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THE REV. JACOB RAMAVARMA
യാേക്കാബ് രാമവമ്മൎൻ

ഒരു ഹി പാതിരിയുെട ജീവിതം

(VI◌ാം പുസ്തകം ൧൦ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
അക്കാല ൈദവഭക്തിയുള്ള ഒരു കപ്പിത്താൻ സാ എെന്റ േജ്യ ഷ്ഠ ഒരു
മലയാള സുവിേശഷം െകാടു എനി െകാ വ തന്ന മ ലയാളഭാഷ 
യിൽ അച്ചടിച്ചതായ ഒരു പുസ്തകം ഒന്നാമതു കാണുകയാൽ ഞാൻ ആശ്ചയ്യൎ 
െപ്പ : അതിെന്റ സാരം േഹ ൈവദിക േനാക്ക എ പറ ഞാൻ അതിൽ
മത്തായി ഒന്നാം അദ്ധ്യായം അ ം വായിച്ചാ െറ േപരുകളുെട യാസം നിമി 
ത്തം ഇതിൽ എല്ലാം ഇ കാരം തെന്ന ആയിരി ം എ െവ േമശേമൽ ഇ  
കള എങ്കിലും േസ്നഹിത ന്മാർ വരുേമ്പാൾ ആ അപൂവ്വൎ വ എടു കാ 
ണി അന്യസംജ്ഞ കൾ നിമിത്തം പരിഹസിക്കയും െച ം. അ യും അല്ല
മന അ ധികമായി കാമശാ ം മുതലായ വഷളായി ള്ള ന്ഥങ്ങളിേല
ചാ തുടങ്ങി എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ േതാ ന്നതു സാധിേക്കണം അേ പുരു 
ഷാത്ഥൎ ം എ നിശ്ചയി ഉപനയനം കഴിയുന്നതി മുേമ്പ സ്വ ത നായി
നടന്നാൽ ജാതി ംശം വരും എ േപടി അടങ്ങിപ്പാ ൎ . ൧൬ാം വയസ്സിൽ
ഉപനയനവും സമാവത്തൎ നവും കഴിഞ്ഞ ഉടെന അ മ്മെയ കുറി നെന്ന ഭയ 
വും പലേപ്പാഴും മനസ്സിൽ കു ം ഉണ്ടായി എങ്കിലും ഏകേദശം ര സംവത്സര 
േത്താളം േതാന്നിയതു േപാെല ന ട . � സമയ എെന്റ മൂത്ത ഉടപ്പിറന്നവളുെട
മകൾ ദീനം പി ടി ഝടുതിയിൽ മരി േപായി. ആ കുട്ടിയുെട മരണേവദനയും
മ ം കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ ഒ െഞട്ടി എനി ം മരണം വന്നാൽ എ െച ം
നാനൂറ്റിൽ ചില നരകങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ അവയിൽ േപായി ഉഴേലണ്ടി വരും എ
വിചാരി വിഷണ്ണനായി തി ൎ പണ്ടേത്ത ൈവ ദികവൃത്തി തെന്ന മന
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പിേന്നയും ചാ .— ഇങ്ങേന വിഷാദേത്താടു കൂട ഒരു ദിവസം ഞാൻ പടിവാ 
തില്ക്കൽ നി േമ്പാൾ എെന്റ അ മ്മാമെന്റ മകനായി േകാട്ടയ പഠിച്ച ഒരു ബാ 
ല്യക്കാരൻ വ ഇം ീ ഷ് പഠി ന്നതിെന കുറി എേന്നാടു സംസാരി . ഉട 
െന എെന്റ മന സ്സിൽ മുെമ്പ കുെറ ദിവസം പഠി വി േപായ ഭാഷ തിരിെക
പഠിേക്ക ണം എ ള്ള ദാഹം ഉണ്ടായി പിേറ്റ ദിവസം തെന്ന അമ്മേയാടു അ
നുവാദം േചാദി െകാച്ചി േപായി അവിെട ഒരു പാതിരിസാ ഒരു എഴു  
പള്ളി െവ കുട്ടികെള ഇം ീഷ് പഠിപ്പി എ േകട്ടി വളര സേന്താ 
ഷി ൧൮൩൪ ജൂലാേയാ ആഗുേസ്താ മാസത്തിൽ രിദ്സ േദൽ സാ അവകൎെള
െച ക അനുവാദം വാങ്ങി അറിെട പഠി തുട കയും െച .— ആ സാ 

അവകൎളുെട ാത്ഥൎ നയിലും േവദം വ്യാഖ്യാനി ന്നതിലും എനി വളര
സേന്താഷം േതാന്നി എങ്കിലും അ ക്കാല ഞാൻ ഒനും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. പഠി 

ന്നവേരാടു പലേപ്പാഴും സാ പറഞ്ഞ കായ്യൎങ്ങെള കുറി േചാദിച്ചി ം അവ 
രുെട വാക്കിേനാ ടു എനി പരിചയം േപാരായ്കയാൽ മൂ നാലു മാസം നല്ലവ 
ണ്ണം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമില്ല. ഒരു ദിവസം ആ സാ വി ഹാരാധനെയ കുറി വളര
പരിഹാസമായി പറയുന്നതിെന േകട്ട ഞാൻ വളര രസി വി ഹം നിസ്സാരം
എ ഞാൻ മുെമ്പ വിചാരിച്ചതു സതൃം തെന്ന എ അധികം ഉറ വരികയും
െച .
അ തെന്ന എ േതാ ഞങ്ങളുെട രണ്ടാമേത്ത െമാനിട്ടർ എേന്നാടു: രാ 
ജാറിെന്റ പു താൻ ഞങ്ങളുെട േവദം കൂട അ ം നിഷ്ക്ക ഷൎി േനാക്കിയാൽ
െകാള്ളാം എ പറഞ്ഞതിനു: അതിെന ൈവ ഷമ്യം എല്ലാം അറിഞ്ഞിരി 
േക്കണ്ടതേല്ല ഒ കിട്ടിയാൽ േശാധന െച യ്യാം എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ അയ്യാൾ
സാ ിേനാടു പറ . സാ ഒ രു സുവിേശഷം എടു എെന്റ േപരും എഴുതി
േരാമ ൎള്ള േലഖന ത്തിങ്കൽ ഒരു മൂഢസൂ വും െവ ഇതു നല്ലവണ്ണം വായി 
പ്പാൻ പറ െകാടുത്തയ . ആയതിെന ഞാൻ സേന്താഷേത്താെട വാങ്ങി
മൂ വട്ടം സകലം ആവത്തൎ ിച്ചാവത്തൎ ി വായി മിക്കവാറും ഹൃദിസ്ഥ മാക്ക 
യും െച . അേപ്പാൾ ഇതുവും മുേമ്പ കിട്ടീ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പു സ്തകവും ര ം ഒരു
മാതിരി തേന്ന എ അറി . ഇതിന്നിടയിൽ ഒ രു ദിവസം ഞാൻ അനന്തൻ
(പിേന്ന േയാഹൻ) എന്ന െകാങ്കണിേയാ ടു കൂട പള്ളിയിൽ േപായി സംഗം
േക ആയതു എ എ ഇ േപ്പാൾ നല്ല ഓമ്മൎ ഇല്ല. പിേന്നയും ഒരു ഞായറാ
പള്ളിയിൽ േപാ യേപ്പാൾ പാതിരിസാ യശായ ൫൩ ൽ നി ”അവൻ അതി 

മക്കാ ൎ േവണ്ടി അേപക്ഷി ” എന്ന വാക്യത്തിൽനി സംഗി . � അതി 
മക്കാരൻ ഞാൻ ആകു എ ം, േയശു ിസ്തൻ എനി േവണ്ടിയും ാ◌ൎ 

ത്ഥി ഇനിയും ാത്ഥൎ ി എ ം അവനിൽ വിശ്വസി ന്നവനു അവൻ
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നിത്യരക്ഷ െകാടു എ ം ഷ്ടമായി കാണി .— അ മുതൽ എനി
ിസ്തനിൽ ശിഷ്യനാകുവാൻ ആ ഹം തുടങ്ങി എങ്കിലും േലാകാപവാദം ഭയെപ്പ 

ട്ടി പിേന്നാക്കം വലി ആ േരാടും പറയാെത താമസി സുവിേശഷം നി ം
വായി ന്നതിൽ കുറ വു വരുത്തീട്ടില്ല താനും.— ഇങ്ങിേന ഇരി േമ്പാൾ ഒരു ദി 
വസം ഞാൻ െകാച്ചി വരുേമ്പാൾ െകാടുങ്കാറുണ്ടായതിനാൽ േതാണി മുങ്ങി ച

േപാകും എ ഭയെപ്പ േവഗത്തിൽ ിസ്തെന്റ ശിഷ്യനാകുവാൻ നിശ്ചയി
പാതിരിസാ അവകൎേളാടു പറഞ്ഞാെറ സാ വളര സ േന്താഷി കിസ്തനി 
ലുള്ള രക്ഷണ്യെത്ത കുറി അധികം വിവരമായി ഉപേദശി പിേറ്റ ഞായറാ 

സ്നാനം ഏല്ക്കതക്കവണ്ണം നിശ്ചയിക്കയും െച . എേന്നാടു കൂട പാത്തൎ ിരു
എനി േചാറു െവ തന്ന പട്ടർ ഇക്കായ്യൎെത്ത അ ം അറി അമ്മേയാടു
പറ െകൗശലേത്താെട എെന്ന തൃ ണി െറ വിളിപ്പി എ ദിവസം
താമസിപ്പിക്കയും െച . ഇതിന്നിടയിൽ വയറ്റിേന്മൽ എനി ഒരു വലിയ കു 
രു ഉണ്ടാ യി മരി ം എ േപടി ഞാൻ െസൗഖ്യെപ്പ എങ്കിൽ താമസിയാ
െത നിെന്റ ശിഷ്യൻ ആകും എ കത്തൎ ാവിേനാടു ാത്ഥൎ ി അവൻ എെന്റ
ശബ്ദം േക െസൗഖ്യം ത .— ഉടെന ഞാൻ അമ്മേയാടും മ ം യാ പറ
െകാച്ചി േപാ പിേറ്റ ദിവസം തേന്ന ഒരു െകാങ്കിണി ാഹ്മണേനാടു കൂട
കത്തൎ ാവിെന്റ നാമത്തിൽ ബപ്തിസ്മ െപ്പ ൧൮൩൫ എ ിൽ ൫ ◌ാം ൹ പൂണുനൂ 
ലും െപാട്ടിെച്ചറി സാ ന്മാേരാടു കൂട ഭക്ഷി ജാതിയും കള . (േശഷം
പിന്നാെല)
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THE HUMAN SKULL
തലേയാടു

(V. 154 ഭാഗത്തിെന്റ തുടച്ചൎ)
I. തലേച്ചാറിെന അടക്കിക്കാ ന്ന തനിച്ച തലേയാട്ടി എെട്ട കൾ ഉ .
അതിൽ നാലു േമലും നാലു കീഴും ഇരി എ പറയാം.
1. േമേലത്ത നാലു എ കെള ഒരു േമ രയുെട ര െനറ്റി ം ര ചാ ി ം
ഉപമിക്കാം. പലക ായത്തിലുള്ള � എ കൾ പല കാരം വളഞ്ഞിരി ;
അവയാവിതു:
൧. െനറ്റിെയ ഒ മണ്ടയുെട മു റ നി ന്ന � എ െകാ മുഖത്തിെന്റ
േമൽഭാഗം ഉണ്ടാകു . ആയതു മൂക്കിൻ പാലത്തിെന്റ മുരടും ഇരുപുറേത്ത കൺ 
തടത്തിൽ പുറേത്ത േകാണി െന്റ ഏ ം തുടങ്ങി െനറ്റിത്തടംഅടക്കി െനറുക. വി 
ളിേമ്പാളവും അതിൽ കടിപ്പിച്ച ര മതിെല കേളാളവും െച . ര കൺ
തടത്തിെന്റ േമേല വളരും മൂക്കിൻ പാലത്തിെന്റ മുരടും അതിനാൽ ഉണ്ടാകു �
എല്ലി ഏകേദശം ഞേണ്ടാടിെന്റ വടിവു .
൨. മതിെല കൾ ര 5). ഇവ മണ്ടയുെട നടുവിൽ തേന്ന. മുൻപുറേത്ത െനറ്റിെയ 

ം പി റേത്ത പിരടിെയ ം എന്നിവറ്റിൻ േനേര നടുവിൽ മുകന്താഴം േപാേല
െനറുകയുെട വിളി നീ കിട . ചാ ി തുല്യമായി രെണ്ട കൾ ഒ
മണ്ടയുെട വല ം മറ്റതു അതിെന്റ ഇട ം െനറ്റിെയല്ലി ം ഏപ്പായി െനറുക 
വിളി മ്പിൽ തമ്മിൽ ഏ വരു . ഇരുമതിെല കേളാടു മണ്ടയുെട അടി യിൽ
കിട ന്ന കടു ടിെയല്ലിെന്റ ഓേരാ ഇറുകു േചരുകയല്ലാെത ഓേരാ െചന്നിെയ
ഒരു വിധം െഞറിവുള്ള ഓരായത്താൽ തമ്മിൽ പറ്റി കൂടു ആ സ്ഥല മതി 
െല കൾ ം െചന്നിെയ കൾ ം െഞ റിവു � എല്ലിെന്റ രൂപം ഏകേദശം
വാക രുവിേനാെടാ ം. അതിെന്റ ഉൾഭാഗ പടം കണേക്ക േചാര ഴലു 
കൾ പര ഒന്നി േചരു .
൩. പിരടിെയ ഒ മണ്ടയുെട പിന്നിലുള്ള � എ ര മതിെല കേളാടു പേല്ല 
പ്പിനാൽ ഉണങ്ങി വരു . അതു െനറുക (വിളിമ്പിൽ) നി വള മുതുെകല്ലി 
െന്റ മുതുതലെയ ൈകെക്കാ , ഉേള്ളാളം െച ന്നതിനാൽ തലേയാട്ടി അടി 
കണേക്ക ഇരി . െനെട്ടല്ലിെന കടിപ്പി ന്ന വലിയ തുള നിമിത്തം ആ എ
ഏകേദ ശം വായും മൂലയും േതഞ്ഞ പടന്നയുെട രൂപത്തിൽ കാണു . ആ വ ള
കൂടാെത ഏറിയ െചറിയ ദ്വാരങ്ങളും ഉ . അവറ്റിൽ കൂടി ഉട ലിൽനി തല 
േച്ചാറ്റിൽ ഓേരാ േചാര ഴലുകളും നര കളും കയറി കിഴി വരു .
പിരടിെയല്ലിെന്റ െപരു ളയിൽ മുതുെക കടന്നേശഷം തെല മൂങ്കനം ഏറു 
കെകാ തലെയ നിവിത്തൎ ി നി ൎ വാൻ പിരടിെയല്ലിൽ നി മുതുെകേല്ലാ 
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ളം െച ന്ന ഉറ ള്ള ദശ കൾ പറ്റിച്ചിരി . പിരടിെയല്ലിെന പിരടിയിൽ
െതാ േനാക്കിയാൽ ഒരു മുന ം അ വിെടനി െപരു ളേയാളം ഉള്ളിേല
െച ഒരു പര ം മുന മ്പിെന്റ ഇരുപുറ േമേല വളഞ്ഞ ഏരിയും അതിൽ 
നി മുക്കാൽ അംഗുലം കീേഴാ താേഴ വളഞ്ഞ ഏരിയും ശ്ശൎിച്ചറിയാം. ആ
ഏരി കളിൽ തെന്ന ആ ദശ കൾ ഒട്ടി കിട . മണ്ടെയ മുതുെകേല്ലാടു (െന 
ടുമുള്ളാടു) ദശ കെളെകാ ഉറപ്പായി ഘടിപ്പിപ്പാൻ െപരു ളയുെട മുേമ്പാ
േനാ ന്ന പാതിയിൽ ഇരുപുറ ഒരു വക വ മു െഴ നി . ഉറ , ആല 
സ്യം, േബാധേക്കടു എന്നിവറ്റിൽ ചി ത്തശക്തികൾ അടങ്ങീ ദശ കൾ തളരു 
േമ്പാൾ തല തന്നാേല െന േഞ്ഞാടു തൂ ന്നതുെകാ േമൽ പറഞ്ഞതി തുൻ 
പുണ്ടാകും .
2. കീേഴത്ത നാലു എ കൾ പിടിയില്ലാത്ത െതാടുപ്പയുെട ഭാഷ യിൽ കാണാം.
൧. െചന്നിെയ കൾ ര അതിൽ ഓേരാന്നി മു പ .
a.) െഞറിവുള്ള അംശം ആയതു െചന്നിവരമ്പിെന്റ മീെത തെന്റ തെന്റ മതിെല 
ല്ലിേല െഞറിേവാടു േചരു അല്ലെയങ്കിൽ മതി െലല്ലിെന കട വരു � െഞ 
രിവുള്ള അംശത്തിെന്റ പുറ െചന്നി ദശപ്പിെന്റ മാംസനാരുകൾ പിടി കിട 

. െചന്നി വര തുന്തെയേല്ലാടു ഏച്ചിരി ന്നതു കൂടാെത താടിെയല്ലിെന്റ
ദശ ം അതിേനാടു േചരു .
b. മുലേപാേലത്ത അംശം മൂലരൂപത്തിൽ കാതിെന്റ വഴി െയ അദ്ധൎവൃത്തത്തിൽ
മുെഴച്ചിരി ന്നതിനാൽ ഈ േപർ ഉണ്ടായി. പരു പരുത്ത േമലായി േചാര ഴ 
ലുകൾ കടപ്പാൻ പല വിധത്തിൽ തുളഞ്ഞി രി ; അതിെന്റ ഉള്ളിൽ ഏറിയ
കള്ളികൾ വേണ ിയത്തി േവ ണ്ടി കിട . െചന്നി വരമ്പിെന്റ നടു 
വിൽ താേഴ ഒരു തുളയു .അതു േകൾവി ള (േ ാ ദാരം) അേ . അതിെന്റ
േനെര കീഴിൽ ആണിേചലിൽ മു ന്ന എല്ലി െചന്നിയാണി എ പറയു .
c. കല്ലിച്ച അംശം. ആയതു ഏറ്റവും അടു ം കടുപ്പവും പൂ േകൾവി ളയുെട
മുമ്പിൽ കിട .
൨. കടു ടിെയ ഒ . അതിെന്റ രൂപം പറ ന്ന പാപ്പാ ത്തിേയാേടാ പറ  
ന്ന നരിച്ചീറിേനാേടാ ഒ ം എ പറയാം. വലിയ ഇറകു ര ം മുേമ്പാ ം െചറി 
യവ ര ം വഴിേയാ ം പിരി േചരു . തലേയാട്ടിെന്റ അടിയിൽ കിട ന്ന
ഈ എ മണ്ടയുെട എല്ലാ എ കളും മുഖത്തിെന്റ ചിലതും എ യും ഉറപ്പായി
തമ്മിൽ ഏ കളേയ ണ്ടതി കടു ടി പടിവുള്ളതാകു .
൩. അരിപ്പെയ ഒ . അതു കൺതടങ്ങളുെട ഇടയിലും മൂ ക്കിൻ മുരട്ടിെന്റ പി  
റ ം കിട . െപരു തുളയുള്ളതുെകാ അരിപ്പെയ എ േപരുണ്ടാ 
യി. ആയതു വിേശഷി ാണനര മ്പിൻ കിഴങ്ങി ആധാരം. ഈ എല്ലി
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ജാതിപ ിേയാെടാത്ത ചുരു ളുകൾ ഉ .
(േശഷം പിന്നാെല.)
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WHAT IS HINDUISM?
ഹി മതെമ ?

I. ഹി മത മാണങ്ങൾ
ഹി മതെമ എന്ന േചാദ്യത്തി എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം പറവാൻ കഴികയി 
ല്ല. ഹി ക്കൾ പല മതേഭദികളായി പിരി െവേവ്വെറ േദ വന്മാെര വണങ്ങി 
യും, നാനാവിധം വഴക്കങ്ങെള ആചരി ം വരുന്നതി നാൽ അവരുെട യഥാത്ഥൎ  
വിശ്വാസം ഇന്നെത തീ ൎ പറവാൻ ആ വതില്ലതാനും; എന്നാൽ കായ്യൎം
ഉറ്റാരായുമളവിൽ നാലു േവദം ആറുശാ ം പതിെന പുരാണം എന്നിവയെ
ഹി ക്കളുെട വിശ്വാസത്തി മാണങ്ങൾ എ കാണു .
നാലു േവദങ്ങൾ ഏെതന്നാൽ ഋേഗ്വദം, യജുേവ്വൎദം, സാമേവദം, അഥവ്വൎേവദം
എന്നിവ തെന്ന. ആറു ശാ ങ്ങെളാ: ശിക്ഷാശാ ം, ക ശാ ം, വ്യാകരണ 
ശാ ം, ഛന്ദ ശാ ം, നിരുക്തശാ ം, േജ്യാതി ശ്ശാ ം എന്നിവയേ . പതി 
െന പുരാണമാകെട്ട; ഹ്മം, പത്മം, ഹ്മാണ്ഡം, ആേഗ്നയം, ൈവഷ്ണവം, ഗാരു 
ഡം, ഹ്മൈകവത്തൎ ം, ൈശവം, ലിംഗം, നാരദീയം, ാന്ദം, മാക്കൎേണ്ഡയം,
െപൗഷികം, മത്സ്യം, വാരാഹം, കൂമ്മൎം, വാമനം, ഭാഗവതം എന്നിവ തെന്നയാ 
കു . െചാൽ െക്കാണ്ട രാമായണം ഭാരതം എന്ന മഹാകാവ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ
നടപ്പാ യിരി ന്ന എല്ലാ െക കഥകൾ ഉറവായിരിക്കയാൽ അവെറ്റയും േമൽ
പറഞ്ഞവേറ്റാടു േചേക്കൎണ്ടിയതു. ആറു ശാ ങ്ങളിൽ ശിക്ഷാശാ ം ഉച്ചാരണ 
േത്തയും, ക ശാ ം ചടങ്ങാചാരങ്ങെളയും, വ്യാകരണശാ ം ഭാഷാ േയാഗ 
േത്തയും, ഛന്ദ ശാ ം മ േത്തയും, നിരുക്തശാ ം േവദത്തിേല വാക്യപരി 
േഛശദങ്ങേളയും, േജ്യാതിശ്ശാ ം കണക്കിെന യും െതാ വിവരി . ഇങ്ങ 
െന ശാ ങ്ങളിൽ ആത്മികവിെദ്യ മു ം വിപരീതമായ കായ്യൎങ്ങൾ അടങ്ങി 
യിരിക്കയാലും, േവദേത്താടടുത്ത ചില കായ്യൎങ്ങൾ മാ ം പറഞ്ഞിരിക്കയാലും
അവെറ്റ കുറി ഇേപ്പാൾ നമു ചിന്തിപ്പാൻ അവസരമില്ല. തൽക്കാലം േവദങ്ങ 
െളയും പുരാ ണങ്ങേളയും തേന്ന നാം പരിേശാധന കഴിപ്പാൻ േപാകുന്നതു.
േമൽപറഞ്ഞ ന്ഥങ്ങളിൽ അേനകത്തിെന്റ േപർ മാ ം ഹി ക്കൾ സാധാര 
ണമായറിയുന്നതല്ലാെത അവറ്റിൻ െപാരുൾ അവ ൎ അേശഷം അറി കൂടാ.
അവരുെട ഇടയിൽ ഇരി ന്ന അറിേവാരും തങ്ങെട േവദ ന്ഥങ്ങളിൽ ചിലതു
മാ േമ വായിച്ചി . േവദങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുകേപാലും െചയ്ത ഒരു ാഹ്മ 
ണൻ ദക്ഷിണഖണ്ഡത്തിെല ങ്ങാനുമുേണ്ടാ എ സംശയമേ . ഇ കാരമി 
രിേക്ക ജനങ്ങൾ ആ ത്മവഴികാട്ടികൾ എ തങ്ങെള തെന്ന പുക ന്നവർ,
തങ്ങൾ തെന്ന ഒരിക്കലും ഓതീട്ടില്ലാത്ത േവദങ്ങെള ജനങ്ങൾ ഉപേദശിപ്പാൻ
കഴിയു േമാ എ നിങ്ങൾ തെന്ന ആേലാചി േനാ വിൻ.
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ഹി മതവിശ്വാസത്തിൻ മാണ ന്ഥങ്ങെള െചാല്ലി മിക്കവാറും ഹി ക്കൾ 
അറിയാത്ത അേനകവിഷയങ്ങൾ യൂേരാപ്യപണ്ഡിതന്മാ രുെട യത്ന 

ത്താൽ ഇേപ്പാൾ െവളിവായി വന്നിരി . േവദങ്ങൾ പല പല കാലങ്ങളിൽ
എഴുതെപ്പ െവ ം, ിസ്ത മുെമ്പ പതിനാ ലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അെല്ലങ്കിൽ 3266
സംവത്സരങ്ങൾ മുെമ്പ േവദവ്യാ സമഹഷൎി അവെറ്റ ഇേപ്പാൾ ഉള്ള കാരം
കൂട്ടിേച്ച ൎ െവ ം വി ലാത്തിയിേല മഹാവിദ്വാന്മാർ ഉറപ്പായിക്കണ്ടിരി .
പുരാണങ്ങെള വ്യാസൻ തെന്ന സ്വരൂപി െവ ഹി ക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നാലും
കായ്യെത്ത ദീഘൎ മായി പരിേശാധി േമ്പാൾ അവെറ്റ പല ന്ഥകത്തൎ ാ ക്കൾ

ിസ്തെന്റ േശഷം എട്ടാം പതിനാറാം നൂറ്റാ കൾക്കിടയിൽ അഥവാ ഏകേദ 
ശം 1100 മുതൽ 300 വഷൎങ്ങൾ മുെമ്പ എഴുതിത്തീ ൎ െവ കണ്ടിരി .
എന്നാൽ അവറ്റിൽ പേലടങ്ങളിലും ഉള്ള കായ്യൎങ്ങൾ വളെര പുരാതനമായെത 

കാണായ്വരു താനും.
(ഇതു ഹി വിദ്യാത്ഥൎ ികൾക്കായി ഇം ിഷിൽ സിദ്ധമാക്കിയ ബങ്കളൂർ െചറു 
പുസ്തക ത്തിൻ േനർഭാഷാന്തരം.)
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A HYMN
ഒരു ഗീതം

൧. മൽ ആദിപിതാക്കൾ അനാദി പിതാ
നൽ ഏദനിൽ ആദരിച്ചാക്കി പുരാ.
തൃമുറ്റ േള്ളാ ൎ സംസഗ്ഗൎം നല്കാൻ
തൃേക്കാവിൽ യേഹാവ അഹസ്സിൽ വിട്ടാൻ.

ാകാേര ആേമാദം ഇേത
കുമാരക ായ ൎദി ദിേന
൨. െപേറ്റാെര വെമ്പാള്ളൻ െപാറാെതാരു നാൾ
പറ്റിച്ചിതു പൂളം പിെണ വന്മാൽ.
അേന്ന പരദീസയും ഏനസ്സിനാൽ
എ ം പരേദശം ചമഞ്ഞവരാൽ.
സാത്താൻ േസ്നേഹാൽകൃഷ്ടനിേലാ
സേന്ദഹവും ൈക ം വരുത്തിയേയ്യാ!
൩. അേങ്ങദനിേല മനപ്പാടു െകാേണ്ടാ
ഇേങ്ങ കപ്പപ്പാട്ടിൽ നിേ ാക്കൎിണ്ടേലാ!
സ്വേദശം എന്നാൽ പരേദശം അേ ;
സ്വേഗഹം എേന്നാ പരിേഗഹം എേന്ന.
സാക്ഷാൽ തീരാ േഖദം തെന്ന
പേണ്ടദനിേല മനപ്പാടില്ലേയ!
൪. ഇേങ്ങക വി ാമം ഇേദ്ദഹി േണ്ടാ?
എങ്ങാേണ്ടാരിേട മനപ്പാടില്ലേയാ?
െപാല്ലായ്മ വല്ലായ്മ ഒല്ലായ്മ അേഹാ
െചല്ലാത്ത സേങ്കതം ഇപ്പാരിലുേണ്ടാ?
ആഹാ-കാണാ-ഇങ്ങില്ലേ !
എൻേദഹിക്കേയ്യാ മനപ്പാെട േമ!
൫. ഇഹത്തിൽ പരുങ്ങൽ കറങ്ങൽ പിേന്ന
ഇളക്കം തളച്ചൎ മടു ദിേന
അസൂയ െപാങ്ങച്ചം കരച്ചൽ അറാ;
അശുദ്ധി വരുത്തം മരി നില്ലാ
േപാരാ-ആകാ-േപാ വരാ!
പിര ള്ള േലാകം തങ്ങാരം തരാ.
൬. ഇപ്പാരിൽ ഇറങ്ങിയ േയശുകത്തൎ ാ
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അേപ്പാഴും നിര വരുത്തി; തഥാ
തൻ ശാസത്തിൻ വീയ്യൎം ൈകേയറ്റവക്കൎായ്
വിശ്വാസപ്പിറപ്പി കാരണം ആയ്.
പാഴാപാേടതാതായെതല്ലാം
ഇേപ്പാഴ നാളിലും മാ കയാം.
൭. നിസ്സാര വാസിയിൽ കൂറുടേയാൻ,
അസാരെന ഓമനിേച്ചാമ്പി െകാൾേവാൻ,
സേന്താഷ ത്യാശകൾ ഏകും മഹാൻ
എൻ ഓമന േയശു എേന്നാതു ഞാൻ.
െകാള്ളാം-െകാള്ളാം-വീ െകാൾേവാൻ
കളഞ്ഞ എൻസസ്ഥാനെത്തേന്ന നി ൎ േവാൻ.
൮. പുക മികിണ്ണ എൻ േദഹി ഉണർ
പിഴുക്കി െപറുക്കികളായ നരർ
തിരൂളം അലി കനിഞ്ഞ പിതാ
തൻ മാറിലെണച്ചൻപു കാ ം സദാ.
ആം-ആം-ആം-ആം-ആശ്ചയ്യൎേമ!
അനാരത വാസം പിതാവിൻ ഗൃേഹ.
൯. സഞ്ചാരികൾ ൈക രൂട്ടിരേയാ?
മഞ്ചാടി അ ാദി െപറു കേയാ?
കൺേമാഹനേപ്പാരിൽ കേണ്ണാെക്ക േമാ?
വിണ്ണാശയുേള്ളാ മണ്ണാശ നേന്നാ?
മായാേമാഹം-ആയതിൻ മാൽ
ദശൎി െന്നല്ലാം തിറങ്ക കളാൽ.
൧൦. എൻ േയശു സമ്മാനി ം സ്വാസ്ഥ്യം ന
നിരാശ തള്ളീ ത്യാശ െകാൾവൂ.
വിശ്വാസത്തിൻ ഓട്ടം െചേമ്മ തിെകച്ചാൽ
വിഷാദ ദുഃഖാലസ്യം മാ ം അൻപാൽ.
ആം േകാേള—നാട്ടാധി കളേവൻ—
കത്തൎ ാവിെന്റ േകാളിൽ വി ാമം െകാൾേവൻ.
േചാനാക്കൎണ്ടി േകരളൻ.
൧. മൽ= എെന്റ; പുരാ= മുങ്കാല ; തൃമുറ്റം = തിരുമുറ്റം, ഏദൻേതാട്ടം എന്നതു

ീ േകാവിൽ ആം സഗ്ഗൎത്തിെന്റ കാരം (മുറ്റം) ആയി ഊഹി കിട ;
അഹസ്സിൽ = നാൾേതാറും; ആേമാദം = ആനന്ദത്തിെന്റ തൃപ്തി; ദിേന= നാൾ  
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നാൾ. ൨. വെമ്പാള്ളൻ = പിശാചു; െപാറാെത = െപാറുക്കാെത, പൂളം = െപാ ,
െപായി; മാൽ = മഹാസങ്കടം; പര ദീസ = ഭിസ= ഏദൻേതാട്ടം; ഏനസ്സ്= പാ 
പം, േസ്നേഹാൽകൃഷ്ണൻ = ൈദവം. ൩. മനപ്പാടു = േമ വിടം, home; കപ്പപ്പാടു =
നീചകച്ചകം; ഇണ്ടൽ = േ ശം; േഗഹം = വീടു. ൪. വി ാമം = ക്ഷീണത തീ 
ക്കൎൽ; എങ്ങാ = വേല്ലടം; സേങ്കതം=ഒതുക്കിടം. ൫. പരുങ്ങൾ = അമ്പര ;
കറങ്ങൽ = ചുഴ ; മടു = അെറ ; െപാങ്ങച്ചം = ഗവ്വൎം; അറാ = അറുന്നില്ല; നി 
ല്ലാ = നി േപാകുന്നില്ല; പിര .= ചതിവു; തങ്ങാരം = സഹായം, തങ്ങൽ, ൬.
പാർ = ഉലകു; തഥാ = ഇങ്ങെന; പാഴാപാടു = ഇളപ്പവും ദാരി ്യവും ഉള്ള സ്ഥിതി;
പാഴൻ = നിസ്സാരൻ, ൭. വാ സി = നാടുകടത്തി പാ ൎന്നവൻ, കൂറു = േസ്ന 
ഹം; ഓതുക= അറിയിക്ക. ൮. പുകഴുക = തിക്ക; മകിഴുക = സേന്താഷിക്ക;
തിരൂളം = തിരുവുള്ളം; അനാരതം = നിത്യം; ഗൃേഹ= ഭവന ത്തിൽ. ൯. ഉ രൂ .=
കുട്ടാ ട്ടി; ഓേരാ വി സാമാനങ്ങൾ; മഞ്ചാടി = മഞ്ചാടി രു; അ ം = അ കം,
കാക്കെപ്പാ ; കേണ്ണാ = കണ്ണിെന്റ േനാ ; വി = സ്വഗ്ഗൎം; തിറങ്ക =
മറിഞ്ഞ ക . ൧൦. സ്വാസ്ഥ്യം = സ്വസ്ഥത; നാട്ടാധി = വിട്ട പിതൃരാജ്യെത്ത
കുറി ള്ള തീരാദുഃഖം.
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A MEDITATION
േവദധ്യാനം

ൈദവഭയം ജ്ഞാനത്തിെന്റ ആരംഭമാകു . സങ്കീ. ൧൧൧, ൧൦.
ൈദവഭയം പാപെത്ത െവറു . ഈ ഭയം ഇല്ലാത്തവൻ പാപ വലിപ്പവും ഘന 
വും വിചാരി ശങ്കി ന്നില്ല.
പു ഭയമുള്ളവൻ ൈദവെത്ത ദുഃഖിപ്പിക്കാെതയും േകാപിപ്പിക്കാ െതയും ഇരി 
േക്കണ്ടതി പാപത്തിൽനി ഒഴി നി ാൻ ഉത്സാഹിക്ക . രാജേ ാഹി
രാജാവിെന അടു േദാഷം വൃത്തിക്കാതവണ്ണം ആയുധപാണികൾ ആയവ 
െന കാ വാൻ ചൂഴേവ നി ം േപാെല യും ക കാലികൾ ന ൈതകെള നക്കി
നക്കി േതാൽ ഊരി േചതം വ രുത്താെത ഇരിപ്പാൻ ചുററും െകട്ടിയ േവലി േപാ 
െലയും ൈദവഭയം മ നുഷ്യെന്റ ആത്മാവിെന കാ .
ൈദവഭയം സവ്വൎജ്ഞാനത്തിൻ ഉറവും വിശിഷ്ടദാനവും വ ാഭര ണങ്ങളിൽ
വിലേയറിയതും രത്നങ്ങളിൽ ഉൽകൃഷ്ടമായതും മനുഷ്യ അ ത്യലങ്കാരമുള്ളതും
തേന്ന. ഉള്ളിൽ ഈ രത്നം ഇല്ലാത്തവൻ ബാഹ്യാല ങ്കാരങ്ങൾ എ േതടി ധരി 

നടന്നാലും ൈദവത്തി െവറുപ്പേ . എന്നാൽ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവർ
അവ സാദമായതിെന െച േമ്പാൾ കത്തൎ ാവവെര ദുഷ്ടരുെട കൂ െകട്ടിൽ 
നി ം രക്ഷി . ത െന്ന േസ്നഹി ന്നവെര ഒക്കയും യേഹാവ കാ സകല
ദുഷ്ടെരയും സംഹരി ം. സങ്കീ. ൧൪൫, ൧൯. J. M. F.
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FEAR, OVERCOME
ഭയാപഹം (ഭയെത്ത ജയിച്ചതു)

അേമരിക്ക ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിേല വിഗ്ഗൎിന്യ ജില്ലയിൽനി െക ക്കി
എന്ന ജില്ലയിേല ഒരു വാണിഭക്കാരൻ ൨൪ ലക്ഷം ഉറുപ്പികയു െട ഹുണ്ടിക 
േയാടു കൂെട യാ പുറെപ്പ . അവൻ േപാേക ന്ന വഴി കവച്ചൎെകാ ം കുല 
പാതകംെകാ ം തിെപ്പട്ട വങ്കാട്ടിൽ കൂടി ആ യിരു . വഴിെതറ്റി രാ ി അടു 
ത്തതുെകാ ആപ വദ്ധൎി തുട ങ്ങി. മത്താേല താനും തെന്റ കുതിരയും
ക്ഷീണിച്ചാെറ അപായമു ള്ള സ്ഥിതിയിൽ അകെപ്പട്ട കാരം അറി . ഒടുക്കം
ഒരു വിളക്കിെന കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താഷിപ്പാനും ഭയെപ്പടുവാനും തുടങ്ങി. വിള 
ക്കിെന്റ അടുേക്ക എത്തീ െചറിേയാരു കുടിേല ക . വിശപ്പിനാലും തളച്ചൎയാ
ലും വലഞ്ഞവനായി േപടിേയാെട പതുേക്ക വാതില്ക്കൽ മുട്ടിയാെറ ഒരു ീ വാ 
തിൽ തുറ പറഞ്ഞതാവിതു: ”എെന്റ ഭത്തൎ ാവു നായാട്ടി േപായിരി .
മടങ്ങി വരുേമ്പാൾ സംശയം കൂടാെത സേന്താഷേത്താ െട നിങ്ങെള ൈകെക്കാ 

ം” എ യാ ക്കാരൻ േക തെന്റ കുതിരെയ െകട്ടീ വിവരിപ്പാൻ കഴിയാ 
ത്ത വിചാരഭയങ്ങേളാടുകൂെട സേങ്കതസ്ഥല ത്തിേല േവശി തീയടുേക്ക
ഇരു തെന്റ അവസ്ഥെയ െതാ ധ്യാനിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഏകാന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ
വഴിേപാക്കരുെട മുതലിെന പിടി പറ്റി ഉപജീവനം കഴി ന്ന കവച്ചൎക്കാര 
െന്റ ഭവനത്തിൽ താൻ കുടുങ്ങിേപ്പായിരി എന്ന വിചാരം വിടാെത പനി
പിടി ം വ േര അവനിൽ വദ്ധൎി േപാ . അ േനരം കഴിഞ്ഞാെറ വീെട്ടജ 
മാനൻ എത്തീ ം േപടി നീങ്ങാെത വദ്ധൎിച്ചേതയു . മാൻേതാൽെകാ കുപ്പാ 
യവും കരടിേത്താൽെകാ െതാപ്പിയും അവ ണ്ടായതല്ലാെത പരീക്ഷിച്ചേന്വ 
ഷി ന്ന േനാ ട്ടംെകാ വഴിേപാക്കെന േനാക്കി സാധാരണയായി ഏകാന്ത 
ത്തിൽ പാ ൎന്നവെര േപാെല േലാകത്തിൽ സംഭവി ന്ന വത്തൎ മാനങ്ങെള
േചാദി ക്കാെതയും വീ ം മെറ്റാരു മനുഷ്യെന കണ്ടതിനാൽ സേന്താഷവാ
കെള ഉച്ചരിക്കാെതയും െമൗനനായിരു . ഇതു തളച്ചൎയാേലാ ദുരാേലാ ചന
െചയ്കയാേലാ എ വഴിേപാക്കൻ അതിഭയങ്കരമുള്ളതിെന െകാ േപടി തു 
ടങ്ങി; തെന്റ വശം ഇ പണമുള്ളതു അവെന േത്യ കം നിരാശനാക്കി തീ◌ൎ 

. ഒരു െനാടിേനരംെകാ തെന്റ ജീവകാല െത്ത മുഴുവനും ഓ ൎ ാണ 
െന ഇേപ്പാൾ കളഞ്ഞാൽ എല്ലാം നഷ്ടമാ കും എ േബാധി ; കാരണം മതകാ 
യ്യൎങ്ങെള െപരു സമയം മുേമ്പ നിസ്സാരം എ െവ ഉേപക്ഷി , പണവും
മാനവുമേ പൂണ്ണൎഭാഗ്യം െകാടു എ , വിചാരിച്ചിരു . സക്കൎാരിെന്റ

മാണങ്ങളും വി സ്താരവുമല്ലാെത മനുഷ്യെന്റ വൃത്തി ന്യായകത്തൎ ാവും വി 
ധിയും ഇ ല്ല. സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ പാ ൎ ം രഹസ്യത്തിൽക ം ന െട വിചാരതാ
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യ്യൎങ്ങേള കൂെട അറികയും െച ന്ന ൈദവേത്തയും അവൻ നമു ന ല്കിയ കൃപാ 
വരങ്ങെള പറ്റി നേമ്മാടു േചാദി ം എ ള്ളതിേനയും അ വൻ വിശ്വസിച്ചിരു 
ന്നില്ല. ഈ സഹായമറ്റ സ്ഥിതിയിൽ സക്കൎാരിൻ ശരണവും ഏറ്റവും നല്ല മാ 
ണങ്ങളും െകാ എനി എ പകാ രം? ഇതുവെര ഞാൻ വിശ്വസിക്കാത്ത
ജീവനുള്ള ൈദവം ഉണ്ടായിരി േക്ക ഞാൻ ഇേപ്പാൾ മരിച്ചി െചയ്ത പാപത്തിനു
ഉത്തരം െകാടുേക്ക ണ്ടി വന്നാൽ എെന്റ അവസ്ഥ എന്തായ്തീരും എ ം മ മുള്ള
േചാദ്യ ങ്ങൾ അവെന്റ മനസ്സിൽ ഉദി വ .
ഇങ്ങനേത്ത ഊഹവിചാരങ്ങളിൽനി വീ ടയവെന്റ ശബ്ദം അ വെന െഞട്ടി
ഉറ വാൻ േപാേകണ്ടതി സമയമായ കാരം അവ േനാടു അറിയിച്ചേപ്പാൾ
അവർ ഇനി കിടപ്പാൻ മനസ്സില്ല എ ത്ത രം െകാടു . വഴിേപാക്കൻ ഉറ 

വാൻ േപാേകണം എ പിേന്നയും പിേന്നയും േകൾ േമ്പാൾ ഒക്കയും സം 
ശയവും ഭയവും വദ്ധൎി അപാ യമുള്ള നിമിഷത്തിൽ ഒരുങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതി
തെന്റ സഞ്ചിയിലുള്ള ൈകേത്താ കെള ഒരുക്കിെവ .
അ േനരം െചന്നതിെന്റ േശഷം മിണ്ടാെത ഇരുന്ന കാടൻ (കാ വാസി) എഴുനീ 

ചുവരിൽ ഉറപ്പിച്ച പലകയിൽനി ഒരു പഴയ പുസ്തകെത്ത എടു പറഞ്ഞ 
െതെന്തന്നാൽ: ”നിങ്ങൾ ഉറ വാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിലും എനി മന ,
എന്നാൽ എെന്റ ആചാര കാരം ഇ ം എെന്റ േവദപുസ്തകത്തിൽനി ഞാൻ
ഒരു അംശെത്ത വായിപ്പാൻ േപാകു ” എ പറഞ്ഞ ഈ അ വാ കൾ സം 
ശയ ക്കാരെന്റ മനസ്സിൽ വശീകരം എന്ന േപാെല വൻേപടി നീക്കി ശമ നം വരു 
ത്തി ”ഇനി ഇവെന്റ ഭവനത്തിൽ ഭയെമന്നിെയ ഉറങ്ങാം എ ം േവദപുസ്തകെത്ത
വായ്ക്കയും ൈദവേത്താടു മു കുത്തി ാത്ഥൎ ി ക്കയും െച ന്നവൻ കവച്ചൎക്കാരന 
ല്ല എ ം ഉറപ്പി ാത്ഥൎ ന കഴി ഞ്ഞതിെന്റ േശഷം കിട തെന്റ അച്ഛെന്റ
ഭവനത്തിൽ എന്ന േപാെല സുഖേത്താെട ഉറ കയും െച .
അ മുതൽ വാണിഭക്കാരൻ സ്വന്തവിചാരങ്ങെളയും മനുഷ്യരുെട ജ്ഞാനത◌ൎ 
ക്കങ്ങെളയും അല്ല േവദപുസ്തകെത്ത മാ ം നടപ്പി മാ ണമാക്കി വിശ്വസി 
ക്കയും അതിെന അനുസരിക്കയും ഭാഗ്യമുള്ളവനായി ജീവി േപാരുകയും െച .
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POPE LEO XIII
പതിമൂന്നാം േലേയാ എന്ന മാർപാപ്പാവു

പതിമൂന്നാം േലേയാ മാർപാപ്പാവു 1878 ഏ ിൽ 21ാം൹ സവ്വൎ േലാകത്തിലു 
ള്ള േരാമകേത്താലിക്ക പിതൃേ ഷ്ഠന്മാർ ഥമന്മാർ േമ ലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ അദ്ധ്യ 
ക്ഷന്മാർ എന്നീ സഭാസ്ഥാനികൾ ഒരു മണ്ഡല പ ികെയ എഴുതിയയ .
അതിൽ സഭയായവൾ െലൗകിക നാഗരീക െത്ത േപാറ്റിയ അച്ചിയും ഉപാദ്ധ്യാ 
യിനിയും മാതാവും ആകു എ ം പാപ്പാവു മണം നയമതസ്വാത ്യം നൂ 
തന നാഗരീകം എന്നിവറ്റി വിേരാധമായി വൃത്തിക്കാെത അവേറ്റാെടാന്നി 

ഏകമനേസ്സാെട നടേക്കണ്ടതി ഭാവി എ ം പറ എങ്കിലും ഇെത 
ല്ലാം മുേമ്പ ത്ത പാപ്പാവായ ഒമ്പതാം പീയൻ ഉെരച്ചതി തികൂലമായതല്ല.
പിേന്ന ആ േലഖനത്തിൽ സഭാസ്ഥാനികൾ കറയറ്റ സ്വഗ്ഗൎരാജ്ഞിയാ യ മറിയ
തങ്ങൾ േവണ്ടി മദ്ധ്യസ്ഥം െചേയ്യണ്ടതി ം ഒമ്പതാം പീ യൻ പാപ്പാവു സഭ 
യുെട സ്വഗ്ഗൎീയ അഭയസ്ഥാനമായി (അടക്കളമായി) സങ്ക ിച്ച ശുദ്ധ േയാേസഫ്
തങ്ങളുെട പക്ഷം എടു പറേയണ്ടതി ം അവേരാടു െകഞ്ചി യാചിേക്കണം
എ ഉത്സാഹിപ്പി . അ െപാസ്തല പീഠത്തിൽനി പുറെപ്പടുന്ന െതറ്റി 
ല്ലാത േബാധനെയ ഓ ൎ തെന്റ േലഖനത്തി ം േകാടായ്മെയ ആേരാപി .
െലൗകിക പാപാസ്വത്തി നീക്കം വന്നതുെകാ താൻ വളെര േ ശി .
എ ന്നാൽ ൈദവത്തിൻ ജ്ഞാനമുള്ള ആേലാചനയാൽ പ പേണ്ട േരാമയിേല
അദ്ധ്യക്ഷന്മാ ൎ ക ിച്ച നിലെയ നാം വീ ം യഥാസ്ഥാനെപ്പ ടുേത്തണ്ടതിനും
ന െട സ്ഥാനമഹിമകെള പൂണ്ണൎ സ്വാത ്യേത്താടു നട വാൻ കഴിയാതവ 
ണ്ണം ഇേപ്പാൾ എതിർനി ന്ന എല്ലാ തടങ്ങ ലും നീങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതി ം നാം
തളരാെത ഉത്സാഹി െകാ ം എ അറിയി . പിെന്ന സെഭ ം അതി 
െന്റ ദൃശ്യതലയാകുന്ന പാ പ്പാവി ം എതിേര നി ന്ന േകടിെന മാ വാനായി
േലാകവാഴികെള യും േബാധിപ്പി . മുേമ്പത്ത പാപ്പാക്കൾ സങ്ക ിച്ചെത 
ല്ലാം താൻ സ്വീകരി ന്നതിവ്വണ്ണം: ന െട അേ സരന്മാരും ഒടുക്കമായി ഒ മ്പ 
താം പീയനും വിേശഷി പാപ്പാവിെന്റ അരമനയിൽ കൂടിയ സാ ധാരണ സഭാ 
േയാഗങ്ങളും േലാകം എ ം പരന്നിരി ന്ന െത കെള ത കയും അെപാസ്ത 
ലാേക്ഷപന േയാഗംെകാ അവെറ്റ ഒടു കയും െചയ്തതിനാൽ നാം സത്യത്തി 
െന്റ ഈ അെപാസ്തലപീഠത്തിൽനി േമൽപറഞ്ഞ വിധികെള മുഴുവനും ഉറപ്പി 
ക്കയും ആവത്തൎ ിക്കയും െച . ഒടുവിൽ േകായ്മകൾ മൂലമായി നട ന്ന
െലൗകിക വിവാഹ ങ്ങൾ ധമ്മൎ്യമായ െവപ്പാട്ടിത്തനം അേ എ ം അറിയി
െകാടു .
ഇെതല്ലാം വിചാരിച്ചാൽ ഇേപ്പാഴേത്ത പാപ്പാവു തെന്റ അ സ്ഥൻ െചയ്തതു മുഴുവ 

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 ഫി വരി 19

നും ഇല്ലായ്മയാക്കി എ എങ്ങേന പറയാം? മു മ്പന്മാരും പിടിച്ചതിെന താനും
മുറുക പിടി . മരിച്ച പാപ്പാവിലും ഇേപ്പാളുള്ളവനിലും കായ്യൎത്തിൽ അല്ല,
അതിെന പറയുന്ന ഭാഷാരീതി യിൽ േഭദേമയു . ഒമ്പതാം പീയൻ ആേരാടും
വഴങ്ങാത്ത പരുപരുത്ത വാചാലൻ പതിമൂന്നാം േലേയാ ആകേട്ട അനാവശ്യമാ 
യി ഒരുത്തേരയും െനാമ്പലിക്കാേത െലൗകികേത്താടു കൂടിയ മിതഭാഷി അേ .
ൈവരാഗ്യ മുള്ള േരാമകേത്താലിക്ക ൎ പീയെനെക്കാ പളെര സേന്താഷമു 
ണ്ടായി രു എങ്കിലും പല ൎ ം ആയാളുെട മട്ടില്ലാത്ത ശകാരത്തിൽ മടു
േതാ ന്നിേപ്പായി. േലേയാ ജ്ഞാനേത്താടു നട ന്നതുെകാ തനി ഏറി
യ േസ്നഹിതന്മാർ ഉ . അേദ്ദഹത്തി ചുണയും എരിവും േപാരാ എ ദുഃഖി 

ന്ന േരാമകേത്താലിക്കർ എല്ലാവരും മത്താേല ഈ മാ ർപാപ്പാവിെന വള 
െര സമ്മതി ം. എങ്ങെന എങ്കിലും ഇേപ്പാഴേത്ത പാപ്പാവു ഒരു തലനാേരാളും
ഒ ം ഇെള െകാടു ന്നവനല്ല. താൻ ആേവാളം ആ ൎം മുഷിച്ചൽ വരുത്താ 
െത തെന്റ അഭീഷ്ടെത്ത സാധി പ്പിപ്പാൻ അറിയും എ എല്ലാവ ൎ ം പിന്നീടു
കാണ്മാൻ ഇട ഉണ്ടാകും താനും.
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THE SPIRITUAL WARFARE. Eph. 6, 10–18
ആത്മിക യുദ്ധസന്നാഹം എേഫ. ൬, ൧൦–൧൮

പരപദ്യം (ആശുപദ്യം).
ീേയശു നായക നിൻ േസവകേര! എല്ലാരും

േപേയാടു േപാരിടുവിൻ ഭീതിെയേന്ന്യ—ദായമിതി
ന്യായമായ്സവ്വൎായുധങ്ങൾ—നല്ലേപാൽ ധരിെച്ചാരുങ്ങീൻ
മായുമരി. സവ്വൎജയമാം...
േതാടിവണ്ണൎം പല്ലവം ആദിതാളം
ജ്ഞാനായുധം ധരിച്ചീടിൻ—ദിവ്യഭടേര!
നന്നായി േപാർ െപാരുതീടിൻ.
ഏന ം േപയിൻ സംഘം—എല്ലാം ൈധയ്യൎം േനടു .
ഹീനജഡമാം ശ —ഏനം േനാക്കികൂടു
മുന്നിലും വലത്തിട ം—മൂ ദിക്കിലും പര
വന്നരികൾ േഘാരയുദ്ധം—മ മിഞ്ചി െചയ്തിടു
മന്ദതെയേന്ന്യ ദിവ്യ സ—വ്വൎായുധം ധരി നി
മന്നേനശും ധ്യാനം െച —മല്ലിടിൻ ജയിപ്പത്തി —ജ്ഞാനാ—
ചരണങ്ങൾ
ഒന്നല്ല ശ ഗണം ഒേട്ടെറ എ നിങ്ങൾ
നേന്ന മനസി ധരിപ്പിൻ.
അ പൂങ്കാവിൽ ആദം ഹവ്വാെയയും ചതിച്ച
ഹീനേവഷം പൂണ്ട പടുചതിയെന്റ ദാസർ—ഒന്നല്ല
മന്ദം മടിയുെമേന്ന—വല്ലാത്ത ത ം നേന്ന
എ ം േയാഗി —എ ം വീരശ ക്കൾ—ഒന്നല്ല
െകാ വഹ്നി ഴിയിൽ േകാടാേകാടി നരേര
കുന്നിച്ചീടാൻ തുനി കൂടു ൈവരിസംഘം—ഒന്നല്ല
ഒേന്നാെട നീതി ശുദ്ധി ഉയന്നൎ പരമേസ്നഹം
മന്നിൽ നിന്നാ വതിൽ മന പതി ന്നിവർ—ഒന്നല്ല
മനസി ധരിപ്പിൻ േയശുമശിഹയിൻ ശക്തി നിത്യം
തുനിെഞ്ഞഴുന്നീ നി ിൻ േസാദരേര തരത്തിൽ
മന്നൻ ിസ്തൻ െകാടിക്കീഴ് വല്ലഭേപയിൻ സംഘെത്ത
ഛിന്നഭിന്നം െച നി ിൻ ക്ഷീണം തള്ളീൻ പുറത്തിൽ
മടി കിടന്നാൽ ശ പടകൾ െകടുതി െച ം
ഒടുവിൽ സങ്കടം കൂ േമ—ജ്ഞാനാ—
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൨.
എടുപ്പിൻ പരമസവ്വൎായുധം അണി െകാ

ടുപ്പിൻ െപാരുതിടുവാൻ
ഇടുപ്പിൽ സത്യം െക വിൻ േയശുനായകെനേപ്പാൽ
െവടിവിൻ കാപട്യഭക്തി േവഷേസവയും നീക്കീൻ—എടു—
വടിവിൽ േയശുകത്തൎ ാ നിൻ വരനീതിെയ െനഞ്ചത്തിൽ
വിട ൎ കവചമായി വിരവിൽ െകട്ടി ധരിപ്പിൻ—എടു—
നട ം പാദത്തിൽ േക്ഷമം ന ം സുവിേശഷത്തിന്ന്
അടുത്ത യത്നമാം അനുതാപം ശാന്തം ധരിപ്പിൻ—എടു—
തടു േപയിൻ പരീക്ഷ സമസ്തം ജയിപ്പതി
എടുപ്പിൻ വിശ്വാസചമ്മൎം ഇഹം ജയി ന്ന സൂ ം—എടു—
മടികൂടാതാത്മരക്ഷ ലഭിപ്പിൻ ത്യാശേയാെട
മുടി േമൽ ശിര മായതു െവക്കിൻ േമാടിേയാെട
പിടിപ്പിൻ ഇരുമുനവാൾ േപയിൻ പടെയ െവട്ടി മുടി ന്ന ൈദവവാക്കാം േമാ 
േക്ഷ നിമ്മൎിതഖഡ്ഗം
പരമസവ്വൎായുധം അണി ഭക്ത്യാജപി
െപാരുതീടിൻ തിരുഭടേര—ജ്ഞാനാ—
൩.
െപാരുതീൻ പരമസവ്വൎായുധം അണി െകാണ്ട്
അരിവീൻ അരിഗണെത്ത.
സ്ഥിരമായ്നി ിൻ ധീരത ധരിപ്പിൻ എതി ൎ നി ിൻ
ശിരംചങ്ങളും െന ം അരയും കാത്തീടുവിൻ—െപാരു—
പരിചിൽ വിശ്വാസ ദിവ്യപരിച പിടിെച്ചാതുങ്ങീൻ
വരുന്ന ശ ഗണെത്ത അറിവിൻ ൈദവവചസ്സാൽ—െപാരു—
പരിചിെല ം ധരിപ്പിൻ പരമസവ്വൎായുധം
പുറകു തിരിഞ്ഞീടാവീൻ തെറ മമ്പ േവ—െപാരു—
അറിവിൻ ഇതാെല രക്ഷ പരിെചാടാശ്വാസവും
വരത്തിൽ ജയം േതജ ം വരും ഭടക്കൎായതാൽ—െപാരു—
പരമപടനായകൻ തരും തരും വീരമു
നിരന്തം തിരുവനന്തപുരം തരും നമുക്കതിൽ
തരത്തിൽ ജീവകിരീടം ധരി മംഗളം പാടി
ഒരു ഭയെമേന്ന്യ സുഖിച്ചിരിക്കാം കാനാനിലാഹാ!
മനസി ധരിപ്പിൻ ഭക്തവത്സലൻ േയശുവിൻ

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 ഫി വരി 22

മഹിമയിൽ അതി ിയം—ജ്ഞാനായുധം—
M. Walsalam.
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A SANSCRIT ODE
വത്തൎ മാന രുക്കം

അഥ ീ േയശുപഞ്ചാക്ഷരം ലിഖ്യെത.
നമതാം സുഖദം േദവം
േദവദൂതനിേഷവിതം
നരകാന്തമത്യായ്യൎം

ീ േയശും ണമാമ്യഹം ൧
മഹാ തം മാഹാവീയ്യൎം
മായയാ പരിവജൎിതം
മഹാേദവം വിഭും നിത്യം

ീ േയശും ണമമ്യഹം ൨
ശിവങ്കരം ശിശുേസ്നഹിം

ിതാനാം ീദമുത്തമം
ിതപാപവിനിമു ൎക്തം
ീ േയശും ണമാമ്യഹം ൩

വന്ദ്യാനാം വരദം നാഥം
പാപതാപവിനാശകം
മഹാേദവസുതം ശാന്തം

ീേയശും ണമാമ്യഹം ൪
യജ്ഞാനാം നാശകത്തൎ ാരം
മാനുഷാത്മജച തം
മത്തൎ ്യാനാം പാപഹത്തൎ രം

ീ േയശും ണമാമ്യഹം ൫
പഞ്ചാക്ഷരമിദം ഭക്ത്യാ
വത്സലാഖ്യവിനിമ്മൎിതം
യസ്സ്മേരത്സതതം േലാേക
സ യാതി പരമാം ഗതിം ൬
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

I. RELIGIOUS RECORD ൈവദികവത്തൎ മാനം. നീഗർ മിശ്ശൻ Niger Mission.— പറി 
ഞ്ഞാെറ ആ ിക്കയുെട െതേക്ക കരക്കൽ ഗിേനയാ എ ം െബനീൻ എ ം
പറ വരുന്ന ഉൾക്കടലിൽ പൂവ്വൎന്മാർ നീഗർ എ ന്ന് േപർ വിളിച്ച നദി അ  
ന്തിക സമു േത്താടു േചരു . � വ ഴ നാ കാർ േജാലിബാ എ ം െകടാരാ
എ ം പറയു . അതു ഏറ റയ ഏഴര ഇലി വടേക്ക അകലപ്പടിയിലും ഏക 
േദശം അഞ്ചിലി പ ടിഞ്ഞാെറ നീളപ്പടിയിലും നി ഉറ മല യാള ഒകാരത്തി 
െന്റ േചലിൽ പടിഞ്ഞാറു വടേക്കാ െച കിഴ െതേക്കാ തിരി സുമാറു
൨൫൦൦ നാഴിക നീളത്തിൽ ഒഴുകു . � ആറ്റിൻ ഇരുവക്ക ള്ള സുവിേശഷ മി 
ശ്ശ നീഗർ മിശ്ശൻ എ േപർ. ആയതു അഴിമുഖം മുതൽ ൮൦൦ നാഴിക നിേള
പുഴക്ക രയിൽ കൂടി െച . അവിെട സുവിേശ ഷം അറിയി ന്നതു അം മി 
ശ്ശൻ സഭ ത േന്ന. അതി ൧൦ മിശ്ശൻ സ്ഥാനങ്ങളും നാ േബാധകന്മാരും ൧൪
ഉപേദശിമാരും ൨൦ വ ഷൎങ്ങൾ ള്ളിൽ മനന്തിരിഞ്ഞ ൭൦൦ കാപ്പിരി കളും ഉ .
ആ മിശ്ശെന്റ േമധാവി കാപ്പി രിയായി പിറ ം കുട്ടിക്കാലത്തിൽ അടിമപ്പാ ടി 
െന്റ രുചി അറി ം വി തൽ ാപിച്ച േശഷം സുവിേശഷ േവെലക്കായി പഠി 
ച്ച ഉത്സാഹത്താൽ െതളി വ ം ഒടുവിൽ അ ദ്ധ്യക്ഷനായ്തീ ൎ ം ഇരി ന്ന
ശാമുേവൽ െ ൗ ത്തർ എന്ന ൈദവഭക്തൻ തെന്ന. അേദ്ദ ഹം ഏറിയ വിദ്ദയും
സ്ഥാനവലിപ്പവും സ മ്പാദിച്ചി ം പുെള േപാകാേതയും വിലാ ത്തിമയ്യൎാദകെള
അനുസരിക്കാെതയും ശുദ്ധ കാ പ്പിരി ആയിരി ന്നതുെകാണ്ട് ഏവരും അ വെര
ബഹുമാനിക്കയും തെന്റ കീഴിലുള്ള േബാധകന്മാ ൎ ം സെഭ ം നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം
െവക്കയും വി ഹാരാധനക്കാരായ കാപ്പിരി കേളാടു അടു ള്ളതു െകാണ്ട് അവ 
െര സമ്മ തിപ്പിക്കയും െച .
൧൮൭൬ാമതിൽ ാസ്സ് എന്ന സ്ഥലത്തി േല അജ്ഞാന മന്നനായ ഒക്കീയ 4)
തനി മാണമുള്ള മൂ വി ഹങ്ങെള അദ്ധ്യക്ഷ ഏ ി െകാടു . ആ
സമയം തേന്ന െബാന്നി എന്ന സ്ഥലത്തിേല ബാല്യക്കാരായ ബര, അപിയെപ
എന്നവർ തെന്റ അടു ക്കൽ രെക്ഷക്കായി ഓടി വ . ഇവർ ആ കേട്ട കത്തൎ ാ 
വിൽ വിശ്വസിച്ച േശഷം പര സ്യത്തിൽ ിസ്ത്യാനനായ ഓെരളിയ അടിമ യു 
െട ശവം അടക്കം െചയ്തതിെന െകാ ത ങ്ങളും നാ കാർ അെറ ന്ന ി 
സ്ത്യാനേരാടു േച ൎ നി എന്നറിയി . ആചായ്യൎന്മാർ അതി തിശാ 
ന്തിക്കായി വി ഹങ്ങൾ ബലിയപ്പൎിച്ച ഇറച്ചിെയ തിേന്നണ്ടതിനു ക ിച്ച 
േപ്പാൾ അവർ മറു നി . ിസ്തെന ത എങ്കിൽ ജാതിയിൽ തലമെയ
െകാടു ക്കാം എന്നതും കൂട്ടാക്കായ്കയാൽ നാ കാർ അ വ ൎ തളയും ചങ്ങലയും
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ഇട്ട് അവെര കാ ട്ടിൽ ഒരു െചറ്റയിൽ പാപ്പൎി വല്ല ിസ്ത്യാ നർ ാണഭയം
കൂട്ടാക്കാെത അവ ൎ ഭക്ഷ ണം െകാ െക്കാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ അവർ പട്ടി ണി 
െകാണ്ട് മരി മായിരു . തങ്ങൾ സ മമായ കഷ്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട ര
ബാല്യക്കാർ മത്താേല മനം ചലി കത്തൎ ാവിെന മറു തലമകെള ൈക 
ക്കലാക്കി േപാ . ബാര അ പിയെപ എന്നവേരാ ക്ഷീണഭാവം കാണി ക്കാ 
െത ഒരുത്തൻ: ൈദവം തുെണച്ച് സാ ദിച്ചാൽ ഒടുക്കേത്ത ന്യായവിസ്താരനാ 
േളാളം ചങ്ങലകെള േപറുവാൻ ഞാൻ ഉറച്ചിരി എ ം, മറ്റവനും: ഞാൻ
ഒരിക്കലും ഇനിക്ക് കടമായതു െചയ്വാൻ മടിച്ചവൻ അല്ല; േയശു എെന്റ ഹൃദയ 
െത്ത േനടിയ േശഷം വി ഹങ്ങെള ആരാധിപ്പാൻ എന്നാൽ കഴിവ് ഒ ം ഇല്ല.
എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ താേക്കാൽ ക ത്തൎ ാവിെന്റ ൈകയിൽ ആകെകാണ്ട് അവൻ
അേ എെന്റ ഉടമസ്ഥൻ എ ം പറ . � വിശ്വാസികൾ ൧൮൭൫ െനാെവം 
ബർ ൫ാം൹ െതാ ൧൮൭൬ െനാെവംബർ ൭ാം൹ വേര അഴിനില പൂ േപാ 
വാൻ തക്ക അരി ഷ്ടമുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ഇരു . െബാന്നിയിൽ ഉള്ള വിലാത്തി 
ക്കാരായ കച്ചവടക്കാരും കപ്പ ത്തലവന്മാരും അവ ൎേവണ്ടി അേപക്ഷിച്ചതു നി 
മിത്തം മാ ം തങ്ങൾ നാ ഷ്ടന്മാരായി അധ്യക്ഷനായ െ ൗത്തർ പാ ൎ  
ന്ന ലാേഗാ സിേലക്ക് െതറ്റിേപ്പാേകണ്ടതിനു അനുവാ ദം ഉണ്ടായു . അവർ
ലാേഗാസിൽ എത്തി യേപ്പാൾ ഒരു നാ േബാധകൻ അവെര റിെച . മെറ്റാ 
രു തലവൻ ഒരു വായന പീ ഠത്തിനു ൮൦ ഉറുപ്പിക സമ്മാനി . ഒക്കീയ എന്ന
മന്നൻ ാസ്സിൽ അല്ല ൨൫ നാഴിക ദൂ രമുള്ള െനംബയിൽ പാ ൎ . താൻ
അവി ടുേത്ത വിശ്വാസികൾ ൈദവാരാധെനക്കാ യി ഒരു വക െനടു ര എടു 
പ്പി ’െകാടു . അവരിൽ മിക്കേപർ അടിമകൾ ആകയാൽ അവരുെട മുതലാ 
ളികൾ അവെര ഉപ വി പ്പാൻ തുടങ്ങി. ഒക്കീയ നടുപറഞ്ഞതുെകാ തല്ക്കാലം
അലമ്പൽ വദ്ധൎിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ താൻ വി ഹാരാധെന ഉെറച്ച െനേഞ്ഞാ
െട എതി ൎ നി ന്നതുെകാ അജ്ഞാനപ രിെഷ ള്ള നീറുന്നേകാപം പാ 
ളികത്തിയാൽ കഠിനേപാരാട്ടത്തി സംഗതി ഉണ്ടാകും എ ശങ്കി .
ആനെക്കാ കച്ചവടം വലുങ്ങെന നട ന്ന ഒരു ചന്ത എഗാൻ എന്ന സ്ഥല 
ത്തിൽ ഉ . അതിനടുത്ത കിേപാഹിൽ അദ്ധ്യ ക്ഷൻ മുഹമ്മദീയ വാഴിയായ
ഊെമാറുവിെന്റ അേപക്ഷ കാരം ൧൮൭൬ാം െകാല്ലത്തിൽ ഒരു മിശ്ശൻ സ്ഥലം
സ്ഥാപി . ഉെമാറു എ ന്നവൻ നൂെപ നാട്ടിെന്റ വാഴിയായി ബീദ എന്ന മൂലന 
ഗരത്തിൽ പാ ൎ . ൧൮൭൭ാമ തിൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ അറവി നന്നായി സംസാ
രി ന്ന െജാൻ്സൻ ഉപേദഷ്ടാേവാടു കൂെട അ വിെട െചന്നേപ്പാൾ വാഴി ഇരു 
വെര സ േന്താഷപരവശനായി ൈകെക്കാ . നിര തീവണ്ടിപാത വത്തൎ മാ 
നകമ്പി എന്നിവ ഒ ം അവിടങ്ങളിൽ ഇല്ലാഞ്ഞി ം വട നി നാട്ട കേത്ത 
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കടപ്പാൻ വമ്പിച്ച മരുഭൂമി ഉണ്ടാ യിരുന്നി ം ഉെമാറു എന്നയാൾ തുക്കൎ ൎ ം
രുസ്സ ൎം തമ്മിൽ നട ന്ന യുദ്ധവത്തൎ മാനവും മി യിേല െഖദിവ് തെന്റ
രാജ്യെത്ത ന ന്നാ ന്നതും വിെക്താരിയന്യഞ്ച തങ്കഞ്ഞീക്ക മുതലായ െപായ്ക
വക്ക ഓേരാ സഭകൾ മിശ്ശൻ േവലെയ ആരംഭിച്ചതും ലിവിങസ്തൻ കമെരാൻ
എന്നവർ രാജ്യേശാധെനക്കായി യാണം െചയ്തതും മ ം നന്നായി അറിഞ്ഞ  
കാരം അദ്ധ്യക്ഷൻ ക ഓേരാ മാനങ്ങെള കൂടാെത വിേശഷി ഒരു ഭൂേഗാളവും
അവ സമ്മാനി . താൻ േപായേശഷം ഓരം സ്ഥനാപതി അവിെട എത്തി
ചുററുവ ട്ടത്തിൽ നട ന്ന അടിമക്കച്ചവടെത്ത ഇല്ലാ താ വാൻ മി ം എ
േതാ .
൧൮൫൯ ലാേഗാസിെന്നതിേര കിട ന്ന ഗ്േബേബയിൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ ഒരു മിശ്ശൻ
സ്ഥാ നം എടു ൧൮൬൧. ആദ്യഫലമായവെര സ്നാ നെപ്പടുത്തിയും ൧൮൬൬ രണ്ട്
തലെച്ചേന്നാ ൎ തമ്മിലുണ്ടായ വക്കാണം നിമിത്തം നി േപായ േവല വീ 

ം െച വരു . — പ രേപ്പറിയ േദശത്തിൽ ചിതറി കിട ന്ന െചറുസഭക 
െള വയസ്സനായ ആ അദ്ധ്യക്ഷ േനാ വാൻ യാസം െപരുകുന്നതുെകാ
അതിെന തെന്റ തുണയാളികളായ ര േമൽ േബാധകന്മാ ൎ വിഭാഗി െകാടു 

. അവരുെട േപർ ദെനസൻ േ ാത്തർ എ ം െഹ ി േജാൻസൻ5) എ ം
തെന്ന. േജാൻ സെന്റ അപ്പേനാ െയാറുബാ നാ കാരനും അടിമവിടുതൽ കിട്ടി 
യവനും തെന്ന. അവൻ പിന്നീടു ഇബദാനിൽ ഹിന്ദരർ േബാധക െന്റ എ യും
വിശ്വസ്ത തുണയാളിയായി ൧൮൬൫ൽ മരി . താൻ മിശ്ശൻ േവലക്കായി നിയമി 
ച്ച മൂ ആണ്മക്കളിൽ ഇളയവനായ െഹ ി സിെയറേലേയാെനയിൽ ജനി .
ബുദ്ധിവിേശഷമുള്ളവനായി പാഠസം ാരം തീ ൎ ൮ വഷൎം സഭയിൽ േവല
െചയ്തേശഷം ൧൮൬൫ ഇം ന്തിേല ഇ ിങ്ങതനിലുള്ള അം സസഭാമിശ്ശൻ ശാ 
ലയിൽ ൩ വഷൎം േവദശാ വും ഭാഷാേന്യാന പമിത ശാ വും മ ം അഭ്യ 
സി േബാധകഹസ്താപ്പൎണം കിട്ടി യേശഷം ൧൮൬൯ൽ സിെയറേലേയാെനയി
േല മടങ്ങിെച്ച ഷേ ൎ ാ നാട്ടിൽ െവ സംഗവും േവദഭാഷാന്തരവും
നടത്തി ൧൮൭൩ആമതിൽ ഇം ന്തിേല ം പിെന്ന കനാൻ (ഫലിഷ്ട്യനാടു) രാ 
ജ്യത്തിേല ം െച അവിെട നി അറവിെയ ശിക്ഷ എഴുതുന്നതാവിതു:
കത്തൎ ാവിേല വിശ്വാ സം നിമിത്തം ഹിംസ അനുഭവിച്ച � ബ ല്യക്കാരുെട നില 
െയ എങ്ങെന വണ്ണൎിേക്ക ? ച ത്തല കഴുകെന്റ നഖം ഈക്കൎിലിച്ച ഉ ടൽ
ചുളുങ്ങിയ േതാൽ േകാഴിെന ൈക ചങ്ങല കാലിേന്മൽ നി ാൻ ബലം
ഇല്ലായ്ക അെര കീ തുണി ഇങ്ങെന മനം ഉരുകു വാൻ തക്ക അരിഷ്ടതയിൽ
ഇവർ ഇവിേട വ േച ൎ . മിശ്ശൻ െവറുേത എ പറയു ന്ന അം ർ തുടങ്ങിയ
വിലാത്തിക്കാർ ഇവ െര ഈ നിലയിൽ കണ്ടിരു െവങ്കിൽ കാപ്പി രികൾ ം
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കത്തൎ ാവിെന േസ്നഹിക്കയും അവ േവണ്ടി പാടുെപടുകയും െചയ്യാം എ
സമ്മതി മായിരു .
എന്നി ം െബാന്നിയിേല ഹിംസ അേതാ ടു തീന്നൎീട്ടില്ല താനും. മാറ്റാന്മാർ കു 
േറഎ സമ യേത്താളം അഞ്ചിനി എങ്കിലും അവർ ൧൮൭൬ാമതിൽ കത്തൎ ാ 
വിെന്റ പിറവിനാളിൽ ൩൦൦൦ േപേരാളം ൈദവാരാധെന െച ന്നതു കണ്ട 
േപ്പാൾ ിസ്ത്യാനർ പള്ളിയിൽ േപാകരുതു എന്ന ക നെയ പുതുക്കി, ൧൮൭൭
ഒേക്താബർ ൨൫ാം൹യിൽ അെസനിബിേയ ഗ എന്ന അടിമ രക്തസാക്ഷിയാ 
യി മരിേക്ക ണ്ടിയും വ . ആയവൻ ഒരു വി ഹസദ്യ യിൽ േചരായ്കയാൽ
അവെന്റ മുതലാളി സംഗതി േചാദിച്ചതി : റാൻ ഞാൻ ജീവനുള്ള ൈദവപക്ഷ 
ത്തിൽ ഇരിേക്ക വി ഹാപ്പൎിതം നി കൂടാ അേല്ലാ എ പറ തു േകട്ടെറ
യജമാനൻ അവെന അകന്ന േതാട്ടത്തിൽ െകാണ്ടാക്കി ആഹാരവും െവള്ളവും
കിട്ടാതവ ണ്ണം കാവൽക്കാെര െവ കാപ്പി പട്ടിണി യി െകാല്ലിച്ച േശഷേമ
െബാന്നിയിൽ േവ ല െച വന്ന അദ്ധ്യക്ഷെന്റ മകൻ വ ത അറി .
െബാന്നിയിേല മന്നനായ േജാജ്ൎ െപപ്പൽ 1) ിസ്ത്യാനൻ എങ്കിലും തലവന്മാരു 
െട അധി കാരം തനി മാണം. അദ്ധ്യക്ഷൻ ആ യവെര ഒരു േയാഗത്തിന്നാ 
യി വിളിച്ചി ം അവ ൎ വരുവാൻ മന ണ്ടായില്ല. അടിമ കൾ വിശ്വസി േക
േവണ്ട എ ം വിശ്വ സിച്ചാൽ അവ ൎം ഞങ്ങൾ ം സമത്വം വ േപാകു 
മേല്ലാ അതരുേത എ ം അവരുെട സിദ്ധാന്തം. ഇം ിഷ് അറിയുന്ന ിസ്ത്യാ
ന ൎ തടവുകൂടാെത െബാന്നിയിേല െവള്ള ക്കാേരാടു ആം ആരാധനയിൽ േച 
രാം; അ ടിമകൾ നാ ഭാഷയിലും െട ൈദവവചനം േകൾപ്പാൻ േപാകുന്നേതാ
സമ്മതമല്ല, എ ന്നാൽ ആയവർ � വിെലക്കൽ കൂട്ടാക്കാെത കാട്ടിൽ ൈദവാരാധ 
െനക്കായി െകാത്തിവയ ക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ൩൦ ഈതു ആേളാളം ഞായറാ  
േതാറും കൂടി വരികയും വായന യിൽ ശീലമുള്ള ഒരുവൻ ൈദവവചനം വാ യി
വിവരി കയും ഓേരാരുത്തർ മാറിമാ റി ാത്ഥൎ ി കയും െച ം.

ാസ്സിൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ ൧൮൭൭ െനാെവം ബരിൽ ൪൮൦ സഭക്കാെര ക ൫൮
േപെര സ്ഥിരീകരിച്ചിരി . വിശ്വസിച്ചവരിൽ തലവനായ ശാമുേവൽ സം 
െബാ തനി ഉ ത്തമമായ ഒരു വീടു എടു അതിൽ താനും കുഡുംബവും വമ്പി 
ച്ച േവലക്കാരുെട കൂട്ടവും രാവിെലയും ൈവകുേന്നരവും കുഡുംബാരാധ െന കൂടു 
വാൻ തക്കതായ ാത്ഥൎ നമുറിയും ഉണ്ടാ കയും പള്ളിയുെട സംഗപീഠത്തി

േവണ്ടി ൨൪൦ ഉറുപ്പിക െചലവിടുകയും യായി പഠി ൧൮൭൬ൽ ലാെഗാസി 
േല േപായി. താൻ മുഖ്യമായി മുഹമ്മദീയ രാജ്യ ങ്ങളായ െസാേക്കാെതാ,
െഗാ , നൂെപ എന്നീ ഉൾനാടുകളിൽ മിശ്ശൻ വൃത്തി െചേയ്യണ്ട തു. ഇ ാം
എന്ന മതം അടക്കി വാഴന്ന രാ ജ്യങ്ങളിൽ അറവിഭാഷ േവദകായ്യൎത്തിൽ
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മാണമാകയാൽ ആ ഭാഷയിലുള്ള ൈവഭവം െകാ തനി വളെര ഉപകാരം
ഉണ്ടാകും. അദ്ധ്യക്ഷെന്റ സഹായത്തിനായി പാ യി ം ആവിെകാ ം നട ന്ന
ഒരു െചറിയ ച ത്തീപ്പടവിെന അം സഭാമിശ്ശൻ സംഘ ക്കാർ ഇം ന്തിൽനി 

അയച്ചിരി . ആ യതിനു ൨൦ മാറു നീളം ഉ . കപ്പത്തലവ നും ൧൦
ഉരുക്കാരും മദ്യവിരക്തർ1) തെന്ന ആക .
2. GEOGRAPHICAL NOTES ഭൂമിശാ സംബന്ധമായതു. ഒരു ഭൂ ദക്ഷിണം.—
മുൻകാലങ്ങ ളിൽ ഭൂമിെയ ചുറ്റി ഓേട ന്നതി ആ ൎം േതാന്നീട്ടില്ല. കപ്പൽ
കയറി ഭൂമിെയ ചുറ്റി ഓേടണ്ടതി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അതി ഒരു െകാല്ലേത്താ 
ളം േവണ്ടിവ . പായിക്കപ്പൽ വി തീക്കപ്പലിൽ േപായേപ്പാേഴാ ഭൂ ദിക്ഷ
ണത്തിനു േവ ന്ന സമയം നന്ന ചുരുങ്ങി. തീക്കപ്പലുകൾ േവഗത വള ൎ മ 
ളവിൽ പ വഷൎങ്ങൾ മുേമ്പ ഈ വലിയ യാെ നൂറ്റിനാലു ദിവസങ്ങൾ
മാ ം േവണ്ടിവ . ഇേപ്പാേഴാ വടേക്ക അേമരിക്കയിേല മഹാശാ ന്ത തീവണ്ടി 
പ്പാതയും ഇതാല്യയിൽ േസനിസ് മലയിൽ കൂടിയ സുരംഗവും തീക്കപ്പലുകൾ
ള്ള ഊറ്റേമറിയ യ ങ്ങളാൽ വദ്ധൎിപ്പിച്ച േവഗതയുംെകാ ഇതിനിേട യരു 
ശേലമിലു ള്ള അേമരിക്കാസ്ഥാനാപതി അറുപെത്ത ദി വസംെകാ ഭൂവലം
െവ . ആ േദഹം മി യിേല അലക്ഷ ിയയിൽനി പുറെപ്പ ി ന്ദീസി,
പരീസി, ലണ്ടൻ, നവേയാക്ക്ൎ എന്നീ നഗരങ്ങൾ വഴിയായി സന്ത് ഞ്ചിേ ാ 
വി േല ൨൦ഉം അവിെടനി യാപാനിേല ൨൦ഉം പിേന്ന ചിനാവിേല െഹാ 
ങ്ങ് െകാങ്ങി േല ൬ഉം അനന്തരം ചീനക്കടൽ മലക്ക ൈകവഴിയായി സിംഹ 
ളത്തിേല ം ൧൦ഉം പി േന്നതിൽ മി ിേല സുേവേജാളം ൧൨ഉം ദിവ സംെകാ 

യാണം െച . ൨൫,൦൦൦ നാഴി കയുള്ള ഈ ചു യാ യിൽ ൧൬,൦൦൦ കടൽ
വഴിയായും ൯,൦൦൦ കരവഴിയായും താൻ യാ െതാരു വ്യസനം തട്ടാെത സഞ്ചരി 
ച്ചിരി .
ചില െപായ്ക കടലുകളുെട ആ ഴം.— യുേരാപയിേല ചില െപായ്കകളുെട കഴം ആവി 
തു: തിേരാലിേല ആക്കൻ െപായ്ക ചിലസ്ഥല . 2300 കാലടിയും, െകാൻ 
സ്ത ൻസ് െപായ്ക 960 കാലടിയും, ബവായ്യൎയി േല വല്കൻ െപായ്ക ം രാജ 
െപാ ം 600 കാലടിയും ക . പിെന്ന കാനാനിേല ശവ ക്കടലിെന്റ േമ ാടു
1367 കാലടി മേദ്ധ്യതര ന്യാഴിയുെട േമ ാട്ടിൽനി താണിരി . അതിനു
1800 കാലടിേയാളം ആഴമു . ര ം കൂട്ടിയാൽ 3167 കാലടി കി ം. തിബയ്യൎ
(കി െന്നെര ) െപായ്ക കിഴേക്ക കരക്കൽ സ കൂടമായി 26 കാലടിയും പടി 
ഞ്ഞാേറതിൽ 18 െതാ 21 വെര ം കാലടിയും അള കണ്ടി രി . മദ്ധ്യാ 
സ്യയിേല രുസ്സ്യയിൽ കിട ന്ന ൈബക്കാൽ െപായ്ക ഏകേദശം 180 നാ
ഴിക നീളവും 50 നാഴിക അകലവും വടേക്ക അംശത്തിൽ 9646 കാലടിേയാളം
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ആഴവും ഉ . എന്നാൽ െപായ്കയുെട നില അവിെട നി അധികം താഴുന്നതു 
െകാ 12,000 കാ ലടിേയാളം എ ം എ ഹി . മദ്ധ്യതര ന്യാഴിയിേല
െകാടുങ്കാഴം 7000 കാലടിയേ .
റൂേമന്യ.— � േകായ്മ െബസ്സറാവ്യെയ രുസ്സ്യ ൎ ഏ ി െകാടുത്തിരി .
െബാസ്ന്യ.— ഔ പട്ടളങ്ങൾ െബാ സ്ന്യ രാജ്യത്തിെന്റ അതിർ കടന്ന െശഷം
അ വിെട പാ ൎന്ന ിസ്ത്യാനർ ഇനി സുല്ത്താ അല്ല ഔ ്യ േകാെയ്മ നികു 
തി െകാടുത്താൽ മതി എ ം തുക്കൎരുെട െകാടൂര വാ അവസാ നി എ ം
നിെന സെന്താഷിച്ചിരി േമ്പാൾ മുസല്മന്നർ മതൈവരാഗ്യം പൂ ആ െഗാ 

മാസത്തിൽ ബൻയലൂ എന്ന നഗര ത്തിേല 25,000 ിസ്ത്യാനെര െകാ ക 
യും ദീന ശാലയിൽ മുറിേവ കിട ന്ന ഔ ്യ പട യാളുകെള തുണ്ടി കയും
ആ നഗരെത്ത എരി കളയുകയും െച . ഈ കായ്യൎ സാദ്ധ്യത്താലും ഔ ്യ
േസനാപതി പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പടജ്ജനങ്ങെള പാപ്പൎിക്കയാലും മുസല്മന്ന◌ൎ 

ൈധയ്യൎം വദ്ധൎി . അവർ എ ം ആയുധ ങ്ങെള എടുത്തതു അല്ലാെത ി 
സ്ത്യാനേരാടു േപാക്കൎപ്പം വാ വാനും വിേരാധി നി ന്നവെര െകാ വാനും
തുടങ്ങി. ിസ്ത്യാനെര നന്നായി ഭയെപ്പടുേത്തണം എ അതി ര നായ െബാ 
സ് ദരാഗ് േബ എന്ന തുക്കൎ മാ ണി വിചാരി സസിൻ എന്ന ഊരിൽനി
െചറിയ ിസ്ത്യാന ട്ടികെള പിടിപ്പി ഒ രു വലിയ െതാട്ടിയിൽ തല കീെഴ്പ
നിെറ ച്ചി ആ എളിയ ൈപതങ്ങളുെട സാധുക്കളാ യ െപറ്റവർ കാണ്േക താൻ
െതാട്ടിയിൽ ഇട്ട കുട്ടികളുെട േമൽ ഏറി ചമ്മണപ്പടിയായിട്ടി രു ബഹു സേന്താ 
ഷേത്താെട ഒരു ഹു ക്കെയ വലി കാപ്പികുടിക്കയും െച . കുട്ടി കൾ എല്ലാ 
വരും െഞങ്ങി വീ ൎമുട്ടി മരി േപായി. പിെന്ന മുസല്മന്നർ ഔസ്ത്യേരാടു പട
െവ േമ്പാൾ ൈക കിട്ടിയ ിസ്ത്യാനെര ഉ യിരുള്ള മതിൽ കണേക്ക തങ്ങൾ 

മുമ്പിൽ നിത്തൎ ി അവരും വഴിെയ ഇരു . ശ വി െന്റ േമൽ െവടി െവ .
പഴയ ദി എ ന്ന നഗരം പുകയുന്ന ഇടിവിടം ആയ്തീ ൎ . അതിൽ മിക്കതും

ിസ്ത്യാനരായ 3000 േപരുെട ശവം കിടന്നിരു എന്നാൽ കാണി (ആെഗാ
൨൧) കണ്ണീേരാടിയിച്ചിരി . ഔ ്യർ ഒരു കൂട്ടം നഗരങ്ങളും തറകളും പിടി
എ ങ്കിലും മുസൽമന്നർ അടങ്ങാെത െചറുകൂട്ടങ്ങ ളായി ഔ ്യെര െചറു നി  
ന്നേതയു .
100,000 െബാസ്ന്യ ിസ്ത്യാനർ പല സംഗതി കളാൽ ചെത്താടുങ്ങിയി
എ േതാ . ഹുംഗായ്യൎ � യുദ്ധത്തിൽ എ യും രസേക്കടുണ്ടാകെകാ 

ഔ ്യേക്കായ്മേയാടു മുഷിച്ചൽഭാവം കാണി വരു .
ആസ്യ Asia.
റൂമിസ്ഥാനം Turkey.— റൂമിസുല്ത്താ രൂസ്സേരാടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച േതാ
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ല്മയിൽനി ഓേരാ പുതിയ സങ്കടങ്ങൾ വി േശഷി അറവിെക്കട്ടിൽ ഉണ്ടായി
വരു . അറവികൾ സ്വഭാവ കാരം സ്വത ്യചി ത്തരും ഒരു േമൽേക്കായ്മ
ദുഃേഖന കീെഴ്പ ടുന്നവരും ആകെകാ തുക്കൎർ അവെര യാസേത്താടു അട  
കയും ഓേരാ േ ാഹങ്ങ െള അമ ൎകയും സാമദാനേഭദദണ്ഡങ്ങളാൽ പല വഴി 
യായി നട കയും െച . രുസ്സർ തങ്ങളുെട സുല്ത്താെന ജയിച്ച േശഷേമാ അറ
വികൾ അവെന പുഛ്ശീകരി കളിയാ വാ നും മൂ െകാല്ലംെകാ അറവി 
േശഖുമാ ൎ റൂമിേക്കായ്മയിൽനി കാലത്താൽ െകാടു വന്ന പണസഹായം
കിട്ടാത്തിനാൽ മുറുമുറു പ്പാനും േ ാഹിപ്പാനും തുടങ്ങി. തീയിൽ എ ണ്ണ പകരുന്ന 

കാരം മുങ്കാലങ്ങളിൽ തുക്കൎരിൽ നി അനുഭവിച്ച െകാടൂരാന്യയങ്ങളുെട ഓ
മ്മൎ തങ്ങളുെട ലഹളഭാവത്തി ഊ കൂ . അതിെന്റ വിവരെത്ത േകട്ടാലും:
൧. ഹിജാസ് കൂറുപാടു. അറവിയുെട നടു വിൽ കിട ന്ന െനെജദ് എന്ന പരന്ന
നാ ട്ടിൽ വഹാബികൾ എെന്നാരു മതേഭദക്കാർ പാ ൎ . അവർ ഏകേദശം
൧൭൬൦ാം ആ ണ്ടിൽ അവിെട ഉദിച്ച അ ൽ വഹാബ് എന്ന ഇ ാംമതനവീ 
കരണക്സാരെന അനു സരി വരു . ഈ വഹാബികൾ 1836 െമ ദീന നഗര 
െത്ത നിേരാധിച്ചേപ്പാൾ അവിടു െത്ത അമീർ അ ൽ ഘലിബ് ജിദ്ദയിേലേക്കാ 
ടി. മി യിെല െമെഹമത് ആലി എന്ന പാഷാവ് സുല്ത്താൻ മാ ദിെന്റ ക ന
കാരം അവെര ജയി മടക്കി, െമദീനക്കാർ അ ൽ ഘലിബിെന െപരു മാ 
നി എ ക ഭയെപ്പ അവെന െകട്ടി സെലാ നീക്കിയിേല കടത്തി
നബിയുെട അനന്ത രവനായ മ ദ് ഇബ്ൻ നാവും എന്ന മാന ശാലി അമീർ 
സ്ഥാനം െകാടു . ജനങ്ങളു െട പിറുപിറു േക സുല്ത്താൻ അ ൽ െമ ജിദ്
ഘലിബിെന്റ മക െമദീനയിെല അമീർസ്ഥാനം ഏ ി . ഇവേനാ െചങ്കട
ലിെന്റ തുറമുഖങ്ങളിൽ പരേദശികൾ കച്ച വടത്തിനു അടുക്കരുതു എ ദ്ധി 

അതി ന്നായി സമ്മതം െകാടുത്ത തുക്കൎേരാടു മതയു ദ്ധം െചയ്വാൻ പുറെപ്പ
അപജയം തട്ടി 1850 ഇസ്തംബൂലി ബദ്ധനായി േപാേകണ്ടിവ . 1856 സു 
ല്ത്താൻ അവെന യഥാസ്ഥാന െപ്പടുത്തിയാെറ താൻ റൂമിേക്കായ്മേയാടു പി െന്നയും
േ ാഹിച്ചതിനാൽ രണ്ടാമതു ഇസ്തംബൂ ലിൽ തടവുകാരനായി േപാേകണ്ടി വ
അ വിെട മരിക്കയും െച . മുൻെചാന്ന ഘലി ബ് എന്നവൻ ഹസ്സാൻ കിതേബ
എന്ന പ േണ്ടത്ത േശഖുമാരുെട അനന്തരവൻ. ആ വം ശത്തി ഏകേദശം ൮൫
കുഡുംബങ്ങൾ ഉ . അവരിൽനി ന്യായ കാരം ഒരു അമീരി െന എടുക്കാ 
െത േമൽപറഞ്ഞ നാവുമിെന്റ മകെന െമദീനയിൽ അമീർ ആക്കിയതുെകാ ൺ
ഹിജാസിൽ ഉള്ള അറവികൾ േകാപപര വശന്മാരായി തീ ൎ ഹബ്, േദാനി 
ഹ ൎ ദ്, െകാദയിൽ, േദാനിഹസ്സാൻ, ഒൈതബ മുത ലായ അറവി േഗാ ങ്ങളും
മത്സരിപ്പാൻ തുട ങ്ങി. ഇവ ൎ ഒരു ലക്ഷേത്താളം പടയാളിക െള യുദ്ധത്തിന്നാ 
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യി അയക്കാം.
൨. െനെജദ് കൂറുപാടു. വടേക്ക അറവിയി ൽ ഉള്ള വഹാബികൾ റൂമിെക്കാെയ്മ 

ഏറി േയാരു അലമ്പൽ വരുത്തിയ േശഷം 1872 ആ മതിൽ മാ ം സുല്ത്താ
കീെഴ്പ . ഇേപ്പാ േഴാ അ ള്ള ഇബ്ൻഫയിസ എെന്നാരു ശൂരൻ തു ൎപ 
ടയാളികെളയും ഉേദ്യാഗസ്ഥ ന്മാെരയും ഓടി കള . ൩. െയമൻ (െതഹമൻ)
കൂറുപാടു. ഇതു െചങ്കടൽ അറവിക്കടൽ എന്നീകടലുകളുെട തീ ര േദശം അേ .
അ വഷൎം മുെമ്പ െന തുക്കൎർ ആ നാടിെന ര ാവശ്യം ആ മി സന
എന്ന പട്ടണെത്ത ൈകക്കലാക്കിയിരി . ഒന്നാം യുദ്ധത്തിൽ രിദിഫ് പാഷാ 
വു നാെട ല്ലാം പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞതു കൂടാെത താൻ ൈബ ദാവിൽ ഒരു സദ്യ
ക്ഷണിച്ച നാ തു േഷഖുമാെര ചതികുലെചയ്യി നിവാസികെള അ രട്ടിക്കള .
ആ കലെപ്പട്ട േശഖുമാരിൽ ഒരു ത്തെന്റ സേഹാദരനായ േശഖ് നസ്സീർ എന്ന വൻ
നാ കാെര പാട്ടിൽ ആക്കി വഹാബിക ളുെട പക്ഷം എടു വരു . തുക്കൎപട 
യാളി കൾ ഭയം െകാ പടെക്കാട്ടിലുകളിൽനി ഇറ വാൻ തുനിയുന്നില്ല.
അറവിെക്കട്ടിെന്റ അവസ്ഥ ഈവ്വിധം ആ കയാൽ തുക്കൎ ൎ വലിയ കുഴ േന 
രിട്ടിരി .
അബ്ഘാനസ്ഥാനം Afghanistan.—
൧. ആം േക്കായ്മ രുസ്സ സക്കൎാരിെന മുടി ച്ചതുെകാ ആയവർ കാബൂലിൽ പാ 
പ്പൎിച്ച സ്ഥാനാപതിെയ വിളിപ്പി .
൨. ദിെസ ൧൦ ൹ ദുസ്സസ്ഥാനാപതി യും ആൾക്കാരും കാബൂൽവി ൬൫ വയ 

ള്ള േശർആലി എന്ന അമിേരാടു കൂട തുസ്ഥൎ ാ നേത്ത ഒഴി േപായി.
അമീർ, കുഡും ബെത്തയും വ്യെത്തയും അല്ലാെത പടയാളി കെള കൂട്ടിെകാ
േപായില്ല േപാൽ. രുസ്സ േക്കാെയ്മ അമീരി േവണ്ടി പടെവ വാ േനാ നടു
പറവാേനാ മന അേശഷമില്ല എ േകൾ് .
൩. തുറുങ്കിൽ ഉണ്ടായ യാ ബ് ഖാൻ വി ടുതൽ ാപിക്കയും അരിയിട്ട വാ 

തനി കഴി േപാകയും െച എന്ന തി ത ക്ക അനുഭവങ്ങൾ കാ 
ണ്മാൻ ഇല്ല. അേദ്ദഹം എവിേട എന്നാ ൎ ം സൂക്ഷ്മമായി പറവാൻ വ ഹിയാ.
൪. അബ്ഘാനസ്ഥാനേത്താടുള്ള യുദ്ധവി േശഷം ആവിതു:
1. െപഷാവരിൽനി ൈഖബർ കണ്ടി വാതിൽ വഴിയായി കാബൂലിേല മു 
െഞ്ച ന്ന ൈസന്യം ആലിമസ്ജിദ് എന്ന േകാട്ട െയ പിടി കണ്ടിവാതിൽ  
േദശ േവ ന്ന കാവൽ ഇട്ടേശഷം ീ ൗൻ എന്ന േസനാപതി ദിെസ
൨ഠ ൹ ജല്ലലാബാദ് എന്ന നഗരത്തിൽ വിേരാധം കൂടാെത േവശി . താൻ
അവിേട ൧൦,൦൦൦ പടജ്ജന ങ്ങേളാടു കൂട അ ം സമയം മാ ം പാപ്പൎാൻ നിശ്ച 
യി േപാൽ. നഗരക്കാരായ സിദ്ദ ൎാര ന്മാർ ൈസന്യെത്ത എതിേര വരികയും
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തീൻ പണ്ടങ്ങെള ഒരു വാൻ സ്വേമധയാൽ ഏല്ക്കയും െച . ദിെസ ൨൨ ൹
ൈഖബ രിൽ അലമ്പൽ ആക്കിയ ജയേഖൽ േഗാ ക്കാ ൎ ം ൨൩ ൹ ആലി 
മസ്ജിദി സമീപം ഒരു െചറിയ കട്ടാ ട്ടി ട കൂട്ടേത്താടു (യുദ്ധസംഭാര
വാഹനക്കാർ) എതിത്തൎ ആ ിദി േഗാ ക്കാ ൎ ം തക്ക ശിക്ഷെയ കിട്ടിേപാ
യി. കുകിഖയിൽ േഗാ ക്കാർ അടങ്ങാഞ്ഞാൽ െപഷാവരിന്നടുേക്ക പാേക്കൎ 
ണ്ടി വരും.
2. കുരം എന്ന താഴ്വരയിൽ കൂടി ഘജിന െച ന്ന വഴിയിൽ ആ മി ന്ന
േസന ൈപവാടേകാതൽ എ റ േതടിയ ഒരു സ്ഥലെത്ത േസനാപതിയായ
േരാവത്ത്ൎ സ് ദി െസ ൨ ൹ പിടിച്ച കാരം പറ വേല്ലാ. അതിനാൽ ഹ◌ൎ 
യ്യാബ്, കരം, േഖാസ്ത് എന്ന താഴ്വരവാസികൾ അടങ്ങി േപായി. ൈപ വാടുേകാ 
തൽ എന്ന ചുരം 11,200 കാലടി കടൽ പരപ്പിൽനി യരുകയാൽ ഹിമക്കാല 
ത്തിൽ വളെര കുളിർ ഉ . േഖാസ്തിേല മു ക ന്ന ൈസന്യത്തിെന്റ കട്ടാ ട്ടി
(യുദ്ധസം ഭാരങ്ങെള) ദിെസ ൧൩ ൹ കവരുവാൻ ഭാ വിച്ച മങ്ങളർ എന്ന മല 
വാസികളിൽ ഏറിയ വർ പ േപായി ം അവർ ജനുവരി ൯ ൹ ഏകേദശം ൪൦൦൦
ആേളാളം ടി േഖാസ്തിന്ന ടുത്ത മാതൂനിലുള്ള പാളയെത്ത രാക്കാലത്തിൽ പിടി 
പ്പാൻ ആ ഹമുള്ള കാരം േസനാപ തി തിരിഞ്ഞ ഉടെന അവെര െകാള്ള
കുതി രപ്പടകെളയും മ ം ചാടിച്ചേപ്പാൾ 300 േപർ പ േപാകയും 100 ആൾ പിടി 
െപ്പടുകയും െച . േഖാസ്തിേല ഖിേല്ലദാർ ആൾക്കാരും മുഖ്യ മലിൿമാരും കൂടി
േസനാപതിെയ െച ക അവ ൎ േകാട്ടെയയും അതിേല പ േട്ടാലകെള 
യും (ലിക്കാ ) ഭരേമ ി . അവി െട ചില മുല്ലമാർ അബ്ഘാനെര കലഹത്തി നു
ഇള വാൻ േനാക്കി.
3. െക്വത്താവിൽനി കന്ദഹാരിേല െച ന്ന േഖാജൿ ഘവാജാ എന്നീര
കണ്ടി വാതിലുകെള അം പടകൾ ൈകയിൽ ആ ക്കിയുറപ്പിച്ച േശഷം സ്ത വാ◌ൎ 
ത്ത് േസനാപതി ഘവാജ ചുരത്തിൽ കൂടിയും ബി ല്പ് േസനാ പതി േഖാജൿ
കണ്ടിവാതിലൂെടയും ഓേരാ ൈസന്യങ്ങെള കന്ദഹാരിേല നട . ബി  

ിെന്റ ൈസന്യം ജനുവരി ൮ ൹ ഫ തിയാലയിൽ എത്തി സ്ത വത്തൎ ിെന്റ പട
ത ക്തിപുലിലുള്ള വഴിയിൽ യാണം െച ജനുവരി ൮ ൹ യിൽ കന്ദഹാരിൽ
കൂടി തെന്റ പട്ടാളങ്ങെള നടത്തി. അെതാ ജനുവരി ൬ ൹ നാടുവാഴി കാലാളുക 
ളുെട ആയുധങ്ങെള വാങ്ങി കുതിരപ്പടേയാടു കൂട െഹരാത്തിേല െതറ്റിേപാ 
യതുെകാ അവിെട വിേരാ ധിപ്പാൻ ആരും ഇെല്ലങ്കിലും േസനാപതിയാ യ
വല്ലിസെര അമീരിെന്റ 2000 കുതിരപ്പട യാളികൾ തടുപ്പാൻ മിച്ചി ം അവർ
േതാ േപായി. കന്ദഹാർ എന്ന നഗരം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള സമഭൂമിയിൽ കിട  

. അവിെട കാബൂൽ െഹരാ എന്നീനഗരങ്ങളിേല ള്ള നിര കൾ കൂടു 
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. ഹിമകാലം കഴിയുന്നതി ൻ ഇെട യാ ബ് ഖാൻ അം േക്കായ്മേയാ ടു
വഴിെപ്പടാഞ്ഞാൽ േസനാപതി െഹരാ േത്താളം െച ം എ ഹിപ്പാൻ ഇടയു 

.
൫. അമീരിെന്റ പടയാളികൾ അപ ജയം തട്ടിേയടേത്താളം യാേസന അട 

ന്ന മലവാസികൾ അവിടവിെട കവച്ചൎക്കായി എഴു ഓേരാ തടസ്ഥങ്ങെള
െചയ്വാൻ േനാ ക്കിയ കാരം മുൻപറ തു സൂക്ഷി വാ യി ന്നവ ൎ വിള 

മേല്ലാ. കാബൂലിൽനി ചില മുല്ലമാർ സുൈലമാകൂ എന്ന അതിരാ യി കിട  
ന്ന തുടമ്മൎലയിലും േദശ ം െച അവിേടയുള്ള േഗാ ങ്ങെള ഇളക്കിയതു
െകാ മഹസദ് ഒജിരി എ േപെപ്പൎട്ട േഗാ ക്കാർ പഞ്ചനടത്തിെല നാടായ
ദമാനിൽ ഇറങ്ങി ത എന്ന സ്ഥലെത്ത െകാള്ളയി . അവരിൽ പലരും പിടി 
െപ്പടുകയും േശഷം േപർ അര േപാകയും െച .
൬. അബ്ഘാനസ്ഥാനത്തിൽ പടകൾ മുെഞ്ച േന്നടേത്താളം ഉള്ള വഴിെയയും
അതിരിെന യും കാപ്പാൻ തേന്നയല്ല ആവശ്യം േപാെല വിേരാധികേളാടു എതി 
േക്കൎണ്ടതി പുതിയ പട്ടാളങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനായി പുറെപ്പടു .
൭. അബ്ഘാനയുദ്ധം നിമിത്തം രാജ്യാേലാ ചന സഭയായ ഓലക്ക സഭക്കാർ
ദിെസ ൫ ൹ െതാ ൧൭ ൹ വെര ച വത്തൎ ിനിയ വകൎളുെട ക നയാൽ കാ 
യ്യൎവിചാരത്തിനായി കൂടി വന്നി ണ്ടായിരു .
വിജയനഗരം.— ദിെസ. ൬-൯൹. ഈ നാലു ദിവസങ്ങളിൽ ൨൭ അംഗുലം മഴ െപ
യ്തതു കൂടാെത െകാടുങ്കാ അേനക ശിവായ്ക്ക ളുെട പുരകെള തള്ളിയിട്ടിരി .
േകാളി െന്റ ഉ ത നിമിത്തം ഈരായിരം കണ്ടി വ ലിപ്പമുെള്ളാരു തീക്കപ്പൽ വി 
ശാഖപട്ടണത്തി െന്റ െത കെരക്കടി തക ൎ . വിശാഖ പട്ടണം ഗഞ്ജാം
എന്നീ ജില്ലകളിൽ െവള്ള െപ്പരുക്കത്താൽ കൃഷി ം മുതലി ം വളെര നഷ്ടം
തട്ടിയിരി .
കണ്ണനൂർ.—ചിറക്കൽ കണ്ണനൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുെട നടുവിൽ ഉദയ പുറ
മ ലയാള കൂറുപാട്ടിെന്റ തുറു (െസ ൽ േജൽ) ഉ . ഉരുളിെന്റ അരടയിൽനി 

അഴി കൾ പുറെപ്പടുന്ന കാരം കുന്നിെന്റ അ ത്തിൽ ഉയെന്നൎാരു േഗാപു 
രവും അതിൽനി ചുറ്റിലും ഓരെഞ്ച െനടു രകളും കുതരി കിട . ആ
സ്ഥലത്തിൽ ജനുവരി ൨ ൹ ഒരു കലഹമുണ്ടായി. അെതങ്ങെനെയന്നാൽ: ജനു 
വരി ൧ാം ൹ മുതൽ തടവുകാ ൎ ആ വ ട്ടത്തിൽ ഇേ ാടം ൪ ദിവസം േചാറു
കിട്ടിയ തി പകരം ര നാൽ േചാറും അ നാൾ മുത്താറിയും (രാഗി) െകാടു 
ക്കാവൂ എ േകായ്മ ക ിച്ചതിൻവണ്ണം അ തെന്ന അവരുെട ഭക്ഷണകായ്യൎം
നട വാൻ വിചാരിച്ചേപ്പാൾ ഏകേദശം ൮൫൦ േപർ ഭക്ഷിപ്പാൻ മന േക ടു
കാണിച്ചാെറ തുറുങ്കേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ അവ േരാടു ബുദ്ധിപറഞ്ഞതു ൭൦൦ േപർ അനു 
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സരി ൧൫൦ േപർ മാ ം മറു നി . േകാ യ്മയുെട ശാസന അനുസരിേക്ക
േവ എ മിക്കതും മാപ്പിള്ളമാരായ ആ ൧൫൦ ആൾ ൨ാം ൹-യിലും കൂട്ടാ 
ക്കാെത അവരിൽ ഒരുത്തൻ: എ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഉ കയില്ല എ നിഷ്ക◌ൎ 
ഷി പറഞ്ഞതിനു കാര ഹേമധാവി അവ േഗാപുരസമീേപ വാറടി ഏ ിച്ച
േപ്പാൾ: നിങ്ങ േവണ്ടി ഞാൻ ഇതു സഹി വേല്ലാ എ ൧൮ ആം അടി 

കൂകിയ തു മത്സരഭാവക്കാർ േകട്ട ഉടെന ഒന്നാമതു അ വരും അതിൽ പിെന്ന
േവെറ ര െനടു രക്കാരും ആെക നാ റാേളാളം അഴിമറ ഏ റുകയും െപാ 
ളിക്കയും േഗാപുരമുറ്റ ചാടി കെല്ലടു എറിയുകയും െച , ആ കലാപ ത്തിൽ
കരാ ഹേമധാവിയായ െകാന്നൎൽ ബീ ച്ചം (Beauchamp) സായ്വിെന്റ കണ്ണിനു
ഒരു ക തട്ടിയാെറ അവരും മൿഅല്ലം ൈവദ്യപ ണ്ഡിതരും മ ം േഗാപുരത്തിൽ

ാണരക്ഷ ക്കായി െതറ്റിയ ഉടെന അതിെന്റ വാതിൽ ജാലകങ്ങെള തക ൎ
കൂട്ടമായി കയറി തുറു േദ്യാഗസ്ഥന്മാ ൎ അപായം വരു വാൻ ഭാ വി ന്നതു
ക കന്നൎൽ അവെര അമ ൎ വാൻ േനാക്കിയതു വ്യത്ഥൎ ം എ െതളിഞ്ഞാ 
െറ െപാ ലിസ്സ് ക്കാേരാടു െവടിെവപ്പാൻ ക ി . െപാ ലീ ക്കാർ വായുവിൽ െവ 
ടിെപാടിച്ചതു കല ഹക്കാർ കൂട്ടാക്കാെത കുറി െവ കലഹ മാ ണികളിൽ ഒരു 
ത്തൻ ഉണ്ട െകാ മരി യും ൫®-൬ ആൾ മുറി ഏല്ക്കയും െചയ്തേപ്പാൾ മാ ം
കൂട്ടം പിരി െനടു രകളിേല മണ്ടി ക ള . മുറിെപ്പട്ടവരിൽ 3 േപ ൎ
അംഗേഛ ദം െചേയ്യണ്ടി വ . ബീച്ചം സായ്വവർകളു െട ക െക േപായതും

ാണാവയവ േച തവും പരു കളും ഉണ്ടായതും വിചാരിച്ചാൽ നടന്ന കലാപം
െകാ വളെര സങ്കടം േതാ .
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