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THE OLIVE TREE
ഒലീവ വൃക്ഷം

ൈദവം ഭൂമിയുെട േമൽ പാ ൎന്ന എല്ലാ മനുഷ്യെരയും അവരുെട ദുഷ്ടത നിമി 
ത്തം ജല ളയംെകാ നശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, നീതിമാനായ േനാഹ തെന്റ കുഡും 
ബത്തിെന്റ രക്ഷക്കായി ൈദവക ന കാരം താൻ ഉണ്ടാക്കിയ െപട്ടകത്തിൽ
150 ദിവസം പാത്തൎ ാെറ, ൈദവം അവ െന ഓ ൎകെകാ െവള്ളങ്ങൾ കു 
റ , െപട്ടകം അറരാത്ത് എന്ന മലേമൽ ഉറ നി . പിെന്ന രണ്ടര മാസം
െചന്ന േശഷം മലശിഖര ങ്ങൾ െവള്ളത്തിൽനി െപാങ്ങി വ . നാ തു ദി 
വസം കഴിഞ്ഞാെറ േനാഹ െപട്ടകത്തിെന്റ വാതിൽ തുറ , ഒരു മലങ്കാക്കെയ
പുറ വി . ആയതു െവള്ളം േപാകുന്നതുവെര വ ം േപായും െകാണ്ടിരു .
പി െന്ന അവൻ പുറ വിട്ട ാവു സുഖസ്ഥലം കാണായ്കെകാ തി രി വ .
ഏഴു ദിവസത്തിെന്റ േശഷം അവൻ ാവിെന പിെന്ന യും പുറ വിട്ടാെറ, അതു
സന്ധ്യാസമയ അവെന്റ അടുക്കൽ മട ങ്ങി വന്നേപ്പാൾ അതിെന്റ െകാക്കിൽ
ഒർ ഒലീവ വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇല ഉ ണ്ടായിരു . ൈദവത്തിെന്റ ശിക്ഷാവിധി തീ 

ൎ , െസൗഖ്യവും സമാധാന വും ഭൂമിേമൽ വാഴുവാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ ചിഹ്നം
ഈ ഇല തെന്ന, എ േനാഹ അറി , ഇനിയും ഏഴു ദിവസം പാത്തൎ ി

ാവിെന പുറ വി . അതു മടങ്ങിവരായയ്കയാൽ െവള്ളം എല്ലാം വറ്റിേപ്പായി
എ നി ശ്ചയി , െപട്ടകത്തിെന്റ േമൽതട്ടിെന നീക്കി ഉണങ്ങിയ സ്ഥലെത്ത
ക . പുതിയ മനുഷ്യവംശം ഭൂമിേമൽ െപരുകിയ േശഷം പൂവ്വൎപിതാ വായ
േനാഹയുെട ൈദവഭയവും ൈദവേസ്നഹവും അവരിൽ മഹാ ദുല്ലൎ ഭമായിേപ്പായി
എങ്കിലും, ഒലീവ വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇല ഇേന്നേയാളം സമാ ധാനത്തിെന്റ ചിഹ്നം
തെന്ന. ഒലീവവൃക്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പൂവ്വൎകാല ള്ള രാജാക്കന്മാർ
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തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിനു േപാകുേമ്പാൾ, േതാ േപായ പക്ഷം ആ വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇളം 
തലകെള ൈകയിൽ പിടി ച്ചി , സന്ധിക്കായി അേപക്ഷിക്കാൻ െച ം, രാജ്യങ്ങ 
ളുെടയും അവകാ ശഭൂമികളുെടയും അതിരുകെള ഒലീവവൃക്ഷം നട്ടി ഉറപ്പി ം.
ആസ്യ ഖണ്ഡത്തിെന്റ പല അംശങ്ങളിലും അ ിക്കാവിെന്റ വട ഭാഗങ്ങ ളി 
ലും യുേരാപ്പയുെട െതക്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിനു 20-30 കാലടി േയാളം
ഉയരം ഉണ്ടാകും. അതിൻെറ ഇലകൾ കുന്തത്തിെന്റ ആകൃ തിയും െവള്ളിയു 
െട നിറവും ഉ . അതിെന്റ പൂക്കൾ െവളുത്ത കുല കളായി ഇലകളുെട നടുവിൽ
േശാഭി നി . കായി അരവിരൽ നീളവും നാലു േതാര ഘനവുമുള്ളതാകു .
മൂ ം മുെമ്പ അതിെന്റ നിറം പച്ചയും, മൂത്താൽ കറു ം തെന്ന. അതിെന തി 
േന്നണം എ ങ്കിൽ, െവണ്ണീറും കുമ്മായവും കലത്തൎ ിയ െവള്ളത്തിൽ ഇേടണം.
കുറയ നാൾ അതിൽ ഇരുന്ന േശഷം ശുദ്ധെവള്ളത്തിൽ കഴുകീ ഉ ം ജീരക
വും െകാത്തമ്പാലരിയും കൂട്ടിയ െവള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ, അച്ചാറി ന ല്ലതു, എങ്കി 
ലും എണ്ണ ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിനു ആ കായി എ േയാ വിേശഷ മുള്ളതാകു . ഈ
നാട്ടിലും വി വാൻ െകാ വരുന്ന വിലാത്തിെയ ണ്ണ ഒലീെവണ്ണ തെന്ന. ആ
വൃക്ഷം െപരുകുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ േവെറ യുള്ള െനയിെകാ ആവശ്യമില്ല. അതു
ആയിരം ഈരായിരം സം വത്സരേത്താളം ജീവി . യരുശേലം നഗരത്തി 
െന്റ സമീപ ള്ള ഒലീവമലേമൽ േയശുവിെന്റ ജീവകാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
വൃക്ഷങ്ങൾ ഇ ം ഉ , ഒലീവവൃക്ഷത്തിെന്റ മരം േമശ മുതലായ വീ സാമാന
ങ്ങളുെട പണിക്കായി എ േയാ വിേശഷം.
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HONOUR THY FATHER AND THY MOTHER
നിെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാെര ബഹുമാനിക്ക

ഒരു ദിവസം മതാമ്മ െചറിയ മിസ്സിേയാടു കൂെട േതാട്ടത്തിൽ നട കുസ്സിനിക്കാ 
രൻ പാ ൎന്ന പുരയു െട മുറ്റ എത്തിയേപ്പാൾ, അവ െന്റ ഭായ്യൎ സേന്താഷി ം
െകാ പുറ വ സലാം പറ . അവളുെട ര വയ ള്ള ആണ്കുട്ടിയും
വഴിെയ പറ , ൈക ര ം നീട്ടി: എെന്ന എടുേക്കണം എ പറ . അമ്മ
അവെന േവഗം എടുക്കായ്കെകാ , അവൻ ൈവരം െകാടു , അവെള അടിപ്പാ 
നും ചീത്ത പറവാനും തുടങ്ങി. എന്നാെറ അവൾ അവെന ൈകയിൽ എടു
ഒ ചുംബിച്ചതിനാൽ അവൻ അധികം േകാപി , അമ്മെയ മാ കയും കടിക്ക 
യും െച . അേപ്പാൾ മതാമ്മ അവെന േനാക്കി നീര സഭാവം കാട്ടി ശാസിച്ചാെറ,
അവൻ അടങ്ങി മിണ്ടാെത ഇരു .
മതാമ്മ: അെയ്യാ കുസ്സിനിക്കാരത്തിേയ, നിൻെറ െചറു മകനു േകാ പി , നിെന്ന
അടിക്കയും മാ കയും കടിക്കയും െചയ്വാൻ സമ്മതി ന്നതു എന്തിനു?
കുസ്സിനിക്കാരത്തി: ഞാൻ എ െചേയ്യ മതാേമ്മ?
മതാമ്മ: എെന്റ കുട്ടി ദുസ്വഭാവവും അനുസരണേക്കടും കാണിച്ചാൽ, ഞാൻ ഒരു
വടി എടു അവെള അടി ം. കുട്ടികൾ േദാഷം െചയ്താൽ അവെര ശിക്ഷിക്കാ 
െത വിടരുതു, എ ൈദവം ക ിച്ചിരി .
കുസ്സിനിക്കാരത്തി: ഈ െചറിയ കുട്ടിെയ ഞാൻ എങ്ങിെന അടി ം? അവൻ
ഇത്തിരി ഒരു െപാടിേയയു .
മതാമ്മ: അവൻ െചറുതാകുേമ്പാൾ തെന്ന അവെന ശിക്ഷി ന ന്നാേക്കണം,
വലുതായാൽ നിന അവേനാടു ഒർ ആവതുമുണ്ടാകയില്ല. അനുസരണമില്ലാത്ത
കുട്ടികൾ ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഇ െപരുകുന്നതു എ ന്തിനു? െചറുപ്പത്തിൽ അമ്മ 
മാർ അവെര ശിക്ഷി അനുസരണം പഠി പ്പിക്കായ്ക െകാണ്ടാകു .
ഞാൻ ഒരു െചറിയ കഥ പറയാം: ചില സംവത്സരം മുെമ്പ എനി േറാമമ 
തക്കാരത്തിയായ ഒരു ആയ ഉണ്ടായിരു . അവൾ എെന്റ പണി എടുക്കാൻ
വരുേമ്പാൾ, അവൾ മൂ വയ ള്ള ഒരു മകൻ ഉ . കുട്ടി അമ്മേയാടു കൂെട
ഇരു കളിക്കെട്ട, എ ഞാൻ വിചാരി , അവെന ദിവേസന ബങ്കളാവിൽ
െകാ വരുവാൻ ക ി . എ ന്നാൽ ഒരു ദിവസം രാവിെല ഞാൻ എഴുനീ ം
മു തെന്ന, ആയ തെന്റ കുട്ടിേയാടു കൂെട െകാലായിൽ ഇരു കളിച്ചേപ്പാൾ,
ഒരു ക്ഷണം െകാ അവൻ തെന്റ അമ്മേയാടു േകാപി , എ േയാ ചീത്തവാ 

പറ . ഞാൻ എഴുനീറ്റ േശഷം ആയെയ വിളി : നീ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പ
നമുക്കായി ശിേന്മൽ മരിച്ച േയശു ി വിൽ വിശ്വസി , എ പറയു 

വേല്ലാ? എന്നാൽ നിെന്റ െചറു മകനു ഇ വിട വാ പറവാൻ സമ്മതി 
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ന്നതു എങ്ങിെന? എ പറ .
ആയ: ഞാൻ എ െചേയ്യ മതാേമ്മ?
ഞാൻ: ഒരു വടി എടു അവെന നല്ല വണ്ണം അടി , നിെന്റ അപ്പെനയും നിെന്റ
അമ്മെയയും ബഹുമാനിക്ക, എ ള്ളതിെന െവ ടിേപ്പാെട പഠിപ്പിേക്കണം.
ആയ: അേയ്യാ ഈ െചറിയ കുട്ടിെയ ഞാൻ എങ്ങിെന അടിേക്ക ? എനി
അവെന അടിപ്പാൻ കഴികയില്ല മതാേമ്മ.
ഞാൻ: നീ അവെന േദാഷം നിമിത്തം ശിക്ഷി നല്ലതിെന പഠി പ്പിപ്പാൻ കഴി 
കയിെല്ലങ്കിൽ, അവൻ ഇനി എെന്റ വീട്ടിലും വേരണ്ടാ.
അ തുടങ്ങി അവൾ അവെന ബങ്കളാവിൽ െകാ വരാെത, ത െന്റ പുരയിൽ
തെന്ന ഇരുത്തി. പിെന്ന അവൻ വിടക്ക കുട്ടികേളാടു കൂ െട അങ്ങാടിയിൽ ചുറ്റി
നട , ഓേരാ വല്ലായ്മെയ വൃത്തി തുട ങ്ങി. ആയതിെന അമ്മ അറി ശാ 
സിച്ചേപ്പാൾ, അവൻ േപായി ക്കളകെയാ ചീത്തവാ പറകേയാ െച ം. ഇങ്ങി 
െനയുള്ളെതല്ലാം ഞാൻ ക കൂട ട ആയേയാടു: നിെന്റ മകെന നീ ശിക്ഷി
നല്ലതിെന പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ മഹാ ദുഷ്ടനായി തീരും എ പറ .
എങ്കിലും അെയ്യാ മതാേമ്മ, ഞാൻ അവെന എങ്ങിെന അടിേക്ക ? ഇത്തിരി
ഒരു െപാടിെയയു , എന്നെ അവളുെട വാ .
ആ കുട്ടി ഏകേദശം ഏഴു വയസ്സായേപ്പാൾ, ഞാൻ ഒരു ദിവസം ആയേയാടു:
അതാ നിെന്റ മകൻ ഒരു കാ മൃഗം േപാെല വളരുന്നതു എനിക്കര മഹാവ്യസ 
നമുള്ള കായ്യൎം, നാെള അവെന ബങ്കളാവിൽ െകാ വരിക. അവെന വായന
പഠിപ്പിേക്കണം എ ഞാൻ എെന്റ മുനിഷിേയാടു ക ി ം, എ പറ .
നല്ലതു മതാേമ്മ, ഞാൻ അവെന െകാ വരാം, എ ആയ പ റ .
പിെറ്റ നാൾ അവൾ മകെന കൂടാെത വരുേമ്പാൾ: മകൻ എവി െട ആയാ, എ
ഞാൻ േചാദി . േദാവി ഉടു െകാ വന്നില്ല. നാെള വരും മതാേമ്മ, എ
അവൾ പറ . നാെളയും വ എങ്കി ലും െചക്കൻ വന്നില്ല. മകൻ എവിെട
ആയാ? എ ഞാൻ േചാദി , അേയ്യാ കഷ്ടം, കാൽ ഒരു കല്ലിൽ തട്ടി േചാര
െപാട്ടി എല്ലാം വീ ങ്ങി െപരു േനാകു , നട കൂടാ, െസൗഖ്യം ഉെണ്ടങ്കിൽ
നാെള വരും, എ പറ . പിെറ്റനാൾ തലേവദന ഉണ്ടായി വരുവാൻ പാ 
ടില്ല എ പറ . ഇങ്ങിെന ഏെഴ ദിവസം ഓേരാ ഒഴിച്ചൽ പറഞ്ഞാെറ
എനി േകാപം വ , ആയേയാടു: നീ നിെന്റ മകെന െകാ വരാത്തതിെന്റ
േഹതു ശരിയായി എേന്നാടു അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ നീ ഇനി എൻ പണി എടുേക്ക 
ണ്ടാ എ പറ . അേപ്പാൾ അ വൾ ഭയെപ്പ : അവനു വരുവാൻ മനസ്സില്ല
എ പറ .
എന്നാൽ നീ അവെന പിടി െകാ വരാത്തതു എ ? എ ഞാൻ േചാദി .
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അേയ്യാ മതാേമ്മ, ഇ ശക്തിയുള്ള െചക്കെന ഞാൻ എങ്ങിെന പിടി െകാ
വേര ? എ അവൾ പറ .
മുെമ്പ ഞാൻ നിെന്റ മകെന കുറി നിേന്നാടു സംസാരിച്ച േപ്പാൾ: ഇ െചറിയ
കുട്ടിെയ ഞാൻ എങ്ങിെന അടിേക്ക ? എ നീ പറ . ഇേപ്പാൾ അവൻ
നിേന്നക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവനായി എ േതാ . അവെന ശിക്ഷി നല്ലതി 
െന പഠിപ്പി ന്ന സമയം എേപ്പാൾ വരും? നിൻറ മകൻ മഹാ ദുഷ്ടനാകും എ
ഞാൻ ഭയെപ്പ ടു , എ പറ .
പിെന്ന ഞാൻ പട്ടക്കാരെന അയ അവെന വരുത്തി, എെന്ന സാദിപ്പിപ്പാൻ
േവണ്ടി മുനിഷി അവെന പഠിപ്പി തുടങ്ങി, എങ്കിലും അമ്മയപ്പന്മാെര അനുസരി 
ക്കാത്തവൻ ഗുരുജനങ്ങെള അനുസരി േമാ? അവെന്റ ദുസ്വഭാവവും അനുസര 
ണേക്കടും നിമിത്തം പഠി േവഗം ഇല്ലാെതയായാെറ, അവൻ തെന്റ ഇഷ്ടത്തിൽ
നട മഹാ ദുഷ്ടനും വികൃതിയുമുള്ളാരു ബാല്യക്കാരനായി തീ ൎ . ഒരു ദിവസം
അവൻ ത െന്റ അമ്മയുെട ആഭരണങ്ങെളയും അവൾ സമ്പാദി സൂക്ഷി െവ 
ച്ചിരുന്ന ഉറുപ്പികെയയും ക െകട്ടാക്കി തൻറ ചങ്ങാതികളായ മൂ ദുഷ്ടന്മാേരാടു
കൂെട ഗംഗാനദിേയാളം നട കാശിയിൽ േപാകുവാ നായി ഒരു േതാണിയിൽ
കയറി ഓടുേമ്പാൾ, േതാണി മറി നാല്വ രും െവള്ളത്തിൽ വീണു മരി . ഈ
കായ്യൎം നിമിത്തം അവെന്റ അമ്മ വളെര വ്യസനി , േവഗം ദീനം പിടി മരി 

. അവൾ മരിപ്പാറായി കിടന്നേപ്പാൾ എെന്ന േനാക്കി: മതാേമ്മ, ഞാൻ നിങ്ങ 
ളുെട വാ േക , എെന്റ മകെന െചറുപ്പത്തിൽ ശിക്ഷി , നല്ലതിെന പഠിപ്പി
എങ്കിൽ, അവൻ എെന്റ ഹൃദയം െപാട്ടിേപ്പാവാൻ കാരണം ആകയി ല്ലായിരു ,
എ പറ .
മതാമ്മ കഥെയ ഇങ്ങിെന അവസാനിപ്പിച്ച േശഷം കുസ്സിനിക്കാര െന്റ ഭായ്യൎ
സലാം പറ , എെന്റ മകെന ഞാൻ െചറുപ്പത്തിൽ ത െന്ന ശിക്ഷി നല്ലതി 
െന പഠിപ്പി ം, എ ം കൂെട ഒരു വാ ഉച്ചരി യാെത പുരയിേല മടങ്ങിെച്ച 

.
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HISTORY OF THE BRITISH EMPIRE
ഇം ിഷ ചരി ം

എന്നാെറ പുതിയ രാജാവായ ഏഴാം െഹ ി യാ യായി ബഹു േഘാഷേത്താ 
െട െലാെണ്ടനിേല േവശിച്ചാെറ, മ ിസഭ കൂടി വ നിരൂപി , അവെന
വാഴി . സഭ പിരിയും മുെമ്പ: താൻ പര ീ സ്സിൽ പാ ൎ േമ്പാൾ െകാടുത്ത
വാക്കിെന ഓ ൎ , എലിശബത്ത കുമാരി െയ േവളികഴി ലങ്ക ്യ, േയാക്കൎ
എന്നീ ര വംശങ്ങൾ ഒന്നാക്കിത്തീ േക്കൎണം, എെന്നാരു ചീ രാജാവിെന്റ
ൈകയിൽ വീണു. ആ വാഗ്ദത്തം നിവൃത്തിപ്പാൻ അവനു അധികം താ യ്യൎമി 
ല്ല എങ്കിലും, അവൻ സമ്മ തി ജനുവരിമാസത്തിൽ ആ രാജപു ിെയ കല്യാ 
ണം കഴി . (1485) െഹ ി അടക്കവും വിേവകവും വിനയവുമുള്ള സ്വഭാവക്കാരൻ
ആക െകാ , ആ കാലത്തിനു തക്കതായ രാജാവു തെന്ന, എങ്കിലും അവൻ ഉട 
െന ഒരു ബുദ്ധിേമാശത്തിൽ അകെപ്പ , െയാക്കൎ പക്ഷക്കാ തി കൂലമായി 
രുന്നതിനാൽ അേനകം കലക്കങ്ങളും അസഹ്യങ്ങളും സംഭവി . അവൻ െ  
രൻ്സ ത രാെന്റ ഇളയ പു നായ വവൎിക ഭുവിെന്റ േമൽ സംശയം െവ ,
അവെന തടവിൽ പാപ്പൎിച്ച േശഷം ശീ െമാൻ എന്ന പാതിരി ചില മഹാന്മാരു 
െട ഉപേദശം േക , ലമ്പത്തൎ സിമ്നൽ, എന്ന ബാല്യക്കാരെന വശീകരി : നീ
വെല്ലട െച , ഞാൻ വവൎിൿ, ഭു, ഇം ന്തിെന്റ ന്യായമുള്ള രാജാവു തെന്ന,
ൈദവകടാക്ഷം െകാ ഞാൻ തടവിൽനി ഓടിേപ്പായി കള , എ െചാ 
ല്ലി ജനങ്ങെള േ ാഹിപ്പിക്ക എന്ന വാ സിമ്നൽ അനുസരി , ഐല്ലൎന്തി േല 

െച , ആ കഥെയ സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ഭാൾ േയാക്കൎ പക്ഷ ക്കാർ പലരും
അവേനാടു േച ൎ , അവെന കിരീടാഭിേഷകം കഴിപ്പി . നാലാം എദ്വദ ൎിെന്റ
െപങ്ങളായ മാെ ൎെത്ത എന്ന ബുഗുൎണ്ടിയ രാജ പു ിയും ലിെങ്കാല്ന, േലാ 
വൽ, എന്നീ ര ഭുക്കന്മാരും അവെന്റ പക്ഷം എടു , ഒരു കൂട്ടം ജമ്മൎൻ കൂലി 
േച്ചകവെര വരുത്തി അവേനാടു േച ൎ . എന്നാെറ സിമ്നൽ തെന്റ പടയാളികെള
േച ൎ ഇം ന്തി െന്റ വട ഭാഗ കരക്കിറങ്ങി രാജ്യെത്ത േ ാഹിപ്പിപ്പാൻ
േനാക്കി, എങ്കിലും ഇം ന്തിൽ പാ ൎന്ന േയാക്കൎ്യർ വവൎിൿ ഭു തടവുവി
േപായില്ല, എ നല്ലവണ്ണം അറികെകാ , അവർ ആരും ആ ചതി വിൽ കുടു 
ങ്ങിേപ്പായില്ല, മാത്സരികളുെട െതാഴിലിെന രാജാവു അറി തെന്റ േസനകെള
കൂട്ടി അവരുെട േനെര െച , അവെര ഛിന്നാഭിന്ന മാക്കി സിമ്നലിെന പിടി
േകാവിലക െകാ േപായി, കുസ്സിനി പ്പണി എടുപ്പിക്കയും െച .
അനന്തരം മൂ സംവത്സരം രാജ്യത്തിൽ പൂണ്ണൎ സമാധാനം വാഴു കെകാ
രാജാവിനു അന്യേദശക്കാരുെട അവസ്ഥകളിൽ ൈകയിടുവാൻ അവസരം കിട്ടി.
അ ബു ൎണ്ടിയ നാടുകളുെട ജന്മി മരിച്ച േശഷം അവെന്റ പു ിയായ അന്നാ
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പിതാവിൻ അവകാശത്തിെന്റ ആധിപ ത്യം ഏറ്റതിെന പര ീ രാജാവു അറി 
, ആ നാടുകൾ തനി േവണം, എ നിശ്ചയി വിേരാധം പറ . െഹ 

ി മുെമ്പ ബു ൎ ണ്ടിയിൽ പരേദശിയായി പാത്തൎ തിെന ഓ ൎ , ആ വിവാദം
നിമിത്തം വളെര വ്യസനി . അതിെന ഒ തീപ്പൎിപ്പതിന്നായി താൻ െചയ്ത 
െത ല്ലാം നിഷ്ഫലമായാെറ, ന്യായമുള്ള അവകാശിനി തുണപ്പാൻ ഒരുെമ്പ ,
ഒരു ൈസന്യെത്ത കൂട്ടി കപ്പലിൽ കയറി പര ീസ്സിൽ എത്തി. അ വൻ പട െവ 
ട്ടാെത കുറയക്കാലം അവിെട പാ ൎ , പല െവറും േകാലാ ഹലേഘാഷങ്ങെള
കാട്ടിയാെറ ഇം ന്തിേല മടങ്ങിെച്ച . അെപ്പാൾ ജനങ്ങൾ െവറു , ഓേരാ
നിസ്സാര തമാശ ന െട മുതലിെന ചി ലവഴിേക്കണമെല്ലാ എ െചാല്ലി നീ 
രസം ഭാവി തുടങ്ങി. 1492ാമ തിൽ സുന്ദരനും സുശീലനുമായ ഒരു ബാല്യ 
ക്കാരൻ ഐലൎന്റിെല െകാക്കൎ എന്ന തുറമുഖത്തിൽ കൂടി കെരക്കിറങ്ങി, താൻ
നാലാം എദ്വദ ൎ, എന്ന രാജാവിെന്റ പു നായ റിചാദ ൎ. േജ്യഷ്ഠെന തടവിൽ െവ 
ച്ച കുല െച യ്തെപ്പാൾ, താൻ ൈദവകരുണയാൽ െതറ്റി ഒളി പാ ൎ , എ
പറ ഞ്ഞതിെന ഐലൎന്തിൽ പാ ൎന്ന േയാക്കൎ പക്ഷക്കാർ േക വിശ്വസി 

അവെന ആദരി . ഈ വത്തൎ മാനം പര ീ രാജാവായ ചാരല്സ േകട്ട
െപ്പാൾ ആ ബാല്യക്കാരെന തെന്റ േകാവിലകേത്ത വിളി പാപ്പൎി . അതി 
െന ഇം ിഷ് രാജാവു അറി പര ീ രാജാവുമായി നി ര വന്ന േശഷം,
അക്കള്ള രാജപു ൻ ബു ൎണ്ടിയിേല െച മാ െ ൎത്ത, എന്ന രാജ്ഞിെയ
അഭയം െചാല്ലി പാ ൎ . ആയവളും അ വെന സേന്താഷേത്താെട ൈകെകാ ,
തന്നാൽ കഴിയുേന്നടേത്താളം സഹായി . ഈ കായ്യൎം നിമിത്തം ഇം ിഷരാ 
ജാവു ദുഃഖി , വള െര അേന്വഷണം കഴിച്ചതിനാൽ ആ ബാല്യക്കാരെന്റ സത്യമു 
ള്ള േപർ പക്കൎിൻെവാബൎ ൿ എന്നറി . ആയവൻ രാജാവിെന്റ പകയ രുെട
ഉപേദശം എടു , ആ ചതിവിന്നായി പുറെപ്പ , ബു ൎണ്ടിയിൽ നി അവൻ
ഒരു കൂട്ടം ആളുകേളാടു കൂെട ഇം ന്തിേല െച : ഇം ിഷ കിരീടം എെന്റ
അവകാശം എ െചാല്ലി ഒരു പരസ്യവും സിദ്ധെപ്പടുത്തി, െകന്ത േദശങ്ങ 
െള അതി മി . അതു നിഷ്ഫലം എ കണ്ടേപ്പാൾ വടേക്കാ തിരി , െ ാ 
ത്തരുെട രാജാവായ നാ ലാം യാേക്കാബിെന അഭയം െചാല്ലി. ആ രാജാവു അവ 
െന്റ കഥെയ േക വിശ്വസി , അവെന ീതിേയാെട വിചാരി , രാജകുഡുംബ
ത്തിൽ എ യും സുശീലയായ ഒരു കുമാരിെയ േവൾ വാൻ സമ്മതി അവ 
െന്റ കായ്യൎത്തിനു തു വരു വാനായി ഒരു ൈസന്യെത്തയും ഇം ന്തിേല
അയ . ആ ൈസന്യം െനാ ൎ മ്പലൎത്തിൽ േവശി ച്ച കുടിയാന്മാെര കവർച്ച
െചയ്താെറ, െവറുെത മടങ്ങിെച്ച . എന്നതി െന്റ േശഷം ഇം ിഷ് രാജാവും െ ാ 
ത്തരുെട രാജാവും തമ്മിൽ സഖ്യ ത െകട്ടിയതു നിമിത്തം കള്ള രാജപു ൻ വി 
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ശ്വാസമുള്ള ഭായ്യൎേയാടു കൂ െട െ ാത്ത്ലന്തിെന വി , ഐലൎന്തിേല െച .
അവിെട ഒരു സ ഹായവും കി കയില്ല എ ക , ഇം ന്തിേല മടങ്ങി െച 

െകാ ന്നൎ്വലിസ് എന്ന േദശത്തിെല മാത്സരികേളാടു േച ൎ , അവരുെട തലവ
നായി രാജ്യെത്ത മുഴുവനും േ ാഹിപ്പിപ്പാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, രാജാവി െന്റ േസ 
നകൾ എത്തി പട തുടങ്ങിയാെറ, അവൻ ഓടി ഒളി പാ ൎ . പിെന്ന നായക 
ന്മാർ അവെന ക പിടി െലാണ്ടനിേല െകാ േപായി ആമത്തിൽ ഇ
പൂട്ടി മതിയാേവാളം ദശൎിപ്പിച്ചാെറ, തടവിലാക്കി വവൎിക്കിേനാടു കൂെട പാപ്പൎി 

. ചില മാസം കഴിഞ്ഞാെറ ഇരുവരും തടെവ വി േപായ്ക്കളവാൻ മിച്ചതി 
നാൽ അവ ൎ ാണ നാശം സംഭവിക്കയും െച . (To be continued)
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HE DIED FOR ME
അവൻ എനി േവണ്ടി മരി

അേമരിക്കാഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു നഗരേത്താടു സംബന്ധിച്ചിരി ന്ന ശ്മശാന സ്ഥല 
ഒരു നാൾ മഹാനായ ഒരു നഗരക്കാരൻ കല്ലറകളു െട ഇടയിൽ ചുറ്റി നട  

േമ്പാൾ പരേദശിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ബഹു ഭക്തിേയാടും ക നീരുകേളാടും കൂ 
െട ഒരു കല്ലറെയ അേനകം പൂക്കൾ െകാ അലങ്കരി ന്നതു ക .. അേപ്പാൾ
അവൻ പരേദശിയുെട അരിക നി അവൻെറ വൃത്തി തീ ൎ എ
കണ്ടാെറ: േസ്നഹി താ, അ ിയം േതാന്നരുേത, എങ്കിലും ഈ കല്ലറയിൽ നിങ്ങ 
ളുെട സേഹാ ദരേനാ മ വല്ല ബ േവാ കിട എ എനി േതാ ,
എ ശങ്കി പറ . എന്നതിെന പരേദശി േക ക നീരുകെള തുട , മഹാ 
െന േനാക്കി െതാഴുതു: സേഹാദരനല്ല, ബന്ധവുമല്ല യജ മാനാ, എനി േവണ്ടി
മരിച്ച േസ്നഹിതനെ ഇവിെട കിട . ക ഴിഞ്ഞ യുദ്ധം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
എനി ൈസന്യേത്താടു േചരുവാൻ സർക്കാർ ക ന വന്നെപ്പാൾ, എെന്റ ഭാ◌ൎ 
യ്യയും കുട്ടികളും അത്യന്തം േ ശി : ഇനി ഞങ്ങെള േനാക്കി രക്ഷി ന്നതാർ?
എ മഹാ വ്യസന േത്താെട പറഞ്ഞതിെന ഞാൻ േക : കത്തൎ ാവു നിങ്ങെള
േനാക്കി രക്ഷി ം എ െചാല്ലി അവെര ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ േനാക്കിെയങ്കി 
ലും അവ രുെട ദുഃഖം മാറുന്നില്ല. അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ എെന്റ ഈ േസ്നഹി
തൻ എെന്റ വീട്ടിൽ വ , എേന്നാടു: േസ്നഹിതാ, നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ േപായാൽ
നിങ്ങളുെട ഭായ്യൎെയയും കുട്ടികെളയും ആർ േനാക്കി രക്ഷി ം? എനി ഭായ്യൎ 
യുമില്ല, മക്കളുമില്ല, ഞാൻ ഒെര ശരീരേമയു , അതുെകാ ഞാൻ നിങ്ങൾ
ബതലായി ൈസന്യേത്താടു േച ൎ െകാ ം, േശ ഷമുള്ളെതാക്കയും കത്തൎ ാവി 
െന്റ ഇഷ്ടം േപാെല ആകെട്ട, എ പറ . പിെന്ന അവൻ എേന്നാടും എെന്റ
ഭവനക്കാേരാടും വിട വാങ്ങി, ഞങ്ങളുെട ാത്ഥൎ നേയാടും ആശീവ്വൎാദേത്താടും
കൂെട പുറെപ്പ ൈസ ന്യേത്താടു േച ൎ , പല പടകളിലും െപാരുതിയ േശഷം
ഈ നഗരത്തി െന്റ സമീപ മുറിേവ കുറയക്കാലം ഹാ ിയിൽ കിട മരി 

ഇവിെട അടക്കെപ്പടുകയും െച . ഇങ്ങിെന മരിച്ചതു എനിക്കായിട്ടല്ല േയാ?
അതുെകാ ഞാൻ ദൂര നി വ അവെന്റ കല്ലറെയ അ േന്വഷി ക
അലങ്കരി േസ്നഹിതെന്റ േസ്നഹെത്ത ഓ ൎ കരക യും െച , എ പറ 

.
അവൻ എനി േവണ്ടി മരി എ അവൻ പറഞ്ഞ കാരം, ഞാൻ നിത്യമ 
രണത്തിലും നാശത്തിലും വീഴാതിരിപ്പാനായി അവൻ എ നി േവണ്ടി തെന്റ

ാണെന വി െകാടു , എ നാം എല്ലാവരും ൈദവപു നായ േയശു ി  
വിെന െകാ പറയാം. ഇതിെന ഓ ൎ അവെന േസ്നഹി നല്ല വൃത്തികൾ
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െകാ അവെന്റ നാമെത്ത മഹത്വെപ്പടു ന്നവർ മഹാ ദുല്ലൎഭമായിരി വ 
െല്ലാ?
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THE MALAYALAM COUNTRY.
മലയാള രാജ്യം

III. േമ ാടു (ഭൂമുഖം) (Surface)—മലയാളത്തിെന്റ േമ ാടു േനാ ക്കിയാൽ അതിെന
വട നി െതേക്കാളം നീേള രണ്ടംശമായി വിഭാ ഗി കാണു . ഒ കിഴ 
േക്ക മല േദശങ്ങളും, മറ്റതു മലയരുവു െതാ കടേലാടു െച ന്ന താണ ഭൂമിയും
തെന്ന.
1. മലകൾ. െവേവ്വെറ േദശങ്ങളിൽ െവേവ്വെറ േപരുകെള ധരിച്ച മലയാളമലകൾ
വട ള്ള തപതീനദി തുടങ്ങി െത ള്ള കന്യാകുമാരി വെര െച ന്ന സഹ്യാച 
ലം എ ം സഹ്യാ ി എ ം സഹ്യമല എ ം സഹ്യൻ എ ം ഇങ്ക്ലീഷിൽ
(Western Ghauts) പടിഞ്ഞാെറ ഘട്ടം* എ ം േപരായ തുടമ്മൎലകളുെട ഒരംശ 
മാകു . സഹ്യാ ിയുെട മുഴു നീളം 1000 നാഴികയായി മതിക്കാം. അതിൽനി
ച ഗിരി െതാ ക ന്യാകുമാരിേയാളം ഉള്ള പങ്കി ഏകേദശം 400 നാഴിക
ഉണ്ടാകും. സ ഹ്യാ ി വട പടിഞ്ഞാറുനി (73° 45’ കി. നീ.) െത കിഴ 
േക്കാ (77° 37’ കി. മീ.) നീ കിട .
2. സഹ്യൻ സകൂടമായി� 3000 - 4000 കാലടി ഉയരമുള്ളതായാലും വിേശഷി 

പടിഞ്ഞാെറ വിളുമ്പിൽ ചില െകാടുമുടികൾ (മലശിഖര ങ്ങൾ) 6000-7000
കാലടിേയാളം െപാങ്ങിനി . പാലക്കാടു േകായ മ്പ ർ എന്നീ േദശങ്ങൾ 
ക്കിടയിൽ 20 - 25 നാഴിക വിസ്താരവും 970 കാ ലടി മാ ം ഉയരവും ഉള്ള ഒരു
ഒഴിവു . അതി മലയിട (gap) എ േപർ. അതിെന്റ കിഴ ം പടിഞ്ഞാറും
സഹ്യെന്റ ര മലനിരകൾ ഉയരു . രണ്ടി ം കൂടി ഓേര േപർ നടക്കിലും വട 
േക്ക മലനിര എ ം െതേക്ക മലനിര എ ം േപർ ഇരിക്കേട്ട. സഹ്യൻ കുടകുമ 
ലയിൽ 4000 - 5682 കാലടിേയാളം െപാ കയും വയനാ മലയിൽ പിെന്നയും
അ ം താഴുകയും െനടുമല എന്ന േപരിെന ൈകെക്കാണ്ട േശഷം കിഴ െത 
േക്കാ തിരി കണ്ട (െകാണ്ട) മലവഴിയായി നീലഗിരി എന്ന വന്മലെക്കട്ടിൽ
5000-7000 കാലടിേയാളം ഉയരുകയും� അവിെട കിഴ നി വരുന്ന പവിഴമ 
ലേയാടു (പവിഴാ ി) േചരുകയും െച . കുണ്ടാ മലയുെട വടേക്ക അറ്റ ള്ള കൂ 
ളിക്ക നി ഒരു നിര െതേക്കാ െച കല്ലടിേക്കാടനിൽ കുന്നി അവിട ം
കിഴേക്കാ നീളുന്ന വടമലയായി മലയിടയിൽ അവസാനി . പടിഞ്ഞാെറ
നിരേയാ െപാന്നാനിക്കടു േക്ക െമേല്ല കയറി മലയിടയുെട െത പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗ ള്ള െതന്മ ലയിൽ 3000’ – 4000 കാലടിേയാളം െപാ കയും ആനമല 
യിൽ 6200’ – 8147’വും പഴനിമല വടഗിരികളിൽ 7000’ – 4700’വും * ഉയരമുള്ള
മുകൾ പര കളായി തടിക്കയും പിെന്ന അല്ലിഗിരി എന്ന േപേരാെട അരു ള്ളി
ചുരേത്താളം 4000’ – 2000’ വെര താഴുകയും അവിെട െവച്ച പവിഴ മലയുെട നിര 
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േയാടു േചരുകയും കന്യാകുമാരിക്കടു ം അളവിൽ മത്താ െല ഉയരം ചുരു  
കയും െച . എന്നി കടലിൽനി േനാക്കി യാൽ വടക്കൻ െതക്കൻ എന്നീ
ര തുടമ്മൎലകൾ ഓേര വന്മലയായും േകാണും മു ം വളവും തിരിവും െപരു 
ത്തി ം െചാവ്വായി െച ന്ന തുട മ്മൎലയായും നിൽ എേന്ന േതാ .
3. ചില െകാടുമുടികളുെട േപരും ഉയരവും പറയു .
കുടകുമലയിൽ: � സു ഹ്മണ്യഗിരി അല്ല പുഷ്പഗിരി (5548’), പുതു വാടി, പുറുതാ 
ടി, തടിയന്തേമാൾ (5682’) � അതിെന്റ വടക്കിഴ ഇ ദ പ്പകു ം െത കിഴ 

േജാകമലയും, സ്വാമിെബട്ട, ഹനുമാൻെബട്ട എ ന്നീ െകാടുമുടികൾ അല്ലാെത
കുടകിേനയും വയനാട്ടിേനയും തമ്മിൽ േവത്തൎ ിരി ന്ന ഹ്മഗിരി അല്ല മറുനാ 
മലകളും (4500’) പറവാൻ ത ക്കവ. § പയ്യാവൂരിെന്റ വട കിഴ ള്ള താറ്റി 

േയാ മല ം വട ള്ള ൈപതൽ (- ൪) മല ം 2000 – 3000 കാലടിവെര
മതിക്കാം. വയനാ മലയിൽ: േപരിയ ചുരത്തിെന്റ വട െത േമ്മൽ മലയും
െത ള്ള തീ ത്തണ്ടയും അതി ം െത തീ ന്തിയും കുറ്റിയാടി രത്തിെന്റ
െത ം എല്ലാറ്റിൽ ഉയന്നൎ ബാണാസുരേങ്കാട്ടയും 6762’ കുറുമ്പറനാട്ടി േല താ 
േനാ മലയും ഏറനാട്ടിൽ വാവൂട്ട മലയും അതിെന്റ െത കിഴ : െനടുമല
എന്ന േപർ െകാണ്ട സഹ്യാ ിയിൽ നീലഗിരി, മൂകുത്തൎ ി (8402’) തിൽകൽഹ 
ള്ളിെബട്ട (തൃക്കൽ?) എന്ന െകാടുമുടികളും േശാഭി . കുനിയാർേകാട്ട െകാ 
ടുമുടി േകാട്ടയം താലൂക്കിലും പേയ്യാർ മലകുറമ്പറനാട്ടിലും കിട . കുണ്ടാമ 
ലയുെട പടിഞ്ഞാെറ അറ്റ കൂളിക്ക ം (8353’) അവിെടനി പടിഞ്ഞാേറാ
േപാകുന്ന ശാഖയിൽ േചാലക്ക ം ഉങ്ങിന്ത െകാടുമുടിയും മൂ മലയും പുറമലയും
പിെന്ന െത വടേക്കാ െച ന്ന വടമലയും അതിൽ കല്ലടിേക്കാടനും എല്ലാ
പലമലയും ഏമൂമ്മൎലയും അടു ക ം വിള . അനങ്ങൻമല വ വനാട്ടിൽ
ഉ . െതന്മലയുെട കിഴെക്ക അറ്റത്തിൽ കടലിൽനി കാണാൻ കൂടുന്ന കൂച്ചി 
മല (Collankodu Bluff) മികച്ചതു. ഇതിെന്റ പടിഞ്ഞാറു െനല്ലിയാമ്പടിമല ഉ .
വീഴുമല എന്നതു ആല ക്കൎടു േക്ക ഉള്ള കുന്നി ട്ടം.
തിരുവിതാേങ്കാട്ടിേല സഹ്യെന്റ െകാടുമുടികൾ ആവിതു: ആനേമടു (8400’), അഗ 
സ്ത്യകൂടം (6150’), മേഹ ഗിരി, പാപനാശനമല, അമൃതു മല, മാദ്ദ ൎവമല, പീറുേമടു
(3700’), െപരിയമല, തിരുത്തണ്ട, ചൂളമല, മുതലായവ തെന്ന.
4. കണ്ടിവാതിലുകൾ. തപതീനദിെതാ നീലഗിരിേയാളമുള്ള തുട മ്മൎല പടി 
ഞ്ഞാേറാ ം െതേക്ക നിര പാലക്കാടു െതാ പഴനിമലേയാളം കിഴേക്കാ ം അവി 
െടനി കന്യാകുമാരിേയാളം പടിഞ്ഞാേറാ ം കടു ക്കമായും കുത്തെനയും നി 

. അതിനാൽ ര മലകൾ മുേമ്പ ത മ്മിൽ സന്ധിച്ച േശഷം അതിഭയങ്കര 
മായ ഭൂകമ്പത്താൽ െപാട്ടിപ്പിള ൎ െതറി േപായി എേന്നാ അല്ല ഭൂമി താണിടി 
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ഇരു േപായി എ േന്നാ സംശയിപ്പാൻ ഇടയു . ഈ മലകൾ കുത്തനയും
ഉയരവുമുള്ള വയായാലും ഇരുഭാഗ പാ ൎന്നവർ തമ്മിൽ കാേണണ്ടതി
അവിട വിേട മലമുതുകിൽ കണ്ടിവാതിൽ എ േപരുള്ള ചരിവുകളും കയറി കി
ഴിയുവാൻ തക്കചുരങ്ങളും ഉ . േകരേളാ ത്തി കാരം 18 കണ്ടിവാ തിലുകൾ
അെല്ലങ്കിൽ ചുരത്തിൻ വാതിലുകൾ മാണം.
മുഖ്യ കണ്ടിവാതിലുകൾ ഏവെയന്നാൽ: കുടകിൽ നി : ച ഗി രി ഴ ചൂര  
ന്ന സമ്പാജി ചുരത്തി അതിെന്റ മുകൾ െതാ സ മ്പാജി എന്ന സ്ഥലേത്താളം
19½ നാഴിക നീളവും 2955 കാലടി താ യും ഉ . ഇതു മംഗലാപുരത്തിൽനി
മടിേക്കരി േപാകുന്ന നിര .
െതാടികാന (വാഴക്കാടു) രവും കുന്ദേദഹ രവും പിെന്ന പയ്യാവൂ രിൽനി കയ 
റത്തക്ക േകാട്ട (െകാടു റ?) രവും, കണ്ണനൂരിൽനി വീരരാേജ േപ്പട്ട വഴി 
യായി മടിേക്കരി ം ൈമ ൎ ം െച ന്ന പഴ െപരുമ്പാടി (െഹഗ്ഗിണ) രവും
അതി പകരമായി ഈയിേട െവട്ടി ച്ച െപരുമ്പാടി (ഉരുട്ടി) രവും ഉ . ഉരുട്ടി 

രം വീരരാേജ േപട്ടയ ടുേക്ക 3141’ ഉയരമുള്ള മുകളിൽനി 10 നാഴിക ദൂരമുള്ള
ഉരുട്ടിേയാളം 2682 കാലടി ഇറങ്ങി വരു . � (േശഷം പിന്നാെല.)
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

കളങ്കേദ്വഷി അയച്ച കടലാസ്സിന്നായി വന്ദനം െചാ . മുഖ തി പറ
േകൾ പിപ്പാനും അ ം ചില വായനക്കാ ൎ മാ ം േയാജനമുള്ള വത്തൎ മാന 
ങ്ങെള അറിയിപ്പാനും സ്ഥലം േപാരായ്കയാൽ അച്ചടി കൂടാ. പേരാ പകാരമുള്ള
െചറിയ വൃത്താന്തങ്ങൾ സ്ഥലം നീക്കി െവക്കാം.
രുസ്സ ൎം തുക്കൎ ൎ ം തമ്മിലുള്ള യുദ്ധവിേശഷങ്ങൾ.
പട്ടാ കിേട്ടണ്ടതി വളെര യാസം ഉണ്ടാക െകാ സ്ഥിരമായതിെന പറ 
വാൻ തുനിയു .
൧ യൂേരാപ്പയിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ: മി യിേല േഖദിവുസുല്ത്താ അയച്ച ഉതവി 
പ്പട കൾ എത്തി. മരാമേക്കാവിെല ച വത്തൎ ി ആൾ അയപ്പാൻ കഴിവില്ലാ 
െത പണം െകാ സുല്ത്താ സഹായി െകാടു ം എ പറയു . തുക്കൎിയി 
െല ിസ്ത്യാനികൾ വാ ഗ്ദത്തം െകാടുത്തി ം അവെര ഇേ ാടം പട്ടാ ങ്ങളിൽ
വിളി േചത്തൎ ിട്ടില്ല.
(ജൂൻ 24) രുസ്സർ ഗലച്ചിൽനി തൂനാ നദിെയ കട മച്ചിൻ എന്ന സ്ഥലെത്ത
പി ടി തുക്കൎെര ആട്ടിക്കളകയും (ജൂൻ 28) സിം നീച്ചയിലും തൂനെയ വലിയ
ൈസന്യേത്താടു കടക്കയും കലാഫത്തിൽനി ഒെല്ത്ത നിച്ചയി േല െവടി െവ 
ക്കയും (ജൂൻ 20) സിേ ാ വയുെട ചുറ്റിലുള്ള കു േദശെത്ത ൈക ക്കലാക്ക 
യും (ജൂൻ 30) നിെക്കാേപാലി നഗര െത്ത ഇടി കളകയും റു ക്കിെന െവടിെവ

തകക്കൎയും (ജൂലായി 3) സിംനിച്ചയിൽ തൂ െന പാലം െക കയും പടജ 
നങ്ങെള െതാ ന്തിരവു കൂടാെത കട മാറാ കയും (ജൂലായി 5) ബിേയള (െവ 
ള്ള) തു ൎ ക്കായി എന്നീ സ്ഥ ലങ്ങെള പിെന്നയും പിെന്നയും വശത്താ വാൻ
േനാക്കീ േതാല്ക്കയും െദാ ച്ചയിൽ െമ ജിദിെയേയാളം മു ക്കയും (ജൂലായി 10)
രുസ്സരുെട കുതിരപ്പടകൾ ബുല്ഗായ്യൎയിേല തിേന്നൎാ വ എന്ന നഗരെത്ത പിടി 
ക്കയും െച . ഇ ങ്ങെന യുേരാപയിൽ കാലതാമസം ഉെണ്ടങ്കി ലും രുസ്സരുെട
കായ്യൎെത്ത െതളി കാണു . തുക്കൎർ രൂസ്സ ൎ തീൻ പണ്ടങ്ങെളയും മ ം
കിട്ടാതാക്കിയതു െകാ ആയവർ ബുല്ഗായ്യൎയി ലും െദാ ച്ചയിലും പാണ്ടിശാ 
ലകെള െകേട്ട ണ്ടിവരികയാൽ തുക്കൎ ൎ ഗുണമായി തീരത്തക്ക ഓേരാ വിളം 
ബനം ഉണ്ടാകു . (ജൂലായി 14) സിംനിച്ചയിൽ തൂനാനദിെയ കടേക്കണ്ടതി
രുസ്സർ െകട്ടിച്ച പടവു പാലത്തി െപരുങ്കാ െകാ വലിയ േകടുതട്ടിയിരി  

.
ഒ ര തുക്കൎ േപാത്തൎ ലവന്മാർ രുസ്സ േരാടു ൈക ലി വാങ്ങി അവരുെട
പടകൾ ബല്ക്കാൻ തുടമ്മൎലെയ കടേക്കണ്ടതി വ ഴിെകാടുത്ത കാരം ഉള്ള 
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േതാ ഇല്ലാത്തേതാ എ സംശയി .
േപാക്കൎപ്പലുകെള പാറ്റിക്കളേയണ്ടതി തരിപ്പൻ (Torpedo) എെന്നാരു വക സൂ 

പ്പ ണിയു . ആയതു തടിച്ച ഇരി തകരം െകാ പടവലം മുതലായ രൂപ 
ത്തിൽ ഉണ്ടാ ക്കി െവടി മരു നിെറ െവള്ളത്തിൽ ഏറി യ നാൾ േകടുവരാ 
െത കിടക്കയും മിന്നലി തുല്യശക്തി െകാ (വിദ ഛ്ശക്തി electricity) േതാ 

േമ്പാെല ചട്ടിയുണ്ട (bomb) കണ െക്ക െപാട്ടി െതറി െവള്ളെത്ത നീക്കൎമ്പി
െന്നാത്ത വണ്ണം െപാങ്ങിക്കയും പടവു മുതലാ യ ഉരുക്കെള പാറ്റിക്കളകയും െച 

ം. ജൂൻ 20 ചില രുസ്സ്യ നായകന്മാരും മ ം ഇങ്ങെനത്ത തരിപ്പെന ഒരു തു◌ൎ 
ക്ക ഇരി ചുറക്കപ്പലി പറ്റിച്ച േശഷം ആയതി കരേമൽനി ഉണ്ടാക്കിയ
വിദ ഛ്ശക്തിെയെകാ തീ െകാ ടുക്കയും കപ്പലിെന െതറിപ്പി കളകയും െച

. െഹാബത്തൎ പാഷാവു എന്ന ഇം ിഷ് ക്കാ രനും തുക്കൎ കപ്പനായനാരും
(അലവാഴുേന്നാർ ; ഇം ിഷിെല (admiral,) അറവയിെല ആമീ അൽ ബാർ എന്ന
വാക്കിൽ നിന്നാേണ) േപാ ക്കൎപ്പലുകൾ ചു ം ഒരു ഇരി വല മെടച്ചൽ കപ്പ 
ലിെന്റ അടിേയാളം താഴുവാൻ തക്ക വണ്ണം തുക്കിച്ച േശഷം ആരുെട തുനിവി
തല്ക്കാല തടസ്ഥം വ േപായി. ഈ ഉപാ യെത്ത ഏതു പുതിയ ത പായം
െകാ ഇ ല്ലായ്മ െചയ്വാൻ േപാകു എ മത്താെല അറിയാം.
൨. ആസ്യയിൽ (ജൂൻ 15) രുസ്സർ തുക്കൎെര ൈചദിഖാനിൽ അപജയെപ്പടു  
കയും (ജൂൻ 24) ബാരൂമിൽ ഉണ്ടായ കഠിന േപാരാട്ടത്തിൽ രുസ്സരുെട പക്ഷം
േതാല്ക്കയും (ജൂൻ 21, 22) െമലിബാബ ചുരെത്ത ൈകക്കലാ വാൻ രു സ്സർ നന്ന

യാസെപ്പട്ടി ം ആയതു സാധി ക്കാെത േപാകയും (ജൂൻ 23) തുക്കൎർ ബയജിദ
എന്ന സ്ഥലെത്ത പിടി രുസ്സെര കുടു കയും (ജൂലായി 5) കാസ്സൎ െന്റ മുമ്പിലു 
ള്ള വാടികക െള തുക്കൎർ പിടി രുസ്സെര ഓടിക്കയും എസ്സൎ രൂമിന്നടുത്ത കര 
കില്ലിസ്സയിൽ രുസ്സ്യ പടകെള ഏറ െറ ഒടുക്കി വലിയ കവച്ചൎെയ േനടുക യും
(ജൂലായി 13) ബയജിദിൽ രുസ്സെര വെളച്ച െവച്ച 30000 തുക്കൎെര ഒരു രുസ്സ്യ
ൈസന്യം ജ യിക്കയും ബയജിദ് നഗരെത്ത ഇടിക്കയും െചയ്തിരി . രുസ്സർ
അമ്മൎിന്യയിേല അ യച്ച 190,000 പടയാളികെള തമ്മിൽ ദൂരെപ്പടു ത്തിപല
പങ്കളിൽ നാട്ടിെെന്റ ഉള്ളിേല അ യച്ചതു െകാ അവെര ഇേപ്പാൾ അധികം
അടുപ്പിപ്പാൻ േനാ . സംഭവിച്ച ഓേരാ രതകൾ ഒരു പക്ഷം മറുപക്ഷത്തി 
െെന്റ ക ണക്കിൽ ആ ന്നതിനാൽ കുറ്റം ആരുെട ൈകയിൽ എ പറവാൻ
മന ഉെറ ന്നി ല്ല. (ജൂലായി 14)രുസ്സർ കാസ്സ്ൎ െകാെട്ട ത ങ്ങൾ നടത്തിയ
നിേരാധെത്ത തല്ക്കാലെത്ത ങ്കിലും ഉേപക്ഷിക്കയും ഓേരാ അപജയം െകാ
നാണം അനുഭവിക്കയും െചയ്തതിനാൽ തിടുതിടുക്കമായി വൻ പടകെള അമ്മൎി 
ന്യയി േല അയ ജയം ൈകക്കലാ വാൻ േനാ .
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ആസ്യാ Asia.
മ ാദശിസാസ്ഥാനം:- കീഴ് ക്കട ഉ ണ്ടായ വ ഴലിക്കാറ്റിനാൽ ഏകേദശം 1000
എളിയവരുെട വീടുകൾ െപാളി േപായി. ആയവെറ്റ വീ ം എടുേക്കണ്ടതി 

പല രും പണം വരി െകാടു (subscriber ).
ജൂൻ മാസത്തിൽ അവിടവിെട െപയ്ത മഴെകാ തീവണ്ടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നല്ല
ഒതു ക്കിടം ഇല്ലാെത ചരതി െവച്ച ധാന്യങ്ങൾ വളെര േകടു വന്നതിനാൽ
േകായ്മ ദ്ധി ചൂടുള്ള ക നകെള പുറെപ്പടുവിച്ചിരി .
ജൂൻ 14യിേല േകായ്മയുെട ജ്ഞാപക കാരം (Report) 8,47,602 േപെര മറാമ 

പ ണിയാലും 461,010 ധമ്മൎക്കഞ്ഞിയാലും രക്ഷി േപാരു .
കടപ്പയിൽ 1871 ആമതിെല കേനഷുമാ രി കാരം 13,51,194 നിവാസികൾ ഉള്ള 
തിൽ ഏ ിലിൽ 1584 പിറവികളും നടപ്പദീനം കു രു പനികളാലും 6602 ചാ 
വുകളും ഉണ്ടായി രു . 20—40 വയസ്സിന്നകം ഉള്ള ആേരാ ഗ്യക്കാർ അധികം
മരി .
ഇേ ാടം മ ാശിസംസ്ഥാനത്തി േവ ണ്ടി വങ്കാള ബമ്മൎരാജ്യങ്ങളിൽനി
ഏറ െറ 700—800 ലക്ഷം രൂപ്പിക 7 ലക്ഷം ഭാ രം (െതാ ) അരി വരു 
ത്തിയിരി . ഇ നി 3½ ലക്ഷം ഭാരം കടൽ വഴിയായി െകാ വേരണം
എ മതി ഇേപ്പാഴെത്ത വഷൎകാലത്തിെന്റ കുറവു േനാക്കിയാൽ തിക യു 
ന്ന കാരം േതാന്നില്ല. ഇങ്ങെന ന െട സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധനപുഷ്ടി കുറയും
അളവിൽ വങ്കാളബമ്മൎരാജ്യങ്ങൾ മുതൽ വദ്ധൎിക്കയും െച ം.
ബല്ലാരിയിൽ ഏ ിൽ മാസത്തിൽ 2,383 ജനനങ്ങളും 10,040 മരണങ്ങളും
(അതിൽ ന ട ദീനത്താൽ 3415 േപർ കഴി സംഭ വി .
പഞ്ചം നിമിത്തം പലരും കുഡുംബത്താ ടൂ കൂട േചലം തൃച്ചിറാപ്പള്ളി ജില്ലകളിൽ 
നി സിംഹളത്തിൽ ആമാറു രാേമശ്വരത്തിൽനി കപ്പൽ കയറി യാ യാ 
കു .
ജൂലായി 1 ൹ മ ാശി സംസ്ഥാനത്തിേല എല്ലാ ജില്ലകളിൽ േമയി െതാ ജൂേനാ 
ളം നവധാന്യങ്ങളുെട വില ഒെട്ടാഴിയാെത കയ റി േപായി.
േചലത്തിേല പാളയക്കാർ (Poligars) ത ങ്ങളാലാകുന്ന ധമ്മൎപ്പണിെയ എടുപ്പി 
ക്കയും ഇല്ലാത്തവ ൎ ധമ്മൎക്കഞ്ഞിെയ െകാടുപ്പിക്കയും െച .
ജൂലായിലും അെഗാസ്തിെന്റ ആരംഭത്തി ലും ഒരു 10–30 പുകകപ്പലുകെള ഏകേദ 
ശം 10 ലക്ഷം ചാ അരി െചന്നപട്ടണത്തിൽ ഇറ വാൻ തക്കവണ്ണം േകവി
നിയമിച്ചി രി (chartered).
ജനുവരി 1 െതാ േമയി 13 വെര ം ഭാ രതഖണ്ഡത്തിേല തീവണ്ടിപ്പാതകൾ 

കഴി ഞ്ഞ െകാല്ലത്തിേല വരവിേനക്കാൾ പഞ്ചം നിമിത്തം ഇെക്കാല്ലത്തിൽ

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1877 ആഗസ്ത് 20

1,02,64,508 രൂപ്പി ക ഏറ പിരിവു കണ്ടിരി . അതിൽ െച ന്നപട്ടണ തീവ 
ണ്ടിപാെത ഏകേദശം 14½ ലക്ഷം വീഴും.
ജൂലായി 16 കലദ് ഗിേല ക്ഷാമം ഏറ്റവും കഷ്ടമുള്ളതു. എളിയവ ൎ വകയില്ലാ 
െത ക ത്തലിെന അടേക്കണ്ടതി പു ം മരങ്ങളിൽ നി ഇലകളും പറി തി 

. പലരും ഭക്ഷണവും ഉടു ം ഉല്ലാെത മരി . അ ം ചില ൈപശ്ശെയ
സമ്പാദിേക്കണ്ടതി ാഹ്മണരും കൂട കൂലിപ്പണി േപാകു .
കണ്ണനൂർ:- ജൂൻ മാസത്തിൽ ആേക ഏകേദശം 35½, വിരേലാളം മഴ െപ .
വ ഷൎകാലം അവസാനിപ്പാൻ േപാകുന്ന കാ രം കൂട േട ഇടിയും മിന്നലും
ഉണ്ടായ േശ ഷം ജൂലായി 1 - 20൹ വെര ം 8 വിരലേലാ ളം മാ ം മഴ െപ 
യ്തതു െകാ നാട്ടിേല െനൽകൃഷി അവിടവിേട കരി തുട ക യും അക
വില െപാ കയും െച . വായു ഗുണത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ കന്നി മാസത്തി ലു 
ള്ളവേറ്റാടു ഒ ന്നതിനാൽ നാേളത്ത ദിവ സത്തിന്നായി ചിന്തെപ്പടരുതു എ
േലാകര ക്ഷിതാവു ക ിച്ചിരിേക്ക മനുഷ്യരുെട ഉള്ളിൽ ഭാവികാലെത്ത റി
ഓേരാ സംശയങ്ങളും ഭയവും െപാങ്ങി വരു . േകരളത്തിേല അ വസ്ഥെയ െകാ 

തെന്നയല്ല മലനാടാകുന്ന കുടകും വയനാടും അതിെന്റ അ റ കി ട ന്ന
വറണ്ട മഹാരാ വും മഹിഷാസുരവും െകായ രും മ ം രാജ്യങ്ങെള െകാ
ഉൾക്കാമ്പി മാൽ ഏറു . െകായമ്പ രിൽ ഒരു ചാക്കരി 13¾ ഉ. യും േകാ 
ഴിേക്കാ ട്ടിൽ 12¼ ഉ. യും ആയാൽ പുകവണ്ടിപാത യിൽനി ം കടലിൽനി ം
അകന്ന സ്ഥല ലങ്ങളിൽ ഇേപ്പാൾ എന്താകും എ അരി വി ല എ കയറും
എ ം അറിയുന്നില്ല. തിരു െവഴു േചാറ്റി അപ്പം ആകുന്ന വടി എ വി 
ളി ന്നതു ആയതു മനുഷ്യെന്റ ജീ വ ം ബലത്തി ം ആക്കം െകാടുക്കയാൽ
അേ ആകു എ ഹിപ്പാനുള്ള കാലം അടു . ജീവനുള്ള ൈദവത്തി 

ന െട പാപവും മനന്തിരിയായ്മയും നിമിത്തം തി രുവുള്ളേക്കടുണ്ടാകയാൽ
നാം എല്ലാവരും ന െട അതി മങ്ങളിൽനി അക മായയുള്ള വിചാരങ്ങ 
െള തള്ളി അവെന്റ കൃപാസന െത്ത ഉണ്മയുള്ള അനുതാപത്തിൽ താഴ്മേയാടും
വിശ്വാസേത്താടും അേന്വഷിക്കയും േയശു ിസ്ത ലം അവേനാടു നിര വരി 
കയും ഇ നി എങ്കിലും ന െട േതാന്നിവാസത്തിന്നായ ല്ല തെന്റ സാദത്തി 
നായി ജീവി െകാൾ വാൻ ആ ഹി കയും െചയ്താൽ ൈദവം നമു വീ ം
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങെളയും മൃ ഷ്ടാന്നെത്തയും അരുളും നിശ്ചയം.
തലേശ്ശരി:- 8000 ചാ അരിയും സാ ധാരണ േകവും ഉള്ള ഒരു വിലാത്തിക്ക 
പ്പൽ േപായ ജൂൻ മാസത്തിൽ േകാൾ ഉള്ളേപ്പാൾ തലേശ്ശരിയിൽ ന രം ഇ
തഞ്ചത്തിന്നായി കാത്തിരു . 21 ൹ രാ ിയിൽ ന രം െപാ ട്ടി കപ്പൽ കാറ്റി 
െന്റ മുമ്പിൽ ഒഴുകി േപാകു േമ്പാൾ ഉരുക്കാർ ബാണം നിലാത്തിരികെള െക്കാ
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കട റ ള്ള മു വേരാടു കിണ്ട റിെയ അറിയിച്ചി ം അവെര തുെണപ്പതി 
കഴിവില്ലാെത േപായി. രാവിെല കപ്പൽ മയ്യ ഴിയിേല കുതെകാത്തിപ്പാറ

എന്ന പാറെക്ക ട്ടിൽ കെരക്കടിഞ്ഞി ം തിരകൾ ഊറ്റേത്താടു അെല കയറി 
യതിനാൽ ഇറേങ്ങണ്ടതി ആവതില്ലാത്തതിെന്റ േശഷം ഉരുക്കാർ ഒ രാലാ 

പായ്മരത്തി െകട്ടി കെര നി ന്നവ ൎ എറി െകാടുത്തി ഇവർ
അതിെന ഒരു വലിയ െതേങ്ങാടു ഉയരത്തിൽ െകട്ടി ആലാത്തിെന്റ നടുവിൽ ഒരു
വേലാലിെയ െകട്ടി കി ഉരുക്കാരായ െവള്ളക്കാെരയും ആയവരും ചരക്കിൽ 
നി സാധിേച്ചടേത്താ ളവും കെര ഇറക്കിയിരി അരിച്ചാ തലേശ്ശരി 
ക്കായി നിയമിച്ചി ണ്ടായിരു .
നട ദീനം:- ചിറക്കലും കണ്ണനൂർ കൂറുപാ തുറുങ്കിലും അ മായും േകായമ്പ ർ
കൂറുപാടു തുറുങ്കിൽ (Central Jail) അധികമാ യും ബാധിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിരി .
െബാംബായി:- പഞ്ചം പിടിച്ച നാ ടുകളിൽനി അവിടുേത്ത തങ്കശാലയിൽ ക
മ്മട്ടം ആയി അടിേക്കണ്ടതി (to coin) മാസ േന്താറും എത്തി വന്ന െവള്ളി
ആഭരണങ്ങളു െട വില ആവിതു:
1876 ജനുെവരി 25,000 ജൂലായി -
ഫി െവരി 3,800 ആെഗാ 1,800
മാച്ചൎ് 6,700 െസപ്ത -
ഏ ിൽ 11,000 ഒേക്താ 3,900
േമയി 1,200 െനാെവ 64,800
ജൂൻ 3,900 ദിെസ 104,200
1877 ജനുെവരി 1,31,900 ഏ ിൽ 5,97,900
ഫി െവരി 1,63,700 േമയി 811,300
മാച്ചൎ് 276,400
ഇതിൽ ഏറിയ ദരി ന്മാരുെട ആഭരണ ങ്ങൾ ഉ . എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ െപാൻ
ആഭ രണങ്ങളും അധികമായി െകാ വരുന്നതു െകാ പരേദശത്തിെല എളി 
യവ ൎ , തെന്ന യല്ല ഇടത്തരക്കാ ൎ ം േമൽതരക്കാ ൎ ം കൂട പ ഞ്ചത്താൽ
വെലച്ചൽ തട്ടിയിരി എ ം യാെതാരു ആക്കം ഇല്ലാെത ക്ഷാമം വദ്ധൎി
െകാണ്ടിരി എ ം അേയ്യാഭാവത്തിന്നാ യി ഉണ ൎ ന്ന ഓരറിവിെന േമ 

റഞ്ഞ പ ട്ടിക വരുത്തിെകാടു .
െതൻ അേമരിക്ക ചിലി:- എന്ന മലനാട്ടിെന േമയി 12ആം ൹ ഒരു ഭൂകമ്പം നീള 
െവ കടുപ്പേത്താെട കുലുക്കി നടുക്കീ ം അധികം നഷ്ടം വരുത്താെത സമു െത്ത
കല ക്കി അതിഭയങ്കരമായ ഊറ്റേത്താടു 10–60 അടി ഉയരമുള്ള വൻതിരമാലയാ 
യി കവി ഉൾനാേടാളം അെലപ്പിക്കയും െചാല്ലികൂടാത്ത നാശങ്ങെള വരു  
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കയും െച . അരിക, തെമ്പ, െദേമാെരാ, പാെബെലാൽ െദപീെകാ, ഈെളാ
എന്നീതുറമുഖനഗരങ്ങൾ ഏകേദശം മുഴവനും ഔെതാഫഗസ്ത, ഇരിൿ എന്ന നഗ
രങ്ങൾ തീെരയും പാഴായി േപായിരി . അക്കാല ഇകിക്കി 3000 ഉം
അരിെക 4000 ഉം നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരു . എ മനുഷ്യരും കു കാ 
ലികളും ഏെതല്ലാം ഇളകു ന്ന മുതലും നശി േപായി എന്നറിയുന്നില്ല. ഉവർ െവ 
ള്ളം കുടിച്ച നിലത്തി ഏെതല്ലാം േകടുതട്ടി എ കൃഷിക്കാ ൎ അ ം ഊഹി 
ക്കാം.
േമൽ പറഞ്ഞ ഭൂകമ്പം േമക്ഷിേക്കാ എന്ന ജനേക്കായ്മയുെട പടിഞ്ഞാെറ കട  
റേത്താളം ഉണ ൎ വന്നതു കൂടാെത േമക്ഷിേക്കാവിെന്റ േനെര പടിഞ്ഞാറുള്ള
സന്ദിച്ച് അെല്ലങ്കിൽ ഹവ്വായി ദ്വീപുകളിൽ േമയി 13൹ 4-5 മണി പുലെച്ചൎ
വലിയ േനമതാരിെന spring-tide ഉരുവാക്കിയിരി . അേതാ കടൽ െപാടു
ന്നേന പിൻവാങ്ങി െപട്ട മൂ മാറു (5 ഗ മ്മൎാന മാ ) ഉയന്നൎ േനമത്താരായി
കര കവി കട റ ള്ള വീടുകെള തക ൎ ഒഴുക്കി കള . അ ള്ള ഇറ 
ക്കവും പി ള്ള െവ ള്ളെപ്പാക്കവും അരമാവുെതാ എ മാേറാളം (47½ ഇം ിഷ്
പു ) തമ്മിൽ േഭദി േപായി. നാൾ മുഴുവനും നിലം അല കിെലൗേവയാ
എന്ന തീമലകാലുവാൻ തുടങ്ങിയിരി .
ചീലിയിൽനി െത പടിഞ്ഞാറു കിട ന്നതായി ഔ ാല്യ ഖണ്ഡത്തിെന്റ
െത കിഴ ള്ള ന െസൗത് േവത്സിേല സിദ് െന ന ക ് എന്ന തുറ മുഖനഗര 
ങ്ങളിൽ േമയി 11൹ കടൽ ഏകേദശം 4-6 അടിേയാളവും ന സീല ദ്വീപിെന്റ
കിഴേക്ക കരക്കേലാ ഇടക്കിെട 5–8 അടിേയാളവും ഉയന്നൎ േനമ ത്താരായി കര 
െയ ആ മിച്ചിരി . ഇതു തെന്ന ആ വമ്പിച്ച ഭൂകമ്പത്തിെന്റ മുഴുവ ത്തൎ മാനം
എ േതാ ന്നില്ല ശാന്തസമു ത്തി ലുള്ള ദ്വീപുകളിൽ അലയലും അെല ം ഓ
േരാ സംഭവിച്ചായിരി ം.
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