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THE NEW YEAR
By the Fev. C. Miller

സമു ത്തിൽ നി രക്ഷെപ്പട്ടതു, ഒ രു വിള മാടക്കഥ

൩. അദ്ധ്യായം
(൧൧൬—ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ)
തീക്കപ്പൽ ഇേപ്പാൾ തേന്ന പുറെപ്പടും, േവഗം െചേല്ലണം എ പറഞ്ഞതു േക
സാ ന്മാർ ഇരുവരും എഴുനീ വിട വാങ്ങിയതിൽ േദവിസ് സാ മുത്തച്ശ െന്റ
ൈക പിടി : േസ്നഹിതാ, നിങ്ങൾ െവറും പൂഴിേമൽ വീടു െക കെകാ , അതു
െപരിങ്കാറ്റിൽ നിലനില്ക്കയില്ല നി ശ്ചയം, എ പറ േപാകയും െച .
പിെന്ന ഞാൻ പാതാരേത്താളം അവരുെട വഴിേയ നട കപ്പൽ പുറെപ്പടുേവാ 
ളം അവിേടനി േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു .
അ ം താമസം ഉണ്ടാകെകാ േദവിസ് സാ ഒരു കണ്ടം കടലാ സ്സിേന്മൽ
ചില വാ കെള എഴുതി അതിെന മടക്കി ഒരു കപ്പക്കാരെന്റ ൈകയാൽ എനി 

അയ . അേപ്പാൾ കപ്പൽ പുറെപ്പടുകയും െച .
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൭. അദ്ധ്യായം ബഹു മ ഇറങ്ങിയ ദിനം

മൂത്ത സാ എനി എഴുതി അയച്ച െചറിയ ക ഈ നാേളാ ളം എെന്റ അടു 
ക്കൽ ഉ , ഒരു നിധി േപാേല ഞാൻ അതിെന സൂ ക്ഷി െവച്ചിരി . എഴു 
ത്തിെന്റ വാചകം ഇതേ :
ഉറേപ്പറിയ ിസ്ത പാറേമൽ നിൽ ം ഞാൻ േശഷം നിലം ഒെക്കയും ചതിവുള്ള
പൂഴിതാൻ.
എഴുത്തിെന ഞാൻ േനാക്കി വായി പലതും വിചാരി െകാ െമല്ലേവ വീ 
ട്ടിേല െച . മുത്തച്ഛൻ േജമ്സിേനാടു കൂേട ഒരു പണി േപായിരുന്നതു 
െകാ എഴു ഉടേന കാണിപ്പാൻ സംഗതി വന്നില്ല. െചറിയ തിമ്പിെയ േനാ 

ന്നതിൻ ഇടയിൽ ഞാൻ അതിെന പലേപ്പാഴും േനാക്കി വായി അത്ഥൎ ം
ഹിപ്പാൻ എ േയാ ആ ഹി നി . ൈവകുേന്നരം മിക്കതും മുത്തഛ്ശനും

േജമ്സും കാവലറയിൽ കയറി െച തീ കാ െകാ ഓേരാ വത്തൎ മാനവും
പറ െകാണ്ടിരു . തി മ്പി ഉറ വാൻ േപാകുന്നതുവേരയും ഞാൻ അവെള
അവരുെട അരിക ത്താക്കി െവ ം. വിള മാടത്തിേല പടിയിൽ കയറുന്നതിൽ
അവൾ വളേര രസി ഓേരാ ചവി ക കയറുംേതാറും “േമേലാ ” എ െചാല്ലി 
െക്കാ കയറി മീത്തൽ എത്തിയാൽ ബഹു സാദേത്താേട മു റിയുെട അക
െച ം. ആ ൈവകുേന്ന രവും മുത്തഛ്ശനും േജമ്സും പ ണി വി മടങ്ങി വന്നാേറ
ഇരുവരും കാവലറയിൽ കയറിെച്ച തീ കാ െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ, ഞാ 
നും കുട്ടിേയാടുകൂേട അവരുെട അരിക െച നി . അേപ്പാൾ അവർ ആ
ര സാ മാെര കുറി തേന്ന സംസാരി െകാണ്ടിരി . പാറെയെക്കാ
മൂത്ത സായ്പ് പറഞ്ഞ വാ എനി ഒരു രഹസ്യമേ : തുമ്പില്ലാത്ത വാക്കല്ല 
േയാ േജമ്േസ എ മുത്തഛൻ െചാല്ലിയാേറ, ഞാൻ അരിക െച എനി 

കിട്ടി യ കടലാസിെന അവൻെറ ൈകയിൽ െവ : ഇതാ മൂത്ത സായ്പ് എ
നി തന്ന ഈ എഴുത്തിെന േനാക്കി വായിേക്കണം, എ അേപക്ഷി . എഴു 
ത്തിെന മുത്തഛ്ശൻ വാങ്ങി ഉറെക്ക വായിച്ചതാവിതു:
ഉറേപ്പറിയ ി പാറേമൽ നിൽ ം ഞാൻ േശഷം നിലം ഒെക്കയും ചതിവുള്ള
പൂഴിതാൻ.
എന്നാൽ ഇതു എ ? േസ്നഹിതാ നീ പൂഴിേമലേ . പൂഴിേമൽ ത േന്ന; െപരിങ്കാ
ററിൽ അതു നി ന്നില്ല നിശ്ചയം, എ ആ സാ എ േന്നാടു പറ െകാണ്ടിരു 

. േജമ്േസ, അവെന്റ വാ നിങ്ങളും േക േവാ? എ മുത്തച്ശ ൻ പറ .
േജമ്സ് : അവെന്റ വാ ഞാൻ േക അത്ഥൎ വും ഹി എ ത േന്ന; അല്ല,
അതിെന കുറി വളേര വിചാരിക്കയും െച .
മുത്തഛ്ശൻ: എന്നാൽ ആ വാക്കിെന്റ അത്ഥൎ ം എ ? േജമ്സ് : ആ വാക്കി 
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െന്റ അത്ഥൎ ം ഇതേ : നാം ി വിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലാഞ്ഞാൽ സ്വഗ്ഗൎം ഇല്ല.
അവിേട െച വാനായി േവേറ ഒരു വഴിയുമില്ല.
ഉറേപ്പറിയ ി പാറേമൽ നി ം ഞാൻ േശഷം നിലം ഒെക്കയും ചതിവുള്ള
പൂഴിതാൻ.
എന്നീവാക്കിെന്റ അത്ഥൎ ം അതു തേന്ന.
മുത്തഛ്ശ ൻ: എന്നാൽ കഴിയുന്നിടേത്താളം പുണ്യം െചയ്താൽ സ്വഗ്ഗൎമി ല്ല,
എ നിങ്ങൾ പറവാൻ േപാകു േവാ ?
േജമ്സ് : സ്വഗ്ഗൎം ഇല്ല. സ്വഗ്ഗൎേത്ത േപാകുവാൻ ഒരു വഴിേയയു ി വ 
േ .
മുത്തച്ശൻ : ഇതുേപാെല നിങ്ങൾ മുേമ്പ സംസാരിച്ചില്ലേല്ലാ േജമ്േസ! േജമ്സ്:
സംസാരിച്ചില്ല, ഈ ദ്വീപിൽ വന്നേശഷം ഈ വക വിചാരവും സംസാരവും വി 
േപായതു എെന്റ കുറവേ . വളേര നാൾ മു േമ്പ മരിച്ച എെന്റ അമ്മ എനി

സത്യെത്ത ഉപേദശി ത , എങ്കിലും അവളുെട വാ േപാേല ഞാൻ ഇതുവ 
േരയും നടക്കാത്തതു നിമിത്തം ഞാൻ ഇ േ ശി . എന്നതിെന്റ േശഷം
േജമ്സ് ഒ ം മിണ്ടാേത ധ്യാനി െകാണ്ടിരു . മുത്ത ച്ശൻ വത്തൎ മാനപ ി 
കെയ േനാക്കി വായി പലതും സംസാ രി . എങ്കിലും േജമ്സ് ഓർ ഉത്തരവും
ഏകീട്ടില്ല.
ഓേരാ മാസത്തിെന്റ ഒടുവുള്ള െവള്ളിയാെ വിള മാടക്കാവലാ ളികളിൽ
ഒരുവൻ കെര െച വാൻ അനുവാദം ഉ . ഇങ്ങിേന െച ന്നവൻ ൈവകു 
േന്നരം ഏഴു മണി മു ം മുേമ്പ ദ്വീപിൽ എേത്തണം, മുത്തച്ശനും േജമ്സും മാ 
റിമാറിെച്ച ം. മുത്തച്ശെന്റ ദിവസം ആകുേമ്പാ ൾ അവൻ എെന്നയും െകാ
േപായി, കരയിൽ ഓേരാ വിേശഷങ്ങെള കാ കെകാ , ആ നാൾ ഓർ ഉത്സ 
വം എ എനി േതാന്നിയിരു . പിേററ െവള്ളിയാ േജമ്സിെന്റ ദിവസം
തേന്ന. അവൻ അ രാവി േല യാ യാകുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവ 
േനാടുകൂേട പാതാര ത്തിനു െച േതാണിയുെട േകാ കെള ഇടുന്നതിൽ ഞാൻ
സഹായി ച്ചേപ്പാൾ അവൻ എേന്നാടു: കുട്ടിേയ ആ മൂത്ത സാ നിണ തന്ന
എഴുത്തിെന നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷി െവേക്കണം. അവൻ പറഞ്ഞെത ല്ലാം സത്യം
തേന്ന, വിടാേത ഞാൻ അതിെന വിചാരി െകാണ്ടിരു . ഇേപ്പാൾ പാറേമൽ
ഇരി എ വിശ്വസിക്കയും െച എ .. െചാല്ലി േതാണിയിൽ കയറി
കരെയ വി ഓടി ടങ്ങി. പാതാരത്തി േന്മൽ ഞാൻ നി അവെന്റ വഴിെയ
േനാക്കിയേപ്പാൾ:
ഉറേപ്പറിയ ിസ്ത പാറേമൽ നി ം ഞാൻ േശഷം നിലം ഒെക്കയും ചതിവുള്ള
പൂഴിതാൻ.
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എ അവൻ പാടിെക്കാ േപാകുന്നതിെന ഞാൻ േകൾക്കയും െച . േതാ 
ണി കാണാതാകുേവാളം ഞങ്ങൾ അവിേട നി േനാക്കി േജമ്സിെന്റ യാ
സഫലമായി വരേട്ട എ െചാല്ലിെക്കാ വീട്ടിേല മടങ്ങി െച .
ഉച്ചതിരിഞ്ഞേശഷം ഒരു വലിയ മ ദ്വീപിേന്മൽ ഇറങ്ങിയതി നാൽ പകൽ
ഏകേദശം രാ ിേപാെല ആയി. െചറിയ തിമ്പി കുര പ്പാൻ തുട കയാൽ
ഞാൻ അവെള മുറിയിൽ ആക്കി ചി ങ്ങെള കാ ണിച്ചതിനാൽ േനരം േപാക്കി.
ഇരു വദ്ധൎിക്കെകാ മുത്തച്ശൻ വിള മാടത്തിേല വിള കെള െകാളു 
ത്തി. അതുേപാെല അസഹ്യമുള്ള ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായതു എനി ഓമ്മൎയില്ല.
ൈവകുേന്നരമാകുേമ്പാൾ ഭവ നത്തിെന്റ പുറ ഒരു വ വിെനയും കാണ്മാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. േജമ്സ് എത്തിെയങ്കിൽ െകാള്ളായിരു എ എല്ലാവരും വി 
ചാരി തുടങ്ങി. അവൻ ഇതിനു മുേമ്പ എ ം എ ഞാൻ വിചാരി എ
മുത്ത ച്ശൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ നാം ഇേപ്പാൾ ചായ കുടി േട്ട,അതിൻ ഇടയിൽ
അവൻ എ ം എ ഞാൻ പറ . ചായ കുടി തീന്നൎാേറ വാ തിൽ തുറ
വ . േജമ്സ് എത്തി എ ഞങ്ങൾ വിചാരി വാതി ൽക്ക ൽ െച . എങ്കി 
ലും േജമ്സ് അല്ല, അവെന്റ ഭായ്യൎ അക വ : എ മണി എ േചാദി .
ആേറകാൽ എ മുത്തച്ശൻ പറഞ്ഞ തുേക , അേയ്യാ എെന്റ ഭത്തൎ വു ഇ
താമസി ന്നതു എ ? എ അവൾ െചാല്ലി ദുഃഖി ം െകാ മടങ്ങി െച .
പേക്ഷ ഞാൻ ഒ പാതാരത്തിനു െച േനാക്കേട്ട, എ മുത്തച്ശൻ പറ
േപായി എങ്കിലും ഒരു വ വിെനയും കാണ്മാൻ കഴിയായ്ക െകാ േവഗം മട ങ്ങി 
വ . മണി ഏഴു മു ന്നതി മുേമ്പ അവൻ എങ്ങിേന എങ്കിലും എേത്തണമേല്ലാ.
അതുെകാ അവൻ ഇേപ്പാൾ തേന്ന വരും എ മു ത്തച്ശൻ പറ . േനരം
െച ംേതാറും േജമ്സിെന്റ ഭായ്യൎ െചറിയ കു ട്ടിെയ ൈകേമൽ എടു ംെകാ
പിെന്നയും പിേന്നയും വാതിൽക്കൽ െച ഭത്തൎ ാവു വരു േണ്ടാ എ േനാ 
ക്കി എങ്കിലും അവൻ വന്നില്ല.
മണി ഏഴു മുട്ടിയേപ്പാൾ മുത്തച്ശൻ ഒ െഞട്ടി: ഇതു കാരം േജ മ്സ് ഒരി 
ക്കലും താമസി േനരം െതറ്റിേപ്പായില്ല, എ പറ എഴു നീററു രണ്ടാമതു
പാതാരത്തിനു െച കയും െച .
(േശഷം പിന്നാെല.)
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INVITATION TO JOIN IN A DAY OF HUMILIATION.
18th September 1881.

പശ്ചാത്താപ ാത്ഥൎനാദിവസം

”നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ േസ്നഹി ന്നതി ം നിങ്ങളുെട പൂ 
ണ്ണൎഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ ആത്മാേവാടും അവെന േസവി ന്നതി ം ഞാൻ
ഇ നിങ്ങേളാടു ക ി ന്ന എെന്റ ക നകെള ജാ തേയാേട അനുസരിച്ചാൽ
നീ നിെന്റ ധാന്യെത്തയും വീഞ്ഞി െനയും നിെന്റ എണ്ണെയയും േശഖരിേക്കണ്ട 
തി ഞാൻ തല്ക്കാലത്ത് നിങ്ങളുെട േദശത്തിൽ മഴയാകുന്ന മുൻ വഷൎവും പിൻ 
വഷൎവും തരും .... നിങ്ങളുെട ഹൃദയം വഞ്ചനെപ്പടുകയും നിങ്ങൾ വി മാറി അന്യ 
ൈദവ ങ്ങെള േസവി അവെയ വന്ദിക്കയും, അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാ പം
നിങ്ങളുെട േമൽ ജ്വലിക്കയും, മഴ െപയ്യാേതയും ഭൂമി തെന്റ ഫലെത്ത തരാേതയും
ആകാശെത്ത അവൻ അെടക്കയും യേഹാവ നിങ്ങൾ തരുന്ന നല്ല േദശത്ത്നി 

നിങ്ങൾ േവഗം നശി േപാകാേത ഇരി പ്പാനായി ജാ തയായിരിപ്പിൻ.”
(ആവത്തൎ ന പു: 10, 13 —17.)
ഈ വാ കളിൽനി മഴയുെട മെത്ത നിശ്ചയി ന്നവനും അ താത് സമയ 
ങ്ങളിൽ മഴ െപയ്യത്തക്കവണ്ണം െച ന്നവനും ൈദവമേ എ അറി െകാ 

. സാധാരണമായി ൈദവം ശിഷ്ടരുേടയും ദുഷ്ടരുേടയും േമൽ മഴ െപയ്യ 
ത്തക്കവണ്ണം വഷൎംേതാറും േദശത്തിൽ പ ടിഞ്ഞാറുനി ം കിഴ നി ം മഴ
വരുത്തിയാലും തനി മനസ്സായാൽ അതിെന പിേന്നാട്ടാ വാനും കുെറ കള 
യുവാനും ഉള്ള സാമത്ഥൎ ്യം ഉ എ ള്ളത് നമു ഈയിേട അനുഭവത്താേല

ഷ്ടമായി കാ ണ്മാൻ സംഗതി വ . അവൻ ഇങ്ങിേന െച ന്നതി ള്ള കാ 
രണം എെന്ത േമേല പറഞ്ഞ വാക്യത്തിൽനി അറി െകാള്ളാവു.
ആഹാബ് രാജാവിെന്റ കാലത്തിൽ 3വഷൎവും 6മാസവും വെര ം മഴ െപയ്യാത്ത 
ത് ആ രാജാവ് ൈദവക നെയ വി വി ഹാരാധന ന ടത്തിയതു നിമിത്തമാ 
കു . പ വിവിധസമയങ്ങളിലും വിവിധ കാ രങ്ങളിലും ൈദവം പാപികെള
ശിക്ഷിച്ചതു േപാേല ഇ ം െച . ഈ വഷൎത്തിൽ ൈദവം െവള്ള റവു 
െകാ നെമ്മ ശിക്ഷിപ്പാൻ ആരംഭിച്ചിരി . എങ്കിലും കഷ്ടം വദ്ധൎിക്കാത 
വണ്ണം തേന്റ ദയ കാരം സാധുക്കളുെട നിലവിളിെയ േകട്ട തക്കസമയ മഴ
െപയ്യി പ്പാൻ തുടങ്ങിയിരി . അേനകർ അവേനാടു ാത്ഥൎ ിച്ചത് നിമിത്ത
മാകു മഴ െപയ്തതു എന്നതി യാെതാരു സംശയം ഇല്ല. നിങ്ങൾ എേന്റ അടു 
ക്കൽ തിരി െകാണ്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങളാൽ കെണ്ടത്ത െപ്പടും എന്ന വാഗ്ദ 
ത്ത കാരം താൻ െച . അതു ന െട പുണ്യമല്ല അവേന്റ െവറും കരുണമാ ം
ആകു . ഇെതല്ലാം നാം വിചാരി , ഇനി േമലാലും നാം നെമ്മ തേന്ന താഴ്ത്തി 
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െക്കാ തിരുമുമ്പിൽ നട , അവേന്റ മാനത്തിനു േയാഗ്യമായി ജീവി ന്നത്
ന െട യത്നമാ യിരിേക്കണേമ.
ചിലവഷൎങ്ങൾ മുേമ്പ നടത്തിേപ്പാന്ന കാരം ഈ വഷൎത്തിലും കൂ േട ഇേത
െസേപ്ടമ്പർ മാസത്തിെന്റ മൂന്നാം ഞായറാ 18ാം തിയ്യതി െയ ഒരു പശ്ചാത്താ 
പ ാത്ഥൎ നാദിവസമായി നാം ആചരി . ക ത്തൎ ാവു താൻ നെമ്മ ഒരുക്കി
പശ്ചാത്താപത്തിന്നായി ള്ള മനസ്സിെന യും, വിശ്വാസെത്തയും നമ്മിൽ ജനിപ്പി 
ച്ച തെന്റ അനു ഹെത്ത ന േകയാവു.
A. M. സഭാപ ത്തിൽനി .
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THE BIBLE IN THE NURSERY IN INFANT SCHOOLS
ശിശുശാലകളിലും അകംഭാഗത്തിലും കഴിേക്ക ന്ന േചാേദ്യാത്തരം

(൮൭–ാം ഭാഗത്തിെന്റ തുടച്ചൎ.)
േചാദ്യങ്ങൾ.
25. േയാേസഫിെന്റ ജീവചരി ത്തിൽനി േയശു ിസ്ത മു റിയായി നിൽ 

ന്ന പത്തിരുപതു സംഗതികേളാളം പറയാേമാ ?
26. െവള്ളം കുടിക്കാേത ദാഹം തീക്കൎയും, തളന്നൎി സ്വസ്ഥത എടുക്കാേത വി 

മിക്ക യും, വിശ ഭക്ഷണമില്ലാേത ഇരിേക്ക തൃപ്തി ാപിക്കയും, വിതകാല 
ത്തിൽ പഴു വിളഞ്ഞ വിളവിെന െകാ കാണുകയും െചയ്തവർ ആരായിരു
എ ം ഇ വെരെക്കാ എവിേട വായി എ ം പറഞ്ഞാലും. G.W.
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AN OMINOUSNESS
ഒരു ശകുനക്കാരൻ

തുള്ളപ്പാ
A Song repeated by a Dancer

. (൬൦–ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
എന്നാൽ നാമവളരിേക േപാവാെമ നിെനച്ചഥ മ ി വരൻ
പ കൾ പുടവകൾ ധനകനകങ്ങളും െമാെട്ടാഴിയാെതാരു ഭൂഷണഗണവും
െപട്ടെന്നാെക്കെയടുത്തഥ വലിെയാരു െപട്ടിയിെലാന്നിൽ നിെറച്ചതുപൂട്ടി
ശകുനക്കാരൻ വീട്ടിനു േപാവാൻ ശകുനം നല്ലതു േനാക്കിക്ക
വീട്ടാളൻ വി െള്ളാരു സമയം ഒ◌ാട്ടാളെന വി ടെനയറി
െപട്ടിെയടുപ്പിച്ചവിേടന്നഥ മേട്ടാലും െമാഴി തെന്നക്കണ്ടാൻ
തന്വീമണിെയക്കെണ്ടാരു േനരം തെന്നത്തെന്ന മറന്നിതു വി ൻ
പിെന്നയുമകേമ ൈധയ്യൎം പൂണ്ടഥ ത െട മനസി നിെനച്ചാേനവം
അന്നന്നിവളുെട രൂപഗുണങ്ങെളെയാെന്നാേന്ന വെന്നെന്നാടു പലരും
െചാന്നതു േനരം വാസ്ത വമല്ലതിവണ്ണൎനയേ െയ നിനേച്ചൻ
ഇ നിനച്ചാലങ്ങിെനയല്ലെച്ചാന്നവർ ചതുരന്മാരല്ലാേ
വാേ ാടിവെള വണ്ണൎിപ്പതിനായ് വറ്റിപ്പതിനായ് വാക്ചാതുരിയില്ലവർകൾേക്ക 
തും
തണ്ടാർമകളാം ലക്ഷ്മിയുമിവെളക്കണ്ടാലടിപണിേയണം നിയതം
െകാണ്ടെക്ക ം ചുണ്ടിൻ ഭ വരിവണ്ടിെനാെടാ ം കരുൾനിരനിരയും
കുണ്ഡലഷണ്ഡംെകാ വിള ം ഗണ്ഡവുമഴകിയ കണ്ണിണമുനയും
തുടുതുടവിലസും മുഖപങ് കജവും െകാടിനടുവടിവും പുരികെക്കാടിയും
മടുെമാഴിയാളുെട ചടുഭാഷണവും പടുദശൎനവുമിെതല്ലാം കണ്ടാൽ
മടുമലർശരപരവശരാകാതവർ വിടുവിഢ്ഢികെളേന്ന പറേയ
അതിനാലിവളിൽ വലഞ്ഞതുമൂലം മതിമാനഹെമേന്ന വരിക
ഇങ്ങിെനചിന്തിച്ചിങ്ഗിതമറിയാനങ്ഗനേയാടു കഥിച്ചാേനവം
ബാലികമാർമുടിമാലികേയ നീ േചെലാടു ന െട വാണികൾ േകൾക്ക
ലീലാവതി നി ലം മന്മഥമാലാേലഷ വലിയ പാരം
േലാേല മയി കൃപയാേല കുരു ശുഭശീേല പതിയിൽ േപാേല കരുണാം
ബാേല നവശിഫാേല സുവിമലേചേല മൃദുലകേപാേല ഭജമാം
കാേല കുരു പരിരംഭം മുഹുരപി ചാേല തരികധരാമൃതമയിേത
നി െട കൂേട സുരതാനുഭവം വന്നീടാൻ െകാതിയിന്ന ള്ളിൽ
സുന്ദരി പേണ്ടയുണ്ടതു വന്നാലിന്നരനിനിയില്ലതിെനാരു കാംക്ഷാ
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അേന്ന്യ േനെര മറിെച്ചന്നാകിൽ ധേന്യ േകളതിനേ കാംക്ഷാ
എന്നതിനാൽ കുരു ശരണാഗതനാെമ െട ാണ ാണനമയി നീ
നിേന്ദ്യതരജനമാേന്യ െയൗവതവേന്ദ്യ വന്നീെട െടയരികിൽ
കരുണാലയേമ കാമവ്യഥയാം വരുണാലയമേധ്യ പതിേതാഹം
തരുണീതല്ലജ ഹരിണീനയേന മരണം മമ സംഹരണം െചയ്ക
അരുണാരുണസരസീരുഹനിഭമാം ചരണം തവ മമ ശരണം സുദതി
വ്യാഹാരം പുനരിങ്ങിെന േക നീഹാരാംശുവിെനാെത്താരു വദനം
േകാപാനലനാൽ കരിവാളിച്ചഥ േകാപനമാർമണിയിങ്ങിെന െചാന്നാൾ.
P. Satyarthi Pandit. (േശഷം പിന്നാേല.)
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IN THE SILENT WORLD
െമൗനേലാകത്തിേല അേന്വഷണം

(൧൨൬–ാം ഭാഗത്തിെന്റ തുടച്ചൎ.)
പര ീസ്സസംസ്ഥാപന കാരം െചകിടെര അടയാളങ്ങളാൽ പഠി പ്പി ന്ന  
മം ആവിതു: കരാക്ഷരങ്ങെള1) ശീലിച്ച േശഷം നാൾേതാറും കാണുന്ന വ ക്ക
(വിഷയങ്ങ)ളുെട േപരും പിേന്ന വിേശഷണങ്ങളും ഭാ വരൂപത്തിേലാ വത്തൎ  
മാനന നത്തിേലാ ിയാപദങ്ങളും പഠിപ്പി ന്നതു കൂടാേത ഒരു കൂട്ടം ആംഗ്യ
ങ്ങെള കാണി െകാടു ം. എന്നാൽ ആംഗ്യ വും െപാറാ ം െചകിടർ ശീലി

േയാഗി ം അളവിൽ അവരുെട നി നവുകൾ വാ കളുള്ള ഭാഷയിേലക്കല്ല
കുറി കളിേല നട കയാൽ അവർ കാതു േക സംസാരി ന്നവരിൽനി
അകന്നക െചകിടരാ യി ള്ളവേരാേട സംസഗ്ഗൎം െച ം.
൨. ഓഷ്ഠ േയാഗം.
േമേലതിലും ഗമ്മൎാനരിൽനടപ്പായ ഓഷ്ഠ േയാഗം അതിവിേശഷമു ള്ളതു. മുങ്കാ 
ലങ്ങളിൽ ഇം ന്തിലും ഹി ാന്യയിലും ഓഷ്ഠ േയാഗം നടപ്പായിരു എ
േതാ . എന്നാൽ ഗമ്മൎാനനായ അമ്മൻ ൈവദ്യർ ഈ േയാഗത്തിനു പി 

ണയായി നിന്നേശഷം മാ ം അതിെന്റ മി കവു അറിയായിവ . വിേശ 
ഷി 1778-ാം വഷൎംെതാ ദരി നായ ൈഹനിെക്ക2) എന്ന ഗമ്മൎാനൻ ഒന്നാം
െചകിടശാലെയ സഹ്സ നാട്ടിേല ൈലപ്സിഗ് പട്ടണത്തിൽ െ ിക് ആഗസ്ത്
എന്ന മന്നെന്റ സഹായ ത്താൽ സ്ഥാപിച്ചതിൽ പിേന്ന ആയതു ഏറിയ ശാല 
കൾ തള്ളയും മാ തിരിയുമായി തീന്നൎിരി . ഗമ്മൎാനസാ ാജ്യത്തിൽ
ഏതു കുട്ടിയും േകാ യ്മയുെട ക നയാൽ അക്ഷരാഭ്യാസം കഴിേക്കണ്ടതുെകാ ം
ഒരു ഗുരു അധികം കുട്ടികെള ഒരുമി പഠിപ്പിപ്പാൻ പാടില്ലായ്കയാലും ഏകേദ ശം
൫൦൦ — ൬൦൦ ഗുരുക്കന്മാർ െചകി മെര പഠിപ്പിപ്പാൻ അവിേട ആവ ശ്യം. ഗമ്മൎാന
ഓഷ്ഠ േയാഗത്തി ഊമെര സംസാരിപ്പി ന്ന അഭ്യാ സം എേന്ന പറേയ .
െചകിടരായി ജനിച്ചവരുെട കുരൽനാഴി ം (wind-pipe) ഒച്ച പുറെപ്പ ടുവി ന്ന
കരുവികൾ ം യാെതാരു േകടില്ല. ഇരി ം െതാഴിലും ഇരി ക്ക െകടും എന്ന
േപാേല െചകിടർ ഭാഷെയ അഭ്യസിക്കാേത ഇരുന്നാൽ അവർ മൂ ം അളവിൽ
തങ്ങളുെട കുരൽനാഴി ള്ള ശബ്ദ ാപ്തി കുറ വരും. െചകിടെര അഭ്യസി 
പ്പി ന്ന മം ആവിതു: ഒന്നാമതു നാദ ക്കരുവികെള ബലെപ്പടുത്തി വികസിപ്പി 
േക്കണം.3) പിേന്ന െചകിടർ ഒ ം േകൾക്കാേത ക െകാ സൂക്ഷി േനാ 

ന്നതു പതിവാകയാൽ തങ്ങേളാടു സംസാരി ന്നവരുെട മുഖ ഉററു േനാ 
ക്കി ചുണ്ടിെന്റ അനക്കയിളക്കങ്ങെള നന്നായി കുറിെക്കാൾവാനും കാട്ടിയതു
കാ വാനും ശീലിപ്പിേക്കണം. വണഞര 4) ചത്തതാകയാൽ േകൾവി

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1881 െസപ്തംബർ 14

നാദ േബാധം ഇല്ലാ. ഇതി പകരമായി സംസാരി ന്നവരുെട െതാണ്ട താ
ടിെയ മുതലായതു തപ്പിത്തപ്പി േനാക്കി ഇന്നിന്ന സ്വരത്തി ഇ ന്നിന്ന ഇള 
ക്കങ്ങൾ ഉ എ ശൎത്താൽ ഹിപ്പി ം. ഗുരുക്കന്മാർ പഠിപ്പി ന്ന കു 
ട്ടികളുെട ൈക തങ്ങളുെട െതാണ്ട െകാ വ അ താതു സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾ 

ഇന്നിന്ന െതാണ്ടമുതലായ അനക്കങ്ങൾ ഉ െണ്ട കാണി െതാടുവി ആ
സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങെള തങ്ങളുെട െതാ ണ്ട പിടി ണ്ടാ വാൻ അഭ്യസി ന്നതു കൂ 
ടാേത അതിശബ്ദേത്താടല്ല മമായി ശബ്ദിപ്പാനും ശീലം വരു . കണ്ണൎാട 
കരാജ്യത്തിേല േബാ ധകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ െചകി മെര പഠിപ്പി ന്ന ഒരു ശാ 
ലയിൽ കണ്ടതു സഭാപ ത്തിൽ എഴുതിയതുെക്കാ ആയതു േകരേളാപകാരി 
വായന ക്കാ ൎ ം വിളമ്പിെക്കാടുപ്പാൻ മന .
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XI. THE SENSES
൧൧. ജ്ഞാേന ിയങ്ങൾ

(൧൧൯–ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.) ൪.) േ ാേ ിയം (േകൾവി )The
Sense of Hearing. ന െട ചു മുള്ള ശബ്ദങ്ങെള െചവിയുെട അക കടത്തി
േക ൾപി ന്നതു എ എ അറിയാൻ തിരി ം മറി ം േനാ ന്ന തി 
നാൽ േകൾവിയും ദൃഷ്ടിയും നന്നായി സംബന്ധിച്ചിരി എ െതളിയു .
ശബ്ദങ്ങൾ ം വിഷയഭൂതമായ െചവി മുൻ വിവരിച്ച ഇ ിയ ങ്ങെളക്കാൾ വിേശ 
ഷവും വിവിധവിഭാഗവുമായിരി ന്ന ഒരു ഇ ിയം ആകു . അതി മൂ മുഖ്യ 
മായ അംശങ്ങൾ ഉ . ബാഹ്യകണ്ണൎം (കാ തു), മദ്ധ്യകണ്ണൎം (നടുെച്ചവി), അന്തഃ
കണ്ണൎം (ഉൾെച്ചവി), എന്നിവ തേന്ന. ബാഹ്യകണ്ണൎത്തി കൂച്ചൎകെള (ഉപാ 
സ്ഥികെള)െക്കാ നിമ്മൎിക്ക െപ്പട്ടതും നാദെത്ത പിടി െകാ വാൻ ഉപയു 
ക്തവുമായ കാതും മ ദ്ധ്യകണ്ണൎത്തിേല െച ന്ന ബാഹ്യനാളവും എന്നീ ര
കീഴ്പ കൾ ഉ . കാതിേല ദശ കെളെക്കാ അതിെന മുേമ്പാ ം പിേമ്പാ ം
േമലും കീ ഴും ഇളക്കാം. മനുഷ്യ ൎ അതു അ മായി സാധി എങ്കിലും മു 
യൽ മാൻ കുതിര പശ്വാദികൾ കാതു തിരി ന്നതിൽ വളേര സ്വാധീനത കാ 
ണു . ബാഹ്യനാളത്തി ഓരംഗുലം നീളമു . അതിെന്റ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന
േരാമങ്ങൾ െചവിയിൽ കടപ്പാൻ േനാ ന്ന ാണികീടങ്ങെള തടു . അതു 
കൂടാേത അേനകപിണ്ഡങ്ങളിൽനി ഉളവാകുന്ന െച വിപ്പീ ഏററവും ൈക ള്ള 
താകയാൽ കീടവകകൾ അടു വാൻ തുനി യുന്നില്ല.
നടുെച്ചവി (മദ്ധ്യകണ്ണൎം). തലയസ്ഥികളിൽ അ മരൂപമായ െച റുഗുഹയിൽ
നടുെച്ചവിയിരി . മദ്ധ്യകണ്ണൎത്തിെന്റ േവശനത്തിൽ െചവി ന്നി എ
േകൾവി ഉതകുന്നതായി േനരിയ ചമ്മൎം െചണ്ട േത്താൽ കണേക്ക അസ്ഥി 
കേളാടു െതാടു അമത്തൎ ി വിരി കിട . അതു കൂടാേത മദ്ധ്യകണ്ണൎഗുഹ 
യിൽ ര തുളകെള കാണാം. ഒ െചവി ക്കക കാററു കടപ്പാന്തക്കവണ്ണം
െതാണ്ടയുെട പിന്നിൽ െച ന്ന അ ന്തർനാളത്തിെന്റയും മേററതു െചവിയുെട പി 
േമ്പ മൂെലെക്കാത്ത അ സ്ഥിയിൽ കിട ന്ന കുഴലിെന്റയും ദ്വാരം തേന്ന. െചവി 

ന്നിെയ വ ലി നീ വാനും ചുളു വാനും േവണ്ടി ആ ഗുഹയിൽ വിേശഷമായ
മൂ െചറു എലു കൾ ഉതകു അവയുെട േപർ ഇവ്വണ്ണം: മുട്ടിെയ അടക്കെല്ല 

, റക്കാെബ എ തേന്ന. െചവി ന്നിെയ വലി നീ ന്നതിനാൽ ധ്വനി
മൃദുവായും ചുളു ന്നതിനാൽ ബലമായും തീരു .
ഉൾെച്ചവി (അന്തഃകണ്ണൎം). ആയതു ഏറിയ മട ചുറകൾ ഉള്ള തുെകാ അതി 

വി മകന്ദരം എ ം േപർ പറയു . തലേയാട്ടി െന്റ കല്ലിച്ച അംശത്തിൽ
ഇരി ന്ന ഉൾെച്ചവി പൂമുഖം ശംഖു (കംബു), അദ്ധൎ വൃത്തച്ചാലുകൾ എന്നീ
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മൂന്നംശങ്ങളു . ശംഖിൽ മാ ം മൂവായിരത്തി ൽ അധികം െചറിയ കേണ്ണൎ 
ിയ മജ്ജാത ക്കളും ശാഖകളും പലനീ ളത്തിൽ വ്യാപി കിട . അത

ല്ലാേത സൂക്ഷ്മമായി േകൾപാന്ത ക്കവണ്ണം േനമ്മൎയായ ഉ രിെകാ മൂടെപ്പട്ട
ഈ ഗുഹകൾ നിമ്മൎ ലജല ായമുള്ള ഒരു വംെകാ നിറഞ്ഞിരി .
േകൾപാനായി േമ റഞ്ഞ വി േശഷമായ ഇ ിയകരണങ്ങൾ ആ വശ്യം
തേന്ന. അന ന്ന ഓേരാ വ ഉൾെച്ചവിെയ കുലു ന്നതിനാൽ ധ്വനിയും നാദ 
വും ഉളവാകു . ധ്വനികൾ െചവിയിൽ എങ്ങിേന എ എ േചാദിച്ചാൽ
കാററും െപാങ്ങി ള്ളതായ ഓേരാ വ വും വായുവിൽ ആടുന്നതിനാൽ തേന്ന.
ഒരു ക െവള്ളത്തിൽ ചാടുന്ന തിനാൽ വൃത്താകാരമായ െചറു ഓളങ്ങൾ േമല 

േമൽ അക വ്യാപി ം കാരം വ ക്കളുെട ഇളക്കവും കുലുക്കവും വൃത്താ 
കാരമായി വാ യുവിൽ പര കാതിൽ എത്തിയേശഷം ഉൾെച്ചവിെയ ഇള  
ന്നതി നാൽ േകൾപാൻ പാടു . എന്നാൽ ആവി െവള്ളം എന്നിത്യാദികെള
ക്കാൾ ഉറ ള്ള വ ക്കൾ ധ്വനിെയ േവഗത്തിൽ നട . അതായ തു വായു 
വിെനക്കാൾ െവള്ളം നാലു ാവശ്യവും ഇരി പതിേനഴു മട ം േവഗതയിൽ
നാദെത്ത കട . ദൂേര ഓടുന്ന കുതിര ട്ടത്തിെന്റ േയാ വൻേതാക്കിൻ െവ 
ടിയുെടേയാ ശബ്ദെത്ത ഷ്ടമായി േകൾേക്കണ െമങ്കിൽ െചവിെയ നിലേത്താടു
േച ൎ െവ ന്നതിനാൽ ആകു എ എല്ലാവ ൎ ം പരീക്ഷിച്ചറിയാം. ധ്വ 
നി ഒരു വിനാഴിെകക്കകം 1100 അടിയും, അ വിനാഴികെകാ ഒരുനാഴിക 
യും ദൂരം എ . എ ന്നാൽ എേപ്പാഴും േന ൎേനേര ഓടുന്ന നാദത്തിരകൾ
െച ന്ന വഴി യിൽ തട േപായാൽ അവിേടനി തള്ളെപ്പ േനേര തിരി
മട ന്നതിനാൽ മാെററാലി ഉണ്ടാകു .
നാം സാധാരണമായി േകൾ ന്ന ധ്വനികൾ ഒരു വിനാഴികയിൽ 100 െതാ
300ഓളം വട്ടേമ ആടുകയു . എന്നാലും ആ സമയ 60,000 ാവശ്യേത്താ 
ളം ആടുന്ന എ േയാ സൂക്ഷ്മമായ ഉച്ചമുള്ള ധ്വനികെള യും കൂേട മാനുഷെച്ചവി
േകൾപാൻ പാടു . മുഴക്കമുള്ള താണ സ്വരങ്ങൾ ചുരുക്കവും ധ്വനികൾ ഉയര 
മായി തീരുംേതാറും അധികവുമു ള്ള ആട്ടം ഉെണ്ടന്നറിക. െചപ്പിേത്താണ്ടിെകാ 

െചവിപ്പീ എടു ന്ന തു അേനകവട്ടം കലശലുള്ള ദീനങ്ങൾ േഹതുവായി
തീന്നൎതു െകാ െചപ്പിേത്താണ്ടി അേശഷം േയാഗിക്കാതിരിക്ക ന . െച 
വിപ്പീ അ ധികെമങ്കിൽ അതിെന എടുപ്പാൻ അ ം നെല്ലണ്ണെയ െചവിയിൽ ഒഴി

കാതിെന ഇളക്കി കുേറേനരം കഴിഞ്ഞി െചവിപ്പീ കഴുകി എടുക്കാം. െകാതു,
എറു , പുഴു ഇത്യാദികൾ വല്ലേപ്പാഴും െചവിയിൽ കട േപാ യാൽ േമൽപറ 
ഞ്ഞ കാരം എണ്ണെകാ യാസം കൂടാേത അവെയ െകാ നീ വാനും
കഴിവു . E. Ibdfr.
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POPE LEO XIII AND THE EVANGELICAL CHURCHES
മാർപാപ്പാവായ പതിമൂന്നാം േലേയാവും സുവിേശഷസഭയും

േമൽപറഞ്ഞ പാപ്പാവു ര േലാൈകകപ ങ്ങെളച്ചെമ ൧–ാമ തിൽ താൻ
പറയുന്നതാവിതു: നവീകരണം എ േപെപ്പൎടുന്ന സഭാ തുക്കം ആകേട്ട സ◌ൎ 
വ്വസാധാരണത്വം (Communism and Socialism) നഹിസ്ഥി ത്വം (Nihilism) എന്നീ
അെറ ള്ള ഉപേദശങ്ങൾ ഉത്ഭവിേക്കണ്ടതിനു കാ രണവും ഏറ റയ മനുഷ്യ 
വംശത്തിനു ശവ ഴിയും ആകു .
രുസ്സ്യ ച വത്തൎ ി ചതികുലയാൽ അന്തരിച്ചതിനാൽ സുവിേശഷസ ഭെയ ഹീ 
നമാക്കി േരാമസഭെയ േതജ രി ംെകാ സകല ിസ്തീയ രാജാക്കന്മാെര പാ 
പ്പാവു േനാക്കി: ഇതാ എങ്കേല തിരി െകാൾവിൻ ഞാൻ നിങ്ങെള അല 
മ്പലില്ലാതാ ം എ വിളി പറയു . ചരി െത്ത േനാക്കിയാേലാ കായ്യൎം
േവേറ. ൈകസ ൎള്ളവ ൈകസ ൎം െകാടു ക എ േയശു ിസ്തനും ഏതു
േദഹിയും േ ഷ്ഠാധികാരങ്ങൾ കീ ഴട ക എ െപൗൽഅെപാസ്തലനും
(േരാമർ൧൩, ൧) ക ിച്ചിരിേക്ക പാപ്പാക്കെള േപാേല ഈ ക െന വിേരാധ 
മായി നടന്നതു മററാരു . എെന്റ രാജ്യം ഇഹത്തിൽനി ള്ളതല്ല എ ക◌ൎ 
ത്താവു പറഞ്ഞിരിേക്ക ഭൂമി എല്ലാം സെഭ ം പാപ്പാക്കൾ ം കീെഴ്പടു വാൻ
േനാക്കിയതു പാ പ്പാക്കളല്ലേയാ. ആകയാൽ സ്വാമിേ ാഹവും മേമ്മാൻേസവയും
ഉള്ള പാപ്പാക്കളുെട അനന്തരവർ: ഇവിേട അല്ലാേത മെററ ം രക്ഷയില്ല എ
വിളിച്ചാലും മൂഢന്മാേര വിശ്വസി .
പിേന്ന രാജ്യങ്ങെള കീേഴ്മൽമറി ന്ന ഉപേദശങ്ങേളാ സുവിേശഷ സഭ പരിപാ 
ലി ൈകയാടുന്ന ൈദവവചനത്തിൽനി പുറെപ്പടു എന്ന ധാഷ്ടൎ്യമുള്ള സങ്ക 

ം ആർ മാണി ം? പ വഷൎംമുേമ്പ േരാ മകേത്താലിക്ക നഗരമായ പരീ 
സിൽ സവ്വൎസാധാരണക്കാർ നടത്തിയ ദു ഷ്കമ്മൎങ്ങൾ ആരും മറന്നില്ല. േപായ
നൂററാണ്ടിൽ േരാമകേത്താലിക്ക പരീസിലും (൧൭൮൯ െതാ ) േശഷം പര ീസ്സ 
നഗരങ്ങളിലും േകായ്മമറി ച്ചലുള്ള പര ീസ്സ്കാർ നടത്തിയ അറുകുലകെള േലാ 
കചരി ത്തിൽ വായിക്കാമേല്ലാ. രാജവധം കുലീനവധം േരാമകേത്താക്കപാ 
തിരിമാെര െകാ ക ധനവാന്മാെരയും അനിഷ്ടന്മാെരയും നി ഹി അവരുെട
സമ്പ കവരുക അല്ലാേത ിസ്താബ്ദെത്ത നീക്കി മാസങ്ങളുെട േപ രിെന മാറ 
റി ആ വട്ടെത്ത കള ാത്ഥൎ നെയയും േരാമകേത്താലിക്ക മതെത്തയും നി 
സ്സാരെമ നിേഷധിച്ചിരി . ഏറിയ അദ്ധ്യക്ഷന്മാ രും പാതിരിമാരും ി 
സ്തെന തള്ളിപ്പറ പല മാനെങ്കട്ട പാതിരിമാർ തങ്ങൾ ഇേ ാടം കാണിച്ചതു
ചതിയും െചപ്പടിക്കളിയും അേ എന്ന റിയി സ്ഥാനെത്ത ഉേപക്ഷി . ജനങ്ങ 
േളാ ൈപശാചികവി ാന്തി പിടിച്ചവരായി പള്ളിപ്പീഠങ്ങെള തക ൎ സംഗ
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കുമ്പസാരപീഠങ്ങെള എരി രൂപങ്ങൾ അംഗഭംഗം വരുത്തി സഭാപാ ങ്ങ 
െള അശുദ്ധ മാക്കി പള്ളിമണികെള ഉരുക്കി ശവെപ്പട്ടികെള െപാളി പള്ളിത്ത 
മു വിറകാക്കിക്കീറി പള്ളികെള പാഴാക്കി അവററിൽ വിേനാദത്തിന്നായി കു 

ടി അേ ാടം വിശുദ്ധമായതു തമാശയാക്കിക്കള . അതു പുറേമ ബു ദ്ധി 
േസവെയ സങ്ക ി അേനകായിരസഭകളിൽ ഓേരാ ീകെള ബുദ്ധി േദവിമാരാ 
യി തിഷ്ഠി ൈദവദൂഷണങ്ങൾ പറ ം ൈദവെത്ത നി േഷ ധി ം െകാ
ബുദ്ധിയുെട വിേശഷതയും വണ്ണൎിക്കയും െച . അ േ മതി ഏറപ്പറഞ്ഞാൽ
േചാര െതറു േപാകും. ആ േരാമകേത്താലി ക്കപര ീസ്സ് രാജ്യത്തിൽനി
സവ്വൎസാധാരണത്തിെന്റ വിഷം േശഷം വിലാത്തിയിേല ം പര േപായി
എന്നതിനു ചരി ം സാക്ഷി പറഞ്ഞി രിേക്ക ൈദവവചനെത്ത േരാമസഭയിൽ
പറയിങ്കീഴ് െവ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകൾ പകരമായി മാനു 
ഷികജ്ഞാനക്കെണ്ട ത്തപ്പാടുകെള ഉപേദശി ജീവനുള്ള വിശ്വാസെത്ത േഘാ 
ഷിക്കായ്കയാല േ ഈവക േദാഷങ്ങളുണ്ടായി എ പാപ്പാവു സ്വീകരിക്കാേത
താൻ േലാൈകകയഥാസ്ഥാപകൻ എ നടി വ െമാഴിയുന്നതു ൈദവാ ത്മാ 
വിൽനി ഉണ്ടായതല്ല എ ം ആ േകടിനു സുവിേശഷസഭ കാര ണം അെല്ല 

ം ഷ്ടം.
സുവിേശഷസഭ എന്നതു രുസ്സ്യരാജ്യത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച നഹിസ്ഥത്വ ത്തിനും ശശി 
യിേല ശശത്തിനും േഹതു എ പറഞ്ഞാൽ ഒ ം. സവ്വൎ സാധാരണക്കാ ൎ ം
ഏതാനും സങ്കടം ഉ എ സുവിേശഷസഭ ക അന്യായെത്ത നന്നാ വാ 
നും ൈദവവചനംമൂലമായി ള്ള ദിവ്യശ ക്തിെകാ അവെര െതററുള്ള വഴിക 
ളിൽ െതറ്റിപ്പാനും േനാ . ആയതു ൈദവകരുണയാൽ സാധിക്കയും െച  

. (േശഷം പിന്നാേല.)

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1881 െസപ്തംബർ 19

SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

ിയവായനക്കാേര മുേമ്പത്ത സുല്ത്താെന െകാ കളഞ്ഞ കുറ്റക്കാരുെട വിസ്താരം
ഇ േപ്പാൾ തീ ൎ . അവർ ആ ദുഷ്ടത െചയ്ത കാരം െതളി വന്നതിനാൽ
രണ്ടാൾ കഠി നതടവും േശഷി ന്ന ൧൧ േപ ൎ മരണശി ക്ഷയും വിധിച്ചി ം
സുൽത്താൻ മാപ്പ് െകാടു ശിക്ഷെയ നാടുകടത്തലാക്കി മാറ്റിക്കള കയും െച .
കഴി േപായ സുൽത്താെന്റ അമ്മ ഇ ം ജീവേനാെട ഇരി ന്നതുെകാ വി 
സ്താരത്തിെന്റ െതളിവു േകട്ട ഉടേന ഇ േപ്പാഴേത്ത സുൽത്താ കത്തയ മകെന്റ
നിേദ്ദ ൎാഷതെയ െതളിയിേക്കണ്ടതി ഇ യത്നം െചയ്തതിന്നിമിത്തം വള 
േര ഉപചാ രവാ കെള പറ േപാൽ. തുക്കൎ ൎ ം ാ ഞ്ചിക്കാ ൎ ം തല്ക്കാ 
ലം നല്ല േചച്ചൎയില്ലാ. ാ ഞ്ചിക്കാർ തൂനിസ് എന്ന േദശത്തിൽ േമൽവി ചാരം
നട വാൻ തുടങ്ങിയതുെകാ ഒരു നാൾ പേക്ഷ മി േദശെത്തയും സ്വാധീ
നമാ വാൻ ആ ഹി തുക്കൎസാ ാജ്യത്തി നഷ്ടം വരു ം എ ാ 
ഞ്ചിക്കാരിൽ സംശയിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിരി . ാഞ്ചി ക്കാരുെട സ്ഥാനാപതി
സുൽത്താെന കാണ്മാൻ വന്നേപ്പാൾ ഒരു മ ി സുൽത്താ നിങ്ങെള കാണ്മാൻ
മനസ്സില്ല എന്നറിയിച്ചാേറ ആ സ്ഥാ നാപതി വളേര മുഷി ഒരു വലിയരാജ്യ
ത്തിെന്റ സ്ഥാനാപതിെയ ഇങ്ങിേന അപ മാനിച്ചതിനാൽ എ ണ്ടാകും എ
നിങ്ങളു െട യജമാനൻ പിേന്ന കാണും എ ത്തരം പറഞ്ഞതു സുൽത്താൻ േകട്ട
േശഷം ാഞ്ചി േക്കായ്മേയാടു േവഗം ഇണങ്ങിെക്കാൾകയും െച .

ാഞ്ചിക്കാർ സ്ഫാക്സ് (Sfax) എന്ന പട്ടണ െത്ത അതിനു മുമ്പാേക ന രമിട്ട േപാ 
ക്കൎപ്പ ലുകളുെട പീരങ്കിേത്താ െകാ െവടിെവ നശിപ്പി ന്നതു ഇതുവേര
നല്ലവണ്ണം സാ ധിച്ചിട്ടില്ലാ. കരയിൽ ഇറേങ്ങണ്ടതി േവ േവാളം പടയാ 
ളികളും ഇല്ലാ. ആ പട്ടണ െത്ത കാ രക്ഷി ന്നവർ ആശ്ചയ്യൎകരമായ ാ 
പ്തിെയയും ഉപായെത്തയും കാണി ന്ന തുെകാ വിലാത്തിയിൽ അഭ്യസിച്ച
േസനാ പതികൾ കായ്യൎം നട എ േതാ . പട്ടണെത്ത ബലാല്ക്കാ 
േരണ പിടിപ്പാനായി 5000 ആളുകൾ ആവശ്യം 600 മാ ം ാഞ്ചി ക്കാരുെട
കപ്പലുകളിൽ ഇരിക്കെകാ കാ യ്യൎം േവഗം തീപ്പൎാൻ പാടില്ലേല്ലാ.
തുക്കൎർ മാ മല്ല ഇതാല്യരും തൂനിസ് േദശ ത്തിെന്റ കായ്യൎം നിമിത്തം വായ്യാരം
പറയു . മുേമ്പ അദ്ധ്വാനം കൂടാേത ഇതാല്യരു െട രാജ്യം വിസ്താരമായി വ .
അവർ ചില േപ്പാൾ യുദ്ധത്തിൽ േതാ േപായാലും േവേറ രാജ്യക്കാെരെക്കാ
അവ ൎ ഒടുക്കം ലാഭം ഉ ണ്ടാകും. 1859-ാംമതിൽ ഔ ിയക്കാർ അവരു െട
േമൽ ജയംെകാണ്ടി ം ാഞ്ചിക്കാരുെട സ ഹായത്താൽ അവ ൎ ഒരു വലിയ
േലശം കിട്ടി. ാഞ്ചിക്കാരും ഗമ്മൎാന്യരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ യുദ്ധം െച െകാ 
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ണ്ടിരിേക്ക അവർ മുേമ്പ ാഞ്ചിക്കാർ കാ രക്ഷിച്ച പാപ്പാവിെന്റ രാജ്യെത്ത
അതി മി ൈകക്കലാക്കി ഇ കാരം ഇേന്നേയാളം എല്ലാം എളുപ്പേത്താേട
കിട്ടിയ േശഷം ാഞ്ചിക്കാർ അ ിക്കഭൂഖ ണ്ഡത്തിൽ അധികമായി അധികാ 
രം ാപി ന്നതു അവ ൎ അസഹ്യമായി േതാ . അവരും വല്ലതും സമ്പാ 
ദിപ്പാൻ വളെര ആ ഹി െന്നങ്കിലും വാളൂരി േപാരാടുവാൻ അവ ൎ ൈധയ്യൎം
ഇല്ലായ്ക െകാ ഇേപ്പാൾ എ െചേയ്യ എന്നറിയുന്നില്ലാ. ചില വഷൎം മു
േമ്പ അന്തരിച്ച മാർപാപ്പാവിെന്റ ശവം പാ തിരിമാർ ഇന്നാൾ വീ ം എടു
തീച്ചൎയായി അടേക്കണ്ടതി േവെറ ഒരു പള്ളിയിേല െകാ േപായേപ്പാൾ
ചില ദുഷ്ടർ വളേര അല മ്പൽ വരുത്തി ശവസം ാരം നട ന്ന സമയ ത്തിൽ
പള്ളിയുെട വാതിേലാടു മുട്ടി ാത്ഥൎ ന േപാലും േകൾപ്പാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം ഒ
ച്ചെപ്പടു കയും െച . ആയവ ൎ പിേന്ന തിൽ കഠിനശിക്ഷ കിട്ടിയതു നല്ലതു
തെന്ന.
ഇം ന്തിൽനി ഭയങ്കരമായ ഒരു കലപാതകെത്ത കുറി . വത്തൎ മാനം വ .
ൈ േതാൻ എന്ന പട്ടണത്തിേല ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയിൽ ആണ് അതു
സംഭവിച്ചതു. ആ വണ്ടി ഒരു മലയുെട ഉള്ളിൽ െകാത്തിയ വഴി യൂേട ഓടിയ േശ 
ഷം ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ വണ്ടി യുെട ഒന്നാം തരത്തിെല ഒരു മുറിയിൽ േവശിച്ച 
േപ്പാൾ വ ങ്ങൾ േചാരപിരണ്ട ഒരാൾ അവിേട കുത്തിരി ന്നതു ക ത േന്നാ 
ടു: അേയ്യാ സുരംഗത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട ഉട േന രണ്ടാൾ എെന്റ പണം കവരുവാനായി

ൈകേത്താ െകാ എെന്ന െവടിെവ എല്ലാം അപഹരിച്ചതിെന്റ േശഷം
േപായ്ക്ക ള എ പറ . ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ഈ യാ ക്കാരെന്റ െചരിപ്പിൽ
ഒരു െപാൻഘടി കാരം കണ്ടേപ്പാൾ ഇെതെന്ത േചാദിച്ചാേറ അേദ്ദഹം അതു
കൂേട ആ ദുഷ്ടർ എടു ം എ ഞാൻ ഭയെപ്പ േവഗത്തിൽ െചരിപ്പിൽ ഇ
കള എ പറഞ്ഞതു ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ വിശ്വസി അവനിൽ ഒ ം സംശയി 
ക്കാേത അേദ്ദഹം ഇറങ്ങി േവേറ ദിക്കിേല േപാകു വാൻ സമ്മതി . ചില
മണി ർ കഴിഞ്ഞ േശഷേമാ ആ സുരംഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശവം കെണ്ട 
ത്തിയ കാരം ഒരു വത്തൎ മാനം വന്നേപ്പാൾ ആ യാ ക്കാരൻ പറഞ്ഞെതാക്ക
യും ശുദ്ധകളെവ ം ഇവൻ തേന്ന കുലപാത കനായി േവെറാരുത്തെന െകാ  
കള എ ം െതളി . അവൻ െതറ്റിേപ്പായി ം ൈദവത്തിെന്റ ൈക ആ
െകൗശലക്കാരെന ക െണ്ടത്തി. െലാണ്ടൻപട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധ വയുെട വീ 
ട്ടിൽ അേദ്ദഹം വ ഒരു മുറി കൂലി േചാദി . ആ വിധവ സമ്മതിച്ചതിനാൽ
അവൻ തെന്റ സാമാനങ്ങെള മുറിയിൽ ആ ക്കിയ േശഷം ആരും പിേന്നതിൽ
അവെന കണ്ടതും ഇല്ലാ. അവൻ രാ ിയിൽ മാ ം പു റ േപാകുന്നതല്ലാ 
േത കിളിവാതിൽ േപാ ലും സൂക്ഷമേത്താേട അട കയും അപ്പവും പാൽക്കട്ടി 
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യും െകാണ്ടേ ഉപജീവനം കഴി ക്കയും െച െകാണ്ടിരു . ഒടുക്കം ആ വിധ
വ സംശയി പേക്ഷ ഈ ആൾ ഒരു ചതി യൻ; നിശ്ചയിച്ച കൂലി എനി ഒരി 
ക്കലും കി കയില്ല എ ഭയെപ്പട്ടി കായ്യൎം സക്കൎാേരാടു ഉണത്തൎ ിച്ചേപ്പാൾ
േപാലീസ് ക്കാർ േശാധ ന െചയ്താേറ ഈ ആൾ ആ കുലപാതകൻ തെന്ന എ
തു കിട്ടിേപാൽ.–െവസ്ത് മിൻ സ്തർ എ കീത്തൎ ിെപ്പട്ട പള്ളിയിൽ അം േക്കാ
യ്മ ഈ രാജ്യത്തിെന്റ മുേമ്പത്ത ഉപരാജാവായ ലാെരൻ്സ എന്ന കത്തൎ ാവി
(Lord Lawrence) ഒരു ഓമ്മൎസ്തംഭം െവ എ േകൾ . ഇ തിേന്മലുള്ള
എഴു എ യും വിശിഷ്ടം: “അ വൻ ൈദവെത്ത ഇ ഭയെപ്പട്ടതുെകാ മനു
ഷ്യഭീതിയിൽനി ഏറ്റവും ഒഴിഞ്ഞവനാ യിരു എന്നേ .” ൈദവം എേന്നാ 
ടു കൂട എ വരികിൽ എനി എതിരാർ എ ൈധയ്യൎേത്താേട പറവാൻ പാടു 
ണ്ടേല്ലാ! ഇം ിഷ് ക്കാർ േവദപുസ്തകത്തിൽ കാലേദാഷ ത്താലും പ ഭാഷാന്ത 
രം െച േമ്പാഴും നുഴ വന്ന പിഴകെള എല്ലാം തിരു വാൻ മി .
ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ േവദപുസ്തകങ്ങ െള െപരുക്കിയതു അച്ചടിെകാണ്ടല്ല പക◌ൎ 
െത്ത ഴുത്തിനാൽ ആയിരുന്നതു നിമിത്തം ഒ◌ാേരാ േഭ ദങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴകളും
കാണ്മാൻ ഉ . ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ എ യും പുരാതനമായ ചില േവ ദ ന്ഥങ്ങെള
കെണ്ട കയാൽ അവറ്റ ത മ്മിൽ ഒപ്പി േനാക്കി ശരിയായ പക ൎ ഏ െത
നിശ്ചയിപ്പാൻ അധികം എളുപ്പം വ . അതു കൂടാെത ഇം ിഷ് കാർ തങ്ങളുെട
േവദപുസ്തകെത്ത ഭാഷാന്തരം െചയ്ത ആ കാ ലത്തിൽ യവനഭാഷെയ അഭ്യസി 
പ്പി ന്നതു പുതിയ കായ്യൎവും എ ായഭാഷാജ്ഞാനം ദുല്ലൎ ഭവും ആയിരു .
ഇേപ്പാേഴാ ഈ ര ഭാഷ കെള നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവർ അേനകർ. പല വാ 

കെള ഇേപ്പാൾ മൂലഭാഷയിൽനി ശരിയായി ഇം ിഷിേല െപാരുൾ തി
രിച്ചിരി . ആ പുതിയ തിരുത്തലിനാൽ േവദപുസ്തകെത്ത വായി ന്നവരു 
െട ഇട യിൽ അറിവും ശുഷ്കാന്തിയും വദ്ധൎി െമന്നാ ശി .
രുസ്സ്യ രാജ്യത്തിൽ തല്ക്കാലം അ ം സ്വസ്ഥ തയുെണ്ട േതാ . എന്നി ം
കൂട േട ആ മത്സരക്കാെര കുറി വല്ലതും േകൾക്കാം. ഒരു കുലീനെന്റ മകൻ ഗൂ 
ഢമായി ആ മത്സ രക്കാേരാടു േച ൎ എ സക്കൎാർ േക േപാലീ ാർ അവ 
െന പിടി ന്നതി അഛ്ശെന്റ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാേഴ അഛ്ശ കായ്യൎം േബാ 
ദ്ധ്യമായു . അേദ്ദഹം ഈ മത്സരക്കാെര എ യും പെക ന്നതല്ലാേത സ്വന്ത 
മകൻ ഇവ േരാടു േചന്നൎ കാരം ഇേപ്പാൾ സിദ്ധമാ കുന്നതിനാലും അവൻ
ഏ ന്ന ശിക്ഷെകാ ം കുഡുംബം അപമാനി േപാകും എന്ന വിചാ രം ഈ
കുലീന അസഹ്യമായി േതാ ക യാൽ േപാലീ ാർ കാണ്േക താൻ ൈക 
േത്താ എടു മകെന െവടിെവ െകാ കളകയും െച . ന്യായാധിപതി 
മാർ ഈ അഛ്ശെന ശിക്ഷിക്കാേത വിട്ടയച്ചതു ആശ്ചയ്യൎം അേല്ല!
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െബാെഹമ്യ എന്ന ഔ ിയസംസ്ഥാനത്തി ൽ ര ജാതിക്കാർ വസി ന്നി 
േല്ല? ഗമ്മൎാ നരും െചക്കരും തേന്ന. ഈ ര ജാതിക്കാ രുെട ഇടയിൽ എേപ്പാ 
ഴും വളേര േദ്വഷവും ഈഷൎ്യയും ഉ . കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ െച ക്കർ തങ്ങളുെട
േ ഛ്ശ സ്വഭാവം നല്ലവണ്ണം കാണി എ േകൾ . ാഗ് എന്ന പു രാണ 
പട്ടണത്തിൽ ഏറ്റവും കീത്തൎ ിെപ്പട്ട ഒ രു വിദ്യാശാല ഉ . ഗമ്മൎാനരും െച 
ക്കരും അവിേട ഒരുമി പഠി ന്നതല്ലാെത ഗുരുനാ ഥരുെട പകുതി ഗമ്മൎാനർ
തേന്ന ആകു . ഗമ്മൎാനരാകുന്ന ശിഷ്യർ ഒരു നാൾ സേന്താ ഷി സുഖിേക്ക 
ണ്ടതി അ ം ദൂരമുള്ള ഒരു ാമത്തിൽ േച ൎ അവിേട കളി െകാ ണ്ടിരിേക്ക
െചക്കരായ ശിഷ്യർ പിൻെച ഗമ്മൎാനെര പരിഹസി െകാ അതി മി 
ച്ചതല്ലാേത ഒടുക്കം വടിെകാ ം കത്തി െകാ ം അവെര പുറത്താക്കി ചില ൎ
മുറിവു ഏ ിക്കയും െച . സക്കൎാർ പിേന്നയും സൂ ക്ഷമേത്താേട കായ്യൎം വിസ്ത 
രി േത്യകമായി ഈ കലശൽ ജനിപ്പിച്ചവ ൎ കഠിനശിക്ഷ ക ി . ആ
പട്ടണത്തിൽ വസി െകാണ്ടി രി ന്ന ച വത്തൎ ിയുെട കുമാരൻ വളേര േകാ 
പി : ഈ വക മേക്കടു വീ ം സംഭ വി െന്നങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പട്ടണം വി
േവ േറ സ്ഥലേത്ത േപായിക്കളയും എ അരു ളിെച്ച േപാൽ.
ഗമ്മൎാനരാജ്യത്തിെന്റ ച വത്തൎ ി െസൗ ഖ്യത്തിന്നായി എമ്സ എന്ന സ്ഥല 
ത്തിൽ േപാ യി ചില ദിവസം അവിേട പാത്തൎ േശഷം ച വത്തൎ ിനി കല 
ശലായ ദീനം പിടിക്ക യാൽ ആ മഹാൻ വളേര വ്യസനവും ഭയവും അനുഭവി 
േക്കണ്ടിവ , ൈവദ്യന്മാരുെട അ ദ്ധ്വാനത്താലും ൈദവസഹായത്താലും വീ ം
പൂണ്ണൎെസൗഖ്യം വന്ന കാരം േകൾ . ച വത്തൎ ി ഒരു വിദ്വാൻ എ  
യും നെല്ലാ രു യ ം ദാനമായി െകാടു . നാം (ഉരു തുവൽ) സ്തീൽെപൻ 
െകാ എഴുതിയാൽ അതിെന കൂേട േട മഷി പ്പിയിൽ മുേക്കണ മേല്ലാ ?
ച വത്തൎ ി കിട്ടിയ (ഉരു േല ഖനി) സ്തീൽെപൻെകാണ്ടഴുതിയാൽ അതു
േവണ്ടാ. ആരും കാണാെതാരു ഉറവിൽനി ആവശ്യം േപാേല മഷി ഒഴുകി
തടയാേത എഴുതാം. ച വത്തൎ ി ഈ അ തമായ പണി െയ കണ്ടേപ്പാൾ അതു
നല്ല പണി തെന്നയാ കു എന്നി ം അധികമായി േയാജനമുള്ള ഒരു (േലഖ 
നി) സ്തീൽെപൻ സങ്ക ിപ്പാൻ ഞാൻ എേപ്പാഴും ചിന്തി യാസെപ്പടു . “വ◌ൎ 
ത്തമാനക്കടലാ കളുെട രചകന്മാർ ഒരി ക്കലും കളവു എഴുതാതവണ്ണം േയാഗി 
േക്ക ന്ന ഒരു തുവേലാ സ്തീൽെപേനാ കിട്ടിയാൽ എല്ലാ മനുഷ്യ ൎ ം എ യും
ഉപകാരം വരും” എ പറഞ്ഞതു പരമാത്ഥൎ ം അേ .
ശാന്തസമു ത്തിൽ കിട ന്ന തഹായിതാെവ ന്ന ദ്വീപിേന്മൽ എ യും ഭയങ്കര 
മാെയാരു കായ്യൎം സംഭവി . ആ ദ്വീപിെന്റ നിവാ സികൾ ഏകേദശം എല്ലാ 
വരും േപർ കാ രം ിസ്ത്യാനികളായിത്തീ ൎ . അ സമയ ത്തി മുേമ്പ
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ഇവരിൽ ഒരു വലിയ അംശം പള്ളിനികുതി തുടങ്ങിയുള്ളവ െകാടുപ്പാൻ ത ള◌ൎ 
േശഷി ന്നവരിൽനി പിരി അ ജ്ഞാനത്തിൽ മടങ്ങിേപ്പായിരു .

സഭാകാ യ്യൎം നട ന്ന കാബു എന്നവൻ ഇതിെന േകട്ടി േ ാധപരവശനായി
പുരുഷാരേത്താടു കൂട പുറെപ്പ ആ ആളുകളുെട ാമങ്ങെള അ തി മി . ഈ
ദുഷ്ടൻ ിസ്ത്യാനികൾ േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം േസ്നഹേത്താടും കനിേവാ ടും അവ 
െര ക്ഷണിക്കാേത ീകെളയും കുട്ടി കെളയും േപാലും ആദരിയാേത ആയിരത്തി
ൽ ചില് വാനം ആളുകെള െവട്ടിക്കളവാൻ ക ന െകാടു . ആയതു േകട്ട േശ 
ഷം സാധു ക്കൾ ഈ െചന്നായുെട ൈകകളിൽനി െത റ്റി. മുേമ്പെത്ത ഇരുട്ടി 
േല പിേന്നാക്കം വാ ന്നതു ആശ്ചയ്യൎമല്ല. ഈ ദുഷ്ടെന്റ ഉപേദ ശത്താലും
ദൃഷ്ടാന്തത്താലും ആ ആളുകൾ ഒരി ക്കലും േയശുവിെന്റ അമിതമായ േസ്നഹെത്ത
യും കരുണെയയും കാണാേതയും അനുഭാവി ക്കാേതയും ിസ്തീയേപ്പർ മാ ം
ധരിച്ചേത യു എ െതളിയു . ആട്ടിെന്റ േവഷം ധരി ന്ന ആ െചന്നാേയ
പിടിപ്പാൻ നിേയാ ഗിക്കെപ്പട്ടവർ േവഗം അതു സാധിപ്പി അ വെന തൂക്കിക്കള 
യും എന്നാശി . േയശു നാമത്തി അപമാനവും േയശുവിെന അറി യാത്ത 
വ ൎ ഇടച്ചൎയും വരു ന്ന കള്ള ി സ്ത്യാനികൾ എേപ്പാൾ ഇല്ലാേത േപാകും?
എ നിങ്ങളുെട L. J. Fr.
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