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உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பெ கவன

கல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையைபுப

ற்றியும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகனைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு

: கூடினதாபும், எட்டுட் புறமுள்ளதாக கான் காப் மடித்த தாள் அ

விைல் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன் கும் வியாழக்கிழமைகளிற்

பிரசித்தம் பண்ணப்படும். .

இதின் விலை, பத்திரம் ஒன்அக்கு, உ பென்சு அல்லது சு:வெ

அ. சல்ல, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு

க்தால் அப்பத்திரங்களின வில ஒரு சிலிங் கு. . - .

ஒத்த பத்துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்த மாதாந்த
ம் ப்னம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்தி, ம.மு. பெயருக்குச் செலவிட

க்கூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திசம் ஏ ன் உச்கு, க.தி

பு

பென்சு, அல்லது கி. பணம. அல்ல தி மூன. அமாதத்திற்கு முன்ன

றக்கொடுத்திருந்தால் விலை. க பென் சு, - _

இருபதுக்குக் கையெழுத்தி வைத்து வருஷார்தம் முன்னேற

க் கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காயருக்கு இதன விவ பத்திரம் ஒ

ன் அக்கு _ பென் சு, அலல.அது அ. வெள் லக் சலலி. மூன.அ.மா.த

த்திற்கு முன் னறக் கொடுத்திருந்தால், விலை ஆறு பென் சு.

-தவாற்செலவை வட.

காகித்ம எழுதிக்கொள்பவர்கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை

கன உதய தர்ாகைப் பத்திரத்தினது முகாமைக்காரருக்கு எழுதித்

தவாற்செலவுகெ த்ெத அனுப்பவும்.
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அல்லா இறக்த பின் அவன் இளைய குமாளுகிய ஒமரென்பவன்

(Omar)கிறிஸ். வருஷம் (தகர்ல்சு) க்குச் சரிவர்த எரொ(எாலசு)

ம் வருடத்தில் இராசாவாகிக் கொள் சக் காலம் அண்டபின் அல்லா

வின் மூன் றம் புத்திரளுகிய மூவி மிக்கென்பவன்:(Mubarick I.)றிெ

து வருஷம் (தகாழ்சு) க்குச் சரிவர்த எரொ (எால்க) ம் வருடம்

மோகிரி மாதம் (Mohirrim) உஎ .ம். திகதியில் இராசாவா.ெ இரா

மதேவனின் புத் திரளுகிய அரிபாலதேவன் முதலியவர்களைச் சயங்

கொண்ட பின் இறக் திவிட அவன் செத்த தினமாகிய எகிர்ா (எா

உக) ம் வருடமாகிய கிறிஸ்து வருஷம் (தகாஉக) இரிப்பி மாதம்

(Ribbi) தகுலிக்கென் பவன் (tTuglickl) இராசா வாகி வெகு சீர்

மைகளை வெற்றிகொண்டு ர்ேத்தியுட்ன ஆண்ட பின், அவன் குமார

ஆகிய சொற்னனென்பவன் மிக மதுவெல்லும்பேருடையவகுப்(Jo.

na or Mohammid III.)கிறிஸ்து வருஷம (த.கா.உச) சக்குச்சிவன்

த சிரா (எாஉடு) வருடத்தில் இராச வான் கிஸ்ண காயக்கன் மு

தவிய தக்கணத்து இராசாக்களுடன் போர்பண்ணி எதிர் நிற்கக்கூட

டாமல்த் தன் சீர்மைக்கோடிபோய் அங்கிருந்து அரசாண்டு சனங்

களுக்குக் கொடுமை செய்து எ கிரா (எாடு.உ) மோ கிரி மாதம் உக.

திகதியில் இறக்அலிட்டான், அவன் ஆண்ட வருஷம் (உள்.) மறு

படி அவன் மைத் தினன் ேேராசென்டவன் (Ferose III) கிறிஸ்த

வருஷம் (தகாடுக) க்குச் சரிவர்த எ ரொ (எாநிஉ) ம. வருடம் ரெ

கிட மாதம (Regib) இரண்டாக் திகதியில் தெல்லி கேரியில் இராச

பட்டச் சரித்த அரண்மனைகளையுங் கோட்டைகளையும் வாய்க்கால்

_ளையுஞ் செய்விச்தித் தரும திய்ாய் அரசாண்டான் பின் அதிகுவிக்

கென் பவன் S(Tuglick II) இராசாவர் கி கிறிஸ்து வருஷம் (தகா

ஆ.அ) க்குச் சரிவர், எசியா (எாக) ல் பீரோசிபாத் இல் (Feliose

abad) பீரோஸ் அவியென்பவன (Ferose Ali) தனக்கு மச்திரியாக

வைத்துச் செங்கோல் செலுத்தி உய ச்சியமபண்ணிவர்தான்.(டு இ)

மாதம் ஆண் -பின் தகுவிக்கு இராசனையும் மத்திரிய்ையும் உருகே

னென் பவன் (Rukun) கொன் அபோட, பீரோஸ் இரா வின் போ

ஆகிய டிவபெக்கா (Abu Becker) இாசாவாஅன் உருக்கன் அ

வன் மக்திரியாய் திருச்சான். சாகர் கொட்டைக்கு அதிபதியாய் இ

ருக்க மத மதுவென் பவன் (Mahommed IV)(எாகஉ)ம.எ.சி.ராவரு

ஷம் சீகில மாதம் (Shige)(உல)ம திகதியில் அபுபேக்கரைக் கொன்

ம தானே இசாசாவா ஒன. அடினிறக்த பின் அவனுடைய மூத்த

குமாரன் கூமே பூண் இா சாவுக்காமல் சங்கத்தார் கூடி இங்கியவ

ஆகிய மம்முதுவென்பவனே (Mahmood III.)a இராசாவா கிஞர்க

ள். அவன் ஆண்டபின சாவிமானின குமாரளுகிய செரென்பவன்

(Chizerson of Soliman) கிறிஸ்து வருஷம் (தசாமச) க்குச் சசி

வக்க எசியா (அால்வ) ம வருடத்தில் இராச்சியடிாண்டான். இக்

காலத்தில் திமிாபேக்கென் அக் துலுக்கன் (Timur-Beck or Tamer

lane) இக்க தேசத்தில் வக்க வெகு புத்தங்கள் பண்ணி ஊர்கசுக்

கொள்ளையடித்துச் சனங்களை வதைத்துத் தன் சீர்மையாகிய சமா

க்கத்துக்குப் (Samarkand) போ மூன். (தகாகல்) வருடத்தில்

திமிர்பேக்கு(கதை) குதிரைப் படிையும் அகேக்ங் காலாட்களுங்கொ

ண்டு வெட்டுக் கிளிக்கப் போல் வர். சித்து கதியைக் கடத்து செல்

லி ககரி மட்டும் போய் உள்ள ஊாகனப் பாழாக்கி இலெட்சம்பே

* Cuttub-ul-Dien, Mabarick Shaw Chilligy.

t Sultan Yeas-al-Dien Tuglick Shaw.

t Moazim Mohizib Ferose Shaw, ben Sallar Regib.

s Histitles are Yeas.ul-Dien, Taglick Shaw.

பிளான்-Siere i.e. Lion-Stem or Jelial-in.
l Nasir-ul-dunia-pl-Dien, Mohamed Shaw.

a Nasir.ul-Dien, Mahmood Shaw.
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ரைச் சிறையாகப் பிடித்துக்கொண்டுே பாகுல் தடையாயிருக்குமெ

ன்மம், விட்டுட்போஅல்த் தனக்கு .ே காசமென்றுமெண்ணி அவ்வள

அபேரையும் வெட்டிக்கொன் ற வழியிலெறிக் கபோனன். தெல்லி

பிலிருச் அரித் திவாரத்துக்குப் போற வழியிற் கண்ட ஒவ்வொரு

இச்தியனையுங் கொள்_ற இவ்விதமாகவே இராச்சியம் முழுதும் பா

ழாக்குெ ன். செல்வியில் (உ) இலட்சம் பேரைக் கொன் ஒரு பெ

ரிய தாகுக எழுப்பிவிட்டான். பகுத்தார் கில் போர்பண்ணின.பொ

முது, (கல்த) சனத்தைக் கொன் று தன் கோபக் ரே ஒரு பிட்டியா

க்கிப் பார்த்துச் சிரி: த சொண்டிருக் தான் பரிசு :தசத் தில் இ

ஸ்பா தான் ரிபில்(Ispahan)(எதை) ம் பேரைக் கொன் று ஒருகுவி

யலாக்கினன். இவனிடத் தல இருந்த கூச் சிகள் வகே கர். சீசராச

ன் ஆண்ட பின் மூ9றிக்கென்பவன் b(Mubarick II, ) கிறிஸ்து வரு

விம் (திசாஉக) க்குச் சரிவங் த எ சிரா (அா உச) ம வருடம் இராச்

சியமாண்டான். மறுபடி மகமதுவென் பவன் . (Mohammed W)கி

விஸ்.தி வருஷம் (த சாகக) க்குச் சரியான எ சியா (அாக எ)ல் இரா

அச்சியமான் டான். அதின் பி அவன் குமாரன் அல்லா வென் டவன்

d(Allah 11.) சிறிலக வருஷம் (தசாசஎ) க்குச் சரிவக் எ சியா

(அா ஆஉ) ல் இராச்சியமாண்டான். மறுபடி ஆவுக்களு கிப பெல்

லோலி (Belioli) சிறிஸ் வருஷம் (தசாடு) க்குச் சரிவந்த எ.சி

ரா (அாடுச) ல இர ச்சியமாண்ட . . . சன் பின் சிக்க க்தரென்

பவன் (Secunder I.) கிறிஸ்து வருவிம் (த சாஅ.அ) க்குச் சரிவக்க

எசிமா (அாசு ச) இராச்சிய மாண் டான். மறு படி அவன் குமார

ன் இபுரா ம்ே e(Ibrahim II.) கிறிஸ்து வருஷம் (தடு.ால்க) க்குச்

சரிவர்த எசி (காஉக)ல. இராச்சியபாரம்பண்ணிஞன். ஆவுக்கேன

ருடைய இராசவங்கிஷ மற் றுப்போக மோகுல இராசாக்கள் இக் து

தேசத்திற் தங்கள் அரசாட்சியை உண்டுபண்ணிஞர்கள். தெலவி க

கரி அவா.கள் வாசம்பண்ணி அரசாட்சி ஒ மங்கு கடத் தும் இடமா

ய் தருக்தது. பாபரென ட வன் ( Sultan Baber) முதல் , ராசா

வாகிக் கிறிஸ்து வருஷம் (தடு.ாஉடு) குச் சரிaங் த எ சியா (காகஉ)

ல் இராச்சயம்பண்ணிஞன. இவனுடைய வங்கிஷ வரிசையாவது,

தாத் சாரி, (Tartery) கொரு.சான் (Chorassan) சீர்மைகளே ஆண்ட

மோ குல இராசா வாகிய அபுசீதுக்கு (Abueid) ப் பதிஅெரு குமா

ாரிருக் கார்கள். ஆமே.து, (Ahmed) ம.மு , (Mahmood) சாராக்

கு, (Sharoch) அடர்சேக்கு(Amer Sheck)அபுபெசகா (Abu Bec

ker) மூர அ Murad)சிலில,(Chilili)மீாசாவிலித்து,(Mirza Wil

lid) அமர் (Amer) என் பவாகளே மோகுல ஸ்தானுக்கு (Moguls

tan) இராசாவகிய இபூன் ஸ் என்பவன் (Eunus) தன் பத்.அ.க குமா

ாத்திகளையும் அல்லாவை நீக்கி மற்றப் பத்துப் பேருக்கும் விவ கம

பண்ணிக்கொடுத்தான். அமர் எ. பவன் க.க விக்கு நாகருடன்(Cat

lick Negar) கூடிப் பாபரென்படி?னப் பெற்றன. அ ைமியும பா

பரின் பட்டஆகிய அபு சீது திமிர்பேக்கின் போலும் மீரா ன் சா

வென்பவனின் (Miran Shaw) குமா அமானபடிய ல் திமிர்பே

க்கும்பாபரும் ஒ.ே வங் ஷ, தான்ெ று அறியல ம். அவன் இறக்

த பி ைபு அவன குமான கூபே யூன் g(Humaoon) கிறிஸ்து வருஷ

ம் (ததிாகல்) க்குச் சரிவக் த எச (காக.எ)ல இராச்சியமாண்டா

ன். இவன வானசாஸ்திரத்திற் செட்டிக்கா குயிருத்தபடியால ஏ

ழு கிரகங்களின் பேருக்கு ஏழு வீடுகள் கட்டி வ னசாஸ்தி த்திற்

பொழுதுபோக்கி வந்த ன். இவலுக்குப்பின் யேரென் பவல (Shere

i e the lion, or Ferid son of Hussein and grandson of Beloli

the Afghan) கிறிஸ்து வருஷம (த.நா.ச.உ) க்குச் சரி வங் த . சியா

(காசிசு)ல இராச்சிய மாண்டா . அவன் இவை ய குமாரன் சீலிமெ

ன்பவன் (Selim or Jellal) கிறிஸ்து வருஷம (தடு.ாசடு)க்குச் சரி

வந்த எசியா (கூாருட) ல இராச்சியமாண்டான். மறுபடி மகமது

(Mahommed WI ) என தும ஒருவன கிறிஸ்து வருஷம(தடு.ாடுஉ)

க்குச் சரி வந்த எசியா (காசுல்) ல இராச்சியாண் டான். அவலு

க்குப் பிறகு இபுரா க்மென் லுமொருவன் (Ibrahim III.) மற்றவ

குஷம் டிரா ச்சியம ண்டான். மறு படி கூ.ே ஆனன் குமார ஆகிய

அக்பர் இாச. h(Akbar) மற்ற வருஷம இராச்சியமாண்ட ன்.

b Moaz-ul-Dien, Abul Kate, Sultan Mubarick Shaw, supporter of Reli.

gion, Father of the victorious &c.

e Sultan Mohammed Shaw, the Lord of the World, Son of Ferid the son

of the Eபperor Ghizer.

d Sultan Allah-ul-Dien Ben Mahommed Shaw.

e Sultan Ibrahim Ben Sultan Secunder.

f Zehir-ul-Dien Mahommed Baber Ghazy.

g Nazir-ul-Diem Mahaமமed Shaw.

மறு ட டி மோகுல வமிசம் அற்.அப்போக ஏதுவாய் இருக்கது. அ

ச்பார் இராசன் இறந்துபோக அவர் குமாரன் சலீமென் பவன் (S-

lim) எசிரா (தசை) ம் வருஷம் சேம.தமாதம் (Jemmad) உல.திக

தி வியாழக்கிழமை இராசாவாளுள். மமபடி கிறிஸ்து வருவிம்(த

சுாஉள)க்குச் சரிவர்தன சிரா (த.க.எ)ம் வருடம் போ மாதம்(Zifer)

உ.அ.தி.க தி ஞாயிற்றுக்கிழமை இறக் து போக, சோன் சீயா (Jehai

gire) உடைய மூ ருங் குமாரன் கறமென்பவன் (Prince Kயாயா

under the title of Shawiehan or King of the World) சிச த

க.எ) ல் இராசாவாகி (க.உ) வருஷம் மூன்று மாதம் (உல்) சான் தி

ராச்சியமாண்டபின் அவனுடைய மூ ரும் புத்திரன் ஆ. சங்கி சீபி.ெ

ன்பவன் (Aurengzebi or Allumgire 1) எசிரா (த.சு.க) ம் வருடி

ம் இராசாவா சூ . (டுய) வருடம் இரண்டு மாத ம (உ.அ )காள் தி !

ராச்சியமண்டபின், தக்கணத்திலுள்ள ஆமேத் து சகாத்தில் (Ah

மedபugger) கிறிஸ்து வருஷம் (த எா எ) ல் இறக் கபோக, அவ

அடைய இரண்டாங் குமாளுகிய பாதர்சா (Mahommed Mai

zim or Bahader Shaw) லு வருட ம் ஆண்ட பி. அவன் மூத்த

குமாமன் செகா கதாசா (Moaz-ul-Diem or Jehander Shaw) ஆ

ண்டான்._மறு படி அசீம்சாவின் (Azim Shaw) குமாரன் பீரோ

க்குபேர் (Firrochsire)அரசாண்டான். த.வ - எ சி (தாக)ல் இத

க் த போக, இாபீயலச வின் (Raffeih-ul-Shaw) குமாரன் (Raleih.

ul Diriat) இாபியல்கிரிசா இராசாவாஅன். இவ் போட்டகுகிய பா

தர் சாலை-போல கெடுகாக் கிராமல(க)மர்தமாண்டபின் சொல்ல

ட்பட்டான். ம.அ படி அவன் சம்பி இராபீயல் தவுலாத்து (Raffeib-ul

-Dowlat) ஆண்டான். பாதர் சாவின் போலும் கோனின் (Jehan

மக அனுமாகிய மகமது (Mahommed) எசிரா (தாகல்)ல் தெவைய

ல் இராசாவாஅன். இவனுங் தக்கணத்துக்கு இாசாவாய் இரு

க்க கிச முடன் (Nizam) பலமுறை பகையாய்ச்சண்டைசெங்,

ன். இவன காலத்தில் பாரிசு தேசத்தை காதர்சா (Nadir shaா,

அ. சாண்டான். கபோலம், காக்தா மென் அச் சேசங்களும் அவன்

பக்கலாயிருக்தன. இக்காலத்திற் கரு குடகத்தில் அதி அக்கருக்கும்

மாட்டியருக்கும் போர்கடந்தது. மாட்டியர் பிடித்துக்கிெ .ே

ஆர்க்காடு திருச்சிராப்பள்ளி என் அம் பட்டினங்களைத் துலுக்கம்

பிடித்து முன்னிருந்த சபாபுக்களைத்தானே ஆளும்படிவ்ைத் துப்பே

ஒாகள். இக்காலத்தில் அளவாத கான் (Aliverdi Khan) வக்கான

ம பா கார், ஒரிசா வென்.அம் காடுகளையும் ஆண்டபின், அவன் குமா

ான் கு சகான் (Suja Khan) ஆண்டான். மமேது எ ரொ (தாக |

2.முப்பதி வருடத்தின் பின் இறக்திவிட, அவன் குமாரன் ஆமே,

(Ahmed) ஏழு சாளுக்குப் பிறகு இராசாவா குன். கிறிஸ்.தி வருட

(த எாசன) தக்க லத்தில் தக்கனத் தக்கு இராசாவாகிய திசாம்

(Nizam u Mulluck) (ாச) வயசுள்ள வசூய் இறந்துபோகும். ஒ |

மேஅவுசகுப் பின் ஆங்கசீபியின் குமா ஆகியபாதாசாவின் டேர்

அலும் மே ஸ்அல உஆறு டைய (Moaz-nl-Dien) குமாரஅமா கிய சன் |

அலஐனெடைவன (Ea ul-Dien) காசி அலடீனென்பவன் (Gha

ul-Dien)சிமையில உருக்கவிடுவித்து இாசாவாக்கி அல்லம் ஒட:ெ

பட-முங் கொடுத்தான். (Allumgire II) கிறிஸ்து வருடி,

(தஎாடுக.) கிறிஸ்து வருடம் (தஎாசுக) ல் சா அல்லமென் படிவ

(Shaw Allum) இராச்சயமாண் ான். மகமது அல் (Mahommed

Ali Cawn Nabob of the Carnatic) கருநாடகத்துக்கு கவாபா

ருக்தாணடான ஐதர்ஆல(Hyder Ali Cawn)மைசூருக்கு இராசாவா

பருக் து வங்கிலிசுக்காரருடன் பலமுறைகளிலும் போர்டன்னிச்

மாதான ம பிருக் சொஞ்சக்காலமண்டபின் இறந்துபோக _தில்

ன் குமான் (Tippoo Sultan) கிப்புகலுத்தான் இங்கிவிசுக்காசருட |

ன் போர்பனனனபொழுது தோ, அ. இங்கிலிசுக்காா கைய..

மைகு உங்கலிசுக்காரருக்காயிற் று. இத்தோடே

அ அக்க இராசாக்களின சரித்திரம் முடிகின்றது.

(Concluded.)

வட்டுக்கோட்டை சாத்திரப்பள் ;

கப்பட்டா .

RoBERT ADAடி

ளிக்கூடம், த.அாசக. ஆ_. மா

ர் கழி மீ. அக தி". சங்கா சாராயணன்.

கூட்டென்பவர் செய்த பிரபஞ்சநூல்.

(ABRIDGEMENT or Gooம's Book or NATURடி)

உ. ம். பிரிவு.-உ ம். அதிகாாம்.

சரசிருட்டிப்பின் தத்துவம்.-விலங்கியற் சாத்திரம்.

(உாசு ம். பக்கத்தினின்.அ.)

h Shaw Jumia, Abul Muzisser, rellal.al-Dien, Mahommed Akbar. க. ஐந்தாம் வகையாகிய நீர்புழுவாவன, பூதச்சன்
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ஒடியின்றித் தோற்றமாட்டாத அவ்வளவு நுண்ணிய

வையே, இவைகட்டுப்பாடான சலத்திலும், பயிர்வகை

அழுகலிலுமுண்டாகும்.

ம் மேல்விதத்தில் இதற்கடுத்தாப்போலிருப்பது

பூச்சிவருக்கம், அவற்றின்ருெகை இலக்கமற்றது அ

ப்படியிருப்பது அவைசொற்ப சீவனும அம்ப தோற்

றமுமுள்ளவையாயிருப்பதற்கு ஒரு பதில்நயமானம்

போலும், அவைசெட்டை விநோத காரணமாய்ப் பெ

பரிடப்பட்டு எழுவகையாயிருக்கின்றன.

கை. ஒட்டுச் செட்டையன, முதல்வகை, வண்டு வரு

க்கமும் இராணிக்குருவியும் ஒடாய் அல்லது ஒட்டு வ

பிரிப்பாய செட்டையுள்ள பூச்சிகள் யாவும் இவ்வகை

இLTLD ,

உை. அரை ஒடன் இரண்டாம்வகை, செட்டை நாலி

ல் மேலிரண்டு சற்று வன்மையும் கீழிரண்டு மென்மை

புமாயுள்ளது, வெட்டுக்கிளி, சில்வண்டு, குக்குறுவன்,

புற்றத்தி, என்பவைகளே, மூன்ரும் வகையாகிய அடுக்

குச்செட்டையன, வண்ணுத்திப் பூச்சியும், புள்ளிவண்

டுமே, இவை மகரந்தத்தை உண்டு பூச்சி இனத்துள் அ

திக சாதுவுஞ் சிறப்புமாயிருக்கின்றன். _

கை. நான்காம்வகை, சல்லடைச் செட்டையன், இ

சல் தம்பி முதலிய எண்ணடங்காத திரளான சிறு இக

ளெல்லாம் இவ்வகையைச் சேர்ந்தன, இவற்றுள் அதே

க வருக்கம், கொஞ்சநாட்களுக்கு மாத்திாஞ்சீவிக்கும்.

இப்ப்டிப்பட்ட சீவனே மிகவும் அற்பனென்று நாம்

சண்ணுவோம். ஆனலும் மனிதசீவியத்தை ஆலவிருக்

கத்துடன் ஒத்துப்பார்த்தால் அச்சீவியம் அற்பமல்ல

வோ! சிருட்டிகருடைய கருமத்தை நிறைவேற்றத்தக்

க சீலியமெ.தவும் போதிய சீவியம்.

ம்ச. ஐந்தாம்வசை மென்முேற்செட்டையன, அது

நாலு மெல்லிய தோலுள்ளது, இப்பூச்சிகளில் மிகுதி

பனவை கொடுக்காயுதமுள்ளவை, இதிlை குளவி,

தேனிப் கடுக்காய்ப்பூச்சி முதலான கொட்டுப் பூச்சிக

ள் இவ்வகையைச் சேர்ந்தனவென்று லெகுவாயறியலா

ம், அவற்றுட் சில, விக்கினத்தை வருத்தவித்தாலும் எ

ல்லாம் பயனற்றதல்ல, எங்களுக்குத் தேனுங் கடுக்கா

பும் இவ்வகைப் பூச்சிகளிலுைண்டாகின்றன.

டுெ. ஆரும்வகை, மற்றெல்லாவகைகளுக்கும் வித்

தியாசமானதாய், நாலுக்குப் பதிலாக இரண்டு செட்

டையுள்ளன, இ வீட்டி கொக்குக்காலி முதலான பலவி

னமும் இவையிற் சிலவாகிய கொதுகு முதலான மற்று

ம் விசனஞ் செய்யும் பூச்சிகளும் இவ்வகையைச்சேர்ந்

தன.

கெ. எழாம்வகை, கிருசிறையன அதிலே செட்டை

பில்லாப் பூச்சியினங் கூடியது, தெள்ளு பேன் சிலந்தி

முதலிய வேறுபலவுஞ் சொல்லலாம், இவற்றுள் கறை

பான் அன்றிப் பின்னென்றுங் கவனிக்கப்படத்தக்கதல்

| ங்களிலிருக்குங் கறையான் பத்துப் பன்னிரண்டடி உ

யர்ந்த வீடுகளைக் கட்டி அத்தைப் பற்பல அறைகளாய்

வகுத்திருக்கும், இவ்வறைகளின் சுவர்கள் நாலு பேயர்

நிமிர்ந்து நிற்க அவர்கள் பாதத்தைத் தாங்கத் தக்க

அவ்வளவு வயிரிப்பாய்க் கட்டப்பட்டிருக்கும்.

ம்எ. புழுக்களையும் பூச்சிகளையும் பற்றி இப்படியே

பருமட்டாகப் பார்த்தோம், அவை கீழ்மையுஞ் சிறு

மையுமாய்க் காணப்பட்டாலும் பொதுவான நன்மை

க்கு மிகுந்த அதுசாமாயுமிருக்கின்றன, பூச்சிகள் பிர

பஞ்ச தனது அழுக்கு நீக்கிகளாயிருக்கின்றன, அவை

கள் அழுகற் பதார்த்தங்கள் யாவையும் பட்சிக்கின்றன,

ஒருசெத்த பிணத்தைப் பசிகொண்ட சிங்கத்தைப்பார்

க்கிலும் பன்னிரண்டிக்களின் குஞ்சுகள் சீக்கிரத்தில் உ

ண் டுவிடுமென்று கணக்கிட்டறிந்திருக்கிருேம், இவ்வி

தமாகவே அவை பரமானுவிற் சீவிக்கும் பொழுதும்

அத்தைச் சுத்தமாக்குகின்ற த.

ம்.அ. இவ்வகைப் பொதுவான நன்மைக்குப் பூச்சி

வருக்கங்களைப்பார்க்கப் புழுவருக்கங்கள் அதிக முயற்

சியுள்ளவையாயிருக்கின்றன, மயிர்ப்புழுவோ கழியைத்

துளைத்து நீரூற்றுக்குவழியாக்கும் நாக்குழிப்பாம்பு கி

லத்தைக் கிழித்த ஐதாககும், அலசு ஆற்று முகத் தவா

ரங்களை யடைத்துப்போடுகிற பட்டுவிழுந்து தண்ணீ

ல் மிதக்கும் மரந்தடிகளை அழிக்கின்றது.

கெ. மனுஷனுக்குப் புறம்பான இவை இவ்விதமா

சத் தங்கள் அதுபோகத்தையடைய அச்செயலில்ை தா

ங்கள் சீவிக்குமிடத்தைப் பின்னல் மனுவினுக்குப் பல

லுங் குடியிருப்புமாக்குதலில் இயன்ற அளவு திறமாக

எத்தனப் படுத்துகின்றன, சீவனுடையவர்களுக்கு அ

அ எப்பொழுதும் இபைத்தைக்கொடுக்கின்றது மனு

வினுக்குத் தேவையற்றதற்கு மிருகங்கள் மாத்திரம் ப

யன்பட்டு அவனுடைய சவுக்கியமுஞ் சந்தோஷமும்ப

ற்றியிருப்பதாகிய அதிகாரத்துக்கிடகிைய சுறு சுரப்

பையும் விவேகத்தையும் முயற்சிப் படுத்தும் அக்கண

மே சரிவர அற்றுப்போம்.

(The following article is the original of the foregoing.)

ApppgEMENT 0F 0ே0Ds B00K 0F NATURE.

Pr II) zoology, and the distinctive characters (CHAP 1.

of Animals.

9. The fifth order, infusorg, comprehends those minute,

imple animalcules which can seldom be seen without a good

microscope. They livein stagnant waters and decaying we

getables.

10. Insects form the next classin the ascending Scale. The

number of insects is prodigious, as it they were thus, in their

multitudes, allowed i compensation for their short life and

insignificant appearance. There are seven orders, all nam

ed tom some peculiarity of the wing.

11. The cristaceous-pinged is the firstorder. Thebeelle

kind, the lady.bird, and all insects which have_wings of A

ல, இந்தியா ஆபிரிக்கா சென் அமரிக்கா முதலான இட shely or crustaceous hardness, belong to this Order.
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12. The second order, half-crustaceous, has the two upper

of the four wings somewhat hard and shelly, while the two

lower wings are soft. The locust, cricket, cockroach and

grasshopper are examples. The third order of insects, scaly

யinged, contains the butterfly and moth. These feed on the

honey of flowers, and are the gentlest and prettiest of the
insect tribe.

13. The fourth order have four met-pork wings. The day

tly, dragon fly, and all the countless multitudes of little flies,

are in this tribe. Many species of these only live a few days.

Such a life seems to us very short; yet compare the life of a

man with that of the banyan-tree, and does not human life

seem short That life is long enough which answers the de

signs of its Creator.

14. The fifth order of insects have four membraneous

wings, that is, composed of a thin skin. Most of these in

sects are armed with a sting, so we can easily guess that the

wasp, bee, gall-fly, and other stinging creatures belong to this

order. But they are not all useless, though some are rather

troublesome our honey and gal-nuts are furnished us from

this tribe.

15. The sixth order of insects difiers from all the others

in having only tuo uings instead of four. The common

house-fly, father-long-legs, and many others, some, as the

gnat, very troublesome, are found in this division.

16. The seventh order, called pingless, consists of those

kinds of insects which have nowings. The fea, louse, spider

and many others might be named. But none of these insects

are so remarkable as the termes or white ant. The kind

which inhabits India, Africa and South America live in large

communities, build houses ten or twelve feet high, and divide

them into many different apartments. The walls of these

houses are so firmy cemented that they will often bear the

weight of four men standing upright.

17. We have thus taken a hasty glance at the worms and

insects. These animals appear low and little, and yet they

do much to promote the general good. Insects are the sca

vengers of nature. They devour all putrid substances; and

it has been calculated that the progeny of a dozen flies will

consume a dead carcass in a shorter space than will a hungry

lion. Thus while they people the air, they purity it.

18. The worm tribe is still more laborious than insects in

the public service. The hair-worm bores through the clay

to give passage to springs of water-the earth-worm pierces

and softens the earth;-the ship-worm destroys the dead and

tipating wood that would block up the mouths of rivers.

19. While, in different ways, these outcasts from man are

thus enjoying themselves, they are preparing, in the best

manner possible, the tracts they occupy for his future use

and habitation. Whenever lite exists, to those that possess

it, it is an enjoyment Animals only fil up what man has

பo occasion for and equally and instantly disappear as soon

ashe exercises that industry andingenuitywhich constitute his

authority, and onwhichalone depend hishealth and happiness.

(On Tamil Graமmar.)

இலக்கணக்களஞ்சியம்.

மிகவுங் கனம்பெற்ருேங்கிய முகாமைக்காயருக்கு சன் மையுண்டாக

(பஞ்சலட்சணப் பி யோகப் பயன்.)

மேகமு ங் - விை குழ்தள வங் கொடியெடுப்ப

மாகநெருங்க வண்டா னங்களிவண்டுபாடவெங்குக்

தோகைகடஞ்செய்யவன் பர்தி ண்டேரி க்குத்தோன் றியதே.

லக்கணச் சான் றரை. கன் அால்- . வனென் விளுவினைக்குறிப்பி;

பிருபால். இவ்விதியா லெவனென்றதஃறிணை விகு ,ெ லகாப்பியம்.

கொல்லேயையம்- இவ்விதியாற்கெ ல்லென் மதையம். சிற்றகத்தியம்.

எழுவாய்ச் சக்தியிலிசைவவியியல்பே. இவவிதய விதழிபொனெ

ன்ற தியல்பு, பேரக த்தியம்-வினையின் ருெகுதிகாலத்தியஅம். இவ்வித்

யால் சோர்குழலென் ற து வினே க்தெ கை. அகப்பொருள் விளக்கம்.

முத்திறஃபெ ருளுக்கத்தக் தினயெ டும பின் வராதி மயக்க லுமு.

இவ்விதியால் அளவம்-வண்டானம். வண்டு-தோகை இவை தின மக்

.ெ வர்தன. அகப்பொருள் விளக்கம்-திணைபேகைகே ள் கூற்றே கேட்

போரிடனே காலம் பய:ன முன் ன, மெப்ப்பாடெச்சம் பொருள்வ

கைத் துறையென் றட் பாலாறிாண்ட கப்பாட்டு அப்பே. இவ்விதி:

ற் பன்னிரு முப்பில் வந்தவை காண்க. பல்காயம- திமிழ் கடலவரைட்3

னெல்லையின் வழாஅ , தமிழியல்வரைப்பிற்கு னினி து விளங்க, டாப்

பியருனே யாப்புறவிரிப்பி. னெழுத்தசை சீர்தனையடிசொலடது:

கோ டிழுக்காம பினி வறிருெடுபிறவு, மொழுக் கலவேண்டு, முனர்

திசிகுே ர. இவ்விதியால் யாப்புறுப்பெல்லாங் காண்க. கவிசாகம்

முதற்சீர் சான்கும் வெண்டளேபிழையாக், கடைச் சீரொன் அம்விளக்கா

யுடைத் தாய், சேர்பதிகுறு நிரை பதினேழுமாய்க், கடையேக்கொன்

டிமங் கட்டளைக் கவித்துறை. இவ்விதியாவிச்செய்யுள் கட்டண்க்க

வித் துறை. தண்டியலங்காாம். விரவத்தொடுப்பது சமகிலேயாகும்.

இவலிதியாவிச்செய்யுள் மூவின மும் விவ தொடுத்த சமசிலேடலம்

காரம் சங்க யாப்பு-கலிச்கே வணிகங் கழனிபொன்மை, குலாம்டன

முதலாமங் குடமொடு மிதுனர், துலாம்புதன் சனியெனச் சிெ து

மிவைபெறுமே. இவ்விதியாவிப்பா, ற்குச் சாதி நிலநிறசள் கோள்

மாசியில்வாறுங் செளி க. தண்டியலங்காரம்-முத்தகச்செய்யுட்டன்:

ன் ற முடியும். இவ்விதியாவிச்செய யுன் முத்த கச்செய்யுனென் அ மொ

ழியிலுமமையும். அணியியற்குத் ம்- இயன்றசெய்யுட் கியைக்

பொருளே, யுயர்க் தகடையா.அணா கூறது, மருல் கல்மொழி பாளி

திம் காட்டது, மொருங்கிரண்டென் ட வுவர் கடைப்பொருளே. தி.

விதியாவிக்க கேரசைக் கட்டளைக்க வித் துறையல எழுத்துச் செர்

பொருள் யாப்பனயென் அ மைக் கலக்கணங்களையும் பகுத்தப்பட

ன் கொல் க. சோ ம-காமன் கணையால்வருக் துன் பம. தகழி.கொள்

மை. விசை வாச?ன. தளவம-முலலை-ம ம-ஆக யம்-வணடன:

காரை- தொகை-மயில அன்பர்- யகர்-எ ற வா.ம. பஞ்சலட்ச

ணமும் பிரயோகித்தபடியா விங் நாற்குப் பஞ்சலட்சணப்பி, யோசி

ப் பயன் என்.று சாரணப்பெயா பற்..

(இலக்கணக்கொத் வேற்றுமையியல்.)

கேளாதேற்றல் கேட்டேயேற்ற, லேலா தேற்ற லீவோனேந்த து

யர் தோனேற்ற விழிக்தோனேற்ற, லொப்போனேற்ற உணர்விச்

றேற்றல், விருப்பா யங் மல் வெ.அப்பாயே, ல, வ, தியாயபப

மறைக் சனா கொள்வே ன.

உ-ம்.ஆவிற்குாேவிட்டான்.எ-ம். வறியார்க்ேேதான். எ-ம்.மாகுக்

துக்கறிவைக்கொடுத்தான்.எ-ம்.தன குச்சே விட்டான்.எ-ம. அது

க்குக்கண்ணலாகொடுக்கான சி.எ - அரிக்குச்சக்கரங்கொடுததான

ன்.எ-ம் சோழற்கு விரும் திட்ட ன் சே .ைஎ ம. சே 1ற்றிற்குகெய்விட்

டா.ைஎ ம். ாேகுவ சமூட்டல-வாளிற்குறை வழங்கல- சுவருக்குச்

தி மெழுதல-தவையுமத- ம ஆக்க அக்குக்கசையடிகெச்ேச8

சரியன் -எ-ம. கள்ள அக்குக் கசையடிகொமத் தா ன காவலன். எ-ம் :

றையே வங் னகர ண க-ஆகயென்றமிகையால-மரு.க.அக்குமகட்:ெ

டுத்தான். என வழக்கம் பற்றியும- மக அக்காக கொடுத்தா. - எனவுச்

மைபற்றியும்-அரசற்குத்திறைகொடு, தான-எனவச்சமபற்றியும்:

யதச்தையர்க்குத் திதிகொடுத்தான்- எனப்பு வனைபற்றியுமவரும். }

றவுமன் ன. கொள்வோ ைபின் லுங் கூறி பெருகும.

(கவதே பபாட்டியல.)

கார்கொண்டமேனிக்கறைகொண்டகேமி கே. லக்கண்ணன்

பார் கொண்டபாதத்தையேத்திப்பகருவண் படடி புலத்

தோகொண்டவலகுற்றுடிகொண்ட சிம்மிடைச்செக் கவர்வ1ம்

வார் கொண்டபூண்முலைவேல்கொண்டவாள்விழிவாஅதவே.

(த ப்பொருத்தம்.)

மங்கலஞ் சொல்லெழுத தெண்ணியதானம வரு மிருபல்

பொங்கியவுண்டி வருணமபகுத்திடு காட்பொருத்தம

தங்கிய காற்கதியெணகன மென் அ தமிழ் தெரிகதே.r

சோகமெலன் சொலிதழிபொன்றாக்கின. சோர் குசிலாப் ரிக்கிவை பத்துமுதன்மொழியாமென் யடிபுவரே.
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(மங்கலப்பொருத்தம் )

திருமணி பூத்தி ங்களான ஞ்சொற் சீரெழுத்துப்பொன்றேர்

வருபுனல் கார்புபல் மாநிலங் சங்கை மலையுலகம்

பரிசுடலய னே பரிதியமு தம் புகழ்முதற் சீாக்

குரியன மங்கலச் சொலலென காவவரோதினரே.

இலக்கணவிளக்கம்-கிளச்சவாக்கிளத்தல் கிளியினதியல்பே எ.க. க

ல்ல வையகத்திட்டு சுவை புறத்திடுவது, நெப்யரி மாண்பென தி னத

ல வேண்டும். - ம். சொற்ற வைபோலா.த பாலு ருேம்பாற்படப்பிரி

த்த, ல னக் கயலபென வறிக் தனக்கொளலே என்றதுபோலா பிச்

காலப் பற்றி விகுவியவாச்கிக் நால வழியாகவே அவர் சங்கே கக் திர

வுஞ் சான்ருேர் சொன்னவை சரியெனவுஞ் சாட்சி காட்டப்படு மா

உதாரணமும பற்பல நூலாசிரியர் பாட்டியலுமினித் தெளிவாகக்

காட்டுதும், திணிப்பத்திரிகையில பிரயோக விவேகம் -ொ ட்சு

வைச் குடாமணி காண ல ம. இப்படிக்கு

தமிழ்ப்புலவா வேதகிரிமுதலியார்.

முகாமைக்காமரே இதற்குத் தயவுசெய்யுங்கள்.

இலக்கண நுட்பவிசாரணை காாலுக்கும், யாழ்ப்பாணமாளுக்கஅ

க்கும உண்டாகிய தருக்கத்துக்குச் சமாதானம.

இடையினத்துக்கு இனம் யாதென்றகேள்வி அதிக துட்பமாய் இ

லக் கணிகளை யபாயமாயகப்படுத்தலுக்கெடுத்த உபாயமுமாயிருக்கி

ன்றது. அதனுண்மையை விசாரிக்கில் வல்லினத்தி 'கு மெல்லினமே

பினமாயடுத்து நிற் கின்றது. இடையினம் அவ்விரண்டினத்திற்குமி

டையே அவாங் தரமாய்த் தோன்றினதிமூல் அதற்கு இனமில்லையென்

பதி தெளிவ பிருக்கின்றது. அசற்கு அத் சாட்சி வல்வினம், மெல்லி

னமிடையினமென்றே தொல்லாசிரியர்கள் கிாமமாய்ச் சூத்திரங்கள்

செய்திருக்கிருர்கள். அதற்கு ஆசாவு அரிச்சுவடியடுக்கில் கவ-சஞ

எனச் சோடுவைத்து தடையினத்தை ய-1-ல.வ-ழ-ள, எனப் புறம்

பாய்த் தனித் தனிவைத்து இடையே தோற்றினதென்பதற்குச் சாட்

சியாய் முடிவில், ற-ன, க்களவைத்து உட்படுத் தி யமைத்த சித்திசத்

திலே கண்டுகொள்ளலாம். இப்படிக்கு

யாழ்ப்பாணம் சல.ஒார். மனப் புலிமுதலியா, சரவணமுத்து.

அாச ம் ஆ. அம்ப சிமி உடுதி".

Answer to the question on சனி ரோடு.

உதயதாரகை முகாமைக்கா ரே,

உங்கள் உல் ம். சன் ைெக. பாகலா ம். புறத்தின் கட்டே மீறியவி

மூக்களிலொன் ருப் 'சனிநீராடு' என்ற சற்கென் சிற்றறி விற் புலப்

பட்ட வோர். ருத்தை விடையாபெழுதலுற்றேன். அஃதாவது.

சளி, சனிக்கி ற், நீர், நீரில். அடு, ஸ்ஞானம்பண்ணுவாயாகவென்

பதே. சனியென் அம்பெயரெச்சம், நீ:ெ ன் அமபெயரொடு முடி

ச்சதி. கட்டுக்கிடையாயிரு கிற நீரை அனுபவித்தவிலும் கவிமா

புதுகிற சலச்சை அனுபவித்தல் கலமென்பது தோன் மச் சனிெேசன்

ருள். என் சிகறறிவால் விழைத்தவிப்பொருள் நும்முற்றறிவுக்கொ

ப நின்ருல் இத்தை உங்கள் சஞ்சிகைகளொன்றிற் பி சு சஞ்செய்யு

ம்படி பிராச்சிக்கிறேன்.

சனிரோ'ெ என்றதற்கும், அத்துடனிசைக்த மற்றும் விளுவுக்கு

ம் விடை.'மறைமும்மணர் சருவே கியரே லு மதுமுதஅால நிறைசிெ

ம்பொருடெரி பாவலாேலும' எழுதும்படி விளுக்காரன் வேண்டிசி

க்க முற்.ஆனாாத மாளுக்களுகிய கான் விடையெழுதினதினிமித்தம்

வர் குறி மக்தெரிக்காது விடக் கேட்கிறேன்.

The meaning of the verse சனி ரோடு” in my humble opin.

100, is "Bathe in the water that springs a fresh.' மேலும் ச

* சனிவாசத்தில நீர் நீரில் ஆடு விகானிமபண்ணு வாயா. வென்று

இதன் ெேமுழுகிய பாடலுக்கும் பிறவுக்குமொப்பமுடியச் சான் ருே

பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது.

அகுக்கல் சூ யறழகளிக்குமமு காத்திங்களழகுண்டாஞ்

செருக்குஞ்செவ்வாயுயிர்பே குஞ்சேர்ந்தபுதலும்பொருளுண்டாம்

திருக்கும் வியாசின் கருத்தளிக்குங் காணுவெள்ளி கோபுன்டாம்

|
Another meaning of the Said verse is Batheon saturdays.”

ஊர் காவற்.அறுறை துறைமுகம். இப்படிச்கு

த.அாசக ம ஆ_. காாத்திகைமீ. உசதி". ஒர்மாளுக்கன் .

இராமாயன வினுவுக்குவிடை.

உதயதார காசிரியரே,

உங்களு த யதாரகை லக ம். சஞ்சிகையில் திருவல்லை சுப்பர் கு

மாரர் கணபதிப் பிள்கள விளுவிய இ | ம | யன வினவுக்கு விடையெழு

தஅற்றேன்.

சக்தி சயிலப்படலம்.

கலும  ைமுயிளங் சளிரேடெழில்

ஈ அ மாழைய ளங் தளிரேயிடை

ம லு மவேழமுகாசமுமாதாதோள்

ம. அமவே முகாகமு மா டெலாம்.

இதன.தபத ப்பொருள். (சக்தி சைலவைபவஞ்சொல்லுமிடத்து)

சது . காய்க்கின்ற மாமுை-மாவினது. இளக் தளிரே-இளச் சளிரைதி

கர்க்கும். மாதரெழில்- (அம்மலையில்வாழும்) ஸ்திரிகளின் மேனி. மா

ழை பொன் அருவை.ஈ அம-விளக்கும். இளச்சளியே- (சுவாக்கத்தரு

க்களின்) இளந்தளிாைப்பொருக்கம். இடை-(அவர்கள்) இடை வேழமு.

ம்-மூல்கிலேயும. கமும்- (தி ட்சிகிளர்ச்சிமுதலிய விசேஷங்களால்)

சருப்பத்தையும். மாலும-சமானிக்கும். தோள்- (அவர்கள்) தோள்.

ம அ - மான் களும். வே ழமும்-யானைகளும். ா கமும- குரங்குக்கு

ம். மாடெல்லா ம- (வ ழ்வன.அம் மலையின்) பக்க மெல்லாம். என்ற

வ1 . இது மலைவருகனையாதலால அம்மலையில வாழ்வார் வேடுவல

திரீ களென்பது ம, அமமலேமிகவுயர்ச்சியுடைத்தென்பதுக் தோன் ம

ஈலுமாழையிளக்தளி ரே பி-ைபென்ருர், கூறிய கூறி அலுங் குற்ற

மொன் றிலேயருந்தம் வேறுளதாயினென்றே விதித்தலின்,குறிப்புவே

அ கோ கி தருமுறை தளிர் கூறிஞர்.

கல்அார்.

காாத்திகை மீ உம். தி-.

கலிவிருத்தம்.ம் செய்யுள்.

இப்படிக்கு

கணபதிப்பிள்ளே. சபாபதி.

To the Editors of the Morning Star.'

eேntlemen,

In compliance with the request of Robert Adair which ap

peared in No. 21 1 beg to write a few lines about the date oட்

Christ's birth-In examining into the subject, it appears that

the exact year of Christ's birth is not agreed on by Chronolo

gers, but it was about the four thousandth year_of the world

hor can the season of the year, the month and day in which he

was born, be ascertained. The Egyptions placed it in Janu

ary; Wagenseil in February; Bochart, in March; some, men

tioned by Clement of Alexandria, in April; others in May;

Epiphanus speak of some who placed it in June, and others

supposed it to have been in July; Wagenseil, who was not of

February fixed it probably in August; Lightfoot on the 15th

of September; Scaliger, Casaubon and Calvisius, in October;

others in November; and the Latin Church in December. It

does not however appear probable that the vulgar account is

right: The circumstance of the Shepherds watching their flock

by night does not agree with the winter season or December

Dr. Gill thinks it was more likely in Autumn in the month of

September at the feast of the tabernacles, towhichthere seems

some reference in John 1. 14. This being so uncertain as it

is, it would be the height of folly in Catholics and others to

persist in the celebration of the 25th of December as being

honored by Christ's birth-But a true Christian considers it

unnecessary in as much as it brings us again into that bondage

to ceremonial laws from which Christ freed us-Such a day as

the Christmas is more pernicious than useful to society, as it o

pens a door for indolence and prolaneness; yea, that scripture

speaks against such days Gal, 4. 9, 11.

Batticotta Dec. 4th. Yours &c

பருக்கக் காஅஞ் சனியெண்ணெய் பேணியூற்றும்பெரியோரே' 1841. H. M.
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கிறிஸ்துநாதர் பிறந்த தேதியைக் குறித்து வினுவியவற்கு விடை.

உத யதாரகை முகாமைக்காரருக்கு,

துரைகளே,

உங்கள் உதயதாரகை உகம். சஞ்சிகையி, சங்கர நாராயணன்

கேட்டுக்கொண்ட கேள்விப்படிக்குக் கிறிஸ்து நாதர் பிறந்த தேதியை

ப் பற்றிச் சில காரியபெழுதக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். இ.த கா

ரியத்தை விசாரித்தப்பார்க்குமளவிற் கிறிஸ்துாேதர் பிறந்தது எத்

தனயாமாண்டென் ற சாலசங்கதிச் சாஸ், கிரிமார் ஒத்துக்கொள்

ளவில்லையென்று காணப்படுகின்றது. என்ருலும் உலகமுண்ட ெ

ஏறக்குறைய (சதி) வருடத்திற் சம்பவித்தது. கிறிஸ் துகாதர் பிற

ங் த பருவ காலமாவதி, மாதமாவது,நாளாவது இன்னதென் று சொ

ல்விக்கொள்ளக்கூடாது.-கிறிஸ்.கநாதர் பிறந்த மாதம் எகிப்த் திய

ர் தையென்றும், வே சன் ல்ே மாசியென்றும், வோக்காட் பங்குனியெ

ன்றும், அலேக்குசந்திரியாவிலிருக்த கிழே மென்று சிலர் சொன்னதா

கச் சித் திரையென் அறம், பிறர் வைகாசியென்றும், ஏப்பிபேனியஸ் சி

லர் சொன்னதாக ஆணியென் றம், பிறர் ஆடியென் மும், மாசியென்

மதில் நிசப்படாத வேசன் இல் ஆவணியென்றும், இலையிற் பூட்டு

புரட்டாதி (ல்டு) என்.றும், ஸ்கா விசா, காசையூபன், கல்விசியஸ் எ

ன்பவர்கள் ஐப்பசியென்றும், பிறர் கார்த்திகையென்மம், இலத்தீன்

சபை மார்கழியென் றஞ் சொல்வி வந்தார்கள். வழமையாய் ஆண்

டெண்ணி வருவதுஞ் சரியென்றுங் காணப்படவிலலை. இரவிலே தி

டையர் மந்தையைக் காத்துக்கொண்டிருந்த காரியம் மார்கழி கூடி

ய மாரிகாலத்திக்குப் பொருக்தாது. மேலதர் சிலென்பவர் அதி

வசந்த காலத்திலென் றங் கூடாப்பண்டிகை கடக்கும் புரட்ட சி

மாதத்திலென் றம் நினைக்கிருர். அதற்கொத்சத க யோவா னென்

பவர் தாமெழுதின சுவிசேஷம் க. அ.கி. சம். வசனத்திற் காட்டி

பிருக்கிருர். காரியம் இப்படியே ஐயமாயிருக்க உரோமான் கத்

தோலிக்குமதத்தவர்களும் மற்றவர்களும் றிெஸ்து பிறந்த பெருகா

கன மார் கழிமாதம். உடும். தேதியிற்கொண்டாடுவது சரியெனப் பிடி

வாதமபண் அதல் மிகுந்த சட்பிதம். அனறியும் ஒரு மெய்யான கிறி

ஸ்தவகுே கிறிஸ்துகாதா சடங்கு நியாயப்பி ம னங்களைக்  ை க்

கொள்ளாதபடிபண்ணியிருக்கப்பெருநாட்கொண்டாடுவது சடங்குமு

றையோடடுத்த கரியமாதலால் அதை ஆசரித்து நடக்கமாட்டா

ன். கிறிஸ்து பிறக்த பெருகாளைப்போற்பட்ட ஒரு நாள் மனிதரு

டைய இருதயத்தில் அகச்சையையும அசுத்தத்தையும் உண்டாக்கு

வதிகுந் சபையிஅள்ளவர் ளுக்குக் கேடான தே யன் றிப் பிரயோசன

மானதல்ல. ஆம். சத்தியவேதத்திற் பற்பல வாக்கியங்களும் இவ்வித

மான நாட்களைக்கொண்டாடுவது உத்தமமல்லவெனச் சாட்சி கொ

டுக்கின்றன. கலாச்தியர். ச. அதி. க. ஸ்க.

வட்டு 5 கர் இப்படிக்கு.

த.அாசக. ஆ_.

மார்கழி மீ. திெ- ச. அ.

மீ. மீ. வே, கிரிமுதலியாரவர்களுக்கு.

இருபத்துநான்குசீர்க்கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.

ஞான வடிவான சுடர்பாதமலர்குடியவளுமமறவாத புனிதன். த

னருள் வேதமறையோ துமுறைபோதருவி குதநிறை ஞானசரிதன்

சாளுமதுதிேவழுவாதப னேசவிசுவாசரெவர் காடுமறிஞன்-- காவலர்

ேெர் மணியெமூவொளிருபோசனுயர் ஞாலமதிராசகவிஞன் - தே

னமிர்தமாமதாபாடலெஅரிேலகுதேவதமிழாயகடலே-ரிேயகுசா

அணியளுமதியெஅேடமிசைதேடியதகுலுகரையுங்--சேறி.மணிநேரு

கலைமாலை புனேவி அயர்மேருகுண தீர சது ன்-தேர் புலவர் யாருமொ

ருகாயவடிவாயதென வேதிகழவிலாசகலைஞன்--வான கரமேய தருகா

ணவளமாரியிடுதாரனறியாதெதிர்புகும்- வாதிகளை மோதுமதகுதனி

கர்வேதகிரிமாதவனி அ.து. முரு-வாவிடதொஅால்பலலிகுலரும்ை சா

அமலதிவாய்மையெ டாராயவுடிரியா- மாமதியைநாளும் வளர்தார

கைபிகு அலகவானிருளேயே கடிசெய்தான்-மேனிகரின் ஞானதடனே

தயஅம. நிலமின்மீகபிரகாசமது வாய்-மேயினசெயா திருளுமோரு

தவியீதத அண் மேதகையபோ சவுதவி-மீனவனி ஒனத மிழ்மானமண

மேவுபுயம் வதகிரிசாசலுதவி மேதினியில்யாது நிகரோத மிளிர் பூதலமு

மீதலமுமேஅமரிதே.

அறுசீர்க்கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.

இறைவன -தெ ழுதேத்தி காற் கவதைபாடிடுவோனெக் காற்றே

ர்க்க-குறைக9ைஇவிழுப்பொருள் சொல்லெழுத்திவற்ருன் விதிகுறை

க்குங் கலைஞாகோமான்- மறைபலவோர்வடிவுகெ டு வேதமெனும்

அடையாதவரையோரே- கிமைகவிஞன் வேதகிரியெனவுதித்தோன

அகத்தியர் தொல் சாப்பியமுன்னூல் பலவின்மதித்தெடுத்த அச

தக்தன்னை-வகுத்து இலக்கணக்களஞ்சியப் பெயராற்குரகையின் வத

யாழ்த்தக்க திகைத் தலமும்புகழ் வேதகிரிக்கு அப்புக்குட்டியுட.

தில்லைகாத ன் - இக ச்துதவுங்கைம்மா ற சக்ததவர்தன சன்றி.பின்த

யென்குே.

பரமார்த்தகுருவின் கதை.

எட்டாவது-குருவைச்சேமித்தகதை.

குழியில் விழுக்க கிடக் தசமையத்திலமிகவுமஞ்சிப்பதறிவதால் அ

ப்பிராமணன் முன்சொல்வியிருக்த ரோகிதத்தி ன் மேல் ஒருத்த அக்கு

ம் ஞாபகமில்லாதேபோயிற் று. திரும்பக் குதிசையேறின பிறகுடி

த்திரம் இருப்பிடங் குளிர்க் ததென் று கண்டு குருத்தானே விசாரப்ப

ட்டார். ஆகிலும் மடத்துக்குச் சேருமளவும ஒன்மஞ்சொல்லாதே

போளுர். _

தளர்ச்தவய. காலத்திலே விழுக் சதிர்ச்தியிகுலன்றி இாாத்தில்

நி திரை கொள்ளாமல் அராட்டமாய்ட் புரண் டுகொண்டு சொன்ன பு

ரோகித நினைவுதோன்றின திகுல் வெகுவாய்ச் சஞ்சலப்பட்டார். கு

திரையில் கின்ற குழியிலவழுத்ததிகுல் உடலதிர்க் சவவியாராட்டப்ப

த்ெ ததென் அ நினக்கமாட்டாமல் ஆசனங்குளிாச்தத்தோடே சான்

காலங் கிட்டினதிகுலாக்கும் இதெலவாமாக்குமென். நிச்சயித்தா

ர். இந்த நினைவோடன் பிராத்திரிமுழுதச் சம்மிலேடயச்.தி பதறி

ஒரு நிமிஷமுங் கண்மூடமாட்டாமல அடிக்கடிபெருமூச்சிட்டு மன

ங் தளம்பின த பிறகு விடியக்காலமே ஷோகவே அழைப்பித்தார்.

அவர்களும்வங் தபார்க்க அவரவர்முகச்சாயல்வேருகவும் இருகன்

குழியாய் விழுக் தாகவும் முகமெல்லாம் வற்றிச் சுருங்கினதாகவும்

அகலே பழுப்பெ டே வெளுப்புப் படர்ந்து பஞ்சடைச் சதாகவும்,

வாய் ஈரமின்றி வ ார்த் ைசகுளறவும் பிரமித்தாம்போலே உற்.சப்பா

ர்க்கவுங் கண்டு மிகவும் பயன் தார்கள்

அப்போதவர் பெருமூச்சிட்டுத் தம்பிமாரே என் னைக்கல்லறையில்

வைத்துச் சவச் சேமஞ செய்யுங்களென் ருர். அதேதையாவென் -

வர்கள் பதறிக்கேட்க அதென்ன ஆசனஞ்சீவஞ் சீவன காசமென்த

தை மறந் தீர்களோவென். மீண்டு குருக்கள் சொல்லுவார். கேத்

மறு சான் விழுக்க குழியிலே நீருஞ் சகதியம மெத்தவாகை பிகுவே

எனக் கிருப்பிடச் சேக் தாக்கினதர்ம். ஆகிலும் அப்போதிருச்த ஆப

த்திகுல் எனக்குத் தோன் ருதேபோயிற் று. பி. கு வெகுவாப் இருப்

பிடங் குளிாந்ததுங்கண்டேன். பிராமணன் சொன்ன சாஸ்திரமுதி

அனத்தேன். அப்படி இராச்திரிமுழுதும் உடம்பின் வலியும் ஆாட்ட

முங் கண்டு சற்ற கித்திரைகொள்ளாமற் சாவு கிட்டினதென. கன்

ருய்க்கண்டுகொண்டேன், இனி வேருலோசனை தேவையில்லை. சிக்

கிரமாய் ச் சேமத்தில் காயத்தம்பன் அவர்களென ருர்.

அ.துக்கு அவர் களும் அந்தச் சகுனத்தை நினைத்து அஞ்சிஅர்கள்.

அஞ்சிஅ.அம் உள்ள ச்சத்தை வெளிவிடாதிடக்கி குவிதமாய்க் கு

ருவன் மனச் சமப் பற்பலவாறுதல் சொன் னாகள். என்னசொன்

ஒ.அம் அவருக்கு மனக்கிலேசம் மாறவில்லையென் அ கண்டு முன்ன

ங் ச ஊர்க குறிக்காாளுயிருக்த அசேதனமூர்த்தி மகன் அசங்கதனெ

ன்பவனே அசிைப்பித்துத் தங்கள் குருவைப்பிடித்த சனியை சீக்கி அ

வர்மனக் தேற்றக்கொண்டுபோய்விட்டார்கள்.

முன் கடந்ததெல்லாம் விபரமாய் கேட்ட பிறகு அசக்கதன் வக்

அது சம்புவித்ததேதையா! உமக்குவச்த குறையெனை, சோவென்ன.

வலியென்ன விசாரமென் ன, கிலேசடென்ன என் குருவே யென்னே

யாவே யென் பிதாவே சொல்அமென் கண் வாய் மூக்குத் திடிக்கக்

கேட்டான். அதுக்கெலலாத் அக்கும ஆசன சீதஞ் சிவ காசனமென் வி

ற வசனமொழிய வேருெரு மஅவுத்த முங் குரு சொன்னவரல்ல.

அப்போதவன கல்லதுதான ஆசனசிதமுமக்குகாசமென்றச்தப்பிச

மணன் சொன்ஞனே காலும்அவளுசமூேஷணம் அவனுக்கு காசமா

ய்ப்பண்ணுகிறேன் அந்தப் பிராமணனை எனக்குக் காட்டுங்கள் அவ

அக்கு உலக்கைப் பூசைபண்ணி அவளுல்வக் தோஷமெலலாம் சீக்க

த்ர்ேத்துப்போடுவேன். அவனைக்காட்டு, சிக்கிரமாய்க்காட்டென் அர்.

உலக்கைப்பூசையென ருெரு பூசையுண்டோ ஒருக்காஅம் இப்ப

டிப்பட்ட பூசையைக் கண்டது மில்லைக் கேட்டதுமில்லை. அதாவதை

ச் சொல்லென் ருர். இதுக்குமறுமொழி அசங்கதன்சொலலத் திட

ங்கிஞன். உவவகைப்பூசை உட்சமயம் புறச்சமயங்களில் அகப்

படாத பூசையாக்கும் தன் குய்க் கேட்க.

ஒரு செட்டியிருக்தான் அவன் வெகு சிவபத்திக்காரன் அசதிள

ம் பண்டாரங்களுக்க சம்ைபோடவாசையகுல அவர்களை எங்கேசி

யதுலணிெகர்வேறென்குே. * முகாமைக்காரர்.



உதயதாரகை.-MORNING STAR. 281

ண்டாஅம் அசனத்துக்கழைப்பான். அவனுக்கு டிம்களிலவ தொ

ண்டமனவியோவெ ருல் இப்படி நித்தமொரு பண்டாங்களுக்கு

ச் சோருக்கவும் போட வுஞ் சவிப்பாகக்கொள்ளப் புருஷன்செ கிற

து பொருத்தவில்லை ஆகி அம கிலே புருஷ லுச்சேதி ஆெஞ்சொ

ன் குல் அவன் மனம்பெர்மக்க மாட்டானென்றவள் அறிக்கதி அல் ஒ

ரு உபாயமெடுத்தாள். _ _ _

ஒருநாள் அக்தச்செட்டி கடைபிவிருந்து கண்டண்டாரத்தை

அழ்ைத்து என் வீட்டில் இன்றைக்குப் பிச்சை பண்னவேஅமை

யாவென்றன். அவ அஞ் சம்மதித்ததிஅல் இப்போ கடையிலேயே

லையாயிருக்கிறேன் கீாத ன் என் வீட்டுக்குப்போய் என் ஒதிரிக்குதி

க் தச்செய்தி சொல்வி ன் வருமளவும் அங்கே காத்திருமென் ருள்.

பண்டாரஞ் சந்தோஷமாய்ப்போய்ச் செட்டி சொன் னதை அவன்

மனே யாட்டியோ டே சொன் ஞன். அதுக்கவள் இவஞெருக்க அம்

இங்கேவராதவளு குமென் று கண்டுகொண்டு மெத்த கலவ தி ரிேக்

கேயிருமென் றுவிட்டுத் திண்ணை மேலே பாய்விரித்த ன். .

பிறகு உடனே வீடடு முற்றக் கன் ருய்ப் பெருக்கி எங்குஞ் சஆவ

ைெயத் தெளித்துத் தன் கால்கை சுத் தி காஞ்செ. து பூத்தியத்தோ

டே கெல்லுக்குத் துகிற உலக்கையைக் கையிலெடுத் துக்கொண்டா

ள். பிற கதில் நிறையச் சாம்பலத் தடவித் தாலும் பூசிக்கொண்டு

கடுமுற்றத்தில் உலக்கையைக் கிடத்தி அ.துக்குமுன் மும்முறை சரஷ

டாக்கமாய் விழுந்து மணமுணவென்று சில மந்திரங்க ளச் சொன்கு

ன். சொன்னதின் .ே லே மீளவும உலக்கையைத் துடைத்தி மு னே

அதிருந்த இடத்தில் வைத்தாள். அதெலல ம் உற்றுப்பாாத்துக்கொ

ண்டிருக்த பண்டா ம வெகுவாச்சரியப்பட்டு இக் காள் மட்டு நாள்

காளுத அதிசயங்களை இடபோ கண்டேன். இதென்ன வகை 3

சை அம்மா வென்று சேட்டான் அதுக்கவள் இது எங்கள் குலதுெ

ப்வத்தின் விசேஷ பூசைவகை இனி மல் ருே கன் ருயறியப்பேறிரென்

ம வீட்டி,அசைக் துபோகைபல இது உன் றலைமேலே முகியுமென்

டி அமர்ந்த சத்தமாயத் த ைனிலே சொன் குற்போலே செ. குள்

அப்படிச் சொன் ஆஅம் அவள் விரும்பின படிக்குப் பண்டாரங்

காதிலே விழுந்தது. அ-போது அவன் தேவா தினமாய்த் தடபிப் பி

ழைத்தேஅேவென் ற செட்டிச்சி வீட்டிலே நுழைந்தவுடனே சத்த

ப்படாது தப்பிப்போய்விட்டான்.

அவன் போன வடியிலே செட்டி வந்து கான அப்பின பண்டாரம்

எங்கெடியென்ற கேட்க அவளும் நல்ல பண்டாமலலோ இச்சவி

சையஅப்பினி . வக்தவுடனே யுலக்கையைத் தரச்சொலவின் கேட்

டார் அ.துக்கு கானிடபோ செட்டியார் வருவாரே அவருத்தாரமில

லாமற் கொடுக்கப்படாது சற்றிருமென். இதோ பாயைவிரித் துப்

போட்டேன் அவர் கேட்க மாட்டாமல உடனே முடி கிக்கொண்டு

போகுரென்ருள். அது குச் செட்டி அடிஅப்படியலலவே பண்டா

சங்களென் ன , கட்டா அம கொடு கிறதெனக்குச் சம்மதியென் று உ

லக்கையைக்கையிலே கதிப் பண்டாரத்தைத்தேடி அதைக் கொடுக்க

த் தெருவிலே போஒன்.

பண்டாரமும் வருங்காரியம் முட்டமுடிபோகக் காண வோருதெரு

முடுக்க்லொ துங்கியருந்து அவன் உலக்கையோடே செட்டிவருவ

தைக் கண்டபோது இதோவென் றலைமேலே பூசைமுகிக்க வருகிரு

னென் ருேட்டமெடுத்தான செடடியும் பண்டாரமே பண்டா மேயெ

ன் அபின்பற்றத் தொடர்ந்தோட அவன் அதிகமதிகமாயோடக்கடை

கிபிற் செட்டிக்கு வயத காலமும பெருக தொந்தியும் இரு ங் சதி ஒல

ஒடமாட்டா மல நின் வீட்டு குத் தருமபி மூன். அதுவே உலக் ை ப்

பூசை இதை கான அக்தப்பிராமண ன முது என் மேலே முகித்தால் ஆ

சகுேஷணமாகி அவ.அக்கல்லாமல் உமக்கு காசம் வாதையாவெ

ன்ரு.ை

அ.துக்குப் பாமார்த்த குருவுஞ் சிரித்துகிய யத்தின்படியே உன்னை

அசங்க னென் பார்கள். . ப்போதுஞ் சா சங்க ளச் செய்துகொண்

8 வருகிருயென் குர். அவனுங் குருக்கள் சிரித்ததாகக் கண்டு பரிகா

சத்தை விட்டு மீண்டுஞ் சொல்ல வங்கா... ஐயா பிராமண ன சொன்

 ைவசனமுள்ள படிதானே.ஆகிலும் அ.துக் கர்த்தத்தை சன் ருய்க் கா

_வேண்டியது. இருப்பிட துக்குளுமை கண்டாற் ச வுக் கடையா

எமென்றது சரியே. ஆகும் புறக்காரணமிலலாமல் ஆசனங்குளிர்க் து

போகுலே அவன் சிெ னடடியாகும. தண்ணிரில்ேயுஞ் சேற்றிலே

பும் விழுக் fேதிலே இருப்பிடங் குளிாந்தது மெத்தவதிசெயமோ.அ

'போ குளிராதே போ மூல அதசயமாகும் இப்போது இக் சக் கவ

ழை விட்டுவிடும் இனிமேற் சேற்றில உழுக்காாமலும் தண்ணி

லே விழாமலும் மற்றெரு புற காணமில்லாமலும் ஆசன சீதங்கண்

ழிய மற்றெல்லாம் அபத்தமையாவென்ருன். அசங்கதன் சொன்ன :

குருவின் பனதிலேகைத்து அதியாயம்போலேசோன் மித்.ம.ஆதலாத்

சம்மத்தேறி யெழுந்து சாப்பிடவும் அங்கங்கே திரியவுக் சிவக்க9,

இப்படிச் சிறிது நாள் மாதிரம் போனபிறகு ஒரு இராத்தி:

சோத்தியத்திலே கனமமை யொருபாட்டமாய்ப் பேய்க் தது. அத்
தே டே குருவின் படுக்கை மேலே இருப்பிடத்துக்குச் சேவ்வையுடுத்

த போலே மோட்டுனிரொமுக்கு விழுந்தாலுக் தாக்கத்திகுலே அவ

ருக்குச் செரியாதே போயிற் று. மழையு மழையோடெழுக்கும் ஒழி

தேபின்பு குருக்கள் நித் தி ையோடே புண் டு பட்ட இசத்தின் மேம்

சமமூகவிருப்பிடம்படத் தாங்கிக்கிடக்தார். அப்படித்தத்தின கு

ளுமையிஅலே திடீனெவிழித்த மிசவும் இருப்பிடங்குளிர் ந்ததாக க

கண் குளுமைபிறக்க இபபோ வேருெரு புறக் காரணமில்லையே சம

க்கினிச் சாக்காலம்வ ததென்று நிச்சயித்தார்.

வங்க குளிாச்சிக்குச் ஷேர்களும் வேறே புற முகாங் தாங் காணு மற்.

படுக்கையின் குளுமைமுதலாய்க் குருவினிருப்பிடச்சீதத்திகுல் வந்த

தென் அ நினத்து முன் சொன் ன சகுன நிறைவே.ரங்காலமிதென்றெ

ண் ணிஞர்கள். காண வந்த தன் சாதமனுஷரும் இவர்களோடொத்

த புத்தி டான்களாகக்கொள்ளச் சொன்ன யாவு மொத்துக்கொண்டு

உப்போது தப்பாமல் ஆசன சேஞ் சீவன் காசமென்பதொழிய வர்

தயா வருக்கும் மறுமொழி யுச்சரிய தே போஅர்.

நாளுக்கு நாள் இவர் இவ்வாறடைந்த மிஞ்சின மனக்க வலையுன் சசிர

பல வீனமுங் தாங்கமாட்டாதே அவரொரு ள் சோபமர் ப்க் கிட

க்தார். அ.துக்கு எல்லாருல் காகூவென்ற தலைமேற் கைவைத்து அ

யயோ மடிக் தாரே ம ப்க் த போ ஒரேயென்றழுதலறிச் சவச்சே

மத்தாசாரம்பண்ணிக் குளிப்பாட்டப்போ அர்கள்

அ.தி.க்கு மடத்தில உருந்த பெரியதொட்டி நிறையத் தண்ணிரை

விட்டுப பி ைமென்றவரை அதலேபோட்டு அமுக்கிச் குதிப்பத்தி ப்

பேரொருமிக்கத் தேயத்துக் கழுவிஞர்கள். கழுவும்ப்ோது அவருக்

கு மயக்க க்தெளி தாலுக் கண்ணிரிலே மூச்சுவாங்கமாட்டாமஅம்

அவர் களமுக்கின கை காலாலே சபிக்கினை காண்பிக்கமாட்டாமலும்

மலைச்சத்தனத்திஅற் பரமார்த்தகுரு மடையர் கையிலேசெற்ருர்.

இதில மேலே வெகுவாய்க் கூடடங்கூடியவரைப் பூந்தேருக்குள்

ளே சமாதுவைத்தெடுத்து முன் அம பின் அம் பக்கத்திலும் நெருங்க

ச் ஷோகள் வங் தெலலாரும ஆசனஞ்சிதஞ் சிவனநாசமென் று பாடிக்

கொண்டுபோப் கலலறைய ல வைத்தடக்கி அர்கள்.

பரமாத்த குருவின் கதை முற் று ம.

THE ADWENTUREs OF THE GUIRU N 001)I.E.

(By Beschi)

IEighth Story.

Of the Interment of the Guru.

From the great alarm and bustle, on the occasion when he fell and lay ia

the hole, no ope called to mind the prophecy which the Brahmin had piewi

ously றade, it was only after having agai mounted on horseback, that the

uேr himself perceiving that his posteriors were cold, grew sorrowful, New.

ertheless, be refrained from laying any thing until their arrival at the Mat
tam.

Owing to the shock of failing at his decrepitage, he could obtain no sleep

that light, but tossed about restlessly, and suffered great tribulation from the

thoughts of the above-mentioned prophecy: Not allowing himself to suppose,

that the pain which agitated his frame and caused his restlessness, arose from

the fall from the horse into the pit; he was confirmed in the notion, that it

doubless all proceeded from his approaching death, occasioned by the cold

மess othis ruமp. With this thought he wis distracted and terried within

biயself during the whole night, and unable to close his eyes even for a single

instant, he groaned frequently, and, urged by the unsettled state of his mind,

heaterwards at break of day sent for his disciples.

On their coming to see him, they were greatly alarmed to perceive, that

his countenance was changed, that his two eye had sunk in their sockets;

that his fee was withered and shrivelled, and that over it there was a pale

hue mixed with brown, that his mouth was without moisture, his speech con

fused, and that he stared as it were upon vacancy Then, etching a deep

grnan, he exclaimed, '0' my brethren, place me in the sepulchre and per.

form the rites of burial to my corpse. How is that, sir demanded they

in terror, "How_is that replied the Guru, have ye then forgoten the

words, 182nam Shitamiapana masham, In the pit, into which fell yes.

terday, there was much water and mud, in consequence of which my rim,

became wei, Nevertheless, owing to the mishap which them look place, this

did not occur to me, I afterwards perceived that my posteriors were very
டால் அப்போ வேன் சாசங் கிட்டினதென் ம கினைக்கலாம். இதொ

cold, and l thought upon the:Shasterwhich the Brahminhad pronounced. A.
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oேrdingly, I have experienced pain of body and uneasiness during the whole

night, hor have obtained the leas sleep, so that i am become fully sensible

that my death is approaching. Further deliberation is needless, ye will spee

dily prepare for my interment.'

They_too, on thinking of that augury, were terrified: but although terried,

they did not disclose, but suppressed theirinward Alarm, and administered ev

ery species of consolation in order to tranquilize the Guru's mind. Perceiv.

ing, that notwithstanding all that they could say, the tribulation of his mind

was not appeased, they ent for one named Asangadan (the mocker,) the som

of Achediamoorti (the irrational,) who had forierly been the soothsayer of

the willage, and took him to cast out the evil spirit which possessed their யே.

ாu, and t comfort his mind. After he had heard all the circumstances which

had previously occurred, Asangadan came. and, with eyes, mouth and nose,

consulsed (by his grimaces,) demanded, What is the matter with you, Sir:

Say, what aiment has come upon you, what pain, what griet, what affiction:

My Guru my Master my Father To all this the Guru made no other al

swer, excepthe sentence, 18amam shitamilpana masham, Then the ot

er replied, Wery well then, that Brahmin has asserted, forsooth, that a cold

ness of your rump will be your destruction, and I will cause the heat of his

rump to be his destruction. Point me out that Brahmin, I will perform lice

beater Poojei apon him, and thus cast out and put an end to all the evil which

has happened through his means Point him out immediately, point limout.”

:Is there, said the Guru, tsuch a poojei, as rice-heater poojei I have

never seen or heard of such a poojei; tell me what it is To this, Asanga

dan began to reply, saying, This sort of poojei is certainly a ppniel wich

is not to be fouid among the Oodsameiyams, or Poorachchameiyans, lis

ten attentively.

:There wis a merchant who was a great worshipper of Shivan, and who,

from his desire to give food daily to Pandarams, used to invite them to a meal

wherever he met them. He hid no children, and as for the wite whon he

had married, it being a great plague to her to dress and serve rice in this man

ner, daily for one oftwo Pandarame, her husband's way of going on was by

no means agreeable to her, nevertheless, as she knew that it she Said any thing

to her husband on this subject he would not brook it, she hit upon a strata

gem. One day, the merchant being in the bazar, he called a Pandaram whoா

he met and said to him, 'Sir, l mean to distribute alms in my house to-day;

and, as the other accepted the invitation, he added, I am busy in the bazar

just now; do you yourself go to my house, give notice to my wite, and whit

until l arrive. The Pandaram went away blithely, and delivered the mer

chant's message to his wite. To this she, perceiving that he was one who

had never been there before, replied, Wery well, please, Sir, to remain here."

So saying, she spread a mat apon the bench of the house. She then immedi

ately proceeded to sweep the court thoroughly, sprinkled it every where with

cow dung, puried her feet and hands, and then with much solemnity took in

her hands the beater for pounding rice She then rubbed it all over with_ash

es, and having smeared herself also, laid the rice-beater in the middle of the

coart, and prostrating herself three times before it, mattered some incantations.

When she had pronounced these, she wiped the rice-beater again, and placed

it where it had been before. The Pandaram, who had been watching all this,

was greatly astonished, and said, I have now witnessed wonders which l e

ver to this day beheld. Pray, Dame, what sort of Poojei is this? To this

அhe replied, This is a kind of poojei pecular to the deity of our caste. She

added, speaking in a low tone, as it talking to herself You will hereafter

understand it well, lor, on your going to enter the house, it will be completed

on your head. Athough sle thus spoke, yet just as she intended, it caught

the Pandaram's ear Havel not providentially escaped with ny lite, thought

he: so as soo as the merchant-woman had entered into the house, without

making a noise, he elected his escape. No sooner was he gone, than the mer.

chat came, Where, hussey, is the Pandaram whoம seit demanded he.

She replied, He is a pretty Pandaram-is he not-whom you have sent this

time. As soon as he arrived he asked me to give him the rice-beater; to which

1 replied, the merchant will be here immediately, l must not give it you with

out his permission; stay a little. So saying behold how spread the mat for

him; but he without listening to me, instantly broke away. "The merchant

answerei, Not so, hussey, whatever Pandarams may ask, you have my con.

sent to give them. So saying, he took the rice.beater in his hand, and went

out in the street to seek the Pandaram and give it hin. The Pandaram, in or

der to see the end of the attar which was about to happen, remained crouch

ed in an alley in the street, and when he spied the merchant coming with his

rice-beater, See, see, he is coமing to close the poojei apon my head, thought

he, and so he took to his heels. The merchant too, ran in pursait of him, cry

ing out, Pandaram, Pandaram, while he encreased his speed more and more;

till, in the end, the merchant unable to run any longer in consequence of being

advanced in age. and having a pot belly, returned to his own house, such is

rice beater Poojei, and destruction will no more come upon you, Sir, than

will the Beahnin's posteriors become heated, if I accomplish it ipon his back.”

Upon this the Guru Noodle laughed, and said, It is with reason that they

cal you Asangadam (the mocker,) for you are always cracking your jokes.”

the discourse. 'Sir, the words which the Brahmin spoke are accordin: டி

ஆம், indeed; but it is necessary to understand the meining of them ஆங்i,

True it is, that it a coldness be perceived in the pesteriors, it's asign ofiel

but it will be as he asserted only when the ruம்p grows cold witial anர அ

யeous cause You tel into water and mire it ion this your posteroi le.

ஆறe cold, is it any great wonder: It would in that case be a wonder irம்:

இid no grow cold Now, therefore, abandon this chagin. For the iய.
il, without sitting down in mire, or falling into the water, or without any cம்.

e extraneous cause, you perceive the Adaman shitam, then you may ir

that thejinana masham is nigh at hand Except in so fr, i ele, s ,

மonsense, What Asangadan said, pemetrated into the Guru's mind, ம .

உPPeared to him like reason; therefore, having brightened up a little, hear,
and legan to eat, and to talk, and to go about troin place ம் place.

Alter but very fw days had in tis manner pased, one hight, during .

sleep, there tel incessantly a heavy shower of rain in consequence of tங்,

உdripping of water from the roof tell apon the Guru's bed, directly ele ,

his posteriors; மotwithstanding which, it was unknown to him from his br

asleep, Alter the rain, and with it the dripping, had ceased, the Guru haாடி

ாole in is sleep, lay slambering with hiuip immediately open the .

which ial fallen By the coldness thus produced, he suddenly awake; வ

Perceiving that his rump was exceedinglycold, he became convinced that மனை

there was no extraneous cause whateve to produce the cold, and that the pe.

riod of lis death was arrived. _

The disciples, als, without perceiving any external origin for the celane,

supposed that even the coldness of tle ted proceeded from the rigidity of .

யேய's ruபp, and thought, therefore, that this was the tine of the filmeவ

of the prophecy The people of his caste, also, who came to wiள் im, .

they were possessed of about as much sense as themselves, coincided in வ

that wது said, while the Guru ottered no other answer to those who caம.

பயt, “Now, without filure, 18aman shitam iicana mashan.'

Uறable to sustain the encreased depression i spirits, and the dimination or

body strength, which in this mannethe suffered from day to day, heone ,

(el into a swoon. Upon this they all made lamentation; and placing theன்

lands apon their heads, began toweep and to howl, crying out, Aடின் வடி

be is deceased, he is deadl'And, alter performing the ceremonies appeயடி

ing to burial, they proceeded to bathe him.

Eg this purpose, having illed brinful of water a largetrough which was .

the Mattam, they lossed the supposed corpse into it, and having presed in

down, a மயmber of them with one accoid began to rub and it wash iம

When thas washed, he recovered from the woon; but being anable to drew

breath in the water, and incapable of making any signs with is hand, வ

feet, which they quezed together, the Guru Noodle perished, through the

stயpidity, by the hands of these idiots, _ _

UPon his, a great multitude having assembled, they placed him in a itiா.

posture in a liter edorned with flowers, and raising in up, they crowded 1.

gether before, behind, and at the sides, whilst his disciples caine and aா.

ed hiமalong, chanting thus, 18amam Shiram.jipana mislam, and, hai,

placed him n the grave, they buried him. -

பலபாஷைப் பழமொழி.

(Old Sayings )

சோம்பலுக்கத் தொடர்ச்சியிளேப்பு, சும்மா விருத்தற்

குத்தொடர்ச்சிமூடம்

மனத்திலுங்கெட் டமார்க்கத்திற்குப்பயப்படு.

ஆஸ்தியையெடுப்பாள்மூதேவி, அறிவையெடுப்பாளா!

நில்லினத்திலும், நட்புவலியது.

புகழ்ச்சிய ைர்ேத்தி, பூதக் கண்மூடி.

வயல்முயற்சியிiருனியமுண்ட ம், மனமுயற்சியிலறிவு

TைL_IL).

நன்மையைப்பெருக்கித்தன்மையைக்குறைத்தல், தற்

சிநேகம்.

தனஞ்சம்பாதித்தல், சந்தோஷதண்டன.

நற்குணமே, நல்லவாஸ்தி.

வாயாடிவார்த்தை, மட்டில்லாாவை. (டு.

நல்லுடலுக்கிளப்பாற்றிகொடாவிடில், தாவிற்குக்கொ

கத்தியைப்பார்க்கிலும், கண்டோசனங்கொலைசெய்யும்.

சனத்திற்குதற்குணஞ்சுமைதாங்கியானத் கவிழாது.

The other perceiving that the Guru laughed, et of banter and again took up பெருங்கொடை, பிச்சைக்காரருக்குத்துணிவு.
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GENTI.EMEN,

Having had the pleasure of perusing your valuable paper of

the 2nd instant, entitled the Morning Star No. 23, l find

therein a Query proposed by one of your correspondents "John

White to the papist community, as to whether there is a place

like purgatory and to support their arguments by passages from

the Holy Scriptures lam, Gentlemen, one who professes the

papist religion and before l discuss the subject and adduce ar

guments by way of answering the Query proposed-allow

ாe to beg your correspondent through the mediபற of your

columns to inswer me the following Queries which I hope will

at once convince him and other disputants, that there is a place

like Purgatory: and should these not suffice, I shall not fail af.

ter l hear yout worthy White's answer, to set forth other

grounds or proots in support of it.

uெeries.

1. Are there two Judgments or One?

2. ls there an Immediate Judgment?

3. As soon as the soul departs from the Body to what place

does it go whether that of sinners, or saints?

4. Were Abraham and Lazarus immediately judged and en.

tered into Glory?

5. Was the Rich man in Hell?

6. What is the Distance between Hell and Glory seeing

that Abraham heard the cries of the rich man?

1 remain, Gentlemen,

Your Obedient Servant,

A RoMAN.

We insert the above Communication out of respect for our

Correspondent, but we think he has not at all met the in

ஆuiry which he professes to answer We therefore hold him

t the plain point of the question proposed, wiz.

-what proof is there in the Bible of the existence of Pur

gatory'

He will please to adduce chapter and_verse. This is the

only fair way of meeting the question. When he has done so,

or confessed that the Bible affords no evidence on the subject,

we will see that the questions which he has proposed are an

swered Our object is to elicit truth for the benefit of our

readers and to those who regard the Bible as their standard of

truth no evidence will be admissible in support of a doctrine

which is not plainly derived from the Bible. If we wished to

amuse our readers by showing our skill at evasion we might

ask out worthy Correspondent to tell us

How tar the East is from the West seeing it is sometimes

very near

Whether two distinct thoughts can exist at the same moment

in his mind?

Whether he can have a belief in two facts that are irrecon

cileable ?

Which would be nearly as relevant to his questions as his

questions are to those ofour Correspondent White."

உதயதாரகையின தி முகாமைக்காரருக்கு.

துரைகளே,

உங்களுதையதாரகை, உ. க்தி". பின் உக. க்சஞ்சிகையைச் சங்

தோஷமாய் வாசித்தவிடத்தில் உங்களுக்கு எழுதிக்கொண்டவர்களி

-க்கிலே உத்தரிக்கிற ஸ்தலமுண்டோ வென்று அது உண்டென்பத

க்கு வேதத்தின்படி என்ன அத்தாட்சிபுண்டென்றும் விகுவிய கேள்

வியைக் கண்டேன். துரைகளே கான் பாட் புமார்க்கத்தை அதுசரிக்

சிவன் சான் அதற்கு மறுமொழிசொல்லுதற்குமுன் உங்கள் பத்தி

பத்தின் வழியாய்ச் சிலகேள்விகளை உங்களுக்கெழுதிக்கொண்டவரிட

த்திற் கேட்க இடங் சாருக்கள். அதற்கு மறுமொழி சொல்லுவதிகு

லே அவரும் மற்றுச் சருக்கசாவிகளும் உத்தரிக்கிற ஸ்தலமுண்ட்ெ

* அ, உடனே உணருவார்கள். அதுபோதாதிருக்தால் உங்கள் பத்

திரங்கொண்ட உவாயிற் று எழுதினதின் மேல் உத்தரிக்கிற ஸ்தவமுண்

டென் பதற்கு அதிகமான அத்தாட்சி காட்டாமல் விடேன.

கேள்விகள்.

க. நியாயத்திர்ப்பு ஒன்ருே இரண்டோ?

உ. நியாயத் தீர்ப்பு உடனே நடக்குமா?

க. ஆற்று மா சசி ரத்தைவிட்டு நீங்கிறபொழுது பாவிகளுடையத

லத்தக்குப்போகுதோ பரிசுத்தவான்களுடைய தலத்துக்கு

ப்போகுதே ?

ச. ஆபி காமும் இலாசறுவும் உடனே நியாயங் ர்ேக்கப்பட்டு மோ

ட்சமடைந்தார்களோ?

.ெ ஐசுவரியமுள்ள மனிதன் காசத்திலிருந்தாளு!

சு ஐசுவரியமுள்ள மனிதன் கரகத்திலிருந்த பண்ணின கூக்குரலை

ஆபி.: க்கேட்கத்தக்க தாயருக்கில் காசத்துக்கும் மோட்ச

த்துக்குமென் னஅாாம்!

பருத்தித் துறை

த.அாசக. u.

கார்த்திகை மீ. ஸ்க தி

இப்படிக்கு

_ ஒர் உரோமன்.

எங்களுக்கெழுதிக்கொண்டவருக்காகப் பி ஞலே வருங் காரியத்

உ- 2சொல்.அ.கி, ரும். அவர்தாம் மறுமொழிசொல்அேெருமென்றெ

ண்அகிறகேள்வி.கு: '-1'.ெ ராகக் கலில்லையென் ற, ஐக்கிகே

ம். ஆகையினலே கேட்டகேள்வியை மாத்திரங் குதி:3:இ

கிருேம. உத்தரிக்கிற ஸ்தலமுண்டென்பதற்கு வேதத்தில் என்னவத்

சாட்சியுண்டென்பதே. அவர் எந்த அதிகாரத்திலும் எக்தவசனத்

திஅமென்ற அவர் தயவுபண்ணி அறிவிப்பாராக. இப்படிச்செய்வ

தே கேள்விக்குச்சரியான மறுமொழிசொல்லுதலாம். அவர் அப்படி

ச்செய்த தி ைமேல அல்லது வேதத்திலே அதற்கு அத்தாட்சியில்லை

யென் அ சொல் னதின் மேல் அவர் .ே ட்டகேள்விகளுக்கு மறுமொழி

எழுதுவிக்கலாம். எங்கள் பத்திரிகைகளே வாசிப்பவர்களுக்கும் விவிலி

யவைத் தங்கள் வேத நூலென அசொண்டவர்களுக்கும் சந்தியத்தை

வெளிப்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கம். விவிலியவையின்றி வரப்ப

ட்ட அத்தாட்சிகள் ஒத்துக்கெ ள்ளப்படத்தக்கனவல்ல. வேப்வுப

ண்ணி எங்கள் சாமாத்தியத்தைக்காட்டி எங்கள் பத்திரிசைகனவா

சிப்பவர் சரூக்குப் பைமபலஉண்டாக்க வேண்டுமாளுல் எங்களுக்கு எ

ழுதிக்கொண்டவரிடத்திலுஞ் சில கேள்விகளைக் கேட்கலாம். எப்

படியா ஒற் கிழக்கும் மேற்குங் கிட்டவாய்க் காணுகிறபடியால் அத

இகும இதற்கும் எவ்வளவு தாம் அவருடைய மனதிலொoரவேளை

பல இரண்டெண்ணமுண் டாகுமா? ஒன் ஆறுக்கொன் ருெத்திராத இா

ண்டு காரியங்களை அவர் சமபக்கூடுமா? இக்தக் கேள்விகள் அவரு

டைய கேள்விகளுக்கு உடந்தையில்லாததுபோல அவருடைய க்ே

ள்வியும் உவாயி றென் பவருடைய கேள்விக்கு உடக்கையில்லாதவை

யாயிருக்கன் றன.

காகிதப் பிரத்தியுத்தரம்.

(Answers to Correspondents.)

வரணி வேயிஞர்’ கேட்ட அண்டசாத்திரவிஞ விளங்குகிறதந்கு

வேறு சாஸ்திரங்களையும் அவைகளை விளக்கிய குத்திரங்களையும் அ

றியவேண்டியிருப்பதிமூல் இங்ஙனம்பிரசுரஞ்செய்யாமல் விடுகிருேம்.

"புதினச் சங்கதிப் பிரியன்' இதற்கு முன் கையொப்பமின்றியெழு

ல் ஒருவராகிய போன் உவர பிற்றென்பவர் பாப்புமார்க்கத்தவர்களி
தின கடிதத்திற் சுட்டிக்காட்டியிருக்க பேர்வழிச்சாரனைத் தான் இ
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கழ்ச்சிபண்ணக்கூடியதாய் எழுதவில்லையென்ம நினைத் தும், அவர்

மெத்த கல்ல மனுஷகுயிருச்றெபடியால் அப்படிப்பட்ட வீம்பான

காரியங்களைப் பிரசுரஞ்செய்திருச் சாற் துக்கப்படவுங் கூடும் அதற்க

த்தாட்சி அவர்தானே அசைப்பற்றி எழுதியலுப்பவில்லை. மேலும் எங்

சள் பத்திரிகையில் அவ்வளவு விசாலமும் பிறரு குப் பல அமற்ற பு

தினசங்கதிக்கிடமுமில்லை. தவா சிலவு கொடுக்கிற நியாயத்திகுல்

ஒரு காகிதத்தையும் காங்கள் பி சுரஞ்செயகிறதில்லை. அல. மியும

அக்காரியக் காட்பட்டதிளுல இப்பொழுது புதன ச்சங் தியாயுமி

ரா.தி .

புதின சங்கதி-கற்பிட்டி,
மரணசங்கதி-இந்த ம. உதி". வியாசிக்கிழமையிலன் அ கற்

பிட்டியிற் கதிரைவேற்பிள்ளே பெண் தி ப அபதிப்பிள்ளை காலஞ்

சென்றுபோனதற்காக காங்கள் மிகுதியுங் த க்கப்படுகிருேம். த.வ

ன் உடுவிலிற் பள்ளிக்கூடத்திலே பத்தவளும் கல்லடையுள்ள வகு

மாயிருந்தாள். இவள் சாகும-ெ மு.சி தாள் கத்தரில் மபிச்சைவை
த்திருச்சள்ளென்பதைக் காட்டும்படி ஒரு ஞானப்பாட்-ை44 பா

டிஅள்.

The following copy of a warant containing a Tai): of Precedence for de.

ining the progressive and relativeral of persons holding appointmentsi in
ii'i'ibeen lately issued by Her Majesty-wil interest some of oய
Readers.

wARRANT or PRECEDENCE IN INDIA.

WicroRIA REG.
_ _

wictoria, by the Grace of God, f the United Kingdom of Great

ri Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, re. To all to

wion these Presents shall come Greeting Whereas, it bath been

- represented anto us, that it is advisable to regulate the Rank and

piecedence of Persons holding appointமents in the East Indies,

in ordo to it the same and prevent all dispute, We do herely declare, and

iiot will and Pleasure, that the following Table, be observed with res

pect to the Rank and Precedence of the Persons hereafter named, wiz.

The Governor General or Governor General for the time being.

The Deputy Governor of Bengal.

The Governor of Madras.

The Governor of Bombay.

The Governor (or Lt. Governor) of Agra.

The Chief Justice Bengal
--மrச வா_பளன.

The Chief Justice Madras.

The Bishop of Madras

The Chief Justice Bombay.

The Bishop of Bombay.

The Commander in Chief in India, when also a Member of the Supreme

Council.

Members of the Supreme Council of India, arcording to their situation therein.

Members of Council, Bengai, according to their situation therein.

The Commander in Chief at Madras, when also a Member of Council.

Members of Council at Madras, according to their situation therein.

The Commander in Chief at Boமbay, when also a Member of Council.

Members of Council at Bombay, according their situation therein.

The Puisne Judges of the Supreme Court at Calcutta, according to_date.

The Paine Judges of the Supreme Court at Madras, according to date.

The Paisne Judges of the Supreme Court at Bombay according to date.

The Recorder of Prince of Wales Island.

The Commander in Chiefin India.

The Commander in Chief of H. M. S. Naval Forces.

The Commanders in Chief of the Army at the several Presidencies (not

being commanders in Chiefin India) according to relative rank in their res

pectiva services. _

Naval and Military Oficers above the rank of Major General.

Members of the Sidder Adawlat according to their situation therein.

Members of the Law Commission according to their situation therein.

Civilians with reference to their Rank and Precedence to be divided into

sis classes.

Civilians of 35 years standing from date of rank assigned to them on their

arrival, to form Class l, and from date of entering such class to rank.

With

Major Generals, according to date of Commission.

ஃ of 20 years standing from date of rank assigned to them on their

arrival, to form Class II, and from date of entering such class to rank

With

Archdeacon Calcutta.

Archdeacon ே

Archdeacon Bombay.

9ivilian of 12 years standing from late or rank asigned to then on thier

வrival to form Class III, and from late of entering such class to tank

_ With

Lieutenan Colonels, according to date of Commission.

Civilips of years standing fim date or rank assigned to them, on their ar.

rival to form Class IV, and from late or entering such class to rank

_ With

Mpr according to date of Commission.

9ian: of years standing from date of rank assigned to them on thei:

arrival to form Class W. and from late or entering such class to rank

With

ஆே according to date of Commission.

ivilians under 4 years standing t _

arrival to form:ேt and to: date of rank assigned to thea on thள்

With

Subalterms according to date of Commission.

All 9icers ot lientioned in the above Table whose rank is regulated by

2ாPrison with rank on the Army to have the same rank with refere ,
Civil Servants as is enjoyed by Military Officers of equal Grades,

Al other Persons who may not be mentioned in this Table, to take rank ஆ.

ஆding9 ஆeeral usage, which is to be explained and determined by the Ge.
ernor இeneral 11. Council, in case any question shall arise.

Nothing in the foregoing Rules, to disturb the existing practise relating te

Preciency a Native Courts, or on occasions ofintercourse with Native, ம:
the oேvernor General in Council to be empowered to make Rales foreet

oceழns in case any dispute shal arise.

All Indies , take place, according to the Rank assigned to their respective

Husbands, with the exception of Lies having Precedenee in England, who

வ% மkeplace accordig to their several rais, with reference tise Pe.

celence, after the wives ofthe Members of Council at the Presidencies in India

iேvஆat Qur Court at St. James, this twenty eighth day of Jane, i .

'ea o Our Lord one thousand eight hundred aid firty one, and in the Fin,
year of Our Regn.

By command of her Majesty,

(Signed) NoRMA நா.
PAகா INDIA Hous;.

London, the 18th Aug. .ே

(A True Copy)

(Signed) J. C. MEபடwா, Secretary.

_

_

SUMIMARY 0| NEws.

_1AF FNA.

we understand that two new planters have recently arrived here from E.

gland with the view_of carrying on agricultural operations in some fertile part

of this Province-Their names are M.R. B.I.AckAt., and M.R. Br_.

Marriage.-Married at Jaffna on Tuesday the 7th November, Mr. Fலம.

றRick K :c El of Jaffna, to Miss NANcy Di Lil.s of Caits.

The ceremony was performed by the Reverend E. W. TArடoa, of the

Church Missionary Society-at the Fort Church.

For the Morning Star.'

Married on the 6th instant.-MAN WAI TAMEw Mooம1.1An Nieா.

1.As, Store keeper under the Civil Engineer_to Miss ANN the only daughter

of DAwமo Pபட a respectable Native Writer employed in the Fiல்டி,

Department at laia. The parties were married by the Rev. Wrட்டாக

AD.Er, Church Missionary, at Nellore, from whence the married couple re.

turned to their residence accompanied by musicians and others displaying various

ceremonies in honor of the parties. The procession was numerous; and pre.

:ented a delightful scene, which drew together a large concourse of people.

We are sorry to learn that the festivities of the occasion were soriew

married by the absence of some of the near relatives of the parties who wer,

intimidated from being present through the lear of incurring the displeasure

of the Roman Catholic Priest, who disallows marriges during advent.

(AI.PENT_N.

Obituart -We deeply regret to announce the death of Lou

sia Green'(பாது பதிப் பிள்ளை)wife of Mr. J. Woodhull, Govern

ment School Master at Calpentyn, which took place on the 2d

Instant.

She was a late member of the Female Boarding School at

Oodooville and a member of the Am. Mission Church at Jaf.

na, She expressed joy at the prospect of death and tell asleep

Colonels according to date of Commission. in the Lord, singing a hymn, expressive other trust in Jesus
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Christ for salvation and eternal happiness. She was 16 years of

old having been a wile only 1 months.
CHINA.

GowமRNMENT FoarrricArrows.

Fort William; Secretary Department 20th Mon. 1841.-The Right

Honorable the Governor General of India in Council has the highest satistic

iton in publishing for general information, the annexed Copies of Despatches

from the Military and Naval Commanders in Chief H. M. Force in China, re.

porting the capture on the 26th August, orthe Town and fortifications of Amoy.

By the order of the Right Honorable the Governor General of India in Coui.

cil.

T. H M.ADDOCK Secது. to the Goet. of India.

Head Quarters, Ship Marion Amo Harbour, September 5th 1841.

To THE R1GHT lioN'BI.E THE EARI or AuckLAD

.ே C. B. Gopernor General, 8 & 8.

M1 LoRம,-I am happy to be enabled to report to your Lordslip the com.

plete success of the operation against Amoy with very triling loss-my anti

cipation in regard to the preparations of the enemy have been faily realized

but l did not calculate on so feeble a resistance. _

1. The expedition left Hong Kong Harbour on Saturday, the 21st August,

bய in consequence of light winds, the feet did not clear the Lemma passage

வாti Monday the 23, and on the evening of the 25th, we arrived in the out

ward anchorage of Amoy, a few shots only having beentired, as we were run

ning through a chain of Islands, which form the mouth of this anchorage, and

most of which the Chinese had fortified. As it was Llowing very resh, l could

not get on board the flag ship until the following morning, when l accompan.

ied their Excellencies Sir Henry Pottinger and Admiral Sir William Harker, in

the Phlegethon Steamer, to reconnoitre the delences, with a view to the con

ாencement ofimmediate operations. The enemy allowed us to do so without

fring a shot and tle plan of attack was at once decided upon, a summons hav

ing been previously sent in, requiring the surrender of the Town and Island of

Amos to Her Majesty's forces.

2. The Enemy's defences were evidently of great strength, and the country

by nature dificult of access Every Island, every projecting headland, from

whence gums could bear upon the harbour, was occupied and strongly armed.

oேmmencing from the point of entrance into the inner harbour on the Amoy

side, the principal sea line of defence, after a succession of batteries and bas

tions in front of the outer-town, extended for apwards of a mile in one contin

மous battery of stone with embrasures rooted by large slabs thickly covered

with clods of earth, so as to form a sort of casement, and atord perfect shelter

to the men in working their gums. Between some of the embrasures, were em

bankments to protect the masonry, and 96 gums were mounted in this work

which terminated in a castellated wall, connecting it with a range of precipi

tous rocky heights, that run nearly parallel to the beach at a distance varying

from 4 to மile. Several smaller works were apparent at interwals and the

rocks.

3. The entrance to the inner harbour is by a channel about 600 yards across

between Amoy and the island of Koo-lang-soo, upon which several strong bat

teries were visible, and some of these flanked the sea-line and stone battery.

1t appeared expedient therefore to make a simultuneous attack on these two

prominent lines of defence.

4. It was proposed that the two line of Battle Ships with the two large

Steamers, should attack the sea defences on the island of Amoy nearest tle

town, and that some of the smaller vessels of war should open their fire to

protect the landing of the troops, which was to be elected below the angle

formed by the junction of the castellated wall with the sea-line, while the re

maining vessels should engage several lanking batteries that extended beyond

these works. _

5. At the same time, the two heavy Frigates and the Modeste were to run

in and open their fire upon the works of Ko0-lang-soo, where linstructed Ma

or Johnstone, with a Company of Artillery and the 3 Companies of the 26th

Regiment, supported by 170 Marines under Major Ellis, to land in a small bay

to the left of the batteries, which they were to take in reverse. அ

6. About , past one o'clock, the attack commenced, the Enemy having pre

wiously fired occasionally shot at the ships, as they proceeded to their stations.

Sir Willian Parker will no doubt communicate to your Lordship, the very

conspicuous part taken by Her Majesty's ships on this occasion From the diti

cயlty of getting the boats collected in two of the Steamers, the Troops did not

land quite so soon as I could have wished, notwithstanding the judicious ar

ாangements of Captain Gifford of H. M. Sloop Cruizer, who conducted the dis

embarkation. The 18th and 49th Regiments however landed about 3 o'clock

with very little opposition. The former Regiment l directed to escalade the

castellated wall, while the 49th were to movealong the beach and get over the

கea face or through the embrazures. These two operations were performed to

ாy entire satistaction, and the greater part of these corps were soon in posi

tion within the works, and rapidly moved along the whole line of sea defence

the enemy fying before theா. Upon reaching theoutskits of the outer Town

had most judiciously landed in support, and whom l directed to occupy a

rocky hi in our front in the neighbourhood of which iring was still heard.

'his duty was promptly and ably performed by Captain Fletcher, of H. M. S.

Wel eley, and Captai Whitcoint, of the Royal Marines.

7, while these operations were going on tipon the Amoy side, the Island

of to lang-soo was ably attacked by the tigates, and the troops landed. Ma

jor Ellis, with some of the Marines and Cameronians, who first landed, clim

lied up the rocks to the left of the Easternmust battery, and gallantly driving

the Enemy from the works on the heights, which were detended with some

spirit, continued his progress to the North side of the Island, while Major John

stone, who closely lolowed up with the rest of the troops, proceeded across

it and carried the remaining works, thus putting us in possession of this very

important position. Major lohnston reports that Bt. Captain Gregg had an

opportunity of distinguisling himself in driving a large body of the Enemy froா

a battery, upon which he came unexpectedy with a detachment of 1.2 men.

8 0n Amy, a chain of sleep rocky hills running from the range already

மentioned, trinswersely to the beach, sil intercepted our view of the city.

though the outer town lay beneth ny advanced post. The gums having been

landed by the exertions of the Artillery and sappers, and brought on fur hough

for support, had a strong force opposed to out advance. decided upon for

cing the position in my iont, which appeared extremely strong and well cal

ஆயated to be held during the night. Hawing made the recessary disposition, !

directed the 18th Regt to advance up a precipitous gorge, where the Enemy

had two small works, while the 49th were to pass through the outer town by

the road to the same lills, extending their lett, after ganing the pass, to the

works above the beach so as to openia communication with the shipping, This

movement was also executed with spirit, the enemy merely iring of their gums

and_flying; and at dusk l found myself in position close above the City, and

perfectly commanding it.

9. 0wing to the boisterous state of the weather, and the delay in the return of

the Steamers, the 55th Regiment had not yet landed, but this was elected at

daylight the following moring, l regret to say not without loss, a boat hav

ing been swamped and five men unfortunately drowned Thus reinforced, 1

puted strong parties of the 18th and 49th Regiments down to the outskirts

of the City, in the North Eastern quarter of which, apon irregularly rising

ground, and closely surrounded by t dense mass of buildings, appeared the

walled town or citadel Having carefully reconnoitered the place, I atistied my.

self that, although there was a concourse of people passing and repassing at

the northern gate, the walls were not manned.-l therefore though it advis

able to take advantage of the prevailing panic, and having sent a small party

with Captain Cotton the Commanding Engineer, to reconoiter the approach

to the Eastern gate, which he promptly effected; directed upon his retin, the

18th to advance having the 49th in support, and the 55th in reserve. The ad

vanced party of the 18th escaladed the wall by the aid of ladders found on the

spot and opened the East gate, which was barred and barricaded from within

by Sacks filed with earth and stones. The remainder of the Regiment passed

through it and manned the other gates, the eneny having previously abandon

ed the place, leaving it in possession of the mob which had already begun to

plunder the public establishments

10. occupied the Citade with the 18th and sappers, placing the 49th,

Regiment in an extensive building without the Public oice of the intendant of

Circuit, from whence they could give protection to the Norther suburb, and

command the communication to the interior by the only road on this side the

Island The Artillery l placed in a commanding position upon the top of the

pas between the City and the outer Town with the 55th in support occupying

a range of public buildings, in which the Sub Pretect of Amoy held his Court.

11. Amoy is a principal third class city of China, and from its excellent

harbour and situation appears to be well calculated for commerce. The outer

Town is divided from the city by the chain of rocks I have mentioned, over

which a paved road leads through a pass, that has a covered gate way at its

summit, The outer harbour skirts the outer Town, while the City is bound

ed in nearly its whole length by the inner harbour and an estuary, which deep

ly indent the Island including the outer town and the North Eastern suburb.

The City cannot be much less than 10 miles in circumference, and that of the

Ciladel, which entirely commands this suburb, and the Inner Town, though

commanded itself by the hills within short range, is nearly one mile. The walls

are castellated, and vary with the inequality of the ground from 20 to 80 feet

in height; and there are 4 gates, having each in an out work a second or ex

terior gate, at right angles to the inner gate. The Citadel contained five arse

nals, in which we found a large quantity of Powder, with store of material for

making it; iேngals, Wall pieces, Match-locks, and a variety of fire arms of

singular construction; Military Clothing, Swords of all descriptions, Shields,

Bows and Arrows and Spears wore also found in such quantity, as to lead to

the conclusion, that these inust have been the chief magazines of the Province.

Within the sea.defences first taken, there was a Fouidry, with moulds and

| material for casting heavy ordinance.

12. All these have been destroyed, and this so much occupied my time,

they were joined by a party of Marines and Seamen, whom Sir William Parker | considering too how much the Troops were harassed by patroles to keep of
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Cinese plunderers, and by other daties incident to the peculiarity of our situ.

இnை, that i abandoned my intention of visiting the interior of the Island.

ஆese plunderers focked in to the City and Suburba, to the extent, as the

Chinest themselves reported, et man, thousand, and | regret to say, that

ஆeeral gangs penetrated into the Citadel, and committed iuch devaitation.

indeed, with the prospect of leaving Amoy so snon, l doubt not that our march.

ாது hrough the Island might rathe havefrightened away the peaceable house.

holders, and led to forther plunder by the not than have bein of any advan

gேe. Such indeed was the audacity of these miscreanis, that I wasin some

aேses ohliged to fire, in order to disperse them, but l an glad to say but little

loss of life occurred,

13. I am most happy to be enabled to state that the conduct of the Troops

has been exemplary some instances of misconduct have no doubt occurred:

but when it is considered that they were in the midst of temptation, many of

the houses being open with valuable property strewed about, and many shops

i every street deserted, but full of Shamshi-it is matter or great satistaction

that theso instances were so few. -

14. During our stay apon the island, did all in my power to prevail upon

the respectable merchants and householders, who had so much at stake, to aid

me in protecting property, which they readily promised-but their apprehen.

sion of appearing to be on friendly terms with as was so great, that l could

obtain no effectual assistance from them, and was unable even to get a Chinese

to remain with the guards at the gates, and point out the real owners of hous.

es within the Citadel, for the purpose of granting them free egress and ingress.

15. 0ur departure being determined upon, l could take no measures for

permanent occupation, and as the wind was strong against us, we were kept

on shore four days in a state of constant watchfulness, until yesterday at ,

past 2 P. M., when the preconcerted signal for embarkation was given by the

Admiral. By , past 6 every Soldier and every follower had been embarked

(without a single instance ofinebriety occarring) on board the steamer, which

transferred the Troops on board their respective Transports during the night.

16. The three Companies of the 26th Regiment have remained upoA the

Island of Koo.lang-soo, which her Majesty's Penipotentiary has determined

to hold for the present-and I have strengthened Major Johnstone, who is in

command, with a wing of the 18th Regiment and a small detachment of artil

lery. This little force, amounting to 550 மen, will, l trust, together with the

ships of war also left behind, be sufficient to hold this small but important pos

session.

19. have the honor to enclose a list of Ordinance captured, and a return of

the Wounded on our side upon the 26th ultimo, and have no means of correct

ly estimating the killed and wounded of the Enemy, but it must have been se

vere, and we know that several Mandarins were amongst the former.

I have the homor to be, My Lord, Your lordship's most obedient hamble

Servant (Signed) H. Goயவ, Major General,

Commanding Eapeditionary Force.

_ _ 0 | _

அறிக்கைப்பத்திரம்.

தமிழ்ப்பஞ்சாங்கம்.

த.அாசஉ. ஆ. சுபகிருது வருடப் பச்சாங்கம் இப்பொழுது அ

ச் சில இருக்கின்றது. மாசி மீ. முதற்றி கதியளவில் வெளிக்குவரும்.

அதன் அட்டவணைகள்.

உசம், கிரகம், இராசிமுதலியன.

. அவ்வருடத்துக்கிரகாதிபர்.

வருடபலம்.

ஆதாயஞ் செலவு, க க்தாப பலம்.

சோதிடகாரியங்களிற் பல பொய்யெனரூபித்தல்

. கிரக சார ம. (வசனங்களும்.

பஞ்சாங்கட்புறங்களுமிடையே தமிழ்ப் பழமொழிகளும் வேத

- பஞ்சாங்க வணிகர் சமபாவ%8ன.

க. மேலே எட்டு வருடப்பஞ்சாங்கங்களிஅள்ள பத்தொன்பது கா

பங்களைப் பெ. துப்படத் திரட்டிக்கூறியத்துடன் கமிசிர் மகமதி

மார்க்க, தார் உரோமானியர் இவர்கட்குச் சில கற்பே தன.

முன்னே போல இப்புத்தகங்களை இனி விலையின் மிக் கொடுக்க

பட்டா. ஆளுஅம் நாறு புத்தகங்களுக்குப் பதினர் த சிவிங்கும் ஒ

.: க்கு மூன்று பென்சும் விலையாகக்கொடுக்கப்படும்.

wருTIDE I0 0UR SUESCRIBERs.

we shal Publish a Supplementary No of the

:star next week, comprising the Title Page and

Index for the Wol, and the prospectus for the en

உதயதாரகை.-MORNING STAR,

அறிவித்தல்.

தி அாச உ. ம். ஆண்டில் முதலங்கதோபத்தின் ச

லபகுதிகளில் வாகுகுத்தகைக ையும், மன தான்பதை

தகைகளையும் இதின் பின்ன நீ கண்டிருக்கிற திகதிகளிலு

மீ இடங்களிலுமிருந்து விற்கப்படும்.

வேலனை | இந்தப் பகுதிசளித் குத்தகை இந்த

காரைதீவு 1 மீ உக. திகதியாகி செல்வாப்,

சு. தீவு கிழமை வேலணை வங்களாவில்.

நெடு வுே

தென் மிருட்சி. இந்த மாதம், உஉை திசதி. புதன்

கிழமை மீசாலையில்.

அடமிருட்சி. இந்த மாதம். உலக திகதி வியாழக்கி

ழமை பரித்தித்துரையில்,

வலிகாமம் கிழக்கு இந்த மாதம். உல்ச. திகதி

வெள்ளிக் கிழமை புத்தாரில்.

யாழ்ப்பாணம். இந்த மாதம். உ.ம். திகதி. தில்சட்

கிழமை கச்சேரியில்.

அலிகாமம் வடக்கு. இந்த மாதம் உகை. திகதி

புதன்கிழமை. மல்லாகத்தில்.

வலிகாமம் மேற்கு. இந்த மாதம். கம். திகதி.

யாழக்கிழமை சங்காணயில்.

யாழ்ப்பாணங் கச்சேரியில்

தஅாசம்கம். ஆண்டு. மார்கழி W. BURLErci,

மாதம் உய்க. தகதி. ஏசன் மு.

அறிவித்தல்.

யாழ்பாணட் பகுதிகளின் தஅாசஉ ம். ஆண்டின்,

உட்புக் குத்தகையை மறுபடி கூறிவிற்கும் படியாகக்

சோவறன மேந்தாருக்கெழுதியிருப்பதால் அப்படிச்

செய்யும்படி உத்தரவான வரைக்குக் அந்தக் குத்தசை

யை இதேமாதம், உ.ம்.ர். திகதி திங் உட்கிழமை சாலமே

கூறிவிற்கப்படும்.

யாழ்ப்பானங் கச்சேரியில்

தஅாசக ஆண்டு. மார்கழி

மாதம் ம்க திகதி.

W. BURI.E. GE,

ஏசன் ர.
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