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THE REV. JACOB RAMAVARMA
യാേക്കാബ് രാമവമ്മൎൻ

ഒരു ഹി പാതിരിയുെട ജീവിതം.
(VI◌ാം പുസ്തകം ൧൯ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
ഈ വത്തൎ മാനം എ യും േവഗത്തിൽ ദിെക്കല്ലാം പര എെന്ന കാണ്മാനായി
അസംഖ്യം ആളുകൾ വ കൂടി അവേരാടു ഞാൻ കത്തൎ ാ വിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ
ബുദ്ധിപറ ; എെന്റ സ്വന്ത അമ്മാമൻ വ എങ്കിലും േകാപി ശപി എെന്റ
മുഖം കാണരുതു എ പറ േപായ്ക്കള . േജ്യഷ്ഠൻ എെന്ന െകാ വാൻ കഠാ 
രി എടു ംെകാ വ എങ്കിലും തമ്മിൽ കണ്ട ഉടെന ദുഃഖി തള ൎ മന
മാറി പി ന്നേത്തതിൽ എനി വളര ബുദ്ധി പറ െചലവിന്നായി കുറയ ഉറു
പ്പിക ത േപാകയും െച .
ഇതിെന േജ്യഷ്ഠൻ ഞാൻ മ ാശി േപാകുന്ന വരയും െച വ എങ്കിലും
ഞങ്ങളുെട ജാതിമയ്യൎാദ കാരം മ ള്ളവേരാടു കൂട ാശിൻ ഇലെകാ എെന്റ

തിമ െകട്ടി ഉണ്ടാക്കി പുനസ്സം ാരം പിണ്ഡം മുതലായ ിയകൾ കഴി
എെന്ന മരിച്ചവരുെട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കള കയും െച . എന്നാൽ ഞാൻ ബപ്തി 
സ്മെപ്പടുന്ന സമയം ദാവീദ് എ ന്ന സുറിയാണിക്കാരൻ െകാച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരു 
ന്നില്ല പിെന്ന അവൻ വ എെന്നയും അനന്തെനയും കണ്ട ഉടെന: നിങ്ങൾ
ചതിെപ്പ ! എ നിങ്ങൾ ഈ മാഗ്ഗൎത്തിൽ കൂടി നിങ്ങളുെട േവദത്തിൽ രക്ഷ
ഇല്ലാ ഞ്ഞിേട്ടാ! ഞാൻ ൧൪ സംവത്സരമായി ഈ സാ ിെന്റ മുൻഷിയായി പാ 

ൎ ; പാതിരി എെന്നയും ചതിപ്പാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടില്ല താനും. അയ്യാളു 
െട േചാറു തി േമ്പാൾ അയ്യാളുെട പള്ളിയിൽ േപാകുന്നതു അ ല്ലാെത എെന്റ
പള്ളിയും മാഗ്ഗൎവും ഞാൻ വിടുകയുമില്ല വിട്ടി മില്ല. നിങ്ങൾ െപാട്ടന്മാർ എ
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പറഞ്ഞാെറ ഞങ്ങൾ നന്ന പരി മി സാ ിെന്റ മുൻഷി ഇ കാരം പറയുന്ന 
തു എ എ വിചാരി എങ്കിലും ഈ വഴി തെന്ന സത്യം എ എനി
േബാദ്ധ്യം ഉണ്ടാകയാൽ എ െന്റ പരി മം േവഗത്തിൽ തീ ൎ സേന്താഷി .
അനന്തേനാ അ ം ഒരു കഷ്ടം വരുേമ്പാൾ ഒക്കയും ദാവീദ് പറഞ്ഞതു സത്യം
എ പല േപ്പാഴും എേന്നാടു പറഞ്ഞി . ഒടുവിൽ അയ്യാൾ സുറിയാണി ട്ട
ത്തിൽ േപായി േച ൎ മിക്കവാറും അവിശ്വാസിയായി മരിക്കയും െച കഷ്ടം.
എെന്ന താങ്ങി നിറുത്തിയ ൈക അേപ്പാൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞി രുന്നില്ല എങ്കിലും
ഇേപ്പാൾ അറി കത്തൎ ാവിെന തി . ഇങ്ങി െന ഞാൻ ര വഷൎ 
ത്തിൽ അധികം െകാച്ചിയിൽ തെന്ന രിദ്സ്േദൽ സാ ിെന്റ അടുക്കൽ പാ ൎ .
എന്നാലും ഈ സമയങ്ങളിൽ എെന്റ പഠിത്വം മിക്കവാറും വി േപായി സാ
അവകൎൾ മ ള്ള വൃത്തി കൾ നിമിത്തം എെന്ന േനാ വാൻ എട ഉണ്ടാ 
യതുമില്ല. ഇക്കാല എല്ലാം ഞാൻ കത്തൎ ാവിെന അറി േസവിേക്ക ം 

കാരം ഷ്ട മായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിലും വചനം വായിപ്പാനും പള്ളി 
യിൽ േപാവാനും അറിേഞ്ഞടേത്താളം മ ള്ളവേരാടും പറേയണ്ടതിനും വള ര
ആ ഹം ഉണ്ടായിരു . പലേപ്പാഴും സാ ിെന്റ ആളുകളിൽ ചില െര വിളിച്ചം 
െകാ ചു ം േപായി ജനങ്ങെള േയശുവിെന്റ അടുക്ക േല വിളി ം എെന്റ പു 
തിയ േവദെത്ത കുറി വല്ലവരും ഏെതങ്കി ലും േചാദിച്ചാൽ ഉത്തരം അറിഞ്ഞില്ല
എങ്കിൽ വളര കുണ്ഠിതവും ഉ ണ്ടായി. എെന്ത ഞാൻ ആ സമയ അറിഞ്ഞി 
ം ഇല്ല േകട്ടി ം ഇല്ല. സാധാരണ ാത്ഥൎ നാപുസ്തകവും േകാട്ടയ അച്ചടിച്ച

കുഡും ബ ാത്ഥൎ ന എന്ന പുസ്തകവും േനാക്കി വായിച്ചി എനി തൃപ്തി വ രാ 
യ്കയാൽ േസ്നഹിതനായ േയാേസഫ് േഫൻ എന്ന ആെള ക എ െന്റ മന
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അയ്യാൾ പറഞ്ഞതു; ൈദവം പുസ്തക ത്തിൽ അല്ല േനാ ന്നതു
ഹൃദയത്തിൽ അേ . പള്ളിയിൽ േപാകു േമ്പാൾ എല്ലാവരും െച ന്നതുേപാെല
പുസ്തകം േനാക്കിെക്കാ ; ാ ത്ഥൎ ി േമ്പാൾ ഹൃദയത്തിൽ ാത്ഥൎ ി െകാ .
ഈ വാ എനി സ േന്താഷമായി അ മുതൽ അങ്ങെന ആചരി േപാ
വളര സേന്താ ഷവും ഉണ്ടായി. പഠിേക്കണം എ സാ ിേനാടു പറയുേമ്പാൾ
കട ലാ എടു ത സംഗം എഴുതുവാൻ പറയും. ഇതു കുരുടേനാടു തെന്ന
നടപ്പാൻ പറയുന്നതുേപാെല എ വിചാരി നേന്ന േ ശി . ൈദവേവല
തെന്ന െചയ്വാൻ എനി ആ ഹം ഉണ്ടാകയാൽ ൧൮൩൭ െമയിമാസത്തിൽ
ഞാൻ സാ ിേനാടു അനുവാദം വാങ്ങിെക്കാ പഠിപ്പാനായി മ ാസി േപാ 
യി തക്കർ സാ ിെന്റ സഹായ ത്താൽ ബിേഷാഫ് െകാറിയുെട മർ ളിൽ
ആക്കി മൂ സംവത്സ രം അവിേട പഠി . ഇവിേട ൈദവകൃപയാൽ ഭക്തിയുള്ള
ര സാ ന്മാർ ഞങ്ങെള പഠിപ്പിപ്പാൻ ഉണ്ടായിരു . അവരുെട മൂലമായി ം ക
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ത്തൎ ാവിെന്റ കായ്യൎങ്ങെള ഞാൻ വളര പഠി . തക്കർ സാ വകൎളും ച ച്ചൎമിശി 
േയാൻ സംഘവും എനി െചയ്തിരി ന്ന അേനകം ഉപകാര ങ്ങൾ നിമിത്തം
ഞാൻ അവ ൎ ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ളവൻ ആകു . ക ത്തൎ ാവു അവരുെട േവല 
െയ അധികമധികമായി വദ്ധൎിപ്പി മാറാകേട്ട. മ ാസിയിലും എനി വളര
അൈധയ്യൎത്തി ം പരീക്ഷകൾ ം എട ഉണ്ടായി. ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം: ഒരു
ദിവസം ഞാനും മാരാമണ്ണ മാ ത്തനും (ഇേപ്പാൾ മാർ അധനാസ്യൻ) ൈവകുേന്ന 
രം നടപ്പാൻ േപായി വരുേമ്പാൾ ഞങ്ങളുെട പള്ളി ടത്തിെന്റ െതേക്ക വീട്ടിെന്റ
മുകളിൽ ര സാ ന്മാർ കേസല ഇട്ടിരു സംസാരി െകാണ്ടിരു . ഞങ്ങ
െള കണ്ട ഉടെന: കുട്ടികെള അക വരുവിൻ നിങ്ങെള കാണ്മാൻ ഞ ങ്ങൾ
വളര സേന്താഷം എ വിളി പറ . ഞങ്ങൾ േകാണി ക്കൽ െചന്ന ഉടെന
േമ റഞ്ഞ ര സാ ന്മാരും വ സേന്താഷാ ക്കേളാെട ഞങ്ങൾ ൈക
ത അക കൂട്ടിെക്കാ േപായി ഇരു ത്തി േയശുവിെന്റ േസ്നഹെത്ത കുറി 

പറ തുടങ്ങി. ഞാൻ ആ ശ്ചയ്യൎെപ്പ . ഇങ്ങിെനയുള്ള വാക്കിെന ഞാൻ
മുെമ്പ ഇ ഷ്ടമായി േകട്ടിട്ടില്ലേല്ലാ. േയശുവിെന്റ േസ്നഹം ഇ വലിയതു
അേല്ലാ എ വിചാരി കര . രാ ി ഒമ്പതു മണിേയാളം ഇങ്ങിെന ഓേരാ 
ന്നി െന പറ പിന്നേത്തതിൽ ാത്ഥൎ ി ഞങ്ങെള പറഞ്ഞയക്കയും െച .
വീട്ടിൽ വന്നാെറ നമു ഇ േസ്നഹം കാണിച്ചവർ ആർ എ േചാദിച്ചതി
അനെസ്സൎ ാൻ െജാൻസ്തൻ ഈ ര സാ ന്മാർ എ ന്നറി . ഇതു നിമിത്തം
പിേറ്റ ദിവസം ഞങ്ങൾ നല്ല ശാസന കി ട്ടി എങ്കിലും കൂട്ടാക്കാെത സമയം
ഉള്ളേപ്പാൾ ഒക്കയും അവിേട േപായി അവരുെട ബുദ്ധിയുപേദശം േകൾ ം. ആ
വിശുദ്ധന്മാർ ഇേപ്പാൾ മ രി േപായി എങ്കിലും അവരുെട ഉപേദശങ്ങളും േസ്നഹ 
വും എെന്റ ഹൃ ദയത്തിൽ ഇ ം ഉ . േയശുവിെന കുറി ഒരുവൻ പറയുന്നതു
േക ൾക്കാം മെററാരുവൻ പറയുന്നതു േകൾക്കരുതു എ പറയുന്നതു എ ; അതു
ശരിയല്ല എ എനി ം േതാന്നി. േയശുവിെന േസ്നഹി ന്നവ െര ഞാൻ േസ്ന 
ഹി ം അവേരാടു സഹവാസവും െച ം അവരുെട വി ശ്വാസത്തിെന്റ അവസാ 
നെത്ത േനാക്കി പഠിപ്പാനും േനാ ം സഭ എ ള്ള േപർ അല്ല രക്ഷി ന്നതു
എ ം മ ം ഞാനും വിചാരി പുറ പറഞ്ഞതും ഇല്ല.
ഇങ്ങേന മൂ സംവത്സരം കഴിഞ്ഞ ഉടെന എെന്റ ഉപകാരിയാ യ തക്കർ സാ
വിലാത്തി േപാകുന്ന സമയം എെന്നയും മ ചില േരാടു കൂട ചച്ചൎമിശിേയാെന്റ

ളിേല പഠിപ്പാനായി അയ . അവിെട ആറുമാസം പഠിച്ചതിെന്റ േശഷം
ഒന്നാം ഗുരു തക്കർ സാ ി െന േപാെല കറുത്ത മനുഷ്യെര േസ്നഹിക്കാെത അവ 
െര കഴിയുേന്നട േത്താളം ദുഷി കയും പരിഹസിക്കയും െച ന്നതുമല്ലാെത കു 
ടയും മ ം കൂടാെത മഴയിൽ അയക്കയും ഇതിനാൽ പുസ്തകേമാ മ ം നന
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േപായാൽ േകാപിക്കയും കറുത്ത കുട്ടികൾ വല്ല ദിനം പിടി കി ടന്നാൽ അവി 
െട േപായി അവെര ശപി ഭയെപ്പടു കയും അല്ലാെത അ ം ഒരു അപ്പഖന്ധം
നിമിത്തം െവളുത്ത ശിഷ്യന്മാേരാടും ശഠി ചീത്തവാ കൾ പറകയും െച ം;
പഠിപ്പിപ്പാനും സാമത്ഥൎ ്യം നെന്ന കുറവു തെന്ന. കത്തൎ ാവു പാപസംഘം ക്ഷ 
മി ന്നവൻ അവെന്റ ശു ഷക്കാരൻ ഒരു അ കായ്യൎം നിമിത്തം േകാപി
വിചാരണ കമ്മിട്ടി െയ വിളി കൂട്ടി ശിഷ്യന്മാെര തള്ളിക്കളകയും തക്കർ സാ ി 
െന േപാ െല ഒരാെള കാണായ്കയാലും ഒന്നാം ഗുരു െച വരുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ
ഇവിെട ശരിയാകില്ല എ െവ ഞാൻ ഒരു ക എഴുതി ആ സാ ി െകാ 
ടു തക്കർ സാ വന്നാൽ എനി ം വരാം എ നിരൂ പി െകാച്ചി മട 
ങ്ങിേപ്പാകുവാൻ പുറെപ്പടുകയും െച . (േശഷം പിന്നാെല.)
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SAPORES THE JEWELER
രത്നവ്യാപാരിയായ ശാപുർ

രുസ്സച വത്തൎ ികൾ ടയ അേനകം വിലേയറിയ രത്നങ്ങൾ െമാ െസ്ക്കൗ 1) നഗര 
ത്തിലുള്ള േകായ്മയുെട ഭണ്ഡാരശാലയിൽ ഉ . അവ റ്റിൽ െവ ര രത്നങ്ങൾ
ഏറ്റവും വിേശഷമുള്ളവ തെന്ന. ാവി ട്ടേയാളം വലിപ്പവും പനിനീർപുഷ്പവടി 
വിൽ െകാത്തെപ്പട്ടതുമായ ഒ രു കല്ലി രുസ്സർ ”ഒെലൎാഫ് ” 2) എ വിളിച്ചിരി 

; മേറ്റതു അല ങ്കാരമില്ലാത്ത ിഭുജ കണ്ണാടിെക്കാത്ത വടിവും ഒരു െചറുവി 
രേലാളം വ ണ്ണവും നീളവും ഉള്ളതായിരി , അതിനു “ഷാ” എ േപർ. ഇവ
പൂവ്വൎത്തിൽ െസല ക്യരുെട െസാത്തായിരു .
പിെന്ന നാദിഷൎാ രാജാവിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ സമു ാദിത്യൻ എ ം പവ്വൎ 
തമതി എ ം േപരുള്ള ര വിേശഷ ക കൾ അലങ്കാര ത്തിന്നായി പതിച്ചി 
രു . എന്നാൽ ആ രാജാവിെന്റ പടയാളികൾ അവെന ചതികുല െച ഭണ്ഡാ 
രശാല മുതലായവെറ്റ െകാള്ളയിട്ട േപ്പാൾ േമ റഞ്ഞ 3) രത്നങ്ങെളയും കവ ൎ
ൈകക്കലാക്കി. ആ സമയം ശാപുർ എ േപരുള്ള ഒരു അമ്മൎിന്യനും അവ 
െന്റ ര അനുജന്മാരും ബെസ്സാര പട്ടണത്തിൽ വസിച്ചിരു . ഒരു ദിവസം
അഫ്ഘാനസ്ഥാ ന േദശവാസിയായ ഒരുവൻ ശാപുരിെന്റ അടുക്കൽ ചില രത്ന 
ക്ക ക െള െകാ വ കാണി അ വിെല എടു െകാള്ളാം എ പ
റ ആ രത്നങ്ങളിൽ േമ റഞ്ഞ പവ്വൎതമതി എന്ന ക ം ഒരു പച്ച ക്ക ം പത്മ 
രാഗവും അള്ളാവിൻ കൺ എ പാസ്സൎ ികൾ െചാ ന്ന ഒരു വിേശഷമായ നീല 
ക്ക ം മ ം ചില വിലേയറിയ രത്നങ്ങളും ഉണ്ടാ യിരു . ഇങ്ങിെന വിലേയറിയ
ക കൾ ഇ കാരം കുറഞ്ഞ വില പറയുന്നതിനാൽ ഇവൻ അവെറ്റ കട്ടതാ 
യിരിേക്കണം എ ശാപുർ സംശയി , അവേനാടു: മെറ്റാരു ദിവസം വരിക,
തല്ക്കാലം എെന്റ ൈകക്കൽ പണം ഇല്ല നീ വരുന്നതിന്നിടയിൽ ഞാൻ പണം
ഒരുക്കി െവ ക്കാം എ ം പറ അവെന വിട്ടയ . എന്നാൽ രത്നങ്ങെള െകാ

വന്നവൻ ശാപുർ പേക്ഷ, തനി ചതി പിെണ ം എ വിചാരി ഭയ 
െപ്പ ആ ദിക്കിൽ താമസിക്കാെത കഴിയുന്നിടേത്താളം േവഗ ത്തിൽ മെറ്റാരു
സ്ഥലത്തിേല േപായ്ക്കള . പിെന ശാപുരും അ നുജന്മാരും അവെന എ ം
അേന്വഷിച്ചി ം കണ്ടില്ല. ഇങ്ങിെന ചി ല െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പിേന്ന
ശാപുർ െപട്ട ആ മനുഷ്യെന ബഗ്ദാദ് നഗരത്തിൽ എതിേര ം, നീ രത്നങ്ങ 
െള എ െച എ േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവൻ, ഞാൻ ഇേപ്പാൾ തെന്ന അവെറ്റ
37,500 ഉറു പ്പിക ം വിലയുള്ള ര കുതിരകൾ ം ഒരു യഹൂദ വിറ്റിരി  

എ പറ . ഉടെന ശാപുർ ആ യഹൂദെന്റ അടുക്കൽ െച നീ ആ മനു 
ഷ്യ െകാടുത്ത വിലയിലും ഇരട്ടി വില ഞാൻ തരാം എനി ആ രത്നങ്ങെള
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തരിക എ േചാദിച്ചതി യഹൂദൻ: ഞാൻ െകാടുക്ക യില്ല എ തീച്ചൎ പറ 
. അേപ്പാൾ ഇവെന െകാന്നാൽ മാ ം ആ വ ന െട ൈകവശമായ്വരും

എ ആ മൂ സേഹാദരന്മാർ തങ്ങ ളിൽ ആേലാചി യഹൂദെന്റ ാണെന
എടുത്തതല്ലാെത പിേറ്റ നാൾ ആ അഫ്ഘാനെനയും െകാ ഇരുവരുെട ശവങ്ങ 
െള പുഴയിൽ ചാടിക്കള . ചിലദിവസം കഴിഞ്ഞ േശഷം അവർ അപഹരിച്ച
വ ക്കെള അംശി േമ്പാൾ ആ സേഹാദരന്മാർ തങ്ങളിൽ തെന്ന പിണ ങ്ങി
അണ്ണനായ ശാപുർ മേറ്റ ര തമ്പിമാെര കുത്തിെക്കാ സകല വ ക്കെളയും
എടു െകാ െകാൻസ്തന്തീന (ഇസ്തംബൂൽ) പുരിയി േല േപായി അവിെട 
നി െഹാല്ലന്ത് രാജ്യത്തിേല െച തെന്റ കയ്യിൽ വിലേയറിയ രത്നങ്ങൾ
വി ാൻ ഉെണ്ട യൂേരാപയിലുള്ള േകാ വിലകങ്ങളിേല വത്തൎ മാനം അയ 

. രണ്ടാം കത്തരീന എന്ന രുസ്സ ച വത്തൎ ിനി പവ്വൎതമതി എന്ന രത്നെത്ത
താൻ വാങ്ങിെക്കാള്ളാം എ മറുപടി അയച്ചതുമല്ലാെത അതിെന രുസ്സനാട്ടി 
േല െകാ വേര ണം എ ം ക ി . ശാപുർ ക ന കാരം െചന്നേപ്പാൾ
േകാവിലകഭണ്ഡാരവിചാര കൻ ആയതിെന പരിേശാധി അതു ഉത്തമ രത്നെമ 

ക വില േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ശാപുർ അതി പകരമായി തനി ഭുസ്ഥാന 
വും 650,000 ഉറുപ്പികയും പ വഷൎങ്ങൾ ള്ളിൽ െകാടുേക്കണെമ ം തനി

മരണംവെര െകാല്ലേന്താറും 15,000 ഉറുപ്പിക ഉപകാരശമ്പളം 1) കി േട്ടണം
എ ം ഉള്ള വില പറ . എന്നാൽ ആ സമയം രുസ്സമ ി പുംഗവനായിരുന്ന
പാനീൻ ഭു രത്നങ്ങെള വാങ്ങാെത അവെന നാടു കടത്തി കടത്തിൽ ഉൾെപ്പടു 
ത്തി കടം ഉടെന തീപ്പൎാൻ െറാക്കം മുതൽ അവെന്റ ൈകക്കൽ ഇല്ല എ ക
അവേനാടു താൻ െചയ്ത കരാ റിെന മാറ്റി. ആ േദശത്തിൽ ഒരു കടക്കാരൻ താൻ
െപട്ട കടത്തി നിവൃത്തി വരുത്താെത രാജ്യെത്ത വി േപായി കൂടാ എന്ന ചട്ടം
ഉണ്ടാക െകാ പണത്തിന്നായി അവെന മുട്ടി . അതി ശാപൂർ മുെമ്പയുള്ള
സമ്മത കാരം രത്നങ്ങെള എടു മുതൽ തേരണെമ േചാദിച്ച േപ്പാൾ പാ 
നീൻ ഭു അവ അ വിെല ഇല്ല നാലിൽ ഓരംശത്തി േന്ന േപാരും അതി
മന െണ്ടങ്കിൽ തരിക എ പറ . ഭു തെന്ന ചതിച്ച കാരം ശാപുർ ക
താൻ െകാ വന്നിരുന്ന േവെറ ചില രത്നങ്ങെള ഉടെന കിട്ടിയ വിെല വി
കടെമല്ലാം തീ ൎ രാ ജ്യെത്ത വി േപാകയും െച . മ ി വരൻ തെന്റ െകൗ 
ശലം പറ്റി യില്ല എ ക േവെറ ചിലർ മൂലമായി േചാദിപ്പിച്ചി ം ശാപുർ െകാ 
ടുപ്പാൻ മനസ്സില്ലാെത േപായിക്കള . പ െകാല്ലം കഴിഞ്ഞ തിൽ പിെന്ന
പാനീൻ ഭു അ ഖാനിൽ വന്നിരുന്നേപ്പാൾ ശാപുരി െന ക വീ ം രത്നങ്ങ 
െള വിെല േചാദി അതി ശാപുർ ഇ വിെട െവ ഞാൻ അതിെന്റ കുറി
ഒ ം നിശ്ചയിക്കയില്ല ന്നൎയിൽ 2) െവ നാം തമ്മിൽ അതിെന െതാ സം 
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സാരി , കായ്യൎത്തി തീ ൎ വരുത്താം എ െചാല്ലിയ കാരം േമ റഞ്ഞ
സ്ഥലത്തിൽ െവ ക രാറിെന വീ ം പുതുക്കി ഉറപ്പി , കത്തരീനച വത്തൎ ി 
നി ശാപുരി ഭുസ്ഥാനവും 900,000 ഉറുപ്പികയും 250,000 ഉറുപ്പികയുെട ഹു 
ണ്ടികയും െകാടു ആ രത്നങ്ങെള വാങ്ങി. ശാപുർ എന്നവൻ രത്നക്കാർ ഇരുവ
െരയും സ്വന്ത അനുജന്മാെരയും അന്യായമായി െകാന്നതിനാൽ താൻ സ്വനാട്ടി 
േല േപാകുവാൻ ഭയെപ്പ അ ഖാനിൽ തെന്ന തെന്റ ജാ തിക്കാരത്തി അല്ലാ 
ത്ത ഒരു െപണ്ണിെന െകട്ടി കുടിയിരു . അവിെട അ വ ഏഴു പു ിമാർ ജനി 

. േശഷം മരുമക്കളിൽ ഒരുവൻ അമ്മായ പ്പെന്റ സവ്വൎ ആസ്തിെയയും ൈകക്ക 
ലാ വാൻ വിചാരി വിഷം െകാടു ശാപുരിെന െകാ കയും െച . അ
അവ ഉണ്ടായിരു ന്ന 20,00,000 ഉറുപ്പിക വില ള്ള െസാ ക്കെള എല്ലാം
അവെന്റ മ ക്കൾ അംശി എടുത്തേശഷം ആ മുതൽ എല്ലാം ക്ഷണത്തിൽ അവ
രിൽനി പറ േപായി. ഇേപ്പാഴും അവെന്റ േപരമക്കൾ ദരി ന്മാ രായി അ  
ഖാനിൽ പാ ൎ വരു േപാൽ.
”ദുഷ്ടതയാലുള്ള നിേക്ഷപങ്ങൾ ഉപകരി ന്നില്ല — നീതിേയാ മര ണത്തിൽനി 

ഉദ്ധരി .” (സുഭാ. ൧൦, ൨.)
”വാനേത്ത പറ ം കഴുകുേപാെല സമ്പ തനി ചിറകുക െള ഉണ്ടാ ം
നിശ്ചയം” (സുഭാ, ൨൩, ൫.)
”ധനം േവണെമ ള്ളവേരാ പരീക്ഷയിലും കണ്ണിയിലും മനുഷ്യെര സംഹാരനാ 
ശങ്ങളിൽ മൂക്കിക്കളയുന്ന പല നിസ്സാര ദുേമ്മൎാഹങ്ങളിലും വീഴു . വ്യാ ഹം
സകല േദാഷത്തി ം മൂലമായിരി വേല്ലാ.” (൧ തിേമാത്ഥ്യൻ ൬, ൯. ൧൦)
േമേലത്ത ചി ം വിലേയറിയ ക പതി ബഹു വിേശഷമായ ഓരാഭരണെത്ത 
യും അതിലുള്ള ക കളുെട േകാണി ചാണപ്പണി മുതലായതിെനയും കാണി  

.
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THIE BOSPHORUS
െബാസ് െഫാരുസ് അല്ലായ്കിൽ ഇസ്തംബൂൽ െബാഘാസി

(ഇസ്തംബൂൽ ൈക വഴി).
കരിങ്കടലിെനയും മദ്ധ്യതരന്യാഴിെയയും ഒരു ൈകവഴി തമ്മിൽ ഇ ണ .
അതു ഇരുപുറ തീൻ കുഴൽ കൂടിയ േകാഴിക്കക്കിെന്റ രൂപ ത്തിൽ ആകു
എ പറയാം. മദ്ധ്യതരന്യാഴിയിൽനി ദദ്ദ ൎെനല്ല എ ന്ന ഇടു ള്ള ൈക 
വഴിയിൽകൂടി മമ്മൎരക്കടലിേല േവശി അതിെന്റ വട കിഴേക്ക തല 
ക്കൽ കിട ന്ന ഇസ്തംബൂൽ എത്തിയേശ ഷം അവിെടനി ഇടു ള്ള െബാ 
സ് െഫാരുസ് എന്ന ൈകവഴിയൂെട കരിങ്കടലിേല െചല്ലാം. ഈ നീണ്ട ൈക 
വഴി യുെരാപ ആസ്യ എന്നീ വൻഖണ്ഡങ്ങെള തമ്മിൽ േവെപൎടു . മ◌ൎ 
മ്മരക്കടലിൽ െത പടി ഞ്ഞാറു വായും വട കിഴേക്കാ മുഖവുമുള്ള െബാ 
സ് െഫാരുസ് എ ന്ന ൈകവഴി 16–17 നാഴിക നീളവും 3840–6400 അകലവും
1) 30 മാർ ആഴവും ഉ . കരിങ്കടലിൽനി മമ്മൎരക്കടലിേല ഏകേദശം
സംവത്സരം മുഴുവനും വലു െപരു ഇഴ ള്ളതിനാലും ൈകവഴിയുെട വട ള്ള
വായി കുടുങ്ങിയതിനാലും കാ മാറി മാറി അടി ന്നതിനാ ലും കന്നി െതാ മീന 
േത്താളം കൂട െട കൂള ക 2) എഴു വരുന്നതി നാലും കപ്പേലാട്ടത്തിനു ബഹു

യാസമുെണ്ടങ്കിലും ഏറിയ ഉരുക്കൾ ആ വഴി െച . െബാസ് െഫാരുസ്
ൈകവഴിയുെട ഇരുകരയിേല കാ എ യും വിചി വും മേനാഹരവുമുള്ളതു. ഇട 
വലങ്ങളിൽ നീ കിട ഏകേദശം 1500ഓളം ഉയരുന്ന മലകളുെട ഭംഗിയുള്ള
േചലും അവിടവിേടയുള്ള കടു ക്കവും ചരുവും പള്ള േകാടി താഴ്വരവായി േമടു
കു കളിൽ കു വൃക്ഷം വാക മുതലായ മരങ്ങളുെട േതാ കളും ഇട ക്കിേട െകാ 
ട്ടാരേക്കാട്ടകളും ഇടിവിടങ്ങളും േകാവിലകങ്ങളും െവണ്മാടങ്ങ ളും തറ ാമങ്ങളും
പൂങ്കാവുകളും േതാട്ടങ്ങളും ഉദ്ദാനങ്ങളും മാറി മാറി കണ്ണിൽ െപടു . യാ ക്കാർ
ൈകവഴിയുെട െതേക്ക വായിൽനി പു റെപ്പട്ടാൽ ഇട ഇസ്തംബൂലും േപര 
യും വല താരിയും, മുേന്നാ െച മളവിൽ െദാല്മബാഗ് േജ, ൈബഷിൿത 
ഷ് എന്ന തിളക്കം തിര ണ്ട വിേനാദെക്കാട്ടാരങ്ങളും ചിരഘാൻ െസറായി എന്ന
സുല്ത്താെന്റ സ്ഥിരവാസാഗാരവും പിെന്ന ൈകവഴിയുെട മേദ്ധ്യ റുേമലിഹിസ്സാർ യു
േരാപക്കരയിലും അനേദാലിഹിസ്സാർ ആസ്യാതീരത്തിലും എന്നീ ര െകാട്ടാ 
രേക്കാട്ടകളും കാണാം. അവെറ്റ പണിയിച്ച രണ്ടാം മുഹമ്മദ് യുദ്ധബദ്ധന്മാെരയും
േകായ്മമുഷിച്ചല്ക്കാെരയും അതിൽ പാപ്പൎിച്ചതി നാൽ അവെറ്റ െകാ നീേള  
തി പരത്തിയിരി . കരിങ്കടേലാ ടു േചന്നൎ വായ്കൽ െജേനാവക്കാർഎടുപ്പിച്ച
ചി േകാട്ടകളും ദീപ സ്തംഭങ്ങളും കരെയ രക്ഷി ന്ന കാളേന്താക്കിടുകളും ഉ .
അവറ്റി റുേമലിേഫനർ എ ം അനേദാലിേഫനർ എ ം േപർ. റുേമലിേഫ
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നരിെന്റ മുമ്പിൽ കടൽ അെല വരുന്ന പാറകൾ െപാന്തിനി . ആ സ്ഥല 
ദായ്യൎൻ തെന്റ (ഏറാള) എണ്ണേമറിയ മഹാൈസന്യ െത്ത ആസ്യയിൽനി 
ശകന്മാ ൎ ം യവന ൎ ം എതിേര കടത്തി നട ത്തിയതു കൂടാെത 1352ആമ 

ത്തിൽ െവേനത്യ കച്ചവടക്കാരും െജേനാവ ക ച്ചവടക്കാരും വലിയ കടൽപട
െവട്ടിയതു കരിങ്കടലിൽ ഉള്ള കച്ചവടം ആരുെട കയ്യിൽ വേര എ ഉരസി
േനാ വാൻ അേ . െബാസ് െഫാരുസ് ൈകവഴി മുഴുവനും റൂമിസുല്ത്താെന്റ അധീ 
നത്തിൽ ഇരി .
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MEDITATION
േവദധ്യാനം

യേഹാേവ നിെന്റ വഴിെയ എനി ഉപേദശിക്ക. ഞാൻ നിെന്റ സത്യത്തിൽ
നട ം. നിെന്റ നാമെത്ത ഭയെപ്പടുവാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത ഒന്നിപ്പിേക്കണേമ.
സങ്കീത്തൎ നം ൮൬, ൧൧.
ചതി ന്നവരായ വഴികാട്ടികൾ േലാകത്തിൽ പലർ ഉ . അവർ ഓേരാരുവർ
താന്താങ്ങളുെട വഴിെയ ശംസി അതിൽകൂടി നടപ്പാൻ േലാകെര ക്ഷണി  

. ഈ വഞ്ചനക്കാരിൽ സാത്താൻ മിടുക്കൻ തെന്ന. ആയവൻ: എെന്റ വഴി 
യുെട വിസ്താരെത്തയും മേനാഹരെത്തയും കാ ണ്ക. ഇതാ എ േപർ അതിൽ
കുടി ം കളി ം അഹങ്കരി ം നട നീയും േച ൎ കൂടുക എ വിളി  

. മാനുഷഹൃദയത്തിെന്റ ഊ ഹത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും പറ്റിയ ഈ സ്വന്തവ 
ഴി എല്ലാറ്റിൽ നന്മയും മേനാഹരവുമുള്ള മാഗ്ഗൎം ആകു എ െചാല്ലിെക്കാ
മത്തൎ ്യന്മാർ ഗ വ്വൎി . ൈദവഭക്തേനാ ഇതു േപാരാ; എെന്റ വഴികാട്ടി ൈദ 
വം ത െന്ന ആകു എ ം അവെന്റ ഇഷ്ടം എനി മാണനൂലായിരി േക്ക 
ണം എ ം അേ അവെന്റ തീച്ചൎ. ഈ സ്വഗ്ഗൎീയ വഴികാട്ടിയായ പിതാവു
നെമ്മ തെന്റ പു നായ ിസ്ത േയശുവിങ്കേല നട . താൻ അവെനെകാ 

; ഇവൻ ഞാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന എെന്റ പു നാ കു ഇവെന േകൾപ്പിൻ എ
നേമ്മാടു ക ിച്ചിരി . കത്തൎ ാവാ കേട്ട. ഞാൻ തെന്ന വഴിയും ജീവനും
സത്യവും ആകു എെന്റ അടു ക്കൽ വരുവിൻ, വരുന്നവെന ഞാൻ ഇടയൻ ആടു 
കെള എന്നേപാെല നട കയും നിത്യജീവെന്റ അംശക്കാരനാ കയും െച ം
എ ഏ വേരാടരുളിയതുെകാ അവെന്റ സംസഗ്ഗൎത്തിൽ ജീവനും അവെന
പിരിഞ്ഞിരി ന്നതിൽ മരണവും മാ േമയു . ജീവങ്കേല ള്ള ഏക വഴിയാ 
യിരി ന്ന ഈ േയശുവിെന നാം താമസിയാെതയും സംശയിക്കാ െതയും അനു 
ഗമിേക്കണേമ (പിെഞ്ചേല്ലണേമ). J. M. F.
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THE MALAYALAM COUNTRY
മലയാളരാജ്യം

VI◌ാം പുസ്തകം ഒന്നാം നമ്പർ ൧൨ാം പുറ െവച്ചതിെന്റ തുടച്ചൎ (Registered
Copyright — ചാ ൎ പതി ള്ള പകപ്പൎവകാശം).
c. ഭൂമി ഉരുണ്ടിരിക്കയാൽ മലയാളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾ് ഒേര സമയ
ഉദയാസ്തമാനങ്ങളും ഉച്ചയും ഇല്ല; കിഴേക്കാ ള്ള ദി കൾ് പ ടിഞ്ഞാേറ്റയവ 
റ്റിൽ ഉദയാദികൾ മുേമ്പ നട .
ഒേര നീളപ്പടിയിൽ കിട ന്ന സ്ഥലങ്ങൾ് മാ ം ഉദയാദികൾ സ മകാല
ഉണ്ടാകു . നീളപ്പടികെള ീനിച്ച് എന്ന ഇം ാന്തിേല നക്ഷ ബങ്കളാവു
തുടങ്ങി എണ്ണന്നതുെകാ നമു അവിെടനി ള്ള കിഴേക്ക നിളപ്പടികൾ  
മാണം. താെഴയുള്ള പട്ടിക ചില മുഖ്യ മലയാള പട്ടണങ്ങളുെട നി ം അതിനാൽ
ഉള്ള കാലേഭദവും െതളിയി —അതാവിതു:
360 നീളപ്പടികൾ ഉള്ള ഭൂമി ഒരു ദിവസത്തിൽ തെന്ന ചു കയാൽ 15 നീളപ്പടി
ഒരു മണി റും ഒരു നീളപ്പടി 4 (മിനി ം) നിമിഷവും സ മയം െച കയാൽ
ഒരു പടിയുെട നിമിഷത്തി 4 ദ്വിതീയങ്ങൾ (സി ക്ക ം) സമയം േവണം;�
ഇങ്ങിെന സൂയ്യൎെന്റ ഉദയാദികെള കിഴ നി എണ്ണിയാൽ ഓേരാ നീളപ്പടി 
യിൽ 4 മിനിട്ടി മുേമ്പാ പിേമ്പാ കാണാം. േമ റഞ്ഞ പട്ടികയാൽ മലയാള 
സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലു ള്ള േഭദേത്തയും അറിയാം. െചന്നപ്പട്ടണം മ ാശി സം 
സ്ഥാനത്തി െന്റ മൂലനഗരം ആകെകാ ന െട േകായ്മ എല്ലാ കേച്ചരികളി ലും
തീവണ്ടി ഓടി ന്നതി ം മ ം മ ാശിസമയം മാണമാക്കി ക ിച്ചിരി .
d. ഒരു നാളിലുള്ള സമയേഭദങ്ങെള െപാതുവിൽ പുലച്ചൎ രാവിേല ഉ ച്ച ൈവകു 
േന്നരം ൈമ രാ ി പാതിരാ എന്നിങ്ങിെന്റ കുറി ന്നതു കൂ ടാെത, മനുഷ്യൻ
സ്വന്ത നിഴലിെന തെന്റ അടിെകാ അള ന്ന അ ടിയളവും ച നക്ഷ ങ്ങ 
ളുെട ഉദയവും േപാ ം െകാ േനരെത്ത ഒരു വിധം അറിയുെന്നങ്കിലും മൂടൽ
മഴകൾ ഉള്ള നാളുകളിൽ അതിനു ക ഴിവില്ലാെത േപാകും. പിെന്റ ഓേരാ മൃഗങ്ങ 
ളുെട കരച്ചലും ചില പൂക്കൾ വിടരുന്നതും കൂ ന്നതും മ ം േനരെത്ത അറിയി  

എങ്കിലും നാഴി കവട്ടകൾ മാ ം അതിെന തിട്ടമായി കാണി .
മലയാളികൾ മൂ ം നാലും യാമങ്ങൾ (ചാമം) 30 നാഴികയുള്ള രാ ി നിയ 
മി ; അവറ്റി മുൻ—, രണ്ടാം —, പാതിരാ —, നാലാം യാ മം എ ം പറയു .
മുവന്തി (മൂ സന്ധി, േമാന്തി) എന്നതു 7 ½ നാഴി ക സൂയ്യൎൻ അസ്തമി ന്നതി
മുേമ്പയും പിേമ്പയും ഉള്ള സമയം.
മാപ്പിള്ളമാ ൎ സുൈബ (പുലച്ചൎ), േദാർ (േലാഹർ, ഉച്ച), അസ്സർ (പതിറ്റടി), മക 
രീവ് (ൈമയാല, മയ ), ഏശ (ഒന്നാം യാമം) എന്നീ നി ാരസമയങ്ങൾ നാളി 
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െന്റ വിഭാഗത്തി മാണം.
അടിയളവിെന്റ വിവരം 12 ഭാഗം േനാ ക—. ഇതി അകലപ്പ ടി സമേരഖ 
യിൽനി അകലുമളവിൽ ഏറ്റ റവു ഉണ്ടാകും.
൧. െകാറ്റി, മാലമീൻ, പത്താംമീൻ, മകയിരം മുതലായ വാനമീനു കൾ നിലാവു
എന്നിവറ്റിെന്റ ഗതിെകാ മിക്ക നഗരക്കാർ ബുദ്ധിമു െന്നങ്കിലും നാ പുറങ്ങ 
ളിൽ വിെശഷി ഉരുക്കാ ൎ ം െചറുമ ൎ ം മല വാഴികൾ ം നല്ല നിശ്ചയം
ഉ .
൨. േകാഴികൂവൽ, കാക്കക്കരച്ചൽ, െചേമ്പാ കരച്ചൽ, വണ്ണാത്തി ൾ പാടൽ,
േമാന്തി —, പാതിരാ —, ഏഴര — പുലച്ചൎ റുക്കൻ ഓരിയി ടൽ, പല്ലിക്കരച്ചൽ
മുതലായ മൃഗങ്ങളുെട കരച്ചൽ ഏകേദശം േനരം ഒ പ്പി നട എ പല◌ൎ 

ം അറിയാം .
൩. സൂയ്യൎ , െചഞ്ചീരാ, െപാട്ടി (താേരാരി , പീച്ചി ), പതി റ്റടി , താമര,
ആമ്പൽ തുടങ്ങിയ പൂക്കൾ കൂമ്പി വിടരുന്നതി ഒ രു കണ .
൪. െവള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന നാഴിക വട്ടകയും മണൽ െകാ നിെറച്ച മുഹൂത്തൎ  

ടിയും സമയെത്ത അറിയി ന്ന െപാതുവരു സാധന ങ്ങൾ ആകു ;
എന്നാൽ യൂേരാപാ അേമരിക്കാ എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങളിൽ നി െകാ വരുന്ന പല 
വക ഗഡിയാലങ്ങൾ (ഘടികാരം)* എന്ന നാഴികവട്ടകൾ െകാ മാ ം സമയ 
െത്ത രാപ്പകലിൽ തിട്ടമായി അറി കൂടൂ. (േശഷം പിന്നാെല.)

HOMAGE TO CHRIST. ി വന്ദന.
ഉദയരാഗത്തിെന്റ രീതി.

അനാദിയായ ൈദവസൂനുവായുടൻ മറിയയിൽ
ജനി പാപമാനുഷ ൎ േമാചനെത്ത ന വാൻ
അനാധിയായ നിെന്റ വാത്തൎ െചാൽവതി നിൻ കൃപാ
മന രുന്നിൽ വാെഴ്കനി ിസ്തേയശു പാഹിമാം.
ആദ്യജാതരാം നരക്കൎേതറ്റ പാപകരണാലെഹാ
ആധിപൂ കന്മഷാബ്ധി തന്നിൽ വീണുഴന്നിടും
േബാധമറ്റ മാനുഷ ൎ േപാതമായ്ജനിച്ച നീ
േബാധനാദി ചിന്ത നെല്കനി ി പാഹിമാം.
ഇ േലാകരിൽ ജനിെച്ചാരാത്മ പാപമാമയം
നീങ്ങി യാ െചയ്വതിൻ തവാത്മ േവദെമൗഷധം
തുംഗനായ േയാഹനാനു നല്കി മുമ്പിൽ വിട്ടവ
നിെങ്ങലീശബയിലുത്ഭവി ിസ്ത പാഹിമാം.
ഈഷൽ പുെണ്ടാരി േയല്യേരാടുടൻ സംഗി
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നാശമറ്റ സ്വഗ്ഗൎരാജ്യമുണ്ടിതങ്ങടുത്തതി
ന്നാശയത്തിലുള്ള പാപേമാചനാനുതാപെത്ത
േപശിയാെത െചയ്ക നിങ്ങളി ിസ്ത പാഹിമാം.
ഉള്ളിലുള്ള ഭ ഗവ്വൎെമാക്കയങ്ങക വിൻ
എള്ളിലുെളാെരണ്ണ േപാെലയുള്ളവെന േനാ വിൻ
ഉള്ളഴ തീരും സ്നാനേമ െകാൾകിേലവരും
ഉള്ളകം പവി മാെക്കനി ിസ്ത പാഹിമാം.
ഊമമായ വി ഹെത്ത ൈദവെമ ചിന്തയിൽ
കാമേമ വന്ദനങ്ങൾ െചയ്തിടു േലാകെര
ആമയം െവടിഞ്ഞ നിൻ ഭാചരി പാശത്താൽ
േ മേമാെട നിങ്കേല േചക്കൎ ിസ്ത പാഹിമാം.
എ മില്ല നിത്യജീവ േഭാഗമാദി കി വാൻ
അ നിൻ കൃപെയാഴി േലശമില്ല കാണ്കിെലാ
അ നിൻ പിതാ നിന തെന്നാര താഹൎതാ
ഇ േലാകപാപികൾ രക്ഷ ിസ്ത പാഹിമാം.
ഏറിേയാരു പാപേരാഗദുഃഖശാന്തി േലാകരിൽ
േതറിേയാരു നിൻ കൃപയിെലാ നല്ക സൽ േഭാ
ഏറിയജ്ഞ ജാതി രക്ഷ െച നിൻ മേനാരഥം
കൂവ്വൎിടാെതെയന്നിൽ വ ദിക്ക ിസ്ത പാഹിമാം.
ഐഹികത്തിലുള്ള േഭാഗ ചിന്തയില്ലയി േമ്പാൾ
േദഹേദഹികൾ നാശെമ മില്ല സംശയം
േമാഹേമാെട ചിന്ത െച നിൻ വരം ലഭിപ്പവ
ക്കൎെഹാ പരത്തിൽ നിത്യജീവനു ിസ്ത പാഹിമാം.
ഒ മാറ്റമില്ലയാെത പാപവാരി രാശിയിൽ
കഷ്ടേമറ്റേനകനാൾ കഴിഞ്ഞഹം ജഗൽ േഭാ
െപെട്ടന്നാശു നിൻ കരെത്ത നീട്ടിെയെന്നയുദ്ധരി
ച്ചിഷ്ടേമാെട നൽവരങ്ങേളക ിസ്ത പാഹിമാം
ഓക്കൎിൽ നീ മഹാജനങ്ങൾ തെമ്മ വീെണ്ടടുപ്പത്തിന്നാ
ക്കമറ്റ ശതിൽ േവശനായിെലങ്കിെലാ
ദുഃഖശാന്തി മാനുഷ ൎമി െമ വാൻ പണി
മുഖ്യമാനവിഷ്ടേപശ േയശു ിസ്ത പാഹിമാം.
ഔഷധെത്ത സത്യവാണി ാക്ഷജം രസം ഭൂവി
േശാഷിയായ പാപേരാഗി പാനമാകില ടൻ
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േശാഷമ േശഷി പൂ േദാഷഹീനനാഥനാ
േമശു തത്സവിഷ്ടപത്തിലാ ിസ്ത പാഹിമാം.
അക്കൎബാലബിംബദശൎനാൽ മുദം ധരിച്ചിടു
ന്നബ്ജജാലെമന്ന േപാെല ഭക്തരും തേവക്ഷണാൽ
ഹൃത്തതാകുെമെന്റ പത്മേശാഭനാത്ഥൎ െമന്നിൽ
നിന്നക്കൎനാം ശുചാത്മ േശാഭനൽക ിസ്ത പാഹിമാം.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

POLITICAL NEWS െലൗകികവത്തൎ മാനം
ആസ്യ Asia.
അഫ്ഘാനസ്ഥാനം.— 1. കാബൂൽ ൈസന്യം. ജനുവരി ൧൹ േസനാപതിയായ

ീ െ ൗൻ എന്നവർ ജല്ലലാബാദിൽ വലി യ ഒരു കൂടാരത്തിൽ ഒരു ദബ്ബൎ ാ 
റിെന കഴിച്ചി രു . േസനാപതി ഇരിക്കയും േശഷം യുേരാ പ ഭാരതക്കാരായ
നായകന്മാർ നില്ക്കയും പുറ ള്ള അഫ്ഘാനർ കൂടാരത്തിൽ നട ന്നതു കാേണ 
ണ്ടതി അതിെന്റ ഒരു ഭാഗം തുറ ഇരിേക്ക ഓേരാ സിദ്ദ ൎാരന്മാരും തലവ 
ന്മാ രും ഓേരാരുവനായി േവശി വണങ്ങി ഉറുമാലിൽ െകട്ടിയ ഉറുപ്പിക നസ 
രായി (nusaur) േസനാപതി കാ യായി കാണി . അവർ അതിെനെതാ

തിവന്ദന െച യ്തേശഷം േമജർ കവഞ്ഞാരി േസനാപതിയു െട ക നയാൽ
ഏകേദശം 36 േ ഷ്ഠന്മാ ൎ ഇം ിഷിലും ഫാസ്സൎ ിഭാഷാന്തരത്തിലും ഒരു ആ
ലാപ ികെയ (address) വായി േകൾപി . അതിെന്റ സാരാംശം എെന്ത 
ന്നാൽ: അം േക്കായ്മ അമീരായ േശർ ആലിഖാ മുേമ്പ ഏഴംശമായ അഫ്ഘാ 
നസ്ഥാനം ഓേര െചേങ്കാ ലിെന അനുസരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സഹായി ച്ചിരിേക്ക
ആയവൻ ര െകാല്ലമായി അവ േരാടു മുഷിച്ചൽ ഭാവി അതൃത്തിയിലുള്ള മല
വാസികെളെകാ പഞ്ചനദെത്ത ആ മി ദീൻ നട വാൻ മി എ ം
ആയതു മക്കാരിെല ഉേലമമാർ വിേരാധി എ ം ഭാരതരായ അം ജകളിൽ
തനി സംശ യം ഉള്ളവെര അമീർ െകാ കയും അംഗേഛ ദം വരു കയും
തടവിൽ ആ കയും ഒടു വിൽ അം ദൂതന്മാെര ൈകെക്കാള്ളാെത ഇരി ക്കയും
െച എ ം, ഈ ഓേരാ വിേരാധ ങ്ങൾ നിമിത്തം അം േക്കായ്മ അമീരിേനാ 
ടും തനി േവണ്ടി ആയുധം എടു ന്നവേരാടും േപാരാടുവാൻ ക ി എ ം,
അം ൈസ ന്യങ്ങൾ ആേരയും ഉപ വി ന്നില്ല എ ം േമൽേക്കായ്മ നീതിഞാ 
യങ്ങെള നട വാൻ കാംക്ഷി എ ം അേ അതിെന്റ െപാ രുളടക്കം.
അതി െബസൂതിെല സിദ്ദ ൎാരാ യ അ ൽഖാലിൿഖാൻ എല്ലാവരുെട േപരി
ൽ പറഞ്ഞതാവിതു: ഇേ ാടം ഏഴയും േകാ യുംെകാ ഏറ്റവും പരിതാപനില 
ക്കാരായ ഞങ്ങൾ അം േക്കായ്മയാൽ നിഷ്പക്ഷമായ നീതിയും ആദരവും മത 
സ്വാത ്യവും മാനരക്ഷയും ഉണ്ടായ്വരും എ തീക്ഷി െകാ ആ േകായ്മ
അഫ്ഘാനസ്ഥാനെത്ത േമൽവിചാ രണ െച ന്നതിെനെച്ചാല്ലി ഞങ്ങൾ നന്നി
പറ സേന്താഷിക്കയും അം േക്കായ്മേയാടു ഞങ്ങളുെട വിേധയതെയ ഉണ◌ൎ 

കയും െച എന്നേ .
േപഷാവരിേല െച ന്ന ബജാർ എന്ന താഴ്വരയിേല അ ീദിേഗാ ക്കാർ
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പലവിധം അലമ്പൽ െകാടുത്തതുെകാ മാദ് (Maude) േസനാപതി ര വഴിയാ 
യി പടകെള അയ വിേരാധികൾ േതാല്മയും ശിക്ഷയും ന ടത്തിയേശഷം
അവർ വഴിെപ്പ . (ഫി വരി ൫൹).
2. േഖാസ്ത് താഴ്വരയിെല ൈസന്യം. േസ നാപതിയായ േരാബത്ത്ൎ സിെന്റ കുതി 
രപ്പട േഖാസ്ത് താഴ്വരയുെട െത ം പടിഞ്ഞാറും കി ട ന്ന തറവീഥികെള െച
ക അതിെല നിവാസികൾ തങ്ങെളെക്കാ ഇനി അല മ്പൽ ഉണ്ടാകയില്ല
എ ഉപചാരേത്താടു വാ ഗ്ദത്തം െചയ്തിരി . േരാബത്ത്ൎ സ് പടനായ കൻ
േഖാസ്തിൽനി . ബ വിേല ഭാനുേല ഖനസമാചാരങ്ങെള (heliographic
communi cation) എത്തിക്കയും അവിെടനി കമ്പിവ ഴിയായി വത്തൎ മാനെത്ത
കാലികാതയിേല എത്തി യും െചയ്തിരി .
ജനുവരി ൨൭൹ മങ്ങാൽ േഗാ ത്തിെന്റ തലവന്മാരും േ ഷ്ഠന്മാരും പടനായക 
നായ േരാബത്ത്ൎ സ് എന്നവ ൎ വന്ദനം െചാൽവാൻ വന്നേപ്പാൾ േസനാപതി
അവെര േസ്നഹ േത്താടു ൈകെക്കാ സേന്താഷിപ്പിച്ചയ . ആമീർേശർ ആലി 
യുെട സേഹാദരനായ സി ദ്ദ ൎാർ വാലിമുഹമ്മദ് എന്നവൻ േരാബത്ത്ൎ സ് പ ടനാ 
യകേനാടു തനി അഭയസ്ഥലം െകാടു പ്പാൻ അേപക്ഷി . ഘില്േജക്കാർ മുത 
ലായ േഗാ ങ്ങളുെട സിദ്ദ ൎാരന്മാർ അവെന്റ കൂട െച ം.
3. കന്ദഹാർ. കന്ദഹാരിേല ആയുധശാല യിൽ അനവധി ആയുധങ്ങളും െവടി 
േക്കാ കളും അല്ലാെത അമീർ േശഖരിച്ച 30,000 മ ന്ന് ധാന്യവും കിട്ടിയിരി 

. ജനുവരി ൧൯൹ ഒരു മതൈവരാഗി ഓർ അം നായ കെന െവടിെവപ്പാൻ
ഭാവി . അവെന തു ക്കി ള . മെറ്റാരുത്തൻ ഒരു നായകെന യും മൂ ഭടന്മാ 
െരയും കഠാരം െകാ കുത്തി എങ്കിലും ഒരു കുതിരാളൻ അവെന വാൾെകാ
െവട്ടിെക്കാ . സ്ത വത്ത്ൎ േസനാപതിയു െട ൈസന്യവും കന്ദപ്പാരിൽ എത്തി 
യതുെകാ ി ൽഫ് േസനാപതി നട ന്ന പട േഹരാത്തിേല െച ന്ന
വഴിയിലും അതിൽ നി ൭൦ നാഴിക അകന്നതുമായ ഗിരിസ്ഖിലാ മാറു ജനുവരി
൧൪൹ കന്ദഹാരിൽനി പുറ െപ്പടുകയും സ്ത വത്ത്ൎ പടനായകെന്റ ൈസ ന്യം
ഘജിനി ള്ള വഴിയിൽ കിട ന്ന േഖ ലാത്-ഇ-ഘില്േജ (Khelat-i-Ghilzai)
എന്ന നഗരത്തിേല ജനുവരി ൧൫൹ യാ യാക യും െച . കന്ദഹാരും കൂ 
റുപാട്ടിെന്റ പുര കായ്യൎെത്ത (evil) നവാബ് േഘാലം ഹസ്സാൻ ഖാൻ എന്നവരും
നയകായ്യൎെത്ത (political) േമ ജർ സൻേജാൻ എന്ന അം നായകനും േനാ ക്കി 
വരു . കന്ദഹാരിെല പാളയത്തിൽ 20 മതൈവരാഗികളായ ഗാസികൾ കഠാ 
രേത്താടു കട ഒരാെള െകാ ആറു േപ ൎ മുറി ഏ ിച്ചിരി എങ്കിലും
അവരിൽ ൫ േപർ കു ലെപ്പടുകയും ൪ ആൾ പിടിെപ്പടുകയും െച .
a. സ്ത വത്ത്ൎ പടനായകെന്റ കുതിരപ്പട ജനുവരി൨൧൹ േഖലാത്-ഈ-ഖിൽേജ
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എ ന്ന സ്ഥലത്തിൽ എത്തി. അവിടെത്ത കിേല്ല ദാർ െവടിെവക്കാെത അവി 
േടയുള്ള േകാട്ട െയ ഏ ിച്ചിരി . എന്നി ം േകായ്മയുെട പുതിയ ക നയാൽ
േസനാപതി തിരിേക ക ന്ദഹാരിേല തിരി േപാകു .
b. ഫി വരി ൮൹ േസനാപതിയായ ബി ൽഫ് ഗിരിസ്ഖിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ആ
ബാലവൃദ്ധം ഇം ിഷ്ക്കാെര സേന്താഷേത്താ െട ൈകെക്കാ . അവിേടത്ത േകാട്ട
ബഹു ഗംഭീരമുള്ളതു.
4. അഫ്ഗാനസ്ഥാന അമീരായ േശർ ആലി ഓേരാ കമ്മൎശാലകളും
(manufactories) വിസ്തീണ്ണൎഭൂമികളും ഉള്ളതു അല്ലാെത െപാൻ െവള്ളി നാണി 
യങ്ങളും ഉടമയാഭരണങ്ങളും ഭാരതഖണ്ഡേകായ്മ ഹുണ്ടികയും മ ം മു റുലക്ഷം
ഇളകുന്ന മുതലു . തെന്റ വാസാ ഗാരത്തിൽ െപാൻ െവള്ളിപാ ങ്ങളിൽ എ
േന്ന ഭക്ഷിക്കാറു . അമീരും രുസ്സേസനാപ തിയായ െതസ് ഗെനാവും ഹി കൂ 
ഷിെന്റ വട കിട ന്ന ഖുല് മ ബല്ഖ എന്നീ സ്ഥലങ്ങ ളുെട ഇടയിേല മജ 
രിെഫരിഫ് എെന്നാരു ഊരിൽ ഇരി . ഇതു വടേക്ക അഫ്ഘാ നസ്ഥാന 
ത്തിൽ കിട .
5. യാ ബ് ഖാൻ. ചില ഖിൽേജക്കാരും അവരുെട തലവനും ജല്ലലാബാദിൽ
ഇരി േമ്പാൾ യാ ബ്ഖാൻ ഘിൽേജക്കാരുെട ഒരു െചറുേകാട്ടേയയും ചില
തലവന്മാരുെട കുഡും ബങ്ങെളയും ഉപായത്താൽ പിടിച്ചതുെകാ ഘിൽേജ 
ക്കാർ ഒ യാ ബി വിേരാധ മായി കൂടി അവെന്റ പടയാളികേളാടു അങ്കം
കുെറപ്പാൻ ആരംഭിച്ചിരി (ജനുവരി ൨൩൹) കിജിൽബഷ് എന്ന േഗാ  
ത്തി യാ ബ് ഖാേനാടു കാബൂലിൽ െവ ള്ള വി വാദം നിമിത്തം ഏറിയ
സിദ്ദ ൎാരന്മാർ തങ്ങളു െട കുഡുംബങ്ങേളാടു കൂട കാബൂൽ നഗരെത്ത വിട്ടിരി  

.
യാ ബ് ഖാ ഇം ിഷ്കാേരാടു സന്ധി പ്പാൻ മന എ പറയു . അപ്പ 
നായ അമീർ മകെനെകാ സന്ധിക്കരുതു എ ആണ ഇടുവിച്ച കാരവും
േകൾ . ഏ തു സത്യം എന്നറിയുന്നില്ല. യാ ബ് ഇം ി ഷ്കാേരാടു വഴിെപ്പ 
ടാഞ്ഞാൽ അവർ വാലി മു ഹമ്മദിെന കാബൂലിൽ വാഴിപ്പാൻ സംഗതി യുണ്ടായി
വരും എ േകൾവി.
മ ാശിസംസ്ഥാനം.— പഞ്ചകാല ത്തിൽ ഗു രിൽനി (Guntoor) െചന്നപ്പട്ട
ണേത്താളം തീത്തൎ കീറുേതാട്ടി ഏകേദശം ൧൫൦ നാഴിക നീളവും ബക്കിങ്ങം
േതാടു എ ന്ന േപരുമു . ഇന്നാൾ ഒരു സാ ം മതാമ്മ യും ൪-൫ ദിവസം െകാ
ഗു രിൽനി െചന്നപ്പട്ടണേത്താളം വള്ളത്തിൽ സുേഖന എത്തിയിരി .
മഹാചീനം.— ക്വങ്ങ്സി എന്ന ഈ മ ഹാസാംരാജ്യത്തിെന്റ ഒരു കൂറുപാട്ടിൽ
ഈ യിേട വല്ലാത്ത േ ാഹം കിള ൎ വ . ആ മ ത്സരത്തിെന്റ തലവൻ ആർ
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എന്നാൽ ഇേ ാ ടം മഹാചീനേക്കായ്മയുെട േസനാപതിയായ ലീയുങ്ങ് േചായി
എെന്നാരു േ ഷൻ തെന്ന. ഇയ്യാൾ േകായ്മയിൽനി പല മാനാലങ്കാരങ്ങ ളും
ച വത്തൎ ിയിൽനി െപരു ആദരവും അനുഭവിച്ചതുെകാ ഉന്നതഭാവവും
കീത്തൎ ി തൃഷ്ണയും മാ ം അവെന നട എ ഹി പ്പാേന പാടു . ആയ 
വൻ തെന്റ നിലമ്പ റ കെള വി പിരി മുതൽ െകാ അ മ്പതിനായിരം
േചകവന്മാെര േശഖരി അ വെര െകാ ആ കൂറുപാടിെന തനി കീ െഴ്പടു  
വാൻ ഉത്സാഹി . ഇതുവെര ം േകായ്മ അവെന്റ ൈസന്യെത്ത തടു കള
വാൻ തുനിയാത്തതു കൂടാെത സ്വാമിേ ാഹ ത്തിെന്റ ആത്മാവു അടുത്ത കൂറുപാടു 
കളിേല ം പര കാണു . ചീനേക്കായ്മ ആ േ ാഹി കെള േവഗം ജയിച്ചട 
ക്കാഞ്ഞാൽ െകടുപ്പാൻ വഹിയാത്ത വന്തീ ആ മഹാരാജ്യത്തിൽ പാളി ക്കത്തി
േപാകും.
യൂേരാപ്പ Europe.
ഇം .— ച വത്തൎ ിനിത്ത രാനവ കൎെള ചതികുല െചയ്വാൻ വിചാരിച്ച ഒരു
ഖ ലെന തടവിൽ പാപ്പൎി വരു .
ഇതാല്യ.— ഭാഗ്യ റി (lottery) എന്ന വല്ലാത്ത കളി ഇതാല്യ രാജ്യത്തിലുമു
എ തേന്നയല്ല ആയതു േകായ്മയുെട അധികാര േത്താടു നട . � കളി ം
ചട്ടിക്കളി ം ഏറ േഭദം ഇല്ല. ചട്ടിക്കളി െചറുങ്ങെനയും ഭാഗ്യ റി വലുങ്ങെന 
യുമുള്ളതേ . അതിൽ ചതി ഇതിേലാ വഞ്ചനയില്ല. എങ്ങേനെയ ന്നാൽ േകാ 
യ്മ മുേഖന പിരിപ്പി കൂട്ടിയ മുത ലിെന േകാെയ്മ ം ജയശാലികൾ ം വിഭാ
ഗി െവച്ചതിൽ പിേന്ന ഇ ി ജയാശാലിക ളും അവരവ ൎ തരം േപാേല
ഇ ി മുതലും മുൻ നിശ്ചയ കാരം ഒരു കുറി നാളിൽ ചീ െട്ടടുപ്പി അക്കമുടയ 
വ വീത മുതൽ കിട്ടാ റു . ഇങ്ങേന ഭാഗ്യ റിയുെട അക്കങ്ങെള വലിെച്ചടു 

ന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ െനയ െപാലി എന്ന നഗരത്തിൽ തുകെപ്പരുപ്പേമ റിയ
ഒ െതാ നാലു വെരയുള്ള അക്കങ്ങൾ ഒരു പാതിരിയച്ച വന്നതിനാൽ തനി 

നിമിഷത്തിൽ ഏകേദശം എ ലക്ഷേത്താളം രൂപിക ൈകവശമായി വ .
എന്നാലും അ തിൽ സേന്താഷിപ്പാൻ ഇട വന്നില്ല. അേന കർ തങ്ങളുെട നിന 
വു കാരം തീരാത്ത പ ണത്തിൽനി ഭിക്ഷാദാനം പലവഴിയായി ഇരന്നതു
കൂടാെത ഏറിയവർ ഭാഗ്യ റിയിൽ വലിയ േനട്ടം സമ്പാദിേക്കണ്ടതി ലാഭം
കൂ ടിയ അക്കങ്ങെള തങ്ങൾ ം പറ െകാടുപ്പാ ൻ പാതിരിയച്ചെന അലമ്പാ 
ക്കി ടങ്ങി. െപാറുതി മുട്ടിയേപ്പാൾ താൻ ക ന വാങ്ങി പരേദശേത്ത പുറ 
െപ്പ േപായി. അവിേട യും തനി സുഖം വന്നില്ല. അേതാ ഇതാ ല്യ േകാെയ്മ 

അട വാൻ നിവ്വൎാഹമില്ലാെത തിെപ്പട്ട കുേമാറയിേല പിടി പറിക്കാർ
പാതിരിയച്ചെന േഹമി േനരി ഏഴയും േകാഴയും വാങ്ങിയ േശഷം തൃപ്തിെപ്പടാ 
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െത അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ മറി ം പിര മുണ്ടായിട്ടാണു � വലിയ സമ്പാദ്യം
സാധി വന്നതു എന്ന ദു തിെയ രാജ്യത്തിൽ നീ േള പരത്തിേപ്പായതുെകാ
േകായ്മ േകട്ടതി െന നമ്പി താൻ ബാകിൽ പലിെശക്കിട്ട മൂ ലക്ഷത്തിൽ ചില്വാ 
നം ഉറുപ്പികെയ തടസ്ഥം െച അവെന്റ േനെര കക്ഷിയായി വ്യവ ഹരിപ്പാൻ
തുനിഞ്ഞതിൽ ഒ ം സാധിച്ചില്ലാ താനും. Chr. Volksb. 1878. No, 28.
െനാെവ മാസത്തിൽ സ്ഥിതിസമത്വ ക്കാർ (Socialists) എന്ന േകായ്മ മറി കാ 
രുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ ഇതാല്യരാജാവിെന കു ത്തി െകാ വാൻ തുനിഞ്ഞ 
തു കൂടാെത ഏക േദശം ആ സമയ തേന്ന ഒരുത്തൻ ഹി ാന്യരാജാവിെന
ചതികുല െചയ്വാൻ ഭാവി . തുനിച്ചൽ ര ം ൈദവവശാൽ വ്യത്ഥൎ മാ യി േപാ 
യി.
ആ ിക്ക Africa.
സു ത്യാശ മുനയിെല ജൂലുകാപ്പിരികൾ നാേതാലിൽ െവ വലിയ ആൾ േശഖ 
രേത്താ ടു കൂട (ഇരുപതിനായിരേത്താളം എ േക ൾവി) ഒരു ൈസന്യ ട്ടത്തി 

വലിയ െഞരിക്കവും ആൾ നഷ്ടവും വരുത്തി ൧൫൦൦൦ പടയാളികൾ അടുത്ത
പാളയങ്ങളിൽ ഉെണ്ട ങ്കിലും ഇം ന്തിൽനി ം േവണ്ടി വന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ 
നി ം പുതിയ പട്ടാളങ്ങെള അ യ ം.
െതൻഅേമരിക്ക South-America.
ഈ ഖണ്ഡത്തിെന്റ ഓേരാ രാജ്യങ്ങളിൽ പകവീളുന്നതും നയത്താൽ ചതികുല
െച ന്നതും ഒരു സ ദായം ആേ ായി. കഴിഞ്ഞ പത്താ കളിൽ െബാലിവ്യ 
യിൽ മൂ ം എ ക്വാേദാരിൽ ഒ ം ലീമാവിൽ ഒ ം ഇങ്ങ െന അ രക്ഷാപുരു 
ഷന്മാർ ഒളികുലയാൽ അന്തരി േപായതു കൂടാെത ൧൮൭൮ െനാ െവ ൧൪൹
ഒരു കീഴ് നായകൻ െപരൂവി േല ജനേക്കായ്മയുെട രക്ഷാപുരുഷെന ചതി കുല
െച ം അേദ്ദഹം െവടിെകാണ്ട ഉടെന അറുകുല എ ം എെന്ന െകാന്ന ആ സാ 
ധു വി ഞാൻ ക്ഷമി എ ം പറ ഒരു പാതിരിയച്ചെന്റ ൈകയിൽനി 

ഒടുക്ക െത്ത അഭിേഷകം ൈകെക്കാ സമാധാന ത്തിൽ മരിച്ചിരി .
ആ മനുഷ്യൻ െപരൂ വിൽ ഒന്നാം കായ്യൎസ്ഥൻ എങ്കിലും ഒരിക്കലും തി ിയ
നടത്താെതയും പണവും സുഖാനു േഭാഗവും അേന്വഷിക്കാെതയും അധികാരല
ഹരിയും പിടി ദുശ്ശീലം കാണിക്കാെതയും സ്വന്ത കുഡുംബത്തിൽ മേത്താടു
നട ക യും ആൺമക്കളുെട പഠി ം ബാലശിക്ഷയും എ യും താ യ്യൎമായി
േനാ കയും സ്വന്ത രാജ്യെത്ത തന്നാൽ ആംവണ്ണം നന്നാ വാൻ അദ്ധ്വാനി 
ക്കയും െചയ്തിരു . ആ മഹാ െന്റ േപർ മാനുേവൽ പേദ്ദ ൎാ എന്നേ .
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