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வது ஒரு பாஷையையும் அதற்குண்டாசிய இலக்கண இலக்கிய

வரலாறு,

உதயதராதைப் பத்திரத்தில் தந்கை, சாத்திரம், பொ.சிவன
கல்வி, பயிாச்செய்கை, அரசாட்சி மார்க்கம் முதலானவையைப் பு
தறியும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்
படும்.

_

அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு
ங் கூடின் தாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக நான் காய் மடித்த தாள் அ

வாலில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம மூன் ரும் வியாழ கிழமைகளிற்
பிரசித்தம் பண்ணட்டம்ெ.
இதின் விலை, பக்திமம் ஒன்றுக்கு, உ. பென்சு அல்லது ஸ்சு. வெ
ள் உளச் சல்லி.

ங்களையுங் கற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல, மனவிரிவுக்கு உதவி
யான பல வகைப்பட்ட சாத்திர வித்தைகள் முதலான யாவையும்
பற்றி அறிவதே கல்வி.

இவ்விதமாய்ச் சொல்லப்பட்ட கல்வியி

ல் இங்கிலிலக்காரர் அமேரிக்கார் பிராஞ்சுக்காரர் முதலான சா

க்காரர்கள் தேற்றமுள்ளவர்களாயிருக்கிறதால்,அதிக செல்வமும்
அதிகாரமுங் கீர்த்தியுமுடையவர்களாய் இருக்கிறர்கள். இவ்விதமா
யக் கல்வியானது இம்மைக்குப் பலனை கொடுக்கிறது.மன்றி, மறு

மைக்கடுத்த காரியங்களைப் பற்றி அறிகிறதற்கும் வழியாய் இருக்கும்.
இப்படி இருக்கத் தமிழ் நாட்டுக்குட்பட்ட சனங்கள் இப்படிப்பட்
ட கல்வியை வேண்டிய அளவு கற்றுக்கொள்ள வழியில்லாதிருக்

இதிற் பத்துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்து மாதாந்த

கிறர்கள். ஏனென்கில், கவது. மேற் சொல்லப்பட்ட பிரயோசன

ம் ப்னம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்து, மறு பெயருக்குச் செலவிட
க்கூடிய காரியகாரருக்கு உதின் விலை பத்திரம் ஏ ன் மக்கு, க. இ.
பென்சு அல்லது க. டணம். இருபதக்குக் கையெழுத்து வைத் து
வருஷாந்தம் முன்னேறக் கொடுத்து வைக்குங் காரியக்காரருக்கு இ
தன் விலை பத்திரம் ஒன்றுக்கு க. பென்சு, அல்லது அ. வெள்ளே ச் ச
ல்லி. அறிக்கைப் பத்திரங்கள் வழக்கமான வீதம் அச்சடிப்பிக்க
லாம். இந்தப் பத்திரத்துக்குக் காரியக்காரராய் இருக்க விரும்புகிற

முள்ள சாத்திரங்கள் நூல்கள் தமிழ்ப் பாஷையிலே இல்லை. உவ
து. உள்ளவைகளும் சில பணக்காரருக்குள்ளும் பிராமணருக்குள்ளு
ம் அடங்கியிருப்பதன்றி, யாவரும் அறியக் கூடியதாய் இருந்ததில்
லை. டிவது. இங்கிலிலக்காரர் வந்த பிறகு வைக்கப்பட்டிருக்கி
ற இங்சிலிலப் பள்ளிக்கூடங்களிற் படிக்கிற சில பிள்ளைகளேய
ன்றி, மற்றவர்கள் படித்துக்கொள்ளுகிறதற்குப் பெரும்பாலும் வச
தியுந் தகுதியும இல்லை. சவது. படித்தவர்கள் படியாதவர்கள் இ
ளையவர்கள் முதியவர்கள் எவர்களுஞ் சகலவித அறிவையும் அந்
தந்தக் காலம் நடக்கும் பிரதான சங்கதிகளையுந் தங்கள் தங்கள்
வேலை முயற்சிகளோடே நின்றும் பொதுப்பட அறிந்துகொள்ளத்
தக்க வழியும் இல்லை.
ஆகையில்ை, எங்கள் தேசத்தவர்கள பலவிதமான அறிவிலுந்
தேற வேண்டுமென்ற விருப்பத்தினுல் இப்படிப்பட்ட பத்திரத்தை
க் காலத்துக்குக் காலம் அச்சடிப்பிக்கக் கையிட்டுக்கொண்டோம்.

வர்கள் மானிப்பாயிஅள்ள அமரிக்கன் மிசியோன் அச்சுக்கூடத்தி

லுள்ள பிரசித்தக்காரனிடத்தில் எழுதிக் கேட்டுக்கொள்ளவும்.
காதெம் எழுதிக்கொள்பவர்கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை
களே உதய தாரகைப் பத்திரத்தின.அது முகாமைக்காரருக்கு எழுதிக்
கொள்ளவும்.

_

_

இந்தப் பத்திரங்களே யாழ்ப்பாணத்திலும் மதுரையிலுமுள்ள மி
சியோனிடங்களிலே வாங்கலாம்.
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ஐரோப்பாத் தேசத்தார் இவ்வகைப் பத்திரங்களால் வெகு அறிவு

The MORNING STAR will be devoted to Education, Science, and
eneral Literature, and to the dissemination of articles on Agriculture, Gov.
rnment, and Religion, with a brief summary of important News.

களை அறிந்துவருவதைக் கண்டு எங்கள முயற்சி மிகவும் அற்பமாயி
ருந்தாலும், அதினுல் உண்டாகுந் தேற்றம் பெரிதாய் இருக்குமேன்
றும், இன்னும் அனேகர் இவ்விதமான முயற்சிகளில் ஏற்பட்டு அறி
வைப் பரப்புவார்களென்றும நம்பி இதைத் தொடங்கினுேம்.
இதிற் சாத்திரம்,வருத்தகம், வேளாண்மை, அரசாட்சி முதலியவை
களுக்கு உதவியான சங்கதிகளும் கிறிஸ்து மார்க்கத்துக்கும் மனுஷ
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ருடைய அறிவில் தேறிக்கோள்வதற்குமேற்ற எக்காரியங்களும அ
ச்சடிக்கப்படும.

அந்தந்தத் தேசத்தில் நடக்கும விசேஷமான புதினங்களுமபோ
டப்படும. நாங்கள் செய்யும இந்த அற்ப முயற்சியிலுள்ள் குறை
வுகளைப் பாராமல், உலகத்தார் ஒப்புக்கோள்ளுமபடி மன்றடிக்
கேட்கிறேம. இப்படிக்கு முகாமைக்காரர்.
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1affna and Madura.

"இதை அச்சடிப்பிக்கும் முகாமைக்காரர் எழுதிக்கொண்டது.

"வாசிப்பவர்களே, பூலோகத்தில் மனிதர் பண்ணும் சம்பாத்
பம் கல்விப்பொருள் செல்வப்பொருள் என இருவகைப் படும்.

ப்விரண்டையும் ஆராய்ந்து பார்க்குமிடத்துக் கல்விப் பொருளே
ாங்கொண்டதாய்ப் பூலோகத்திற் பொருளே கல்வி எனவும்
டில் விழச்செல்வங்கல்வி ஒருவர்க்குமிடல்ல மற்றையவை எ
அம்-வெள்ளத்தாலழியாது, வேங்கனலால் வேகாது, வேந்தரா

ங் கொள்ளத்தான் முடியாது கொடுத்தாலுந் நிறைவொழியக் கு
வேயில்லை. கள்ள்ர்க்கோ மிகவரிது காவலுமோ மிகவெளி

கல்வியென்னும் உள்ளத்தே பொருளிருக்க ஊரெங்கும்போருள்
டியுலைகின்றரே எனவும்,- அவ்வையார் திருவள்ளுவர் முதலா
:நூல்களிற் கண்டிருக்கிறபடி கல்வியே விசேடித்தது. கல்வியா

The principal acquisitions which men make in this world,
are knowledge and wealth. If the relative value of the two
be compared, it is evident, that knowledge is, by far, the
most important. In support of this conclusion may be in
stanced the following quotations, from Awayar, Tiruvalluvar.
and other writers.

'The most substantial of all acquisitions in the world is
knowledge.”

'Knowledge is substantial wealth without any draw-back,
other things are not uealth to any body.”
'Men foolishly rove abroad in quest of wealth not know.
ing that they possess within themselves a treasure that can
never be destroyed by water, consumed by fire, or tithed
by kings-that diminishes not, but increases by distri
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bution-is proof against the depredation of thieves, and to
preserve which but little care is required.”
Such an estate is above all price. Knowledge does not
consist in mere literary acquisitions as the learning of a lan
guage, its grammar, and the classics belonging to that lan

பிராமணர் இத்தேசத்தை மத்திம பூமியென்றும், புண்ணிய டிமி.ெ
அறுஞ் சொல்லு வார்கள். இத்தேசத்தை முதல் முதல் பரதன் ஆள்.

கிமூல், அதற்குப் பர சகண்ட்மென்ற பேர் உண்டாயிற்றெ. டி.
சொல்லுவார்கள் இதின் வரலாற்றைப் பற்றிக் கந்தப்புராணத்

however, that the people of the different Tamil territories

சொல்லியிருக்கிறதாவது,
சம்பு, சாகம், கு ைச.கிரவுஞ்சம், சனமவி,பி.லட்சம் புட்காம் :
அஞ் சத்சதீவுகள் உண்டு. பிரமாலிகுலே சிருட்டிக்கப்பட்ட பிற
வியின் ேேசி ஆதார சத்தி கூர்மத்தின் மேல் அனந்தாதி அட்டத்
சம், அட்டகாசம் ஆயிரம் படத்தோடே இருக்கிற ஆதிசேடe.
தாங்கப்படா கின்ற அகல விதல, சுதல, கிதல, த ரா சல. ம க த.
பாதாளம் என் அம் ஏழு லோகங்சளும், பூலோகம்,புவலோகம், ச
ர்லோகம், மகாலோகம், செனலோகம், தபலோகம், சத்தியவே!
ம் என்னும் உலோகங்களுக்குக் கீழே சொன்னமயமாப் இரு:ங்
மகா மேரு பருவகத்தைச் சுற்றிவரச் சம்புத் தீவு ஒர் இலக்கம் பே
னே. அதைச் குழ்ந்த உப்புக் கடலும் அவ்வளவு அதற்கப்பாலே :
கத் இவைப் பாற்கடலுங்கு சத்தீவைத் தயிர்க்கடஅங், கிரவுஞ்ச,

are destitute of the means of acquiring knowledge to any

திவ்ை கெய்க் கடலுஞ்,சனமலித்தீவைக் க்ருப்பஞ்சாற்றுக் கடலு:

considerable extent, as is apparent from the following con

பி.லட்ச திவைத் தென் சமுத்திரமும், புட்கர ைேவ நல்ல தண் ணி :
சமுத்திரமும் பரிவேடம் போலச் குழக் திருக்கும். இத்தீவுகளும்
வைகளைச் சூழ்ந்த கடல்களும் ஒன்றுக்கொன்று இரட்டித் திருக்கு.
ஆக இவைகளுக்குத் தொகை இரண்டு கோடியே ஐம்பத்து .
இலக்கம் யோசனை. இப்படி ஒன்றுக்கொன் அ இரட்டிப்பாயிருக்
ற சத்த தீவுக்கும் அவைகளைச் சூழ்ந்த சமுத்திரங்களுக்கும் அப்பா
இவைகளைச் சுற்றி வட்டமாகச் சச்ரெ வாள கிரி இருக்கும், அ. கின்
முக்கே உதய கிரியிலே சூரியன் உதயமாகி, மேற்கே அத்தமி :ே
தி. இப்படி இருக்கிற பூமியை இரட்சிக்கும்படி தாமரைப் புட்ட
திலே பள்ளிகொண்டிருக்கும் பிரம தேவருடைய பகல் ஆயிரஞ் சத்
ர் யுகத்தில் சுவாயம்புமனு, சுவாருேசிம அ, தாப சமலு, குரியது.
ரை வதம.அ வை வச்சுதமது அக்கினிமது, ரவுத்திரமனு, வாவ:

guage, but also in the attainment of the different branches of

science and arts which are conducive to the expansion of
the mind. It is owing to the improvements which the Eng
lish, the Americans, the French and other European nations
have made in the different departments of knowledge that
they have become so wealthy, powerful and renowடிed: nor
is knowledge beneficial to this life alone, but serves to inform

the mind of things pertaining to the next world.

We see,

siderations.

1. Most of the useful sciences and arts before alluded to

are not to be found in the Tamil language.
2. The few that are to be found, are confined to the in

struction of the higher classes of society and Brahmins, but
are inaccessible to the rest of the community.
3. The people, in general, have not facilities for acquiring
an education-a few youth excepted, who have the privilege
of attending the English Schools which have been commenc
ed since the English Government was established.

4. There is no way by which the learned, the unlearned,
the young, the old, or any class of people who are chiefly en
gaged in their secular avocations, can inform themselves of
i

constantly transpiring events in the active world.

அ, பவுச்சியமஅ, பிரமமலு, தட்சணமலு, தர்மம லு, சடக்கவ.

அ என் அம் பதிஞ.அ. மனுக்கள் பிறக் கார்கள். ஒவவொருவரும்:
எழுபத்தொரு சதுர் யுகமாகப் பதிஅ அ பேயருக்குஞ் சகர் பு:
தொளாயிரத்துத் தொண் அாற்.அ.கா.அ. இது நிற்க,பிரமதேவரு.ை
ய வலது புயத்தில் இருந்து வந்த சாம்புவென்று சொல்லப்பட்ட

பேng retuted therefore by a desire to communicate to

முாம் மனுவாகிய சுவாயம்புமஅவென் அம் இராசா வேலாயுத ஒக்.

யைtryme important intration, we have undertaken to

முருகமூர்த்தியி அடைய விரதத்தை அஅட்டித்துப் பூமண்டல :

edit is periodical imitating the Europeans in the improve
ments they have made by such means, We hope that this
small beginning may open the way for more extensive im
provement, and that others may be encouraged to make sim
ilar attempts for the purpose of diffusing knowledge.

நிறையும் இருகுடை கிழவிலே ஆண்டான். அவன் பூமியை ஆளு.ை

It will be our endeavour to communicate from time to time

as we are able, articles on science, commerce, agriculture,
oேvernment, Christianity, and whatever may tend to the im
prowing of the mind, together with such news as may trans
pire in different quarters of the world. We therefore en
treat the public to overlook our defects and accept this fee.
ble attempt.

யிலே அவனுக்குப் பிள்ளைகள் ஏழு.

அங்கத்திரன், அக்கிண்பா,

மேதாதி இாதிமன், துதிமன், கன்னன், வசக்தன் என்பவர்களே.
இவர்களில், அங்கத்திரன் என் பவன் சம்புத்ைேவயும், அக்கினி பதி

என்பவன் சாகத்திவையும், மேதாதி என்பவன் குசைத் தி ைவடி
இரதிமன் என்பவன் கிரவுஞ்சத் தீவையுங், துதிமன் என்பவன் ச.ை
வித்தீவையுங், கன்னன் என்பவன் பி.லட்சகீவையும், வருணன் எல்.
வன் புட்க தீவையும், இப்படியே ஏழு பேரும் ஏழு தீவை ஆன்-1
ர்கள். அகிற் சம்-த்ைேவ ஆண்ட அங்கத் ரேன் என்பவனுக்குட்.
சன், கிம்புருடன், இரணியன் குரு பத்திராசுவரன், அரி, டா
விரத ன் இரவி,அனலன என் அம ஒன்பது பிள்ளைகள் இருக் கார்:
அங்கத்திரன் என்பவன் இக்க ஒன்பது பேருக்குஞ் சம்புத் தி.ை

ஒன்பது கண்டங்களாகப் பகிர்ந்த கொடுத்தான். பரதன் தச
_

(BRIER HISTORICAI WIEw OF INDIA.)
இந்து தேசச் சரித்திரம-Sketch of Hindustan.

குக் கிடைத்த பங்காகிய இமையோந் பருவகத்திலிருந்து தெற்கே
முத்திரத்துக்குட்பட்ட வில்லைப் போல வலைக் தி ஒன்பது யோச
பிரமாணத்தில் இருக்கிற பூமியை ஆண்டபடியால், அதற்கு அவசி
போலே பரத கண்டம் என்ற பேராயிற் று. பாதினெண் அ செ1.
ப்பட்ட இராசாவுக்கு இந்திரன், கசேருக்ன், தாம்பிரகன், கி.க.

இந்து தேசம் வடக்கே இமயமலை தவங்கித் தெற்கே கன்னியா
குமரி அளவும் மேற்கே சிங் த நதி துவங்கிக் கிழக்கே பிரமதேசமட்டும்

த்திரன், நாகன், சவுமியன், மருகருவன் வருணன் என் அம் ஆன்,

லிசாவித் திருக்கின்றது. இதை இக்துஸ்த்தான் தேசமென்டிங் துலுக்

ப் பரதன் ஒவ்வொரு யோசனை அளவு பரத கண்டத்தை ஒன்பதாக
பகிர்ந்து கொடுத்தான்.வட கடல் தொட்டுச் சிருங்கமென் அ செ1

கர் சொல்லுவார்கள். இத்தேசம் வட அட்சத்தில் (அ) பாகைக்
கும் (நடு) பாகைக்குங் கிழக்குத் தேசாக் சரத்தில் (க.எ) பாகைக்
கும் (கஉ) பாகைக்கும் ஊடே எல்லைப்பட்டிருக்கின்றது. இந்து தே
சத்தின் எல்லைகளாவன, வடக்கு இமய பருவதம், கிழக்கு பிரம பு
த்திர கதியும் வங்காளக் கடலுக். தெற்கு இதே சமுத்திரம்,மேற்கு இ
ங் த சமுத்திரமுஞ் சிக் து கதியுஞ் சா விமான் மலை களுமே. இங் த தே
சத்தையுங் ேேபத்துத் தேசத்தையும் பிரிக்கிற இமய பருவதம் உல
கத்திலுள்ள பருவதங்கள் யாவற்றிலும் உயர்க் கதாய் இருக்கின்ற
அது இம் மலையின் மகத்துவத்தைப் பற்றி இனிமேற் சொல்லப்படும்.

ள்ளே சளுங் குமரி என்ற பெண்பிள்ளையும் இருக்தார்கள்.இவர்களுள்
லப்பட்ட மலை அளவுங் குருவருடகண்டம் சிருங்க ஈதரக் கொட்சி
சுவேதம் அளவும் இரணியக்ண்டம்,சுவேதத்துக்கும் லே மலைக்கு:
டையே இாமிய கண்டம்,ம காமேரு நிற்கிற கண்டம் எளாவிரதி ம |

தமாதனத்துக்கும் மேற்குச்சமுத்திரத்திற்கும் இடையே கே.
கண்டம்,மாலிப்வான் மலைக்குங் கிழக்குச் சமுத்திரத்திக்கும் இi:
யே பத்திர கண்டம், கிசத மலைமுதலாக ஏ மகூடம் அளவும அர்:
டம், ஏம கண்டத்துக்கும் இமயத்துக்கும் இடையே கிம்புருட

டம்,தெற்குச் சமுத்திரத்துக்கும் இமயத் துக்கும் இடையே டl

உதயதாரகை.டMORNING STAR.
-ண்டம். கேதுமால் கண்டமும் பத்திர கண்டமும் ஒவ்வொன்று முப் ப

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.

து காலாயிரம் யோசனை. மற்றக் கண்டங்கள் ஒவ்வொன் அம் ஒன்ப

(ABRIDGEMENT or Gooம’s Book or NATURE.)

கிளுயிரம் யோசன. மேற்சொல்லப்பட்ட நவகண்டங்களுக்குள் ப
ாதம் என் அங் கண்டத்தில் கங்கை, கவுதமை, யமுனே, கிருமதை, சர
வேதி, துங்கபத்திரி, வைகை அல்லது வேக பதி, கிஷட்டிணகதி, தா
கபிரவன் னி, வாணிகாவிரி, குமரி முதலிய நதிகளும்; மயேந்திரம்,
-மலையம், சையம், சத்திவிக்தியம், பாரியாத்திரம், விக் சம், மானிடம்

முதற் பிரிவு.-க. அதிகாரம்.

பூமியானதில்ை,அதி நீருெடங்கி அதின் உற்பத்தியையும்

என்னும் ஏழு மலைகளும்; அயோத்தியாபுரி, மதுராபுரி, மாயாபுரி,

அகத்துறுப்புகளையும் அதின் விதிகளையும் பற்றிப் ப

சகம-சடபதார்த்தம.

க. சகமே பிரபஞ்சநூல். இந்நூலின் முதலொற்றை

காசி, காஞ்சிபுரம் முதலிய ஏழு ஸ்தலங்களும், ஆயிரத்தெட்டுச் சிவ
கலமும், வேதத்தையுடைய பிராமணர்களும் வேதவொழுக்கமும்
பொருந்தியிருக்கும். பரதன் தன் பிள்ளைகளுக்குப் பகிர்ந்து கொ
இந்த ஒன்பது பிரிவிலும் குமரிகண்டம் மோக்க கதியடையப் பண்
ணுவதேயாம். மற்ற எட்டுப் பிரிவான கண்டங்களும் மிலேச்ச தேச

டிப்பதே முறை. அதின் பின் தாபர சடக்கட்டையும்
விலங்கியல்பையும் கடைசியாய் மனுவீக விசேஷ இல
ட்சணத்தையும் ஆராய்ந்து பார்ப்போம்.

ம். கு ஏபன் மனே இப்பாத கண்டத்தின் மகத்துவத்தைச் சொல்வ

உ. சடபதார்த்தமென்பது, தரிசனமான எப்பொ

து மலேவல்லவென்று சுச்கிரபகவான் சொன்ன மாத்திரத்திலே குர
பன்மன் அளவற்ற மகிழ்ச்சியடைந்தானென்ற வாறு.

ருளுந் தோற்றுதற்கும் ஒடுங்குதற்குமிடமாயுள்ள எக
பதார்த்தம். பொருளல்லதினின்று பொருள் தோன்ரு

(அண்டகோசப்படலம்.)

1.

மேற்சொல்லிய பாதகண்டம் என்னும் எல்லைக்குள் முற்காலத்தில்

தென்று கிரேக்க தேசச் சாத்திரிகள் நினைத்ததினுல்

அறியப்பட்டிருக்த தேசங்களாவன, அங்கம், அருணம், அவங்கி,

சடபதார்த்தம் அனுதியாய் உள்ளதென்று அவர்கள்

ஆந்திரம், இலாடம், ஒட்டியம், கருசம், கலிங்கம், கன்னடம், கர்
ஒடகம், காசம், காசிமீரம், காக்தாரம், காம்போசம், கிராடம், கு

ருகு, குடகம், குங் தளம், குரு, குவிக்கம். கூர்ச்சரம், கேகயம், கேர
:ளம், கொங்க ணம், கொல்வம், கோசலம், சகம், சவ்வீரம், சாள வ

ம், சிங்களம், சிங் து, சீனம், குரசேனம், சோழம், சோனகம், திராவி
.டம், துளுவம், தெங்கணம், கிடதம், நேபாளம், பாஞ்சாலம், பப்ப
ாம், பல்ல்வம், பர்ண் டியம், புவிக்கம், போடம், மகதம், மச்சம், ம
ராடம், மலையாளம், மாளவம், யவனம், யுகங் திரம், வங்கம், வங்கா

ளம், விதற்பம் என்னும் ஐம்பத்தாறு தேசாதிபத்தியங்களில் மகுட

வத்தனராகிய (திசு) இராசாக்கள் நெடுநாளாக இராச்சியபாரமப

சாதித்து வந்தார்கள்.

க. பிராமணர் இந்நாள் வரைக்கும் இந்தக் கருத்தா
ய் இருக்கிறது.மன்றி, அவர்களுடைய வேதங்களிலும்
எழுதப்பட்டிருக்கிறதால், கிரேக்கர் கொண்ட இந்தக்
கருத்த ந்ேத் திசையிலுள்ள இந்தியாவில் இருந்து வந்
ததாயிருக்கும். அப்படி இருந்துங் கிரேக்கருக்கு

ச்சேர்ந்த நடு மண்டலமாகிய பாண்டிமண்டலம், சோமண்டலம்,

ள்ளும் மற்றும் விக்கிரகபத்திக்காரரான சாதியாருக்
குள்ளும் உலகஞ் சுத்த சேதனயை கடவுளினது சத்
அவினத் சிருட்டிக்கப்பட்டதென்ற எண்ணங்களும்

சோழமண்டலம், தொண்டைமண்டலம் என் அம் இடங்களிலே த
மிழ்ப் பாடை வழங்கி வருகின்றது. வேதாந்தியாகிய அகஸ்த்திய
மர்முனியும் மதரைக்கருகான திருக்கு நீருவத்தில் இருந்தாரென் அ
ம் பொதியமா மலையில் வெகு காலமாகச் சஞ்சரித்து வந்தாரென்

உண்டாயிருந்தன. அவை கோத்திரப் பிதாக்கள் வழி
யாய் வந்த கன்ன பாரம்பரைகளில் ஒன்ருயிருக்கும்.
ச. கிறிஸ்தவனே சடபதார்த்தம் க்டவுளினது சத்

-ண்ணிஞர்கள்.
இந்தத் தேசாதிபதியங்களில் திராவிடம் என்ற இராச்சியத்தை

அறுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சேரன், சோழன், பாண்டியன்

என்னும் இராசாக்கள் சத்திரியவருணத்திலுள்ள குருகுலத்தோருமா
ப் மற்ருெருவனப் பணியாது தானியாண்டவர்களுமாய் இருந்தா

ர்கள். சோராசாக்கள் கன்னியாகுமரி துவங்கி, சந்திரகிரி நதிபரியக்
தமுள்ள மேற்கு இராச்சியமாகிய மலையாளத்தை ஆண்டு வந்தார்க
ள். இவர்கள் அக் கினிதேவியின் வமிசத்தாரென்றுஞ் சொல்லப்ப
ட்டிருக்கின்றது. சோழ ராசாக்கள் க்ோடிக்கரை துவங்கி, கிஷமு.
:ண நதி வரையிலுள்ள சோழமண்டலத்தை (Coromandel Coast) ஆ
ளுகை செய்து வந்தார்கள். சோழ மண்டலத்துக்கு வங்காளக் கடல்

கிழக்கெல்லையாய் இருக்கின்றது. இவர்கள் குரிய குலத்தாரென்அஞ்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. தென் கர்னடகத்திலுள்ள பாண்டி ம
ண்டலமாகிய மதுரையை இராச்சியபரிபாலனம் பண்ணி வக்த பா
ண்டிய இராசாக்கள் தாங்கள் சந்திரகுலத்தாரென்அஞ் சொல்லிக்
கொண்டார்கள். இக்துஸ்தாலுக்கு ஊடே கிருமதை என் அம் கதி
பாய்கின்றது. சிங் த நதிக்கு வடக்காக இருக்கப்பட்ட இராச்சியங்
களே வட இக்துஸ்தானென் றும், தெற்கேயுள்ளவைகளைத் தென் இக்
துளி தானென் றம் பகுத்திருக்கிருர்கள். ஆகையால் கிருமதை ஆறு
இக் த ஸ்தானின் நடுவெல்லையுமாய் தெக் கணத்தின் வட எல்லேயுமாய்

இருக்கின்றது. கிருமதையாற்றுக்குங் கிஷடிண நதிக்கு மூடாக உ
ள்ள இராச்சியங்கள் தெக்கணம் எனப்படும் இங் த ஸ்தானின் தெற்க
ந்தத்தில் கன்னியாகுமரியும் அதற் கருகாக இலங்கைத் தீவும் உண்டு.
அதிற் குடியிருப்பவர்களில் மிகுதியானவர்கள் சிங்களவரே யாம். இ
க் துதேசத்திற்கு வடமேற்கே சிங் த நதி உண்டு. இதைக் கடக்கிறவன்
தன் சாதியை இழப்பானென்று இந்து மதத்தவர்களுடைய சாத்திர
:ங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சிக் துநதிக்கு மேற்கே பெலுக்கி
லத்தான் தேசமும் அதற்கப்பாலே துலுக்கர் தேசமாகிய பாரிசு
தேசமும் உண்டு. இக் து தேசத்துக்கு வடக்கிலும வட கிழக்கிலும் இ
மயபருவதமும் உண்டு. அப்பருவதங் காஸ்மீர் தேசங் துவங்கி அரக்

கன்தேசம் ஈருகத் தென் கிழக்காகப் போயிருக்கின்றது. அதற்குக் கி
'திக்கே பிரமதேசம் உண்டு.

_

(இன்னும் வரும்.)

அவினுல் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும், ஒழுங்கற்ற மர
யாபிண்டம் அவர் சொல்லுக்கு ஒழுங்காயிற்றென்று
ஞ் சகத்தை ஒழுங்கு படுத்தி நடத்துகின்ற விதிகளைத்

தமது விவேகத்தினுலும் நன்மையினுலும் கிறுத்தின
ரென்றும் நம்புகிருன். இந்த நம்பிக்கை விவிலியவெ
ன்னும் வேதாகமத்தினுலும் மனப் புத்தியிலுைம் நிலை
பெற்றிருக்கின்றது .

டு. சருவ வல்லப சேதனனுகிய கடவுளாற் பொரு
ளல்லதினின்று சடபதார்த்தஞ் சிட்டிக்கப்படக் கூடி

யதென்னுங் கருத்துப் பொருந்தாமையென்று எடாம

ல், அதற்கு மாருக இல்லதாகிய பதினுயிரம் பொருள்க
ள் தம்மில் ஒவ்வொன்றும் அனந்த பேதமான சீவிக

ளின் உயிருக்கும் இன் பத்துக்கும் இடமாயிருக்கச் சிரு
ட்டிக்கப்படக் கூடுமென்று எங்கள் புத்தி அறிவிக்கின்
றது. இப்பொருள்களும் சடபதார்த்தமென்று நாம்

சொல்வது ஆவிக்கு வித்தியாசப்பட்டிருப்பது போல
அந்தப் பதார்த்தத்துக்கு வித்தியாசப்படவுங் கூடும்.
சு. ஆனபடியாம் சடபதார்த்தமானது தானே, அக

ண்டமாய்ச், சொயம்புவாய், எகமாயுள்ள சேதனயை
ஆதிகார ண ேைல பொருளல்லதில் இருந்து உண்டாக்
கப்பட்ட பொருளென்று நாம் எண்ணவேண்டியிருக்கி
ன்றது. தரிசனமான முழுச் சிருட்டியும் சடபதார்த்
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தந்தான். அது மிகுதியான விதிமுறையைக் கொண்டு
வரிசையும் ஒழுங்கும் பெற்றிருக்கின்றது. அவ்விதிக
ளிற் சில மாத்திரம் நமக்குத் தெரியும். அவ்விதிகளைக்
கொண்டு பொருள்கள் அனேக கலப்பான உருவங்க

ளை அடைகின்றன. இவ்வுருவங்களின் வழியாய் மாத்
திரம் சடபதார்த்தம் இன்னதென்று நாம் ஆராயக் கூ
டியது. ஏனெனில் சடபதார்த்தத்தை அதன் பூத நிலை

யில் அல்லது மூல அணுவிற் சென்று எய்தக் கூடியதாய்
யாதொரு ஆர்ாய்வும் இந்தளவுக்குச் சித்தியாகவில்லை.
எ. யூத அணுவிற் போலவே திரட் கூட்டத்தி இல்
சடபதார்த்தத்தைப் பற்றி நாம் அறியவில்லை. பூமியி
லே நமது கண்ணுக்குத் தோன்றும் பதார்த்தத்தை நா

ம் ஆராயலாம். ஆனலும் நாம் இருக்கிற பூமி சமுத்
திரத்துக்கு ஒரு திவலை தண்ணிர் போல அற்பமான

trine, which is contained in their sacred books.

Still, am.

the Greeks, as among all heathen nations, there were id.

respecting the creation of the world, by the power of a p
intelligence; and these ideas probably existed as a rem
of patriarchal traditions.
4. But the christian believes that matter was created i

the power of God, that his voice called order out of cha.
and his wisdom and goodness arranged the laws which g
ern the universe. This belief is established, not only by
authority of the Bible, but also by the conclusions of reas.
5. Instead of finding any absurdity in the idea, that m:
ter may be created out of nothing by the power of the A
mighty Intelligence, reason seems, on the contrary, rather ,
point us to the possibility of an equal creation out of mothi.
of ten thousand other substances, of which each may be
medium of life and happiness, to infinite numbers and kin
of beings. These substances may be as distinct from wi
we cal matter, as matter is from spirit.
_

து. பூமியை மறு கிரகங்களும் மறு உலகங்களும் மறு
உலக அடுக்குக்களுஞ் சூழ்ந்திருக்கின்றன. அவை யா

வும் ஒரே பதார்த்தமாய் இருக்கின்றனவென்றும்,ஒரே
விதிகளினல் ஒழுங்குப்பட்டிருக்கின்றனவென்றும் நா
ம் நம்புதற்கு நியாயம் உண்டு.

அ. உலகங்களும் உலகங்களின் அடுக்குக்களுஞ் சிரு
ட்டிக்கப்பட்டன மாத்திரம் அல்லச், சில குறைந்தும்
சில அற்றும்போயின. சென்றுபோன நூறு வருடத்து
க்குள் ஆமுந் தரத்திற்குக் குறையாத பதின்மூன்று நட்
சத்திரங்கள் முற்ருய் அற்றுப்போனதாகவும், சம் தர

ம் மாறிச் சில எறியுஞ் சில குறைந்தும் பத்து நட்ச
த்திரங்கள் புதிதாய்த் தோன்றினதாகவும் நிலபரப்ப
ட்டிருக்கின்றது.

க. மறு உலக அடுக்குகளுக்குச் சம்பவித்தது நிச்
சயமாய் எங்களுடைய அடுக்குக்குஞ் சம்பவிக்கும்.
இது எப்போதென்றும் எப்படியென்றும் எங்களுக்கு

த் தெரியாது. ஆலுைம் அது காரியம் ஐயப்படக் கூடி
யதல்ல. அது விவிலியவிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

வானத்தில் வரையப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்குத்திரு
ட்டாதேங்கள் பூமி எங்கும் காணப்பட்டிருக்கின்றன.

6. Matter, then, we are compelled to regard as a substane

created out of mothing by an intelligent First cause, hims.
immaterial, self-existent, and alone Of matter the whe
visible creation is composed. It is arranged and regulate

by an extensive code of laws of which, however, we kno

but a very few. These laws give arrangement to a ge:
number of compound forms. It is under these forms, onli
that we can examine matter, for no efort has hitherto su:
ceeded in tracing it to its elementary or first and smalle:
particles.
7. Weare also ignorant of matter in its total scope, as w
are in its elementary particles We can examine it as it a
pears in the globe, but the globe on which we live is as

drop of water to the ocean. The earth is surrounded t:
other planets, by otherworlds, by other systems of worlds, .
of which, we have reason to believe, are composed of the san
substance, and regulated by the same laws.

8. But worlds, and systems of worlds, have not only be
created, they have also diminished and disappeared. It is
fact that, within the last century, not less than thirteen star
none of these below the Sixth magnitude, seem totally to hal
perished, forty to have changed their magnitude, becomi:
either much larger or much smaller, and ten new stars ha:
appeared.

9. What has thus betallen other systems will assuredly :
fal our own. We know not of the time, or the manner, but t:
(The following article is the original of the foregoing.)
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(2001)9s B00K 0F NATURE.

The World-Matter.

1. The world is the Book of Nature.

(CHAPTER 1.

fact is one which cannot be doubted.

It is foretold in the .

ble, itis inscribed in the heavens, it is felt throughout the earl

In commencing the

study, then, it is necessary to begin with the first leaf-the
earth, and learn all we can respecting its origin, its inherent
properties, and its laws, We shall then go on to examine
the structure of plants, and the nature of animals, and lastly,
the distinctive character of man.

2. Matter is the common substance, out of which every

thing visible has proceeded, and to which every thing visible
may be reduced. The ancient Greek philosophers maintain
ed that this matter had existed from eternity, because they
thought it absurd to believe that something could come out
of nothing.

3. This opinion of the Greeks was probably derived from
the east, as the Brahmins, to this day, hold the same doc

சங்கலிதம.

(Arithmetical Progression.)
பற்பல கவிதத்திற்கும் பகா

சூத்திரங்கேள்

கற்க விதத்திகுேடு கால்வகைக் கலிதத்திற்கும்
உற்றிடுஞ் சில ததான உரியெண்கள் உரைக்கிறேன்

:

கற்பனை போலவற்றைக் கருத்தினில் வைத்திடாயே.

எ.க-குறிசங்கவிதம்-வர்க்க சங்கலி தம்- சங்கவித சங்கலி,
-கன சங்க விதம் என்னும் முதன்மை பொருங்திய நான்கு சங்.
தங்கட்குள் ஒவ்வொன் மற்குரிச் சாப் சில இலக்கங்கள் சொல்லு:
றேன். அவற்றை முதல் அறிக் திகொள்.
ே
வைப்பைாற் கலிதத்திற்கு வளம்பெற அரையென் றெண்ணி

ஒப்பிலா வர்க்கத்திற்கு ஒன்றரை மூன்றிலொன்று
செப்பொன்று ஆறிலொன் அ சேர்கவி கலிதத்திற்கு

அப்பால் மூன் தரையிரண்டு கால்கன கவி சத்திற்கிே

உதயதாரகை.-MoRNING STAR.
எ து-நற்சங்கலிதத்திற்கு அரை (:) வர்க்க சங்கவிதத்திற்கு ஒன்
ரை (1}) மூன்றிலொன் அ (; ) சங்கலித சங்க விதத்திற்கு ஒன்று
க) ஆறிலொன். (1.6) கன சங்கவிதத்திற்கு மூன்றரை (3;) இ
ண் டு உ. கால் (4) இவையே உரியெண்களெனவறிக் துகொள். உ
கலித5ான் கதஅளொன்றின் ருெகை தனக் காணமுன்னே
வலியுடை விதியொன் அண்டு வகுக்கிறேன் உரியெண் வேண்டும்
கலிதத்திற் கண்டவெண்கள் கணக்க.த போலவேருேர்

எழுது வாயாக.

Im

எழுதில்ே கூறேதென் ருல் இயம்பிய தானத்தொன்றைப்

_

|

எழும.அ விரண்டாங்கூற்றுக் கிாண்டினத் தள்ளித்தாக்கி

'.

வழுவ அறு

மூன் ருங் கூறிவ்வகையுடன்

பத்து ல் ற்குச் சங்க வித சங்க விதம்.
ற்குக் சனசங்கவிதங் காண வேண்டில், கன சங்
4. பத்து
_

கவிதத்திலுரியெண்ணுகிய மூன்றரை (3;) இரண்டு உ. கால் (4)
என் அக் தானத்துக்குரிய முதற் கூருகிய ஒன்பத் க ப் பெருக்
கிக் கணடபேருகிய முப்பத்தொன்றரை (314) யையும் இரண்
டாமுரியெண்ணுகிய இரண்டு உ ஆ ல் பத்து

என்னுக் தானத் து

க் குரிய இரண்டாங் கூருகிய எழுபத் திரண்டு எஉப். பெருக்கிக்கண்
ட பேருகிய நாற்று காற்பத்துகாஅ |ாசசயும் மூன்ருமுரியெண்குகி
என்னுக் தானத்துக்குரிய மூன் ருங் கூற
ய கால் (4) ஆல் பத்து
கிய ஐஞ்ஆர்ம் நாலு இாசப் பெருக்கிக் கண்டபேருகிய நாற்பி

பழுத றத் தள்ளி யித்தைப் பகர் முதற் கூறென்றெண்ணி

_

னிரண்டு ஸ்உ யுங் கூட்ட இருபத்தொன் அ உக இத்துடன் இன்
என்னுக் கான
அ கூட்ட இருபத்திரண்டு உஉ இத்தை பத்து
த்தாற் பெருக்கிக் கண்டபேறு இரு நாம் விருபது உாஉல் இதுவே

என்பவற்றுள் முதலுரியெண்ணுகிய மூன்றரை (3) ஆல் பத்து )

பொலிவுறு சில தி கூறு பொதுப்பட வெழுதிவாயே.
எது-நாற்கலிதத்துள் எதற்குச் சங்க விதங் காணவேண்டுமோ
அதற்கு மேற் கூறிய உரியெண் ணின் கணக்குப் போல சில இலக்கங்க
1.

5

கண்டுவைப்பாம்.

ருபத்தாறு

எது. என்ன சில இலக்கங்கள் எழுதுவதாகில் சங்கலிதங் காண
வண்டிய தானத்திலே ஒன்றைத் தள்ளிய சேடத்தை முதற் கூரு
ம் சங்கவிதங் காண வேண்டிய தானத்திரன்டைத் தள்ளிய
'சடத்தை முதற் கூறென்பதாற் பெருக்கிக் கண்ட பேற்றை இரண்

உசு யுங் கூட்ட மூன்அாற்ருென்றரை (301;) இத்

அடன் ஒன்று கூட்ட் முன் அாற்றிரண்டரை (302:) இதைப் பத்
த ல் என்னுக்தானத்தால் பெருக்கிக் கண்டபேறு மூவாயிசத்து
ற்குக் கனசங்க விதம்:
இருபத்தைக் து கத உடு இதுவே பத்து

டாங் கூறயும் சங்கவிதங் காண வேண்டிய தானத்து மூன்றைத் த

எளிய சேடத்தை இரண்டாங் கூறென்பதாற் பெருக்கிக் கண்ட பே
றை மூன் ருங் கூறயுமெழுகுவாயாக. உதாரணமாய் தானம் பத்
தா ல்ெ

ல். க தள்ள க. இது முதற் கூறு

ல், உ தள்ள அ. இத்

தை முதற் கூருகிய க ஆற் பெருக்க எல்உ இது இரண்டாங் கூறு
ல். சு. தள்ள எ. இத்தை இரண்டாங் கூருகிய எல்உ ற். பெருக்
இா ச. இது மூன் முங் கூறு.
_

:
:

சி

வைத்தபின் விதித்தவெதே வகையான கவிதத்திற்கும்
எத்தனே யுரியெண் அண்டென் றெண்ணியே பார்த்துக்கொ
(ண்டு
அத்தனே க.அதன்னே யடுக்குடன் அவற்ருநீருக்கி
மொத்தமாய்த் திரட்டிற்சேர்பு முன்னியேயொன் அ கூட்டே.
எது-மேற்கூறிய முறையே யெழுதிக்கொண்ட பின்பு சங்கவி

த காண வேண்டுங் கவிதத்தின் உரியெண்ணெத்த ையெனப்பார்த்
து அக்கணக்கான கூறினே அவ்வுரியெண்ளுல் கி விறையே பெ
ருகி வரும் பேற்றை யல்லது பேறுகளைத் தொகைசெய்து அத் தொ
டு

கையுடன ஒன் ஆறு கூட்டுவாயாக.
.

காட்டி பிவ்வாஅதன் ?ன என் கினி லறிந்து கொள்ளே.
எது-அட் படிக் கூட்டிய தொகையைச் சங்க விதங் காண வே

கவிதத்தி

ன் சங்க விதமாகும்.

1. பத்து ல் ற்கு கற்சங்கவிதங் காணவேண்டில் கற் சங்கவிதத்தி
ன் உரியெண்ணுகிய அரை (}) யால் பத்து என் அங் தானத்துக்கு
fய முதற் கூருகிய ஒன்பதை கப். பெருக்கிக் கண்ட பெற நாலரை
14:) இத் தடமூென் று கூட்ட ஐக்த ை(5) இத்தைப் டத்து ஸ் எ

ைதுந் தானத்த
இதுவே பத்து

யிலென கடப்பது வாதாடி டெனவும், ஆமை அட்டையென கட
ட்ப தி பித்தாாடியெனவும், தவவே பாம்பு என கடப்பது சிலேட்

மெ நாடியெனவும், பின் ஆமப்பாவாதங்தாலு மயில் கடை கோழி

ஆமை தாமப்பா பித்தந்தாஅக் கவனயைப் போலே பாயும் ஒமப்
ப்ா ஐயந்தாலும் சற்பம்போலோடும் ஒடும் காமப்பா கண்டுசொன்
குேம். காம்பொன் அறு நாடி மூன்றே எனவும், இங்ாாடிகளைப் பார்த்த

றியும்படி பெருவிரலங்குலத்திற் பிடித்துடன் நடுவே தொட்டால் இரு
விரலோடில் வாதம் இருவிரலோடிற் பித்தம் திரி விரலோடி கிறிகில்
ேெலட்டுமம் எனவுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இக்காடி இலக்கண
ம் ம2லவை விளைவிப்பதாயிருப்பதால், என்ன மலைவை யெனவிகுவி

ஆல் நாடி பார்க்கும் போது, அஃது அன்னம் ஆமை தவளை முசலி
யவற்றியாதுபோல் கடக்கின்றதெனக் கூறுவதியலாமை அறிக்க கா
லத்தும் வாதம் முதலியவற்றுளியாதென நிச்சயிக்கவியலாமை
ஒருவிாலோடில் இருவி லோடில் திரிலிரலோடில் என்பவைகளே எ

கூட்டிய தொகையைமுன் னங் கூறிய தானத்தாலே
தீட்டியே பெருக்கிவந்த சீர்பெறு பேறு தன்னச்
சாட்டிடுங் கலிதத்திற்குச் சங்க விதங்தாளுக
ண்டிய தானத்திற் பெருக்கிவந்த பேறு முதலெண்ணிய

வயித்தியம.
(On Medicine)
முகாமைக்காரரே,
தமிழ் வயித்திய நூல்கள் சிலவற்றில் வாத பித்த சிலேட்டு மங்களே
ப் பற்றி முறையே செல்லு சாடியுள் அன்னம் கோழி ஒளுள் ம

பெருக்கிக் கண்ட பேறு ஐம்பத்தைக்து இடு

ல்லைகட்டி அறியவியலாமை. மேற்கூறிய இலக்கணங்கள் எவர்கட்கு
மொப்ப முடியுமென நிலைப்படுத்த இயலாமை முதலிய மலேவை வி
2ளவிப்பதாயிருப்பதால் இவற்றை என் கினிற் பரிசித் சமிக் த கோ
யையும் நோய்க்கே. வையும் அங்கோய்க்குத் தகும் மருங்தையும் தெ
ளிங் துணர்ந்து வைத்தியம் வாய்ப்பச் சித்தி பெற வைத்தியஞ் செ
ப்யக் கூடாமையால் வைத்தியப் பரீட்சையில்த் தேறி காடி_விதியின

ன்குனர்ந்த டெரியோர் வழியாய் ஓர் நற்கருத்திதைப்பற்றியதாய்
அறிய விரும்பி, இதை உங்களுக்கு எழுதி உங்கள் வழியாய் அவர்கள்

நேயத்துட்ன் சொல்லுங் கருத்துக்குக் காத்திருக்கிறேன்.
இப்படிக்கு வயித்தியப் பிரியன்.

ற்கு நற் சங்க விதம்.

2. பத் த ல் ற்கு. வர்க்க சங்கலிதக் காணவேண்டில் வர்க்க ச

ங் கவி, திது ரியெண் ஆகிய ஒன் மரை (11) மூன்றிலொன். (;) எ
ல் பவற்.உள் முத அரியெண்ணுகிய ஒன்ற ை(1}) யால் பத்து ஸ்
என் லுக் தானத்துக்குரிய முதற் கூருகிய ஒன்பதை கப் பெருக்
கி. கண்ட பேருகிய பதின் மூல உரை (13:) யும் இரண்டாம் உரியெ

ண்ணுகிய மூ ைமிலொன்

(,) ஆல் பத்து

என் அக் தானத்து

க்குரிய இனடாங் கூருகிய எழுபத்திரண்டு எஉப். பெருக்கிக்க
ண்டபேருகிய இருபத்திகுலு உச யுங் கூட்ட முப்பத்தேமு ை(37,)
இத் துடஅெ ைறு கூட்ட முப்பத்தெட்டரை (38;) இத்தைப் பத்து
ஸ் என் அங் தானத்தாற் பெருக்கக் கண்ட பே.அ.மு ன் அாற்றென்ப
ற்கு வாக்க சங்கலிதம்.
த்தைக் து காஅடு இதுவே பத்து
3. பத்து ) குச் சங்கவித சங்க விதங் காணவேண்டில சங்க

வித சங்கவி சச்சி அரியெண்குகிய ஒன ம க ஆறிலொன்று (1-6)
என்னு
என்பவற்அள் முத அரியெண் ஆகிய ஒன் அ கல. பத்து
"க்கான ச் க்குரிய முதற் கூருகிய ஒன்பது க ப். பெருக்கிக் கன்
-பேகுதிய ஒன்பது கூ யும் இரண்டாமுரியெண்ணுகிய ஆறிலொன்
அ (1-6) ஆல் பத்தி ) என் அங் தானத்திக்குரிய இரண்டாங்

சு-ருகிய எழுபத்தாண்டு எஉப். பெருக்கிக் கண்ட பேருகிய பன்

வி லங் கி ய ல்.
(Brief descriptions of the most remarkable animals that inhabit the earth,
illustrated by cuts on a comparative scale.)
சிங் கம.-THE LioN.

சிங்கமானது மகத்துவமான நோக்கிகுலும், இராட்சத சவுரியத்தி
ஞ.அம், அஞ் சாத தயிரியத்தின.அம்,முற்காலக் தொ த்ெது, இக் கால

ம் வரைக்கும், மனிதருடைய எண்ணத்தில் வியப்புள்ளதாய் இரு கி
ன்றது.

அது அதிர்க்க நாசஞ் செய்கிறதின.அம், சினத்துக் கனே

த்துக் கருச்சிக்கிறதிளுஅம், சிக் கினி கண்ணுல் இமைவெட்டாக கு.அ
வித்துப் பார்க்கிறதிஞ.அம், அஞ்சாத பெருமிதமாய் கடக்கிற திமூ
அக் தானே, மிருக ராசனென்று கற்பிக்கின்றது.
அது கிசிசஞ்சாரியாய்த் தனது கெபியில் பகலில் சித்திரைசெய்து அ
த்தமனமாகும் அளவில எழும்பி இரைதேடும். அது பெரும்பாலும்
மிருகங்களைக கலைத்துத் தாத்திப் பிடியாமல் பூனே புவி முதலான

வைகளேட்போலப் பதிவிருந்தும் நகர்ங் தம், இரைக்கான மிருகங் கி
ட்டினவுடனே, அதிர்க் த பாய்க் து கருச்சித்து அடிக்கவே காரியம்

கிறைவேறிட்போம். அபிரிக்காத் தேசத்திலே மிகுந் தண்டாகும்

உதயதாரகை.-MORNING STAR.
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மின் இடி முழக்கம் கூடிய புயலுள்ள காலங்களில், சிங்கமுங் கூட
டிக் கருச்சிக்கில் கேட்கிறது மிகுந்த பயங்கரமாயிருக்கும்.-அதுவே
அதற்குத் தாயமான காலம்.- இப்படிக் குழப்பமான காலங்களில்
சிங்கமானது பறவாய்பண்ளுமல்த் திரிய மற்றும் மிருகங்கள் பயங்
அது கிக்குக்கெட்டுப்போகிற திகுல், சிங்கர் தங்கள் மேற் செல்வதை
அறியாமலிருக்கச்,சிங்கமும் ஒதுக்க பதுக்கமற்று வெளிகின்று மிரு
கங்களில் விழுகின்றதென்று வட்சல் என்னுந்துரை சொல்லுகிருர்.
இப்படிப்பட்ட இராக்காலங்களில் சிங்கத்தினது விசயத்தைத் தா

சற்றும் எடுபடாமல் கின்ற நிலையாய் எங்களைக் குறுவித்துப் பார்த்து
அது-அதை நாய்கள் கண்டு அச்சிங்கத்திலே கவ்வ மோட்டுத்தன.
ய் எண்ணினவுடனே, சிங்கம் அடிப்பிரியாமல் ஆங்கார கெ.
தமாய் கின் அறு கால் விரலாலே தட்டிவிட இரண்டு காய் பாட்டி.ே
செத்துக்கிடச்தது தெரிந்தது.-இவை எல்லாம் மின்னி மறைக்,
தபோல இருக்க த. காய்களும் விழ நாங்களுஞ் சிங்கத்திக்குச் சுட்!
டோம். ஒரு குண்டு விலாவிலே பிடித்து இரத்தங் கண்டது. இன்
அது எங்களிலே பாயுமென்றெண்ணித்திரும்பத் துப்பாக்குகளில்

முங் கண்டிருச்கிருர்.-எப்படியென் கில் நாங்கள் எல்லாரும் வண்

ருங் த போட்டோம்-ஆளுஅம் அ.தி தன் பாட்டிலே போப்விட்டத

டில்களிலே படுத்திருக்கையில் காய்கள் சள்வைத்துக் குலத்தன
அவ்விடத்தில் நின்ற மாடுகள் எல்லாம் வெருண்டு கட்டஅக்கப் பார்
த்ததிளுல் சிங்கம் அவ்விடத்தில் நெருங்கினதாகத் தெரியவந்தது

இது மிகவும் பெரிய சிங்கமென்ம என் குேடிருக்தவர்கள் பேசி:
கொண்டார்கள்-சாயோடேஒப்பிட்டு சான் பாாத்த ஆல்.இ.இ
யெ சடமுள்ளதாயிருக்தாஅம் அது ஒரு எருதளவு இருந்தது. உட:
ம் சற்றே குறையுமென்ரு.அம் நீட்டு அவ்வளவிருத்தது. அதிலுடைய
பொலிவான பிடரோமமும் சடையுங் கெம்பியிருக்கப் பார்க்கிறது
பயங்கரமாயிருக்தது. அது குண்டுக்காயம்பட்டும் கலேவில்லாம

ங்ெகமும் அந்தசாமமட்டுஞ் சுற்றிச் சுற்றிச் சீறிக்கொண்டு திரிக் தம்
ஆள்ச்சஞ்சடிக்கஞ்சிப் பின்வாங்கிப்போய்விட்டது என்கிருர்.
சிங்கம் எருத்தை, குழுமாட்டை, குதிரையைப்போடவும் தனது
கெபிக்குக் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கவுர் தக்க பலமுள்ளதாயிருக்
கின்றது.-சிங்கம் இவ்வளவு சீற்றமுள்ளதாயிருந்தும், பயணக்கார
ர் வெகு முறை அதற்குத் தப்பி இருக்கிருர்கள்-பேர்பெற்ற மங்
கோபார்க்கு என்பவரும் இப்படியே ஒரு முறை தப்பியிருக்கிருர்
அதுவும் பகற்காலத்திற் சிங்கம் பசியில்லாமல் கித்திரையாயிருந்த
வேளையில்- வற்சல் என்னுர்துரை தான் தானே பலமுறையுஞ் சிங்க
த்துக்குத் தப்பினதாகச் சொல்லுகிருர்.-பின் வருங்கதை அவற்றி
னென் று.-கம்பம்புல்லு வளர்ந்திருக்கும் ஒரு ஆற்றோத்திலே இரு
க்கையிற், கூடிப்போன காய்கள் மணப்புப் பிடித்துப் பற்றைகளெ
ங்கும் ஒடித்திரிக்க ஆராயுமிடத்தில் எதையோ கண்டு, மிகுந்த அ
கோரமாய்க் கந்தத் தொடங்கின. அவை குலைத்த விதத்தில் சிங்க

த்தைக் கண்டுகொண்டனவென்று நாங்கள் அயிர்த்து விழிப்போடே
அவ்விடத்தைச் சோதித்தோம். அதிகுலே நாய்களுக் த ரங் தி கி
ன்று பார்க்க ஒரு சோடு சிங்கம் வெளிக்கிட்டது. அதில் பெண் சிங்

கம், கம்பம்புல்லுகளுக்குள் விழுந்து ஒடிவிட்டது. ஆண் சிக்கமோ
எதிர்த்துவந்து எங்களைப் பார்த்தபார்வையாய் கின்றவிட்டது. அ
து கின்ற விதத்திலே எங்களிற் பாயுமென்றெண்ணி, தட்ப மாட்டோ
மென்று கினைத்துக்கொண்டோம். நாங்கள் கின்ற தமோ மெத்த
முடுக-கையிலுமோதிறத்த ஆயுதங்கள் இல்லை. நான் எனது கைத்
அப்பாக்கில் குண்டிறுக்கிக் கள்ளனில் விரல் போட்டுக்கொண்டு கின்
றேன்-என்ளுேடே கின்றவர்களும் அப்படியே முத்திப்பாய் கின்

ருர்கள்-அவ்வேளையில் காய்கள் எங்களுக்குஞ் சிங்கத்துக்கும் இடை
யே நின்று, சிங்கத்தை வஊததுக் குலைத்தின-அவைகள் அ_ பொழு
அது கொண்ட தயிரியம் மிகவும் அதிசயப்படத்தக்கதாயிருக்கது-அ
வை சிங்கத்தை செருக்கிக் கொஞ்சமும் அஞ்சாமல் எதிர்த்தி வள்
வள்ளென்.அ விழுந்தன-இவை எல்லாவற்,ை யுங் கண்டும், சிங்கம்

அடிமேல் அடி வைத் துப் போயிற்று.

வேதத்திலே பேசப்படுகிற மிருகங்களில் சிங்கமும் ஒன்று-அதி
அடைய பெலன் தத்துவம், மகத்துவம் என்பவையைப் பற்றி ஒரு
வழியாயும், அதிஅடைய சீற்றம், இரத்தபட்சித குணம் முதலால்
வையைப் பற்றி ம.ம.வழியாயுஞ் சொல்லப்படுகின்றது-க. மோசே
சசு. க. இயாக்கோபு தன் மகன் யூதா வென்பவன், வாட்டோகி,
சந்ததிக்குச் சிங்கம் போன்றிருப்பானென் று சொன்ன ர்ேக்க
ரிசனம்-முதலாவது ஆதச் சாதியார் பராபாலுடைய ஆளுகைக்கு |
க் கீழாய்ச் சாலோமோன் காலத்தில் அடைக் திருந்த மகிமையையும்,
இரண்டாவது, சசல சாதியாரும் ஆாேவாதம் அடையத்தக்கதா.

வெகு வருடத்துக்குப் பின் வர வாக்குத்தத்தம் பெற்றிருக்த மேசிய
வையுங் குறிக்கின்றது-ஆண்டவராகிய இயேசுக்கிறிஸ்து யூதாச்
கோத்திரத்தின் சிங்கமாய்த் தமது சத்துருக்களே கடுங்கப்பண்.அகி

றவராய் இருக்கிருர்-அறிவிப்பு. டு.டு. அவரில் கம்பியிருக்கிறவர்கள்
அவருடைய தத்துவத்தி குலே காக்கப்படுவார்களென்றும் அவர்க
ளை ஒன் ஹம் மேற்கொள்ள தென்.றம் கம்பலாம்.-

இது கிற்க, அக்கிரமக்காமரையும், அதேரையும் பலவிதமான தில்
கு கடைக% யும் இந்த மிருகத்துக்கு ஒப்பனையாய்ச் சொல்வியிரு

கின்ற தி-பே தருவனது கம். திருபம் டு. அ. சாத்தான ஆ.ை
விழுங்கலாமென்று கருச்சித்துக்கொண்டு திரிகிற சிங்கத்துக்குச் ச
மானமாய்ச் சொல்லியிருக்கின்றது.-

சிங்கங்கள் இக்காலத்து, தாங்கள் இருக்கிற தேசங்களிலே .ெ
ரும்பாஅம் கின்றுவிடுகின்றன-முற்காலத்திலேயோ சீரிய தேயத்
த.அம் அதை அடுத்த ஊர்களிலும், திறேஸ்,மக் கேதோனியா ஊர்க

வின் மலைகளிலும் மிகுதியாய்த் திரிக் தும்,குடிகள் வரவர நெருங்கினத்
ஞஅம்,தேசாசார வளர்த்தியிஅைம்மனித சஞ்சார இடங்களே விட்டு

r
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அவைகள் ஒதுங்கிட்போக ஏதுவானதன்றி, எங்குங் குறைந்து போ
னதாயுங் காணப்படுகின்றது.

பூர்வீத உரோமை இராச்சியத்தில் அரசாண்ட அதிபதிகள், எம்பி
ாதோர்வேடிக்கை பார்க்குமபடி சண்டைக்கு விடும்படி ஆபிரிக்காவி

ல் இருந்து ஒரு வருடத்தில் ஏற்றுகிற சிங்கத்தொகை இப்பொழுது
ஐக் தி வருடத்திலுக் தேரு.து.

இக் த விலங்கு, நிறத்திலும், பிடரோ

மத்திலும், ஒன்றுக்கொன்று அற்ப வித்தியாச மாத்திரமுள்ளதாய் ஆ
பிரிக்காத் தேசத்திலும், ஐதாக இந்தியாவிலும், பார் சாவிலும் உண்டு.

What benefit is there in children who are meither learned no virtuous or

of what use is the feeding of a buffalo that never gives milk: Again,
If there be but a single son possessing a knowledge of divine shasters, he
will be a source of comfort to the whole family; Again,
Rather than have a son without this qualifiction, it were better that he had
been an antimely birth, that he had died as soon as born, or the wite had
been barren, Again,
An ambecoming son is a discomfort to the family.

The Rajah, having thus meditated for a while, breathed a sigh and ad
dressed the assembly as follows:Youth, மealth, authority and ignorance, are each of them a source of
ruin; and what will be the wretchedness of him in whom all these four are

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

combined!-Therefore,
வர் லா.டி.

கல்விப்பொருளிலுஞ் செல்வப்பொருளிலுங் குறையில்லாதவர்க
ளுக் குறைவிடமாயிருக்கிற பாடலி புரம் என்னும் ஒரு பட்டினம் உண்
டு. அத்தப் பட்டினத்திற் சகல சுகுணங்களோடுங் கூடியிருக்கிற சுத
ரிசனன் என் அம் இராசன் ஒருவன் இருந்தான்.அந்த ராசா தன் பிள்ளை
கன் படியாமல் மூடர்களாயிருக்கிறதைக் கண்டு வெகு விசனத்தோடு

ம் ஆலோசிக்கத்தொடங்கின்ை.எப்படியென்ருல் கல்வியுங் தர்மகுணமு
மில்லாத பிள்ளைகள் இருந்தாவதென்ன! பால் கொடாத எருமைகளைக்
காட்பாற்றிப் பலன் உண்டா? வேத சாத்திரம் அறிந்தவளுப்ஒரே பிள்ளை
இருக்தால்,அவ8ல் குடும்பம் எல்லாஞ் சுகமடையும்.இப்படிக்கில்லா
த பிள்ளைகள் கருப்பத்தில் அழிக் தாகுலும், அழியாவிட்டாற் பிறந்தவு
டனே இறக்தாளுஅம், இல்லாவிட்டாற் பெண் சாதி மலடியாகவான

அம்போகிறது நல்லது. குலத்தில் அயோக்கியமான் பிள்ளை இருக்கலா
காதென்று தனக்குள்ளே ஆலோசித்துப் பெரு மூச்சுவிட்டுப் பின் புச
பையைப் பார்த் துப் பருவமும் செல்வமும் ராச்சியமும் அறிவில்லா

மையுமாகிய இந்த நான் கில் ஒன்று தானே கேட்டுக்கெல்லாமிகுச்த

அணையாய் இருக்கும். இந்த நான்கும் ஒருவனிடத்தில் உருந்தால் அவன்
என்னபாடுபடான் ! ஆகையால் பிள்ளை எண்ணிக்கைக்குப் பிறந்து து
ன் மார்க்கர்களாய் இருக்கிற என் பிள்ளே களை நீதி சாஸ்திரோபதேசத்

Is there a great man to be found who shall, by the precepts of Niti-Shaster,
be able to regenerate my sons who are born to have merely a name and wan
der in the paths of error:
Upon this enquiry, there stood up one, called Somasamma, well versed in

the principles of Niti-Shaster, who replied boasting- I will engage, that
in the space of six months I will so teach them that they will surpass all the
learned in the world : until that time be counting the number of the days.

Hearing this, the Raja, rejoicing as when a pilot who has lost his way in
the midst of the sea, happens to come in sight of a port, expressed his obli
gations to Somasanma and delivered his sons to his charge.
Somasanma soon after took the princes home, and began to teach them the
principles of Niti-Shasters in the form of Pancha-tantra-kate like the
juice pressed out of sugar-cane boiled and crystalized into a lump.
* Attend O Princes!’ said Somasanma,
I will for your amusement re
late some curious stories.’’
What stories' asked they.-He replied,
Those contained in Pancha-tamtra-katei. : Please to explain to us, they
said, what Pancha-tamtram is. He replied, It means five arts, as fol
lows; Mittrapatham, Sugirlapam, Santi-Wikkrakam, Artanasam, or
Lapta-ami, and Sampraikshya-Kariattuயam. Of these, Mitrapatham,
means the art of dissolving the friendship of two persons and creating enmity
between them; Sugirlapam means the art of contracting friendships with
equals and living peaceably with them; Santi-Wikkrakam, the art of con

திகுல் எக்த மகா புருஷன் மறு சனனம் வரப்பண்ணு வானென, அப்

quering an enemy by means of an aftected friendship; Artanasam, the art

போது சகல நீதி சாஸ்திரங்களிலும் வல்லவளுகிய சோமசன்மா எ
ன்பவன் எழுந்து இவர்களுக்குச் சமானமான அறிவையுடையவர்கள்
இவ்வுலகத்தில் இல்லையென்று சொல்லும்படி இதோ நான் ஆறு மாசந்தி
செய்ய மாட்டுவேன். அது வரைக்கும் நீர் நாளை எண்ணிக்கொண்டி

of losing a possession and Sambraikshya-Kariattupam, the art of doing
a thing with circumspection.'
'Sir, said the Princes, please to relate to us these stories.'-Somasan

ma, having pronounced a blessing upon them began to relate thus:(To be continued.)

ருமென்று சபதம்பண்ணிஞன். அதைக் கேட்டு ாடுக்கடலிற் றிகை

தப்பிமயங்கு மாஅமிக்கு ஒர் அறை தோற்றிஞற்போல் பாசா மிகவும்
பன மகிழ்க் த அவஅக்கு உபசாரஞ்செய்து, தன் பிள்காகக அவன்
வசத்தில் ஒப்பித்தான். சோமசன் மாவுடன் அந்தப் பிள்ளைகளைத்தன்

அடித்த காற்றுக்குத் திருமபி.

வீட்டுக்கு அழைத்துக்கொண்டுபோய்க் கருட்பஞ் சாற்றை காய்ச்சி ஒ

ஒரு வயதுசென்ற மனிதனும் அவன் மகனுங் கழுதை ஒன்றை
அடுத்த கடையில் விற்கும் பொருட்டாகச் சாய்த்துக்கொண்டு போ
கையில், அவர்களுக்கு எதிர்ப்பட்ட வழிப்போக்கன் ஒருவன் அதை
க்கண்டு, யோக்கியமாய் ஏறிப் போவதற்குக் கழுதை ஒன்றிருக்க
வினைக்கெட்டு கின்று நடத்திப்போகிற உன்னைவிட்ட மடையன் இல்
லையென் ருன் அந்த மனிதன் இதைக் கேட்டு, மெய்தான், அவன்
சொன்னதிற் குற்றம் இல்லையென்று எண்ணித்,தன் மகனைக் கழுதை
பின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு போகையில், வேருெருவன் பையலைப்
பார்த்து முறைகெட்ட மோட்டுப்பை பலே, உனது வயசுசென்ற பி

_

ரு

சக்கரைக்கட்டியாகத் திரட்டி ஒற் போல், நீதிசாஸ்திரங்களைப் பஞ்

சதக்திசக் கதையாகக் கற்பித்து, இராச குமாரர்களுக்குச் சொல்ல்
த் தொடங்கிமூன். எப்படியென் ருல்,சோமசன்மா ஒராச குமாரர்க
ளே!உங்களுக்கு வேடிக்கையாகச் சில கதைகள் சொல்லு கிறேனென்
தொல்ல, அது என்ன கதை என்ருர்கள். பஞ்ச தந்திரக் கதையெ
ன்று சொன் மூன். பஞ்ச தந்திரம் என்பதென்ன தெரியச் சொல்ல
வேண்டுமென் ருர்கள். அவை மித்திர பேதம், சுகிர்ல்லாபம், சக்திவிக்

செம்,அர்த்த சாசம் அல்லது ல்ப்த்த ஆனி சம்பிரேட்சியகாரித்து
வம் என ஐக்து தந்திரங்கள் உண்டு. அவைகளுள் மித்திர பேதம்ாவ
சினேகத்தைக் கெடுத்துப் பகை உண்டாக்கல். சு கிர்ல்லாபமா

தா வருத்தப்பட்டுக் கால் நடையாய்ப் போக கண்டுஅறியாத கழு
தையின் மேல் உல்லாசமாய் ஏறிக்கொண்டா போகிரும் என்ருன்?

வகிதங்களுக்குச் சமனமானவைகளோடு கூடிப் பகை இல்லாமல்
சிதிேருசகுதல். சக்திவிக்கிரகமாவதி, பகைவரை அடுத்துறவு

இதைக் கேட்டு, அந்த மனிதன் தன் மகனே இறக்கிவிட்டுத் தான் எ
றிக்கொண்டு போகையில், திரும்பவும் மூன்ருந்தரம் வேருெருவன் இ

அ ,

வெல்லுதல். அர்த்த காசமாவது, தன் கையிற் கிடைத்த
பெருவ அழித்தல். சம்பிரேட்சிய காரித்துவமாவது, யாதொரு

செய்து

சரியத்தையுக் கேத விசாரித்துச் செய்தலென் அசொன் குன் இ
காசி குமாரர்கள்,ஐயா! அந்தக் கதைகளை எங்களுக்கு விளங்கச் சொ

:ல

வேண்டுமென் ருர்கள். சோமசன் மா, உங்களுக்கு

மங்களம் உ

*-ாகவென்று ஆசீர்வதித்துச் சொல்லத் தொட்ங்கிஞன்.
PANCHA-TANTRA.KArp1.

வர்களைக் கண்டு இந்த ஏழைப் பாலகன் கழுதையின் பின் னே இழு
பட்டோட சற்றும் இாங்காமல் அந்தச் சுத்த மோட்டுக் கிழவன் ச
வாரி பண்ணு வதை பார்த்தாயா வென்றன். அப்பாற் கிழவன் மகனயு
ங் கூட்க் கழுதையின் மேல்த் தாக்கிவைத்துக்கொண்டு போகை பில்,
இன்.அம் ஒருவன் அவர்களைக் கண்டு, இந்தக்கழுதை தம்முடையது
தாஅேவெனக் கேட்டதற்கு ஆமென் றன். அப்பொழுதவன் நல்லது,
இக்த உபாயமான பேச்சு என்னிடத்தில் செல்லாதி. பொய்சொல
அகிலும் பொருங் சச் சொல்லவேண்டும். இப்பொழுது உங்கள் இரு

(A translation of the foregoing.)

வருடைய பாரத்தையுஞ் சுமந்துகொண்டு போகிற கழுதை உங்க

introduction.

ளுடையதாய் இருக்கச் சம்பவித்தால், ஒரு திரும்பு தாஅம் அதின்

There was formerly a city, by the name or Patalipurum, the residence of
such as were ich in the acquisition of learning andwealth.
ே

;
:

(A Fable.)

There was in that city, . Rajah enduled with every noble quality whose
"We Satharisanan His heart being aftected with the condition or is
books and lived like dunces, he began to
:-

ேேே யacquainted with

மேல் ஏற்றிக்கொண்டு போவீரர் வென் ருன். கடைசியாய் அ த மனி
தன் நானென்னதான் செய்யவென்று வெகு தாரம் ஆலோசனைபண்
னி கழுதையினது கால்களை ஒருமிக்கப் பிணைத்துக் கட்டிக் காவிக்
கொண்டுபோவதே உபாயமென் றெண்ணிச் சுமக் துபோகையில், அ

வன் மடமையைக் கண்ட சகலருஞ் சிரித்தார்கள்.

|

உதயதாரகை.-MORNING STAR.

_

_
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இயmmary of News.
By the kindness of a friend we have been favoured with a slip issued i.

PUBLISHED Ew THE IAF NA Book Soci ETw.

the Office of the Madras Herald, which enables us to give a few items of .

English Instructors.
No. 1. of this Series is an introduction to the art of reading, and in addi
tion to its completeness in this respect, possesses the merit of combining much

religious instruction in a very simple form. It is 36 pages, 18 mo. and pub

Nov. and Aden, 4th Dec arrived at Bombay with the hails Dec 14. 1
passage of the Victoria was much longer than had been expected.

.

The Indian Mai by the Victoria reached_Suez on the 10th Nov. and .

lished at 3d.

No. II. of this Series is an advancement on the first in the general style
in which it is prepared, and in the amount of the instruction it contains, it has

some popular pieces of poetry appended to it, as well as a full catechism of
Scripture History.

most important intelligence received by the last overlaid.
The Steamer Victoria, Lieut Ormsby Commanding, from Saez 2:

It is 58 pages 1.8 mo. and published at Ad.

No. II. consists of two parts, of which the miscelaneous is composed of

sengers were all safe at Alexandria on the 22d.

The Indian Mails of September and October, have both gone forward 1.
Egypt The latter was put on board the Oriental Steamer, which Broug
the-last_Mails of October from Malta, and that of Now from England,

The fate of Mohammed Ali appears to be now linally sealed:-he will, !

popular pieces, scientific, didactic, historic and poetic, and the second or Bib
tical, the Seripture History of Mrs. Trimmer, and is admirally adapted for con

is expected, soon lose Egypt, as he has lost Syria.

veying instruction to the youth of this country In point of cheapness and in
trinsic value, this school manual may be regarded as equal to any of the kind

an attack of three hours. They have also taken El Arish on the Coastof Eத

in use, It is 192 pages 12 mo and published at 2s.
Hindu Traveller.

This is a work well adapted to convey in a very ple:sing form important
instruction on the past and present state of some of the leading places of India.
The historic matter is blended with moral and religious observations drawn
from the facts adduced, that cannot fail to leave a salutary impression on the

Imind of the reader. It has the advantage of maps. It consists of 170 pages
12 mo. and is published at 2s.

Principles of rேammar.

The Allies took the fiess of St. Jean d'Acre on the coast of Syria, வி.
Mohammed Ali now professes his great anxiety for making peace.

ஆ
who
is rule.

hate hin for his oppression, are stated to be in revolt again,1

The Gazette of the 19th of October, announces that the Queen has b.

pleased to appoint W. 0gle Carr, Esq. to be First Puisne Judge in the Isla.
of Ceylor: James Stark, Es to be 2d Puisne Judge in the Island of Ceyle
Arthur Buller, Esq. to the otice of Queen's Advocate in the Island of Ceyle
Christopher Temple, jun. Esq. to the otice of Deputy uெeen's Advocite .
the Island of Ceylon.
|
The news from Europe by this mail is pacific, but preparations for war a
pear to have been going forward in England. Palmouth and Dover we.

A work in 6l pages 18 mo published at 5ர். is an abstract or compen
dium of Lennie's Graமmar. It is well fitted to introduce the pupil to a know

put into a st:te of defence.
Her Majesty, uெeen Victoria continued to lead a quiet life at Windsor, .

ledge of the subject on which it treats, and is desirable on the ground of
economy, as it prevents the destruction of the larger work in going through the

to her accouchment.

elements.

intended to remove on the 11th of Nov. to Buckinghan house, preparata:
The French Press and the excitable part of the nation continue clamorpu

Principles of eெography.

for War,

This is an abstract from a manual published sometime ago, in 40 pages 18
mo. and is adapted in its definitions &c. to the state of things in India it is
published at 6d.

Principles of Law.

A new attempt to assassinate the King of the French was made on the 151

:

0ct, by a native of Marseilles, by name Marius Ennemond Darmes, who
ed at Louis Philip as he was passing in his carriage with the Queen and h:

sister. The assassin was seized, and declared that he had conceived the pr.

This is a brief exposition of Law, prepared from Blackstone’s commentary.

It is a valuable manual for those boys to whom such a study is important. 1t
is printed in 18 mo in 60_pages, and published at 6d.

Elements of Natயral Philosophy and Natu
ral History.
The work from which the present publication was taken, was prepared in

Calcutta by Rev. W. Yates, for the Calcutta School Book Society, and its
matter was chiefly compiled from Martinet's Catalogue of Nature, William's
Teacher's Assistant, and Bingley's useful knowledge. It is now ofered in a
somewhat altered form, and adapted to the general state of things in Southern
India and Ceylon. The size is 12 mo. The following is the table of contents.
D1A1.oGUE. 1. Introductory. II. Of the firmament and heavenly bodies.
11. Of the Air, Wind, Wapour, Rain, &c. IW. Of the earth as composed

ject but an hour previous to the attempt.

An announcement in the Gazette of St. Petersburgh states that the dispute
between Russia and the Khan of Khiva have been all arranged.
The abdication of the old King of Holland has been completed.
There is a talk of the abdication of the Emperor of Austria, Prince Metter.
nich who has been enfeebled by a stroke of apoplexy, wishes, it is said, டி:
retire from his high post in the Imperial Councils.
The news from Spain is, that the Queen Mother has resigned the Regenc,
and that a new Regency has been formed with Espartero at the head.
_

Don Francisco de Paula, the brother of Ferdinand WII. and of Don Carlது

has addressed a manifesto to the Spanish Nation claining the guardianship .
lsabella Il.

Intelligence from America has been received wia. Eng and Egypt, as ia:

of land and water. W. Of Man. WI. Of animals. WII. 0f Birds. VIII.
Of Fishes. IX. Of Insects. X. Of Worms. XI. Of Plants and Flowers.

as Sept. 12.

X11. 0f Grass, Grain, &c.

XIV. Of Miscelaneous

President. The whigs were making great exertions to prevent the re-electio:
of Mr. Wan Buren, and to support their candidate, General Harrison, and

Tamil instructors.
0f this Series No. I. II. and III have been published. They are intended to

quite coniient of success. A grea_wig Convention had been held in Bos

supersede the imperfect Manuals hitherto generally used in the native schools

members of the Class of 1810, were present. Professor S. R. B. Morse too.
the portraits of the whole in a group, on a plate in Daguerrotype.

XIII. Of Minerals,

Productions.

of the Tamil Provinces.

_

The size and prices are as follows;-Wiz,

There was much political excitement in view of the approaching election o:

ton, at which it is supposed 60 or 70,000 persons were present.

At the annual literary exercises of Yale College, New Haven, eighte:
The Rev. Mr. Meigs, for upwards of 20 years a member of the Jaffna Am

No. 1. pp. 60, 24 mo. 5d. No. II. pp. 76, 18 mo. 6d.

mission, now on a visit to America, was, with his family, well, and nucl

No. 111 pp, 108, 18 mo. 6d.

engaged in promoting missionary objects.

Principles of Tamil rேammar.-இலக்கண நாற்.
சுருக்கம்.

அட்டவனே.-CONTENTs,

_

This is the production of the late Mr. Rhenius, revised, and forms a valua

ble introduction to the construction of the Tamil Language. It is in 24 pp.

புறம்.
ச்சடிப்பி குேம் முகாமை |

18 mo and is sold at 4d.

The Phrase ைே0k.

This is a revised edition of the work prepared some years ngo. It is much
improved in character, and its form is an additional recommendation to it

lt

is not only valuable to natives but to Europeans. It is in 368 pages, 16 mo.
and is published at 33,
guage.

This is in course of preparation and will shortly be published.
The above publications may.be had either at the JARPNADepository, or
at the Society's Branch Depository, at MADRAs.
N. B. A discount of 50 per cent is allowed to Institutions.

_
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இந்த தேசச் தரித்திரம்
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.
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