incurred in consequence of its coming; all this, my friends, isill be

fitting my dignity. So saying, he resolved firmy to go on foot Upon this

both his disciples and the willage folk cried, Fie, fe, this ill beseems you, be

sides, you are unable to walk on foot.” Then a certain Walloovan hearing

all this, said, You need not grieve, Sir. Undoubledly all these calamities

have come upon you, from the sin which has possessed the horse. If you,

once for all, will incur an expense and give me five fanams, I will cast out

and remove that sin. Reflecting, that it one fears empense, business

cannot be done, they consented to give the money, and told him to cast

out the sin.

Then the Walloowan, in order to deceive them, performed several ceremo.

nies, plucked some green leaves, sprinkled them over the horse, screamed

out, Moonal moona! ah oh!' And having performed circumgyrations

round him, he came thrice to the right, and after patting and stroking the horse

from the tail to the head, seized hold of the single ear. In this very ear,'

Said he, all the sin is lodged. It was in order to cast out such a sin as this,

that the other ear was heretolore cut of Now, if we cut of this also, the

sin of the present day will be suppressed and stayed. With this, having

sharpened a chopper, they cut of the ear, and in a trice bore it to a distance
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in order that the sin night not attach to any one. They then dig a deep pit,

இயied il, and covering it with earth, placed a mark there and came away.

A, all that day was consumed, on the following morning they departed, aid

alter bawing suffered much trouble arrived at the Mattain.

Sixth Story.

of the Brahman's Propherமு.

Alte their arrival at the convent, the Guru was very much out of spiris

The gi-horse was a very detective horse yet it was a great happines to hiம

that it had come without purchase, still, however, harping and harping upon

te soாows and mistortaies which had happened on the road on iccount of

tle hore, he continued to sufier great anxiety ormind so, assemblig is dis

ciples, he hegan to give then divers sage counsels. Brethren, l perceive

ever day more and hore, that all the pleasures of the world are alse plea

Sures. Good unnixed with evil, a sweet unmixed with bitter, and joy un

புixed with sorrow, are here unatainable. Alast alas were we not greaty

99lighted, that, through civility, we had obtained a horse without paying for

in Ye have witnessed the sid mistortunes which visitod us, and, on that

very day, iமmediately followed this good fortune Must we swallow s0 much

bitterness, in licking up one drop ofioney: Ah! even the grain of fine rice is

within its husk, and to fruits of every kind there is a skin and a stone. AII

tis is indeed true; nevertheless, the evil which I have endared within the space

ptone dy is extreme, It is certainly not belting me to go about riding படி

horseback Shal I have the audacity to go in opposition to the destiny above?

Ne, p. It will be proper, then, hereate to seit the horse back agin. To

this all the disciple with one accord replied, I his ust not be this must

ப0 be Do not talk so, Sir. Is this a horse which you have purchased: ls

this a horse which we have sought No indeed, it is a horse which came of

itself is a providential assistand; did it not I we send it back, it will be

10 go in opposition to the divine will; will this be proper This will, indeed,

ஆ sin, Si. Besides this, there is nothing to extile'alarim, now that that

Walloowan has cast out the sin which had got possession of the horse”

By their stating at large, this, as well as மany other reasons, the Guru lin

sell having recovered his spirits, sid, Be it according as you have said;

however, in order that the nishap which we பet with the other day, மay not

பerயr in tuture, it will not do to turn the horse out to feed at night, but we

பst positively keep hiய tied up in.doors, and l do not know or any place

for that purpose. Then, said Simpleton, what need of consideration for

is I will go now directly and cut some Banian branches, and bring theய

and in a motent I will coistruct a ment stable up in the corner.'

The instant that he spoke, he set cut, and ascending a large spreading Ba

ஆian tree which was by the road side, he began to cut with an ixe a staight

branch which projectet. He, however, stoid at the end, and chopped the

Part mext the trunk, which a Brahmin t:aveller who was coning along the

ாoad having perceived, cried out, .ilo brother, do not stand in this muner,

yoய yourself will full together with the branch. To this le replied, "Com

est thou with this evil biding to me: With that he huried at the Brahman

: knife which lie lept sheathed at his waist, whist the other thinking, “Let

this fool learn by suilering, retreated and made his escape.

As for Simpleton, he clopped away, still standing in the same manner in

which he hadstood before, to that when the wood was more than half cut

through, it broke, and he himself tell down with it. Aம! am ma!” ex

clained he, that Brahman is a great Shastri, a mglity Prophet, it has hap

Pபேedius as he predicted. So'saying, he quicklyrose up, and ran to over

take the Brahmah. This latter, perceing hill rinning il on a sudden to

wards him, slood in terror, doubting whattis senseless wild beast might do.

Siமpleton, approaching, பade hit a reverence, and sait, Sir, you are a

great Shastri, pray prophecy for ne yet once more, l aய a disciple of the

யேru Noodle, for wholi I hive a great allectioய As he is of a decrepid age,

! an leaful that he will die in the course of a short time, Do pray றe, lor

ாy coமfort, tell me at what period his end will be, and what will be the signs

that will appear previously it it."

The Brinan'in orderto elect his escape, made various excuses; but, as

the other would not quit hiம, he at last suid, .lsamam Shitam litana ma

sham, What is this Sir Pray tell me is meaning, asked the otheriம

portunately. The Brahman replied, On whatsoever day your Guru's poste

rior shall become coid, it will be a sign that is death is at hand.'

இ0.Simpleton, having made obeisalice, depared, and dragging the branch

which he had cut to the Mattaய, related cicumstantially i the particulars

பt had pased. The Guru apon this was very sorrowil, and thus spoke.

'1 மேot be asserted that thesaid Brahman is not a great Shastri, for every

ting iமமediately happened to thee, exactly as he hai foretold. In like mai

ner, the prophecy which he has pronounced and sent to me, must be infallible.

யேயm Shitaniapana mashan, is a true saying. For the future, great

ம்ோe will be requisite my feet must never be washed, and for the rest-God's

will be done.'

(Old Sayings)

பலபாழைப் பழமொழி.

நகைத்திகழ்வோனே நாயெண்கின.

விலக்கக்கூடாத துன்பத்திற்கு விசனப்படாதே.

உன்னவஞ்சித்தவனை ஒருக்காலு நம்பாதே.

பொருளாசையுமனச்சாட்சியும் பொருந்துமா!

மட்டானபோசனம் மனதிற்குமகிழ்ச்சி.

கல்லி லும்வன்மை கன மூடர் நெஞ்சம்.

நிலையிலான் வார்த்தை நீர்மேலெழுத்து.

உணர்விலாக்கல்வி உப்பில்லாச்சோறு.

கற்கையிற்கல்விகசப்பு கற்றபின்பதுவேயினிப்பு.

கல்லார்உறவிலுங் கற்ருர்பகைநலம்.

கல்வியில்லாச் செல்வம் கற்பில்லாவழகு.

கல்லார்செல்வத்திலுங் கற்ருர்வறுமைநலம்.

சர்ச்சனருறவு சருக்கரைப்பாகுபோல்.

கல்வியிற் காலம் கழித்தலேயிலாபம்.

பலமுயற்சிசெய்யிலும் பகவன் மேற்சிந்தைவை.

அயலான்பெண்டிர்பால் அந்தகன்போலிரு,

அரிய சரீரம் அந்த ததெறிந்தகல்.

பாதகர்பழக்கம் பாம்பொடுபழகல்போல்.

|

|

|

அகத்தியர் ஞான ம -ாகமே பக்கத் தினி. அ.

அலகையது தேவனுக்குச் சரியாய்கின்று ஆங்காந்த

னெடுத்து அகந்தையாலே-நிலைகுலைந்து பாதாளக்குழி

க்குனின்று நித்தியமுமானிட ைமோசம்போக்கிப்.ப

ல்கலையுமுனரறிவைமயக்கிததங்கள் பாதாளவீடதிலே -

தங்கசசெய்யு-நிலையதவையறியாமற். போருர்போரு

ர்நினைத்துப்பார் புலத்தியனேநிசமாய்த்தானே. இடு.

நிசமான நால் வேதமாறு சாத்திரம் நினைவக வைமய

க்கிவைக்கும் புராணசத்திரம்- வசமாகநான்மத சதில்

ந்த சாத்திரம் பற்றமற்றச்சாத்திரத்தின்வசமீதெல்லாங்

குசமசக்குக்குசமசக்கு அப்பா அட்பா கூறுகிறேன்
_

_சொடவேதசாத்திரந்தன்னை. நிசமாய் நம்பினபோச்ே

டேற்றமுண்ம நிலைஞானக் கண்குெளியு நிற்குத்த

னே. விசு

கண்ணிரை சீதான் விட்டுள்ள சுத்தம்போக்கிக் காரண

சற்குருவினுற்க சட்டைப்போக்கி- வெண்ணிராம திதி

ரு வேதாந்தத்தின் வீடேகவேணுமென்ருல் விரும்பித்

கேளு-தண்ணீரையுருவேற்றித்தியானஞ்செய்து சச்சி

தானந்தனையேசரணஞ்செய்து - கண் ணிரை விட்டழுத

கசட்டைப்போக்கிக்கரையேறவேனுமிதைக் கைக்கெ:

ள்வீரே.

கைக்கொள்ளவேணுமென்ருலின்னம் வேறேகற்பனை

புமுண்டதனக்கருத்தில்வைத்தே-பைக்கொண்ட பிதா

மாதாப்பாதம்போற்றிப் பழிமோகநினைவகற்றிப் பா

வைமாரைத்-திக்கென்ன நினையாமற்றிருட்டைப் போ

க்கிச் சிவம் வேணுமென்றுதினஞ்செபத்தைச்செய்தி.

மெய்க்கொண்டேயிருந்திடுவாய் சொல்லிட்போட்டே

.ெ

ன்வேதாந்தவேதத்தின்வெளிச்சமாமே.
_

_1.
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The following Clossary of Scientific Terms is submited for consideration, and, irapproved, for adoption by those engaged in the education of the

Tamil_people. The Tamil terms, excepting those which stand for ideas not found in Hindu science, are generally substantiated by good Tamil or Sanscrit

ம்ைority TheTamil for someterாs is not given because the individual who prepared the Glossary had it suficiently satistied hisell as to thebest choice

of words before he was ghliged to leave the Province on account of ill health. 1f any one wilifornish well substantiated scientific terms for these or any

other teாs.common in English science, either from Sanscrit or Tamil, they will be thinkfully received. Communications on the subject may be addressed

to the Publisher of the Morning Star.'

A

Aberration, கிரக தானபிரமாதம்

Algebra, அட்சரகணிதம், வீசக

னிதம்

Altitude, உயரம்

Amplitude, ஆகிாம்

Angle, கோணம்

Anomaly, மச்சம்

-argument of, மக்தகேநிேரம்

Anomalistic year, மச்சமானம்

Antipodes, எதிரடியார்

Antoeci, அலுபாதம்

Aphelion, உத்தரமக்தோச்சம்

Apogee, துங்கன்

Apsides, மத்தோச்சம்

Arc, சாவிச்து

Arcturus, சோதி

Argument, கேச்திரம்

- latitude, பதனகேந்திரம்,

அட்சகன்னம்

Arithmetic, கணக்கதிகாரம்

Arithmetical terms

Enumeration, எண்முறை

Addition, சங்க லணம்

Subtraction, விபகலணம்

Multiplication, குணனம்

Division, பாகா பம்

Sum, சங்கலிதம்

Minuend, சோதகம்

Subtrahend சோத்தியம்

Multiplicand, குண் ணியம்

Multiplier, குணகம்

Product, குனிதம்

Dividend பாச்சியம்

Divisor, பாசகம்

uெotient. இலப்தம், பலம்

Remainder கழிவு, சேடம்

Fraction அமலம், ழேவா

பிலக்கம்

Decimals, ச.சாம்லம்

Rule of Three, திரைராெ

_c

-Five, பஞ்சா சிகம்

-Seven, சத்த ராசிகம்

-Nine, சவ சிகம்

Progression, சங்கலிதம்

Ascensional difference, ச. கா

ண்டம்

-sine of, சாசா

Asterism, கட்சத் சிாம்

Astrologer, சோதிடன்

Astrology, சோதிடம்

Astronomer, கணித சாத்திரி, க

Astronomy, சணிதம்

Atmosphere, வானம், புட்காம்,

வ பு:தம்

Attraction, கவர்ச்சி

Axis, சாராசம், அச்சு

Azimuth, ஆகிய கோடி

B

Barometer, பரொமெதர்

Binomial இசையளவு

Bissextile, அதிசவுரம

Bootes

Bridge, பாலம்

Bank ofriver, ஒாம்

0

Caloric உட்காக்கை

Cancer, கற்கடசம், சற்ெ

Canis major

Canis minor

Cannon, பீரங்ெ

Capella

Capillary tubes, சிமத்துவாரம்

Capricorn, மகாம்

Cames wematici

Catenary

Cauda Capricorni

Centaurus

Centre, கடுமையம்

-of the Earth பூமிக்குள் கடுமை
ய_b.

Centre of gravity, திண்மைக்க
வர்ச்சிமையம்

Centrifugal force, கடுமைய நூ

க்கம்

Centripetal force, கடுமையக வ

ர்ச்சி

Cepheus,

Cerberus

Cetus, the whale)

Chart படம்

Chemistry

Chord

Cipher, குனியம்

Circle, வட்டம், மண்டலம்

Climate, தேசத்தின் குணப்பேத

ம, ஊர்க்குணம், ஊர்வாகி

Cloud, முகில், மேக ம

Coast, ரை

Cohesion, இசைவு

Colure, அயனமண்டலம்

-wernal, மேடாயனமண்டலம்

|

|

Coma Berenices

Comet, தாமம்

Commutation angle of, சீக்கிர

சேர்திரம்

Compass, சாக்தமசிகம்பி, கா

ச்தப்பெட்டி

Compasses, கவாசம்

Complement of an angle கோ

டி.

Cone, குவிச்தவடிவு

Conjunction, சமம், சங்கமம்

-true time ofsun & moon, சுத்

தட்பஅறுவம்

Constellation, இராசி(Zodiacal)

கட்சத்திரம்

Continent

Convexity

Cor-Hydrae

-Leonis

Corona, பரிவேடம்

Co-secant

Co-sine

Cosmical aspect

Crater

Cresent (horned moon) பிறை

Cube, -னம்

Cube root, கனமூலம்

Culmination

Current, நீ போட்டம்

Curtate distance

Cusp, பிறைக்கொம்பு

Cycle, காலசக்காம

Cygnus

I)

Data

Day, கான், தினம்

Dawn, அருணம்

Declination, கிரார்தி

-sine of, கிராக் தி சா

-north, (in eclipses) உத்தர

கோளம்

-south (do) தக்கணகோளம்

Deferent

Degree, பாகை

--of latitude, அட்சபாகை

of longitude. தேசாக்தாபா

_

Denominator, செசம், சீழ்வாபி

லக்_ம, கா ரம்

Diagonal

Diagram, வடிவு

Dial, குரிய கடிகாரம்

_Wop. 1841.

Digit, பிரமாணம், பங்கு

Disk, தேகம்

-of sun, இரவிதேகம்

-of moon, சசிதேகம்

Distance, mean (as of a pla

net)

-true, கன்னம் _

E

IEarth, பூமி, பூலோகம்

Eastern, குண

IEbbing and Flowing of the

tide) ஏற்றம் 8 வற்ற்ம்

Eccentricity

|Eclipse, கிரகணம், கிராணம்

|Ecliptic, கிராக்திமண்டலம்

Electricity, மின்சாரம்

Element அதிபூசம்

Ellipse

Elongation

Emersion, உதியம்

Epact

Ephemeris, கிரகசாரம்

Epicycle, பரிதி

Epoch, அச்சு

Equation of the centre, பச்த

_II

Equator, கிரக்ஷம், நிாட்சம்

--celestial, காடி.மண்டலம், வி

சுல ரேகை

Equinoxes, அயனம், விசுவம், கி

ராக் திபதம்

-wernal, மேடாயனம்

-autumnal, துலாயனம்

Estuary

Ether, ஆகாயம், குடிலை,குடிலம்

Evection R

Figure, வடிவம், உரூபம்

Firmament. வான ம

Focus, அகிராஞ்சு

Force, வலிப்பு

IFountain (as to a well) ஊற்.டி

Freeze, உறைதல

Fulcrum

Galaxy, பால்வீதிமண்டலம்

Galvanism

| Gas

Geminii, மி.தனம்

Geocentric, புவன கோக்கு

Geography, பூமிசாத்தி ம்

Geology, கிரசாதி சாத்திாம்

னிைதன் Geometry-autumnal: த லாயன மண்டலம் Diameter கிட்டம
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iேbbous

nேomen, சங்கு. சத்தம்

Government in grammar, அதி

காரம்

Gravitation, பூமிவவிப்பு

Gulf, குடாக்கடல்

Halo, பரிவேடம்

H

Harbor, ஒதுக்குக்கடல்

Heavens, visible, வானம்

Heliacal

Heliocentric, ஆதித்தகோச்கு

Hemisphere, கோளார்ச்சம் உ

ண்டார்த்தம் .

ட easteri, குணகோளார்த்தம்

ட western, குடகோளார்க்கம்

ட northern, உத்தரகோளார்

த்தம் , -

ட 50uthern தக்கணகோளார்த்

தம்

History, book of, இதிகாசம்

Horary, கோலம்

Horizon, அடிவானம்

Horizontal

Horoscope, சாதகம்

1

Immersion, அத்தமித்தல்

Inclination, சாகை

Inertia

Intercalary, அதி, அதிக

Island, வுே

1sthmus, இலத்முஸ்

)

Jupiter, வியாழன், குரு

L

Lake, பெருவாவி

Latitude, terrestrial, அக்ஷம்

-north, உத்தராக்ஷம்

-south, தக்களுக்ஷம்

- celestial பதினம், விக்சேபம்

-argument ot, பதனசேக்திாம்

League

Lens, ஒளிவட்டம்

_convex

_00n08We

Lepus (constellation)

:Libra, துலா

Libration

Limits, ecliptic

Line, இாேன்க, வரி

Logarithm, மாற்றிலக்க வகை

Loigitude, terrestrial தேசாச்

த ம்

-celestial, சாயனம், புடம்

ட do i equated, சுத்தபுடம்

-do 2 equated

டdo 3 equated, திரிபேப்புடம்

- do 4 equated, சதாப்புடம்

Lunar, சாச்திர

M

Magic. அஞ்சனம்

|Magnet. காந்தம், காக்கக்கல்

Magnetic needle, காக்த ஊசி

Mars, செவ்வாய்

Mathematics

Matter, பதார்த்தம், சடப்பொ

ருள்

Mean; medium; மத்திமம்

Mercury, புதன்

Meridian, தேசாக் தாரேகை

Meteor, விண்விழுங்கொள்ளி

Mile

Mill, இயந்திரம்

Mine, சுரங்கம்

Minute, கலை

Mirror, உருவங்காட்டி

Motion. கதி, சலனம்

-daily, கதி, புத்தி, புடபுத்தி

-relative, புடபுத்தி விபரம்

Mountain, மலை, பருவதம்

N

Navigation, மாலுமிசாத்திரம்

Nebulae

Node, இராகு கேது, பதம், அ

பனம்

North, Northern, உத்தரம்

Nucleus

Numerator, அங்செம், மேல்வா

பிலக்கம்

Nutation

0

Observatory

Occultation, மறைவு

Ocean, சமுத்திரம்

Opposition of sun and planets

அசங்கமம்

- true time of sun and moon,

சுத்தப் ப.அறுவம்

Optics, திட்டிசாத்திரம்

Orion

Orrery

p

Paradigm, கிரிகாமாலை

Parallax, க்ேகிரம்

- annual

Parallel, அட்சரேகை

Parhelion, பரிவேடன், பாசுகு

ரியன்

Penumbra

Perihelion, தக்கணமக்தோச்ச

L

|Period of a planet, கிரகமானம்

Phosphorus

Pisces, மீனம்

Planet, ரெகம்

Pleiades, கார்த்திகை

Polar circle, துருவச்சக்கரம்

Polar star, துருவன்

Poles, துருவம்

-(north), உத்தர துருவம்

Precession of equinoxes, கிரா

| க் கிபாதக கி

Professor (in a college &c.) வி

த்தியாபாரகன்

.ெ

uெadrant, பாசம்

| Quadrature

| Quick silver, இரதம்

R

Radius, விட்டார்த்தம்

-tabular, திரிசா

| -wector, கன்னம்

Rainbow, இச்திாவில்

Reflection

Refraction

Regulus

Retrogradation, வச்ரெம்

Revolution ofaheavenly body,

மாதி, அண்டம்

Right ascension, இலம்பிதம்

River, ஆ.மு, கதி

S

Sagittarius, த.அ

Saturn, சனி

Scorpio, கிருட்சிகம்

Second, in astronomy, விகலை

Semi-circle, மண்டலார்த்தம்

Semi-diameter, விட்டார்த்தம்

Shadow, நிழல், சாயை

Sign, zodiacal. இராசி

Sine, சா, அர்த்தசா, சீவம்

-tabular. பாதெமூலச்சா

Solar, சவுர

Solstice, அயனம்

-northern, உத்தராயணம்

-southerm, தக்களுயனம்

Space, வெளி

Sphere, கோளம் உண்டை

-celestial, ஆகாயமண்டலம்

Spheroid, அண்டம்

Star, விண்மீன் கட்சத்திரம்

starry heavens:விண்டலம்

Stationary, நிமிர்ச்சி

Sun, ஆதித்தன், குரியன், அருக்க

ன், ஞாயிறு, திர

Synodical

Syzygy, சமம்

T

Table,(astronomical) வாக்கியம்

Tangent

Taurus, இடபம்

Telescope, சமுக்காச்குழல்

Terrestrial, புவன

Theodolite

Thermometer

Theorem

Thunder, முழக்கம்

Tides, ஏற்றம்வற்றம்

Tornado

Torrent, நீரோட்டம்

Torrid zone. உட்டன.பூமி

Transit

Triangle முக்கோணம்

Trident, குலம்

Trigonometry, முக்கோனசத்

தி, ம்

Tropic

-of cancer கற்மெண்டலம்

-of capricorn மகாமண்டலம்

Twilight, சாக்தி

U

Umbra, சாய்யை, இரசகு

-apparent diameter of இா

குதேகம்

Universe,

லாண்டம்

சருவாண்டம், அகி

w

Wariation of the moon (3rd

inequality)

v.ே :ே .

Wersed'sine சாம், அக்கிாம்சா

Wertical உச்ச

Wirgo, கன்னி

Wolcano, அக்கினிப்பிளப்பு

Volcanic mountain, அக்கிளிம

லே

w

West, மேற்கு, குடகம்

Westerm, குட (தம்

-hemisphere, குட கோவார்த்

Whirlpool. நீர்ச்சுழி

Whirl-wind குறை

Wind, காற்று

y

Year, வருஷம், ஆண்டு (ம்

-solar, சவுரவருடம் சவுரமான

-siderial, தேவாள், தேவதி

னம்

-tropical, அயனமான்ம்

-anomalistic மக்,ச்மானம் -

-lunar, சாக்திமானம் சக்தி: |

வருடம்

2enith, உச்சம், சங்குமூர்த்தினி,

கத்தம்

-distance, சத்தபாகை

Zodiac, இராசிமண்டலம்

Zodiacal

Zone, பூமி, சக்காபூமி, வலயம்

-torrid உட்டணசக்கசபூமி

-frigid, தேளசக்க பூமி

-temperate, மத்திமசக்கசபூமி

-north temperate, உத்தரமத்

திமசக்காபூமி

-south temperate, தக்கனமத்

Lupus (constellation)
திமசக்காபூமி-(south), தக்கன.திருவம் Topography
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அலேக்சந்தரியருடைய புத்தகசாலையின் அழிவைப்பற்றி.

(Detraction of the Alexandrian Library.)

எட்ெத்துத் தேசத்துக்குத் (E87pt) தலைப்பட்டன

மாகிய அலேக்குசந்தரியா நகரியில் (Alexandria) இரு

நீதபேர்போன புத்தகசாலை உலகத்திலுள்ள யாவற்றிலு

அேதிக ர்ேத்திபெற்றிருந்தது. அலேக்குசத்தரியா நகரி

யையும் பல்மயிரு (Palmyra) நகரியையும் அலேக்கு"

நீத:(Alexande the Great) இந்ததேசத்திற் பிரயன

பேண்ணுகையிற் கட்டிவைத்தான். அவ்விடத்தில் இ!"

கிளிட்டென்னும் ஒர் கணக்குச் சால்திரி (Euclid the

mathematician) முற்காலத்தில் ஒர் சாஸ்திரப் பள்ளிக்

கூடத்தை ஸ்தாப்பித்த எண் சாஸ்திர முதலியவைகளை

ப்படிப்பித்துவந்தாரெனச் சரித்திரத்திேைல அறிகி

ருேம். மக்கேதோனியா, எகிப்த்து, லீதியா, (Lydia)

இதுதேசம் (Hindustan) சீரியாநாடு, (Syria) முதலி

யவைகளை ஆண்டுவந்த மகா அலேக்குசந்தர் இறந்த

பின் அவருடைய சேனபதிகளிலொருவனுகிய டாலிமி,

(Ptolemy) எப்ெத்துக்ரொசாவாகி மேற்சொல்லிய புச்

தகசாலையை உண்டுபண்ணிச் சிறப்பித்து வைக்க அவ

லுக்குப் பின்வந்தவர்கள் அதைப் படிப்படியாய் அல

ங்கரித்துவந்ததிலே (எ) இலட்சம் புத்தகம் அவ்விடச்

திலிருந்தது. இற்ற்ைக்க்ேறக்குறைய (உதஇ)ை,ஆகு
த்துக்குமுன் சேரென்னும் இராசா (Caesar) எகிப்த்து

தேசத்தைப் பிடித்தபொழுது தற்செயலாக அதில் இ

ருந்த புத்தகங்களில் (ச) இலட்சம் அழிந்துபோயின.

அவ்வூரின் இராசாத்திதஞ் சீசர் இராயனின் பெண்சா

தியும்ாயிருந்த மிகவுஞ்சவுந்தரியமுள்ள ளிெயோப்பெற்

ள் (Cleopatra) அப்புத்தகசாலையில் (உ) இலட்சம்

புத்தகங்களைச்சேர்த்து அதிக சிறப்பாக்கிள்ை. மற்றவ

tகளுங் காலத்துக்குக்காலம் அதை அலங்கரித்து அதி

கடத்தகங்களைச்சேர்க்கக் கடைசியாய் அதிலிருந்த புத்

தகங்கள் (எ) இலட்சத்துக்குமேற்பட்-அ. கிறிஸ்துவ

ருஷம் (எா) ம்ஆண்டில் அலுக்கர் அலேக்குசந்தரியா

கேரியைப்பிடித்தபொழுது அவர்களுக்குப்பிரதான அ

ம்முவும் (Omra)படிப்ப்ாளியுமாயிருந்த ஒருவர் அவ்ஆ

ரிலுள்ள மிகுந்த கல்விமாகுெ ருவனத் தன்னிடத்தில

வர்து எப்பொழுதுங்கண்டுபேசி அறிமுகமாயிருக்கும்

படிசெய்தார். கொஞ்ச நாளின் பின் அக்கல்விமான் அ

ம்முவை நோக்கி, ஒய்! நீர் நகரியிலுள்ள ஆஸ்தியை எ

ல்ல்ாம் அற்றுப்போகப் பண்ணினிர் உமக்கருமையா

ன திரவியங்கள் எனக்கருமையில்லையே, உமக்கு அவச
ாமில்லாததும் எனக்கதிக நன்மையைக் கொடுக்கக்கூடி

பதுமான பொக்கிஷம் இந்நகரியிலுண்டு என்றதற்கு

அம்மு நீ விரும்பிக்கேட்கிற பொக்கிஷிமென்னவென

அதற்கவன் உம்மிடத்திலிருக்கிற புத்தகசாலையிலுள்ள

புத்தகங்கள் உமக்கேன் என்க்குச் சிலதைத் தாருமேன்

எனக்கதிகாசமில்லை. சங்களுக்குமேலான சலீட ஒமரி

ருக்கிருர் (Caliph Omar) அவருக்கெழுதி உத்தரவுபுெ

நவேண்டுமென்று உடனே சிலதாதாைக் கலீபுக்கனுப்

ப, கலிபு இக்காரிங்களை அறிந்தவுடனே காகிதமெழுதி

எங்களசத்தியவேதப் புத்தகமாகிய சோமுனிலே (Ko.

ran) எல்லா அறிவும் அடங்கியிருக்கிறபடியால் அப்புத்த

கங்கள்சோருனுக்கிசைந்திருந்தால் அவைகளை ஏன்?கோ

முனைப்பார்க்க அவைகள் வித்தியாசமான கருத்துள்ள

வைகளாய் இருந்தால் அவைகளை எவ்விதத்திலும் வாசி

க்கவேண்டும். ஆலுைம் அவைகள் கோருனிஆம் மே

ன்மையல்ல. அவைகளை உடனே அழித்துப்போடுக்க

ளென்று அதிகாரங்கொடுத்தனுப்பின்ை. இக்காரியங்க

2ள அம்ரு அறிந்தவுடனே பட்டினத்தில் வெந்நீர்த்

தொட்டிகளுள்ள இடங்களுக்கு புத்தகங்களைலெல்லாம்

அனுப்பித் தொட்டிகளுக்கு இவைகளை விறகாகவைத்

தெரிக்கும்படி செய்தான். புத்தகங்களும் அதிகமாயிரு

ந்தபடியால் எல்லாம் எரிந்துமுடிய ஆரமாகஞ் சென்

றது. இவ்வண்ணமாய் உலகமெங்குங் ர்ேத்தியடைந்தி

ருந்த அலேக்குசந்தரியாவின் மேன்மையான புத்தகசா

லை முழுதாய் அழிந்துபோக அவைகளிலடங்கியிருந்த க

ல்விக்களஞ்சியம் மனிதருக்கில்லாமல் நித்தியத்துக்கற்

மறுப்போவிற்று.இவ்விதம்ாகவே உலகத்தில் மன இருளு

ம் மூடத்தன்மையும் பரம்பின.

புதி ன ச் சங்க தி.

படவுச்சேதம்.

பருத்தித்தறைக்கு அருகான வல்லுவட்டித்துறையிற் செய்யப்

பட்டு :ங்கேற்றிக்கொண்டு வங்காளத்துக்கு முதற் பயணம்

போனதும், (உள்ல்ெ) தொன் (Ton) பாரங்கொன்-சிரி"

படவொன்று சிறிது காட்சளுக்குமுன் அடிச்ச புசவிகுந் சென்னப

ட்டணத்திற் செதப்பட்டுப்போயிற் று. அதைக்கொண்டு அவ்வுரு

க்காரனுக்கு (உத) ம் பவுன் மட்டுக்கும் அதிற் சாக்கேற்றி அஅப்பி

னவர்களுக்கு (உதடுள) பவுனளவுக்குக் கட்டமென்றுஞ் சொல்லப்

படுகின்றது.

இப்ப மீறல்.

(Allahabad) அலகபாத்தின் (Jamna) சமஅன வாச.அக்குக் கி

ட்டின வெடிம்ருர்திச்சாலையைச் சிறிதுபேர் பழுதிபார்த்திக்கொ

ண்டிருக்கையில் அவர்களிலொருவன் புகைபிலைச்சுருட்டிலிருந்தச
ம்பலைத் தட்டுகையில் ஒரு பொநிசெருப்பு அத்துடனே நிலத்தில் வி

ஆ. சிங்குை செவிருத்த வெடிமருத்திற் பற்றி அத்'ஆஅ
கேம்பகுதி எரிச்ததுமல்லாமல் (ல்டு) பேரும் அத்துடனே எரிக் து

இறச்துப்ோகுர்கிளென் கேள்விப்பட்டு விதனப்படுகிருேம்.

மட்சகடி. _

கைப்பித்தான் லமஸ்டென் (Lumsden) என்பவர் இறங்கூன்

(Rangoor) கடலில் முழுகின சமையத்தில் அங்கிருந்த ஒரு டிரமம்

சம அவர்ைப் பிடித்தது. அவ்வேளையில் அவருடனே முழுகப்போய்

இன்ற(Lieut, Nation & Sheane)இலபிகுர்தி கேசன்,சின் என்றவர்

கள் நீர்தி அவரைக்கிட்டிப் பிடித்துக் கரைசேர்த்தார்கள். ஆசி அ
வரை வலுவாய்க் காயப்படுத்தி அலகு-ைப முழக்காஅச்கு மேலே

பத்துப் பதிகுேரங்குலமட்டுக்குச் சதையில்லாமல் வெறிதான எஅம்

ப?:ப்ெப்ோட்ட.அவருடைய இடதுகைமணிக்கட்சி துண்டாகக் கிழி

க்கப்பட்டுப்போயிற்று. சற்றவேனமட்டும் அவருக்கறிவிருச்தி சிறி

து பேச்சுகளைப் பேசியும் வங்காவிலே கொண்டுபோகப்பட்- பி

என்மூன். அதற்கு அம்ரு நான் எப்படிக்கொடுப்பேன் மகு ஆ! இருளடைந்துபோயிற்றென் . சொல்வி மரித் திவிட்டார்.
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இரா.அவத்தைச் சேர்க் தஒரு எழிய மனிதன் பின் காட்டி கடக்கை

பில் (அல்) அடி சாழ்வான ஒரு கிணற்றிலே யாதொரு சேசமின்றி

விழுக்தான். அவ்வூரவர்கள் அவனவெளியே தாக்ெ எடுக்கும்படி ஒ

ரு கயிற்றைக் கிணற்றிலேவிட்டார்கள். அவனதைப்பிடித்தேறிச் ெ

ஒனற்றமிதிக்கு கிட்டவருகையில் கபி மறுக் து மலையிலடியுண்டு விழு

க் தி இறக்க விட்டான்.

மதுரை.

சென் னாகரியிலிருந்த சதர் அசின் பண்டி சாாகிய கோபால சா

ஸ்திரியென் அஞ் ச. மார்க்கன் இக் காட்களிலே மதுரையிலுள்ள சி

ல்லாக் கோட்டில் சசா அமீன் பண்டிதர் உத்தியோகத்திலிருந்து தி

ரிசுரபுரத்திலுள்ள அப்பற் கோட்டில் அதற்சொத்த வேருெரு உத்

தியோகத்தில நியமிக்கப்பட்டபடிபிமூலே அவருக்குப் பதில்ாகத் த

ஞ்சை ரிலிருந்த ஒரு வித் திவாளுகிய நாராயண சாஸ்திரி நியமிக்க

ப்பட்டான்.

(Communicated for the Star.*)

(Curayoir) காைஆர் என்ற கிராமத்தி விருக்கிற ஒரு அகமடை

பன் திருமங்கலத்தில் எட்போவிசு இட்த்திற்போய் அக்கிராமத்தி

விருக்கிற சில பிராமணர் தன் பிதாவைக் கொன் றுபோட்டார்களெ

ஒன்ம பிராதுபண்ணிஞன். அச்ச மையத்தில் அதேப் பொலிசு உத்தி

யோகஸ்தன் அவ்விடத்திற்குப்போய்ச் சவத்தைச் சோதித்துப் பா

ர்த்தபின் அடக்கம்பண் அம்படி சீர்த்த ன். அத்தருணத்தில வழக்

காளியானவன் மேற் சொல்விய பிராமணரை மறியற்படுத்தாமல ச

வத்தை அடக்கம்பண்ணவிடமாட்டேனென்று முறையிட்டான். ம

அபடி போலிசு ஆபிசர் காரியத்தை விசாரித்து விளங்கி ைவிடத்தில்,

மேற்சொல்லிய முக்காளியுஞ் செத்தவனின் மகஅ பாயிருக்தவன்

தானே கொலைசெய்ததாகவும் தன் பகைஞராயிருந்த பிராமணரை

ப் பொய்யாகக் குற்றன் சாட்டிகுனென் அம அறிக் தான். மறுபடி

மஸ்திருத்தானவரும் விளங்க்த் ரோமல் மற்றக் கேட்டுக்குட்பாமா

க வழக்காளியையும் அவலுக்கு ஒத்திக்கையானவர்களையும் அனுபி

விட்டான்.

DINDIGAL-OBITUARY-மரண சங்க சி.

போன மாதம உக. தி". மதுரை. சப். லேக்கட்டாகிய, ர, இ.

டேவிற்றி சன் துரையவர்கள் இறக் துபோன சேதியை அறிய அதிக

விசனப்படுகிருேம். அவருடன் பழகியிருத்தவர்களுக்கு அவருடைய

மேன்மையான கடை அருமையாய் இரு ச்தது அவருடைய கட்

த்தைப் பற்றி அ5ே கர் அதிகமாக உணர்ந்தார்கள். சற்றே சுக பீ

னமாயிருக்கையில தய முடைய சேசமாகிய இங்கலாக் து தேசத்துக்

கு காலு மூன் ற மாதத்துக்குள்ளே போகவெண் ணியிருக்கை யல, சடு

தியாக ஈடுப்பராயத் தில துற த.வி-டார். அவரைப் பற்றியிருக்த

அசேகர் புலம்பி அதிக விசனத்தை அடைக்கார்கள். இப்படிப்பட்

ட ஒரு உத்தம ஊழிய க எங்களுக்குள் ளிலலா மம்ம பாண அது யா

வருக்குமிகுந்த விதனம்.

காகிதப் பிரத்தி உத்தரt.

(Answer to Correspondent.)

ஒரு காகிதல் கையொப்பமிலலாமலுச் தெயதியில்லாமலும் ஊர்பெ

யரில்லாமலும் வந்தது, அத்தை அச்சிற்போ டாபலவிடுகிருேம்.

SUNIMARY ) NEWS.

JAPI NA.

Shipureck-We are sorry to learn that a Native Brig built at Walewitty.

tarie near_Pont Pedro, during the first woyage that she made to Bengal with

a cargo of Chank was wrecked at Madras in a recent atorm experienced at

that Presidency.-The vessel was of 250 tone burthen and her owner it is

said has fred aloss of nearly C2000 besidewhat the owners of the cargo
have suffered whose loss is estimated at E2500,

Local Improvements-We understand that two new lines of road have

been lately opened in the town of Jaffna one leading from the street mext to

the Beach to the Roman Catholic Chapel at Chundicooly, and another lead.

ing from the first Cross street to communicate with the one adiacent to the

Wesleyan Mission Preறுises.

MAI)URA.

We learn that the virtuous and highly talented Sudre-Ameen Pundit Go.

aul Sastry of Madras has been recently promoted from the olice of sudre

Ameen l'undit, in the Zillah Court of Madura, to the similar station in the

Provigial court of Appeal at Trichinopoly and has been acceeded by Nவ.

ாainய Sastry, a learnedman of the Tajor country.

Communicated for the - Star.'

A man of the Ahmady case in the willage of Carayoor recently complained

ம the head of police at Thirumangalam tit his father had been'மயdered by

certain Brahmins of the same willige; the Police otherwent to the spot, ங்

அpected the corpse and directed it burial, which however the complainவ:

wஆld not permit till the accused should be put in confinement.

l investigation the Police oficer found the murdere had been commited

by the complainant, the som himsell, with the view of charging it on hi .ே

versaries, the Brahmins,

The Magistrate himself took up the investigation and, incredible as i ஊர

உPPear be found abundant proof t warant his Sending the original complai

வறு wil one of and his abettore to the criminal Courtin the tiee rold hage

9 மயler, false denunciation involving the penalties of periary, and resisaம்
to legal process.

W, idereland the parties have been committed by the criminal Coய ம
take their trial on theல் charges at the next session; ind we hall look for the

result with anriety. _

2ilgal pitary-it is with great regret we learn the demise on the

29 ultino of R. DAwமso Esடி, sub coiector of Madra, at Dindi:',

:e a few days illnese-His Excient public and private qualities endன்:

in to all whe had intercourse with him and his io: public servant எங்

much be felt.

1 had been his intention to have revisited his native country in the car

02:0r 4 months when he was thus cut of in the prime of his life and strengம்

of his years. _

42.plosion of a Magazine-while some workmen were engaged in re

Paing a powder Magazine at Allahabad, near the Jamna gate one of them ஊ

மPPosed, dropped a spark from his cheroot which ignied some loose pow.

திe:ஐ the floor Aid caused an explosion o violent thata great portion of the

building was thrown down and it persons killed.

2eal from the bite of a Shark at Rangoon-CAPr. Lயrமைகs,

while paing in the sea at Rangoon, was Sudderly seized by a shark, bathe

கயcேeeded in beating the animal of until Lieut NAாrol and s: Arr, who

Werebaijpg with iற wam to his assistance and brought him on shore. He

Wae.dreadfully wounded. The bone of his leg being lai bare from his ine

to about ten or eleven inches up the thigh-the writ othis left hand was alse
மயch acerated. He was sensible a shit time arter he was landed and spoke

severe imes. The last words heuttered on being brought into liea. Na.

T10N's bயngalow were Oh, it is getting very lark, and he soom ater

wards expired.

4ccide at Belgaum.-On the 9th Oct a poor man of the Artillery tell

backwardinto a weliabout 80 feet.deep uninjaredia rope wasiமmediatelylow.

ஆed by some natives who were on the spot and whe he was drawnwin a

few yard of the top the rope broke and_he was precipitated with such wio

lence against the side of the well as to occasion is death.

A fire broke out on the Cantonment on the 8th Oct, and burned 39.hue to

the ground.

TைHE IFRIEND.??-For November we have just received. This is a

Monthly Periodical of 20 pp. 12 mo. published by the Colombo Tract Society.

-Price one fanam.

C0NTENTS.-Education in the Native Languages; Temple Service,

Gara Yakum; The Universal Brotherhood of Man; The May Meetings, &c.;

Life and Immortality brought to Light; Justification by Faith; Protestantism

in Syria; Miscelaneous Intelligence, Gleanings relative to Food.

_.
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