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SHORT ACCOUNT OF THE LIFE OF HEROD THE GREAT
Translated by S.W
1880ആം ആ പിറ

ഒന്നാം മഹാെഹേരാദാവിൻ ചരി സംേക്ഷപം.
(VI◌ാം പുസ്തകം 181ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ)
അ യരുശേലമിൽ സമാധാനേക്കടിലും ഭയപരവശതയിലും പാ ത്തൎ െഹേരാ 
ദാ േയശുവിെന്റ തിരുജനനെത്ത കുറി ഏതും അറിയാെത ഇരു . അന്തിപ 
ത്തർ വരുത്തിയ വ്യസനെത്ത െകാ ം ഔഗുസ്തൻ ക ിച്ച ചാത്തൎ ലിെനെകാ 

ം അവ ഈ ജനനാവസ്ഥെയ െതാ വിചാരിപ്പാൻ ഇട ഉണ്ടായതുമില്ല.
െഹേരാദാ അന്തിപത്തരുെട േമൽ ൈകസേരാടു അന്യായം േബാധി പ്പിച്ചതി
അവിെടനി അവെന െകാ വാൻ മറുവടി എത്തിയ കാ ല േയശുവിെന്റ
ജനനെത്ത അറിഞ്ഞി ള്ള മാഗർ കിഴ നി യരു ശേലമിൽ വ . െബ  
േഹം യരുശേലമിൽനി ചില നാഴിക മാ ം ദൂരമായാലും തനി േയശുവി 
െന്റ ജനനെത്ത െതാ മാഗ ൎ മതിയായ ഉ ത്തരം െകാടുപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ആചായ്യൎ ൎ ം ഈ കായ്യൎംെകാ നല്ല തു ണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയതു അവർ
മശീഹെയ േവെറ വിധമായി കാംക്ഷി ച്ചതിനാൽ തെന്ന. െഹേരാദാവിേന്നാ
ഈ വത്തൎ മാനം വളെര കലക്കം വരുത്തിയതു അവൻ ൈദവഭക്തനായി മശീ 
ഹാ ത്യക്ഷെത കാത്തി രുന്നതുെകാണ്ടല്ല ഒരു യഹൂദരാജാവുണ്ടായി എ
േകട്ടതുെകാണ്ടേ . തല്ക്കാലം പിറന്ന രാജാവു രാജാസനത്തിൽ കയേറണ്ടതി 

തക്ക വയ എ േമ്പാൾ െഹേരാദാ ജീവേനാെട ഇരിക്കയില്ല എ വി 
ചാരിപ്പാൻ സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നി ം രാജ്യസ്വാത ്യം ആ ഹി ന്ന യഹൂ 
ദന്മാർ വല്ല േഹതുനിമിത്തം ഒരു കുട്ടിെയ െതരിെഞ്ഞടു ജനിപ്പാനുള്ള മശീ
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ഹയായി സിദ്ധെപ്പടു വാൻ േപാകും എ ഹി മക്കാബ്യവം ശം തീേര മുടി 
ഞ്ഞതുെകാ ഇനി പരസ്യമായി ഒരു തലവെന െതരിെഞ്ഞടുപ്പാൻ കഴിവില്ലാ 
യ്കെകാ െബ േഹമിൽ മശീഹ ജനി എ ന്ന തിെയ പര ന്നതിനാൽ
ജനത്തിൽ ഇളക്കവും േ ാഹവും സം ഭവി ം എ െഹേരാദാ േപടി നടുങ്ങി
ജനങ്ങൾ തെന്ന ഏറ്റവും െവറു ന്നതുെകാ അവരിൽ മക്കാബ്യെക്കാതി തിരി 
െക ഉദിപ്പാൻ സംഗതി വന്നാൽ തെന്ന സിംഹാസനത്തിൽനി തള്ളി ളയും
എ തനി േബാധം വ . പറീശർ േരാമൈകസ ൎ അധീനമായി വേര
ണ്ടതി കഴിപ്പാനുള്ള ആണേയാടു എ വിേരാധം കാണി എ െഹേരാ 
ദാ ഓത്തൎ തുെമാഴിെക ൈകസേരാടു െചേയ്യ ന്ന ഈ ആണയും ചാത്തൎ ലും
എല്ലാ മക്കാബ്യപക്ഷക്കാ ൎ ഏറ്റവും അനിഷ്ടം ജനിപ്പി എ ം മശിഹെയ
കുറി ള്ള ആശ ജനങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരി എ ം അജ്ഞാനേകായ്മ ൈദവ 
ജനെത്ത ഭാരെപ്പടു േന്താറും അവ ൎ എേദാ മ്യരിൽനി ം േരാമിൽനി ം
വിടുവി ന്ന മശീഹെയ കുറി ള്ള ആശ േമൽ േമൽ വദ്ധൎി എ ം നല്ല 
വണ്ണം േബാധി . ഇതിൻ നിമി ത്തം മശീഹ ജനി എെന്നാരു തിെകാ
യഹൂദർ തനി വിേരാ ധമായി ഉളവാ വാൻ ഭാവി ന്ന കൂ െക മാഗരുെട
സഹായത്താൽ െവളിെപ്പ വരും എ കരുതി അവേരാടു: നിങ്ങൾ േപായി
ജനിച്ച മ ശീഹെയ അേന്വഷി വണങ്ങീ വീ ം എെന്റ അടുക്കൽ വ കാ യ്യൎ 
െത്ത അറിയിപ്പിൻ എ വളെര താ യ്യൎമായി പറഞ്ഞയ . ഈ യു ക്തിയുള്ള

വൃത്തി െഹേരാദാവിെന്റ രവും, സംശയവും ഉള്ള സ്വഭാ വത്തിനു എ േയാ
പ . മാഗർ വരാഞ്ഞതിനാൽ തെന്ന അവ മുെമ്പ ഉണ്ടായ സംശയം നിശ്ച 
യമായ്തീ ൎ . ഈ കായ്യൎെത്ത പറ്റി േശാധന െചയ്വാൻ േവ ന്ന സഹായികൾ
ഇല്ലാഞ്ഞതുെകാ ശ ക്കെള യദൃഛ്ശയാ നശിപ്പിേക്കണം എ േതാന്നി
െബ േഹമിേല ര വയസ്സി കീെഴ്പ ള്ള ആണ്ൈപതങ്ങെള െകാല്ലി . െപ 
െട്ട നടത്തി യ ഈ ഭയങ്കര വൃത്തിയാൽ ശ ക്കൾ അവരുെട ആ ഹ 
െത്ത സാ ധിപ്പി ന്ന കുട്ടിയുെട േമലുള്ള ആശെയ ഇല്ലായ്മയാ കയും േമലാൽ
അവരുെട മത്സരഭാവെത്ത തകപ്പൎാൻ തക്കവണ്ണം താൻ േപാരും എ കാണി 
ക്കയും െച . ഇങ്ങിെന മുരം പാപിയും ശവ ഴിക്കടുത്തവനുമാ യ െഹേരാദാ
തെന്റ പാപങ്ങെള ക്ഷമി െകാടു ന്ന രക്ഷിതാവിെന അേന്വഷി കെണ്ട  
ന്നതി പകരമായി അവെന സംഹരിപ്പാൻ േവണ്ടി കുറ്റമില്ലാത്ത അേനക കു 
ട്ടികളുെട രക്തെത്ത ചിന്നി . അവൻ െബ േഹമിൽ നടത്തിയ രാക്ഷസ വൃ 
ത്തി ജനങ്ങൾ അ അത്യാ ശ്ചയ്യൎം ജനിപ്പിച്ചില്ല േപാൽ. അവർ ഈ  
വൃത്തി എന്തിന്നായി െച എന്നേശഷം അറിയാഞ്ഞതു കൂട െട ഇ കാരവും
ഇതിൽ അധി കവും ഉള്ള പാതകങ്ങെള െച ന്നതു അവെന്റ പഴക്കം ആയിരുന്ന 
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തിന്നാൽ അേ . അ ം അന്തിപത്തെര െകാേല്ലണ്ടതി അനുവാദം കി ം മു 
െമ്പയും െഹേരാദാ ഏകേദശം എഴുപതു വയ ള്ളവനായി ഭയങ്കര മുള്ള ദീനം പി 
ടി തെന്റ കുടലുകളിലും കടി േദശത്തിലും കുരുക്കൾ (അന്തവൎി ധി abscess)
െപരുത്തതിനാൽ പറവാൻ കഴിയാത്ത േവദന െപാറുത്തതല്ലാെത കാലുകൾ വീ 
ങ്ങി െപാട്ടി ശ്വാസം നാറി ഏങ്ങി െനഞ്ഞിൽ കഠിന േവദനകളും അവയവങ്ങളി 
െലാക്കയും മീൻപാച്ചലും തീരാ തീൻെകാതിയും ഉണ്ടായി ം ഇനിയും െസൗഖ്യം
വരും എന്നാശി ച്ചതിനാൽ ൈവദ്യേ ഷ്ഠന്മാെര വരുത്തി അവരുെട ക നകെള 
ല്ലാം അനുസരി , ശവക്കടലിെന്റ തീര ള്ള കല്ലിേരാെയ എന്ന ചൂടുറവിൽ നീ 
രാടിച്ചി ം േഭദം വരാെത അത്യാസന്നമായി തീന്നൎതുെകാ യരിേഖാ വിേല 

െകാ േപായി അവിെട അവൻ നിരാശ പൂ കിട . ത നി അടുത്ത
മരണെത്തെകാ അഴിനില പൂ പീഡിതനായി വല .
േഹേരാദാ േവഗം മരി ം എന്ന തി യരുശേലം നഗരത്തിൽ പ രന്നേപ്പാൾ
അവൻ േരാമ ീതിക്കായി ൈദവാലയത്തിെന്റ വാതിലി േന്മൽ സ്ഥാപിച്ച സ്വ◌ൎ 
ണ്ണക്കഴുകു അധമ്മൎകൃതം എ െവ പറീശരും അവരുെട ശിഷ്യരും ഉടെന കയ 
റി െകാത്തി തക ൎ കള . ഈ കാ യ്യൎം മരണെമത്തേമൽ കിടന്ന െഹേരാ 
ദാ േകട്ടേപ്പാൾ കുറ്റക്കാെര ര മായി ശിക്ഷിപ്പാൻ ക ി . അതായതു അ
പിടികിട്ടിയ ൨ റബിമാ േരയും ൪൦ ഓളം പരിശ ശിഷ്യന്മാേരയും േസാമ ഹണം
ഉള്ള ഒരു രാ ിയിൽ ആ നിഷ്കണ്ടകൻ ചു കളയിക്കയും െച . തെന്റ ദീനം
േമ േമൽ അധികം വിഷമി ചീഞ്ഞഴിയുന്ന തെന്റ കുടലും കടി േദ ശവും പു 
ഴു േപായതുെകാ അഴിനില പൂ ആത്മഹത്യ െച യ്വാൻ േനാക്കി, സാ 
ധിച്ചിെല്ലങ്കിലും അവൻ കഴി േപായി എെന്നാ രു തി നീെള പര . തട 
വിൽ ഉണ്ടായ അന്തിപത്തരും ഇതിെന േകട്ടി കാവല്ക്കാേരാടു തെന്ന വിട്ടയപ്പാൻ
അേപക്ഷി . എന്നാൽ അ തെന്ന െഹേരാദാ തെന്റ ഈ മകനിൽ മന  
േപാെല ശിക്ഷ നട ത്താം എ ൈകസരിൽനി ആജ്ഞ എ ം സമയം
ചാവാറായ രാ ജാവു അന്തിപത്ത ൎം അനുകൂലമായി മുൻ എഴുതിയിരുന്ന മരണ 
പ ി കെയ മാറ്റി അഹൎലാവുസ്, െഹേരാദാ അന്തിപ്പാസ്, ഫിലിപ്പ് എന്നീ മൂ
മക്കളിൽ രാജ്യേത്ത വിഭാഗിക്കയും (ലൂക്ക ൩, ൧.) അന്തിപത്തെര ശിരഃേഛദം
െചയ്യിക്കയും െച . തെന്റ മകെന്റ രക്തെച്ചാരിച്ചൽ െഹേരാദാവിെന്റ അന്ത്യ ി 
യയായിരു . അന്തിപത്തരുെട ശിരഃേഛ ദം കഴിഞ്ഞി അ ദിവസം െചന്ന
േശഷം െഹേരാദാ നാടുനീ ക യും െച . അവൻ തെന്റ എഴുപതാം വയസ്സിൽ
രാജ്യഭാരത്തിെന്റനാ താം ആണ്ടിൽ തെന്ന അന്തരിച്ചതു. അേപ്പാം സേഹാദ 
രിയായ ശേലാമ പടയാളികൾ മുഖാന്തരമായി മരണപ ികെയ വായിപ്പി പ
രസ്യമാക്കി, രാജപു ന്മാർ ശവെത്ത െപാൻ െപട്ടിയിൽ ആക്കി, ാക്കർ, ഗ◌ൎ 
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മ്മാനർ, ഗല്ലർ മുതലായ അകമ്പടിക്കാരും മഹാേഘാഷേത്താടു കൂട യാ യായി
ശവസം ാരം കഴിപ്പിക്കയും െച .
െഹേരാദാ തെന്റ ഒടുക്കേത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അ വെര െചയ്ത അ ന്യായങ്ങ 
േളയും രാക്ഷസ വൃത്തികേളയും നിത്യതേയയും ന്യായവിധി േയയും ഓത്തൎ ി
തെന്നത്താൻ ൈദവത്തിൻ തിരുമുമ്പിൽ താഴ്ത്തി മനന്തി രി കരുണ അേന്വ 
ഷി േവാ എ േചാദിച്ചാൽ, ഇല്ല എ ദുഃ ഖേത്താെട പറേയണ്ടി വരും. ഈ
അരിഷ്ടനായ രാജാവു ജീവിച്ചതുേപാ െല തെന്ന മരി . ഒടുക്കേത്ത ശ്വാസം വേര
തെന്റ രെത നീക്കം വന്നില്ല. അവൻ മഹാേരാഗിയായി യരിേഖാവിൽ കി 
ടന്നേപ്പാൾ രാജ്യ ത്തിെന്റ എല്ലാ മഹാന്മാെര 6000 േപേരാളം തെന്റ അടുക്കൽ
വരുത്തി അവസാനക ന െകാടു ം എ േതാന്നി അവെര രംഗസ്ഥല
േച ൎ ട തെന്റ സേഹാദരിയായ ശേലാമേയാടു സ്വകായ്യൎമായി ഞാൻ മരി 

ം സമയം രാജ്യത്തിൽ എ ം വിലാപം ഉണ്ടാേകണ്ടതി അേപ്പാൾ തെന്ന
അവെര എല്ലാവേരയും െകാല്ലിേക്കണം എ ക ി . എങ്കിലും ശേലാമ ഈ

ഭുക്കെള ഞാൻ െകാല്ലിച്ചാൽ യഹൂദജനം എേന്നയും രാജകുഡുംബെത്തയും ഒടു 
ക്കിക്കളയും എ ഭയെപ്പട്ടതുെകാ െഹേരാദാ മരിച്ചി ം ഈ ക നെയ നട 
ത്താെതയിരു .
ഏേദാമ്യരുെട സിംഹാസനെത്ത സീേയാനിൽ ഉറപ്പിേക്കണ്ടതി ം േരാമൈക 
സരുെട സാദം അനുഭവിേക്കണ്ടതി ം െഹേരാദാവു പുറ േമ യഹൂദമാഗ്ഗൎെത്ത
അനുസരി പിതാക്കന്മാരുെട വിശ്വാസെത്ത ൈധ യ്യൎേത്താെട പിടി സ്വീകരി 

ന്ന മക്കാബ്യേരയും പറീശേരയും അേശ ഷം കൂട്ടാക്കാെത ക െവളിെപ്പടു 
ത്തിയ സത്യെത്ത ധിക്കരി ം യഹൂദ െര േരാമീകരിപ്പാൻ ഉത്സാഹി ം കുറ്റമി 
ല്ലാത്ത അേനകരുെട രക്തെത്ത ചിന്നി ം െകാണ്ടതിനാൽ അവൻ മഹാപാതക 
നായി ഇഹത്തിൽ ത െന്ന ൈദവത്തിെന്റ ഭയങ്കര ശിക്ഷാവിധി പാ മായി
തീ ൎ എ അറിവൂതാക.
സത്യെത്ത അറിഞ്ഞി ം അതി വിേരാധമായി അവസാനം വെര നട ന്ന പാ 
പികെള ൈദവം ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല എ ഈ ച രി വും സാക്ഷിയായി
നി .
”പാപത്തിെന്റ ശമ്പളം മരണം അേ .” (േശഷം പിന്നാെല.)
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A MEDITATION
(10) േവദധ്യാനം

”നിങ്ങളുെട നിേക്ഷപം എവിെട അവിെട നിങ്ങളുെട ഹൃദയം ആകും.” മത്താ. ൬,
൨൧.
മൂഢന്മാെര കുറി തിരുെവഴുത്തിൽ വായി ന്നിതു: ”ഇവരുെട ആ ന്തരം
(ഹൃദയം) ആയതു തങ്ങളുെട വീടുകൾ എേന്ന ം പാപ്പൎിടങ്ങൾ തലമുറക 
േളാളവും ഇരി ം; േദശങ്ങൾ േതാറും തങ്ങളുെട നാമങ്ങെള വിളങ്ങി
എന്നേ .” ഹൃദയം ശരീരത്തിെന്റ നടുമയ്യം (േക ം) ആ കും കാരം ആയതു
േസ്നഹം ആ ഹം േതറ്റം ഇത്യാദികളുെട ഉറവും കൂ െട ആകെകാ ൈദവം
മനുഷ്യെന്റ അറിേവാ ഇമ്പറും കപടഭക്തി യുമുള്ള വാ കേളാ അല്ല തെന്റ
ഹൃദയം അടക്കേമ േനാക്കി അവെന മ തി . അതിൽ അവെന്റ സാരത്വം
അട വേല്ലാ! ”നിങ്ങളുെട നിേക്ഷപം എവിെട അവിെട നിങ്ങളുെട ഹൃദയ 
വും ആകും.” എ ക ത്തൎ ാവു അരുളിെചയ്തിൻ മുേമ്പ ”നിങ്ങൾ ഭൂമിേമൽ അല്ല
സ്വഗ്ഗൎത്തിെല േ നിങ്ങൾ നിേക്ഷപങ്ങെള സ്വ പി െകാൾവിൻ” എ
ജനങ്ങ െള േബാധിപ്പി . അതിെന്റ സംഗതിേയാ നിങ്ങളുെട നിേക്ഷപം
ഇരി േന്നട നിങ്ങളുെട ഹൃദയം ആകും എന്നേ . ആകയാൽ നിെന്റ
േസ്നഹേത്തയും ആ ഹേത്തയും ആകഷൎി ന്ന നിധിേയാ വ േവാ ആ േളാ
മേറ്റാ ഉേള്ളട ം തെന്ന നിെന്റ ഹൃദയവും ഇരി ം. േലാകെത്ത അനുഭവി 

അതിെന ദുരനുേഭാഗമാക്കാേതയും മുതൽ വദ്ധൎിച്ചാലും അ തിൽ മന
െവക്കാെതയും െച ന്നവൻ നശ്യമായ മുതൽ ഉെണ്ടങ്കി ലും ഭൂമിേമൽ ഉെറ
കുടുങ്ങീട്ടില്ല. നമു ത്തമവും അതിേ മവുമുള്ള നിേക്ഷപം സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ അേ
ഇരിേക്കണ്ടതാകു . അവിെട ൈദവമ ക്കൾക്ക് േകടും മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവ
ഇല്ലാത്തതുമായ ഓർ അവകാ ശം സൂക്ഷി െവച്ചിരി . വിശ്വാസത്താൽ
ജയിച്ചവ ൎ അ കിരീടങ്ങൾ െവച്ചിരി . അവർ നീതിമാന്മാരാെക്കാ
സ്ഥിരവും സ്വഗ്ഗൎീയമായ രാജ്യെത്ത അവകാശമായനുഭവിക്കയും െച ം. നല്ല

ിയയിേല ക്ഷാത്തിപൂ നിത്യജീവെന അേന്വഷി ന്നവ ൎ നീതിയു
ള്ള ന്യായാധിപതിയായ കത്തൎ ാവു അവിെട നിേക്ഷപങ്ങെള ചരതി െവ 
ച്ചിരി . � നിേക്ഷപങ്ങെള ഇേപ്പാൾ കാണായ്കിലും അവെറ്റ അേന്വഷി
സമ്പാദിപ്പാൻ ഏവ ൎം കഴിവു താനും. ൈദവത്തിന്നാ യി സമ്പന്നനാകയും
ൈദവരാജ്യെത്ത അേന്വഷിക്കയും നന്മ െചയ്ക യിൽ മന്ദി േപാകായ്കയും െച  
ന്നവൻ ആ നിധികെള േനടിെക്കാ ം നിശ്ചയം. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള
നിേക്ഷപം ചരതി െവേച്ചട തെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ആ ഹവും ത്യാശയും
െകാ മാറാെത പറ്റി കിട ം. ആകയാൽ സ്വഗ്ഗൎീയ നിേക്ഷപങ്ങളായ
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മനന്തി രിവു, വിശ്വാസം, ഭക്തി മുതലായവ േനടുകയും അവെറ്റ ഒടുവിൽ അ
നുഭവിക്കയും െചേയ്യണ്ടതി മനുഷ്യർ ഏറ്റവും താ ര്യെപ്പേടണ്ടതു. ഇങ്ങി 
െനയുള്ളവർ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ആനന്ദ തൃപ്തിയുള്ളവരാ കും ഭൂമിക്കടുത്ത
നിേക്ഷപങ്ങെള അേന്വഷി ന്നവേരാ ”അത്ഥൎ ം എ വളെര ഉണ്ടായാലും
തൃപ്തിവരാ മനസ്സിെന്നാരു കാലം” എെന്നാരു കവി പറയും കാരം ഒരു നാളും
തൃപ്തിയും ഭാഗ്യവും ഇല്ലാത്തവരായി തീരുന്നെതാഴിെക മരണത്തിൽ മഹാദ 
രി ന്മാരായി കാണെപ്പടുകയും െച ം. അഴി േപാകുന്ന നിേക്ഷപങ്ങെള
സമ്പാദി ന്നവേരാടു കത്തൎ ാവു അരുളി െച ന്നിതു: ”മൂഢ, ഈ രാ ിയിൽ
(അെല്ലങ്കിൽ ഈ പകലിൽ) നിെന്റ േദഹി നിേന്നാടു േചാദിക്കെപ്പടും. പിെന്ന
നീ ഒരു ക്കിയവ ആക്കൎാകും?
S. W.
൧. എൻധനം—നില്ക്കണം!
േപാരാ, െക േപാം മുതൽ.

വ്യത്തിങ്കൽ ആത്മ ീതി
െവച്ചവ ൎ േചാരഭീതി
തീരുന്നില്ല രാപ്പകൽ.
൫. സവ്വൎദാ—നിറയാ
േക്ഷയത്താെല ഹൃദയം.
ൈദവം നിധി ആക്ക ന്യായം!
താൻ വ്യയം വരാെതാരായം;
അവൻ മാ ം എൻ ധനം. (൧൮൦)
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THE ELEPHANT ISLE
ഗൃഹപുരി ദ്വീപു (എെലഫഞ ദ്വീപു)

ഹപുരി അെല്ലങ്കിൽ എെലഫന്ത ഗുഹ െബാംബായി സമീപ മുള്ള ഒരു തുരു 
ത്തിയിലു . എെലഫന്റ് എന്ന ഇം ീഷ് പദത്തി ആന എന്നത്ഥൎ ം. ഈ
േപർ ആ ഗുഹയിലുള്ള പാെറ ആനയുെട വടി വുള്ളതുെകാ െകാടുത്തിരി 

. ഈ ഗുഹ ഏറ്റം ആശ്ചയ്യൎമുള്ളെത ന്നി ം അേനകം അന്യേദശികളായ
[ന െട ച വത്തൎ ിനിയുെട തിരു മനസ്സിേല കുമാരനും കൂട] സഞ്ചാരികൾ ഭാ 
രതഖണ്ഡത്തിൽ വ ക അതിെന െതാ പല വിവരണകൾ എഴുതിയിരി 

എങ്കിലും പൂവ്വൎ കാലത്തിൽ ഹി ക്കൾ ണ്ടായ വീയ്യൎെകൗശലങ്ങെള
പാറയിൽ കുഴിച്ച ചുവരിേന്മൽ െചത്തിക്കിട ന്ന ചി െകാ കളാൽ ഹി
തലകു ലു കയും െചയ്തിരി .
ഗൃഹപുരി ഗുഹയാകെട്ട; ഒരു കരിങ്കൽ പാറ ന്നിൽനി പാതി കീേഴാട്ടിറ  
ന്ന ദിക്കിൽ വടേക്കാ മുഖമായി കിട . അതിെന്റ േമ ല്മാടങ്ങൾ നാലു വരി 
യായി മത്തിൽ ഉരുണ്ട ക െകാ െകട്ടി ഇക്കാല ങ്ങളിൽ പണിതു കൂടുവാൻ

യാസമായ വിധത്തിൽ െകട്ടി െപാന്തിച്ചിരി . േമല്മാടത്തിൻ േമല്ഭാഗ 
ത്തിൽ കാ പുറേമ െപടുന്ന െനട്ടാ യാത്തിൽ ഒരു െപരുംക ത്തരമു ആയ 
തു പാറയിൽനി െകാത്തി എടു ചി ങ്ങൾ െകാത്തി 50 തൂണുകളുെട േമൽ
നിത്തൎ ിയിരി . ചില തൂണുകൾ വിചി മായലങ്കരി ം ചി ി ം േവറുചി 
ലതു ഒഴുക്ക മ്പണിേയാെടയും, മ ചിലതു നാലുപുറവും പടയാളികൾ ന്യായാധി
പഗുരുഭൂതർ എന്നിവരുെട ചി ങ്ങൾ ഭംഗിേയാെട െകാത്തെപ്പ ം ഉള്ള വയായി
കാണാം. ചി ിച്ചരൂപങ്ങളുെട കാ ഇമ്പകരമുള്ളതായാലും ചിലതിേന്റതു ഭീകര 
മായുള്ളവ. (Rvshvr.)
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MEMORIAL VERSES
സൂ ഗീതം

൧. ടിഷച് ത്യയാന്താഃ.
അവി, മേഹ്യാഷ്ടിഷജവരക്ഷണതൃപ്ത്യ വഗമകാന്തിഗതി ീത്യാദിഷു. അവതി

ീണയതീമം സരിദിത്യവിേഷാംബുനിധിമ ൎഹപൂജയാം. മഹ്യെന്ത അമരാ അമു 
നാ ഇതി മഹിഷം െപാത്താം മഹിഷീ െയരുമാ. അമേരാെഗ’ േമദ ൎീഘൎ ശ്ചാ 
മിഷ മിരയുമിറച്ചിയുമപി സ മ്േഭാഗം വൃദ്ധിശ്ചരുേഹ െരൗഹിഷെമാരു പുൽ മൃഗേഭ 
േദ െരൗഹിഷ ഇതി വാച്യഃ ണിദ്വാചതേവ സ്തവിഷഃ സ്വഗ്ഗൎവുമബ്ധിയുമതു േപാൽ
താവിഷമതുമാം. തവിഷീ താവിഷിയും സ്തീലിങ്ഗം തടിനീ ധരണീ സുരകന്യാ
ച. നഞിവ്യേഥരവ്യഥിേഷാ’േകൎാ’ ബ്ധിനൎിശീഥിനീ പൃഥീവീ ചാവ്യ ഥിഷീ ബുൿ 
ച േലരിതി ചാത് ടിഷജൂഹ്യഃ കില്ബിഷ മഘമിതി ടിഷജധികാരഃ
൨. കിരച് ത്യയാന്താഃ
ഇഷി, മദി, മുദി, ഖിദി, ഛിദി, ഭിദി, തിമി, മിഹി, മുഹി, മുചി, രുചി മന്ദിഭ്യാ കിരജി 
തി. ഇഷിേരാ’ഗ്നിമ ൎടിരാതു സുരാസ്യാ ന്ദിരഃ കാമുകജലധരേയാശ്ച. ഖിദിരശ്ച  
ശ്ഛിദിരഃ ഖസ്േഗാ ഭിദിരം വ ം തിമിരമിരു ം. മിഹിരഃ സ്ഥവിരദിവാകരേയാഃ
സ്യാ ഹിരാദപൎകമൂഖൎസഭാഹൎാഃ മുചിേരാ, മുചിരാ, മുചിരം ദാതരി (ദാ ്യാ 
ഞ്ച) രുചിേരാ, രുചിരാ, രുചിരം ചാേരാ (ചാവൎ്യാഞ്ച). മന്ദിരവും, മന്ദിരയും വീടാം
നഗരവുമാം പുല്ലിങ്േഗ കടലാം. രുധി, ബധി, ശുഷി, ചന്ദിഭ്യശ്ചസ്യാത് രുധിരം
രക്തം ബധിരൻ െചകിടൻ. ശുഷിരാഃ, ശുഷിരാ, ശുഷിരം ശുെഷ്ക (ശുഷ്കായാഞ്ച)
ശുഷിരാഃ ശുഷിരം വാ നിവൎ്യഥനം. ചന്ദിര ശബ്ദം ദ്വിരഭത്തിലുമച്ച നിലും വ◌ൎ 
ത്തി പേണ്ട. ണിദേശ രാശിര നഗ്നിയരക്കൻ; അജിരഃ ശിശിരശ്ചനിപാേത്യ 
േത. അജിരം മുറ്റം; ശിശിരഃ, ശിശിരാ, ശിശിരം ശീതളമായുള്ളതു േപാൽ. തുഹി 
നത്തിലുമൃതുേഭദത്തിലുമീശിശിരത്തിനു ീബത േപാൽ മുഖ്യം. ശിഥില, സ്ഥിര,
ഖദിര, സ്ഥവിര, സ്ഫിര, ശിവിരാശ്ച നിപാത്യേന്ത തദ്വത്. ഥേമാചന ഉപധാ 
യാേശ്ചത്വം േരഫസ്യ ച േലാപഃ സ്യാദ്ധാേതാഃ. ത്യയേരഫസ്യ ചലഃ ശിഥിലഃ,
ശിഥിലാ, ശിഥില മഴഞ്ഞ പദാത്ഥൎ ം. സ്ഥാ, സ്ഫാേയാ ടിേലാപേത്വന സ്ഥിര
ശബ്ദഃ സ്ഫിര ശബ്ദശ്ചാഭൂൽ. സ്ഥാശീേങ്ങാവുൎൿ സ്വത്വഞ്ച സ്ഥവിരൻ വൃദ്ധൻ
ശിവിരം പടവീട്. ഇതികിരജധികാേരാ’ വസിേതാ’ ഭൂദഥകഥയാമ്യഹമിലജധി 
കാരം.
വായനക്കാ ൎ ഇതിൽ രുചിയുെണ്ട കണ്ടാൽ േശഷം പിന്നാെല. (P.
Satyarthi.)

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 നവംബർ 12

THE BONES OF THE EXTREMITIES
കരചരണാസ്ഥികൾ

(൧൭൧ ആം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ)
1. കരാസ്ഥികൾ. The upper Extremities.
ഉടലിൻ േമൽഭാഗ ഇരുപുറങ്ങളിലും മുപ്പ രണ്ടീതു അസ്ഥിക േളാടു കൂടിയ
കെയ്യ കൾ ഇരി . അവയാവിതു:
൧. ഉടലിെന്റ പിൻപുറ ള്ള ൈകപ്പല(ക)ച്ച വം.
൨. എതിർ മുള്ളിേന്റയും ൈകപ്പലകയുേടയും മേദ്ധ്യ ഇരി ന്ന പൂ െണല്.
൩. ൈകതെണ്ട .
൪. മുെട്ട ം തിരിെയ ം എന്നീ ര അസ്ഥികെള െകാ േചക്കൎെപ്പട്ട മുഴൈങ്ക.
൫. ൈകപടത്തിേന്റയും വിരലുകളുെടയും അസ്ഥികൾ ഇരുപ േത്തഴു.
തെണ്ടല്ലിെന്റ കമളൈകപ്പലച്ച കത്തിൻ അ ാരിേത്തങ്ങയുെട മുറി േപാെല വി 
ല്ലിച്ചാെണ്ടാരു തടത്തിൽ ശി മായി േചന്നൎിരിക്കയാൽ അതി േതാന്നിയ വി 
ധത്തിൽ വീശുവാൻ സ്വാത ്യം ഉണ്ടാകു .
൧. ൨. ഘനമുെള്ളാരു ഭാരെത്ത േതാളിേന്മൽ ചുമത്തി െവച്ചാലും അതിനാൽ
ൈകപ്പലകയും തെണ്ടല്ലിൻ കുമളയും (െമാ ം) മുേമ്പാ െതറ്റി േപാകാതിരിേക്ക 
ണ്ടതി പൂെണ ൈകപ്പലകെയ ഒരു ചാരു മ കണേക്ക താ . അേതാ
എതി ൎള്ളിെന്റ േമേലത്ത അറ്റ േച ൎ വരുന്ന പുെണ കൾ ചുമലിെന്റ മു  
റ ള്ള വ കണേക്ക വള െച േശഷം തെണ്ട ൈകപ്പലച്ചട്ടകത്തിൽ
കൂടുന്ന െക ണിപ്പിെന്റ മീെത തെന്ന ച കേത്താടു ഇണയു . ഈ ൈകപ്പലക 
ച്ച കം േവെറ വല്ല അസ്ഥികേളാടു വല്ല െകണിപ്പിനാൽ സന്ധി െകാള്ളാെത
ഉരത്തേപശികെള െകാ ഇ ം അ ം തെള കിട ക്കയാൽ അതി ം ൈക 
കൾ ം നിെനച്ച േപാെല അനക്കവും ആക്ക വും സാധി .
൩. ൪. തെണ്ടല്ലിേനാടു ഇണ േച ൎ കിട ന്ന മുഴൈങ്ക തി രി മറി 
പ്പാൻ തക്കവണ്ണം േനരിയതും തടിച്ചതുമായ രണ്ടസ്ഥികൾ അ തിന്നായി ആവ 
ശ്യം തെന്ന.
ഊഞ്ചൽ ഉത്തരത്തിേന്മൽ അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം ആടി െകാണ്ടിരി ം കാരം
മുഴൈങ്കെയ അ ം ഇ ം തിരിേക്കണ്ടതി േനരിയ തി രിെയ മുെട്ടല്ലാകുന്ന
ഉത്തരെത്ത ഒരു വിേധന ചുേറ്റണം. ൈകമട േമ്പാൾ മുെട്ടല്ലിെന്റ േമൽതല
(കുമള) മുഴേപാെല മു . അ വിെട മുട്ടിയാൽ ഭുജം ആേക തരി േപാകയും
െച ം. � രെണ്ട കൾ ൈകപ്പടേത്താടു േചരുേന്നടത്തി മണിക്കണ്ടം എ
േപർ.
൫. ൈക വിരലുകെള എളുപ്പത്തിൽ ഇള വാനും ഓേരാ വൃത്തി െയ െചയ്വാ 
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നും ൈകപ്പടം ര വരിയായി കിട ന്ന എ െചറിയ അസ്ഥികളാൽ രൂപിച്ചിരി 
ന്നതു കൂടാെത അവറ്റി ം വിരലുകൾ ം മേദ്ധ്യ അ നീണ്ട അസ്ഥികളും

ഓേരാ വിരലി മു ം തള്ളവിര ലി ര ം േനരിയ എല്ലകളും ഉ . E.
Lbdfr.
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A HYMN ഒരു ഗീതം

1. ഹാ എെന്റ നാഥ േയശു നീയല്ലാെത നിൻ ശുദ്ധ േചാര
തിവാദിക്കാേത അരിഷ്ടരിൽ നികൃഷ്ടൻ എ േവ ?

എ േപാേക ? എൻ ദുഃഖംെകാ ം മാവിലാപത്താെല ഞാൻ ച ,
നീേയാ േസ്നഹാധിക്യത്താെല നിൻ ൈകകൾ നീട്ടി ഉദ്ധരിച്ചീ േദാഷിഃ ആകാ
നീ േരാഷി!
3. എൻ േകാട്ട പാറ ആ യസഹായം നിൻ ശുദ്ധ വിളിെകാ മക്കത്തായം
വന്നതിനാെല ഭാഗ്യമൂലം താതാ കീത്തൎ ിമാനാക! (J. Knobloch.)
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SCRIPTURE PRIZE-QUESTIONS
വിരുതുടയ േവദേചാദ്യങ്ങൾ

I. െസെപ്തംബർ മാസത്തിേല േചാദ്യങ്ങൾ പ ന്ന ഉത്തരങ്ങൾ:
9. I േയാഹ: 2, 2; 4, 10; എ : 2, 17; ഇവയല്ലാെത േരാമ 3, 25ഉം േനാ ക.
10. a. 1. ദാവീദിൻ പട ലവരിൽ ഒരുത്തനും ബേത്സബയുെട ഭത്തൎ ാവും ആയ
ഉറി യ II ശമു: 11, 3.6;
2. ആചായ്യൎനായ ഉറിയ II രാജ:16, 10; യശായ 8, 2; (എ ാ 8, 33).
3. െശമയുെട പു നായ ഒരു വാചകൻ, െയറമിയ 26, 18–24.
b. 1. ബിംബാരാധിയായ മീഖാ, ന്യായാ: 17.
2. െമഫിേബാെശതിെന്റ മകനായ മീഖാ, II ശമു: 9, 12; I നാളാ: 8, 34.
3. വാചകനായ മീഖാ. യറമിയ 26, 18–24; മീഖാ 1, 1.
11. േഗാ പിതാവായ യാേക്കാബ്, ഉ ത്തി 28, 10; 31, 18; 46, 1 – 5; 50, 13.
II ഇവറ്റി ത്തരങ്ങൾ തലേശ്ശരി, േകാട്ടയം എന്നീ ര സ്ഥലങ്ങളിൽനി വ
േച ൎ . വിരുതു തലേശ്ശരിക്കാരൻ േനടിയതു.
III. പുതു േചാദ്യങ്ങൾ:
12. വിശ്വാസേത്ത െകാ ം അവിശ്വാസേത്ത െകാ ം േയശു ആശ്ചയ്യൎെപ്പട്ടതു
എ വിെട എഴുതി കിട എ പറക!
13. ദിേബാരയുെട കാല ഒരു പടനായകെന െകാന്നവളുെട േപർ എെന്ത ം
ആ യവെന്റ േപർ എെന്ത ം അവെന െകാന്നതു എവിേട എ ം എങ്ങിേന
എ ം ആയവ ളുെട ഭത്തൎ ാവാർ എ ം ഇവെയല്ലാം എഴുതിയിരി ന്ന സ്ഥലം
ഏതു എ ം പറയാേമാ?
14. പുനജ്ജൎ നനം, പുനരുത്ഥാനം, എതിർ ി , ി വിൻ ശരീരരക്തങ്ങൾ, വി
ശ്വാസത്താേല നീതീകരണം, ിസ്തീയ േസ്നഹം എന്നിവെറ്റ െതാ േത്യകം
എഴുതിയി രി ന്ന അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഏവ?
15. കുഷ്ഠേരാഗികളായ ര രാജാക്കന്മാർ, ഒരു പടനായകൻ, ഒരു ദാസൻ, ഒരു പ
രീശൻ, ഒരു വാദിനി എന്നിവരുെട േപരുകളും പ കുഷ്ഠേരാഗികെള െകാ
എഴുതി യ സ്ഥലവും പറയുേമാ?
(െമെലഴു Rev. J. Knobloch, Calicut.)
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

I. RELIGIOUS RECORD ൈവദികവത്തൎ മാനം
THE JUBILEE-SINGERS മേഹാത്സവഗീതക്കാർ
(൧൯൭ാം ഭാഗേത്ത തുടച്ചൎ).
3. The Great Year of Jubilee മഹാേയാേബൽ ആ .
ഐകമത്യസംസ്ഥാനത്തിൽ അടിെമ വിേരാധമായ വടേക്ക കൂറുപാടുകളും
അടിമപ്പാ ടി അനുകൂലമുള്ള െതേക്ക കൂറുപാടുകളും തമ്മിൽ ഏറിെയാ പെക 
ച്ച േശഷം െതക്കർ സ്വാ ധീനേക്കായ്മയായ്തീ ൎ അടിമപ്പാടിെന തങ്ങളുെട നാ 
ടുകളിൽ നിലനി ൎ വാൻ മിച്ചേപ്പാൾ വടക്കർ അവേരാടു 1861 ആമത്തിൽ
അതിെഗൗരവേത്താടു െചറു നി . അടിമകൾ ആദി യിേല വടക്കരുെട
പക്ഷം എടു അവരുെട ജയത്തി േവണ്ടി ാത്ഥൎ ിച്ചതുമല്ലാെത തങ്ങളു െട
രെക്ഷക്കായി അവരുെട പാളയങ്ങളിേല ഓടി െച വാനും തുടങ്ങി. അടിമക 
െള വി ടുവിപ്പാൻ അേ വടക്കർ പട െവ എ രക്ഷാപുരുഷനായ ലിൻ 
േകാൽൻ സാ പ രസ്യമായറിച്ചേപ്പാേഴാ അടിമകൾ ആബാലവൃദ്ധം വടക്കൻ
ൈസന്യേത്താടു േച ൎ വ . വടക്കർ സാധിപ്പിപ്പാൻ ഭാവിച്ച വൻകായ്യൎം ൈദ 
േവഷ്ട കാരെമങ്കിലും അവ ൎ െത േര ക്കാൾ ആൾ ഏറയുണ്ടായി ം അഭി 

ായ ബലാദി േ ഷ്ടതെകാണ്ടല്ല ൈദവകരുണയാൽ ആ യതു സാധിേക്കണെമ 
ം മരവെര ശിക്ഷിപ്പാൻ ഭാവി ന്നവൻ ൈദവശിെക്ഷ അടേങ്ങ ണെമ ം

വടക്കർ ഹിച്ച േശഷേമ 1862 ആമത്തിൽ മാ ം അവ ൎ ജയവും അടിമകൾ 
പൂണ്ണൎ സ്വാത ്യവും വ എങ്കിലും ”ൈദവം നിങ്ങെള അനു ഹി ക”

എന്നീജയേഘാ ഷേത്താെട അടിമകൾ തങ്ങെള വിടുവി ന്നവെര കേണ്ടടെത്ത 
ല്ലാം അനു ഹിക്കാറുണ്ടാ യിരു .
4. A hard task കടുമയുള്ള തുരം
വടക്കർ അടിമകെള ബലാല്ക്കാരേത്താടു വിടുച്ചതിനാൽ െപാ ന്നനേവ നാലുേകാ 
ടി അടിമകൾ തേന്റടം വ എങ്കിലും അവർ പാപ്പൎിടം കഴിച്ചൽ ബാലശി 
ക്ഷ എന്നിവയി ല്ലാത്തവരും സ്വാത ്യത്തിെന്റ കിണ്ടങ്ങളും വഴിയും അറിയാ 
ത്തവരും ആയിരു . അടിമകളുെട മുേമ്പത്ത യജമാനന്മാരായ െതക്കർ അവ◌ൎ 

േവണ്ടി െകാടുത്ത മുതൽ വിേടണ്ടി വന്ന തിനാലും കഠിനയുദ്ധത്തിെന്റ െചല 
വു സഹി പരുത്തി മുതലായ കൃഷികളിൽ വലിയ ന ഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിനാലും
ആയവ ൎ ഇവെര േനാേക്കണ്ടതി കഴിവില്ലായ്കയാൽ വടക്കൻ കൂറുപാടുകളി 
േല നിവാസികൾ അതിന്നായി ൈകെകാടുേക്കണ്ടി വ . ഇവർ യുദ്ധം കഴി
ആറു മാസം തികയുന്നതി മുെമ്പ കടിഞ്ഞിൽ കൂടാരം ചിറ്റാരി മുങ്കാല അടി 
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മകെള പാപ്പൎിച്ച ചാപ്പ എന്നിവറ്റിൽ മാ മല്ല െവളിയിലും എഴു പള്ളികെള
നടത്തി വ . പട തീരുന്നതി മുെമ്പയും അതിെന്റ േശഷവും മനസ്സലിവു 
ള്ള പ നൂറി ീകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി തങ്ങളുെട ഭവനെസൗഖ്യം വി ാ 
ണെന വിചാരിയാെത ൈപയും പട്ടിണിയും െപാറു ഉ ടി പാ ൎ ം െകാ
ഈ സാധുക്കൾ േവണ്ടി തങ്ങളുെട ജീവെന െചലവിടും. െതക്കേക്കൎാ ഇതിൽ
െപരു നീരസം േതാന്നിയതു െകാ കാപ്പിരികെള പഠിപ്പി ന്ന ആ േവല 
യിൽനി ഒഴിവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ീകെള ഒ കാർ എന്ന് വിധിച്ച് വധിക്കയും
ഒളി ല െചയ്യിക്കയും െച ം. എന്നാൽ ആ ീകളുെട അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഫലം
എ യും വ ലിയതു. മുൻകാലങ്ങളിൽ പഠിപ്പാൻ തുനിയുന്ന അടിമകെള മുതലാളി 
കൾ അതികടുപ്പമായി ശിക്ഷിച്ചിരിേക്ക ഇേപ്പാൾ േദഹത്തി ം ആത്മാവി ം
ഒരു േപാെല കിട്ടിയ വിടുതൽ നിമി ത്തം പഠിച്ചാേല കഴികയു എേന്നാരാ◌ൎ 
ത്തി എല്ലാവെര പിടി േപാ . അപ്പന്മാരായവർ തങ്ങളുെട കുഡംബങ്ങെള പു 
ലേത്തൎ ണ്ടതിന്ന് പകൽ മുഴുവനും എ മുറിയ പണി െചയ്ത് മയി േമ്പാെട ചില
നാഴിക ദൂരേത്താളമുള്ള രാെവഴു പള്ളികളിൽ പഠിേക്കണ്ടതി െച ം.
എഴുപതു വയ കടന്ന െതാണ്ടികൾ ഓരാ വട്ടത്തിനുള്ളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ മു 
ഴുവൻ മന സ്സിലാക്കി കിഴവന്മാരും േപരമക്കളും ഒരുമി നിലെത്തഴു പഠി 

ം. അറിവാത്തൎ ിയുള്ള ആ കാപ്പിരികൾ തങ്ങൾക്കായദ്ധ്വാനിച്ച ഗുരുക്കന്മാെര
അത്യന്ത നന്നിേയാട്ടം ഉറ്റ ഇണക്ക േത്താടും േസ്നഹി വ .
൧൮൪൬ാം വഷൎം െതാ ജമായിക്ക ദ്വീപിലും പടിഞ്ഞാെറ ആ ിക്കയിലും കാ 
പ്പിരികളു െട ഇടയിൽ സുവിേശഷ േവല നടത്തിയ അേമരിക്ക മിശ്ശൻ സംഘം
അത ത്സാഹേത്താടു കി ഴി വിടുതൽ ാപിച്ച അേമരിക്കയിേല അടിമകൾ 

ം േബാധകന്മാെരയും ഗുരുക്കന്മാെര യും അയ . അേതാ ൧൮൬൩ാതിൽ ൮൩
േവലക്കാർ മാ ം ഉണ്ടായിരിേക്ക അവരുെട തുക ൧൮൬൮ാമതിൽ ൫൩൨ േപ 
േരാളം വദ്ധൎി വ . കാപ്പിരികൾ സ്വന്ത ആശാന്മാരും േബാ ധകന്മാരും
മ ം ഉണ്ടാേകണ്ടതി ആ സംഘക്കാർ നൂറ്റിൽ പരം ഗുരിക്കന്മാർ പഠിപ്പി വരു 
ന്ന ൧൭ ഗുരുശാലകെളയും ൭ വിദ്യാലയങ്ങെളയും സ്ഥാപി . അതിൽ െതന്നസ്സീ
എന്ന കൂറുപാട്ടിേല െനശ്ചിൽ3) എന്ന നഗരത്തിൽ ഫിസ്ക് സവ്വൎകലാശാലയു 
മു .
5. The Fisk University ഫിസ്ക് സവ്വൎകലാശാലസ്ഥാപനം.
ഏറിയ വിേരാധങ്ങൾ ഉണ്ടായി ം ൧൮൬൫ാമതിൽ നാലുമാനേയാഗ്യരായ പേരാ 
പകാര ിയർ ഏതും കൂട്ടാക്കാെത ആ വിദ്യാലയെത്ത സ്ഥാപിപ്പാൻ മുതി ൎ .
അവരാെരന്നാൽ അ േമരിക്ക മിശ്ശൻ സംഘത്തിെന്റ മുന്നാളിയായ സ്മി േബാ 
ധകനും േപാേച്ചൎവക ൎ സുവി േശഷം അറിയി ം കാപ്പിരികളുെട ആവശ്യങ്ങ 
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െള അറി ം െകാൾവാൻ ഒൈഹെയാ കൂ റുപാടിൽ തളി ൎന്ന ഒരു വലിയ
സഭെയ വി വന്ന കൂവാ േബാധകനും േസനാപതി യായ ഫി ം യുദ്ധകാല 
ത്തിൽ കാപ്പീരികെള ആദരിച്ച ഒഗ്ദൻ പണ്ഡിതനും എന്നിവർ തെന്ന. ഇവ ൎ
േവെറ വഴിയില്ലായ്കയാൽ അവരിൽ മൂ േപർ സ്വന്തമുതലിൽനി ൩൨,൦൦൦ ഉറു 
പ്പിക െറാക്കം െകാടു തെക്കാരു ഇടെത്ത വാങ്ങി അതിൽ യുദ്ധകാലത്തിൽ
മരെങ്കാ ദീനക്കാ ൎ േവണ്ടി എടുപ്പിച്ചിരുന്ന നിടു രകളിൽ ൧൮൬൬ാമതിൽ
ഒരു പാഠകശാലെയ ആരംഭി . നായകന്മാർ ഇരുന്ന മുറികളിൽ ഗുരുക്കന്മാർ
പാപ്പൎിക്കയും ദീനക്കാർ കിടന്ന നിടുമുറികളിൽ പഠി നട കയും ശവ രക 
െളേയാ നഗ്നന്മാ ൎ ം വിശന്നവ ൎം ഉടു തീമ്പണ്ടങ്ങ െള സൂക്ഷി ന്ന കല 
വറ ആ കയും െച . അടിമകളുെട അനവധിയുള്ള ഇരി ചങ്ങ ലകെള വി 

േവദപാഠകപുസ്തകങ്ങെളയും വാങ്ങി താനും. ഗുരുക്കന്മാരും േബാധകന്മാരും
ആയി തീേരണ്ടതി ഏറിയ കാപ്പിരി ബാല്യക്കാർ പഠിപ്പാൻ വ കൂടി. മിക്ക
േപർ പ െകാല്ലേത്താളം അഭ്യസിച്ച േശഷം ശാലെയ വിടുേമ്പാൾ തിറേത്താ 
െട ഒടുക്കെത്ത പരീക്ഷ ജ യി തങ്ങളുെട കൂ കാരായ കപ്പിരികൾ സുവിേശ 
ഷെത്ത േഘാഷിപ്പാൻ പുറെപ്പ . കലാ ശാലേമധാവികൾ വലിയ കായ്യൎസാ 
ദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും പഠി നടത്തിവന്ന മര െയടു കൾ േകടും ഇടിച്ച 
ലും തട്ടിയതു െകാ സ്ഥിരപാപ്പൎിടെത്തയുണ്ടാ ന്ന വഴി കാണാ യ്കയാൽ വള 
െര ബുദ്ധിമുട്ടി. വെലച്ചലും തട്ടി ഉൾനാട്ടിൽ ജനിച്ച െജാജ് ൎൈഹ്വത്ത് എെന്നാ
രു ദരി നായ തുന്നക്കാരെന്റ മകൻ അവ ൎ ഈ കുഴക്കൽ വഴി കാണി . അപ്പ 
നിൽനിന്ന് തന്നിൽ പക ൎ വന്ന വാദ്യവാസന എന്ന വരെത്ത താൻ ഉപേയാ 
ഗി മത്താെല മിടുക്ക നായ ഗീതഗുരു ആയ്തീ ൎ . യുദ്ധം കിളന്നൎേപ്പാൾ േപാ 
ക്കൎളത്തിൽ ഓേരാ പടെവട്ടി വ എങ്കിലും താൻ ഞായറാ േതാറും കാപ്പിരിക 
െള പൂണ്ണൎ മനേസ്സാെട പഠിപ്പി ം. ഫി സ വ്വൎകലാശാലെയ സ്ഥാപിതമായ
േശഷേമാ ഒഗ്ദൻ പണ്ഡിതൻ ആ പരമാത്ഥൎ ിെയ പാട്ടിെനയും ഭണ്ഡാരെത്തയും
നടത്തിപ്പാൻ ക്ഷണി . (േശഷം പിന്നാെല).

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 നവംബർ 19

POLITICAL NEWS
െലൗകികവത്തൎ മാനം

ആസ്യ Asia.
അബ്ഘാനിസ്ഥാനം.— സപ്ത ൨൨ ൹ ശതർഗദ്ദ ൎൻ കരതിക എന്നി സ്ഥല
ങ്ങൾക്കിേട േപാേക്കൎാ കെള െകാ േപാകു ന്ന കാവല്ക്കാെര ഒരു കൂട്ടം െമാം 
െഗാലരും ഘിൽെജക്കാരും എതി ൎ ൮ ശിപായ്കെളയും ൧൮ േകാവക്കൎഴുതക്കാ 
െരയും വത്തൎ മാനക്കമ്പി പ്പണിക്കാെരയും െകാ കയും േകാവർകഴുത കെള െകാ 

േപാകയും െച . ഇവർ വഴി േപാക്കരായി ഒരുമി നട ചങ്ങാതിഭാവം
നടി മുേമ്പ െചാൽെക്കാണ്ട ഠക്കെര േപാ േല െപെട്ട കത്തിയൂരി അവെര
കുത്തി െക്കാന്നിരി . ഒരു കൂട്ടം പടയാളികൾ ഇ വെര പിേന്തന്നൎതു െവറു 
െതയായിരു .
യാ ബ് ഖാൻ അമീർ േരാബത്സ് േസനാ പതിയടുക്കേല ര ദൂതന്മാെര
അയ അ വെര െകാ തെന്റ കുറ്റമില്ലായ്മെയ കഴി യുേന്നടേത്താളം സ്ഥാപി 
പ്പാൻ േനാക്കിയിരി . അമീർ എഴുതിയ കത്തിനും അവരു െട വാക്കിനും
തക്കവണ്ണം കായ്യൎസ്ഥിതി ആ യാൽ അമീരി കുറ്റമില്ലേപാൽ (സപ്ത ൨൫).
േസനാപതിഒയായ േബക്കർ കുഷിയിൽ എ ത്തിയേശഷം അമീരും മകനും പട 
തലവനും ഇരുനൂറു അകമ്പടിക്കാരുമായി കാബൂൽനി പുറെപ്പ അനുവാദ  
കാരം അം പ്പാള യത്തിൽ ആ യം ാപിച്ചിരി . േഖ ലാത്ത് ഈ ഘിൽ 
െജയിൽ ഹ ഗ് നായക െന്റ ഉപൈസന്യം (Brigade) എത്തിയിരി . (സപ്ത 

൨൮ ൹).
ശതർഗദ്ദ ൎനിൽനി േസനാപതിയായ േരാ ബത്ത്ൎ സ് കുഷിയിൽ എത്തിയ േശ 
ഷം അവി േടയുള്ള ൈസന്യം° കാബൂലിലാമാറു ഒേക്താ ൬ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
കാബൂൽ ഘരാസ്യ എന്നീയിടങ്ങൾക്കിേടയുള്ള കു േമടുകളിൽ അബ്ഘാനപ 
ടയാളികളും കാബൂൽ നിവാ സികളും തിങ്ങിവിങ്ങിനി ഇം ിഷ് പട െയ െഞ 

വാൻ ഭാവിച്ചതല്ലാെത ഘിൽേജ ക്കാർ അം പ്പടയുെട ഇരുഭാഗ അലമ്പൽ
െചയ്വാനും പടഭണ്ഡാരവാഹനക്കാെര (convoy of commissariate stores) വളയു 
വാനും ഭാവി േസനാപതിയായ േബക്കർ ഓേരാ കു േമടുകളിൽനി ശ ക്ക 
െള ആട്ടി ൨൦ പീര ങ്കിേതാ കളും ര പടെക്കാടികളും പിടി പ്പിച്ചിരി .
കാബൂലിേല ബാലഹിസ്സാർ എന്ന അരമ െനക്കടുത്ത ഉയന്നൎ കുന്നിേന്മൽ േകാ 
ഫിസ്ഥാ നക്കാരായ പടയാളികൾ പാളയം ഇറങ്ങി അതിെന മൺകിളെകാ
ഉറപ്പിച്ചതിനാൽ പടനായകനായ മെസ്സ അവർ പിന്മാറിയാൽ അവെര കുടുേക്ക 
ണ്ടത്തി കുതിരപ്പടേയാടു പു റെപ്പ െച ംവഴിയിൽ േഷ ൎരിേല പട പ്പാളയ 
ത്തിൽ (cantonment) എത്തിയേപ്പാൾ ഒഴിച്ചിട്ട എഴുപെത്താമ്പതു കാളേന്താ ക 
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െള കെണ്ടത്തി. ഒേക്താ ൯ ൹ േശഷം പട കൾ ശ ക്കേളാടു േപാരാടുവാൻ ഭാ 
വിച്ചാെറ അവർ ഒ തേലരാ ിയിൽ ഓടിേപ്പായതും ൧൨ കാളേന്താ ഉേപ 
ക്ഷിച്ചതും കണ്ടിരി .
മെറ്റാരു വത്തൎ മാന കാരം ഒേക്താ ൧൦ പടനായകനായ േബക്കർ ൭൦൦൦ ശ
ക്കെള അവരുെട മൺേക്കാട്ടയിൽനി ആ ട്ടി ഇരുപതു പീരങ്കിേതാ കെള പി 
ടിച്ചിരി .
കവാലഹിസ്സാരിേല േ ാഹികളും ആ കു ന്നിേന്മൽ ഉള്ള മത്സരക്കാരും െതറ്റി 
െയാഴി ഞ്ഞതു െകാ േസനാപതിയായ േരാബത്ത്ൎ സ് അമീരുമായി ഒേക്താ 

൧൨ ൹ കാബൂലിൽ േവശിപ്പാൻ വിചാരിച്ചിരു .
ബമ്മൎ.— രനും െവറിയനുമായി മണ്ട േലയിെല മന്നനായ തീബാ എന്നവൻ അം 

കായ്യൎസ്ഥെന േവ ംവണ്ണം മാനിക്കാെത പ ലവിധത്തിൽ അസഹ്യെപ്പടു 
ത്തിയിരുന്ന േശ ഷം കാബൂലിലുള്ള അം കായ്യൎസ്ഥെന്റ പരി താപമുള്ള മരണ 
വത്തൎ മാനം േകട്ട നാൾ െതാ അധികം അഹങ്കരി േപാ . ഇതു വി ചാരി
ഭാരതേക്കായ്മ തെന്റ കായ്യൎസ്ഥെന വിളിപ്പി സാമ ദാന േഭദ ഭണ്ഡം എന്നീ നാ
ലുപായങ്ങളിൽ നാലാമതിെന െകാ രാജാ വി േബാധം വരു വാൻ ഭാവി 

(ഒ േക്താബർ ൭ ൹)
െകായിമ്പ ർ.— മുെമ്പ െതൻ ക ണ്ണൎാടകത്തിലും പിന്നീടു െകായിമ്പ ർ താലൂ
ക്കിലും െകാെല്ലക്തരായ മൿ അല്ലം െവബ് സ്തർ സാ വകൎൾ െസപ്തമ്പർ ൨൭ ൹
െകാ യിമ്പ രിൽ മരി . ജനരഞ്ജനയും കായ്യൎ ാപ്തിയും ഉള്ള ഈ േകായ്മ 
യുേദ്യാഗസ്ഥൻ നട ദീനത്തി ആശ്വാസം വന്ന േശഷം അതിൽനി ണ്ടായ
ഒരു വക പനിയാൽ ക ഴി േപായി.
ബങ്കളൂർ.— ഇവിെടനി കിളതുരങ്ക ക്കാരും ര നാ പട്ടാളവും അബ്ഘാന
േപാരിന്നായി പുറെപ്പട്ടിരി .
ഭാരതത്തിെല കാേനഷുമാരി 1877-78 ആ മതിേല കാേനഷുമാരി കണ കാ 
രം ഭാര തത്തിേല വിേശഷങ്ങൾ ആവിതു:
ആം ഭാരതം 899,341 19,10,96,603
ആ ിതരാജ്യങ്ങൾ 5715,265 6,91,61,540
പര ീസ്സ് വക 178 2,71,460
േപാ ൎ ഗീസ് രാജ്യം 1,086 407,712
14,75,870 240,09,37,315
അം ഭാരതത്തിെല നിവാസികൾ:
ൈവഷ്ണവരും ൈശവരും 13,93,43,820
ശിഖർ 11,74,436
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മുഹമ്മദീയർ 4,08,67,125
െബൗദ്ധരും ൈജനരും 28,32,851

ിസ്ത്യാനർ 8,87,682
പലവക 5,417,304
അറിയാമതക്കാർ 5,61,069
19,10,96,603
ഇവർ 3,70,43,524 വീടുകളിൽ പാ ൎ .
M. M. 244.
ഭാരതത്തിേല െപാ ം െവള്ളിയും െപാ ൻ നാണിയം ദുല്ലൎഭം മാ ം കാണ്മാൻ
കി ന്നതു െകാ അധികം െപാ പുറനാടുകളിൽനി ഭാരതത്തിൽ വരാറി 
ല്ല എ ഹിക്കാം. എ ന്നാലും കായ്യൎം അങ്ങെനയല്ല. 1869-1878 മാച്ചൎ 31 ൹
വെര കടൽവഴിയായി എത്തിയ െപാ 2,84,43,163 െഫൗൺ അതിൽനി
തിരി അയച്ചതു:
1869-1876 വെര 14,76,923 െഫൗൺ പഞ്ചമത്തിന്നായി 1877-78 23,47,160 „
െകാടുത്തതു 37,24,083 „
ബാക്കി 2,46,19,080 െഫൗൺ
ഈ െപാ എവിെട എ േചാദിച്ചാൽ ഏറിയതു ആഭരണമായി മാറി എങ്കി 
ലും വലി െയാരു തുക അവരവർ കുഴി െവച്ചി ണ്ടാ യിരിക്കാം. ഭൂേലാകത്തിൽ
എ ം 1871-75 എന്നീ െകാല്ലങ്ങളിൽ െകാല്ലം ഒന്നിൽ ഉരുക്കി ടം െചയ്ത െപാ 
ന്നിൻ വിളവിേനക്കാൾ േമൽ പറഞ്ഞ വൻതുക ഐയ്യിരട്ടിച്ച അനുഭ വം എേന്ന
േവ .
െവള്ളിേയാ ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ കടൽവ ഴിയായി 1869-78 മാച്ച ൎ് 31 ൹ ഓളം
എത്തിയ െവള്ളിയുെട വില 70,2,50,000 െഫാൺ അതിൽനി കടൽ വഴിയാ 
യി െകാടുത്തയ ച്ചതു 1,55,00,000 െഫൗൺ ബാക്കി 5,4,50,000 „
ഈ െവള്ളി ആകേട്ട പണവും ആഭരണ വുമായി ഓേരാരുത്തരുെട ൈകയിൽ
കിട . േഹാ എ പണം വിലാത്തി േപാകു , എ പറയുന്നവരു 
െട നിനവു െത െറ്റ േബാധി മേല്ലാ, വിലാത്തി ചീനം മു തലായ േദശങ്ങളുെട
െപാ ം െവള്ളിയും ഭാ രതത്തിേല െച എേന്ന പറവാനു . Fr. M. M.
242.
യൂേരാപ Europe.
ഇം .— ൧൮൭൮ ആം ആണ്ടിെന്റ തപ്പാൽ വത്തൎ നവിവര കാരം ഐക്യ
രാജ്യത്തിൽ 13881 തപ്പാൽ ചാവടികളും 25,767 കത്തിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉ .
ലണ്ടൻ മഹാന ഗരത്തിൽ ഓേരാ വാരത്തിൽ ചക േമനി യായി 71,50,000
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കത്തിടെപ്പടുകയും 7,11,50,00 ക െകാടുക്കെപ്പടുകയും െച ം. ഈ തുക െയ
52 െകാ െപരുക്കിയാൽ 37,180 ലക്ഷം ക ഒരു െകാല്ലത്തിൽ ലണ്ടൻ നഗ 
രത്തിൽ തപ്പാലിൽ ഇടെപ്പടും. ഈ തുക നാലിനാൽ െപരുക്കിയാൽ 1,48.720
ലക്ഷം ക കൾ കി ം. ഇതു ഇം െ ാ ഐയല്ലൎ എ ന്നീ ഐക്യ 
രാജ്യത്തിൽ ഒരു െകാല്ലത്തിന്നകം എഴുതി വരുന്ന ക കൾ. ൧൮൭൭ ആം െകാ
ല്ലം ഉണ്ടായത്തിൽ ൧൮൭൮ ആമതു 5,89,62,100 വിവിധ ക ക ഏറ കാണി  

. എഴുതു ന്നവരുെട സൂക്ഷ്മ റവു മരണം േദശമാറ്റം മുതലായ സംഗതികളാൽ
േമൽവിലാസക്കാെര ക പിടിക്കാെത അവെറ്റ മുതലാളികൾ മടക്കി െകാടു 
ത്തിരി അവറ്റിൽ 33,311 കത്തിൽ പണം കണ്ടതു. M. M. 227.
രുസ്സ്യ.— പാസ്സൎ ിസ്ഥാനവഴിയായി േക ൾ ന്ന കാരം രുസ്സരുെട മുമ്പട
(advance column) ഗുജൂഖ് െതപ് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ െവ െതേക്ക തുെക്കൎാമന്ന 
േരാടു പട െവേട്ട ണ്ടി വന്നേപ്പാൾ 700 രുസ്സർ പ േപാകയും ശ ൾ അവരുെട
േതാ കൾ ൈകയിൽ ആ കയും െചയ്തിരി (സപ്ത. ൨൩ ൹).
രുസ്സ ൎം ചീന ൎ ം തമ്മിലുള്ള നിയമത്തി ഒപ്പിേടണ്ടതി ചീനകായ്യൎ 
സ്ഥൻ ലിവാ ദ്യയിൽ എത്തി. ഇനിേമലാൽ ചീന ൎ ം സ ന്ത് േപതസ്സ് ൎ ബുഗ്ഗൎിൽ
ഒരു സ്ഥിരകായ്യൎസ്ഥൻ ഉണ്ടാകും
ആ ിക്കാ Africa.
സു ത്യാശമുന .—ഇം ിഷ്കാർ ഉലുന്ദിെയ പിടിച്ചേപ്പാൾ ഇസന്ദ് വനിൽ ജൂലു 
ക്കാപ്പിരികളുെട ൈകയിൽ അകെപ്പ േപായ എല്ലാ െപാ ണ്ടകളും ബാണങ്ങ 
ളും ഉപകരണങ്ങളും വീ െകാണ്ടിരി .
ഔ ാലിയ Australia.
സിദ്െന എന്ന വലിയ നഗരത്തിൽ ഒരു കാ ചന്തെയ െസപ്ത ൧൭ ആം ൹ ൽ
കാ ണികൾ തുറ വിട്ടിരി .
അേമരിക്കാ America.
ഐകമത്യസംസ്ഥാനം.— 1616 ആം െകാല്ലത്തിൽ പുകയില കൃഷിെയ ആ രാജ്യ 
ത്തിൽ ആരംഭി ഏ മതിയായി പുറ നാടുകളിേല അയച്ച സംഖ്യയാവിതു:
൧൭൦0 ആമതിൽ 2,20,00,000 റാത്തൽ
൧൭൭൫ „ 10,00,00,000 „ (പരം)
൧൮൭൭ „ 46,30,00,000 „ (പരം)
ഇങ്ങെന പുകയിലകൃഷി െപരു വദ്ധൎി ച്ചിരി ന്ന. വിഗ്ഗൎിന്യ, േമരില 

, വടകേരാ ലീന, െതെനസ്സി, െകന്തക്കി, മിസൂരി എന്നീ ആറു കൂറുപാടുകൾ
30,00,00,000 ത്തിൽ ഏറ റാത്തൽ പുകയില വള ൎ ണ്ടാ . എ ന്നാൽ
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ഐകമത്യേകായ്മ പുകയില അധികം നികുതി ചാത്തൎ ിയതുെകാ ൧൮൭൮
ആമത്തിൽ ആ കൃഷി 10,000,000 റാത്തലി ചുരുങ്ങി േപായി. (M. T. 227).
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