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THE NEW YEAR 1879
വത്സരാരംഭ തി

പപരപദ്യം.
ആ മാസവും നാളും, ഉണ്ടാക്കിെയ ഭരി ം
മീണ്ടപരാ—ഈ നവമാ ം—ആണ്ടിടുകാ
െപായ്യാമീഭൂവിൽനി , േപായി ഇതു ഈയാണ്ടിൻ
അേയ്യാ സമയം േപായിതാ,
രാഗം ഊേസനി ആദിതാളം.
പല്ലവി
അേയ്യാ സമയം േപായിതാ-ഈ വത്സരെത്ത
എല്ലാസമയങ്ങളും, ഇല്ലാെത ആേ ായിതാ
അേയ്യാ സമയം േപായതാ.
അനുപല്ലവി.
അനുദിനമതിനതിനഖില തരങ്ങളും
അവനിയിൽ നരരുെട—അതികഠിനങ്ങളും
അഖിലചരാചരമവയിൻ ഗുണങ്ങളും
അനഘ പര െട അരുകിയുരച്ചിട്ടാൻ—അേയ്യാ—
ചരണങ്ങൾ
േദവാദി േദവേദവേന! ദയേയാെടല്ലാ
ജീവനിജ്ജൎ ീവങ്ങെള—ഏവമായ്ക്കാത്ത നല്ല
േദവവരത്തിനായി േസ്താ ം—നവമായ് െചാല്ലി
ഏവരും വന്ദിച്ചീടുവിൻ ഏകമാെയല്ലാ
ഈ വത്സരവിപെത്താെക്ക—നീക്കിയേപാേല
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ഈ സമയവും വ , ഈ വന്ദനകൾ െചാ ം
എല്ലാ സമുദായെത്തയും—നല്ലതായ് െപാല്ലാ
ആപത്തിൽനി രക്ഷിക്ക—ഈ വഷൎത്തിലും
ഇതിൽ വരും ബഹുതര ദുരിതവുമതുവല്ല
ചതിതരിൻ ചതികളും അരിഗണെമതിെകാ ം
അതിഭയ മരണവും അതു വിധം വരുെമല്ലാ
അനത്ഥൎ ങ്ങളഖിലമീവത്സേര നീ കാ—അേയ്യാ—
൨
േപായ ഈ വത്സരേമ്പാെല, പുതിയ വഷൎം
േപാകം മുൻ മാനുഷേര പൂണ്ണൎന്മാരായിടുവാൻ
പുതിയ ചിന്ത ധരിെച്ചല്ലാ പഴയകായ്യൎം
പൂണ്ണൎമായ് ത്യജിച്ചീടുവിൻ പുതിയ ആത്മം
പുഷ്ടിയാൈയ്ക്കെക്കാണ്ടിടുവാൻ പുനജ്ജൎ ന്മത്താൽ

കാശമായ്നടപ്പിൻ മാണം േപാെല െചയ്വിൻ
ധാനേനശുനാഥേന— കീത്തൎ ി വിൻ
കാശപു െരേപ്പാെല തിജ്ഞ െചയ്വിൻ

പലവിധ സഭകളും പുതിയ ഈ വത്സേര
പകന്നൎരുൾ ദിനംദിനം പുതിയതായ്വളന്നൎിടാൻ
പരമ്പര നിയമങ്ങൾ പലവക ഒഴിഞ്ഞിടാൻ
പരമെന സതതവും േപാ വിൻ േനശെര—അേയ്യാ—
൩
വന്ന ഈ പത്സരത്തിങ്കൽ, വരുന്ന എല്ലാ
വ്യാധിയിൽനി കാ , വലിയ സുഖം തരിക
വഴിയാ െച ന്നവ ൎം—വാരിധിമാേഗ്ഗൎ
വസി യാ െച േന്നാ ൎ ം—വ്യാപാരക്കാ ൎ ം
വിദ്യ പഠി ന്നവ ൎം വാദ്ധ്യാരന്മാ ൎ ം
വിധികത്തൎ ാക്കന്മാരാകും വിവിധ സംഘങ്ങൾ േമ
വിവിധ െതാഴിൽ െച േന്നാ ൎ ം—മഹാേദവാ നീ
മത്സരശണ്ഠകൾ നീക്കി—മഹാനന്മകൾ
വരുവതിനനു ഹമരുൾക ഈ വത്സേര
മുഴുവനും സകലരും വസി നിൻ കരുണയാൽ
വാഴുവാനനുദിനാവലിയ നിൻ ദയയിനാൽ
വേന്നശുമൂലം നീ തന്നീടുകാത്മെന,—അേയ്യാ— ആ—ആഭരണം
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THE SPIRITUAL WARFARE
ആത്മികയുദ്ധം

യുദ്ധവത്തൎ മാനം എെന്ത ം യുദ്ധം എവിെടെയ ം തമ്മിൽ പട െവ ന്നതാെര 
ം മ ം ഉള്ള േചാദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞയാണ്ടിൽ പലേപ്പാ ഴും േകൾപാൻ ഇടയു 

ണ്ടായിരു . േലാകത്തിൽ ഇരി ന്നവ ൎ അതിൽ നട ന്ന വത്തൎ മാനങ്ങ 
െള േചാദിപ്പാൻ ഞായം ഉെണ്ടങ്കിലും യുദ്ധെത്ത െകാ ള്ള അേന്വഷണത്തിൽ
പലേപ്പാഴും ഒരു വക േനരേമ്പാക്കിെന്റ മന അടിയിൽ കിട . ഇതു പു 
തുമയല്ല, താനും. മനുഷ്യർ ൈദവ െത്ത വി പാപദാസന്മാരായി േപായ നാൾ
തുടങ്ങി കൂ കാരെന േസ്ന ഹിക്കായ്കയാൽ അവേനാടു പിണക്കം ശണ്ഠ കലശൽ
അടിപിടി പടകൾ ഉണ്ടായതല്ലാെത ആ വക െകട്ട നിലെയ റി ദുഃഖി ന്ന 
വർ ചുരു കയും ആയതിൽ രസി ന്നവർ ഏറുകയും െചയ്തതു. നാം മാനുഷ
വഗ്ഗൎത്തിനു തട്ടിയ ഈ േകടിെന െകാ വിഷാദി അതി നമ്മാൽ ആകു 
ന്നിടേത്താളം മാറ്റം വരു വാൻ മന ള്ളവേരാ എ ള്ളതു വി േശഷി ഒരു
പുതിയ െകാല്ലം പിറ േമ്പാൾ തെന്ന നേമ്മ ആരാ േനാേക്കണ്ടതിന്നത്യാ 
വശ്യം. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിനു ചികിത്സ യുദ്ധമേ . ആയതു മാംസരക്തങ്ങളുള്ള
മനുഷ്യേരാെടന്നല്ല പലവിധം ആത്മിക ശ ക്കേളാടുള്ള യുദ്ധമെ .
൧. നടുവിൽ: മാർകവചം (cuiraas or thorax). അതി ര കണ്ടങ്ങൾ ഉ .
ഒ െന ഞിെനയും വയറ്റിെനയും മറ്റതു പുറേത്തയും മൂടു . അവ വാർെകാ
തമ്മിൽ ഇെണച്ചി രിക്കയാൽ ൈകയില്ലാത്ത കുടുത േപാേല ആകും.
൨. ഇട േമലിൽ: തലേക്കാരിക അെല്ലങ്കിൽ ശിര ം (helmet). ഇതു തലെയ 
യും മുഖ െത്തയും കാ രക്ഷി ന്ന ഒരു വിധം െതാപ്പി. അലങ്കാരത്തിനായി
കുതിരയുെട വാലും മ ം അതിൽനി േഞലു .
൩. വല : പലിശ (shield). ഈ വട്ടപലിശ (clypeus) ശ വിെന്റ േനെര െച
േമ്പാൾ േമൽ അംഗങ്ങെള മെറപ്പാൻ േയാഗി ം. ഇതു ടാെത നാലടി നീള 
വും രണ്ടര അടി അകലവും ഉള്ള നീട്ടപലിശ (soutum) െകാ എതി ൎ വരുന്ന
ശ വിെന്റ അ ക െള തടുക്കയും തീയ കെള െകടുക്കയും െചയ്തി ശരീരെത്ത
മെറ ം.
൪. ഇട കീഴിൽ: വാേറാടു കൂട അെര െക ന്ന വാളും, ഒരു ശൂരികയും, ഒരു
െവ ണ്മഴുവും ഒരു േവലും (കുന്തവും) കാണാം. ഇവ സാക്ഷാൽ െപ ന്ന ആയുധ 
ങ്ങൾ അേ .
൫. വല പലിശയുെട േമൽ: കാലിെന്റ െനെട്ടല്ലിെന രക്ഷി ന്ന ര െതാ 
പ്പാര ങ്ങൾ (greaves) ഉ .
൬. മാർകവചത്തിെന്റ ഇരുേതാളുകളിൽനി ഓേരാ കന്തത്തിെന്റ തലയും പുറ 
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െപ്പടു . ഇവെറ്റെകാ മാറ്റാെനെക്കാള്ള ചാടും.
ഇതി ആേക സവ്വൎായുധവഗ്ഗൎം (panoply) എന്ന േപർ (െവണ്മഴു അതിൽ െപ 
ടാ). നാഗ രീകമുള്ള പേണ്ടത്ത എല്ലാ ജാതികളിൽ വിേശഷി യവനരിലും
(േ ക്കരിലും) േരാമരിലും ഒരു വിധമായി ഭാരതഖണ്ഡക്കാരിലും ഈ വക ആയു 
ധങ്ങൾ നടപ്പായിരു . മാക്കൎവചം, േകാരിക, െതാപ്പാരങ്ങൾ, പലിശ എന്നിവ
േതാൽ, പിത്തള, ഇരി , െപാ എന്നിവറ്റാൽ ഉണ്ടാക്കി പല വിധം അലങ്കരി 
ക്കാറുണ്ടായിരു . ൧ ശമുേവൽ ൧൭, ൬. ൧ രാജാക്കന്മാർ ൨൨, ൩൪ മുതലായ
േവദവാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഓേരാ ആയുധങ്ങെള െകാ വായിക്കാം.
ഈ വക യുദ്ധത്തി നാം േത്യകമായി ഈ പുതിയ വഷൎത്തി െന്റ ആരംഭ 
ത്തിൽ ഒരുേങ്ങണ്ടതിനു ൈദവം തെന്ന നെമ്മ തെന്റ അ േപാസ്തലനായ െപൗ 
ലിെന്റ സംഗത്താൽ ഉത്സാഹിപ്പി . ആ യവൻ അക്കാല യവനരും
േരാമരും ആയ പടജ്ജനങ്ങൾ ഉടു ം ധ രി ം വന്ന സവ്വൎായുധവഗ്ഗൎെത്ത ഉപ 
മയായി എടു . എേഫസ്യ ൎ എ ഴുതിയ േലഖനം ൬ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ
൧൦—൧൮ വചനങ്ങളിൽ പറയുന്ന താവിതു:
”ഒടുക്കം എൻ സേഹാദരന്മാേര കത്തൎ ാവിലും അവെന്റ ഊക്കിൻ ബലത്തിലും
ശക്തിെപ്പ ”ടുവിൻ, പിശാചിെന്റ ത ങ്ങേളാടു െചറു നി ാൻ കഴിേയണ്ടതി 
നു ൈദവത്തിെന്റ ”സവ്വൎായുധവഗ്ഗൎെത്ത െകാൾവിൻ. നമുക്കേല്ലാ മ ള്ളതു ജഡ 
രക്തങ്ങേളാടല്ല വാ ക ”േളാടു അധികാരങ്ങേളാടു ഈ അന്ധകാരത്തിേല േലാ 
കാധിപന്മാേരാടു സ്വേല്ല ൎാകങ്ങളിൽ ”ദുഷ്ടാത്മേസനേയാടേ . അതുെകാ നി 
ങ്ങൾ ആ ദുദ്ദ ൎിവസത്തിൽ എതിപ്പൎാനും സകല ”േത്തയും സമാപിച്ചി നി ാനും
കഴിേയണ്ടതി ൈദവത്തിെന്റ സവ്വൎായുധവഗ്ഗൎെത്ത എടു ” െകാൾവീൻ.
എന്നാൽ നിങ്ങളുെട അെര സത്യെത്ത െകട്ടി നീതി എന്ന കവചെത്ത ”ധരി 

സമാധാനസുവിേശഷത്തിെന്റ മുതിച്ചൎെയ കാലുകൾ െചരിപ്പാക്കി എല്ലാ 
റ്റിന്മീ ”െത ദുഷ്ടെന്റ തീയ കെള ഒക്കയും െകടുപ്പാൻ മതിയായി വിശ്വാസമാകു 
ന്ന പലിശെയ എ ”ടു ംെകാ നി ിൻ. പിെന്ന രക്ഷയാം ശിര വും ൈദ 
വെച്ചാൽ ആകുന്ന ആത്മാവിൻ ”വാേളയും ൈകെക്കാൾവിൻ. എല്ലാ ാത്ഥൎ ന 
യാലും യാചനയാലും ഏതു േനര ം ആത്മാ ”വിൽ ാത്ഥൎ ി ം അതിനായി
തേന്ന ജാഗരി ംെകാ എല്ലാ വിശുദ്ധ ൎം എനി ം േവ ”ണ്ടി യാചനയിൽ
സകല അഭിനിേവശം പൂ ം നിേല്ക്ക ”.
ഈ വാ കാരം വിശ്വാസികൾ നാൾേതാറും തങ്ങളുെട ജഡ രക്തങ്ങേളാ 
ടും കൂട േട ദുഷ്ടാത്മേസനേയാടും േപാരാട്ടം ഉ . അ േപാസ്തലൻ ഇവിെട വി 
േശഷിച്ച ഈ രണ്ടാം വകെയ വണ്ണൎി .
l. നാം ജഡരക്തങ്ങേളാടു ആത്മാവിനാൽ െപാരുതു അവെറ്റ ജ യിേക്കണം. ജഡ 
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മാകേട്ട ആത്മാവി ം ആത്മാവു ജഡത്തിനും വിേരാ ധമായി േമാഹി ; നി 
ങ്ങൾ ഇഛ്ശി ന്നവെറ്റ െചയ്യാതവണ്ണം ഇവ തമ്മിൽ തികൂലമായി കിട  
വേല്ലാ. ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളു െട ചാകുന്ന ശരീരത്തിൽ അതിെന്റ േമാഹ 
ങ്ങെള അനുസരി മാറു ഇ നി വാഴരുതു; നിങ്ങളുെട അവയവങ്ങെള അനീതിയു 
െട ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിനു സമപ്പൎിക്കയും അരുതു. ൈദവത്തിനു നിങ്ങെള
തെന്ന മ രിച്ചവരിൽനി ജീവി ന്നവർ എ ം നിങ്ങളുെട അവയവങ്ങെള ൈദ
വത്തിനു നീതിയുെട ആയുധങ്ങൾ എ ം സമപ്പൎിേക്കയാവൂ. പാപേമാ നിങ്ങൾ,
ധമ്മൎത്തിങ്കീഴല്ല കരുണക്കീഴ് ആകയാൽ നിങ്ങളിൽ അധികരി ക്കയില്ലേല്ലാ.
ജഡ കാരം അല്ല ആത്മ കാരം നടപ്പിൻ. ആക യാൽ സേഹാദരന്മാേര നാം
ജഡ കാരം ജീവിപ്പാൻ ജഡത്തിന്നല്ല ക ടക്കാരാകുന്നതു. കാരണം നിങ്ങൾ
ജഡ കാരം ജീവിച്ചാൽ ചാേകയു , ആത്മാവിെനെക്കാ ശരീരത്തിൻ നട 

കെള െകാ കിേലാ നിങ്ങൾ ജീവി ം. എങ്ങെനെയന്നാൽ ൈദവാത്മാവി 
നാൽ നടത്തെപ്പടുന്നവർ അേ യും ൈദവപു ന്മാർ ആകു .ആകയാൽ പുലയാ 

അശുദ്ധി അതിരാഗം ദുേമ്മൎാഹം വി ഹാരാധന ആകുന്ന േലാഭം ഇങ്ങെന ഭൂ 
മി േമലുള്ള നിങ്ങളുെട അവയവങ്ങെള മരിപ്പി െകാൾവിൻ, ആ വക നി മിത്തം
ൈദവേകാപം അനധീനതയുെട മക്കൾ േമൽ വരു .നാം ഈ പുതുവാണ്ടിലും
കത്തൎ ാവിെന്റ ശക്തിയിൽ ബലെപ്പ േപാരാടി അേപാ സ്തലനായ െപൗേലാടു:
ആ നല്ല അങ്കം ഞാൻ െപാരുതു ഓട്ടെത്ത തി െക വിശ്വാസെത്ത കാത്തിരി  

. ഇനി നീതിയാകുന്ന കിരീടം എ നിക്കായി െവ കിട . ആയതു നീതി 
യുള്ള ന്യായാധിപതിയായ ക ത്തൎ ാവു ആ ദിവസത്തിൽ എനി ന ം, ഇനി
മാ മല്ല, അവെന്റ ത്യക്ഷതെയ േസ്നഹിച്ചി ള്ള ഏവ ൎം കൂേട എ ൈധ◌ൎ 
യ്യേത്താടു ന െട ജീവനാന്തത്തിൽ ൈദവമഹത്വത്തിന്നായി പറേയണ്ടതിനു ക
ത്തൎ ാവു നമുെക്കല്ലാവ ൎ ം ഈ വഷൎത്തിൽ സഹായം െചേയ്യണേമ:
II. ദിവേസനയുള്ള ആത്മികയുദ്ധം കൂടാെത ഓേരാ സമയം കിള ൎ വരുന്ന വി 
േശഷമായ ആത്മിക േപാരാട്ടം നമു കഴിപ്പാനു .
൧. ആത്മിക ശ ക്കളുെട ഭയങ്കരത.
1. ശ ക്കൾ ഏവ? പിശാചും അവെന്റ കീഴിൽ ഉള്ള ൈപശാചികവാ കളും
അധി കാരങ്ങളും ന െട ാണശ ക്കൾ. ഇവർ ഈ അന്ധകാരത്തിേല േലാ 
കാധിപന്മാരായ ദുഷ്ട ആത്മാക്കളുെട ഒരു േസന. ഇവരുെട വാസം ആകാശത്തി 
ലെ . (എേഫസ്യർ ൨, ൨.)
2. ശ ക്കളുെട ൈവഭവം എ ? ഈ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ തങ്ങളുെട പുെളപ്പിലും
െപാങ്ങച്ച ത്തിലും തങ്ങൾ സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ ന്യായമായ അധികാരം ഉ എ
ആേരാപി നടി ൈദ വശ ക്കളായതുെകാ ൈദവസാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച
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മനുഷ്യെരയും വിേശഷി ിസ്തനിൽ വിശ്വസി സ്വഗ്ഗൎരാജ്യത്തിൽ േവശി 
ച്ച വിശ്വാസികേളയും െകടു നശിപ്പിപ്പാൻ യത്നി . ഇതു പലവിധമുള്ള
പിശാചിെന്റ ത ങ്ങളാൽ സാധി വരു . ത ങ്ങൾ എന്നാൽ മനുഷ്യെന
വിശ്വാസത്തിൽനി െതറ്റിേക്കണ്ടതിനു ഓേരാ ദു ൎക്തി കൃ ിമം വ്യാേജാപ 
േദ ശം ഉപായാദികൾ അേ .
3. ശ ക്കളുെട വൃാപാരം ഏവ്വിധം? ിസ്തീയ സഭയിൽ ദുരുപേദശം നുഴ

മത്താ െല പരന്നതിലും ഓേരാ ഉപ വം സഭയുെട േനെര െപാങ്ങി വന്നതി 
ലും ത ത്തിെന്റ ശ ക്തിെയ കാണാം. ഇതു വലുങ്ങെന പല സമയങ്ങളിൽ സം 
ഭവിച്ചതു േപാെല ഇനിയും ഇതു വെര ം ഇല്ലാത്ത കാരം കത്തൎ ാവായ േയ 
ശുവിെന്റ വരവു അടു ം അളവിൽ അതിേഘാ രമായി നട ം എ ിസ്ത 
െന്റ അനന്തരവപ്പാട്ടിനാലും ഓേരാ േലഖനങ്ങളാലും േത്യകം െവളിപ്പാടിനാ 
ലും നന്നായി വിള ം. അതു ടാെത പിശാചു ഓേരാരുത്തെന തെന്റ ത െന്റ
ജഡരക്തങ്ങൾ മൂലമായി പരീക്ഷിക്കയും അവനവെന്റ േമാഹങ്ങൾ ശക്തി  
കയും തനി കീെഴ്പടുന്നവെര നശിപ്പിപ്പാൻ േനാക്കയും െച . ആ വല്ലാത്ത
വ്യാപാരത്തിനു ദുദ്ദ ൎിവസം എ പറയു .
൨. ആത്മീക ശ ക്കേളാടുള്ള േപാരാട്ടം.
1. ശ ക്കേളാ െചറു നി ാൻ േവ ന്ന േകാ . മാറ്റാെന്റ ത ങ്ങളും യു 
ക്തിക ളും വലുതാകും കണേക്ക കത്തൎ ാവു സത്യ ിസ്തന ൎ വലിയ ശക്തികെള 
യും ഒരുക്കിെവച്ചിരി . അനധീനതയുെട മക്കളിൽ ഇേപ്പാൾ വ്യാപരി ന്ന
ആത്മാവി ഭുവായ പിശാ ചിെന അനുസരി നട ന്നവ ൎ (എേഫസ്യർ
൨, ൨.) ആ വക െകാ ആവശ്യേമയില്ല, അവെറ്റ ആ ഹി ന്നതും ൈക 
െക്കാൾവാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല. ആത്മാവിൽനി ം െവള്ള ത്തിൽനി ം ജനി 
ച്ചവരായി െകാ മരേത്താടു േച ൎ അതിൽനി ഉയിർ വാ ന്ന കാ രം
കത്തൎ ാവിൽ ന അവേനാടു കൂട ആത്മാവിെന്റ ഐക്യത്തിൽ ഇരു ം നട ം
അവനിൽ നി ജീവനും ബലവും ൈകെക്കാ വിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്ത 
െപ്പടുന്ന ി ഭക്തർ മാ ം ആ ദാനങ്ങെള കാംക്ഷി ഏ െകാ ന്ന പാ  
ങ്ങൾ അേ . അവർ തങ്ങളിൽ അ ല്ല കത്തൎ ാവിലും അവനിൽനി റ തങ്ങ 
ളിൽ വ്യാപരി ന്ന ഊക്കിൻബലത്തിലും ശക്തിെപ്പ േടണം. ഇതേ അവ ൎ
കരുണയാൽ ഉണ്ടാകുന്നതും െപരുകുന്നതുമായ ഉ എന്ന ആത്മി ക ആേരാ 
ഗ്യവും ബലവും തെന്ന. പിെന്ന ൈദവദാനമാകുന്ന ൈദവത്തിെന്റ സവ്വൎായുധവ
ഗ്ഗൎെത്ത ധരി െകാേള്ള . അതിൽ അട ന്നായാവിതു:
൧. ശരീരെത്ത അടക്കിെയാതുകി ഊ െപരുക്കി സ്വാധീനതേയാടു അങ്കം
കുെറേക്ക ണ്ടതി ഉടുപ്പിെന്റ േമലും കവചത്തിെന്റ കീഴും െകേട്ട ം സത്യം
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എന്ന അരെക്ക ഒന്നാ മതു െകേട്ടണ്ടതു. ആയതു സുവിേശഷത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന
സത്യത്തിെന്റ അറിവും പരിജ്ഞാന വും തെന്ന. താൻ ൈദവപക്ഷെത്ത എടു 

എ ം ൈദവരാജ്യേമ ഉത്തമം എ ം ൈദവകാ യ്യൎം ജയം െകാ ം എ ം
േബാധി േതറിെക്കാ ന്നവ മാ ം ൈധയ്യൎേത്താെട ശ െവ എതി ൎ
കൂടു. ആകയാൽ ന െട അരകൾ ം സത്യെത്ത െക ക.
൨. മാക്കൎവചം ഭടെന്റ െന മെറ ന്നതു േപാെല നീതി എന്ന കവചം മനു 
ഷ്യെന്റ ഹൃദയെത്ത ൈപശാചിക അധികാരങ്ങളുെട കൺെക വിദ്യാപരീക്ഷ 
കളിൽനി മൂടി കാ . നീതി എന്നതു വിശ്വാസത്താലുള്ള നിരീകരണം
എന്നല്ല വിശ്വാസത്തിൽനി ണ്ടാ കുന്ന നീതിക്കായി ള്ള അനുസരണം അേ .
ന െട നട ം ൈദവവചനത്തി അനു കൂലം ആയിരി ക.
൩. സമാധാനസുവിേശഷത്തിെന്റ മുതിച്ചൎെയ കാലുകൾ െചരിപ്പാ ക.
അേതാ സു വിേശഷത്താൽ പാപികൾ ൈദവേത്താടു സമാധാനമുണ്ടാകെകാ 

ആ സമാധാനെത്ത രക്ഷിേക്കണ്ടതി വിശ്വാസി അതിനു േവണ്ടി േപാ ൎ 
തിച്ച ൎേയാടു അങ്കം കുെറപ്പാൻ ഒരുേങ്ങ ണ്ടതു. നാമും ൈദവേത്താടുള്ള സമാധാ 
നത്തിൽനി െതറ്റാെത അതിന്നായി േപാരാടുക.
൪. നീട്ടപലിശ യവന േരാമപടയാളികളുെട ശരീരെത്ത മെറച്ച കാരം നിതീക 
രി ന്ന വിശ്വാസം എന്ന പലിശ വിശ്വാസികെള മുഴുവനും മൂേട . േയശു ി 
സ്തെന്റ പുണ്യമാ ഹാത്മ്യവും വരദാനബലങ്ങളും നമു മറവായി ഇരിക്കയാൽ
നാം നിഭ ൎയേത്താടു വസി ം. വിശ്വാസമാകുന്ന ഈ പലിശെയെകാ ദുഷ്ട 
െന്റ തീയ കെള ഒെക്കയും െകടുപ്പാൻ കഴി യുന്നതുെകാ എല്ലാറ്റിന്മീെത നാം
അതിെന എടു നിേല്ക്കണ്ടതു.
൫. ഭടെന്റ തലെയ രക്ഷിച്ചലങ്കരി ന്ന േകാരിക സമമായി വിശ്വാസി
രക്ഷയാം ശിര ം േവണ്ടതു. മശീഹ േനടിയ തികഞ്ഞ രക്ഷ ൈദവമക്കളുെട
േതജസ്സാകുന്ന സ്വാത ്യത്തിൽ കാശി വരു . ആയതു നമുക്കിേപ്പാൾ വി 
ശ്വാസത്താലും ത്യാശയാലും അ ച്ചാരമായി താനും, രക്ഷയാം ശിര െത്ത
നാമും ൈകെക്കാവാൻ ആവശ്യം.
൬. എരി ൎ വരുന്ന ശ െവ തടു കളവാൻ തക്ക ൈദവെച്ചാൽ ആകുന്ന
ആത്മാവി െന്റ വാേളയും ൈകെക്കാേള്ളണ്ടതു. ത്യനായ ന െട കത്തൎ ാവു
ഈ ആത്മികവാെള എ േപ്പാഴും േയാഗി വന്നതാൽ ”െചാെല്ലാന്നവെന വീ 
ം” എ ലൂഥർ പി ശാെച കുറി പാടിയിരി . ആ ആത്മിക വാളിെന്റ

പയ ശീലിേക്ക േവ .
2, ശ ക്കെള െവേല്ല ന്ന വിധം.
൧.. ശ വിെന്റ വരവു േനാക്കിെക്കാ െചറു നിേല്ക്കണം. ൨. ഏതു േനര ം
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തനി േവണ്ടി ാത്ഥൎ നകളാലും േപാരാളികളായ എല്ലാ വിശുദ്ധ ൎ േവ 
ണ്ടി യാചനകളാലും ആത്മാവിലും ാത്ഥൎ ിക്കയും അതിന്നായ്തെന്ന ജാഗരിക്ക 
യും സകല അഭിനിേവശം പൂ നില്ക്കയും േവ .
൩. േമൽ പറ വണ്ണം കത്തൎ ാവിലും അവെന്റ ഊക്കിൻ ബലത്തിലും ശക്തി 
െപ്പടുകയും ൈദവത്തിെന്റ സവ്വൎായുധവഗ്ഗൎെത്ത ധരിക്കയും അഭിനിേവശേത്താ 
ടു ഉണ ൎ ാത്ഥൎ ിക്കയും െചയ്താൽ ദുദ്ദ ൎിവസത്തിൽ പിശാചിെനയും ദുഷ്ടാത്മ 
േസനെയയും എതി ൎ സകലെത്ത സമാ പിക്കയല്ലാെത ജയശാലിയായി നി 
ല്ക്കാം.
൪. േയശു ിസ്തെന്റ നല്ല ഭടന്മാരായി നിങ്ങളും കൂട കഷ്ടെപ്പടുക. പട േചത്തൎ  
വെന്റ സാദത്തിന്നായി പടയാളികൾ ആരും സംസാരകായ്യൎങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി
േപാകുന്നില്ലേല്ലാ; പി െന്ന ഒരുത്തൻ മ െകട്ടിയാലും ധമ്മൎ കാരം േപാരാടാ 
യ്കിൽ കിരീടം അണികയില്ല. അങ്കം െപാരുന്നവൻ ഒക്കയും എല്ലാം വജ്ജൎ ി 

... ആകയാൽ ഞാൻ നിശ്ചയം ഇല്ലാത കാരം അ ല്ല ഓടു , ആകാ 
ശം ക ന്ന കാരം അല്ല മുഷ്ടി ചുരു , എെന്റ ശരീരെത്ത കെമ അടിമയാ 

കയേ െച . ിസ്തെനയും അവെന്റ പുനരുത്ഥാനശക്തിെയയും മരിച്ച
വരുെട എഴുനീ ിേനാടു എ േമാ എന്നി അവെന്റ മരണേത്താടു എെന്ന അനു 
രൂപനാക്കി െക്കാ അവെന്റ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിെല കൂട്ടായ്മെയയും അറിവാനും
തെന്ന (യത്നി ). അതു ലഭി കഴി എേന്നാ, തികേവാടു എത്തിേപ്പാ 
യി എേന്നാ അല്ല ഞാൻ ിസ്തനാൽ പി ടിക്കെപ്പട്ടതുെകാ അതിെന പിടി 

േമാ എന്നി ഞാൻ പി ടരുേകയു .... പിന്നിട്ടവെറ്റ മറ ം മുമ്പിേലവ േത 
ടി മു ം ൈദവം മുകളിൽ വിളിച്ച വിളിയുെട വിരുതിെന ലാക്കാക്കി ിസ്ത 
േയശുവിൽ പി ടരു എ അേപാസ്തലനായ െപാൽ തെന്നെക്കാ എഴു 
തുന്ന കാ രം നാമും നെമ്മകാ സുേബാധമായി എണ്ണി അദ്ധ്വാനി സകല 
െത്ത സമാപിച്ചി ൈദവ മഹത്വത്തിനായി ജഡരക്തപിശാചുദുഷ്ടാത്മേസനകളു 
െട േമൽ ജയംെകാേള്ളണ്ടതി കൃപാ വാരിധിയായ ൈദവം നമുേക്കവ ൎം
ഈ പുതിയ ആണ്ടിൽ കരുണ നേല്കണേമ. ആെമൻ
വത്സലകവിജ്ഞൻ എന്നവർ ന െട അേപക്ഷ കാരം ദയയാൽ ചെമച്ച പാ
ട്ടിെന സ്ഥലം േപാരായ്കെകാ ഫി െവരി തിയിൽ മാ ം അച്ചടി കൂടുക 
യാൽ ഉണ്ടായ താമസെത്ത െപാറു െകാേള്ളണ്ടതി അവിധ പറയു .
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THE REV. JACOB RAMAVARMA
യാേക്കാബ് രാമവമൻ

ഒരു ഹി പാതിരിയുെട ജീവിതം

ആയിരെത്ത റ്റമ്പത്താറാം വഷൎം (൧൮൫൬) സപ്ത മാസം ൩ാം ൹ ക രി 
േല മിശിേയാൻ സെഭ ഒരു വിേശഷ ദിവസം ആയി രു . കാരണം ആ
ദിവസത്തിൽ ബാസൽ മിശിേയാൻ സംഘേത്താടു സംബന്ധിച്ച പാതിരി സാ 

ന്മാർ ഓർ ഉപേദശിെയ ഹസ്താപ്പൎണ ത്താൽ സുവിേശഷേഘാഷണത്തിനും
സഭാശു െഷ ം േവത്തൎ ിരി മിശിേയാൻ േവല നിേയാഗി കയും െച 

. അതിനായിട്ട േകാ ഴിേക്കാ , േചാമ്പാൽ, തലേശ്ശരി, മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 
നി പല ഹി ിസ്ത്യാനരും പാതിരിസ്ഥാനം ഏ വാനുള്ളവെന്റ േസ്നഹിത 
നായ ചിറക്കൽ ത രാനും പല ഇം ീഷ് പട്ടാള സാ ന്മാരും പള്ളി നിറ
വരുേവാളം പല ഹി ജാതിക്കാരും സഭയിൽ കൂടി വ താ യ്യൎ മായി അവ 
സ്ഥെയ ക , ാത്ഥൎ ന സംഗം പാ മുതലായതു േക സാദി കയും െച 

. സഭ ഒരു പാ പാടീ െഹബിൿ സാ ാ ത്ഥൎ ി , െചയ്വാൻ ഭാവി ന്നതു
ഇന്നതു എന്നറിയി സംഗം കഴിച്ച േശഷം യാേക്കാബ് രാമവമ്മൎൻ എന്ന േപ 
രുള്ള ഉപേദശി ഹസ്താപ്പൎണ ത്തിനു മുേമ്പ സംഗപീഠം കയറി സഭെയ സല്ക്കരി 

ഇം ീഷ് മല യാള ഭാഷകളിൽ തെന്റ ജീവിതചരി ം േകൾ്പിക്കയും െച .
അതി െന്റ വിവരം താേഴ എഴുതു . രാമവമ്മൎൻ പറഞ്ഞിതു:
”എെന്റ ജനനം. ൧൮൧൪ നവ ൨൮ാം െകാച്ചി സമീ പം തൃ ണി റ രാജ 
ധാനിയിൽ ആകു . എെന്റ അഛ്ശെന്റ േപർ വീരേകരളമഹാരാജാവ് എ ം
അമ്മയുെട േപർ കുഞ്ഞിക്കാവ എ ം ആയിരു . അവർ ഇരുവരും ക്ഷ ിയർ
തേന്ന. ഞങ്ങളുെട മയ്യൎാദ കാരം നാമകരണദിവസത്തിങ്കൽ അവർ എനി
രാമവമ്മൎൻ എ വിളി . ഇതിെന്റ കാരണം ഞാൻ ഒരു ക്ഷ ിയ ശിശുവും
എെന്റ ജ നനം രാമനവമിയിൽ ആകയാലും ആകു . അ തേന്ന തൃ ണി

േറ േദവ എെന്ന അടിമയായി സമപ്പൎി . എെന്റ അഛ്ശ എ മക്കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തവൻ ആകു . അഛ്ശ േജ്യഷ്ഠനിലും
അെമ്മ എന്നിലും അധികം ിയം കണ്ടിരി . എ െന്റ സ്വഭാഷ മലയാളം
ആകു . എങ്കിലും സം തത്തിൽ വി ന്ന ന്മാരായി തീരുന്നതു ഞങ്ങളുെട പഴ 
ക്കം. അഛ്ശൻ മഹാവിദ്വാനും ൈവ ഷ്ണവമതത്തിൽ ഭക്തി മുഴുത്തവനും ആയി 
രുന്നതുെകാ ഞങ്ങെളയും അ കാരം തേന്ന ആേക്കണ്ടതിനു െചറുപ്പത്തിൽ
തേന്ന യാസെപ്പ തുടങ്ങി. — അമ്മ അജ്ഞാനി ആയിരു എങ്കിലും ഞങ്ങ 
െള ൈദവഭ യത്തിലും സന്മാഗ്ഗൎത്തിലും വളത്തൎ ിെക്കാ വേരണ്ടതി നേന്ന

യാ സെപ്പ ; എെന്തങ്കിലും വഷളായി ള്ളതു ഞങ്ങൾ പറകേയാ െചയ്ക േയാ
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കണ്ടാൽ നല്ലവണ്ണം ശിക്ഷി ം ബുദ്ധി ഉപേദശി ം േപാന്നിരു . � േദശമയ്യൎാ 
ദ കാരം എനി അ വയസായേപ്പാൾ എ ഴുത്തി െവ . പഠിപ്പാൻ എനി 

വളര ശുഷ്കാന്തിയും ബു ദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാ അ സംവത്സരത്തി 
ന്നിടയിൽ ഞാൻ പല കാവ്യങ്ങളും പഠി . പതിെനാന്നാം വയസ്സിൽ തക്കൎ 
സം ഹം പഠിപ്പാൻ ആരംഭി േജ്യാതിഷത്തിലും വളര ഉത്സാഹി . ൧൩ാം
വയസ്സിൽ ഹണേത്താളം ഗണിപ്പാൻ പഠി . െചറുപ്പത്തിൽ തെന്ന ൈവഷ്ണ 
വമതത്തിൽ വളര താ യ്യൎമുള്ളവനായിരുന്നതുെകാ ഉഡുപ്പി യിൽ േസാേദമ 
ഠത്തിൽ സ്വാമിയാർ ഒരിക്കൽ അഛ്ശെന കാണ്മാൻ വന്നി രുന്നേപ്പാൾ അ
എനി ൧൨ എ േതാ . അനുവാദ കാരം അയ്യാളുെട അടുക്കൽ െച
മൂ ാവശ്യം മു ാധാരണം കഴി അ യ്യാളുെട ഉപേദശ കാരം പുരാണപാരാ 
യണം ആരംഭി . തൃ ണി േറ േദവൻ അേ സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥൻ എ
പൂണ്ണമായി വിശ്വ സി ം ഭജി ം േപാ . അമ്മയുെട ഉപേദശങ്ങൾ നിമിത്തം
അദൃഷ്ട മായതു വല്ലതും െചയ്വാനും നരകഭയവും െചറുപ്പത്തിേല ഉണ്ടായിരു .
േമാക്ഷം േവണെമ ള്ള ആ ഹം വളര ഉണ്ടായ്വ .
എന്നാൽ ഇക്കായ്യൎങ്ങൾ്െക്കാേക്ക ഒരു വീ വേരണ്ടതിനു േവഗം ഇട വ .
അതിെന്റ കാരണം ൧൮൨൮ നവ മാസത്തിൽ അച്ച്ശൻ മരിച്ച ഉടെന ഈ രാ 
ജ്യ മരുമക്കത്തായം മയ്യൎാദ ആകയാൽ തിരുമൂ കിട്ടി യ എെന്റ അച്ച്ശ 
െന്റ ഇളയ ഉടുപ്പിറന്നവരുെട മകനായ രാമവമ്മൎ മ ഹാരാജാവു ദുരാ ഹം നി 
മിത്തം ഞങ്ങൾ മഹാൈവരിയായി തീ ൎ കഠിനമായി ഉപ വിക്കയാൽ
ഞങ്ങൾ തൃ ണി റ േദശം വി മൂ സംവത്സരേത്താളം വ ിൽ േപായി പാ 
േക്കൎണ്ടി വ . ആ സമയ അമ്മയുെട അടുക്കൽ ഇരു കുഡുംബകായ്യൎാ 
ദികൾ നടേത്തണ്ടി വരിക യാൽ ദ്ധ എല്ലാം െലൗകികത്തിേല ആേ ാ 
യി. പിേന്നത്തതിൽ ൧൮൩൦ കണ്ണൎൽ െമാരിസൻ േമജർ കെദാഗൻ എന്നവരു 
െട സഹായ ത്താൽ ഞങ്ങളുെട കായ്യൎാദികൾ യഥാസ്ഥാനത്തിൽ ആക്കെപ്പട്ട 
േപ്പാൾ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി തൃ ണി െറ വ ഞാൻ പണ്ടേത്ത േപാെല ൈവ
ദികവൃത്തിെയ ആരംഭിക്കയും െച . ഈ സമയ ഞാൻ രാമായണം മുഴുവനും
ഭാഗവതം മുഴുവനും ഭാരതത്തിൽ പല ന്ഥങ്ങളും വായി തീ ൎ സഹ നാ 
മം അേഷ്ടാത്തരശതം മുതലായി മ ം അേനകം മ ങ്ങെളയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കി
അവയാൽ സ്വഗ്ഗൎ ാപ്തി സിദ്ധി ം എ നിശ്ചയിച്ച ആഭരണാദികളിൽ വിര 
ക്തിയും ഭാവി കളി മുതലായതും ഉേപക്ഷി നട . ഇതിനാൽ അെമ്മ ം മ ം
എെന്റ ബാല്യത്തി ഇതു തക്കത് അല്ല എ െവ വിഷാദം ഉണ്ടായി എങ്കി 
ലും ഞാൻ കൂട്ടാക്കിയതും ഇല്ല. എന്നാൽ ഇതി ം േവഗത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വ .
കാരണം േമൽപറഞ്ഞ രാമവമ്മൎ മഹാരാജാവിെന്റ േകാവിലക പാ ത്തൎ ിരു 
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ന്ന ഒരു എ ാെന തൃ ണി േറ േക്ഷ ത്തിേന്മൽ ശാന്തിയാ യി അവേരാധി
ചിലമാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയ്യാൾ ഒരു രാ ിയിൽ ീേകാവിൽ കട വി  
ഹത്തിേന്മൽ ചാത്തൎ ി ഇരുന്നതിൽ ഏകേദശം ൧൫൦൦൦ ഉറുപ്പികയുെട നകകൾ
േമാഷ്ടി െകാ േപായി സക്കൎാ രിൽനി അേന്വഷണം കഴിച്ചാെറ കെണ്ട 
ത്തിയതുമില്ല. ഇക്കള്ളെന ഉടെന ശിക്ഷിേക്കണെമ ഞാൻ തെന്ന നടക്കൽനി 

പലേപ്പാഴും ഈശ്വരെന ാത്ഥൎ ിച്ചി ം ഫലം ഒ ം കണ്ടില്ല. ആയതുെകാ 
അ മുതൽ എെന്റ വിശ്വാസം ആ വി ഹത്തിൽനി പാതിയായി േപാ

യി. രണ്ടാമതു എെന്റ അഛ്ശൻ തെന്ന െവ പൂജിച്ചിരി ന്ന വിംല മൂത്തൎ ിയുെട
ഒരു സ്വണ്ണൎ തിമ മെറ്റാരു എ ാൻ േമാഷ്ടിച്ച് എടു കുത്തി ചെത െകാ
േപായി എ കണ്ടേപ്പാൾ വി ഹം ൈദവം അല്ല കളിപ്പാവയേ നിജ്ജൎ ീവ
വ വും നിസ്സാരവും ആകു എ എനി നല്ലവണ്ണം േബാദ്ധ്യം വ . അമ്മ
മുതലായവർ വളര നിഷ്ക ഷൎിച്ചി േക്ഷ ങ്ങളിൽ േപാകുവാൻ വളര വിേരാധി
നില്ക്കയും െച . പുരാണ വായന പിെന്നയും വിട്ടിട്ടില്ല. (േശഷം പിന്നാെല).
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THE MALAYALAM COUNTRY
മലയാളരാജ്യം

V◌ാം പുസ്തകം പ ണ്ടാം നമ്പർ ൧൮൫൦ാം പുറ െവച്ചതിെന്റ തുടച്ചൎ.
(Registered Copyright — ചാ ൎ പതി ള്ള പകപ്പൎവകാശം)
പരിശിഷ്ടം Appendix.
കാലക്കണ Chronology.
ഭൂേഗാളത്തിനു തേന്ന ചു ന്ന ദിന മണവും (നാൾതിരിച്ചൽ) സൂയ്യൎെന ചു ന്ന
വത്സര മണവും (ആ തിരിച്ചൽ) തികയുേമ്പാൾ നാളും ആ ം ഉണ്ടാകു
എ ം വത്സര മണം ാന്തിമണ്ഡലത്തിൽ കൂടി സാധിക്കയാൽ വിവിധ ഋതു 
ക്കളും ഉത്ഭവി എ ം പറ വേല്ലാ. ഇനി നാം ആ മുതലായവ തിട്ട 
മായ ഗണിതത്താൽ അ റിവാൻ ഉ .
സൂയ്യൎരശ്മികൾ ത ന്ന ഭൂമിയുെട േമ ാട്ടിനു െവളിച്ചവും തട്ടാത്തതി ഇരുളും
ഉ . ഇതിനാൽ പകലും രാവും ഉണ്ടാകു . ഒരു രാപ്പക ലിനു നാം നാൾ (ദി 
വസം) എ പറയു . മലയാളികളുെട നാൾ സൂേയ്യൎാ ദയം െതാ പിേറ്റ ദി 
വസത്തിെന്റ സൂേയ്യൎാദയേത്താളം െച . അ തിെന ൬൦ നാഴിക അല്ല ൩൦
മുഹൂത്തൎ ം അെല്ലങ്കിൽ ൨൪ മണി റുെകാ പകുത്തിരി .
നാളിെന്റ തുടക്കം പല കാരം, എല്ലാ ഭൂേഗാ ങ്ങളുെട േജ്യാതിശ്ശാ ികളും ഉരു 
ക്കാരും പിേന്ന അറവികളും ന െച്ച ം, യഹൂദരും മാപ്പിള മാരും സൂയ്യൎാസ്തമാന 
ത്തി ം, മിക്ക ിസ്തീയ േഗാ ങ്ങൾ പാതിരാ ം തങ്ങളുെട ദിവസെത്ത ആരം 
ഭിച്ചവസാനി .
1. നാൾ a. ഭൂമി ടയ ര തിരിച്ചലുകൾ െകാ ഒരു ദിവസ ത്തിെന്റ നീളം മൂ 

കാരമായിരി . അതിനു നക്ഷ നാൾ സൂ യ്യൎനാൾ ഗണിതനാൾ എന്നീ
േപരുകൾ വരു .
1. ന െട ഉച്ചേരഖയിൽ (Meridian) നി ന്ന വല്ല നക്ഷ െത്ത പിേറ്റ നാളിൽ
വീ ം ഉച്ചസ്ഥമായി കാണുേവാളം കഴിയുന്ന സമയ ത്തിനു നക്ഷ നാൾ എ
േപർ. 24 മണി റുള്ള സൂയ്യൎദിവസത്തി ൽനി 23 56’ 3”4’ അതിനു െച  

എങ്കിലും ആയതു ഏറ്റ റവില്ലാത്തതു തേന്ന. °
2. സൂയ്യൎൻ ഒരു ദിവസം െതാ മറുനാൾവെര ം ന െട ഉച്ചേര ഖയിൽ നിേ ാ 
ളമുള്ള സമയത്തിനു സൂയ്യൎനാൾ എ പറയു . അതി നക്ഷ നാളിെന്റ
24 3’ 56”ആകെകാ ഒരു സൂയ്യൎനാൾ നക്ഷ നാളിൽ വലുതു. ആയതു സാധാ 
രണ ദിവസത്തിെന്റ കണക്കിനു 30 ദ്വിതീയത്തി (സിക്കണ്ടിനു) ഏറുകേയാ കു 
റകേയാ െചയ്തയാൽ ദീഘൎ േഭദം ഉ താനും.ഇതു ഭൂമി സൂയ്യൎെന ചു ന്നതിനാൽ
ഉണ്ടാകുന്ന സമയേഭദം.
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3. ഏറ്റ റച്ചലുള്ള സൂയ്യൎനാളി നിജസമയം എ ം െകാല്ലം ഒന്നിൽ ഉണ്ടാകു 
ന്ന സൂയ്യൎദിവസങ്ങളിൽനി എടു ന്ന നടുമയ്യത്തി ഗണിതസമയം എ ം
പറയു . എന്നാൽ ഈ ര സമയങ്ങൾ ഏ ിൽ 14, ജൂൻ 14, ആെഗാ 31,
ദിെസ 23 എന്നീ നാലു ദിനങ്ങ ളിൽ ഒ വരു . ഗണിതസമയത്തിെന്റ
ഉെച്ച മുേമ്പാ പിേമ്പാ സൂയ്യൎെന ഉച്ചത്തിൽ കാണാം. ഈ േഭദം ഫി െവരി
െനാെവ മാ സങ്ങളിൽ 16 നിമിഷങ്ങളിൽ (മിനിട്ടിൽ) അധികം ആകു .
b. ഭൂമി െനടുവട്ടത്തിൽ സൂയ്യൎെന ചു ന്നതുെകാ രാപ്പകലിെന്റ നീളം മാറി 
െക്കാണ്ടിരി ; അേഹാരാ സമാനസന്ധിയിേല രാവി ം പകലിനും പ  
ണ്ടീ മണി േറയു .
മദ്ധ്യേരഖയും ാന്തിമണ്ഡലവും ഓേര പരപ്പിലായാൽ (plain) രാപ്പ കൽ തമ്മിൽ
ഒ മായിരു . ഇേപ്പാേഴാ മീന കന്നി സ്രങ്കാന്തികളിേല അയനാന്തങ്ങളിൽ
(മാച്ചൎ് 20 ഉം െസെപ്ത 23 ഉം) സൂയ്യൎൻ 6 മണി ഉദിച്ചസ്തമി ന്നതുെകാ
അേഹാരാ ം തമ്മിൽ ഒത്തിരി . േശഷം ഉള്ള േഭദങ്ങെള താേഴ കാണാം.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

I. RELIGIOUS RECORD ൈവദികവത്തൎ മാനം ഗമ്മൎാന്യരാജ്യം. — അമാലിയ
ലേസാ (Amalia de Lasaulx) എന്ന സ്തീ ഒരു കുലീന ഗമ്മൎാന കുഡംബത്തിലും
േരാമകേത്താലിക്ക മതത്തിലും ജനി . അവൾ കരുണാേസാദരി മാർ (Sisters
of Charity) എ ള്ള കന്യകാേയാ ഗത്തിൽ േചന്നൎേശഷം 1849 െബാന്ന് (Bonn)
നഗരത്തിലുള്ള േരാഗാലയത്തിേല ദീനക്കാെര ശു ഷിേക്കണ്ടതിനു േമൽവിചാ 
രണ ഏ . തെന്റ ബുദ്ധി ാപ്തികൾ നിമിത്തം കന്യ കാമഠേമധാവികൾ അവെള
പലേപ്പാഴും േപാരിൽ മുറിവു െപട്ടവ ൎ ശു ഷി ന്ന കന്യകമാെര നടേത്തണ്ട 
തി ആക്കിയിരി . നീതിഫലങ്ങെള കാ ന്ന വിശ്വാസ െത്തയും ഉണ്മയു 
ള്ള ഭക്തിെയയും താൻ പി ടന്നൎതുേപാെല ആയവെറ്റ ഏതു മതേഭദക്കാ രിലും
കണ്ടാൽ സേന്താഷി ം. ആകയാൽ 1870 േരാമപുരിയിേല സഭാേയാഗത്തിൽ

ടി യ ഗമ്മൎാന േരാമകേത്താലിക്ക േമലദ്ധ്യക്ഷ ന്മാർ മാർപാപ്പാവിെന്റ െതറ്റാ 
യ്മെയ വിശ്വാ സ മാണമായി തീമ്മൎാനി ന്ന സമയ എ തി ൎ നില്ക്കാെത
സമ്മതിച്ചതുെകാ തെന്റ ഉള്ളിൽ െപരു േ ശം ജനി . താൻ ഒരു കന്യാമ 
ഠത്തിനു േമധാവി എങ്കിലും പര ീ സ്സ് രാജ്യത്തിേല നൻസി (Nancy) നഗരത്തി
ലുള്ള െപൺമഠാധിെപ കീഴിൽ ഇരു . പുരാതന േരാമകേത്താലിക്ക വിശ്വാ 
സെത്ത വി ആ പുതുമെയ ൈകെക്കാൾവാൻ തനി മനസ്സില്ലായ്കയാൽ, ദീനം
പിടിച്ചവൾ എങ്കിലും ചില േരാമമതൈവരാഗികൾ അവൾ വി േരാധമായി
േമലമ്മമാേരാടു കുറ്റം ഉണത്തൎ ി ച്ചാെറ േരാഗെപ്പട്ടവെളെക്കാ പാപ്പാവി െന്റ
െതറ്റായ്മെയ അനുസരിപ്പിേക്കണ്ടതി േവ ന്ന യത്നം കഴിച്ചി ം: നിങ്ങൾ
എ സാഹസം െചയ്താലും ഞാൻ വിശ്വസി ച്ച വിശ്വാസത്തിൽനി മാറാെത
പാപ്പാവി െന്റ െതറ്റായ്മെയ ൈകെക്കാ കയില്ല എ തീച്ചൎ പറഞ്ഞേപ്പാൾ േമ 
ധാവികൾ അവെള സ്ഥാനത്തിൽനി പിഴുക്കി, താൻ സുഖകാല ത്തിൽ െപരു 
മാറിയതും ഇേപ്പാൾ വ്യാധി പി ടി കിട ന്നതുമായ േരാഗാലയത്തിൽനി പു 
റത്താക്കി നന്മെയ =തിരുത്താഴെത്ത) രഹസ്യമായിേട്ട െകാടു . മരിച്ച േശ 
ഷം സ്ഥാനവ ങ്ങെള ഊരി സഭാ മ കാരം ഉള്ള ശവസം ാരം നടത്താെത
ആത്മഹത്തി െചയ്തവെര അടക്കം െച േമ്പാെല മണിനാ ദവും പാ ം ഓ ം
മ ം കൂടാെത കുഴിച്ചി . േയശുകത്തൎ ാേവ നിണക്കായി ഞാൻ ജീവി ,
േയശുകത്താേവ നിണക്കായി ഞാൻ മരി എ കത്തൎ ാവിലുള്ള േ മ 
േത്താടു മരി ച്ച ആ കന്യകെയ േരാമകേത്താലിക്കസഭ, ഒരു ഇട കാരത്തി 
െയ േപാേല തള്ളിക്കള എങ്കിലും കത്തൎ ാവു അവെള ൈകെക്കാ നിശ്ച 
യം. � കന്യകയുെട ജീവചരി ം ഭ ക്തനായ േരാമമതക്കാരൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
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പരസ്യമാക്കിയതുെകാ േരാമകേത്താലിക്ക സഭയുെട ഭുജബലം ജഡത്തിേലാ
ആത്മാവി േലാ എ പല ൎം അറി െകാള്ളാം.
യൂേരാപ്പയിേല പഴ കാർ.—
ഇവർ മാർപാപ്പാവി 1870ാമതിൽ നിശ്ചയി ച്ച െതറ്റായ്മേയാടു മറു ന്ന പേണ്ട 
ത്ത െരാമ കേത്താലിക്കർ അേ .
ഗമ്മൎാന്യരാജ്യത്തിൽ 1877ൽ 53,000 പഴ കാർ ഉണ്ടായിരു . അവരിൽനി 

21,000 സ്സ്യയിലും 19,000 ബാദനിലും 11,000 ബവാ യ്യൎയിലും മ ം നാടുകളി 
ലും പാ ൎ . അവർ െമേല്ല മാ ം വദ്ധൎി ന്നതു ൈദവേത്തക്കാൾ മനുഷ്യരു 
െട സഹായെത്ത േനാ ന്നതുെകാ ം േരാമകേത്താലി സഭയിൽനി പി 
രി േപാകായ്കയാലും പാതിരിയച്ചന്മാ ൎള്ള വി വാഹം ഗമ്മൎാനഭാഷയിേല
മീസാരാധന സ ഭാശിക്ഷ മുതലായ ഞായങ്ങെള െചാല്ലി തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞിരിക്ക 
യാലും അേ . ഇവ ൎ ഓരദ്ധ്യ ക്ഷൻ ഉ .
സ്വിസ്സ്നാടു പഴ തനത്തിെന്റ മൂല സ്ഥാനം. 1875 ഏകേദശം 75,000 ആത്മാ 
ക്കൾ ഉള്ള സഭേയാടു 1876 ഒമ്പതു സഭകൾ േച ൎ വ . അവെര 1877ാമ 
തിൽ 74 േബാധക ന്മാർ പാലിച്ചിരു . അദ്ധ്യക്ഷനായ െഹ െസ്സൎ ാഗ് (Herzog)
1877ാമതിൽ 1800 േപ ൎ ഇ റുതിപൂജെയ (സ്ഥിരീകരണെത്ത) കഴി . പ
ര ീസ്സഭാഷ സംസാരി ന്ന പഴ കാ ൎ തിരുവത്താഴത്തിൽ അപ്പവും വീ 

ം കി . ഇരുഭാഷക്കാ ൎ സ്വന്ത േചാേദ്യാത്തര പുസ്തകങ്ങൾ ഉ .
ഈയിേട ഉണ്ടായ സഭാ േയാഗത്തിൽ കുമ്പസാരി ന്നതു ആവശ്യം ഇ െല്ല 

ം വിവാഹസ്ഥന്മാർ എ ദുഷ്ടന്മാരായാ ലും േവളിെക്ക അഴി കൂട എന്ന േരാ 
മക േത്താലിക്ക സങ്ക െത്ത സമ്മതി കൂട എ ം തിച്ചൎെപ്പടുത്തിയിരി  

. ഇവ ൎ ഗമ്മൎാന പഴ കാേരക്കാൾ ഒരുമ ഏറു , എങ്കിലും ആകാത്തതു
തെന്ന അല്ല നല്ലതും െട തള്ളാ െത ഇരിപ്പാൻ അവർ സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാവശ്യം.
ഔ ്യ സാംരാജ്യത്തിൽ 3 പഴ കാരുെട സഭകൾ ഉ . അവർ അമ്മിെയ
ചവിട്ടിയ കാരം േരാമകേത്താലിക്ക സഭെയ തീേര വി േകായ്മ സമ്മതി വരു 
ന്ന സഭയായി തീ ൎ .
ഇതാല്യ.— െതാ ാന കൂറുപാട്ടിൽ ആ െഗാ 18൹ െയൗവ്വനക്കാരനായ ഒരു കൃ 
ഷി ക്കാരൻ ഒരു െചറിയ കലഹം ഉണ്ടാക്കി. ത െന്റ െനറ്റിയിൽ ഹൃദയരൂപത്തി 
ലുള്ള ഒരു കല അേപാസ്തലനായ േപ ൻ തിരുവിര ലാൽ എഴുതിച്ചി ണ്ടായിരു 

എ പറ െകാ ഒരു വിധം സന്ന്യാസം ദീക്ഷിച്ചതി നാൽ താൻ സാ 
ന്നിദ്ധ്യമുള്ള ഓരാൾ എ പ ലരും നിശ്ചയി അവെന സന്ത് ദാവീദ് എ വി 
ളി തുടങ്ങി. മത്താേല ശിഷ്യന്മാർ െപരുകി ഒരു വിധം േയാഗം ആയ്തീ ൎ .
അ വ ൎ േരാമകേത്താലിക്ക സഭയുെട ചടങ്ങാ ചാരങ്ങൾ മാണം ആയിരുന്ന 
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തു ടാെത േയാഗക്കാർ എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ ഹായം െച ഇല്ലാ 
ത്തവെര േപാ കയും പ ഠിപ്പിക്കയും െച ം. ധനവാന്മാർ എല്ലാവരും ഓേര രാ 

ിയിൽ മരി സാധുക്കൾ അവരു െട അവകാശികളാകും എന്ന ദീഘൎ ദശൎനം
ഈ ദാവീദ് പറഞ്ഞേശഷം ശിഷ്ടന്മാരുെട കൂട്ടം നന്ന വദ്ധൎി . ആയവർ ദീഘൎ  
ദശൎനത്തിെന്റ നിവൃത്തി കാണായ്കയാൽ പെട പുറെപ്പേട ണം എ സന്ത്
ദാവീദിെന ഉത്സാഹിപ്പി ച്ചേപ്പാൾ താൻ 3000 ശിഷ്യന്മാരുമായി ഒരു മ ലയിൽ 
നി ചുകന്ന െകാടിേയാടു കൂട ഇറ ങ്ങി. അച്ചൎിെദാെസ്സാ (Arcidosso) എന്ന
െചറി യ നഗരെത്ത െകാള്ള പുറെപ്പ ”ജനവാ ജയ ജയ” എ കൂക്കി േപാ 

. െപാലീസ്റ്റ് ക്കാർ അവെര എതിേര രാജനാമം െചാല്ലി തങ്ങളുെട തുമ്പില്ലാ 
യ്മെയ മതിയാേക്കണം എ ക ിച്ചേപ്പാൾ ദാവീദ്: ”രാജാവു ഞാനേ ” എ
തിണ്ണം വിളി കൂട്ടേരാടു തനിക്കായി േപാരാടുവാൻ ക ി . ആയവർ കെല്ലറിയു
വാൻ തുനിഞ്ഞേപ്പാൾ േപാലീസ്സ്ക്കാർ െവടി െവ തുടങ്ങിയാെറ ദാവീദി ം കൂ 
ടയുള്ള ചി ല ൎ ം െകാ . ശിഷ്യന്മാർ ദാവീദിെന്റ ശ വെത്ത എടു മലേയറി
താൻ മരിച്ചവരിൽ നി എഴുനീ തെന്റ ദീഘൎ ദശൎനെത്ത തി െക ം എ
െവറുെത കാ ആെശ കൂ െറാക്കാെത േതാററുേപാകയും െച .
മദ്ധ്യേരഖേയാടടുത്ത കിഴേക്ക ആ ിക്ക.— V. ൧൨൫ാം ഭാഗ ര മിശ്ശ േന 
രിമാർ കുലെപ്പട്ട കാരം പറ വേല്ലാ. ഇവർ ലപ്തനന്ത് ഷെഗ്ഗൎാല്ദ് സ്മി ം
ഓനീൽ േബാധകനും തെന്ന. അവർ വിേക്തായ്യൎ െപാ യ്കയുെട െതേക്ക അറ്റ 

ഉെക്കെരേവ എന്ന തുരുത്തിയിൽ അവിടുേത്ത തലച്ചേന്നാരായ ലൂ െക്കാേങ്ങ 
യിൻ കീേഴ സമാധാനേത്താടു പാ ത്തൎ ി ണ്ടായിരു . ഈ തലെച്ചേന്നാർ െസാ
േഹാേരാ എെന്നാരു അറവിക്കച്ചവടക്കാരേനാ ടു ഒരു പടകു നിമിത്തം വിവാദി 

അവ ം കുഡുംബത്തി ം േകടു വരു വാൻ ഭാവിച്ച േപ്പാൾ േബാധകന്മാർ
അവെനയും കുഡുംബ െത്തയും പാപ്പൎിച്ചതിനാൽ ലുെകാേങ്ങ രാക്കാ ലത്തിൽ
ആൾ േശഖരേത്താെടത്തി െസാംെഗാ േരാവിെനയും അവെന്റ അടിമകെളയും കൂ
ടാെത ആ ര മിശ്ശേനരിമാെരയും അവേരാ ടു കൂട താമസിച്ച മുപ്പതു േപെരയും
കുത്തിെക്കാ ന്നിരി . അവരിൽ െതറ്റിേപ്പായ ൩ േപർ ഉഗന്ദയിൽ പാ ൎന്ന
വിൽസൻ േബാ ധക വത്തൎ മാനം അറിയി െകാടു . അം മിശ്ശൻ സം 
ഘക്കാർ െകാന്നവ ൎ പകരമാ യി േവെറ േവലക്കാെര അയപ്പാൻ േപാകു .
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POLITICAL NEWS
െലൗകികവത്തൎ മാനം

ആസ്യ Asia
ഭാരതഖണ്ഡം:-മ ാസിസംസ്ഥാനം. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചകാലത്തിൽ പലരും വിശ
െപാറുക്കാെത ധാന്യങ്ങെള കവരുകയും ഓ േരാ െചറിയ കളവു കുറ്റത്തിൽ അക 
െപ്പടുക യും വിേല്ക്കണ്ടതിന്നല്ല തിേന്നണ്ടതിന്നേ അ ന്യരുെട േകാഴി ആടുമാടു
മുതലായതു പിടി െകാ കയും വിശ െകാ ള്ള ബുദ്ധി മത യിൽ ശിശുക്കെള
വധിക്കയും മ ം െചയ്തതി നാൽ കുറ്റംെതളി ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ട ഏവരും വ്യത്യാ 
സം െവക്കാെത ഓേരാ തുറ കളിൽനി വിട്ടയേക്കണ്ടതിനു സംസ്ഥാനവാഴി
അ രുളിയിരി . പഴയ കുറ്റക്കാ ൎ മാ ം ഈ സാധാരണ ക്ഷമയിൽ പങ്കി 
ല്ല.

ീ വില്ല്യം െരാബിൻസൻ എന്ന മലയാള ത്തിേല മുേമ്പത്ത കൽക്കട്ടർ സായ്വ 
വകൎൾ ദി െസ ൬ ൹ ആേലാചന സഭാേയാഗെത്ത വി വഷൎത്തിൽ ആയി 
രം െപൗൺ അടു ൺ വാ ന്ന അവകാശിയായി േപായി. മല യാളത്തി 

ം മ ാശിസംസ്ഥാനത്തിനും ഇവ രുെട ൈവഭവ ഉത്സാഹങ്ങളാൽ പല ഉപകാ
രങ്ങൾ വ .
കിഴേക്ക കരയിേല വേങ്കാൾ.—
നെവ ൫ ൹ വിശാഖപ്പട്ടണ ഒരു പ ര ീസ്സ് ഇരി ചുറക്കപ്പലും ഒരു ഇം 

ീഷ് കപ്പലും ആണുേപായി. അ രക്കാേര രക്ഷ െപ്പ . പിമ്മിലിപ്പട്ടണ
ഓരിം ീഷ് ക പ്പൽ തക ൎ േപായി.
വയനാടു.— െ ൗ സ്മിത്ത് സാ (Mr. Brough Smith) എന്ന തിെപ്പട്ട ഔ ാല്യ
യിേല സുരാംഗസൂ ജ്ഞൻ (Mining Engineer) േമൽേക്കായ്മയുെട ക നയാൽ 25
നാഴിക നീ ളത്തിലും 13 നാഴിക അകലത്തിലും മല േദ ശെത്ത പരിേശാധി
ര െതാ നാലടി േയാളം കനമുള്ള െപാന്നയിർ ആ കൾ െതാ റു പാറക 
ളിൽ കെണ്ടത്തിയിരി . ഒരു െതാൻ (2240 റാത്തൽ) സാധാരണ കല്ലിൽ
എ ം പ ം പതിനാലും െപന്നിതൂക്കം മുതൽ ര ം നാലും ഔൻ്സും വെര ം
കിട്ടി അധികം പുഷ്ടിച്ച േലാഹശിലയിൽനിേന്നാ നൂറുെതാ ഇരുനൂറു ഔൻ്േസാ 
ളം ഒരു െതാനിൽനി സാ ധി . പുഷ്ടിയുള്ള കല്ലിൽ പരിപ്പിെന്റ വ ണ്ണേത്താ 
ളം കട്ടിെപ്പാ കെണ്ടത്തി വരു . ഇരുനൂറു ഔൻ്സ് െപാന്നിനു െതാള്ളായി 
രം െപൗൺ വിലയു എ ധരിേക്കണം. കാ യ്യൎസ്ഥിതി ഇങ്ങെനയാകയാൽ
ഔ ാല്യയിേല െവൺകൽപാറകളിലുള്ള െപാന്നിേനക്കാൾ ഈ പാറകളിേല
െപാ ഏറു എ പറ യു . സഹ്യമലയിൽ പലപല േദശ െപാ  

എ ഹി ന്നതു െതറ്റല്ല. മലയു െട അടിവാരത്തിൽ ഉള്ള പുഴകളിലും മ ം
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പ പേണ്ട തുടങ്ങി ഇേന്നേയാളം െപാന്ന രി വരാറുണ്ടേല്ലാ. ശലേമാ സഹ്യാ 
ിയിൽ നി ളവായ െപാ തെന്റ വ്യാപാരികെള െകാ വാങ്ങി എ നി 

രൂപിപ്പാൻ ൈധ യ്യൎം േതാ . M. M. No. 269
അബ്ഘാനസ്ഥാനം.— രുസ്സ്യേക്കായ്മ ചില ആയിരം രുസ്സ്യപ്പടയാളികൾ ം പട
നായകന്മാ ൎ ം അമീരിെന്റ േചവകം െചേയ്യ ണ്ടതി അനുവദി േപാൽ.
ഇം ീഷ്കാർ ഏകേദശം നാ തു െകാല്ലം മു േമ്പ അബ്ഘാനേരാടു യുദ്ധം െചയ്ത 
േപ്പാൾ ആ യവർ ഒരു മലയിടുക്കിൽ ഏകേദശം ആയി രം െവള്ളഭടന്മാെരയും
ചില ആയിരം ശിവാ യ്കെളയും നിനയാത്ത കാലത്തിൽ ചതികുല െച . കുഴി 
യാനെയ നാട്ടാനയാക്കി എന്നതു േപാെല അബ്ഘാനർ ആ സംഭവെത്ത എ
യും വലുതാക്കി തങ്ങൾ ഇം ീഷ്കാരിൽനി പിന്നീടു തക്ക ശിക്ഷ കിട്ടി 
യതു അേശഷം മറ തങ്ങൾ ഇം ീഷ്കാേരാടു പടെവ വാൻ ാപ്തന്മാർ എന്ന 
ഹമ്മതി പുക . അത ല്ലാെത ഇം ീഷ്കാർ അമീരിെന െചാല്ലി ഭയ െപ്പ
നി എ ം വിചാരി . ഇം ീ ഷ് േക്കായ്മ ആവക പുക കൂട്ടാക്കാെത
സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനി ം യുെരാപയിൽനി ം േവ ന്ന പടജ്ജനങ്ങ 
െള അബ്ഘാനിസ്ഥാ നത്തിെന്റ േനേര നട കയും ഓേരാ നാ രാജാക്കന്മാ 
രിൽ നി ം തലയാളികളിൽ നി ം അ മായ തുണപ്പടകെള ൈകെക്കാ ക
യും െച .
ആലിമസ്ജിദ് എന്ന േകാട്ടെയ പിടിേക്ക ണ്ടതിനു അം പടകൾ മൂ വഴിയാ 
യി അ തിെന്റ േനെര െച . ര േസനകൾ വ ഴിയുെട ദൂരതാകഷ്ടത്താലും വഴി 
ക്കാട്ടികളുെട കൃ ിമത്താലും താമസിെച്ചത്തിെയങ്കിലും േസ നാപതിയായ ീ
െ ൗൻ നെവ ൨൧ ൹ തനി കീെഴ്പട്ട പടജ്ജനങ്ങൾ മതി എ വിചാ 
രി തെന്റ കാളേന്താ െകാ േകാ ട്ടയുെട െകാത്തളങ്ങളും വാടിയും ഇടി
ശ വിെന്റ പീരങ്കിേത്താ മറവില്ലാതാക്കിയ േശഷം േകാട്ടക്കാർ രാെപ്പട്ട കാ 
ലത്തിൽ ഓടി പീരങ്കിേത്താ കളും ടാരങ്ങളും പലവിധ േകാ കളും െവേച്ച
േപാ . െതറ്റിയ ശ ക്കളിൽനി ഒരു ട്ടം മെറ്റ ര േസനകളുെട ൈക 
യിൽ അകെപ്പ ബദ്ധന്മാരാ േ ായി. കാബൂലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇരുപ നാലു
പീരങ്കിേത്താ കളും വിവിധ െവടി േക്കാ കളും ആലിമസ്ജിദിൽ പി ടിച്ചിരി 

.
കരം എന്ന താഴ്വരയിൽ ഏകേദശം 8000 അടി ഉയന്നൎ മല േദശ േസനാ 
പതിയാ യ േരാബത്തൎ സ് ദിെസ ൧-൩ ൹ ൈപ വാട് െകാതൽ എന്ന ഉറ 
പ്പിച്ച സ്ഥലെത്ത അബ്ഘാനൈസന്യത്തിൽനി വല്ലാെത മ െകട്ടി പിടി
ശ വിെന്റ 10-20 പീരങ്കിക െള ൈകക്കലാക്കി പടജ്ജനങ്ങെള ഓടിച്ചിരി  

. ശ വിെന മൂ ഭാഗ നി എതി ത്തൎ തുെകാ ൈധയ്യൎം വി േപായി.
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കന്ദഹാർ ഘജിനി കാബൂൽ മുതലായ സ്ഥ ലങ്ങെള പിടിേക്കണ്ടതി ഓേരാ
േസനകൾ പുറെപ്പട്ടിരി .
അം േസനകൾ ഇേ ാടം ജയംെകാ അബ്ഘാനർ മതഭാവം കാണി
എങ്കിലും പുതിയ പടകൾ അബ്ഘാനേപാക്കൎളത്തിേല യാ യാകുന്നതു രു 
സ്സർ പേക്ഷ അമീരിെന്റ പക്ഷം എടു ഹിമകാലം കഴിഞ്ഞ ഉടെന യുദ്ധത്തി 
ന്നാ റെപ്പടും എ . ശങ്കിച്ചിട്ടേ .
അമീരിെന്റ പടകൾ േതാറ്റതിനാൽ ആ യവൻ ഭാരതഖണ്ഡത്തിേല ഉപരാജാവി 
നു ഒ രു കെത്തഴുതി അറിയി ന്നെതെന്തന്നാൽ: ഉപരാജാവു തനി അവസാ 
നമായി എഴുതി യ േലഖനത്തിൽ കാണിച്ച മമത ഉണ്മയുള്ളത ല്ലെയ ം താൻ
ഭയം നിമിത്തമേ ദൂതന്മാെര ൈകെക്കാള്ളാെത ഇരു എ ം അബ്ഘാന◌ൎ 

ഇം ിേഷ്കായ്മേയാടു മുഷിച്ചൽ ഇെല്ല ം അ ം ചില േപേര തെന്റ മൂലനഗ 
രത്തിൽ അം ദൂതന്മാരായി വ പാപ്പൎാൻ സമ്മതിക്കാെമ ം അറിയിച്ചതു
ഉപരാജാവിനു േബാധിക്കാ െത യുദ്ധം നടേക്കണം എ വിധി . ആ ക
കാബൂലിൽ രുസ്സദൂതനായി വസി ന്ന ഒരു രുസ്സേസനാപതിയുെട ഉപേദശത്താ 
ലും അറിേവാടും ചെമ വ േവാ ഇല്ലേയാ എ ആർ തിട്ടമായി പറയും?
യൂേറാപ Europe.
ഇം .— ാസ്േഗാ (V. 199 േനാ ക) നഗരത്തിേല സറാ േഗാക്കാർ (െബ 

) ആേക 6,783,000 െപൗൺ പണം കളഞ്ഞിരി . ആ സാറാ ശാലെയ
സ്ഥാപിേക്കണ്ട തിനു ഓേരാ ചീ കാർ െകാടുത്ത മുതൽ നഷ്ട മായി േപായതു കൂ 
ടാെത അവർ സകല കട െത്ത വീ കയും േവണം. അതിെന്റ സംഗതി എന്നാൽ
ആ െബ സീമയുള്ള (limited) സറാ േയാഗം ആയിരു െവങ്കിൽ സ്ഥാപ നമു 
തൽ മാ ം േപാേ ാേയേന. സീമയറ്റ സറാ േയാഗമായി നടന്നതുെകാ ചീ 
കാർ ഒ ഒടുക്കെത്ത േറസ് വീട്ടി തീരുേവാളം ബാദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ ആകു . ആ

പണം വ സൂൽ ആേക്കണ്ടതി പലരും വീടും പറ ം വില്ക്കയും ഇല്ലാത്തവ ൎ
േവണ്ടി മുതൽ ഏറു ന്നവർ നഷ്ടം സഹിക്കയും േവണ്ടതു. അക്ക ര നി ന്ന പട്ടർ
േതാണിയുരുട്ടി എ പറ ശിക്ഷയിൽ ഉൾെപ്പട്ട ന്ന കാരം േതാന്നിയാ 
ലും ആ വിധിയിൽ അന്യായം ഇ ല്ല. കുറ്റമിെല്ലങ്കിലും സൂക്ഷ്മേക്കടും മ ം ചീ കാ 
രുെട ൈകയിൽ ഉണ്ടായി താനും, സാധുക്കളായ ചീ കാെര നാശത്തിൽനി 

രക്ഷിേക്കണ്ടതി ഗുണശാലികളായ മനു ഷ്യർ ഒരു േശഖരെത്ത ആരംഭി
ഏകേദശം പാതി പണത്തി വരിയി േശഷമുള്ള പ ണവും കൂട കി ം എ
വിചാരിപ്പാൻ ഞായം ഉ .
ഗമ്മൎാന്യ.— ഗമ്മൎാന്യ ച വത്തൎ ിയായ വില്യം വീ ം രാജ്യഭാരെത്ത ഏറ്റിരി 

.
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രുസ്സ്യ.— ൧൮൭൬ാം െതാ ൧൮൭൮ വെര ഇങ്ങെന ര വഷൎങ്ങൾ ള്ളിൽ രു 
സ്സ്യേക്കാ യ്മ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളാൽ രാജ്യക്കട്ട ന ന്നായി വദ്ധൎിപ്പി . ആ
കടത്തി 7,00,00,000 രൂബൽ െകാല്ലപ്പലിശയു . രുസ്സ്യ ഇേപ്പാൾ െകാല്ലം
ഒന്നിൽ 18,00,00,000 രൂബൽ പലിശ മിക്കതും പരേദശ അയേക്കണം. ഇതു
സാംരാജ്യത്തിൽ വഷൎേന്താറും പിരിയുന്ന നി കുതി മുതലായ പിരിവിെന്റ മൂ 
ന്നിൽ ഒരു പ . അതു ടാെത 1,20,00,00,000 രൂബൽ േകായ്മ ഹുണ്ടിക ആ
നാട്ടിൽ നട . ഇം ീഷ് മുതലായ േകായ്മകൾ ഹുണ്ടികകൾ തക്കവാറു
തങ്കവും െവള്ളിയും അടിച്ച നാ ണ്യങ്ങളും രാജ്യ വ്യാലയത്തിൽ സൂക്ഷി അ
വെറ്റ ആവശ്യം േപാെല മാ . രുസ്സ്യ മതിയായ മുതലിെന്റ കാണിക്കാെത ഹു 
ണ്ടിക കെള അധികം െപരുക്കിയതു െകാ അവ റ്റിൽ വില താണുേപായിരി 

.
രുസ്സ്യ, സാംരാജ്യത്തിൽ നാസ്തിക മതക്കാർ എെന്നാരു വക േകായ്മ പകയന്മാർ
േകായ്മ ം ജകൾ ം പല െഞരി ം വരു . ത ങ്ങൾ അനിഷ്ടമായ
ഉേദ്ദാഗസ്ഥന്മാെര ച തി െകാ കയും അവിടവിേട നഗരങ്ങൾ തീയിടുകയും
െച .
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