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THE NEW YEAR
1882-ാം ആ പിറ

വളേര സമയം മുേമ്പ നശി േപായതും പ എ യും ഭംഗിയുള്ളതുമായ ഒരു
േകാവിലകത്തിൽ െപരു ധനവാനായ ഒരു കുലീനൻ പാത്തൎ ി ണ്ടായിരു .
തെന്റ ഹെത്ത കഴിയുേന്നടേത്താളം അലങ്കരിേക്കണ്ടതി അവൻ തുേലാം
പണം ചിലവു കഴിച്ചാലും ദരി ൎ ഒരു ൈപശ േപാലും െകാടുത്തില്ല.
ഒരു നാൾ ദരി നാെയാരു സഞ്ചാരി േകാവിലക വ രാ ി അവിേട പാ 
പ്പൎാൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ കുലീനൻ അവെന പരുഷേത്താെട പുറത്താക്കി ”എെന്റ
ഗൃഹം ഒരു വഴിയമ്പലം അല്ല” എ പറ . അതിനു സഞ്ചാരി: മൂ േചാദ്യ 
ങ്ങൾ കഴി ന്നതിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ േപാകും” എ അേപക്ഷി 
ച്ചേപ്പാൾ കുലീനൻ ”നീ േപാകുെമങ്കിൽ എെന്തല്ലാം േചാദിച്ചാലും ഞാൻ താ ◌ൎ 
യ്യേത്താെട ഉത്തരം പറയും” എ പറ .
നിങ്ങൾ മുേമ്പ ഈ വീട്ടിൽ പാത്തൎ വൻ ആരാണ്? എ സഞ്ചാരി േചാ 
ദിച്ചതിനു ”എെന്റ അഛ്ശൻ” എ കുലീനൻ പറ . പിേന്ന വഴിേപാക്കൻ
”അഛ്ശനു മുേമ്പ ഇവിേട ആർ ഇരു ” എ ള്ള രണ്ടാം േചാദ്യം കഴിച്ചാെറ
”എെന്റ മൂത്തഛ്ശൻ” എ കുലീനൻ ഉത്തരം െകാടു . ”നിങ്ങൾ േപായേശ 
ഷം ആർ നിങ്ങളുെട ഗൃഹത്തിൽ വസി ം”’ എ സഞ്ചാരി പിെന്നയും േചാദി 
ച്ചേപ്പാൾ ”ൈദവത്തി ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ മകൻ തേന്ന” എ കുലീനൻ
ഉത്തരം പറ .
അതിെന േകട്ടി സഞ്ചാരി മന്ദഹാസം പൂ പറഞ്ഞിതു: ”എന്നാൽ ഓേരാരു 
ത്തൻ നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട തെന്റ സമയം ഈ േകാവിലക പാത്തൎ േശഷം മെറ്റാ 
രുത്തൻ അവെന്റ സ്ഥലത്തിൽ േവശി ം എ വരികിൽ നിങ്ങളും അതിഥി 
കൾ അല്ലാെത മറ്റാരാണ്? ഈ േകാവിലകം ഒരു വഴിയമ്പലം തേന്ന. അ സമ 
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യേത്ത നിങ്ങൾ ഒരു ശരണമായിരി ന്ന ഈ വീടിെന എ യും താപ 
േത്താെട അലങ്കരിേക്കണ്ടതിനു ഇ പണം ചിലവു കഴിക്കരുതു. ഇതിെനക്കാൾ
ദരി ൎ ധമ്മൎം െകാടു ന്നതു ഏെറ ന . ഇവ്വണ്ണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ േവ 
ണ്ടി സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ നിത്യം നി ന്ന ഒരു പാപ്പൎിടം പണിയി ം.
കുലീനൻ ഈ വാ കെള നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി ആ സഞ്ചാരിെയ രാ ിയിൽ
േകാവിലക പാപ്പൎി ന്നതല്ലാെത ഇതുമുതൽ ദരി ൎ ഔദായ്യൎശീലനാ 
യി വളെര ദയ കാണിക്കയും െച െകാണ്ടിരു .
നാം എല്ലാവരും ഇഹത്തിൽ സഞ്ചാരികളും അതിഥികളും അേ . ചലനവും ശീ 
തവുമായ ഒരു ഉറവിൽനി െചറിയ േതാടു പുറെപ്പ ശക്തിേയാെട പാറകളുെട 
യും ക കളുെടയും േമൽ ചാടി താഴ്വരയിലൂെട വദ്ധൎി ഭാരങ്ങെള വാരിെക്കാ
േപാകയും േമണ െമെല്ലെമെല്ല പാ ഒടുക്കം സമു േത്താടും േച ൎ അഗാ 
ധജലത്തിൽ മുഴുകുകയും െച . ഇതാ അതു നിെന്റ ചരി ം തേന്ന ആകു .
ഈ പുഴയുെട െവള്ളങ്ങൾ ഇടവിടാെത ഒഴുകി കട േപാകുന്ന കാരം നിെന്റ
ദിവസങ്ങളും വഷൎങ്ങളും കഴി അവെയ തിരി െകാ വരുവാൻ കഴികയി 
ല്ലേല്ലാ! നിെന്റ ജീവനാകുന്ന നദിയും ഒരുനാൾ നിത്യജീവനായ സമു ത്തിൽ
കഴി േപാം. നീ സേന്താഷേത്താെട ആകേട്ട ദുഃഖേത്താെട ആകേട്ട ഈ ഭൂമി 
യിൽ വസിച്ചാലും ഒരു സമയം ഇതിെന വി േവെറ സ്ഥലേത്ത േപാേകണം.
ഒരു വഷൎത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ നിെന്റ വഴിയുെട എ യും വലിെയാരു അം 
ശം നിെന്റ പിമ്പിൽ കിട . വഴിയുെട ആരംഭത്തിൽ വളേര ആശകളും ആ  
ഹങ്ങളും നിെന്റ ഹൃദയത്ത ഇളക്കി നിെറ വേല്ലാ. ”മനുഷ്യഹൃദയം തൻ വഴിക 
െള എണ്ണിെക്കാ ം അവെന്റ നടെയ സ്ഥിരമാ ന്നതു യേഹാവയേ ” എ

േമണ പഠി ം. ഈ േലാകത്തിൽ ഒ ം സ്ഥിരമായി നി ന്നില്ലേല്ലാ. ഇടവി 
ടാെത സമു ത്തിെന്റ തിരകൾ അലറി കെര േനെര അെലച്ചി കാലേന്താറും
അധികം പൂഴിെയ വിഴുങ്ങിക്കളയു . ഇ കാരം തേന്ന കാലം ഉള്ളെതാെക്ക 
യും നശിപ്പി കളവാൻ മതിയേല്ലാ. ഒരു െതങ്ങിെന്റ ഉയരവും പാറയുെട ഉറ ം
സിംഹത്തിെന്റ ശക്തിയും യുവാവിെന്റ െസൗഖ്യവും ധനവാൻ ഗവ്വൎവും വിദ്വാെന്റ
ജ്ഞാനവും രാജാവിെന്റ മഹത്വവും േതജ ം ഇേതല്ലാം കാലം എന്ന ശ വിെന്റ
മുമ്പാെക സ്ഥിരമായി നില്ക്കയില്ല. ഒന്നിെന മാ ം നശിപ്പിപ്പാൻ സമയത്തി
കഴിവില്ല! നിെന്റ ആത്മാവു ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക നി ന്ന ദിവസവും അണ 

അധികം അണ വരു , അത്യന്തം ഉയന്നൎ പവ്വൎതങ്ങൾ േപാലും െമ 
ഴകു എന്ന േപാെല ഉരുകി വാനവും ഭൂമിയും ഒഴി േപാകുമളവിൽ നീ നിെന്റ
കണ േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും. ഇഹത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഈ നീ ൎഴിയി 
ലും േകടിലും ആ മഹാദിവസത്തിൽ നാം േവശി ം ന്യായവിസ്താരത്തിലും
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നമു േവണ്ടി സ്ഥിരമായി ഒരു പിടിത്തം എവിെട? ശരണം ാപിേക്കണ്ട 
തിനു എവിേട േപാേക ? ”േയശു ിസ്തൻ ഇന്നെലയും ഇ ം എന്നേന്ന 

ം അവൻ തെന്ന” എ നാം േവദപുസ്തകത്തിൽ വായി . സംവത്സര 
ങ്ങൾ കഴി േപാകയും പുതിയ വഷൎങ്ങൾ തുട കയും മനുഷ്യരുെട ഹൃദയങ്ങ 
ളുെട വിചാരങ്ങൾ മാറിേപ്പാകയും െചയ്യാം, എന്നി ം േയശു ി ൻ എല്ലാ േ ാ 
ഴും അവൻ തേന്ന. ഹാ ഒരുത്തൻ മാറാെത സ്ഥിരമായി നി ന്നതു എെന്താരു
സേന്താഷം. േലാകത്തിലുള്ള നിത്യ അനക്കെത്തയും ചാഞ്ചാട്ടെത്തയും എേപ്പാ 
ഴും േനാക്കി വിചാരി ന്നതിനാൽ നിരാശയിൽ അകെപ്പടുവാൻ സംഗതി ഉണ്ടാ 
കും. നെമ്മ പുതിയെകാല്ലത്തിലും നടത്തി എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽനി ം ആപ  
കളിൽനി ം നെമ്മ ഉദ്ധരിച്ചി മേനാഹരമായ ലാക്കിൽ എത്തിപ്പാൻ താ യ്യൎ 
െപ്പടുന്ന ഒരു കത്തൎ ാവു നമു . ഈ സദാശക്തനിൽ ആ യിക്കയും അവ 
ങ്കേല ക കളും എല്ലാ യാസങ്ങളിൽ ഉയ ൎ കയും െച ന്നവ ൎ വളേര
ശക്തിയും സേന്താഷവും ലഭി ം. ഇവനിൽ വിശ്വസിച്ച ആ യി ന്നവരിൽ
ആരും വി ജി േപായിട്ടില്ല താനും. ഇവേനാടു കൂെട ഇഹത്തിൽ സഞ്ചാരിയും
അതിഥിയുമായി പാ ൎ വന്നാലും ”യേഹാവ എെന്റ ഇടയൻ എനി ഏതും കു 
റയാ” എ നീ അനുഭവി ന്നതല്ലാെത ഈ നല്ല ഇടയൻ തെന്ന നിണ േവ 
ണ്ടി സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ പാപ്പൎിടങ്ങെള ഒരുക്കി ഒടുക്കം നിെന്ന തെന്റ സേന്താഷത്തി 
േല േവശിപ്പിക്കയും െച ം നിശ്ചയം.
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DESTRUCTION OF CARTHAGO
കത്ഥൎഹത്തനഗരസംഹാരം

നാം ഈ ചി ത്തിൽ മുെമ്പ എ യും േശാഭിതമായിരുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിെന്റ
േശഷി കെള കാണുന്നിേല്ല. പട്ടണത്തിെന്റ േപർ കത്ഥൎ ഹത്ത എ തെന്ന.
ഈ നഗരം ആ ിഖാഭൂഖണ്ഡത്തിെന്റ വടേക്കകരയിലും ഇതാല്യ അദ്ധൎദ്വീപി 
െന്റ എതിരും കിട . പ പേണ്ട തൂർപട്ടണം (ചിറ്റാസ്യയിൽ) ക്ഷയി
േപാകും കാലം (േയശുവിനു മുെമ്പ ൯-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ) െഫായ്നീക്യർ ഉണ്ടാക്കിയ
കത്ഥൎ ഹത്തനഗരം മദ്ധ്യതരണ്യസമു ത്തിൽ കപ്പേലാട്ടവും കച്ചവടവും നടത്തി
വാണു തുടങ്ങി, അ ിഖാഖണ്ഡത്തിെന്റ വടേക്ക കര മിക്കതും ആ പട്ടണക്കാെര
അനുസരിച്ചതല്ലാെത ബലയാര, മലിത, സദ ൎിന്യ, േകാസൎ ിക്കാ ദ്വീപുകെളയും
കീഴടക്കി വിേശഷി െവള്ളിെയെക്കാ തിെപ്പട്ടിരി ന്ന ാന്യയുെട കി 
ഴേക്ക തീരങ്ങളിൽ കുടിേയറീ അവിെട പല സ്ഥലങ്ങൾ അവ ൎ അധീനമാ 
യി. അവരുെട എണ്ണമററ കപ്പലുകൾ മദ്ധ്യതരണ്യസമു ത്തിൽ ഇ മ ം ഓടി 
െക്കാ ചുറ്റിൽ പാ ൎന്ന എല്ലാ ജാതികെളയും ഭരി എേപ്പാഴും കച്ചവടം െച 

ന്നതിനാൽ ഈ പട്ടണത്തിെന്റ അധികാരവും ധനവും അത്യന്തം വദ്ധൎിക്കയും
െച .
എന്നാൽ ഈ പട്ടണക്കാ ൎ ര ഭയങ്കരമായ ശ ക്കൾ ഉണ്ടായി. ഒരുത്തൻ
പട്ടണത്തിെന്റ അക തെന്ന. മറ്റവേനാ പുറ നി ന്നവനാണ. ഉള്ളിലു 
ള്ള ൈവരി ഈ പട്ടണക്കാരുെട നികൃഷ്ടതയേ . നാം പലേപ്പാഴും കച്ചവടം മാ 

ം െച ന്ന ജാതികളിൽ കാണുന്ന കാരം ഇവർ ഈ ഭൂമിയിെല ചരാചരങ്ങ 
ളിൽ നിത്യം െപരുമാറി ഈ ഐഹികമായ പദാത്ഥൎ ങ്ങെളയും സാമാനങ്ങെള 
യും െകാ വ്യാപരി െകാ ന്നതിനാൽ അത്ഥൎ വും ആസ്തിയും േവേഗന വ◌ൎ 
ദ്ധിപ്പിച്ചാലും പേഞ്ച ിയങ്ങളുെട അ റ കിട ന്ന എല്ലാ ആത്മികകായ്യൎ 
ങ്ങൾ ക്കായി രുചിയറ്റ അവർ പഞ്ചസക്തരായ്ത്തീ ൎ . പണം അവരുെട ഏകാ 
ധിപതിയായി അവെര അടിമകളാക്കി ഭരി . ഈ വ്യാ ഹത്താൽ േശഷി 

ന്ന എല്ലാ ദു ൎണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചി അവരുെട ലുബ്ധത, ദുേമ്മൎാഹം, രത,
അവിശ്വസ്തത എന്നിവെറ്റ െചാല്ലി േവെറ ജാതിക്കാർ ഭൂമിയിൽ എ ം സങ്കടം
പറ െകാണ്ടിരു . പണം കിേട്ടണ്ടതി ഈ ജാതിക്കാർ എെന്തല്ലാം െച 

ം. അതു കൂടാെതക പലേപ്പാഴും മനുഷ്യരുെട സ്വഭാവേത്താടു അവരുെട േദ 
വന്മാരും ഒ ം. ബായാൽ േമാേലാക്ക് എന്നേ അവരുെട മുഖ്യമായ േദവന്മാരു 
െട േപർ. ഇരു െകാ ള്ള േമാേലാക്കിെന്റ ബിംബെത്ത അവർ ചൂടാക്കി അവ 
െന്റ പഴുത്ത ൈകകളിൽ തങ്ങളുെട ശിശുക്കെള ബലികളാക്കി അപ്പൎി െകാടു 

. അഷ്ടേരാത്ത് എന്ന േദവിെയ പുലയാട്ടിനാൽ േസവി ന്നതു നടപ്പായിരു 
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. ഇ േത്താളം വഷളായി േപായ ജാതിയുെട നാശവും വളെര അടു വ
താനും.
പുറെമയുള്ള ശ േരാമർ തെന്ന ഇവ ൎ േവെറ ഒരു ജാതിയുെട മഹത്വവും േശാ 
ഭയും സഹി കൂടാ എ േതാന്നി. ആകാശത്തിൽ ഓെരാറ്റ സൂയ്യൎൻ കാശി 

ന്ന കാരം ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ േരാമരുെട െചേങ്കാൽ സകലവും ഭരിേക്ക 
ണം എ അവരുെട പക്ഷം. ഇതു േഹതുവായി അവൻ കത്ഥൎ ാഹപട്ടണത്തി 
െന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത കണ്ടി അസൂയെപ്പ എേപ്പാഴും ആ പട്ടണക്കാെര നശിപ്പി 
േക്കണ്ടതി ഒരവസരെത്ത അേന്വശി േപാ . തഞ്ചം കിട്ടിയേപ്പാൾ ര

ാവശ്യം ഭയങ്കരമായ യുദ്ധമുണ്ടായി. ഒന്നാം യുദ്ധത്തിൽ േരാമക്കാർ പലേപ്പാഴും
േതാ േപായ േശഷം ഒടുക്കം മാ ം ജയം ാപിച്ചാലും കത്ഥൎ ാഗ ൎ സിസി 
ലിയ എന്ന പുഷ്ടിേയറിയ ദ്വീപു നഷ്ടമായി േപായി (264. 241. B. C.) രണ്ടാം യു 
ദ്ധത്തിേലാ (218-201) കത്ഥൎ ാഗരുെട എ യും കീത്തൎ ിെപ്പട്ട ഹനിബാൽ എന്ന
േസനാപതിെയെക്കാ േരാമ ൎ ഏകേദശം നാശം വ . ആ സമത്ഥൎ ൻ സ്വ 
രാജ്യെത്ത കാ രക്ഷി ന്നതല്ലാെത ാന്യരാജ്യത്തിൽനി വളെര ൈസ 
ന്യങ്ങേളാെട പുറെപ്പ എേ ാനദിെയയും പിറനയ്യ ആ മലകെളയും കട
ൈശത്യവും വിശ ം െകാ ചുരുങ്ങിയ പട്ടാളങ്ങേളാടു കൂെട വടെക്ക ഇതാല്യ 
യിൽ എത്തി തെന്ന തടുേക്കണ്ടതിനു േരാമർ അയച്ച എല്ലാ ൈസന്യങ്ങെള േതാ 

ി വിേശഷാൽ കെന്ന എന്ന പട്ടണസമീപ ഒരു ദിഗ്ജയം ാപിച്ച േശ 
ഷം േരാമരുെട കഥ തീ ൎ േപായി എ േതാന്നി താനും. 50,000 േരാമർ
ആ േപാക്കൎളത്തിൽ പ ഹനിബാൽ േമാതിരങ്ങെളെക്കാ നിറഞ്ഞിരി  
ന്ന മൂ വലിയ ചാ കെള കത്ഥൎ ാഹത്തിേല അയ േപാൽ. ഈ ഭയങ്ക 
രമായ അപജയത്തിലും അപരാധത്തിലും േത്യകമായി േരാമരുെട മാഹാത്മ്യ 
വും ൈധയ്യൎവും വിളങ്ങി എങ്കിലും അങ്ങിെന തെന്ന ജയത്തിലും മഹത്വത്തിലും
കത്ഥൎ ാഗരുെട നികൃഷ്ടതയും ലുബ്ധതയും കാേണണ്ടി വ . ഹനിബാ സ്വേദ 
ശത്തിൽ നി യാെതാരു സഹായവും േവ ന്ന പണവും കിട്ടായ്കയാൽ അവൻ
9 വഷൎം െവറുെത ഇതാല്യേദശത്തിൽ ഇങ്ങീടങ്ങീട് സഞ്ചരിച്ച േശഷം ിപി 
െയാ എന്ന കീത്തൎ ിെപ്പട്ട േസനാപതി കത്ഥൎ ാഗെര സ്വേദശത്തിൽ അതി  
മിച്ചേപ്പാൾ അവർ മുെമ്പ അേശഷം ഉേപക്ഷിച്ച ഹനിബാെല സഹായത്തിനാ 
യി വിളി . ”േരാമ അല്ല എൻെറ കൂ കാരുെട അസൂയയേ എെന്ന േതാ ി 
ച്ചതു” എ ഹാനിബാൽ പറഞ്ഞി ആശാഭഗ്നനായി ഇതാല്യേദശെത്ത വി
മടങ്ങി െചന്നാലും തെന്റ ൈസന്യങ്ങളുെട യുദ്ധൈവദഗ്ദ്ധ്യം നഷ്ടമായതു െകാ
ചാമ േപാക്കൎളത്തിൽ അേശഷം േതാ േപാകുന്നതിനാൽ കത്ഥൎ ാഗരുെട കഥ
തീ ൎ േപായി. ിപിെയാ പിേന്നയും ക ിച്ച സന്ധിനിണ്ണൎയത്തിൻ കാ 
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രം കത്ഥൎ ാഗർ യുദ്ധത്തിെന്റ എല്ലാ ചിലവു െകാടു ന്നതല്ലാെത ആനകെളയും
കപ്പലുകെളയും േരാമരാജ്യത്തി ഏ ിേക്കണം എ ം അ ിഖയിൽ അല്ലാ 
െത മെറ്റാരു ദിക്കിലും കത്ഥൎ ാഗ ൎ അധികാരം അരുതു എ ം ഇനിേമലാൽ
േരാമരുെട സമ്മതം കൂടാെത യുദ്ധം തുടങ്ങരുെത ം വാ െകാടുേക്കണ്ടിവ .
ഹനിബാൽ അവെയാെക്കയും േകട്ടി ശ ക്കളുെട കയ്യിൽ അകെപ്പടാെത ഇരി 
േക്കണ്ടതി വിഷം കുടി മരി .
എന്നാൽ ഇതു കഷ്ടത്തിെന്റ ആരംഭമേ . നല്ലവണ്ണം കച്ചവടം െച ന്നതിനാൽ
കത്ഥൎ ാഗർ കരു വിേധന സുഖി പട്ടണം വീ ം ഓര ം േശാഭിപ്പാൻ തുടങ്ങി.
അതു േരാമ ൎ അസഹ്യമായി േതാന്നി. കത്ഥൎ ാഗർ േമ റഞ്ഞ കരാർ ലംഘി 
ക്കാെത ഇരിപ്പാൻ എ യും സൂക്ഷി ച്ചതുെകാ അവെര അേശഷം നി ഹി 
പ്പാൻ േവഗം ഒരു തഞ്ചം വന്നില്ല. എന്നി ം എേപ്പാഴും ഇതിനായി േരാമെര ഉത്സാ 
ഹിപ്പി ന്ന ഒരാൾ േരാമപട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരു . കത്ഥൎ ാഗ ൎ ം സമീപ 
ത്തിലിരി ന്ന മസ്സിനിസ്സ എന്ന രാജാവിനും ഒരു തക്കൎമുണ്ടായി. േരാമരുെട
േസ്നഹിതനാകുന്ന ഈ രാജാവും എേപ്പാഴും കത്ഥൎ ാഗെര അതി മി ഓേരാ
ഖണ്ഡങ്ങെള തനി സ്വരൂപിച്ചതു െകാ േപാക്കൎ്യർ കാേത്താ ര പക്ഷ 
ക്കാരാലും ഇണക്കം വരു വാൻ വന്നേപ്പാൾ പട്ടണത്തിെന്റ ീത്വവും ക

മി മടങ്ങി േപായ േശഷം വൃദ്ധമാലയിൽെവ അവർ ഏതു കായ്യൎെത്ത കുറി 
ആേലാചിച്ചാലും ”കത്ഥൎ ാനത്ത് പട്ടണെത്ത നശിപ്പി കളേയണം എന്നതു

എെന്റ പക്ഷം” എ പറ േപാൽ. ഒടുക്കം ഇതിെന നിവൃത്തിേക്കണ്ടതി
ഒരു അവസരം വ . േരാമരുെട ചങ്ങാതിയായ ആ മസ്സിനിസ്സ മൂന്നാം ാവ 
ശ്യം കത്ഥൎ ാഗരുെട അതിരുകെള അതി മിച്ചേപ്പാൾ ഇവർ േരാമരുെട അനുവാ 
ദം േചാദിക്കാെത വിേരാധി . േരാമർ ഇതു േകട്ട ഉടെന ”ഹാ കത്ഥൎ ാഗർ കരാർ
ലംഘി ” എ നിലവിളിക്കയും 84,000 പടയാളികെള അവെര ശിക്ഷിപ്പാൻ
അയ വിടുകയും െച .
കത്ഥൎ ാഗർ ഇതിെന േക മി േരാമെര ശമിപ്പിേക്കണ്ടതി പട്ടണെത്ത അവ 
രുെട ൈകയിൽ ഏ ിപ്പാൻ വാ െകാടു . േരാമർ”േവണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ
ഏറ്റവും മാനമുള്ള കുഡുംബങ്ങളിൽനി 300 ആെള ജാമ്യമായി േരാമപുരിയി 
േല അയ തന്നാൽ ഒ ം ഭയെപ്പേടണ്ട” എ ക ിച്ചേപ്പാൾ െപാട്ടിക്കര 
യുന്ന അമ്മമാർ തങ്ങളുെട മക്കെള അേങ്ങാ വിട്ടയ താനും. എന്നി ം േരാ 
മരുെട ൈസന്യങ്ങൾ അ ിക്കയിൽ ഇറങ്ങി. കത്ഥൎ ാഗർ ഭയേത്താടും വിറയ 
േലാടും ”അെത െകാ , ഞങ്ങൾ ക ിച്ചെതാക്കയും െചയ്തിട്ടില്ലേയാ” എ
േചാദിച്ചാെറ ”നിങ്ങൾ എല്ലാ ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ൈകയിൽ ഏ ിേക്കണം
എ േരാമർ ഉത്തരം പറ . അതുേപാലും ഈ സാധുക്കൾ െച . 200,000
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ആയുധവഗ്ഗൎങ്ങെള േരാമരുെട കയ്യിൽ ഏ ി െകാടു ന്നതിനാൽ േരാമ ൎ
പൂണ്ണൎതൃപ്തി വരു വാൻ വിചാരി എങ്കിലും ഹാ കഷ്ടം! േരാമ ൎ ഈ ആയു 
ധങ്ങൾ കിട്ടിയ േശഷം എെന്താരു ആജ്ഞ പുറെപ്പടുവിെച്ചന്നാൽ: ”ഞങ്ങൾ നി 
ങ്ങളുെട നഗരെത്ത സംഹരിപ്പാൻ മുതി ൎ േപായതു െകാ നിങ്ങൾ അതിെന
വി എങ്ങിെന എങ്കിലും സമു ത്തിൽനി 12 നാഴിക ദൂരത്തിലുള്ള േവെറ ഒരു
സ്ഥലത്തിൽ കുടിേയറി പാേക്കണം” എന്നേ .
കത്ഥൎ ാഗരുെട നിരാശെയ വിവരി കൂടാ! എല്ലാ നിവാസികളുെട കരച്ചിലും അട്ട 
ഹാസവും പട്ടണെത്ത നിെറ േപാ . എന്നി ം ഇേ ാളം അനുസരിക്കാെത
തങ്ങളുെട മേനാഹാരമായ ിയനഗരെത്ത മരണപയ്യൎന്തം കാ രക്ഷിേക്ക 
ണം എന്നതിൽ എല്ലാവരും സമ്മതി . ക്ഷണത്തിൽ അവർ എല്ലാ വാതിലുകെള
അെട പുരുഷന്മാരും ീകളും രാപ്പകൽ പുതിയ ആയുധങ്ങെള ഉണ്ടാ വാൻ തു 
ടങ്ങി. േക്ഷ ങ്ങളിൽനി േപാലും അവർ േലാഹം എടു അതിെനെക്കാ
വാൾ കുന്തം തുടങ്ങിയുള്ളവെറ്റ ഉണ്ടാക്കി. വി കളുെട ഞാണിന്നായി ീകൾ
തങ്ങളുെട തലമുടിെയ െകാടു . നിരാശയിൽ അകെപ്പട്ട 700,000 ആളുകൾ ഉറ 

ള്ള പട്ടണെത്ത കാ രക്ഷി െന്നങ്കിൽ നഗരെത്ത പിടി ന്നതു അ മായ
കായ്യൎം അല്ല.
ചില വഷൎേത്താളം േരാമർ പട്ടണെത്ത െവറുെത വളഞ്ഞ േശഷം ഒടുക്കം പ
ഹനിബാലിെന ജയിച്ച ആ ിപിെയാെന്റ െപൗ നായ ിപിെയാൻ അ ി 
ക്കാനൻ എന്ന സമത്ഥൎ നായ േസനാപതി സവ്വൎബലങ്ങേളാെട പട്ടണെത്ത
അതി മി ന്നതിനാൽ അതിെന പിടി . പട്ടണത്തിൽ േവശിച്ച േശഷം
േപാലും ആറു ദിവസങ്ങൾക്കകം ഓേരാ െതരുവീഥിെയയും വീട്ടിെനയും േത്യ 
കമായി അതി മി പിടിേക്കണ്ടി വ . ര പക്ഷക്കാർ ആ ദിവസങ്ങളിൽ
െചയ്ത സാഹസവും കാണിച്ച രതയും വിവരി കൂടാ. ഏഴാം ദിവസത്തിൽ മാ 

ം േരാമർ ധാനേകാട്ടെയ ൈകക്കലാ ന്നതിനാൽ തങ്ങളുെട വൃത്തിെയ
തീ ൎ . ആ േകാട്ടയുെട േസനാപതിയാകുന്ന ഹ ് െബൽ വരുവാനുള്ള നാശ 
െത്ത കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ ഗൂഡമായി ിപിെയാെന്റ അരിെക െച അഭയം
െചാല്ലി േശഷി ന്നവരുെട രെക്ഷക്കായി അേപക്ഷി . ിപിെയാ അവേനാടു
കൂെട പാളയത്തിൽനി പുറെപ്പട്ടി ആ േസനാപതി തെന്റ കാല്ക്കൽ കുത്തിരി 
പ്പാൻ ക ിച്ച േശഷം അങ്ങിെന അവെന േകാട്ടയിലുള്ളവ ൎ കാണി . ഇവർ
അതു കണ്ട ഉടെന േകാെട്ട ം േക്ഷ ത്തി ം തീെക്കാടു . െപട്ട േകാട്ടയു 
െട വക്ക ര കുട്ടികെള വഹി ന്ന േസനാപതിയുെട ഭായ്യൎ വ ഉറച്ച ശബ്ദ 
േത്താെട ഭത്തൎ ാവിെന തെന്റ ഭീരുത്വത്തിൻ നിമിത്തം ശാസിച്ച േശഷം അവൾ
കുട്ടികെള െകാ താൻ േക്ഷ ത്തിൽനി ഉജ്ജ്വലി ന്ന അഗ്നിയിൽ ചാടി 
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ക്കളകയും െച . പട്ടണെത്ത ചുറ്റി നടേക്കണ്ടതി 6 മണി ർ േവണം, ഈ
വലിയ നഗരം 17 ദിവസേത്താളം കത്തിയ േശഷം മാ ം ഭസ്മമായി േപായി  

. ഇവ്വണ്ണം 500 സംവത്സരങ്ങേളാളം സമു െത്ത ഭരിച്ച ഈ മഹത്വമുള്ള പട്ട 
ണം തീയിൽ നശി േപാകുന്നതു ിപിെയാൻ കണ്ടേപ്പാൾ ക നീർ വാ ൎ
ഒരു േസ്നഹിതേനാടു ”ഇതിൽ ഞാൻ എെന്റ പട്ടണത്തിെന്റ വിധിയും അന്തവും
കാണു ” എ പറ േപാൽ.
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THE PROMISE OF A LORD
ഒരു മഹാൻ െചയ്ത വാഗ്ദത്തം

(From the German.)
ൈദവരാജ്യേവെല തങ്ങെളത്തെന്ന ഏ ി െകാടുത്ത ഇം ിഷ് ഭുകളിൽ 
െവ ”േലാദ്ദ് ൎ േകാം െതാൻ” എന്നവർ’ഒ ം െചറിയവനല്ല. ഭക്തികായ്യൎത്തിൽ
ഈ മഹാെന്റ േപർ ഓേരാ വത്തൎ മാനപ ം മൂലം എ ം തിെപ്പടാതിരുന്നവ 
നായിരുന്നാലും ിസ്തേസ്നഹത്താൽ മു ം നിബ്ബൎ ന്ധിക്കെപ്പട്ടവനായിരു . ഇേദ്ദ 
ഹം ”േജാൻ ബന്നൎൽ” എന്ന നാമേധയം പൂ പുറെപ്പട്ട ബഗ്ദാദ്ദ് ഇന്ത്യ എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിലും പിെന്നെലാെണ്ടാൻ മുതലായ പട്ടണങ്ങളിലും അവിശ്വാസികേളാ 
ടും ദരി േരാടും സുവിേശഷം അറിയി േപാ . എന്നാൽ താൻ വാക്ക്സാമ◌ൎ 
ത്ഥ്യമുള്ള വനല്ലായ്കയാൽ തനി ള്ള ഹിപ്പിപ്പാൻ മന ള്ളതിെന സൂക്ഷ്മമായി
മ ള്ളവേരാടു പറ േബാദ്ധ്യം വരു വാൻ ബഹു യാസം എന്നറികെകാ
ഒരു നാൾ വളേര ദുഃഖി നി ആേലാചിച്ചെതെന്തന്നാൽ: ”ഞാൻ വല്ല ദയാക 
രമായ ിയെകാ എെന്റ കുടിയാന്മാ ൎ പിടി ത്തക്കതും എ ം മറപ്പാൻ
കഴിയാത്തതുമായ ഒരു ഉപേദശം കഴി , അതിനാൽ തെന്ന ഹിപ്പിക്കയും െച 
യ്യാം”.
ഒരു നാൾ വലിയ ആേലാചനസഭാേയാഗം പിരി േപായേശഷം താൻ തെന്റ
േകാവിലകേത്ത േപായി; പിേറ്റ ദിവസം കുടിയാന്മാർ പാ ൎന്ന ാമത്തിെല
പല സ്ഥലങ്ങളിലും േകാവിലകപുരേഗാപുരങ്ങളിലും താൻ പതിപ്പിച്ച പരസ്യമാ 
വിതു:
”ഏവരും അറിവൂതാക!
”ഇന്ന മാസത്തിെല ഒന്നാം തിയ്യതി രാവിെല 9 മണിതുടങ്ങി 12 മണിസമയം
വെര േകാം േതാൻ ഭുവും അവരുെട േമേനാനും അവരുെട ആഫീസിൽ (െകാ 
ട്ടാരത്തിൽ) ഉണ്ടാകും. ആ സമയത്തിന്നകം അവർ അവിെട പാട്ടം അടപ്പാൻ
വകയില്ലാത്ത തങ്ങളുെട എല്ലാ കുടിയാന്മാരുെട വാക്കിനിന്ന സവൎകണ ം തീ 

ൎ കടം ഇെള പാട്ടം വി െകാടു കയും െച ം. ഈ ന െട വാഗ്ദത്തെത്ത
ഉപകാരമാ വാൻ മന ള്ള ഏ”വരും താന്താൻ എല്ലാ കണ ം കടത്തിൽ
അകെപ്പട്ട വിവരവും എഴുതി അയേക്കണ്ടതല്ലാെത ഇേപ്പാൾ ൈകവശം ഉള്ള മു 
തൽപ്പട്ടികയും കൂെട ന െട മുമ്പാെക െകാ വ”േരണ്ടതാകു . Congleton”.
ഈ പരസ്യം വായിച്ച േശഷം ാമക്കാർ ഒെട്ടാഴിയാെത മി ം വിസ്മയി ം 
േപായി. ാമത്തിെന്റ മുക്കിലും മൂലയിലും ാമക്കാർ അവിടവിെട കൂട്ടമായി കൂ 
ടിനി : ”ഇെത പുതുമ! ഇെത പുതുമ!” എ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറ ം
അമ്പര ം ഭയെപ്പ ം േപായതല്ലാെത ചിലർ ഉടെന പുറെപ്പ ആഫീസിൽ െച  
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കയും പരസ്യെത്തെക്കാ താ യ്യൎമായി േമേനാേനാടു േചാദിക്കയും െച തി 
േമേനാൻ അവേരാടു: ”പരസ്യം തന്നാൽ തെന്ന െതളിവുള്ളതല്ലാെത അതി 

െന സ്ഥാപിച്ച ആെള ചൂണ്ടിക്കാണി ന്ന കാരം അതിെനാടുവിൽ േപരും
ൈകെയാപ്പം െതളിവായി ണ്ടേല്ലാ. അേതാ ബഹുമാനെപ്പട്ട എെന്റ യജമാനന 
വർകളുേടതാകു എന്നതി ഞാൻ സാക്ഷി” എ പറ അവെര വിട്ടയ 

കയും െച .
നിശ്ചയിച്ച ദിവസം അടു വരുേന്താറും ദരി ട്ടത്തിെല കലക്കവും േവവലാ 
ധിയും നന്ന വദ്ധൎി . പരസ്യത്തിെന്റ ഒടുവിെല വാചകെത്ത േത്യകം കു 
റിെക്കാണ്ട ചിലർ തങ്ങളുെട സവ്വൎകടത്തിൽനി ം വിടുവിക്കെപ്പേടണ്ടതി
ഏതാനും തങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ൈകവശം ഉള്ളതും കൂെട അ ഏ ി െകാടു 
ത്തിേട്ട ആവൂ എ വിചാരി , ഒ ം വകയില്ലാത്തവർ അല്ലായ്കയാൽ വാഗ്ദത്ത 
ത്തിെന്റ ഉപകാരത്തിൽനി അവർ സ്വമനസ്സാെല െതറ്റിേപ്പായി. മ ള്ളവ ൎ
കടംെപട്ട വിവരം യജമാനേനാടു അറിയിപ്പാൻ മനസ്സില്ലായ്കയാൽ ഇവ ൎം സാ 
ദ്ധ്യമായില്ല. േവെറ ചിലർ: ”ഇതു യജമാനെന്റ േനരംേപാ മാ മാെണ ം
നെമ്മ കളിപ്പിപ്പാൻ ഇഛ്ശി ന്നേതയു ” എ ം പറ . അേപ്പാൾ ഒരുവൻ:
”അല്ല, അങ്ങിെനയാവാൻ പാടില്ലേല്ലാ, തെന്റ വാക്കിെന തള്ളിപ്പറവാൻ പാടി 
ല്ലാത്തവണ്ണം യജമാനെന്റ േപരും ൈകെയാ ം ഉെണ്ടേല്ലാ” എ കായ്യൎമായി
ഉത്തരം െചാല്ലി. ഇങ്ങിെന പലർ പല കാരവും ആേലാചി ം ചിന്തി െകാ 
ണ്ടിരിെക്ക ചിലർ തങ്ങളുെട കടങ്കണ കൂട്ടിേച്ചത്തൎ ി നിേയാഗിച്ച വിവരവും
എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഒന്നാമതു അ േവശിച്ചവർ കടം വീട്ടിക്കിട്ടി 
യവരായി പുറ വരുേമ്പാൾ മാ ം പട്ടിക ഏ ിച്ചാൽ മതി എ പലരുെട 
യും അഭി ായമായിരു . അ യുമല്ല, ചിലർ യജമാനെന്റ വാക്കിൽ അേശഷം
േതറായ്കയാൽ തങ്ങൾ ള്ളതിൽനി ഒരംശം ഒളിപ്പി ം കള . േശഷമുള്ള 
വേരാ തങ്ങളുെട തുമ്പില്ലാത്ത േസ്നഹിതന്മാരുെട പരിഹാസവാ േക പരസ്യ 
െത്തയും അതിൽ അടങ്ങിയ താ യ്യൎെത്തയും അതിെന സ്ഥാപിച്ചി ള്ള യജമാ 
നെനയും േലശംേപാലും ചിന്തിക്കാെത ലഘുമനസ്സിൽ മറ വി തീേര ഓക്കൎാ 
െതേപായി.
അേപ്പാൾ പരസ്യത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച കുറിനാൾ ഉദി വ . അ കുടിയാ 
ന്മാരും കാണികളുമായ ഒരു വലിയ ജന ട്ടം ആഫീസിൻ മുമ്പിൽ എത്തി. 9
മണി അടി ന്നതി ചില നിമിഷം മുെമ്പ യജമാനൻ വണ്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങി,
ആഫീസിൽ െചന്ന ഉടെന വാതിൽ അെടക്കെപ്പടുകയും െച . പിെന്ന ഒമ്പ 
താം മണി അടി േമ്പാൾ അക ള്ള പൂ തുറ ന്ന ശബ്ദം േകട്ട ഉടെന വാ 
തിൽ വീ ം തുറ . പുറ നി ന്ന ജനങ്ങളിൽ യാെതാരുത്തനും മുമ്പായി കട 
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ക്കാൻ ൈധയ്യൎം േപാരാെത, അവൻ കടക്കെട്ട, ഇവൻ കടക്കെട്ട എ വിചാരി
തമ്മിൽ തമ്മിൽ േനാക്കിെക്കാ നിന്നേത ഉ . ചിലർ തങ്ങളുെട ദാരിദ്യാവ 
സ്ഥെയ അറിയിപ്പാൻ നാണി ം മ ചിലർ തങ്ങളുെട അവസ്ഥെയ ഉള്ളവണ്ണം
അറിയിച്ചാൽ വല്ല സഹായത്തി പകരം ശാസന തെന്ന ലാഭമായി വരുേമാ
എ ം മ ം സംശയി െകാ നിന്നിരു .
അേപ്പാൾ തങ്ങളുെട ചങ്ങാതികളുെട മുമ്പാെക കടങ്കണ കെള കൂട്ടിേച്ചക്കൎയും
അവരുമായി എെന്ത ം എ െയ ം എഴുതിെക്കാടുേക്കണെമ ം ആേലാചി 
ക്കയും െചയ്തിരുന്ന ര േപരിൽ ഒരുവൻ മറ്റവേനാടു: ”എേടാ! നീ ഒന്നാമതു

േവശി േശാധന െചയ്ക” എ പറഞ്ഞി ഇവൻ മറ്റവേനാടു: എെന്റ കഴ
നിെന്റ കഷ്ടേത്താടു തുല്യമല്ല” എ ം മ ം ഉത്തരം െചാല്ലിെക്കാ സമയം െവ 
റുെത കഴിെഞ്ഞങ്കിലും ആരും അക േപാവാൻ തുനിഞ്ഞതുമില്ല. ഇങ്ങിെന
ഓേരാരുവൻ മറ്റവൻ േവശിേപ്പാളും ഞാൻ താമസിക്കെട്ട എ വിചാരിച്ചേത 
യു .
ഏകേദശം 10 മണി മൂ വഷൎേത്താളം ധമ്മൎശാലയിൽ പാ ൎ ഉപജീവ 
നം കഴി െകാണ്ടിരുന്ന വാദ്ധൎക്യമുള്ള ദമ്പതിമാർ ജന ട്ടേത്താടു വ േച◌ൎ 
ന്നേപ്പാൾ: ”ബഹുമാനെപ്പട്ട േകാം േതാൻ ഭുവി ഞങ്ങളുെട എല്ലാ കടങ്ങളും
ഇെള െകാടുപ്പാൻ മന എ േകട്ടതു സത്യം തെന്നേയാ”? എ അവർ
േചാദിച്ചാെറ: ”അറിയുന്നില്ലാ, ഇതു വെര അേദ്ദഹം യാെതാരുത്ത ൎം അ കാ 
രം െചയ്തതായി േകട്ടി മില്ല” എ നി ന്നവരിൽ ഒരുവൻ പറ . അതി
കിഴവൻ: ”ആകെട്ട, ഇതുവെര എല്ലാവരും െച േനാക്കിേയാ?” ”ആരും ഇല്ല
എ മറ്റവൻ പറ .
ഇങ്ങിെന പറ െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ മഴെകാ ം െവയിൽെകാ ം പൂ  
േപായ പരസ്യം വൃദ്ധെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ പതി , ഉടെന അവൻ ഭായ്യൎേയാടു:
”ഇതാ എേടാ, േനാ ! ഈ പരസ്യം ഇവിെട പതിപ്പിച്ചതു െപരു നാളായിരി 
ക്കണം, എന്നാൽ അതിൽ ഭുവിെന്റ േപരും മു യും ഉണ്ടേല്ലാ; കായ്യൎം നിശ്ചയം
തെന്ന. വാ, ഇേപ്പാൾ നമു കടം വീട്ടി ചാവാൻ ൈദവം തുണ ” എ അതി 
സേന്താഷേത്താെട പറ െകാ ഭായ്യൎയുെട ക ം പിടി അകായിയിൽ

േവശിപ്പാൻ പുറെപ്പ .
അതു കണ്ടിട്ട മുഖപരിചയമുെള്ളാരുവൻ: ”നല്ലതു മൂപ്പേര, നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരു 
േമ്പാൾ പരമാത്ഥൎ ം അറിയിക്കേണ” എ ം, അതു േകട്ട മെറ്റാരുത്തൻ ഇളി  
കാട്ടി പരിഹാസേത്താെട: ”കിഴവ നന്മ വരെട്ട” എ ം പറഞ്ഞതു വൃദ്ധൻ  
ദ്ധിക്കാെത ൈധയ്യൎേത്താെട േവശി േപാ .
അക െചന്നേപ്പാേഴാ ഭുവും േമേനാനും മാ ം ഇരി ന്നതു ക . തന്ത
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തെന്റ കണേക്കാല കയ്യിൽ പിടി കുനിെഞ്ഞാ കൂപ്പി േമശയുെട േമൽ െവ 
ംെകാ : ”യജമാനനവകൎേള, ഇെതെന്റ കടങ്കണക്കാകു ; എനി വക

ഒ മില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇതുവെര ധമ്മൎ സ ത്തിൽ പാ ൎ ഉപജീവി .
എന്നാൽ കടം കൂടാെത മരിപ്പാൻ പാടുെണ്ടങ്കിൽ ഇനിയും അവിടത്തിൽ തെന്ന
പാ ൎ െകാള്ളാമായിരു ” എ പറ . അതി യജമാനൻ: ”ഞാൻ നി 
ങ്ങളുെട കടങ്ങെള തീ ൎ തരുെമന്നതു എ െകാ നിശ്ചയി വിശ്വസി  

”? ”എ േചാദിച്ചാേറ തന്ത: അതിെന്റ േഹതു എെന്ത ഞാൻ അറിയുന്നി 
െല്ലങ്കിലും യജമാനൻ അവർകൾ വാഗ്ദത്തം െചയ്ത കുറ്റി എനി കിട്ടി; അേതാ,
താങ്കളുെട ഒ ം മു യും ഉള്ള പരസ്യത്താൽ തെന്ന. അതിലുള്ള വാഗ്ദത്തമേ
എെന്ന ൈധയ്യൎെപ്പടുത്തിയതു” എ പറ .

ഭുവായ െകാം െതാൻ: ”ശരി, ഇതു തെന്ന മതി” എ െചാല്ലി േവഗം കണ 
കൂട്ടി ആ സംെഖ്യ ഹുണ്ടികയും എഴുതിച്ച േശഷം തെന്റ ഒപ്പി വൃദ്ധെന്റ

കയ്യിൽ ഏ ി . അേപ്പാൾ മുതുക്കിഴവൻ നന്ദിപൂ വന്ദി പിേന്നാക്കം വാ 
ങ്ങി സേന്താഷവാത്തൎ അയാല്ക്കാേരാടും അറിയിപ്പാൻ വാതിൽക്കൽ െചന്നാെറ
മഹാൻ അവേരാടു: ”ഇല്ലില്ലാ, നിങ്ങൾ അവേരാടു വാത്തൎ അറിയിക്കരുതു, അവ 
രും എെന്റ വാ വിശ്വസി ന്നതു ആവശ്യമാണ”, എ െചാല്ലി ദമ്പതികെള
ഉച്ചവെര മെറ്റാരു മുറിയിൽ ആ കയും െച .
ഇതിന്നിടയിൽ മറ്റാരും വരായ്കയാൽ േമേനാൻ തെന്റ യജമാനേനാടു ഈ വൃദ്ധരു 
െട ജീവിതാവസ്ഥ വിവരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഇവർ പല കാലം സുഖജീവനം കഴി  
െകാണ്ടിരിെക്ക കുറ്റംകൂടാെത അപകടത്തിൽ വീണു. ദരി രായി തീ ൎ എ

ഭു േബാധിച്ചേശഷം പാരം കനിവു േതാന്നി അവ ൎ പാപ്പൎാൻ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു
കുടിയും െകാടുേക്കണെമ ക ി േപാ .
പുറ നി ന്നവേരാ: കിഴവെന്റ വരവു കാണായ്കയാൽ മുഖേത്താടു മുഖം േനാക്കി
”ഇെതെന്തേടാ, േനരംേപാേക്കാ?” എ അേന്യാന്യം േചാദി തുടങ്ങി. ഉച്ച 
യും അടു എങ്കിലും േവശിപ്പാൻ ആ ൎം മനസ്സായില്ല. കിണികിണി എ
മണി 12 അടി തീരുകയിൽ കിഴവനും കിഴവിയും പുറ വരികയും െച .
”മൂപ്പേര പണം കിട്ടിേയാ? കിട്ടിേയാ?” എ നാനാഭാഗത്തിൽനി ം േചാദ്യം
ഉണ്ടായി. വൃദ്ധേനാ ഭുവിെന്റ ഒപ്പം മു യും ഉള്ള ഹുണ്ടികെയ എടു മറ്റവ ൎ
കാട്ടി െപാട്ടിച്ചിരി ഒ നിവി ൎ : ”ഹാ, ഇതു അം വാണിഭശാലയിേല ഒരു
േനാട്ടി തുല്യമേ ” എ പറ തെന്റ വഴി േപാകയും െച .
തൽക്ഷണം ഭുവും പുറ വ രഥേമറിയേപ്പാൾ എല്ലാവരും പിന്നാെല െച 

: ”യജമാനനവർകേള, എെന്റ എെന്റ കടവും തീേക്കൎണേമ! എെന്റ എെന്റ
കടഞ്ചീ ം ഇതാ, േനാക്കിെക്കാള്ളണേമ”! എ കൂക്കി ടങ്ങിയേപ്പാൾ: ”േസ്ന 
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ഹിതന്മാേര, സമയം െതറ്റി വാതിലും അെടക്കെപ്പ ” എ ഭു പറ രഥേമാ 
കയും െച .

എന്നാൽ മുപ്പതു വഷൎത്തിൽ അധികമായി തെന്ന പരിചയിച്ചറിഞ്ഞ കുടിയാ 
ന്മാർ തെന്റ വാക്കിെന മാണിക്കാെത ഇരി ം എ ഭു എേള്ളാളം ഊഹി 
ക്കായ്കയാലും കുടിയാന്മാരുെട അവിശ്വാസത്താൽ ജന്മിെയ കള്ളനാ കയാലും
ആശ്ചയ്യൎെപ്പ േപാകയും െച .
എന്നാൽ ിയവായനക്കാരാ! ഈ ഭുവി േമലായ പരമയജമാനെന കുടിയാ 
ന്മാർ ആയിരം വഷൎങ്ങളിൽ പരമായി തെന്റ കരുണാ വാഗ്ദത്തങ്ങെള വിശ്വ 
സിക്കാേതയും ഭാഗ്യദാനങ്ങെള െച വാങ്ങി അനുഭവിക്കാെതയും ഇരി ന്നതു
െകാടിയ കായ്യൎമേ , എ ഓപ്പൎാൻ സംഗതി വരുമേല്ലാ. ആകയാൽ ിയ 
സേഖ, സമയം െത ംവേര പുറ നില്ക്കരുേത!
Rev. J. Knobloch.
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MISCELLANEOUS
പലവിധമായതു

1. ആരിൽ ആ യിക്കാം എ േനാ ക ! ഒരു കുറുക്കെന്റ ഒരു മരത്തിേന്മൽ
കുത്തിരി ന്ന എല്ലാ െപടേക്കാഴികേളാടും പൂവേങ്കാഴികേളാടും സവ്വൎജ ക്കളു 
െട ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു നിത്യമായ സമാധാനെത്ത റി അറിയി .
അതിൻ കാരം ഇനി േമലാൽ െചന്നാ ം ആട്ടി ം പിേന്ന കുറുക്കനും േകാഴി 
കൾ ം േസ്നഹവും സഖിത്വവും വേരണം എന്നേ . ഇതിനാൽ കുറുക്കൻ ആ
േകാഴികെള ചതി അവ മരത്തിൽനി ഇറങ്ങി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം വശീക 
രിപ്പാൻ വിചാരി താനും. പൂവേങ്കാഴിേയാ ”അതു േകൾപാൻ എനി വളെര
സേന്താഷം” എ പറഞ്ഞിരിേക്ക തെന്റ തലെയ െപാന്തി േനാക്കി. ”നീ
എ കാണു ” എ കുറുക്കൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ”ഞാൻ ദൂര നായ്ക്കേളാടുകൂേട
വരുന്ന ഒരു നായാ കാരെന കാണു ” എന്ന പൂവേങ്കാഴി ഉത്തരം െചാല്ലിയാേറ
”എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിേട താമസിക്കയില്ല”’ എ കുറുക്കൻ നിലവിളിച്ചതിനു പൂ 
വേങ്കാഴി” നി നായ്ക്കൾ ം നിണ ം സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്ന കാരം ഞങ്ങൾ
കാണുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങളും നിേന്നാടുകൂെട ഇറങ്ങിേപ്പാരും” എ പറ .
കുറുക്കേനാ ”േവണ്ട ഈ സമാധാനം ഇതുവെര ആരും നായ്ക്കേളാടു അറിയിച്ചില്ല
എ ണ്ടായിരി ം; ഞാൻ േപാകെട്ട!” എ െചാല്ലി േപായ്ക്കള േപാൽ.

2. ാകൃതവിദ്യയിൽനി ചില േചാദ്യങ്ങൾ.
1. ഒരു നാളെത്ത കുപ്പിേയാടു മുറുേക െക െന്നങ്കിൽ അതിൽ െവള്ളം േവശി 
ക്കാത്തതു എ െകാ ?
2. വഷൎകാലത്തിൽ പലേപ്പാഴും െപട്ടികെളയും വാതിലുകെളയും അെടപ്പാൻ
ഇ യാസമാകുന്നതു എ െകാ ?
3. ഒരു കുപ്പി െവള്ളവും ഒരു കുപ്പി ആവിയും തമ്മിൽ കല ൎ ന്നതിനാൽ അവ
കുറ കി ന്നതു എ െകാ ?
4. അ ം ക രി ഒരു വലിയ ഭവനത്തിൽ മുഴുവൻ മണ വാൻ കഴിയുന്നെത 
ങ്ങിേന?
5. ഒരു സൂചി മിനുസമായി തീന്നൎാൽ സൂക്ഷ്മത്താെട െവള്ളത്തിൽ െവ േമ്പാൾ
മുങ്ങിേപ്പാകാെത നീ ന്നതു എ െകാ ?
3. നേപാലിേയാൻ എന്ന കീത്തൎ ിെപ്പട്ട ച വത്തൎ ി ഒരു േസനാപതിയുമായി
ഉലാവി നട ന്ന സമയത്തിൽ വ മടു ധരി ന്ന ഒരു കൂലിക്കാരൻ അവ 
െര എതിേര , താേഴാ േനാക്കിയതു െകാ വഴിയിൽനി െതറ്റിയില്ല.
േസനാപതി േകാപി പരുക്കശ ബ്ദേത്താെട ”േവഗം േപാ” എ ക ിച്ച 
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േപ്പാൾ ച വത്തൎ ി ”അരുതു ഭാരെത്ത വഹി ന്നവൻ അധികം മാനത്തി
േയാഗ്യനാകു വേല്ലാ. നാം െതറ്റിേപ്പാകേട്ട” എ പറ കൂലിക്കാ രൻ
നടേക്കണ്ടതിനു ഇടം െകാടു കയും െച .
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THE SPIDER
ചിലന്നി

ചിലന്നി എന്ന ജ വിെന ഏകേദശം എല്ലാ മനുഷ്യർ ഉേപക്ഷി , ചിലർ ഭയ 
െപ്പടുെന്നങ്കിലും േയാജനവും ബഹു ആശ്ചയ്യൎവുമുള്ളതാകു . അതിനു ര
ക മാ ം ഉെണ്ട വിചാരിേക്കണ്ട; എ ക കെളെക്കാ വ ക്കെള േനാ 

. ഹാ പിെന്ന അതു ഈച്ചകെളയും െകാതുകെളയും ഇ േവഗം ക പി 
ടി ന്നതു ആശ്ചയ്യൎമല്ലേല്ലാ എ നീ വിചാരി ം. എങ്കിലും ഒരു ഈെച്ച
വല്ലവിേധന നാനൂറു ക കൾ ഉണ്ടായാലും വലിയ ചിലന്നിെയയും അതിെന്റ
വലെയയും കാണുകയില്ല എ േകൾ െന്നങ്കിൽ കായ്യൎം എങ്ങിേന? അതു 
െകാ ഒരു കണിയിേലാ വലയിേലാ കുടുങ്ങാെത ഇരിേക്കണ്ടതിനു ക കൾ
േപാരാ ബുദ്ധിയും വിേവകവും കൂെട േവണം എന്നറിക ! ഈ ചിലന്നി അതിേവഗ 
തേയാെട ര മതിലുകളുെട നടുവിൽ െക ന്ന നൂൽ എ േയാ േനരിയതു എന്നി 
ം ക കെളെക്കാ കാണ്മാൻ യാസം േതാ ന്ന ഓെരാറ്റ നൂൽ എങ്ങിെന

എങ്കിലും ആറായിരം െചറിയ നൂലുകെളെക്കാ ഉളവാകു എ ശാ ികൾ
നിശ്ചയി . അെതങ്ങിെന അറിയാം എ േചാദിച്ചാൽ ചിലന്നിയുെട പിൻഭാഗ 

ആറു സഞ്ചികളു . ഓേരാ സഞ്ചി ഓരായിരത്തിൽ ചില്വാനം ദ്വാരങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്നതുെകാ ഓേരാ ദ്വാരത്തിൽനി ഒരു നൂൽ പുറെപ്പട്ടി ആ ആറായി 
രം നൂലുകൾ ഒന്നായി തീന്നൎേശഷം എ യും ഉറപ്പായ നൂലായി ചമയും. ഇതി 
േന്മൽ ചിലന്നി പിെന്നയും പൂണ്ണൎ ആ യേത്താെട കയറുകയും ഇറ കയും െച 

ന്നതു കണ്ടാൽ എ െചറിയ ജ വിൽ േപാലും ഇ വലിയ അതിശയങ്ങെള
േതാന്നിക്കയും ഒ ം മെറക്കാെത േവ ന്ന എല്ലാ കായ്യൎങ്ങൾക്കായി ചിന്തിക്ക 
യും െച ന്ന സൃഷ്ടാവിെന്റ മഹത്വെത്തയും ജ്ഞാനെത്തയും എേപ്പാഴും തിേക്ക 
ണ്ടതു. ചിലന്നികൾ പലമാതിരി ഉ . അവയുെട ൈന വിവിധങ്ങളായി ചില 
മാതിരി വീടുകളിലും േവേറ തരം വയലുകളിലും പാ ൎ വരു . വിലാത്തിയിൽ
വസന്തകാലത്തിൽ ചിലേപ്പാൾ ആകാശം െവളുത്ത നൂൽെകാ നിറഞ്ഞിരി 

. മരങ്ങളിേന്മലും ആളുകളുെട െതാപ്പിയിേന്മലും അതു കി ം; അെതെന്ത
ആളുകൾ പല സമയങ്ങളിൽ െവറുേത േചാദിച്ചേശഷം അതു െചറുവിധം കറുത്ത
ചിലന്നികളുെട ൈന എ നാം ഇേപ്പാൾ അറിയു . എ അ മായ ശക്തി 
യായാലും പല അ മായ ശക്തികൾ ഒരു കായ്യൎം തേന്ന നിവൃത്തി െന്നങ്കിൽ
ഫലം ആശ്ചയ്യൎമായി തീരാം എ ഇതിൽ കാണാം.
ഇതാല്യേദശത്തിൽ വളേര ആപ വരു ന്ന ഒരു ചിലന്നി ഉ . അതിെന്റ
േപർ തരന്തൽ എന്നാകു . അതു ചിലേപ്പാൾ മനുഷ്യെര േപാലും കടി കലശ 
ലായ ദീനം വരുത്താം. തളച്ചൎെകാ നില വീഴുംവേര നൃത്തം െച ന്നതി 
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നാൽ െസൗഖ്യമുണ്ടാകും എ ഇതാല്യർ വിചാരി . ഈ തു ന്നതിനാലും
വിയ ൎന്നതിനാലും വിഷം േപാേ ാകുേമാ അഥവാ അതു ഊഹേമാ എ നി 
ശ്ചയിക്കാൻ യാസം തേന്ന.
അേമരിക്കാഭൂഖണ്ഡത്തിൽ േവേറ ഒരു ആശ്ചയ്യൎമുള്ള മാതിരി ഉ . അതു ഈച്ച 
കെള മാ ം കടി തി ം എ നിരൂപിേക്കണ്ട. ഒരു െചറിയ മാതിരി പക്ഷി 
െയ േപാലും ഈ ചിലന്നി പി ട ൎ പിടിച്ചടക്കി െകാ കളഞ്ഞ േശഷം
പക്ഷിേയാടു കൂെട അതിെന്റ േചാരെയയും മുട്ടകെളയും കഴിച്ച കൂ ം. ഈ വലിയ
ചിലന്നിയുെട നിമിത്തേമാ ആ െചറിയ പക്ഷിയുെട നിമിത്തേമാ ഏതിെന്റ നിമി 
ത്തം അധികം ആശ്ചയ്യൎെപ്പേടണ്ടതു?

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1882 ജനുവരി 21

SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

ഹി രാജ്യം
1. മലയാളംജില്ല.— ഒ ര െകാല്ലങ്ങൾ മുേമ്പ എടു കളഞ്ഞി ണ്ടായിരു 
ന്ന തലേശ്ശരിയിെല രജി ാഫീ ഡിെസ 1-ാം൹ മുതൽ രണ്ടാമതും ആവ◌ൎ 
ത്തിച്ചിരി . ഇവിടേത്ത പുതിയ രജി ാരായി നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നതു പാല 
ക്കാട്ടിൽ സബ് രജി ാരായിരുന്ന ൈരരു റുപ്പിെനയാകു .
ഇ നാളും വിലാസംബന്ധകായ്യൎങ്ങളുെട നടപ്പിനായി വടേക്ക മലയാളം െത 
േക്ക മലയാളം എന്ന ര ഖണ്ഡങ്ങെളയും ഇേപ്പാൾ മൂന്നാക്കി വിഭാഗിക്കയും,
അതിൽ മദ്ധ്യഖണ്ഡത്തിേല െമസൂർ ലൂയിസ്സിെന ഡിപ ട്ടി ഇൻ ക്ടരായും നി 
ശ്ചയിച്ചിരി .
േകാഴിേക്കാട്ടിൽ ബാരി ായിരുന്ന ാക്ക്ൎ സാ ിെന നീലഗിരിയിൽ സബ്
ജഡ്ജിയായി നിശ്ചയിച്ചിരി .
മല റേത്ത െ ഷ്യൽ അസിസ്ടാണ്ട് കെലക്ടർ അണ്ടർവുഡ് സാ വർകൾ
തെന്റ ചില ആഫീ കേളാടു കൂേട ലക്ഷദ്വീപിേല വഷൎാന്തരകായ്യൎാേന്വഷ 
ണത്തിന്നായി നെവ മാസാദ്യത്തിൽ തീക്കപ്പൽവഴിയായി േപായിരി .
ഇവർ സാധാരണ േപാകുന്ന വഴി വി ഒരു പുതിയ വഴിക്കാണ േപായിരി  
ന്നതു. ഇവർ പുറെപ്പ േപായ വഴി കപ്പൽ ക്കാ ൎ നല്ല നിശ്ചയമില്ലാഞ്ഞി ം
കാ തക്കേക്കടായി ഊതിയതുെകാ ം വഴിെതറ്റി െകാച്ചി റമുഖ എത്തി
എ ം േക .
2. മ ാസ് സംസ്ഥാനം.— മ ാസിേല ഗവണ്ണൎരായി വന്നിരി ന്ന െമൗൺട്ട്  
വാത്തൎ എൽഫിൻെസ്താൻ ാൻഡ് ഡഫ് സാ വർകൾ ബഹു ാപ്തിക്കാരനും
ജനഗുണകാംക്ഷകനും ആകു . ഇേദ്ദഹം ജനാഭിവൃദ്ധി ഉതകുന്നതായ കായ്യൎ 
ങ്ങൾ വളേര െച ംേപാൽ. ഇേദ്ദഹം വന്നതിൽ പിെന്ന ഓേരാ സ്ഥലങ്ങെളയും
േപായി ക വരു . താൻ വന്നതിെന്റ േശഷം മ ാസിൽ മുഹമ്മദീയരിലുള്ള  
ധാനികൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു മംഗലപ ം െകാടുത്തതി മറുപടിയായി താൻ
അവേരാടു വിദ്യയിൽ മുതി ൎ വരുവാൻ തക്കതായ യത്നങ്ങൾ െചേയ്യണെമ ം
അങ്ങിെന തങ്ങളുെട കുലത്തിെന്റ പാരംപയ്യൎമായ വിദ്യാരതിെയ വളേത്തൎ ണ 
െമ ം ഉ പേദശി .
അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിേല യുദ്ധത്തിൽ ജയാളിയായി വന്നി ള്ള ീ ഫഡറിൿ
േറാബട്ട് ൎ നായകൻ മ ാസ് സംസ്ഥാനത്തിേല ൈസന്യാധിപതിയായി വ
കഴിഞ്ഞ നെവ മാസം 27-ാം ൹ സ്ഥാന േവശി . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു
ചി ം ഈ െകാല്ലേത്ത പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണ്മാനു .
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ദാചലംതാലൂ കേച്ചരിയിൽ കഴിഞ്ഞ നെവ മാസം 3-ാം ൹ ഒരു എരുമ െപ 
റ്റ മനുഷ്യശിരസ്സി തുല്യമായ ഒരു തലയും 4 അടി നീളമുള്ള ഉടലും ഉള്ളതായ
ഒരു ജ വിെന െകാ വന്നിരു . അതിെന െപ അ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാെഴ 

ച േപായി. T. Vurgese, B. A.
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വിലാത്തിയിൽനി ചില വത്തൎ മാനങ്ങൾ

േ െസ്തൻസാ വകൎൾ ഇേപ്പാൾ ഐല്ലൎന്തിലുള്ള മത്സരെത്ത എങ്ങിേന
എങ്കിലും കീഴട വാൻ മുതി ൎ . അവിെടയുള്ള കുടിയാെര എേപ്പാഴും മത്സ 
രിപ്പി െകാ ജകളിൽ അതൃപ്തി ജനിപ്പിപ്പാൻ ഇടവിടാെത മി ന്ന
െഫെന്നൎൽ (Farnell) സായിെന തടവി ലാ വാൻ രാജ്യത്തിെല മ ികൾ
നിശ്ചയി . ഉപരാജാവിനു ക ന കിട്ടിയ ഉടേന ആ മത്സരക്കാർ പാ ൎന്ന
വഴിയമ്പലേത്ത ആെള അയ . ആ സായ്പ് ഒ ം അറിയാെത ക
ചിന്തയറ്റവനായി ശയ്യേമൽ കിട . ക ന േകട്ടേപ്പാൾ വളേര ആശ്ചയ്യൎെപ്പട്ടാ 
ലും അവഗം അനുസരി േപാലി ാെര പിെഞ്ച േവെറ ഒരു അമ്പലത്തിൽ

േവശിച്ചതല്ലാെത മെറ്റാ ം ഉണ്ടായില്ല. അ മത്തിലും തകറാറിലും രുചി 
ന്ന ആളുകൾ വളേര േകാപി മ ികെള വളെര ഭീഷണി കൂ കയും െച .

മ ള്ളവേരാ സംഭവിച്ചതു േക എ യും സേന്താഷി െകാ സ്ഥാനാപതി 
കേളാടു ഉപചാരവാ ഉണത്തൎ ി എ േകൾ . േ െസ്തൻസായ്പ്
ഇേപ്പാൾ രണ്ടാം വിശിഷ്ടമത്സരക്കാരനാകുന്ന ദിേല്ലാൻ (Dillon) സാ ിെന
കൂെട തടവിേല അയ ന്നതിനാൽ താൻ കാണിച്ച കടുപ്പത്തിൻ നിമിത്തം
തനി അനുതാപവും ഭയവും ഇല്ല എ കാ . മഹാരാണിയിൻ കുമാരിയുെട
ഭത്തൎ ാവാകുന്ന ഖാനദസംസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപരാജാവു ഭായ്യൎെയ കാണണ്ടതിനു
സ്വേദശത്തിേല െച .
ഗമ്മൎാന്യരാജ്യത്തിൽ അവർ രാജസെഭക്കായി പുതിയ തിനിധികെള െത 
രിെഞ്ഞടു . പല പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എ യും തക്കൎിച്ച േശഷം
മുേമ്പത്ത തിനിധികൾ മിക്കവാറും വീ ം േയാഗത്തിൽ േചരും എ േകൾ 

. സ്ഥിതിസമത്വക്കാരുെട (Socialits) സംഖ്യെപരുകി എ വായി ന്ന
തു വളേര സങ്കടകരമായ വത്തൎ മാനം.
ഔ ിയരാജ്യത്തിൻെന്റ ഒന്നാം മ ിയാകുന്ന ൈഹമെല്ലൎ കത്തൎ ാവു ഒെക്താ 
ബർ മാസത്തിൽ മരിച്ചതിനാൽ രാജ്യത്തിൽ എ ം വളേര ദുഃഖമുണ്ടായി. ഈ
മഹാൻ ദീനത്തിൽ കിടക്കാെത യദൃഛ്ശയാ കഴി േപായതുെകാ ഭാെയ്യൎ 

അതു സഹിപ്പാൻ എ േയാ യാസം േതാന്നി. മദാമ്മയും പിെഞ്ച ം എ
ഭയെപ്പടുവാൻ സംഗതിവന്നിരി . ശവസം ാരം നട ന്ന സമയത്തിൽ
ഈ വിശ്വസ്തനായ മ ിെയ എ യും േസ്നഹി ന്ന ച വത്തൎ ി കര വിധ 
വെയ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ മി . ഈ മഹാൻ എേപ്പാഴും സമാധാനത്തിന്നായി
ആേലാചിച്ചതുെകാ േവെറ േകായ്മകളും തങ്ങളുെട സങ്കടത്ത പലവിേധന
കാണിക്കയും െച .
ഇതാല്യരുെട രാജാവു ഔ ിയരാജ്യത്തിെന്റ ച വത്തൎ ിെയ കാേണണ്ടതി
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വിയന്നപട്ടണത്തിേല െച . ആ ച വത്തൎ ി ഇനി പിേന്നയും രാജാവിെന
കാണ്മാൻ േരാമനഗരത്തിേല യാ െച ം എ േകൾ . ഈ ര
രാജ്യക്കാ ൎ ചില േദശങ്ങളുെട നിമിത്തം എേപ്പാഴും ഈഷൎ്യയും േദ്വഷ്യവും
ഉണ്ടായതുെകാ അേ ആ ര നൃപന്മാർ തങ്ങളുെട മമതെയ ഇ സി 
ദ്ധമാക്കി കാ വാൻ പുറെപ്പ േപായി. അതു േത്യകമായി ഇതാല്യെര കുെറ
ശമിപ്പി ം എ ആശി .

ാഞ്ച് രാജ്യത്തിൽ ഇേപ്പാൾ ഗമ്മൎാനരുെട ഉ ൈവരിയാകുന്ന ഗെമ്പത്താ 
സാ വകൎൾ ഒന്നാം മ ിയായി തീരും. മുെമ്പ തിനിധിയായി എേപ്പാഴും

ജകളുെട ന്യായങ്ങൾ േവണ്ടി തക്കൎിച്ച ഈ വാചാലൻ ഒന്നാം മ ിയായി
എങ്ങിേന വാഴും എ അേനകർ േചാദി . േകായ്മയുെട േനെര തക്കൎി
മത്സരി ന്നവരിൽ പലേപ്പാഴും പ രാജാക്കന്മാരുെട അഹംഭാവവും പ
നിഷ്കണ്ടകരുെട സാഹസവും അടങ്ങിയിരി എന്നറിക! ഗമ്മൎാനേരാടു

തി ിയ െചേയ്യണം എ ഈ ഗെമ്പത്ത എേപ്പാഴും നിലവിളിച്ച േശഷം
അധികാരം കി ം എ കണ്ട ഉടേന ഗമ്മൎാനരാജ്യത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥ കാണ 
ണ്ടതിനു അേങ്ങാ യാ െച . മടങ്ങി വന്ന േശഷം പറഞ്ഞേതാ ”ഗമ്മൎാനർ
ആയുധവഗ്ഗൎെത്ത ധരി യുദ്ധത്തിന്നായി ഹാജരായിരി ” എന്നേ .
ഗമ്മൎാനർ ജാഗരി ഒരു ങ്ങിയിരി എ ഈ മഹാൻ കണ്ടതുെകാ
പേക്ഷ തി ിയയുെട കായ്യൎെത്ത ഇനി ചില വഷൎങ്ങേളാളം താമസിപ്പി ം
എന്നാശി . ഗെമ്പത്ത ഗമ്മൎാന്യരാജ്യത്തിലിരി ന്ന സമയത്തിൽ
ബിസ്മാക്ക്ൎ ഭുവിെന കാണ്മാൻ വിചാരി എ ള്ള തിനട .
1870-ാമതിൽ ഗമ്മൎാനർ ൈകവശമാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങെള െചാല്ലി ഒരു
വാ േപാലും സംസാരിക്കരുെത ബിസ്മാക്ക്ൎ ഭുവും നാം ഗൂഢമായി മാ ം
അേന്യാന്യം കാണാം എ ഗെമ്പത്തസാ ം തീെര പറഞ്ഞ തുെകാ കാ◌ൎ 
യ്യം നിഷ്ഫലമാേ ായി എ േകൾ . തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണുന്നതിനാലും
വളേര ഫലം വരുമായിരി ം എ ആശിപ്പാൻ വഹിയാ.

https://thalilakkam.in/




