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SAVED AT SEA, A LIGHT-HOUSE STORY
By the Rev. C. M�ller

സമു ത്തിൽ നി രക്ഷെപ്പട്ടതു; ഒരു വിള മാടക്കഥ

൫. അദ്ധ്യായം മങ്ങാത്ത രവിരശ്മി
(൮൪–ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
മുത്തഛ്ശനും േജമ്സും വിള മാടക്കാവലറയിൽ തീക്കാ െകാണ്ടിരി  
േമ്പാൾ ഞാനും അവരുെട അരിക ഇരു , കുട്ടിെയ എെന്റ മടി യിൽ ഇരു 
ത്തി, ഒരു പഴയ ചി സ്തകം കാട്ടി. ആയതിൽ അവൾ വ ളേര രസി , ഓേരാ
ചി പ്പടെത്ത േനാക്കി, അേനകം സേന്താഷവാ കെള സംസാരി .
അേപ്പാൾ േജമ്സ് എെന്റ മുത്തഛ്ശേനാടു : െസന്തിേയ, നാം ഈ കു ട്ടിെയെക്കാ 

എ േവ ?
മുത്തഛ്ശൻ: എ േവ ? അവെള ഇവിേട പാപ്പൎി നല്ലവണ്ണം ര ക്ഷിേക്ക 
ണം. അല്ലേയാ കുട്ടിേയ, എ െചാല്ലി അവെള തല യിൽ തട്ടി ഓമനിച്ചേപ്പാൾ:
പാപ്പൎി രക്ഷിേക്കണം എ കുട്ടി യും പറ .
േജമസ് : ഈ കുട്ടി എവിേട എങ്കിലും സംബന്ധക്കാർ ഉണ്ടാകും; അവ ൎ
നാം വത്തൎ മാനം എഴുതി അയേക്കണം.
മുത്തഛ്ശൻ: േപരും രാജ്യവും അറിയാഞ്ഞാൽ, അവ ൎ എങ്ങിേന വത്തൎ മാ 
നം അയേക്ക ?
േജമസ്: േചതം വന്ന കപ്പലിെന്റ േപർ ന െട കപ്പിത്താൻ അറിയും അതിെന്റ
ഉടമക്കാർ ആർ എ നേമ്മാടു പറകയും െച ം. ആയവരുെട ൈകയിൽ കപ്പ 
ലിൽ കയറിയിരുന്ന യാ ക്കാരുെട യും കപ്പക്കാരുെടയും േപർ വിവരം പട്ടിക
ഉണ്ടാകാതിരിക്കയി ല്ല. എന്നാൽ അവരുെട ൈകയാൽ കുട്ടിയുെട സംബന്ധക്കാ 

ൎ വത്തൎ മാനം അയക്കയും െചയ്യാം.
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മുത്തഛ്ശൻ: അങ്ങിെന ആകേട്ട, എന്നാൽ കുട്ടിയുെട അമ്മയപ്പന്മാർ ക ടലിെന്റ
അടിയിൽ കിട എങ്കിൽ, മററാരും അവെള െകാ േപാകരുതു, എ
എെന്റ അേപക്ഷ.
േജമ്സ് : എനി ഇ വലിയ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നി ല്ല
എങ്കിൽ, ഞാൻ അവെള സേന്താഷേത്താെട പാപ്പൎി മാ യിരു .
മുത്തഛ്ശൻ: നിെന്റ വീടു കുട്ടികൾെകാ നിറഞ്ഞിരി ന്നതു എനി അറി 
യാമേല്ലാ. എന്നാൽ ഈ കുട്ടി എെന്റ കൂെട പാക്കൎേട്ട. നിെന്റ ഭായ്യൎ അവളുെട
ഉടു ം മററും അസാരം വിചാരിച്ചാൽ മതി.
േജമ്സ്: അതിെന അവൾ നല്ല മനേസ്സാെട െച ം. അവൾ ഏകേദ ശം ഇ
മുഴുവനും ഈ കുട്ടിെയ വിചാരി െകാണ്ടിരു .
പിേററ തിങ്കളാ തീക്കപ്പൽ എത്തിയ ഉടേന മുത്തഛ്ശൻ േചതം വന്ന കപ്പ 
ലിെന്റ യും കുട്ടിയുെടയും വിവരം കപ്പിത്താേനാടു അറിയി , കപ്പലിെന്റ ഉടയ 
ക്കാരുെട േപർ അേന്വഷി , തേന്നാടു അറിയിേക്ക ണം എ ം അേപക്ഷി .
അേയ്യാ ഈ കുട്ടിെയ െകാ േപാകുവാൻ വിചാരി ന്ന ആൾ ഒരു നാളും ഈ
ദ്വീപിൽ എത്തരുതു, എ ഞാൻ എ േയാ വിചാരി . ഇ നല്ല ശീലമുള്ള
കുട്ടിെയ ഞാൻ കണ്ട കാ രം എനി ഓമ്മൎ ഇല്ല. േമാന്തി േജമ്സിെന്റ
ഭായ്യൎ വ അവളുെട മു ഖവും ൈകയും കഴുകി രാ ിയുടുപ്പിെന ഉടുപ്പിച്ച േശഷം,
അവൾ എ െന്റ അരിക വ . െചറിയ തിമ്പി ൈദവേത്താടു സംസാരിക്ക േവ
ണം എ െചാല്ലി മു കുത്തി: നല്ല ഇടയനായ േയശുേവ, നിെന്റ കു ഞ്ഞാടിെന
േനാക്കി വിചാരി , പുലരുേവാളം കാ രക്ഷിേക്കണേമ എ ാത്ഥൎ ി ം.
ഇതു അവളുെട അമ്മ അവൾ പഠിപ്പി െകാടുത്ത ാത്ഥൎ ന എ ഞാൻ നി 
ശ്ചയി , അതിൽ വളേര രസി ; സ്വകാ യ്യൎമായി ഞാൻ ഒരിക്കലും ാത്ഥൎ ിച്ച 
തുമില്ല. എെന്റ അമ്മ ജീവി എങ്കിൽ, അവൾ എെന്ന പഠിപ്പി ം എ ഞാൻ
വിചാരി . ആ കാല ഞാൻ ൈദവവചനം അ ം മാ േമ അറി . മുത്ത 
ഛ്ശനു ഒരു വലിയ േവദ(ൈബബൽ)പുസ്തകം ഉ എങ്കിലും അവൻ അതി െന
ഓരലങ്കാരത്തിന്നായി വലി െപട്ടിയുെട മുകളിൽ െവച്ചതല്ലാെത വായിച്ചതുമില്ല.
വിചാരിച്ചതുമില്ല , ചിലേപ്പാൾ ഞാൻ അതിെന എടു , േനരംേപാക്കിന്നായി
അതിലുള്ള ചി ങ്ങെള േനാക്കിയാെറ, അതി െന്റ സ്ഥലേത്ത മടക്കി െവ .
ന െട ദ്വീപിൽ ഞായറാ എല്ലാ ആ കെള േപാേല തേന്ന. മുത്തഛ്ശൻ േതാ 
ട്ടപ്പണി എടുക്കയും വത്തൎ മാ നപ ികകെള വായിക്കയും ഞാൻ പാറകളുെട ഇട 
യിൽ നട കളിക്ക യും പാഠം പഠിക്കയും വീട്ടിൽ പണി എടുക്കയും െച ം.
ഞങ്ങൾ പ ള്ളി ഇല്ല, കത്തൎ ാവിൻ ദിവസെത്ത വിേശഷിപ്പി ന്ന ഒരു കാ◌ൎ 
യ്യവുമില്ല. ഇങ്ങിേന ഞങ്ങൾ ഏകേദശം മൃഗങ്ങെളേപ്പാേല നാൾ കഴി േപാ .
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ആ ഭയങ്കരമുള്ള രാ ിയിൽ ഞങ്ങൾ േചതം വന്ന കപ്പലിേനാടു കൂട സ മു ത്തി 
െന്റ അടിയിേല ആണുേപായി എങ്കിൽ ഞങ്ങളുെട ജീവാത്മാ ക്കളുെട ഓഹരി
ഇേപ്പാൾ എ േപാൽ, എ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ തേന്ന പലേപ്പാഴും വിചാരി വിറ 

. ൈദവം ഞങ്ങെള ഇരുവെരയും ഇ നിയും കുറയക്കാലം ജീവേനാെട രക്ഷി 
ച്ചതുെകാ ഞാൻ അവെന തിേക്ക ന്നതു എങ്ങിേന? മുത്തഛ്ശൻ പരമാ 
ത്ഥൎ വും ദയാശീലവുമുള്ള ഒരു കിഴവൻ തേന്ന, എങ്കിലും സ്വഗ്ഗൎേത്ത േപാകു 
വാൻ േയശുവേ വഴി, എ താൻ അറിഞ്ഞില്ല വിചാരിച്ചതുമില്ല.
െചറിയ തിമ്പി എേപ്പാഴും എെന്റ കൂട തേന്ന, േജമ്സിെന്റ കുട്ടിക െള അവൾ
ഭയെപ്പ അവരുെട ഇടയിൽ െപരുമാറിയില്ല. ദിവേസന അവൾ ചില പുതിയ
വാ കെള പഠിപ്പി , തെന്റ ഭാഷെകാ ഞങ്ങ െള എ േയാ രസിപ്പി ം.
ഇങ്ങിേന ആ കുട്ടി തെന്റ പല മേനാഹര വഴികൾെകാ ഞങ്ങൾ ബഹു ി 
യമുള്ളതാകെകാ ഞങ്ങൾ ക പ്പലിെന്റ ഉടയവരുെട മറുവടി നിമിത്തം വളേര
ഭയെപ്പ നി . അവ രുെട ക എത്തിയ തിങ്കൾ മഹാമഴയുള്ള നാൾ തേന്ന,
എന്നി ം ഞാൻ രാവിേല തുടങ്ങി പാതാരത്തിേന്മൽ നി തീക്കപ്പലിന്നായി
കാ ത്തിരു . അതു എത്തിയ ഉടേന കപ്പിത്താൻ കത്തിെന എെന്റ ൈക യിൽ
തന്നാെറ, ഞാൻ വീട്ടിേല പാ അതിെന മുത്തഛ്ശനു ഏ ി . െചറിയ
തിമ്പി അവെന്റ കാൽക്കൽ ഇരു കടലാസിെന്റ ഒരു ക ണ്ടം തെന്റ വിരലിെന
ചുററി െകട്ടി. എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ എ ഴുനീ എെന്റ അരിക പാ  
വ . ഹാ ഈ കുട്ടി ഇേപ്പാൾ തീ ക്കപ്പലിൽ കയറി ഞങ്ങെള വി േപാേകണം,
എന്ന വത്തൎ മാനം ആ ക ത്തിൽ ഉെണ്ടങ്കിേലാ, എ ഞാൻ വിചാരി സങ്കട 
െപ്പ .
മുത്തഛ്ശൻ ക തുറ വായി . േചതം വന്ന കപ്പലിനു േവണ്ടി ഞങ്ങൾ െച 
യ്തതിൻ നിമിത്തം ഉടയക്കാർ ഞങ്ങൾ വളേര നന്ദി പ റ , വില്ലിയർ എന്ന
േപരുള്ള ആൾ ആ കപ്പലിൽ കയറിയിരുന്നി ല്ല. കപ്പൽ കലികാതയുെട തുറമുഖ 

നി വന്നതാകെകാ , ആ ന ഗരത്തിേല ക എഴുതി അയ , കുട്ടിയു 
െട വത്തൎ മാനം അറിവാൻ സംഗതി ഉേണ്ടാ എ േനാ ം; അതിെന്റ ഇടയിൽ
നിങ്ങൾ കുട്ടിെയ നല്ലവണ്ണം വിചാരി രക്ഷി െകാേള്ളണം. അതിെന നിങ്ങൾ
െവറുെത െചേയ്യണ്ട, നെല്ലാരു സമ്മാനം ഉണ്ടാകും എ എഴുതി. എന്നതി െന
ഞാൻ േക വളേര സേന്താഷി , എന്നാൽ കുട്ടി ഇേപ്പാൾ േപാകു ന്നില്ല, എ
പറ . േപാകുന്നില്ല അവെള കൂടാെത നമു കഴിക യില്ല, അവരുെട സമ്മാനം
എനി ആവശ്യമില്ല, എ മുത്തഛ്ശൻ െചാല്ലി, കുട്ടിെയ ൈകയിൽ എടു
ഒരു മു െകാടു , ഇതേ എ െന്റ സമ്മാനം എ പറകയും െച .
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XI. THE SENSES
൧൧. ജ്ഞാേന ിയങ്ങൾ

(൫൬–ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
ജ്ഞാേന ിയങ്ങളുെട േക മാകുന്ന ബുദ്ധി തലേച്ചാറ്റിൽ ഇരി . മജ്ജാ 
ത ക്കൾ േദഹത്തിൽ മു ടും ഇരിക്കെകാ നെമ്മ ചുറ്റി യിരി ന്ന േലാക 
ത്തിെന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങെള അവ േഹതുവായി ബു ദ്ധിയാൽ മനസ്സിൽ അറിയും.
ജ്ഞാേന ിയങ്ങൾ ര വിധം. ഒ വ ക്കെള െതാടുവാനും മേററതു അവ 
റ്റിൻ ഗുണങ്ങെള തലേച്ചാറ്റിൽ എത്തിപ്പാനും തേന്ന. ശൎനഗുണം ത്വക്കി
എല്ലാടവും ഉ . എ ന്നാൽ േദഹാംശങ്ങളുെട വിേശഷത്തിനും മജ്ജാത ക്ക 
ളുെട ആധിക്യ ത്തിനും തക്ക കാരം അതു ഏറുകയും കുറകയുമാം. തലമുടിന 
ഖങ്ങൾ മജ്ജാത ക്കൾ ഇല്ലായ്ക െകാ േവദന തട്ടിക്കാേത അവെറ്റ മുറി
ക്കാം. േതാലിൻ അകേമയുള്ള അസ്ഥികൾ ം മാംസേപശികൾ ം ബന്ധന 
ങ്ങൾ ം മജ്ജാത ക്കളും േശൎ ിയഗുണവും ചുരുക്കമാകും വണ്ണം ശൎം
കുറയും. അ മമുള്ള േയാഗം ദീനം ഇത്യാദി സംഗതിക ളാൽ ജ്ഞാേന ി 
യങ്ങളുെട മജ്ജാത ക്കൾ അനക്കവും ഇളക്കവും ത കയാൽ അവറ്റിനു േവ 
ദന പ . നാവു ഭക്ഷണത്തിെന്റ ഗുണ ങ്ങെളയും ശൎനത്താൽ വ ക്കളുെട
വിവിധങ്ങെളയും മൂ സമീപ ള്ള പദാത്ഥൎ ങ്ങളുെട വാസനെയയും െചവി
കാററിൽകൂടിെച ന്ന ധ്വനികെളയും ക െവളിച്ചെത്തയും േകാടാേകാടി ദൂരമു 
ള്ള നക്ഷ ങ്ങളുെട കാശെത്തയും അറിയി എ ഓത്തൎ ാൽ ജ്ഞാേന 

ിയ ങ്ങൾ ദൂര ം സമീപ മുള്ള സവ്വൎവ ക്കളുെട കൃതിഗുണെത്ത േബാ 
ധിപ്പി ന്നതുെകാ അവറ്റാൽ െചാല്ലറ്റ ഉപകാരം ഉ എ ഹി ം. ഏറ 
റവും ആശ്ചയ്യൎമായി ചമഞ്ഞിരി ന്ന ഇ ിയങ്ങളു െട േപരുകൾ ആവിതു: ◌ൎ 
ശനം, ജിഹ്വാ(നാവു), ാണം, േ ാ ം, ദൃഷ്ടി എന്നിവ തേന്ന. ഇവറ്റിൽ താ 
ണതരമായ േശൎ ിയ െത്തെക്കാ വിവരിപ്പാൻ ആരംഭിക്കാം.
൧. േശൎ ിയം The Sense of Touch.
ഒരു വ മൃദുേവാ കടുപ്പേമാ തണുേപ്പാ ഉഷ്ണേമാ എ മുഴുേത്താലി നാൽ തിരിച്ച 
റിയുെന്നങ്കിലും ശൎിപ്പാനുള്ള േത്യക ാപ്തി വിരലുകളു െട അറ്റങ്ങളിലേ .
രക്തനാഡികളും മജ്ജാത ക്കളും നിറഞ്ഞ ഈ അ റ്റങ്ങൾ ഏററവും മൃദുവായ
േതാൽെകാ മൂടിയിരി ന്നതുമല്ലാെത ഉറ പ്പിന്നായി േമൽ റ നഖങ്ങൾ 
െകാ െപാതിഞ്ഞിരി . വിര ലുകൾ കൂടാേത അധരങ്ങളിലും നാവിലും

ശൎി ന്ന ശക്തി അധികമാ യി . ഉണ ൎ6) എവിേട അധികേമാ അവിേട
അധികം മജ്ജാത ക്കെള കാ എ പറയാം. എന്നാൽ ശൎിപ്പാനായി
ഇതും േപാരാ. ഭൂതക്കണ്ണാടിെയെക്കാ ശരീരെത്ത സൂക്ഷി േനാക്കിയാൽ ഒരു
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ചതുര ാംഗുലത്തിന്നക ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരമായി അണു ായമാ
യ പിണ്ഡങ്ങെള കാണാം. ഇവറ്റിനുള്ളിൽ െതാട്ടപദാത്ഥൎ ങ്ങളുെട വ തെയ
ബു ദ്ധിേയാടു അറിയി ന്ന ഏററവും േനമ്മൎയായ മജ്ജാത ക്കൾ ശാ േഖാപ 
ശാഖകളായി വ്യാപി കിട . േത്യകമായി ശൎിപ്പാൻേവ ണ്ടി നിമ്മൎി 
ച്ച മനുഷ്യൈക്ക ആശ്ചയ്യൎമാേയാർ ആയുധം. ൈകകളുെട സഹാ യത്താൽ മനു 
ഷ്യർ പാ ൎവാനായി പുരകെള െക കയും ഉടുപ്പാനായി വ ങ്ങെള ഉണ്ടാ കയും
ധാന്യങ്ങെള വിെത കയും െച ന്നെതാഴിേക ഹസ്തംെകാ നിവൃത്തി ന്ന
െകൗശല വൃത്തികൾ സംഖ്യയില്ലാ. മൃഗങ്ങൾ എതിപ്പൎാനും എതിരിടുവാ 
നും കൃത്യാ ആയുധങ്ങേളാടു കൂേട പിറ . ചിലതിനു െകാ ം മേറ്റവറ്റിനു
കുള ം േവെറ ചിലതി നു േതററയും പ കളും േവഗതയും മ ം ഉണ്ടായിരിേക്ക
മനുഷ്യൻ മാ ം ബലഹീനനായി ആയുധംകൂടാെത ജനി . ഇെത െകാ 

എ േചാദിച്ചാൽ – സമസ്തമൃഗവഗ്ഗൎെത്തക്കാളും അതിവിശിഷ്ട ഹസ്തവും
ബുദ്ധി ാബല്യവുമുള്ള മനുഷ്യൻ കണ്ട മൃഗങ്ങെള പിടിപ്പാനും മരു വാനും കീ 
ഴടക്കിെവപ്പാനും ാപ്തിയുള്ളവനാകയാൽ എേന്ന പറേയ .
(േശഷം പിന്നാെല.) Lbdfr.
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A MEDITATION
൧൩. േവദധ്യാനം

THE CHOSEN PEOPLE
െതരിെഞ്ഞടുെത്താരു ജനം

“നിങ്ങേളാ അന്ധകാരത്തിൽനി തെന്റ അ ത കാശത്തിേല നിങ്ങെള
വിളിച്ചവെന്റ സൽഗുണങ്ങെള വണ്ണൎിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം െതരിെഞ്ഞടുെത്താരു
ജാതിയും രാജകീയ പുേരാഹിതകുലവും വിശുദ്ധ വംശവും േത്യകം സമ്പാദിച്ച

ജയും ആകു ” 1 േപ ൻ 2, 9. എ ന്നാൽ നാം വിചാരിപ്പാൻ േപാകുന്നതു:
�. െതരിെഞ്ഞടുെത്താരു ജനത്തിെന്റ സ്ഥാനം.
ഈ ആധാരവചനത്തി മുെഞ്ച ന്ന വചനങ്ങെള േനാക്കിയാൽ േപ ൻ
അെപാസ്തലൻ ൈദവരാജ്യെത്ത പണിയിേക്കണ്ടിയ ഇ േയ ല്യെരെക്കാ
സംസാരി . യേഹാവ അവരുെട വലിപ്പെത്തേയാ ബഹുത്വെത്തേയാ
വിചാരി അവെര െതരിഞ്ഞടുത്തില്ല എ േമാ ശ ഇ േയല്യേരാടു െതളി 
വായറിയി : 5 േമാ. 7. 7. 8. നിങ്ങൾ സംഖ്യയിൽ സകലജനങ്ങെളക്കാളും
അധികമുള്ളവരാകെകാണ്ടല്ല യേഹാവ നിങ്ങളിൽ ിയെപ്പട്ടനിങ്ങെള െത 
രിെഞ്ഞടുത്തതു. അവൻ നിങ്ങെള േസ്നഹിച്ചതുെകാ ം താൻ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു ഏററി ള്ള ആണെയ മാണി ന്നതുെകാ ം അേ
ഇതിെന െചയ്തിരി . ഈ െതരിെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ അനു ഹെത്ത അവ ൎ
വരു വാൻ ൈദ വം എെന്തല്ലാം െച ! എങ്കിേലാ ഇ േയൽ വാഗ്ദത്തപു  

( ി േയശു)വിേരാധമായി ”ഞങ്ങൾ ൈകസർ അല്ലാെത രാജാവില്ല”
എ കലഹിച്ച നാൾ മുതൽ ൈദവം അവ ൎ ഉേപക്ഷണച്ചീ െകാ ടു .
എന്നാൽ കാ മാവിൽ നാ മാവിെന്റ ഇളെങ്കാമ്പിെന െവട്ടി െച്ചാട്ടിച്ചാൽ മുരടു
േദാഷമുള്ളതാകിലും അതിെന്റ ജീവൈചതന്യത്താൽ ഈ െകാ കൾ വള ൎ
വരുന്നതു കൂടാേത ആ പടുമരത്തിൻ ചാറുനീ രുകൾ അ തമായി വിശുദ്ധീകരി 
ക്കെപ്പ നല്ല ഫലങ്ങെള ഉണ്ടാ വാൻ തക്കതായി തീരുകയും െച .
അങ്ങേന ആയാലും നെമ്മ െതാ ഈ സാദൃശ്യത്തിെന്റ സത്യം േനേര മറി ള്ള 
താകു . പടുമരത്തിൻ ചുള്ളികളായ നെമ്മ െവട്ടി ന ല്ല മരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചിരി
(േരാമർ 11, 17.). ആ മരത്തിൻ ജീവസാര ങ്ങെളെക്കാ നാം ജീവി എ
വരികിൽ നമ്മിൽ സത്യവിശ്വാ സനീതിശുദ്ധിേസ്നഹാദികൾ കാ കണ്ടാൽ
അതു ഓർ അ തം ആ യിരിക്കയിേല്ലേയാ? പടു മരത്തിൻ രസെത്ത വലി ന്ന
നല്ല െകാ നല്ല ഫലെത്ത കാ ാൽ ആരും വിസ്മയി ന്നതു േകൾക്കാറില്ല, എ
ങ്കിലും സത്യമുന്തിരിവള്ളിയായ ിസ്തനിൽ െകാമ്പായി േചത്തൎ ഒരു ി സ്ത്യാ 
നൻ േയശു ിസ്തെന്റ സ്വഭാവപ്പകച്ചൎയിൽ നട ന്നതു കണ്ടാൽ എല്ലാവരും
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അ തെപ്പടു . ഇതിനാൽ കേണ്ടാ മനുഷ്യരുെട േഭാഷ ത്വം എ വലുതാകു 
! ഈ സാദൃശ്യത്തിൻ കാരം നാം ൈദവത്തി െന്റ േസ്നഹം മൂലം ഇ േയൽ

എന്ന നല്ല മുരട്ടിേന്മൽ ഒട്ടിച്ചിരി . പഴയ ഇ േയൽ ഉലകത്തി എല്ലാ
ൈദവാനു ഹങ്ങെള ചുമ ന്ന വാഹനം ആയിരിേക്കണ്ടിയ കാരവും അവർ
പാരിടെത്ത മുഴുവൻ യ േഹാെവ കീഴടേക്കണ്ടിയ വിധത്തിലും തേന്ന

ിസ്ത്യാനരും േലാക ത്തിൽ ൈദവാനു ഹങ്ങെള വഹി ൈദവവാ െയ എല്ലാ
മനുഷ്യരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ സമാപിപ്പാൻ കടെമ്പട്ടിരി .
എന്നാൽ നാം ഈ കടെത്ത ഓ ൎ ന െട വിളി േയാഗ്യമായി നട  

േവാ? നമു എെന്താരു മനസ്സ് േവണം എന്നതിെന കാണി ന്ന ഒരു
സംഗതിെയ പറയേട്ട: ഗമ്മൎാനനാടുകൾ ഒന്നിൽ കഴിഞ്ഞ നൂററാണ്ടിെന്റ
ഒടുക്കം വിശ്വാസവീയ്യൎവാനാെയാരു ഉപേദഷ്ടാവു ജീവി ച്ചിരു . അ
േവട്ടക്കാരനും താെന്താന്നിയും ആയ ഒരു േരാമകേത്താലിക്ക ഭു അവിേട
വാണിരു . അേദ്ദഹം ആ ഉപേദഷ്ടാവിെന ത െന്റ സൽഗുണങ്ങൾ നിമിത്തം
വളേര മാനി തെന്റ തിരുനാൾ പി റന്നാൽ ദിവസം എല്ലാൈദവാലയങ്ങളിൽ

ാത്ഥൎ ന നടത്തിക്കാറു . ഇങ്ങേന ഒരു നാൾ ആ ഭു ശവാരിയായി
എഴുെന്ന േമ്പാൾ ആ ഉപ േദഷ്ടാവിെന വഴിയിൽ എതിേരററു: ന െട
ജനനനാളിൽ എ സംഗി ? എ േചാദിച്ചതി ഉപേദഷ്ടാവു: ഭുേവ
േയാഗ്യമുള്ള വി ചാരങ്ങൾ ഭുക്കന്മാ ൎണ്ടായിരിക്കണം എന്നേ എൻ

സംഗെപ്പാ രുൾ ആയിരു എ പറഞ്ഞതിെന േകട്ട ഭു വന്ദനം െചാല്ലി
മി ണ്ടാേത േപാകയും െച . ആകയാൽ ിസ്ത്യാനൻ ിസ്ത്യാനസ്ഥാന ത്തി
േയാഗ്യമായി നടേക്കണം എ ഷ്ടം.
ഈ സംഗതിയാൽ ഉളവായിവരുന്ന ചില േചാദ്യങ്ങൾ ആവിതു:
൧. ഇ ള്ള ിസ്ത്യാനർ മണ്ണാശയിൽ പൂ കിടപ്പാൻ എ ?
൨.സ്വഗ്ഗൎീയ വിചാരത്തി ഇ കുറവു വരുവാൻ സംഗതി എ ?
൩. നാം ൈദവമക്കളും െതരിെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജാതിയും ആയിരി േക്ക പലേപ്പാഴും
ചീത്തവാ കളും െപാട്ടെച്ചാ കളും െകട്ട നി സ്സാരവാദങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും
എങ്ങിേന ജനി കൂടും?
൪. ശിെന േപറുവാൻ വിളിക്കെപ്പട്ടവ ൎ ഒരു നീരസവാ േപാ ലും
െചാടിക്കാേത വിഴു വാൻ കഴിവില്ലാത്തതു എ ?
ഈ വക േചാദ്യങ്ങൾെക്കല്ലാം ഓർ ഉത്തരം മാ േമയു . അതാ വിതു:
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെന്റ അവകാശികളായ നമു അവിേട ചരതി െവ കിട ന്ന
മാനമഹത്വങ്ങെള േവ ം േപാേല ലാക്കാക്കി കുറി െക്കാള്ളായ്കയാൽ അേ .
മത്തായി 5, 5 കാരം ൈദവമക്കൾ ഭൂമിയു െട അവകാശികളും എെഫ. 1, 14.
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മു. സ്വഗ്ഗൎീയ േതജസ്സിെന്റ അവകാശി കളും ആകു . ആകയാൽ 1 േയാ. 3,
2 പറയുന്നതു: ിയമുള്ളവേര നാം ഇേപ്പാൾ ൈദവമക്കൾ ആകു ; ഇന്നതു
ആകും എ ഇതുവേര സിദ്ധമായതുമില്ല, സിദ്ധമാകിേലാ നാം അവെന
ഉള്ളവണ്ണം കാ ണ്മതിനാൽ അവേനാടു സദൃശന്മാരാ ം എ .
ഇങ്ങിേനയുള്ള ന െട വലിപ്പെത്ത ഓത്തൎ ാൽ നാം ഈ േലാകത്തി േല
എല്ലാ കഷ്ട സങ്കടങ്ങൾെക്കതിേര മഹാധന്യരും വലിയ ജന്മികളും ആകു
എ െവ എല്ലാ താഴ്മ വിശ്വാസേസ്നഹങ്ങളിൽ നടേക്ക ണ്ടതു. എന്നാൽ
െപൗലെപാസ്തലൻ 2 െകാറി. 6, 1— 10ഇൽ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ന െട
ഓഹരി ആകയാൽ ന െട േപർ സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കെകാ
നമു അത്യന്തം സേന്താഷിപ്പാൻ സംഗതി യു .
��. െതരിെഞ്ഞടുെത്താരു ജനത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗം
൧. ആയതിെന അെപാസ്തലൻ ഇവിേട ഏററവും നന്നായി വണ്ണൎി . എങ്ങ 
േന എന്നാൽ : ഈ െതരിെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനം ഒന്നാമതു തങ്ങെള വിളിച്ചവെന്റ
സ ണങ്ങെള വണ്ണൎി േക്കണം. അവയാകേട്ട ൈദവം താൻ െവളിെപ്പടുത്തിയ

കാരം ആവിതു: 2 േമാ. 84, 6 — 7 ”യ േഹാവ അവെന്റ (േമാശയുെട) മുേമ്പ
കട സിദ്ധെപ്പടുത്തിയതു എെന്തന്നാൽ : യേഹാവ, യേഹാവയായ ൈദവം
കരുണയുള്ളവനും കൃ പയുള്ളവനും ദീഘൎ ശാന്തനും നന്മയിലും സത്യത്തിലും
സമൃദ്ധിയുള്ളവ നും ആയിരങ്ങൾ കരുണെയ മാണി ന്നവനും അന്യാ
യെത്തയും അ തി മെത്തയും പാപെത്തയും ക്ഷമി ന്നവനും കുററമുള്ളവെന
കുററമി ല്ലാതാക്കിത്തീക്കൎാെത പിതാക്കന്മാരുെട അതി മെത്ത പു ന്മാരുെട
േമ ലും പു ന്മാരുെട പു രുെട േമലും മൂന്നാമേത്തതും നാലാമേത്തതുമായ
തലമുറ വേരയും േചാദി ന്നവനും ആകു .”
എന്നാൽ ൈദവെത്ത േസ്നഹി ന്നവ ൎ അവെന വണ്ണൎി ന്നതു എ  
യും ഇമ്പമുള്ള േവലയാകു . സാധാരണമായി േനാക്കിയാേലാ ആ യതു
പല ൎം ഒരു വലിയ ദാസ വൃത്തിേപാേല േതാ . ഇതിെന്റ േഹതു
എ എ ന െട അയല്വക്ക ള്ള വി ഹാരാധികെള േനാ ക്കിയാൽ
േബാധി ം. അന്തി ം േമാന്തി ം രാമനാമേമാ മേററാ െചാ ല്ലിയാൽ മതി.
പിെന്ന എ െചയ്താലും േവണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ൈദ വജനേമാ അ കാരം
ആകരുതു. അവേരാടേല്ലാ േയശു ിസ്തൻ അരു ളിെച്ച ന്നിതു: മത്താ. 5,
13–14. ”നിങ്ങൾ ഭൂമിയുെട ഉപ്പാകു , നിങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചമാകു .”
ആയതു ഇേന്ന ം നാേള ം മാ മ ല്ല എേന്ന ം തെന്ന ആയിരിേക്കണ്ടതു.
ആത്മ കാരം ിസ്ത്യാനർ ഉ ം െവളിച്ചവും ആയിത്തീരു . തങ്ങൾ തെന്ന
പ രുചിെകട്ടവരും ഇ രുൾ പൂണ്ടവരും ആയിരുന്നതിനാൽ ഈ േകാട്ടവും
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വികടവും ഉള്ള തല മുറേയാടു മനസ്സലിവു േതാന്നി ഇ വേര കൂരിരു െകാ
മൂടിയവ ൎ ത ങ്ങൾ ള്ള രസെവളിച്ചങ്ങളാൽ േമൽപ്പറഞ്ഞ ദിവ്യഗുണങ്ങെള 
യും വ ണ്ണൎി േക്കണ്ടതാകു . ആ ഗുണെത്ത തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിൽ
േത റിയിരിക്കെകാ ഒരു നാളും നാഴികയും മാ മല്ല ജീവപയ്യൎന്തം തങ്ങൾ
തേന്ന മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ൈദവെച്ചാല്ലായി വിളേങ്ങണ്ടതാകു . നാം
ഇ കാരമുള്ളവരായി തീേരണം എ വരികിൽ നാം സകല ൈദവനിറവി 
േനാളം നിറ വേരണ്ടതു അത്യാവശ്യം തേന്ന എെഫ. 3, 19. ആകയാൽ
ന െട ൈദവം കരുണയും കൃപയുമുള്ളവനാകുേമ്പാ േല നിങ്ങളും ആക, അവൻ
ദീഘൎ ശാന്തനും നന്മയിലും സത്യത്തിലും സ മൃദ്ധിയുള്ളവനും ആകുംകണേക്ക
നിങ്ങളും ആയി വരിക. അവൻ വിശുദ്ധനും നീതിമാനും േസ്നഹപൂണ്ണൎനും
ആകുംവണ്ണം ഇഹത്തിൽ നിങ്ങളും ആകുേക േവ .
ഇങ്ങേന മുഴുവൻ ആയിത്തീരുവാൻ കഴിവില്ല എ വരികിലും ആ േവാളം
ആഗുണങ്ങെള കിട്ടാൻ മിേക്കണ്ടതു. അതിനാൽ നാം നെമ്മ അന്ധകാര 
ത്തിൽനി െവളിച്ചത്തിേല വിളിച്ചവെന്റ സൽഗുണങ്ങ െള വണ്ണൎി പ്പാൻ
തക്കവരായി തീരുകയും െച ം; അ യുമല്ല:
൨. ഒരു രാജകീയ പുേരാഹിതകുലവുമായി ൈദവത്തിെന്റ സൽഗു ണങ്ങെള
അറിയി കയും േവണം എ രണ്ടാമതു നാം ഈ വചനത്തിൽ കാണു .
എങ്കിലും സമയ രുക്കംെകാ ചില സൂചകങ്ങെള മാ ം െകാടുപ്പാൻ േപാകു 

. പഴയനിയമത്തിേല പുേരാഹിതന്മാ ൎ ബലി കഴിക്ക, ധൂപംകാ ക,
പക്ഷവാദംെചയ്ക എന്നീ േവലകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന തു െകാ എല്ലാ മഹാപു 
േരാഹിതന്മാർ (അഹേരാന്യർ) ഇ േയൽ േഗാ ങ്ങളുെട എല്ലാ േപരുകെള
വഹി ന്ന മാപ്പൎതക്കവും ചുമൽപ്പത ക്കങ്ങളും പൂണ്ടിരുന്നതു കൂടാെത അവ ൎ
മാറിടത്തിൽ െവളിച്ചവും ന്യാ യവും നിത്യം വിളങ്ങിെക്കാണ്ടിരു (2 േമാശ
28, 29, 30.) എ ള്ളതു ഏ തു സത്യ ിസ്ത്യാനൻ അറിയാേത ഇരി ം?
എന്നാൽ േല്യവർ െചയ്തതു േപാേല നമു ം ആടുമാടുകെളയും ാവുകെളയും
മററും ബലികഴി പ്പാൻ ആവശ്യമില്ലാ, എന്നാലും േരാമർ 12, 1. കാരം നാം
ന െട ശരീരങ്ങെള ജീവി ന്നതും വിശുദ്ധവും ൈദവത്തി സാദം വരു
ന്നതുമായ ബലിയറക്കി കഴിേക്കണ്ടതു. ിസ്ത്യാനർ അേല്ലാ ആത്മികപു
േരാഹിതരായി തങ്ങളുെട ദുേമ്മൎാഹാദികെള അറു തങ്ങൾതേന്ന ച

ജീവനുള്ളാരു ബലിയായി തീരുകയും എല്ലാ സൽ ിയകളാൽ െസൗ
രഭ്യവാസന പുറെപ്പടുവിപ്പാൻ തങ്ങെളത്തേന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഭര േമ ി
െകാടു കയും േവണ്ടതു. ഇങ്ങേന ിസ്ത്യാനരുെട ജീവകാലം മു ഴുവൻ കഴി 

വരുന്ന ബലികമ്മൎങ്ങൾ ഉ േപാൽ; ആയതിൽ അവർ തങ്ങളുെട എല്ലാ
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ശക്തികെളയും ൈദവദാനങ്ങളാകുന്ന ാപ്തികെളയും അതിെന്റ അനുഭവങ്ങേളാ 
ടുകൂേട ൈദവത്തി അപ്പൎി േപാരു . ഇ കാരം അവർ ാത്ഥൎ നയിലും
െപാതുവിലുള്ള ൈദവാരാധനയിലും തങ്ങെളത്തെന്ന വീ ം ൈദവേസെവ
സമ്പേത്താടു കൂട ഭരേമ ി ന്നതുെകാ ആയതുംകൂേട ഒരു ബലിയായി
തീരു . ആയതു ൈദവത്തി േസ്താ െത്ത ബലിയായി കഴി െകാ
മേഹാന്നത നിെന്റ േന ച്ചൎകെള ഒപ്പിക്ക എ ള്ള സങ്കീത്തൎ നവാക്കിൻ
(50, 14) കാരം തേന്ന. ഇതിെന െചയ്വാൻ ാപ്തിയില്ലാത്ത ിസ്ത്യാനൻ
ആർ? ഏററവും എ ളിയവനായ വിശ്വാസി ം കൂേട േമൽെച്ചാല്ലിയ കാരം
ൈദവെത്ത തൻ, ജീവാവസ്ഥെകാ ം ആത്മികബലികൾെകാ ം വണ്ണൎി 
പ്പാൻ േവ േവാളം കഴിവു . ഇ വലിയ തക്കെത്ത നമു വരുത്തിത്തന്ന
ദയാലുവായ ന െട കത്തൎ ാവി തി മാനമഹത്വങ്ങൾ എേന്ന ം ഉണ്ടാവൂ
താക. ആെമൻ. J.Lffr.
൧.വീെണ്ടടുപ്പിനാെയനി യാഗം
ആകിയ മഹാപുേരാഹിത!
എെന്റ ഉള്ളിലും നിൻ അനുരാഗം
െകാ ബലി നീ നട ക.
൩. ആകയാൽ എൻ ഇഷ്ടം െവട്ടിെക്കാ ം
ഹൃദയം പറി ം അരുളി
എെന്റ േവദനാവിളികൾ ഒ ം
കൂട്ടാക്കാേത െചയ്ത നിൻ പണി.
൨.േസ്നഹത്തിൽ ജനിച്ചേത അല്ലാേത
േസ്നഹം ഏതിെനയും ൈകെക്കാള്ളാ;
നിേന്റ ൈകയിൽ കൂടി നടക്കാേത
ഉള്ളത് ഒ ം അഛ്ശേനാെടത്താ.
൪. ബലിപീഠത്തിങ്കൽ കനൽ കൂട്ടി
എെന്ന െകട്ടിെവ മുഴുവൻ;
േശഷമില്ലാേതാളം അഗ്നി മുട്ടി
ദഹിപ്പിക്ക ിയരക്ഷകൻ!
൫. അഛ്ശന്നിങ്ങേന ബലി രുചി ം;

ാഹ്യമേല്ലാ നിൻ ിയ എല്ലാം;
ഇ കാരം ഭൂമിേമൽ എനി ം
ൈദവത്തി യാഗം അപ്പൎിക്കാം.
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A CURE OF HYDROPIOBIA
ജലഭയേരാഗചികിത്സ

ാന്തന്നായി നരി മുതലായ മൃഗങ്ങളാൽ തീണ്ടിേപ്പായവ ൎ നെല്ലാ രു മരു  
ച്ചാ ൎ ആവിതു.
1. ഒരു രൂപ്പിക ക്കത്തിെന്റ കരിയുമ്മത്തിൻ (നീല ഉമ്മത്തം Datura fastuosa)
ഇലയുെട ചാറും. 2. ര ഉറുപ്പിക ക്കം അരിയും. 3. ഓരുറുപ്പിക ക്കം
എെള്ളണ്ണയും (sesamum, Gnghelly seed, Hindustani ” till”). 4. ഓരുറുപ്പിക 

ക്കം പുതുതായി പറിച്ച േതങ്ങയുെട കാ ം. 5. ഓരുറുപ്പിക ക്കം െതങ്ങിൻ
ചക്കരേയാ പനച്ചക്കരേയാ (jagree, Hindustani ”gurh”).
ഇതു മുതിന്നൎവർ . കുട്ടികൾ ായത്തിനു തക്കവണ്ണം ഉമ്മത്തിൻ ഇലയുെട
നീരും മററും കുെറേക്കണ്ടതു.
േസവിേക്ക ന്നവിധം.— അഞ്ചാറു ദിവസം കടിെപട്ട േശഷം െവറും വയറ്റിൽ
േസവിേക്കണം.
അനുഭവം.— മരു േസവി ര മൂ മണി റു കഴിഞ്ഞ േശ ഷം കടിേയററ 
വൻ നായിൻ ാ പിടിച്ചവരുെട േഗാഷ്ഠികെള ചില മണി േറാളം കാണി  

എങ്കിലും ഒ ം േപടിപ്പാനില്ല.
പത്ഥ്യം. — ദീനക്കാരൻ േചാദിച്ചല്ലാെത ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒ ം െകാടുക്ക രുതു. േചാ 
ദിച്ചാൽ െവറും േചാേറ െകാടുക്കാവു. ആറു മാസേത്താളം മീൻ ഇറച്ചിവകകെള
െതാടരുതു. ആ സമയേത്താളം തണ്ണീർ കുടിക്ക യും പച്ചെവള്ളത്തിൽ കുളിക്കയും
െചയ്ക. ഇതു ഒരു േരാമപ്പാതിരിയാർ പരീക്ഷി സിദ്ധമാക്കിയ മരു . അേദ്ദ 
ഹം േപ റുനരിക്കടി ഏററ പ േപെര േനാക്കി അവർ ഇതിനാൽ ഗുണം
വരുത്തി. ആ സമയം വിഷം തീണ്ടിയ േവെറ ഇരുപതു ആളുകൾ ഈ മരു
േസവിക്കാെത മരി േപാൽ. Mudr. Mail 17th June 1881.
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THE EXCELLENCY OF THE GIFT OF THE HOLY GHOST
വിലേയറിയ െപാരുൾആത്മാവ്

രാഗം ധനാസരി.അടന്തതാളം
പല്ലവം
െപാരുെളാ ണ്ടിഹമ്മിതിൽ— അവ മതിപ്പാൻ
െപാരുെളാ ം ഭുവികാണ്മില്ല.
അനുപല്ലവം.
മരുവുന്നഗുണംസദാ—തജ്ഞാനം മഹാത്മം.
ഉരുവു ജഡം അതി —സഞ്ചാരം വ്യയമാത്മം—െപാരു.
ചരണങ്ങൾ
1. നശിപ്പിച്ചാൽ ആത്മം പിെന്ന—വീെണ്ടടുപ്പി ,
വശിച്ചാലും വകയിെല്ലാ ം
വസിച്ചാലും വിപിേന മു ം—ആയു കാലം.
നശിക്കല്ലാ േവെറാന്നില്ല.
വിശ്വം േമവുന്ന ഈശൻ— നൽകും ധാനേവദം
വിശ്വത്തിൻ നരൻ വിശ്വ—സിപ്പാനുള്ളാരു േബാധം.—െപാരു.
2. േവദം ധാനം തേന്ന— ആത്മാവി
േഭദെമേന്ന്യ ഔഷധം
നാദം അതിൻ ധ്വനികൾ— അഖിലവും
േബാധം വരും ഔഷധം.
കാതം കാവടിെകട്ടി എവിേട െചന്നാലും നിൻ
േഖദം ദുച്ചൎിതം വി േഭദമായ്വരുേമാ െചാൽ. — െപാരു.
3. പരൻ വാഴും പരത്തിൽ എ ം— വാഴണെമങ്കിൽ
പരനാഥൻ വരം തരണം.
നരൻ ജഡാമുടിവളത്തൎ ി—തപ െചയ്താൽ
വരുേമാ ഭക്തി ദയാഗുണം
മരിച്ചാൽ പിൻ അതുെകാ േഘാരനരകം നീങ്ങാ
ധരണിയിൽ ഇതു ക —അരുൾേവദം ശരി വാ —െപാരു
ആ. ആഭരണം.
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THE KURDS. കുദ്ദ ൎർ
കുദ്ദ ൎരുെട തലവന്മാർ

േമേല ചി െത്ത േനാക്കിയാൽ ആ മനുഷ്യരുെട െകാ മൂ ം മുരം മീശയും േപാ 
രി ഒരുമ്പാടുള്ള മുഖഭാവവും ആയുധങ്ങളും മതി കൂച്ചൽ പിടിപ്പിപ്പാൻ. ഇവരുെട
പിതാമഹന്മാ ൎ ഖൽദയർ എ േപർ. ആ യവർ െനബുകദ് േനസരിെന്റ കാ 
ല ഏകേദശം ൬൦൦ വഷൎം ിസ്താ ബ്ദത്തിനു മുേമ്പ തി ിനദിയുെട കിഴ  
ള്ള പവ്വൎതത്തിൽനി ം മല േദശത്തിൽനി ം ഇറങ്ങി ാത്ത് തിഗിനദി 
കളുെട സമഭൂമിയിൽ പാ ൎ വന്ന സുഖ ിയന്മാെര ജയി ഖൽദായരാജ്യെത്ത
സ്ഥാപിച്ച േശ ഷം ഏറിയ യുദ്ധങ്ങെള നടത്തിയതിൽ ഇ േയൽ യഹൂദരാജ്യ 
ങ്ങെള ആ മി ജയിച്ചിരി . ഹബ ൿ വാചകൻ (ഏക. ൬൨൬ ി.മു.)
ഇവരുെട ഭയങ്കരമുള്ള കാ യും വരവുംെകാ പറയുന്നതാവിതു (൧, ൬ ഇത്യാദി)
:
”ഞാൻ ൈക ം േവഗവും ഉള്ള ആ ജാതിയായ ഖൽദയെര ഉയ ൎ . അവർ
തങ്ങൾ ക്കല്ലാത്ത വാസസ്ഥലങ്ങെള അനുഭവിപ്പാൻ േദശത്തിെന്റ വീഥിയിൽകൂ 
െട കട വരും. അ വർ േഘാരവും ഭയരവുമുള്ളവർ . . . . . . . അവരുെട
കുതിരകൾ വള്ളി ലികെളക്കാൾ േവ ഗവും അസ്തമി ന്ന സമയ സഞ്ചരി  
ന്ന ഓനായ്ക്കെളക്കാൾ ഉ തയും ഉള്ളവ ആകു . അവരുെട കുതിരക്കാർ പര ം
അവരുെട കുതിരക്കാർ ദൂര നി വരും. അവർ ഭക്ഷിപ്പാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്ന കഴു 
കെനന്ന േപാെല പറ വരും ഇത്യാദി,
ഇവരുെട ഭാെഷ എ ായ അറവി മുതലായ ഭാഷകേളാടു ഉറ്റ സംബന്ധം
ഉ .
ഖദായരാജ്യം നശി എങ്കിലും അവരുെട സന്തതിയായ കുദ്ദ ൎർ എ ന്ന ജാതി
ഇ മു . ഇവർ തി ിനദിയുെട കിഴ ള്ള കുദ്ദ ൎപവ്വൎ തങ്ങളിൽ പാ ൎ .
പവ്വൎതങ്ങൾ എ പറയുന്നേതാ ഹിമവാൻ തുടങ്ങിയ പവ്വൎതങ്ങെള േപാേല
െകാടുമുടികളിൽ േവനൽക്കാല ംകൂേട ഹിമം ഉരുകി േപ്പാകായ്കയാൽ അേ .
മിക്ക കുദ്ദ ൎർ റൂമിസുൽത്താനും ഏറിയവർ പാ സൎ ിഷാവി ം ഒരു വിധത്തിൽ
മാ ം കീെഴ്പടു . േതാ േമ്പാൾ എ ല്ലാം അവർ മത്സരി . േകരേളാ 
പകാരി ഇന്നാൾ അവരുെട േ ാഹം െകാ പറ വേല്ലാ. മൂഖൎഭാവെത്ത
ശമിപ്പി ന്ന ി മതെത്തയല്ല അതിെന വദ്ധൎിപ്പി ന്ന മുഹമ്മതുമതെത്ത
ൈകെക്കാൾകയാൽ ഹബ ൿ തങ്ങളുെട പൂവൎന്മാെരെക്കാ എഴുതിയതിൽ
അവർ ഗുണെപ്പടാേത രതെയ നട വാനും ിസ്ത്യാനെര ഒടു വാനും അവ◌ൎ 

ശങ്കയില്ല. എന്നാലും അവർ സുവിേശഷത്തിനും കീെഴ്പടും. യശായ വാച 
കൻ ഇവെര െചാല്ലി പറയുന്നതു എെന്തന്നാൽ (൧൯, ൨൩):
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ആ നാളിൽ മി യിൽനി അ രിേല ഒരു െപരുവഴി ഉണ്ടാകും അ ◌ൎ 
ക്കാരൻ മി യിേല ം മി ക്കാരൻ അ രിേല ം വരും മി ക്കാർ അ  
ക്കൎാേരാടുകൂെട േസവിക്കയും െച ം. ആ നാളിൽ ഇ േയൽേദശത്തിെന്റ
നടുവിൽ അനു ഹമായി മി േയാടും അ യ്യൎേയാ ടുംകൂേട മൂന്നാമതു ആയി 
രി ം. അക്കാലം േവഗം വേരണേമ.
Bibl. Geography Calw. 1870.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

ിയവായനക്കാേര! കഴിഞ്ഞമാസത്തി െന്റ കത്തിെന വിട്ടയച്ച ഉടേന നീലഗി 
രി യിൽനി ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു വത്തൎ മാനം എത്തി. ന െട നാടു 
വാഴിയായിരുന്ന ീ ആദാം സാ വകൎൾ േമയിമാസം 20-ാം ൲യിൽ മരി
എന്നതു ഇേപ്പാൾ എേപ്പരും അറിയു വേല്ലാ. അേദ്ദഹം കുതിരപ്പന്തയം കാേണ 
ണ്ടതി െവല്ലിങ്തൻ എന്ന സ്ഥല േത്ത െചന്നാെറ അശ്വത്തിൽനി േമാ
ഹി വീണു. നാടുവാഴിെയ ഉടേന െകാ േപായി അ ാപ്തിയുള്ള ൈവദ്യ 
ന്മാർ ഓെരാ േനാക്കീ ം ജീവെന രക്ഷിപ്പാൻ ക ഴിഞ്ഞില്ലാ. അവരിൽ ഒരുവ 
െന കമ്പിമൂലമാ യി മ ാസിൽനി േത്യകവണ്ടിയിൽ വി ളിപ്പിച്ചിരു . കീ 
ത്തൎ ിെപ്പട്ട േവെറാരു ൈവ ദ്യൻ അ അടി ന്ന ഭയങ്കരമായ െകാടുങ്കാ റ്റിെന
കൂട്ടാക്കാെത േകാതഗിരിയിൽനി ഒ ത്തയിൽ വെന്നത്തിയവനായിരു . നാ 
ടുവാ ഴിയുെട ദീനേമാ പഴകിയ പിേത്താപ വം ത േന്ന. ഒന്നിനാലും ഗുണമില്ല
എ അേദ്ദഹം കണ്ടേപ്പാൾ നിരാശയിൽ അകെപ്പടാേതയും, സ്വന്തനീതിയിൽ
ആ യിക്കാേതയും ഏകാ യമാകുന്ന േയശുവിൻ തൃെക്ക വിശ്വാസ ത്താൽ മു 
റുെക പിടി ന്ന പാപിയായി ഈ ക ത്തൎ ാവിൻ കൃപെയ മാ ം അേന്വഷി .
മര ണത്തിെന്റ വിശിഷ്ടനാഴിക അടു വരു േമ്പാൾ രാജാേവാ നാടുവാഴിേയാ
കൂലിക്കാര േനാ ആക്കൎായാലും ജയശാലിയായ ൈദവപു െന്റ കരുണയാൽ
മാ ം മരണത്തിൻ ഇ രു ള്ള താഴ്വരയൂെട കടപ്പാൻ പാടു . അതു ന െട നാടു 
വാഴി ഏറ്റവും നന്നായി അറി . തെന്ന മരണത്തിന്നായി ഒരു വാൻ വ ന്ന
മ ാസസംസ്ഥാനത്തിെന്റ േമലദ്ധ്യക്ഷ േനാടു കൂട കൂേട: ഹാ! േയശുവിൻ കൃപ 
യല്ലാ േത എനി മെറ്റാ ം േശഷിപ്പില്ലാ എ പറഞ്ഞിരി േപാൽ. ആ
അദ്ധ്യക്ഷൻ െചറുപ്പത്തിൽ നാടുവാഴിേയാടു കൂട പാഠശാ ലയിൽ പഠിച്ചവരായിരു 

എ േകൾ . നാടുവാഴി മദാമ്മയുെട േ ശം കണ്ടേപ്പാൾ സ്വന്തേവദന 
യും പാടും മറ ഭായ്യൎെയ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ മിച്ചിരു . നാടുവാഴി അന്തരി 
ച്ചാെറ മദാമ്മ ഹി രാജ്യെത്ത വി സ്വേദശേത്ത യാ യായി. അം േക്കാ 
യ്മ ചില മാസം കഴിഞ്ഞി നാടുവാഴിയുെട ശവം കുഴിെച്ചടു ഇം ന്തിേല
െകാ േപാ വാൻ ഭാവി േപാൽ. നാടുവാഴി അന്തരിച്ചതിനാൽ ആേലാ 
ചനേയാഗത്തിൽ അറി വും വയ ം ഏറിയ ആേലാചനക്കാരൻ ധമ്മൎ കാരം
വാ അനന്തരവനാകു . അവ്വണ്ണം മഹാരാജ്ഞി പുതുവാഴിെയ നിേയാഗി ംവ
േര ഹദ്ദൽസ്തൻ(Hudleston) സാ വർകൾ നാടുവാഴി സ്ഥാനം ഏ ം.
ഹി രാജ്യത്തിെന്റ േവെറ വത്തൎ മാന ങ്ങൾ അ േമയു . പാലക്കാട്ടിൽ െവ 

ചി ലകുട്ടികൾ മിശ്ശൻപാഠശാെല തീെക്കാടു അതുഏകേദശം മുഴുവനും
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നശി േപായി. പേരാപകാരത്തിന്നായി സ്ഥാപിെച്ചാരു എഴു പള്ളിെയ
നശിപ്പി ന്നതു ആശ്ചയ്യൎമേല്ല. കൃതഘ്നത ഈ ഭൂമിയിൽ ദുല്ലൎഭമായ ഒരു കായ്യൎ
മല്ലേല്ലാ. അതുെകാ “പിതാേവ ഇവർ െച ന്നതു ഇന്നതു എന്നറിയായ്ക െകാ 

അ വൎ ക്ഷമി വിേടണേമ” എ ന െട ക ത്തൎ ാവു പറഞ്ഞ വാക്കിെന
ഓേക്കൎണ്ടി വരും എന്നി ം േപാലീ ാർ ര കുട്ടികെള പിടി േകാഴിേക്കാ 
ട്ടിൽെവ േശഷൻ ജഡ്ജി അവർ കൾ അവരിൽ ഒ◌ാേരാരുത്ത ഇരുപത്ത 

വീതം അടി വിധി എ േകൾ .– പാ ലക്കാട്ടിേല രാജാവു വളേര  
താപേത്താേട തീെപ്പ .-പൂനാ എന്ന പട്ടണത്തിൽ സുവിേശ ഷം സംഗി ന്ന
േബാധകരും ഉപേദശി മാരും വളേര ഹിംസസഹിേക്കണ്ടി വരു . അവർ മൂ
വഷൎങ്ങളായി വിേരാധെമന്നി േയ സംഗിച്ച സ്ഥലത്തിനു സമീേപ സ ക്കൎാർ
ഒരു പുതിയ ആപ്പീസ് തീത്തതുെകാ വളേര ാഹ്മണന്മാർ അവിേട ഉേദ്യാഗ 
സ്ഥ രായി കട ിസ്ത്യാനെര ക ധൂളി ചളിമു തലായവെറ്റെക്കാ എറിേയ 
ണ്ടതി മ ള്ളവെര ഉത്സാഹിപ്പിച്ചതിനാൽ തങ്ങൾ പ ഠി ം ഔന്നത്യവും
ഇല്ല എ കാണി . ഇതു പലേപ്പാഴും സംഭവി എങ്കിലും േപാലീ ാ രാൽ
അധികം സഹായം ഉണ്ടായില്ല. ിസ്ത്യാ നർ സ്ഥലെത്ത വി േപാകാെത ക്ഷ 
മാഭാവ ത്താലും, മൂച്ചൎയുള്ള വാൾ ആകുന്ന ൈദവവച നത്താലും, ഒടുവിൽ ജയം

ാപി ം നിശ്ച യം, കാലികാത (Calcutta) അങ്ങാടിയിൽ സു വിേശഷം അറി 
ന്നവ ൎ േവെറ ഒരു യാ സം ഉ . അവിേട േകൾ ന്നവരാലല്ല, മുനി സി 

പ്പാലിറ്റിയിൽ നി അ വിേരാധം. ബങ്കളൂരിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടായതു േപാേല
അ വിേടയും സുവിേശഷം സംഗി ന്നവർ പിഴെകാടുക്കേയാ തടവിൽ േപാക 
േയാ േവ ണ്ടി വരും എ ശങ്കി .
ഒരു മനുഷ്യൻ എ േത്താളം കഠിനൻ ആ യി േപാകും എ മ ാസിൽ ഒരു
കുറ്റക്കാര ൻ മൂലം അറിയാം. ചിലവഷൎം മുേമ്പ ന്യായാധിപൻ അവ അ
വഷൎം കഠിന തടവു വിധിച്ചേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ െചരിെപ്പടു ആ സാ ിെന്റ
മുഖ എറി കള . ആ ശിക്ഷ തീന്നൎ േശഷം ഈ ദുഷ്ടൻ ഒരു െച റിയ
കുട്ടിയുെട ആഭരണെത്ത അപഹരിച്ചതു െകാ വീ ം ന്യായാധിപതിയുെട മു 
മ്പാേക നിേല്ക്കണ്ടി വ . വിസ്താരം നട േമ്പാൾ അവൻ ഇടവിടാെത ചിെലക്ക 
യും, ജീവപയ്യൎ ന്തം നാടുകട ം എന്ന വിധി േകട്ടേപ്പാൾ അ ണ്ടമാൻ ദ്വീപുകെള
കാേണണ്ടതിനു ഞാൻ വ ളേര സേന്താഷി എ പറകയും െച .
ഇം ണ്ടിൽെവ ന െട നാടുവാഴിയുെട മരണ തിനിമിത്തം വ്യസനി ം,
ഈ വ ത്തൎ മാനം സത്യേമാ അല്ലേയാ എ രാജസഭ യിൽ ഒരാൾ േചാദിച്ച 
േപ്പാൾ െ ദ്സ്തൻ സാ വർകൾ തക്ക ഉത്തരം െകാടുത്തതല്ലാെത, ഒരു നല്ല
േസ്നഹിതൻ തനി ം തേന്റവ ൎ ം കാണാെത േപായി എ ദുഃഖേത്താെട പ
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റ .
ഐല്ലൎാന്തരുെട േ ാധം തീന്നൎിട്ടില്ല. െകാ ഖൎ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ കഠിനമത്സ 
രം ഉണ്ടാ യി, പടയാളികൾ േപാലും ഇതിൽ ഉൾെപ്പ ട്ടിരു . ഏകേദശം 50
ആളുകൾ െകാടിയ ശിക്ഷ കി ം എ േകൾ .–അതല്ലാെത െഫനിയർ
എന്ന പഴയ മത്സരക്കാർ ലിവർ പൂൽ എന്ന പട്ടണത്തിെന്റ കേച്ചരിയിൽ െവ ടി 
മരു െകാ നിെറച്ച ഒരു വലിയ കുഴ ലിെനചാടി അതിെന്റ േമാന്തായം െതറി 
പ്പി പ്പാൻ വിചാരിച്ചിരു . തല്ക്കാല െപാ ലീ ാർ കായ്യൎം അറിഞ്ഞതിനാൽ
യാെതാരു ന ഷ്ടവും വന്നില്ല. ൈബബൽ െസാൈസറ്റി കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ
െലാന്ദൽപട്ടണത്തിൽ കൂടി വൃത്തിയുെട വ്യവസ്ഥെയ ക സ േന്താഷിപ്പാൻ
നല്ല സംഗതിയുണ്ടായി. െചല വു 1,14,382 £. േവദപുസ്തകങ്ങെള വി ന്ന തിൽ വര 
വു 90,136 £ േശഷി ന്നതു ഈ അ തമായ വൃത്തിയുെട േസ്നഹിതർ േശഖ
രിെച്ചത്തിച്ചതേ . ആദ്യംെതാ ഇേന്നവേര അവർ 90,014,448 േവദപുസ്തക  
തികെള വി . ഇ ൈദവവചനം വിെത ന്നതിനാ ൽ ഒരു നാൾ മേനാഹരമാ 
െയാരു െകാ വ രും എ ആശി .

ാഞ്ചികാരുെട യുദ്ധം തീ ൎ എ പറ യാം. അവർ തുനീ ാേരാടു െചയ്ത
സമാധാ ന കാരം, ഇവരുെട രാജ്യം സ്വാധീനമാ കായ്കയാൽ സ്വാത ്യത്തി 
െന്റ നിഴൽ മാ േമ േശഷി . േമൽവിചാരം ാഞ്ചി കാരുെട ൈകയിൽ
അേ . യുദ്ധം തുടേങ്ങ ണ്ടതി ം സന്ധി നിശ്ചയിേക്കണ്ടതി ം ാഞ്ചികാ 
രുെട സമ്മതം ആവശ്യമാകും. ഇതുവ േര േമൽ വിചാരം നടത്തിയ സുൽത്താൻ
ഈ ഉഭയസമ്മതത്തിൽ സേന്താഷിക്കാെത െചറി യ സുൽത്താെന സ്ഥാന ഷ്ട 
നാക്കിക്കള എ േകൾ .
തുക്കൎരാജ്യത്തിൽ ചില വഷൎത്തി മുേമ്പ ഒരു സുല്ത്താൻ മരിച്ചില്ലേയാ? ആ
മഹാൻ ആത്മഹത്യ െച കള എന്നായിരു ആ സമയത്തിേല തി.
എന്നാൽ ചില ദുഷ്ടരാ യിരു ആ സാധുവായ സുല്ത്താെന െകാ കളഞ്ഞതു
എന്നതി ഇേപ്പാൾ നിശ്ചയം വ ന്നിരി , കുല റ്റക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ ഏ

പറഞ്ഞതിനാൽ ആകു കായ്യൎം െതളിവാ യി വന്നതു. ന്യായവിസ്താരം വള 
േര രഹസ്യ മായി നട െന്നങ്കിലും കുലപാതകരുെട േപർ അറിവാൻ സംഗതി
വ . ഇതാല്യേദശ ത്തിൽ തുക്കൎരുെട സ്ഥാനാപതിയായി പാ ൎ വന്ന കുലീ 
നനായ ഒരാെള യദൃച്ഛയാ ചില െപാലീ കാർ വ പിടി തുക്കൎരാജ്യത്തിൽ
െകാ േപാകയും െച .
ഔ ്യ രാജ്യത്തിൽ വളേര സേന്താഷം ഉ ണ്ടായി. ച വത്തൎ ിയുെട കുമാരൻ
വിയന്ന എന്ന മുഖ്യപട്ടണത്തിൽ അത്യന്ത താപ േത്താേട കല്യാണം കഴി .
കാന്തേയാ െസ്ഥ ഫാന്യ എന്ന െബല്ഗരുെട രാജാവിെന്റ കു മാരി തേന്ന. അേന 
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ക ഭുക്കന്മാർ ഇതിന്നാ യി കൂടിവന്നതല്ലാെത ഈ കുമാരെന മുേമ്പ പഠിപ്പിച്ചി 
രുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരും വ തങ്ങ ളുെട സേന്താഷവാ കെള െചാല്ലിയാേറ രാ
ജകുമാരൻ “എെന്റ ിയഗുരുനാഥന്മാരാ കുന്ന നിങ്ങൾ എനി െചയ്ത ഉപകാ 
രങ്ങെള ഞാൻ എേപ്പാഴും ഓ ൎം” എ വളേര േസ്ന ഹേത്താടരുളി. ഔ ്യ 
രാജ്യം ഓരിരട്ടപ്പിള്ള േയാടു തുല്യമാകയാൽ രാജകുമാരൻ വിയന്നമൂല സ്ഥാന 
ത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ േശഷം ഹും ഗായ്യൎരാജ്യത്തിെന്റ രാജധാനിയായ
െഫസ്ത എ ന്ന മുഖ്യപട്ടണത്തിൽ േവശിേക്കണ്ടിവ .
രുസ്സ്യ രാജ്യത്തിൽ തരേക്കടും മേക്കടും വ ദ്ധൎി ന്നേതയു . വളേര വിശ്വസ്ത 
തേയാ േട മ ിയായി േമവിയ െമലിെഖാപ്പ് എന്ന ഭു മുഷി രാജേസവ 
െയ ഉേപക്ഷി . ച വത്തൎ ി േനരും ന്യായവും ഏറ ആദരിയാത്ത ഒ രു േസ 
നാപതിെയ ഈ സ്ഥാനത്തിൽ ആക്കി. ച വത്തൎ ി ഇങ്ങേനത്തവെര േസ്നഹി 
തരായി െതരിെഞ്ഞടുത്താൽ തനി ആ യിപ്പാൻ ആരുേപാൽ േശഷി ം.
സ്വന്തകുഡുംബ ത്തിൽ സംശയിക്കത്തക്കവർ ഉ എ േക ൾ . കഴി 

േപായ ച വത്തൎ ിയുെട മരുമകനായ െകാൻസ്തന്തീൻ ഭുവിെന തടവിൽ
ആേക്കണ്ടി വന്നതു താൻ നഹിസ്ഥരു െട (Nihilists) കൂ െകട്ടിൽ കുടുങ്ങിേപ്പാക
യാൽ ആകു . പുതിയ ച വത്തൎ ിെയ നീ ക്കി സ്വന്ത അഛ്ശെന വാഴിക്കത്ത 
ക്ക മത്സര ത്തി ഉപായം േയാഗി എ ം തനി കീെഴ്പട്ടവെര നഹിസ്ഥ 
േയാഗേത്താടു േചേര ണ്ടതി ഉത്സാഹിപ്പി എ ം േകട്ടാൽ ച വത്തൎ ിേയാ 
ടു അേയ്യാഭാവം േതാ വാൻ ന ല്ല സംഗതിയു . ആ മഹാ ഭുവിെന്റ സ്വഭാവം
െതളിയിേക്കണ്ടതി ഒരു ദൃഷ്ടാ ന്തം മതി. അേദ്ദഹം േസനാപതിയായി പട
േയാടും കൂെട മരുഭൂമിയിൽ കൂടി സഞ്ചരി െവള്ളം കിട്ടാെത എല്ലാവരും ചില
നാേളാളം ദാഹത്താൽ നന്നാവല കഷ്ടെപ്പടുേമ്പാൾ പടയാളികൾ ഒരു കി 
ണർ കെണ്ടത്തിയാെറ െകാൻസ്തന്തീൻ ഭു േവഗത്തിൽ െച ദാഹം തീത്തൎ  
തല്ലാെത മറ്റാ ൎ ം ഒരു തുള്ളിെവള്ളം കി ന്നതി മുേമ്പ ആ കിണറ്റിൽ ഇറ 
ങ്ങി കുളി . എ േവണ്ടാ ദാഹി ന്നവർ െപ രു വിെല ഈ െവള്ളം
േമടിക്കണെമ ഈ നികൃഷ്ടൻ ക ിച്ചതിനാൽ താൻ വളേര പണം സമ്പാദി
േപാൽ. സിഖന്തർരാജാ വിെന്റ ശീലം 2000 സംവത്സരങ്ങൾ മുേമ്പ അങ്ങ 
േനയല്ല. ദാഹശാന്ത്യത്ഥൎ ം ഒരു ഭടൻ ഒരു മുരട െവള്ളം രാജാവി സേന്താഷ
േത്താേട െകാ വന്നേപ്പാൾ ആ മന്നൻ അ തിെന വാങ്ങാെത നിങ്ങൾ െവ 
ള്ളം ഇല്ലാ ഞ്ഞാൽ ഞാനും കുടിക്കയില്ലാ എ പറ െവള്ളം ഊ ദാഹം
െകടുക്കാെത സഹി െകാണ്ടിരു .
രുസ്സ രാജ്യത്തിലും ജകൾ യഹൂദരുെട േനേര കയറി അവെര പുറത്താ വാൻ
തുട ങ്ങി. രുസ്സ്യരുെട ഈ തക്കൎത്തി ം ഗമ്മൎാന രാജ്യത്തിൽ നട ന്ന ആ
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തക്കൎത്തി ം ഒരു വ ലിയ േഭദം ഉ . രുസ്സ്യർ ധമ്മൎ്യമായി നടക്കാ െത യഹൂ 
ദന്മാർ പാ ൎന്ന ാമങ്ങളിൽ െച ഒ ം അപഹരിക്കാെത സകലവും നശി
പ്പി കളയും. ഖിേയാപ് എന്ന പട്ടണത്തി ൽനി 1700 യഹൂദകുഡുംബങ്ങൾ
വീടും വി അന്നവ ാദികൾ ഇല്ലാെത മഹാനിരാശ പൂ പരവശരായി നട  

. ഈ ഭൂേലാക ത്തിൽ േവ േവാളം സങ്കടം ഉണ്ടേല്ലാ. എന്നി ം മനുഷ്യർ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉപ വി ന്ന തിനാൽ കഷ്ടെത്ത വദ്ധൎിപ്പിപ്പാൻ മി ം.
ഈ വിവിധദുഃഖങ്ങെള ശമിപ്പി തീേക്കൎ ണ്ടതി തക്ക ഒ◌ൗഷധം ൈദവത്തി 
െന്റ വ ചനെത്തയും േലാകരക്ഷിതാവായ േയശു ി സ്തെനയും ൈകെക്കാ ന്ന 
തിനാൽ അേ ക ഴിവു എ വളേര സലാം െചാല്ലിെക്കാ
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