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THE LORD’S PRAYER
ക ൎ ാത്ഥൎ ന

IX-ാം പുസ്തകം 36-ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ
നീ ാത്ഥൎ നയിൽ ഒരു പിതാവിേനാടു സംസാരി . അെതങ്ങി േന കഴി 
യും? ഇതിന്നായി നിണ അധികാരം കിട്ടാഞ്ഞാൽ അങ്ങിേന വിളി ന്നതു
ൈദവദൂഷണം അേ . ൈദവം നമു ം ഒരു പിതാ വായിരി എന്നതു ി 
സ്തീയമാഗ്ഗൎത്താലേ ഈ ഭൂമിയിൽ അറിയാ യ്വ . ചില ജാതിക്കാർ അതു
േക ചിരി ം. അ ിഖാഭൂഖണ്ഡത്തി േല ചില ജാതിക്കാർ ൈദവം ഒരു ദുഷ്ടമൃ 
ഗം എന്ന േപാേല മനുഷ്യെര ഉപ വി നശിപ്പിപ്പാൻ േനാ ന്നവനേ എ
വിചാരി . മ ള്ളവർ അവൻ ഒരു നിഷ്കണ്ടകനായി ഈ േലാകെത്ത ഭരി 

; അവെന ഭയെപ്പടുന്നതിനാലും മുഖ തി പറയുന്നതിനാലും മാ ം ശ മി 
പ്പിക്കാൻ കഴിവു എ ഊഹി . േവേറ ജാതിക്കാരുെട ൈദവം ഒരു മാ 
തിരി പാവയേ : ഇഷ്ടം േപാെല െചയ്താൽ അവെന ലാളി ം എങ്കിലും അവ 
െര ദുഃഖിപ്പി േമ്പാൾ അവെന ശപിക്കേയാ പേക്ഷ അ ടിക്ക േപാലും െച ം.
േവേറ ജാതിക്കാരുെട േദവന്മാർ മനുഷ്യെര ആദ രിയാേത സ്വഗ്ഗൎത്തിൽെവ
സ്വന്തകായ്യൎെത്ത േനാക്കി മനുഷ്യെര േപാ േല സുഖിക്കയും മനുഷ്യരുെട േദാ 
ഷങ്ങളിലും േഭാഷത്വങ്ങളിലും അക െപ്പടുകയും െച . ൈദവം പിതാവായി
മനുഷ്യെര േസ്നഹി ഒരു പിതാവിെന േപാെല കരുണയും വാത്സല്യവും െകാ 

സ ണ്ണൎനായി ന െട മീേത വാഴുന്നതു ഒരു മനുഷ്യൻ സങ്ക ിച്ച കായ്യൎം
അല്ല, അതു ൈദവത്തിെന്റ ഹൃദയസ്ഥനാകുന്ന േയശു ി ൻ നമു അറിയി .
ൈദവം മനുഷ്യെര േസ്നഹി എ ള്ളതു ഈ േയശുവിെന്റ വരവിലും വൃ 
ത്തിയിലും മരണത്തിലും കാണായി വ താനും. പിതാവു എ ള്ള എ േയാ
മധുരമുള്ള നാമം േയശു നമു െവളിെപ്പടുത്തി എന്നറിക. ഈ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ
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ൈദവം നിെന്റ പിതാവാകു എ നീ അ റിയു േവാ? ഒരു കുട്ടി പൂണ്ണൎേസ്ന 
ഹേത്താടും ആ യേത്താടും അഛ്ശ േനാടു ” ിയ അപ്പാ” എ പറയുന്ന കാ 
രം സത്യത്തിൽ ൈദവെത്ത വിളിപ്പാൻ നിന കഴിയുേമാ? നീ പാപത്തിലും
വല്ലായ്മയിലും രുചി ച്ച പിശാചിെനയും അവെന്റ വൃത്തികെളയും േസവിപ്പാൻ
ഇഛ്ശി െന്നങ്കിൽ ക ൎ ാത്ഥൎ നെയ കഴിേക്കണ്ട. മഹാൈദവെത്ത ”പി
താവു” എന്ന നാമത്താൽ അപമാനിേക്കണ്ട. ഈ അവസ്ഥയിൽ ” ഷ്ടാവു”
”ൈദവം” ”ഈശ്വരൻ” തുടങ്ങിയുള്ള േപർ വിളിച്ചാൽ മതി. പു ത്വം ാപിച്ച 
വ ൎ മാ ം ൈദവെത്ത പിതാവു എ വിളിപ്പാൻ അധികാരമു . ഈ പു 

ത്വം ശിക്കെപ്പട്ട കത്തൎ ാവിൽ വിശ്വസി ന്നതിനാലെ ലഭി ം. അവ 
െന്റ പു ത്വത്തിൻ മൂലമായി മാ ം ൈദവം നിെന്ന ഒരു കുട്ടിയായി വിചാരി
ദെത്തടു കയും െച ം. ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ മകൻ എന്നറിയുന്നതിൽ എ  
യും ആശ്വാസവും സേന്താഷവും അടങ്ങിയിരി . ഒരു കപ്പൽ ഒരു നാൾ െകാ 
ടുങ്കാറ്റി ൽ തിരകൾ അടി ഏകേദശം െപാട്ടാറായ സമയ കപ്പല്ക്കാർ ഒക്ക
യും വിെറ ഭയേത്താേട ഇേങ്ങാ ം അേങ്ങാ ം പാ െകാണ്ടിരിേക്ക ചുങ്ക 
ക്കാരെന്റ െചറിയ മകൻ യാെതാരു േപടി കാട്ടാെത കുത്തിരു കളി േപാ 

. ”കപ്പൽ മുങ്ങിേപ്പാകുെന്നങ്കിലും നീ േപടി ന്നി േല്ല” എ ഒരു കപ്പല്ക്കാരൻ
കുട്ടിേയാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ ”ഭയം േവണ്ട എെന്റ അഛ്ശൻ ചുക്കാങ്കാരൻ ആകു 

വേല്ലാ” എ കുട്ടി പറ വീ ം കളി . അതു ഒരു കുട്ടിയുെട ആ യം
തെന്ന. ഹൃദയം ഭീതി െകാ നിറ ം േവദനയും ഉപ വവും നിെന്ന അതി  
മി ം അ േനക ആ ഹങ്ങൾ നിെന്ന ഇളക്കിയും െകാണ്ടിരിേക്ക നീ ഒരു നല്ല പി
താവിെന്റ മുമ്പാേക നി എന്നറിക! പിതാവു എ ള്ള വാ ഉള്ളവണ്ണം
ൈദവേത്താടു പറയുന്നതിനാൽ ഈ ഭൂമി ഒരു സ്വഗ്ഗൎ മായി ചമയും താനും. നീ
ഒരു രാജാവിെന്റ കുമാരെനക്കാൾ വലിയവ നും ഭാഗ്യവാനുമാകെകാ അന്യമാ 
യവെറ്റ െകാതി ന്നതു എ െകാ ? അതുെകാ നിണ ൈദവത്തിെന്റ
ഹൃദയെത്ത ഒരു പിതാവി െന്റ ഹൃദയം എ െവളിെപ്പടുത്തിയ േയശുവിൽ വിശ്വ 
സി ന്നതി നാൽ നീ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനും ൈദവമകനുമായ്ത്തീേരണം. ഇനി
ൈദ വത്തിൽ സംശയിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല: വല്ലതും നിേഷധിച്ചാലും ക ഷ്ടത്തിൽ
നിെന്ന േവശിപ്പിച്ചാലും അവൻ നിെന്റ പിതാവാകു എ ഓ ൎ െകാൾക.
എങ്കിലും ”യഥാ ൈദവം തഥാ ഭക്തിഃ യഥാ മാതാ തഥാ സുതാ” എന്ന േപാെല
നീ ഇ നല്ല പിതാവി പാ മാ യി തീരുവാൻ ജീവപയ്യൎന്തം മിേക്കണം.
കൂട േട ഒരു ാത്ഥൎ ന കുഴി ം െകാ പാപേസവയാലും ജഡേസവയാലും
ൈദവത്തിൻ േന േര മത്സരി ന്നവർ വിട മക്കളേ . മഹാൈദവം നിെന്ന
ഒരു പി താവിെന്റ േസ്നഹേത്താേട കടാക്ഷിച്ച താ െന്നങ്കിൽ നീ ഒരു കുട്ടിയു െട
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സുശീലത്താലും അനുസരണത്താലും തിേസ്നഹത്താലും അവെന യും അംഗീക 
രിക്കയാവൂ.
എന്നാൽ ഈ പിതാവു നിേന്റവൻ മാ മല്ല അവൻ ”ഞങ്ങളുെട” പിതാവു എ
ഒടുവിൽ േയശു സൂചിപ്പി . അവൻ എല്ലാ മനു ഷ്യരുെട പിതാവായ്ത്തീരുവാൻ
ആ ഹി . നീ നിെന്റ അേപക്ഷ കെളയും സങ്കടങ്ങെളയും മാ ം ഓ ൎ  
െന്നങ്കിൽ നരവംശെത്ത മുഴുവൻ രക്ഷിപ്പാൻ താ യ്യൎെപ്പടുന്ന ൈദവത്തിൻ മുമ്പാ 
േക ലജ്ജിേക്കണ്ടത് എ ന്നേല്ല. ഈ പിതാവിെന്റ സന്നിധാനത്തിങ്കൽ നിെന്റ
ഹൃദയവും വിശാലമായ്ത്തീേരണം. േവേറ കുട്ടികൾ ഈ പിതാവിെന്റ വീട്ടിൽ പാ◌ൎ 

. ൈദവം ന െട പിതാവു എ അറിയാത്തവെരയും അവെന പിതാവാ 
യി സ്വീകരിക്കാത്തവെരയും വിേശഷാൽ നീ ഓേക്കൎണ്ടതു. പ ലർ ഈ പരമാ◌ൎ 
ത്ഥമായ പിതാവിെന്റ േസ്നഹെത്ത ഓ ൎന്നില്ല താനും. ഒരു െകാല്ലത്തിൽ മൂ
നാലു വട്ടം അവെന്റ മുമ്പാേക ജപി ന്നതു അവ ൎ മതി. േശഷി ന്ന സമ 
യത്തിൽ അവെന്റ േസ്നഹെത്തയും അനു ഹെത്തയും അനുഭവിക്കാെത അവർ
പൂണ്ണൎസുഖികളായിരി എ േതാ . ഇവെരയും ഓത്തൎ ി ഈ ക◌ൎ 

ാത്ഥൎ നയുെട ആ രംഭം തെന്ന ഒരു പക്ഷവാദമായി തീന്നൎാൽ െകാള്ളാം.
പിേന്ന ”ഞങ്ങളുെട പിതാേവ” എ ാത്ഥൎ ി േന്താറും മ ള്ള വരും നിേന്നാടു
കൂേട ൈകകെള ഉയർത്തി ാത്ഥൎ ി എ ഓ േക്കൎണം. ”ഞാൻ ശു 
ദ്ധസാധാരണസഭയിലും വിശ്വസി ” എ നാം ന െട വിശ്വാസ മാണ 
ത്തിൽ ഏ പറയു വേല്ലാ. നി ന്നാടു കൂേട ആ ഏകപരമാത്ഥൎ മായ പിതാവി 
േനാടു െകഞ്ചി യാചി ന്നവെര ഒെക്കയും ഓ ൎേന്താറും എല്ലാ അസൂയയും
േദഷ്യവും നീങ്ങി ഈ നല്ല പിതാവിൻ നിമിത്തം മനുഷ്യർ എല്ലാവരും എെന്റ
സേഹാ ദരന്മാർ എ ം അവരുെട കഷ്ടവും ആനന്ദവും എേന്റതുമാകു എ ം
വിചാരിേക്കണം. സ്വഗ്ഗൎത്തിലും ഭൂമിയിലും പാ ൎ വരുന്ന ഈ വ ലിയ കുഡും 
ബെത്ത ഓത്തൎ ി ൈധയ്യൎെപ്പ സേന്താഷിക്കാമേല്ലാ. ഞാൻ സ്വകായ്യൎമായി
എെന്റ ൈകകെള ഉയത്തൎ ാെത കത്തൎ ാവിെന്റ ജനം എല്ലാ ദിക്കിൽ എനി
േവണ്ടിയും സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ എൻ പിതാവി േനാടു ാത്ഥൎ ിച്ചാൽ ഇതിെന്റ അനു 

ഹം എനി ലഭി ം നിശ്ചയം.
ഇവ്വണ്ണം ഈ ക ൎ ാത്ഥൎ നയുെട മുഖവുരയിൽ തെന്ന േയശു േബാധന 
വും ആശ്വാസവും േവ േവാളം അടക്കിെവച്ചിരി . ഈ ാത്ഥൎ ന കഴി  
േമ്പാൾ നാം ഇനി ഇഹത്തിലല്ലാത്ത ന െട സ്വേദ ശെത്തയും ഈ സ്വഗ്ഗൎത്തി 
ലുള്ള ന െട ിയപിതാവിെനയും േലാക ത്തിൽ എ ം ചിതറി പാ ൎന്ന
എല്ലാ ൈദവമക്കെളയും പൂണ്ണൎമന േസ്സാേട ഓ ൎവാൻ ൈദവം തേന്ന നെമ്മ
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ഉത്സാഹിപ്പിേക്കണ്ടതി നീ യും ഞാനും എ യും ആ ഹിേക്കണ്ടതു.
(േശഷം പിന്നാേല.)
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THANKFULNESS
നന്നി

ഏറിയ ആളുകൾ അനുഭവി ന്ന ഉപകാരങ്ങൾ വീട്ടിെക്കാടു ന്ന കൂലി കൃത 
ഘ്നത ആകു . മഹാകഠിനേദാഷമാം ഈ നന്ദിേകടു മനുഷ്യ െന്റ പാപസ്വഭാ 
വത്തിൽനി ഉത്ഭവി വരു . ഗവ്വൎത്തിൽനി ം േബാധ റവിൽനി ം
തേന്ന. െപാങ്ങച്ചം െകാ ഉപകാരിയുെട ദ യെയയും അനുഭവിച്ച ഉപകാരത്തി 

താൻ അേയാഗ്യൻ ആകു എ ന്നതിെനയും മറ ന്നതു . കൃതഘ്നതയുെട
അടയാളേമാ ഉപകാര ത്താൽ തൃപ്തിവരാേത പേരാപകാരി യാെതാരു ത പ 
കാരവും െച യ്യാേത അധികം ഉപകാരങ്ങെള ആ ഹിക്കയും േചാദിക്കയും െച  
ന്ന തു തേന്ന. നന്ദിേകടുള്ളവൻ പേരാപകാരിെയ ദുഷിക്കയും നെന്മ പക രം
തിന്മ െചയ്കയും െച ം. നന്ദിഭാവത്തിൻെറ ഉറവിടം മനത്താഴ്മ യും സത്യത്തിൻ
പരിജ്ഞാനവും ആകു . അതിൻ ഫലേമാ വിനയമു ള്ള സ്വഭാവവും ൈദവഭക്തി 
യും തേന്ന. കൃതജ്ഞ മാ േമ അനുഭവി ന്ന ഉപകാരങ്ങെള സേന്താഷമാ 
യി അനുഭവിപ്പാൻ പാടു . പിേന്ന ൈദവം (സങ്കീത്തൎ നം 50, 23) പറയുേമ്പാ 
െല േസ്താ മാകുന്ന ബലിെയ കഴി ന്നവൻ എെന്ന മഹത്വെപ്പടു ം വഴിെയ
യഥാസ്ഥാനമാകുന്നവ ഞാൻ ൈദവരക്ഷെയ കാണിക്കയും െച ം.
മരണപയ്യൎന്തം കൃതജ്ഞത കാണി ര ആളുകളുെട ഒരു കഥ താേഴ പറയാം.
യൂേരാപഖണ്ഡത്തിേല സീബൻ ബീഗ്ഗൎൻ എന്ന രാജ്യത്തിൽ മാബൎ ഗ്ഗൎ് എെന്നാരു
െചറു നഗരമു . അവിേട പുതുതായി വിവാഹം കഴി ച്ച ദരി നായ ഒരു തച്ചൻ
പാത്തൎ ിരു . െ െതനിക്ക് എ അവ െന്റ േപർ. അവെന്റ ഭാെയ്യൎ അവ 
കാശമായിരുന്ന ഒരു വീടും പറ ം ഉണ്ടായിരുന്നി ം വീ സാമാനങ്ങളും പണി 
േക്കാ കളും ഏറിെയാ സമ്പാദിപ്പാൻ ആവശ്യമാകയാൽ പണത്തി വള 
േര മുട്ടണ്ടായിരു . നഗരത്തിൽ അവെനക്കാൾ ായവും പണിയിൽ അധി 
കം പരിചയവുമു തക്ഷകപരിഷകൾ പാ ൎക െകാ ആളുകൾ ആദ്യം അ
വ അധികം പണി െകാടുത്തില്ല. ആയതു നിമിത്തം ഒരു ആശാരിെയ സ്ഥി 
രമായി കൂലി െവപ്പാൻ കഴിവില്ലാേത സ്വന്തൈകെകാ എല്ലാ വൃത്തിക 
െള തീ ൎകയും ഈച്ചൎപണിയുള്ളേപ്പാൾ മാ ം ഒരു കൂലിക്കാ രെന വിളിക്ക 
യും െച ം. അവനിൽ സാമത്ഥൎ ്യവും വിശ്വസ്തതയും ൈദവ ഭക്തിയും ഉണ്ടായ 
തിനാൽ നാൾ് നാൾ ജനങ്ങൾ അധികം പണികെള അവ െകാടുപ്പാൻ തുട 
ങ്ങി. ഇേപ്പാഴാകേട്ട ഒരാശാരിെയ തുെണക്കായി െവക്കാം എ നിനെച്ചങ്കിലും
ഭായ്യൎയുമായി ആേലാചിച്ചതിൽ തങ്ങ ളുെട പരാധീനം നിമിത്തം കൂലി ഭക്ഷണാ 
ദികെള ശരിയായി നട വാൻ ാപ്തി വന്നിട്ടില്ല എ ക ആശെയ സാധി 
പ്പിപ്പാൻ കഴിവി ല്ലാെത േപായി. എന്നാൽ അവർ ഭയെപ്പട്ടം േസ്നഹി ം േപാ 
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ന്ന ൈദ വം േചാദി ന്നതിെനയും നിെന ന്നതിെനയും ധാരാളമായി അവ◌ൎ 
െകാടു . അവർ േചാദി ം മുേമ്പ അവരുെട വഴികെള മത്തിൽ ആക്കി.

ഒരു ദിവസം കീറ ണി ഉടു ം പല പട്ടിണി ഉറക്കിള കളാൽ െമലി ം ചു 
ളി ം ക്ഷീണി ം േപായ ഒരാശാരിബാല്യക്കാരൻ െ െതനിക്ക് എന്നവെന്റ
പണിസ്ഥലത്തിൽ എത്തി പണി േചാദി ച്ചാെറ: നിെന്ന കണ്ടാൽ നീ ഒരു േപാ 
ക്കിരിയും ഭിക്ഷക്കാരനുമാകുന്നത ല്ലാെത നല്ല വർത്തിക്കാരനല്ല എ എനി 

േതാ എ പറ ഞ്ഞതി : അല്ല യജമാന! എെന്റ േപർ െവൻ ി
എന്നാകു . തു ക്കൎർ എെന്റ ഊരിൽ കട എെന്നയും എനി ള്ളതിെനയും
കവ ൎ െകാ േപായി. വീടും മ ം ചു ം അഛ്ശന്മാെര െകാ ം കള .
ൈദവഗത്യാ ഞാൻ അടിമയിൽനി ഓടിേപ്പാ . മൂന്നാ വട്ട മായി അേഹാ 
വൃത്തി ഇല്ലാെത നട . നാെട ം ഞാൻ സഞ്ചരി വൃത്തിെയ േചാദി 
ച്ചി ം ആരും ദയ കാണിച്ചില്ല. ഇരപ്പാേനാ ഇനി നാണവും മേനാവ്യസനവു 
മു . ഇനി ള്ള വിശ സഹി കൂടാ. ദയെചയ്ത എനി വൃത്തി തന്നാൽ
നിങ്ങൾ് ം േതാല്വി വ രികയില്ല നിശ്ചയം.
െ െതനിക്ക് ഇതു േകട്ടാേറ പരീക്ഷക്കായി അവ ഒരു വൃത്തി ഭരേമ ി .
ആയതിെന െവൻ ി എ യും വിേശഷമായി േവഗത്തിൽ തീത്തൎ തിനാൽ  
െതനിക്കി ൈധയ്യൎം വ അവെന സ്ഥിരമായി പ ണിക്കാക്കി. അേന്നരം
അവെന്റ ഭായ്യൎയായ മറിയ പണിസ്ഥലത്തിൽ ഭത്തൎ ാവി മുത്താഴം െകാ
വന്നേപ്പാൾ ഈ െവൻ ിെയ ക അ മ്പര േപായി ം ഭത്തൎ ാവിെന അനുസ 
രി അവ ം ഭക്ഷിപ്പാൻ െകാ ടു . ഈ ആഹാരെത്ത െവൻ ി ൈദവ തി 
േയാേട അംഗീകരി . ഞാൻ അധികം ഭക്ഷിക്ക െകാ നിങ്ങൾ ആശ്ചയ്യൎെപ്പ 
േടണ്ട, ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചി ഇേന്ന ര ദിനമായി എ പറ . തൽക്ഷണം
താ നും ഭായ്യൎയുമായി ഈ െവൻ ിെയ ൈദവനാമത്തിൽ ൈകെക്കാ . അവ◌ൎ 

ദാരി ്യമുെണ്ടങ്കിലും െവൻ ി അതിലും തൃപ്തിെപ്പ ഉത്സാഹ സാമത്ഥൎ ്യങ്ങ 
ളാൽ വൃത്തിയിൽ യജമാനെന സാദിപ്പി . േമ േമൽ എല്ലാ നഗരക്കാരും

തി ഏറി വന്ന ഈ െ െതനിക്കി വി ശ്വാസേത്താേട െതാഴിൽ ഭരേമ ി
െകാടു . ഇങ്ങിെന ഇരിക്കേവ നഗരാഢ്യൻ അവ സാരേമറിെയാരു കരാർ 
പണിെയ ഏ ിച്ച അവ സ്ഥെയ അ ം വിവരി പറവാൻ ആവശ്യം.
ആ നഗരത്തിൽ വലിെയാരു ൈദവാലയമു . ഇതിെന്റ വലിയ േഗാപുരത്തിൽ
ഒരു വലിയ മണിെയ ആേക്കണ്ടതിന്നായി മഹാബലമു ള്ള ഒരു മരച്ചട്ടം ഉണ്ടാ 
ക്കി കയറ്റി നിറുേത്തണ്ടതി അവേനാടു പറഞ്ഞാ േറ കരാർ എടു മു റായി
കിട്ടിയ പണെത്തെക്കാ കടങ്ങെള വീ ക യും ആവശ്യമായതു േമടി കയും
വിേശഷാൽ െവൻ ി ഒരു കിടക്ക ഉണ്ടാ കയും െച . ഈ കിടക്ക േവഗ 
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ത്തിൽ ഏെറ േയാജനമുള്ളതാ യി തീ ൎ . എങ്ങിെന എന്നാൽ: െവൻ ി
യാസമുള്ള ദീനം വ . യജമാനനും ഭായ്യൎയും േസ്നഹേത്താെട സ്വന്തമകെന

േപാെല ശു ഷിക്കയും ചികിത്സിക്കയും െച . േമണ അവ െസൗഖ്യം
വന്നാ െറ തനി ഇ ഉപകാരം െചയ്തവ ൎം ൈദവത്തി ം നന്ദിപറ .
മറിയ അവ ഭക്ഷണം െകാ വന്ന പല സമയ ം അവൻ ാ ത്ഥൎ ി ന്നതു
ക . പലേപ്പാഴും അവൻ എൻെറ യജമാനൻ എനി ഇ ഉപകാരം െച  
വരുേമ്പാൾ മണിയുെട മരച്ചട്ടപ്പണിയിൽ എനി യാെതാരു സഹായവും െച 
യ്വാൻ കഴിയായ്കയാൽ എനി വളേര വ്യ സനമു ; ത പകാരം െചയ്വാൻ
ഇനി കഴിവില്ലേല്ലാ എ ര ം. െ െതനിേക്കാ നിണ െസൗഖ്യമുള്ള 
േപ്പാൾ നീ തുണ ; ദീനമുള്ള േപ്പാൾ നിെന്ന തുണ ന്നതു എെന്റ കടമാകു
എ പറയും.
െവൻ ി െസൗഖ്യെപ്പ പണി െചയ്വാൻ തുടങ്ങിയാേറ ചട്ട വൃ ത്തി തീരാറായി 
രു . േഗാപുരത്തിേല ള്ള മണിെയ കയ വാൻ േവണ്ടി ക ണിക്കാർ മതിൽ
െപാളിപ്പാൻ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ നിവാസികൾ പു തിയ മണിയുെട ശബ്ദെത്ത േവ 
ഗം േകൾ്പാൻ സംഗതി ആകുെമ െവ സേന്താഷി . ആെശ പൂത്തൎ ിയാ 
കുംമുേമ്പ നഗരത്തി വലിെയാ രു ഭയം വ കൂടി. െവൻ ിെയ അടിമയാ  
വാൻ ഭാവിച്ച തുക്കൎർ ഈ ന ഗരത്തിലും വ പ പലേപ്പാഴും െചയ്ത േപാെല
െകാ ം കവ ൎ ം െകാ പട്ടണത്തി പല ഉപ വങ്ങെള െച . െ െതനി 
ക്ക് മ നി സിപാൽ കമ്മിഷനർ ആകയാൽ തുക്കൎരുെട വരവു േകട്ടേപ്പാൾ ആഫി 
സിൽ േപാേകണ്ടിവ . േപാകും തിരക്കിൽ െവൻ ിേയാടു: നീ ന െട പണ 
െത്ത ഒഴി എെന്റ ഭായ്യൎെയയും കുട്ടിെയയും കൂട്ടി പവ്വൎത ത്തിൽ ഓടി തുക്കൎർ
േപാകുംവെര അവിെട പാക്കൎ എ പറഞ്ഞിരു . െവൻ ിേയാ ഭരേമ ിക്ക 
െപ്പട്ടവെര രക്ഷിേക്കണ്ടതി താ യ്യൎമായി ആ ഹി മറിയയും കുട്ടിയുമായി
ഓടുംവഴിയിൽ തുക്കൎർ പട്ടണത്തിൽ കയറിയിരുന്നതിനാൽ ൈദവാലയേഗാപു 
രമുകളിൽ കയേറണ്ടി വ . അവിെടനി അവർ വിറയേലാേട തുക്കൎർ െച  
ന്ന നാശ ിയകെള ക . ഒടുക്കം തുക്കൎർ പള്ളിയിൽ എത്തി അതി തീ
ഇ . ഇതിനിടയിൽ തങ്ങെള ഓടിപ്പാനായി ച വത്തൎ ിയുെട ൈസന്യം വരു 

എ േകട്ട റിഞ്ഞതിനാൽ േവേറ നാശങ്ങെള ഒ ം െചയ്യാേത നഗരെത്ത
വി ഓ ടിേപ്പായി. പള്ളിയിേലാ തീ പിടി പുക േഗാപുരേത്താളം കയറിയാ
േറ അതിൽ ഉള്ള െവൻ ി മുതലായവർ വളേര ഭയെപ്പ . െവൻ ി യജമാനെന്റ
ഭായ്യൎെയയും കുട്ടിെയയും രക്ഷിപ്പാൻ വളേര ആ ഹിക്ക െകാ രെക്ഷക്കായി
േശഷി ന്ന ഏകവഴിെയ േനാക്കിക്ക മണി െയ കയ വാനുള്ള വലിയ കയ 
റിെന ക ണിക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ദ്വാര േട പുറത്തി മറിയേയാടു: നിങ്ങൾ
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ഒരു ൈകെകാ കുട്ടിെയ എ ടു മേറ്റ ൈകയാൽ എെന്ന വിടാെത കഴുത്തിൽ
പിടിേക്കണം. സുേബാ ധം കളയാേത ഇരിപ്പാൻ േവണ്ടി നിങ്ങൾ താേഴാ േനാ 
ക്കാേതയും ക കൾ തുറക്കാേതയും എെന്ന മുറുക പിടിേക്കണം എ പറ .
അങ്ങി േന അവർ െച െകാ താൻ കയറു പിടി ആയതിൽ കൂടിതെന്റ
വലിയ ഭാരവുമായി െമല്ലേവ ഇറ വാൻ ആരംഭി . ഇതിന്നിടയിൽ തീ െകടു 
പ്പാനായി ജനങ്ങൾ പള്ളിയിേല വന്നാേറ േമേലാ േനാക്കി ഈ ഭ യങ്കരമുള്ള
കാ െയ ക . ഭത്തൎ ാവും അഛ്ശനുമായ െ െതനിക്ക് അമ്പ ര സുേബാധ 
മില്ലാെത നില വീണു. െവൻ ിയുെട കയ്യിൽനി േചാര ഒലി വന്നതു താ 
െഴ നി ന്നവർ ക എനി ഇനി വഹിയാ എന്ന കൂക്കലിെനയും േക . ഇനി
ര വിനാഴിക െപാറുേത്താളു ഇനി അ ം െപാറുക്കേണ എന്നിങ്ങേന താേഴ
നി ന്നവർ വിളി ൈധയ്യൎെപ്പ ടുത്തി േവഗം ഒരു ഏണിെയ െകാ വ കയ 
റി ഒന്നാമതു സുേബാ ധമില്ലാത്ത ീെയയും കുട്ടിെയയും പിേന്ന െവൻ ിെയ 
യും പിടി ഇറക്കി. െ െതനിക്കിെനയും ഈ മൂവെരയും മരിച്ച േപാേല ഭവന 
ത്തിൽ െകാ േപായി നല്ലവണ്ണം ശു ഷിച്ചതിനാൽ േവഗത്തിൽ െസൗഖ്യം
വ . െവൻ ിയുെട കയ്യിെല മുറിവുകൾ്േക്കാ വളെര കാലേത്താളം േവ ദന
ഉണ്ടായിരു . അേപ്പാഴും െ െതനി ം ഭായ്യൎയും അവെന നന്നാ യി ശു  
ഷി . േമണ അവ െസൗഖ്യം വന്നി ം ൈകകളുെട മുറി വിൻ അടയാളവും
ഈ ഭയത്താൽ വന്ന തലേരാമനരയും മരണപയ്യൎന്തം കാണ്മാനുണ്ടായിരു .
െ െതനി ം ഭായ്യൎയും അവ എ വട്ടം നന്ദി പറ േവാ അ േത്താളം
അവൻ ആദ്യം അവെന ൈകെക്കാ കയാലും അവേരാടു നന്ദി പറയും. നഗരമൂ 
പ്പൻ ഈ െവൻ ിെയ പ രസ്യമായി മാനി അവ നഗരന്യായങ്ങെള എല്ലാം
മേറ്റവെക്കൎ ന്നേപാേല സമ്മാനി ആശാരികളുെട യജമാനൻ എന്ന േപരും അ
ധികാരവും സമപ്പൎി . ഒടുക്കം മണിെയ തു േമ്പാൾ മഹാവലിയ സ േന്താഷ 
വും ൈദവത്തി ഗാനവും തിയും ഉണ്ടായിരു .
ഈ െവൻ ി വിവാഹം കഴിച്ചി ം േ െതനിക്കിെന വി പിരി ഞ്ഞില്ല. ഇരുവർ
ഒരുമി േവല െച , ഒരുമി ഭക്ഷി ഒരുമി പാ ൎ ഉണ്ടാകും സമ്പാദ്യെത്ത
സമാംശങ്ങളായി വിഭാഗി െകാ സേഹാദരെര േപാേല ഒരുമയിൽ പാത്തൎ  
േതയു .
ഇത് നന്ദിഭാവത്തിെന്റ മേനാഹരമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമല്ലേയാ? ന ന്ദിേകടുള്ളവ
ഒെക്കയും സേന്താഷേക്കടും ഭാഗ്യ റവും തൃപ്തി റവും ഉ ണ്ടായിരിേക്ക നീയും
ഉപകാരസ്മരണെത്ത പഠിപ്പാനും കാ വാനുമായി ഉത്സാഹിക്ക.
ന െട മേഹാപകാരിയായി ദയാസമ്പന്നനായ ൈദവം ദിവസം േതാറും നമു
പറ കൂടാത്ത ഉപകാരങ്ങെള െസൗജന്യമായി െച വരു . നീ അവ
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കാണി ന്ന നന്ദി എവിേട? ൈദവത്തി നന്ദി പറയാത്തവനേ മനുഷ്യരിൽ 
നി ം ലഭി ന്ന ഉപകാരങ്ങൾ്ക്കായി നന്ദി കാണിക്കാത്തതു. ആകയാൽ മനു 
ഷ്യേരാടു നീ എ നന്ദിേകടു കാണി േവാ അ ഭക്തി റവും നിെന്റ ഹൃദ 
യത്തിൽ ഉണ്ടാകും.
Rev. G. Wagner.
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MISCELLANEOUS
പലവിധമായതു

1. ാകൃതവിദ്യയിൽനി ള്ള േചാദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ.
8. പാ ത്തിെന്റ പുറഭാഗം െവള്ളത്തിെന്റ അണുക്കെള ആകഷൎിക്കെകാണ്ടേ
(Adhesion) െവള്ളത്തിൻ ഓരംശം ഒലി േപാകുന്നതു. അതു മാേറ്റണ്ടതി െവ 
ള്ളത്തിെന്റ എല്ലാ അംശ ങ്ങൾ പുറേമയുള്ള ഭാഗത്തിൽനി കഴിയുേന്നടേത്താ 
ളം ദൂരത്തിൽ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം പ കേരണം. അതു സാധിപ്പിേക്കണ്ടതി
നാം പാ ങ്ങളിൽ ഒരു മാതിരി െകാക്ക് (അെല്ലങ്കിൽ േമാന്ത) കാണുന്നിേല്ല?
അതിെല്ലങ്കിൽ േമൽഭാഗ ൈന േത ന്നതും മതി. ഇതിനാൽ ആ ആകഷൎ 
ണം ഇല്ലാേത േപാം. രസം പകരുെന്നങ്കിൽ യാെതാരു യാസം ഇല്ല. ഇതി ം
പാ ത്തി ം ആകഷൎണം ഇല്ലേല്ലാ.
9. ന െട കയ്യിൽ എേപ്പാഴും ഓര ം െമഴു ഉള്ളതുെകാ കണ്ണാടിയിൽ എഴു 
തുന്ന തിനാൽ കണ്ണാടിയും െമഴ ള്ളതായി ചമയും. പിേന്ന ആവി ഇടുേമ്പാൾ
നാം മുേമ്പ േകട്ട കാരം െമഴുക്കി ം െവള്ളമായി തീരുന്ന ആവി ം ആക◌ൎ 
ഷണം ഇല്ലായ്കെകാ മുേമ്പ എഴുതി യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവി നില്ക്കയില്ല. ചുറ്റിലു 
ള്ള സ്ഥലങ്ങളിേലാ ഈ ആവി െവള്ളമായി നി ന്നതുെകാ ആവിയില്ലാത്ത
അക്ഷരങ്ങെള ഷ്ടമായി കാേണണ്ടി വരും.
പുതിയ േചാദ്യങ്ങൾ.
10. വിളക്കിൽ എണ്ണ ഓര ം മാ മുെണ്ടങ്കിലും വിള ക ന്നതു എ െകാ 

?
11. ഇരി െകാ ള്ള വ ക്കെള െപാടി കരിയിൽ ഇട്ടാൽ ഇരു പിടിക്കാ 
ത്തതു എ ?
2. പുറേമ പത്തിയും അകേമ കത്തിയും. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു െചറിയ ചുെണ്ടലി
ഒരു നാൾ എ യും േവഗത്തിൽ അമ്മയുെട അരിേക പാ െച പറഞ്ഞിതു:

ിയ അമ്മെയ എനി േപടിയാകു ; ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഒരു ഭയങ്ക 
രജീവിെയ കണ്ടിരി . അതി വല്ലാത്ത രൂപം ഉ . അതു ര കാലിൽ
െഞളി നില്ക്കയും ത ലേമൽ വളന്നൎതായ ഒരു ആശ്ചയ്യൎകരമാംസകഷണം
വഹി നില്ക്കയും െച . പിേന്ന അതിൻ െതാണ്ടയുെട കീഴിൽ രക്തംേപാ 
െല ചുവന്ന മെറ്റാ മു . െപട്ട അതു അതി േ ാധേത്താെട ഒരു മാതിരി
ൈക അടി കഴുത്തിെന നീട്ടിെക്കാ എ യും രൂക്ഷതയും േഘാരവുമായ സ്വ 
രേത്താേട എെന്റ േനരം കൂക്കിയേപ്പാൾ ഞാൻ വിെറ േവേഗന േപാ യ്ക്കളകയും
െച . ഈ വിരൂപമായ ദുഷ്ടജ എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തീട്ടിെല്ലങ്കിൽ വഴിയിൽ െവ

ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പമുള്ള ഒരു ജീവിേയാടു എെന്റ സലാം പറയുമായിരു 
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നിശ്ച യം, അതി എ യും മുഴുവായ േരാമങ്ങളും നീളവും ഭംഗിയുമുള്ള ഒരു
വാലും ഉ . എെന്റ മുഖത്തിൽ എ യും താ യ്യൎേത്താെട േനാക്കിയതുെകാ
അതു എേന്നാടു സംഭാഷണം കഴി പ്പാൻ ഭാവിച്ചിരു എ എനി േതാ  

.”’
അമ്മ അെതാെക്കയും േകട്ടേപ്പാൾ ”അേയ്യാ ഓമന ട്ടിേയ നീ വലിയ ആപ 
ത്തിൽനി െതറ്റിേപ്പായി; നീ എ യും േപടിച്ച ആ ജ സാധുവായ ഒരു പക്ഷി
മാ ം. ഇതിെന്റ േപർ േകാഴി എന്നേ . പിെന്ന നിെന്ന ദയേയാേട േനാക്കി
െസൗന്ദയ്യൎത്തിൻ നിമിത്തം നീ എ യും ാഘി പറഞ്ഞ ആ ജീവി ചുെണ്ടലി 
കളുെട മാംസത്തിൽ വിേശഷാൽ ഇഷ്ടെപ്പടു ന്ന ഭയങ്കരമായ പൂച്ച തെന്നയാകു
എന്നറിക” എ പറ .
അതുെകാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഗുണേദാഷെത്ത തിരിച്ചറിേയണ്ടതി മുഖത്തിൽ
മാ ം േനാ െന്നങ്കിൽ വളെര െതറിേപ്പാകാം. എ യും നികൃഷ്ടൻ ഭംഗിയുള്ള
േവഷം ധരി പ ല ആളുകെള ചതിക്കാമേല്ലാ! ൈദവത്തിെന്റ േതജ ം സവ്വൎ 
ഗുണങ്ങളും ചിലേപ്പാൾ െസൗന്ദയ്യൎമില്ലാത്ത ശരീരത്തിൽനി വിള . സാ 
ക്ഷാൽ ഇഹത്തിൽ പലേപ്പാഴും ”ഉള്ളിൽ വ ം പുറേമ പത്തി” എ ം ”വായി
ചക്കര ൈക െകാക്കര” എ ം നട എങ്കിലും ചൂതാളികളും േഭാ ണ്ടാ ന്ന 
വരും േവശിക്കാത്ത ഒരു േലാകം ഉണ്ടാകും. അതിൽ അകത്തി ം പുറത്തി 

ം ആത്മാവി ം ശരീരത്തി ം പൂണ്ണൎ േചച്ചൎ ഉണ്ടായ്വരും. അവിേട ഓേരാ 
രു ത്തൻ തെന്റ നാമം ഒരു വിേധന െനറ്റിേമൽ ധരി ഈ നാമത്തിൽനി
അവെന്റ സ്വ ഭാവവും സ്ഥിതിയും വിധിയും തിരിച്ചറിവാൻ എേപ്പ ൎം കഴിയും.
ന െട ഉള്ളം മു ം ക വരുന്ന സമയത്തിൽ ലജ്ജ എന്നിേയ നിേല്ക്കണ്ടതി
ഇഹത്തിൽ തെന്ന എല്ലാ വ തെയ വി സത്യത്തിലും പരമാത്ഥൎ ത്തിലും നട 
ക്കേവ ന്നതാകു .
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A TOUR THROUGH THE HEAVENS
ആകാശത്തിലൂേട ഒരു യാ

(IX-ാം പുസ്തകം 29-ാം ഭാഗത്തിൽനി തുടച്ചൎ.)
5. നക്ഷ ങ്ങളുെട സ്വഭാവം എങ്ങിേന?
ഒരു ആശാരി േമശകെള ഉണ്ടാ െന്നങ്കിൽ അവൻ അറിയുന്ന പല വിധമായ മാ 
തിരികെള കാണിച്ച േശഷം ഇനി ഒരു പുതു മാതിരിെയ സങ്ക ിേക്കണ്ടതി
അവ യാസം േതാ ം. ൈദവത്തിെന്റ പണി ര യിൽ കായ്യൎം അങ്ങിേന
അല്ല, ഒരു വൃക്ഷത്തിെന്റ എണ്ണെപ്പടാത്ത ഇല കളിൽ ര തമ്മിൽ അേശഷം
സമം എ വിചാരിേക്കണ്ട. എേപ്പാഴും അ മാെയാരു േഭദം കാണും, വഷൎ 
േന്താറും പല ലക്ഷം മനുഷ്യർ ജനി െന്നങ്കിലും തമ്മിൽ തീേര ഒ ന്ന ര
മുഖങ്ങെള ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങിെന തേന്ന നക്ഷ ങ്ങളുെട കാ 
യ്യൎം. എ േഭദങ്ങൾ ഇവയിൽ കാണാം. ചുവപ്പ്, നീല, പച്ച, മഞ്ഞ, െവള്ള
എന്നീ നിറമുള്ള നക്ഷ ങ്ങളുമു . ചിലവയിൽ കാശം ഓേരാ സമയ കു 
റ കുറയുക യും വദ്ധൎി കയും െച ന്നതു കാണാം. ചിലവ കുേറ കാലേത്ത 

അ േശഷം മറ േപാകയും ആം. മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ ചിലർ ചഞ്ചല
ഭാവെത്ത കാ ം േപാേല നക്ഷ ങ്ങളിലും ഏകേദശം 300 നക്ഷ ങ്ങൾ േശാ 
ഭയിൽ കൂട േട ഒരു േഭദം കാണിക്കാറു . 1572-ാം െകാല്ലത്തിേല നവമ്പർ
മാസത്തിൽ 11-ാം൹ തീേഖാ (Tycho) എന്ന തിെപ്പട്ട േജാ തിഷശാ ി ഒരു പു 
തിയ നക്ഷ െത്ത കെണ്ടത്തി, ഇതിെന്റ കാശം പുണതൎത്തിേന്റതിെനക്കാൾ
വലുതായിരുന്നതു െകാ എ യും സ േന്താഷി . ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ േശഷം
േശാഭ മയങ്ങി; പിേറ്റ വഷൎ ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ വീ ം അധികം കാശിെച്ച 
ങ്കിലും എ ിൽ മാസത്തിൽ വീ ം ചഞ്ചലം കാട്ടി 1574 െഫ വരി മാസത്തിൽ
അ േശഷം മങ്ങി മറ േപായി േപാലും. ഇവ്വണ്ണം കൃതിയിൽ സംഭവി  
ന്നതു ആത്മാക്കളുെട രാജ്യത്തിൽ ചിലേപ്പാൾ സംഭവി ന്നിേല്ല! ചി ലേപ്പാൾ
അ തമായ ബുദ്ധിെയയും സാമത്ഥൎ ്യെത്തയും കാണി ന്ന ആ ളുകൾ േലാക 
െത്ത കുേറ സമയേത്ത തങ്ങളുെട അപൂവ്വൎമായ ാപ്തിയുെട തിെയ െകാ 

നിറച്ച േശഷം എ യും ക്ഷണത്തിൽ ഈ ഭൂ മിെയ പിരി േപാകു . പി 
േന്ന നക്ഷ ങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഉയന്നൎ, താണ സ്ഥാനങ്ങളുള്ളതല്ലാേത ഇെവ
തമ്മിൽ ഒരു മാതിരി സഖിത്വം കൂേട ഉെണ്ട കാണു . സമമായവ അേന്യാ 
ന്യം ആകഷൎി . ഒരു സൂയ്യൎൻ മെറ്റാരു സൂയ്യൎെന്റ ചുറ്റിൽ സഞ്ചരി .
ഇങ്ങിേനയുള്ള 6000 ത്തിൽ ചില്വാനം ഇരട്ട സൂയ്യൎന്മാർ ഉെണ്ട നാം അറി 
യു . ചു റ്റിലും സഞ്ചരി ന്നതായ സൂയ്യൎ സാധാരണമായി േത്യക ഒരു
നിറ മു . പലേപ്പാഴും എ യും കാശി ന്നതായ സൂയ്യൎ ചു ം ക റുത്ത
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ചങ്ങാതിേയാ അെല്ലങ്കിൽ കറുത്ത സൂയ്യൎ ചു ം എ യും േശാ ഭി ന്നതായ
ഒരു മി േനാ ഉണ്ടായിരി ം. എ യും ദൂരത്തിലിരിക്കയാൽ ഈ ര നിറമു 
ള്ളതിൽ ഒ മാ ം കാണു എ േതാ .
6. ആകാശഗംഗ
ഇതുവെര വിവരിച്ചതു ഓ ൎന്നതിനാൽ പേക്ഷ ചില ൎ തലതിരിച്ചൽ വന്നി  
ണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും നാം ചീന ഴലിെനെക്കാ കാണുന്ന ആ എണ്ണെപ്പ 
ടാത്ത സ്ഥിരമായ നക്ഷ ങ്ങൾ ഒെക്കയും ന െട സൂയ്യൎ െന്റ കുഡുംബക്കാരേ .
ഇവ ഒെക്കയും ന െട സൂയ്യൎേനാടു കൂേട ആ കാണെപ്പടാത്ത േക സൂയ്യൎെന്റ ചു 
റ്റിൽ സഞ്ചരി . (28-ാം ഭാഗം േനാക്ക) ഇനിയും അങ്ങിെനയുള്ള േക സൂ◌ൎ 
യ്യന്മാരും അവയുെട ചുറ്റിൽ സഞ്ചരി ന്ന അേനകനക്ഷ ങ്ങളുമു . ഇവയിൽ 
നി വല്ലതു ചീ ന ഴൽ കൂടാേതയും കാണാം. ന െട ആകാശത്തിലൂേട മു  
കെള െക്കാ പതിഞ്ഞിരി ന്ന ഒരു കച്ച എന്നേപാേല അത്യന്തം േശാഭി  
ന്ന ഒരു വഴിെയ നാം കാണു വേല്ലാ. പ പ ഭൂവാസികൾ ഇ തിെന ക
ആശ്ചയ്യൎെപ്പ അെത എ അറിയായ്കയാൽ പല ജാ തിക്കാർ ഓേരാ കഥ 
കെള സങ്ക ി . മലയാള േപർ വിചാരിച്ചാൽ െവ ളിച്ചത്താൽ ഉളവായി ആകാ 
ശത്തിലൂേട ഒഴുകുന്ന ഈ ഗംഗ ഗംഗാതീ ത്ഥൎ ത്തിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തം ആകു എ
ഹി ക്കൾ േതാ . യവ നേരാ യുേനാ എന്ന ഏറ്റവും ഉയന്നൎ േദവി ഒരു
ശിശുവിെന മുലകുടി പ്പി േമ്പാൾ സ്വന്തകുട്ടി അല്ല എ ക െപട്ട ആ ശി 
ശുവിെന നീക്കിക്കളഞ്ഞതിനാൽ തുള്ളിയായി വീണ ഓര ം പാൽെകാ ഈ
ആ കാശഗംഗ ഉളവായി എ ഊഹി േപാൽ. ഈ ആകാശഗംഗ എ ന്താകു
എ േചാദിച്ചാൽ േകാടാേകാടി മി ന്ന സൂയ്യൎന്മാരേ . വി ശിഷ്ടമായ ചീന 

ഴലുകെള എടു േമ്പാൾ ഈ േശാഭി ന്നതായ വഴി നക്ഷ ങ്ങളുെട കൂട്ടങ്ങ 
ളാൽ ഉളവായതാകു എ കാണാം. ഇവയുെട പിമ്പിൽ ഇനിയും കിട ന്ന
രാജ്യങ്ങളിൽ ചീന ഴൽ െകാ േപാലും രു നക്ഷ െത്ത മേറ്റവയിൽനി
േവർപിരിപ്പാൻ വഹിയാ. ഈ ആ കാശഗംഗയിൽ ഹശൎൽ (Herschel) എന്ന
േജ്യാതിശ്ശാ ി കണ്ട നക്ഷ ങ്ങളുെട സംഖ്യ 180 ലക്ഷം എന്നേ . ആ ദിക്കി 
ലുള്ള ചില നക്ഷ ങ്ങ ളുെട കാശം േയശു ജനിച്ച സമയ പുറെപ്പ എങ്കി 
ലും ഈ ദിവ സംവേര ഇവിേട എത്തീട്ടില്ല താനും. ചില നക്ഷ ങ്ങളുെട െവളി 
ച്ചം ഈ ഭൂമിയിൽ എേത്തണ്ടതി 2000 സംവത്സരം േവണം! ഈ ആകാശ
ഗംഗയുെട അ റ ഇനിയും േലാകങ്ങളും നക്ഷ ങ്ങളും ഉെണ്ട േതാ .
നല്ല ചീന ഴലുകൾ മുഖാന്തരം ശാ ികൾ ആ ദിക്കിൽ മഞ്ഞിേനാടു തുല്യമായി
വല്ലതും കാണു എ പറയു . ഈ ധാവ ള്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ െനബ െല
(Nebula) എന്ന േപർ വിളി . ഭൂമി യിൽനി 1,800,000 ബില്ലിേയാൻ (
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28-ാം ഭാഗം േനാക്ക) നാഴിക ദൂരത്തിൽ േപാകുേമ്പാൾ ഇവിേടനി രാ ിയിൽ
കാണുന്ന എല്ലാ നക്ഷ ങ്ങൾ സൂയ്യൎേനാടും ഭൂമിേയാടും കൂെട ഒരു േമാതിരത്തി 
െന്റ വട്ടേത്താടു സമമാ യ സ്ഥലത്തിൽ അടങ്ങിയിരി എ േകട്ടാൽ ആ
ധാവള്യമായ സ്ഥ ലങ്ങൾ ക െകാ തമ്മിൽ േവർപിരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത േവ 
േറ േലാക ങ്ങളേ എ ഹിക്കാം, വിേശഷ ചീന ഴലുകെളെക്കാ ആ െവളു
ത്ത േമഘങ്ങെള െവേവ്വെറ നക്ഷ ങ്ങളായി വിഭാഗിച്ചാൽ കാ അത്യ ന്തം ഭംഗി 
യുള്ളതാകു എ േകൾ . കറുത്ത വി സ്സിേന്മൽ (velvet) െപാൻമണൻ
മി ന്ന കാരം അേ അതിെന്റ കാശം. ആകാ ശത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ
ഈ െനബ െലെക്കാ മൂടെപ്പട്ടിരി എ ം ഒെരാറ്റ സ്ഥലം 20,000 നക്ഷ 

ങ്ങെളെക്കാ സം ഹിക്കെപ്പട്ടി രി എ ം ആകാശത്തിൽ 500ഇൽ
ചില്വാനം അങ്ങിേനത്ത സ്ഥ ലങ്ങെള അറിയു എ ം നാം േകൾ െന്നങ്കിൽ
എ പറേയ ? ഏററവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ൈദവത്തിൻ സൃഷ്ടികെള റി
അറിയു ന്നതു സാരമില്ല എ ഇതിൽ കാണാം. എന്നിട്ടം ”നക്ഷ ങ്ങളുെട എ
ണ്ണം നിദാനി എല്ലാറ്റി ം േപരുകൾ വിളി ന്നവൻ” ഉെണ്ട വാ യി െന്ന 
ങ്കിൽ ”ന െട കത്തൎ ാവു വലിയവനും ഊേക്കറിയവനും അവ ധിയില്ലാത്ത വി 
േവകമുള്ളവനും തേന്ന” എ ം ഈ നക്ഷ ങ്ങെള ഒക്ക യും യാെതാരു മേക്കടു
കൂടാെത നട ന്ന ൈദവം എെന്റ ലഴിെയ യും അറി എെന്നയും നിശ്ചയമാ 
യി എെന്റ ലാക്കിൽ എത്തി െകാ ം എ ം പറേയണ്ടി വരും.
(േശഷം പിന്നാെല.)
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

1. ഹി രാജ്യം
1. മലയാളജില്ല.— േബ രിൽനി േകാഴിേക്കാ നഗരംവേര തീവണ്ടി ഇേട ണ്ട 
തി തീച്ചൎെപ്പടുത്തിയിരി . അതിന്നാ യി പാത ഇടുന്നതി ം മ ം അതു
സംബ ന്ധിച്ച ഉേദ്യാഗസ്ഥർ വരുേമ്പാൾ നാ കാർ അവ ൎ േവണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ
വി െകാടുക്കയ ല്ലാെത യാെതാരു തടസ്ഥവും െചയ്യാേത ഇരി േക്കണ്ടതി ം
ഗവെമ്മൎണ്ടിൽനി ം ക ന യുണ്ടായിരി . േകാഴിേക്കാട്ട് ആപ്പീസു ക ട  
റ ള്ള ചുങ്കംആപ്പീസി സമീപം േവ ണെമന്നാണ്.
െഫ വരി 8-ാം൹ 6 മണിക്ക് മുമ്പ് 81 ഡിെസ 31-ാം ൹ ഉണ്ടായതു േപാെല
ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. ഈ ാവശ്യേത്തതിൽ വി േശഷമായി ഉണ്ടായതു െത 
ളിേവാേട േകൾക്കാ യ്വന്ന ഒരു മുഴക്കമേ . അേനകം ആളുകൾ ക്ക് ഇത് അനു 
ഭവമായി.
മാച്ച ൎമാസം 3-ാം ൹ പകൽ േകാഴിേക്കാ അങ്ങാടിയിൽ അഗ്നിബാധയുണ്ടായി
മൂ നാ ലു വീടുകൾ െവ േപായി. അ രാ ിയിൽ കട റ ം ചില വീടു 
കൾ ം തീ പിടി വ ളേര നഷ്ടം ഉണ്ടായി.
2. മ ാസ് സംസ്ഥാനം.— മ ാസി ൽ പുതുതായി ഒരു നഗരശാല എടുപ്പി ന്ന
വെക 47000കേയാളം േശഖരിച്ചിരി . ഇതിൽ 5,000ക. തിരുവിതാ 
േങ്കാടു മഹാരാജാ വ് തിരുമനസ്സ് െകാ ക ിച്ച ദാനമാകു . മ ാസ് സം 
സ്ഥാന ള്ള ഹി േദവസ്വം വ െക ഗവർെമന്തിൽനി ം െകാ േന്താറും
31,99,591ക. ഒരു വിധത്തിൽ െചലവു െച വരു . ഇതിൽ 8,67,799 ക. പണ 
യമായി തെന്ന ഓേരാ ഖജാനയിൽനി ം െകാടു ന്ന തു . ിസ്തീയേദവാ 
ലയങ്ങൾ ം ശു ഷ ക്കാ ൎ ം കൂെട േത്യകമായി പട്ടാളക്കാരുെട വെക  
ള്ളതി ം 4½ ലക്ഷം ഉറുപ്പിേക ഉ . മിേശ്യാൻ സംഘങ്ങൾ ം അവരുെട
വൃത്തികൾ ം വിദ്യാവിഷയങ്ങൾ മല്ലാത േവേറ യാെതാന്നി ം ഒരു സഹാ 
യവും െച യുന്നില്ല എ ഓ ൎേമ്പാൾ ഇയ്യിേട ിസ്ത്യാ നികളുെട മതകായ്യൎ 
ങ്ങൾക്കായി വളേര പണം ഹി ക്കളായ നിവാസികളിൽ നി പിരി െച്ചടു  
ന്ന നികുതിയിൽ നി ചിലവാ ന്ന തു സങ്കടമാകു എ കൂക്കി ഹജ്ജൎ ിക 
ളുമായി പുറെപ്പട്ട ചില ൎ കായ്യൎത്തിെന്റ ഗുരുലഘു ത്വം മനസ്സിലാകുമേല്ലാ.
മ ാസ് ഗവണ്ണൎർസായ്പ് അവകൎളുെട മദാമ്മ െഫ വരി 22-ാം ൹ ഒത്തകമ 
ന്തിേല യാ യായി. ഗവണ്ണൎർസായ്പ് അവകൎൾ മാച്ചൎമാ സം 1-ാം ൹
ബങ്കളൂരിേല പുറെപ്പടു അ വിേടനി ം ൈമസൂർ വഴിയായി ഒത്തകമ ന്തി 
േല െച ം. 11-ാം ൹ മടങ്ങി മ ാസിൽ എത്തിയാൽ വീ ം 31-ാം൹ േപാകു 
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ന്നതാണ്. അവിേട അേക്ടാബർമാസം വേര താമസി ം േപാൽ. ഈ മാസ 
ങ്ങൾക്കിടയിൽ താൻ ിശ്ശിനാപ്പള്ളി, മധുര, തിരുനൽേവലി, തി രുവിതാേങ്കാ 
ടു മുതലായ നാടുകെള േപായി ദ ശൎി െമന്നാണ വത്തൎ മാനം. ൈമസൂർരാജ്യ
ത്തിൽ ഇേപ്പാൾ അവിടേത്ത വകയായി ബങ്ക ളൂരിൽനി ൈമസൂേരാളം ഇട്ടി  
ള്ള പുതിയ തീവണ്ടിപ്പാതയിൽകൂടി െഫ വരി 25-ാം൹ മംഗലാരംഭമായി ഒരു
തീവണ്ടി ഓടി . പാ ത എ യും നല്ലതും സാധാരണ വണ്ടിേപ്പാ വരവി
കുറ്റം അറ്റതുമായി കണ്ടിരി . ആ ദിവസം മഹാരാജാവും ദിവാനും ഒ ന്നി
വണ്ടിയുെട വരവ് കാണ്മാൻ െചന്നി രു .
3. ബങ്കാളസംസ്ഥാനം. — കഴി ഞ്ഞെകാല്ലം ഇന്ത്യാരാജ്യം ഒ കാെനഷുമാരി
ക്കണ എടുത്തതി െചലവു 18½ ലക്ഷം ഉറു പ്പികയാകും എന്നറിയു . താരാ 
നാഥതക്കൎവാച തിപണ്ഡിതർ എ േപർ േപാന്ന വിദ്വാൻ വിസ്മയിക്ക തക്ക
വലിപ്പത്തിൽ പുതുതായിചെമന്ന സം തനിഘ അച്ചടിപ്പി സിദ്ധം െച 

ന്ന വെക ഇന്ത്യാഗവർ െമന്തിൽനി 20,000ക. സഹായധനമായി െകാ 
ടുത്തിരി . വിജയനഗരത്തിേല മ ഹാരാജാവും 5,000ക. ദാനമായി െകാടു 
ത്തിരി . ഇതു കൂടാെത 50 തികൾ രാജാവും 200 തികൾ ഇന്ത്യാഗ 
വർെമ ം എടു െകാള്ളാെമന്ന് ഏറ്റിരി . നാ ഭാഷകളി ൽ അച്ചടിപ്പി
വരുന്ന പ ങ്ങളുെട സ്വാത ്യെത്ത ഇല്ലായ്മ െചയ്വാനായി മുമ്പിേലത്ത ഉപ 
രാജാവായ “ലിറ്റൻ ഭു”വിെന്റ കാല നൂതനമായി നിശ്ചയിച്ച ഏടാകൂടമായ
നി യമെത്ത ദുബൎ ലെപ്പടുത്തിയിരി എ േക ൾ ന്നതിൽ വായനക്കാർ
സേന്താഷി മ േല്ലാ.
വടേക്ക രാജ്യങ്ങളിേല എഴുന്നള്ളിയി രി ന്ന തിരുവിതാേങ്കാടു മഹാരാജാ 
വ് അവ കൎൾ കഴിഞ്ഞ െഫ വരി 22-ാം ൹ കാലികാ തയിൽ െച േച ൎ
എ ം 23-ാം ൹ തിരുമ നസ്സ് െകാ ഉപരാജാവ് അവകൎെള െച ക കൂടി 
ക്കാ കഴിഞ്ഞതായും 24-ാം ൹ ഉപ രാജാവ് മഹാരാജാവവർകെള െച ക
കൂടിക്കാ കഴിഞ്ഞതായും അറിയു . മഹാ രാജാവവർകൾ 26-ാം ൹ കാലികാ 
തയിൽ നി പുറെപ്പ മാച്ചൎമാസം 22-ാം൹ തിരുവനന്ത പുര എഴുന്നള്ളി 
യിരി ന്നതി നിശ്ച യിച്ചിരി . ഈ എഴുെന്നള്ളത്തിങ്കൽ നാനാ രാജ്യ 
ങ്ങളിലുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകൾ മഹാ രാജാവിെന ബഹുമാനേത്താേട ൈക 
െക്കാണ്ടി രി ന്ന അവസ്ഥ നാ രാജാക്കന്മാ ൎ ഇതി മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ലാ 
ത്തതാകു എ നി സ്സംശയം. മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ പല സ്ഥല 
ങ്ങളിലും െവ ക ി െകാടുത്തി ള്ള വിജ്ഞാപനപ ങ്ങളുെട മറുപടി വായി
ച്ചാൽ ഇന്ത്യാസാ ാജ്യത്തിൽ ത്യക്ഷങ്ങളായും അ ത്യക്ഷങ്ങളായും ഇരി  
ന്ന നന്മകളും അ ഭ ദയേഹതുക്കളായ അേനക ഏപ്പൎാടുകളും തി രുവിതാേങ്കാടു 
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നിവാസികൾ ം അനുഭവമാ യി വരുവാൻ സംഗതിയുെണ്ട വിചാരി ക്കാം.
വിദ്യാസംബന്ധമായ കായ്യൎങ്ങെള പരിേശാ ധന െചയ്ത് േമലാലുള്ള നടപടിക 
െള മ െപ്പടുേത്തണ്ടതി ഉപരാജാവിെന്റ ക ന കാരം ഒരു വിദ്യാേയാഗം
(Education Com- mission) കാലികാതയിൽ െഫ വരി 10-ാം ൹ ഒന്നാമതായി
കൂടി ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തി ം അതാതിെന്റ തിനിധികളായി വിദ്യാകാ യ്യൎ 
ങ്ങളിൽ നിപുണന്മാരായ മഹാന്മാെര ഈ േയാഗത്തിേല അയച്ചി . മ ാ 
സിൽ നി േപായിരി ന്നവർ െഫൗലർ ( Mr. Fowler) സാ ം മില്ലർ (Rev.
W. Miller) സാ ം രംഗ നാഥമുതലിയാരും നാഗപട്ടണം േയശുവിത രുെട പാഠ 
കശാലയിേല േമലദ്ധ്യക്ഷൻ ജീൻ സാ ം (Rev. Jeani) ആകു . ഈ േയാഗം
ഇേപ്പാൾ മൂ വകയായിട്ടാകു കൂടുന്നതു; ഒന്നാമതു െപാതുകായ്യൎങ്ങെള തീച്ചൎ 
െപ്പടു ന്ന െപാതുേയാഗമായി ം രണ്ടാമതു േത്യക കായ്യൎങ്ങെള അേന്വഷി
റിേപ്പാട്ട ൎ െചേയ്യ ന്നതി േത്യകവകുപ്പായി ം മൂന്നാമതു ഓേരാ സംസ്ഥാ 
ന നട ള്ള വിദ്യാകായ്യൎ ങ്ങളുെട യഥാസ്ഥിതിെയ കുറി റിേപ്പാട്ട ൎ െച േയ്യ 

ന്നതി അതാത് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തിനിധികൾ ഉ ള്ള സംസ്ഥാനേയാ 
ഗമായി ം ആകു . ഇവരുെട ആേലാചനെകാ വിദ്യാനടപടികളിൽ അേന 
കമാറ്റങ്ങൾ ഉ ണ്ടാേയക്കാം.
G. T. Vurgese, B. A.
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II. അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനി ചില വത്തൎ മാനങ്ങൾ

1. ഐല്ലൎന്തിൽ ഉള്ള മത്സരം കുേറ ശമി േപാെയ പറയാം. സക്കൎാർ വള 
േര കടു പ്പമായി മത്സരക്കാെര കീഴട ന്നതിനാൽ മാ മല്ല ജനങ്ങൾ തന്നാൽ
തേന്ന തള ൎ േകാ യ്മേയാടു എേപ്പാഴും എതി ൎ നി ന്നതിനാൽ സക്കൎാ 
രി നഷ്ടം വരാേത തങ്ങൾ തേന്ന െപരു ആപ ം ഉപജീവനകായ്യൎ 
ത്തിൽ േമണ മു ം വരിേക ഉ എന്നവർ കണ്ടറി േകായ്യയുെട അധികാ 
രെത്ത സമ്മതിച്ച േശഷം സക്കൎാരും അവരുെട ഭാരെത്തയും ആ ദിക്കിൽ നട 

ന്ന ചില അന്യായങ്ങെളയും കഴിയുേന്നടേത്താളം നീ വാൻ മി ം എ
ന്നാശി .
2. ഗമ്മൎാനരാജ്യത്തിലുള്ള രാജ്യസഭാേയാ ഗം തീ ൎ തിനിധികൾ പിരി 
കയും െച . ആദ്യംെതാ അന്തംവേര ഈവട്ടം ഔ ദാരക്കാർ (Liberals) ബി 
സ്മാക്ക്ൎ ഭുവിെന ഉ പ വിച്ചതുെകാ തങ്ങളുെട സ്വേദശെത്ത യും ച വ◌ൎ 
ത്തിെയയും േസ്നഹി ന്ന ഗമ്മൎാന ൎ വളേര അതൃപ്തി വ . ച വത്തൎ ി ഒരു
പരസ്യത്തിൽ ബിസ്മാക്കൎിെന്റ അഭി ായവും ച വത്തൎ ിയുെട അഭി ായവും
ഒന്നേ എ അറിയിച്ചതുെകാ ആ കൂട്ടർ അത്യന്തം േകാപി ബിസ്മാക്ക്ൎ
അതി മിപ്പാൻ കഴി യാത്ത ച വത്തൎ ിയുെട പിമ്പിൽനി , അ വിേട ശരണം

ാപിപ്പാൻ മി എ െചാല്ലിയേപ്പാൾ ഏകേദശം ദീനക്കാരനാ യിരു 
ന്ന ബിസ്മാക്ക്ൎ ഭു മഹാബലേത്താേട ഒ◌ൗദാരകേരാടു ബുദ്ധിയുപേദശി പറ 
ഞ്ഞി തു: ഞാൻ അേനക സംഗങ്ങൾ േകട്ടി ം നിങ്ങെള ഭയെപ്പടുകയില്ല എ ം
ഒരിക്കലും ഭീരുത്വം കാണിക്കാേത രാജ്യെത്തയും ച വ ത്തൎ ിെയയും ഇ സമയ 
േത്താളം വിശ്വസ്തത േയാേട േസവിച്ച ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെന അപ മാനിപ്പാൻ നി 
ങ്ങൾ ലജ്ജി ന്നിേല്ല എ ം ശങ്കകൂടാേത െചാല്ലിേപാൽ. രാജ്യത്തിൻ മീ േത
കാേമ ൎഘങ്ങൾ ഉദി മളവിൽ േകായ്മെയ അതി മി ന്നതു ഉചിതമല്ല എ
േവെറാ രു മ ി രാജസഭയിൽ പറകയാൽ രാജ്യത്തി ൽ എ ം ഏതു േമഘ 
ങ്ങൾ, എെന്താരു ആപ അടു വ എ മുതലായ േചാദ്യങ്ങൾ ക ഴി  
േപാ . മ ി പറഞ്ഞ സംഗതി ഇേപ്പാൾ അറിയു . രുസ്സ്യരുെട ഒരു േസനാ 
പതി ബലീൻപട്ടണത്തിൽെവ ഒരു സംഗം കഴി ന്ന സമയ രുസ്സ്യരും
ഗമ്മൎാനരും എങ്ങിേന എങ്കിലും ഒരു നാൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം െച ം എ പറഞ്ഞ 
തല്ലാേത ാഞ്ചിക്കാർ ഗമ്മൎാനരുെട ഉ ൈവരിയാകുന്ന ഒരു കുലീനെന രുസ്സ്യ 
രുെട അടുക്കൽ അയപ്പാൻ ഭാവി എ േകട്ടേപ്പാൾ രുസ്സ്യരും ാഞ്ചിക്കാ 
രും അേന്യാന്യം സന്ധിെച ഗമ്മൎാനെര അതി മി ം എ ള്ള തി പര 

േപായി. ഈ ര ആപ ഇേപ്പാൾ നീങ്ങിേപ്പാെയ േതാ . രുസ്സ്യ
ച വത്തൎ ി ആ േസനാപതിെയ ഉടേന മടക്കി വിളിപ്പി ഗേമ്പത്ത ാഞ്ചിക്കാ 
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രുെട ഒന്നാം മ ിസ്ഥാനെത്ത ഉേപക്ഷിപ്പാൻ സംഗതിയും വ . ഇതു േഹതു 
വായി ഗമ്മൎാനെര പെക ന്ന ആ കുലീ നെന രുസ്സ്യരുെട അരിേക അയ ം
എ ള്ള ഭയം നീങ്ങിേപ്പായി താനും. ഗെമ്പത്ത് എന്ന വാചാല ഇേപ്പാൾ
സ്വന്ത അനുഭവത്താൽ വല്ലതും ഹിച്ചിരിക്കാം എ ആശി . അെത
എ േചാദിച്ചാൽ സക്കൎാേരാടു എതിേക്കൎണ്ടതി അ വിദ്യ മതി എ ം
ഒരു വലിയ രാജ്യെത്ത ശക്തിേയാടും നീതിേയാടും ഭരി ന്നതു ബഹു യാസം
എ ം തേന്ന. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാ ജകൾ ഓരാ വട്ടേത്താളം അനുഭവിച്ച 
േശഷം ഇേപ്പാൾ മതി എ അവ ൎ േതാന്നി അവെന വിട്ടയ . ഗെമ്പത്ത
താൻ തേന്ന മൂച്ചൎയാക്കിയ കത്തിെകാ അവൻ വീണു എന്നേല്ല.
3. രുസ്സ്യ രാജ്യത്തിൽനി ഞാൻ ഭയങ്കരമായ കഥെയ േക —അവിടെത്ത
ഒരു വലിയ പട്ടണത്തിൽ ഉള്ള സഭയുെട േമലദ്ധ്യക്ഷൻ തെന്റ ഒരു സംഗ 
ത്തിൽ സ്ഥിതിസമത്വക്കാരുെട േനേര ഖണ്ഡിതമായി സംസാരിച്ചതിനാൽ ആളു 
കൾ ഇവരുെട നിമിത്തം ഏറ്റവും േകാപി എവിേട എങ്കിലും ഒരു അന്യേദശ 
ക്കാരെന കണ്ട ഉടേന ഇവൻ ഒരു സ്ഥിതിസമത്വക്കാരനാകു എ വിചാരി
അടി . ഇതു നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലുള്ള സ്ഥിതിസമത്വക്കാർ ഗൂഢമായി ഒരു
േയാഗം കൂടി േമലദ്ധ്യക്ഷെന െകാേല്ലണം എ നിശ്ചയി . ആർ ഇതിെന െച 

ം എന്നറിേയണ്ടതി അവർ ചീട്ടി 19 വയ ള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരത്തിയുെട
േപർ വരികയും െച . അവൾ ആദ്യം സ്തംഭിെച്ചങ്കിലും താൻ ഇതിെന നിവൃത്തി 

ം എ പറ േപാൽ. ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ േശഷം രാവിേല േമലദ്ധ്യ 
ക്ഷൻ കിടക്കയിൽ കിട ന്ന സമയത്തിൽ മകൾ ഉറ ന്ന അടുത്ത മുറിയിൽ
നി വലിയ ശബ്ദം േകട്ടതിനാൽ അേങ്ങാ െച മകൾ നില സ്വന്തരക്ത 
ത്തിൽ തേന്ന കിട ന്നതിെന ക . ഇെത എ േചാദിച്ചേപ്പാൾ അേയ്യാ

ിയ അഛ്ശ! ഞാനും സ്ഥിതി സമത്വക്കാരുെട കൂട്ടേത്താടു േച ൎ ചീ െകാ 
നിങ്ങെള െകാേല്ലണ്ടതി എനി ക ന കിട്ടി എങ്കിലും അതു നിവൃത്തി 

പ്പാൻ പാടില്ലായ്കയാൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ െച എ പറഞ്ഞി കുറ്റക്കാരുെട
േപർ പറയാെത കഴി േപാകയും െച .
4. ഗുർഫീല്ദ സാ ിെന െകാ കളഞ്ഞ ആ കുലപാതക അവർ ഇേപ്പാൾ
മരണ ശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതി നിവൃത്തി ഉണ്ടാകും വളേര സംശയമാണ്.
5. ശാന്ത സമു ത്തിലുള്ള ദ്വീപുകളിലും േയശു ജയി . കഴിഞ്ഞ െകാല്ല 
ത്തിേല സെപ്തമ്പർ മാസത്തിെന്റ വത്തൎ മാന രുക്കത്തിൽ ഞാൻ തഹായിതാ
എന്ന ദ്വീപിെന കുറി വിവരിച്ച കഥ ഓ ൎന്നിേല്ല. യാബു എ േപരുള്ള
ഒരു നാ പാതിരി സഭയിൽ നി േവർപിരിഞ്ഞ ആളുകളിൽ ആയിരത്തിൽ ചി 
ല്വാനം േപെര െകാല്ലി എ വത്തൎ മാനക്കടലാ കളിൽ വായിപ്പാനുണ്ടായി.
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ഇേപ്പാേഴാ അതു േയശുവിെന്റ നാമത്തി അപമാനവും ഇടച്ചൎയും വരു വാൻ
ആ ഹിച്ച ആളുകൾ സങ്ക ിച്ച കളവേ എ േകൾ . അവിെടയുള്ള ദ്വീ 
പുകൾ േമണ ിസ്ത്യാനികളുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾ ആയ്തീരും എ ഇേപ്പാൾ
കാണു . മലുവ എന്ന െചറിയ ദ്വീപിൽ നാ പാതിരിമാെര പഠിപ്പിേക്കണ്ടതി 

ഒരു വിദ്യാശാലയു . അതിൽ 88 ആളുകൾ തല്ക്കാലം തങ്ങളുെട ഉേദ്യാഗ 
ത്തിന്നായി ഒരു . േസാെലാേമാൻ എന്ന േപർ ധരി ന്ന ചില ദ്വീപുകൾ
ഉണ്ടേല്ലാ. ഒരു വഷൎം മുേമ്പ ഇവയിേല നിവാസികൾ 5 ഇം ിഷ് കപ്പല്ക്കാെര
െകാ കളഞ്ഞിരു . പലേപ്പാഴും സംഭവിച്ച േപാേല ഇം ിഷ്കാർ ഒരു യുദ്ധ 
ക്കപ്പലിെന അേങ്ങാട്ടയ ആ ദ്വീപിെന പാഴാക്കി കുറ്റക്കാെരയും നിേദ്ദ ൎാഷിക 
െള യും േഭദം കൂടാെത െകാല്ലിപ്പാൻ ക ന െകാടു . െസല്വീൻ അദ്ധ്യക്ഷൻ
(Bishop Selwyn) അതു േകട്ടേപ്പാൾ ഉടേന ആ ദ്വീപിലിറങ്ങി നിവാസികളുെട
തലവെന്റ അടുക്കൽ െച ആ കുലപാതകെര ഇം ിഷ്കാരുെട കയ്യിൽ ഏ ി 
പ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവെന സമ്മതിപ്പി . ഈ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആയുധങ്ങൾ എന്നി 
േയ ആ ദ്വീപിൽ ഇറ ന്നതു യുദ്ധക്കപ്പലിെന്റ കപ്പിത്താൻ കണ്ടേപ്പാൾ വളേര
ആശ്ചയ്യൎെപ്പ എങ്കിലും അദ്ധ്യക്ഷെന്റ യത്നം സാധി എ ം അവൻ എല്ലാ
കുറ്റക്കാെര കപ്പലിൽ എത്തി എ ം ഇവരിൽ ദ്വീപിേല തലവെന്റ സ്വന്തമകൻ
േപാലും ഉെണ്ട ം കണ്ടേപ്പാൾ അധികമായി അതിശയി . അതു വളേര രക്തം
ഒഴുകിയതിനാൽ അ നല്ലവണ്ണം സാധിപ്പിപ്പാൻ എനി കഴികയില്ലായിരു
എ കപ്പിത്താൻ പറകയും െച .

https://thalilakkam.in/




