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ம்ேமுக (சுக) வயதில் கிறிலக வருடம் (த.உ.அ.) க்குச்சரிவதே
எசிரா (சால்க.) ம் வருடத்திவிறக் துபோக அவன் மூத்த குமாரன்
'க' இராச்சியமாளுகையில் அவன் தம்பி மூசோத் தி (Musaood)
இலபாகான் (Ispahan) காட்டை ஆண்டான். ஐந்துமாத தின் பி
சரவி.இமுதலி
பட்டத்தரித்துபின்
மூசோத்து
* தோட்டைக
'மதி அக்கு-ழின்
அவன் குமா
இராச்சியமாண்டதின்
சப் பிடித்த

_

உதயதாரகைப் பத்திாச்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொ.கவான
கல்வி, பயிர்ச் செய்கை, அரசாட்சி, மார்ச்கம் முதலானவையைப் ப
நீறியும், பிரதான புதின ச் சங்க திக%சப் பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு
ங் கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக கான் காப் மடித்த தாள் அ
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மோதோத்து (Modood) கிறிஸ்தவருடம் (தசக.) க்குச்சரி

ளவில் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன் ரும் வியாழக்கிழமைகளிற் |

| வகை எசிாாவருடம் (சாகக.) ல் இராசாவாகிக் ல் கான் சக்காலமா

பிரத்ெதம் பண்ணப்பம்ெ.

ண் -பின் ஆள் இமாசன் மூசே பூத்து (Musaood,) கிறிஸ்துவருஷ
ம் (தசக ).த்குச்சரிவக்க எ கிராவருஷம் (சா சக.) ல் இராசபட்
புத்தரித்தக்கொண்டு இாச்சியபாரம்பண்ணுகையில் இரிப்பியின்
(Ribbi) குமா ஆகிய அவியென்பவன் (SAli) முக்கின. இராசசூெ

இதின் விலை, பக்திரம் ஒன்றுக்கு, உ பென்சு அல்லது ஸ்சு.வெ
ன் . ச் சல்லி, அல்ல த மூன் அ மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு

தோல் அப்பத்திரங்களின் விலை ஒரு சிலிக் கு.
இதிற் பத்துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்து வைத்து மாதாந்த
ம் பணம் முன்னேறக் கொடுத்து வைத்து, ம.து பெயருக்குச் செலவிட
க்கூடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஏன் க்கு, க.இ

பு மோதோத்தின் மனைவியை விபாகம்ப்ன்

, கொஞ்சக்காலமா

ண்டபொழுது மம்முக இாாயனின் குமாரளுகிய அபதால்ரே ெேத

பன் சு. அல்லது க. பணம். அல்லது மூன் அமாதத்திற்கு முன்ன

ன்பவன் (Abdul Rishid) கிறிஸ்துவருஷம் (தடுஉ ) க்குச் சரிவக்

மக்கொடுத்திருந்தால் விலை, க பென் சு.
இருபதுக்குக் கையெழுத்து வைத் து வருஷாங் தம் முன்னேற
க் கொடுத்து வைக்குங் காரியக்கா ருக்கு இதன் விலை பத்திரம் ஒ
ன் அக்கு க. பென்சு, அல்லது அ. வெள்ளைச் சல்லி. மூன்.றமாத
த்திற்கு முன்னறக் கொடுத்திருக்தால், விலை ஆறு பென்க.

ச எசிரா (சசச.) ம்வருடத்தில் இராசாவாகிக்கொஞ்சக்காலமான்
-இன் மூசோத்த இராயனின் குமாரளுகிய பறக்குசாத்தென்பவன்
a(Feroch-zaad)நிெதுை ஆருடம்(தடுக.) க்குச்சரிவத்த எரொ (ச
ாசி)ே வருடத்தில் இராச்சியமாண்டான். அவனுக்குப்பிறகு அவ
ஒ சகோதரன் இபுரா ம்ே b(Ibrahim.) கிறிஸ்து வருடம் (தடுக்)
க்குச்சளிவந்த (சாடுல்.) ம் எசிரா வருடத்தில் இராசாவா கி ஆண்ட
பின் அஆள் குமாரன் மூசே ஆத்து, க c(Masabot III.) கிறிஸ்துவ
இடம். (திகஅ) க்குச்சரிவக்க எ சியா (கிாக.) மவருடத் ல் இரா

13உதவாற்செலவை விட.
காகிதம் எழுதிக்கொள்பவர்கள் தாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியவை

கன உதய சாகைப் பத்திரத்தினது முகாமைக்காரருக்கு எழுதித்

)
த்சியமான டபிக் மூசே9த்தின் குமாரன் அருகில்லா (Arsillah
வென் பவன் இரர்ச்சியம் என்டர்ன். அ. அக்குப்பிறகு மூன்ரும் மூ

தவாற்-ெ லவுகெ ச்ேத அப்பவும்.

சேதுக்கின் (Musaood III.)குமாரன்.
r E R I s.
The MORNING STAR will be devoted to Education, Science, and

). e(Byram )

சிதைவருடம் (தாய் எ ) க்குச்சரிவங் த எஇரா (இால்உ.) ம்வரு
டத்தில் இராச்சியடிாண்டான். ஆ'அக்குப்பிறகு அவன் குமாரன்

general Literature, and to the dissemination of articles on Agriculture, Gov.

trnment, and Religion, with a brief summary of important News.

முதலாங் குசுயோ (Chusero 1)கிறிஸ்த்வருடம். (தாடு.அ.} க்கு

The PRICE of the Paper is tய0 pence a number, or one hilling a
டிuarter, payable in advance.

ச்சரிவந்த எ கிரா (இாடு)ல இராச்சியமான்டான்.

மறுபடி அவன்

ன்.
g(Chusero II ) இரா.:இ.) இ
அ' ஆங். குசு
பிஆபடி கிஷணி ககரியில் மெமுதுவின் வங்கிஷமற்றுப்போக கோ

_

_

To Agents who subscribe for tem copies and pay in advance, the price
is one and a halfpence a number, or mine pence a quarter.
To those who subscribe for tuenty copies and pay in advance, the
price is one penng a number, or sin pence a quarter.
N. B. Postage extra.
CORRESPONDENTS may end their Communications post paid ad.
dressed to The EnroRs or rH MoRNIN STAR, Batticotta, Jatha.

ரிவங்கிஷமுண்டுபண்ணப்பட்டது. இகை திஸ்தாபித்தவன் மகம
அசேரி. இவன் கிறிஸ்து வருஷம் (தாஆச.) க்குச் சரிவதே ன
சியா (இாஅல.) ம் ஆண்டில் இராசபட்டமபெந்து

இயாதொரு பின்

இய அடிமை
ளே களிலலா சகி ஆலே தான் வளாத்த கா அதாத்த ரிய
களில மூத்தவனை இா சாவாக நியமித், பின்னிறக்திவிட்டான். அட்

The following persons are authorized to act as Agents for the Morn.

பொ.மு.க மூத்தவ ஆகிய கந்தப்பல்

ing Star.'

திலகவருஷம்

ப_

பன் ம்(Cultub-ul-Dien) ெ

(த.உாடு) க்குச்சரிவர்த எ.கா (காஉ. மவருடம்
இராச்சியமடண்ணிவர்த ன். இவனே
'ச்சருடைய இா சவங்கிஷத்திற்கு முதல்வர்,வ: இவலுக்குப்பிற

iேrwட.

C. P.Rே:N1BR; CHUNDICOLY-M. J. Powடி.
RArAsix :w:WANNARPONY-S.TAMP1AHP11..w;M00LLITEW0
A.Mc PALANம; BATIICALOE-S. A.A.I.I.EGEcoo MoமI.I.ER; MAN.

ேே.

திவிருக்க

NAR-M. S. PowiRRAYAsINGEM Mool. R; CALPENTYN-). wooம.

கு. எவதோசென் அமற்ற அடிம்ை

Huப; TRINCOMALLE-Rev. C. Ilot.s; COLOMB0-PA11.1p CA.N.11.

உால்.) ம் ஆண்டில இராச்சியம்பண்ணிஞன்,

இராசாவா கி

கிறிஸ்துவருஷம் (
ம.அ ட டி.

ஆ:

அAN ADAN ;KANDY-R sw. W 0.A.K.I.Ex; MADURA-Rev. R. D. WARற;

INDIGUL-Rev. i.J. LAwRENc E;TANJORE-REv.T. BRoranros;
k, Sultan M
are Jellal-ul-Dowla, Jemmal.ui.Mவ
* Histitles
Sultan Mahommed, ben
யluck,
Sultan Mahmood Ghiznavi.

_

டங்குடுதீவு.-பத்தா சாகாா, பிள்ளை

MADRAS-P. R.Hurr, Eaபு.
_

-

_

_.

t Shahab-ul-Dowla, eெயmal-ul-Muluck, Salton Mashood, ben-Sultan Mal.

(BRIER HISTORICAL VIEw or INDIA.)

mood Ghiznavi.

4 Aடி Tate, Cuழb-ul-Maluck, shahal.ui.Mவel, Shahab-ul-Dowla, Amir
Modood-ben-Masaood, ben-Mahmood iெznavi; the son of the Wi:

(Continued from page 206)

இந்துதேசச்சரித்திரம்_Mahomedan Conquerors-M.
'i-Frocl-2ad-lori'i-i:iெrட்A.

ous, e_Pole-star of the .mpire, the Light of Porture, the Lord Modood
80ா9f Musaood, the son of Mahmood of Giள்.

பு: 1-Miood 1.-iii ட்ெi:iெ-Aiப்
'யி-Byram-Chuser Iட்ciero II.-Decline of

அe_f Chi:n-Ghour

S Abul Hassen Ali,
|

the

Dynasty-Mohammed Ghori

":::ein-rata liப்ci'i:A.
4மi-Faroe I.-Si. Ricia-Byram, II-Musa.
ட்.:
"'-Mahmood I-Bi-kன்ேட்
Allah.

:::: Sulton Abdul Rashid.
.ே ே

து தறறal-ul-Dowla Peroch-2and, ben Muamood G;
b Zehir-ul-Dowla, Sultan Ibrahim,
|

c Ala-ul-Dowla, Musaood, ben Ibrahim.

| d Sultan-ul-Dowla, Arisillah Shaw, ben Musaood,
| eMpa2-ul-Dowla, Byram Shaw, ben Mi)
| f Zehiri-ul-Dowla, Chusero Shaw, பe. Musaood.
g Chaser Malleck, ben Chusero Shaw,
h Catub-ul-dien, Abiek.

_

-
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உதயதாரகை.-MORNING STAR.
இராசாவாகி

அவனைக் கலைத்துத் துரத்தி அந்தவழக்காளி வாளிளுவே

இருவருஷமாண்டபின் தாத்தாரிய தேசத்தின் இராசகுலத்திலுள்ளவ

தன்னை வெட்டிக்கொண்டு அல்லது நஞ்சைக் குடி
தீதிறக்கப் பண்ணுவானேல் அவனுடைய இரத்தட்பழி

உயன்சாக் அவன்குமாரன் ஆராமென்பவன்i(Aram.)

ஆகிய அலுத்துமூல i(Actumsh) இர்ாச்சியமாண்டான்.

அவ.அ

க்குப் பிறகு அவன் குமாரன் பிர்ோசி (Feros I.) கிறிஸ்துவருஷம்
தஉறகடு) க்குச்சரிவர்த எசிரா (சுாகக.) ம்வருடத்தில் இாச்சிய
மாண்டான். அவனுக்குப்பிறகு சலுத்தாளுள் இசிசியாளென் பவள்

'(Sultana Rizia) கிறிஸ்துவருஷம் (த்உர்கசு) க்குச்சரியான ஏ
சிாாலுருஷம் (சுாகச.) ல் இராசாத்தியாகிக் கொஞ்சநாளான பின்
அலச்தமோஸ் இராசனின் குமார்ளுகிய வயிராம்m(Byram II) எ

ன்பவன் கிறிஸ்துவருஷம் (த.உாகக.) க்குச்சரிவந்த எசிரா (சுரக
க) ம் வருடத்தில் இராசாவாகிக் கொஞ்ச்க்காலமர்ண்டபின் முக்தி

-இராயகுகிய

ரோசிராயனின் குமாாளுகிய நாலாம் சமூசேது

இவன்மேல் நிற்கும்.
பன்னபாகை (Pannabaka) என்னுங் கிராமத்திலே
பெல்லாரி(Belary) தேசத்துப்பிராமணன் ஒருவன் வ
நீது அவ்வூரிலுள்ள கோவிலிலே பூசைபண்ணிக்கொன்
டிருந்தான். அவன் அவ்ஆாவர்களிடத்திலே தன் போச
னத்துக்குத் தட்சணைவாங்கிச் சாட்பிட்டுவருவான். இவ

த்தென்பவன் n(Musaood IW.) கிறிஸ்துவருடம் (த.உாசக.) க்கு
சீசரிவர்த எ கிரா (சு.ாசல.) ம்வருடத்தில் இராச்சியபாரம்பண்ணி

னுக்கு நாள்வீதம் நான்கு காசுகொடுத்துவந்த ஒருவன்

ைபின் அவனுடைய இயைபுத்திரன் மம்முக்o(Mamood)கிறிஸ்தவ

இனித் தான் அப்படிக் கொடுக்கமாட்டேனென்று மறு
த்தபோது பிராமணன் மிகவுமுறுத்திக்கேட்டும் அவன்

குடம் (தஉாசச.) க்குச்சரிவந்த எசிரா (கா.ச.க.) ல் இராச்சியமா
மறுபடி அல்பேரி (Albery.) வமிசத்திலுள்ளவு ஆம் அ
ஆத்திமுஸ்கோத்திரத்தாலுமாகிய பர்வினென்பவன் p(Balin) கி
அறிவிதிவருஷம் (தஉள.சுச) க்குச்சரிவந்த எசிரா (காக்ச) ம்வரு
த்தில் இராச்சியமாண்டான். மறுபடி அவன் போன் ேேகாபுரத்
அ (Keikobad) கிறிஸ்து வருஷம்(தஉளஅசு)க்குச் சரிவர்தஏசிச
(காஅன்) ல்_இராச்சியம் ஆண்டான். அவனுக்குப் பிறகு பிரேசி
ண்டான்.

r(Ferose I.)அரசாண்டர்ன் ஆண்ட கர்லம் கிறிஸ்து வருஷம் (த
உாஅக) க்குச் சரிவர்த எசிரா (கா.அ.அ.) அவனுக்குப் பிறகு அல்
லாவென்பவன் (Allah 1.) கிறிஸ்து வருஷம் (த.உாகடு) க்குச்சரியா
ன எசிாா (சுாகடு)ல் அரசாண்டான். இவ்வங்கிஷத்தின் விபரத்
தைப்பற்றி மிச்சமான சஞ்சிகையிற்காட்டித் தெளிவாய்த் தெரியும்.

சற்றும் மனமிளகவில்லை. அப்பொழுது பிராமணன் ே
யெனக்குக் கொடாதிருப்பாயாளுல் நான் எனது
_

_

_

கைவெட்டிப்போடுவேன். என்னை இப்படிச் செய்யச்

கோபமூட்டினதால் நீயே அதற்குத்தரவாதம்பண்ண
வேண்டுமென்முன்..அவனெதிரி அதற்கும் அஞ்சாது மு
ாண்டுத்தனமாய் கின்றதினம் பிராமணன் கோபமூண்டு
கத்தியையெடுத்துத் தனது நா.நுனியைவெட்ட அதிணி
ன்று இரத்தம் ஆருகப்பெருகி நாவும் மிகவும் வீங்கிவிட்

(இன்.அம் வரும்.)

டது. இப்படி இவன்பட்ட துன்பமின்னம் அதிகமாட்
A Hinda Custom;-Dherna,

மூர்க்கங்கொள்ளப்பண்ணிற்று. தனது சமுசராத்தைபு
ங்கொண்டுவந்து தனது தெய்வத்துக்குப் பலிசெய்த

தாணே (Dhurna) என்பது இந்துக்களின் மார்க்கப்
பயிற்சிகளினென்று. ஒருவன் பிறைெருவன் தனக்குச்
செய்த சேதத்துக்காக அவனிடத்துப்பிரதிப் பொரு
ள் வாங்கவேண்டுமேயானல், அல்லது ஒருவன் தனக்
குவருமதியான பொருளைப் பெறும்படி தன் கடனளி

யைக் கூடிய அளவு தொடர்வேனென்று நிர்ணயித்துக்
கொண்டால், அல்லது தனக்கு வரவேண்டிய சுதந்தா
த்தைத் தன்னினத்தாைெருவன் தந்திரமாய்க் கவர்ந்து
கொண்டானென அறிந்து அதைத் திரும்பத் தனதாக்க

ற்கேற்ற பணம்வாங்குமட்டுக் தானேயிலேயேயிருட்

பேனென்று சொன்னன்.

அந்த வீட்டுக்காரனே ச

திறேனுமஞ்சாமற் பிராமணனளவு தானும் முரளுயி
ருந்தான். பிராமணனும் அவன் மனைவியும் நான்கு பி

ள்ளைகளும் எதிரியின் வீட்டுவாயிலடியிலே உளுக்கா
திருந்துகொண்டார்கள். அடுத்த இராத்திரி அவன் மன
வி பாம்பிற்ைகடியுண்டு காலையிலிறந்துபோளுள். இதி

குற் பிராமணனுக்கு மிகவும் கோபமூண்டு அதிகமதிக
ம் பணங்கேட்கத்தொடங்கினன். இக்காரியத்தில் அந்த

வேண்டுமென்முெருவன் விரும்பினனேயானல், அப்ப க்கிராமத்தார் இருபக்கத்துக்கும் வேண்டாது நின்ற
டிப்பட்டவன் தன் கையிலொரு குற்றுவாளையேனும் ந தால் அவர்களெல்லாருக்கும் இறைத் தண்டமிட்டான்.
ஞ்சு நிறைத்த கலத்தையேனும் எடுத்துக்கொண்டு எதி
ரி வீட்டிலே இருக்கிருனென்ற தருணம் அறிந்து அவ

ன் வாயிலிலே தாரணையிருக்கிருன். அக்கணமே அவ்வீ

அப்பிராமணன்தானே சேதமடைந்ததுமன்றி தன்னி
இலக்குரித்தானபொருளைவாங்கித் தன் தேவனின் கனத்
தை மேன்மைப்படுத்அம்படிபோய் நின்றவிடத்துத்

ட்டிஅள்ள எதிரி மறியல்ாணக்குட்ப்ட்டவன் ப்ோலா தன் மனைவியையும் இழந்து விட்டதால் அவனுக்கு அ
முேன். எனெனில் அந்த வழக்காடுகிறவன் வாயிலிலே
பட்டினியாய் நிற்குமளவும் இவனுஞ் சாப்பிடப்படா
அ. இவன் வழக்காடுகிறவனின் கேள்விக்கினங்காமல்
i Sultan Aram Shaw.

i Shumse-ul-Diem Aliamsh.
k Ruckun-al Dein Ferose Shaw.
l Maleke Dorn, Sultana Rizia.

n Moaz-ul-Dien Bysan pene.
n Alla-ul-Dieu, Musaood show.
0 Nasir-ul-Dien Mahmood.

p Yeas-ul-Dien Balin.
q Moaz-ul-Diem Kei-Kobad.

Yellal-ul-Dien, Ferose, Chilligy,

ச்சவத்தை அடக்கம்பண்ணுஞ் சடங்ற்ெகுப் போது
மானபணமுந் தேவத்துரோகம்பண்ணினதாத் தேவ
சகாயத்தை அடையச்செய்யும் வேள்விக்குத்தக்க பன

முங்கொடுத்தாலன்றி மற்றப்படியொன்ருலுந் திருத்தி
அடையான். இவ்வளவு பணமுந் தந்தாலன்றித் திரும்பி
ப்போகமாட்டேனென் ரம், சவத்தையும் அடக்கம் ட
ண்ணுமல் வாயிலின் முன் வைத்துக்கொண்டே டெட்
பேவனன் றம் நிரணயித்துக்கொண்டான். சனங்கள் இ
வனுடைய கேள்விக்கிணங்காததால், அவர்கள்மேலே ட
ழிமுடியும்படி முதற்றன் பிள்ளைகள் நால்வாைபுங்கொ
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ன்று பின் தானும் இறந்தபோவானென்பதாய்ச் சொ

ன்னன். இதுதானெரு பிராமணனுடையசெய்கை. இ
அ பிராயச்சித்தம் பெறத்தகுங்குற்றமென்று இந்திய
ருடைய சருத்து. இதுதான் தேவனுடைய கனத்திற்
காய்ச்செய்யப்பட்டது. இது சனங்களின்முரண்டுக்கு

கும்படி அவ்விடத்துக்குத் தங்களை அழைத்த ஒருவர்
பேரிலும் வேருெரு உத்தியோகஸ்தன் பேரிலும் அவர்
கள் பிரியவீனமுற்ருர்கள். இந்தப் பிராமணன் தன்
னிட்டப்படி செய்யவேதடைந்து தன் பலிபீடத்தி

லே திரும்பவும் பூசனைசெய்துவரச் சம்பவித்தால் அ

பயனை விளைவிட்டது. த தேவனின் கனத்தைக் காட்

வ்ஆரவர்கள் அவனைப் பத்தி வையிராக்கியத்துடனே எ
நீறு உயர்ந்த சித்திநிலை அடைந்தவர்கட்குப்போற் கன

டியதற்காகவே சீவனையுங் கொடுத்திறந்ததால் அப்படி

ஞ்செலுத்தி வருவார்கள். அவ்வூருக்கப்பாற் சில காத

ணத்தாளுயது. இவ்விதபலிதான் மறுமையிலே துற்
பிறந்தோர் மறுபடி உயிருடன் தோன்றுவார்களே.

தாாத்திலே யுள்ள கிராம மனுச்சனங்கள் இதைப் பற்.

ஆலுைம்,இவ்விடத்திலே நியாயங்காட்டிக் கூறல் நம

றிக் கேள்விப்பட்டவுடனே தங்கள் வேலைகளையும் விட்

து கடனன்று நாம் அங்கே நிகழ்ந்த காரியத்தை
மாத்திரமே கூறவேண்டியது. என்னவால்ை, சிவபத்

டுச் சகலவித சந்தோஷ் பூரிப்புடனேயும் பன்னபாகை

தனென்னும் இந்தப் பிராமணப் பாதகன் வேகத் தலை

ர்கள் தங்கள் கிராமத்துக்குத் திரும்பிப் போகையில்,
'அந்தப் பிள்ளைகள் திரும்ப வுயிர்க்கவில்லையே, எனெ

பளவுகொண்டு ஒரு கத்தியையெடுத்துத் தன் மூன்று
பிள்ளைகளின் கழுத்தையும் வெட்டிப்போட்டான். இ
வ்வளவா! தலைப்புத்திரன் விலகி அகன்றுவிட எதுப்பா
ர்த்தபோது அவனை இனிய வசனத்தால் அந்தப்

பிரா

மனத் துரோகி மருட்டித் தான் இறக்கமுன்னம் அவ

ஆன முத்தஞ்செய்து தழுவி பசீர்வதிக்கவேண்டுமென்
று கபடாய் அழைக்க அவன் கிட்டிவந்து அந்தச் சண்
டாளன் கையிற் சேர்ந்தான். சேர முன்னே கிலத்திற் ச

யில் வந்து சேர்ந்தார்கள். சிலநாட் சென்றபின், அவ

ன்று கேட்டால், அந்தப் பிராமணன் செய்யவேண்டு

மென்று சொன்னபடி இருநூறு ரூபாய்ச் செலவுபிடி
க்கத் தக்க ஒரு பெரிய வேள்விபோட்டுத் தேவசகாய
தீதைப் பெற்றுக்கொள்ளாததனுலல்லவா’ என்று பே
சிக்கொண்டுபோஞர்கள்.
தென் சமுத்திர தீவில் நடந்த சங்கதி.
Missionary Enterprizes in the South Seas.

வமாய் விழுத்தாட்டினன். அப்பால், தானும் இறந்து

சாங்கள் (மங்காகி) ைேவவிட்டு (அதியு) வுேக்குப்புறப்பட்டோ

விடும்படி தன் பிடரிக் கழுத்தை வெட்டினன். பிரிச்ச

ம் எங்கள் சபையார்களில் இரண்டுபேர் இவ்விடத்திஅள்ள சன

நீறு (Pritehet) என்பவர் சொல்லுகிறதென்னவானல்,
இக்காரியஞ் சம்பவித்த இடத்திற்கு நானும் அவ்வூரார்

ங்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி இற்றைக்கு இரண்டுமூன்
அமர்தத்துக்கு முன் இங்கே வந்திருக்கையில் வோர் இவர்களுக்குள்
னயாவையுங் கொள்ளையிட்டதிற் போசனத்துக்கு வழியில்லாமல் அ
வர்களும் முட்டுப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள்.கர்ங்கள் கரைக்குக் கி

அநேகருஞ் சேர்ந்தபோது அநேக சனம் அதை வளை
L நின்ருர்கள். வாயிலுக்கு முள்ளுஞ் சார்த்தியிருந்த

து. நான் கேட்டுக்கொண்டபடி சிலர் அந்த முள்ளை
யெடுத்துவிட நானுள்ளேபோய் அந்த மகாபயங்காமா
ைசெய்லேக் கண்டேன். சனங்கள் அந்தச் சவங்களை

அவ்விடத்திலேயே கிடக்க விட்டுவிட்டார்கள். அங்கே

நாலு பிள்ளைகளுடைய தலைகளும் மயிர்களும் என்பு
களுங் கிடந்தன. மாதாவினுடல் அவளுடைய சீலையா

ல் மூடப்பட்டிருக்கத் தலயும் என்புகளும் புறத்தே
அல் அணிந்திருந்த மணி, சரி, வளையல், தாலிமுதலிய
ஆபரணங்களுக்கிடையே கிடந்தன.
லெர் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கிறது மிக
வபூர்வமென்றும் இங்கிலாந்திலேயும் நடந்த சில சண்
Liளத்தொழிலால் அவ்ஆசவர் சகலருக்குமிகழ்ச்சியும்
அவர்கள் மார்க்கத்துக்கு இழிடம் வந்துவிட்டனவா
என்அஞ் சொல்லக்கூடும்.

ஆஇைங் காரியங்களைப் பார்க்கும்போது முற்றும்
விகற்பமாய்த் தோன்றுகின்றது. பன்னபாகையில் இ

ருந்தவர்கள் இப்பயங்கரமான செயல்சம்பவித்தவிட
த்தில் வந்து பார்த்துக்கொண்டு நின்ருர்கள்.

அவர்

கள் அச்செயலினல் விைேதமுற்று அந்தப் பிராமண
ன் அவ்விதசெய்கையைத் துணிந்து நடத்தினதற்கா
ப்ச் சந்தோவிப்பட்டார்கள். அந்தக் காரியத்தைத் தடுக்

ட்டிவருமுன் விேன் பிரதானியாகிய (ருேமதானி) என்பவன் எங்க

ஊ ச்சக்திக்க மிகுந்த வேடிக்கையாயுடுத்துக்கொண்டு வள்ளத்திலே
நிக் கப்பலுக்குக் கிட்டிவந்தான். காங்களும் அவனும் ஒருவருக்
கொருவர் உபசரணசெய்தபின் எங்களுடனே கப்பலிலிருச்ச (அத்

துதாகி)யின் பிரதானி அவன் கப்பவிலேறினவுடனே தனியே அழை
த் தக்கொண்டுபோய் (அந்ததாகியின்) விக்கிரகங்கள் தகர்ப்புண்
டுபோனதையும் அவர்களிற்கில (இராயதத்தி) யாவுக்குக் கொண்டு
போகத்தங்கள் கப்பவில் வைத்திருக்கிறதையுமெத்ெதுக் காட்டிப்பி

ன்பு மெய்த் தேவனை வணங்கத்தக்சதாகத் தாஅஞ் சனங்ககுங்
கட்டிக் கட்டின கோவிலின் விபரத்தையுமெடுத்திச் சொன் ஞன்.மே
அம் மிகுந்த உணர்வுடனே நாங்கள் இதேத் தட்டதேவதைகளுக்கு
பவிகளைச் செலுத்துவதினுல் அவைகளெங்களே இரட்சிக்கமாட்டா.
மெய்யான தேவன் காம் கிறிஸ்துவின் வழியாபிரட்சிக்கப்படும்படித
மது குமாரனை அனுப்பிஞர். ஆதலால் காலும் முன் அம்மைப்போ

ல் இந்த ஊமையானதேவர்க வணங்கினேன் என் விக்கிரகங்கள்
அழிக்கப்பட்டன. கீாே இன்னுமிவைகளைப் பின் செல்லுகிறபடியா
ல் ருேமென்னைப்போலத் சேவனையும் அவருடையவசனத்தையும் ஏற்

அக்கொள்ளும்படி உமக்குப் புத் தி சொல்ல வந்தேனென் மூன். அ
டுத்தநாள் ஒய்வுகாளான படியால் விேலோரிடத்திலே தேவாராதன
யை கடப்பிக்கப்பே குேம் அக்தகோமே சான் விக்கிரகங்களைக்குறித்
துத் தாவீதும் எசேயாத்ர்ேக்கதரிசியும் எழுதியிருக்கிறவைகளே எடுத்
துவாசித்து வியாக்கியானம்பண்ணினேன். அவையாவன'மனிதன் ம
ரத்தில் ஒரு பங்கை அடுப்பிலேபோட்டெரித்து

அதிஆல் அப்பத்தை

ப் புசிக்கிருன் வேருெரு பங்கை எடுத்துத் தனக்குத் தெய்வமாகி
வைக்கிருன்” என்ற இவ்வசனம் (ருேமதானி) யினுடைய மனதிலேப
ட்டதில்ை இவன் மிகவும் அதிசயப்பட்டு வசனத்தின் மேன்மை
யை அதிகமாய் மனதிலெண்ணி அவ்வசனங் தாங்கள் செய்துவருகி
ற செய்கைக்கு மெய்யாகவே சரியொத்து வருகிறதென்று கண்டு அ

ன்றிரா முழும்ே எங்களுடனே வந்த (அச்சதாசி) யின் பிரதானி
ங்ோடும் ந்ெதும் உவாத்திமாரோடுஞ் சம்பாஷணைபண்ணிக்கொண்டு
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விழித்திருக்கதுமல்லாமல் விக்கிாக ராதனையை உடனே விட்விெல*
க் தீர்மானித்தான்.
ம ஒற காட் காலமே உவாத் சிமார் வங் த தாங்களு ம்(அத்துதாகி)யின்
பிரதானியும் மற்றப்பிரதானியுடனே பேனெகாரியங்கள் யாவையும்

டுப் பயணம் புற படுகிறபொழுது சனங்களை கோச்சி சாதும் .அ
படியும் இ; திவுக்கு வரும்பொழுது நீங்கள் சற் கிரிகைகளிலே திங்க்
நீபதே எனக்கு மிகுக் சக்' த ஷ ெ றம் இச்சட் போத சருக்கு
கிங்சன் வேண்டிய ள பாடங்களைக் கொடுக்கவேண்டுமெ அஞ் சொ

வரலாருப்க்சொன்னதமன் றி அக் கப்பிரதானி விக்கிரசாராதனையை

ல்லிப் போதகருக்கும் அவன் மனைவிக்குமு.பசரணையாகக் -ைகொச்

விட்டுவிடத் திர்மானித்திருக்கிறதையும் .ெ ப்யானதே வலுக்கென் ருெ

த்துக் கப்பலேறிஞர்.

(இன் அம் வரும்.)

ரு ஆலபத்தைக் சட்ட கினத்திருக்கிறதையும் எங்களுக்கு அறிவிக்க

|

ங்கிள் அவ ைமற்றப் பிரதானியைப்போல் எங்களுடனேசேசாத்
தி)திவுக்கு வரும்படிசேட்டோம்.அதற்கவர் புறப்ப்டுகிறதற்குவசகிபி
ல்லாததி குல எங்கள் கேள்வியை மறு தலித்துக் கோவில் வேலைக்குத்
தான் மாதேடிகளை வெட்டிச் செம் ை பண்ணுவ து அவசர்மென்று எ
ங்களிடத்தில் ஒரு கோடரியை விலைக்கு வாங்கிக்கொண்டு எங்களே வி

(On Tamil Grammar.)
_

_

_

_

.||
-

இலக்கணக்களஞ்சியம்.
உதயதாரகை பென் லுங் கிள்ளாக்குச் செலுத்துக் கனம் பொ
_

வின் இராயலுடைய ஆளுகைக்குச் சேர்ந்த பின் அம் இரண்டு வுேக

ருக்திய முகாமைக்கா ருக்கு
மையுண்ட க.
( இலக்கணவிளக்கச் குத் திரம்.)
அழனெனிறுதிகெடும் வேற். மைக்கே.

ள் அடுக்கவிருக்கிறதென் று அத் வோர் ஐரோபையாரை ஒரு பொ
ழுதுங்கண்டிராதவர்களென்றுங் கேள்விப்பட்டு அவர்களுக்குச் சுவி

இதன் பொருள் அடினென்னுஞ்சொல்லீlஅன காங் கெட்டு முடி
யும வேற்றுமைக்கண்ணென்றவாறு. உ.ம். அமுல்-குடம்-அமுக்குடம

சேஷத்தைப் போதிச்கும்படி காங்கள் பயமில்லாமற் போவதற்கு எ
ங்களுடனே வரும்படி இந்த(ருேமதானி) என்பவரைக் கேட்டுக்கொ
ண்டோம், அதற்கவர் ஒரு தடையுஞ் சொல்லாமல் எங்களுடனே கூ
டிக்கொண்டு அடுத்த (மித்தியாரோ) வுேக்குப் புறப்பட்டார்.
சாங்கள் கரையில் இறங்கினவுடனே இராசா விேலுள்ள தமது
தலைமைக்கான அழை, துருேம் உமது சனக் களுக் விேலே விக்கி

அசின்-சாடி அழச்சாடி. அதி ன் - பானே அழப்பான என வரும. பி:

ட்டுத் த்துே வீட்டுக்குப் போஞர். இத்தருணத்தில் இக்க(அ. க.வி)ே

ரகாரா:னயின் மேல் நிலைநில்லாதபடிக்கு விக்கிரகங்களையெல்லாஞ்
சுட்டுப்போட்டு மெய்யான தேவனைப் போதிக்கிற இந்த உவாத்தி மா
ரில் ஒருவரை நான் உங்களுக்குள்ளே குடியிருத்த நினைத்திருக்கிறபடி
யிஞல் நீங்கள் அதே உவாத்திக்கு வேண்டியவைகளைக் கொடுத்து வ
சதட்பண்ணிக்கொள்ளவும் அவன் சொல்லுகிறவிதமாய் ஒரு ஆலயத்

தைக் கட்டிமுடிக்க வேண்டும் அவன் சொல்லுகிற புத் திகளைக் கேட்டு
கடக்கவும் வேண்டுமென்ற சொல்லத் தலைமைக்காாஅன் சனங்களும்
ஆச்சரியப்பட்டு இக் தத்தேவர்கள் கோபங்கொண்டு எங்கள்தேசத்

வுமன் ன அதி ன். எ-து. பினம்-அ முனம் என் ம.தி.ம.து.

வக்கண விளககச் குத் திாம்.
பல்லவை.து சவியவ காவிறபெய, lருேடு சிவனலெச்சமின்றே.
இ-ள் பன்மைப்பொருளினைக்கருதின பெயர்களினி அதிபி னின் வ
காமற்றுச் சாரியையோடு பொருக் துதலேயொழி, விலலையென் வா
மு. உம. கரிய-உள்ள-பல்ல-சில்ல-உள-சில-பல என தி.தத் தி யுருபு

வருவித்தற்றுச் சாரியை கொடுத் தி கரியவற்றை-கரியவற்ருேடு-கர்
யவற்றுக்கு-க ரியவற்றின்-கரியவற்ற து- ரியவற்.அக்கண் எனருந்டோ
லப் பிறவற்றேடுமொட்டுக.
(இலக்கணக் கொத்துவேற்றமையியல்.)
அகம்புறமொற்றுமை யாகுங்கருவி.

இரா

உ-ம். மனத்தானினத்தான்.எ-து.அகக்கருவி வாளால் வெட்டி-இன்.
எ-து. புறக்கருவி அறிவாலறிக் தான்.எ-து. ஒற்.அமைக்கருவி உக
ஒ ன்
மூன்று கான் காறெலுமுருபொடும், வருமேவி ன முதலெ

சாவுத்தாரமாகக் கற்கள் மரங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட மகத்துவமு
ம் வலிமையுமிருக்கமாட்டா தென் ருர். பின் குெருவன் இராசாவை
சோக்கி இராசாக்கள் பூசைசெய்துவருகிற பெரிய தேவனக்கூடச்

உ-ம். அவர் .ெ ப்தார். எ-ம். அவராற்செடியத்தகு மக்காரியம். எ.
ம். அவர்க்குச் செய் பத்தகு மக்க சரியம. எ-ம. அவரது வரவு -ெம். வ

தை வியாகியிஞல் உபத்திரவப்படுத்தார்களோ வெல் ருர்கள்

கட்டுட் போடவேண்டுமென் று சொல்லுகிறீரோவென் ருன்
இராச
ன் மறுமொழியாக அதைமாத்திரமல்ல துட்டதேவதையாவுமெரிக்

கப்பட்டுத்திர வேண்டுமென் று சொன்ன திமன்றி தாம் மறுபடி திரு
ம்பிவருகிறபொழுது போதகருக்கு நீகள் செய்திருக்குஞ் சங்கையின்
னதென்றும் நீங்கள் கற்கிரியை களிலே உறுதியாய்த் சரித்திருக்கிறீர்
களோ வென் றம் விசாமன பண்அவேனென் அ சொல்வி மறுபடியும்
மற்றத் தீவுக்குப் புறப்பட்டு வந்தார். காங்கள் (ம கி) விேற் சேர்

ந்தவுடனே உராயன் எங்களுடனே யிருந்த போதக ரிலொருவனேயும்
மனைவியையுங் கூட்டிக்கொண்டு கரைக்குப்போஞர். அத்
திவிற் (தாமோ) என் அக் தலைமைக்காரனும் மற் றஞ் சனங்களும் இ
ராசா வருகிருவென்றறிக் த க ை யில் வந்து எதிர்ப்பார்த்துக்கொண்
அவன்

டிருந்தார்கள். இராசா கசையிலிறங்கினவுடனே சனங்களை நோக்கி
ம்ெப்யான தேவனுடைய வர்த்தையை நீங்களேற் றுக்கொள்வதற்கு

ம் அவரைக் குறித்த உங்களுக்குப் போதிக்கக் கூடிய ஒரு சமுசார
த்தை உங்களுக்குள்ளே குடியிருத்தக் கொண்டுவந்திருட் பதிஞலே அ
வர்களே நீங்களேற்றக்கொள்வதற்கு உங்களுக்குப் புத்திசொல்ல வக்

னவகுத் தனரே.

ரும். க.க.

எல்லா வுருபொஞ்ெ செயப்படுபொருளெழும்
உ-ம். சோறடப்ப்ட்டத. எ-ம. சோற்றை பட்டான். எ-ம். அசிசி
யா சோருக்கினன். எ-ம். அவட்குக் கொள்ளும் வ்வணிகலன். எ-ம்.
பழியினஞ்சும ப வலன் . எ ம். நால தகும் உங் கூறிஆன். எ-ம். ச
னின் கட்டேச

ார்க் தான் எம வரும் க உ.

ஒன்ம மூன்று கான்கைந்தாஅருபொ,ெ கருவிவருமெனக் கருதி
னர் பெரியோர்.
உ-ம். கண்காணும.எ-ம்.

கண்ணுற் காண்பன். எ-ம். கண்ணித்குக்
காணலாம். எம். கண்ணிற் காணலாம். எம. கண்ண தி காட்சி எமவ
ரும்.

கக

எல்லாவுருபொடுக் கொள்வே னெழுமே.
உ-ம். இரப்பவ,ெ ன் பெறி அங்கொள்வர். எ-ம் செய்யவடவ்வை
யைக் காட்டிவிடும. எம். கா காற்பவி. எம். கா கருக்குப்பவி. எம்.
நாகரினன் புசெய்தான். எம். காகாது பலி.
ய்தான். எம் வரும். கச.

எம். சாகாகனன்புசெ

தேன். மேலும் இந்தத் விேன் விக்கிரகங்களே எல்லாஞ் சுட்டுப்போ
டவேண்டுமென் றும் அவைகள் சித் திரக் தீர்க் த மரத் துண்டுகளேயன்

(இரண்டு நான் கைக்தொடுமெழுமே ச்ேகம்.)

நி மெய்யான தேவர்களல்லவென் அம் அவர்களே வணங்குவதிஅல்ம

உ-ம். நாகன் மதுரையை நீங்கிஞன். எம். மதுரைக்கு வடக்குச்சிச

னிதருக்கிரட்சிப்பிலலையென் டிம, யெகோவ வாகிய மெய்யான தேவ
ஞெருவருண்டென்றும், அவா கொடுத்திருககிற ஒரே பேருன இயே
சுக் கிறிஸ்து பாவிகளுக்க கச் செலுத்தப்பட்ட ம்ெப்யான ப வியா

ம்பரம். எம். மதுரையின் வடக்குச் சிசம்பரம். எம். வரும். கதி.

பிருக்கிருரென் அஞ் சொன் ஞா.

து ைக. எம். உயிரின் கண்ணுணர்வு. எம். வரும் கசு.

மேலும அவருடைய வசனங்களை

ப் படித்து வருவதுமன்றி அவரை ஆராதனைபண்ணி வருவதற்குச் சீக்
கிரமாக ஒரு தேவாலயங்கட்டவேண்டுமென் அஞ் சொன ஒா.இவை
கனக் கே ட டவுடனே திவார் அதிசயப்பட்டு இவ்வசனங்கள் கலல
வைகளென்றும அவற்றி ஒலே மேலான இரட்சிப புண்டாகுமென்டிக்
நீர் சொல்லுகிறபடி வசனத்தைக் கேட்பதற்குப் போதகரைச் சக்

தோஷத்துடனே ஏற்றுக் கொள்ளுகிருேமென் றஞ் சொன் அர்கள்.
இராசா (தாரோ) என பவனையும அவன் மனைவியையும் அன அறு சா
யக் சாக் சம்மோடே சமுசா ச் செபத் துக்கு வரக் கேட்டுக்கொண்

டார். அதபோலவே அவர்களும் வச்சார்கள். இசாசா ைேவ விட்

(சான் கைக் தாறேழொடுகுறைகடக்கும்.)
உ-ம். சாத்தனுக்குமகன். எம். மாக்கினிங்கிகுன், எம். சாத்தன
(ஒன்றிாண்டுகான் கேழோட்டமெழுமை.)
உ-ம். தாண் பொதகை தொட்டது. எம். துணைச்சார்க் தான். எம்.

இன்றைக்கு கானக்குப் பகலைக்கு அக்திக்குச் சக்திச்கு மாவக்குச்
சாலைக்கு ஊர்க்கு வீட்டுக்கு வருவன், எம்.

தானின் கட்சார்ாதாள்

எம். வரும்.க.எ.

ஒருருபிற்கோர்பொருளேயுரிமை வேறுபொருளையும் விரும்பு
ம ன் கி.

இவ்விருவிதிகளையுச் சத்தஞ் சிறப்புச் குத்திரங்களாற்றெளிச.ச.அ.
வினைமுதலன்றியும்விரும்புமெழுவாய்.
_
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உதயதாரகை.-MORNING STAR,
உ-ம். மாட ஞ்செய்யப்பட்டது, எம். கோயில்கட்டப்பட்ட தி,

நமக்கு முன் ஒன் அச்கொன் து ஈேராயிருக்குமிரண்டு பொருளில் ஒன்

ம இரட்2ெத் தோற்றங்கால் அதஞெளி இரண்டு கண்ணிலும் க
எம். வரும். க.க.

செயப்படுபொருளைத்செளித்த அமன் றி, வேறுபொருண்யும் வி
ஊக்குமையே.
உ-ம் வீட்டைவிரும்பிஞன், எம். காட்டை விரும்பிஅன் .எம்.வரு

டைக்கண்ணய லாப் அலலது இரண்டு கண்ணிலும் சா சிக்க யலாய்ப்

படுமென என் விடையில் காட்டினேகுதலால் அவர் பொய்யாப்
க் கூறிய இரண்டாங் குற்றமும் பயனிலவாய் ஒழிக்க து.
உம. உத்தரம்.

ம். சம்.

இனி "இரண்டு கண் களுமொரு பொருளக் கவனமாய் சோக்கும்

கருவி கருத்தாவுடனிகழ்வன்றியு மூன் ருமுருபுகடோன்.றம் பல

போது அதற்குத் பக்கத்திவிருக்கும் வேருெரு பொருளச் சற்.:

விஅம.

உ-ம். மலையொடுபொருதமால்யானை, இது. வி:னயின்மை சொடி
பொடு, சாலசவின் வாடியதோள், இ.த. வேறு வினே- பாலொேேதன்

தவனடிட்டு (, 5 க்கில, அது ஒற்றித்தன்றி இரட்டித் துத் தோற்ரு”

இத் கூறியிருக்கின்றா.

க ைதற்றே, இது. மயக்கம்-மதியொடொக்குமுகம், இ.த ஒப்பு-வி
லங்கொடுமக்கள?னயர். இது. ஒப்பலொப்பு. எழுத்தொடுபுணர்க்க
சொல, இது ஒற்றுமை சி க.

கொள்வோ?ன விட்டுங் குட்பல்பொருளாம்.
உ-ம்.சோற்றிற் ரிசி, இ.து

ஆக்கான காரியம்-கூழிற்குச்குற்றேவல்,

இதற்கிங்வன மிாண்டுகர்ானங் க்-அசின்

ம் .ை

கவ:ைகட்புலனுக்கு அகப்படும்' இரண்டு பொருளில் ஒன்றற்கு
க் குறைந்த கவனஞ் செலுத்திலும், அவ்விரண்டு பொருள் களும் ஒ
குமட்டுக்கு ஒரே கேர்ச்சியலிருபபதும், அவற்.ரட் கண்அக்கு க் கிட்
-திருப்பது சிறிது குறித்த அாரத்துக்குட்பட விருப்பதும் இரட்டு
-

நிமித்தகர்ான காரி -ேவிற்குப்போஅன்-உனக்குவச்தான்,

தக் கான்-ம் குரிந்தென் அம், இக்குறித்த அாாக்க்க்கப்பால் யாவு

இவை இருவகை ட்பெயர்ப்பின் வினை எச்சம்-பிணிக்குமருத் து-உணற்கு
:கருவிகை-இவை இருவகை ட்பெயர்ப்பின் பெயரெச்சம்பிறவுமன்

பிஆர்மிக்கே தோற்றுமென்மம்யர்மறிதலில், இத்தாரப்பிரமானத்

இத.

_ை சி2_

நீக்கமின்றி நிகழுமின்னே.

உ.ம். பித்தரி பேதையாரில் இ. ஒப்பு-வேங்கடத்திற்2ெற்குச்
குமரியின் வடக்குச்சிதம்பரம், இது எல்லை வாணிகத்திகுயினன், இ.தி
ஏது-காக்கைபிற் களிது களங்கனி, இது ஒப்பின்மை சக.

குறையேயன்றியுங்கூறுமாருவது.
உ.ம். வாளது வெட்டு எம். கோடரியது.வெட்டு, எம்.வரும்.ச.ச.

துக்கு நீங்கலாய் பக்கத்திலிருக்கும் பொருள்கள் ஒற்றித்தன் மியின்
-டி-க் த த் தோற்ருதெனக் கண்டுணர்தலரிதன்று.
உவது. எமது கண்கண் யெறிக் த ஒரு குறித்த தாரத்திற் பார்க்கு
ம்பொழுது சிலபாகை விசாலத்துள்ளடங்கி யிருக்கும் பொருள்கள்
ஆாவும் ஒரே முறையிந்ருேற் றுதலில், அவை யாவிகுெளியுமொரு
பொருளிளுெளியாகும் போல விளங்கு மாதலால் அவை இரட்டுறத்
தாத்ருசெஆம், இக்குறித்த பாகத்துக்குப் புறம்பேயிருக்கும்
இபதன் ஒளிஅெணி ஒரு கண்ணில்மாத்திரம் விழுமாதலால் ஒற்றித்

இடமேயன் றியுமியம்புமேதாவது.
உ-ம். அறிவின் கட்டிரிவு என வரும். சடு.
மாறு படகிற்றல்வரம்பிலையென் ட.

சே தோற்றுமென்றம் வலியுறுத்தி என்விடைய்ை நிலநிறுத்த்ற்கும்.

உ-ம். கிழங்குமணற்ன்ேறமு-ைகாலத்திஅம்செய்தான் மி எனவரு

அக்கு மாருமலுக் தோற்றற்குக் காணம்' விகுவியிருக்கினருர். இ

ம.

சி கி.

(உ.உ.ம். சஞ்சிகையில் இவரெழுதிய விளுவுக்கு விடை)

'பொருகளிஅருவம் கண்ணின் அடிப்பக்கத்திக்கு மாறியும் கண்
க்வனம் யாதொரு விடைகூறின் ”கடம பூர்க்குவழயாதோவெனருல் )
-ம் ஆணியென் மூவின்கன் மன் 'றென முற் போல விடைவழுவாய் வரு

உரிமைமுதன் மூன்றுமொருங்சே தோன் றகின் மவுருபுகள்
சிலவுள. நினைக்கில்.
உ-ம். பழியினருகம்,எம்-பழியையஞ்சும்,எம்-பழியாலஞ்சம், எம்

மெனவறிக் தும் பொருள்களிலுருவம கண்ணின் அடிப்பக்கத்துக்கு
மாறி விழுக்கு, அப்பொருள் மாரு மற் ருேற்ற குக் காரணம் விஞ.

வரும். தின கிலென்றவத அல் - தாண்டொருங்கேதோன மலுமுன

விஞர்போஅ மென அவர் இங்கிலீசு விளுவைக் கொண்டு துணிக் து
மேலவருமவிடையை எழுதப் புகுக்தேன்.

உ-ம்

மலையிலeழருவி-மலேயவிருக்கான்

எம் வரும் ச எ.

, டுமாறுருபதாஞ்சிலவுள.வே.
உ-ம். அவவிதழுக்காடிடைய ச்ைசெய்யவடவ்வையைக்காட்டி
விடும். எ. புழயெர்வ்வொரு நிலைக்களத்தையுங்குவவுமபொருக்கும்.

எக்காலத்திருத்த ாயன சாஸ்திர வல்லோர் கட்டிய விதிகளே யுக் த
கர்த் தி அவர்கள் யுத்திக -க்கப்படாது நீங்கியவர்களே வாத களத்
தொருவரோடொருவர் விருதாவாய் யுத்தஞ் செய்யப்பண்ணின :)

க்கடாவிலுக்குக் காரணச் சங்கிலி பூடட்விக்காலத்திலுள்ள எவரா
சி.சி.

ஒன றேவர் த மிரண்டேவக் தி மொன் அமிரண்டு முறழ்க்தே
வந்துமுருபுநோக்கியசொலலொருமூவகையாம.

உ.ம். பாலக்குடித்தான், எம்-பாலத் தயாக்கிஅன் எம்-குடும்பு
த்தைக்குற்றமறைத்தான், எம -அரிசியா சோருக்கிளுள் -மரு.க அக்

கு. ட்கேடுத்தன்,எம்-ஆகாயத்தின் கட்பருக்அபக்கதி. பிற அம
ை_ை அ.ை

இனிப் பத்திரிகையில் இறையஅாகப்பொருள் பஞ்சலட்சனப்பி
மயோகப் பயன காணலாம.

இப்படிக்கு

தமிழ்ப்புலவர். வேதகிரிமுதலியார்.
(உ.உ. ம். சஞ்சிகையிற் கக்தர் குமாரர் ஆறுமுகவர் எழுதின

அம் முடியாதென் றெண்ணுகிறேன்.
ஆயினும், பொருள் கடோற்றகுக் காரணம் யாது? பொரு ஊக்கா

ண்கருேமோ? அலலது பொருளின் வடிவத்தைக் காண்கிருேமோ?
என்னும பலவிஞச்களால் ஆறுமுகவரை இங்கனம் செருக்காது விட்
,ெ அவர் தமது விடையிற் கூறியபடியே 'கடவுள் நமக்குப் பார்வை
யாகிய புலன அருளியது” பொருள்களின் "கிறம, அளவு, உருவம,
சேய்மை, முதலியவற்றை” யுள்ளபடி காண்ட கே' என்ச் சொல
விமுடிக்கின்றேன்.
ாயனசாஸ்திர விஞ.

_

கயனசாஸ்திர விடையின் எதிர்மொழிக்கு மறுமொழி)
மிகவுங் கனம்பொருந்திய'முகாமைக்காரரே,
ஆறுமுகவர், எ ம். சஞ்சிகையிலெழுகின ாயனசாஸ்திர விளுவை

பும், லக் ம், ச் ஞ்சிகையில் யானெழுதிப் விடையையும், உ.உ.ம். அஞ்
சிகையில் அவரெழுதிய எதிர்மொழியையுஞ் சீர்தூக்கி அதன் மேல் ப;
னில் என மெழுது முத்தரத்தின் குணங் குற்றல் கூ-மவதி சான் ருேர்
கடன்.

சம். உத்தரம்.

இரண்டு கண்லுங் கவனமாய் ஒரு பொருளை நோக்கும் போதன்
றி வேருெருக்காஅம் அதன் ஒளி சமஸ்தானங்களில் விழா ',ெ னயா
ன் கூறி.இதனை விளக்க எனவே யாதோருளைப் பார்க்கும்பொழுதி.அ
தற் கட்ப்ால் அல்ல திப்பாவிருச்கும் வெருெரு பொருளுக்குச் சற்றே க
ண்னெறிக் தாற் பின் கூறட்பட்ட இப்பொருளின் ஒளி சமஸ்கரனத்
தில் விழாது வேறு தானத்திற் படும் ஆதலால் இது இரட்டிச்சித்

தோற்றும்' என் முறையினிறுத்தினேனென்பதை ஆறமுகவர் ஒ !

டிலும் ஒரே கேர்ச்சியிலுள்ள பொருள்களைக் குறித்தேனென அவர்
தோமலும் என் மேற் சாற்றிய முதலாங் குற்றம் விழலாக, உவ.தி.

சுவரிலொரு சிறு திலதமிட்டு அதற்கு கேரே தாரத்தில் மெல்லிய
தடி
நெடுந்த டியொன்று காட்டி அதற்குச் சில அடிக்கப்பானின்
கோாய்த் நிலதத்தை கோக்க அஃது இருகண்களுக்குக் தோற்றது.
அங்கிலை பேயராது கின்ற ஒரு கண்மூடி ம.அ கண்ளுேக்கின் அத்திலதி
ம் கோக்கிய கட்புறத்தேதோற் றம்.
இதன் காரணம் என் புல்லறிவுக்குப் புலப்படாமையால், ஈயன
சாஸ்திரத்திற் சற்று வல்ல பெரியேரா இதைப்பற்றி ஒர்ாற்கருத்தை
உதயதாரகை வழியாப்ப் பிரசுரஞ் செய்யும்படி கேட்டுக் கொள்ளுகி
இப்படிக்கு வட்டுக்கோட்டைச் சாத்திர
றேன்.
-

ப்பள்ளிக்கூடம்

த.அாசக. ஆ. கர்த்திகை மீது உக. தி
வயிரவநாதர் விசுவநாதன்.

(A RகாorRமER. To Trs orாICAI டிUER 1N No 171
To the Editors of the Morning Star.
:ேNTLEMEN,

_

| legto submit the following rejoinderto the plical quely eneting .

hope that my readers will compar, it with the original question in No 17 ம1
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answer to itin No 19 and the objections advanced against it in No 22 and
pass their judgment accordingly.
1. In the first objection, the objector says it is asserted in the answer that
the rays proceeding from those objects only where the axes of our eyes meet
fall upon the corresponding points in the retina; and in the second objection
he states that when we look at an object, it we attend to the circuijacent
objects, and it lines be thus conceived to be drawn to the retina in out

eyes,

these lines also will hitupon parts which are exterior and interior;consequently
these objects too must ppear double; but we never have such an uncommoh

perception; and hence he argues that my answer is not correct.'
These two objections are gratuiously assumed by Mr. Arumugaven: For,
it is plain that nether the idea contained in the former objection, not that con
tained in the second is any where to be found in my answer. All that I meant
in my answer is summed up in the following words: It is under the circum

stances contemplated in the question, and not alமaysthat 1st the rays proceed
ing from an object at which we particularly look, enter the pupil aid all upon
given and corresponding points of the retina, thereby causing Single perception
of the object; and that, 2ndly the rays coming from a nearer or more distant
object in the same direction, when partially viewed, will impinge upon points
of the retina, which are all erterior or all interior to the points above noticed
and cause double perception of the object But i am surprised to see that this
plain, unadorned, straight forward meaning contained in my answer is not und
erstood by my objector.
11. Every two objects which are comprehended within the field of vision,
when one is partially viewed, will not be seen doubled. In order to elect
this, the nearer object should be within a certain short distance before us, be.

ing about in the same direction. Beyond this distance all things are invariably
seen single Hence all objects which do not keep the relative position necess.
ary for double vision will be always seen single;i.e, the circumiacent objects at
the same distance could not hold that relative position, mecessary fordouble
wisl0n.

2. All objects which are before us at the same distance within a certain num
ber of degrees, say about 150 (the extent of the field of vision as determined
by the learned) will be seen at one view and may consequently be regarded in

the light of one object Hence mone of them could be seen doubled. Any
object which fall, without this number of degrees could only be seen by one
eye, consequently it could not be seen doubled.
An ansuper to the optical question in Mo 22.
As far as my knowledge goes, it is certain that no Physiologist that ever

lived has been able to assign any satistictory reason for this Phenomenon, mot
withstanding the great controversies and discrepancies that have existed be

tween the learned. And I presume there is no person who can ac.
count for this Phenomenon without entering the regions of conjecture, Hence
it is not worth while to consider the various conjectures or phantascies of the
literary world in this respect, not will I at present press Mr. Arumugaven with
the following questions; wiz, How do we see things at all: Do we see the im
age of a thing, or the thing itself or both &c But I will satisty myself with
merely repeating his own words: The appointment of the Author of nature in

having bestowed upon as the faculty of sight which is exercised through the
medium of the organ called the eye, is, that we may see external thing, their
colours, magnitudes, figures, distances &c. as they are.”

An answer to the following optical query is desired; viz, It wo place any
tal slender object a few feet before us, and examine its relative situation,
compared with a spot on a wall in the distance, we find, that it the spot be

hidden by the stick when both eyes are open, it will become visible to each
eye when used singly; and will be seen on the side of the stick, correspond
ing to the eye that is employed How is this phenomenon to be accounted for:
Batticotta Seminary.
November 23, 1841.

Yoar's &c.
D. L.

Carol.

டுத்தாலும் என் போலுஞ் சிற்றறிவுடையோர் விளங்கமாட்டார்களெ
ன் ருே ஏதோ அறிகிலேன் கேள்வி கேட்ட விசுவசாதர் வயிரவகுத
ர் சாலும் மவுனமாயிருக்திவிட்டதும் எனக்குப் பெரிய ஆச்சரியம்.
காலுமொரு கேள்வி எழுதுகிறேன் என்னவெனில்,

_

ஆண்டவன் எங்கள் இரு கண்களையும் ஒரே பக்கத்தில் வைத்திருப்ப
த ல் அப்பக்கத்திலே தோன்.அறுகிற பொருள்களும் கடைபெசல் கசி
யங்களுமேயன் மி அதற்கெதிராய்ப் புறப்பக்கத்திற்குேன்பம் வேஅெ.
ன் றுக் தெரியமாட்டாதே. மேலும் இப்பொழுதிருக்கிற பிரகாரமாப்
இரு கண்களின் பலன் இன்னின்னவென்று சொல்லத் தேவையில்வா
த அவ்வளவு அலாமீபடும் வெளிப்படையுர் தெளிவுமாக இருக்கிள்
றது. ஆகுலும் என் சிற்றறிவுக்குத் தோன் ரகிறபடி அக்கண்கண்க்
கா.கச்குக்கிட்ட இருபக்கத்திலும் வைத்தால் ஏறக்குறைய எட்புறத்

தி ப் பொருள்களுக் த லாமபரமாய்த் தெரியுமே. அப்படியுண்ட
க்காத, ற்கு ஞாயமென ன?
இப்படிக்குத் தங்களுழியன்
மதுரை. த.அாசக.ஆ_. நவம்பர் மீஅறிவானச்தன்.

உமையாரும் புகழுதய தாாகையை வரையாவெழுத்தில்
வரைவிப்பவர்க்கு
துரைகளே,

உங்கள் உதயதாரகை உல்ம் சஞ்சிகையில் உடுப்பிட்டி மானக்க
ராகிய சுப்பிரமணியர் குமாரர் வைக் கியவிங்கர், சன் அாறி

சன்டி

சையுரையில் வருங் குன்றமொன் அ' என் அங் கட்ட2ளக் கவித்து
றையை கட்டளைக் கவிப்பா' என்று சொல்வியிருக்குங் காரணக் ,
மக்குத் தெரிக்கிலதெனக் கூறிஞர். சொல்லப்பட்ட வருக்குன்ற
மொன் று'என் அங் கவி.பெருங் துறை புகுர்து பேரின் பவெள்ள மூழ்
கியே புத்தரை மூங்கையராக்கிய வாத ஆரெங்கோன் வாப் மலர்;
ருளிய திருச்சிற்றம்பலக் கோவையாரிலுள்ளது. கோவையுன், கட்ட
ளேக்கலித் துறையே யன்றி வேறு செய்யுட்கள் வருவதையாமிபான்

ங்ெ கண்டிலம். அங்கனம் வருதற் கிலக்கணம் எங்குமில்லை. மேது
ங் கட்டளைக் கவிப்பா இல் வனம் வராது. அதற்கிலக்கணம் யாப்பரு
ங் கலவிருத்தியுட் காண்க. அஃதவர்ச்குக் கிடையாதேல் தன்னிய
வெழில்பெ. தொண்டை நாட்டி அளமா சொன் னபட்டண நிகர்செ
ன் னபட்டனத் துட் கன மிகுவிவேகக் கல்விச்சாலையில் மனமகிழ்வுட
ன் கவிவானாகள் வழங்கக் கு.ைச.துணியதனிலுக் கூரறிவினரெனத்

திசைமுழுதும் பாக்கிடு புகழ்பெருகிட விளங்குகின்ற மகாவித்தவா
ஞகிய கனம் டொருக்திய மகாராசமானிய ராச சிறிதிருத்தணிகை க
ங் த ப்பையர் குமார் விசாகப்பெருமாளயர் இயற்றிய விலக்கணச்
சுருக்க விளுவிடையில். ாசுகம். பகத்திற் கண்டுதே.மு.ச. மேற்கூறி

ய காண்டிகையுரை, கயன மிகு சங்க சமச்சிவாய்ஞர் பயன்மிகச்
செய்திடப்பட்ட பின்னர் தவஞானக் தனித் சால்-கூர்துறை சைச்
சிவஞான முனிவ ஒற் றிருத்தப்பட்ட விருத்தியுரையில் இருக்து சுரு
க்கி எழுத பட ட்ட தி. அவ்விருத்தியுரையுள் அவ்

வருங்குன்றம்' எ

ன்பது கட்டளைக் கலித் தறையென் று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற த.
ஆகைய லஅது கட்டளைக் கலித் தறையே யன் றிக் கட்டடி ச்சவிப்
இது சத்தியம்.
அதைக் கட்டளைக் கவிப்பாவெல்
சொல்வியது பிழை அப்பி

பா வல்ல.

ழை அவ்வு ை யியற்றிய மகா கனமடொகுக் கய விசாகப் பெருமான
யால வக்த பிழையன் று அச்சுக்கோத்த வர்களால் வந்த பிழையென்
பதற்கு சமசியம இல்லவே இல்லை இவ்வகைப்படும் விளுக்களை விகு

(Answer to the Optical Query.)
தரைகளே.

வல் மிகப் பைத் கயமென் ப.அ யாவருக்குக் தெளிவாய் விளக்கும்.

.

இதயவிருனிக்கு உதயவெளிபரப்புக் தாரகையிற் பின் அல் வருங்
காரியத்தைப் பிரசுரஞ்செய்த க . முற் றுணர் க்த பெரியோர் அத

இது நிற்க-ல் சம் சஞ்சிகை ாங்கம். பக்கத்தில் தமிழ்ப்புலவர்
வேத கிரிமுதலியார் "ஐம் மூன்றத முடல' என் அம் வீரசோழியவி

'உதயதாரகை'ல்க. சஞ்சிகை ள அக ம் புறத்தில் வயிரவநாதர் வி

திக்கு காரணமாகக் காட்டிய 'அக் துரத்துள்ளே” என்னும் ஆசெசி
கை வெண் பாவினிற்றில் ஆளையே போன் எனச்சொல்லியிருக்கின் தி
அது அதில்' போன் என் பதின் கருத்து எனக்கு விளங்கவில்லை. அன்
றியும் பதினைக் காஞ் சஞ்சிகை. பாசனம். பக்கத்தில் குவ்விகுதிக்கு "ஆக்

சுவநாதரென்ருெருவா மேல ன கேள்வியென் றெண்ணிக் கேட்டார்

குவதுளதெனின் ' என் அங் கவியை உதாரணங் காட்டியிருக்கின் கு

கேள்வியொன் அறு இரண்டு கண்ணிருப்பதில்ை வரும் பயனென்ன'
இதற்கு எது மறுமொழியென்று கற்றுணர்ந்த பெரியோராலறிய அ

ர். அகில ஆக்குக. எம். போக்குக. எம். நோக்குக. எம். சக்க.எம்.
கவ்விகுதியன் விக் குவ்விகுதிவரவில்லையே ஆகையால் இதன் கருத்தும்
எனக்கு விளங்கவிலலை. இவ்விரண்டு விளுவிற்குக் தமிழ்ப்புலவர் வே.
தகிரிமுதலியார்தாமே விடையெழுதும்படி வேண்டிக் கெட்கிறேன்.
இங்ஙனம்.
அருளுசலச்செட்டியார் முத்தப்யாச்செட்டி
வண்ணாகர், கார்த்திகை மி. வசதி"

ற்குரைக்குங் கரு ச்தையும் அப்பத் தி க்கி

வழியாய்ப் பிரசித் கஞ்

செய்யும்படி தங்க ைத் தாழ்மையுடனே யும் நேர்மையுடனே யுக் கோ
ருகிறேன்.

சேகர் இதுவரைக்கும் இச்சித்திருந்திலா போலும் இன்னம் மறுமொ
ழி எழுதாததென்னவென்று என் சிற்றறிவுக்குச் சற்றென் கிலும் விளங்
கவில்லை. இது வீண் அலட்டான கேள்வியென்ருே அல்லவென்று ம

ற்றவர்கட்குச் சொல்விக்கொடுக்கவொன்னதென்ருேசொல்விக்கொ
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கிறிஸ்துநாதரின் வமிசவரிசையைப்பற்றிய வினவுக்கு விடை

பாரத வினுக்கள்.

(Anwer to the Question on Genaology of Christ.)

கனம்பொருக்திய முகாமைக்காரரே.
பாரதம் அருச்சுனன் நீர்த்தயாத் திரைச்சருக்கம். சுகம். செய்யுள்.
பெப்ருய்சகதண்டங்களனைத்தும்மவைபெற்றும்
முற்ருமு கிண்முலையாளொமுெக்கண்ணர்விரும்பும்
பற்ருமெனமிக்காரிகழ்பற்றென்றிலுமுண்மை
கற்ருர் தொழுமருளுசலமன் போடுகை தொழுதான்.

விகுவியிருக்குங் காரியத்தை விளங்கிக் கொள்ளும்படி, விவாக சம்
பக்தம் வமிச்வரிசை யிவற்றைப்பற்றிய யூத நியாயப் பிரமானத்தை
அறியவேண்டி யிருக்கின்றது.
ஒருவன் தன் மனைவியைக் கைமையாய்விட்டுப் பிள்ளையுமின்றி பிற

திேவிட்டால் அவன் சகோதரன் அவலே விவாகஞ்செய்து தன் ச
கோதரனுக்குப் புத்திர சக்தான விருத்தியாக்கலாம்.

சடாசுரன் வசைச்சருக்கம். டு. ம். செய்யுள்.

இங்ஙனமாக

லால், எலியென் பவன் பில் ளயின்றி பிறந்துவிட அவன்

கோதரன்

பாக்கோபு அக்கைமைப்பெண் ண விவாகஞ் செய்து அவளிடத்தி
யோசேப்பைப் பெற்ருனென வுணர்ந்தறிக.ஆகவே யோசேப்பு இய
ல்புவழியாய் யாக்கோபின் புத்திரளுயிருக்க நியாயப்பிரமாணத்தின்
டடியோ ஏலியின் புத்திர அஞ் சுதந்தரியுமென் று உரைக்கப்பட்டா
ஆயிற்று. மேல், யர்க்கோபும் ஏவியும் ஒரே தாயாரிடத்து வேமலே

தோளிரண்டிலு நாடொறுமிரண்டக் கண் சுரும்பினைவிரும்பினன்
சுமங் து

1

தாளிரண்டுடைய தொரு கருங்குன் றஞ் சார்வ போல கண்டமுஞ்
சரிப்பான்

சோளிாண்டஞ்சிப் பிறைபிரண்ட கல்வான் குகையிடைப் புகுவ
தேபோல

தந்தையர்க்குப் பிறக்த புத்திரராய் இருக்கலாமே. அப்படியான

வாளிாண்டன் ன வெபிறிரண்டொழிகூர் வானிலாவழங்கிய வா

விடத்து, இங்னைக் தோன் மகிறபடி இயல்புவழியாய பெற்ருரு-ை"
வும் நியாயட்பிரமான வழியாய பெற்றருடையவுங் கோத் திரவரி வி

இவ்விரண்டுசெய்யுள்களின் பொருளும் என் புல்லறிவிற்குப் பூரண

க், பமும் வே. மாய் உருக்கவேண்டிற்றே காரியமும் இப்படியே

மாய்ப் புலப்படாமையால் இவற்றை உங்களுதையதாரகை ப்டத்திர

பிருக் ததென யூத நியாயப் பிரமாணத்தாற் றிருட்டாத்தப்பட்டிருக்தி
ம், சிலர் அாக்கா மரியாளின் பெற்ருர் வழியையும், மத்தெயு யோசே

த்திற் பிரசுரஞ்செய்து பின் கற்றுவல்லபுலவர் எழுகங்கருத்தை அ

ப்பின் பெற்றர்வழியையும் எழுதிகுரென்று கருதகிருர்கள். அப்பு
டியான இடத்து எவியென்பவன் யேசுக்கிறிஸ்துவின் தாயான மரி
பாளுக்குத் தந்தையும் அவளுடைய நாயக ளுகிய யோசேப்புக்கு மா
மலுமாஞன். அச்சுவிசேஷ கரின் கோக்கம் யாதோவெனிற். இறிஸ்
அகாதர் தாவீதின் வித்திற்றேன் றி அவனுக்குச் சு சந்தரியாவாரென
க்கூறிய பழய ர்ேக்கதரிசனங்கள் யேசுக்கிறிஸ்துவிலே நிறைவேறி
பாபிற்றென்று ஆதருக்குத் திருட்டாக்தமாய்க் காட்டலே. அப்ப
டி அவர்களெழுதிய வமிசவரிசை யட்டவணையிலே யாதொரு தப்
பிதமே அம் மாறுபாடேலு முண்டேம்,

சகல வமிசவரிசை அட்ட

வணக சையும் எழுதிவைத்திருந்த ஆதர் கிறிஸ்துநாதருடன் பகைமை
கொண்டிருக்ததால் அம்மாறுபாட்டை யுடனேயே சொல்வி வாதா
டிப்போடுவார்களே.

To the Editors of the

யான் .

ப் பத்திரத்தின் வழியாய்ட் பயிரங்கச்செய்யக்கேட்கிறேன்.
இப்படிக்கு.
யாழ்ப்பாணம். தி அாசகம்ஆ_.

ஐப்பசிமாதம். உஎதி".

பிலிப்புப்பிள்ளை அக்தோனிப்பிள்ளை.

கல்விப்பொருளைக்காட்டுங் கனம்பொருக்தியமுகாமைக்காரசே,

முற்றறிவுள்ளோர் செய்யுட்களில் சிற்றறிவுள்ளோ அக் கோ ரைய
முண்டு. அஃதென் னயோவெனின் கிருவள்ளுவர்குறள், கடவுள்வாழ்
த்தி. டு ம் பாடல். 'இருள்சேரிருவினயுஞ்சோவிறைவன் பொருள்
சேர் புகழ் புரிந்தார்மாட்டு' பரிமேலழகர் இச்செய்யுளுரையில் கல்
வினை பிறப்பையுண்டாக்குமென்மம், அறன் வலியுறுத்தல்..அ. ம். பா
டல் வீழ்ாேள்படாமைகன் ருற்றின ஃதொருவன் வாழ்நாள் வழியடை
க்குங்கல” இச்செய்யுளு ைபில் கல்வினை பிறப்பை நீக்குமென்றம் வ
மைந்திருக்கிருர். இவற்றை உங்கள் பத் திரிகையின் வழியாய்க் கற்றே
ர்விரித்துக்கூறும்படி மிகவும் வக் தனஞ்செய்த கேட் டுக்கொள்ளுகி
Yours, &c
றேன்.

Morning Star.'

Gentlemen,

A FRiRNo.

Now, 1841.

I request you to insert in the next number of your valuable paper, the fol
lowing query, which l propose to the l'apists wiz.
1 there any such place as Purgatory? that I may know what alwer

Answer to the question on சனி ரோடு.

they will give. Let them support their argiments by passages from the Scrip

இருபத்துநான்குசீர்க்களிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம்.

1 remain,

tures.

Yours very truly

Batticotta Seminary

Jour WHITE.

19th November 1841.

அதுரைகளே,

மக்கர் குகு சத்தர் குடகத்தர் நிடதத்தர் துளுவத்தர்தொதி மத
ரைசிங்கி-மத்த கயமொத்ததிறல் பெற்றிடுபுவிச்சக்ரவர்த்தி சிங்காரி
யன்முதன்-மன்னராசாளுமிடமென்னவளர் யாழ்ப்பாணமருவுகல்லா
புரியினன்-மயில்வா கனச்சுப்பிரமணியசுவாமியின் திரு மலரடி திதிக்

உரோமானத்தாராகிய கத்தோலிக்கு பாப்பு மதத்தவர்க்கு நான்
விகுவுங் கேள்வியை உங்கள் பத்திரிகை பின்வருஞ் சஞ்சிகையிற் பிர
காஞ்செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.
அஃதியாதெனின், உத்தரிக்கிற இஸ்தலம் என் ருெரு தலம் உண்
டோ? உண்டெனச் சொல்ல விரும்புபவர்கள் வேதவாக்கியங்களி

குமடிமை-திக்கனத்தும்புகழுமுத்தமமிகுத்திடுஞ்செக்தமிழ்க்கலைஞா
ப்கன்-சீர்மருவுகந்தனருண்மைக்களுமாறுமுகமேனெழுதுங் காகித
ம் - செப்புதயதாரகைப்பத்ரமீச்சிற்பதித்திட்டுப்ாசித்தமாக்குக்
திகழ்முகாம்ைக்காரெதிர்கொண்டுதுயர்விண்டுசித்தமகிழ்கொண்ே

குலே தங்கள் நியாயங்களைப் பலப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்ளு

ப்பக ரிடிற்-சனிவாாமதிலெண்ணெயிட்டு வெக் கீரினிற்றலைமுழுகெ

8றென் .

ன் ப.துவாகுற்ை-சத்திபலிசித்ர கவிஞர்க்குளுசித:ரபல்யசற்குணடிகத்
தவமிகுந்-தணிகை வளர் கந்தப்பதே சிகனளித்திடுஞ்சாவனப்பெரு

வட்டு கர்

த.அாசக. இஸ்.

கார்த்திகை மாதம், ஸ்சு. திகதி.

இப்படிக்கு
உண்மை விரும்பி
வேலா யுதா

முதலித்தம்பி,

கணிதவினு.
மிகவுங் சனம் பொருக்தியமுகாமைக்கா ரே,
ஒவ்வொருபக்கத்திற்கேயொரு சதமில்ல சாகிற்
செவ்விதாஞ்சதுரங்கத்திற்றிகழ்பதிஞயிரக்தான்

காண்க-தக்க சனி ரோடெஅம்மவ்வையார்மொழி தனக்குரை தன

மாளெலும்- மிக்க புலவனுமிங்வன முாைவகுத்தனன் மிகுசோதிடங்
களாலும்-வித்தகவறப்பளிசு ரசத சமுதலான வேறுபல நால்களாஅம்
-மேல னபொருளிதெனவேயுணர்க.கே.டி.சிலவீணர்பொருள் வேறு
பகர்வார்-மெய்மையைப் பற்றி வள்ளுவர்சொன் மூன் ருங்குறள்விளங்
லொர் போலுமன்றே.

பரமார்த்தகுருவின் கதை.

இவ்வகையில்லொவ்வொன்ற மீரெட் உத்தகெல்வின் வெள்ளம்
எவ்வளவின் அபுல்லேற்கியம்புவீர்கணிதவல்லீர்.

இப்பாடஅள்ளடங்கிய கணக்கை உங்கள் பத்திரிகையின் வழியா
கச் சிற்றறிவானபிகழாது முற் றுணர்ந்தோர் மொழியும்படி கேட்
இப்படிச்கு
ச்ெகொள்ளுகிறேன்.
சொக்கலிங் கம்பிள் கூ குமாரன் ஆதிமூலம்பிள்ளை.
மதிரிை.

ஏழாவது.

குதிரையிலிருந்து விழந்த கதை.
சொன்ன வெச்சரிக்கையோடு கெடுகள் இருந்தபின்பு சீர்மைவழி
யே போஒம் சீஷர் ள் கை பிற் பணம் பறிய,மொழிய மடத்தில திவ

ாவறியா தென் மதைப்பற்றி ஆருக்கூர் சுற்றித்திரியப் புறப்பட்டார்
கள்.

_
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STAR,

ஒருநாள் அவர்கள் மடத்தக்குத் திரும்பி வருகையில் அசைக்தசை
க்க சருக்கள் குதிரைமேல் வரும்போது ேேழ தாங்கின. வொரு மச
க்கொப்புப் படவே அவர் தலைப்பாகு பிறகே விழக்க தாம். அதன்

ஒone things which it is proper to pick up, and others which it is iமரrope ,
pick up. You should act with some shew of sagacity. To is the rep_i,

சி ஷேர். ள் எடுத்தார்களெ றெண்ணி சும்மாவனே கங் தாரம் அவ
ர் சென்றபி பு தலைப்பாஎக்கே தாருங்களென்று கேட்டார். அத

these he wrote accordingly.

ங்கே விழுக் சவிட்த்திற் கிடக்கும்ென்

அவர்கள் சொல்ல அவர் கோ

horse, which tottered as it went, tripped and fell down, and the போய் மாங்

பித்து விழுக்ததெல்லாம் எடுக்க :தேவையில்லையோ கான் சொல்?

ling head downwards and feet upwards into a large hole which was near, வ
ed out for help, and cried, Pray run and pick me out.” The disciples rவ ம

வேணுமே வென் ருர். அப்படியே யுடனே மடையன் ஒ_ப்போப்
விழுந்த பாகெடுத்துக்கொண்டு வருகையில் அன்றிராத்திரி மசிை
சொரிக்க பெய்ததிளுலே பசும் புறிகாட்டிலே மேய்க் திருக்க குதிரை
கழிந்து விட்ட லெத்தியைத் தலைப்பா கிலே க்திக் குருவின் கையில் ”
த்தான்.

_

அப்போசவர் உச்சியென்று வெகுவாய்ச் சினக்தர். அதிச்?*
ல்லாருங்கடி பிதேதையா விழுஞ் சகலமும் எடுக்கச்சொல் முன்'
மீபித்ததல்லவோ, கற்பித்தபடி செய்த கஞல், இப்போ ர்ே கோபர்
காட்டுவானேனென் ருர்கள். குருவோ வென் ரு லப்படியன்றே, எடு
க்க ச் சகுவதும் மெடுக்கத் தகாத துமுண்டு விகுவறிச்து கடக்க வே.ஆறு

:ேWe are not men so clever as all that.

So they requested that he னமாக

write down, separately, such things only as they were required to picக் உற, வாக
After this, in travelling along, the ground being slippery and wei, the யe

him, and one of them taking out the cadian, which he had before write உச்

given to them, began to read thus:

To pick up a fallen turban-to rick ,

a fallen waist-cloth and short cloth-to pick up a fallen jacket and drawers'

Thus the Guru lay there naked, while they went over ench article. ஊe tr
nne, according as it was read out, and notwithstanding all his entreaty உமர் .
his rege, because this was not written in the cadjan, they perseverediமாகிவ.
saying, Sir, where is it written that you are to be picked up shew E. W.
will do exactly according to what is writem; but we will newer conseat டி .ே

that which is not writen.

He, perceiving their obstimacy and seeing

ம்ை.

er way of escape, took a cadian and a stile, and wrote, in the place where ie
was lying, And it1 fall you are to pick me up.'
His disciples, when they saw what was writen, all, with one accord we Ed

அ.துக்கவர்கள் அம்மாத்திரத்துக்கு காங்கள் மனுஜால
லவென மறு எடுக்கவேண்டியதை மர்த்திரம் வேறுபட எழுதச் சொ
ன் ஞர்கள் அவருமெழுகிஞர்.
அப்புறம போகையில வழுக்குகிலத்தில் இரமாகக்கொள்ளத் தள
ர்ந்த கடையாய்ப் போகிற சென்டிக்காற் குதிரை தவறி விழுசேகா

nuck in the hollow into which he had fallen, they washed him in some வைசு
which was at hand; and, afterwards, having put on all his clothes as before, they
seated him on the horse and conveyed him to the Matam.

ம். அத்தண்டையிலிருந்த குழியிற் குருவுக் தலைழுேங் கால-ேஅ-ா

அகத்தியர் ஞானம் ாலஉம். பக்கத்தினின்.அ.

மென் றர்.

-

க விழுந்து கோவென் றலறி என்னயெடுக்க வ ரு சொவென் அ '
ப்பிட்டார். ஷேருமோடிவந்து முன்னெழுதித் தக்த ஒலையை யெடு

த்து ஒருவன் வாசிக்க விழுந்த தலைப்பா எடுக்கவும், விழுக் சோ'
வேட்டி எடுக்கவும், விழுதே சட்டை யுள்ளுடை எடுக்கவுமென்சி'
வாசித்தபடி ஒன் ருென் ரு ப எல்ல த்தையும் எடுத் துவைக்கக் குருச்
கள் கி.அ.மான மாய கூகே கிடந்தார்.

அவர் இப்படிக்கிடக் த தமமையும் எடுக்கச்சொல்வி யெத் த?ன
செஞ்சிமூலும் எத்தனை சினந்தாஅம் இதுவும் எத் னவே ஒலேயில் எ
முதாத சிகுலே மாடடோ மென் அ சாதித்த ர்கள்.

ஐயா வும்பையும்

எடுக்க வெழுதின தெங்கே காட்டும், எழுதினடடியே செய்வோமொ

picked hin up. As his body was entirely covered with mud, because there wடி

வேதாந்த தமிழ்மார்க்க முறையைக்கேளு விரித்து
பெரியோர்க்குக் கோபம் வேண்டாம்-நாத
ரென்னும் மும்மூர்தி தி நாசப் பேய்கள் நாம் தனித் பல
பல தந்திரங்கள் பண்ணி. காதாந்த மாயவலைக்கண்ணிகு
ற் றிக் காசிகங்கையென்று நவதானமபண்ணி-மாசாக்தவு
ருவமேயெடுத்து பிந்த வையகத்தை மயக்கஞர் வகுத்
ரைக்கப்

துப்பாாே

ம்க.

ழிய எழுத ததை பெ ருக்கா அஞ் செயயச் சம்மதியோ மென் ருர்க்

ள். அவரும் வாகன் சா:னயைக் கண்டு சப்-மவ. வேருென்மங்
காளுமல ஒலையும் எழுத்தாணி யும் வாங்கிக் கிடக்தவிடத்தில் காலும்
விழுக் கால எடுக்கக் கடவீா களெ அ எழுதி ஞர்
எழுதினதைக் கண்டு ஷேர்களும் ஒருமிக்கப்பே ப் அவரை எடுத்
தார். ள். விழுக் தகுழியிற் சேமிருந்த படிய ஆல் அவர் உடமபெல்லா
ஞ் சகதியாய் அழுக்குப்பட்- தெ. அ. சமீபத்திலிருந்த தண்ணிரிலே

குளிாப்பாடடி-அாகள். பின்பு பழையபடி யுடுப் டெவல மு த்ெத அ
அசைக் குதிசையிலேற்றி மடத். குக் கொண்டுபோய் விடடார்கள்.

பாரப்பாவிப்படியே தெளிவில்லாமற் பராபாத்தை

யறியாமன் மோசம்டோ ருர்-ஆசட்டாவெதர்ப்பாச்க
ளென்ளுேடேதான் அஞ்ஞானமூடர்கடானதையென்
ர்கள்-வோப்பா சிவலிங்கம் விட்டுஅலிங்கம் வேதா
ந்தலிங் கமதைவிரித்துட்பார்த் தாத்-சோப்பாகசுமால
நாற்றந் நாற்றம் சிவம்.வேணுமென்றதினஞ் செபத்தை
ச்செய்யே

உ0.

THE ADWடிNTUREs OF THE CURU N000I.E.

(By Beschi)
Seventh Story.

Of falling of the horse.
At the circumspection, which has been mentioned, had been for sometime
-

used, the set out po a tour ton village to village impelled by the consid.
:tion, that should they trave around the district, the disciples ight collect
their money, but that in the Matam no income could be relized.
ope day, when they were on their return to the Mattan, as the Guru was
_

1988ing alog on horseback, histurban happened to fall of behind him, in con.
sequence of encountering the branch ot a tree which hungdownwards, Think.

செபத்தையேசெய்வதற்குச் சீவன்வே னும் செப
ஞ்செய்யத் திருச்சித தந்தேடவேணும்--பவத்தையே
ஒழிவதற்குக் கண்ணிர்வேனும் டான் பாதமடைவதற்
குத்தவசுவேனும்-அவத்தமாய்ப்பலதானம் பன்ன
வேண்டாம்

ஆறு சதிதனின் முழுகியலேயவேண்டாம்

சிவன்பேரிலானப்படிசொல்லிப்போட்டேன் தீட்சை
பெற்றுக் குருபாதந்தேடுவாயே.

2.க:

ம8 தt the disciples hit picked it up, after he had travelled on quiety for a
ponsiderable distance, he isked theml,

where is my turban please to give

மு:” Upon
.Theywhich
eplied,
It is tigry,
wonder,andandsait,
probably
ies necessary
on the'spottowhere
it
he grew
Is it not
pick up

tell.'

every hig that hath illen So idiot immediately ran oா, and as he wல்
tringing along the tillen turban which he had pickedip, heplaced in it some
dung loosely evacuated by the horse (for he had been feeding on the commons
ஆஜா ஆகs that was greet in consequence of some showers of rain which had

கையிற்கொண்டு பரப்பிாம மொன்றையே நாடிக்கொ

fallen that night,) and delivered it ito the Guru's hand.

Helen becane exceedingly enraged, cryingout, Piete.

தெரிசிப்டாப்புலத்தியனே நன்ருய்க்கேளு செப்பி
னதோர் நூல்களெல்லாஞ் சுட்டுப்போடு-அரிசிப்பா
யோர்வழி மெஞ்ஞானபாதை அடைவதற்கு அடையா
ளமொன்ற சொல்வேன்-பரிசிப்பாய் பத்துநெறி

To this they

al with one accord replied, How is thi, Sir Did you not deliver your
instructions before, saying, that every thing which fell was to be picked up;
and now, because Idiot acts according to those instructions, yoafly into a pai

oin, wherefore is this: As for the Guru, hereplied, .Noteo. There'are

ண்டு-வரிசிப்பாய்நிலைதவருமார்க்கந்தேடி வணங்குமத்

சமறைபுகுந்துவாழுவாயே.
_

.ெ 2.

_ளு

sாNாலாடு
2த பதாகை_MORNING STAR,
சஞ்சிகை. உங்.)

தஅாசக இடு). மார்கழி மட. உ. தெயதி வியாழக்கிழமை. Thursday, December 2, 1841.

இலங்கைத்தீவின் சிறைகளைப் பற்றிய சுருக்கமான விபரம்.

(No.

2.

இக்கணக்கிற் காண்கிறபடி வடக்குசாட்டில் இருக்கப்பட்ட சி
றைகளோ மிகு கி.
உலாக்தா இராச்சிய காலத்திலே இப்படிப்பட்ட எளிய களம் பன்
குகளுக்கு எசமான்களால் வெகு கொரே ஆக்கினை கடந்தது. அற்ப
ன் குற்றத்துக்கும் விலங்கும் ஊழியமும் கடந்த தி. உலாங் தாக்கோவ
ஆனமேக்தா ருக்கு ஆ.அபணங்கொடுத்துவிட்டு என்னவுஞ்செய்து

(SLAWERI N CEYLos.)
(Translated from the Friend.')

த.அாக ஆ_. சார் அலக்கு சக்தர் சோன்ஸ்றன் (Sir Alexander
Johnston) எ. ற திேயதிபதி சீமைக்குப் போய் அல்விடத்திலே இரா
சாவின் மத்திரிமாரைக் கண்டு அவர்களுடனே இலங் ைசத்தீவை அதி
- தேற்றமுன் சீர்திருத்தமுமுள்ளதாக்கும் வழிவகைகளைப் பற்றியும்,
இத்திலிற் பிறக்த சனங்களுடைய கிலைபாத்தைப்பற்றியும் பேசின.
துல்லாமல், இனிமேல் இக் கி. ாச்சடல்களிலே ைெறவாணிகம் நடக்

கொள்ளலாம் ஆகுஅம் இங்கிவிஸ் இராச்சிய காலத்திலேயோ அ
ப்படி சடவாது.
வேதவாக்கியஞ் சொல்லுகிறபடி சாங்கள் எங்க அப்போல எங்க

ள் அயலாரையுஞ் சிநேகிக்கவேண்டும். எல்லா ையுங் கனம்பண்.அ
சகோதரரிடச்தில் அன்புகூருங்கள். B. Peter. 2. 17.

தேமவதைத் தடுக்கவும், இலக்கைத்தீவிலுள்ள சிறை குட்டிகளின்

ங்கள்,

கேடான நிலைமையை சிக்கவும், கோவியர், பள்ளர், களவர் சிறைக
எ ப் அடிமைப்பட்டிருப்பதை மறக்கவும், வலுவக்கமாக எசமா
ன்கன் சிறைசஊக்கொண்டு வேலைசெப்விப்பதை விலக்கவும், ஆபிரிக்

ன் னே காலஞ்சென்று போன செருமி (Honourable J. Jeremie)

இவ்விடத்துக்கு முதல் திேயதிபதியாயிருந்து கொஞ்சகாளக்கு மு
இராசாவும் சிறையை விலக்கத் தெண்டித் தும் அவருடைய எண்ண

சாத் தேசத்தில் இருக்க மோரிசுவுக்கும் (Mauritius) ஆசியாவின்
சிலபல இட்ங்களுக்குஞ் சிறைகளை அஅப்புவதைத் தவிர்க்கவும், தி
ல் லுமின்வபோன்

ஞ் சரிப்படமு னமே இவ்விடத்தைவிட்டு உத்தியோக மாறி மறுஊ
ருக்குப் போய்விட்டார்.
தெளிதல்.
இதைவாசிக்கிறவர்களே, நீங்களும் மேற்சொல்லப்பட்ட பெரிய
மனிதன் தன் அடைய, கல. சிறைகளை யாதெ ாரு கயமுமில்லாமல்

சில காரியங்களை முடிக்கவும் பேசி முடித்தி

அால்கம். ஆ_. திரும்பி இலங்கைத் தீவுக்கு வக்தார்.
வச்தபொழுது சகலரும் அறியும்படி இக முதற்ருெகிக் கச்சிகை
வாணிகம் கடத்தப்படாதென்மம் அப்படி கடத்த முயற்சிப்பெ

சட்டத்தை அடைக் துகொண்டு இட்டமாக்கின.தபோல நீங்களும்

றே பெயர்களுண்டாகுல், அவர்கள் கரே ஆக்கினேயடைவார்களெ

உங்கள் கீழ்ப்பட்ட சிறை குட்டிகளை

ல் ரச் ர்ேப்புண்டாயிற் று.

மகாயோகயெவா

அால்கம். ஆ. சிலர் இக்கட்டளை நிருபித்தவ மீமின திஅம் கொ

ர்களும் உங்களை மிகவும் கணிப்பார்கள்.

மும்பிலே குற்றவாளிகளாகத் தீர்க்கப்பட்டு ஆ கினையடைக்கார்கள்.
இல் லும் ஊர்ட் பிறந்தவர்கள் தானே பூரிமாாாயிருக்க மற்றவர்க

SIR,

1 beg you to insert the following list of Scientific terms in the Star, for
the couderation and sanction of those engaged in the purait of cience.1 have

ல் செய்த குற்றங்களைத் தீர்மானம் பண்ணலாமென் று அாயிசும். ஆ.
ஆவணி மீ. உை. தி". ஒரு கட்டக் யுண்டான தி கு. சிறை குட்டி
களுள்ள சகல எசமான் களும் பிரதான (எசு.க) ஏபோட்டை சாதி
யார் கோவறன மேக் கார் செப்த கயத்திக்காக எல்லாரும் ஒருமன

given diferent words for some terms in the Star No. 22, page 213, which
are marked with an asterisk, as I could not reconcile my mid thereto.
I am, Sir,

ப்பட்டு, அால்கம ஆ_ ஆவணி மி. லகக். தி. தொடுத்துப் பிற
க்றெ பிள்ளைகளெல்லாம இட்டம்போகும்படி செய்தார்கள். இதe
ல். (கா) வருடக்காலமாக நிலைத்திருக்த சிறைபிடுக்கண் நீங்கிவிட்

Navaly, Nov. 26th.

Yours ever dutial

*Amplitude, அக்ரெம்
Minus quantity, விசுத்தி
-sine of அச்கிரச்சா,அக்கிாச்சி Coefficient, வருணம்
-given, பிரகிருதி
-degree ot, அச்கிரபாகம்.
Infinite quantity, அனர்தாசி

_தி.

அால்.எம். ஆ. கோவியர் பள்ளர், களவர் சிறையிவிருக்து இட்
டம போகுமப் பண்ணவேணுமென்று கோவறணமேக்தார் சிலவழி
வகைகளை உண்டு- ண்ணி, ல.அம், ஆ. உண்டான கட்டவே பென் ன
வென்ருல, எசமான்கள் சிறைகளைப் பங்காக ஆளப்பட தென்மம்,

யை_

*Addition, சங்கலனம்

இட்ட

- of fractions, பின்ன சங்கலன

ம்போவே ஸ் , மென் டி நீர்ப்புண் டாக்கிஞர்கள்.
அாஉக. ஆ_. உண்டான கட்டன நிருபித்தல் என்னவென் முல்,
ஒரு பெண் சிறையும ஒரு ஆண் சிறை புல் கூடி ஒரு பெண்பிள்ளை பெ
திருல அப்பின்ன பிறந்தபோ.: சானே தாங்கள் அடி ைமட்பட்டிரு

*Subtraction. விட கலனம், வியவ
கவிதம்

சிறைகள ப் அடிடைப்பட்டிருப்பவர்கள் பணக்கொடுத்து

இட்டமாக்குவீர்களேயா.இல்

களாயிருப்பீர்கள். ம. சாதியான பெரியமனித

ம், பி

_ம

Geometry
Apex

ன சங்க விதம்

_of a triangle, வதனம்
Hypothenuse, விஷமகன்னம்,அ

-offractions, பின்னவியல கவித

க்க கன்னம், க | ண ம்

L0

Side (of any Geom fig.) பு:சம
* Multiplication,
Tetragon
-of fractions பின் னகு னனம்
-diagonal of, கன்னம்
Division
Trapezium, விஷ சதுர சிரம்
-offractions, பின் னடா காரம்,
| Triangle, திரிபுசை

க்கும எசமான் களுக்கு அச்தப்பின்ன பின.து தாபி
சாதியென் ன
வே அதின் படி, உ. அல்லது, க. துறை பலகொடுத்துப் பிள் வ
யை இட்டம்போக்க வேண்டுமென்டி ாேப்புண் - யிற். இவ்விரண்
கேட்டன கிருபித்தல களினலே வெகுசிறைகள் இட்டம ப ஞர்கள்

அாக.அம் ஆ. ஸ்அவ. ட்மக்க சிம க ராசா அவர்கள் கல. சி
மைகளே , ட்டமபோ ப்பண்ணின ஒரு பெரிய மனிதனுக்கு உடகா
பமாக ஒரு பொற்சங்கிவியும், வேறுஞ் சிலபல உபகாரமுங்கொடுத்

ைபாசனம
பி
-scalene, விஷமத்திரிபுசை
* Fraction பின்னம், அமிசம், இரா -isosceles, த.வி சமத்திரிபுசை

சாபென். சில புதினப் பத்திரிகை ளால அறிய வந்தது. கண்டிதே
சத்திலேயே கடன் பட்டவர்கள் கடன் கொடுத்தவர்களுக்குச் சிறை

-square of, பி. னவருக்கம்

களாயிருக்தது முன் ஆளில வழக்கமா பிருக்தது.

-cube of பின்ன கனம்,

அாகடு. ஆ.

சிபா கம்

மேற்கு காடு
தெற்கு காடு
கிழக்குச ெ
வடக்குகாடு
கடுக. டு

ஆசத் தொகை,

பெண்

கா எ க

கா -2_

_mr_

க r_

ல் உ

a)க

ம-ைதகாடு

ல கதகால்

சா.அஎ

கி.ா_

விசதிா.அ.

மிகதி உாஅசு,

கண்டம்

Circumference, பரிளுமம், பாக

Proof, உபபத்தி

கவசனமேக்தாலெழுதபப்ட்ட ைெறக் கணக்கு
ஆண்

Segment, பரிச்சேதம், விருத்த
ன ம, மண்டலம

Assimilation

Complement
-of a segment, பீடம்
Tangent. கோடி?

-offractions, பாகசாதி
| Rule of three
l -inversion, விலோமலிதி

Demonstration, உபபத்தி

-inverse, விலோ மத்திரைா சிக Cosine, கோடிச்சா, கோடி :
LD

|

Plus quantity, தனம்

|
Section, மார்க்கம்
_ _

222

உதயதாரகை.-MORNING STAR
Solid contents, கனடலம்

Reflection, சாயாமயம்
Atom, அமிசு
* Polar star, கிரகாதாரம், துரு

Shadow

-of gnoman, பா
*Azimuth, அகி கோடி

டப்பட்டுக் கொடுக்கப்பட்டன.

எங்களிடத்திலிருக்கிற கையொப்ப அட்டவணையை

_

Ascending

அப்பிவைக் சச் சொன்னதினுல், கம். புத்தகங்கள் கட்

Transition, சங்கிரமம்

நாங்கள் பார்க்சம்போத பத்திரத் தக்குக் கையொப்
-node, , ராகு
Chemistry, இது சவாதம்
Firnament, உடுப்பதம், சாயா I Philosopher's stone, பரிசன பம் வைத்தவர்கள் கொஞ்சப்பெயரும், செலவுக்குத்தக்
-தம
வேதி
க வர வைக்கொடுக்கத்தக்க ஆட்களில்லாசிருர்தும் நாத்
சள் நினைத்திருந்ததிலும் அதிகம்பெயர் இதற்குக் கை
யொப்பம் வைத்திருக்கிருர்கள். ஆகையால் எங்கள் :
அறி க்கைப்பத்திரம்.
ன் முயற்சி புதுவருட தோடே உங்களால் அதிக விருத்
உதயதாரகைப் பத்திரத்தினது சிநேகிதருக்கும் அ திப்படுமென்று நம்பிக்காத்திருக்கிருேம்.
மேல்வருஞ்சஞ்சிகையில் இனிமேல் நாங்களெண்ணி
த்தை முயற்சிபண்ணி நடத்துபவர்களுக்கும் அறிவிக்
யிருக்குஞ்சிலபலகாரியங்களை ப்பற்றி அச்சடிப்போம்.
கிறதென்னவாகுல்,
.

உதயதாக கைட்பத்திரத்தினது காரியகாரருக்குங்கை
மேல்வருஞ் சஞ்சிகை ஒன்ருேடே இவ்வருடத்துமு யொப்பக்கா
தலாம் புத்தகம்முடிகிறபடியால் வருடந்தொடுத்து வ் நிவிக்கிறதரருக்கும் நாங்கள் அதிக எளிதாவுடனே அ
ென்னவென்முல்,
வளவும் அச்சடித்த பத்திரங்களை ஒழுங்காகப்பத்திரப்
தடையின்றி அவரவர் கொடுக்கவேண்டிய பனங்க
படுத்திவைத்தவர்களுண்டானல்

எல்லாப்பத

அவர்கள்
்
உதயதாரகைப்பத்திரத்தைப் பிரசித்தம்பண்ணுப
திரங்களையுமொன்ருய்ச் சேர்த்துக்கட்டிவைத்துக்கொ ளை
வரிடங்கெடுத்துப் பற்றுச்சீட்டுவங்கிக்கொள்ளவும்.
ள்ளும்படி புத்தகததின் முகப்பிற் சேரவேண்டிய பக்க
அப்படிக்கொடாமல் வருடாந்தமளவும் நிலுவைவை
மும் அட்டவணையும் அச்சடிப்பித்துக்கொடுக்கப்படும். தீதிருக்கும் ஆட்களின் பெயர்கள் அவ்விடாப்ப
ிலிருந்து
உதயதாரகைப்பத்திரங்களை வாசிப்பவர்களுக்கு ந தள்ளப்பட்டுப்போம்.
ன்மை விருத்தியுண்டாகும்படி காகிதமெழுதிக்கொண்
உதயதாரகைப்பத்திரங்களை ஒருமிக்கக்கூட்டிக் கட்
டவர்கள் காட்டியிருக்கிற நன்மைக்காகவும் இன்னும்
இப்பத்திரத்தை எங்கும் பரப்புறகிதற்குக் காரியகாரர் டிய ஒரு புத்தகத்தின் விலே சு. சிலிங்கு. அல்லது-க.
ரூபாய். இத்தைவாங்
மானிப்பாயில் அச்சுச்
முயன்றிருந்ததினுலும் நாங்கள் அவர்களுக்கு நன்றியறி கூடத்தில் வாங்கிக்கொகுபவர்கள்
ள்ளலாம்.
நீதவர்களாயிருக்கருேம்.
சிலபெயர் தாங்களனுப்பிவைத்த கடிதங்களை அச்ச

டியாததினுற் குறைப்பட்டுக்கொண்டார்கள். நாங்க
ள் அச்சடிக்கத்தகுமானவைகளை மனசறிவுக்கு அச்சடி
யாமல் விட்டதில்லை. எங்கள் பத்திரத்தை வாசிப்பவ
ர்களுக்கு நலமானதையும் அவர்களுடைய மனதைத்
தேற்றுவதற்கேற்றகாரியங்களையுமாத்திரம் அச்சடிப்ப

(Answers to Correspondents.)

காகிதப்பிரத்தியுத்தாம்.
கிறிஸ்தாாதர் பிற தோளின் மகிழ்ச்சிக்காக அன்ன2ஊசல் வைக்க

ச் செலவின் நிமித்தியம் கன் ஞாத் தெருவில் இருக்கும் வணிகோன் ே
றிஸ்தோ வுறுதிறீகுச்செட்டியார் எழுதிய ஒர்கடிதம் வக் தசேர்க்க
து. இப்படியான வீண் போக்குக்கென அ பணங்கொடுக்குறவர்க:
ருப்பார்களென்.மாம்பவில்லை. இரட்சகர்பிறந்தகால இவ்விதமாட
அசரிப்பது ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு மிகுக்கஅடாத்தாயிருக்கின் மத
ல் அத்தைப்பதியாமலவிடுகிருேம்.

து எங்கள் பிரதான நோக்கம்.

உதயதாரகைப்பத்திரங்களை ஒருமிக்கச் சேர்த்துக்க

ட்டுவதுண்டானுற் சரித்திரம், சத.தவறால், இலக்கண

புதினச் சங்கதிகள்.

காவிய முதலிய பற்பலகாரியங்களை இப்பத்திரங்களை
வாசிப்பவர்கள் அறிந்துகொள்வதிலுைம் அப்புத்த

யாழ்ப்பாணம்.
யாழ்ப்பாணத்து வண்ணுர்பண்ணைக் குறிச்சியில் ஒரு எளிய மண்
தனுடைய வீட்டுக்குட் சிறிது காட்சளுக்கு முன் கள்வர் புகுக் த கன்
வெடுத்தார்களென் அம், மேலும் கந்தரோடையில் ஒரு பிராமனது

கங்கள் தானே பள்ளிக்கூடமுதலானவிடங்களிற் படிக்

டைய வீடு களவுபோனவேளையிற் கள் வரில் இரண்டுபேர் பிடிபடS.

குமாலயதிலுைம் இன்னும் இதிலடங்கிய பற்பல பிர

கனம் பொருக்திய சுப்பி மீங்கோட்டுக்குப் பாரப்படுத்தியிருக்கி. த
தென்றுங் கேள்விப்பட்டோம.

தான அறிவுகள் மற்றெந்தப்பத்திரிகைகளிலுங் காண்

சுப்பி மீங்கோடு.--ச.உ.ம். ஆ. தைமீ. உய்தி". யாழ்ப்பான, தி

பது கூடாததிலுைம் இப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தக

ல் மேலான சனம்பொருந்திய சுப்பிறீங்கோடு கூடப்ப்டுமென்டி,

த்தைச் சொற்பவிலைகொடுத்துவாங்குவதுமிகவெளிது.

மெஸ்தர். சளியுறிஸ்.கார் (Mr.Justice Carr}திேயாதிபதியாக
வாரென்றும் கேள்விப்பட்டோம்.

வரு

_

இந்துதேசச்சரிததிரம், பிரபஞ்ச நூல், விலங்கியல்,
கொழும்பு.
இவ்விடத்ததில் மகாசாவாகிய கிறிகோவின் கம்பல் ஒருவேன்.இ
பஞ்சதந்திரக்கதை,பரமார்த்தகுருவின் கதை இவைகளை
டு இக் துதேசத்துக்குமகாராசாவாயிருந்த சிறி சாண்ட
த் தனித்தனியே அச்சடிப்பிதது விற்கச்சம்பவித்தால் வ்விடத்தைவிட்
ர் நீக்கிலாஸ் என்பவருடைய இடத்துக்குப்போகவிருக்கிருராம்.
உதயதாரகையிலும்பார்க்க அதிகவிலவரும். மேற் சொ
கற்குத்தா.
பூமியதிர்த்தல். போன சி. உசுதி", கற்குத்தாவிலே பயக்கனப்
ல்லிய பிரபஞ்ச அாலப் பள்ளிக்கூடத்திலோர் வகுப்பு
படத்தக்க ஒரு பூமியதிர்த்தலுண்ட பிற்.று. ஒரு தரைமகன் படுத்
ட் படிக்கவேண்டுமென்று கொஞ்சப் புத்தகங்கள் அ திருந்த அறையில
வடக்குப்புறத்திலுள்ள கதவுகள் இவ்வதிர்ச்சிமிகு
.

உதயதாரகை.-MORNING STAR.
TO THE RRIENDS AND PATRONS OF THE

திறபட்டு அங்குமிங்கும் மேலுங் சீழு மாய் ஆடி கொண்டு நின்றதா
க வெழுது கிரும்.
ஒரு பிராமணன் ஞானஸ்நானம் பெற்றது.
கற்குச் சாவிலே ச. ையு ள ஒரு வாலிபட் பி பாமண .ே வெகுகா
ளாய் கிறிஸ்த மார்க் :சைப்பற்றி அதிக மாாப் வள்ளவளுபி குத் து
பின்பு ஞ ண லகானம் பெற்ருனென அ பியச் சங்தோஷப் படுகிருேம்

பிரம தேசம்.
மோல் மேன் எ ல் ற ஊரில் இப்போ யாசொரு யுத்தக் சலக்கடி
பு மில்லையெனத் தோற் றுகி றது. ஆளு.லூ , இங்கிலிஸ் கார் முய
ன் போருக்கு ஆலம்பித்த லே பன்றித் தாங்கள ய் அது காரியத்
தித் அணியமாட்டோ மெ அம், இ. அக் காவாடி இர சா றங் கூ
ன் கேரியில் கல்ஆ படைவீ. ருடன் போய் அவ்விடத்திற் போரு கு
வேண்டிய எ
னக் களையும் பண் ணி கொண்டு இருக்கிரு1ெ ல் றதா
கவும் இங்கிலீஸ்மன் என் ற பத்திரி ை யி குறி தெரி , வ ரு கி. ற து .

ஆவுக்கானிலறன்.
பயங்கர சங்கதி-. இக்

ட்களிற் கபே லக ரத்தில் யுத்தக்கு முப்ப

டி கடந்ததாகவும அவ்யு த 'திற் சேல என்ற ளகத் சலும் மற்று
முத்தியோகஸ்தர்களுங் காயப்பட்டார்களென் அம வங்காளப் புதி

னப்பத்திரிகையிலை அறிகிருேம.

ஆஒ அம் டஸ் மகமது ஆண்ட

காலம்வரையில் தப்படிப்பட்ட கலகக் கடந்ததிலலை.
சிமிது என்ற அம்மா காக்கொன் றது - கொம்மிஸ்றியார்த்து உத்தி

யோகஸ்தளுகிய சிமிது என்ற து ைரயிலுடைய பெண் சாதி புரட்டா
தி ம. உவ தி". தேபார் என்ற ஊரிவிருத்து உ.அ. போர்ச் சேவக
ருடனே பல்லாக்கிலேறிக்கொண்டு குவேற்ரு என்ற ஊரி விருந்த த
ன் கணவனக் காணப் போகை யற் பொல ப சு என் அமிடுக்கம."
ன வழியில் சில கள் வர்கள் வங் செதிர்ப்பட்டு இவ் அம்மாளுடனே கூ
டிப்போன சில சணங்க ளக் கொன்று சிலரைக் காயபபடுத்தினதின

ற் போகிகள் டல்லாக்கைப் போட்டுவிட்டு ஒ டிப்பே ஞர்கள்

2.ட

னே இந்த அம்மா காரியமென்னவென்று ப்ார்க்க இறங்கின வேளையி
ல் அக்கள் வர்களில் ஒருவன் இவவைச் சுட்டுக்கொல அ போட்டான்.
சினம்.

எமோலப்பட்டணம்பிடிபட்டது-சீன தேசத்திலிருந்த வேம்பா
வுக்குப்போகிற

மாா' என்ற ஒரு கப்பல்

போன மீ.

க

தி-.

_

விக்கு வக்திறங்கின பொழுது காம் அறிக் துகொண்ட சங்கதியென்ன
வென்ருல், இங்கிலீஸ்காரர். ஏமோய் பட்டணத்தைப் பிடித்துக்கொ
ண்டு சீனரில் அநேகரைக் கொன்றுபோட்டார்களென் ரம், சூசான்
பட்டணமும் திரும்பவும் பிடிபட்டுப்போயிற்றென்றும் சீனா இங்
கிவிஸ்காரருக்குப் பண்ணின பொருக்கனேயைeறிக் காங் தன் வம்
போ என் லு கரிகளுக்குக் கப்பல்கள் செலஅம்படி வெட்டியிருக்
த வாய்க்காலைச் சீனர் எப்படியோ மறித்து விட மாட்டோமென மதி

அற் கொங்கொங்கு பட்டினத்தில் நி ை

இங்கிலீசுக்காரர்

க்

கருகிலுள்ள சீனருடைய மிச்சமான கோட்டைகளைப் பிடித்திடித்து
அழித்துப் போட்டார்களென்றும், இங்கிலீஸ், பார் சிசு வாணிகர் அ
னைவருங் க ங் தன்
கரியைவிடடு அப்புறம் போய்விட்டாாகளென
அம், மட்டைக்கஸ்கர் என்ற கப்பல சேதமபோனதிகுல் அதிலுள்ள
_

:MORNING STAR.”

The next number of this paper will close the first year of
its existence and complete the present volume, A Title page
and Inder will be given which will enable those of our Sub

scribers who have preserved the numbers of the paper from
its commencement to have the whole bound in a volume and

kept in a convenient form for reference.
We take this opportunity to acknowledge our obligations
to the Correspondents of the Star, whose valuable favors have
contributed to the interest ofour readers, and also to the Agents
of the paper for their wealous excrtions to extend its circula
tion. Some complaint has been made that articles sent for in
sertion in the paper have not been published. We are not a
ware that any have been omitted except on the ground of
their unsuitableness for publication. Our object has been
to fill the columns of the paper with such matter as was best
calculated to interest the attention and improve the minds
and hearts of our readers; and we have reason to believe

that this end has been attained in a very good degree. The
numbers of the Star, when bound, will form a cheap collec
tion of valuable articles on History, Philosophy, Grammar,
and Miscelaneous subjects, affording all the variety which
an occasional reader could wish for, and being well suited
as a Class Book or Reading Book, for Schools and Semina
ries; and we are confident that the same amount ofinterest
ing and instructive matter is no where else procurable at so

cheap a rate. The series of articles on the
dia,

Good's Book of Nature,

History of In

Description of Animals,'

'Pancha-Tantra Kathi, and the story of Guru Noodle,'
would either of them it published in a separate form, be sold
at about the price of the volume. In one instance 30 copies
of the paper were ordered for the sake of procuring the
Articles from

Good's Book of Nature

with the transla

tion, for the use of a class of students.

பெயருஞ் சீ

Our Subscription List, though notas large as we could wish

னருடைய கைகளில் அகப்பட்டாக ளென் ரம், நிருமதை என ற உரு

or as the expence of the paper requires, yet contains more
Subscribers than was expected when the paper was commen
ced, and we have fair hopes of beginning a new year under

வள்ளங்களில ஒன்றும் அவ்வள்ளத்திலிருந்த சயி உ.

போர்மோசா என்னும் சிவிற் சேதம்போனதெவ ற ம, கொழுமபிற்
தினப்பத்திரிசையாகிய ஒப்செவரால் அமிகிருேம.

அாயிஸ். பிவிப்பு (Louis Philip,) என்றவருடைய சம் மகன்
ஆபிரிக்காவிலிருந்து பேறிலக்குச் சோக் (Paris Hospice St.An
tone) வீட்டுக்குச் சேரத் தெருவினிற்குஞ்

னநெருக்கித் துக்கு ஊ

டகப் பே கைவில், இரண்டு பிஸ்தோவில மருந்து போடடு அவருக்
குச் சுட்டவி - த்தில் அவருக்குப் படாமல் (Lieut. Col Lewallant)எ
உபவருடைய மு. சிங்காவி, காயப்பட்டது மன அவர் குதியையை
புவ கொன் போட்டது. அவ்வழியே சதியோசனை கொண்டவதும்

favorable auspices. In the next Number We shall lay before
the Friends and Patrons of the paper our plans and prospects
for the future, and we indulge the hope that, with the contin
பance of their kind exertions, the interest and value of the

paper will be increased, and its circulation greatly extended.
Subscribers and Agents of the Morning Star are respect

பிடிபட்டான்.
-

WANTE)

Aglever Native Gardener who can furnish evidence of his
qualifications for the business. Apply at this Office.

fully requested toremit the Balances due on their subscriptions
for the current year to the Publisher without dellay. Those
who are in arrears at the end of the year will have their names
erased from the List.

.

தி

கல்ல சாமாச்தியமுங் கெட்டித்தனமுமுள்ள ஒரு தோட்டக்கான
தேவையாயிருக்கின் த.ஆகையால் அ படிப்பட்ட தோட்டக்க

Orders for the first volume of the Morning Star will be rc

ஆண்ட மூல அவன் மானிப்பாயில் அச்சுசிகூடத் துக்குப் போய்த்

ceived after the publication of the next number at the Mis
sion Press, Manepy. Price 6 shillings neatly bound.

*ன் சாமாத்தியத்தை அறிவி: த வேலையைக் கேட்கலாம்.
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ENO, LANI).

JAPFNA.

Parliament re-assembled on the 6th of Sept.

Obituary-Died, on wednesday the 17th November in child-bed, Caroline
Matthys wile of Mr. Robert Hill, Proctor of the District Court of Chilaw.
The deceased was distinguished for her gentleness of manners and amiable

None of the greவ அகன:

that interest the country were likely to be brought forward tis கண் மக்
it was expected that arter passing arew Bills the Parliament would dயை
till February. There wasi general stagnation of trade and great dகை .

disposition and possessed the love and esteem of a large circle of acquantance
who deeply sympathize with the allicted husband in his bereavement.
Departures.-The Revd. S. M. J. Ondaalie and his Brothers Messrs M.

mong the lower classes.

and R, Ondaalie left Jaffna for Colombo on Monday, the 22d ultimo.-

1ight Infantry with its colonel the Duke of Aamale, Louis PHப.பr's fவம்
son was entering Paris on its return from Africa, when they had reache e
Hospice ST. ARTo a man suddenly stepped from the crowd whichம்ா.
ed the street, and presenting 2 pistole inapped them at the Royal Duke ைேர

Robberies-A gang of Robbers at Wamarponne, lately broke into the house
of a poor man in that Village and carried of considerable Property The
house of a Brahmin in Candarade was also litely robbed and two of the Rob
bers have been apprehended and committed for trial before the Hon'ble the
Supreme Court
Supreme Court.-We understand that Mr. Justice CARR will preside at
the next Session of the Supreme Court which will be opened at Jaffna on the
20th of January next. CHR18ாoPHER TEMP1.E Esடி. Deputy uெeen's Ad
vocate-and P A. Loos Esடி.. Deputy Registrar, will attend the circuit.

oேpernment appropriations for Road-making in Jaffna.-From the
Government Ordinance for providing for the contingent expenditure for 1842,

we are glad to notice the following appropriations for carrying on the Roads

FIRANCE.

.fttempt to assasinate the Duke of Aumale.-A the 17th Regiாக வி

one of the pistols went of, which missed the Duke and wonded Lie
The assasin was secured.
AMER10.A.

Accounts from America to the 15th September state, that the Pன்க்க
had vetoed the Bank Bill which was psed by a majority of 31 inthe hக
and l in the senate. The extra session of Congres wis adjoயாed
மிக
13th The velo of the President had caused a great sensation in the abiமக
all of whom except Mr. W. Asாக had resigned.

in this province, wiz.
21,200 For opening and making 4 miles of road to Savagasery.

_

TAMIL EALENDAR

772 For completing the road from Manepy to Sangane.

for 1842-3.

984 For completing the road to Mallagam.
Probable Departure of the Governor.

It is said that tlis Excellency Sir Col.

AேMP

Cl

LEwAடி.ANாthe2nd Officer of the Regiment in the knee andinjared hisை
80 much that it died.

Published by the Jaffna Religious Tract Society.
The Tamil Calendar for 1842-3is now in the Pres

is about to succeed

Sir IASPER NicHoடடs as Commander in chiefin India.

.Weta Gopernor-lt is currently reported that Lord Fitz Roy Somerset
is to be the New Governor of Ceylon-Obs. Wப0. 25.

and will be ready for delivery by the First of Febru.
ary.

(A1,(UTTA.

The Contents of the work are,

. Names of Yugas, Planets, Signs, &c.
The presiding planets for the year.
Astrological Views.

A severe shock of an earthquake was experienced at Calcutta on the mor

ning of Oct 26th. A gentleman states that the northern doors of his bed room
were thrown open by the shock, which commenced with a perpendicular mo
tion followed by an andulatory movement frமை north to south.

Gain, Loss &c. astrologically calculated.
Refutation of Astrological calculations.
Planetary phenomena

IBaptism of a Brahmin at Calcatta.
We learn from the Calcutta Christian Advocate, that a repectable young
_

Brahmin, who has been long an inquire after the truth,lately received christian

Calendar pages, with Tamil Proverbs and Scripture Pas.

baptish at the General Assembly's Institution, Cornwallis square.

sages.

A_1 F (-1AN ISTAN.

8. Dialogue on selling and buying the Almanac.

Alarming intelligence-f true.

-

A correspondent of the Bengal Hurkaru, States that the populace at Cabul
had risen in arms and that the country was in a more disturbed condition than
it had been since the Government of Dost Mahomed. There was also a report

9 General view of the 19 Points found in the almanacs for

the last eight years, with remarks to Tamulians, Mahomedaம:
and Roman Catholics.

that an engagement had been fought in which Brigadier Sale and other ofi
cers were wounded

The work will not be published for gratuitous dis

All communication with the country northward of Pesh

awur was cut oil.
_

Murder of Airs. Smith.-Mrs SM1ாr wite of conductor Sriா of the
Commissariat Department left Dabar on the 20th Sept, under an escort of 28
native Soldiers-tojois her husband at Quettah While proceeding through the
celebrated Bolan Pass the party were attacked by a company of Brahoes
(native marauders of that region) who killed several of the escort and woun
ded others, when the Bearers dropped the Palanquin and ran away On Mrs.
SMITH's getting out of the Palinquin to see what was the matter, he was
killed by shot through the heart from one of the party. It is said there are
500 of these Robbers stationed near the Pass.

tribution as heretofore, but will be sold at the rate of

15 shillings per 100 copies, and for a single copy 3.
As the edition is limited, persons who may be desi
rous of procuring the work should send their orders al
an early period.
Orders Addressed-to

The DRPosiாoRr or THE IAF NA TAAcா S.

c1Eாr, MANEPr, JARFNA
Now

will receive prompt attention.

30th 1841.

EU RMAH.

A correspondent of the Calcutta Englishnan writes from Monlmein that
all is quet there, and that there would probably be no lighting unless the Eng
lish strack the first blow

coNTENTS-அப் டவணை

Tharawaddie was at Rangoon with about 30,000

fighting men, engiged in strengthening the town in preparation to receive any
attack that should be uade upon hiா.
CH1NA.

Taking of Amaறு.-From the Colombo Observer of the 28th ins, we learn
that the Mar from Clima 9th October, touched at Galle a few days since on
her way to Bombay, and brough the intelligence that Amoy had been taken

by the British troops with a feaiful loss of life on the part of the Chinese. Chu
sin had also leen recaptured

The ships of wur left at Hongkong had des
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ஆ_
: ',
பி
_

_

ஒரு

தைப்ப றி
தெ சமுத்திர தீவில் கடதே
கி
ச ங்டி சி.- தி

_

இல கனக் களன். சியம்
ெ
விளு
நடன ச ஒகர

-

பரமார்த்தகுருவின் கதை
இலங்கைத் த்வின் சிறைகளை

of the Chinese.

The Nerbudda transport was also lost on the island of For.

_

_

_

வாசத்திச்சொற்கள் ஃ

0WERLAN D INTELLI(:ENCE.

The Government Steamer Seaforth from Bombay the 10th ult arrived at
Colombo on Wednesday the 17th ult bringing the Overland Mail of Oct. 4th.

காகிதப்பிரத்தியுத்தரம் புதின சங்கதிகள்

-

-

uெestions
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_

_

_

_

_
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சனி ரோடு ib.
|The Adventure of the Guru Noo
dle
'c ே
|Slavery in Ceylon _

_

_

_

_

10. Answer to the Question on

சுருக்.
ட் பற்றிய
ம ன விப
2)
ரு
ர ம
221
_
;,
அறிக்கைப் பத்திரம்
- :
.

mosa,

-

216 |A Rejoinder to the Optical uெery :
in No. 17
21
ெ 17 |Answer to the Optical Query
218
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of the Chinese having again blocked ap the chanel by which ships ascended

agascarhad been lost; one otherboats with 42 persons in it tellinto the hands

prizes in the South Seas _)

_

- 213

, , |A Hindu Customi-Dherna - - 14
- Ali Wi Misionary Enter
.

கேல் விகள்

to whampoa and Canton, inviolation of the late Treaty, All the English and

_

Brief Historical view of India

215 On Tamil Grammar

_

troyed the remaining fortifications at the entrance of the river in consequence
Parsee merchants had for the present retired from Canton. The Stealter Mad

pa:

_

ைபதிவ

ib.l

-

Astronomical terms

-

_
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