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WINDSOR CASTLE
വിന്ത്െസാർ േകാട്ട

ഇം ന്തിെല വിന്ത്െസാർ േകാട്ട, എ സിദ്ധെപ്പട്ടിരി ന്ന േകാവി ലകം േത 
മ്സ്, എന്ന നദിയുെട െതേക്ക കരയിൽ പണിയെപ്പട്ട വിന്ത്െസാർ എന്ന ാമ 
ത്തിെന്റ സമീപ െള്ളാരു കുന്നിെന്റ മുകളിൽ മഹത്തര മായി വിള . ി 
സ്താബ്ദം 1066 ഇം ിഷ് രാജാധിപത്യം ാപിച്ച ൈജ നായ ഒന്നാം വില്ല്യം
ആ േകാട്ടെയ പണിയിച്ചേശഷം, അവെന്റ അനന്തരവന്മാരായ ഒന്നാം എദ്വാദ ൎ,
മൂന്നാം എദ്വാദ ൎ, രണ്ടാം ചാരല്സ്, എന്നീ രാജാക്കന്മാർ അതിെന കാല േമണ
വലുതാ കയും, എ െയാ അലങ്കരിക്കയും െച . രണ്ടാം ചാരല്സിെന്റ കാലം
തുടങ്ങി ഇതുവെര യും ഇം ിഷ് രാജാക്കന്മാർ ആ േതാറും േവനൽകാലെത്ത
അവിെട ത െന്ന കഴി െകാ . ആ േകാട്ടയിൽ കാണുന്ന വിേശഷമായ
മണി യറകൾ, മണിമാളികകൾ, വൻശാലകൾ ഇത്യാദി ആ ൎ വിവരിപ്പാൻ
കഴിയും? സന്തേജാജ്ജ്ൎ എ േപരുള്ള ശാല 180 കാലടി നീളം ഉ . പി 
െന്ന എ േയാ അല തമായ സന്തേജാജൎിയുെട പള്ളയിൽ മൂന്നാം േജാജ്ൎ,
എന്ന മഹാൈദവഭക്തിയുള്ള രാജാവു തെന്റ നിത്യ ആരാധന െയ കഴിക്കയും െച 

. േകാട്ടയുെട കിഴേക്ക ഭാഗത്തിലും വട ഭാഗ ത്തിെന്റ പകുതിയിലും 1870 കാ 
ലടി നീളവും തക്ക വീതിയുമുള്ള ഒരു ത റയിൽനി േതമ്സ് നദിെയയും അതി 
െന്റ ഇരുകരകളിലുമുള്ള മണിേഗ ഹങ്ങെളയും ബങ്കളാവുകെളയും ഭവനങ്ങെളയും

ാമങ്ങെളയും നിലമ്പ റ കെളയും മ ം ബഹു ദൂരേത്താളം കാണ്മാൻ കഴിയും.
നായാട്ടിനു േവണ്ടി പതിെനാ നാഴിക ചുററളവുെള്ളാരു മരക്കാവും അടുെക്ക
ഉ . രാജകുഡുംബക്കാർ ആെരങ്കിലും േകാട്ടയിൽ പാത്തൎ ാൽ, െകാടി റ വൻ
േഗാപുരത്തിെന്റ മുകളിൽനി പാറിെക്കാണ്ടിരി . ന െട ഒന്നാം ചി ം
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േതമ്സ് നദിയുെട േനെരയുള്ള ഭാഗെത്തയും രണ്ടാമതു േകാട്ടയുെട മുൻഭാഗെത്ത 
യും കാണി .
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A GOOD NAME
ഒരു നല്ല േപർ

ഒരു േപരിൽ എ ? എ േചാദിപ്പാൻ എളുപ്പെമങ്കിലും അതി െന്റ ശരി 
യായ ഉത്തരം പറവാൻ അ ം യാസം ഉ . കാരണം േപരുകൾ പലവി 
ധത്തിൽ ഉള്ളതുേപാെല ഈ േചാദ്യത്തി ഉത്തരം പറവാൻ ബാദ്ധ്യതെപ്പടു 
ന്നവരും പലതരക്കാരുള്ളതാകയാൽ അവരവരു െട ഹിതത്തി പറ്റിയവണ്ണം
ഓേരാരുത്തർ പറയുന്ന ഉത്തരം ശരിെയ അവ ൎ മതം ഉണ്ടായിരി െമങ്കി 
ലും, ഒരു നല്ല േപരിൽനി ളവാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ േമത്തരെമ ം ഗുേണാല്ക്കര 
മായെത ം ഏവരും അ വസാനത്തിൽ സമ്മതിക്കാതിരിപ്പാൻ പാടില്ല. ഈ
േമത്തരമായ ഗുണ ങ്ങൾ ഏതു കാരമുള്ളതു, എ ഹിപ്പാൻ വല്ലവരും ആ  
ഹി എങ്കിൽ, അതു ഒരുവ ണ്ടാേകണ്ടതും ഒരുവനാൽ ആ ഹിക്കെപ്പട 
ത്ത ക്കതുമായ സകല നന്മകളും, എ ചുരുക്കി പറേയണ്ടിയിരി . സ മ്പ 

ം വിദ്യയും അതിനാൽ ഉയച്ചൎയും ലഭി ന്ന ആളുകൾ തുേലാം ദു ല്ല ൎഭം എങ്കി 
ലും, ഒരു നല്ല േപർ എല്ലാവരാലും സമ്പാദിപ്പാൻ കഴിവുള്ള തും എല്ലാ മനുഷ്യ◌ൎ 

ം ആവശ്യെപ്പട്ടതും, ഏതു അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവനും ഒഴി കൂടാത്തതും നി 
ഷ്കളങ്കമായ എല്ലാ ൈവഭവത്തി ം അടിസ്ഥാ നമായതും ആകു . ഒരുവ
“നല്ല േപർ” എന്ന ഈ സമ്പാദ്യം ഇ െല്ലങ്കിൽ, അവെന്റ സമന്മാരുെടയും അന്യ 
ന്മാരുെടയും ഇടയിൽ യാ െതാരു ബഹുമതിയും അവ ണ്ടാകുന്നതു അസാദ്ധ്യം,
എ ള്ള വാദം ആ ദ്യേകൾവിയിൽ കളങ്കെമ േതാന്നിേയക്കാെമങ്കിലും ഒരു
കായ്യൎം കാ യാൽ മാ മല്ലാെത വിധിപ്പാൻ ാപ്തിയുള്ളവ ൎ നല്ല േപരിനാൽ
ഏെതാരാ ൾ ം സിദ്ധി ന്നതായ ബഹുമാനം ബലെപ്പട്ടതും പഴക്കം നി ന്ന 
തു മാകു , എ ം സല്ക്കീത്തൎ ിയിൽനി ഉത്ഭവിക്കാത്ത േകൾവി കാതലില്ലാ
ത്ത മരത്തി തുല്യമായതു എ ം േബാധി ന്നതാെണ. ആകയാൽ ബഹുമാ 
നത്തി േയാഗ്യമല്ലാത്ത നടത്തം ഇല്ലാതുള്ള ഒരുവ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിയിൽ
യാെതാരു ഉണച്ചൎയും ഉണ്ടാകുന്നതും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ള തും അല്ല; എ തെന്ന 
യുമല്ല, നടത്തം േദാഷത്താൽ സിദ്ധി ന്നതായ േപർ മനുഷ്യെന്റ ായേത്താടു
കൂടി വള ൎ വേരണ്ട, മാന്യാവസ്ഥെയ അമത്തൎ ിക്കളകയും ആയുസ്സിെന്റ േമാ 
ഹനകാലമായ സമയം ഫലമില്ലാ ത്തതാ കയും െച െമന്നതു നിസ്സംശയമായ
ഒരു വ തയാകു . എ ന്നതിനാൽ നമ്മിൽ ആെരങ്കിലും ഒരു മാടമ്പിേയാ ദാ 
സ്യവൃത്തിക്കാരേനാ ആയിരിക്കെട്ട, തെന്റ നട ആകാത്തതും ദുഷിക്കെപ്പടത്ത 
ക്കതും ആ യാൽ പരജനങ്ങളുെട വിചാരത്തിൽ നാം നിസ്സാരന്മാരും നാൾ  
നാൾ നിെന്ദ േയാഗ്യന്മാരും ആകും എന്നതു നിശ്ചയമാകു . ഒരു സമ്പന്ന നു
ബഹുമാനം ഉണ്ടായ്വരുന്നതു സാധാരണ തെന്ന എങ്കിലും, അതു ത ന്നാൽ ഉപകാ 
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രസാദ്ധ്യമുണ്ടാേകണ്ട: ആളുകളാൽ തല്ക്കാേലാചിതമായി മാ ം വൃഥാൽ ശം 
സയിൽ നി ത്ഭവി ന്നതാകയാൽ അതു നിലനില്ക്കാ ത്തതും സമ്പ ക്ഷയി 

ംേതാറും അതി കുറവുണ്ടാകയും വരുന്നതു നാം എല്ലാവരും ദിവേസനാൽ,
എന്ന േപാെല ക േബാധി വരു . ശംസ ിയന്മാ ൎ മുഖ തി
എ യും രസവും തങ്ങൾക്കി ല്ലാത്തതായ ബഹുമതി മററാളുകൾ മുേഖന വല്ലവ 
രും െകാടുപ്പാൻ ഒരു ങ്ങിെയങ്കിൽ അതിന്നായി എ ം വൃത്തി ന്നതും പതി 
വാകു . എന്നാൽ സാക്ഷാൽ നല്ല േപർ സമ്പാദിച്ചി ള്ള ഒരാളിെന്റ അവസ്ഥ
ഇ ങ്ങെനയല്ല. അവൻ എ നിഗ്ഗൎതിക്കാരനും കുലബലമില്ലാത്തവനും ആ യാ 
ലും, അവൻ എ സിദ്ധവഞ്ചകന്മാരുെട ഇടയിൽ അകെപ്പട്ടാലും അ ത്തിന്നി 
ടയിൽ പതിക്കെപ്പട്ട രത്നംേപാെല അവെന്റ മാനത്തി ം േശാഭ ം യാെതാരു
ഭംഗവും വരുന്നില്ല. അവൻ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയിൽ നാൾേതാറും ഉയ ൎ വരിക 
യും, അവെന്റ നടപ്പി ദിവേസനാൽ മാ കൂടിയും ജനസ്വാധീനത്തിൽ അവൻ
വദ്ധൎി ം വരുന്നതു ത്യക്ഷ മാകു . വളെര നിദ്ധൎനനായ ഒരുവ നല്ല നട 
പ്പിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുമതി ഒരു കാലവും ക്ഷയി ന്നതല്ല. മാനുഷസ്വഭാവം
വിദ്വാന്മാർ തരം തിരിച്ചി ള്ളതു. സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്നിങ്ങിെന
മൂ ഇതങ്ങളിലാകു . ഇതിൽ സാത്വികം എന്നതു െസൗമ്യശീലം, പരമാത്ഥൎ
ത, അടക്കം മുതലായ േമാഹിക്കത്തക സൽഗുണങ്ങൾ േചന്നൎി ള്ളതും ഒ രു കാ 
ലവും ഒരുത്തനാലും ത്യജിക്കെപ്പടത്തക്കതും അല്ല. ഈ വകക്കാരിൽ പരജന 
ങ്ങൾ ഒരു സ്ഥിരമായ വിശ്വസ്തതയുണ്ടാകയും, അതിനാൽ ഏ വരിൽനി ം
ബഹുമതി സിദ്ധിക്കയും െച . എന്നാൽ ഈ സൽഗു ണം ഏതു സ്ഥിതിയി 
ലുള്ള മനുഷ്യ ൎ ം ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളതു തെന്നെയ ങ്കിലും കാലപ്പഴക്കത്താല 
ല്ലാെത ഉടനടി സാധി ന്നതല്ലായ്കയാൽ, അ ഹംഭാവികളായ ചില മാന ിയ◌ൎ 

സ്വഭാവത്താൽ ഇല്ലാത്തതായ സ ൽഗുണം കാണിേക്കണെമ ം അതിനാൽ
ഒരു നാഴികെകാ ജനസ മ്മതമുണ്ടാേക്കണെമ ം േമാഹി , അവർ ചില നാ 
ട്യങ്ങൾ കാണി . എന്നാൽ ഈ കാ ജലത്തിൽ വര ന്ന വരേപാെല മാ 

േപാ കുന്നതിനാലും ഈ വക ദുേമ്മൎാഹികൾ കാലതാമസം സഹി കൂ 
ടാ ത്തതിനാലും, നല്ല നടത്തം അസാദ്ധ്യെമ ള്ള വിചാരത്താൽ അതി മിക്ക 
െപ്പ , തങ്ങൾ സ്വഭാവികമായുള്ള ചി ം െവളിെപ്പ േപാകുന്നതു നാം ക
േബാധി . നല്ല നടപ്പിെന്റ അംശങ്ങളാകുന്ന ല ക്ഷണങ്ങൾ പലതു .
ഇതിൽ മുഖ്യമായതു നടത്തത്തിലും സംഭാഷണ ത്തിലും ഉള്ള മയ്യൎാദ, വിചാരബു 
ദ്ധി, വൃത്തിയിൽ വിശ്വസ്തത, ഏവ േരാടും േസ്നഹശീലം എന്നിവയാകു .
ഇവ ആ ൎേണ്ടാ അവർ നല്ല നട കാെര ള്ള സിദ്ധം നി സ്സംശയമായുണ്ടാ 
യും, കാണികളിൽനി ള്ള ആധാരത്തി ം പാ ന്മാ രായും വരു . കാരണം
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മയ്യൎാദ ശ ഇെല്ല മാണമുള്ളതു േപാ െല മയ്യൎാദക്കാരനു ഒരിക്കലും
മു ം ആേക്ഷപവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഏതു ക ഠിന ഹൃദയക്കാെരയും േസ്നഹിതരാ  
വാൻ മയ്യൎാദ എതിരില്ലാത്ത ാപ്ത നും വിശ്വസിപ്പാൻ െകാള്ളാവുന്ന േസ്നഹിത 
നും ആകു . േകാപശീല േയാഗത്താൽ ഉത്ഭവി ന്ന ഏെതാരു കലശലും
മയ്യൎാദ എന്ന മദ്ധ്യസ്ഥൻ മുമ്പാെക േകവലം ഇല്ലാതായി േപാകുന്നതു ഈ കാല 

നാം കൂട ട ക േബാധി ണ്ടെല്ലാ. വിചാരബുദ്ധിയും അതുേപാെല
വാഞ്ച്ഛിക്കത്തക്ക ഒരു ലക്ഷണമാകു . േനാട്ടത്തി േകാട്ടമിെല്ല ള്ള പഴ 
െഞ്ചാൽ ഒരിക്കലും െതറ്റിേപ്പാവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഏെതങ്കിലും ഒരു വൃത്തി
തുനിയുേമ്പാൾ അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യം ഏതു കാരമുള്ളെത മുൻകൂ 
ട്ടി ആേലാചിേക്കണ്ടതു അത്യാവശ്യവും വിചാരമി ല്ലാെത െച ന്ന വൃത്തിയിൽ 
നി ഭയങ്കരമായ ഭവിഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകു ന്നതി എളുപ്പമുണ്ടാകയാലും കായ്യൎാ 
കായ്യൎങ്ങെള തിരിച്ചറിയുന്നതി മ നുഷ്യ ൎ ആവശ്യെപ്പട്ട ബുദ്ധി തരെപ്പട്ടിരി 

േമ്പാൾ തന്നിഷ്ടമായും വി ചാരം കൂടാെതയും യാെതാരു കായ്യൎത്തിലും ഏ◌ൎ 
െപ്പടുന്നതു ശരിയല്ല ആ േലാചന സൂക്ഷ്മമില്ലായ്കയാൽ ചില സംഗതികളിൽ
അനിഷ്ടകരമാ യ സംഭവങ്ങൾ യദൃഛ്ശയാൽ േനരിടും, എങ്കിലും വിചാരേത്താ 
ടും ആ േലാചനേയാടും െച ന്ന കായ്യൎങ്ങളുെട സംഭവങ്ങൾ മിക്കേപ്പാളും സ
േന്താഷകരമായി വരു . വൃത്തിയിൽ വിശ്വസ്തത മനുഷ്യർ അണ േയണ്ടിയ
വിലേയറിയ ആഭരണങ്ങളിൽ ഒന്നാകു . എല്ലാവരും യജമാ നന്മാരായി വരു 
ന്നതു അസാദ്ധ്യമല്ലേയാ, ഏതു മഹാനും സൂക്ഷ്മ കാരം മെറ്റാരാളി ചില വൃ 
ത്തികൾ കഴി െകാടുപ്പാൻ ഒരു വിധത്തിൽ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാകു , എ സേന്ദ 
ഹമില്ലാത്തതിനാൽ അവരവ ൎള്ള െതാഴിലിലും വ്യാപാരത്തിലും മവും വി 
ശ്വസ്തതയും ഉണ്ടാ യാൽ േസ്ന ഹിതരും സഹായികളും വിചാരിക്കാതുള്ള ഇടങ്ങ 
ളിൽനി ം കൂടി ഉണ്ടാ കും, അങ്ങിെന തെന്ന േസ്നഹശീലവും ശ മുേഖന ഒരു
െകാത്തളം ആ കു . മനുഷ്യർ കൃതിയാൽ ഒരുേപാെലയുള്ളവരാകയാൽ ഒരു 
വൻ മ റ്റവനിലും ഉയന്നൎവൻ എ ള്ള അഹങ്കാരം വിഹിതമായതല്ല. വിദ്യയും
സമ്പ ം ഉണ്ടാകുന്നതു ഇന്നയാൾ , എ ിപ്തെപ്പടുത്തി കൂടായ്കയാൽ മനു 
ഷ്യ ൎ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്വഭാേവന ഉള്ള സംബന്ധം അറു കള േയണ്ടതല്ല.
അേന്യാന്യ േസ്നഹത്താൽ അസംഖ്യ നന്മയുണ്ടാകുന്നതു േപാെല അേന്യാന്യ വി 
രുദ്ധത്താൽ അേനകം ദുഘൎ ടങ്ങളും വ ഭവി . ആകയാൽ ഇതിനാൽ
ഞങ്ങളുെട വായനക്കാർ ഹിപ്പാൻ ഞ ങ്ങൾ ആ ഹി ന്നതു ഓേരാരുത്തൻ
ഇ മാ ം ഉള്ളവൻ, എ തെന്ന ത്താൻ അറി തമ്മിൽ തമ്മിൽ മയ്യൎാദ 
യും അവന്നവ ഏ ിക്കെപ്പ ട്ട വൃത്തിയിൽ ചതിയും വഞ്ചനയും കാണിക്കാ 
െത വിശ്വസ്തതയും േനരും. ഏതുകായ്യൎവും വൃത്തി േമ്പാൾ അതിെന്റ തീച്ചൎ
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ഇന്നതാ കുെമ ള്ള മുന്നാേലാചനയും തെന്നത്താൻ േസ്നഹി ം കാരത്തിൽ
മ ള്ളവേരാടു േസ്നഹവും ഉണ്ടായാൽ, അവ തെന്റ ഇല്ല ം കുല ത്തിലും േക്ഷ 
മവും നാട്ടിെല ം ബഹുമതിയും പരജനങ്ങളിൽനി ആവശ്യെപ്പട്ട സഹായാ 
നുകൂലങ്ങളും വ കൂടുന്നതു നിണ്ണൎയെമ ള്ള ഉപ േദശമാകു .
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SENSUALITY
ചിററിമ്പങ്ങൾ

അറിവു വദ്ധൎി ം സ്വാത ്യം െപരുകിയും വരുന്ന ഇക്കാല മനു ഷ്യ ൎ അട 
ക്കശീലവും വിനയവും സാധാരണയായി ഉണ്ടാേകണ്ടതു അ ത്യാവശ്യമാകു .
പഴമക്കാരായ മലയാളികളിൽ വളെര ആളുകൾ താങ്ക ളുെട െചറുപ്പത്തിൽ ക
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ പലവിധ േകാലങ്ങളും, ത ങ്ങളുെട വാദ്ധൎക്യകാല ക
അതിെന്റ അവസ്ഥേപാെല സേന്താ ഷത്തിേന്നാ ദുഃഖത്തിേന്നാ ഇടവരുന്നതും
നാം നാൾേതാറും എന്നേപാ െല ക േപാരു . ഈ മാററങ്ങൾ േഹതു 
വായി തീന്നൎതു നാഗരീക െമ സമ്മതിക്കാത്ത ആളുകൾ തുേലാം ദുല്ല ൎഭേമയു 
ണ്ടാവു. മനുഷ്യർ ത മ്മിൽ തമ്മിൽ നിര ം േസ്നഹവും ഉണ്ടാ ന്നതും ഒരിക്കലും
േപായി കാ ണ്മാൻ ഇടയാകാത്ത ജാതിയുെടയും രാജ്യത്തിെന്റയും അവസ്ഥകൾ
ഇ ന്നിന്നെത അറിയി ന്നതും േക്ഷമാദികളായ െസൗഭാഗ്യങ്ങൾ രാജധാ നി 
മുതൽ പുലച്ചാളവെര വാഴുമാറാ ന്നതും ഈ മഹാ യ മെ . ഈ യ ശക്തി
ഈ മലയാളേക്കാണിെലാ ം ഏറ റയ വ്യാപി , തെന്റ ശു ചികരമായ ഫല 
ത്തിൽനി വളെര ആളുകെള അനുഭവസ്ഥരാ എന്നതിേല ള്ള യാ 
െതാരു വാദവുമില്ല. എങ്കിലും ചില സംഗതികളിൽ വിചാരത്തി എതിരായ
ഭവിഷ്യം േനരി േപാകു . ഇതിെന്റ കാ രണം സംസഗ്ഗൎേദാഷം അെ .
പരേദശഭാഷ പഠി ന്നതിനാൽ തേദ്ദ ശാചാരം ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടേതാ, അതി
നിബ്ബൎ ന്ധിേക്കണ്ടേതാ ആവശ്യ മല്ല. പശ്ചിമേദശക്കാരായ െവള്ളക്കാർ മലയാ 
ളികളുെട ഇടയിൽ വിത ച്ചി ള്ള നല്ല വി കൾ അതതി തക്കതായ ഫലെത്ത
പുറെപ്പടീ ന്നതി പകരം തന്നിഷ്ടം, അഹംഭാവം എന്നീ ദുല്ലൎക്ഷണങ്ങൾ
കല ൎ , കാ യിൽ ഒരു വിധവും വൃത്തിയിൽ മെറ്റാ മായ ഇരഭാവങ്ങൾ ഒ രു 
വനിൽ കാണായ്വരുന്നതു വിത്തിെന്റയും വാളുന്നവെന്റയും ആകായ്ക യാലല്ല. ഞാ 
റി ഇടുന്ന വളത്തിെന്റയും ചിലേപ്പാൾ നിലത്തിെന്റ യും തരമല്ലായ്കയാലാകു ,
എ വിേശഷാൽ പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. സാ ധാരണ ജനങ്ങെള െപാതുവിൽ
ബാധിച്ചിരി ന്ന ബാധ അവരവരുെട ശക്തി അ റമായുള്ളതിെന േമാഹി  
ന്നതാെണ ള്ളതു മിക്ക ആളു കൾ ം നാൾേതാറും ദൃഷ്ട്യ േബാദ്ധ്യമായ്വരു  

. അ ം വിദ്യ സമ്പാ ദിച്ചതിെന്റ േശഷം തെന്റ സമന്മാരായിരുന്നവെര അേശ 
ഷം ബഹുമാ നമില്ലാെതയും, തെന്റ അ അറിവി കാരണമാക്കിയ മാതാപി 
താക്കന്മാെര ഗണ്യമാക്കാെതയും തനി താന്തെന്ന മതിെയ ള്ള അഹംഭാ
വേത്താടുകൂടി ജാതി ം മതത്തിനും േചരാത്തതായ ഓേരാ അപരാധ ങ്ങളിൽ
ഉല്ലസി നട ന്നവരായ ബാല്യക്കാരിൽ എ േയാ ആളുകൾ ഇ ം ന െട
സമീെപ ഉ . പാ ം താ ം ഉള്ളവരായ തങ്ങളുെട സമ ായക്കാർ ഒരു വിധ 
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ത്തിൽ േമാടിേയാടു നട ന്നതിെന കണ്ടി , അ വരിലും മാേറ്ററിയ േവഷം േവ 
ണം, എ ഭാവി തങ്ങൾ ആദായം ഇ മാ െമ ചിന്തിക്കാെത ഉടൽ
തെന്ന ഒരുകൂട്ടം േമത്തരമായ വ വും, നല്ലതിൽ ഒരു േജാടു മു െചരി ം ചീട്ട 

കാരം അടുത്ത ഒരു ശാപ്പി ൽനി മാസപ്പടി കൂടുേമ്പാൾ പണം െകാടു െമ 
ള്ള കരാറിേന്മൽ വരുത്തി േകാമളേവഷധാരിയായി തെന്റ േമ റഞ്ഞ ചങ്ങാ 

തിമാരുെട കൂെട ഉലാസുന്നതു കണ്ടാൽ, ചില ൎ എ യും െകൗതുകവും, ഈ
െപാണ്ണ െന്റ അവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞ േവെറ ചില ് എ സങ്കടവും ഉണ്ടാകു

. ഈ േമനിെക്കാതിയെന്റ ദുേമ്മൎാഹത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ അഛ്ശ നമ്മ 
മാരുെട ശാസനയും കാണികളുെട ആേക്ഷപവും തെന്റ ാന്തിെന േലശംേപാലും
ശമിപ്പി ന്നില്ല. പിെന്നേയാ, നാൾ െച മളവിൽ ത െന്റ ദുേമ്മൎാഹം അസാധാ 
രണയായി വദ്ധൎി മുേമ്പത്തതിൽ അതിമ ത്തരായ ചങ്ങാതികേളാടു കൂറു െകട്ടി
േവെറയും േവണ്ടാസനങ്ങളിൽ ഇ ഷ്ടെപ്പടു . ഈ തരക്കാെര ആകു നാം കൂ 
ട ട തവാരണകളിലും ചി ലേപ്പാൾ െപരുവഴികളിലും നഗ്നന്മാരായും േബാധമി 
ല്ലാെതയും കാണു ന്നതു. അ ം വിദ്യയും അറിവും ലഭിച്ചതിനാൽ വല്ല ചില്ലറയായ
ഉേദ്യാ ഗത്തിൽ േവശി േമ്പാൾ തെന്നത്താൻ മറ േപാകുന്നതു ബാല്യക്കാ
രുെട സാധാരണ പതിവാകു . എന്നാൽ ഗതിെകട്ടവൻ തൻ പാ വിചാരി 
യാെത മ വി വൃത്തി ന്നതു അണ്ണാെക്കാട്ടൻ ആന േയാളം വായ തുറപ്പാൻ
േമാഹി ന്നതിനു തുല്ല്യമല്ലേയാ? പ കരയൻ പാവുമു ം െവള്ളയിൽ ഒരു കു 
ടുത്തയും ഒരു മ ാസ ഉറുമാലും േപാരാ ത്ത പക്ഷം ഒരു േജാടു തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി ജൂ 
ത്തിയും നല്ലതും േമാഹകരവുമാ യ ചമയമെ . ഇതി അധികചിലവു ഇല്ലാത്ത 
തും ഒരു മാതിരിക്കാ ൎ എല്ലാ ൎ ം കഴിവുള്ളതുമാകു . എന്നാൽ ഇതുെകാ
തൃപ്തിെപ്പടാത്ത കാകൻ അരയന്നമാവാൻ ഭാവിച്ചതുേപാെല തെന്റ അ യറിവി 
നാൽ വഞ്ചിക്കെപ്പ ഒരു ക്ഷണംെകാ ജാതിയിൽനി ം കുലത്തിൽനി ം
േഭദെപ്പടുവാനും വരവിലും അധികമായ ചിലവു െച െകാശി എടുപ്പാ നും ഭാ 
വി ന്നതു മുടിവിെന്റ ആരംഭമാകു . ഇങ്ങിെന ഉള്ളവൻ അ ധികനാൾ െച  
ന്നതി മു തെന്ന തെന്റ നിത്യവൃത്തി ള്ള വഴിയി ല്ലാെത ദുരിതത്തിൽ മുഴു 
കി, തനി ണ്ടായിരുന്ന ഭാവത്തിന്നടുത്ത അ ലങ്കാരങ്ങൾ തൽക്ഷണംെകാ 

ഇല്ലാെതയായി, പരജനങ്ങളിൽ നി ള്ള പരിഹാസത്തി ം സത്തമന്മാരു 
െട സമൂഹ ഷ്ടി ം പാ മായി തീരു . ചടങ്ങാതി േദാഷത്താലുണ്ടാകുന്ന ദു◌ൎ 
ഭവിഷ്യങ്ങൾ ഇതു തെന്നയല്ല. പിെന്നേയാ, മദ്യപാനം പുലയാ മുതലായ നാനാ 
വിധ േദാഷങ്ങളും ഉ ളവാകുന്നതു ദുജ്ജൎ നസംസഗ്ഗൎം ആകു . മദ്യപാനിയായ
ഒരു അഛ്ശെന്റ മക്കളും ആ േദാഷത്താൽ സ്വഭാേവന പിടിെപട്ടവരായിരി  
െമ ള്ള വി ചാരം യാെതാരുത്ത ൎം ഉെണ്ടങ്കിൽ അതു അബദ്ധമെ , എ
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പറയു േമ്പാൾ അമ്മയഛ്ശന്മാരുെട ദുർദൃഷ്ടാന്തം േഹതുവാൽ മക്കൾ ദുന്നൎട
കാരാകയിെല്ല ള്ള വാദം ഞങ്ങൾ അേശഷം പുറെപ്പടുവി ന്നില്ല. ത ങ്ങളുെട
അധികാരത്തിൻ കീെഴ മക്കൾ ഇരി ംകാലം ഒെക്കയും അവെര േനവ്വൎഴിയിൽ
തെന്ന അഭ്യസിപ്പിേക്കണെമ ള്ള താ യ്യൎവും ഉത്സാഹ വും അമ്മയഛ്ശന്മാ◌ൎ 

ണ്ടായിരുന്നാൽ സത്തമന്മാരായ വളെര ബാല്യക്കാർ ഉണ്ടാകുന്നതി നിസ്സം 
ശയം ഇടയുള്ളതാകു . എന്നാൽ കുട്ടിക്കാല മാതാപിതാക്കന്മാരുെട ഉേപ 
ക്ഷയാലും അഭ്യസനത്തിങ്കൽ സന്മാഗ്ഗൎം ഇന്നെത ഗുണേദാഷി െകാടു ന്ന 
തി ഗുരുക്കന്മാ ൎള്ള താ യ്യൎ റവിനാലും ദുജ്ജൎ നങ്ങേളാടു പിൻകാലങ്ങ 
ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന േചച്ചൎയാ ലും വളെര ആളുകൾ ശാപാരിഷ്ടതകളിൽ ഉൾെപടു 
ന്നതി ഇടവ േപാകുന്നതിനാൽ, വളത്തൎ േദാഷം അഭ്യസനേദാഷം സം 
സഗ്ഗൎേദാഷം എ ന്നീ ിേദാഷങ്ങൾ േകാപി ഒരുനാളും മാറാത്തതായ വ്യാധി
പിടിെപ്പ ടാതിരിപ്പാൻ എല്ലാവരും േനാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. അല്ലാെത ഓേരാ വിധ 
മായ നടത്തത്തി ം അഭ്യസനത്തി ം ആദ്യം വിചാരം ഇല്ലാെതയും, നിസ്സാ
രം എ കരുതിയും എടയാക്കിയതിെന്റ േശഷം പിന്നീടു അതു രസമ ല്ലാെത തീ 

ൎ മാേറ്റണെമ വല്ലവരും നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചാൽ സാധിപ്പാൻ യാസേമറിയതും,
േത്യക ചില സംഗതികളിൽ അങ്ങിെനയുള്ള നി ബ്ബൎ ന്ധം വിഹിതമല്ലാത്തതാ 

യും ഭവി . ആകയാൽ അമ്മയഛ്ശന്മാ േര! നിങ്ങളുെട സ്വന്ത ഭാഗ്യത്തി 
േവണ്ടി മക്കൾ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം കാ ണി െകാടുപ്പാനും, ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാ 

േര! നിങ്ങളുെട ൈകക്കൽ ഭരേമ ി ക്കെപ്പട്ടവർ ദുമ്മൎാഗ്ഗൎികളും അഹംഭാവികളും
ആേ ാകുന്നതു നിങ്ങൾ അപമാനെമ കരുതി േനരുമാഗ്ഗൎം അവ ൎ ചൂണ്ടി 
െക്കാടുപ്പാനും; അ ങ്ങിെന തെന്ന േസ്നഹിതരായ ബാല്യക്കാേര! നിങ്ങളുെട നട 
ത്തവും വൃത്തിയും നിരാേക്ഷപകരമായതും സജ്ജനസമ്മതമുള്ളതും ആയിരി 
പ്പാ ന്തക്കവണ്ണം അതുകെള മെപ്പടു ന്നതി ം േകരേളാപകാരി നിങ്ങ ൾ
ഗുണേദാഷി .
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THE MALAYALAM COUNTRY
മലയാള രാജ്യം

പതിെനാന്നാം നമ്പർ ൧൭൪ാം പുറത്തിൽ െവച്ചതിെന്റ തുടച്ചൎ.
+ കീറുേതാടു: െപാന്നാനി െതാ േപരാറ്റിെനയും, െവള്ളിയേങ്കാ ടുപുഴേയയും, കൂ 
ട്ടായി തുടങ്ങി േച വാേയാളം 43 പാലമുള്ള മെറ്റാരു കീറു േതാടു െവളിയേങ്കാ
(ഏനാമാക്കൽ) െകാടുങ്ങ ർ പുഴകേളയും ത മ്മിൽ ഇണ . െകാടുങ്ങ ർ
െതാ െകാച്ചി കായൽവഴിയായി െത േക്കാ േപാകാം.
23. െകാച്ചിശ്ശീ യി ൽ ഓേരാ പുഴകൾ ഉത്ഭവി െന്നങ്കിലും അ വറ്റി േച വാ,
െകാടുങ്ങ ർ (ചാല ടി ഴയും, െപരിയാറ്റിെന്റ ഒരു ൈകയും) െകാച്ചി (െപരി 
യാറും മ ം) എന്നീ അഴികേള ഉ .
24. തിരുവിതാ റിേല വടേക്ക പാതിയിൽ ഉറ ന്ന പുഴകൾ മിക്കതും ഓേരാ
കായലുകളിലും േശഷം 3-4 നീളം കുറഞ്ഞവ മാ ം കട ലിലും വീഴു . െകാല്ല 
ത്തിെന്റ വട ള്ള കേന്നററി ഴ പേണ്ടത്ത മ ലയാളത്തിെന്റ െതേക്ക അതിർ.
+ പല കീറുേതാടു െകാ ഈ ഓേരാ കായലുകൾ തമ്മിൽ ഇെണ ച്ചിരിക്കയാൽ
െപാന്നാനിയിൽനി െത ള്ളതായി ഏകേദശം 200 നാ ഴിക ദൂരമുള്ള കുളച്ച 
േയാളം ഓടുകയും ഓേരാ പുഴകളിേല കയറുകയും െചയ്യാം.
4. വീതി: ഉയന്നൎിലത്തിൽ ആഴം ഏറുകയും അകലം കുറകയും പു ഴ മുേന്നാ
െച മളവിൽ തട്ടി ംവണ്ണം അകലംെവ ആഴം ചുരു കയും അഴി ടുേക്ക
െവള്ളെപ്പരുക്കത്താൽ അകലവും കഴവും ഏറുകയും െച ം.
ചില പുഴകളുെട വിസ്താരം േമൽകാണിച്ച പട്ടികയിലും അഴിക്കേല ആഴം അഴിമു 
ഖങ്ങെളെകാ പറഞ്ഞതിലും കാണാം.
5. തിരിവു: ശരാശരി മിക്ക പുഴകൾ വട പടിഞ്ഞാേറാ ം അ ഴിക്കൽ െത 
േക്കാ ചാഞ്ഞി ം േപരാറ്റിെന്റ െത കിട ന്ന പുഴകൾ കന്യാകുമാരിേയാടു
അടു ം അളവിൽ േനെര െത േനാ േവാളവും ഒ ഴുകു .
താഴ്വരകളുെട തിരിവു െകാ പറഞ്ഞതു േനാ ക.
6. െവള്ളെപ്പരുക്കം: ൈകേത്താടു തുടങ്ങിയവറ്റിെന്റ െവള്ള െപ്പരുക്കത്തി വള 
െര ഏറ്റ റവു . വഷൎകാലത്തിൽ കവിയത്തക്ക വണ്ണം നിറകയും േവനൽ 
കാല ചിലതു വറ്റിേപ്പാേവാളം ചുരു ക യും െച . മലയുറവുള്ളതായി
എേപ്പാഴും വറ േപാകാത്തതി െപണ്ണാറു (perennial river) എ ം മലെവ 
ള്ളം മാ ം ഒഴുകുന്നതി ആണാറു എ ം വറട്ടാറു (periodical river) എ ം
േപർ.
മഴക്കാലത്തിൽ കീഴാറുകൾ 1-3 മാേറാളവും പുഴകൾ 1-2 മാേറാളവും മലെവള്ളം
നിറയും. മഴ നന്ന പിടി േപായാൽ താണ കരയുള്ളവ വിേശഷി സമഭൂമിയി 
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ലും അഴിക്കടുെക്കയും കരകവി കൃഷി നാ ശം വരു ം. വഷൎകാലത്തിൽ
നിലം കുടിക്കാത്ത മഴെവള്ളം മിക്കതും ൈകേത്താടു, േതാടു, കീഴാറു, പുഴകൾ
വഴിയായി കടലിേല വാ ൎ േപാ കു .
വടേക്ക മലയാളത്തിൽ െതേക്കതിേനക്കാൾ മഴ ഏറുകെകാ വട ള്ള പുഴക 
ളിൽ െവള്ളെപ്പരുക്കം ഏറും. പുഴകളുെട നീളത്തി ം അ വറ്റിൻ ൈകയാറുകളുെട
വലിപ്പത്തി ം തക്കവണ്ണേമ അതിേല നീ ൎ കയും കാണാം; െപരാറു മാ ം
മഴ കുറയുന്ന ഭൂമിയിൽകൂടി ഒഴുകുകയാൽ നീളത്തിെന്നാത്ത കാരം തടി ന്നി 
ല്ല.
മഴക്കാലത്തിൽ സഹ്യെന്റ പടിഞ്ഞാേറ ചരുവിൽനി ം വിേശ ഷി െതന്മലയു 
െട കിഴേക്ക ചരുവിൽനി ം പല പല അരുവിയാറു കെള (water-falls) വലിയ
എകരത്തിൽനി വീണുചാടുന്നതു കാണാം.
െനൽകൃഷി നടുകനികേള േപാേറ്റണ്ടതി ം മനുഷ്യർ കുളി ന്നതി ം േവനൽ 
കാല ഉൾനാട്ടിൽ കീഴാറുകൾ ം മ ം ചിറ െകട്ടിവ രു .
7. േവഗത: മല േദശത്തിൽ െവള്ളത്തി വലിയ മറിച്ചലും ചാട്ടവും ഉ . പുഴ 
കൾ താണഭൂമിെയ ാപിച്ച േശഷം കടേലാടു എ േവാളം ഒഴുക്കിെന്റ േവഗത
കുറ കുറ വരു . ചില പുഴകൾ മന്ദമായ േപാ .
വഷൎകാലത്തിെല െവള്ളെപ്പരുക്കത്താൽ എല്ലാ പുഴകൾ ം ഒഴു ം ഓട്ടവും െപ 
രുകു . ഇറക്കം െകാള്ളന്ന പുഴകളിൽ െവള്ളം കടലിേല വാറു െവ ന്നതു 
െകാ അഴികേല്ല വലു ചിലേപ്പാൾ എ യും കടു പ്പമുള്ളതു.
8. ഏറ്റിടക്കം െകാള്ളന്ന പുഴകൾ: അഴിഅടയാത്ത (തൂരാത്ത) പുഴകൾ കട 
ലിൽനി ഏറ്റിറക്കം ത . ഏറ്റത്തിൽ കടൽെവ ള്ളം പുഴകളിേല തള്ളി
കയറുകയും ഇറക്കത്തിൽ വാരുകയും പുഴകളു െട ചാലിെന്റ താ കണേക്ക േവ 
ലിെകാ കയും െച .
ആയതു പല കാരമുള്ളതു: വടേക്ക മലയാളത്തിൽ ആതൂർ? കാ ഞ്ഞങ്ങാടു (പു 
തുേക്കാെട്ടക്കടുേക്ക), ചപ്പാരക്കടവു (തളിപ്പറമ്പിൽനി എ നാഴിക വട കിഴ 

), ൈകത റം (പയ്യാവൂക്കൎടുേക്ക), അഞ്ചരക്കണ്ടി, കുറ്റി റം, കുറ്റിയാടി, അരീ 
േക്കാടുവെര ം തിരുനാവാ താെഴയും േവലിെകാ ന്ന അതൃത്തികൾ ആകു 

എ പറയാം. േപരാറ്റി ഏറ്റിറക്കം േപരി എേ ാടം ഏറ്റത്തിെന്റ
ഫലം കണ്ടാലും അേ ാടം പുഴെവള്ളം പുളി േപായി എ േതാേന്നണ്ട. ഏറ്റം
പുഴെവള്ളെത്ത തടു തിക്കിെകട്ടിച്ചേതയു . േവനൽകാല വി േശഷി
വാേവറ്റത്തി മാ ം ചിലേപ്പാൾ േമൽ കാണിച്ച അതി േരാളം പുളി േപാകു 

. ഉവെവ്വൎള്ളത്താൽ കൃഷി േകടു പറ്റാതിരി േക്കണ്ടതി േവലിെകാ ന്ന
ഓേരാ ചിറ്റാറു േതാടുകൾ നാ കാർ ചിറ െക .
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9. കര: മലയിടു കളിൽ ഇടുക്കവും അഗാധവും കു നാട്ടിൽ കു ത്തേനയും (ഇടു 
കര) കുഴിനാട്ടിലും േകാവ്വ ാട്ടിലും താ യുമുള്ള കരയു .
വിേശഷി േപരാറ്റി ം അതിെന്റ കീഴാറു േതാടുകൾ ം ഇടുകര തെന്ന.
മിക്ക പുഴകളുെട കര സ്ഥിരെമങ്കിലും േപരാറും മ ം ചില പുഴകൾ െകാല്ലേന്താറും
കര കാ ൎ കള പുഴച്ചാലി അകലം െവപ്പി വരു .
10. പുഴച്ചാൽ: ഉയന്നൎ ഭൂമിയിലും കു പാട്ടിലും പാറയും ഉരുള ക്കലും പുഴച്ചാലിൽ
തിങ്ങിക്കിട ം കുഴിനാട്ടിൽ ചരലും തരിമണലും താ ണഭൂമിയിൽ മണലും പൂഴി 
യും അതിൽ കാണുകയാൽ ഒഴുകുന്ന െവള്ളം വലിയ ക കേളയും ഉരുട്ടി െപാടി
കളയു എ െതളിയും. േവ ലിേയാടു ഉവർെവള്ളം കയറുേന്നടേത്താളം പുഴയ 
ടി േചറു പറ്റി േപ്പാകു . പുഴ അകലം െവച്ച സ്ഥല ഈ േചറിനാൽ േച
പാ ടങ്ങൾ (ൈകക്കണ്ടം) ഉണ്ടായ്വരു .
മലകു േദശ ള്ള പുഴച്ചാലുകളുെട അടിയിെല കരിങ്കൽപാറ അവിടവിെട മു 

ന്നതുെകാ തിരപ്പങ്ങെള ഏറിയ അദ്ധ്വാനേത്താടും ാണഭയേത്താടും താ 
ഴ്ത്തി ഇറക്കിവരു എങ്കിലും േതാണികൾ െവ ള്ളമുെണ്ടങ്കിൽ േപാ വരവി

യാസമില്ല. തീവണ്ടിപ്പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരി ന്നവ ൎ േപരാറ്റിെന്റ പുഴച്ചാ 
ലിേല പാറെക്ക കെള വാള യാറു തുടങ്ങി െചറുവ േരാളം കാണാം. പുഴച്ചാലു 
കളിെല പാറെക്ക ട്ടിൽ മുതല തുടങ്ങിയുള്ള ജ ക്കൾ ത ന്ന ഓേരാ ക ക 
ളും പള്ള ങ്ങളും ഉ , അഴിക്കടുേക്ക മിക്ക വലിയ പുഴകൾ കുെറ ദൂരേത്താളം
എങ്കിലും കഴം വീണിരി .
(േശഷം പിന്നാെല.)
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

I. രുസ്സ ൎം തുക്കൎ ൎ ം തമ്മിലുള്ള പടവിവരങ്ങൾ.
൧. യൂേരാപയിെല െചയ്തി:-
1. മഴ േതാന െപ െപരുവഴികളിൽ കൂ ടി കടപ്പാൻ ഇരു ൈസന്യങ്ങൾ വള 
െര യാസം ആേ ായതു കൂടാെത ഉെറച്ചമ െപ കുളിർ ആരംഭിച്ച േശഷം
യുദ്ധം െച ന്നതി ഇരുകക്ഷിക്കാ ൎ വളെര െഞരി ക്കം തട്ടിയിരി .
2. െദാ ച്ചയിലുള്ള രുസ്സ്യ ൈസന്യം കു സ്തഞ്ജിയിൽ ഹിമക്കാലം തീരുേവാളം
പാള യം അടി എങ്കിലും െ വ്നാവിൻ അടുത്ത രുസ്സ്യപടകൾ െവറുെത ഇരു 
ന്നിട്ടില്ല. അ വർ കാളേന്താ െകാ െ വ്നാവിെന്റ േനേര പയ കഴിച്ചതല്ലാ 
െത െ വ്നാ െസാ ഫിയ എന്ന നഗരങ്ങളുെട ഇടയിൽ തുക്കൎരു െട പി റ
കട . അേതാ ഒേക്താബർ 26 ദു ിനിക്കിെന പിടി അവിെട നാലു പീരങ്കി 
േത്താ കെളയും ഒരു പാഷാെവയും അേനക നായകന്മാെരയും 3000 കാലാളു 
കെള യും ഒരു കതിര പട്ടാളെത്തയും തെന്ന അല്ല െനാെവ 8൹ 100 െകാ വ 
ണ്ടികെളയും ഏറിയ ക കാലികെളയും ൈകക്കൽ ആക്കി യിരി . രുസ്സർ
െനാെവ 5൹ പി െന്ന െ വ്നാെവ െത നി ം െവടിെവ പ്പാൻ തുടങ്ങി 
യതിെന്റ േശഷം തുക്കൎർ അവി േട െവ അവേരാടു എതി ൎ നി ന്നതു നാൾ 

നാൾ അധികം യാസം എ കാ ണു .
3. രുസ്സർ ഒരു ലക്ഷം പടയാളികെള ഹി മക്കാലത്തിൽ പാപ്പൎിേക്കണ്ടതി
25ഉം 50ഉം 100ളം േപെര െകാ ന്നവയായി തുത്തനാകം പൂശിയ ഇരി തകി 
ടുെകാ തീത്തൎ പട വീടുകെള യും ആറു തീവണ്ടിസ്ഥാനവീടുക െളയും മ ം
നാലു വലിയ ഇം ിഷ് കച്ചവ ടക്കാേരാടു വാ വാൻ േപാകു .
റുമാന്യയിലും വടേക്ക ബുൽ്ഗായ്യൎയിലും രു സ്സർ മൂ ലക്ഷം പടയാളികൾ
മതിയായ തീമ്പണ്ടങ്ങെള ചരതി െവച്ചിരി . വിറകു, ചക്കര, ചാ മുതലായ 
തു മാ ം ആവ ശ്യം േപാെല കരുതീട്ടില്ല.
4. രുസ്സ ൎ ഒേക്താബർ 25൹ വെര ം ആേക 60,000 േപർ യുദ്ധത്തിൽ പ  
േപായി രി പനി വയ േപാ മുതലായ ദീനങ്ങ ളാൽ എ ആൾ കഴി
േപായി എ തി ട്ടമായി േകൾപില്ല. അവർ സിദ്ധപ ിക ക്കാരുെട എഴുത്ത 
ന്മാെര തങ്ങേളാടു കൂട ഇരു ഊ റൂ അറിയിപ്പാൻ സമ്മതി ന്നില്ല. എന്നാൽ
രുസ്സ ൎ ഏറിയ പടയാളികൾ േച തം വന്നി ം പുതിയ പട്ടാളങ്ങെള വിളിപ്പി
വരു വാൻ കഴിവു . തുക്കൎേക്കൎാ അധി കം െഞരിക്കം തെന്ന. റൂമിേക്കാ 
യ്മ 165,000 ചര തപ്പടയാളികെളയും (Reserves മുസ്താഫിസ് ) 62,000 പുതുതായി
കവാ പഠിേക്ക ന്നവ െരയും വിളിപ്പി േപാൽ.
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5. ഇരു കക്ഷിക്കാെര സമാധാനെപ്പടു വാൻ വല്ല േകായ്മ വിചാരിച്ചാലും അവര 
വർ നിശ്ചയിച്ച കായ്യൎം ഇതുവെര ം സാധിക്കാ യ്കയാൽ അവ ൎ െചവി ഇല്ല.
പിെന്ന � സങ്കടമുള്ള യുദ്ധെത്ത മ ള്ള േകായ്മകൾ ൈക െവ തീേക്കൎണ്ടതി 

പല വിധത്തിൽ ഏറ്റവും യാസം. മറ്റവരുെട സമ്മത േത്താടു ചിലർ പുറ 
െപ്പട്ടാലും ഓേരാ േകായ്മ കൾ ഒടുവിൽ തമ്മാമൽ പടെവ വാനും വലി യ കലാ 
പെത്ത ഉണ്ടാ വാനും ഇടയുണ്ടാകും എ അവരവർ ഭയെപ്പ തമ്മിൽ ശങ്കി
നി .
6. അതു തെന്നയല്ല തുക്കൎർ െച ന്ന രതകൾെകാ വിലാത്തിക്കാരുെട
േസ്നഹം അവരുെട േനെര തണു തുടങ്ങി. ബല്ക്കാൻ മലയുെട െതേക്ക ചരുവി 
ലും അണഞ്ഞ നാട്ടി ലും രുസ്സർ തങ്ങളുെട അസ്മാദികളായ ബുല്ഗാര െര റൂമിേക്കായ്മ 
െക്കതിേര േ ാഹിപ്പി എ മുേമ്പ പറ വേല്ലാ. രുസ്സെര ആ നാ ട്ടിൽനി
നീക്കിയ േശഷം തുക്കൎർ ഏറിയ മാണെപ്പട്ട ബുല്ഗാരെര തൂക്കിക്കേയാ ചതു  
ള്ള സ്ഥലങ്ങളിേല അയപ്പിക്കേയാ പല കാരം േദഹദണ്ഡം കഴിപ്പിക്കേയാ
െച വരുന്നതു ിതിഷ് മ ി വിലക്കീ ം സാമ വാ കെള അനുസരിപ്പാൻ
മനസ്സില്ല. ി തിഷ് േകായ്മ 1857 ആമതിൽ ഭാരതഖണ്ഡത്തി േല േകായ്മമറി  
കാെര ന്യായമായി മാ ം ശി ക്ഷിച്ചതുെകാ അവ ൎ മറ്റവ ൎ ം ഉപേദ ശം
െകാടുപ്പാൻ അവകാശം. തുക്കൎർ േകൾ ക്കാഞ്ഞാൽ ബുൽ്ഗാരരുെട തൽക്കാ 
ലമുള്ള േ ാഹ ഭാവെത്ത പുറേമ അമത്തൎ ി െവച്ചാലും വല്ല സ മയ പുതിയ
േ ാഹത്തി ഇട വരു ക യും രതെയ അെറ ന്ന യൂേരാപ്പ േകായ്മ കൾ 

തങ്ങളിൽ െവറു േതാന്നിക്കയും െച ം.
7. യുദ്ധത്താൽ റൂമിസ്ഥാനത്തി വളെര മുതൽ നഷ്ടവും തട്ടി വരു . അതി 

ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം മതി. തുഞ്ച ഴയുെട താഴ്വരയിൽ ഉള്ള കേസാൻലിൿ എന്ന
നഗരത്തിെന്റ ചു റ്റിലും പനിനീർപുഷ്പകൃഷി നട ന്നതു െകാ ആ താഴ്വെര
പനിനീർപൂവിൻ താഴ്വര എ േപർ. അവിേട െവച്ചാകു പനിനീർപൂവിെന്റ
ഇതളിൽനി പനി നീർ എന്ന െസൗരഭ്യൈതലെത്ത കാച്ചി ഇറ ന്നതു. രു 
സ്സ ൎം തുക്കൎ ൎ ം തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നിമിത്തം ആ കൃഷി ം വളെര നഷ്ടം
വന്നി രി .
൨. ആസ്യയിെല വത്തൎ മാനം:-
മുെമ്പ തുക്കൎ ൎ ജയം െകാണ്ടതു േപാെല ഇ േപ്പാൾ രുസ്സ ൎ ജയം ഉണ്ടാകു 

. തുക്കൎർ പട യാളികെള വിലാത്തിയിേല അയച്ചതു െകാ അവരുെട
ആളുകൾ ചുരു കയാലും രു സ്സർ േവ ന്ന പടയാളികെളയും േത്യകം െപ 
രു പീരങ്കിേത്താ കെളയും െകാ വ ന്നതിനാലും തുക്കൎർ േതാ തുടങ്ങി.
േകരേളാ പകാരി കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ കാണിച്ച കാ രം തുക്കൎ ൎ അമ്മൎി 
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ന്യയിൽ വലിയ അപജയം തട്ടിയിരു . അതിെന്റ േശഷം റൂമിേക്കായ്മ ഘാജി
അെഹ്മദ് മുക്താ ൎ വിലാത്തിയിൽനി തുണപ്പടകെള അയ . ആയവ േച◌ൎ 

വ െകാ ിെക്കായിൽ ഉറ ള്ള പാളയത്തി േല േപാകുേമ്പാൾ രുസ്സർ
ഒേക്താ 29 ൹ 3000ത്തിൽ ഏറ തുക്കൎെര ചിറ പിടിച്ചിരി . അവിെടനി 

ഘാജി അെഹ്മദ് മുക്താർ എസൎ റൂമിന്നടുത്ത െദവിെബായൂനിേല െനാ െവ 
2 ൹ മാറി ഒരു പാളയെത്ത ഉറപ്പി രുസ്സർ അയ്യാെള അവിെടനി ം മണ്ടി 

എസ്സൎ റൂം നഗരെത്ത സ്വാധീനെപ്പടു വാൻ േനാ എ ം ഘാസിേയാ
ബിെസാ എസ്സൎ ിംഹം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിേല മാറി േപാ കു എ ം

െനാെവ 7 ൹ േകട്ടിരി . എന്നാൽ 9 ൹ യിെല കമ്പിവത്തൎ മാന കാരം
ഘാജി അെഹ്മദ് മുക്താർ രുസ്സെര അജിജി യിൽ െവ ജയി വലിയ ആൾേച്ച 
തേത്താ ടു െദവിെബായൂനിേല ഒ◌ാടി എ വായി ന്നതു ആശ്ചയ്യൎം.
കാസ്സ്ൎ േകാട്ടെയ തുക്കൎർ രുസ്സ ൎ ഏ ി ം എന്ന ഈ ഊഹം െവറുെത.
ഒേക്താ 25൹ രുസ്സർ ക ിച്ച ഞായങ്ങളുെട കടുപ്പം െകാ േകാട്ടെയ ഏ ി 
ക്കാത്തതു േപാെല െനാെവ 9 ൹ അഭിമാനം വിചാരി എ വന്നാലും ഭരേമ 

ി ന്നില്ല എ അവിടുെത്ത കിെല്ല ദാർ (േകാട്ടമൂപ്പൻ) ഖണ്ഡിതമായി അറിയി
ച്ചിരി .
രുസ്സർ ബാതൂമിെന െകാള്ള പീരങ്കിേപ്പാ രിെന തുടങ്ങിയിരി .
II. മ ാശി സംസ്ഥാനത്തിെല ക്ഷാമ വത്തൎ മാനം.
1. േകാെയ്മ ള്ള പഞ്ചത്തിെന്റ െചലവു:- പഞ്ചത്തിെന്റ ആരംഭം െതാ അതി  
ണ്ടാകുന്ന അവസാനംവെര ം അ താതു ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ ധമ്മൎമറാമ
പ ണിയും ഇല്ലാത്തവ ൎ െചയ്ത രക്ഷയും ഇെള െകാടുത്ത നികുതിപ്പണവും,
കൂടി മ ാശി സം സ്ഥാനത്തിൽ 85 ലക്ഷവും െബാംബായി സം സ്ഥാനത്തിൽ
ഏകേദശം 20 ലക്ഷേത്താളവും ആെക 105 ലക്ഷേത്താളം രൂപ്പിക മു ം എ
േതാ .
2. ക്ഷാമശമനേശഖരങ്ങൾ:-
ഇം രാജ്യത്തിെന്റയും ഇം ിഷ് ക്കാരുെട യും ഔദായ്യൎത അപൂവ്വൎമുള്ളതു
അെ . േകായ്മ യല്ല നിവാസികൾ േശഖരി െചന്നപട്ടണ േത്ത അയച്ച പണ 
ങ്ങൾ ആവിതു:
ഇം ലണ്ടൻ നഗരമൂപ്പെന്റ േശഖരം ഉ. 49,78,605
ലങ്കശ്ശർ േശഖരം 877,482
െ ാെ 385,032 ഔ ാല്യ 149,280
െമാരിഷസ്സ് േകായ്മയുെട ദാനം 20,000
ഭാരതഖണ്ഡം സിംഹളം ബമ്മൎകൾ 200,000
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വങ്കാള പഞ്ചശമനേശഖരത്തിെന്റ േശഷി . 20,300
ഉറു. 66,39,708
130 േയാഗങ്ങളിൽ 3000 ഓളം വിലാത്തി ക്കാരും യുരാസ്യരും നാ േ ഷ്ഠന്മാരും
കൂടി ഈ പണങ്ങെള പഞ്ചം പിടിച്ച ജില്ലകളിലും ഊരുകളിലും ആവശ്യമുള്ളവ◌ൎ 

വിളമ്പി െകാ ടു .
ഗമ്മൎാന്യ നാട്ടിലും പഞ്ചത്തിന്നായി േശ ഖരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിരി .
3. ധമ്മൎമറാമ പണിയും ധമ്മൎക്കഞ്ഞിയും:- അതിെല വിവരങ്ങൾ ആവിതു.
മ ാശി സംസ്ഥാനത്തിൽ ധമ്മൎമറാമ പണി ധമ്മൎക്കഞ്ഞി
ആെഗാ 25 9,35,262 12,51,474 (പഞ്ചപ്പാളയങ്ങളിൽ 4,69,941)
ഒേക്താബർ 4 628,259 16,03,721
” 11 587,228 15,31,225
” 30 417,370 9,44,839
മഹിഷാസുരം ” 4 ? 1,61,892
” 11 69,693 1,26,204
ഈ പട്ടിക കാരം ഇരുവകയിൽ തുക കുറ വരുന്നതു െകാ വറതി മ
ത്താെല ശമി . െബാംബായി സംസ്ഥാന ത്തിൽ േകായ്മ െനാെവ മാ 
സത്തിെന്റ അ വസാനത്തിൽ പഞ്ചപ്പാളയങ്ങെള നീ വാ നും ധമ്മൎമറാമ
പണിെയ നി ൎ വാനും വി ചാരി .
4. മഴയുെടവിവരം:- നിെനയാത്ത സമയ ം വിധത്തിലും കരുണയുള്ള ൈദവം
പഞ്ചം പിടിച്ച രാജ്യങ്ങളിലും അടുത്ത നാടുക ളിലും ധാരാളമായി മഴ െപയ്യിച്ചതു
െകാ കൃഷി മിക്ക ഇടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി വായി വരു .
കണ്ണനൂരിൽ ഒേക്താബരിൽ ഏകേദശം 19½ അംഗുലം മഴ െപയ്തിരി . 1 ആം
ജ നുെവരി െതാ 31 ആം ഒേക്താബർവെര ം ആെക 117 അംഗുലവും (116,95)
െനാെവ മാസത്തിെന്റ 1-15൹ കൾക്കകം ഏകേദശം 4 അംഗുലവും കാണു .
1877 ആമതിൽ േകാഴിേക്കാട്ടിെല മഴയളവു:
ഏ ിൽ 2.35
േമയി 6.63
ജൂൻ 35.38
ജൂലായി 13.59
ആെഗാ 24.55
െസപ്ത 21.52
ഒേതാ 24.87
128.89 അംഗുലം
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മ ാശിസംസ്ഥാന ള്ള മഴവിവരം അംഗു ലക്കണക്കിൽ പറയു .
1877 ആെഗാ . ഒേക്താ 26-30൹ അംഗുലം അംഗുലം
ഗഞ്ജാം 4.82 0.26 വിശാഖപട്ടണം 3.23 0.5
േഗാദാവരി 3.83 1.72
കൃഷ്ണാ 3.52 2.06
െന ർ 0.98 3.23
ബല്ലാരി 2.04 2.02
ക ൎ ൽ 2.20 1.32
െചന്നപ്പട്ടണം 2.49 4.00
െചങ്കൽേപട്ട 3.18 2.05
വട ആക്കൎാടു 2.52 2.20
െതൻ ആക്കൎാടു 1.26 4.12
തൃച്ചിറാപ്പള്ളി 1.19 3.21
മധുര 0.49 3.56
തിരുെനൽേവലി 0.82 1.00
േകായമ്പ ർ 0.63 1.82
നീലഗിരി 4.49 1.83
േചലം 0.94 3.85
െതൻ കണ്ണൎാടകം 33.98 1.57
മലയാളം 24.26 3.87
കടപ്പാ ? 1.59
തഞ്ചാവൂർ ? 3.68
5. പഞ്ചത്താൽ ഉള്ള അതിമരണം:- വറതിയാൽ മ ാശിസംസ്ഥാനത്തി െല ജി 
ല്ലകൾ തട്ടിയ വഞ്ചാവുെകാ ഓ േരാ സമയം പറ വെല്ലാ. മഴ അവിട 
വി െട െപയ്തതുെകാ ആശ്വാസം വന്നായിരി ം എ പല ൎം േതാ ം.
ഇതുവെര ം അങ്ങെന അല്ല േനെര മറി കണ്ടിരി . ആയതു എ െകാ 

എന്നാൽ ഏറിയനാൾ വയറും അതിനാൽ ഉടലും കാ ഉ ം േചാര 
യും കുറഞ്ഞവർ തക്ക ആഹാരം ഉണ്ടാ യി ം മഴെകാ ള്ള ഈറനും കുളിരും
സഹി ക്കാെത മരി േപായിരി . േനാക്കം ന ന്നായി െചന്ന പഞ്ചപ്പാളയ 
ങ്ങളിൽ പാത്തൎ വ ൎ ഇങ്ങെന സംഭവി എങ്കിൽ െതണ്ടിത്തി ന്നികൾ പി 
െന്നേയാ? ബങ്കളൂരിൽ െവ െപാലീ കാർ ഒേക്താബരിൽ പതിേനഴു നാ ൾ  
ള്ളിൽ േകാലായ്കളിൽനി ം നിരത്തി േന്മൽനി ം 446 ശവങ്ങെള എടുത്തിരി 

. ഇവർ വിശപ്പിനാൽ മരിച്ചവർ അെ . തറ കളിലും ഉൾനാട്ടിലും െപരുവ 
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ഴികളിലും ഇങ്ങ െന ഏറിയ ശവം വീണിരി .
ആെഗാ മാസത്തിൽ 170,000 േപർ മ ാ ശിസംസ്ഥാനത്തിൽ മരിച്ചിരി .
ആയ തു ശരാശരി ഒരു െകാല്ലത്തിൽ ആയിരത്തി ൽനി 70 ആളുകൾ
തെന്ന അല്ല ജില്ല കാ രം പറഞ്ഞാൽ വിവരെത്ത േകട്ടാലും:
ആയിരത്തിൽനി
െചന്നപ്പട്ടണം (നഗരം അേ ) 128.0
െചങ്കൽേപ്പട്ട 119.40
ക ൎ ൽ 107.60
കടപ്പാ 105.40
ബല്ലാരി 120.3
വട ആക്കൎാടു 122.7
േചലം 133.3
െതൻ ആക്കൎാടു 88.05
മധുര 88.30
േകായ ർ 83.10
തൃച്ചിറാപ്പള്ളി 76.50
നീലഗിരി 70.30
െന ർ 47.50
തഞ്ചാവൂർ 43.50
കൃഷ്ണാ 39.10
െതൻ കണ്ണൎാടകം 38.50
ഈ പട്ടികയിൽനി അവിടവിെട ഉള്ള പഞ്ചത്തിെന്റ െഞരിക്കം െതളിയും.
െചന്നപ്പട്ടണത്തിെല പഞ്ചപ്പാളയങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുെട വിവരം (െകാല്ലം ഒന്നിൽ
ആ യിരത്തിൽനി )
1876 ദിെസ 9- 1877 ഫി െവരി 3-55
1877 ഫി . 10- ” ഏ ിൽ 7-33
” ഏ ിൽ 14- ” ജൂൻ 9-28
” ജൂൻ 16- ” ആേഗാ 11-26
” ആേഗാ. 18- ” ഒേക്താ 13-20
ഇതിനാൽ പാളയങ്ങളിൽ കഴി ന്ന അ ദ്ധ്വാനം ഹിക്കാം.
6. ദീനങ്ങൾ:- ബല്ലാരിയിൽ പനി യും നീലഗിരിയിൽ വസൂരിയും േശഷം ജില്ല
കളിൽ തലതട്ടിയും ചിലതിൽ കുരു ം പനി യും േചാരേപ്പാ ം ഉ .
7. കുറഞ്ഞ പിറവികൾ:- പഞ്ച ത്താൽ ഏറിയവർ മരി ന്നതു കൂടാെത ജനി  
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വരുന്നവർ മുേമ്പത്തതിൽ നന്ന കുറയു അതി ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആവിതു:
1871-76 സകൂടം 1877
വട ആക്കൎാടു (ആെഗാ ) 4552 2467
േചലം (െസപ്ത ) 4345 1385
േമൽ പറഞ്ഞവറ്റാൽ ആേലാചനയുള്ളവ ൎ പഞ്ചത്തിെന്റ വിേശഷം െവടിപ്പാ 
യി ഹിക്കാം എ ആശി . കഴിഞ്ഞ മാസ ത്തിെന്റ േകരേളാപകാരി
ഇ താമസിച്ചതു ബങ്കിത്തപ്പാലിെന്റ ഉേപക്ഷ, െനാെവ 2 ൹ യിൽ തപ്പാലി 

ഏ ിച്ച തികൾ 15 ൹ യിൽ മാ ം ഇവിെട എത്തീ . അതി െന്റകുറ്റം
ന േടതെല്ലങ്കിലും വായനക്കാർ അ തിെന െപാറുേക്കണ്ടതി അേപക്ഷി  

.
കാലായിെപറു Gleamings.
മഹാചീനം:- ഷാങ്ങ് തുങ്ങ് എന്ന ഏ റ്റവും വട കിഴ ള്ള കൂറുപാട്ടിൽ 400 ല
ക്ഷം ആൾ പാ ൎ . അവിെട കടുപ്പമുള്ള പഞ്ചം ഉണ്ടായി മനുഷ്യർ ഉമി കി 
ഴ കളു െട ഇലകൾ മരത്തിെന്റ േതാൽ പുല്ലരി േചാ ളത്ത പു മുതലായവ
തി . പലർ വ ല്ല ആഹാരം വാേങ്ങണ്ടതി ഉടു കെളയും കൂട വി കുളിർ
തട്ടാതിരിേക്കണ്ടതി ഭൂമിയുെട ഉള്ളിൽ കുഴിച്ച മടകളിൽ പാ ൎ . എ
ആയിരം േപർ െകാറ്റില്ലാെത മരി എ പറയാൻ വകയില്ല. ഇങ്ങെന ക
ത്തൎ ാവു ഒടുക്കേത്ത നാളുകളിൽ ക്ഷാമങ്ങളും മ ഹാവ്യാധികളും ഭൂകമ്പങ്ങളും അവി 
ടവിേട ഉ ണ്ടാകും എ പറഞ്ഞ വാ ഇക്കാല നി വൃത്തിയാകുന്നതു കാണു 

. പുറേമയുള്ള െഞ രിക്കംെകാ പലരും ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത അേന്വഷി
ിസ്തീയ ഉപേദശെത്ത േക സ്നാനം അേപക്ഷി വരു .

ചീനേക്കായ്മ നാ ിസ്ത്യാനികൾ നാ വാ ാരക്ഷകൾ സംബന്ധമായ ഒ◌ാ 
േരാ ഉേദ്യാ ഗങ്ങെള െകാടു വരു . േചന്നൎവർ ഇരു ളിൽ തിള ന്ന െവ 
ളിച്ചങ്ങളായി തീേരണേമ.
ബങ്കാളം - െമാംഗീർ:- 20തിൽ ഏ റ വഷൎം മുെമ്പ ദഫ് പണ്ഡിതരുെട ശിഷ്യ 
നാ യി സുവിേശഷെത്ത േക പലേപ്പാഴും ിസ്ത നിലുള്ള തെന്റ വിശ്വാസെത്ത
പരസ്യമായി ഏ പറേയ ന്നതി തുനിഞ്ഞി ം ഈയി േട മാ ം ിസ്തെന്റ
നുകത്തടിെയ എടുത്ത ബാബു ആധാർ ബാൽജൻ ഏ ിൽ 8൹ സ്നാ നെപ്പ . ഭാ 
യ്യൎ അയ്യാെള വി ചാച്ചൎക്കാർ വി േരാധികളും ഇണങ്ങർ മാറ്റാന്മാരുമായ്തീ ൎ .
തിരുെനൽേവലി:- ൬൨ വയ ള്ള പണ്ഡിതനും അദ്ധ്യക്ഷനുമായ കാൽദ് െവൽ
സായ്പ് പാ െകട്ടി പാടുന്ന ഒരു നാ േബാധക നും ര ഉപേദശിമാരും ഒരു ഗു 
രുവുമായി ചിത റിയ സഭകെള േനാ വാൻ തെന്നയല്ല പുറ ജാതികൾ ം സുവി 
േശഷം േഘാഷിപ്പാനായി സഞ്ചരി വരു . ഓേരാ സഭകൾ ആ ത്മികമായ
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ശു ഷെയ െചയ്തേശഷം അവരു െട സഹായത്താൽ സദർ െവ സംഗവും
പാ ം കഴി ം. പള്ളി ടങ്ങളിേല കുട്ടികൾ പാടി സഹായി ം. ചിലരുെട
ഹൃദയത്ത ൈദവം കരുണയാൽ തുറ . തൂ ടി യിൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ േവദപു 
രാണശാ ാദികെള െക്കാ പാഠവപ്പറച്ചൽ കഴി . അതിനാൽ ഓേരാരുത്ത◌ൎ 

വന്ന ഇളക്കെത്ത നിേത്തൎ ണ്ട തി ൈശവരും എതിപ്പൎാഠപ്പറച്ചലിെന ന
ടത്തി. ഇള ടുള്ള മന ഒന്നി ം െകാള്ളാ യ്കയാൽ മതങ്ങളുെട ബലാബലം
േനാ ന്നതും സത്യത്തിെന്റ േവർകിെളപ്പാൻ അദ്ധ്വാനി ന്നതും ന . ഹി  
മതവും അങ്ങില്ലാെപാ ങ്ങിെന്റ േവരും ഒരുേപാെല ആധാരം ഇല്ലാ െത കിട  

എ ം ിസ്തെന്റ ഉപേദശം ദിവ്യ അരുളപ്പാടു െവളിച്ചപ്പാടുകളിലും േവരു ന്നി
വള ൎ തിക വ എ ം സത്യെത്ത ആ ഹി േശാധനെച ന്നവ ൎ
െതളിയും. ജ്ഞാനം അല്ല ൈദവത്തിെന്റ കരുണയാൽ പാപി ൈദവേത്താ 
ടുണ്ടാകുന്ന ഇണക്കവും അതിൽ പിെന്ന പുതുക്കവും ആകു ി മ തത്തിെന്റ
സാരാംശം. Ev. Miss. Mag.
പുണ്യാധിക്യം:- മനുഷ്യൻ ഓേരാ സമയം െച ന്ന നല്ല ിയകെളെക്കാ താ
ൻ െചയ്ത തിന്മകൾെക്കാ ം ഇല്ലായ്മ വരു കയും എന്നി പുണ്യം എെന്നാ 
രു മിച്ചം ത നി േശഷിപ്പിക്കയും അതിനാലും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ േചേരണ്ടതി
ന്യായ കാരം അവ കാശം ഉണ്ടാക്കയും ആം എ പാപിയായ മ നുഷ്യൻ ഭൂ 
േലാകത്തിൽ നീെള നിെന വരു ന്നതു അല്ലാെത വല്ലവൻ െപരു പുണ്യം
േനടിയാൽ തെന്റ ആവശ്യത്തി പിടിപ്പ തു കഴി മീതുള്ള പുണ്യത്തിൽനി 

ഭിക്ഷാ ദാനം േപാെല ഇല്ലാത്തവ ൎ സമ്മാനി െകാ ടുക്കയും ആയതിെന
ൈദവം അവരവർ ഉ ത്സാഹി െചയ്ത സൽകമ്മൎമായി എണ്ണി അവ രവ ൎ ം
ഭാഗ്യെത്ത അരുളുകയും െച ം എ ം ഓേരാ രാജ്യക്കാ ൎ േതാന്നിേപ്പായി.
ൈദവക രുണെയ അധികമായി കിട്ടിയ യാെതാരു പാ പിയായ മനുഷ്യെനെക്കാ 

ം ഈ ഊഹം െത ം നുണയും അെ . വിശുദ്ധാത്മാവി നാൽ മനുഷ്യനായി
അവതരി പാപമറ്റവ നും കറയില്ലാെത തുയ്യനും തികഞ്ഞ അനുസര ണത്താൽ
നീതിമാനും ൈദവനിേയാഗത്താൽ േലാകത്തിെന്റ പാപങ്ങെള ചുമ ന െട
പിഴകൾ നിമിത്തം ഏ ിക്കെപ്പ ം ന െട നീതീകരണത്തിന്നായി ഉണത്തൎ  
െപ്പ ം ഉള്ള ന െട കത്തൎ ാവായ േയശു ിസ്തൻ അെ ൈദവ സാദവും ൈദ 
വസാന്നിദ്ധ്യവും പൂ തികഞ്ഞ പുണ്യസ്വരൂപൻ. അവെന്റ അളവറ്റ പുണ്യം
മനംതിരി അവനിൽ വിശ്വസി ന്ന േകാടാനുേകാടി പാപികൾ എെന്ന 
േന്ന ം േപാരും. ഈ തികഞ്ഞ വീെണ്ട ടു കാരെന്റ പുണ്യമാഹാത്മ്യം ി  
സഭ യിൽ മാ േപാകും അളവിൽ ഓേരാ െവറും മനുഷ്യെര പുണ്യവാളന്മാരാ 
ക്കി സങ്ക ി അ വേരാടു െക വാൻ തുടങ്ങി. സുവിേശഷ ിസ്ത്യാനികൾ ആ
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അവഭക്തിെയ (Superstition) ൈദവകരുണയാൽ തള്ളിെയങ്കിലും ഓ േരാ സഭ 
കൾ ഇേന്നാളം ആയതിൽ കരകാ ണാെത വല കിട . ഇതു മു ം അ
ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനത്തിൽനി സഭയിൽ നുഴ വന്ന ദുരുപേദശവും എ
കാണിക്കാം.
മഹാചീനാവിൽ ഇതിന്നിേട ദീനക്കാരനാ െയാരു ചീനക്കാരൻ തെന്റ േസ്നഹിത 
െന വി ളി വരുത്തി എെന്റ ആയുസ്സിെന തുമ്പില്ലാ െത കളകയാൽ ഭാവിേലാക 
ത്തിൽ ഞാൻ ൈക െക്കാള്ളെപ്പടുേമാ എെന്നാരു സംശയംെകാ ഞാൻ വല്ലാ 
െത കുഴങ്ങിക്കിട എ പറ ഞ്ഞേപ്പാൾ േതാഴൻ േമൽേലാകത്തിന്നായി
ഞാൻ േവ ന്നതു കരുതി െവച്ചി എ ഒരുവക അലംഭാവേത്താടു പറഞ്ഞ 
തു േകട്ടാ െറ ദീനക്കാരൻ എന്നാൽ േപായ ആണ്ടിൽ നിങ്ങൾ എ പത്താ
ധമ്മൎമായി െചലവറു ത്തിരി എന്ന േചാദ്യത്തി തുകെയ േക ൾപിച്ച േശ 
ഷം അേയ്യാ ഞാൻ ഇേന്നാളം ധ മ്മൎമായിെട്ടാ ം െകാടുത്തില്ലെല്ലാ എെന്ന കനി

നിങ്ങൾ ഒെരാറ്റ മാസത്തിൽ െചയ്ത ധമ്മൎ െത്ത എനിക്ക് വി അതിൽ
കിട ന്ന പുണ്യ െത്ത എെന്റ േപ ൎ ആക്കണേമ എ ം നി ങ്ങൾ േവ  
ന്നതും കവിയുന്നതുമായ പുണ്യ മുണ്ടാകെകാ ഈ എടവാടിനാൽ നിങ്ങൾ
വരുത്തം വരികയില്ല എ ം ദീനക്കാരെന്റ ാത്ഥൎ നെയ ചങ്ങാതി േക ദീന 
ക്കാരേനാടു പണം വാങ്ങി ഒരു മാസേത്ത പുണ്യെത്ത ചാ ത്തൎ ിെക്കാടുക്കയും െച 

. സ്വഗ്ഗൎത്തിലുള്ള ത െന്റ കണക്കിൽ നമേസ്ത � പുണ്യം െപ വെല്ലാ എ
ദീനക്കാരൻ ഒ◌ാ ൎ സേന്താഷി അ െതാ േരാഗത്തിെന്റ ശക്തി തള ൎ
െസൗഖ്യമാകയും െച . B. Guard.
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