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

ഒന്നാം മഹാെഹേരാദാവിൻ ചരി സംേക്ഷപം

(VI◌ാം പുസ്തകം 142ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ)
അക്കാലം േരാദ ദ്വീപിൽവന്ന ഔഗുസ്തൻ ൈകസെര കാേണണ്ടതി െഹേരാ 
ദാ െചന്നതല്ലാെത മി യിലും കൂെട േപായി അവെന വണ ങ്ങിയതിനാൽൈക 
സർ അവനിൽ സാദി വാ െയ സ്ഥിരെപ്പടു ക യും അകമ്പടിയായി നാനൂ 
റു ഗല്യേരയും ചില േദശങ്ങെളയും അവ കൂട്ടി െകാടു കയും െച . ഈ യാ 

യിൽ അവൻ മറിയമ്ന അലക്ക്സ എ ന്നവെര കാ വാനായി െസാേഹമൻ
എന്നവേന ഏ ി . മുേമ്പ േയാ േസഫി െകാടുത്ത ഗൂഢ ക ന ഇവ ം െകാടു 
ത്തിരു . ഈ ീ കൾ െസാേഹമനിൽനി ഈ രഹസ്യക നെയ അറിേയ 
ണ്ടതി ആേവാളം മി . െഹേരാദാ മടങ്ങി വരികയില്ല എ ഇവനും വി
ചാരിച്ചത് െകാ അതിെന അവേരാടു അറിയി . എന്നാൽ െഹ േരാദാ വളെര
മാനേത്താെട മടങ്ങി വരും കാലം േകാറിലക ള്ളവരിലും ഭായ്യൎയിലും ഭാവക്ഷ 
യം കണ്ടതല്ലാെത തെന്റ സേഹാദരിയായ ശേലാ മയും അമ്മയായ കിേ ായും
െഹേരാദാവിൻ മനസ്സിെന മറിയമ്നയിൽ നി അക വാൻ ആകുേന്നടേത്താളം
ഉത്സാഹി . മറിയമ്നയും അ ലക്ക്സ യും എേദാമ്യരാകുന്ന ഈ കുഡുംബെത്ത
മക്കാബ്യ ൈവരാഗ്യം പൂ പെകച്ചതു നിമിത്തം െഹേരാദാവിെന്റ ീകളിൽ
ദ്വന്ദ്വപക്ഷ ങ്ങൾ ഉളവായി. െസാേഹമൻ മറിയമ്നെയ െതാ തനി െഹേരാദാ
വിൽനി കിട്ടിയ ഗുപ്തമായ ക നെയ ീകേളാടു അറിയി എ െഹേരാദാ
േകട്ടേപ്പാൾ ആയവൻ മറിയമ്നേയാടു കൂെട വ്യഭിചരിക്കയാൽ അെ അവേളാടു
അറിയിച്ചത് എ ഹിച്ചതിനാൽ അവെന െപെട്ട ശിരഃേഛദം െചയ്കയും മറി 
യമ്നയുെട േനെര തെന്റ േകാപം ജ്വലിക്കയും െചയ. ഭായ്യൎെയ െകാ ന്നതിനാൽ
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മാ ം തെന്റ മാനെത്ത രക്ഷി പ്പാനും വാ ഈടു വരു വാനും കഴിവു
എ അമ്മയും സേഹാ ദരിയും അവേനാടു മ ി . ജനേബാദ്ധ്യത്തി േവണ്ടി
മറിയമ്നെയ വിസ്തരിപ്പാൻ െഹേരാദാ വരുത്തിയ വിധികത്തൎ ാക്കന്മാരിൽ ചിലർ
അ വെള ദൂരമുള്ള ഒരു േകാട്ടയിൽ അട സൂക്ഷിേക്കണ്ടതി ആേലാചന െകാ 
ടുത്തതി ശേലാമ ഉത്തരമായി: ഇവൾ മക്കാബ്യവംശത്തിേല ഒടു ക്കേത്ത റാ 
ണി ആകെകാ ജനങ്ങൾ അവെള വളെര േസ്നഹിക്കയും മാനിക്കയും െച ന്ന 
തിനാൽ അവെള േകാട്ടയിൽ പാപ്പൎി െന്നങ്കിൽ പുരുഷാരം ലഹള ഉണ്ടാ ം
എ പറഞ്ഞാെറ െഹേരാദാ താമസിയാ െത അവെള െകാല്ലിക്കയും െച .—
29 ി. മു.
മറിയമ്ന മരിച്ചതിൽ പിെന െഹേരാദാെവ ഇടവിടാെത ദുരാത്മാവു ബാധിക്കയാൽ
അവൻ അസുര വൃത്തികെള നടത്തിേപാ . ഭായ്യൎഹത്യ െകാ മനസ്സാക്ഷി
കുത്തി സസ്ഥതയില്ലാെത താൻ പലേപ്പാഴും ഒരു മു റിയിൽ അെട പൂട്ടിയിരി 
ക്കയും ചിലേപ്പാൾ നായാടുകയും െച വന്നി ം അവ മനസ്സേന്താഷം ഉണ്ടാ 
യില്ല. അ ആ നാട്ടിൽ പകരുെന്നാരു വ്യാധിെകാ അേനകർ മരി . ജനം
മാ മല്ല െഹേരാദാതാനും ഇതിൽ ൈദവത്തിൻ ഭയങ്കരശിക്ഷെയ ക . താൻ
ശമയ്യൎയിേല നിജ്ജൎ നേദ ശത്തിൽ വാങ്ങി പാത്തൎ ി ം അവിെടയും ഈ വൃാ 
ധി തെന്ന പിടി അ വൻ േവഗം മരിച്ച േപാകും എ അലക്ക്സ െകാതി
താൻ സിംഹാ സനം കയേറണ്ടതി േവ ന്ന ഒരുമ്പാടുകെള െച യരുശേല 
മിലു ള്ള ൈസന്യേത്തയും സ്വാധീനമാക്കി. ഈ വിവരം ദീനപരവശതയിൽ കി 
ടന്ന െഹേരാദാ േകട്ടാെറ അലക്ക്സ െയ െകാല്ലി . െസൗഖ്യമായ േശഷം
അവൻ അതി രനായി അ കായ്യൎത്തിനു േവണ്ടി സംശയി ച്ചാൽ തെന്റ ഉറ്റ
ചങ്ങാതികെളയും കൂെട വധിക്കയും െച ം.
നയഭയങ്ങളാൽ സകലെത്ത കിെഴ്പത്തി താൻ െകാതിച്ച ലാ ക്കിൽ എത്തി എങ്കി 
ലും ആത്മരക്ഷ ഇല്ലാെതയാ മ . േരാമ ച വ ത്തൎ ിയിൽനി തെന്റ രാജ്യ 
ഭാരത്തി മഹിമയും യഹൂദ ൎ േരാമേകാ യ്മേയാടു രഞ്ജനയും വരു വാനാ 
യി വലുതായ പല എടു കെള എടുപ്പി . േനരംേപാക്കിനു ഒരു കളി വിേനാദ 
ക്കാ പുരേയയും വലുതാ യ രംഗസ്ഥലേത്തയും പണിതു. യഹൂദന്മാേക്കൎാ താൻ
രംഗസ്ഥല ത്തിൽ െചയ്യിച്ച മൃഗേപ്പാരും അങ്കേപ്പാരും െകാ െവറു ണ്ടാ യേത
ഉ . ഓരങ്കേപ്പാരിെന നട വാൻ ഒരിക്കൽ ആ ഖലൻ െചന്ന േപ്പാൾ അവെന
കുത്തിെക്കാ കളവാൻ പ യഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ ശ പഥം െച . തന്നാൽ
ഒ ം െചയ്യാൻ ആവതില്ലാത ഒരു കുരുടനും െഹേരാദാേവാടു തനി ള്ള നീ 
രസം കാണിേക്കണ്ടതി അവേരാടു േച ൎ . െഹേരാദാേവാ ഒറ്ററി ആ
പ േപെര െകാല്ലിക്കയും യഹൂ ദർ ഒ കാരെന വധിച്ച് കളകയും െച .

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 െസപ്തംബർ 6

അനന്തരം ഒന്നാം ഹിക്കൎാൻ പിടിച്ചിടിച്ച ശമയ്യൎനഗരെത്ത െഹേരാ ദാ വീ 
ം പണിതു. അറ്റകുറ്റങ്ങെളാക്കയും തീ ൎ ചു ം േകമമുള്ള വാടികളാൽ ഉറപ്പി 

, ഔഗുസ്തൻ ൈകസരിെന്റ ബഹുമാനത്തിന്നായി അതിൽ െസബാെസ്ത അെല്ല 
ങ്കിൽ ഔഗുസ്ത എ േപരുള്ള േക്ഷ െത്ത െകട്ടി . അെതാഴിേക മ അേന 
കം സ്ഥലങ്ങെള ഉറപ്പിക്കയും മറുരാജ്യ ങ്ങളിൽനി വരുത്തിയ കൂലിേച്ചകവ 
െര അവറ്റിൽ പാപ്പൎിക്കയും െച യ്തതിനാൽ തെന്റ സിംഹാസനത്തി സ്ഥിരത
വരുവാൻ ഇട ഉണ്ടാ യി. അതു കൂടാെത പല പേരാപകാര ിയകെളെകാ
ജനങ്ങെള വ ശീകരി ജാ ിയത്തിന്നായി യത്നിക്കയും െച . അേതാ
കനാൻ രാജ്യത്തിൽ കഠിന ക്ഷാമം ഉണ്ടായേപ്പാൾ (22 ി.മു.) അവൻ മി  
യിൽനി ധാന്യം വരു വാൻ തെന്റ െവള്ളി ഉപകരണങ്ങെള െകാടുക്കയും
േമ ച്ചിലില്ലായ്കെകാ ആടുകൾ ഒടു കയാൽ ജനങ്ങൾ വ ങ്ങൾ ഉണ്ടാ  
വാൻ പരേദശങ്ങളിൽനി ആടുേരാമങ്ങേള വരു കയും േദശ േയാഗത്തി
പല എടു കെള എടുപ്പിക്കയും കുളങ്ങെള കുഴി പ്പിക്കയും െപരുവഴികെള ഉണ്ടാ 
ക്കിക്കയും നീേരാട്ടത്തി േതാടുകെള കീ റിക്കയും മ ം അേനക ഉപകാരങ്ങൾ
െചയ്തിരുെന്നങ്കിലും അജ്ഞാനാ ചാരങ്ങെള േത്യകം നടപ്പാക്കി േരാമാധികാര 
ത്തി തെന്നതാൻ ദാ സ്യെപ്പടുത്തിയതുെകാ ജാേസ്റ്റഹം അവ ഉണ്ടാ 
യിരുന്നേതയില്ലാ. അതു കൂടാെത അവൻ ച വത്തൎ ിയുെട ബഹുമാനത്തിന്നാ 
യി ൈകസര യ്യ എന്ന പട്ടണെത്ത െകട്ടി അതിൽ ഔഗുസ്ത എ േപരുള്ള ഒരു
േക്ഷ േത്തയും വിേനാദക്കാ പുരേയയും പട്ടണസമീപം ഒരു തുറമുഖ േത്തയും
പണിയി .
പിേന്ന െഹേരാദാവു രണ്ടാം മറിയമ്ന എന്നവെള േവൾ്പാൻ ആ ഹി . ഇവ 
േളാ ശീേമാൻ എെന്നാരു നികൃഷ്ടെന്റ മകൾ ആയിരുന്ന തുെകാ ഇവെള മാന 
േത്താെട ഭായ്യൎയായി എടുേക്കണ്ടതി അ ള്ള മഹാപുേരാഹിതെന ഷ്ടനാ 
ക്കി ഇവ ആ സ്ഥാനം െകാടു . െഹ േരാദാ അജ്ഞാനേക്ഷ ങ്ങളും എടു  
കളും പണിയിച്ചത് െകാ ജന ങ്ങൾ നീരസവും തനിക്കതിനാൽ അനത്ഥൎ  
വും സാദ്ധ്യമായി വ . അ തുെകാ അവൻ യഹൂദെര പാട്ടിൽ ആേക്കണ്ടതി
17. ി. മുെമ്പ (അ െല്ലങ്കിൽ 20, 21? ി. മു.) യരുശേലമിേല ൈദവാലയെത്ത
പുതു വാൻ തുടങ്ങി. ൈദവാലയം അ റു സംവത്സരേത്താളം പഴക്കം െച 
ന്നതു െകാ ം ര ാവശ്യം അതിെന േകാട്ടേപാെല ഉപേയാഗി ശ ക്ക
ൾ അതിെന പിടിച്ചതുെകാ ം ജീണ്ണൎിച്ചതിനാൽ പുതു വാൻ അത്യാവശ്യമാ 
യിരു . ൈദവാലയെത്ത പുതു വാനുള്ള അഭി ായം െഹേരാദാ ജനേത്താടു
അറിയിച്ചേപ്പാൾ ഈ വമ്പണി തുടങ്ങി തിെകേക്കണ്ടതി രാജാവി മന ം
കഴിവും ഉേണ്ടാ എ സംശയിച്ചതിനാൽ അവൻ പണിത്തരങ്ങെളല്ലാം ഒരു ം
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മുേമ്പ ഞാൻ ആലയെത്ത െപാളി ന്നി ല്ല എന്നവ ൎ ഉറ െകാടുേക്കണ്ടി
വ . എല്ലാ വിധമായ പണിത്തര ങ്ങെള ഒരു വാൻ ര സംവത്സരം േവ 
ണ്ടി വ . െതയ്യാറായ േശ ഷവും ൈദവാലയെത്ത ഒരുമിച്ചല്ല അംശാംശമായി
െപാളി ന ന്നാ വാൻ സമ്മതിച്ചേതയു —. ഒമ്പതര സംവത്സരത്തിന്നകം
മു ഖ്യ പണികൾ തീത്തൎ ിരുെന്നങ്കിലും ൈദവാലയെത്ത മുഴുവൻ നന്നാേക്ക ണ്ട 
തി െഹേരാദാവിെന്റ ജീവകാലം മാ മല്ല 64ാം ിസ്താബ്ദേത്താ ളം തെന്ന
പണിനടേത്തണ്ടി വ . അത് െകാണ്ടേ യഹൂദന്മാർ േയശു േവാടു ”ഈ മന്ദി 
രം നാ ത്താറു വഷൎംെകാ പണിയിക്കെപ്പ ...” ”എ പറവാൻ സംഗതിയു 
ണ്ടായി. േയാഹ. 2, 20.
(േശഷം പിന്നാെല.)
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A MEDITATION.
േവദധ്യാനം

ൈദവവചനം എനി സേന്താഷവും എെന്റ ഹൃദയത്തി ആനന്ദവുമായിരി  
. എെന്തന്നാൽ ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവാേയ, നിെന്റ നാമം

എനി വിളിക്കെപ്പട്ടിരി . യറ. ൧൫, ൧൬.
നാമവും ിയയും ഭക്തനിൽ ഒ വേരണ്ടതു. ൈദവപു ൻ എന്ന നാമെത്ത നീ
ആ ഹി െന്നങ്കിൽ േയശുെവ വിശ്വസി ന്നവനായി ജീവി നട േക േവ 

. നീ വാ ആചാര ിയകളിൽ നിെന്ന ത െന്ന ൈദവപു നായി കാണി 
േക്കണം. വാ തെന്ന േപാരാ. പലർ കത്തൎ ാേവ കത്തൎ ാേവ എ വിളി  
െന്നങ്കിലും സ്വഗ്ഗൎസ്ഥപിതാവിെന്റ ഇഷ്ടെത്ത െച ന്നവരേ അവെന്റ ആളുക 
ളാകു . േശഷമുള്ളവേരാ തങ്ങൾ ജീവനുള്ളവർ എ നിെനച്ചാലും ദിവ്യ ജീ 
വൻ പരിശുദ്ധാത്മാ മൂലം സൽ ിയകൾക്കായി അവരിൽ വ്യാപരിപ്പാൻ കഴി 
യായ്കെകാ ചത്തവരേ . ആത്മിക വഞ്ചന എല്ലാ ചതിവുകളിൽ വലിയതും
ന ഷ്ടം വരു ന്നതും ആകു . ”ഞാൻ രക്ഷെപ്പട്ടവൻ” എ വല്ലവൻ തെന്ന 
െക്കാ ഊഹിച്ചാലും അവൻ േവഷധാരിയേ എ െതളിയു ന്നതു കഷ്ടമല്ല 
േയാ. അവൻ രക്ഷെപ്പട്ടവൻ അല്ല എ ം വിധിക്കെപ്പട്ട വനും നശി ന്നവനും
അേ എ ം കാണായ്വരും. � തരമുള്ള കപ ടഭക്തരും ആത്മവഞ്ചകരുമായവ 
െര ഹൃദയങ്ങെളയും അന്തരി ിയങ്ങ െളയും േശാധന െച ന്ന കത്തൎ ാവിെന്റ
ക കാണു . പുറേമ ഭക്തി കാണിച്ചവേരാടു താൻ: എെന്നാടു അക േപാ 
കുവിൻ; നിങ്ങെള ഞാൻ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എ തീച്ചൎ ക ിക്കയും �
വിധിെയ സ്ഥിരെപ്പടു കയും െച ം. J. M. F.
൧. മനുഷ്യർ ഒേക്ക ഭൂമിയിൽ
നടേന്നാേരാ ിെയ ം
ന്യായാധിപൻ ന്ഥങ്ങളിൽ
കേണ്ടാളേമ പിെണക്കം
താൻ െചയ്തതും െചയ്യാ തും
അറിഞ്ഞിട്ടെന്നല്ലാവ ൎ ം
ശരി എേന്നാത്തൎ ട ം
൨. യേഹാവാെച്ചാൽ മറന്നവർ
എേപ്പ ൎം അേയ്യാ കഷ്ടം
ഭൂവി അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടവർ
േച ൎ ള്ളത നഷ്ടം
െചറിയ കൂട്ടത്തിൽ ദയ
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കാട്ടാത്തവരും അ ക
നിത്യാഗ്നിെയ പൂേക (൨൨൬)
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THE LORD’S DAY
സ്വസ്ഥദിവസെത്ത കുറി

വിലന്തി പല്ലവി.
രക്ഷിക്ക രക്ഷിക്ക രക്ഷക ഞങ്ങെള
പക്ഷെമാടീക്ഷണം െചയ്ക.
അനുപല്ലവി.
പാപികളാകിയ ഞങ്ങെള നി െട
മുമ്പിൽ നീ േച ൎ രക്ഷിക്ക.
ചരണങ്ങൾ.
൧. ൈദവേമനിെന്ന നൽവന്ദന െചെയ്തന്നാൽ
പാവനത്വമുണ്ടാകും എ ം
െദ്യാവിങ്കൽ നിത്യം സുഖിച്ചിരിക്കാെമ ം
വ്യവസ്ഥയാേയാമ്മൎ തരിക. രക്ഷിക്ക.
൨. ശുദ്ധദിവസമമിദ്ദിനെത്ത ഞങ്ങൾ
ശുദ്ധമായാചരിപ്പാനും നിെന്റ
ശുദ്ധമാമാലേയ െച നമിപ്പാനും
ശുദ്ധിയും ബുദ്ധിയും ത രക്ഷിക്ക.
൩. കഴിഞ്ഞരാ ി മുഴുവനും ഞങ്ങെള
കരുണയാ നീ പാലി ഇേപ്പാൾ
കത്തൎ ാേവ ഇദ്ദിേന ആത്മസംബന്ധമാം.
കായ്യൎത്തിൽ ഇഷ്ടം വരുത്തി രക്ഷിക്ക.
൪. പാപസമു ത്തിൽ മഗ്നരാം ഞങ്ങെട
പാപമേശഷവും നീക്കി ൈദവ
േകാപവും ശാപവും തീ ൎ നീ ഞങ്ങെള
േകവലം പാലനം െചയ്ക രക്ഷിക്ക.
൫. വിശ്വാസികളാം നിൻ ഭൃത്യെരെയാക്കയും
ആശ്വസിപ്പിേക്കണം നാഥാ. മുദാ.
വിശ്വാസികളായ ഭൃത്യെര സഭയിൽ
ശശ്വദയ ക േദവ. രക്ഷിക്ക.
൬. ആത്മരക്ഷ ള്ള വിശ്വാസെമല്ലാ ൎ ം
ആത്മാവാം േദവ നീ നല്കി ഇ
ആദരാെലല്ലാരും സത്യസഭാതന്നിൽ
ആഗമിപ്പാനിടയാക്കി രക്ഷിക്ക.
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൭. പൂതമാം നിെന്റ വച കൾ ഞങ്ങളിൽ
പുതുതായിട്ടിരിേക്കണം സദാ
താതസുതാത്മകൈദവത്തിെന്നേപ്പാഴും

തിയും കീത്തൎ ിയും ഭവതു രക്ഷിക്ക. C. D. David.
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THE TWO HEMISPHERES
ഭൂമിയുെട അദ്ധൎേഗാളങ്ങൾ

(Vആം പുസ്തകം 136ആം ഭാഗത്തിെന്റ തുടച്ചൎ)
൧. ഈ ചി കാരം ഭൂേഗാളെത്ത ഊഹത്താൽ ര സമാംശ ങ്ങൾ ആക്കി
മുറി ആ മുറികെള കമിഴ്ത്തി തമ്മിൽ െതാ െവച്ചിരി ന്നതിെന സൂചിപ്പി .
൨. കിഴേക്ക േഗാളാദ്ധൎത്തിൽ ഉെറച്ച നിലവും െവള്ളവും ഏകേദശം സമമായി
ഇരി ; പടിഞ്ഞാേറതിേലാ മുക്കാൽ അംശം സമു ത്തി കാലംശം ഭൂമി 
േയ കാ .
൩. പൂവ്വൎേഗാളാദ്ധത്തിലുള്ള ഉെറച്ച നിലെത്ത നാലു ഖണ്ഡങ്ങളാ ക്കി ക ിച്ചിരി 

: കിഴ വട ള്ളതി (�) ആസ്യ എ ം അതി െന്റ പടിഞ്ഞാറു െതാട്ടി 
രി ന്നതി യുേരാപ എ ം യുേരാപയുെട േനെര െത ള്ളതി ആ ിക്ക
(�) എ ം ആസ്യയുെട െത ം േഗാ ളാദ്ധൎത്തിെന്റ കിഴേക്ക െവളുമ്പിലും കിട 

ന്ന മഹാദ്വീപി ഔ ാല്യ (�) എ ം േപർ. യുേരാപ ആ ിക്ക എന്നിവെറ്റ
മദ്ധ്യതരന്യാഴി എന്ന കടൽ തമ്മിൽ േവെപ്പൎടുത്തിയാലും ആ ിക്ക വട കിഴ 
േക്ക േകാണിൽ ഒരു കരയിടുക്കിനാൽ ആസ്യേയാടു േചന്നൎിരി ന്നതു െകാ
ആസ്യ യു േരാപേയാടും ആ ിക്കേയാടും ഇണഞ്ഞിരി .
യുേരാപയുെട വട പടിഞ്ഞാറു (�) എന്ന അടയാളത്താൽ കാണി ച്ച ദ്വീപുകൾ അം 

സാ ാജ്യം (ഇം ) അേ .
ആ ിക്കയിൽ കൂടി മൂ ഊഹേരഖകൾ െച . (2) എന്ന ഉ ത്തരായണാ 
ന്ത േരഖയുെട വട സഹര എന്ന മഹാമരുഭൂമി പര കിട . അതിെന്റ
െത െകാവാര (േജാലിബാ എ ം നീഗർ എ ം പറയുന്ന) നദി വെരച്ചിരി 

. അതിെന്റ െതേക്ക ഭാഗ പ ടിഞ്ഞാറുനി തുടങ്ങിയാൽ സിെയറേല 
േയാെന, ലിേബരിയ, പൽകര, െപാങ്കര (അതിൻ വട അശേന്തരാജ്യം) ദാ 
െഹാെമ, െബനിൻ മുത ലായ തീര േദശങ്ങളു . (3) എന്ന മദ്ധ്യേരഖയടുേക്ക
മാലാമലകേളയും നീല െകാേങ്ങാ എന്നീനദികളുെട ഉൽപത്തിേയയും വൻേപാ 
യ്കളായ ന്യ സ്സ മുതലായവേറ്റയും കാണാം. (4) എന്ന ദക്ഷിണായന േരഖയുെട
െത സു ത്യാശമുന നി . അതിെന്റ െതേക്ക പാതിയും പ ടിഞ്ഞാെറ
പാതിയും ഇം ിഷ്ക്കാ ൎള്ളതു. ൻസ് വാൽ ജനേക്കായ്മ ആ േരഖയുെട ഇരു 
ഭാഗ കിടക്കയാൽ ഇം ിഷ് സ്വാധീനത്തിലുള്ള രാ ജ്യത്തിെന്റ വലിപ്പെത്ത
അ ം ഊഹിക്കാം. പിെന്ന ആ ിക്കയുെട കിഴ ദക്ഷിണായനാന്തത്തിൽ
കിട ന്ന വലിയ ദ്വീപു മദഗ ാർ അേ .
ആസ്യയുെട വടേക്ക അംശം രുസ്സ് േകാെയ്മ ം െത പടിഞ്ഞാറു ള്ള പ റൂമി 
സുല്ത്താ ം െത കിഴ ള്ളതു ചീനച വത്തൎ ി ം അതി െന്റ കിഴ ള്ള ദ്വീ 
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പാവലി ജാപാന ച വത്തൎ ി ം കീഴട . 6.7. എന്നീ േരഖകൾ്ക്കടുത്ത
ഭാരതഖണ്ഡം എന്ന മുേക്കാണിച്ച അദ്ധൎദ്വീപും അതിെന്റ കിഴ ള്ള ബമ്മൎാ െത 
നെസ്സരിം എന്ന കര േദശവും ഇം ി ഷ്കാെര അനുസരി . അതിെന്റ കിഴ
അനാമും െതേക്കാ മുന രൂപമുള്ള മലക്കയും കാണാം. ആ മുനമ്പിെന്റ െത ം
കിഴ ം എ വലിയ ദ്വീപുകൾ ഉ . എല്ലാറ്റിൽ വട ള്ള ത്ഥായിവാൻ എന്ന
െഫാേമ്മൎാസ ദ്വീപു ചീന ൎള്ളതു. അതിെന്റ െത ലൂേസാനും (Luzon) മി 
ന്ദനാേവാവും ഇവറ്റിൻ െതക്കിലും െബാെന്നൎെവാ േചലബസ് എ ന്നീര ദീപു 
കളും എല്ലാറ്റിൽ െതേക്കാ സുമാ ജാവ എന്ന വലിയ സുന്ദാദ്വീപുകളും െചറിയ
സുന്ദാദ്വീപുകൾ പകരം ഒരു ദ്വീപും കാ ണാം. ലന്തക്കാരും ഹി ാന്യരും െപാ 

ൎ ഗീസരും മ ം അവിെട ഭരി .
െചറിയ സുന്ദാദ്വീപുകൾ വട പടിഞ്ഞാെറ അറ്റം െകാ ഔ ാല്യേയാടു കുറ 
േശ്ശ അടു . ഔ ാല്യയുെട േനെര വട വപൂവാ എന്ന നവഗിേനയ ദ്വീപും
െതേക്കാ തസ്മാന്യ ദ്വീപും ഉ .
൪. പശ്ചിമ േഗാളാദ്ധത്തിൽ അേമരിക്കാ എന്ന ഖണ്ഡവും ആസ്യ യുെട കിഴേക്ക
മുന ം കാണാം. (�) എന്ന വടേക്ക പങ്കി വട അ േമരിക്കാ എ ം (�) എന്ന
െതേക്കതി െതൻ അേമരിക്കാ എ ം േപർ. മദ്ധ്യാേമരിക്കാ എന്ന കരയിടു 

രണ്ടിെന തമ്മിൽ ഇണ . അതി െന്റ കിഴ ള്ള ഉൾക്കടലിേല ദ്വീപുകൾ
പടിഞ്ഞാെറ ഇന്ത്യാ ദ്വീപു കൾ എന്നറിേയണം. 2 ഉം 4 ഉം എന്നീ ആയനാന്ത 
േരഖകൾക്കിേട പ ടിഞ്ഞാെറ വശത്തിൽ അേനക െചറു ദ്വീപങ്ങൾ ഉ .
൫. വട െതൻമുന കളിൽ അതിർ ഇേ ാടം നിശ്ചയിപ്പാൻ പാടി ല്ലാത ഹിമഭൂ 
മികൾ കിട .
൬. െവള്ളത്തിെന്റ വിഭാഗം േകട്ടാലും; 1.1. ഉം ഇടയിൽ വസമു വും, 5. 5
ഉം ഇടയിൽ തി വ സമു വും ആെസ്യൗ ാല്യകൾ് ം അേമരിക്കാവി ം
മേദ്ധ്യ മഹാശാന്തസമു വും യുെരാപാ ി കൾ് ം അ േമരിക്കാവി ം ഇട 
യിൽ നീണ്ട അ ന്തിക സമു വും ആ ിക്ക ആസ്യ ഔ ല്യ എന്നിവറ്റിൻ നടു 
വിൽ ഹി സമു വും (ഭാരതസമു വും) അെല . ഭാരതസമു ത്തിൽനി
ര ൈക വട പടിഞ്ഞാേറാ െച . പടിഞ്ഞാറുള്ള െചങ്കടൽ ആ ിക്കാ 
വിേല മി അെബ സ്സിന്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങെള അറവിയിൽനി ം വട പാ 
സൎ ്യ ഉൾക്കടൽ അറവിെക്കട്ട പാസൎ ിസ്ഥാനം എന്നിവെറ്റയും േവത്തൎ ിരി .
SCRIPTURE PRIZE-QUESTIONS
വിരുതിനുള്ള േവദ േചാദ്യങ്ങൾ.
ജൂലായി മാസത്തിെന്റ പ ത്തിേല േചാദ്യങ്ങൾ തലേശ്ശരി േകാഴിേക്കാട്ട്
എന്നി സ്ഥ ലങ്ങളിൽനി കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങെള േനാക്കിയാൽ ഒരു െപൺകു 
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ട്ടിേയ വിരുതിെന ാപി വ .
പ ന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഇതാ: 6. ഒമ്പതു ാവശ്യം; മത്തായി 23, 13, 14. 15. 16. 23.
25. 27. 29. ലൂക്ക. 11,
43. 7. അേപാ. 20, 35. 8. െസരുബാബൽ, േയാശുവ, എ , നഹമിയ, ഹഗ്ഗാ 
യി, മലാക്കി.
പുതു േചാദ്യങ്ങൾ.
9. ായശ്ചിത്തം എന്ന വാ പുതുനിയമത്തിൽ എ വട്ടവും എവ്വിട ം എഴു 
തിയിരി ?
10. ഉറിയ എ ം മീഖ എ ം േപരുള്ള മു പുരുഷന്മാർ ആർ എ പറയാ 
േമാ?
11. കിഴേക്കാ േപായേപ്പാൾ ദരി ബാലൻ, പടിഞ്ഞാേറാ െചന്നേപ്പാൾ ധന്യ 
പുരു ഷൻ, െതേക്കാ കിഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സ ഷ്ടവൃദ്ധൻ, വടേക്കാ ള്ള യാ യിൽ
ഭാഗ്യമൃതൻ ആ യവൻ ആർ? (േമെലഴു : Rev. J. Knobloch, Calicut.)
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III. THE BONES OF THE TRUNK
ഉടെമ്പ കൾ (േദഹാസ്ഥികൾ)

(154 ഭാഗത്തിെന്റ തുടച്ചൎ)
൩. ൪. വാരിെയ കളും എതിർമു ം.
ഹൃദയവും ശ്വാസേകാശങ്ങളും ചരതി െകാേള്ളണ്ടതി ഏറ്റവും ഉറ ള്ള അറ
കണേക്ക ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ചാപാകൃതിയിൽ വള േന രിയ പ ണ്ടീതു വാ 
രിെയ കൾ മുൻ പറഞ്ഞ കാരം ൧൨ മുതുമു കളിൽനി തുടങ്ങി െനഞ്ഞെറ 

േവ ന്ന ഇടം ഉണ്ടാവാൻ തക്കവ ണ്ണം ഒന്നി കൂടു . അതിൽ േമേലയു 
ള്ള ഏഴീതു േനവ്വൎാരികൾ ക ട്ടാരം കണേക്കയുള്ള എതി ൎള്ളിെന്റ കൂച്ചൎേത്താ 
ടു അവറ്റിെന്റ കൂച്ചൎാ ഹങ്ങളാൽ േചരുകയും േശഷം കീഴുള്ള പഴുവാരികൾ 3)
അതാതിൻ കൂച്ചൎാന്തങ്ങൾെകാ അേന്യാന്യം േച ൎ േമലുള്ളവേറ്റാടും ഇണ 

കയും െച . ആ സ്ഥലത്തി െനഞ്ഞറ ഴി എ ം കീേഴാ അള്ള
എ ം െചാല്ല . ഇങ്ങെന െനഞ്ഞറപ്പലകയും പുറവും ആ മേത്താടു േപാെല
കടുപ്പമല്ലാ െപാങ്ങി ള്ളതാകയാൽ ത ം കു ം ത ം മു ം െതറി േപാകുന്ന 
തുെകാ െനഞ്ഞറപണ്ടങ്ങൾ േകടു പാടുവരാെതയിരി . െനഞ്ഞറക്ക 
ണ്ടത്തിേന്മൽ ഉള്ള അസ്ഥികൾ കൂച്ചൎവും െകാഴു ം ഏറിയിരിക്കയാൽ ചില
ശവം ദഹിപ്പി േമ്പാൾ ആയതിെന ചൂടുവാൻ കുത്തിച്ചീ പണിെപ്പേടണ്ടിവരു 

. ഇതിനാൽ തെന്ന കഠിനെനഞ്ചൻ എ ം െന റ്റക്കാരൻ എ ം െചാ  
വാൻ സംഗതി വരുന്നതു.
൫. ഉെക്കൽെക്ക ഒന്നായിരി എങ്കിലും അതി നാലു പകുതിക ളു .
കുണ്ടങ്കിണ്ണം േപാെല ര വലിയ അസ്ഥികൾ മുമ്പറഞ്ഞവണ്ണം വഴിേയാ മൂടുപു 
െണ എന്ന ൈവര ൾ െകാ തമ്മിൽ േചന്നൎിരി ക്കയും മുേമ്പാേട്ടാ തുറന്നി 
രിക്കയും െച . അതിനു ഇടുെപ്പ എ േപർ. ഇവ െനെട്ടല്ലി ആധാരമാ 
യിരി ന്നതല്ലാെത ജലബാധാ മാദികൾ േവണ്ടിയ ഇടം െകാടു കയും
െച . ഈ അസ്ഥികൾ മു റ വള െകാ തമ്മിൽ േചരുന്ന സ്ഥല 
ത്തി നാണിട െമ എ േപർ. അതിെന്റ കീഴിൽ തമ്മിൽ േവെപ്പൎട്ട വളയം
കണ േക്ക അതിേനാടു ഇണഞ്ഞ ര ചണെയ കൾ ആസനത്തി ആക്ക 
മായിരി . ചണ്ണെയല്ലിെന്റ ദ്വാരങ്ങളിൽ അല്ല ഇടുെപ്പല്ലി െന്റ അടിയിൽ കിട 

ന്ന തടത്തിൽ തുടെയല്ലിെന്റ കുമള പിടിച്ചിരി ന്നതുെകാ കീഴവയവങ്ങൾ
ഉെക്കൽെക്കട്ടിൽനി പുറെപ്പടു .
ഈ അസ്ഥികൾ ശിശു ായത്തിൽ മൃദുവും കൃശവും ഉള്ളതാകെകാ കുട്ടികെള
നിവി ൎ ഇരിപ്പാേനാ നി ാേനാ നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചാൽ ഉട െല കൾ േദാഷേമ
വരിേകയു ; ത െപ്പട്ടാൽ താടിവരാ എ പഴ െഞ്ചാൽ ഉണ്ടേല്ലാ.

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 െസപ്തംബർ 16

േമ റഞ്ഞ അസ്ഥികളാൽ െനഞ്ഞറ, അള്ള, കടിയറ എന്നീ മൂ മടകൾ ഉട 
ലിൽ ഉളവാകു .
മാനുഷാംഗെത്ത സൂക്ഷ്മേത്താെട േനാക്കിയാൽ സങ്കീത്തൎ നക്കാരേനാ ടു (സങ്കീ 
ത്തൎ നം ൧൩൯, ൧൪.). ഞാൻ ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി ഉത്ഭ വിക്കയാൽ
നിെന്ന വാ നിെന്റ ിയകൾ അതിശയമുള്ളവ എ എൻ േദഹി െപരിേക
അറിയു എ വണ്ണൎിേക്കണ്ടതാകു . E. Lbdfr.
(േശഷം പിന്നാെല.)
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THE DESTRUCTION OF BEL IN BABEL
ഒരു പൂവ്വൎവൃത്താന്തം

അസ്തിയഗിസ് എന്നരാജാവു മരിച്ചേശഷം ബാേബൽ രാജ്യം പാ സൎ ിരാജാവായ
േകാേരഷിെന്റ സ്വാധീനത്തിലായ്വ . ദാനിേയൽ എ ന്നവൻ നിത്യം രാജസ 
ന്നിധിയിൽ പാത്തൎ വനും രാജാവിെന്റ എല്ലാ േസ്നഹിതന്മാേരക്കാൾ മാന്യനും
ആയിരു . അക്കാല ബബിേലാന്യ ൎ േബൽ എ േപരുെള്ളാരു േദവൻ
ഉണ്ടായിരു . ആയവ ദിന തി ൧൨ പറ േകാത ം ൪൦ ആടുകളും ൬ പാടം
വീ ം വഴിപാടു കഴി വ . രാജാവു താനും ഈ േദവെന േസവി െകാ
ദിനം േതാറും അവെന കുമ്പി വ . ദാനിേയേലാ സത്യൈദവെത്ത ഉപാ സിച്ച 
േതയു . ആകയാൽ രാജാവു േബലിേനാടു നീയും ാത്ഥൎ ിക്കാത്തതു എ െകാ 
ണ്ടാകു ? എ േചാദിച്ചതിനു അവൻ: ൈകകളാൽ ഉണ്ടാക്ക െപ്പട്ട വി ഹങ്ങ 
െള അല്ല സ്വഗ്ഗൎെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കിയവനും, എല്ലാ ജീവികളുെട ക◌ൎ 
ത്താവും ആയ ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത മാ ം ഞാൻ േസവിേക്കയു എ ത്തരം
പറ . എന്നാൽ േബലിെന നീ ജീവനു ള്ള േദവെന കരുതുന്നില്ലേയാ? ദി 
വേസന അവൻ എ ഭക്ഷിക്കയും കുടിക്കയും െച എ നീ കാണുന്നിേല്ല?
എ രാജാവു േചാദി ച്ചതിനു ദാനിേയൽ ചിരി െകാ : മഹാരാജാേവ, മിക്ക 
രുേത; ഈ േബൽ േദവൻ അക കരുവും പുറ ഓടുംെകാ ഒരു തിടമ്പാ
കെകാ അവൻ ഒരു നാളും ഭക്ഷിക്കയില്ല എ ഉത്തരം പറ . എന്നാെറ
രാജാവു വളെര േകാപി എല്ലാ പൂജാരികെള വിളി വരു ത്തി അവേരാടു: ഈ
നിേവദ്യം ഭക്ഷി കളയുന്നവനാർ എ നിങ്ങൾ എേന്നാടു പറയാഞ്ഞാൽ നി 
ങ്ങൾ മരിേക്കണ്ടിവരും നിശ്ചയം. അല്ല േബൽ ഇതിെന ഭക്ഷി ന്ന കാരം തു 

വരു വാൻ നിങ്ങൾ ാ പ്തരായാൽ ദാനിേയൽ മരിേക്കണ്ടി വരും താനും.
എെന്തന്നാൽ അവൻ േബലിെന ദുഷിച്ചിരി എന്നരുളിെച്ച . എന്നാെറ ദാ 
നിേയൽ മ ഹാരാജാേവ തിരുമന േപാെല ആകേട്ട എ പറ . േബലിൻ
പൂജാരികൾ അവരുെട ീകളും കുട്ടികളും കൂടാെത ൭൦ േപർ ആയി രു .
അനന്തരം രാജാവു ദാനിേയേലാടു കൂട േബലിെന്റ േക്ഷ ത്തിൽ എഴുെന്നള്ളി.
അേപ്പാൾ അതിേല പൂജാരികൾ: ത രാേന, അടിയങ്ങൾ അമ്പലത്തി പു 
റ നില്ക്കാം നിത്തിരുവടി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങെള ഒെക്കയും നിേവദ്യത്തി
അക െവപ്പി വാതിൽ പൂട്ടി തൃൈക്കേമാതിരം െകാ മു െവപ്പിക്കയും െച 

. പുലർകാേല വന്നി േബൽ അ വെയല്ലാം അമേറ കഴിച്ചില്ല എ
കണ്ടാൽ അടിയങ്ങെള ആബാ ലവൃദ്ധം െകാ കളയുന്നതിനാൽ യാെതാരു
സങ്കടവും ഇല്ല. അല്ല േദ വൻ അവെറ്റ ഭക്ഷിച്ചിരു എ വരികിേലാ, ഈ
സാധുക്കളുെട േമൽ കുറ്റം ചുമത്തിയ ദാനിേയലി മരണം ക ിച്ചാലും എ ണ◌ൎ 
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ത്തി . ഇ ൈധയ്യൎേത്താെട അവർ പറവാൻ മുതിന്നൎതു ീേകാവില്ക്കക
ള്ള പീഠക്കല്ലിൽ കൂടി അതി ഢമാേയാരു കന്നം പുറ േപാവാൻ ത ക്കവണ്ണം
തുര ണ്ടാക്കിയിരു . അതിൽ കൂടി അ കട െച നി േവദ്യ വ്യങ്ങൾ
എടു ഭക്ഷി കളവാൻ തരമു . അതിനാൽ അ വർ ൈധയ്യൎേത്താെട പുറ 
െപ്പ േപായ േശഷം രാജാവു നിേവദ്യങ്ങെള േബലിൻ ീേകാവില്ക്കക െവപ്പി 

, പുറെപ്പടുേമ്പാൾ ദാനിേയൽ തെന്റ ദാസന്മാേരാടു െവണ്ണീർ െകാ വരുവാൻ
ക ി ആയതു രാ ജാവു കാണ്േക േക്ഷ ത്തിന്നക രഹസ്യമായി വിതറി
പുറത്തിറങ്ങി വാതിൽ പൂട്ടി അതി രാജമു െവ കയും െച . പൂജാരികേളാ
രാ ിയിൽ വ പതുേക്ക അക കയറി പതിവു േപാെല തങ്ങളുെട ീകളും
കുട്ടികളും ഒക്ക ടി അവിെട ഉണ്ടായെതല്ലാം തി കുടി േപാകയും െച . പു 
ലകൎാേല രാജാവു അ എഴുെന്ന േമ്പാൾ ദാ നിേയലും കൂട േപായി അേപ്പാം
രാജാവു: മു െയല്ലാം ശരിേയാ എ പരിേശാധി വാതിൽ തുറപ്പിച്ച രാജാവു
ഉടെന തിഷ്ഠയുെട മുമ്പിൽ െച ശബ്ദം ഉയത്തൎ ി: േബേല നീെയാരു മഹാ
േദവൻ നിന്നിെലാരു വഞ്ചനയും ഇല്ല എ പുകഴ്ത്തിയേപ്പാൾ ദാനിേയൽ ചിരി
െകാ രാജാേവ അക കടക്കാതിരിപ്പാൻ വിേരാധി . നില േനാക്ക ഈ
കാൽ വടു ൾ ആരുേടതു എ കുറിെക്കാണ്ടാലും! എന്നറിയിച്ചതി രാജാവു
ഞാൻ പുരുഷന്മാരുെടയും ീകളുെടയും കുട്ടികളുെടയും കാൽ വടുക്കെള കാണു
സത്യം എ തിരുവുള്ളേക്കേടാെട െചാല്ലി പൂജാരി കെള അവരുെട കുഞ്ഞികുട്ടി 
കേളാടു കൂെട വരുത്തി അവരിൽ ആരും െത റ്റിേപ്പാകാതിരിപ്പാൻ എല്ലാവേരയും
പിടിപ്പാൻ ക ി . നിേവദ്യ വ്യങ്ങെളല്ലാം കവ ൎ തി ന്ന സൂ ം ഏെത
െതളിയിപ്പാൻ േനാക്കി യേപ്പാൾ അവരുണ്ടാക്കിയ ഒളിക്കന്നം രാജാവി കാട്ടി 
െക്കാടു . അതി നാൽ ശാന്തിക്കാരുെട വഞ്ചതിെയല്ലാം രാജാവറികയും ബിം 
ബാരാധന സാരമില്ലാത്തെത േബാധിക്കയും െച . ആ പൂജാരികെള ആബാ
ലവൃദ്ധം ഒടുക്കി േക്ഷ േത്ത േബൽ േദവേനാടു കൂട ദാനിേയലി ഏ ി ച്ചതി 
നാൽ അവൻ ആയതു നി ൎലമാ കയും െച .
േയശു ിസ്തൻ എന്ന ൈദവപു ൻ പാപികൾ േവണ്ടി ത െന്നത്താൻ ഒരു പൂ◌ൎ 
ണ്ണ ായശ്ചിത്ത ബലിയായി ഏ ിപ്പാൻ മനുഷ്യപു നായി � േലാകത്തിേല
ഇറങ്ങി വരുന്നതിനു ൬൦൦ സംവത്സരം മു േമ്പ ഇക്കായ്യൎം സംഭവി . എന്നാൽ
ദാനിേയൽ എന്ന ൈദവമനുഷ്യൻ ഉപാസിച്ച ൈദവം ബാേബലിേല മനുഷ്യെര
േപാെല െച ന്ന ആളു കേളാടു ൩൦൦൦ ആ കൾ മുേമ്പ അരുളി െചയ്തിതു:
”അല്ലേയാ എൻ ജനേമ േകൾക്ക! ഞാൻ െചാല്ലേട്ട ഇ േയൽ നിെന്ന േബാ 
ധി പ്പിക്കെട്ട. ഞാേന ൈദവം നിൻ ൈദവം തെന്ന; നിെന്റ ബലികെള െചാല്ലി നി 
െന്ന ശാസിക്കയില്ല, നിെന്റ േഹാമങ്ങളും നിത്യം എെന്റ മുമ്പിൽ ആകു . നിെന്റ
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വീട്ടിൽനി കാളയും നിെന്റ െതാഴു ക ളിൽനി േകാലാടുകെളയും ഞാൻ
എടുക്കയില്ല. കാട്ടിേല ജ ക്കളിൽ ഒക്കയും മലകളിൽ ആയിരമായി നട ന്ന
മൃഗങ്ങളും എനിക്കേല്ലാ ഉള്ള വ, കു കളിേല പക്ഷി എല്ലാം അറിയും. നിലത്തി 
േന്മൽ ഇളകുന്നതും എനി േബാധി , എനി വിശന്നാൽ നിേന്നാടു പറക 
യില്ല, ഊഴി യും അതിെന്റ നിറവും എനിക്കേല്ലാ ഉള്ളതു. ഞാൻ കൂറ്റ കാളകളു 
െട മാംസം തി കേയാ േകാലാടുകളുെട േചാര കുടി േയാ? ൈദവത്തിനു ബ
ലിയായി േസ്താ െത്ത കഴി െകാ മേഹാന്നത നിെന്റ േനച്ചൎക െള ഒപ്പി 
ക്ക. എന്നി െഞരുക്ക നാളിൽ എെന്ന വിളിക്ക ഞാനും നിെന്ന ഉദ്ധരി ം നീ
എെന്ന മഹത്വെപ്പടു കയും െച ം.” (സങ്കീ. ൫൦, ൭— ൧൫.) ആകയാൽ ഇന്നാ 
ട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാർ തങ്ങളുെട േദ വന്മാരുെടയും േക്ഷ ങ്ങളുെട 
യും, പൂജാരികളുെടയും രഹസ്യങ്ങെള ഓര ം അധികം േശാധന കഴി െവങ്കിൽ
െകാള്ളായിരു .
കണ്ണില്ലാത്തവെര േപാെല അല്ലേല്ലാ ഏതു െപാട്ടക്കഥേയയും വി ശ്വസിേക്കണ്ട 
തു: സകലെത്തയും േശാധന െച നല്ലതിെന മുറുകപ്പി ടിപ്പിൻ. നല്ലെതാ
ക കിട്ടാഞ്ഞാൽ സകലവും ചാടി ളക തേന്ന ന . എന്നാൽ ഇ കാരം െച 
യ്വാൻ മന ള്ളവരും മനസ്സില്ലാത്തവ രും പാപികെള രക്ഷിപ്പാൻ േയശു ി
േലാകത്തിൽ വ എ അ റിേയണ്ടതാകു . J. Lffr.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

POLITICAL NEWS െലൗകികവത്തൎ മാനം
യൂേരാപ Europe.
ഇം .— ആ ിക്കാവിൽ ജൂലുകാ പ്പിരികളുെട ആ ൎന്തത്താൽ മരി േപായ
ലൂയി നേപാെലേയാൻ എന്ന ഭുവിെന്റ ശവെത്ത ഓരിം ിഷ് േപാക്കൎപ്പൽ ഇം 

ന്തി േല െകാ േപാകയും ജൂലായി ൧൨൹ ച വത്തൎ ിനി ത രാട്ടിയവ◌ൎ 
കളും ഇളമയും മ ം ഏറിയ മഹാന്മാർ ചിസ്സൽഹസ്തിൽ കൂടി വന്നി ശവസം ാ 
രം നടക്കയും െച . ആസ്യ Asia.
അബഘാനസ്ഥാനം.— അമീർ സമാധാനെപ്പട്ടതു െകാ ആ നാട്ടിൽ എ ം
സേന്താഷമു . കാബൂലിലും ചു വട്ട ത്തിലും നട ദീനം അധികം പക ൎ വരു 

. (ജൂലായി ൧൫൹) േമജർ കവഞ്ഞാരി എന്ന അം കായ്യൎസ്ഥൻ പരിവാരങ്ങ 
ളുമായി ജൂലാ യി ൧൬൹യിൽ കാബൂലിൽ എത്തി. അമീർ അവെര രാജകീയമാ 
നേത്താേട എഴുെന്നള്ളി ൈകെക്കാണ്ടിരി .
െബാംബായി.— ദക്ഷിണഖണ്ഡത്തി െന്റ കിഴേക്ക അംശങ്ങളിൽ അകവില വള
െര െപാന്തിയിരി ന്നതു കൂടാെത എലികൾ അനവധി െപരുകി കൃഷി വളെര
നഷ്ടം വരു . അവിടങ്ങളിൽ ൩൪,൨൦൦ േപ ൎ ധമ്മൎാമറാമ പണിയും
൧൦,൮൦൦൦ േപ ൎ ധ മ്മൎക്കഞ്ഞിയും ഉ . േകായ്മ പിടികിട്ടി മരണ വിധിെയ
ക ിച്ച കത്തി വച്ചൎക്കാരിൽ ഒരു ത്തൻ ചില മഹരാട്ടി ാഹ്മണർ ഞങ്ങെള
മാസപ്പടി െവ ഞങ്ങളും കവ ൎ േനടി യ മുതലിെന അവ ൎ ഏ ിക്കയും
െചയ്തിരി എ ഏ പറഞ്ഞതു ഓത്തൎ ാൽ വള േര വ്യസനം േതാ .
രാജമ ി.— രമ്പ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ചില മാസമായി ഒരു ലഹള നട .
അതി െന്റ ആരംഭം െചറിയ ഒരു സംഗതിയാല േ എ േകൾ . ആ നാ 
ട്ടിൽ അ ം പനകൾ ഉ . നാ കാർ അവെറ്റ കള്ളി െചത്തിയിരിെക്ക, േകായ്മ
േശഷം സ്ഥലങ്ങ ളിൽ ഉള്ളതുേപാെല അവിെട ഇേ ാടം ക ത്തിപ്പണം വാ  
കേയാ ക കു ക നടപ്പാ കേയാ െചയ്യാെത എല്ലാവിട ം സമന്യാ യം

മാണം േവണം എ ക ി ഒട്ടാേക നൂറുറുപ്പിക നികുതി െകട്ടിയിരി .
ആ പണം വസൂലാേക്കണ്ടതി േപായ ഉേദ്യാഗ സ്ഥൻ ആയിരം ഉറുപ്പിക പിരി 
പ്പാൻ ഭാവി ച്ചേപ്പാൾ എല്ലാവരും വളെര മന േകടു കാ ണി . ഇവർ സങ്കടം
േബാധിപ്പിപ്പാൻ ഭാ വിച്ചതു ലഹള െചയ്വാനാകു എ മ ഉ േദ്യാഗസ്ഥന്മാ◌ൎ 

േതാന്നീ കൂടിയ ജനങ്ങളുെട േമൽ െവടിെവപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഇവേരാ ആരും
ഞങ്ങളുെട സങ്കടം എടു ന്നില്ല എ വിചാരി മത്സരിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞ േശഷം
നാ ടൂേട േ ാഹം കിള ൎ ചിലർ തലവന്മാരായി ഓേരാ കൂട്ടം ആളുകെള േച◌ൎ 
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അവിടവിേട െച കത്തി വ ൎ ം െകാള്ളയി ം തറകെള എരി ംെകാ 
നാ കാെര മിപ്പി േപാ . േപാലീ കാർ ഇവെര അമത്തൎ ി േനാക്കിെയ

ങ്കിലും അവ ൎ േതാല്മ വന്നതല്ലാെത േതാ ക ളും െവടിേക്കാ കളും മത്സരക്കാ 
രുെട ൈക യിൽ വന്നതുെകാ േകായ്മ നാ പട്ടാളക്കാ െര അയേക്കണ്ടി വ .
ജൂലായി ൧൮൹ ര െചറിയ തീക്കപ്പലു കൾ സ ി പുഴയുെട അഴിക്കൽ ന രം
ഇ ട്ടേപ്പാൾ ലഹളക്കാർ ഒന്നിൽ അ ം േപാലീ കാർ മാ ം ഉ എ ക
േന േര െവടിെവ . അതിെന പിടി െകാള്ള യിടുകയും െച . ഈ കായ്യൎസാ 
ദ്ധ്യത്താൽ ലഹളക്കാ ൎ ൈധയ്യൎവും നാ കാ ൎ ഭയവും വദ്ധൎി േകായ്മേയാ
ജൂലായി ൨൧൹ ര െചറിയ പീരങ്കിേത്താ ം ൧൦ആം നാ പ ട്ടാളവും അതി 
െന്റ േശഷം ൩൯ആം നാ പട്ടാളവും രാജമ ിയിേല അയച്ചിരി . മല 

േദശത്തിൽ ഓടി തഞ്ചം കാണു േന്താറും മിന്നൽ േപാെല ഇറങ്ങി ഓേരാ ാ
മങ്ങെള െകാള്ളയിടു കവച്ചൎ ട്ടങ്ങൾ ഏറ കാലതാമസം കൂടാെത വലയിൽ
കുടുങ്ങി തങ്ങ ളുെട ിയകൾ തക്ക തിഫലെത്ത ലഭി ം എ നേണ്ണ .
ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ.— ആെക നൂ റ്റിനാ െത്താമ്പതു ഹ്മസമാജ സഭകൾ ഉ .
അവറ്റിൽ നാ നാലി മന്ദിര ങ്ങൾ എെന്നാരു വിധം ആരാധനസ്ഥലങ്ങൾ
ഉ . ഈ ഹ്മസമാജ സഭകൾ ഉള്ള രാ ജ്യങ്ങളും നഗരങ്ങളും ആവിതു: കാ 
ലികാത ൨൦, വങ്കാളം ൫൪, ആസ്സാം ൭, േചാട്ടനാഗപൂർ ൩, വിഹാരം ൭, ഒരിസ്സ
൨, വട പടിഞ്ഞാ േറ പക ൮, മദ്ധ്യേദശം ൧, പഞ്ചനദം ൫, ൈസന്ധവം ൩,
ഗുജ്ജൎ രം ൩, െബാംബായി ൬, െചന്നപ്പട്ടണം ൬, ഇവർ പതിെന വത്തൎ മാനപ 

ങ്ങെള അച്ചടി വരു , അ തിൽനി ആറു അം ഭാഷയിൽ തെന്ന.
രുസ്സ്യാസ്യ.— ജൂലായി മാസത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ കിഴേക്ക സിബീയ്യൎയിേല
ഇ ൎത്സ്ൿ എന്ന വലിയ നഗരം പുരച്ചടുക്കാ രാൽ െവ േപായി. ജൂലായി
൨൨൹ നിജ് ൈനെനാവ് െഗാേരാദ് എന്ന മുഖ്യ രുസ്സ്യാസ്യ യിേല നഗരത്തി
തീപിടി . ൧൮൧൭ആം വഷൎംെതാ അവിേട െകാല്ലേന്താറും ജൂലായി ൨൭൹
ഒരു വമ്പിച്ച ചന്ത നട . അതി ന്നായി മഹാചീനത്തി ം രുസ്സ്യ രാജ്യത്തി
െന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിരി ഇേട കിട ന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനി ഒന്നരലക്ഷ 
േത്താളം കച്ചവടക്കാർ കൂടു . ആ സമയ ൧൦,൦൦൦ നിവാസികൾ ഉള്ള നഗര 
ത്തി ഐയ്യായി രേത്താളം മരച്ചാപ്പകൾ െകട്ടാറു . പുറനാ കച്ചവടക്കാർ
൧൮൬൩ ആമത്തിേല ചെന്ത ക്കായി ഇരുനൂറു ലക്ഷം രൂപ്പിക വിലയുള്ള ച ര
െകാ വരികയും അതിൽനി നൂെറ്റ ഴുപതു ലക്ഷം ഉറുപ്പികേയാളം വില്ക്കയും
െചയ്തി ണ്ടായിരു . ഇതു വിചാരിച്ചാൽ അ വിേട കിള ൎ വന്ന വന്തീ എെന്ത 
ല്ലാം നാശം ഉണ്ടാക്കി ണ്ടായിരിക്കാം.
തുക്കൎാമന്നർ എന്ന മുഹമ്മീയ ജാതി രുസ്സ്യ ൎ കീെഴ്പട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ കട
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ഓേരാ അല മ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയതു െകാ രുസ്സർ ൩൦,൦൦൦ പടയാളികെള അവരു 
െട മൂലസ്ഥാനമായ െമ വ്വൎ് എന്ന നഗരെത്ത പിടിേക്കണ്ടതി അ യച്ചിരി .
ആ ിക്കാ Africa.
ജൂല കാപ്പിരികളുെട മന്നനായ െചെതവാ േയാ സമാധാനെപ്പടുന്ന ഭാവം നടി
ചില ദൂതന്മാരുെട ൈകയാൽ ഓരാനെക്കാ ീ ഗാന്നൎത്ത് വൂത്സേല എന്ന
അം േസനാപതി യടുക്കേല അയ അവെരെക്കാ ഇം ി ഷ് കാർ തെന്റ
നാട്ടിൽ അധികം മുെഞ്ചല്ല രുതു എന്ന അേപക്ഷ കഴിപ്പി . ീഗാെന്നൎ ത്ത്
വൂത്സേല ദൂതന്മാെര തിരിച്ചയ മന്ന സമാധാനെപ്പടുവാൻ മന െണ്ടങ്കിൽ
അധി ആയിരത്തിൽ പരം പട്ടിരിേക്ക ഇം ിഷ് പക്ഷത്തിൽ ൧൦ േപർ മരി .
൫൩ ആളുകേള മുറി ഏ . ജയം െകാണ്ടയുടെന അം ൈസന്യം ഉലുന്ദിെയ
പിടിച്ചിടി കള . ഏറിയ ജൂലൂക്കാർ അം പാളയത്തിൽ െച അഭയം പു 

വരു . ജൂലുക്കാ ൎ ഒതുക്കിടം ഉണ്ടാകായ്വാൻ ചുറ്റിലു ള്ള മൺേക്കാട്ടകെള
തക ൎ . കുതിര ന്തപ്പട െയ ക ം കന്തത്തിെന്റ കു അനുഭവി ം െകാണ്ട 
തിനാൽ ആ കാപ്പിരികൾ വിസ്മയിച്ച റ േപായിരി .
വടേക്കഅേമരിക്കയുെട െതേക്ക അംശങ്ങ ളിൽ മഞ്ഞപനി (പിംഗലജ്വരം) എന്ന
വല്ലാ ത്ത വ്യാധി െപരുകുന്നതുെകാ നിവാസിക ൾ െമംഫിസ് എന്ന നഗര 
ത്തിൽനി അ ഷ്ട കളിേല ഓടുവാൻ തുടങ്ങി.
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