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CHRIST’S WICTORY OVER SATAN
ി വിൻ ഉയച്ചൎ. മത്താ. ൪, ൧ –൧൧

�േശാ ഇരുന്ന വനം ഏെത ക േപ േപായി
നാശെപ്പടുത്താൻ വഴിേനാക്കി—േമാശെമ
ആശു പരീക്ഷ ക —ആശേയാടു േയശുവുമാം
പിശാചിെന ജയി െവ താൻ.
രാഗം പുന്നാഗവരാളി അടതാള ചാ
പല്ലവം
ജയി പിശാചിെന മന്നൻ—കിര നാഥൻ
ജയി പിശാചിെന മന്നൻ.
അനുപല്ലവം
ജയി നാ തുദിനം കഴി വനത്തിൽ െവ .
ജ ിക്കാെത പിന്നിൽ േപാ സാത്താെന എ െചാല്ലി. ജയി .
ചരണങ്ങൾ
൧. മൂ വിധ പരീക്ഷകൾ െകാ േപയ്തൻ
േമാടി കാണിപ്പാൻ വന്നാൻ.
േമാദമായി ൈദവജാതൻ—പാദാലേപ്പാൾ.
േവദം പറ െചാന്നാൻ.
േവദപരൻ വചനം ജീവേഭാജനം.
േവതാളേമ നീയറിഞ്ഞീെട െചാല്ലി. ജയി .
൨. ആദെത്ത പാതകത്തിൽ—ആക്കിയ േപയിൻ
അഴെകല്ലാം െകടു വാെയ.
അടക്കി േവദത്തിലുള്ള—വാക്യം െകാ .
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അെട ശിെര െട .
അടു വന്ന സാത്താേനാ—ടടു നീ േപാകെയ ,
െകാടു വചനം മൂ —കടുത്ത വാളുേപാലേപ്പാൾ. ജയി .
൩. �വണ്ണം ജയി േപെയ—നര ൎേവണ്ടി.
ആവി െകാടുപ്പാൻ തെന്റ.
ആ ൎം ജയിക്കാമിനി—സാത്താെനയും
ആയവൻ പാപെത്തയും.
ഏവരും അരുൾ േവദ—വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചാേല
ഇതു േപാെല േപേയയും പാപവും ജയിക്കാവു. ജയി . (ആ. ആഭരണം.)
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WHAT IS HINDUISM?
ഹി മതെമ ?

III. പുരാണങ്ങൾ.
ഹി ക്കളുെട പുരാണങ്ങൾ പല കാലങ്ങളിൽ എഴുതെപ്പ എ നിശ്ചയിക്കാം
എങ്കിലും ആയവ ഇന്നിന്ന സംഗതികളാൽ ഇങ്ങേന കൂട്ടി േചത്തൎ ിരി െന്ന
നമു ഇേപ്പാൾ നിശ്ചയിപ്പാൻ പാടില്ല. ഈ പു രാണങ്ങൾ എല്ലാം േചാേദ്യാ 
ത്തരരൂപത്തിൽ ന്ഥിച്ചിരി . ഒരു വൻ ചില േചാദ്യങ്ങെള കഴി കയും
മറ്റവൻ അതി ത്തരം പറകയും െചയ്ത കാരം അവറ്റിൽ കുറിച്ചിരി ന്നതുമല്ലാ 
െത അങ്ങേനയുള്ള േചാദ്യങ്ങെള െതാ േവെറ കാലങ്ങളിൽ വല്ലവർ തമ്മിൽ
െചയ്ത സം ഭാഷണങ്ങളും ഇെടക്കിേട െചരുതി ട്ടി കിട . േമ ടി സംഭാ 
ഷണ ങ്ങെള കഴി ന്ന ശിഷ്യൻ താൻ തെന്റ ഗുരുവിൽനി േകട്ട പഠിച്ച വി 
േശഷങ്ങെള അറിയി കയും ആ ഗുരു ഈ കായ്യൎങ്ങെളല്ലാം ഇന്ന മാ മുനിയുെട
വാ ലം േകട്ടറികയും െച കാരം വിവരി ന്നതിെന െയല്ലാം നാം കാണു 
േമ്പാൾ പ പേണ്ടയുള്ള പാരമ്പയ്യൎങ്ങെള ചര തി െകാ കയേ പുരാണ 
ങ്ങെള സം ഹിച്ചവരുെട മുഖ്യ ലാ എ വിള ം.
പുരാണങ്ങളിൽ േദേവാ ത്തികളും സൃഷ്ടിവിവരങ്ങളും തത്വശാ േത്താടു സംബ 
ന്ധിച്ച പല കായ്യൎങ്ങളും ചടങ്ങാചാരമയ്യൎാദകളും വംശ പാരമ്പയ്യൎങ്ങളും ചരി 

ാംശങ്ങളും േദവകൾ വീരന്മാർ മുനികൾ എന്നി വരുെട വൃത്തികെള െതാ 
ള്ള അേനകം ക കഥകളും അടങ്ങിയി രി . പല മതേഭദികളുെട ഉപേദ 

ശങ്ങെള വിവരിപ്പാന്തക്കവണ്ണം പു രാണങ്ങെള എഴുതിയിരിക്കയാൽ ആയവറ്റി 
അേന്യാന്യം െപാരു ത്തമല്ല വിപരീതവും ഭിന്നിതവും അേ കാണ്മാനുള്ളതു.

അവെറ്റെയ ല്ലാേമകസാധാരണവിശ്വാസ മാണത്തിൽ േചേക്കൎണെമ കരു 
തി സം ഹിച്ചതുമല്ല. പുരാണങ്ങളിൽ ഒരു േകാടിയിൽ പരം ന്ഥങ്ങൾ (൩൨
അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു േ ാകം ന്ഥം) അടങ്ങിയിരി .
ഹി ക്കളുെട ക കഥകളായ പുരാണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരി ന്ന മുഖ്യ ഉപേദശ 
ങ്ങൾ ആവിതു:
I. സവ്വൎേലാകങ്ങൾ ം ആത്മാവായിരി ന്ന േദവൻ ഒരുവൻ ഉ . അവൻ
അേനകം അവതാരങ്ങൾ മൂലമായി മനുഷ്യ ൎ ത്യക്ഷ നാകു .
II. േദവെന്റ േത്യക ത്യക്ഷതകൾ:— 1. ിമൂത്തൎ ികൾ: അതാ യതു സൃ 
ഷ്ടികത്തൎ ാവായ ഹ്മൻ രക്ഷകത്തൎ ാവായ വി സംഹാരക ത്തൎ ാവായ ശി 
വൻ എന്നിവർ തെന്ന.— ഇവ ൎ സരസ്വതി ലക്ഷ്മി പാവ്വതി എന്നിവർ മുഖ്യ
ഭായ്യൎമാർ,—2. വി വിെന്റ ദശാവതാരങ്ങൾ ആ വിതു: ൧. മത്സ്യം (മീൻ): മനു 

ളയത്തിൽ നാലു േവദങ്ങൾ നശി േപാ കാെത അവെറ്റ ഉദ്ധരിേക്കണ്ടതി 
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അവൻ ഒരു വലിയ മീനായവതരി . ൨. കൂമ്മൎം (ആമ): പാലാഴിമഥന 
ത്തിൽ േദവകളും അസുരകളും കൂടി വാസു കി എന്ന മഹാ സപ്പൎെത്ത കയറും
മന്ദരം എന്ന െപരുമലെയ മ മാക്കി അമൃതി േവണ്ടി പാല്ക്കടിലിേന കടഞ്ഞ 
േപ്പാൾ മന്ദരമല സമു ത്തിൽ ആ േപായി. ആയതിെന തെന്റ മുതുകിേന്മൽ
എടു യ വാൻ അവൻ ആമയായവതരി .—൩. വരാഹം (പന്നി): െവള്ള 
ത്തിൽ മുഴു കി കിടന്ന ഭൂമിെയ േതറ്റേമൽ എടു െപാന്തിപ്പാൻ അവൻ പന്നി 
യാ യവതരി .—൪. നരസിംഹം (ആൾ ചിങ്ങം): ഹിരണ്യ കശിപു തെന്റ പു 

നായ ാദൻ വി േവ വണങ്ങിയതിനാൽ അവെന െകാ വാൻ ഭാവിച്ച 
േപ്പാൾ വി ഒരു തൂണു െപാട്ടിപ്പിള ൎ നര ിംഹമായവ തരി ഹിരണ്യക 
ശിപുവിെന െകാ കള .— ൫. വാമനമൻ (കുള്ളൻ) മഹാബലി എെന്നാരു
രാക്ഷസച വത്തി കടുന്തപസ്സ് െകാ വലി യ വരങ്ങെള ാപി േദവന്മാ 
രും ഭയെപ്പടത്തക്ക മഹാപരാ മിയാ യി വാഴുേമ്പാൾ അവെന ജയിച്ചട വാൻ
ഒരു കുള്ളനായവതരി .— ൬. പരശുരാമൻ (െവണ്മഴുേവന്തൻ): ക്ഷ ിയരുെട
അ മം നിമി ത്തം അവെരയും അവരുെട ച വത്തൎ ിയായ കാത്തൎ വീയ്യൎേന 
യും സംഹ രിേക്കണ്ടതി ഒരു പടവീരനായവതരി .— ൭. ീരാമൻ ലങ്കാ 
പുര െത്ത ജയി തെന്റ ഭായ്യൎെയ ക െകാ േപായ രാവണാസുരെന െകാ
അവെള വീ െകാൾവാൻ അവതരി .— ൮. ീകൃഷ്ണൻ അസു രേരയും രാക്ഷ 
സേരയും വിേശഷാൽ തെന്റ അമ്മാമനായ കംസേനയും െകാ േലാകത്തിൽ
വിേനാദം വള ൎ വാൻ അവതരി .—൯. ബുദ്ധൻ ദുരുപേദശെത്ത േലാകത്തിൽ
വദ്ധൎിപ്പിപ്പാനും തേപാബലത്താൽ േലാ േകാപ വികളായി തീന്നൎവെര മുടിപ്പാ 
നും അവതരി .—൧൦. ഖൾ്ഗി: മത േത്ത പുതു വാനും ദുമ്മൎാഗ്ഗൎികെള നശിപ്പി 
പ്പാനും നല്ല കാലെത്ത ഉള വാ വാനും ഇനിേമൽ ഒരു കുതിരയായി അവതരി 
ക്കയും െച ം.
3. ശിഷ്ടേദവന്മാർ. േദേവ ൻ തുടങ്ങിയുള്ള അഷ്ടദിക്പാലകരും ഹനുമാൻ
ഗേണശൻ േവെട്ടെക്കാരുമകൻ അയ്യപ്പൻ എന്നിങ്ങിെന ആണും െപണ്ണമായ
അനവധി േദവന്മാർ ഉ . മുപ്പ മുേക്കാടി േദ വകൾ ഉെണ്ട പുരാണങ്ങളിൽ
പേലട ം പറഞ്ഞിരി .
III. േമ റഞ്ഞ േദവന്മാരിൽ ഹ്മാവു ശാപ സ്തനാകയാൽ പൂ ജ ഇല്ലാത്തവ 
നാേ ായതിനാൽ അവേന ഒഴി േശഷമുള്ളവെരെയ ല്ലാം ആരാധിക്കാം.—
വി വിേനയും അവെന്റ കലകളായ േദവന്മാെര യും വഴിെപ്പടുന്നവ ൎ ൈവഷ്ണ 
വർ എ ം ശിവേനയും അവേനാടു സംബന്ധിച്ച േദവതകേളയും െതാഴുതു െകാ 

ന്നവ ൎ ൈശവർ എ ം ഭ കാളിെയ േസവി ശക്തിപൂജ െച ന്നവ ൎ
ശാേക്തയർ എ ം േപർ നട ം.
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IV. കാണാത്ത േദവന്മാെര കാണ്ക തിമകെള െകാണ്ട് ആരാധി േക്കണം. അദൃ 
ശ്യമായിരി ന്ന േദവന്മാർ ാഹ്മണരുെട മ ബല ത്താൽ തിട കളിൽ പു 

കൂടി െകാ െന്ന ം ആ ബിംബങ്ങൾ ന െട കാ െവറും ക ം മരവും
േലാഹങ്ങളുമേ എന്ന് വരികിലും അവെറ്റ ആരാധി ന്നവരുെട വിശ്വാസബ 
ലം െകാ ആയവ േദവ ന്മാരായി ഇരി െവ ം പുരാണങ്ങളിൽ െചാല്ലി 
യിരി .
V. ഇങ്ങേന കാണാത്ത േദവന്മാ ൎ കാണ്ക തിമയായി െവ ന്ന ബിംബ 
ങ്ങെള പൂ േചാറു തുടങ്ങിയുള്ള വ ക്കെളെക്കാ പൂജിേക്കണം. ഇങ്ങെന െച 

ന്ന പൂജയിൽ പതിനാറു കമ്മൎങ്ങൾ (േഷാഡേശാപചാര ങ്ങൾ) അത്യാവശ്യം.
അവയാവിതു: ൧. ആവാഹനം: ഈശ്വരേനാടു സന്നനാവാൻ അേപക്ഷിക്ക.—
൨. ആസനം: ഈശ്വര പകരമായ ബിംബെത്ത ആസനത്തിൽ കയ ക.—
൩. പാദ്യം: വി ഹെത്ത ആ സനത്തിൽ നിന്നിറ ക.—൪. അഘൎ ്യം: ജലം
േകാരി ഒഴി ക.— ൫. സ്നാ നം: എണ്ണ ൈന പാൽ ൈതർ ഇളനീർ എന്നിവെറ്റ
െകാ വി ഹ ത്തി അഭിേഷകം െച അതിെന തിഷ്ഠിക്ക.—൬. ഉദ്വ◌ൎ 
ത്തനം: ബിംബെത്ത കഴുകുക.—൭. വ ം: അതി തിരുവുടയാട ചാ ൎ ക.—
൮. ഉപവീതം: അതി പൂണുനൂലിടുക.—൯. ഗന്ധം: അതി ചന്ദനം പൂശുക.—
൧൦. പുഷ്പം: അതി പൂമാല ചാ ൎ ക.—൧൧. ധൂപം: അതി സുഗന്ധവഗ്ഗൎങ്ങ 
െള ധൂപിക്ക.—൧൨. ദീപം: അതി മുമ്പിൽ വിള കെള െകാളു ക.—൧൩.
ൈനേവദ്യം: േചാറു മുതലായവെറ്റ നിേവദി ക്ക.—൧൪. താംബൂലം: അതി െവ 
റ്റിലയടക്ക െകാടു ക.—൧൫. ദക്ഷ ണം: വി ഹെത്ത വലം െവക്ക.—൧൬.
നമ ാരം: അതിെന്റ മുമ്പാ േക കമ്പിടുക എന്നിവയേ .
VI. േദവന്മാരുെട േകാപശാന്തിക്കായി ആടു എരുമ േകാഴി മുതലാ യവെറ്റ അറു 

േചാരെയാഴിച്ച് ബലി കഴിേക്കണം.
VII. േദവൻ മനുഷ്യെര അേനകം ജാതികളാക്കി പടച്ചിരി . എ ങ്ങെനെയ 
ന്നാൽ: ഗുരുെത്താഴിൽ നട ന്നവെര ാഹ്മണർ ആക്കിയും േപാേച്ചൎകവെര
ക്ഷ ിയരാക്കിയും വ്യാപാരികെള ൈവശ്യരാക്കിയും ദാസ വൃത്തിെയടു ന്ന 
വെര ശൂ ർ ആക്കിയും തീ ൎ . ഇങ്ങേന നാലു വി േശഷ ജാതികെള വകഞ്ഞി 
രി . ഓേരാേരാ േവലയും േതാഴിലും െച േയ്യണ്ടതി ആ നാലു ജാതികെള 
െകാണ്ട് പല കീ ലങ്ങെളയും സങ്ക ി . അവെക്കൎാക്കയും േമധാവിയും ാഹ്മ 
ണർ അേ . ആയവർ ത േന്ന മനുഷ്യ ൎ ം േദവന്മാ ൎ ം നടുവരായിരി .
VIII. േമാക്ഷം ലഭിപ്പാനുള്ള വഴികൾ ആവിതു: ൧. ാഹ്മണെര േസ വിക്ക. ൨.
ജാത്യാചാരം മാണിക്ക. ൩. ഭിക്ഷ െകാടുക്ക, തണ്ണീപ്പൎന്തൽ നടക്കാവു െവക്ക,
കുളം കുഴി ക എന്നിവെറ്റ തേന്ന. ൪. തീത്ഥൎ യാ െചയ്ക. ൫. ഗംഗാസ്നാനം.
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൬. തപസ്സ് എന്നീ വക തേന്ന.
IX. മരിച്ച േശഷം മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവു േവെറാരു േദഹത്തിൽ േവശി പൂവ്വൎ 
ജന്മവാസന തക്ക നന്മതിന്മകെള അനുഭവി ഇ ങ്ങെന അേനകം ജന്മങ്ങൾ
എടുത്ത േശഷം ഒടുക്കം പരമഗതിയിൽ ല യി േപാകും; ഇതിനു േമെ ാ യാ 
െതാരു കായ്യൎവുമില്ലതാനും.
േചാദ്യങ്ങൾ.
ഇ കാരെമല്ലാം വിചാരിച്ചാൽ ഇവറ്റിൽനി പല േചാദ്യങ്ങൾ ഉളവാകും.
അതിൽ ചിലതാഠിതു: ൧. പുരാണങ്ങൾ ൈദവെവളിപ്പാ െടന്നതിനു ഏതു ദൃഷ്ടാന്ത 
ങ്ങൾ ഉ ? ൨. ഹി ക്കൾ വിശ്വസി ന്ന ഏക ഹ്മത്തിൻ െവളിപ്പാടിനാൽ
തെന്ന അവെറ്റ എഴുതിയിരി എന്നിരിക്കേട്ട. എന്നാൽ ആയവ തമ്മിൽ
തമ്മിൽ വിപരീതവും അേന്യാ ന്യം പക െവറു ന്ന വിവിധേദവന്മാെര വണ 

വാൻ ക ി കയും െച ന്നെതങ്ങേന? ൩. ഹി ക്കൾ പുരാണങ്ങെള വാ 
യി ന്നതി നാൽ ജ്ഞാനികളും ആത്മികരും സത്യേസ്നഹ വിശുദ്ധികൾ ഉള്ള 
വരും പാപെത്ത അെറ ന്ന പരിശുദ്ധ ക കൾ ഉള്ള ൈദവേത്താടു ഇണ ങ്ങി 
യവരും അവെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ നി ാൻ ൈധയ്യൎമുള്ളവരും ആയ്തീന്നൎിരി  

േവാ അല്ല അതി വിപരീതമായിരി േവാ? ”തി രുെവഴുത്തിൽ നിങ്ങൾ 
നിത്യജീവൻ ഉള്ള കാരം േതാ കയാൽ നിങ്ങൾ അവ ആരായു വേല്ലാ

എ ിസ്തൻ യഹൂദേരാടു പറഞ്ഞതു അവ ൎള്ള അരുളപ്പാടുകളും വാചക 
ങ്ങളും ഒരിക്കലും മനുഷ്യെന്റ ഇ ഷ്ടത്താൽ സാധിക്കാെത വിശുദ്ധരായ ൈദവമനു 
ഷ്യർ വിശുദ്ധാത്മാവി നാൽ വഹിക്കെപ്പട്ടേ ഇവെയല്ലാം െചാല്ലിയതുെകാ
തേന്ന. ഇ വിലേയറുന്നതും വിശ്വാസേയാഗ്യവും ഉള്ള തിരുെവഴു കെള കുറി 

ശംസിക്കാവുന്നതു എങ്ങെന എന്നാൽ: യേഹാേവ നിെന്റ സാക്ഷ്യ ങ്ങളുെട
വഴിയിൽ ഞാൻ മകിഴുന്നതു സമസ്ത ധനത്തിൽ എന്നേപാെല തേന്ന. നിെന്റ നി 
േയാഗങ്ങെള ഞാൻ ധ്യാനി ം നിൻ പാതകെള പാ ൎ ം െകാൾക. തിരുെവ 
ഴു കളിൽ ഞാൻ പുെള . നിെന്റ വചനെത്ത മറക്കയുമില്ല. എ ം മ ം
തേന്ന.
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A SHORT HISTORY OF CYPRUS
കു ദ്വീപിെന്റ ചരി രു ം

ന െട ച വത്തൎ ിനിയും റൂമിസുല്ത്താനും 1878 ജൂൻ 4ാം൹ തമ്മിൽ െചയ്ത ഉടൻ 
പടി കാരം തുക്കൎർ കു ദ്വീപിെന 1878 ജൂലായി 15ാം൹ അം കായ്യൎസ്ഥ 
ന്മാ ൎ ഭരേമ ി . മദ്ധ്യതരന്യാഴിയുെട കിഴേക്ക മൂല ക്കൽ കിട ന്ന � ദ്വീ 
പി പ കുെ ാസ് എ ം ഇേപ്പാൾ നവ യവനഭാഷയിൽ കിേ ാ എ ം
തുക്കൎിയിൽ കി ിസ് എ ം േപരുകൾ നട . ഇം ിഷ് ക്കാർ അതിെന ൈസ 

സ് എ വിളി വരു . അതി മുേക്കാണിച്ച വടിവും 140 നാഴിക നീളവും
5 െതാ 50 വെര അകലവും 3460 � നാഴികയും 220,000 നിവാസികളും കാണു 

. ദ്വീപു കാരിൽ മുക്കാൽ പ ിസ്ത്യാനരും േശഷം മുഹമ്മദീയരും അേ .
നിേക്കാസിയിൽ മാ ം മുഹമ്മദീയർ അധികമായി പാ ൎ വരു .
ആ ദ്വീപിെന്റ ചരി െത്ത ചുരുക്കത്തിൽ പറവാൻ ആശി . യഫത്തിെന്റ
മകളുെട മക്കളിൽ ഒരുത്തൻ കിതി എന്ന പുരിെയ അവിെട സ്ഥാപി േപാൽ.
പിേന്ന ചുറുചുറു ം കച്ചവടമിടുമയും ഉള്ള െപായ്നീക്യർ എന്ന േശം വംശക്കാർ ആ
ദ്വീപിെന ൈകക്കലാക്കി അതിേല മലകളിൽനി െചമ്പയ്യിർ കുഴിെച്ചടുപ്പി
അവിെടയുള്ള മരംെകാ ഉരുക്കൾ ൈവപ്പി യൂേരാപ്പ ആസ്യ അ ിക്ക എന്നീ
ഖ ണ്ഡങ്ങേളാടും ഭാരതഖണ്ഡേത്താടും കച്ചവടം നടത്തി േപാ . കു യിേല
ഉരുത്തച്ചന്മാർ നിനിേവ നഗരേത്താളം േപായി അതിൽ വാഴുന്ന െസമീരമിസ്
രാജ്ഞിക്കായി ാ നദിയിൽ ഓടത്തക്ക മരക്കലങ്ങെള ചെമ െകാടു .
െപായ്നീക്യർ രമുള്ള അഷ്ടേരാ എന്ന കാളി േസവെയ ദ്വീേപാളം െകാ  
വ പാെഫാസ്, അമഥു , ഇദാലി േയാൻ എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൾ നി 
േവദ്യത്തറകെള എടുപ്പി .
അതിൽ പിേന്ന െന റ്റവും അത ത്സാഹവും ഉള്ള യവനർ ആ ദ്വീപിൽ അവി 
ടവിേട പാണ്ടിശാലകെള െകട്ടി മത്താേല നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടം കൂട്ടമായി
കുടിേയറുവാൻ വന്ന േശഷം യവനഭാഷ എ ായ ഭാഷേയാടു കലരുകയും അഷ്ട 
േരാത്തിെന്റ േസെവ പകരം കാമേദവിയുെട േസവ നടപ്പാകയും െച . കാലം
െചല്ലമളവിൽ യവനർ െപായ്നീക്യരുെട കച്ചവടെത്ത മുഴുവൻ ൈകക്കലാക്കി ള 

.
െപായ്നീക്യർ അടുത്ത കര േദശത്തിൽ ഒരു സ്വന്ത രാജ്യെത്ത സ്ഥാ പിച്ചേപ്പാൾ
അവർ മഹത്വമുള്ള തൂർ നഗരം എന്ന രാജധാനിയിൽ നി ആ ദ്വീപിെന പാ 
ലി . ഏകേദശം 720 ി.മു. കു ദ്വീപുകാർ േ ാഹി പാെഫാസ്, സലാമി 
സ് കിതിേയാൻ മുതലായ െചറു േകാ യ്മകെള സ്ഥാപിച്ച മി േക്കാനായ ഒന്നാം
അമാസിസ് ആ ദ്വീപിെന 550 ി.മു. പിടി േവാളം തമ്മിൽ തമ്മിൽ വല്ലാെത

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 ജൂൺ 11

പടെവട്ടി േപാ . ഫാസൎ ി രാജാവായ േകാെരശിെന്റ അനന്തരവനായ കബീസ 
സ് മി െയ അടക്കിയാെറ കു ക്കാർ മി വാ െയ ദുഃേഖന സഹിച്ചതി നാൽ
മനസ്സാേല അവെന്റ െചേങ്കാ . അടങ്ങി. ദ്വീപുകാർ 499–498 ഒരു െചറിയ േ ാ 
ഹെത്ത ഉണ്ടാക്കി എങ്കിലും 477 ി.മു. ഫാസൎ ിേക്കാ യ്മ വീ ം വഴങ്ങി.
ക്ഷക്ഷൎ സ് എന്ന പരാ മി യവന രാജ്യത്തി വിേരാധമായി െചയ്ത ആ മ 
ത്തിൽ തനി മിക്കവാറും കു മരക്കല ങ്ങളുെട സഹായം ഉണ്ടായി ം േതാല്മ
സംഭവിച്ചേതയു .
യവനരും ത്തൎ ാനരും ആ ദ്വീപിൽ ഫാസൎ േരാടു ഓേരാ പടെവട്ടി ഒടുവിൽ
സലാമിസിൽ െവ ഫാസൎ െര ജയി കു ദ്വീപിൽനി ആട്ടി ള .
ഐയാെഗാരാസ് ത്തൎ േയാടു മത്സരി കു യിൽ സ്വന്ത രാജ്യെത്ത സ്ഥാപി 
ച്ചേശഷം ഫാസൎ ർ വ ട്ടമായി കപ്പൽ കയറി വ അേഥനരുെട തുണക്കപ്പൽ 

ട്ടെത്ത േതാ ി ദ്വീപിെന വീ ം ൈകക്കൽ ആക്കി. യവനർ എ മുട്ടിെച 
റുത്തി ം സലാമിസ് േകാട്ട അഷ്ടക്ഷക്ഷൎ സ് രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ അകെപ്പട്ടതി 
നാൽ യവനർ മല േദശത്തിേലേക്കാേടണ്ടി വ . വഴിേയ അവർ കൂട െട
താഴ്വരകളിൽ ഇറങ്ങി തുമ്പില്ലാെത അവിടവിേട െപാരുതിെക്കാ ം.
യവന ൎ ഭവിച്ച താെ പകവീളുവാൻ വലിയ സിക്കന്തർ എന്ന മെകേദാ 
ന്യമന്നൻ ദായ്യൎൻ െകാെദാമനെന്റ േനെര പെടക്കിറങ്ങിയ േപ്പാൾ ഫാസൎ ിരാ 
ജാവു കു യിൽനി തെന്റ പടയാളികെള വരു േത്തണ്ടി വ . ാന്റി സ്
ആറ്റിൻ വക്ക സിക്കന്തർ അവെന േതാ ിച്ചതുെകാ കു ദ്വീപി സ്വാ 
ത ്യം ഉണ്ടായതല്ലാെത സ്വ ന്തമാേയാരരചെനയും വരിെച്ചടുപ്പാൻ ഇടവന്നതി 
നാൽ കു ക്കാർ സി ന്ത ൎ േവ ന്ന സഹായം െച ം. താൻ തൂർ നഗര 
െത്ത വെള നിേരാധിച്ചാെറ കു ക്കാർ തങ്ങളുെട കപ്പലുകളിൽ നിത്തൎ ിയ വ
മ്പിച്ച വി കളിൽനി ക കെള െതറ്റി (െതറിപ്പി ) നഗരത്തി നാശം വരു 
ത്തി. അനന്തരം കു ഉരുത്തച്ചന്മാർ (ഓടായികൾ) പഞ്ച നദേത്താളം സിക്ക 
ന്തേരാടു കൂേട െച അവിെട െവ വങ്കപ്പലുകെള പണിതു െനയാക്കൎൻ എന്ന
ആഴിവാഴുേന്നാർ അവറ്റിൽ േപാ െവ്വൎടിച്ചൽ വന്ന പടയാളികെള കയറ്റി സി
നദിയൂെട ഫാസൎ ്യ ഉൾക്കടലിൽ കട ാത്ത് നദി ഏറി ബാബിേലാേനാളം
െകാ േപായി എത്തി . സിക്കന്തർ തിരുെപ്പട്ടതിൽ പിേന്ന തെന്റ േസനാ
പതികളിൽ നാലു േപർ കരക്കടലുകളിൽ തമ്മിൽ പല പട െവ കയും കു ദ്വീപു 
കാർ ഓേരാ പക്ഷം തിരി അേന്യാന്യം െപാരുതുകയും െചയ്താെറ െപ്താെലാ 
മയൻ െസാതർ എന്ന േസനാപതി മി േയാടുകൂട ആ ദ്വീപിെനയും സ്വാധീന 
െപ്പടുത്തി. 307 ി. മു. അന്തിെഗാനൻ കു െയ വശത്താക്കി എങ്കിലും ഒടുവിൽ
െപ്താെലാമയൻ തെന്ന ഇ സിേല 5) പടയിൽ ജയി ബലെപ്പ . അ െതാ 
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ട്ട ഇരു റു വഷൎ േത്താളം മി േക്കായ്മ പണവും കപ്പലും കുപ്പമായി വാങ്ങി ദ്വീ 
പുകാെര െഞരു കയും പ നാടുവാഴികെളെകാ ഭരിപ്പിക്കയും െച .
േരാമപുരി ഇതാല്യെയ കീെഴ്പടുത്തി കത്തൎ ാേഗാവിെന ഒടുക്കിയ േശ ഷം േരാമ
മൂപ്പേയാഗം അയച്ച േസനാപതിയായ കാേതാ 57 ി.മു. കു ദ്വീപിെന െപ്താ 
െലാമയരിൽനി പിടുങ്ങി േരാമ കൂറുപാടാക്കി തീ ൎ . 37 ി. മു. ിവീര 
നാം അേന്താന്യൻ കു ദ്വീപിെന തനി മി യിലുണ്ടായ േ േയാപ എന്ന
മങ്ക ദാനമായി െകാടു . എന്നാൽ ഒക്താവ്യാൻ അേന്താന്യെന അക്ഷയുമി 
േല കടൽ പടയിൽ േതാ ിച്ചേപ്പാൾ കു ദ്വീപു വീ ം േരാമപുരിയുെട െചേങ്കാ
കീഴ ടങ്ങി. അതിനാൽ കൃഷിയും േലാഹതുരങ്കേവലയും െതഴു ം നിര കൾ
െപരു ം, തുറമുഖങ്ങളുെട കട കൾ ഉറ ം വന്നതല്ലാെത കു ബാല്യക്കാർ
േരാമപുരിേയാളം പഠിപ്പാൻ െച േതറിവരികയും െച .
ഏകേദശം 10 ി.മു. കു യിൽ ജനിച്ച ബന്നൎബാവു 45 ി. ആ. അെപാസ്ത 
ലനായ െപൗേലാടു കൂെട കു യിൽ എത്തി. സത്യവിശ്വാ സികൾ കാമേദ 
വിയുെട ആരാധനക്കാേരാടു കടുപ്പമുള്ള േപാരാട്ടം ഉണ്ടായി എങ്കിലും സുവിേശ 
ഷത്തിനു ഒടുവിൽ ജയം വ താനും. എ ന്നാൽ ഓരപൂവ്വൎം അവിെട നട .
െപായ്നീക്യർ െകാ വന്ന േകാട്ട മുഖിയായ അഷ്ടേരാത്തിെന േ ക്കർ പുഞ്ചിരി 
മുഖിയായ അത്തൎ മിയാ ക്കി മാറ്റിയ േശഷം അ ള്ള േരാമ ിസ്ത്യാനർ അവെള
ൈദവമാതാ െവ സങ്ക ി അൈ ദിതിസ്സ എന്ന േപരും ഇ . മുങ്കാല
കൃ ഷ്ണശിലയിൽനി േകാട്ടമുഖിയായ അഷ്ടേരാത്തിെന്റ ബിംബെത്ത തീത്തൎ തു 
േപാെല മറിയയുെട പുരാതന രൂപങ്ങൾ കൃഷ്ണശിലയിൽ േകാടിയ മു ഖേത്താെട
െകാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരി ന്നതു കാണാം. ആയതു തെന്ന ”കറു ത്തൈദവമാതാ 
വിെന്റ ഉ ത്തി എ േതാ . മുങ്കാലങ്ങളിൽ അ ഷ്ടേരാ കാമേദവി എന്ന 
വരുെട മുഖങ്ങെള പൂജാരിച്ചികൾ മൂടിയി ട്ടതുേപാെല െപാൻ െവള്ളിെകാ ള്ള
മറിയാരൂപങ്ങളുെട മുഖത്തിലും ഇ േപ്പാഴും മുട്ടാക്ക് ഇടാറു . അ പാേഫാസി 
േല തിെപ്പട്ട ഉത്സവ ത്തിൽ ബലികെള കഴിച്ചതിെനാത്തവണ്ണം ഇ ം േരാമ 

ിസ്ത്യാനർ മറി െയ ാവുകെള അപ്പൎി േപാരു . അതിനാൽ അജ്ഞാന 
ത്തി എ വലിയ ശക്തിയുെണ്ട ം ആയതിൽനി നാം എങ്ങെന സൂക്ഷി 
േക്ക ണം എ ം വിള . കു ദ്വീപിൽ വദ്ധൎി വന്ന യഹൂദന്മാർ അേക്ത
മ്യൻ എന്ന തലവെന വരി ഏകേദശം 2½ ലക്ഷം േരാമെരയും ി സ്ത്യാനെരയും
മുടി കള . േരാമച വത്തൎ ി ചീറി ദ്വീപിെന അടക്കി കുറ്റക്കാെര ശിക്ഷിച്ച
േശഷം തീതൻ എന്ന േസനാപതി യരുശ േലം മൂലനഗരെത്ത ഇടി പാഴാക്കി 
ക്കള . പിേന്നയും കു യിൽ ിസ്ത്യത്വം െതഴുത്തതുെകാ ലാജർ, െയാഹ 
ന്നാൻ ലമ്പദിസ്ത, കഥ രീന, െമൗര തുടങ്ങിയ പുണ്യവാളന്മാർ അവിേട ഉളവായി.

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 ജൂൺ 13

365 ി. ആബ്ദേത്താളം കു േരാെമക്കാധീനമായിരുന്ന േശഷം െരൗമ്യ സാ ാ 
ജ്യെത്ത കിഴേക്ക റൂമിസ്ഥാനം പടിഞ്ഞാെറ റൂമിസ്ഥാനം എന്നിങ്ങെന വിഭാഗി 
ച്ചേപ്പാൾ കു ദ്വീപു െകാംസ്തന്തീന പുരിയിേല (ഇസ്ത ൽ) ച വത്തൎ ികൾ
സ്വാധീനമായി. ഭൂകമ്പങ്ങളും പഞ്ച വും അതിെന്റ മഹിെമ ചലവിേധന താ
വരുത്തിയതല്ലാേത കട ക്കള്ളന്മാരും കൂട െട കയറി അതിെന െകാള്ളയി ം
എരി ം േപാ . നാടുവാഴികൾ പലേപ്പാഴും സ്വന്തവാ െയ സ്ഥാപിപ്പാൻ േനാ 
ക്കീ ം നിഷ്ഫലമായി േപായേതയു .
ഉ നാൾ നാൾ കുറഞ്ഞ കിഴേക്ക റൂമിേകായ്മ െത നി െകാടുങ്കാ 

കണേക്ക തള്ളി വരുന്ന മുസൽമന്നേരാടു എതിപ്പൎാൻ കഴി വില്ലാെതയായതി 
നാൽ 648ാമതിൽ കു ദ്വീപു ഏകേദശം വിേരാധം കൂ ടാെത അവരുെട കയ്യിൽ
അകെപ്പ േപായി. ആയവർ അതിലുള്ള പ േണ്ടത്ത എടു കെളയും െകാ
പണികെളയും തച്ചിടി ം നിവാസി കെള അടിമകൾ ആക്കി വി ം െകാണ്ടിരു 

. മുതിച്ചൎയുള്ള െകാംസ്ത ന്തീൻ െകാെ ാനീമൻ എന്ന ച വത്തൎ ി ആ ദ്വീപി 
െന തിടുേക്കാെട പിടിച്ചി ം ആയതു 805 ൽ രണ്ടാമതു മുസൽമന്നെര വണേങ്ങ 
ണ്ടി വ . രണ്ടാം നിെക്കെഫാെരാൻ ച വത്തൎ ി 984 ൽ കു ദ്വീപിെന വീ  
െകാ അതിൽ ഒസ്മാനർ കാൽ െവ േന്നട പുല്ലേപാലും മുെള ക യില്ല
എന്ന വാ കാരം കെണ്ടത്തിയ ഇടിവിടങ്ങെള പണിയി നന്നാ വാൻ
വളെര യാസെപ്പ . എന്നാൽ ഇസ്തംബൂലിേല ച വത്തൎ ികൾ ശുയുദ്ധ 
ങ്ങൾെകാ തട്ടിയ െഞരിക്കേത്താടു കൂെട പ ണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഒടുവിൽ
ആ ദ്വീപിേല നാടുവാഴിയായ െകാം േനനൻ എന്ന തിരുവപ്പാടു ആ ദ്വീപിേല
വാ െയ തനിക്കാക്കി. പര ീസ് ഇം എന്ന രാജ്യങ്ങൾ െചന്താടിയൻ ി 

ിൿ എന്ന ഗമ്മൎാ നച വത്തൎ ിേയാടു കൂെട ശുപെട പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ആ
മടയൻ സിംഹഹൃദയനായ രിച്ചാദ്ദ് ൎ എന്ന അം േക്കാെന്റ ചില കപ്പൽ േകാൾ
െകാ കു യിേല തള്ളെപ്പട്ടതറി സഹായം െചയ്യാെത അവ െറ്റ പിടി 

െകാള്ളയി . പാളിക്ക ന്ന എരിച്ചേലാടു സിംഹഹൃദയൻ തെന്റ പട എല്ലാം
കൂട്ടി െകാംേനനെന്റ ചില്വാനപടകേളാടു എതി ൎ കരക്കവച്ചൎക്കാരെന സിം 
ഹാസനത്തിൽനി ഉന്തി തള്ളി അം െകാടിെയ രാജധാനിയിൽ പറപ്പി
ആ ദ്വീപു അം കൂറുപാടു ആക്കി ക ി െബരംഗാരിയ എന്ന നവരയിേല കുമാ 
രിേയ അവിെട െവ േവളി കഴിക്കയും െച .
രിച്ചാദ്ദ് ൎ 1191 കപ്പേലാടി ജുൻ 8൹ നു െപ്താെലാമാജിസിെന്റ മുമ്പിൽ ന രം ഇ
സലദീൻ സുല്ത്താെന ജയി പര ീ കാരനായ ലൂസി ഞ്ഞാനിേല, ഗീേദാ എന്ന 
വ കു ദ്വീപിെന സ്വന്തമായി െകാടു . 1473 ആ സ്വരൂപം അന്യം മുട്ടി േപാ 
യി. അതിേല രാജാക്കൾ ാപ്ത ന്മാരും ധീരപരാ മശാലികളും ആയതിനാൽ
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സ്വസ്ഥതേയാടു കൂട ധ നപുഷ്ടി െപരുകി വ . മതകായ്യൎത്തിൽ ഉത്സാഹം ജനി 
കാമേദവി േകാട്ടങ്ങളുെട ഇടിവിടത്തിൽ വമ്പിച്ച പള്ളികളും മഠങ്ങളും ഉയ◌ൎ 
വ . മുസൽമന്നരുെട ഉപ വം െപാറു കൂടാെത ഫലിഷ്ടിയ നാട്ടിൽനി

ഓടി വന്ന സന്ന്യാസികൾ ആ ദ്വീപു ഒതുക്കിടം ആയിതീ ൎ .
1473 യാേക്കാബ് എന്ന ഒടുക്കേത്ത രാജാവിെന്റ വിധവ െചാൽ െകാണ്ട െവേന 
ത്യാന രക്ഷാപുരുഷനായ മർെക്കാ െകാന്നൎാേരാ എന്ന വെന്റ െപരിം േപരമകൾ
ആകെകാ െവേനത്യാന ജനേക്കായ്മ ആ ദ്വീപു തങ്ങൾക്കാകു എ െചാ 
ല്ലി ൈകവശെപ്പടുത്തി പണം ഉണ്ടാ ന്ന വിദ്യെയ മാ ം ആ യി കാടുക 
െള െവട്ടി നാട്ടി ം ജന ങ്ങൾ ം വാട്ടം തട്ടി . ആ ദ്വീപിൽനി അതിെന്റ
പാലനത്തി നായി ള്ള െചലവു കഴി അവർ കാലത്താൽ പ ലക്ഷം െപാൻ
പത്താ ലാഭം ഉണ്ടാ ം.
1453 േമയി 28൹ ഇസ്തംബൂൽ രണ്ടാം െമാഹെമദിെന്റ അധികാരത്തിൽ വ .
അവെന്റ േശഷം വാണ െവറിയനായ രണ്ടാം െസലിം സു ല്ത്താ െമെഹെമദ്
െസാെകാല്ലി എന്ന ാപ്തിയുള്ള ഒസ്സീർ ഉണ്ടായിരു . ആയവൻ സുല്ത്താേനാടു:
ചിറ്റാസ്യ, സൂറിയ, മി എന്നീ നാടുകെള ഉരത്ത ൈകെകാ ഭരിപ്പാൻ മന 

െണ്ടങ്കിൽ കു ദ്വീപു അത്യാവശ്യം എ തിരുവുള്ളത്തിൽ ഏേറണം എ
െചാല്ലി 1570 വൻപടെയ കു യുെട േനെര നടത്തി കരെയയും സമഭൂമിേയയും
േവഗം ൈകയിലാക്കി എങ്കിലും കരുത്തനായ മെക്കൎാ അേന്താനിേയാ ഗദീ 
േനാ എന്നവൻ ഉറ ള്ള ഫമഗുസ്ത േകാട്ടയിൽ പുലിെക്കാത്ത ധാ ൎേത്താടു പതി 
െനാ മാസേത്താളം തുക്കൎേരാടു എതി ൎ നി . ഇതിന്നിേട തുക്കൎർ േതാ 

േന്താറും 1571ആമതിൽ കിട്ടിയ കുടിയാന്മാെര േവകുരേത്താടു കൂെട അ റു ക 
ളയും. ഒടുവിൽ വിശപ്പിനാൽ േകാട്ടനായകൻ ശ േവാടു കരാറു െച േകാട്ടവാ 
തിൽ തുറന്നേപ്പാൾ േസനാപതി തെന്റ വാഗ്ദത്തത്തി േഭദം വരുത്തി പടയാ 
ളികെള വാളിന്നിരയാക്കി ഗദീെനാ എന്ന ധീരെന്റ േതാൽ ഊരി അതിൽ
ൈവേക്കാൽ തു നിെറ ആഴിവാഴു േന്നാരുെട കപ്പലിൻ നടുപായ്മരത്തിൻ പനു 
മാെന്റ േമൽ െവറ്റി റി യായി തൂക്കിക്കള . െദാം ജുവാൻ െദൗ ിയ എന്ന 
വൻ െലപെന്താ വിൽ തുക്കൎെര ജയിച്ചി ം ദ്വീപു ൈകവശെപ്പടു വാൻ തുനി 
യായ്കയാൽ െവേനത്യ മ ി ഒസ്സീരിേനാടു � രാജ്യെത്ത കുറി ശംസിച്ചേപ്പാൾ
ആയവൻ അവേനാടു: നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട താടിെയ ചിെര ഞങ്ങ േളാ നിങ്ങളു 
െട ഒരു ൈകെയ െവട്ടിക്കള എ െസാെകാല്ലി ചിരി ംെകാ പറ .
തുക്കൎരുെട കയ്യിൽ മു േപാലത്ത � ദ്വീപു അകെപ്പട്ടേശഷം നഗരങ്ങളും തുറമു 
ഖെക കളും നിര കളും ഇടി തുടങ്ങി. ൈകവിട്ട � സ്ഥിതിയാൽ ആ ദ്വീ 
പിെന്റ കായ്യൎം അമാ ന്തമായി എ പറേയണം. പതിനാറാം നൂറ്റാ െതാ
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ിസ്ത്യാന രായ യവനർ പിേന്നയും െതഴു വാനും ചുരുങ്ങിെക്കാണ്ടിരി ന്ന തു 
ക്കൎ രുെട ഇടയിൽ കടപ്പാനും തുടങ്ങി 1833 മി യിേല േഖദിവായ െമെഹ െമദ്
ആലി കു ദ്വീപിെന പിടിച്ചേശഷം റൂമിസുല്ത്താൻ അതിെന്റ ആധിപത്യം അേങ്ങാ 

ഏ ി എങ്കിലും 1840 െതാ പദിഷാ തെന്ന ആ ദ്വീപിെന ഭരി വരികയും
െച .
എന്നാലും ദ്വീപുകാ ൎ െസൗഖ്യം വരായ്കയാൽ അവർ റൂമിസുല്ത്താ േനാടു േ ാഹി 

എങ്കിലും ഭയങ്കരമായ തി ിയ അനുഭവിേക്കണ്ടി വ . പേഫാവിലും ചു  
വട്ടത്തിലും 25,000േത്താളം യവനെര തുക്കൎർ കുല െച പുറേമ എഴുപ നാലു
ഊരു ാമങ്ങളിലുള്ള ഏകേദശം 18,000 ിസ്ത്യാനെര തുക്കൎേക്കായ്മ െകാല്ലി
േചാര നലുകളാൽ േ ാഹാ ഗ്നിെയ െകടു കള കഷ്ടം.
ഇം ിഷ്ക്കാ ൎ എെന്തല്ലാം നന്നാ വാൻ ഉ എ ആേലാചന യുള്ളവ
ഊഹിക്കാം. ൈദവം � പുതിയ ഭാരേത്താടു ന െട ിയ തമേകായ്മ ശക്തി
ജ്ഞാനാദികെള ഇരട്ടി െകാടുേക്കണേമ.
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BEWARE OF DOGS
നായ്ക്കെള സൂക്ഷിപ്പിൻ

േകരേളാപകാരി VI, 4, 61 ഭാഗ നായ്ക്കളുെട ഗുണാഗുണങ്ങളിൽ ഏതാനും പറ 
വേല്ലാ. മരുങ്ങാത്തവറ്റിൽ വിേശഷി മടിവു, ദു ശ്ശീലം, അശുദ്ധി, രത, ബു 

ഭുക്ഷ മുതലായ ദു ൎണങ്ങൾ ഏറിവരുന്നതു െകാ അെപാസ്തലനായ െപൗൽ
ഫിലിപ്പ്യരുെട ഇടയിൽ നുഴ വന്ന കേള്ളാപേദഷ്ടാക്കെള നായ്ക്കേളാടുപമി
അവറ്റിൻ ൈകയിൽ അകെപ്പടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷി െകാേള്ളണം എ വിളി 

പറയുന്ന തും കേള്ളാപേദഷ്ടാക്കൾ േനെര െചല്ലാെത പാളിപളുങ്ങിെച്ച മനു 
ഷ്യ െര വഞ്ചിക്കയും കത്തൎ ാവിെന്റ മഹത്വീകരണവും ആത്മാക്കളുെട ഗുണീ കര 
ണവും തങ്ങൾ മാണം എ പച്ചപരമാത്ഥൎ ികെളെകാ വി ശ്വസിപ്പിച്ചി 
ം തങ്ങളുെട സ്വന്ത അധികാരലാഭാദി വദ്ധൎനെയ അേന്വ ഷിക്കയും ജാതി കു 

ലമതാനുസാരാദികൾെകാ ം ധമ്മൎ മാണെത്ത കാ ന്നതിനാലും തങ്ങൾ 
േത്യകമായ ശുദ്ധി സാധി എ നടിച്ചി രിേക്ക ിസ്തെനയും അവ ല 

മായി ഉണ്ടാകുന്ന നീതിെയയും ത ന്നതു നിമിത്തം അവർ അശുദ്ധരായി നട 
ക്കയും ിസ്തനിൽ വിശ്വസിച്ചവെര ഉണ്മയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽനി െതറ്റി  
ന്നതുെകാ ഇവ ൎ വിേരാ ധമായി രതെയ വൃത്തിക്കയും ഇങ്ങെന വി 
ശ്വാസികളുെട സമാധാ നം സ്വാത ്യം രക്ഷ ധനം ഇത്യാദികെള വിഴ ന്നതി 
നാൽ ബുഭുക്ഷി കളായി വ്യാപരിക്കയും െച . ഇവരുെട െത ള്ള സ്ഥിതിെയ
നന്നാ യി െതളിയിേക്കണ്ടതി അെപാസ്തലൻ തെന്നെകാ പറയുന്നതാവി
തു: ആ കേള്ളാപേദഷ്ടാക്കേളക്കാൾ തനി ജഡത്തിൽ ആ യി ശംസി 
പ്പാൻ ഇട ഉെണ്ടങ്കിലും ആയെതല്ലാം ിസ്തൻ നിമിത്തം േച തം എ െവച്ചിരി 

(4–8) എ ം തനി ിസ്തവിശ്വാസത്തിൽ നി ള്ള ൈദവനീതിയേ
േപാരു (9) എ ം ിസ്തെന്റ മരണ േത്താടും പുനരുത്ഥാനശക്തികേളാടും കൂ 
ട്ടായ്മ സാധിേക്കണം എ ം താൻ എേപ്പാഴും ിസ്തനിൽ കാണെപ്പേടണ്ടതി
തെന്റ മുഖ്യവാഞ്ഛയും അദ്ധ്വാനവും (10–14) എ ം തികേവാെട വാൻ ആശ 
യുള്ള സത്യ വിശ്വാസികൾ ഇതേ ലക്ഷ്യം എ ം അറിയി െകാടു .
ആ കയാൽ ദുരുപേദഷ്ടാക്കളിൽ ആ സൽഗുണങ്ങെള കാണാെത േമൽ പറ ഞ്ഞ
ദു ൎണങ്ങെള കാണുന്നതുെകാ അവെരെച്ചാല്ലി നായ്ക്കെള സൂ ക്ഷിപ്പിൻ എ
അെപാസ്തലൻ േബാധിപ്പി . ചിറ്റാസ്യയിൽ പേലട ം െരൗമ്യസാ ാ 
ജ്യത്തിൽ മി സ്ഥലങ്ങളിലും നായ്ക്കെള െകട്ടി യിട്ട വീ ടമസ്ഥൻ കട ന്നവ◌ൎ 

േകടു വരാെതയിരിപ്പാൻ നായി എന്ന ചി െക്കാ ം ”നാെയ സൂക്ഷിപ്പിൻ”
എന്ന എഴു ം ഉള്ള കല്ലിെന പടിവാതിലിൻ മീേത പറ്റി ന്നതു നടപ്പാകയാൽ
അെപാസ്തലൻ ആ യേതാ ൎ ആ ൎമാപ വരായ്വാൻ സഭക്കാെര ഇങ്ങെന
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ഉണ ന്നതു.
നാം അെതാക്കയും ഓ ൎെന്നങ്കിൽ ”നായ്കെള സൂക്ഷിപ്പിൻ” എ െപൗൽ
അെപാസ്തലൻ പറഞ്ഞവാ നമു േബാധി ം. നായ്ക്കൾ എന്ന േപാെല പാളി
നട ന്ന കേള്ളാപേദഷ്ടാക്കൾ സത്യാസത്യവും ശുദ്ധാശുദ്ധവും ഇടകല ൎ ൈദ 
വവചനത്തി പകരം തങ്ങൾ സങ്ക ി ച്ച ഉപേദശങ്ങെള അറിയി ന്നതിനാൽ

ിസ്ത്യാനെര വശീകരിപ്പാനും െതറ്റിപ്പിപ്പാനും മി . ഈ വക ആളുകൾ
െപൗൽ അെപാസ്തല െന്റ കാ യിൽ നാ ം അെ .—വല്ലാത്ത കമ്മൎത്തി ഒരു
നല്ല േപർ ഇ ടുന്നതു സാധി ന്നില്ലേല്ലാ അതു വ്യാജവും കപടവുമായി വരൂ.—
ജ ക്കളായ നായ്ക്കെള െതാടുന്നതിനാൽ ഞാൻ തീണ്ടിേപ്പാകും എ ഭയെപ്പടു
ന്നിെല്ലങ്കിലും അശുദ്ധിയിൽ െപരുമാറി വിശുദ്ധമായവെറ്റ തൃണീകരിക്ക യും ഉദര 
ത്തിേന്നാ അമിതമായ അഭിമാനത്തിേന്നാ തൃപ്തിവരുവാനായി കൂട്ടക്കാരുെട േദ 
ഹീേദഹങ്ങെള ശങ്കകൂടാെത നശിപ്പിക്കയും െച ന്ന ആ ളുകേളാടു പരിചയി
സംസഗ്ഗൎം െച ന്നതിനാൽ എെന്റ ആത്മാവി ഹാനി വരും എ േപടിപ്പാ 
േന സംഗതി ഉ ; അതുെകാ ി യ വായനക്കാേര! നായ്കേള സൂക്ഷിപ്പിൻ.—
ഒരു വീട്ടിൽ കടി ന്ന ഒരു നായി ഉെണ്ടങ്കിൽ ആളുകൾ എ യും ദൂേര കടക്ക 
യും ഭവനത്തിൽ െച വാൻ മടിക്കയും െച ം. നായുെട പല്ലകേളക്കാൾ കപ 
ടഭക്തിയും അ ശുദ്ധിയും എ യും അപായമുള്ളതാകു .—ചാരിയാൽ ചാരിയതു
മണ ം. നായ്ക്കേളാെടാത്ത ചതിയന്മാർ നുഴ വന്നി ഒരു േസ്നഹിത െന്റയും
ൈദവഭക്തെന്റയും േവഷെത്ത ധരി െന്നങ്കിലും നീ സൂക്ഷി ക്കാഞ്ഞാൽ അവ 
രുെട േവഷം നീ അറിയാെത േമൽ േമൽ മാറിേപ്പാ കയും ഒടുവിൽ ഈ വക
നായ്ക്കളുെട പ കളിൻ കടിയും അവറ്റിൻ വാ യിൽനി വീഴുന്ന ന ള്ള േക 
ലയും െകാ നീ തീണ്ടിേപ്പാകും, എ തെന്നയല്ല ആ നായ്ക്കെള സൂക്ഷിക്കാ 
െത അവേരാടു കൂട്ടായ്മ െച ന്നതിനാൽ നീയും േമണ അവ ൎ സമനായി
മാറിേപ്പാകും. ആദി ത്യേനാളം േശാഭിപ്പാനായി മുൻനിണ്ണൎയിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യൻ
ഇവ്വണ്ണം പാ പത്തിൻ ചളിയിൽ കിട ഉരുളുെന്നങ്കിൽ ആ നാളിൽ അതിശുദ്ധി 
യു ള്ള ൈദവത്തിെന്റ തിരുമുഖത്തിൽ േനാ വാൻ ആളാകയില്ല. േയശു വിെന്റ
രക്തത്താൽ ശുദ്ധരായി തീന്നൎി ള്ളവർ അ അത്യന്തമേനാഹ രമാെയാരു പട്ട 
ണത്തിൽ കട െന്നങ്കിലും ”നായ്ക്കളും, ഒടിക്കാരും, പുല യാടികളും, കുലപാതക 
രും, ബിംബാരാധികളും േഭാഷ്ക്കിെന കൂറുള്ളവനും െച ന്നവനും ഒക്കയും പുറ
തെന്ന” നി ം എ നാം വായി . (െവളിപ്പാടു 22, 15.)
ആകയാൽ നായ്ക്കെള സൂക്ഷിപ്പാൻ ൈദവം എല്ലാവെര ാപ്തന്മാ രാേക്കണേമ.
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THE HUMAN SKULL: 4. THE TEETH
പ കൾ (ദന്തങ്ങൾ, Dentes)

I. പ കൾ മുഖത്തിൻ േമേലത്ത ര അരെവ കളിലും കീേഴ ത്ത താടിെയല്ലി 
ലും ഉെറ നാട്ടി നി . അവറ്റി അസ്ഥിെക്കാ ത്ത രൂപണം ഉെണ്ടങ്കിലും
അവ ശരീരത്തിെന്റ എ കളിൽനി പ ലവിേധന േഭദിച്ചിരി . േശഷം
അസ്ഥികൾ മാനുഷകണ്ണി മറഞ്ഞിരിേക്ക പ കൾ െവളിേയ കാണെപ്പ 
ടുന്ന ദന്താ വും അസ്ഥി ക്കക നി ന്ന േവരും എന്നീ രണ്ടംശങ്ങളും ഉ .
മെറ്റ എ കൾ വല്ല കാരം തമ്മിൽ ഇെണച്ചിരിേക്ക പ കൾ താന്താങ്ങെട തട
ത്തിൽനി ഇളകി െപാരി േപാകായ്വാൻ േവണ്ടി ഊൻ എെന്നാരു കടുപ്പ 
വും മാംസ ായവുമുള്ള വ െകാ ഉറപ്പി നിത്തൎ ിയിരി . ആകയാൽ
പ കൾ ഉതി ൎ വീണാലും ശരീരത്തിെന്റ ഓേരാ അ വയവങ്ങൾ േപാേ ായ 
തിേന്നാളം നഷ്ടമില്ല. പ കൾ മെറ്റല്ലാ അ സ്ഥികളിൽനി േഭദിച്ച ദന്താസ്ഥി
(നാഗദന്തവ ) എെന്നാരു വക െപാരുളാൽ രൂപി കിട . ദന്താ ത്തി
എേപ്പാഴും നനവും കൂട െട വായു മുതലായതും തട്ടി വരുന്നതിനാൽ പ കൾ
േകടു പ റ്റായ്വാൻ അതു പളുങ്കിെന്നാത്ത കാച െകാ െപാതിഞ്ഞിരി

. അതി ദന്തകാചം എന്ന േപർ ആക. അതിനാൽ ഓപ്പിട്ട പല്ലി െന്റ ഒളിമ
(ദംശനാശു) ഉണ്ടാകു . പ കളുെട ഇരുഭാഗങ്ങളിൽ ദ ന്തകാചത്തിെന്റ കനം
അ മാക െകാ ആയതു വി കീറുകേയാ അട ൎ േപാകേയാ െച ന്നിട 

തേന്ന പല്ലിെന്റ േകടു തുട . േരാമങ്ങൾ വളരും കാരം പ കളും ഒരു
േതാൽ സഞ്ചിയിേല ദന്താ രത്തിൽനി േമണ മുള വള ൎ (പല്ലിനു തറ 
യി ) ഊനിൽനി ദന്താ മായി പുറെപ്പ വരു . പ കേള േപാേറ്റണ്ടതി
വല കണ േക്ക ഏറ്റവും േനരിയ മജ്ജാത ക്കൾ അവറ്റിൻ ഉള്ളിൽ പട ൎ കിട

. പല്ലിൻ േവരുള്ളിലുള്ള േനരിെയാരു േതാൽ െകാ േവരുകൾ താടിെയ 
കേളാടു ഏ കിട . ആ േതാലി കടച്ചൽ ത േമ്പാൾ െപാറു കൂടാ 

േത്തടേത്താളം േവദന ഉണ്ടാകും.
2. പ കൾ വിേശഷി സംസാരിേക്കണ്ടതി അത്യാവശ്യം. അവ നാവി
ഉച്ചാരണത്തിൽ തക്ക തടമായി നി ന്നതു കൂടാെത ദന്ത്യങ്ങൾ ഊഷ്മാക്കൾ താല 
വ്യങ്ങൾ രലാദികൾ എന്നീവക അക്ഷരങ്ങെള ഉച്ചരിേക്ക ണ്ടതി പ കളാേല
സാധി . വയസ്സന്മാ ൎ ം െതാണ്ടന്മാ ൎ ം മാ മല്ല ചിലേപ്പാൾ പല്ലില്ലാത
നടു ായക്കാ ൎ ം പലേപ്പാഴും േനരാംവ ണ്ണം ഉച്ചരിപ്പാൻ കഴിവു വരായ്കയാൽ
വിലാത്തിക്കാർ നാഗദന്തം െകാ ണ്ടാക്കിയ പ കെള െകാള്ളി വരു .
3. മുഖത്തിെന്റ അഴകി ം പ കൾ േവണം. മൂന്നാരേത്ത പ ഉതിന്നൎാൽ െവ 
റും െനാ െകാ അധരങ്ങൾ ആധാരം േപാരായ്ക യാൽ അവ ഉള്ളിൽ വലി 
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യുകയും അണ്ണിപ്പ കൾ െകാഴിഞ്ഞാൽ കവിൾ ഒട്ടിേപ്പാകയും െച ം.
III. സകല അവയവങ്ങേളക്കാൾ പ കൾ മനുഷ്യ അധികം േവദന വരു .
മുള വരാറാകുേമ്പാൾ ശിശുക്കൾ പലേപ്പാഴും അ ത്യന്തേവദനയും പനിയും അവ
വന്നതിെന്റ േശഷേമാ ായമുള്ളവ രിൽ അേനകർ ഓേരാ പീഡകളും സഹി 
േക്കണ്ടിവരു . ഇതു നിമിത്തം പ കെള പതിവായി േതച്ച െവടിപ്പാ ന്നതു
അത്യാവശ്യം. കടുപ്പവും ചൂടും തണു ം ഏറുന്ന വ ക്കെള കഴിക്കാെത ഭക്ഷി
തീന്നൎയുടെന വായി കവളി കുലു ഴി പ കെള െവടിപ്പാ ക ശീലിേക്ക 
ണം. പല്ലിടയിൽ തട െചാരുകിക്കിട ന്ന ഇറച്ചിയുെട േശഷി കളും മ ം
അളി േപാകെകാ ഇറച്ചിതിന്നികളുെട പ കൾ മറ്റവ രുേടതിേനക്കാൾ
േവഗം േകടുപ . അ കാരമുള്ള ദന്തങ്ങളിൽ അ ണുേപാെല ഏറ്റവും െചറിയ
കൃമികൾ ഉളവായ േശഷം കു ന്നതും ചൂലുന്നതുമായ ഒരു േവദനെയ വരു .
ഈ വക പ കൾ കൃമിദ ന്തം എ ം പുഴുപ്പ എ ം േപർ പറയു . എന്നാൽ
േമൽപറഞ്ഞ സംഗതികൾ കൂടാെത വല്ലാത്ത വായിനീർ (ലാല) ജീണ്ണൎേകാശ 
ത്തിേല ഓേരാ േരാഗങ്ങൾ ദുന്നൎട എന്നിത്യാദികളാൽ കൃമിദന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാ 
കാ റു . എങ്ങിെന ആയാലും പ കെള േത െവടിപ്പാ ക ന . തു ള
േപായ പല്ലിൽ കാ കടക്കായ്വാൻ േനരിയ ഒരു ശ ം െകാ കൃമിസ്ഥലെത്ത
ചുറണ്ടി േമാറി െപാേന്നാ െവള്ളിേയാ മേറ്റാ െകാ നിറ െവേക്കണ്ടതു. പ  
േവദന ഞര കടച്ചൽ േഹതുവാ യാൽ അരി അപ്പം എന്നിവെകാ ണ്ടാക്കി
ചൂടുള്ള പിഷ്ടകങ്ങേളാ കടു കു പത്തിേയാ അവീേനാ വീഞ്ഞിൻ ാവകവും ക ൎ 
രവും േച ൎ േള്ളാരു കൂേട്ടാ എന്നിവയും മ ം ശമനം വരു ം. ഈ വക ഔഷ 
ധങ്ങെള െകാ ആശ്വാസം കാണാത്ത കൃമിപ്പ കെള പറി കളയാവൂ.
പ കൾ ഒറ്റപ്പ കളും ഇരട്ടപ്പ കളും എന്നീരണ്ട് വക ആകു . ഒറ്റപ്പ കളായ
എ ഉമ്മരപ്പ കളും നാലു കൂച്ചൎൻ (കൂമ്മൎൻ) പ കളും എന്നിവറ്റി ഒേര േവരു 

.
ഇരട്ടപ്പ കളായ എ െചറിയ അണപ്പ കൾ (കുലപ്പ കൾ) ര ം, പ
വലിയ അണപ്പ കൾ മു ം നാലും വീതം േവരു കളു .
ശിശുക്കൾ എ ഉമ്മരപ്പ കളും നാലു കൂച്ചൎൻ പ കളും എ െചറു അണപ്പ 

കളും മാ േമ ഉ . അവ ഏഴു തുടങ്ങി പതിനാലാം വയസ്സിനകം കഴി
േപാകെകാ അവറ്റി ബാലദന്തങ്ങൾ എ േപർ. അതിനു പകരം പഴയ
േവരിൽനി പുത്തൻ പ കൾ െതഴു ം അണ്ണിപ്പ കൾ മുെള ം പരുവ ായ 
ത്തിൽ തിക ം നി ര ം വരു . അന്നിളകിയ പ കെള െപാരിക്കാഞ്ഞാൽ
നല്ല പ വ ളരുന്നതി തടങ്ങലായി ഊനി പുറ പ കൾ മുെളക്കയും എ
ന്നി ം വഴിെയ ബാലദന്തം കഴി േപാകയും െച ം. വാദ്ധൎക്യത്തിൽ ദന്താ 
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ങ്ങൾ േത ം േത ം ഇളകി ഉതി ൎ ം െകാഴി ം വീഴും.
II. 1. പ കളുെട മുഖ്യമായ വൃത്തി ഭക്ഷണസാധനങ്ങെള കടി നുറുക്കി ചെവ 

അര ക തേന്ന. അതിന്നായി കടുപ്പമുള്ള ചില മാംസേപശികൾ സഹായി 
. അതിൽ ര മതിെല കളുെട േപശികളും, താടിെയല്ലിൽ ഒട്ടിയ വലിയ

ചിറകിെന്നാത്ത ര േപ ശികളും മുഖ്യമുള്ളവ. താടിെയല്ലിലുള്ളവെകാ എ  
േയാ ഉറ ള്ള തീൻപണ്ടങ്ങെള േപാലും ചവ ജീണ്ണൎേകാശത്തിൽ ഉരുമായുന്ന 
തു സാ ധി . (ആസ്സ് ) തിരിക്കല്ലിെന്നാത്ത േമൽകീഴ് പൽനിരകളുെട ഇട
യിൽ െപടുന്ന തീൻപണ്ടങ്ങെള നുറുക്കി ചെതച്ചെര അവ ആസ്സിൽ നിെന്നാഴി 
യുേമ്പാൾ നാവു ഉള്ളിൽനി ം ചിറിചു കൾ പുറ നി ം അവെറ്റ തിക്കി
നീക്കി ഉമിനീേരാടു (വാനീർ) േചത്തൎ േശഷം ഭക്ഷ ണനാള െട ജീണ്ണൎേകാ 
ശത്തിേല ഇറങ്ങിത്താഴം.
േകരേളാപകാരി വായനക്കാരിൽ പല്ലേനാവു സഹി ന്നവർ േമൽ പറഞ്ഞ േപാ 

വഴികെള പരീക്ഷിച്ചാൽ െകാള്ളാം; എന്നാൽ പ േവ ദേനാപ വെത്ത തങ്ങ 
ളുെട അയുഷ്കാലത്തിൽ േകവലം അറിയാെത േപായാൽ ഏറന . E. Lbdfr.
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MEDITATION
േവദധ്യാനം

അവൻ ഒരു ഇടയൻ എന്നേപാെല തെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത േമ ം—തെന്റ ൈക 
െകാ കുഞ്ഞാടുകെള േച ൎ കൂട്ടി മാറിടത്തിൽ ചുമ ം. യശ. ൪൦, ൧൧.
ഞാൻ തേന്ന നല്ല ഇടയനാകു . േയാഹ, ൧൦, ൧൨.
േമ റഞ്ഞതു േയശു തെന്നെക്കാ അരുളിെച്ചയ്ത വാ കളാകു . അവെന്റ
ആടുകൾ േലാകത്തിൽ എ ം ചിതറി പാ ൎന്ന തെന്റ ഭക്തന്മാർ തെന്ന, അവ 
രുെട േമച്ചൽസ്ഥലേമാ ൈദവവചനം എ പറയുന്ന േവദപുസ്തകം അേ . അതു
അവെര ഓേരാ സമയ ആ ശ്വസിപ്പിക്കയും േബാധിപ്പിക്കയും ഉത്സാഹിപ്പി 
ക്കയും സ്വഗ്ഗൎീയ വഴി യിൽ നട മാറാക്കയും െച ം. അവർ അറി വിശ്വ 
സി ന്ന ൈദവവചനം അവെര കത്തൎ ാവിൽ ഊക്കരാക്കി നന്മയുള്ളതിൽ ഉറ 
പ്പിക്ക യും ശുദ്ധ വൃത്തികക്കായി ജാ തെപ്പടു കയും െച . ി അവ 
രുെട ജീവൻ തേന്ന. അവൻ അവരുെട ബുദ്ധിയിൽ െതളിവും അ വരുെട ഇഷ്ട 
ത്തിൽ അനുസരണവും നട വൃത്തികളിൽ നല്ല മ വും വരുത്തി അവെര ഭരി 
ക്കെകാ അവ ൎ കുറവുണ്ടാകുന്നില്ല. ആടു കൾ േമച്ചൽസ്ഥല േമ ം
കുടി ം കളി ം കിട ആശ്വസി ന്ന കാരം ഭക്തന്മാരും കത്തൎ ാവിെന്റ േമ 
ച്ചൽസ്ഥലത്തിൽ ആ ത്മിക െസൗഖ്യങ്ങൾ അനുഭവി . അവ ൎ ഒരു സമ 
യം കഷ്ടങ്ങളും ദാരി ്യവും വന്നാലും പിറുപിറുക്കയില്ല അന്ധാളി േപാകയുമില്ല.
അ വർ അലംഭാവികൾ ആകെകാ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ചാവിലും അവ ൎ ഇള 
ക്കം വരാ. തങ്ങളുെട ഇഷ്ടം കത്തൎ ാവിൻ ഇഷ്ടത്തി കീഴട ക െകാ ആ
ഇഷ്ടം തങ്ങളിൽ നട വരുന്നതിനാേല അവർ സേന്താ ഷി . ഈ ഭാഗ്യ 
സ്ഥിതി േലാക ൎ ഇല്ലാത്തതു തങ്ങളുെട ഇഷ്ടം ൈദേവഷ്ടത്തി എതിർ നില്ക്ക 
യാൽ അേ .
൧. ഹാ, േയശു എന്നിടയേന!
നിൻ ആടു ഞാൻ നിൻ ശിഷ്യേന;
ഉണ്ടായ ചാവും പാപവും
നീ തീത്തൎ രുൾ അേശഷവും.
൨.. എൻ ആശാ പൂത്തൎ ി നീയേല്ലാ;
എ ള്ളിൽ വാഴുക േഭാ—
നീ പാത്തൎ ാൽ ദുഃഖം നാസ്തിയായി
എേപ്പാഴും വാ ം എെന്റ വായി.—
൩. പിശാചിെന്റ പരീക്ഷകൾ
മനശ്ശരീരപീഡകൾ
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മേറ്റാക്കൎിലും േവണ്ടാ ഭയം—
എൻ േയശുവി േണ്ട ജയം. (൧൪൫)
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

1. RELIGIOUS RECORD ൈവദികവത്തൎ മാനം. ഹി ാന്യ Spain.— ഹി ാന്യ രാ 
ജ്യ നിയമ കാരം േരാമകേത്താലിക്ക മതം രാജ്യ മതം ആയാലും അന്യമതങ്ങ 
െള ആ ശീമയിൽ എ ം െപാറു െകാേള്ളണ്ടതു. ഇേപ്പാ േഴാ ആ നിയമെത്ത
പലിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാ നിക്കാം എ ം വ്യാഖ്യാനി േമ്പാേല മതസ്വാ ത ്യ 
െത്ത ചുരുക്കിക്കളയാം എ ം േരാമക േത്താലിക്ക ഐക്യെത്ത രക്ഷിേക്കണം
എ ം ഉള്ള മനസ്സിെന ആേലാചനസഭക്കാരുെട ഇടയിൽ ക വരു .
അൽേഗയ്യൎ (ആൽജസ്സ്ൎ ) യിൽ 70-80,000 ഹി ാന്യർ കൂടി ഏറി പാ ൎ .
അവ ൎ േവ ദപുസ്തകത്തിേല ൈഭവവചനം േകൾേക്ക ണ്ടതിനു വളെര താ ◌ൎ 
യ്യമു .

ിസ്ത്യാനവിശ്വാസസംബന്ധം Alliance.— ഈ ഇനി തന്നി ള്ള േതജ സ്സിെന
അവ ൎ െകാടുത്തിരി ന്നതു നാം ഒ ന്നായി ഇരി ന്ന കാരം അവരും ഒന്നാ 
വാ ൻ തേന്ന എ േയാഹന്നാൻ ൧൭, ൨൨ൽ ന െട േതജസ്സാന്നൎ കത്തൎ ാവു
െപൗേരാഹിത്യ ാത്ഥൎ നയിൽ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥ പിതാേവാടു അേപ ക്ഷ കഴിച്ചിരി 

. ഈ ഒരുമ ജഡികമായ കവാ െകാ അല്ല ആത്മാവിേല ഒരുമയാ ൽ
അേ ഉണ്ടാേകണ്ടതു. േരാമ ിസ്ത്യാന ൎ പുറേമ ഒരുമ ഉണ്ടായാലും ആത്മിക
ഐക്യം െകാ ഏറ വിചാരമില്ല. സുവിേശഷ ി സ്ത്യാനെര പുറേമ ഓേരാ േഭ 
ദങ്ങളാൽ േവ െപ്പൎ കണ്ടാലും അവരിലുള്ള സത്യവിശ്വാസി കൾ ആത്മാവിേല
ഒരുമെയ അേനഷി വ രു . എല്ലാ സദ്വിശ്വാസികളായ സുവിേശ ഷ ിസ്ത്യാ 
നെര ഒന്നായി േച ൎന്ന ഒരു േയാ ഗം മുേമ്പ ലണ്ടനിൽ ഉ . ഇയ്യിേട ഗ◌ൎ 
മ്മാ ന നാടുകളിേല പല സുവിേശഷ സഭകളിേല ി ിയർ ജൂൻ ൧൨, ൧൩൹
സീഗൻ എ ന്ന സ്ഥലത്തിൽ ആയിരത്തിൽ പരം ആൾ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസവ◌ൎ 
ദ്ധെനക്കായും േസ്നഹ ത്തിന്നായും ാത്ഥൎ നേയാഗങ്ങളിലും േവദ വ്യാഖ്യാനങ്ങ 
ളിലും കൂടിയെതാഴിെക വിേശ ഷി ൩ ന്യായങ്ങെള െകാ തമ്മിൽ തമ്മിൽ
ആത്മിക ചൂടും േവവും പിടിപ്പിപ്പാൻ േനാ ക്കി. ആവയാവിതു: െപെന്തെക്കാസ്ത 
നാളി േല ആത്മസ്താനം, വിശാസികൾ ധമ്മൎ ത്തിൽനി ള്ള സത്യസ്വാത 

്യം, വിശ്വാ സികളിൽ പുതുജീവെന്റ വദ്ധൎെന െച േയ്യണ്ടെത എന്നിവ
തെന്ന.
അതുേപാേല ഹി ാന്യയിേല മ ിദിൽ ൩൦ ഹി ാന്യയിലും ൩ േപാ ൎ ഗാലി 
ലും ഉ ള്ള സുവിേശഷസഭകൾ െതരിെഞ്ഞടുത്തയ ച്ച പുരുഷന്മാർ േയാഗം കൂടി
ഹി ാന്യ െപാ ൎ ഗീസ സുവിേശഷ േയാഗം എന്ന േപരു െള്ളാരു േയാഗെത്ത
സ്ഥാപി (ഏ ിൽ ൧൮൭൮).
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ഇതാല്യ രാജ്യത്തിേല മുഖ്യ സുവിേശഷസ ഭാപാലകന്മാർ േമയി ൨൯ൽ ഐക്യ 
േയാഗ്യമാ യി കൂടി തമ്മിലുള്ള േസ്നഹവ്യാപാരവും സുവി േശഷ േവലയും െചാല്ലി
കൂട്ടാേലാചന കഴി ച്ചിരി .
േവദസംഘക്കാർ. സ്സ്യ ധാന േവദസംഘം 1877-ഇൽ 108957 േവദപുസ്തക 
ങ്ങ ളും പുതു നിയമങ്ങളും വിറ്റിരി (൬൩ വ ഷൎങ്ങൾ ള്ളിൽ 48,49,592).
ബവായ്യൎയിേല േവദസംഘം 7098ഉം േബഗ്ഗൎിേലതു 18,300ഉം വീത്തൎ െബഗ്ഗൎി 
േല േവദസംഘം 31,633ഉം േവ ദപുസ്തകങ്ങെള െചലവു െചയ്തിരി .
1804 ആമതിൽ സ്ഥാപിതമായ ിതന്യപ രേദശസംഘത്തിെന്റ േവലേയാ
േമൽ പറഞ്ഞവെറ്റ വിചാരിച്ചാൽ അത്യ തം. ആ യതു 1877-1878 വെര
29,43,597ഉം സ്ഥാപന ദിവസം മുതല്ക്ക, 8,20,47,062 േവദപുസ്തക തികളും പര 
ത്തിയിരി . ഇവ 302 (ഭാഷ കളിലും ഉപഭാഷകളിലും അേ . അതിൽ 163
ഭാേഷാപഭാഷകളിൽ സംഘക്കാരുെട അ ദ്ധ്വാനെച്ചലവിനാലും 53ഇൽ ഏതാ 
നും സഹാ യത്താലും ഭാഷാന്തരെപ്പടുത്തിയിരി .
അം സഭാമിശ്ശൻ കാേനഷുമാരിേല ഇട ങ്ങളുെട േപരുകൾ ആവിതു:
1. േകാട്ടയം. 2. ഒളശ്ശ. 3. െകാച്ചി. 4. ആ ൎ കര. 5. പള്ളം. 6. എറിക്കാടു. 7.
ചങ്ങനാേശ്ശ രി. 8. മല്ലപ്പള്ളി. 9. മുണ്ടക്കയം. 10. േമൽക്കാ വു. 11. മു ചിറ. 12.
മാേവലിക്കര. 13. േകാടു വളഞ്ഞി. 14. എല ർ. 15. തലവടി. 16. ക റ്റാനം. 17.
പുതുപ്പള്ളി. 18. കേന്നറ്റി. 19. മി ശ്ശൻ. 20. തിരുെവല്ലാ.
രുസ്സർ തുക്കൎേരാടു പടെവ ന്ന കാലം എ ല്ലാം അം േവദപുസ്തകവ്യാപാരികൾ രു 
സ്സ ൈസന്യത്തിൽ ഏറിയ േവദപുസ്തകങ്ങെള വിേല്ക്കണ്ടതി വിേശഷി രുസ്സ
േമധാവി കളുെട അനുകൂലത്താൽ സാധിച്ചതു. യുദ്ധം തിരുന്നതിന്നിട തൂന  
േദശത്തിൽ 200,000 ഉം െതേക്കരുസ്സ്യ െകൗകാസ്യ അമ്മൎിന്യകളിൽ 165,000
േവദപുസ്തകങ്ങെള പരത്തിയതു. ഇവെറ്റ വാേങ്ങണ്ടതി തസ്സപടയാളിക ൾ
പലേപ്പാഴും ദൂര നി വന്നതല്ലാെത വീ ട്ടിലുള്ളവ ൎ െകാടുത്തയേക്കേണ്ടതി 

പലർ ഒരുമി േമടിച്ചിരു .
ഭാരതത്തിേല മദ്യവജൎജനേയാ ഗം.— െ സ്സൻ ഉപേദഷ്ടാവു ഈ േയാഗ െത്ത
അ വഷൎം മുേമ്പ ആരംഭി . 1873 േമയിൽ 1015 േപരും 77–78 ആമതിൽ
10,338 യൂേരാപ്യപടയാളികളും 558 തീവണ്ടി ഉേദ്യാ ഗസ്ഥന്മാരും മദ്യവജ്ജൎ െന 
ക്കായി ഒപ്പി . കു ടിേയാടു പലവിധേദാഷങ്ങൾ േചരു എ വിചാരിച്ചാൽ
സേന്താഷിപ്പാേന സംഗ തിയു .
ഔ ാല്യ.— വടേക്ക അേമരിക്കയിലു ള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽനി െതേറ്റണ്ടതി വി
േശഷി വടഅേമരിക്കാനർ നവദക്ഷിണ േബത്സിേല ം അേനകചീനക്കാർ
കീൻസ് ലന്തിേല ം കുടിേയറുവാൻ െച . ആ മ ഹാദ്വീപിേല ജാതികളായ 
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വേരാടു സുവിേശ ഷം അറിയിേക്കണ്ടതി ഓേരാ ഔ ാല്യ സഭകൾ അദ്ധ്വാ 
നി വരു .
2. MISCELLANEOUS NEWS പലവകവത്തൎ മാനം പര ീസ്സ രാജ്യം.— സത്യൈദ 
വാ യം കുറയുമളവിൽ മനുഷ്യൻ അഴിനില പൂ ആത്മഹത്യ െചയ്യാറു .
പര ീസ്സ് രാ ജ്യത്തിൽ ആത്മഹത്യ െച ന്നവരുെട തുക െപരുകി െകാണ്ടിരി 

. എങ്ങെനെയന്നാൽ 1836–1845: 2762 ഉം 1846–1855: 3543 ഉം
1856–1865: 4331 ഉം 1866–1875: 5133 ഉം
േപർ ജീവനുള്ള ൈദവം അവെര കണക്കി ന്നായി വിളി ന്നതി മുേമ്പ
തങ്ങൾ ജീ വെനെക്കാ ഭാരം എ േതാന്നി തങ്ങളു െട ാണെന കള 
ഞ്ഞിരി .
അപൂവ്വൎമായ ജനനം.— പരീസി (െപരിസ് ) എന്നീ വലിയ പര ീ മൂ ലനഗ 
രത്തിൽ മനുഷ്യെര വിേനാദിപ്പി പ്പാനും വായുസഞ്ചാരത്തിൽ മന ള്ളവരുെട
ആെശ തൃപ്തി വരു വാനും നാൾ േതാറും ഒരാകാശപ്പന്തിെന പറപ്പി .
േവ ന്ന വാഷ്പം െകാ നിറച്ച ആ പന്തിെന്റ െതാ ട്ടിയിൽ യാ ക്കാർ ഇരു 
ന്ന േശഷം ഒരു കപ്പി െയ തിരിപ്പി അതിേന്മൽ ചുറ്റിയ കയർ അ യ വരും
അളവിൽ ആകാശപ്പേന്തറി ചില ആയിരം അടിേയാളം േനെര െപാങ്ങി കയ റും.
ആയതു താേഴണം എ െതാട്ടിേല നായ ക േതാന്നിയാൽ അവൻ ഒരടയാ 
ളം െകാ തെന്റ അഭീഷ്ടെത്ത അറിയിച്ചി കുപ്പിെയ മെറ തിരിപ്പി കയറു
അതിേന്മൽ ചുെറ േന്താറും പ വീ ം നിലേത്താളം താഴും. തന്നാേല പറ 
ക്കാെത കയറു െകട്ട പാറുന്നതു െകാ ഈ പന്തി (Ballon Captif) ബദ്ധ വായു
പ എെന്നാരു േപർ വീണിരി . ൧൮൭൮ ഒേക്താ ൪൹ മെഞ്ചസ്തരിൽ
പാ ൎ ധനവാനാെയാരു യ കമ്മൎശാലപാ ലകെന്റ (Manufacturer) മതാമ്മ
ഓേരാ പുള്ളി ക്കാേരാടു കൂടി കയറി ഉച്ഛതിരി ൩ മണി ചില ആയിരം
കാലടി ഭൂമിയിൽനി വായു വിൽ ത േമ്പാൾ ആ മതാമ്മ ഒന്നാ ൎ േമാഹി

വീണു. ഇതു അപസ്മാരേമാ ഗുന്മെന്റ ഉപ വേമാ എെന്നല്ലാവരും വിചാരി
എങ്കിലും ൈദവഗത്യാ കൂട കയറി േപാന്ന ഒരു ൈവ ദ്യൻ അതല്ല േപറടു എ
കണ്ട ഉടെന ആകാശപ്പ നായകൻ പ താ വാൻ കു റി െകാടുത്താെറ പ
താഴുവാൻ തുടങ്ങി. ഏ കേദശം ൧൦൦൦ കാലടി താണേപ്പാൾ നെല്ലാരു ആണ്ൈപ 
തൽ ജനി വ . നിലെത്തത്തിയ േശഷം നാലു പുരുഷന്മാർ മതാമ്മെയ ഒരു
വ ണ്ടിയിൽ ആക്കി മെററാരു മതാമ്മ പച്ച ൈപ തെല ഒരു ശാല്വയിൽ ചുരുട്ടി
കൂടേപ്പായി. അെമ്മ ം കുട്ടി ം യാെതാരു േകടുതട്ടാെത നല്ല െസൗഖ്യം ഉ .
ആകാശപ്പന്തിൽ കയ േറണ്ടതിനു എ റുപ്പിക െകാടുത്ത ൈവദ്യ ൨൫൦ രൂപിക
േപ കൂലി സമ്പാദ്യമായി വ രികയും െച .
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മൂ .— ഗമ്മൎാനസാ ാജ്യത്തിേല െഹ സ്സ്യനാട്ടിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ൧൪൮ആം
വ യസ്സിൽ മരി . നല്ല കുഴിച്ചൽ ഇല്ലാെത പാ ടും പട്ടിണിയും ഇ പലപറ്റയും
െവട്ടിയിരു . അവെന്റ സന്തതി ര െതാണ്ടന്മാരാ യ മക്കളും ൧൬ േപരമക്ക 
ളും പരുപം തിക ഞ്ഞ ൪൩ െപരിംേപരമക്കളും (great grand children) തെന്ന.
സന്തതിവദ്ധൎന.— വടേക്ക അേമരി ക്കയിേല േമരിെല എന്ന കൂറുപാട്ടിലുള്ള

ാദൻ്സ ബുഗ്ഗൎിൽ ഒരു തീവണ്ടിപ്പാത കായ്യൎസ്ഥ െന്റ മതാമ്മ ഒരു േപറിൽ
മൂ െപണ്കുട്ടി കെളയും രണ്ടാണ്കുട്ടികെളയും െസപ്ത ൩ ൹ സവിച്ചിരി 

. പിെന്ന ഗമ്മൎാന്യ നാടായ െഹാൽൈസ്തനിേല ഇെത്സേഹവിന്ന ടുേക്ക
സാധുവായ ഒരു െചരുപ്പത്തിയുെട ഭായ്യൎ െസപ്ത ൨൮ ൹ മൂന്നാണ്ൈപതങ്ങെള 
യും ര െപണ്ൈപതങ്ങെളയും ഒന്നി െപറ്റിരി . ആ ദരി ൻ ഗമ്മൎാന
ച വത്തൎ ിനി േയാടു കുട്ടികളുെട േപർ ക ിപ്പാനും വല്ല സ ഹായം െചയ്വാനും
അപക്ഷിച്ചിരി .
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POLITICAL NEWS
െലൗകികവത്തൎ മാനം

യുദ്ധെച്ചലവു.
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്ത െകാല്ലങ്ങളിൽ നട ന്ന യുദ്ധങ്ങളുെട ആൾെചലവു ആവി 
തു:
1854 ആമതിൽ ിമിേല യുദ്ധം 7,50,000
1859 ” ഇതാല്യയിെല യുദ്ധം 45,000
െ ിഗ് െഹാൽൈസ്ത നിേല യുദ്ധം 3000
1866 ” സ്സർ, ഔ ിയർ, ഇത ലർ എന്നിവരുെട യുദ്ധം. 45,000
പര ീ കാരും െമക്ഷിക്കാ നരും തമ്മിൽ െവട്ടിയ പടകൾ 65,000
1870 ” പര ീ കാരും 155,000
ഗമ്മൎാനരും (60,000) ത മ്മിൽ കഴിച്ച അടലിൽ 215,000
തുക്കൎരും െസവ്വൎിയരും ത മ്മിൽ കുെറച്ച യുദ്ധം 25,900
1878 ” രുസ്സരും തുക്കൎരും തമ്മിൽ നടത്തിയ യുദ്ധം 6,00,000
വട െത അേമരിക്ക രുെട അന്ത ൎദ്ധം 8,00,000
ആേക പുരുഷന്മാർ 23,48,000
അതിൽ മുറി, െവടി, ദീനം മുതലായതി നാൽ മരിച്ചവർ കൂടീട്ടില്ല താനും.
പിേന്ന ആയുദ്ധങ്ങളുെട െചലവു എങ്ങെന എന്നാൽ:

ിമിേല യുദ്ധം ാ 8,500,000,000
ഇതാല്യ (1859) യുദ്ധം ” 1,500,000,000
അേമരിക്കായുദ്ധം ” 37,000,000,000
െ ിഗ് െഹാൽൈസ്ത നിേല യുദ്ധം ” 175,000,000

സ്സഔ ിയ യുദ്ധം ” 1,650,000,000
െമക്ഷിേക്കാ യുദ്ധം ” 1,000,000,000
പര ീസ്സ് ഗമ്മൎാന യുദ്ധം ” 12,500,000,000
തുക്കൎരുസ്സ യുദ്ധം ” 6,250,000,000
ആേക ാ 68,575,000,000
ഉറുപ്പിക 2,749,000,000
അതാതുരാജ്യത്തിേല കൂടിയാന്മാ ൎ േനരിട്ട പലതര നഷ്ടങ്ങൾ ആർ ശരിയാ 
യി പറ യും? േമൽപറഞ്ഞ ആൾ പണനഷ്ടം മേനാ രാജ്യം അല്ല ചില്ലറവിട്ട സൂ 
ക്ഷ്മക്കണ ആ കെകാ യുദ്ധങ്ങളാൽ ഉള്ള അനത്ഥൎ വും പ രാധീനവും മ ം
ആേലാചി െകാ ന്നവ ൎ നന്നായി വിള ം.
ഭൂേലാകത്തിേല േപാക്കൎപ്പൽ
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ൈസന്യം.
േപാക്കൎപ്പൽ— അതിൽനി
ഇരി ചുറക്കപ്പൽ
ഇം 353 47
പര ിസ്സ് രാജ്യം 202 42
ഗമ്മൎാന്യ 88 16
രുസ്സ്യ 260 29
ഔ ്യ 61 13
ഇതാല്യ 66 15
റൂമിസ്ഥാനം 103 22
ഹി ാന്യ 137 8
യവനരാജ്യം ( ീസ്സ് ) 15 2
െദന്മാ ൎ 33 6
െഹാല്ല 102 19
െപാ ൎ ഗാൽ 30 1
േസ്വദനും െനാെവ്വൎയും 69 18
ഐകമത്യസംസ്ഥാനം 143 21

സില്യ 65 19
െപരു 18 6
ചിലി 13 2
അെഗ്ഗൎന്തീനജനേക്കായ്മ 21 2
െതൻ അേമരിക്കാ N. America.
െപരൂ െബാലിവ്യ എന്നീ ജന്മേക്കായ്മകൾ ചീ ലി എന്ന ജനേക്കായ്മേയാടു യുദ്ധം
നടേത്ത ണ്ടതി തമ്മിൽ ഓരുടമ്പടിെയ ഉണ്ടാക്കിയി രി . െതേക്ക അേമ 
രിക്കാവിൽ േലാഹാ ദികളിൽ ധനേമറിയ െപരൂവി . 2700,000 ഉം നാഗരീ 
കാദികളിൽ മു ള്ള ചീലിയി 2,47,000 ഉം അടിമതനത്തിെന്റ ഉപ വത്താൽ
െഞര ന്ന െബാലിെവ്യ 23,35,000 ഉം നിവാസികൾ ഉ . ആ യുദ്ധത്തി 
െന്റ സംഗതിേയാ ഇ വും െവള്ളിയും വിള വിലേയറുന്ന ചില സുരംഗ 
ങ്ങൾ ൈകക്ക ലാ ക തേന്ന.
യൂേരാപ്പ Europe.
രുസ്സ്യ.— ആ വലിയ സാ ാജ്യത്തിേല നാസ്തികതനക്കാർ അവിടവിേട ഓേരാ

ര തകളും അരുകലകളും നടത്തിവരു . ആ കൂട്ടേരാടു േചരുവാൻ മനസ്സി 
ല്ലാത ഒരു ബാല്യ ക്കാരെന ആേരാ കടുമ്പകല െതരുവീഥി യിൽ െവടിെവ 
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ക്കയും ൧൯ വയ ള്ള ബാല്യ ക്കാരത്തി ഓേരാ പുള്ളിക്കാർ കൂടുന്ന സ്ഥല
ഏതാെണ്ടാരു സംഗതിയാൽ ഒരു യുവാ വിെന മറ്റവർ കാണ്െക സ്വസ്ഥമാ 
യി ഇരു ന്ന മുറിയിൽ െവടിെവ െകാ കയും ആ കൂ െക കാർ ഓേരാ േ  
ഷ്ഠന്മാ ൎ വാേറാല അയ കയും െചയ്തതു—ച വത്തൎ ിെയ ചതി കുല െചേയ്യ 
ണ്ടതി ഒരു പിച്ചൻ തുനി എ മുേമ്പ പറ വേല്ലാ ആ േഹതുവാൽ
സന്ത് േപതസ്സ് ൎ ബുഗ്ഗൎി ം മുഖ്യകൂറുപാടുകൾ ം ഉള്ള വാഴികൾെക്കല്ലാം ച വ◌ൎ 
ത്തി നാ സ്തികതനക്കാെര ശിക്ഷിേക്കണ്ടതി പൂണ്ണൎാ ധികാരം സമ്മാനിച്ചിരി 

.
ബുൽഗായ്യൎ.— ബുൽഗാരരുെട ആേലാ ചനാേയാഗക്കാർ ഏ ിൽ ൨൯൹ ബ ത്തൻ 
െബഗ്ഗൎിേല ലൂവി എന്ന ഭുെവ തങ്ങ ളുെട രാജാവായി െതരിെഞ്ഞടുത്തിരി  

.
ആസ്യ Asia.
അഫ്ഘാനസ്ഥാനം.— ൧. ൈഖബർ കണ്ടിവാതിൽ ഏ ിൽ ൨൧൹ െ ൗൻ
േരാ ബത്ത്ൎ സ് എന്നീ ര േസനാപതികളുെട പട കൾ മുഖിഖയിൽ പുെഴ 

ം ഗണ്ടമൿ ൈമതാ നത്തിനും നടുെവ പാളയം ഇറങ്ങിയിരു . നിവാസി 
കൾ മമത കാണി വരു . േമയി ൧൹ ചില ഘനശാലികളായ ഘിൽേജ േഗാ

ത്തലവന്മാർ ഗണ്ടമക്കിൽ എത്തി േമജർക വഞ്ഞാരി എന്നവേരാടു തങ്ങളു 
െട വിേധത െയ േബാധിപ്പിച്ചിരി . േമയി ൮ ൹ യാ ബ് ഖാൻ അം  
േക്കായ്മേയാടു വഴിെപ്പടു വാൻ കാബൂേല വി അം പാളയത്തിേല പുറെപ്പ —
ഇം ിഷ് ക്കാർ ൈകക്കലാക്കിയ േദശത്തിെന്റ അതിേരാളം േമജർ കവ ഞ്ഞാ 
രി കുതിരപ്പടകളുമായി അവെര എതിേര േച നിരത്തിെന്റ ഇരുവിളുമ്പിൽ
൨ നാഴിക നീളത്തിൽ നി ന്ന ഭടന്മാരുെട അ ണികളിൽ കൂടി അവ ൎ േവ 
ണ്ടി അടിച്ച കൂ ടാരത്തിൽ എത്തി ൨൧ നിയമ െവടി കഴി പ്പി െകാടുത്തതി 
നാൽ യാ ബ്ഖാ വള െര ആനന്ദം ജനി . അവിെടനി ലാേഹാ േരാളം
എഴുെന്നള്ളി–െമയി ൧൦ ൹ യിൽ ഉ പരാജാവുമായി ഉണ്ടായ കൂടിക്കാ യിൽ ഇം

ിഷ് േകായ്മ കുറുംെതാ ശതർഗത്തൎ ൻ ക ണ്ടിവാതിേലാളമുള്ള നാടും ൈഖ 
ബർ, േലാവ ഗ്ഗൎി, കന്ദഹാർ, പിഷിൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും ഏ ി െകാടുപ്പാനും
തെന്റ മൂലനഗരത്തിൽ സദാകാലം ഓർ അം കായ്യൎസ്ഥെന ൈകെക്കാ ൾവാ 
നും സന്ധിച്ചിരി .
൨. േമയി ൩ ൹ േരാവത്ത്ൎ സ് േസനാപതി തനി കീെഴ്പട്ട വിവിധ പടയാളി 
കൾ അണിപ്പക േനാട്ടം (review) കഴി . കുറും താഴ്വരയിൽ 5000 കാലാ 
ളരും 18 പീരങ്കേത്താ കളും േവ ന്ന കുതിരപ്പടകളുമു . പട ത്തലവനായ
േരാബത്ത്ൎ സ് പിന്നീടു ഒരു വലി യ ദബ്ബൎ ാരിെന േച ൎ അതിൽ കൂടി വന്ന
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ധാനികേളാടു അക കത്തിയും പുറ പത്തിയും എന്ന ഭാവം കാണിക്കാ 
െതയും മുല്ല മാരുെട ദുരുപേദശങ്ങൾ െചവി െകാടുക്കാ െതയും ഇരുന്നാൽ ജീ 
വധനമതവിേശഷമാ യി െസൗഖ്യമനുഭവി ം എ അറിയിച്ചിരി .
൩. ഏ ിൽ ൨൧൹ ീഘ് (Capt. Creagh) നായകൻ മാവ്വൎാട പട്ടാളത്തിെന്റ
ഒരു പ കം ദക്കയിേല നട േമ്പാൾ 1200 മമ്മന്ദ് േഗാ ക്കാർ അവെര
വെള സംഹരിപ്പാൻ േനാ ക്കിയതു സാധിക്കാെത ലന്ദിേകാതലിൽനി വന്ന
തണുപ്പടയാൽ ആയാർ േതാ മണ്ടി ക്കള . ഏ ിൽ ൨൮൹ ഒരു വലിയ കൂ 
ട്ടം മമ്മന്ദ് േഗാ ക്കാർ ദക്കെയ പിടിപ്പാൻ െച കയിൽ മാവ്വ ൎാടപട്ടാളം അവ 
േരാെടതി ൎ ഇരുപക്ഷക്കാർ വല്ലാെത പട െവട്ടിയിരു . േമയി ൧൧൹ ലന്ദി 
േകാതലിൽനി ദക്കാവി േല േപാകുന്ന യുദ്ധവാഹനക്കാെര (convoy) 300
െകാള്ളക്കാർ (marauders) ആ മി ചി ല വണ്ടിക്കാ ൎ മരിക്കത്തക്ക മുറിവുക 
െള ഏ ി എങ്കിലും കാവൽപ്പടയും (escort) ഹഫ്ത് ചാരിൽനി പാ വന്ന
മൺപണിക്കാരും (sappers) അവരുെട തുണപ്പടയും അവെര ഓടി കള . ആ
മൺപണിക്കാർ െതാ ർഖാൻ എന്ന കണ്ടിവാതിലിൽ ഒരു േകാട്ടെയ പണിയി
വരു .
െബാംബായി.— െബാംബായി തുറമു ഖവക്ക ള്ള െപാൽഹ എന്ന ഊരിൽ
േമയി ൧൦൹ കടുംപകല ൨൦൦ കവച്ചൎക്കാർ മുേമ്പത്ത ബേരാഡയിേല രാജാ 
വായ ഖണ്ഡരാേവാവിെന്റ ദിവാജ്ഞിയായിരുന്ന ഗേണശ ബ എന്ന ധനവാ 
െന്റ ഭവനത്തിൽ ഏ റി തനി ള്ള 10-12 കാവല്ക്കാരിൽ ചിലെര െകാ ഭവന 
ക്കാരിൽ ഓേരാരുത്തെര മുറി െപ്പടുത്തിെന്റ േശഷം 75,000 രൂപ്പികേയാ ളം മു 
തൽ കവ ൎ െകാ േപായിരി .
പൂണാ.—േമയി 13൹ ഒരു കൂട്ടം കവ ച്ചൎക്കാർ േകായ്മയുെട േമൽശാല, ബുദ്ധവാട
േകാവിലകം, എല്ല ന്യായേകാടതികൾ, ത പ്പാൽചാവടി, െപാലീസ്സ് ഠാണാവു
എന്നീ േകായ്മ നിമ്മൎാണങ്ങൾ തീ െവച്ചിരി . ആ ഭവനങ്ങളും അതിേല
പല വിലേയറിയ പേട്ടാലകളും അമ്പതു വീടുകളും വി ാമ ബാ ഘും ധനിേധ 
രാജ േകാവിലകവും െവ േപായി. എരി ം െക ം േപായ മുതൽ ഏക േദശം
20 ലക്ഷേത്താളം മു ം. പൂണാവിേല വരുമാന പകപ്പിേല എഴുത്തനായ വാസുേദ
വൻ ബാലവ (Financial Dept. Clerk) എന്ന വൻ േകായ്മേയാടു ക ന വാങ്ങി
കത്തിക്കവ ച്ചൎക്കാരുെട നായകനായി തീന്നൎിരി . ആ യവെന പിടിേച്ച ി 

ന്നവ ആയിരം ഉ റുപ്പിക സമ്മാനം കി ം.
ബങ്കളുർ.— രാജ്യ വ്യ േമൽകണ വ കുപ്പിേല (Accountant General Dept.) കണ 

പിള്ള (Cashier) ആയ േസ രാേവാ എന്ന ായം െചന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
പത്തമ്പതിനാ യിരം ഉറുപ്പികേയാളം േകായ്മേയാടു ഭഗ്ഗൎിെച്ച ടുത്തിരി . 600
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ഉറുപ്പിക മാസപ്പടി ഉണ്ടാ യി ം സാധാരണ െവഌഅ ഉടു പഴയ പ ന്നാസുള്ള
വണ്ടിയിൽ ഏറിയതിനാലും പരമാ ത്ഥൎ മുള്ള മുഖവും ശാന്തശീലവും കാണിച്ചതി 
നാ ലും ഇവെനാത്ത കായ്യൎസ്ഥൻ ഇനിയുേണ്ടാ എന്ന സംശയഭാവേത്താെട 55
വയ കഴി ഞ്ഞവൻ എങ്കിലും ഉേദ്യാഗത്തിൽ നി ൎ കയും പല വിധത്തിൽ
മാനിക്കയും െചയ്ത േശഷം അവൻ തിരണ്ടകള്ളൻ എ ഇേപ്പാൾ അ േ . െവ 
ളിച്ച വ . അവൻ എവിേട േക്കാ ഓടിെയാളിച്ചതിനാൽ താൻ മുേമ്പ പ
ണി എടുത്ത ആ ആഫീസ്സിെന്റ ചുമരിേന്മൽ അവെന പിടികിട്ടി ഏ ി ന്നവ◌ൎ 

൧൦൦൦ ഉറുപ്പിക സമ്മാനം ഉണ്ടാകും എന്ന പരസ്യ െത്ത പറ്റിച്ചിരി ന്നതു.
ബമ്മൎ.— തീബാ എന്ന ബമ്മൎാവിേല രാ ജാവു മ ികൾ തലതികഞ്ഞ േയാഗ 
ത്തിൽ താൻ ഇേ ാടം ഭയംെകാ ിതിഷ് േകാ യ്മയുെട ന്യായങ്ങെള േകട്ട 
നുസരിച്ചിരിേക്ക തനി ഇനിേമലാൽ വഴിെപ്പടുവാൻ ഭാവ േമയില്ല എ ശം 
സി േപാ . ഇരാവ ദി എന്ന നദിയിൽ കൂടി ഏറ്റിറക്കം നട ന്ന ഇം ിഷ്
പുകക്കപ്പൽകൂ കാ ൎ 16 പുക ക്കപ്പലുകളും 31 പരന്ന മരക്കലങ്ങളും ഉ . ആ
പുകക്കപ്പലുകൾ െകാ പരന്ന മരക്കല ങ്ങെള fiats ഇെഴക്കാറു ര വക 
യിൽ കൂടി 13,600 പടയാളികെളയും 11,200 കണ്ടി േപാർേകാ തീൻപണ്ടങ്ങെള 
യും കയറ്റി രം ഗൂനിൽനി മണ്ടേലേയാളം എ പ നാ ൾ ള്ളിൽ എത്തി 
ക്കയും ആം, വീ ം വ ം പറയുന്നതിനാൽ ഇേ ാടം ആ ൎം ജയം സാ ധിച്ചി 
ട്ടില്ല എ ബമ്മൎാവിേല മന്നൻ ഓ ത്തൎ ാൽ ന .
ആ ിക്കാ Africa.
മി .— മി യിേല േഖദിവു േബക്കർ പാഷാവു െഗാദ്ദ ൎൻ പാഷാവു എന്നീ ഇം ി 
ഷ് ക്കാെരെക്കാ മത്താേല ൧൧ േകാടി നിവാ സികൾ ഉള്ള സുദാൻ എന്ന
രാജ്യെത്ത തെന്റ െചേങ്കാലി കിഴ് െപടു . മുേമ്പത്ത ദ ൎർ എന്ന രാജ്യ 
ത്തിേല െശക്കാവിൽ പാത്തൎ മി ൈസന്യത്തി ബാർ എൽ ഘസാലിൽ
എന്ന നാട്ടിൽ നട വന്ന അടിമക്കച്ചവടെത്ത ഇ ല്ലാതാ വാൻ ക നയുണ്ടാ 
യി. അറബികളാ യ അടിമക്കച്ചവടക്കാരിൽ സുൈലമാൻ എന്ന േപെപ്പൎട്ട ധീ 
ര അക്കാല അവിടവിേട ഇരുപത്തേഞ്ചാളം അടിമ പാണ്ടികശാലക ളും
അതിേല ആണ്കുട്ടികളും പുരുഷന്മാരും കൂ ടാെത മുഹമ്മദീയ ൎ വി ാൻ നി 
ശ്ചയിച്ച പ തിനായിരം െപണ്കുട്ടികളും ീകളും ഉണ്ടായി രു . എന്നാൽ ആ
മല്ലേനാടു പടെവ ന്നതു കളിയല്ല. മി ക്കാ ൎ മൂവായിരം പടയാളികൾ ഉണ്ടാ 
കെകാ അവേനാടു േപാക്കൎള ത്തിൽ എതിക്കൎാെത തങ്ങൾ േവ ന്ന തീൻ
പണ്ടങ്ങൾ േശഖരി ഒരു രാ ി മുഴുവൻ അ ദ്ധ്വാനി ഒരു മൺേകാട്ടെയ േകാരി 
ക്കിെള െച്ചടു പിെറ്റ സുൈലമാൻ ൧൧,൦൦൦ േപാേച്ചൎവകരുമായി ആ േകാട്ട 
െയ വെള അ തിെന ൈകയിലാേക്കണ്ടതി താനും കൂട്ടരും ബഹു ധീരതകാ 
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ണി ഏറിയവർ പ േപാ യി ം നാലു വട്ടം പാേഞ്ഞറുവാൻ േനാക്കിയ േശഷം
ആവതില്ല എ ക ൧൦൮൭ ആൾ മരിച്ചതിനാൽ പിൻവാങ്ങി ള . മി  
ക്കാ രിൽ ൨ഠ േപർ മാ ം പ േപാകയും മുറി േവല്ക്കയും െചയ്തേതയു .
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