


േകരേളാപകാരി- 1877 ജൂൺ 2

േകരേളാപകാരി

മാസിക

1877 ജൂൺ

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: േകരേളാപകാരി 1877 ജൂൺ

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: മാസിക

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

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



Vol. IV JUNE 1877 No. 6

SALT
ഉ

മനുഷ്യനു ഈ േലാകത്തിൽ ബഹു ഉപകാരവും ആവശ്യമുള്ളതു ഉ തെന്ന. ഉ
ഇല്ല എങ്കിൽ ന െട ആഹാരത്തിനു രുചിയുമില്ല, ന െട ശരീരത്തിനു െസൗ 
ഖ്യവും ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉപ്പിനാൽ എ െയാ താണ ഭക്ഷണവും നല്ല
രസകരമായി തീരുകയും െച ം. ഇതിെന ന െട കരുണയുള്ള ൈദവം അറി 
ഞ്ഞി , ഉപ്പിെന ഭൂമി യിൽ എല്ലാടവും ധാരാളമായി പരത്തിയിരി .നാം പക 
ലിൽ കാണു കയും രാ ിയിലും അതിെന്റ ഒച്ച േകൾ കയും െച ന്ന സമു ം
അ താ ഉ െവള്ളംെകാ നിറഞ്ഞിരി . ഈ ആസ്യഖണ്ഡത്തിെന്റ മദ്ധ്യ 
ത്തിലും, അ ിക്കഖണ്ഡത്തിെന്റ വട ഭാഗത്തിലും, െതക്കൻ അ േമരിക്കയിെല
േപറു, ചില്ലി എന്ന േദശങ്ങളിലും വലിയ വനാന്തര ങ്ങൾ എ െയാ വിേശഷ 
മുള്ള ഉ െകാ െപാതിഞ്ഞിരി . അ ങ്ങിെനയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉ വ 
നങ്ങൾ എന്ന േപർ നടപ്പായിരി . ഇം ാന്തിലും യൂേരാപ്പിെല മ പല രാ 
ജ്യങ്ങളിലും ഉ വലിയ പാറകളായി മലകളിൽ കിട . ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഉ െവള്ളം ഉറ വുകളായി ഭൂമിയിൽനി കയറി വരികയും െച . എന്നി ം
ഭൂമിയിൽ എല്ലാടവും നിറഞ്ഞിരി ന്ന ൈദവത്തിെന്റ ഈ വലിയ ദാനം ബഹു

യത്നത്താൽ മാ ം മനുഷ്യനു ഉപകാരമായി വരു . കടൽകരേമൽ വിസ്താ 
രമുള്ള ഒരു നിലെത്ത െവടിപ്പാക്കി േവലിേയറ്റംെകാ െവള്ളം കയറ്റിയതിൽ
പിെന്ന നാലു പുറം നല്ല വണ്ണം ഉറപ്പി െവ ം. നീർ കാറ്റിനാലും െവയിലിെന്റ
ചൂടിനാലും ആറിയ േശഷം ഉ വാരി എ ടു െകാ േപാകു . ഇങ്ങിെനയുള്ള
സ്ഥലത്തിനു ഉ പടന്ന,എന്ന േപർ. ഈ രാജ്യത്തിൽ നാം വാങ്ങി ഉപകരി  
ന്ന ഉ ഈ വിധത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഉ തെന്ന. അതി െവടി േപാരാ,
ഉപകരി ന്ന തിനു മുെമ്പ അതിലുള്ള േചറും മ ം നീക്കിക്കളേയണം. മലക 
ളിൽ ക ട ന്ന ഉ പാറ െകാത്തിെപ്പാട്ടി കഷണങ്ങൾ ഒന്നര മാസേത്താ ളം
െവള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ, ഉ എല്ലാം അലി െവള്ളത്തിൽ േചരുക യും ക ം
മ ം അടിയിൽ താണിരിക്കയും െച ം. ഇങ്ങിെന കി ന്ന ഉ െവള്ളം പ ം
പതിനാറും വാര നീളവും, ആറും പ ം വാര അ കലവുമുള്ള ഇരിമ്പിെന്റ പാത്തി 
യിൽ ആക്കി കാച്ചിയാെറ, െവടി ള്ള പഞ്ചസാര േപാെല െവളുത്തതും ശുദ്ധവു 
മുള്ള ഉ പുറെപ്പടുകയും െച . ഉറവായി ഭൂമിയിൽനി ഒഴുകി വരുന്ന ഉ  
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െവള്ളവും ഈ വിധ ത്തിൽ തെന്ന കാച്ചി ഉ എടു .
ന െട ചി ം മലയിൽനി ഉ പാറെയ െകാത്തിെപ്പാട്ടിച്ച ഉ എടു ന്ന ഒരു
സ്ഥലെത്ത സൂചിപ്പി . ഈ രാജ്യത്തിൽ എന്ന േപാെല വിലാത്തിയിലും
ഉ പണിയും കച്ചവടവും സക്കൎാരുെട ൈക യായി നട . ആ നല്ല െവടി  
ള്ള ഉപ്പിെന റാത്തൽ ഒന്നി ഒർ അണ വാങ്ങി വി . ജമ്മൎനിരാജ്യത്തിൽ
മാ ം ഓേരാ ആണ്ടിൽ അറുപതുേകാടി റാത്തൽ, ആക മൂ േകാടി എഴുപത്ത 
ഞ്ച ലക്ഷം ഉറുപ്പി കയുെട ഉ േവണം.
എന്നാെലാ ന െട േദഹത്തിനു ഉ ആവശ്യമാകുന്നതു േപാെല ന െട േദഹി 

ൈദവവചനം അത്യാവശ്യം തെന്ന. ഈ ഉ ഇല്ല എങ്കിൽ, നാം ൈദവത്തി 
നു ഒരിക്കലും രസമായി വരികയില്ല, അവൻ നെമ്മ തെന്റ വായിൽനി തുപ്പി 
ക്കളയും.

https://thalilakkam.in/
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HISTORY OF THE BRITISH EMPIRE
ഇം ിഷ ചരി ം

മൂ മാസം കഴിഞ്ഞേശഷം പുതുരാജാവായ എദ്വദ ൎെവസ്തമിൻ സ്തർ പള്ളിയിൽ
കിരീടാഭിേഷകം ലഭി , നവമ്പർ മാസത്തിൽ കൂടിയ മ ിസഭ തനി മുഴുവ 
നും അനുകൂലമാകെകാ മുേമ്പത്ത രാജാവിനും അവെന്റ പക്ഷക്കാ ൎം ഊനം
ക ി . എന്നാെറ രാജ്ഞി േ ാത്ത്ല ന്തിെന വി പര ീസ്സിേല െച ഒരു
ൈസന്യെത്ത േശഖരി പി െറ്റയാണ്ടിൽ ഇം ാന്തിൽ എത്തി. അേപ്പാൾ ലങ്ക 

്യയർ പുതു ൈധയ്യൎം ാപി വട ദി കളിൽ ചില േകാട്ടകെള സ്വാധീന 
ത്തിലാക്കി, എങ്കി ലും വർവിൿ ബന്ധെപ്പ ഒരു ൈസന്യെത്ത േച ൎ രാജ്ഞി 
യുെട അഭ്യാസ മില്ലാത്ത കൂട്ടെര ഛിന്നഭിന്നമാക്കിയാെറ, അവൾ പിെന്നയും ഓടി 
േപ്പാ േകണ്ടി വ . ഇങ്ങിെന അവൾ പലദി കളിലും സഞ്ചരി സേങ്കത 
സ്ഥ ലം അേന്വഷി നടന്നേപ്പാൾ, ഒരിക്കൽ താനും മകനും ഒരു േസവകനും ക
ട റ ള്ള കാടുകളിൽ കൂടി െച േമ്പാൾ കള്ളന്മാരുെട ൈകയിൽ അക െപ്പ ;
കള്ളർ െകാള്ളനിമിത്തം കലഹിച്ചതിന്നിടയിൽ രാജ്ഞിയും മകനും ഒളി െപാ 
യ്കള . പിെന്ന അവർ മുേന്നാ നടന്നേപ്പാൾ േവെറ ഒരു ക ള്ളൻ വ അവെര
പിടി . ഇനി ഒർ ആവതുമില്ല, എ രാജ്ഞി ക ക ള്ളേനാടു:േസ്നഹിതാ,ഈ
കുട്ടി നിങ്ങളുെട രാജാവിെന്റമകൻ, ഞാൻ അവ െന നിങ്ങെട ൈകയിൽ ഭരേമ ി 

, എ പറഞ്ഞതിനാൽ അവ െന്റ കരൾ അലി : ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഞാൻ
നിങ്ങെള രക്ഷി ം എ െചാല്ലി,ഇരുവെരയും ഒരു സേങ്കതസ്ഥലത്താ കയും
െച . എ ന്നാെറയും ധീരതയും ഉപായവുമുള്ള രാജ്ഞി അട ന്നില്ല. 1464ാമ 
തിൽ ല ങ്ക ്യർ യുദ്ധെത്ത പുതുക്കിയേപ്പാൾ അവൾ േ ാത്ത്ലന്തിൽ സന്നാഹ 
ങ്ങ െള ഒരുക്കി,അവെര ൈധയ്യൎെപ്പടുത്തി.പിെന്ന സംഭവിച്ച ര കേഠാരമായ
പടകളിൽ അവളുെട പക്ഷക്കാർ അേശഷം േതാ കയും െച . ഈ പ ടകളുെട
േശഷം മുേമ്പത്ത രാജാവായ െഹ ി ലങ്കശീർ, എന്ന േദശ ഒളി പാ ൎ ,
കുറയ കാലം കഴിഞ്ഞാെറ തെന്റ ഒരു പക്ഷക്കാരെന്റ വഞ്ചനയാൽ ശ ക്കളുെട
ൈകയിൽ അകെപ്പ . ആയവർ അവെന കുതിര റ കയറ്റി, കാൽ േതാൽ 
വാറിേനാടു െകട്ടി, നഗരവീഥികളിൽ കൂടി കടത്തി എ ം ദശൎിപ്പിച്ച േശഷം
തടവിൽ പാപ്പൎി . അവിെട അവൻ അ സംവത്സരം പാ ൎ . കാവല്ക്കാർ
അവെന േസ്നഹേത്താ െട വിചാരിച്ചതുെകാ , രാജാസനത്തിേന്മൽ ഉണ്ടായിരു 
ന്നതിേനക്കാൾ അത്തടവിൽ അധികം െസൗഖ്യം ഉണ്ടായിരു .
പുതിയ രാജാവു തെന്റ സുശീലവും സുരൂപവും നിമിത്തം ജനങ്ങ ളുെട സേന്താ 
ഷമെ , എങ്കിലും സ്വസ്ഥത വന്ന ഉടെന അവെന്റ സ്വ ഭാവം ദുഷിച്ച തുടങ്ങി.
യുദ്ധത്തിൽ ധീരനും അത ത്സാഹിയുമായവൻ സമാധാനത്തിൽ സുഖേഭാഗിയും

https://thalilakkam.in/
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ദൃവൎ്യയനും നിവ്വൎിചാരകനുമായി തീ ൎ . മുെമ്പ ഒരു പടയിൽ പ േപായ സർ
േജാൻ േ യ, എന്ന ലങ്ക ്യപക്ഷ ത്തിെല ഒരു പടനായകെന്റ സുരൂപിണിയായ
വിധവ ഒരു പ ം എഴു തി , േകാവിലക െച രാജാവിെന്റ ൈകയിൽ
െകാടു , മരിച്ച ഭത്തൎ ാവിെന്റ അവകാശത്തിനായി അേപക്ഷി . ആ സുന്ദ 
രിയുെട മുഖം രാജാവു ക അവളിൽ താ യ്യൎം ജനി ഢമായി േവളികഴി

. ചില മാസം െചന്ന േശഷം അവൻ തെന്റ വിവാഹെത്ത സി ദ്ധമാക്കി 
യേപ്പാൾ, േകാവിലകക്കാരും മഹാന്മാർ പലരും വളെര നീരസം ഭാവി .  
േത്യകം രാജാവിെന്റ സുഹൃ ം സിംഹാസനം ഏറി രാജ്യം വാഴുന്നതിൽ വളെര
സഹായി മിരുന്ന വവൎിൿ എന്ന ഭു അത്യന്തം േകാപി , മുെമ്പത്ത രാജ്ഞി 
യുെട പക്ഷം എടു രാജാവിെന്റ അനു ജനായ െ രൻസത രാെനയും വശീക 
രി , തെന്റ പിന്നാെല വലി . പിെന്ന നട വന്ന പല മത്സരങ്ങളും കലക്കങ്ങ 
ളും നിമിത്തം വവൎി ം െ രൻസും രാജ്യം വി പര ീസ്റ്റിൽ ഒളിച്ച പാേക്കൎ 
ണ്ടിവ . ഇേപ്പാൾ െസൗഖ്യം ഉണ്ടെല്ലാ, എന്ന രാജാവു വിചാരി സുഖേഭാഗ 
ങ്ങളാൽ േന രം േപാക്കിയിരുന്ന സമയത്തിൽ ബലമുള്ള വവൎിൿ ഭ, താൻ
അനുഭവി ച്ച മാന റവിനു തികാരം േവണം എ നിശ്ചയി , ഒരു ൈസന്യ
െത്ത കൂട്ടി, ഇം ാന്തിേല പുറെപ്പ രാജാവു തെന്റ േഭാഷ്കിൽ സുഖി െകാണ്ടി 
രുന്നേപ്പാൾ ദെത്ത്ൎ മൗത്ഥ് എന്ന തുറമുഖത്തിൽ കൂടി കരക്കിറ ങ്ങി െലാണ്ടൻ
നഗരത്തിെന്റ േനെര െച . വഴിക്കൽ െവ ബഹു ജന ട്ടങ്ങൾ അവേനാടു
േച ൎ . രാജാവു ചൂണ്ണൎവിശ്വാസേത്താെട ധാനേസനാപതിയാക്കിയിരുന്ന
െമാന്തൿ ഭ, എന്ന വവൎിക്കിെന്റ അ നുജനും ൈസനൃേത്താെട ഇവെന്റ പക്ഷ 
ത്തിൽ േചന്നൎ േശഷം, രാജാവു ഭയെപ്പ ചില േസവകേരാടു കൂെട രാജ്യം വി
പര ീസ്സിേല െപായ്ക ള . എന്നാെറ വവൎിൿ മൂലസ്ഥാനത്തിേല  
േവശി , മുേമ്പ ത്ത രാജാവായ െഹ ിെയ തടവിൽനി വിടുവി യഥാസ്ഥാന 
െപ്പടു ത്തി. എന്നാൽ െഹ ിരാജാവിെന്റ പുതിയ വാ ചുരുക്കമെ . ആറുമാസം
കഴിഞ്ഞ േശഷം (1470) എദ്വദ ൎരാജാവും ഏഴുനൂറു അനുചാരിക േളാടു കൂെട വട 

ഇം ാന്തിൽ എത്തി. ജനങ്ങൾ െവറുെത േനാക്കി നി എ കണ്ടേപ്പാൾ
മുേന്നാ െച , േയാക്കൎിൽ കട നിവാ സികളുെട സമ്മത കാരം കുറയ കാ 
ലം ആശ്വസി പാ ൎ . പിെന്ന അവൻ യാ യായി, രാജ്യാധിപത്യത്തിന്നല്ല
ജന്മാവകാശത്തി മാ ം വ എ പറ . അവൻ മുേന്നാ െച മളവിൽ
കൂട്ടം വദ്ധൎിക്കയും, െലാണ്ടൻ നഗരത്തിെന്റ അരിക ള്ള വവൎിക്കിെന്റ ൈസ 
ന്യെത്ത എ തിരിടുേമ്പാൾ, െ രന്സ ഭു വവൎിക്കിെന ചതി തെന്റ ആൾ 
ക്കാരുമാ യി എദ്വദ ൎ രാജാവിെന്റ പക്ഷത്തിൽ േചരുകയും െച . ചില ദിവസം
കഴിഞ്ഞാെറ എദ്വദ ൎ െലാണ്ടനിൽ േവശി ജനങ്ങളുെട സേന്താഷ േത്താെട
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വീ ം രാജാസനത്തിൽ ഏറി, നിഭ ൎാഗ്യനായ െഹ ി രാജാവി െന രണ്ടാമതു
തടവിൽ പാപ്പൎി . പിെന്ന വവൎിൿ, ഒരു വലിയ ൈസ ന്യേത്താടു കൂെട ബ◌ൎ 
ന്നത്ത്, എന്ന സ്ഥലത്തിൽ പെട ഒരുങ്ങിയിരി എന്ന രാജാവു അറി 

, തെന്റ േസനകെള കൂട്ടി പുറെപ്പ ഒരു ൈവകുേന്നര ശ വിെന്റ അടുക്കൽ
എത്തി. അ രാ ി മുഴുവനും ഇരുപക്ഷേസനകൾ അരിക തെന്ന പാളയം
ഇറങ്ങിപ്പാ ൎ . വവൎി ക്കിെന്റ അഴിനിലത്തിൽനി ഇടയിെട ഓേരാ െവടി
െപാട്ടി കൂരിരുട്ടി െന അ ം കാശിപ്പി . രാവിെല േപാർ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ കന 
മുള്ള മ നിമിത്തം േപാരാളികൾ േനെര നി ന്ന ശ വിെന മാ െമ കാ 
ണ്മാൻ കഴി . രാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിൽ മൂന്നാൽ ഒരു ഓ ഹരി ഇളകി
മണ്ടിത്തിരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതു അവൻ അറിയാെത െപാരു തുംെകാ മുേന്നാട്ട
െച േമ്പാൾ വവൎിൿ സ്വന്ത ൈസന്യത്തിെന്റ ഒർ അംശം ശ എന്ന േതാന്നി,
െചറുത്തതിനാൽ അവെന്റ പക്ഷം േതാല്ക്കയും താനും അനുജനായ െമാന്തൿ ഭ 
വും മഹാ ധീരതേയാെട െപാരുതീട്ട വീണു മരിക്കയും െച . ആ ദിവസത്തിൽ
തെന്ന രാജ്ഞി യായ മെ ൎത്ത് മകേനാടും ഒരു ൈസന്യേത്താടും കൂെട ഇം ാ 
ന്തിൽ എ കെകാ രണ്ടാമതു ഒരു പടെവട്ടൽ ഉണ്ടായതിൽ രാജ്ഞിയുെട
ൈസന്യം േതാല്ക്കയും മകൻ േപാക്കൎളത്തിൽനി പ േപാകയും, അവൾ താൻ
ശ ക്കളുെട ൈകയിൽ അകെപ്പടുകയും െച . അ തുടങ്ങി ആ നിഭ ൎാഗ്യവതി
അ സംവത്സരം തടവുകാരത്തിയായി േഗാപുരത്തിൽ പാത്തൎ ാെറ, പര ീ 

രാജാവായ ലുവിസ അവെള പണത്തിനു വീ െകാണ്ട േശഷം, ജനനേദശ 
ത്തിേല േപായി, തെന്റ യാസവും സങ്കടവുമുള്ള ജീവെന സാവധാനേത്താ 
െട സമപ്പൎിപ്പാൻ അനുവാദം ലഭി . മകൻ പ േപാകയും ഭായ്യൎ ശ ൈകവശ 
മായിരിക്കയും െച , എന്ന െഹ ിരാജാവു േകട്ട ഉടെന തടവിൽ തെന്ന മരി 
ക്കയും െച . എന്നാെറ എദ്വദ ൎരാജാവിനു സസ്ഥത ഇല്ല പിണക്കം അവെന്റ
സ്വന്ത ഭവനത്തിൽനി ഉത്ഭവി . അതുെകാ അവൻ ഇനി അ സംവത്സ 
രം ജീവിച്ചതിൽ തെന്റ അനുജനായ െ രൻസത രാെന െവ റുെത െകാല്ലിച്ച
േശഷം മഹാദുഃഖിതനും നിഭ ൎാഗ്യവാനുമായി മരിക്കയും െച (1483). ബലം  
മാണവും അന്യായവുംെകാ തെന്റ ഭവന െത്ത പണിയുന്നവനു ഹാനി വരാെത
ഇരിക്കയില്ല, എന്നതിനു ഈ രാ ജാവു ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമെ . (To be continued.)
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THE NEW HEART
ഒരു പുതിയ ഹൃദയം

ഒരു രാ ിയിൽ ഭയങ്കരമുള്ള െകാടുങ്കാ അടിച്ചതിനാൽ കുസ്സിനി ക്കാരൻ ബു 
ത്ത്ലർ, േദാവി, ആയ എന്നിവരുെട പുരകൾ ഇടി വീണു. ൈദവകരുണയാൽ
ആ ൎം ഒരു ഹാനിയും വന്നില്ല. ആയയുെട േചാറു ഉണ്ടാ ന്ന െപണ്ണിനു മാ ം
അ ം മ കാലിേന്മൽ വീണതിനാൽ കുറയ േവദന ഉണ്ടായിരു .
രാവിെല സാ ം മതാമ്മയും ഇടി വീണ പുരകെള േനാക്കി നി ന്നേപ്പാൾ, സാ 

പറ : ഈ പുരകെള പുതുതായി െകേട്ടണം, എ ങ്കിലും ഈ സ്ഥലം നന്നല്ല.
എനി പാപ്പൎാനായി നല്ല ഭവനം േവ ണം. അതു േപാെല എെന്റ പണിക്കാ 
രും െസൗഖ്യമുള്ള പുരകളിൽ പാത്തൎ ാൽ എനി സേന്താഷം ഉണ്ടാകും. പി 
െന്ന സാ പൂേത്താട്ടത്തി െന്റയും പുഴയുെടയും നടുവിൽ എെപ്പാഴും നല്ല കാ കൾ
വീശുന്ന ഒരു സ്ഥലം ക . അവിെട നാലു പുതിയ പുരകെള െക വാൻ ക ി

. പുരകൾ തീന്നൎെപ്പാൾ ഓേരാന്നിനു ഈ ര െവടിപ്പള്ള മുറികളും, മുൻഭാ 
ഗ ഓേരാ േകാലായും ഉ . അവ നാലും ബഹു െസൗഖ്യമുള്ള പാപ്പൎിടങ്ങൾ
തെന്ന, എ എല്ലാവരും സമ്മതി . പിെന്ന ബുത്ത്ല ൎ ം കുസ്സിനിക്കാരനും േദാ 
വി ം ഓേരാ പുരയും, ആയ ം ഒരു പുരയും കി ക െകാ , അവ ൎ വളെര
സേന്താഷം ഉണ്ടായിരു . ആെയ േത്യകമായി എല്ലാം ഒരു െകൗതുകം
േപാെല േതാന്നി, ര മുറികളും ഒരു േകാലായും ഉണ്ടെല്ലാ, ഉഷ്ണകാല ഞാൻ
വട ഭാഗ കുത്തി രു . പുഴക്കാ െകാ െവള്ളത്തിേന്മൽ ഓടുന്ന േതാ 
ണികെള േനാ ക്കിെക്കാ ം, ശീതകാല െതെക്ക ഭാഗത്തിൽ ഇരു , െവ 
യിലിെന്റ ചൂടുെകാ ആശ്വസി ം എ പറ . പിെന്ന അവൾ തെന്റ പുര 
യുെട വാതില്ക്കൽ കുത്തിരു . മെറ്റ ഭവനക്കാേരാടു ഓേരാ വിളി : ഇവിെട
നമു നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങാം, േതാട്ടിയുെട മുഷിഞ്ഞിരി ന്ന പിള്ളരുെട കരച്ചൽ
നെമ്മ ഇവിെട അസഹ്യെപ്പടു കയില്ല. അങ്ങാടിയിൽനി വരുന്ന പുക ഇവി 
െട എ ന്നില്ല, അതുെകാ എെന്റ മതാമ്മയുെട ഉടു എല്ലാേ ാഴും നല്ല െവടി 
പ്പാകും, എ ം മ ം പ ലതും വലിയ സരസമായി സംസാരി . പിെന്ന അവൾ
മതാമ്മെയ ഉടുപ്പിപ്പാൻ െചന്നെപ്പാൾ, അങ്ങിെന തെന്ന കീത്തൎ ി : ഇ രയിൽ
എ നി സ്വഗ്ഗൎത്തിെല േപാെല സുഖം ഉണ്ടാകും, നാലു പുരകളിലും എ െന്റതു
വിേശഷമുള്ളതാകു , എ പറ .
മതാമ്മ: നീ വിചാരി ന്ന കാരം നിന െസൗഖ്യം ഉണ്ടാകെട്ട.
പിെറ്റ ദിവസം ആയ േചാറു േവപ്പാൻ പുരയിൽ െചന്നെപ്പാൾ ബുത്ത്ലരുെട ഭായ്യൎ
തെന്റ പുരയുെട വാതിലിെന അ ം തുറ , ആയ യുെട കിണ്ടിയുെട േമലും െവറ്റി 
ലെപ്പട്ടിയുെട േമലും കുറയ െവള്ളം തുകിക്കള .
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അേപ്പാൾ ആയ വളെര േകാചി ; എടാ, ഇതു എന്താണ, എെന്റ സാമാനങ്ങളുെട
േമൽ െവള്ളം തൂകിക്കളക എ വലിയ ശബ്ദേത്താ െട നിലവിളി .
നാലു പുരകളിൽ നിെന്റതു തെന്ന വിേശഷം എ നീ പറഞ്ഞി െല്ല, അതു െകാ 
ണ്ടാണ, എ ബു ത്ത്ലരുെട ഭായ്യൎ അക നി കൂകി.
ഞാൻ അങ്ങിെന പറഞ്ഞതു നീ എങ്ങിെന അറി : ഞാൻ ആ വാ പറഞ്ഞി 
ല്ല. ഇല്ലാത്തതിെന എന്തിനു പറയു . എ ആയ പറ . നി അങ്ങിെന പറ 

, േദാവിച്ചിയും കുസ്സിനിക്കാരെന്റ ഭായ്യൎ യും അതിെന അറിഞ്ഞിരി .
നീ മതാമ്മേയാടു തെന്ന പറഞ്ഞ േപ്പാൾ േദാവിച്ചി അതു േക , എ ബുത്ത്ലരു 
െട ഭായ്യൎ പറ .
ഞാൻ അങ്ങിെന പറ എങ്കിൽ, ഞാൻ ഉള്ളതു തെന്ന പറ , നാലു പുതിയ
പുരകളിൽ എെന്റതു നല്ലതു. നല്ല പുര എനി കിേട്ട ണം, എ മതാമ്മ താൻ
നിശ്ചയി .
എന്നാെറ േദാവിച്ചിയും കുസ്സിനിക്കാരെന്റ ഭായ്യൎയും തങ്ങളുെട പുര കളിൽനി
പുറ വ വലിയ ശബ്ദേത്താെട ആയെയ ചീത്ത പറ തുടങ്ങി. പിെന്ന
ആയ അവെര താഴ്ത്തി പറവാനായി ഉച്ച ത്തിൽ നിലവിളിക്കയും ദുഷിക്കയും െചയ്ത
സമയ അവളുെട േചാറു ഉണ്ടാ ന്ന െപണ്ണം േകാലായിൽ വ വാ ടയിൽ
േച ൎ . ഈ നാ ല്വരും കുറയ േനരം തമ്മിൽ വാവിഷ്ടാനം െചയ്ത േശഷം ബു 
ത്ത്ലരുെട ഭായ്യൎ പഴക്കവും കീറിയതുമായ ഒരു െചരി എടു ആയെയ എറി

. അേപ്പാൾ ആയ ഒരു ൈശത്താെന്റ േചലായി എറിഞ്ഞവളുെട േനെര പാ 

. അടിയും പിടിയും വലിയും തുടങ്ങിയതിെന േദാവിച്ചി യും കുസ്സിനിക്കാര 
െന്റ ഭായ്യൎയും ക േപാരിനു അണഞ്ഞേപ്പാൾ, ആ യയുെട േവലക്കാരത്തിയും
യജമാനത്തിയുെട രെക്ഷക്കായി അപ്പടെവട്ടലിൽ േചന്നൎാെറ, ഐവരും തമ്മിൽ
െപാരുതുകയും നിലവിളിക്കയും െചയ്തതിെന വിവരിപ്പാൻ കഴിയുന്നത ആർ?
ഇെതല്ലാം സംഭവിച്ചേപ്പാൾ സാ ം മതാമ്മയും തീനിൽ ഇരു നിലവിളിെയ 
യും േക , ശബ്ദം അങ്ങാടിയിൽ നിന്നെ വരു , എ ആദ്യം േതാന്നിേപ്പാ 
യി, എങ്കിലും േനാ േമ്പാൾ പുതിയ പുരകളിൽ പാ ൎന്ന െപ ങ്ങൾ തെന്ന
അടികലശൽ തുടങ്ങി എന്നറിഞ്ഞാെറ, സാ ബുത്ത്ലെര വിളി , കായ്യൎെത്ത
അറിവാനായി അവിെട അയ .
ബുത്ത്ലർ എത്തിയേപ്പാൾ പട അതികേഠാരം എെന്ന േവ . ചി ലരുെട മൂക്കിൽ
കൂടി േചാര ഒലി തൂകി. ചിലരുെട മുഖം മാന്തിയും െപാട്ടിയുമിരു . ആയ േദാ 
വിച്ചിയുെട അടി െകാണ്ടി , മുഖം എല്ലാം വീങ്ങി ഇരു . അവർ ബുത്ത്ലെര കണ്ട 
േപ്പാൾ േപാർ അമ ൎ , ഓേരാ രുത്തിയും തെന്റ തെന്റ പുരയിേല പാ
ഒളിച്ചിരു . പിെന്ന ബുത്ത്ലർ തെന്റ ഭായ്യൎെയ മുറിയിലാക്കി വാതിലിെന പൂട്ടി

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1877 ജൂൺ 11

സാ ിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങി െച വത്തൎ മാനം പറ .
ൈവകുേന്നര ആയ മതാെമ്മ ഉടുപ്പിടാൻ െച േമ്പാൾ, അവളു െട ക ം ചു 

ം, മുഖത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗവും വളെര വീങ്ങിയിരു . അ വൾ തുണി െകാ
മുഖെത്ത മറ െവ , എന്നി ം മതാമ്മ എല്ലാം അറി അവേളാടു: പുതിയ പു 
രയിൽ സ്വഗ്ഗൎത്തിെല േപാെല സുഖം ഉണ്ടാകും, എ നീ ഇന്നെല പറഞ്ഞില്ല 
േയാ? എന്നാൽ അെസൗഖ്യ ത്തിെന്റ ചില േഹതുക്കൾ പുതിയ പുരയിലും ഉ ,
എ േതാ , എ പറ .
പുതിയ പുരയിൽ ഒരു കുറവുമില്ല മതാേമ്മ, ഈ ഹി രാജ്യെത്ത ം ഏതു സാ 

ിെന്റ പണിക്കാ ൎ ഇ നല്ല പുരകൾ ഉ ? എങ്കി ലും ഇങ്ങിെനത്ത അയ 
ല്ക്കാർ ഉണ്ടായാൽ, േകാവിലക ം സുഖം ഉണ്ടാ കുന്നില്ല. അള്ളാ, ആ ബുത്ത്ലരു 
െട ഭായ്യൎ എ വല്ലാത്ത ഒരു ഗവ്വൎിഷ്ഠി യും ദുശ്ശീലക്കാരത്തിയുമാണ. പിെന്ന ആ
േദാവിച്ചി, േനാ ക മതാേമ്മ, എെന്റ മുഖ കുത്തിയതു എല്ലാം വീങ്ങിയിരി  

. കഴിയും എങ്കിൽ അവൾ എെന്ന െകാ ം നിശ്ചയം.അേയ്യാ എങ്ങിെനത്ത
കൂട്ടരാണ ഇവർ!
മതാമ്മ: എന്നാൽ നീ മിണ്ടാെത അവിെട നി , അവരുെട അടി െകാ കയും
ചീത്തവാ േകൾ കയും െച വേല്ലാ?
ആയ: അേയ്യാ മതാേമ്മ, ഞാൻ ഈ താണവരുെട അടി മിണ്ടാെത െകാ വാൻ
േപാകുേമാ?
മതാമ്മ: എന്നാൽ ആ താണവേരാടു കലമ്പി അടികലശൽ കൂടു ന്നതു നിന
ശങ്ക ഒ മില്ല, എ േതാ . ഈ ദുശ്ശീലവും പകയും അസൂയയും ഹൃദയത്തിൽ
ഇരി േവാളം നിന സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ തെന്ന യും സുഖം ഉണ്ടാകയില്ല. അതുെകാ 

നിങ്ങൾ വീ ം ജനി ന്നില്ല എങ്കിൽ, ൈദവത്തിെന്റ രാജ്യെത്ത കാണ്മാൻ
കഴികയില്ല. എ ൈദ വവചനം പറയു .
ആയ; വീ ം ജനിക്ക എന്നതു എ , എ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല
മതാമ്മ: ൈദവം ആദ്യ മനുഷ്യെര നല്ലവരും നീതിമാന്മാരുമാക്കി സൃഷ്ടി എ
ഞാൻ മുെമ്പ നിേന്നാടു പറ വെല്ലാ. എന്നാൽ പഴയ സപ്പൎമായ പിശാചു
ആദ്യ മാതാവായ ഹവ്വയുെട അടുക്കൽ െച : നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുതു, എ
ൈദവം ക ിച്ച വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം ഭക്ഷിപ്പി ന്നതിനാൽ ൈദവത്തിെന്റ ക  
നെയ ലംഘിപ്പാനായി വശീ കരി . അവൾ തി കയും ഭത്തൎ ാവിനു െകാടു 
ത്താെറ അവനും തി ക യും െച . അതുെകാ അവരുെട ഹൃദയങ്ങൾ േദാ 
ഷം െകാ നി റകയും അവ ൎ ജനിച്ച കുട്ടികൾ അവെര േപാെല പാപികളും
ൈദവ വിേരാധികളുമായി തീരുകയും െച . ഈ കായ്യൎം െചറിയ കുട്ടികളിലും
തെന്ന കാണാം. അവർ തമ്മിൽ കലമ്പി, വാ പറവാൻ കഴിയും മു െമ്പ അമ്മ 
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മാേരാടു േകാപിക്കയും ഓേരാ അനുസരണേക്കടു കാണിക്കയും െച ന്നില്ലെയാ?
പിെന്ന അവർ വളരുേന്താറും അവരുെട ദുഷ്ടതയും വികൃതിയും വളരുകയും െച 

ം. എന്നാൽ പരേലാകത്തിൽ സ്വഗ്ഗൎം, ന രകം എ ര സ്ഥലങ്ങൾ ഉ .
ൈദവം തെന്ന േസ്നഹി ന്നവ ൎ േവണ്ടി ഒരുക്കീ ള്ള വ ക്കെള ക കണ്ടി 
ട്ടില്ല, െചവി േകട്ടിട്ടില്ല, മനു ഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിൽ കേരറീ മില്ല, അവിെട മരണ 
വും ദുഃഖവും കരച്ച ലും േവദനയുമില്ല, എന്നി കാരം ൈദവവചനം സ്വഗ്ഗൎത്തിെന്റ
അ വസ്ഥെയ വണ്ണൎി . പിെന്ന നരകം എന്നെതാ, അഗ്നിയും ഗന്ധക വും
കത്തി െകാണ്ടിരി ന്ന സ്ഥലം ആകു . അവിെട അവരുെട പുഴു ഒടുങ്ങാെത 
യും, തീ െകടാെതയും ഇരി . എന്നാൽ പിശാചിെന േപാെല ദുഷ്ടതയും പക 
യും േകാപവും അസൂയയും ഹൃദയത്തിൽ പാ പ്പൎി ന്നവർ ഒെക്കയും ൈദവരാജ്യ 
മാകുന്ന സ്വഗ്ഗൎെത്ത അവകാശമാക്കാ െത, എേന്ന ം പിശാചിേനാടും അവെന്റ
ദൂതന്മാേരാടും നരകത്തിൽ കിടേക്കണ്ടി വരും. ൈദവം േകാപവും അസൂയയും
പകയും നിറഞ്ഞി രി ന്ന ആളുകെള സ്വഗ്ഗൎത്തിൽ പാപ്പൎിെച്ചങ്കിൽ, ആ മഹത്വ 
മുള്ള സ്ഥ ലം ഉടെന കലക്കവും സങ്കടവും നാശവും െകാ നിറയും, അതുെകാ

ൈദവം ന െട േദാഷമുള്ള ഹൃദയെത്ത നമ്മിൽനി എടു ന മു ഒരു
നല്ല പുതിയ ഹൃദയെത്ത തരുവാനായി നാം വിടാെത അവ േനാടു ാത്ഥൎ ിേക്ക 
ണ്ടതാകു .
ആയ: മതാമ്മയവകൎൾ എെപ്പാെഴങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തിനു േവണ്ടി ൈദ 
വേത്താടു ാത്ഥൎ ി േവാ?
മതാമ്മ: ാത്ഥൎ ി . അതിെന്റ അവസ്ഥ നാെള പറയാം.
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THE MALAYALAM COUNTRY
മലയാളരാജ്യം

(അഞ്ചാം നമ്പർ ൭൫ാം പുറത്തിൽ തീന്നൎതിെന്റ േശഷം)
1. ഏറ്റിറക്കം എ പറയുന്ന അനക്കത്താൽ കടൽ െവള്ളം എ ം ഇളകി മാറി 
വരു .
േവലി എന്നതു ച െന്റയും സൂയ്യൎെന്റയും ആകഷൎണശക്തിയാൽ ഉത്ഭവിക്ക
െകാ െവളുത്ത വാവിലും കറുത്ത വാവിലും വദ്ധൎിക്കയും അദ്ധൎച നിൽ
അ ം കുറകയും െച . നാൾേതാറും ര ഏറ്റി റക്കം നട . തിട്ട 
മായി പറഞ്ഞാൽ 24 മണി റും 50 വിനാഴികയും (മിനി ) ര ഏറ്റിറക്ക 
ത്തി േവണ്ടി വരികയാൽ അതാത ഏറ്റേമാ ഇറക്കേമാ തലനാളിൽ ഉണ്ടാ 
യതിൽനി മറുനാളിൽ 50 വിനാഴിക ൈവ കീെട്ട െകാ ന്നതു നിലാവു ദി 
വസേന്താറും അതാത നീളപ്പടിയിൽ 50 വിനാഴിക താമസി ഉച്ചത്തിൽ ഇരി 
ക്കയാൽ അെ . നിലാവു േനരം മാറി മാറി ഉദിച്ചസ്തമി ന്നതു സിദ്ധം
അേല്ലാ. കടൽ െവള്ളം െപാ ങ്ങി കരയിേല കയറുന്നതി ഏറ്റം െകാ  

,(േവലിേയറ്റം) എ ം ഇറങ്ങിവരുന്നതി ഇറക്കം തിരിക (െവക്ക, വാരുക)
േവലിയിറക്കം എ ം പറയു . വാവു കാല ള്ള വലിയ േവലി വാേവറ്റവും
വാവിറക്ക വും (Spring-tide) എ ം അദ്ധൎ ച കാല ള്ളതി പഞ്ചമിെതാ 

സപ്തമിേയാളം ചതുേക്കറ്റം ചതുക്കിറക്കം (Neap-tide) എ ം േപർ. മലയാ 
ളക്കരയിൽ കടൽ െപാതുവിൽ 3-5 കാലടിേയാളം െപാങ്ങി താഴുക യും െച  

.**തിരുവിതാ റിൽ. 3 കാലടിേയാളെമ െപാ . എങ്കിലും വൃശ്ചികക്ക 
ള്ളനും തുലാക്കള്ളനും എന്ന വാ വു േവലിയിൽ കടൽ െവള്ളം ചിലേപ്പാൾ താണ
കടൽ കരെയയും പുഴ കളിൽ കൂടി കയറി പുഴവക്കിെനയും കവി േച പുഞ്ച 
പ്പാടങ്ങളി െല കൃഷി േകടും ഓെവൎള്ളത്താൽ ഓേരാ നഷ്ടറും വരു ം. മിക്ക
പുഴകൾ താണ േദശം ഉേള്ളടേത്താളം േവലി െകാ . ഇറക്കം െവ  
േമ്പാൾ ഉവർെവള്ളം വാന്നൎ കടേലാരത്തിലും ഉവർ േദശങ്ങ ളിലും നാ കാർ
മ വാരി കലക്കിയും കുറുക്കിയും ഉപ്പടി ം േയാ ഗി ; പടന്നകളിൽ ഉ
വിളയിക്കാറുമു .
2. തിരകൾ. ഓളവും തിരയും േവലിെകാ ള്ള കടലിെന്റ തനതു ഇളക്കം അേ .
കാറ്റടി േമാത ഉണ്ടാ ; േകമിച്ചാൽ ആയതു ഓ ളവും തിരയും തിരമാലയും
ആയ്തീരു .
േമാത കീെഴ്പ െപാട്ടി ഉലരു . ഓളം െപാ ന്നില്ല. ഓളം വലുതാ യാൽ തിര. തി 
രേയ െപാ തിരമാല എന്നതു തിരകൾ കൂട്ടമായി വരുന്നതി േപർ (കൂട്ടക്കടൽ
വരിക). കടൽ പുറ കൂനി കെര ഉരുളു ന്ന തിര മുകിൽ ഇളകിയിരി 
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എ ം െപാട്ടാെത നക്കീേട്ട വ കെര കയറുന്നതി ആ കയറു
എ ം പറയു .
3. നീേരാട്ടവും നീവൎലുവും.കടലിെന്റ അടിയിലുള്ള നീേരാട്ടങ്ങളും (കീഴ്നീർ) േമലു 
ള്ള നീവൎലുക്കളും (േമൽനീർ) എന്നിവ പലവിധമായി െവേവ്വെറ സംഗതികളാൽ
ജനി ണ്ടാകു . അവ തമ്മിൽ എതിെര െച .
കാ െകാ അറവി ഉൾക്കടലിെല നീവൎലു ഉത്ഭവിക്കയാൽ അതു െകാല്ലേന്താ 
റും വീശുന്ന കാെറ്റാടു കൂെട മാറി വരു . േവനൽകാല കാ വട കിഴ  
നി അടിക്കയാൽ െവള്ളം െത പടിഞ്ഞാേറാ േപാകുേമ്പാൾ ന െട കര 
യിൽ േത്യകമായി രാവിെല കടൽക്കാ വീശും മൂെമ്പ കടൽ ശാന്തതേയാെട
ഇരി ം.
വട കിഴ നി െത പടിഞ്ഞാേറാട്ട െച ന്ന നീവൎലു മ ാ സ്സ കരയിൽ 
നി പുറെപ്പ മലയാളത്തിൽ വരുവാൻ ഭാവി ന്ന കപ്പ ലുകെള ചിലേപ്പാൾ
കന്യാകുമാരിയിൽനി മാലദ്വീപുകളിേല വലി കളയു . മഴക്കാല
കാ തിരി െത പടിഞ്ഞാറുനി വട കിഴേക്കാ അടി െകാണ്ടിരി 

േമ്പാൾ കടൽ ഇടവം െതാ ക ക്കൎടകാന്തേത്താളം വഷൎക്കടലായി ശക്തി 
േയാെട െത പടിഞ്ഞാറു നി ന െട കര അെല അള്ളീെട്ടാ വാരീെട്ടാ
അതിെന തി കള ക എങ്കിലും അല്ല, തടിപ്പിക്ക എങ്കിലും െച . അക്കാലം
വിേശഷി കക്കൎടകത്തിൽ വാ ൎ െപാ ന്ന കടലിൽ അടിയിെല പൂഴിയും
കൂട ഉണ്ടാകും.** സമഭൂമി കായലുകെളെകാ പറ തു േനാ ക. നീെരാഴു 

പലതു . അതി മു വർ െതങ്ങര കരനീർ, െതക്കൻ നീർ, െത റ
നീർ, എ ം മ ം പറ വരു .
കടലിെന്റ അടിയിെല നീേരാട്ടം ഏറുേമ്പാൾ കൂട െട നീെരാഴു ം മാറി വരു 

. േമ റഞ്ഞ അനക്കങ്ങൾ 15 മാറിൽ ഏറ കടലിെന്റ േമ ാട്ടിൽനി താഴു 
ന്നില്ല എ കൂളിയിടുന്നവർ (നീക്കൎയിടുന്നവർ divers) േശാധന കഴിച്ചറിയിച്ചി 
രി .
കര. ച ഗിരി (കാഞ്ഞിരേങ്കാടു)െതാ കന്യാകുമാരിേയാളം ഏക േദശം നാനൂ 
റു നാഴിക നീളമുള്ള കടു റം ഉ . അതിൽ 143 നാഴിക മലയാള റു പാട്ടി
(Province) െച ം.
േവക്കലന്താലൂക്കിന്ന 30 നാഴികയും െകാച്ചി ശീെമ 2 പങ്കായി 40 നാഴിക 
യും തിരുവിതാേങ്കാട്ടി 174 നാഴികയും നീണ്ട കരയു .
കട റം മിക്കതും പരന്ന പൂഴിപ്പാടും േകാപ്പൽ പാടും തെന്ന. ചി േലട കു  
കൾ െമേല്ല കടലിേല ചായുകയും മേറ്റട കടേലാളം അടു തൂക്കമായി നി 
ല്ക്കയും െച . കെര െപാതുവിൽ കഴം കുറയു െവങ്കിലും ഇടുകര എ പറ 
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യുന്ന തുക്കമുള്ള കരയും അതിന്ന ടുേക്ക കുഴിക്കടൽ എന്ന കഴമുള്ള കടലും ചിേല 
ട കാ .
മുന േകാടികൾ. വളെര അലുക്കിച്ചിരി ന്ന വടേക്ക മലയാ ളക്കരയിൽ ഏഴി 
മല (സപ്തൈശലം) എന്ന ഉയന്നൎ മുന ം അവിടവി െട കടലിൽ തുറി ഉയര 
വും പര ം കുറഞ്ഞ പല േകാടികളും ഉ . െകാച്ചി തിരുവിതാേങ്കാടു സംസ്ഥാ 
നങ്ങൾ േകാട്ടം കുറഞ്ഞ തീരവും തിരുവിതാ റി മാ ം മൂ േകാടികളും
കാണു .
804 കാലടി ഉയന്നൎ ഏഴി മലെയ കടലിൽനി 24—27 നാഴിക ദുര േത്താളം
കാണാം. അവിെടയുള്ള േകാളിെനയും വടേക്ക പടിഞ്ഞാറു കാറ്റിനാൽ കൂട െട
െതേക്കാ ള്ള നീെരാഴുക്കെത്തയും തുമ്പില്ലാത്ത ഓളങ്ങെളയും ഉരുക്കാർ ഏറ്റവും
അ . കരനാ കളായ േകാടി കൾ മിക്കതും ച ഗിരി െതാ െപാന്നാണി 
േയാളം അധികമായി കാ ണാം. തിരുവിതാ റിൽ ഓേരാ പുഴകളുെട അഴിയാൽ
കെര അ ം േകാട്ടം ഭവിച്ചിരി .
വട നി ള്ള േകാടികൾ ആവിതു: േകാട്ടിെക്കാല്ലം, േവക്കലം, നീ ക്കൎര, കണ്ണ 
നൂർ (േകാട്ട), ഏഴര, എടക്കാടു. േകാട്ട (ധമ്മൎടം), തലായി, മയ്യഴി (േകാട്ട), നിേലാ 

. മു ങ്ങൽ, തൃേക്കാടി (തിേക്കാടി), മ (പ േയ്യാർ മല), കടൽ (പുതിയാപ്പിൽ),
എല ർ േകാടി ചാലിയ മൂല.
പള്ളകൾ. േകാടികളുെട െതെക്ക പിരടി (neck) കടൽ അക വന്നതി
പള്ള എ േപർ.
ഈ പള്ളകൾ വഷൎക്കടലിെന്റ പണി എ പറയാം. േത്യകമു ള്ള േകാടി 
കൾ പള്ളയു . പല പള്ളക്കരകളിൽ മു വർ പാ ൎ .
േച പതം. െകാച്ചിക്കടുത്ത ഞാറക്കല്ലിലും ആല െഴക്കടുത്ത പുറക്കാട്ടിലും
വലിയ േച പതങ്ങൾ (ചളിത്തിട്ടകൾ) ഉ .
പുഴകൾ കടലിേല ഒലി െകാ വരുന്ന ചളി േനരിയമൺ മണൽ മുതലായ 
തിെന കടൽ അഴിക്കടുേക്ക തടുക്കയും കടൽ വിവിധകര കളിൽനി ഉൾെകാ 
ണ്ട േചറിെന അെല െകാ വരികയും പിെന്ന കരക്കെല പള്ളകളിേല തി 
ക്കിത്തിരക്കയും െചയ്തി അതു േച വല്ല മായി പള്ളയും കരയുമായി പറ്റി നി  

. കടൽ എ േകാപിച്ചാ ലും ആയതു എണ്ണപ്പതമുള്ള കടൽ കണേക്ക (ആമ്പ 
ലും കൂെട ഇല്ലാെത) അട ക െകാ ഉരുക്കാക്കൎ തക്ക ഒതുക്കിടം തെന്ന. 10
നാഴിക നീളവും കടൽ കര മെദ്ധ്യ, 20 മാറു ആഴവും ഉള്ള പുറക്കാട്ടിേല ചളി 
ത്തിട്ട 1693 —1825 ി. ആ. േത്താളം ഇങ്ങെന 132 െകാല്ലത്തിന്നകം 18 നാഴിക
െത േക്കാ നീങ്ങിയിരി .
ഏഴിപ്പള്ള (എട്ടില്ലം), കണ്ണനൂർ പള്ള, എടക്കാ പള്ള, േകാവില്ക്ക ണ്ടി പള്ളി
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എന്നീ പള്ളകളിലും േച പതം പലേപ്പാഴും വീഴാറു .
തുറമുഖങ്ങൾ. വലിയ കപ്പൽ കരപറ്റി നി ാൻ തക്കവലിപ്പവും ആഴവും ഉള്ള
പെള്ള തുറമുഖം എന്ന േപർ. അങ്ങിെനയുള്ളതു കുള ച്ചയേ . ഇേപ്പാേഴാ
േകായ്മയുെട അനുവാദേത്താടു ഏറ്റിറക്കം െച ന്ന കട റത്തി തുറമുഖം എ
െതറ്റായി പറയു . ബന്തർ എ ം ഉ .
പന്തലായിനി എന്ന മുേമ്പത്ത വലിയ തുറമുഖത്തിൽ ചീനക്കപ്പലു കൾ മഴക്കാല 

പാത്തൎ ി ണ്ടായിരു എ എഴുത്തിനാലും പഴമയാ ലും അറിയു .
അഴി മുഖങ്ങെള െകാ III, 4 പറഞ്ഞതു േനാ ക.
ഉരുപ്പാടു കപ്പലുകൾ വലിപ്പത്തിെന്നാത്തവണ്ണം 2—5 നാഴിക മല യാളക്കരവി
ഉരുപ്പാട്ടിൽ ന രം ഇേടണം.
തിരുവിതാേങ്കാട്ടിൽ വലിയ കപ്പലുകെള അേനകം സ്ഥലങ്ങളിൽ കര യിൽനി 

അ ം അകേല നി ൎ ന്നതി പാ .
ദ്വീപുകൾ. ലക്ഷദീപുകൾ എന്ന ഏകേദശം 30 െചറിയ താണ ദ്വീപുകളും െവ 
ള്ളിയങ്ക എന്ന പരന്ന പാറയും മുഖ്യം.
ലക്ഷ ദീപുകളുെട ചുറ്റിലും ഉരുക്കൾ അപായം വരത്തക്ക പവി ഴ കടലിെന്റ
അടിെതാ േമ ാേടാളം െപാ .
െവള്ളിയങ്കല്ലിൽ (Sacrifice Rock) മുെമ്പ കടക്കള്ളന്മാർ ഉരുക്കളിൽ പിടിച്ച മനു 
ഷ്യെര െകാ കെയാ നരേമധം കഴിക്കെയാ െച എ ം പടപ്പാച്ചലിൽ മാപ്പി 
ള്ളമാർ തിരുവിതാേങ്കാട്ടിേല കയറ്റി െകാ േപാകുന്ന ഓേരാ ധനവാന്മാെര
ഉരുക്കെള അവിെട മറി െകാന്ന േശ ഷം ആയവർ തലേശ്ശരിയിൽ വിശ്വസി 
േച്ച ിച്ച പണ്ടങ്ങളും ആധാര ങ്ങളും ൈകക്കൽ ആക്കിയിരി എ ം ഒരു
പഴമയു .
ധമ്മൎട ടക്കടവുകളുെട അഴി നടുവിൽ കടൽ ആ മി േശഷി പ്പിച്ച ഒരു കു 
ന്നി പാമ്പൻ തുരുത്തി എ േപർ.
പാറകൾ. മലയാളക്കരയിൽനി െച ദൂരത്തിേലാ അകന്നി േട്ടാ പല പാറകൾ
കടലിൽ നി .
ചില പാറകൾ വാേവറ്റത്തിലും മഴേക്കാളിലും കാണാം. ചിലതു ചതുക്കിറക്കത്തി 
െല ക കൂടൂ. ചിലേതാ ഒറ്റപാറയാകിലും പരന്ന പാ റയാകിലും കാണ്മാേന
കി കയില്ല. ഓടം വലക്കാ ൎ ം ഉരുക്കാ ൎ ം ഈ പലവക കല്ലിെന്റ ഇരി ം
േപരും നന്നായിട്ടറിയാം. എന്നി ം ഓേരാ ഉരുക്കാ ൎ പലതിനാൽ കിണ്ടം പി 
െണഞ്ഞിരി . മലയാള കരയിൽ ആയിരേത്താളം ക ഉ േപാൽ. മുെമ്പ
കരയുെട അടിയിൽ കിടന്ന പല കരിങ്കൽ പാറകൾ കടൽ കരെയ തിന്നേപ്പാൾ
േശഷിച്ചിരി .
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തിരുവിതാേങ്കാടു സംസ്ഥാനത്തിൽ െപരിയാറ്റിൻ അഴിക്കടുെക്ക ക ടൽ െവള്ളം
െകാ മുങ്ങിയ പാറകളും കന്യാകുമാരിയിൽ െപാന്തി നി ന്ന െചറു പാറകളും
കിട .
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

ആസ്യാ Asia.
ഭാരതഖണ്ഡം.— േപായ വഷൎത്തിൽ സപ്പൎങ്ങൾ കാ മൃഗങ്ങൾ എന്നിവറ്റാൽ
21000 ആളുകൾ ം 48000 ക കാലികൾ ം അപാ യം വ . 22,357 കാ 
മൃഗങ്ങളും 270,185 സ പ്പൎങ്ങളും െകാന്നതി േകായ്മ 1,20,015 ഉറുപ്പി ക െചലവ 

റുത്തിരി .
െബാംബായി.— ീ ഫിലിപ്പ് വുദ് െഹൗസ്സ് സാ വകൎൾ തങ്ങൾ ഇേ ാടം
പരി പാലിച്ച നാടുവാഴിസ്ഥാനെത്ത ീറിച്ചദ്ദ ൎ െതമ്പൽ സാ വകൎൾ ഏ ി 

െകാടു ( െമയി 4 ൹)
െതേക്ക മഹാരാ ം. —അവിടുെത്ത ക്ഷാമത്തി കടുപ്പം നേന്നയു . വലഞ്ഞ
നാ കാ ൎ സഹായം െചേയ്യണ്ടതി ബല്ലാ രിെതാ ഹുബ്ബളിേയാളം ഒരു തീ 
വണ്ടിപ്പാത യുെട മൺപണിെയ എടുേക്കണ്ടതി േകാ യ്മ ക ിച്ചിരി .
െചന്നപ്പട്ടണം.— സവ്വൎവിദ്യാലയപ രീക്ഷകൾ മൂ േവശന പരീക്ഷാ,
എഫ് ഏ, ബീ ഏ, എന്നീമൂ ം തെന്ന. പരീെക്ഷ ക്കായി െചന്നവരുെട നില
ആവിതു: പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടവർ ജയിച്ചവർ

ാഹ്മണർ 1779 873
േശഷം ഹി ക്കൾ 824 372
മുഹമ്മദിയർ 39 20
നാ ിസ്ത്യാനികൾ 208 104
യുേരാപ്യരും മ ം 166 82
� ഒരു ജാതികളുെട ജന ക എങ്ങെന എന്നാൽ :
യുേരാപ്യരും യുരാസ്യരും 31011

ാഹ്മണർ 11,04,771
േശഷം ഹി ക്കൾ 2,80,66,036
മുഹമ്മദീയർ 18,66,363

ിസ്ത്യാനികൾ 5,01,627
ര പട്ടികകെള േനാക്കിയാൽ അതാത ജാതികളുെട പഠി ിയവും ാപ്തിയും
ന ന്നായി വിള ം.
ഒെക്താ 28 ൹ െതാ മാച്ചൎിെന്റ അവ സാനേത്താളം 2,61,040 െതാൻ അരി
െചന്നപ്പ ട്ടണത്തിൽ കിഴിക്കയും എ ിൽ ൭ ൹ഓളം 1,39,615 ½ െതാൻ മ ാശി
തീവണ്ടിപ്പാത വഴി യായും 1,800 െതാൻ േതാണികളിലും 25,000 വണ്ടികളിലും
10,000 െതാൻ െതൻഭാരത തീവ ണ്ടിപ്പാതയിൽ കൂടിയും അയൽനാടുകളിലും ദൂ 
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െരയുള്ള ജില്ലകളിലും അയക്കയും 30,000 െതാൻ െചന്നപ്പട്ടണത്തിൽ െചലവാ 
ക്കയും െച . ഇനി 60-70,000 െതാൻഓളം അരി െചന്നപട്ടണത്തിൽ കാണാം.
െമയി 14—19 ൹ വെര ം മലയാള ത്തിൽ ഊേക്കാെട വടപുറ കാ തി കാർ
തടിച്ചതിനാൽ മഴക്കാലം പിറ ം എ മിക്ക േപരും വിചാരി േപായി. അങ്ങ 
െന സം ഭവിച്ചിെല്ലങ്കിലും � കഴിഞ്ഞ � േനാവു വമ്പിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിെന്റ വാൽ
ആയിരു എ അറി വ . കാലികാതെതാ െകാക്കനാദ, െചന്നപ്പ 
ട്ടണം, നാഗപട്ടണം, െകാച്ചി, േകാഴിേക്കാടു, മംഗലപുരം എന്നീ തുറമുഖങ്ങൾ 
പയ്യൎന്തം കടൽ േകാപിച്ചിരു . െചന്നപ്പട്ടണത്തിൽ കടെലടു െപരു േക
മേത്താടു ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാ കപ്പലു കൾ പുറങ്കടലിേല ഓടി െത  
വാൻ േനാ ക്കി. അവിെട 3 നാൾ ള്ളിൽ 21 ഇഞ്ചി മഴ െവള്ളം െപയ്കയും െകാ 
ടുങ്കാറ്റിനാൽ പല സ ങ്കടം വരികയും െച .
പഞ്ചം പിടിച്ച ജില്ലകളുെട അവ സ്ഥ (േമയി 15 ൹).
െന ർ:- പ എണ്പതു ആേളാളം ഓ േരാ കൂ കവച്ചൎയിൽ േച ൎ പലനാശ 
ങ്ങെള വരുത്തി മുതൽ കവെന്നൎടുത്തതു കൂടാെത ആ ധാരങ്ങെള ചു കളഞ്ഞി ം
ഉ . ധമ്മൎമറാ മ പണി എടു ന്നവർ ചുരുങ്ങി വരു നട ദീനം കുരു
പനി അതിസാരം േചാര േപ്പാ എന്ന ദീനങ്ങൾ ചില താലൂ കളിൽ പിടിച്ചി 
രി . ധാന്യങ്ങളുെട വില കയ റി വരു .
കടപ്പ:- നട ദീനം ഉ അകവില െപാന്തി േപായി.
ബല്ലാരി:- ക്ഷാമം വദ്ധൎി ന്നതു െകാ നവധാന്യങ്ങളുെട വിലയും ധമ്മൎമറാ 
മ പണിക്കാർ ധമ്മൎക്കഞ്ഞിക്കാർ എന്നിവരുെട തു കയും ഏറു . തലത്തട്ടി 
യും മസൂരിയും അ ം കുറ ; പനി അധികമായി താനും.
ക ൎ ൽ:- ഛദ ൎ്യതിസാരം കുരു പ നി എന്നീ ദീനങ്ങൾ പരേക്ക ഉ . പുൽ
ഇല്ലാ ഞ്ഞി ക കാലികൾ മാ േപാകു .
വട ആക്കൎാടു: - പനിയും മസൂരിയും ചിേലട ം നട ദീനം എ ം ബാധിച്ചി 
രി . തീൻ ഇല്ലാഞ്ഞി ക കാലികൾ ചാ കു .
മധുര:- നട ദീനം മനുഷ്യ ൎ ം ബാ ധ ക കാലികൾ ം േകടു വരു കു 
െറ മഴ െപ .
തിരുെനൽേവലി:- അകവില െപാ . െപാറു കൂടാത്ത ചൂടു . ഛദ്ദ ൎ്യതി
സാരവും ക കൾ വ്യാധിയും അവിടവി െട ബാധിച്ചിരി .
െകായമ്പ ർ:- െവള്ളത്തിെന്റ പഞ്ചവും പനിവസൂരി എന്നീ വ്യാധികളും ക
കാലികൾ തീനിനു കുറവും നവധാന്യങ്ങ ളുെട വില കയറ്റവും എന്നിവ െകാ
സങ്ക ടം െപരുകു .
േചലം:- നട ദീനം എ ം പരന്നി രി .
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െചങ്കൽേപ്പട്ട:- അ ം മഴ ചിേലട െപ . നട ദീനം വസൂരി പനി രക്താ
തിസാരം അവിടവിെട ഉ . അകവില െപാ ന്തീ മനുഷ്യരും പുൽ ഇല്ലാഞ്ഞി
ക കാലി കളും വലയു .
േനപാളം.— പ േപായ ീ ജങ്ങ് ബഹാദർ എന്ന ദീവാഞ്ജിയുെട സേഹാദര
നായ ീ റൽ ഉദ്ദീപ് സിങ്ങ് ഏകേദശം പ വഷൎേത്താളം സേഹാദരെന്റ
കീഴിൽ ദിവാ ഞ്ജിപ്പണി എടുത്തതു െകാ ജ്ഞാനദൂര ദൃ ഷ്ടികേളാടു േനപാള 
ത്തിെല രാജ്യഭാരം കഴി ം എ നിെനപ്പാൻ ന്യായം ഉ .
സിംഹളം.— ഈ ആണ്ടിെന്റ മു ചിപ്പിപ്പിടിത്തം അവസാനി . ആെക കി
ട്ടിയ 68,49,711 ചിപ്പികളിൽ 51,37,395 േകായ്മ യുെട ഓഹരി. അതിൽനി .
1,89,521 രൂ. പിരിഞ്ഞിരി .
മഹാചീനം.— ിസ്ത്യാനികളായി തീ രുന്ന ചീനക്കാെര േകായ്മ ഇനിേമൽ ഉപ 

വി ക്കാെത നന്നായി രക്ഷി പരിപാലി ം എ ന്ന ശാസനെയ ഫി െവരി
൧൹ മഹാചീന േകായ്മ അരുളിയിരി . അധികം യു േരാപ്യർ പാ ൎന്ന
നഗരങ്ങളിൽ നാ ി സ്ത്യാനികൾ മതംനിമിത്തം ഏറ െതാന്തര വും െതാ 
ല്ലയും ഇെല്ലങ്കിലും ഉൾനാട്ടിലും അതി െല നഗരങ്ങളിലും നാ ിസ്ത്യാനികൾ
േകായ്മയാൽ തെന്ന എന്നല്ല അതിെന്റ ക കാണായ്മയാൽ (connivance) പല
അലമ്പലും കഷ്ടവും േനരിട്ടി ണ്ടായിരു .
മൂ കൂറു പാടുകളിൽ (province) പഞ്ചം കഠിനമായി പിടിച്ചിരി . ഷൻതുങ്ങ്
എ ന്ന കൂറുപാട്ടിൽ പല തറകളിൽ മൂന്നിൽ ഒരു പ നിവാസികൾ വിശപ്പിനാൽ
ഒഴി െപാേ ായിരി . Bombay Guardian.
യുേരാപ്പ Europe.
റൂമിസ്ഥാനം.— (തുക്കൎി). രുസ്സരുെട ഉ പേദശെത്ത േകട്ട െമാെന്തെന ീ 
േനാ എന്ന െചറിയ നാട്ടിെന്റ വാഴി റൂമിസുൽത്താേനാടു വഴിെപ്പടാത്തതിനാൽ
തമ്മിൽ േപാർ നട ം എ വത്തൎ മാനക്കമ്പിയാൽ ബദ്ധെപ്പട്ടറിയി . ഇതി 
നാൽ രുസ്സ ൎ മുഷിച്ചിൽ ജനി . റൂമിേയാടു യുദ്ധം േവണം എ ഏ ിൽ 25 ൹
അറിയി . അതിൽ വിലാത്തിേകായ്മകൾ സമ്മതം ഇല്ല. എന്നാലും ഇരു േകാ 
യ്മകൾ ഉ ത്സാഹേത്താടു പടകെള േച ൎ വരു . പു ണ്ണിേന്മൽ പു ഉണ്ടാെക 
ണം എ ഫാസ്സൎ ി സ്ഥാനഷാ വിചാരി റൂമിസുൽത്താേനാടു തനി ബഗ്ദാദ്
നഗരത്തിേന്മൽ ഉള്ള പ േണ്ടത്ത അവകാശെത്ത െചാ വാനും തുടങ്ങി യിരി  

.
രുസ്സർ തങ്ങളുെട പടകെള അമ്മൎിന്യയു െട അതിരിെന കട മാറാക്കിയതു കൂടാ 
െത കാസ്സ്ൎ േകാട്ടെയ വെള അതിെന ര വ ട്ടം കയറി പിടിപ്പാൻ േനാക്കീ ം
ഇതുവെര ം സാധിച്ചില്ല താനും.
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രുസ്സർ റുമാന്യയുെട അതി ഴയായ ത്തിെന കട റുമാന്യെയ നിെറക്കയും
തൂന െയ (ദന ബ് ) കട െദാ ച്ചയിൽ പടകെള കൂ കയും െച . റൂമിയുെട
േപാക്കൎപ്പലുകൾ കരിങ്കടലിെന്റ കട റ രുസ്സ ൎള്ള ചില നഗരങ്ങെള െവ 
ടി െവപ്പാൻ തുടങ്ങിയിരി .
റൂമിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആൾ ക 1864ൽ
യൂേരാപ്യയിൽ 85,06,888
റുമാന്യയും െസവ്വൎിയയും 58,36,345
ആസ്യയിൽ 1,31,75,782
ആ ിക്കാവിൽ 1,74,22,000
ആെക 4,49,34,000
യുേരാപ്യയിെല നിവാസികളുെട മതങ്ങൾ

ിസ്ത്യാനികൾ 48,20,243
മുഹമ്മദീയർ 36,11,480
യഹൂദർ 70,165
ആെക 85,06, 888
1873-74 ആം വഷൎത്തിൽ 96,87,143 ആ ത്മാക്കെള റൂമിസ്ഥാനത്തി കീെഴ്പട്ട
യുേരാ പ്യയുെട ഒരു പങ്കിൽ എണ്ണിക്കണ്ടതു. റുമാന്യ െസവ്വൎിയ എന്ന രാജ്യങ്ങൾ
റൂമി ല്ത്താ കപ്പം െകാടു വരു . േമൽ പറ ഞ്ഞ ആ ിക്കാവിെല നിവാ 
സികളിൽ മി യുെട കുടിയാന്മാരും അട .
െമയി 11 ആമതിൽ റുമാന്യ നാട്ടിെന്റ ജനദൂതന്മാർ ആേലാചനസംഘം പു ത
ങ്ങൾ ം റൂമിേക്കായ്മ ം തമ്മിലുള്ള സംബ ന്ധം തീ ൎ േപായി എ വിധി 
ച്ചിരി .
െമയി 12 ൹ അമ്മൎിന്യർ രുസ്സെര സ േന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാ എ ം രു 
സ്സ രുെട പടകൾ തീൻപണ്ടങ്ങൾ കി വാൻ യാസം ഉ എ ം േകൾ്പൂ.
യൂേരാപയിൽ രുസ്സരും തുക്കൎരും അവിടവിെട തമ്മിൽ മുട്ടി േപായി ം ആ ൎം
ജയം വ എന്നതു പറ വാൻ ആയിട്ടില്ല.
ആ ിക്കാ Africa.
ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല ഉടന്തടി (സതി)േയാ ടു തുല്യമായ ഒരു ആചാരം നടു ആ ി 
ക്കാ വിൽ ഒരു നാട്ടിൽ നട ന്ന കാരം കെമ േരാൻ എന്ന നാ പരിേശാധി
അറിയി ന്ന െതെന്തന്നാൽ: വല്ല മന്നൻ മരി േമ്പാൾ ആ നാ കാർ ഒരു പുഴ 

പുതിയ ചാൽെവട്ടി അതിെന കീറിയേതാട്ടിേല തിരി ഒഴി ഞ്ഞ പുഴച്ചാ 
ലിെന്റ അടിയിൽ എ യും വ മ്പിച്ച കുഴിെയ കുഴി അതിെന്റ അടിെയ ഉയിരുള്ള

ീകെളെക്കാ പാകി ഒ◌ാരറ്റ ൈകമു കളിേന്മൽ ഒരു ീെയ ഇരു ത്തി

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1877 ജൂൺ 22

അവളുെട പുറ ചിപ്പിമണിമുതലായ അലങ്കാരേത്താടു മന്നെന്റ ശവെത്ത ഇരു 
ത്തി അതിെന ഇരുപുറ ഓേരാ ീെയെക്കാ താങ്ങി രണ്ടാം ഭായ്യൎെയ
െകാ ശവത്തി െന്റ കാൽ മടിയിൽ േചരുമാറാക്കി കുഴിെയ തൂ ൎ ഒരു കൂട്ടം
ആണടിമകെള െവട്ടി അതി േന്മൽ ഇട്ട േശഷം പുഴെയ വീ ം മുേമ്പത്ത ചാലിൽ
കൂടി ഒഴുകുമാറാ ം. കുഴിെയ തൂ ൎ െമ്പ രണ്ടാം ഭായ്യൎ െകാല്ലെപ്പടുവാൻ
ഉള്ള അവകാശം ഉ േശഷം ീകെള ഉയിേരാ ടു കുഴിച്ചി േകയു . ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ എെന്തല്ലാം രതകെള നട . ഹാമിെന്റ
മക്കൾ ം സുവിേശ ഷത്താൽ സന്ദശൎനകാലംവേരണ്ടതി ാ ത്ഥൎ ി താക.
Bombay Guardian.
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