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Thursday, Aug. 5, 1841.

க்கங்கள்,மனுவாக்கங்கள் என முடிவில்லாத கட்டுகளையும் உண்டா
க்கியிருப். தில்ை உண்மையைச் சரிவர அறிக்க கொள்வது Sரயா
சமாய் இரு கில் றது. கிரேக்கர், உரோமர் முதலான சா சியார் தி
க்க தேசச்சைப் பற்றிப் பூர்வீக ச் : லே கன் ருப் அறியவில்லை.

அச்சடிக்கப்படும்.

வெக்கஸ் (Bacchus) என் ட வன் இக்க தேசத்தை வெற்றிகொன்

அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு
க ப் மடித்த தாள் அ
ஆ கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக

டானென்மம், எகிப்த்திய ஆன சேசோத்திரில் (Sesostris) என்பவ

வில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன் ரும் வியாழக்கிழமைகளிற்
பண்ணட்டம்ெ
பிரசித்தம்
பக்திசம். ஒன்அக்கு, உ பென்சு அல்லது . வெ
இதின் விலை,
:இ சல்லி, அல்லது மூன் அ மாததிற்கும் முன் னறக் கொடுத்திரு

ல்லப்பட்டிருக்கி

பட்ட இராசாத்தி இக்து தேசத்துக்கு வச்து போர்.ண்ணின காரிய
ம் கிலேபாமாய்ச் சொல்லப்பட்டிரு கின்றது. அவள் ஆசியா முழுவ

க்தால் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிலிங் கு.
இதிற் பத்துப் பத்திரிகை க்குக் கையெழுத்தி

தையும் வெ மிகொண்டு வருகிறபொழுது, இக்து தேசம் ம க சிற
கேள்விப்பட்டு, அதைப் பிடிக்
ப்-ன் செல்வி கையுமுள்ளதென்

ற்றியும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்சியும்

_

_

-

.

_

வைத்து மாதாத்த
ம் ப்னம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத் தி, ம.ர பெயருக்குச் செலவிட
க்கூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஏ ன் முக்கு, கதி.

* அக்கே படை.ெக்கப் போசூனெ

ஹம் ஆசாட்டமாய்ச் சொ

ம.த. அத்தை கம்புகிறதற்க இடமில்லை.

ஆசீரியா தேசச்தை ஆண்ட செமிராமிஸ் (Semitamis) என்னப்

பென்சு, அல்லது க. பணம. அல்ல.அ மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன

கும்படியாய்த் தனது இராச்சியத்தின் சம்பந்து முழுவதையும் அத
ற்கென்றே நீடடுத்திப் படைடெடுத்து வர் போது, இக்து கசியை ம
தக் கலங்களின் மிக் சடக் க் கூடாதென் மும் இக் த தேசத் தினது

ந:கொடுத்திருத்தால் விலை, த பென்சு,

பேர் யானைகளை வென் கொள்ளக் கூடாதென்றுக் கண்டு இந்த இ

-

_

ஒருபக்குக் கையெழுத்த வைத்து வருஷத்தம் முன்னேற
க் கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காயருக்கு இதன வில பத்தி ம் ஒ

சன்டு முட்டுப்பாடுகளையும சீக்கிற கற்கு முயற்சிப்பட் டான்.

ன் றுக்கு க. பென் சு, அலலது அ. வெள்ளே ச் சல்லி. மூன்.அ மாத
த்திற்கு முன் னறக் கொடுத்திருக்தால், விலை ஆறு பென் சு.
- தவாற்செலவை வட.
காகிதம் எழுதிக்கொ ள்பவர்கள் தாங்கள் அமி விக்க வேண்டியவை

டாவிகளை அழைப்பித்து பதெரியாவிலே கப்பல்களைச் செய்வித்து
க் கரை வழிய ய்க் கொண்டு வத்து இக்து

க% உதய தாரகைப் பத்திசத்தினது முகாமைக்காரருக்கு எழுதிக்
தவாற்.ெ லவுகெ த்ெதஅப்பஅம்.

வும் உயரமான பொய் யானைகளைச் செய்விச்து அவை கள இயக்கு
படி உள்ளு 'கு ஒட்டைகளையும், மனு ஷ ையும் நிறுத்தி அள். :)

.
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கியில் இறக்குவித்தாள்.

தன் சேனயிலே போர் யா?னகள் இல்லாசசற் காக மூன் அ இலட்ச

ம் எருத்து மாகெவ க் கொல்லுவித்து அவை எளின் தோலிகுல் மிக
ப்படி மூன்

1 S.

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

எப்ப

டிைெ குல், பெனி கே சீ புற முதலனே இடங்களில் இருக்க

வகுஷமாய் எத்தனம்பண்ணி கொண்டு மு ன்று இலட்

டி டசாதியும் ஐ. இலட்சக் துர கமுங் கொண்டு ப்ோருக்குப் புற
ப்பட்டுத் தான் செய்வித்த பொப் யா:ன க ச ஒட்டைகளில் ஏற்றுவி
த்து கொண்டுவச்து ஆ அக்கு அக்கசையிலே நிற்க, இக்து தேசத்
அது இச சாவாகிய இஸ்தே பிரோவே:ே ) என்பவன் காலாயிரம் ம
ரக் கலங்களோடு டிங் த கதியிலே சண்டை செய்யப்போனவிடத்தி

-

லே செமிராமிஸ் என் பல ள் வெற்றியடைக். அவனுடைய மாக்கல் ,

is me and a halfpence a number, or mine pence a_quarter.
To those who'subscribe for tuenty copies and pay in advance, the

கள் எல்லாவற்றை புஞ் சமுத்திரத் லே தாழ்ந்த உக்சரையையும் பிடி

price is one penny a number, or st. pence a quarter.

த்துக்கொண்டு அந்த ஆற்றிலே ஒரு பெரிய பாலத்தைக் கட்டி
அது வழியாய்த் தனது தளங்களே இக்கரைக்கு

N. B. Postage extra.

Persons who wish to act as AGENTS, may apply to the Publisher, at
the American Mission Press, Manepy, Jaffna.
coRRESPONDENTS may send their Communications post paid ad.
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-A. Mc FARLANம; BATIICALOE-S. A. A.I.I.EG EcooN MoமI.I.ER;
CALPENTYN-). wooமHUI.I.; TRINCOMALIE-Rev. C. Hoட2; CO.
I0MB0-P:11.1p CA.N. IMAN ADAN; KANDY-REv. W. 0Aki.sw;
MADURA-Rev. R. D. WARம; DINDIGUL-Rev. J. J. LAwi sNc E;

_சி

வர பண்ணி அவ்வி

டத்தலே தனது சேனையை அணிவகுத்து முன்னணியிலே பொய் யா
னே களை நிறு, தி வைக்க, 2ங் தியர் மிகவும் டயர்து பி

னிட்டுவிட்டா

வளத்தில் இருந்த சிலர் இக்தியரிடத்
தில் வந்து பொய் யா?ன களுடைய செய்தியைச் சொல்ல, அவர்கள்
ஒர்மங்கொண்டு படையெடுத் துப் போய்ப் போர்பண்ணின இ-த் தி
ற் குதிரைப் படை ச் சண்டையில் இசிக் கொடுத்தும், யானப் ப
ர்கள்.

செமிரா மிஸ் சுடைய

டையைச் செலுத்திச் செமிாமிஸ்சுடைய பொய் யான கண் உள்:
கி மிகுந்த சேனயை முறியடித்து வெற்றிகொண்டார்கள். செடி
ராமி சும இதேப போரி ல தமக்தாளென்று சிலர் சொல்லு கிருச்
(இன் அம் வரும்)
கள்.

TANOREடRமv. T. BRoTHERாoN; MADRAS-P. R. HUNா, Esq.

(From Williams Missionary Enterprizes in the South seas)

புங்குடுதீவு.-பத்தர் சாக காதபிள்ளை.

(Continued from page 137.)
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தென் சமுத்திர தீவுகளில் நடந்த சங்கதி.
மற்ற காட் காலமே நாங்கள் சிலருடனே

(Continued from page 134.)

பேசி கொண்டிருக்கை

னக பூர்வீக சரி, திசம் மிகவும் மலைவுள்ளதும்,அ

யில், ஒரு சக்தத்தைக் கேட்டோம். அது என்னவெ ன்று பார்க்கு
மிடத்தில, ஒருவன் சனங்களே க் கோவிலுக்கு அழிைச்கும்படி அடிக்க்
கோடரியை ஆ
வெண்கல மணி இல்லாத தி குலே, ஒரு கவலின் .ே

சித் சொல்லியிருக்குங் கரியங்கள் உண்மையாய் ஒத்து கொள்ளத்

போட்டிச்சிச் குத்த பண்ணி கொண்டு நிற்க, அச்சந்தந்தை:

தேசத்தில் இருந்த சாஸ் கரிகளுஞ் சரித்தி

கேட்டுச் சகலரும்,வெள் காயங்கி உடுத்தவர் சனா ப்ர் கோவிலில் நிறை
சவைய ப் வன்.து கூடிஞர்கள். அக்த வேளையில் (பப்பியன்) (வகு

இந்துதேசச் சரித்திரம்-Ancient history of India.
இத்து தே

தக்கவை: குமல்ல, இக்

ரகாசருக் தாங்கள் எழுதிவைத்தவை க%ா கடத்தபடி எழுதாமற் கூ

- புங் குறைத்தும் மண்ண மலையாக்கியுங் கி ரிய்க்க: விசேடி
ச்சி வன்னித் தி ரூபசப்படுத்தியும், காலக் கணக்குக%, ஒழுங்கின் மி
முன் அம் பின் அணு மாப்ச் சொல்வி அளவறப் பெருக்கி உகல்கள், உகா

பத ை)என் னப்பட்ட இரண்டு கிறிஸ்த மார்க்கப்

பத சர்களும் இவ

ர்களைப் டோலெத்த வேறு (சு.)பிரசங்கிகளும் அவர்க . . . .
ம் பிரசக் கக் கூட்டுக்கு முன்கு க உளுக்கார்ச்சிகுச்தார்கள். இட்டு,
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சம்மொர் ஐரோப்பையாரைப் போல் உடுத்தியிருக்த கிமூல் (அத்து

தா)ெ வோர் மிகுந்த பிரமிட்போடும் விருப்பத் தோடும். இவர் கணப்
பார்த்தார்சன். என் சூேடே உடன் வேலையாய் வந்த (விறிவன்) என்ப
வர் வாசித்துப் பாடித் தேவாரா:னயைத் தடங் கிஞர். பின்பு கான்
'பராபரன் உலகத்தை அவ்வளவாக கெசித்தார்'என்ற வாக்கியத்தி

ன் பேரிலும் அதற்கடையான(க. சீமோ. க. அதி விடு)ஞ் சுலோபச் சில
உள்ள எல்லா அங்கி சரிப்புக்கும் பாத்திரமான வார்த்தையாய் இருக்

கின்றது' என்ற வாக்கியத்தின் பேரிலும் பிரசங்கம்பண்ணினேன்.
நீண்ட தாடியும், வரண்ட முகமு மாய் இருக்க இச்சனங்கள் அக்த
வேளையில் (உத) ஞ் சனம் போலக் குளிர்க் த முகமுங், துப்பரவான
உடுப்பும், மரிய தையான நடையுமுள்ளவாக ளாய்ப் 'பாபால் உ

லகத்தை சேசித்த அவ்வளவாகத் தம்முடைய சொந்தக் குமானக்
கொடுத்தார்” என்ற பிரசங்கத்தைக் கேட்டுக்கொண்டிருக்கார்கள்
முன் கான் இத்திவுக்கு வந்தபோது, மனிதரை மணிசர் தின் கிறவர். கு
ாேப்,மிசவும் அந்தக்கேடான வர்களுமாய் இருக்கார்கள். இப்பொ
முதோ கற்பழக்கமும் எல்லாரும் ஒரே இருதயத்தோடே பாபா
அக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிடுகிறவர்களுமாய் இருக் சார்கள்.
இத்திவின் இராசாவுடைய போன் எங்களுடன் கூடி: கொண்(ேஇ
ராயதத்தியா) விற் சு. சேலம் பரம்பியிருப்பதிஅல், அவ்விடத்தித்
கிலேயையுஞ் (சேசா யுத்தி) விேன் நிலையையும் பு த்தி அவ்விடத்தி

ன் சங்கதிகளைத் தன் ஊரவர்களுக்குத் தாளுய்ச்

சொல்வது

திறம்ெ

ன்.று அது முகாங் தரமாய் எங்களுடனே கூடிக்கொண்டு புறப்படும்
படி கேட்டுக்கொண்டார். அப்பொழுது காங்கள் அதற்குச் சம்பி
தித்து, உம்முடைய பேரன் இவாசாவும வருகிறது. கலமென்.அ சொ
ன்ளுேம். எனென் ருல் இவர் எங்களுடனே வருகையில் சங்கள் ம
ற்றும் அஞ்ஞான தீவுகளுக்கும் போய்ப் பயமில்லாமல் அவைகளின்
நிலைபாத்தையும் பார்த்துக் கொள்ளக் கூடியதாய் இரு த தி, உவலி

|

குத் தீபரமாய் இருக்கின்றன. அழிவும் இடுக்கண்ணு :
அவர்களுடைய வழிகளில் இருக்கின்றன. சமாதான ம'
ர்க்கத்தை அவர்கள் அறியா ர்கள். அவர்கள் கண்களுக்க

முன்பாகத்தெய்வ பய்மில்லஎன்பதே.Rom3.10.15'

மேலும் எந்தெந்தச் சமயத்தவர்களுக் தங்கள்
பாவிகள் என்பதைத் தங்கள் சுப அறிவிலுைம் ஒச்சி

க் கொள்ளுகிறர்கள். ஆதலால் அவர்கள் தங்கள் தக்க

ள் சமயவொழுங்கின் படியாய்ப் பற்பல பிராயச்சி

தங்களையும் வழிபாடுக% யுஞ் செய்வார்கள்.
தாங்கள் பாவிகள் அல்லவென்று சிறிது பேர் வாப்

குலே பேசினலும் அவர்கள் மனச்சாடசியும் கடக்கை
யும் அதற்கு மாமுக இருக்கின்றன. எதினுலென்ற்ே
கொஞ்சமும் அறிவற்ற காட்டுத்தனமான சனமேயன்றி
மற்றவர்கள் தங்கள் தங்கள் சமய கோட்பாட்டின்படி:
யான கித்திய கருமானுட்டானங்களைச் செய்து வருகி|
மூர்கள்.
அவுந்தத்தைத் தேடுகிறவன் தன்னைநோயாளி பென்
அறு காண்பிக்கிருப்போலப் பிராயச்சித்தங்களச் செய்தி
றவனுந் தன்னைப் பாவதிதோஷம் உள்ளவனென்று :

|.

டத்தில் இருந்து (இா, யசோங்கு)வுக்குப் போகிறவாசகும் பேசிற

றிக்கைபண்ணுகிருனென்பதற்குச் சந்தேகம் இல்லை. ஆ

தற்கு முஸ்திப்புப் பண்ணிஞர்கள். காங்கள் இவர்களுடனே (இவா
யதொங்கு) வுக்குப் போகாதபடி (அத்துதாகி) திவாா எங்கக

சற்று சேரமாக ஆலோசனை பண்ணின பின் சாயந்தாம் எதுவிதத்

தலால் மனிதர் எலலாரும் பாவிகளாவே இருக்கிருர்கள்.
இப்படி இருக்கப் பாவம் நீங்கும்படியாக மனிதர்செ
ய் அவருகிற பிராயச்சித்தங்கள் பலவாயிருக்கின்றன. அ
வைகளினலே பாவத்தோஷம் நீங்குமேயென்ருல்
வைகள் பாபால்ை நியமிக்கப்பட்டவைகளாய் இருக்

தி.அங் கப்பலேறவேண்டுமென்றெண்ணிச் சாமான் முதலிய தளபாட

கவேண்டும். ஆலுைம் பாாபான் ஒருவராயிருக்கின்றதி

ங்களையும் உருக்குலைய திருந்த விக்கிரகங்களிலே முப்பதையுஞ் சே
ர்த்துக் கப்பலில ஏற்றினதின் மேல், அன்ற சாயர்தரமாகக் கபடவே
றக் காத்திருந்தோம்.
மறுபடி வெகு தியாலமாக யோசன பண்ணினதின் மேல் மோச
ம் வந்தாலும் வாட்டுமென்ற எண்ணத்தோடே (இராயதோங்கு)ஆக்

அலும் அவர் அருளிச்செய்த வேதமும் ஒன்முயிரு

ப_

ண்டிக்கொண்டார்கள். ஏனென்ருல் அவ்விடத்தா மிகக் கொடியவ
ர்களென்றும் எங்கள் சீவன வதைத்துப்பேடுவார்களென் றம் சுப

வத்திலே மனிதரைக் கொலை செய்து சாட்பிடுகிறவர்களென் அஞ் சொ
ன் அர்.

குப் போகத் ாேமானித்தப் போகையில் மிகவும் டத்தியாயும், ம
த்த எச்சரிக்கை யாயும் எங்களுடனே(பப்பியல)என்டவனையுங் கூட்
டிக்கொண்டுபோகத் தீர்மானித்துக்கொண்டிருக தோம்.
(இன் லும் வரும்.)
இரட்சண்ணியவழி.
(The way of Salvation.)

உலகத்தில் இருக்கப்பட்ட மனிதர் யாவரும் பாவிக
ளாக இருக்கிருர்கள். இது சகல மனிதருடையவும் நட
க்கைக்குப் பிரமாணமாகப் பாபான் சொடுத்திருக்கி

ன்ற வேதாகமத்தினல் விளங்குகின்றது. எப்படியெனி
ல் நீதிமான் ஒருவனுமில்லை. மெய்யுணர்வுள்ளவனில்லை.

மதிகுலும் அவர்கொடுக்கும் மோட்சமும் ஒன்ருயிருக் |

கின்றதிகுலும் மனிதர் அ.சபாவத்தோஷம் நீங்கி இடே
அறம்படியாய் அவர்காட்டிய வழியும் ஒன்ருகவே இரு
ப்-அமாத்திரமல்ல, அறிவுள்ளவன், அறிவினன், பண
க்கான், வறியவன், சமர்த்தன், சமர்த்தில்லான், முதி
பவன்,இளைஞன், ஆண், பெண்ணென்று சொல்லப்பே
ம் விததியாசமில்லாமல் யாவராலுஞ் சரிவரப் பிரய
த்தனப்படத்தக்கதாயும் இருக்க வேண்டும்.

மேலும் அவ்வழியானது பாபானுடைய நீதிக்குப்
பொருந்திய தம் மனிதர்பேரிலே மட்டற்ற இரக்கத்
தைக் காட்டியதும், உலகத்தவர்கள் அதிலே பாபா
லுடைய நீதியின் கூர்மையைக் கண்டு பாலக்கொடுமை

எகமாய்க் கெட்டுப்போகிருர்கள். நன்மை செய்கிறவ

யை உணர்ந்து அதற்கு வரும் ஆக்கினைக்குத் தப்பிச்
கொள்ள நம்மால் இயலாதென்று விலகி நடக்கும்படி
பான எச்சரிட்புக் கொடுக்கத் தக்கதமாய் இருக்க வே

ன் ஒருவனுமில்லை. அவர்கள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட

ண்டிய அ.

சமாதியாயிருக்கின்றது. தங்கள் நாவுகளால் வஞ்சனை
செய் ருர்கள். பாம்புகளின் விஷம் அவர்களுடைய
உதடுகளின் ழிேருக்கின்றது. அவர்களுடைய வாய் சபி

ல்விதமான இலட்சணங்களுக்குப் பொரு ரீதியதாய் இரு

ப்பினலும் உபாதிக்கிற பேச்சினலும் நிறைந்திருக்கின்

டைய நீதியையும் பிதாவானவர் அவரை மரிக்கக் கொடு

றது. அவர்களுடைய கால்கள் இரத்தஞ் சிந்துகிறதற்

த்ததில் மனிதரிற்கொண்டிருக்கும் இாக்கத்தைபுத்:ெ

பராபானைத் தேடுகிறவனில்லை. எல்லாரும் வழிதட்பி

_

கிறிஸ்து மார்க்கத்திற் சொல்லிய வழிமாத்திரமே தி
க்கின்றது. அதில் கறிஸ்துநாதர் மரித்ததிற் பராபது
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சிவாய்க் காண்கின்றதுமன்றி அந்த வழி எல்லாராலுஞ்
ரிவரப் பிாயெத்தனப்படக் கூடியதாயும் இருக்கின்ற

இ. அ.அபராபானுடைய ஒரேபேருண குமாரனின் ம
ணத்திலைன்றிப் பின்னுெரு விதததிஅைஞ் சமீபாதி
துக்கொள்ளக் கூடாத வழியானதில்ை எவர்களும்

பவத்தினது கொடுமையை அறிந்து அத்தைத் தவிர்க்

(சிந்தாமணி, ஆதுவிகுதி)
அண்டுகில்வேக லஞ்சிகெருப்பகம்பொதிக் துரோக்க்ெ

கொண்டுபோய்மறையவைத் காற் கொடுக்தமுற்சுடாதுமா மோ
கண்டத் தாவியார் சங்கடிமன துறக் த காட்டுட்

பண்டவாவுள நீங்காதேல் பாவமோபரியுமென்ருன்.

(சிந்தாமணி, ஆவிகுதி)
அல்வித்தாளற்றபோத மருதகாலதனப்போலத்

தம்படி எவுகிறதுமாயிருக்கின்றது. இவ்வழியிஞலன்றி

தொல்லைத் தம்முடம்புநீங்கத்திவின்தொடர்ந்து சிங்காப்
புல்வி கொண்டுயிரைச்சூழ்ந்து புக்குழிப்புக்குப்பின் னின்

ப் பின் எவ்வழியிலுைம் மனிதருக்கு இடேற்றம் இல்லை

மெல்லேயிறு ன் பவெல் ச்ேசுட்டெரித்திடுங்களன்றே,
(பிரபந்ததீபச் சூத்திரம்)

ான்பதை யாவரும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

விளுவும் விடையும் விாவி: யார் செய்யுளிற்
காட்டல் சலலாபக் கவியென்ருே துப.
இசலுரை. விகுவும் விடையுமோர் கவியிற் காட்டல் சல்லாபச்
செய்யுளென்பார் புலவர்.

இலக்கணக் களஞ்சியம்.
(On Tamil Grammar.)

கனம்பொருக்திய முகாமைக்காரரே, உங்கள் பத்திரிகையே
கோக்கியமென் அம, கல்விச்கே யோக்கிய்மென்றும், அஃதே கல்ல
டாக்கியமென் மும், அதை அறிவதே பாக்கியமென்.றம் பலரும் புச

ழ்ச்சிசொல்வி மகழ்ச்சிய்டைகிருர்க்ள். ஆகையால் மதிநுட்பமுள்ள
டங்களுக்கு அதிதிட்டமில்லான் வந்தனம்.

(உதாாணச் செய்யுள்.)
எங்குளோர் தாமுமெம.த.செல்வத்துண்டிருப்பதlச்ெசையேகொ
ள் வர் -தங்குறுநின.தி கல்வியி னிச்சைசார்ந்திடார்சிலர் லெர்க்கன்

ருே - காங்கை யங்குவட்டுவானியிேலிமேற்கூறுதியென்றதுங்கே

ட்டுப்-பங்கயத்திருவேயென்சொளுயதனின் பான்மைெேகனென்

(தொன்னூல் விளக்கம்.)
எவலொருமைக்கியலுமாய் திமோ, வேவற்பன்மைக்ர்ேதீர்மின் மினி
ரிருமைக்கொரோவிடத்தாகுங் குவ்வே.
இதன் பொழிப்புரை, ஆய்-தி-மோ-இவ்விகுதி ஒருமையேவற் சாம்.

பாலா.அ. உரையாய்-உ ை தி-உரைமோ என வரும். இர்-தீர்-மின்

ப்பகர்வான்.-எனவரும்

விகுவெ டு விடையுங் கூடி விரும்பிய பொருள் சல்லாபம் என்றது.
மண்டல புருடனி கண்டி அங்காண்க. இனி வரும் பத்திரிகையில் ழ
கார ளகாரக் கிற்குண்டாம் வித்தியாசத்துக்கு விதியிலக்கணமெடுத்
அக் காட்டுவோம்.

இவ்விகுதி பன்மையேவற்காம். வரலாறு. உரையீர்-உரைதிர்

சினி

பிறவுமன்ன

இப் படிக்கு

தமிழ்ப்புலவர் வேதகிரிமுதலியார்.

உ:ைமின்-உரைமினிர் என வரும். குவ்விகுதி ஒருமையேவற்கும் பன்
மையேவற்கு மாம. வரலாறு, சிலப்பதிகாரம். பிேங்கிருக்கென்றேகி.
இது ஒருமையேவல். சிங்தாமணி. எச்தைமார்களெழுகென் ருர், இ
தி ப ைமையேவல். குத் திாத்துளியலுமென்ற மிகையால் பன்மைக்க
ன்மிகுேவிகுதியும் பெறும். வரலாறு, கேண்மினே எனவரும். அன்

தமிழ்ச் சனங்களுக்குள் வழங் கி பபடா நின்ற சரித் திரட் புத்தகங்
களிற் கொஞ்சமும் நம்பப்படாத காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்

சிக் குவவிகுதி வியங்கோளி அமமையும். வாலா. சிலப்பதிகாரம்.
-சியும் பிணியும் பகை யு நீக்கி, வசியும் வள அஞ் சுரக்கென வாழ்த்தி,

அக்கட் புத்த சங்களில் அப்படிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கிஞல், அ

திகஅள் சுரக்கு-சுரக்கவென வியங்கோளானது காண்க. இ ைஅம

ஆய்-திர்-இர்-விகுதிகள் எவவின்றி முன்னிலையில் வருமென்பதும் டெ

ஒரோவடத்தேவவில் விகுதிமேல் விகுதி இரண்டினர்.திம்

'கும்.
வரும.

(உதாரணச் செய்யுள்.)

இரசம்வசிங்கும்வண்ணத்தியாவையும் துறந்ததன்மைப்
--ாறமென் பக்கேட்டேன்பின்னயத்துறவிஅாங்கும்
? உமுளதேலையாவுரைக்குதியுரைத்தவண்ணச்
சி. மைவிசைவேனென்ருன் சேதுலகுரியபாலன்.

கின்றன. இவைகளை அசேகர் உண்மையென் அ சம்பி வருகிருர்கள்.
ல்லது அவைகளைப் படித்தவர்கள் அப்படிச் சொல்லுகிற படியால்
அவைகள் உண்மையாயிருக்க வேண்டுமென்றெண்ணி அவைகளை ஏ.

ற்றுக்கொள்ளுகிருர்கள்.

இக்காரியங்கள் கம்பப்படத் தகுமோவெ

ன விசாரணை பண்ணப்படுகிறதில்லை. இந்தக் குணம் இருக்கவேபடா
அது. அவைகளை விசாரணைபண்ண வேண்டும். அப்புத்தகங்கள் பரி
சுத்தமானவைகளாகையால் அவைகளிற் கூறப்பட்டிருக்குங் காரி
யம்களின் உண்மையையும், உண்மைத் தப்பையும் பற்றி விசாரணை

பண்ணுவது பாவமாயிருக்குமெனப் போக்குச் சொல்லி விடுகிறது
ருத்தியல்ல.

தி

அவைகள் தேவமூலமாய் அருளப்பட்டு உண்மையான

காரியங்க ைஅடக்குகிறவைகளாயிருக்கில் அவைகளைச் சரியாப் *
ராய்ந்து பார்க்கிறதிஅல் அவைகளின உண்மை அதிக தெளிவாகும்.
ஆகுஅம் அந்தக் காரியங்களும் அவைகளை அடக்குகிற புத்தகங்சகு

(குவ்விகுதி வியங்கோளில் வருங்கவி.)
ஆக்குவது ளதெனினறத்தையாக்குக
போக்குவதுவதெனின் வெகுளிபோக்குக
நோக்குவ தளதெனின் ஞானகோக்குக
காக்குவஅளதெனின் விய தங்காக்கவே.

ம பொய்யாஞல் அதையுக் தெளி தறிதல் சன்மையாய் இருக்கும். எ
து காரியங்களிலும் பிரதானமாய் முக்கியமான காரியங்களிலே பொ

ய்களை நம்ப வேண்டுமென்பதற்கு முகாந்தாம் ஒன்றுமில்லை.

பின்கு

நீ சொல்லப்படுங் காரியங்களைப் பார்த்தால் இது அதிக தெளிவாகு

(சிந்தாமணி ஆய்விகுதிக்கவி)
மன்னுர்ேமொக்குளொச்குமானிடரினைமையின்ப

ம். எப்படியெனில் இராமரும, இராவணனுஞ் சண்டைபண்ணின்

மின்னகுெத்திறக்குஞ்செல்வம் வெபி.அறுபனியினிக்கும்

பொழுது, போர்க்களத்தில் இராமர் பக்கஞ் சேர்ந்த சேனை எழுபது
வெள்ளக் குரங்குகளும, இராவணன் பக்கத்திற் சேர்ந்த சேன் ஆ

இன்னிசையியங்குகலயாழினியிலுமினியசொல்லாப்

அன்னதால்வினை பிளுக்கமழுங்குபதென்னயென்ரு .
பிறவுமிவ்வாடிவருஞ் செய்யுட்களிற் காண்க.

(இலக்கணத்திரட்டுச் சூத்திரம்.)

பிா வெள்ள மூல -ெலங்களும், அனேக வெள்ள இராட்சதரும் என்

. இராமாயணத்திற் சொலல-பட்டிருக்கின்றது.

இராமரோடும்,

இராவணமூேஞ்ெ சேர்க் திருச்சதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிற இச்தப்
பெரிய சேனைகள் இலவகைத் தீவிலே அல்லது முழுப் பூமியிலேதா

'யயேர்ம வருேென்பது ப்ெiரும். வரலாறு. செப்யாதே.

அம் சிற்கக் கூடாதெனக் காண்பிக்கும்படி அதிக துப்மாய்க் கன
அகுப் பார்க்கத் தேவையில்லை. இந்தச் சேனைகளைப் பூமியின் மேல்
ஒன்றின் மேல ஒன குய்ப் படை படையாய அடுக்கிகுலுங் கட்டுக் க
தை பிற் கூடியதாய்க் காணப்படுகிற மகாமேரு மலையின் உயரத்தை
யும், குரியஅடைய உய த்தையுச் தாண்டுமென்றறியலாம். அ.திவு
மல்லாமல என அ பா மயில் இடமுள்ள ஒா உண்டையாகிய சம்மு
டைய பூமி முழு திம மணல. ற் திாட்டப்ப்ட்டதென நினைத்துக்கொ

பாதை எனவருதலுமுண்.ெ

ண்டா அம அச்ச மணம்ருெகை முழுவதுஞ் சேனைகளின் தொகை

எதிர்மறைவினையெச்சத்தேற்கும்விகுதி,
பாமலாதாமையாவாவெனவாமே.

விசன்பொழிப்ட்ரை. எதிர்மறைவினையெச்சலிகுதிகள்

ஆமல்-ஆ

'ஆமை-ஆம்ே எனவைக் தாம் வரலாறு, செங்ாமல்-செப்ே

'ஆ செய்யாமை செய்யாடிே

எனவரும்.

சூத்திரத்துனேற்

: 'மிகையால் அது முதலிய விகுதிமெல் எகர்ச்சாரியை ஐன்
:ெ

எழுபது வெள்ள வானர சேனைக் கணக்கு.
(The Seventy Wellums of Monkeys spoken ofin Ranayanam.)
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க்குச் சரிக் கட்டாது. இவ்வகைப்பட்ட இராட்சத கரடிக் குரங்கு
க் கூட்டங்கள் இலக்கைத் விேல் ஒரு மூலையில் நின்றதென் ப.திதா
அக் கம்பப்படக் கூடுமா? எவன் தன் மனதிலே இப்படிப்பட்ட பே

ச்சை சம்புவான்? அல்லவென்று ஆர்தான் இப்படி கொத்த நகை
ப்பான வீண் காரியத்தை உண்மையெனக் கூறுகிற புத்தகங்களைத்

தேவ மூலமாய் வந்ததென் று ஏற்றுக்கொள்வான்! பின் வருஞ் சஞ்சி
கைகளில எழுபது வெள்ளங் குரங்குகளைப் பற்றி மாத்திரம் அதிக தெ
ளிவாய்ப் பேசப்படும்.

(இன் அம் வரும்.)

The Sepenty reliums of Monkeys spoken of in Ramayanam.
(Read at an examination of the Seminary at Batticotta by E. Rockwood.)
in the historical works extant among the Tamil people, there are state
ments which are not worthy of credit

These are by many believed to be

true. They are received on the authority of the books or of those who pro
fess to have a knowledge of those books. The claims of these statements to
credibility are not made a subject of inquiry. This ought not so to be, Inqui
1y should be made It is not sufficient to object that the books are sacred,
and that it is therefore, profination to inquire into the truth or falselood of

their statements. If they are of divine origin and contain the truth, a proper
examination would make the truth the more manifest, but if the statements

are false, and consequently the books which contain them, then the people

(Answer to a question in Mathematics, and a ew question )
To the Editors of the Morning Star.
EேNTI.EMEN,

The subscriber of the accompanying Tamil letter, requests மe to proசய
its insertion in your nett paper iheletter contains not only the மணன் ,
the Mathematical question, that appeared in yourlas issue, பயalல அமம்
mathematical question, to be solved by Mathematical students.
To oblige year readers who do not inderstand Tamil have translated iம்
English the answer and the question in his lette,
Your's &c.
Jaffna, 19 July, 1841.
S. TAMBIA படமா, _1._M. S.
_

Rule to soice the question reguired,
Take the series 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c.up to 16, and multiply theா cont
!
ally together for a divisor; then another series of as any terறs from 30 கி.
creasing each by a unit, and multiply them continually together for a ன்.
dend; the quotient will be the answer.
Answer.-145, 422, 675.

uெestion.

A fat pg, in her irst year, brought forth a liter of 16, in the 2d yer, 15
in the 3d Fear, 14, and so on, till the number decreased to a யit, and inter
17th year she died.

_

old pigaid. What would be the total number of pige that were there, whe
the old pig died:
(signed) PoNUMBAE): chittiar,
_

ought to know t. There is no good reason why they should believe lies-especially on subjects of great moment.
In illustration of these remarks the following example may be adduced.

_

The young plgs, their progeny, &c, brought fort in the same atio s ம்:

SINATAME

Money charge

It

முக்குத் தூள் அல்லது பொடி,

is stated in the Ranayanam that when Rama and Rawana wereighting, the
former was attanded in the field of battle by 70 Wellams of Monkeys (a Wel
ian being 100000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000 which is a number having i

with 91 cyphers.) and 2 Wellums of bears, and thc latter by 1,000 Wellums
of infernal giants and many Wellams of giants.

it does not require deep calculations to shew that such an army as Rama
and Ravana are represented to have bad, could not stand on the Island of Cey.
lon or even on the fice of the earth. Though these armies were placed in lay
ers one above the other on the whole surface of the earth, yet that height

would greatly exceed the height of the fabled Meru and the height of the sun.
Suppose our earth which is a globe 8,000 miles in diameter were made up
entirely of sand, the whole number of grains of sand would not equal the re.
pated number of those armies.

Is it to be believed that such a herd of giants, bears and Monkeys could
stand on an insignificant spot in a corner of Ceylon who, in his senses, can be.

lieve such a statement or who receive as of divine authority books which give

(On Snfl.)

மூக்கிலே பொடிபோட்டு வழக்கமாய் அடப்பி அல்
லது பொடிச்செப்பு வைத்துக்கொண்டு எப்பொழுது
ம் பொடி வழங்கி வந்த ஒருவன் தன் செப்பை எடுத்து

ப் பொடிபோடுகிற பொழுது ஒருகிள்ளுப்பொடியை
அள்ளிப் பக்கத்தில் நின்ற பின்ஞெருவன் மூக்கிலே
போடும்படியாய் நீட்ட அதற்கு அவன் சொன்னது து
| ள்போட்டுவைக்கிறதற்கு மூக்கைப் பராபான் ஒரு எ
னமாகப்படைக்கில்த் திறந்தவளங் கீழாயிருக்கவுக் தாள்
சிந்துண்டுபோகவும் தக்கதாய்ப் படைக்கமாட்டாசே,

sanction to such ridiculous nonsense: In the following numbers of the Star'

we shall confine our aliention only to the 70 Wellums of Monkeys.
(To be continued.)

கணக்கு விடை.
முகாமைக்காரரே,

ஆகையால் தாளை மூக்கிலே வைக்கக்கூடாது. செப்பி

லே வைத்துக்கொள்ளுமென அவன் வெட்கி மூக்குத்
துள்போடுகிறது மிகவும்பரிகாசமான காரியமென்,
எண்ணித் தள்ளிப்போட்டான்.

உங்கள் உதயதாரகை லசம். சஞ்சிகையிற் காணப்படுங் கணித வி
குவை விளுவினர்க்கு விடை-மாற்ருலுடனே யுத்தஞ்செய்யும் பொரு
ட்டுக் கொண்டு போகக் கற்பிக்கப்பட்ட பட்டாளங்களின் தொகை
யாகிய லசு. வரைக்குமுள்ள க. உ. க. ச. டு. சு. முதலான எண்க ள

இல்லற நூல்.
(Daties of husband and wite.)
முதற் பிரிவு.
இல்லவன் செய்யவேண்டிய பிரதான கடமைகள்.

முறையே எழுதிக் குணனஞ் செய்து வருங் குணனத்திகுல், முழுப்
பட்டாளத்தின் தொகையாகிய கல்ல். கின் அறு ஒவ்வொன்றைக் குறை

த்துப் பதினறு எண்கள் கண்டு அவற்றைத் தாக்கி வருங் குணனிய

த்தைப் பாசகஞ்செய்து வக்த இலப்தமே விடையாகும். இங்ங்னஞ்
செப்து வந்த விடை,

ச. கோடியே டுசலட்சத்து உஉதசுாஎடு.

புருஷருக்குரிய கடமைகளில் விவேகமும் அன்பும் முதன்மைய
னவை.

கணக்குக் கேள்வி.

புருஷஞனவன் தன் துணைவியே தனக்கு மகா நெருங்கின. ஐக்கமு
ம் ஒத்த தோழமையுமுடையவளென்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்.

நான் பின் விளுவும் விகுத் தமிழய சேகருக்குத் தெரிந்திருச்.தும் வி
தி காண்பத புருவமும் குணனம் பண்அ ைகயிற் பிரயாசமுமுச்ள

தான் அன் புகூாப் பாத்திரமானவளென் அம் கன்முய் எண்ணவேன்

_

தாயிருக்கின் மத அல் அதை உங்கள் உதயதாரகையிற் பிர த்ெ தம் ப
ன்னிப் பின் கணக்கறிச்தவர்கள் எழுதும் விடையை அப்பத்திரிகை

பின் வழியாய்ப் பிரசு ன் செய் பக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன்.

ஒருகொழுத்த பன்றி முதல வருஷம் மக. குட்டிகளும், உ.ம். வருஷ

பாவரிலுர் சன் சொந்தப் பெண் சாதியே தனக்குரியவளென்.அச்
டும்.

தன் உள்ளத்திற் பூரண பட்சம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
புறம்பிலே புருஷனுக்குரிய விவேகஞ் சாக்தம் உபசாரமுதலான
வைகளை உடையவகுப்த் தன் இஸ்திரீச்கு முன்பாகத் தன் அன்பை

ம் ல் க. குட்டிகளும்,கம. வருஷம் ல் ச. குட்டிகளு மாக இப்படியே

க் காட்ட வேண்டும்.

வருஷத்திக்கு வருஷம் ஒவ்வொரு குட்டி குறைய இன்றது. அதின் கு
ட்டிகளும அக்குட்டிகளின் குட்டிகளும் அகதி பிறக்த மற்ற வருஷக்

தன் பெண்சாதியிடத்திலாவது அவளைக் குறித்துப் புறம்பிலாவது
பேசும்போது சாக்தமும் அன்புமாய்ப் பேசவேண்டும்.
தனக்குண்டாயிருக்கும் அதிகாரத்தை விவேகத்துடன் சாத்துத்
தன் வல்லமைக்குட்பட்டதை எல்லாஞ் செய்யும் படிக்குப் பல்பக்த
ம்பண்ளுதிருக்கவேண்டும்.
தன் பெண் சாதி கேட்பதற்கு மனப்பூரணமாயினங்கி, வீட்டுக்கா
ரியங்களைக் குறித்திம் பிள்ளைகள் வேலைக்காரர் முதலானவர் கணக்கு

தொடங்கி இம்முறையாகவே இன்றன். தாய்ப் பன்றி கடைசியாக ஒ
ரு குட்டி இன்று அடுத்த வருஷம் இமர் திபோயிற்று. அப்போது
இருக்த பன்றிகளின் சொகையென்ன?
இப்படிச்கு
_

பொன்னம்பலம் செட்டி, காசுக்கடை சின்னத்தம்பி.
வண்குர்பண்ணை தஅாசகம். ஆ. ஆடி, மீ. எை. தி".

149

உதயதாரகை-MoRNING STAR,
நித்தும் பண்ணவேண்டிய ஒழுங்கைப்பண் அம்படி-பசி அவளுக்கு

சவது. உனக்குத் தேவையாயிராததை அது ஈயமாய் இருக்கிசசெ

'பொதுப்படத் தன் சம்மதத்தையும் உத்தரவையுங் கொடுத்துவர
வண்டும்.மேலும் அவள் அவசரம் வச்சபோது செலவுசெய்யும்படி
கு அவளுக்குத் தாராளமாய்ச் செலவுக்குக் கொடுக்கவேண்டியது,

வெது. பசிக்குக் தாக

ன் அ வாங்க தே.

துக்குஞ் சரீரத்தை மூடுதலுக்கும் வேண்டிய

தைக் காட்டிலும், பெருமைச் சிந்தைக்கு அதிகம் வேண்டுமென்ப
தை மறவ தே.

புருஷன் தின் இல்லாள் வசிக்கச் சம்மதியில்லாத இடத்தில் வசிக்
ப்லவர்க்காரம்பண் அவதையும் அவளுக்கு இஷ்டமில
தகம், தகாததுமான காரியங்களைச் செய்ய்க் கற்பித்தலையும் வி

தம்படி

சுவது. கான் மி வுங் கொஞ்சமாய்ப் போசன ஞ் செய்தேனென்று எ

ட்டுவிடவேண் ம்ெ.

எவத. நாம் உற்சாகமாய்ச் செய்வதெ.த.வும் வருத்த மாய் இரா.செ

தன்

வலும் விசனப்படவேண்டிய தென்பதை நினை.

_

ன்ற மி.
அவ.து. ஒரு

லலிபி அடைய தவறுக்கு எதார்க்கமும், முக்கிய மு 2ான மு

பொழுதும் சம்பவியாத தீமைகளைக் குறித் தும் அநேக
ர் வெகு மன கோவை அடைந்தார். ளென்பதை ஞாபகம் பண்ணி

தேரமுமுண்டான விடச் தும் அவனத் தனிமையில் அழைத் துத் த
விவி யும், தகுதியாயுங் கடிக் தி புத்திசொல்வி விவேகத்தோடு கடிக்

க்கொள்.

தகொள்ள வேண்டும்.
சுவது. எது க ரிய 'திலும் பதட்டம் வேண் -ாம்.
லவ து, உனக்குட் கோபங் தோன் றில்ை கீ பேசு முன்னிதாக ஒன்

தன் வருமானத்துக்குத் தகுக்தபடி தன் பெண் சாதியைச் சவாட்
சனபண்ண விருப்பமுள்ளவ குய் இருக்கவேண்டும்.
உத்தம மனச்சாட்சிக்கு விரோதமான எவ்வித காரியங்களையுஞ்
செய்யப் பலவத்க் காரம் பண்ணுதிருக்க வேண்டும்.

மறு முதற் பத் தவரைக்கும் எண்து, அதிக கோபமாகுல் ஆாறும

|

றிெஸ்து நாதர் சபையைக் குறித்தும் மனுவின் தன்னக் குறித்தும்
பாராட்டு இற அன்பு சாராளமும், கற்புள்ள தும் உள்ளும் புறம்பும் ஒத்
ததுங்களங்கமற்றதும் எப்பொழுதும் உள்ளது மாய் இருக்கிறதபோ
லத் தன் இல்லாளிடத்தில் வைக்கப்பட்ட அன் Hம் இருக்கவேணடும்.

இல்லாள் செய்யவேண்டிய பிரதான கடமைகள்.
இதிைரியானவள் தன் கணவனே தனக்கு மேலான மேன்மையை

ட்டும எண்ணு.

bid.
_

பஞ்ச தந்திரக் கதை.
மி, திரபேத தந்திரம், பாசல்ம். பக்கத்தினின் ம.
ஒரு பட்டணத்தில் சேவ சத்தனென்னும் ஒரு சாவகாரி தான் தி
ரவிய வீனஞய்ப் போன திளுல் மறு படி திரவியஞ் சம்பாதிக்க நினைத்

து. தேசாந்தரம் போகப் புறப்படும்போக தன் வசத்தில் இருக்

இஸ்திரிகளுக்குரிய கடமைகளில் அடக்கமே முதன்மையான தி.

த ஆயிரம் இருப்புக் சம்பிகளே அவ்விடத் திவிருக்த தன் சினேகிதனி
டத்தில் வைத்துவிட்டுப் போன ல். போனவிடத்தில் கிரவிய சம்பா

பாவரிலும் தன் செர்ந்தப் புருஷனே தனக்குரியவனென்மக் கா
ல் கணஞ்செய்யப் பாத்தி னென் மங் தகுதியாகவெண்ண வேண்டும்.

மையால் மீண்டும் வீட்டுக்கு வக் து தன்னுடைய இருப்புக் கம்பிகளை
க் கேட்டான். வைத்திக்கொண்ட சிநேகிதன் மிகுந்த துராசையிஆ
ல் இருப்புக் கம்பிகளை எலிகள் சன்று லிட்டனவென்ருன். இவன் இர்
த அவ்பூர்வத்தைக் கேட்டு நல்லது இருக்கட்டுமென்று சொல்வி வீ
ட்டுக்குப் போஞன். பிறகு ஒருநாள் சிநேகிதன் பின்னயை விளையாடு
கிறதற்காக அவனிடத்தில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டுபோய் மற்.
ருெரு வீட்டில் ஒளித்து வைத் துப் பின்பு சிநேகிதன் இடத்தில் வச்
து உட்கார்க் தான். அவன் உன்னிடத்தில் இருந்த என் பிள்க எங்

த்தியத்தைக் குறித்து அநேக உபாயம்பண்ணியும் பணம் அகப்படா
தன் உள்ளத்தில் உத்தம மனைவிக்கேற்ற பயம் வைத் திருக்கவேண்டும்.

புறம்பிலே சகுந்த உடை உடுத்துப் பெண்சாதிக்குரிய மனத்தெளி

அசாத்தம் வன்ச் க்ம் முதலானவைகளை யுடையவளாகிப் புருஷனுக்
கு முன் பாகக் கற்பு நிலைமையைக் காட்டவேண்டும்.

தன் புருஷனிடத்திலாவது அவனைக்குறித்துப் புறம்பிலாவதி சா
ன்'பேசும்போது வணக்கத்துடனே பேசவேண்டும்.

தன் புருஷனுடைய உத்தரவுக்குக் கீழ்ப்படித் தி கடக்கவேண்ம்ே.

சேயென, சாவகாரி, உன் பிள்ளையைப் பறவை தாக்கிக் கொண்டு

தன் விட்டுப்பண்டங்களைக் கொடுக்கல் வாங்கலும் வீட்டுக்குரிய

போயிற்றென் ருன். இதை அவன் செட்டு மிகவுங் கிலேசப்பட்டு
அவனை இழுத் துக்கொண்டு அதிகாரி யண்டை போய் இச்தத் துஷ

ச்ெலவுசெய்வதும் பிள் வகள் வேலைக்கார் முதலானவர்களை கடத்து
வதும் ஆடுமாடுமுதலியவைகளைப் பராமரிப்பதும் விருங் து செய்விப்
பதுமாகிய இவை முதலான காரியங்களோடப்பிப்பதும்புருஷ அ-ை

ஷன் உத்தரவன் றியாவது, அவன் உத்தரவுக்கு விரோதமாயாவது யா
தொன் அஞ் செய்யா திருக்க வேண்டும்.

சொல்லென, அவன் இவன் பிள் காயைப்பட்சிகொண்டு போயிற்றெ

தன் புருஷன் வசிக்க விரும்புமிடத்திற் சமாதானமாய் வசிப்பதின.அ
ம் அவன் அழைக்குக் தோறுங் தடையின்றிவருதலாஅம் அவன் கட்ட
ஆாபிடுவதெல்லாவற்றையுச் சடையின் றிச் செய்தலாஅர் தான் அவ
அடைய இஷடப்படி கடப்பவளென்பதை வெளிப்படுத்தவேண்டும்.
தன் புருஷனுடைய எவ்வித கண்டனையையும் பொறுமையோடு
சகிப்பதிமன்றி அது எந்த விவியத்தைப்பற்றி உக்ததோ அந்த விஷ
பத்தை விட்டுவிடவும் வேண்டும்.

ன, அதிகாரி இதைக் கேட்டுக் கு.அங்க நகைத்து இந்த அசம்பவம்
இதுவரைக்கும் உலகத்தில் இல்லை. அப்படியிருக்க எேப்படிச்சொ
அகிருடென அப்போதவன் இது ஒரு ஆச்சரியமா? எப்படி இருப்
புக் கம்பிகளே எலிகள் தின்றனவோ அப்படி யே இதுவுஞ் சம்பவித்

ப ஆதிக்கமாகையால் இவவகைக் காரியங்தனத் குறித்துத் தன் புரு

தன் தலைவனது தற்கால நிருவாகங்களெத்தன்மை உடையதாயி
1

டன் என் பின்ளே யை ஒளித்த வைத்து விட்டுப் பின் 2ளயைப் பட்சி

எடுத்துக்கொண்டு போயிற்றென் கிருன். ஆகையால், என் பிள்ளை
யை எனக்குக் கொடுப்பிக்க வேண்டுமென, அதிகாரி இதைக் கே
ட்டுச் சாவகாரியை அழைத்து இவன் பிள் ைஎங்கே இருக்கின்றது

குர்தாலும் அவைகளில் மனாமமியமுடையவளாயிருக்கவேண்டும்.
தான் கிறிஸ்து காதருக்குக் ழ்ேபடிகிற திபோலே தன் தலைவனுக்கு
ங் ழ்ேப்படிய விருப்பமுள்ள வளாயிருக்க வேண்டும்.
திருச்சபையானது உண்மையும் உற்சாகமுமாய் இடைவிடாமல்
மனச்சாட்சியின் நிமித்தங் கிறிஸ்து நாதருக்குக் ழேடங்கியிருப்பது

போலத் தான் தன் புருஷனுக்குக் முேடங்கியிருக்கவேண்டும்.
Friend of the people.

பல சங்கதிகள்.
|Rules of Life.)

பிழைப்புக்குரிய பத்துப்பிரமாணங்கள்.
கவதி. இன்றைக்குச் செய்யக் கூடியதை நாளை மட்டும் தி.முத்தாதே.

உலகி

செய்யக் கூடியதை வேருெருவாையுஞ் செய்யும்படி வருத்

தாதே

கவதி உன் பொருள் உன் கையிலே கிடைக்கு முன்னிதாக அதைச்
செலவிடாதே.

த.தி ஆண்டவனேயென, இசைக் கேட்டு நீதியதிபதி முன் னடந்தவை

கன விசாரித்து அறிக் துகொண்டு அவனுடைய இருப்புக் கம்பிகளை
.ே கொண்டுவந்து கொடுத்தால், அவன் உன் பிள்ளையைக்கொண்டு
வந்து கொடுப்பனென்றவுடனே அவ்விருவரும் அப்படியே செய்து
தங்கள் வீட்டுக்குப் போளுர் களென்று இப்படிப்பட்ட கதைகளைச்

சொல்லிட் பின் னுக் தமனக அக்குக் காடகன் சொல்லுகிறது, சொ
ன்னபொருளைத் தெரிந்துகொள்ளாதவன் கல்லுக்குச்சமானம் அவனு
க்கு உபதேசித்தும் பலனில்லையென்று சொல்விக் கரடக தமனக கசி
கள் இரண்டும் பிங் கலனிடத்துக்குப்போம்பொழுது, சிங் கஞ்சஞ்சீவ
களுேடே சண்டைபண்ணி அதைக்கொன் அவிட்டு விசனமாப் உட்கா
திேருச்தது. இதைக் கண்டு தமனகன் இராசாவைப் பார்த்துச் சுவா
மி! தாங்கள் சத்துருவைக்கொன்று துக் கட்படுகிறீர்கள். இது அகியா
யமல்லவோ. சத்துருவைக் கொல்லவேண்டுமென் று சாஸ்திரம் இ

ருக்கின்றது. பிதாவாகு.அம் பக்திவாளுஅம். புத்திரகுமூலும், மித்
நிரஞளுஅம், இவர்களில் ஆர் தன் ?னக் கொல்லப் பிரவர்த்திக்கிரு
குே அவனை இராசாக்கொலலவேண்டும். ஏனென்ருல், தயையுள்ள
அரசனும், எல்லாம்பட்சிக்கிற பிராமணனும் சுதந்தரமாயிருக்கிற
பெண் சாதியும், துஷட சிநேகித அம், விபரீத சேவக அம், அசாக்கி

ரதையான மந்திரியும், சன்றியறியாதவனும் இருக்கலாகாது.மே.அ
ம் மெப், பொப், கடுமை, மென்மை, கொலை, தயை,உதாரத் தவம்,

லோட சத்துவம், பல வழியாகத் திரவியஞ் சம்பாதித்தல் வெகுபெ

150

உதயதாரகைடMORNING STAR_
(ருடைய சிநேகிதம் இப்படிப்பட்ட பல குணங்கள் வேசையைப்
பால இராசாவுக்கு இருக்கவேண்டுமென்ற இராச திேயில் இருக்

கின்றன. அப்படயே தாங்கள் இது செய்திர் னென் று சொலலித்
தமன கன் சிங்கத்தை ச் சங்சோஷி பபித்தது. பிறகு

சிங்கம் அரு

கா

ட்டிலே முன்போலத் தன் இராச்சியத்தை அனுபவித்துக்கொண்
.ே சுகமாய் இருந்தது.
முதலாவது மித்திர பேத தங் திரம்.-அல்லது சட்புட்பிரிப்பு.
முற்றுப் பற்ற தி.

திருக்கோணுமலை.
திருக்கோளுமலையிற் சிப்பாசி லயின் முழுதும் போன ம. உதி
தி. செருப்புப் பற்றியெரிந்துபோயிற் ற.
கொழம்பு.
கனம் பொருந்திய சம்பிளர்த் க ையுவர்கள் இரண்டாம் அப்டம்

காத்தாய் இச் சாத்தியிஞல் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிருர். இதிஅ.ே
கனம் பொருங் திய இஸ்தேப்பில்சு திரையவர்களுடைய பாபி - ள்
வாகுமென்று தெரியாது.
இராசதானியப் பட்டயம.

இலங்கைத் திவுக்கு வருமென்று நெடுங் காலங் காத் திருத்த
இராசதானியப் பட்டயங் கரைத் தவால் வழியாக

1 ANC IIA-TANTRA.KATE1.

புதிய

வக்கிருச்சின் உச.

அதிஞலே வெகு மாறு சல்கள் உண்டாகுமென்பதற்குச் சச்சேகம்
(A Translation &e. Continued from page 140.1
There lived in a city a merchant by the name of Tavatattan, who, having
been reduced to powerty, determined to acquire riches, and before he went a
broad, he deposited 1,000 iron wires in the care of a friend of his, and left the
citர.-0n his way, he contrived many means for acquiring riches, bnt they all
failed of success.

He then returned to his friend and demanded his iron wires;

but his friend, through coweleousness, replied that the iron wires were eaten

ல்லை.

வேதாகமங்கள்.
வேதாகம சங்கத்தால் அது தோன் றின காலக்தொடுத்து அச்சடி
க்கப்பட்ட வேதாகமங்களுக் தெஸ்தேமேக் துகளும் உ. கோடியே
உய. இலட்சம் பிரதிகள். வேதாகமம் ாடு.அப். பாஷைகளிலே மொ
ழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது.

up by a mouse.
மதுரை.

On hearing this strange story, he said, Wery well, and went home. Some
time after this, he came one day to the house of his friend, and pretending to

divert his friend's child, took it from him, and hid it in a meighbour's house,
then he came back to his friend and sat down quiety.
His friend asked him Where is my child: Upoh which the merchant re
plied, A bird has carried it away.'
0n hearing this, he felt very anxious about the child and dragging the mer

chant to the Judge Baid, This willain having concealed my child somewhere,
உtates that a bird has carried it away; therefore order him, 1 pray thee, to di
liver me my child.'
The Judge then asked the merchant, where is his child'

த.அாசச. ஆ_. ஆடி மீ க. தி' திண்டிக் கல்லில் தருமராசன் ச
ன்னிதானத்தில் கடந்த நெருப்புத் திருவிழாவின் விபரம் என்னவெனில்,
சற்றேறக்குறைய ஒன் ப.தி முழ நீளமும், ஆறு முழ அகலமுமுள்ள
ஒரு குழி தோண்டி அதிலே எட்டு ரூபாய் பெ.மு.மான விறகுகளை வா
வகிப்போட்டுத் மூேட்டி எரிக்
சனிக் த சாம்பலாகிற தானத்த்
லே சிலர் ஸ்கான ஞ் செய்து அவர்களில் ஒருவன் காகமெடுத்தத் த
லை மேல் வைத்தாடிக்கொண்டுவர, அவனைச் சூழ்ச் தி மற்றவர்களும்
பூசாரியுங் கோவிங் தா! கோவிக் தா! என்

"A bird has carried it away replied the merchant.
0n hearing this, the Judge broke into a laughter, and exclaimed "A thing
கtrange as this, has never happened in the world.'

The merchant replied, 1s this a strange thing:” As mice did eat up the
iron wires, so my Lord, did this event also happen.
The Judgehearing this, enquired what had passed before, and said to the man,
'The merchant will return your child, if you will first return his iron wires.'
No sooner had the Judge passed this decree than the dificulty was settled
and they both went home.

Having said this, Tamanacan continued, He who does not understand the
meaning of what is revealed is like a stone. There is no use in instructing
அuch a one,’’

So saying, Tamanacan took Karadacan to the Lion Pincalon and found him
sitting in sorrow for having attacked and killed the buil Sanjevacan.
Seeing this, Tamanacan addressed the king My Lord, thou art grieved of
having killed thy enemy. This is improper Weshould killour enemies, Bays
the Shistra. He who assaulte the king, whether he he father, relative, son
or friend, the king should have him executed. For a mercial king, the Brah
nin who consumes every thing, an unfaithful wite, a seditious friend, an ob.
stinate servant, a careless minister, and an ungrateral person should not be suf.
fered to live. Moreower, truth and falsehood sternness and meekness, extir

கூப்பிட, எல்லோரும அ

ககினிக் குழியை வலம் வந்து சப்பாத்தில் இருக்க விக்கிரக த்தைக்
கும்பிட்டு அத்தீக்குழியில் இருக்த சாம்பலான செருப்பின் மேவே ,
டதடெனக் கோவிந்தம்! கே. விக்த மென்று சொலவி ஒடிஞர்கள்
அவ்வேடிக்கையைப் பார்க்கவர்த திரளான சனங்களிற் சில அச்கு
ழியிற் கிடந்த சாம்பலை எடுத்துப் பொட்டுவைத்துக்கொண்டார்கள்.
சிலர் விபூதி அணிகிறது போல அணிக் துகொண்டார்கள். சிலர் செரு
ட்பிலே நடக்கிறது துரோபதை சத்தியே அல்லாமல் மனிதர்களா.ே

கூடாதென் ருர்கள். அாேகர் இத் துரோபதையே கண்கள்
ட தேவதை, இவளைப் பழுது சொன்னவர்கள் சாவு வெக் துபோ மெ
ன் ருர்கள், இந்தக் காரியத்தைப் பகுத்தறிவார்களாகுல் அப்படிச்
சொல்லார்கள். அது எப்படியென் ருல், மனிதர்கள் அவயவங்களுக்
கு ளே கால்கள் மிகவும் வலுமையுடையன. அன்றியும் அச்தக் கா
ல்கள் கல்விஅம், முள்ளிலும், வெயிலாற் சுடுமணலிலும் கடக் து கடச்
நடக்கக்

அது ம.றமறுத்திருக்கின்றன.

அக்கால களிமூலே சாம்பல் பூத்த செ

ருப்பிலே ஒடுகிறது மிகவும் ஆச்சரியமான காரியமல்ல. அவர்கள்
சுவ லே கொண்டு எரிகிற தணலிலே அங்கப்பிரதட்சணஞ் செய்கிறது
போல மூன்று தரம் மாறி மாறிப் புரண் வெங் த தங்கள் சரீ க்திவே
எள்ளளவேலுக் கெருப்பாற் சுட்ட தழுமபு இல்லாதிருக்கக் காட்டுவச

pation and protection, liberality and coveteousness, acquisition of riches and
the friendship of many, &c, ought to be the qualities of kings, as they are of
harlots. This it is mentioned in Jurisprudence; Thou hast therefore done right;

ர்களா அல் அவர்கள் தேவபத்தியுள்ளவர்களென .தும் அச்தத் திசோ

அaid Tamanacan, and comforted the lion.

திரங்களைப் பொய்யென்றெண்ணி மெய்யான வேதத்தைக் கைட்ட
நீ மிமெய்த் தேவனே விசுவாசித்து வருகிறவர்களே மோட்சம் அடை

Henceforth, the Lion lived a peaceful lite in the enjoyment of his Govern
ment over the forest.

(Here ends Mittrapatatanteram or the art of separating friends.)

பதையே சத்தியுள்ளவள் என் றம் நம்பக் கூடும். இப்டிக்கொத்த த
க்தி, ம் எல்லார்டிஞ் செய்யக் கூடும். ஆகையால் இவ்விதமான தக்

வார்களென் . கம்புகிருேம்.

சென்னப் பட்டினம்.
சித்திரை. மீ உச. தி". சென் னப்ட்டினத்தில் இருக்க இங்கி

காகிதப் பிரத்தியுத்தரம
கன்அாவில் இனவெழுத்துக்களப்பற்றி நுட்பவிசாரணைக்காரன்'
கேட்டகேள்விக்கு ஒாமாளுக்க ை எழுதினவிடை அச்சிலேபோடு
வதற்கு வைத்திருக்த இடத்திற் கை தப்பிப்போய்விட்டது. ஆ
கையிஞல் அக்த' மாளுக்கன் மறுபடியும் அத்தையெழுதக் கேட்டு
:கொள்ளுகருேம்.

லாக் த சீமைக்செழுதிய காகிதங்களுக்கு அங்கிருச்சி அச்சத் தேதி
தொடுத்து அல். காவக்குள் மறுமொழி சென்னபட்டினத்துக்கு வக்
திருக்கின்றது. இப்படிச் சீக்கியமாய்த் சவால் செல்வது இற்றைக்
கு கல். வருடத்துக்கு முன் முடியாத காரியமாக எண்ணப்பட்டு வ
க்கதி.
இந்துதேச விக்கிரகாராதனை.

பு: தி ன ச் சங் க தி க ள்.

கணம்பொருக்கிய கொமபனியார் இக்கதேசத்தில் கடக்கும் விக்கி
ரகாசனக் கோவில்களுக்கும் மகமதும்ார்க்கத்தவர்க்குடைய

Answers to Correspondents.

யாழ்ப்பாணம.
மறவன்புலத்திலே ஒருவ அக்கு அம்மை வியாதி உண்டாகிச் சிறு
_

த் விேலே கொண்டுபோப் விடப்பட்டு அங்கே பரிசரிக்கப்படுகிருன்.

கோவில்களுக்கும் பண்ணி வக்த பலவகையான உதவிகள் நிறுத்தப்
படவேண்டுமென். சீமையிலிருக்க கட்டவைத்தது. விக்கின்கா
ராத?ன கடக்கும்போது பீபங்கி சுடுறெதாவது போர்ச் சேவகர்போ
வதாவதி, சங்கீதக் கூட்டத்தார் இராகம்பாடுவதாவது, இனிமேன்

உதயதாரகை-MoRNING STAR,
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டக்கப்படாதென்மம், இக்கதேச இராசாக்கள் அத்தருணங்களி

verland Mail, letters from England were received on Tesday night in reply

த போகவேண்டியிருக்தால், இங்கிலீஸ் பட்டாளத்தைச் சேர்க்க தி
ரைகளாவது, சேவுகர்களாவது முன் போல:அவர்களுக்குச் சங்*ை
பாய்ப் போகக்கூடாதென் ரங் கட்டளை பண்ணப்பட்டிருக்கின் உது.

to those written from Madras cia Marseilles, on the 24th of April last-the

interwening period being only eight days , Thirty years ago, and the bare
possibility of the thing would have been scouted, while the father of the idea
would have been thought a fit subject for a lunatic Asylum Madras Herald.

H. M Ship Jupiter, Captain Fulton, R, N, look her departure from Mad.

கொலை.

கைப்பித்தான் சவ்வீலட்டு என்பவரைக்கொன்றதில் முயன் றிருச்
த முயன்றிருக்தவர்களில், அ. பெயர் கு றவாளிகளாகிக் கோல-பி

ras for China, with, a Detachment of Sappers and Miners, of the 2d Battalion
of Artillery, and public followers-Madras Herald July 16.

குவில், ஆனி மீ. ஸ்உ. தி". கொலையுண்டாஞர்கள்.

lished in the Fort St George Gazette of last evening, that the name of
Lieutenant C. Manm, of the l lth N. I who it will be recollected was tried by

சீனம.

We observe by the extracts from letters from the Court of Directors pub.
a General Court Martial, in March 1840, for the murder of a native servant

சீனத்திலே இங்கிலிஸ் காரருக்கு உண்டாயிருக்கும் யுத்த சங்க திகளை
த் திரட்டிச் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகில், அவ்வி-த்திலே சீனர் உள்

ம்ை புத்தத்துக்கு மமபடியும் ஆரம்பில்ருேள்கள்.

தி கிமூல் லிகேவி

மான சங்கதிகள் இனிமேல் உண்ட குமென் று காத்திருக்கிருேம்.
வினுேத சனனம

(சன சிகே சென்.-Friend of the People.)
இங்கிலாச்திலே போன சித்தியை பி. அ. தி-.
பன் (Gibbon)
என்ற ஒரு கூவிக்கார அடைய பெண் சாதியிடத்தில் இரண்_ே-ெ

ன் பின்ன்களும் ஒரு ஆண்பிள்ளையும் ஒர்ே பிரசவத்திற் பிறக்க?கள்
மம், தாயும் பிள்ளைகளுஞ் சரீர சுகமாய் இருக்கிருர்களென் அங் கே
ள்வியுற்ருேம்.

இன்னும அச், மாதம க. தி' யிலே சார்ச்சு (George) என்.அ
ம் ஒரு செசவுகாான் பெண் சாதி ஆண் குழந்தையைப் பெற்ருள். அ
சற்கு கைகளும் கால்களும் இல்லாமல் ஒரே பிண்டமாகவிருக்க த த்
வேலுஞ் சுகமுமுள்ளதாய் இருக்கிறத ம்.

found guilty of manslaughter, and sentenced to two years inprisonment is
ordered to be struck out of the list of the Madras arயy, The unfortunate of
ficer is at present undergoing his sentence of imprisonment in the Grand Gaol
of this city.-Madras Herald July 17.

Rogues Caught.-Nine Police Peons at Madras have been convicted
being engaged in sundry robberies on the Beach and have been sentenced to six
months inprisonment and a good logging-Madras Herald July 21.
LAusc: Ar CocH1N.-A very line ship of nearly a thousand tons barden
was launched at Cochin on the 29th ultimo.

This vessel is named the Fut.

tei Moobarick, and her introduction to her proper element was a traly inter
esting spectacle the ceremony too would have been most numerously attend
ed but for the Uncertain state of the weather which deterred many from being
present. An elegantly laid out collation had been prepared by the owners to
whom it was a considerable disappointment to observe several empty seats,
but the entertainment passed of with great cheerfulness and spirit, and Mr.
Pony the builder, was highly compliமented on the successtal termination of
his labours.
( A1,0UTTA.

SUNIMARY 0|

NEWS.

JAPTNA.

SUPREM CoURT.-The Hon'ble the Chief Justice, SIRANTHoNY 01.1.
ANT, opened the 2d Session of the Supreme Court for the Northern Pro

ince on Tuesday, the 20th July His Lordship attended divine Service in
he Fort Church"before the opening of the Court.
There were altogether 18 cases in the Calendar-some of which were with
tawn and others referred to the Committing Judge for disposal, whilst the
Prisoners in a few other cases were tried and acquitted. In mine cases only
the prisoners were convicted. The criminal session closed on Friday the 30th

ind on Saturday the 31st, the Judge had commenced hearing Appeal cases.It is presumed that the Civil business will close by the end of this week.
In one of the cases from the District of Walligamoe the prosecutor was con
wicted of wilful perjury in falsely accusing his brother-in-law, uncle, and some
other relatives of thecime of birglary, robbery, and assault, and was senten
eேd to 6 months imprisonment it hard labour in chains.-The wite of the
Prosecator gave similar false testimony but as she was found to have acted

ே the influence

of her husband she was sufered to escape without pun.

Festical of Juggernath.
The attendance at the recent estival of Juggernath, the far-famed Indian
Moloch, has been larger than for many previous years.
The crowd at the

bathing place, is estimated at a hundred thousand; that at the festival of the
car at double that number. The cause of this very numerous gathering of the
worshippers of the great idol of Orissa at the late anniversary is stated to b.
the unusual sanctity of the present year, "in consequence of an auspicious
conjunction of the heavenly bodies at the period of this festival, which has not
occurred for two hundred years.'

The greatest distress and mortality have prevailed amongat the pilgrims of
the present year. The scarcity of food, the Friend of India states, al
most amounted to a famine

Rice was sold at the rate of seven seers for the

rupee. Many thousands of the pilgrims were from great distances in Benga,
and Hindustan; and the funds which they brought with then were speediy
exhausted by the dearness of provisions. They have perished in consequence
by hundreds, and those who have had an opportunity of witnessing the scenes
on the highways as the pilgrims returned in one uninterrupted stream to their
homes, and of countiug the dying and the dead, estimate the loss of life at not
less than ten thousand.’’

_

t. M. Brig Childers was on the eve of proceeding to Moulmein, whence

ishment,

she will betake herself to the Nicobars for the purpose of further investigat
ing into the loss of the unfortunate whaler Pilot, which it will be recollected

A Case of murder from Trincomalie was tried during the present session,
யthe evidence was unsatistictor, and the prisoner wis acited.
is Lordship, visited the Wesleyan as well as the Government Schools on

crew

tity last, and last Sunday evening accompanied by his private Secretary,
SELEr, attended divie service in the Wesleyah Church.
A Case ofsnal pox has occured at Maravanpiloon a person who had lately

wis cut of by the natives of those islands, who மயrdered also several of her
Englishman.

_

Priate letters from Loodianah mention that there was some very hard light
ing at Peshawar, on the morning of the ist of Jane, between a party of inu
tinous Seikhs and a body of Afghans called in by general Avitabili to coerce
the rebels. Both parties, it seens, suffered considerably in the conflict, but

eேnto southern ridia to visit a temple. The patient has been removed to

the result was the submission of the Seikhs.

| small pox islandserootivoeandis'now undertreatment-communicated.

A Candahar correspondent states that Yar Mahomed, the unprincipled
Wizier of Herat, with the aid of some Toorkoomans, is depopulating the

The while Sepoy lines at Trincoமalie wereburnt down on Sunday the 25th
வி. in halfan hoள்.-Communicated.

country between Herat and Candahar, and selling the people by hundreds

Deputy Queen's Adcocate.-The Gazette of Saturday last anounces that

இe Mist has been pleased to appoint C, Temple Es to be deputy
eெen's Advocate in this Island. We understand it is still doubtful how tr
tppointment will areet Mr. Staple's position.
New Charter of Ceylon-Weiderstand that the Draft of the new Char.
: Ceylon, so longinxiously expected, his arrived by the last Overland
Mai, bats it's supposed that it will be submitted for the consideration of the
யhorities here before it be finally adopted, its provisions have not yet trans
dே, although there is no doubt that considerable changes will resuit from it.
Col. Obserper.

_

MA1) RAS.

:த inia etct of the late orders of the Court of Directors, prohibiting any

inter interference, or connexion, with Hindu temples and ilolatrous cere.

A னாகAETI

from Penang dated the 17th June mentions, that the Queen Steamer, when
eailing thence a few days before, salued the Fort, when two of the crew
were killed by the explosion of one of her gums.
Sickness is said to be mole prevalent on the Island than has been known

for years. especially cholera, fever, and dysenery.
PU N

கNா roR CRUEடாw.-CAPT. BAாாA of the Barine La Fe.

lice, in quelling a matiny aமongst some Malay recruite he was conveying
from Penang to Ceylon, proceeded with so much cruelty towards the multi
neers alter he had confined them, that ten of them died as is supposed in con

oேvernment circularshave been despatched through the Revenue Board to
the several Collecters of the Madras Presidency directing the immediate ear.
லies-United Service Gazette.

into slavery.'-Englishman.
THE டிu :N SாEAMER-SickN Ess Aா PENAN.ே-A private letter

_

recr-l is an interesting fact, that by the Jane 0.

sequence or his barbarous reatment. on his return to Penang he was tried
on a charge ofmanslaughter and found guilty,-but was recommended to mer
cy. He was entenced to pay a line of 500 Rupee),
Eight of the convicts coicerned in the murder of Captain Sufield, of the
Fredk, were alter trial lound guilty of that atrocious deed, and underwent
the dreadfil sentence of the law, at Penang, on the 12th of Jane.-.M. Her.
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EURA1AH1.

The newsteaner Tenasserim, of 760 tons, lately built at Moulmein, had
reached Calcutta.

Dr. Judson, the celebrated Missionary, and family, we

abserve, were passengers by her. The political intelligeice which sht wa;
le bearer of from the Burmese territories, is quite important. Captain
Trenemhere, who proceeded some time back to Murgui,'on a visit t the
coal mines in that district, we are glad to notice, reports very favourably of
the operations there carrying on-Calcutta Paper.
JAW A.

representatives of the alied European powers, dispatched, it seams, aw
and greatly modified hatti-scherit to the fgyptian Viceroy, by a special .
senger, Kiamil Elendi The imperial document, which had been மg ,
iously expeciel, arrived at the Pacha's palace at Alexandria early in the .
month, and immediately after making him el acquainted with its coாக,

Mehenet declared to the Envoy his acceplance of the firman, and his wடி.
ness to execute its conditions -.Madras Herald July 27.

_

EN( 1. AN 0.

Christian Benerolence-The report of the Church Missionary Socie .

From a commercial circular published in the Hurkara, we learn that the
exports from Java, particularly of indigo, have very greatly increased within
the last ten years. In 1831 pply 42,884 pounds of this article were exported:
in 1840 the quantity shipped amounted to pounds 2,123,911.

ludes in high terms of satistaction to the recent order of the Government

.

solving the connexion between the Indian states and idolatry.. The incoா :
the society during the past year (in which 77 new associations had been ,
ed) was E90,604. 6s. 2d, which was exceeded by the expenditure by t:
026 13s 7d.

( H1N A.

By the arrival of the irdgseer rom Macao, we have received intelligence
from that place to the 15th May The latest accounts from Cantom are to the

day previous. Tத city was rul of Chinese troops, many or whom had lately

|

Temperance is making extensive progress, there being at present in Lம்.
and the suburbs filty societies, with 20,000 total abstinence members, 30:
whom are reclained drunkards in the country are ninety auxiliary sociன்.

arrived from the Northern provinces. The English residents were becoming

and 40,000 members, out of which 4,000 aro reclaimed drunkards,200 are .

somewhat alarined, and most of them had resolved on sleeping in the Hall of

gymen of various denominations and 1,000 are actively engaged in prop:ing the principles of temperance societies. In Scotland there are 150,000 bers, and in Ireland, through the instrumentality of Father Matthew,
.
lians and a half of persons have taken the pledge of total abstinence
The report read at the annual meeting of the Wesleyan Missonary So:
states that the receipts of the Society during the past year amounted to E90,1S.
whilst the expendiure had been E100,225 leaving, together with the dett,
fore existing, a balance of E39,916, against the Society. To meet the ,
there was a set of of E12,325, due from warious foreign stations to tை
temporary aid had been granted.
At the annual meeting of the Bible society it was stated that the sகை :

the Factory, to prevent the risk of their being cut ofin detail, should the Im.
perial Commissioners Suddenly resume oftensive measures. A gentleman who

left Canton on the_14.h May, and reached Macao on the followingday, states
that the panic at the former place was gradually increasing and extended to
the Chinese traders some of the most respectable of whoil had left the city

and others were preparing to follow their example. The Mandaring had coni.
menced the erection of a new fort about six hundred yards from the factories.
Three thousand additional soldiers had arrived within'the three previous days,

and matters had assumed so warlike an aspect that H. M. Ship Modete ind
been moved close to the city, and the Algerine was placed in a position to
cover the fictories; in whose vicinity arited parties of seamen amil marines
were posted every hight: The guards of narines stationed on shore were al
so doubled.

Bibles and Testaments had been during the past year greater than dயம்:
year since the foundation of the Society, being 900,912, making a total, க.
the first establishment, of upwards of 13,000,000 exclusive of 9,000,000 -

Many persons are of opinion thழt an oubreak would very shortly take place,
and that it would be mecess:ry for the English to take பilitary possession or

sued upon the continents of Europe and America, together making a gr

the city This it is suppsed light be ஆsily elected, as the injarity of the

2d , being less than those of the previous year by about 10,000. This Soன்
his promoted the distribution, printing, or translation of the sacred woயா.

tal of tயenty too million: The receipts for the past year were E101,329

people have los a collidence in the Mandurins, and with a little imanage.
Iment might be induced to heilate the toweயents of the British orces cip.
tain Elliot is said to have writer to the imperial Commissioners, and demail.
ed from theம pledge that hey would not inting the terms of the existing
truce, it is doubt whether this request will be complied with, but everi

whole or in part, directly or indirectly, in one hundred and thirty i :
guages or dialects. The number of versions of the holy scriptures, in wh:
in part, hitherto completed, is one hundred and fifty eight of whict
hundred and sia are translations never before printed.

should the Mandarins பlake the desired promise, not the slightest contidence
can be placed in it.

As it would involve the payment of a considerable amount of Postage , !

It appears that the Chinese are puting Clusan in a state of defence A
vessel which lately returned from that island to Macao brought information
of several new forts having been erected. The walls of Tingiae were like.
wise undergoing pair. These may be regarded as symptoms of a long and
severe struggle. There can be no doubt that the authorities at Cantot are
merely endeavouring to gain time with the view of collecting a large, and as

theyhope an overwhelயing force, before they resune ofensive operations.
'The following extracts from letters dated Canton, 11th and Macao 15th

)

N ()'I.101),

knowledge by mail the favors of the Subscribers and Agents of the Moா:
Star, the Publisher will make his acknowledgements thro the paper
there be something special equiring a particular correspondence.
Letters and monies received by the publisher of the Morning S.
not before acknouledged.
*
3.
From
S. A. Allegeecoon Modliar
(Batticaloe)
A. Mc Fariand
(Molliteepo)
MAw,
Rev. i Johnston
(Mellore)
11
: ). J. Lawrence, by N. Ward Esq.
3
)
.
Ju N ,
J. Poovaragasingam
(Chundicooly)
9
Rew, J. Harris
(Kandy)
1
(
;
S. Tampiapully
- ( Wannerponny)
10
C. A. Goodrich
(Manepy)
| 11 ே
_

_

_

_

May, will be found well worthy of perusal.

_

PoமாCA

CANாoN, 11th Maறு 1841.
NEws. -Yang's coadjutors when they arrived, approved of

the arrangeபent மade with Elliot regarding the trade; now however as there
are about 40,000 Soldiers from the Northern Provinces encamped in and a

_

_

_

bout Canton, the Chinese nuthorities are waxing bold They hive domanded
the Forts back, and requested the Men of War, inmediately to leave the Riv.
er, and as these wishes are not likely to be complied with,'the trade will most

Jபடw,
_

6 .

likely soon be stopped, the Foreigners will leave Canton, and hostilities will

be renewed such are the lears of some of our heighbours, Matters are appar.
ently urging to a crisi:
we have agin a little , er news from China, pia Bombay, the clipper Sir
Herbert Capton, to \ilcio the 20th of May, having iived in'the har.
bour of the western Presidency on the 15th current

_
_ _
_

_

Rew, J. Johnston
Mr. P. C. Gremier

_

_

Mr. Ferguson

_

Mr. Strachan
A. Holines

_

_

_

_

1. Caniemanaden

-

his intention of proceeding with the squadron to the northward.

Airs had

become so critical in the south, and the Mandarins h d discovered such an ex.

ceedingly hosile spirit, that Captain Elliott had resolved to ix is quarters in
the wicinity of Canto
te accordingly proceeded up the river in the stem.

(Kaits)
(Colombo)

10
10

!

4
டி

)
.

10
2

!
t)

_

_
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Brief Historical view of India

தென் சமுத்திர தீவுகளில் ஈட
ங் த சங் சதி இரட்சண்ணிய வழி -

-

ib.

prizes in the South Seas

இலக்கணக் களஞ்சியம் -

|sth of My

எழுபது வெள்ள வானா சே இன

he greater part of the British forces at Hong Kong were to

follow without de'ay, and onless the Ce'ctials lowered their tone, inton, it

he people of the iy

were getting alurned for thirsafety and were quiting it i get mயber;

the bankers and weithic inhibitants were Ilying foi it asiapily as air.
cumstalices perயited, and property to an inniense amount was teing carried
away-Madras Herald.
_

The young Turkish Sultan, in fithful fulfilnet.tor his engagement with the

க் கணக்கு ச ணக்கு விடை -

-

_

.

From Willianis Missionary Ele.
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er Nemesis, and arrived before the Southern Capital on the ாoning of the

E(:YET,

(Mellore)

(Jaffna)
(Pt. Pedro)
(Colombo)

The continued warlike

demeanour of the authorities at Canton had induced Captain Eliott to abai.don

was expeed, would be take military possession .

_

_
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'The seventy velams of Monkers
spoken of in Raymayanயா
Answer to the Questionin Mathe

-
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மூக்குத் தாள் அல்ல தி பொடி ib.
இல்லக கால்

matics, and a new question
On snut

it | Daies orhusband and wite

1. ல சங்கதிக ;

-

-
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பஞ்ச தக் இக்

கதை

-
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