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SAVED AT SEA, A LIGHT-HOUSE STORY
By the Fev. C. Miller

സമു ത്തിൽ നി രക്ഷെപ്പട്ടതു, ഒരു വിള മാടക്കഥ

(൧൬൫–ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ)
ഈ കത്തിെന വായി േകട്ടേശഷം കുട്ടിെയ അയ ന്നില്ല, എ പറയാേമാ?
ഹാ അവ ൎ എ സേന്താഷം ഉ , എ മുത്തശ്ശൻ പറ . എന്നാൽ ഞാൻ
കുട്ടിെയ എൻെറ മടിയിൽ ഇരുത്തി: തിമ്പി േയ നിെന്ന കാണാൻ ആർ വരും?
നിൻെറ അമ്മ വരും. െചറിയ തി മ്പിെയ കാണാൻ തെന്ന അമ്മ വരും എ
പറ . അേപ്പാൾ കുട്ടി എെന്ന ഉററു േനാക്കി ര മൂ വിനാഴിക വലിയ വി 
ചാരത്താേട ഇരു ന്നാേറ തല കുലുക്കി: ിയ അമ്മ െചറിയ തിമ്പിെയ കാണാൻ
വരും, എ പറ സേന്താഷി . എന്നതിെന ക ആ കിഴവനായ സായ്പ്
വളേര സാദി : അമ്മ ഇനി ഓമ്മൎയിൽ ഉ എ െചാല്ലി ൈകെകാ കു 
ട്ടിയുെട തലെയ തഴുകി.
അനന്തരം ഞങ്ങൾ മുത്താഴം കഴിച്ച തീന്നേശഷം സായ്പ് എെന്ന േനാക്കി:
ആലിേക്ക ഞാൻ മുേമ്പ ൈകയിൽ തെന്ന െചറിയ എഴുത്തിെന വായി േവാ?
എ േചാദി .
മുത്തഛ്ശൻ: അേത സാേ ഞങ്ങൾ അതിെന വായി . മുേമ്പ ഇവിെട വിള  
മാടപ്പണി എടു ന്ന േജമ്സും കൂേട അതിെന വായി . അവൻ മരിച്ച ദിവസം
രാവിേല ദ്വീപിെന വി േപാകുന്ന സമയം: ഞാൻ പാറേമൽ ഇരി എ
െചാല്ലി േതാണിയിൽ കയറി ഓടി തുടങ്ങി. ഞാേനാ ഇ വെരയും പൂഴിേമല 
േ ഇരി . െകാടുങ്കാ വ അ ടിച്ചാൽ എൻറ െകട്ട് നിലനി ന്നില്ല, എന്ന
ഭയം എെന്ന വല . അതുെകാ പൂഴിെയ വിട്ട പാറേമൽ കയറി വേരണ്ടതു
എങ്ങിേന, എ എേന്നാടു പറേയണം എ വളെര അേപക്ഷി .
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സാ : െകാടുങ്കാററു വ അടി ന്ന ദിവസത്തിൽ പൂഴി േമലേ നിൽ ന്നതു
മഹാകഷ്ടമുള്ള കായ്യൎം തേന്ന.
മുത്തഛ്ശൻ: സംശയമില്ല, രാ ിയിൽ ഞാൻ എെന്റ കിടക്കയിൽ കിട കാറ 
റു അടിക്കയും കടൽ മുഴ കയും െച ന്നതിെന േകൾ േമ്പാൾ: അേയ്യാ അവ 
സാനനാൾ എത്തി മഹാേലാകേരാടു ന്യായം വി ധിപ്പാനായി കത്തൎ ാവു ഇ
തെന്ന വരു എങ്കിൽ, ഞാൻ എവിേട നിൽ ം, എ വിചാരി വിെറ .
സാ : നിങ്ങൾ പാറേമൽ കയറി ഇരുന്നാൽ ആ വക ഭയവും വിറ യലും എല്ലാം
നീങ്ങിേപ്പാകും. കാ ം കടലും അതി മി ന്ന രാ ി യിൽ നിങ്ങൾ ഈ വിള 

മാടത്തിൽ േക്ഷമേത്താേട ഇരി ന്നതുേപാേല തേന്ന ി വിെന്റ അടുക്കൽ
വ , അവനിൽ ആ യി ന്നവർ എ േപ്പരും മഹാവിധിനാൾ വരുേമ്പാൾ േക്ഷ 
മേത്താേട പാ ൎ ം.
മുത്തഛ്ശൻ: മനസ്സിലായി എങ്കിലും പാറേമൽ കയറി വരുന്നതിെന്റ െപാരുൾ
എനി നല്ലവണ്ണം േബാധ്യമായില്ല.
സാ : നിങ്ങൾ പാ ൎന്ന വീടു െവറും പൂഴിേമലേ നിൽക്കയും െകാ ടുങ്കാ
വ അടിച്ചാൽ അതു ഇടി വീഴും എ നിങ്ങൾ അറിക യും െചയ്താൽ നി 
ങ്ങൾ എ െച ം?
മുത്തഛ്ശൻ: എ െച ം എേന്നാ? ഞാൻ വീട്ടിെന മുഴുവനും െപാ ളി പാറ 
േമൽ തേന്ന പണിയി ം.
സാ : നിത്യജീവെന്റ ത്യാശെയ നിങ്ങൾ സ്വന്തനീതി സൽ ി യമുതലായ
പൂഴി ട്ടങ്ങളിേന്മൽ െകട്ടി പണിയിച്ചില്ലേയാ?
മുത്തഛ്ശൻ: അതു അങ്ങിേന തേന്ന.
സാ : ആകയാൽ ആ പൂഴി ട്ടം എല്ലാം െപാളി : ഞാൻ ഇ വേര ഇരുന്നതു 
േപാേല ഇനിേമലും ഇരുന്നാൽ എനി നാശമേ എ െചാല്ലി രക്ഷക്കായി
കത്തൎ ാവായ േയശു ി വിൽ ആ യി െകാ ൾവിൻ. ഏതു െകാടുങ്കാററിലും
ഉറപ്പായി നിൽ ന്ന പാറയും സ്വഗ്ഗൎത്തി െന്റ വഴിയും അവൻ തേന്ന. പാപി 
യായ നിങ്ങൾ അവിേട എ വാൻ കഴിേയണ്ടതിനു അവൻ ാണെന വി
മരി . ഇങ്ങിേന അ വൻ നിങ്ങൾ േവണ്ടി െചയ്തതിെന വിശ്വാസത്താേല മു 
റക പിടി ച്ചാൽ നിങ്ങൾ പാറേമലേ .
മുത്തഛ്ശൻ: പറഞ്ഞതിെന നല്ലവണ്ണം ഹിച്ചിരി .
സാ : പറഞ്ഞതിെന ഹി േവാ. അങ്ങിേന െചയ്താൽ നി ങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻ.
നിങ്ങൾ നല്ലതും നിശ്ചയവും നിശ്ചലവുമായ ത്യാശ ഉണ്ടാകും അവസാന 
നാേളാ മരണദിവസേമാ അടു വരുന്നതിെന കാണുേമ്പാൾ: എെന്റ രക്ഷ സമീ 
പമായി എ നിങ്ങൾ െചാ ല്ലി സേന്താഷി ം.
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അ തീക്കപ്പൽ േപാകുന്നതുവേര സാ എെന്റ മുത്തഛ്ശേനാടു സംസാരിച്ചതു
എല്ലാം ഇനി എെന്റ ഓമ്മൎയിൽ നിന്നില്ല, എങ്കിലും േപാകും മുേമ്പ അവൻ ഞങ്ങ 
ളുമായി മു കുത്തി: ആ വലിയ ദിവസ ത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പാറേമലേ
കെണ്ടത്തെപ്പേടണം എ ാത്ഥൎ ി .
പിേന്ന ൈവകുേന്നര മുത്തഛ്ശൻ തെന്റ മുറിയിൽ െച േമ്പാൾ എെന്റ ൈക
പിടി : ആലിേക്ക
ഉറേപ്പറിയ ി പാറേമൽ നിലം ഞാൻ േശഷം നിലം ഒെക്കയും ചതിവുള്ള പൂ 
ഴിതാൻ.
എ ന െട േജമ്സ് പാടി േപായതുേപാേല പറവാൻ കഴിയുന്നതു വേര ഞാൻ
ഇ ഉറ കയില്ല എ പറ .
മുത്തഛ്ശൻ താൻ പറഞ്ഞ കാരം െച എ ഞാൻ വിശ്വ സി .
൧൨. അദ്ധ്യായം.
രവിരശ്മി െകാ േപാകെപ്പട്ടതു.
കാ ം മഴയും െപരുകിയ ഒരു തിങ്കളാ രാവിെല കുട്ടിെയ പുറ െകാ േപാ 
കുവാൻ കഴിയായ്കെകാ , ഞാൻ അവേളാടു കൂെട മുറിയിൽ ഇരു േനരംേപാ 
ക്കിന്നായി ഉണ്ടകളി . മുത്തഛ്ശൻ എെന്റ അഛ്ശ േനാടുകൂട പാതാരത്തിനു
െച തീക്കപ്പലിെന്റ വരവിന്നായി കാത്തി രു . അ തിമ്പി നീലനിറമുള്ള
കുപ്പായവും െവളുത്ത േമൽ പ്പായവും ഉടു ംെകാ െസൗഖ്യത്തിെന്റയും ഉല്ലാ 
സത്തിെന്റയും സ്വരൂപമാ യി വിളങ്ങി. ഉണ്ട ഞാൻ ൈകയിൽപിടി േമേലാ 

എറിയുംേതാറും അവൾ വലിയ സേന്താഷവും നിലവിളിയും െകാ വഴിെയ
പാ അതിെന എടു വീ ം ചാേടണ്ടതിനു പിേന്നയും പിേന്നയും എെന്റ
അടുക്കൽ െകാ വരും. ഞങ്ങൾ അങ്ങിേന കളി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ എെന്റ
അഛ്ശൻ മുറിയിൽ വ : കുട്ടി ഇവിെട ഉേണ്ടാ? അവർ വരു എ പറ 

.
ആർ വരു ? അഛ്ശാ, എ ഞാൻ േചാദി .
െചറിയ തിമ്പിയുെട അഛ്ശനും അമ്മയും വരു , അവർ നിെന്റ മുത്തഛ്ശേനാ 
ടുകൂേട ഇേങ്ങാ നട േതാട്ടത്തിൽ എത്തിയിരി , എ അവൻ പറ 

. എെന്റഅപ്പൻസംസാരി െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ മുത്തഛ്ശൻ ഒരു സാ ിെന 
യും മാതമ്മെയയും മുറിയുെട അക െകാ വ . മാതമ്മ കുട്ടിെയ കണ്ട
ഉടെന മുേന്നാ െച ; ൈക ര ം തെന്റ മകളുെട ചു ം െകട്ടിെവ അവെള മാ 
റ അെണ ; ഇനി ഒരുനാളും വിടുകയില്ല എന്ന ഭാവം കാട്ടി. പിെന്ന അവൾ
കട്ടിെയ മടി യിൽ ഇരുത്തി, ൈകെകാ തഴുകി അവേളാടു സംസാരി : അമ്മ 
െയ ഓ ൎ േവാ? എ സങ്കടേത്താെട േചാദി . ആദ്യം തിമ്പി അസാരം
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േപടി തലെയ താഴ്ത്തി നില േനാക്കി ശങ്കി , എങ്കിലും ര മൂ വിനാഴിക
കഴിഞ്ഞേശഷം അവൾ അമ്മയുെട ശബ്ദം അറി സാ ദി . െചറിയ തി 
മ്പിേയ: നീ എെന്ന അറിയുേമാ? എൻ ഓമേല. ഞാൻ ആർ? എ അമ്മ
േചാദിച്ചേപ്പാൾ ൈപതൽ അവളുെട മുഖ േനാ ക്കി: ിയ അമ്മ, തിമ്പിയുെട

ിയ അമ്മ തേന്ന എ െചാല്ലി ത െന്റ െചറിയ ൈകെകാ അവളുെട മുഖ 
െത്ത തഴുകിെക്കാണ്ടിരു . ഈ സേന്താഷം എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടേപ്പാൾ: കുട്ടി
ഞങ്ങെള വി േപാകു ന്നതു നിമിത്തം എനി ഇനി ദുഃഖം േവണ്ടാ എ ഞാൻ
നിശ്ചയി .
ആ ദിവസം ദ്വീപുകാരായ ഞങ്ങൾ ഒരു മേഹാത്സവം തേന്ന. വില്ലിയർ സാ 

ം മാതമ്മയും ഞങ്ങൾ വളേര ദയ കാട്ടി, കുട്ടിക്കായി ഞങ്ങൾ െചയ്തതിനു
േവണ്ടി നന്ദി പറയുന്നതിനു ഒരു അവധിയില്ല. അ വെള കുപ്പലിൽ കയറ്റി അയച്ച 
േപ്പാൾ അവൾ ദീനക്കാരത്തിയേ , ഇ േപ്പാൾ അവളുെട െസൗഖ്യവും ശക്തിയും
കണ്ടാൽ േവെറ ഒരു കുട്ടി എ േതാ വാൻ ഇട ഉ , എ അവർ പറയും.
അമ്മ അവൾ പഠിപ്പി െകാടുത്ത െചറു ാത്ഥനകളും പാഠങ്ങളും ഇനി ഓ◌ൎ 
മ്മയിൽ ഉ , എ േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േത്യകം സേന്താഷി . മാതമമ കു
ട്ടിെയ നിത്യം േനാക്കിെക്കാ അവളുെട വഴിെയ നട സാ മായി സ േന്താ 
ഷിച്ച കാരം ഞാൻ ജീവേനാളം ഓ ൎകയും െച ം.
എന്നാൽ ഇഹത്തിേല ഏതു സേന്താഷവും അനിത്യമേ . തീക്ക പ്പൽ േവഗം
േപാകയാൽ അവർ അതിൽ കയറിയില്ല; ദിവസം മുഴുവനും ഞങ്ങേളാടു കൂെട പാ 

ൎ ; എങ്കിലും ൈവകുേന്നര അവെര ൈപതലി േനാടു കൂെട െകാ േപാേക 
ണ്ടതിനു വൻകരയിൽനി ഒരു േതാണി വന്നിരു .
പിരി േപാകുന്ന സമയമായേപ്പാൾ മുത്തഛ്ശൻ കുട്ടിെയ മടിയിൽ ഇരുത്തി:
ഹാ എെന്റ ഓമേല; ഞാൻ നിെന്ന വിടുന്നതു എങ്ങിേന? ഇ വലിയ ദുഃഖം
എനി ഒരു നാളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എെന്റ രവിര ശ്മിേയ ഇക്കിഴവെന്റ ക
ഇനി നിെന്ന േനാക്കി െതളി േപാകുവാൻ കഴികയില്ലേല്ലാ എ മഹാവ്യ 
സനേത്താടു െചാല്ലി, സാ ിെന േനാ ക്കി: കുട്ടിെയ െകാ േപാകുന്നതുെകാ
നിങ്ങേളാടു േകാപിപ്പാൻ ന്യാ യം ഉണ്ടായിരു എങ്കിൽ ഞാൻ വളേര േകാപി 

മായിരു എ പറ .
സാ : ഞാൻ മെറ്റാരു കുട്ടിെയ െകാ േപാകുവാൻ വിചാരിെച്ച ങ്കിേലാ നിങ്ങൾ
എ പറയും?
മുത്തഛ്ശൻ: മെറ്റാരു കുട്ടിെയ െകാ േപാകുവാൻ വിചാരി ന്നതു എങ്ങിേന?
സാ : നിങ്ങളുെട െപൗ നല്ലേയാ ഇവൻ, എ െചാല്ലി ൈക എെന്റ േതാളിൽ
െവ , ഇ നല്ല ബാലകൻ തെന്റ ദിവസങ്ങെള ഈ ഏകാന്ത ദിക്കിൽ െവറു 
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േത കഴി െകാ ന്നതു സങ്കടമേ . അവ െന എേന്നാടു കൂെട അയച്ചാൽ ഞാൻ
അവെന നാലു സംവത്സരേത്ത നെല്ലാരു വിദ്യാശാലയിൽ ആക്കി പാപ്പൎി 

ം. അവിെടനി അവ െന്റ പഠി തീന്നൎാൽ അവനു ഒരു ഉേദ്യാഗം െകാടു 
പ്പി നല്ല വഴിയി ലാ ം. ഇതിനു നിങ്ങളും കുട്ടിയുെട അപ്പനും എ പറയും?
മുത്തഛ്ശൻ: ഞാൻ എ പറേയ ? നിങ്ങളുെട ദയ അനവധി തേന്ന, കുട്ടി
െസൗഭാഗ്യം വരുന്ന വഴി ഇതേ എ ം വിചാരിക്കാം, എങ്കിലും എെന്റ കാ◌ൎ 
യ്യം തീന്നൎേശഷം അവൻ എെന്റ പണി എടു ം എ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരു .
എെന്റ അപ്പൻ: അഛ്ശ: നിങ്ങളുെട പ ണി എടുപ്പാൻ ഞാൻ ഉണ്ടേല്ലാ. വില്ലിയർ
സാ വർകൾ ആലിക്കിെന ഒരു വിദ്യാശാലയിൽ ആക്കി പാപ്പൎി ന്നതിെന
നാം വളേര സേന്താഷ േത്താടും കൃതജ്ഞതേയാടും കൂെട ൈകെക്കാള്ളണ്ടതാകു 

.
മുത്തഛ്ശൻ: എന്നാൽ അങ്ങിെന ആകേട്ട, എെന്റ ഇഷ്ടം നടേക്കണ്ട. ഞങ്ങെള
ക േപാേകണ്ടതിനു കുട്ടി ചിലേപ്പാൾ ക ന കി മേല്ലാ?
സാ : അതിനു ഒരു വിേരാധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തെന്റ വിടുതൽ നാളുകെള ഒെക്ക 
യും ഇവിെട നിങ്ങേളാടുകൂെട കഴി , തെന്റ പഠി ം മ ം നിങ്ങൾ് വിവരി
തരും. എന്നാേറ സാ എെന്ന േനാക്കി: ആലിേക്ക നീ എ പറയും? ഞങ്ങൾ
പാപ്പൎാൻ േപാകുന്ന നഗരത്തിൽ വിേശഷമുെളളാരു വിദ്യാശാല ഉ , അതിൽ
നീ പാ ൎ പഠി യും െച ം. പഠിപ്പില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നീ വീട്ടിൽ വ
ഞങ്ങെളയും കുട്ടി െയയും ക സേന്താഷി ം. എന്നാൽ നീ വരുേമാ?
സേന്താഷേത്താേട വരും എ ഞാൻ പറ .
സാ : എന്നാൽ എല്ലാവ ൎ ം പൂണ്ണൎസമ്മതമുണ്ടേല്ലാ?
മുത്തഛ്ശൻ: പൂണ്ണൎസമ്മതം തേന്ന. എന്നാൽ ഇ വലിയ ദെയക്കാ യി
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ത പകാരം കാേട്ടണ്ടതു എങ്ങിേന?
സാ : എെന്റ കുട്ടിെയ സമു ത്തിൽനി രക്ഷിച്ചവരായ നിങ്ങൾ േയാഗ്യ 
മായ ത പകാരെത്ത കാണി ന്നതിനു ഞാൻ ആേളാ? ത പകാരം െച  
ന്നവൻ കത്തൎ ാവേ . എന്നാൽ ആലി എേപ്പാൾ വരും ?
മുത്തഛ്ശൻ: അവൻ ഇനി ഒരു മാസം ഞങ്ങേളാടു കൂെട പാെത്തൎ ങ്കിൽ െകാ 
ള്ളായിരു .
സാ : പാക്കൎാം, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാശാലയിേല വിടുതൽ തീരും,
പുതിയ കുട്ടികെള േച ൎന്ന സമയം അതു തേന്ന. എന്നാൽ ഒരു മാസം കഴി 
ഞ്ഞേശഷം നീ വരുമേല്ലാ എ സാ എേന്നാടു പറ . മാതമ്മയും െചറിയ
തിമ്പിയുമായി ഞങ്ങേളാടു വിടവാങ്ങി േതാണിയിൽ കയറിേപ്പാകയും െച .
ആ മാസം പലവിധവിചാരങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളുംെകാ കഴി േപായി. രാ ി 
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േതാറും ഞങ്ങൾ മൂവരും കാവലറയിൽ കൂടി ഇരു , വരു ന്ന കാലെത്ത കുറി 
സംസാരി ം. പകലിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളുെട െച റിയ തുരുത്തിയിൽ എ ം

സഞ്ചരി എല്ലാ ഇടങ്ങെളയും േനാക്കി: ഹാ എെന്റ ഈ ജന്മഭൂമിെയ വി അ  
ള്ള മഹാേലാകത്തിൽ അകെപ്പട്ടാ േറ എങ്ങിെന ജീവി ം, എ ഞാൻ വിചാ 
രി േ ശി ം.
േദവിസ് സാ ഞങ്ങെള കാണ്മാൻ വന്ന നാൾ മുതൽ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ മാ 
റ്റം സംഭവിച്ചിരു . മുത്തഛ്ശൻ ഞങ്ങേളാടു കൂെട ൈദവവ ചനെത്ത വായി
വിവരിക്കയും ാത്ഥൎ ിക്കയും കത്തൎ ാവിെന്റ നാളിെന ശുദ്ധമായി ആചരിക്കയും
െച ന്നതു നടപ്പായി വ . പഴയകായ്യൎം ക ഴി സകലവും പുതുതായി തീ 

ൎ എേന്ന മുത്തഛ്ശെന കുറി പറേയ . മുേമ്പത്തതിൽ അധികം ഞാൻ
അവെന േസ്നഹി ; പിരി േപാകുന്നതിൽ എനി വളേര സങ്കടം േതാന്നി.
അഛ്ശൻ വന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങെള വിടുവാൻ പാടില്ലായിരു , എ ഞാൻ ഒരു
ദിവസം അവ േനാടു പറഞ്ഞതിനു: നിെന്റ അഛ്ശൻ വന്നിെല്ലങ്കിൽ നിെന്ന
അയപ്പാൻ എനി കഴിവില്ലായിരു . കത്തൎ ാവു സകലെത്തയും മഹത്വേത്താ 
േട നടത്തി ഇനിയും നടത്തി ം എ അവൻ പറ .
ദ്വീപിെന വി േപാേക ന്ന ദിവസം എത്തിയേപ്പാൾ പിതാക്ക ന്മാർ ഇരുവരും
എെന്ന ആശീവ്വൎദി തീക്കപ്പലിലാക്കിയാേറ: എൻമക നായ ആലിേക്ക, പാറ 
േമൽ ഉെറ നില്ക്ക എ മുത്തഛ്ശൻ െചാല്ലി എെന്ന പറഞ്ഞയ .
എെന്റ മുത്തഛ്ശെന്റ ഈ ഒടുവുള്ള വാ എെന്റ ഓമ്മൎ ഒരു നാ ളും വിടരുേത.
സമാപ്തം.
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MISCELLANEOUS
പലവിധമായതു

XII. SPIRIT AND LANGUAGE.
൧൨. ആത്മാവും തദ്വ്യാപനഭാഷയും.
I. േദഹവും അതിെന്റ അവസ്ഥയും എ യും അ തമുള്ളെത ങ്കിലും അതിെന

താങ്ങി ജീവിപ്പി ന്ന ആത്മാവു ഉത്തമമായതേ . ആ കയാൽ ഭാഷെയപ്പറ്റി
വിവരി േമ്പ ആത്മാവിെന െതാ ചില വി േശഷങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കാം.
മനുഷ്യരുെട േദഹാവസ്ഥയും മൃഗങ്ങളുേടതും പലവിേധന ഒ െന്ന ങ്കിലും മനു 
ഷ്യൻ ആത്മമൂലമായി അവെറ്റക്കാൾ ഏെറ ഉയെന്നൎാരു ജീവി എ ഷ്ടം.
അവൻ മരണേശഷം മൃഗങ്ങൾ എന്നേപാെല ഒ ം ഇല്ലാെത േപാകു എന്ന 
ല്ല, മാനുഷാത്മാവു എേന്ന ം ജീവിച്ചിരി ം താനും. ഈ ആത്മാവു മനുഷ്യ
ലഭിച്ച വാറു എങ്ങിേന എന്നാൽ: യ േഹാവയായ ൈദവം നിലത്തിലുള്ള മ  
െകാ മനുഷ്യെന നിമ്മൎിച്ചി അവ ള്ള മൂക്കിെന്റ ദ്വാരങ്ങളിൽ ജീവെന്റ ശ്വാ 
സെത്ത ഊതിയതി നാൽ മനുഷ്യൻ ജീവാത്മാവായി തീ ൎ . എന്നീ ആധാര 
വാക്കിൽനി മൂ മുഖ്യസംഗതികൾ െതളിയു . 1. ൈദവം ശരീരെത്ത മ  
െകാ നിമ്മൎി എ ം 2. അനിമ്മൎിതമായ ആത്മാവു ൈദവത്തിൽനി
പുറെപ്പ ൈദവശ്വാസീയം ആകു എ ം 3. േദഹി േദഹെത്ത യും ആത്മാ 
െവയും പര രം സംേയാജിപ്പി എ ം ഇവ തേന്ന. മനുഷ്യെന്റ സവ്വൎാം 
ഗത്തിൽ വ്യാപരി െകാ ഓേരാ അവയവങ്ങെള നട ന്നതും േദഹവളച്ചൎ 
യിൽ സംബന്ധിച്ചതുമായ അദൃശ്യവ വി േദഹി എ േപർ. േദഹത്തിലും
അതിൻ വളച്ചൎയിലും േചരാേത ദി വ്യകായ്യൎങ്ങളിേല ചാ അവെറ്റ ആ  
ഹി െകാണ്ടിരി ന്ന അ ദൃശ്യമായ വ ആത്മാവു. ജഡത്തിെന്റ േമാഹങ്ങ 
െള ഒെക്കയും അനു സരി െകാ ൈദവത്തിേന്റവ േബാധിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ

ാണമയ നും ൈദവക നകെള അനുഷ്ഠി െകാ ന്നവൻ ആത്മികമനുഷ്യനും
അേ . പാപമൂലം േദഹിയുെട ഗുണങ്ങൾ ആകുന്ന ബുദ്ധിയും ഓമ്മൎ ബലവും മ ം
നന്ന കുറ േപാകയും അതിനു പകരമായി തന്നിഷ്ടം ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എന്നിത്യാ 
ദികൾ മനുഷ്യെന നിെറക്കയും െച . േദഹി ശരീരത്തിെന്റ ജീവൻ ആകും 

കാരം ആത്മാവു േദഹിയുെട ജീവൻ. േദഹം േദഹി ആത്മാവു ഇവ എല്ലാമ 
നുഷ്യ ൎ ം ഉ താനും. എന്നാൽ ഈ മൂ ം ഒരുേപാെല വള ൎ വരികയില്ല.
ആദ്യമായി ശരീരം പിേന്ന േദഹി ഒടുക്കം ജീവാത്മാവു ഇങ്ങിേന േമണ അേ
വദ്ധൎി ം. ആത്മാ വിൻ ഗുണങ്ങേളാ െലൗകികമായ അഭ്യാസത്തിൽ ബലവും
പരേലാകവ ക്കെള ഹിപ്പാനുള്ള ാപ്തിയും ഇ ിയങ്ങെള അടക്കിെക്കാൾ 
വാനു ള്ള ശക്തിയും എന്നിവ അേ . ആത്മാവിെന്റ േക ം ഹൃദയം; ഹൃദയ ത്തി 
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െന്റ അറിവു മനസ്സാക്ഷി തേന്ന. എന്നാൽ ഈ ആതമാവിെന്റ ജീ വനും ഭയം
ദുന്നൎട േ ാധം അഭിമാനം ശതൃത്വം മുതലായവറ്റാൽ കു റ കുറ േപാ 
കയും പിശാചിെന്റ അധികാരത്തിൽ ഉൾെപ്പടുക യും െചയ. അതു നിമിത്തം വി 
ദ്വാ േപാലും രക്ഷ ാപിേക്കണ്ടതി ഈ ആത്മാവു യഥാസ്ഥാനെപ്പേടണ്ടതു.
േമലിൽനി ള്ള ൈദവാത്മാ വു മാനുഷാത്മാവിൽ വാസം െച ന്നതിനാലേ
മനുഷ്യൻ േമേലവ െറ്റ അേന്വഷിപ്പാനും ൈദവത്തിെന്റ സംസഗ്ഗൎം എന്ന സത്യ 
മായ ലാ ക്കിൽ എ വാനും േയാഗ്യതയുള്ളവനായ്തീരും. ഈ പുനജ്ജൎ ന്മെത്ത
ആത്മാവി ലഭി േമ്പാൾ മരണത്തിെന്റ േശഷം അതും േദഹിയും േദഹവും പു 
തുേതജസ്സിലും മഹത്വത്തിലും വിള ം.
II. ഈ ആത്മാവിെന്റ ഒരു വ്യാപനം ഭാഷ തേന്ന. ശബ്ദങ്ങെള പുറെപ്പടുവിപ്പാൻ
മൃഗങ്ങൾ ം പാടുെണ്ടങ്കിലും സംസാരി ന്നതു ബു ദ്ധിയും സ്വയംേബാധവുമുള്ള
മനുഷ്യ ൎ മാ േമ കഴിയും. ശബ്ദം െതാ ണ്ടയിൽനി തേന്ന ഉത്ഭവി .
സാധാരണമായി ശ്വാസം കഴി േമ്പാൾ ശ്വാസം (കൃകദ്വാരത്തിൽ) െതാണ്ടവാ 
തിലിൽ കൂടി െവറുേത േപാകു . എന്നാൽ സംസാരി േമ്പാൾ ശ്വാസേകാ 
ശങ്ങളിൽനി വരുന്ന വായു കൃകദ്വാരത്തിൻ അടിയിൽ നീ കിട ന്ന നാ 
ലു ഞാണു കെളയും കണ്ഠത്തിെന്റ േമലുള്ള ഉപാസ്ഥികെളയും ഇളക്കി കൃകദ്വാര
ത്തിൽ കൂടി െച ന്നതിനാൽ ശബ്ദിപ്പാനും െചറുനാവു നാവു അധര ങ്ങൾ മുതലാ 
യവറ്റിൻ േയാഗത്താൽ സ്വരങ്ങെളയും വ്യഞ്ജനങ്ങെള യും അേനകവിധമായ
നാദേഭദങ്ങെളയും ജനിപ്പിപ്പാനും പാടു . ഭക്ഷ ണം കഴി േമ്പാൾ അതു ശ്വാ 
സ ഴലിൽ േവശിക്കാെത ഇരിപ്പാൻ അതി കവാടം എെന്നാരു അടപ്പ .
ഒരു പലകേപാെല െവ കി ട ന്ന തലേയാട്ടിെന്റ േമ ശബ്ദെത്ത ബലെപ്പ 
ടു വാൻ സഹാ യി . വായിൽനി മൂക്കിൽ കൂടി തലേയാട്ടിേല െച 

ന്ന കുഴലു കൾ ജലേദാഷംെകാ അടഞ്ഞാൽ ഒച്ച െതളിവില്ലാേത േപാകു
എ എല്ലാവരും അറിയു ണ്ടേല്ലാ. പുറ വിടുന്ന ശ്വാസത്തിെന്റയും െനഞ്ചട 
കത്തിൻ മാംസേപശികളുെടയും ഊ കാരം, ശബ്ദത്തിെന്റ ബലം ഏറുകേയാ
കുറയുകേയാ െചയ്കെകാ ീകൾ കുട്ടികൾ എന്നി വരുേടതിൽ പുരുഷശബ്ദ 
ത്തി ബലം ഏറും. ഉയരമുള്ള സ്വരങ്ങെള പാടുേമ്പാൾ കൃകകവാടം (െതാണ്ട 
വാതിൽ) ഏകേദശം അട ം താ ഴ്ത്തിപ്പാടുെന്നങ്കിൽ മുഴുവനും തുറ ം ഇരി ം.
സംസാരിപ്പാൻ േവണ്ടിയു ള്ള കരണങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യ ൎ ം ഉെണ്ടങ്കിലും സം 
സാരി ന്നതു േമ ണ അ ശീലി കൂടൂ. സംസാരി േകൾ ന്ന വാ കെള
ൈപ തൽ മാതിരിയാക്കി തനിെയ സംസാരിപ്പാൻ ആരംഭി ന്നതുെകാ േക
ൾവിയും ഭാഷയും തമ്മിൽ അടുത്ത സംബന്ധത്തിൽ ഇരി എ കാണു .
ഊമനും െചവിടനുമായ ഒരു കുട്ടി വാ കെള എങ്ങിേന രൂപിേക്കണം എ
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േലശംേപാലും അറിയായ്കെകാ അതു തന്നാേല ഒരിക്കലും സംസാരിപ്പാൻ ശീ 
ലി ന്നില്ല.* വാ പറവാൻ കഴിവുേള്ളാ േര! ”മധുരത്തിൽ വായ്മധുരം ഉത്തമം”
എ വിേശഷി ഓ ൎക. മ ള്ളവരുെട സേന്താഷം നന്മ ഉപകാരം രക്ഷ
ആശ്വാസം എന്നിത്യാദി സൽകമ്മൎങ്ങൾ ം ൈദവെസ്താ ത്തി ം ഭാഷെയ
ഉപേയാഗിച്ചാൽ പ റ കൂടാതവണ്ണം വലിയ അനു ഹം കി ം. എന്നാൽ ൈദ 
വെത്ത ദുഷി നുണ ഏഷണി കളവു കള്ളാണ നാണംെകടുക്കൽ ാക്കൽലീ 
ലാവാ മുതലായ വാവിഷ്ഠാണങ്ങളാൽ കൂ കാരെന െകടു ന്നവനു ഹാ കഷ്ടം.
പുളി രു അണ്ടി മുതലായവ െതാണ്ടയിൻ അക കടന്ന ആളുെട സമീപം നി  
വൻ തെന്റ ഒരു ൈകെകാ അവെന്റ െനഞ്ഞി െന അമത്തൎ ി മേറ്റ ൈകെകാ
പുറ ര മൂ അടി അടിേക്കണം. ഇതിനാൽ ആ വ പുറ വരുന്നിെല്ല 
ങ്കിൽ ഒരു വിരൽ െതാണ്ടയിൽ ഇ കുെരപ്പി കേയാ ഛദ്ദ ൎിപ്പി കേയാ െചയ്തി 

െവളിയിൽ വരു വാ ൻ മിേക്കണം. അതിനാലും സാദ്ധ്യമാകാഞ്ഞാൽ
ചിലേപ്പാൾ അ തിെന ഭക്ഷണനാളത്തിൽ കൂടി ജീണ്ണൎേകാശത്തിേല തള്ളി 
ക്കളവാൻ പാടുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതു ശ്വാസനാളത്തിൽ േവശിച്ചാൽ അസ
ഹ്യമായ ശ്വാസ ട്ടൽ ഉണ്ടാകും. അേപ്പാൾ താമസം എന്നിേയ സമ ത്ഥൎ നായ
ഒരു ൈവദ്യെന വിളിപ്പി കേയാ അേദ്ദഹെത്ത ഒരു ൈവദ്യരു െട അടുേക്ക െകാ 

േപാകുകേയാ േവണ്ടതു. കുട്ടികൾ കണ്ടതു വായിൽ ഇടായ്വാൻ സൂക്ഷി െകാ 
േള്ളണം. ഭക്ഷണസമയ തുമ്പില്ലാത്ത േനര േമ്പാ പറ െപാട്ടിച്ചിരിപ്പി 

ന്നതു േദാഷമായി വ കൂടുവാൻ മ തി എ ഓത്തൎ ാൽ ന . ശരീരശാ  
ത്തിെന്റ സമാപ്തി. E. Lbdfr.

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1881 ഡിസംബർ 13

MISCELLANEOUS
പലവിധമായതു

THE SECOND ADVENT OF OUR LORD JESUS CHRIST.
ന െട കത്തൎ ാവായ േയശു ിസ്തെന്റ രണ്ടാം വരവു.
(൧൭൩. ആം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)

b.) േമൽപറഞ്ഞ വാചകരിൽ പല ൎം ഓേരാ സമയം സഭയു െട ഉപകാ 
രത്തി ഭാവ്യാദികെള കുറി ദിവ്യെവളിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായി രു . ”ആഗാ 
ബ് എ േപരുള്ളവൻ എഴുനീ പഞ്ചം എ ം മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടാകും എ
ആത്മാവിനാൽ സൂചിപ്പി (നട.൧൧, ൧൮.)” എ ം അേദ്ദഹം ”ഈ അരെക്ക  
ടയവെന യരുശേലമിൽ യഹൂദ ന്മാർ ഇ കാരം െകട്ടി ജാതികളുെട ൈകയിൽ
ഏ ി ം എ വിശു ദ്ധാത്മാവു അരുളിെച്ച (നട.൨൧,൧൨.)” എ ം ”വി 
ശുദ്ധാത്മാവു പ റ : ഞാൻ ബന്നൎബാ െശൗൽ എന്നവെര വിളിച്ചാക്കിയ
പണിക്കാ യി അവെര എനി േവത്തൎ ിരിപ്പിൻ (നട.൧൩,൨.)” എ ം ”ഞാൻ
ആത്മാവിനാൽ.... യാ യാകുന്നതു ചങ്ങലകളും ഉപ വങ്ങളും എ െന്ന കാത്തി 
രി എ വിശുദ്ധാത്മാവു നഗരം േതാറും സാക്ഷ്യം ത രുന്നതല്ലാെത അവി 
െട എനി ത വാനുള്ളവ അറിയാെത കണ്ടാകു (നട. ൨൦,൨൨.൨൩.)” എ ം
യരുശേലമിൽ കേരറിേപ്പാെകാല്ല എ ആത്മമൂലമായിപറ (സ്വന്തഅഭി ാ 
യെത്തയും േച ൎ !) നട.൨൧, ൪.) എ ം മ ം ഉണ്ടേല്ലാ. ആ വാചകന്മാർ
ആത്മമൂലമായി പ റഞ്ഞ അരുളപ്പാടുകെള േനാക്കിയാൽ അവ സഭയുെട തൽ 
ക്കാല േയാജ നത്തിന്നായി ം പിൻകാലങ്ങൾ ആത്മാവിൻ വ്യാപാരസാ 
ക്ഷിക്കായി ം അല്ലാെത ഉപേദശസംബന്ധമുള്ളവയല്ല എ ഹിപ്പാൻ ഇടയു .
സെഭ ആത്മജീവൻ ഏറുന്ന കാലങ്ങളിലും പുതുക്കം വന്ന സമയങ്ങ ളിലും വി 
ശുദ്ധാത്മാവു ദീഘൎ ദശൎനങ്ങെളെക്കാ വൃത്തി എ വി ചാരിപ്പാൻ ഇട 
യു (തിട്ടമായി പറയുന്നിേല്ല), അവസാനകാലങ്ങളുെട കഷ്ടം ഉപ വം മുതലാ 
യവറ്റിൽ ഉണ്ടാകും എ വിചാരി . ആ കയാൽ ആത്മാവിെന െപാലിയാ 
യ്വിൻ വചനങ്ങെള ധിക്കരിയായ്വിൻ സകലെത്ത േശാധന െചയ്വിൻ നല്ലതി 
െന മുറുക പിടിപ്പിൻ (൧െത സ്സ. ൫, ൨൦. ൨൧.).
c.) എന്നാലും സത്യ വാചകന്മാെര അറിവാനും കള്ള വാചക രിൽനി
സൂക്ഷിച്ചിരിപ്പാനും ആവശ്യമാകയാൽ ൈദവം ”ആത്മാക്കെള വകതിരിവുകൾ”
(൧െകാ. ൧൨. ൧൦) െകാടുത്തതു ”മേറ്റവർ വക തിരി ക (൧െകാ. ൧൨, ൧൯)”
എ ആജ്ഞാപി . അതു കൂടാെത ”സ കലെത്ത െശാധന െചയ്വിൻ നല്ലതി 
െന മുറുക പിടിപ്പിൻ (൧ െതസ്സ. ൫, ൧൯, ൨൦.)” എ ം ”എല്ലാ ആത്മാവി ം
വിശ്വസിക്കാെത ആത്മാ ക്കൾ ൈദവത്തിൽനി ള്ളവേയാ എ േശാധന െച 
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യ്വിൻ കള്ള വാചകന്മാർ പലരും േലാകത്തിേല പുറെപ്പട്ടി ണ്ടേല്ലാ (൧േയാ.
൪, ൧. ൨.)” എ ം ”ആരും നിങ്ങെള െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ േനാ വിൻ (മ ത്ത.
൨൪, ൪)” എ ം ”കള്ള വാചകർ പലരും ഉദിച്ച് അേനക െര െതറ്റി ം (മത്ത.
൨൪,൧൧)” എ ം മ ം ക ി കിട ന്നതു മ റക്കരുേത. പഴയ നിയമത്തിൽ
൫േമാ. ൧൩, ൧; ൧൮, ൯—൨൨. യശ. ൯,൧൫. ഇത്യാദികൾ ഉണ്ടേല്ലാ.
d.) േയശു ിസ്തെന്റ രണ്ടാം വരവിെനെക്കാ ള്ള െചറുപുസ്തക െത്ത എഴുതിയ 
വർ എങ്ങേനത്തവർ?
a. േജാൻ ജൂ സ്സ് എന്ന പുരുഷെന്റ െത കെളയും വഞ്ചനങ്ങ െളയും ഏഴേകാഴ 
കെളയും ശാസി ൧൮൮,൧ ഒേക്താ ൨–ാം൹ നു കത്തൎ ാ വു ത്യക്ഷനാകും
എന്നേദ്ദഹത്തിെന്റ ദീഘൎ ദശൎനെത്ത ന ന്നില്ല എ പറഞ്ഞതു ശരിതേന്ന.
അനുഭവം അവ ൎ അനുകൂലമായി നി .
b. എന്നാൽ ൧൮൮൧ ആമതിൽ കത്തൎ ാവു വരു എ തങ്ങൾ പ റയുന്നതു െത 
. എങ്ങെന എന്നാൽ: അവരുെട സങ്ക ിതെത്ത േശ ഷം േപർ വിശ്വസിേക്കണ്ട 

തിനു ഷിപ്തൻ അമ്മയുെട അമ്മായ്ശാ വും മി യിേല സ്തംഭസാക്ഷികളും തങ്ങ 
ളുെട ഇടയിലുള്ള അേനകരുെട ദീ ഘൎ ദശൎന അശരീരിവാ സ്വപ്നാദികെളയും

മാണമാക്കിെക്കാ ത ങ്ങൾ സത്യ വാചകർ എ സിദ്ധാന്തി ”വാനവും
ഭൂമിയും ഒഴി േപാകും എെന്റ വചനങ്ങൾ ഒഴി േപാകയും ഇല്ല താനും
മത്ത. ൧൪, ൩൫” എന്ന കത്തൎ ാവിെന്റ വചനത്താൽ തങ്ങളുെട കള വിെന ഉറ 
പ്പിക്കാൻ േനാ . ഷിപ്തൻ അമ്മ ൧൪൮൮ ജൂലായി ൬–ാം ൹ െയാക്ക്ൎ ഷർ
എന്ന നാട്ടിൽ ജനിച്ച ഇം ിഷ്ക്കാരത്തി. അവളുെട അ മ്മായിശാ ത്തിൽ പല◌ൎ 

താൽപയ്യൎം ആകെകാ ഏകേദശം എ വഷൎം മുേമ്പ അവളുെട പാട്ടിനു
നല്ല സമാപ്തിേവണം എെന്നാരുത്തൻ വിചാരി വിേനാദത്തിൽ കളി ം െകാ 

൧൮൮൧ ആമതിൽ േലാകാ വസാനം ഉണ്ടാകും എ േ ാകം െകട്ടി ട്ടിേച്ച◌ൎ 
ത്തതു ഈയിേട ഏ പറഞ്ഞ കാരം (Public Opinion) മുതലായ ഇം ിഷ് പ ി 
കകളിൽ വായിക്കാം. എങ്ങെന ആയാലും വിശുദ്ധാത്മാവിനു അമ്മായ്ശാ വും
മി ിസ്തംഭങ്ങളും െകാ ആവശ്യമില്ല ഇവെര സാക്ഷ്യത്തിനായി വി ളിപ്പാൻ
ബുദ്ധിമു ന്നതുമില്ല. എഴു കാരുെട സ്വപ്നാദികൾ ഒരു പക രുന്ന വ്യാധികണ 
േക്ക ആറുവഷൎകാെര ബാധി െകാ അവർ ചതി െപ്പട്ടവരും ചതി ന്നവരു 
മായി തീ ൎ . തങ്ങളുെട െപാ ം പൂളവും മ റ്റവർ അംഗീകരിേക്കണ്ടതിനു അവ 
െറ്റ കത്തൎ ാവിൻ ഒരു വചനത്താൽ ഉറപ്പി ന്നത് എെന്താരു ധാഷ്ടൎ്യം. കരുണ 
യിൽ സമ്പന്നനായ ൈദവം ഇവർ സകല മത്തിൽനി ണ ൎ കത്തൎ ാേവാടു
നിര വേരണ്ടതിനു ഇവ ൎ കൃപനേല്കണേമ.
4. നാം മുേമ്പത്ത തിയിലും ഇവിെടയും കാണിച്ചതു മതി എല്ലാ വ ൎ ം ഇങ്ങ 
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േനത്തവരിൽനി സൂക്ഷി െകാ ന്നതു അത്യാവശ്യം എ ഹി തങ്ങെള
കാ െകാ വാൻ ”കത്തൎ ാവിൻ നാൾ അടുത്ത െത േതാ വാനായി നി 
ങ്ങൾ വല്ല ആത്മാേവാ ഞങ്ങളുേടതു എ േകൾ ന്ന വചനേമാ േലഖനേമാ
േഹതുവായി സുേബാധം വി േവ ഗം കുലുങ്ങിച്ചാടുകയും െഞട്ടിേപ്പാകയും അരു 
തു. ആരും ഏതു വിേധ ന എങ്കിലും നിങ്ങെള ചതിക്കരുേത ൨െതസ്സ.൨, ൨.”
”അേത ഞാൻ േവഗം വരു െവളി. ൨൨, ൨൦.” ആത്മാവും കാന്തയും (േയശു 
േവ) വ രിക എ പറയു െവളി. ൨൦, ൧൫. എന്നതുെകാ േമൽ കാണിച്ച
പുനജ്ജൎ ന്മവും ആത്മ തുക്കവും ആത്മിക നട ം േപാരാട്ടവും ിസ്ത്യാ ന ൎ

മാണം. അങ്ങിേനത്തവർ സ്വേല്ലൎാകങ്ങളിൽ ഇരുത്തിയവരും (എഫ. ൨, ൬)
വാനങ്ങളിൽ രാജകായ്യൎം ഉള്ളവരും (ഫിലി. ൩, ൨൦) ആ കയാൽ കത്തൎ ാവായ
േയശു ിസ്തെന സ്വഗ്ഗൎത്തിൽനി രക്ഷിതാെവ കാ നി (ഫിലി. ൩,
൨൦) സത്യവിശ്വാസി സ്വകത്തൎ ാവിനായി ഇടവിടാേത തീക്ഷി േനാ ന്ന
സല്ലക്ഷണം നാം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായ്വേരണേമ.
സമാപ്തം.
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BIBLE QUESTIONS. േവദേചാദ്യങ്ങൾ
Answers (8). ഉത്തരങ്ങൾ (൮)

25–ാം േചാദ്യത്തി ള്ള ഉത്തരങ്ങൾ.
അതായതു: േയാേസഫിൻ ജീവചരി ത്തിൽനി േയശു ിസ്തെന്റ കഷ്ടാനുഭവ 
ത്തി മു റിയായി നി ന്ന ചില സംഗതികൾ:
1. പിതാവായ യാേക്കാബു േയാേസഫിെന സേഹാദരന്മാെര െച കാേണണ്ട 
തി അയച്ചി , സേഹാദരന്മാർ അവെന പരിഹസിച്ചതല്ലാേത െകാ കള 
വാൻ നിശ്ച യിച്ചതു. മത്തായി 21, 38.
2. തടവിൽ െവ േയാേസഫ് ര കുറ്റക്കാരുെട ഇടയിൽ ഇരിക്കയും ആയവ 
രിൽ ഒരുത്തേനാടു രക്ഷെയ വചിക്കയും മേറ്റവേനാടു നാശത്തിൽ അകെപ്പടു 
ന്നതു അറിയിക്കയും െച . ലൂൿ 23, 39.—43.
3. ഫറേവാ േയാേസഫിെനയും (ആദ്യപുസ്തകം 41, 55) പിതാവായ ൈദവം േയശു 

ി സ്തെനയും രക്ഷാകത്തൎ ാവായി ചൂണ്ടിക്കാണി (േയാ. 3, 16 ഇത്യാദി.).
4. ശ ക്കൾ ക്ഷമിച്ചതു (ആദ്യപുസ്തകം 50, 19. ലൂൿ 23, 34.).
5. നീതിനിമിത്തം ഹിംസിക്കെപ്പട്ടതു.
6. മി രാജ്യത്തിൽ വന്നതു (മത്തായി 2, 13, 14. 15.).
7. കാരാഗൃഹ മാണി േയാസഫിെന്റ ൈദവഭക്തിെയ തിരിച്ചറിഞ്ഞതു േപാ 
േല ശതാധിപൻ േയശുവിെന്റ നിേദ്ദ ൎാഷെത്തയും പു സ്ഥാനെത്തയും ഹി .
ലൂൿ.23, 47.
8. േയാേസഫിെന കവന്നൎതി മരണം (ആദ്യപുസ്തകം 37, 32) എ ം ിസ്ത 
െന്ററ പു നരുത്ഥാനത്തി കവച്ചൎ (മത്തായി 28, 12, 13, 14) എ ം ഈ േപരു 
കൾ ൈവരി കൾ ഇട്ടിരി .
9. മദ്യ മാണി കാണിച്ച നന്ദിേകടു ശിഷ്യർ ിസ്തെന വി മണ്ടി ഓടിേപ്പായ 
തിലും േപ ൻ മറു പറഞ്ഞതിലും വിള . (മാക്കൎ 14, 50, 68–72).
10. േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ തേന്നാടു ഭക്ഷിച്ചി ം അവെന അറിയാെത 
യും അവെന്റ ആചാരങ്ങെളെക്കാ ആശ്ചയ്യൎെപ്പടുകയും െചയ്തതു എമ്മാവൂസി 
േല ശിഷ്യരിൽ ആവത്തൎ ി കാണു . ലൂൿ 24.
11. അനുഭവിച്ച പരിഹാസം (ആദ്യപുസ്തകം 37, 19) േയാഹ. 19, 40.
12. േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാെര സല്ക്കരിച്ചതു (ആദ്യപു. 45. േയാഹ. 1:3)
13. സ്വന്തരാൽ തള്ളെപ്പട്ടതു (േയാഹ. 7, 5. േയാ. 1, 11)
14. പരീക്ഷെയ ജയിച്ചതു (മത്തായി 4, 1–10).
15. േയാേസഫ് എന്ന ഏകെന്റ നീതിയാൽ അേനക ൎ രക്ഷ ഉണ്ടായതു (േരാ.
5, 17–19).
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16. താഴ്മയൂെടയും കഷ്ടങ്ങളൂെടയും േതജസ്സിൽ േവശിച്ചതു.
17. രാജസ്ഥാനവും വാചകനാമവും പുേരാഹിതമാനവും ലഭിച്ചതു.
18. പണത്തിനു വില്ക്കെപ്പട്ടതു.
19. ആദ്യം ഹിംസിച്ചവെന ൈവരികൾ ഒടുക്കം കുമ്പി വണങ്ങിയതു.
20. ശ ക്കൾ േദാഷമായി ആേലാചിച്ചതു ൈദവം ഗുണത്തിന്നായി തിരുമാറാ 
ക്കിയതു (ആദ്യപുസ്തകം 50, 19).
21. അവെന്റ വ െത്ത കവന്നൎതു. മാക്കൎ 15, 24.
22. രൂബനും പിലാത്തിനും മാനുഷഭയമുള്ളവരായി കാണെപ്പടു .
23. േയാേസഫ് കഷ്ടങ്ങളിൽ ക്ഷാന്തിയുള്ളവനായതു.
24. അനുതപി ന്ന സേഹാദരന്മാേരാടു േസ്നഹമായി സംസാരിച്ചതു (ആദ്യപുസ്ത 
കം 50, 18–20. മാക്കൎ 16, 7. േയാഹ. 21, 15–18.).
26–ാം േചാദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ.
a.) ശമയ്യൎക്കാരത്തി. േയാഹന്നാൻ 4, 7, 28.
b.) േയശു ിസ്തൻ. േയാഹന്നാൻ 4.
c.) േയശു ിസ്തൻ, േയാഹന്നാൻ 4, 31–34.
d.) ിസ്തനും ശിഷ്യരും. േയാഹന്നാൻ 4, 30, 35.
New questions (9). പുതുേചാദ്യങ്ങൾ (൯).
27. േയശുവിെന േസ്നഹി െകാ മരത്തിേന്മൽ കയറിയവർ ആരായിരു ?
28. യാേക്കാബിെന്റ പു നായ േയാേസഫ് എന്ന പുരുഷെന്ററയും ശിംേശാൻ
എന്ന നായകെന്റയും ൈദവഭക്തിയിൽ ഏതു വ്യത്യാസം കാണ്മാനു ?
G. W.
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MISCELLANEOUS
പലവിധമായതു

SUMMARY OF NEWS.
വത്തൎ മാന രുക്കം. മ ാസ് ഗവണ്ണൎർ ൈററ്റ് ഒനറബൾ ാ ൻഡ് ഡഫ് സാ 

വകൎൾ നവമ്പർമാസാരം ഭത്തിൽ മ ാസിൽ വ , തങ്ങളുെട ഉേദ്യാഗ െത്ത
കേയ്യ . ആ സമയം അവരുെട മാ നത്തിന്നായി പതിേനഴു കാളേന്താ െവടി യു 
ണ്ടായി. ീ െ ദരിക്ക് സാ വകൎൾ മ ാസ് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കമാൻഡർ
ഇൻ ചീഫ് അതായതു ൈസന്യാധിപതിസ്ഥാനം ഏ ാൻ ഇം ാന്തിൽ നി പു 
റെപ്പട്ടിരി .
നവമ്പർ 12-ാം തിയ്യതി െതേക്ക ഹി സ്ഥാനത്തിെന്റ കിഴേക്ക കരയിൽ മഹാ 
ഭയ ങ്കരമായ െകാടുങ്കാ ണ്ടായി. അതിെന്റ മ ദ്ധ്യഭാഗം മ ാസ് തുടങ്ങി ഏക 
േദശം 225-240 നാഴികേയാളം ബങ്കാള ഉൾക്കടലിൽ ആയി രു ; അതിെന്റ
േവഗെത 25-33 ൈമൽ സ് ഉണ്ടായതുെകാ സമു ം െപാങ്ങിയെല മഴ 
െപ വളേര നഷ്ടം വ . ജീവഹാ നിയും കൂെട സംഭവി . മ ാസിൽ പുതുതാ
യി പണിയിച്ച അഴിമുഖത്തിെന്റ ചിറകൾ തിരയുെട ബലത്താൽ ഏകേദശം 800
കാലടി േയാളം വീണു വമ്പിച്ച ചിറക്ക കെള െപാ ന്തി മമായി െവ ന്ന
െകാ യ ങ്ങെള ര ം (Crane) കടൽ െകാ േപായി. പതി മൂന്നാംതിയ്യതി 
യും പിേറ്റദിവസവും മഴെപ യ്തതല്ലാെത അപൂവ്വൎമായ ശീതവും ഉണ്ടായി.
മധുരയിേല െതരുവീഥികളിേല അരുവി ലുള്ള ഓവുകെള ക െകാ െകേട്ടണ്ട 
തിനു അവിടേത്ത മ നിസിപ്പാലിറ്റി അധികമായ നികുതി വസൂലാേക്കണ്ടതി
ക ിക്കയാൽ വ്യാപാരികളും ചില്ലറ കച്ചവടക്കാരും സമ്മതി ക്കാേത അങ്ങാടി
പാണ്ടികശാലകെള പൂട്ടിക്ക ള . ഇതു നിമിത്തം സാമാന്യവ ക്കൾ കി േട്ട 
ണ്ടതി േപാലും യാസമാേ ായി. ഏതു മില്ലാത്ത സാധുക്കൾ തൽക്കാലം
വല കുഴ ങ്ങിേപ്പാെയങ്കിലും അവിടേത്ത മുഷിച്ചിൽ തീ ൎ വ്യാപാരം മുൻ 
േപാേല നട .
1872-ാം വഷൎത്തിൽ അള്ളഹാബാദിൽ സ വ്വൎഹി സ്ഥാനത്തിേല മിഷ്യേനരി 
കൾ ൈദ വരാജ്യകായ്യൎങ്ങെള കുറി ആേലാചിപ്പാനാ യി സഭ കൂടിയിരു .
അ പതുപ്പ വഷൎം കൂടുേമ്പാൾ ഇേത കാരം ഒരു കൂടി വരവുണ്ടാേകണം
എ നിണ്ണൎയിച്ചിരി . വരുന്ന വഷൎം ആ സഭാേയാഗത്തിെന്റ പ ത്താം
വഷൎം ആകയാൽ 1882-ാം വഷത്തിെന്റ അവസാനം മുേമ്പ െചയ്ത കാരം എല്ലാ
മി ഷേനരികളും സഭ കൂടിവേരണെമ ഓമ്മൎ െപ്പടുത്തിയിരി .
കാലികാതയിൽ ീകൾക്കായി ഒരു പുതി യ ഹാ ി തീന്നൎിരി ; അതി 

റിപൻ ഭ്വി 500 ഉറുപ്പിക സമ്മാനി . ഇതല്ലാെത മഹാരാണിസുവണ്ണൎമായ
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എന്ന െവങ്കാളബാ യി 12,000 ഉറുപ്പിക ദാനം െച .
കാലികാതയിേല മക്ക നി വന്ന ഒരു മുസല്മാൻ െമായിലിയാർ ഏതുവിധ 
േരാഗങ്ങ െളയും െവള്ളം െകാ വ ഊതി േരാഗിക െള കുടിപ്പി അവെര സു 
ഖെപ്പടു േപാ ൽ; ജഗദ് ഗുരുശങ്കരാചായ്യൎൻ എന്ന ഒരു ഹി ഗുരു െമായി 
ലിയാരുെട േനെരയുള്ള േദഷ്യം സഹി കൂടാഞ്ഞി െപാലീസ് കമ്മിശന ൎ
ഹരജി എഴുതി, ഈ െമായിലിയാരുെട കൃ ിമ ങ്ങൾെകാ ഹി ക്കൾ മുസൽ 
മാൻജാതി േയാടു േച ൎ േപാകുന്നതാകയാൽ അവെന്റ ചികിെത്സ തടസ്ഥം
െചേയ്യണെമ അ േപക്ഷിച്ചിരി .
ചില സമയം മുേമ്പ േരാമകേത്താലിക്കബി േഷാപ്പ് മ രിൻ എന്നവർ തെന്റ വശ 

ള്ള പാതിരിമാ ൎ ഒരു സംഗം കഴി . (ബി േഷാപ്പവകൎൾ നാല വഷൎ 
ത്തിെന്നാരിക്കൽ പാതിരികെള വലിയ പള്ളിയിൽ വരുത്തി സഭയുെട തൽക്കാ 
ലസ്ഥിതിെയ േമലാൽ നട േത്ത ന്ന രീതി മുതലായവെറ്റ കുറി അ േനക അഭി 

ായങ്ങെള വലിയ ബന്ധരൂ പമായി എഴുതി വായി പറയും). അേപ്പാൾ
ീേമസൻ എന്ന ഗുപ്തസംഘക്കാർ ഒരു വശ കൂടിെക്കാ സദ്ധമ്മൎത്തി

വിേരാധമാ യ കൃത്യങ്ങെള െച ; അവേരാടുആരും േച രരുെത ക ി .
ഇതു ഒരുവൻ അറിഞ്ഞി തനി “െനമസിസ് ” എന്നേപർ എടു , തങ്ങ 
െള തേന്ന കുറവുള്ളവർ മ ള്ളവ െര കുറി ആേക്ഷപിക്കരുതു, െയസുവിത രുേട 
തു ഗുപ്തസംഘം, അവരിലും ഉചിതമല്ലാ ത്ത നിയമങ്ങൾ ഉ , നന്മ വരത്തക്ക 
വണ്ണം ദുരുപായങ്ങൾ െച െകാള്ളാം, എ ഒരു സൂ ം മാ േമ അവ ൎ
എ ഒരു വത്തൎ മാന പ ികയിൽ സിദ്ധമാക്കി. ആ സമയം പാതർ െഡലി 
ങ്ങ് എന്ന െയസുവിതപ്പാതി രി െനമസിസ് സവ്വൎമാന്യങ്ങളായ െയസുവി ത  
ന്ഥങ്ങളിൽനി സിദ്ധാന്തെപ്പടുത്തിയാ ൽ 2000 ഉറുപ്പിക സമ്മാനം െകാടു ം
എെന്നഴുതി. അതി െനമസിസ് ഒരുങ്ങി ാമാണ്യ ങ്ങളായ ന്ഥങ്ങളിൽനി 

വാക്യങ്ങൾ എ ടു കാണി , ഇരുപക്ഷങ്ങളിൽനി ം പ ഞ്ചായക്കാെര നി 
യമി ന െട വിവാദത്തി തീ ൎ വരുേത്തണം; അവരുെട മുമ്പാെക ഞാൻ
എെന്റ വാ കെള ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടുത്തി തന്നാൽ എനിക്കായി നിശ്ചയിച്ച ഇനാം
തേര ണെമ പറഞ്ഞേപ്പാൾ പാതർ െഡലിങ്ങ് ഇവർ യുക്തി േയാഗി ഒഴി 

േപാകുവാ നായി ബൂസൻ െബൗം, എെസ്ക്കാബാർ മു തലായവർ എഴുതിയ
ാമാണ്യ ന്ഥങ്ങൾ ത െന്റ മുമ്പാെക െകാ വ ആ വാക്യങ്ങെള കാണി 

േക്കണം എ പറയു . ഈ തക്കൎ ത്തിെന്റ തീ ൎ എന്താേയാ ഇനിയും അറി
ഞില്ല. ബിേഷാപ്പ് മ റിൻ എന്നവർ ീ േമസൻ എന്ന സംഘെത്ത കുറി പറ 
ഞ്ഞകാ യ്യൎം വാസ്തവ്യം തെന്ന.
ഭൂത വണം (െറ്റെലെഫാൻ) എ പറ ഞ്ഞാൽ കമ്പിമുഖാന്തരമായി മനുഷ്യർ
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സം സാരി ന്ന ശബ്ദം വളേര ദൂരേത്താളം േക ൾപി ന്ന ഒരു യ ം ഇേപ്പാൾ
േബാമ്പാ യിയിൽ േയാഗി . ഏകേദശം 400 വ്യാ പാരികേളാളം ആ
കമ്പിധ്വനിയാൽ പണി നടത്തിെക്കാള്ളാെമ അതിെന്റ സംഘക്കാ ൎ ൈധ 
യ്യൎമായി വാ െകാടുത്തിരി .
ചിലകാലം മുേമ്പ കുേറ ിസ്ത്യാനികൾ വ ങ്കാളത്തിെന്റ കിഴ ള്ള ഒരു ഊരിൽ
പുതു തായി കുടിേയറിപ്പാേക്കൎണ്ടതി േപായിരു . ആ ഊരുകാർ മുേമ്പ
ഒരിക്കലും ിസ്ത്യാ നികെള കാണാത്തവർ ആയിരു ; ഈ കു ടിേയറ്റക്കാെര
ആശ്ചയ്യൎേത്താെട കാേണണ്ട തി അവിടേത്ത ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി വ .
എന്നാൽ ഈ ിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങെള േപാേല മനുഷ്യർ എന്നറി ആശ്ച◌ൎ 
യ്യം വി താന്താങ്ങളുെട വീടുകളിേല േപായ്ക്കള . ിസ്ത്യാനികൾ എ
െവച്ചാൽ എേന്താ കാ മൃഗങ്ങേളാ ആനെയക്കാളും വലിയ മൃഗ ങ്ങേളാ ആയിരി 
ക്കാം എ അവർ വിചാരി ച്ചിരു േപാൽ.
തപ്പാൽവക സംബന്ധമായി മണിഓഡൎർ (പണക്ക ന) േവല നടപ്പാൻ തക്കവ 
ണ്ണം ആദായശിഷ്ടേശഖരം “േസവിങ്ങ്സ് േബങ്ക് ” (അതായതു സാധുക്കൾ െകാടു 

ന്ന അ മായ പണം വാങ്ങിെക്കാ പലിശ നട ന്നതു) ഹി സ്ഥാനത്തി 
െല ം നടപ്പാക്കണെമ സക്കൎാർ ആേലാചിച്ചിരി . െബാമ്പായി മ ാ 
സ് എന്നീസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇേപ്പാഴുള്ള േസവിങ്ങ്സ് േബ കൾ ം സക്കൎാ 
രി ം ഉള്ള കരാറി ഈ പുതു കാനൂലാൽ തടങ്ങൽ വരുന്നതാകയാൽ ഇവ
ര ം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ േസവിങ്ങ്സ് േബങ്ക് തപ്പാൽവക മൂലമായി ന ട ന്ന 
തല്ല. ഹി സ്ഥാനത്തിേല മ ള്ള ഭാ ഗങ്ങളിൽ ഓേരാ തപ്പാൽക്കേച്ചരികളിൽ മ
ണിഓഡൎരിേനാടു കൂേട േസവിങ്ങ്സ് േബ ം ഉണ്ടാകും. ഈ േബ കളിൽ നാ 
ലണയിൽ കുറ ഇടുവാൻ പാടില്ല. ൫ ഉറുപ്പികേയാളം വദ്ധൎിച്ച േശഷം അതി
പലിശ നട ന്ന താകു . പുരുഷന്മാരും ീകളും കുട്ടികളും കൂേട കയ്യിൽ േശഷി 
ച്ച പണം ഈ വിധമാ യി ഭ മായി ഇ െകാൾവാൻ പാടുള്ളതാകു . തനി
ആവശ്യം എ കണ്ടാൽ െകാടു ത്ത സംഖ്യ തിരി വാ ന്നതി വിേരാധ
മില്ല.
അറവിസ്ഥാനത്തിേല തുറമുഖമായ െജദ്ദാ പട്ടണത്തിൽനി ഇം ിഷ് സക്കൎാ 
രുെട കാ യ്യൎസ്ഥൻ മക്കത്തിലുള്ള പരമപവി ൻ എ േപെപ്പൎടുന്ന ജംജം എന്ന
കിണറ്റിൽനി ഒരു കാചപാ ത്തിൽ െവള്ളം വരുത്തി പരീ ക്ഷിപ്പാനായി
ഇം ാന്തിേല അയ . അ വിേട ഒരു വിദ്വാനായ ൈവദ്യൻ അതു പ രീക്ഷി ,
ആ െവള്ളം േതാട്ടിൽനി േപാ കുന്ന ചളിെവള്ളം േപാേലയും ലണ്ടനിേല ഓവു 
കളിലൂെട ഒഴുകുന്ന െവള്ളം േപാേല ഏ ഴിരട്ടി അഴു ം, ഏകേദശം ഒരു റാത്ത 
ലി ൮൨ േ യിൻ മലിനത കൂടിക്കലന്നൎതും ആ കു എന്നറിയി ; ഇങ്ങിേന 
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ത്ത െകട്ടെവള്ളം മക്ക യാ േപായവർ ശരീരത്തിേന്മൽ തളി െകാ
അതു തേന്ന കുടിക്കയും െച . പിേന്ന അന്യേദശങ്ങളിലുള്ള വലിയ വലിയ
മുസൽമാനർ ആ െവള്ളം തിവഷൎ വും വരുത്തി, േരാഗാവസ്ഥയിലായാൽ ആ
െവള്ളം കുടി . ഈ െവള്ളം കുടിച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത േരാഗവും ഉ ണ്ടായ് വരും
എന്നതു സഹ ജമാകു . ഇങ്ങിേന ദുരിതമായുള്ള കിണർ മ ക്കത്തിലുണ്ടായിരി 
േക്ക അന്യേദശങ്ങളിൽനി വരുന്ന യാ ക്കാർ ഹാനിെപ്പടുന്നതു ആ ശ്ചയ്യൎമ 
ല്ല. മക്കത്തിൽ ദിനം ഒന്നിൽ ഇരുനൂ റാേളാളം ഛദ്ദ ൎ്യതിസാരത്താൽ മരി .
മലഗാ ർദ്വീപിെന്റ രാജ്ഞിയവർകൾ തെന്റ രാജ്യത്തിൽ യാെതാരുവിധമദ്യ 
ങ്ങ െളയും ഉണ്ടാക്കയാകേട്ട വില്ക്കയാകേട്ട അ രുെത ം കസ് കസ് കൃഷി െച 
യ്യരുെത ം കൂേട ക ിച്ചിരി .
മൂടി, സാങ്കി എ എല്ലാട ം ഖ്യാതി െപ്പട്ടവരായ അേമരിക്കയിേല സുവിേശ 
ഷി കൾ വീ ം ഇം ാന്തിൽ എത്തിയിരി . ന കാ ് പട്ടണത്തിൽ ചിലദി 
വസം താമസി ഉപേദശം നടത്തി അവിേടനി െ ാ ാന്തിലും അതിൽപി 
േന്ന ഐല്ലൎാന്തിലും സു വിേശഷ സംഗം െചേയ്യണെമ അവ ൎ മന .
സ്വിച്ചല്ലൎാന്തിൽ എല്മാ എന്ന ഊരിൽ പിടു ത്തം വി ഊരി അേനകം വീടുകൾ
മൺ മറ ൨൦൦ഇൽ അധികം മനുഷ്യർ ഒരുേപാേല മരി േപായി. കഴിഞ്ഞ
വഷൎം നായനീതാല എന്ന സ്ഥല ഇത്തരം േദാഷത്താൽ അധി കം നാശം
വ .
േരാമപുരിയിൽനി വന്ന വത്തൎ മാനേമാ: അവിെട സാന്ത് േപ െന്റ പള്ളിയി 
േല േകനൻ എന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ ഒരു പാതി രി െകൗന്ത് കംെപെല്ലാ എന്ന 
വർ സെഭ ം െജ ം ഐക്യമാകുന്ന കായ്യൎത്തിൽ മുമ്പി േലത്ത പാപ്പാവി 
െനക്കാൾ ഇേപ്പാഴേത്ത പാ പ്പാവ് അധികം അദ്ധ്വാനിക്കാത്തതുെകാ താൻ
പ വഷൎേത്താളം ആരാ േനാക്കിയ െ ാതസ്താന്ത് ധമ്മൎെത്ത സ്വീകരി 
ച്ചിരി െന്ന സിദ്ധമാക്കി െസെപ്തമ്പർ ൧൫ഇൽ േരാമപുരിയിേല െമെഥാ 
ദിസ്ത് സഭയുെടപള്ളി യിൽ േവശി പരസ്യമായി കേത്താലിക്ക മാഗ്ഗൎെത്ത
ത്യജി . ഈ സംഗതിയാൽ പട്ടണം മുഴവനും കുലുങ്ങിേപ്പായി. ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥ 

മാസം ഒന്നിൽ നാനൂറു െപൗൺ ശമ്പളം ഉണ്ടാ യിരു .
റുഷ്യരാജ്യത്തിൽ മുമ്പിേലത്ത മഹാരാജാ വിെന വധി ഇേപ്പാഴുള്ളവെരയും ജീ 
വനാ ശം വരുേത്തണ്ടതി യത്നി ന്ന രാജേ ാ ഹികളായ നഹിസ്ഥർ
എന്ന കൂട്ടക്കാ ൎ തി കാരം െചേയ്യണ്ടതി മുഖ്യസ്ഥന്മാെരല്ലാവരും കൂടി
“േസ ഡ് ലീജ്യൻ” ആകുന്ന പവി ൈസന്യം എന്ന ഒരു സംഘെത്ത സ്ഥാ 
പിച്ചി രി . ഇവർ അേനകം പണം െചലവഴി വൃത്തി സാധിപ്പിേക്കണ്ട 
തി നല്ല ാ പ്തന്മാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥെര നിയമി .
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കാസ്പ്യക്കടൽക്കരയിേല ബാഖു എന്ന പട്ട ണത്തിനു സമീപം ഉള്ള കെല്ലണ്ണ 
ക്കിണറ്റി തീപ്പറ്റി ചില ദിവസങ്ങേളാളം കത്തി െക്കാണ്ടിരി ; ജ്വാല
൧൨൦ അടി ഉയര േത്താളം െപാങ്ങി; െകടു വാനായി െചയ്ത യത്നം എല്ലാം
വ്യത്ഥൎ മായി.
പ െകാ േതാ ണ്ടാ വാൻ കഴിയും എ ആരും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു സം 
ഗതിയാ കു , ഈയിെട ഒരു ജാപ്പാൻക്കാരൻ പ െകാ ഇരി േപാെല ഉറ 

ള്ള േതാ ണ്ടാക്കി യിരി . അതുെകാ െവടിെവച്ചാൽ ഉ ണ്ട വളേര
ദൂരേത്താളം േപാകുന്നതല്ലാെത, അ തു അ മി ം ചുമ െകാ േപാകുന്നതി 

തക്കവണ്ണം വളേര ഘനം കുറഞ്ഞിരി . ചീനക്കാർ തങ്ങളുെട രാജ്യ
പരുത്തി യിൽനി നൂലും വ വും ഉണ്ടാക്കത്തക്കവ ണ്ണമുള്ള പണി രകെള തീ 
േക്കൎണ്ടതി തിര േക്കാെട അദ്ധ്വാനി . ഈ േദശത്തിൽ ഇങ്ങിേനത്ത
പണിപ്പരകൾ സഫലമുള്ള താ കയാൽ അവിെടയും സഫലമാകും എ ള്ളതി

സംശയമില്ല. മ ാസിൽനി െഹാങ്ങ് െകാങ്ങ് ബന്തരിേല ം െയാെക്കാ 
ഹാമ എ ന്നതിേല ം മാസം മാസം േവ േന്നടേത്താ ളം നൂെല .
യാപ്പാനിൽ െബൗദ്ധമതത്തിെന്റ ബഹു ാചീന ന്ഥങ്ങൾ ക കിട്ടിയിരി  

. അവറ്റിെന്റ തികൾ ഹി സ്ഥാനത്തി െല ം കി കയില്ല. അവ പുരാത 
നകാല ത്തിൽ ഇവിേടനി തേന്ന അേങ്ങാ േപാ യിരിക്കാം.
െതേക്ക അേമരിക്കയിേല സീൽേദശ ത്തിൽ ഒരുത്തി മഹാവൃദ്ധയായി മരി 

. അവൾ ൧൬൯൪ഇൽ ജനിച്ചതുെകാ ൧൮൯-ാം വയേസ്സാളം ജീവി .
ചിലസമയം മുേമ്പ അേമരിക്കയിൽ അത ഷ്ണത്താൽ അപരിമിതേയാഗലക്ഷണ 
ങ്ങൾ ഉ ണ്ടായി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉച്ചസമയം മനു ഷ്യെന്റേയാ വ വിെന്റ 
േയാ നിഴൽ കാണാ േത സൂയ്യൎൻ ച െനേപ്പാെല ആയി. മനുഷ്യ രുെട മുഖം
കാെ മഞ്ഞൾനിറം േപാെല ക . പു നീലമായി അവിേട ക വാനും
തു ടങ്ങി. അതിെന്റ ജ്വാലയും നീലമായിരു ചിലഭാഗങ്ങളിൽ പകൽ ആകാശ 

കാറില്ലാ ത്ത സമയം വായിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം ഇ രുട്ടാേ ായി. േരാദാ
എന്ന ദ്വീപിൽ മദ്ധ്യാ ഹ്നസമയം പക്ഷികൾ താന്താങ്ങളുെട കൂട്ടിൽ അടങ്ങി. കാ 
ട്ടിലുള്ള പുഴ മുതലായവ രാ ി എന്നേപാെല ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി തുടങ്ങി. െതാ 
െരേന്താ എന്ന സ്ഥല ആകാശം െചറു നാരങ്ങ നിറത്തിൽ േപാെല ക .
ഈ ലക്ഷ ണങ്ങൾ ഉണ്ടായേപ്പാൾ ഒരു പക്ഷത്തിേല ി സ്ത്യാനികൾ ിസ്തെന്റ
രണ്ടാം വരവു േവഗം വരുെമ െവ വ ം ഉടു ംെകാ പര േലാക േവശ 
നത്തിന്നായി ഒരുങ്ങിനി . എങ്ങിെനെയങ്കിലും സാധാരണജനങ്ങൾ നടു ങ്ങി
ഭയെപ്പ . അവിെട ആയ കാരമു ള്ള ഉഷ്ണം ഇവിെടയും കൂെട ഉണ്ടാകുന്നതു .
എന്നാൽ േമേല പറഞ്ഞ വിലക്ഷണമായ സംഭ വങ്ങൾ ഇ േത്താളം കണ്ടിട്ടില്ല.

https://thalilakkam.in/
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അവിേട മാ ം ഇ കാരം കാണ്മാൻ സംഗതി വന്നതി െന്റ കാരണം എന്താെണ 
അറിയുന്നില്ല.

https://thalilakkam.in/




