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

ഒന്നാം മഹാെഹേരാദാവിൻ ചരി സംേക്ഷപം

(VI◌ാം പുസ്തകം 124ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
എന്നാൽ ഈ ആശെയ െകടു െന്നാരു കി ം അവ പിണ . എങ്ങിെന
എന്നാൽ മക്കാബ്യരിൽ അന്ത്യ ഭുവായ അന്തിെഗാനൻ രാ ജ്യഭാരം ൈകക്ക 
ലാ വാൻ മിച്ചതു അ സമയേത്ത സാധി . ഇവൻ രണ്ടാം ഹിക്കൎാെന്റ
സേഹാദരനായ രണ്ടാം അരിെസ്താബൂലി െന്റ മകൻ ആയിരു . അ ചിറ്റാ 
സ്യൽ അതി മി ബലെപ്പ വന്ന പത്ഥൎ രുെട സഹായം െകാ അത്തിെഗാ 
നൻ യരുശേലം പട്ടണെത്ത വള . ൈദവാലയെത്ത ൈകക്കലാക്കി. അക്കാ 
ലം യഹൂദന്മാരിൽ അന്തഃഛി ം ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാ പുേരാഹിതനായ ഹി◌ൎ 
ക്കാെന്റ പക്ഷത്തിൽ എേദാമ്യരായ ഫാസാേയലും െഹേരാദാവും ചി ല യഹൂദ 
രും മാ ം കൂടി; അന്യപക്ഷക്കാേരാ അന്തിെഗാനേനാടു േച ൎ പത്ഥൎ രുമായി
അവെന്റ സംബന്ധികളായ െഹേരാദാവിേനാടു യുദ്ധം െച . അ സമയം കഴി 
ഞ്ഞാെറ സമാധാനം വരു വാൻ ര പ ക്ഷക്കാരും സമ്മതിച്ചേപ്പാൾ ഹി◌ൎ 
ക്കാനും ഫാസാേയലും ദമ ിലുള്ള പ ത്ഥൎ രുെട പാളയത്തിൽ ക്ഷണിച്ച കാരം
എത്തിയ ഉടെന പത്ഥൎ ർ അവെര പിടി അന്തിെഗാനെന്റ കയ്യിൽ ഏ ിക്ക 
യും യരുശ േലം പട്ടണെത്ത െകാള്ളയിടുകയും അന്തിെഗാനെന രാജാവാ ക 
യും െച . ഹിക്കൎാൻ ഇനിേമലാൽ മഹാപുേരാഹിതനാകായ്വാൻ അത്തി െഗാ 
നൻ അവെന്റ െചവികെള െചത്തി. അതു ക ഫാസാേയൽ ഭയെപ്പ തെന്റ
തലെയ കാരാഗൃഹ വേരാടു അടി മരി കള . െഹേരാദാ ബഹു െകൗശ 
ലക്കാരനായിരുന്നതു െകാ അന്തി െഗാനെന്റ കയ്യിൽ അകെപ്പട്ടില്ല. അവ
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എതി ൎ നി ാൻ കഴിവില്ലായ്മയാൽ താനും കൂട്ടരുമായി ശവക്കടലിെന്റ കരയി 
ലുള്ള മസ്സാദാ എ ന്ന അടു കൂടാത്ത േകാട്ടയിൽ െചന്നിരു . അവിെട സ്ഥലം
േപാരാ യ്ക െകാ െഹേരാദാ 9000 ആളുകെള വിട്ടയ . േകാട്ടയക തെന്റ
മണവാട്ടിയായ മറിയമ്നേയയും അവളുെട സംബന്ധക്കാെരയും 800 പട േസവക 
േരയും പാപ്പൎിച്ചി താൻ മി യിൽ കൂടി േരാമപുരിേയാളം േപാ യി അേന്താ 
ന്യൻ, ഒക്താവ്യൻ എന്ന മഹ ക്കേളാടു സഹായം അേപ ക്ഷി . ഏകേദശം
മൂ സംവത്സരങ്ങേളാളം അന്തിെഗാനൻ യരു ശേലമിൽ വാണ േശഷം അവ
തുെണച്ച പത്ഥൎ ർ സുറിയെയ ആ മി െച്ചാരു േരാമൈസന്യം നിമിത്തം മടങ്ങി 
േപ്പാേകണ്ടി വന്നതിനാൽ താൻ ചിറെകാടിഞ്ഞ നിലയിൽ ആയി വ ; സേഹാ 
ദരനായ ഫാസാേയലി െന്റ മരണ േശഷം െഹേരാദാ മാ ം അന്തിെഗാന
വിേരാധമായി യഹൂദരാജ്യവാ െയ നട വാൻ െകാതി . അവ മസ്സാദാ
എന്ന േകാട്ട ഒഴിേക കനാൻ രാജ്യത്തിൽ സ്വന്തമായെതാ ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
താനും. േശഷം രാജ്യെമല്ലാം അന്തിെഗാനെന്റ വശത്തായിരു . രാജ്യ ഭാരം
െചയ്വാൻ െഹേരാദാവിേനക്കാൾ അവ അധികം അവകാശം ഉണ്ടായിരു .
അന്തിെഗാനൻ ഭരിച്ചാൽ രാജ്യം േമണ േരാമേകായ്മ യിൽനി നീങ്ങി സ്വാ 
ത ്യെപ്പടും എ ം, െഹേരാദാേവാ േരാമപക്ഷ ക്കാരനായി രാജ്യെത്ത േമ  
േമൽ അധികം തങ്ങൾ് കീെഴ്പടു െമ ം അേന്താന്യൻ, ഒക്താവ്യൻ എന്ന 
വർ ഊഹി അന്തിെഗാനൻ േരാമസം സ്ഥാനത്തിെന്റ ശ എ വിധി െഹ 
േരാദാെവ യഹൂദരാജ്യത്തി രാജാവായി വാഴിക്കയും െച .
െഹേരാദാറിെന്റ ആശ േരാമയിൽ െവ സാധിച്ചതിനാൽ അ വൻ അവിടം വി
ഗലീലയിൽ എത്തി തെന്റ പക്ഷക്കാെര േശഖരി യരുശേലമിൽ വാഴുന്ന അന്തി 
െഗാനെന്റ േനെര യുദ്ധം െചയ്വാൻ തുട ങ്ങി. ഈ െഞരുക്കമുള്ള കാല ഇ  
േയല ൎ തക്ക ഉപേദഷ്ടാക്കൾ ഇ ല്ലാതിരു . എന്നാൽ അതിനു പകരം പറീ 
ശർ എെന്നാരു മതേഭദക്കാർ ഉണ്ടായി. ആയവർ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവർ
ആയിരുന്നതിനാൽ ഇ േയലർ തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാെവ വിശുദ്ധ
രാജകീയ െപൗ േരാഹിത്യ കുലമായി തീേരണം എ േബാധിക്കാെതയിരി 
ക്കയാൽ അ വർ ഹിക്കാത്ത ൈദവാേലാചെന പകരം തങ്ങളുെട സ്വന്ത
ആേലാ ചനകെള മാണിച്ചനുസരിപ്പിപ്പാൻ മി േപാ . അ യുമല്ല വാ 
ചകന്മാരുെട വാഗ്ദത്തങ്ങളിൻ കാരം മശീഹ അതിെഞരുക്ക മുള്ള കാലത്തിൽ
വന്നാൽ തങ്ങൾ ആശിച്ചവെറ്റ മാ ം നിവൃത്തി ം എ പഞ്ചബുദ്ധിെകാ 

വ്യാഖ്യാനി പേദശി . ഇതിനാൽ പറീശരും ജനം മിക്കതും െഹേരാദാേവാ 
ടു മറു നി ; ഇവേനാ എ േപ്പാഴും േരാമരുെട സഹായവും സാദവും അനുഭവി 

വാണു െകാ മശീഹെയയും അവെന്റ രാജ്യെത്തയും െതാ ള്ള ജനത്തിെന്റ
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അഭി ാ യെത്ത തീെര െകടുപ്പാൻ മി . േരാമരുെട നുകെത്ത നിരസി സ്വാ
ത ്യം ാപി ം എ ആശിച്ചവേരാ മക്കാബ്യേരാടു േചന്നൎതിനാൽ അവെര
മൂലനാശം വരു വാൻ െഹേരാദാ കരുതിെക്കാ മറിയമ്ന െയ ഉപായമായി േവ 
ട്ടതിനാൽ ആയതു സാധിപ്പിപ്പാൻ നിശ്ചയി .
ഇങ്ങെന യഹൂദയിൽ െപൗരയുദ്ധം തുടങ്ങി പത്ഥൎ ർ അന്തിെഗാന ം േരാമപ 
ട്ടാളം െഹേരാദാവി ം സഹായി െഹേരാദാ യരുശേലം പട്ട ണെത്ത പിടി 

അന്തിെഗാനെന അതിൽനി പുറത്താ ന്നതി മുെമ്പ തെന്റ മണവാട്ടി 
യായ മറിയമ്നെയ മസ്സാദായിൽനി ശമറിയ യിേല വരുത്തി പരസ്യമായി
കല്യാണം കഴിക്കയും െച . പിെന്ന താൻ യരുശേലം പട്ടണെത്ത ര സം 
വത്സരങ്ങേളാളം വളഞ്ഞേപ്പാൾ നഗരവാസികൾ കനത്ത പഞ്ചം അനുഭവിച്ചതി 
നാൽ ശ ക്കൾ് പട്ടണ െത്ത പിടിപ്പാനും േരാമർ അന്തിെഗാനെന്റ തല െവ 
വാനും സംഗതിവ . പത്ഥൎ ർ മുെമ്പ പിടി തടവിൽ പാപ്പൎിച്ച ഹിക്കൎാൻ

എന്ന പുേരാ ഹിതെന െഹേരാദാ വിടുവി കിഴവനായതുെകാ ഇനി അവെന
േപ ടിപ്പാൻ ആവശ്യം ഇല്ല എ വിചാരിച്ചതിനാൽ െകാല്ലാെത മാനി െവ
താൻ മുറിെച്ചറിയൻ ആകെകാ (3 േമാ. 21, 17) പുേരാഹിത സ്ഥാനത്തിൽ ഇരി 
പ്പാൻ പാടില്ലായ്കയാൽ ബബിേലാനിൽനി വരു ത്തിയ ഹനനേയൽ എന്ന
ആചായ്യൎെന പുേരാഹിതനാ കയും െച .
േരാമരുെട തുണയാലും മറിയമ്നെയ േവട്ടതിനാൽ മക്കാബ്യേരാടു ബ ത്വം വന്ന 
തിനാലും ഹനനേയലിെന പുേരാഹിതസ്ഥാനത്തിൽ ആ ക്കിയതു െകാ അഹ 
േരാന്യ മമതയാലും ഇനി അലമ്പൽ കൂടാെത സു േഖന വാഴുവാൻ തഞ്ചമുണ്ടാകും
എ െഹേരാദാ വിചാരി . എന്നാൽ അവൻ ജനെത്ത അേശഷം േസ്നഹിക്ക 
യും ൈദവ സാദം വരു ക യും െചയ്യാെത ഇരുന്നതു െകാ അവെന്റ വാ  
യിൽ ൈദവാനു ഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താനും.
മറിയമ്നയുെട അനുജനായ അരിെസ്താബൂൽ മക്കാബ്യ വംശത്തിൽ കട റ്റി കണ 
േക്ക െകടുക്കേത്തവൻ ആയിരു . ഈ ാപ്തിയുള്ള േകാ മളയുവാവിെന ജനം
അധികം േസ്നഹി . ഇവൻ ഇ േയലിെന യഥാ സ്ഥാനെപ്പടു ം എ പറീ 
ശർ േത്യകം ആശിച്ചത്െകാ െഹ േരാദാ അവെന പെക ചതികുലെച 
യ്വാൻ തക്കം േനാക്കി. അരിെസ്താ ബൂൽ, മറിയമ്ന എന്നവരുെട അമ്മയായ അല 
ക്ക്സ ാ അ ജീവിച്ചിരു . അവളുെട ഭത്തൎ ാവായ അലക്ക്സന്തർ െഹ 
േരാദാവിെന ജയിച്ച അന്തിെഗാനെന്റ സേഹാദരൻ ആയിരു . ഇവൾ തെന്റ
മകളുെട ഭത്തൎ ാ വായ െഹേരാദാവല്ല, ജന ിയനും സ്വന്തമകനും ആയ അരി 
െസ്താ ബൂലെ ഇ േയൽ രാജാവാേകണ്ടത് എ അതിതാ യ്യൎെപ്പ . അ
തിന്നായി അവൾ ഓേരാ ഉപായങ്ങെള േയാഗി . അതായത് അ മി
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രാജ്യെത്ത ഭരിച്ച െ േയാപ മൂലമായി അവൾ േരാമൈകസ രായ അേന്താന്യ 
െന അരിെസ്താബൂലനിൽ സാദിപ്പി അരിെസ്താ ബൂൽ േരാമപുരിയിൽ േപാ 
യി പഠിേക്കണെമ അലക്ക്സ താ യ്യൎെപ്പ എങ്കിലും ഇതിനാൽ തനി
വരുവാനുള്ള ആപത്തിെന െഹേരാദാ ക ണ്ടി ബാല്യക്കാരെന അയപ്പാൻ സമ്മ 
തിച്ചില്ല. എന്നാൽ അരിെസ്താ ബൂലിെന്റ േസ്നഹിതന്മാെര സേന്താഷിപ്പിേക്കണ്ട 
തി അവൻ ബാല്യ ക്കാര തക്ക ായം വരുേമ്പാൾ അവെന മഹാപുേരാ 
ഹിതസ്ഥാന ത്തിൽ ആ ം എ വാഗ്ദത്തം െച . ഈ ചക്കരവാ കളാൽ
അല ക്ക്സ തൃപ്തി വന്നില്ല. അവളുെട മക പുേരാഹിതസ്ഥാനം മാ മ
ല്ല രാജത്വവും കൂെട ന്യായമായി കിേട്ടണ്ടതാകു എ അറിഞ്ഞത് െകാ
ഈ ര സ്ഥാനവും അേന്താന്യൻ ൈകസർ െ േയാപ യു െട ശിപാശൎിയാൽ
അരിെസ്താബൂലി െകാടു ം എ അവൾ ആശി . െഹേരാദാ ഈ കള്ളി
അറി ഇവരാൽ തനി അനത്ഥൎ ം ഉണ്ടാ കും എ ഹിച്ചതിനാൽ അല 
ക്ക്സ േയയും മകനായ അരിെസ്താബൂലി െനയും ചരതി ; അലക്ക്സ േയാ
തെന്റ മകെന കൂട്ടി െ േയാപ യു െട അടുക്കൽ ഓടിേപ്പാവാൻ രഹസ്യമായി നി 
ശ്ചയി . െഹേരാദാ അ തിെന ഒറ്ററിഞ്ഞാെറ അറിയാത്ത ഭാവം കാട്ടി അവരുെട
പുറപ്പാടി വിേരാധം കാണിക്കാെത ഇരു . പരിചാരകർ അവരിരുവേരയും
െപട്ടി കളിൽ ആക്കി ചര എന്ന േപാെല അടുത്ത തുറമുഖ െകാ േപാ യി
കപ്പലിൽ കയറ്റിയേപ്പാൾ െഹേരാദാ അവിെട െവ അവെര പി ടി െ േയാ 
പ നിമിത്തം തൽക്കാലം അവെര ശിക്ഷിക്കാെത വല്ല വിേധന അവെര നശി 
പ്പിേക്കണം എ ഗൂഢമായി ആേലാചി െകാ ണ്ടിരു . അരിെസ്താബൂൽ മഹാ 
പുേരാഹിതസ്ഥാനം ാപിച്ച േശഷം ഉണ്ടായ ഒന്നാം കൂടാരെപ്പരുന്നാളിൽ ജന 
ങ്ങൾ അവെന മഹാസേന്താ ഷത്താടും ആ ൎവിളിേയാടും ൈകെക്കാണ്ട േശഷം
െഹേരാദാവും അ വെന ഒരു വിരുന്നിന്നി യരിേഖാവിേല ക്ഷണി . സദ്യ
കഴി സ ന്ധ്യയായ േശഷം അവർ പൂങ്കാവിൽ ഉലാവുകയും കുളങ്ങളിൽ കു 
ളിക്കയും െച െകാണ്ടിരിേക്ക ചില ആളുകൾ െഹേരാദാവിെന്റ രഹസ്യാേലാ
ചന കാരം അരിെസ്താബുലിെന നീന്തി ളിക്കയിൽ മുക്കിെക്കാ കള .
അവൻ മരി എ െഹേരാദാ അറിഞ്ഞ ഉടെന വ്യാജഭാവ േത്താെട മഹാവി 
ലാപം നടി അരിെസ്താബൂലിെന്റ മരണത്തി െഹേരാദാ കാരണഭൂതനായിരി 

ം എ ജനങ്ങൾ സംശയിപ്പാൻ തുട ങ്ങിയതു െകാ അവൻ തെന്റ ദുഷ്ട 
മനസ്സാക്ഷിെയ അമത്തൎ ി തെന്ന താൻ ജനങ്ങളുെട മുമ്പാെക അേശഷം കുറ്റമി 
ല്ലാത്തവെന കാണി േക്കണ്ടതി ം അവ ൎ സാദം ജനിേക്കണ്ടതി ം
ബഹു ദുഃഖേത്താടും ഏറ്റം അലങ്കാരേഘാഷങ്ങേളാടും കൂെട ശവസം ാരം െച 

. ഇങ്ങി െന അന്യായമുള്ള വിത്ത് വിെത അയതു േമണ വിളഞ്ഞ േശഷം
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മറ്റേനക ൎ ം െകാടിയ നാശത്തി സംഗതിവരു കയും െച .
െഹേരാദാവിൻ കയ്യാൽ വന്ന തെന്റ പു െന്റ മരണം നിമിത്തം അലക്ക്സ 

തെന്റ സങ്കടെത്ത മി രാജ്ഞിയായ െ േയാപ അ റിയി . ഇവൾ
അേന്താന്യ ഈ വ്യസനവത്തൎ മാനെത്ത ഉണത്തൎ ിച്ച തിനാൽ അവൻ െഹ 
േരാദാവിെന ഈ ദു വൃത്തി ഉത്തരം പറവാൻ േവണ്ടി േരാമപുരി വിളിപ്പി 

. ക ന കാരം അവൻ പുറെപ്പടു േമ്പാൾ ൈകസരിെന്റ മന മറി േപാ 
കുമാറു അത്യന്ത ധനങ്ങ െള കാ യായി െകാ േപായി. തെന്റ ഭായ്യൎെയയും
അമ്മാവിയമ്മേയ യും കാവലിൽ ആക്കി രാജ്യഭാരെത്ത തല്ക്കാലേത്ത തെന്റ
സംബന്ധ ക്കാരനായ േയാേസഫിെന്റ കയ്യിൽ ഏ ി . തനി വഴിയിേലാ അ
േന്താന്യൻ ൈകസരാേലാ വല്ല ആപ േനരി എ േകട്ട ഉടെന േയാ േസ 
ഫ് െസൗന്ദയ്യൎവും ാപ്തിയുമുള്ള മറിയമ്ന എന്ന തെന്റ ഭായ്യൎ ൈക സരി വശം
ആകായ്വാൻ അവെള െകാേല്ലണം എെന്നാരു ഗൂഢാജ്ഞ െയ െകാടു േപായി.
െഹേരാദാ േപായ േശഷം േയാേസഫ് ഇവെര വളെര േസ്നഹിക്കയും മാനിക്കയും
െചയ്ക െകാ ഈ രഹസ്യെത്ത േമ ണ അവേരാടു അറിയി . മറിയമ്ന ഈ
വത്തൎ മാനം േകട്ടേപ്പാൾ ഭത്തൎ ാവു തെന്റ ആങ്ങളയുെട കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തെത്ത
ചിന്നിച്ചവനാകെകാ എേന്നയും െകാ ന്നതു നിശ്ചയം തെന്ന എ പറഞ്ഞ 
തു അമ്മ ം േബാധി .
േയാേസഫിെന്റ ഭായ്യൎ െഹേരാദാവിെന്റ സേഹാദരി ആയിരു . െഹേരാദാ
േരാമയിൽനി തെന്റ ആശ സാധിപ്പി അരിെസ്താബൂ ലിെന്റ മരണാവസ്ഥെയ
െതാ അേന്വഷണം നടക്കരുത് എ അ േന്താന്യനിൽനി ഒരു സമ്മതപ 

ം വാങ്ങി സ്വന്തനാട്ടിൽ എത്തിയ േപ്പാൾ േയാേസഫ്, അലക്ക്സ , മറിയമ്ന
എന്നീ മൂവ ൎ തമ്മിൽ ഐ ക്യതയുള്ള കാരം സേഹാദരിയിൽനി േക .
െഹേരാദാ േപാകു േമ്പാൾ േയാേസഫിനു മറിയമ്നെയ കുറി െകാടുത്ത ഗൂഢക 

ന അ വൾ അറിയു എ താൻ െഹേരാദാവിേനാടു സമ്മതി . ഇതിൻ
നിമിത്തം രാജാവ് അധികം സംശയി േയാേസഫിെന വിസ്തരിക്കാെത െകാല്ലി 
ക്കയും അലക്ക്സ െയ തടവിൽ ആക്കി തെന്റ ഭായ്യൎ ഒരു വിധം ക്ഷമെകാ 
ടുക്കയും െച . എന്നി ം അ െതാ അവളിൽ അധി കം സംശയം ജനി
േപാ .
31. ി. മു. അക്തിയും എന്ന സ്ഥല െവ അേന്താന്യ ം ഒക്താ വ്യ ം
തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ഒക്താവ്യൻ ജയം െകാ ഏകഛ ധിപതിയായ്തീ◌ൎ 

* അ മുതൽ ൈകസർ എ ം ഔഗുസ്തൻ എ ം ഉള്ള മാനേപ്പർ പൂ െകാ 
കയും െച . അേന്താന്യൻ േതാല്ക്കെകാ െഹേരാദാ തെന്റ ഭാവിെയ കുറി

സംശയിച്ചേപ്പാൾ ഒരു വിധം തടവിലിരുന്ന അലക്ക്സ വൃദ്ധനായ ഹിക്കൎാൻ
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എന്ന തെന്റ അഛ്ശേനാ ടു: െഹേരാദാ നിങ്ങേളയും െകാ വാൻ ഭാവിക്ക െകാ 
നാട്ടിൽനി ഓടിേപ്പാേകണം എ പറഞ്ഞതു േകട്ട ഹിക്കൎാൻ അറവി

രാജാവിേനാ ടു തെന്ന ൈകെക്കാേള്ളണ്ടതി എഴുതി അേപക്ഷി . ഈ ക
െകാ േപാകുന്നവൻ അതിെന െഹേരാദാവി കാണി അവൻ അതു തുറ
വായി എങ്കിലും അേങ്ങാ അയ മറുപടിയും തനി കാ ണിപ്പാൻ ക ി .
ആ മറുപടി കണ്ട േശഷം കിഴവനായ ഹിക്കൎാെന വരുത്തി ശിരഛ്േശദം കഴി 
പ്പി താനും. ( ി. മു. 30) (േശഷം പിന്നാെല.)
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MEDITATION
േവദധ്യാനം

യേഹാവായുെട നാമം ഊേക്കറും േഗാപുരം; അതിേല നീതിമാൻ മണ്ടിെക്കാ
ഉയേര സുഖി ം. സദൃ. ൧൮, ൧0.
ൈദവെത്ത പരിചയായി കിട്ടിയവൻ തനി വിേരാധമായ്വരുന്ന യാെതാരു തി 
ന്മയിൽ േപടി േപാകാ. എന്നാലും വിേരാധിയുെട േകാ പേ ാധങ്ങളിലും ഭയ 
െപ്പ ആപത്തിലും ശങ്കി വിെറ ന്ന ആളുക ളു . ൈദവഭക്തിയുള്ളവേനാ
ദാവീദ് രാജാെവ അനുസരി പറയു ന്നിതു: ൈദവം എെന്റ പക്ഷത്തിൽ ഉള്ള 
തുെകാ മനുഷ്യൻ എേന്നാ ടു െച ന്നതിെന ഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല; (സങ്കീ.
൧൧൮, ൬) ആപ കളിൽ ഭയം േതാ േമ്പാൾ വിശ്വാസികൾ ൈദവം നമുക്കാ 

യവും ബലവും ആകു എ റപ്പി േ ശങ്ങളിൽ അവനേ തുണ എ
ഏറ്റം കാണെപ്പടു അതുെകാ ഭൂമി മാറുകിലും സമു മേദ്ധ്യ മലകൾ കുലുങ്ങി 
യാലും (സങ്കീ. ൪൬, ൨.൩.) നാം ഭയെപ്പടുകയില്ല. ൈദവം ത െന്ന ചങ്ങാതിയും
തുണയും പരിചയും സഹായക്കാരനും ആയിരുന്നാൽ ഭയം ഒ ം അരുതു. കഷ്ട
െഞരുക്കങ്ങളുെട ഇരു മൂടൽ േപാെല ഇറങ്ങി യാലും മരണതിമിരം അടുത്താലും
ജീവനുള്ള യേഹാവ തെന്ന വിശ്വാസികളുെട െവളിച്ചവും സൂയ്യൎനും ആകയാൽ
േപടി അവെക്കൎാ ം അരു േത. വിേരാധികൾ അടു സിംഹങ്ങൾ േപാേല
അലറി തങ്ങളുെട പ കെള മൂച്ചൎയുള്ള കുന്തങ്ങൾ കണേക്ക കാണിച്ചാലും ഭക്ത◌ൎ 

ൈദവ മായവൻ പരിചയും ശരണവുമായിരിക്ക െകാ അവ ൎ മത ഉണ്ടാ
കയില്ല നിശ്ചയം.
൧. എൻ വി ാമം നിെന്റ നാമം

ി േയശു എൻ േഭാ!
ശ വിങ്കിൽ എ േപടി?
രക്തത്താൽ നീ എെന്ന േനടി
എെന്റ േകാട്ട നീയേല്ലാ!
൨. എന്നാൽ പിെന ഞാനും നിെന്ന
മാ ം ചാരിെക്കാ വൻ.
പാപേമ നിെന്ന േകളാേത
േലാകേമ നിെന്ന െതാഴാെത
േനെര േമേലാേട്ടാടുവൻ. (൧൬)
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THE LIZARD AND THE FLY
െഗൗളിയും (പല്ലിയും) തുമ്പിയും—ഒരു കഥ

ശുകതരുണി മധുരെമാഴി പകരുെമാരു സുന്ദരീ! െചാെല്കാണ്ട സാേമാദമാശു
െചാൽ സല്ക്കഥാ. ജഗദധിപനുെട കരണ ഭരണഹരണങ്ങെള സേന്താഷമാ ണ്ട 
ട ന്ന വത്സലാ! പകനിെറയുെമാരു ഗവുളിെയാരു നിശിയിെലൻ ഗൃേഹ പാ 
േഞ്ഞാടി ആറിടു തുമ്പിെയാന്നിെന്റ േമൽ ബഹു സുമതികളിപരുെട കളി സമ 
രപൂത്തൎ ിേയ പാേട െഞളിഞ്ഞിരുന്നി േനാക്കീടിനാർ. ചുമരിലമുമുഴമകേല
കപടമതി െഗൗളിതാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നാട്ടദ്യമൂചിവാനീവിധം: ”കമലമുഖികളെമാ 
ഴികൾ െപാഴിയുെമാരുരൂപിണീ! കാണായിവ നീ െയൻ ഭാഗ്യകാലേമ! തവ
വചനരസമതിനു സമമിഹധരാതേല സാലശൃംഗസ്ഥനാം ഞാൻ േകട്ടതില്ലേഹാ!
ഭവദധിമധുരകവിതയുെട രസമേതാ ൎ ഞാൻ പാരം ൈതരു ചുംബനം
ന വാൻ അഴകുടയ തവ തനുവിനരിമമമഹാരേമ ആലിംഗനം െചയ്തിടാനി  
വാ സേഖ! ഒഴികഴിവുപറയരുതു സുമുഖി നികേട വരാൻ ഓടിക്കളിച്ചടുത്തീടി 

സാ തം.” കപടെമാരു കണശമറിയതുള്ള തുമ്പിതാൻ ഘാതകെന്റ മുമ്പിെല 
ത്തി സാേമാേമ! അപകടകമതിയുടയ ഗവുളി െവറുേതവലം ആയം െപരുകിപ്പിടി 
ച്ച തുമ്പിെയ ചതിയനുെട മമതയത്തിനത്ഥൎ ം ഹി ടൻ ചഞ്ചലിച്ചേയ്യാ! പി 
ടിച്ച തുമ്പിെപൺ െകാതിെപരുകി ഗവുളിനിജവ ം ഇളക്കിനാൻ േകാട്ടേമ 
േന്ന്യ തുമ്പി ചാടി പറ ടൻ. ”മതിമതി! കമതിചതിവു ഹൃദി കരുതുമധമ! േകൾ
വഞ്ചകം നീ െയ കാണിച്ചതീവിധം? ചതിനയതെയാടഗതികളുെട കുലമഴിച്ചി 
ടാൻ ചാതുയ്യൎവാ െകാണ്ടിങ്ങടു നീ സഖി, മമത ഹൃദി കരുതുമതികശല 
െന നീ സ ഹാരാത്ഥൎ ം നടിെച്ച വാൻ ഗുണം? സുഖമിതിതി തവ മതിയി 
ലരുതു ശമനം ഖല! സൂക്ഷി െകാൾക നി നാശമാകും ജവം.” മരകമിതുരെചയ്ത 
റുചുവടകേല നീങ്ങിനാൾ പാശൎ്വഗൻ േതാെറ്റ പാടി ളിച്ചേഹാ! ദമനനഹ!
ധവളനിറഗവുളി ഒളിമാഗ്ഗൎമായ് സാധുവാ മ്പിയിൻ പിമ്പിൽ െഞരുങ്ങിനാൻ
അഹിതനിതി െകാത്തിെയാടറുതവണ വലവീശിനാൻ ആറീടുമാേക്ഷപേയാഗ്യ 
നായ്തീന്നൎേഹാ! ബഹുമദെമാടുടെന മകരമുര െചയ്തീവിധം: ”പാതകാ! ഘാത 
കാ! പാ ൎ ഞാൻ നിന്മനം മധുരെമാഴി പലതുരെചെയ്തേന്നാടടുത്തതും വാത്സ 
ല്യമൂലമല്ലേല്ലാ നിശാചരാ! ഇതികുമതി നയതെയാടു ചതികൾ പലർ െചയ്കിലും
ഈശസാന്നിദ്ധ്യം ലഭിച്ചവന്നില്ല മാൽ.” പരിെചാെടാരു തരുണ നടിെയാേന്നാടു
െഗൗളിെയ പഞ്ചാംഗേഭദം വരുത്തി ചെത ടൻ! പരമകൃപ തിദിനമണിഞ്ഞി 

വത്സ! ഭ മായി നിത്യം സുഖിക്കേഹാ! മംഗളം M. Walsalam.
PAMICKI, THE SANDWICH-ISLANDER.
പമിക്കി എന്നവെന്റ ചരി ം.
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പമിെക്കന്നവൻ െതൻസമു ത്തിലുള്ള സംദ്വിച്ച് ദീപിൽ (Sand wich), പിറ 
. ഇവെന്റ ജനനകാലത്തിൽ ആ ദീപിേല ജനങ്ങൾ എ ല്ലാം മഹാ രരും

ദുഷ്ടരും അജ്ഞാനികളും ആയിരു . ഇവെന്റ അമ്മ യും കൂെട മഹാ രതയുള്ള 
വൾ തെന്ന. എങ്ങിെന എന്നാൽ അവൻ ജന നത്തിൽ അംഗഹീനനും ബലഹീ 
നനുമായിരുന്നതിനാൽ അവൾ അവ െന അടുത്ത കാട്ടിേല എടു െകാ
േപായി അവിെട ഒരു കുഴിമാ ന്തി ജീവേനാടു കൂെട അവെന അതിൽ പൂ േപാ 
യ്ക്കളകയും െച . ഇവ േനാ ൈദവം തനി െകാടുത്ത ശക്തി എല്ലാം കൂട്ടി േമൽ
മൂടിയ മെണ്ണ ല്ലാം നീക്കി അവിെട കിട കരവാൻ തുടങ്ങി. അതി സമീ 
പത്തിൽ തെന്ന തനി ഏകമായിരുന്ന കുട്ടി മരി േപായതിനാൽ അതിെന്റ
അമ്മ കര െകാണ്ടിരു . അവൾ ഈ കുട്ടിയുെട കരച്ചൽ േകട്ട ഉടെന അതു
തെന്റ കുട്ടിയുെട ശബ്ദം േപാെല ഇരുന്നതിനാൽ മി സേന്താഷി െകാ ആ
ദിക്കിേല െച . അവിെട എത്തിയ േപ്പാൾ കര െകാ കിട ന്ന കുട്ടി
മരി േപായ തെന്റ ആൺ കുട്ടി സമ ായമുള്ളെത ക അ േനരം ഭൂമി  
നി പിെന്ന ൈധയ്യൎേത്താെട ആ കുട്ടിെയ എടു തെന്റ വീട്ടിേല േപായി
സ്വന്തമകൻ എ െവ േപാറ്റി വളത്തൎ ി. അ സമയം മാ ം അമ്മ യുെട േസ്ന 
ഹം അവളിൽനി അനുഭവിപ്പാൻ അവ സംഗതി വ . തനി നാലു
വയ ായമായേപ്പാൾ ആ ീ കഴി േപാ യതിനാൽ അവെന േപാ വാൻ
ആൾ ഇല്ലാെത അവൻ അനാഥനാ യി തീന്നൎെതാഴിെക അവൻ അംഗഹീനൻ
ആകെകാ ആരും അവ െന തിരി ം മറി ം േനാക്കിയതുമില്ല. വല്ല വീടി 
േനാടും അവൻ സമീപിച്ചാൽ വീ കാർ അവെന ആട്ടി ഓട്ടി ളയും. ഇങ്ങിെനയു 
ള്ള കഷ്ടങ്ങൾ അവ സഹിപ്പാൻ പാടില്ലായ്കയാൽ അവൻ നാടു വി കാടു പു
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള േപാെല അതിൽ സഞ്ചരി േപാ .
ഇതു നിമിത്തം അവൻ മുന്നിലും അധികം അലേങ്കാലമായി നട ന്നതിനാൽ ജന 
ങ്ങൾ അവെന ഏറ്റവും പക കെകാ താനും അ വെര അത്യന്തം പക
എല്ലാ പാപങ്ങെളയും മടിയാെത െച വ , അജ്ഞാനത്തിെന്റ സവ്വൎ ദുഷ്ക്കമ്മൎ 
ങ്ങൾ നട ന്ന ദി കളിേല എ ല്ലാം േപായി ദുഷ്ടന്മാേരാടു കൂടുകയും െച .
ഇങ്ങിെന അവെന്റ വി കൃതി േമ േമൽ െപരുകിയതുെകാ േകാവിലകത്തിലും
അവെന്റ വത്തൎ മാനം അറിവാൻ സംഗതി വ . ത രാൻ അവെന അരമന
വരുത്തിയേപ്പാം ആബാലവൃദ്ധം രസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അ വിെട കളിച്ച 
തിനാൽ അ മുതൽ അവെന അരമന കൂത്താടി ആയി നിശ്ചയി . ഈ കായ്യൎം
സംഭവിച്ച 1820ാം വഷൎത്തിൽ തെന്ന അെമ്മ രിക്ക മിശ്ശ്യൻ ആ ദ്വീപിൽ ആദ്യ 
മായി സ്ഥാപിക്കെപ്പ .
ഇങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ ഇവ ഒരു മഹാവ്യാധി പിടിെപട്ടതി നാൽ ൈകകാ 
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ലുകൾ കുഴങ്ങി ക ം മങ്ങലി േപായി. ആകയാൽ അരമനയിൽ ഇവെനെകാ 
ഉപകാരമില്ലാെത വന്നതുെകാ േമപ്പടി രാജാവും റാണിയും ഇവെന തള്ളി 

ക്കള അവേനാടു േചന്നൎിരുന്നവ രും കൂെട അവെന വിട്ടക . ഇവൻ ഒരു മാ 
സേത്താളം വ്യാധിെകാ വളെര വരുത്തെപ്പട്ടി ം അവ തുണ െച േന്നാർ
ആരും ഉണ്ടായില്ല. എന്നി ം അവൻ ജീവിച്ചതു അ തം തെന്ന. അവെന്റ െചറു 
പ്പ ത്തിൽ അവെന കുഴിയിൽനി വീണ്ടതും കൂെട ഇ അതൃപ്പമല്ല. ഇ ങ്ങിെന 
യിരി േമ്പാൾ ഒരുനാൾ ഒരു ിസ്താനൻ അവെന കാെണണം എന്നി അ ം
ഇ ം േതടി നട . അേപ്പാൾ ഒരു േചാെല ള്ളിൽ എഴുനീ ാൻ പാടില്ലാെത
പട്ടിണിെകാ വല കൺ കാണാെത കിട ന്നതു ക . എന്നി ം അവ 
െന്റ കഠിന െനഞ്ഞിനു മാറ്റമി ല്ലാെത തെന്റ ജന്മനാളിെന ശപി െകാ ജീ 
വെന ഒടുക്കിക്കള വാൻ േനാക്കി. ിസ്ത്യാനേനാ മുെമ്പ ഇവെന കുറി േകട്ടത 
ല്ലാെത ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടിെല്ല വരികിലും ഇേപ്പാൾ കണ്ട ഉടെന ൈദവേസ്ന
ഹെത്ത ഓ ൎ അവൻ ഇവ ആേവാളം സഹായം െച േപാ . ഈ ഉത 
കത്താൽ അവൻ അ ം ബലെപ്പ െകാണ്ടാെറ ിസ്തൻ മാ ം രക്ഷിതാെവ ം
നിെന്ന േപാേലയുള്ള ഏതു അരിഷ്ട പാപി ം അവൻ െസൗഭാഗ്യെത്ത െകാടു  
െമ ം വിേശഷാൽ ഇഹത്തിൽ രക്ഷാനിശ്ചയ െത്തയും പരത്തിൽ നിത്യ ധന്യ 
െത്തയും ന െമ അവ നന്നായി േബാധം വരുത്തിയതും െകാ അവൻ
തെന്റ വരുത്തം കൂട്ടാക്കാെത പറഞ്ഞെതല്ലാം നല്ലവണ്ണം േക . ഇേപ്പാൾ േകട്ട
രക്ഷിതാവു തനി െസൗഖ്യെത്ത തരുെമ ഉറേപ്പാെട വിശ്വസി . ിസ്ത്യാ 
നൻ ദിവ േസന അവ േവ ന്ന ആഹാരം െകാടുക്കയും ആത്മിക ഉപേദശ
െത്ത കഴിക്കയും െച . ഇങ്ങിെന രക്ഷിതാവിൻ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തെന്ന ഇവ
ദിവ്യ ബലമായി തീ ൎ . ഇവേനാടു അറിയിച്ചെതല്ലാം നല്ല നി ലത്തിേല വിത്തി 
േനാടു തുല്യമായി വ . ആകയാൽ അവെന്റ േസ്ന ഹിതൻ അവെന വി േപാകു 
േമ്പാൾ എല്ലാം താൻ തനിച്ചിരി ന്ന തിെന െകാ അധികം ചിന്തിക്കാെത
അവൻ പറ േപായ ഉപ േദശങ്ങെള െതാ വളെര ആേലാചിച്ചേപ്പാൾ എല്ലാം
കരുണാസമ്പ ന്നനായ ൈദവേത്താടു വിടാെത ാത്ഥൎ ി േപാ . ഇങ്ങിെന
അവൻ സമയെത്ത തക്കത്തിൽ വാങ്ങിെക്കാ വന്നതിനാൽ അവ േനരം
ബഹു േവഗം കഴി േപായ കാരം േതാന്നി. അവെന്റ േസ്നഹി തെന്റ വാ  
കെള ഓ ൎ ം ധ്യാനി ം െകാ കത്തൎ ാവിേനാടു കൂട ട അേപക്ഷി വന്ന 
തിനാൽ കത്തൎ ാവു താൻ തെന്ന തേന്നാടു കൂടി എ േപ്പാഴും ഇരി ന്ന ഉറ്റ േസ്ന 
ഹിതൻ എ അനുഭവിച്ചറികയും െച . പിെന്ന നല്ല െസൗഖ്യം വന്നേപ്പാൾ
േബാധകന്മാരുെട സംഗം േകൾേക്കണ്ടതി അവൻ തെന്റ ചങ്ങാതിേയാടും
കൂെട നാട്ടകത്തി േല േപായി.
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അതിെന്റ േശഷം അവ മെറ്റാരു പരീക്ഷ േനരി അേതാ ഇ വനിലുണ്ടായ മാറ്റ 
ങ്ങെളെകാ അവെന്റ പഴയ േസ്നഹിതന്മാർ അ വെന അത്യന്തം നിന്ദി പരി 
ഹസി . അവെന തിരിെക പാപത്തി േല വശീകരിപ്പാൻ വട്ടം കൂട്ടി എങ്കിലും
കത്തൎ ാവു അവെന വിശ്വാസ ത്തിലും െപാറുതിയിലും ബലെപ്പടുത്തിയതിനാൽ
അവരുെട യത്നങ്ങൾ ഒ ം ഫലിച്ചില്ല; ഒടു ം ആയവരും തങ്ങൾ നിരസിച്ച
സുവിേശഷം ബല േമറിയെതന്നതി മതിയായ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവനിൽ കണ്ടതി 
നാൽ അവെന പരീക്ഷിപ്പാൻ മടു േപായി. ഇേപ്പാേഴാ രാജാവും റാണിയും സു 
വിേശ ഷ സംഗത്തിനു െചവിെകാടു ന്നതു കൂടാെത ആ ദ്വീപിൽ പാ ൎന്ന
ജനങ്ങളിലും കൂടി ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി വരികയും െചയ്തിരി . പിെന്ന
പമിക്കി എന്നവൻ മിശ്ശ്യൻ പള്ളി ടത്തിേല േപായി വാ യിപ്പാൻ ശീലിച്ച 
തിെന്റ േശഷം തിരുസ്നാനത്തിൽ അവ ബത്തൎ ിേമ യൂ എന്ന േപരും ലഭി
അവൻ വാ ാൻ ശീലിച്ച ഉടെന തിരിെക അവെന്റ കണ്ണിെന്റ കാശം അേശ 
ഷം േപായിേപ്പായി എങ്കിലും ദി വ്യവചനെത്ത അറിേയണ്ടതി തക്ക യത്നം
കഴിക്കാെത ഇരുന്നില്ല. എങ്ങിെന എന്നാൽ എഴു പള്ളിയിേല കുട്ടികെളെക്കാ 

േവദപുസ്ത കെത്ത വാ ി േക അദ്ധ്യായങ്ങളായി കാണാപാഠം പഠി
േപാ താൻ പഠിച്ചവെറ്റെകാ ധ്യാനി ന്നതു തെന്ന അവ മുഖ്യസ േന്താ 
ഷേവലയായ്തീ ൎ . അ യുമല്ല അവെന്റ നട ം സ്വഭാവവും ഏ റ്റവും മാറി തിരു 
സ്നാനം ാപിച്ച ചില മാസങ്ങൾക്കിേട താൻ സംഗിപ്പാനും രാജധാനിയിൽ
ഒരു സഭെയ വിചാരിപ്പാനും തെന്ന നിയ മിക്കെപ്പ . ഈ സ്ഥലത്തിൽ അവൻ
അേനകം കാലം ഇരുന്നതിനാൽ ഏറിയ നന്മകൾ ഉളവായി വ . താേനാ ഒരു
കൂലിക്കാരേനക്കാൾ അ ധികം േവല െചയ്വാൻ ശക്തിയുള്ളവനായിരു . തെന്ന
കുഴിയിൽനി മാന്തിെയടു കാട്ടിേല ആപത്തിനും പട്ടിണി ം െതറ്റി ജന 
ങ്ങളു െട വിേരാധത്തിൽനി ം തെന്റ അറിയായ്മ ം പാപത്തിനും അവെന തടു 

രക്ഷിച്ച കത്തൎ ാവു തെന്ന ഈ കായ്യൎങ്ങൾ എല്ലാം േവ ന്ന ാണിയും
ബലവും അവ നല്കിയതു. അവെന്റ വാൿസാമത്ഥൎ ്യെത്ത േനാക്കിയാൽ താൻ
മറു േലാകത്തിൽനി വന്നവൻ എ േതാ ം; ആ കയാൽ താൻ പലേപ്പാഴും
ൈദവം േലാകെത്ത ന്യായം വിധിപ്പാൻ വരു േമ്പാൾ അവൻ െച ന്ന ഭയങ്കരവും
മഹത്വവുമുള്ള കായ്യൎങ്ങെള പറ േകൾ ന്നവർ നടുങ്ങി തങ്ങെട ൈകെകാ 

മുഖങ്ങെള മൂടിെക്കാ ം. േലാകത്തിൻ പാപങ്ങെള ചുമെന്നടു ന്ന ൈദവ 
ത്തിൻ കുഞ്ഞാ ട്ടിെന െകാ ജനങ്ങേളാടു േഘാഷി േമ്പാൾ എല്ലാം പലരുെട
മനം ഉരുകി േപാകും. ഇനി ഒടു ം അേനകർ എഴുനീ തങ്ങെട ആത്മാവി െന്റ
വീെണ്ടടുപ്പിന്നായുള്ള കത്തൎ ാവിൻ കരുണെയ അറിയി ന്ന ദൂത നായി തള്ള 
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െപ്പട്ട ഈ എളിയവെന െതരിെഞ്ഞടുത്തതുെകാ കൃപാ സമ്പന്നനായ ൈദവ 
െത്ത ഏറ്റവും പുക കയും െച ം.
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THE MOABITE STONE
േമാവാബ്യ ഓമ്മൎക്ക

അം സഭാമിശ്ശനിേല േബാധകനായ ആഗസ്തസ് ൈ ൻ 1868ാ മതിൽ ചാവുക 
ടലിെന്റ കിഴ ള്ള ദിേബാനിൽ േമാവാബ്യ ഓമ്മൎക്കല്ലിെന യദൃഛ്ശയാ കെണ്ട 
ത്തി. ആയതിെന ൨ രാജ. ൩ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറ വരുന്ന േമാവാ 
ബിെല മന്നനായ േമശ 890ാം ആ ിസ്ത മുെമ്പ െകാത്തി സ്ഥാപി 
ച്ചിരി . ഇ േയൽ രാജാവായ ആഹാ ബ് േമാവാബ്യെര ജയിച്ച േശഷം
അവർ ഇ േയൽ രാജ്യത്തി നൂറാ യിരം ആട്ടി ട്ടികെളയും േരാമം കൂടിയ
നൂറായിരം ആട്ടിെങ്കാറ്റന്മാെരയും കപ്പം െകാടുേക്കണ്ടി വ . ആഹാബ് മരിച്ച
ഉടെന േമാവാബ്യർ കല ഹി അേമ്മാന്യെരയും ഏേദാമ്യെരയും സഹായത്തി 

വിളി എ വരികിലും അവർ തങ്ങളിൽ തെന്ന പിണങ്ങിേപ്പായതിനാൽ
ഇ േയ ല്യ ൎ അവെര എളുപ്പത്തിൽ ജയി െകാള്ളയിടുവാൻ സംഗതി വ .
എന്നി ം േമാവാബ്യരാജാവായ േമശ അടങ്ങാെത പുതുതായി േപാരി ഒരുെമ്പ 
ടുകയാൽ ഇ േയൽ രാജാവായ യേഹാരാം യഹൂദായിേല രാജാ വായ യേഹാ 
ശാഫാത്തിെനയും ഏേദാമിേല രാജാെവയും തുെണ വിളി േമാവാബു േദശ 
െത്ത ആ മിച്ചാെറ േമാവാബ്യർ രണ്ടാമതും േതാ േപായതിനാൽ േമശ തെന്റ
വടേക്ക അതിരിലുള്ള സകല പട്ടണങ്ങെള ഉറപ്പി എതിത്തൎ തുെകാ മുമ്പറ 
ഞ്ഞ പട ട്ടം വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടി ചുറ്റി വന്ന സംഗതി േമൽ പറഞ്ഞ കെല്ല 
ഴുത്തിനാൽ െതളിയും. ആ കൽ ആകെട്ട മുകൽവണ്ണൎമുള്ള ഒരു വക ചാണമാ 
ണിക്യം (ഉരക്ക ല്ല് ) ആകു . അതി നാലടി ഒരു അംഗുലം നീളവും രണ്ടടി
ഒന്നര അംഗുലം അകലവും തക്ക കനവും െപരു ഭാരവുമു . അതിെന്റ മിനു 
ക്കിയ േമ ാട്ടിൽ നാലു പുറവും രണ്ടംഗുലം അകലത്തിൽ കുരു വ ളരും ഒന്നര
വിരൽ അകേല 34 വരികളിൽ എ ായ എഴുത്തിെന്നാത്ത െഫായ്നീക്യ അക്ഷ 
രത്തിൽ എഴു ം െകാത്തിപ്പതിച്ചിരി . ആ ക ല്ലിേല എഴു ഗിൻ്ബുഗ്ഗൎ
പണ്ഡിതർ ഇം ിഷിൽ ഭാഷാന്തരം െച യ്തതാവിതു: േമശയായ ഞാൻ ദിേബാ 
ങ്കാരനായ േഖേമാഷ്ഗാദ് എന്ന േമാ വാബ്യരാജാവിെന്റ മകൻ, എെന്റ അപ്പൻ
േമാവാബിെന 30 ആ ഭരി ഞാനും എെന്റ അപ്പെന്റ േശഷം വാ നടത്തി,
എെന്റ സ കല കവച്ചൎക്കാരിൽനി എെന്റ രക്ഷി എെന്റ എതിരാളികളുെട
േമൽ എൻ കണ്ണ് േനാക്കിെക്കാണ്ട് വാ മാറാക്കിയ േഖേമാഷി ഞാൻ ഈ
രക്ഷാക്കല്ലിെന െകാച്ചൎയിൽ നാട്ടിയിരി . േകട്ടാലും േഖ േമാഷി തെന്റ
നാേടാടു തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടായതിനാൽ ഇ േയൽ രാജാവായ ഒ ി േമാവാെബ
ഏറിയ നാൾ െഞരുകിക്കള ; അനന്തരവനായ അവെന്റ മകൻ: ഞാനും േമാ 
റാേബ െഞരു ം എ പറ . എെന്റ നാളുകളിൽ അവൻ: നാം േപായി
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ഞാനും അവെന്റ േമലും അവെന്റ കുഡുംബത്തിേന്മലും എെന്റ ആ ഹത്തിെന്റ
നി വൃത്തി കണ്ണാെല കാണും എ ം ഇ േയേലാ: ഞാൻ അതിെന എ േന്ന 

ം ഒടു ം എ ം പറ . എന്നാൽ ഒ ി െമേദബനാട്ടിെന പി ടിച്ച്; എതി 
രാളി താൻ ഉള്ളനാളുകളിലും മകെന്റ നാളുകളിലും അതി െന 40 വഷൎേത്താളം
അടക്കി വാണിരു ; േഖേമാേഷാ എെന്റ നാളു കളിൽ അതിെന കരളലി
ഞാനും ബായാൾ േമേയാെന പണിതു ചുറ്റിലും ഓർ അകിഴ് േകാരി കിരിയഥാ 
യിമിെന പണിതു. ഗാദിേല മ നുഷ്യർ പേണ്ട െതാ അതേരാഥ് നാട്ടിൽ പാ◌ൎ 
ക്കയും ഇ േയൽ രാജാവു അതേരാഥിെന ഉറപ്പിക്കയും െചയ്തിരു . ഞാേനാ
േഖേമാഷ് േമാവാ ബ് എന്നവരുെട മനം െതളിവിന്നായി വാടിേയറിപ്പിടിച്ച് വാ 
ടിയിേല േപാരാളികെള വധിക്കയും െച . അതിെല കവച്ചൎെകാ േപായി കി
യ്യൎാഥിേല േഖേമാഷിെന്റ മുമ്പിൽ അടിയറെവ അവിെടേയാ സീരാൻ െമാ്രഖാ 
ത്ഥ് എന്ന ഊരുകളിേല കൂടിയാന്മാെര പാപ്പൎി . പിെന്ന േഖ േമാഷ് എേന്നാടു:
ഇ േയലിെന്റ ൈകയിലുള്ള േനേബാേവ െച പിടിക്ക എ പറ . റാൻ
എന്നി ഞാനും രാ ിയിൽ തെന്ന പു റെപ്പ പുലച്ചൎമുതൽ ഉച്ചേയാളം അതി 
േനാടു എതി ൎ 7000 പുരുഷ ന്മാെര വാളിന്നിരയാക്കി ീകെളയും കന്യക 
മാെരയും വധിക്കാെത അ ഷ്ടർ േഖേമാഷി നടച്ചിറ െവ . യേഹാെവ ള്ള
ഭജനപാ ങ്ങെള ഞാൻ എടു േഖേമാഷി തിരുമുല്ക്കാ യാക്കി. ഇ േയൽ
രാജാവു ഇനി വിേരാധമായി പടെവട്ടിയേപ്പാൾ യാഹാസിെന ഉറപ്പി അ
തിൽ ആളുകെള പാപ്പൎി . േഖേമാഷ് അവെന എെന്റ മുമ്പിൽനി ആട്ടിക്ക 
ളഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ േമാവാബിൽനി 200 പുരുഷന്മാെരയും അതിേല എളിയ 
വെരയും കൂട്ടി യാഹാസിൽ പാപ്പൎി അതിെന ദിേബാ േനാടു േച ൎകയും െച 
യ്തിരി . ഞാൻ അതിൽ െകാച്ചൎേയയും കാ ട്ടിേല വാടിേയയും നഗരവാടി 
കെളയും അതിേല പടിവാതിലുകെളയും േഗാപുരങ്ങെളയും ഒരു െകാട്ടാരെത്തയും
ദുഷ്ടന്മാ ൎ േവണ്ടി ആ വാടിക്ക ക തുറു കെളയും പണിതിരി . െകാ◌ൎ 
ച്ചിേല വാടിക്കക ഒരു െകാക്കരണി ഇല്ലായ്കയാൽ, ഞാൻ ജനങ്ങേളാടു ഓേരാ 
രുത്തൻ തെന്റ സ്വന്ത വീട്ടിൽ, ഓേരാ െകാക്കരണി ഉണ്ടാെക്കണം എ ക ി 

. ഇ േയലിേല െതരിെഞ്ഞടുത്ത പുരുഷന്മാെരെക്കാ ഞാൻ െകാച്ചൎയു
െട അകിഴി വാടിയിടുവി . ഞാൻ അഖൎെര പണിതു അേന്നൎാൻ പു ഴെയ
കടപ്പാൻ തക്ക നിരത്തിെനയും ഉണ്ടാക്കി പാഴിടമായിേപ്പായ േബഥ് ബാേമാ 
ഥിെന ഞാൻ പണിയി , ദിേബാനിൽനി വന്ന ആയുധപാണികൾ ഇടി ക 
ളഞ്ഞ േബസറിെന ദിേബാൻക്കാർ ഇണ കെകാ ഞാൻ പണിയിച്ചിരി  

. എെന്റ രാജ്യേത്താടു േചത്തൎ ബി ാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വാണിരു . ഞാൻ
െബഥ് ഗാമുൽ, െബഥ് ദി ാഥായിം, െബഥ്ബാ യാൾ േമേയാൻ എന്നിവെറ്റ െക 
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ട്ടി നാട്ടി േല എളിയവെര വരുത്തി അതിലിരുത്തി. അ കാരം പ െതാ
എേദാ മ്യർ പാത്തൎ െഹേരാനായിമിെന ഞാൻ പണിതതു; േഖേമാഷ് എേന്നാ
ടു; എഴുനീ ഇറങ്ങി െഹേരാനായിമിേനാടു പടെവട്ടി അതിെന പിടി ക്ക എ
പറഞ്ഞതിനാൽ തെന്ന േഖേമാഷ് അതിെന എെന്റ ദിവ സങ്ങളിൽ മടക്കിത്ത 
ന്നതുെകാ ഞാൻ അതിെന കേയ്യറ്റം െച പിടി ആകയാൽ ഈ കല്ലിെന
ഓമ്മൎക്കായി നാട്ടിയിരി താനും.
േമ റഞ്ഞ കല്ലിെനെക്കാ ഒരു നീണ്ട ചരി ം പറവാനുണ്ടായി രു . ൈ ൻ
എന്ന േബാധകൻ അതിെന നല്ലേപ്പാൾ കെണ്ടത്തി. ആ സമയം അവിെടയു 
ള്ള അറവികൾ ആയതു തങ്ങളുെട കൃഷിെയ ചാ ഴിയും മ ം വില വാൻ ഉപ 
കാരം എ കരുതിയിരു . സ്സ്യകാ യ്യൎസ്ഥൻ െബൻഹാമീദ് എന്ന െബദു 
വി മക്കളുെട േശഖി 120 െപാ െകാടു കല്ലിെന െകാ േപാവാൻ വി 
ചാരിച്ചേപ്പാൾ അറവികൾ അതിെന ഓരിട െകാ േപായി മെറ കള .
ഒടുവിൽ അതി െനെക്കാ തക്കൎിച്ചതിനാൽ െകാ േപാകുവാൻ സമ്മതിച്ചി 
ല്ല. സ്സ്യകായ്യൎസ്ഥ ആയതു സാധിച്ചില്ല എ പര ീസ്സ് കായ്യൎസ്ഥനായ
ഗേന്നാ കണ്ടേപ്പാൾ െബദുവി മക്കളുെട അടുേക്ക ഒരു അറവിെയ അയ ആ
കല്ലി 360 െപാ പറ , കടലാസ്സിൽ ആ കല്ലിെന്റ എ ഴു പതിെച്ചടു 
പ്പിപ്പാൻ ക ി . അറവിക്കാരൻ ആ കടലാസ്സിെന കല്ലിൽ അമുക്കി തീരാറായ 
േപ്പാൾ അറവികൾ വാളും വടിയുമായി അവ േനെക്കാള്ള വ . ആ അറവി കട 
ലാ െതരുെതേര ഞമുണ്ടി ൈക യിലടക്കിയ ഉടെന അവർ അവെന്റ പുറ
വാൾ െകാ െവട്ടി മു റിേയ ിച്ചതിനാൽ അവൻ അതിേനാടു കൂട മണ്ടിക്കള 

. ഗേന്നാ സാ ആ ഞമുണ്ടിയ കടലാ വിരി വായി െപാരുൾ തിരിച്ച 
തി നാൽ വഴിേയ ആയതു വലിയ ഉപകാരമായ്വരികയും െച . െബദുവി മക്കൾ
ശഠി നില്ക്കയാൽ പര ീ മ ി റൂമിേക്കായ്മയുെട സഹായം ലഭി ആയതു
ദമഷ്കിേല വാലിേയാടു ഏ ിപ്പാൻ അവിടു ക ി . െബദുവി മക്കളുെട േശഖമാ 
േരാ ആ േദഹേത്താടു നീരസം ഉണ്ടാകയാൽ കല്ലിെന തക ൎ തങ്ങളിൽ അം 
ശി കള . അഴിനില പൂ വി െകാടുേക്കണ്ട എ അം നായകനായ വാ 
രൻ എന്നവരും ഗേന്നാസാ ം കരുതി അക്കല്ലിെന്റ കണ്ടങ്ങൾ എവിെട എല്ലാം
ഉെണ്ടന്ന റിവാൻ ആളയ തിരക്കി മത്താേല ഇരുവരുെട ഉത്സാഹം െകാ

ഗേന്നാ സാ ി ര വലിയ കണ്ടങ്ങെളയും വാരൻ നായക െചറിയ
കണ്ടങ്ങെളയും കിട്ടിയതിനാൽ അവെറ്റ തമ്മിൽ പറ്റിക്കയും െച . ഫലസ്തീന 
നാട്ടിേല പഴമ ട്ടം ആ കല്ലിെന പരീസു നഗര ത്തിനു ദാനമായി െകാടുക്കയും
അതിെന്റ ഒരു വാ ൎ ദ്യിബ്സിൻ കല്ലി െന െകാ എടുപ്പി ലണ്ടനിേല െപൗ 
രാണികശാെല െകാടുത്ത യക്കയും െച .
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THE BONES OF THE TRUNK
ഉടെമ്പ കൾ—േദഹാസ്ഥികൾ

ശരീരത്തിൽ എ കൾ അ വിധമാകു .
൧. െനടുമുള്ളിേല മുതുെകല്ലകൾ ഇരുപ നാലു
൨. മൂടുപൂെണ ഒ .
൩. വാരിെയ കൾ ഇരുപ നാലു.
൪. എതിർമു ഒ .
൫. ഉെക്കൽെക്ക ഒ .
കൃഷി വള കളിൽ ക െകാ ന്നതി പു െകാ ം മ ം അവലക്ഷണമായ
ആളുരു നാട്ടേമൽ െകട്ടി നിക്കൎേന െവ . അതി കുനിവാേനാ ചരിവാ 
േനാ പാടില്ല. അ കാരം േവണെമങ്കിൽ അതി െന്റ പുറം കൂട്ടി െകട്ടിയ നാട്ട
കണ്ട ണ്ടായിരിേക്കണം. ഇതു തെന്ന മാനുഷ ശരീരസ്ഥിതിയിൽ വിള .
മനുഷ്യെന്റ െനടുമു ഒരു നാ ട്ടകണേക്കയല്ല. അതു കടു രുണ്ട ഇരുപ നാ 
ലു തുണ്ടങ്ങളായിരി . അവറ്റിൻ േമൽ കീ റങ്ങൾ ഓരായം േചരുമാ പര 

കൂച്ചൎം െകാ േയാജിച്ചിരി ന്നതിനാൽ സവ്വൎശരീരാംശങ്ങൾ തക്ക
ഉറ ം ആ ക്കവും സാധിക്കയും ഉടൽ കുനി നിവി ൎ തിരി വള
െകാ ൾവാൻ സ്വാധീനമായിരിക്കയും െച . ഓടൽ േപാെല ഇരി ന്ന ഈ
അസ്ഥിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ മൃദുവായി ചുക തടിച്ച അകമജ്ജ േകടു വരാെത തല
തുടങ്ങി അറ്റേത്താളം നിറഞ്ഞിരി . ഈ മജ്ജ യിൽനി ശ്ശൎം േസ്വ 
ഛ്ശാചലനം എന്നിവറ്റി പറ്റിയ ഓേരാ മജ്ജാത ക്കൾ ശരീരത്തിൽ എ ം
പട ൎ കിട . ഈ മജ്ജസ്തം ഭത്തി ഒരു സൂചി മാ ം തട്ടിയാൽ ഉടെന
തരിപ്പം മരണവും ഉണ്ടാ കും അല്ലായ്കിൽ ചിലേപ്പാൾ ശ്ശൎേമാ േസ്വഛ്ശാച 
ലനേമാ മാ ം ഇ ല്ലാെത േപാകും താനും. േമൽ േമൽ കിട ന്ന ഈ മുതു 
െക കൾ െതറ്റി അകമെജ്ജ ഹാനി വരാതവണ്ണം ഇരുഭാഗങ്ങളിൽ അവെറ്റ
തമ്മിൽ ഇെണ േചേക്കൎണ്ടതി ചിറകിെനാത്ത ആണികൾ ഉ . േനേര
പുറ അകമജ്ജെയ കാപ്പാൻ തക്കമുള്ള ഓേര തുെണ്ടേല്ലാടു േചന്നൎിരി ന്ന 
തിെന മനുഷ്യൻ നിവിന്നൎാലല്ല കുനിഞ്ഞാൽ തെന്ന ന ന്നായി കാണുകയും െച 
യ്യാം.
െനടുമുള്ളിെന്റ ആകൃതിെയ േനാക്കിയാൽ ആയതു െചാവ്വല്ല ര സ്ഥലത്ത് വള 
ഞ്ഞതായിരി . അതിെന്റ േയാജനേമാ മനുഷ്യൻ ഓടിച്ചാടിതുള്ളി നട  
േമ്പാൾ അതിനാലുള്ള കടുത്ത ഇളക്കം ഉരേത്താ ടല്ല െമല്ലേന മാ ം തലയിൽ
എത്തി തലേച്ചാറ്റി യാെതാരു കാ രവും േകടുപാടു തട്ടിക്കാെതയിരിപ്പാൻ
തെന്ന. െനെട്ടല്ലി തെലക്കൽ വണ്ണം കുറകയും ഉെക്കൽെക്കേട്ടാടു അടു മ 
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ളിൽ തടി ഏറുകയും െച . അതിെന മൂന്നംശമായി വിഭാഗിക്കാറു . കഴു 
മു കൾ ഏഴും മുതുമു കൾ പ ം കടിമു കൾ അ ം എന്നിങ്ങ െന

മൂ പ തെന്ന.
1. കഴു മു കളിൽ െചണ്ട റ്റി കണേക്ക തലെയ ചുമ ന്ന ആധാരാസ്ഥിയും
അതിൻ കീേഴ പേല്ലാെടാത്ത ദന്താസ്ഥിയും മ ള്ളവറ്റിൽനി േഭദിച്ചിരി ന്ന 
തു തലെയ യേഥഷ്ടം അ ം ഇ ം േമലും കീഴും ഇളക്കിെക്കാൾവാൻ തെന്ന.
ഈ പലവക തിരിച്ചൽ സാധിേക്കണ്ടതി ആ മു കൾ തമ്മിൽ അധികം
മുറുകിയിടുങ്ങിയ പിടിത്തമിെല്ലങ്കിലും തലയുെട ഭാരം അവെറ്റ ഇടവിടാെത അമ◌ൎ 
ത്തി വരികയാൽ േവ ന്ന ഉറ കൂടു താനും. എന്നാൽ തൂക്കിക്കളയുന്നവ രു 
െട തലയിൽനി ഉടലിെന്റ ഭാരെമല്ലാം തൂ േമ്പാേഴാ അവരുെട െനെട്ട വലി 

ആ ര മു കൾ എളുപ്പത്തിൽ ഓരായം വി ളുക്കി ശ്വാസേകാശങ്ങളുെട മു 
ഖ്യ ത ക്കൾ പുറെപ്പടുന്ന പൃഷ്ടമജ്ജയുെട ആ സ്ഥലെത്ത തെന്ന െഞ കയാൽ
െപെട്ട മരണമുണ്ടാകു . ഇ േതാത്തൎ ാൽ തുമ്പില്ലാത്ത വിേനാദത്തിന്നായി
കുട്ടികെള തലെകാ െപാന്തി ന്നതും മ ം അനത്ഥൎ മുള്ള കളിെയ ം പലർ
അതിനാൽ മരിക്കേയാ മറ്റവ ൎ ഓേരാ േകടു ത കേയാ െചയ്തിരി എ ം
േബാ ധി ം.
2. പിെന്ന പ മുതുമു കളിൽനി ര വാരിെയ കൾ വീ തം മുെളച്ചിരി 
ക്കയാൽ അവ ഇരുപ നാലു വാരിെയ കൾ ആധാ രം ആകു .
3. തലക്കൽ നടുമുള്ളിെന്റ ഇളന്തലയും കടി േദശ മുതുതലയും ഉണ്ടാകെകാ 

കടിമു കൾ അ ം ശരീരത്തിെന്റ ആട്ടം കുനി മറി തിരി മുതലായ
അേനക വിവിധ അനക്കങ്ങൾ പേയാഗമാ കയാൽ മനുഷ്യെന്നാത്ത ൈമെയാ 
തുക്കമുള്ള സൃഷ്ടി േവേറയില്ല എന്നറി വൂതാക.
2. മൂടുപൂെണ . സാക്ഷാൽ െനെട്ടല്ലിെന്റ തുടച്ചൎയായ മൂടുപൂ െണല്ലി ശിശു 

ായസ്ഥ ൎ അ മു കൾ ഉെണ്ടങ്കിലും അവ ക െറകാലം െകാ ഏകേദ 
ശം ഓെരല്ലായി ചമയു . ശാകൃതിയുള്ള ഈ എ െനെട്ടല്ലിെന്റ കടിത്തല 
യും ഉെക്കൽെക്കട്ടിൻ പിൻപുറ ൈവര ൾ കണേക്ക കുടുക്കിയ എ ം അേ .
അതിേനാടു മുമ്പറഞ്ഞ നാലു േനരിയ വാെല കൾ തുട ൎ െനെട്ട അവസാനി 
ക്കയും െച . ഇവ അടിവയറ്റി ആക്കമായി നി . ഇങ്ങെന സകല
മാനുഷാംഗങ്ങളിൽ നടുമു അത്യന്തം അതിശയമുള്ളതും ാവി െന്റ ജ്ഞാ 
നെത്ത വണ്ണൎി ന്നതുമാകു . (േശഷം പിന്നാെല.)
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A SPECIAL DAY OF HUMILIATION THANKSGIVINGS
അനുതാപേസ്താ ാപദാനദിവസം

നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവാെയ അേന്വഷി അവെന നിെന്റ പുണ്ണൎഹൃദയം
െകാ ം നിെന്റ പൂണ്ണൎ ആത്മാവു െകാ ം നീ അവെന അേന്വഷിച്ചാൽ നീ
അവെന ക െണ്ട ം. ആവത്തൎ നം ൪, ൨൯.
ഏകേദശം മൂ നാലു വഷൎങ്ങളായി ന െട ഹി സ്ഥാനത്തിൽ മഴ തക്ക
േപാെല ഇല്ലാഞ്ഞതിനാലും ഓേരാരിക്കൽ അധികമായി െപയ്ത വന്നതിനാലും
കഠിന ക്ഷാമം ഉണ്ടായ്വന്നതു കൂടാെത കഴിഞ്ഞ വഷൎ ത്തിൽ ഓേരാേരാ
േദശങ്ങളിൽ െവ കിളികളും എലികളും എണ്ണമില്ലാെത വ കൃഷി എല്ലാം
നഷ്ടമാക്കിയതിനാൽ അേനക ൎ വളെര െഞരുക്കം തട്ടി. പലരും വിശ 

െകാ മരിക്കയും ഈയിേട പകച്ചൎ പനി, വസൂ രി, നട ദീനം മുതലായ
കഠിനേരാഗങ്ങളാൽ ഏറിയവർ ഈ േലാകം വി േപാകയും െച . ഇെതല്ലാേമാ 
ത്തൎ ാൽ വളെര ദുഃഖിപ്പാനും ിസ്ത്യാ നരായ നാം ഈ കഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം വന്ന
സംഗതിെയ ഭക്തിധ്യാനങ്ങ േളാെട തിരുെവഴു കളിൽനി അവിടവിെട
വായി വിേശഷി േലവ്യ ൨൬ാം കുറി െകാ വാനും ആവശ്യം.—അവിെട
പറയുന്നെതങ്ങി െന എന്നാൽ ”നീ എെന്റ ന്യായ മാണങ്ങളിൽ നട എെന്റ
ക നകെള മാണി അവെയ െചയ്താൽ ഞാൻ തത്സമയ നിങ്ങൾ മഴ
തരും. ഭൂമി തെന്റ വദ്ധൎനെയയും തരും ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ അവയുെട
ഫലെത്തയും തരും. ഞാൻ േദശ സമാധാനെത്ത തരും. നിങ്ങൾ കിട ം
ആരും നിങ്ങെള ഭയെപ്പടു കയില്ല. നിങ്ങൾ പഴയ ധാന്യെത്ത ഭക്ഷിക്കയും
പുതിയതിെന്റ നിമിത്തം പഴയതിെന നിങ്ങൾ പുറ െകാ വരികയും
േവണം. ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ കട നിങ്ങൾ ൈദവമായിരി ം
നിങ്ങൾ ഇനി ജനവും ആയിരി ം.”
”എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന െചവിെക്കാള്ളാെതയും ഈ ക നക െള ഒക്ക 
യും മാണിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ, ഞാനും ഇതിെന നിങ്ങേളാ ടു െച ം;
ക കെള ക്ഷയിപ്പി ന്നതും ഹൃദയെത്ത ദുഃഖിപ്പി ന്നതുമാ യ ഭയെത്തയും
ക്ഷയേരാഗെത്തയും ജ്വരെത്തയും ഞാൻ നിങ്ങളുെട േമൽ വരു ം; നിങ്ങളുെട
വിത്തിെനയും നിങ്ങൾ വൃഥാ വിെത ം. എെന്തന്നാൽ നിങ്ങളുെട ശ ക്കൾ
അതിെന ഭക്ഷി ം.”
ഇ കാരം മനുഷ്യജാതി േനരിടുന്ന സകല കഷ്ടന ങ്ങെള ൈദ വം അയ 

ന്നതു ന െട പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ആകു എ ം ന െട നന്മക്കായി
അവൻ നെമ്മ ശിക്ഷി എ ം നെമ്മ പാപദാസ്യ ത്തിൽനി വിടുതൽ
ഉള്ളവരാക്കി തീപ്പൎാൻ അവ മന എ ം നന്നായി വിശ്വസി സത്യ
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അനുതാപമുള്ളവരായി ൈദവത്തിൻ സ ന്നിധാനത്തിൽ വ നെമ്മ തെന്ന
താഴ്ത്തി ന െട പാപങ്ങെള ഏ പറ കൃപെയ േതടുക!
ഇേപ്പാൾ ര മാസമായി മഴ നന്നായി െപ ന്നതിനാൽ കൃഷി വൃ ക്ഷാദികൾ
എ യും വാ വളരുന്നതു െകാ ൈദവം വീ ം നേമ്മാ ടും ന െട ജന്മ 
േദശേത്താടും കരുണ കാണി എ വിളങ്ങി വരു പൂവ്വൎകാലത്തിൽ
േമാശേയാടു ൈദവം ”ഞാൻ എെന്റ ജനത്തിൻ നിലവിളിെയയും െഞരുക്കങ്ങ 
െളയും കണ്ടിരി എ പറഞ്ഞതു േപാെല ന െട അരിഷ്ട സ്ഥിതിെയയും
ൈദവം കണ്ടിരി എ വിശ്വസി ൈധയ്യൎം െകാ ക.
എന്നാൽ ഈ വരുന്ന ആഗുസ്ത് ൧൭ാം തിയ്യതി ഞായറാ യിൽ ന െട
ആരാധന സ്ഥലങ്ങളിലും ഓേരാരുത്തർ താന്താങ്ങളുെട വീടുകളിലും ഈ സം 
ഗതിെയ വിചാരി െകാ അനുതാപെപ്പ കത്തൎ ാവിെന മ ഹത്വെപ്പടു ക
എന്നിങ്ങിെന കണ്ണൎാടകസഭാപ ാധിപൻ നേമ്മാടു അറിയി . നാം
േകരേളാപകാരി വായനക്കാരുെട മുമ്പിൽ ആ അ ഭി ായെത്ത െവ ന്നേതാ
ഇതിൽ കൂടുവാൻ മന ള്ളവർ യേഥഷ്ടം കണ്ണൎാടകസേഹാദരന്മാേരാടു കൂട
േചേരണ്ടതിനു തെന്ന.
(സഭാപ ത്തിൽനി ).
THE BIBLE IN THE NURSERY IN INFANT SCHOOLS
ശിശുശാലകളിലും അകംഭാഗത്തിലും കഴിേക്ക ന്ന േചാേദ്യാത്തരം.
സേദ്വദം അറികയും േസ്നഹിക്കയും െച ന്ന ഏവ ൎം വാത്സല്യമുള്ള വന്ദനം
െചാല്ലി, അവർ താെഴ പറയുന്ന സേദ്വദേചാദ്യങ്ങെള െചറുകിടയുെട മുമ്പിൽ
െവ ഉത്തരം പറ വാൻ ശീലിപ്പിേക്കണേമ!
1. േവദം പറയുന്ന എട്ടാളുകൾ ര ടു മരണമുണ്ടായി. അവരുെട േപരുകൾ
ഏവ?
2. മരിച്ച ഓരാൾ ശവസം ാരം കഴിക്കെപ്പടാതിരുെന്നങ്കിൽ ഉയിെത്തൎ ഴുനീ 
ല്ക്കയില്ല യായിരു ആയതാർ?
3. ഉയിരറ്റ േമനിേയാടു ശവെപ്പട്ടിയിൽ കിടന്നി ം േകടുതട്ടാതിരിക്കയും െചയ്തവ 
നാർ?
4.യഹൂദെര കാണുേന്താറും ിസ്ത്യാനരാകുന്ന നാം ഏതു യഹൂദെന ഓേക്കൎണ്ട 
തു? G.W.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

RELIGIOUS RECORD ൈവദികവത്തൎ മാനം
MEDICAL MISSION IN CASHMIR
കാശ്മീരത്തിേല ൈവദ്യമിശ്ശൻ.
ഹിമാലയപവ്വതത്തിെന്റ ഉയന്നൎ വരികളുെട (ശാഖകളുെട) ഇടയിലും പഞ്ചനദ 
ത്തിെന്റ വട ം കാശ്മീരം എന്ന മലരാ ജ്യം പഞ്ചനദത്തിെന്റ വട കിട  

. ഹിമപവ്വൎതങ്ങളുെട ഇടയിേല ഈ നാട്ടി െതളി നീർ െപായ്കകളും ആല 
ങ്കട്ട മ ലകളും (glacier) ഭംഗിയുള്ള കാടുകൾെകാ മൂടിയ ചിെന താഴ്വരകളും
(side-valleys) വാ ള്ള നിലവും സുഖമുള്ള വായുവും ഉ . താണ നില ങ്ങളിൽ
പാ ൎന്ന ഹി ക്കേള ക്കാൾ കാശ്മീരർ െനടുപ്പവും െക ം ഏറുന്നവർ ആയാലും
അവർ പാപത്തിൽ മുഴുകി മ ട്ടില്ലാെത മടി കളയു . കു ളിക്കാെത േചേറാടു നട 
ക്കയാൽ ഓേരാ വരുത്തം അവെര പി ടി . അവർ ഉടു ന്ന േരാ മനിലയങ്കി
അകല ൈകകളു ള്ളതും കാലിെന്റ നരിയാണി േയാളം താഴുന്നതും തെന്ന. ഈ
ഓെരാറ്റ തുണിമാ േമ അവ രുെട േമലു . പണിയും യാണവും െച േമ്പാൾ
ആയ തിെന കയറ്റി അെര ചു റ്റി തുണിെകാ െക മുറു ം. ആ വക കു 
പ്പായം െവ ള്ളം കാണായ്കയാൽ മു ള്ള കുടകെര േപാെല െവള്ളേപ്പൻ നിറ
മുയി ചൂർ അടി െകാണ്ടിരി ം. ഹിമകാലത്തിേല കടുപ്പമുള്ള കുളിർ അട 
േക്കണ്ടതിനു ഒരു തീച്ചട്ടിെയ മൂടിയ മടച്ചൽെക്കാട്ടയുെട േമൽ ഇരു കായുകയും
ൈകകെള കുപ്പായത്തിൻ ഉള്ളിൽ ഇ െപാ ക യും െച . ഈ തീച്ചട്ടികളു 
െട പുക വീട്ടിൽനി പുറ േപാകുവാൻ ഇടം ഇല്ലായ്കയാൽ അക നിറഞ്ഞ
പുക പല കൺവ്യാധി ം മ ം വളമായ്തീരു .
കാശ്മീരേത്താളം ൈവദ്യമിശ്ശൻെകാ മെറ്റാരു രാജ്യത്തിനും ആവശ്യമുണ്ടായി 
രുന്നില്ല. ആയതിെന അം സഭാമിശ്ശൻ ൧൮൫൬ ൈവദ്യനായ എല്മ ിെയ (Dr.
Elmslie) െകാ സ്ഥാപി . വലിയ ഭാരി ്യത്തിൽ കാ വള ൎ പലവിധ
വെലച്ചലിൽ െതളി വന്ന ഈ േ ാതൻ ആ േവെല തക്കയാൾ അേ .
ഒന്നാം ആണ്ടിേല േവനൽകാല 2000ഉം പിേറ്റ െകാല്ലങ്ങളിൽ 3–4000 വീ 
തവും ദീനക്കാെരയും േ ശക്കാെരയും േനാക്കി വരികയും ചി ല മാസങ്ങൾ  
ള്ളിൽ നൂേറാളം േപ ൎ പടലം െപാളിക്കയും െച . ൈദവം അേദ്ദഹത്തി െന്റ
ൈകപുണ്യെത്ത വളെര അനു ഹി എ നാ കാർ ക മഹാരാജാവി 
േനാടു ൈവദ്യൻസാ പിരിയാെത തങ്ങേളാടുകൂട പാ ൎ വേരണ്ടതി അനുവ 
ദിേക്കണം എ ണ ത്തൎ ി . യൂേരാപ്യെര ഹിമകാലത്തിൽ തെന്റ രാജ്യത്തിൽ
പാപ്പൎിക്കരുതു എ ഏതു സംഗതിയാേലാ മഹാരാജാവു ഭാരതഖണ്ഡത്തിേല
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നാടുവാഴിത്തലവന്മാരിൽ (ഉപരാജാവു) ഒരുവേരാടു നിയമം െചയ്തതിനാൽ എല്മ 
ി ൈവദ്യ ൎ അവിെട പാപ്പൎാൻ ന്യായമില്ല മുേങ്കാപിയായ രാ ജാവിനു സമ്മ 

തിപ്പാൻ മന മില്ല. ഇങ്ങെന ഇടവംെതാ തുലാേത്താളം (May—Oct) വി േശ 
ഷി കാശ്മീരത്തിേല മൂലസ്ഥാനമായ ീനഗരത്തിലും േശഷം മാസങ്ങളിൽ
പഞ്ചനദത്തി ലും ൈവദ്യേവലെയ നട ം, അദ്ധ്വാനെപ്പരുമയാൽ വന്ന ബല 
ഹീനത നിമിത്തം താൻ ശരീരെസൗഖ്യത്തിന്നായി യുേരാപയിേല േപായി 
ം അടങ്ങി വി മിക്കാെത കാശ്മീര ആ കാരാദിപുസ്തകെത്ത ചെമ ഇേപ്പാളു 

ള്ള കാശ്മീരഭാഷെയ എഴു ഭാഷയാക്കി തി ൎ . 1872ാമ തിൽ സമമന  
ള്ള ഭായ്യൎേയാടുംകൂട േവ ന്ന െക േനടുന്നതി മുേമ്പ മടങ്ങിെച്ച നട
ശരീരശക്തി ക്ഷയി തുടങ്ങി. ശരീരത്തി മാ മല്ല ആത്മാക്കൾ ം ചികി 
ത്സി െസൗ ഖ്യം വരു വാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചതുെകാ ശാന്തിക്കാരും ഉേദ്യാഗ 
സ്ഥന്മാരും തങ്ങളാൽ ആകു േന്നടേത്താളം ജനങ്ങെള ൈവദ്യെന്റ അടുെക്ക േപാ 
കാതിരിപ്പാൻ തടുത്തി ം അേനകർ പര സ്യമായല്ല രഹസ്യമായിട്ടേ ൈവദ്യ 
െര ശരീരാത്മെസൗഖ്യത്തിന്നായി കാണ്മാൻ െചന്നതു. തനി ഹിമകാല
കാശ്മീരത്തിൽ പാേക്കൎണ്ടതി അനുവാദം ഉണ്ടാേകണം എ പഞ്ചന ദത്തി 
ലും കാലികാതയിലും ഉള്ള േകായ്മേയാടു കഴിച്ച അേപക്ഷ തക്ക സമയത്തിൽ
ക ന എത്തായ്കയാൽ അദ്ധൎ ാണനായി കാശ്മീരത്തിൽനി ചൂടുള്ള പഞ്ചനദ 
ത്തിേല ഇറങ്ങി 1872 െനാെവ 12ാം ൹ മരി േപായി. െനാെവ 30ാം
൹ കാശ്മീരത്തിൽ താമസിപ്പാൻ ക നയും എത്തി. എന്നാൽ അവെന്റ യ 
ത്നം െവറുേതയായില്ല. എല്മ ി സ്വന്തകായ്യൎം േനാക്കാെത പേരാപകാരത്തി 
ന്നായി തെന്റ ജീവെന കളഞ്ഞതു ഓ ൎ മഹാരാജാവിെന്റ മന സ്സി െപരു
അേയ്യാഭാവവും പതവും ഉണ്ടായ്വന്നതുെകാ െമക്ഷ് െവൽ ൈവദ്യൻ ആ സ്ഥാന 
െത്ത ഏറ്റേപ്പാൾ ീനഗരത്തിൽ ഒരു േരാഗാലയെത്ത പണിയിപ്പാൻ നിശ്ചയി 

. െമക്ഷ് െവൽ ൈവദ്യൻ 1874 േമയിൽ എത്തിയാെറ കഴിഞ്ഞ എല്മ ി സാ ം
െതാ റു വയ ള്ള വിശ്വസ്ത കാദിർബക്ഷ് ഉപേദശിയും എന്നിവരുെട സാക്ഷ്യ 
െത്ത േകട്ടനുസരിച്ച ചി ല ആത്മാക്കെള ക . ആ ട്ടത്തിൽ ൩ ദിവസങ്ങളിൽ
100–200 ദീനക്കാ ൎ ചികിത്സി ം പണി തുട ംമുെമ്പ കിഴവനായ ഉപേദശി
ഒരു േവദവചനെത്ത വായി സംഗി ം, േരാഗാലയം തീന്നൎാെറ ദീനെപ്പാറു 
തി അേന്വഷി വരുന്നവർ നാൾ നാൾ െപരുകിയ തിനാൽ െമക്ഷ് െവൽ ൈവ 
ദ്യർ നന്നായി ചെട 1875ാമതിൽ േക്ഷമാവത്തൎ നത്തിനായി ഇം ന്തിേല
േപാേകണ്ടിവ . പഞ്ചനദത്തിൽനി വന്ന ഒരു യുേരാപ്യനും ഒരു നാ കാര
നും ആയ ര േബാധകന്മാർ കഴിയുേന്നടേത്താളം പണിെയ നടത്തി. 1877 ജനു 
വരിയിൽ െദാൻ്സ (Downes) ൈവദ്യർ േച ൎ . അേദ്ദഹം ആദിയിൽ പട്ടാള 
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ത്തിൽ ഒരു നായകനും പി ന്നീടു പട്ടമില്ലാത്ത മിശ്ശെനരിയും ആയിരു . അക്കാ 
ല കാഫിരിസ്ഥാനത്തി (Kafiristan) കടപ്പാൻ വിചാരിച്ചി ം േകായ്മ അവെര
തടു കള . ചുറു ം തുനികരവും ഉള്ളവനായി ഇം ന്തിൽ േപായി ൈവദ്യ 
ശാ ാദികെള പഠി ം ചമ്മൎപ ം (Diploma) േനടി ൈവദ്യനായി താൻ കാശ്മീ 
രത്തിേല പണി ഏറ്റേപ്പാൾ ഓരാെളെകാ ആവതല്ലാത്ത പണി ഒരു സഹ
ൈവദ്യെനയും ഒരു േബാധകെനയും തനി ൈവകാെത അയ കയും േബാധ 
കേനാ ഹി സ്ഥാനിഭാഷ അധികം നടപ്പല്ലായ്കയാൽ വിേശഷി കാശ്മീരഭാഷ 
െയ പഠിേക്കണ്ടതി ക ിക്കയും േവണം എ സംഘക്കാേരാടു അേപക്ഷി 

. താൻ മൂ നാൾ തെന്റ വീട്ടിലും മൂ ദിവസം േരാഗാലയത്തിലും ദീനക്കാ 
രുെട സങ്കടം േകൾ ം. മാസംേതാറും ചക േമനി 2000 ആൾ തെന്റ വീ 
ട്ടിൽ ആേലാചന േകൾക്കയും മരു വാ കയും െച ം. മിഥുനം െതാ ചിങ്ങം
വെര േരാഗാലയത്തിൽ 219 പാ ൎദീനക്കാർ (in-patients) െപാറുപ്പിന്നായി ഇരി
ക്കയും 4180 പുറദീനക്കാർ (out-pationts) ചികിത്സ അനുഭവിക്കയും 540 േപർ
ശ േയാഗ െത്ത (operation) ഏല്ക്കകയും െച . ഇതു ഒരാളുെട ശക്തി മി ന്ന
അദ്ധ്വാനം എേന്ന െചാ ല്ലാവൂ. െതാണ്ടനായ കാദിർബക്ഷിെന്റ അലിവുള്ള േബാ 
ധനെയയും േവവുള്ള ാത്ഥൎ നെയ യും ദീനക്കാർ മന െകാടു േകൾ ന്ന 
തും ഏറിയവർ െപാറുേപ്പാെട നാട്ടിേല മടങ്ങി ”ടക്ടർ സാ ിെന” അനു ഹി 

ന്നതും വിചാരി െദാൻ്സൈവദ്യർ ൈധയ്യൎെപ്പ േവലയിൽ ഉത്സാഹിച്ചിരി 
. മഹാരാജാവു മിശ്ശേനരികൾ ഹിമകാല ം കാശ്മീരത്തിൽ താമസി

േക്കണ്ടതിനു സമ്മതിച്ചതിനു പുറേമ കളികൎാലത്തിൽ ഒരു മിശ്ശേനരികുഡുംബം
േരാഗാലയ ത്തിൽ പാപ്പൎാൻ തക്കവണ്ണം ഓർ എട ഉണ്ടാ വാൻ ക ിച്ചിരി 

.
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POLITICAL NEWS
െലൗകികവത്തൎ മാനം

അബ്ഘാനസ്ഥാനം.— ഉപരാജാ വവകൎൾ. ൈകെയാ വിളയാടിയ സന്ധി 
പ്പി െന ജൂൻ ൬൹ അമീർ യാ ബ് ഖാൻ എന്ന വ ൎ ഒരു ദബ്ബൎ ാരിൽ െവ
ഏകിയിരി . ൨൬൹ അമീർ തെന്റ ജകളിൽ അം ൈസന്യേത്താടു ഇട 
പാടു െചയ്ത ഏവ ൎം െപാതുവിൽ ക്ഷമ അറിയി ന്ന ഒരു വിേമാ ചനപ െത്ത
(amnesty) സമ്മാനി .
ജൂലായി ൭ആം ൹ അം ൈസന്യങ്ങൾ കന്ദഹാെര വി ആ നഗരെത്ത അമീരി 
െന്റ കായ്യൎസ്ഥ ഏ ിപ്പാൻ േപാകു .
ജൂലായി ൧൦൹ െഹരാത്തിെല നാടുവാഴി അമീരിേനാടു: ൈസസ്താൻ നാട്ടിെന്റ
അതി േരാളം വന്ന പാസ്സൎ ിൈസന്യെത്ത എതിേര താൻ തടുപ്പാൻ മനസ്സില
എന്നറിയിച്ചതു കൂടാെത അമീർ ഇം ിഷ്കാരുമായി സന്ധി വന്നതു തനി േബാ 
ധി ന്നില്ല എ ണ ത്തൎ ി െകാ തെന്റ യജമാനേനാടു െചറു നി .
ബമ്മൎ.— മേണ്ടലയിൽ വാഴും തീബാ എന്ന മന്നൻ തെന്റ സിംഹാസനെത്ത ഉറ
പ്പിേക്കണ്ടതി ഏകേദശം നൂറു തമ്പാന്മാരും തമ്പാട്ടിമാരും അവരുെട ജയും
െകാടുമേയാ െട െകാ കളഞ്ഞതു േപാരാ എ െവ േശഷി ന്ന രാജസന്ത 
തിേയയും ഉപ വി പ്പാൻ തുടന്നൎിരി . ആ സംഗതിയാൽ ജൂൻ ൯൹ ഒരു
തമ്പാട്ടി അം ഉപേദഷ്ടാവി െന്റ അടുക്കൽ അഭയം െചാല്ലി ഓടിെച്ചന്നി രി .
ഇതറി മന്നൻ അവളുെട അമ്മ െയ പിടി തടവിലാക്കി കനമുള്ള ചങ്ങല
െകാ അണിയി . അം േക്കായ്മ മന്നെന്റ നടപ്പിെന ശാസി തെന്റ രതക 
െള വി േടണ്ടതി തീച്ചൎയുള്ള ക നകെള അയ . ഒരു മാസത്തിെന്റ അവധി
േവണം എ മന്നൻ പറ യുദ്ധത്തിന്നായി ഒരുങ്ങിെകാ .
എന്നാലും ജൂൻ ൧൫൹ അം കായ്യൎസ്ഥനാ യ ഷാ (Shaw) സാ വകൎൾ കഴി 

േപായ േപ്പാൾ ബമ്മൎേകായ്മ സമഭാവം കാണിച്ചതല്ലാ െത ആേടാപമുള്ള
ശവസം ാരയാനച്ചട കളാൽ (imposing funeral procession) അം േകായ്മ 
െയ ഉപചരിച്ചിരി .
അന്ദമൻ ദ്വീപുകൾ.— നാടുകട ത്തെപ്പട്ട തടവുകാരിൽ ൧൮൭൮ാമതിൽ മുപ്പ േത്ത 
ഴും ൧൮൭൮ാമതിൽ അറുപെത്താമ്പതും വിവാഹങ്ങൾ നട . കഴിഞ്ഞ ആണ്ടി 
േല േവളികളിൽ ര തടവുകാർ സ്വാത ്യമുള്ള െപ ങ്ങെള കല്യാണം െച
താനും.
നട ദീനം.— െപഷാവരിൽ നട ദീനം കുറ േപാെയങ്കിലും ലാേഹാർ,
രവൽ പിണ്ടി, ഹിസ്സാർ എന്നിജില്ലകളിൽ മാറീട്ടില്ല. കന്ദഹാർ നഗരത്തിലും മ ം
ഈ ദീനം തുട ങ്ങിയ കാരം േകൾ .
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ആക്കൎാടു.— ആക്കൎാട്ടിേല മുഹമ്മദീയ ഭു ഖാൻ,ബഹാദർ ജൂൺ 16൹ ജ്വര 
ത്താൽ മരി േപായി.
നില രിേല േതക്കിങ്കാടു.— നില രിൽ േകായ്മ 1844 ആമത്തിൽ േത വള◌ൎ 

ന്ന ഒരു കാടുണ്ടാക്കി അതി 3435 ഏക്കർ പ ര . 1877-78 ആം െകാല്ല 
േത്താളം വട്ട പ ലിശേയാടു കൂെട 877,827 രൂപ്പിക െചലവും മുള േത മരങ്ങളും
വിറ്റ വക 300,402 രൂവരവും ഉ . ആ കാട്ടിെന 1986 െകാല്ലംവെര നിത്തൎ ി 
യാൽ മതിപ്പിൻ കാരം 2,61,14.960 ഉ. െചലവും 4,28,11,820 ഉ. വരവും തമ്മിൽ
ര ം കഴിച്ചാൽ 160 ലക്ഷം രൂ. ലാഭവും ൻ വരുന്ന കരുന്തലകൾ ഏറിയ
ഉപകാരവും ഉണ്ടാകും. ഈ കാട്ടിൽ ആദിയിൽ കുറ്റിക്കാടു ണ്ടായതിനാൽ ൈത 
കൾ എല്ലാം േനെര വള ൎ . ആയവ നീ തടി മളവിൽ വല്ല കുറ വുള്ളതിെന
െവട്ടി തുടമുള്ളതിെന മാ ം നി ൎ ം ഇങ്ങെന 60 േത മാ ം ഏക്കരിൽ ഇ
രി േവാളം െകാ േന്താറും മുറി ം. ഇതി നാൽ മരങ്ങൾ െചാവ്വായി വളരുക 
യല്ലാെത പശിമ കൂറുള്ള സ്ഥല 30 േകാൽ നീ െകാമ്പില്ലാത്ത തായ്മരം കി 
കയും െച ം. ഈ മരം 80 ആം വയേസ്സാളം നീളത്തിലും അതി െന്റ േശഷം

വണ്ണത്തിലും അധികം വളരു എ േകൾപൂ. M. M. No. 127, 1879.
ആ ിക്കാ Africa.
സു തൃാശമുന.— െമയി മാസത്തി ൽ ജൂലുകാപ്പിരികളുെട മന്നനായ െചതിവാ
േയാ അം േകായ്മേയാടു സന്ധിപ്പാൻ ഭാവം കാണി എങ്കിലും െച േനാ  
േമ്പാൾ അ ങ്ങില്ലാെപാങ്ങിെന്റ േവർ അേ എ ക ണ്ടിരി .
മൂന്നാം നേപാെലേയാെന്റ മകനായ ലൂ യി ജൂലുക്കാപ്പിരികേളാടുള്ള യുദ്ധെത്ത കാ
േണണ്ടതി േപായിരി . എന്നാൽ ജൂൻ ൧൹ മെറ്റാരു അം നായകനുമാ 
യി ശ വി െന്റ വ ത േശാധന െചേയ്യണ്ടതി േപാ കയിൽ ഒരു കാപ്പിരി ആ◌ൎ 

ന്തം െകാ ത മ്പാെന കുത്തി െകാന്നിരി . അവർ 1856 ആമതിൽ മാ◌ൎ 
ച്ച് 16൹ ജനി ച വത്തൎ ിയു മായി 1870 ആമത്തിൽ ഇം ന്തിൽ ആ യ സ്ഥാ 
നം ാപിച്ച േശഷം വൂലിച്ചിേല രാജ കീയ േയാദ്ധാശാലയിൽ (Royal Military
College) കാളേന്താ േയാഗവും സൂ ാഭ്യാ സവും പഠി പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ച
34 േപ രിൽ ഏഴാമനായി െതളി വന്നതിനാൽ ത നി മന ണ്ടായിരു
എങ്കിൽ അം ൈസ ന്യത്തിൽ ാപ്തി തക്ക സ്ഥാനെത്ത ഏ ാൻ അവകാ 
ശം ഉ .
ജൂൻ ൬൹ യിെല വത്തൎ മാന കാരം െചതിവാേയാ നിര വരുവാൻ ഭാവി 

ന്നതു െകാ ഇം ന്ത് നാട്ടിൽനി അതിെന െചാല്ലി ക ന എ േവാളം
ഇരുപക്ഷക്കാർ യുദ്ധം നിത്തൎ ിയിരി എങ്കിലും അം ൈസന്യം ൨൫ നാഴി 
കേയാളം െചതിവാേയാ വിെന്റ പാപ്പൎിടത്തിനു അടു വ പാള യം ഇറങ്ങി 
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യിരി .
മി Egypt.— മി റൂമിസുല്ത്താെന്റ കീെഴ ഇരി എ എല്ലാവ ൎ ം അറി 
യാ മേല്ലാ. ആ രാജ്യെത്ത സുല്ത്താെന്റ േപരിൽ െമെഹെമത് ആലി ഉപരാജാവാ 
യി (വാലി യായി) വാണിരു . 1866 ആമതിൽ സു ല്ത്താൻ ഒരു മാണത്താൽ
(firman) െമെഹ െമത് ആലിെയയും അവെന്റ സ്വരൂപെത്ത യും വാ യിൽ സ്ഥി 
രെപ്പടുത്തി ഖിദിവ്- എൽ-മി ് എന്നത്ഥൎ മുള്ള മി രാജാവു എന്ന സ്ഥാനവും
അവകാശവും െകാടു . െമെഹ െമത് ആലിയുെട മൂത്ത മകനായ ഇഷ്മേയൽ
ഖിദിവായ േശഷം തെന്റ രാജ്യത്തിൽ ഓ േരാ വമ്പിച്ച കൃഷികമ്മൎശാലകൾ മു 
തലായ പണികെള നടേത്തണ്ടതി ഏറിയ പണം കടമായി വാങ്ങി. തുമ്പി 
ല്ലായ്മയും ശാഠ്യബുദ്ധി യും മ ം െകാ ഒപ്പിേക്ക ന്ന പലിശെയ ശരിയാംവ 
ണ്ണം െകാടുക്കായ്കയാൽ ചില േകായ്മ കൾ തങ്ങളുെട ജകളുെട േപരിൽ ഖിദിവി
െന മുട്ടിച്ചതു ഇഷ്മേയൽ േകൾക്കായ്കയാൽ അം പര ീസ്സ േകായ്മകൾ അവെര
പിഴു വാനും മൂത്ത മകനായ ത ഫിക്കിെന വാഴി പ്പാനും നിശ്ചയി . ഖിദി 
വ് വിേരാധിച്ചാൽ റൂമിസുല്ത്താൻ ഹലീം പഷാ എെന്നാരന്യ രാജ്യഭാരം ഏ ി 

െകാടുപ്പാൻ ഭാവി എ ഇഷ്മേയൽ േകട്ടേപ്പാൾ ആദ്യജാത േവണ്ടി
സിംഹാസനെത്ത ഒഴി െകാടു (ജൂൻ ൨൭൹) എ തെന്നയല്ല വിലാത്തി
യിേല മുഖ്യ േകായ്മകളുെട അഭി ായെത്ത അനുസരി . ഹുൈസ്സൻ ഹസ്സാൻ
എന്ന ര മക്കളുമായി ഇഷ്മേയൽ ഇതാല്യ രാജ്യത്തിലുള്ള െനയാെപാലിയിൽ
(Naples) പാപ്പൎാൻ േപാ യിരി . ഇം ീഷ് പര ീസ്റ്റ് േകായ്മ കൾ ഏേകാ 
പി മി രാജ്യത്തിെന്റ വാ യും ആയവ്യയങ്ങളും മത്തിൽ ആ വാൻ ഏറ്റി 
രി .
സുെവജ് േതാടു.— ൧൮൭൮ആമതിൽ ൩൨,൬൯,൧൭൮ െതാൻ അളത്തമുള്ള ൧൫൯൩
കപ്പലുകൾ സുെവജ് േതാടിെന കട . അ തി ൩,൦൯,൯൨,൬൮൦ ാ കടവുകൂ 
ലി െകാടു വ . കച്ചവടത്തിെന്റ വീ െകാ ൧,൬൫൦,൮൬൬ ാ കഴിഞ്ഞ
െകാല്ല ത്തിൽ കുറ കാണു . കടന്ന കപ്പലുകളിൽ അഞ്ചിൽ നാലു ിതീഷ്
കപ്പലുകൾ അേ . േമൽ പറഞ്ഞ കപ്പലുകളിൽ ൯൬,൩൬൩ യാ ക്കാരുണ്ടായ 
തിൽ ൪൩,൧൧൪ േപർ ഭാരത ത്തിേല േപായവരേ .
േതാടു തുറ വിട്ട നാൾ മുതൽ ൧൦,൯൮൩ കപ്പലുകൾ കട വ . അതിൽനി 

൮,൦൦൭ ിതിഷ് കപ്പലുകൾ തെന്ന
െമാരിഷസ്സ്.— (Mauritius) ദ്വീപി
745 നാഴിക പര ം 345,955 നിവാസികളും 109866 സാധാരണ നിവാസികളും
236089 ത മിിഴർ മുതലായ ഭാരതഖണ്ഡക്കാരും അേ .
യൂേരാപ Europe.
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ഇം ന്ത്.— ലാരൻസ് കത്തൎ ാവു എ േകൾവിെപ്പട്ട പഞ്ചനദ വാഴുേന്നാരും ഭാര
േതാപരാജാവും ജൂൺ 30 േത്ത കമ്പിവത്തൎ മാന കാരം ഇം ന്തിൽ മരി േപാ 
യതി നാൽ ഉപരാജാവവകൎളുെട ക െന ജൂലാ യി 1 ഭാരതത്തിൽ പട്ടാള 
ങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥല ങ്ങളിൽ എല്ലാം അവരുെട ബഹുമാനത്തിന്നാ യി 30 നിയമ 
െവടി െവച്ചിരി . ഓലക്ക സഭയുെട വിധി കാരം ശവെത്ത ലണ്ടനി േല
െവസ്മിൻസ്തർ എേബ്ബ എന്ന പള്ളിയിൽ അടക്കം െച ം.
രുസ്സ്യ.— രുസ്സ്യച വത്തൎ ിെയ ചതികുല െചയ്വാൻ ഭാവിച്ച െസാലാവിെയഫ്
എന്നവ ജൂൻ 9 സന്ത് േപതസ്സ് ൎ ബുഗ്ഗൎിൽ തൂ മരത്താൽ മരണവിധി നട .
നാടുമാറിേപായവർ.—൧൮൭൮ ആ മതിൽ വിലാത്തിയിൽനി വടേക്ക അേമരി
ക്കാവിേല കുടിേയറുവാൻ േപായവരിൽ 94651 ആണുങ്ങളും 54586 െപ ങ്ങ 
ളും ഉ . അതാതു രാജ്യ കാരം അവരുെട തുകയാ വിതു:
ഗമ്മൎാന്യയിൽനി 31,958
ഇം േവ കളിൽനി 19,893
ഐല്ലൎന്തിൽനി 17,113
േശ്വദനിൽനി 6,173
െനാേവ്വൎഗ്യയിൽനി 5,216
ഇതാല്യയിൽനി 5,168
ഔ ിയയിൽനി 4,881
പര ീസ്സ് രാജ്യത്തിൽനി 4,668
രുസ്സ്യയിൽനി 4,216
െ ാ ന്തിൽനി 3,700
െദന്മാക്കൎിൽനി 2,688
അേമരിക്കാവിേല കാനദയിൽനി 24,533
ബാസൽ മിശ്ശൻ - ബാസൽ മിശ്ശ െന്റ േമധാവിയായ ഇൻെ ക്തർ േയാസൻ
ഹൻസ് േബാധകർ (Rev. J. Josenhans) വാ ദ്ധൎക്യം നിമിത്തം ജൂൻ ൧ തങ്ങ 
െട സ്ഥാന െത്ത ഒേത്താ െഷാത്ത് എന്ന േബാധക ൎ (Rev. Otto Schott)
ഏ ി െകാടു . േയാസ ൻഹൻസ് േബാധകർ മുപ്പതു വഷൎമായി വ ദ്ധൎി
െകാണ്ടിരി ന്ന ആ മിശ്ശ േമധാവി യായി തെന്റ സകല ശക്തിെയ രാപ്പകൽ
സേന്താഷേത്താെട െചലവു കഴിച്ച േശഷം ആ വമ്പിച്ച േവലെയ ശരിയാംവണ്ണം
എടു േക്കണ്ടതി തെന്നെക്കാ കഴിവു വരികയി ല്ല എന്ന ശങ്കി േയാഗക്കാ 
േരാടു വിട വാങ്ങി എങ്കിലും െവറുെത സ്വസ്ഥത അനുഭവിപ്പാൻ അല്ല തന്നാൽ
ആകുേന്നടേത്താളം കത്തൎ ാവി െന്റ േവെലക്കായി വിശ്വാസികെള ഉത്സാ ഹിപ്പി 
േക്കണ്ടതിനു അവർ ആ ഹി മുതി രു . ഇവെരെകാ കത്തൎ ാവു ഭാരതം
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ചീ നം ആ ിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിേല സഭക ൾ ം പുറജാതിക്കാ ൎ ം വി 
ലാത്തി വട അേമ രിക്ക േതൻ അേമരിക്ക ഔ ാല്യ മുതലായ ഖണ്ഡങ്ങളിേല

ിസ്ത്യാന ൎ ം ഏറിയ ആത്മീക ഉ പകാരങ്ങെള എത്തിച്ചതുെകാ സകല
അ നു ഹങ്ങൾ കാരണമായ ജീവനുള്ള ൈദ വെത്ത തിപ്പാൻ നാം കട 
െമ്പട്ടിരി .
െഷാത്ത് േബാധകർ ഓേരാ സഭകെള പ രിപാലി േവദനിപുണതയും ഭക്തി 
ൈവ രാഗ്യവും പു പുതിയ സ്ഥാനെത്ത ഏറ്റി രി . കത്തൎ ാവവ ൎ ഏ ി 
ച്ച തിരുേവല അവർ മൂലമായി വായ് െകാേള്ളണ്ടതി നാം അവ ൎം കമ്മ 
ട്ടിയാ ൎ ം ാത്ഥൎ നയാൽ പി ണ നിേല്ക്കണ്ടതു. അണ്ണാെക്കാട്ടൻ ത ന്നാൽ
ആംവണ്ണം എന്നതു ഇവിെടയും െകാ വേല്ലാ.
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