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

ഒന്നാം മഹാെഹേരാദാവിൻ ചരി സംേക്ഷപം

(VI◌ാം പുസ്തകം 164ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ)
േരാമയിൽ െവ ചില സംവത്സരങ്ങളായി പഠിച്ചിരുന്ന തെന്റ ര മക്കെള
െകാ വേരണ്ടതി െഹേരാദാ 16 ി.മു. അേങ്ങാ യാ യായി; ഇവർ
ഒന്നാം മറിയമ്നയുെട മക്കളായ അരിെസ്താബൂലും അലക്ക്സ ന്തരും തെന്ന. അ
സമയത്തി മുെമ്പ െഹേരാദാവി േക്കാനിത്തി, പത്തേനയ, ഔരാനിത്തി
എന്ന കനാൻ രാജ്യത്തിെന്റ വട കിഴ ള്ള ജില്ലകെള െകാടുത്ത ൈകസ 
രായ ഔഗുസ്തൻ അവെന മാനേത്താെട ൈകെക്കാ . ഈ ര മക്കൾ മക്കാ 
ബ്യ വംശത്തിേല അവസാന സ ന്തതിയായ മറിയമ്നയുെട മക്കൾ ആകെകാ
ജനങ്ങൾ ഇവെര ഏറ്റ വും േസ്നഹി . അവെര െകാ വന്ന ഉടെന ശേലാമ
ഈ മക്കെളെകാ അഛ്ശനിൽ സംശയം ജനിപ്പി . അവ ം ഇതി ഇട
െകാടുത്തി രുെന്നങ്കിലും അരിെസ്താബൂലി ശേലാമയുെട മകളായ ബരനീക്കേയ 
യും അലക്ക്സന്തരി കപ്പേദാക്ക്യ, രാജാവിെന്റ മകളായ ഫീരേയയും േവളി
കഴിപ്പി െകാടു . െഹേരാദാ ശേലാമ എന്നവർ ഒരു പക്ഷവും അ രിെസ്താ 
ബൂലനും അലക്ക്സന്തരും മറുപക്ഷവും ആയി നിന്നിരിേക്ക ബരനീ ഇരുപ 
ക്ഷത്തിൽ ദൂതിയായി സിദ്ധാന്തം വദ്ധൎിപ്പി േപാ . െഹ േരാദാ ശേലാമ
എന്നവരുെട പക്ഷത്തിൽ െഹേരാദാവിൻ സേഹാദരനാ യ െഫേരാരാസും േച 

ൎ . അഛ്ശൻ എേദാമ്യനാകെകാ ആ വംശ ത്തിെന്റ ഉന്നതഭാവത്തി ം
ധാഷ്ടൎ്യത്തി ം വിേരാധമായുള്ള മക്കാബ്യ വംശത്തിെന്റ നീരസഭാവം � മക്കൾ 

കിട്ടിയതിനാൽ അവ ൎ െവച്ച കണികളിൽ അവർ അകെപ്പ . അമ്മെയ
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െകാന്ന വ്യസനെത്ത പറ്റി തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണെത്ത ബരനീക്കയും ശേലാ 
മയും െഹേരാദാവി അറിയിച്ചത് െകാ അവൻ തെന്റ മക്കെള െതാ അവർ
എെന്ന െകാ കളയും എ ശങ്കി ഓേരാ ആേലാചിക്കയും വൃത്തിക്കയും
െചയ്തി ം സംശയം വദ്ധൎിച്ചേത ഉ . അവൻ സിംഹാസ നത്തിൽ ഏറും മുേമ്പ
േദാരിസ് എന്നവേള േവളി കഴിച്ചി , അവൾ അ ന്തിപത്തർ എന്ന മകെന സ 
വിച്ചിരു . രാജാവായേപ്പാേഴാ ജന സാദം വരു മാറു ഇവെള ഉേപക്ഷി
മറിയമ്നെയ പാണി ഹം െച . എന്നാൽ േദാരിസും അന്തിപത്തരും അ ജീ 
വിച്ചിരു . ഈ അന്തിപത്തെര േകാവിലകേത്ത വരുത്തി തെന്റ മക്കളായ
അരിെസ്താ ബൂൽ, അലക്ക്സന്തർ എന്നവർ അനുസരിയാെത ഇരുന്നാൽ അവകാ 
ശം ഇവ െകാടു െമ ള്ള വാഗ്ദത്തം െച പാപ്പൎി . ഇതിനാൽ ഈ ര
മക്കളുെട മന കയി േപായേതയു . അന്തിപത്തരുെട താ യ്യൎേമാ ഇവ 
െര നി ഹി അഛ്ശെന്റ സിംഹാസനം കയ്ക്കലാേക്ക ണം എന്നേ . അതി
േവണ്ടി അവൻ പല യുക്തി സാമത്ഥൎ ്യങ്ങളാൽ അവെര അഛ്ശ വിേരാധമാ 
യി ഓേരാ െചയ്യിപ്പി പിേന്നതിൽ താൻ അവെറ്റ അഛ്ശേനാടു മ ിക്കയും
െച വ . ഇങ്ങിെന കുടില നായ അന്തിപത്തർ ഉപായമുള്ള തെന്റ അഛ്ശെന
േതാ ി തന്നിൽ ിയം വരുത്തിയത് െകാ െഹേരാദാ അവെന േസ്നഹി .
ൈകസ രുെട േസ്നഹവും അവനിലും ഉണ്ടാേകണ്ടതി അവെന േരാെമക്കയ .
അവിെടനിന്ന് അവൻ ഈ ര സേഹാദരന്മാരുെട േനെര ഓേരാ കൃ ി മങ്ങെള
ക കൾമൂലം യ ി അവെറ്റ അഛ്ശൻ വിശ്വസിച്ച് ത െന്റ ര മക്കെളെകാ 

ൈകസേരാടു അന്യായെപ്പ , മക്കേളാടു കൂ െട ൈകസരുെട സന്നിധിയിങ്കൽ
െച . ഔഗുസ്തൻ അഛ്ശേനയും മക്ക േളയും വിസ്തരിച്ചാെറ ശിക്ഷിക്കത്തക്ക 
തായ കുറ്റം കാണാെത ൈപശാ ചികമായ ഏഷണി വൃത്തി ഇവെര െതാട്ട നട 

എ െതളിഞ്ഞ ത് െകാ ഇരുപക്ഷക്കാരും നിര വരുവാൻ േബാധി 
പ്പി േമലാൽ അഛ്ശെന അനുസരിേക്കണം എെന്നാരു ശാസനയും െകാടു ,
അവെര തമ്മിൽ േയാജിപ്പി . െഹേരാദാ വിടവാങ്ങി പുറെപ്പടും മുേമ്പ ൈകസ
രുെട പാദത്തിങ്കൽ വളെര പണം കാ യായി െവച്ചി സിംഹാസന െത്ത തെന്റ
മക്കളിൽ േബാധി വ െകാടുപ്പാേനാ ഇഷ്ടംേപാെല രാജ്യെത്ത പലരിൽ
പകു ഏ ിപ്പാേനാ അനുവാദം ലഭി . യഹൂദ യിൽ എത്തിയേപ്പാൾ എല്ലാം
ശുഭമായി എ മറ്റവ ൎ േതാന്നി പട്ടണങ്ങെളയും വിേനാദകാ രകേളയും
കുളങ്ങേളയും വീ ം ഉണ്ടാ കയും െച .
അന്തിപത്തർ പിേന്നയും മുൻ പറഞ്ഞ കാരം േവെറ സഹായി കളുമായി െഹ 
േരാദാവിെന്റ േകാവിലകത്തിൽ ഓേരാ ദു റുകേളയും കലക്കങ്ങേളയും ഉളവാ 
ക്കി. വള്ളി മരെത്ത ചുറ്റി പടരുന്ന കാരം നിഭ ൎാ ഗ്യമായ രാജകുഡുംബം പല
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വിധമായ കൃ ിമങ്ങളാൽ ബാധിക്കെപ്പ . ഈ െഞരുക്കസ്ഥിതിയിൽ രാജാവു
ആെര വിശ്വസിേക്ക എ ം സ ത്യാസത്യം ഇന്നതു എ ം അറിയാത്തവനാ 
കയാൽ ആെരയും വിശ്വസി ക്കാെത തെന്റ േനെരയുള്ള ദു റുകൾ െതളിേയണ്ട 
തി അവൻ ഭയ ങ്കരമുള്ള ദണ്ഡവിധികെള അവരിൽ നടത്തി.
െഹേരാദാ േവ ംവണ്ണം കായ്യൎെത്ത വിസ്തരിക്കാെത ക ഓേരാരു ത്തെന
െകാന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ഒടു വാൻ കരുതുന്ന ശ ക്കെളെക്കാ രാജാേവാടു
ഏഷണി പറഞ്ഞാൽ കായ്യൎം സാധി ന്നതുെകാ താൻ ദു വത്തൎ ിക്കാ ൎ
നല്ല ആ മായിരു . അവ ഏവരിലും സംശയം േതാന്നിയതിനാൽ തെന്റ
സ്വഭാവസ്ഥിതി എ യും രമായി തീ ൎ . അരിെസ്താബൂൽ, അലക്ക്സന്തർ,
എന്നവെര െകാല്ലി തനി സിം ഹാസനം കി മാറു െഹേരാദാവിെന്റ േകാവി 
ലകത്തിൽ താറുമാറുകെള വരുത്തിയതു അന്തിപത്തർ തേന്ന. അലക്ക്സന്തരു 
െട അമ്മായപ്പനായ അഹൎലാവുസ് എന്ന കപ്പേദാക്ക്യ രാജാവു െഹേരാദാവിെന്റ
േകാവിലക ത്ത് സംഭവിച്ച വ്യസന വത്തൎ മാനങ്ങെള േകട്ട് യരുശേലമിേല
വ . അവനും അവിെട നടന്നിരുന്ന കൃ ിമങ്ങെള ക . ഈ സമാധാനേക്ക
ടുള്ള കുഡുംബെത്ത േയാജിപ്പി . എങ്കിലും അവൻ േപായ ഉടെന കാ യ്യൎങ്ങൾ
മുേമ്പ േപാെല തെന്ന ആയി. െഹേരാദാ നീക്കികളഞ്ഞ ര അകമ്പടികെള
അലക്ക്സന്തർ തെന്റ േസവയിൽ ആക്കിയതിനാൽ െഹ േരാദാ ഇവർ ഒ കാർ
എ ഊഹി രമായി േഭദിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ആ യവർ േവദന െപാറുക്കാെത രാ 
ജാവിെന േവട്ടയിൽ െകാേല്ലണം എ അലക്ക്സാന്തർ അവേരാടു ക ിച്ച കാ 
രം കളവായി ഏ പറ . േവെറ ഒരുവൻ കള്ളക്ക കെള െകാ ഈ ര
മക്കളുെട കുറ്റെത്ത െഹേരാദാവി േബാധിപ്പി . ഇ കാരം അവൻ തെന്റ മക്ക 
െള കു റി കളവായി േകട്ടവെറ്റ വിശ്വസി , ൈകസരുെട മുമ്പിൽ വീ ം അന്യാ 
യം േബാധിപ്പി . െഹെരാദാ കപ്പേദാക്ക്യ രാജാവായ അഹൎലാ വിെനയും മ

മാണികേളയും വരുത്തി മക്കളുെട കായ്യൎെത്ത വിസ്തരി േക്കണം എ ൈക 
സർ ക ി . എങ്കിലും അവൻ െബരൂതുസിൽ (ൈബരുത്ത് ) െവ തെന്റ േസ്നഹി 
തന്മാെര മാ ം വിളി മക്കെള വിസ്തരി കുറ്റക്കാർ എ കാണി . അവ ൎ
മരണവിധി ക ി ആ തമ്പാന്മാെര ശമറിയയിേല െസബെസ്തയിൽ കൂട്ടിെക്കാ 

േപായി അവിെട െവ ശിരഃേഛദം െചയ്യിക്കയും െച . അവരുെട ശവങ്ങ 
െള മക്കാബ്യരുെട കല്ലറകളുള്ള അലക്ക്സ ിയം എന്ന േകാട്ടയിൽ അടക്കിയ 
തു. അന്തിപത്ത ൎ തെന്റ ര സേഹാദരന്മാരുെട വധംെകാ തൃപ്തിവരാെത
തെന്റ രമുള്ള വഴിയിൽ പിെന്നയും നട പല അസുര ിയ കേളയും വൃത്തി 
പ്പാൻ തുടങ്ങി. െഹേരാദാവിെന്റ സേഹാദരനായ െഫേരാരാസുമായി തെന്റ വയ 
സ്സനായ അഛ്ശെന വിഷം െകാടു െകാ േല്ലണെമ തമ്മിൽ ശപഥം െച 
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. ഈ ദു വൃത്തി അവരുെട േമൽ െതളിയാതിരിേക്കണ്ടതി ആയതു തങ്ങൾ
യരുശേലമിൽനി അകന്നിരി േമ്പാൾ സംഭവിേക്കണം എന്നവർ നിശ്ചയി 

. എന്നാൽ െഹേരാദാ വി ഈ മമ്മൎവും അറിയായ്വ . പറീശർ െഹേരാ 
ദാവി ം േരാമ ൈക സ ൎം അധീനരായിരി ം എ ആണ ഇടുവാൻ മന 
സ്സില്ലാത്തവർ ആയിരുന്നതുെകാ അവെന്റ േകാപം അവരുെട േമൽ വീണു.
ഈ ആണ ഞങ്ങളുെട മനസാക്ഷി വിേരാധമാകു എ പറഞ്ഞ പ റീശർ
പിേന്നേത്തതിൽ കത്തൎ ാേവാടു ”ൈകസ ൎ കരം െകാടു ന്നതു വി ഹിതേമാ
അല്ലേയാ?” എ േചാദി . മത്ത. 22, 17. അതു നിമിത്തം െഹ േരാദാ അവ◌ൎ 

വലിയ പിഴ ക ി എങ്കിലും ഈ പണം െഫേരാരാസി െന്റ ഭായ്യൎ അവ ൎ
െകാടുത്തത്െകാ രാജാവിെന്റ േകാപവും സംശ യവും അവളുെട േനെര ജ്വലി 

. െഹേരാദാവിെന്റ വംശം നശിക്കയും െഫേരാരാസിെന്റ സന്തരി രാജ്യഭാരം
െചയ്കയും െച ം എ പറീശർ വാഗ്ദത്തം െചയ്തത് െകാ െഹേരാദാ പറീശ 
െര മുടിപ്പാൻ േ ാധേത്താ െട ഉത്സാഹി . േകാവിലക പാത്തൎ പലേരയും
വളെര പറീശേര യും അവരുെട േസ്നഹിതന്മാേരയും തല െവട്ടി . െഹേരാദാ
െഫേരാരാ സിെന്റ ഭായ്യൎേയയും നന്നായി സൂക്ഷി . അ സമയം കഴിഞ്ഞി
ഇ വളുെട ഭത്തൎ ാവു (െഹേരാദാവിൻ സേഹാദരൻ) െപെട്ട മരിച്ചതുെകാ
അവൾ അവ വിഷം െകാടു എ ഹി . െഹേരാദാ ഈ കാ യ്യൎെത്ത കു 
റി അേന്വഷണം കഴിച്ചേപ്പാൾ െഫേരാരാസും അന്തിപ ത്തരും തെന്ന െകാ  
വാൻ വിഷം ഉരുക്കി െവച്ചിരി ന്നതു െതളിവായി വ . അ മാ ം ഇതുവെര
തെന്റ മൂക്കിൽ കയറി നടത്തിയ കാ രം െഹേരാദാ േബാധി അന്തിപത്തരു 
െട ഉൾ അറി വ . അ ന്തിപത്തർ അരിെസ്താബൂലിലും അലക്ക്സന്തരിലും
ചുമത്തിയ കുറ്റം േക വലം കളെവ േബാധിച്ചതുെകാ ഈ മക്കെള െകാന്നതു
അന്യായം തെന്ന എ േതറി. മക്കാബ്യരുെട അവസാനസന്തതിയായ മറിയമ്ന
യുെട ര മക്കെള െഹേരാദ െകാല്ലി ം സമയം തെന്ന കന്യകയായ മറിെയ 

ൈദവദൂതൻ ഗലീല്യ നചറത്തിൽ െവച്ച ത്യക്ഷനായി അ വേളാടു ”നീ ഒരു
പു െന സവിച്ച് അവ േയശു എ േപർ വി ളി ം യേഹാവ അവ
േഗാ പിതാവായ ദാവീദിൻ സിംഹാസനം നിരന്തരമായി ന ം, അവൻ ൈദവ 
പു ൻ എ േപർ െകാണ്ട് നിത്യ രാജാവായി വാഴുകയും െച ം” (മത്ത.1, 21ff,
ലൂക്ക1, 26ff.) എ ള്ള കാ രം അറിയിച്ചിരു . (േശഷം പിന്നാേല.)
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WHAT IS HINDUISM?
ഹി മതെമ ?

IV. േവദാന്തം.
ഹി ക്കളിൽ ബുദ്ധി സാമത്ഥൎ ്യമുള്ളവർ തങ്ങളുെട മാഗ്ഗൎത്തിൽ സാ ധാരണ വഴ 
ക്കമായിരി ന്ന പുരാണ കായ്യൎങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ലായ്ക െകാ ശാേ ാപേദശ 
ങ്ങെള തെന്ന തങ്ങളുെട ഉപേദശത്തി മാണ മാക്കി വിശ്വസി േപാ .
ഈ ശാ ങ്ങൾ െവേവ്വെറ ആറംശങ്ങളാ യി പിരിഞ്ഞിരി ന്നതാവിതു: ൈവ 
േശഷികം, ന്യായം, മീമാംസം, സാം ഖ്യം, േയാഗം, േവദാന്തം എന്നിവ തെന്ന.
അവറ്റിൽ േവദാന്തമേ മാണം. ആകയാൽ അതിനു ശാ ശിഖാമണിെയ 

ം നിഖണ്ഡിത പ രമാത്ഥൎ െമ ം െചാ . ഈ ശാ ത്തി വ്യാസമാമു 
നി തെന്ന സ്ഥാ പകൻ ആയിരി ന്നതു. ഇതിെന അത്യന്തം വിസ്തീണ്ണൎമാക്കി
പഠിപ്പിച്ച വൻ ശങ്കരാചായ്യൎൻ തെന്ന. േവദാന്തമുേഖ്യാപേദശങ്ങൾ ആവിതു: ൧.
അനാദി നിത്യസ്വയംഭൂവായിരി െന്നാരു പരമനു അവനിൽ അ ഖിലാണ്ഡ 
ങ്ങളും അടങ്ങിയിരി . ൨. േദവനും േലാകവും ഒ ത െന്ന എ ചില 
രും െവേവ്വെറ എ മറ്റവരും വാദി . ഇതിൽ മു മ്പ ൎ അൈദ്വതികൾ
എ ം പിമ്പ ൎ ൈദ്വതർ എ ം േപർ. ൩. പരമൻ േലാകെത്ത താങ്ക ഉള 
വാക്കിെയ ം അഴിവുകാലത്തിൽ ആയ തു തിരിെക താങ്കൽ ഒടു ം എ ം
ൈദ്വതർ വിശ്വസി . ൪. അ ൈദ്വതേരാ ഉലകങ്ങെള പരമൻ സൃഷ്ടിച്ചതു 
മല്ല അവ ഉള്ളതുമല്ല ഇല്ലാ യ്മയായ പഞ്ചെത്ത ഉെണ്ട മാണിപ്പി മാറു
അവൻ മായെകാ േമാഹിപ്പി . ആ േമാഹെത്ത അവൻ ചരതി െകാ
എ തെന്ന വിശ്വസിച്ച് െകാ ന്നതു. ൫. മനുഷ്യരുെട ആത്മാവ് പരമ െന്റ
ഓരംശം ആകു െവ അൈദ്വതർ വാദി ന്നതുമല്ലാെത തീയിൽ നി െപാ 
രി െതറി ം കണേക്ക ആത്മാക്കൾ അവനിൽനി പിരി ഒടുക്കം അവ 
നിൽ തെന്ന കല ൎ േപാകും എ സിദ്ധാന്തി . ൬. ആത്മാവു ലശ 
രീരം സൂക്ഷ്മം അെല്ലങ്കിൽ ലിംഗശരീരം എന്നീ ര ണ്ടിൽ കുടി െകാ . ല 
ശരീരെമന്നതു മാംസരക്തങ്ങേളാടു കൂടി യ ജഡമായ ന െട ഉടൽ അേ . സൂ 
ക്ഷ്മം എന്ന ലിംഗശരീരേമാ ന െട തടിച്ച ഉടലി എതിസൎ ്വഭാവമുള്ളതും  
ലജഡം അഴി േപാകുേമ്പാൾ ആത്മാവിന്നാധാരമായിരി ന്ന ഉൾശരീരവും
തേന്ന. ഓ േരാ മനുഷ്യൻ തെന്റ അഹങ്കാരെമന്ന തന്നറിവു കാ െകാ വാനും
മരണേശഷം മുേന്നേപാേല ആേള അറി െകാൾ്വാനും സൂക്ഷ്മശരീ രം തെന്ന
കാരണമായിരി . ൭. മാനുഷാത്മാവി മൂ ധാന ഗുണവിേശഷങ്ങൾ
ഉ അവയാവിതു. സ ണമായ സത്വം ഗവ്വൎഗു ണമായ രജസ് അന്ധകാരഗുണ 
മായ തമസ് എന്നിവ തെന്ന. ഒരുവ നിൽ സത്വഗുണം അധികരിച്ചാൽ അവൻ
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തെന്റ ആശാപാശങ്ങെള എല്ലാം അടക്കിെക്കാ ം; രേജാഗുണം അധികരി  
എ വരികിൽ അവൻ തെന്റ ആ ഹങ്ങൾക്കിടം െകാടു ഇഷ്ടം േപാെല

എല്ലാം െച ം. തേമാഗുണം മിഞ്ചിെയങ്കിേലാ അവൻ േമ േമൽ േദാഷം െച
തനി മഹാ കഷ്ടെത്ത സമ്പാദി ം. ഇങ്ങിെന മനുഷ്യർ ിഗുണ േചഷ്ടകൾ 

അധീനരായിരി േമ്പാൾ തങ്ങൾ തെന്ന തന്നിഷ്ട കാ രം െച എ
ഭാവിച്ചാലും ഉള്ളവണ്ണം തങ്ങൾ അറിയാത ഒരു ശ ക്തി നീ വാൻ കഴിയാത 
വണ്ണം തങ്ങേള അധികരി . നന്മയും തി ന്മയുമായ സവ്വൎവ ക്കെള േദവൻ
തെന്റ യുക്തി കാരം നടത്തി നന്മെയ തങ്ങൾ േതാനുന്നതു തെന്ന െചയ്വാ 
നും അനുഭവിപ്പാനും സംഗതി വരു കയാൽ അവർ ക ിതമായ വിധി കാരം
നടേക്കണ്ടി വരു . ൮. േമ റഞ്ഞ ിഗുണങ്ങൾ തനി ം കൂടിയും അധികരി ം
കുറ ം ഇരി ന്ന സമയം ആയതു കലപ്പൎില്ലാത്ത ആത്മാവിേന മറ കളയു 

. ഇങ്ങിെന ിഗുണങ്ങൾ അറിവുള്ള ആത്മാവി േവരാ യിരി ന്നതിനാൽ
അറിവു േകടു എ െപാരും ഉള്ള അജ്ഞാനം എ ന്ന േപർ അതി ണ്ടാകു .
ആത്മാവിെന പലേപ്പാഴും െവളിച്ചേത്താ ടുപമി പറഞ്ഞിരി . ഒരു വിള
ഒരു സ്ഫടികപാ ത്തിൽ െവ ച്ചിരി ന്ന കാരം ഭാവിക്ക ആ സ്ഫടികം ശുദ്ധമാ 
യിരിക്കയാൽ വിള മങ്ങിേപ്പാകാെത നല്ലവണ്ണം കാശി . സ്ഫടികത്തി 
നു വണ്ണൎം പൂ ശിയിരുന്നാൽ ആ നിറത്തിനു തക്കവണ്ണം െവളിച്ചവും മങ്ങിയിരി 

ം. വിളക്കിെന മൂടിയ വ ഉരുെവാളിയറ്റതായിരുന്നാൽ െവളിച്ചവും അേശ 
ഷം മറി േപാകും. ഈ മൂ കായ്യൎങ്ങൾ ിഗുണങ്ങളുെട ിയ കെള ദൃഷ്ടാ 
ന്തമായ്കാണി ന്നതുമല്ലാെത ശുദ്ധം മലം അന്ധകാരം എ ന്നീ െപാരുൾ െകാ  
ന്ന സത്വം രജസ്സ് തമസ്സ് എന്നീ നാമങ്ങൾ ആ ഗു ണങ്ങൾ് ണ്ടായ സംഗതി
ഇന്നെത ം െതളിവായ്ക്കാ . ൯. അജ്ഞാ നത്തി ര ശക്തികൾ ഉ .
അതിെലാ മനുഷ്യരിൽ അഹങ്കാരം വളത്തൎ ി അതിനാൽ ആത്മാവിെന ചുറ്റി 
െക്കാ . മേറ്റതു ജഗ പ മായ ഒരു കാ െയ ഉളവാക്കി ആയതു നമു പു 
റേമയുള്ള പഞ്ചം എ വിശ്വസി മാറാക്കി. ഇങ്ങെന പഞ്ചം അജ്ഞാന
ശക്തി െകാ ആത്മാെവ ബാധി ഉളവാ െന്നാരു മായക്കാ യല്ലാെത മേറ്റതു
മല്ല. ൧൦. ഇങ്ങെനയുള്ള അജ്ഞാന സ്ഥിതിയിൽനി വിടുതൽ ാ പിേക്ക  
ന്നതി തെന്ന മനുഷ്യൻ വിേശഷാൽ ഉത്സാഹിേക്കണ്ടിയതു. പഞ്ചം ഒഴിെക
േവെറ വ ക്കളും ഉെണ്ട ള്ള ഭാവം സകല തിന്മക ൾ് ം മുരടാകു . ആക 
യാൽ ആ ദുേബൎ ാധെത്ത നീേക്കണ്ടതി ”തത്വം അസി” (തത്ത് അതു ഹ്മം
ത്വം നീ, അസി ആകു ) അതു നീ തെന്ന എന്ന മഹാവാക്യം നന്നായറി
െകാേള്ളണ്ടതാവശ്യം; നീ ആരായി രുന്നാലും നീ ആ േദവൻ തെന്ന േവെറാ  
മല്ല എ തെന്ന തത്വമ സ്യാദി മഹാവാക്യത്തിെന്റ ഭാവം ആകു . ആയതു
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ശരിയായി അറിയു ന്ന േവദാന്തി അതിെന മുറുെക പിടിച്ച േശഷം നീ എന്നതു
ഞാൻ എ ന്നാക്കി മാറ്റി ”അഹം ഹ്മാസ്മി” ഞാൻ തെന്ന ഹ്മം ആകു എ
ന്ന േഹ്മാപേദശെത്ത ധ്യാനിക്കയും േവണം (ഇതു തെന്ന േലാകം പു ക ന്ന

േഹ്മാപേദശെമന്ന സാേരാപേദശമാകു എേന്നവരും അറി ക.) എന്നാൽ
അവൻ തെന്ന ധ്യാനെപ്പാരുളാക്കി ധ്യാനി ന്ന വഴക്കെത്ത യും ഒടു ം തള്ളി 
ക്കള ഒ ം ചിന്തിക്കാെത യാെതാെന്നങ്കിലും ദ്ധയും ഇമ്പവും ഇല്ലാത്ത 
വനായി ഇരിേക്കണം ഇതു തെന്ന ആത്മാവിൻ സച്ചിതാനന്ദനിലയാകു . ൧൧.
ഇങ്ങിെന അജ്ഞാനസ്ഥിതിയിൽ നി വിടുതൽ കിേട്ടണ്ടതി പഞ്ചെത്ത
െവറു േദേഹ ിയങ്ങ െളെയല്ലാം അടക്കി ഡംഭം എല്ലാം ഒഴി ദാനധമ്മൎ 
ങ്ങൾ െച ഏക വ്യാപിയായ പര ഹ്മേത്താടു േയാഗം സാധിപ്പി . െകാള്ള 
ണം. ൧൨. േമ റഞ്ഞ വിടുതല കിട്ടിയവ മൂ വിധം നന്മകൾ സാധി ം.
അ തായതു ഇഹത്തിൽ അവ േവണ്ടിയ ദിവ്യവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും മരണ േശ 
ഷം അവൻ ഹ്മേലാകത്തിേല േവശി കയും ഒടുക്കം അവ െന്റ ആത്മാ 
വു ഒരു തുള്ളി െവള്ളം കടലിൽ കലരും കണേക്ക അവൻ ഹ്മത്തിൽ ലയി
അതിേനാെടാന്നായിേപ്പാകയും െച ം. ഇങ്ങെന അവൻ തന്നറിവു വി എേന്ന 

ം മലിന പാശേത്താടു അക േപാക യും െച ം. ൧൩. അജ്ഞാനത്തിൽനി 
വിടുതൽ ാപിപ്പാൻ ആ ഹി ന്നവർ വി ഹാരാധന തുടങ്ങിയുള്ള േലാ 

കാഡംബരങ്ങെള െവ റു േപക്ഷി വി കളേയണം. ഇങ്ങിെന ത ന്നവെര
ജനങ്ങൾ മഹാ ബുദ്ധിശാലികൾ എ കരുേതണ്ടതുമല്ലാെത േദവേന അറിഞ്ഞ
അറി വാളികൾ എ െപാരുളുള്ള ഹ്മജ്ഞാനികൾ എ വിളി കയും േവ 
ണ്ടതു. ൧൪. േമ റഞ്ഞ അജ്ഞാന നിലക്കടുത്തവെറ്റ െചയ്യാെത പുരാണ മാഗ്ഗൎ 
െത്ത അനുസരി നട ന്നവ ൎ ിയാനുസാരികൾ എ െപാരുൾ െകാ  
ന്ന കമ്മൎജ്ഞാനികൾ എ േപർ. ആയവർ തങ്ങ ളുെട ിയകൾ് തക്ക പദ 
വിെയ ാപി ം; അവരുെട അനുഭവങ്ങെള ല്ലാം ചിറ്റിമ്പങ്ങൾക്കടുത്തതും ഒരു
കാലത്തിലുൾ്െപട്ടതുമായിരി ം. അ വരുെട അഭിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ േദവേലാക 
ത്തിൽ െവ സാധിച്ചാലും തങ്ങളുെട പുണ്യം തീരുേവാളം അവെറ്റ അനുഭവി
തിരിെക അധികം പുണ്യം സമ്പാദിേക്കണ്ടതി മനുഷ്യജന്മം എടു കയും െച 

ം. ഇങ്ങി െന േലാകാവസാനമായ ക ാന്തം വെര ം ജനനവട്ടത്തിൽ അവർ
കിട ഴലും ഹ്മായുസ്സിെന്റ ഒരു പകലായ 216 േകാടി വഷൎങ്ങളുെട േശ ഷം
േലാകം മുടി േപാകും; അേപ്പാൾ സകലവും അഴി ഹ്മ ത്തി മനസ്സാ 
കുേവാളം കിടന്ന േശഷം തിരിെക അവൻ സൃഷ്ടി ം. ൧൫. ഹ്മജ്ഞാനമില്ലാ 
െതയും ിയകൾ ഒ ം കൂടാെതയും ഇരി ന്ന പാപികൾ 28 നരകങ്ങളിെലാ 
ന്നിൽ പതി കേയാ മൃഗജീവികളിൽ വല്ല തുമായി പിറ കേയാ െചേയ്യണ്ടി
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വരും. മറു ജന്മക്കടൽ അക്കേര കടന്ന വർ തങ്ങളുെട മലിനെമല്ലാം നീങ്ങി തിരി 
െക മനു ളയ േശഷം മനു ഷ്യരായി ജനി െകാണ്ടിരി ം താനും.
സൂചകം
േമ റഞ്ഞ േവദാന്തമാഗ്ഗൎെത്ത കുറി ഇനി ഒരിക്കൽ നമുക്കധികം പരിേശാധി 
പ്പാൻ ഇടയുണ്ടാകും എന്നാൽ തല്ക്കാലം നാം കുറിേക്കാേള്ള ന്നവയാവിതു. ൧.
ബുദ്ധിശാലികൾ് പരമഗതി ാപിപ്പാൻ ഒരു വഴിയും ബുദ്ധിഹീന ൎ മെറ്റാ 

ം ഇങ്ങിെന ര വഴികെള േദവൻ സ്ഥാപിച്ചിരി െവ ം മനുഷ്യർ. ഇഷ്ട 
കാരം അതിൽ ഒ തിര െഞ്ഞടുക്കാെമ ം േവദാന്ത ശാ ത്തിൽ കാണു .

എന്നാൽ ഈ ര വഴികളും തമ്മിൽ മു ം വിപരീതമുള്ളതേ . ഒ ആത്മാവി 
ം മ േറ്റതു ശരീരത്തി ം അടുത്ത വഴികൾ അേല്ലാ. ഹ്മജ്ഞാനി പര ഹ്മ 

െത്ത ധ്യാനി േമ്പാൾ കമ്മൎജ്ഞാനി മുപ്പ മുേക്കാടി േദവകളിൽ വ ല്ലതിെന
കുമ്പിടു . ഇങ്ങിെനയുള്ള വിപരീതെത്ത ൈദവം നിയമി െവ എങ്ങിെന

മാണിക്കാം? മനുഷ്യർ സ്വന്ത ലാഭമഹത്വങ്ങെള െകാതി ഇ കാരമുള്ളതി 
െന വക ണ്ടാക്കി എന്നല്ലാെത നമു വിചാരിപ്പാൻ പാടുേണ്ടാ. ൨. ൈദവ 
െത്ത അറിയുന്ന അറിവുമാ മല്ല ആത്മവിശുദ്ധിയും കൂെട മനുഷ്യക്കൎത്യാവശ്യം;
ആയതു ലഭിപ്പാനുള്ള വഴി േവദാന്തത്തിൽ ഇല്ലേല്ലാ. ൩. േവദാന്തം തെന്റ അനു 
സാരികെള വാ ാടികളും അഹങ്കാരികളുമാക്കി തി ൎ . ആയതവെര സന്മാ 
ഗ്ഗൎികളാ ന്നില്ല. അവരുെട മാണവും വൃത്തിയും േഭദി ; െചാല്ലിൽ
വി ഹാരാധന െവറു ം നടപ്പിൽ ആയതാചരി . ഇങ്ങിെനയുള്ളവർ ൈദ 
വദാസന്മാരായിരിപ്പാൻ കഴിയുേമാ? ”ൈദവം ഗവ്വൎികേളാടു എതി രിടു താഴ്മ 
യുള്ളവക്ക്ൎ കരുണെയ െകാടു ” (യാേക്കാ. 4. 6.). ”ഉയ രത്തിൽനിനുള്ള
ജ്ഞാനേമാ മുമ്പിൽ നിമ്മൎലമായി പിേന്ന സമാധാന വും ശാന്തതയും ഉള്ളതു”
(യാേക്കാ, 3, 17). ”മനുഷ്യർ തന്നിഷ്ടക്കാർ, േലാ ഭികൾ, െപാങ്ങച്ചക്കാർ, ഗവ്വൎി 
കൾ, ദൂഷണക്കാർ, പിതാക്കൾ്ക്ക് അവശർ, കൃതഘ്നർ, അപവി ർ, അവത്സലർ,
നിയമലംഘികൾ, നുണയർ, അജി േത ിയർ, െമരുങ്ങാത്തവർ, ഗുണേദാഷി 
കൾ, േ ാഹികൾ, ധാഷ്ടൎ്യമുള്ള വർ, ഡംഭികളുമായി േദവ ിയേത്തക്കാൾ േഭാ 
ഗ ിയേമറി ഭക്തിയുെട സാരം തള്ളി അതിെന്റ േവഷം ധരി ന്നവരായും ഇരി 

ം; ഇവെര വി െട്ടാഴിയുക” (2 തിേമാ. 3, 2–5). ”കള്ള നാമമുള്ള (അദ്ധ്യാത്മ)
ജ്ഞാന ത്തിെന്റ ബാഹ്യമായ വൃഥാലാപങ്ങേളയും തക്കൎസൂ ങ്ങേളയും അക റ്റി 
നിന്ന് ഉപനിധിെയ കാ െകാൾക” (1 തിേമാ. 6,20.). ”മനുഷ്യരുെട സ ദായ

കാരവും ി േനാടല്ല േലാകത്തിൻ ആദ്യ പാഠങ്ങേളാട് ഒത്തവണ്ണം ആത്മ 
ജ്ഞാനം എന്ന െവറും വഞ്ചനയാൽ ഒരുവനും നിങ്ങ െള കവ ൎ െകാ േപാ 
കായ്വാൻ േനാ വിൻ. ിസ്തനിൽ അേ േദ വത്വത്തിൻ നിറവ് ഒക്കയും െമ 
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യ്യായി വസി . സകലവാെ ം അ ധികാരത്തി ം തലയായ ഇവനിൽ
നിങ്ങളും നിറഞ്ഞിരി സത്യം” (െകാല, 2, 8—10). ”ഈ യുഗത്തിൻ ജ്ഞാ 
നി എവിെട? ശാ ി എവി െട? താക്കൎികൻ എവിെട? ഈ േലാകജ്ഞാനെത്ത
ൈദവം േഭാഷത്വം ആക്കിയില്ലേയാ? എ െണ്ടന്നാൽ േദവജ്ഞാനമുള്ളതിങ്കൽ
േലാകം ജ്ഞാ നത്താൽ ൈദവെത്ത അറിയായ്ക െകാ േഘാഷണത്തിൽ േഭാ 
ഷത്വ ത്താൽ വിശ്വസി ന്നവെര രക്ഷിപ്പാൻ ൈദവത്തി നന്ന് എന്ന് േതാ
ന്നി. യഹൂദർ അടയാളം േചാദിക്കയും യവനർ ജ്ഞാനെത്ത അേന്വഷി ക്കയും
െച േമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ശിക്കെപ്പട്ട ിസ്തെന േഘാഷി ; ആയതു യഹൂദ 
ന്മാ ൎ , ഇടച്ചൎയും ജാതികൾ് േഭാഷത്വവും എങ്കിലും യഹൂദർ താൻ യവനർ 
ത്താൻ വിളിക്കെപ്പട്ടവർ ഏവ ൎം തെന്ന േദവശ ക്തിയും േദവജ്ഞാനവും ആകു 
ന്ന ിസ്തെന അേ (േഘാഷി )”
( െകാരി. 1, 20–24).
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A MEDITATION
േവദധ്യാനം

ഞങ്ങളുെട ൈദവം സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ തെന്ന; സാദിപ്പെതല്ലാം താൻ െച ം.
സങ്കീ. ൧൧൫, ൩..
പ പുറജാതികൾ നിങ്ങളുെട ൈദവം എവിെട എ ഇ േയ ല്യരായ ൈദ 
വജനേത്താടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവർ ”ഞങ്ങളുെട ൈദവം സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ തെന്ന;

സാദിച്ചെതല്ലാം താൻ െച ” എ ഉത്ത രം െകാടു . പുറജാതിക്കാർ
ബിംബങ്ങെള േസവിക്കെകാ അവ ആ േക്ഷ ത്തിലും ഈ അമ്പലത്തിലും
ആ കാവിലും ഈ േകാട്ടത്തിലും ഉ െണ്ട അവ ൎ ചൂണ്ടി കാണിപ്പാൻ എളു 
പ്പം തെന്ന. എന്നാൽ ”അ വരുെട തിട കൾ െപാൻ െവള്ളി മുതലായ േലാ 
ഹങ്ങളാൽ തീക്കൎെപ്പ ട്ട മാനുഷൈക ിയയേ . അവററിനു വായു പറക 
യില്ല. ക ക ളുണ്ടായി ം കാണ്കയില്ല, െചവികൾ ഉണ്ടായി ം േകൾ്ക്കയില്ല,
മൂ ണ്ടാ യി ം മണക്കയില്ല ൈകകകളു ശൎിക്കാ താനും, കാലുകൾ കൂെട
ന ടക്കാ താനും, െതാണ്ടകളാൽ കുശുകുശുക്കയുമില്ല. എന്നവേറ്റേപാെല അവ
ഉണ്ടാ ന്നവരും അതിൽ േതറുന്നവരും എല്ലാം ആകു .” സങ്കീ. ൧൧൫, ൪. ൮.
ൈദവമാകുന്ന യേഹാെവക്ക് ഇ േയല്യരുെട ഇടയിൽ ഒരു ൈദവാലയം ഉണ്ടാ 
യിരുെന്നങ്കിലും അതിൽ ൈദവെത്ത എ ം കണ്ടില്ലാ താനും. യേഹാവയുെട
ആലയെത്ത പണിയിച്ച രാജാവായ ശലേമാൻ പറഞ്ഞതു: ”ൈദവം ഭൂമിയിൽ
അധിവസി ം സത്യം തെന്നേയാ? ഇതാ സ്വഗ്ഗൎങ്ങളും സ്വഗ്ഗൎങ്ങളുെട സ്വഗ്ഗൎ 
ങ്ങളും നിെന്ന െകാ കയില്ലേല്ലാ. ഞാൻ പണിയിച്ച ഈ ഭവനം അതിെന്ന
മാ ം” ൧ രാജാ. ൮. ൨൭. ”ഞങ്ങളുെട ൈദവം സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ തെന്ന” എ
േഘാഷിച്ച ഇ േയൽ താൻ സവ്വൎസമീപസ്ഥൻ എ ം കൂട വിശ്വസി . സ്വ◌ൎ 
ഗ്ഗത്തിൽ അധി വസി ന്നവൻ അേ നിത്യനും അത ന്നതനും സവ്വൎേലാക 
ത്തിെന്റ അധികാരിയും നാഥനും ആകു . എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒേര വാനത്തിങ്കീ
ഴിൽ പാ ൎന്ന കാരം അവെരല്ലാവരും സ്വഗ്ഗൎത്തിലുള്ള ആ ഒേര ൈദ വേത്ത 
യും േസവിേക്കണ്ടതാകു .
ഈ ൈദവം സാദിച്ചെതല്ലാം താൻ െച . ഭൂമിേയയും ആ കാശേത്തയും
സകല ചരാചരങ്ങേളയും ൈദവം സൃഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ തനി ക്ക് സാദിച്ചേത െച  

. ഇേപ്പാഴും തിരുഹിതം േപാെല സൃഷ്ടിക്ക യും സകലവും നട കയും മനുഷ്യ 
രുെട കല്ലിച്ച ഹൃദയെത്ത മാറ്റി അ വേര തെന്റ സംസഗ്ഗൎത്തിന്നായി ാപ്തന്മാരാ 
ക്കി തീ ൎകയും െച . അവെന്റ തിരുമനസ്സി തെന്റ ശക്തി ഒ .
മാഗർ കിഴക്ക് നി യരുശേലം നഗരത്തിൽ എത്തി യഹൂദരുെട രാ ജാവാ 
യി പിറന്നവൻ എവിെട എ േചാദിച്ചതി യഹൂദയിേല െബ േഹമിൽ
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തെന്ന എവ ൎ ഉത്തരം കിട്ടിയതു. അ ജനിച്ച േയശു ിസ്തൻ പേണ്ടത്ത
കാലത്തിൽ ഇ േയൽ ജനത്തിെന്റ നടുവിൽ യ േഹാവയായി വിളങ്ങിയവനാ 
കയാൽ വാചകനായ യശായ വചി ച്ച കാരം ”ഇതാ നിങ്ങളുെട ൈദവം”
എ പറവാൻ സംഗതി ഉണ്ടാ യേല്ലാ യശായ ൪൦, ൯. എന്നാൽ കത്തൎ ാവാകു 
ന്ന ിസ്തൻ സ്വഗ്ഗൎാേരാഹണമായി പിതാവിൻ വലഭാഗത്ത് സിംഹാസനം ാ 
പിച്ചതുെകാ മുഖെത്ത അേങ്ങാ തിരി േമലവ അേന്വഷിപ്പിൻ ഭൂമിയിലുള്ള
എല്ലാവരും ആയുേള്ളാെര േമേലവ തെന്ന വിചാരിപ്പിൻ!
൧. ഇതാ വന്നസ്തമാനം
ഇക്കാട്ടിൽ നില്ക്കാേമാ ചീേയാേന നിത്യസ്ഥാനം ആര േപാരുേന്നാ എേന്നാടു
വരുവിൻ ചുരുക്കമാം യത്നം മഹത്വം അന്ത്യരക്തം മുൻചാവു ജീവൻപിൻ ൨. �
േലാകർ പരിഹാസം
േപടിപ്പിക്കരുേത—
നമുക്കാം സ്വഗ്ഗൎവാസം
അവ ൎ പുകെയ
ജഡ സ്വഭാവവും
അവ ൎ േദവേലാകം
ശിഷ്യക്കൎിതേ േശാകം
ചിരി പിൻ വരും (൧൭൯)
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PRAISE TO THE HOLY TRINITY
ിേയക വന്ദനം

രാഗം ശങ്കരാഭരണം ദ്വിപദങ്ങൾ ആദിതാളം.
1. അഖില ചരാചര അമലാ ശരണം.
അനുദിനം ഭൂവിയിതിലുദയാ ശര.
അതിരില്ലാ ഗുരുെവ ശര.
൨. അടിയനു വരമരുൾകാ കൃപാേലാ
ആദിയുമന്തവുമില്ലാ ശര.
ആദിയിൽ ഭൂതലം സൃഷ്ടികാ ശര.
ആദവും ഹവ്വയിൽ അതാ ഗുരുേവ.
ആദര വാകണേമ കൃപാേലാ.
൩. ഇക്ഷിതി രക്ഷക പക്ഷേമ ശര.
ഇന്നിെട ചേക്ഷരൂക്ഷാ ശര.
ഇഷ്ടരുെട വിഷ്ടപ ഗുരുേവ.
ഇഷ്ടമായരുളണേമ കൃപാേലാ.
൪. ഈശനിൽ തിരുസുതേനശുേവ ശര.
ഈക്ഷണ അക്ഷയ നിരുപമ ശര.
ഈ േമദിനി നരരിൽ സൽഗുരുേവ
ഈ ദിനമരുളണേമ കൃപാേലാ.
൫. ഉന്നത ദിവതേല ഉദയാ ശര.
ഉലർ കലകരുണാ സനേന ശര.
ഉത്തമ സൽഗുരുവാം ീ ഗുരു.
ഉക്തി േപാലരുളണേമ കൃപാേലാ.
൬. ഊജ്ജൎ ിത സുരൻ നരർ പടിേവ ശര.
ഊക്ക േമാശാ യ അമൃതേമ ശര.
ഊനമകറ്റിയവാ സൽഗുരു.
ഊറുകമമ മനേമ്മൽ കൃപാേലാ.
൭. ഋണമദാന ദയാലുേവ ശര.
ഋഷഭ വാഹെന നീക്കി നീ ശര.
ഋഷിമാ ൎ ം േമലാം സൽഗുരു.
ഹൃത്തിെന മാറ്റണേമ കൃപാേലാ.
൮. എല്ലയും െതാല്ലയുമില്ലാ ശര
എതിർ നര അരിഹർവീരാ ശര.
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അഴുന്നരുൾ മമ ചിത്തിൽ സൽഗുരു.
എ ം എഴുന്നരുൾകാ കൃപാേലാ.
൯. ഏദനിൽ േമാദമുരച്ചവാ ശര.
ഏനമാേയ്വാദമുരച്ചവാ ശര.
ഏവരും തി െചയ്വാൻ സൽഗുരു.
ഏകെന ഏകണേമ കൃപാേലാ.
൧൦. ഐശ്വയ്യൎ വ്യാപക ശക്തെന ശര.
ഐഹിെക മുക്തി െതളിച്ചവാ ശര.
ഐക്യമാെമല്ലാ ൎ ം സൽഗുരു.
ഐയമക കേഹാ കൃപാേലാ.
൧൧. ഒരു െപാരുളാം ിത്വത്തിനു ശര.
ഒരുവിധം നരഗുരു ഗുരുപതി ശര.
ഒ നരർ തിയായ് സൽഗുരു.
ഒരുമനാ വരാനരുൾകാ കൃപാേലാ.
൧൨. ഓവി മേഹാന്നതനധിപാ ശര.
ഓേഹാ ദുരിതപഹെന ശര.
ഓേരാ തിരുപുരെയസൽഗുരു.
ഓമ്മൎിപ്പാൻ വരന്താ കൃപാേലാ.
൧൩. ഔേദായ്യൎസ്സ്വയകരെന ശര.
ഔവ്വണ്ണം ശുഭകെണ്ണ ശര.
ഔേവ്വാ കുലമടിയനുസൽഗുരു.
ഔേദായ്യൎാൽ അരുൾകാ കൃപാേലാ
൧൪. അംബരതാരക സൃഷ്ടാ ശരണം
അംഭസ്സിന്നധികാരി ശര.
അംബുജകാന്തിെകാടുേത്താൻ സൽഗുരു.
അംബികയിൽ നരരൂപ കൃപാേലാ.
൧൫. അക്കെര സുരർമണി സ്വയമണി ശര.
അക്കെരദിനമണി ശുഭമണി ശര.
അക്കെര അഗതിെയ സൽഗുരു.
അക്കെരയാ കാെമൻ കൃപാേലാ.
ആ ആഭരണം
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THE MANUFACTURING OF PAPER

നാരുകൾ നുറുക്കി ചീ കൂഴാക്കി കടലാസ്സിെന ഉണ്ടാ ന്ന സൂ െത്ത ഒന്നാമതു
കെണ്ടത്തിയതു ചീനക്കാർ തെന്ന.യൂേരാപക്കാർ ഏതു വഴിയായി ഈ യുക്തിെയ
അറി എ പറവാൻ യാസം. എ ന്നാൽ അറവികൾ തത്തൎ ായ്യൎ എന്ന
നാട്ടിേല െചയ്ത യുദ്ധയാ കളിൽ ഈ ഉപായെത്ത പഠി അതു യൂേരാപയിൽ

സിദ്ധമാക്കി േപാൽ. യൂേരാപ്യർ ഈ വിദ്യെയ മത്താേല നന്നാക്കിയിരി  
എങ്കിലും ി സ്താബ്ദം ൧൭൯൮മതിൽ േമ ിയായ ലുയിേരാേബർ എന്ന പര 
ീ കാരൻ കടലാ വളെര നീളത്തിൽ ഉണ്ടാ ന്ന ഒരു പുതുയ ം കെണ്ട 
ന്നതുവെര ശീലമുള്ളവ ം കൂട യാസേത്താെട ഒരു ദിവസം കുറ മാ  

േമ ഉണ്ടാ വാൻ കഴിവുണ്ടായി . ആവിശക്തിെയ മനു ഷ്യർ ഉപേയാഗിച്ച
േശഷം മുെമ്പ ൧൨൦ ആളുകൾ അ െകാ യാേസന ഉണ്ടാക്കിയ തുകേയാ 
ളം പ േപർ എളുപ്പത്തിൽ െവടി പ്പായി തീത്തൎ ിരി . ഇേപ്പാം യൂ 
േരാപയിൽ യ േയാഗം െകാ പതിവായി എടു വരുന്ന കടലാ പണി
എങ്ങിെന എന്നാൽ: കടലാേസ്സട്ടി േവ ന്ന സാധനങ്ങളിൽ തുണിക്കണ്ട 
ങ്ങൾ ഏെറ ആ വശ്യമുള്ളതു. ആയവെറ്റ അതാതു ഗുണ കാരം പലതരങ്ങൾ ആ
ക്കി പ കളും മ ം കള കഴിയുേന്നടേത്താളം െവടിപ്പാക്കി ത രാതരം യ ക്ക 
ത്തിരിയാൽ തറി മുറിച്ച േശഷം അതിെന്റ െമഴുകും നിറവും കള നൂലി
മയവും പതവും വരു വാൻ േവണ്ടി ക്ഷാര െവള്ളത്തിെലങ്കിലും കുമ്മായ െവള്ള 
ത്തിെലങ്കിലും നാേലാ പേത്താ മണി േറാളം പുഴുങ്ങിയതിൽ പിെന്ന കഴുകി
അവെറ്റ ഇഴയാേക്കണ്ടതി ൧൪ അടി നീളവും വിസ്താരം കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു
െതാട്ടിയിൽ ഇ െവ ം. ആ െതാട്ടിയുെട നീളേത്താളം െച ന്നതും അതിെന്റ
ഇരു െനറ്റികളിൽ പിടിപ്പിച്ചതുമായ 40 ഓ 60 ഓ അഴിക്കത്തിയുള്ള െനട്ടരുൾ
െതാട്ടി യുെട അടിയിൽ അസാരം ചായി റപ്പിച്ച 6 ഓ 12 ഓ അഴിക്കത്തികളു
െട ഇടയിേല പാത്തിയിൽ വീഴു . െന രുളിെന തിരി േമ്പാൾ േമൽ പറഞ്ഞ
കഷണങ്ങൾ െവള്ളേത്താെടാഴുകി കത്തിരി േപാെല പണി െച ന്ന ആ ര
അഴിക്കത്തികളിൽ െച താറ്റെപ്പടു . ഇതിെന െവളുപ്പി മെറ്റാരു വലിയ െപ 
ട്ടിയിൽ െവ ചെത ചീ അേതാ ടു വ പ്പശ (വച്ചിരം) േച ൎ ം. െപാടിയരി
കഞ്ഞി ഒ ന്ന ഈ സാ ധനം വിസ്താരമുള്ള കുഴലൂെട ന െട ചി ത്തിൽ ഇട 

ഭാഗ കാ ണുന്ന വട്ടമുള്ള വലിയ കൽ കുഴിെത്താട്ടിയിൽ (1) എ ം. ഊറി
േപാ കാെത താെഴയുള്ള തിരി റ്റിയൂെട� കല ൎ പുറെപ്പേടണ്ടതി � എ െന്നാ 
രു മ അതിൽനി തിരി െകാണ്ടിരി . കടലാ (കൂ ഴ് ) കഞ്ഞി തിരി 

റ്റിെയ വിട്ടാൽ പൂഴിപ്പിടിയൻ എ പറയുന്ന (2) െതാ ട്ടിയിൽ വീഴും. ഇതിൻ
പുറ വിലങ്ങെന വെരച്ചിരി ന്ന െചറിയ േതാടുകളിൽ പൂഴി മുതലായ കനമു 
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ള്ള വ ക്കൾ നി േപാകും. ചീയാ ത്ത നാരുകളും കരടുകളും തടുേക്കണ്ടതി 
കരടുപ്പിടിയൻ എന്ന ചീപ്പൎി െന്നാത്ത പിച്ചളയച്ചിൽ കൂടി (3) എന്നക്കമുള്ള

െതാട്ടിയുെട കള്ളിയി ലും അതിൽ കൂടിയും കടേക്കണം. അവിെടനി തെന്ന
െവടിപ്പാക്കിയ സാധനം ഊറി േപാകാെത ഇരിേക്കണ്ടതി േവഗത്തിൽ തിരി 

ന്ന ഒ രു ച ം അതിെന നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കലത്തൎ ി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ
ആ കടലാ കഞ്ഞി ഓർ ഓവിൽ കൂടി പാവിേല മു േപാെല ബഹു േനരിയ പി 
ച്ചളക്കമ്പിവല അടിയുള്ള നീെണ്ടാരു അരിപ്പയിേല (4) െച . ഈ അരിപ്പ
ചി ത്തിൽ കാണുന്ന കാരം വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഏറിയ െന രുളുകളിേന്മൽ (8)
എന്ന േജാടുരുളുകേളാളം മുേമ്പാ െച ന്ന േശഷം ഇതിൻ ചുവട്ടിലുള്ളതിെന ചുറ്റി
അതിെന ചുരുങ്ങാതാ ന്ന കീഴുഭാഗ ള്ള ഉരുളുകൾ വഴിയായി മടങ്ങി െച 
ല്ല . േമൽ പു റ ഇരുഭാഗ ള്ള (5) എേന്നാേരാേരാ േതാൽവാറുകൾ കട 
ലാസ്സി അതിരാകയാൽ ഇവെറ്റ അടുപ്പിേച്ചാ അകറ്റിേയാ െവ ന്നതിനാൽ
കടലാസ്സിെന്റ അകലം ഏറുകയും കുറയുകയും െച ം. കൂഴ് സമമാ യി വ്യാപി 

േച ൎ െവള്ളം വാ ൎ േപാേകണ്ടതി അരിപ്പ ആടിെക്കാ ണ്ടിരി .
കമ്പിെകാ െപാതിഞ്ഞ (7ഉം 8ഉം) എന്നീ ര േജാടു രുളുകൾ കൂഴിെന അമ◌ൎ 
ത്തിയ പിൻ തളയായി െകട്ടിയ ഒരു കമ്പിളി (9) അരിപ്പവിട്ട പാടു േപാെല ഇരി 

ന്നതിെന ൈകെക്കാ . ഈ നന വു കമ്പിളി അതിെന അമ ൎന്ന ര  
രുളുകെള (10 എന്നതിെന്റ പിൻഭാഗ ) കടത്തിയ േശഷം േവെറ നാലുരുളുകൾ
കടലാസ്സി േകമമു ള്ള അമത്തൎ ൽ െകാ പശിമയും മിനുസവും വരു .
ആ നാലിൽ അവസാനേത്തതിേന്മൽ കൂടി താേഴാ െച േമ്പാൾ മുകളിൽനി
എ തിേര ന്ന ഉണക്കക്കമ്പിളി (11) തട്ടി അ കൾ കാണി ന്ന വഴി യായി
(12ഉം, 13ഉം, 14ഉം) എന്ന െപാ രുളുകെള ചുറ്റിെക്കാ . യ ത്തിൻ പള്ള 

ള്ള മൂ കുഴലുകളുെട െപാ രുളുകളിൽ േവശി ന്ന ആവി അവറ്റി ചൂടു
പിടിപ്പി ന്നതിനാലും േമലും കീഴും നട ന്ന ഉണക്കക്കമ്പിളികൾ കടലാസ്സിനു
തട്ടി അ േനരം ഒരുമി കൂടി ഓടുന്നതിനാലും അതു ആറി വലേത്ത അറ്റ ള്ള
വലിയ െന രുളി േന്മൽ (5) തിരി വരു . ഇനി പായായി മുറിെച്ചടു മാ  
േമ േവ . സാധാരണ കടലാസ്സി ഇേപ്പാൾ വിവരമായി െതളിയിച്ച പണി
മതിയാകുെന്നങ്കിലും വിേശഷ തരങ്ങൾ ഏറ്റവും മിനുസം വരു വാ നായി
ഓേരാ പായി ഓേരാ തുത്ഥനാകപലകകളുെട അടിയിൽ അട്ടിയാ ക്കി െവ വള 
േര ഉറേപ്പാെട അമ ൎ ം, നീലവും പച്ചയും ചുവ ം മ ം വല്ല നിറത്തിൽ ഉണ്ടാ 
േക്കണെമങ്കിൽ കൂഴിെന കുഴിെതാട്ടിയിൽ വ രു ം മുേമ്പ അതിേനാടു േവ ന്ന
ചായങ്ങൾ േചത്തൎ ാൽ മതി.
വിലാത്തിക്കടലാ േയാഗി ന്ന ൩൫,൦൦,൦൦,൦൦൦ ആളുകൾ െകാ ല്ലംേതാറും
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൪൦,൦൦,൦൦൦ ശത ക്കം എഴു കടലാ ം ൧൦,൦൦൦,൦൦൦ ശത ക്കം അച്ചടിക്കട 
ലാ ം ൭൦,൦൦,൦൦൦ ശത ക്കം ഓേരാ മാതിരിക്കടലാ ം ആെക ൧,൨൦,൦൦,൦൦൦
ശത ക്കം കടലാ െചലവഴി . പൂഴി പ്പിടിയനിൽ വീഴുന്ന കൂഴ് ൩ നി 
മിഷത്തിനകം കടലാസ്സായി തീരും എ ന്നറി പുരാണ നിമ്മൎാണം ഇേപ്പാഴ 
േത്തതിേനാടു ഒപ്പി േനാക്കി യാൽ മനുഷ്യ ൎ ദാനമായി കിട്ടിയ ബുദ്ധിെയയും
അതിനാൽ ൈദവവ ചനം അച്ചടി എല്ലാവ ൎ ം എത്തിപ്പാൻ സംഗതിവന്നതി 
െനയും കു റി േത്യകമായി ൈദവെത്ത തിേക്കണ്ടതാകു . എന്നാൽ കട 
ലാ േയാഗി േമ്പാൾ ൈദവനാദൂഷണത്തി ം കൂ കാരെന്റ നാ ശത്തി ം
അല്ല ൈദവ തിക്കായിേട്ട െചയ്യാവൂ. E, Hibrck.
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THE COCOANUT TREE, THE PALMYRA, AND THE GOURD
താല േകര തുംബികൾ (ഒരു കഥ)

വരികരികിലമിതരസവാത്തൎ കൾ െചാ ന്ന
വാണിംധേര! ശുകൈപ്പതേല! ഓമേല!
െപരുകിെയാരു കുതുകെമാടു ഭാഷിക്ക സല്ക്കഥാ
ഭീരുത്വെമന്തി ധീമ ൎ ക്കൾെക്കേടാ?
മധുരെമാഴിപകരുെമാരു ശുക്തരുണി െചാല്ലിനാൾ:
വത്സലാ ണുെമാരു തുംബിയിൻ ചിത്മദം
നദിയരികിലതിവുയരമുടയെതാരു േകരവും
നാലുഭണ്ഡിൻ ദൂേര നിേന്നകതാലവും.
അതിനിതിനുമിടയിെലാരു തുംബിലതയും മരുവി
ആഭാസഭാഷണം െച താലെത്തയും.
ശതദശസഹ വഷൎഷങ്ങളായ്നില്ക്കിലും
സ്വ ശ്ശെപാ ന്ന താലേമ! ണുേമ.
മതി! മതി! നിനക്കില്ല ശക്തി െപാങ്ങിടുവാൻ
വഷൎങ്ങളുഞ്ചാറു േപായി െമെന്തേടാ?
ബത! ജലവുെമാരു വളവുമരുളുവതിനാർ?
പാേട മുെള ഷ്ണ വളവുമരുളു വതിനാരുവാൻ
സവിധമഹ! െപരിയദലമകടധരേകരേമാ
ചാടിക്കളി െപാങ്ങീടു സാം തം.
ഇതികടെമാഴിയുടയ കപടധരതുംബിയൻ
ഏറ്റെപ്പരുക്കങ്ങളാൽ െപാങ്ങിേകരവും,
ചതികപടമുണരുവതിെനാരുമതിയുെമന്നിേയ
ചാടിപ്പിടിക്കെയേന്മെല െരച്ചേഹാ!
പടരുവതിെനാരുസുഗതിലാഭിച്ച തുംബി താൻ
പറ്റിപ്പിടി േമ ട്ട െപാങ്ങിനാൻ
പരിചിെനാെടാരഞ്ചാറുദിന മളവിൽ തുംബിയും
പ ാ ഭാഗത്തിെലത്തി േനാക്കീടിനാൻ.
കരിേയാടു സമംവണ്ണമുടയപടുതാലവും
കാപട്യകീത്തൎ നം േകട്ടാണേകരവും
അലമലമിവരിരുവരുമ ബലശാലികൾ
ആരും സമം വരാ നേമ്മാടു മല്ലിടാൻ
ബലമുടയതാലവും െപാണ്ണനാം േകരവും
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പാരിൽ നമു കീഴായി േവഗേമ
അചലമതിപനെയ അടിയിൽ ആക്കി ഞാനിതാ
അ നാം േകരവും െചാല്കീഴമന്നൎേത!
അറിവതിനു ധരണിയിതിെലേന്നാടു തുല്യനായ്
ആരുമിെല്ല തിെള നിന്നീടിനാൻ
ഇതികപടചുര മരുവി മൂ മാസങ്ങളായ്
ഇ തെന്നെയ വാടിക്കരിഞ്ഞേഹാ
വിറകിനു പകരവുമിഹപറകിലതിനില്ലതാൽ
വിരവിൽ വലി താഴത്തി മതൎ്യരും.
അറികയിതു സമമിഹമതികപടധാരിക
ആെരയും കീഴാക്കി െപാ ം ജവാവൃഥാ
വിരവിലിഹവളരുവതു വിരവിലധമായിടും
വിജ്ഞാനസാരം ഇെത േമദൃഷ്ടമാം

മശ വളരുവതു ബഹുദിനമിഹ ശുഭെപ്പടും
കാണാമിേതതിലും സാധുക്കേളാത്തൎ ിടിൻ
കപടനുതികളിലധിെകൗതുകം െകാ ന്ന
കാരണം ന്യായങ്ങൾ മായു ഭൂതേല.
ശുഭത ബഹു ശുഭത തവ വരിക മമ വത്സലാ!
സൂക്ഷ്മം പരീക്ഷി വാഴ്കേഹാ! മംഗളം!
M. Walsalam.
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THE SPIRITUAL SWORD
ആത്മിക വാൾ

”ൈദവവചനം എന്നേതാ ജീവനും ൈചതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരു മുനയുള്ള ഏതു
വാളിേനക്കാളും മൂത്തൎ തും ആത്മാേവയും േദഹിേയയും സന്ധി മജ്ജകേളയും േവ 
വ്വൎിടു ംവെര കൂടി െച ന്നതും ഹൃദയത്തിേല ചിന്തന ഭാവങ്ങേളയും വക തിരി 

ന്നതും ആകു .” (എ , ൪, ൧൨)
ഒരു ിസ്തീയ ഗൃഹസ്ഥൻ ഒരു ദിവസം വടേക്ക അേമരിക്ക നാട്ടിേല മിസ്സിസ്സി 
പ്പി (വലിയ നദി അെല്ലങ്കിൽ െവള്ളങ്ങളുെട പിതാവു) എന്ന നദിെയ കടേക്ക 
ണ്ടതി തീക്കപ്പൽ കയറുവാൻ വന്നേപ്പാൾ അ നി ന്നിരുന്ന ആളുകൾ
തെന്റ പക്കൽ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം സത്യേവദസംബ ന്ധമായ െചറു പുസ്തകങ്ങെള െകാ 
ടു വരുേമ്പാൾ ആ കൂട്ടത്തിേല ഓര വിശ്വാസി ആ ഗൃഹസ്ഥെന്റ അടുക്കൽ െച 

തനി ം ഒ േവണം എ േചാദി വാങ്ങിയേശഷം ആ െചറു പുസ്തക 
െത്ത ഒ ര മ ടക്കായി മടക്കി കീശയിേല കത്തിെയടു ”ഇതാ നിങ്ങളുെട
ഒന്നാം തര മായ ആയുധം” എ പറഞ്ഞ് ആ പുസ്തകെത്ത തു തുണ്ടായി നറു

േമ്പാൾ ഒരു െചറു കഷണം കടലാ പാറി തെന്റ കുപ്പായത്തിൽ പറ്റിേപ്പാ 
യി അതിൽ ”ൈദവം നിത്യത്വം” എന്നീ ര വാ കൾ എ ഴുതീ ണ്ടായിരു .
പിേന്ന അവൻ ആ സ്ഥലെത്ത വി േപാകുേമ്പാൾ തെന്റ കുപ്പായത്തിൽ പറ്റിയ
ആ കടലാ ക്ഷണെത്ത കണ്ട് എടു വായിച്ചേപ്പാൾ േമ റഞ്ഞ വാ ക 
െള ക ആ വാ കൾ അവ െന്റ ഹൃദയത്തിൽ എ യും കൂ ൎ മൂ ൎ ള്ള ഒരു
ശൂലം കണേക്ക തറക്ക െകാ അതിെന തെന്റ ഹൃദയത്തിൽനി പറി കള 
വാനായി ന ന്ന മദ്യപിക്കയും േനരംേപാക്കിന്നായി ഓേരാ കളികെള കളിക്കയും
െച എങ്കിലും എല്ലാ യത്നം െവറുെത ആയി ”ൈദവം നിത്യത്വം” എ ന്നീ വാ 
ക്കകൾ അവെന എേപ്പാഴും െനാമ്പലി േപാ . ഒടുവിൽ അ വൻ േവദപുസ്തക 
െത്ത വാങ്ങി േശാധന െച . േയശു ിസ്തനിൽ പാ പി ള്ള നിത്യരക്ഷേയയും
സമാധാനസേന്താഷങ്ങേളയും ക അവ നിൽ വിശ്വസി അ മുതൽ അവൻ
മേനാപീഡ കൂടാെത സത്യസ്വ സ്ഥതയിൽ ജീവി വന്നതുമല്ലാെത തനി കി 
ട്ടിയ ൈദവകരുണേയയും താൻ നശിപ്പിച്ച പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരി ന്ന പാ 
പികളുെട രക്ഷി താവായ േയശു ിസ്തേനയും അനുതപി ന്ന എേപ്പെപ്പൎട്ട പാ 
പി ം ി സ്തൻമൂലം വിശ്വാസത്താൽ ലഭി ന്ന നീതീകരണേത്തയും െതാ
മ ള്ളവേരാടു അറിയി ന്ന ഒരു സംഗക്കാരനായി തീന്നൎിരി .
(Canarese Arunodaya.) C, A.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

I. RELIGIOUS RECORD ൈവദികവത്തൎ മാനം.
THE JUBILEE-SINGERS മേഹാത്സവഗീതക്കാർ.
ഈ ഭൂമിയിൽ എ ം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യർ െച ന്ന തിന്മയും േഭാഷവും എ ! ൈദ 
വം േദാ ഷെത്ത വൃത്തി ന്നവെര എങ്ങെന എങ്കിലും ശിക്ഷിച്ചാലും അവരുെട
ദുഷ്കമ്മൎെത്ത നെന്മ ക്കായി മാ . എല്ലാ െകാടൂരങ്ങളിൽ േയശു ിസ്തെന്റ

ശാേരാഹണം അതിഭയങ്കരമു ള്ളതേല്ലാ. ദു വൃത്തിക്കാെര താൻ തക്കവണ്ണം
നീതിേയാെട ശിക്ഷിച്ചിരിേക്ക ആ അരുകുല യാൽ േലാകത്തി നിത്യരക്ഷെയ
ഉളവാ വാൻ തിരുമന ണ്ടായിരു . ഇങ്ങെന എല്ലാ േദാഷത്തിെന്റ അവ 
സ്ഥ. േദാഷം െച ന്ന ഏവ ം ഹാ കഷ്ടം. േദാഷെത്ത അനുഭവി ന്നവ◌ൎ 
േക്കാ നീതിയും കരുണയും സവ്വൎശക്തിയും ഉള്ള ൈദവം ആയതിെന വല്ലവിധ 
ത്തിൽ ന െന്മക്കായി മാറ്റിെക്കാടു ം.
ആ ഏറിയ തിന്മകളിൽ ഒ അടിമപ്പാടു തെന്ന. എന്നാൽ ിസ്തീയ േവദപു 
സ്തകത്ത ലും േലാകചരി ത്തിലും കാണുന്ന കാരം ഭൂമിയിൽ എ ം നടപ്പായ
അടിമപ്പാടിെനയും അ തി ഇട ഉണ്ടാക്കിയ സംഗതികെളയും കുറി ഇേപ്പാൾ
പറവാൻ േപാകുന്നില്ല. അേമരി ക്കാഖണ്ഡത്തിേല അടിമപ്പാടിെന െകാേണ്ട പറ 
വാൻ ആ ഹി .
1. The Thraldom of the Indians ഇന്ത്യാനരുെട അടിമപ്പാടു. അേമരി എ യും
വമ്പിച്ച ഭൂഖണ്ഡം ആയിരിേക്ക യൂേരാപ്യ ൎ അതിെനെക്കാ പ തിനഞ്ചാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഒടുവിൽ മാ ം അറിവു കിട്ടിയു . ആ ഖണ്ഡെത്ത കെണ്ടത്തിയ

കാരം േകരേളാപകാരി 1878, 107ാം ഭാഗ സൂചിപ്പി . ആയതു െപരു
വിസ്തീണ്ണൎമു ള്ളതാകയാൽ അതിെന്റ ദീപുകളും കര േദശവും അറിേയണ്ടതിനു
പല വഷൎങ്ങൾ െച . കായ്യൎസൂക്ഷ്മത്തിൽ താ യ്യൎമുള്ളവ ൎ ഒരു സൂചകം
അടിയിൽ െവച്ചിരി .2) ഹി ാന്യർ കെണ്ടത്തിയ ദീപുകെളയും നാ കെള 
യും എല്ലാം തങ്ങളുെട േകായ്മയുെട േപരിൽ ൈകക്കലാ ക്കി എതി ൎ നി ന്ന 
വേരാടു മറു െപാരുതു അവെര ജയിച്ചതല്ലാെത പുതിയ ഖണ്ഡത്തിലു ള്ള സമ്പ 
ത്തിെനെക്കാ േകട്ട അേനക ഹി ാന്യരും അവിേട േപായി കുടിേയറിയ 
േപ്പാൾ 1 േമാേശ 50, 14. അേമരിക്കാഖണ്ഡത്തിെന്റ വടേക്ക അംശത്തിേല കട  
റെത്ത േ ാരിദ വെര ം ഇം ിഷ്കാരും അവിെട െതാ െതൻ അേമരിക്കയുെട
വടേക്ക കരയിലുള്ള കിഴേക്ക മുനേമ്പാളം ഹി ാന്യരും സീല്യെയ െപാ ൎ  
ഗീസരും അേമരിക്കയുെട പടിഞ്ഞാെറ കര ഹി ാ ന്യരും കെണ്ടത്തിയതു. െകാ 
ലുമ്പൻ 1492 ഗ്വാനഹാനി, കൂബ, ഹായിതി (=സൻ െദാമിംേഗാ, ഹി ാേന്യാല)
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എന്ന ദ്വീപുകളും, 1493 കറായിബ ദ്വീപുകൂട്ടെത്തയും ജമായിക്ക ദ്വീപിെന യും,
1498ഇൻ പിങ്കാല പടിഞ്ഞാെറ ഇന്ത്യ എന്ന േപർ െകാണ്ട ദ്വീപുസഞ്ചയത്തി 
െന്റ െത േക്ക അറ്റ കിട ന്ന ിനിദാദ് ദ്വീപിെനയും അതിനടുത്ത െതേക്ക
അേമരിക്കയുെട വ ടേക്ക കരയിൽ ഒരിെനാേക്കാ നദിേയയും, 1502 െതൻ അേമ 
രിക്കയുെട വടേക്ക കരേയയും കെണ്ടത്തി. മേറ്റാേരാ ഹി ാന്യർ 1512 വടേക്ക
അേമരിക്കയുെട െതേക്ക തീര ള്ള േ ാ രിദ അദ്ധൎദ്വീപിെനയും, 1517 യുക്ക 
താൻ അദ്ധൎദ്വീപിെനയും, 1518 െമക്ഷിേക്കാ രാജ്യേത്ത യും, 1526 െപരുേവയും,
1530 അേമരിക്കയുെട െതേക്ക മുനമ്പിേനയും, 1535 ചിലിേയയും, 1536 കലിെഫാ 
ന്നൎിയ അദ്ധൎദ്വീപിെനയും കെണ്ടത്തി. െപാ ൎ ഗീസേരാ 1500 ഭാരതഖണ്ഡ 
ത്തിേല ള്ള കപ്പൽയാ യിൽ അധികം പടിഞ്ഞാേറാ ഓടിയതിനാൽ  
സീല്യെയ യദൃഛ്ശയാ ക ണ്ടതു. ഇം ിഷ്കാർ ആകേട്ട ന െഫൗന്ത് ല ം സൻ 
െജാൻ ദ്വീപിേനയും വടേക്ക അേമരി ക്കയുെട കിഴ കരയും െത ള്ള കട  
റെത്ത േ ാരിദ വെര ം നല്ലേപ്പാൾ ക പിടി ച്ചിരി . നിവാസികെള
എല്ലാം കുടിേയറ്റക്കാ ൎ വിഭാഗി െകാട്ട . അവിെട പാ ൎന്ന ഇന്ത്യാനർ
മനുഷ്യേരാ എന്ന ദുസ്സംശയെത്ത നടപ്പാക്കിയ ഹി ാന്യർ തങ്ങളുെട വ്യാ ഹ 
ത്തി തൃപ്തി വ രുേത്തണ്ടതി പണി എടുപ്പാൻ ഒ ം ശീലിക്കാത്ത ആ കാട്ടാ 
ളെരെകാ അവരുെട ാപ്തി ം േശഷി ം െകാള്ളരുതാത അതികടുപ്പമുള്ള
ഓേരാ അദ്ധ്വാനെത്ത കഴിപ്പി . അതിനാൽ ഇശ്ശി ജനം പഴുേത ചെത്താടുങ്ങി 
യതു കൂടാെത തീ വാളുകളാൽ മാ ം അടങ്ങിയ അേനക ല ഹളകളും െപാങ്ങി 
വ . നാ കാരായ ഇന്ത്യാനെര ഓേരാ ഹി ാന്യ ൎ കീെഴ്പടുത്തിയതിേന യും
ആയവർ അവേരാടു െചയ്ത െകാടൂര വൃത്തികെളയും ക ഹി ാന്യ പാതിരി 
യഛ്ശന്മാർ െപാറുക്കാെത ധീരതേയാടു വിേരാധമായ സംഗം കഴി എങ്കി 
ലും േകായ്മ ലൂബ്ധപൂവ്വൎന്മാരാ യ കുടിേയറ്റക്കാരുെട ആവലാതി െചവി െകാടു 

പാതിരിയച്ചന്മാെര ശാസി . ഭക്തനാ യ പാതിരിയച്ചനും പിന്നീടു അദ്യ 
ക്ഷനുമായി ലസ് കാസസ് െമക്ഷിേക്കാവിൽനി ഹി ാ ന്യയിേല പ  

കപ്പൽയാ കെള െച േകാവിലകത്തിൽ െച രാജാേവാടും മ ം െഞ 
രു ന്ന ഇന്ത്യാന ൎ േവണ്ടി േസ്നഹവാൿസാമർത്ഥ്യത്തിലും അേപക്ഷ കഴി
അവ ൎ ത േന്റടം അരുേളണ്ടതി ഏറ്റവും െകഞ്ചിയിരു . തെന്റ യത്ന 
ത്താൽ ഒടുവിൽ എ യും മുറുക്കമുള്ള ക ന പുറെപ്പട്ടി ം ആരും അതിെന കൂട്ടാ 
ക്കീട്ടില്ല.
ആ സമയ ഇന്ത്യാന ൎ പകരമായി െകേ റുന്ന കാപ്പിരികെള അ ിക്ക 
യിൽനി വരുത്തി കൂലിപ്പണിക്കാേക്കണം എന്ന ആേലാചന പലരിൽ നട .
ലസ് കാസസ് താൻ എ യും േസ്നഹി വന്ന ഇന്ത്യാന ൎ അതിനാൽ ഉണ്ടാകു 
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ന്ന ഒഴിച്ചലിേനയും ആദായേത്തയും ഓ ൎ അതി സമ്മതം െകാടു . അതി 
നാൽ താൻ അറിയാെത തെന്റ ഇച്ച്െശ തി കൂലമായ അെറ ള്ള അടിമക്ക 
ച്ചവടത്തി ഇട െകാടു . ആയതിനാൽ മു സംവത്സ രേത്താളം മാനുഷ 
ജാതി ഇളിഭ്യവും അപകീത്തൎ ിയും ഭവിച്ചേതയു . കാപ്പിരികെള ക്ഷണി ച്ചാ 
ലും അവ ൎ കൂലിപ്പണിക്കായി അ െച വാൻ ആകേട്ട ആയവർ വന്നാലും
ഗവ്വൎിഷ്ഠന്മാ രായ ഹി ാന്യ ൎ അവേരാടു മാനുഷഭാവം കാണിപ്പാൻ ആകേട്ട
മന ണ്ടാകുേമാ?
2. African slaves for America. കാപ്പിരികളുെട വരവു.
ബലഹീനമുള്ള ഇന്ത്യാന ൎ പകരം ശക്തിയുള്ള കാപ്പിരികെള ആ ിക്കാഖ 
ണ്ഡത്തിൽ നി െകാ വേരണം എ െറച്ചേപ്പാൾ പലരും കപ്പേലറി ആ ി 
ക്കയുെട തുറമുഖങ്ങളിൽ കാപ്പിരികെള കയേറ്റണ്ടതി കെരക്കണ . െചമ്പി 
ച്ച ഇന്ത്യാനർ മനുഷ്യേരാ മേറ്റാ എ ം അവ ൎ െവള്ളക്കാേരാടു സമാവകാശം
ഉേണ്ടാ എ ം സംശയിച്ചവർ കരിക്കട്ട േപാ േലത്ത കാപ്പിരികെള ആദരി േനാ 
ക്കാെത മറ്റവരിൽ ഹീനമായി വിചാരി എ പറ േയണ്ടേല്ലാ. ഭാരതത്തിൽനി 

സിംഹളം ബുെബ്ബൎ ാൻ െമാരിഷസ് മുതലായ ദീപുകളിേല കൂലിപ്പണി എടു 
പ്പാൻ യാ യാകുന്ന ഭരതീയർ (ഹി ക്കൾ) തേന്റടക്കാരായി േപായിവരുന്ന തി 

അം േക്കായ്മ ൈവരാഗ്യേത്താെട േനാക്കിയിരിേക്ക ഹി ാന്യരാദി വിലാ 
ത്തിക്കാർ അക്കാല കാപ്പിരികെള പണി വിളിച്ചിട്ടില്ല; കാപ്പിരികൾ ജനി 
ച്ച ഊരും നാടും വളേര േസ്നഹി ന്നതുെകാ അറിയാനാട്ടിൽ െചേല്ലണ്ടതി
മടിക്കയുമായിരു . ആകയാൽ ഉപാ യം േവണ്ടി വ . ഉരുക്കാർ കട റക്കാെര
കപ്പേലാളം വേരണ്ടതി ക്ഷണി അവിേട എത്തിയേശഷം പിടി െവ ക 
േയാ അല്ല കൂട്ടമായി ഇറങ്ങി കണ്ടവെര പിടി കപ്പലി േല െകാ േപാക 
േയാ അല്ല ഓേരാ ചില്ലറ ചരക്കി അടിമകൾ െകാ കേയാ െചയ്തതു. ആ ി 
ക്കായിലുേള്ളടേത്താളം മാനുഷജീവ മെറ്റ ം വിലകുറയായ്കയാലും അടിമപ്പാ 
ടവിേട വളെര പരന്നിരിക്കയാലും അടിമകെള കിേട്ടണ്ടതി ഏറ യാസമില്ല.
ഇങ്ങെന േബാ ത് സ് േവൻ* എന്ന രാജാവു ഒരിക്കൽ ഒരു പര ീസ്സ് അ ടിമക്ക 
പ്പക്കാരേനാടു ചര വാങ്ങി അതി കാപ്പിരി ബാല്യക്കാെര മാറ്റമായി െകാടു 
പ്പാൻ ഏറ്റാെറ ഇവേര ഏ ിേക്കണ്ട സമയമടു േവ ന്ന ആളുകെള േശഖരി
പ്പാൻ കഴിവു വരാഞ്ഞേപ്പാൾ താൻ അയല്വക്ക പാ ത്തൎ ക്വിൿ� എന്ന േഗാ  
ക്കാേരാടു പടെവ വാൻ നി ശ്ചയി രാക്കാലത്തിൽ തെന്റ പടയാളികെള അവ 
രുെട ഊരുകളിൽ അയ . അവേരാ ഒരു മണി റിന്നകം പുരുഷന്മാർ ീകൾ
ശിശുക്കൾ എന്നീ തരക്കാെര െകാ കയും കുടിലുകെള എരിക്കയും ബാല്യക്കാ 
െരയും ൈപ തങ്ങെളയും പിടി പര ീസ്സ് കപ്പത്തലവ ഏ ിക്ക യും െച .�
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ഈ മന്നൻ അടിമകെള ൈകയിൽ ആക്കി യതു േപാേല ഏറിയ രാജാക്കന്മാർ
അടിമകൾ കിേട്ടണ്ട തി കൃഷിയും കച്ചവടം െച സ്വസ്ഥതേയാെട പാ ൎന്ന 
വെര നായാടുന്നതു മുേമ്പ സ ദായം എങ്കിലും, വി ലാത്തിക്കാർ അടിമക്കച്ചവടം
തുടങ്ങിയ േശഷം അതി പുതിയ വീയ്യൎം പിടിച്ചേപ്പാൾ പണലാഭം വിചാരി
രാജാക്കന്മാരും അടിമക്കച്ചവടക്കാരും അടിമനായാട്ടി െന വലുങ്ങെന നട ം.
തുറമുഖങ്ങളിേല പാണ്ടിശാല കെള നിെറേക്കണ്ടതിനു ഏറിയ രാജ്യങ്ങൾ ശൂന്യ 
മായി േപാകയും ഈ ബാധ തീര േദശങ്ങളിൽനി ഉൾനാ േടാളം പരക്കയും
െച . െകാടുമയും േകാഴയും െകാ പി ടിച്ചവെര ഓേരാ ഇരി കാരയിലും §
അവർ ഓടിേപ്പാ കായ്വാൻ അതിെന നീണ്ട ചങ്ങലയിലും പൂട്ടിെവ െവയി ലും
ചുടരും കൂട്ടാക്കാെത ബദ്ധന്മാെര െകാ േപാകയിൽ തളന്നൎവെര ചമ്മട്ടിെകാ 

ഉണത്തൎ ി നട ം. അവർ അ ധികം തിന്നാെതയിരിപ്പാൻ നാവിെന്റ അടി
കീറി മരു ന്നി െപാറുപ്പി ം. അതിനാൽ വഴിയിൽ െവ പലരും മരി ം. വരു 
ത്തവും ചൂടും ൈപദാഹവും സഹി അദ്ധൎ ാണന്മാരായി എത്തിയ കൂട്ടെര മഴ 
യും െവയിലും െകാ ന െട ചി ത്തിൽ കാണുന്ന Vorraths Kammern എന്നതു
അമര അടിമകൾക്കായി തീപണ്ടങ്ങൾ െവ ന്ന അറകൾ. ന്ന ഒരു വി 
ധം കരക്കയിൽ പാപ്പൎി ം. ഇതു ഉയന്നൎ മതിേലാ കിളേയാ െകാ ഉറപ്പിച്ച
ചതു രമായ ഒരു സ്ഥലം. അതിൽ തിങ്ങിവിങ്ങി പാ ൎ ഉ െവയിൽ െപാറു
ജിവേനാടു േശഷി ച്ചവെര അടിമക്കപ്പലുകളിൽ കയ ം. ചരക്കല്ല മനുഷ്യെര മാ 

ം െകാ േപാകുന്ന ആ വി ധം കപ്പലുകൾ ഏകേദശം ഒരു േകാൽ തമ്മിൽ
അകന്ന ഓേരാ ത കൾ ഉ . അതിൽ ദുഃേഖന കുത്തിരിപ്പാേന പാടു . യാ 
സേത്താടു കിടപ്പാൻ സ്ഥലം കി ന്ന ആ എളിയവർ കാറ്റിെന്റ അനുകൂലത േപാ 
േല പത്തറുപതു നാൾ ആ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിേക്കണ്ടി വരു . സ്ഥലം േപാരാ
യ്കയാൽ ചിലരുെട ഉടൽ തിരി േപാകേയാ പലരും രരായി തീരുകേയാ െച 

ം. െവളിച്ച വും േത്യകമായി നല്ല വായുവും കുറയുന്നതുെകാ അേനക ൎം
ഓേരാ ദീനം ഉണ്ടായാലും ആ രും ദീനെപ്പാറുതി മരു െകാടു ന്നില്ല. മസൂ 
രിേയാ മ വല്ല േരാഗേമാ അത ഷ്ണത്താൽ ഉളവായാൽ ചിലേപ്പാൾ നാനൂറു അറു 
നൂറു േപരിൽനി പാതിയിൽ അധികം ഒടു ം. മരി ച്ചവെര കുപ്പേപാെല കട 
ലിൽ ചാടുേകയു . ഇേപ്പാൾ ഔ ാല്യയിൽനി കപ്പൽവഴിയായി െകാ
വരുന്ന കുതിരകൾ ം ഓേരാ കപ്പലുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നായി കയറ്റിയ ആടു
വാ േകാഴി മുതലായവാറ്റി ം ആ അടിമകളിൽ ഏറ രക്ഷ െച എ നാ 
ണേത്താേട സ്വീ കരി േക േവ . ഒടുവിൽ അടിമക്കൽ അേമരിക്കാവിേല തു 
റമുഖങ്ങൾ ഒന്നിൽ എത്തി ചര കിഴി . ആ എളിയ അടിമകെള വിേല്ക്കണ്ടതി 

ഒരു ചന്തയിൽ നി ൎ ം. അവര വ ൎ എ േനാവും ആധിയും ഉണ്ടായാലും
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വിഷാദഭാവം കാണിക്കായ്വാൻ ചമ്മട്ടിെകാ ള്ള അടികൾ കൂട െട അവരുെട
പുറ താണു അവെര ഉണ ൎ ം. പിേന്ന െപാ ം പത്താ ം നിറഞ്ഞ േമഖ 
ലേത്താേട േതാട്ടക്കാരും മ ം വ ഉലാവി േനാക്കി നട ം. മൂരികളുെട മുന്നരും
വയരും* ൈകയും കാലും പ ം മ ം േനാ ം േപാേല ൈദവസദൃശരായ കൂ കാ 
െര മാനുഷഭാവവും നാണവും വി െതാ ം പിടി ം െഞക്കി വലി ം പരിേശാ 
ധി േബാധിച്ചവ വാ ം. ഈ ഇളിഭ്യമായ വൃത്തിെയ െകാ വായിച്ചാൽ
െവകളിയും േവകരവും� പിടി . അതിെന്റ േശഷം ആ അടിമകൾ പുതിയ
യജമാനെന്റ വഴിെയ പുറെപ്പ മറുനാ ട്ടിൽ േതാട്ടപ്പണിെയ എടുപ്പാൻ േപാകു .
പല സ്ഥല വല്ലിേയക്കാൾ അടിയും കു ം കി ം ഓടിേപ്പായാൽ മുരന്നായ്കളും
േവട്ടക്കാരും തെന്ന പിടി മുേമ്പത്തതിൽ കടുപ്പേത്താെട നട ം. േവളികഴിച്ചാ 
ലും ഭത്തൎ ാേവാ ഭായ്യൎേയാ കുട്ടികേളാ െവറും അടിമകൾ ആകയാൽ മുതലാളി
ഇഷ്ടം േപാേല വിവാഹ ബാന്ധവെത്തയും ജനകസംബന്ധെത്തയും കൂട്ടാക്കാെത
േതാന്നിയവെര വില്ക്കാം. അതിൽ അന്യായക്കാരനും തിയും ഇല്ല. ആ സാ 
ധുക്കളുെട േ ശാഗാധെത്ത േവ ംേപാേല വണ്ണൎിപ്പാൻ ഒരു െകാല്ലേത്ത േകര 
േളാപകരി ള്ള ഏടു കൾ േപാരയേ . എന്നി ം കാപ്പിരികൾ വിേശഷമുള്ള
ബുദ്ധിയും േവവുള്ള േസ്നഹവും നന്നിയും താഴ്മയും ഇത്യാദി സൽഗുണങ്ങൾ ഉ
എ സുവിേശഷെത്ത ൈകെക്കാണ്ടവരിൽ നന്നായി വിളങ്ങി വരു . ആയ 
തു െചേന്നട അടിമടത്താ യിൽ മുങ്ങിയവെര സത്യ മായി ഉയത്തൎ ിയിരി  

. എന്നാൽ അടിമക്കച്ചവടംെകാ ആ ിെക്ക എ േയാ വലിയ നാശം
വ . അടിമക്കച്ചവടക്കാർ മു റു വഷങ്ങൾ ള്ളിൽ മു റു ലക്ഷം കാപ്പിരി 
കെള തങ്ങളുെട പിതൃഭൂമിയിൽനി കവ ൎ അടിമകളാക്കിയിരി എ
പറയാം. ഇവേര സമ്പാദിേക്കണ്ടതിനു നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ പട്ടവരും പിടികി 
ട്ടിയവരിൽനി ഓേരാ യാ കളിൽ മരിച്ചവരും എ ആയിരം ലക്ഷം മതിയാ 
കം എന്നറിയുന്നില്ല. ഈ വക അടിമക്കച്ചവ ടം ഇേപ്പാൾ നി േപായി. ഇം ി 
ഷ്കാരിൽ മാനുഷരഞ്ജനയും അേയ്യാഭാവവും ഉള്ള ഓേരാ മാ നശാലികൾ അമ്പ 
തു വഷേത്താളം േപാരാടിയ േശഷം അടിമക്കച്ചവടം കടൽക്കവച്ചൎയേ എ
1807 ആമത്തിൽ അം േക്കായ്മ� പരസ്യമാക്കി ഏറിയ വ്യം െചലവി അേനക
യുദ്ധക്ക പ്പലുകെളെകാ അടിമക്കപ്പലുകെള പിടിപ്പി അടിമകെള വിടുവിക്ക 
യും ഇന്നാേളാളം അടിമക്കച്ചവടെത്ത തന്നാൽ ആകുന്നിടേത്താളം ഒടുക്കിക്കളക 
യും െച . 1842 ആ െതാ സകല വിലാത്തിേകായ്മകൾ അടിമക്കച്ചവട 
െത്ത ഇല്ലാതാേക്കണ്ടതി അം േക്കായ്മ ൈകെകാടു തങ്ങളുെട േശഷി 

തക്ക കാരം സഹായി വരു . (േശഷം പിന്നാേല.)
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POLITICAL NEWS
െലൗകികവത്തൎ മാനം

ആസ്യ Asia.
അബ്ഘാനസ്ഥാനം.— ആ രാജ്യ ത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്നായി േപായ എല്ലാവിധ പട 
യാളികൾ അം േക്കായ്മ ആറു മാസത്തി െന്റ ബത്ത സമ്മാനമായി െകാടു 
പ്പാൻ ക ി ച്ചിരി .
അബ്ഘാനെര വിശ്വസിപ്പാൻ യാ സം ഉെണ്ട ം യാ ബ് ഖാൻ അമീർ
തെന്റ രാജ്യെത്ത മ കാരം ഭരിപ്പാനും അം കാ യ്യൎസ്ഥന്മാെര പാലിപ്പാനും
ആളല്ല എ ം െത ളിഞ്ഞിരി കഷ്ടം. സപ്ത ൩ ൹ ചില അബ്ഘാനപ 
ട്ടാളങ്ങൾ മാസപ്പടിക്കായി കാ ബൂലിേല േപായി ഒരു തിങ്കളിെന്റ മാസ പ്പടി
വാങ്ങിയ േശഷം ഇതു േപാര ര മാ സത്തിെന്റ ശമ്പളം േവണം എ തിര 
ക്കി യതിെന േസനാപതി കൂട്ടാക്കാഞ്ഞതിനാൽ ഒരു പടയാളി: നാം അം കാ◌ൎ 
യ്യസ്ഥേനയും പിെന്ന അമീരിേനയും േപായി െകാ ക എ എന്നാ ൎ ബാലഹി 
സ്സാരിേല കൂട്ടമായി പുറ െപ്പ അവിെട എത്തിയാെറ അം കായ്യൎസ്ഥ െന്റ
പണിക്കാെര കെല്ലറിവാൻ തുനിയുന്ന തു ീ ലൂയി കവഞ്ഞാരിയുെട അകമ്പടി 
ക്കാർ ക തങ്ങളുെട നായകന്മാർ അറിയാെത െവ ടിെവപ്പാൻ തുടങ്ങിയതി
മത്സരക്കാർ ഓടി ആയുധങ്ങെളയും കാളേന്താ കെളയും െകാ വ ബാല 
ഹിസ്സാരിെന വെള അതി െന്റ നിലാമുറ്റം ഏറി അതിലുള്ളവെര െവ ടിെവപ്പാൻ
വട്ടം കൂട്ടി. അതിെന ക ീ കവഞ്ഞാരി അമീരി ര ദൂതന്മാെര അയ
മറുവടി കിട്ടിയതും ഇല്ല. അേപ്പാൾ ആറു മാസത്ത ശമ്പളം െകാടുപ്പാൻ ഏറ്റ  
കാരം ീ കവിഞ്ഞാരി ഒരു കുതിരയാളെന െകാ അറിയിച്ചി ം മത്സരക്കാർ
അവെന പിടി അരമനയുെട നിലാമുറ്റ നി താേണത്ത തിേല തള്ളിയി 

അവൻ േബാധം െക െതളിഞ്ഞ േശഷം പിടിെപ്പ എങ്കിലും പിേറ്റ രാവി 
െല െത വാൻ തരം കിട്ടി യാെറ ബാലഹിസ്സാരിൽ െച . അവിെട ര നാ 
യകന്മാെര തുണ്ടി ം അരമന ചു ം അതിേല ീ കവഞ്ഞാരി ശാ ൈവദ്യരും
അകമ്പടിക്കാരും െകാ ം െവ ം അ ം ദൂര ത്തിൽ മൂ നായകന്മാെര കുഴിച്ചി 
ട്ടതും ക ലണ്ടിേകാതലിേല കതിര റ ചാടി ൧൪൹ രാ ിയിൽ എത്തി
കഷ്ടവത്തൎ മാനം അറിയിച്ചിരി . ഒരു മുല്ലാ അമീരിേനാടു അം കായ്യൎസ്ഥ 
െന്റ സഹായത്തിന്നായി വി ശ്വസ്തതയുള്ള പട്ടാളങ്ങെള അയപ്പാൻ അ േപക്ഷിച്ചി 
ം കൂട്ടാക്കാഞ്ഞതു വിചാരിച്ചാൽ അമീരിൽ സംശയം ജനി .

ഈ അറുകല നിമിത്തം കന്ദഹാരിേല പട ട്ടം മുന്നിശ്ചയിച്ചതിൻ വണ്ണം തിരി 
േപാ കാെത ആ നഗരെത്ത കാ െകാ ം. എ തെന്നയല്ല േകായ്മ നാ 

നാദി കളിൽനി പ ടയാളികെള അബ്ഘാനിസ്ഥാനത്തി േന െര നട  
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. മ ാശി സംസ്ഥാനത്തിൽനി ര പട്ടാള ശിവായ്ക്കൾ വട പടിഞ്ഞാ റു
പകപ്പിേല ം മൂ അബ്ഘാനസ്ഥാനാ േത്ത ം യാ യാകും. സപ്ത ൧൨൹
ആലി േബയിൽനി ഓർ ഉപൈസന്യം പുറെപ്പ ശതർഗദ്ദ ൎൻ കണ്ടിവാതിലി 
െന പിടി . ആ ലിേഖയിയിലും ശതർ ഗട്ടനിലും ഉള്ള പട ക്കാർ അക്കൎബിംബ 
ചിഹ്നങ്ങളാൽ (Leliography) തമ്മിൽ വത്തൎ മാനം അറി യി വരു .
െഹരാത്തിേല അബ്ഘാന പട്ടാളങ്ങൾ സപ്ത ൫൹ േ ാഹി തങ്ങളുെട േസ 
നാ പതിെയ െകാ കയും അവെന്റ ഭവനം എ രി കളകയും െചയ്ത കാരം
സപ്ത ൧൯ ൹-യിൽ മാ ം സി യിൽ വത്തൎ മാനം അറി .
കന്ദഹാരിൽനി ഒരുപൈസന്യം പു റെപ്പ േഖലത് ഈ ഘിൽേജ എന്ന
സ്ഥല െത്ത പിടി കാേക്കണം എന്ന ക ന പുറ െപ്പ . ദാദൂർ സഖർ എന്നീ സ്ഥ 
ലങ്ങളുെട ഇടയിേല തീവണ്ടിപ്പാതെയ ഒരു വിേധന േവഗത്തിൽ തീേക്കൎണ്ടതി 

െബാംബായിൽ നി േവ ന്ന സാമാനങ്ങെള കപ്പൽവഴി യായി അയ
വരു . അവ്വഴിയായി അബ ഘാനസ്ഥാനേത്ത േപാകുന്ന പടയാളിക െള
അയപ്പാൻ ഭാവി . ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നാഴികയിൽ അധികം പാത്തി
കൾ ഇ തീരും.
സപ്ത ൨൧൹യേത്ത കമ്പിവത്തൎ മാന കാരം അമീരിെന്റ കായ്യൎം അക
കത്തി യും പുറ പത്തിയും കണക്കേന, ഇരി . താൻ അം കായ്യൎസ്ഥ 
െനയും പരിപാരങ്ങളും െകാല്ലിക്കയും ൧൬ പട്ടാളങ്ങെള പീരങ്കിേത്താ കേളാടു
കാബൂലിൽനി കുഷിയിേല അയ കയും കാബൂൽ ലാൽപൂര എന്നീസ്ഥല
ങ്ങൾക്കിേട പാ ൎന്ന േഗാ ങ്ങെള പ മൂല മായി ഇം ിഷ് ക്കാ ൎ വിേരാധമാ 
യി മത്സരി പ്പിക്കയും െച എ േകൾവി.
രാജമ ി.— നിജാം ൧൮൬൦ ആമതിൽ അം േകാെയ്മ ഏ ിച്ച ഭ ാജലം റക്ക 
പ്പി ള്ളി എന്നീര താലൂ കളും മുേമ്പ രാജമ ി േയാടു േചന്നൎ രമ്പ എന്ന താ 
ലൂ ം ഇേപ്പാൾ േഗാദാവരി കൂറുപാട്ടിേല െകാെല്ലക്തർ സാ ിെന്റ കീെഴ ഇരി  

. കഴിഞ്ഞ മാസ ത്തിൽ രമ്പയിേല ലഹളെയ െകാ നാം പ റഞ്ഞതു േപാ 
െല ഇേപ്പാൾ േമപ്പടി ര താ ലൂ കളിൽ ലഹളക്കാർ േകാെയ്മ അലമ്പൽ
ഉണ്ടാ എ അറിയിപ്പാൻ ഉ . ഭ ാജ ലേത്ത തഹശില്ദാരും െവാട്ട
ഹുദിയം കാ ദ േരാഗയും എന്നീ ര ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ കുടി യാന്മാെര ഉപ ച്ചി 
ട്ടാകു കലഹിച്ചതു എ േകൾ . മത്സരക്കാർ കൂട്ട ട്ടമായി സ ിപുഴ
വക്ക അവിടവിേടനി േകവു രുക്കെള കുത്തി വരുന്നവരുെട േമൽ െവടി െവ 

ഉരുക്കെള പിടി ന്നതു കൂടാെത ര തറകൾ െകാള്ളയിട്ട െകാ
ഭ ാജലത്താ ലൂ കാർ നിജാമിേല ഓടിേപ്പാകു . (ജൂ ലായി ൩൧.)
രമ്പയിേല മത്സരക്കാരിൽനി എഴുപതാ േളാളം പിടിെപ്പ . അമ്മാൽറട്ടി എന്ന 
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വൻ രാജപ്പട്ടം ഏ ഓേരാ രാജാക്കന്മാെര തേന്നാ ടു േചരുവാൻ ക്ഷണി എങ്കി 
ലും ആരും അ നുസരിച്ചില്ല. െവാട്ട ഗുദിയമിൽ െവ ബ ഏക േദശം അ റു
േകായ്മപ്പിട്ടർ ൫—൭ മണി േറാളം അവിെടയുള്ള കിളതുരങ്കക്കാേരാടു (Sappers
Miners) പടെവട്ടി േതാ േപാ യി, സംസ്ഥാനവാഴിയുെട ഉടമ്പടി കുതിരയാളരും
നിജാമിൽനി വന്ന ൧൨൦ കുതിരപ്പ ട്ടാളക്കാരും കാലാളുകളും മത്താേല േ ാ 
ഹി കെള വലയിൽ മീൻ പിടി േമ്പാെല കുടു ക്കിക്കളയു . േഗാദാവരി സ ി
എന്നീപുഴ കൾ മഴെവള്ളം െകാ നിറ കവിയുന്ന തിനാൽ േ ാഹികെള
പിേന്തരുവാൻ ഏതാ നും താമസം ഉ . അതുകൂടാെത പനിയുെട സമയം ആരം 
ഭി ൧൭ാം ൨൯ാം നാ പട്ടാള ങ്ങളിൽ ഏറിയ ആളുകൾ പനി പിടി കി ട  

.
രമ്പയിെല മൻസബ് ദാരും കുഡുംബവും പരിചാരകൎരും േകായ്മയുെട തടവുകാരാ 
യി ബർഹ രിൽ എത്തി (സപ്ത ൧൹) ഈ തിരി റ്റിെയ െപാരിപ്പാൻ സാ 
ധിച്ചതു െകാ അവെന ചുറ്റി തിരിഞ്ഞവർ തലവ നില്ലാെത േകായ്മേയാടു നിര 

വരുവാൻ േനാ .
മംഗലാപുരം.— ഉടുപ്പിയിെല ആറു സ്വാമികൾ പുത്തിെകമഠസ്വാമി ഏേതാ
വല്ല സംഗതിയാൽ വിധി േപാൽ. അ േദ്ദഹം അപമാനം െപാറുക്കാെത
തെന്റ അ നുചാരന്മാരിൽ (adherents) വലിയ പുരുഷാര െത്ത കൂട്ടി ഉടുപ്പിയിെല
കൃ േക്ഷ ത്തിൽ ഏതാനും പൂജകൾ കഴിപ്പാൻ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ആ അമ്പല 
ത്തിെല പൂജാരി ഒറ്ററി വാ തിലുകെള പൂട്ടി . നാ ിസ്ത്യാനനായ തഹ 
ശില്ദാർ എത്തി വാതിലുകെള തുറുപ്പിച്ചാ െറ പുത്തിേക സ്വാമി േക്ഷ ത്തിൽ
കട . തഹസില്ദാർ പിെന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകെള പിടി തടവിൽ ആക്കിച്ചതു
കൂടാെത ഉഡു പ്പിയിേല സ്വാമികേളാടു കൂട പ റുപതു േപ ൎ അന്യായമായ
ആൾ േശഖരത്തിനു സ ഹായിച്ച കാരം കുറ്റം ചുമത്തി േപാൽ (ആെഗാ ൬
൹).
ആ ിക്ക Africa.
മി .— റൂമിസുല്ത്താൻ മുേമ്പത്ത മാ ണങ്ങെള കൂട്ടാക്കാെത ഖിദിവിെന്റ സ്വരൂപ
െത്ത ത വാനും അതി സമ്മാനി െകാ ടുത്ത അവകാശങ്ങെള ഇല്ലാതാ  
വാനും മിച്ചതു അം പര ീസ്സ് േകായ്മകൾ സമ്മരിക്കാഞ്ഞതുെകാ സു 
ല്ത്താെന്റ മ ിസഭ ഖിദിവ് ഇഷ്മേയൽ പാഷാവിെന്റ സ്ഥാന മാനാധികാരങ്ങൾ
എേള്ളാളം കുെറക്കാെത മുഴു വെന ത ഫിൿതമ്പാ സമ്മതി റപ്പിച്ചിരി .
ഇതേ ഞായം (ജൂലായി ൨൯. ഈയ ഥാസ്ഥാന മാണത്തിൽ എൽ കഹിര
(Cairo) ക്കാർ ഏറ്റവും സേന്താഷി (ആഗ ൧൫.)
സു ത്യാശമുന.— അം ൈസ ന്യം ഉലുന്ദി എന്ന സ്ഥലെത്ത പിടിച്ചേപ്പാൾ ജൂലു 
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കാപ്പിരികളുെട മന്നനായ െചജ്ജ്വാേയാ അവിെടനി കാ േദശത്തിൽ മണ്ടി
പു തിെയാരു മൺേകാട്ടെയ എടുപ്പി പരിചാര കെര േശഖരിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞതു 
െകാ അം േസനാപതി ഉലുന്ദിയിൽ ഒരു കാവൽപ്പടെയ നി ൎ വാനും മന്ന 
െന പിടിപ്പാനും വട്ടം കൂ (ജൂലായി ൨൨ ൹). അം ൈസന്യം ര പടയായി
ജൂലുനാട്ടിൽ ഉള്ളിൽ കട ന്നതു െചജ്ജ്വാേയാ അറി ഞാൻ എെന്ന തെന്ന
ഇം ിഷ്കാ ൎ ഏ ിച്ചാൽ അവർ എ െന്ന െകാ േമാ ജീവേനാടു രക്ഷി േമാ
എ െചയ്വാൻ ഭാവം എ േചാദിച്ചതിനു മന്നൻ അഭയം വീണാൽ െകാ ല്ല
എ േസനാപ തി ഉത്തരം െകാടു (ജൂലായി ൨൯). െച ൽമ്സെഫാദ്ദ് ൎ ക◌ൎ 
ത്താവു ഇം ന്തിേല േപായി. ീ ഗാന്നൎത്ത് വൂൽസ് േല ഉലുന്ദിയിലും ക ന്നൎൽ
രസ്സൽ എൻെ ാഗാനാവിലും എത്തി യിരി . (ആഗ ൧൨ ൹).
ഉപേസനാപതി (Brigadier) ാ ൎ െച ജ്ജ്വാേയാവിെന്റ ഒളിപ്പിടെത്ത വള
കാ വൽ നിന്നേശഷം ആെഗാ ൨൮ ൹ െച ജ്ജ്വാേയാ മന്നെന ബദ്ധനാക്കി
േസനാപതി യുെട ൈകയിൽ ഏ ിച്ചിരി . ഇങ്ങെന 40,000 വീരന്മാ ൎ
പടത്തലവനായ ഈ മന്നൻ നിഗള രതകൾ നിമിത്തം അര അം പ ട്ടാളത്തി 
നു ഇരയായ്തീ ൎ . മന്നൻ ഇനിേമൽ േകായ്മത്തടവുകാരനായ് (state-prisoner)
േക പ് െതൗനിൽ പാേക്കണ്ടിവരും അവെന്റ രാ ജ്യെത്ത അം േക്കായ്മ അനുസ 
രി ന്ന 2 തലവന്മാരുെട ൈകയിൽ വിഭാഗി െകാ ടു , തിരുവിതാേങ്കാടു മുത 
ലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതുേപാേല ക അം കായ്യൎസ്ഥന്മാെര പാപ്പൎിക്കയും
െച ം.
യൂേറാപ്പ Europe.
ഇം .—േമയിെതാ സപ്തമ്പർ വ െര ം ഉള്ള അവിടുേത്ത േവനല്ക്കാല അ
പൂവ്വൎമായ മഴ െപ നിലം തണുക്കയാൽ ധാ ന്യപുൽകൃഷികൾ വമ്പിച്ച നഷ്ടം
ഭവി . സാംരാജ്യത്തി 30,000-50,000 ലക്ഷം ഉറു പ്പികേയാളം നഷ്ടമു
എ പറ േകൾ . ധാന്യകൃഷി മിക്കതും നശിച്ചതിനാൽ കച്ചവട 
ക്കാർ ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിൽനി േകാതമ്പം മുതലായ ധാന്യങ്ങെള അനവ 
ധി കടൽവഴിയായി വരു .
റൂമിസ്ഥാനം.—ഔ ിയ േകായ്മ ത െന്റ പടെയ െനാവിഭജാരിേല നട വാൻ
ഭാവി .
സുല്ത്താൻ യവനരാജ്യത്തി ബല്ലൎീനിേല നിയമ കാരം നിശ്ചയിച്ച നാടുകെള
ഏ ി പ്പാൻ േപാകു .
രുസ്സ്യ.— ആ സാംരാജ്യത്തിേല സി ദ്ധപ ികകൾ മിക്കതും ഗമ്മൎാനേകായ്മ 

ം ഗമ്മൎാന ൎ ം വിേരാധമായി ഓേരാ അ ിയ മുള്ള വത്തൎ മാനങ്ങെള പര 
ത്തിെകാ രുസ്സ്യ ഗമ്മൎാന രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നിരസവും േദ്വഷ്യവും ഉണ്ടാ 
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ക്കിവരു .
രുസ്സ്യയും ചീനവും തമ്മിൽ സന്ധി വ . രുസ്സ്യ വടേക്ക കൽജെയ ചീനത്തി 

ഏ ി എങ്കിലും കശ്ഗാരിേല െച ന്ന കണ്ടിവ തിലുകേളാളം െതേക്ക
അംശം തനിക്കായ് നി യമി . ചീനം രുസ്സ്യ ൎ ം 50 ലക്ഷം രൂബൽ പണം
െകാേക്കണ്ടതു.
രുസ്സ്യ ച വത്തൎ ി ം പാസ്സൎ ിസ്ഥാനഷാവി ം തമ്മിൽ വളെര മമെതയു
െതേക്ക തു െക്കൎാ മന്നെര ശിഷ്യേക്കണ്ടതി പുറെപ്പ ട്ടൈസന്യത്തി ആവ 
ശ്യമായ ഒട്ടകങ്ങെള െകാ ഷാ സഹായി കയും ഒരു രുസ്സ്യകായ്യൎ സ്ഥെന
െതഹരാനിൽ ൈകെകാ കയും െചയ്തിരി .
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