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SHORT ACCOUNT OF THE LIFE OF HEROD THE GREAT
Translated by S.W

ഒന്നാം മഹാെഹേരാദാവിൻ ചരി സംേക്ഷപം

െഹേരാദാ രാജാവിെന്റ നാളുകളിൽ േയശു യഹൂദായിേല െബ േഹമിൽ െവ
ജനി എ നാം വായി വേല്ലാ. (മത്ത. ൨, ൧.) ഈ രാജാവിെന കുറി 

വിശുദ്ധ േവദത്തിൽ ചുരുക്കമായി വിവരിച്ചതി െനയും അതി സംബന്ധിച്ച
ഓേരാ േവദവാക്യങ്ങെളയും െതളിയിേക്ക ണ്ടതി ഈ ചരി െത്ത കഥിപ്പാൻ
തുനിയു .
യഹൂദ ജനം വളെര കാലമായി തമ്മിൽ യുദ്ധം െച േപാന്ന അ ശൂയ്യൎർ, യവ 
നർ എന്നിവരാൽ ഏെറ അസഹ്യെപ്പട്ട േശഷം യവനസാ ാജ്യത്തി കീഴട 
േങ്ങണ്ടിവന്നേപ്പാൾ ( ി. മു. 332) അേന്ത്യാഹ്യൻ എപിഫാനൻ* അവെര ൈദവ 
ധമ്മൎെത്ത വി അജ്ഞാനമതെത്ത ൈക െക്കാേള്ളണ്ടതി ആേവാളം നിബ്ബൎ  
ന്ധിച്ചതു െകാ യേഹാവ ഭക്തി യുള്ള അഹേരാന്യരായ മക്കാബ്യർ ആയുധെമ 
ടു വീരന്മാരായി നാ തു സംവത്സരങ്ങൾ്ക്കകം െപാരുതു ജയി രാജ്യെത്ത
യഥാസ്ഥാനെപ്പടു ത്തി ഈ യുദ്ധത്തിനു ആദിയിൽ പുറെപ്പട്ട മക്കാബ്യരുെട പട 
നായകൻ ആ വംശത്തിലുള്ള മഹാപുേരാഹിതനായ മതഥ്യൻ തേന്ന, ഇവെന്റ
െപൗ നായ ഒന്നാം േയാഹാൻ ഹിക്കൎാൻ ( ി. മു. 130) യഹൂദരുെട രാ ജാവാ 
യി എേദാമ്യെര ജയി യഹൂദമാഗ്ഗൎം അംഗീകരി മാറാക്കി. ത ങ്ങൾ കീെഴ്പടു 
ത്തിയ എേദാമ്യെര വാേഴണ്ടതി അവരിൽനി തെന്ന നാടുവാഴികെള െത 
രിെഞ്ഞടു . ഇവരിൽെവ അന്തിപ്പാസ് എ േപരുള്ളവൻ െഹേരാദ്യരുെട
വംശപിതാവേ . േരാമസാ ാജ്യെത്ത വാഴുന്ന യൂല്യൻ ൈകസർ തെന്റ എതിരാ 
ളിയായ െപാമ്പയ്യെന്റ പ ക്ഷക്കാെര ജയി മി വഴിയായി കനാൻ േദശത്തിൽ 
വ . ഇതിനിേട മക്കാബ്യരുെട ഗൃഹഛി ം നിമിത്തം േരാമേക്കായ്മ കീെഴ്പ
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വന്ന യഹൂ ദരാജ്യാവസ്ഥകെള മെപ്പടുേത്തണ്ടതി ൈകസർ േമ റഞ്ഞ അ
ന്തിപ്പാെവന്നവെന്റ മകനായ അന്തിപത്തെര രാജ്യത്തിേന്മൽ നാടുവാ ഴിയാക്കി
സ്ഥാനാപതി എന്ന മാനേപ്പരിെനയും ക ി . ഇങ്ങെന ഫിക്കൎാൻ മഹാപുേരാ 
ഹിതനായി മതകായ്യൎങ്ങെളയും അന്തിപത്തർ രാ ജ്യകായ്യൎങ്ങെളയും നടത്തി 
വ . . . . . അന്തിപത്തർ എന്ന നാടുവാഴി ഫാസാേയൽ, െഹേരാദാ
എന്നീ ര മക്കൾ ഉണ്ടായിരു . അവൻ ഫാസാേയലി യഹൂദ രാജ്യേത്ത 
യും, െഹേരാദാവി ഗലീലേയയും ഭ രിപ്പാൻ ഏ ി െകാടു . അ ഇരു 
പത്ത വയ ള്ള െഹേരാദാ തിന്മകൾ വൃത്തി ന്നതിൽ അതിനിപുണൻ
എ േവഗം െവളി െപ്പ വ . ഗലീലനാട്ടിൽ എ ം കൂട്ടമായി കൂടുകയും വള 
െര അന ത്ഥൎ ം വരു കയും െചയ്ത കവച്ചൎക്കാെര അവൻ കഠിനമായി ശിക്ഷി
േപാ . മരണം അനുഭവിച്ച ഈ കവച്ചൎക്കാരുെട സംബന്ധക്കാരിൽ ചിലർ
െഹേരാദാവിേന്മൽ യരുശേലമിേല പുേരാഹിതേനാടു അന്യായ െപ്പ . അവൻ
െഹേരാദാവി ക ന അയ . അതിനാൽ െഹേരാ ദാ യരുശേലമിേല സുേന 

ിയത്തി മ്പാെക തെന്റ ൈസന്യേത്താടു കൂെട വ . എന്നാൽ പുേരാഹിത 
നായ ഹിക്കൎാനും സുേന ിയസംഘം ഒക്കയും അവെന്റ രസ്വഭാവെത്ത കണ്ട 
േപ്പാൾ അവെന വിസ്തരി പ്പാൻ ശങ്കി െവറുെത വിട്ടയ . സുേന ിയത്തിൽെവ 

സേമയസ് എ േപരുെള്ളാരു പരീശൻ മാ ം അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഭയം
നിമി ത്തം അവെന വിടുന്നതു ശരിയല്ല, ശിക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ നമു
ഒരു ചമ്മട്ടി ആയീരും എ പറ . ഈ വാ നിമിത്തം െഹേരാ ദാ പിേന്ന 
തിൽ തെന്റ സിംഹാസനം സ്ഥിരെപ്പടു വാൻ അേനക കുലീനന്മാെര െകാന്ന 
േപ്പാൾ സേമയാസിെന്റ ധീരതയും ന്യായവും വി ചാരി അവെന ബഹുമാനിച്ച 
േതയു . സുേന ിയം തേന്ന വി ക ളഞ്ഞതിനാൽ െഹേരാദാ അവരുെട ബല 
ഹീനതെയ ക , തനി വന്ന അപമാനെത്ത ആയുധംെകാ േമാചിപ്പാൻ
വട്ടം കൂട്ടി, എങ്കി ലും അഛ്ശനും േജ്യഷ്ഠനും െചാന്നതു േകട്ട തല്ക്കാലം അടങ്ങി
പാ ൎ താനും.
എേദാമ്യവാ യിൽ യഹൂദന്മാ ൎ ം േത്യകം പരീശന്മാ ൎ ം െവറു േതാന്നി 
യതുെകാ അ സമയം കഴിഞ്ഞാെറ അന്തിപ്പരുെട കീഴിൽ ഉേദ്യാഗം െചയ്ത
മ സ് എെന്നാരു യഹൂദൻ അന്തിപത്തരുെട കുഡും ബെത്ത സ്ഥാനത്തിൽനി 

നീക്കി യഹൂദേദശത്തി സ്വാതന്ത്യം വരു വാൻ തുനി . അ േരാ 
മസാ ാജ്യത്തിൽ സംഭവിച്ച ഭിന്നത കൾ നിമിത്തം അവ നല്ലതക്കം കിട്ടി.
അേതാ മാ ൎ തൻ, കാൻ, കസ്യൻ മുതലായ േരാമ കുലീനന്മാർ വൃദ്ധമാല 
ക്കാർ കൂടി വന്ന ശാല യിൽെവ യൂല്യൻ ൈകസരിെന കുത്തി െകാ കള .
( ി.മു. 44) ഈ ദു ിയ െചയ്തവരിൽ തക്ക ശിക്ഷ നടേത്തണ്ടതി ൈകസരു 
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െട പക്ഷക്കാർ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ തനും കസ്യനും കനാൻ മുതലായ പൂ വ്വൎേദശ 
ങ്ങളിൽ അവരുെട േനെര പടെവ വാൻ ൈസന്യങ്ങെള േശഖ രി . ഇതിന്നാ 
യി യഹൂദവാസികൾ 700 താല വ്യം െകാടുേക്കണ്ടി വ . അന്തിപത്തർ
ഈ പണെത്ത ബലാല്ക്കാേരണ ജനങ്ങളിൽനി പിരിപ്പിച്ചതുെകാ യഹൂദരു 
െട പക അവേന്മൽ വീണു. എന്നാൽ മ സ് കരുതി ട്ടിയ േ ാഹം െവട്ടാെവ 
ളിച്ചം ആേ ായതിനാൽ അന്തി പത്തരി അതിെന അമ ൎ വാൻ കഴിവുണ്ടാ 
യി. മ സ് െകൗശല േയാഗംെകാ ആപത്തിൽനി വഴുതി അന്തിപത്ത 
രുെട സാ ദം തനി വീ ം വരുത്തിയ ഉടെന അവ വിഷം െകാടു
െകാ കളകയും െച . നാടുവാഴിയുെട മക്കളായ െഹേരാദാവും ഫാസാ േയലും
ഈ ദു വൃത്തിക്കാരെന ജനം നിമിത്തം പരസ്യമായി ശിക്ഷി പ്പാൻ ൈധയ്യൎമി 
ല്ലാത്തവർ എങ്കിലും െഹേരാദാ അവെന നി ഹിപ്പാൻ ഓേരാ ഉപായ വഴികെള
അേന്വഷി േപാ .
ഇതിന്നിടയിൽ കസ്യൻ ചിറ്റാസ്യെയ സ്വാധീനെപ്പടുത്തിയതു െകാ അവ
ഉപകാരവിേധയത്വം കാേട്ടണ്ടതി പുേരാഹിതനായ ഹിക്കൎാൻ, െഹേരാദാ,
മ സ് എന്നിവർ ഒരുമി അേങ്ങാ പുറെപ്പ . മ സ് തൂറിൽ െവ മുേമ്പ േരാമ 
രുെട ൈകയിൽ അകെപ്പട്ട തെന്റ മകെന ഈ യാ യിൽ വിടുവി യഹൂദ ജന 
ത്തിെന്റ സ്വാത ്യെത്ത സിദ്ധെപ്പടു വാൻ ഭാവി എങ്കിലും െഹേരാദാവും
തൂറിലുള്ള േരാ മപടനായകനും കൂടി മ സിെന െകാ വാൻ മുൻകരുതിയതു െകാ 

യാ ക്കാർ പട്ടണത്തി സമീപിച്ചേപ്പാൾ െഹേരാദാവിെന്റ േസവ കർ പട്ട 
ണത്തിൽ പാപ്പൎിടങ്ങേളയും ഭക്ഷണേത്തയും ഒരു ം എ ന ടി മുെഞ്ച
േരാമപടനായകേനാടു യാ ക്കാർ എത്തിയ വിവരം അറിയിച്ച ഉടെന േരാമപട 
യാളികൾ പട്ടണവാതില്ക്കൽ തെന്ന മ സിെന െകാ കള . മഹാപുേരാഹി 
തനായ ഹിക്കൎാൻ ഈ ദു വൃ ത്തി െചയ്യിപ്പിച്ചവെന നന്നായറി ഭയെപ്പട്ടതു 
െകാ െഹേരാദാ ഞാൻ കസ്യെന്റ ക ന കാരമെ ഈ ിയ നടത്തിയതു
എ ഹിക്കൎാേനാടു ഒഴികഴിവു പറ . യഹൂദ ജനേമാ കലഹി മ സി െന്റ
മരണം നിമിത്തം െഹേരാദാവിേനയും െകാ വാൻ േനാക്കി. ഇവ േനാ ഉപായ 
ബലങ്ങളാൽ കലഹെത്ത അടക്കി. എന്നാെറ ഫിലിപ്പി പട്ടണസമീപ ശ  
ക്കെള ജയിച്ചതിൽ പിെന്ന ( ി. മു. 42) കിഴ േക്ക ദി കളിൽ വന്ന േരാമൈക 
സരായ അേന്താന്യനിൽ യഹൂദർ ആ യിപ്പാൻ തുനി . െഹേരാദാേവാ
അതി മുേമ്പ അേന്താന്യെന വശീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആയവൻ കനാൻ രാ 
ജ്യഭാരെത്ത െഹേരാദാ വി ം സേഹാദരനായ ഫാസാേയലി ം ക ി െകാ 
ടു യഹൂദ ൎ നീരസം വരുമാറു കടുപ്പം കാട്ടി തന്നിൽനി അകറ്റി കള .
അ േന്താന്യൻ തൂറിൽ താമസിച്ചേപ്പാൾ പറീശർ വലിയ കൂട്ടമായി അവിെട െച 
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എേക്കമ്യർ തങ്ങളുെട േമൽ ഭരി ന്നതു ന്യായമല്ല എ അവ േനാടു േബാ 
ധിപ്പി വാ മാറ്റത്തിന്നായി ഏറിേയാ അേപക്ഷി ച്ചി ം അവെര േകളാെത
തെന്റ േസവകെരെക്കാ ആട്ടി പുറത്താക്ക യും െച .
െഹേരാദ മക്കാബ്യേരാടു ബാന്ധവം െക ന്നതിനാൽ തെന്റ സിം ഹാസനത്തി 

അധികം സ്ഥിരതയും ജാമമതയും വരും എ െവ മറിയമ്ന എന്നവെള
വിവാഹം നിശ്ചയി . ഇവളും ഇവളുെട അനു ജനായ അരിെസ്താബൂലും മക്കാ 
ബ്യ വംശത്തിൽ ഒടുക്കേത്തവരും മഹാ പുേരാഹിതനായ രണ്ടാം ഹിക്കൎാെന്റ
െപൗ രും ആയിരു . ഈ വി ധമായി മക്കാബ്യരുെട ീത്വവും മഹാത്മ്യവും
പുതു സ്വരൂപത്തിൽ പകരുന്നതിനാൽ പറീശരും ജനവും എേദാമ്യേരാടു നിര
വരും എ ഹിക്കൎാൻ ആശിച്ചതു െകാ തെന്റ െപൗ ിെയ െഹേരാദാവി
വി വാവാഹം െചയ്വാൻ സമ്മതി . (േശഷം പിന്നാെല.)
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THE DEATH OF A SECRET CHRISTIAN (A VISION)
ഒരു രഹസ്യ ിസ്ത്യാനെന്റ മരണം (ദശൎനം)

കുറത്തിപ്പാ .
൧. കാലഗണങ്ങൾ പറ നാലു ദിക്കിൽനി
ജ്വാല കത്തി ക ം ശൂലവും മി
മാലേപാൽ സപ്പൎം അണി കാലകാലവീരൻ
വാലു ചുഴറ്റിപ്പതി േകാലവിരൂപാക്ഷൻ.
൨. െപാ പൂണൂലും ധരിച്ചിെട്ടാ കുഡുംബിക്കാർ
ചട്ടകളഞ്ഞി പൂട്ടി െകട്ടി വരുേന്നരം
െതാട്ടത്തിേലാർ നഷ്ടെന അറുമ െകട്ട രൻ
ഇ നിലത്തിൽ അവെന ഒ മാ േനരം.
൩. ക്ഷീണവും ആയാസവും അേങ്ങറിവനു പാരം
കാണികൾ ഹി പാപി വീണതിെന്റ സാരം
േവണേമാ ദാഹത്തിെനന്നവർ വിളിച്ചേന്നരം
ബാണതുല്യം ചാടിേപയും കാട്ടി മഹാേഘാരം.
൪. േദഹശക്തി മാറി മുഷ്കം ഭാവജാലം േപായി
േശാകവും നാനാവിധത്തിൽ പാപി ളവായി
േലാകധനം ബ ജനം സാരമിെല്ലന്നായി
േപാകുവാൻ കാലം അണഞ്ഞിെത േബാധമായി.
൫. ശീതേമറി കണ്കഴി േബാധേമറമാറി
ഏതു േലാകെത്തന്നറിയാ ഉള്ളിൽ ഭീതിേയറി
ഭൂതജാലങ്ങൾ അണഞ്ഞേനരം വാൾ കൂറി
േഖദവും പാപി നിറവായി ഭാവം മാറി.
൬. നാഗവാഹനൻ ശയനൻ േവഗേമാടി ടി
േലാകവഞ്ചകൻ േവതാളം ഓടിവ ചാടി
േശാകമില്ലാതാ െമ െചാല്ലിനൃത്തമാടി
േഭാഗെമ ം കാട്ടി അട്ടഹാസി െകാണ്ടാടി.
൭. വാദമുണ്ടായ േപയും പാപിയും ഒേട്ടെറ:
”േഖദെമെന്തേടാ! നിന റെന്നരികിൽ േപാേര
േമാദേമാടു ലീല ീഡ െച പാക്കൎേനേര
ഏതു നാഥനും നിന ണ്ടാകയില്ലേനരം.”
൮. ഇത്തരം േപയിൻ വചനം േക ഭയം പൂ
സത്വരം പരി മി പാപി െചാ :
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കത്തൎ േനശുവിൻ അടിയാൻ ഞാനറിക േപേയ!
സത്യമിതു നിൻ നരകത്ത മഹാ തീേയ.
൯. പൂജനിനേക്കെറ നാൾ ഞാൻ െചയ്തതുേണ്ടാ േപാക
നീചബിംബാരാധനകൾ ഞാൻ െവടിഞ്ഞേതാക്കൎ
വ്യാജമ ം ഞാൻ ജപിച്ചത ം എ ൾെകാൾക
പൂശും തിരുനീരണിഞ്ഞിേല്ലെറ നാൾ ഞാൻ േനാക്ക.”
൧൦. കൺ ചുവപ്പിച്ച സാത്താൻ ഗജ്ജൎ നം െചേയ്തവം:
”വഞ്ചനെചയ്വാൻ നിന േശഷിയുേണ്ടാ മൂഢാ?
െകാഞ്ചിയുല്ലസി പൂജകണ്ടതറിയുേന്നൻ
തുഞ്ചെലേന്യ ദാസിയാട്ടം കണ്ടതും നീയേല്ലാ.
൧൧. േകശവും വള ൎ പൂണൂൽ ഇട്ടിരുന്ന നിെന്ന
േയശുവിനാൾ എ െചാന്നാൽ ഏ േമാ താൻ നിെന്ന
നാശമുേള്ളാേന! നിൻ െനഞ്ചിൽ കാണുേന്ന എൻ നാമം
വാശി പിടിച്ചാൽ ഗുണമിെല്ലന്നറി െകാൾക.
൧൨. താതൻ നിനക്കാരു? ഞാേനാ, ൈദവേമാ നീ െചാല്ക
ഏതു ൈദവമന്ദിരത്തിൽ സ്നാതൻ നീേയ െചാല്ക
ജാതിയിൽ നീ ആരു ി ൻ ദാസേനാ നീ ഓ ൎ
ഏതു പള്ളിയിൽ നീശാബതാചരി െചാല്ക.
൧൩. പാപഹ നിൻ സത്യകമ്മൎം അനുഷ്ടിേച്ചാടാ
േപപറയാെത െതളി െചാല്ക, പരമാത്ഥൎ ം
ജീവകാലെമാെക്ക എെന്റ േപർ വരിച്ച നിെന്ന
േപാവതി ഞാൻ വിടുേമാ ക െകാൾക നീയും.”
൧൪. ഇങ്ങെന േപ െചാന്ന വാക്കാൽ ഏറി പാപഭാരം
മങ്ങിപാപിയിൻ മന ം തിങ്ങി ദുഃഖഭാരം
എ േപാകാൻ എ തന്നിൽ ചി െച പാരം
അ വേന്നാർ ൈദവദൂതൻ അ ത ംഗാരൻ
൧൫. മംഗലനിമ്മൎായരൂപി െചാല്ലി പാപിേയാെട:
”ഇങ്ങിരി ം നാൾ കിരസ്തിൻ സംഗതി അൻേപാെട
െപാങ്ങിയസാേമാദം േലാകെമ ം അറിഞ്ഞീടാൻ
തുംഗേമ സ്നാതനായാൽ മാ മു സാക്ഷ്യം.
൧൬. േലാകെര നാണി ഭയേത്താെടാളി പാത്തൎ ാൽ
േശാകമല്ലാതിെല്ലാടുവിൽ എന്നറി െകാൾക
േപാകണം നീ ”ഭീരുക്കളിൻ ഭാഗത്തിൽ” എേന്നാക്കൎ
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േവകുവാൻ നീ േനടിേലാകേമാമേയ്യാ പാപി!”
൧൭. ഇത്തരങ്ങൾ േകട്ടപാപി ച യിരും േപായി
പ നൂറു േപഗണങ്ങൾ എത്തിേമാദമായി
കുത്തിയിടി ം ചെത ം െകാ േപാകുന്നാത്മം
കത്തി എരിയുന്ന കടലിൽ എറി നീക്കാൻ.
൧൮. ”ഞാനിതറിഞ്ഞില്ല കഷ്ടം! നന്മ െചേയ്തൻ ഏെറ
മാനുേവൽ േദവാത്മജെന ണ്ടിനി േബാധം
ഏന നീ ന്നതവൻ എ െറ ഞാനും
തീ നരകേമാ ഇനി ”എന്നലറി ആത്മം.
൧൯. ഞങ്ങളും ഇതിൽ അധികം വിശ്വസി
സംഗതിെയല്ലാം അറിയാം പിെന്ന എ പാപീ!
െപാങ്ങിയ േരാഗത്തിനു മരുന്നറിെഞ്ഞന്നാലും
ഭംഗിയായ് േസവിച്ചീടാഞ്ഞാൽ െസൗഖ്യമാേമാ മൂഢാ?”
൨൦. ഇങ്ങിെന േപയിൻ പടയും പാപിയിനാത്മാവും
തങ്ങളിൽ വാദി നരകക്കരയിൽ േച ൎ
െപാങ്ങിമറിയുന്ന തീയിൽ അെങ്ങറിഞ്ഞാത്മാെവ
ഭംഗിെയേന്യ സന്തതവും േവകുവാൻ േപ ട്ടം!
(M. Walsalam.)
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SEARCH THE SCRIPTURES. (John 5, 39.)
തിരുെവഴു കെള ആരായുവിൻ. (േയാഹ. ൫, ൩൯.)

നാം ഒരു െചറുക്കെന കാണു . അവെന്റ േപർ തിേമാത്ഥ്യൻ ൈദവഭക്തിയുള്ള
അമ്മയായ യൂനിക്കയും മൂത്ത മ്മയായ േലായിസും അവെന തിരുെവഴു കൾ
പഠിപ്പിക്കയും വായിപ്പി ക്കയും െച ന്നതിെന ആ ചി ം കാണി . ഈ
തിേമാത്ഥ്യെന്റ വലിയ ഗുരുനാഥനായ െപൗൽ അെപാസ്തലൻ അവെനെക്കാ
”െചറുപ്പം മുതൽ നീ തിരുെവഴു കെള അറിയു ” എ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതു
െകാ അവൻ തിരുെവഴു കെള താ യ്യൎേത്താെട പഠി എ നമു വിള 

. ൨ തിേമാ. ൩. ൧൫.
കുട്ടികെള െചറുപ്പം മുതൽ തിരുെവഴു കെള വാ ിക്കയും പഠിപ്പ ക്കയും െച ന്ന
അമ്മയപ്പന്മാർ എ നല്ലവരാകു അെപാസ്തലനായ െപൗൽ തിേമാത്ഥ്യെന്റ
അമ്മെയ െചാല്ലി പറയുന്നതു: നിന്നിലുള്ള നി വൎ്യാജവിശ്വാസം ആദ്യം നിെന്റ മൂ 
ത്തച്ചിയായ േലായിസിലും അമ്മ യായ യൂനിക്കയിലും അധിവസി . വ. തിേമാ.
൧, ൧൫. അവർ തെന്ന തി രുെവഴു കെള േസ്നഹി ൈദവം അതു നിമിത്തമാ 
യി അവെരയും േസ്നഹി .
തിരുെവഴു കെള േസ്നഹി ന്ന മനുഷ്യർ ഭാഗ്യവാന്മാർ തെന്ന അ വയേല്ലാ നി 
െന്ന ിസ്തേയശുവിേല വിശ്വാസത്താൽ രെക്ഷ ജ്ഞാനി യാ വാൻ തിരു 
െവഴു കൾ മതിയാകു . ൨ തിേമാ. ൩, ൧൫.
തിരുെവഴു കൾ കൂടാെത നാം എ ? െവറും മാനുഷമായ ശാ ങ്ങൾ നമു 

ണ്ടായാലും, നാം പാപികളായി വസിക്കയും കുരുടരായി രിക്കയും രക്ഷാമാ◌ൎ 
ഗ്ഗെത്ത കാണാെത ഇരിക്കയും െച ം. തിരുെവഴു ക േളാ രക്ഷാമാഗ്ഗൎെത്ത
നമു കാണിക്കയും അതിെല നടപ്പാൻ ജ്ഞാനി കളാക്കയും െച .
തിരുെവഴു കളുെട ഉത്ഭവം, ൈദവത്തിൽനിന്നേ . അവ ൈദവ ശ്വാസീയവും
ആകു . തിരുെവഴു കൾ ഒ ം സ്വയമായ വ്യാഖ്യാന ത്താൽ ഉളവായതല്ല
എ മുെമ്പ അറിഞ്ഞിരിക്ക ന . മനുഷ്യെന്റ ഇഷ്ടത്താൽ ഒരിക്കലും സാധിച്ചി 
ട്ടില്ല. വിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വഹിക്ക െപ്പട്ടതെ വിശുദ്ധരായ ൈദവമനുഷ്യർ
െചാല്ലീ ; ആകയാൽ തിരു െവഴു കൾ ൈദവത്തിെന്റ വചനമാകു . ൈദ 
വവചനമാകെകാ നിത്യമാകുന്നതല്ലാെത എല്ലാ മനുഷ്യ ൎ േവണ്ടി മാണ 
മുള്ള വച നമാകു . ൨. േപ . ൧. ൨൧.
ഈ ൈദവവചനം ശാസനക്കായി ം നീതിയിേല അഭ്യാസത്തിന്നാ യി ം  
േയാജനമാകു എ മാ മല്ല. സകല നല്ല വൃത്തി ം മ നുഷ്യെന ാപ്ത 
നാ വാനും തികഞ്ഞ േദവമനുഷ്യനായി തീരുവാനും േകാ ള്ളതാകയാൽ (൨
തിേമാ. ൩, ൧൭.) െപൗൽ അെപാസ്തലൻ തിേമാ ത്ഥ്യ ”ൈദവമനുഷ്യൻ”
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എ േപരിടു .
ൈദവവചനം നമു രക്ഷക്കായി ൈദവശക്തിയും േദവജ്ഞാനവു മാകു .
ൈദവവചനം എന്ന സത്യേവദം േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും
വയ ള്ളതു. ആകാശ ഭൂമിയും ഒഴി േപായാലും എെന്റ വചനം ഒഴി േപാ 
കയില്ല, എ േലാകരക്ഷിതാവു പറ യു . ആകയാൽ സകല പുസ്തകങ്ങളിൽ
െവ ഈ സേദ്വദം മാ ണവും വറ്റിേപ്പാകാത്ത ഒരുറവും നിത്യം കാ ന്ന ഒരു
വൃക്ഷവും തെന്ന എ േത്താളം കായി പറിച്ചാലും അ േത്താളം പുതുതായി കാ 

കാണു ന്ന ക വൃക്ഷം എന്ന ജീവവൃക്ഷം ഇേത.
ൈദവവചനമാകുന്ന ഈ തിരുെവഴു കെള വാ ിൻ!! ഈ വില േയറിയ പുസ്ത 
കെത്ത േസ്നഹിപ്പിൻ. അതിൽ കിട ന്ന രക്ഷാമാഗ്ഗൎെത്ത അേന്വഷിപ്പിൻ തിരു 
െവഴു കെള േശാധന കഴി ഒ േനാക്കി ആ രായുവിൻ. ൈദവവചനത്തിൽ
വിശ്വസിപ്പിൻ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടും.
൧. ഹാ! േയശു ആത്മ ൈവദ്യേന.
തീത്തൎ ാലും മേനാ േരാഗെത്ത!
ദീനങ്ങൾ എണ്ണി ടുേമാ?
സവ്വൎ ഔഷധം നിൻെചാൽ ഗുേരാ!
൨. ഞാൻ െചവിടൻ ൈദവെച്ചാൽ
അനുസരി വന്നേപാൽ
എൻ െചവി നല്ല വിത്തി
തുറന്നാൽ എ നല്ലതു. G. W.
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HATING THE NAME OF JESUS
േയശുനാമ േദ്വഷി

ഈ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ഗമ്മൎാന്യരാജ്യ ധനവും മാന കീത്തൎ ിയുമു 
െള്ളാരാൾ കഠിനദീനത്തിൽ വെല കിടന്നേപ്പാൾ തനി മു മുഖപരിച 
യമുള്ള ഒരു ഉപേദഷ്ടാവു തെന്റ അടുക്കൽ വരു ന്നതിൽ സമ്മതെപ്പ അേദ്ദഹവുമാ 
യി സംഭാഷണം തുടങ്ങിയതാവിതു: എെന്റ ിയ ഉപേദഷ്ടാേവ! ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
ഈ േലാകെത്ത വി േപാേകണെമ എനി േതാ . അതുെകാ തങ്ങ 
ളുമായി ഭക്തി യുള്ള സംഭാഷണം കഴിപ്പാൻ വളെര ആശി , എന്നാൽ െവ 
റുെത അദ്ധ്വാനിക്കാതിരിേക്കണ്ടതി ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നിെന അേപക്ഷി

; ആയതു േയശു ി വിെന െതാ േകൾപ്പാൻ എനി മനസ്സി ല്ലാ എ
തെന്ന.”
ഇതിെന നിങ്ങൾ ആദിയിൽ തെന്ന പറഞ്ഞതു എ യും ന , ഞാേനാ േയ 
ശുവിെനെക്കാ തെന്ന ഒന്നാമതായി നിങ്ങേളാടു പറവാൻ ഒരുങ്ങിയിരു ;
എങ്കിലും ഭക്തിയുള്ള സംഭാഷണം ഇനിയും പലതുണ്ടാ കെകാ നാം ൈദവ 
െത്ത കുറി സംസാരിക്കാമേല്ലാ എ ഉപേദ ഷ്ടാവു ഉത്തരം പറ .
കായ്യൎം തെന്ന ഞാൻ പരമൈദവെത്ത ഏറ്റവും വണ . അവ െന പറ്റി േകൾ 
പ്പി ന്നതിെന എല്ലാം അതിസേന്താഷേത്താെട േക ം എ ദീനക്കാരെന്റ
വാ േക ഉപേദഷ്ടാവു ൈദവേസ്നഹെത്ത കുറി വളെര എരിേവാെട സംസാ 
രി തീന്നൎേപ്പാൾ ദീനക്കാരൻ അ യ്യാളുെട ൈകപിടി െഞക്കി താങ്ങൾ വീ 

ം ഇേങ്ങാ വേരണം എ ന്നേപക്ഷി .
ഉപേദഷ്ടാവു മറു നാളിൽ വന്നേപ്പാൾ ദീനക്കാരൻ താങ്ങളുെട വര വിന്നായി
ഞാൻ ഏറ്റവും താ യ്യൎേത്താെട കാത്തിരു . എന്നാൽ താ ങ്കൾ ഇ ഏതു
കായ്യൎം സംബന്ധി സംസാരിപ്പാൻ വിചാരി ? എന്നതി ദീനക്കാരെന്റ
ഇഷ്ട കാരം ൈദവത്തിെന്റ സവ്വൎജ്ഞാനം, സവ്വൎശക്തി, സവ്വൎജ്ഞത എന്നിവ 
െയ പറ്റി സംസാരി എങ്കിലും ഇ തിനാലും ദീനക്കാരെന്റ മനസ്സാക്ഷി ഉണ ൎ
വന്നില്ല. പിെന്ന മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ൈദവത്തിൻ വിശുദ്ധിെയെക്കാ ം നാ 
ലാം നാളിൽ നീ തിെയെക്കാ ം നീതിേകടിനാൽ സത്യെത്ത തടു ന്ന മനുഷ്യ 
രുെട സ കല അഭക്തി ം നീതിേകടി ം വിേരാധമായി ൈദവേകാപം സ്വഗ്ഗൎ
ത്തിൽനി െവളിെപ്പ വരു എന്നതിെനെക്കാ ം (േരാമ. ൧, ൧൮.) അറി 
യിച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ മനസ്സാക്ഷിെയ കുത്തി ടങ്ങീ അവൻ ”ഇേപ്പാൾ മതി
മതി ഇെതനി സഹി കൂടാ. നിങ്ങം പറയും കാ രം ൈദവം നീതിമാനും
വിശുദ്ധനും ആകുെന്നങ്കിൽ എെന്റ കായ്യൎം വി ഷമം തെന്ന” എ തിണ്ണം നില 
വിളിച്ചാെറ ഉപേദഷ്ടാവു സലാം പ റ മിണ്ടാെത വീട്ടിേല േപായി.
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ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞി ദീനക്കാരൻ തെന്റ പണിക്കാരെന അ യ ഉപേദഷ്ടാ 
വിെന വരുത്തി ”അേയ്യാ! നിങ്ങൾ വരുവാനായി ഇ താമസിച്ചെത ? പറ 

കൂടാത്തവണ്ണം നരകഭയം എെന്ന പിടിച്ചി രി . ൈദവെത്ത വിചാരി
എെന്റ ആശ്വാസത്തി േവണ്ടി ഒ ര വാ കെള േകൾപ്പിേക്കണം. മുെമ്പ
നിങ്ങൾ പറ േപാ യി ള്ള കഠിനവാ കളുെട ഓമ്മൎ എന്നിൽനി അക 
േലണ്ടതി േവ ണ്ടി എെന്ന ആശ്വസിപ്പിേക്കണം എ ദീനക്കാരൻ വളെര
െകഞ്ചി. മുെമ്പ പറ േപായി ള്ള വാ കെള ഒെന്നങ്കിലും നിേഷധിപ്പാൻ ക
ഴികയില്ല; എന്നാൽ ഒരു ദിവ്യ ഔഷധവും ആശ്വാസവും ഉ , എങ്കി ലും അതി 
െന കുറി സംസാരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വിേരാധിച്ചേല്ലാ എ ഉപേദഷ്ടാവു ഉത്തരം
െചാല്ലി. അതി അങ്ങെനയല്ല, എെന്റ ആ ശ്വാസത്തിന്നായി ഒരു മരു അറി 
യുെന്നങ്കിൽ അതിെന അത്യാവശ്യമാ യി പറ തേരണം എ ദീനക്കാരൻ
പറഞ്ഞാെറ േയശു ി വിെനെക്കാ സംസാരിപ്പാൻ സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ നി 
ങ്ങളുെട ആശ കാരമായിരിക്കാം” എ ഉപേദഷ്ടാവു പറഞ്ഞതി ദീനക്കാ 
രൻ ”ഈ നരകാഗ്നിയിൽനി െതറ്റിേപ്പാേകണ്ടതി എനി തുറന്ന വഴിെയ
കാണിച്ചാൽ ഇഷ്ടംേപാേല അവെന െതാ നിങ്ങൾ എേന്നാടു സം സാരിക്കാ 
െമ ” സമ്മതി .
അേപ്പാൾ ഉപേദഷ്ടാവു സുവിേശഷപുസ്തകെത്ത എടു പാപി കെള ൈകെക്കാ 

രക്ഷി ന്ന േയശുവിെന്റ െതാ ദീനക്കാരേനാടു വാ യി പേദശിപ്പാൻ തു 
ടങ്ങി. ഇങ്ങെനയുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ ദിവ്യാവിത്താ യി നല്ല നിലത്തിൽ വീണു,
അവ തെന്ന അവെന്റ ഹൃദയത്തി ആ ശ്വാസമായ്തീ ൎ . എന്നി ഒടുക്കെത്ത
നാഴിക വന്നേപ്പാൾ തനി കി ട്ടിയ മഹാൈദവകരുണക്കായി തി ഭെയെമ 
ന്നീ തെന്റ ആത്മാവി െന തെന്റ പിതാവായ ൈദവത്തിൻ ൈകക്കൽ ഏ ിക്കയും
െച .
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THE MOUSE
ചുെണ്ടലി (മൂഷികൻ)

ഈ ചരി ത്തിൽ കാണുന്ന എലി ഈ നാട്ടിേലതല്ല കനാൻ രാജ്യ ത്തി 
േലതേ . കൃഷിനിലം സുഭിക്ഷമാകുമളവിൽ എലികളും ഏറുന്നതു െകാ
ഫലവത്തായ കനാനിൽ പലവക എലികൾ അനവധിയു . അവിെട യാ 
ണെയലിയും നീെരലിയും എന്നിവ കൂടാെത കുറുവാല നായ നാെട്ടലിെയയും
കൂട്ടമായി കാണാം. പിെന്ന ന െട ചി ത്തിേല ചുെണ്ടലി എ ഏറ്റവും
െചറിയ ഓെരലി യുക്തിേയാേട വി ളയാറാകുന്ന േകാതമ്പത്തിെന്റേയാ മേറ്റാ
കതിരുകെള തമ്മിൽ പി െണച്ചെണ കൂടു െകട്ടി ഇണയുമായി അതിൽ പാ ൎ
ത കളിേന്മൽ കളി , നട കതിരുകെള േവ ം േപാേല മുറി തറി
െകാറി തി . ഈ ജ പരുത്ത നാശകരം ആകയാൽ മൃഗശാ ികൾ
ഇതു ഫലിഷ്ടരുെട കൃഷി മൂലനാശം വരുത്തി എ െതറ്റായി ഊ ഹി . അതു
ഏതു വക എ പിന്നീടു പറവാൻ ആശി .
SCRIPTURE PRIZE-QUESTIONS.
വിരുതി ള്ള േവദേച്ചാദ്യങ്ങൾ.
േമയിമാസത്തിെന്റ പ ം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തക്ക സമയതു എത്താെത
അതിേല േചാ ദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ േവഗത്തിൽ കി വാൻ ഇടയുണ്ടായില്ല.
എന്നാലും പുതുേചാദ്യങ്ങെള ഇടു ന്ന മാസത്തിൽ മു ള്ളവറ്റി ള്ള ഉത്തരങ്ങെള

സിദ്ധമാ ം എ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെകാ അവറ്റിനു പ ന്ന ഉത്തരങ്ങൾ
ഇതാ: 1. വിശ്വാസം; എ . 11, 1; േയാഹ, 20, 29; എശായ 28, 16; ii. െകാരി. 4,
18. 2. േസ്നഹം; i. െകാരി. 13. 3. ത്യാശ; േരാമ. 5,5. 4. ബില്യം; iv. േമാശ
22–24. 5. ശിംേശാൻ; ന്യായാധി. 13, 2.
പുതുേചാദ്യങ്ങൾ:
6. പറീശെര െതാ േയശു ”ഹാ കഷ്ടം” എന്ന വാ എ വട്ടം പറെഞ്ഞ ം
എവിെട എഴുതിക്കിട എ ം പറവിൻ.
7. ”വാ ന്നതിേനക്കാൾ െകാടു ന്നതു ഏേറ ധന്യം” എ കത്തൎ ാവായ
േയശു പറഞ്ഞ വചനം എവിേട എഴുതിയിരി ?
8. വാസത്തിൽനി വന്ന യഹൂദന്മാരിേല െലൗകികവും ൈവദികവുമുള്ള
കായ്യൎങ്ങെള നടത്തിയ ഏഴു മുഖ്യ ധാനികളുെട േപരുകൾ പറ തരാേമാ?
(േമെലഴു : Rev. J. Knobloch, Calicut.)
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A MEDITATION
േവദധ്യാനം

എേന്റവ ഞാൻ അറിയുന്നവനും എേന്റവറ്റാൽ അറിയെപ്പടുന്നവനും ആകു .
േയാ. ൧൦, ൧൪. എ േലാകരക്ഷിതാവായ േയശു അരുളിയതു.
എേന്റവ ഞാൻ അറിയു എന്ന അരുളപ്പാടു ദുഃഖിത ൎ ം ദരി ൎ ം ഉപ വ 
െപ്പട്ടവ ൎ ം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവ ൎ ം നെല്ലാരാധാരവും ആ ശ്വാസവും തേന്ന.
ഭൂേലാകത്തിൽ എണ്ണം കൂടാെത കുടിയിരി ന്ന മാനുഷസമൂഹത്തിങ്കൽ െവ
ൈദവം എെന്നയും അറി കുറിെക്കാ േമാ എ സംശയിപ്പാൻ എളുപ്പ 
മല്ലേയാ. എന്നി ം നിെന്റ എല്ലാ സംശയങ്ങെള െപാളിപ്പാൻ തക്ക ഉത്തരം
േമേലത്ത വാക്യത്തിൽ ഉ ൈദവം നിെന്നയും നിെന്റ പാപ്പൎിടെത്തയും നീ
സഹി ന്ന കഷ്ട െഞ രുക്കങ്ങെളയും നിെന്റ ാപ്തിെയയും ാപ്തിേകടിെനയും
മ ം ന ന്നായി അറികയാൽ നിെന്ന േനാക്കി തെന്റ കൂറ്റായ്മയിൽ േച ൎ
ബ ലക്ഷയം നീക്കി തെന്ന െകാ ള്ള അറിവിങ്കൽ വദ്ധൎിപ്പിക്കയും ഉറപ്പി
ക്കയും െച എന്നതിൽ ആശസി സേന്താഷി േക േവ . ക ത്തൎ ാവു
നെമ്മ അറിയു എ പറഞ്ഞതു നാം മറ്റവെര അറിയുന്ന അറിവു േപാെല
അല്ലാ താനും അവൻ ന െട ഉ ം പുറവും െവടി പ്പായി അറിയുന്നതു െകാ
നെമ്മ േസ്നഹിക്കയും താ കയും തെന്റ കൃപാദാനം ആകുന്ന സമാധാനം, രക്ഷ,
നിത്യഭാഗ്യം എന്നിവറ്റിൽ ഓ ഹരിക്കാരാ കയും െച . ആകയാൽ എെന്റ
കത്തൎ ാവു എെന്ന അറി യു എന്നതിൽ ഇനി ഏതു സ്ഥിതിയിൽ എങ്കിലും
സേന്താഷിക്കാം.
Martyrdom (C. M.)
കത്തൎ ാവു എെന്ന പാലിേപ്പാൻ
കിണ്ടങ്ങൾ ത േമാ?
കഷ്ടത്തിൽനി രക്ഷിേപ്പാൻ
കടാക്ഷം മാ േമാ
അവങ്കൽ ഞാനും േനാക്കിയാൽ
അപായം അണയാ!
അനാഥഭാവം ദുഃഖമാൽ
അെസൗഖ്യെപ്പടുത്താ. J.M.F.
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NURSERY RHYMES
വിളയാ താരാ കൾ

2. Cock-a-doodle-do േചവൽ വിളയാട്ടം
൧. െകാക്കേരെക്കാ—െകാക്കേരെക്കാ—െകാക്കേരെക്കാേക്കാ—
െകാങ്ങൻേചവൽ മുറ്റ െട നടെകാ േന്നാ!
൨. െനറ്റി വും താടി വും കണ്ണിൽ േമവും തീ
ത ടുത്ത് വീരവാളി സാല്വ കണ്ടല്ലീ.
൩. കുലു മ്മാറു കാൽ കെവ െച കിൽ
തൂവൽേതാക െഞട്ടിഞാ മി ം െതളിവിൽ.
൪. േമാടിയാ ആണ്മേയാ ൎ വ കാ േന്നാൻ
േമാട്ടം പൂ ചിറകാട്ടി തട്ടി കൂവുേന്നാൻ.
൫. േമാടിക്കാരൻ ൈമ മിനുക്കി വീ കാരേനാ
േകാപ്പരാട്ടി കാണിപ്പാനും എെന്റ െതാഴിേലാ?
൬. തലകൂവൽ ൈമമ്പിൽ േക െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ
െവള്ളകീറി മയ്യൽ ഓടി പാറികൂറിെക്കാൾ.
൭. നീ കണെക്ക േശാമ്പൽ വി ഒളി േതറുേന്നൻ.
േനെര തൻപുരാെന വാഴ്ത്തി േവല േനാ േവൻ.
൮. മാറിൻ െമാ മു ം േചവൽ മറുേത്താട്ടത്തിൽ
മാ കാരൻ നീേയ നണ്ണി േപാരു കൂറുകിൽ.
൯. വീരവാദം േക പൂവൻ ചാടി െച േന്ന.
വീ േതറ്റം െകാ നീയും വീ കാ േന്ന.
൧൦. ചീമ്മൎയുള്ള തൂവേല െതാപ്പകൂ േന്ന.
ചീത്തൎ േകാലം വീ ൎ ചീറ്റമാ ചീറുേന്ന.
൧൧. മാർ മറു ൈമതരി കൺ തുറി േമ്പാൾ
മാറ്റാൻ കൺ മയങ്ങി ചാമ്പിച്ചിമ്പി കൂ േമ്പാൾ
൧൨. ചിറകിണ െപാൽപരിചു േചലിൽ െപാ േമ്പാൾ
ചീെളന്ന വാൾ കണെക്ക മു ഓ േമ്പാൾ
൧൩. കു ം ത ം ത ം െവ ം െകാ ം മു േമ്പാൾ
േകാപേമറി കണ്ണില്ലാെത േപാരു േകാലുേമ്പാൾ
൧൪. ഉന്തി വീണുരുെണ്ടണീ ചീറ്റം മൂ േമ്പാൾ
കു കാലിൽനി െവറ്റിക്കായ്ക്കിറയുേമ്പാൾ:
൧൫. ”േമാഹിേക്കണ്ട മന്നിൽ വാസം െനാടി േനരത്തിൽ
േമാവൽ ഒന്നിൽ ഞാൻ വിഴു ം നിെന്ന േവഗത്തിൽ!”
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൧൬. ക മു പെള്ളക്കാെഴ കത്തിവാന്നൎേല്ലാ!
െകാ കാലൻ കൂച്ചൽ വി കുലെചയ്തേല്ലാ!
൧൭. േകാവിൽ മുമ്പിൽ വീടർ േകൾക്ക കൂവലിട്ടേല്ലാ
േകായ്മനായ്മ ഇ െറ വീണിട്ടില്ലേല്ലാ!
൧൮. കാണരായ്ക േചാരമുക്കളെപ്പാങ്ങച്ചത്താൽ
കാരേണാെര െചാ തള്ളി േകടു വന്നതാൽ.
൧൯. െകാ മ്മ െകാള്ളിവാക്കിനി െകാ േമാ?
െമാഞ്ചൻ േപാെല ആ ൎം െമാ ം െമാ ം കാട്ടാേമാ?
൨൦. തുമ്പില്ലാത്ത വ ം വീ ം കിണ്ടം പ േമാ?
അൻപിൽ ത േകടു താ േതാല്മ േചരുേമാ?
൨൧. പിള്ളർ കിള്ളൽ തള്ളൽ നുള്ളൽ വീക്കൽ നല്ലേതാ?
പിച്ചിമാന്തൽ അടിപിടി േപാപ്പൎിണ േമാ?
൨൨. അൻപില്ലാത ഏവൻ കുലക്കാരനല്ലേയാ;
തുൻപം േകടും കൂ ം ക െനഞ്ചൻ പിെന്നേയാ!
൨൩. ൈദവം ജീവൻ രക്ഷിേച്ചാ നന്മ ഏകം േപാൽ
ൈദവജാതിയായ നീയും ആ ദൃഷ്ടാന്തം േകാൽ.
൨൪. കുഞ്ഞിൻ കിട പിടികൂട്ടം േതാട്ട ടേല്ലാ
കാവൽ പൂവൻ ചന്തേത്താടുലാ വേല്ലാ!
൨൫. ാവുറാഞ്ചൻ കുഞ്ചി ആഞ്ചിേനാക്കി റാ ന്നാൾ
കാവൽക്കാരൻ കി ം ക െകാക്കിച്ചാ ൎ ം ആൾ.
൨൬. കാകൻ തത്തി കു ആഞ്ചി വാരി െകാ േന്നാൻ;
േകാക്കാൻ നൂണു പാളിച്ചാടി േകാഴി െഞ േനാൻ;
൨൭. മാവിൻ പൂതെല്ക്കാ ം കീരി എറ്റി പിടിേപ്പാൻ;
ൈമെയാതു ം പാ േമാടിെവ മയേപ്പാൻ!
൨൮. േകാഴിവംശശ വ്യാപ്തി ാപ്തികളല്ലാം
േകാഴിമി നായ നീയറി തടുക്കാം
൨൯. ഇളേയാ ൎ ം തുണനി നീ ഉണരുേമാ?
എളിേയാെര കിണ്ടം നീക്കി ൈകെയ നീ േമാ?
൩൦. മു തീ ൎ ം െകാ കിട്ടിെയ കൂറ്റിട്ടാൽ
ഊട്ട െകട്ട കൂട്ടർ പാ വട്ടം കൂടുന്നാർ.
൩൧. ഉള്ള വണ്ണം േപാററി—തെന്നേപ്പാറ്റി അല്ല നീ!
ഉണ്മയറ്റ േപരിനി ം േപാരുന്നില്ലല്ലീ!
൩൨. േകാഴികൾ മു േള്ളാ െചമ്പവരേട്ടാ!
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െകാക്കേരെക്കാ—െകാക്കേരെക്കാ—െകാക്കേരെക്കാേക്കാ
േചാനാക്കൎണ്ടിേകരളൻ
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

POLITICAL NEWS െലൗകികവത്തൎ മാനം
ഭാരതഖണ്ഡം India.
െചന്നപ്പട്ടണ േമയി ൧൭൹ യിൽ ഒരു േകാൾ ആരംഭി ൨൦൹ രാവിെല ൫
മണി അതി െകാടൂരതേയാെട അടി പല പല നാശങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി. വായു 
വിെന്റ േവഗത അള ന്ന വായുമാനം െകാ അെതാരു മണി കൂറിന്നകം ൪൩
നാഴിക വഴി ദൂരേത്താളം െച എ ക . അ 4, 40 അംഗുലം മാ ം മഴ
െപ . മച്ചിലിബന്തരിൽ ഈ ചു ഴലിക്കാ െകാ ഒ ം അറി വന്നി 
ല്ല. ഈ ചുഴലിക്കാ വങ്കാള ഉൾക്കടലിെന്റ ന ടുവിൽ ഉളവായി ൨൧൹ െന  
രിൽ എ ക യും അവിെട നി വടേക്കാ രായി രിേല ം െതേക്കാ െകാ 
ച്ചി േകാഴിേക്കാടുകളിേല ം പര േപായിരി . െചന്നപ്പട്ടണത്തി െത 
േക്ക വാലിെന്റ അടി മാ ം െകാ ണ്ടതു. ആക്കൎാട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൽ ൨൧, ൨൨
൹കളിൽ ൧൧ അംഗുലേത്താളം മഴ െപ േപായി
മഴ.—ഈയാണ്ടിൽ മഴക്കാലം േനര തുട ം എന്ന പരമേബാധം ഉണ്ടായിരി 
േക്ക ആയതു ആരും നിനയാത്ത സമയത്തിലും വി ധത്തിലും ആരംഭി . േമയി
൧൯൹ െചന്ന പ്പട്ടണ കടൽ മറി േകാപി ന്നതു ക വങ്കാളയുൾക്കട 
ലിൽ േകാൾ ഇളകി എന്ന ഋതുജ്ഞന്മാ ൎ േതാന്നി. അ ം വിെശഷി പിെറ്റ
മലയാളത്തിൽ കാ കുറുക്കി അടി മഴയും േകമമായി െപ തുടങ്ങി. പലകൃ 
ഷി ക്കാരും നാ കാരും മെഴ ഒരുങ്ങിയില്ല എ പറഞ്ഞാൽ ആശ്ചയ്യൎമില്ല.
അേനക ഉരു ക്കാരും വിഷൎകാലത്തി രണ്ടാ യുണ്ടേല്ലാ എ െവ ഒടുക്ക 
േത്ത യാെ ക്കായി വട്ടം കൂ കയും പുറങ്കടലിൽ ഓടുകയും െചയ്തി ണ്ടായി രു 

. എന്നാൽ കാറ്റിെന്റ ഊറ്റത്താൽ എ ഉരുക്കൾ കരനിെള നശി േപായി
എ പറവാൻ യാസം. േചാമ്പാൽ തൂക്കത്തിൽ ഒരു വിലാത്തികപ്പൽ െപാ 
ളി േപായി ഉ രുക്കാർ ഒരു നാൾ മുഴുവനും േചാമ്പാൽ ക പുറ കാത്ത
േശഷം കെരെക്കത്തിയു . േകാഴിേക്കാടു തലേശ്ശരി കണ്ണനൂർ എന്നീസ്ഥ ലങ്ങ 
ളിൽ ആെക പ നാ തു നാ രുക്കൾ െപാളി േപായി. ഏഴി മലയുെട െത 
േക്ക ഭാഗേത്ത കിഴേക്ക മൂലയിേല പാലേക്കാട്ടഴി ക്കൽ അര നാഴിക നീളത്തിലും
അകലത്തി ലും ഒരു േച പതം വീണിരു . അതിൽ നാ െത്തേട്ടാളം േകാട്ടിയ
ദീേപാട്ടം പത്തമാ രി മ മുതലായ മരക്കലങ്ങൾ പുറങ്കടലിേല േകാൾ സഹി 
ക്കാെത െതറ്റി സുേഖന ഇരുന്ന േശഷം േമയി ൨൪ രാവിേല ചളി ഇളകി െത  
റായി ശക്തിേയാെട ഊതുേമ്പാൾ ൩൮ ഉരുക്കൾ മറി ം െപാളി ം ആണു
േപാ യി. കട റ അനവധി േതങ്ങയും െകാപ്പ രയും ഇലിച്ച പിണ്ണാ ം മ ം
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അടി വീഴു കയും നാ കാർ കീരി കണ്ട പാ േപാെല ആ മുതലിെന മടു  
വരുേവാളം െപറുക്കിെകാ ണ്ടിരിക്കയും െച . ആ ഉരുക്കൾ കച്ചി െബാം ബായി
മംഗലപുരം എന്നീ ബന്തരുകളിേല ചര കയറ്റിയിരു . േകാൾ കഠിനമാ 
യിരു എങ്കിലും ഉരുക്കാർ എല്ലാവെരയും തിരയടി കയറ്റി എേന്ന പറേയ
ഒരു തേണ്ടലി െന്റ ൨ ആണ്കുട്ടികൾ മാ ം മുങ്ങി മരി . ഈ ആപത്തിെന്റ
െകാ േകട്ടേപ്പാൾ തഹ ശീല്ദാർ െതാ േകാൽക്കാേരാളം ഉള്ള കേച്ചരി ക്കാ 
രും െപാലീ ാരും എത്തി അറഞ്ഞ മഴ െപയ്തി ം കാവലും േശാധനയും നടത്തി
ര ക്ഷെപ്പട്ടവെര േകായ്മയുെട െചലവിൽ സ്വ ന്ത നാട്ടിേല അയച്ചിരി .
ഉരുക്കാർ തങ്ങളുെട ഉരുക്കെള രക്ഷിപ്പാൻ കഴിച്ച അദ്ധ്വാനങ്ങൾ ഒരു ദൃഷ്ടാന്ത 
ത്താൽ വിള ം. ഒരു േകാട്ടിയക്കാരൻ െകാച്ചിയിൽ ചര കയറ്റി െബാംബാ 

ഓടുേമ്പാൾ േകാ ളിലകെപ്പ മംഗലപുരം ബന്തരിൽ തങ്ങാം എ വിചാരി
കഴിവു വരാേത മടങ്ങി േകാ വിൽക്കണ്ടി പിടി അവിെട േകാളിെന്റ െകാടൂരം
െകാ തിരി വടേക്കാേട്ടാടി ഏ ഴിമലേയാളം എത്തി കരയിൽ ഉള്ള നഷ്ടവും
ആപ ം ക തിരി കണ്ണനൂരിേല െച ൈധയ്യൎേത്താെട കരേക്കാടി
ഉരു അല്ലാ െത ചരക്കി േചതം തട്ടീട്ടില്ല. ഉരുക്കാർ നാ ലു ദിവസം തീ മൂട്ടാെത 
യും ഭക്ഷിക്കാെതയും ഇരു േപാൽ.
പൂണാവു.—േമയി ൧൯൹ െപാലീ കാർ ചില കത്തിക്കവച്ചൎക്കാെര പിടി  
േമ്പാ ൾ െദൗലാ രാേവാ എന്ന തലവനും നാലു േപരും െകാല്ലെപ്പടുകയും ഒരു
ലക്ഷം രൂപ്പി ക മുതൽ കിട്ടിേപ്പാകയും െച . ഇവർ ക ണ്ടരാേവാ എന്ന മുേമ്പ 
ത്ത ബേറാഡയിേല രാ ജാവിെന്റ ദിവാഞ്ജിയുെട പാപ്പൎിടം െബാം ബായ്ക്കടുേക്ക
െകാള്ളയി എന്നറിേയണം. പി േന്ന പുര ടു കുറ്റത്തിൽ കുടുങ്ങിയ നാലു േപ
െര കിട്ടി. ഒ േകായ്മയുെട പുസ്തകപാണ്ടി ശാലയുെട േമൽ വിചാരകനായി ൬൦
രൂപ്പിക മാസപ്പടിവാ ന്ന വയസ്സനായ ഒരു ാഹ്മ ണനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മക 
നും ഒരു േകാൽ ക്കാരനും ആയവെന്റ സംബന്ധക്കാരനും തേന്ന.
െബല്ലാരി.— 18൹ രാ ിയിൽ നാലാം നാ കുതിരപ്പട്ടാളത്തിേല ചില ശിവായ്ക്കൾ
െപാന്തിക (club) ൈകയിൽ പിടി അങ്ങാ ടിയിൽ െച കാക്കൎാണിക്കാേരാ 
ടു വക്കാണി അവെര ത ന്നതു െപാലീ കാർ തടുത്താ െറ ശിവായ്ക്കൾ ഇവെര
വല്ലാെത വീക്കി പ രു വരുത്തിയിരി . ഒ ര െപാ ലീ കാർ മുറി 
വുെകാ േരാഗാലയത്തിൽ മരി . കുറ്റക്കാരായ ശിവായ്ക്കൾ തക്ക ശി ക്ഷ
ഉണ്ടാകും.
അബ്ഘാനസ്ഥാനം Afghanistan.— ആലിമസ്ജിദ് ജല്ലാലാബാദ് എന്നീ സ്ഥല 
ങ്ങളിലും ൈഖബർ താഴ്വരയിലും നട ദീനത്തിെന്റ ബാധ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഗു
ണ്ടമക്കിേല പാളയെത്ത െപാളി ഉയന്നൎ സ്ഥലത്തിൽ ഉണ്ടാ വാൻ േപാകു 
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.
അം േക്കായ്മ ം യാ ബ് ഖാ ം തമ്മിലു ള്ള സന്ധി :
൧. േകായ്മ ം അമീരി ം സമാധാനവും മമതയും ഉണ്ടാക.
൨. ഇം ിഷ്കാേരാടു എടവാടു െചയ്ത അമീ രിെന്റ ജകൾ യാെതാരു െതാന്തി 
രവും അലമ്പലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
൩. അമീർ അം േകായ്മയുെട അഭി ായ കാരം മാ ം അന്യേകായ്മകേളാടു
െപരുമാ റുകയും അം േകായ്മ അമീരി ആ മി ന്നവരിൽനി സഹായി 

യും െച ം.
൪. സദാകാലം ഒ◌ാരം സ്ഥാനാപതി കാ ബൂലിൽ വസി ം അമീരി മന  
േപാെല ഭാരതത്തിൽ സ്ഥാനപതികെള നിശ്ചയി പാപ്പൎിക്കാം®.
൫. അം സ്ഥാനാപതികൾ സുഖേത്താടും മാനേത്താടും തെന്റ രാജ്യത്തിൽ പാ◌ൎ 
േക്കണ്ട തി അമീർ ഏ .
൬. ൭. കച്ചവടത്തി ം എടവാടി ം ക ഴിയുന്ന സഹായം അമീർ െച ം.
൮. കുറം താഴവരയിൽ കൂടി കാബൂേലാളം ഒരു വത്തൎ മാനക്കമ്പിെയ നി ൎ  
വാൻ അം േകായ്മ അനുവദിച്ചിരി .
൯. കുറം പിഷീൻസിബി എന്നീ താഴ്വര കൾ ഒഴിേക അം േകായ്മ പിടിച്ച േദശ
ങ്ങെള അമീരി തിരി ഏ ി . അവ രുെട ൈകയിലുള്ള രാജ്യത്തിൽ 
നി ണ്ടാകുന്ന മുതെലടുപ്പിൽനി കാണുന്ന ബാക്കി അം േകായ്മ അമീരി
ഏ ി ം. എന്നാൽ ൈഖ ബർ മിച്നി എന്നീ കണ്ടിവാതിലുകളിലും ചു വട്ട 
ത്തിൽ പാ ൎന്ന മലവാസികളിലും അം േകായ്മ പൂണ്ണൎാധികാരം സമ്മതി 
ച്ചിരി .
൧൦. േമൽപറഞ്ഞ നിയമത്തിൻ കാരം അമീർ നട ന്ന കാലേത്താളം കാല 
ത്താൽ ആ റുലക്ഷം ഉറുപ്പിക സഹായപ്പണം (subsidy) െകാടു ം. ഇരുപക്ഷ 
ക്കാർ നിശ്ചയി ന്ന േയാഗം അതിരിെന സ്ഥിരെപ്പടു .
ഈ നിയമത്തി േമയി 30 ഉപരാജാ വവകൎൾ സമ്മതം െകാടുത്തിരി .
ഇതിനാൽ യുദ്ധം അവസാനി ആവശ്യ മല്ലാത്ത പട്ടാളങ്ങൾ അവരവരുെട
പട െക്കാട്ടിലുകളിേല മട വാൻ ക ന ഉണ്ടാ കും.—അമീർ യാ ബ് ഖാൻ
ബദക്ഷാൻ നാ ട്ടിേല േ ാഹെത്ത അട വാൻ ആരംഭി .
അ ിക്കാ Africa.
സു ത്യാശമുന.— േമയി മാസത്തി െന്റ പ ത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ വണ്ണം ജൂലു കാ 
പ്പിരികൾ ആൾേചതം വന്നിെല്ലങ്കിലും ഓേരാ േതാൽമകൾ തട്ടിയിരി .
മാച്ച ൎ് ൨൮ ൨൯൹ കന്നൎൽവൂദിെന്റ പാളയത്തിൽ (ലൂെന െബഗ്ഗൎിൽ) ൨൫൦൦ േപർ
പ േപായി. ഏ ിൽ ൨൹ െചൽമ്സ് െഫാദ്ദ് ൎ കത്തൎ ാവു ജിംെഘാേലാ വ (ജി 
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ഞ്ജിേ ാസി?) യിൽ മൺ കിളെകാ ം മ ം ഉറപ്പിച്ച തെന്റ പാളയെത്ത ൪൪൦൦
ജൂലുകാപ്പിരികൾ കയറി പിടിപ്പാൻ വളെര സാഹസം െചയ്തി ം ൧ മണി റകം
൧൨൦൦ ആൾ െവടിെകാണ്ടതിനാൽ േശഷമുള്ള വർ മണ്ടി േപായി. ഏ ിൽ ൪൹
രാക്കാല െചൽമ്സ് െഫാദ്ദ് ൎ കത്തൎ ാവു ൩ പട്ടാളങ്ങളും ചില കടൽ പട 
യാളികളും (Marines) വിേരാ ധം കൂടാെത എെക്കാേവേയാളം െകാ േപാ യി
അവിടുേത്ത മൺേക്കാട്ടയിൽ തടവുകാെര േപാേല ശ ക്കെള തടു െകാ
പാത്തൎ െകാന്നൎൽ പീസ്സൎ നും പടയും വിടുവി ജിം െഘാേലാവയിേല കൂ 
ട്ടി െകാ േപായി. ൧൫ ആം൹ േകപ് െതൗനിൽ നിന്നയച്ച കമ്പി വത്തൎ മാന

കാരം ആ നാട്ടിൽ കുടിേയറിപ്പാ ൎന്ന െവള്ളക്കാരുെട ഒരു തന്നിഷ്ടപട്ടാളം
െമാേരാസി എന്ന ബസുേതാകാരുെട തലവ െന്റ േകാട്ടെയ കയറി പിടിപ്പാൻ തു 
നിഞ്ഞതു നിഷ്ഫലമായി.
ഏ ിൽ ൧൮൹ ബൂസ്സ്ൎ എന്ന ലന്തക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ പാളയെത്ത െപാളി അം 

േക്കാ യ്മേയാേട നിര െകാ താന്താങ്ങളുെട സ്ഥ ലങ്ങളിേല വാങ്ങി
േപായിരി .
ഏ ിൽ ൨൬൹ െചെതവാേയാവിെന്റ സ േഹാദരനായ മേങ്ങസ ഇം ിഷ്ക്കാെര
അഭ യം പൂക്കിരി . െചൽമ്സ് െഫാദ്ദ് ൎ കത്തൎ ാവി െന്റ അേപക്ഷ കാരം
ഇം ന്തിൽനി അധികം ൈസന്യം സു ത്യാശമുനയിേല അയ .
േമയി 30൹ ീ ഗാന്നൎ വൂൽേ സു ത്യാശമുനയിേല യാ യായി.
അവർ െചൽമ്സ് െഫാദ്ദ് ൎ കത്തൎ ാവിെന്റ ൈകയിൽനി േസനാപതിസ്ഥാ 
നം ഏ വാൻ േപാകു .
െതൻ അേമരിക്കാ S. America.
േമയിമാസത്തിൽ ഇക്കിൽ (Iquique) എന്ന തു റമുഖത്തിെന്റ തൂക്കിൿ ചീലിക്കാരു 
െട ര° മരേപ്പാക്കൎപ്പലുകളും െപരുവിയാന ഓർ ഇരി ചുറക്കപ്പലും തമ്മിൽ
പട െവ േമ്പാൾ ക പ്പൽ മൂ ം ആ േപായിരി .
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