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THE NEW YEAR
പുതുവാ

ഈ 1877ാം ആ ഹി രാജ്യങ്ങളിൽ പാ ൎന്ന അേനകം ജനങ്ങൾ ം
ബഹു കഷ്ടകാലം ആകും. മലയാളത്തിൽ എന്ന േപാെല മ ാസി, െബാംബായി
എന്നീര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എ ം മഴ മഹാദുല്ലൎഭമാകെകാ മനുഷ്യെന്റ 
യും മൃഗത്തിെന്റയും ആഹാരത്തിനും പാനീയ ത്തിനും വളെര മുട്ട വ േപായി 
രി . സക്കൎാരും ധമ്മൎിഷ്ഠന്മാരായ ധനവാന്മാരും പല ഇട ം ദരി ക്കാ◌ൎ 

സഹായി , സങ്കടെത്ത ശമിപ്പി വരുെന്നങ്കിലും, അതിെന മു ം നീ വാൻ
അവ ൎ കഴികയില്ല. മഹത്വവും കരുണയുമുള്ള ൈദവത്തിനു മാ ം േമഘങ്ങ 
ളിൽനി മഴ െപയ്യിക്കയും ഭൂമിയിൽനി പു കെളയും ധാന്യാദിഫലങ്ങെള 
യും മുെളപ്പി വിളയിക്കയും, മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും തൃപ്തിേയയും സേന്താഷ േത്ത 
യും വരു കയും െചയ്യാം. മനുഷ്യൻ അപ്പത്താൽ തെന്ന അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ
സകല വചനത്താലെ ജീവി ം, എ നാം പഠിപ്പാൻ േവണ്ടി, ൈദവം പല 
േപ്പാഴും ക്ഷാമം മുതലായ ശിക്ഷകെള േയാഗി , മനുഷ്യപു ന്മാെര മാനസാന്ത 
രത്തിേല ം സത്യത്തിെന്റ അറിവിേല ം നടത്തിപ്പാൻ േനാ . ആയവൻ
ദുഷ്ടരിലും നല്ലവരിലും തെന്റ സൂയ്യൎെന ഉദിപ്പിക്കയും, നീതിമാന്മാരിലും നീതിെക 
ട്ടവരിലും മഴ െപയ്യിക്കയും െച ന്നതു േപാെല, അവൻ ഇഹത്തിൽ നടത്തി ന്ന
ശിക്ഷാവിധികളും എല്ലാവരിലും ഒരു േപാെല ത കയും െച . പകരുന്ന വ്യാ 
ധികളും യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും ദുഷ്ടെര മാ മല്ല, ശിഷ്ടെരയും പല വിേധന വെല 

, എങ്കിലും നീതിെകട്ടവൻ ൈദവശിക്ഷെയ അനുഭവിച്ചി തെന്റ മനസ്സി 
െന കഠിനമാക്കി പാപെത്ത വദ്ധൎിപ്പിക്കമാ ം െച ന്ന സമയ , ൈദവഭക്തി 
യുള്ള മനുഷ്യൻ: ന െട പാപംനിമിത്തം ൈദവം ന്യായമായി േകാപിക്കയും,
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ന െട അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം നെമ്മ ശിക്ഷിക്കയും െച . എന്നാലും അവ 
െന്റ േകാപേത്തക്കാൾ അവെന്റ േസ്നഹവും അവെന്റ നീരസേത്തക്കാൾ അവെന്റ
കരുണയും അത്യന്തം വലിയതു, എ ഓ ൎ , സ്വഗ്ഗൎസ്ഥപിതാവായ അവെന
േനാക്കി വിശ്വാസേത്താെട സഹായത്തിന്നായി ാത്ഥൎ ി ംെകാ നട .
അങ്ങിെനയുള്ള ാത്ഥൎ നെയ ൈദവം േക തന്നിൽ ആ യി ന്ന മനുഷ്യെന
അവെന്റ കഷ്ടപാടുകളിൽ ആശ്വസിപ്പി , പലേപ്പാഴും ആശ്ചയ്യൎമാംവണ്ണം രക്ഷി 
ക്കയും െച ം. എന്നതി ഞാൻ ഒർ ഉദാഹരണം പറയാം: 1817ാമതിൽ യുേരാ 
പ്പയിൽ മഴയുെട െപരുപ്പംനിമിത്തം കൃഷികൾ മിക്കതും െക േപായതുെകാ ,
ഭക്ഷണാദികളുെട വില ഭയങ്കരമാംവണ്ണം കയറി, ദരി ൎ നാൾ കഴിേക്കണ്ട 
തിനു ഏകേദശം പാടില്ലാെതയായി. പലരും വിശ ം അതിനാൽ പിടിച്ച വ്യാ 
ധികളുംെകാ മരി . അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ ഹില്ലർ എന്ന ൈദവഭക്തിയു
െള്ളാരു െന കാരൻ തെന്റയും ഭായ്യൎയുെടയും മൂ കുട്ടികളുെടയും ദിവസവൃത്തി 
െയ കഴിപ്പാൻ േവണ്ടി നാൾേതാറും രാവിെല തുടങ്ങി പാതിരാേവാളം അദ്ധ്വാനി 

പണി എടുക്കയും, 50 ഉറുപ്പിക കടം വാ കയും െചയ്താെറയും, ഭവനത്തിൽ
വിശേപ്പയു . ഇനി എങ്ങിെന ആഹാരം ഉണ്ടാകും ? കടം വാങ്ങിയാൽ അതി 

പലിശ െകാടുക്കയും, പിെന്നതിൽ വീ കയും െചയ്വതു എങ്ങിെന? എ
പലേപ്പാഴും വിചാരിക്കയും സംശയിക്കയും ൈദവെത്താടു ാത്ഥൎ ിക്കയും െചയ്ത
േശഷം, ഒരു ഞായറാ യിൽ ഭായ്യൎേയാടുകൂെട കൃഷിഭൂമികളൂെട നട , ഓേരാ
സങ്കടം പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ: നമു സുഖമുള്ള സമയ മാ മല്ല, ദുഃഖമു 
ള്ള നാളിൽ േത്യകമായി ൈദവത്തിൽ ആ യി , അവ െന്റ കൃെപക്കായി
കാത്തിരിേക്കണ്ടതാകു , ആകാശത്തിെല പക്ഷികെള േപാ ന്നവൻ നെമ്മയും
േപാ ം, രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അവെന്റ ൈക കുറുകിേപ്പായിട്ടില്ല, അവൻ
സഹായി ന െട കഷ്ടെത്ത തീ ൎ ം, എ പറഞ്ഞ ആശ്വാസവാ അവൻ
േക മിണ്ടാെത നട , ഭവനത്തിൽ എത്തി കുറയ േനരം െവറുെത ഇരുന്നാെറ,
പലകയിൽനി േവദപുസ്തകം എടു വിട ൎ ൨൩ാം സങ്കീത്തൎ നം ക
വായി തുടങ്ങി: കത്തൎ ാവു എെന്റ ഇടയൻ ആകു , എനി മു ണ്ടാകയില്ല
എ ഒന്നാം വാ തെന്ന വായി െഞട്ടി, അെയ്യാ എനി എ മു !
എ വിചാരി ദുഃഖി മുേന്നാ വായി , അവൻ എെന്റ ആത്മാവിെന തിരി 
പ്പി , എന്ന വാേക്കാളം എത്തി. ഇതു കടലാസ്സിെന്റ താെഴ ഒടുക്കെത്ത വാക്കാക 
െകാ അതിെന മറി , മറുഭാഗ വായിപ്പാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ േചച്ചൎയില്ല
എ ക , ര കടലാ കെള ഒരുമി മറി െവ എ ം, ഒരു കടലാ
മേറ്റതിേനാടു പശെകാ പറ്റിച്ചിരി എ ം അറി , ഒരു കത്തി എടു 

കീറി കടലാ കെള േവെപ്പൎടുത്തിയേപ്പാൾ 50 െപൗണ്ടിെന്റ ഒരു ഹുണ്ടിക
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ഇതാ പുസ്തകത്തിൽ ക സേന്താഷി . താൻ ആ പുസ്തകെത്ത ഒന്നര സംവ 
ത്സരത്തി മുെമ്പ ഒരു ചില്ലറവാണിഭേനാടു വിെല വാങ്ങിയതുെകാ ആ
പണം എടു അനുഭവിപ്പാൻ തനി ന്യായം ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ, എ അറിേയ 
ണ്ടതിനു ആയാളുെട അടുക്കൽ െച , കായ്യൎെത്ത അറിയി . എന്നാെറ വാണി 
ഭൻ ഹാ േസ്നഹിതാ, ബഹുകാലം ലന്തരുെടയും ഇം ിഷ്കാരുെടയും കപ്പലുകളിൽ
പണി െച വയസ്സനായി തെന്റ നാട്ടിേല മടങ്ങി വ ഇവിെട മരിച്ച ഒരു
വ ക്കാരെന്റ വീ സാമാനങ്ങെള േലലം വിളി വി േമ്പാൾ, ഞാൻ അവെന്റ
േവദപുസ്തകെത്ത മ ള്ള ചരേക്കാടു കൂെട വാങ്ങി ഇ വലിയ നിധി അതിെന്റ
അക ഉ എ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പുസ്തകെത്ത എേന്നാടു വാ 
ങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഈ മുതലിെനെകാ ഒർ അറിവുമുണ്ടായതുമില്ല. ഹുണ്ടിക
എനി ള്ളതല്ല, അതു എനി േവണ്ടാ. മരിച്ചവെന്റ സംബന്ധക്കാരും അവകാ 
ശികളും ആരുമില്ല. അതു കൂടാെത തെന്റ പുസ്തകെത്ത വാങ്ങി, നല്ലവണ്ണം വായി 

ന്നവനു ഈ ധനം കിേട്ടണം, എ വിചാരിച്ചിട്ടെ അക്കിഴവൻ ഹുണ്ടിക
അവിെട െവ േപാ , എ എനി േതാ . ആകയാൽ ഇതു ൈദവം നി 
ങ്ങൾ സമ്മാനി തന്ന അനു ഹം തെന്ന എ വാണിഭൻ പറ , ഇരുവ 
രും സേന്താഷി ൈദവെത്ത തിക്കയും െച . പിെന്ന െന കാരൻ താൻ വാ 
ങ്ങിയ കടം വീട്ടി, ക്ഷാമം തീരുേവാളം സങ്കടം കൂടാെത നാൾ കഴി , മ ം ചില
ദരി ക്കാ ൎ സഹായം െച ദുഃഖിത ൎ ആശ്വാസെത്ത വരുത്തി. ക്ഷാമം
തീന്നൎേശഷം അവൻ ഒരു പുതിയ ഭവനെത്ത െകട്ടി െസൗഖ്യേത്താെട പാക്കൎ 
യും ജീവപയ്യൎന്തം ൈദവനാമെത്ത മഹത്വെപ്പടു കയും െച . അവെന്റ മകൻ
ൈദവഭക്തിയുെള്ളാരു ഗുരുനാഥനായി തീ ൎ , താൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികേളാടു ൈദ 
വത്തിെന്റ േസ്നഹെത്ത കുറി സംസാരിച്ചേപ്പാൾ, പലേപ്പാഴും ക്ഷാമകാലത്തിൽ
അഛ്ശനു ഉണ്ടായ ൈദവസഹായെത്ത അറിയിക്കയും െച . ഈ െന കാര 
െന േപാെല ൈദവത്തിൽ ആ യി , അവെന്റ കൃെപക്കായി കാത്തിരി ന്ന
ഏവ ൎം ക്ഷാമകാലത്തിലും മറ്റ എല്ലാകാലങ്ങളിലും ൈദവത്തിെന്റ സഹായ 
വും അനു ഹവും, അവരുെട ആ കൾ തീന്നൎേശഷം നിത്യ മഹത്വവും സേന്താ 
ഷവും ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം.
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കറുത്ത ഭുവും അവെന്റ പിതാവായ മൂന്നാം എദ്വദു ൎം മരിച്ച േശഷം, രാജാധി 
പത്യം ഏ വാനായി കറുത്ത ഭുവിെന്റ ഏകപു നായ രിചാദ ൎിനു ായം
േപാരായ്കയാൽ, അവെന്റ കാരണവരായ ലങ്ക സ്തർ, െ ാസസ്തർ, േയാക്കൎ, എന്നീ
മൂ ത രാക്കന്മാർ രാജ്യത്തിെല േവെറ ചില മഹാന്മാരുമായി കായ്യൎാദികെള
നടത്തി . പര ീ ം െ ാ ാ മായ യുദ്ധങ്ങൾ തീപ്പൎായിരുന്നിെല്ലങ്കി 
ലും, അവ മന്ദിേച്ച നട . ലങ്കസ്തരും േയാ ൎ ം ാന്യരാജപു ിമാെര
േവട്ടതുെകാ , ാന്യയുെട ഒരു അംശമായ കസ്തീലരാജ്യത്തിനു അവകാശം
െചാല്ലി, തങ്ങളുെട അവകാശെത്ത ഇം ിഷേസനകെളെകാ സ്ഥിരെപ്പടു  
വാൻ മി . ഈ വക യുദ്ധങ്ങളുെട െചലവു കിേട്ടണ്ടതിനു മ ിസഭ കൂടി
നിരൂപി , എദ്വദ ൎരാജാവിെന്റ അന്ത്യകാലത്തിൽ നടപ്പായിരുന്ന തലപ്പണം
(Poll-tax) പുതുതായി ചാ ൎ വാൻ ക ി . ആെളാ കാലത്താൽ എ
അണ (ഒരു ശിലിങ്ങ് ) മാ െമ െകാടുേക്ക , എങ്കിലും പതിന വയസ്സിനു
േമ ഏവരും, വടി കുത്തി കൂനരായി നട ന്ന കിഴവികിഴവന്മാേരാളവും ഒരു
േപാെല െകാടുേക്കണ്ടി വന്നതിനാൽ, ജനങ്ങൾ വളെര നീരസം ഉണ്ടായി.
നിദ്ദ ൎയരായ ധനവാന്മാർ അതിെന്റ കുത്തത ഏ , കഴിയുെന്നടേത്താളം ലാഭം
ഉണ്ടാ വാനായി േഹമി പണം വാങ്ങി, പലേപ്പാഴും സാധുക്കളുെട േനെര
വല്ലാത്ത നിമ്മൎയ്യൎാദകെള കാണി . അതുെകാ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും െവറു ,
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽനി മത്സരി തുടങ്ങി. ആ സമയ െകന്തിൽെവ
തലപ്പണം പിരി ന്ന ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ വൈത്തലർ, എന്നവെന്റ മകെള
അപമാനിക്കെകാ , അവളുെട അപ്പൻ അവെന അവിെട തെന്ന കുത്തിെക്കാ 

. പിെന്ന പുരുഷാരം വ കൂടി കുലപാതകെന തലവനാക്കി, രാജ്യ െട
കടന്നേപ്പാൾ അേനകം മത്സരികൾ േച ൎ തങ്ങൾ സഹിച്ച സാഹസങ്ങൾ
നിമിത്തം തികാരം േവണം, എ നിശ്ചയിച്ച ബഹു സംഘമായി െലാണ്ടൻ
നഗരത്തിന്നാമാറു നട . ഈ വൃത്താന്തങ്ങൾ രാജ്യത്തിൽ തിെപ്പട്ടാെറ പല
ദി കളിൽനി ം കലഹക്കാർ ഇളകി കൂട്ടം കൂടി മൂലസ്ഥാനത്തിന്നായി പുറെപ്പ 
, വഴിയിൽ െവ ധനവാന്മാെര ഹിംസി ം കവ ൎ ം െകാ വൈത്തലരുെട

സമൂഹേത്താടു േച ൎ . അവർ െലാണ്ടൻ നഗരത്തിെന്റ സമീപ എത്തി,
രാജാവിെന ക സങ്കടം േബാധിപ്പിേക്കണം, എ ഉണത്തൎ ിച്ചേപ്പാൾ രിചാദ ൎ
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േകാവിലകക്കാരുെട ഉപേദശം േക , കുറയ േനരേത്ത അവരുെട അേപക്ഷ
വിചാരിയാെത പാ ൎ . ( ിസ്താ. 1381).
എന്നാെറ കലഹക്കാർ നഗരത്തിൽ േവശി ഭംഗിയുള്ള പല െകാട്ടാ 
രങ്ങെളയും െകാള്ളയി ം തീ െകാടു ം വൻേഗാപുരെത്ത ആ മി ം
െകന്തർപുരിയിെല മുഖ്യാദ്ധ്യക്ഷെന പിടി കുല െച ം, െതരുക്കളിൽ ക
കിട്ടിയ ഏതു ധനവാെനയും അന്യേദശക്കാരെനയും ഹിംസി ംെകാ നട .
നഗരവീഥികൾ ഏതു നാശെത്തയും നിവൃത്തിയാ വാൻ ഒരുങ്ങിയിരി ന്ന
വികൃതികളും കുടി മത്തന്മാരായി നില വീണുകിട ന്ന ദുജ്ജൎ നങ്ങളും
െകാ നിറഞ്ഞിരു . ഇെത്താഴിലുകൾ നഗരത്തിൽ നടന്നേപ്പാൾ രാജാവു
േകാവിലകം വി , നഗരസമീപ പാളയം ഇറങ്ങിയ മത്സരികളുെട ഒരു കൂട്ടം
െച ക , േസ്നഹമായി അവേരാടു സംസാരി : നിങ്ങളുെട സങ്കടം ഞാൻ
തീ ൎ ം, എ പറ േ ാഹം നിമിത്തം തടവിൽ അകെപ്പട്ടവെര വിട്ടയ ം;
എന്ന വാഗ്ദത്തം െച അവെര ശാന്തെപ്പടുത്തിയ േശഷം, രാജാവിെന്റ ഈ
ക ന നമു മതി, എ പലരും വിചാരി ദുമ്മൎതം വി സമാധാനേത്താെട
തങ്ങളുെട വീടുകളിേല മടങ്ങിേപ്പായി. പിെറ്റനാൾ രാജാവു നഗരേമധാവി 
േയയും മ ം ചില േകാവിലകക്കാേരയും കൂട്ടിെക്കാ സ്മിത്ഥ്ഫീല്ദ, എന്ന
സ്ഥല പാളയം ഇറങ്ങിയിരി ന്നവൈത്തലേരയും, അവെന്റ കൂട്ടേരയും െച 

ക . അേപ്പാൾ വൈത്തലർ ശങ്കവി ഗവ്വൎേത്താെട മുതി ൎ , രാജാവിെന്റ
േനെര വരുന്നതിെന നഗരേമധാവി ക അവെന അവിെട െവട്ടിെക്കാ .
എന്നതിെന മത്സരികൾ ക േകാപമത്തരായി വി കെള കുെല , നാഥനു
േവണ്ടി തി ിയ െചേയ്യണം, എ െവ സംഘമായി രാജാവിെന്റ യും
അവെന്റ െചറുകൂട്ടത്തിെന്റയും േനെര െചന്നേപ്പാൾ, രാജാവു ൈധയ്യൎം പൂ ,
ശാന്തചിത്തനായി തനി മുേന്നാ െച , േകാപാഗ്നിയാൽ പുകയുന്ന കൂട്ടെത്ത
േനാക്കി: അല്ലേയാ, എെന്റ ജനങ്ങേള, നിങ്ങളുെട രാജാവിെന െകാ വാൻ
േപാകു േവാ? വൈത്തലർ സ്വാമിേ ാഹിയല്ലേയാ? എെന്റ കൂെട വരുവിൻ,
ഞാൻ നിങ്ങളുെട നാഥൻ ആകും, എ പറഞ്ഞാെറ അവരുെട േ ാധം
നീങ്ങി ശാന്തതവന്ന േശഷം, അവർ രാജാവിേനാടു കൂെട ഇ ംേക്താൻ, എന്ന
ഉപനഗരത്തിെന്റ സമീപ ള്ള ഒരു സ്ഥലേത്ത െച , അവിെട അവൻ
തലനാളിൽ അവരുെട ചങ്ങാതികൾ െചയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങെള ഇവ ൎം ഉറപ്പി 

. ഇതിന്നിടയിൽ പട്ടാളങ്ങൾ എത്തി എങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഈ
കൂട്ടെത്ത െതാടരുതു എ രാജാവു ക ി . ഇങ്ങിെന രാജാവിെന്റ സുശീലം
ക വാഗ്ദത്തങ്ങെള േകട്ടതിനാൽ മത്സരികൾ ശാന്തരായി ധിക്കാരം വി
തങ്ങളുെട വീടുകളിേല മടങ്ങിെച്ച . എങ്കിലും കലഹം അമന്നൎേശഷം
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മ ിസഭ കൂടി നിരൂപി , രാജാവു േ ാഹികൾ െചയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങെള ദുബ്ബൎ  
ലെപ്പടുത്തിയതുെകാ , അവെന്റ ജനരഞ്ജെന ബഹു കുറവു വ േപായി.
ഈ േ ാഹങ്ങൾ നടന്ന സമയ രാജാവിനു പതിനാറാം വയ തികഞ്ഞ 
തുെകാ േകായ്മതാൻ ഏ ന്ന കാലം ആയേല്ലാ, എ െവ അതിന്നായി
ഒരുങ്ങി നി ബേഹമിയ രാജപു ിയായ അന്നെയ േവളികഴി . അവൾ
മഹാസുശീലയും ദയയുള്ളവളുമാകെകാ , ജനങ്ങൾ അവൾ പുണ്യവതി
എന്ന േപരിടുകയും െച .
എന്നാൽ രാജാവിെന്റ ായം വദ്ധൎിച്ചതു േപാെല അവെന്റ സുബുദ്ധി വദ്ധൎിച്ചില്ല
അവെന്റ പൂവ്വൎപിതാവായ രണ്ടാം എദ്വദ ൎിനു ആപ വന്ന വഴിയിൽ താനും
നട , േതാഴന്മാ ൎ ം േത്യക ഉപകാരങ്ങെള കാട്ടി ടങ്ങി. അവെന്റ ഉറ്റ
േസ്നഹിതൻ ഒക്സെഫാത്തൎ ഭുവായ െരാബത്തൎ േദേവർ തെന്ന. ആയവനു
രാജാവു ദു ിൻപുരാൻ എ ം, ഐയലൎന്തിൻ ത രാൻ എ മുള്ള സ്ഥാന 
നാമങ്ങെള േമണ ക ി െകാടു ം ഈ കായ്യൎംനിമിത്തം മഹാന്മാ ൎ ,
ബഹു നീരസം ഉ , എന്ന െ ാസസ്തർത രാൻ അറി , ഇങ്ങിെനയുള്ള
നിമ്മൎയ്യൎാദകൾ രാജ്യത്തിൽ നടക്കരുതു എ നിശ്ചയി പലരുമായി
നിരൂപി , ഒരു കൂ െക ണ്ടാക്കി രാജാവിനു ഒരു അധികാരവുമില്ല എ
ക ി , അവെന്റ മ ികെളയും ന്യായാധിപതിമാെരയും പിഴുക്കി, ചില െര
െകാല്ലിക്കയും െച . പിെന്ന രാജാവു ഒരു സംവത്സരം അനങ്ങാെത പാത്തൎ
േശഷം ഇതു അസഹ്യം എ വിചാരി , രാജ്യാധികാരം ഏ െകാൾവാൻ
തക്കം േനാക്കി ആേലാചനസഭെയ നീക്കി, കായ്യൎാദികെള താൻ നടത്തി
തുടങ്ങിയാെറ, കുറയക്കാലം േക്ഷമം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ െ ാസസ്തർ മ പല
മഹാന്മാരുമായി ദൂഷ്യം വിചാരി രഹസ്യത്തിൽ ഓേരാ ദു റുകെള നടത്തി
ഇെത്താഴിലുകെള രാജാവു അറി : ഈ ദുഷ്ട കാരണവരുെട ഉപ വം ജീവ 
േനാളം െപാറുക്കാേമാ? ഈ കായ്യൎത്തിനു ഞാൻ ഒരു നിവൃത്തിെയ വരു ം
എ െചാല്ലി, ചില ചങ്ങാതിമാേരാടു കൂെട ത രാെന്റ േകാവിലക െച ,
േസ്നഹഭാവം നടി ഗുണേദാഷങ്ങെള പറ െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ, രാജാവി
െന്റ കൂട്ടാളികൾ ത രാെന പിടി കട റ െകാ േപായി കപ്പലിൽ കയറ്റി
കല്ലായിേക്കാട്ടയിലാക്കി പാപ്പൎി . ( ിസ്താ. 1397.) ത രാൻ ആ േകാട്ട 
യിൽനി മരിച്ചതുെകാ അവൻ േനരില്ലാത്ത രാജാവിെന്റ നിേയാഗ കാരം
കുലപാതകരുെട ൈകയാൽ മരി , എ പലരും പറ . ഈ ചതിവിനാൽ
രാജാവു ജനനീരസവും േലാകാപവാദവും തെന്റ േമൽ വരുത്തി.
െ ാസസ്തർ മരി ന്നതിനു മുെമ്പ രാജാവു പര ീസ്സേകാനുമായി സന്ധി ,
പുണ്യവതിയായ അന്നാരാജ്ഞി മരിച്ച േശഷം ഒരു പര ീ കുമാരിെയ
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േവട്ടതിനാൽ ഇം ിഷ ജകളുെട രസേക്കടും രാജാവിെന്റ അപ തിയും നീെള
പര . അക്കാല ഐയലൎന്തിൽ ഒരു മത്സരം ഇളകിയതുെകാ അവൻ
ഒരു ൈസന്യെത്ത കൂട്ടി, അതിെന അമ ൎവാനായി പുറെപ്പട്ട േശഷം, താൻ
മുെമ്പ നാടു കടത്തിയിരുന്ന ത രാനായ ലങ്കസ്തർ അന്യവാസെത്ത ചുരുക്കി, ഇം 

ന്തിേല മടങ്ങിെച്ചെന്നത്തിയേപ്പാൾ, ജനങ്ങൾ അവെന സേന്താഷേത്താെട
ൈകെക്കാണ്ട തല്ലാെത ബലേമറിയ െനാ ൎ മ്പലൎന്ത ഭുവും രാജാവിെന്റ

രതയാൽ ഓേരാ സങ്കടങ്ങെള അനുഭവിച്ച മ പല മഹാന്മാരും അവേനാടു
േച ൎ , േവ ന്ന സഹായം െചയ്യാം, എ പറ . തെന്റ അവകാശം
മാ ം വീ െകാൾവാൻ വ , എ അവൻ ആദ്യം പറ എങ്കിലും
േചച്ചൎക്കാരുെട ബലമഹത്വങ്ങെളയും ജനങ്ങളുെട സേന്താഷെത്തയും കണ്ട 
േപ്പാൾ, രാജ്യാധിപത്യെത്തയും െകാതി തുടങ്ങി. രാജാ വു ഐയലൎന്തിൽ
താമസിച്ചകാല നാടുവാഴി ന്ന ത രാനായ േയാക്കൎ വശീകരണം േക
ലങ്കസ്തരിെന്റ പക്ഷത്തിൽ േചന്നൎ േശഷം, പട്ടാളങ്ങളും ജനങ്ങൾ മിക്കതും
അവെന വഴിെപ്പ . ഈ സങ്കടവത്തൎ മാനം രാജാവു േകട്ട ഉടെന ഐയലൎന്ത
വി , ഇം ന്തിേല മടങ്ങിെച്ച . അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ കായ്യൎം അബ 
ദ്ധം, ജകളും േസനകളും അന്യപക്ഷത്തിൽ േച ൎ േപായി, എ ക
ലങ്കസ്തരിെന കാേണണം, എ പറഞ്ഞതിെന ഇവൻ സമ്മതി രാജാവിെന
തടു പാപ്പൎി , രാജ്യെത്ത രക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം എ വ്യാജം
പറ പിെന്ന മ ിസഭ കൂടി നിരൂപി രാജാവിനു സ്ഥാന ംശം ക ി ,
അവെന തടവിൽ പാപ്പൎിച്ചതല്ലാെത രാജാധിപത്യം ഏ െകാേള്ളണം എ
ലങ്കസ്തരിേനാടു അേപക്ഷി . പിഴുകിയ രാജാവു കുറയ കാലം െപന്തെപ്പാ ൎ ,
എന്ന േകാട്ടയിൽ തടവുകാരനായി പാത്തൎ േശഷം പുതിയ രാജാവിെന്റ നിേയാ 
ഗ കാരം കുലപാതകരുെട ൈകയാൽ മരി . ( ിസ്താ. 1399.) അവൻ മരിച്ചതു
േനർ തെന്ന എ ജനങ്ങൾ കാണിപ്പാൻ േവണ്ടി ശവെത്ത െലാണ്ടൻനഗര 
െത്തരുക്കളിൽ കൂടി കടത്തി എ ം ദശൎിപ്പി . ബഹു ശുഭലക്ഷണം െകാ
വാഴുവാൻ തുടങ്ങിയ രണ്ടാം രിചാദ ൎ, എന്ന രാജാവിെന്റ അവസാനം ഇതെ .
ബലഹീനനും ദുമ്മൎാഗ്ഗൎിയും രനുമായി നടന്നതിനാൽ അവൻ തെന്റ സ്വന്ത
തലേമൽ നാശം വരുത്തി. അവെന്റ ബുദ്ധി റവുകൾ അവനു വിേരാധമായി
െപാരുതു െകാണ്ടിരു .
(To be continued.)
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DELHI. ഡി
ഹി സ്ഥാനത്തിൽ കീത്തൎ ിെപ്പട്ട പുണ്യ േക്ഷ ങ്ങളിൽ കാശി രാേമശ്വരങ്ങൾ

തിെപ്പട്ടവ ആകുന്ന കാരം, കീത്തൎ ിതങ്ങളായ രാജധാനികളിൽ ഡില്ലി
എന്ന നഗരം വിള . ഈനഗരെത്ത സംബന്ധി ചില വിേശഷങ്ങെള വി 
വരി ന്നതിൽ ന െട വായനക്കാർ സേന്താഷി ം എ വിചാരി േപാ .
വിേക്താരിയാ മഹാരാണിയുെട ഉപരാജാവും ഹി രാജ്യപരിപാലനയിൽ സ◌ൎ 
വ്വാധിപത്യം നട ന്നവരുമായ ലിട്ടൻ ഭു കഴി അഗുസ്ത മാസത്തിൽ ഒരു
വിളംബരം പുറെപ്പടുവി പരസ്യമാക്കി യതിെന്റ സാരാംശെമെന്തന്നാൽ: 1877
ജനുവരി ൧ാംനു- ഡില്ലിയിൽ ഏറ്റവും അപൂവ്വൎമായ ഒരു മഹാ ദബ്ബൎ ാർ ഉണ്ടാ 
കും. വിേക്താരിയാ മഹാരാണി താൻ ഹി സാ ാജ്യകായ്യൎങ്ങളിൽ െവച്ചിരി 

ന്ന താ യ്യൎെത്തയും ജകളുെട ഗുണത്തിന്നായി തനി ള്ള വാത്സല്യവിചാ 
രെത്തയും നാ രാജാക്കന്മാരുെടയും ജകളുെടയും േസ്നഹപൂവ്വൎമായിരി ന്ന രാ 
ജഭക്തിെയ കുറി തനി ള്ള സേന്താഷപൂവ്വൎമായ ഉറപ്പിെനയും കാണിപ്പാൻ
േവണ്ടി, തെന്റ നാമാവലിേയാടു ഹി ച വത്തൎ ിനി (Empress of India), എന്ന
പുതു നാമേധയെത്ത േച ൎ െകാൾവാൻ സാദിച്ചതു, ആ മഹാസഭയിൽ  
സിദ്ധമാക്കെപ്പടുകയും ഹി രാജ്യത്തിൽ എ ം അറിയിക്കെപ്പടുകയും െച ം.
േമ റഞ്ഞ മഹാമംഗലകായ്യൎത്തിനു ഹി സ്ഥാനത്തിെല ഉപരാജാവായ ലി 
ട്ടൻ ഭുവും, ഇം ിഷസക്കൎാരിെന്റ അധിപതിമാരും, അതാത പകു കളുെട  
ധാനികളും രാജദൂതന്മാരും, നാ രാജാക്കന്മാരും ീമാന്മാരും ഇട ഭുക്കളും താ 
ന്താങ്ങളുെട പരിജനങ്ങേളാടു കൂെട ഡില്ലിയിൽ വ നിറയും. ഈ മഹാല്ലിനഗ 
രം. കായ്യൎത്തിനു കൂടിയ മഹാരാജസഭയുെട മഹിെമ തക്കതായ ആേടാപങ്ങ 
ളും ആഡംബരങ്ങളും അനവധിയായി ഉണ്ടാകും, എന്നതിനു സംശയമില്ല. തല്ക്കാ 
ലം കമലഹീനമായ തടാകതുല്യമായിരി ന്ന ഡില്ലി രാജധാനി ആ സുമൂഹൂത്തൎ  
ത്തിൽ ഒരു നല്ല സേരാജിനിെയ േപാെല ഹി രാജ്യത്തിെല പട്ടണങ്ങളിൽ ആ
അടിയന്തരം നട ന്ന ഏെഴ ദിവസെമങ്കിലും വീ ം േശാഭി ം.
1877ാമതിൽ ഉണ്ടാവാൻ േപാകുന്ന ഈ കായ്യൎെത്ത വിചാരിച്ചാൽ 1857ാമതിൽ
നടന്ന മത്സരകായ്യൎം ഒ◌ാെമ്മൎ വരാതിരിക്കയില്ല. സിപ്പായികൾ ദുരുപേദശം
േക , ഇ മ ം കലഹം തുടങ്ങി, തരം കിട്ടിേയട മഹാരാക്ഷസ ിയകെള
നടത്തി, ഇം ിഷ്കാെര െവട്ടിത്തറി മഹമ്മതശ്ശാഃ എന്ന കിഴവനായ രാജാവിെന
ഹി ച വത്തൎ ി, എ നിശ്ചയി . ഡില്ലിപട്ടണത്തിൽ ഇരുത്തിയ കാല 

, ഇരുപതു വഷൎത്തിൽ പിെന്ന വിേക്താരിയാ മഹാരാണി തെന്ന ഈ പട്ടം
ധരി ം എ ആ ൎ േതാ മായിരു ? േമപ്പടി മഹമ്മതശ്ശാഃ 1837 തുടങ്ങി
ഇരുപതു വഷൎേത്താളം ഇം ിഷ്കാ ൎ കീെഴ്പ ം, പിെന്ന 1857 െസപ്തമ്പർ മാസ 
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ത്തിൽ ൮, ൧൦ തിയ്യതികെളാ ഇം ിഷ് വാ െയ അതി മിച്ച സ്വത നായും,
ഡില്ലിയിെല മഹാമുകിള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന േശഷം, ഇം ിഷ്കാർ കലഹ 
ക്കാെര ജയി ഡില്ലിെയ അടക്കി, മഹമ്മതശ്ശാവിെന ദയവിചാരി െകാല്ലാെത,
േപഗു േദശേത്ത നാടു കടത്തി, അവെന്റ പു െപൗ ന്മാെര അവർ െചയ്തതി 
െന്റ തികാരത്തിന്നായി െകാ കള . ആകയാൽ മഹമ്മതശ്ശഃ മഹാ മുകിള 
സ്വരൂപത്തിൽ പതിേനഴാമനും ഒടുക്കത്തവനുമായിരു . ഡില്ലിയിെല െതരുവീ 
ഥികളും വീ ചുമരുകളും ക കളും തങ്ങൾ വായുെണ്ടങ്കിൽ, എെന്തല്ലാം കഥക 
െള പറഞ്ഞറിയി മായിരു ? 1857ാമതിൽ ഇം ിഷ് വാ െയ നീക്കി, കല 
ഹക്കാരുെടതു സ്ഥാപിപ്പാൻ േവണ്ടി, എ െയാ മനുഷ്യരക്തം ചിന്നിേപ്പായി?
അതിൽ പിെന്ന കലഹക്കാരുെടതു നീക്കി ഇം ിഷ്കാരുെട വാ െയ വീ ം  
മെപ്പടു വാൻ എ െയാ ജനങ്ങൾ നശി േപായി? എ ആളുകൾ ആ മത്സ 
രം േഹതുവായി ദുഃഖപരവശന്മാരായി തീന്നൎിരി ം? ഇം ിഷ്കാർ 1803ാമതിൽ
മഹറാട്ടികെള ജയി ഡില്ലിെയ ഒന്നാം ാവശ്യം പിടിച്ചേപ്പാഴും, മഹറാട്ടികൾ
അതിെന പിടിച്ചേപ്പാഴും പാസ്സൎ ിരാജാവായ നദീർശ്ശാഃ അതിെന പിടി ഏക 
േദശം 30,000 നിവാസികെള െകാ , എല്ലാം കത്തിക്കവ ൎ അനവധി വ്യം
െകാള്ളയിട്ടേപ്പാഴും, ഓറങ്ങസീബിെന്റ കാലത്തിലും, ബാബർ അതിെന പിടി 

മഹാമുകിളസാ ാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമാക്കിയേപ്പാഴും, മുകിളസ്വരൂപത്തി 
െന്റ കാരണവരും മനുഷ്യ ലിയുമായ തിമുല്ലൎങ്ങ അതിെന പിടി കവന്നൎ സമ 
യ ം, എ നാശവും കണ്ണീരും േചാരധാരയും വിലാപവും ആ പട്ടണത്തിൽ
ഉണ്ടായിരു ? ഇെതാെക്ക വിചാരിച്ചാൽ ഈ നഗരരത്നം ഒരു വലിയശവ  
ഴി, എ പറേയണ്ടതിനു േഹതുവു .
എങ്കിലും ഈ കാലത്തിനും മുകിളരുെട കാലത്തിനും തമ്മിലുള്ള േഭദാേഭദങ്ങൾ
ക വേരണ്ടതിന്നായി ചില മുകിളസ്വരൂപക്കാെര കുറി ചുരുങ്ങിയ വത്തൎ മാ 
നം എഴുതു .
തിമുല്ലൎങ്ങ് ജിങ്കിസ്ഖാെന്റ (൨) താവഴിയിൽ ഒരുവനായി പടിഞ്ഞാെറ തുക്കൎിസ്ഥാ 
െന്റ നടുവിലുള്ള, സമക്കൎാന്തപട്ടണെത്ത തെന്റ രാജധാനിയാക്കി െപരു ലി
തെന്റ മടയിൽ നി മൃഗേവട്ട പുറെപ്പടും േപാെല അവിെടനി 35 സം 
വത്സരേത്താളം സകല ദിക്കിേല ം െച , രാജ്യങ്ങെള പിടി െകാള്ളയി
വ . ഏകേദശം എ ലക്ഷം പടയാളികളുെട നായകനായി െകാടുങ്കാേറ്റാ ജല 

ളയേമാ എന്ന േപാെല ഹി , ചീന, വിലാത്തി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപു
അേശഷം െകാള്ളയി , കവച്ചൎെയ സമക്കൎാന്തിേല അയ , തെന്റ ഭണ്ഡാര 
ത്തിൽ എണ്ണമറ്റ െപാരുൾ ചരതി . ഡില്ലിെയ പിടി കവന്നൎേപ്പാൾ അനവ 
ധി നിവാസികെള െകാന്നതല്ലാെത, േശഷിച്ചവെര ചിറപിടി , അവെര െകാ
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കവച്ചൎെയ േപറി , തെന്റ രാജധാനിയിേല എത്തി . വരികയും േപാകയും
െചയ്ത വഴിയിൽ ഒെക്കയും കണ്ട നാടും നഗരവും അേശഷം െവറുമയാക്കിക്കള 

. അവെന്റ വ്യാ ഹേത്താളം രതയും ഉ . േപാരിൽ മാ മല്ല വിേനാദ 
ത്തിനും മനുഷ്യെര െകാ ം. ഒരിക്കൽ അവൻ 4000 അമ്മൎിന്യ കുതിരേച്ചകവെര
ജീവേനാെട കുഴിച്ചി കള . ബഗ്ദാദപട്ടണം പിടിച്ച സേന്താഷത്തിന്നായി
90,000 തലമണ്ടകെള െകാ ഒരു േതാരണം െകട്ടി . 1405ാമതിൽ െകാള്ള 
ക്കാരുെട ഈ തലവൻ ൭൦ വയ ള്ളവനായി മരി . തിമുല്ല ൎങ്ങിെന്റ അനന്തരവ 
ന്മാരിൽ ആറാമനായ ബാബർ െകാള്ളെയ െകാതി തെന്നയല്ല, രാജ്യം സമ്പാ 
ദിേക്കണ്ടതിനു ആ ഹി , ഹി രാജ്യത്തിൽ കട , ഡില്ലിെയ പിടി , തെന്റ
സിംഹാസനം അതിൽ െവ , മഹാമുകിളസാ ാജ്യെത്ത സ്ഥാപി . ബാബരി 
െന്റ മരുമകനായ ഹ മായെന്റ മകനായ അക്ബർ ബാബരിേനക്കാൾ തിെപ്പട്ട
ജയശാലിയും ബലവാനുമായതല്ലാ െത, ദയ നീതി വിേവകം മുതലായ ഗുണങ്ങളു 
ള്ളവനായി പരമതേദ്വഷെമന്നിെയ സകല ജനഗുണചിന്തയുള്ള രാജശിഖാമണി 
യായിരു . അവെന്റ മകനായ േസലിം, മരുമകനായ ശാജിഹാൻ, എന്നിവർ
ആരും അവേനാളം േപാരാെത േപായി. അവൻ നാലു മരുമക്കളിൽ ഒരുവനായ
ഔറങ്ങസീബിെന്റ കാലത്തിൽ മുകിളസാ ാജ്യം ഇനി ഒരിക്കൽ പുതു േശാഭ ാ 
പി േപാ . ഔറങ്ങസീബ ബഹു കപടവും യുക്തിയുെള്ളാരു ഉപായി ആയിരു 

. അവെന്റ സിംഹാസനം ശുദ്ധ െപാ ം നവരത്നങ്ങൾ പതിച്ചതും, എ േകാ 
ടി ഉറുപ്പികേയാളം വിലയുള്ളതുമായിരു . ചുവ ക െകാ െകട്ടിയതും േലാക 

സിദ്ധവുമായ അവെന്റ േകാവിലകവും അതിേനാടു േചന്നൎ ഉദ്യാനങ്ങളും ഒന്നര
നാഴിക ചുറ്റളവുള്ളതായിരു . അതിേല െച ന്ന വലിയ വാതിലിെന്റ മീെത
: “സ്വഗ്ഗൎം എെന്നാ െണ്ടങ്കിൽ, അതു ഇവിെട, ഇവിെട, ഇവിെട തെന്ന ഉണ്ടാ 
യിരിേക്കണം”, എെന്നാരു എഴു ഉണ്ടായിരു േപാൽ. ഔറങ്ങസീബ സ്വന്ത
മതേത്താടു വളെര പറ്റലുള്ളവൻ ആകെകാ , ഹി ക്കെള നയഭയങ്ങളാൽ മുഹ 
മ്മതമാഗ്ഗൎത്തിൽ േചപ്പൎാൻ വളെര യത്നി . അവെന്റ കാലത്തിൽ മഹറാട്ടിക 
ളും ശിഖരും ഡില്ലിസാ ാജ്യത്തിൽ കട വളെര അലമ്പൽ െചയ്വാൻ തുടങ്ങി.
ഇേപ്പാൾ വിക്താരിയാ എന്ന ഇം ിഷ മഹാരാണിയാവകൎൾ ഈ രാജ്യങ്ങളുെട
േമൽ ച വത്തൎ ി നിയായി വാഴുന്നതിനാൽ ഹി ക്കളും മുസല്മാനരും ിസ്തി 
യാനികളുമായ ജകൾ എല്ലാ വ ൎ ം ഒരു േപാെല ഗുണം വരുമാറാക.
AFGHANISTAN - അബ്ഘാനിസ്ഥാൻ
തങ്ങൾ തങ്ങൾ തെന്ന പുഷ്ടൻ അെല്ലങ്കിൽ പുെഷ്ടൗ എ െപർ വിളി ന്ന
അ ാന്യരുെട ചരി ം നല്ലവണ്ണം െതളിവില്ല. അവർ ഇടയന്മാരായ ഒരു ജാ 
തിയായി ഹി കൂഷിൽനി ഇറങ്ങി വ എ ഊഹിപ്പാൻ സംഗതി കാ 
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ണു . അവരുെട ഭാഷ പാസൎ ്യഭാഷേയാടു സംബന്ധം ഉ . പുരാണെമ
അവർ കിഴെക്ക ഇരാനിെല സകല േഗാ ങ്ങളിലും െവ ധാനികളായി. മു 
ഹമ്മദമാഗ്ഗൎെത്ത സുനിതരുെട മ കാരം ൈകെക്കാ ഇേന്നെയാളം ഇടയ 
രായി കവച്ചൎാതാ യ്യൎം ൈധയ്യൎം മത ാ (fanaticism) എന്നിവ െകാ കീ◌ൎ 
ത്തിെപ്പട്ടിരി . 18ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അവർ പാസൎ ്യരുെട നുക 
െത്ത നീക്കി തൂരനിെല ബ ം (Balkh) ഇന്ത്യയിെല കഷ്മീരും മുല്മാനും തങ്ങളുെട
ആധീനത്തിൽ ആക്കി, എങ്കിലും പര രയുദ്ധത്താലും സിംഹാസന തിവാദ 
ത്താലും രാജ്യാവസ്ഥ േമണ നിസ്സാരമായി േപായി. രൂസ്യരും ഇം ിഷുകാരും

േമണ ആസ്യയിെല തങ്ങൾ് അടു വന്നതു െകാ ഇന്ത്യ കാബൂൽവ 
ഴി സൂക്ഷി ന്ന അ ാന്യർ ആ ര യൂേരാപ്യജാതികളുെടയും വിചാരണയിൽ
ആയിവ . 1747 തുടങ്ങി ദുരാനിരാജകുഡുംബക്കാരാൽ ഭരിക്കെപ്പട്ട ഈ രാജ്യം
1823ാമതിൽ പല രാജ്യാംശങ്ങളായി പിരി േപായി. കാബൂലിൽ െബെരക്സി
(Bereksi) കുഡുംബത്തിലുള്ള െദാസ്തമുഹമ്മദ് സിംഹാസനം ാപി . 1839ാമ 
തിൽ ഇം ിഷുകാർ യുദ്ധം തുടങ്ങി ചില പട്ടണങ്ങെള പിടി ദുരാനിരാജകുഡും 
ബക്കാെര വീ ം സിംഹാസനം കയറ്റി. എങ്കിലും 1842 ൽ സമാധാനകരാെറ
നിശ്ചയിക്കയാൽ െദാസ്തമുഹമ്മദ് അവെര അകറ്റി വീ ം സിംഹാസനം കയറി.
അവെന്റ മകൻ രാജാവായേപ്പാൾ ഇം ിഷുകാർ പണവും ആയുധങ്ങളും അവനു
സഹായി വ . ഇന്ത്യാനരുെട നിമിത്തം അ ാനിസ്ഥാൻ ഏകരാജശാസന 
യിൽ ആയി വേരണെമ ഇം ിഷുകാരുെട താ യ്യൎം.
300000 � ചതുര നാഴിക വിസ്താരമുള്ള അ ാനിൽ 4500000 സംഖ്യയുള്ള
അ ാന്യ ൎ അന്യ േഗാ ങ്ങേളക്കാൾ ബലതയു . അവർ കീഴടക്കി 

ം കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലും നടത്തി വരുന്നതുമായ കുടിയാന്മാരുെട സംഖ്യ
ഏകേദശം 4000000 ആകും അവരുെട ഇടയിൽ ചിലർ ഹി ക്കൾ അറബികൾ
യഹൂദന്മാർ മുതലായവർ പാ ൎ . ബ ൎരാനി (Berduranis) കാക്കർ (Kaker)
ഗീല്ദ്ശി (Guildshis) ദുരാനി (Duranis) ഹസ്സെരഹ് (Hazzareh) എ ള്ള േഗാ 

നാമ കാരം രാജ്യം വിഭാഗിക്കെപ്പ . എന്നാൽ ഇക്കാല 3 രാജ്യങ്ങൾ
ഉ അവ കാബൂൽ കണ്ടഹാർ (Kandahar) ഹിരാത്ത് (Herat) ഇവ തെന്ന. കാ 
ബൂൽ രാജ്യം േത്യകം കാബൂൽനദികരയുെട താഴ്വരയിൽ പുഷ്ടിയും വിേശഷ വു 
േമറിയ ഒരു നാടു. അതിെന്റ െതെക്ക അംശങ്ങൾ അ പുഷ്ടിയുള്ളവയല്ല.  
ധാന സ്ഥലമായ കാബൂൽപട്ടണം കാബൂൽനദിയുെട തീര ഒരു കുന്നിേന്മൽ
ബഹു േശാഭിതമായി സമു വിതാനത്തിൽ നി 6000 കാലടി ഉയ ൎ കിട  

. ഇവിെട ഏറ്റവും സുഖകരമായ ഋതുേഭദങ്ങൾ ഉ . യൂേരാപ്പിെല േപാെല
ഹിമകാലം, വസന്തകാലം േവനൽകാലം, െകായി കാലം എന്നീ കാലേഭദങ്ങ 
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ളും ഉ . പട്ടണം ചില മുഖ്യവഴികൾ വ കൂടുന്ന സ്ഥലത്താകെകാ 60000
നിവാസികളുള്ള ഒരു മുഖ്യ കച്ചവടസ്ഥലമായി തീ ൎ . കാബൂൽതാഴ്വര താെഴ
െചല്ലലബദ് (Dschellalabad) ൈകസർ കണ്ടിവാതിലിെന്റ അരിെക ഇരി
കാബൂൽപട്ടണത്തിൽനി രാജവീഥി എ പറയുന്ന ഒരു നല്ല േറാഡ് 425 നാ 
ഴിക ദൂരമുള്ള ഗെസ്ന കണ്ടഹാർ എന്ന പട്ടണം െതാട്ട െഹരത്ത് പട്ടണത്തിേല
െച കൂടു .
2. കണ്ടഹരിൽ ഏതാനും 50000 ജനങ്ങൾ ഉ .
3. അയ്യ എ പറയുന്ന പാസൎ ്യക്കാരും തൂരനരുമായ നിവാസികൾ ഉള്ള
െഹരത്ത് രാജ്യം 1863ാമതു തുടങ്ങി അ ാനരുെട കീഴിൽ ഇരി തലസ്ഥാ 
നമായ െഹരത്ത് ഉന്നതപവ്വൎതങ്ങളാൽ ചുറ്റെപ്പ നനവും പുഷ്ടിയുമുള്ള സമഭൂമി 
യിൽ കിട . അതിൽ 100000 നിവാസികളും ആയുധം പനിനീർ എന്നിവ 
യുെട വലിയ വൃത്തിയും കച്ചവടവും ഉ . അ ാനിസ്ഥാെന്റ വട കിഴെക്ക
അംശം അവിശ്വാസികളുെട രാജ്യം എന്നത്ഥൎ മുള്ള കഫിരിസ്ഥാൻ, ഹിനൂകൂഷ്
മലകളുെട ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിരി . അതിെനെക്കാ ള്ള വത്തൎ മാനം ദുല്ലൎ 
ഭം താനും.
BELUCHISTAN - ബലൂചിസ്ഥാൻ
യവനർ െഗെ ാസി എ വിളി ന്ന ബലൂചിസ്ഥാൻ രാജ്യം ഇരാെന്റ പൂവ്വൎദ 
ക്ഷിണ ഭാഗത്തിൽ ഏകേദശം 127000 നാഴിക വിസ്താരമാ യി വിള . മഹാ 
അലക്സന്തർ (325 ി. മു.) ഇന്ത്യയിൽനി മടങ്ങി േപാംവഴി ഈ നാട്ടിലൂെട
ൈസന്യസഹിതം കട േപായതിൽ ദാഹവും ഉഷ്ണവുംെകാ ൈസന്യത്തിെന്റ
� ഓഹരി ച േപായി. 40 ദിവസം യാ െചയ്ത േശഷം മാ ം തിരി പാ◌ൎ 
സ്യയിൽ എത്തി. ഈനാടു എ യും ഉഷ്ണവും പാഴാ ം ആകു . ചിേലട
പാറപവ്വൎതങ്ങൾ പൂഴി േദശങ്ങൾ ഇവയല്ലാെത മെറ്റാ ം കാണുകയില്ല. ചില
ഇടങ്ങളിൽ മാ ം ഉറവുകളും അ പുഷ്ടിയും ഉ , അതിെല നിവാസികളായ
ബലൂചിസ്ഥരുെട സംഖ്യ ഏകേദശം 2000000. അവർ െസൗന്ദയ്യൎവും ശക്തിയും
ഉള്ള ജാതി തെന്ന. അറബികളുെട സന്തതിയായ അവർ ബഹു താ യ്യൎേത്താെട
മുഹമ്മദ് മതത്തിൽ െച അ ാന്യെര േപാെല സുനിദർ ആകയാൽ ശീതരായ
പാസൎ ികെള ഏറ്റവും പെക . അവരുെട ഭാഷ പാസൎ ്യഭാഷേയാടു അടു 

. നാട്ടിെന്റ സ്വഭാവ കാരം അവർ ഇടയെരങ്കിലും കവച്ചൎാത രന്മാരാക 
യാൽ ഒട്ടകങ്ങെളെകാ പലേപ്പാഴും കവച്ചൎയാ െച . അവർ 50ൽ പരം
േഗാ ങ്ങളായി വിഭാഗിക്കെപ്പട്ട എല്ലാ ധാനികളിലും െകലാത്തിെല ധാനി
തലവൻ തെന്ന. അതിെല സംസ്ഥാനങ്ങളാവിതു: െകളാത്ത് (Kelat) സരവാൻ
(Sarawan) കച്ചാകുന്താപ് (Katcha Gundawa) ചാലാപാൻ (DscheIawan) ലസ്സ്
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(Lass) െമ ാൻ (Mekran) ഇവ തെന്ന മുഖ്യസ്ഥലമായ െകളാത്ത് പട്ടണം 7000
കാലടി കടലിേനക്കാൾ ഉയ ൎ ഒരു ഇടു താഴ്വരയിൽ ശാമ്മൎിദ ൎൻ എന്ന കു 
ന്നിൻറ സമീപ കിടക്കയും െച . നെവ മാസം തുടങ്ങി ഫി വരിവെര
അവിെട ഹിമവഷൎം ഉ . പട്ടണത്തിെല ജനസംഖ്യ 12000 തെന്ന.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

ആസ്യാ Asia
ബങ്കാളസംസ്ഥാനം.- കാലികാത
യിൽ ൧൮൫൫ ആമതിൽ ജനിച്ച ൧൦൦൦ ഹി ട്ടികളിൽനി ൫൯൬ ഉം,
൧൦൦൦ മുഹമ്മദീയ കുട്ടികളിൽനി ൭൩൫ ഉം ഒരു െകാല്ലം തികയാെത
മരിച്ചിരി . അദ്ധൎ യൂേരാപ്യരായ യുരാസ്യ ട്ടികളുെട മരണം ഹി  
ക്കളുെടതിലും യൂേരാപ്യകുട്ടികളുെട മരണ കയുരാസ്യരുേടതിലും കുറയു .
അതിെന്റ സംഗതി എ േപാൽ. പുറനാട്ടിൽ ഉള്ളതിെന ക്കാൾ നഗരങ്ങളിൽ
വിേശഷി കുട്ടികളുെട ചാവു ഏറുന്നതു ആൾ പിടിപ്പതു പാ ൎന്ന ഇടങ്ങളിൽ
വായു െപരു ദുഷി േപാകുന്ന തിനാൽ തെന്ന. വിേശഷി നാ കാർ
ഈറ്റില്ലത്തിേലാ ഈറ്റയിേലാ ഉള്ള ഒരു വക വായുെവ തീച്ചട്ടിെവ മുഴുവനും
വിടക്കാക്കീ പുറ നി നല്ല വായുെവ കടക്കാതാ ന്നതു െകാ അതിേല
വായു മുതിന്നൎവ ൎ ഓേരാ േകടുവരു കയും േത്യകമായി പച്ച ൈപതങ്ങ 
െള േവഗം വാട്ടികളകയും െച വിഷവായുവായി തീരു എന്നറിേയണം.
മുഹമ്മദീയർ തങ്ങളുെട ീകെള ഹി ക്കളിൽ അധികം പൂട്ടി െവ ന്നതു
നിമിത്തം അവ രുെട ഇടയിൽ കുട്ടികളുെട ചാവു മിെകച്ചതു, അറിയായ്മ ഓേരാ
നന്മെയ െകടുക്കയും പല തിന്മെയ ഉണ്ടാക്കയും െച എ കണ്ടാൽ
അതി മറുമരു േവണമേല്ലാ.
ബങ്കാള ഉൾക്കടലിൽ ഇതിന്നിെട ര വൻ ചുഴലിക്കാ കൾെകാ ഗംഗയുെട
അഴിമുഖനാടുകൾ ം നാ കാ ൎ ം െചാല്ലിത്തീരാത്ത അപായസങ്കടങ്ങൾ േന 
രിട്ടിരി . ആ ഉൾക്കടലിൽ െകാല്ലേന്താറും തുലാമാസത്തിൽ വ ഴലിക്കാ
അടി ന്നതു പതിവെ . ആയതു മലയാളത്തിെല വഷൎക്കാറ്റാകുന്ന െത
പടിഞ്ഞാറു കാറ്റി ം േചാഴമണ്ഡലത്തിലുള്ള മഴക്കാറ്റായ വട കിഴക്ക ം
തമ്മിലുള്ള അങ്കേപ്പാർ എ പറയാം. വട കിഴക്കൻ ജയം െകാണ്ടിെട്ട
തീരു . ഒേക്താ ഏഴു എട്ടാം തിയതികളിൽ ഉള്ള വ ഴലിക്കാ ബങ്കാള
ഉൾക്കടലിെന്റ നടുെതാ അതിെന്റ പടിഞ്ഞാറുള്ള, വിശാഖപട്ടണേത്താളം ചുറ 

തിരി സഞ്ചരിച്ചതു. അതിെന്റ േശഷം ഒേക്താബരിെന്റ േപാേക്കാെട
ഉൾക്കടലിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ പാതിയിൽ വട കിഴക്കനും കിഴെക്ക പാതിയി 
േലാ െപരു മഴകൂടിയ െതക്കനും െത പടിഞ്ഞാറനും അടി ഉൾക്കടലിെന്റ
നടു മയ്യത്തിൽ തമ്മിൽ െകട്ടി പിടിച്ച കാരം ചങ്കീരിേപാെല (ഒേക്താബർ
൨൯-൩൧) ചുറ വലിയ പര ള്ള ഉൾക്കടലിലും ഗംഗയുെട അഴി േദശ ം
എ യും ഊേക്കാടു അടി സഞ്ചരി . ഇ റി വിേശഷി കിഴെക്ക കരയിൽ
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കാറ്റിെന്റ അതി മെത്ത അറിവാൻ സംഗതി വന്നതു. ചി ഗംഗ:- അല്ല ഇ
മബാദ്
മിയനീതാഴ്വരയിൽ കൂടി േകായ്മക്കായി 10-20 ആനകെള െകാ വന്ന രാ 

ിയിൽ ചൂരക്കാട്ടിൽ െവട്ടിയ താവളത്തിൽ ത േമ്പാൾ ഒരു ചീറുവാലൻ
പുലി 1 ½ വാര ഉയരവും 600 റാത്തൽ തൂക്കവും ഉള്ള കുട്ടിയാനെയ േവളക്കൽ
പിടി ചില മാറു ദൂരേത്താളം വലി അതിെന്റ തുടകളിൽനി തി
കളഞ്ഞി ണ്ടായിരു . പിെറ്റ േശഷം ൧൦-൨൫ ആനകെള കൂട്ടിെക്കാ
േപാകുന്ന സാ 5-10 വാര ദൂരേത്താളം വലിച്ച ആന പിടക്കലിെനയും അതിൻ
അടുേക്ക നിറയവയേരാടു കിട ന്ന പുലിെയയും കണ്ടി ആന റ നി ഒറ്റ
െവടിയാൽ െകാ . അതി തിട്ടമായി 3 വാര നീളവും 349½ റാത്തൽ തൂക്കവും
കണ്ടിരി .
ഒരു നാഴിക സമയത്തിനകം നാ തിൽ പരം നാഴിക ദൂരേത്താളം മുെഞ്ച ന്ന
കാ മരവീടുകെള മറി ഉമികണെക്ക പാറ്റിക്കളകയും എറ്റേത്താടു കൂട തിരമാ 
ലയും ചാമത്തലയും തുറമുഖെത്തത്തിയേപ്പാൾ കഴം കുെറഞ്ഞ കടലിൽ നു രം
ഇട്ട ഒ ര കപ്പൽ ഒഴിേക മുപ്പതു ചില ്വാനം വൻ ഉരുക്കെള ചിരട്ട േപാെല
കരയിേല അെല കള . വിേശഷി ഗംഗയും (ഗംഗയും ഹ്മപു ിയും
കൂടിയ) മഗ്നയും ഒരുമി അഴിക്കൽ എക്കൽ െകാ ഉണ്ടാക്കിയ ഓേരാ വലിയ
തുരു കൾ കാ ചാമത്തലകളുെട വാറിനാൽ െപരു വലഞ്ഞതു. എല്ലാ
തുരു കളിൽ വലിയതു ദക്ഷിണഷബസ് പൂർ, അതിൽ െദൗലാ ഖാന എന്ന
നഗരമു . ഏറ്റം െകാ നിറഞ്ഞ ഗംഗമഗ്നനദികളിലും ൈകയാറുകളിലും
കൂടി െകാടുങ്കാ അെലച്ച ചാമത്തല വിഘ്നവും തടസ്ഥവും കൂട്ടാക്കാെത നാല
മാേറാളം ഉയരം െപാന്തി ഹ്മപു ീനദിയൂെട ഗാേറാ മലകേളാളവും ഗംഗയിൽ
കൂടി പണ്ണൎ പട്ടണേത്താളവും അതിെന്റ തലെയ താണു താണ െകാെണ്ടങ്കി 
ലും അയച്ചിരി . ബക്കർഗംഗ (Backergunge കൂറുപാട്ടിലും മരവീടുകെള
പാറ്റിക്കളകയും െനൽകൃഷിെയ നശിപ്പിക്കയും മനുഷ്യെരയും ജീവികെളയും
മുക്കിക്കളകയും െചയ്തിരി . ഹു ിവക്ക ള്ള, കാലികാതയിെല ഉരുക്കൾ

യാസേത്താെട െതറ്റിയു . എല്ലാറ്റിേലാ ദക്ഷിണഷ ബ ർ മുതലായ
ഉരു കൾ അടി േപാകത്തക്ക അഴിനിലേയാടു എത്തി. െദൗലാ ഖാന
മുതലായ നഗരങ്ങളുെട വീ തറകേള േശഷി . െപട്ട വാേറാടു വരുന്ന
ചാമത്തലയിൽ രാക്കാലം ആകെകാ െത വാൻ കഴിയാെത ര ലക്ഷ പ 
തിനയ്യായ്യിരം മനുഷ്യരും അസംഖ്യ ക കാലികളും ഒരുമണി റിന്നകം മുങ്ങി
ഒടുങ്ങി േപായിരി . രക്ഷെപ്പട്ടവേരാ ഏെതല്ലാം അ തമായ വഴിയായി
ജീവേനാടു െതറ്റി േപായി എന്നതിെന െകാ അേനക ന്ഥങ്ങെള എഴുതിയാ 
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ലും ഒടുക്കമില്ല. മരങ്ങൾ ഏറിയ ദി കളിൽ അധികം ആളുകളും മരം കുറഞ്ഞ
സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ ആളുകളും രക്ഷെപ്പട്ടതു. അേയ്യാ െചറു മനുഷ്യൻ
ൈദവം അവെന ഓേക്കൎണ്ടതി ആരുേപാൽ. ഇ എന്ന ദിവസത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ ശബ്ദെത്ത േകട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങെള കഠിനമാക്കാേത
ൈദവേത്താടു േയശു ിസ്തനാൽ നിര വരുവിൻ എ ഈ സംഭവത്തിെന്റ
താ യ്യൎമായ ഉപേദശം. െബാംബായിസംസ്ഥാനം പൂണ
പഞ്ചമുള്ള താലൂ കളിൽ മരങ്ങെള കഴിച്ചാൽ പച്ചളി ം ധാന്യങ്ങളും കാണ്മാൻ
ഇല്ല. അവിേട േകായ്മ ൨-ലക്ഷം ആളുകെള േപാേറ്റണ്ടി വരു .
േശാലാ ർ ൨൫,൦൦൦ േപരും ൪൦,൦൦൦
ക കാലികളും നിജാമിേല കട േപായി. േകായ്മ ഓേരാ പരേമാപകാ 
രമുള്ള നിര മുതലായ പണികെള ക ി . ാപ്തിയുള്ളവർ ധാന്യങ്ങെള
വാേങ്ങണ്ടതി പണം േനടു . ദാരി ന്മാ ൎ ം െവറുെത ഭക്ഷണം െകാടു
വരു . എന്നി ം ഏറിയ വർ വിശപ്പിനാേലാ ഒരു വക തുറ്റലും കാറലും
െകാേണ്ടാമരി . ൈവേക്കാലും ൈപ ം എ ം ഇല്ല. കൃഷിക്കാർ
കാക്കൎാണിക്കാ ൎ ക കാലികെള രണ്ടണ വീതം വില്ക്കയും അവേരാ േതാ 
ലിനു മാ ം അവെറ്റ െകാ കയും െച . ഒരു വലിയ കൃഷിക്കാരൻ ൨൪
ഉരുക്കെള മൂ റുപ്പിെക വിറ്റ േശഷം താൻ കൂലിപ്പണി േപായിരി .
പൂണ േശാലാപൂർ മുതലായ പഞ്ചം പിടിച്ച നാടുകളിേല വളെര നവധാന്യങ്ങ 
െള കടത്തി വരു .
െതേക്ക മഹാരാ ത്തി ക്ഷാമം നന്നായി പിടിച്ചിരി .
മ ാശിസംസ്ഥാനം:- െചന്നപ്പട്ടണം മ ാശിയിൽനി പഞ്ചം പിടിച്ച നാടുക 
ളിേല അയ വരുന്ന അരിയാൽ തീവണ്ടിപ്പാതക്കാ ൎ െപരു േകവു
കൂലി അടയു . അേതാ ൧൮൭൫ (െസെപ്ത ൨൫ െനാ െവ ൪) ൬,൬൨,൬൪൯
രൂപ്പികയും ൧൮൭൬ ആ സമയത്തിന്നിട ൮,൯൬,൪൨൬ രൂ. യും വസൂലാക്കിയ
പണം ഒപ്പി േനാക്കിയാൽ െതളിയും.
തിരുവിതാേങ്കാടു - നഗരേകാവിലിൽ ഛദ ൎ്യതിസാരം നുഴ വ .
ബമ്മൎ:- രംഗുനിൽ ൪ വാര (12’ 6”)
ഉയരവും ൫� വാര (16’ 4”) പുറവായുെട വിട്ടവും ഉള്ള ഒരു മണി ഉ . െമാേ ാ 
വിേല വൻമണി കഴി ഇതി എതിർ ഭൂേലാകത്തിൽ േവെറ മണിയില്ല.
മണിയുെട തൂക്കം ൮൦−൯൦ െതാേനാളം ആയിരി ം. (൨൨൪൦ റാത്തൽ) ഇതി 
നാൽ മുങ്കാലങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതക്കാരുെട വിദ്യയുെട വിേശഷം തിരിയും.
വട അേമരിക്കാ North America
ഈ വലിയ രാജ്യത്തിെന്റ കിഴേക്ക കര േദശത്തിൽ െസപ്ത ൧൭ കിഴവന്മാ 
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രും കൂട ഓക്കൎാത ഭയങ്കരമായ െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ എണ്ണ മറ്റ പല വിധം ഉരുക്കൾ
െപാളി തക ൎ േപാകയും അല്ല ഏറിയതി കമ്മ എടുക്കയും മ
ഓേരാ േകടു പാടു ത കയും െചയ്തിരി .

ീനിെല കഥകളി അരങ്ങി തീ പിടി കാ െയ േനാ ന്ന പുരുഷാര 
ത്തിൽ നി ൨൮൯ േപരും കൂട െവ േപായിരി കഷ്ടം.
യുേരാപ്പ Europe
ഇം .- വത്തൎ മാനക്കമ്പി: കുടലിെന്റ അടിയിൽ കൂടി 16 േയാഗക്കാർ വത്തൎ
മാനക്കമ്പിെയ ഇ അതിന്നായി ഏറിയ പണം മുടക്കിയിരി .
െസാവെരൻസ്: ഔ ാല്യയിലുള്ള സിദ് െന േമൽെബാന്ന്ൎ എന്നീ നഗരങ്ങളി 
െല കുമ്മട്ടിശാലകളിൽ (mint) െഫൗൺ നാണ്യങ്ങെള അടി ഇം ന്തിേല
െകാടുത്തയ .
തീയിൽ നടക്ക: േസ്വദനിേല െസ്താൿെഹാല്മ നഗരത്തിൽ എസ്ത് െബഗ്ഗൎ് എന്ന
സാ കെണ്ടത്തിയ ഒരു വക ഉടുപ്പിൽ മനുഷ്യ േകടുതട്ടാെത തീയിൽ നട 
ക്കാം. െനറുകെതാ കാലിെന്റ അടിേയാളം ഒരു പുരുഷെന മൂടുന്ന ഈ വ ത്തി 
െന്റ ഉള്ളിൽ മരവും േരാമപലകയും (felt) ഇടക്കിെട െവള്ളവും വായുവും ഓടിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം ഒ◌ാേരാ കുഴലുകളും ഉ ; ആയതു പുറെമ അകിെഴലിയുെട (mole)
േതാലുെകാ െപാതിഞ്ഞിരി . പുറേന്താലിൽ കൂടി സവ്വൎാംഗെത്ത െവ 
ള്ളം െകാ നനേക്കണ്ടതി തലയിലും മുഖത്തി നല്ല വായു െചലുേത്തണ്ട 
തി അതിെന്റ മുമ്പിലും െചറുതുളകൾ ഉ . വായു കട ന്ന കുഴൽ ഉള്ളിലും െവ 
ള്ളം ഓടി ന്ന േവെറ കുഴൽ അതിെന്റ ചുറ്റിലും ഇങ്ങെന ഒേര നീണ്ട കുഴലായി
വ േത്താ ഉ േചന്നൎി ദൂെര നി ന്ന ഒരു പണിക്കാരൻ വായുവും െവള്ളവും പി 
സ്താരി േയാഗത്താൽ ആ കുഴലുകളിൽ കയറ്റി െകാണ്ടിരിക്കയാൽ ഇടവിടാെത
നനവു െകാ ചൂടറിയാെത വ ം തണുത്തിരിക്കയും ഇടമുറിച്ചലില്ലാത വായു 
വിനാൽ മനുഷ്യൻ പുക ചൂടുകെള കുടിക്കാേത സുഖമായി ശ്വാസം കഴി കയും
െച ം. ഇതിന്നിെട െലാണ്ടനിൽ കെല്ലണ്ണ കുടിപ്പിച്ച വിറകു മുട്ടികെള െകാ
വന്തീകത്തി അതിൽ നി പുറെപ്പട്ട ചൂടു െകാ ഏവരും അകേല നിന്നിരി 
േക്ക ഒരു സാ േമൽ പറഞ്ഞ ഉടു ഉടു തീയുെട നടുേവാളം െച അലമ്പൽ
കൂടാെത നടക്കയും ക ന്ന മുട്ടിേമൽ കുത്തിരു അത്തൽ കൂടാെത ഒരു ചുരു
കത്തി വലിക്കയും െച .
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