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SAVED AT SEA, A LIGHT-HOUSE STORY
(By the Rev.C.Muller)

സമു ത്തിൽ നി രക്ഷെപ്പട്ടതു, ഒരു വിള മാടക്കഥ

൪. അദ്ധ്യായം െചറിയ തിമ്പി
(൬൭ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
ഇ നല്ല കുട്ടിെയ കണ്ട കാരം എനി ഓമ്മൎ ഇല്ല. തലമുടി െചമ്പിച്ചതും
മുഖം ചുവന്നതും ക കൾ നീലനിറമുള്ളവയും ആയിരു . ഞങ്ങൾ വിസ്മയി 

േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി േമ്പാൾ, അവൾ ഉണ ൎ ക തുറ , ആെള അറി 
യായ്ക െകാ സങ്കടെപ്പ കര . ഹാ കഷ്ടം കുട്ടി അമ്മെയ ഓ ൎ കരയു 

, എ േജമ്സിെന്റ ഭായ്യൎ പറഞ്ഞതു േക : അേമ്മ, അേമ്മ എ തിണ്ണം
വിളി കരഞ്ഞേപ്പാൾ േജമ്സിെന്റ ഭാ യ്യൎയും െപാട്ടി കുട്ടിെയക്കാളും കര .
എൻ ിയേയ നീ കരയല്ല. ഈ െതാഴിലിെന കുട്ടി കണ്ടാൽ, അവൾ േപടി 

അധികം കരയും, എ േജമ്സ് പറഞ്ഞി ം അവൾ അടങ്ങിയില്ല: ഹാ
എൻ ഭത്തൎ ാേവ, ന െട െചറിയ കുട്ടി ഇങ്ങിേനയുള്ള സങ്കടത്തിൽ അകെപ്പട്ടി 

എെന്ന വിളിെച്ചങ്കിേലാ, എ വളേര വ്യസനി ം കര ം െകാ പറ .
എന്നാെറ മുത്തഛ്ശൻ കുട്ടിെയ അവളുെട ൈകയിൽനി എടു , എ െന്റ മടി 
യിൽ ആക്കി, േജമസിെന്റ ഭായ്യൎെയ േനാക്കി: മറിയേമ്മ മുത്താഴത്തി നു വല്ലതും
ഉണ്ടാക്കി എങ്കിൽ െകാള്ളായിരു , കുട്ടി ശീതിക്കയും വിശ ക്കയും െച ,
ഞങ്ങൾ മൂവ ൎ ം അങ്ങിേന തേന്ന, എ പറ . ഇതിെന അവൾ േകട്ട
ഉടേന അടുക്കളയിൽ െച തീ കത്തി . പി േന്ന അവൾ സ്വന്തവീട്ടിേല
പാ , പണിക്കാരത്തി കുട്ടികെള ന ല്ല വണ്ണം േനാ േവാ എ അേന്വ 
ഷി , അ ം താമസിച്ചാെറ ഞങ്ങളുെട മുത്താഴത്തിന്നായി ഒരു കണ്ടം ഇറച്ചിെയ
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െകാ വ . ഞാ ൻ തീയുെട അരിക ഒരു നാല്ക്കാലിയുെട േമൽ ഇരു , കു 
ട്ടിെയ എെന്റ മടിയിൽ ഇരുത്തി, അവൾ ഏകേദശം ര വയ ം നല്ല െസൗ
ഖ്യവും ശക്തിയുമുള്ള കുട്ടി തേന്ന. േമണ അവൾ കരച്ചിൽ മാററി, എ െന്ന േപ 
ടിയാെത എൻ മാറിൽ ചാരിയിരു . വല്ലവരും അരിക വെന്നങ്കിൽ മുഖം
എെന്റ ഉടുപ്പിൽ മെറ െവ ം. േജമ്◌്സിെന്റ ഭായ്യൎ െകാ വന്ന പാലും അപ്പ 
വും ഞാൻ തേന്ന കുട്ടിയുെട വായിൽ െകാടുേക്ക ണ്ടിവ . അവളുെട ക വളേര
മയ കെകാ കുട്ടി രാ ിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല, അവെള കട്ടിലിൽ െവ 

ഉറ കേവണം, എ മു ത്തഛ്ശൻ േജമ്◌്സിെന്റ ഭായ്യൎേയാടു പറഞ്ഞാെറ,
ഞാൻ അവെള എെന്റ കട്ടിയുെട കിടക്കയിൽ തേന്ന കിടത്തിേക്കാള്ളാം എ
അവൾ പറ കുട്ടിെയ എെന്റ മടിയിൽനി എടുപ്പാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, കുട്ടി
മു േമ്പ േപാെല വളേര കര . എന്നാൽ കുട്ടി ഇവിേട ഇരിക്കേട്ട, അ വൾ അലി 
ക്കിേനാടു ഇണങ്ങിേപ്പായി, എ മുത്തഛ്ശൻ പറ േജ മ്സിെന്റ ഭായ്യൎെയ
പറഞ്ഞയ . പിേന്ന ഞങ്ങളുെട വീട്ടിൽ അവൾക്കാ യി ഒരു കിടക്കെയ വിരി 
ച്ചാെറ, േജമ്സിെന്റ ഭായ്യൎ തെന്റ കുട്ടിയുെട ഒരു തുണിെയ െകാ വ , അവളുെട
ഉടുപ്പിെന നീക്കി അവെള കഴുകി തു ണിെയ ഉടുപ്പി കിടക്കയിൽ കിടത്തി. പി 
േന്ന അവൾ ൈകനീട്ടി: ൈക പിടിക്ക, തിമ്പിയുെട െചറിയ ൈക പിടിക്ക എ
പറ . ഇതു അ വളുെട വായിൽനി വീണ ഒന്നാം വാ തേന്ന. അവൾ
എ പറ , എ േജമ്സിെന്റ ഭായ്യൎ േചാദി . ഞാൻ അവളുെട ൈക പിടി
േക്കണം, തിമ്പിയുെട െചറിയ ൈക തേന്ന എ കുട്ടി പറ , എ ഞാൻ
പറഞ്ഞാെറ, എന്നാൽ തിമ്പി എന്നതു അവളുെട േപർ: കുട്ടിേയ അവർ നിെന്ന
തിമ്പി എ തേന്ന വിളി േവാ, എ േജമ്സി െന്റ ഭായ്യൎ േചാദി എങ്കിലും
കുട്ടി ഒ ം മിണ്ടാെത ഉറങ്ങിേപ്പായി. അവളുെട ൈക വിട്ടാൽ ഉണരും എ
ഞാൻ സംശയിച്ചതുെകാ കു റയ േനരം അങ്ങിേന തേന്ന അവളുെട അരിക 

ഇരു . േജമ്സിെന്റ ഭായ്യൎ അവളുെട ഉടുപ്പിെന മടക്കി െവച്ചേപ്പാൾ: ഇതു
വിേശഷമു ള്ള വ ം, ഈ കുട്ടി ഒരു ധനവാെന്റ മകൾ ആയിരിേക്കണം. ഇതാ
ഈ കു പ്പായത്തിേന്മൽ ഓർ എഴു കാണു എ പറ എനി കാട്ടി.
അേപ്പാൾ ഞാൻ കുട്ടിയുെട ൈകെയ െമേല്ല വി അതിെന തലയണ േമൽ െവ ,
ആ എഴുത്തിെന േനാക്കി “വില്ലിയർ’ എ വായി . എന്നാൽ അതു തേന്ന അവ 
ളുെട കുഡുംബേപ്പർ. അേയ്യാ അവളുെട അമ്മയപ്പന്മാർ സമു ത്തിെന്റ അടിയിൽ
മരി കിട വേല്ലാ. ഇതുേപാെല ഒരു കഷ്ടം ഉേണ്ടാ. എെന്റ െചറിയവൾ
ഇങ്ങിേന ആ െയങ്കിേലാ. അേയ്യാ എനി സഹി കൂടാ, എ െചാല്ലി കര 

ം െകാ വീട്ടിൽ െച , തെന്റ ശിശുവിെന മടിയിൽ കിടത്തി ക നീർ
വാ ൎ വാ ൎ െകാണ്ടിരു
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മുത്തഛ്ശൻ കഴിഞ്ഞ രാ ിയിേല അദ്ധ്വാനം െകാ വളേര ക്ഷീ ണിച്ചിരിക്ക 
യാൽ, അവൻ ഉറക്കറയിൽ െച കിട റങ്ങി. ഞാേനാ കു ട്ടിയുെട അരിക
തേന്ന ഇരു . അവൾ ഇങ്ങേന െസൗഖ്യേത്താെട ഉറ ന്നതു ഞാൻ ക :
അേയ്യാ ഈ െചറിയ കുട്ടി ഈ വിധത്തിൽ അ നാഥയായി േപായേല്ലാ, എ
വിചാരി െപാട്ടിക്കര . േമണ ഞാനും ക ം മയങ്ങി നി പൂ നല്ലവ 
ണ്ണം ഉറ കയും െച . ര മൂ മണി റു കഴിഞ്ഞാെറ വല്ലവരും എെന്റ മുടി 
െയ പിടി വലി : കുഞ്ഞേന എഴുനീലക്ക, എഴുനീലക്ക എ വിലിച്ചതിനാൽ
ഞാ ൻ ഉണ ൎ ക തുറ േമ്പാൾ, എെന്ന സേന്താഷഭാവേത്താെട േനാ  
ന്ന കുട്ടിയുെട മുഖം ക : നീ േവഗം എഴുനീററു വാ, എ അവൾ പിെന്നയും
പറഞ്ഞാെറ, ഞാൻ എഴുനീററിരു . അതിെന കണ്ടി അവൾ കിടക്കെയ വി 

എെന്റ മടിയിൽ വ ചാരി, തിമ്പി ഉടു െവ തേരണം എ പറ .
ഞാൻ അവൾ കാലുറെയയും െച രി കെളയും ഇട്ടേശഷം േജമ്സിെന്റ ഭാ◌ൎ 
യ്യ വ അവെള ഉടുപ്പി . ഞ ങ്ങൾ ഉറങ്ങിയ േനരത്തിൽ െകാടുങ്കാ തള ൎ
െവയിൽ നല്ലവണ്ണം കാശി . പിേന്ന ഞാൻ തീൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമയ കു 
ട്ടി എെന്റ കൂട ഇരു , അടുക്കളയിൽ ചുററും പാ കളി . മുത്തഛ്ശൻ ഇനി
ഉറങ്ങി, അവെന വിളി ണ ൎ വാൻ എനി മനസ്സില്ല. േജമ്സിെന്റ ഭായ്യൎ
കുട്ടിക്കായി ഒരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി െകാ വ . ഞാൻ കരണ്ടി എടു േന 
രേത്ത േപാെല തീൻ അവളുെട വായിൽ െകാടുപ്പാൻ േനാ ക്കിയേപ്പാൾ: തിമ്പി
കരണ്ടി എ അവൾ പറ , അതിെന എ െന്റ ൈകയിൽനി വാങ്ങി, നല്ല
െവടിേപ്പാേട തി . നീ ഒരു നല്ല കുട്ടി, ൈദവം നിണ അനു ഹം ന ക
എ േജമ്സിെന്റ ഭായ്യൎ പ റ . ൈദവം നിെന്നയും അനു ഹി ക എ
കുട്ടി ഉത്തരം െചാ ല്ലിയാെറ ഈ വാ കുട്ടി തെന്റ അമ്മേയാടു പഠി നിശ്ച 
യം, എ ആയവൾ കര ം െകാ പറ . തീൻ കഴിഞ്ഞാെറ കുട്ടി മു 
ത്ത ഛ്ശെന്റ െതാപ്പിയിട്ട് എെന്റ തുണിയും ഉടു : തിമ്പി നടക്ക, തിമ്പി നടക്ക
എ െചാല്ലിെക്കാ വാതിലക്കൽ െച നി . അേപ്പാൾ േജ മ്സിെന്റ ഭാ◌ൎ 
യ്യ എെന്ന േനാക്കി: നീ അവെള അ ം പുറ െകാ േപാ യാൽ നല്ലതു എ
പറ വീട്ടിൽ പാ , തെന്റ െചറിയ കുട്ടി യുെട ഒരു െതാപ്പിയും ഉടു ം െകാ 

വ അവെള ഉടുപ്പി . പിേന്ന അവൾ വളേര സേന്താഷി , എേന്നാടുകൂെട
േതാട്ടത്തിൽ െച ചു ററും പാ പൂക്കൾ പറി ം ക െപറുക്കിയും എെന്റ
അരിക വ : തിമ്പിെയ പിടി എ െചാല്ലിയും െകാ കളി െകാണ്ടി 
രു . കുട്ടിേയാടു കളി ന്നതിന്നി ടയിൽ ഞാൻ എൻ ിപ്പാറെയ േനാക്കി.
അതിേന്മൽ തള്ളി വീഴുന്ന തിരകെള ക , േചതം വന്ന കപ്പലിൽ ഉ ണ്ടായി 
രുന്ന ആളുകെളയും കുട്ടിയുെട അമ്മയപ്പന്മാെരയും ഓ ൎ : ഹാ ിയ കുട്ടിേയ,
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നിണ വന്ന വലിയ േചതം നീ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ, എ വിചാരി ഏററവും
വ്യസനി .
(േശഷം പിന്നാേല.)
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CORALS
പവിഴം

സമു ത്തിൽ പവിഴം എങ്ങിേനയുണ്ടാകു എ ള്ളതിെന പ േള്ളാർ അേശ 
ഷം അറിയാതിരു . ചിലർ ആയതു ഒരു കടൽെച്ചടി എ ം അതിലുള്ള ാണി 
െയ അതിൻ പുഷ്പെമ ം വിചാരി . േവെറ ചിലർ കടൽത്തിരമാലകൾ കെരക്ക 
െല േമ്പാൾ അതിെന്റ ഉപ്പ് േവെറ പദാത്ഥൎ ങ്ങേളാടു േച ൎ പവിഴമായ്തീ ൎ
എ ഊഹിച്ചിരു . ഇേപ്പാേഴാ ആയതു ഒരു െചറു ാണി െച ന്ന ചുണ്ണക്കരി 

ാവകം െകാ ഉണ്ടാകു എ ം ആ ാണിയിൽനി തേന്ന ജനി ന്ന ഒ
രുവക പശ (ജലദിം) െകാ ആയതു ഉരു ടു എ ം കണ്ടിരി . ഈ

ാണി എ ം തനിച്ചിരിക്കാേത ഒരു വ ട്ടമായി കൂടിേച്ച ന്നൎിരി ന്നതല്ലാേത
ഇവെയല്ലാം ചിലന്തിനൂലിേനാേടാത്ത ഒരു ഞര മണ്ഡലത്താൽ അേന്യാന്യം
േചന്നൎിരി . ഇങ്ങിേന ഓേരാ ാണികൾ േത്യകം േത്യകമായി ഒരു
െചടിയിേല പൂക്കൾ േപാേല ത മ്മിൽ തമ്മിൽ തുടന്നൎിരുന്നാലും ഓേരാന്നി

േത്യകമുള്ള വ്യാപാരം ഉ െണ്ട ം കണ്ടിരി . ഒരു െതാടുപ്പായിരി ന്ന
നാളങ്ങൾ ആ ാ ണി ടം മുഴുവൻ വ്യാപി ഏകേപാഷണെത്താഴിൽ തേന്ന.
അവ െററ മുഴുവൻ ഒന്നി നടത്തി വരുന്നതിനാൽ രക്തച്ചാട്ടം, ജീവത്വം, േപാഷ 
ണം എന്നിവററിൽ ആയവററിനു സാധാരണം ഉ . എന്നാൽ ഒരു ാണി
മുറിവു തട്ടിയാൽ ആ േവദന മേററതിനും ഉണ്ടാകുന്ന കാരം കാണായ്കയാൽ

േശൎ ിയം അവററിനു െപാതുവിൽ ഇെല്ല െതളിയു . ഈ െചറു ാണി 
കൾ േമ റഞ്ഞ ചുണ്ണക്കരി ാവകം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ രാപ്പകൽ ഏററവും യത്നി 

വരു . ആയവ അ വേററ ചരതി െവ േമ്പാൾ ആയതു കട്ടിയും ഉറപ്പമുള്ള 
തായിത്തീ ൎ കല്ലി േപാകു .
പവിഴത്തിൽ കറു , ചുവ , മഞ്ഞൾ, െവള്ള എന്നിങ്ങിേന പല വകകൾ ഉ .
ഇതിൽ കരിമ്പവിഴം അേ ബഹു അപൂവ്വൎം. പൂവ്വൎ ത്തിൽ ഇതിേന ലക്ഷ 
ണം പറയുന്നവർ തങ്ങളുെട ശകുനാലിേന്മൽ െകട്ടിെക്കാള്ളമാറു . െചമ്പവിഴം
അധികം േശാഭയുള്ളതാക െകാ ആയതിെന ആഭരണങ്ങൾ ഉപേയാഗി 
ക്കയാൽ വിലയുയന്നൎതു തേന്ന. പവിഴ ാണികൾ നാ തിൽ പരം വഗ്ഗൎങ്ങൾ
ഉ . അവ എല്ലാം ഓേരാ വക പവിഴങ്ങെള ഉണ്ടാ . അതാതു വഗ്ഗൎത്തി
തക്കവണ്ണം ആയവ ഉണ്ടാ ന്ന പവിഴവും േഭദിച്ചിരി ം. വ്യാപാരത്തിൽ സാ 
ധാര ണമായി ഉപേയാഗി ന്നതു ചന്തമുള്ള പവിഴം തേന്ന. ആയതു കട്ടി യും
തടിയുമുള്ളതാകു . ആയതിൻറ ഗുരുത്വം േഹതുവായി ആ പ വിഴ ററു കടൽ
അലകളുെട ഉ േകാപെത്ത കൂട്ടാ ന്നില്ല. േമ റ ഞ്ഞ ാണികൾ േകാടാേകാ 
ടികളായി െതാഴിൽ െച ന്നതിെന േനാ ക്കിയാൽ അവെയല്ലാം മാനുഷേദഹ 
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ത്തിൽ അലങ്കാരമായണിഞ്ഞ പു ഷ്പ ങ്ങേളാെടാത്തിരി ം.
പവിഴവഗ്ഗൎങ്ങളിൽ അധികം സാധാരണമായതു െവള്ളത്തരം പവിഴ മേ . ആയ 
തു പവിഴ ാണികൾ സഞ്ചരി ന്ന എല്ലാവിടങ്ങളിലും കാണാം. എന്നാൽ ാ 
ണികളുെട ഉറവിടം അതൃത്തിെപ്പട്ടെത നാം അറിേയണം. സമു ത്തിെല ം
ആയതിെന കാണുകയില്ല. നിരക്ഷ േരെഖ മൂ നാലിലി അ റം ഇവെററ
കെണ്ട കയില്ല. മഹാശാ ന്തസമു ത്തിൻ െത ആയവ ബഹു വിസ്തീണ്ണൎമാ 
യി ചുറുേക്കാെട വ്യാ പരി േപാരു . ഈ ാണികൾ സമു ത്തിെന്റ അത്യഗാ 
ധത്തിലും െവള്ളത്തിെന്റ േമൽഭാഗ ം സഞ്ചരി കയില്ല എങ്കിലും ചിലേപ്പാൾ
1,200 അടി ആഴമുള്ള ദിക്കിലും കൂെട പവിഴ റ്റ് കണ്ടിരി . പവിഴ ാണി 
കൾ വ്യാപരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയ േശഷം കടലിെന്റ നില േമ ണ താണു േപായതു
േപാേല തേന്ന അതി േഹതു എ ചിലർ ഊ ഹി . അ യുമല്ല സമു  
ത്തിൽ നീേരറ്റം അധികരി േമ്പാൾ പ വിഴ ാണി കടൽമട്ടത്തി േമൽ േവല
െചയ്കയില്ല ആകയാൽ ആ യതിൻറ മുഴു േവല കടലി അക ജലപ്പരപ്പിൽ
മാ ം നട വ രു . ഇ ഹീനമായ ാണികളുെട കൂട്ടെത്തെക്കാ ഏറ 
റവും വ ലിയ പവിഴപ്പാറകളും ദ്വിപുകളും കടലിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതു അത്യ
തം തേന്ന.
നാം അറിയുന്ന പവിഴപ്പാറകളിൽ അത്യന്തവലിപ്പമുെള്ളാ ഔ ാല്യ ദ്വീപി 

സമേരഖയായി നീ കിട . അതി 1,000 നാ ഴിക നീളവും േമ  
ടി ദ്വീപിൻ കരയിൽനി 20—60 ഒ◌ാളം നാഴിക ദൂ രവും ഉ . ന കെലേദാ 
ന്യ എന്ന ദ്വീപാന്തരങ്ങളിൽ 400 നാഴിക നീള മുള്ള േവെറാരു പവിഴപ്പാറയുമു 

. ഹി സമു ത്തിലുള്ള മാലദ്വീപു കൾ 470 നാഴിക നീളവും ശരാശരി 50
നാഴിക അകലവുമുള്ളതാകു . ആയവെയല്ലാം പവിഴപ്പാറകെളെക്കാ ഉള 
വായവയേ . ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉെള്ളാരു വലിയ ദ്വീപി 88 നാഴിക നീളവും
20 നാഴിക വീതിയും ഉ . അേനകം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പവിഴപ്പാറകൾ ദ്വീ 
പുക ൾ ചുററും വാടികെള രൂപി . കടലലകൾ പവിഴപ്പാറകളുെട േമൽ
അെല ആ ദ്വീപുകളുെട അരികിൽ ബഹു ആഴമായ ഇടുകര കെള ഉണ്ടാ .
അവിടങ്ങളിൽ അനവധി മീൻ ഉണ്ടാകും താനും െതൻസമു ദ്വീപുകളീൽ അേന 
കം ഇങ്ങിേനയുള്ളവയാകു . ആക യാൽ അവിേട കൂട െട കപ്പേലാട്ടത്തി
വളേര അപായം േനരിടു . എങ്ങിെന എന്നാൽ ആഴമുള്ള നീറ്റിൽ കപ്പൽ േവ 
ഗതേയാെട ഓടി െക്കാ െച േമ്പാൾ നിനയാെത ആയതു പവിഴപ്പറേയാടു
അടി തക ൎ േപാകു .
പവിഴ ാണികൾ ദ്വീപുകെള ഉണ്ടാ . മുൻപറഞ്ഞ കാരം ഈ ാണികൾ 
കടൽമട്ടത്തി േമൽ വൃത്തിക്കയില്ല. ആകയാൽ അ വറ്റാൽ നിവൃത്തിപ്പാൻ
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പാടുള്ള പൂണ്ണൎ ഉയരം സാധിപ്പിച്ച േശഷം അ തിെന്റ നാനാ ഭാഗ മുള്ള വൃ 
ത്തികെള നടത്തി ആയതിെന വി സ്തീർണ്ണമാ ം. അതിേന്മൽ തിരമാലകൾ
അെല െകാണ്ടിരിക്കയാൽ അ തിെന്റ കഷണങ്ങൾ അട ൎ വീണു കുഴികെള
നികത്തി അതി ഉറ വരു ം. പിെന്ന മണലും കടൽപ്പാശിയും ചണ്ടിചവറു 
കളും മ ം അതിേന്മൾ വ നിറയും കാല േമണ അവിേട നിലം കാണുമാറാകു
േമ്പാൾ കടൽപ്പക്ഷികൾ അതിൽ െച കൂടു െക ം. പിെന്ന കാടും െചടിയും
അതിൽ മുള വളരും തകന്നൎ കപ്പൽക്കഷണങ്ങെള കടലടി അതിേന്മൽ െകാ 

കയററും. കട കൾ പല വി കെളയും അതിേന്മൽ േകാത്തിെക്കാണ്ടി 
ടും. ഇങ്ങിേന ഈ അ ാണികളുെട മൂ ലം കാല േമണ ഒരു വലിയ ദ്വീപുണ്ടാ 
യി വരികയും െച ം. അങ്ങി െന യിരി േമ്പാൾ ദി വി ലയൂെന്നാരു ദാശൻ
അതിൽ കരകയറും. അതിനാൽ ആ ദ്വീപിൽ മനുഷ്യരുെട കുടിേയററം ഉണ്ടാക 
യും െച ം. ഇവ്വണ്ണം പവിഴദ്വീപുകൾ ഉണ്ടാകു . ഇതിൽ പലതും െവള്ളത്തിൽ
മുങ്ങിയിരി ം. ചിലതു ഉയന്നൎിരുന്നാലും സസ്യങ്ങൾ മുളക്കാതിരി ം. േവെറ
ചിലതിൽ സസ്യങ്ങൾ മുളച്ചിരുന്നാലും നിവാസികൾ ഉണ്ടാക യില്ല. ചില ദ്വീപു 
കളിേലാ മനുഷ്യർ കുടിേയറി പാ ൎ താനും. െത ൻസമു ത്തിൽ പത്തിരു 
പതു െകാല്ലത്തി മുെമ്പ ഒരു ദ്വീപു െപാങ്ങി പു ം െചടിയും മുള മനുഷ്യരും
െച കുടിേയറി. ഇതിെന്നല്ലാം േവണ്ടി സാധാരണമായി 300 വഷൎങ്ങൾ കഴി 
ഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാവശ്യം.
േമ ടി ദ്വീപുകൾ അതിേവഗത്തിൽ കടലിൽ അമ ൎ േപാകും. സമു ത്തിെന്റ
അഗാധത്തിൽ മുങ്ങിേപ്പാെയാരു ദ്വീപിെന ഒരു മാലൂ മി പരിേശാധി . അേപ്പാൾ
അതിൽ വീടുകൾ േതാട്ടങ്ങൾ സമാധി കൾ എന്നിവയുെട അടയാളങ്ങൾ ക .
കടലി ം പവിഴ ാണിക ൾ ം ഇടവിടാത്ത േപാരാട്ടം ഉ . സമു ഉ  
െത്ത പവിഴം ജയി ച്ചാൽ ദ്വീപുകൾ െപാങ്ങിവരും. സമു ം ജയി െവങ്കിേലാ
അവെററ ആഴ്ത്തിക്കളയും താനും. ആകയാൽ ഒരു പവിഴ യേത്തൎ ണ്ടതി
അതിൻറ െചറു ാണികൾ ഏേകാപി ശുഷ്ക്കാന്തിേയാെട അഗാധ ത്തിൽ ഇറ 
ങ്ങി ഒരു ദ്വീപിെന ഉയ ൎ ം. ആയതിെന കടൽ ഇടിച്ചാൽ ആയവ തളരാെത
മെററാന്നിെന രൂപിക്കയും െച ം. ഇതേ ചില ദ്വീപുകളുെട ക്ഷയത്തി ം പു 
തു ദ്വീപുകളുെട െപാങ്ങലിനും േഹതുവാ യിരി ന്നതു.
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THE BIBLE IN THE NURSERY IN INFANT SCHOOLS
ശിശുശാലകളിലും അകംഭാഗത്തിലും കഴിേക്ക ന്ന േചാേദ്യാത്ത

(൭൫ -ാം ഭാഗത്തിെന്റ തുടച്ചൎ)
ഉത്തരങ്ങൾ
21. ജല ളയത്താൽ വന്ന െകാടിയ നാശെത്ത സ്വന്ത കണ്ണാെല ക െപാറു  
ന്നതു േനാെഹ കഴിവില്ലാത്തതായിരു എ ൈദവം അറികയാൽ ആണ്
എ ഹിക്കാം. 22. മീൻജാതി െപരുെവള്ളത്തിലും
ജീവി മേല്ലാ.
23. ഈ ര ീകൾ അഛ്ശന്മാ ൎ അനിഷ്ടമായ ആേലാചനെയ കുട്ടികൾ 

പഠി പ്പി െകാടു .
24. a. േയാവാബും (2 ശമുേവൽ 20; 9. 10), യൂദ ഇ രിേയാ ം (മത്തായി 26;
48. 49). b. അമാസായും, ിസ്തനും,
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ZION’S SONG OF MARRIAGE
ചീേയാൻ കല്യാണഗീതം

ി .
൧. കന്നിമണി സുന്ദരാംഗി, കാവിൽ േമവും െപൺ കുയിേല,
ചന്തമുള്ള െപൺെകാടിേയ, ചാലേവ .ചീേയാേന േകൾക്ക.
൨. േഗാ ങ്കാവിൻ വനത്തിൽ, കാത്തിരി ം ൈപങ്കിളിേയ,
പൂതമാം തിരുമലേര, െപണ്മണിേയ െപേണ്ണ രാേഹൽ.
൩. േ മം പൂ നിെന്ന േതടി,േ രിതനാ ാരിടത്തിൽ
വന്നതാൽ നീ ഇ ടേന, വ െകാൾ ചീേയാൻ മെല .
൪. േപാക േപാരു െപേണ്ണ രാേഹൽ, െപാന്മലച്ചീേയാനിേല
ൈദവത്തിൻ കുഞ്ഞാടു തെന്റ, ദിവ്യ, േവളിേഘാഷത്തി .
൫. ആത്മ ാണേസ്നഹിതേയ, അ ത ം ാണനാേഥ.
എെന്ന പിേഞ്ചന്നൎീടു ബാേല, ഏദൻ പരദീസിേല .
൬. എദൻപരദീസു തന്നിൽ, േമാദമു ഭാഗ്യമു
നാശമറ്റ വാസമു , ജീവദത്തരുവുമു .
൭. േപാരിക നീ െപേണ്ണ രാേഹൽ, െപാൻഗിരി ചീേയാൻമെല
ത െകാൾ വലങ്കരെത്ത, സമ്മതിക്കാേമാദേത്താെട.
൮. ഏദനാം പൂങ്കാവനത്തിൽ, ഏതു കുറവായതു .
നാരിമണി നാൾ മുഴവൻ,വാഴ്ത്തി വാഴാം നിത്യമ .
ചീേയാൻ.
൯. എന്തരുളി ത രാേന, എന്തിനായിട്ടീവിവാദം?
കന്യകയായി ഞാനിരിേക്ക, ൈകെകാടുപ്പാൻ െചാൽകേയാതാൻ?
൧൦. ചി വാ െര െകാ , മി മാക്കാൻ വന്നിേതാ താൻ ?
ദാരമാേമാ ഞാൻ ഭവാനു, ദാഹമുേണ്ടാ െനഞ്ചകത്തിൽ ?
൧൧. കൂടവരാൻ െചാല്ലിയേല്ലാ, കൂടുേമാ േഗാ മിതി ?
േതടി എെന്ന െകാ േപാവാൻ, ന്യായമുേണ്ടാ നീതിയുേണ്ടാ?
൧൨. ഏെതാരൂർ നീ ത രാേന, എ നിന്നിേങ്ങ വ ?
എ നീ എൻ ൈക പിടിപ്പാൻ, ഏവെയല്ലാം സ്വന്തമു ?
൧൩. മടങ്ങിച്ചീേയാൻ വന്മെല , വ െകാൾവാൻ െചാല്ലിയേല്ലാ
പഴി മേല്ലാ യൂദർ കണ്ടാൽ, പകയരാെക കൂടിനി .
൧൪. ദൂരേദശം േചർ െകാൾവാൻ, സമ്മതിക്കാ എൻ ഇനക്കാർ.
അ മത്താൽ യൂദർ നിെന്ന, ആധിേയററി െകാൽകയിേല്ല?
൧൫. െക മവർ കള്ളെന േപാൽ, കാൽ കരങ്ങെള തുെള
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കഷ്ടമാം കഴുമരത്തിൽ, െകാ മതാൽ േപായ്ക്കളക.
൧൬. ”ദൂരദശൎിമാെരഴുതി, ചീേയാന്മണവാളൻ തെന്റ
കഷ്ടസങ്കടങ്ങളിതു, നഷ്ടമാക്കാൻ ആവതില്ല.”

ി .
൧൭. എ കഷ്ടം വ െപട്ടാൽ, എങ്ങിെന മറ നിെന്ന?
ചീേയാൻ കുമാരിേയനിെന്ന, േച ൎ െകാൾവാൻ ജീവേനകും.
൧൮. നീ എനിക്കരുമ അേ , നിൻ ഉയിർ വിശിഷ്ടമേല്ലാ
മന്നിടത്തിൽ നിെന്ന വി , മന്നനായിരിെപ്പേനാ ഞാൻ?
൧൯. നി യിക്കാെയ യിരും, നി ടല്ക്കാെയ ടലും
ഇന്നിലത്തിേല ബലിയായി, ഏകുവാൻ ഞാൻ വ സത്യം.
൨൦. വി പരമണ്ഡലെത്ത, വി പരമാസനെത്ത
മണ്ണിടത്തിൽ വ തല, ചാ വാനും േദശമററു.
൨൧. ഏററവും േതജ വി , ഏറിയ മഹത്വമി
ഉത്തേമ ഞാൻ വ നിെന്ന, ഉയിർ െകാടു ം േവൾപ്പതിന്നായി.
൨൨. വന്നെതല്ലാം ഞാൻ സഹിപ്പൻ, വമ്പനിൽ നി ദ്ധരിപ്പൻ
നിെന്റ േ മെമാ മാ ം, എങ്കലുറെച്ചങ്കിൽ േപാരും.
൨൩. എൻ ിയയാം േതേനമാേന, എെന്റ കൂെട വ െകാൾക.
ചാരുശീേല വരിക േവഗം, ചാലേവ എേന്നാ ലാേവ.
൨൪. കൂടി നടന്നി േപാരൂ, േപാകനാം ചീേയാൻ മെല
മായമററ േസ്നഹിതേയ, പൂരണേമ െപേണ്ണ രാേഹൽ,
ചീേയാൻ.
൨൫. ചി മാ ര െകാ , ചിന്ത േവണ്ട ത രാേന
എ പായം െചാല്ലിയാലും, എ കയിെല്ലാ െകാ ം.
൨൬. ശാേലം പട്ടണത്തിൽ വാഴും, ദാവി ാജൻ പു ിഞാേന
മാനസമിളക്കിയാലും, മാലയി കി െമേന്നാ?
൨൭. േലാകവാസികൾ വണ ം, േലാകെമാക്കയും അട ം
സാെലാേമാ ാതാവു മമ, താൻ അറിഞ്ഞിതില്ലെയേന്നാ?
൨൮. എങ്ങൾ കലം യൂദകുലം, എ ായജ്ജൎ ാതിയേല്ലാ
അതിഥിയായ് വന്നീടുേവാ ൎ , ആകുേമം വിവാഹമി
൨൯. ഗാലിലാവൂർതച്ചേനാടു, മംഗല േവശമാേമാ?
പക്ഷമററു െചാൽക നാഥ, നച്ചറത്തിൽ നന്മയുേണ്ടാ?
൩൦. പാന്ഥേനാടു വാണിരിപ്പാൻ, ബന്ധമുേണ്ടാ െചാൽക േവ ?
ചഞ്ചലമുണ്ടാകയിേല്ല, ചഞ്ചലാക്ഷിമാ ൎ െചാൽക ?
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൩൧. കള്ളേന േപാൽ വന്നവെന കള്ളിയിൽ കട കേയാ ?
ഉള്ള രൂപം മാററിവന്ന േവഷധാരി ത രാേന.
൩൨. ജാതിവിട്ട ജാതിവ , നാ വി കാടു േച ൎ
പാഴരാമരിഷ്ടെരേയാ േവ ഞാനും േപാക േവ .

ി ( െഹസ. ൧ന്ന).
൩൩. എ െര എ െചാല്ലി മാെയരുശേലംമകേള
നി െട പൂേവ്വൎാത്തരങ്ങൾ െചാല്ലിടാം ഞാൻ േകൾക്ക ഇേപ്പാൾ.
൩൪. നീ കനാനിൽ താൻ പിറ നിൻ പിതാവു േമാറിയാൻ താൻ.
ഹിത്തിയക്കാരി നിൻ മാതാ േസാദരി േസാേദാം ശമയ്യൎ
൩൫. നിൻ പിറപ്പിൽ നിെന്റ െപാക്കിൾ കുത്തിരി കഴുകിയില്ല
നിൻ േമനി മൃദുത്വം കിട്ടി വ ം ഇട്ടതില്ല.
൩൬. ഉപ്പിനാൽ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഉൾ സാദം േതാന്നിയില്ല
ഏവരും നിൻകാ യിങ്കൽ ഏകമായ് െവറു വിട്ടാൽ
൩൭. നീ ജനിച്ച നാളിൽ നിെന്ന ഏവരും െവറുത്തതാേല
നി ടൽ കുരൂപതയിൽ ചാടിനാർ പുറെവളിയിൽ.
൩൮. പാഴിടത്തിൽ വീണു േകണു േചാരയിൽ കിടന്നനിെന്ന
ചാലേവ ദശ്ശൎി ജീവൻ ഏകിഞാനടു വ .
൩൯. നീ മലത്തിൽ ആണ്ട നാളിൽ നിന്നടുേക്ക ഞാനണ
ജീവനുണ്ടാെക െചാല്ലി േപാന്നതു മറന്നിേതാ നീ.
൪൦. നഗ്നത മറപ്പതിന്നായി വ േമകി ഞാൻ നിണ
സ്വണ്ണൎ നവരത്നമുള്ള ആഭരണമി നിന്നിൽ
൪൧. അ നിന്നിൽ േ മമുണ്ടായി കണ്ടതാൽ ഞാൻ നി ടെന
ആണയി മൽകരെത്ത ഏകിനിെന്ന ഭായ്യൎയാക്കി
൪൨. നിൻ നിണത്തിൽ നിെന്നടു ശുദ്ധമായ്കഴുകിനിെന്ന
ഉന്നതനാം ഞാൻ സുേസ്നഹം െകാ േതച്ചേതാത്തൎ തിേല്ല.
൪൩. ആടകൾ പലതു നൽകി ഹാരേമാതിരാദി ഏകി.
കങ്കണം കുണു നല്ല ചന്തേമാെട നൽകിയിേല്ല?
൪൪. മാനമാം കിരീടേമകി മാനേസ മറന്നിേതാ നീ
മാെയരുശേലംമകേള മായേമാ നിൻ പൂവ്വൎഭൂതം.
ചീേയാൻ.
൪൫. അച്ചടക്കമററു െചാ ം വാ കെള േകൾ േമാ ഞാൻ
െനഞ്ചകം കവരുമാറു കന്നമി െകാൾകേയാ താൻ.
൪൬. കന്നി തവ മാതാ നിെന്ന ഗഭ ൎമായിരുന്ന കാേല
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മന്നവനഗുസ്തനുെട ക നയാൽ ചാത്തൎ ലി .
൪൭.നച്ചറ ർ വി മാതാ ദീഗ്ഘൎയാ ാഭാരേമാെട
െബ േഹമിെലത്തിയ സ െമാഴിവില്ലതാേല.
൪൮. ഈ േനാവണ തിനാൽ ഹീനനായ്നീ മൺപിറപ്പാൻ.
േവറിടമില്ലായ്ക െകാ പാഴിടത്തിൽ പുക്കവളും.
൪൯. മാ െകാട്ടിൽ ൾക്കട മാനവ െപററ നിെന്ന
ജീണ്ണൎവ ം ചുറ്റി െവ െതാട്ടിയിൽ കിടത്തിയിേല്ല?
൫൦. ആലയിൽ പിറന്നവെന ആന്തരമായി ഞാൻ വരിച്ചാൽ
ആ മേല്ലാ േലാകരാെക ആകുലം വള ൎ മാറു.
൫൧. മി യിേലേക്കാടിയേല്ലാ േപടി പൂേണ്ടാേരാദ തെന്ന
മി േമാ നിൻ െപൗരുഷങ്ങൾ വി മി െചാൽക നാഥ.
൫൨. സമറിയ ീേയാടു െച െകഞ്ചി നീ തണ്ണീർ കുടിപ്പാൻ
ഹീനമുണ്ടാം ആയതിനാൽ േമ ലമാമി മുററും.
൫൩. കഴുതേമൽ കേരറി എെന്ന ൈകപിടിപ്പാൻ വന്നിേതാ നീ
െകാ മിതു േലാകെമ ം േകാലടി പാടുവാനായി.
൫൪. അക്കഴുത ട്ടി തെന്ന ആക്കേമാെട കിട്ടിയതാൽ
ഉല്ലസിക്ക നീെയനിേക്കാ ലജ്ജയുെണ്ട ള്ളേതാക്കൎ.
൫൫. ലഭ്യേമാ ഞങ്ങൾക്കിതിനാൽ ലാഭേമാ സേന്താഷഭാഗ്യം
ഒററിയായി ചീേയാെന േവൾപ്പാൻ ഓങ്ങിവന്ന മാനവേന.
൫൬. േപാരും േപാരും തക്കൎ വാദം േപായ് വിടുക േവലേനാക്കി
വാളുെകാ മാലകറ്റാൻ േവണ്ട ഭാവം േപാക േപാക.

ി .
൫൭. ക താേനാ നിന്മന രുകയിേല്ല െപേണ്ണരാേഹൽ
പാറേയാനിൻ മാനസം െചാൽ പാരമിളകാത്തേതാ െചാൽ. ൫൮. കാരിരി രു 

െചേമ്പാ കാലമിളകാത്തെന
കടുക്കരുെതൻ േതേനമാേന കപടമററു വ േകാൾ നീ.
൫൯. േകാഴി തൻകു ങ്ങെള േപാൽ േച ൎ െകാൾവാൻ വാഞ്ഛ പൂ
വാനിേല മഹത്വമി വ ഞാൻ നിെന്ന വരിപ്പാൻ.
൬൦. എ വട്ടം നിെന്ന േച ൎ പാ ൎ െകാണ്ടിരിപ്പതിന്നായി
മൽ ിയെമല്ലാം നിന അ ിയമായ് വന്നിേതാ െചാൽ.
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GIBRALTAR
ജി ല്ത്താർ

യൂേരാപ ആ ിക്ക എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കടൽ ഉ . അതു ധരാ
(terma) ആകുന്ന ഭൂമിക്കിടയിൽ (മദ്ധ്യ media) കിടക്കയാൽ അതിനു മദ്ധ്യധരാ 
ന്യാഴി (Mediterranean Sea) എന്ന േപർ നല്ലവണ്ണം പററു .
കിഴേക്ക ഭാരതഖണ്ഡക്കാ ൎ ഇന്ത്യാസമു ത്തിൽനി അറവിക്കടലും െചങ്കട 
ലും വഴിയായി സുെവജ്ക്കീറുേത്താട്ടിൽ കൂടി പ വഷൎത്തിെന്റ ഇേങ്ങാ മാ 

ം മദ്ധ്യധരാന്യാഴിയിൽ കടപ്പാൻ കഴിവുവ . എന്നാ ൽ ഈ കടലിനു
പടിഞ്ഞാേറ വിളുമ്പിൽ ഒരു സ്വാഭാവികവാതിൽ ഉ . അതിനു ജി ല്ത്താർക 
ടൽവഴി എ പറയു . അതിനാൽ മദ്ധ്യധരാ ന്യാഴി അ ന്തികസമു േത്താ 
ടു ഇണങ്ങിയിരി . ഈ ൈകവഴിയു െട െത ആ ിക്കാഖണ്ഡത്തിേല
മെരാേക്കാസാ ാജ്യത്തിെന്റ മുന ം (സിയുത Ceuta) വട യുേരാപയിേല ാ 
ന്യരാജ്യത്തിെന്റ. മുന ം (ജി ലക്കാർ) അ നാഴികേയാളം തമ്മിൽ അടു  

. ഈ വാതിൽ ഉ ള്ളവൻ മദ്ധ്യധരാന്യാഴിയുെട താേക്കാല്ക്കാരനായി മന  
ള്ള കപ്പൽ തടു െവക്കാം. മുേമ്പ ാന്യർ മലകൂടിയ ഇരുമുനമ്പിെന ൈകവ 
ശെപ്പ ടുത്തി ഉറപ്പിച്ചിരു . 1704ഇേലാ ാന്യ ൎ ം ഇം ിഷ്ക്കാ ൎ ം ഉണ്ടായ
യുദ്ധത്തിൽ ജി ല്ത്താർ ഇം ിഷ് സ്വാധീനത്തിൽ വ . ാന്യരും പ ര ീസ്ക്കാ 
രുമായി ജി ല്ത്താർ േകാട്ടെയ 1779 ജൂൺ 21-ാം നു- െതാ 1788 ഫി വരി 6-ാം
നു വേര ഇങ്ങേന ഏകേദശം മൂന്നര വഷൎേത്താളം നിേരാധി എങ്കിലും അതി 
െന പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
എന്നാൽ ചരി െത്ത േനാ വിൻ. ആയിര നാ റു കാലടി ഉയന്നൎ പാറ
അതാ. വടേക്കാ ം കിഴേക്കാ ം കടു ക്കമായും പടിഞ്ഞാേറാ പടിപടിയായും
െതേക്കാ േകാടു തുടങ്ങി ഏകേദശം ആയിരം അടി േയാളം ഏറ റയ കുത്ത 
െനയായും പിേന്ന ചാ യായും നി .പാ റ മുകളിൽ േഗാപുരമതിലുകളും പാ 
റയുെട ഉള്ളിൽ വമ്പിച്ച അറകളും അവിടവിേട കടലിേല േനാ ന്ന പീരങ്കി 
േത്താ കളും പടിഞ്ഞാറും വിേശഷി െത ം ആവശ്യമുേള്ളടെത്തല്ലാം ഗാം 
ഭീയ്യൎമായ മതിലുകളും ഓേരാ തളങ്ങളിൽ കാളേന്താ കളും ഗഭ ൎംകലക്കികളും
കാണാം. ഈ േകാ ട്ട ഭൂേലാകത്തിേല േകാട്ടകളിൽ െവ ബലേമറിയതും കയറി 
പ്പിടിപ്പാൻ കൂടാത്തതും എ േമൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നര വഷത്തിെന്റ നിേരാധത്താൽ
െതളിയും. അ നാഴിക ദൂരേത്താളം ഉണ്ട െതറിപ്പി ന്ന കാളേന്താ കൾ
ഉ എ ഓത്തൎ ാൽ ഇം ിഷ്ക്കാ ൎ ആ കടൽവഴിയിൽ കൂടി കട പ്പാൻ ഭാവി 

ന്ന െചറു േതാണിെയയും കൂെട നശിപ്പിപ്പാൻ വകയു എ േബാധി ം.
േകാട്ടെയ 3-5,000 പടയാളികെളെക്കാ കാ . പാറയുെട പടിഞ്ഞാേറ
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അടിയിൽ ജി ലത്താർ എന്ന നഗരം നല്ല തുറ മുഖ കിട . 1871-ാമ 
തിൽ അവിേട 18,695 ആൾ പാ ൎ . ി സ്ത്യാനക്ക്ൎ ഓേരാ പള്ളികൾ ഉണ്ടാ 
കുന്നതു കൂടാെത യഹൂദ ൎ മൂ പ ള്ളികളും ആ ിക്കാവിൽനി വന്ന മുഹ 
മ്മദീയ ൎ ഒരു പള്ളിയും ഉ . അവിേട 1872-ാമതിൽ നടന്ന കച്ചവടം ആകേട്ട
10,40,000 രൂ. ഇറ മ തിയും1,11,89,000 കയററുമതിയും കാണി . ഇങ്ങേന
പത്തിരട്ടിച്ചക യ മതി എന്നേ . ആ സ്ഥലം െചറിയെതങ്കിലും ാന്യരാജ്യ 
ത്തിൽ വിശ്വാസം നിമിത്തം ഹിംസ അനുഭവിച്ച െതററുവാൻ കഴിവു വന്ന ഓ
േരാ സുവിേശഷ ിസ്ത്യാന ൎ ഇം ിഷ് വാെ ക്കാധീനമായ ജി ലത്താരിൽ
എത്തിയേശഷം സ്വാത ്യ കാരം നടപ്പാൻ സംഗതിവന്നതു വിചാരി ച്ചാൽ
ആ േകായ്മെയ അവിേട ആക്കിയ ൈദവെത്ത തിപ്പാേന പാടു .
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

. ിയ വായനക്കാേര! ഒന്നാമതു പാലക്കാ ട്ടിൽനി എനി കിട്ടിയ കത്തി 
ഒരു മ റുപടി േവണം. ആ കത്തിൽ ഒരു േസ്നഹിതൻ ഏ ിൽ മാസത്തിെന്റ

േകരേളാപകാരിയി ൽ ഒരു പശുവിെന െതാ വിവരിച്ചതു പര മാത്ഥൎ േമാ െപാ 
ളിേയാ എ േചാദി . അ തു െപാ എ വരികിൽ ചതിക്കെപ്പട്ടവൻ
ഞാൻ തേന്ന. വല്ലതും െപാ എ ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ േകരേളാപകാരിയിൽ

സിദ്ധ മാ ന്നില്ലേല്ലാ. ഞാൻ ഈ വൃത്താന്തം എടു ത്ത വത്തൎ മാനക്കടലാ 
ആ യിപ്പാന്തക്കതാ യ ആധാരം തെന്ന. ഇ പണം ആ കൃഷി ക്കാര

കിട്ടിയെതങ്ങിേനെയ ഞാൻ അ റിയാഞ്ഞാലും യുേരാപയിൽ കായ്യൎം േബാ 
ധി പ്പാൻ ഇ യാസം കാണുന്നില്ല. വിലാ ത്തിയിൽ പലേപ്പാഴും കൃഷിപ്പ 
ണിയിൽ വള േര സേന്താഷി ന്ന കുലീനേരാ പട്ടണക്കാ േരാ പണം േശഖരി
കൃഷിക്കാെര ഉത്സാഹി പ്പിേക്കണ്ടതി ഒരു ഉത്സവം കഴിക്കയും ഉ ത്സവസ്ഥല 
േത്ത ഏറ്റവും നല്ല ക കാലി കെള െകാ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു വിരു തു
െകാടുക്കയും െച ം. അതുകൂടാെത വള േര പറ കളുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ നല്ല മാ 
തിരി പശുക്കെള കിേട്ടണ്ടതി എ േത്താളം െകാടു ം ! ഒെരാറ്റ പശുവിെന്റ
വില മാ മല്ല ഇതിെന്റ സന്തതികെളെക്കാ പലവഷൎങ്ങ ൾക്കകം േമണ
ഉളവാകുന്ന ലാഭം അവർ വിചാരി വിേശഷമാതിരി ജനിപ്പി ന്ന വെയ െപരു 

വിെല വാ ം.
ബീക്കൻ്സ ഫീല്ദ്എന്ന മഹാരാജ്ഞിയുെട വിശ്വസ്തനായ മ ി ആശിച്ച കാ 
രം ഹ െഗന്ദൻ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ തനി ള്ള േ തെക്കാമ്മയിൽ അടക്കെപ്പ .
മഹാരാണി ത േന്ന ശ്മശാനസ്ഥലെത്ത കാണ്മാൻ വ േപാ ൽ. രാജസഭക്കാർ
കീത്തൎ ിെപ്പട്ട മ ി െവ സ്ത് മിൻസ്തർ എബ്ബ എന്ന പള്ളിയിൽ ഒരു സ്മരണസ്തം 
ഭം നി ൎ വാൻ നിശ്ചയി താ നും. അേദ്ദഹം വിശിഷ്ടമ ിയും ന്ഥകത്തൎ ാ 
വും ആയതിനാൽ അതി േയാഗ്യൻ എ ഏകേദശം എല്ലാവ ൎ ം സമ്മ 
തം. ഈ മ ഹാെന്റ ജീവചരി ത്തിൽനി ഓര ം അ റിയുെന്നങ്കിൽ േവണ്ട 
തില്ല. അേദ്ദഹം ഉത്ഭവ കാരം ഒരു യഹൂദൻ. 1747 ഇൽ മൂത്തഛ്ശൻ േവനീസ്സ്
പട്ടണത്തിൽനി ലണ്ടനിേല വ . അതി മുമ്പ് കുഡുംബം ാന്യരാജ്യ
ത്തിൽ പാത്തൎ ിരു . അവിേടെവ േരാമസഭ യഹൂദെര ഹിംസിപ്പാ ടങ്ങിയ 
േപ്പാൾ കത്തൎ ാ വിെന്റ പൂവൎന്മാർ ആ രാജ്യെത്ത വി (േവ നിസ്സ് ) െവേനത്യ 
പട്ടണത്തിൽ കുടിേയറിയി രു . അവർ ഇം ന്തിൽ എത്തിയാെറ മ ി യുെട
അഛ്ശൻ 18 വയ ള്ള ഒരു ബാല്യക്കാര നായിരു . അഛ്ശൻ കീത്തൎ ിെപ്പട്ട

ന്ഥക ത്തൎ ാവായ്തീ ൎ . പു ൻ പറഞ്ഞ കാരം തെന്റ ജീവനാൾ പുസ്തകങ്ങളു 
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െട ഇടയിൽ ഒരു പുസ്ത കശാലയിൽ കഴി . ബീക്കൻ്സ് ഫീല്ദ് കത്തൎ ാ വു 12
വയസ്സായേപ്പാൾ അഛ്ശൻ സഭയുെട മൂ പ്പേരാടു അ ം കലഹി ിസ്തീയസഭ 
യിൽ േച ൎ (േക. VII 63-ാം ഭാഗം). ഈ മഹാൻ സാധാരണമായ വഴിയിൽ
നടക്കാെത എ േയാ ഉയന്നൎലാക്കിൽ എത്തി. ഒരു വിദ്യാശാ ലയിൽ പഠി 
ക്കാെത അവർ വലിയ വിദ്വാൻ ആയ് ത്തീ ൎ . െയൗവനകാലത്തിൽ തേന്ന പ
ല പുതു കഥകെള സങ്ക ി എഴുതിയ േശഷം, 33 വയ ള്ളവനായി രാജ്യസഭ 
യിൽ തിനി ധിയായി േവശി . ഒന്നാം ാവശ്യം ഒ രു സംഗം കഴിച്ച 
േപ്പാൾ അേനകരുെട പ രിഹാസത്താൽ ഇളകിേപ്പാകാെത “ഞാൻ ഇ േപ്പാൾ
തീ ൎെന്നങ്കിലും നിങ്ങൾ എെന്ന േക ൾ ന്ന ദിവസം വരും നിശ്ചയം” എ
ഒരു വാചകെന േപാെല മുൻ അറിയി . രാ ജ്യസഭയിൽ എേപ്പാഴും സക്കൎാരു 
െട പക്ഷ ത്തിൽനി േകായ്മയുെട ഞായങ്ങൾക്കായി ത ക്കൎി മളവിൽ അവർ
പല വിശിഷ്ട പുസ്ത കങ്ങെള എഴുതി സിദ്ധമാക്കി. 1868 ഇൽ ഒന്നാം വട്ടം രാ 
ജ്യത്തിെന്റ ധാനമ ിയാ യി ചമഞ്ഞേശഷം േ ദ് സ്തൻസായ്പ് അവർ കൾ
ജയി േമൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തിൽ േവശി . ബീക്കൻ്സ ഫീല്ദ 1874 ഇൽ
രണ്ടാം ാവശ്യം രാജ്യത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥകെള നട വാൻ തുടങ്ങീ ം ആറു വ◌ൎ 
ഷം കഴിഞ്ഞ േശഷം, െ ദ്സ്തൻ സായ്പ് അവർകളുെട യത്നം വീ ം സാ 
ധി . ബീക്കൻ്സ് ഫീല്ദ പ തിതൻ ആയാലും സവ്വൎ ാഘിതനായി അന്ത രി 
ക്കയും െച .
അതാതു രാജ്യങ്ങളിൽനി അതൃപ്തരും മ ത്സരക്കാരും ആയവർ െലാണ്ടൻ പട്ട 
ണത്തിൽ കൂടി തങ്ങളുെട ദുരാേലാചനകെള നടത്തി െക്കാണ്ടിരി ന്നതു പതിവാ 
ണേല്ലാ. ഇവരിൽ ഒരു േ ഷ്ഠൻ െമാസ്ത് എന്ന ഗമ്മൎാനൻ. ഈ മഹാദുഷ്ടൻ രു 
സ്സ്യരുെട ച വത്തൎ ിെയ െകാ ന്നതിൽ ഉല്ലസിച്ചതല്ലാെത േശഷി ന്ന എല്ലാ
രാജാക്കന്മാെര അങ്ങിേന തേന്ന വധിേക്ക ണം എ നിത്യം ഉത്സാഹിപ്പിക്ക 
യും ഇം ന്തിൽ പാ ൎ വരുന്ന രൂസ്സ്യ ച വത്തൎ ിയുെട കുമാരിയാകുന്ന ഒരു

ഭുവിനിെയ അപമാ നി താഴ്ത്തിപ്പറകയും െചയ്തതുെകാ സ ക്കൎാർ ഈ വായ്ത്താ 
ളക്കാരെന പിടി അവെന ദീഘൎ സമയേത്ത സൂക്ഷി െവ ം എ ചിലർ
ആശി .
ഇം ിഷ്ക്കാരും ാഞ്ച്കാരും അത്യ ത മായ ഒരു വൃത്തി തുടങ്ങിയിരി .

ാ ഞ്ച് രാജ്യത്തിൽ കിട ന്ന കേല (Calais) എ ന്ന പട്ടണം െതാ ഇം ിഷ്ക്കാ 
രുെട പട്ടണമാ യ േദാവർവേര അവർ കടലിൻ നിലയിൽ കീഴിൽ തീവണ്ടി ഓടു 
വാൻ തക്കതായ ഒരു വഴി തുര പണിയിപ്പാൻ ഭാവി . അ വർ തുെള ന്ന
ദ്വാരത്തിെന്റ വിട്ടം ഏഴു അ ടി തേന്ന. ഇതുവേര േത്യകമായി വഴി യിൽ ഒഴു 
കുന്ന െവള്ളം തടു വാൻ ഒരു യാസം ഉണ്ടായി എങ്കിലും, ഒരു വലിയ യ
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െത്തെക്കാ െവള്ളം േതവി പുറത്താ വാൻ കഴിയും.
രുസ്സ്യരുെട ഇടയിൽ ഇനിയും വളേര തര േക്കടും അ മവും ഉ . ച വത്തൎ ി 
യുെട ശ വസം ാരം കഴി . ഇതിന്നായി വന്ന ഭുക്കന്മാെരയും രാജകുമാര 
ന്മാെരയും കാ രക്ഷിപ്പാൻ പുതിയ ച വത്തൎ ി നേന്ന സൂക്ഷി ച്ചതു െകാ
ആ ൎം ഹാനി വന്നില്ല. പുതിയ ച വത്തൎ ി യാെതാരു സുഖമില്ല; ആരിൽ
ആ യിക്കാെമന്നറിയുന്നില്ലേല്ലാ. ദിവേസന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുപ്പായസഞ്ചി 
യിൽ ഭീഷ ണിക്ക കൾ ഉ എ ം, ച വത്തൎ ി േയാഗി ന്ന വിള ക 
ളിൽ ചില ദുഷ്ടർ ഒരു വല്ലാത്ത തരം െവടിമരു െവ എ ം േക ൾ െന്ന 
ങ്കിൽ സ്വന്ത േകാവിലകത്തിൽ േപാ ലും മത്സരക്കാരും ൈവരികളും നുഴ
വ എ കാണാം. എന്നി ം ച വത്തൎ ി ഭയെപ്പ ടാെത പിതാവിെന െകാ 
ന്നതിൽ ൈകയിട്ട 5 ദുഷ്ടെര തൂക്കിക്കളവാൻ ക ിച്ചതു ശരി ത േന്ന. ഈ നീ 
ച ൎ േപടി കാണി ന്നതു േതാ ല്മയുെട ആരംഭമേ . കയറു െപാട്ടിേപ്പായ തു 
െകാ അവരിൽ ഒരുത്തെന മൂ ാവ ശ്യം തൂേക്കണ്ടിവ . എന്നാൽ ഈ 5
കുറ്റ ക്കാരിൽ ഒ ഒരു കുലീനെന്റ മകളായിരു . പുരുഷന്മാരായ കുലപാതകർ
തൂ മ രെത്ത ക ഒര ം ഭയം കാട്ടീ ം ആ ീ ഒ ം േപടിയും ദുഃഖവും കാണി 
ക്കാെത മന്ദഹാ സം പൂ പരേലാകേത്ത യാ യായി. പി ശാചിനു തെന്ന
േസവി ന്നവെര ജീപയ്യൎ ന്തം വഞ്ചനയിൽ ഉറപ്പിക്കാം. മരണ േശഷം അവർ
ക തുറ തങ്ങൾ ആരുെട കയ്യിൽ വീണു എ കാണുകയും െച ം. ഞാൻ
പുതി യ ച വത്തൎ ിെയ കുറി ഒ ം അറിയിക്കേട്ട. ഒരു നായകൻ മുേമ്പത്ത
ച വത്തൎ ിെയ ത െന്റ രക്തത്തിൽ കിട ന്നതു കണ്ട ഉടേന അങ്കിെയ കഴി
ച വത്തൎ ിെയ മൂടി ആ രാ ജ്യത്തിെന്റ ൈക ള്ള ശീതെത്ത വിചാരി ക്കാെത
അങ്കിഹീനനായി സ്വന്തവീട്ടിൽ േപായി. പുതിയ ച വത്തൎ ി ഇതു േകട്ടേപ്പാ ൾ
ആ നായകെന ഉയന്നൎസ്ഥാനത്തിൽ ആ ക്കി, പുതിയ അങ്കിെയ വാങ്ങണ്ടതി 

1200 ഉറുപ്പിക സമ്മതി െകാടുത്താെറ വിശ്വസ്ത നായ എെന്റ അഛ്ശെന്റ
രക്തെത്തെക്കാ കറെപ്പട്ട ആ പഴയ അങ്കി എനി േവണം എ പറ
േപാൽ.

ാഞ്ച്കാരും തങ്ങളുെട രാജ്യെത്ത വലുതാ വാൻ േനാ . തൂനിസ്സ് രാ 
ജ്യത്തിലുള്ള ഒരു േഗാ ം ( മീർ) ാഞ്ച്കാരുെട അതി രുകെള അതി മി
അല്േജരിയ എന്ന േദശ ത്തിൽ േവശി കവച്ചൎ െച . ാഞ്ച് കാർ ഈ
േഗാ െത്ത ശിക്ഷിപ്പാനായി പുറ െപ്പട്ടതല്ലാെത തൂനിസ്സ് രാജ്യത്തിെന്റ സുല്ത്താ
െന ാഞ്ച്കാേരാടു േച ൎ ആ ജാതിെയ ബുദ്ധി ഉപേദശിപ്പാൻ അേപക്ഷിച്ച 
േപ്പാൾ ആ സുല്ത്താൻ ഇതിൽ സമ്മതിക്കാെത ാഞ്ച് കാരുെട േനേര വട്ടം കൂട്ടി.
ഈ െചറിയ സു ല്ത്താൻ ഇതിനാൽ രാജ്യാധിപത്യെത്തയും ഒരു വലിയ ഗവ്വൎെത്ത 
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യും കാണി െന്നങ്കിലും ഇ സ്തം ലിലുള്ള േമൽവിചാരിയുെട ക ന േക ൾക്കാ 
െതയും ഇതാല്യരുെട സഹായത്തിൽ ആ യിക്കാെതയും കായ്യൎത്തിൽ അധി 
കം ആ േലാചി എങ്കിൽ നന്നായിരു . ാഞ്ച്കാർ േഖപ്പ് എന്ന വിശിഷ്ട
പട്ടണെത്ത പിടി തൂനിസ്സ് എന്ന മുഖ്യ പട്ടണത്തിെന്റ സമീപ ത്തിൽ എത്തി 
യിരി എ േകൾ െന്ന ങ്കിൽ യുദ്ധം േവഗം തീ ൎ േപാകും എ േതാ

. എന്നാൽ ാഞ്ച്കാേരാടു മയ്യൎാദ കാ രം ഓര ം സഹായി ന്നതിനു
പകരമായി അവരുെട േമൽവിചാരം സഹിേക്കണ്ടിവരും താനും.
നിത് സ (ൈനസ് ) എന്ന പട്ടണത്തിലുള്ള നാടകശാല െവ േപായി. അതു കളി
തുട ന്നതി അ ം മുെമ്പ സംഭവിച്ചതുെകാ 100ഇൽ ചില്വാനം ആളുകൾ
നശി േപായ േതയു .
ഗമ്മൎാനരാജ്യത്തിൽ യഹൂദരുെട േനെരയു ള്ള തക്കൎം തീന്നൎിട്ടില്ല. യഹൂദെര 
െക്കാ രാ ജ്യത്തിൽ വരുന്ന ഭാരെത്തയും നഷ്ടെത്തയും നീ വാൻ തക്കതായ
സഹായം െചയ് വാനായി 255,000 ജകൾ ബിസ്മക്ക്ൎ ഭുവിെന്റ മുമ്പാെക
ഒരു അേപക്ഷ െവ . ഇവർ തൃ പ്തിയില്ലാത്തവരിൽ ഒരു െചറിയ അംശമേ .
എങ്കിലും താൻ വിളി ം ലാളി ം െകാ വ ളത്തൎ ിയ ദുരാത്മാക്കെള പിെന്ന 
യും ആട്ടി ക്കളവാൻ ബഹു യാസം. രുേമന്യർ തങ്ങളുെട ഭുവിെന മഹാസ
േന്താഷേത്താടും േഘാഷേത്താടും രാജാവാക്കി; പുതിയ രാജാവു ഇതിൽ സമ്മ 
തിക്കയും െച .
ഘിെയാസ്സ് എന്ന ദ്വീപിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉ ണ്ടായി; 30 ാമങ്ങൾ പാ 
ഴായി ഏകേദശം 4000 ആളുകൾ നശി േപായി. േശ ഷി ന്നവ ൎ ശവങ്ങ 
െള കുഴിച്ചിടുവാൻ േപാ ലും ൈധയ്യൎം ഇല്ല. അവർ ൈവകാെത േപാ യിക്കളവാൻ
േനാ . 40,000 േപർ വീടും ഭക്ഷണവും കൂടാെത അങ്ങിടിങ്ങിട് സഞ്ചരി  

. ആ ദ്വീപു മുേമ്പ എ യും ഭംഗിയുള്ള തുരുത്തായിരു . അവിേടനി വരു 
ന്ന വീ വിശിഷ്ടമുള്ളതു. മുഖ്യപട്ടണം കേ ാ. ഇതിൽ യവനരുെട ഏറ്റവും
കീത്തൎ ിെപ്പട്ട ക വിതക്കാരനായ െഹാേമർ ജനിച്ചിരി എ ചിലർ പറയു 

എങ്കിലും ഏഴുപട്ടണ ങ്ങൾ ഈ മാനത്തിന്നായി ആ ഹി . 1822ഇൽ
ഈ ദ്വീപിൽ പാത്തൎ യവനർ തുക്കൎ രുെട േനേര മത്സരിച്ചേപ്പാൾ യദൃച്ഛയാ തു 
ക്കൎ രുെട േസനാപതി എത്തി എല്ലാ പുരുഷന്മാെര െകാ 41,000 ീകെളയും
കുട്ടികെളയും അ ടിമയാക്കി െകാ േപാകയും െച . ഈ ഭൂകമ്പത്തി മുെമ്പ
വീ ം 60,000 നിവാസി കൾ അവിേട ഉണ്ടായിരു . ഒരുത്ത ഈ സങ്കടമു 
ള്ള സംഭവംെകാ സ്വാത ്യം വ . അേതാ േയശുവിൽ വിശ്വസി ന്ന ഒരു
മുനുഷി അേ ആയവൻ േവദപുസ്തകെത്ത ഭാഷാന്തരമാേക്കണ്ടതി ഒരു പാതി 
രിസാ ി സഹായിച്ചതുെകാ തുക്കൎർ അവ മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാെറ
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അന്യേക്കായ്മകൾ ഇതിൽ സമ്മതിക്കായ്ക െകാ അവർ അവ െന ഘിേയാസ്
എന്ന ദ്വീപിേല നാടുകട കയും െച എ മുേമ്പ ഈ പ ത്തിൽ അറി 
യി വേല്ലാ. ഈ ഭൂകമ്പം വന്നേപ്പാൾ വളെര മേക്കടുണ്ടായതുെകാ ആ മുനി 
ഷി ഓടിേപ്പായി, ഒരു ഇം ിഷ് കപ്പലിൽ ശരണം ാപി . അങ്ങിേന െപരു
കാവൽക്കാ രുെട ൈകകളിൽനി തനി ള്ളവെര ഉ ദ്ധരിപ്പാൻ കത്തൎ ാവി
കഴിയും.
ഹി രാജ്യെത്ത റി ഒടുക്കം വല്ലതും അ റിയിേക്കണം. കന്തഹാരിൽ ഉണ്ടാ 
യിരുന്ന ൈസന്യങ്ങൾ ആ സ്ഥലെത്ത വി . യുദ്ധം തീ ൎ . മൂലഠാന (മുല്താൻ)
എന്ന സ്ഥലത്ത് ഹി ക്കളും മുസ്സൽമാനരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ എ േപ്പാഴും കല 
ഹിച്ചേശഷം, ഈ തകരാർ ഇേപ്പാ ൾ കഠിനമായി തീ ൎ എ േകൾ .
ഹി ക്കൾ മുസ്സൽമാനരുെട പറ കളിൽ പന്നിയി റച്ചിയും ഇവർ ഹി ക്കളു 
െട പറ കളിൽ പശുവിറച്ചിയും ചാടിക്കളയുന്നതിനാൽ അ േന്യാന്യം േകാപി 
പ്പിക്കാൻ േനാ . അങ്ങി േന തേന്ന െബാംബായിൽെവ അവിേടയു ള്ള നാ 
പടയാളികൾ (Sepoys) െപാലീ ാ േരാടു കലശൽ കൂടി. ഇവർ െവള്ളക്കാരാകു

ന്ന െപാലീ ാെര സഹായത്തിനായി വിളി ച്ചേപ്പാൾ ആ പടയാളികൾ തങ്ങളു 
െട പാള യത്തിൽ ഒ◌ാടി േതാ വാൾ തുടങ്ങിയുള്ളതു വാങ്ങി എല്ലാ െപാലീ 

ാെര വള അവർ േപാകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഒടുക്കം ൈസന്യ ങ്ങൾ വ
അവെര കീഴടക്കി. അങ്ങിെന മം പെക എേപ്പാഴും മത്സരിപ്പാൻ മി ന്ന
ആളുകൾ ഇം ിഷ് േക്കായ്മെയെക്കാ തങ്ങൾ വന്ന എ േയാ ഉപകാരങ്ങ 
െളയും നല്ല സുഖെത്തയും ഒരിക്കലും ഓ ൎന്നില്ല എ േതാ . ഞാൻ ചില
കായ്യൎങ്ങെള മാ ം സൂ ചിപ്പിക്കേട്ട! ഇം ിഷ്കാർ വരുംമുേമ്പ വയ ള്ള അമ്മയ 
ഛ്ശന്മാെര പുറത്താക്കി െകാ ക, ഉടന്തടിയായ്മരിപ്പിക്ക, കുട്ടികെള മുതലയുെട
വായിൽ ചാടിെക്കാടുക്ക, മനുഷ്യെര ബലിക ഴിക്ക, ബിംബങ്ങളുെട രഥങ്ങൾ ഓടു 
േമ്പാൾ ച ങ്ങളുെട ചുവട്ടിൽ കിട മരിക്ക, പുണ്യ നദികളിൽ തുള്ളിമരിക്ക,
സ്വന്ത നാവു അരി യുക, കത്തിേമൽ വീഴുക, ന്യായാധിപതിമാർ കുറ്റക്കാർ കുറ്റം
സ്വീകരിേക്കണ്ടതി ര മായി ദണ്ഡിപ്പിക്ക, കുറ്റക്കാെര ഭയങ്കരേഭദ്യ ത്താൽ
പീഡിപ്പി െകാ ക, മനുഷ്യെര അ ടിമകളാക്കി ഉപ വിക്ക, താണ ജാതിക്കാ◌ൎ 

ഒരു ഉേദ്യാഗം െകാടുക്കാെതയും, അവരുെട സാക്ഷ്യംേപാലും കൂട്ടാക്കാെതയും
ഇരിക്ക എ ന്നിവയും മ ം നടപ്പായിരു വേല്ലാ. അെതാ െക്കയും നീങ്ങിേപ്പായ 
തു ഇം ിഷ് വാ െകാ ണ്ടേ . ഇം ിഷ്കാരുെട ചരി െത്ത േനാ െന്നങ്കിൽ
ആ വല്ലാത്ത ആചാരങ്ങളിൽ പലതും പ പേണ്ട തങ്ങളുെട ഇടയിലും നടപ്പാ 
യി രു . ി മാഗ്ഗൎം മാ ം മനുഷ്യരുെട ഏേകാ ത്ഭവെത്തയും, ൈദവമുമ്പാ 
െക മനുഷ്യ ൎ ജാ ത്യാ യാെതാരു േഭദമിെല്ല ം, നീ നിെന്റ കൂ കാരെന നി 
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െന്നേപ്പാെല േസ്നഹി വിലമതി േക്കണെമ ം ഉപേദശി . ഇം ിഷ്കാർ ി
സ്ത്യാനികളായി മാ ം ഈ പലവിധമായ ഉ പകാരങ്ങെള െകാ വ എന്ന 
റിക. അതു പലേപ്പാഴും താണ സ്ഥിതിയിലും ഉയന്നൎ സ്ഥാ നങ്ങളിലും ി മാ 
ഗ്ഗൎത്തിെന്റ അനു ഹങ്ങ െളയും ഉപകാരങ്ങെളയും അനുഭവിച്ചി ം, േയശുവിെന്റ
നാമെത്ത ഉേപക്ഷി ന്ന കൃത ഘ്നർ ഓ ൎന്നില്ലേല്ലാ. ഈ േയശുവിനാൽ മാ

ം സുഖേത്താെട ജീവനാൾ കഴി ന്നതല്ലാ െത ഭയം കൂടാെത ഒ◌ാേരാ അവ 
സ്ഥയിൽ മരി പ്പാൻ പാടുള്ളതാണ്. അതു ന െട പ ത്തി ഒരു േസ്നഹി 
തനാകുന്ന മംഗലപുരത്തിൽ പാ ൎ വന്നിരുന്ന ബുക്ക് ൎ ഹാത്ത്ൎ സാ ം അനുഭ
വി എ ഞാൻ ആശി . ആ സായ്പ് െസൗഖ്യേക്കട് നിമിത്തം മംഗ 
ലപുരത്തിൽനി തീക്കപ്പൽ കയറി െബങ്കളൂരിേല യാ െചയ് വാൻ ഭാ 
വിച്ചിരു എങ്കിലും ഈ ലാക്കിൽ എ ന്നതി മുേമ്പ ഏറ്റവും നല്ല ൈവദ്യ
നാകുന്ന ന െട കത്തൎ ാവു ിയ സാ ിെന യാെതാരു സുഖേക്കടും േവദനയും
ഇല്ലാത്ത സ്ഥലേത്ത െകാ േപാകുന്നതിനാൽ മഹാ വി ാമത്തിെലത്തിക്ക 
യും െച . േമയി 11-ാം തിയ്യതിയിൽേചാലാേപ്പൎട്ട എന്ന േസ്ഥഷനിൽ തീവണ്ടി 
യിൽ െവ ിയ സാ കഴി , അവിേട തേന്ന ശവസം ാരം കഴി . ഒരു

ിയ പാതിരിസാ മാ മല്ല തീവ ണ്ടിയുെട ഉേദ്യാഗസ്ഥരും വണ്ടി എേപ്പാ ൾ
എങ്കിലും നിന്നാൽ മരി മാറാകുന്ന ഈ സാ ി ഒ◌ാേരാ സഹായവും ഉപാ 
യവും െചയ് വാൻ ബദ്ധെപ്പ എ നാം സേന്താഷ േത്താടും നന്ദിഭാവേത്താടും
കൂെട വായി . ഏതുസ്ഥലത്തിൽനി കത്തൎ ാവു നെമ്മ ഒരു നാൾ വിളി െമ 
ന്നറിയുന്നില്ല. അതു എവി േട ആയാലും അവെന്റ വിളി േകട്ടി “അ േത ിയ 
കത്തൎ ാേവ ഞാൻ സേന്താഷേത്താ െട വരും” എ ഉത്തരം പറേയണ്ടതി
ൈദവം തെന്ന നെമ്മ ഒരു മാറാകേട്ട.
എ നിങ്ങളുെട L. J. Fr.
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