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

ഒന്നാം മഹാെഹേരാദാവിൻ ചരി സംേക്ഷപം

(VI◌ാം പുസ്തകം 204ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ)
ഈ വംശാവലി കാണി ം ാകാരം മകാബ്യരുെട വംശപിതാവു മതത്ഥ്യ
തേന്ന. ഇവ േയാഹന്നാൻ, ശീേമാൻ, യൂദാ. എലിയാസർ, േയാനഥാൻ എന്ന
അ മക്കൾ ഉണ്ടായിരു . ശീേമാൻ എന്നവ േയാഹന്നാനായ ഒന്നാം ഹി◌ൎ 
ക്കാനും ഹിക്കൎാനേന്നാ അന്തിെഗാനൻ ഒന്നാം അരിെസ്താബൂൽ, അലക്ക്സന്തർ
യേന്നയുസ് എന്നീ മൂ പു ന്മാരും ജനി . അലക്ക്സന്തർ എന്നവൻ അല 
ക്ക്സ ാ എന്നവെള േവളി കഴി ച്ചി രണ്ടാം അരിെസ്താബൂൽ രണ്ടാം ഹിക്കൎാൻ
എന്നിവരും രണ്ടാം അ രിെസ്താബൂലി അന്തിെഗാനൻ, അലക്ക്സന്തർ എന്നവ 
രും ജനി . ര ണ്ടാം ഹിക്കൎാെന്റ മകളായ അലക്ക്സ െയ രണ്ടാം അരിെസ്താ 
ബൂലിെന്റ മകനായ അലക്ക്സന്തർ വിവാഹം കഴിക്കയും അവരിൽനി അരി 
െസ്താ ബൂൽ എന്ന മകനും മറിയമ്ന എന്ന മകളും ഉണ്ടാകയും െച . ഇവർ തേന്ന
മക്കാബ്യവംശത്തിൻ ഒടുക്കത്തവർ. ഈ മറിയമ്നയാൽ മക്കാബ്യ ൎ ം െഹേരാ 
ദ്യ ൎ ം തമ്മിൽ ബാന്ധവം ഉണ്ടായി വ .
െഹേരാദ്യരുെട വംശപിതാവു അന്തിപ്പാസ് എന്നവൻ തെന്ന ആയി രു . ഇവ 
െന്റ മകനായ അന്തിപത്തർ: മഹാെഹേരാദാ, ഫാസാേയൽ, െഫേരാരാസ്,
ശെലാമ എന്നീ നാലു മക്കെള ജനിപ്പി . മഹാെഹേരാ ദാവിൻ ഒന്നാം ഭാ◌ൎ 
യ്യയായ േദാരിസ് അന്തിപത്തേരയും, രണ്ടാമവളായ ഒന്നാം മറിയമ്ന അരിെസ്താ 
ബൂൽ അലക്ക്സന്തർ എന്നവേരയും, മൂന്നാം പത്നിയായ രണ്ടാം മറിയമ്ന െഹേരാ 
ദാ ഫിലിപ്പൻ എന്നവേനയും; മൽ ഥാെക്ക എന്ന നാലാം കള ം െഹേരാദാ
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അന്തിപ്പാ, അെഹൎലാവ് എന്നവേരയും; അഞ്ചാമവളായ െ േയാപ ഫിലിപ്പി 
െനയും സവി . അരിെസ്താബൂലി െഹേരാദാ, ഒന്നാം െഹേരാദാ അ ിപ്പാ,
െഹേരാദ്യ എന്നീ മൂ മക്കളും െഹേരാദാ അ ിപ്പാവി ബരനീക്ക, രണ്ടാം
െഹ േരാദ അ ിപ്പ, സില്ല എന്ന മൂവരും ഉണ്ടായി. െഹേരാദാ ഫിലി െഹ 
േരാദ്യെയ േവട്ടതിനാൽ ശേലാമ എന്ന പു ി ജനി . അവൾ ഫി ലിപ്പി ഭാ◌ൎ 
യ്യയായ്തീ ൎ .
െഹേരാദാവി അേനകം ഒല്ലിയിൽ െവച്ചിരു എങ്കിലും അവ െന്റ േമ റഞ്ഞ
അ െകട്ടിലമ്മമാരുെട പു ന്മാരിൽ ചിലർ മാ ം ഭുക്കളും ധാനികളും
ആയ്തീന്നൎതു െകാ അവെര തെന്ന വംശാവ ലിയിൽ കാണിച്ചതു.
കനാൻ രാജ്യത്തിൽ വാണ മഹാെഹേരാദാവിൻ പിൻവാ ക്കാർ.
േരാമ ൈകസരായ ഔഗുസ്തൻ മഹാെഹേരാദാവിെന്റ മരണപ ി ക കാരം
അവെന്റ രാജ്യെത്ത അെഹൎലാവ്, െഹേരാദാ അന്തിപ്പാ, ഫിലിപ്പ് എന്നീ മൂ
പു ന്മാ ൎ സ്ഥിരെപ്പടുത്തി െകാടു . അെഹൎ ലാവി ഏേദാം, യഹൂദ, ശമ◌ൎ 
യ്യ എന്നിങ്ങിെന രാജ്യത്തിെന്റ പാതിയും ഭുസ്ഥാനവും കിട്ടി. അവൻ പിതാ 
വിെന്റ കാൽവടുക്കളിൽ നട ദുഷ്ടനായി വാണു ജകെള വളെര പീഡിപ്പിച്ചതു
െകാ ജനരഞ്ജ ന അവനിൽ അേശഷം ഇല്ലാേത േപായി. ഇതു നിമിത്തം നാം
മത്താ യി 2, 22ൽ വായി ന്നിതു യഹൂദയിൽ അെഹൎലാവ് പിതാവായ െഹ
േരാദാവിെന്റ സ്ഥാനത്തിൽ വാഴുന്നതു േയാേസഫ് േകട്ടി അവിെട േപാ വാൻ
ഭയെപ്പ ശിശുവിേനയും മറിയെയയും കൂട്ടിെക്കാ െഹേരാദാ അന്തിപ്പാവാണ
ഗലീലയിൽ േപായി പാ ൎ ” ഓേരാ കുറ്റം നിമിത്തം ൈകസർ അവെന തെന്റ
വാ യുെട പത്താം വഷൎത്തിൽ സ്ഥാന ത്തിൽനി പിഴുക്കി ഗല്യ നാട്ടിേല
മറുനാടു കട കയും െച .
മഹാെഹേരാദാവിൻ രണ്ടാം മകനായ െഹേരാദാ അന്തിപ്പാ ഗലീ ല, െപരയ്യ
എന്ന നാടുകളുെട വാഴിയായ്തീ ൎ . ഇവൻ സ്നാപകനായ േയാഹന്നാെന െകാല്ലി 
ച്ചതു. ഈ െഹേരാദാ അന്തിപ്പം തെന്റ സേഹാ ദരഭായ്യൎയായ െഹേരാദ്യെയ ഒരു
േരാമയാ യിൽ ക േമാഹി അ ധമ്മൎമായി ൈകെക്കാ (മാക്കൎ 6, 17ff).
വിവാഹത്തിൽ അവൾ് പിറന്ന ശെലാമ തെന്റ കൂത്താട്ടം െകാ അമ്മയുെട
സൂ ത്താൽ േയാഹ ന്നാെന്റ തല െവട്ടി ന്നതി െഹേരാദാവിെന വശീകരി 

. അവൻ ഗേനസെരത്ത് സരസ്സിെന്റ തീര തിേബയ്യൎ എന്ന നഗരെത്ത പ
ണിയി . ഇവെന്റ അടുക്കൽ യഹൂദ നാടുവാഴിയായ െപാന്ത്യപിലാ ത്തൻ േയ 
ശുവിെന വിസ്താരത്തി അയച്ചതിനാൽ അ മുതൽ ഇവരുവരും ചങ്ങാതിക 
ളായ്തീ ൎ . ൈകസരായ കലിഗുല അവെന (39 േലാ 40 േലാ ി. അ.) സ്ഥാ 
ന ഷ്ടനാക്കി ഹി ാന്യ രാജ്യത്തിൽ മറുനാടു കട ത്തി അവിെട തേന്ന അവൻ
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മരി . അവെന്റ ഇടവകെയയും ൈകസർ െഹേരാദാ അ ിപ്പാവി െകാടു .
മഹാെഹേരാദാവിെന്റ മൂന്നാം പു നായ ഫിലിപ്പ് െക്കാനിത്തി, ഇതൂറിയ,
െഗൗെലാനിത്തി, (േഗാലാൻ 6 േമാ. 4, 43) പത്തേനയ (ബാ ശാൻ), ഔരാനിതി
(െഹൗരാൻ) എന്നീ നാടുകളും (ലൂക്ക 3, 1) ലുസാനി യ നാട്ടിേല ചില േദശങ്ങളും

ാപി . ലിബേനാൻ പവ്വൎതത്തിെന്റ അടിയിൽ െയാദ ൎാൻ നദിയുെട ഉറവിന്ന 
രിെക ഉണ്ടായ പനിയാ എന്ന പട്ടണെത്ത അവൻ വലുതാക്കി അതിൽ തനിക്ക്
േകാവിലകം പണിയി ച്ചതിനാൽ ആ പട്ടണത്തി ൈകസയ്യൎ ഫിലിപ്പി എ
േപർ വ (മത്ത. 16, 13). മഹാെഹേരാദാവിെന്റ മക്കളിൽ ഇവൻ മാ ം നീതി 
യും ന്യായവും ഉള്ള വാ കഴി . അവൻ െഹേരാദ്യ പു ിയായ ശേലാമ െയ
േവ , മക്കൾ ഇല്ലാെത തെന്റ മുപ്പത്ത് നാലാം വയസ്സിൽ െബ ൈത്സദയിൽ െവ
മരിച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ ഇടവകെയ ൈകസർ സു റിയനാേടാടു േചക്കൎയും െച .
യഹൂദ്യയിേല േരാമനാടു വാഴികൾ.
ൈകസർ അെഹൎലാവിെന നാടു കടത്തിയാെറ അവെന്റ ഇടവക െയ സുറിയ 
നാേടാടു േചത്തൎ ി ഒരു േരാമനാടുവാഴി യഹൂദയിൽ വ ഭ രി . ഈ നാടുവാ 
ഴികൾ യരുശേലം നഗരത്തിൽ അല്ല ഉൾ്ക്കടലരിേക ഉള്ള ൈകസയ്യൎിൽ പാ 

ൎ (അെപാ. 21, 8) (ഇതു നിമിത്തം അേ യരു ശേലമിൽ തടവിലകെപ്പ 
ട്ട അെപാസ്തലനായ െപൗലിെന നാടുവാഴിയാ യ െഫലിക്കിെന്റ അടുക്കേല
ൈകസയ്യൎ അയച്ചതു. അെപാ. 23, 23ff). ഉത്സവങ്ങൾ മേത്താടും സമാ 
ധാനേത്താടും നടേക്കണ്ടതി നാടുവാ ഴികൾ ആ കാലങ്ങളിൽ യരുശേലമിൽ
േപായി അവിെട അവർ മഹാ െഹേരാദ പണിയിച്ച രാജധാനിയിൽ താമസി 

ം. അതുെകാ യ ഹൂദന്മാർ േയശുവിെന പിടിച്ച െപസഹ ഉത്സവനാളുക 
ളിൽ നാടുവാഴി യായ പിലാതൻ യരുശേലമിൽ ഉണ്ടായിരു .
ഒന്നാമേത്ത മൂ േരാമനാടുവാഴികളായ െകാേപാനിയൻ, മാ ൎ അ മ്പീവ്യൻ,
അന്നിയൻ രൂഫുസ് എന്നവർ അ കാലേത്ത വാണേത ഉ . തിേബയ്യൎൻ
ൈകസർ 14ാം ിസ്താബ്ദത്തിൽ സാവ്വൎാധിക്യം ാപിച്ച േപ്പാൾ വലയ്യൎാൻ

ാതുസ് എന്നവെന യഹൂദ നാടുവാഴിയാക്കി അവൻ ഇരുപത്ത വത്സരം വാ 
ണേശഷം െപാന്ത്യപില്ലാത്തൻ അവെന്റ സ്ഥാ നത്തിൽ വ . ഈ നാടുവാഴി
കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ മരണത്തിൽ സമ്മതിച്ചതിനാൽ ഓർ ആപത്തിൽനി 

വഴുതി േപാവാൻ ഭാരി എങ്കിലും െതറ്റിേപ്പായില്ലതാനും. യഹൂദർ അവെന
കുറി ൈകസ േരാടു സങ്കടം േബാധിപ്പി ം എ േപടി അവരുെട നിലവി 
ളിെയ േക േയശുവി മരണവിധിക ിച്ചത് (േയാഹ. 19, 12ff). എന്നി ം ചി
ല സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാെറ യഹൂദന്മാർ അവെന്റ അന്യായമായ രതകൾ
നിമിത്തം ൈകസേരാടു സങ്കടം േബാധിപ്പി 36ാം വഷൎം അവൻ േരാമയിൽ
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െച ശിക്ഷെയ അനുഭവിേക്കണ്ടി വ . ആ െകാ ല്ലത്തിൽ സുറിയനാടുവാഴി
മഹാപുേരാഹിതനായ കയഫാവിെനയും സ്ഥാനത്തിൽനി പിഴുക്കി.
പിലാതൻ േരാമയിൽ േപായ േശഷം ഏകേദശം അ സംവത്സ രേത്താളം മാ 

േമ യഹൂദനാടു േരാമ ൎ അധീനം ആയിരു . ഈ കാലങ്ങളിൽ മെക്കൎ 
ല്ലൻ, മരുല്ലൻ എന്ന ര നാടുവാഴികൾ വാണു. എന്നാൽ ഇവരുെട വാ െയ
കുറി ചരി ം ഒ ം വിവരി ന്നില്ല.
െഹേരാദാ അ ിപ്പയും മകനായ രണ്ടാം അ ിപ്പയും.
അരിെസ്താബൂലിെന്റ രണ്ടാം മകനായ ഒന്നാം അ ിപ്പാ തെന്റ െയൗവനകാലം മി 
ക്കതും േരാമയിൽ ഓേരാ പഞ്ചനൃത്തവിേനാദങ്ങ ളിൽ കഴി , മുതൽ എല്ലാം
ദുവ്വൎ്യയമാക്കി ദാരി ്യം നിന്ദ അപമാനം ദുഃഖാദികൾ ഏറിേയാ അനുഭവി .
തെന്റ േതാഴനായ കലിഗുല 37ാം ിസ്താബ്ദത്തിൽ സവ്വൎാധിക്യം ാപിച്ചാെറ
അവ ഫിലിപ്പി െന്റ മരണത്താൽ (34 ി. അ). സുറിയനാേടാടു േചത്തൎ
ഫിലിപ്പിെന്റ ഇടവകെയയും രാജസ്ഥാനേത്തയും െകാടു . െഹേരാദ്യ തെന്റ
ഭത്തൎ ാ വായ െഹേരാദാ അന്തിപ്പാ ഇട ഭു മാ ം ആയിരിേക്ക അവളുെട സ
േഹാദരനായ അ ിപ്പാ രാജാവായി തീന്നൎതു െകാ തനി അസൂയ േതാ 
ന്നി. ഭത്തൎ ാവി ം രാജനാമം കിേട്ടണ്ടതി അവനുമായി ൈകസര ടുേക്ക േരാ 
െമക്കാമാറു പുറെപ്പ . ആയതു അ ിപ്പാ അറിഞ്ഞ ഉടെന ഓേരാ ഉപായങ്ങെള

േയാഗിച്ചതു െകാ അവളുെട ആശ നിഷ്ഫല മായി എ മാ മല്ല, ൈകസർ
െഹേരാദ അന്തിപ്പെയ പിഴുക്കി ഗല്യ നാട്ടിേല നാടുകട കയും താൻ ഭരിച്ചി 
രുന്ന ഗലീല, പിേരയ നാടു കെള കൂട അവ െകാടു കയും െച (40 ി. അ.)
കലിഗുല ൈകസർ (41 ി. അ). േരാമയിൽ െവ ചതികലെകാ തിരുെപ്പട്ടാ 
െറ അ അറിെട ഉണ്ടായിരുന്ന അ ിപ്പാവി തെന്റ േസ്നഹിതരായ േരാമ കു 
ലീനന്മാരുെട സഹായം ഉണ്ടായതിനാൽ െ ൗ ദ്യൻ ൈകസരിൽനി അവ
യഹൂദ, ശമയ്യൎ നാടുകേളയും മുെമ്പ അ െഹൎലാവി ഉണ്ടായ ഇടവകകെളയും
തനി ള്ള രാജ്യങ്ങേളാടു കൂെട േച ൎ കിട്ടിയതിനാൽ മഹാെഹേരാദാവിൻ
രാജ്യെമല്ലാം വശത്തായി വരികയും െച . എന്നാൽ മൂ െകാല്ലം മാ ം അവ 

ഈ ഭാ ം അനുഭവപ്പാൻ സംഗതിവ . യഹൂദജനെത്ത സാദിപ്പിേക്ക 
ണ്ടതി അവൻ ആ േവാളം യത്നി . യരുശേലമിലുള്ള ിസ്ത്യാനികെള ഹിം 
സിക്കയും അെപ്പാസ്തലനായ യാേക്കാബിേന വാൾ െകാ െകാല്ലിക്കയും െച 

. യഹൂദ ൎ സാദം വന്നതു ക േപ േനയും പിടി െകാ വാൻ ഭാവി
(അെപാ.12, 1ff. എന്നീവചനത്തിൽ മാ ം അവ െഹേരാദാ എന്ന േപർ കാ 
ണുമാനു ). താൻ ൈകസയ്യൎ േപായി ഭ ാസനേമറി തെന്റ േ ഷ്ഠതയാൽ
നിഗളി ചു ം നി ന്ന പുരുഷാരം തെന്ന ൈദവീകരിച്ചതിൽ സാദസമ്മതി 
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യുണ്ടായതു െകാ തനി വന്ന ഭയങ്കരൈദവശിക്ഷയാൽ താൻ കൃമികൾ
ഇരയായി. അ ദിവസം െകാ വീ ൎ മുട്ടി േപാകയും െച (അെപാ. 12,
20 ff). അ അവ െന്റ മകനായ രണ്ടാം അ ിപ്പാവി പതിേനഴു വയ മാ 

ം ായം ഉള്ളതുെകാ െ ൗദ്യൻ ൈകസർ അവ അഛ്ശെന്റ രാജ്യെത്ത
ഏ ിക്കാെത കനാൻ രാജ്യം സുറിയനാേടാടു േച ൎ അതിെന്റ നാടുവാ ഴിക 
ളാൽ വാഴിക്കയും െച . ായം തികഞ്ഞാെറ ൈകസർ അവ രാജ്യെത്ത മുഴു 
വൻ ഏ ിക്കാെത ഫിലിപ്പ്, ലുസാന്യ എന്നവ ൎണ്ടായി രുന്ന നാടുകളും മന്നൻ
എന്ന നാമവും ൈദവാലയവിചാരണയും ഏ ി െകാടുത്തേതയു . അരിെസ്താ 
ബൂലിെന്റ മകനും, കല്ക്കീസ നാ ട്ടിെന്റ ഭുവുമായ െഹേരാദാ തെന്റ സേഹാദര 
നായ ഒന്നാം അ ി പ്പാവിൻ മകളായ ബരനീക്കെയ േവ . ഭത്തൎ ാവു മരിച്ചതിൽ
പിെന്ന അവൾ തെന്റ ആങ്ങളയായ രണ്ടാം െഹേരാദാ അ ിപ്പാവിേനാടു കൂട പാ 

ൎ . അവനുമായി നാടുവാഴിയായ െഫസ്തെന വന്ദിപ്പാനായി ൈക സയ്യൎയിൽ
െച ഏറിയ ദിവസങ്ങൾ അവിെട പാ ൎ (അെപാ. 25, 13). അവിെട െവ
അെപാസ്തലനായ െപൗൽ ഇവെന്റ മുമ്പാെക തിവാദം കഴി . അ ിപ്പ അവ 

അനുകൂലമായി െഫസ്തേനാടു ന ല്ല സാക്ഷ്യം പറകയും െച (അേ ാ. 26,
28. 30ff). ഈ അ ിപ്പ യ ഹൂദരും േരാമരും തമ്മിൽ െചയ്ത ഭയങ്കര യുദ്ധെത്ത
സന്ധിപ്പിപ്പാൻ ആ േവാളം ഉത്സാഹിച്ചി ം സാദ്ധിച്ചില്ല താനും. യഹൂദരാജ്യം
ഒടുങ്ങിയ േപ്പാൾ (70 ി. അ). തെന്റ വാ സ്ഥിരമായി നില്ക്കയും സ്വരാജ്യം അ
േനകക്ക്ൎ സേങ്കതമായി തീരുകയും െച . അവൻ 101ാം ിസ്താബ്ദ േത്താളം
വാണു സില്ല, ബരനീക്ക എന്ന സേഹാദരിമാേരാടു കൂട യരു ശേലമിൻ നാശ 
െത്ത ക വയസ്സനായി മരിക്കയും െച .
അവെന്റ സേഹാദരിയായ സില്ല അത്സീ സ്സ് എന്ന എേമ യി െല ഭുവി 
െന െകട്ടി എങ്കിലും േരാമനാടുവാഴിയായ െഫലിക്കിെന്റ വ ശീകരെത്ത അനുസ 
രി ഭത്തൎ ാവിെന റി അവേനാടു േപായി േച ൎ . ഇവരിരുവരും അെപാസ്തല 
നായ െപൗൽ ിസ്തങ്കേല വിശ്വാസം, നീ തി, ഇ ിയജയം വരുവാനുള്ള ന്യാ 
യവിധി എന്നിവെറ്റ െചാല്ലി സം ഗി ന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ േഫലിക്കി ഭയം
ഉണ്ടായതിെന്റ സംഗതി ഇതു െകാ േബാധിക്കാമേല്ലാ (അെപാ. 24, 24ff).
കനാൻ രാജ്യത്തിേല േരാമനാടുവാഴികൾ.
അെഹൎലാവിെന്റ സ്ഥാന ംശം െതാട്ട് 41ാം ിസ്താബ്ദംവെര യഹൂ ദ നാട്ടിൽ
േരാമനാടുവാഴികൾ വാണ കാരം മീെത കാണി വേല്ലാ. മഹാെഹേരാദാ
കനാൻ രാജ്യെത്ത മുഴുവൻ അടക്കി വാണ കാരം നാ െത്താന്നാം ിസ്താബ്ദം
മുതൽ ഒന്നാം െഹേരാദ അ ിപ്പാവും തെന്റ ഏകശാസന നടത്തി ഇരു . അ ി 
പ്പാവിെന്റ മരണേശഷം (44 ി. അ.) ൈകസർ 53ാം ിസ്താബ്ദത്തിൽ രണ്ടാം
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അ ിപ്പാവി കനാൻ ഒഴിെക േശഷമുള്ള ഇടവകകെള െകാടു ; എന്നാൽ
കനാൻ രാജ്യം മു ഴുവൻ അതിെന്റ സംഹാരംവെര ഏഴു േരാമ നാടുവാഴികൾ നി 
രന്തരമാ യി ഭരി . അവരുെട നാമങ്ങൾ ആവിതു. ഫാദൻ, തിേബയ്യൎൻ, കുമാ
നൻ, േഫലിൿ, െഫസ്തൻ, അ ിനൻ, േ സ്യൻ േ ാരൻ എന്നവർ തേന്ന. ഇവ 
രിൽ മിക്ക േപർ യഹൂദജനെത്ത ഭയങ്കരമായി പീഡിപ്പി അവേരാടു അതി  
രതയും നീരസവും കാണിച്ചതു െകാ യഹൂദ ൎ ം യരുശേലമി ം അ േവ 
ഗം വന്ന നാശത്തി അവരും കുറ്റക്കാരായി തീ ൎ താനും. േഫലിൿ, െഫ 
സ്തൻ എന്ന ര നാടുവാഴികെള കുറി അെപാസ്തല വൃത്തി 24, 25 എന്നീ
അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ വിവരി കിട . നാടുവാഴിയായ േഗസ്യൻേ ാരൾ സ്ഥാ 
നത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ രാജ്യാവസ്ഥകൾ എല്ലാം നാനാവിധമായി ഒടു മാ 
റായിരു . അവ േനാ എല്ലാ നാടുവാഴികേളക്കാൾ അധികം കഠിനനും ദുഷ്ടനും
ആയി ഏ റിയ അധമ്മൎങ്ങൾ െച ജകൾ് നീരസം വരുത്തി ലഹള ഉള 
വാ ക്കി. 65ാം ിസ്താബ്ദം അവൻ സ്ഥാനേമറി പിെറ്റയാണ്ടിൽ നാശകരമാ യ
യുദ്ധം രാജ്യത്തിൽ തുടങ്ങി. യരുശേലം നഗരവും ൈദവാലയവും കു റ്റി അ  
േമണ രാജ്യെമല്ലാം ശൂന്യമായ്തീരുകയും െച . 70ാം സം വത്സരത്തിൽ യഹൂദ്യ 
സംസ്ഥാനം േകവലം ഒടുങ്ങിേപ്പായി. അ െതാ ഇ വെര അവർ ഒരുമയും
രാജാവും ഇല്ലാത്തവരായി ഭൂേലാകം എ ം ചിതറിപ്പാ ൎ .
”ആകയാൽ ൈദവത്തിെന്റ ദയയും ഖണ്ഡിതവും കാണ്ക! വീണ വരിൽ ഖണ്ഡി 
തവും, നിന്നിൽ ദയയും ഉ ; ദയയിൽ നീ പാ ൎ െകാ ണ്ടാലേ . അല്ലായ്കിൽ
നീയും അറുക്കെപ്പടും.” േരാമ 11, 12.
മക്കാബ്യരുെട വംശാവലി.
മതത്ഥ്യ
േയാഹന്നാൻ ശീേമാൻ യൂദാ മക്കാബ്യൻ ഏലിയാസർ േയാനാഥാൻ
േയാഹന്നാൻ ഹിക്കൎാൻ I
അന്തിെഗാനൻ അരിെസ്താബൂൽ I. അലക്ക്സ അലക്ക്സന്തർ യേന്നയുസ്
െഹേരാദ്യരുെട വംശാവലി. അരിെസ്താബൂൽ II ഹിക്കൎാൻ II
അതിപ്പാസ്
അന്തിപത്തർ അന്തിെഗാനൻ അലക്ക്സന്തർ അലക്ക്സ
മറിയമ്ന I അരിെസ്താബൂൽ
ശേലാമ െഹേരാദാ മഹാൻ I ഫസാേയൽ െഫേരാരാസ്
1 ആം 2 ആം 3 ആം 4 ആം 5 ആം ഭായ്യൎ
അന്തിപത്തർ അരിെസ്താബൂൽ അലക്ക്സന്തർ െഹേരാദ അന്തിപ്പാസ് അെഹൎ  
ലാവ് ഫിലിപ്പ്
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െഹേരാദ്യ ശെലാമ
െഹേരാദാ െഹേരാദാ അ ിപ്പാ I
െബരനീക്ക െഹേരാദാ അ ിപ്പാ II സില്ല
മഹാനായ െഹേരാദാവിെന്റ മുഖ്യഭായ്യൎമാർ
1. േദാരിസ്
2. മറിയമ്ന I.
3. മറിയമ്ന II.
4. മൽഥാെക്ക.
5. െ െയാപ .
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THE CAVE TEMPLE ON THE ELEPHANTA ISLE
ഗൃഹപുരിയാം ഗുഹാലയം

(11ാം നമ്പർ 208ാം ഭാഗത്തിെന്റ തുടച്ചൎ.)
ഈ ഗുഹയുെട േമലുള്ള അംശത്തിൽ മൂ തലകേളാടു കൂടിയ പല ചി ങ്ങൾ
ഉ . ആയവ ഹി ക്കളുെട ിമൂത്തൎ ികളാകുന്ന ഹ്മൻ, വി , ശിവൻ എന്നി 
വെര ഉേദ്ദശി ന്നതാകു . അവറ്റിൻ മദ്ധ്യമുഖേമ കാശി കാണു . വി 

ഹങ്ങൾ 18 അടി ഉയരവും 14 അടി വിസ്താരവും ഉ . വലേത്ത മുഖം പാല 
കനായ വി വിെന്റ താകയാൽ അേനകപൂമാലകൾ െകാണ്ടലംകൃതമായ കാ 
രം െകാത്തി പണിതിരി ; അതിെന്റ ഇടൈങ്കയിൽ പൂെച്ചടിയുെട െകാ ം
വലൈങ്കയിൽ പൂവൻ പഴവും വിേശഷമായ േമാതിരവും ഉ . ഇട ഭാ ഗേത്ത
മുഖം മരണേത്തയും നാശേത്തയും കാശിപ്പി ന്നതായ ശി വൻ എ സങ്ക 

ിച്ചിരിേക്ക പാ കെള തലയിലും, കഴുത്തിൽ എ കളും, നാവിെന ഓക്കാന
ഭാവത്തിൽ തള്ളിയും, ഒരു കയ്യിൽ തലേയാടും, മേറ്റതിൽ നാഗത്താെനയും പിടി 
ച്ചിരി .
േമ റഞ്ഞ ിമൂത്തൎ ി തിമയുെട വലഭാഗ െച കാണുന്ന വെര ആശ്ച◌ൎ 
യ്യെപ്പടുത്തതക്ക ഓരുരുണ്ട ചതുർഭുജവി ഹം തിഷ്ഠിച്ചിരി . അതിെന്റ
ഒന്നാമേത്ത വലൈങ്ക ഒരു ബസവെന്റ േമലും മ േറ്റ ൈക ഒരു സപ്പൎത്തിെന്റ പട 
ത്തിേന്മലും െവച്ചിരി . ഒന്നാമ േത്ത ഇടൈങ്കയിൽ ഒരു വട്ടപ്പലിശ പിടി
മുേമ്പാ മറച്ചിരി . മേറ്റ ൈക െവറുെത വിട്ടിരി . അതിെന്റ തലയിൽ
അേനക ആ ഭരണങ്ങളണിയിച്ചിരി . ചതുർഭുജവി ഹത്തിെന്റ വലഭാഗ 

ഒരു ഭായ്യൎയും ഭത്തൎ ാവും നാട്യം നടി ന്ന ഭാവത്തിലും, ഇരുവരുെട ഇട
ഭാഗത്തിൽ ഒരു സുന്ദരയുവാവു ആന റത്ത് കയറിയ കാരവും, ഇ പ്പറഞ്ഞവറ്റി 
െന്റ േമൽഭാഗ ഒന്നി നാലു തലകളും മെറ്റാന്നി നാലു ൈകകളും രൂപി 

നിത്തൎ ിയ ര വിചി വി ഹങ്ങൾ നി ന്നതല്ലാെത അേനക െചറുരൂപ 
ങ്ങൾ േമഘത്താൽ മറക്കെപ്പട്ട കാ രം േതാന്നി തിഷ്ഠിച്ചിരി . േമൽ വി 
വരിച്ച ഭായ്യൎഭത്തൎ ാക്കന്മാ രിൽ ഭത്തൎ ാവിെന്റ രൂപത്തി 17 അടി ഉയരമു ;
ആ ഭായ്യൎെക്കാ 15 അടി ഉയരമുള്ളതല്ലാെത മൃദുത്വമായ കവിൾതടവും േമാഹന 
മുഖഛായ യും െതാടു എ ം ഹി സ്തീകൾ മാതൃകയായി െവച്ചിരി .
ഇതിൻ പിമ്പിൽ പക്ഷികെള െകാണ്ടലംകൃതമായും മനുഷ്യേകാലത്തിൽ നാലു
ൈകകൾ മാ ം െകാടുത്തിരി ന്നതായും ഒരു രൂപമു . ഇവയ ല്ലാെത കാ  
യിൽ െപടുന്ന പല വി ഹങ്ങൾ വണ്ണൎിപ്പാൻ േമലാതവാറു േപാൽ.— ഗുഹയുെട
ഓേരാ ഭാഗത്തിൽ ഓേരാ െചറിയ ഇരു മുറികൾ ഉ . അവ പൂവ്വൎകാലങ്ങളിൽ
ഹി മതഭക്തൈവരാഗികളുെട ധ്യാന ത്തി ള്ള വിശുദ്ധമുറികൾ ആ ണിതി 
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രുന്നാലും ഇേപ്പാൾ അവ കട വാതൽ, ഉടുമ്പ്, േതൾ, പാെമ്പന്നീവക അന്ധക
ജ ക്കൾ അഭയസ്ഥാ നമായി കിട .
പടനായകനായ ഹമിൽതൻ സായ്പ് പറയുന്നതാവിതു: ഞാൻ ഈ ഗുഹയുെട
വാതിൽ കട ം മുെമ്പ ൈകേതാ െകാ അതിന്നകേത്ത ഒരു െവടിെവ
അതു അന്തകജ ക്കെള അക വാൻ തെന്ന. അെത്തൗവ്വിൽ 14 അടി നീളവും, 2
അടി വണ്ണവും ഉെള്ളാരു െപരുമ്പാ മ്പ് ആ ഇരുട്ടറയിൽനി കുതി എെന്നയും
കൂട്ടെരയും അതിേവഗത േയാെട തുരത്തി.
ഗുഹയുെട മെറ്റാരു ഭാഗ ഹി വടിവിൽ ഇരി ന്ന ഒരു ീയും പുരുഷനുമു .
ആ പുരുഷെന്റ കാൽ ഒരു കാള റ െവച്ചിരി . ഇതിൻ നാലു പാടും പല
കാവല്ക്കാർ കിട .
ഗുഹയുെട പടിഞ്ഞാേറ അറ്റത്തിൽ 20 ചതുര അടി വിസ്താരമു ള്ള നാലു വാതിലു 
കൾ ഉള്ള ഓർ ഇരു മുറിയു . ഇതിൻ ഗഭ ൎത്തിൽ ബലിപീഠം ഉള്ളതു കൂടാെത
നാലു വാതിലുകെള കാ വാൻ നാലു ദ്വാ രപാലകരുമു . ഈ തിമകളിൽ
നന്ന ഉയരമുള്ളതി 13½ അടി െപാക്കം. ദ്വാരപാലകരുെട ചി െച്ചലു കൾ
നന്ന ചന്തമുള്ളതു. അ തിെന െതാ ഹന്തൻ സായ്പ് പറയുന്നതാവിതു: ദ്വാര 
പാലകരിൽ ഏറ്റം ഉയരമുള്ള വി ഹം വലങ്കാൽ ഊന്നിയും, ഇടങ്കാൽ വില്ലി ം
വല മൽ ശരീരവശം കുനി  ംെകാ ഹി മാഗ്ഗൎത്തിെന്റ വലിയ രഹസ്യം
വഹി ന്ന കാരം നി . എങ്കിലും ഇ ബുദ്ധിെകൗ ശലങ്ങേളാടു കൂടിയ
ഈ ഹി ക്കൾ ഇങ്ങിേനത്ത വി ഹാരാധനയിൽ അകെപ്പട്ടതുെകാ നമു
സങ്കടം എ പരിതപിച്ചിരി േപാൽ.
ഈ വിവരിച്ച മാടം െപരുംപാറ െകാത്തി തുരംഗമി ചി ിച്ചതു. അവിെടയുള്ള
േക്ഷ വും ഇേപ്പാൾ രണ്ടംശമായു . ഗുഹയുെട വല ഭാഗ ള്ള േക്ഷ ം അേന 
കമാനുഷരൂപചി െകാ കളാൽ അലങ്ക രിച്ചിരി ; ഇവകളിൽ ജ്ഞാന 
ത്തിെന്റ േദവനും ശിവെന്റ പു നുമായ ഗണപതിയുെട ചി ം മുഖ്യം. ഗുഹയിൽ
തെന്നയുെള്ളാരു പാ റയും വളെര ആഴത്തിൽ കണ്ണീെക്കൎാത്ത തണ്ണീരും ഉ .
ആയതി സൂയ്യൎകിരണം ത വതാൽ ആ െവള്ളം സുഖകരം. േഗാൽദിങ്ങ്ഹം
2) എ െന്നാരു സാ ി ഒരു ഹി ശാ ി ഈ െവള്ളത്തിൻ ൈവശിഷ്ട്യം െതാ

ഒരു കവിത ചമ െകാടുത്തിരി . ആ വിദ്വാനായ സായ്പ് ഈ ഗുഹയി 
ലുള്ള അവസ്ഥെയ േനാക്കീ ഹി ക്കളുെട ചരി മയ്യൎാദകെളയും മ ം അറിവാ 
നായി ഇതു നെല്ലാരു പുസ്തകെമ പറഞ്ഞിരി . ഈ മാടം നാശത്തിെന്റ േദ 
വനായ ശിവേന്റതാകു എ പല അ റിവാളികൾ അഭി ായെപ്പട്ടിരി .
എങ്കിലും ഹി മതത്തിെന്റ പ തനം േപാെല തെന്ന അവരുെട ബുദ്ധിെകൗശലാ 
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ദികളും ക്ഷയി േപാ യതി ഈ എെലഫന്ത ഹപുരി ഇേന്നാളം സാക്ഷിയാ 
യി നി .
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IV. THE BONES OF THE EXTREMITIES.
കരചരണാസ്ഥികൾ

(൨൧൦ ആം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ)
2. The lower Extremities ചരണാസ്ഥികൾ
കാെല കളുെട വിവരം ൈകകളുേടതി തുല്യം. ഓേരാഭാഗ മു പ്പതീതു എ  
കൾ ഉ . അവയാവിതു:
൧. തുടെയ .
൨. നിെട്ട ം കാൽവണ്ണെയ ം കൂടിയ മുഴങ്കാൽ.
൩. മു ചിരട്ട.
൪. കാലി ം അതിൻ വിരലുകൾ ം ഉള്ള അസ്ഥികൾ 26
ശരീരെത്ത താങ്ങിെക്കാ ന്ന തുടെയല്ലിനു സകല അസ്ഥികളിലും നീള വും ഉറു 
തിയും ബലവുമു . അതിെന്റ കുമള മുേമ്പ കാണിച്ചതിൻ വണ്ണം ഇടുെപ്പല്ലിെന്റ
തടത്തിൽ അമിഴ്ത്തി ഇെണ വരു . എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ആടാെത ഉെറ നി 
േല്ക്കണ്ടതി ം തുടെയ കുമളകൾ തടങ്ങളിൽനി ളുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും ആ
തുടെയല്ലകൾ െചാവ്വല്ല അ സാരം വളഞ്ഞിരി ന്നെതാഴിേക ഇടുെപ്പല്ലകളിൽ
െചന അക ം മു കൾ സമീപം അടു ം ഇരി . തുടെയല്ലിെന്റ േമലും
കീഴും പറ്റി തടിച്ച മാംസേപശികൾ വണ്ണമുള്ള മുഴകളായി കാണെപ്പടു . അവ 
റ്റാൽ തുടെയല്ലിെന ഇടുെപ്പല്ലിെന്റ തടത്തിൽ (ഉരുളിയിൽ) അദ്ധൎവൃത്തേത്താളം
തിരിക്കാം.
തുടെയല്ലിെന്റ കീഴംശത്തിേല മുഴ ം (മുഴങ്കാലിെന്റ) നിെട്ടല്ലിെന്റ മീെതയുള്ള മു 
ഴ ം തമ്മിൽ െകണി (െകണിപ്പായി) കൂടുേന്നടത്തി മുട്ടെകണി (ജാനുസ 
ന്ധി) എ േപർ.
അതിനു പുറ നി യാെതാരു േകടുപാടു തട്ടായ്വാൻ മുട്ടിൻ ചിര ട്ട ജാനുസന്ധി 
യുെട മുമ്പിൽ െവ കിട .
മുഴെങ്കെയ തിരിേക്കണ്ടതി രെണ്ട കൾ ആവശ്യമുള്ളതു േപാേല മുഴങ്കാലിെന
തിരി ഉറപ്പാേക്കണ്ടതി തടിച്ച നിെട്ട ം േനരിയ കാൽ വണ്ണെയ ം എന്നീ
രണ്ടസ്ഥികൾ േവണം. എന്നി ം മുഴങ്കാെല കൾ മുഴൈങ്കെയ കേളാളം തമ്മിൽ
തിരി വരുന്നില്ല.
കാലാകുന്ന പാദത്തി മൂന്നംശങ്ങളു .
൧. കാലിെന്റ തെറ ഏെഴലു കൾ ഉള്ളതിൽ പിൻപുറ അടിയിൽ മടെമ്പ 

ം അതിേനാടു െതാടുത്ത േമേലത്ത ചാെട്ട ം മാണം. ഈ ചാെട്ടല്ലിൽ നിെട്ട 
ല്ലിെന്റ കുഴിഞ്ഞ തലയും ര നരിയാ ണികളും ഇണ വരു . ഉള്ളിേല നരി 
യാണി നിെട്ടല്ലിെന്റ മുഴ യും പുറേത്തേതാ കാൽവണ്ണെയല്ലിെന്റ മുഴയും എേന്ന

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 ഡിസംബർ 15

േവ .
൨. കാലിൻ നടുവിലുള്ള അഞ്ചലു കൾ െകാ േമലിേല പുറ വടിയും അടിയി 
േല ഉള്ളങ്കാലും ഉണ്ടാകു .
൩. പതിന്നാലു കാൽവിരെലലു കൾ െപരുവിരെലാഴിേക ഓ േരാ വിരലി
മു എലു കൾ ഉ . കാലിെന്റ അടിെയ െകാ ഇനിയും ഒരു വിേശഷം
സൂചിപ്പിേക്കണ്ടതു. അേതാ: ഉള്ളങ്കാൽ പ ര (നിരപ്പായി) ഇരു എങ്കിൽ നട 

നി േമ്പാൾ ശരീരത്തിെന്റ വലിയ ഭാരത്താൽ േവഗത്തിൽ തളച്ചൎയും അടി 
േവദനയും പ മാ യിരു . ഇെതാഴി കാലുകൾ േവ ന്ന െപാങ്ങിപ്പി 

െന െകാടു േക്കണ്ടതി ഷ്ടാവു ഉള്ളങ്കാലിെന വി േപാെല വള തീത്തൎ ിരി
. തെട്ടാത്ത അടിക്കാർ മറ്റവേരാളം നടപ്പാനും നിന്നദ്ധ്വാനിപ്പാ നും ആളല്ല.

പാദം ഹസ്തേത്താടു ഒരു വിധത്തിൽ ഒ ന്നതു െകാ ക യ്യില്ലാത്ത ചിലർ കാൽ
െകാ എഴുതുകയും ചി ം വെര കയും വീ ണ വായി കയും െചയ്വാൻ നല്ല 
വണ്ണം ശീലിച്ചി .
ഒടുവിൽ ഏ കെള കുറി അ ം പറവാനു . നാം ഇ േത്താ ടം പലേപ്പാ 
ഴും കണ്ട കാരം അസ്ഥികൾ എല്ലാം സ്വാധീനാസ്വാധീ നങ്ങളായി വൃത്തി 
േക്കണ്ടതി അേന്യാന്യം േചന്നൎിരി . അസ്ഥി കൾ ഉറ ം ബലവുമുള്ള
െക കളാൽ വരിഞ്ഞിരി െകാ അവ ഒടി േപായാലും േവെപ്പൎ േപാ 
കയില്ല. വണ്ടിക്കാർ വണ്ടിയുരുളുകൾ് കൂട െട െചരുവിയും കീലും ഇടുന്നതു
േപാെല എല്ലകളുെട അറ്റ ത്തിൽനി ഒരു വിധം െനയി വിടാെത െകണി ക 
ളിേല ഉറ്റി േച ൎ അവറ്റി അയവു വരു . എന്നാൽ അധികം ദൂേര
നടക്കയിൽ ഉള്ള െനയി േവഗം െചലവാകുേമ്പാൾ അസ്ഥികളുെട മുഴു കൾ (അ

ങ്ങൾ) തമ്മിൽ ഉര േപാകുന്നതിനാൽ കാൽ െകണി കളിൻ ഉ ള്ളിൽ ഒരു
വക േവദനയും വീക്കവും ഉളവാകും. ഇതു വിേശഷി ാ യം ഏറും േതാറും അനു 
ഭവമായ്വരു .
ഹസ്തം ഓേരാ വൃത്തിെയ െചേയ്യണ്ടതി ആയതു എ േയാ ശി മായും പാ 
ദം ശരീരെത്ത ധരിേക്കണ്ടതി അത്യന്തം ബലമായും ചമ ഞ്ഞിരി . മൃഗ 
ങ്ങളുെട അസ്ഥികൂട്ടം മനുഷ്യരുേടവറ്റി തുല്യമാ കിലും മനുഷ്യ മാ ം നി 
വ ൎ നി നടപ്പാനും ൈദവത്തിൻ വിശി ഷ്ട ിയകെള കാണ്മാനും കഴിവു .
മഹത്വം തിരണ്ട ഈ ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത നിങ്ങൾ വല്ലേപ്പാെഴങ്കിലും വണങ്ങി
അവ െചേല്ല ന്ന േസ്താ െത്ത െചലുത്തി ഒപ്പി േവാ? E. Lbudrfr.
ഇതി അസ്ഥിഖാണ്ഡസ്സമാപ്തഃ (േശഷം പിന്നാെല).
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A MEDITATION
(11) േവദധ്യാനം

വിേശഷി ഒരിക്കൽ മരിക്കയും പിെന്ന ന്യായവിധിയും മനുഷ്യ ൎ െവ കിട 
. എ . ൯, ൨൭.

മനുഷ്യൻ ഒരു വട്ടം മാ ം മരി ന്നതുെകാ ആ മരണം നിഭ ൎാഗ്യ മുള്ളതാ 
യി തീരു എങ്കിൽ സന്മരണമാ മാറു ഒരു മറുജന്മം എടു പിെഴ േപായതു
നന്നാ വാൻ കഴികയില്ല. വല്ല െലൗകിക കായ്യൎങ്ങളിൽ െതറ്റായി െചയ്തതു
ഒരു സമയം നന്നാ വാൻ പാടു . പരീക്ഷയിൽ േതാറ്റവൻ തനി േനരിട്ട
തിന്മകൾ ഓ ൎ പിന്നീടു അ തിെന ജയി അതിൽനി ഒഴി േപാകാം.
എന്നാൽ മരണേവള ഒരിക്കൽ മാ ം അടു ന്നതുെകാ : അേയ്യാ ഞാൻ െത 
റ്റി അതിലും ഇതിലും പിെഴ േപായി എ ണ ൎ ദുഃഖിച്ചാലും ജീവച െത്ത
തി രി പുതുതായി ആരംഭി സന്മാഗ്ഗൎിയായി ജീവിപ്പ്പാൻ തക്കം വരികയി
ല്ല. എന്നാൽ ൈദവം വിശ്വസ്തനും കരുണാസ ണ്ണൎനും ആകെകാ ം ദുഷ്ടെന്റ
മരണത്തിൽ തനി ഇഷ്ടമില്ലായ്കെകാ ം മനുഷ്യൻ മരി ം മുെമ്പ താൻ പല 
േപ്പാഴും ദീനം, േ ശം, വ്യസനം, മുതൽനഷ്ടം, ഓേരാ ആപ മുതലായവറ്റാൽ
മനുഷ്യെന തട്ടി ഉണത്തൎ ി അവ േബാധം വരുത്തി േശഷി ന്ന ജീവകാല 
ത്തിൽ അനുതാപവിശ്വാസസഭ ക്തികളാൽ മരണത്തി ഒരുങ്ങി നിേല്ക്കണ്ടതി 

അദ്ധ്വാനി വരു . ഒരിക്കൽ മരി ന്നതു മനുഷ്യ ൎ െവ കിട ംേപാ 
െല ിസ്തനും അേന കരുെട പാപങ്ങെള എടുപ്പാനായി ഒരിക്കൽ േഹാമിക്കെപ്പ 
. കത്തൎ ാവാ യ േയശു ി വിെന്റ യാഗമരണത്താൽ അേ ന െട മരണ 

ത്തി ആശ്വാസവും ഭാഗ്യവും വരു . കത്തൎ ാവിെന്റ ബലിമരണ ത്തിൽ
വിശ്വസി ന്ന ഏവ ൎം സകല പാപങ്ങളുെട േമാചനവും നി ത്യജീവനും സാ 
ധി . ആകയാൽ മത്തൎ ്യൻ ജീവനുള്ള േയശുവിൻ മരണത്താലുളവായ്വ 
ന്ന പാപേമാചനെത്ത ൈകക്കൽ ആ വാൻ എ േയാ ഉത്സാഹിേക്കണ്ടതു.
ൈദവം എല്ലാവ ൎ ം ഷ്ടാവാകയാൽ താൻ േയശു ിസ്തെനെകാ എല്ലാ 
വ ൎ ം േവണ്ടി വ്യത്യാസം കൂടാെത രക്ഷ േയയും ഉളവാക്കിയതി തക്കവണ്ണം
വിശ്വാസത്താൽ ഏവരും അതി െന്റ പങ്കാളികളായി തീരുകയും െച ം. പു മര 
ണത്താൽ നമു പി താവാകുന്ന ൈദവേത്താടു നിര വരുവാൻ വഴിെവ കിട 
ന്നിരിേക്ക നാം ഓേരാരുത്തൻ ഈ നിരപ്പിെന താന്താങ്ങൾ സ്വന്തമാേക്കണ്ട 
താ കു . മരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ാണേവദന കിടുകിടു മുതലായ െഞരിക്ക 
ങ്ങെള ഭയെപ്പടുവാൻ ആവശ്യമില്ല, അെതല്ലാം തൽക്കാലികമ േ . മരണെത്ത
ഭയങ്കരമായി തി ൎന്ന പാപെത്ത ഭയെപ്പടുേക േവ . കത്തൎ ാവിൽനി പാ 
പേമാചനം ാപിക്കാെത ക ആരും ആശ്വാ സേത്താെട മരണെമത്തേമൽ
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കിട വാൻ തുനികയുമരുേത.
മരണത്തിൽ പിെന്ന ന്യായവിധിയും മനുഷ്യ െവ കിട . അതിന്നായി
മരിച്ചവരുെട ആത്മാക്കൾ സേന്താഷേത്താേടാ ഭയേത്താ േടാ കാ െകാണ്ടിരി 

. പാപം മെറച്ചിെള കിട്ടിയ ആത്മാവി ന്യായവിധിെയ േപടിപ്പാൻ
സംഗതിയില്ല; േയശു ിസ്തൻ ഉളവാകിയ രക്ഷ തിെകഞ്ഞിരി എ ം
അവനിൽ വിശ്വസി ന്നവൻ ന്യാ യവിധിയിൽ വരാെത മരണത്തിൽനി ജീ 
വങ്കേല കടന്നിരി എ ം പരത്തിൽ െവട്ടാെവളിച്ചമായി വിള ം.
മഹാപുേരാഹിതനും രക്ഷിതാവും കത്തൎ ാവുമാകുന്ന േയശു ിസ്തേന നിെന്റ ാ 
യശ്ചിത്തമരണത്തിെന്റ അനു ഹം എെന്റ മരണത്തി ലും എനി അനുഭവമാ 
ക്കി നൽേകണേമ! നീ എെന്റ എല്ലാ പാപ ങ്ങെളയും ക്ഷമി ത നിെന്റ കരു 
ണയിലും സമാധാനത്തിലും മരി പ്പാൻ എനി തുണനിേല്ക്കണേമ! എ അേപ 
ക്ഷിക്ക. അേപ്പാൾ നാം അവെന്റ വരവിൽ സേന്താഷി ല്ലസിക്കയും അവൻ
തനി ള്ളവ ൎ ഒരുക്കി െവച്ച ഭാഗ്യത്തിൻ ഓഹരിക്കാരായി തീരുകയും െച 

ം. S.W.
൧. ജീവന്മദ്ധ്യത്തിങ്കൽ നാം ചാവിൽ ഉൾെപ്പടു . കൃപ എങ്ങിെന വരാം? തുണ
ആർ നി ? മദ്ധ്യസ്ഥാ നീയല്ലാെത പാപാൽ നാം ആണു ശാപ ൾ അന്തം
നരകത്തിരുൾ.
ശുദ്ധസഭാ ഗുേരാ! ശക്തജഗൽ േഭാ! േ ാഹം ക്ഷമി ന്ന േദവ! ിേയക പു 
രാൻ ചാവിൽ നാം മുങ്ങാെത ജീവിെച്ചാളിെയ കാണ്മാൻ കൃപ െചയ്താലും! (൨൨൦)
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A CHRISTMAS ODE
ിസ്താവതാരകീത്തൎ നം

രാഗം ഖമാജി. പല്ലവി. െചമ്പട.
ീധരൻ പരൻ ധരണിയിൽ പിറന്നാൻ

തിരുമഹിമ െവടിഞ്ഞാൽ... ീ.
അനുപല്ലവി
േശാഭചി ന്ന സൂയ്യൎ താരനില കട —രീരീരീ
ശാപം പൂ നര താപം തീപ്പൎതിനു— ീ.
ചരണങ്ങൾ.
ലഭി ം ഗുണെമ കാതി ഗുണം െകടുത്താദം—ഹവ്വാ
ലാഭം പാപകഷ്ടം ശാപം മാരണം മാേഖദം.
കൂപനിരയത്തി പാപിേലാകർ പിറ —രീരീരീ
േകാട്ടേകാടികളാ േയാടി വീണിടു — ീ.
൨.
പരഗതിയറിവതിനുഴ തപ്പിനട പലരും—പാഴിൽ
പാ േപയിൻ പിെമ്പ ആ േപാകുന്നതിേഘാരം.
നരഗതിെയ ണന്നൎതിൽ ചിലർ തിരിയു —രീരീരീ
നാഥന്വ ദി േഖദം നീക്കീടു — ീ
൩.
പര കിട ം താരം പരിഗണങ്ങെടയിടയിലതാ! േതാന്നി
ഭാതി െന്നാരുഭം ഭക്തനാം രാേജശനതാ!
നിെറ ന്നതസ്ഥലത്തിൽ വിെരയും േപകൾ മി —രീരീരി
നിലെകേട്ടാടി തമ്മിൽ തലതല്ലിച്ചെത — ീ
൪
പരംധരണിയാബരതലങ്ങളും നിെറഞ്ഞമേഹശൻ—താേന
പാരം സ്വ സ്ഥലം േമരിയിൻ ഉദേര പൂകാൻ:
തിരുപരാ മം ഭയപരമനീതിമതിയും—രീരീരീ
തീെരമാറ്റിതിരു േപരും ാഭവവും— ീ.
൫
ആട്ടിടയരെണവാൻ മാ െതാഴുത്തിൽ പിറന്നീശൻ—സൂക്ഷം
ആടുമാടുക്കെട േപടി യാഗമഴിച്ചീശൻ
മീട്ടീവീണകിന്നരം േ ഷ്ഠ ദൂത ഗായകർ—രീരീരീ
വിയത്തിെല ം തിരുമഹത്വം ആ ൎ ബഹു— ീ
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൬
”പര മഹിമവിണ്ണിൽ, ധരണിയിൽ വര സമാധാനം; ഇ
പാരിൽ മതൎ്യരിൽ സം ീതിയും ഭവിക്ക”—എ ം
പരിചിൽ ഘട്യംമുഴക്കി തിരുവനന്തപുരത്തിൽ*—രീരീരീ
പറ േച ൎ തി പക ൎ താണ്മേയാടു— ീ.
൭
മതി! മതി! ഗമി മതി തളന്നൎവത്സല േഖദം—േയശു
മാനുേവൽ തരുേന്ന നിരന്തസൽേമാദം
പതിമതിഗതിയിതിയതിധൃതിെയാടഖിലർ—രീരീരീ
പതിപ്പിനാ യം ഇക്ഷിതിയിൻ രക്ഷകനിൽ— ീ.
M. Walsalam.
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THE BIBLE IN THE NURSERY IN INFANT SCHOOLS
ശിശുശാലകളിലും അകംഭാഗത്തിലും കഴിേക്ക ന്ന േചാേദ്യാത്തരം

5. േയശു ിസ്തനു ദാഹിച്ച കാരം േവദം എ ാവശ്യം പറയു ?
6. മാനുഷസഹായം കൂടാെത ജീവനില്ലാത്ത ഏതു വി ഹം അനങ്ങിയിരു ?
7. ഏതു ര വാചകന്മാർ തമ്മിൽ ഏറ്റവും തുല്യരാകു ?
8. േയാബി നാശം വ േപായ നാല്ക്കാലികൂട്ടത്തി പകരം ൈദവം പിെന്ന 
യും ര ണ്ടിരട്ടിയായി സമ്മാനിച്ചിരിേക്ക മക്കളിൽ െവ മരിച്ച സംഖ്യെയ മാ ം
ഒപ്പിച്ച സംഗതി െയ ? (G. W.)
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A SACRED SONG
ഒരു ഗീതം

യേഹാവ എനി തെന്ന; ഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല. സങ്കീ. ൧൧൮, ൬.
2. കാ ള്ള േദശം രാ ിയിൽ േ ശം രാവിെല ഇമ്പമിതാ
ഭാനുവിളങ്ങി വാനം തിളങ്ങി േമാദിക്ക രക്ഷസദാ
3. ഓളങ്ങളൂെട ജ്വാലയിൽ കൂെട താ ൈദവം എെന്ന
തൂണുകൾ ആടും പൂക്കളും വാടും സാധുെവ അഞ്ചരുേത!
4. ക തുറ വീയ്യൎേനാ വ വാദ്ധൎിയിൽ നട േന്നാൻ
അ വിശ്വാസി സ നിവാസി േയശുെവാ ജീവി േന്നാൻ
5. കാൽപിഴച്ചാലും താണുേപായാലും േമെപ്പ േനാ ക നീ
കാറു െതളി േഖദം ഒഴി േ മത്തിൽ പാളു തീ.
6. േകൾ ക താത ജീവെന്റ നാഥ േദ്വഷിേയ ആട്ടിെക്കാൾ്വൂ
വാഗ്ദത്തം ത ശാന്തതവ രാജിതകൃപെചയ.
7. ചി ം നിൻവ ജീവൻ നിൻഅ സാന്ത്വനം താൻ െചാ േക
േയശുവിൻ ശക്തി േതമ്പാത്ത ഭക്തി ദാസനിൽ സാധി േക L. J. Frohnmeyer.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രു ം

I. RELIGIOUS RECORD ൈവദികവത്തൎ മാനം
THE JUBILEE-SINGERS മേഹാത്സവഗീതക്കാർ
(൨൧൪ാം ഭാഗേത്ത തുടച്ചൎ)
6. The first singing Trip ഒന്നാം ഗായനയാ .
നിത്യാഭ്യാസത്താൽ ആനെയ എടുക്കാം എ ം െതളിഞ്ഞ പാ കാെരെകാ
മാേലാ ക ൎ ം സമ്മതം വരുത്താം എ ം ൈഹ്വത്ത് സായ്വ് നിശ്ചയി
തെന്റ ശിഷ്യന്മാ ൎ നല്ല ാപ്തിെയ വരുത്തിയ േശഷം കൂട്ടത്തിൽനി ൧൩
േപെര െതരിെഞ്ഞടു അവ േരാടു കൂട ൧൮൭൧ ഒേക്താ ൬ാം൹ ഒൈഹെയാ
കൂറുപാട്ടിേല സിൻസിനാതി നഗരത്തി േലക്ക് പുറെപ്പ . പാ കാർ സഭയിൽ
െചേല്ലണ്ടതിനു അവ ൎ തക്ക വ ങ്ങളും തീവണ്ടി േക വു കൂലിയും ചില 
നാളേത്ത വി ണിൻ വകയും ഉണ്ടാേകണ്ടതി താൻ േനടി െവച്ച പ ണവും
അല്ലാെത കുടമായി വാങ്ങിയ പണവും കൂെട െചലവാേക്കണ്ടി വ . ഒേക്താ 

൭, ൮ാം൹കളിൽ ചിക്കാേഗാ നഗരം കത്തിേപ്പായേപ്പാൾ ലക്ഷം േപർ
പാപ്പൎിടം ഇല്ലാെത വ െലഞ്ഞതിനാൽ തങ്ങൾ േമളെക്കാഴു െകാ ആദ്യം
േനടിയ നൂറുരൂപ്പിക അവ ൎ ദാനമാ െയ്ക്കാടു . ചിലിേക്കാ പുരിയിേല
വഴിയമ്പലെത്ത അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ കരിക്കട്ട േപാ െല കറുത്ത കാപ്പിരികെള
ൈകെക്കാൾവാൻ ര വഴിയമ്പലക്കാ ൎ മനസ്സില്ലാതിരു ; എ ന്നാൽ മൂന്നാ 
മൻ അവെര േച ൎ എങ്കിലും അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന വഴിേപാക്കർ കാപ്പിരിക
െള െവറുത്തിനാൽ തെന്റ ഉറക്കറെയ അവ ൎ ഏ ിക്കയും െവള്ളക്കാ ൎ
അവേരാടു കൂട ഭ ക്ഷിപ്പാൻ മനസ്സില്ലായ്കയാൽ അവ ൎ േത്യകം ഭക്ഷണം
െകാടുക്കയും െച . അവർ പാടിെക്കാ വടക്കൻ ദി കളിൽ സഞ്ചരി
അന്ന അവ ൎണ്ടായ വരവു തങ്ങളുെട ഭക്ഷണത്തി ം യാണത്തി ം
മാ ം തിെക . എന്നിട്ട് കത്തൎ ാവിലുള്ള ത്യാശ നാണിപ്പി ന്നില്ല
എ െവ അവർ ൈധയ്യൎേത്താെട നിെല , നവേയാക്കൎിെലത്തി അടിമ
വിടു തി േയാഗക്കാെര കണ്ടേപ്പാൾ ആയ൨ർ അവെര തങ്ങളുെട ഭവനങ്ങളിൽ
ൈകെക്കാ കയും ൈഹ ിവാ ൎ ബീജർ എന്ന േകൾവിെപ്പട്ട േബാധകൻ
അവ ൎ വഴിയുണ്ടാ കയും െച . നവേയാക്കൎിേല ശീതജ്ഞന്മാരുെട
മുമ്പാെക പാടിയേപ്പാഴും കൂെട എല്ലാവരും അവരുെട വിദ ദ്ധതെയ സമ്മ 
തിേക്കണ്ടി വ . അരിൽ ഒരു ഗീതജ്ഞൻ പറയുന്നതാവിതു: കുയിൽനാദ
ത്താൽ േകൾ ന്നവ ൎ മയക്കം വരു ന്ന പാ കാെര ഞാൻ േക എന്നാലും
ഇവരുെട പാ ട്ടിനാൽ സമമായ ഇളക്കം ഇേ ാളം എ ം കണ്ടില്ല. അടിമ
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കാലെത്ത െതാ പാടിയ ഓേരാ പാ കളിൽ അടങ്ങിയ അല്ലലും പാടും ദീന 
തയും ആധിയും ആവലാധിയും േക യും വിട്ടത ലിന്നായി ള്ള ആകാംക്ഷയും
മ ം അവരുെട സ്വരവാ കൾ മൂലമായി ഹിച്ചതു മാ മല്ല ഇരിമ്പകം (ഉരി )
േപാെല കരു ള്ള കിഴവന്മാരും ൈപതങ്ങെള േപാെല കണ്ണീർ ഓേലാ ല
വാ ൎ . യേഹാവ തെന്റ മക്കെള അടിമവീട്ടിൽനി വിടുവി ം മുെമ്പ തങ്ങ 
ളുെട കുടി ലുകളിൽ നടത്തിയ കൂട്ടില്ലാത്ത പാ േകൾേക്കണ്ടതി സംഗതി
ഉണ്ടായിരു .—അ െതാ അവരുെട യാ യിൽ നഗരം േതാറും എല്ലാവരും
അവരുെട പാ േകൾേക്കണ്ടതി തിക്കി തിരക്കികൂടും, ഘടിഗാരങ്ങെള
ദാനമായി െകാടുപ്പാനും മിദ്ല് െതൗനിൽ ഒരു കച്ചവട ട്ടം വാഷ്പ ദീപെത്ത
(ആവിവിളക്കിെന) കത്തിപ്പാൻ േവ ന്ന ഉപകരണങ്ങെള െകാടുപ്പാനും െബാ
സ്തനിൽ ഒരു യ കാരൻ വില മതിച്ച വലിയ കുഴൽ കിന്നരെത്ത െകാടുപ്പാനും
ഏ . അവർ െബാസ്തനിൽ ഒെരാറ്റ േമളെക്കാഴു െകാ ൨൪൦൦ രൂപികയും
അവരുെട യാ യുെട അവസാനത്തിൽ നാ തിനായിരം രൂപികയും സമ്പാദി 

. ഈ േനടിയ മുതലിെന്റ പാതി മുതൽ െകാടു ൨൫ ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള
സമ ഉയന്നൎിലം നശ്വിലിനു സമീപ വാങ്ങി. ആ സ്ഥലം മുെമ്പ മണ്േകാട്ട
ആയതിനാൽ വിദ്യാലയമാണവന്മാരും കൂലിക്കാരും കൂടി ആ സ്ഥലെത്ത തട്ടി
നിരത്തി പുതിയ വിദ്യാലയത്തിനു അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും െച .
ഇങ്ങിെന കത്തൎ ാവു േചാദി ന്നതിലും നിെന ന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി
അവ ൎ സാധിപ്പി . അതിെന്റ േശഷം അവരുെട രണ്ടാം േമളെക്കാഴു യാ 

യിൽ െബാസ്തനിൽ െവ ൨൦,൦൦൦ േപ ൎ ഒരിക്കൽ തെന്ന പൂണ്ണൎസമ്മതം
വരുത്തി. ഫിലെദ ിയ ബല്തിേമാർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും പാടി. ഇല്ലിേനായിസ്സ്
നഗരത്തിൽ ഉള്ള വഴിയമ്പല േവലക്കാർ അവ ൎ ശു ഷ െചയ്യരുെത
അഹങ്കരിച്ചതിനാൽ അവർ തെന്ന തങ്ങളുെട െചരു തുെട കയും മ ം
െചേയ്യണ്ടി വ .
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7. The Transatlantic Debut
കടൽ യാ

സവ്വൎകലാശാലെയ തീേക്കൎണ്ടതിനു ഇ ം പക േപാരായ്കയാൽ അവർ ഇം ന്തി 
േല േപാകുവാൻ നിശ്ചയി . അേന്നാളം ആബാലവൃദ്ധം അവരുെട പാ േക
വന്നിരിേക്ക ന വേയാക്കൎിൽ അേനക തീക്കപ്പൽ ട്ടങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒ മാ  
േമ കറുത്ത പാ കാെര സാ ന്മാേരാടു കൂെട ഒന്നാം തരത്തിൽ കയറി േപാവാൻ
അനുവദി . െശഫ്സ് ബരി വാഴുേന്നാ രും അൈഗ്ഗൎൽ ഭുവും മുേമ്പത്ത േ ഷു 
മ ിയായ െ ദ് സ്തൻ സാ ം അവെര തങ്ങളുെട അരമനകളിൽ ൈകെക്കാണ്ടത 
ല്ലാെത ച വത്തൎ ിനി ത രാട്ടി അവകൎളും േവല്സ് ഇളമയവകൎളും മുൻകാല 

തിരിച്ചറിചില്ലാത്ത കാപ്പിരികൾ തങ്ങളുെട കുച്ചകങ്ങളിൽ പഠിച്ച പാ കൾ 
െചവി ചാേയ്ക്കണ്ടതിനു മടിച്ചേതയില്ല.

ഇവവ ൎ ൧൧൨ പാ കൾ ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം ഉ . ആ പാ കൾ നല്ല താള 
വും േമളവും ഉള്ളതു കൂടാെത ഉൾക്കാമ്പിെന കാ ൎ കളയുന്ന അഴകുള്ള പാ ക 
െള േകട്ടാൽ അടിമതനത്തി േല ഇളപ്പവും ഇളിഭ്യവും തെന്നയല്ല, വിെണ്ടടുപ്പിെന്റ
െതളിഞ്ഞ ആശയും ൈദവജനത്തി െന്റ പുനജ്ജൎ നനവും കൂെട അതിൽനി
വിള ം. ഈ പാ കളാൽ ിസ്തീയ വിശ്വാസ ത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ത്യാശ
തിളങ്ങി വരു . സ വാദ്ദ് ൎ എന്ന േമളെക്കാഴുപ്പൻ അേമരി ക്ക യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ
ഉടെന അടിമകൾ പണിെയടുത്ത േതാട്ടങ്ങളിൽ െച അവെരെക്കാ പാ ക 
െള പാടി , അതിൽ ഉത്തമമായവെറ്റ ഒരു ബന്ധത്തിൽ േച ൎ കുറിച്ചിരി  

. േമൽ പറ പാ കാർ മൂ മാസങ്ങേളാളം ലണ്ടനിൽ പാടിയ േശഷം
ജൎൻ എന്ന തി െപ്പട്ട േബാധകൻ ൭൦ാം കൂടിയ സഭയിൽ സംഗി തീ◌ൎ 

ന്നാെറ താൻ അവിെട െവ അവെര െകാ പാടി . േ ാ ാന്തിലും അവർ മൂ 
ടി എന്ന ഉണ ൎേബാധകെന്റ സംഗത്തിൽ പാ െകാ സഹായിക്കയും െച 
േന്നടത്ത് എല്ലാം ഏവ ൎം സേന്താഷം വരു കയും എണ്പതിനായിരം ഉറു 
പ്പിക സമ്പാദി െകാ അേമരിക്കാവിേല തിരി േപാക യും െച .
തിരിെക രണ്ടാമതും അവർ ഇം ന്തിേല േച ൎ ലണ്ടനിൽ മൂദി സങ്കി എന്ന 
വ ൎ തങ്ങ ളുെട സംഗങ്ങളിൽ സഹായിച്ച േശഷം േവല്സിലും െതേക്ക ഇം 

ന്തിലും േപായി പിെന്ന യും എണ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിക നാട്ടിേലക്കയച്ച േശ 
ഷം െഹാല്ലന്തിേല ം െച അവിെടയും ജനങ്ങൾ പരസമ്മതം വരുത്തി
മടങ്ങിേപ്പാ . ൧൮൭൫ാമതിൽ സവ്വൎകലാശാലെയ തി ഷ്ഠി വമ്പിച്ച എടു 

കെള ഉണ്ടാക്കീ ം സ്ഥലം േപാരാ എ പിേറ്റ തെന്ന കണ്ടതുെകാ ഫി 
േസനാപതി പിേന്നതിൽ ഇം ന്തിേല എഴുതി അയച്ചതാവിതു: എങ്ങിെന 

െയ ങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇനിയും മെറ്റാരു വലിയ എടു െകാ അത്യാവശ്യമു .
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ആയേതാ വി േശഷാൽ കറുത്ത േ രിതെര േവ ം േപാെല അഭ്യസിപ്പി തങ്ങ 
ളുെട േവെലക്കായി ഒരു വാൻ തെന്ന. പുതിയ പാഠകശാെല അടിസ്ഥാനം
ഇട്ടിരി എങ്കിലും അതിേന നിവൃത്തിേക്കണ്ടതി േവണ്ടി തങ്ങളുെട പാ  
കാർ ൭൭ാമതിൽ യൂേരാപ്പിേല യാ െച ം. ഗുമ്മൎാനർ അവെര ഏറ്റവും
സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാണ്ടതിനാൽ അവർ പല ഗാമ്മൎാ നഗരങ്ങളിലും
വിേശഷി ബല്ലൎിനിലും അധികം നാൾ താമസി അവിെട ച വത്തൎ ിയും
ഇളമയും കുഡംബ സഹിതം അവരുെട പാട്ടിൽ വളെര രസിച്ച േശഷം ൧൮൭൮
േമയി മാസ ത്തിൽ അവർ സ്വീത്സർലാന്തിേല ം പുറെപ്പ േകട്ടവ ൎ വിസ്മയ 
വും സമ്മതവും വരുത്തി േപാ .
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S. Short sketch of the life of one of the Singers
പാ കാരിൽ ചുരുങ്ങിയ ജീവചരി ം

േതാമാസ ര ിങ്ങ് എന്നവൻ ൧൮൫൪ൽ െതന്നസി കൂറുപാട്ടിൽ ജനി . താൻ
ജനി െമ്പ മുതലാളി തെന്റ അപ്പെന വി കളഞ്ഞതിനാൽ അപ്പെന തനി 

അറിവാൻ പാടു ണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. അവെന്റ അമ്മ അടിമയുെട കടുപ്പത്തിൽ 
നി െതറ്റി േപാേകണ്ടതി കൂട ട കാട്ടിേല ഓടിേപ്പാെയങ്കിലും പിടി 
െപ്പ കഠിനമായ വാറടി െകാള്ളണ്ടി വ . അതിനാലും ഫലമില്ലായ്കയാൽ മു 
തലാളി അവെള െതേക്ക നാട്ടിേല വി കള . എെന്റ കുട്ടികെള വിടുക 
േയ ഇല്ല എ കര െകാ അമ്മ പറ തും കൂലിക്കാർ അവെള ഇ െഴ 

െകാ േപായതും താൻ നല്ലവണ്ണം ഓ ൎ . അവൻ അമ്മേയേയാ ദൂേര
െകാ േപായി വി കളഞ്ഞ ഉടപ്പിറ കെളേയാ ഇതുവെര കണ്ടിട്ടില്ലാതാനും,
൮ാം വയസ്സിൽ തേന്നാളം േപാരുന്ന കരി എടു പൂേട്ടണ്ടതി മുതലാളി അവ 
െന നിബ്ബൎ ന്ധി . പിെന്ന അവെന േമശെയ ശു ഷിപ്പാൻ ആക്കിയതു െകാ
യജമാനന്മാർ േപാരിെന െതാ എ സംസാരി എ െചവി െകാടു
േകൾ ം.1) തങ്ങേളാടു അറിയിേക്കണ്ടതി അേപക്ഷിച്ച േശ ഷം അടിമകേളാ 
ടു താൻ ഉ േകട്ട വത്തൎ മാനെത്ത പരിവായി അറിയി ം. വടക്കർ േതാ െവ 
ങ്കിൽ അവരുെട മുഖങ്ങൾ വാടും ജയിച്ച വത്തൎ മാനം െകാ വരുേന്താറും എല്ലാ 
വരും ഒെത്താരുമി പാടുവാനും തുട ം. ൧൮൬൨ാമതിൽ വിടുതലിെന്റ വത്തൎ  
മാനം അവിേടയും എത്തി. ആയതു യജമാനൻ തെന്റ അടിമകേളാടു അറിയിച്ച 
േപ്പാൾ അവർ സേന്താഷം െകാ തുള്ളിച്ചാടി പാടുവാനും തുടങ്ങി. മൂ വ◌ൎ 
ഷം കഴിഞ്ഞ േശഷം േതാട്ടത്തിൽനി പുറെപ്പ ടുന്ന അവധി എത്തി. ര ിങ്ങ്
ഉടെന ി സവ്വൎകലാശാലയിൽ േച ൎ അവിെട ചില െകാല്ലങ്ങൾ പഠി
പാ കാർ തങ്ങളുെട കറുത്ത സേഹാദരന്മാരുെട ഉപകാരത്തിനായി നട ത്തിയ
േമളെക്കാഴു കളിൽ സഹായി േപാരുകയും െച . Basl. Volkob. 1878 p. 146
ff.
(േശഷം പിന്നാെല)
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2. POLITICAL NEWS െലൗകികവത്തൎ മാനം

ആസ്യ Asia.
മ ാശിസംസ്ഥാനം — പുകവ ണ്ടിക്കിണ്ടം.— ഒേക്താബർ ൩൦ ബങ്ക ളൂരിൽനി 

ഒരു കൂട്ടം കിള രങ്കകാർ (Sap pers, Miners) കുഡുംബങ്ങളുമായി െചന്നപ്പട്ട
ണേത്ത ം പുറെപ്പ . ആ രാ ിയിേല കന ത്ത മഴെകാ പുകവണ്ടിപ്പാതയു 
െട പശയി ല്ലാത്ത മ െവള്ളം കടി ഇരു േപായതു യ നായകൻ അറി 
യാെത ൩൧ ൹ രാവിേല ൩ മണി ൩൭ നാഴിക മ ാശിയിൽനി ദൂരെപ്പട്ട
ചിനേമ്പട്ടേയാടു അടുത്തായേപ്പാൾ യ വും വണ്ടികളും പാത്തികെള വി കിള

രങ്കക്കാരുെട ര വണ്ടികൾ തക ൎ േപാ യി. ഏകേദശം ൨ഠ േപർ മരിക്ക 
യും അമ്പ േതാളം വല്ലാെത മുറിെപ്പടുകയും െചയ്തിരി , കഷ്ടം.
അബ്ഘാനിസ്ഥാനം — കാബൂ ൽ.— ഒേക്താ ൧൩ ൹ േരാബത്ത്ൎ സ് േസ നാ 
പതി പടയുമായി ബാലഹിസ്സാരിൽ യാ െതാരു വിേരാധം ടാെത േവശി .
അ മിർ െസാഖ്യേക്കടു നടി കൂട െചന്നിെല്ലങ്കി ലും അ വയ ള്ള തെന്റ മൂ 

മകെന അയ . ബാലഹിസ്സാരിൽ ൮൫ കാളേന്താ കളും ഗഭ ൎങ്കലക്കികളും
വളെര െവടിമരു ം ഏറിയ ആയുധങ്ങളും ഇം ിഷ്കാ ൎ കിട്ടിയി രി . ൧൭
൹യിൽ ൈസന്യെമല്ലാം കാ ബൂലിൽ കൂടി കടത്തിയ േശഷം പട ലവ നായ
േരാബത്ത്ൎ സ് മുഖ്യ ജനങ്ങെള വിളി വരുത്തി അവർ േകൾേക്ക അറിയിച്ച
പര സ്യവിതു: ദൂതവധം നിമിത്തം കാബൂൽ ന ഗരെത്ത നശിപ്പിേക്കണ്ടതാകു
എങ്കിലും അം േക്കായ്മ ബാലഹിസ്സാരിെന്റ ചു മുള്ള വീ ടുകെള മാ ം നിരത്തി
േശഷം നിവാസിക ൾ ഒരു പിഴേയ ക ി . കാബൂലി ലും പ നാ 
ഴിക ചു വട്ടത്തിലും യുദ്ധധ മ്മൎം (martial law) മാണം. നഗരത്തിലും അതിെന്റ
അ നാഴിക ചു വട്ടത്തിലും ഒരുത്ത ൎം ആയുധങ്ങൾ വഹി കൂടാ െച യ്താ 
േലാ മരണം നിശ്ചയം. അം ജകളു െട മരണത്തിൽ പ ള്ളവെര കുറ്റത്തിനു
ത ക്കവണ്ണം ശിക്ഷി ം എ ം മ ം തെന്ന. പരസ്യം വായി തീന്നൎ ഉടെന
കൂടിവന്ന മാണികളിൽ ആരും നിെനയാത്തവണ്ണം മുസ്താഫി ഒജീരിെനയും യാ 
ഹികഖാെനയും അനുജെനയും പിടി തടവിലാക്കിയിരി .
ഒേക്താ ൧൯ ൹ േരാബത്ത്ൎ സ് പടത്തല വൻ പുനരാേലാചന െചയ്വാൻ ക ി 
ച്ചി ം അമീർ അബ്ഘാനസ്ഥാനവാ െയ രാജി െകാടു എ സിദ്ധാന്തിച്ചി 
രി . ഒ േക്താബർ ൧൬ ൹ ബാലഹിസ്സാർ എന്ന അ രണിൽ (citadel, െചറു 
േകാട്ടയിൽ) ഒരു കൂട്ടം െവടിമരു മൂ വട്ടം െപാട്ടിെത്തറിച്ചിരു . അതിനാൽ
േമലരൺ (upper citadel) എല്ലാം ഇടി േപായി. ചില പടയാളികൾ മാ ം
െപാടിെത്തറി നടെന്നട ഉണ്ടാ യതു ൈദവകടാക്ഷം എേന്ന േവ . ഒരു നാ
യകനും ഇരുപതു പടയാളികളും വീഴുന്ന മ തിലിെന്റ കല്ലിനാൽ മൂടിേപ്പായി അവ 
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രിൽ നി ൧൧ േപേര ഓേരാ മുറിേവാേട വലി പ്പാൻ കഴിവുണ്ടായി. േശർആലി
ആ സ്ഥല ത്തിൽ േശഖരിച്ച ഏറിയ ആയുധങ്ങൾ മുഴു വേന നശി േപായിരി  

. േമേല ബാല ഹിസ്സാരി പിടിച്ച തീെയ ൧൭ ൹ൽ മാ ം അട വാൻ
സാധി . ഏകേദശം 250,000 റാ ത്തൽ െവടിമരു ള്ള മരുന്നറ േകടു വരാെത
രക്ഷെപ്പ . ഈ സംഭവം നിമിത്തം ര പ ട്ടാളങ്ങൾ െചറു േകാട്ടെയ വി അടു 
ത്ത സ്ഥ ലങ്ങളിൽ പാളയം ഇറങ്ങി. ഹിമക്കാലത്തി െന്റ കടുപ്പം വിചാരിച്ചാൽ
പടയാളികൾ സങ്കടം തെന്ന.
യുദ്ധബദ്ധന്മാെരയും േകായ്മബദ്ധന്മാെര യും (political prisoners) വിസ്തരിേക്കണ്ട 
തി ര വക ിവീരന്മാെര നിയമി .
൨൦൹ യിൽ ദൂതവധത്തിലും ആയുധം എ ടു ന്നതിലും കുറ്റക്കാരായ കാബൂലിേല
െകാ വാളും ആഗാർഖാനും സുൽത്താൻ അജിദ് ഖാനും ജിഹാദ് സംഗിച്ച
മുഖ്യമുല്ലാവും ഒ രു അബ്ഘാന േസനാപതിയും എന്നീ അ േപെര തൂക്കി ള 

. േ ാഹികളുെട ത ലവന്മാെര പിടികൂടുവാൻ വളെര ഉത്സാഹി . ബാ 
ലഹിസ്സാരിൽനി നീങ്ങിയ അം പട്ടാളങ്ങെള േശ ൎർ പാളയത്തിൽ പാ◌ൎ 
പ്പി . ഒേക്താബർ ൩൦൹ േരാബത്ത്ൎ സ് േസ നാപതി കാബൂലിൽ രണ്ടാം
പരസ്യമറിയി ച്ചതു എെന്തന്നാൽ: അമീർ തെന്റ സ്ഥാനെത്ത അം േക്കായ്മയു 
െട ൈകയിൽ ഏ ിച്ചതു െകാ ഇം ിഷ്ക്കാർ ആ ഭാരം ഏറ്റിരി എ ം
ഓേരാ സ്ഥാനപതികൾ ഇം ിഷ് ക്കാ ൎ ബാദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ ആകു എ ം വി
േരാധമായി നട ന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവി േക്കണ്ടിവരും എ ം എല്ലാ ജകൾ 

പൂണ്ണൎ സ്വാത ്യവും നീതിന്യായമുള്ള കയ്യൎവിചാര വും ഉണ്ടാകും എ ം
അം േകായ്മ നാട്ടിേല മു മ്പന്മാേരാടും േഗാ മൂപ്പന്മാേരാടും ഭാവിയിേല വാ മ 
ങ്ങെള കുറി ആേലാചന കഴി ം എ ം മ ം തെന്ന.
െനാെവ ൩ ൹േത്ത കമ്പിവത്തൎ മാന കാരം യാ ബ് ഖാൻ േകായ്മത്തടവു 
കാരൻ ആേ ായി എ േക . നഗര േവ ശനനാളിൽ കൂട െചല്ലായ്വാൻ
ഓേരാ ഒഴിക ഴിവു പറഞ്ഞതിനാൽ അവെന്റ േമൽ സംശ യം ജനി . അവെന്റ
കൂടാരെത്ത പടത്ത ലായ്മസ്ഥാന (head-quarters) അടിപ്പി . ഒേക്താ 28
൹ താൻ ഓടിേപ്പാകുവാൻ തു നിഞ്ഞതു െകാ നാ തു െവള്ളക്കാെര കാ വൽ
നിശ്ചയി . ഇവരിൽ ഒരു കാവൽ കൂ ടാരത്തിെന്റ അക ം നാലു കാവല്ക്കാർ പുറ

ം സഞ്ചരി വരു .
േശർ ആലിയുെട െപാൻമകനായ അ ള്ളജാനിെന്റ അമ്മയുെട ൈകയിൽനി 

യാ ബ് ഖാൻ ഓേരാ മുതൽ തട്ടിപ്പറി കു ഴിച്ചിടീ . കിട്ടിയ ഒ കാരം
െനാെവ 4൹ െപാ ം വിലേയറിയ ക ം ഒമ്പതു ലക്ഷം വിലേയാളം കുഴിെച്ച 
ടുത്തിരു . അ മീർ എണ്പതു ലക്ഷത്തിെന്റ െപാ ം െവള്ളി യും മ ം ഓേരാ
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അരമനകളിൽ കുഴി െവ ച്ചിരി േപാൽ.
ചതികുല െചയ്ത 3 നായകന്മാെര കഴിച്ചി ട്ട സ്ഥലം എവിെട എ േകായ്മക്കാർ
അേന്വ ഷിച്ചാെറ നാ കാർ ൩ ശവ ഴികെള കാണി കുഴി േനാക്കിയേപ്പാ 
േഴാ അതിൽ നാ കാെര ഇട്ട കാരം കണ്ട േശഷം ആ നായ കന്മാരുെട ശവങ്ങ 
െള േ ാഹികൾ കാബൂലിൽ കൂടി വലിച്ച കാരം േക ശവങ്ങെള ഇട്ട സ്ഥലം
ഇതു വെര ം ക കിട്ടിയതുമില്ല.നടന്ന ചതികുലെയ റി ഓേരാ സാക്ഷി
കെള വിസ്തരി . യാ ബ് ഖാ പക്ഷ മായ പരിചാരകർ തങ്ങളുെട യജമാ 
നൻ കുടു ങ്ങി േപാകാത വാറു ഓേരാ ക കഥകെള ഉ ണ്ടാ .
ബാല ഹിസ്സാരിെന്റ മതിലുകേളയും അ തിലുള്ള സകല എടു കേളയും ഇടി
കളയു ന്നതു കൂടാെത കിട്ടിയ പ ലക്ഷം റാ ൽ െവടി മരുന്നിൽനി ആശു 
മല്ലാത്തതു ന ശിപ്പി വരു .
േശഷം ഇടങ്ങൾ.—ഒേക്താ ൧൪ ൹ െമാംഗൽ സ്ഖിങ്ങ് വാട ഹുസ്സാൻ അേഹ്മ ദ്
േഖയിൽ എന്ന േഗാ ങ്ങൾ ആലിേഖയി ലുള്ള പാളയേത്താടു െചറു വ .
പാളയ ക്കാർ നന്നായി െചറുത്തതു കൂടാെത കുതിര കാൽപടകൾ അവെര ആ  
മി പായി കള .
പടത്തലവനായ െഗാഫ് (Gough) വിവി ധ ആയുധങ്ങളുള്ള ൈസന്യവുമായി
ഓേക്താ ൧൪ ൹ ൽ ജലാലാബാദ് നഗരത്തിൽ േവശി . കറാച്ചി ം
സഖരി ം ഇടയിൽ ലക്കി എന്ന സ്ഥലത്തിലും മൂലസ്ഥാനത്തി ം േരാരി ം
നടുവിലുള്ള ഖാൻപൂർ എന്ന ഇട ത്തിലും േപാരിന്നായി െച ന്ന പടയാളിക ൾ
ആശ്വാസപ്പാളയങ്ങെള സ്ഥാപിച്ചിരി .
കട്ടിയ വാടയിേല തലവന്മാർ േകായ്മ േപറിന്നായി ആയിരം ത കുതിരക 
െള സ മ്മാനിച്ചിരി . ഒേക്താ ൧൪ ൹ ശ ക്കൾ ആലിേഖയിൽ പാ 
ളയെത്ത ആ മിച്ച ദിവസത്തിൽ ശതർ ഗദ്ദ ൎൻ കണ്ടിവാതിലിെന യും കയറി 
പ്പിടിപ്പാൻ േനാക്കി. ഈരായിരം േപേരാളം ര ാവശ്യം പീരങ്കികൾ ഇട്ട
സ്ഥലം വെര ം മൂൽപു എങ്കിലും അവരുെട ര പടെക്കാടിയും ൨൦൦ ആളും
േപാേ ാ യിരി . ൨൦ ൹ ആലിേഖൽ ശതർ ഗദ്ദ ൎൻ എന്നീസ്ഥലങ്ങൾക്കി 
േടയുള്ള അബ്ഘാനർ പലവിധം അലമ്പൽ ആക്കി െകാേണ്ട േശഷം കാബൂൽ
ഇം ിഷ്ക്കാരുെട ൈകയിൽ വ എ നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞേപ്പാൾ നാലുദി

കളിേല ചിതറിേപ്പായി.
ഒേക്താ വ൫ ൹ കന്ദഹാരിന്നടുത്ത ഷാ ജൂറി എന്ന സ്ഥലത്തിൽ െചാൽെക്കാ 
ണ്ട കവ ച്ചൎക്കാരനായ സേഹബ് ജാൻ ൨൦൦ കുതിരപ്പ ടയാളികളും ൭൦൦ കാലാള 
രും ആയി പാളയം ഇറങ്ങിയതു ഹ ഗ്സ് (Hughes) പടത്തലവൻ േകട്ടതിനാൽ
െകാന്നൎൽ െകന്നടിെയ വിവിധ ആയുധങ്ങേളാടു അയ . ശ ക്കെള ആട്ടി യ
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േശഷം േപാക്കൎളത്തിൽ ൪൨ േപെരയും അ വരിൽ സെഹബ് ജാെന്റ ഉടലിെന 
യും ക െണ്ടത്തിയിരി .
െനാെവ ൪ ൹ കന്ദഹാരിൽ െവ അ വിടുേത്ത േ ഷ്ഠന്മാർ മുല്ലമാർ കച്ചവട 
ക്കാർ എന്നിവരുെട മുമ്പിൽ വായിപ്പിച്ച പരസ്യ കാരം സിദ്ദ ൎാർ േശർ ആലി 
ഖാൻ എന്നവ െന പുതു മങ്ങെള നിശ്ചയി േവാളം അം േക്കായ്മ കന്ദഹാർ
കൂറുപാടിെന്റ വാഴിയായി സമ്മതിച്ചിരി എ അറിയി െകാ ടു .
െനാെവ ൭ ൹ ര മലേഗാ ങ്ങൾ വി ധിച്ച പിഴെയയും ആൾ ജാമ്യങ്ങെള 
യും ഏ ിച്ചിരി .
െനാെവ ൮ ൹ തലവനായ േബക്കർ ച െദ്ദ ൎതാഴ്വരയിലുള്ള ഇന്ദിക്കി എന്ന ാ 
മെത്ത വള ൫൦ േ ാഹികെളയും ഓേരാ ആയുധ ങ്ങെളയും പിടിച്ചിരി .
േ ാഹികെള ൈകെക്കാണ്ട ാമക്കാ ൎ നവധാന്യത്തിെന്റ ഒരു പിഴെയ വിധി 
ച്ചിരി .
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