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SAVED AT SEA, A LIGHT-HOUSE STORY
സമു ത്തിൽ നി രക്ഷെപ്പട്ടതു, ഒരു വിള മാടക്കഥ

By the Rev. C. M�ller

൩. അദ്ധ്യായം.
െക രക്ഷിച്ചതു. (൫൧ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ)
ഏകേദശം ഒരു മിനു കഴിഞ്ഞാെറ ഞാൻ കണ്ട കറുത്ത വ ഞ ങ്ങളുെട സമീ 
പ െട നീന്തിക്കട . അതു മറി കിട ന്ന ഒരു േതാ ണിതേന്ന, എ
ക . അവരുെട േതാണി േപാേ ായി, േജമ്േസ വലി െകാൾക, എ മുത്ത 
ച്ഛൻ പറ : േതാണിയിൽ ആൾ ഉണ്ടായി രു േവാ? എ ഞാൻ േചാദി 

. ഇല്ല എൻമകേന, അവർ അതി െന െവള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയേപ്പാൾ ഓളങ്ങൾ
അതിെന വലി െകാ േപായി, എ അവൻ പറ . പിെന്ന ഞങ്ങൾ േതാ 
ണിെയ വി ക പ്പലിെന്റ പാതിവഴിയായേപ്പാൾ കപ്പക്കാർ ഞങ്ങെള ക , ഒരു
െവടി ക്കമ്പിെന െപാട്ടി . അധികം അടു േമ്പാൾ കപ്പൽ വലിയതും അതി 
േന്മൽ ആൾ നട ന്നതും ഉ എ ഞങ്ങൾ ക . ഹാ നിഭ ൎാ ഗ്യമുള്ള ജന 
േമ, േജമ്േസ ഉറേക്ക വലിക്ക, എ മുത്തച്ഛൻ പിേന്നയും വ്യസനി പറ .

േമണ ഞങ്ങൾ കപ്പൽ മുഴുവേന ക . അതു എൻ ിപ്പാറേമൽ ഉറ നി ,
അതിെന്റ പി റം െവള്ളത്തിൽ മു ങ്ങിക്കിട , തിരകൾ ഭയങ്കരമായി അതി 
െന്റ േനേര ത കയും െച . പല ആളുകളും കപ്പലിെന്റ കയറുകെളയും മുറി 
ഞ്ഞ പാമരങ്ങെളയും പിടി നി . ജീവേനാളം ആ കാ എെന്റ ഒ◌ാമ്മൎ വി 
ടുകയില്ല. മുത്ത ച്ഛനും േജമ്സും അത ത്സാഹം കഴി ത വലി , േതാണി 
െയ കപ്പ ലിെന്റ അരിക എത്തി എങ്കിലും കാറ്റിെന്റയും െവള്ളത്തിെന്റ യും
ഉരുസൽ നിമിത്തം അതിൽ കണ്ട ജനങ്ങേളാടു സംസാരിപ്പാൻ ക ഴിഞ്ഞില്ല.
പലവട്ടവും േതാണിെയ കപ്പലിെന്റ നീളഭാഗത്താ വാൻ മിച്ചതു തിരകളുെട
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ത നിമിത്തം അസാദ്ധ്യമായാെറ ഉരുക്കാർ ഞങ്ങൾ ഒരു കയറു എറി
ചാടി. അതിെന ഞാൻ യാസേത്താ െട പിടിച്ചാെറ, മുത്തഛ്ശൻ അതിെന
േതാണിേയാടു െകട്ടി ഉറപ്പി . എന്നാെറ അവൻ േജമ്േസ ഉറേക്ക വലിക്ക, നാം
എങ്ങിേന എങ്കിലും ചി ലെര ഇറക്കി െകാ േപാേകണം, എ െചാല്ലി േതാ 
ണിെയ കഴിയുന്നിട േത്താളം അടുക്കി പിടി . അേപ്പാൾ കയറു ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന
ഭാഗ ആണുങ്ങളും െപ ങ്ങളും തിക്കിത്തിരക്കി കൂടുന്നതു ഞാൻ േനാക്കി കാ 
ണു കയാൽ ഞാൻ വളേര വ്യസനി . ഇവെര എല്ലാവെരയും ഒരുമി െകാ
േപാകുവാൻ പാടില്ലേല്ലാ, േതാണി നിറഞ്ഞാൽ നാം കയറി െന അറുേക്കണം
എ മുത്തഛ്ശൻ േ ശേത്താെട പറ . ഇങ്ങി േന ഞങ്ങൾ കപ്പലിെന്റ അരി 
കിൽ തേന്ന ഇരിക്കെകാ തിരകൾ വ രുന്നതിന്നിടയിൽ ആളുകൾ േതാണി 
യിേല തുള്ളിച്ചാടുവാൻ സംഗതി ഉണ്ടായി, അസാരം ഒരു ശാന്തതയും സംഭ 
വി തുടങ്ങി. ഇവിേട ഒന്നാ മതു വരു , േജമ്േസ േനാക്കിെക്കാ എ
മുത്തഛ്ശൻ പറഞ്ഞ േപ്പാൾ കയറിെന്റ സമീപം ഒരാൾ നി , തഞ്ചം േനാക്കി
ൈകയിൽ പിടിച്ചിരി ന്ന ഒരു െകട്ടിെന ഞങ്ങളുെട േതാണിയിേല എറി 

കള . അതിെന കണ്ടി മുത്തശ്ശൻ ൈക ര ം മലത്തൎ ി െകട്ടിെന പി 
ടി : ഇതിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടേല്ലാ എ പറ , എെന്റ ൈക യിൽ െവ ത .
ഞാൻ അതിെന വാങ്ങി േതാണിയുെട അടിയിൽ എെന്റ അരികിൽ കിടത്തി.
എന്നാൽ മെററാ വരിക, േവഗം എൻ മക്കേള, എ മുത്തഛ്ശൻ പറഞ്ഞ 
േപ്പാൾ, േജമ്സ് അവെെന്റ ൈക തട്ടി: സന്തിേയ ഒ േനാ ക, എ വിറ 

ംെകാ പറഞ്ഞേപ്പാൾ മു ത്തഛ്ശൻ പിേന്നാക്കം മറി േനാക്കി ഭയങ്കര 
മുെള്ളാരു തിര വരുന്നതു ക . ഒരു െനാടി താമസം എങ്കിൽ അത്തിര ഞങ്ങളു 
െട േതാണിെയ ഉരുവിേന്മൽ ഉന്തിത്തള്ളി െപാളി കളയും എ അവൻ അറി 

, കയറു വി തിര ഞങ്ങളുെട അരികിൽ എ േമ്പ യാേസന കപ്പ ലി 
െന്റ വഴിയിൽ നി െതറ്റിേപ്പായി. തിര എൻ ിപ്പാറേമൽ ത ള്ളി വീണേപ്പാൾ
ഇടിേപാെല ഭയങ്കരമായ ഒരു മുഴക്കം മുഴങ്ങിയതിനാ ൽ എനി ഏകേദശം
ശ്വാസം മുട്ടിേപ്പാകയും െച . തിര കടന്ന േശഷം: നാം മടങ്ങിെച്ച മററും ചി 
ലെര െകാ േപാകുവാൻ േനാ ക, എ മുത്തഛ്ശൻ പറഞ്ഞാെറ ഞങ്ങൾ
േതാണിെയ തിരി ചു ററും േനാക്കിയേപ്പാൾ, കപ്പലിെന കാണുന്നില്ല, ആ ഭയ 
ങ്കരമുള്ള തിര അതിെന തക ൎ കഷണംകഷണമാക്കി കളഞ്ഞിരു . കപ്പലും
അ തിലുള്ള എേപ്പെപ്പൎട്ടതും കടലിെന്റ അടിയിൽ മുങ്ങിക്കിട അ ം ചില
മരക്കണ്ടങ്ങൾ മാ ം െവള്ളത്തിന്മീേത െപാങ്ങി നീ കയും െച . വല്ലവെര 
യും െവള്ളത്തിൽനി എടു രക്ഷിപ്പാൻ സംഗതി ഉണ്ടാകും എ വിചാരി 

കപ്പൽ വീണ സ്ഥലത്തിൽ മടങ്ങി െച വാൻ മുത്തഛ്ശനും േജമ്സും വളേര
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അദ്ധ്വാനി , എങ്കിലും ഓളം ഞങ്ങ െള ഏകേദശം ഒരു നാഴിക ദൂരം വലി െകാ 
േപായതിനാലും, കാ വദ്ധൎിച്ചതിനാലും വളേര താമസം വ . എത്തിയ 

േപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങിടിങ്ങിടു ഓടി ചുററും േനാക്കി നീളത്തിര അദ്ധ്വാനി ,
എ ങ്കിലും ജീവൻ എല്ലാം തീ ൎ േപായി എ നിശ്ചയം വന്നാെറ, മഹാ േ  
ശേത്താെട കെര മടങ്ങിെച്ച വാൻ പുറെപ്പ . എെന്റ അരി കിൽ കിട ന്ന
ഈ െചറിയ കുട്ടി അല്ലാെത ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരു ന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും
നശി വേല്ലാ, എ ഞാൻ ഓ ൎ െപാട്ടി ക്കര , കുനി കുട്ടി െമെല്ല കര 
യുന്നതിെന േക , എങ്കിലും ഒരു കമ്പിളിയിൽ െകട്ടി ഉറപ്പിച്ചതുെകാ , അതി 
െന കാണ്മാൻ കഴിഞ്ഞി ല്ല. ദ്വീപിൽ എ വാൻ ഞങ്ങൾ വളേര യാസെപ്പ
എങ്കിലും കാററു അനുകൂലം ആകെകാ േപാകുംേപാെലയുള്ള കഷ്ടം ഉണ്ടായി
ല്ല. എന്നി ം കടൽ വളേര ഉണ്ടാകെകാ ഞങ്ങൾ ഇടക്കിട മി േപായി.
ഞാൻ വിള മാടവിള കെള േനാക്കി േതാണി േനേര നട ത്തി . ആ ഇഷ്ടവി 
ള കൾ അടു മളവിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്വസി തുടങ്ങി. േമണ പാതാരെത്ത 
യും അതിേന്മൽ നി ഞങ്ങെള കാ െകാണ്ടിരി ന്ന േജമ്സിെന്റ ഭായ്യൎ 
െയയും ക . േതാണിെയ വി പടി േക്കാണിയിൽകൂടി കയറിയേപ്പാൾ അവൾ
ഞങ്ങെള േനാക്കി: നിങ്ങൾ ആെരയും രക്ഷി െകാ വന്നില്ലേയാ? എ േചാ 
ദി . ഒരു െച റിയ കുട്ടിമാ ം ഉ , േജമ്േസ നമ്മാൽ കഴിയുന്നതു നാം െച വ 
േല്ലാ എ മുത്തഛ്ശൻ ദുഃഖി പറ . വീട്ടിെന്റ േനേര നടന്നേപ്പാൾ േജമ്സ്
ത കൾ എടു മുത്തഛെന്റ പിന്നാേല െച , ഞാേനാ െക ൈകയിൽ പിടി 

വഴിേയ നട . േജമ്സിെന്റ ഭായ്യൎ കുട്ടിെയ എ െന്റ ൈകേമൽനി എടു
കമ്പിളിെയ അഴി നീ വാൻ ഭാവിച്ച േപ്പാൾ, മുത്തഛ്ശൻ വിേരാധി : ഇവി 
േട വളേര ശീതം ഉണ്ടാകെകാ , അങ്ങിേന തേന്ന വീട്ടിേല െകാ േപാ 
േകണം, എ പറ . െകട്ടിെന്റ തലക്കൽ ശ്വാസം വലിപ്പാൻ ഒരു െപാ
ഉണ്ടാ യി, അതിൽകൂടി ഞാൻ അക േനാക്കി െചറിയ ഒരു മൂ ം അെടച്ചി
രി ന്ന ര ക കളും അല്ലാെത ഒ ം കണ്ടില്ല. കരച്ചിൽ മാറിയതു െകാ
കുട്ടി ഉറങ്ങിേപ്പായി, എ ഞാൻ വിചാരി . വീട്ടിൽ എത്തി യാെറ േജമ്സി 
െന്റ ഭായ്യൎ അതിെന മടിയിൽ കിടത്തി കമ്പിളിെയ അഴി നീക്കി, ക നീർ
ഒഴുക്കി: ഹാ എെന്റ ൈദവേമ, ഒരു െചറിയ െപ ൺകുട്ടി തേന്ന എ പറ .
ഒരു നല്ല കുട്ടി തേന്ന എ മുത്തഛ്ശ നും പറ ആശ്വസി കയും െച .
(േശഷം പിന്നാേല.)
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REFUTATION OF ”THE DAWN OF SPIRITUAL LIGHT”
ജ്ഞാേനാദയ ത ത്തരം

കന്യാകുമാരി തുടങ്ങി േഗാകണ്ണൎപയ്യൎന്തം കുടിയിരി ന്ന ഹി ക്കേള! നി 
ങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ അഷ്ടാവധാനിമതഖണ്ഡനെവങ്കിടഗിരിശാ ിയാർ ജ്ഞാേനാദ 
യം എന്ന ഒരു പുസ്തകെത്ത അച്ചടി സിദ്ധം െചയ്തത് ഞങ്ങൾ ം കാണാ 
യ് വ അയാളുെട ഈ ജ്ഞാേനാദയം അച്ചടിപ്പി സിദ്ധമാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി
അേദ്ദഹത്തിനു എവിേടനി കിട്ടി? അ വരുെട മാഗ്ഗൎാചായ്യൎനായ വ്യാസനിൽ 
നിേന്നാ പരാശരനിൽനിേന്നാ വ സിഷ്ഠനിൽനിേന്നാ സ്വായംഭുവൻമനുവിൽനി 
േന്നാ അല്ല ൈജമിനി കപിലൻ എന്നീവകക്കാരിൽനിേന്നാ ഹി ക്കളുെട യാ 
െതാരു പണ്ഡിത രിൽനിേന്നാ കിട്ടിയതല്ലേല്ലാ. ഇം ിഷാധികാരം ഇവിേട വരു 
ന്നതി മുേമ്പയുള്ള ഏെതാരു കാലത്തിൽ ഏെതാരു ഹി ന്ഥം അച്ചടി  
സിദ്ധം െചയ്തി ? അങ്ങിേനയിെല്ലങ്കിൽ താൻ അജ്ഞാനികെള ം ദുബ്ബൎ  
ലന്മാെര ം ധിക്കരി പറയുന്ന യുേരാപ്യരിൽനിന്നല്ലേയാ ഈ വിദ്യ പഠിച്ചതു.
അങ്ങിേന ആയാൽ തെന്റ ഈ ബന്ധം സി ദ്ധെപ്പടു ന്നതി ആധാര 
മായ യുേരാപ്യവിദ്യേയാടു താൻ െകട്ടെപ്പട്ട വനായേല്ലാ. എന്നാൽ െകട്ടിയ മര 
േത്താടു കു ന്നതു ഏതു മൃഗത്തി പററിയതു? േപാത്തിന്നല്ലേയാ. എന്നാൽ
ഈ ശാ ിയാർ ഒരു േപാത്താ േ ാകുന്നതു വലിയ സങ്കടം ൈദവസാദൃശ്യത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യ ൻ ഒരു ഹീനമൃഗമായി തീരുന്നതു എ പരിതപിക്കെപ്പട 
ത്തക്കകായ്യൎം.
2-ാമതു. ഈ ആൾ തൻ ജ്ഞാേനാദയം എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
എഴുതിയ ഒരു േ ാകത്തിൽ ഭൂതനാഥെന്റ മകനായ ഗ ണനാഥേനാടു ഹി മത 
ത്തിെെന്റ െവളിച്ചംെകാ േകരളത്തിേല ഇ രു നീങ്ങിേപ്പാേകണെമ ം ി 

മതത്തിെന്റ െവളിച്ചം അസ്തമി േപാേകണെമ ം അേപക്ഷിച്ചിരി . ആ
അേപക്ഷ ഒരിക്കലും സാ ധിക്കാത്ത ഒരു കായ്യൎം. താൻ ആേരാടേപക്ഷി േവാ
ആ ഗണനാഥ െന്നങ്കിലും തനിെക്കങ്കിലും കഴിയാത്ത കായ്യൎം അേ . എന്നാൽ
തനി െക്കത്താത്ത കായ്യൎെത്ത കുറി നഷ്ടം തിരിയുന്നതിെനെക്കാ ഞങ്ങ
ൾ എ ദുഃഖം.
3-ാമതു. ഇേദ്ദഹം തെന്റ വാ കെള ഉറപ്പിപ്പാനായി എടു പറ യുന്ന ഉപനിഷ 
ദ്വാക്യങ്ങൾ മുഴുവനും താൻ പഠിച്ചി േണ്ടാ ? അല്ല അ വററിൽ ഏതാനും അഭ്യ 
സിച്ചി േണ്ടാ? അെല്ലങ്കിൽ ഈ ഉപനിഷദ്വാക്യ ങ്ങൾ പ ൈശവന്മാർ ൈവ 
ഷ്ണവന്മാേരാടു തക്കൎിേക്കണ്ടതി എഴുതി യ വല്ല എഴു കളിൽനി താൻ
എടുെത്തഴുതിയേതാ ? എങ്ങിേന ആ യാലും െകാള്ളാം ആ ഉപനിഷ ക 
ളിൽ അതിെന ഉണ്ടാക്കിയവരുെട േപരുകളും െകാടുത്തി . അവർ ാകൃത 
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മനുഷ്യന്മാേരാ ൈദവികമനു ഷ്യന്മാേരാ ആയതിെന അറിേയ ന്നതി അവ 
രുെട ഉത്ഭവവും നട പ്പാചാരങ്ങളും അറിവാൻ ആവശ്യമു . പിേന്ന താൻ തെന്റ
വാക്കി െന ഉറപ്പിപ്പാനായി ൈബബിളിൽനി അേനകം വാ കെള എടു

. ആ വാ കളാകുന്ന വിശിഷ്ടമു കെള കാല്ക്കീഴിട്ട് ചവിട്ടി, അതി െന അറി 
യിച്ചവെര ചീന്തിക്കളവാൻ പുറെപ്പടുന്നതു പന്നിയുെട സ്വ ഭാവം ആകയാൽ ശാ 

ിയാെര െതാ ഞങ്ങൾ പിേന്നയും മഹാകണ്ണീർ െപാഴിേക്കണ്ടി ഇരി .
ൈദവവചനം വായി ം, അതിെന അറിയാ െത ദുഷി പറയുന്നതിെന െതാ
ഞങ്ങൾെക്കാരു പുതുമ േതാ ന്നില്ല. അ കാരമുള്ളവർ മു ണ്ടായി കഴി
േപായി. ഇേപ്പാഴും ഉെണ്ട കാണായ് വരു . ഇവർ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി
ജഡെത്ത മലിനമാ , ക ൎ ത്വെത്ത നിരസി , േതജ കെള ദുഷി
െചാ , ത ങ്ങൾ അറിയാത്തവെയല്ലാം ദുഷി പറയു . ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗ
ങ്ങെളേപ്പാെല എെന്തല്ലാം ാകൃതമായി േബാധി , അവററിൽ െക േപാകു 

എ ം ൈദവവചനത്തിൽ ഉ . ഈ വകക്കാ ൎ അ േനകം േപരുകൾ
ൈദവവചനത്തിൽ പറയെപ്പട്ടിരി : കാററുകൾ അടി നീർ െചാരിയാെത
കട ന്ന േമഘങ്ങൾ, കാ ം കാലം കഴി ഞ്ഞ അഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, തങ്ങളുെട
നാണേക്കടുകെള നുെര ത ന്ന കടലിേല െകാടുന്തിരകൾ, അന്ധതമ നി 
ത്യെതക്കായി കാക്കെപ്പ ള്ള മനക്ഷ ങ്ങൾ എ ം തേന്ന. ഇവെര റി
ഒന്നാം മനുഷ്യൻ െതാ ഏഴാം കരുന്തലയിൽ ഉണ്ടായ ഹാേനാൿ എന്ന ൈദ 
വമനുഷ്യൻ വ ചിച്ച താവിതു: ഇതാ കത്തൎ ാവ് തെന്റ വിശുദ്ധ ലക്ഷങ്ങേളാ 
ടും കൂട വന്നതു, എല്ലാവ ൎ ം ന്യായം വിസ്തരിപ്പാനും ഭക്തിേകടായി െചയ്ത സക
ല അധമ്മൎ ിയകൾ നിമിത്തവും, പാപികൾ തനിക്ക് െചാന്ന സകല നി ര 
ങ്ങൾ നിമിത്തവും, [അവരുെട] അഭക്തെര ഒേക്കയും േബാധം വരു ത്തി ശാസി 
പ്പാനും എന്നേ . ഇവർ തങ്ങളുെട േമാഹങ്ങെള അനുസരി നടക്ക െകാ പി 
റുപിറു കാരും ആവലാധിക്കാരും ആകു . േയാജനം വിചാരി മുഖ തി
ആചരി െകാ അവരുെട വായി അതിമാനുഷം െചാ . അന്ത്യകാലത്തിൽ
തങ്ങളുെട ഭക്തിഹീനേമാ ഹങ്ങളിൻ കാരം നട ന്ന പരിഹാസക്കാരും ഉണ്ടാ 
കുെമ അെപാ സ്തലരാൽ വചിക്കെപ്പട്ടതു ഈ ശാ ിയാരാലും നിവൃത്തിയാ 
യ് വരു . ഇനി അേനകം എഴുതുവാനു േയശുെവ െതാ ആദിമലബദ്ധൻ
ആ കു എ ം മ ം ഇേദ്ദഹം ആ പാതിരിേയാടു പറഞ്ഞതിെന പറ്റി; ഇേപ്പാഴ 
ല്ല േവെറാരിക്കൽ േനാക്കാം. സമയം േപാരായ്കയാൽ ഇേപ്പാൾ മതിയാ .
P. Chandren.
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FAREWELL-ADDRESS OF THE REV. O. SCHOTT
TO THE BASEL GERMAN EVANGELICAL MISSION CHURCHES IN INDIA

േമലദ്ധ്യക്ഷനായ ഒെത്താ െഷാത്ത് സാ വകൎൾ ഹി സ്ഥാന ത്തിേല ബാ 
സൽ ഗർമ്മാന സുവിേശഷ േ രണസഭകേളാടു മംഗലപുര ത്തിേല ശാന്തിപ്പള്ളി 
യിൽ മാച്ചൎ് ൨൦ാം തിയ്യതിയിൽ പറഞ്ഞ വിേയാഗാലപനം.
കത്തൎ ാവായ േയശു ിസ്തനിൽ ിയ സഭക്കാേര! തിരിേക വിലാത്തി യിേല
േപാകുന്ന സമയം ഇനി അടുക്കയാൽ നിങ്ങെള ഒരിക്കൽ ക നിങ്ങേളാടു
സ്വസ്തിവചനങ്ങെള പറേയണ്ടതി ഞാൻ ആ ഹി .
ഈ നാട്ടിൽ എത്തി മംഗലപുരേത്ത സഭെയ നടാേട വന്ദിച്ചേപ്പാ ൾ േശഷം സഭ 
കെളയും കൂട വന്ദിച്ചിരു . ഇങ്ങേന അവസാനമായി മംഗലാപുരേത്ത സഭെയ
ക വിടവാങ്ങി എല്ലാ സഭകേളാടു സ്വസ്തി െമാഴികെള പറവാൻ ആശി .
ഈ സഭയും േശഷമുള്ള സഭകളും എെന്ന സേന്താഷാഡംബരങ്ങേളാടു ൈകെക്കാ 
ണ്ടിരി . ആയതു എ െന്റ നിമിത്തം അല്ല മിെശ്ശാ ലമായി നിങ്ങൾ  
ണ്ടായ് വന്ന നന്മകെള ഓ ൎ െകാ നന്ദികാണിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ െച
എ ഇനി േബാധിച്ചിരിക്കയാൽ ഈ വൃത്തിെയ ആരംഭിച്ച പിതാക്കൾ 

നിങ്ങ ൾ ഒപ്പിച്ച കൃതജ്ഞതാഫലെത്ത അവരുെട അനന്തരവനായി അനുഭ
വിച്ചേതയു . എന്നാൽ ിസ്തെന്റ താഴ്മയിൽ ഇനി നടേക്കണ്ടതി നു മനസ്സാ 
കയാൽ നിങ്ങെള പിരി േപാകുേമ്പാൾ എനിക്കായി യാെതാരു തമാശ െച 
യ്യരുെത എെന്റ അേപക്ഷ. ിസ്തനാൽ ഉള്ളി സംസഗ്ഗൎെത്ത ഓ ൎ നാം
തമ്മിൽ ൈകെകാടു അേന്യാന്യം ക ക ളിൽ േനാക്കി അനു ഹവാ പറ 

േവർെപ േപാകുക. ഭാരതഖ ണ്ഡത്തിൽ യാണത്തിലും ഓേരാ സ്ഥല 
ങ്ങളിലും ഉള്ള എെന്റ അനു ഭവെത്ത വിചാരി െകാ േമ്പാൾ ഞാൻ പൂണ്ണൎ 
ഹൃദയേത്താേട കത്തൎ ാ വിേനാടു േസ്താ ം െചാ . കത്തൎ ാവു തെന്റ കരുണ 
യാൽ നമു നൽകിയ ഓേരാ സഭകെള കാേണണ്ടതി ഇടവ . അതിൽ
പല ഊക്കി ല്ലാത്ത ൈതകൾ ഉെണ്ടങ്കിലും അവ കത്തൎ ാവിൻറ നടതല എ ക

ഞാൻ മകിഴു . അവിടവിേട െത കളും കുറവുകളുമുണ്ടായാലും ബാലശിക്ഷ 
യും പേത്ഥ്യാപേദശവും നട ന്ന ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാ വും അവിടവിേട വ്യാപ 
രി ന്നതു കൂടാേത കത്തൎ ാവിെന പട്ടാങ്ങായും ഹൃദയപൂവ്വൎമായും േസ്നഹി ന്ന
േദവമക്കളും ഉ എ ണ ൎ ഞാൻ ആശ്വസി . നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്ത 
േരാടു നിങ്ങളുെട ഭാഷെയ അ റിയായ്ക യാൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുവരാത്തതു 
െകാ ഇനി െപരു സങ്കടം േതാ എ വരികിലും ഞാൻ ക
േകട്ട പലതിലും ജീവപയ്യൎന്തം സേന്താഷിപ്പാേന പാടു . മിശ്ശനിേല കഷ്ടങ്ങ 
ളിൽ ഏ താനും രുചിേനാ വാൻ ഇടവന്നതിനാൽ ഞാൻ വിേശഷി എെന്റ
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കത്തൎ ാവിെന വണങ്ങി ക . ഇനിക്കായും നാം എല്ലാവരും േകാ ലുന്ന മി 
ശ്ശൻേവെലക്കായും അതിൽനി വല്ല ഫലം ഫലിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ കാംക്ഷി 
ച്ചിരി .
തീെച്ചൎക്കായി ഞാൻ എ െചാ ? ഞാനും മിശ്ശൻ വൃത്തിക്കാരും ഇേ ാ 
ടം െചയ്തതിൽ ഈ സുവിേശഷ കടനെത്ത അധികം എരിേവാ ടു നടേത്തണം
എ െവ തമ്മിൽ ഒ േപായി. നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഏേകാപി വേര 
ണ്ടേതാ ഇനിേമലാൽ ൈദവത്തിെന്റ കൃപ യുള്ള വിളി അധികം വിേധയന്മാരാ 
യി ഇരിപ്പാൻ തേന്ന. അേപാസ്ത ലനായ േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞ കാരം:” ൈപത 
ങ്ങേള അവനിൽ ഇ രിപ്പിൻ”എ ഞാനും നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷി വിളി .
ഒടുവിൽ ബാസലിേല മിശ്ശനിൽ കത്തൎ ാവു ഇനി സമ്മാനിച്ച ഉ േദ്യാഗ കാര 
വും സമസ്തമിശ്ശൻേസ്നഹിതന്മാരുെട നാമത്തിലും ഞാൻ നിങ്ങെള അനു ഹി  

.
യേഹാവ നിങ്ങെള അനു ഹി ക. ആയവൻ തെന്റ സ്വഗ്ഗൎീ യ പവി ആലയ 
ത്തിൽനി നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാന െത്ത ഏകുകയും ഈ സെഭ 

ഒരുമയും സമാധാനവും ന കയും ആ ബാലവൃദ്ധം ഓേരാ ആത്മാവിനു ഇഹ 
ത്തിൽ േവ ന്നതു സമ്മാനി ക യും െച . യേഹാവ നിങ്ങെള കാ ക.
ജഡേമാഹം കാേണ്മാഹം സംസാരത്തിൻവ എന്നീ ശ ക്കെളെക്കാ ൈദ 
വത്തിെന്റ കൃഷി െയയും േതാട്ടെത്തയും നശിപ്പിപ്പാൻ ഉത്സാഹി ന്ന സാത്താ 
നിൽനി ൈദവം ഈ നടതലെയ കാ െകാള്ളണേമ.അന്ധകാരബലങ്ങ
േളാടുള്ള അങ്കേപ്പാരിൽ കത്തൎ ാവു നിങ്ങൾ പി ണയായിരി ക. യ േഹാവ
തിരുമുഖെത്ത നിങ്ങളിേല കാശിപ്പി ക. തിരുസു വിേശഷത്തിൻെറ െവ 
ളിച്ചം ഈ നഗരെത്തയും നാട്ടിെനയും കാശി പ്പിേക്കണേമ. കത്തൎ ാവു നിങ്ങ 
ളിൽ ഓേരാരുത്ത ൎ തെന്റ വിശുദ്ധമു ള്ള മാഗ്ഗൎെത്ത കാണി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമു 
ട്ടി വലയുേമ്പാൾ താന്തേന്ന നി ങ്ങളുെട നായകനും വഴികാട്ടിയും ആയിരി ക.
യേഹാവ നിങ്ങൾ കരുണ െച . കത്തൎ ാവു നിങ്ങെള അനു ഹി . ി 
സ്ത ലമായി ള്ള പാപേമാചനപരസ്യവും ദുതും ഈ സഭയിൽ അതിവിേശഷ 
മായ വത്തൎ മാനം ആകുക. നിങ്ങൾ ആ കരുണാബ്ധിയിൽനി നിത്യം േകാ രി
നിങ്ങളുെട ആത്മാക്കൾ സ്വാസ്ഥ്യവും തൃപ്തിയും വരിക. യേഹാ വ തിരുമുഖ 
െത്ത നിങ്ങളുെട േമൽ ആ ക. തിരുദയാകടാക്ഷം നി ങ്ങെള എല്ലാകഷ്ടത്തിൽ
ആശ്വസിപ്പി ക. അവെന്റ മുഖ കാശ ത്തിൽനി നിങ്ങൾ പുതുജീവനും
ൈധയ്യൎവും വരിക. യേഹാവ നി ങ്ങൾ സമാധാനം ഇടുമാറാക, േലാകത്തി 

െകാടുപ്പാനും അ പഹരിപ്പാനും വഹിയാത്ത ൈദവസമാധാനം നിങ്ങൾ  
ണ്ടായ് വരിക, ന ല്ല മനസ്സാക്ഷിെയ കാ ാത്ഥൎ െനക്കായി ഉത്സാഹിപ്പി  
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ന്ന സമാധാ നെത്ത കത്തൎ ാവു നിങ്ങൾ ഏകുക. അേതാ നിങ്ങൾ ം ൈദവ 
ത്തി ം നിങ്ങളുെട കത്തൎ ാവിനും ഇടയിൽ യാെതാരു വിഘ്നവും ഇല്ലാത്തവാ റു
െതളിഞ്ഞാരു മനസ്സാക്ഷി തേന്ന. ആയതിെന നിങ്ങൾ നന്നായി കാ െകാ
ഇഹത്തിേല പടയും േപാരും തീന്നൎാൽ നിങ്ങൾ ഹഷൎ േത്താേട പരമസമാധാ 
നസാ ാജ്യത്തിൽ േചേരണ്ടതി തേന്ന. ആ െമൻ. കത്തൎ ാവു നെമ്മ എല്ലാവ 
െരയും തെന്റ മഹാദിവസത്തിൽ പ രമേലാൈകകഭക്തസഭേയാേട കൂട്ടിേച്ച ൎ
തെന്റ പുക കെള അറിയി ക്കയും തെന്റ മകി കെള യുഗാദികാലേത്താളം ദശൎി 
ക്കയും െച മാറാ േക്കണേമ. തഥാ . ആെമൻ.
ന െട ിയതമ അദ്ധ്യക്ഷ ം നമു മുള്ള േസ്നഹെക്ക അഴി േപാകാെത
മുറുകിെക്കാ വേരണേമ. നാം അവരുെട ഭാരെത്ത ഓ ൎ അവ ൎ േവണ്ടി

ാത്ഥൎ ി െകാൾേക ആവു.
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THE CAVE OF ANTIPAROS OR OLIAROS
േലാകത്തിലുള്ള ഒരു അതിശയമായ ഗുഹ

മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ഗുഹകളിൽ െവ അന്തീപെരാസ് എന്ന ദ്വീപിൽ 1300 അടി
നീളവും 100 അടി അകലവും 80 അടി ഉയരവുമു ള്ള ഗുഹ ഉ . ആയതു 37ാം
വടേക്ക നീളപ്പടിയിലും 25ാം കിഴേക്ക അകല പ്പടിയിലും യവനരാജ്യത്തിെന്റ
കിഴേക്ക ഭാഗത്തിേല ആചൎിെപലേഗാ എന്ന ദ്വീപു ട്ടത്തിൽ കിട . ഈ
വിേശഷവും കീത്തൎ ിയുമുള്ള ഗുഹ 180 വഷൎങ്ങൾ മുേമ്പ ഇതല്യക്കാരനായ
മെഗ്ന (Magne) എന്നവൻ യ വനരാജ്യത്തിെന്റ സമീപ ള്ള അന്തീപെരാസ്
ദ്വീപിൽ െച ക െണ്ടഴുതിയ അ തങ്ങെള താേഴ ചുരുക്കത്തിൽ പറയു .
േമപ്പടി ദ്വീപിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഈ ഗുഹയുെട ഉത്തരഭാഗ അതി ഭയങ്കരമായ
ഒരു ബിംബം ഉെണ്ട എേന്നാടു പറകെകാ ഞാനും എെന്റ ഒരു േസ്നഹിതനു 
മായി അതിെന കാണ്മാൻ ആ ഹി പുറ െപ്പ ആ ദ്വീപിൽ െചന്നിറങ്ങി അവി 
േട മഹാവിേശഷവും െകൗതുക വുമു ള്ള പറ കെളയും ചില െചറു മലകെളയും
േനാക്കിെക്കാ നാ ലുനാഴികവഴി െചന്നാെറ െചറുതായ ഒരു മലയും അതിെന്റ
ഒരു മറി യിൽ ഒരു ഗുഹെയയും ക . ഞങ്ങൾ െകൗതുകേത്താെട കാണ്മാൻ െച 
ന്ന ഗുഹ ഇതു തേന്ന എങ്കിലും അതിൻറ ഉമ്മരപ്പടി ഭയങ്കരമായ ഒരു മൃഗത്തിെന്റ
വായിേപാെല കാൺെകയാൽ മനസ്സിൽ മഹാഭയവും ചഞ്ചലവും േതാന്നിയതി 
നാൽ അതിെന കാണ്മാനുള്ള ആശ വി അ േനരം സ്തംഭി നി ഇങ്ങിേന
കുറഞ്ഞാ കഴിച്ചതിൽ പിേന്ന ൈധയ്യൎം പൂ പതുേക്ക പതുേക്ക അക
കട ഏകേദശം 20 േകാൽ വഴി െചന്നേപ്പാൾ മുേമ്പ ബിംബം എ േകട്ടി 
രുന്ന ഒരു കല്ലിെന ക . ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഭയംെകാ വി ഹം
എ പറ ഞ്ഞതു ഗുഹായുെട േമൽഭാഗ െവള്ളം വീഴുക കാരണത്താൽ ഒരു
നീ ക്കൎൽക്കമ്പി (stalactite) േമണ വള ൎ വ എ ഞങ്ങൾ േവഗ ത്തിൽ
കണ്ടറി . ഈ അപൂവ്വൎമുള്ള കാ െയ കാൺെകെകാ ഭൂമിക്ക കേമ ഉള്ള
കായ്യൎങ്ങെള കാേണണം എ ള്ള ആ ഹം ജനി ഞങ്ങ ൾ അധികം അക 

കട െച േന്താറും മുേമ്പ കാണാത്ത ഓേരാ അതിശയങ്ങൾ കാണ്മാറായി.
െവളുത്തതായും പച്ചനിറമായും ഇരി ന്ന ക കളും വൃക്ഷങ്ങളും ൈതകളും ആ ഗു 
ഹയു െട വീഥികളിൽ മംേപാ െല വള ൎ െകാ കേളാടു കൂെട അക ഇരു 
ഭാഗ ം നി . ഇവ ഒെക്കയും തന്നാേല ഉണ്ടായതുെകാ ഞങ്ങൾ ം
അധികം ആശ്ച യ്യൎം േതാന്നി, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആ ൈദവാലയത്തിെന്റ ഉമ്മ 
രഭാഗ മാ േമ െചന്നി എന്നതുെകാ അതുവെരയും ഞങ്ങൾ കണ്ടവി 
ചി വ ക്കൾ ഒെക്കയും ആ ഗുഹയു െട അക ള്ളതിേനാടു ഉപമി പ്പാൻ എ
മാ ം. ഉേള്ളാ െച േന്താറും െവളിച്ചം മങ്ങി മങ്ങി കാശം കുറഞ്ഞ ദിക്കിൽ
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ഒരു ഭാഗ ര േകാൽ വീതിയിൽ ഞങ്ങ ൾ ഒരു പഴുതിെന ക അതു െവ 
ള്ളമുള്ള ദിെക്ക ആ നാ കാരിൽ ഒരുവൻ പറ . അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ചില
ക കെള അതിേല ഉ രുട്ടി അവ ഉരു െവള്ളത്തിൽ വീണ കാരം േതാന്നി.
ഈ നിശ്ചയം നല്ലവണ്ണം ആെരങ്കിലും അറി വന്നാൽ തക്ക സമ്മാനം െകാ 
ടു ം എ പറ അതിന്നായി ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽനി ഒരു കപ്പൽക്കാ
രെന സമ്മതിപ്പി അവെന്റ ൈകയിൽ ഒരു പന്തവും െകാടു അ കേത്താ
അയ . ഇങ്ങിേന അര നാഴിക കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ അ തിൽനി അമാനു 
ഷനിമ്മൎിതമായ ചില വ ക്കെള ഞങ്ങളുെട അടു ക്കൽ െകാ വ . ഇങ്ങി 
െനയുള്ള ചര കൾെകാ ആ സ്ഥലം നിറഞ്ഞിരി എ പറകെകാ
ഞാനും ആ പഴുതിൽ കൂടി കട 50 േകാൽ വഴി ഉേള്ളാ െചന്നാെറ അതി 

കീേഴ വിസ്താരമുെള്ളാ രു സ്ഥലം ക അതിൽ ഇറ വാൻ പാടില്ലാെത
േനേര കുത്തനയാ കെകാ ഞങ്ങൾ മടങ്ങിവ ഒരു ഏണിെയയും െവളിച്ച 
ത്തിന്നായി ചില പന്തങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കൂടി അവിേട െച .
ഏണി ചാരി ഓേരാരുത്തരായി ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുെട ൈകകളിൽ ഉണ്ടാ യിരുന്ന
പന്തങ്ങൾ ഒക്കയും െകാളുത്തിയാെറ ആ സ്ഥലവിേശഷെത്ത ഏതിേനാടു ഒപ്പി 
േക്ക എ എനി േതാന്നി പന്തങ്ങളുെട െവളി ച്ചം ആ സ്ഥല കാശി 
ക്കെകാ കണ്ണി മുേമ്പ ഒരിക്കലും ഉ ണ്ടാകാത്ത ആനന്ദം ഉണ്ടായി അതിെന്റ
അക ം നാലു ഭാഗങ്ങളി ലും മുകളിലും കണ്ണാടിെക്കാത്ത നിമ്മൎ ലവും കടുപ്പവു 
മായിരി ന്ന സ്ഫടി ക വരുകൾ പൂണ്ണൎമായിരിക്കയാൽ അതിേന്മൽ തട്ടിയ െവ 
ളിച്ചത്താൽ നാലു ഭാഗ ം േനാക്കിയാൽ കണ്ണി കൂച്ചലും മനസ്സി ആനന്ദ 
വും േതാന്നത്തക്ക മേനാഹരമുള്ള ഒരു ഭവനം േപാെല ആയിരു . അതി െന്റ
അടി നിമ്മൎലമായ സ്ഫടികംെകാ മുററും പാവിയും ഇടക്കിേട സ്ഫ ടിക ണുക 
ളും നടുവിൽ സിംഹാസനങ്ങളും പീഠങ്ങളുംെകാ നി റഞ്ഞിരി ന്നതല്ലാെത
മററും അേനക വ ക്കെള കണ്ടാൽ മനുഷ്യൻ നിമ്മൎിച്ച ഓേരാ വ ക്കെള നാ 
ണിപ്പിപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിയതു എ േതാ ന്നിേപ്പാകും. ഞങ്ങൾ അവിേടനി ചില
മേനാഹരഗീതങ്ങൾ പാടി സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഗുഹയുെട മുഴക്കംെകാ സ്വര 
ങ്ങൾ ഏററവും വ ലുതായി േതാന്നി. അതിൽ പിെന്ന ഒരു െവടിെവച്ചേപ്പാൾ
ഭയങ്കരമാ യ മുഴക്കം െകാ ം മാെററാലിെകാ ം ഞങ്ങളുെട െചവികൾ അെട

േപായി. ഇതിെന്റ നടുവിൽ ആറു േകാൽ ഉയരത്തിൽ സ്ഫടികംെകാ ഒരു
പീഠം േപാെല ഉണ്ടായിരു . അതിേന്മൽ ചില സ്ഫടികെക്കാ കൾ പുറെപ്പട്ട 
തു കണ്ടാൽ െമഴുകുതിരി കത്തി െവപ്പാൻ ഉള്ളവേയാ എ േതാ ം അതല്ലാ 
െത ൈദവാലയത്തിൽ േവ ന്ന ഉപകരണങ്ങ ൾ േപാെലയും ഏറിയ വ ക്കൾ
അതിൽ കാൺകെകാ ഞങ്ങൾ അവി േടെവ ഒരു ാത്ഥൎ നകഴി . അ യു 
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മല്ല ഈ വിസ്താരമുള്ള ഗുഹയു െട കീേഴ്പാ മെററാരുസ്ഥലം കാണ്മാൻ ഉണ്ടായിരു 
. അതിേല ഇ റങ്ങിെച്ച വാൻ ഏകേദശം 50 േകാൽ താ യുള്ളതുെകാ

ഒരു ആലാ ത്ത് െകട്ടിപ്പിടി ഞാനും മുൻപറഞ്ഞ കപ്പലക്കാരനും ഇറങ്ങി അടി 
യിൽ െചന്നാെറ താേഴ നനഞ്ഞ മ ള്ളതുെകാ നില ചവി േമ്പാൾ നിലം
പ േപായി അേപ്പാൾ എെന്റ ൈകക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വടി െകാ നില ന്നി 
യാെറ അതു ര േകാൽ അടിേയാളം െച അവി േടയും സ്ഫടികനിമ്മൎലമായ
വിേശഷവ ക്കളും ഒത്തനടുവിൽ ഒരു സ്ഫടി കപീഠവും ഉണ്ടായിരു . അതിൽ
പിേന്ന ഞങ്ങൾ േമപ്പടി ആലാ ത്തിൽ കൂടി േമെ വ എല്ലാവരും ഒരുമി
കൂടി മുേമ്പ ഗുഹയിൽ ഇറങ്ങിയ കാരം തെന്ന കയറിവരുേമ്പാൾ അതിൻറ ഉമ്മ 
രഭാഗ യവനഭാഷയിൽ എഴുതിെക്കാത്തിയ ചില വചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു
ആയതു ബഹുപൂവ്വൎത്തിൽ എഴുതിയതാകയാൽ തിരിച്ചറിവാൻ യാസം തേന്ന.
ഈ എഴു 2000 വഷൎം മുേമ്പ അലക്ഷന്തർ മഹാരാജാവിെന്റ കാല യവ 
നരിൽ ഒരുവനായ അന്തിെഫത്ത് എന്നവൻ ഈ ഗുഹയി േല െച അവിട 
േത്ത വിേശഷങ്ങെള ക എന്നേ എഴുതിയിരി ന്നതു ഈ ദ്വീപു പെരാസ്
ദ്വീപിെന്നതിേര (anti) ഇരിക്കയാൽ അ തിനു അന്തീപെരാസ് എന്ന േപർ വ .
K.M. R.
(േലാകത്തിെല ഏഴ തങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽനി )
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THE BIBLE IN THE NURSERY IN INFANT SCHOOLS
ശിശുശാലകളിലും അകംഭാഗത്തിലും കഴിേക്ക ന്ന േചാേദ്യാത്തരം.

േചാദ്യങ്ങൾ
21. േനാഹ െപട്ടകത്തി ചുറ്റിലും കണ്ണാടിവാതിൽ ഒ ം െവക്കാെത മുകളിൽ
മാ ം കണ്ണാടിവാതിൽ െവേക്കണം എ ൈദവം ക ിച്ച സംഗതി എ എ
വിചാ രിക്കാം?
22. എല്ലാവിധ ജ ക്കളിൽനി ം ഈരണ്ടീരണ്ടായി േനാഹ െപട്ടകത്തിൽ േച 
ത്തൎ ിരി േക്ക മീനുകളിൽനി ഒന്നിെനയും േചക്കൎാത്ത സംഗതി എ ?
23. റിേബക്ക െഹേരാദിയ എന്നീ ീകളുെട സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം
ഉള്ള തു കൂടാെത വല്ല സമത്വവും ഉേണ്ടാ?
24. a. ചുംബനത്താൽ േവെറ മനുഷ്യെര മരണത്തി എ ിച്ച രണ്ടാളുകളും, b.
അതിനാൽ മരി േപായ ആളുകളും ആർ? G. W.
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THE LORD JESUS WORTHY OF PRAISE
േയശു തിഭാജനം

കാേമാദരി. പല്ലവം. ആദിതാളം.
േദവൻ േയശുമാ ം
സതതം േസവാപാ ം.
അനുപല്ലവി.
നാവും വാ ം ഇല്ല
നരരാൽ തൻകീത്തൎ ി െചാല്ലാൻ:—
താം താം താം— തധൃമിധ— തജന്തറും — തകധണം —താരി
ധകപാ—മാഗാരീസനിധാസാ—രീഗമപധ—നീധനിധപ—
ധാപധപമ— േധാന്തകരീ—തരിത്തജണുത്ത—തക—
ധീനുധ—ഗമപധസാ—സരിസസ-നീധപ—േതാന്തക—
താധിത്തധികിണേതാം—താധിത്തധികിണേധാം—താ
ധിത്തധികിണേതാം—തധികിണേധാം— േദവൻ.
ചരണങ്ങൾ.
ഹാവാ പ ഭുജിച്ച
കനിയാൽ വരുത്തിെവച്ച
ജീവനാംശം ലഭിച്ച
തിന്മ െപേട്ടാരിൽ െവച്ച
ൈദവതത്വ കരുണ — ദിവ്യേസ്നഹവും ബഹു-—രീ–രീ–രീ
തീേര നിബൎ ന്ധിച്ച—താൽ ജഗ ദിച്ച
പാരം നീതിയാന്നൎവൻ— േദവൻ.
൨.
പാടി വാഴ്ത്തീെനല്ലാരും
പരൻ േയശു എന്നിേന്നരം
വാടിനില്ക്കായ് വിനാരും
വരുവിൻ കുമ്പിടീൻ സാരം
േകാടി ദൂതേരാടെണഞ്ഞീടു വിെരഞ്ഞവൻ—രീ–രീ–രീ
ഗുണംെകേട്ടാ ൎ ശിക്ഷ—കൂ ം നീതിയുച്ചം
പണിേഞ്ഞാ ൎ മാനുേവൽ— േദവൻ.
൩.
ദൂതർ േഘാഷിച്ചീടു
ത്വരിതം വരും താെന
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േഭദം വരുകിെല്ലാ ം
െപരിേക താമസെമ
േബാധമഴി ജഗേത്താടുലയിച്ചീടായ്വിൻ—രീ–രീ–രീ
ബുദ്ധിേയാെടാരുങ്ങീൻ—സത്യത്തിൽ െഞരുങ്ങീൻ
പുനരാകും മാജയം— േദവൻ.
M. Walsalam.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

. ിയ വായനക്കാേര! ബാസൽ ഗമ്മൎന്യ മിശ്ശ്യെന്റ ൪൧ാം റിേപ്പാത്ത്ൎ എൻ 
െറ ൈക യിൽ എത്തിയതുെകാ ഒന്നാമതു അതിെന്റ സംേക്ഷപം നിങ്ങേളാടു
അറിയിപ്പാൻ േപാ കു . അതിൻ കാരം തലക്കാല 69 േബാ ധകർ ക◌ൎ 
ത്താവിെന്റ േവലെയ നട 14 േപർ െസൗഖ്യത്തിന്നായി വിലാത്തിയിൽ
ഇരി . അതുകൂടാെത നാ കാരിൽനി 206 ആളുകൾ േവലയിൽ സഹായി 

. നാ പാതിരിമാർ 8, ഉപേദശിമാർ 69 ഗുരുനാ ഥന്മാർ 70, ഗുരുക്കത്തികൾ
25, ഹി ക്കളായ ഗു രുക്കന്മാർ 31, പുറജാതികളിൽനി ിസ്തീയ സഭയിൽ
േചന്നൎവർ 287 േപർ ഇവരിൽ 167 ായമുള്ളവരും 120 കുട്ടികളും തേന്നയാകു 

ആകയാൽ ന െട സഭകളിൽ ഇേപ്പാൾ 7337 േപർ, കഴിഞ്ഞെകാല്ലത്തി 
െന്റ ആരംഭത്തിൽ 7051 ഉണ്ടായി. ന െട 20 മിശ്ശൻ സ്ഥാനങ്ങ ളിൽ 68 ളു 
കൾ സ്ഥാപിക്കെപ്പ , ഇവയി ൽ 3288 കുട്ടികൾ പഠി വരു . 944 ിസ്തീയ
ആൺകുട്ടികൾ, 783 ിസ്തീയ െപൺ കുട്ടികൾ, 1405 ഹി ക്കളുെട ആൺകുട്ടിക
ൾ, 156 ഹി ക്കളുെട െപൺകുട്ടികൾ, എന്നേ . ന െട സഭകളിൽ നാം സാ 
ധാരണ മായി അധികം വിശ്വാസെത്തയും കത്തൎ ാവി ങ്കേല ള്ള േസ്നഹെത്ത 
യും കാണ്മാൻ ആ ഹി െന്നങ്കിലും, ”ആകംകാലം െചയ്തതു ചാകും കാലം കാ 
ണാം” എ ള്ള പഴെഞ്ചാൽ കാ രം നാം ഈ റിേപ്പാത്തൎ ിൽ വായി .
ര ണ്ടാളുെട മരണത്തിൻ വിവരം ഈ ിസ്തീയ സഭകളിൽ സന്മരണവിദ്യ പഠി 
ച്ചവർ ഉ . എ കാണി , ഒരാൾ സേന്താഷേത്താടും വിശ്വാസേത്താടും
മരിപ്പാൻ പഠിച്ചാൽ അ വൻ െവറുെത ജീവിച്ചിട്ടില്ല നിശ്ചയം. ക നീരിൽ െവ 

ഒരു പുരുഷെന്റ പൂണ്ണൎ ശ ക്തിേയാടു കൂെട തെന്റ വൃത്തിെയ നട ന്ന ഒരു
വിശ്വസ്തെന കത്തൎ ാവു വിളിച്ച േപ്പാൾ ”ഇതാ ഞാൻ ഹാജരായിരി ” എ
സത്യ കാരം ഉത്തരം പറവാൻ അ വ പാ ണ്ടായി േകാഴിേക്കാട്ടിേലാ മു 
ടിയ നായ പു െന േപാെല ദുമ്മൎാഗ്ഗൎത്തിൽ നട വല േപായേശഷം ഒടു 
ക്കാേത്ത നാഴികയി ൽ രക്ഷിതാവിെന്റ തൃൈക്ക പിടിച്ച ഒരു ബാ ല്യക്കാരനും
ആനന്ദേത്താെട തെന്റ കത്തൎ ാ വിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ േച ൎ എ നാം
വായി . സുവിേശഷം ഹി ക്കളുെട ഇ ടയിൽ അറിയിച്ച േബാധകർ പല
സ്ഥലങ്ങ ളിൽ മുമുക്ഷക്കളായ ആത്മാക്കെള കെണ്ടത്തി യാലും ”നാേടാടുേമ്പാൾ
നടുേവ” എ ള്ള പഴെഞ്ചാൽ മിക്ക േപ ൎ ം മാണം എ േതാ . ഈ
മിശ്ശെന്റ ളുകൾ നല്ലവണ്ണം േശാഭി എ പറയാം. അവർ 5 ഇം ി ഷ്

ളുകെളയും ഹി ക്കൾ േവണ്ടി 11 മലയാള എഴു പള്ളികെളയും സഭക്കാ 
ൎ 28 ശാലകെളയും അനാഥക്കൎായി 12 സേങ്കത സ്ഥലങ്ങെളയും 2 മദ്ധ്യശാ 
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ലകെളയും 3 ഗുരു ക്കശാലകെളയും ഉപേദശിമാെര ശീലിപ്പി േക്കണ്ടതി ഒരു
വിദ്യാശാലെയയും സ്ഥാപി നട കയും െച . കഴിഞ്ഞ വഷൎത്തി ൽ
മലയായ്മയിൽ അച്ചടിക്കെപ്പട്ട പുസ്തകങ്ങ ളിൽ േബാധകനും പണ്ഡിതനുമായ ഗു 
ണ്ടത്ത്ൎ സായ്പ് എ ായഭാഷയിൽ െപാതു തിരിച്ച പഴയനിയമത്തിെന്റ പവി 

േലഖകൾ എ ന്ന പുസ്തകം വിശിഷ്ടം. ന െട േകരേളാപ കാരിയുെട വായന 
ക്കാരുെട സംഖ്യ ഇനി വ ദ്ധൎിച്ചാൽ െകാള്ളാം. മലയാള ഭാഷയിൽ ജ നങ്ങൾ 

വിറ്റ പുസ്തകങ്ങളുെട വില ഏക േദശം 2,800 ക. തേന്ന. ഈ മിശ്യെന്റ
േമല ദ്ധ്യക്ഷനായ െഷാത്ത് സാ വർകൾ അവരു െട യാ യിൽ വിലാത്തിയി 
േല എഴുതിയ ചില വിശിഷ്ടകു കളും ഈ റിേപ്പാത്തൎ ിൽ വായിപ്പാൻ ഉ ,
മിശ്ശ്യെന്റ െചലവു 21 4,941 ഉറുപ്പിക തേന്ന. സായ്പ്മാരും നാ കാരും മി ശ്ശ്യ
േവണ്ടി െകാടുത്തതു കൂെട റിേപ്പാത്തൎ ി ൽ അടങ്ങിയിരി . രുസ്സ്യ ച വ◌ൎ 
ത്തിയുെട മരണെത്തെക്കാ ഇേപ്പാൾ അധികമായി വിവരങ്ങൾ എത്തി യിരി 

ചിലദിവസങ്ങൾ മുേമ്പ മഹാ ന്മാർ കായ്യൎെത്ത കുറി വല്ലതും േകട്ടതു
െകാ വളേര സൂക്ഷി േത്യകമായി കുലപാ തകം സംഭവിച്ച നാളിൽ ഒരു
മ ി ച വ ത്തൎ ി ഇ പുറ േപാേകണ്ട എ അേപ ക്ഷിച്ചിരു . എന്നി 
ം ച വ ത്തൎ ി ഒരു സംബന്ധക്കാരത്തിെയ കാണ്മാൻ പുറെപ്പ മുേമ്പ ഒരിക്കലും

േപാകാത്ത വഴിയിൽ ഓടിയേപ്പാ ൾ െപട്ട ഒരു ബാല്യക്കാരൻ അടു ഒരു
ഉണ്ട ചാടി അതു െപാട്ടിയതിനാൽ രാജാവി ഹാനി ഒ ം വന്നില്ല. ഭടന്മാ 
രിൽ പല േപർ മരി ച വത്തൎ ിയുെട രഥം െപാട്ടിയ തിനാൽ അേദ്ദഹം ഇറ 
ങ്ങി നായകന്മാർ ഭയ േത്താടു ച വത്തൎ ിയുെട െസൗഖ്യം േചാദിച്ചാ െറ ” എെന്റ
നിമിത്തം ചിന്തിേക്കണ്ട എനി േദാഷം ഏതും വരായ്കെകാ ൈദവത്തി
േസ്താ ം മുറിേവൽക്കെപ്പട്ടവെര േനാേക്ക ണ്ടതി നാം േപാെയ്കാൾക” എ
പറഞ്ഞി എല്ലാവെരയും േനാക്കി. ഈ കുലപാതകെത്ത െചയ്ത ആെള ഒരു പട 
യാളി മുറുെക പിടിച്ചി രു രാജാവു അടു വ ആ ദുഷ്ടെന്റ മു ഖത്തിൽ ഉററു
േനാക്കി അവെന െകാ േപാ വാൻ ക നെകാടു . അവിേടനി ചില കാ 
ലടി നടന്നേപ്പാൾ മെററാരു പാതകൻ േന േര പാ ഒരു ഉണ്ട തിരുേമനിയു 
െട പാദ ത്തിങ്കൽ ചാടി അതു െപാട്ടിയതിനാൽ ഭയങ്ക രമായ ഇളക്കവും പുകയും
ഉണ്ടായി. സമീപ ത്തിലുള്ള കണ്ണാടി േപാലും െപാട്ടി ചില നിമി ഷങ്ങൾക്കകം
ആരും ഒ ം കണ്ടിട്ടില്ല. പുക യും ആവിയും നീങ്ങിേപ്പായേപ്പാൾ ച വ ത്തൎ ി താ 
െന്റ രക്തത്തിൽ നില കിട ന്നതു േശഷി ന്നവർ ക അക െച
ൈകസരുെട ഭയങ്കരമായ സ്ഥിതി കണ്ടേപ്പാൾ ഉടേന ആശ എല്ലാം േപാേ ാ 
യി. ര കാ ലും നുറുങ്ങി അസ്ഥികൾ ചിതറിേപ്പായിരി ന്നതല്ലാെത വയറു
ചീന്തി തുറന്നിരു . അതു കൂടാെത സവ്വൎാഗം േവെറ മുറിവുകളും ഉണ്ടാ യിരു .
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രക്തം െചാരി ഒരു കുളം എന്ന േപാെല അവിെട കൂടുമളവിൽ ച വത്തൎ ിയു 
െട ആളുകൾ വ ചില വാ ം േചാദിച്ചേപ്പാ ൾ ച വത്തൎ ിയുെട ഉത്തരം ആ◌ൎ 

ം തിരിഞ്ഞി ട്ടില്ല. അേദ്ദഹം ര വട്ടം ”ശീതം, ശീതം,” എ പറയുന്നത 
ല്ലാെത അവർ ൈകസെര അ ം ചികിത്സെചേയ്യണ്ടതി ഒരു അടുത്ത വീട്ടിൽ
െകാ േപാവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ച വത്തൎ ി ”എെന്റ േകാവിലക എെന്ന
െകാ േപായി ഞാൻ അവിേട മരിക്കേട്ട” എ െമല്ലെമേല്ല പറ . േകാവി 
ലക എത്തിയ േശഷം ൈവദ്യന്മാർ രക്തത്തിെന്റ ഞര കെള അെട െക 
ട്ടി നീക്കൎട്ടയും വ ളേര ഉണച്ചൎ വരു ന്ന ഒരു ഔഷധവും ന ൽകിയതിനാൽ
സുേബാധം അ സമയത്തിന്നാ യി വന്നിരിേക്ക ഒടുക്കേത്ത ഒ ശുമ െകാണ്ടാ
ടി അന്തരിക്കയും െച . ഒ ം മിണ്ടാെത ജ നസമൂഹം േകാവിലകത്തിെന്റ ചു 
ററിൽ നി ഏകേദശം 4 മണി മുകളിലുള്ള െകാടിമ രത്തിൻ പാതി താ 
ന്നതു അവർ കണ്ടേപ്പാ ൾ രാജ്യത്തിെന്റ നായകനും പിതാവും കഴി എ

അറി ദുഃഖി വാത്തൎ സക്കൎാർ ഇേപ്പാൾ വളേര ആളുകെള പിടി തടവിൽ
ആക്കിയാലും ധാനകുലപാതകൻ സ്വന്ത വൃത്തിെയെക്കാ നശി . പല
െതരുവീ ഥികളിൽ ച വത്തൎ ിെയ എങ്ങിേന എങ്കിലും െകാ കളവാൻ നി  
ന്ന ആളുകൾ 30 ഉണ്ടാ യി എ േകൾ ഇവരിൽ മിക്കേപർ േപായിക്കള 

സക്കൎാർ പിടിച്ച കുററക്കാെര അവർ ഈ മാസത്തിെന്റ 17 ◌ാം തിയ്യതി തൂ
ക്കിക്കള േപാൽ ൈകസർ നില വീണ സ്ഥലത്തിൽ തുസ്സ്യർ ഒരു പള്ളി 
െയ പണിയി പ്പാൻ നിശ്ചയി ന്നതിനാൽ തങ്ങളുെട ച വത്തൎ ി എ യും
പററുന്ന സ്മരണ ചിഹ്നം സ്ഥാപിപ്പാൻ ഭാവി ഇേപ്പാൾ അന്തരി ച്ച ച വ◌ൎ 
ത്തിയുെട ശവസം ാരത്തിന്നായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനി രുസ്സ്യരുെട മുഖ്യപ 
ട്ട ണത്തിൽ കൂടുന്ന സമയത്തിൽ തേന്ന ആനഹി സ്ഥരുെട (Nihilists) ചങ്ങാതി 
കൾ െലാന്തൻ ഫറിസ്സ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ നികൃഷ്ട രായ കുലപാതക 
െര അത്യന്തം തി ഒടു ക്കം ഞങ്ങളുെട യത്നം സാദ്ധ്യമായി വ ഞങ്ങൾ
ഇനിയും എല്ലാനിഷ്കണ്ടകന്മാെര വധി കളയും എ ശങ്കയും നാണവും കൂടാ
െത ശംസി . ഈ പിശാചിൻ മക്കളു െട അഭി ായവും ആേലാചനയും
ഒക്കയും സവ്വൎസാക്ഷിയാകുന്ന ൈദവം നിഷ്ഫലമാ വാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ മ◌ൎ 
യ്യാദസ്ഥരും ൈദവ ഭക്തരും ാത്ഥൎ ിേക്കണ്ടതു.
ഇതാല്യരാജ്യത്തിൻ സമീപത്തിലുള്ള ഇസീ യാ എന്ന ദ്വീപിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു
ഭൂക മ്പം ഉണ്ടായി. ദ്വീപിെന്റ ഒരംശം ഇതി നാൽ പാഴായിേപ്പായതല്ലാെത ഏക 
േദശം 100 വീടുകൾ ഇടി 50 ആളുകൾ നശി 10 േപ ൎ മുറിവുകൾ ഏല്ക്കയും
െച .
യുൈനഥത്ത് െസ്തത്സ് (ഐകമത്യസംസ്ഥാ നം) എന്ന ജാ ഭുത്വത്തിൽ െപൗ 
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രന്മാർ ഒരു പുതിയ തലവെന െതരിെഞ്ഞടു . ഗാ ർഫീലത്ത് എ അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ േപർ. ഈ മഹാൻ എല്ലാ ബാല്യക്കാ ൎ ഒരു നല്ല ദൃ ഷ്ടാന്തം തേന്ന.
അേദ്ദഹം യുവാവായി കൂലി പ്പണി െചയ്തേശഷം ഇേപ്പാൾ എ യും മഹ ത്വമുള്ള
രാജ്യത്തിെന്റ ഒന്നാം ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ആയ്തീന്നൎതു എങ്ങിേന എ േചാദിച്ചാൽ
അ വെന്റ ൈദവഭക്തിയാലും ഉത്സാഹത്താലും അേ . ആ രാജ്യത്തിൽ വല്ലതും
സാധിപ്പി പ്പാനായി മ ള്ളവരിൽ ആ യി ന്നതി യാെതാരു ഫലവുമില്ല
ലാക്കിൽ എേത്തണ്ട തി ൈദവത്തിെന്റ സഹായവും സ്വന്ത ഭുജത്തിെന്റ ബല 
വും േശഷി ന്നതേ .
ഞാൻ കഴി പ ത്തിൽ മുൻ അറിയിച്ച കല്യാണം ഗമ്മൎാനരാജ്യത്തിൽ സം 
ഭവിച്ചിരി വേല്ലാ. അതു എ യും മേനാഹരമായ കാ യായിരു . ന  
െട ഉപരാജാവു ഇതി ന്നായി ബല്ലൎീൻപട്ടണത്തിൽ െച പള്ളി ഭുക്കന്മാെര 
െക്കാ ം മഹാന്മാെരെക്കാ ം നിറഞ്ഞിരു . ”വിശ്വാസം ത്യാശ േസ്ന ഹം
ഈ മൂ ം വസി ഇവററിൽ വ ലിയതു േസ്നഹം തേന്ന” എ ള്ള വച 
നെത്ത െചാല്ലി രാജ്യത്തിെന്റ ഒന്നാം പാതിരി എ േയാ സാരേമറിയ ഒരു  
സംഗം കഴി േപാൽ. ആ ദിവസത്തിൽ ഗമ്മൎാനരുെട ച വത്തൎ ി മൂത്തഛ്ശ
നുമായി എ േയാ സേന്താ ഷിച്ച േശഷം ഒരു നല്ല ചങ്ങാതിയായ രുസ്സ്യച  
വത്തൎ ിയുെട അപമൃത വിെനെക്കാ ഈ വയ ള്ള ൈകസർ വലുതായ ഒരു
േ ശം അനുഭവിേക്കണ്ടി വ .
ഇം ന്തിൽനി ദുഃഖകരമായ വത്തൎ മാനം വ . രാജ്യത്തി വളെര ഉപകാ 
രം െച ഇതിെന്റ േതജസ്സിെന അത്യന്തം വദ്ധൎിപ്പി േപാന്ന ബീഖൻസ് ഫീല്ത്
കത്തൎ ാവു കലശലാ യ ദീനത്തിൽ കിട എന്നേ . ൈദവ ത്തിെന്റ കൃപ 
യാൽ േരാഗം ഒര ം മാറി േകൾ ന്നതിൽ നാം വളേര സേന്താഷി .–
ഇേപ്പാൾ തേന്ന ഞാൻ വായിച്ച കാരം അേദ്ദഹം 19ാം നു– മരി േപായി.
മാച്ച ൎമാസത്തിെന്റ ഒടുക്കെത്ത ദിവസത്തി ൽ ന െട നാടുവാഴി ബങ്കലൂരിൽ എഴു 
െന്ന ള്ളി അവിേടെവ ായം തികഞ്ഞ ൈമസൂ ർേദശത്തിെന്റ പുതിയ മഹാ 
രാജാവിെന ഉ പരാജാവിൻറയും മഹാരാണിയുെടയും നാമ ത്തിൽ ഈ ഉയന്നൎ
സ്ഥാനത്തിൽ ആക്കി. പു തിയ മഹാരാജാവു ഒരു സംഗത്തിൽ രാണി യുെട
ൈകയിൽനി അനുഭവിച്ച ഉപകാര ങ്ങളുെട നിമിന്നം വളേര ഉപചാരവാ
പ റയുന്നതല്ലാെത കമ്പിവത്തൎ മാനത്താൽ അതു ച വത്തൎ ിനിേയാടു അറിയി 
പ്പാൻ അേപക്ഷി ച്ചതുെകാ നാടുവാഴി അതു ഉടേന െചയ്യി ച്ചേപ്പാൾ മഹാരാ 
ണിയുെട സേന്താഷവും വാ ത്സല്യവുമായ മറുവടി േവഗം ഇം ണ്ടിൽനി വ .
നാടുവാഴി പുതിയ മഹാരാജാവി രാജ്യെത്ത ശരിയായി ഭരിേക്കണ്ടതി ഏറ്റ
വും നല്ല ആേലാചന െകാടു . വിധി ന്ന തിൽ രാജാവു സത്യം അല്ലാെത മെറ 
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റാ ം വി ചാരിേക്കണ്ട എ ം മുഖ തിെയയും കൂ െക ട്ടിെനയും വജ്ജൎ ി ,
ആ യിപ്പാൻ േയാഗ്യ രായ ചങ്ങാതികെള കി വാൻ സൂക്ഷ്മേത്താ െട അേന്വ 
ഷി എ ം വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കതാ യ േസ്നഹിതെര കെണ്ടത്തിയാൽ ഇവെര
കാ രക്ഷി വിശ്വസ്തതേയാെട വില മതി േക്കണം എ ം േത്യകമായി
ന െട പുതി യ നാടുവാഴി മ ിച്ച സേത്യാപേദശമാകു അതു ഒരു മഹാരാജാ 
വി മാ മല്ല, അതു എ േപ്പ ൎം മാണിപ്പാൻ േവ ന്ന ആേലാചന യേ .
എ സലാം െചാല്ലി
നിങ്ങളുെട L. J. Fr.
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