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அவைகள் மூன்றடி நீளமும் ஒன்றரையடி அகலமுமாய் இருக்கும். சி

வரலாறு.

லமரங்கள்

உதயதாரகைப் ப; இரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொகவன
கல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையை ப
ற்றியும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.
அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு
ல் கூடினதாய்ம், எட்டுப் புறமுள்ளதாக கான் காய் மடித்த தாள ஆ
னவில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன் ரும் வியாழக்கிழமைகளிற்

யாதொரு கணுக்களில்லாமல் (உ.ம்) அடி உயரத்துக்கு வ

வருகின் மனவென்றும் புகர் நிறமுள்ள பிரகாசம் போன்றனவென் அறு
ம் அவைகளில் அநேகம் பெரிதான மஞ்சள் நிறமுள்ள படிங்கள் கா
ப்ச்கத் தாங்குகின்றனவென்றும் ச ை தியக் இவை (Tahitian Is
lands) இம்மர்ங்களே விசேடமாய்ச் சிற்ப்பிக்கின்றனவென்றும் எல்

ஜி-ெ புவர் தாம் உண்டாக்கிய பு:தகத்தில் எழுதியிருக்கிருர் (El

lis's Polynesian Researches vol. 1 pp. 353) மேலும் இச்விெ
வுகளிலுமுள்ள எங்கெச் சிக் குடில்களுக்குமுன்னேயும்
சஞ்சரிப்பவர்களுக்கு மிகுந்த கு
ளிர்மையுண்டாகுமென்ம்' எல்லிசென் பவரே சொல்வியிருக்கிருர்.

அம் மற்று
்டம்ெ். ஒன்றுக்கு,
பண்ணடபக்கிாம
பிரசிதம
இதின்் விலே,

உ பெல்சு அல்லது மத. வெ
... சல்ல, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொச்ேசிகு
_

_

க்தால் அப்பத்திரங்களில விலை ஒரு சிவிங் கு.
இதிந் பத்தப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்தி வைத்து மாதாந்த
ம் பணம் முன்னேறக் கொடுத்து வைக்க ம ய பெயருக்குச் செலவிட
க்கூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திசம் ஏன் மதகு, கதி.

இரண்டு மூன். மரமாகுதல் நின்று

இம்மாங்களின் வேரிலேயும் துருவெடித்து வளர்ந்து பெரிய விருக்க

-

_

-பென்சு, அல்லது க. பனம். அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன
றக்கொடுத்திருந்தால் விலை. க பென் சு.
இருபதுக்குக் கையெழுத்து வைத் து வருஷத்தம்

காய்க்கத் துவங்கி ஐம்பது வருடமட்டுங்காய்க்கும். பழங்கள் மற்2ெ
க் த விருக்கங்களின் பழங்கனேட் பார்க்கிலும் மெத்தப்பிரயோசனமுள்

எசெனச் சொவக்தரென்அஞ் சரித்திர்காரன் (Solander) எழுதிெ
முர். பேர்பெற்ற குருவாகிய எல்விசென் பவர் இம்மரங் தென் சமுத்

_

_

முன்னேற

க் கொடு, வைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன விவ பத்திசம் 5
ன் முக்கு க. பென்சு, அல்லது அ. வெள்ளைச் சல்லி. மூல அமாக
த்திற்கு முன்னறக் கொடுத்திருந்தால், விலை ஆறு பென்சு.
நி3. தவாற்செலவை விட.
காகிதம எழுதிக்கொள்பவர்கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியலை
களே உதய தாரகைப் பத்திரத்தினது முகாமைக்காரருக்கு எழுதித்
_

ங்களாகிறது.ண்டு. இவ்விருக்கங்கள் முனத்து ஐக்தி வருடத் தக்குட்

திசத் வேகத்தாருக்கு (South-sea Islanders) விவாதா மோயிருக்கி
ன்றதெனச் சொன் அர்.

இம்மரத்தைப் பற்றி வெகு இங்கிலீஸ் பு

லவர்கள் மிகவும் அல்ங்கிருதமாய்ப் பாடி பிருக்கிருர்கள். இம்மரம்
திருஅடகத்தின் மணல் மிகுத்த காடுகளில் உண்டு. ஆனிெப்பலாமரத்

திலே ரினம (Robenia mitis) கங்கையாற்றின் சத்கல் நிலங்களிலே

_

தவாற்செலவுகெ இத்தனுப்பவும்.
T E R 1 S.

மிகுதியாய் உண்டு

பல மரம் (Artocarpus intigrefolia or the jack-tree) இ.
(Dr. Roxburgh) எண்ணத் தன்படி முச்சி
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ம யிருக்கின்றது. பலாப்பழம் முட்டை வடிவமுள்ளதும்,
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இந்து தேசச் சரித்திரம்.-Trees.

ஆசிரிப்பலா(Artocarpus incisa or the breadfruit tree) இந்து
சேசத்தின் சிலபகுதிகளில் உள்ளதாய் வாலிக்கென் லும் வைத்தியர்
இதிவைத்த விருக்கசாத்திரத்திற் காணப்படுகின்றது. (Dr.Wal.

: botanica Catalogue and Botanical Magazinetab, 2869,
', மல் 2011.) இதன் உயரம்(சல்)அடிபுக்குே:
* இரண்டடிசனமுமுள்ளதாய் இருக்கின்றது. .ர்ம் விசாவித்ததா
கிமூல் அதிக கிசிலைக்கொடுக்கின்றது. இலைகள் மேக வன்னப் பத்
*சசிம்முள்ளவைகளாயும் பிரகாசமுள்ளவைகளாயும் இருக்கின்றன.

எழுபது இருத்தல் நிறை

யுள்ள தி மாய் அாற்றுக்கணக்கான கொட்டைகளுள்ளதுமாயிருக்கின்

2.து. கொட்டைகள் ஒவ்வொரு சுளைக்கொன்றிருக்கும். ஒவ்வொரு
சொட்டையும் மூன்று அலலது காலு வாத மைக் கொட்டைகளன்
ஆ. பருப்பமுள்ளதாயிருக்கும் இம்மாங்கள் இலங்கைத் வுேலுள்ள
யாழிப்பாண ம, கண்டி, திரிகே ணமலை, கொழும்பு, மட்டைக்களட்
பு க -ட்டி_ாேகொழும்பு முதலிய இடங்களில் மிகுதி. அடிமரத்தி
அம் மாத்திஆெவ்வொரு வரையிலுங் காய்த் துத் தாங்கு கிற காய்க
2ளச் சனங்கள் பலவிதமாய்ப் பாவித்துக்கொள்வார்கள்.

இக்க தேசத்திலுள்ள வருக்கங்களிற் பெரிதம் விலையுயர்ந்தவைக
குடி கய விருக்கங்கள் தேக்கு (Teaktree or the Tektona grandis
of Limnaeus of the pentandria monogynia class or Werbenece.
ae family) முதலியவைகளே. தேக்கமங்கள் மிகவும் கோாயுயர்ந்து
பகு. கிருக்கின்றன. இலைகள் இருபதங்குல நீளமும், பதினெட்ட்ங்
குல அகலமுமாயிருக்கின்றன. பூக்கள் சிறியவும் வெண்மையும் வாச

னேயுள்ளவைகளுமாயிருகும். இவ்விருக்கத்தின் தன்மையும், பிரயோ
சனமும் ஏரோப்பியருக்கு வெகு காலமாய்த் தெரியாமலிருந்தது.
மெத்த வயிரமுள்ளதுஞ், சுறுக்குத் சிதைக் துபோகாததுமாய்
இருப்பத ற் கருவாலி மாச்துக்குப்பதிலாக இம்மாமே இக்காலத்தில்
படவுகள், சு.அப்புகள், கப்பல்கள் முதலிய மரக்கலங்களுக்குக் _
அ.தி

ஆதாப் இருக்கின்றது. இவ்வகை செங்கள் இக்து சீனம் (Indo
China) இச்சி தேச முதலிய ைேமகளெங்கம் விசேடித்தவைகளுமா
ய், மேல்சாத்தாடி மலைப்பக்கங்களிலும் (Western ghauts) அதை
அடுத்த மலச் சாால்களிலும் பிரதானமாக டேசின் என்து. ஊருக்
கு (Bassein) வடக்கிலும், வடகிழ்ச்லுெங் காணப்பட்டிருக்கின்றது.
* The bread-tree, which, without the ploughshare, yields
The unreap'd harwest of unfurrow'dield,
And bakes its unadulterated loawes

Without a frace in unpurchased growes,
And flings of famine from its fertile breast:
A Priceless markei for the gathering guest.
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சோதாவிரி நதியின் கரையோரமாய் புத்தான்சா (Potoonshah) எ

இலங்கையின் தன்மை.

ன் அம் இடமட்டாக விசாலி திருக்கிற இராசமந்திரி சருக்காரின்
காடுகளில் தேக்கமரம் மிகுத் திருக்கும். தென் இக் துதேசத்தில் இம்
மரம் மிகு திருக்கிற டிஸ்:திரிக்கிதுவொன்றே. வட கன்னடத்தில்
(North-Canara) வருடக் தோறும் வெட்டப்படுகிற தேக்கமாங்க

இலங்கையிலுள்ள கிலங்கள் சில விடக் களில் வைக் கல்லுஞ் 10
book) சிலவிடங்களிl கருங்கல்அஞ், சிலவிடங்களிற் செம்பாட்;
தரையுன், சிலவிடங்களிற் களிப ண் அணுஞ் சிலவிடங்களி தொக் தி:

(Statistics of Ceylon.)

அம் (Lord Cornwallis) கிம்றென் அங் கமனஅம்(Colonel Kidd)

அமாயிருக்கின்றன. அவைகள் பெரும்பாஅம் டபிரிடுகிற சந்.ே
றவைகளாயிருக்கங் குடிகள் கொஞ்சமான படிபிஆலே மிகுதியான

இம்மரத்தைப் புதிதாக வங்காளத்தி குக் கொண்டுபோய் கல்க்கு

பங்கு பாழாய்க் கிடக்கின்றது.

ள் மூவா பிரச் : க்கு மேற்படவுண்டு. சாண்வா விசென்னும் ஆண்

வ

த்தாவின் விருக்கத்தோட்டத்தில் உண்டுபண்ணி இருக்கிருர்கள். ஏ

இலங்கையிலுண்டாகிற மரங்களுக்குள்ளே கறுவாவுங் கோப்பு

ரோப்பையிலிருக்க இக்து தேசத்துக்குப் போக்குவரத்தாயிருக்கி

ம் பேர்பெற்றவைகள். மேற்கு காட்டில் மாயவன் ஆத்மக்குத் தே
ன்புறமாயிருக்கிற பகுதிகளிலும், செற்கு காட்டிலும் ககொட்டிது

ற கப்பல்கள் தெக்க மரத்தாற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

அசோகுடிசம்(Mast tree or poon tree called the ponna or the
Waleria Indica uvaria altissima) (சுஸ்) அடி உயரத்தக்கு வளரு
கின்றது. இதுவே கப்பற் பாய்மரங்களுக்குக் கூடியதாய் இருக்கி
ன்றது.

கட்டு வேலைக்சேற்ற சிறு மரங்களுமுண்டு; அவையாவன,

அவைகள் சம்பூரணமாய் முளைக்கின்றன. அவைகளை வைத்து உன
டுபண் அ. கிற கில் இங்கிவீஸ் வியாபாரி கன் இப்பொழுது அதிக முடர்
சியுள்ளவர்களாயிருக்கிறதுச் தவிர, கறுவாப்பட்டையை யுக், கே.
பிக் சொட்டையையும மிகுதியாய் வாங்கித் தங்கள் ,ே சத்துக்கு ஏ

வடபக்கங்களின் காடுகளிலுள்ள குரு மரம், (Koru or Sacoo) காகா

|றி அஆப்புகிருர் கள். திவின் தெற்குப் புறங்களிலே தெனன, கமு

சமாம் அல்லது பாலைமரம் (Nagassa or iron wood) மு: வியவைக

கு, கூத்தந்த முகு (Kitul) கூந்தற்ப்னே (Tallipot,) பலா, இரப்
லா (Bread fruit tree or Artocarpus incisa) முதலிய மாங்களும்,

ளே.

இலங்கைத் விேல் மிகு சுய யுண்டாகிற கருங்காவி மரம் (The

Indian Ebony) அல்லாபாத்தில் (Allahabad) கங்கையாற்றங்கரை
யோ மாப் வளருகின்றது.

இக்து மாத்தில் பல இனங்கள் உண்டு. பேரிந்து, தென்னமரம், ப
னைமரம், கமுகமரம் முதலியவைகளே. அவற்அன் பேரீக் து, தென்ன
மாம், கமுகு என்பவைகளைப் பற்றி அதிகமாக விபரிக்க வேண்டிய
தாயிருக் தும், இவ்விடத்திற் சொல்லத் தேவையில்லை. பனமரம்

(The Palmyra tree or Borassus flabelleformis) இந்து தேசத்தி
ன் இக் தச தி டிரங்களுள் மிகவும் உயாந்த த பிருந்தும் பார்வைக்கு
ச் சிறப்பில்லை. ஆசிஅஞ் சனங்களுக்கு மிகுந்த பிரயோசனமுள்ள ம
ாமாயிருக்கின்றது. இம்மரத்தின் தன மையையும் பி யோசனத்தை
யும் பற்றி எழுதுகில் இரு பெரிய பி பக்தத்தை உண்டுபண்ணலாம்.
ஆகிலுங் கூடிய அளவு சுருக்கமாய்ச் சொல்வேன். ப?ன மரம் புறவ
பிரமுள்ளதே அ ை உள் வயிறமுள்ளதல்ல. ஆகையால் இவ்வினமா
ன மரங்களைப் பெண் மாமெனச் சொல்வது. இந்து தேசத் தின் பல
பல பகுதிகளில் இம்மரம வளர்க் தும் இதைச் சனங்கள் தங்களுக்கு
ப் பி. யோசனட்டடு திக் கொள்ள வேண்டிய ஏதுக்களை அறியார்க
ள். ஆஅ அ ம் இலங்கைத் விேல் இம்மாம வனமாய் வளர்ந திருக்கின்
றது. எக் தக் கிராமத்தைப் பார்த்தாலும், எந்தக் கோவிற்பற்றை

ப் பார்த்தா அம், பனக் கோப்புகள், சமூகங் தே ப்புகள், மாங்தோ
ப்புகள், தென்னக் தோப்புகள், பலா த அப்பை முதலிய மாங்கள்
நிறைந்த சோப்புககயே அன்றி வேருென்றும் விசேடித்தல்ல. ஆ
கையாற் கனிவருக்கங்களிலுங் தேசசுவ த்தியத்திலும நிழற்குளிர்ச்
சிபிலும், சோலைகள் தே ப்புகள், கந்த வனங்களின் சிறப்பிலும்
பாதிப்பாணத்தக்கு வேருெரு தேசமும நிகாலல. மேலும் ஐரோ
ப்பியா முதலிய சாதிகள் அதை டியே இவ்வூருக்கு வருகிருர்கள்.
சனங்களுக்கு இம்மரமே மிகவும் ஆதாரமாயிருக்கின்றது. எப்படியெ
னில், பனையோலைகள் வீடு வேடவும, வேவியடைக்கவும் வயலகளிற்ப
பலக்கும், புச்சகம் எழுதவுங் கூடும். பனங்காப்உண்பனவுக்குக் கூடு

அதின் வடக்குப் புறங்களிலே பனை, மா, புளி, இலுப்பை, வேமடி மு.
தலிய மங்களும் அதிகமாயுண்டு. செல்லு, கேவாகு, சாமை, தி
னைவகு, பயறு இறங்கு சோளம், எள் முதலிய தானியங்களும், !
கையிலேயுஞ் சண.அம்,பருத்தியும், மருத்துக்கான பலவித ஆடுக்கு
ம், காய்கறி பதார்த்தங்களும், எல்லாவிடங்களிலும் கன்குப் வகுை

கின்றன. கருங்காவி,முதி ைபாலை, சமுள், உசில முதலான தச்சு
வேலைக்கேற்ற மரங்களுள்ள விஸ்தாாமான காடுகளுமுண்டு. சீாசெ"
மும்பிஅம் அதற்கத்ெத கிராமங்களிலுக் தேக்கமர்ம மிகுதியாயுன்
டு. பலவிடங்களிலும விசேஷமாகக் கற் பிட்டி, மன் அா வன் னி, ப'
ழ்ப்பாணத் தீவுபற்றி அஞ் சாயவேர் தான ப் முளைக் கல ம.த.
நடு நாடு பற்றின் சில மலைகளிலும், ஆறுகளிலுமிருக்அ. சிவப்பு
கே. மேத கம், புஷப்பராகம, வைரிேப்ம, நீலம்,படிகம முதலிய தி:

க்கினங்கள் அகப்படுன் மன. பொன் மட்டும் இல்லை. இரும்புக்க
அம், இயமன அம (Plumbago) வெடிதுப்புஞ் சிலவிடங்களிலுன்
.ே

க மியுட்பு தன படுவது ஞ், செய்கையும் ஏராளமாயிருக்கின்றது;

அதிகுல கோவமனமேக் துவுக்கு வருஷக் தோறும் ஏறக்குறைய கல்த
பவுணளவுக்கு வருமான முண்டு. பட்சிகளில் அநேக வதமானவை:
ள் இரு கிபி மன. கடல அம, ஆறு களிலும் பலகை மீன் களும், டெக்
ய முதலைகளுமுண்டு. வடமேற்குப் புறக் கடவில முத்து ஞ், ச. கும வி
ளேகின றன.சிற்பிட்டிச் அறு கடலல ஒரு விதமான பாசியு ங் (Sea Moss

*முஅஸ் அட்டையும் (Bicho de mar) அதிகமாய உண்டாக:
* அ*ைள் செண்டையுமஅவ்வடத்திலுள்ள வாசள் எடுத்துச் ச.
கா - க - புற ஆா வியாபாரி ரூக்கு நலல வலைக்கு விற் கரு கள்
சா து வா ன மிருதவிகளில ஆடு மாடு மிகு த ப பிருக்கில மன. குதி

சைடிங், "முகையுஞ் சில இடங்களில் மாத்திரமுண்டு. கட்டு மிருக
ங்களில.ய * H"
- மரை, மான் புல்வாய், பன்றி, முயல, ,ே
குயங்கு பிரதானமானவைகள்.
அநேக விதமான பாம்புகளும், மற்றும் விஷ

செக்திக்களுமுண்டு.

.

.

த்திமூக வைத்திக்கொள்வார்கள். மேலும் பனங்கொட்டைகளை நில்

மவதியனெ.
_ட்-பாம்பு (Boa Constrictor) மான்: முத
லயத் தன் வால் ஒவே சுற்றிப பிடித்து விழுங்கும்.

த்தில்த் த முத்தக் கொஞ்சக்காலத்தின் பின் முகாத்தெழும்பி இருக்

திலக்கையின் வயாபா ம க ருக்கு சான் வளிக்தேறிக்கொண்டு.

குங் கிசங்குக்க அவித்துத்தின் ப.தும் உண்டு, அவியாமற் காயவைத்

9".ச.அ. பிற கட்ட தஅாகக இல் ஏற்றுமதியான சாக்குகளின் வி

ம் அ ைமியுஞ் சனங்கள் அதகுலப் பளுடடுச்செய்து வெகு நாளைக்கு

அ ம வாக இடித்துக் கூழ, பிட்டு முதலியவற்றைச்செய்து சாப்பி

வ பவுண்,காசுகத.ம. ச. உறக்குமத யான சரக்குகளின் வில் பவுன்

வெதுமுண்டு. ஒடியற் கூழேயன மி இன அம பலவித கூழுமுண்டு அ

காஅகத் தாகூஉ.

ல்லாமஅம முளையெழும்பியிருக்கிற கொ ட்டைக ைவெட்டி உள்ளிரு
க்கி, பூான வெகுபிரியமாய்த் தின் பாா ள். களவர்,ச ண் டாமுத

"சி" &அயை நடத்தும்படிக்கு கோவறனரென்னப்பட்ட
(Governor) பெரிய அ ை ஒருவரும, அவரு:கு உச வுதுனைகளாக
:-ஆடடிலு (Aecutive) .ெ ம், ல்சின்லேட்டி: (Legisla.

விய வழிகுலத்தார் கருப்பாே(Sweet toddy,)கள்ளுToddy or Palm
wine) முதலியவற்றைச் சேர்பபர்கள். மர வகள் உத்திய களுககுஞ்
சலா ைகளுக்குஞ் சட்டங்களுக்கும் ஏற்றது. ஒரு வருஷ த ல துல

tive)

ட்சக் கணக்க ன பனை மரங்கள் வெடடப்பட்டு ம.அ தேசங்களு கு

கும்

பு- ச்.திசகு அனுப்பப்-கிெ. மன. அன்றியும பல ங். ப் உள
விற்று வெகுசனங்கள் பெருமாதி டு கருர்கள். பனைமய த் துக்குள்
இருக்கற சே ம்மியும் அடிவேரும விறகெரி, கக்கூடும். ஆ ை யா
ல் ய முப்பாண முதலிய
டுகளில பஞ்சம்வத்துங் தோற்ருது விரு

பி

க்கங்களின் உயலபைபடற்றி ஒவ்வெ . ருக வகுத் துக்க ட்டிக் கெ
ண்டு போகுமபொழுது ன -குசகு அறிவை, தலைப்படப்பண்.அ
மேயன் விளுப்ப்பொகாது. ஆகையால விருத ச திகளைப்பற்றி
ம இவ்விபரங்களே யா வரும பிரியமாய் வாசிப்பார்கள்.

(அன் அம் வரும)

ைஅஞ் சொலல படட்ட தி ரண் டு

ங் - ங் களும் ஏற்ப

சதப்ப

ட்டிருக்க ம- அக்தச் சங்கங்களில் முக்தினதறகு ஐந்து திரைக
ற்குப் பதி?ன

.

திரைகளும் அவயவங்களாயிருக்கி

ஒரு சங்கங் காரியங்க ள கடட் பி.கின்றது, மற்ருெரு சங்

கம பி. ம னங்களை விதி. .ெ ம.தி.

குடிகளில வியாச்சியங்க விசா

":

"சி" -பபிக்குமபடி டில் திமிக் கொடடென்னப்பட்ட
\District Courts) கியாடஸ்தலங்கள் திகின பல நாடுகளிலும் லதா
--குசக மன. அதே கிடாயஸ்தலங்களி. சடபடியைப்
பாவையிடவும, பெரிய குற்ற கவப் பரிசோதி, அதுத் திர்ப்புப்பன்

அடிக் - அமீல் கே டேடென்னப்படட (Supreme Cout) மே
வ"

பயஸ்தல வ_கொழும ல இருக்கன்ற..

ஒரு பெரிய ே

கியதபதியும (Chief Justice,) இரண்டு உதவி தேயதிபதிகளும்
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Puisne Justices,) அக்த கியாயஸ்தலத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்து ஒரு

ரென்ன மருந்து செய்கிறது?

வர் மாறி ஒருவர் வருஷத்துச்ரெண்டு முறை ஒரு திசைக்குப் போய்
, குள்ள கியாச்சியங்களை விசாரித்துத் தீர்ப்புப் பண்அவார்கள்.
கோவறன் மேக் தின் வருமானங்களை வகுவாக்கவும், மற்றும் அ.அ ஆ

தைத்தான் கம்பி அவனைக்கொண்டுபோகப் பார்க்கிறேன்.
மா. அப்பப்பா, இது, இவ்விடத்திற் புரளியைப் பார்க்க வென்ற பும்

ல்க% கட்ட்பிக்கவும் ஒவ்வொரு பிரதான் காட்டுக்கு ஒரு காரியக ச்

தமி. அல்லத் தம்பி அக்தப் பெரியவர் உனக்குச் சு கம்போவென்
மறு ஒரு சொல்லுச் சொல்ல சுகம் வருமென்று பேசுகிருர்கள். அ

த்:
ததும் (Agent, ஒவ்வொரு சிறு சாட்டுக்கு ஒரு தனக்காதிப
S. C. C.

ஒம் கியம்க்கப்பட்டிருக்கிருர்கள்

ளியாய் இருக்கு து. இந்தப் புத்தி தமக்கார் சொல்லித் தந்ததோ!
சமி. சீயென்ன அக் வேதானியத்திற் காரியத்தை இல்லையென்
ருெயோ?

(இன்னும் வரும்)

மா. அதற் கல்ல, மருந்துகொடாமல் வியாகியை மாற்றுகிறதற்கு
இந்த ஊா களிலும் அனேக பெரியோர்களிருக்க நாம் இச்த மலையே

புதினப் பத்திரிகை.

றிக் கடலேமி வேதானியத்துக்குப்போக நினைத்தது மெத்தப் புத்

முகாமைக்காரரே,

அங்கிங்கெளுதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் அருளொளியிருக்கையர்
ல் அதனுண்மைகளைப் போதிக்க விரும்புகிறவர்கள் அச்காலங்களினி
கழக்த சிற்சில அ , புதங்களே மாத்திரம் அத்தாட்சிப்படுத்திச் சாதிப்
பது போல, இக்கால்த்திலும் வேதானியம் தரு விங்க சுவாமிகளி
ல் அவ்வருளொளி மகிமை விளங்குவதிஅல் அதிந் சந்தே கவிபரீதங்

தியினம்.

கொள்ளாமற் சிந்த சுத்தியுள்ளவர்களும் சத்திய சமாதானிகளுமாயி

ருக்கிற நீங்கள். சகல சனங்களுமறிந்து உய்யும்பொருட்டு உதயதா
கைப் பத்திரத்திற் பின்வரும் புன் கவியைப் பதிப்பித்துவிடும்படி
உங்களைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

தமி. அது இவ்விடத்திற் காரியமெல்லாங் சோவாய் இருக்கு த.
முன் கங் த ஞானியார் சில பல துன்பங்களைக் கையம்பாக மாற்றி

குரென்று கதை. ஆளுஅம் அவர் செத்தாப்போல அவரைப் பின்ப
|ற்றித் கிரிக்தவர்கள் எல்லாரும் எனக்கு உனக்கு என்று இழுபறிப்பட்
டுக்கொண்டு ஏ தடையாக ஒரு தற்றை தக்து ஒரு தற்கு விளங்காமல்
இங்கே ஒடுதெடா பேய் அங்கே ஒடுதெடா சோப் என் அ புருடா
விடுகிற கதையையும், வேதானியத்திற் தருமலிங்க சுவாமியுடையக
தையையுமல்லோ சரிக்கட்டிப் பேசப்பார்க்கிருப். போ, போ.
மா. ஒய், வேதாரணியத்தில் ஒரு ஆளாளுல் இங்கே ஒன்பது ஆ

ஆசிரிய விருத்தம்.
சத்திபெறலாம் பு: திமுத்தபெறலாம்ப்வுத்திர புத்திராதிபெறலாக்
தொலயாசகுன்மகயரோகமுதளுேய்களொரு சொல்லிலே சுத்திபெ
(லாம்

றலாம்

பத்திபெற லாங் குருடு கூன் செவிடு சப்பாணி, பரிசுத்தமாகை பெற
பயமே..அபூதப்பிரேதப்பசாசுகள் பறக்கோ- வெற்றிபெறலாஞ்
சத்திபெ.நிலாஞ் சுந்தவித்தைபெறலாஞ் செயச் சிம்சு குபமகிமைபெ
றலா ன்
.ப.யோச சிவபோக திர்த்திபெறலாஞ்
.ெகே

சத்திபெற லாஞ்சைவ தர்மலிங் கச்சாமி சங் நிதியடைந்து பணிமின்
சற்சக் க ச கலசன சமையபரிபாலரே

யாழ்ப்பாணம். நல்அார்
த.அாசக இல்

சத்தியஞ் சத்தியமிதே.
மனப்புவி

முதலியார்

சரவணமுத த.

தருமலிங்கர் அற்புதப்பிரபலிய சம்பாஷணை.
(A Dialogue between a Tamulian and a Christian Student at Batticotta Sem
inary on the supposed Miracles of Tammalingaம.1

மாளுக்கன். ஏது, காம எங்கே இருக்த வருகுதி!
தமிழ்ன். இதார்! தமபியோ? நான் இப்போ ஊர்காவற் றறைக்கு

ச் சும்மாக ஒரு அலுவலாய்ப் போய்வருகிறேன்.
மா. என்ன அஅவலோ?

தமி. இக் காட்களிலே வேதாரணியத்துக்குப் போகவேண்டிய அ

அவலாய் இருக்கு து.
மா. என்ன அலுவலாக்கும்?
தமி. என் அடைய மருமகன் பையளுெருவனே வேதாரணியத்தி
ல்ே ஒரு பெரியவர் இருக்கிருராம், அவரிடத்திற் கொண்டுபோக
வேண்டியதாயிருக்கு த.

மா. எ.க, பையனே அவரிடத்திற் படிக்கவிடவோ?
தமி. இல்லை, போன வருஷம் அவன் புளிய மரத்திலேறிப் புளியங்
காய் ஆஞ்சாப்போல் விழுக் து கால் முறிந்து சொத்தியாய்க் கிடக்
கிருன் ஒப் அருமக்தாப்போலே காணி பூமி செய்து வந்த பையன்

ட்கள் இருக்கிருர்கள்.
தமி. அது காரியம் வேறே இது காரியம் வேறே.

மா. ஆமோ, அங்கத் தருமலிங்க சுவாமியுடைய காரியம் எனக்கு
மெத்தவிளங்கவிலலை. அறிக், நாம் அதை யெப்பென் விளக்கமாய்ச்
சொலல.

தமி. நான் அவற்றை காரியங்களை ட்போய்க் கண்டவனல்ல.
ஆஅதும் கேள்விப்படி சொல்அகில, அவர் செய்யும் அற்புதங்களுக்
கு ஒரு கங்கு கரையிலலையாம்.

ம. காம் அந்த அற்புதங்களிலே கொஞ்சஞ்சொல்ல.
தமி. கூன், குருடு, செவிடு, மலடு, முடம் நீரழிவு, மாருத குன்மம்,

பாண்டு முதல் அற்ப வியாதிக விருய் உள்ளவர்கள் ஆயிரம் இரண்டா
பிரம் மூவ"யிரமாகப்போய்ச்; சர எலலா ையும் வரிசையாய் இருத்
தி உங்களுக்குச் சுகம் பேங்களென்று ஒரு சொல் அச் சொல்ல எ
லலாருஞ் சுகப்படுகிருர்கள். அவருடைய இே சொல்லுக்கு என் ன
வியாத தான் மாருது?

மா. ஒரு ஊரிலே எல்லாருங் காகமாய்ச் சத்தியெடுக்கிருர்களென்
ற கதை கேள்விப்படவிலலையோ?

தமி. அதென்னகதை ! வயிற்றிற்கே

கா கமெங் காலே!
மா. காம மலைக்க வேண்டாங் கேட்க, பலபேர் கூடியிருக்த இட

த்திலே ஒருவன் சத்திக்க அதைக் கண்ட மற்றவன் கரிக ரியாய்ச் ச
த்தியெடுக்கிருனென் ன.அதென்போலெ ன் அ பின்னை ஒருவன் கேட்க அ
அது காகம் போலென்றும் மற்ருெருவன் சொல்ல, அதெத்தனை போ

சத்தியெடுத்ததென்று வேருெருவன் கேட்க, இரண்டு பேர் காகம் ச
த்தித்தார்களென . அடுத்தவன் சொல்ல, இரண்டோ மூன்றே என்று
பின் குெருவன் கேட்க, காலோ அஞ்சோவா மென இபபடியே கதை

திரிங் த த ரிங் த ஊர் எல்லாங் காகமாய்ச் சத்தயெடுக்கிருர்கள் என்
அறு பரம்பிற் று. .து போலத்தான் காம் சொன்ன கதையுமிருக்குது.
தமி. இது கான சொன்னதல்லவே, ஊர்முழுதாப் அவலோ சொ
ல்லுகிருர்கள்.

மா. இச்தக் காரியம் ஊர்முழுதாகச் சொன் அ.அம் காகஞ் சத்தி
கரியம் உலகம முழுதாய்த் தெரிக் த காரிய ல்லவோ.ஆ

யெடுக்கிற

வீட்டிலே முடங்கிக்கொணடுகிடக்கிறது. பெரியமுட்டாய் இருக்கு து.

கையால ஊர் பேசுகிறதிகுல்ே ஒன்றை மெய்யென் ற எடுக்கக் கூட

மா. அதற்குப்பின்ன அவ ைவேதானியத்திலே விட்டுவிடப்பார்
க்குதோ ?
தமி. அப்படியல்லக் கேள், வேதானியத்திலே தருமலிங்கமென்
ருெரு பெரியவர் வெகு வெகு துன் ப.துயரங்களே மாற்று கிருவென்ற
ம், த.வ்விடத்திலும் சில சில பெயர் அங்கே போ கிருர்களென்றுங் க
தையாயிருக்கி மபடியால ஆங், ப் பைய யுங் கொண்டுபோய்ப்

1- 1. ஆ. .

மா. எப்படி, எப்படி காமதானே முன்னமே உ.த நான் கண்ட
காரியமல்ல, கான் கேள்விப்-ட்ட காரியமென் றது. பின்?ன நிசம
நிசம் என்று சொன் அப்போல எப்படிச் செலஅம!

தமி. அல்லல்ல, வீண் கரை யை விட்டுவிடு இது வெகு பேர் போ

நினைக்கிறேன்.
பார்க்கலாமென்
மா. பண் குகத்திலே உமையற்றை மகனிருக்க அவ்வளவு தூரத்தி

ய்க் கண்டறக் து வந்த காரியம.

க்குப் போக வேண்டியதென்ன?
தமி. உமையற்றை மகன் தான் மருந்து போட்டு மாறிப்போச்சு
தி ஆகுஅம் அக்த எலும்பு முறிவாகத் தோவிலே தாங்குகிறபடி

த நிறுத்தப் பேசல ம ?

பால் பையகுலே டேக் துகொள்ளக்கூடாது. அதற்குத் தான் ஒ
கு வழி பார்க்கலாமென் று நினக்கிறேன்.

மா. கே மாறிப் புண் அடிம விப்போன காரியத் தக்கு இனி அவ

(சகிலலை

தமி. அப்படியல்ல. இத திசமான காரியம்; இதில் யாதொரு பி

மா. என்ன காம சுத்த சைவளுப் இருந்தும் நம்முடைய சொக்
த மார்க்கத்துக்கு விரோதமாக இப்-டி இந்தக் காரியங்களை எடுத்
தமி. சிவ, சிவ ஏனிதி அலே மார்க்கத்துக்கு என்ன விரோதமோ?
மா. எனை உலகத்தலே செனனமெடுத்துப் பிறக்கப்பட்ட உயி
ரெல்லாம்.ஆகா மியம், சகு சிதம்பிவாரத்துவமஎன்.அங்கனமங்களுக்கு
முட்பட்டுத் தத்தம வினைப்பலன்களை அ அபவிலக வேண்டுவதாய்ச்
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சைவ சமயஞ் சொல்லியிருக்க, ஒருத்தலுக்குள்ள பிருரத்துவ அனுபு
வத்தை அ.தி இன்பமான அக் துன்பமானதும் அங்கக்த ஆற்றுமாப்
பட்டுத்திர்க்க வேண்டியதாகையால் அக் சக் கன் மத்திகுல் வக்க தோ
ஷத்தை ஒருவன் ஒருசொல்லிலே மாற்றக் கூடுமென்பக விரோதம்.

இதுவுமன்றிப் பூருவ சரித்திரங்களைப் பார்த்தால் சேவர்களுக் தங்க
ள் செய்கிறித்தியங்களிளுலே வந்த தோஷத்தை பரமசிவன் தாஅன்

ர்ேக்கக் கூடாதபடி அநேக விதமான யாகங்க ையனுட்டித் துத் தவ
சுபண்ணிமூரென் அ சொல்லியிருப்ப அற் பரமசிவகுலுங் ர்ேச்கக் கூ
டாத கன்ம தோஷங்களை எம்போலும ஒரு மனிதன் தீர்க்கக் கூடுமெ
ன்ப தி சைவ சமயத்தைப் புரட்டுகறதாய் முடியும்.

தமி. நல்லது, தருமலிங்கசுவாமியிலுடைய அற்புதங்கள் உண்மை
யில்லாகிருந்தால் தமிழர் இவ்வளவு ஏடுபடுவார்களோ?
மா. தமிழர் எடு-டுகிற காரியத்தை நாம் பேசவேண்டாம். ஏனெ

டைய மனதை அழுத்தி மனம் கம்பிட் பாவிப்பதிஅல் வெகு விடாதி

||

கள் நீங்கிச் சுகமடைகிருர்கள்.

தமி. மன கிலே கம்புகறகிளுவே எப்படிச் சுகம்வரும் கீ பேசதி :
அது விறு காட் பேச்சு.
மா. அதைச் சொல்லுகிறேன் கேட்க, துன்பமாயிருக்கிறவர்க ை:

கு வேத ரணியத்திலே ஒரு தன் இருக் து எல்லாருக்குஞ் சுகங்:ெத
சிகிருனெல் ற சொல்ல. ஆா? எது? க்ன? என்று அங்கலாய்ப்புடனே
வி சாரித்து மனதை அதிலே அழுத் தி இன்ன காளைக்குப் பயனம் ,
றப்படுவேன் என்று சீர்த்த கோண்டு மனதை அதிலே சிக் தனய
கவிட்டிருக்க இரவிலே கன வுங் காணக்கட்டும். அதை வி உய திை
த் துப் பார்கிறபொழுது சற் சகுன மென று எண்ணி தினத்துக்
கொண்டுவர

வியாதி இங்கே தானே கொஞ்சக் தணிகிறது டே

லேதான் இருக்கும். பிறகு தான் பயணம்போகிற காள் எட்டோ

'ன்ருல் அற்புதம் கடக்குதென்ற சொன் அல் தமிழரிடத்திலென் அமி

எப்போவென

ல்லை, சோன ச ரிடத்திலென் மில்லை, உரோமான் காாரிடத்திலென்
அமில்லை. எங்கும் ஒடிப் போவார்கள். புதுமடத்திற் செவ்வுலகியா
ர் கோவிலிலே அற்புதம் கடக்குதென் அ தமிசிரிலே பின்னபில்லாத
வர்கள் எத்தனைபேர் போய்ப் பிள்ளை வரம் பெற்றுவந்தார்கள். இவ்
விடத்திலும் எத்தனை சமிழர் சில பல துன்பங்களுக்கு அடைக்கல
மாதாவின் கோவில் காக்கிருர்கள். வட தேசத்திற் சோனக குடை
ய மீராசாப்புபள்ளி வாசலுக்கு எத்தனைபேர் கேத்திக்கடன் கள் கொ
ண்டுபோய்த் துன் பஞ் சுகமாய் வருகிருேமென் கிருர்கள். இந்த அ
விவில்லாத பேய்ச் சாதியுடைய மனம் எந்த அற்பமான காரியத்தி
ஆம் எடுபடுகிற திஞலேதானே உள்ளது இல்லாதது எல்லாம் ஒருமி
க்கக்கூடி வேய்க்கத் துடங்கிக்கொண்டது.
தமி. நீ என்ன சொல்லுகிருய், தருமலிங்க சுவாமி செய்கிறது வே

ன் பயனத்துக்குத் தோணியேறிவிட்ட சந்தோஷத் கிஞ்ல் அன்றைக்

ப்ப்புக்காரியங்களோ?

கும் ஒருபக்கு வியாகி தணிகிறதுபோல் இருக்கும். தோணி பாபழு :
தோடித் தோணிக்காரன் வேதாரணியங் கண்டேனென் அ சொல்.

இன் அம் ஒருபங்கு வியாதி சணிகிறதுபோல் இருக்கும். வேத

அ

யத்திற் கசையிலே இறங்க இன்னும் ஒருபங்கு வியாதி தணிகிறது
போல இருக்கும். தருமலிங்கத்தைக்கர்ண வியாதி

முதிருகப் பதச்

அது ஒடுகிற துபோலவும் இருக்கும். அவர் உனக்குச் சுகம்போ வெ

அசொல்ல மாறினதாக மனம் நம்பி வியாதி சுகப்பட்டதாய் எண்.:

அசேகர் சகாயமடையவுங் கூடும். அதிகுலே சருமவிங்கமிடத்திலே
யாதொரு தேவமூலமுண்டென் அ கொஞ்சமும் நினைக்க இடமில்வ.

தமி. மனம் கமபிஅப்போல் இல்லாத காரியம்
ண்டோ.

கடங் த அகிறது

_

மா. ஏன் ஒளுன் விழுங்கித் துன்பமாய்க்கிடந்தவலுடைய கதை

மா. வேய்ப்புக்காரியமென்று நான் சொல்லவேண்டியதென்ன? வ
டக்கே தானே வேய்ப்புக்காரனென்று பிடித்து விலங்கோ துலங்கோ
போட்டிருக்குதாம்.
சமி. நல்லது,

ஆவலோடே பார்த் தருக்க அகத நாளும் வத்து தச

இது எல்லாக் காரியங்களையும் இல்லையென்

அ

காம் கேள்விப்படவிலலையாக்கும்.
தமி. அதென்னடா அப்பா எப்பென் சொல்லு.

மா. ஒருவனுக்குத் தண்ணிர்விடாயெடுத்து ஒர் ஆற்றங்கரையில்
அவன் போய் இரண்ைெகயிஞஅக் கண்ணிரை அள்ளிக்குடிக்க வாப்

மரக்கொம்பிலேயுள்ள

சித்து வருகிரும் இவ்விடத்திலே வேதாரணியத்துக்குப் போய் வந்த

க்கெடுக்கிறபோது, மேலே இருந்த

ஆானிப்பாயா ருஞ் சண்டிருப்பாயாருஞ் சுகமாய் வந்திருக்கிருர்களா
மே அதற்கென்ன சொல்.இ.கிருப்!
மா. அவர்களுக்குச் சகமென் று ஆர் சொன்னது? சண்டிருப்பா
யிேல சிலருக்குத்
னங்கெ டுத்தாச்சுதாமே.
தமி. அலல, அவர்களுக்குச் சுகமென் அதான் ஊர் எல்லாஞ் சொ
ல்அகுதி ஊரை உலைமூடியல் மூடப் பார்க்கிருயே.

லுடைய நிழல் அந்தத் தண்ணிரிலே ஆசாட்டமாய் வழுக் தசைக்கன்
டுங் காணுததுபோலக் குடித் து ஐயய்யோ ஒளுனே விழுங்கிவிட்டே
னெயென்று சத்திச்சுச் சத்திச்சுத் தல பமாயக்கிடக்கப் பரிகா ரிமா
ரும் வந்து மருத்துகளெல்லாஞ் செய்து ஒன மிஅஞ் சத்திம ருமல்
ருக்க ஒருவன் உபாயமாக ஒரு ஒளுனைப்பிடித்து அக்கத் துன்பக்
கார?ன அறியாமல் மறைத் து வைத்துக்கொண்டு அவனுக்கு விரே
சனங்கொடுத்துக் கண்ட அவனுடைய பேதியிலே அதைக் காளும
ல் மெள்ளப்போட்டுவிட அத்தைக்கண்ட அச்சத் துன்பக்கா உெ

மா. ஊர்ப் பேச்சை சம்பப்படாதென் அ நான் முன்னம் உதாா
னங் காட்டினேன். அதை சம்பப்படாது.

தமி. சல்லது இங்கே வா.வெளிக்கிடு அவர்களிடத்திற் போய்க்கேட்
போம் வா.

டனே வியாதிதீர்க் து சுகமடைந் தான். வேருெருவனே

ஒரு ஒளு

அபோப்

கமில்லையென் அறுதான் சொல்லுகிருயோ?

க்கூடி நீ செத்துப்போகப்போருப் எனப் பயமு.முத்த அவன் செத்
துப்போஞன். இப்படி அநேக வ காரியங்கள் கடதே.துண்டு.
தமி. இப்படி எங்கேயாகுதல அபூருவமாய் ஒவ்வொரு காரியம்மன
நினைப்பிஅல் கடங் த பே கவுங் கூடும. அதிகுலே தருமவிங்க சுவா
மிபிடத்திற் போகிறவர்களெலலாருக்குஞ் சுகங் கிடைக்கக்கூடுமே!
மா. உதி எந்த மூலைக்கு. உலகத்திலே அவரை விட மகாதக் கரிக
ள் இருக்தார்கள். அவர்கள் மாற்றின தின் பங்களையும், அடைந்த ே

மா. சானேன் அவர்களுக்குச் சுகமில்லையென்று சொல்லுகிறேன்.
அவர்களுக்குச் சுகமாய்விட்ட அம் அது தருமலிங்க சுவாமிமாற்றி

க்கங்குகரையில்லை.

_

மா. ஏன் என்ன இழுக்கு துகையைவிடச்சொல் அகிறேன் அவர்களு
ஞ் சுகமென் று சொலல கூடும. அவ்வளவு தானில்லாமல் வேதாாணி
யத்திக்குப் போன கிஞலே என்ன பலன் சுகமாகவே அணுமென் றுதா
னே விரும்பிட் பிரயாசப்பட்டுட்போஞர்கள்.
தமி.என்ன ! . சுநசுத்த பேச்சாய்ப் பேசுகிருய். அவர்களுக்குச் சு

ர்த்திகளையும் சொல்லப்போகுல அதிசயிக்கவேணும். அவைகளுக்கு

குரென்று முடியுமோ?

தமி. அதிற் கொஞசஞ்சொல்லுங் கேட்போம்!

தமி. என்னடா. இதற்கென்று தாக்துமணியங்கட்டித் தருமவி
ங்க சுவாமியைத் தரிசிக்கடி வண்டுமென்று போ ப்த் து ைபமுஞ் சுக
மாப் வந்திருக்க இதற்குக் கூடவலலோ பிசகுசொல்லப்பார்க்கிருப்.
மா. இங்கே கேட்க, அச்தத் துன் பக்காமா வெகு 5ாளாய் வீட்ட
ங்கயிருக் த பிற்படு கடலேறி மலையேறிப் பிற ஆருக்குப்போப் வங்

மா. எனக்கு முழு தஞ் சொல்லுகிறதற்கு நேரமில்லை. ஆகிலுக்கொ

ததிகுலே தேசப் பேர்ச்சி, காற்றுப்பேர்ச்சி, தீன் பேர்ச்சி, சரீரட்

பேர்ச்சி மு லான வித்தியாசங்களிளுலே உடம்புக்குச் சில சவுக்கிய
ங் காணக்கூடும்.

ஆளுஅம் மறுபடி அவ்விடத்திலே வச்திருக் து கா

ட்பட்டால் அக்த வியாகிகள் மறுபடியும் வருத்தம்பண்ணச்கூடும்.
சமி, சல்லது, அவர்களுக்கு அந்த வியாதி துஞ்சறமாறி மறுபடி வ
ராதிருக்தால் அப்ப என் ன புத்தி?
மா. அப்படித்தான் முற்றம் மாறிப்போஅ.அம் அதிலே காரிய

மென்ன! வெகு பேர் ச.தெயான கோபத்திஞலே துக்கத்திஞலே ச
க்தோஷத்திளுலே அன்பமாறுகிறதஞ், சாகிற தும், அதுன்பம் நீங்கி
ங்போகிறதம் உண்டு. இன்னும் அசேகர் ஒரு காரியத்திற் தங்களு

ஞ் சஞ் சொல்லுகிறேன். தஎாஅச ளும். மெஸ்மர் என் ருெருவன்
(Mesmer,)பிராஞ்சிதேசத்திலே (France )எழும்பி உலகத்திலுள்ள
சகல வியாதிகளையும் மாற்று கிருனென் று பெயர் கட்டி அவனும் அ
வனுடைய கூட்டாளியாகிய தெல்சனென்பவனும் (Delson) வெகு
வியாதிகளே மாற்றி வந்ததாய்ப் பேருண்டானதால் பிராஞ்சிதேசத்
து இராசா மிகவும் பியமித்து ஒரு ஆலோசனைச் சங்கத்தைக்
கூட்டிவைத்து அதிலே படிப்பாளியாக ஐக்கபேரைத் தெரிக்க
மெஸ்மர், தெல்சனென்பவர்கள் செய்துவருகிற காரியங்கள் மெய்
யோ பொய்யோ வென்று விசாரணைபண்ணிவரும்படியாக அனுப்பி
ஞர். அவர்கள் போய்ப் பலவிதமான சோத?ன களிஞலே அவர்கள்

செய்துவந்த காரியர் தக்தாமென்றும், அவர்களுடைய தந்திரத்தை
சம்பி எடுபட்ட மூடச்சனங்களுக்கு மாத்திரம் அது டவித்ததாகவும்
அப்பாலது ஒருத்தருக்கும் பலியாமற்போனதாகவும் அதே விசா
மணக்காரர் இறப்பொடுத்திப்பண்ணிஞர்கள்.

உதயதாரகை.-MORNING STAR.
தமி. நீ சொல்லுகிற காரியமெல்லாம் நிசம்போலத்தானி ருக்குது.
ஆஅ அம் இப்படியெல்லாரையும் வேய்ப்பின.அம் மன நம்பிக்கையி

ஆஅஞ் சுகமாகுவேனென் அ ஒருவன் தணிகிறதல்லே வருத்தம்.
மரி.

அதற்கென்ன, இடங் கண்ட ல ஆர்தான் விடுவான்.

தஎாக

எம் ஆண்டில்பேக்கின்ஸ்,(Perkins,)என் ருெருவன் எழும்பித்தான்ச
கலவியாதிகளையும் மாற்றுகிறேனென். தனக் த இரண்டு உருக்குக்
கம்பிகளே கீட்டி அவைகளாலே துன்பக்காரருக்குத் தடவ எந்தெந்த
வியாதிகளுஞ் சு சமாகிறதாய்ப்பேர்கட்டி பேர்க்கின் ஸ் என்பவன் அ
மெரிக்காவைவிட்டு, (America, ) இங்கிலாச்தி, (England,) அயர்
லாந்து, (Ireland.) லக்கோத்திலாந்து, (Scotland ) முதலான இட
ங்களுக்குப்போப் ஆயிரம் பகிகுயி ம்பேரை ஒவ்வொருமுறையிலே
தன்னிட்த்தில வரச்செய்தி சீமையில் இராசாவிடத்திற்போப் இந்தத்
தொழில் தனக்கென்றதாக ஒரு இராசதானியப்பட்டையமும் வா
ங்கிக்கொண்டு இலட்சத்து முப்பதிஞயிரமிறை சாஅம் அவவிடத்தி
லே சம்பாதித்துக்கொண்டு ன் ஊருக்குப்போய்விட்டான். இந்த
த் தந்திரத்தைச் சோதிக்குமபடி ஏகாத்தென் ம (Dr. Haygarth)
டாக்குத்தர் அவன் கொண்டிருக்த ஆயுதங்களுக்குப்பதிலாக இரண்
டு தங்லே இணக்கி இது அவனுடைய ஆயுதங்களென் ர தக்தர
மாய்ச் சொல்லி தனாககம், இஸ். ைசமீ, எதி". வாதக்காரர் ஐக்
துபேருக்குத் தடவிஞன்.அதில் மூன்றுபேருக்கு உடனே சுகங்கண்
அது. ஒருவன் முன் னமே முடங்கியிருக்கம் முழங்காவிலே குகெண்டு
ம் மெல்லமெல்ல கடந்தான். இப்படிப்பலபல வியாதிகளே இவர்களு
ஞ் சுகமாக்கி அவன் செய்ததெல்லாக் தக்திரமென் றஞ சு சப்பட்ட
வர்களுக்கு மன நினைப்பிகுலே அப்படியானதென் அம் வெளிக்குவா
அவனுடைய கூத்திம நின்றுபோயிற் று.
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ங் த து. இப்படி உலகத்திலே கடங் த தக் கிரங்கள் மிகு கி. இவைகள்
எல்லாத்தையும் அந்தந்தக் காலச் சிலிருந்த .ெ ரியோர்கள் என்ருப்
ப் பரிசோதித் தறிக்க தள்ளியிருக்கிருள்கள். இப்படிப்பட்ட தங்கி
ரிகளிடத்திற் போய்ச் சுகமுண்டாகுதென் அ சொல்லுகிறவர்கள் அ
மிவில்லாத பேதை மனிதர் அவர்களிற் சுகமாகிறவர்கள் உண்டாகு
ல அவர்கள் மிகவுங் கொன் சட்டேர். அவர்களுக்கும் மன நம்பிக்கை
யிஞ.அம், விருப்பத்திலுைஞ் சுகமாகிறதேயன் மி அந்தத் தக்தரிக
ளிடத்திலுள்ள யாதொரு தத் துவத்திமூலலல.

தமி. நல்லது நான் சொலவிவந்த எ க்தக் காரியத்தையும் நீ அகட்
டி அ சட்டி அத தற்கெல்லாம் நல்ல கல்ல வழிகட்டான நியாயங்க
2ளச் சொல்லி என் மனதிலும், இதெல்லாம் தக் கிரமென் னப்படப்ப

ண்ணிய்ை. ஆனலும் உல் ?ன ஒ,ெ கேள்வியோடே மடக்கி உன் பா
திரி மார் போதக்கிற வேத மெல்லாம் பறக்சோடப் பண்ணுகிறேன் பா

ர். அக்தக் கேள்வி என்னவாகுல். நீ செ ல்லிவர்த கதைகளெல்லா
த்தி அஞ் சுக ங் கொடுத் தவர்கள் தங்தரிகளென் தும், அவர்களிடத்தி,)

சுகமடைந்த வர்கள் தங்களுடைய மன நினைப்பினுலே அப்படிப் பா
வித்துச் சுகமடைந்தார்களென் அஞ் சொன் அயே? அப்படியாளுல்
உங்கள் கிறிஸ்து நாதர் வெகுவெகு அற்பு:சங்களைச் செய்தாரென்.று
ம், அந்த அற்புதங்கள் தான் உங்கள் கிறிஸ். மார்க்கத்தக்கு அத்
தாட்சிகளென்.றஞ் சொல்லுகிறீர்களே? பின்னே அவரிடத்திற் சுகமா
னவர் ளுச் தங்கள் மன நி ைப்பினலே சுக மாளுர்களென்று சொன்
சூலென்ன? தம்பியர் அகப்பட்டுக்கொண்டாரே, மறுமொழிசொல்
ல இயாதொரு வழிவகையும் தெரியாமல் முழிசுகிருன் பையன்.
மா. நம்முடைய கேள்விகளைப்பார்க்கிறபொழுது நாம் மகா ஆகி
என்று

காண கிறேன்.

நாம் கேட்டகேள்வி கலல கேள்விதான்.

தமி. ெேசான்ன இக்தக் கதைகளிளுலே துன்பங்கள் மன நினைப்பி

கிறிஸ்திநாதர்செய்த அற்புதத் திலே பெரிய வித்தியாசமுண்டு. அவ

குலும், கம்பிககையி குதும், மாற்று கிறதென்பது என் மனதுக்கு நி
சமாய்க்காதுகுது. ஆகுல் அந்தப் பேய்க்குஞ்சுவென்று (Perkins)
சொன்னவன பணவரவுக்காக அப்படி ஒரு தந்திரத்தைச்செய
தான். ஆளுஅம் தருமலிங்க சுவாமி ஒருவரிடத் திஅம் ஒருசல்லிதா

ளுக்கு மனநினைப்பெங்காலே, ஆகையிஞலே அப்படிப்பட்ட ஒரு

அம் வாங்குகிறதில்லையாமே! அவர் வைத்துக் கட்டி கடக்கவேண்டி
பதென்ன?

ர் செத்த காறற்பிணங்களைப் பிழைப்பித்திருக்கிருர். செத்தவர்க
அற்புதத்தை ஒருவன் செய்வானேயாகில அவன் உண்மையுள்ளவன்

என்றும்,தேவசூல வந்தவனென் று மாம்பலாம் மற்.அங்காரியங்களெ
ல்லாம் பொய்யும் புளியுங் சந்திரமுமல்லாமல் வேறென்றலல.
தமி. தம்பி நீசொன்ன காரியங்களெலலாம் நிசமாய்த் தான் கா

மா. ஒருவன் எப்படித் திணியக் கூடுமென்று நாம் கேட்டதற்கு
நான் இந்தக் கதைசொன்னது ஏனென்ருல் பணம்வாங்கிச் சுகமாக

ண்குது.

குகிறேனென்று தனிந்தாலல்லோ பெரிய துணிவு. ஒருவன் பணம்
வாங்காமற் தருமத் தக்குச் சுகமாக்கிறேனென் ருந்தான் அவனிடத்
தில் வெகுபெயர் உண்மையென்று கம்பிப்போவார்கள்.
தமி. அபபடியா ஒற் பின்ன அவருக்கு என்ன பிரையோசனம்!

லவிமறித் துப்போடவே அம். பின்னே நான் போய்வருகிறேன்.

நான் வேதாரணியத் துக்குப்போய்

வீனிலே உலையாதப

டிக்கு இடைவழியிலே உன்னைக்கண கொண்டது மெத்த யமாச்சு
து. என் அடைய இனத்தவர்களிலுஞ் சிலர் வேதானியத்துக்குப்
போக இருக்கிருர்கள். அவர்களுக்கும் கான் இது காரியங்களைச் சொ
மா. கலலது பின் ?ன காம்போய்வாற துதானே.

மா. அவரைச் சுவாமி சுவாமியென் அறு நமஸ்கரித் தி வருகிற சங்
STATISTICS

கைபோதாதோ?
தமி. அப்படி யாருஞ் செய்த துண்டோ?

(Francis Balcony.) என்பவலுஞ்செய்து சகப்படுத்தி வந்தான். இ
வர்களிடத்திற்பேiய் சுகமடைக் து வக் சவர்கள் தங்கள் மனநினைப்பி
குறி சுகமடைந்ததன்றி மற்றும்படியல்ல.

சமி. நீ இப்பொழுது சொன்ன ஆட்கள் கையிஅ.அம், மேசிமூ.ஆ.
க் தடவிச் சுகமாக்கிறதாகவல்லோ முடியுதி. ஆகுஅம் தருமலிங்க

சுவாமி உனக்குச் சுகம்போவென்று ஒரு சொல்லுச்சொல்லச் சுகமா
குதாமே. பி.னெ. அதை எப்படித்தக் கரமென் று சொல்லுகிருய்?
மா. காம் இதைத் தான் கண்டுதோ? ஆஸ்ட்டின் (Austin) என்
ருெகு மகாசந்தரி, த.அாஅம் கூம் லம், ஆண்டுகளில் அமெரிக்காக்
கண்டத்திலுள்ள ஐக்கியதேசத்தில்,(United States.)உள்ளவேர்மான்
அ, (Vermont.) என் அம் ஊரிலே எழும்பித் தான் சகல வியாதிக
வயும் மாற்றுகிறேனென்றும், தன்னிடத்தில் வியாதிக்காரர் வரவே
ஆன்டியதில்லையென்றும், அவர்கள் எவ்வளவு தூரத்திலே இருக்தாலு
* தங்கள் தங்கள் வியாதிகளை ஒரு சிட்டிலே எழுதிவிட்டாற் போ
கமென்அஞ் சம்பிரதாயம்பண்ணிவரக் கொஞ்ச நாளைக்குள்ளே அ

"னிடத்திற் கணக்கில்லாத சனம் போப் அடைந்தார்கள். துன்பக்
*ார் அனுப்பின சீட்டுக்களின் மிகுதியிஅம் தவாத்காரர் அழுதழுது
மேக்தார்கள்.பின்னத் தருமவிங்க சுவாமியையோபோய்க் காணவே
*சயதாப் இருக்க இவருக்குச் சிட்டஅப்பிஅம் போதியதாய் இரு
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சிவகங்கை சப்த்தி சேமிந்தாரி.

மா. அப்படி வெகுபெயருடுை தகாகஉம். ஆ அயர்லாக்தி
வென்னும் ஊரில், (Ireland) வாலக் தின் கிரீற்றிரேக்கு சென்பவன்,
(Walantine Greatreaks) ஒருவரிடத்திஅம் பொருள்வாங்காமல் எ
க்தெந்த வியாதியையும் தன் கைபிஅற் தடவிச் சுகமாக்கிவந்ததும
ல்லாமல் அவனுடைய கைமேசுபட்ட வியாதிகளும் மாறிப்போனது.
அப்படியே இத்தா வியாதேசத்தில், (Italy ) பிராஞ்சிஸ்பால்கோனி

OF THE

சிவகங்கை முன் இராமநாதபுரஞ் செமிக் தாரியுடன் சேர்ந்திருக்
ஆம், இப்பொழுதி இச்செமிதோரியைத் தென்பிரிவின் அப்பல் பிள
விஞ்சியால் கோட்டார் கொஞ்ச காளக்கு முன் இறக் த போன பெ
ரிய உடையார்த் தேவராகிய போதகுருசுவாமி இசாசா பக்கமாக
விடடிருக்க அதைச் சதர் அதாவத்துக் கோட்டார் மறு விசாரணை
செப்து போதகுரு மகாசாவுக்கு முன் இறந்து போன செமீன்தா
ரின் பெண் சாதியாகிய அங்க முத்து நாச்சியார் பக்கக் தீர்ப்பாக்கியி
ருக்தும், பின் அம் இராசாவின் பக்கத்தார் இராசாத்தியினிடத்தில்
அப்பல் கேட்டிருப்பதால் தீர்ப்பு முடிகிற வரைக்குஞ் சதர் அ.த
லத்திக் கோட்டாருடைய உத்தரவன் படி சிவகங்கை செமிக் தாரி
கோவறன் மேக்தாரின் விசா னைக்குக் கீழாக இருக்கின்றது.
இதிலும் இராமநாதபு: சூ சீமைச் செமின்தாரியைப் போலத் திகை
யானது தானியங்களாக வாங்கப்படுகின்றது,

மதுரைக் கலக்கட்

டருடைய அதிகாரத்துக்குக் கீழான பிறகு அவர் இச்செமிக் தாரியி
ல இருக்த பதிகுலு தாஅாகாவையும், எடடுத் தாஅாகாவாகச் செப்
அபோட்டாா

அமீன, முசுமதார்களுடைய நாமங்கள்.
க. திருப்புவனம்;
அமீமூ.
னிேவாசகராவு.
முசுமதார். ரெங்கராவு.
உ. பாத்திபால்அர்;
அமீளு.
கிருஷ்ணராவு.
முகமதார். இராமச்சக்திாராவு.
க. கா.அார்;
அமீளு.
காசிமலவிசாப்பு.
முகமதார். கிருஷ்ண ராவு.
கே

.

.

6 .

_ _

.

ச. திருவேகம்பத்தார்;

அமீ.அ.

ந. சிங்கராவு.
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_

_

கி. திருப்பத்தார்;
6 .

_ _

க. இயமனேசுபுரம்,
.

6 .

எ. ஆரூர்வட்டகை,
6 .

முகமதார். கிருஷ்ணசுவாமி ராவு.
இராமசக்தி ராவு
முசு மதார். ரெட்டிராவு.
அமீளு.
மகம்மதுபாக்கர்சாப்பு.

from the borders (Tinnevely District to that of Tanjore,
under Narasinga Rayar, a man remarkable tor his itegi

அமீ.அ.

and industry for Government offices.

The arguous labor the Devastanom department, spre
ig over_the_whole of Madura and Shevagunga were lately

முசு பதார். சாமராவு
அமீளு தேவ ராச அய்யன் .

_

முகமதார். இலட்சுமண ராவு.
சாக்கை;

அ

அமீகு

கிருஷ்ண ராவு.

6 .

1 .

முசு மதார். இராமராவு.
மேற்சொல்லிய நான்கு செமிதோரிகளில் இராமநாதபுரம், சிவகங்
கை என் அம் இரணடு பெரிய செமிக் தாரி களேப்பற்றிக் காட்டியும் க
ண்டம நாயக்கஅார், அம்மைய நாயக்கனூர், என் அம் மற்ற இரண்டு

செமிக் தாரிகளும் விஸ்தா மானவைகளாயிருக் தும், மற்றுஞ் செமிங்
தாரிகனைப்போல்த் தாஅாகாவாகப் பிரிக்கப்படாத படியால், அவை

களைச் சேர்ந்த கே. வற மேங்துத் தாஅாகாத் தா ல்ேதார்களாற்
போலீசு விசாரணைகள் கடத்தப்பட்டுவருகின்றன. அவைகளைப்ப
2றி அதிகமாய் விபரிக்கத் தேவையில்லை.
உப்பளமுங் தஞ்சாவூர் துவங்கித் திருநெல்வேலி நாடுமட்டுக்குஞ் ச

the hands of the very upright, intelligent, and active seenia
Rao , but they are how uider the management of Krishna R
late Ameel of Shevagunga We hope he will not tail of tா
ing himself after the character othis predecessor,
(Communicated for the Morning star)

OBITUARY-it is with very great regret we have to announce .
cease of Ry. Ry. Senuvasa Rai, lite Devitanom Tailda or

Madam,

die.or Tuesday the 13th of April in the 31st year or his age.
His los is deeply eltamongst a large circle of relation:ind friend, .
biter indeed must it be for his young widow who is a daughter of the Sher
lad of the Madura Collectorate.-This mostdeplorable evnேtool. place wh
the father-in-law of the deceased was engage in celebrating the marriage

_

முத்திரக் கரையோரங்களிலிருக்கிற கிராமங்களின் போலிசு

விசார

னையும் மிகுந்த கிரகஸ்தலுங் கோவறன்மேந்தின் உத்தம உழைப்
பாளியுமாகிய
சிங்கராயரின் விசாரணைக்குக் கீழாக விருக்கின்றது.
மதுரையிஅஞ் சிவகங்கையிலுமுள்ள தேவஸ்தானங்களின் பிரயா
சமுள்ள அலுவலகள் அதிக கேர் மையும், புத்தியுஞ், சாக்கிரதையுமுள்

விசாரணைக்குக் ழோக இருந்தன. ஆகிஅஞ் செ
ன் போன சித்திரை மீ. அவர் மரணித் துப்போகச் சிவகெங்கையி
ன் ஒர்குறிச்சிக்கு அமீளுவாயிருந்த கிஷட்டண ராவு மேற்சொலவிய

எ சீனிவாசகரா வின்

9ne this sons at Coimbaloor. Ry. Ry.senivasa Rao harbeen long வி
ing i0ா succession of bies and had iatterly oblained leave tiல்:
pie with a view to turn his attention entirely to the recovery of his beal
Til within a few hours of his death he appeared to be going on perfectly ,
-when a sudden change occurred and notwithstanding the unwearied alent

of is medical attendait he sunk gradually and depart in perfect tranqui
He was a young man of unusial intelligence, sanctty, great integrity .
lig Promise and we know it was the Collectors intentit it."
highest otice that might become vacant.
He has been succeeded by krishna Rao late Ameen of Amratic i sic,
gunga.

மத ஆசயில் தேவஸ் தானக் த ல்ே தாராய் இருக்க இற அதுபோ

அ.அலுவல்களைப் பார்த்துவருகிறர்.

ரீ. மீ. சீனிவாசா வானவர் (க.க) வயதுக்குள்ளாக த ல்ே சார் உச்
யோகம" ய் இருக்த சென்று ப்ோன சாதிமாதமாகிய சித் திரை :
(லகதி") மாணித்தப் போனதைப் பற்றி
ம் அதிக துக்கத்தி

STATISTICS OF THE COLLECTORATE OF MADURA.

Shepagunga Deputy Zemindary.

னே ஆறிலிக்கிருேம். அவர் மரணித்ததின் நிமித்திய்ம் அவருடை

_

Shevagunga, once formed a portion of Rammad, and it is at

இனடெத் தக்களுக்குஞ் சினேகிதர்சளுக்கும் பின் தும் மதுரைப் :

present inder thecareot the Government, by prder of the
Sudar-Udalut pending the decision in appeal of Her Majesty

க்கட்டர் கச்சேரிச் சி ஷ தாரின் மகளும் இறக் தபோன சீ
வாசராவின் பெண் சாதியுமாகிய வாலைப் பெண்ணுக்கும் அதிக வி

in Council, giver by the Provigial Court of appeal, Souty

த்திக் சிடமுண்டாயிற்.ர். அவர் காலஞ் செல்லுேையில்

ern Division, infavor of Rajah Pothagoorooswamy Peria Odia

ய மாம8ர் தம்முடைய புத்தியர்களில் ஒருவலுக்குக் கலியா ணஞ்

Thayur (very
recently
ieceased)
and revised by the Sudar
Udalutin
favour
of the Ratee
Argoomootopatchiyar,
ஆe of

ய்வதற்காகத் கோயம்பத்தாருக்குப் ப்ோயிருக்தர்.

the widows of the last Zemindar but one.

Here, as ற Ram.

mad, the tax is received in kind, but soon after coming into
the Collector's management, he reduced the number of talooks
from 14 to 8

The names of Ameens and Moosoomdars in Shevagunga are,
1. Tiroopoowanum Ameen
Seenivasa Rao.
Moosoomdar Renga Rao
2. Partipanellore; Ameen
Krishnu Rao
.ே .

6 .

.

_ _

3 Canoor;
6 .

Moosoomdar
Ameen

_

Moosoomdar

Ramachandra Rao.
Cassim Ali saib.
Krishnu Rao.

_

6 .

_

;

சிவித்த விட்ட சீனிவாசராவானவர் கொஞ்ச 51 rொ அ; ஒரு புண்
ன் வியாகியிஞலே மிகவும் வருத்தப்பட்டு : சான் மறுபடி?.. தன்
டைய உத்தியே ாகத்தை கடப்பிக்க வேணுமென்ற எண்ணத்துடே
தனக்குக் கொன் சமும் மனதில்லாமல் உத்தரவு வாங்கிக் கொண்டு
தோர். பின்பு வியாதியானது முத்தின பொழுதிலுஞ் சாகிறதற்கு

கொஞ்ச கேரத்திற்குமுன் அவருக்கு வியாதி சந்றே சுகமாக: :
ப்பட்டது. கோயின சத்தைக் குறைக்கும்படி பலமருந்துகளைக் .ெ
டுத்த பொழுதிஅம் அவைகள் வியாதியைக் கொஞ்சமும் பிடியாம்

யாதொரு பலனின்றி மரணித்துவிட்டார். அவர் அதிக சரமாத்தி
மும் புத்தியுஞ் சாக்கிரதைய முள்ளவரும் மிகுந்த கிரக லத்ததும ெ
ரி உத் கயே கங்கவே வாங்கத் தகுமான வருமாயிருந்தார். யா:ெ
ரு பெரிய உத்தியோகங்களே கடத்த ஆட்களில்லாமல் வெ.அமைய
இருக்கும் பொழுது கலக்கட்டா தரையவர்கள் அந்த உத்தியோ
த்தை அவருக்குக் கொடுப் பரென் று 5 ங் கள மிக் திருக்தோம்.

4 Tirovagumputtoor;Ameen
Rao.Rao.
|Moosoomdar Narasinga
Kristnaswamy
5 Tirooputtoor;
Ameen
Ramachandra Rao.
Moosoomdar Retty Rao.
6. Yamanasapooram;Ameen
Mahommed Bhakur
.ே .

அவரு

வருக்குப்பதிலாகச் சிவகங்கையிலுள்ள ஒருகிராமத்தில முன் அே
வாயருக்த கிவிட்டனாவு நியமிக்கப் படடிருக்கிரு .
_

Saib.

இலக்கணக் களஞ்சியம்.
_ _

6 .

Moosoomdar

1. Auroor Wattagay; Ameen
_ _

_

8. Sakai
_

_

Moosoomdar
Ameen
Moosoomdar

Shama Rao

(On Tamil Grammar.)

Dava Rajah lyen

உதயதாகை அச்சி பதிப்பி குங் கனம்பொருந்திய முகாமை

Lucshumun Rao.
Krishnu Rao.
Ram Rao

அகத்தியம் தொல்காப்பியம்-அரியவிதி-இலக்கணத்திரட்டு-இ.

காம ரே,

It is only by reasol of their great superficial extent, that
mention has been made of the Zemindaries of

Guntaறanaika

moor and Ammianaikanoor; but as they are not subdivided into

கணவிளக்கம் இலக்கணக்கொத்து-இலக்கணவிளக்கச்சூருவன்.
மைய அாகப்பொருள் வீரசேழியம்-கேமிக சம் குவல்ப்ாகக்,
-கொடி அாலவிளக்கம்
அல்-கல்லாடம் - காசிகை யாப்பருங்க

portionsofthe Government talooks, ywhose

ம் காம் கலநம்பியகப்பொருள்-புறப்பொருட்பன் னிருபடலம்-த:
டியலங்க ரம்-மாறனலங் காரம்-சிதம்பரப்பாட்டியல- வ ை உ.தி

Tasildars the Police is administered; further detail of this in

தபாட்டியல்-செய்யுளியல்-பொருந்தவியல்-பி.,பக், பேம்-வென்,

erior economy is here unnecessary.
The salt department, with the police of all the coast willages

ட பாட்டியல-அவனியம-ப டேச்சு ம-பல்காயம்-சற்றத்தம்-சி.ே
திசம்-வ மஅல்-கையஞர்கால-சாக்கை பாடினியம்-க விசாகரம்.

talooks, but to

_
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உதயதாரகை.-MORNING STAR.
போச விவேசம் இவை முதலிய விலக்கண அால்களுக்குள்ளே எழுத்
துச் சொல்லறிய
அாலையும், பொருளறிய நாற்க வ கம்பிஅக ப்பொ
ருளையும், யாப்பறியக் காரிசையையும், அணிடமியத் தண்டியலங்கா

ஒருவலுக்காபத்து வேளையில் உதவ வேண்டியலிடத்தில் அவனே

ர்த்தையும் வாசித்து வருகிருர்கள். இவ்வைச் சதிகாசத்திற் சொல்லா

இகழ்ச்சிபண்ணி, அவமானப்படுத்துவது பெரியோர்களுக்கு போ

த விதிகள கேகம் மேற் காட்டியலிலக்கண நூலகளில் இருக்கின் ஜன.
அவ்விதிகளெல்லாவற்றிற்கும் பெரும்பாலும் உத ணங்கள், சச்ச

க்கிய மா?

மணி

ட குடியே கெடும , என்ற பழமொழிமெய்யாயிற்றே,

-

சிலபேசிகாம்-மணிமேகல-வளையாபதி-குண்டலகேசி ஆள் அ
ம் பஞ்ச விலக்கியங்க அம்-குறளிலும்-காலடில் அம்-சங்கச்செய்யு
விலும்-

காங் சம் முதலிய

புராணங்களிலும்-பலபலபிரபந்தங்களிஅ

ம அகே சஞ் செய்யுட்களிருக்கின்றன. அவைகளை முறிருக வுனா
த சிற்றறிவ8னேயதற்குச் சந்தேகமில்லை. ஆகிலும் தேதிகாமை

ங் தம் வசித்த வருகிற சிறுவர்களுக்கு என் புலலறிவிலகப்பட்_ா

நேசவேராமை நின்ற சபை யோர்க்குள்
மோசமாய்ப்பேதகம் முனைத்ததச்சரியம்.

மரத்த லே விழுக்தவனே மாடு முட்டினதுபோலாயிற்றே. கெட்
ஐயோ!
இப்படி ஒருவரைக் குறையப் பார்க் த வேனும்!
Honi-Soit-uெi-Mal-y pense.
கெடுவார் கேடு நினையாதே என்று பேதைப் பெண்கள் தாஅஞ்
சொல்லுவார்சள் அல்லவா?
பிறர் நன்மையலலவோ விரும்ப வேணும், காடெங்கும் வாழக்கே

திரம் மேற் சட்டிய தொல்லாசிரியரிலக்கண நாற்களில் ஒவ்வொ
கு குத் திர மும்: சான்றேரிலக்கிய நாற்களில் ஒவ்வொரு செய்யுளும் எ

டொன்.றும் இல்லையென் ற சிறு பிள்ளைகள் படிக்கிறதையா லுெங் கே

த்ெதுக் காட்டக்கூடும்.

யப்பார்க்காரெ

ட்-கிலலையா? ஆகிஅம் இனிமேல் அப்படி அவர் மதுஷரைக் குறை

_

கந்தப்புராணக் காப்புச் செய்யுள்
திகடசச்சரச் செமமுகமைக் துளா . . .
சகடசக்கரத் தாமரை நாயக
.
.
.
.
அகடசக்காவின் மணியாவு . .

.

த் திணிக்தேன்.
.

-

ன்

ப் படுத்தி அந்தப் பொருள் இழந்த ஏழை பின் சஞ்சலத்தையும் முத

ன.

லாளிமாரின் சக்தேகத்தையும் பிரசித்தம் பண்ணக் கேட்டுக்கொன்
டவரின் காய்டிகாரத்தையுக்தங்கள் தங்கள் மனதால்அகலப் பண்து
ம்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். தங்கள் ஊழியக்காரன், சுக்கிான்.

றை

___

ற கம்பிக்கையோடிந்தச் சொர்ப்ப வரி r எழுத
இச்தைத் தயவுபண்ணி மறு பத் ஓரத்திற் பிரசித்த

விகடசக் கான் மெய்ப்பதம் போற்றுவ
L0
இதஅள், திகழ்-த சக்க ம தி சட க்கரமெனத் திரிக் ததற்கு விதி கு
த்திரம்.
(வீரசோழியம்.)
_

பஞ்ச தந்திரக் கதை.

.

கான்கொடு மூன் ருென் பதாமுயிரின் பின் புகவ்வருமேல்
ஏன் மகுகா ரமதாப பதினைக்தே டெண்ணிரண்டாய்த்
தோன் அமுடற்பின் றகரம்வரிலிரண்டும்மொரு சால்
ஆன் றவைக் தாமுடவா முன் பிலொன் அக்கழிவுமுண்டே
இதன் பொழிப்புரை.-கான காமுயிரின் பின பும- மூன் ருமுயிரின் பின் பு
ம-ஒன்பதாமுயிரின் பி. பும் காம் வருமாளுல் ஞகாரமாகத் திரியும்.
உ ம -ேகன் அ ஞேன்.ற எம். கவ-கன் று கவிஞன். எம். பஜன்.எ
ள் பகுைன்று எம். வரும். பதினைக் தாமுடலாகிய ழகரத்தின் பின்
.

பும், பதிமூருமுட லாகிய ளகரத்தின் பின்பும் காம் வருமாளுல் சில
மொழி பீ.மு ம வருமெ ழி முதலுக் கெட்டு ஐக்தாமுடல்ா கில் டகார
யாகத்திரியும. மு ைபு:கி. மவொற் றக்கழவுமுண்டெனச்கொள்க. உ.ம்.
பாழ்-தீமை பா உமை எம். நாள்-தீமை நா டீமை எம். ப ழ்-தீமை

மித் கிரபேத தந்திரம் கடும் பக்கத்தினின்று.

சமுத்திரக் கரையில் இரண்டு சிட்டுக்கள் ஆணும் பெண்ணுமாப்

ஒ

ரு செடியின் கீழ்க் ககேட்டிக்கொண்டிருக்கும்போது பெட்டை, ஆ
ண் பறவையைப் பார்த்து எங்கே முட்டையிடலாமென்று கேட்க ஆ

ண், இதுவே நல்ல இடமென்று சொல்லப் பெண், இந்தக் கடற்கர்ை
யில் ஒருவேளை அபாயம் நேரிடுமென, ஆண் சிட்டு சமுத்திரத்திற்கு எ
ன் னுடன் பகைத்துக்கொள்ளச் சாமாத்தியம் இல்லையெனப் பெண்,
உனக்குஞ் சமு : திசத்திற்கும் வெகு தார சம்மிய்ம் இருக்கின்றதே. எ
வன் தன் வலியும் பிறன் வலியும் பார்க்கிறதில்லைபேசி அவன் விபத்

தை அடைவா. எவன் பார்க்கிருகுே அவன் சுகமடைவான். மேல்
ம் தனக்கு இதம்பண் ணுறெ மித் தி ைபேச்சைக் கேளாதவன் ஆமை
எப்படித் கழியை விட்டு மரணமடைந்ததோ அப்படியே மர்னம

ட உமை எம. நாள்-சீமை

உமை எம். வரும் திகழ்-த சக்கரம் த

டைவானென ஆண் அதெப்படிப் பெண்ணே சொல்ல்டியெனப் டெ

--சக்காம் என பத மிது.

கலலாடத்தில முதல க்வலில, சென் ே

ட்டைச் குருவி சொல்லுகிறது.
விகட சங்க டமென் அம் இரண்டு அன்னமும் கம்புக்கிரீவனெனது
ம் ஆ ை யும் சி ை மாய் ஒரு குளத்தில் வாழ்க் தகொண்டிருக்கைபி

ட்டிசையொன் றேடி தரு தீயும் எ ைறது.மி.துவெனக்காண்க. எறு.
திப்படிக்குத்
தமிழ்ட்புலவர் வேதகிரிமுதவியார்.
முகாமைக்காரரே,
சித்திரைமீ. கதி" யாகிய வியாழக் ழெமையி; தினம் பிரசித்தப்
படுத்திய எ. சஞ்சிகை உதயதாரகைப் ப; திரிகையை வாசித்து
ப் பார்க்கும் பொழுது, கொழும்பு கைமாங்கொட்டைப் பெரும்பா
தையில் மிகேல் மாசில்லாமணியாப்பில் உளயின் புடைவைக் கடையில்

இரு வினவு சோமபோனதை பிறு முனியேறும்பெருமான் .
ன்பவர் தனக்கும் பிறருக்கும் வெகு ஆச்சரியமாய் இருக்கிறதென்ப
தாகக் காண்பித் திருக்கில றதை வாசி; து ஆலோசிச்கும் பொழுது,

ல் அன்னங்கள், இப்போதிங்கே மழை பெய்யாமையாற் குளம் வத்
றிப்போம். ஆகையால் இனி வேருெரு குளத்திற் போய் : சேர்வது
யோக்கியமென்று நினைத் து, ஆளுஅம் இதை 15ம் முடைய சினேகித லு

க்குஞ் சொல்லவேண்டுமென் அ ஆலோசித்தபடியே அதற்குச்சொ

லலும்போது, கமபுக்கிரீவன் நீங்கள் செப்பட்டையிகுறிபறத்துபோ
வீரகள் கான் வேருேளிடத்திற்கு எப்படி வருவேனென விகட கேட
ர்கள், ஆ ஞ.அம் எ கள் வர்த்தையில் கம்பிக்கைவைத்து, இஸ்திர

மாய் திருப்பாயாகுல் உன்னையுங் கொண்டுபோவோம்.கொண்டு)ே.
கைபில வழியில ஏதொன்றும் பேசாமல் இருக்தாம் போகக்கூடுமெ

அவ்வளவு ஆச்சரியமான களவென்றெண்ணி: கூடியதல்ல. ஏனெனி

ன் று சொலவி, ஒரு கழி கொண்டுவந்து ஆமையைப் பார்த்து, இந்த

* அதி.அங் காவற் கட்டதிகமுள்ள கச்சேரி திற்ைச்ேசி இவைகளிற்

க் கழியைப் பல லிகுலே பலமாயக் கடித்துப் பிடித்துக்கொள்ளு, வி

களவுபோயிருக்கின்றதே.

ட்விே-ாசே சாங்கள் ஒருவரும் இதை இருபுறத்திலும் மூக்க.ந்'.

மேலும் அதைப் புதினச் சங்கதியாகப் பி சித்தம்பண்ணினதா
"

சிகமென்ற மூக மைக்காரரின் வரிகளிற் க.

ைவேணும். "க

"பழிமா8ல், பிடித்துக்கொடுப்பவருக்கு
கொடையி ன
தென்ம பொருள் இழந்தவர் பி, சித்தம்பண் ண வேணும். அப்படி
இவ்விருவருமல்லா ல அத்தைப் பி.ற முனியேமபெறு டாப்பிள்ளை பி
சிச்சம்பண்ணிய காமன்ம ஏதோவென். திரும்பவுங் கவனமாய்
அாசிக்சேன் சிற்பவறிவாலா ப்க்.தும் பெரியோரிடத்திற் க. ண்பித்

சி லிஆம் போது அதன் கருத்து ஒன் மில கனவெடுத்தகள் வரின்
சாமர்த்தியத்தை யுக் களவுகொடு, தவரின் மிலேச்சத் தனத்தையும்
உலகத்துக்குப் பிசிச் சம வெண்னனதாக வேதும். அல்லது க
டைக்க
ரி. சித்தாமலலாதே களவுபோவது ஆ. சரியமென்ற சக்
தேகத்தை முதல வி.ாா மன தற் களப்பி, அந்தக் கிரே ஸ்தனின் கா

வ: கொண்டு ஆகாசமாக்க வாய்ப்போ கருேமென்று :ொல.) அக்த
பற்றி கொண்டு எழுமபிப் பறக் து போகை
யில், இதை ஒரு பட்டணத்துச் சனங்கள் பார்த்ததி சயி, து ககை

க் கொம்பை இரண்டும்

த் தி எல்லே கும் ஒருமிக ஆ! இதென்ன! இரண்டு

றவிைன்

ை க் கொண்டுபோகின்றன.வெ.ர இப்படிப் பேரிரைச்சலிட்டுப்

பேசிஞர்கள்.

அதை

கட்டுக் கம்புச்கிரி வன். இந்த இரைச்சல் எ
அ சொல்வதற்கு வாய் திறக் வுடனே க
ழியனில ம விடுபட்டுப் பூமி மேல் விழுந்தது. அப்பே தங்கே இருக்
த - லால திய பவா - ள் உடனே கொன து தி. ருாகள். ஆகையால் த
ங் கருங் த உண்ட கறதெ

னக்கு துதமபண்அகிறவா கள் பேச்சை அசடடைபண்ணலாகாது.

மேலும் ய தெ ரு காரியம கேரிடுவதற்கு முன்னே ஆலே சிக்கிறவ

*பத்தைக் குறைக்கத் அணிக்கத. க w, வ.இது ம. மற்றபப்படி துதொ

அம, வருகிறபே தே ஆராய்கிற இவ்விருவருஞ் சுகம்

.ே ஆச்சரியமா?

ள்.

தேசமும்வசி, கும் வீதியும்குலமும்
பாஷையுஞ் சமயமுமென்னமே அலுெம்

ஒருக

ழியைத் தாக்கிக்கொன டுஅதை ஆ.ை பிளும் பிடிப்பித்துக்கொண்டு அ

அடைவார்க

தி யதி விடடு யாதெ ன்று வA தகவதோ அ. வ ட டுமென் து

ஆர் சொலஅகிருகுே அவன் வந்தபின் கர்ப் ப் னென் ற :
பேஆ சமடைவ னென, சேவல் அதெப்படியென பெட்டைச்
சிடச்ே சொல்லுகிறது.

(இன் அம வரும)
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நீதிமொழி க. உல்-கங்.

(A Translation &c.-Continued from page 95)
Two birds, male and female, built a nest under a shrab by the lea-shore
The female one day asked her companion where she should lay her eggs:
To which, the male said, The nest we have here is a good place; but the
female replied thatdangers may sometimes arise, by the violence of the sea.'
To this the male replied, The Ocean has not power to resist my will.”
"There is a great difference said the female, between your power and that
of the sea, He who does not consider his strength when compared to that of
his enemy, will suffer disappointment, but he who is wise in this respect, will
eventually triumph Moreower, he who does not listen to the advice of his

friend will sufier like the Tortoise who was killed by losing his hold of a
stick.'

"How was that demanded the male; and the female began to relate thus:
:Two Swans, named Wegadam and Sangadam, and aTortoise called Campu
crivan were living in mutual friendship in a pond. The Swans thinking one
day that because no rain had fallen for a long time, therefore the pond
மust soon be dry and they would be under the necessity of seeking another
pond where water abounded, resolved to mention the matter to their friend

the Tortoise. Campucrivan on hearing them, replied, You can by yourwings
easily remove to another place, but how can do it
To which they replied,
"If you will confide in us and do as we say, we will carry you also; but you

must not attempt to speak a word, for your safety will depend on your
silence.”

Then they brought a stick to the Tortoise and bade him take fast hold
of it with his teeth.

Then each Swan took hold, one of each end, of

the stick, and fiew away in the air. The people of a certain city seeing this,
with surprize, laughed, and exclaimed, Ah! what is this: Behold two birds
have persuaded a'Iortoise to take hold of a stick which they hold in their mouth
and are bearing him away.'
Campucrivan hearing this, cried out, Whence is this great noise: No soon

er had he opened his mouth than he lost his hold and tell to the ground where
he was immediately caught and killed by some persons, and served for their
food.

'Therefore it is not well to despise the words of a friend

He that wisely

considers what may happen, and he that rightly estimates his present circum
stances, may rest in safety. But he who says, let come what will and I shal
then see to it, will be destroyed as was the tish called Wanderpincatpone.'
The male bird inquired how this was; to which the female replied as follows.
(Io be continued.)

ஞானமான த வெளியிலே கூப்பிட்டு, விதிகளிலே
ன் சத்தத்தைக் காட்டி, முதல் அம்பலங்களிலும் டெசி
ய வாசல்களிலும் நின்று அழைத்தப் பட்டினத்தில்த்

தன் வசனங்களைச் சொல்லுகிறது. பேதைகளே, நீ,
ள் எதுவரைக்கும் பேதமையை விரும்புவீர்கள்! பரி:
சக்காரர் (எதுவரைக்கும்) பரிகாசத்தின் மேத பிரியம்,
ய் இருப்பார்கள். அஞ்ஞானிகள் (எ.துவரைக்கும்) அதி
வை வெறுப்பார்கள். என்னுடைய கண்டிப்புக்களைக்
(கேட்டுத்)திரும்புங்கள்.இதோ என்னுடைய ஆவியைஉ

கேளுக்கூற்றி,என்மொழிகளை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறே
ன். நான் கூப்பிட்டும், நீங்கள்

மறுத்தபடியிலுைம்,எ

ன் கையை நீட்டியும் நீங்கள் கருதிப் பாராமல், என்னு
டைய ஆலோசனைகள் யாவையுந் தள்ளி, என் கண்டிப்
புக்களை விரும்பாமற் போனபடியின.இம், நானும் .
ங்களுக்கு இடுக் கண் வரும்பொழுது நகைத்து,உங்களு

க்குப் பயமாயிருக்கிற காரியம் வரும்பொழுது,உக்க
ளே அசட்டை பண்ணுவேன். பிரளய்ம் போல்ட் பயக்

கொடுக்கிற காரியமும், பெருங் காற்றைப் போல இே
க்கனும்,உபத்திரவமும் நெருக்கமும் உங்களுக்குவரும்
பொழுதே (அப்படிச் செய்வேன்.) அப்பொழுது அ
ஆர்கள் என்ன நோக்கிக் கூட்பிட்டாலும் மாறுத்தாம்
கொடாதிருப்பேன்.
அதிகாலமேஅவர்கள்
என்னைத் அறிவை
தேடிகுலு
என்னச் காணுதிருப்பார்கள்.
வெ

LD

அசிஅப் பாாபானுக்குப் பயப்படுதலைத் தெரிந்து
கொள்ளாமற் போனதற்குப் பதிலாக (அப்படி நடக்கு

(Communicated for the Morning Star.)

Rulesfor getting

(Proverbs. i. 20-33)

lesson in English.

1. Get a distinct, clear, view of the subject in hand; of the

Chapter, Section, Lesson, 80

2. Determine the meaning of the leading terms separately,
and of the different members of the sentence.

8. Read over the proposition or paragraph and observe its
grammatical structure.

4. Then fr in your mind the meaning of the whole, fall,
and accuratelu.

ம்) என்னுடைய ஆலோசனையை அவர்கள் விரும்பாம்
ல என்னுடைய கண்டிப்புக்கள் யாவையும் அசட்டை
பண்ணிஞர்களே. ஆகையால் அவர்கள் தங்கள் சுய

மார்ச்சகதன் பலனைப் புசித்து, தங்கள் சுய ஆலோச

னகளிகுலுக் திருத்தியடைவார்கள். பேதைக்ள்தக்க
மாறுபாட்டினலே
கொலைசெய்யப்படுவார்கள். அஞ்

Tெ

5. Philosophical propositions, all Grammatical and mathe.
matical rules, and all important definitions, should be commit.
ted to memory literally.
1n ordinary lessons, nothing more should be committed liter.
ally, All else should be learned intelligently. The sense
should be distinctly and accurately determined and arranged in

ஞானிகள் தங்கள் நிருவிசாரத்திகுலே அழிக்கப்படுவார்
கள்.

எனக்குச் செவிகொடுக்கிறவனே பததிரமாய்த் த

ங்கித்,தீமைக்குப் பயப்படுகிற பயமில்லாமல்

அமைதி

லாய் இருப்பனென்று சொலலுகின்றது.

the mind.

(It is not wise always to follow the examples of others.)

அட்டவணை.ட00NTENTS,

இரண்டு கழுதைகளி பொதியேற்றி ஒன்றில் உட்புப் பொதியு
ம் ஒன்றில் பருத்திப்பொதியும் வைத்துக்கொண்டு ஒரு ஆற்றுக்கு

H2ம். Brief Historical view of India - 101

அக்கரைப்படுகையில் உப்புப்பொதி தண்ணிரில் எனக் து உப்புக் க

இக்து தேசச் சரித்திரம்

101 |Statistics of Ceylon - - - - 102

ரைக் கபோனதினல் அப்பொதியை எடுத்த கழுதைக்கு இலேசு கிடை

இலங்கையின் சன் மை

த்தது. அப்பொழுது அ.த சன் கூட்டாளி பாகிய கழுதையைப் பா
ர்த்து கினேகிதனே, என் சுமை இலேச பிற்றெ மம், அது இலே

102 Dialogue between a Christian Stu
dent and a Tamulian &c.
- 103

புதினப் பத்திரிகை

103|statistics of the collectorie of Mi.

_

oே

சான முகாக் சாம் இன்னதென் றும் சங்தோஷத்தோடே சொல்லக்
சன்சுமையும் இலேசாக வேண்டுமென்றெண்

தருமலிங்கர் அற்புதப் பிரப

னி வழியில் அடுத்தாப்போல வர்த ஆற்றில் தான் கொண்டுபோன

சிவகங்கை சப்த் திசெமிச்தாரி 105| communicatio

சுமையை எனத் துப் போட்டது.

இலக்கணக் களஞ்சியம்

106| Pancha-Tantra-katei

பஞ்ச தக்திரக்கதை
நீதிமொழி

107

Ries forgetting a lesoni Eng. 108

108

It is not wise always to follow the
examples of others,
ib.

கேட்டு மற்றக் கழுதை

பஞ்சு கனவுகொண்டு அதிகம்

பாரமேறின தில்ை அக்கழுதை பின் முதுகு முறிக் தி போயிற் று.

இ

ப்படியே யோசனை அற்று முன் மாதிரியைப் பின்பற்றுபவன் சஷ்ட
த்தை அடைவான்.

விபு சம்பரஆ
A,

_

_
-

_

_

_

ib. On ituary
Tamil Grammar
_

_

_

)
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Thursday, June 3, 1841.

(No. 11.

சஞ்சிகை பல்க.)
தின் மேற்கோளாவது, பராபானுடைய கிருபையானது ஈமக்கு மிக

காகிதப் பிரத்தியுத்தரம்.
நாகபட்டணம் ஞானமுத்தாபிள்ளே அனுப்பின கடிதத்தில் எழுதி
இருக்கப்பட்டகாரியங் தெளிவில்லாமலுங் கவ்வைக்குக் கூடாத திமா
னபடியால் அச்சடியாமல் விடுகிருேம்.
'புடைவைக் கடை' என்.று கையொப்பம்வைத்துச் கொழும்பாலே

வந்த காகிதத்துக்கு மாறுத்தாமாவது. இதைப்பற்றி இனிமேல் எழு
ஏ
னென் ருல் அது வினை குதர்க்க
உண்டு ப

ம் அச்சிலே போடுகிறதில்லை.
இயலுப்புங் காரியங்களொன்றையுத்தை
யுச்சொக்தரவையும்

ா யிருக்கின்றது.
ண்ணுகிறத
கொழும்பால் சப்பிஸ்ைெற பர்' என்று கையொப்பம் வைத்த

உதயதாரகை பெற்றுக்கொள்ளும்படி எழுதினவர் அவ்விடத்திக்குக்
காரியகாரளுப் இருக்கிற கன் சமாளுதபிள்ளை வழியாய் உதயதாக
சையை முறைமைபோல வாங்கிக் கொள்ளவும்.

வும் விருத்தி செய்கின்றது. சென்ற ஐப்பசிமீ

தடங்கி இதற்குள்

ளாக பாசுகபெயர் ஞானஸ்நானம் பெற்ருர்கள்.

ஆயிரக்கணக்கான

சனங்கள் நாம் நம்புகிறபடிக்கு உண்மையை அறிந்துகொள்ள வேஅ
மென் கிற மிகுந்தவாசையைக் கொண்டு தானே சிறு புத்தகங்களும்
வேதாகமங்களும் வேஅமென்று வருக்திக் கேட்கிருர்கள். எந்தத்தி
க்கிலே பார்த்தாலும், அய்யா! நீங்கள் போதிக்கிற உபதேச உண்
மையை அறிக் தி கொள்ளும்படியாய்ப் புத்தகம் வேஅமென்ற சத்த

ங் கேட்குது. எழுத்து வாசினை அறியாத வேடரும் மறுபேரைக் கொ
ண்டாகுதல் வாசித்தறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்றவிச்சையிகுறி
புத்தகக் தாருங்களென்று மன் ருடுகிருர்கள்.
பாம்பன் வாய்க்கால்.

இச்த வாய்க்காலைப் பத்தடி தாழ்வுக்குப் பதிக்கும்படியான பிர
யெத் தினம் பண் அம்படியாய் இந்தியாவிற் சுப்பிறிங் கோவறனமே
ங் த க்குச் செய்தி அ.அ ப்பியிருக்கிறதென்று கேள்வி உற்ருேம்.

புதின சங்க தி.
இயாழ்ப்பாணம்.
பான மி.
_

சதி

திங்கட்கிழமை எங்கள் அரசியினது செனன

அமேரிக்கா.

ஊ ஸ்ட்றீ என் னும் பட்டினத்தில் நிய பிற பாஷைகளைக் கற்றறிக்தி

ருக்கிற ஒர் கரும ரக் கம்மாளன் இருக்கிருன். இப்படிக் கல்விமாகு
ய் இருக்தம் அவன் நாடோறுங் தன் கம்மாலையிலே தன் தொழிலை

காளானபடியால், கொடியும் தாக்கிக் கோட்டையிலே சில வெடியுக்

விடாமற் செய்து வருவான்.

திர்க்கார்கள். இராசாத்தியும் அவ பத்தாவும் டிேய ஆயிசும் பெருக்க

ன் பாஷையில் இருக்கம் அவன் மொழி பெயர்த்திருக்கிற கடதாசி
களே இச்சிலவு கண்டோம். இப்படிப்பட்ட அறிவாளி தன் தொழி
லைக் கனம்பண்.அகிருன். அத் தொழிலுமோ அவனக் கனம்பண்

மான பாக்கியமுமுள்ளவர்களாய் வாழ்க் திருப்பார்களாக.

வட்டுக்கோட்டைச் சாஸ்திரப்பள்ளிக்கூடம்.
போன மி. உசு. தி" புதன் கிழமை படிப்புச் சோதிக்கப்பட்டது.
இக்தப் பள்ளிக்கூடத்த உலமையாய் இருக்த கனம்பொருங்கிய கோ
ய்சிங் ம்றன் ஐயர் சரீர சுகந்தக்காக உ, க காளைக்குள் அமேரிக்கா
தேசத்திற்குப் போக இருக்கிறபடியிஞலே சமக்கு மிகவுங் தக்கமா
ய் இருக்கின்றது.
தந்திரம்.
வேதானியக் கரையிலே நாட்டவர்களிலொருவர் சகல வியாதிக

ளேயும் மாற்றத்தக்க வல்லமையுடையவரென் ற பேருண்டாயிருக்குது.
அவருடைய ாேத்தி இவ்வளவு தாரம் பிரபவியப்பட்டிருக்கிறபடியால்
அவரைத் தரிசிக்கும்படியாக இவ்விடங்களில் இருக் துங் திரளான சன
ங்கள் போகிருர்கள். அவரைப் பற்றிச் சொல்வது அரைவா.ெ மெய்
யாயிருக்குமென்ருல் அவர் பெரிய வரப்பிற சாதியாய்த்தான் இருக்க
வே அம் என்ருலும் எதையும் எடுத்தாட்போலே கம்பிக்கொள்ளுகிற
இந்தப் பேய்ச் சனத்தினுடைய பேச்சை நாம் நம்பிக்கொள்ளக்கூ
டாதபடியி அல் அவர்தாமே தயவுசெய்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து
காம குறிக்கிற சில அற்புதங்களைச் செய்து காட்டுவாரென் றல், அவ
ருக்குப் பயணச் சிலவும் வேறேசில வெகுமானங்களுங் கொடுக்க
உடன்படுகிருேம்.

தோணிச் சேதம்.

ஊர்காவம் துறையில் இருக்க வடகரைக்கு ஒடிப்போன தோ
ஆளி ஒன்று இக் காட்களில் அடித்த உரத்த காற்றில்ை அவலப்பட்டுச்
சேதம்போயிற் று. சில கிலாசுக்காரர். நீங்கலாக மற்றச் சனம் மr
ன்விெட்டதென்று கேள்விப்பட விசனத்தை அடைகிருேம்.
கப்பல் எரிந்தது.
கல்குத்தா நகரியில் இருக்க சக்தகம, வெடியுப்பு முதலான சாக்
சேர்மிக் கொழும்புக்கு'ஒடின கப்ப்லொன்று சென்ற மாதம் கதி"
பருத்தித் துறையிலே கல்லுவைத்து மற்ற ட் காலமே பாய் து:ெ

முலத் தீவுக்கு அப்பால் ஒடுகையில்,அக்கப்பல் கெருப்புப்பிடித்து
க் கிகே-முய் எரிக் துபோயிற்று.

கப்பித்தாலுங் கில்ாசுக்காரரில் A

இதிபானவர்களும் மற்ற வள்ளத்தில் ஏறி உக தி சாயர்தரம் முல்
லத்தீவிற் சேர்ந்தார்கள். அதில் இருந்து வேருெரு வள்ளத்தில் ஏறி
எ.கா.அபேரைக் காணக்கேட்கவில்லை. அவர்கள் மாண்டுபோனதா
கி.அ

காண்குது.

மட்டைக்களப்பு.

வேதிவியன் மிசியோனச் சேர்ந்த கனம்பொருக்திய இலlருெறி
"சிடர் அாசக ஆ வைகாசிமீ. உகதி' எழுதிக்கொண்ட காகிதத்

பிராஞ்சு பாஷையில் இருக் தும் சேம

SUMIMARY ()
NEWS,
JAFFNA.-The Queen's birth day Monday the 14th ult.being Her ma

jesty's Birth day the Royal standard was displayed on the staf in the Fort.
In the evening a feu de jot was fired by the seapoys in the Garrison-May
long life and increasing hippiness be the portion of Queen Victoria and her
t.
illustrious consorTA

BATTICOT SEMINARY.-The Annual public Examination of this In.
stitution was held according to appointment on Wednesday the 26th ult.
The following is the ORDER or ExERcts Es, pursued at the Examination.
Reading the Scriptures, irc.
1. Address,-England,”

B. CoRNELIUs.

2. 5th Class in New Testament

3. Address-Unity of God”
Class,
Testa
New
4. 4th
,' ment
ylon
-Bab
ess,in
5. Addr

G, H. HALLock.
D. Srickrr.

6. 3d. Class, Arithmetic, Tamil analysis and Geography. J.

EwARrs.
7. Address,-Nature and uses of Steam,'
ruing
, Nannool and Algebra.
8. 2d. Class, Const
Tamil
du
-Hin
9. Address,
Astronomy”
D. A. CARoடம.

10. 1st Class, Cural,

11. Address,-Rama's army of Monkeys,”

E. Rockwoop.

12. Select Class,
Sanscrit and Hindu Astronomy. .IN
13. Dialogue"HAMI
and WHITE.
We are sorry to announce in this connection that the REv. H. R. Hors1NG

ாoN., Principal of the Seminary, is compelled by reason of impaired health, to
leave the Institution for a season, being about to proceed on a woyage to Am
erica by advice of his Medical attendant. He expects to leave this for Madras
in DEAD
a few days.
Does.-We learn that 167 Dogs received their quietus in Jaffna

within the 14 days allotted by law for their destruction.
Jugglery and Foolery.-A Native Juggler has lately made his appearance
at Wedaraniem on the Coast who is said to be endowed with the power of

healing all manner of diseases and of performing various wonders. His fame
has induced large numbers of people from this province to pay him a visit. It
the half that is told of him be true he must be a wonderful man indeed

But

as we do not believe the stories of our too credalous countrymen, we ofer to
pay the expense of his coming to Jaffna and something handsome beside, and
will also he his most devoted disciples, it he will only do as the favor to per
form certain miracles for us which we will nominate.

Loss of a native vessel மith most of the creu and passengers-Dur.

110

உதயதாரகை-MoRNING STAR,

ing the late strong.winds a native vesselfrom Cais bound for the Coast, with
sekeral passengers on board, was Capsized-and all were Iost except a few of
the metwho ived themselves by cinging to a small Boat attached to the

மanner, and every wessel safely underweigh (endeavouring to make an oங்,
by two o'clock_The view of the whole feet getting under weigh togeம்:
and leaving the Roads at onetime, was the most imposing as well as theg

vessel.

est sight of the kind ever seen at Madras.

C.
Butler, Commander, from Calcutta, bound for Colombo, with a carg0 of Sul

had proceeded to sea, remained, preferring to trust to their fragile groமd யங்,

Fire at Sea-Loss of the Barque Regia.--The Barque Regia, ).

The dhonies, after observing that all the vessels had been warmed -

phar, saltpetre, &c arrived at Point Pedro on the19th it and lef again the

ling rather than to venture to sea in such tempestuous weather. The c

text morning

When of Mooletivo, She was Suddenly discovered to be on

quence was that 6 native vessels came on shore, wiz., one at the Taமel, tச

fire, which not being immediately got under, from the nature ofher carg0,
made such progress, that she was sion enveloped in the devouring element,
and in a shortime the ill-fated Barque went down, The Captain, with the

at the Fort, one of the Nabob's palace, one of the Ice House, and one b.

greater part of the crew arrived at Moolletivo on the evening of the 21st in
the Long Boat. Four of the men, who betook themselves to the Jolly Boat,

கawed.

had not been heard of, and it was feared that the boat had foundered, and

Letters dated April Sth, 1841, state that the aspect of aாaiாத iய மன.
eastern Africa at the latter end of last month, was somewhat lowering, :
reply to Mehemel's protest having been received from Constantinople, and =
old Pacha being determined, (apparently at least) to appeal to arris it be c
மot procare a nodification of the stringent terms required by the Sultan. Three
ஆாs i low appears were imposed it the instigation of Reschid Pacha, பி.

that the men were lost.
001,0M180.

Supreme Court.-The Criminal Sessions at Colombo held before Mr. Jus
tice Stark, commenced on the 11th and terminated on the 17th, ult the Cal

endar hawing been, as on the former occasion, very light, probably in conse
quence of the greater certainty with which the perpetrators of crime are now
discovered, owing to the greater vigilance of the police-Obs.
Imports and Emports-A comparison of the Statement of the Imports and
Exports for the Quarter ending the 5th April 1841-lately published by the
Custom House Authorities-with that for the same uெarter of 1840, will be

interesting to some of our readers.
IMPoRT8

1st. Quarter of 1840

English Cotton Goods.
Indian Cottons
Metals

Wines and Spirits
rேain

C 14,812
1S,340
2,084
4,875
40,967

1st. uெarter of 1841 Increase.
:e 38,674
25,759
5,004
7,958
48,948

228,862
7,419
2,920
3,078
7,991

Thus it appears that it all the staple Imports there is an increase this year;
but owing to a slight falling of in various minor articles there is a deficiency
upon theTotal of C12,376 that for 1840 having been 189,498 whilst that
of the same quarter in 1841 is only C 177,122.
ExpoRTs

1st, Quarter of 1840
E 8,7653

Coffee

Cinnamon
Cocoanut Oil

1st. uெarter of 1841 Increase.

8 110,671
6,906
6,998

9,448

8,924

C 28,018
Decrease
2,537

1,926

tween St Thome and the Adyar We also learn that one dhony foadere
in the roads; the crew happily reached another dhony in ajolly boat and As far as we can learn have been no lives lost.-Madra

Her.

E(:YPT.

Tarikish Minister, who it is well known is a personal enemy to Mehemer, ம:
not (as formerly supposed,) at the recommendation of the'Ambassadors ofம்.

Four Powers, one lid all of whom profess (as we learn from our English p
pers,) the profoயndest ignorance of the contents of the firman previously டி

its publication. A reference has been made to the representatives of the Greவ
European Powers assembled in London, respecting Mehemet's remonstrமce, !
and it remains to be seen it is wisles will be complied with. It is thoug |
however that as Reschid Pacha has been deposed, and a fresh treaty for the
settlement of easternalairs has been enteredinto between the European Peன.
ers, including France, that an arrangement satistactory to the Pacha will be
yet made, and that there will be no Turco-Egyptian wள்.-ib.
0WERLAND INTELLIEேNCE.-This mail has not fயmished றாரு

intelligence of a very iமportant character. There is however a good deal that
will not fil in its perusal to lord high gratification to Her Majesty's உb.
jects in this distant province of her doinions. The fact that ou good little
queen, and her consort, and we may add her royal infant, were in the enjey.
ment of the next greatest temporal blessing to soundness of mind,-soundness

and health of body-is indeed ofitsell, sticient to atord very great pleasure
tpal within whose bosoms loyalty to our sovereign lady has i place But be.
sides this, there was much in the aspect ofairs atthe commencement of April,
both in the sea girt isle, and in Continental Europe, to cal for gratulatioம.

Notwithstanding these two deficiencies there is an increase, as might be ex
pected, in the Total Exports of the last quarter of C16,516.-Col. obs.

At hope peace-if not plenty-seems generally to have prevailed, மக்
throughout the length and the breadth of the adjoining continental appears to
have been tranquility France indeed politically excited; but notwitistanding

Paumben Channel.-Instructions, it is said, have been sent out to the

the restlessness of many other citizens, her belligerent debates, and deliance

Supreme Government of India to take measuresimmediately for the deepen.
ing of the Paumben Channel to ten feet.-Col. 008. May 24.
hand-making a very neat typographical appearance-and in its intellectual
character, pretty well adapted, we should think, to the mass ofits readers, We

biddig fortifications, She was not,-as a nation,-for war. She had virtually
united with the uெadruple Powers for the pacification of the Levant, and by
so doing had Said that, so fr as She was concerned, the sword should rest i
its scalbard. There has been no further trial of strength, so far as we have
been able to discover, between the two leading political parties during the

shall look with interest for the future numbers of the work, and in the mean

month ending the 4th of April.

time, offor our best wishes for its increasing usefulness.
BATTICAI,0E.-Extract of a Letter from the Rev. R. Sror, wes.
leyan Missionary, dated Batticaloe, May 12th, 1841.
'The work of God is prospering amongst us to a considerable extent; we

The East India Company, we are extremely glad to see, have come obly
forward in aid of the comprehensive steam cause, by promising to the Unit

THE INWESTIGATOR.’’-The first No. of this Periodical has come to

have had 169 Baptisms since the beginning of last October, and hundreds if not

thousands more are earnestly desiring to read our Scriptures and tractswith, !
believe, an earnest desire to know the trath. The cry on every handis, Give us
the Scriptures, we want to read and know those doctrines which you toach;
and even the poor Wedas, who cannot read themselves, beg for the word of
lite that they may have an opportunity of getting it read by a passing stranger.”
MADRAS.-A Heaou gale commenced at Madras at 2 o'clock on
Sunday morning (the 6th ult.) from the North West, attended with wio.

lent squalls and rain which it was afraid would part the shipping: however,
at daylight, all appeared to be holding on well At this time the weather
seemed broken,_he barometer high and steady, though the surfwas so high
that no boats could go of From 9 till noon the weather was murky and i
settled. The scud wasflying sometimes in a South and South Easterly direc
tion, and so long as the wind hung of the land, no danger to the shipping was
apprehended. At l P. க., indication of bad weather became apparent by the
falling of barometers, and the surt and_Sea_rising to an alarming degree, and
merging into one nearly apile out, The Commanders of vessels, early al
ofwhom were on shore with some of the chief and second 0ficers, now felt

very anxious for the safety of their wessels, especially when it was impossi.
ble for them_to get of to their ships which were signalized from the Master
Attendant's Flagtail to prepare for sea and afterwards to cut or slip: simulta.
neous with which, gums every 5 minutes for one hour were fred froin theram.
parts of the Fort.

_

At this moment the deepestanxiety was depicted in the countenance of ew.
ery Commander whilst watching his vessel in the operation of cutting or slip
ping, which we understand was all done in the quicket and most seimanlike

ed Company,-the Peninsular and Oriental and East Indian Steam wa

பigation Companies now happily constituting ome association.-C 20,000
per annum for tive years, to enable them to carry out their grand designs,
and engaging to atord further assistance as soon as the Company are in a
position to undertake a contract for the conveyance of the Indian mails east
ward of Suez. This is truly most cheering intelligence, and, were the April
mail for 1841_the beare of no other tidings, would render it memorable in
the annals of British India Crossing the Atlantic, we notice, that the new
President of the United States, General Harrison, had been imagurated, and
that there was good reason to believe that Colonel McLeod would be shorty

liberated. The union of the Canadas has been proclaimed in due form-Ma.
dras Herald-May 19.

TH LEARNED BLAcksMITH-There is living at Worcester Mass (0.
S. A.) a blacksmith, who is said to have made himself master of 50 foreign
languages, and who still labors at his forge a part of every day.-We have
lately looked over files of American papers, containing long articles, commu

nicated by him, being translations from French and German Authors. Sach .
manhonors his employment-and his employment honors him, The lustre of
true genius shines மorebrightly perhaps in such circumstances than when rais
ed by the voice of public favor to a lotier position.
1n the Press, and shortly to be l'ublished,
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In Tamil

With their
Translation in English.
Ey P. PERCIWAI.
N. B. The collection contains upwards of 1200 Proverbs arranged, for re
ference, in alphabetical order.
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