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களுகிய தோசா (Keda-Rajah பட்டங் சரித்து (சக) வருடம் இ
ராச்சியம் பண்ணின்ை. இக்காலத்திற் பாரிசு இராசளுகிய உருவி :

உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சா:திரம், பெ கவன
-

கலவி, டபிாச்செய்கை, அரசாட்சி.

மார்க்கம்

முதல னவையை ப

தமென்டவன்

தறியும, பிரதான புதின ச் சங்கதிகளை ப பற்றியும அச்சடிக்கப்படும்.
அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலிசு

காய் மடித்த
ஆ
எஉடுப் புறமுள்ளதாக
ஒவவொரு மாதத்து முதலாம் ச விரும் வியாழ கிழமைகளிர்

பிரசித் தம் பண்ண படம்ெ.

அ படி கடோலம் (Caubul) காங் தாரம் (Candahar) என்னுங் தேச

த்தவர்களாகிய பத்தர் (Afghans or Patans) தேருக்கு விரோதமா

.

_

.

ஆ படையெடுத்து வக் து அவனுடைய இராச்சியங்களைப் பிடித் து
க்கொண்டார்கள். தேர் (சக) வருடம் ஆண்ட பின் இறந்துவிட

பென்சு அல்லது மத வெ

குதின் விலை, பக்கம் - அக்கு

விச் சல்ல, அல்ல தி மூ- அ மாதத்திற்கும் மு னறக் கொடுத்திரு
தோல் அப்பத்திரங்கதி" வி ைஒரு சில கு.
இதிற் பக்க9 ப, கைக்குக் கையெழுத்து வைத்து மாகாத
. ம்ே மு. னேறக் கொடுத் து வைத்து, ம. பெயருக்குச் செலவி
(. காரியகாரருக்கு இதின் வி பத்திரம் ஒன துக்கு, க. தி
அல்லது க. பனம. அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு

த.கொடுத்திருகோல்

விலை,

த

பென்

சு.

சேனைத்தள கத்தளுய் இருக்த சய தேனென்பவன்
(Jei.chund)பட்டச் சரித்தத் தரைத்தனம்பண்ணிவதோன். இவ
ன் காலத்திலே பஞ்சத்தின.அம்,பெருவாரிக் காய்ச்சவிலுைம் வெகு
சனம் அழிக் துபோயிற் று. சயசக்தன் இராச்சியமாண்டுவருகையில்
பாரிசு தேசத் தி இராசாவாகிய கரியுவுக்குத் திறையளர் துவக் தான்.
சயசங் தன் சிற்றின் பத்திலும் அகங்தையிலும் மேற்பட்டு (கல்) வரு
ஆவஅடைய

-

_

பென்சு.

_

முனை
_

டம் இராச்சியம் ஆண்ட பின் இறக்துவிட அதின் பின் இராச பட்

குக் கையெழுத்த வைத்து து: முன்னேற
இருப.
கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன விலை பத்தி ம் ஒ:

ஃ

ல்

_அலல்லது

க்கு அ. பென் சு,

Aதிற்கு

அ. வெள்ளே ச் சல்வி.

முன்னறக் கொடுத்திருக்தால், விலை ஆறு

டத்துக்கு உரியவருகிய அவனுடைய குமான நியாயப்படி இராச்
சியமாள விடாமல் சயசக்தஅடைய சகோதரன் தே லுவென்பவன்

மூன.றமாக

(Delu) இாச பட்டத்தைப் பெற்று மிகவும் பராக் காபமாய் அர

பென் சு.

சாண்டான். அன்றியும் அவன் தருமசாவியாயுக் தேவ பத்தகும்
இருக்கு வெகு கன் மைகள் செய்து மகத்துவப் பிரபுக்கள் இருக்க

நீட்சி தவாற்செவலை வட.

காகிதம எழுதிக்கொள்பவர் கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை

ஆண்ட கெல்லி சகரத்தையுங் கட்டினன். (Pralishtana or Del

தர் கைப் பத்திரத்தினஅ முக மைக்காருக்கு எழுதித்

களே உத ய

hi) இவனுடைய அரசாட்சியின் (சல்)ம் வருடத்தலே கூமேயூன்
(Kumaoon) ஊரை ஆண்ட தன் வம்மிசக் சாளுகிய பாந்திபன் அல்
லது போதசு எனபவன (Faurtava, or Porus or Phoor)தே.அ. தி

தவதல். லவுகெடுக்கது.--ம.
T E R M. S.

_

ாயருக்கு விசேகமாகக் கலகம்பண்ணிக் செலவிக்குத் தலைப் பட
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டணமாய் இருந்த கன்அேசத்திற்கு (Kanouge) தன் .ே கை .
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பிடித்து உரோத கோட்டையில் ( Fort of Rhotas) மதியற்படுத்தி:
தானே : அ தி சத்திற்கு இராசா வாகப் பட்டங்கட்டி வங்காள
த்தையும் வெற்றிகொண்டு நெடுநாளாக வெகு தேசங்களே ஆண்ட

பின் துறக் தவிட அவன் குமான் இரண்டாம் பாந்திபன் (Porus II)

யer.

N. B. Postage extra.

|
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டத்திக்கொ ை போய்ச் சணடை செய்த பொழுது தே லுவைட்

_

.

இறக்கபோன படியால் தேர் என்பவன் சே?ன களையு

ஞ் சேர்த்துக்கொண்டு சிங் த நதி அடுத்த இராச்சியங்களையும் பிடித்
துப்பீரா கரியில்(Bera) இருக்க இராச்சியம் அண்டுவர் தான். ம

கூடினதாயும்,

-

|| முன்னிருந்து (சல்) ருடம்_அண்டான். அதின் பின் அவன் மரும

இராச வாகி வ9மை போல பாரிசு இராசலுக்குத் திறையளர் து
ஆண் வேங் தான். - இப்படியிருக்கு காலத்தில் மக்கே தோனிய ஆகி

ய பிலிப்புவின் (Philip of Macedon) குமாரன் மகா.அலேக்கு சந்த

STAR. Batticoய, 'யய.

சென் அங் கிரேக்க துராசா (Alexander the Great or Secunder)
கிறிஸ்து பிறக்க (கா) வருடத்துக்கு முன்னே மக்கே தோனியா 15 ட்
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புங்குடுதீவு.-பத்தா னாக கா. பிள்ளே

அஞ் சேகுபதிகளுடன் கூடிக்கொண்டு வந்து சண்டை செய்த கு
முபபச்சைஅக்காலத்தில் லாகோர் தேசத்தை ஆண்டுகொண்டிருக்க

(Lahore)மெற்சொல்லிய பாற்தபன் அறிந்து அவர்களுக்குத் திறை
கொட மல் விட்டுவிட்டான்.
-

_

வழிதமாகப் படையெடுத்து வருசையில் வழியிலே (டுத) தன்
தேசப் பிரதானிகளும (Aneers) இவளுேடே கூடிக்
கொண்டுவர அலேக்குசக்தர் அற்றக்குப் பட்டணத்துக்கு (Attok)

குே

தி பருஞ் சிக் து

ஊடாகச சென் அ பாஞ்

(BR

HISTORIGA WIEw or INDIA.)
(Continued from page154.)

இந்துதேசச் சரித்திரம்-Ancient history of India.
கொஞ்சக் காலத்தின் பின் சிமர்திசென்பவனுக்குப் (Smerdis) பி
"கு பாரிசு தேசத் ை ஆண்ட தரி (Darius Hystaspes) தாச அ

_ய பிசாவாகிய இலத்தாஸ்.பீ.ஜி (Gustasp or Hystaspes) என்ப
"அடைய காலத்தில் கச்சுவா (Cutswa) உங்டரிலுள்ள இராச புத்த

:ஆன் ஒருவன்

மாராசாவெ

னும் பட்டமுக் தரித்துக்கொ

"" இச்சி தேசத்தைக் கிறிஸ்து பிறக்க (இாஅசு) வருஷ்டத்துக்கு

அதிகுலே மகா.அலேக்குசக்தர் தன.

இராணுவங்களையுங் கூட்டிக்கொண்டு வெள்ளம் போலப் பாற்திபது

லத்தில் ஒன ருகிய வித ஸ்தம் (Jeylum,

or Vidusta the ancient Hydaspes) என்னும் நதியின் ழ்ே க்ரைய
போப்ப பாளயமிறங்கி இருக்கையில், இக்து தேச இராசமூ

கிய ப ற்திபன் (Porus, Maha-Rajah of Western India)(சத) து
ாகங்களும் (கா) துரத வ ச ரூம் (உா) யனேகளும் (கலத) இரச பு

த்திர

காலாட்களுமான வலு சேனைகளையுஞ் சோத்துக்கொண்டு ஆ

ற்றண்டையிலே அலேக்குசந்தருடன் எதிர்க்கப் போர் செப்துஞ்

சப கொள்ளாமல்

இரண்டாம் முறை போர் செய்த பொழுது அ

லேகுசக்தர் சயங்கொண்டு பாற்திபன ச் சிறைபிடித் துக்கொண்டு
போகையில், மகா.அலேகுக்குசக்தா பாநீதிப ைநோக்கி எவ்விதமா
க கடத்தப்பட விருமபு:கருப் என்றதற்குப் பாற்திபன் மகா இா

சனப் போலென்றன். உடனே மகா அலேக்குசந்தர் பாத்திய அ
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டைய தயிரிய பராக்கிரமத்தை அறிச்து அவனுக்கு அாேக வெகுமதி
கள் பண்ணிச் சமாதானமர்ப் இராச்சியபரிபாலனம்ப ைஅம்படி செ
ப்து சிச்து சதி அடுத்த அாேக இராச்சியங்களைச் சயித் திப் போ
கைபிற் பாற்திபலுக்குக் ழ்ேப்பட்டிருச்த தக்கணத்து இராசா மகா
அலேக்குசக்தருடைப் பார்க்கிரமத்தையும் வெற்றிகளையும் அறிக் து
திகிலடைந்து அவருக்கு அபயமிட்டு வெகுமதிகளே அனுப்பிஅள்.
இதன் பின்பு மக்கே தோனியருக்குள்ளே கலசமுண்டானதிமூல் மகா

அலேக்குசக்தர் இக்து தேசத்தை விட்டுப் பாரிசு தேச மார்க்கமா

ப்பொழுது அவன் குப்புற விழுக் துகிடக்த விக்கிரகத்தைப் பார்ச், ட
னது ஆளுகை முடிச்ததே என்ருன் காங்கள் இரண்டு மீன் காண்டில்:
ளைக்கொடுத்தோம்.அவன் அவைகளை உபசரணையோடேவ ாக்கிக்:::
ண்டான். இவன் முன் கொண்டிருக்த வணக்கத்துக்கும் இப்பெடி
த அவன் செய்தசெய்கைக்கும் எவ்வளவு தாாம் மாஅதலென்பவ;
ப்பாருங்கள்.

மமபடி அவ்விடத்திலுள்ள உவாச்திமாருக்கும். பிரசங்கிகளுக்கு
ம் வேண்டிய புத்திசெர்ல்வித் திவாருக்கும் விே பிரதானிக்கும் பேர்

ய் எப்ெத்திற்குப் போய் அவ்விடத்தில் ஒரு நாள் விருத்துகொண்
டாடும்பொழுது மிகுதியாய்க் குடித்து வெறித்திருக்கையில், சலதோ
ஷங்கொண்டு(க.உ)வயதில் இறந்துவிட்டான். அலேக்குசக்தர் சா
கவும் அவனுடைய சிறு பாலகலும் இறக்கிவிட்டான். ஆகையால்
அலேக்குசக்தருடைய செகுபதியாய் இருக்க செஅக்கஸ் என்பவன்

த்தொழில் முதலிய துற்செய்கைகளை விடும் படிக்கும் பிரசங்கிான

(Seleucas Nicator) பாச்திரியா (Bactria) பாந்தியா (Parthia)மு

சாங்கள் (இராயதோங்கு) விே மீசேராததற்குமுன் அத்திதாகி திச்
அள்ள (பட்பியன்) ஒரு காகிதம் வாக்காட்டிஞன். அதில் தக்க
ளுக்குண்டான சில இடுக் கண்களை அறிவித்ததுமேயல்லாமற் பின் 8
ல் வருஞ் சங்கதிகளையும் அறிவித்தான். அவையாவன, காங்கள் தித்
தீவிலுள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் போய்க் கத் தரு ைடய பிரத்த
னையையும் எழுத்துகளையும் படிப்பித்து வருகிற காளிலே ஒருசால்
ரு கிராமத்துக்குப்போனபோது வயதிசென்ற ஒரு பூசாரியுடனேய
ர்க்ககாரியங்களைச்குறித்துப் பேசிகுேம். அப்பொழுது அவன் தி
த்வுேம் அகிலுள்ளதெல்லாக் (திருவி) தேவகு அண்டானதென்முக்
காங்கள் அப்படியல்லவென்று சொல் குேம். அவன் (திருவியே) மு
தற்மெய்வமென்மம் அதற்குமுதலிருந்தவன் பாதலத்திலிருச்சி மும்
வழியாய் வர்தானென்றுஞ் சொன் ஞ ன். மேலுங் கிழவன் பேசினபேச்

தலிய இராச்சியல்களைக் ழ்ேப்படுத்தி இக்தி தேசத்தில் உட்பட்டு

வெகு சீமைகளைக் கட்டியாண்டுவச்தான். அக்காலத்திற் பாந்திப
அயெ போறசு காலஞ் சென்றுபோக, மகதகுகிய சக்திாகபத்த
ன் அல்லது சிங்கார சக்தன் (Singar-chund, Sandracottus or

Chundragupta, i e guarded by Lunus or moon) இராச்சியபரிபா
லனம்பண்ணிமூன்.

இவன் இராசசவான வகை எப்படியெனில், மு

ற்காலத்தில் மத்த காட்டை (Maghada) ஆண்ட மகாகச்தனென்.அ
ம் இராசா (Maha Nanda)ஒரு குஸ்திர ஸ்திரியுடன் கூடி சச்சன்

ட் (Nanda) பெற்ருன். கர்தன் தகப்பலுக்குப் பின் இராசாவாகி
த் திருமதிேபாய் ஆண்டு பிராமணருக்கு அடிவனங்கி உத்தமகுப்_இ
ருச்தான். அப்பொழுது அவஅடைய மக்திரியாகிய சகாதரனெ
ன்பவன் (Sacatara) இராணியுடனே கூடிக்கொண்டு இசாசாவை
உபாயமாய்க் கொன்

சக்தனுடைய இடத்திக்கு அவருடைய இ

உளய புத்திரளுகிய உபாத அவை(Upadhanwa) இராசாவாக்கிஅன் ம
மறுபடி அவர்களைக் கொன்ற பழிங்ேகாமல் சகாதாலும் அவன் குெ
ம்பமும் கொல்லப்பட்டார்கள். அன்றியும் உப த.அ தன் தகப்ப
னின் வைப்பாட்டி பிள்ளைகளாகிய யாவரையுங் கொல்லுவித்துக் கல
கமில்லாமல் இராச்சியம் ஆண்டுவச்தான். மேற் சொல்லிய பிள்:ன

களில் ஒருவஞ்சிய சக்திாகுத் தன் சப்பி பருவதிசுபா (Lord of the
mountains, i e. King of Nepaul)உடைய அரண்மனைககு ஒடிப்
போப் இார்சாவே! சான் என் மாற்ருனப் போர்க் களத்தில்_சயங்
கொள்ளும்படி நீர் உதவி செய்விாேயாகுல், என் இராச்சியத்தில் அ

நேசிப்பதற்கும் அடுத்த சில புத்தி ளச்சொல்வி சாங்கள் இத்தில்
இவ்வளவு புதிதான மாம சல்க ளக் கண்டதற்காக ஆண்டவதுக்கு
மிகுந்த நன்றியறிதலோடே பிராத்தனபண் ணின. பின் ட(இசாய:ே
ங்கு) வுக்குப்பாய்வலித்தோம்.

செல்லாம் வீனென்று காங்கள் கண்டதிஅல் தேவனுடைய வல்லமை

யையும் உலசமுண்டாக்கப்படமு ன் அவர் இருச்கிருரென்பதையும் ,
திமனிதர் சிருட்டிக்கப்பட்டு ஏதேன் தோட்டத்தில் வாழ்க் திருச்ச
தையும்.அவர்கள் பாவிகளான விதத்தையும் அப்பாவத்தை ச்ேகும்.ெ
ருட்டுத் தேவன் தமது குமாரனக்கொடுத்ததையும் எடுத்து கிரிச்சி
ப்டேசிளுேம்,இவை கணக்கெட்டவுடனே"இதுவே மெய் சாக்கள்.செ
ன்னசெல்லாங் கட்டுக்கதையென்று அவர்கள் சங்தோஷமாப் எர்
மறுக்கொண்டார்களென்றும் அதுமுதல் எங்களிடத்தில் அவர்கள்
ய் வச்து பிரியமாய்க் கேட்கிருர் களென்.றும் எழுதி அறிவித்தான்.

இவ்விடத்திற் கிறிஸ்துமார்க்க அறிவதிகப்பட்டாலும் (த.அாஉஉம்
ஆ. மாாகழிம சம்மட்டும் அஞ்ஞானிகள் குணப்பட்டவர்கம்

ரைவாசியை உமக்குப் பகிர்ந்து கொடுப்பேன். ஆகையால் என்னை
க் காத்தருளவே அமென் று அடைக்கலம் புகுச்தான். அப்பொழுதி

அவ்விடத்திவிருந்த பிரசங்கிமாரையும் தொக்த்ாைபண்ணிவச்சர்கள்
(இரர்ய்தத்தி) யாவில் இருக் து ஒரு கப்ப்ல் இத்வோருக்குச் சி.

இராச்ன் வெகு சேனைகளையுஞ் சேர்த்துக்கொண்டு சக்திாகுத்தஅ

வெகுமதிக அளக் கொண்டுவச்ததின் மேல் அப்படிப்பட்ட குதிப்பம்

குேப் பின்செல்லச் சக்திாகுத்தன் உபாதஅாாசனுடனே எதிர்த்து

மெத்த இருந்ததில்லை._அர்த் கப்பித்தான் இத்திவிற் பிசகு

ச் சண்டை கொடுத்து வெகுபேரை அழிவுபண்ணி- போர்க்க முத்தில்
உபாதஅவையுங் கொன்ற தன் தகப்பனுடைய சிங்காசனத்தில் எ
றிஞன். மமபடி அவன் அதிக செல்விக்கையாய் இராச்சியம ஆண்

க்கு ஒவ்வொரு கைக் கேர்டரியையும் இன்னுஞ் சில உடைஆக"

விெரும்பொழுது, குடிசனங்கள் எல்லாரும் அவனில மிகவும் பற்ற

ங் கொடுத்தான். மேலும் அத்திவில் எவிக்ளேயல்லாமல் வே. :
ருகம் துல்லாதிருச்ததிகுல் காங்கள் அவர்களுக்கு உபகாரம;
ைமிகளையும் ஒரு பட்டி வெள்ளாடுகளையுங் கொடுத்ததுப்பி8ேம்

செதுக்கஸ் இச்சி தேசத்தற்கு வர்தபொழுது

இவைகள் உவாத்திமாரும், பிரசங்கிம ரும் பி -ச்அ அத்திவிஅள்

இச்சச் சக்திாகுத்தகுேடெதித்த_சக்திாகுத்தன் மேற்கே இ
குத்து வெகு ேேன கனயுஞ் சேர்ச்சிக்கொண்டு போருத்கு வாதவி

பிடித்து ம2ற காட் காலமே விேன் பிரதானிகளுக்குக் கொச்ேச'

டத்தில் கடந்த வருத்தம னங்களை அறியோம். ஆகிஅஞ் செஆக்க
ஸ் ஆடம்பரமாயும் வெற்றியுள்gவeயும இருந்தாஜென்மம் கிழக்
கேயுள்ள இராசாக்களுடன் (Kings of Prachi or Prasi) அதிக

ப் பொய்யரென்றும் எத்தரென்றும் வீளுய்ப்

ப்

இருக்தார்கள்.

சேர்த்திக்கையாய் இருக்தி சந்திரகுத்தஅடஅழ உறவாகித் தன் மக
னே அவனுக்கு விவர்கம்புண்ணிவிக்கச் சக்திாகுத்தன் அவனுக்கு வரு

டாக்தம் (நில்) யானைகள் கொடுத்த அப்பிக்கொண்டிருக்தான்.
(இன்.அ ம் வரும்.)

இராயலுடைய பேரலுக்குக் கொடுத்தார்கள். அவர் அவைகன்
உதிகுலே சனங்கள் மிகவும் ஏவப்பட்டவர். சாய், காம் இவர்*
பிதற்றிளுேம், தி:
களுடைய மேன் மையும், உண்மையுஞ், சினேகமும் விருமபப்படச்!

க்க்தென்ம,' சொல்லிக்கொண்டார்கள். கட்பல கி தம இப்போன ச
ல காட்களுக்குப் பின்பு, வே ரில் மிகுதியான பேர் விக்கிரசாதி

னயை விட்டுல்டுவோம்ெ. சொன்ஞ்ர்கள். ஆதுைச் (சமசேரி:
இடங்கொடாமல அவபக்திக்கு தி
ஏனெனில் அச் சாட்கள் :ே
க்கு ஒரு பெருகாளாயிருக் சதிளுல் அப்பெருகான ஆசரிப்பத:
ராயஅடைய போன் சற்.றும்

ங் கொடுத்துக்கொண்டிருந்தார்.

தென் சமுத்திரத் தீவுகளில் நடந்த சங்கதி.
(From william Missionary Enterprize in the South Sea).
(ாசடும் பக்கத்தினின் மு.)

சாங்கள் (அத்துத்ா)ெ விேல் இருக்கையில் அசேசக் தற்செயலா
ைகாரியங்கள் சம்பவித்தாலும் அவைகளில் ஒன்றை எழுதுகிறே
ன்.

அதாவது,

சாங்க்ள் தெருவிலொரு வீட்டுக்கருகே கடக்கையில் இரண்டு அவ
லட்சன ரூபுள்ள விக்கிரகங்கள் சமையல்வீட்டின் ஒருபத்தியைத் தா
ங்கிக்கொண்டு நின்றன.அவற்றை முன் ஆசரித்து வழிபட்டுவச்தவனே
அவ்விக்கிாகத்தைஎங்களுக்கு விலைக்குக்கெடுக்கும்படி கேட்டோம்,

அப்பொழுது அவன் ஒரு உதை பிஆலே விழும்படி உதைச்தான்.அ

வுேம் ஒரு

தானி தின் ன்ே விபர திய்ாபிகுச்ச்சின் ';

ஞ் சங்க்ந்பம்பன்னிக்ல் காண்டு கோவிலில் இருக்கிவிட்டதி9'

கோவிற்ப்னிக்கர் இந்தப் பின்னக்குச் சுகமவரும்படி சாலமே சி'
ப்ெ பின்னேரமட்டும் பிராத்தன்பண்ணிக்கொண்டிருச்சசிe'
அவ்வேளையில் அவருக் தலைமைக்க சரும் விக்கி காாதனையை
ட்டுவிடுவது சற்றே வருத்தமாயிருச்சதி. இப்படியிருக்க அபர்
அதிகபபட்டதி அற் பிள்க இறச் சதி. பின்ன இறக் பேனதை"
பிரதானி கண்டவுடனே அதிக மூர்க்கங்கொண்டவஅப்த் தான் வன
க்வெச்த தேவதைகளில் யாதொரு வல்லஆைம் இலலையென். --

ர்ர், உடனே தான் அதுசரித்துவச்த விக்கிாகங்களையும்

நிர்மூலம்
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1ண்ண நினைத்துத் தன் மகன அலுப்பி அவைகளைக் கொளுத்தி எரித்
துப்போடச் சொன்னன். அப்படி அவனுடைய மகன் போய்செருப்பு
வைத்தவிடத்தில் அவனுடைய விக்கிரசமாத்திரமல்ல அத்துடனே கிட்
. இருந்த வேறிரண்டு விக்கிரகங்களும் எரிந்தன. மேலும் அவன் தன்
கோதரியை இத்தேவதைகள் செத்துப்போக விட்டதற்காகச் ச

ாங்கள் வெளி மண்டபத்தில் நின் மறு பெரும்பாலும் பவி செலுத்தி
iறதை உணவுகொள்ளுகிற பெரிய விக்கிரகத்தையுஞ் சுட்டுப்போட
செருப்பு வைக்கிற வேக யில், அதை வணங்குகிறவர்கள் ஒடிவங்.தி
இவனைப் பிடித்து வெளியே விட்டு இவ்விதமாய் அந்த விக்கிரகத்தை
காப்பாற்றிஞர்கள்.

இதுபோலொத்த அநேக திட்டாங்திரங்களைக்கொண்டு பராபா
அக்சச் சனங்களுடைய இரு சயத்தில் சன்மை செய்தாரென்று
ாணலாம். (தகத்தியன்) திவிலும் இப்படிப்பட்ட இரண்டு கா
யஞ் சம்பவித்தது. அத்திலொன். (அத்திதாகி) விேற் சம்பவித்த
ஒன் அக்குச் சரியொத்திருக்கின்றது.
(தகத்தியன்) விேன் இராசளுகிய (போமாரி) என்பவன் முதன்
முதற் கிறிஸ்துமார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினபோது தமது
ராமங்களிலுள்ள பிரதானிகள் யாவரையும் அழைத்துத் தான் கிறி
.

விதிமார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவிரும்புகிற விருப்பத்தைச்

சொன்

அன் அச்சமயத்திற் பிரதானிகளில் அனேகர் அதற்குத் தடை
சொன்அர்கள். ஆகிலும் அவர்களிற் (குேகி)யென்னப்பட்ட பிரதா
னியும் அவர் மனைவியும் காங்களும் உம்ம்ைப்போலத்தானே எங்கள்

தவர்கவேச்சுட்டுப்போட்டுக் கிறிஸ்துமார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள
விரும்புகிருேமென் அறு சொன் ஞர்கள் இவர்கள் இருவரும் இதற்குச்
சம்மதித்தது எதிக்கென்ருல்(முன்னடக் திருக்கிற ஒருசரித்திரம்போ
வத்) சங்களுடைய ஒரு அருமையான பிள் 2ளக்கு மிகுந்த துன்பமு
ண்டாயிருக்தபோது இவர்கள் தங்களாற் கூடியவளவு பிரயாசத் துட

.ே தாங்கள் வணங்கிவந்த தேவர்களுக்கு மிகுந்த பவிபூசைசெப்து
வர்தம் அக்தத் தேவர்கள் இவர்கள் சினேகத்தோடே வளர்த்துவக்
பிள்ளைக்குச் சுக மருளாமற் பிள்ளையைச் சாகும்படி விட்டதிகு
லித்தான்

அப்படியே (போமாரி) இராயஅச்கு

உக்தப் பிரதா

தி உதவியாக வந்தது பெரிய சச்தோஷமாயிருக்தது. மேலு
; (தபோ) என்பவன் இாா அவத்துக்குப் பெரிய சேகுபதியா
ம் இக்கலிடத்தில் உருச்தான். அவன் (சேசாயுத்தி) இவை வெற்
றிகொண்டதின்

மேல்

(தகத்தியன) திவைத் தனக்காக்குஞ்

சற்ப

உயுடனே அக்தத் தீவின் இராசாவாகிய (போமாரி) க்கு உதவி செ
ப்து அவன் இராச்சியத்தை ஆண்டு கட்டிக்கொள்ளுகிறதற்கு அவ
அக்கு உதவிசெய்துகொடுக் கவச்தவன் போல வந்தருங் தான். அப்

டியே இவன் அவ்விடத்தில விக்கிரகாாாதனத்கு விரோதமாய்ச் செ
ப்யப்படும் பிரயத்தனம யாவற்றிற்கும் எதிரிடையாய் இருக்ததும
இலாமல் அக்காலத்தல் உண்டாக வேண்டிய ஒரு யுத்தத்துக்கு ஆய
த்தம்பண்ணிக்கொண்டிருக்கை பிற், சடுதிபாய் வியாதி உண்டாப் ம
சித்தான். இக்காலத்திலும் அவ்விடத்தல் இருக்கிறவர்கள் (தபோ)
என் பவன இருக்தாம் கிறிஸ்து மார்க்கத்தின மேன் மை இன்னம் இ
ல்விடத்தவர்களுக்குப பிரசங்கப்படமாட்டாதேயென் அம, அவன
மரித்தது தேவசெயலாயிருக்கவேண்டுமென்றுஞ்’’சொலவார்கள்.
(இன அம்வரும்)

இரட்சண்ணியவழி.

னும் உபதேசந்தான். சிலுவையின் வசனம் என்றுசொ
ல்லப்பட்டது மிகவுந் தெளிவான உபதேசம். இது
சிறு பாலகர்தானும் மலவின்றி விளங்கி உருசிக்கத்த
க்கதும், பாாபானுடைய நீதி இாக்கமென்பவைகளுக்

குத் தகுதியும், மனிதருடைய நிலைமைக்கு இசைந்த
அதும் அங்கிகரிப்புக்குப் பாத்திரமுமானது. அப்படியி
ருக்க இத்தேசத்தாரிற் சிலருக்கு இது பயித்தியமாகத்
தோன்றுகின்றது. எதினலென்று பார்க்கில், வேதஞ்
சொல்லுகிற பிரகாரம், அவர்கள் கெட்டுப்போகிறவர்

களாயிருக்கிறபடியினுல்த்தானென்று விளங்குகின்றது.
அவர்கள் அவிசுவாசிகளாயிருக்கிறபடியினல் அவர்க

ளுக்குப் பாாபானுடைய சாயலாகிய கிறிஸ்துவின் மகி
மையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி பிரகாசமாயிராதபடிக்கு
இவ்வுலகத்தின் தலைவன் அவர்களுடைய புத்தியைக் கு

ருடாக்கினன். ஆதலால் அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு
மாய்கையை விரும்பித் தங்கள் சிந்தனையில் வீணாாகித்
தங்களையே ஞானிகளென்றும், தங்கள் சுய ஞானத்தின
நீ கத்தாவை அறியக் கூடுமென்றஞ் சிந்தித்துக்கொள்

ளுகிறது.மன்றித் தங்களை அடுத்தவர்களுக்கும் அப்படி
யே போதிக்கிருர்கள். மேலுஞ் சிலர் தங்களைத் தெய்
வமென்றம், தாங்களே பிறருக்கு இரட்சிப்பின் வழி
யைச் சூட்சா சூட்சமாய்க் காட்டுவோமென்றும், அ
னேகரை மயக்கி அதனல் மேன்மையும் சபமும் அடை

கிருர்கள். இப்பேர்ப்பட்டவர்கள் நாசத்தீக்கு இாை
பாகக் கெட்டுப்போகிறவர்கள் ஆதலால், இவர்களுக்
குச் சிலுவையின் வசனம் பயித்தியமாகவே இருக்குமெ
ன்பதற்குத் திருட்டாந்தம் வேண்டுவதில்லை. ஆகிலும்
இந்த வசனத்திலே ஆழமும் ஞானமும் இல்லையென்ற

அவர்கள் தள்ளப்போகாது. எனென்ருல் இ.த ஞானி
களாகிய அவர்களுடைய ஞானத்தைப் பயித்தியமாக்க
த்தக்கதான ஆழமாயும், பாலகர் ஏழைகளுடைய மூட

த்தை நீக்கி இாட்சிப்புக்கேற்ற தேவ பலனைக் கொடு
க்கத்தக்க ஞானமாயும் இருக்கின்றது. இதுவே பாட

ானுடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது. காரிய
ம் இப்படியிருக்கிறதினம் சினேகிதரே, உலக ஞானமா
னது பாபானுக்கு முன்பாகப் பயித்தியமென்றுக

(Way of Salvation.)

ண்டு கத்தர் அருளிச்செய்திருக்கிற சிலுவையின் வசன

"சிலுவையைக்குறித்துச் சொல்லிய வசனங் கெட்டு
ப்போகிறவர்களுக்குப் பயித்தியமாகத் தோன்றுகின்ற

த்தை எற்றுக்கொண்டு அவ்வுபதேசத்தின்படியாய்க்

தேயன்றி இாட்சிக்கப்படுகிற நமக்கு, அது தேவ பல

த்து உங்கள் பாவங்களுக்காக மெய் மனஸ்தாபப்பட்டு
மனந்திரும்பி அவர் வழியாகவே இாட்சிப்பை அடைய

அயிருக்கின்றது” என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் எழு
திகிருர் (க. கொறிந்தியர். க. அதிகாரம். ).அ.வசனம்.
கத்தராகிய இயேசுக்கிறிஸ்து பாவிசளுக்காகச் சிலு

வைமாத்தில் அறையுண்டு மரணமடைந்து அவர்களுக்
கு இரட்சிப்பின் வழியை உண்டுபண்ணியிருக்கிரு.ர். அ

வரில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் இாட்சிக்கப்படுவான்
விசுவாசியாதவனே வேனைக்காண்பதில்லை, பாாபானு
டைய கோபாக்கின அவன்பேரில் நிலைகிற்கும் என்

கத்தராகிய யேசுக் கிறிஸ்துவின் பேரில் நம்பி விசுவாசி
_

_

வகைபாாட L';ர்களாகி,

இலக்கணக் களஞ்சியம்.
(On Tamil Grammar.)

மிகுதியுங் கனம்பொருக்திய முகாமைக்கரசருக்கு சன்மையுண்டாக:
(வீரசோழியம், கிரியாபதப்படலம்)

ரெட்டுமூவைச்துமாமுடமேற்றவுமீற்றவன்ஜம
நேரெட்டுமூன்ருமுடலொடுதேற்ற அஞ்சிச்தைசெப்சி
_

_
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ரிேட்டுரைப்பரறிவொன்றிலாதவர் தேர்ங் சவற்றைப்
பாரிட்டமாக ட்பெரியோர், மதுரை பார்த்தறியே.
இதன் பொழிப்புரை-பகிஞருமுடலான ள காரமும், பதினைக் காமு
டலான ழகாரமுத் தம்முட்டேற்றவும் இlஅவன் மையான றகாரமும்,
சம ருமுடலான சகாரமும், தம்முட்டேற்றவும் பிறவாற்றலுக் கமி

ருசாா விலங்கு முள வெனமொழிப.
இக் நாலாராறறிவுகூறிஞர் கன் ஹாலாரைக்தறிவு கூறிஅன் காண்க.
(பிரபந்ததீபம். எ.க. குத் திசம.)
ேேராட்டம்போன்றபா ரோட்டாமே. ( இ-சை-) கீர் தட்டில்

ழைப் பிழைக்க வழங்குவரறிவில்லாதார். அவையெல்லாம உலகத்தா

நிச் செல்லுதலபோலப் பல்லுமிசழுத்தட்டின் றிச் சொலஉங்கள் :

ரோடொக்கத்தேர்ந்து பெரியோர் உரையேயில: கியமாகவறிக... எ
ன்றவாறு.--வரலாறு விளக்கு,பளிங்கு, இளமை இவற்றை விழுக்கு -ழிக்கு-இழமை எம்-காழி, உழக்கு, கோழி இவற்றை
ளி-உளக்
கு-கோளி எம்-காவிரியாறு பாய்தே நிலத்தும்-வைகையாறு பாய்க் த
நிலத்தும்-சிலர் வழங்குவர். வெற்றிலை என்றதை வெச்சிலை எம்-உச்சிப்பொழுது என்றதை உற்றிப்பொழுது எம்.பலாறு பாய்க் த நி
லத் துச் சிலர் வழங்குவர். இவ்வாறு வழங்குவனவெல்லாங் கநீருேர்க்
கொவ்வாவென் அக ளக. (மகார மெய்யென் அதோன்ற இற்.றுவன்
மையென் ருர். ககரத்திற்குக் கிட்டு டானவெழுத்துச் சக மென் று
தோன்றத் தேரெட்டு மூன்ருமுடலென் ருர். கற்ருேருரையாரென் ம
ம் மற்றேர் உரைப்பாரென். க்தோன்றச் சிரிட்டுரைப்பரென் ருர். சி

ரோட்டமாகும். உதாரணம். திருச்செக்திலந்தாதி.
தினச ானந்தானியலங்கா தின றசெய்யாற்செக்
தினகரனக்த நிதியாயின ைடல்சீரயிலேக்

ம்மறிவென்றும், பேரறிவென்று மீரறிவுளவாதலான் பேரறிவில்லாரெ
தோன்ற வறிவொன்றிலாதவரென்ருர் ஏகாரமீற்றசை)
(இலக்கணத்திரட்டு வடபதவியல், டு, குத் கரம்.)

-ன்

ஆரியமொழிமுதல்ாமேகார மையு.மாகா மெளவு மாமென்ப, இ
தன்பொழிப்புரை-வடமொழி தமிழில்வங்க வழங்குமிடத்த மொழிக்
கு முன் னின் ற ஏகாரம் ஐகாரமாகவும் ஒகாரம் ஒளகா மாக-ஆதேசமாம்-என்பர் புலவர்-என்றவா.மு.அதே சம்-எ து-திரிதல்-உதா

சனம்-வே ம-எ.க-வைரம-எம், கோசலை-எ.க-கே ள சலே-எம், வரும்:
(கேமிநாதம்.

உ.ம். கவி.)

இஃதென்னுதவித்ருேவெனி. வடமொழி முடிபுணர்க்க சதுதவி
இதன் பொழிப்டரை ஒருமொழிக்கன் னே அகரம் ஆகா 1
ரமாகவம்-இருவென்
தாச
மு.க-ஆ கவுக் க்ரிங் த வரும். உதாரணம, த சரதன் புக்கி

பாகவும- தி கரம் ஐகாரமாகவும-உக ம ஒள

தி.எம். சிவ?ளப்டனிவோன் -சைவன் எம். புத் ?னப்பணி வோன்

பெளத்தன் எனவும். இருடிகளாற்செய்தவை ஆரிடம் எம். வரும் பி
_ெ

இனி இரு மொழிக்கண்னே இகரம் எ காரமாகவும், உகரம் ஒக ச
ாகவுங் க்ரிங் துவரும்.

உதாரணம்,

_

த னகரனங் த கனச்செற், சாளர் திகழ் கனகா
தினகரனக் கனடனர்.தன யனென் சிங் சையனே.
இப்படிக்க
இது உதட்டில் ஊசிவைத் துப்பாடலாம்.
தமிழ்ப்புலவர். வேத கரிமுத விபர்.

கனக்கு விடை.
(Answer to the Question in Mathematics.)

முகாமைக் காரே,
உங்களுதயதாரகை டு ஞ், சஞ்சிகையின் க காசுக்க டை பொ
ன்னம்பலச்செட்டிசின்னத்தம்பி விகுவிய பறிைக்கனககுக் கேள்வி:
கு விடை.

ஆ த ப்ட்பன்றியிறங் த பதினேழாம் வருடத்தில் இருக்க பன்றிக
ளின தொகை யென்னவெனில், எஸ்எாதசுகத சு.க.ச. மகா கோடியே
அல்காத கல்கத.அாகிசு கோ , யே உாஎ.அதனாஅல்ச. (அ-உ து
அத்தை அலகு முறையே எழுத) எஎகசு 0கூசி, காக.அடுக 0உல. எ
அக. என அறிக. மேலும் சில னத்த பியென் பவர் விதிக ண் டத,”
வமும் பெருக்கஞ் செய்வது பிரபாசமும எனக் கூறியிருக்க உ

ர இக் கிரன. கரேங் திரன் -எம்

கங்கன் எம்-வரும்- (செய்யுளிற் றிலே

கிறமென் றமிகையால் அமர இசன் அதே சல. என வருதலுங்கொ
ள் க. பிறவுமனை.)

(அகத்தியம் வேற்றுமை:மரபியல்.)

ற கணக்கு கன் சகலத் துக்கும வ தியாவது. முதல வருடாக் த த்தி
பிறந்த குட்டிகளின் சொகை க்கு
தெ கக
ண் கூட்டிக் கண்

யைப் பொ., ட்டெருக்கென ஜ க வைத்து கொண்டு பின்பு முதல் வ
ருடாங் தத்தி, பிறக்த குட்டி
,ெ கையை முதற்குெ ைகடக
ைடாம் வருடாக் கதித்ருட்ட பன திட

வெழுதி அசன பி. னே

அத_து முதல வருடாக், ச்தி, பிறக்க குட்டிகளும் இ

குட

ளின் தொகையை ரண்டாங் தொகைய கவெழுதி
ண்டாக் தொ
கையில் முதற்ருெகையைக் லக்தி நில மதை முக் கன பொதுப்பெ
ருக்கெண் அற் பெருக்கக் கண்டது மூன் ரும வருடாக்கத்தற் பிற
குட்டிகளில தொகையாம, த்ெதை மூ ரு :ொகையாகவெழுதி
அதலிரண்டாங் தொகையாக எழுதின தொகையைக் க ை.ே

நி.

நதை முன்போலவே முக்தன பொதுப் பெரு=கெண்குறி பெருக்கி
க்கண்டது நான் காம வருடாக்கத்திற் பிறந்த குட்டிகளின் தொகை
வவகையாக வ ஆதி தாய்ப் பை
யும் நான் காங் தொகையுமாம்.
றி எத்தனை யாம் வருடாங் சத்தில் இறங் தோ அத்தனை யாம் வருடன்

பொருண்மைச் சுட்டல வியங்கெ ள் வருதல-வினை நிலை உரைத்தல்
விளுகிற்கேற்றல- பண்புகொளவருதல்- பெயர்கொளவருத-வென்றி
வைய.?னத்தம் பெயர்ப்பயனிலையே.

இதன் பொழிப்புரை, பெயர் வேற்றுமைக்குப் பயனிலைகள். சுட்டு
விய கோள்-வினே- விளூ-பண்பு- பெயா- இவ்வாஅமாம்.

எனது :
இக் சக் கன

க்குப் போலவே விட கவித கற்கவித முறையாகக் குட்டிகன் பிறக்க

ம்.

குலம-உத்துங்கன். குலே

_

றறிவுக்குத் தோன் றியபடி ஒர்வதியை எழுது கறேன .

அரும மே யாமி காத்திற் கோவாகிச்
சேருமுக ரத்தில் றிறம்

றவுடன்

மச்சடாமே யாறறிவுயிரே, பிறவுமுளவே யக்கிளப்பிப்பே.பொ

ல எளிதாகப் பெருக்கஞ் செய்து தொகை யறியுமபடி

அகரத்திற்காவுமிக ரத்திற்கையும்
உகரத்திற்கெளவுமிருவிற்க கலவரிய

உதாரணம்.

ஆ.வி.க-ஆவாழக-ஆவந்தது-ஆ.வெ.த -ஆக ரி.தி-அவொன் - என ஆ
அபயனிலை யமுறையே காண்க.(சுட்டென்னது பொதுப்படப்பொ
ருண்மைச் சுட்டென்றவிதப்பல உயாதிணைப்பொருள்- அஃறிணைப்
.ொருள்-அகப்பொருள்- புறப்பொருள்-த ைமை- பொருள்- முன்னி
வட்பொருள்-படர்ச்சை பபொருள்-வழக்குப்பொருள்-செய்யுட்பொ

ருெ. -வெளி படைப்பொருள்- குறிப்புப்பொருள். மெய்ப்பொருள்

\

STAR.

டோய்ப்பொருள்-சித்துப்பொருள் சடப்பொருள் நித்தியப்பொரு
அநிதியட் பொருள்-உருவப்பொருள்-அருவப்பொருள் காட்சிப
டொரும் - ருத்துட்பொருள்-இயற்கைப்பொருள்-செயற்கைப்பொ
ருள்-ச ட பொருள்- அசாட்பொருள்-முதற்பொருள் -சி னட பொருள்
இவை முதலியபொருடகளைச் சுட்டுமென பதி டெர்ரும். அ ைக்கு மெ.

வி, தளுவவா அபயனிலையுளெல்லாம்அடங்குமென பதுமபெற்றம் )
(தொல்காப்பியம்.)
இ. றறிவதுவே யொற்றறிவதுவே, பிரண்டறிவ. வே யதளுெடு

காவே, மூன்றறிவதுவே டவறிருெடு மூக்கே, சான் கறிவ.தி.வே ய வம்
ருெடுகல்லுணே யை தேறிவதுவே யவற்ருெடுசெவியே, யா,உறிவ.தி.வே
ய வறிருெ மனமே கேரி தி லுணர் க்தோர் கெறிப்படுத் தினரே.

ங் தத்தி, பி, தே குட்டிகளின் தெ கை, அல்லது அத்தனையாக் :ெ
கை க அம வ ைக்கும் ஒவவொரு தொகையிலும அதனதன் முக்தி
ன தொகையைக் களை அ நின ற தைப பொப் பெருக்கெண்ளுத்
பெருக்கி ஆதி தாய்ப்ப ை இறந்த வரு
தத்தி, பிறக்த குட்டிக
ளி ைதொகை கண்டு அத்தைக் கடைத்தொகையாக எழுதட பின் - மு.
தற்ருெகையாக எழுதின தொ ைதொடு, த

கடை,

த. கை. =

தொகைவரைக்குமுள்ள தொகைகள் எ. லாவற்றையும ஒன
றி. முேஒன ருக எழுதிக் கூட்டிக் கண்டதொகை வ. ஆதிதாய்ப்
றி மகத பொழுது அதிக வமிசத்தல உப்பத்தியானவையாயிருக்தி
எழு தன.

பல விகளின் ருெகையாம. அன்றியுங் கடைத் தொகை க கு-ல அ
தற்கு முக்தின தொகை க ைடவுடனே அதே த் தெ கை பில த மு
ங் தனதொகையைக் கழயாபல அக்தத் தொகையைத் தானே பொ.

ப்பெருகசெணளும் பெருக்கிக் கணடதெ கைய ல ஒன்
தள்ளி தி
ை தெ கையும் ஆதிதாய் - பன்றி ன்ை, பொழுது வருக்க பல .
தவவகை களின மரு கையாகுமென
-ொ தத்தொ ை அ
வது சூடசமென். அறிக. இதற்கு மேற் கூவிய கணக்கை உதா ன

மாகக காட்டியெழு அகிற்
க்கை உதாரணமாக

பெருகு மாகலாம் பின் கூறப்பமல் கன

காட்டுகமே

எப்படியெனில, ஒரு பதை

யானது முதல வருடாக்கத்தில மூன. குடடிகளும் மற்ற வரு
டாங் தங்களில9 வலிவான அ குறைய வீ ைஅ ன் காம் வருடாக்கத்தவ
இ2ங் அவிட்டது.

அன்றியும இப்பன் றிபன் குடடி-கள் முகவயலவ

லலாம் சாங் தாம் பிறந்த முதல் வருடாந்தம் முதலாக அதிசய
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பன்றியைப்போலவே குட்டிகளே இன்று வர அவ் ஆதி சாய்ப் பன்றி
இாங் த பெ. மு.க இருந்த பன்றிகளின் ருெகை அறியும்படி முதலாம்

எழுபது வெள்ள வானா சேனைக் கணக்கு.
பக்கத்தினின் அறு.
ாடு.
(The Seventy Wellums of Monkeys spoken ofin Ramayanam.)
_

நட தேதில் மூன்று குட்டி ஆதலால் மூன் அக்கு இண்டு _
ஐக்க. இச்தைப் பொதுப்பெருக்கெண்ணுக வைத்துக் கொண்டு

பின்

இப்போது சதுர அளவிலே லக கோடியே கஉாத கதஉா
டி முசிேன மூன்றைத்த னே முதற்ருெகையாக எழுதி அதன் பின் இ

அல் சதுர மயில் அல்லது டுெ மகா கோடியே டுநிாதஉதகாகக

ாண்டாம் வருட தேத்திற் தாய்ப்பன் றி இன் ற இரண்டையும் மு?

கோடியே ஸ்டு.ாத நிஉத சதுர அடியுள்ள இட் பூமி முழுவதிலும் அ
இ_ | க்குங்குகல நிறுத்திகுல் சதுர அடிகள் எவ்வளவோ அவ்வளவு குச
தையுங் கூட்ட கை. இச்தை இரண்டார் தொகையாக மு. சற்றெ குேகளே நிறுத்தப்படலாம். இதற்கும் எழுபது வெள்ளத்திற்கும் உ
சைய்ாயெ மூன்றின் பி.னே எழுதி இவ்விரண்டாங்தொகையாக
ள்ள விதியாசம் மிகவும் வெளியாய் இருக்கின்றது.
புதின, லகல. முதற் ருெகையாக எழுதின, க. களேய அ. இச்சை'
ஆ.அ.அ.ம் எ ) வெள்ளக் குரங்குகளையும் முழுப் பூமியிலும் ப-ை ட
பொதுப்பெரு. கெண் ஆகிய டு . பெருக்க சய. இது மூனரும் வகு
டையாய் அடுக்கிளுல் எவ்வளவு ப ை யாகுமென்றறியும்படி எல் வெ
ட தேத்திற் பிறந்த குட்டிகளின் ருெ கையென கண்டு இச்தை க'
ள்ளத்தை டு தி மகா கோடியே ஒஒாதஉதகூாகக கோடியே ஸ்கி
தொகையாக எழுதி இநல இரண்டாக் தொகையாகிய தை. கனகு
ாத நிஉத த்துக்கு இய்ங்.து கண்ட படை ாத உசுத க மகா சமு
தின மூன்று குட்டிசளும் ஒவ்வொன் றும் மு மூன்ருக இன்

.க. இதைப் பெர்துப் பெருக்கெண்குகிய, டும். பெருக்க

ச.ே

த்திரமே கூஉாத உஎதகாக எ சமுத்தி மே சாதசுசுதகாஎல் ம
கா. ப த மமே நிஉாதசாக ப.து மமே சடுாதசு எத அாடு எ மகத

இது ஆதிதாய்ட் பன்றி இறந்த நான்காம் வருடாங் தத்திற் பிறதே
குட்டியெனக் கண்டு கா ைகாக் தொகையாக எழுதி இனி ஆதிசாய

விக்தமே ஸ்எாதல் உத அக விக்தமே அகாத எய்த எாஅக

ட்பன்றி இறந்த வருடத் தொகையாகிய நான்கு தொகையுங் க*

கே கசாதசுஉத சால் சங்கே எடுாத எடுதஅாடுடு மகாகோடி

டபடியால இக்கான கு தொகைகளாகிய ஈ. ச. சயி
சடு '
து தொசைகளை ஒன் ருகக்கூட்ட ாகக. அதால் இத்தொகையே

யே டுஅாத கத எாக கோடியே உாதசஅதாேகல். இது உாக
அ மகா சமுத்தி மே சுடுாதஅகூத சாசடு சமுத்திரமே எகாத சசி
த எாகஉ மகா பதிமமே நிாதசசுதஉாடுஉ பதிமமே டு அாதி
உகதகாய்க மகா விங் கமே சுகாதசுகதாஅஎ விக்கமே அகாத்

கான்காம் வருடாக் சத்தல ஆதிதாய்ப் பன்றி இறந்தபொழுது இரு

:பன்றிகளின் ருேக்ையென வறிச.அ. மியுங் கடைச் சொகை கு
முத்தின தொகையாகிய காற்பதை அதற்கு முக்கன தொகையாகிய

சசுதலான ச மகா சங்கே எகாத எதக நிசங்கே லடு.ாதகடுதி உா

க. கழியாமல் அக்காற்பதைத் தானே ப்ொதுப்பெருக்கெண் ஆகிய

சக மகா கோடியே சுகாதகூகதாகுசு கோடியே காத நி கிதா
சு மயில்; அல்லது உக மகா முத் தாமே அ கா நடு அதகாசிசி

தள்ள எசு.க. இவலிகமாக த."
குறி பெருக்க உள. இதில ஒன
சைக் கணக்கு ளு கும ஒத்த தொகையறிவது குடசிமா ம.
இதுவன் றி கானும் ஒரு கணக்குக்கேள்வி எழுதுகிறேன, அதாவிசி
ஒரு பன்றியான து முதல வருடாந்தத்தில ஒரு குட்டியும

மகாசங்

சமுத்திரமே டு எாத சத சானக மகா பதுமமே உநிாத நிசத்கா
உடு ப.து மமே உருாதஅடதாகக மகா விங் தமே சுகாத சுசுதிக்ா
ய.அ விக்கமே எ.ாதக சத காஎஎ மகா சங்கே சஎாதகமிதனாக

.ெ ண்டம்

ப வருடாக் தத்தில துண்டு குட்டிகளும இவவகையே நற் கவித மு

ைகப் பதிஞரும் வருட சத்தற் பத்கும் குட்டிகளும பிே.அ

சங்கே டு காத நிகத்திாஉச மகாகோடியே மகாதசுகத கால்டு
கோடியே கூலாத கருதவிாலசு யோசனை உயரமும் மகா மேரு மலை

பதினேழாம வருடத்தில இ.மக் துவிட்டது. அன் றியும இப்பல வியி
குடடி முதலயவையெலல
தாம பி/ த முசலவ9-ா"
த
திம முதவா க ஆத த ப்பபன மியைப் போலவே குட் - களை இன் அ

யைப் பார்க்க சாகஎ சமுத்திரமே உபாதக கதகாசடு மகா பதி
மமே உகாத அசதகாஅச ட துமே சஅாத கூடுதாக மகாஜிக்
தமே நிசாதசுகத.அ.உ விக் தமே சு சாத நிசுதசுாசக மகா சங்கே

வ. அவ அக,
பல

ப், பல

களின . ருகை

கணித

தமக்க ஸ்எம் வருடக்கத்தில வகுச்சி

வவள வெ

அறும் இதற்கு வதி

... ன

சசாத எஉத சாசஎ சங்கே

- அ

குர்ைக் வா. i எழுதும் மறுமொடியை உங். பக்தி

இருக்கின்

சித்தவ வழய ய அறிவிக்குமபடி கேட்டு கொள்ளுக்உேல.
ஆவணி மீ.

ஒர்மாளுக்கன்.

உ. த"

கோடியே

து.

-

இனிக் கங் சட்டரானதன் அன்டகோ சப்படலத்தில்,
எல்லே ர்ேமுன் ை இவோரிலக்கமாங்கடலுமlறே

இப் படி-கு

தசாசஆட

சஅாதசு தசாச.அ. மகா

உகாத சுந்த அசு கோடியே எசாதஅடுதஎாச.அ. தவம் உயரமா"

அலலதிவாகும்கேமி அதற்க தற்செட்டியாகச்
செலவினாங்கண் கண்ட தொகையிருகோடிகல்கி
சல்லதோரைம் டான் மேலும் நான் கெஅமிலக்கமா மே

தயனசாஸ்திர வினு.

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி மகாமேருமலை நடுவாகவும் அ

முகாமைக் காரரே,

சைக்கு ச் சத்த சமுத்திரங்களுஞ் சத்த தீவுகளுமுண்டு.மகாமேரும
வயினடிவாரத்தினி. கட்ைசிச் சமுத்திரத்தி ைஅக்தத்துக்கு, உ
கோடியே நிசாதயோசன அல்லது உடு கோடியே சமாத மயில
அாரம். ஆஞ.அம் மகா மேருமலையினுடைய மேலகலம் கஉத யோச
யுைம் அடி அகலம் ஸ்சுத யோசனயுமாகையால் பூமி மட்டத்தில்
அதின் அகலம் உஸ்தயோசனை என்று நினைத்துக்கொள்ளலாம். இ
அது உாத மயில். இ கல அரைவாசி மாத இத்தையு முன் சொல்லப்ப
ட்ட உடு கோடிய சமாதத்,ை யுங் கூட்ட உடு கோடியே சக

இருவன் தன. கு ஏறக்குறையப் பத் தடி துரத் தக்கப்பாலிருச்கு
ம் ஆகு பொருளுக்குங் த சண்களுக்குமூடாகத் தன் ஒரு கையை
கிட்டி அகளுெரு வி லப் பிடித்துக்கெ ண்டு அப்பொருளைப் பார்
பாகு கல அவ் வி. அ. ம, அவ்வி லேப் பார்ப்பான கில் அப்பொருளும்

தி ட்டையாகத் தோன். ம. கட்புல லுக்கு அகப்படும எப்பொருள்
*கும இடபடியே. இப்படித் தோற். தற்குக் காரணம் என் புல்ல
சிபிக்குப புலப்படாமையால் இதனைப் பின் வரும் அதன் இங்கிலிசு
உங்கள் உதயதாரகைப்பத்த திேற் சேர்த் துப் பிரசித்தம் பண
ஒளிப் பின் கயன நூலிற் கற். வலலேசர் எழுதும் விடையை அப்பத்தி

ாதி. பூமி மட்டிலே மேருவி அடைய மத்த யினின்று கடைசிச் சமு.

த்திரத்தின் அந்தத்துக்குள்ள தாம் இதுவே. மகா மேரு மலையையு

சிகையின் வழியாய்ப் பயிரக சஞ் செய்யும்பொருட்டு உங்கண அதிக
சி சமையுடன் வேண்டிக் கேட்கிறேன்.

அோசகம் ஆ_. ஆவணி மீ.

சதி".

ஞ் சோத்தப்பார்க்குமிடத்து அதே வட்டமான பூமியின் அணைவி

இப்படிக்கு
க. ஆறுமுகட்பிள்ளை.

மும் இதுவே. இந்தப் பெரிய வட்டத் தன்

சுற்றளவில் அரைவாசி

எக கோடியே அகாத மயில. இச்தையும் உடு கோடியே சகாத்
_

AN oPாாcA1, பெERY.

To the Editors of the Morning Star.
EேNTI.EMEN,
_

_

ll an

object be placed at the distance of about 10 feet and it a man hold

inger atan aris length between his eyes and the object, and ithe look
object, he will see his finger doubled, but it he look at the finger, he
wi eே the object doubled. This is invariably the case with regard to all ob

த்தையுங் தாக்க உதஉகம கா கோடி யே உசாதஉசுதி கோடி. இ

அதுவே கந்தப் புராணத்தின் படி மேரு நிற்குமிட்மும் சத்த தீவுகளு
ஞ் சத்த சமுத்திரங்களும் இருக்கிற இடத்தின் சதுர அளவு இனி
மகாமேரு மலையின் அ. ரவிட்ட மாகியாத மயிலையும் அதின் அாை
ச் சுற்றளவாகிய காதல்சஆஉாஅசு மயலையுங் தாக்க கதா உகோ
டியே அகாதி. இது மேரு நிற்கிறவிடத்தின் ச் தர அளவு. இச்தை
உதஉக மகா கோடியே உசாதஉத கோடியிற் களைய உதிஉகம
காகோ டியே உசாதஉஉத அாடு எ கோடியே லசாத.இதுவே
காமேருதவிர்க் த பூமியி ன சதுர அளவு இத்தைச் சதுர அடியாக்
கிமூல் டு தகாடு எ சங்கே உல்ாதஉஅதிாகஅ மகா கோடியேசாத
ககதஎாஎசு கோடி. இது மு ன சொனனபடி அப்பூமி முழு கி.அ
ம் அத்தக் கூடிய குரங்கு சளின் தொகை,
_

" within the field of vision

Now those who are conversant with the

"'க of optics, and the laws of vision, are humbly solicited to assign the
" லse of the phenomenon.

'ia Aug. 14ம். 1841.

Yourg & c.

C. Aramugapilly.
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உதயதாரகை.-MORNING STAR,
கடையொகப் பூமி.முழுவதும்
தின
த்துக்கொண்டு
பூமி முழுதிஆம் மணலாற்றிரட்டப்பட்-சென்.அ
இருக்கக்கூடிய மணல் எல்லுனவெ ன் து
பார்த்து அத்தை எழுபதி வெள்ளத்துடன் ஒத் துப் பார் ப்போமா
பூமியினு ை யகன அளவு உதசுால்க கோடியே எல்ாத மயில். இ
;தைக் கன அங்குலமாக்கிமூல சுசுதிா அல்- சங்கே உடு.ாத அகதி

கோடி.ஒரு கன அங்குலமான
இடத்தில இளகல் நெலது அடங்குச் உடியதாயிருக்கும்.அப்பே த்
மிமுழுதும் செல்விகுற்றி ட்டப்பட்டசென்ற தினத்தால் முக
().
ைகன அங்குலத்தை இாசும் அற்பெருக்க க மகா சங்' கி
எச மகாகோ டியே ச.அாதககத8-ா

tain as many as 560 paddy grains; then supposing that the earth was made,

paddy grains, and multiplying the number of cubic inches by 560 we have !
062064988171435520000000000, Now supposing that 5000000 partical

sand may equal a paddy-grain, and multiplying the number of paddy-graini
5000000 we find out the number of particles of sand which may be substi:

instead of the paddy grains, But, as there are openings between the p:
grains and மore Said hight be thrust in, we multiply the number of p:
cles of and before mentioned by 2, and find out that there cannot poi,
be any thing more than 370620649881714355200000000000000000.
short of70 wellams

எல்ாதக உதகச சங்கே க.அாத அசதனால்க மகாகோடியே க.கி
ாத
உதசரிக்கட்டுமென்
கோடி கெல்வெண்
அறியலும. ஒருசெல்லு
இலாத 5ெ
ஆனற்
துக்குச்
ற கினத்துக்கொண்
முன் சொன்ன

Even the number of particles of sand falls short etடி

70 wellams. Then how can it be Said that the 70 wellums of monkey w.
set on the surface of at least the whole earth

And how can it be id ஆ

இருத்தத்தி

they stood on the surface of the Island of Ceylon, yea, on a small come து
jacent to the Fort of Ravana If the 70 wellums of monkeys cannot be al
tained in any of those places, is it possible that these together with the ம்:

மகாசங்கே க.அ

Entirely false!
By all the above mentioned remarks the inauthenticity of Ramayanam
firly proved. In thismanner may be proved the inauthehicity of other tr

கணக்கை டுலாத த்த 1ற்குக்க அர்ததெல்அ
ருக்கக்கூடிய மண்வெல்வனவென்ம அறியலும் ஆகுஅம் அதி த
இது இருக்கும் இடங்ககு அடேயும் மனத்செல்லக் கூடுமாகையால
இலாத த்தாற்ருக்கி வந்த பேற்றை இரட்டிக்கப் பூமி முழுதிலும் இ
ருக்கக்கூடிய மணல் க விங் தமே

1

What other modes of calculations soever may be made they will a i

மாதக உத சுச

ாதஅசதஎாலச சங்கே கதிரதடுஉத மகா கோடி ஆஅ அதிக
திகப்படப்பே தில்லை. த.வ்வி மாப் என்ன கணக்கை ட் பார்த்தாஅ
ம் எழுபது வெள்ளத்திக்குக் இட்டுகிறதாய்க் காணவிலலை பூமியிலுடை
ய மின்னின் ருெகை தாஅம் அகச்கு ட்ெடுகிற காய்க்கனவில்லையே
இப்படியிருக்கில் அந்த எம் வெள்ளக்குரங்கு தகுடி பூமி.முழுதிலுக்கு
தும் நி ைற போர்ப்ண் அவதெப்படி? இது செய்யக்கூடாமல் இரு
கிேல் இலங்கைத் தீவிலெ ஆம திய வனஅடைய கோட்டைக்குத் கிட

ஐnd internal giants and many thousands of giants can be contained ther,

also.

|
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E. Rockwoop.

பரமார்த்த குருவின் கதை.
முதலா வ.தி.

ள இராட்சதரும் நிற்கக் கூடுமே! முழுப்பொய். முன் சொல்லப்பட்
டவைகளெல்லாவற்றிஅலும் இராமாயனத்திலேயுள்ள தப்பிதம் ரூபி

ஆற்றைக் கடந்த கதை, பாடு.அம் பக்கத்தினி அ.
இப்படிப் பேசிக்கொண்டிருக்கையிற் கரையிலிருச்து ஒரு குதில:
க்கான வரக் கண்டார்கள். ஒரு சாண் தண்ணிர் மாத்தில் :
றில் ஒடி வருகிறநில்ை அவன் குதிரை மேல் நின் சற்றுங் கூசாம்
சல சலவென்று சடுகி வர்தான். இதைக் கண்டு இவர்கள் ஐயையோ
எங்கள் குருச்சளுக்குங் குதிரை பிருக்தால் அவரும், அவரை அண்.

கப்பட்டது. இவ்விதமாகவே மற்றும் பு:தகங்களினது பொய்களை

காங்களும் டயமில்லாமல் ஆற்றில் இறங்கலாமே ; எப்படியாகிலும்

l-

நிற்கக்கூடியதெப்படி: எ ல் வெள்ளங் கு பங்கு களுக்கு மாத்திரம்

பேர்நாதிருக்கிற இடத்தில் த வெள்ள மூல-லதகளும் அநேக வெள்

ஒரு குதிரை வாங்க வேண்டும் ஐயா, என்று மன்ருடத் துவக்கிஞர்கள்.

யும் ருபிக்கலாம.

_

.

இப்படிக்கு இ லைஷே, மக்கூட்
வட்டு:கோட்டை த அாச ஆ_. ஆவணிமீ". உசுதி".

பமார்த்த குரு ஆஅதும் இந்தச் செய்தி மேலக்குப் பேசுவோ.ெ

ன்.ற பொழுது சாய்க் த அஸ்தமான கோங் கிட்டின தி ஆலே திரு.
ப ஆற்றின் நித்திரை சோதிக்க அனுப்பிஞர்.
!

அப்படியே கொள்ளிக் கட்டையைத் தானே மடையன் கொண்'
போய் உள்ளே தோய்த்துச் சோதிக்குமிடத்தில் முன் நியவிச்ச

The seperty pelium of monkey poke_{i Ramayanum.
(Continued from page 158)

Now, it those monkeye were placed on the surface of the whole earth
which ; 199259280 equire miles or 5555029911552000 square feet in area,
as many monkeye only can be set upnit, as here are square feet.

Bat appoing that those seventy Weliums ofமopkies were placed in layers

அலே சற் றங் கிளம்பாததைக் கண்டு க்ளிகட்iந்து ஒடி, சமயம் :
ம1 ம்! வாய்விடாது, சத்தப்படாது, சுறுக்காப் வாருங்கள். அத்து

ச்கு கல்ல சுவாக்கிய கோமாயிற்று. இப்பொழுது அஞ்சவுக் கூசன்|

on the rice it the whole earth, and in order to find out how many layers

தேவையிலலையென் ருன் இச்த நன்மையை மடையன் சொல்விக்கப்

they will make, we divide the

பிட எல்லாருக் கிடீரென்றெழுந்து கிமாவென் பாரின்றி அடிவரும் 1

Welழsby 5555029911552000

and get 12

காலால் அடிபட்ட அலைகள் அ

ஒ011922-188724669705.200487456785717 1208889707.8934624107.57585558

தனமாக ஆற்றில் இறங்கிஞர்கள்.

197090248590 layers of feet in height, which is equalp_2895894,1479

தலாய்ச் சலசல வென் னுஞ் சத்தமி-ாதபடிக்கு வைத்த ஒவ்வே:

258,92525g21819669918789467717907095153524163931590355160 miles
ை28865894457144792554928525821319669918789467747907095158524

அ ஊன் மிக்

16893159035516 Yojanas or 49120618452884984489510954610826456641

44.124.474806448286,0867485748 times the height of Merய,
Now according to the statement found in a section of Scanda Prana, which
treats of the universe in general, there are seven circular islands and Seven

டிக்குக் காலத் தண்ணிர்மேல் எத்ெதுத் தாக்கி அப்பாற் பெயர்ச்,
தனுக்கென கெஞ்சம் பதைக்கத் தாண்டித்தாண்க:
கதியைக் கடந்து போஞர்கள்.
|
_

-

circular oceans round about Mount Mera, it being in the centre. The distance

கதுை.செ. மேறினவுடனெ பட்ட சஞ்சலத்துக்களவாக மகிழ்ச்சி!
தள்ளிக்கொண்டிருக்கிறபொழுது பின்திநின்ற முடனென்பவன் தள்

of the extremity of the seventh or the remotest ocean from the tool of Merg
i, 25400000 kona or 254000000 miles, But the diapete of the top of
Mer being 32000 Yojanas and that of the botoடி (which is in the earth)
being 16000 we may conjegure the diaறeter of Mep alleye withe
இi to be 20000 wiamaswhich is 200000 miles, half of this is 100000. This
ided to 254000000 give 254 100000 which is the distance of the elepity

னைக் கூட்டாமல மற்றவர்களை எண்ணிஞன். எண்ணினவிடத்தில் ஐ.
ர் மாத்திரங் கண்ட திகுல் அப்பாடா! அப்பாடா! ஒருவன் ஆற்கே
டே போஅனே. இதோ:ஐந்துபெயர்மாத்திரம் நிற்கிருேம் ஐயா,என்
அ அபய மிட்டான். எல்லாரையும் அவர் வரிசையாப் கி.மு : தி இருமு
2ை மும்முறை குரு தானே கணக்குப் பார்க்க எப்போதுக் தன்
சேகிக கணக்கேற்றின படியிஞல ஐவர் மாத்திாம் நிற்கிருேமென்ருர்.

of the fathes and the last ocean from the centre of Mount Meru. This is
the half of the diameter of the whole, Mount Mer also included, The cir
conference of this large Circle is 798600000 மiles: is multiplyed into 254

பபடி அவனவன் தன் னே விட்டொழிந்தவர்கண் மாத்திரங் கூட்டின;

இல ஒருத்தனே ஆறு விழுங்கினது தங்களுக்குள்ளே நிச்சயமாபித்த

100000 give 202924260000000000 guare miles, This is hearea_total of

அதுக்கு அவர்கள் கூகூவென்றலறிக் கோவெனறழுது தம்முள் ஒரு

the sevel islands, the seven oceans, and the portion occupied by Meru-Again,

ன் ஒருவனக் கட்டிக்கெ ண்டு கெஷரேக தியே கர்ட்டி அங் கடிதே.

multiplying 100000, half the diameter of the portion of the earth occupied by
woயi Metu, by 314286 half is circumference we get is whole area equal
ம8142860000ம். This subtracted from 2029242 0000000000 gives 202924
28.571400000
square
miles, which issquare
the area
of the
earth,to the
portioய
ofit
occupied
by Mei
excepted.-These
ries
educed
quare
feet be

க் த புதுப்படும் பாமார்த்த குருவின் ஷேனை விழுங்கச்சற் றும் அத்

புலப அங் கொடிதே,உலோகா ந்யக்தம் வணங்கி வாழ்த் திப் பணி
சாதே

போஅயோ, அடா! உனக்கு அத்தனை பெரியகென்சே! சகு

ங்க மட்டுமகனே! கொமெவேங்கைப்பிற்ப்பெ! நீ இனி உலோகத்தி

ல்ை 5657502813804917760000000 square feet, which is the nயமber ofnon

லாவாயோ? இனிக் குளும் புனல உருட்டிட்டோவாபோ,உன் ஊர்:

key that can be placed on the Hildi earth as before meptioned
Lasty, suppoing that the earthis a mass of and emirely, et usiறd out
the number ot particles of sand and compareitwith the 70 wellums. The so.

முழுதும் வற்றிக்காய உன் அடிமண விலே சாலைபாய் உன் அலகண்

அக்கினி மேய உன் வயறழன் மறு வறள உன் பள்ளம் முள்ளாலே திசம்
id contents of the earth is 26117000000 miles, This reduced to cubic ப இனி இாமின்றிக் குளுமையின்றி நின்றவிடத்தடையாசமி: |
ie is equal to 6618225890744899200000000: A cubic inch may con. வெச்து கிடக்கவென் ருர்கள்.

|
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உதயதாரகை.-MORNING STAR.
இப்படிப் பற்பல வசையுச் திட்டிக் கைகெரித்து விரல் முறுக்கிப்
பி, நீறிக்கொண்டிருந்தார்கள். ஆகிலும் பதறின மிலேச்சத் சனத்தி
குல் அக்கோமட்டுக் தங்சளுக்குள் ஆற்ருேடே போனவன் இன் அனெ
ன்.ற

ஒருவன் அறியவுமில்லை.அவன் எவனென் று விசாரிக்கவுமில்லை. அத்

ச.அவாயிலே வழிபோக்களுகப் புத்திமா குெருவன் சென் று மனதிர
ங்கி எதையா ? எது வந்த துரிதம் என்ன சொல்லுங்களென்று கேட்
டான். அவர்களுமோ ஒழுங்குபட கடக் தசைச் சொலல அவன் இ
வர்கள் மிலேச்சத்தனத்தை சன் ருய்க் கண்டுகொண்டு மு ஆனதுெ
லலாம் ஆயிற் று. நீங்கள் எனக்கொத் த வெகுமானத்தைச் செய்வு

களமூல ஆற்ருேடே போனவனே இங்கே அழைப்பிக்க எனக்குத்
திராணி உண் .ெ

வெகு வித்தை படித்தவளுக்குமென் றன்

அதிக

Thus did they went their abuse and railing, stretching fort

their hands and

iறew
up to that moment which among them had been carried away by the river,
and no one enquired who il might be. Just at that juncture, a sensible man

cracking their ingers,

Nevertheless, from their hasty stupidity, no one

who was travelling along the road came up, and touched with compassion தி:
manded, "How how Master, how mow, tell me, what is this bustle about

They in turn related to him in due order what had happened, and he fully

perceiving theiridiptism replied, What has happened, he happened: Iryou
will make me a suitable recompense, I have power to calither hiற who :
legeremain.
gone with the stream; for know, that I am deeply versed
1

To that the Guru rejoicing answered.

If you will do this, we will give you

forty-five finams which we have provided to parjourney

bene pter
this
ityouwill rangeyourselves in a row, and asyou receive

raising a stick which he held in his hand,

Tis in this,” said he, that

குக் குருவானவர் சக் தாஷப்பட்டு .ே இப்படிச் செய்தால் வழிக்கு

aris containe,

வைத்திருக்த காற்பத்தஞ்சு பணமும் உனக்கே தருவோமென் ருர்,
அவனுங் கையில் ஏதிேன தடியை ஒங்கி இதிலேயாக்கும. இதே

a blow pon the back, will each reckon by calling out his name, I will cause
Hawing thns placed them, he first gave
all six of you to be here present.

வித்தை ஒட்டியிருக்கி

து. நீங்கள் நிரை நிரையாய் இருக்கித்தத் த

டியால் மு.க. கிலே ஒர் அடி படவே அவனவன் த பேரைச் சொ
ல்வி எண்ணிக்கொண்டு வந்தால் அறுவருமிங்கே வர் திருக்கப்பண் அ
வேனென் மூன். இப்படி அவாகன கி.முத்தி முக்தி முக்கக் குருவின் மு
ஆகிள் மேலே பலக்க ஒர் அடி போட அவரும் அப்பாடா கான
தான் குருவென்ன அவன் ஒன்றென் ரு எ. இவ்வாறிவன் எல்லா

the Gara a thump on the back:

ru.

Holla: tried he, :tis l, myself, the Gu

replied the man. In this manner he gave a blow to all of

One,

ien, and each repeating his name respectively and casting up the account,
|hey agreedin inding that not one among the it was missing Being there
fore astonished they came round the conjurer, and bestowing great praise on
him, paid him the money which they had promised and went away.

ாையும் ஒரு வீச்சு வீசவே அவர் சளுக் தங்கள் பெயர் வேறு வேருக

ஆய்ந்தோய்ந்து பார்ப்பதறிஞர் பெருமை.

உச்சரிக்கவுங் கணக்கேற்றவும் ஆறு பேயரில் ஒரு வலுங் குறையா
மல் கிற்கக் கண்டு ஒத்துக்கொண்டார்கள். ஆகையால் அதிசய9
பட்டு வர்தி தேவ வித்தைக்க ம ன மிகவும் துதித்துச் சொன்ன ப
னத்தைக் கொடுத்துவிடடுப் பொஞர்கள்.

இங்கிலாந்து தேசத்சாசசூ கிய யேமிசு என்பவர் தம் சிறுவயதிலே
யாதொரு அலுவலைச் செய்வதில எனத் தணைச் சோம்புள்ளவரா:
ருந்தாரெனக் கூறில், அவர் தம்மிடத்திற் கையொப்பம் வைக்கும்

பாரால்

படிவருகிற எவ்வகைப்பட்ட கடி சங்களையும் வாசித்துப்

துண்னெனக் கையெழுத்தைப் போட்டதுப்பி விடுமனத்தே.

யளுகிய புச்சகுனென் பவர் வெகுகாலமாக ஆலோசித்துக் கடைசி
யாக ஒர் சாளில் மேற்சொல்லிய இராச குமாரன் வேட்டத்திற்கு ட்

0f the passage 00er the River-continued from page 158.
Whi, the were thus discoursing, they Spied a horseman coming from the

போகும்படி புறப்பட்டிருக்குச் தருணத்தில் அவ்வ சிரியன் "இரா
ச குமாரன் தன் இராச்சியத்தை மனதாக

விட்டுவிடுகிறேனென்ம,

ழுத்த ப் போடு வித்துக் கொள்ளும்படி உபாயமாக

யே to had horse, both heaid we with him might descend into the river
without lear.' Then they began to entreat him, ying, .0 Sir, you mast
| aliறeans bay a horse, the Guru Noodle'hower replied, we will
talk of this matter herealter.'

போய்விட்டார்.

So as the day was declining and the evening approached, he sent again to
கamine whether the river were asleep. Idiot accordingly took the aie ire
மd, ad on immersing it for the purpose of examination, he found that the

கe did not spir pi the least, as the fire had been before extinguished;
- eing greally delighted, he ran or, crying Now is the time now is the
மe com; ling gickly, and do not open yout mouths or make any noise;
இe ime of the deep sumber of the river is come, there is no occasion now

| r or alam.' Upon liot's shouting out this.good news, they auddenly
tated.p, and without uttering a single word, all six of them cautiously de

:ended into the stream, At eich Step, which was so planted that even the
கWebeaten up by their legs made nt ripping sound, they raised their feet
Werthe water, advanced them, pressed theri down again, and with hearte

iேng pit-a-pat tripped along and passed the river.
A on athey reiched and ascended the bank, they were alated in propor
இாக he had before been sorrowful, and while the were jumping about,
சில who lood behind, counted all therest without including himself As he

:0ply live persons while he was counting, hetookalam, rேying out, woe
மe pe is me one is gone with the steam Behold,"Master, battive of
" கமd here." Hawing placed them all in a row, the Gura hiniself count.

and embrac.

"$9மe another exclaimed, O thou truel river. O thou more obdurate than

block, more Savage than a panther Hast thou not leared, yea but a little,
_low.up the disciple of the Guru Noodle, who is alited, respected,
:விipped ind praised from one end of theworld to the other wiretch hast

ஆம் a daig spirit, thou son of a black bear; offspring of a cruel tiger!
ல்வி hou attainto il tare world:Thibiti thy cool stream
மg May by source be totaly dried up and scorched, may the glare dart
மூலம் the and ity bed, may fire feed ipon thy waves; may thy meadows

முன்னே

துவங்கித் தமக்கும் பிறர்க்கும் வருவித்துக் கொண்ட கேட்டை அத்
தருணத்தில் உற்.றுணர்க் த பார்த்தபடியாற் பிற்காலத்திற்றமதா
சாட்சிக்கு யாதொரு அழிவுவராமல ஏதுபண்ணிக்கொண்டார், ஆ
சையிஞல் ஆய்ந்தோச்து பார்த்தல் அறிஞர் பெருமையென்பவர்
றையும், ஆய்க் தோய்ந்து பாராத வன் தான் சாவக் கடவனென் பவத்
றையு முற்றுணருங்கள்.
To the Editors of the
EேNTI.E.M.

,

Morning Star.”
-

-

_

will you be so kind as to insert the following instructive and interesiம8
piece bith in Tamil and English in an early number of your most valuable Pa
per and oblige,
Batticotta 4th,

up one.

ஆசிரியன்

போட்டெரித் துப் போட்டார். அவ்வேளையிற்ரு :ன அவர்

August 1841.

0, i account theyhowled bitteriy, erying out Alast alas

சாயங்காலத்திற் றிரும்பிவர்தவுடனே

கையெழுத்துவைத்த அச்த உமதியை இராசாவுக்கு வாசித்தத் கா
ட்டிக் கர்ரியமின்னவென்றறிவித்தான். உடனே இராசன் காஞ்செய்
த மதியினத்தைப்பற்றி எண்ணிக் கண்ணிர்விட்டார். அவ்விசாக கு
மாரனின் துயரத்தை நீக்கும்படி புக்கானென்பவர் அந்தக் கையெ
மூச்சிப் பதிந்த கடுதாசியை அவர் கண் அக்குமுன்னே அக்னிெயிற்

:the too pronounced that there were bat live. Thus as on and ai, each
மே that the river had swallowed

அரசனிடத்தி,

கொடுக்க இராச குமாரனுங் காரியமின்னதென வாசித்தறியாமல்
வாடிக்கை பின்படி கையெழுத்து வைத்து விட்டு வேட்டத்திற்குப்

:en two or three ile over, but as he alway reckoned, omiting him.
among

_

முதின அப்படிப்பட்ட ஒரு கடுதாசியைக் கொண்டுவர் த கையெ

ஒther side. As only a single span depth of water was flowing in the river,
he remained on horseback, and without being the least afraid, came hasily
ஒlahing through 00perceiving this, they cied out, Alack' alack iroi

:wing himirout, added together only the others, it became certain

இக்

கெட்ட பழக்கத்தை அவரை விட்டகம்மம்படி அவருடைய ஆசிரி

THE ADWENTURES OF THE GUIRU N 00:01,E.
(By Beschi.)
IFirst story.

Your most obedient servant,
W. H. W.

Read a Paper before you sign it.
King James1.showed his aversionto busies at very early age 0 ஆம்
So, that he was in thehabit of signing whateverpapers were broug to him,

without reading or making inself.aduainted with their contene. Tr coால
this pernicious habit, hitutor Buchinan, adopted the followingscheme
oat onabdication
alயமing ஆ"
was preparingto
One day,
when before
the young
of his
a formal
containingset
him King
a document
ion,
he placed
into
or
the
its
purport
inquiry
as
usual,
without
gigned,
Kingdom, It was the
evening, Buchanan produced the per, and pinted 0 ut
return of James in

its contents. At the eight of what he hid done, the King burst into teவ8.
Buchanan comforted him by throwing the document ing the fire; at the 8ame

* Parlied and withered not litiன் i Wiki:

time seizing the opportunity of enlaiging on the injustice which he நigb.

வe, without coolness, withoit erent mark to point out the place of thy for.
" வitence, mayet thou be in fature conned away!"

guilty of to others, as well as to himbell, should he herealter petist in ல iய
dolent and injurious a practice.
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உதயதாரகை.டMORNING STAR.
ததை முறியடித்தபொழ

பல பாஷைப் பழமொழி.

சினரெல்லாரும்பயர். கெடிமகன்- த்

ங்கிலீசு காரருக்கு, கல. இலட்சம் ரூபாச் தருவோமென்

மிடிமையாயினும் அடிமைகன் றன்று
ஊக்கமின்மை

ஆக்கத்துக் கழிவு

_

கசடருக்கில்லைக் கற்ருேருறவு

கோட்சொல்பவனக் கொடுேேத ளென நினை

சம்ம ,

தப் பொத், ன பன்னின தி ஒல இங்கிலீசுக்காசர் திரும்பவங்
ங் தன் நகரியைச் சீனருக்கு:கெ டுத் தவிட்டார் கள். இன் ஆஞ் -ே
ர் இங்கிலிசு க்காரருடைய கப்பலென்றெண்ணி யாபாரத் துக்கெ- அ
வந்த ஸ்பானியருடைய கட்டலொன்றை எரித்ததிஞல் அகற் காகவும்
லகத. இறை சால் ஸ்பானியருக்குக்கொடுத் தி துப்படி -ே வெக ண சட்டமடைங் சார்கள் இ ன் அஞ் னோருடைய நா.அ ட ைடச்கப்
ல் களும் வேறு ஞ் சில மரக் கலங்களும் அழிக் துபோயின. ஒ ரு -ெ சி.

அடக்கமுடையாரறிஞர், அஃதில்லார் கல்லார்
வீம்புகுப்பையில் விளையும் வீண்செடி

கிராமமும் ஆயி சூசிப்பம் பருத்திப்பஞ்சும இன் அமிக பான பன்
டங்களும் நெருப்பி அல் அழிக் துபோயின. இன் துஞ் சீனரில் உத.
பெயரும் இங் இலீசுக்காரரில், எல் பேரும் யத்தக் கில இறக் கடே'
யமும-ட்ட
னது மன்றி இங்கிலீசுகா ரில காற்பத்திரண்டுபேர்

வேலைக்குவைவேளை அவ்வேளையிற்செய்வேல
எட்பகையாயினுமுட்பகையாசா
அட்பபுத்திவான் திட்பசித்திமான்
பக்திகொள்பவன் முத்தியுள்ளவன்

கள்

மிஞ்சவுந்தீவைக்கினுங் கொஞ்சமும் பகைவையாய்
கடுஞ்சொற்கேட்டல் கசஅக்குக்கொப்பளம்
பகைஞருறவு புகையெழுநெருப்பு

சீனத்தில் இங்கிலீசு காாருடைய பட்டாளங்களில் அதிகமான
பம் உண்டுபட்டிருக்குது. இக் சவேளையிற்ருனே சீனர் புத்தக்க க
ஆயக் கப்படுகிருர்களென் அம் செய்தியுண்டாயித்

மேலுஞ் சீன து
: த த்தை

ங்கிலீசு காரர் மேல் மிகுந்த வன் மங்கொண்டு அவர்கள் இ

யுங் குடித் துப்போட அவாக்கொண்டவர்கள் போல அவர்களுடை
யசெய்கை களிகுல் அறியப்படுகு து.

வஞ்சாபாஅாட்டினும் நஞ்சதாய்வீட்டிடும்

காவிற்பிறக்கும் நன்மையுக் தீமையும்
வஞ்சருறவை வழுவிவிலகு.

sUITARY OF NEWS.
JA FI NA.

We understand that Mr. Cyrus Godfried Kock, one of the Proctors ofம்:

District Court of Jaina is likely to be appointed as a Proctor of the Hon'.

காகிதப் பிரத்தியுத்தரம.

the Supreme Court.
We learn that a Boy was recently bitten by a Snake (supposed to be a Cல:

(Answers to Correspondents)

s. R.

M. என்ற ஒர் கையெழுத்துக்காரன் அலுப்பின கடிதம்

இற்றைக்குச் சிலசாட்களுக்குமுன்னிதாய் வந்துசொந்தது.

Copella) at Carreoor in the eveningsoon after sunset and died the next mனம:
'The Rev. Mr. Percival expects to leave Jaffna on Monday or Tuesday e:

அச்தை

அச்சடிப்பதற்கு மிகுந்த உபயோகமில்லாதபடியால் அதற்கு முறை
பி. திதியுத்த மெழுதி அலுப்பியிருக்.தும் அச்சடிப்பவர்க
அடைய கைமோசத்திலை இங்காள்மட்டுக் தடங்கலாயிற் று.

ைெ பயயான

for Batticaloe to attend the District Meeting of the Wesleya Mission.
0.01.01:30,

Mr. Jeffery's Godowns in Prince's street were entered on Taesday படி:
by robbers, who got in by scaling the back wall and then digging up the le
under one of the doors Fortunately the sates in which the cash, plate and oம்.

er valuables are kep were too strong for them, so that they only broke pe

We are obiged to Mr. John Casie Chity for the communication . ka,
sent us, but as it would be

uninteresting to a great part of our Readers we

| writing desk and some cases, the contents of which they threw about.

\,

clue has yet been obtained by which these daring burglars may be apprehe.
ded - Obs.

1ug. 26.
KAN DY.

beg leave to decline inserting it.

By the last accounts the Kandy sessions were still going on with erinia
business, Three Murder cases had been tried, and the prisoners all convier
of Manslaughter, although one of then was charged with killing a மoia
which is said to have puzzled some of the Jurors anazingly. A case in whi:
the accused got of in consequnce of verbal error in the indictment deseாக
particular notice. Two Malabars were committed for stealing Goats, by C.

பு தி ன ச் சங்க தி க ள்.
கணடி.

சங்கைபோக்த கப் 9.மீ கோடு கூடிவதே
வேளையில், மூன்று கொலைக்காரியங்கள் உண்டாயிருக்தன. அவற்
அறுள் ஒன்று டெண் கொலைக் காரிய, அது யூரிமாரை மிகுதியும மு
ட்ப்ெபடுத்திப்போட்டது.
சண்டியில் மேலான

ஆேடி

ஆட்டுக்கடாய்களைக் களவெடுத்துக்கொண்ட களவு காரி

'முத் கோட்டுக்கு ஏற்பட்டிருந்தவிடத்தில், முன்னமே இக் கா
ரியம் விளங்கிட் டாரப்படுத் மாச்கலைக்கு தேவாளுகிய மெஸ்சி
ஆர்மெய்ர்சாா என்பவர் விளங்ெ அறிக் துகொண்ட மட்டுக்குக் சளவு

'ப'ன அ_ாப்கள் கான் என்பது தெளிவாய் இருக் தும் சுப்பிறி ங்
கோட்டு விளக்கத்தில அப்புக்க ந்து யிேஅர் மு அார்ச்சியின் படிக்
குக்கேட்டு விளங்குகிற வெளயில், து ராச்சி கார ஞ கவுல் ஆடு களவு

கொடுக்கவகுகவும் இருக்த அவன் சுப்பிமீங்கோட்டிலேதானே இ
ஆகென் அவுபோனதென் சொல்வி அவை. : தோ
:ள்?

*4ங் "ட்டினவி'-த்தில, கள் வருடைய பிராக்கிபாசி எழும்.)

ஆட்டு

*-ாய்கள் போனதெ. ற முநைப்பாட்டுக்கும இப்போ உடைமை
சகாரன் சென்ன சொல்லுக்கும் வித்தியாசம் திருப்பதிமூலும் க
டாக்கும் மவிக்கும் வித்தியாசங்கள் மிகுந்திருப்பதிகுலுங் குற்றஞ்
"சிசி-ட்- அவர்க ைவிடுதலைபண் அவித்தார். இது சொல் ,
2பத்திகுவா னதென் அ தெளிவாய் விளங்கும.
சீனம்.

ஒனதேச யுத்த புதினங்களைத் திரட்டிச் சுருக்கிச்சொல்லுல்ெ, பிற
இட்டி வைக சி. உநதி') இங்கிவீஸ்காரருடைய பட்டாளங்கன்
"சீசிச்கு"போய்க் க:ர்கள் பட்டணத்தித்சோந்து அப்பட்ை

R. Mercer Esq. District Judge of Matelle, before whom the charge appeare
to have been clearly proved. The crown Prosecutor Mr. Staples, taking the
depositions as his guide framed the indictment accordingly, but before the Su.
preme Court the owner swore that he had lost two Sheep, and produced thள்
skins, whereupon Mr. Wilmot-proctor for the prisoners-imயediately மore
the Court for an acuital othis clients, because the indictாentaccused the .
stealing Goats, whereas it now appeared no goals had been stolen-sheel a:

goals being very diferent animals. The Prisoners were of course instant, s.
charged; and though it is to be regretted that crine should not be pயமished, .

is gratifying to see this great principle of British Juriprudeace so fully rerg.
nised in a distant and hall.civilized colony.-ib.
1ADUIRA.

Weregret to report the d, ise, on the 7th Instant (August) of R. Ann:
Ree, Tasildar for hearly 11years of the talook of Meyloor He had previou,
served in Madura in different grades for 22 years, His father who is s:
living, was originally from Arcot.The deceased was distinguished for is ime
grity and general uprightness of conduct-Communicated.
( H1NA.

From the Canton Press, May 29.

RENEwAI or Hosாடாகs -we stated last week that every thing :
Canton bore so warike an aspect that we should probably have to report the
commencement of hosities in this day's issae. We shal relate in order be
occurences at Canton since Friday, the 21st, preinising that up to the moment
(four writing thi, no later accounts than of the 25th have been received foய

Canton and of the 26th from Whampoa, but it is probable that we shall har
to add later intelligence before our paper goes to press,
On the 21st Capt. Elliot issued at Canton the following.
(Continued in the Supplement.)
_

SUPPLEMENT To THE
உ.த பத TD ைெ க. MORNING STAR.
சஞ்சிகை. மின.

தஅாசக இடு). புரட்டாதி ம-. உ திகதி. வியாழக்கிழமை.
(Continued from page 168.1
C1RcபIAR.

"In the present situation of circumstance, He:BritannicMaiety: Plenipo.
eniary eels it his duty to recommend that the British and other Foreigners

now remaining in the Factories should retire from Canton before sunsel.
British Factory, 21st

CHARI.Es Eபடloாா,
H. M. Plenipotentiary.

May, 1841.

Even without this notico, the warlike preparations made by the Chinese in

Thursday, Sept. 2, 1841.

(No. 17.

commerced by H. M. S. Modeste, Pylades and Algerine, and the Steamer
Memesis; the fort was after a heavy cannomade silenced and destroyed, apd
eight very fine new brass gums found in it. Meanwhile a number of war junks
were seen issuing from a creek opposite Fa-tee, and the Steamer wemesis
went to meet them, but they, unwilling to have any thing to say to so formid
able an antagonist, retreated again to the creek, aid the Steamer again gave

her assistance at Shaming; which was so sooner perceived by theiks than
they came out a second time. This tine however the Seaier wis not con

tent with merely driving them back, but tollowed them into the Creek; what
passed there from the position ofour informant washid from his view, but loud
reports and immense wolumes of white and black smoke rising into the air at

every direction were so apparent, that it had becomebut to palpable that
the Chinese contemplated commencing hosities probably on that very day;

short interwals, but too plainly told that the work of destruction was actively

in many of the parkhouses and even on their root, gums had been planted;

going on there in less than 3 hours opwards of forty warjunks were set tre

vேery treet leading to the river's edge had becomei masket battery, and
penions and lag werelying over every one of them; soldiers were seen
everywhere and even in the Hong Terchani's warehouses, whist teas werebe.
ing weighed a party returning oi Friday from one of these Hong saw wist
pising to the foreign factories in aboa, pany of these batteries, the soldiers

cessil expedition followed by the Herald and her own boals is described as

t and blow p, a sight which can lave been any thing bit pleasing to Win
shan, the rebel queling general, The return of the Nemesi; from this ac.
airding a sight in the highest degree cheering and comical at the same time.
The Steamer was covered all ove with the fags and pendants captured from

in which for amusement's sake pointed the gums at then, without however

thejunks; the boats crews were all arrayed it handsome mandirin dreee,

otherwise molesting en. The whole river side trற French olly to the
most northern end of Canton presened one continuedline trificatio), and
large number organswere planted on Dutch and French olies. A new
for had been builta Shaming, and it was known iat an immerse number

and caps; and the crew of one boat, in order to be perfect in their new cos.
tயme, had each man of them. a tail, more sinico, dangling from under their

of ire rafts had been prepared in many creeks, in different parts of the river.

In
fact the magnitude of the Chinese preparations prove that they were now
bent apon the host deterமined resistance, and to drive the English out of the
river without much greater loss of line, and that to effect this a simultaneous
attack on the diாerent positions of the English was intendel How artielat
er arrangement, in providing the Chinese Government with large ஜns of mo
ney m haveenabled ther to prepare jusforறidably, it would be a some
wlat curious calculation to make,

H. M. Penipotentiary will probably be

gaps, which we_hope were the pois from living Chinese who saved their

ive by leaving their tails behind.The loss of litein this exploit is said not .
இve bee great, the Chinese having had ample time to sive themselve; by
flight before the vessels.blew up, We are sorry to have to record one casuality
on board the Steamer, her galant commander, Captain Hall, was severely
woயded in the hand by the bursting of a rocket During the action a si.
ing the rigging and spis of the Mileste were a good deal eat up and three
ாe wounded we have not heard of any casualities on board the othe w.

ships. After the destruction of the Shaம்ing fort, the ships or wai :(.

:ei anchorage in the Macao passage, waitig for the squadron'i'

.ெ

able to throw some light on this subject; he has indeed proved himself உmost
generous enemy, and the Chinese have no reason to coமplain that fir play

their way up the river.
On the 23d the whole of the forces, naval as well as military, had by the

has not been given them.

!acepassage arived to within four or tive miles of chi இ H. M.
Shir Elemein, had been able in spite or her great draught of water to pro
peed thusf
A great many Chiese chop.coals were eizi : Whampon

_

_

Pursuant to the above notice of Capt. Elliot all foreign merchants then at

Canton, with the exception of two, left their factories, the last embarking at
60 clock in the termoon, and from what occurred after, we have little doubt

that it was intended to have surprised all the foreign merchants that very

by the British, and they atoided excellent conveyறce for the troops. On the
24th, H. M. 26th Regiment, under command of Lieutena: Colonel Moun.

night, and to have carried them of prisoners had they escaped death at the

tain, look Possession again of the foreign factories and were just

hands of the infuriated mob They have indeed had a most providential escape.
0wing to its being nearly calm and to a strong ebb-tido, the schooner Au.

save the greater part of them from destruction, driving from thence a mob or

rera, with several British merchants on board, and H. M. Cutter Louisa re.

பined phored opposite the Factories, and it was observed that the sp
burts of Canton presented an appearance of more than usual quiet

in time to

soldier and thieves that had begun carrying away whiew they conld.
On the 25th the British troops undet commaid or si. Hugh Gough were
landed to the north west of Canton: the Chinese did not ஒppose-theirlanding

All the

but when they had lef the banks of the river . large body of Tartu soldie:

innnerable boat which are inpeacefultimes seen on the river, gaily lighted

came down to stack the Steamer Memesis then lying guite close to the shore.

யு. were no longer there, and the foreign fictories were, with the exception
oftwe, dark and silent. Soom after sit H. M. S. Modeste and Algerine
டிoved from their anchorage in the Macao passage and anchored as close to
the town as the water would permit, no did this seem for the time to attract
மgh attention. At a little past ten however a blaze of light in the direction

When near enoughto do so with elect, the steaiersi gape shot amongst
மany of the Tartars here bit the'dust the others
fied with great precipitation.
0r account of the diculty of the ground, much delay was experienced in
getting the gums and howtzers up; it this was accomplish: by dint of great

'alee was observed, and was soon found to proceed from several ire ralis

2erion and perseverance. The English had been ie , press into service,
ம்
கைதுமgup the gums, a number of Chinese coolies, how hi, know
not.

9 iயks loating down fast with the tide apon the cutter and schooner which

'ere in considerable danger, the tide stillebbing, and weighing anchor would
|ave brought them near to the range of the gums from the company's gar.
nேs and thers which had by this ime oper

upon them, and kept ip a
யே fire by which the cutter was hit twice and the schooner once. The two

essels were therefore obliged to remain at anchor, exposed to the fire
from the battery at Shaming, the cutter returning the fire galiantly, and forc.

'8

her ire ix large cago boals that lore down on he in the'wake of the

them with dreadfil effect:

very hor time the four forts to northward orcanton n , Tartar
encapment were in possession of the English, and all the r. troops driven
into the city, and the cannon planted on heights o as to command the tow.
The Tartars, we are told, made a sortie, and in approaching the English, these
pale , maneuvre which by the formerwas mistie
. retreat; they disor,

Poயders, H. M. S. Modelete, Algerine, and Pylades, had mean while al.

derly flowed the Englishing a low ground, whe: they found themselies sur.
roயnied A_றos destructive fire washow pured யஜn them, and avery great
யாber of Taltars are Said to have been killed ri:Fi, English we
have not head stated with any degrees of accuracy, but is aid to kiel

:e
their ire and a brisk cannade ensued, mintained chiety against
A new ort at Shaming where the guis were served with great gallintry.
he ing wa; kept up during part of the night, and the cutte and schooner

ஆறd since the resumption ofhegoliations, the troops have remained eneamped
there, and we are told are beig provided wil. provisions from the city, we
lear that the inhabitant of a wilige near the encampleme of the British troop

:ல்,
by the tieurற்g.enabled to iove out of range of the hi.
0 the Macaல் passage. H. M. S. Aligator and Pylades were at one time

made an attack apon them, and that in consequence Major Pratt, Cameroni.
ans, was sent to punish the fiender, which w. effectually done. When those

ieslips, and probably lilled with soldiers to board her to sheer of when the
'டி. Nemesis cime down upon the fire ships and towed them out of
harm's way pening at the same time a remendous fire from her two thirty

t lean, inithi danger from the fire ships, but the opportune arrival of
'
boடி 9f H. M. S, Herald which towed tham on shire, saved them.
வly
in the morning of the 22nd the work ofdestruction at Shaming was

re.

butamall. Since the occupation of the heights to the northward of Canton

in the city became aware of this partial resumption of hostilities, a number
of white lag were exhibited on the walls, . sign that that they at least had
no stomach for fighting.

170

உதயதாரகை.-MoRNING STAR

The number of fire rats prepared by the Chinese must have been encற008
they have been seen on all parts of the river between Canton and the Bogue,
some were sent down apon the Wellesley (anchored of the Bogue) from Clu
enpee, others at Second Bar apon the Futtay Salam (ashore

there) and

the

|

Scaleby Castle, and the Naval Senior commander has, we hear, issued a no
tice to the Chinese that any willagefrom which aire raft shall be seen to come,

other indications of a speedy renewal of hostilie.
Feeling of the Chinese-The latest news. from Canion, brought by an U.
s, merciant, is, that am Englishnan's head is exhibited on a pole inside the
city, and tho exasperation of the country people against usis beyond descrip.
tion or conception; they appear from thisreport, to be thirsting to drink or
blood. On the other handwe have heard that the Hong have invited the Bri.

or the willage nearest to the'spot, whence the fire raft shall have been sen, is 9
be destroydே, e as not to leave one stone upon the other. In prosecution of
this threat the sulphur and Aligator have completely destroyed a silege
near Half Way Pagoda, whence ire-rafts had been sent among the Britis,
shipping, and it is to be hoped that this severe example will have the deired
eாேே. H. M. Plenipotentiry has also issued a proclamation to the people of
Canton, saying that having on several occasions been treacherously dealt with

ish merchants to return to Canton, and resume business; and Mir Wildredge,
of the house of Messre. Lindsay and Co. and Mr. Murrow, of the house of
Mesers. Jamieson and How, are residing quiety in the old English factory.

by the Emperor's commissioners, he now intends to drive them and their troops
oht of Canton, and warms the peaceful inhabitants to leave the town without de
lay, in order not to be made to suffer for the faults of their மandarins.

the paddy fields, and probably, disappointment of the hopes conceived, bா
prostrated a large proportion of our gallant men on the bed ofsickness. The

1bid.

Sickness at Hong-Kong.-We are very sorry to report that sickness pre.
vais to a great extent amongst the army and navy at Hong-Kong: the ele
arduous duties at Canton, the very wet and bad weather, the exhalations from

PUBLIc NorICE To H. M's SUB ECTS.

Macao, 5th June 1841.

The peridy of the imperial Commissioners_haying ensured a course of
brilliant operations, by land and water, placing H. M. torces ம commanding
positions over the walls of Canton, the authorities, on the 27th ultimo, made
overtures for the prevention of further hostilities, upo which the following
terms were granted to them.

|

ill; and Mr Fearon, one of the interpreters, has been very dangerously ill. The
service in the paddy fields near Canton with a burning June sun has been a

most trying one, and we fear, that the ranson exacted from the Chinese, mar
|

1st, It is required that the threeImperial Commisaigners and all the troops
other than those of the province quit the city within six days, and proceed a
distance upwards of sixty miles.

sickness is now, we udderstand, equally divided among the army and ships,
and it is not supposed that any movement to the northward can take place be.
fore the first week next month. The fever has this time not only attacked
privates and sailors; but as already, Sir Fleming Senhouse has fallen a victm
to it, and many other officers are now suffering nnder it. Capt. Elliot, we
are sorry to learn, has been laid up for a week past Mr. Morrison is likewise

yet cost as many valuable ives.--Ibid.
The Trade.-Our accounts from Cantom are to the 14th

At that time

there was no interruption in trade, and we learn that several chops of teas had
been sent to the American ships at Whampoa. The English ships were there

2d.டsi millions of dollars to be paid in one week, for the use of the Crown

discharging their cargoes. The foreign residents at Canton were few, not er

of England, counting from the 27th May. One million payable before son set

ceeding, we believe, four or five, in number, American and English. The
latter, however, we think, will consider it expedient to leave, particularly ince
Captain Elliot, only a few days since, gave their frieuds warning that he con

of the 27th May.

_

_

_

ஐ.டFor the present the British troops to remain in their actual position; no |

additional prepaiations on either side, ifthewhole sum greed pon be not sidered their stay at Canton, or the remaining of their Ships at Whampoa, any
paid withi even days it hall be increased to sever millions, if not within , thing but safe.-Ibid.
toயteen days, to eightmillions; if not win twenty days to nine milions.
Funeral of Sir H Le Fleming Senhouse-lt is with deep and sincere
when the whole to paid all the British forces, to returnwithout the Bocca | sorrow we have to announce to our readers the death of Sir Humphrey Le
Tigris, and Wanglong and a fortified place within the river to be restored,
Fleming Senhouse, k. c. 1 , Senior naval officer of Her Majesty in China.
bi not to be re-irmed till alairs are settled between the two nations.

Losses occasioned by the destruction of the factories and of the Spanish brig
Bibaino to be paid within one week.

This much lamented event took place on board Her Majesty's ship Blenhein
on Monday the 14th instant, at half past eight o'clock in the morning, and the
immediate cause of the veeran commander's death, was a violent fever brought

கth-It is reinited that the Kwanglowioosin producefull power to con

on by great physical and mental exertions, and by exposure to the sun during

clude these arrangements on the part of the three Commissioners, the Governor
general, the General of the garrison, and the Fooynen having their Excellen
seal.
ies's se
cles's

seal of the Kwangchowton.

An extensive evacuation of troops having taken place from the city, with
முei arms, but without display of banners, and tive millions of dollars being
paid up, and secarities takei for the remainder, சி. Ms forces have retired
irom their positions over the city The pages to be restored will be deliver.

the late expedition to Canton.
By the last accounts from Canton, we observe that the Chinese are again
preparing rafts at Kinshan (the place to which General Yilishan has shifted

his camp) uெantities of match-string (for firing of their match locks) and
military weapons have arrived in the City, and large sums of money, amount
ing to several millions of taels, chiefly the product of the land tax, have been

sent to Canton from different parts of the country, This intelligence is taken
from their own oficial papers.-luid.

ed.p as sion as the departure of thetwo_imperia Commissigper hys been
ascettained, and oficially reported by the oficer ef incommand before Canton.
In this bief campaigh of less than ten days a resolute night attempt to de

அry the hips of wary fire and pler mean has been repelled;

N0TICE.

folia of

பpwards of i00 sail of armed and fire vessels, has been destroyed; a line of

With reference to the notice in the last No of the Morning Star the ander.
works, mounting upwards of sixty pieces of artillery, has been carried; and by | signed
begs to acquaint the public that the Medicines have already arrived and
combination
ofாasterly
neurpassable
constancy,
and
ardour,
disposition,
a
an
are exposed for sale in his House in the ist Cross Street of the Pettah.
small British force (moved through a country possessing excessive dificulties,
Jaffna, August, 30, 1841.
in the fice of a numerous army,) wrested from tle eneாy in the short space of
ten hours a line of fortified and steep heights protected by a well sustained fire

.ே H.ILUMBRயac:ன.

from the city walls; and dislodged the heavy and menacing mass of troops from
a strong encampment on the left of their positions.
The whole course and results of these most remarkable and admirably exe.

அட்டவணை-CONTENTs.

cated oporations will refect lasting_honor upon the distinguished licers under
whose command they have been achieved, and upon the arms of the force tak
ing part in thesaccess.
(Signed) CHARIEs 1.1.10ா,
Her Majesty's Penipotentiary.

இந்து தேசச் சரித்திரம்
டக் த சங்க்தி
இரட்சண்ணியவழி
.ெ

From the Bengal Hurkaru Batra, August 10.

By the arrival of the Moulmein from China, we have, through the kind.
ness of Messrs, Lyal, Matheson and Co; been put in possession of intelli.
gence more that one week later than that inserted above. There is no
iew or very great importance, but knowing that, at the present_cris, the

ulmost antiety exists relative to the state ofairs at Calon, alter the en
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gagement, we have culled several items from the China Papers, which we
ien to iay before our readers. The Queensteaாe had arrived, with the
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comமodore on board, and it is said that a portion of the force would at once

ஆய்க்தோய்க் து பார்த்தலறிஞ

proceed to Amoy, we are sorry to add, that considerable sickless is prevail.
ing among the troops. The enemy are again preparing fire-rafts, and giving
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