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THE REV. JACOB RAMAVARMA
യാേക്കാബ് രാമവമ്മൎൻ

ഒരു ഹി പാതിരിയുെട ജീവിതം

(VI◌ാം പുസ്തകം ൬൦ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
ഇ കാരം അേ എെന്റ കഥാസംേക്ഷപം. കത്തൎ ാവു ഈ നാ ര സം 
വത്സരം എെന്ന കാ നടത്തി എെന്റ സകല അപരാ ധങ്ങളിലും എെന്നക്ക 
നി രക്ഷിപ്പാനായി അവൻ എനി െചയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ എ വലിയതു
— എേന്നാടു സമവയ ള്ള അേനകം േസ്ന ഹിതരും ബ ക്കളും രക്ഷയില്ലാെത
മരിച്ചി ം എെന്ന തെന്റ അനന്ത കൃപയുെട ഒരു തൂണായി ഇ സംവത്സരം ജീ 
വേനാേട രക്ഷിച്ചതു എ യും ആശ്ചയ്യൎം! അവെന്റ നാമത്തിൻനിമിത്തം സകല 
വും ഉേപക്ഷി വിടുന്നവ ൎ ഇഹത്തിൽ തെന്ന നൂറിരട്ടി ലഭി ം എന്ന വാഗ്ദ 
ത്തം മിക്കവാറും ഈ പ വഷൎത്തിന്നകം എ ാവശ്യം എനി അ നു 
ഭവമായിരി ; പരത്തിേല ള്ളതും അവൻ നിശ്ചയമായി നിവൃത്തി തരും
എ ഞാൻ ഉറപ്പായി വിശ്വസി . അവെന്റ രക്തം എെന്റ രക്ഷയും അവ 
െന്റ മരണം എെന്റ നിത്യജീവനും ആകു . കത്തൎ ാവു ഇ കാരം തെന്നത്താൻ
എനി െവളിെപ്പടുത്തി എെന്ന േമാചി രക്ഷിച്ചതിെന്റ േശഷവും എന്നിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന പിൻവീ േസ്നഹ റവു ഗവ്വൎം അസ ഷ്ടി സ്വനീതി അവെന്റ േവ 
ലയിലുള്ള ഉത്സാഹ റവു മുതലായ െതററുകൾ് കുറവല്ല (= േവ േവാളമു )
നി ശ്ചയം എങ്കിലും ഇവെയല്ലാം അവൻ എേന്നാടു കണക്കിടാെത തെന്റ സ്വ 
ന്ത വിശുദ്ധരക്തം നിമിത്തം എേന്നാടു ക്ഷമി തെന്റ ആത്മാവിനാ ൽ എെന്ന
സകല സത്യത്തിലും താഴ്മയിലും േസ്നഹത്തിലും നടത്തിക്ക നി രക്ഷി ം
എ വിശ്വസി അവേനാടു അേപക്ഷി .”
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േമൽ എഴുതിയ കാരം രാമവമ്മൎൻ തെന്റ ജീവിതം ഗുണേദാഷ ങ്ങൾ ഒ ം ഒഴി 
ക്കാെത അറിയിച്ച േശഷം പീഠത്തിൽനി കിഴി പാതിരിസാ ന്മാരുെട
മുമ്പിൽ വ നില്ക്കയും െച . — സഭ ഒരു പാ പാടീ െഹബിൿ സാ പിേന്ന 
യും ാത്ഥൎ ി അവേനാടു ഓേരാ േബാധനകളും ഏ വാനുള്ള സ്ഥാനേത്താടു
സംബന്ധിച്ച ഉപേദ ശങ്ങളും െചാല്ലിെക്കാടു . പിേന്ന നാലു സാ ന്മാർ, തങ്ങ 
ളുെട മുമ്പാ െക മു കുത്തി ഇരുന്ന രാമവമ്മൎെന്റ തലേമൽ ൈകെവ ഓേരാ അ
നു ഹപദങ്ങെള പറ സ്ഥാനത്തി നിേയാഗി െകാടുക്കയും െച . തീ◌ൎ 
െച്ച ഒരു പാ പാടി ാത്ഥൎ നയും അനു ഹവും േക സഭ സേന്താഷേത്താെട
പിരി േപാകയും െച . ഇങ്ങേന അേ ാ ടം ഉപേദശിയായവൻ പാതിരിയാ 
യി താ യ്യൎേത്താെട പുതിയ സ്ഥാന േത്താടു അടുത്ത േവലകെള സഭയിലും പുറ 

ം നടത്തി—കത്തൎ ാവു അവെന്റ വൃത്തികെള അനു ഹി വിശ്വാസികളുെട
േസ്നഹം സ മൃദ്ധിയായി അവ നല്കയും െച . അവൻ ഇ കാരം ബഹുകാലം
സെഭ ഉപകാരമായി തീരും എ വിചാരി ആശിപ്പാൻ സംഗതി യുണ്ടായി
അവ നാ ര വയ മാ ം ഉണ്ടായിരു വേല്ലാ; എ ന്നാൽ കത്തൎ ാവി 
െന്റ വിചാരങ്ങൾ േവെറ ആയിരു . പക്വഫലമാ യി അവെന േവഗം ഈ േലാ 
കത്തിൽനി എടു നിത്യരാജ്യത്തിേല ൈകെക്കാൾവാൻ അവ ഇഷ്ടം
േതാന്നി. അക്കാല വസൂരിദീ നം ക രിലും മ ം വളെര വീയ്യൎേത്താെട പര 

നട അേനകം ആളുകൾ മരി എങ്കിലും രാമവമ്മൎൻ ഒ ം േപടിക്കാെത
ദീനക്കാെര െച ക ആശ്വാസവാ കെളയും മ ം പറ ാത്ഥൎ ി േപാ 

െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ ആ ദീനം തനി ം വ . ഓർ ഉപേദശി ആയതു ഗു 
ന്ദ ൎ സാ ി കെത്തഴുതി വിവരിച്ച കാരം താേഴ പറ യു .
”നിങ്ങൾ ക ൎ വ േപായേശഷം ഉണ്ടായ അവസ്ഥകൾ അ റിയുമേല്ലാ രാ 
മവമ്മൎൻ അയ്യ വസൂരിവ മരിച്ച അവസ്ഥ തേന്ന. ഞാൻ ഫി വരി ൨൹
ക ൎ േപായിരു അേപ്പാം തെന്ന അവ ൎ വസൂരി പനി െപാന്തി
തുടങ്ങിയതുെകാ ആരും അവിെട േപാകരുതു എ െഹബിൿ സാ ക ിച്ചി 
രുന്നതുെകാ എനി ഒ െച േനാക്കാനും കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല. അഞ്ചരക്ക 
ണ്ടിക്കാർ ചിലരും അയ്യെന്റ ഭായ്യൎയും തേന്ന അടുേക്ക ഉണ്ടായിരു . കണ്ടവർ
ഒെക്ക ദീനം നല്ല മാതിരി ആകു എ പറ . ചികിത്സ െദാക്തർ സാ ി 
േന്റ തു തേന്ന ആയിരു . വസൂരി ഇറക്കം െവച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ േതങ്ങ പ്പാൽ
െവന്ത എണ്ണ പിരെട്ടണം എ ക ിച്ചാെറ കറുത്തവ ൎ വിേരാ ധം േതാന്നി
എങ്കിലും ക ന അനുസരി പിരട്ടിയതിനാൽ നെന്ന വി ഷമി േപായി അതു
തെന്ന അല്ല മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതു േപാെല അല്ലദീനം പിെന്നയും പിെന്നയും അധി 
കമായി അയ്യ കൂട ട സ്ഥിരബു ദ്ധി തേന്ന വി േപായി. സാ ഒരിക്കൽ െച 
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ക സംസാരിച്ചാെറ ൈകെകട്ടി ഞാൻ ഒരു ആശ്വാസസ്ഥലം കാണു
അതു മഹാസേന്താ ഷം എ പറ . േമാെശ എന്നവനും അയ്യെന്റ അടുെക്ക
തെന്ന ആയിരു ; ആയവേനാടു ദീനക്കാരൻ േയശുവിേന്മൽ േനാേക്കണം എ

ം തെന്റ ഭായ്യൎേയാടും നീയും േയശുവിെന േനാക്കിെക്കാൾക എ ം മ ം പറ 
. അതുകൂടാെത ദീനം വരുന്നതി മുെമ്പ തെന്ന അയ്യ െന്റ ശീലം നെന്ന

പതമുള്ളതും ദയയുള്ളതും കണ്ടിരു . അേദ്ദഹം ഉ പേദശികളിൽ ഒരു അരയ 
ന്നം തേന്ന ആയിരു . സെഭ ം അവെന െകാ വലിയ ഉപകാരം വന്നതു.
കത്തൎ ാവു അവെന നീക്കി തെന്റ രാ ജ്യത്തിേല എടുത്തതു ഉപേദശികൾ ം
സെഭ ം ഒരു ശിക്ഷ തെന്ന ആ കു . എനി ൨൯ വയസ്സായി െചറുപ്പത്തിൽ
എെന്റ അമ്മ മരി ര കാരണവന്മാർ മരി മ ം ഓേരാ ദുഃഖം വ എങ്കിലും
ഇ ദുഃഖം എനി ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കാരണം േയശുവിൽ രക്ഷ ഉെണ്ട ം പാപി 
കളുെട േമൽ ൈദവത്തി കരുണ ഉെണ്ട ം മ ം അവൻ എേന്നാടു പറ ;
മുെമ്പ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥെയ കുറി േകട്ടി തേന്ന ഇല്ല. അവൻ എ െന്ന ക◌ൎ 
ത്താവിെന്റ വഴിയിേല ഉന്തിയിരു . എെന്റ അയ്യൻ ഇ േപ്പാൾ കത്തൎ ാേവാടു
കൂട ഇരി . ഫി വരി ൧൧൹ അവർ മരി ച്ചതു.”
ഇങ്ങേന ൈദവം ഈ ക്ഷ ിയെന സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ കൂടി നടത്തി തെന്റ രാജ്യ 
ത്തിെന്റ അവകാശത്തിനായി ഒരുക്കി പല കാരം േനർ വഴിയിൽനി െതറ്റി 
േപ്പായ സമയത്തിലും അവെന ൈകവിടാെത പിെന്നയും പിെന്നയും അേന്വഷി
തികഞ്ഞ ജയത്തിേല േവശി പ്പിക്കയും െച . സ്വന്ത രക്ഷെയ ഭയേത്താടും
വിറയേലാടും സമ്പാദി മറ്റവ ൎ ം അതിെന്റ വഴി കാണിേക്കണ്ടതി അവ
ഒടുവിൽ സ ത്യമാനസാന്തരവിശ്വാസങ്ങെള െകാ ാപ്തി വന്നതു. ഇ കാരം
വലിയവെര താ വാനും താണവെര ഉയത്തൎ ി തെന്റ േവല െകാ ന്നവരാ 
ക്കി േയാഗിപ്പാനും ൈദവത്തിനു വകയുെണ്ട ഈ ആളുെട ജീവിതവിേശഷ 
ങ്ങളിലും െതളി വരുന്നതു. വായി ന്നവർ ൈധയ്യൎം പൂ അവൻ െചയ്തതു
േപാെല സകലവും വി രക്ഷെയ േതടി നിത്യജീവെന്റ ലബ്ധിക്കായി നല്ല േപാർ
കഴിച്ചാൽ അവ സാധിച്ചതു സാ ധിക്കാതിരി േമാ? േലാകരക്ഷിതാവിെന്റ
വിളി ഇതാ വായി േകൾ പ്പിൻ. ൧൧, ൨൮ – ൩൦.
അല്ലേയാ അദ്ധ്വാനി ം ഭാരം ചുമ ം നട േന്നാേര ഒക്കയും എ െന്റ അടുക്കൽ
വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങെള തണുപ്പി ം. ഞാൻ െസൗ മ്യതയും ഹൃദയത്താഴ്മയുമു 
ള്ളവനാകെകാ എെന്റ നുകം നിങ്ങളിൽ ഏ െകാ എങ്കൽനി പഠിപ്പിൻ
എന്നാൽ നിങ്ങളുെട ആത്മാക്കൾ വി ാമം കെണ്ട ം. കാരണം എെന്റ നു 
കം മേനാഹരവും എ െന്റ ചുമടു ലഘുവും ആകു .
വിവരം
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പാരിടത്തിൽ തിന്മയിനുൾപട്ടമതൎ്യർ തീയായ പാരവശ്യ ജിഹ്മഗത്തിൻ പട്ടട 
യിൽ ചീയാെത ഭാരെമടുത്തിമ്മഹിയിൽ പ ദി ിയാന്നൎ ഭാരവൃതം െചെമ്മ 
യ്യിൽ പ ഭവാൻ ീയീേശാ! തിന്മയിനുൾ പട്ടമതൎ്യർ തീയായ പാരവശ്യ ജിഹ്മ 
ഗത്തിൽ പട്ടടയിൽ ചീയാെത ഭാരെമടു ത്തിമ്മഹിയിൽ പ ദി ീയാന്നൎ
ഭാരവൃതം െചെമ്മയ്യിൽ പ ഭവാൻ ീയീേശാ പാരിടത്തിൽ
േശഷം പതിനാലു വൃത്തങ്ങളും ഈവിധം പാടിെക്കാേള്ളണ്ടതു.
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THE HUMAN SKULL (3) — THE FACE
മുഖാസ്ഥികൾ

(VI. 23 ഭാഗത്തിെന്റ തുടച്ചൎ).
തലേച്ചാറ്റിെന അടക്കിക്കാ ന്ന തലമണ്ട േമലും കീഴും ഉള്ള ന ന്നാലു എ ക 
ളാൽ രൂപിക്കെപ്പട്ടിരി എ നാം മുേമ്പ കണ്ടിരി വേല്ലാ. തലേച്ചാറ്റി 
െന്റ അതിമൃദുവും േനരിയതുമായ മജ്ജെയ േമൽപുെരെക്കാത്ത മണ്ടയാകുന്ന ചല്ല 
ത്തിനക ഹാനി വരായ്വാൻ ചരതിച്ചിരി . അതിെന്റ എല്ലകൾ ഉറ ം
കടുപ്പവുമുള്ളവയേ .
ഇേപ്പാൾ മുഖത്തിെന്റ 15 എ കെള വിവരി . ഈ എ കൾ മുഖത്തി
വടിവു വരുേത്തണ്ടതാകെകാ േമൽപറഞ്ഞവണ്ണം കടുപ്പമുള്ളവയല്ല. ഇവറ്റിൽ
ആറു ഇണ (േജാടു) െയ കളും, മൂ തനി െയ കളും ഉ . അവയാവിതു:
േമേലത്ത അരെവ ര ; അണ്ണാെക്കല്ല ര ; തുന്തെയ ര ; കണ്ണീെര
ര ; ) മൂെക്ക ര ; ചല്ലെയ ര ; െകാഴു െവ ഒ ; താടിെയ ഒ ; നാ 
െക്ക ഒ ; എന്നിവ തേന്ന. ഇ ങ്ങേന തല മുഴുവേന ഇരുപെത്ത ഏപ്പി കൂട്ടി 
യിരി എന്നറിക.
I. മുഖത്തിെന്റ േമൽപ :
൧. അരെവ കൾ ര . െനറ്റിെയല്ലിേന്റയും പുരികങ്ങളുെടയും കീേഴ നി ന്ന
ഈ എ കൾ മുഖത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരി . ച തുരാകൃതിയും നന്നാലു
ആണികളും ഉള്ള അരെവ കളുെട അടിയിൽ പ തിനാറു പ കളുെട ദ്വാരങ്ങൾ
കുഴി കാണാം. അവ ര ം മൂക്കി െന്റ കീഴിൽ തമ്മിൽ ഏച്ചിരി . അര 
െവ കളുെട േമൽഭാഗം ക ൺതടങ്ങളുെട കീഴംശമായിരി .
൨. അണ്ണാെക്ക കൾ ര ം േമലാ േപാേല വായുെട േമലും പി ം ഇരു
അണ്ണാക്കിെന ഉണ്ടാ . അവെറ്റയും കൂെട ഏ െകാ തെന്ന നടുവിൽ
െതാടുത്തിരി . അവറ്റിെന്റ ഓരായം േചരാ തിരിക്കിേലാ നല്ലവണ്ണം ഉച്ചരി 
പ്പാൻ കഴിവില്ലാെത േപാകുന്താനും.
൩. തുന്തെയ കൾ ര ം മുഖത്തിെന്റ പക്കങ്ങളിൽ െചന്നിെയ ല്ലിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഇരി . അവ പാലം േപാെല അരെവല്ലിൽനി െചന്നിെയ വെര വില്ലി
നി . ഈ എ െനറ്റിെയേല്ലാടും അരെവ കേളാടും പിരടിെയേല്ലാടും പേല്ല 
പ്പിനാൽ തേന്ന ഇണങ്ങി വരു . കടുപ്പമായ വ ക്കെള േപാലും കടി െപാ 
ട്ടിപ്പാൻ േവണ്ടി തുന്തെയല്ലിേന്മൽ പറ്റിക്കിട ന്ന മാംസനാരുകൾ സഹായി  

.
൪. കണ്ണീെര കൾ ര ം കൺകുഴികളുെട (തടങ്ങളുെട) അക േനരിയതും
ചതുരവുമായ എ കൾ ആയി അരിപ്പെയേല്ലാടും) െനറ്റി െയേല്ലാടും ഇണഞ്ഞിരി 
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.
൫. മൂെക്കല്ലകൾ ര ം മൂക്കിെന്റ േവരുകളായി എ യും കടുപ്പ േത്താെട ക  
കൾക്കിടയിൽ കിട . ഇവേറ്റാടു മാംസഞ്ഞര െകാ ള്ള മൂ േചന്നൎിരി 

.
൬. ചല്ലെയ ര ം മൂക്കിൻ ഗുഹയുെട ഉള്ളിൽ തേന്ന അരെവ കേളാടും ശംഖാ 
കൃതിയായ അരിപ്പെയേല്ലാടും കണ്ണീെര കേളാടും ഇണ ങ്ങിയിരി . മൂക്കി 
െന്റ ഉള്ളിൽ ഇനിയും ഒരു എ കിട . ആ യതു േഞേങ്ങാൽക്കരികണേക്ക 
യിരു മൂക്കിെന രണ്ടംശങ്ങളാക്കി വിഭാ ഗി ന്ന െകാഴുെവ തെന്ന. (7)
II. മുഖത്തിെന്റ കീഴ് പ .
ഈ അംശത്തിൽ രെണ്ട കേളയു . താടിെയ ം നാെക്ക ം തേന്ന.
൧. ലാടാകൃതിയുള്ള താടിെയല്ലി നടുവിൽ തടി ം െചന്നിെയ കേളാടു ഓേരാ
െകണി മുള്ള ര െകാ കൾ ഉ . ഈ എല്ലിെന്റ നടുവിേല തടിപ്പി താ 
ടി എ ം െകാ കൾ് കവിൾത്തടം എ ം പറയു . െകാ കളുെട വിേശ 
ഷമായ ആണി മുടിയാണി എ േപർ. താടിയുെട േമല്ഭാഗ വീ ം മി 
ന്നാരപ്പ കൾ 2 കൂച്ചൎൻ പ കൾ 4 കുലപ്പ കൾ 6 അണ്ണിപ്പ കൾ ആേക 16
പ കൾ േവ ം ദ്വാരങ്ങളും കിട . ഭക്ഷണെത്ത ഇരൈപ്പ (ജീണ്ണൎ 
േകാശത്തിന്നാ യി) ചവച്ചരേക്കണ്ടതി അവേറ്റ ചുറ്റിലും കടുപ്പമുള്ള മാംസനാരു
കളും ദശ കളും െകാ ബലെപ്പടുത്തിയിരി .
൨. നാെക്ക ഒ . േതങ്ങാപൂൾ േപാേലത്ത ഈെയ െതാണ്ട യുെട േമലും താ 
ടിയുെട പിന്നിലും െചന്നിയാണി (െചന്നാണി) േയാടു 1 ഏ വരു .
േമൽപറഞ്ഞ തലേയാട്ടിെന്റ എ കൾ െകാ തലയിൽ അ മടകൾ ഉളവാ 
കു .
൧. തലേച്ചാറ്റിെന ൈകെക്കാൾ്വാനുള്ള മണ്ടമടയും
൨. ക കളും കണ്ണീർപീളകളും നിെല ന്ന മുേക്കാണിച്ച ര കൺതടങ്ങളും
൩. മണമുള്ള വ ക്കളുെട വാസനെയ പിടിച്ച െകാ ന്ന ര മൂക്കിൻ തുളകളും
൪. നാവി ം പ കൾ ം ഉള്ള ഇരിപ്പിടവും ഭക്ഷണ ഇറക്കത്തി േയാജ 
നവും ആയ വായു
൫. തുന്തെയല്ലകളുെട പിന്നിൽ കിട ന്ന െചന്നി ദ്വാരങ്ങളായ േകൾവി ളക 
ളും എന്നിവ തേന്ന.
തലേച്ചാറ്റി ആവശ്യമായ പരിപാലനേയയും ചെവ ന്നതിൽ െപടുന്ന കഠി 
നതേയയും നേല്കണ്ടതി പലവിധം അസ്ഥികളാൽ രൂ പിച്ച മണ്ട ശിശുവി
തേന്ന ഉറേപ്പാെട തികവായി ഇരി െവങ്കി ലും തലേച്ചാറു വദ്ധൎി മളവിൽ
പേല്ല കൾ േഹതുവായി തലെയ ക ൾ ം വളരുവാൻ ഇടയു . തല മനുഷ്യ 

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 െമയ് 10

രുെട ശരീരത്തിൽ എ യും ആശ്ചയ്യൎമായ ഒരു അവയവമായി ചമച്ചതു വിചാ 
രിച്ചാൽ ആയതു ഉട യവെന്റ ജ്ഞാനെത്തയും ൈവഭവെത്തയും കുറി നമു
ഏറ്റവും വലിെയാരു സാക്ഷി െകാടു താനും. E. Zbdfr.
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THE USE OF A STOCKING
ചരണേകാശം െകാ ള്ള േയാജനം

”അേമ്മ ഇ ആ വലിയ (പുക ൺ) പുക േഗാപുരപ്പണി മുഴുവൻ തീീരു 
േമാ? എ െചറിയ െചറുക്കനായ േതാം അമ്മേയാടു േചാ ദി ” തീ ൎ േപാ 
കും നിശ്ചയം; അവർ ഇ ഏണിപ്പലകകൾ മുതലാ യതു അഴി പണി മതിയാ 

ം എ അഛ്ശൻ തെന്ന െചാല്ലിയതു എ േയാ സേന്താഷം. ഇ ഉയന്നൎ
േഗാപുരങ്ങെള എടുപ്പി ന്നതു അപാ യമേ ; അഛ്ശൻ എ യും ഉയരത്തിൽ
നി ന്നതു ഞാൻ കാണുേമ്പാൾ തലതിരി േപാകു ” എ അമ്മ ഉത്തരം
പറയുന്നതിന്നിടയിൽ ഭത്തൎ ാവി മുത്താഴം ഒരുക്കി െവ . െചറിയ േതാം ദി 
നംേതാറും അതു അഛ്ശ െകാ േപാകും കാരം അ ം െകാ െച്ച
കാത്തിരു . ”അഛ്ശൻ ഇറങ്ങിവരും മുെമ്പ ഞാൻ േവെറ ആളുകേളാടുകൂടി കൂ 
ക്കി വിളി ം എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ” അഛ്ശൻ െസൗഖ്യേത്താെട ഇവിെട എ
ത്തിയാൽ നാം നാെള ഒരു നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി ആ ം െകാ ഒരു മി ഒരു
നല്ല േദശത്തിൽ േപായി അവിെട െവ ഭക്ഷി ം കളി ം സേന്താഷി െകാ 
ണ്ടിരി ം” എ അമ്മ പറ .
”അതു എ യും നല്ലതു” എ േതാം സേന്താഷി െചാല്ലിെക്കാ പാ  
േത്തയും അപ്പേത്തയും എടു പുറെപ്പ േപായേപ്പാൾ അ മ്മ െപട്ട മുറി 
യിൽ പു മു കത്തി ” ിയ ൈദവേമ! എെന്റ ഭത്തൎ ാ വിെന ഇന്നേത്ത ദി 
വസത്തിൽ കാ രക്ഷിേക്കണേമ” എ ാത്ഥൎ ി . ഈ സമയത്തിൽ
തേന്ന േതാം അഛ്ശെന്റ അടുക്കൽ െച ഭക്ഷ ണങ്ങെള ഏ ി െകാടുത്തതി 
െന്റ േശഷം ചിന്ത കൂടാെത എഴു പള്ളിയിേല േപായി സന്ധ്യയായേപ്പാൾ
മകൻ ആ േഗാപുരത്തിൻ പണിത്തീപ്പൎിെന കാേണണ്ടതി അവിേട െച 

. അഛ്ശൻ തനി ഒരു സൂചിേയാെടാത്ത അറ്റത്തിേന്മൽ നി ന്നതിെന
കണ്ടാെത, േതാം വളേര അതിശയി ഭയെപ്പ , പണിസ്ഥല എത്തിയേപ്പാൾ
ആളുകൾ േകാണികെളയും തൂണുകെളയും അഴിെച്ചടുത്തിരു അഛ്ശൻ േമ ാ 
ട്ടിൽ നി പണി േകവലം തീ ൎ േവാ എ േനാക്കി അനന്തരം െതാപ്പി എടു

യത്തൎ ി താെഴ നി ന്നവേരാടു കൂെട സേന്താഷേത്താെട കൂക്കി ആ ൎ യും
െച . െചറിയ േതാം താനും എ യും വിേനാദേത്താെട അവേരാ ടു കൂടി ആ◌ൎ 

. ”കയറു” ”കയറു” എ െപട്ട േമലിൽനി ഭയങ്ക രമായ ഒരു നിലവി 
ളി േകട്ടേപ്പാൾ പണിക്കാരും കാണികളും െഞട്ടി അ മ്പര മിണ്ടാേത നി .
അേയ്യാ! ഒടുക്കത്തിൽ മുകളിൽനി ഇറങ്ങിവ േര ന്നവനായി ഏണികേള 
യും പലകകേളയും അഴി ന്നതി മുേമ്പ മീേതയുള്ള െകാക്കേയാടു ഒരു കയറു
െക വാൻ മറ േപായി എ എല്ലാവരും ക േപടി ആരും ഒരു വാ
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േപാലും പറഞ്ഞില്ലതാനും; എ െചേയ്യണെമ ആരുമറിഞ്ഞതുമില്ല. ഒരു കയ 
റു ചാടി െകാടു പ്പാൻ േഗാപുരത്തിെന്റ െപാക്കം നിമിത്തം പാടുമില്ലേല്ലാ. സാധു 
വാ യ അഛ്ശേനാ േഗാപുരത്തിേന്മൽനി ഭയേത്താടും വിറയേലാടും ഈ ഭ
യങ്കരമായ അഗാധത്തിൽ േനാക്കിയാെറ മരണഭീതി അവെന പിടി അവെന്റ
വിയ ൎ ഇറ്റി റീണു; ഞാൻ ഇേപ്പാൾ മരണത്തിെന്റ വാ യിൽ കുടു ം എ ം
ഈ അ സ്ഥലം ചാഞ്ചാടുകയും ചായുകയും െച എ ം അവ േതാന്നി 
യതു െകാ അവൻ ക കെള അട അേശഷം ബുദ്ധിമുട്ടി വല നി .
തെന്റ ഭായ്യൎേയാ വീട്ടിൽ ഉത്സാഹേത്താെട പണി െച െകാണ്ടി രി േമ്പാൾ
യദൃഛ്ശയായി െചറിയ േതാം പാ വ അക അ േമ്മ! അേമ്മ! അയ്യ 
േയ്യാ! കയറു െക വാൻ അവർ മറ േപായി! അഛ്ശ ഇറങ്ങി വരുവാൻ
കഴികയില്ലേല്ലാ! എ നില വിളി പറ . ഒരു മിന്നൽപിണർ എന്ന േപാ 
െല ഈ വത്തൎ മാനം അമ്മെയ തട്ടി അ വൾ ഒരു നിമിഷത്തിന്നിേട ഉൾഭയം
അക വാൻ മുഖം ര ൈക െകാ മൂടി ദീഘൎ ശ്വാസേത്താെട ൈദവേത്താടു

ാത്ഥൎ ി വായു േവ ഗേത്താെട വീടു വി ആ അപായമുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ഭ◌ൎ 
ത്താെവ കാണ്മാൻ പുറെപ്പ േപായി.
അവൾ േഗാപുരത്തിെന്റ അടിയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവിെട കൂ ടിയ ജനസമൂഹം
അവേളാടു: നിെന്റ ഭത്തൎ ാവു താേഴ ചാടും എ ം അവൻ അവിെട നി തുള്ളി 
ക്കളയും എ ം വിളി പറഞ്ഞതു േക അവൾ: എെന്റ ാണനാഥ! അെതാരി 
ക്കലും െചയ്യരുേത! നിങ്ങളുെട ചരണേകാശങ്ങളിൽ ഒ ഊരി അതിെന്റ നൂൽ
പിരി ആ നൂലി െന്റ അറ്റ ഒരു കുമ്മായ കഷണേത്താടുറപ്പി െകട്ടി െമേല്ല
െമ േല്ല താേഴാ ഇറ ക! എ ഭായ്യൎ തിണ്ണം നിലവിളി ; ഭത്തൎ ാവു ഇതി
െന േക കാലടിയുറയായ ഒരു ചരണേകാശം കഴി പിരി ന്നതിെന ആളുകൾ
ക വിസ്മയി . പിെന്നയും അവൾ അവേനാടു; കുമ്മായ ട്ടെയ പതുേക്ക െക 
ട്ടിത്താഴ്ത്തി മറുതലെയ മുറുക പിടി വിൻ! എന്നാ ൎ പറഞ്ഞ കാരം അവൻ
െച . കാ െകാ ആ േനരിയ നൂൽ ഇ േങ്ങാ ം അേങ്ങാട്ടം ആടിയാലും ഒടു 
ക്കം അതു നിലം െതാ . അവിെട നി ന്നവരിൽ ഒരുവൻ ആ തൂ കട്ടെയ ചര 
തേത്താെട പിടി ആ അ മ്മയുെട ൈകയിൽ െകാടു അവേളാ െചറിയ േതാം
െകാ വന്ന ചൂടിെയ ആ നൂേലാടു ഏ കൂട്ടിയ േശഷം: ഇേപ്പാൾ പതുേക്ക േമ 
േലാ വലിപ്പിൻ! എ കൂക്കി വിളി പറഞ്ഞതിൻവണ്ണം അവൻ െച . ആ
ചൂടിയുെട തല ൈകയിൽ വന്നേപ്പാൾ അവൾ കുടു ള്ള ഒരു കമ്പക്കയറിെന ആ
ചൂടിേയാടു കൂട്ടിെക്കട്ടി: ഇേപ്പാൾ ഉരേത്താെട വലി െകാൾവിൻ! അെറ േപാ 
കരുേത! എ റേക്ക നിലവിളിച്ചാെറ അവൻ ആ വലിെച്ചടു അ ണ്ടായി 
രുന്ന െകാക്കേയാടു െകാളുത്തിവരും അളവിൽ കാണികൾ അമ്പര ഉ േനാ 
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ക്കി െകാണ്ടിരു . ഭായ്യൎേയാ മുഖം കുനി തെന്റ ഉള്ളിൽ ൈദവേത്താടു ആ◌ൎ 
േപ്പാടു െകഞ്ചി: അ േയ്യാ, മുെമ്പ നിരാശയിൽ അകെപ്പ ഭയെപ്പടുകയും അദ്ധ്വാ 
നിക്കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം എെന്റ ഭത്തൎ ാവി ഇറങ്ങി വരുവാൻ േവ ന്ന
ശക്തിയും ചുറു ം േപാരാെതയായിരിക്കാം, എ അവൾ നിെന േപടി തുട 
ങ്ങി എങ്കിലും, അവൾ മുൻ കാണിച്ച ക്ഷമൈധയ്യൎസ്ഥിര തകൾ െകാ അവെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ വദ്ധൎി വന്ന ൈദവാ യ ത്താൽ പുതിയ ജീവൻ പക ൎ വന്ന 
തു നിമിത്തം: എൻ േദഹിേയ നീ ചാ ം എെന്റ േമൽ അല ം േപാകുന്നതു
എ ? ൈദവെത്ത പാ ൎ നില്ക്ക അവെനയേല്ലാ എെന്റ മുഖത്തിൻ രക്ഷകളും
എെന്റ ൈദവവും എ ഞാൻ ഇനി വാ ം നിശ്ചയം എ ഭത്തൎ ാവു തന്നിൽ
ആശ്വസി ാത്ഥൎ ി െകാ കമ്പക്കയറു മുറുക പിടി കിഴിയുവാൻ തുനി

. ഇതിെനെച്ചാല്ലി ഭായ്യൎ ഏതും അറിയാെത ാത്ഥൎ ി ന്നതും വി ശ്വസി 
ന്നതും ഒഴിേക മെറ്റാ ം െചയ്താൽ ഫലിക്കയില്ല എ െറ കത്തൎ ാവിെന

തെന്ന അഭയമാക്കിയതു.
”എത്തിേപ്പായി” ”എത്തിേപ്പായി” എ ജനസമൂഹം ആത്തൎ േപ്പാൾ: അേമ്മ!
അേമ്മ! അഛ്ശൻ രക്ഷിക്കെപ്പ ! എ െചറിയ മകൻ നിലവിളി ” ഉടെന
െസൗഖ്യേത്താടു നിലെത്തത്തിയ ഭത്തൎ ാവു ചാടി വ ഭായ്യൎെയ ആലിംഗനം
െചയ: എെന്റ െപാേന്ന! നിെന്റ ബുദ്ധി എെന്ന രക്ഷി എെന്ന താങ്ങി സുേഖന
എത്തിച്ച ൈദവത്തി േസ്താ ം ഉണ്ടാവൂതാക!” എ ഭത്താവു മഹാസേന്താഷ 
േത്താെട തി പറ എങ്കിലും, അവൾ ഉരിയാടായ്കയാൽ ”നിണ എ ”
”നീ സേന്താഷി ന്നില്ലേയാ” എ ഭത്തൎ ാവു േചാദി േനാ േമ്പാൾ താൻ
ഭായ്യൎെയ പിടിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവൾ േബാധം െക നില വീഴുമായിരു
എ ക നടുങ്ങി. എ േയാ ഭയങ്കരമായ വ്യസനത്തി െന്റ േശഷം അപൂവ്വൎ 
മായ രക്ഷയും സേന്താഷവും െപാടുന്നനേവ ഉ ണ്ടായതുെകാ അവൾ തള ൎ
േമാഹാലസ്യം ഉണ്ടായേതയു . അ സമയം കഴിഞ്ഞി അവൾ വീ ം ഉണ◌ൎ 

മനം െതളി മൂവ രും വീട്ടിേല േപായി മു കുത്തി പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താേട
ൈദവെത്ത തിക്കയും െച .

ിയവായനക്കാേര! ചരണേകാശം അത്യാവശ്യം എന്നല്ല. ഏറിയ തിെന െകാ 
എങ്കിലും കുറഞ്ഞതിെന െകാ എങ്കിലും രക്ഷിപ്പാൻ യേഹാെവ  

യാസം ഒ മില്ല എ ഈ അ തമായ കഥ എ യും നല്ലവണ്ണം െതളിയി  
. പാദേകാശം െകാണ്ടാകേട്ട മു െകാണ്ടാക െട്ട ബലഹീന ീെയ െകാണ്ടാ 

കേട്ട മഹാൈസന്യങ്ങെള െകാണ്ടാകേട്ട എങ്ങെനെയങ്കിലും സവ്വൎശക്തിയുള്ള
ൈദവം പരിപാലിേക്കണ്ടതിനു സ മത്ഥൎ നേ ; അവനിൽ ആ യി ന്നവർ
ആരും ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല നിശ്ചയം. F. F. F.
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MEDITATION
േവദധ്യാനം

അവൻ (ൈദവം) മുേമ്പ നെമ്മ േസ്നഹിച്ചതു െകാ നാം അവെനയും േസ്നഹി 
ക്കാക. ൧. േയാഹ ൪, ൧൯.
നീ കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന േസ്നഹി എങ്കിൽ അവൻ നിെന്ന േസ്നഹിച്ച 
തു േപാെല നീയും അവെന അവസാനേത്താളം േസ്നഹി െകാൾക. അവെന്റ
േസ്നഹത്തി ഇളക്കവും ഭംഗവും ഇല്ല. ആയതു എരിവു ചൂടു തികവു പരമാത്ഥൎ ം
എന്നിവയുള്ളതാകു . ആയതു െകാ ണ്ടേ ഈ േയശു േസ്നഹേയാഗ്യൻ; അവ 
നിൽ അ ിയം േതാന്നരുേത; അവങ്കൽനി അക നില്ക്കയുമരുേത! അവെന്റ
ശിഷ്യനായ െപൗൽ വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞതു നീയും ഏ പറേയണ്ടതു
അേതാ: മരണ വും ജീവനും ദൂതർ വാ കൾ അധികാരങ്ങളും വത്തൎ മാനവും
ഭാവിയും ഉ യരവും ആഴവും മെറ്റ സൃഷ്ടിയായതി ം ന െട കത്തൎ ാവായ േയ
ശു ി വിൽ ഉള്ള ൈദവേസ്നഹേത്താടു നെമ്മ േവെപ്പൎടു വാൻ ക ഴികയില്ല
എ ഞാൻ േതറിയിരി സത്യം (േരാമർ ൮, ൩൮—൩൯.) എന്നതു തേന്ന.
അവെന നീ ശുഭനാളിലും ദുഃഖനാളിലും െസൗഖ്യത്തി ലും അനത്ഥൎ ത്തിലും
മുറുക പിടിക്ക. വിേശഷാൽ േലാകേസ്നഹം തെന്റ േമാഹവശീകരങ്ങൾ െകാ
ഓേരാ േഭാഗെസൗഖ്യങ്ങെള കാണി അ നുഭവിപ്പാൻ വിളി ംേതാറും േയശു 
വിൻ േസ്നഹെത്ത പിടി ൈകവി ടാെത നില്ക്ക. ഒരു ദിവസേമാ ഒരാ വട്ടേമാ
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു മാസേമാ േയശുവിെന അനുഗമിക്കയും പിേന്ന വീ ം പൂണ്ണൎമ 
നസ്സാേല േലാക േസ്നഹെത്ത ആചരിക്കയും െച ന്നവെന്റ കായ്യൎം അസാദ്ധ്യം
അേ എ റപ്പിക്ക. എന്നാൽ േയശുവിെന്റ േസ്നഹത്തിൽ നിലനി ന്നവ
േനാ ഭാഗ്യവാൻ ആകു . ഇേപ്പാം കത്തൎ ാവിെന കാണാെത അവങ്കേല
വിശ്വാസത്തിൽ രുചിേനാക്കി അനുഭവി ന്നതിെന മരിച്ച േശഷമേ അവെന
മുഖാമുഖമായി കാണുന്നതിനാൽ പൂണ്ണൎാനുഭവവും തികഞ്ഞ സേന്താഷവും
ആയ്വരും എന്നറിക.
േയശുേവ നീ േസ്നഹശക്തി—േലാകത്തിൽ വരുത്തിേയാൻ
കടമായ ദാസഭക്തി—ആർ നിണ കാ േവാൻ
മുന്തിരി െകാമ്പായി ം—ഞങ്ങളിൽ ഫലം േപാരാ
പലശിഷ്യർ നിെന്ന വി ം—െക ം േപായി ത രാ (144).

SACRED SONGS SOLOS
കീത്തൎ നങ്ങൾ
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5. THE GATE AJAR FOR ME.
പകൽക്കാല േഗാപുരങ്ങെള പൂ കയില്ല. െവളിപ്പാടു ൨൧, ൨൫.
൧. മലക്കൎ സ്വഗ്ഗൎവാതിേല—തുറ െവ കാ !
കതി ൎ ം േസ്നഹേത്ത—അണ്ണാ നി ഉ !
പല്ലവി
കൃപാധനത്തിൻ ആഴേമ!
കൃപാലയത്തിൻ വാതിേല
പിതാ—പിതാ—തുറ വിട്ടതാ!
൨. നിഷ്കാലം നി മാണേമാർ—വിസ്താരത്വെത്ത പാപ്പൎിൽ
വിശാലപങ്കതി ചാരുേന്നാർ—വിസ്മയം പൂ ഓപ്പൎിൻ!
൩. െകാള്ളാത്ത സവ്വൎേലാകത്തിൽ—വിരക്തിയാന്നൎ ഭക്തർ
െചാേല്ലറും സ്വഗ്ഗൎശാലയിൽ—വിേയാഗം തീന്നൎ മുക്തർ
൪. ഇതി മൂലമാെരന്നാൽ—എല്ലാറ്റി ം ഷ്ടാവു
ഉദ്ദിഷ്ട ആദ്യജാതനാൽ—എല്ലാരുേട പിതാവു.
൫. ലേക്ഷാപിലക്ഷ ഭാനു തൻ— ഭാവഭൂഷ െവേല്വാൻ
രക്ഷാസംഭാരകാരണൻ— താപേത്താടരുൾേവാൻ.
൬. യേഹാവ േ ാധം ശങ്കിേച്ചാൻ—കണ്ടാലും േയശു കത്തൎ ാ!
യേഥാക്തയാഗം അപ്പൎിേച്ചാൻ—െകാണ്ടാലും നിൻ ഉദ്ധത്തൎ ാ!
൭. അമൂല്യ രക്ഷബാഹുല്യം—സംേക്ഷപിെച്ച ം കാണ്മാൻ
അപൂവ്വൎേസ്നഹലാഞ്ഛനം—നിേക്ഷപിച്ചി ം പൂണ്ടാൻ.
൮. വധിച്ച പാടു േരാഹിതം— ഷ്ടവടു ൾ അ ം
പതി ൈമയിൽ േശാഭിതം—ദുഷ്ട ശ ക്കള ം.
൯. നിെര േകാറും ഹീനേക്കൎാ—വടുക്കൾ കൂറും ൈധയ്യൎം
നിെര ഏറ്റ ക്ഷീണേക്കൎാ—പഴുക്കൾ തൂകും ൈസ്ഥയ്യൎം.
൧൦. ഉൾക്കൺ െതളി േനാ വിൻ—വിേമാചനത്തിൻ മാനം.
ഉൾക്കാ ണ ൎ േമാകുവിൻ—വിേശാകമായ പാനം!
൧൧. െപേറ്റാരും മക്കൾ േപരന്മാർ—വിേശഷവാത്തൎ േകൾപിൻ!
ഉേറ്റാരും ചാച്ചൎേചച്ചൎക്കാർ—സേന്ദശമുള്ളിൽ ഏ ിൻ!
൧൨. മുന്നാഴിക്കാരും നാഥന്മാർ—സേങ്കതം ാപിേച്ചാടീൻ!
പിൻ ആളിമാരും നാഥന്മാർ—സേന്ദഹം തീേരേയാട്ടീൻ
൧൩. ൈപതങ്ങൾ പിള്ളർ ബാലന്മാർ—ഇവ്വാതിലൂെട പൂവീൻ!
െപ ങ്ങൾ ആൺകൾ െതാണ്ടന്മാർ—ഇദ്ദ്വാര െട െചല്ലീൻ!
൧൪. േവശം പാതിെകാേണ്ടേന്നാ—നിണ ചാരിെവച്ചാൽ
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േവശിക്കെയന്നാ ൎേമാ—നിര ം െകാൾവു േവഗാൽ?
൧൫. സ്വഗ്ഗൎത്തിൻ േപാരു വാതിേല—മലത്തൎ ിെവച്ചി േണ്ട!
സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനും തൃൈകകേള—മലത്തൎ ികാ േണ്ട!
൧൬. പഴു മുള്ളൽ കണ്ടാൽ—തള്ളാെത നീ കട ം;
പഴക്കം വെന്നെന്നണ്ണത്താൽ—ഉേള്ളാതി നീ അട ം.
േചാനാക്കൎണ്ടി േകരളൻ
1. മലക്കൎ=മലന്നൎി ; കുതിക്കൎ=കത്തി = കുതിരുകെള അയക്ക, രശ്മിക്ക; അതാ
= കണ്ടാലും! 2. നിഷ്കാലം = കാലമില്ലാത; നി മാണം= അളവറ്റ; വിസ്താര 
ത്വം = പര െകാണ്ടതു; പ ങ്കതി = പന്തി. 3. വിരക്തി = അെറ ; (ആരുക)
ആന്നൎ = വഴിയുന്ന, ഉള്ള; വിേയാഗം = (കത്തൎ ാവിൽനി ള്ള) േവപ്പൎാടു; മു 
ക്തൻ=പൂണ്ണൎധന്യെത്ത ാപിച്ചവൻ. 4. ഉദ്ദിഷ്ഠൻ= കു റിെകാണ്ടവൻ, ചൂണ്ടി 
കാണിച്ചവൻ. 5. ലേക്ഷാപിലക്ഷം = ലക്ഷങ്ങളുെട േമൽ ലക്ഷം; ഭാ നു = സൂ 
യ്യൎൻ; ഭാവം=വല്ലഭം, മഹിമ; ഭൂഷ=ഭൂഷണം; െവ ക= ജയിക്ക; രക്ഷാസംഭാ
രകാരണൻ= രെക്ഷക്കായി ള്ള എേപ്പെപ്പൎട്ട േകാ കെള ഉളവാക്കിയവൻ;  
താപം=േതജ ; അരുളുക=ദാനങ്ങെള സമ്മാനിക്ക, ക ിക്ക. 6. യേഥാക്തം =
ക ന കാരമുള്ള; ഉദ്ധത്തൎ ം = വീ െകാൾേവാൻ. 7. അമൂല്യം = വിലമതി കൂ 
ടാത്ത; ബാഹുല്യം = വലിപ്പം, െപരിപ്പം; ലാഞ്ഛനം= ലക്ഷം, അടയാളം; നിേക്ഷ 
പിക്ക=ചരതി െവക്ക. 8. വധിച്ച പാടു=െകാല്ലെപ്പട്ട സമയ ള്ളതു േപാേല,
േരാഹിതം = ചുവന്നതു; അ =5; േശാഭിതം = തിള ; അ ക.= മരിളുക,
ചുളു ക. 9. േകാറുക= ആ ഹിക്ക; വടു= മുറിയുെട ക ല; തൂകുക = പക ൎ െകാ 
ടുക്ക; പഴു=പഴുതു, ദ്വാരം; കൂറുക= േഘാഷിക്ക; ൈസ്ഥയ്യൎം = സ്ഥി രത, ഉറുതി. 10.
േമാകുക=ഉറിഞ്ചി ടിക്ക, ഇറമ്പി ടിക്ക; വീേശാകം=േശാകമറ്റ. 11. വാത്തൎ ,
സേന്ദശം=വത്തൎ മാനം. 12. മൂന്നാഴിക്കാരൻ= േവലക്കാരൻ, ദാസൻ; ആളി=േതാ
ഴി, ഇരുത്തി; നാഥ= യജമാനത്തി. 14. വാതിൽ അരെകാ ചാരിെവച്ചിട്ടില്ല;
ആ ൎക= തിണ്ണം വിളിക്ക; േവഗാൽ = േവഗത്തിൽ. 15. േപാരുവാതിൽ = േപാ 
വ്വ ൎാതിൽ = ഇരട്ടവാ തിൽ; സ്വഗ്ഗൎസ്ഥൻ = ൈദവം. 16. പഴു = പരിപാകത;
ഉള്ളഴൽ = ഉള്ളത്തിൽ നന്നായി പറ്റിയ അല്ലൽ; ഉേള്ളാതി= ഉള്ളത്തിൽ ഓഹ 
രി. 17. പൂണ്ടാൻ=അവൻ ധരി ( ിസ്തൻ).
SCRIPTURE PRIZE-QUESTIONS.
വിരുതി ള്ള േവദേച്ചാദ്യങ്ങൾ.
േകരേളാപകാരിെയ രചി വരുന്ന പ ാധിപേര! വന്ദനം െച നിങ്ങളുെട േക 
രള മി ൻ എഴുതുന്നതാവിതു: സത്യേവദപുസ്തകെത്ത േശാധന െചയ്വാൻ മന  
ള്ള െചറു ായ ക്കാ ൎ േവണ്ടി നിങ്ങളുെട പ ത്തിൽ ഓേരാ േവദേചാദ്യങ്ങ 
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െള ഇേടണ്ടതി പലേപ്പാഴും അേപക്ഷിപ്പാൻ മു ണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അതി
ഇേന്നാളം സംഗതി വന്നില്ല. പല ിസ്ത്യാ ന കുട്ടികൾ തങ്ങളുെട സമയെത്ത
(വിേശഷാൽ ഞായറാ ദിവസത്തിൽ) എങ്ങെന െചലവാ േക്കണം എന്നറിയാ 
യ്കയാൽ അവ ൎ തെക്കാരു േനരേമ്പാ വരുേത്തണം എന്നാ ഹി നിങ്ങൾ
ഈര മാസത്തിന്നകം ചില േചാദ്യങ്ങെള പ ം മുഖാന്തരം അവരുെട മുമ്പിൽ
െവ ഉത്തരം തരുവാൻ അേപക്ഷിച്ചാൽ അതിന്നായി തുനിയുന്നവ ൎ :
൧. ഒഴിവുള്ള േനരം (അവസരം) നന്നായി പണിക്കാ വാനും
൨.. സേദ്വദത്തിൽ നല്ല പരിചയം വരുവാനും ഇട വരുമേല്ലാ. ആകയാൽ ഇക്കാ 
യ്യൎം താമസിയാെത നടന്നാൽ നെന്ന േതാ .
ഉത്തരം എഴുതി അയപ്പാൻ മന ള്ള കുട്ടികൾ ഒക്കയും അതിെന ക മുഖാന്ത 
രം േകാഴി േക്കാട്ടിെല േക്നാെ ാൿ സായ്വവകൎളുെട കയ്യിൽ എത്തിച്ചാൽ ആദ്യ 
മായി ഉത്തരം അയ ന്ന രണ്ടാൾ െചറുതായ ഒരു വിരുതിെന സമ്മാനി ം.
േചാദ്യങ്ങെള ഇടാത്ത മാസത്തിൽ തേലതവറ്റിെന്റ ഉത്തരങ്ങെള സിദ്ധമാ  
വാനും താേഴ എഴുതിയ േചാദ്യങ്ങെള േമയി മാസത്തിേല പ ത്തിൽ ഇട്ടാനും
അേപക്ഷി .
1. കാണാത്തതു നിശ്ചയമായി അറികയും സകലവും കഴി േപാകുന്നതിൽ നി 
ലനി യും െച ന്നതു എ ?
2. േവദന പകരം സുഖം വരു ന്ന തീ ഏതു?
3. ഇക്കര നിന്നി ം അക്കരേയ പിടി ന്ന ൈകയുെട േപർ എ ?
4. അരുതാത്തതു െച ം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതു െചേയ്യണ്ടി വന്നതും ആർ?
5. ദാൻ എന്ന കുലത്തിേല അതിബലവാൻ ആർ?
(േമെലഴു : Rev. J. Knobloch, Calicut.)
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

POLITICAL NEWS െലൗകികവത്തൎ മാനം
യൂെരാപ്പ Europe.
ഇം .— ച വത്തൎ ിനി ത രാൻ അവകൎളുെട മൂന്നാം തമ്പാനായ അ ൎ ർ
എന്ന കന്നാത്ത് ഭു എന്നവർ (Duke of Connaught) സ്സ്യച വരിയുെട മരുമ 
കനായ െ ിൿ ചാല്ലൎസ്സ് ഭു എന്നവരുെട തമ്പാട്ടിയായ ലൂയീസമർേ ത്ത്
എന്ന ഭു ിെയ മാച്ചൎ് ൧൩൹ വിന്ദ്സർ നഗരത്തിൽ പാണി ഹം െചയ്തിരി 

.
ച വത്തൎ ിനിത്ത രാൻ അവകൎൾ അജ്ഞാ തവാസം ദീക്ഷി മാച്ചൎ് ൧൬൹
ഇതല്യാരാ ജ്യെത്ത കാണ്മാൻ എഴുെന്നള്ളിയിരി .
ഈയിേട കഴി േപായ രുസ്സതു ൎയുദ്ധ ത്താൽ രുസ്സ്യ റൂമി രാജ്യങ്ങൾ െഞ 
രുങ്ങി അ യൽവക്ക നാടുകേളാ ള്ള ഇടപാടു നന്ന ചുരു ങ്ങിയതു െകാ ഇം  
ന്തിലും കച്ചവടം കൃഷി മുതലായവറ്റിൽ ഓേരാ താ ക വരു .
വടേക്ക അ ിക്കാവിേല െസെനഗാൽ പു ഴയുെട വായ്ക്കലുള്ള മതെക്കാണ്ട് എന്ന
ഇം ി ഷ് ക്കാ ൎ ടയ ദ്വീപിൽ പര ീസ്റ്റ് പടയാളി കൾ കയറിയതിനാൽ അം  
േക്കായ്മ അന്യായം അറിയിച്ചതു (ഏ ിൽ ൪൹) പര ീസ്സ്േക്കാ യ്മ അനുസരി
അവിധ പറ ഭടന്മാെര നീക്കിയിരി .
ഔ ിയ.— ഹുംഗായ്യൎനാട്ടിേല മൂന്നാം നഗരമായ െശെഗദ്ദീൻ (Szegedin) മാച്ച്ൎ
൧൧– ൧൨ ൹ കളിൽ െപരുെവള്ളത്താൽ മുങ്ങി ന ശി . ആയതു മാെരാഷ് എന്ന
പുഴ ൈഥ സ്സ് എന്ന നദിയിൽ കൂടുന്ന സ്ഥലത്തിൽ പ ണിതിരി . അവി 
െറ്റ ഒരു േകാട്ടയും േകാവിലകവും കമ്പിളിതുണി സവൂൻ പുകയി ല മുതലായ ചര 

കെള ഉണ്ടാ ന്ന ശാലക ളും ഉണ്ടായതല്ലാെത കപ്പ ണിയും കപ്പേലാ ട്ടവും
മരം മുതലായ ചര െകാ ള്ള കച്ചവ ടവും വലുങ്ങെന നടക്കയും ഏകേദശം
70,000 േപർ പാ ൎകയും െചയ്തി ണ്ടായിരു . ഉറച്ച മഞ്ഞലി േപാകയും
മഴ േകമമായി െപയ്ക യും െചയ്തതിനാൽ ഇരുപുഴകൾ െപാങ്ങി ക രവിടു േമ്പ
നഗരത്തിെന്റ വടേക്കാ മൂ നിര ചിറകെള െകട്ടിച്ച േശഷം െവള്ളം ക വി
വരുമളവിൽ നഗരക്കാെര െകാ ം ദൂെര ദിക്കിൽനി വരുത്തിയ കൂലിക്കാെര
െകാ ം ചിറകൾ ഉയരവും േകമവും വരു ത്തിേപ്പാന്നി ം ര ചിറകൾ െവ 
ള്ളത്തിെന്റ ഒഴുക്കിനാൽ തള്ളി ഒലി േപായേപ്പാൾ ഇനി ഓേര ചിറയു എ
േകായ്മയും നഗരക്കാ രും ക രാപ്പകൽ അതിമാനുഷമായ അദ്ധ്വാ നംെകാ

മത്താെല ഏറ െറ ൧൫േകാൽ എകരവും അതി തക്ക വണ്ണവും വരുത്തിയ
തിനാൽ നഗരം ദ്വീപായി േപാകയും െച . െവള്ളം താഴു എന്ന സേന്താഷം
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വട നി ഊറ്റേത്താെട അടി തള്ളിവരുന്ന കാ െകാ ദുഃഖമായി മാറി.
അേതാ െവള്ളം െപരു ഊേക്കാേട ചീറേയാടു അെലച്ച േപ്പാൾ ഇനി ഒ◌ാരാ 
വതില്ല എ പണിക്കാർ അഴിനില പൂ പിൻവാ വാൻ തുനിഞ്ഞാ െറ പട 
യാളികൾ കുന്തം കയറ്റിയ േതാ െകാ അവെര തടു പണി എടുപ്പാൻ നി
ബൎ ന്ധി . ചാേവറ്റകാർ ഒ ം കൂട്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ ൈകയിട്ടി ം കാറ്റിെന്റ
വീയ്യൎ ത്താൽ ഓളങ്ങൾ തുളുമ്പി മറി ചിറ അവി ടവിെട അലി ം െപാട്ടി 
യും തുടങ്ങിയാെറ എല്ലാവരും മണ്ടിേപ്പായി. പിെന്ന വിേരാധം കൂടാെത ചാടിവ 
രുന്ന വാഹം എെന്തല്ലാം നാശങ്ങെള വരുത്തി എ കഥിപ്പാൻ യാ സം.
നഗരക്കാരിൽ ഏറിയവർ ആപത്തണ യുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ തീവണ്ടിവഴിയായും
മ ം െതറ്റിേപ്പായി എങ്കിലും അേനകർ നഗര ത്തിൽ േശഷിച്ചിരു . ആയവ 
െര രക്ഷിേക്ക ണ്ടതിനു േകായ്മ ഏറിയ കപ്പൽ പടകു വള്ളം മുതലായ മരക്കലങ്ങ 
െള നാനാദി കളിൽനി അയച്ചി ം ര മൂവായിരം ആേളാളം മു ങ്ങിമരി
എ േതാ . വലിേയാരനാ ഥശാല ഇടി അതിെല കുട്ടികൾ െഞങ്ങീ
ം മുങ്ങീ ം ചാകയും െച .

രുസ്സ്യ.— ഏ ിൽ ൧൪ ഒരുത്തൻ ച വത്തൎ ിെയ ചതികുല െചയ്വാൻ ഓങ്ങി
നാലു കുറി െവടി െചച്ചി ം ഏശീട്ടില്ല എങ്കിലും അ വെന പിടി കിട്ടിയിരി .
ഈ നടന്ന ദു ിയ വിലാത്തിയിൽ എ ം വ്യാപി പാ ൎന്ന സ്ഥിതിസമത്വ 
ക്കാരുെട ഗൂേഢാപ േദശത്തിെന്റ ഒരു ഫലം. ഈ വകക്കാ ൎ രു സ്സ്യയിൽ നാ 
സ്തികസ്ഥിതിക്കാർ എന്ന േപർ ധരി വലിയ ശപഥം െകാ എ വന്നാ ലും
കൂ കാെര കാണി െകാടുക്കരുതു എ ഏറ്റിരി . ഇവർ വിചാരിയാത്ത
സ്ഥല ങ്ങളിൽ ഗൂഢമായി േയാഗം കൂട്ടി തങ്ങൾ വിേരാധമായവെര ഠക്കെര
േപാെല കൂശാെത െകാ കളകയും നിവാസികൾ അവരുെട പകെയ ഭയെപ്പ
അവ ൎ വഴുതിേപ്പാകുവാൻ സഹായി യും െച . രുസ്സ്യേക്കായ്മ അവ െര
എങ്ങെന അമത്തൎ എ ബുദ്ധിമുട്ടി വലയു .
റൂമിസ്ഥാനം.— മാച്ചൎ് ൧൦ ൹ തുക്കൎപട കൾ എദിേന്നൎ (Adrianople) എന്ന നഗര
െത്ത വീ ം ൈകയിലാക്കിയിരി .
റൂേമല്യ നാട്ടിെന പലേകായ്മകളുെട പടക െള പാപ്പൎി ഭരിേക്കണം എന്ന രുസ്സ 
രുെട അഭി ായെത്ത പുതിയ യാസങ്ങെള ശ ങ്കിച്ചിട്ടാകു ചിലേകായ്മകൾ
തള്ളി ളഞ്ഞതു.
മി യിെല െഖദിവു തനി കീെഴ്പട്ടരാ ജ്യത്തിെന്റ വരവു െചലവുകെള മ 
ത്തിലാ വാൻ മറു നി ന്നതു െകാ സുല്ത്താൻ ഹലീം പാഷാെവ ഓരിരി 

ചുറക്കപ്പലിൽ അവെന്റ സ്ഥാനേത്തറുവാൻ അയച്ചിരി (ഏ ിൽ ൧൨).
എന്നാൽ ആയതു എളുപ്പ ത്തിൽ സാധി ന്ന കാരം േതാ ന്നില്ല.
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ആസ്യാ Asia.
അഫ്ഘാനിസ്ഥാനം.— മാച്ചൎ് ൧൦ ൹ യാ ബ് ഖാ അരിയി വാ കഴി .
൧൭൹ അവൻ തെന്റ സേഹാദരേനാടു നിര ൧൦,൦൦൦ പടയാളികളും ൧൧ പീര 
ങ്കികളും െകാ ഇം ിഷ്ക്കാേരാടു പടെവ വാൻ ഓ ങ്ങി നിന്നിേട്ടാ മാച്ച ൎ് ൨൭൹
അം േക്കായ്മ േയാടു സന്ധി വരുവാൻ മന കാണി . അവൻ പരമാത്ഥൎ ി 
യല്ലായ്കയാൽ ഷതർ ഗദ്ദ ൎാൻ എന്ന കണ്ടിവാതിൽ കടപ്പാൻ കഴിവു വന്ന ഉടെന
അം പടകൾ കാബൂലിേല പുറ െപ്പേടണം എ േകായ്മ ക ി . ആ സംഗ
തിയാൽ ഉപരാജാവായ കത്തൎ ാവു ലിത്തൻ േസ നാപതികേളാടു ആേലാചന
കഴിേക്കണ്ടതി നു ലാേഹാരിേല എഴുെന്നള്ളിയിരി . കുറും താഴ്വരയിൽ
ര പട്ടാളം െവള്ളക്കാർ എത്തിയതു ടാെത കന്ദഹാരിലും ൈസന്യം െപരു 
കി വ .
ഏ ിൽ ൮൹ െഹരാത്തിലുള്ള പടജ്ജന ങ്ങൾ ആയൂേബാടു ബാക്കിയുള്ള ശമ്പള 
െത്ത േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവൻ നഗരവാഴി മുതലാ യ മാണികെള െകട്ടി തടവിൽ
ആക്കിച്ചി രി .
ജല്ലാലബാദ്. ആ നഗരത്തിനടുത്ത േമ െനാ ൎ േദശത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളു 
കൾ ഭൂമി അള േമ്പാൾ അിടെത്ത െശൻവാരി കൾ എന്ന േഗാ ക്കാർ അവ 
െര ഓേട്ടണ്ടതി പടെവട്ടിയിരി (മാച്ച ൎ് ൧൯ ൹). ആയതു തൽക്കാലം
സാധി െവങ്കിലും ൈത ർ േസനാപതി മാച്ചൎ ൨൪ ൹ അവെര ശി ക്ഷിപ്പാൻ
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ 8,000 ശ ക്കളിൽ നി 200 േപെര െകാ േശഷമുള്ളവെര
പായി കള .—മാച്ചൎ് ൨൮ ൹ െശൻവാ രികൾ േതാല്മ േനരിട്ടി ം മുല്ലമാർ
ദീൻ േഘാഷി ന്നതുെകാ അവർ പിെന്നയും ലഹള തുനിയു എ േകാ 
യ്മയറി ഏ ിൽ ൩ ൹ ര പട ട്ടങ്ങെള അവ െക്കൎതിെര അയ —ഗഫ്
(Gough) േസനാ പതി തെന്റ േനെര വരുന്ന ൫൦൦൦ ഖഗ്യാനി കളിൽനി ൪൦൦
േപെര െകാല്ലിക്കയും േശ ഷമുള്ളവെര ഓടിക്കയും െച . എന്നാൽ രാ ിയിൽ
൧൦ മണി ജല്ലാലബാദിനടുത്ത കാബൂൽ പുഴെയ കട ന്ന കാൽക്കടവു വി
േപായി കുതിരപ്പടയിൽനി ൪൧ േപർ െവ ള്ളത്തിെന്റ കഴവും ചാട്ടവുംെകാ
ഒലി മുങ്ങി മരി . ൈത ർ പടത്തലവൻ തുണ പ്പടകേളാടു യാ യായി. പി 
െന്ന ലഘമാനി േല ലഹളക്കാർ മൿ ഫസ്സൎ ൻ േസനാപതിയു െട പടെയ കണ്ട 
േപ്പാൾ മണ്ടിേപ്പായി.
ഏ ിൽ ൮ ൹ ബഭക്ഷാനിൽ വലിയ താ റുമാറു നട . ഫെത്തഹബാദിൽ ഖ ാ 
നരു െട മലിൿമാർ തങ്ങളുെട അവി േധയതെയ ഒരു ദബ്ബൎ ാരിേല കൂടിക്കാ യിൽ
അറിയി െകാടു . കാബൂലിൽനി ൩൫ നാഴിക ദൂരമുള്ള ഗുണ്ടമുഖത്തിൽ
ഒരു െചറു ൈസന്യെത്ത സ്ഥാപിച്ചിരി . വി ല്ഫ് േസനാപതി മാച്ചൎ് ൧൦
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൹ ൈസന്യവുമായി െകാജുൿ കണ്ടിവാതിലിെന കട േമ്പാൾ അ ധികം ഒട്ട 
കങ്ങൾ നശി േപായി.
െകത്താവിനടുത്ത ഖുഷീൽ എന്ന േകാ ട്ടയിൽനി സുരനാരി േകാട്ടൽ എന്ന ചുര
ത്തിൽ കൂടി പടകൾ യാണം െചയ്വാൻ ത ക്ക നിരത്തിെന ഉണ്ടാ വാൻ േപാ 
കു . ആ വഴിയായി താൽ െചാതിയാലിയിൽനി െകത്തയിേല കന്ദഹാ 
രിലുള്ള ൈസന്യം മടങ്ങി െചേല്ലണ്ടതു. കക്കാർ േഗാ ക്കാരും അവരുെട തലവ 
ന്മാരും േകായ്മേയാടു േസ്നഹഭാവം കാണി സഹായി വരു . േമജർ സെന്ദമൻ
മാച്ചൎ് ൨൪ ൹ ഇൽ ൈസ ന്യേത്താടു കൂട ബഘാനിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഷാെജ 
ഹാൻ പടയുമായി ഇം ിഷ്കാെര തടു പ്പാൻ എതി ൎ നി ന്നതു ക അവർ പ
ടക്കായി ഒരുങ്ങി പ വിനാഴികക്കകം അവെനയും ട്ടെര ജയി മണ്ടി ക 
ള . മാച്ചൎ് ൩൧ ൹ കന്ദഹാർ പിഷീൻ എന്നീസ്ഥ ങ്ങളിേല പടകൾക്കായി
തീൻപണ്ടങ്ങെളയും ഒട്ടകങ്ങെളയും േമടിപ്പാൻ േപായ പട ട്ട െത്ത ഈരായിര 
േത്താളം ബെരച്ചി അഫഘാ നർ േതാ ിപ്പാൻ വിചാരി എങ്കിലും ഇവർ േതാ

ാണരക്ഷക്കായി ഓേടണ്ടി വ .
മ ാശിസംസ്ഥാനം.— േഗാദാവരി ജില്ല രാജമ ിക്കടുത്ത രമ്പ എന്ന ഊരിൽ
മാ ച്ചൎ് ൧൩ ൹ നികുതി െകാടുപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ േപാലീ 
സ് ക്കാെര പായ്ക്ക യും ര സക്കൎാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര തടവിലാ കയും ഒ
ര ാമങ്ങെള എരി കളക യും െച . പല ദി കളിൽനി േപാലീ
സ് ക്കാെര അവിേടക്കയച്ചതു ടാെത ൩൯ാം നാ പട്ടാളേത്തയും െചന്നപ്പട്ടണ 
ത്തിൽനി തീക്കപ്പൽ കയറ്റി അയച്ചിരി . ഇ നി േ ാഹികൾ തക്ക
ശിക്ഷയും ആ നാട്ടി അമച്ചൎയും ഉണ്ടാകും.
മലയാളം.— മല റ പരന്ന കുന്നി േന്മൽ നൂറ്റന്മാരായ െവള്ള പടയാളികൾ
പാപ്പൎാൻ ഏകേദശം ൧൦൦ േകാൽ നീണ്ടതും ഓ ല േമ തുമായ പടെക്കട്ടിൽ
ഉ . കുന്നി െന്റ ചതവിലുള്ള പറ പുല്ലി ം അരി െച്ചടികൾ മാച്ചൎ് ൧൦൹
തീ പിടിച്ചേപ്പാൾ കാ ം ഉലച്ചൎയും െകാ ആ പടെക്കാട്ടിലും അതിൽനി
വലിെച്ചടുത്ത സാമാനങ്ങളിൽ നി ഏതാനും െവ േപായി. മരുന്നറ െവ ള്ള 
ത്തിൽ മുക്കിനെനച്ച കമ്പളികെള െകാ പുെതച്ചിട്ടാകു രക്ഷെപ്പട്ടതു.
െബാംബായി.— ഏ ിൽ ൧൦൹ ീ രിച്ചാദ്ദ് ൎ െതമ്പ്ല് എന്ന സംസ്ഥാനവാഴി ഭു
േഗാതി (Prince’s Dock) എന്ന േഗാതിയുെട അവസാന കല്ലി ചീപ്പിെന തുറപ്പി 

കടൽ െവള്ളം അതിൽ പായി . നനേഗാതികളിൽ (wet docks) െവ ഇതു
ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ വ ലിയതു. അതിനു ൭൬ ലക്ഷം ഉറു. െചലവു
ബമ്മൎാ.— ബമ്മൎാവിേല രാജാവു താൻ നടത്തിയ രതകൾ നിമിത്തം രാജ്യേ ാ 
ഹം ശങ്കിച്ചിേട്ടാ മേറ്റാ പടകെള േശഖരി ന്ന തിനാൽ അം േമൽേക്കായ്മ ഭാര 

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1879 െമയ് 22

തത്തിൽനി ചില പട്ടാളങ്ങെള അയച്ചിരി .
ആ ിക്ക Africa.
സു ത്യാശമുന.— ജുലുക്കാപ്പിരികൾ എെക്കാേവ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ അം പാ 
ളയ െത്ത ആ മിച്ചേപ്പാൾ കന്നൎൽ പീസ്സൎ ൻ അവ ൎ ത േകടു വരുത്തി അവ 
െര ദൂരേത്താളം പ േന്തരി പായി കള . (ഫി . ൯ാം ൹).
ബസുേതാ നാട്ടിേല മന്നൻ രാജ്യേ ാഹ ത്തിനു തുനിയു . മാച്ചൎ് ൧ ൹ ജുലുകാ 
പ്പിരികളുെട മന്നനായ െചതിവാേയാ തനി ഇം ിഷ് ക്കാേരാടു േപാ രി േപാ 
വാൻ മന ണ്ടായിെല്ല ം ഇസ ലയിൽ െവ നടന്ന വധം ഇം ിഷ് ക്കാർ ജൂ 
ലുക്കാരുെട പാളയക്കാവലുകേളാെട തീത്തൎ തിനാൽ സംഭവി എ ം തനി
ഇം ി ഷ് ക്കാേരാടു നിരന്നിരിേക്കണെമ ം മ ം അവിധ പറയു .
മാച്ചൎ് ൨൫ ൹ േകപ് െതൗനിൽനി ലീ െനെബഗ്ഗൎിേല തീൻപണ്ടങ്ങെള െകാ 

േപായ്ക്കാ ന്ന ൧൦൪ പടയാളികളുെട േനെര ൪൦൦൦ ജൂലുകാപ്പിരികൾ കയ ൎ
വ പാതി േയാളം ആളുകെള െകാന്നതിനാൽ െചതിവാ േയാ മന്നെന്റ മധുരവാ 

കെള വിശ്വസി പ്പാൻ സംഗതി േപാരാ എ ക വരു . ലിെനബുഗ്ഗൎിൽ
െവ ൨൦, ൦൦൦ ജുലുക്കാപ്പിരി കൾ ത േകടു പറ്റിയിരി . ഏ ിൽ ൧൹
ഏകേദശം ൬൦൦൦ ആം പടയാളികൾ േപാക്കൎളത്തിൽ എത്തി മറു നി ന്ന
ജൂലു ക്കാപ്പിരികേളാടു അങ്കേപ്പാർ കുെറപ്പാൻ േപാ കു . ഏ ിൽ ൨൨ ൹േത്ത
വത്തൎ മാനക്ക മ്പി കാരം ൩൦,൦൦൦ ജൂലുകാപ്പിരികൾ ഇം ിഷ് ക്കാേരാടു പടെവ 
ട്ടി ൨൫൦൦൦ ആേളാളം പ േപായി എ േകൾ .
മസ്തത്തിെല അടിമ.— ഒമാൻ എ ന്ന നാട്ടിൽ ര ഹി ക്കൾ അടിമയായി കി
ട എ സയദ് തുക്കൎി മസ്തതിേല സുല്ത്താൻ േകട്ടി അവെര അം നയകാ◌ൎ 
യ്യ സ്ഥെന്റ (British Political Agent) കയ്യിൽ ഏ ിപ്പാനും ക ി . സ്തീ ദീനത്താൽ
വഴി ക്കൽ മരി ൧൩ വയ ള്ള ആൺകുട്ടി മാ ം സുേഖന എത്തിയു . ആയ 
വെന ര വ ഷൎം മുെമ്പ ഒരറവി ൈഹദരാബാദിൽ െവ വാങ്ങി ഒമാനിേല
െകാ േപായിരു . ൧൬, ൧൭, ൧൮ ആം നൂറ്റാ കളിൽ അറവി കൾ ഭാരതഖ 
ണ്ഡത്തിെന്റ കര േദശത്തിൽ കയറി അനവധി ീകെളയും കുട്ടികെളയും പിടി 

അടിമകളാക്കിെകാ േപായ കാ രം വിലാത്തിക്കാരായ ന്ഥകത്തൎ ാക്ക 
ളുെട എ ഴുത്തിനാൽ അറിയു . ഈ സ ദായം പ പേണ്ടയുള്ളതു എന്നതിനു
സംശയം ഇല്ല. ഒമാൻ നാട്ടിൽ ഏതാനും ആളുകൾ അടിമക ളായി െകാ വന്ന
കഛ്ശിക്കാരുെട സന്തതി യാകു എന്നറിയു . ഭാരതഖണ്ഡേക്കായ്മ േപ്പാക്കൎ 
പ്പലുകളുെട ഉത്സാഹത്താൽ ഭാരതത്തി ൽനി െതെക്ക അറവിയിേല നട 
ത്തിയ അടിമക്കച്ചവടം നി േപായി എ പറയാം.
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