


രാജ്യസമാചാരം 1850 ആഗുസ്ത 2

രാജ്യസമാചാരം

മാസിക

1850 ആഗുസ്ത

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: രാജ്യസമാചാരം 1850 ആഗുസ്ത

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: മാസിക

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



രാജ്യസമാചാരം
൮., തലെശ്ശരി ൧൮൫൦ ആഗുസ്ത

മദ്യപായികൾ

അെമ്മരിക്ക ഖണ്ഡത്തിൽെവ സുവിെശഷം സംഗി വരുന്ന രീഗർ പാതിരി
ജനങ്ങൾ മദ്യം െസവി ന്നതിനാൽഉണ്ടായ നഷ്ടം ക ദുഃഖി ആയതിെന
തടുപ്പാൻെവണ്ടി വളെര യത്നംെച പല ൎം തങ്ങളുെട ദുന്നൎടപ്പിെനമാറ്റി
സുെബാധവും അടക്കവുമുള്ളവരായി വരുവാൻ സംഗതി വരുത്തിയതു വളെര ആളു 
കൾ ം െത്യകം ചില ധനവാന്മാരായ കൃഷിക്കാ ൎ ം നീരസം െതാന്നിയത്
െകാ അവർ അധികം കുടി പാതിരിെയ പരിഹസി ം നിന്ദി ം ലഹരിെകാ 

സുെബാധമില്ലാത്ത പലെരയും അവെന്റ ഭവന വഴിയയി പറഞ്ഞയ ം വളെര
അതി മംെച — അങ്ങിെന ഇരി െമ്പാൾ ഒരുനാൾ ആകൃഷിക്കാരിൽ മൂ  
െപർ അധികം കുടി പാതിരിെയ അപമാനിപ്പാൻ നിശ്ചയി ഒരുവെന അത്യ 
ന്തം മത്തനാക്കി അസ്തമിച്ചാെറ ൈകതാങ്ങി പാതിരിയുെട വീട്ടിൽ െകാ െച 

വാതിൽ തുറ അക കടത്തി വാതിൽഅെട ചിരി ം ശപി ം െകാ  
െപായി കളഞ്ഞെശഷം മത്തൻ ആമുറിയിൽ കണ്ട െമശ കെസല മുതലായ സാ 
മാനങ്ങെള ത തക ൎ നഷ്ടം വരുത്തി വീ കാെരയും ദുഷിക്കയും അപമാനി 
ക്കയും െചയ്താെറ അവിെട ഒരുകട്ടലിെന്മൽ വീണുകിട റങ്ങി എന്നാെറ പാതി 
രി ഇെപ്പാൾ എ െവണം എന്ന് വിചാരി പണിക്കാരെന വിളി ശവ ായമാ 
യി കിടന്ന ആ മനുഷ്യെന െവെറ ഒരുമുറിയിലാക്കി നല്ല െവടി െള്ളാരു കിടക്ക 
യിൽ കിടത്തിഅവെന്റ വ വും െചരി ം െവടിപ്പാ വാനും ക ി — അവിെട
മത്തൻ പുലരുെവാളം കിട റങ്ങി ഉണന്നൎെപ്പാൾ എ ം െനാക്കി വിസ്മയി
ഹാ ഞാൻ എവിെട എ വിചാരി െകാണ്ടിരി െമ്പാൾ പാതിരി മുറിയിൽ  
െവശിച്ചത്ക നാണി നിങ്ങളുെട ഭവനത്തിൽ ഞാൻ വ ഉറങ്ങിയ്ത എങ്ങി 
െന എ െചാദിച്ചാെറ പാതിരി സന്നമുഖനായി അത് ഇെപ്പാൾ ഇരിക്കെട്ട
നിങ്ങൾ ഇെപ്പാൾ നെമ്മാടുകൂട ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ വന്നാൽ വളെര സെന്താഷം
എ പറഞ്ഞതുെക കുടിയൻ ഭക്ഷണത്തി ം അതിെന്റെശഷം ാത്ഥൎ െന 

ം ഇരു എഴുനീറ്റാെറ പാതിരി അവെന തലനാൾ വരുത്തിയ നഷ്ടം എല്ലാം
കാണി മിണ്ടാെതനിന്നെപ്പാൾ അവൻ ഇെത എ െചാദിച്ചതി രീഗർ
സാ ഇന്നെല ൈവകുെന്നര എ യും ദുഷ്ടനാെയാരു മനുഷ്യൻ ഇവിെട വ
ഇ കാരം െച എങ്കിലും അവൻ െമലാൽ ഒരുനാളും ഇങ്ങിെന ഒ ം െചയ്വാൻ
സംഗതി വരാതിരിെക്കണ്ടതി ഞാൻ എെന്റ ൈദവെത്താടു ാത്ഥൎ ി
എന്ന് െക നാണി ഞാൻ തെന്ന ആ ദുഷ്ടനാകു — ഞാൻ ആശാരിെയ െകാ 

വ എല്ലാം നന്നാക്കി തരാം എ പറഞ്ഞെശഷം പാതിരി അെതാ ം
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െവണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇനി മദ്യെത്ത അല്ല കത്തൎ ാവായ െയശു ി വിെന തെന്ന
െസവിച്ചാൽ മതി ഈനഷ്ടം ഞാൻ സഹി െകാള്ളാം എ പറഞ്ഞതുെക കുടി 
യൻ ക നീർ ഒഴുക്കി കരയുന്നതു കണ്ടെപ്പാൾ പാതിരി അവെന്റ രെക്ഷക്കായി
മു കുത്തി അവെനാടുകൂട ാത്ഥൎ ി അവെന സമാധാനെത്താെട പറഞ്ഞയച്ച 
െശഷം അവൻ ആശാരിെയ െകാ വ താൻ െപാളി കളഞ്ഞ സാമാനങ്ങ 
െള എല്ലാം നന്നാക്കി െകാടുത്തതല്ലാെത അ മുതൽ പുതിയ മനുഷ്യനായി
നന്മെച ന്നതിൽ പാതിരിെയയും സഹായി വിശ്വാസവും ൈദവഭയവും െകാ 

കത്തൎ ാവിെന്റ നാമെത്ത അലങ്കരി നടക്കയുംെച —

ഒരു കഫിരിയുെട കഥ

അവൻ പടിഞ്ഞാറ അ ിക്കയിൽ കട റ തെന്നപാ ൎ — ൈദവകരുണ 
യാൽ പാപെബാധം ജനി സ്വശക്തിയാൽ ആ അപരാധഭാരം നീ വാൻ കഴി 
കയില്ല എ കണ്ടറിഞ്ഞെപ്പാൾ പാപെമാചനം ാപിപ്പാൻ അവൻ പലദി 

കളിൽ െച അെന്വഷി — ആ നാട്ടിൽ സുവിെശഷെത്ത അറിയി ന്ന
െബാധകരില്ലായ്കെകാ അവെന്റ അദ്ധ്വാനം െവറുെതയായി— െദശത്തിെല പൂ 
ജാരികെളാടു സങ്കടം പറ സഹായം െചാദി എങ്കിലും അവെന്റ ദീനത്തി 

ചികിത്സിപ്പാൻ അവരാൽകഴിവു ഉ ണ്ടായില്ലതാനും— അവൻ ഇ കാരം വല 
പാപനിവൃത്തി ഒരുവഴി കാണാെത ദുഃഖി െകാണ്ടിരി െമ്പാൾ ഒരു

വിലാത്തിക്കപ്പൽ െവള്ളം കയ വാൻ കട റെത്തക്ക അടു വ — ാസ്ക്കാ 
രിൽ ഒരുത്തൻ ദുഃഖി കര െകാണ്ടിരി ന്നആ കാഫിരിെയ ക സങ്ക 
ടം എന്താകു എ െചാദിച്ചെപ്പാൾഅവൻഅെയ്യാഞാൻഏറിയമഹാപാപങ്ങ 
െളെച അവെറ്റ തീ ൎവാൻ ഒരുവഴി അറിയുന്നില്ല എ സങ്കടെപ്പ പറഞ്ഞ 
െപ്പാൾ ാസ്ക്കാരൻ ഇത് മാ ം സങ്കടമായാൽ അ ദുഃഖിെക്കണ്ടതല്ല— നീ എങ്ക്ലാ 
ന്തിൽ െപാക അവിെട പാപകടെത്ത തീ ൎന്ന ിസ്ത്യാനരുെട ൈദവെത്തകു 
റി െകൾ്ക്കാം എ പറ വീ ം കപ്പൽ െകറിെപാകയും െച — ആ ാ 
സ്ക്കാര ൈദവഭക്തി ഒ ം ഇെല്ലങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞ വാ കൾ കാഫിരിയു 
െട ഹൃദയത്തിൽവീണു അവൻ അവെറ്റ കൂട െട ഒ ൎ പാപങ്ങെള തീ ൎന്ന

ിസ്ത്യാനരുെട ൈദവെത്ത അെന്വഷിപ്പാൻ നിശ്ചയി — കുറയകാലം കഴി
വിലാത്തിയിെലക്ക് െപാകുവാൻ ആ ഹിച്ചാെറ മെറ്റാരു കപ്പൽ കട റെത്തക്ക
അടു അവൻ ഉടെനെച താനും കപ്പൽ കെരറികൂട എങ്ക്ലന്തിൽ െപാകുവാൻ
കപ്പിത്താെനാടു അനുവാദം െചാദി കപ്പകൂലിക്ക തനിക്ക രൂപ്പിക ഇല്ലായ്കെകാ 

അവൻ അതി പകരം ാസ്ക്കാരെന്റ പണി എടു — യാ യിൽ അവൻ
പലെപ്പാഴും തെന്റ പാപസങ്കടം മെറ്റ ാസ്ക്കാെരാടു അറിയി ിസ്ത്യാനരുെട
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ൈദവെത്ത കുറി െചാദി എങ്കിലും അവർ മിക്കവാറും പരിഹാസക്കാരാക 
െകാ അവരിൽനി ആശ്വാസം അ ംെപാലും ാപിച്ചില്ല— കപ്പൽഎങ്ക്ലാ 
ന്തിൽ എത്തി അവൻ കിഴി െലാെന്താൻ നഗരത്തിൽ സഞ്ചരി കണ്ടവെരാ 
ടു തെന്റസങ്കടംഅറിയി പാപകടെത്ത തീത്തൎ ിസ്ത്യാനരുെട ൈദവെത്തകു 
റി െചാദിച്ചാെറ ചിലർ ചിരി മ ചിലർ ഇവൻ ാന്തൻതെന്ന ഈ അ കാ 
യ്യൎംെകാ ഒരുത്തൻ ജന്മെദശം വി ഇെങ്ങാ വരുെമാ എ ദുഷി അവെന
െവറുെത അയ —
ഒരുഞായറാ യിൽ അവൻ പട്ടണത്തിെല ഒരുെകാണിൽനി ദുഃഖി കരഞ്ഞ 
െപ്പാൾ ഒരുസാ അവെന ക അടു െച സങ്കടം എന്താകു എ െചാ 
ദിച്ചാെറ അവൻ ഏറിയ പാപങ്ങെള െചയ്തതിനാൽ ഞാൻ നരകത്തി െയാ 
ഗ്യൻ ഈ പാപകണ തീത്തൎ ൈദവെത്ത ഞാൻ അെന്വഷി നട —
എങ്കിലും എെന്റ അദ്ധ്വാനം ഇതുവെരയും നിഷ്ഫലം എ പറഞ്ഞെപ്പാൾ ആസാ 

സമീപ ഒരുപള്ളി ഉെണ്ടെല്ലാ നീ അെങ്ങാ െചന്നാൽ ശാന്തിവരും എ  
പറ കാഫിരി െപായി െലാകവിദ്യകെളയും മയ്യൎാദകെളയും വളെര വ◌ൎ 
ണ്ണി ന്നത്െക എങ്കിലും പാപകണക്കതീത്തൎ കത്തൎ ാവിെന െകാ ഒരു 
വാ ം െകട്ടില്ല— സംഗംതീ ൎ അവൻ ദുഃഖപരവശനായി പള്ളിെയവി
ഒരുദിക്കിൽെച െപാട്ടിക്കരഞ്ഞാെറ ഒരുപാതിരി ആവഴിയായി വ െഹ 
െസ്നഹിതാ ദുഃഖസംഗതി എ താൻ കുഴങ്ങിെപാെയാ എ െചാദിച്ചെപ്പാൾ
അവൻ അെത അെത ഞാൻ വളെര കുഴങ്ങിെപായി എ പറഞ്ഞതി പാ 
തിരി വല്ലതും വാങ്ങിതിന്മാൻ ഇതാ ചിലൈപസ്സ എ െചാന്നെപ്പാൾ കാഫി 
രി ഇതിനാൽ എെന്റ സങ്കടം തീരുന്നില്ല— പാപകടെത്ത തീത്തൎ ിസ്ത്യാനരു 
െട ൈദവെത്ത അെന്വഷിപ്പാൻ ഞാൻ അ ിക്കയിൽ നി ഇെങ്ങാ വ ദി 
വെസന െതടിനട എങ്കിലും ഇതുവെരയും സാധിച്ചില്ല ഇ കാരം എല്ലാം 
പാതിരി െകട്ടെപ്പാൾ ആശ്ചയ്യൎെപ്പ ഇ ൈവകുെന്നര ഇന്നിന്ന പള്ളി 
യിൽ െചന്നാൽ പാപകടെത്ത തീത്തൎ ൈദവെത്ത കുറി െകൾ് ം എ
പറ െപായി— ൈവകുെന്നരമായെപ്പാൾ കാഫിരി ആപള്ളിയിൽ െച വള 
െര ജനങ്ങെള ക വിസ്മയി കുത്തിരുന്നാെറ പാതിരി എത്തി െവദപുസ്തക 
ത്തിൽനി ചിലവാ കെള വായി ി ഞങ്ങളുെട ജാമീൻ എന്ന മൂലവാ 

സംഗത്തിൽ വണ്ണൎി — മനുഷ്യർ പാപത്താൽ ഷ്ടരായി സ്വശക്തിെകാ 
ഗുണെപ്പടുവാൻ ാപ്തിയില്ലാത്തവർ അവർ െചയ്വാൻ കഴിയാത്തത് ി  

തെന്റ തിരുരക്തംെകാ സാധിപ്പി അവനിൽ വിശ്വസി ന്ന എെപ്പെപ്പൎട്ട 
വർ എറിയ മഹാപാപങ്ങൾ െച എങ്കിലും ആത്മരക്ഷെയ കാണും നിശ്ചയം—

ി വിൻ രക്തം എല്ലാവകക്കാരുെടപാപങ്ങെള നീക്കി മനസ്സിൽ ശുദ്ധിവരു  
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വാൻ മതിയായി ള്ളതാകു — കാഫിരി ഇ കാരം സുവിെശഷത്തിെന്റ സാരാ 
ത്ഥൎ ം െകട്ടെപ്പാൾ സെന്താഷി — പാപങ്ങെളതീത്തൎ ിസ്ത്യാനരുെട ൈദവ 
െത്ത ഇെപ്പാൾ ഞാൻ ക കിട്ടി ഈ ൈദവത്തി െസ്താ ം എ െചാല്ലി— പി 
െന്ന പാതിരിെയ െച ക സുവിെശഷന്യായങ്ങെള അധികം ഹിപ്പിെക്ക 
ണ്ടതി അെപക്ഷി — അവൻ മത്താെല കരുണയിലും സ്വെസ്ഥാപ െദശ 
ത്തിലും വള ൎ താൻ ക കിട്ടിയ നിെക്ഷപെത്ത ജന്മെദശത്തിൽ െകാ െപാ 
യി മറ്റവക്കൎ കാെട്ടണ്ടതി നിശ്ചയി യാ യായി അ ിക്കയിൽ എത്തി
ൈദവനാമെത്ത വാക്കാലും ിയയാലും അലങ്കരിക്കയുെഞ്ച
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