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MACAULAY
മേക്കാേല

ഇം ന്തിെന്റ ചരി ം എ യും െവടിപ്പായി എഴുതി സിദ്ധെപ്പ ടുത്തിയതിനാൽ
ഭൂേലാകത്തിൽ എ ം കീത്തൎ ിെപ്പട്ടിരി ന്ന മേക്കാേല, എന്ന മഹാപണ്ഡി 
തൻ ചില സംവത്സരം ഈ ഹി രാജ്യത്തിൽ പാ ത്തൎ തിെന്റ ഒരു ചുരുങ്ങിയ വി 
വരം വായിപ്പാൻ പല ൎം രസം േതാ മായിരി ം. അേദ്ദഹം ഇം ിഷേകാ 
യ്മ വളെര സഹായം െച , േത്യകം ഇന്ത്യയിെല കായ്യൎാദികെള മെപ്പടു 

വാൻ അത ത്സാഹം കഴിച്ചതുെകാ , ധാനമ ി അവനു സവ്വൎേദശാധി 
പതിയുമായി ഇ ന്ത്യെയ വാഴുന്ന ആേലാചനസഭയിൽ ഒരു സ്ഥാനം െകാടുപ്പാൻ
നിശ്ച യി . ആ സ്ഥാനത്തിെല കാലത്താലുള്ള വരവു പതിനായിരം െപൗ ണ്ട്
തെന്ന. ജന്മഭൂമിെയ വി അന്യരാജ്യത്തിൽ പാപ്പൎാൻ തനി നല്ല മനസ്സിെല്ല 
ങ്കിലും, ഈ വരവു െകാ കിഴവനായ അഛ്ശ ം അനുജന്മാ ൎ ം അനുജത്തി 
കൾ ം േവ ന്ന സഹായം െചയ്യാമെല്ലാ, എ അ വൻ വിചാരി ആ സ്ഥാന 
െത്ത ഏററു, 1834 ഫി വരി മാസത്തിൽ ഒർ അനുജത്തിേയാടു കൂെട കപ്പേലറി,
ജൂൻ മാസം മ ാസിൽ എത്തി ക െരക്കിറങ്ങി. അേന്നത്ത സവ്വൎേദശാധിപതി 
യായ ലാഡൎ വില്യം െബ ന്തിങ്ങ് ആ സമയ െസൗഖ്യത്തിന്നായി നീലഗിരി 
യിൽ പാ ൎകെകാ , മേക്കാേലയും അനുജത്തിേയാടു കൂെട അവിേട െച 

ചില മാസം താമസിേക്കണ്ടിവ . അവൻ അവിെട പാ ൎ േമ്പാൾ തഞ്ചാ 
വൂരിെല ിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുെട സഭകളിൽ ജാതിേഭദം നടത്തിപ്പാൻേവണ്ടി
തങ്ങളുെട പാതിരിമാരുെട േമൽ അന്യായം േബാധിപ്പി െകാ അ വെന്റ അടു 
ക്കൽ വ , എങ്കിലും ഈ കായ്യൎത്തിൽ എനി ന്യായാധി പതിയായിരിപ്പാൻ
മനസ്സില്ല, എ അവൻ െചാല്ലി, അവെര ന്യായാ സനത്തിൻമുമ്പിൽനി ആട്ടി 
ക്കള .
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നീലഗിരിയിൽനി അവൻ കല്ക്കത്തയിേല െച , നാലു സംവ ത്സരേത്താ 
ളം പാ ൎന്നതിൻ ഇടയിൽ ഈ ഹി രാജ്യത്തിെന്റ ഗുണീക രണത്തിന്നാ 
യി വളെര അദ്ധ്വാനി േപാ . കീത്തൎ ിതമായി വന്നിരി ന്ന െപനൽ േകാട്
(Penal Code) എന്ന നീതിശാ വും, േകാട് ഒഫ് ിമിനാൽ െ ാസടൂർ (Code of
Criminal Procedure) എന്ന വ്യവഹാ രശാ വും മിക്കതും അവെന്റ കൃതി തെന്ന.
അവൻ ഈ നാട്ടിൽ എ ത്തിയേപ്പാൾ സക്കൎാർ വിദ്യാശാലകളിൽ നടേക്ക  
ന്ന പഠിപ്പിെന കുറി വലിെയാരു വിവാദം നട വ . ഇേന്നേയാളം ഉണ്ടായ 
തു േപാെല സം തം മുതലായ നാ വിദ്യകൾ മതി, മെറ്റാ ം േവണ്ടാ, എെന്നാ
രു പക്ഷം. ലഘുതര വിദ്യകൾ നാ ഭാഷകളിലും ഉയന്നൎവ ഇം ിഷഭാ ഷയി 
ലും പഠിപ്പി വേരണം, എ മെറ്റ പക്ഷം. ഈ തക്കൎെത്ത മ േക്കാേല തീ◌ൎ 

, അ തുടങ്ങി ഇതുവെരയും ഈ േദശക്കാ ൎ വളെര ഗു ണവും ീത്വവും
വരുത്തിയ മെത്ത രാജ്യധമ്മൎമാക്കി, ഓേരാ പുതിയ വിദ്യാശാലകെളയും എഴു 

പള്ളികെളയും സ്ഥാപി , ഹി ക്കളുെട കുട്ടികെളയും ബാല്യക്കാെരയും നല്ല
തക്കത്തിൽ പഠിപ്പിപ്പാൻ ഏറിയ യത്നം കഴിക്കയും െച . ഈ വിദ്യാശാ 
ലകളിലും എഴു പള്ളികളിലും പഠി ന്ന ഹി ക്കൾ ബിംബാരാധനെയ വി
ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും േസവിപ്പാനുള്ള സമയം അടു 
ത്തിരി , എ അവൻ കല്ക്കത്തയിൽനി തെന്റ അഛ്ശ ഒരു കത്തിൽ
എഴു തിയതു ൈദവകരുണയാൽ നിവൃത്തി വേരണം, എ ഈ ഹി ജാതി
കെള സത്യമായി േസ്നഹി ന്നവരുെട ാത്ഥൎ ന തെന്ന.
അവെന്റ ഇളയപ്പനായ ജനരാൽ മേക്കാേല മരിച്ചേപ്പാൾ അവനു പതിനായിരം
പൗണ്ടിെന്റ അവകാശം കിട്ടിയതല്ലാെത, തെന്റ ശമ്പ ളത്തിൽനി ം താൻ വി 
ചാരിച്ചതിൽ അധികം സൂക്ഷി െവപ്പാൻ കഴി വുണ്ടാകെകാ : ഇേപ്പാൾ
പണം മതി, എ അവൻ നിശ്ചയി , ത െന്റ സ്ഥാനെത്ത ഉേപക്ഷി ഇന്ത്യെയ
വി ഇം ാന്തിേല മടങ്ങി െച , തെന്റ നാ കാരുെട സേന്താഷത്തിന്നായി
ഏറിയ നല്ല പു സ്തകങ്ങെള എഴുതിയതിൽ അവെന്റ ഇം ിഷചരി ം ധാനമു 
ള്ളതു തെന്ന.
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BOA CONSTRICTOR
െപരിമ്പാ

െപരിമ്പാമ്പിെന്റ ര മൂ മാതിരി ഉ . കൂട്ടിവലി ന്ന പാ (Boa
Constrictor) എന്നതു േത്യകം അേമരിക്ക ഖണ്ഡത്തിെല വൻകാടുകളിലും പാറ 
പ്പിള ൎകളിലും ജീവി . മൂത്താൽ അതി നാ തു കാലടി നീളവും ഒരു മനു 
ഷ്യെന്റ വണ്ണവും ഉണ്ടാകും. ഇര േതടുവാ നായി അതു വൃക്ഷങ്ങളുെട േമൽ കയറി,
വാൽെകാ മരെത്ത ചുറ്റി പ്പിടി , തലെയ കീേഴാ തൂക്കി ഇേങ്ങാ ം അേങ്ങാ 
ം ആട്ടിെക്കാണ്ടിരി . വല്ല മൃഗവും സമീപ വന്നാൽ അതു ഒരു ക്ഷണം 

െകാ അതിേന്മൽ തുള്ളി വീണു, ചുററി െക കയും െഞക്കിെക്കാ കയും, ന
നീ കയും െചയ്തേശഷം, ഉമിനീർെകാ മുഴുവനും നെന െമല്ലേവ വിഴുങ്ങി  
ട ം. കുറയ ഒരു വലിയ മൃഗെത്ത വിഴുങ്ങിയാൽ അതിെന്റ ശരീരാകൃതിെയ വള 
െര നാൾ പാമ്പിെന്റ വയറ്റിേന്മൽ കാണാം. ഇ ങ്ങിെന വയറു നല്ലവണ്ണം നിറ 
ഞ്ഞിരുന്നാൽ അതു അനങ്ങാെത കിട റ ന്നതുെകാ , അതിെന െകാ
കളേയണ്ടതിനു യാസമില്ല. ഈ പാമ്പിെന്റ ആകഷൎണശക്തി ഭയങ്കരമായിരി 

, അതു വല്ല മനു ഷ്യെന്റ േമേലാ മൃഗത്തിേന്മേലാ ദൃഷ്ടി െവച്ചാൽ, ഒഴി
ഓടിേപ്പാകു വാൻ മഹാ യാസം. ആയതിെന കുറി ഒരു യാ ക്കാരൻ വിവ 
രി െച്ചഴുതിയതു: ഞാൻ ായം കുറഞ്ഞാരു ബാല്യക്കാരനായിരുന്നേപ്പാൾ ര
േറാമപ്പാതിരിമാേരാടും മ ം എ പത്താളുകേളാടും കൂെട യാ യായി അേമരി 
ക്കായിെല ഒരു വൻകാട്ടിൽ കൂടി െച . ഞങ്ങൾ എല്ലാ വരും കുതിര റ
കയറിയിരുന്നതല്ലാെത, െവറുെത നട ന്ന ചില കുതിരകളും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാ 
യിരു . എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ൈവകു േന്നര കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു െപ 
രിമ്പാമ്പിെന കുറയ മുേമ്പാ വഴിയ രിക ക . അതുെകാ ഞങ്ങൾ തിരി 

മടങ്ങി ഓടി എങ്കി ലും പാ െവറുെത നട ന്ന ഒരു കുതിരേമൽ ചാടിവീ 
ണു അതിെന ഞങ്ങളുെട മുഖതാവിൽ തെന്ന െഞക്കിെക്കാ വിഴുങ്ങി ടങ്ങി.
ഈ പാമ്പിെന ഇേപ്പാൾ ഇനി ഭയെപ്പടുവാൻ ആവശ്യമില്ല, എ ഞങ്ങൾ അറി 

ആ ദിക്കിൽ രാ ി പാപ്പൎാനായി ഒരു സ്ഥലെത്ത തിര േനാക്കി, ഭക്ഷ 
ണം ഉണ്ടാ വാൻ വട്ടംകൂട്ടിയേപ്പാൾ, ഞാൻ സമീപ േവെറാരു പാമ്പിെന
ക സ്തംഭി വിെറ , എങ്കിലും എെന്റ മത െയ അമ ൎ ഒരു ക്ഷണംെകാ
ഈ സ്ഥലെത്ത വി യാ യാേകണ്ട തിനു കൂ കാെര നിബൎ ന്ധി . അവരിൽ
ആരും പാമ്പിെന കാണായ്ക െകാ എൻെറ െതാഴിൽ അവ ൎ േബാധിച്ചില്ല,
േഹതു ഞാൻ പറ ഞ്ഞതുമില്ല, എങ്കിലും എെന്റ വാക്കിെന അവർ അനുസരി കു 
തിര റ കയറി യാ യായി. സുഖസ്ഥല എത്തിയ േശഷം മാ ം ഞാൻ

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1877 ഒേക്ടാബർ 7

പാമ്പിെന്റ അവസ്ഥെയ അവേരാടു അറിയിച്ചേപ്പാൾ എല്ലാവ രും സേന്താഷി
എനി നന്ദി പറകയും െച .
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HISTORY OF THE BRITISH EMPIRE
ഇം ിഷ ചരി ം

പര ീസ്സിെല വൃദ്ധനായ രാജാവു 1515ാമതിൽ അന്തരിച്ച േശഷം ബാല്യക്കാര 
നും ധീമാനുമായ ഒന്നാം ന്സിസ് സിംഹാസനം ഏറി. പി െറ്റ ആണ്ടിൽ ാ 
ന്യരാജാവായ െഫദ ൎിന ം മരിക്കയാൽ അവെന്റ െപൗ നായ ചാരല്സ് രാ 
ജ്യാധിപത്യം ാപി . പിെന്ന ജമ്മൎനി സാ ാജ്യത്തിൻറ ച വത്തൎ ിയായ
മക്സിമിലിയാനും മരി . എന്നാെറ പ ര ീ , ഇം ിഷ്, ാന്യ എന്നീ മൂ
രാജാക്കന്മാർ ച വത്തൎ ിസ്ഥാ നം േനേടണ്ടതിനു മി നി . ജമ്മൎനിരാജാ 
ക്കന്മാർ ാന്യക്കാരെന വരിച്ച അഞ്ചാം ചാരല്സ്, എന്ന നാമേത്താെട വാഴി 
ച്ചതു നിമിത്തം പ ര ീ േകാൻ അത്യന്തം േകാപി , പുതിയ ച വത്തൎ ിയു 
െട േനെര ൈവരം ഭാവി തുടങ്ങി. പിെന്ന കലഹക്കാർ ഇരുവരും ഇം ിഷ് രാ 
ജാ വിെന്റ അനുകൂലത അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, അവനും അവെന്റ െകൗശ ലേമറിയ
മ ിയും ഇരുപക്ഷക്കാേരാടും ഗൂഢാേലാചന കഴി . എ ന്നാൽ ച വത്തൎ ി ഇം 

ന്തിെല ധാനമ ിയുെട അന്തഗ്ഗൎതം അറി : വൃദ്ധനായ പാപ്പാ മരിക്കെട്ട,
പിെന്ന ആ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ തെന്ന ആകും എ പറകയാൽ അവൻ മനഃപൂ 
വ്വൎമായി ആ പക്ഷ ത്തിേല തിരി . ഏതുപക്ഷം ആദരിേക്കണം എ രാ 
ജാവു സംശ യിക്കെകാ , ഇരു തികെളയും മുഖാമുഖമായി കാേണണം എ
പ റ . അതുെകാ ച വത്തൎ ി ഇം ന്തിേല െച കുറയനാൾ രാജാ 
വിേനാടു കൂെട പാ ൎ . പിെന്ന രാജാവു പര ീ കാരെന കാ ണ്മാൻ നിശ്ച 
യി ബഹു േകാലാഹലേഘാഷേത്താെട കപ്പലിൽ കയറി കല്ലായി േപായി.
അവിെട ഇം ിഷ് പര ീ കളുെട അതിരുകളി േന്മൽ ഉറപ്പിച്ചിരി ന്ന പാള 
യത്തിൽ ഇറങ്ങി, പതിനാലു ദിവസം പര ീ രാജാവിേനാടു കൂെട പാ ൎ ,
വിരു , കളി, സുഖേഭാഗം എന്നിവ റ്റിൽ മുഴുവനും ലയി േപായി. ആ പാള 
യത്തിൽ രാജാക്കന്മാക്കൎായി അടിച്ചിരി ന്ന ത കളുെട മഹിമെയ ഉേദ്ദശി 
പ്പാൻ അതിനു സ്വണ്ണൎാം ബരനിലം എ േപർ നടപ്പായിവ . എന്നാെറ ബാ 
ല്യക്കാരായ രാ ജാക്കന്മാർ സ ഷ്ടരായി പിരി , താന്താങ്ങളുെട രാജ്യത്തി 
േല മട ങ്ങിെച്ച . പിെന്ന പര ീ കാരൻ ച വത്തൎ ിയുമായി പടെവട്ടി 

ടങ്ങിയേപ്പാൾ, ഇം ിഷ് രാജാവു ച വത്തൎ ിെയ തുെണ . ചില സംമാറ്റവ 
ത്സരം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ പക്ഷം മാറ്റി പര ി രാജാവിനു സ ഹായി ,
എങ്കിലും അവനു സ്വന്തരാജ്യത്തിൽ ഓേരാ അലമ്പലും േകാ വിലക ബഹു
െചലവഴിച്ചലും ഉണ്ടാകെകാ , ഇരുപക്ഷക്കാ ൎം അവെന്റ സഹായത്താൽ
വന്ന ഉപകാരം അ േമയു . അവൻ പ ര ീസ്സിൽനി മടങ്ങിവന്ന ഉടെന രാ 
ജവംശക്കാരനായ ബുക്കിംഗ് ഹം ത രാെന അന്യായവും രവുമായി െകാല്ലി
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(1521) അത്ത രാൻ ഭ യംകൂടാെത രാജാവിേനാടു സംസാരിച്ച േനരിടുകയും,  
ധാനമ ിയുെട അഹംഭാവെത്ത മാനിക്കാെതയും ഇരുന്നതല്ലാെത, ഒരു കുറവും
കാണി ചില്ല. എട്ടാം െഹ ിയുെട സ്വഭാവം ശുദ്ധ രതയെ എ ആ രാക്ഷ 
സ വൃത്തിയാൽ െവളിച്ച വ .
അക്കാല യൂേരാപ്പയിെല ിസ്തീയസഭ മുഴുവനും കലങ്ങി, അറി വുള്ളവരും
അറിവില്ലാത്തവരും ഒരു കായ്യൎെത്ത തെന്ന ചിന്തി , അപൂ വ്വൎമായ ഒരു മാറ്റത്തി 
ന്നായി േനാക്കിപ്പാ ൎ . ആ മാറ്റം മേതാപേദശാ ചാരങ്ങളുെട നവീകരണമെ .
ആയതു വിലാത്തിയിെല പല നാടുകളി ലും േത്യകം ഇം ന്തിലും നീെള പര 

. പൂവ്വൎകാലത്തിൽ തെന്ന ഇം ിഷ് സഭയിൽ െവേവ്വെറയുള്ള പക്ഷങ്ങൾ
തങ്ങളിൽ കലഹി കയ ൎ . ആ കലഹങ്ങൾ വി ിഫ്, എന്ന ൈവദികെന്റ
ഉപേദശത്താൽ വദ്ധൎി , ഒരു ളയംേപാെല ആയ്തീ ൎ . അവൻ പല രാജ്യ 
ങ്ങളിലും സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ സദ ്വത്തൎ മാനം ഇം ന്തിൽ പല ൎം നിത്യാനു 

ഹമാ യ്വ . അവൻ പഠിപ്പിച്ച ന്യായങ്ങൾ പുതുമകൾ അല്ലതാനും, അവ എ  
േയാ മഹത്വേത്താെട േവദപുസ്തകത്തിൽ വിള , എങ്കിലും ആ പുസ്തകം പാ 
തിരിമാർ അല്ലാെത, മറ്റാരും വായിക്കരുതു, എന്ന ക ന ആ കാലേത്താളം ി 
സ്തീയസഭയിൽ എ ം നടപ്പാകെകാ , െവളി ച്ചം ഒരു പാ ത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ
ഒളി െവച്ച കാരം ആയിരു . ഇ ങ്ങിെന നിഷിദ്ധമായിരി ന്ന േവദപുസ്ത 
കെത്ത വി ിഫ് ൈവദികൻ ഇം ിഷ് ഭാഷയിൽ ആക്കിയേശഷം, അതിെന്റ
വായനയാൽ ദിവ്യെവളിച്ചം ഇം ന്തിലും മ ം പല ദിക്കിലും ഉജ്ജ്വലി തുടങ്ങി.
ജീവെന്റ പു സ്തകം എല്ലാ ജനങ്ങൾ ം ലഭ്യമായേശഷം, ഇം ിഷ് രാജ്ഞ്യം
മഹത്വത്തി ലും ധനസമൃദ്ധിയിലും േശാഭി : എെന്ന മാനി ന്നവെര ഞാനും മാ
നി ം, എ ൈദവം പറഞ്ഞ വാക്കിെന്റ മഹത്വമുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്ത മായ്തീ ൎ .
എങ്കിേലാ ഇം ിഷ് രാജാവു ആ കായ്യൎത്തിൽ രസിച്ചില്ല, അ തിെന കഴിയുേന്ന 
ടേത്താളം വിേരാധി , തെന്റ രാജ്യത്തിൽ ഉദിച്ചിരി ന്ന െവളിച്ചെത്ത എങ്ങി 
െന എങ്കിലും െകടുത്തിക്കളേയണം, എ നി ശ്ചയി , അതിനു തക്കതായ ഒരു
പുസ്തകെത്തയും എഴുതി, എങ്കിലും കുറ യ നാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം, അവൻ േറാമ 
പാപ്പാവുമായി ഭയങ്കര കലശൽ കുട്ടി, അവെന്റ അധികാരെത്ത തൃണീകരിച്ചതി 
നാൽ, ഇം ിഷ് രാജ്യത്തി നു ഗുണം വ . ആ തക്കൎത്തിെന്റ േഹതുവാവിതു:
അവൻ േജ്യഷ്ഠെന്റ വിധവയായ കഥരീനെയ േവളികഴി , എ മുെമ്പ പറ  
വെല്ലാ. അ തുടങ്ങി ആ പുണ്യവതി ഏറിേയാരു മേനാവ്യസനവും കഷ്ടവും
അനുഭവിേക്കണ്ടി വ , എങ്കിലും അവൾ ബഹു ക്ഷമയും വിശ്വസ്തത യും കാണി 

എല്ലാം സഹി പാ ൎ . രാജ്ഞിയുെട കന്യകമാരിൽ അന്നാ ബുല്യൻ, എന്ന
ഒരു സുമുഖി ഉണ്ടായിരു . ഇവെള രാജാവു ക അതിരാഗിയായി അവളിൽ
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േ മം െവ , േവ വാൻ നിശ്ചയി . ിസ്തീയരാജാവിനു ഒരു ഭായ്യൎ മാ േമ
േപാരും, എ അവൻ അറി , എന്നി ം തെന്റ അഭിലാഷം അസാദ്ധ്യമാക 
രുതു എ െവ , അവൻ പാപ്പാവിൻ മുഖാന്തരം സങ്കടം േബാധിപ്പി : രാജ്ഞി
േജ്യഷ്ഠെന്റ ഭാ യ്യൎ ആയിരുന്നതുെകാ , അവൾ തനി േജ്യഷ്ഠത്തി ആയേല്ലാ.
എ ന്നാൽ ൈദവത്തിനും മനസ്സാക്ഷി ം വിേരാധമായ ഈ കായ്യൎം ഇ വ േര 
യും നടന്നതു മതി എ െചാല്ലി, അവളുമായ വിവാഹെത്ത െപാളി , അന്നാ ബു 
ല്യെന െക വാൻ ക ന േവണം, എ അേപക്ഷി . അവെന്റ അേപക്ഷ കാ 
രം ക ിപ്പാൻ പാപ്പാവിനു മന െണ്ടങ്കിലും അവൻ രാജത്തിയുെട മരുമകനായ
അഞ്ചാം ചാരല്സ്, എന്ന ച വത്തൎ ി െയ േപടി വിേരാധം പറ , ഒരു സ്ഥാ 
നാപതിെയ ഇം ന്തിേല അയ , ധാനമ ിയായ േതാമാസ് െവാല്സിയു 
മായി ആ കായ്യൎെത്ത വിചാരി മത്തിലാേക്കണം, എ ക ി . പിെന്ന
കാലതാമസം വരികയാൽ രാജാവു ദ്ധി : ഇെതല്ലാം ധാനമ ിയുെട വ്യാ 
പ്തി, എ െചാല്ലി അക്കിഴവെന സ്ഥാന ഷ്ടനാക്കി ഒരു പുതിയ മ ിെയ നി
ശ്ചയി . അതു തെന്നയല്ല, അവൻ സ്വാമിേ ാഹി എ െവ , അവ െന പിടി
െകാ വേരണ്ടതിനു േചകവെര അയ . അേപ്പാൾ അ വൻ അതിദുഃഖത്താൽ
ക്ഷയി : അേയ്യാ, ഞാൻ എെന്റ രാജാവിെന േപാെല എെന്റ ൈദവെത്ത വിശ്വ 
സി േസവി എങ്കിൽ, അവൻ എെന്ന ഈ നരേയാെട ഉേപക്ഷിക്കയില്ലയാ 
യിരു , എ പറ , ാണെന വി മരി . പുതിയ മ ിയായ േതാമാസ്
േ ാമ ്വൽ രാജാ വിെന്റ ക്ഷമ തീ ൎ , എ ക അവേനാടു: മഹാരാജാേവ,
പാപ്പാധി കാരെത്ത നീക്കി ഇം ിഷ് സഭയുെട തലയും പാപ്പാവും നാം തെന്ന,
എ ക ിച്ചാൽ കായ്യൎം തീ ൎ വെല്ലാ, എ പറ . ഈ ഉപേദശം രാജാവി 
നു േബാധി , മ ിസഭയുെട െചാല്ലാൽ അതിനു തക്ക ഒരു പ രസ്യം ഉണ്ടാക്കി

സിദ്ധെപ്പടുത്തി. പിെന്ന അവൻ െകന്തർപൂരിയിെല മുഖ്യാദ്ധ്യക്ഷെന െകാ
തെന്റ ഒന്നാം വിവാഹെത്ത ദുബ്ബൎ ലെപ്പടുത്തി അന്നാ ബുല്യെന െക കയും െച .
അ ം േനരം കഴിഞ്ഞാെറ രാജാവിനു പുതിയ രാജ്ഞിയിൽ അ ിയം േതാന്നി,
അവൾ ചൂളച്ചി, എെന്നാ രു േഭാ ണ്ടാക്കി അവെള െകാല്ലി , പിെറ്റന്നാൾ െജൻ 
ൈസമൂർ എ ന്നവെള േവളികഴി . ആയവൾ ഒരു െകാല്ലം മാ ം ജീവി ഒരു
പു െന സവി ടെന മരി . രാജാവു പാപ്പാസംബന്ധം മു ം ഉേപ ക്ഷി
എങ്കിലും, അവൻ നവീകരണത്തിൽ രസി , എ വിചാരി േക്കണ്ടാ, അവൻ
േറാമമതക്കാെരയും െ ാതസ്തന്തെരയും ഒരുേപാെല ഉ പ വി , ഓേരാരുത്തെര
െകാല്ലിക്കയും െച . മൂന്നാം ഭായ്യൎ മരിച്ച േശ ഷം അവൻ ധാനമ ിെയ ജ◌ൎ 
മ്മനിയിേല അയ , തനി അവി െടനി സുന്ദരിയായ ഒരു ഭായ്യൎെയ െകാ 

വേരണം എ ക ി . മ ി ഭായ്യൎെയ െകാ വ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ
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ഉടെന, ഇവൾ സുന്ദരി അല്ല, എ വിധി അവെള ഉേപക്ഷി , മ ി സ്വാമി 
േ ാഹി എ ന്നരുളി, അവെന െകാല്ലി . പിെന്ന അവൻ െനാെഫൎ ാൿ ത രാ 
െന്റ മരുമകളായ കഥരീന േറാവദ ൎ എന്നവെള െകട്ടി കുറയനാൾ പാത്തൎ ാ െറ:
ഇവൾ പാതി ത്യമില്ലാത്തവൾ എ കളവു പറ അവളുെട തലെയ അറുപ്പി 

. എന്നാെറ അവൻ ആറാം കല്യാണം െച കഥരീ നഫർ എന്ന വിധവെയ
െകട്ടി, അവളും ഒരു ദിവസം മരിേക്കണ്ടതായി രു , എങ്കിലും അവൾ ഏറിേയാ 
രു മുഖ തി പറ സിംഹെന ശ മിപ്പി തെന്നത്താൻ രക്ഷി . അവൻ ദീനം
പിടി മരിപ്പാറായി രി േമ്പാൾ അവെന്റ രതയും ദുശ്ശീലവും വിവരിപ്പാൻ പാ 
ടില്ല. ആ സമയ അവൻ സുശീലവും സാമത്ഥൎ ്യവുമുള്ള സുരി എന്ന ഭുവിെന
െവറുെത െകാല്ലി , അവെന്റ അഛ്ശെനയും നശിപ്പി ന്നതിൽനി മരണം
മാ ം അവെന െതറ്റി . ആ മരണം 1547 ജനുവരി 27ാം ൹ സംഭവി . ഇങ്ങി 
െന എട്ടാം െഹ ി അതിദുഷ്ടനും അതി രനുമായി എല്ലാ ജഡത്തിെന്റ വഴിെയ
േപായേപ്പാൾ ആരും അവെന േസ്നഹ േത്താെട ഓത്തൎ ില്ല ആരും അവെന കുറി 

വിലപിച്ചതുമില്ല. (To be continued.)
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THE KING A PRIEST
രാജാവു പാതിരിയായതു

ഇം ന്തിെല രാജാവായിരുന്ന മൂന്നാം േജാജ്ജൎ ഒരു ദിവസം അേന കം മഹാ 
ന്മാേരാടു കൂെട വങ്കാട്ടിൽ േവശി നായാ തുടങ്ങി, ഒരു മാ നിെന്റ വഴിെയ
ഓടിയതിൽ കൂട്ടരിൽനി പിരി . മുേന്നാ െച ന്നാെറ തെന്റ കുതിര വളെര
തള ൎ എ ക ; ഇേപ്പാൾ മതി, ഇനി നായാ േവണ്ടാ, എ നിശ്ചയി
ഒർ ഊടു വഴിയായി തിരി ഒരു വലിയ മര ട്ടത്തിെന്റ അരിക എത്തി.
അവിെട രാജാവു, താമസി , കൂട്ടർ എ േമ്പാെഴ സ്വസ്ഥായിരിപ്പാൻ വിചാ 
രിച്ചേപ്പാൾ: അേയ്യാ എെന്റ അമ്മ, എെന്റ അമ്മ, ൈദവേമ, എെന്റ അമ്മെയ
രക്ഷിേക്കണേമ, എ നിലവിളി പറയുന്ന ഒരു െപണ്കുട്ടിയുെട ശ ബ്ദം േക 
ട്ട. പിെന്ന രാജാവു കുതിരെയ ഒരു മരേത്താടു െകട്ടി, ശബ്ദം ഉ ണ്ടായ സ്ഥല 
േത്ത നട . അവിെട അവൻ ഒരു കുടിലിെനയും ഒരു മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ആെറ വയ െള്ളാരു െപണ്കുട്ടി മു കുത്തി ാ ത്ഥൎ ി ന്നതിെനയും ക . കു 
ട്ടിേയ, നീ എന്തിനു കരയു ? എ രാ ജാവു േചാദിച്ചേപ്പാൾ, അവൾ അവെന
േനാക്കി വിറ , എങ്കിലും അവെന്റ േസ്നഹഭാവം ക ൈധയ്യൎം ാപി എഴു 
നീ : എെന്റ അമ്മ മരിപ്പാറായിരി , എ പറ . അമ്മ എവിെട? എ
രാജാവു േചാദിച്ചാെറ, കുട്ടി അവെന കുടിലിെന്റ അക െകാ േപായി അമ്മ 
െയ കാട്ടി. അേപ്പാൾ തെന്ന കുട്ടിയുെട േജ്യഷ്ഠത്തിയും എത്തി, കുറയ മരു കെള
െകാ വ രാജാവിനു സലാം പറ , അമ്മെയ ചുംബി വളെര കര .
ഞാൻ നിങ്ങൾ േവണ്ടി വ ല്ലതും െചയ്യാേമാ? എ രാജാവു േചാദിച്ചേപ്പാൾ
മൂത്ത കുട്ടി: അമ്മ െയ ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടതിനു ഒരു പാതിരിെയ െകാ വരു 
വാൻ ഞാൻ പുലെച്ചൎ മുെമ്പ പട്ടണത്തിേല േപായിരു , എങ്കിലും ഒരു 
ത്തനും വരുവാൻ മനസ്സില്ല, എ പറഞ്ഞ വാക്കിെന ക്ഷീണതനിമിത്തം സം
സാരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അമ്മ േകട്ടേപ്പാൾ വളെര വ്യസനി ം കുട്ടികൾ വളെര
കര െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ, രാജാവു: ൈദവം നിങ്ങൾ അ യച്ച പാതിരി
ഞാൻ തെന്ന എ െചാല്ലി, കിടക്കയുെട അരിക ഇരു , മരി ന്നവളുെട
ൈക പിടി പാപെത്തയും കത്തൎ ാവായ േയ ശു ി വിലുള്ള ൈദവകൃപെയ 
യും കുറി അവേളാടു സംസാരിച്ച േപ്പാൾ അവളുെട മുഖം െതളി രാജാവിെന
മന്നസ്മിതേത്താെട േനാക്കി ാണെന വിടുകയും െച . പിെന്ന രാജാവു എഴുനീ 
ററു കു ട്ടികൾ ഒരു സമ്മാനം െകാടു ൈദവത്തിൽ ആ യിേക്കണം, എ
അവേരാടു പറ വിടവാങ്ങി േപാകയും െച . പിേന്നതിൽ മാ ം ഈ പാ 
തിരി രാജാവെ , എ അറിേയണ്ടതിനു കുട്ടികൾ സംഗതി വ . ഇതാ,
ൈദവത്തിെന്റ ഹൃദയംേപാെലയുള്ളാരു രാജാവു.
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THE MALAYALAM COUNTRY
മലയാള രാജ്യം

III. 2. താഴ്വരകൾ; ഉ ത്തി. അതാതു വരിമലകു കളുെട ഇട യിലുള്ള കുഴിനാടുക 
ളും താഴ്വരകളും മിക്കതും തമ്മിൽ േച ൎ കടല്ക്കരയിേല ചായുകയും അവറ്റിലു 
ള്ള ചരിവിൽ കൂടി ഓേരാ നീച്ചൎാലുകൾ ക ടലിേല ഒഴുകുകയും െച .
എ ധാന പുഴകൾ ഉേണ്ടാ അ ധാന താഴ്വരകളും കയ്യാറു കളുെട എണ്ണ 
ത്തി തക്കവാറു െചറു താഴ്വരകളും ഉ . അവെറ്റ ഉയ ന്നൎ നിലത്തിൽനി ം
ഭൂപടത്തിലും ചിന്തി േനാക്കിയാൽ തടി, െകാ , ചിെന , ഇല്ലികളുള്ള മര 
ത്തി തുല്യമായി േതാ .
൧. തിരിവു. മല കളുെട തിരി താഴ്വരകൾ ം പുഴകൾ ം
പക ൎ കാണു .
എല്ലാറ്റിൽ േനെര െച ന്നതും വലുതുമായ േപരാറ്റിൻ (െപാന്നാ നി ഴ) താഴ്വര
കിഴ നി പടിഞ്ഞാേറാ േനാ . അതിെന്റ വ ട ള്ള മുഖ്യ താഴ്വരകൾ
ശരാശരി മലയടുേക്ക വടേക്കാ ം പിെന്ന പ ടിഞ്ഞാേറാ ം അഴിക്കൽ അ ം
െതേക്കാ ം ചായുകയും െപാന്നാനി ഴ യുെട െത കായ ളം വെര അ ം വട 
േക്കാ ം അഴിക്കൽ അ ം െത േക്കാ ം ചാ അവിെടനി കന്യാകുമാരിെക്ക 

മളവിൽ േനെര െതേക്കാട്ടം തിരിയു . െചറുതാഴ്വരകൾ സകൂടമായി വടേക്കാ 
േട്ടാ െത േക്കാേട്ടാ െച .
൨. നീളം. അതിനാൽ മുഖ്യ താഴ്വരകൾ നാട്ടിെന്റ അകലത്തിൽ നീളം ഏറും;
എന്നി ം േകരളത്തി വിസ്താരം കുറയുന്നതു നിമിത്തം എല്ലാ താഴ്വരകൾ കുറിയ 
വയേ .
പുഴകളുെട നീളംെകാ പറഞ്ഞതു േനാ ക (III 4.)
൩. വീതി. ഈ താഴ്വരകൾ ഒേര അകലവും ഇല്ല. മലയിലും മല േദശ ം
മിക്ക താഴ്വരകൾ കുടുങ്ങീ ം ഇടുങ്ങീ ം വള െച മള വിൽ പള്ളി ം എക്കീ ം
ചുരുങ്ങിയും ഒടുവിൽ കടേലാടണയുേമ്പാൾ വീതിെവ ം കാണു , കു കളുെട
ഇടയിൽ കിട ന്നതും ഒേര ഭാഗ വായി ഉള്ളതുമായ കുഴിനാട്ടി കുള
എ േപർ.
മലകു േദശങ്ങളിൽ വിേശഷി െവള്ളപ്പനാടു വ വനാടു കൂ റ്റനാടു ഏറനാടു
എന്നിവറ്റിൽ െപരു കുള കളു ഇവറ്റിനു െത ം േകാലനാട്ടിലും കരിപ്പാടു
എ പറയു .
൪. നിലപുഷ്ടി. ഇപ്പറഞ്ഞ താഴ്വരകൾ േത്യകമായി െനൽകൃഷി െകാ .
ഇതിന്നായി ചരിവി തക്കവണ്ണം നിലെത്ത വലിയ ക ള്ളികൾ ആകുന്ന കണ്ട 
ങ്ങൾ ആക്കി ചിറയും വര ം ഇടവര ം േകാ രിക്കിെള െപ ന്ന മഴെവള്ളം
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ആവശ്യം േപാെല അവറ്റിൽ െകട്ടിനി ൎ .
വയലുകളുെട ചുറ്റിലും പലേപ്പാഴും െകാത്തളം േപാെല കിെളച്ച നാലു ഭയപറ  
കൾ വീടുപുരകളുമായി അഴേകാേട നി . പാലക്കാടുതാലൂക്കിലും െതേക്ക മല 
യാളത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലും േവലിേയ െകട്ടി ടൂ. താഴ്വരകളുെട അ ം ഉയ◌ൎ 
ന്ന ഒ◌ാേരാ സ്ഥലങ്ങെള െകാല്ലേന്താ റും പുതുതായി കുഴി താഴ്ത്തി കണ്ടങ്ങൾ
ആക്കി തീക്കൎാറു .
III. 3. സമഭൂമികൾ; കിട ം ഉരുതിരിവും. മലയാള ഉൾനാ ട്ടിൽ അവിടവിെടയും
വിേശഷി േകരളത്തിെന്റ നടുവിലും െത ം കട റേത്താടു േചന്നൎ െവേവ്വേറ
േദശങ്ങളിലും പല വിസ്താരമുള്ള തെട്ടാ ത്ത ഭൂമികൾ അെല്ലങ്കിൽ സമഭൂമികൾ
ഉ . അവറ്റി * വടേക്ക മല യാളത്തിൽ 1-7 വെര നാഴികയും നടുമലയാള 
ത്തിൽ 2-6 നാഴികയും െത േക്ക മലയാളത്തിൽ 3-11 നാഴികയും അകലം മതി 
ക്കാം; ചിലതിൽ ഓേരാ കായലുകെള കാണാം.
താഴ്വരകളിൽ കൂടി മണ്ണിെന ഉരുട്ടിെക്കാ െച ന്ന പുഴകൾ അഴി ക്കൽ കടേലാ 
ടു അലെപാരുകെകാ കട റം േചന്നൎ മിട്ടാൽ േദശം പലതും പുഴകൾ ഊറി
ഇട്ട മൺ മണൽ മുതലായവറ്റാൽ ഉളവായവ തേന്ന. അതി (alluvium) കണ്ണൎാട 
കത്തിൽ െവാ എ ം തമിഴിൽ അടിമണ്ടി എ ം പറയു . മലയാളത്തിൽ
ആ ൈവക്കം എ േപർ ഇരിക്ക. പുഴകൾ ഊറി വിട്ട വിവിധ സാധനങ്ങൾ ഒഴി 
േക കടൽ അല കയറ്റിയ പൂഴി തരിമണൽ എന്നിവ � അതിൽ കല ൎ െച ക
യും അതിനാൽ ഉളവായ േകാവ്വൽപാടുകൾ കടൽ മാടിയിട്ട മണൽ തിട്ടകൾ 
െകാ ഉറ വരികയും െച � കായലുകെളെകാ പറ ഞ്ഞതു േനാക്കിയാൽ
തിരിയും.
൧. േകാവ്വൽപാടു. ഈ വക പരന്ന നിലത്തി േകാവ്വൽപാടു എ പറയു .
അവ മിക്കതും േകാടികളുെട ഇടയിൽ കിട .
ചിറ്റാരി (േവക്കലം താലൂക്ക് ) െതാ കവ്വായിവെരയും; െപരു ഴ — കായ്യൎേങ്കാ 
ടു; കുട്ടിേയഴി—മീ ; മീ —ചാലാടു; ഏഴര—കൂടക്ക ടവു; മയ്യഴി—േചാമ്പാൽ;
ഇരിങ്ങപ്പാറ- ഉരുണിയ ; േകാവില്ക്ക ണ്ടി—കല്ലായി; േവ ർ—(വക്കൎല) അ  
െത വെരയും അവിെടനി കന്യാകുമാരിേയാളവും ഓേരാ െകാവ്വൽ േദശ 
ങ്ങൾ ഉ .
േകാവ്വൽപാടു ര കാരം; പശിമയുള്ളതും പശിമയില്ലാത്തതും തെന്ന.
നെനച്ചാൽ കുഴയാത്ത തരിമണൽ ഉള്ളതി പശിമ ഒ ം ഇല്ല. അ വറ്റിൽ ആ  
ൈവക്കം ഉള്ളതുേണ്ടാ എ സംശയി . ചിേലട 2-3 ആൾ മാണം
കുഴിച്ചി ം െനല്ക്കണ്ടം ആ വാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആവക നിലങ്ങളിൽ താണ രാെമ 
ച്ചവും വള്ളിക്കിഴ ം (ചക്കര—) ഉണ്ടാ .
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൨. പശിമ റുള്ള േകാവ്വൽപാട്ടിൽ ഓേരാ വലിയ വയലുകൾ ഉ . മഴക്കാല 
ത്തിേല ഇവ ന .
വടേക്ക മലയാളത്തിൽ െചാെല്ക്കാണ്ട രാമൻകുളങ്ങര, േകാല , ഓക്കൎാേട്ടരി,
െതാ റാം, രാമനാ തറ, കുട്ടനാടു മുതലായ െപരുവയലുക ളിലും ഉൾനാട്ടിൽ
ഏറിയ െചറു വയലുകളിലും വിവിധ െനൽകൃഷി നട . ഇവ കരെവപ്പി ം
ഉതകും.
െപരും വയലുകൾ പ േപാക്കൎളങ്ങളായി ഇരുന്നതു കൂടാെത നാ കാർ പല 
തിൽ ഇേപ്പാഴും േകളി (ploughing matches)� നടത്തി വരു .
േകാട്ടയ േകാേടരിപ്പറ ം കടുത്തവയനാട്ടിൽ െപാന്നിയ ം താമരേശ്ശരിയും
മാേവലിക്കരയും മ ം േകൾ്വിെപ്പട്ട േപാക്കൎളങ്ങൾ ആ യിരു .
൩. ഏകേദശം ഒരു നാഴികേയാളം വിസ്താരത്തിൽ പൂഴിപ്പാടും െപാ യ്യപ്പാടും ഉള്ള
കട റം ഉൾ േദശങ്ങളിൽ എന്ന േപാെല കൃഷി െകാള്ളായ്കിലും െതങ്ങി
പിടി ള്ള ദിക്കേ .
മലയാളക്കരെയ കടലിൽനി നീേള േനാക്കിയാൽ രാജ്യം മുഴുവനും ഒരു വമ്പി 
ച്ച െതങ്ങിൻേതാട്ടം ആയ്വിള . (േശഷം പിന്നാെല.)
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

രുസ്സ ൎം തുക്കൎ ൎ ം തമ്മിലുള്ള പടവിവരങ്ങൾ.
൧ യൂേരാപ്പയിെല െചയ്തി:- തുക്കൎ ർ േനരംകള ഏകേദശം ഉദാസീനന്മാരാ
യി രുസ്സ ൎ തൂനാനദിേയയും ബല്ക്കാൻമലേയ യും തടവുകൂടാെത കടേക്കണ്ടതി 

തക്കം െകാ ടുത്തതും രുസ്സേരാ ചിന്തയില്ലാെത ഉലാവുന്ന കാരം റൂമിയുെട
ഉള്ളിൽ െചന്നതും യുദ്ധശാ ത്തിനും സാമാന്യബുദ്ധി ം എ യും വി േരാധമാ 
യി വലിയ ത കൾ ആയിരു എ മുെമ്പ പറ വെല്ലാ. രുസ്സർ ഇ േവഗ
ത്തിൽ മുൽപു ഏറക്കാലം താമസം കൂടാെത ഇസ്ത ലിെന ൈകക്കൽ ആ ം
എ ള്ള െഞട്ടൽ എദിേന്നൎ മുതലായ പട്ടണക്കാെര പി ടി വലിയ പുരുഷാ 
രം ആബാലവൃദ്ധം കി ഴേക്കാ ം പലരും ഇസ്ത ലിേല ം ഓടിേപ്പാ യി. റൂമി 
േക്കായ്മ അതിനാൽ മിക്കാെത ഒ സ്മാൻപാഷാെവ രുസ്സെര എതി ൎ ആേട്ട 
ണ്ട തി അയ . ആയവൻ െപരു സൂക്ഷ്മ േത്താെട മുൽപു രുസ്സെര ഷി 
പ്ക കണ്ടിവാ തിേലാളം തിക്കിത്തിരക്കി ബല്ക്കാൻമലയുെട െതേക്ക അംശങ്ങ 
ളിൽനി തുെടച്ചതു േപാ െല രുസ്സെര പായിപ്പി എങ്കിലും അവെന്റ ൈസന്യ 
ത്തിൽ ഉള്ളവേരാ കാട്ടാള ഗുണമുള്ള െചെക്കൎസ്സേരാ െതേക്ക ബുൽഗായ്യൎയിൽ
ഏക േദശം 10-15,000 ിസ്ത്യാനികളായ ബുൽഗാ യ്യൎെര െവട്ടിെക്കാന്നിരി .
ഷിപ്ക കണ്ടി വാതിലിെന രുസ്സരുെട ൈകയിൽനി പിടു വാൻ ഇേന്നാ 
ളം തുക്കൎ ൎ സാധിച്ചില്ല താനും. ഒസ്മാൻ പാഷാവു ബല്ക്കാന്മലെയ കയറി വട
െക്ക ബുൽഗായ്യൎയിൽ കിഴി െ വ്നാവിൻ അടുെക്ക പാളയെത്ത ഉറപ്പി .
ആെഗാ 30 ൹ രുസ്സർ അതിെന പിടിേക്കണ്ടതി വ ല്ലാെത പട െവട്ടീ ം
ഒസ്മാൻ പാഷാവു അവ െര േതാ ി , ഏകേദശം 10-15,000 രുസ്സർ പ േപായി.
മാറ്റാന്മാെര െമരിട്ടി കലേക്ക ണ്ടതി നല്ല പാ ണ്ടായിരിെക്ക താനും കി ഴ  
നി ം പടിഞ്ഞാറുനി ം വന്ന റൂമിപ്പട്ടാ ളങ്ങൾ ഓേരാ വാടിക െകാത്തളങ്ങെള
മൺ െകാ ണ്ടാക്കി രുസ്സക്കൎായി കാത്തിരി . തു ക്കൎരുെട സവ്വൎൈസന്യാ 
ധിപതി െന റ ം വിേവകവും ചുറുചുറു ം ഉള്ള പുരുഷൻ ആ യിരു എങ്കിൽ
െ വ്നാവിെല പട കഴിഞ്ഞ ഉടെന രുസ്സ ൎ പുതിയ തുണപ്പടകൾ എ  
െമ്പ അവെര ആട്ടി രേത്തണ്ടതി ഉത്സാ ഹി മായിരു . ഇേപ്പാേഴാ രു 
സ്സ ൎ റുമാന്യ ൈസന്യം കൂടാെത തങ്ങളുെട രാജ്യത്തിൽനി പുതുതായി
ഓേരാ പട്ടാളങ്ങൾ എത്തി െക്കാ ആൾ വദ്ധൎിച്ചിരിക്കയാൽ അവർ െസപ്ത
6 - 14 ൹ െ വ്നാെവ വീ ം പി ടി അതിനാൽ സിേ ാവ െതാ ഷിപ്ക ക
ണ്ടിവാതിൽ വേര ം ഉള്ള െപരുവഴിെയ ത ങ്ങൾ ഉറപ്പിേക്കണ്ടതി മുരം
മ െകട്ടി വ രു . തുക്കൎർ ചിറ്റാസ്യയിൽനി 35,000 േപെരയും മി യിൽ 
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നി പുതുപട്ടാളങ്ങെള യും വിളിപ്പി കൂടുന്ന നാടുകളിൽനി പട കെള എത്തി 
എങ്കിലും ഇവർ േപാക്കൎള ത്തിൽ േചരുന്നതി ഇെട െ വ്നാവിെന്റ

മുമ്പിലുള്ള തുക്കൎർ െഞരി േപാകും എ ള്ള ഭയം ഉ . െദാ ച്ചയിൽ രുസ്സർ
െപരുകി െക്കാ ഉെറ വരു . റു ക്കിെന വെള ച്ച രുസ്സർ തല്ക്കാലം നിേരാ 
ധെത്ത മതിയാക്കി എങ്കിലും തൂനാവിൻ അക്കരയുള്ള ജുേജ്ജേവൎാ വിൽനി
വാടിയിടിപ്പൻ േതാ െകാ അ തിെന തകേക്കൎണ്ടതി വലിയ അദ്ധ്വാനം
കഴി .
൨. ആസ്യാവിെല വത്തൎ മാനം:-
തുക്കൎർ വിചാരിച്ചതുേപാെല െകൗകസ് മലനി വാസികൾ ഒ രുസ്സ്യേക്കായ്മ 
േയാടു േ ാഹി ച്ചിട്ടില്ല. അബ്കാസ്യർ എന്ന മുഹമ്മദിയ കു ലം മാ ം മറിച്ചൽ 
ഭാവം കാണി ആയവർ തുക്കൎപ്പട്ടാളങ്ങൾ സുഖംഖേല മുതലായ സ്ഥല ങ്ങെള
ഉേപക്ഷി ന്നതുെകാ രുസ്സരുെട പ കെയ ഭയെപ്പ കൂട്ടമായി തങ്ങളുെട മല 
പ്പാ പ്പൎിടെത്ത വി തുക്കൎരുെട സഹായത്താൽ റൂമി യിേല കപ്പേലറി കട  
േപാകു . അദ്ദ ൎഹാൻേകാട്ട രുസ്സരുെട ൈകയിൽനി ഇേന്നാ ളം ഇളകിേപ്പാ 
യിട്ടില്ല. എന്നാലും പുതു രുസ്സ പ്പടകൾ അമ്മൎീന്യയിൽ എത്തീ ം കാസ്സ്ൎ േകാട്ട
െയ അവരും തുക്കൎരിൽനി പിടുേക്കണ്ടതി ഇനിയും സാധിച്ചതുമില്ല.
ഇരുപുറ ഇേ ാടം െപരു ആൾ പ ട്ടി ം ഒരു കായ്യൎസാദ്ധ്യം കാണുന്നില്ല.
തുക്കൎ േരക്കാൾ രുസ്സ ൎ അധികം പടയാളികൾ േച തം വന്നിരി എന്നതു
നിശ്ചയം.
ദീപസഞ്ചയം Polynesia.
ശാന്തസമു ത്തിെല സേമാവാ എന്ന ദ്വീപു കൂട്ടത്തിെന്റ തലച്ചന്മാർ (chiefs) ഫി 
ജി ദ്വീ പിെല ഇം ിഷ് വാഴിെയ െച ക ഇം ിഷ് േകായ്മ തങ്ങൾ ഇനി 
േമലാൽ േപാറ്റി യാേകണ്ടതി അേപക്ഷിച്ചിരി .
സന്ദ്വിച്ച് അെല്ലങ്കിൽ ഹവ്വായി ദ്വീ പുകളിൽ കുഷ്ഠേരാഗികൾ െപരുകി വന്നതി
നാൽ ിത്തീഷ് േകായ്മ െമാെലാക്കായി എന്ന തുരുത്തിൽ ആൾ ഏറ കടക്കാ 
ത്ത ഒരു താഴ്വര െയ അവ ൎ പാപ്പൎിടം ആക്കി നിയമിച്ചിരി . ആയതിൽ
ഇേപ്പാൾ 700ഒ◌ാളം കഷ്ഠി കൾ കുടിേയറി പാ ൎ വരു . (ആ ദ്വീപുകൂ ടത്തിൽ
ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിെന്റ വിവരത്ത മുേമ്പ 128ാം ഭാഗ പറഞ്ഞിരി ).
1842 ആമതിൽ ആപ പിെണഞ്ഞ ഒരു കപ്പലിെന്റ കപ്പത്തലവൻ താൻ അനു 
ഭവിച്ച േ ശവത്തൎ മാനം കടലാസ്സിൽ എഴുതി ഒരു കു പ്പിയിൽ നല്ലവണ്ണം അെട 

െവ , അതിെന 40° െതേക്ക അകലപ്പടിയിലും 96° കിഴെക്ക നീളപ്പടിയിലും
സമു ത്തിൽ ചാടിയിരി . ഈ കുപ്പി 35 വഷൎം കടൽ യാണം െചയ്ത േശ 
ഷം ഈയിെട ഔ ാല്യയുെട കര േദശ മായ വിേത്തായ്യൎയിൽ കെര അടി 
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വീ ണു .
അേമരിക്ക America.
ഐകമത്യസംസ്ഥാനം:- ജൂലാ യി 16 ൹ ബാൽതിേമാർ ഒൈഹേയാ എന്നീ
തീവണ്ടിപ്പാതകെള നട ന്ന കൂ കച്ചവട ക്കാർ യ ങ്ങൾ തീ മൂട്ടിെകാടു  
ന്നവരുെട യും വണ്ടികളുെട വടു മുറു ന്നവരുെടയും മാസപ്പടിെയ കുെറ ക 
ളവാൻ വിചാരി . അവരിൽ ആദിയിൽ 40 േപർ വഴിെപ്പടാെത യും തങ്ങൾ 

പകരമായി പണിെയടുപ്പാൻ മന ള്ളവെര സമ്മതിക്കാെതയും ഇരുന്നേശ
ഷം മത്താെല ഈ വിേരാധഭാവം ദൂരസ്ഥ ലങ്ങളിലും തീവണ്ടിപ്പണിക്കാ ൎ
തെന്ന അല്ല പലവക കൂലിക്കാ ൎ ം കൂട പക ൎ േപായി. ആയവർ കൂട്ടമായി
തീവണ്ടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി ഇരു െപരുവഴിയിെല പാത്തികെള പറിെച്ചടുക്ക 
യും വണ്ടികൾ ം വിമ്മൎാണങ്ങൾ തീ െകാടുക്കയും തങ്ങെള േനെര പുറെപ്പ ട്ട
പടയാളികെള െവടിെവക്കയും ക ം മ ം എറികയും െച േപാ . 27 ൹ അകം

ാ തള ൎ എങ്കിലും ഇരുപുറ എറിയവർ മരി മുറിേയല്ക്കയും പുകവണ്ടി 
കാരുെട ഏക േദശം 200 ലക്ഷം രൂപ്പിക മുതൽ നശിക്കയും െചയ്തി ണ്ടായി 

രു . ഇങ്ങിെന െചറിയ തീ െപ്പാരിയിൽനി വങ്കാ തീ ജ്വലി ണ്ടാകു ന്ന 
കാരം ചില ൎള്ള അ മുഷിച്ചലി പാ കത വരാെത ശാഠ്യം ഏറുകയാൽ

വലിയ ക ലാപമുളവായി.
യൂേരാപ്പ Europe.
പര ീസ്സരാജ്യം:- പര ീ കാ ൎ ം ഗമ്മൎാന ൎ ം തമ്മിലുള്ള സന്ധിക്കരാറി 
ന്നായി സഹായിച്ച തീേയർ (Thiers) എന്ന മുേമ്പത്ത രക്ഷാപുരുഷൻ െസപ്ത 4
◌ാം൹ സന്നിപാത ത്താൽ (apoplexy) കഴി േപായി. തി െപ്പട്ട ജനേക്കായ്മ 
ക്കാരനായ ഗെമ്പത്ത പര ീസ്സ് േകാെയ്മ പരസ്യമായി കുറ്റവും കു റവും വിധി 
ച്ചതിനാൽ മൂ മാസേത്ത തടവും 800 രൂപ്പിക പിഴയും സഹിേക്കണ്ടി വരു .
ഗമ്മൎാന്യ:- (ജമ്മൎനി) വത്തൎ മാനക്ക മ്പികെള തമ്മിൽ 110 മാറു ദൂരെപ്പ നില 
ത്തിൽ നാട്ടി ഏകേദശം 12 േകാൽ ഉയരമുള്ള മരക മ്പങ്ങളുെട ഇളന്തക്കൽ ഉറ 
പ്പിക്കാറുണ്ടായിരു . മഴയും ചിതളും ഏറുന്ന മലയാളത്തിൽ മരം േവഗം പൂത 
ലി ം അരി ം േപായതി നാൽ പുത്തൻകമ്പങ്ങെള നാ ന്നതു െപരു െചല 
വുള്ളതാകെകാ തുത്ഥാനാകപൂച്ചലിരി മ്പിനാൽ തീത്തൎ െപാള്ളക്കമ്പങ്ങെള
പകരമാ യി നിലത്തിൽ ഇറക്കി അതിെന്റ തെലക്കൽ വത്തൎ മാനക്കമ്പികെള
ചുെറ െകട്ടീ . ഇ യ്യിേട ഗമ്മൎാന നാട്ടിൽ തുത്ഥനാകപൂച്ചലുള്ള വത്തൎ മാന 
ക്കമ്പികെള നിലത്തിൽ ആേഴ ഇ കുഴിച്ചിടുവാൻ തുടങ്ങി. ബല്ലൎിൻ, ൈലപ്സിഗ്
ഹെല്ല, മാസിൻ്സ മുതലായ നാഗരങ്ങൾ ജൂലാ യി 13൹ തമ്മിൽ േചത്തൎ ിരി  

. െമത ്സ്, ഹംബുഗ്ഗൎ് നഗരങ്ങെളയും താമസം കൂടാെത � പുതിയ വഴിയിൽ
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അവേറ്റാടു ഇണ വാൻ േപാകു .
ആ ിക്കാ Africa.
സു ത്യാശമുനമ്പേത്ത ിതിഷ് കുടിേയ റ്റേക്കായ്മ ഏ ിൽ 12൹ ൻസ്വാല്യ
എന്ന െഹാല്ലന്തരുെട (ലന്തർ) ജനേക്കായ്മെയ തങ്ങ ളുെട രാജ്യേത്താടു ഇണക്കി 
േച്ചത്തൎ തു കാപ്പിരി കൾ ആയതിെന പിേന്നയും പിേന്നയും കല ക്കിക്കളവാൻ
ഓങ്ങിനില്ക്കയാൽ തെന്നയല്ല ല ന്തർ അവെര തടുപ്പാൻ ാപ്തിയില്ലാെത കൂട  
െട ഉള്ള യുദ്ധങ്ങൾെകാ ിതിഷ് രാ ജ്യത്തി നല്ല െസൗഖ്യം വരായ്കയാൽ
അേ . ഒരുമയിൽ ബലെപ്പട്ട പുതിയ സംരാജ്യെത്ത ഇ എളുപ്പത്തിൽ ആ  
മി ന്നതു സാധി ക്കാെത കാപ്പിരികൾ ഇനിേമലാൽ അടങ്ങി നല്ല അയല്വക്ക 
ക്കാർ ആയിരി ം എ വി ചാരിപ്പാൻ സംഗതിയു .
നൂബിയ:- മി യിേല െഖദിവി കീെഴ്പട്ട � രാജ്യത്തിൽ എൽകഹിര െതാ
െദാംെഗാല വെര ം ഒരു തീവണ്ടിപ്പാതെയ നിര വാൻ ആരംഭിച്ചിരി .
അടിമപ്പാ ട്ടിൽ ഉള്ള 6000 െഫല്ലമാർ എന്ന കൃഷിക്കാർ കൂലികൂടാെത താണവക
വല്ലി പണി എടു വരുന്നതുെകാ ആ നിര എ യും സഹായവിെല 

തീരു .
ആസ്യാ Asia.
ഭാരതഖണ്ഡം.
കാലികാത:- ഉപരാജാവവകൎൾ ഭാര തഖണ്ഡത്തിെന്റ അവസ്ഥെയ അവിടവി 
െട ക മനസ്സിൽ ആേക്കണ്ടതി യാ പുറ െപ്പട്ടിരി .
വടേക്കപടിഞ്ഞാറുവകു :- ന ഹൂർ എന്ന തറയിൽ ഒരാൾ തമ്മിൽ ഏറ്റ വും
പെകച്ച 2 ഭായ്യൎമാർ ഉണ്ടായിരു . ഇരു വരിൽ ഒരുത്തിേക്ക കുട്ടിയു . മറ്റവൾ
� യിേട ആ കുട്ടിെയ െകാ അതിെന്റ മാം സംെകാ ഭത്തൎ ാവി ഒരു കറി
ഉണ്ടാക്കി െകാടു . അവൻ ഭക്ഷി േനാ േമ്പാൾ രുചിെകാ സംശയി
െപാലീ മൂലമായി കായ്യൎം അേന്വഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ആ ൈപശാ ചികമായ അറൂ 
ലെയ അറി വ .
െബാംബായി:- പഞ്ചം നിമിത്തം അേനക സാധുക്കൾ തങ്ങൾ ള്ള അ മായ
െവള്ളിപ്പണ്ടങ്ങെള വി ആയവെറ്റ തട്ടാ ന്മാർ ഉരുക്കി െവള്ളിക്കട്ടിയാക്കി െബാം 
ബാ യിലുള്ള കമ്മടശാലയിൽ എത്തിച്ചിരി എ 128 ഭാഗ പറ വ 
െല്ലാ. അതിെന്റ േശഷം: േമയിൽ 8,37,074; ജൂനിൽ 11,51,515; ജു. 15,33,212
രൂപ്പികേയാളം െവള്ളി അവിെട എത്തിയതു െകാ െഞരിക്കം വദ്ധൎി െകാ
ണ്ടിരി എ കാണാം. � തുകകേളാടു മൂന്നിൽ ഒ േചത്തൎ ാൽ േമൽ പറ 
ഞ്ഞ െവള്ളി യാഭരണങ്ങൾ അവരവർ െകാടുത്ത മുതൽ അറിയാം.
മ ാശി സംസ്ഥാനം: ക്ഷാമം നിമി ത്തം േകായ്മ പണി ാപ്തിയില്ലാത്ത പുരു
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ഷന്മാർ ീകൾ കുട്ടികൾ എന്നിവെര ഒ◌ാേരാ മുഖ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓേരാ പാള 
യങ്ങളിൽ േപാറ്റി വരു . � പഞ്ചപ്പാളയങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ, ീകൾ, അനാഥ 
കുട്ടികളും െവ െറ പാക്കൎയും ഭക്ഷിക്കയും െച . ദീന ക്കാരായ ആണുങ്ങൾ 

ം െപ ങ്ങൾ ം അ വരവരുെട ദീനപുരകളും െപ കിട ന്ന ീകൾ
ഓർ ഈറ്റില്ലവും ഉ . ഏറിയ നാൾ വയറു കാഞ്ഞ െപ ങ്ങൾ െപറ്റ കുട്ടി കൾ
മിക്കതും െചറുതും െമലി ം തെന്ന. എ ല്ലാ പഞ്ചപാളയങ്ങളിൽ ഏകേദശം
7,00,000 അപ്പനമ്മമാരില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉ അവരിൽ ഒരു ലക്ഷേത്താളം െപ 
റ്റവെരയും ജാതിെയ യും മതെത്തയും അറിയുന്നില്ല കഷ്ടം.
െചന്നപ്പട്ടണ �യിേട നാടുവാഴി അ വകൎൾ അേ സരനായി ഒരു ക്ഷാമശമ 
നേയാ ഗം കൂടുകയും ആയവർ ലണ്ടനിേല നഗര ത ലയാളിയായ െലാദ്ദ ൎേമയർ
എന്നിവ ൎ സംസ്ഥാ നത്തിേല ആവലാധിെയ വത്തൎ മാനക്കമ്പി യാൽ അറി 
യിച്ച േശഷം ഇം ന്തിേല നിവാ സികൾ ഏകമനേസ്സാെട ഔദായ്യൎമായി േശഖ
രിപ്പാൻ കിഴിത്തിരി . െസപ്ത 8൹ അകം െലാണ്ടനിൽ 11,50,000 രൂ. േശ 
ഖരി . കാലികതയിലും ഒരു ക്ഷാമശമനേയാഗം കൂ ടി മ ാശിസംസ്ഥാനത്തി
ഉതക്കം െചേയ്യ ണ്ടതി താ യ്യൎേത്താേട പണം േചപ്പൎാൻ തു ടങ്ങിയിരി  

.
പഞ്ചം:- രാജപു സ്ഥാനം ഗുജ്ജൎ രം വട േക്ക പടിഞ്ഞാറു വകു കുട്ടിയവാടു
എന്നീനാ ടുകളിൽ മഴ േപാരായ്കയാൽ ക്ഷാമം നന്നായി ത ം എ ശങ്കി .
മ ാശി സംസ്ഥാന ത്തിെന്റ മിക്ക ജില്ലകളിൽ മഴ െപ െകാ പഞ്ചം മ 
ത്താേല നീ ം എെന്നാരു വ ഴിയാക്കവും ആശയും ജനി .
കണ്ണനൂർ:- കരളലിവുള്ളൈദവം ആ െഗാസ്തിൽ 1 -31 ൹ വെര ം 29¼ അംഗുല
വും െസപ്ത 1 -18 തിയതിക്കകം 7½ അംഗു ലവും മഴ അയച്ചിരി . ജനുെവരി
1 ൹ െതാ െസപ്ത 18 തിയതിേയാളം ആേക 88½ അംഗുലം മഴ വീണിരി .
ഈ െകാല്ല ത്തിൽ പലേപ്പാഴും ചാറൽ മഴ ചിനുങ്ങി െപ യ്തതിനാൽ അധികം
മഴെവള്ളം ഒലി േപാ കാെത മിക്കതും നിലം തന്നിൽ തെന്ന വലി േപായ 
തു െകാ കീഴാണ്ടിൽ െപയ്ത മഴ െയക്കാൾ ഈ ആണ്ടിൽ കൃഷി ം ഫലവൃക്ഷ
ങ്ങൾ ം ഏറ ഉപകാരം വന്നിരി . എ ന്നി ം മാപ്പിള്ളമാരായ കച്ചവടക്കാർ
പിട്ടലായ െനല്ലി മു റായി പണം െകാടു അതിെന പുറനാട്ടിൽ അയ ന്ന 
തു വിചാരിച്ചാൽ ഇ ള്ള കുഴ എങ്ങെന തീരും.
േകാഴിേക്കാടു:- മലയാളത്തിേല െന ം അരിയും കുടകു വയനാടു േകായമ്പ ർ
ജില്ലകളിേല തെന്ന അല്ല കുന്തയിേല ം കയറ്റിയയ കെകാ വിളഭൂമി 
കൾ നന്നാ യി വിളഞ്ഞി ം മകര കൃഷി വാ നിന്നി ം അരിയുെട വില കീ 
ഴ് ക്കട കാണാത്തവണ്ണം കയറിയിരി . െചറു മാസപ്പടിയായ കീഴു േദ്യാഗ 
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സ്ഥന്മാ ൎ േകായ്മ ഏതാനും പണ സഹാ യം െചയ്തി ആയവ ൎ െഞരിക്കം
അധികം തട്ടീട്ടിെല്ലങ്കിലും നഗരങ്ങളിൽ അ ം വരവു ള്ളവരും വിേശഷി ഉൾ 
നാട്ടിെല സാധുക്ക ളും കക്കൎിടകത്തിൽ തെന്നയല്ല അതിെന്റ േശ ഷം അകവില
െപാ േന്താറും െപരു വല ഞ്ഞിരി . കണ്ണൎാടക തമിഴ് നാടുകളിൽനി

വിശ െകാ കുഴങ്ങിയ പലരും ന െട നാട്ടിൽ െതണ്ടി നട . ഈ
പലവക െഞരുങ്ങിയവ ൎ രക്ഷെചേയ്യണ്ടതി മലയാ ളം കല്ക്കട്ടർ േലാഗൻ
സാ വകൎൾ ധനവാന്മാ െര ക്ഷണിച്ച േശഷം എല്ലാ താലൂ കളിൽ ാപ്തിയു 
ള്ള പലരും ധമ്മൎക്കഞ്ഞി മുതൽ നീക്കി െകാടു . ഇല്ലാത്തവെര േനാ ന്ന
ൈദവം അവെര അതിന്നായി അനു ഹി ം.
പാലക്കാടു:- ഉത്തമായി വിളഞ്ഞ വി െള െകാങ്ങർ മു റായി പണം െകാടു 

െമ തി തൂറ്റാത്ത പച്ചെനല്ലിെന പണത്തി 4 കാരം (രൂപ്പിക 14 ഇട 
ങ്ങഴി) വാങ്ങി തങ്ങളുെട നാട്ടിേല കയറ്റി െകാ േപാ കു . െകാങ്ങിെല
െഞരിക്കേത്താളം മലയാള ത്തി ഇേ ാടം തട്ടീട്ടില്ല. അവിെടനി കറവു 
ള്ള പശുക്കെളയും തീവണ്ടി വഴിയായി അനവധി ഒ◌ാ െച പാ ങ്ങെളയും
െകാ വ താണ വിെല വി കളയു . പശുവും കടച്ചിയും ഒരു െപാതി
േചാറ്റി മാറ്റം െചയ്ത കാരം കണ്ടവർ ഉ . എ േവണ്ട അമ്മമാർ തങ്ങൾ
െപ വളത്തൎ ിയ കുട്ടികെള വിശ െപാറുക്കാഞ്ഞി ം വാ ന്ന വ ൎ കഴിവി 
ല്ലാഞ്ഞി ം അര രൂപ്പികേയാളം വി കളഞ്ഞിരി ന്നതു നിെനച്ചാൽ െന പി 
ള ൎ . കഞ്ഞി വക ഇല്ലാത്ത െകാങ്ങർ പാലക്കാ താലൂക്കിൽ കൂട്ടമായി
കവി ആ നാ കാെര അലമ്പൽ ആക്കിയ േശഷം േകായ്മ അവെര പിെന്നയും
തങ്ങളുെട നാട്ടിെല പഞ്ച പ്പാളയങ്ങളിേല അയച്ചിരി .
തഞ്ചാവൂർ:- ഈയിെട മരിച്ച കാ രം ഒരു ബാല്യക്കാരത്തിെയ ചുടലക്കാട്ടിൽ
െകാ േപായി ചുടലയടി തീ െകാടുത്ത േശഷം അവൾ മായാമരണത്തിൽ 
നി ഉണ ൎ അടു െക്ക നി ന്ന അപ്പനമ്മാേരാടു തെന്ന രക്ഷി േക്കണ്ടതി
അേപക്ഷിച്ചി ം ആയവർ കുെറ സമയത്താളം സംശയി നിന്നേശഷം മാ ം
അവെള തങ്ങേളാടു കൂട െകാ േപായു .
കാലായിെപറു Gleanings.
പാപ്പാവു ഭൂേലാകത്തിൽ ഉള്ള എേപ്പെപ്പൎട്ട രാജ്യങ്ങളിൽനി ഓേരാപുള്ളി 
ക്കാർ പാപ്പാ വി 110ാം പുറ പറഞ്ഞ സംഗതിയാൽ അേനക മാനങ്ങെള
െകാ െകാടു അവി ടുേത്ത അനു ഹ സാദെത്ത വാങ്ങി തങ്ങ ളുെട നാടു 
കളിേല തിരി േപാരു .
ബാസൽഗമ്മൎാനസുവിേശഷേ രണ സം ഘത്തിെന്റ 1876 ആമതിേല ജ്ഞാ 
പക കാ രം 20 മിശ്ശൻ സ്ഥലങ്ങളും 63 മിശ്ശേനരികളും ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും
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41 മതാമിസ്സിമാരും 6 ഉ പേബാധകന്മാരും 53 ഉപേദശിമാരും സുവി േശഷാക 
രും 19സഭാഗുരുക്കന്മാരും19വാദ്ധ്യാത്തി കളും 30 ജാതിഗുരുക്കന്മാരും 60 എഴു 

പള്ളി കളും 2450 കുട്ടികളും ബാല്യക്കാരും 255 പുതുതാ യി സ്നാനെപ്പട്ടവരും
5904 സഭക്കാരും 299 സ്നാ നകാംക്ഷികളും 1876 ആമതിെന്റ അവസാ നത്തിൽ
ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടായിരു 1876 ആമതിെന്റ ആരംഭത്തിൽ പടിഞ്ഞാെറ്റ
ആ ിക്കാവിേല െപാരങ്കിൽ 2934 സഭക്കാരും മഹാചീനാവിൽ 1224 സഭക്കാ 
രും കണ്ടതു.
യൂേരാപ്പയിെല പഴ കാർ:- പാപ്പാവിെന്റ െതറ്റായ്മെയ (infallibility) ൈകെക്കാൾ 
വാൻ മനസ്സില്ലാെത േറാമകേത്താ ലിക്ക സഭെയ വി പഴങ്കേത്താലിക്ക സഭ എ

േപർ എടുത്ത ഈ സഭ െചറുെതങ്കിലും അ ം വളരു . സ്വിസ്സ് ജനേക്കാ 
യ്മയിൽ ഇതി 1 േമലാദ്ധ്യക്ഷനും 70 പട്ടക്കാരും 70,000 സഭക്കാരും പട്ടക്കാ 
രും സഭക്കാരും കൂടിയ സ ഭാേയാഗവും ഉ , തിരുവത്താഴത്തിൽ സഭ ക്കാ ൎ ം
പാനപാ െത്ത െകാടുക്കയും പട്ടക്കാർ വിവാഹം കഴിക്കയും കാതിൽ കുശുകുശു 
ക്കൽ നീ കയും േവണം എ ം മ ം ഉള്ള ന്യായ ങ്ങെള റി ള്ള ആേലാചന
നട . (Ey. Kirchztg. p. 381). ഗമ്മൎാനരാജ്യത്തിൽ 1 േമല ദ്ധ്യക്ഷനും 56
പട്ടക്കാരും 53,460 സഭക്കാരും ത ല്ക്കാലം 27 പട്ടക്കാരും 70 സഭക്കാരും ഉള്ള സ
ഭാേയാഗവും (സൂനഹേദാസ് Synod) ഉ . Ev. Kirchztg. p. 360.

ിതാന്യ പരേദശേവദസംഘം: േവദപുസ്തകെത്ത 210 ഭാഷകളിലും 790 ലക്ഷം
തികളിലും അച്ചടിപ്പി പരത്തിയ ഈ സം ഘത്തി 73 ആം വയ തിക 

. 1876 ആ മതിൽ 26,70,742 തികെള (copies) േലാക ത്തിൽ എ ം
വിതറിയതു െകാ ഈ കിഴ വി നല്ല െയൗവനാശക്തിയും ഉത്സാഹവും ഉ
എ കാണാം,
എ ായഭാഷയിെല പുതുനിയ മം:- ാഞ്ച് െമലിച്ച് എന്ന േ ഷ്ഠ പ ണ്ഡിതൻ
പുതിയ നിയമെത്ത എ ായ ഭാഷ യിൽ ആക്കിയിരി . താൻ ഏറിയ
സംവ ത്സരങ്ങൾ ള്ളിൽ ഈ പുത്തൻഭാഷാന്തരത്ത തളരാേത തിരു കയും
ഇരാവുകയും െചയ്തതു െകാ ആയതു എ ായഭാഷയുെട ഭാവരീതി കൾ ഏറ്റ 
വും അടു ചമ . ഇേ ാട മുണ്ടായ കുറവുള്ള ഭാഷാന്തരങ്ങൾ പകരം
ഇ േയൽ മക്കളുെട മനസ്സിെന കാ ൎ പിടി ന്ന ഈ പുസ്തകത്താൽ പലരും
മശീഹാവി ൽ വിശ്വസിച്ച രക്ഷെപ്പേടണേമ. ലണ്ടനി െല േവദസംഘം ഇതിെന
അച്ചടിപ്പി നയ വിെല വി വരു . Kitchenfreund.
നല്ല േവലക്കാരൻ:- ബങ്കാളത്തിൽ ആേരാ ഒരു ി ിയൻ സന്ന്യാസിെക്കാ
ത്ത എളിമയിലും ഇല്ലായ്മയിലും ഊരുതറകൾ േതാറും സഞ്ചരി സുവിേശഷ 
െത്ത അറിയി വരു . പലരും അവെന്റ സംഗെത്ത വിശ്വസി ിസ്തെന
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ൈകെക്കാ ഓേരാ ഉപ വങ്ങെള സഹിച്ചിരിേക്ക ഇതുവേര ം വല്ല സഭേയാ 
ടു േചന്നൎിട്ടില്ല. സുവിേശഷം പു ളിച്ച മാവുകണെക്ക ന െട മലയാളരാജ്യത്തി
െല ആത്മാക്കൾ ം പുതുക്കം വരു ം നി ശ്ചയം. B. Guard.
സുരിയനാടു:- ദമസ്ക്, ൈബരുത് മു തലായ നഗരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും വലിയ
തീക്ഷേയാടു, രുസ്സ ൎം തുക്കൎ ൎ ം തമ്മിലുള്ള േപാ രിെന്റ അവസാനത്തിന്നാ 
യി കാത്തിരി . ബദുവിമക്കളുെട അഭി ായേമാ രുസ്സർ തുക്കൎ െര ദമ ിന്ന 
ടുെക്ക തീേര അമ ൎ േമ്പാൾ ബ ദുവിമക്കൾ വൻപടയുമായി രുസ്സരുെട േമൽ വീ 
ണു അവെര സുരിയനാട്ടിൽനി ആട്ടിക്ക ളകയും അറവികളായ ബദുവിമക്കൾ
ഒരു ബ ദുവിസംരാജ്യെത്ത ഉണ്ടാക്കിയ േശഷം 1000 വ ഷൎത്തിെന്റ സമാധാനവാ 

ആരംഭിക്കയും അതിെന്റ േശഷം മറിയയുെട മകനായ േയ ശു ന്യായവിസ്താര 
ത്തി വരികയും െച ം എ പറയു . നമുക്കാകെട്ട ഉറ ള്ള ൈദവ വചനം
ഉ . Miss. Mag.
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