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THE REV. JACOB RAMAVARMA
യാേക്കാബ് രാമവമ്മൎൻ

ഒരു ഹി പാതിരിയുെട ജീവിതം

(VI◌ാം പുസ്തകം ൪൪ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
ആ സമയ തെന്ന േമൽപറഞ്ഞ മാർ അധനാസ്യൻ അേന്ത്യാ ഖ്യയിേല
േപാകുവാൻ പുറെപ്പട്ടിരു , അയാേളാടു കൂട യരുശേലം കാേണണം എ വി 
ചാരി ബല്ഗാമിേലാളം േപായി. അവിെട ഞ ങ്ങൾ ഒരു പരിചയവും ഉണ്ടാ 
യിരുന്നില്ല എങ്കിലും മിശിേയാൻ പള്ളി യുെട അരിക േപായി മഴ നിമിത്തം
അ ം േനരം ഇരു . ഉടെന അവിടേത്ത ഉപേദശിമാർ വ ഞങ്ങെള ക
സംസാരി . ഞങ്ങൾ ിസ്ത്യാനർ എ അറിഞ്ഞ ഉടെന ഒരു മുറിയിൽ താമസി 
പ്പി െത യിലർ സാ ിേനാടു േബാധിപ്പി ശെലാേമാൻ ഉപേദശിയുെട വീട്ടിൽ
െകാ േപായി പാപ്പൎി കയും െച . മഴക്കാലം തീന്നൎി േപാകാം എ
പറ . ഞങ്ങളുെട യാ ച്ചട തീന്നൎ ഉടെന എെന്ന സാ വകൎളുെട മക്കെള
പഠിപ്പിപ്പാനും മാത്തെന ഇം ീഷ് പള്ളി ടത്തിൽ കറുത്ത കുട്ടികെള പഠിപ്പി 
പ്പാനും ക ി . മഴക്കാലം കഴി മാത്തൻ യാ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ കൂ 
ടിേപ്പാകുന്നതു കത്തൎ ാവിൻ ഇഷ്ടം അ ല്ലായ്കയാൽ അവൻ എെന്ന േന േരാഗം
െകാ ശിക്ഷി എെന്റ യാെ മുടക്കം വരുത്തി. മാത്തൻ േപായ ഉടെന
സാ എെന്ന ത െന്റ വീട്ടിൽ തേന്ന പാപ്പൎി തെന്റ മക്കെള േപാെല വിചാരി
ഞാ നും സേന്താഷേത്താെട ഒന്നര സംവത്സരേത്താളം കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്ക യും
ധമ്മൎഛ ം വിചാരണ െചയ്കയും െച വ . ഈ ഭാഗ്യമുള്ള കു ഡുംബത്തിൽ
നിന്നേ ിസ്തീയ ജീവൻ ഇന്നെത ം ാത്ഥൎ നയുെട േയാജനം ഇന്നെത 

ം അറിവാൻ എനി എട വന്നതു. സാ വകൎളുെട കുട്ടികെള പഠിപ്പി ന്നതു
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ഒഴിേക ഞായറാ േതാറും കാല ഞാൻ തമിഴിൽ കുട്ടികെള േവദപുസ്തകം പഠി 
പ്പി ഉച്ചതിരിഞ്ഞാൽ തമിഴിലും ബുധനാ േതാറും കാല തമിഴിൽ സംഗി 
ക്കയും മ സമയം ഉള്ളേപ്പാൾ ഒക്കയും െബയ്നൻ സാ ിെന്റ ക ന കാരം ശാ

രിൽ േപായി ജനങ്ങേളാടു കണ്ണൎാടകത്തിൽ സംഗിക്കയും െച വ . െത 
യിലർ സാ ിെന്റ മക്കൾ വിലാത്തി േപായേപ്പാൾ എ െന്ന കറുത്ത പള്ളി  
ടത്തിൽ േപായി പഠിപ്പിപ്പാൻ ക ി അ കാരം ഞാൻ ധമ്മൎഛ ത്തിൽ ഒരു
വീട്ടിൽ പാ ൎ പള്ളി ടത്തിൽ കുട്ടികെള പഠിപ്പി വരികയും െച . ഈ
സമയ എനി കഠിനമായി ഒരു െത വ . ഉടെന തെന ഞാൻ ഒരു ാന്ത 
െന േപാെല ആയി ഈ പ സംവത്സരത്തിനിടയിൽ എനി ഇ കാരമുള്ള
കഷ്ടം വന്നില്ല എ ഓ ൎ വിയ ൎ വിെറ ം െകാ കത്തൎ ാവിേനാടു അനു 
സരി പറ എങ്കിലും എനി ഒരു സമാധാനവും സേന്താഷവും വന്ന തുമില്ല.
ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ േശഷം സാ ന്മാർ അതു അറി എേന്നാടു േചാ 
ദിച്ചാെറ ഞാൻ തീച്ചൎയായി മറു പറ കള . ഇതുനിമിത്തം അവർ
എേന്നാടു േപായിക്കളവാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ വളര ഗവ്വൎേത്താടും േകാപ 
േത്താടും കൂട പുറെപ്പടുകയും െച . മിശിേയാൻ ശ ക്കൾ പലരും എേന്നാടു
താമസിപ്പാൻ പറ എ ങ്കിലും േകാപലജ്ജാദികൾ നിമിത്തം ഞാൻ അനുസ 
രിച്ചില്ല. േപാരുന്ന സമയ െതയിലർ സാ ം െബയ്നൻ സാ ം വളര ദുഃഖി
എെന്ന അനു ഹി നീ മംഗലപുരെത്ത െമ ിങ്ങ് സാ ിെന്റ അടുക്കൽ എ ങ്കി 
ലും ക ര േഹബിൿ സാ ിെന്റ അടുക്കൽ എങ്കിലും േപായാൽ അ വർ നിെന്ന
ൈകെക്കാ ം എ പറഞ്ഞയക്കയും െച . ഇങ്ങെന ഞാൻ മംഗലപുരേത്ത 

പുറെപ്പ കാ അധികം ഉണ്ടാകയാൽ പ െത്തമാരി തലേശ്ശരിയിൽ അേ
അടുത്തതു. അവിേട ഞാൻ ര ദിവ സം താമസി ഉപേദശിെയ ക സംസാ 
രി എങ്കിലും ലജ്ജ നി മിത്തം സാ ന്മാെര കാണാൻ േപാകാെത ക ൎ
വരികയും െച .
അവിെട ഞാൻ ഒരു വീടു കൂലി വാങ്ങി പാ ൎ പള്ളിയിൽ േപാ കയും ഉപേദ 
ശിെയ ക സംസാരിക്കയും വായിക്കയും െച െകാ ഒരു ആ പാ ൎ . ഒരു
ദിവസം ഞാൻ പള്ളിയിൽ േപായി മടങ്ങിേപ്പാ കുേമ്പാൾ അഹേറാൻ ഉപേദശി
എെന്ന ക പിടി നിത്തൎ ി വത്തൎ മാനം േചാദിച്ചറി േഹബിൿ സാ ി 
േനാടു പറ പിേറ്റ ദിവ സം തേന്ന സാ വകൎൾ എേന്ന വിളി സംസാരി
തെന്റ വീട്ടിൽ പാപ്പൎിക്കയും െച . ബല്ഗാമിേല കായ്യൎം ഞാൻ സാ വകൎേളാടു
മ റു പറഞ്ഞേതയു . എങ്കിലും ആരും തെന്ന വന്നാലും ൈദവനാ മത്തിൽ
താൻ ൈകെക്കാ ന്ന കാരം എെന്നയും ൈകെക്കാ ഏക േദശം ആറു മാ 
സം ക രിൽ എെന്ന താമസിപ്പി േവല െചയ്യിപ്പി ൧൮൪൪ ഫി വരി ൧൦൹
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വിവാഹവും കഴിപ്പി ചിറക്കേല ഉപ േദശിയായി നിയമിച്ചയക്കയും െച .
എന്നാൽ എെന്റ ആത്മാവ സ്ഥെയ കുറിേച്ചാ ഞാൻ േവദവാക്യവും അതിേനാടു
സംബന്ധിച്ച പ ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചി ം അേനകം ൈദവശു ഷക്കാ 
രുെട സംഗങ്ങളും ബുദ്ധിയുപേദശങ്ങളും േകട്ടി ം മാനസാന്തരെപ്പേടണ്ടതി
ഇടയായി. കത്തൎ ാവിെന്റ ഭുജം ശക്തിേയാെട പലേപ്പാഴും കാശി ക്കെപ്പട്ടി ം
൧൮൩൫ – ൧൮൪൭ വെര അസ്വസ്ഥതയുള്ളേപ്പാൾ ജന ങ്ങൾ െച ന്നതു േപാ 
െല കൂട ട െഞട്ടി ഉണരുകയും പിെന്നയും മയ ങ്ങിേപ്പാകയും െച െകാണ്ടി 
രു . ൈദവഭക്തിയുെട േവഷം ധരിച്ചി ം അതിെന്റ ശക്തി ഇല്ലാത്തവനായും
ഇരു . എന്നാൽ കരുണയിൽ സമ്പന്നനായി രക്ഷിതാവായ േയശുവിൻ പിതാ 
വായ ൈദവം ഞാൻ ഈ മയക്കേത്താെട നിത്യനി യിേല േവശിയാേത
ഉണ ൎ ിസ്ത െന്റ അടുക്കൽ േപാവാനും എെന്റ പൂണ്ണൎഹൃദയം അവെന്റ മുമ്പാ 
േക പക ൎ അവെന്റ വിലേയറിയ രക്തത്തിൽ എെന്റ സകല പാപങ്ങ ൾ ം
െസൗജന്യമായി ള്ള േമാചനവും ദിവ്യസമാധാനവും വിശുദ്ധാ ത്മാവിൻ ദാനവും

ാപിപ്പാൻ കൃപ തന്നതു ഇ കാരം ആകു : ൧൮൪൭ ൽ കത്തൎ ാവി ക രി 
േല തെന്റ സഭെയ ഉയിപ്പൎിപ്പാൻ േതാ ന്നിയ സമയം ഒരു വ്യാഴാ േഹബിൿ സാ 

സംഗി േമ്പാൾ ഉപ േദശിയായ ദാേന്യലും േയാേസഫും ഝടിതിയിൽ ഉറ 
െക്ക കര നില വിളി തങ്ങൾ െചയ്ത ദു വൃത്തികെള സെഭ മുമ്പാേക ഏ
പറ തുടങ്ങി. ഉടെന സംഗത്തി കൂടിവന്നിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ എ ല്ലാം
ഒരു വിറയൽ പിടിച്ചതു േപാെല േതാന്നി െപാരുൾ തിരി ം െകാ നിന്നിരു 
ന്ന എനി സവ്വൎാഗം ഒരു ചൂടും വിറയലും വ െനഞ്ഞി ടിക്കയാൽ സംസാരം
പതറി േപായി. ആയതുെകാ ഞാൻ സാ ിെന്റ മുറിയിൽ േപായി അ േനരം
ഇരു കര പിേന്നയും വ നി : കഠിനേന നിെന്റ ഹൃദയവും കൂെട തുറക്ക
എന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞതു േപാെലയും എനി േതാന്നി. പാപം ഏ
പറ തീ ന്നൎവരുെട മുഖ േവെറ ഒരു കാരം ഉ എ േതാന്നി. എങ്ങി
െന എങ്കിലും സംഗം കഴിയുേന്നടേത്താളം ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ നി പി 
ന്നേത്തതിൽ ഞാനും എെന്റ പാപങ്ങെള സാ ിേനാടും ൈവ കുേന്നരം സഭയു 
െട മുമ്പാെകയും ഏ പറ എങ്കിലും എെന്റ ബല്ഗാമിേല പാപെത്ത പറവാൻ
ലജ്ജിച്ചി മൂടിെവ . എന്നാലും എനി ഒ ം ഒരു തുമ്പില്ലാെത ഒരു ലഹരിക്കാ 
രെന േപാേല നട . പിേന്നത്ത ഞായറാ ഞാൻ പള്ളിയിൽ ഇരു സംഗം
േകൾ ന്ന സമയം ഒരു തീ ഉണ്ട എന്ന േപാെല ഒ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ വ
െകാ ഒരു നിമിഷം െകാ അതു ഹൃദയം മുഴുവനും കത്തി എ െന്റ അസ്ഥിക 
ളുെട ഉള്ളിേല ഇറങ്ങി എല്ലാം കത്തി ശരീരം മുഴു വനും കഠിനമായി ജ്വലി
കണ്ണിൽനി ജലധാര എന്ന േപാെല ത േന്ന വ . ഇതു നരകത്തീ തേന്ന
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എ ഞാൻ നിശ്ചയി ഉറ നി ലവിളി െകാ അേപ്പാൾ തേന്ന എെന്റ വി 
ഷം ഛദ്ദ ൎിപ്പാൻ വിചാ രി എങ്കിലും സംഗത്തി തടവു വരും എ വിചാരി 

താമ സി . സംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടെന ഒ ര സാ ന്മാർ േഹബിൿ സാ ി 
േനാടു സംസാരി െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഭക്ഷണത്തി േപായി ഇരു
ര ഉരുള ഉ േമ്പാേഴ എനി സഹിപ്പാൻ പാ ടില്ലാെത എച്ചിൽ ൈകേയാ 
െട സാ ിെന്റ അടുക്കൽ ഓടി വലിയ ശ ബ്ദേത്താെട: ഞാൻ നശി േപാകു ,
ബല്ഗാമിൽ ഞാൻ ഇന്ന പാപം െച . അവർ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ േകാപി നു 
ണപറ എ പറ . മ ം അേനകം പാപങ്ങൾ അേപ്പാൾ ഓമ്മൎ വന്നതും
പറ . ഉടെന കത്തൎ ാവു എെന്റ ക കെള തുറ െഗാല്ഗതാവിൽ ശിേന്മൽ
തൂങ്ങി തെന്റ അ മുറിവുകളിൽ കൂടി എനി േവണ്ടി തെന്റ വിലേയറിയ രക്ത 
െത്ത തൂകിയ േയശുവിെന ഞാൻ എനിക്കായി ക . അവെന്റ ശിൻ കീഴിൽ
എെന്റ ഭാരെത്ത എറിേയണ്ടതി ം അവെന്റ ഉറവിൽ കുളിേക്കണ്ടതി ം അവ 
െന്റ അങ്കി വാങ്ങി ഉടുപ്പാനും അവൻ എനി കൃപ ത . ൈധയ്യൎേത്താടും സമാ 
ധാനേത്താടും കൂടി ഇരിക്ക എ പറഞ്ഞ കാരവും എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ◌ൎ 

. അ മുതൽ എനി അവെന്റ േമൽ അധികം േസ്നഹവും വിശ്വാസവും
ആ യവും എെന്റ നിസ്സാരത മുതലായതിെന കുറി ള്ള വിരക്തിയും അധികം
വദ്ധൎി വരു . അവൻ വദ്ധൎിേക്കണ്ടതി ം ഞാൻ കുറ േപാേകണ്ടതി 

ം ആ ഹി . അവൻ വിശ്വസ്തൻ ആകയാൽ എ ന്നിൽ ആരംഭിച്ച തെന്റ
വൃത്തൎ ിെയ നിവൃത്തി ഞാൻ യദ്ദ ൎെന ക ട ന്ന സമയവും എേന്നാടു കൂട

ഇരു തെന്റ രാജ്യത്തിൽ എെന്ന േച ൎ െകാ ം എ ഞാൻ വിശ്വസി  
. അ മുതൽ അവെന്റ രക്ഷയിൽ സേന്താഷി െകാ ം കഴിയുേന്നടേത്താ 

ളം മ ള്ളവേരാടും അറിയിപ്പാൻ ഉത്സാഹി െകാ ം അവെന ശു ഷിപ്പാൻ
വളെര ആ ഹി െകാ ം ഇരി . ൧൮൪൯ മുതൽ ഇതുവെരയും എെന്റ േസ്ന 
ഹമുള്ള ഉപേദഷ്ടാവായ ഗുന്ദത്ത്ൎ സാ ിെന്റ അടുക്കൽ പാ ൎ ബഹുമാനെപ്പട്ട
ബാസൽ കമിട്ടിയുെട ക ന കാരം ഗമ്മൎാന്യഭാഷ മുതലായതും പഠി പാ◌ൎ 

വരു . (േശഷം പിന്നാെല.)
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THE DOG
നായി

െപാറു കൂടാത്ത കുളിരുള്ള ഉത്തര േദശങ്ങളിേലാ ശരീരെത്ത വറ ന്ന ചൂടുള്ള
ഉഷ്ണഭൂമിയിേലാ മനുഷ്യർ പാ ൎ േന്നടെത്തല്ലാം നായി െനയും കാണു . അതു
മനുഷ്യെന്റ േമന്മയാൽ ആകഷൎിക്കെപ്പട്ടി അ വെന പിെഞ്ച കയും അവെന്റ
േതാഴനായി കൂട േപാരുകയും െച യ്തായിരി ം. എങ്ങെന ആയാലും നായി മരു 
ങ്ങിയ മൃഗങ്ങളിൽ ഒ തെന്ന. പാൽ െവണ്ണ േമാർ ൈതർ ഇറച്ചി ഭക്ഷണത്തി 

ം ആ േരാമം േതാൽ മുതലായതു തരാതര ഉടു കൾ ം മാ മല്ല കൂലിക്കാരാ 
യി നി ലം ഉഴുവാനും േപറു ചുമപ്പാനും ഭാരം വലിപ്പാനും വാഹനമായി ഇരി പ്പാനും
ൈദവം ഓേരാ മൃഗങ്ങെള മനുഷ്യ തുണക്കായി നിത്തൎ ിയതു പുറേമ അവെന്റ
ജീവെനയും മുതലിെനയും കാേക്കണ്ടതി ം അവ േവണ്ടി അങ്കം െകട്ടി അവ 
െന്റ ാണെന രക്ഷിേക്കണ്ടതി ം പല വി ധമുള്ള കാ മൃഗങ്ങെള അവെന്റ പാ 
ട്ടിൽ ആേക്കണ്ടതി ം ഇങ്ങെന ഏറിയ ഉപകാരത്തി ൈദവം നായിെന മനു 
ഷ്യ ൎ െകാടുത്തിരി . ആയതുെകാ നായി അയേവ ൎന്ന മൃഗം അല്ല
സൃഷ്ടാവു നിയമിച്ച പണികൾ തക്കവണ്ണം ഇറച്ചിതിന്നികളുെട ജാതിയിൽ ഉൾ 
െപ്പട്ടിരി . പച്ച ഇറച്ചി മീൻ ഞ മുതലായവറ്റിൽ ഇഷ്ടെപ്പട്ടാലും പാ കം
െചയ്ത ഇറച്ചിയും േചാറു മുതലായതും മനേസ്സാടു തി കയാൽ മനു ഷ്യൻ ബുദ്ധിമു 
ട്ടാത്തതു േപാേല അതി ം എളുപ്പത്തിൽ വെലച്ചൽ ത കയില്ല. എന്നി ം മനു 
ഷ്യേനാടുള്ള േചെച്ചൎ ം അവനിൽ നി ണ്ടാ കുന്ന രെക്ഷ ം തക്കവണ്ണേമ
ഗുണശീലഭക്ഷണവിഷയങ്ങളിലും നായ്ക്ക ളുെട ഇടയിൽ വലിയ േഭദങ്ങൾ ഉ .
നായി ഇറച്ചിതിന്നിയാകെകാ അതിെന്റ ഉമ്മരപ്പ കൾ മൂച്ചൎയും കൂച്ചൎൻ കു 
ലപ്പ കൾ കൂമ്മൎയും അണപ്പ കൾ കത്തിരി ായത്തിൽ െവേട്ടണ്ടതി മിക്ക 
തും മുള്ളരം േപാെല കൂ ൎം മൂച്ചൎയും ഉള്ളവ. േമേല അണലിൽ ആറും കീേഴതിൽ
ഏഴും അണുപ്പ കൾ നി . അതിൽ ചിലതു മുഴ ം ഏകേദശം പര ം ഉള്ളതി 
നാൽ നാ അവെറ്റ െകാ മരേത്തയും കാ ൎ കളയാം.
അതു കരടിെയ േപാേല കാലടി െകാണ്ടല്ല പൂച്ച പശ്വാദികൾ െക്കാത്തവണ്ണം
കാൽ വിരലിേന്മൽ നട . ൈകകൾ അ വി രലും കാലുകൾ നാ 
ലു വിരലും ഉ . പൂച്ച െച ം േപാെല നഖ ങ്ങെള ചുരുക്കി (ചുരുട്ടി) പിടിപ്പാനും
നീട്ടി (നിവത്തൎ ി) കളുവാനും ക ഴികയില്ല. തെന്റ എകരേത്താളം നീണ്ട വാൽ
ഉലാവുേമ്പാൾ താൻ േമ െ വള പിടിക്കെകാ നായുെട വാൽ പ
െകാല്ലം ഓട ഴലിൽ ഇട്ടാലും േനേര വരികയില്ല എ ളവായ പഴഞ്ചാൽ ഉൾ 
മാ റ്റം വരാത്തവൻ പുറേമയുള്ള വിേരാധം െകാേണ്ട നല്ല സ്വഭാവം കാ ണി  

എ സൂചിപ്പി .
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തെന്റ യജമാനനായ മനുഷ്യൻ ഓേരാ അയനാധീനത്തിൽ പാ ൎ കുളിരും ചൂടും
മ ം അനുഭവിച്ചതിനാൽ പല കാരം മാറിയതിൻ വണ്ണം വീ നായും മാറി േപാ 
യി. അതു കൂടാെത മനുഷ്യൻ നായിെന അടുപ്പി േനാ ം പരി ം അഭ്യാസവും
അടക്കവും കഴിേച്ചടേത്താളം ആയതു ഗുണവിേശഷ ാപ്തി മുതലായവറ്റിൽ േതറി
കാണു . മുങ്ങി ചാവാറായവെരയും ഉറച്ച മഞ്ഞിൽ പൂ കല്ലി ചാവാറായവ 
െര യും മ ം രക്ഷിപ്പാനും യജമാന േവണ്ടി ാണെന കളവാനും നാ ഥൻ മരി 
ച്ചതിനാൽ ആധിെകാ ചാകുേവാളം പട്ടിണി കിടപ്പാനും തന്നാേല ഒരാട്ടിൻ
കൂട്ടെത്ത േമ ാനും കളഞ്ഞ വ െവ തിരി െകാ വരുവാനും പലവിധമുള്ള
പണികെള എടുപ്പാനും ഓേരാ വക കാ മൃഗെത്ത മുതലാളിക്കായി നായാടുവാ 
നും അവെന്റ വീടും വിളയും സ്വ ം കാപ്പാനും മ ം അേനക ഗുണവിേശഷങ്ങൾ
മനുഷ്യെന്റ അദ്ധ്വാനത്താലും െപാറുമയാലും കാല േമണ ഉളവായി വ . ഇവ
എല്ലാറ്റിനാൽ നായ്ക്കൾ റിവിധ ാപ്തി തക്ക വലിപ്പവും ഊ ം ഉ . അര 
പൂച്ച െതാ ഒരാണ്ടേത്ത കുട്ടെന്റ വളച്ചൎേയാളവും പാറ ലിയുെട ശക്തിേയാളവും
കുറുേരാമം ചുരുണ്ട േരാമം ജട എന്നിവയും കുറു നീണ്ട േമാണകളും മ ം കൂടിയതും
ആയ നായ്ക്കെള കാണാം.
രക്ഷാസുവിേശഷത്താൽ ഗുണെപ്പട്ട ിസ്ത്യാന ജാതികൾ വീ മൃഗ ങ്ങെള േസ്നഹ 
ദയാദികളാൽ നന്നാ വാൻ വട്ടം കൂട്ടംേപാെല നായ്ക്ക ളിൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങെളയും
തിരുത്തി വദ്ധൎിപ്പിപ്പാൻ േനാ എങ്കിലും അതിെന്റ ദു ൎണങ്ങെള മറ ന്നി 
ല്ലാ താനും.
എന്നാൽ എല്ലാ ജാതികൾ മുൻകാല ഈ മ അനുസരിച്ചില്ല. നായിൻ ഗുണ 
വിേശഷങ്ങൾ െകാ േത്യകമായി യവനർ അതിെന വളെര മാനി . ഹി 
െപ്പാ തൻ പറയുന്ന കാരം യവനരും ിനി യൻ െചാല്ലന്ന വിധം േരാമപു 
രിക്കാരും പേണ്ട നാ ിറച്ചി തിന്നാറു ണ്ടായി. മി ക്കാർ നാെയ െതാഴുതതു
കൂടാെത നായ്ത്തലയനായ അനു ബിസ് എന്ന േദവെനയും വണങ്ങി. േവേറ ചില
നാടുകളിൽ നാെയ ബലികഴിക്കാറുണ്ടായിരു . ഈ നാട്ടിൽ ശാസ്താവിൻ േക്ഷ 

ങ്ങളിൽ അനവധി മൺ നായ്കെള ഒപ്പി കയും അവെറ്റ വണ കയും െച  
ന്നതു ശാസ്താവു എന്ന ശിവപു നു ശ്വാവു വാഹനം ആക െകാ ണ്ടേ .
ഇതി േനേര വിപരീതമായ മെറ്റാരാചാരമു . മനുഷ്യൻ നായി െന അകറ്റി
െവേച്ചടേത്താളം മാനുഷസംസഗ്ഗൎത്താൽ വേര ം സു ശീലാദികളും പഠി കളും
വരാെത അതു കാ നാേയാളം താണു ഓേരാ ദുശ്ശീലം വികൃതി മുതലായവറ്റിൽ
മുന്തിേപ്പായി. ഇതു വിേശഷി പ ടിഞ്ഞാെറ ആസ്യയിൽ നട . മൃഗങ്ങളുെട
ഗുണാഗുണങ്ങെള അധികം വിേവചി ന്ന േശം വംശക്കാർ നായ്കെള അശുദ്ധം
എെന്നണ്ണിയതുെകാ ണ്ടേ അതിേനാടുള്ള േചച്ചൎെയ നന്ന കുെറ കളഞ്ഞതു.
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ഇ േയൽ മരുഭൂമിയിൽ യാണം െചയ്തേപ്പാൾ നായ്ക്കളും കൂെട േപാ . േയാ 
ബിെന്റ കാലത്തിൽ നായ്ക്കെള െകാ ആട്ടി ട്ടങ്ങെള യും ഭവനങ്ങെളയും കാപ്പി 
ച്ച കാരം അറിവു . വീ കാവൽ െച ന്ന നായ്ക്കെള സൂചിപ്പി യശായ വാ 
ചകൻ ജാ തയില്ലാത്ത േബാധകന്മാെര യേഹാവാനാമത്തിൽ ശാസി ന്നതി 
വ്വണ്ണം: അവർ എല്ലാവരും ഊമനായ്ക്കൾ. അവ ൎ കുെരപ്പാൻ വഹിയാതിരു ;
അ വർ ഉറങ്ങി കിട ഉറ വാൻ േസ്നഹി . അ യുമല്ല അവർ ഒരു നാളും
തൃപ്തിെപ്പടാത്തവണ്ണം അത്യാ ഹമുള്ള നായ്ക്കൾ എന്നേ .
ഇ േയലർ മക്കാബ്യരുെട കാലം െതാ യവനർ നായ്ക്കെള കൂെട ന ടത്തിയ മ◌ൎ 
യ്യാദെയ അംഗീകരി എങ്കിലും പ അവെറ്റ വീടുക ളിൽ പാപ്പൎിച്ച കാരം
കാണ്മാൻ ഇല്ല. ഇേപ്പാൾ മുഹമ്മദീയരും വി േശഷി തുക്കൎരും പാ ൎന്ന നഗ 
രങ്ങളിൽ നായ്ക്കൾ കൂട്ടമായി യജമാനൻ ഇല്ലാെത അലയുന്ന കാരം യഹൂദരുെട
തറ ാമങ്ങളിൽ അേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരു . കാ വള ൎ വിശ ന്ന നായ്ക്കൾ
ഓരിയി ം ഊളിയും െകാ െതരുവീഥികളിൽ പാ ഴ വിട കപ്പി പറി 

ം കുപ്പ മാന്തികിെള ം ചാടിയ ഉശ്ഛിഷ്ടങ്ങളും തി െകാ നടക്കാറു .
ഇതിനാൽ തെന്നയല്ല േപാക്കൎളത്തിൽ പ േപായവെരയും മരണശി െക്ഷ
വധിച്ചവരുെട ശവങ്ങെളയും തിന്നതുെകാ ആ നായ്ക്കൾ മൂക്കൎ്വഭാരം െപ 
രുകി വരു . ൈദവത്തി വിേരാധമായി നട ന്നവ രുെട ശവം മമായി
അടക്കം െചയ്യെപ്പടാെത നായ്ക്കൾക്കിരയായ്തീരു ന്നതു വലിെയാരു ശിക്ഷ.  
സ് എന്ന സഞ്ചാരി പറയുന്നതാവിതു: ഞാൻ അെബസ്സീനയിൽ ഇരുന്ന സമ 
യം ഉള്ള കലഹത്തിൽ രാജാവു കലഹക്കാെര െകാ തുണ്ടിച്ച കുഴിച്ചിടുവാൻ
സമ്മതിക്കാെത െതരുവീ ഥികളിൽ ചിതറിയിടുറിച്ചേപ്പാൾ പണിക്കാരുെട സൂ 
ക്ഷ്മേക്കടിനാൽ െതറ്റിയ എെന്റ നായാ നായ്ക്കൾ മനുഷ്യെന്റ തലയും ൈകത്തണ്ട
യും ഇെഴ െകാ വരുന്നതു കണ്ടി ഞാൻ അഴിനിലേയാളം വിഷാ ദി േപാ 
യി എെന്റ നായ്ക്കെള തടുക്കാവുന്നതല്ലായ്കെകാ ഞാൻ അവെറ്റ െകാ കള .
നഗരത്തിൽ ഉളവായ േപനാറ്റത്താൽ ക ഴുത ലികൾ മലകളിൽനി ഇറങ്ങി 
വ . ശവങ്ങെള െതാടുവാൻ അഞ്ചാത നായ്ക്കൾ ജീവനുള്ള മനുഷ്യേരാടു എതിരി 
ടുവാൻ ശങ്കി ന്നി ല്ല . ആകയാൽ അതിേനാടിടെപടുവാൻ സൂക്ഷി െകാേള്ള 
ണ്ടതു . നായുെട അശുദ്ധി സിദ്ധമാക െകാ കാ മൃഗങ്ങൾ ചീന്തിയതി െന്റ
മാംസം മനുഷ്യ അല്ല നാ ൾേക്ക െകാള്ളാവൂ. അതു േപാ േല ശുദ്ധ ബലിമാം 
സെത്ത ശുദ്ധമുള്ളവർ ഭക്ഷിക്കിേയാ േശഷി ന്നതു െപസഹാ േപാെലയും മ ം
ചു കളകേയാ അല്ലാെത എവ്വിധത്തിലും നായ്ക്കൾ െകാടുക്കാവതല്ല എ െവ 

വിശുദ്ധെത്ത (വിശുദ്ധമുള്ള തിെന) നായ്ക്കൾ െകാടുക്കല്ല എ കത്തൎ ാവു
ക ിച്ചതിൽ നായ്ഭാ വമുള്ളവ ൎ സ്വഗ്ഗൎരാജ്യത്തിെന്റ മമ്മൎെത്ത േകൾപിക്ക 
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രുതു എ കാ ണി . അ കാരം തെന്ന ഇ േയല ൎ തൃപ്തിയാേവാളം
സുവിേശ ഷം അറിയി ന്നതി മുെമ്പ അതിെന നായുെട അശുദ്ധിേയാടിരി 

ന്ന േശഷം ജാതികേളാടു അറിയിക്കരുതു എ കത്തൎ ാവു അരുളിയിരി
. നായി ഇങ്ങെന ശുദ്ധാശുദ്ധേഭദം െവക്കാെത തുക്കിെപ്പറുക്കി ന ട ന്നതു

െകാ ം െകാടുമശീലം കാണി ന്നതു െകാ ം പലവിധ ത്തിൽ പഴഞ്ചാല്ലായി
േപായതു ആശ്ചയ്യൎമല്ല. െഗാലിയാഥ് കവിണ േയാടു കൂട തെന്ന െകാള്ള വന്ന
ദാവീദിേനാടു ”ഞാൻ ഒരു നാേയാ” എ െവറുേപ്പാടും ദാവീദ് തെന്ന പിേന്തറു 
ന്ന ശവുേലാടു ”ഞാൻ ഒരു ചത്ത നാേയാ” എ േ ശവിനയേത്താടും േചാദി 

. നായി കക്കിയതിെന തി ന്നതുെകാ നായി ഛദ്ദ ൎിച്ചതിേല തിരി 
യും േപാ േല മൂഢൻ തെന്റ േഭാഷത്വം ആവത്തൎ ി എന്ന സദൃശവാ കാ
രം കത്തൎ ാവും രക്ഷിതാവും ആയ േയശു ിസ്തെന്റ പരിജ്ഞാനത്താൽ േലാക 
ത്തിൻ മലിനതകെള വിേട്ടാടിയവർ അവറ്റിൽ വീ ം കുടുങ്ങി േതാ േപായാൽ
അവ ൎ മുമ്പിേനക്കാൾ പി അധികം വഷളായി േപായതുെകാ അവരുെട
കായ്യൎം കക്കിയതു തി ന്ന നാ എന്ന േപാേല സംഭവി എ തെന്നയല്ല
അശുദ്ധമുള്ള മനുഷ്യ ൎ അവ രുെട െകാള്ളരുതാത്ത ഭാവം നിമിത്തം നായി
എന്ന േപരിെന തെന്ന പരിശുദ്ധനായ ൈദവാത്മാവു െകാള്ളിച്ചിരി . പക◌ൎ 
െത്തടുത്തതിനാൽ അവർ നായ്ക്കെള േപാറ്റാെതയും തങ്ങേളാടു അ ടു വരുവാൻ
സമ്മതിക്കാെതയും ഇരി ന്നതുെകാ തുക്കൎർ തങ്ങൾ െവറു ന്ന ിസ്ത്യാ 
നെര എേപ്പരും ഈ നാട്ടിേല മാപ്പിള്ളമാരിൽ പല േരാ െചറിയ േഹതുവി ം
തമ്മിലും മറ്റവെരയും ആ േപരിനാൽ നാ ണം െകടുക്കയും ചിലരും ഈ െകാള്ള 
രുതാത്ത വാരിഷ്ഠാനെത്ത േക േയാഗിക്കയും െച . എന്നാൽ ൈദവസാ 
ദൃശ്യ കാരം സൃഷ്ടനാ യ മനുഷ്യെന നാെയ ം നായിെന്റ േമാെന ം വിളിക്ക 
രുെത ം ആ വാവിഷ്ഠാനം മനുഷ്യ തീണ്ടൽ വരു എ േകരേളാപകാ
രി വായനക്കാ ൎ പറവാൻ ആവശ്യമിെല്ലങ്കിലും ആ ചീത്ത വാക്കിെന്റ േയാ 
ഗെത്ത േകട്ടാൽ അതി അമച്ചൎെയ വരുേത്തണ്ടതി അേപ ക്ഷിപ്പാൻ അനു 
വാദം ഉണ്ടേല്ലാ. സ്വഗ്ഗൎരാജ്യത്തിൽ േവശി നില നി ാൻ ഇച്ച്ശി ന്നവൻ
ൈദവം പരിശുദ്ധൻ ആകും േപാേല തെന്ന എേപ്പെപ്പൎട്ട അശുദ്ധി മലിനതക 
ളിൽനി ശുദ്ധീകരി എ നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുേത.
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WHAT IS HINDUISM?
ഹി മതെമ ?

ഹി മത ന്ഥങ്ങളിെലല്ലാം അത്യന്തം പുരാതനമായതു നാലുേവ ദങ്ങൾ തെന്ന.
അവറ്റിേല ഉപേദശങ്ങൾ ആവിതു:
1. വിേശഷാൽ വഴിെപ്പേടണ്ടിയ േദവന്മാർ.
൧. അഷ്ടദിൿപാലകർ. അവരാർ എന്നാൽ കിഴേക്കദി പാലി ന്നവനും

ഹമണ്ഡലാധിപനും ഭൂതാദികൾ അധിപതിയും ആയ ഇ ൻ. െത കിഴ 
ദിൿപാലകനും തീയുടയവനുമായ അഗ്നി. െത േക്കദിക്കിെന പരിപാലി  

ന്നവനും പാതാളനാഥനുമായ യമൻ. െത പടിഞ്ഞാെറ ദിക്കിെന പാലി  
ന്ന നിറൃതി. പടിഞ്ഞാറു പാലകനും േമഘനാഥനുമായ വരുണൻ. വട പടി 
ഞ്ഞാറു ദിക്കിെന രക്ഷി ന്ന വനും കാ േദവനുമായ വായു. വടേക്ക ദി പാ 
ലി ന്നവനും ധനാ ധിപതിയുമായ കുേബരൻ. വട കിഴേക്കദിൿപാലകനായ
ഈശാനൻ എന്നിവരെ . ൨. നവ ഹങ്ങൾ—ഞായർ, തിങ്കൾ, െചാവ്വ, ബു
ധൻ, വ്യാഴം, െവള്ളി, ശനി, രാഹു, േകതു എന്നിവയാകു . ൩. ഇരുപ േത്തഴു
നക്ഷ ങ്ങൾ—അവയാവിതു: അശ്വതി ഭരണി കാത്തൎ ിക േരാഹി ണി മകയിരം
തിരുവാതിര പുണതൎം പൂയം ആയില്യം മകം പൂരം ഉ ം അത്തം ചി േചാതി
വിശാഖം അനിഴം തൃേക്കട്ട മൂലം പുരാടം ഉ ാടം തിരുേവാണം അവിട്ടം ചതയം
പൂരൂരുട്ടാതി ഉ ട്ടാതി േരവതി. (ച പാതയിൽ 24 നക്ഷ ങ്ങൾ മാ മിരിേക്ക
ഹി ക്കൾ 27 എ കണ കൂടു ). ൪. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ—മ െവള്ളം തീ കാ 

ആകാശം എ ന്നിവ തെന്ന.
2. കഴിേക്ക ന്ന ആരാധനകൾ.
൧. ബലി. കുതിരേയ അപ്പൎി ന്ന അശ്വേമധം തെന്ന അതിേ ഷ്ഠ മായ ബലി
എ േവദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരി . ഈ ബലിേയാടു കൂട ൈനയും േസാമെച്ചടി 
യുെട രസമായ േസാമപാനവും നിേവദി േപാ . േസാമപാനത്തിൽ ഓരംശം
യാഗാഗ്നിയിൽ പകരുകേയാ കുശെയ ം ദഭ ൎെയ ം െചാല്ലന്ന േയാഗ ല്ലിൽ
ഒഴി േഹാമിക്കേയാ െചയ്ത േശഷം കമ്മൎികൾ നിമ്മൎാല്യ േസാമെത്ത കുടി  
കയും െച . ൨. േസ്താ ം വണ ന്ന േദവന്മാരുെട മഹത്വം ദയ വലിപ്പം േദ 
ഹെസൗന്ദയ്യൎം എന്നിവ െചാല്ലി തിക്ക തെന്ന. ൩. ജപം. — ദീഘൎ ായു
പു സ ന്താനം ആഹാരം ധനം സമ്പ ക കാലികൾ കതിരകൾ ശ ജയം
എന്നിവക്കായേപക്ഷിക്ക, എല്ലാജപങ്ങളിൽ അത്യന്തം വിശിഷ്ടമായതു ഗായ ി 
മ ം തെന്ന. ആയതിവ്വണ്ണം: ഓം ഭൂഭു ൎവസ്വാഃ തത്സവിതുവ്വൎ േര ണ്യം ഭേഗ്ഗൎാ
ദേവസ്യ ധീമഹി ധീേയാ നഃ േചാദനയാൽ. അതായതു ഓം ഭൂവാകാശസ്വ◌ൎ 
ഗ്ഗങ്ങെള! ഒളിേവറിയ കതിേരാെന്റ വന്ദ്യമായ െവളി ച്ചെത്ത ഞങ്ങൾ ധ്യാനി  
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. ആയതു ഞങ്ങളുെട അന്തക്കരണങ്ങെള കാശിപ്പിക്കേട്ട എന്നേ . േവദജ 
പങ്ങൾ ഇന്നെത ഏവ ൎം അറി വാന്തക്കവണ്ണം അവറ്റിൽ ഒ മാതിരിയാ 
യായി കീഴിൽ െപാരുൾ തി രിെച്ചഴുതുന്നതാവിതു:
ഇ വണക്കം.
(ഋേഗ്വദം ൧ാം അഷ്ടകം ൧ാം അദ്ധ്യായം, ൩ാം അനുവാകം ൨ാം സൂ ക്ത 
ത്തിൽ നി ).
1. ഇ േന! വരിക, ഈ നിേവദ്യങ്ങെളയും േസാമപാനെത്തയും നീ ഉൾെക്കാ
വീരപരാ മനായി നിൻ ശ ക്കെള ജയിച്ചട േക േവ . 2. േസാമപാനെത്ത
ഒരുക്കി മദമദ്യമായ ആ പാനെത്ത വിേനാദിച്ചിരി ന്ന ഇ നിേവദിപ്പിൻ.
അവനേല്ലാ സകലവും െചയ്വാൻ ആവതു ള്ളവൻ. 3. അലങ്കാരത്താടിയുള്ള ഇ  
േന? ഉത്സാഹമുള്ള ഈ പുക െയ നീ ൈകെക്കാൾക. സവ്വൎമാനേയാഗ്യനായ
നീ വ ഇക്കമ്മൎങ്ങെള ഏ െകാൾേക േവ . 4. അനു ഹം വഷൎിപ്പി  
ന്നവനും ഭക്തവത്സല നുമായ ഇ േന! ഞാൻ ഉണത്തൎ ി ന്നതു നിേന്നാടേ .
എൻ തി കൾ എല്ലാം നീ േകട്ടിരി . അവേറ്റ നീ അംഗീകരിക്കയും െച 

വ േല്ലാ. 5. ഇ േന! നാനാവിധം വിലേയറിയ വ്യങ്ങെള ഞങ്ങളുെട മുൻ
െവ ക. നിണ നിറ വഴിയുന്ന നിേക്ഷപങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ. 6. ഐശ്വ◌ൎ 
യ്യമുള്ള ഇ േന! ഞങ്ങൾ ജാ തയും കീത്തൎ ിയുമുള്ളവരാകയാൽ ഞങ്ങൾ

വ്യസമ്പാദ്യമുണ്ടാവാൻ ഈ കമ്മൎത്താൽ ഞങ്ങെള ഉണ ൎ ക. 7. ഇ േന!
ആടുമാടു തുടങ്ങിയുള്ള സകല ജീവികളും ആഹാര വ്യങ്ങളും അനവധി ഉണ്ടാ 
വാൻ തക്ക ഐശ്വയ്യൎെത്ത അനവധിയായും ധാരാളമായും നൽേകണേമ. 8.
ഇ േന! ഞങ്ങൾ വി തിയും മഹാ സമ്പ ം അേനകായിരം വഴികളായി
വളത്തൎ ിത്തരികയും നിലങ്ങളിൽ നി ഭക്ഷണ വ്യങ്ങെള വണ്ടിയിൽ നിറ
െകാ വരുവാൻ സംഗ തി വരു കയും െചയ്ക. 9. ധനാധിപതിയും േവദഗീ 
തങ്ങളുെട െപാരു ളും യാഗശാലയിൽ എഴുന്നരുളുന്നവനുമായ ഇ േന! നിെന്ന
പുകഴ്ത്തി ഞങ്ങളുെട വ്യസംരക്ഷണക്കായി നിേന്നാടേപക്ഷി . 10. അക്കി 
ത്തി രി േസാമപാനെത്ത മാറി മാറിപ്പക ൎ നിത്യവാസസ്ഥലത്തിൽ പാ ൎ
ന്ന പരാ മിയായ ഇ െന്റ മഹാവീരൈധയ്യൎങ്ങെള പുക .
ഹി ക്കൾ േപാറ്റി ക ന്ന േവദത്തിൽ ഉൾെപ്പാരുൾ ഇ കാ രമുള്ളതല്ലാെത
മെററാ മല്ല. ഇങ്ങിെനയുള്ള ന്ഥങ്ങളാൽ എെന്താ രറിവു സാധി ം? ഇങ്ങി 
നത്ത ജപങ്ങളാൽ വരുന്നലാഭെമ ? ഇനി ി സ്തീയ മത ന്ഥമായ സത്യേവ 
ദപുസ്തകത്തിൽനി ഒരു സങ്കീത്തൎ ന െത്ത എടു കാണിക്കാം. സത്യേവദമ 
ഹിമ ം േമന്മ ം മുമ്പാെക ഋ േഗ്വദം മഹാനിഷ്ഫവും വ്യത്ഥൎ വുമെ എ ഈ
രണ്ടിേനയും ഒ േനാ ന്നതിനാൽ അറിയാം.
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ഏകൈദവമായ യേഹാവാവണക്കം.
(സങ്കീത്തൎ നം 139, 1 –12, 23, 24.)
൧. യേഹാെവ, നീ എെന്ന ആരാഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരി . എൻ ഇ രി ം എഴു 
നീ ം നിേയ അറിയു . ൨. എൻ അഭി ായെത്ത ദൂര നി േബാധി .
൩. എൻ പാതയും കിട ം നീ േചറിക്ക എ െന്റ എല്ലാ വഴികളിലും പരിച 
യിച്ചിരി . ൪. യേഹാേവ കണ്ടാലും നീ മു ം അറിയാത്ത ഒരു െമാഴിയും
എൻ നാവിലില്ലേല്ലാ. ൫. നീ മൂ ം പി ം എെന്ന തിക്കി നിൻകരം എേന്മൽ
െവച്ചിരി . ൬. ഈ അറിവ് എനി അത്യ തവും എനിക്ക് എത്തി ടാ 
ത്ത ഉയരവും ആ കു . ൭. നിെന്റ ആത്മാവിൽനി ഞാൻ എവിേട േപാവു
തിരുമുഖ െത്ത വിട്ട് എവിേട മ ം, ൮. സ്വഗ്ഗൎം ഞാൻ ആേരാഹിച്ചാലും നീ
അവിെട (ഉ ) പാതാളെത്ത കിടക്കയാക്കിയാലും നീ അതാ. ൯. ഞാൻ അരു 
േണാദയചിറകുകെള എടു കടലറുതിയിൽ കുടിയിരുന്നാലും, ൧൦. അവിെടയും
തൃൈക്ക എെന്ന നട ം നിൻ വലൈങ്ക എെന്ന പിടി ം. ൧൧. ഇരിെട്ടങ്കിലും
എെന്ന ചെത ം എ പറഞ്ഞാലും രാ ി എെന്റ ചു ം െവളിച്ചം (ആകും). ൧൨.
അന്ധകാരം നിണക്ക് ഇരുട്ടാ ന്നില്ല രാ ി പകൽ കണേക്ക കാശിപ്പി ം,
ഇരുളും െവളിച്ചവും ഒരു േപാ െല അേ . ൨൩. േദവേന എെന്ന ആരാ എൻ
ഹൃദയെത്ത അറി െകാൾക, എെന്ന േശാധന െച എൻ ചഞ്ചലഭാവങ്ങെള
അറി േയണേമ. ൨൪. എന്നിൽ വ്യസനത്തിനുള്ള വഴിേയാ എ േനാക്കി നി
ത്യമാഗ്ഗൎത്തിൽ എെന്ന നടേത്തണേമ.
ഒടുക്കം ജനി ന്ന സംശയമാറിതു: ഹി ൾ പറയും കാരം േവ ദങ്ങൾ
അേ അവരുെട മതത്തി ആധാരം എ വന്നാൽ ഇക്കാല ത്തിൽ അവർ
ആയതു മാണിക്കാെത അവറ്റിെന്നതിേര മറ്റേനക േദ വന്മാെര വണ വാൻ
സംഗതി എ ?

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 ഏ ിൽ 15

CHRIST WALKING ON THE SEA
മശീഹാ കടലിേന്മൽ നടന്നതു

ഖമാജിരാഗം പല്ലവം ആദിതാളം
പാരിതിനധിപതി മശിഹപുരാൻ
തിരുബലമതിശയം—പാരിതിൻ
അനുപല്ലവം
കാരണപരൻപരി—പൂരണഗിരബല—രീ-രീ-രീ
കത്തൎ േനശുസഖി—ലത്തിേന്മൽ നടന്നാൻ — പാരിതി.
ചരണങ്ങൾ
െപരു യരത്തിലുരുണ്ടിെര മറി തിരമാല — ശാന്തം
ഭീതിപൂ ധരിച്ചടങ്ങിയതു തൻഗിര േവല
ഇെര പാരം വാരിധി — ഉെറ കാറ്റടി പിൻ—രീ-രീ-രീ
ഈശേനശുജല — രാശിേമൽ എഴു ടൻ — പാരിതി.
൨.
പടകിൽ കയറിതിരു—ഭടർ കടൽനടുവിലും ആയി — രാെ ൗ
പാരം ഏറി കടൽ — മാരുതം കഠിനം ആയി
ഞടുങ്ങി ഭടരും പട — കടയവരും പരതം — രീ-രീ-രീ
നാലുപാടും ഭയ—ത്താെല കൺ തുറിച്ചഹ!— പാരീതി.
൩.
അതിഭയേത്താടു സരിൽ — പതിയതിലൂന്നിതിയാമം — മൂ ം
ആധിഭീതിബഹു — ധാ തിെളച്ചങ്ങകതാരിൽ
ക്ഷിതിപതിമശീഹതൻ — ഹൃദി കനിഞ്ഞവേരാടു — രീ-രീ-രീ
േക്ഷമശാന്തം അരു — ളാ തിന്നൎടു ടൻ — പാരിതി.
൪.
ജലധരമത്തിെലഴുന്നരുളിയ മശീഹേദേവശൻ — ഭൂരാൽ
ജലനിധിയതിൻ പുറെത്തഴുന്നരുളിവന്നതിേവഗം
കലങ്ങി പടകിലുേള്ളാർ നിലവിളി ടൻ ബഹു — രീ-രീ-രീ
കാ യിൻവിവരം — ആശ്ചയ്യൎം അതിനവം — പാരിതി.
൫.
അടു പടകിെനാടു — കടലിൽ നട ജഗദീശൻ — േവഗം
അകറ്റിൽ ഭയങ്കരങ്ങൾ ഹിപ്പിൻ ഞാെനന്നരുളിെചയ്താൻ
ഉടേന േപ ൻ നടപ്പാൻ — കടലിൽ ചാടി ഇറങ്ങി — രീ-രീ-രീ
ഊറ്റേമറും തിര — കാ ം കണ്ടാണു പാരം — പാരീതി.
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൬.
കരുണനിെറഞ്ഞ പരൻ—കരം െകാടു യത്തൎ ി പേ ാെസ — പിേന്ന
കമലപദം പടകിൽ — കമത്തി കയറ്റി മഗ്നേനയും
ഗരളമടങ്ങി ബഹു ത്വരിതം ഓടി പടകു—രീ-രീ-രീ
കത്തൎ േനശു ഭക്ത—വത്സലം ഭജിപ്പിൻ—പാരിതി.
M. Walsalam.
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HISTORY OF THE BRITISH EMPIRE
ഇം ിഷ് ചരി ം

(Continued from No. 10, page 151.)
പതിേനഴാം അദ്ധ്യായം.
ഇം ന്തിെന്റ കലക്കം. ( ിസ്താബ്ദം 1625—1649 വേര.)
ഒന്നാം േജ മ്സ് അന്തരിച്ച േശഷം അവെന്റ പു ൻ രാജാസനം ക േരറി ഒന്നാം
ചാലൎ്സ് എന്ന നാമേത്താെട വാണു തുടങ്ങി. ഈ രാജാവി െന്റ കാലം ഉത്തമം
എങ്കിലും മഹാസങ്കടമുള്ളതേ . ആദ്യം തുടങ്ങി അന്ത്യംവെര രാജാവും ജക 
ളും തങ്ങളിൽ പിണങ്ങി േപാ . ജകൾ സ്വയംകൃതമായ രാജാധികാരെത്ത
ബഹു വീയ്യൎേത്താെട എതിരിട്ടതിനാൽ ഇം ിഷ് രാജാക്കന്മാരുെട ബലമഹത്വ 
ത്തിനും ജനങ്ങളുെട സ്വാത ്യ ന്യായങ്ങൾ് ം ഒരു പുതിയ നിശ്ചയം ഉെറ
വ . അെത്താഴിൽ രാജ ഹത്യാേദാഷെത്ത രാജ്യത്തിൽ വരുത്തി എങ്കിലും
അതു ബഹു നന്മകളു െട ഉറവായി തീ ൎ . ആ നാളുകളുെട ദു തത്തിൽനി
ൈദവകരുണ യാൽ ഗുണം ഉളവായി എങ്കിലും ദു തം ഒരു നാളും സുകൃതമായി
വരി കയില്ല. നല്ലതു വേരണ്ടതി തിയ്യതിെന െച ന്നതു ന്യായത്തി ശു ദ്ധ
വിപരീതമേ . തങ്ങൾ് ൈദവത്താൽ നിയമിതമായ രാജാവി വി േരാധ 
മായി ജനങ്ങം മത്സരിച്ചതു ദു തം എേന്ന േവ . ആ ദു ത ത്തിൽനി ഉത്ഭ 
വിച്ച നന്മ ഇം ീഷ് ക്കാർ ഇേന്നേയാളം അനുഭവി വരുന്ന സ്വാത ്യത്തിലും
െസൗഭാഗ്യത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും വിള .
ഒന്നാം ചാലൎ്സിെന്റ കാലത്തിൽ സംഭവിച്ച കലക്കം അവെന്റ മര ണത്താൽ
അടങ്ങി എ വിചാരിക്കരുതു. മത്സരം അവെന്റ രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ ആരം 
ഭത്തിൽ തുടങ്ങി എങ്കിലും ഇം ിഷ് ക്കാർ മൂന്നാം വി ല്യമിെന രാജാവാക്കി വരി 

േവാളം അതു അമന്നൎില്ല. ചാലൎ്സിെന്റ നീ ചനായ ഒന്നാം പു െന്റ കാല 
ഇം ന്തിൽ പടെവട്ടിയിെല്ല വ രികിലും, രണ്ടാം പു ൻ രാജാസനെത്ത

െവടിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ മാ ം അന്തശ് ഛി ത്തിെന്റ മൂലഭാവത്തി (principles)
പൂണ്ണൎ സാഫല്യം ാപി . അതുെകാ ആ മൂ രാജാക്കന്മാരുെട കാലം
ഒന്നാക്കി വി ചാരിക്കെപ്പേടണം.
അ ഇം ിഷ് ജാതിയിൽ ര ബലമുള്ള പരിഷകൾ ഉ : രാ ജാവിെന
താ ന്ന നരപതിഭക്തർ (Royalists) അവെന എതിരിടുന്ന ജാവാ ിയർ
(Republicans) എന്നിവർ തെന്ന. ഒന്നാം പരിഷ രാജാധികാരെത്ത രക്ഷിേക്ക 
ണം എ െവ അവനു േവണ്ടി തങ്ങളുെട സമയം ധനം ബലം എന്നിവെറ്റ
െസൗജന്യമായി െചലവഴി ം. രാജാ വിെന്റ അനുഷ്ഠാനവും ശാഠ്യമന ം നി 
മിത്തം അവർ പലേപ്പാഴും േഖ ദി എങ്കിലും അനുസരണേക്കടു കാണി അവ 
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െന്റ ക ന വിേരാധി ന്നതു സ്വാമിേ ാഹമേ എ അവർ നിശ്ചയി . ചാ 
ലൎ്സ് രാജാ വി സ്വഭാവത്താൽ മഹിമയും നയശീലവും വളെര ഉണ്ടാകെകാ 

, അവർ അവെന മനഃപൂവ്വൎതേയാെട മാനി േസ്നഹിക്കയും, അവെന്റ കായ്യൎം
അബദ്ധമായാെറയും തളരാത്ത ശുഷ്കാന്തിയും താ യ്യൎവും കാട്ടി തുെണക്കയും
െച ം. നരപതിഭക്തരായ മിക്കേപരും ധനപുഷ്ടിയുള്ള കുേലാത്തമന്മാർ ആക 
െകാ അവരുെട അനുചാരികൾ (retainers) അ വേരാടു കൂെട യുദ്ധത്തി പുറ 
െപ്പടും. അതിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടം സുകൃ തികളും ചീത്തത്തര വൃത്തികെള െവറു 

ന്നവരും ആയിരിേക്ക, മേറ്റ വർ സുഖേഭാഗലീലകളിലും പടെവട്ടലിലും മാ ം
രസി ന്ന ഗവ്വൎിക ളും കലഹക്കാരുമായ േചകവരേ . ജാവാ ിയർ രാജാ 
റിെന െച റുത്തതു ഒരു മത ാ എന്നീ മൂലഭാവം നിമിത്തം ആകു . ൈദവം നി
യമിക്കയാൽ രാജാവു വാഴു എങ്കിലും അവൻ നന്നായി വാേഴണം, േദാ ഷമായി
വാണു െകാണ്ടാൽ അതു സഹിക്കാവതല്ല നിഷിദ്ധമേ . ജാ സംഘം മാ മല്ല
രാജാവും കൂട രാജ്യധമ്മൎെവ കൾ് കീെഴ്പട്ടിരി . ജകളുെട സ്വാത ്യ 
ന്യായങ്ങെള െപാളി കളവാൻ അല്ല അവെറ്റ രക്ഷി നടത്തിപ്പാനായി രാജാവി 

ഉേദ്യാഗം ലഭി . ആകയാൽ രാ ജാവു ജകളുെട ന്യായങ്ങെള തൃണീകരി
അവരുെട സ്ഥാനാപതിക െള (representatives) അതി മി െന്നങ്കിൽ അവ 
െന്റ േനെര പടെവ ന്നതു ആവശ്യം തെന്ന. രാജാധികാരം െപൗരാണികമാകു 

എങ്കിലും അതിേനക്കാൾ െപൗരാണികം ജാവാ യെ . രാജാധികാരം
ദുഷി േപായാൽ അതിെന നീക്കി ജകൾ ഒക്കത്തക്ക വാഴുന്നതു ഏെറ ന
എ ന്നേ ജാവാ ിയരുെട ഉപേദശം. എന്നാൽ രാജ്യകായ്യൎം മാ മല്ല മത 
കായ്യൎവും കൂെട തക്കൎത്തിെന്റ ഒ രു േഹതുവായി തീ ൎ . ഇം ിഷ് സഭക്കാർ
മിക്കതും രാജാവിെന്റ പക്ഷം എടു . ആ സഭയിൽനി പിരിഞ്ഞവേരാ അവ 
െന എതി ൎ ം. പുരി താനർ കുറയക്കാലമായി രാജ്യത്തിൽ െപരുകി ഉന്നതി

ാപി , ഇം ി ഷ്സഭയുെട ആചാര മങ്ങൾ ൈദവവചനത്തി വിേരാധം
എ ം അ തിെന്റ വലിയ സ്ഥാനികളായ േകാവിലകക്കാർ േരാമസഭാതുല്യത 
െയ വ രു വാൻ േനാക്കി പാ ൎന്നതുെകാ സത്യവിശ്വാസത്തി ഭംഗം
വ രുവാറായി എ ം അവർ നിരൂപി . രാജാനുചാരികൾ ഇം ിഷ് സഭ െചാ 
ല്ലി െപാരുതുന്നതിൽ മിക്കേപർ േനരുള്ളവരേ . സഭയുെട ശുദ്ധീ കരണത്തി
േവണ്ടി ഞങ്ങൾ കലഹി എ പുരിതാനർ പലരും പറഞ്ഞതിൽ വ്യാജം
ഉണ്ടായാലും, അവരുെട ഒരു വലിയ കൂട്ടം ൈദവവ ചനേത്തയും വാളിേനയും ഒരു
േപാെല േയാഗിപ്പാൻ അറിയും. നര പതിഭക്തർ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങേളയും ശുദ്ധ 
വ ക്കേളയും ഒരു േപാെല ബഹുമാനി ം. പുരിതാനർ ാത്ഥൎ നാഭവനെത്ത
തുച്ഛീകരി ബുദ്ധി ഹീനരായി ആരാധനച്ചട്ടങ്ങെള തള്ളി പലേപ്പാഴും എല്ലാ  
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മവും മാന ഭാവവും ഉേപക്ഷിക്കയും െച ം.
ചാലൎ്സ് രാജ്യം ാപിച്ച ഉടെന പരി ീ രാജാവിെന്റ അനുജത്തി യായ െഹ 

ിെയത്ത മറിയ (Henrietta Maria) എന്ന കുമാരിെയ ി. ആ. 1627 േവളിക 
ഴി . അവൾ േരാമമതക്കാരത്തിയും ഗവ്വൎശീലയും ആ കെകാ ആ വിവാഹം
ഇം ിഷ് ക്കാ ൎ മഹാ അനിഷ്ടമേ . പിെന്ന രാജാവു അച്ഛെന്റ േസ്നഹിതനായ
ബക്കിംഗ് ഹം ഭുവിെന േതാഴനാക്കി അവെന്റ ഉപേദശത്താൽ മുെമ്പ ാന്യരു 
മായി തുടങ്ങിയ യുദ്ധം പുതു ക്കിയതിനാൽ ീത്വം ാപിച്ചില്ല താനും. ഓരിം ി 
ഷ് പടകപ്പൽ സമൂഹം ാന്യരുെട േനെര െചല്ലാെത രാജനിേയാഗത്താൽ പര 

ീ സ്സിലുള്ള െരാെഷല്ല് (Rochelle) എന്ന നഗരത്തിേല െ ാതസ്തന്തരായ  
ജകെള അവിടേത്ത രാജാവിനു അധീനരാ വാൻ സഹായിക്കെകാ ഇം ി 
ഷ്ക്കാർ തങ്ങളുെട രാജാേവാടു വളെര േകാപി , നിേരാധിച്ച െരാഷല്ല്േക്കാട്ടയിൽ
പാത്തൎ ിരുന്ന െ ാതസ്തന്ത ൎ തുെണപ്പാൻ േവ ണ്ടി േവെറ ഒരു ൈസന്യെത്ത
അയപ്പതിന്നായി നിബ്ബൎ ന്ധി . � ൈസന്യത്തിെന്റ നായകൻ ബക്കിംഗ് ഹം ഭു
തേന്ന. അവൻ ഒ ം സാ ധിക്കാെത കുറ ം ക്ഷീണി ം േപായ ൈസന്യ 
േത്താെട തിരി വന്ന േപ്പാൾ മുെമ്പ തെന്ന നിരസിച്ച ജനങ്ങൾ അവെന പെക 

തുടങ്ങി. കുറയക്കാലം കഴിഞ്ഞി െഫാത്സ്ൎ െമൗത്ഥ് (Portsmouth) എന്ന
സ്ഥല െവ ആശാഭഗ്നനായ (disappointed) ഒരു പടനായകൻ ഏവരും െവ
റുത്തിരുന്ന ആ രാജേത്താഴെന കുത്തി െകാ കള . (േശഷം പിന്നാെല.)
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MEDITATION
േവദധ്യാനം

നിങ്ങളിൽ ആർ എെന്ന പാപം െചാല്ലി േബാധം വരു ? േയാ. ൮, ൪൫.
�� േചാദ്യെത്ത േയശു തെന്റ ശ ക്കേളാടു ൈധയ്യൎമായി കഴിച്ചതു. അവൻ
അതിവിശുദ്ധനും നിമ്മൎലനും പാപത്തിൽനി േവവ്വൎിട്ടവനുമാ കെകാണ്ടേ .
ഇങ്ങെന േചാദിപ്പാൻ തനി കഴിവുണ്ടായു . േയശു പാപം െചയ്തില്ല എ
തെന്നയല്ല ചതി മുതലായതു അവെന്റ വായി ലും പാപഛായയുള്ള യാെതാരു
ചിന്ത ആേലാചന ആ ഹം എന്നി ത്യാദികൾ േപാലും മനസ്സിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല
എേന്ന േവ . തനി ം അവെന്റ ഭക്ത ൎമുള്ള വ്യത്യാസമാവിതു: ി ഭ 
ക്തന്മാ ൎ പുതു ജന്മ ത്തിൽ ലഭിച്ച ദിവ്യശക്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും
വാ കളിലും ിയകളിലും ല പാപങ്ങളിൽനി ഒഴിഞ്ഞിരു അവെയ
െവറുക്ക യും െച . എങ്കിലും ഓേരാരു സമയ തങ്ങളുെട ഇഷ്ടത്തി
വി േരാധമായി മനസ്സിൽ െപാങ്ങി വരുന്ന ഓേരാ േവണ്ടാത ചിന്ത, േമാഹം
മുതലായവെറ്റ അേശഷം തടു ഇല്ലാതാ വാൻ അവ ൎ കഴികയി ല്ല.
കത്തൎ ാവായ േയശുേവാ � വകയിൽനി അേശഷം ഒഴിഞ്ഞവ നായിരു .
പരിശുദ്ധൻ എ ം അേല്ലാ അവനുണ്ടായ േപർ. പിശാ ചു, േലാകം, നിന്ദ,
കഷ്ടം, പരിഹാസം, വിശ , ദാഹം, ഉപ വം, ഹിം സ ഈ വകയാൽ പരീക്ഷി 
ക്കെപ്പട്ടവനായിരു എങ്കിലും പാപത്താൽ നാം പരീക്ഷിക്കെപ്പടും കാരം
പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടില്ല താനും. ിസ്തൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചേപ്പാൾ ജഡവും
രക്തരും ഉള്ളവനായി തീെന്നൎ ങ്കിലും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തി ആദ്യേദാഷ 
ത്താൽ പറ്റി വന്ന കുല അ ശുദ്ധി മുതലായെതാ ം അവനിൽ പക ൎ വന്നില്ല.
ഇങ്ങെന താൻ പാപമില്ലാത്തവനാകെകാ മനുഷ്യ ൎ േവണ്ടി ത ലമായി

ായശ്ചി ത്തമുണ്ടാ വാനും അവെര ൈദവേത്താടു നിരപ്പിപ്പാനും മതിയായ 
വൻ. േശഷമുള്ള മനുഷ്യർ ലംഘനക്കാരും പാപം നിമിത്തം അധമ്മൎികളുമാക
െകാ അവരിൽ ആരും ഇതി മതിയാകുന്നില്ല. സങ്കീത്തൎ നക്കാരൻ
പറയുന്നിതു: തെന്റ സേഹാദരെന ആരും വീെണ്ടടുക്കയില്ല. തനി മതിയായ

ായശ്ചിത്തവില ൈദവത്തി െകാടുക്കയുമില്ല. ൪൯, ൯. ഇതു സത്യം. ഇതു
നിമിത്തം രക്ഷെപ്പേടണ്ടതി എ െചേയ്യണം എ പരമാത്ഥൎ മായി േചാ 
ദി ന്നവേനാടു ഞാൻ ൈധയ്യൎമായി പറയുന്നി തു: കത്തൎ ാവായ േയശുവിൽ
വിശ്വസിക്ക എന്നാൽ നീയും നിൻ ഹ വും രക്ഷിക്കെപ്പടും. നട . ൧൬, ൩൧.
യദ്ദ ൎനിൽ മുങ്ങി വന്നിതാ
പാപിഷ്ഠർ ഓേരാ വഗ്ഗൎം;
മേദ്ധ്യ നി രക്ഷിതാ
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ഹാ എന്തിന്നീ സംസഗ്ഗൎം
അവരിൽ എ മലേമാ
അേയാഗ്യ േമാഹ പാപേമാ
ഇവന്നേ യും പുണ്യം (൭൮, ൧.)
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CORRESPONDENCE

(Some essential rules of Prosody for the Composition of Lyric Poems.)
സി പദ്യലക്ഷണം.

ീതി ം േകരേളാപകാരി പ ാധിപരാവകൎൾ വന്ദനം. പല്ലവം, അനുപല്ല 
വം, ച രണങ്ങൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളുള്ള സകല പദ്യങ്ങളും ”സി പദ്യലക്ഷണം”
എന്ന േ ാക്തെത്ത അനുസരി രചിതങ്ങളാേകണ്ടവയെ . ശാ ത്തിനും സൂ 

ത്തി ം വിഗതമായി ”സി കവികൾ” പലരും ചെമ രസി േപാകുന്ന
പദ്യങ്ങളുെട നവീകരണെത്ത കാംക്ഷി ം പര ര ഗുണാത്ഥൎ മായും ഞാൻ െവ 
ളിെപ്പടു ന്ന ഈ വിധികൾ താങ്കളുെട പ ികയിൽ അ ം സ്ഥലം നേല്ക 
ണെമ അേപക്ഷി േന്നൻ.
പല്ലവം, അനുപല്ലവം, ചരണം എന്നിവ മൂ ം ഏക ാസമായിരിേക്കണം. പാദ 
ങ്ങൾ േതാറും ആദ്യത്തിൽ ാസവും മദ്ധ്യത്തിൽ ബന്ധ്വക്ഷരവും അന്തത്തിൽ
ഘടനവും ആവ ത്തൎ ിേക്കണം. ഇവയിൽ ാസം=ആദ്യക്ഷരങ്ങൾ മാ യിൽ
സമമായും രണ്ടാമക്ഷരം ആവത്തൎ നമായും വരുന്നതാ കു . ഉ-ം കീത്തൎ ി, പൂ 
ത്തൎ ി, ആത്തൎ ി, ചാത്തൎ ി, തീ ൎ (കത്തൎ ൻ ാസമല്ല)
. ബന്ധ്വക്ഷരം = അ ആ ഐ ഔ + ഇ � എ ഏ + ഉ ഊ ഒ ഓ + ച ഛ ജ ഝ
ത ഥ ദ ധ സ ശ + ന ൡ + പ ഫ ബ ഭ + മ വ + ക ഖ ഗ ഘ ഹ. ഇവ ഓേരാ
ഗണങ്ങളിലും കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഒേന്നാെടാ ബന്ധ്വക്ഷരങ്ങൾ ആകു .
ഇവയിൽ വ്യജ്ഞനങ്ങൾ ബ സ്വരങ്ങേളാടു േച ൎ വേരണം.
ഘടനം = അന്ത്യ ാസം ( ാസം േപാെല തെന്ന) സാമാന്യം, മൂ . ചരണങ്ങൾ
സി പദ്യങ്ങൾ വിധിക്കെപ്പട്ടിരി . ഒടുവിെല ര ചരണങ്ങളും പല്ലവ 
േത്താടു േയാജ്യ തെപ്പ തെന്ന ഇരിേക്കണം.
ഇതിെന പറ്റി പിന്നാെല േശഷിച്ചതു സ്താവിക്കാം. ”സ്വാതിതിരുനാൾ” മഹാ 
രാജാ വവകൎൾ ക ി ണ്ടാക്കിയ കീത്തൎ നങ്ങളിൽ � വിധികകൾ ദാഹരണ 
ങ്ങൾ െതളിവായി കണ്ടറിയാം. A Patriot.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

I. RELIGIOUS RECORD ൈവദികവത്തൎ മാനം. സുമ Sumatra.— മലക്ക അദ്ധൎ
ദ്വീപിെന്റ െത പടിഞ്ഞാെറ നീ കിട ന്നതും മല ൈകവഴിെകാ മല 
ക്കയിൽ നി േവെപ്പൎട്ടതുമായ സുമ എന്ന ദീപി െന്റ െത പാതി ലന്തക്കാ◌ൎ 

ം വട കൂറു അച്ചിയിേല സുൽത്താ ം കീെഴ്പട്ടിരി . സഹ്യമല ഭാരതഖ 
ണ്ഡത്തിെന്റ െതൻ മുന യിൽ വട നി അ ം കിഴേക്കാ ചാ െതേക്കാ
െച ന്നതു േപാെല സുമ ദ്വീപി െന്റ വട പടിഞ്ഞാെറ അറ്റം െതാ െത
കിഴ ള്ള അറ്റേത്താളം ഒരു മലാമല െച . അതിനു സഹ്യാ ിയുെട മൂവിര 
ട്ടിച്ച ഉ യരവും 16,000 അടി െപാ മുള്ള സിംഗല്ലങ്ങ് എന്ന െകാടുമുടിയും ഉ .
മലയാളത്തിൽ സ ഹ്യാ ി കടലിൽനി വാങ്ങിനി ന്നതു േപാ െല ആ മലക 
ളും സുമ യുെട െതെക്ക പടി ഞ്ഞാേറാ നീളുന്ന സുമ യുെട കരയിൽനി
വാങ്ങി നി . സുമ യിൽ സിംഹള ദ്വീപു ഏഴു ാവശ്യം അട ം. അതിൽ
ഏ കേദശം 8 േകാടി മനുഷ്യേരാളം പാ ൎ . അതിൽ മലായർ, ല നർ, െര 
ജംഗർ, ചീന ക്കാർ, യുേരാപ്യർ എന്നവരും മല േദശ ത്തിൽ കാപ്പിരികേളാടു
സംബന്ധമായ ജാതി കളും പാ ൎ . ഇവരുെട േപർ ബത്തർ. അ വർ ലന്ത 
ക്കാർ അടക്കാത്ത അച്ചിരാജ്യത്തി െന്റ െത ള്ള മല േദശങ്ങളിൽ വൻകൂട്ട മാ 
യി പാ ൎ . ഏകേദശം 15 വഷൎം മുെമ്പ ഗമ്മൎാനനാട്ടിലുള്ള ൈറൻ മിശ്ശൻ
സംഘം (Rhenish Mission) േബാധകന്മാെര അയ 11 മിശ്ശൻ സ്ഥാനങ്ങെള ഉണ്ടാ 
ക്കി ഏറിയ അ ദ്ധ്വാനം കഴി ആയിരം ബത്തെര സ്നാന െപ്പടു കയും െച .
ഈ ജാതിയുെട വലി യ അംശം വടേക്കാ കിട ന്ന േതാബാ െപാ യ്കയുെട
വക്ക കൂടി പാ ൎ . അഞ്ച വ ഷൎങ്ങൾ മുെമ്പ ചില ഗമ്മൎാന േബാ 
ധക ന്മാർ തങ്ങൾ േനരിട്ട ാണഭയെത്ത കൂട്ടാക്കാെത ആ ജനങ്ങെള ആദ്യം
കണ്ടതിെന്റ േശഷം ഈയിെട മാ ം പുതിയ മിശ്ശൻ സ്ഥാ നങ്ങെള എടുപ്പി .
ഓേരാ നാട്ടിേല മലയാള നായന്മാർ മുൻകാല തമ്മിൽ അങ്കം കുറ വന്നതു
േപാെല വാടികൾ െകാ ഉറപ്പി ച്ച തറകളിൽ പാ ൎന്ന ബത്തരും ഇടവിടാ
െത തമ്മിൽ പട െപട്ടി വരു . ഇങ്ങെന 1878ാമതിൽ തമ്മിൽ ഇട േപായ
ര ക ക്ഷിക്കാരിൽ ഒരു പരിഷ അച്ചിസുല്ത്താേനാടു ഒരു തുണപ്പടെയ അേപക്ഷി 

. ൈവരാഗ്യ മുള്ള മുഹമ്മദീയരും ലന്തേക്കായ്മയുെട കുടിപ്പ കയരും ആയ അച്ചി 
ക്കാ ൎ വട ള്ള ബത്ത രിൽ ാബല്യം കിട്ടിയ ഉടെന െത പാ ൎ ആ

ിസ്ത്യാനികൾ ആയി േപായ ബത്തെര ഭൂമിപ്പി മിശ്ശൻ സ്ഥാനങ്ങെള ഇടി
ലന്ത ൎ കീെഴ്പട്ട നാട്ടിൽ കടേക്കണം എ ഓ ന്നതു ലന്തേക്കായ്മ അറി
ചില പടയാളിക െള േതാബാ നാട്ടിേല അയ സീലിൻെദാ ങ്ങ് എന്ന ഉയ◌ൎ 
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ന്ന താഴ്വരയിൽ പാ ൎന്ന ി സ്ത്യാനികൾ ആയുധങ്ങെള െകാടു . ബ ഹൽ
ബ എന്ന ഏറ്റവും വട ള്ള മിശ്ശൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലന്തപ്പടയാളികൾ പാളയം
ഇ റങ്ങി അതിെന ഉറപ്പി വട നി വന്ന ബത്തെരയും അച്ചിക്കാെരയും ചില
പടേക്കാ ളിൽ ജയി . ലന്തപ്പടയാളികൾ േപാരായ്ക യാൽ അവരുെട േകായ്മ പു 
തിയ പടകെള മാ ച്ചൎ 1ാം൹ അയപ്പാൻ നിശ്ചയി അവെര േവാളം ലന്തരു 
െട െചറിയ കൂട്ടവും അവേരാ ടു േചന്നൎ നാ കാരായ ിസ്ത്യാനികളും എതി ൎ
നി ാൻ കഴിവില്ലാഞ്ഞാൽ അവിെടയുള്ള ിസ്ത്യാനികൾ ം സുവിേശഷേവല 
ക്കാ ൎ ം വലിയ ആപ പിണയും എ ഭയെപ്പടു വാൻ ഇട ഉ .
നവകെലേദാന്യ New Caledonia. കാനക്കാർ എന്ന ജാതി പാ ൎന്ന ഈ ദ്വീ 
പിൽ 3564 നാടു കടത്തിയ ആളുകൾ ഉ . അതിൽ 2768 േരാമകേത്താലിക്ക 
രും 311 സുവിേശഷ ിസ്ത്യാനരും 22 യഹൂന്മാരും 83 മുസൽമന്ന രും 356 വി  
ഹാരാധനക്കാരും ആകു . േരാ മകേത്താലിക്കസഭാ മാണം ആകയാൽ സു
വിേശഷ ിസ്ത്യാനർ ൈദവാരാധന കൂടാെത ഇരി . പര ീസ്സ് േകായ്മേയാ 
ടു േ ാഹി ച്ച കനക്കെര ഇതു വെര ം അവിടുെത്ത ൈസന്യത്തിനു ജയിച്ചട  
വാൻ കഴിവു വ ന്നില്ല.
നവഗിേനയ New Guinea.— ലണ്ട ൻ മിശ്ശൻ േബാധകനായ മൿഫാല്ലൎൻ (Mac-
Farlane) നവഗിേനയ സ്വീപിെന്റ െതേക്ക അംശത്തിൽ മൂ മിശ്ശൻ സ്ഥാനങ്ങ 
െള സ്ഥാ പി . െത കിഴ ള്ള േദശത്തിൽ തി ങ്ങിവിങ്ങി പാ ൎന്ന
മലയർ നല്ല െതളിഞ്ഞ ബുദ്ധിെയ കാണി ന്നതല്ലാെത കൃഷി മീൻ പിടിത്തങ്ങ 
ളാൽ ഉപജീവി . തങ്ങളുെട കുച്ചകങ്ങളിേല അട്ടങ്ങളിൽനി തു ന്ന തല 
േയാടുകൾ ഇവർ മുേമ്പ യുദ്ധത്തിൽ െകാ ന്ന ശ ക്കെള തി കള എ
വിളങ്ങി ആ ദ്വീപിെല െപാൻ മുതലായ േലാഹധ നെത്ത ൈകക്കലാേക്കണ്ട 
തി ഔ ാല്യയി േല സിദ് േനയിൽനി െപാന്നരി കാരും ലണ്ടനിൽനി
ആ ദ്വീപിെന പിടി കച്ച വടം നട ന്ന േയാഗക്കാരും പുറെപ്പ . അ വർ ാ 
ണ്ടി മുതലായ നാശകരസാധനങ്ങെള െകാ വന്നാൽ ആ ദ്വീപുകാ ൎ നാശം
ഭ വി േകയു . െലാണ്ടൻ മിശ്ശെന്റ േവല അനു ഹേത്താടു നട നവഗി 
േനയയിൽ 12 ഉം അടു െചറു ദ്വീപുകളിൽ 13 ഉം േബാ ധകന്മാർ സുവിേശഷ 
േവലെയ നട .
നവ ിതന്യദ്വീപുസഞ്ചയ േത്താടു New Britania Archipel.— േചന്നൎ ബിരാരാ ദ്വീ 
പിെന്റ മിെക്കാല എ ന്ന കര േദശത്തിൽ കാട്ടാളർ ഇറങ്ങി ഫി ജിദ്വീപുകളിൽ 
നി സുവിേശഷം അറിയി പ്പാൻ വന്ന അ േബാധകന്മാെര െകാ തി
കളഞ്ഞിരി . അതിെന്റ േശഷം െവള്ള കച്ചവടക്കാരും കര േദശനിവാസി
കളും രാക്ഷസന്മാേരാടു (Cannibals നരമാംസാ ദന്മാർ) പട െവട്ടി അവെര കാട്ടി 
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േല പാ യി കളഞ്ഞിരി (൧൮൭൮ ഏ ിൽ).
െമക്ഷിേക്കാ Mexico.—മുങ്കാലങ്ങ ളിൽ വലിയ അറിയായ്മയിലും ഇരുട്ടിലും പാ
ത്തൎ ിരുന്ന െമക്ഷിക്കാന ൎ ദിവ്യ െവളിച്ചമുദി . കീഴ് കഴിഞ്ഞ ൧൫ സംവത്സര 
ങ്ങൾ ള്ളിൽ ഏകേദശം ൧൨൦൦ േപർ സത്യവിശ്വാ സികളായി തീ ൎ . അവ◌ൎ 

൧൬ പള്ളികളും ൨൧ ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളും ൩൫ എഴു പള്ളികളും ൪൫
ഞായിെറ്റഴു പ്പള്ളികളും (Sunday Schools) ൩ അനാഥശാലകളും ൩ ൈവദിക 
മഠങ്ങളും, ൧൪ െവദസന്മാഗ്ഗൎപുസ്തക വ്യാപാരശാലകളും ൭ ൈവദികവത്തൎ മാന 
ക്ക ടലാ കളും ഉ
ആ രാജ്യത്തിേല (പുെവ ) Puebla എന്ന കൂറുപാട്ടിലുള്ള അജ്ജല (Atzala) എന്ന
െചറു നഗരത്തിൽ െപൗരന്മാർ ഒരു സുവിെശഷ ി സ്ത്യാനെന വീ ം നഗരമൂ 
പ്പനായി െതരി െഞ്ഞടുത്തേപ്പാൾ ഏറിയ േരാമകേത്താലിക്കർ ആയുധേത്താടു
എതി ൎ നിന്നാെറ െപാലീ സ്സ്ക്കാർ ചില മുഖ്യ വിേരാധികെള പിടി തടവിൽ
ആക്കിയതു െകാ എല്ലാ േരാമക േത്താലിക്ക െപൗരന്മാർ ആയുധം എടു
മത ത്തിനു ജയ ജയ സുഷിേശഷ ിസ്ത്യാന ൎ മരണം എന്നാ ൎ നഗരശാ 
ലയിൽ കയറി അതിൽ കൂടിയ നഗരമൂപ്പെനയും ആേലാച നക്കാെരയും െകാ
അവരുെട ശവങ്ങെള തുണ്ടിച്ച േശഷം അവിെട നി 3-4 കൂട്ടമായി നഗരത്തിൽ
വ്യാപി സുവിേശഷ ിസ്ത്യാ നരുെട വിടുകൾ െകാള്ളയി െത വാൻ വഹി 
യാത്തവെര െകാ കള സുവിേശഷ പള്ളികളിൽ കട േവദപുസ്തകങ്ങെള 
യും കട്ടാ ട്ടിെയയും എരി കളകയും മതൈവരാഗ്യം ശമിച്ച േശഷം കലപാ 
തകന്മാർ താന്താങ്ങളുെട പുരകളിേല േപാകയും െച . േമ റ ഞ്ഞ പുെവ
എന്ന കൂറുപാട്ടിൽ മതത്തിെന്റ േപ ൎ െകാല്ലേന്താറും കുലകൾ നട . ഇ
തിൽ കത്തൎ ാവായ േയശു ിസ്തൻ തെന്റ ശി ഷ്യന്മാേരാടരുളിയ വാ കാ 
രം സംഭവി അെതങ്ങെന എന്നാൽ: നിങ്ങെള പള്ളി ഷ്ടരാ കയല്ലാെത
നിങ്ങെള െകാന്നവൻ എല്ലാ ൈദവത്തി പൂജ കഴി എ േതാ ന്ന നാ 
ഴികയും വരു . അവർ എ െന്റ പിതാവിെനയും എെന്നയും അറിയായ്ക യാൽ
ഈ വക െച ം (േയാഹന്നാൻ ൧൬, ൮) എന്നേ . പിതാേവ ഇവർ െച ന്നതു
ഇന്ന െതന്നറിയായ്ക െകാണ്ട് അവ ൎ ക്ഷമി വി േടണേമ. (ലൂക്ക. ൨൩, ൩൪)
എന്നീ കത്തൎ ാ വിൻ ാത്ഥൎ നെയ ഇതി പ .
മദ്ധ്യാേമരിക്കാ.— ദാരിയൻ എന്ന ക രയിടുക്കിൽ കൂടി ഒരു േതാടിെന കീറുവാൻ
ഭാവി ന്ന ”േതാ കൂ കച്ചവടക്കാർ” െകാലു മ്പിയ േകായ്മേയാടു ഒരു കരാറു െച 

. അതി ൻ കാരം േതാടു 1883ആം വഷൎം െതാ ൧൨ െകാല്ലങ്ങൾ ള്ളിൽ
തീരുകയും ഏതു കപ്പലി ം വഴിെകാടു കയും േവണം. േതാടു തീ ന്നൎ നാൾ
മുതൽ കൂ കച്ചവടക്കാ ൎ ൯൯ വഷൎ േത്താളം പുറപ്പാടില്ലാത കടിമജന്മം ഉണ്ടാ 
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കു ന്നതു കൂടാെത േതാട്ടിനായി ആവശ്യള്ള ക മരങ്ങെള വില െകാടുക്കാെത
എടുപ്പാനും േതാട്ടിെന്റ ഇരുകരക്കൽ 787 2/5 അടി (200 േമ തർ) അകലമുള്ള
നിലെത്തയും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥ ല 1,335,550 ഏകർ ഭൂമിെയയും (500,000 െഹ 
ക്താരകൾ) അട്ടിേപ്പറാ വാനും അധി കാരം ഉ .
രുസ്സ്യയിേല നിവാസികൾ.— രു സ്സ്യ സാംരാജ്യത്തിൽ അറവികളും ചീനക്കാരും
കൂടാെത നാ ത്താറു ജാതികൾ (nations) ഉ . അതിൽ ൨൭ ജാതികൾ ആയ്യൎ 
രായ ഇരാന്യരും ൧൮ ാവിഡേരാടു േചന്നൎ തുരാന്യരും ഒരു ജാ തി േശം വംശ 
കാരും തെന്ന.
പുതിയ തീവണ്ടിപ്പാതകൾ.—
റൂമിസുല്ത്താൻ ാ നദീതാഴ്വരയിൽ കൂടി ഒരു തീവണ്ടിപ്പാതെയ എടുപ്പിേക്കണ്ട 
തി ഒരു അം ക്കച്ചവട ട്ടത്തിനും യാേഫാവിൽ നി (Jaffa)* യരുശേലമി 
േല ഒരു തീവ ണ്ടിപ്പാതെയ ചെമേക്കണ്ടതി ഒരു പര ീ സ്സ് കച്ചവടേയാ 
ഗത്തി ം അനുവാദം െകാടു ത്തതുെകാ മിക്ക യഹൂദന്മാ ൎ വളെര സ േന്താ 
ഷം ഉ . ാ താഴ്വരയിേല തീവ ണ്ടിപ്പാത മുങ്കാല അ യ്യൎ ബെബേലാ 
ന്യ എന്നീ നാടുകളീൽ കൂടി െച കയും ചുറ്റിലും പല പാഴിടമുള്ള െമാ ൽ ഹി 
േല്ലൽ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും െച ം. കാല േമണ ഈ
തീവണ്ടിപ്പാതെയ മി യിേല തീവണ്ടിപ്പാതകേളാടു ഇെണ വാ ൻ ഭാവം;
അതിനാൽ, ആ നാളിൽ മി യിൽ നി അശുരിേല ഒരു െപരുവഴി ഉണ്ടാ
കും അശൂയ്യൎക്കാരൻ മി യിമിേല ം മി യ ക്കാരൻ അശൂയ്യൎയിേല ം
വരും, മി ക്കാർ അശൂയ്യൎക്കാേരാടു കൂെട േസവിക്കയും െച ം എ യശായ
൨൦, ൨൩ ആമതിൽ കാണുന്ന വാഗ്ദത്തത്തിനു നിവൃത്തിവരും.വടമുനേയാളമുള്ള
യാ .— ഭൂേഗാ ളത്തിെന്റ വടേക്ക മുനയാളം െചന്നാേല കഴിയൂ എ ഓേരാ ജാ 
തികളും മനുഷ്യരും നിശ്ചയി ഏറിയ ാവശ്യം വട്ടം കൂട്ടിെയ ങ്കിലും ഇേ ാടം
സാധിച്ചില്ല. ഇേപ്പാൾ ഒരു പുതിയ ആേലാചന ജനി . അെതങ്ങെന എന്നാൽ
കപ്പൽെകാ വടേക്കാ എ േന്ന ടേത്താളം െച ക. കൂെട െകാ േപാകു 
ന്ന മൂ ആകാശപ്പ അവിേട മുേക്കാണിച്ച ച ട്ടത്തിേന്മൽ ഉറപ്പി വാഷ്പംെകാ 

നിെറ ഓടുക ഓേരാ പ ഓേരാ കണ്ടിേയാളം ഭാരം വഹി ന്നതിനാൽ
േവ ന്ന േതാണി കൾ ഇെഴ വാഹനങ്ങൾ (sledges) ആയു ധങ്ങൾ, തീൻ 
പണ്ടങ്ങൾ, ഉ രൂ , കൽകരി ആളുകൾ മ ം ആകാശമാേഗ്ഗൎ വഹി െകാ
േപാവാൻ ഭാവി . ആകാശപ്പ കൾ താേഴണ്ടതി ആ ഹിച്ചാൽ വാഷ്പ 
ത്തിൽ നി ഏതാനും കൂടി െച ന്ന പാ ങ്ങളിൽ യ േയാഗത്താൽ മുഴപ്പി 

അെട െവ ം. കാറ്റില്ലാഞ്ഞാേലാ വായുവിൽ ത ന്ന ആകാശപ്പ ചട്ട 
െത്ത ആലാ െകട്ടി ആ ൾ മുേന്നാ വലി െകാ േപാകാം എ ഹി .

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 ഏ ിൽ 27

ആെക്കൎങ്കിലും കൂട േപാരുവാൻ മ ന ണ്ടായാൽ ലണ്ടനിേല േചൻ (Cheyne)
െതം ർ (Templar) എന്നീ ഉരുത്തലവന്മാരാ യ സാ ന്മാേരാടു അേപക്ഷിേക്ക 

.
ചീനത്തിേല ള്ള കണ്ടിവാതിൽ.— ഭാരതഖണ്ഡെത്തയും മഹാചീനെത്ത യും
േവത്തൎ ിരി ന്ന പവ്വൎതങ്ങെള കയേറണ്ട തി എ യും യാസം എ ം കര 
വഴിയാ യി അേന്യാന്യകച്ചവടം നട വാൻ പാടി ല്ലെയ ം ഇേ ാടം പരേക്ക
വിചാരിച്ചി ണ്ടായിരു . ആ വിചാരം െതറ്റേ എ കമരൻ (Cameron) എന്ന
അം ഉപേദഷ്ടാവു അറിയി . ആ സാ ചീനത്തിേല പേഖാ യി എന്ന തുറമുഖ 
ത്തിൽനി യീന്നാൻഫൂ എ ന്ന സ്ഥലേത്താളം യാ െച ഈരായിരം കാല 
ടിമാ ം ഉയെന്നൎാരു കണ്ടിവാതിലിെന കെണ്ടത്തി അവ്വഴിയായി എളുപ്പത്തിൽ
ഇട വാടു െചയ്യാം എ െതളിയി െകാടു .
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POLITICAL NEWS
െലൗകികവത്തൎ മാനം

പടിഞ്ഞാെറ ഇന്തിയ West-Indies.
കൂബ എന്ന പടിഞ്ഞാെറ ഇന്ത്യയിലുള്ള ദ്വീപു ഹി ാന്യ ൎള്ളതു. ഹി ാന്യർ
1868 ഒേക്താബരിൽ ഇസെബല്ല എന്ന തങ്ങളുെട രാജ്ഞിെയ ആട്ടിക്കളഞ്ഞതി 
െന്റ േശഷം കൂ ബക്കാർ ഹി ാന്യ േകായ്മെയ മറി കള , േ ാഹികളുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഏറിയ സ്വാത ്യ െപ്പട്ട അടിമകൾ ഉണ്ടായിരു . ആയവർ േകായ്മ 
യുെട പടയാളികെള ജയിച്ച േശഷം 1869 ഒരു ജനേയാഗമായി കൂടി അടിമതന
െത്ത നീക്കി െസേ ാെദസ് (Cespdes) എന്ന വെന രക്ഷാപുരുഷനും േകസാദ
എന്നവെന േസനാപതിയും ആക്കിക്ക ി ; എന്നാൽ ഹി ാന്യ അടങ്ങാെത
1878 ആണ്ടിെന്റ അവ സാനേത്താളം മത്താേല 80000 പടയാളിക െളയും
ഏറിയ ആയിരങ്ങളായ തന്നിഷ്ട പ ടയാളികെളയും േപാരിന്നായി അയ . ആ
80,000ത്തിൽനി 68,000 േപാത്തൎ ലത്തിൽപ . 1874-ആമത്തിൽ 16 പടക 
െള െവട്ടി. ഹി ാ ന്യ േസനാപതി പുലി ഭാവെത്ത കാണിച്ചതു െകാ േകാ 
യ്മപ്പിരട്ടികളുെട മന വളെര ൈകപി േപായി. ഈയിേട ഹി ാന്യ ൈസ 
ന്യെത്ത നടത്തിയ േപാത്തൎ ലവന്മാ ൎ മാനുഷഭാവം ഏറുകയാലും േ ാഹികൾ 

നി ര വേരണം എ മന മുട്ടിയതിനാലും സമാധാനെപ്പടുവാൻ ഇടവ .
അതിൽ വി േശഷി ഒ ഗുണമായി തീ ൎ ; കൂബാന ൈസന്യത്തിൽ െവ 
ള്ളക്കാരും അവരുെട കല സന്തികളും സാന്ത ്യെപ്പട്ട കാപ്പിരി അടിമകളും
ഉണ്ടായിരു . ഈ ഒടുക്കെത്ത വകക്കാർ ൈസന്യത്തിൽ നാൾ നാൾ െപ രു 
കിയതുെകാ േശഷമുള്ളവ ൎ ശങ്ക വദ്ധൎി മളവിൽ െവള്ളക്കാർ മത്താ 
േല കൂബാന ൈസന്യെത്ത വിടുകയും അവരുെട നായക ന്മാർ ഹി ാന്യ െകായ്മ 
േയാടു നിര അേന്വ ഷിക്കയും െച . സ്വാത ്യെപ്പട്ട അടിമ കളിൽ ഏറിയവർ
ക്ഷമ അേപക്ഷി എല്ലാ വരും അല്ല താനും േദാഹികേളാടു ശിക്ഷിക്കാ െത അവ 
േരാടു ക്ഷമിക്കയും അടിമതനെത്ത വീ ം നടപ്പാക്കാെതയിരിക്കയും െചയ്വാൻ
േകായ്മ സമ്മതിച്ചാൽ സമാധാനെപ്പടും എ മിക്കേപരുെട തീമ്മൎാനം.
യൂേരാപ്പ Europe.
രുസ്സ്യ.— കിെയവ് (Kiew) എന്ന നഗര ത്തിേല സവ്വൎകലാശാലക്കാർ അലമ്പൽ
ഉണ്ടാ ക്കിയതുെകാ േകായ്മ സവ്വൎകലാശാലെയ ചി ല മാസേത്താളം പൂട്ടിെവ 
പ്പാൻ ക ി . വിദ്യാത്ഥൎ ികൾ അതു സഹിക്കാെത കൂട്ടം കൂട്ടമാ യി ആയുധെമടു 

സവ്വൎകലാശയിൽ െച അവിെട കാവൽനിന്ന പടയാളികളുെട േതാ ം
മ ം പിടുങ്ങി ഏതാനും കട്ടാ ട്ടി തക ൎ അവെര നീേക്കണ്ടത്തി വന്ന പട 
യാളി കേളാടു പടെവട്ടി ഇരുപുറ എണ്പേതാളം ആൾ പ കുതിരപ്പട എത്തി
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പലെര പിടി മ ള്ളവെര ആട്ടിക്കളഞ്ഞ േശഷേമ കൂ ട്ടർ അമ ൎ . സവ്വൎ 
കലാശാലകേളാടു കൂടി യ മ ചില നഗരങ്ങളിൽ വിദ്യാത്ഥൎ ികൾ കലഹഭാവം
കാണിച്ചിരി .
കാസാൻ എന്ന വലിയ കൂറുപാട്ടിൽ േകായ്മ രാജ്യഭാരവിഷയമായ ഏതാെണ്ടാ 
രു സംഗതി യാൽ തറ ാമങ്ങൾേതാറും ഉള്ള ഉയന്നൎ കു േമടുകളിൽ മണി 
കെള തൂ വാൻ ക ിച്ചിരി . പല തറകളിൽ തത്താരരുെട മുഹമ്മ ദീയ
പള്ളികൾ ഉണ്ടാകെകാ അവേറ്റാടു േചരുന്ന മിന്നാരങ്ങളിൽ മണികെള തൂക്കി 
ച്ച തിനാൽ ഇതു ഞങ്ങെള ിസ്ത്യാനരാ വാൻ ഉള്ള ഉപായം എ മുഹമ്മദീയ
തത്താരർ ഊ ഹി േകാെയ്മ വിേരാധമായി ആയുധം എടു . മൂ മുല്ലമാർ
ന െട മതേത്താടു ഇ തു അേശഷം സംബന്ധി ന്നില്ലേല്ലാ വല്ല ആപത്തിന്നാ 
യി നാ കാെര വിളിപ്പാൻ മാ ം മണികെള തൂക്കി എ പറ സാ ന്ത്വന 
വാ കെള േകൾക്കാെത അവെര െവ ട്ടികളകയും ിസ്ത്യാനരായി തീന്നൎ തത്ത 
രരും കൂട ലഹളയിൽ കൂടുകയും െചയ്തിരി .
തുക്കൎേരാടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തീൻപണ്ടങ്ങളും മ ം രുസ്സേകാെയ്മ െകാടുത്തയച്ച
മൂ ക ച്ചവടക്കാർ ഏകേദശം പതിെനാ േകാടി രൂബേലാളം കള്ളക്കണ
ഉണ്ടാക്കി ആ േകാ യ്മെയ ചതിപ്പാൻ േനാക്കിയിരി .
രുസ്സർ തുക്കൎേരാടു യൂേരാപയിൽ നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ 129,471 േപർ ആയുധ
വ്യാധിക ളാലും പ േപാകയും രുസ്സ്യയിേല 120,950 അയച്ച ദീനക്കാർ മുറി 
െപ്പട്ടവർ എന്നിവരിൽ നി 42,950 ആൾ മരിക്കയും െച . ചിറ്റാ സ്സ്യയിൽ
രുസ്സ ൎണ്ടായ ആൾനഷ്ടം എ എ ഇതുവെര ം േകട്ടിട്ടില്ല.
രുസ്സ്യസാംരാജ്യത്തിൽ ര വക എ യും വല്ലാത വ്യാധികൾ ബാധി വരു .
൧. അ ഖാൻ കൂറുപാട്ടിൽ െവാല്ഗ നദീ തീര വിേശഷി ജെരവ് സെരപ്ത എ
ന്നീ നഗരങ്ങൾ തുറ്റങ്ങി ക ിയ തടാകേത്താ ളം സന്നിജ്വരം (typhus) െകാ
വളെര ആ ൾ മരി . അതിൽ മൂന്നിൽ ര പ മുതിന്നൎവരും, ആേക തുക 
യിൽ മുക്കാൽ പുരു ഷന്മാരും കാൽ അംശം ീകളും തെന്ന. ൨. ആ കൂറുപാട്ടിൽ
െപരുവാരി ബാധ (plague) കഠിനമായി മനുഷ്യ ൎ പക ൎ ദീനം പിടിച്ച നൂറു
േപരിൽ സകൂടമായി ൯൫ മരി േപാകു . അടക്കം െചേയ്യണ്ടതി ആ ൾ േപാ 
രായ്കയാലും അവിടു കാർ ഭയെപ്പ ടുകയാലും ശവങ്ങൾ നിരത്തിേന്മൽ കിട

. നിവാസികൾ ഭയപരവശന്മാരായി അ മ്പര നി . രുസ്സേകായ്മ അതി 
യ ത്നം കഴി ൈവദ്യന്മാേരയും മരു ം പണ വും മ ം െകാ ധാരാളമായി

സഹായിച്ചി ം ഈ ദുഘൎ ടമായബാധ സരെതാവ് (Ssaratow) കൂറുപ്പാേടാളം കട 
േപായി. ബാധയുെട ഉ ത്തി ഏതിനാൽ എ നല്ല നിശ്ചയം ഇ െല്ലങ്കിലും

ചിറ്റാസ്യയിൽ ചത്തളിയാറായി കിട ന്ന തുക്കൎപ്പടയാളികളുെട വ ാദികെള
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െകാസക്കർ അവിേട െകാ വന്നതിനാൽ ആകു എ ൈവദ്യന്മാരുെട
പക്ഷം. ഈ ദീനത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾെകാ ം ൈവ ദ്യന്മാർ ബുദ്ധിമു . ദീന 
ക്കാെര ഒ കിൽ ഉള്ളിൽ അതിൈശത്യേമാ െപാറു കൂടാത്ത ഉഷ്ണേമാ പിടി
െകാ േതാലിെന്റ പുറ വിേശഷി േഭദം കാണ്മാനില്ല. ഉൾകു ളിർ സഹി 

ന്നവരുെട നാഡി കലശലുള്ള പനി സമയായ ധൃതിയു . തലെപാ
വാൻ കഴിയാവണ്ണം കന കെണ്ണാളി മ സ്വരം വിെറ നാവു െവ 
ളുക്കയും പിന്നീടു കറു കയും െചയ്തി മനമ്പിരിച്ചലും ഛദ്ദ ൎിയും ഉണ്ടാകു നര 

കൾ േകാപി ചിലമണി റിൻ ഇടയിൽ െചാല്ലികൂടാത്ത െഞരുക്കവും അഴി 
നിലയും പിടി ദീനക്കാ രൻ മരി . ഉയേരാടിരി േമ്പാൾ േതാ ലിൽ പു 
ള്ളികൾ കാണ്മാേനയില്ല, മ വകയു െട ലക്ഷണങ്ങൾ സഹി കൂടാത്ത തലേനാ
വും ശമിക്കാത്ത ദാഹവും അതിെന്റ േശഷം ഏങ്ങലും കൂടകൂട ഛദ്ദ ൎിയും സന്നി 
യും ദീന ക്കാരെന്റ ശക്തിെയ േപാ ന്ന ധാരാളമായ വിയ ൎം എന്നിവകൂടാെത
കടി േദശത്തി േലാ വാരികളിേന്മേലാ മേറ്റാ ബഹു േവദന യുള്ള വീക്കം ആയതു
കുരുവായി കൂടി െപാ . ചിലേപ്പാൾ െചറിയ െവള്ള െപാക്കിള ഉണിലുകൾ
േതാലിേന്മൽ െപാന്തീ എരി രുവായി (carbuncle) മാറു . ചിലർ ക്ഷി
സന്നി (apopoxy) പിടിച്ച വിധത്തിൽ ക്ഷണ ത്തിൽ മരി മറ്റവർ മൂ നാലു
ദിവസം ചാവാറായികിട േവെറ ചിലർ ഒടുേവാ ളം സുേബാധേത്താെട ഇരി 

പലേരാ ഒ രു വിധം ാ പിടി വീടു വി ഊരിലും നാട്ടിലും അലേഞ്ഞാ 
ടു . ഈ മഹാസങ്കട ത്തിൽ ആരുെട മനം ഉരുകാതു എന്നി ം മനുഷ്യെന്റ ബു 
ദ്ധി ൈവഭവാദികൾെകാ ആ ബാധെയ ശമിപ്പിക്കേയാ തടുക്കേയാ െച യ്വാൻ
ഇേ ാടം സാധിച്ചില്ല എ േകട്ടാൽ ജീവിപ്പാനും െകാ വാനും അധികാരമുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ൈകക്കീഴിൽ നെമ്മ താഴ്ത്തി ആ ബാധെയ നിേത്തൎ ണ്ടതി നാം
അേപ ക്ഷ കഴി ക.
ഈ ബാധ പ പേണ്ട ഓേരാ സമയം വിലാത്തിയിൽ ഭയങ്കരമായി നാശെത്ത
വരു ത്തിെയങ്കിലും പൂവ്വൎന്മാരുെട ചരി ത്തിൽ ഇ തിെനെകാ േവ ന്ന വി 
വരം കാണുന്നില്ല 542 ി. ആ. യുസ്തിന്യാൻ ച വത്തൎ ി വാഴു േമ്പാൾ ഈ
വ്യാധി തെന്ന ബാധി എ നിശ്ചയമായിട്ടറിയാം. പ ണ്ടാം പതിമൂ ന്നാം
പതിനാലാം നൂറ്റാ കളിൽ വിലാത്തി രാജ്യങ്ങൾ അതിനാൽ ഏകേദശം മൂ 
ലനാ ശം ഭവി . റൂമിസ്ഥാനം കഴിച്ചാൽ 1713ആ മതിൽ ഒടുക്കേത്ത ബാധ വിലാ 
ത്തിയിൽ വ ലുങ്ങെന ഉണ്ടായി. 1828-29 രുസ്സർ തുക്കൎർ എന്നിവരുെട േപാർ
കഴിഞ്ഞ േശഷം റൂമി സ്ഥാനത്തിൽ അേനക രുസ്സഭടന്മാർ ഈ ബാ ധയാൽ ഒടു 
ങ്ങി. മദ്ധ്യതരന്നാഴിയുെട ചില തുറമുഖങ്ങളിൽ ആ ബാധെയ കൂടകൂെടയും 1841
ഇസ്തംബൂലിൽ അവസാനമായും ആ ബാ ധ കണ്ടതു. 1770ആമതിൽ രുസ്സ്യയിൽ
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വി േശഷി െമാെ ൗവിൽ അതിഭങ്കരമാംവ ണ്ണംബാധയാൽ അനവധിജീവനാ 
ശം ഭവി .
റൂമിസ്ഥാനം.— റുേമന്യ രുസ്സ ൎ െബ സ്സറാവിെയ ഏ ിക്കയും രുസ്സേരാ റുേമ 
ന്യ ൎ അതി പകരമായി െദാ ച്ചെയ െകാടുക്ക യും െചയ്ത കാരം മുേമ്പ
പറ വേല്ലാ. ഈ െദാ ച്ചെയെക്കാ റുേമന്യ വളെര െതാന്തിരവു വ
എ പറയാം. തസ്സർ ആ രാജ്യെത്ത വിടുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത കാരം അതിൽ
താമസിക്കയും അവിെട പാ ൎന്ന ബു ല്ഗാരുെട കയ്യിൽ തങ്ങൾ തുക്കൎരിൽനി 

യു ദ്ധത്തിൽ പിടിച്ച േമത്തരമായ േതാ കെള തങ്ങളുെട ആക്കാെര െകാ
െകാടുപ്പിക്ക യും ഇനിയും നല്ല സ്ഥിരത വരാത്ത അതിർ േദശങ്ങളിൽ നികുതി 
െയ പിരിപ്പിക്കയും െച ന്നെതാഴിേക ബുല്ഗായ്യൎയിൽനിനു കവ ച്ചൎ ട്ടർ വ
െകാള്ളയിടുവാനും സിലിസ്ത്യ േകാട്ടയിൽ കട്ടമുതൽ വി ാനും വിേരാധി ന്നി 
ല്ല. അതു കൂടാെത െദാ ച്ചയിൽ പാ ൎന്ന ബുല്ഗാര ൎ രുസ്സർ പി ണ ആകു 

എ ക കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾ വരാത്ത നഷ്ടങ്ങളും കൂട റുേമ 
ന്യേക്കായ്മ െവ െകാടു േക്കണം എ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കയും റുേമന്യേക്കാ യ്മ ഓരാ 
േണ്ട ഇവിേട ഇരിക്കയു എ വാ േറാല തൂക്കിക്കയും (വാറുക്കടലാ പറ്റി
കയും) െച . റുേമന്യ പടകൾ െദാ ച്ച യിൽ േവശിച്ച േശഷം ഓടിേപ്പായ
തുക്കൎ രും തത്താരരും തിരി വ എങ്കിലും അവ രുെട നില എ യും പരിതാ 
പമുള്ളതു. റുേമ ന്യേക്കായ്മ അവെര ഹിമകാലത്തിൽ പുലത്തൎ ാ ഞ്ഞാൽ അവർ
പട്ടിണിയി ചാേകയു . ഈ എല്ലാ അലമ്പൽ വിചാരിച്ചാൽ റുേമന്യ ൎ ആ
പുതിയ കായ്യൎഭാരം െകാ മെല വരുവാൻ എളുപ്പം തെന്ന.
മെക്കേദാന്യാ.— റൂമിസംസ്ഥാനത്തി ൽ േചന്നൎ ഈ കൂറുപാട്ടിൽ ഇതിന്നിേട രു 
സ്സ രുെട അറിവിനാൽ ഒരു വലിയ ലഹള നട . തുക്കൎരുെട പതിവല്ലാത്ത
പട്ടാളക്കാർ നൂ റ്റിരുപതു തറ ാമങ്ങെള എരി ഏറിയവ െര െകാ കള .
ബുല്ഗായ്യൎ.— അതിേല മുഖ്യനഗരങ്ങ ളായ രു ൿ, വണ്ണൎ, തിേന്നൎാവ, വിദ്ദിൻ,
െസാഫിയ എന്നിവറ്റി തക്കവണ്ണം രുസ്സർ ബുല്ഗാെയ്യൎ അ കൂറുപാടുകളും
൩൮ പാവ്വൎ ത്യങ്ങളും ക ി . തിേന്നൎാവയിൽ കൂേട ന്ന ആേലാചന സഭ 
ക്കാർ മൂ വിധം, ഒന്നാമതു മുഖ്യ േകായ്മ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും 43 േ ഷന്മാ രും
81 ആേക 114 രണ്ടാമതു ഓേരാ പതിന്നാ യിരം വീതം നിവാസികൾ ഓേരാ
ആേലാ ചനക്കാരൻ ആേക 120. മൂന്നാമതു 9 ബുല്ഗാര അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും 1 േ ക്ക
അദ്ധ്യക്ഷ ം വി ദ്ദിനിേല മുഫ്തിയും െസാഫിയയിേല മഹാറ ബ്ബിയും മ ം നാ 
ടുവഴി െതരിെഞ്ഞടു ന്ന ആേലാചനക്കാരും ആെക 52 ഇങ്ങെന ഒ 286
ആേലാചനക്കാർ രണ്ടാം വകക്കാെര 240 ഓളം വദ്ധൎിപ്പിച്ച േശഷം നാനൂറ്റിൽ
പരം ആേലാചനക്കാരുണ്ടാകും. ഈ രാജ്യെത്ത രുസ്സേക്കായ്മേയാടു ഉ േചേക്കൎ 
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ണ്ടതി അ തിെല എഴു പ്പള്ളികളിൽ രു ഭാഷെയയും പഠിപ്പിപ്പാൻ േപാകു 
.

പര ീസ്സ് രാജ്യം.— ൧൮൭൧ ആമതി ൽ പരീസി മൂലസ്ഥാനത്തിൽ പുര ടു
(arson) നടത്തി തടവിൽ പാപ്പൎിച്ച സ്ഥിതിസമാന ക്കാരായ സാമാന്യാസ്തിക്കാ 
രിൽനി (commu nists) 1800 േപ ൎ ക്ഷമയും വിടുതലും കിട്ടി (ജനു. ൧൫).
ജനുവരി ൩൦൹ രക്ഷാപുരുഷനായ മൿ േമഹ ൈസന്യസംബന്ധമായി ഏതാ 
നും മു ഷിച്ചൽ ഉണ്ടായതു ആേലാചന സഭക്കാർ കൂട്ടാക്കാെത താൻ തെന്റ സ്ഥാ 
നെത്ത െവേച്ച ആേലാചനസഭയിൽ കൂടി വന്ന 635 േപ രിൽനി 536 ദൂത 
ന്മാർ ശിൽേ വി (Jules Grévry) എന്ന സഹാേലാചനക്കാരെന ഏഴാ േണ്ട
രക്ഷാപുരുഷനായി െതരിെഞ്ഞടു . മൂസുഗെബത്ത എന്നവ ആേലാചന സ
ഭാേ സരസ്ഥാനം സാധിച്ചിരി .
ആസ്യ Asia.
അഫ്ഘാനസ്ഥാനം.— 1. കാബൂൽ ൈസന്യം. കാമ എന്ന താഴ്വരയിൽ നിന്നി 
റങ്ങി െകാള്ളയിട്ട മെഹാന്ദ് എന്ന ജാതിെയ ശിക്ഷി േക്കണ്ടതി അം പട 
കൾ എത്തിയേപ്പാൾ അവർ ഊടറി രാക്കാലത്തിൽ െതറ്റിേപ്പാ യി എ
ക (ഫി . ൮൹) ജ ഖയിൽ മാലിൿ എന്ന ജാതിക്കാർ വഴിെപ്പേടണ്ടതി

ജല്ലാലാബാദിൽ എത്തി. ലൂഘ് മാൻ താഴ്വ രയിൽ പാ ൎന്ന േഗാ ങ്ങെള
ഇം ിഷ് ക്കാ ൎ വിേരാധമായി ഇളേക്കണ്ടതി യാ ബ് ഖാൻ അജിമുഖില 
ഖാൻ എന്നവെന അയച്ചതു െകാ ഒരു കൂട്ടം പലവിധ പടയാളികൾ അവെന
പിടിേക്കണ്ടതി യാ യായി ൩൦ നാഴിക നീണ്ട താഴ്വരെയ പരിേശാധി അ
വിെടയുള്ള മിക്കഖാന്മാെരയും തലവന്മാെരയും കൂട്ടി െകാ അമച്ചൎ വരുത്തി
േപാ (ഫി , ൨൨-൨൫ ൹) ജല്ലാലാബാദിൽ ഉറ ള്ള വേങ്കാട്ടെയ േകായ്മയു 
െട ക നയാൽ എടു േപാകു .
2. േഖാസ്ത താഴ്വരയിേല ൈസന്യം. ൈപ വാട േകാതൽ എന്ന കണ്ടിവാതിലിൽ
ഉെറ ച്ച മ കിട . പട്ടാളക്കാർ സുഖേത്താടു അവിെട പാ ൎ . ശതർ
ഗദ്ദ ൎാർ എന്ന ചുര ത്തിൽ ഓരടിേയാളം ഉെറച്ച മ െണ്ടങ്കിലും േപാ വരവി 

യാെതാരു വിഘ്നവുമില്ല. േരാബത് ൎസ് േസനാപതിയുെട തലനായ്മ (head
quarters) ഫി ൧൮ ൹യിലും വത് സൻ പട ത്തലവെന്റ ൈസന്യം ൧൯ ൹ ലും
ഥല്ലയിൽ (Thull) എത്തി. മാച്ച ൎ് ൩ ൹ ൮ നാഴിക ഥ ല്ലിെന്റ കിഴ ള്ള ഗാണ്ഡി 
ചർ സാറയിേല പടവകുപ്പിെന മലവാസികർ ആ മി േതാ േപായി താനും.
3. കന്ദഹാർ ൈസന്യം. ൧. േസനാപതി യായ സ്ത വാ ൎ ം ൈസന്യവും ഫി .
൧൫ കന്ദഹാരിൽ എത്തി. മാെരാഫ് താഴ്വരേയാളം മുെഞ്ചന്ന പരിേശാധന ൈസ 
ന്യത്തിെന്റ പാളയത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ഗാസികർ ആ മി കയറുവാൻ ഭാവി
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എങ്കിലും അവർ േതാ ചാടിേപ്പായി.
൨. ബി ല്ഫ് േസനാപതിയുെട പിൻപട കുഷി മകുന്ദ് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ത  
േമ്പാൾ ഫി . ൨൬ ഏകേദശം ൨൦൦൦ അലിേജദ രാണി എന്ന േഗാ ക്കാർ
അതിെന എതി ൎ എ യും പരാ മേത്താെട പട െവട്ടി എങ്കി ലും ൧൫൦ ആൾ
േചതേത്താെട േതാ േപാ യി താനും.
4. യാ ബ് ഖാൻ. ജല്ലാലബാേദ േപാ യ സിദ്ദ ൎാരന്മാരുെട മുതലിെന യാ  
ബ് ഖാൻ േലലത്തിൽ വി ി കള . മിക്ക േകാഹി സ്ഥാനക്കാരായ പടയാളി 
കൾ കാബൂലിൽനി േപാ ള . യാ ബ് ഖാൻ ജല്ലാലബാ േദ ഫി
൧൦ ൹ എഴുതിയ ക കാരം അം േക്കായ്മേയാടു സന്ധിപ്പാൻ ആ ഹിക്ക
യും ൨൬ ൹ യിേല കത്തിനാൽ അപ്പനായ േശർ ആലിഖാൻ തിരുെപ്പ എന്നറി 
യിക്കയും െചയ്തിരി .
ബമ്മൎ.— മണ്ടേല (Mandalay) എന്ന മൂ ല നഗരത്തിലുള്ള ബമ്മൎാവിേല രാജാവായ
തീബാ തെന്റ വാെ സുഖം േപാരാ എ വിചാരി ൈക കിട്ടിയ തിരുവ 
പ്പാടന്മാ േരയും തമ്പാന്മാേരയും തമ്പാട്ടികേളയും തട വിൽ ആക്കി െകാല്ലിക്കയും
െച . മരി േപായ ത രാെന്റ െകട്ടിലമ്മമാേരയും ഒല്ലി യിൽ െവച്ച ീകേള 
യും കൂട വധി കള എ ശങ്കി . മണ്ടലിയിേല അം കാ യ്യൎസ്ഥൻ
ഈ രത നിമിത്തം രാജാവിെന ശാസിെച്ചങ്കിലും ഇതു എെന്റ സ്വന്തകായ്യൎം
അതിൽ ആ ൎം ൈകെവപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല എ പറ േപാൽ. അതു കൂ 
ടാെത നഗര ക്കാ ൎ ലഹളഭാവം കാണുന്നതു െകാ അം േക്കായ്മ ൧-൨ യുദ്ധ 
ക്കപ്പലുകെള ഒരുക്കിെവ ക്കയും ഭാരതത്തിൽനി പടകെള അയ ക യും െച 

. ഫി വരി ൨൫൹ മേണ്ടല യിൽ തീ പിടി ഏകേദശം ഒരു നാഴിക നീ
ളേത്താളം പുരകൾ കത്തിേപ്പായി. തീ നിമി ത്തം ഏറിയ കത്തിക്കവച്ചൎയും
ഏതാനും കുല കളും സംഭവിച്ചിരി .
െതൻ ആ ിക്കാ South Africa.— മാച്ച ൎ ൩൹ എ പട്ടാളങ്ങളും ര കാള 
േന്താക്കണികളും (Batteries) ഇം ന്തിൽ നി നാതാലിന്ന്നാമ്മാറു പുറെപ്പ ക 
യും ഓല ക്ക(രാജ്യാേലാചന) സഭ അവിെടയുള്ള യുദ്ധ ത്തിന്നായി ഒന്നരേകാടി
െഫൗൺ നീക്കിെക്കാ ടു കയും െചയ്തിരി . ജൂലുക്കാപ്പിരികളു െട തലവ 
നായ െചെതവാേയാ നാതാൽ കൂറു പാട്ടിെന ആ മി വാൻ ഭാവി .
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