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'து' தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு

சியிலும், வங்காளத்தின் சில பகுதிகளுக்கொத்திருக்கும். மா9 வ
சாட்டில் நிலம் பதிவாயும், கரும பய?ளயுள்ளதாயும் இருக்கின்ற
த. மைசூர் நாட்டில் வடக்குத் தெற்காக (ம) மயில் அளவுங், கிழ
க்கு மேற்காக (ச) மயில் அளவுங் விசாலித்திருக்கிற சிந்த விதுரக்கம்
(Chittledroog) என் அம் ஊரின் வெளிகளில் தரை வெகு ஆழத்துக்
குக் க.அத்தப் பயளை மண்ணுயிருக்கின்றது. குசராத்து, சிங் த முத

.டினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக நான் காய் மடித்த தாள் அ

விய நாடுகளின் மிகு தியான இடங்கள் மணற்றரைகளாய் இருக்கின்

ல் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்கிழமைகளிர்

றன. கங் சவனகாடு, ஒரிசாநாடு முதலிய தேசங்களில் நிலங்கள் செ
ய்கையில்லாத காடுகளாய் இருக்கினறன. தக்கணத்திலும் அதற்கு
த் தெற்கேயுள்ள நாட்டுப் புறங்களிலும் உள்ள நிலங்கள் பல தன்மை

வரலாறு.
தயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொகவன
பி, பயிர்ச் செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையைப் ப
பும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

சித் தம் பண்ணட் படும்.
}தின் விலை, பக்திரம் ஒன்றுக்கு, உ. பெல்சு அல்லது

சு. வெ

-ச் சல்வி, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு
அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிலிங்கு.
திெற் பத்துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்து மாதாந்த
னேம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்து, மறு பெயருக்குச் செலவிட

ால்

யுள்ளவைகளாய் இருக்கின்றன. கரையடுத்த நிலங்கள் செய்கைப்ப
டுத்தாதவைகளும், மணல் நிறைந்தவைகளுமாய் இருக்கின்றன. கா
த்தாடி மலைக்கும் மேல் கடலுக்கும் ஊடேயுள்ள மலையாளத்தின் ப

திவான கிலங்கள் செம்பாட்டுத் தரைகளாப் இருக்கின்றன. சோழ

டிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஏன் மக்கு, க இ.

மண்டலக் கரை துவங்கி, ழ்ேகாத்தாடி மலை அடிவாரமட்டும் மண

ன் சு , அல்லது க. பணம். அல்லது மூன் அ மாதத்திற்கு முன்ன

ல் மிகுந்திருக்கும். ழ்ே காத்தாடி மலையின் கொடுமுடிகள் கருங்கல்
லாய் இருக்கின்றன. மேல் காத்தாடி மலையில் மக்கி கூடியிருக்கி
ன்றது. செய்கை இல்லாத சில பகுதிகளையும் ஆற்ருேரங்களிலுள்ள

கொடுத்திருந்தால் விலை. க பென் சு.

இருபதுக்குக் கையெழுத்து வைத்து வருஷார்தம் முன்னேற
கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன விலை பத்திரம் ஒ
து க்கு க. பென் சு, அல்லது அ. வெள்ளைச் சல்லி. மூன்றுமாத

சேருன நிலங்களையுமன்றி, இக் த தேசத்தின் மற்றும் இடங்களிற் சி

:ற்கு முன்னறக் கொடுத்திருக்தால், விலை ஆறு பென் சு.

றப்பான பள்ளத்தாக்குகளுஞ், செழிபபான மேய்ச்சலும், வேளாண்
மைக்கேற்ற நிலங்களும், பல மரங்கள் நிறைந்த சாலைகளும் உண்

அ- தவாறிசெலவை விட.

டு.

காகிதம் எழுதிக்கொள்பவர்கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை
ள உதய தர்ாகைப் பத்திரத்தினது முகாமைக்காரருக்கு எழுதிக்
பாற்செலவுகொடுத்தலுப்பவும்.

யிலினது அசோரத்திகுறி தீய்க் தபோம். ஆளுஅம் ஒரே இராத் திரி
யிற் பெய்யும் மழையிஞல் எல்லாம் உயிர்த்துச் செழிப்பாய் இருக்
கும். இக்து தேசத்திற் பற்பல பூண்டுகளும், மரங்களும் உண்டு. வெ
ற்றிலே கொடியுங், கமுக மரமும் இக்து தேசத்தில மிகுதியாய் இரு
க்கின்றன. முற் காலத்திலே உரோமைச் சாதியா வெற்றிலைச் செடி

T E R M. S.

The MORNING STAR will be devoted to Education, science, and
neral Literature, and to the dissemination of articles on Agriculture, Gov.

உட்டண காலங்களிற் பயிர், பூண்டுகள் மழை பில்லாமல் வெய்

யை வாசனைப் பூண்டுகளில் ஒன்றென்று எண்ணி மிகுதியாகத் தங்க

மent, and Religion, with a brief summary of important News.
The PRICE of the Paper is tய0 pence a number, or one siling a

ள் தேசத்திற்கு ஏற்றிக்கொண்டு போவார்கள். பிர்மர் இவ்வெற்றி
லையை அதிகமாக விரும்பித் தின் அ வருவார்கள். இதைப் பிரமர் ம

arter, payable in advance.

லைப் பத்திரமென் று சொலவதுண்டு. இதைப் பற்றி உரோமைச்
சாதியாா அதிகமாக விபரித்திருக்கிருர்கள். இப் பூண்டு வங்காளத்தி

To Agents who subscribe for ter copies and pay in advance, the price
one and a halfpence a number, or mine pence a guarter.

To those who subscribe for teenty copies and pay in advance, the
ice is one penny a number, or st. pence a quarter.
N. B. Postage extra.

Persons who wish to act as AGENTs, may apply to the Publisher, at
le American Mission Press, Manepy, Jaffna.

CORRESPONDENTS may send their Communications post paid ad
ressed to" The Eம1ாoRs o THE MoRNING STAR, Batticott, Jatha.
The following persons are authorized to act as Agents for the Morn
ig Star.’’

1AFFNAPATAM-Mr. C. P. Garrica; CHUNDICOLyடM. J. Pow1.
AYAsINGEM; POINT-PEDR0-A.Hoடவsை; CALPENTYNடJ. Wooம.

:படி; TRINCOMALIE-Rev.C.Hol.p;COLOME0-Pபாr CAN

M.A.

NADAN; KANDY-REw. W. 0.AE.Ew: MADURA-Rev. R. D. WARD ;
0INDIGUI-Rev. J. J. LAwRENcs; TANORE-REv. T. BRorHER

ros; MADRAS-P. R. HUNா, Esq.

புங்குடுதீவு-ப. காகநாதபிள்ளை.

ன் திப்பெரு (Tiperah) என்னும ஊருக்கு அருகாகப் பாய்கிற மெக்
குகுே (Megna) கதியண்டையில் மிகுதியாய் உண்டாகும். அவ்விட
த்திற் பிரமா இதை மிகுதியாக விலைகொடுத்து வாங்குவார்கள். கமு
கமரம் இச்து தேசத்தின் வெகு இடங்களிலே உண்டாகின்றது. அ
தின் காயைப் பலவித பாக்குகளாக்கி வியாபாரத்துக்கு ஏற்றுகிறர்க
ள். இம்மரம் மிகுதியாய் கொங்கணத்தின் மலைகளிலும், வட கன்னட

த்திலும் உணடாகின் ம.து. மலையாளத்திற் செங்கமுகு உண்டு; அது
சாயத் துக்கு உதவும். பேரீக்திற் கமுகும் ஒர் வகை; தென்னமா
மும் வேருெரு வகை. இம்மம் இக் த தேசத்தின் சகல பகுதிகளி
அம் உண்டு ஆகுஅம் பெரும்பாலும் தென் இந்து தேசத்தின் கரை
ப் பக்கங்களில மிகுதி. இம்மரத்திளும் குடிசனங்களுக்கு மிகுந்த கன்
மை உண்டு, என்னவென் ருல் இது குடி : னங்களுக்குச் சாப்பாடாய்

இருக்கிறது.மல்லாமற் சனங்கள் எண்ணெய் வடித்துக் கொள்வார்க
ள்.

அதின் ஒலைகளாற் சனங்கள் வீடுவேய்வார்கள். தென் னக் தும்

பைச் சனங்கள் கயிருய்த் திரித்துப் பல வேலைகளுக்குக் கூட்டிக்
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(Continued from page 46.)

இந்துதேசச் சரித்திரம்.-Soil and Productions.
இக்க தேசத்தின் கிலச் செழிப்பும் வினவும், அவ்வவ்வூரின் தேச

சுவாத்தியக் ஆக்குத்தக்கதாய் விகற்பித்திருக்கும.மணல மிகுந்த கா
டுகளையும் ஆற்றோங்களிலுள்ள சகல நிலங்களையுமன்றி, திக் து தே

சத்தின் மற்.அம் பகுதிகளில் நிலஞ் செழிப்பாய்ப் பச்சென்அன்ன
புயிர் பூண்டுகள் முளைத் தருக்கும். கங்கை நதிக்கூடாக விசாவித்திரு
க்கிற வெளியில் கிலங் கரும பய2ள மண்ணுயிருக்கின்றது. வீ.
த்தின் சில பகுதிகளிலும் அதற்கடுத்த புறங்களிலும் மிகுதியான கில
க்கள் கழி மன. பாஞ்சாவ காட்டில் நிலஞ் செழிப்பிடுங் குளிர்ச்

கொள்வார்கள்.

அதுவுமலலாமற் தென னமரத்திற் சேர்க்கிற கள்ளு

மிகுதியான சனங்களுக்குப் பானமாய் இருக்கின்றது: தென னமரத்
தில திருச்சி உண்டாகிற ற் கண்டு மிகுதியாக மறு தேசங்களுக்கு ஏ
இற படுகில ம.த.

தென்னஞ் சலாகை ள் வீட்டுக்கு வரிச்சாகும்.

பாயன் காட்டு மலைகளில் (Payengaut) ஒரு விதத் தென்னமரம் உண்
.ே அதின் ஒலைகள் மெத்த அகலமாயருக் கன்றன. இரண்டு மூன்
அ தென் அேலைகள் ஒரு சிறு வீடு வேய்வதற்குப் போதும். பாகா
ர் காட்டில் ஒருவகையான தென்னமரம் வளருவதுண்டு. அது உ.
அடி உயரத்துக்கு வளரும. அது வங்காளத்திலும் வெம்பாவிலும் மி

குதியாய் இருக்கும். சக்தனமரம் இக்து தேசத்தின் சில பகுதிகளி
ல் உண்டு. மேல்காத்தாடி மலையண்டையில மைசூர் இராச்சியத்தி
ல் செஞ்சக்தனமரம் வளருகின்றது. சக்தனக்கட்டை மலையாளத்தில
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மிகுதி, அவ்விடத்தில் இருக்க மறு தேசங்களுக்கு மிகுதியாக எதி"
ப்ப்டுகின்றது மஞ்சள் நிறமான சக்தனக்கட்டை மெத்த_அாதன்
புள்ளகம் இக்கதேசமெங்கும் மெத்த விலையுள்ள சமாய் இருக்கிச்

லான பின்ைெரு பயிரின் விதையின் நின் அ உண்ட

சிட்டெபில் இருக்க ப்ரிமளதபிலம் வடிக்க பார்சிய
ர், அராபியர், னேர், துருக்கர், இங்.துக்கள் பூசிக்கொள்வார்கள்.

பானவை ஒடுள்ளவையுமாய் இருக்கிறதினல், பப்

ங் தனமாம் கல் அடி உயர்த்துக்கு வளரும். ஒருவித பிசினத் சரககூ
டிய வாசனை மரம் வங்காளத்தில் வளருவதுண்டு. மக்கி அல்ல."
காம்போச்சென்னும் ஒரு வித வாசகாயான குங்கிலியம் (Gamboge)

கைப்படும்.

கொட்டாமாத்தில் இருந்து உண்டாகின்றது. இஞ்சிக் கழங்கும் ம
லையாளக் கரைப் பக்கங்களில் மிகுதியாக உண்டு. எலப்பூண்டு சொ
ச்சி, கல்விக்கொட்டை முதலிய இடங்களிலே மிகுதி; கருவரப்பட்
ட்ை மலையாளத்தில் மிகுதியாய் இருக்தாஅம, இல்ங்கைத் விேன் சே
வாப்பட்டைக்கு இழப்பு. மலையாளத்தில் மிளகு மிகுதி. வங்காளக்

தசைப்போக்கான

ந.ச.சச்சன்

றது. இந்த விதையில் மேல் ஒடில்லாதவையும்
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திலும் உண்டு. இக்கதேசத்தில் உண்டாகிற பயிர் பூண்டுகள வன:

வெதை(Jalap) என் அரி, (Sarsaparilla) இஞ்சி, மஞ்சள் (Sation)
சோம்பு (Anise) சாயவேர் கி. பாகல் (Senna,) புகையிலை, சன
ல் முதலியவைகளே. இக்து தேசத்தின் சில பகுதிகளில் ஐரோப்பா
வில் விண்றெ கோதும்பை, வாற்கோதும்பை, சோளம், சாமை, முசி

ஒட்டு விதைப்பயிர் ஒடில்விதைப்பயிர் என்று

.

டு. இந்த மேலோட்டைத் திறந்தால், வித்த உ.

க்குப் பூாாலுள்ளதாயும் வெளிக்கு ஒரு படலம்
வஸ்துள்ளதாயும் இருக்கின்
இந்த வஸ்து சிலவற்றில் ஒற்றையாகவும் சிலவற்றி:

விய தானியங்கள் உண்டு; ஆகுலும் நெல்லு எங்கும் விளைகின்றது.செ
ல்விந் பலவிதம் உண்டு; மர்ட்டியருக்குள் ஒடு வித கெல் உண்டு.

சு. பூரான் பயிர் வருக்கத்துக்குச் சுத்த சீவ நிக்
ருக்கும். விதையிதழ்கள் அது தழைக்கும்படி உச

(இன்னும் வரும்.)

பூரான் இருபகுதியுடைத்து, அதில் ஊர்த்துவமு:
ன்பது ம்ேல்நோக்கித் தண்டையுந் தழைகளையும்

கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.
(ABaமaEMENT or Goon's Book o NATURE.)

முதற் பிரிவு.-எ. அதிகாரம்.
சீவாங்கதேகம் தாபர சடக் கட்டு.

க. ஒரு கல்லக் கிண்டி எடுத்து ஒரிடத்தை விட்டுப்
பின்னேரிடத்திற் போட்டோமானல், அந்தக் கல்லு இ
டப் பெயர்ச்சியினல் வேற்றுமைப்படாது. ஆனலும்
ஒரு பயிரைக் கிண்டிப் பிரித்து ஒரிடத்துக்குக் கொண்டு
போளுல், அது உடனே சேதப்படும். ஒருவேளை பட்

ப்ெபோம். ஒருகல்லை உடைத்தால் அதின் ஒவ்வொரு
துண்டும் ஒரு கல்லாயும் முழுக் கல்லுக்கிருந்த இலட்ச
ணங்களையே உள்ளதாயும் இருக்கும். ஆனலும் ஒரு பயி

ரில் இருந்து ஒரு தழையைக் கிள்ளில்ை அத்தழை உட
னே வாடித் தாய்த்தண்டுக்குரிய இலட்சணங்களைச்சுறு
க்கில் இழந்துபோம்.

பிக்கும். அதோமுகியென்பது ந்ேநோக்கி வே ை
வேர்க்கிளைகளையும் பிறப்பிக்கும்.
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எ. பயிருக்கு முக்கியமாய் இருப்பதுவேரே.
ாை விட்டு மற்றெல்லாவற்றையும் வெட்டித்தள்ளி:

ம், திரும்பவும் அந்தப் பயிர் உண்டாகும். வேரை:ே
குடிற் பயிர் சாகும். மேலும் சில பயிர் அல்லது ம
ன்து கொப்புக்களைவளைத்து நிலத்துக்குள்ளே ப;
லும் இக்கொப்புகள் வேர் வைத்துத் தலை கீழாப்ப
டாகும்.

அ. ஆலமரம் இவ்விதமாகவே இயல்பாய்

.

-

றது. அதன் விழுதுகள் தாங்கி நிலத்திற் பாய்ந்த,:ே
கொண்டு மரமாகும். சிலவேளையில் இந்த இனத்தில்
ரு மரம் ஆயிரக்கணக்கான சனங்கள் நிழலித் தக்ச
தாக விசாலித்துப் படரும். ஆகப்பெரிய ஆலமரம்:
ன்று இந்துதேசத்தின் குசராத்தாரில் கிருமதைய:

உ. கல்லு முன் ஒரு சிறுமணியாயிருந்து பிற மணி
கள் அதனேடு அணைந்த சேர்ந்து வளர்ந்தது. பயிரா

அள்ள ஒரு தீவிலே நிற்கின்றது.

னஅவித்தில இருந்து உண்டாகிப் பிருதிலி,வாயு, அட்பு
என்பவைகளினல் உணவுபெற்று வளருகின்றது. ஆத
லால் பயிாானது உட்சத்து வுள்ளதாய்ச் சீவித்து, ஒன்

க. விருக்கத்தில் உாப்பு ப்பொருந்திய பகுதியில்:
ப்பட்டை உட்பட்டை சோற்றி வயிரம் குடல் என்|
வைகள் உண்டு. இவை எல்லாம் ஒன்றைச்சுற்றி ஒன்க:

முென்றைப் பற்றி ஒன்றுக்கொன்று உதவியான அவயவ

டைபடையாய் இருக்க, அடிமரம் வருடத்திச்செ

ங்களுள்ளதாய் இருக்கின்றது. கல்லுப் போனபோக்கி

வொரு உட்பட்டை வைத்து வளரும். இந்த வட்டி:
படைகளை எண்ணிப்பார்த்து விருக்கத்தின் வயது இச்

லே வளரும். அதற்கு உட்சத்துவில்லை சீவனுமில்ஜல.
க. சீவகிலேயுள்ள வஸ்துக்கள் சீவாங்கதேகமாம். சி

வகிலையில்லாத வஸ்துக்கள் அசீவாங்கதேகமாம்.பிரவஞ்
சத்திலுள்ள சகல வஸ்துக்களும் இவ்விருவகைப்படும்.

கிக லTLD.

ம். இதிேைல தேரைகள் தவளைகள் சில முதும"
களின் உடலுக்குள்ளே காணப்படுகிற காரணம் விளே

அவை சாகா. சீவாங்க வஸ்துக்களோ சீவனுள்ளவையா

ன்ெறது. அந்தப் பிராணிகள் மாரிகாலத்தில் மரப்
ப்புக்குட்புகுந்து, அக்காலமுழுவதும் மந்தமாய் நித்தி

ய், அவையினது முடிவு மாணம்.

ரைசெய்ய அவைகள் அறியாதிருக்க மரம் பட்டை”

அவோங்க தேக வஸ்துக்களை அடித்து கொருக்கிலுைம்

ச. சாபா சீவனுக்குள்ள பொது விதிகளையும் கட்டு
ப்பாட்டையும் தோற்றங்களையும் பார்ப்போமாக, பபி

ர் உற்பவத்தால் உண்டாகின்றது. அதாவது தன்போ

!

ட்டையாகவும் பிளவுபட்டிருந்து, விதையிதழ்
சொல்லப்படும். அவரையானது நிலத்தை விட்:ே
த்துக் கிழம்ப அந்த இதழ்கள் மேல்த் தலைப்பிலே

த்து மூடிப்போடுகிறதாய்க் காண்கின்றது. இப்பர்
யே அவைகள் நகர்ந்திருந்த இடம்மேவி வயிரிப்பாகும்
வரைக்கும் அவைகள் ஆறுதலான நித்திரை பண்ணும்
செ. பயிர் வருக்கங்களுக்குச் சாரத்தைக் கொள்கு

உதயதா ர கை.டMORNING STAR.

சி.ரத் துவாரங்களும் உண்டு. ஒரு இனமான தாதுக்
சாரத்தை மரத்துக்கேற்ற மறு இனம் திரும்ப அ

வேருக்கு இறக்கும். அவைகள் இலைவழியாய் வெ

க்கும். ஒவ்வொரு இலையும் ஒரு மூச்சுக்குடலாய் இரு
கும். பொழுது வணங்கிப் பூ ஒன்று இருபத்துநாலு

னித்தியாலத்துள் ஒரு மனிதனைப் பார்க்கிலும் அதிக
ன வாயுவை இரே சக பூரகம் பண்ணும்.

ம் உ. பயிர் வருக்கங்களுக்கு உணர்ச்சி நரம்பில்லாத
உயிஞலே அவைகள் உணாமாட்டா. அவைகளுக்கு
2ள பில்லாமையில்ை சிந்திக்கவும் மாட்டா. அவைக
க்குட் புலனுமில்லை, விருப்பு வெறுப்புமில்லை, இய
கை அறிவுமில்லை. இப்படியே விருக்கசீவன் விலங்கு

of place, but if you dig up a plant and remove it, the plant
will instantly suffer, perhaps die. If you break the stone,
every little piece will be a stone still, and have the same pro
perties as the larger mass; but if you tear a branch of a plant,
the branch will instantly wither, and soon lose the pecular
properties of the parent stock.
2. The stone was once a small grain, and grew by the add
ition of other grains to its surface. The plant was produced
from a litttle seed, and has grown by drawing food from the
earth, air, and water. The plant, then, has an internal pow
er, it lites, and possesses parts which depend on each other,
and contribute to each other. The stone grows by chance,
it has no internal power, no life.

3. Bodies, that have the principle of life, are organized
bodies. Those which have not this principle, are unorga
mized.

வனுக்கு மிகுந்த வேற்றுமையுள்ளதாய் இருக்கின்ற
தன்று காண்கிருேம். அப்படி இருந்துஞ் சீவனின் தன்
ம நமக்குவிளங்கவில்லை. பயிர் வகைகளில் எர்தப் பகு
பில் சீவ கிலே இருக்கின்றதென்றும், மாரிகாலத்தில் அ
எங்கே அடங்கியிருக்கின்றதென்றும் நமக்கு விளங்

வில்லை. அது எந்தெந்தப் பகுதியையும் இயக்கி முழு

லும் வியாபித்திருக்கின்றது. அந்தச் செய்கை ஒழிய
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All the various bodies in nature are divided into

these two classes. You may destroy unorganized bodies by
force, but they do not die, while organized bodies have life,
and their end is death.

4. We will consider WEGETABLE LIFE; its general laws,
structure, and appearances. Plants are produced by genera
tion, that is, one plant from the seed of another plant, of like
kind. This seed is sometimes naked, but more generally
covered with a pericarp, and, for this reason, plants are di

ம் மாமும் பட்டுப்போகின்றது.
கை. உறைந்தபனியும். வெய்யிலும், தண்ணிருங் கா
றும் தத்தம் இயல்பிலே பயிர்வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்
ன. அப்படியே கறையான், அகழான், நிலப்புழு மு
லானவை நிலத்தைக் கிண்டி அதைச் செழிப்பித்து

wided into two grand arrangements of gymnospermous, and
angiospermou8.

-முவா னெடுத்துப்

seed-lobes or seed-leaves. Thebean, when just peeping out
of the ground, has these lobes on its head.
6. The corcle, or heartlet, is the true principle of life in
the plant; the cotyledom, or seed-lobes, assist to nourish it.
.The heartlet consists of two parts; the one called its plum

பயிரை வளர்க்கும்.

ம்ச. விருக்கங்கள் பட்டபின்பு புல்அார்தி, மரக்கா

மான், எறும்பு, எரிபுழு, வண்டு, அலசு, தச்சங்குருவி,
முதலானவை அதிசீக்கிரத்திலே மரத்தை உக்கப்பண்

5. Taking of this outer cowering, we find the seed to con
sist internally of a corculum heartlet, and externally of a
fleshy substance, covered by a skin. The feshy substance
is sometimes single, sometims bifid or two cleft, and called

சிெ அனுவாகப் பிரித்துப்போடுகின்றன. அதிக வயிரி
:பான கருவாலி மரங்களும் பட்டுப்போனதின்பின் இ

ule, ascends and gives birth to the trunk and branches, the

ப்படி அணுக்களாய்ப் பிரிந்து மறு விருக்க சாதிகள் வி

7. The root is the most important part of the plant, for if
you destroy every other part, and do not injure the root, the
whole plant will be renewed; but it the root is destroyed, the
plant will die. Yet, there are plants and trees, which, if
you bend down their branches, and plunge them into the
ground, these branches will throw forth roots, and grow thus
top downwards.
8. The Banyan tree grows naturally in this manner. Its

லங்குசாதிகள் உண்டாகிறதற்கு உதவும்.
ல்டு. இலகுவுஞ் சிறப்புமுள்ளதாகிய பிரபஞ்சாடை
இத்தன்மையாய் இருக்கின்றது. சகலமும் உண்டாகி
ச்செழித்து அற்றுப்போகின்றன. எல்லாம் இறந்து

போகின்றன. ஆகிலும் ஒன்றுஞ் சேதமாய்ட் போகிற
தில்லை. சிவநிலையான பேதித்து அதினுல் ஒரு சந்ததி
மாறிப் பின்னென்று உண்டாகி முடிப்பாகப் பார்க்கு
மிடத்தில், ஒவ்வொ ன்றும் ஒவ்வெ ான் முக்காக உண்டாக்
கப்பட்டு நன்மைகளைக் கொமித்தும் வாங்கியும் ஐக்கிய
மாய் நடக்கும். சகலமும் அததனிடத்தில் நல்லன. அ

ன்றியுஞ் சகலமும் பாாபானுடைய நன்.ையை வெளி
ப்படுத்துகின்றன.
(The following article is the original of the foregoing.)
ABRIDGEMENT 0F 0ே01)'s Book or NArupp.

PAR I.)

0f organized Bodies, Src.

(CHArாER WII.

1. If you dig up a stone, and remove it from one place
to another, the stone will suffer no alteration by the change

other part, named the rostel, descends and gives birth to the
root and radicles.

long stem branches bend to the ground and take root, and

become trees; and sometimes a single tree, of this species,
will spread so wide that several thousand persons might re
pose under its shade. The largest tree of this kind is on an
island, in the river Nerbedda, in Guzzerat, India.

9. The solid parts of the plant consist of the corter, or
outer bark; liber cutis, or inner bark; alburnum or soft wood;

lignum or hard wood, and medulla or pith. All these lie
in concentric circles, and the trunk grows by the formation
of a new liber, or inner bark, every year. By counting these
circles, the age of a tree may be known.
10. And here, we learn the cause why toads and frogsare
sometimes found in the hearts of old trees.

The little crea

tures, probably, creptinto a small crevice in the tree, to sleep
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through the winter, and the inner bark closed over them, be
fore they were awakened in the spring. So they slept on
very comfortably, and the tree grew, till that which was the
inner bark, where the animal crept in, finally became the
heart of the tree.

க்சன் பச்சி வழியாய் ஆகம அளவைப் பிரமாணங்க ஊக்கொ:
உறுதிப்படுத்தும்படி கேட்கிருேம்.

|

_

போதவாதம்.

_

முன்ஆேர்களோதிவைத்தமுறையைகற்று

முடிச் த.வி-மதிய

சிேச்சிபேலே-எக்கோஞ்சிங்சையிலே வினையேயெண்ணி

11. Plants have sap-wessels, minute tubes, to hold the sap,

and they have also adducent and reducent vessels, or arteries

2ஆாட்டாமலினராகித்- தங்கேர்மை தானறியாத் த.அ கண் அ
கம்பரத்தையறியாமற் சண்டைகொண்டு-பின் குன சிருட்.

and veins one set of vessels carries the sap up the tree, the

த்தான்
முன் அளதென்று பிதற்றுவார்
மே.

other set returnsit to the root. Plants perspire by their leaves.
Every leaf is a lung, A common sun-flower draws in and
throws out a much greater quantity of air, in twenty-four
hours, than a man does.
12. But plants cannot feel, for they have not nerves; they
cannot think, because they have no brain. They have meith
er senses nor passions, nor instincts; and thus we find that
vegetable life is different, in many respects, from animal life.
Still we do not understand the nature of life.

We do not

knowin what part of a plant the living principle exists, nor
to what partit retires during the winter. It operates in every
point, it consists in the whole, and resides in the whole, and
as soon as this action ceases, the vegetable is dead.
|

13. Frosts and suns, water and air, equally promote the
growth of plants in their respective ways so also the white
ant, the mole, and the earthworm, break up the ground or
delve into it, in a manner which benefits the earth and makes
the living plant thrive.

14. And when the plant is dead, then the liverworts, and
fungusses, the ant, the beetle, the dew.worm, the ship-worm,
and the woodpecker, are all at work, hastening the decom
position of the vegetable. The hardest oak, if lying dead,
will be reduced to its smallest atoms, and thus form a new

and rich material for the production of other plants or animals.
15. Such is the simple but beautiful circle of nature. Ew

ery thing lives, fourishes, and decays, every thing dies, but
nothing is lost. The great principle of life only changes its
form, and by destroying one generation, another is made to
live. Infine, everything is formed for every thing and sub
sists by the kind intercourse of giving and receiving benefits.
Every thing is good, in its own sphere, and every thing shows

வாய்த்தாக்கம் பித்த:

கற்றறிவதனைமூடர் காரணங்கண்டார் போலே
பெற்றறிவன்றியேதான் பேரின்பம்போலே பேசி

|

சித்தறிவாகிகின்ற சிவமாயா சிருட்டிதன் ன

முத்தறிவோடொப்புச்செப்பு மூடர்க்குமோட்சமுண்டே
திருமந்திராத்தம்.
முன்புளசி காகிமுடிவொன்றுமில்லைப் பின்புளதாதிபிர்அவக்க:ே
_

குட்து.-அன்புடையோர்களறிவாலறிவிராய்- வன் புளவாதத:
முமிலையே.

கச்தையும் தாயுக்காளுகிகின்றவன் எச்தை பராபானே கனசதி:
ங்தையிஞலே விதித்தார்சகத்தை வந்திமகன் போலமைத்திட்ட

நாதாந்த சாரம்.

:ே

அடிாடுமுடிவுமில்லா வாகக் சவாாதிாாதன்
அடிாடுமுடிவுதன்னை யாதியாயருளவெண்ணி
வடிவருள்வெளியிலுள்ளே வஞ்சமாஞ்சத்திதன் ?ன
கொடியதில்விஅேசமாக நாதனம்புரிந்திட்டாரே.

வேதாந்தசாரம்.
ஆகிமத்தியாக் காகிதமான அகாதிநாதன் அண்டசராசரக்க
படைக்கவெண்ணிச்-சோதிமயமான தன் னருட்சத்தியாலே ;ே

2றமுள சிருட்டியாதியாய்த் துலங்கச்செய்து-கீ கிகாலாகு.ே
நிச்சயத்தை கித் சமாயையாற் சாபதீகத்தை-போகமயமான.ெ
ருளதாகப் புராணவேதாகம கலையாயப் பூரித்தாரே.

பூரித்தாரிப்படியே யசுத்தமாயை தன்ற்ை போதமிலா ராசத்'
மதத்தைச் சிருட்டிபண்ணிச்-சாதித்தார்பிரவஞ்சசராசரங்கட்:ே
ல்லாஞ் சத்துசித்தா சக்தலக்கணமதாக-மாரித்தார் பல சீவ-ே;
மாக மதி விதியாய் மந்திரதேவதை களாகச்-சீரித்தார் முனிவிச்.
சித்தராகச் சிருட்டி பலவாகவே திதிசெய்தாரே.

வாக்கிய விருத்தி.
ாாதாந்தமானமூர்த்தி கானிலமபடைக்கவெண்ணிட்
போதாக் தசத்த்தன்னைப் பொருளமுன்னிலையதாக்கி
வேதாந்த சத்தி சன் அல் வெகுபேதப்படைப்புமாக்கிப்
பாதாந்த மத்தியமாகிப் பானருள்பரையுமாச்சே.
காரணத்தே துவாய காரியஞ்சத்தியாகி

forth the goodness of God.

ஆரணவாகமங்கள் அண்டபிண்டடுக்குமாகி
யாரணமுதலாபீற்றின் வகைவ ை வேபேதம்

சகத்து நிண்ணயம்.

காரணன் படைத்ததென் அறு கழறிடும்வேதக் தானே.

(The World not Eternal.)

முகாமைக்காரரே,

பரமரகசியம்.

பதிபசுபாசம் அளுதியென்றும், சிருட்டி முதலிய பஞ்ச கிருத்திய
ஞ் செய்யுட்கள் தங்கள் சமய சாத்திரங்களில் உள்ளனவென்றும்

ஆதியோடாாதியில்லான கிலத்தைப் படைக்கவெண்ணி
க்யான் சத்திதன்?ன கிருமித் தமுக்குணத்தைபீய்க் து
வீதியாமுதற்குணத்தால் இ சனுமாயையாகிப்

ஏற்றுக்கொள்ளுஞ் சமயிகளுட் சிலர் சகத்துற்பத்

பேதியாதுலக மெலலாம் பிரமமேபடைத்ததன்றே.

ங்களும் பதிகிருத்தியமென்றும், இதன் பின்னெடுத்துக் காட்டப்படு
ஆதியெனச்,

சிலர் அஃது அளுதியென்று ரூபிக்கும்படி, உலக சிருட்டி ஆதி
கிருத்தியமற்றிருந்தாரோ என்கிருர்
கள். இவ்விரு வி கற்ப விவர்த்தத்தையுஞ் சீர்தாக்கிப் பார்க்குமி
டத்திப் பின் குறிக்கப்படுஞ் செய்யுட்களிலே சிருட்டி முதலிய பஞ்
சகிருத்தியத்திற்குத் துவக்கம் உண்டென்றும், அவர் அக் கிருத்தியல்
யெனில

அதற்கு முன் கருத்த

களிற் சித்தமாக முன் கிருத்தியால்லராய் இலயத்திலே இருந்தா
ரென்றும், ஆத்துமா தனக்குத் தாஅகத் தனுகான புவன பேர்கங்க
ளை வருவித்துக்கொள்ள மாட்டாதென்பது கருதி அவ்வாத்து

மாவுக்கு அவைகளைக் கற்பிதப்படுத்தச் சித்தமாய்ச் சத்தி முதலிய
தெய்விசங்களையும் வாளுதி பூகங்களையும் அவைகளிலுள்ள யோனி

சிவஞான சித்தியார்,
ஒருவமூேடொருத்தியொன்றென்.மாைத்திடுமுலகமெல்லாம்
வருமுறை வங் த கிள். மாய்வதுமாதலாலே

தருபவளுெருவன் வேண்டுக் தான்முதலி.ரமாகி
மருவிடுமளுதிமுத்த சித் துருமன்னிகின்றே.
உதிப்பதுமீறுமுண்டென்றுரைப்பதிங்கென்னே முன்னேர்

மதித்துலக சாதியாக மன்னியதென் பரென் னில்
இதற்கியானதுமாகுதி யெடெனிப்பூதா தியெல்லாம்
விதிப்படிதோற்றி மாயக் காணலாம மேதினிக்கே.

பேதங்களையுஞ் சிருட்டிக்கத் தொடங்கிகுரென்றும்; அதனல் அவ

காரிய காரணங்கண் முதறுணே கிமித்தங்கண்டாம்

ர் அகுதியென்றும், சிருட்டி ஆகியென்றுங் காண்கின்றது. அப்படி

பண்அமவன் முதஅனேகிமித்தச்
தேரின் மண்மாயையாகத் திரிகைதன் சத்தியாக
ஆரியன்குலாலகுயசின்ருக்குவனகிலமெல்லாம்.

யே மனிதருடைய சுபாப அறிவுக்குக் தோற்றும். சிருட்டிகரைப்
போலச் சிருட்டியும் அகுதி என்பவர்கள் தாங்கள் சொல்வதை உ

பாரினமண்டிரிகை
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தத்துவப் பிரகாசம்.
உலகொருவைெருத்தியொன் ரு மூன்றுவகையாலுணர்வின்றி கின்
உழிதலாற்பாசமிறையுண்டலகில்குணநிறைகுறைவால் அருக்கனன்
முகும் அரும் பிறப்பின டைதலாற் புத்தலுமன் ருகும்-இலகுமொரு

வன் செயலால் வேதமுமன் ருகும் இறைவேண்டாவெனிலுயிர்தாலு
டலெச்ெக வறியாப்-பலவகை ட் பாசங்களுயிர்பாற் கூடவறியா
ட அெருவன் வேண்டுமிவைபடைத்து சடத்திடவே.
தோற்றமோடுக்கம்.
அடிமுடியறியவொண்ணு வம்பரங்தன்னையின்று
திடமுடலுணர்த்தக்கேளாய் சிற்பராபாத்தினின்றே
இடைவிடாப்பாக்தானெய்து மிதனிடைச் சிவக் தானெய்தும்
வருமொருசிவன்பானின்றே வணல்ேெய பரை தானெய்தும்.
பரையிடங்குடிலைதோன்றும் பகர்ந்திடுங்குடிலைதன்னில்
விரைவுடசூதக் தோன் றி விளங்கிடு காதங்தன்னி
விரைதருகிங் துதோன் றும் விங் துவினேசமாக
வருமொரு சதாசிவன்பால் மகேசுரன் ருேன் அமிப்பால்.
வருத்தமில் மாயன் ருேன்றும் மாயனின் மலரோன்ருேன் மும்

திருத்திய மலரோன் றன் பாற் சிறந்ததோர் வேதங்தோன்றும்
கருத்திகுல்வே சச்சோதி தன்னின் விண்டோற்றங்கானே.
விண்ணிடைவாயுத்தோன்றும் வாயுவின்விளங்கியோங்கும்
கண்ணெனும் வன்னிதோன்றும் வன்னியிற்கருணைபார்த்துத்
தண்ணெ அமப்புத்தோன்.அம் அப்புகிறீசார்ந்து கின்ற
மண்ண ததோன்.தும் மண்ணில் அன்னமேதோன்.றுமன்பால்.
அன்னத்தினிடமாய்த்தோன்றும் மளவிலாச்சிவனெல்லாம்
பொன் குெத்தபூமியின் கண் புகுச்திடும் பூமி தாலும்
அன்னத்தினிடமாய்த்தோன்று மளவிலர்ச்வேனெல்லாம்
மின் குெத்தவப்புவின் கண் விரும் பிப்போயடங்குமிப்பால்.

ஒத்துரை.
காரணகாரியமென்பவை ஒன் ருென்றைப்பற்றி அப்பெயர் பொ
_

ருங்கியும் ஒன்றின்றி ஒன்றியலாதிருக்தாலும் அவை ஒரே பொருள
ன்று. காரியம் பிறவொன்றை நோக்கிக் காரணமாய் வரிலுக் தான் கா
ரியமாய் இருக்தவிடத்துக் காரணமாகாமையின் காரண காரியமெ
ன்பவை ஒன் ருெடொன் று மயங்கிப் பின்னப்பட்டிராமல் இதிகார
ணம், இது காரியமென வரையறுத்து நிச்சயித்துக்கொள்ளக் கூ
டியதாய்க் காரணத்துக்குங் காரியத்துக்கும் வெவ்வேருண இலட்ச
ணங்களுண்டாவத ஞ சசுத் து காரியமெனக்கொள்வது எச்சமயத்
துக்கும்பொருந்தியதாய் இருக்கின்றது.அதுபோலச் சிவஞான சித்தி
யார், கபட்சம் முதலாஞ் சூத்திரத்திற் காணலாம். சகத்தைக்காரிய
மென நிச்சயிக்கின்றமையான் மாத்திசங் கடவுள் ஒருவருண்டென்று
எச்சமயமுஞ் சாதிக்குங் கோட்பாடாய் இருக்கின்றது. சகத்து
காரியமென்று கொள்ளாக்கால் கடவுளுண்டென்றலுமானிக்க வே
கடவுளில்லையேற் சமயமும் இல்லை. ஆகையா

அறு வழி கூடாது.

ற் சகத்து காரியமென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. சகத்து காரியமாக
அதற்குக் காரணங்களாகிய முக்காரணங்களில் முதற் காரணமாகிய
மாயை அளுதியென் கில் அத்தை ஒத்துக்கொண்டாலுஞ் சகத்து
காரணமாகிய மாயையன்று கர்ரியமாகித் தோற்றினதாய் இருக்கி
ன்றது. மேலும் மாயையினின்று சகத்துத்தோற்றி மறுபடி ஒடுங்கு

வதிகுலும், சகத்துக்கு நிமித்தகாரணமாய்க் கடவுள் கின்று ஆக்கி
அழித்துக்கொண்டு வருவதிஞ.அம், காரணம் முக்திக் காரியம் பின்திவ
கவதிகுலும், சகத்துக்கடவுளுடனே கூடின அளுதி பதார்த்தம் அ
ன் அவருக்குப் பிக்கின ஆதிபதார்த்தமாய இருப்பதென்பதுதா
னே விளங்குகின்றது.

இப்படிக்கு
முகாமைக்காரர்.

(Answer to the question on Nyadatham.)

உதயதாரகை அச்சிற்பதிப்பிக்குங் கனம்பொருந்திய முகாமைக்கா
ரரே உங்கள் பத்திரத்தில் குடவளைக்குலமென்ற செய்யுளுக்குரை

விநாயக புராணம்.

யறிய வினுவியவர்க்கு விடை.

சோதியாம் வடிவமாகித் தோன்றிய பரமனம்மை
பாதியாயுமைக்தலோகம் படைப்பதன் முன்னராக
ஆதியாயாாதியாக அமைந்திடு காலத்தென்றும்
பேகியாவொளியொன்றெங்கும்பெருகியேபேச்சொன்றின்றி.

குடவனக்குலம் வயிறு:ளக் தீன் மணிகொழிக்கு
மடுவில்வான கருருவுகாட்டியதுபோன் மதிற்குழ்

ஊசோழிகுணமிலாத புதித்ததோர் முதலிலாதாப்ட்

புடைகொணிர் கருடுத் தலைப்பொங்குபோகழி-

(நைடதத்தில் நகரப்படலம்.)
கடிகொண்மா காங் கிழில்க தவிடாத கன்ற

பேரொவேடிவிலா தாய்ப் பெண்ளுேடானவியிலா தாய்

சீரொடுபெருமையாவுஞ் செப்புதற்கரியவாெ
யோரெழுத்திலிங்க மூலமாகியேயுறைந்ததன்றே.
உறைத்தி மொளியதான வோரெழுத்திவிங்கமூலம்
கிறைக்திடுமுலகை சல்க கிணத்து தன்னருளயாங்கோர்
கு2ைத்திடாவெழில்சேர் சத்தி யாக்கிய குறுகுஞ்சத்தி
அறிக் திடம் கரியஞான வேந்தன அளித்ததின்றே.

பதவுரை.

க.
_

மதிற்குழ்கடிகொண் மாசகர் எ. து. மதிலாற் குழப்பட்டுக் காவலக்
கொண்ட மாலிங் த கரமானது

குடவளக்குலம் வயிறு ஊக்
தின் மணிகொழிக்குமவிெல்

எ. து.

குடம்போன்ற சங்கினங்கள் க
குப்ப வாசனைப்பட்டின்ற முத்

மன்னியடான் விண்ளுேடு மாநிலம்படைக்கச் சித்தத்
தன்னியே பாையின் பாகத் அறு தசையினையோாண்டத்
தன் மையாம்படியிாண்டு சகத்திர வருடம்வைத்த

வான கருருவு காட்டியது

பின்னாப்பசையைச்தான எழுத்தையும் பற்றிப்பேச.

ாகழி

அதுக்க வ யலையொதுக்குமொரு
தடாகத்தில்
எ. து. தேவநகரக் தன் வடிவைக் கா
ட்டியதைப் போன்றிருச்தது
எ. து. மாவிந்த ககரமாடையாகவுச்ெ
து விளங்கும் அலைப்பொங்கும்

அக் கிழல்கதுவிடாதகன்ற

எ.

போல்

நகருடுத்தலைப்பொங்குபே

பேரகழியானது

ஏலவேவைத்தவண்ட மிரண்டுபாதியதாய்விண்டு

மேலதாமோடுவிண்ழ்ே விளங்கிடவோடுபாருட்
கே ாலவார்.கவனி பேழுகடல் வெள்ளக்கருவே கூதை
சாலவுஞ்செய்ய தான் கருவ்து சழலேயான.
இப்படி ஐக் த பூதமுதித்தபின்னிறைவன் ஒர்சால்
செப்பிளமுலையாள்சேர்ந்த பாகத்தைத்திரும்பிகோக்க
ஒப்பில் சங்குடனேயாழி யொளிர்கதை சிலைவாளேந்தி
மைப்புயலனேயமேனி மாயவலுதித்தானன்றே.
அத் துணையமலன்மாயற் கன்புறவுபதேசித்து

மெய்த்திறப்புவியிகுேடு விண்ப்ட்ைத்திடுெேபன்னச்
சித்த டேருளாலோ திச் சிறக்ததன் வலப்பாகத்தை
4ச்சமஅேக்கவோர்சான் முகத்தவ அதித்தர்னன்றே.

உதித்தான் முகனைசோக்கியுயிர்த்தொகையடைட்டாயென்றே
.
கதித்தபோருளை கல்கிக் கண்அதற்கடவுடாங்கள்
அதித்திடுமுதல்வன்றன்?னத் தோன் மலாயருள்வோமென்ன
மதித்த முன் அமைக்குச் சொற்றவாசகமதனையுன்னி.
அம்பலவாணர் சக்திரசேகர்ன்
இப்படிக்கு
பொன்னம்பலம் சின்னக்குட்டி

புடைகொணிர்போல்

;

தி.

அவ்வான சகாகிழலை விட்டுவி
டாத கன்றவிடத்திற் சூழச்த ே
ரைப்போன்றிருக்தது.

கருததுரை.

சகேறிய

தேவாகரை ஒத்திரு
மாவிர்த ககரமானது
ச்தது. அம்மாவிந்த சகரத்தினகழியானது, மேற்கூறிய தடாகத்தி
நீருேன்றிய தேவ நகரைச் குழந்த சலத்தை ஒத்திருந்ததி அஃதெ
’ப்படியென்னில், கண்ணுடிவுள்ளே முக்க் தோன்றிய விடத்தில் கண்
குடி வடிவக் தோன் ருது. அம்முகங் தோன்ருவிடத்தில் அதன் வடிவ

ங் தோன்மம்.

அதுபோல்த் தடாகத்துள்ளே தேவசகாக் தோன்

றியவிடத்தில், சலக் தோன்ரு.து. அக்க கரக் தோன் ருவிடத்தில், சல
.ெ _
க் தோன்.அம். அந்தச் சலர்தான் அகழியையொத்தது.
இலக்கணவுரை.
குடவளை எது. வடிவுமவுருபுத்தொகை-குலம் எது. பன்மைப்பெ

யர்-வயிறு எது. :ெனப்பெயர்-உனக்தேன்னும் வினையெச்சம் மீனெ
ன்னுஞ் சொல்லோடு முடிச்தது-மணிகொழிக்கும் எது. இரண்டஅ

குடித்தொகை-கொழிக்குமென்தும் வினைக்குக் கருத்தா புனவினலே
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யப்புனல் மடுவிடத் திருத்தல்-மடு எது. தொழிலாகுபெயர்-இல் எ.த.
எழலுருபு விரிந்ததி-வான கருருவு எது இரண்டலுருபுத்தொகை
காட்டியது எது. தெரிநிலைவினை-போல எது. உவடையுருபு விரிக்க
அதி-மதிற்குழ் எ.க. மூன் மும் வேற்.அமையுருபு:தொகை-சூழ் எது. இ
றச்தகாலவிவனத்தொகை-சடிகொள் எது. ஐயுரு புத்தொசை-கெர்
ள் எது. விஜனத்தொகை-மா எது. உரிச்சொல-சகர் எது. காரணப்

பெயர்-அக் கிழல் எது. சேய்மைச்சுட்டு-அ.தி அண்மையிலிருக்கு மா
வின் சாகரத்தினிழலன் அ சேவ சகாத்து நிழலென்றறிக- துவிடா
தென்பது கதுவ வென் அம் வினையெச்சவீ.ணுகெட்டு விடா சென் ஆறு

ஞ் சொல்லொடு முடிச்சத-அகன் ற எது. செப்த வென் அம் வாய்
பாடு பற்றிய இறந்த காலப் பெயரெச்சம், இவ்வெச்சம் புடையெ
ன்அஞ் சொல்லொடு முடிந்தது. அகன்ற- எது. செய்த வென் அம்
வாய்ப்ாடுபற்றியவிறச்தகாலப் பெயரெச்சம். இவ்வெச்சம் புடை
யென்னுஞ் சொல்லோடுமுடிக் து-புடைசொன் எது. இடவுருபுத்தொ
கை-நீர் எது. இடுகுறிப்பொதுப்பெயர் இச் சீரொடு போலென் அமு

வமவுருவையொட்டுக-சகர் எது காரணப்பொதுப்பெயர். உடுத்து
என்னும் வினையெச்சம்-விளங்குமென்.அம் வருகித்தசொல்லொடு மு
டிச்தது. அலை எது. தொழிலாகுபெயர்-அலைதலென் அக் தொழிலா
ற் காரணப்பெயரெனிஅம்மையும். பொங்கு எது. தொழிற்பெயரஅது

தல் விகுதிகெட்டது. போகழி எது.பண்புருபுத்தொகை.அகழி எதி.
தொழிலாகுபெயர். அது அகழுக்தொழிலால்வச்ச காரணப்பெய
ரெனிஅம்மையும். மாவிச்தககாமெழுவாய். வானகர் செயப்படுபெர

ருள்-ஒத்தது பயனிலை. மாவிச்தாகரத்தின கழியெழுவாய்-வான கரைச்
குழ்ந்த ச்லஞ் செயப்படுபொருள். ஒத்தது பயன்லை-வான கருவமா
னம். மாவிர்தமுவமேயம் ருேகமானம்-அகழியுவமேயம்.
விசேடவுரை.
_

குட நிகர்பணிலால்லகுலமணிச் சலஞ்சலர்தான் என்பது ஒளவை
நிகண்டாகவின். சலஞ்சலச்சங்கென் டுதோன்றக் குடவலயென் ருர்
எல்லா வருத்தத்துள்ளுங் கருப்பவருத்தம் பெரு சாகலாஅம் வயா

அம்வருத்தமுமென்ற செய்யுளாலும் அவ்வருத்தக்தொன் மு-வயிறு
ஊர்தினெண் ருர். குறைசலத்திற் கலையின் மையாலும்- நிறை ச லத்திற்
கலையிருத்தலாலும்-கிறைசலமுள்ளது தோன்றக்கொழிக்குமடுவென்
ருர்- வடிவுடை மன்னர்வாழு மணிமதிற் கோபுரங்கள் புடைபமெகசிா

ற்குழ்ந்த புரம்புரிநகரமும்பேர் என்று நிகண்டிருத்தலாலும்-இ அம்
பக அம் வாள் வீ. ரிடைவிடாமற் காத்த லாதும மதிற் குழ்கடி-கொ

அது கோகுயின தி சாங்சமாய் இருக்கம், வில்போல வ,
ஆகும், ண்ேட கால்களும் உள்ள த.அ.தின் சடம் பெரிய காயசti
ருக்கும். அதின் தோற்றம் மிகுந்த கோபமுங் காட்டுக் குன
உள்ள பெரிய சாய்க்கு ஒப்பாய் இருக்கும். அதின் பிடரோடி
அது கிலே வழிக் தி தாங்கும். ரிேயின. நிறமும் இடையே புவி
போல மங்கிய கறுப்பும் உள்ளது. அது மிகவும் முன்னெடுப்
தாய்ப் பின் கால்கள் சவண்டு உடம்பினது உாத்துக்குத் தக்க .ே
ைம்றதாய் இருக்கும். ஆதலால் அதின் நடை தளர்ச்.தி இலட்ச
கேடாய் இருக்கும. ஒட்டங் கெதியாய் இருக்கும். அதின்
ம், பல்அம் கொண்டிருக்கிற விசேடித்த பலத்திகுலேதான் தன்
இயற்கைக்குக் கூடியதாய் இருக்கின் ம.து. அது குளிர்க்க பூம்
லே சஞ்சரிக்கின்றது. ஊர்ப் புறங்களிற் செத்துக் டெக்கி ,

_

மாடு, குதிரை முதிவிய பிணம்களே சரி இராசானி முதலியவை:

டே கூடித் தின் அ அச்சப் பிணங்களைக் குறைக்றெதிகுல் ஊரு
வெகு சவுக்கியத்தை உண்டுபண்துகின்றது. அதை அறிக்கை
ய் தி வசப்படுத்தப்பார்த்தால், அல்லது அதைச் சருவிக் கள்:
தால் அதிக வேகமுங் குணக்கேடுங்கொண்டு மோசத்தனமுஞ்
ய்யும். அது ஆசியா ஆபிரிக்காக் கண்டங்களிலும் சில வேண்க
ஐரோப்பாவிலும் சஞ்சரிக்கின்றது. அது மிகுந்த கோபமும்
ச்சிப் பிரியமும உள்ளதாயும், ஒன்றிலே அடைத்துவைக்கும் .ெ

முதுபொருமையும் அதிக சினமுல் கொள்ளுகிறதாயும் இருக்கிறட
யிஞலே அதைப் பயிற்றி வசப்படுத்திக்கொள்ளக் கூடாதென்:
லரும் நினைத்ததுண்டு. ஆகிஅக் தெற்கு ஆபிரிக்காவுக்குப் பேங்
பார்த்து வர்த, பேரோ என் அம் துரை ஒருவர், அந்த ஊரிலே

அது விட்டு மிருகமாய் இருக்கிறதென்மம் காய்களைப் போல அனை

னையுஞ் சனங்கள் கொண்டு திரிக் து வேட்டை விளையாடுகிற மிருக
கப் பாவிக்கிருர்கள் என்.று சொல்லுகிருர். மேலும் அது சமுக ,
ப் புலி அல்ல, அந்தச் சாதியிலே ஒரு பிரிவான இனமாய்க் கான் :
ன்றதென் றஞ் சொல்லுகிருர். வீல, இபர் எனபவர் தாம் தி
யாவிலே, கழுதைப் புவி ஒன். சாயைப் போல ஒரு மனித அன்
பிறகே கூடிப் போனதைக் கண்டோம் என் கிருர்.
ாரியைப் போலவே கழுதைப் புலியும் ஆடுமாடுகளைக் கொன்ச1 .
மிக்கித் தின் மடோடுகிறது. பசி அதிகப்பட்ட காலங்களில் அத் மு.
கையான காவலகளையாவது காய்களேயாவது படிவாய்செய்யா ,
பட்டின வாசல்களில நெருங்கி ஊளையிட்டுப் பிரேதங்களைச் சேம்:
இரை தின் அகொண்டவுடனே, கண்கள் பனீரென் து ஒளி புக்

ே

உரோமங்கள் சிஅம்பி கிறுதிட்டத்தில் சிற்கும். -

:

:

போலும் அலைவீசுஞ் சமுத்திரம்போலுமிரு திலால் நகருத்ெதலைப்

அகள் வெளியே தோற்றும். இதுவுஞ் சில வேளைகளில் அதில
க்கும் ஊழையும் பெரிய பயங்கரத்தை உண்டாக்கும். கடிவக்.ெ
னட வேளைகளில் அ.தி ஒரு மிருகத்துக்கும அஞ்சாது. சில சமய

பொங்கு பேரகழியென் ருர். எ. மு.

ங்களிற் சிங்கத்தோடும் எதிர்க்கும். அது ச்ெயகிற அழிவு மிரு

.

ண்மா நகரென் ருர். காலையுமாலையு நிழல் நீடித்துத்தோன அசலால
நீடித்த நிழலையும் பற்றி அதற்கும் புறமபோங் த ெேரன்று தோன் ம
அங்கிழல் கதவிடாதகன்ற புடைகொணிரென் ருர். காத்திற் தாடை

மின்அம்.

பிணங்கள் அளவல கின.ரவிடவிலலை.

பொருள் யாப்பு அணி இவ்விலக்கணங்களையெடுத்துக்காட்டில் அ

ரியுமாகையாற்கூறிலம் என் மறிக. இப்படிக்கு தமிழ்ப்புலவர்
வேதகிரிமுதலியார்.

வி ல ங் கி ய ல்.
(Briefdescriptions of the most remariable animals thatinhabit the earth,
illustrated by cats on a comparative scale.)

சிவசில காலங். விற்

து

!ே

ல் வெகு மூர்க்கங்கொண்டு பெரிய மிருகங்களையும மனிதரையும் 1.
ழுத்துக்கொண்டுபோய்விடுகின்றது.

::

டன் கம என்அக் திரை சொலஅகிறதாவது, கர்ன் சாரா கேட்

டையாமம் சமயங்களில, போய்த் தயிா வாங்கி வருகிற ஒரு ர்ெ. நி
அக்தக் காமத்திலே கான் கடசியாசி|.ே
போகிறதற்கு முதஅள் இரவு சில கழுதைப புவிகள் போய் ஆச4|ப
டி உயரமான ச.தி ரக் கள்ளி வேலிகயுைம சாண்டிக் காற்.அம் மன :ே
கிராமம இருக்கின்றது.

யும் வந்த பிரகாசம உள்ளே சென்று கலக்கிச் சனங்களுடையதா
லேயும் மீறி இரண்டு கோவேறு கழுதைகளைக் கொவ லு போய்விட்.

ன. இாக் காலங்களில எங்கள் ப்ட்டனத்து மதிலுக்குக் கிட்-;
வைகள் ஊசிைய கிற சத்தத்தை சாங்கள் பல முறைகளிலும் :) !
ட்டதுண்டு.

பட்டனத்து வாசம் கதவு திறந்திருந்தால் அவை"1"
தங்களுக்கு திட்டமான மிருகங்கள் எவையோசி

உள்ளே சென்.ற

வைகளைப் பிடித்துக் கொண்டுபோய்விடும்.

t

விமாஸ் என்டின் த ைஅபிசின் னியுவிற்பண்ணின யாத்திச்சி|

த்திரத்திற் பின் மூல வருவ கதைகளைச் சொல்லுகிருர், ஒரு தி:|,
த ரி மெற்சா எ

அம இடத்திலே எனக்குப் பிற காவே ஏதே பே

கிற அசுமாற்றபொன அ கேட்டு, நாலு பக்கமும் பாாத்தேன், !
ன்.டிங் தோற்றவிலலை. பின்பு என் கூடாரத்தில இருக்தி வென்றி
போகையில இருட் டுன்குள்ளே இன்

வர்து தருமபி உள்ளே

&l
:

பெரிய லேவன்னமான கண்கள் என் னக் குறிவித்துப் பார்த்த'
ஆ

க் கண்டேன்.

அப்பொழுதி ஒரு வெளிச்சங் கொண்டுவரச் சொல்ல என் :ே
காரனைக் கூபபிடடேன். அவன் கொண்டுவச்த பொழுது, ா

படுத்த கட்டிலிக் கலைமாட்டுக்குக் கிட்ட விளக்கு எரிசகி கொ'

.ே
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:Have you indeed, seen another Lion in this jungle

'; திரிக் கட்டிரண்டு மூன்றை வாயிற் கெளவிக்கொண்டு ஒரு அமு

சப் புவி சிற்சக் கண்டோம். அதை வெடிவைக்கில் அதற்குப் பிற
இருந்த என்னுடைய கண்குடிக் கருவிகளும் வேறு சிலவற்றும்
முதுபோய்விடுமென்று பயக் தகொண்டு கிற்க அ.திவுக் தனக்குஅலி
... கு மறு இரை தேவையில்லையென்றது போல அந்தத் திரிச் சி
டையே வாயிற் கல்கிக்கொண்டு கின்றுவிட்டது. அதின் வாப் அ
படி விளக்கேடாயிருந்தபடிபிளுஅம், வறு கக் கிழிக்கத்தக்க ச

Said the 1ion,

IT

you have, show me where he is.'

Upon this the hare conduced the Lion to an old well-filled with m and
water, and said, The lion I saw, is in this well!” The Lion stepped for

ward to look, and seeing his own reflection in the water, he supposed it was
another Lion, and springing with fury into the well to attack hin, he stuck
fast in the mud and lied,

:Therefore, I say, said Tamanakan, that he who is wise, is strong.'
(To be continued.)

கன் அதற்கு இல்லாதபடியிஞஆம் எனக்கும் அவ் வேளையில் மெத்
பயம் உண்டாக இல்லை. பின்பு என் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஈ
டியை எடுத்து அதின் ஈரல்த் தளிர் மட்டிலே குற்றினேன். அது

_

From the Tamil Calendar.-A. D. 1841-2.

அப்பொழுதி அதை அழுந்த அமுக்கிக்கொண்டு என் இடைக் க

டில் ம்ாட்டி இருக்தி கைத் துப்பாய்க்கை எடுத்திக் சுட்டேன். எ
வேலகாரனும் அவ் வேண் என்ன ஒரு மழுக்கோடாரியிஆலே அ
'ன் மண்டை பிளக்க வெட்டிமூன்.

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

;

மித்திரபேத தந்திரம்.--கெம். பக்கத்தினின்.ற.
ஒரு நெருங்கிய காட்டின் மதோன் மத்தன் என்அஞ் சிங்கமான
'அக்தக் காட்டில் இருக்றெ மிருகங்களே எல்லாங் கொன் று தின்
கொழுத்து வெறிகொண்டு கிரிகிற காளில் மிருகங்கள் எல்லாம் ஒ

_
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ாத இட்டிக் காம்பைத் தட்டி மிகச்த ஏன்னிலே பாய கிணத்த
.
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அண்ட சாத்திாச் சம்பாஷ்வன.
விஞ. அண்டமாவதென்ன?
விடை. ஒரே கடவுள் சிருட்டித்த உலோசா உலோகங்களும் அ
டங்கியிருப்பதே.

விஞ. பொருளாவதென்ன?
விடை. தேவச்தவிர எங்கள் ஐம்புலன்களுக்குத் தோன்றியவைகளு
ம்தோன் ருசவைகளுமே.
விஞ. புலன்களுக்குத் தோன்றியவைகள் என்ன?
விடை. சடபொருள்கவே.
விஞ. வெளியாவதென்ன?

ருகத் திரண்டு போய், ஒப், மிருகேங் கிரா! உன்னுடைய காட்டில்
ருக்கிற மிருகங்கள எல்லாம் இப்படிக்கொன்ருல, மிருகங்கள் கிரு
:ல்மாப்ட்போம். ஆதலால், தினம் ஒவ்வொன்.று உனக்கு இரைகொ

விடை. வெளியாவது ஒன்றல்ல ஒன்றில்லாததே வெளி.
விஅ. அண்டத்தில் இருக்கப்பட்ட சடபொருள்கள் எப்படிப்பட்
டவை. தமிழர் சொல்லுகிறபடி பஞ்ச பூதியங் கூடித் திரண்ட வஸ்

த்துக்கொண்டு வருகிருேம்; அதை நீர் பட் சித்துக்கொண்டிருக்க

துக்களோ?

மென்று பிராத்திக்க, சிங்கம் மெய்தானென்று சம்பி அப்படியே
செய்கிறேனென்று சத்தியஞ்செய்து கொடுத்தது. பின்பு ஒவ்வொ
ாருகத் தின் றுகொண்டு வருகாளில் ஒரு சாள் ஒரு கிழமுயவி அடை
முறை வக்தது. அப்பொழுது விலங்குகள் எல்லாங் கூடி இன்றை

விடை. தமிழர் பூதியம் ஐக்தென்பது சப்பு.-சாஸ்திரிகள் ஐம்
ப.து பூசங்களுக்கு மேற்படக் கண்டிருக்கிருர்கள். இப்பூதங்கள் அகு
தியான பதாாத்தங்களாயி ராமல் தேவகுலே ஆதியிற்சிருட்டிக்கப்

கு உன் முறை போவென்று சொல்ல, முயலானது இன்றைக்கு ஈ

விஞ. சடபொருள்கள் ஒன்றை விட்டொன்.று பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற,
வைகள் அல்லவா? அவை கிற்கிறதற்கு ஆதாரம் என்ன?
விடை. அவைகள் சிருட்டிக்கப்பட்டு உலகங்களாயேற்படுத்தப்ப
ட்ட காலத்திலே பொருள்கள் ஒன்றுக்கொன். ஆதாரமாயிருக்கு

க்கு மானம் வர்த படியால், இதற்கு ஒர் உபாயம் யோசிக்க வேண்
ம். புத்திமாலுக்கு எதுதான் கைகூடாதி ஆகையால் இப்பொ
து காம் உபாயத்தாற் சிங்கத்தைக் கொல்லுவோமென்று ஆலோ
சித்து, மெள்ள அச்தச் சிங்கத்தின் பசிவேளை தப்பிவரச் சிங்கம் பா
த்து முயலே, யானையாகுலும் என்னுடைய பசிவேளை தப்பி வரு
1றதில்லை. நீ எவ்வளவு பிராணி

இப்படித் தாமசமாய் வரலாமாவெ

ன். மிகுச்த கோபத்தோடு கையைத் தரையிலே மோதிக் கேட்க,
முயல் ஐயனே! இது என் குற்றமல்ல, உன் அடைய பசிவேளைக்கே
பக்தேன. வந்த வழியில் ஒரு பொல்லாத சிங்கத்தைக் கண்டு பயக்
து ஒளித்திருந்து, அந்தச் சிங்கம்போன பின்பு, வக்தேனென் று சொ
ல்லச், சிங்கம் என்னையல்லாமல் இந்தக் காட்டில் வேறே சிங்கம் ே
பார்த்தாயா? காட்டு வாவென்று அழைக்க, அழைத்துக்கொண்டு

போய், சேறும் நீரும் இருந்த ஒரு பாழ்ங் கிணற்றை இதிலே இருக்
சிறதென் று காட்டச் சிங்கம் முசலின் பேச்சை நம்பிக் கிண,ப்றை எ
ட்டிப் பார்த்து, அதிம்ருேள் மின தன் கிழலை அந்தச் சிங்கம் இங்கே
இருக்கிறதென்று கினைத்து, மிகுந்த கோபத்தோடு அதைக் கொல்ல
வேண்டுமென்று அதிற் பாய்க்க , சேற்றில் அழுக்தி இறக்தது. ஆகை
பால், எவன் புத்திமா குே, அவன் பலவானென அறு உனக்குச் சொன்
னேன்.
(இன் அம் வரும்.)

வைத்தார். ஐருேப்பா தேசத்தாருடைய சாத்திரங்களைப் படித்தறி
தோல் இக் தப் பிரமாணங்கள் சன் ருய்த்தெரியும்.
விஞ. அண்டத்திலுள்ள சடபொருள்கள் எவ்வகை ரூபமுள்ளவை:

விடை. அவை பற்பல ரூபமுள்ளவை. என்ருலும் கணிதசாத்திர
த்தைச் சார்ந்த கிரக சட்சத்திரங்களாகிய பொருள்கள் யாவும் உ
ண்டை ரூபமுள்ளவை. அதுவே உருளுகிற வலதுக்களுக்கொத்த வ
டிவாயிருக்கின்றது.

விஞ. அண்டத்திலுள்ள அச்சக் கணிதப்பொருள்கள் எத்தனே வ
கை?

விடை. அவை தம்பிரலையுள்ளவையென்.றம், தற்பிரவையில்லவை
யென்றும் இருவகைப்படும். தற்பிரவையுள்ளவை எங்கள் அறிவுக்குத்
தோற்றினபடி கிலேயுற்.று ஒரேபிடத்தில் உறுதிபெற்றிருப்பவை. த
ற்பிரவையில்லன சும்ருேட்டத்திற்றிரிபனவை.
விஞ. தற்பிாவையுள்ளதாய் கிலைபெற்றிருப்பன எவை?
விடை. வானத்தில் ஏராளமாய் எங்கள் பார்வைக்குப் பிரிவின்றி ஒ
ரேபிடமாய்த் தோற்றப்படுகிற கட்சத்திரங்களே. ஆதித்ததும் இக்

PANCHA.TANTRA.KATE1.

த வகுப்பிலே சேர்ந்ததாய்த் சற்பிரபையும் கிலேயுமுற்றதாயிருக்கி
ன்றது. ஆகையால் கட்சத்திரங்களையுஞ் குரியனென்று சொல்லலாம்.
விஞ. சம்பிரபைபில்லவாய் நிலையுற்றிருப்பன எவை?

aேily for the service . your majesty.” The Lion was pleased with this pro.
ஆ declared his assent to it by an ath. He was red in this mainer
'ஆetime, when it came an old hare's turn to g to the Lion. To-day,'
: the hare to himsell, 1 மust die. Le me recort to stratagem to escape

ஆ ஒt

wise nothing is impossible Let me by an artice try to ill
| lion." Meditating thi, he walled slowly away and came to the Lion
* len the appointi time. The Lion, on seeing him, stamped the ground,

வt aid, Howare you, an insigniticant creature presume to come so late,

ஆ பிat even the Elephint doe"hot fil of the appointed time'
3

ம்படி பராபான் தாமே அவைகளிற் சில பிரமாணங்களை ஏற்படுத்தி

IA Translation &c.-Continued from page 51.)

மainsejungle there lived a Lion, named Mathonmailan.who giated him
* Baily on the animals inhabiting the jungle one day as he was roaming
ல, heanimals, havingal assembledicaine to him and thus addressed him:
'rேeat king of Beast it the animals of thy forest are destroyed as they
have been, the will soon be extinct; thereforeif you please, letts Send one

|

L ட்டன.

My lord, said the bare,_1sm otin fl. 1should have come at the

மebut
ஆ
Pலகed,
when

neeting a lion in the way, I was aர்aid and hid mysell an

ேtely l hastened hither.'

விடை. அவை கிரகம். அவை முதற்கிாகமென்றம், உபகிாகமெ
ன்.றம் இருவகைப்படும். இவையைப்பற்றிப் பின் அல் விபரமாய்ச்
சொல்வேன்.

.

விகு. முன்சொல்லப்பட்டவைகளிளுலே எனக்கு விளங்குகிறதெ
ன்னவாகுல் அளவற்ற வெளியிலே எங்கள் குரியனைப்போன்ற கட்சத்
திரங்கள் எங்கும் பாம்பி கிறைவாயிருக்கின்றன. ஆஅ அக் கிரகங்கள்
கிற்கப்பட்ட இடம் எங்கே?
விடை. கிரகங்களென்பவை எங்கள் ஆதித்த அக்குச் சேர்ச்தவை.
ஒவ்வொரு கட்சத்திரமும் ஆதித்தனப்போல ஒவ்வொரு உலக அடு
க்குகளுக்கு மையப்பொருளாயும், சத்தங் கிரகங்களுக்கு ஒளியையுங்

காங்கையையுங்கொடுத்து விற்கிறவைகளாயுமிருக்கிறதென்று எண்
ண வேண்டியது. ஆகையால் கமது உலக அடுக்கின் விபரத்தையறி
ச்தால் மற்றவையும் அப்படியென்று பாலித்த அறிக் துகொள்ளலாம்.
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ர்மையாகக் கவனித்துச் சமுக்காக் குழலாற் கண்டு கிவைசட்

விகு. கிரகங்களென்பன எவை?

விடை. புதன், வெள்ளி, பூமி, செவ்வாய், வெஸ்தா, குளுே, ரீேஸ்
பல்லஸ், வியாழன், சனி, எர்சல் என்பவையே. இவை முதற் கிரகம்.
விஞ. இவை சமது ஆதித்தன்ச் சேர் தேவையென்பது எவ்விதம்!
விடை. இவை சமது ஆதித்தன மேற்கில் நின்று கிழக்காய்ச் சுற்றி
யோடி, அதின் வெளிச்சத்தையுங் காங்கையையும் பரிசித்து ஆதித்த
வனப் பற்றியிருப்பதிஞல் அதைச் சேர்க் தவையென்பது.
விஞ. உபகிரகங்களென்பதெவை!

விடை. உபகிரகங்களென்பவை முதற்கிரகங்கள் ஆதித்தனச் சுற்.
றித் திரிவதுபோல, அவைகளும் முதற்கிரகங்களைச் சுற்றித்திரியும் சி

தியிருக்கிருர்கள்.

விஞ. இப்படி ஐக்து முதற் கிரகங்களும், எ. உடசெசக்கரு
மிமுருட்ைய கணிதத்தில்ே தப்பியிருக்தால் இத்தேசச்அகச் ச
மார் எண்ணுகிற கிரகபலக்கணக்கு எப்படிச் சரிவர சி கூமே!
விடை. எந்த நியாயத்தைப் பார்த்தாலும், கிரகடலக் கட்
ய்யல்ல. மெய்யென்று வைத்தாலும் கிரகங்களொன் பி.அடைய
?ன ஒன்று அழிக்கிறபடியால் முன் சொல்லப்பட்ட கிச கக்சன்.
லையும் பலாபலனும் அறியாமற் கிரக சாரப்பலனை எண்.அவ.
வாாது. அது சரிவருமாளுல் இப்பொழுதுள்ள கிரகக் களி அம்:
வெள்ளி, புதன் இம்மூன்றையும் விட்டெண்ணியுஞ் சரி:

1.

.ே

அறுக் கிரகங்களே.

விஞ. உபகிரகங்கள் எத்தன!

ம.

விடை. கணிதர்கள் இக்காலத்திற் கண்டறிந்திருப்பது பதினெட்
டு. அதிற் பூமியைச் சுற்றியோடுகின்ற சந்திரன் பூமிக்கு உபகிரகம்.
வியா9 அக்கு ச; சனிக்கு எ; ஏர்சலுக்கு சு.
விஞ. வால்வெள்ளிகள் எப்படிப்பட்டவை?
விடை. வால்வெள்ளிகள் தற்பிாவையில்லனவாய் ரெகங்களைப்போ

ல் ஓடாமல் ஆதித்தனைச் சுற்றி நீண்ட வட்டங்களில் ஒடுகின்றன.
விஅ. அவை தோன்.அறுவது பூமிக்கு உற்பாதமென்பது பொய்யோ

_

விகு. அப்படியாகுல் சிலகுறிப்புக்கள் சரிவருகிறசெப்படி:
விடை. சில என் பதில்ை சரிவராதவைக்கென்ன புக் கி? ஒத்வ
ட்டை பிடித்துச் சொலவதில் எத்தனை தாஞ் சரிவரும அ.அ.அல்
த்திரமோ ?

விஞ. கிரகங்களின் தாரம், சுற்றேட்டம் முதலானவை பின்
க்கென ன?

விடை. அவை பின் குல் வருகிற அட்டவணையிலே காணலாம்.

மெய்யோ!

விடை. பொய்தான். ஆகிலும், இச்தத் தேசத்தார்மாத்திரமல்லப் || கிரகங்கள் பூமியில எ| கிரகங்கள் ஆதித்தன. | பதிஅெருகிசக-ச
பூர்வீகத்திலுள்ள எச்சத் தேசத்தாரும் வால்வெள்ளி தோற்றுவது
உற்பாதமென்றெண்ணி அஞ்சிவத்தார்கள். ஆலுைம் இக்காலத்திலுள்
ள ஐரோப்பையார் அவைகளிற் சிலவற்றிற்கு காமங்களுமிட்டு அவை
ஒடுங் காலக்கணக்குத் தாரக்கணக்கு யாவும் அளவிட்டறிந்து அ
வை தோற்றங் காலம் இவ்வேனயென்று பஞ்சர்ங்கங்களில் முன்கு
நிக்கக் கூடியதாயிருக்கிற படியால் அவை கிரகவகுப்பிலே சேர்ந்தி

புதன்

மா காணி|க

வெள்ளி

இது

குக்கிறதென்று எண்ணவேண்டியது.

பூமி

க

.

வருகிற காவக்க
ணககு.

கோ
_

(அ|க

லெ

தி

கி..ெ

rை

அன

u)

டுச

நடு ளு
'

க.

இெ க ச கை
உஉ
உடு

சீரிஸ்

2_கி.

2.சிக்

பல்லவல்

2.கி.

-_

கம்

வியாழன் தசாசக சக

சிவ_

சனி

கி.கி

கூாக கூ
அ ப்

மி எ. தின. .

ஸ்க இல்

வெஸ்தா
குஞ்ே

ஏர்சல்

மி-உ. தின .

டுப்

விe ஆசித்ததும், அதைச் சத்தி முதற் சிசதங்களும் முதற் கிர | வ்ேவாப் ஆலன்
கங்களிற் சிலவற்றைச் சுற்றி உபகிரகங்களும் ஒடுகின்ற பாவனையை
த் தயவாய்க் காண்பிக்கக் கூடுமோ?
விடை. ஆம், இந்தப்படத்திகுலே விளங்கும்.

ஞ் சூரியனைச்சத்தி |

வ்வளவுகொண்ட | ச் சுற். கிற தாரக்
தென்பது.
கணக்கு.

|கம்
ாஅ2.

உச

க

|ல்

உக|u

|

க. மீ- உ

|

ச. மீ

ச. தின.

|

ச. மீ
ச. மீ

எ. தின.
,எ. தினம்

|

சுவேல் லக. மி_ ல், தினவி
அக
உக.
இ. திச
மக இல் அக. ம. ல.

தி:

(To be continued.)

அறிவித்தல்.
Advertisement.

இயாழ்ப்பாணத்திலே தாபிக்கப்பட்ட அச்சுக்கூடத்திற் ப;
ப்டுக்கப்பட்டுவருகிற தமிழகராதி தமிழ்நன்குனர்ந்த டலது

பரிசோதிக்கப்பட்டுத்அளநடுஞ்டு சென்னபுட்டினத்தில்:

ப்பித்த சதுரகராதியிலெழுத்துப்போன்ற எழுத்துக்களால் ே
பேர்ழ்து சாசுல். புறம்மிட்டுக்குப் பதிப்பித்தாயிற்று.எ .
மளவில் இவ்வகராதி முற்றும். இதிலடங்குஞ் சொற்கள், சேதி
மளவிருக்கும். அவை இலக்கணவிலக்கியங்களிலும், வ'
ங்களிலும், வழக்கத்திலும் வழங்கிவருகிற சொற்கள்.

அவை:

ட்குச் சதுரகராதி, றேற்றிலரேன்பவர் செய்த அகராதி சமன்

ருத்வகராதி முதலானவைகள் ஆதாரமாகச் சேர்க்கப்புடன்

இவை வ்ேதர்க்ம புராணங்களை வாசித்துப் பொருளறிய :
ம்புவோர்க்கும், மானுத்தரைத் கற்பிக்கும் உலாத்தியாந்து
சத்தியவேதத்தை வாசிக்க விரும்புவேர்க்கும் மிகவுத் ஜே
யும் அவசியழமானவைகள். அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்ட பின்,
ண்ட சோற்க்ளும், பிழைகளின் திருத்தமும் முடிவிலேசேத் ,
படும். புத்தகங்களை வாங்க விரும்புகிறவர்கள் வாங்கிக்கொ:
ஒரும்படி சென்னபட்டினத்திலிருக்கும் சங்கைபோந்த உன்
கிலோ ஜயர், சங். அன்ரையர், மதுரையிலிருக்கும் சிங்கையே

|

விஞ. இந்தப்படத்தில் தமிழ்ச் சாஸ்திரிகளுக்குத் தெரியாக வெ
ஸ்தா குளுே ரீேஸ் பல்லல எர்சல் என்.அம் முதற் கிரகங்களும்,
மற்றும் பதினேழு உபகிரகங்களும்

உண்டென் அ நீர் சொல்வது மெ

தானே? அவை என்ன காரணத்திமூல் இத்தேசத்தாருக்குத் தெரி
யவில்ல்ை?

w.

விடை. அவைகளிற் சில இன்னக் கிரகங்களானபடியாஅம் சில
மிகவும் தாரமாயிருக்கிறபடியாஅம் பூர்வீகத்திலுள்ள எந்தச் சாஸ்தி
ரிகளுக்குங் தெரியாமலிருந்து பின் பு லெசில சாஸ்திரிகள் மிகவுங் கூ

_

_

_

ந்த பூன்யர், சங். உவாட்டையர், திண்டிக்கல்லிலிருக்குத் :
கைப்ோந்த டுவையிற்றையர் சங். லோரென்சையர் என்:

_.

கள் வசத்தில் அனுப்பப்படும். அன்றியும் அவைகள் திறது
கட்டுவித்துப் புரட்டாதி மாதம் அனுப்பக் கூடுமென்று திசை
கிறுேம்.

தஅளசகu. பங்குனிம-

பிலிMெislTெசெaina, by Eastman Strong வி-Edited by Henry Martin and Seth

Payson,

த்

:
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புதினச் சங்கதிகள்.
யாழ்ப்பாணத்திற் கறுத்தவர்கள் வைத்துக்கொண்ட சுவிசே
வடி சங்கம்.
இக் சச் சங்கத்தின் கம். வருடாந்தக்கூட்டம் பிறகிட்டமாதம் 0.அ
. வியா முக்கிழமை உடுவிலிற் கூடப்பட்டது. சங்கத் தலைவளுகிய
1. கபில்ஸ் என்பவர் கூட்டத்தை டைட் பித்தார். செபம் பண்ணிப்
ட்டுப்பாடிக் கூட்டங் தொடங்கன கின் பின் மேற்சென்ற வருடச்

கதி ச% ட் பற்றி ழுத்துச்காரியத்தளுகிய எச். மாற்றின் என்பவ
இறப்போடுத்து வாசித்தார். கனம்பொருக்திய இஸ்போல்டிங் ஐ
வர்களும், பொக்கிஷ காாகுக சங்கத்தினது வரவு செலவுக்கண
கச்சொன் ஞர். அதகு ற் சங்கத்தார் சென்றுபோன வரு த்தி
கா. ச்சொ ச்ச உரூபாய் அல்ல தி, கஸ், பவுன் சேகரித்துக்கொ
டதாக மிகவுஞ் சந்தோஷத்துடனே அறியவர்தது.
புறதே சத்தவாகளிலுல், க.அத்தவா களிலுஞ் சிலர் சன்கொடைகள்

ன் படிக்கும் படிட புகளும் பின் குறி காணலாம்.
பிள்ளைகளைச் சேர்க்கும வரலாறு.
க. இங்கிலீஸ்ட் பதியேற்பாடு திற மாப் வாசிக்கவேண்டும்.
உ. பர்ஸ்ற்று லெஸ்ன் என்னும் மூல பாடப் புத்தகத்திலே சோதி
க்க, சன் ருய்ப் பாடஞ்சொல்லவேண்டும்

க இக் கிலீஸ் கையெழு சது எழுத அறிந்திருக்கவேண்டும்.
ச. தமிழெழுத்து ஒலையிலே எழுதப் படியிெருக்கவேண்டும்.
.ெ தமிழ் புதியேற்பாடு தீர்க்கமுக் தெளிவுமாய் வ சிக்க அறிக்
கிருக்கவேண்டும்.
சு. ஞானப்பால், ஞானபிேகை, வேதப்பொழிப்பு அல்லது இவற்
மக்குச் சரிவர்த படிப்பு அறிக் திருக்கவேண்டும்.
எ. தமிழ் எண்வாய் அல்லது இங்கிலீஸ் கணக்குவகை அறிந்திருக்க
வேண்டும்.

அ ஒளவையார்முதுமொழி, உரிச்சொல், சிகண்டு, பதிஞெராவது,
இலக் சண.நாற்சுருக்கம் அறிக் கிருக்கவேண்டும்.

ாடுத்தாாகள். அக்தக் கூட்டத்தில் வந்திருக்த துரைகளிற் பலரும்

படிக்கும் படிப்பு வகை.

கத்தவர்கள் செய்கிற தன்மையில் இளக்கரித்துப் போகபபடாதெ
ர என் குய்ப்படும்படி பேசிஞர்கள். மறுபடியும் பாடிச்செபம்

க. சிகண்டு, இலக்கணச்சுருக்கம், சன் அால், பாலபோதம், குறள்,
தமிழ்க்கணக்கதிகாரம்,தமிழ்க் கணிதம், சமர்க்கிருதம், வேதப்பெல்

ண்ணி

ழிப்பு, வேத கமம்.

கூட்டம் முடிக் ச.கி.

வட்டுக்கோட்டையிற் சாத்திரப் பள்ளிக்கூடத்தைப் பற்றியது.
தமிழ்ப் பிள்ளைகள் சல்வி பயிலும் பொருட்டு துஸ்தாபி கபபட்ட
ாழ்ப்பாணத்தைச்சோக்த வட்டுக்கோட்டையிலுள்ள அமரிக்சன்
சியோன் சாத்திரப் பள்ளிக்கூடத்தின. உவாத் தி மார் மாளுக்க
வின் நாமதேய இடாப்பு இக் காட்களிற் பிரசுரஞ்செய்யப்பட்ட

உ. இங்கிலீவி மூலபாடப் புத்தகம் மூன் ருவது படகிபாவாசனைப்
புத்தகம், ஆத்திமவிளக்கப் பால புத்தகம், சத்துவ சாத் திர மூலாதா
ாம், பிரபஞ்சசரித்திர மூலாதாரம், இக் துகேயப் பிரயாணி, பதச்
சேதவ சனை, க., உ. க. புத்தகங்கள் கூட்டென்பவர் செய்த பிரப
ஞ்ச நால், பிரபஞ்ச வேதசாத்திரம், விவிலிய வேசசாத்திரம், உவாத்

. அதைக்கொண்டு நாமும், வாசிப்பவர்கள் அப்பள்ளிக்கடத்தின்
1லாற்றை அறியும்படி சுருக்கமாய் அறிவிக்கிறத வது.
புறதேசங்களுக்குக் குருமார் கன அலுப்பும் அமரிக்காவிலுள்ள,

என்பவா செய்த மனவிஷய அால், விவிலியச்சார் ., அலெக்சாச்தர் எ

பார்ட்டு, ஒவ் கொம்ஸ் குர்ஸ் என்னுமபேர்ப்பட்ட சங்கத்தாரால

தாரம், சமஸ் : விபர பூமி சாத்திரம், ருேப்பி ன் என்பவர் செய்த இ

ன்பவர் செய்த வேத உதாரணத்திரட்டு, போப் என்பவர் செய்த ம

அலெட்சணபிரபந்தச் செய்யுள், இங் லிேஸ் விவிலிய பூமிசாத்திர மூலா

ாழ்ப்ப ாைத்துக்க அப்பப்பட்டிருக்கிற மிசியோ குரிகளும் உபமிசி | திக சம், சோஐஸ் என்பவர் செய்த கனச்சதிகாரம், டேடென்ப
பாளுரிகளுங் கூடிய போர்ட்டு ஒவ் திறலதீஸ் எனுஞ்சங்கத்தின் வா.செய்த பீசக.ணிதம், பிலேபெயா என்டவர் செய்த சீட்டளவைச்
பா. ப் புக்குள்ளாப் இப்பள்ளிக்கூடம் இக் துதேசக் கலவிகள் சா சாத்திரம், டேயென் பவர் செய்த மாற்றிலக்க வகை, முக்கோணசா
ரேங்களுக்கு வித்தியாபாரகரும் பள்ளி, கூடத்து முகாமையுமாகிய த்திரம், பதார்த்த அளவைச்சாத்திரம், மா.அமைச்ச த்திரம், கில
னம்பெ ரு திய கே சிங்ட அம வைத்திய வித்தியாபார ராகிய அளவைச்சாத்திரம் என் பீல் எ. பவாசெய்த சத்துவசாச்திரம்,
வாட்டுத்த ையும், இங்கிலீஸ் கல்விக்கு விச் நியாபாரகராகிய க பசார்த்த ரசவாதம், இங்கிலீஸ் கணிதம் கையெழுத்து வித்தை,
ம்பொமுக்திய, கோப்புங்கூடிய வேக்கலற்றி என் அக் கூட்டத்தாரா படச்சித்திரம், தமிழ்வர்சகக் கட்டு, இ கிலீஸ் வாச்கக்கட்டும், த
கடத்தப்படுகின்றது. அதற்கு க.அத்தவர்களில் உவாத்திமார் எ. மிழ் மொழிபெயர்ப்பு, இங்க லீஸ் மொழிபெயர்ப்பு.
ாளுக்கர் ளக.க. வகுப்புகள் சு. க. வகுப்பில் மாளுக்கர் க.ச. உ. வ
புத்தக சங்கம்.
ட்பில மாளுக்கர் க.க. க. வகுப்பில் கல். ச. வகு- பில் கல் டு. வ
பிள்ளைகள் படிச்கும் இய முப்பாணத்துப் புத்தகசங்கம், இதன்,
ட்பில் க.க. தெரிவகுப்பில அ இந்தத்தெரிவகுப் பள்ளி கடந்து சம். அறிக்கைப்பத்திரம் இச்செலவுதான் பிரசு மஞ் செய்யப்பட்ட
கல்விகளைக் கற்றுத்தேறின. மாளுக்கர்களிற்றெரிக் து இச்செலவு
தி. இந்தச் சங்கத்தார் பணச்சேகாக்குறை வீகுல், அதிக தூரம் முய
வக்கப்பட்டது. இவர்கள் இனிமேற் பார்க்கக்கூ உய உத்தி யோகங் இசிப்பட இடமில்லாதிருக்தாலும், இது இஸ்தாபிக்கப்பட்ட காலச்
ளுக்குப் பக்குவமாகும் படிக்கான கல்விக ைஇயன்றளவு படிக்க தொடுத்தும் அதிக திக புச்தகம் செலவழிச்து வருகின்றது. மிகவுச்
இருக்கிருர்கள். படிக்கக் குறித்த தவணை க. வருடம். உாதவகுப்பா தேவையான புத்தகங்களிற் சில அச்சிற் போடாதபடியால, சென்
படி குங் கலவிகளாவன, இங்கிலீலபாஷையும வில்லியவும் இச்தப் 2 வருடத்தளவு புத்த கம இவ்வருடம் வலைப்படவில்லை.
தபடிட்பில் மோசேயினது ஐக் தாகமங்களின் தேவமூலத்திருட்டாக்
சங்கத்தின் வரவுசெலவைப் பார்த்தால் சவிப்பன்றிச் சச்தோஷ
மும, சரித்திர கடையும, அஞ்ஞான மார்ச்க தே ற்றவிளக்கமும், அ மிலலை. பொக்கிஷ்காரனுடைய கணக்கின் படி சங்கம், கா.அஎ பவு
மைத்து மோசேயின் முதலாமாகமமும், வேதாகம காலசங்கதியும
ன். சு, சிலிங்கு, க. பென்ஸ். ஏறக் கட்டவேண்டியிருக்கின்றது. இதி
பிரேயதே சாசாரமும், மிருக விபட் பிரமாணங்களும், பழயபுதிய எம் ல் மிகுதியானது இப்பொழுது அச்சடிப்பித்து வைத்திருக்கிற புத்தக
ாட்டுச் சமப சமும, அவவவற்றின் பிரதிகளும், விவவியலின் உபதே ங்களிலிருக்குது. கல்வித்தேர்ச்சிக் கனுசாரியாயிருப்பவர்கள்,முறை
சங்களும், சன் மார்க்க செறியும, இக் த மதத்துடன் ஒத்துப்பாாத்த யும் ஒழுங்கான கடையுமான புத்தகங்களைத் தவருமல் அடைக் துகொ
தும், தீர்க்க ரிசன அம்புத ஆராய்வுமே.
ள்ளும பொருட்டு, சிறு தரவழியுள்ள புத்த கங்களைக் குறித்து சயப்பா
இச்தவகுடபில கா.அபேர் மேற்குறித்த படிப்புகளோடுங் கூட கி ட, ண எண்ணங் கொள்ள ததற்காகக் கொம்மிற்றி மார் துக்கப்பட

சப்பாஷையுக்,தமிழ்க்கணிதமும், சம்ஸ்கிருதமும்,மற்ற கா.அபே

வேண்டியத ய் இருக்கினறது. ஆகையால் இப்படிப்பட்ட சங்கத்தி

கம வயித் தடமுமபடிக்கருர்கள்.
பிள்ளைக வட பள்ளிக்கூடத்திற் சேர்க்கும் வரலாறும், சேர்ந்த பி

ன் கவவை காரியங்களிலே பிரியங்கொண்டிருப்பவர்கள் தங்களாலா
மைட்டும ஒத்திச்சைபண்ணிச் சங்கத்தவர்களுடைய கவலையை நீக்கி
விடக் கேட்டு கொள்ளப் படுகி. றது.
அகராதி-இவ்வளவு காலம் சேர்பட்டு வந்த தமிழகராதி விட்ட
த்தட்ட அச்சடித்தி முடிச்தது. இ ைஅஞ் சிலம்ாதங்களுக்குள் பிர
சுரஞ் செய்யப்படும். இச்த அகராதி தமிழி அஞ் சமர்க்ருெசத்திஅமு

இச்தச் சங்கம் இட்பொழுது இரண்டு உபதேசிமரைமாத்திரச்சா
பதிக்கிறதற்குக் கூடியதாய் இருக்கின்றது. இதின் கன் மையான வள

'த்திக்கு ஒத்தாசை பண்ணத்தக்க சருமசாவிகள் பண்ணச்கூடிய உ
தவியையுங் கேட்டுகிற்கின்றது.
_
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ன்னதாப்: தோற்றித் தமிழிலே வழங்கும் உறுதி பெற்ற சகல சொ
சிக்கு முடையதாய், ஒருவன் வேதாகம வசனத்தை வாசித்த அக்'
தமிழிலே உயர்ச்ச காவியங்களைப் படித்தாலு : , இரண்டிலுஞ் சரி
* சயத்தைப்பயக்கும். இக் சப் பு:த
எா, எண் மடிப்புப் புற
முள்ளதாய், சிறுத்த அச்சு

ய், டும் கத சொலலுள்ளதாய், சது .

சாதியைப் போல மூன் ற, னயாயிருக்கும். தமிழ் பாஷையிலே
சிவேசொற்சளும் அடக்கி உண்டுபண்ணப்பட்ட மு:ல அகராதி இ
சதானென் று எண்ண படுகின்ற து. தமிழ்ப் பாஷையிலே அதிக

அம் பள உருச்சமும் அகப்படுமானல் மக் சிகளையும் அவைகள் :
ம்பு லயுங் கூடத்தின் பார்கள். அவா களு கு
. கிறிஸ்துச
ப்பற்றி அறிவித்தவிட த்தில அவர்கள் உண் ை யை அறிய மிகு:
ருப்புள்ளவர்களென் றம் கபடமற்றவாகளென்.டிங் கண்டு சச்சே!
த்தேன். என் று எழு கிஞர்.
கள்வர் -த கு என்னும் கன்னச்சாதியின் களவு தொழிலே .
கும்படியாக எாப்பட்டிருக்த கட்பிச்தான் வல

சைடெல.படி:

ரி சாக்தேசச் அம் மூசி தபாத்துக்கு முன்னேயுள்ள கிராமங்கள்.

டிாழ ஊடாடியிருக்குட்பட்ட யாவருடைய பரிசனைக்கும் இது மிகவு

யக் சமும அக்தக் கள்ளச் சாதிக் கூட்டங்களில்லாத படி தொங்:

ஆேண்டியதாயிருக்கும் அன்றியும ஒவ்வெ ரு உவாத்தி , ம் தமிழ

ப்போட்டா. இப்பொழுது தெ புறமாகப் போய்க் கே ப.
தாரில் இருக் தி அக்தக் கள் வரைத் துரத்து வார் போல விருக்கு:
அவா இப்படி கெ நக்கிக் கலைக்க அச்சக் கள்ளச்சாதி இலங்கைத் ,
சுகே டிப் போ கிருர் , ளெ றெண்ணமாயிருக்கு து
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படிக்கிறவனும், மு.அவியும, மிசியோ சூரியும், எபபொழுதும வேண்

சொலலத்தக்க தாயிருக்கும.
தமிழும் இங்கிலீசும படிக்கிறங்ாக்ளுக்கு உபயோக முண்டாகும்ப

டுமென்று

ஆ இப்பொழுதுண்டாக்கி முடித்த வே அமொரு புத்த க ம விலைக்கிருக்
சிகை. அ.தி. ஒருமட்டிலிேஅக்ர்ாதிக்குக்கூடும் அது இக்லீசுக் திமி

முமரப் அக வாதி யொழுங்காய்ச்

செயயப்பட்ட

கூடச்ெசொற் புத்

தி*ம். அ.தி, காஎஉ. ஸ்சு மடிப்புப் பக்கமுள்ளதாய், க சிவிங்கு, அல

சென்னபட்டணத்து
மில்லியம என் அ கோட்டையில கு:
டேவாப்பு என்பவ அ கிருக் க ம மறு கண்ண விறற் என்பவர்
பிருக்கிரு . அக், வாப்பு மாறு கண் திங் சவுடனே இரண்டு கவச

:

ஞ்|சரியொத் துப் பார்க்க வ தகஅலே தனக்குண்ட ன மா.அ.
பற்றி உக்த குக்கே மிகவும அதிசயமுண்டாய அ.
இந்துஸ்தான் -வங்காளத் து வத்தக கூட்டத்தார், சக்குவாத்
வார் டிமி . லம பிடிக்கற கப்பவின கப்பித்த லுட ன முன்8ே:

|

ல.தி ஒன்ற ை கபாயாக விற் கப்டடும்.

கோழுமபு-கோலோனிய சக்கடுத்தாராகிய, சனச்தங்கும், பி.
அன்ஸ்ரு.மா, ர் அதுரையவர்களும் அவா மனே வ யும் பி
யும து
ங்கிலாந்திலிருந்து பொஸ்ே என லுங் கப்பலிலேறி பங்குனி மீ. ஸ்சு

தி". கெ. முமபில வந்து சேர்ந்த ர்கள்.
இலங்கைத்தீவுக்கு-புதுக்கோவானதோர் தேசாதிபதி இலவுத் த

முறைசெய்க் கப்-ல காவுச் சண்டையை

பற்றி அரசாட்சிக்:

ருக்கு எழுதி அழி "த் தி, கக்குவாத் திவையும், அக் துமான் தீவுகள்,
ம, சோதக்க அவர்கள் கையில அகப்படட க - ப காருக்கு .
சமபவத்ததென்பதை அறியவும அவர்களே மீட்டுக்கொள்க.

குந்து செவ னறில சார் காலின் கெய பல அவர்களும, -ெண்
சாதியும், அவருடைய இரண்டு பெண் பில் உள ச ஞ ம. வெ. ன ல என்

வேண்டுமென

அம் புகைக் க படவிலேறி பல குனி மீ.

பெரிய பிரத ன சாவாய்க் கொம டக்தே அகறிவிபபோமென:

ச த . வெம்பாபில வந்து

சேர்ந்திருக்கிருர் கள்.

_

ட்டுக்கொண்ட வடக்சல் அர சாட்சிக்கா,

சொலவியருக்கிருா ள்.
பிரமதேசம - , 2 . கூனிலே பிறகிட்ட மா சி மி. அ. தி-.
ம கெருப-ப-ற்றி வெகுசேதமுண்டாயிற்.ம. அதி ல, கல். உய
சேதம பி அ. வெகு இலட்சம உரூபாய் பெற்ற உடைமை பன்

ப

இவை,

யாழ-பாணத்தில் உதயதாரகையின் முகமைக்காரஅ யிருக்கி
ற கிறனியற் டிரையவர்கள் வசி, மிடவும.
ஐய்யாவே,
இக் தமி. டி உதி". திங்கட்கிழ்மை இரவு கொழும்பில் கை மால் கோ
ட்டைபல இருககும் பு ை வை: கடைகளில அ , தெருவிலி ருக்கும
மிகேல்
சிலவா மணிய டபிள்ளையுடைய புடைவை . கடையில கள் வ

.

மும எரிங் த டே யம்.அ.

ஆச்சரிய

சிந்து-குருச்சியிலிருந்து பங்குனி ம.க. தி-. வந்த காகிதக்க
ல் அறிய வருவதாவது, குச்சி, குக் தவம, என் லும் வெளியின் வட
கிலுள்ள பிபெல அம ஊரிற் குடியருக்கும, க சுக்குச் சாதி.
சாகுசாவென் அம த சாவுக்கு அ9 கவே டிய திறையில் கி:

மாக இருக்குது, அதேனென்ருல அங்கத்தெரு 'க மும -கு பி.
தானமான தெருவ பிருக்கற படிய அம, காவலக ள் அA னம ய்

கொடுக்குமபடிபணண ஒரு பட் ாளம அலுப்பப்பட்டு அவா. :

இருக்கிற படியா லுங் தான்.

டைய ஒரு பிரத ன பட்டினத்திலே சண்டைபோட்டு எழுமனத்

ர் களவெடு, றுப் போளுர்கள். அது சகலருக்கும மிகுக்
மேலும் அதைக் கடையருக்க

தில் எங்கே மும் பெ. விஸ் பியே ன் பா க வல ஒரு க ம

இடத்
ம ம

னிதரும எவ்வேனயும் போக்குவ ச்,தாய் இருக்க உத ம

அத

ற்கு மெத்தமுடுகப் புறக்கோடடை கொன லதாப்பதும வருக்கரு
ர். மேலும ஆங்: க் - ள்வா தெருட புறத்தாலே
து கள வடுத்த
தல்ல த பி பு:உத்தாலே வ த எமித், கல்ல. அங் தக்க ள் வா வங் து
அக்சடையிற் கதவைத் திறங் த அதிவருதே அரு ஆடைப்-1--ையும்
உகடத்து உட்புகுக் த அ டீகே வைத்தரு : த . னடு அ.அ.ம ரி பை
யுங் திறக் து அதில உருங்த தாழச்ச புவடவை
டெலலாம உட்பி வி
2லஉய ர்ந்த பட்டு- புடைவை களி அம மஅவதமான புடைவைகளிலு
க் தெரிந்து ஏறக்குறைய துரண்டாயிரம் .றை பாலஅளவு கனவெடு
த்துப போயவட டாகள். அந்தக டைய ல ன வ
அ=க
நம்ாதிரி கொஞ்சகோத்தில - அகக்கூடிய வேலையலல, ஒரு சாமு.
ழுதாகவே செயத வேலையாகத் தோற்.மகு
களவெடுத்து அப -

வை என் ற, சம சத. உரூபாய கெ டாமற் பின்னிட்டிருக்தக்கு:
யாலம் கெருக்க வலஅயர்த்தஞ் செய்தவிடத்தில பட்டா சிக் க ை

அ பின்னிட.ே க. க திகட்டிகளும் இற

து, ஒரு கொமிக் தாஅம்

டாய்க் காயப்பட்டு, காலாட்களில சச. பேர் காயப் பட்டு, தி:

அ மபோக மிஞ்சியிருக்க சேனை மறுபடியும மற்,

னக்கு

-ே

ச் சண்டைசெய்யுமபடியாகக் கட். வாயுண்ட ய .அ.
பாரில-பாரிசா இாத் தென் அ ம் பட்டனத்துக்கு மிகுக் :ே
?னயோ ட போகிரு கள். அங்குள்ள அரண் அடுக்குப் போதாதே

ன் அம பச்சாடரு குது. ப ரிசா அப்படிச் ண்டை செப்புமபடி
சாக மரு.ை என்-வ அம், இராத்தின் வசைய கி.ப யார், மக்
மேட் பல பவா அம ஏவப்பட-த ப் கினைக்க துடம். அவ்வடத்தி

லருக்கப்படட அடிகலீலக மா கொஞ்சப போனபடியால அவ
ளுக்கு .ே

முனடா வு வ கூடும.

பும் அக்கதவை - பூடடி வெளியே தடயி டடதாகக் காணகிறது. .

இங்கிலன்று-எங்கள் மகத்துவம் பொருக்திய அரசியவர்கள் ச
மாகத் தை ம. உல் தி". லயாழக்கிழமையவன். பார்வயமேக்)ே

ப்படி ,வவ.ாவுகே மடடுங் கடைககுள்ளே யருக்து களவெடுத் திம்,

ன் அஞ் சவகக் கூடடங் கூடத் துவ கிஅள்.

பொலிலமாருககு அகப படாதது மிகுக்க ஆச்சரியமாயரு கும: ஆ

_

கையால த. வ கள் தயவுபண்ணி உத்தை உதயதாரகை பல பி சித்த

ப்படுத்தும்படி தங்கள மிகுக்க த முச்சியுடனே பல ரு கி2ே
உப படிக்கு
கொழுமபில த.அாசகஆ. உதயதாரகையன்- ஒரு சொபஸ் கி
பங்குனி மீ. உசதி-.
ைெறபளுன று. முனிபெருமபெருமாள்.
மட்டைக்களப்பு.
வெலவியன் மிசியோச்ைச க்த கன பொருக்திய இஸ்ாே ை
யர் யாழபபாணத்தவிருeகும தமது சி. கக்தஅ.கு அமிலத்த தெ.
னவெனில ன் க டடு கு = பேய அவ் வடத்திலே வே-யைக் க*
டேன். அவர்களுக்கோ உத்த வைப்பற்றிய அமி டிம வேதமுமி பி
கிட்டத் தட்ட கருவ ணி கும வீடற்ற வாக்கு ம மலைக் அ ை ளில்
வாசம்பனஅன்றவாககும. ப் ,குடிகிறாகள். அவரகள் உனஅ சே

காகிதப் பிரத்தியுத்தரம்,
வபிரமுத்து இர மலிவ க ம ப குனி ம", சுதி". எழுதின கடிதத்தி
_

அள்ள கு வளை குவம என் அஞ் செயயுளில அருத்தம சரியானதா

ஒருங் தி லு , முன் தாம் எ டி வேண்டிய தகுணத்தை விட்லெட்
சூலும, வேருெருவர் எழுதின தை அ. சிம் போடவேண்டியிரு
நிஞஅம அவர் எழுதினதை விடடுவிடுகழுேம.
_

வயத் விங்கா, பங்குனி மீ. லக தி". எழுதின சடிதம் பெ;
த யும் பிற.,ாருவரிவே பாரா பராதமாய் இரு பதிஞஅம குடவர்"
வே.

குலம் என் லுன் செய்யுளு கு எழுதின அருத்தம சரி பத ப் இத'
தும், வேருெ நவர் எழுதினதை அச்சற் போடவேண்டியிருப்பதிSசி

ம அவா எழுதினதை விடமிலடவேண்டியிருக்கின் உ.சி.
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உதயதாரகை.-MORNING STAR.
6 A good knowledge of the Smaller Catechism (எகான பா
ல,) the Larger Catechism எான பிே ை ,) and the Com

Sயவnary of News.

.

JAFTNA.-Cholera still prevails, and leems to be increasing in several
lages
in some instances whole families have been attacked and all have

d

tispainfal to think how யch distress the people must sutler by the

ects of this disease.

A. SாEwARா, Esq. M D the principal civil Medical Oriaer, is proceeding
circuit round the island, and is expected at Jaffna early this monih.
Medical sub-Assistant,
CI.EAw ELAND, who left this last month for Trin
malis, is we hear, sick of fever,

ARoo MooGAM CHாy, who has been dangerously ill, is convalescent.
Mrs. CURGEuv N and family left Jaffna for oombo last week to பet

pend of Bible History வத பபெ
ப) or an equivalent.
7 Aknowledge of Tamil Arithmetical Tables or the ground
rules of English Arithmetic
8. A knowledge of the Proverbs of 0reigar, (ஒளவையார்மு
த .ெ மா.) and Urichol, a small poetical Dictionary (உரி
ச்சொல்.) or an equivalent; the Eleventh Part of Ne
gand: (கி கண்டு.) and the Abridgment of Tamil Grammar
( = லக்கணச் சுருக்க ம.)

e two Misses Curgeuwens who are shortly expected from England by the
Fairy uெeen.'
The Tappal mentinned some time since as about to be established between
fina and iேts, has commerced operations, and letters, &c, may now be
nsmitted through this channel.

At a meeting of the Jaffna Missionary Union, convened at Oodooville
the 20th ult.it was Resolved that a Firewell Address be presented to
is Excellency the Governor, ou the occasion of his expected departure fron

Course of Instruction.

1. In Tamil, Negandu (al poetical Dictionary,) Abridge
ment of Tamil Grammar; Nannool. (high Tamil Gram
mar;) Elementary Instructors; Cural, Hindu Arithmetic;

Hindu Astronomy; Sanscrit; Compend of Bible History;
the Scriptures in lull

2. In Elglish English Instructor, No III; Picture Defining

e Island ''

and Reading Book; Child's Book on the soul; Elements

JA. N A NAாw EwANG Eபாc
Socமாr, for promoting the knoமl
!ge of Christianity among thr heathem.

of Natural

The 9th Annual Meeting of this Society was held at Codooville on Thurs
y the 18th ult Mr. N N11.s, the President of the Society presided at the
eeting The meeting was opened with prayer and singing, After which a
eport of the proceedings of the past year was read by Mr. II. MAR N,
ecretary, and a statement of the financial concerms was given by Rev L
PA படமாN G, Treasure
Upwards of E30 have been raised, and expended
support of two tேechists This amount was raised parily by Jonations
om Europeans and Natives, but chiety by the Subscriptions of native பeய

ers Several interesting Addresses were made at the neeling, urging upn the
embers of the Society-not to despise the day of small things not to be
weary in we doing ' The exercises were closed with prayer and singing
AMERicAN MissioN SEMINARY BAாாlcoாாA, APFNA. for the ben
fit of Tamil youth-A Catalogue of the Oficers and Students of this
nstitution, has just been published.-We are happy by this யeans, to make
யr readers Acquinted with its present state and prospects.
The Institution is under the direction of a Board of Trustees, consisting of

Philosophy and Natural History , Hindu Tra
weller; Introduction to Analytical Reader; Analytical
Reader; Sequel to do.; Good's Book of Nature (abridg

ed Natural Theology (Gallaudet;) Theological Class
Book | Cogswell , Wit's on the Mind: Companion to
the Bible; Alexander's Evidences of Christianity; Popes'

Essay on Man; English Bible; Elementary Geography;
Universal Geography; Robbin's History; Joice's Arith
metic Day's Algebra; Euclid (Playfair's; Day's Log
arithமs, Trigonome ry, Mensuration, Navigation and
Surveying; Enfield's Natural Philosophy; Chemistry;

European Astronomy: Descriptive and Analytical;
Pennanship; Map.diawing: Composition in English and
Tamil; Translations verbi and written alternately from
the two languages.

he Missionaries and assistant Missionaries of the American Board of Coபயis.

Jaffna School Book Society.-The fourth Report of this useful So

ioners for Foreign Missions, in Jaffna, and subject to the controul of that

ciety is just published. It is grtifying to learn, notwithstanding the limited
sphere of operation to which the Society is entined, that there has been from

Board in America.'

-

The immedit direction and government of the Seminary, with the various
the coமmencement of the Society a regular increase in the distribution of its
departments of instruction, பe in the hands of the Faculty, consisting of the
Publictions
It is stated, that the amount derived from the sale of Books the
Rev. H. R. Hors1N GாoN., Principal, and Profess of Hindu Science and
present year, is smaller thin that of last year in consequence or some of the
Literature: N. WA D, Esq M D Professor of Medi ine; Rev. B. Cor , ! Publications most in demand, being out of Print.
Professor of English Literature and Seven Native Instructors.
The financial state of the Society is any thing hut gratifying, the Treasur
The present number of Pupils is 161. They are divided into six classes as
er's Account showing a Balance agint the Society of E38ர். 68, 3d which
follows: First class 31 pupis; Second class 31; Third class 30; Fourth class,
is in a great prt for works just out of Iress.
30; Fith class 31; Select class 8.

:The select clas has lately ben formed. It is composed of Students se.
lected from those who have gone through the regular course in the Seminary.
They are to pursue so lar is the Institution possesses the means, such studies

The Committee lament the want fa more general disposition among the
promoters of education to merge all considerations relating to School Pub ica
tions of minor importance, in the much more weighly object of obtaining a
permanent supply of Books of a systematic and unifori character," and they

as are though test calculated to it them for the respective stations they are

'fe it due to them that those friends who take an interest in such Institutions

herealter to occupy. The term of study for this class, at present conteபpla
ted, is three years.
The Studies parsued by this class are, English Literature, and a Bib.
lical Course in the latter are included Evidences of the Divine authority
of the Pentatench; the book of Genesis, with is Historical and Mythological
connections; Biblical Chronology; Hebrew Commonweath; the Doctrine, sc
of Sacritices: Connection between the Old and New Testaயents, and of their
respective books; View of the Doctrines and Morality of the Bible, as coபpar.
ed with Hinduism; Prophecy; Miraces.

should, is fur as possible relieve their anxieties by atording all the patromage

In addition to the above branches -4 of the pupils are parsuing the study

they cin.'

As a notice of the Books of this Society was given in the first No. of the
Morning Star, it is not thought necessary to publish i again.
We are g'ad to be able to state that the Tamil Dictionary, which has
been so long in hand, is nearly through the Press, and will be ready for Pub

lication in a few monthe. Thefollowig Prospectus will shew the character of
this work

" It is intended that this Dictionary shall contain avery well nuthenti

the study of Medicine

ticated word used in the Taயi Language, both of Tamil and Sans
crit origin, so that every scholar, whether he read the Christian Scrip
tures or the most diticult works in Tamil Poetry, may be equa ly ben

The Terms of Admission and Course of Instruction which have been
pureued in the Seminary, are given below.

efited The work will contain about seven hundred octaw pages in
small type (420 being already through the press) and about fifty

of Greek, Hindu Astronomy, and Sanscrit, and the other 4 are pursuing

Terms of Almission.

three thousand upords, 'ஆ

1. An ability to read intelligibly in the English New Testa
ment,

2. An ability to bear examination in the books called

First

Lessons ''

3. An ability to writea fair hand in English, at least on the
black board

4. An ability to write well with the style.
5. An ability to read the Tamil New Testament with ease
and correctness.

eartthree iயe Ismany stre found

in the
க த. It is'believed it is the first atteript at a con
plete Dictionary of the Language in Alphabetical order. I will be
such a work, as the experience of every one, who has been long con
versant with the Taபi Language, must have shown to be exceed
ingly desirable, and such as every willage school master, every i am
il scholar, Moonshee and Missionary, will find valuable for constant
reference.'

We also wish to commend another useful Book just isned by this Society

to the notice of our Renders it is one which every Tamil youth who is de
sirous of learning English should possess, and may also be used with தயடி.
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by th European who is just entering apon the study of Tamil.

We allude

to the Phrase Book in English and Tamil-The Phrases are arram.
ged in Alphabetical order, which makes the work serve to Rome extent the
purpose of a Vocabulary.-It is in 372 pages 16 மo. and is Published at the

low price of 3 shillings or one and a half Rupees.
COL0MB0-The Hon'ble P. ANsாடியா ER, Esq. Colonial Secretary,
with Mrs. Anstruther and child, arrived at Colombo, from England, in the
Persia, on the 16th March. It is sald that Mr. ANsாடியா ER has brought
out a new Charter, and a Commission for himsell as Lieut. Governor in cise

of a watancy.
Lt. General, Sir Col.ir CAMPE:11, the new Governor of Ceylon, with Mr.
CA MPEI.., and 2 Miss CAM PBEபட8, arrived at Bombay in the stamer
Berenice on the 14th March, and may shorty be expected at Colombo. The
salary of the new Governor is C12,000 per innum.
Sir RoaERT ARBபா Noா the present Commander in chief of the troops
in Ceylon will, it is understood, be appointed to some command at Bengai.
Faretoeli Dinner to the Gopernor-At a numerously attended meeting

of the friends of His Excellency, the Governor, held at the Colombo Library
on Saturday the 20th ult. Colonel Power, C. B. and K H. in the chair, it

was unaminously agreed, That His Excellency be invied to a Puble Dinner
previous to his deparuro from Ceylon.
A Deputation was appointed to conver this invitation to His Excellency and
request that he would name any day subsequent to the 29th most convenient

to hillself His Excellency was pleased to accept the invitation and to name
Taeiday the 30th ut.
A_Deputation from the Chamber of commerce presented His Excellency
the Governor with t Farewell Address on Taesday the 23d ult. We learn it
is the intention of the Burgher of Colombo to present a Farewell Address to
His Excellency before his departure.
“TH

1R 9ோCAாRை "

A monthly English Periodical with the above

title is shortly to be issued from the Baptist Mission Press, Kandy;-price
tயe pence.

Applications to be made, it by letter, post paid, to the Rev. B. Daniel,

Grand Pass, Rev. E. M; Carthy, Pettah; it the Colombo Observer Otiee; or
to the Rev. J. Harris, Kandy.

BATTICALOE-The Rev. R. Stott, Wesleyan Missionary at Batticaloe,
in writing to a friend in Jaffna, Say: "I have had a journey into the jungle
saw a number of wild men or Weddahs. They have no religion-and no know.
ledge of any God. They are nearly naked, have no loues-live in the
mountains and under the helving rocks, Their principal food is honey and
wild fruits They eat monkeys when they can get them-even their bones.
1 preached Christ to them and was much pleased with their siமplicity and ear.

the Wizier of Herat, Yar Mahomed.

_

EGYPT.-It is stated that Mahomed All has rejected the new Frய
the Sultan, by which hu was to hold the hereditary Government of Eg :
has given orders to lay down 3 more Line of Battle Ships.
ENGLAND -Parliament was opened by her Majeity in person Tய
the 20th of January, with the fol owing speech from the thபேe:
|
“Mw Lo Rமs AN I G ENா.:M , N,

a source of aேnger to the general tranquil ity.

bar Islands on thewhaler Pilot, suggesting the importance of alopting meas.
யres, for thoroughly exploring these and the Andaman Islands, with the view
of ascertaining the fite of any mariners who may has fil en into the hands of
the natives, and may he detained upon the Islands, and the Government has sig.

nified its intention to address the Naval commander-in-chief on the subject.
SUPPAE%810N o THயGG E-Captain Wallancy, assistant Governient
Superintenden_for the suppression of Thagge, has beensuccesefulin clearing
the province of Orissa, and the diacent Districts to the frontiets of Moorthe)

He is now to

proceed outhward and will probably take his next head quarters at Coimba.

tore. It is supposed that many of the Thags in the south wil emigrate to
Ceylon when they find their ealous pureuer is rose apon their haunt,
Subscriptions have been received at Madras for the Cape L’Agallas light

With a view to awer = க

which a continuance of that state of things was calculated to occasioடி, .
cluded with the Eயperor of Austria, the King of Prussia, the Emperor ei:
sia, and the Sultal, a convention intended to erect a pacification of டி.
wn to maintain the integrity and independence of the Ottoman Empire,
thereby to atord additional ecurity to the peace of Europe
"I have given directions that this Convertion shall be id before yடை
'I rejoice to be able to inform you that the measures which have been ன்
and l trய that the objects which the contracting parties had in view .
the eve of being coபp etely accomplished.
"In the course of these transactions my naval forces have co-operated
those of the Emperor of Austria, and with the land and sea force of ம்es

tan, and have displayed upon all occasions their accustomed gallantry andவ
"Hawing deemed it necessary to send to the coast of China nawங் வன் .
itary force to demand reparation and redress for injuries indicted upa வ
ofமy subjects by the olicers of the Emperor of China, and for indigie

fered to in agent of my Crown, I at the same time appoited penipienti
to treat upon these matters with the Chinese government.
'The plenirotentiaries were, by the last accounts, in ngoliation னi க்
government of China; and it will be a source of much gratication to me,
that government shall be induced, by its own sense of listice, to bring மிக
matters to a speedy settlement by an amicable arrangelient.
“Serious differences have risen between Spain ai Portugal, about theக
ecution of the treaty concluded by these Powers in 1885, or regulating :
மavigation of the Dour). But both parties have accepted my mediatioக;| hope to be able to elect a reconciation between then upi erயs hor
ble to both.

"I have concluded with the Argentine Republic, and with the Republi:
Hayti, treaties for the suppression of the sive-trade, which I have dire
to be laid before you.
or Cow wors.

" have directed the estinates of the year to be laid before yoய.
"However sensible of the importance of adhering to the priciples of e.ை
முomy, I teel it to be my duty to recommend that adequate provision be மக்
for the exigencies of the public service.
“My Lokps ANம :ேNTI.E.M. SN,

'Measures will be subnited to you without lelay, which wit have iன
their object the more speedy and etectual administration of justice. The .
tal importance of this subject is sufficient to insure for it your early and ஊ
serious consideration.

'The powers of the commissioners appointed under the act for the amee.
ment of the laws relating to the poor expire at the termination of the pre
year 1 fee assured that you will earnestly direct your attention to enadம:ை
which so deeply concern the interests of the comilanity.
'It is always with entire contidence that I recur to the advice and airs

rison of Fort William by Mr. Bret, on the person of Godoonath Dey Baboo,

of my Parliament. 1p ace ny reliance upon your wisdon, loyalty, வd .
triotism; and I huமbly implore of Divine Providence that al yeir coat,
மay be so directed as to advance the greal interests of morality and religio,
to preserve peace, and to promote by enlightened legislation the welfireவக்

who was greatly astonished at the alteration in his wn countenance, atord.

happiness of all classes of my subjects.'

ed by the accurate correspondence of the axes of the two eyes ater the ope.

'I CoAREs PoNமENா8.-We are obliged to S. C. C. for statis i
Ceylon in Tamil, and shall hope to find room for it in an early nambe ,

House Fயnd to the amount of 1,175 Rupees.
The operation for the cure of squinting has been performed in the Gar.

ration.

IBURMAH-A very destractive fire has recently taken place at Rangoon.
It broke out on the morning of Feh, 8th. Thirty live were lost, and property

.

ed in execution of these engagements have been attended with signal வ

‘'GENTLEMEN or THE Hous

HINDUSTAN-The Bengal Chamber of Commerce have addressed the Gow.
ernment, with reference to the late piratical attack of the natives of the Nico.

_

"I have the satistaction to receive from Foreign Powers assயாவnces ofடி:
friendly disposition, and of their earnest desire to maintain peace.
.
The posure of affirs in the Levant had long been a cause of யமeasiநஆ.

nest desire to hear the truth ’’

dabad, from the warious gangs of Thugsinhabiting this region.

The English Resideate were க்க

leave the city.

out paper.

அ_வன.-CONTENTS.

to the amount of several lacs of Rupees was consumed
SCINDE.-By letters from Kurrachee of the ist of March, it is stated that
the Knjuck tribes who occupy a territory called the District of Seebee in the
N. E. corner of the plain of Catch Gandava, பot being able or willing to pay
their arrears of tribute, amounting to 44,000 Rapees, to Shah Soojab, a mili.
tary force was sent to compal them to obedience An attack was made on
their principal town-bot the force after a sharp conflict of nearly 7 hours

உங் த தேசச் சரித்த ம
கூட் என பவர் செய்த பிாப
ஞ்ச நால
சகத்து கிண்ணயம்
கைட சத்திற்கு யஅ மொழி

was repa'sed with the loss of 3 Officers killed and the commanding Officer

சழு ை ப் புவி

severely wounded, and 44 rank and file killed and wounded.-The renainder

of the force wis ordered to move out against the place on the following day.

பஞ்ச தக்: கிரச்சதை

PERSIA-The Persians are advancing towards Herat with a large army.
The fortifications are said to be in a very deficient state, and it is supposed

அ_ச த்தியச் சம்பாஷ?னib
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