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THE MILL
തിരിക പുര

ഈ മലയാളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ േത്യകം േചാറും കറിയുംെകാ ഉപജീവി 
ന്നതു േപാെല വിലാത്തിക്കാരുെട ഭക്ഷണാദികളിൽ അപ്പം മുഖ്യമായതെ .

ധനവാെന്റ േമശേമൽ എ തരം വിേശഷമുള്ള േഭാജ്യ ങ്ങൾ വിളങ്ങി മഹാരു 
ചികരവാസനകെള പര എങ്കിലും, അപ്പ മില്ലാഞ്ഞാൽ ആ തീൻ സാരമി 
ല്ല. ദരി ൻ ഭക്ഷണം മഹാദുഭ ൎിക്ഷ മായിരുന്നാലും എങ്ങിെന എങ്കിലും അ ം
അപ്പം േവണം. ഇര നട ന്നവ ൎ സാധാരണമായി ധമ്മൎം കി ന്നതു
അപ്പം തെന്ന. ഒേര വിേശ ഷേഭാജ്യം നിത്യം തി ന്നവനു മത്താെല അതി 
േനാടു െവറു ണ്ടാകും, അപ്പം ദിനംേതാറും തി ന്നവൻ അതിെന എേപ്പാഴും നല്ല
സേന്താ ഷേത്താടു കൂെട തി ം. അതുെകാ : ഞങ്ങൾ േവ ന്ന അപ്പം
ഇ ഞങ്ങൾ തേരണേമ, എ കത്തൎ ാവു താൻ നെമ്മ ാത്ഥൎ ി പ്പാൻ പഠി 
പ്പി , ഞാൻ ജീവെന്റ അപ്പം ആകു എ പറകയും െച . അവൻ മലയാളി 
കേളാടു മലയാളത്തിൽ സംസാരി എങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ േവ ന്ന േചാറു ഇ
ഞങ്ങൾ തേരണേമ, എ ാത്ഥൎ ി പ്പാൻ അവെര പഠിപ്പി മായിരു നി 
ശ്ചയം. എന്നാൽ മലയാളി ത െന്റ േചാറുംകറിയും, വിലാത്തിക്കാരൻ തെന്റ അപ്പ 
വും സേന്താഷ േത്താെട തി രണ്ടിെനയും ന ന്ന ൈദവെത്ത മനഃപൂർവ്വമായി

തി മാറാക. വിലാത്തിയിൽ എല്ലാവ ൎ ം അപ്പം േവ കയാൽ, അവിെട
മി ധാന്യങ്ങളും െപാടിമാവാേക്കണം. പലരും തങ്ങളുെട സ്വന്ത ഭവ നങ്ങളിൽ
അപ്പ ടു െകട്ടി, തങ്ങൾ േവ ന്ന അപ്പം തങ്ങൾ തെന്ന ചുടുെന്നങ്കിലും, ധാ 
ന്യെത്ത െപാടിയാ വാനായി എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും തിരിക്ക കളും ഉ എ
വിചാരിേക്കണ്ടാ. ആ വൃത്തിക്കായി ഓേരാ നഗരേത്താടും ാമേത്താടും  
േത്യകമുള്ള ശാ കൾ േചന്നൎിരി . ആ ശാ കൾ നാം തിരിക്ക പുര
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എ പറയും. പുഴെയാ നല്ല െവ ള്ളമുള്ള േതാെടാ ഒരു സ്ഥല ഉെണ്ടങ്കിൽ
വല്ല മുതലാളി അതിെന്റ കരേമൽ ഒരു ശാ െകട്ടി നാല വലിയ തിരിക്ക ക 
െള അതിൽ ഇ ശാപ്പിെന്റ പുറ ഒരു വലിയ ച ം െവ വല്ല െകൗശലപ്പണി
െകാ ക കേളാടു േച ൎ പുഴയിൽനിെന്നാ േതാട്ടിൽനിെന്നാ ഒർ ആണി കീ 
റി അതിലൂെട േവണ്ടെപ്പടുന്ന െവള്ളം ച ത്തിെന്റ േമല്ഭാ ഗ ഒഴി മാറാ  
ന്നതിനാൽ ച ം ക കേളാടും കൂെട രാപ്പകൽ തി രി അനവധി ധാന്യം െപാ 
ടിക്കയും െച . ഇങ്ങിെനയുള്ള ശാ ന െട ഒന്നാം ചി ത്തിൽ കാണാം.
പുഴെവള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരിക്കല്ലപുരകെള കു കളുെട മുകളിലെ
കാണും. അവിെട െവള്ളത്തിെന്റ ഒഴുക്കിനാൽ സാധിപ്പിപ്പാൻ കഴിയാത്തതിെന
കാ െകാ സാധിപ്പി . ശാ െകട്ടി േവ ന്ന തിരിക്ക െവച്ചേശഷം
നാലു ൈകയുള്ള ഒരു ച ം പുരയു െട പുറഭാഗ നിത്തൎ ി, ക കേളാടു േച 
ത്തൎ േശഷം അതിെന കാ െകാള്ളി ന്നതിനാൽ െപാടി ന്ന പണി നല്ലവ 
ണ്ണം നട കയും െച . കാറ്റിനാൽ നട ന്ന തിരിക്കല്ലിെന്റ ശാ ന െട
രണ്ടാം ചി ം തെന്ന.—വല്ല കുടിയാനു ധാന്യം െപാടിയാ വാൻ ആവശ്യമായി
വന്നാൽ അവൻ അതിെന തിരിക പുരയിൽ അയ . അ രക്കാരൻ അതി 
െന െപാടി മുപ്പ രണ്ടിനാൽ ഒ കൂലിക്കായി എടു , ശിഷ്ടം ഉടയവനു
മടക്കി അയ ം. ആകയാൽ ഒരു തുലാം ധാന്യം െപാടി എങ്കിൽ, ഒരു റാ 
ത്തൽ കൂലിയാൽ കുറ േപാകും. വിശ്വസ്തന്മാ ൎ വളെര വൃത്തിയും ലാഭവും
ഉ . കള്ളെന്റ വൃത്തി എവിെടയും സാധി ന്നില്ല താനും.
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HISTORY OF THE BRITISH EMPIRE
ഇം ിഷ ചരി ം

രാജാവായ െഹ ി അ ൎ ർ, െഹ ി എന്ന ര പു ന്മാരും മാെ ൎത്ത
എന്ന പു ിയും ഉണ്ടായിരു . അ ൎ ർ പതിനാലാം വയ സ്സിൽ തെന്ന ാന്യ 
രാജാവായ െഫദ ൎിനന്തെന്റ പു ിയായ കത്ഥരീന െയ േവളികഴിച്ചതിൽ ചില
മാസം പിെന്ന മരി . എന്നാെറ അവ െന്റ അനുജനായ െഹ ി േറാമപ്പാപ്പാവിൻ
സമ്മത കാരം ആ കുമാ രിെയ വിവാഹം െചയ്വാൻ നിശ്ചയി . പിേന്നതിൽ
എട്ടാം െഹ ി എന്ന നാമേത്താടു കൂെട ഇം ന്തിെന വാണ രാജാവു ഈ െഹ ി
തെന്ന. രാജപു ിയായ മാെ ൎത്ത െ ാത്തരുെട രാജാവായ യാേക്കാെബ വി
വാഹം െചയ്കയാൽ വത്തൎ , ൻസ്വിൿ, എന്ന രാജസ്വരൂപങ്ങളുെട ജനനി 
യായി തി ൎ . ഏഴാം െഹ ി 1509ാമതിൽ മരി .
മഹാന്മാെര താഴ്ത്തി തെന്റ അധികാരം ഒരു വിേരാധവും കൂടാെത ന ടത്തി ന്ന 
തു ഏഴാം െഹ ിയുെട മുഖ്യ താ യ്യൎം. ഇം ന്തിെല രാജാ വു മു ം സ്വത ൻ
ആേകണം, എ നിശ്ചയിക്കെകാ അവൻ മഹ ക്കളുെട വലിപ്പെത്തയും
തെന്റ അധികാരെത്ത കൂട്ടാക്കാത്ത ഏതു െതാഴിലുകെളയും അമ ൎ െവ ം.
ഏഴാം െഹ ിയുെട കാലത്തിൽ അച്ചടിപ്പണിയും അേമരിക്ക എന്ന ഭൂഖണ്ഡ 
വും അറിവാറായി വരികയാൽ മുെമ്പ കാണാത്ത ഉത്സാഹം മനുഷ്യജാതികളിൽ
ജനി േമണ ഓ േരാ വിദ്യകളും ബുദ്ധി കാശവും എ ം പര വരികയും
െച .
ഏഴാം െഹ ി തെന്റ അന്ത്യനാളുകളിൽ ഓേരാ ദുരാചാരവും േലാഭവുംെകാ
ജനങ്ങെള െവറുപ്പിക്കയാൽ അവെന്റ നിയ്യൎാണം നിമി ത്തം ആ ൎം സങ്കടമി 
ല്ല. അവെന്റ പു നായ എട്ടാം െഹ ി അ പതിെന വയ തികഞ്ഞില്ല.
അവൻ സുന്ദരനും സുശീലനും ആക െകാ ഇം ിഷ്കാർ അവെന മഹാസേന്താ 
ഷേത്താെട രാജാവാക്കി വാഴി . സിംഹാസനം ഏറിയ ഉടെന അവൻ തെന്റ
േജ്യഷ്ഠെന്റ വിധവയായ കഥരീനെയ േവളികഴി , അവളുമായി ബഹു മഹത്വ 
േത്താ ടും േകാലാഹലേഘാഷേത്താടും കിരീടാഭിേഷകം ലഭി . ഇളം ായമുള്ള
രാജാവു സുഖേഭാഗങ്ങളിൽ മാ മല്ല, വായനയിലും വിദ്യകളിലും രസി ക്കയാൽ,
അവൻ തെന്റ കാല ള്ള മിക്ക രാജാക്കന്മാേരക്കാളും പഠിേപ്പ റിയവനെ . രാ 
ജ്യപരിപാലനത്തിനു നല്ല സഹായം േവണം, എ അവൻ നിശ്ചയി പിതാ 
വിെന്റ സമത്ഥൎ രായ മ ികെള അവരവരു െട സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിരെപ്പടുത്തി.
അക്കാല േറാമപ്പാപ്പാ പര ീ രാജാവിേനാടു നീരസം ഭാവി , അവെന
താ വാനായി ാന്യരാജാവിേനാടും മ ചില രാജാക്കന്മാ േരാടും കൂടി നിരൂപി 

സഖ്യത െകട്ടിയാെറ, ആ കൂ െകട്ടിൽ േചേരണം എ െഹ ിേയാടു അേപ 
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ക്ഷി . പാപ്പാ നിേയാഗ കാരം അവൻ പര ീസ്സിെന അതി മിപ്പാൻ ഭാവി 
ന്ന ാന്യരാജാവിെന്റ സഹാ യത്തിന്നായി ഒരു ൈസന്യെത്ത അയ , എങ്കി 

ലും ാന്യരാജാവു പര ീസ്സിെന അസഹ്യെപ്പടുത്താെത, അയല ്വക്ക ള്ള
നവാർ, എന്ന രാ ജ്യെത്ത േമാഹി ഇം ിഷ്ൈസന്യത്തിെന്റ സഹായത്താൽ
അതി െന പിടിച്ചടക്കിയേശഷം ആ ൈസന്യം ദീനവും മത്സരവുംെകാ അതി 
വഷളത്വം പിടിച്ചി , ഇം ന്തിേല മടങ്ങിെച്ച . പിെറ്റ ആ ണ്ടിൽ രാജാവു
താൻ ഒരു പുതിയ ൈസന്യെത്ത േച ൎ കപ്പേലറി, പര ീസ്സിെന്റ വട ദി 

കളിൽ കെരക്കിറങ്ങി, പര ീ കുതിരപ്പട്ടാളങ്ങ ളുമായി ക ഒരു ഭയങ്കര 
പ്പട െവട്ടി അവെര നാനാവിധമാക്കിക്കള . പിെന്ന അവൻ ചില നഗരങ്ങെള 
യും സ്വാധീനമാക്കിയാെറ, പര ീ കാേരാടു സന്ധി ഇം ന്തിേല മടങ്ങി
െച . എന്നാെറയും പര ീ രാജാവു ദുഷ്യം വിചാരി , േ ാത്തരുെട രാ 
ജാവായ യാേക്കാബ വശീകരി ഇം ന്തിെന്റ ഉത്തരഭാഗങ്ങെള അതി മിപ്പാൻ
സമ്മതം വരുത്തി. അെത്താഴിലിെന ഇം ിഷരാജാവു അറി , വടക്കിൽ പാ 

ൎ ന്ന േസനകൾ സുരി, എന്ന ഭുവിെന അധിപനാക്കി ശ വിെന എതി 
രിടുവാൻ ക ി . പിെന്ന െ ാദ്ദൻ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ സംഭവി ച്ച ഭയങ്കരപ്പട 
യിൽ ഇം ിഷ്കാർ ബലെപ്പ , േ ാത്തരുെട രാജാവും അവെന്റ മഹാന്മാർ പല 
രും ധീരതയുള്ള േചകവേരാടു കൂെട േപാക്കൎള ത്തിൽ വീണു മരിക്കയും െച
(1513). അ ഇം ിഷരാജാവിെന്റ ധാനമ ി േതാമാസെവാല്സി തെന്ന.
അവൻ താണസ്ഥിതിയിൽനി ഔന്നത്യം ാപി , മുഖാദ്ധ്യക്ഷൻ, ധാന 
കായ്യൎസ്ഥൻ, േറാമസഭാത ലവൻ, എന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങെള േമണ ലഭിക്കയും
െച . ഇം ന്തി െല ധാനമ ി ഉത്തമൻ തെന്ന, എ യൂേരാപ്പയിലുള്ള മിക്ക
രാജാ ക്കന്മാർ സമ്മതി , അവെന്റ അനുകൂലത ഭാഗ്യം, തികൂലത അപാ യമ 
െ , എ ശങ്കി നി . എന്നാൽ മ ി ഇ വലിയവൻ ആകു എങ്കിൽ,
രാജാവു എങ്ങിെനയുള്ളവൻ ആകും എ െവ പലരും തി ം. മ ി രാ 
ജാവിെന്റ ഉറ്റ േസ്നഹിതനും അവെന്റ സുഖേഭാ ഗങ്ങളിൽ രസി ന്നവനും ഉപ 
ചാരവും മയവുമുള്ള േകാവിലകക്കാരനും ആയിരു . തനി ധനവും വരവും
അനവധി എങ്കിലും, താൻ അതി െന അനുഭവി ന്നില്ല, സൂക്ഷി െവക്കയുമി 
ല്ല, മറ്റവക്കൎായിട്ടെ െചലവാ ം. അവെന്റ അനുചാരികൾ അസംഖ്യം, വീ
െചലവു അ ത്യന്തം. ദാരി ്യംെകാ വലഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ, നിവ്വ ൎാഹമില്ലാത്ത
ആ ി തന്മാർ, നാനാസങ്കടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ അഗതികൾ, എന്നിവർ അവ െന്റ
സഹായം ധാരാളമായി അനുഭവി . അവനു അഹമ്മതിയും മാന െക്കാതിയും
വളെര ഉണ്ടായിരു , എങ്കിലും അവൻ ധാനമ ിയുെട േവല ബഹു വിശ്വസ്ത 
തേയാടും ഉത്സാഹേത്താടും െചയ്തതുെകാ അ വെന്റ കായ്യൎവിചാരണ ഇം ി 
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ഷ്കാ ൎ അത പകാരമായി തീ ൎ . േതാമാ സെവാല്സി ധാനമ ിസ്ഥാന 
ഇരുന്ന സമയേത്താളം എട്ടാം െഹ ിയുെട വാ ശുഭമെ , അവൻ ആ

സ്ഥാനത്തിൽനി നീങ്ങിയാെറ അശുഭം തുടങ്ങിയതു ഓത്തൎ ാൽ അവൻ ഉത്ത 
മൻ എേന്ന േവ . (To be continued.)
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WASTE LANDS
പാഴായി കിട ന്നസ്ഥലങ്ങൾ

ഈ കഴിഞ്ഞ പ നാ തു ആ കൾെകാ ഈ മലയാളത്തിൽ വളെര
തരിശുനിലം െത ം മ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുംെകാ േശാഭിച്ചി രി ന്ന പറ കൾ
ആയിതീ ൎ . എന്നി ം അേനകം പാഴായികിട ന്ന കു കളും ഒന്നി ം ഉപ 
കാരമില്ലാത്ത പൂഴി േദശങ്ങളും പലെയട കാണ്മാൻ ഉ . ആ വക കു ക 
ളിൽ ആൽ, പറങ്കിമാവു, പിലാ വ, പുളി ഇത്യാദി വൃക്ഷങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പിടി ം.
അവെറ്റ ഉണ്ടാേക്ക ണ്ടതി യത്നവും െചലവും അധികം േവണ്ടിവരികയില്ല,
പശുവും ആടും മാ ം കയറരുതു. പൂഴി േദശങ്ങളിൽ ചെവാൿമരം എ യും
നന്നാകും. അതിെന ആദ്യം നടുേമ്പാൾ മു കാലടി ദൂരത്തിൽ െവക്കാം. മൂ 

സംവത്സരം െചന്നാെറ ഈര മരത്തിെന്റ നടുവിൽ നി ഓേരാ മുറി
വിറകാക്കാം. പിെന്നയും മൂ സംവത്സരം പാ ത്തൎ േശഷം മുെമ്പേപാെല ഈര 

മരങ്ങളുെട നടുവിൽനി പിെന്ന യും ഓേരാന്നിെന മുറിെച്ചടുക്കാം. എന്നാൽ
ഒരു ജന്മി തെന്റ ഒരു പൂഴി േദശത്തിൽ 30,000 ചെവാൿൈത ന ണ്ടാക്കിയാൽ
േമ ടി ര ാവശ്യം ൈത മുറി വിറകാക്കി വിറ്റേശഷം 10,000 േശഷി ം.
ആയവ പ സംവത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മരങ്ങളായി േപാകും. അവറ്റിൽ
ന്നി ഒരു ഉറുപ്പിക മാ ം വില െവച്ചാൽ ഉറുപ്പിക 10,000 ലാഭം ഉണ്ടാകും. ഈ
വക സ്ഥലങ്ങളിൽ പശുവും ആടും കയറുന്നിെല്ല ങ്കിൽ എേപ്പാഴും വീണുെകാണ്ടി 
രി ന്ന വിത്തിനാൽ ൈത മുെള മരം തന്നാെല വലുതാകും. ചെവാൿമരത്തി 
െന്റ ൈത ഉണ്ടാേക്കണ്ടതി യാസം ഒ മില്ല, അതിെന്റ കായി മൂ േമ്പാൾ
അതിെന പറി ണ ക്കിയാൽ വി ഉതി ൎ േപാകും. പിെന്ന അതിെന നല്ല
മ ള്ള ഒരു കള്ളിയിൽ വിെത എങ്കിൽ ര മൂ മാസത്തിന്നകം ൈത
നില ത്തിൽ കുഴിച്ചിടുവാൻ തക്ക ശക്തി പിടി ം.
വിലാത്തിയിൽ അധികം ധനം സമ്പാദി ന്നതു ഇങ്ങിെനയുള്ള മരേത്താട്ടങ്ങ 
െള ഉണ്ടാ ന്നവരെ , അവ ൎ ഏകേദശം െചലവില്ല വര േവയു . മഹാ 
സാരമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ബഹു വിലയുള്ളവയായി തീരുകയും െച . ഈ
രാജ്യത്തിൽ വിറകിെന്റയും പണിത്തരമുള്ള മരങ്ങളുെടയും വില എേപ്പാഴും കയ 
റിെകാണ്ടിരി . ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ മരങ്ങെള ഉണ്ടാ വാൻ പുറെപ്പടു 
ന്നവ ൎ ബഹു ലാഭം ഉ ണ്ടാകും. വി വാളുന്ന ആണ്ടിൽ മൂരുകയുമാം, എന്നതു
ഇതിൽ നട ക്കായ്ക െകാ ആരും ഇതിന്നായി പുറെപ്പടും എ സംശയി  

.
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AN IRON BOOT
ഇരി െചരി

േയാഹാൻ എെന്നാരു െചറുക്ക കാലിൽ ഒരു ദീനം പിടി . അ തിനാൽ അവ 
െന്റ കാെല കളും നരിയാണികളും ഇളമി േപായി. ആ കാൽ ഊന്നി നട  
ന്നതിനാൽ അതു വള വല്ലാത്ത ആകൃതി പൂ തുടങ്ങി, അവെന്റ അമ്മ ഇതു
ക ദുഃഖി ഒരു നാൾ അവ െന നെല്ലാരു ൈവദ്യെന്റ അടുെക്ക െകാ െച 

കാട്ടി എ േവ ? എ േചാദിച്ചാെറ, ൈവദ്യൻ ”നീ അവൻറ കാലി
ഒരു ഇരി െചരി ണ്ടാക്കി ഒരു ആ വെര ഇടുവിേക്കണം” എ ക ി .
അവൾ അ കാരം െച . എങ്കിലും െചറുക്ക ഇതിൽ വളെര െവ റു േതാന്നി
ഒരു െചറിയ കുട്ടിയുെട കാലിൽ കന ം ഒതുക്കമ ം ഉള്ള ഇരി െചരിപ്പ് ഇടു 
വിച്ചാൽ എ അസഹ്യമായിരി ം എ നമു ഊഹിക്കാമെല്ലാ, േയാഹാൻ
ഇതിെന എ യും അഭംഗിയും അസഹ്യവും േനാവുണ്ടാ ന്നതും ആയി എണ്ണി.
അവ ഓടി ട, ചാടി ട, അതു ഇെഴ ംെകാ െമെല്ല നടപ്പാെന കഴി  

. പാപം! അവ വലിയ െസാല്ലയായി തീ ൎ . ചിലേപ്പാൾ െചരിപ്പിെഴ ം 
െകാ നട േമ്പാൾ അയല്ക്കാർ ”അതാ, േതായം േജാണി ഇരി ം വലി േപാ
കു ! അവ അതു അ െവറു ആയിരിെക്ക അവെനെകാ അതു ചുമപ്പി 

ന്നതു അമ്മയുെട പക്ഷത്തിൽ ഒരു രതയല്ലേയാ?” എ പറയും.
ചിലേപ്പാൾ അവൻ അമ്മയുെട അടുെക്ക െച : ”അെമ്മ, ദയവി ചാരി ഈ ചുമ 
ടു നീക്കി തേരണം, ഇതു വലി നടപ്പാൻ എനി ആവതില്ല. ഇതു എെന്ന െകാ 

ന്നേമ്മ, ഞാൻ െനാണ്ടി ആയാൽ ആ കെട്ട, എെന്റ കാൽ തിരി േപായാലും
േവണ്ടതില്ല. ഞാൻ വലു തായാൽ എങ്ങിെനയാകും എന്നതു െചാല്ലി വിഷാദി  
ന്നില്ല. ഈ െച രി നീങ്ങി കിട്ടിെയങ്കിൽ മതി” എ പറയും. അമ്മ തെന്ന
ഉപ വി പ്പാൻ ഇതു െചയ്തതുേപാെല ഭാവി കരകയും പിറുപിറുക്കയും െച ം.
എന്നാൽ ഉപ വിപ്പാനല്ല എല്ലി ബലവും െസൗഖ്യവും വരുന്നതുവ െര ഉടലി 
െന്റ ഭാരം താേങ്ങണ്ടതിന്നെ ഈ െചരി േവണ്ടിയിരു ന്നതു. േയാഹാേന്നാ
അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല. തെന്റ അമ്മയും ൈവ ദ്യനും പറയുന്നതിൽ വിശ്വാസം
െവ ന്നതിനു പകരം അവൻ എേപ്പാ ഴും പിറുപിറുക്കയും ശഠിക്കയും െച വ .
ആ വീട്ടിൽ പാ ൎ വന്ന മെറ്റാരു ീ െചക്കെന്റ അമ്മേയാടു ഒരു നാൾ ”അെല്ല,
നിങ്ങൾ ആ െചരി അഴി കളയരുേതാ? അതിനാൽ വരുന്ന ഫലം അവൻ
ഒന്ന നുഭവിക്കെട്ട, ഞാൻ ആയിരു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായി അങ്ങിെന െച േയ്ത 
െന” എ പറ .
അവെന്റ അെമ്മ ഇെതല്ലാം െകാ ം വളെര ദുഃഖം ഉണ്ടായി മകെന്റ തല
തേലാടിയുംെകാ പറയു : ”ഞാൻ എെന്റ മക േവണ്ടി അവ ഇേപ്പാൾ
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വളെര സേന്താഷം ആയിേതാ ന്നതല്ല ഇനി േമലാൽ വളെര േയാജനം
ആയ്വരുന്നതിെന തെന്ന െചേയ്യണം, ഞാൻ ഇ െച ന്നതി േവണ്ടി എന്മ 
കൻ ഇനി ഒരു നാൾ എനി നന്ദി പറവാൻ ഇടവരും. അവൻ നിത്യം ഈ
െചരി െകാ വിചാരി ന്നിെല്ലങ്കിൽ ഇതു ഇ അസഹ്യം ആയിേതാ ക 
യില്ല. ഈ െചരി ഒെന്നാഴിെക അവ ആശ്വാസവും സേന്താഷവും വരുത്ത 
ത്തക്ക കായ്യൎ ങ്ങൾ മ അേനകം ഉ . ഈ െചരിേപ്പാ നിത്യം നില്ക്കയുമില്ല 
െല്ലാ.”
ഇതു േക േയാഹാൻ തല താഴ്ത്തിനി . അമ്മ തെന്ന സേന്താഷി പ്പിപ്പാൻ എ
എല്ലാം െച എ ം ഈ െചരി തെന്ന, തെന്റ നന്മക്കായി ഉള്ളതാകു
എ ം ഓ ൎ അവ നാണം േതാന്നി ഒടു വിൽ സങ്കടമുള്ള ഒരു ആ കഴി 

ഇരി െചരി ം നീക്കിക്കളയ െപ്പ . േയാഹാൻ സുഖേദഹിയായി െനടിയ
ബാല്യക്കാരനായി തീ ൎ . അവെന്റ അവയവങ്ങൾ ശരിയായും ബലമുള്ളതായും
അവെന്റ നടത്തം േവഗവും ചന്തവും ഉള്ളതായും തീർ . അ തുടങ്ങി കൂട ട
തെന്റ അമ്മേയാടു എ പറ എ േതാ ?
എ േയാ വട്ടം അമ്മയുെട കഴു െകട്ടിപ്പിടി ”എെന്റ െപാ അേമ്മ, ആ
െചരി എെന്ന ഇടുവിച്ചതി േവണ്ടി നിന മതിയായ നന്ദി പറവാൻ എനി 

ഒരു നാളും എത്തം വരികയില്ല, നീ എനി േവണ്ടി െചയ്ത എല്ലാറ്റിൽ അതു
തെന്ന ഉത്തമകായ്യൎമായിരു . അ അതു െചയ്തിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ എെന്റ
ജീവകാലം മുഴുവൻ അരിഷ്ട തയുെള്ളാരു മുടന്തൻ ആയിരി മായിരു ” എ
പറയും.
േയാവാെന്റ സങ്കടം അവ ഒരു അനു ഹം ആയിതീന്നൎ കാരം നാം ഇതിൽ 
നി കാണു വെല്ലാ, ഇങ്ങിെന തെന്ന നമ്മിൽ ഓേരാരു ത്ത ള്ള സങ്കടങ്ങ 
ളും സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ പിതാവു നമു െവച്ചിരി ന്ന ഒരു ഇരി െചരി എന്ന
േപാെല ആയിരിപ്പാൻ സംഗതിയു . ആകയാൽ നാം അവെറ്റ റി പിറുപി 
റു ം െവറുപ്പം കാട്ടാെത ക്ഷ മേയാെട അവ സഹിേക്കണം. ൈദവം അതിെന
വെല്ലാരു വിേധന ന െട നെന്മക്കായി കരുതിയിരി , എ െതളി
വരുവാൻ സംഗതിയുണ്ടാകും, ൈദവെത്ത േസ്നഹി ന്നവ ൎ സകലവും, എ
െവച്ചാൽ, കഷ്ടങ്ങളും കൂട, നന്മക്കായി ൈകകൂടി വരും.
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THE MALAYALAM COUNTRY
മലയാള രാജ്യം

വയനാട്ടിേല കയേറണ്ടതി കണ്ണനൂർ തലേശ്ശരികളിൽനി േപരിയ ര 
വും വടകരയിൽനി കുറ്റിയാടി രവും േകാവിൽക്കണ്ടി േകാഴിേക്കാടുകളിൽനി 

താമരേശ്ശരി രവും േവ ർപുഴയുെട താഴ്വര യിൽനി േചാലടി ഊടുവഴി ര 
വും കാരേക്കാ രവും എന്നിവ തെന്ന.
നീലഗിരിയിൽ കേരേറണ്ടതി വയനാട്ടിൽ കൂടി കാരേക്കാ ചുര വഴിയായി
അല്ലാെത കണ്ടാക്കണ്ടിയും ചിച്ചിപ്പാറ കണ്ടിവാതിലും വ വനാട്ടിേല ഭവാനി
താഴ്വരയിൽനി കീലൂർ കണ്ടിവാതിലും ഉ . മണ്ണാറക്കാട്ടിൽനി ഭവാനി
താഴ്വരയിേല മണ്ണാറക്കാ ചുരത്തിൽ കൂ ടി വഴിയുള്ളതു.
െതന്മലയിൽ കൂടി കുട്ടികുതിരാനും കുതിരാനും വഴിയായി പാലക്കാ ട്ടിൽനി തൃ 
ശ്ശിവേപരൂരിേല ം െനന്മാറിയിൽനി ം െകാല്ലേങ്കാ നി ം ഊടുവഴിയുള്ള
കണ്ടിവാതിലുകളിൽ കൂടിയും െകാച്ചിശ്ശീമയിേല ം കടക്കാം.
ആനമലയുെട വടേക്ക ചരുവിലുള്ള ആനഗുണ്ടി ചുരത്തിൽ കൂടി െകാച്ചി തിരുവി 
താ റിേല ം ഇറങ്ങാം.
െതെക്ക സഹ്യയിൽ കൂടി തിരുവിതാേങ്കാട്ടിൽനി തിരുെനൽേവലി കട 
േക്കണ്ടതി കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന് 12 നാഴിക വട ള്ള അരു ളി രവും
അവിെട നി ഏകേദശം 10—50 നാഴിക വട ള്ള ആ യ്യൎങ്ക ചുരവും േവെറ
ചില െചറിയ ചുരങ്ങളും ഉ .
കുത്തേനയുള്ള ഈ ര മലനിരകൾ േത്യകമായി െകാടുങ്കാടു െകാ െപാതി 

കാലിെപരികെക്കാത്ത ഊടുവഴിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ എ യും ഉറ ള്ള വൻ 
വാടി കണേക്ക മലയാളരാജ്യെത്ത കിഴ നി ആ മിപ്പാൻ ഭാവിച്ച ശ ക്ക 
െള തടു എങ്കിലും മെലഗറ ള്ള ഇടവാട്ടി ം ഉൾനാ കച്ചവടത്തി ം കൂട
തടങ്ങലായി തീന്നൎിരി . വടേക്ക മലയാളത്തിൽ മുങ്കാല കള്ളക്കച്ചവട 
ക്കാരും കവച്ചൎക്കാരും മ ലയുെട ഒ അറി വഴിയുെട ദുഘൎ ടവും കിണ്ടവുൎം
യാ യുെട അ ദ്ധ്വാനവും കൂട്ടാക്കാെത നടപ്പല്ലാത്ത ചുരങ്ങളിലും കൂടി കിഴി
കയ റുകയും െച . ചുങ്കം ഒഴിേയണ്ടതി ഇ ം ഏലം ചന്ദനം മുതലായ മലയ 
നുഭവംെകാ കള്ളക്കച്ചവടം െച ന്നവർ ഉ താനും.
എന്നാലും േമ റഞ്ഞ കണ്ടിവാതിലുകൾ വഴിയായി വടേക്ക അംശ ങ്ങളിേല
വിേശഷി വയനാട്ടിൽ കൂടി വടുകൻ, കണ്ണടിയൻ, പഠാ ണി എന്നിവരും, കു 
ടകിൽനി ഇേക്കറിയൻ പഠാണി കുടകൻ മുതലാ യവരും ഒ◌ാേരാ യാസ 
േത്താെടങ്കിലും ചുരമിറങ്ങി മലയാളത്തി പല േകടു വരുത്തി േപാ . കുടകു 
േദവന്മാരും ഭാഷയും മലയാളേത്താടു സം ബന്ധമുള്ളതാകയാൽ ഏറിയ മലയാ 
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ളികൾ ഏതു സംഗതിയാെലങ്കിലും അവിെട േപായി പാപ്പൎാൻ ഇടവന്നിരു
എന്നറിയാം.
കുടകു വയനാടു നീലഗിരിയിേല ള്ള ചുരങ്ങളിൽ കൂടി വണ്ടിക ൾ േപാവാൻ
തക്ക േമണ കയറ്റവും ഇറക്കവും ഉള്ള നിര കെള ിത്തിഷ് േകായ്മ ഏറിയ
മുതൽ െചലവി തീത്തൎ തുെകാ േപാ വരവി ം കച്ചവടത്തി ം മ ം വള 
െര ആദായം വന്നിരി .
സഹ്യൻ കടലിൽനി വാങ്ങിനില്ക്കയാൽ വട നി ം മലയാള േത്ത കട 
പ്പാൻ നല്ല പാ ണ്ടാകെകാ പരശുരാമൻ* ആയ്യൎാവ ത്തൎ ത്തിൽനി പുറ 
െപ്പടുവിച്ച ാഹ്മണെര േഗാകണ്ണൎത്തിൽ കൂടി കര വഴിയായി മലയാളത്തിേല 

െകാ വ . കര വഴിയായി തെന്ന മല യാളികളുെട ചാച്ചൎക്കാരായ തുളു 
നാ കാർ വടേക്കാ തുളുനാട്ടിേല ം േപായിരി .
െതേക്കമലയാളത്തി വാടിയായി നി ന്ന മെല കയറത്തക്ക 5—6 കണ്ടി
വാതിലുകേള ഉ എ േതാ . അവിടുെത്ത ചുരങ്ങ െള കിഴിഞ്ഞി ം
കന്യാകുമാരിെയ ചുറ്റീ ം പാണ്ഡ്യനും േചാഴനും െതൻ മലയാളെത്ത തങ്ങൾ
കീെഴ്പടു വാനും പാടിത്തമിഴർ അരു ളി രത്തിൽ കൂടി ഇറങ്ങി തിരുവിതാ 

റിൽ കുടിേയറുവാനും സിംഹളത്തിൽ നി പുറെപ്പ കന്യാകുമാരിയിൽ കിഴി 
പാപ്പൎിടം േതടിയ തീയർ ഈ ഴവർ മുതലായവർ കരവഴിയായും മ ം കട 

പ്പാനും കഴിവുണ്ടായിരു .
മലയിട: വിേശഷി ര തുടമ്മൎലകളുെട ഒഴിവിലുള്ള മലയിടയിൽ ഈ നൂ 
റ്റാേണ്ടാളം തിങ്ങിവിങ്ങിയ കാടു ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും ആ വഴി യായും അടുത്ത
1-2 ചുരങ്ങളിൽ കൂടിയും േചരനും േചാഴനും പാണ്ടിയ നും മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങി
അതിെന അട വാനും കഴിവുവ . അവ രാൽ വിേശഷി മലയാളത്തി
പല തിന്മയും നന്മയും േനരി .
പരശുരാമൻ ഏതു വഴിയായി പരേദശ ാഹ്മണേരയും തമിഴ് കു ടിേയറികളായ
മുതലിപിള്ളമാേരയും മലയാളത്തിേല െകാ വ എന്നറിയുന്നില്ല. പെക്ഷ
മലയിട വഴിയായിട്ടായിരി ം. അതിൽ കൂടി മുങ്കാല േപാെല പിങ്കാല ം
വടുകരായ െതലിങ്കരും േചര േചാഴ പാണ്ടിയ തമിഴരും മലയാളത്തിൽ കുടി ഏറി
പാപ്പൎാൻ വന്നിരി എ െവക്കാം.
ഈ മലയിടയിൽ കൂടി േചര േചാഴ മണ്ഡലങ്ങളിേല ള്ള േപാ വരവി
ഇേപ്പാൾ നല്ല പാ . ിതിഷ് േകായ്മ മൂ നിര ക െള ഉണ്ടാക്കിച്ചതു
കൂടാെത ഇരി പാതെയ ഇട്ടതിെന്റ േശഷം േവ ർ നി പാലക്കാടു, േകായമ്പ 

ർ, േചലം, െചന്നപ്പട്ടണം (മ ാശി), നാ ഗപ്പട്ടണം, ബങ്കളൂർ, ബല്ലാരി, െബാം 
ബായി, കാലികാത മുതലായ സ്ഥ ലങ്ങളിേല എളുപ്പത്തിൽ േപാകാം.
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5. മുകൾ പര കൾ. േമ റഞ്ഞ മലനിരകൾ മിക്കതും മുകൾ പര ള്ളവ.
അതിൽ കുടകു, വയനാടു, നീലഗിരി, ആനമല മുതലായ വ ധാനം. അവറ്റിലും
മല കു താഴ്വരകളും ഇടകലന്നൎിരി . വടേക്ക മലനിരയും െതേക്ക നിരയു 
െട െതേക്ക അംശവും ദക്ഷിണ ഭൂമി യിേല ം വങ്കാള ഉൾക്കടലിേല ം ചായു 

.
വടേക്ക മലനിരയുെട പടിഞ്ഞാെറ വിളു കടു ക്കമായിരുന്നാലും കുടകു, വയ 
നാടു, നീലഗിരി എന്ന മുകൾപര കൾ കിഴേക്കാ ചാരിച്ച രി പരക്കയാൽ
ചുരങ്ങളുെട മീെത ഉത്ഭവി ന്ന മിക്ക പുഴകൾ കി ഴേക്കാ ഒഴുകി വങ്കാള ഉൾക്ക 
ടലിൽ േചരുന്ന കാേവരി മുതലായ നദിക ളിൽ കൂടു . െതേക്ക മലനിരയിേല
ആനമല മുകൾപര അധികം പടിഞ്ഞാേറാ ചായു . എന്നാൽ കിഴേക്കാ
ചരിയുന്ന തുടമ്മൎലയുെട െതേക്ക അംശത്തിൽനി കിഴ െതേക്കാ ഒഴുകുന്ന
ൈവൈകയാറു, കുണ്ടാറു, ൈവപ്പാറു, താ പണ്ണൎി എന്നീ പുഴകൾ വങ്കാള ഉൾക്ക 
ടലിൽ ഒഴുകു . േപരാറു എന്ന െപാന്നാനി ഴ മാ ം കിഴ നി പടി ഞ്ഞാ 
േറാ െച അറബിക്കടെല േതടു . ര മലനിരകളുെട പടി ഞ്ഞാേറ ചരു 
വിൽനി ം െതന്മലയുെട കിഴേക്ക തടത്തിൽനി ം ഉറ ന്ന പുഴകൾ എല്ലാം
അറവിക്കടലിൽ വീഴു .
വയനാട്ടിൻ േമ ാട്ടിെന്റ േചലും ഭാവവും ഒരു കാരം മലനാട്ടിലു ള്ളതിേനാടു
ഒ ന്നതുെകാ ചക്കക്കരൂളി തുല്യം എ പറയാം.
6. മലച്ചിെന കൾ. തള്ളമലയായ സഹ്യനിൽനി ം അതിൽ നി പിരിയു 
ന്ന മലവരികളിൽനി ം പല െചറിയ വരികളും ശാഖക ളും ചിെന പുറെപ്പ
കരനാേടാളം പട ൎ കടേലാടടു മളവിൽ താണു താണു ചമയു . അവ വട 
േക്കാ ം പടിഞ്ഞാേറാ ം തിരി േനാ . അവറ്റിെന്റ ഉയരത്തി ഒരു
തിട്ടമായ സൂ ം ഇല്ല; പലതു മല യിൽനി ദൂരെപ്പട്ടാലും മലയടുേക്ക നി ന്ന 
വറ്റിൽ ഉയന്നൎിരി ം. താ ണ നാട്ടിൽ ഓേരാ കു േമടുകളും വരിയായിേട്ടാ
ഒറ്റയായിേട്ടാ അവിട വിേട മുെഴ നി . വടേക്ക മലയാളത്തിൽ കടേലാളം മു 

ന്നവ ഏറുകയും െതേക്കതിൽ കുറകയും െച ം. പല മലവരി കൾ തള്ള
മലേയ അനുസരി വട പടിഞ്ഞാറുള്ള െനറ്റി കുത്തെനയും പുറം കിഴേക്കാ
ചരിഞ്ഞി ം ഇരി . ചിലതി ഉരുണ്ട വടിവു , പര ന്ന െചങ്കൽപാറകളും
ഓേരാ കരിങ്കൽപാറകളും കാണാം.
ചില മുഖ്യ ചിെന കളുെട േപരുകൾ III, 1. െകാടുമുടികളുെട കൂ ട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞി 
രി .
തള്ളമല കരിങ്കല്ലാകും േപാെല േശഷം വരിമലകു കളുെട അടി സ്ഥാനത്തിൽ
കരിങ്കൽ കിട . എന്നാലും പല ഇടങ്ങളിൽ എറി ഞ്ഞ േപാെല ഓേരാ കരി 
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ങ്കൽപാറകെളയും ഉരുളപ്പാറകെളയും േശഷം മല കു കേളാടു യാെതാരു േച◌ൎ 
ച്ചയില്ലാെത അട്ടി േനെര മറി ം െപാട്ടിയും നിലത്തിൽനി കുത്തെനയും മു 

ന്ന കരിങ്കൽപാറകേളയും കാണാം. തിരുവില ്വമാമല, ഇരിങ്ങപ്പാറ മുതലായ
കരിങ്കൽപാറകൾ സിദ്ധം. മിക്ക കു കൾ െചമ്മ െപാതിഞ്ഞ െചങ്കൽകു 

കൾ അേ . മലയാളികൾ ചിന്തയില്ലാെത കു കളുെട മുകളിൽനി കാടു
കളഞ്ഞതിനാൽ മഴ മണ്ണിെന അരി െകാ േപായതു നിമിത്തം മി ക്കതും പാ 
ഴായി കിട . പേലട അടിയിേല െചങ്കല്ലിെന െവളിെയ കാണാം. കുട 
കിൽ ഉള്ളതു േപാെല വയനാട്ടിലും ചില ഇടങ്ങളിൽ െച ങ്ക . കണ്ണെട ം
കരിങ്കല്ലിെന്നാത്ത കടുപ്പവും ഉള്ള പരന്ന െചങ്കൽ പ്പാറകെള വിേശഷി ച  
ഗിരിെതാ കൂടാളിേയാളവും, വ ർ, മല റം, അങ്ങാടി റം, കടക്കൽ എന്നീ
സ്ഥലങ്ങൾക്കക ം, അവിടവിെട മുെമ്പ പാത്തൎ മനുഷ്യരുെട പല എടു കളു 
െട േശഷി കേളയും കാണാം. വയനാട്ടിൽ കുറ്റിക്കാടുണ്ടാകാത്ത കരള വട്ട 
മായും ഉരുൾ്ച യായും കിടാരി മൂടീ ം അവിടവിെട നി .
7. മടകൾ: വട പടിഞ്ഞാറു പാറ കുത്തെന നി ന്ന ഓേരാ െച ങ്കൽ കു ക 
ളുെട പള്ളക്കൽ മലയാളത്തിൽ അവിടവിേട നാട്ടകാർ മട എ ം വങ്ക എ ം
പറയുന്ന ഗുഹകൾ ഉ . വായി ചുരുങ്ങിയാലും ഉ നീ പള്ളി അകലവും
ഉയരവും െവ കാണു . ഇവറ്റി 5— 10 ആൾ െതാ 1000—2000 ആേളാ 
ളവും അധികവും ഒളിച്ചിരി പ്പാൻ തക്കം വലിപ്പവും ഉ . പലതിൽ ഇനിയും
നരി മുതലായ ദുഷ്ട മൃഗങ്ങൾ അയൽവക്ക നാശം വരുത്തിെകാ ഒതുങ്ങി 
ക്കിട ന്നത ല്ലാെത നരിച്ചീറും മുള്ളനും അതിൽ മറഞ്ഞിരി . പ സന്ന്യാ
സികളും കാട്ടാളരും തെന്നയല്ല കള്ളന്മാരും കവച്ചൎക്കാരും ഓേരാ പടപ്പാ ച്ചലു 
കളിൽ നാ കാരും തല്ക്കാല രക്ഷക്കായി ഒളി പാ ൎ എന്നതു അ തിൽ കാ 
ണുന്ന കഞ്ചാവു വലി ന്ന ചിലിമ്പി, േമാന്ത, തീച്ചട്ടി, ഓേരാ പാ ങ്ങൾ ചിരട്ട
മുതലായ േശഷി കളാൽ തിരിയു . ഭയപ്പാടുള്ള മലയാളികൾ രാക്ഷസന്മാർ
അതിൽ പാത്തൎ കാരം പഴമയുണ്ടാക്കി. അതി ദാരികൻ ഗുഹ മുതലായ േപ 
രുകൾ സാക്ഷി. ഈ മടകൾ ഉരു കിയ െചങ്കൽ ആറുേമ്പാൾ ഉരുത്തിരി ളവാ 
യി എ പറയാം.
8, നില ഷ്ടി: ഓേരാ കു കളുെട മുകൾപര ഒരു വിധത്തിൽ തരി ശായി കി 
ടക്കേയാ അല്ല അതിേന്മൽ എയ്യ റ്റി, െന , കുതിരവാലൻ, കിടാരി എന്നീ
പുര കൾ മാ ം വളരുകേയാ െചയ്താലും ചരുവിൽ തരം േപാെല പറ കളും
വിേശഷി അരുവിൽ എ യും തെഴ ള്ള നാലു ഭയപ്പറ കളും അടിവാരത്തിൽ
പൂലുള്ള കൃഷിനിലങ്ങളും ഉ . മൺതാെ തക്കവണ്ണം കു കളുെട പരപ്പിലും
തടത്തിലും േമാടൻ കൃഷിയും മുതിര, എ , പയറു കൃഷികളും ഇടയി െച വരു 
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. ഉയന്നൎ കുന്നിൻ പുറ നി േനാക്കിയാൽ കരിമ്പച്ചയും പച്ചളി ം ഉള്ള
താഴ്വരകളുെട ഇടയിൽനി കു കളുെട പു നിറമുള്ള തലകൾ തുരു കണ 
േക്ക െപാന്തി നി .
മൺതാെ യുള്ള താണ കു കൾ മഴെവള്ളം അതിെന്റ മ ം വളവും ഒലി 

െകാ േപാകാതിരിേക്കണ്ടതി മുകേളാളം കിളയും വര ം കിളപ്പി ത
തട്ടായി നിരത്തി നാലു ഭയങ്ങെള ന ണ്ടാ . ആൾ പാ ൎ കുറഞ്ഞ ഉൾനാ 
ട്ടിൽ വിശാല െവളിമ്പറ കൾ തരിശായി കിട .
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

രുസ്സ ൎം തുക്കൎ ൎ ം തമ്മിലുള്ള പടവിവരങ്ങൾ.
൧ യൂേരാപ്പയിേല െചയ്തി:- ജൂലാ യി 16൹ മൂ നാൾ മുഴുവനും േപാരാടിയ പിെന്ന
രുസ്സർ നിെക്കാപുരി എന്ന നഗരത്ത യും 2 പാഷാമാെരയും 6000 പടയാളികെള
യും 2 ഇരി ചുറക്കപ്പലുകെളയും പിടിക്കയും ബുൽഗായ്യൎയിേല തിേന്നൎാവെയ
തങ്ങളുെട പട ത്തലയിടം (Head-quarters) ആ കയും ബൽ കാൻ തുടമ്മൎലെയ
െദമിക്കൎാ കണ്ടിവാതിൽ വഴിയായി വമ്പടേയാെട കടക്കയും വണ്ണൎ യിൽനി 

റു ക്കിേല ള്ള തീവണ്ടിപ്പാത െയ മുറിക്കയും രുസ്സരുെട കുതിരപ്പടകളായ
െകാസക്കരും ബുൽഗായ്യൎിേല ിസ്ത്യാനികളും മുഹമ്മദീയ നിവാസികേളാടു  
രമായ പക വീളുകയും െച . ഹുസ്ത ലിേല േപാകു വാൻ ഭാവി ന്ന രുസ്സ 
െര തടുേക്കണ്ടതി തുക്കൎർ ഒഴിവുള്ള ൈസന്യങ്ങെള എല്ലാം തിടു തിടുക്കമായി
(അദ്യാനപുരി) എദിെന്നൎയിേല അയ വരു .
രുസ്സ. ച വത്തൎ ി ബുൽഗായ്യൎയിൽ കാൽ െവച്ച ഉടെന ജൂൻ 28൹യിൽ ബുൽ 
ഗായ്യൎ ൎ ഒരു വിളംബരെത്ത ചെമ െകാടു . അതി േല സാരം ആവിതു:
െപാളിപ്പാനല്ല പണി യിപ്പാൻ അേ നാം വന്നതു. ൈദവവശാൽ നിങ്ങെള
േപാ വാനും കഴിഞ്ഞ പടകലാ പത്തിൽ ശിക്ഷിക്കാെത വിട്ട കുറ്റക്കാ ൎ നീ
തിന്യായ കാരമുള്ള ശിക്ഷെയ കഴിപ്പാനും ന െട േനാക്കം. രുസ്സ്യ െക്കാടി
കീഴ് ഭയ െപ്പടാെത േച ൎ വരുവിൻ. മുസൽമാനരു െട രവാ യിൽനി  
ള്ള വിടുതലിെന്റ നാഴിക ഇതാ വന്നിരി . ന െട പട കൾ മു പിടി
വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നാം മമുള്ള േകായ്മെയ സ്ഥാപി ം. നിങ്ങ േളാ രുസ്സ്യ 
േക്കാെയ്മ കീെഴ്പ ന െട െചാൽ പടി നടന്നാൽ സ്വസ്ഥതയും നിഭ ൎയവും
അനുഭവി ം.
ജൂലായി 21 രുസ്സർ കസാൻലിൿ പിടിക്ക യും സുല്ത്താൻ പെട േപാരുന്ന ആണു 
ങ്ങൾ എല്ലാം പടയിൽ േചെരണം എ എദിെന്നൎ കൂറുപാട്ടിൽ കു ിക്കയും ജൂ 
ലായി 22 െ വ് നാെവ പിടിേക്കണ്ടതി യാസെപ്പട്ട രു സ്സർ 2000 േപർ പട്ടി 

േതാല്ക്കയും േവെറ രു സ്സപടെയ നിസാ യിേല തുക്കൎപ്പാളയത്ത േകാേപ്പാടു
ൈകക്കലാക്കയും, ജൂലായി 24 രു സ്സർ റു ക്കിെന വള വാടയിടിപ്പൻേതാ

(Siege-Artillery) െകാ േകാട്ടയിേല െവടിെവക്കയും (ഫിലി പുരി) ഫി 
ലിെപ്പ യിൽനി എദിെന്നൎയിേല െച ന്ന പുകവ ണ്ടിപ്പാത തടവുകൾ
ഉണ്ടാക്കയും തുക്കൎേരാ സിലി ിയ വണ്ണൎ ഷു േകാട്ടകൾക്കടുേക്ക രു സ്സേരാടു
ഓേരാ േപാരാട്ടങ്ങെള (skirmishes) കഴി േപാരുകയും െചയിരി .
രുസ്സർ ബുല്ഗാര ൎ ആയുധങ്ങൾ െകാടുപ്പി വരുന്നതല്ലാെത രുസ്സ്യയിേല പട്ടാ 
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ളങ്ങളുെട ചരതപ്പടെയയും (Reserves) നാ കാവൽപ്പട കെളയും (Land wehr) യു 
ദ്ധത്തിന്നായി വിളി പ്പി . ജൂലായി 30൹ രുസ്സർ െയനിസാ യിൽനി
പിൻവാ േമ്പാൾ 345 നഗര ക്കാെര െവറുെത െകാ കള േപാൽ. ജൂ
ലായി 27൹ രുസ്സർ കര നാരിൽ സുൈലമൻ പാഷാെവ ജയി 10 പീരങ്കി േതാ 

കെള ൈകക്കലാക്കിയിരി . ജൂലായി 31 മഹാ ഭുവായ അെലക്ഷന്തർ
എന്ന രുസ്സ്യ പടത്ത ലവൻ റു ക്കിന്നടുേക്ക അെഹ്മദ് ഈയുബ് പാഷാവിെന്റ
ൈസന്യെത്ത മണ്ടി . ആ െഗാ 6൹ രുസ്സർ വിദ്ദിൻ േകാെട്ട േന െര ചട്ടി 
പ്പീരങ്കി കാളേന്താ കളിൽനി െവടിെവപ്പാൻ തുടങ്ങി.
സഹ്യമലയുെട ഉയരത്തിൽ െപാ ന്ന ബല്ക്കാൻ തുടമ്മൎെല ള്ള ആറു മുഖ്യ
കണ്ടിവാ തിലുകളിൽനി രുസ്സർ ചിപ്ക കണ്ടിവാതി െലാഴിേക േശഷമുള്ളവ 
െറ്റ ഉേപക്ഷിക്കയും തുക്കൎർ അവെറ്റ ഉറപ്പിക്കയും കസാൻലിൿ െസല ്വി എന്ന
സ്ഥലങ്ങെള ൈകക്കലാക്കയും െച .
തുക്കൎർ ഇേ ാടം യുേരാപ്പയിൽ അധികം ചുറുചുറു കാണിച്ചിട്ടില്ല. തുനാവിേല
െച റിയ തുക്കൎേപ്പാക്കൎപ്പൽ ട്ടംെകാ രുസ്സെര കടക്കാതാ ന്നതി പക 
രം രുസ്സർ ായിള യിൽ ഒരു കരെതാ മറുകരേയാളം തൂനാവിൽ പിടിപ്പതു തരി 
പ്പൻ ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞതുെകാ ആ േപാക്കൎപ്പലുകെള തടു െവച്ചിരി .
വിദ്ദിൻ റു ൿ എന്നീ േകാട്ടകൾക്കിട യിൽ, തുക്കൎർ നിനയാത്ത സമയ രു 
സ്സർ ക ടക്കയും േപണു േപാേല നാട്ടിൽ മു ക്കയും മച്ചിന്നടുെക്ക ആയവർ ഒരു
തിരപ്പപ്പാലെത്ത ഉണ്ടാ ന്നതു തുക്കൎർ വിെലക്കാേത േനാക്കി െക്കാണ്ടിരിക്ക 
യും മ മുള്ള ഉേപക്ഷകൾ വ ലിയ ത കൾ തെന്ന.
സസ്സർ ജൻ 24൹ റു ക്കിെന െവടിെവ ച്ചേപ്പാൾ ദീനശാല അനാഥശാല പള്ളി 

ടം പള്ളി ഇം ിഷ് ഗമ്മൎാന പര ീസ്സ് തുടങ്ങി യ േകായ്മകളുെട സ്ഥാനാപ 
തികളുെട ബങ്ക്ലാ വു മുതലായ എടു കെള ക ി കൂട്ടി െവടി െവച്ചതിനാൽ നഗ 
രം മുഴുവനും പാഴാക്കിക്ക ളഞ്ഞതുെകാ േകൾ ന്നവ ൎ ചീറ്റവും എ രിച്ചലും
പിടി േപായി. നിെക്കാപുരിെയ പിടിച്ചതുെകാ തൂനാനദിയുെട ഒരു നല്ല കട 
വും ചിപ്ക കണ്ടിവാതിലാൽ ബല്ക്കാൻ മല െയ കട ന്ന ഒരു ചുരവും രുസ്സരുെട
ൈക യിൽ ആയാലും ബല്ക്കാെന്റ വടേക്ക പുറ കിഴ ള്ള നാലു േകാട്ടകളിൽ 
നി ം പടി ഞ്ഞാറുള്ള പടകളിൽനി ം ബല്ക്കാെന്റ െത േക്ക വശ പലയിട 
ങ്ങളിൽനി ം തുക്കൎ ൎ അവെര അലമ്പലാ വാൻ േവ ന്ന കഴിവു . മൂ 

ലക്ഷത്തിൽ പരമുള്ള രുസ്സരുെട യുദ്ധബലങ്ങൾ തുക്കൎരാജ്യെത്ത ജയിച്ചട
വാൻ ഒ ം േപാരാ. ആന െകാപ്പത്തിൽ വീ ണതു േപാെല ആയ്തീരാഞ്ഞാൽ അ◌ൎ 
വ ന . � പട എങ്ങെന അവസാനി ം എ ആ ൎം ഇേപ്പാൾ പറ
കൂടാ.
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കാലികാതയിെല മുഹമ്മദീയർ ജൂലായി 12ആമതിൽ തുക്കൎരുെട പക്ഷത്തിൽ മു 
റിേയ റ്റവ ൎ ം വിധവമാ ൎ ം അനാഥ കുട്ടികൾ ം സഹായം െചേയ്യണ്ടതി
ഭാരതഖണ്ഡത്തി േല മുഹമ്മദീയർ ിസ്ത്യാനികൾ യഹൂദർ ഹി ക്കൾ െബൗ 
ദ്ധർ ൈജനർ (ജിനമതക്കാർ) ഫാസ്സൎ ികൾ എന്നിവേരാടു അേപക്ഷി . ആ െഗാ 
േസ്താളം െചന്നപ്പട്ടണമുസൽമാനർ ഉ. 51,000 പണം തൂക്കൎ ൎ െകാടുത്തയച്ചി 
രി .
റൂമിസുല്ത്താൻ അെല്ലങ്കിൽ ഖാലിഫ് മക്കാ വിേല െഷരിഫിേനാടു തുെണപ്പതിന്നാ 
യി യാചിക്കയാൽ അേദ്ദഹം കാബയിേല ഭണ്ഡാ രെത്ത െപാളിപ്പാൻ കു ിച്ച 
േപ്പാൾ 2000 ല ക്ഷം റൂമപിയസ്തർ (120 ലക്ഷം രൂപ്പിക) ക ണ്ടിരി . ഭണ്ഡാര 
െത്ത � നൂറ്റാണ്ടി െന്റ ആരംഭം െതാ െപാളി േനാക്കീട്ടില്ല യായിരു േപാൽ.
൨. ആസ്യയിെല േപാർവിവര ങ്ങൾ:- ജലായി 22 ൹ രുസ്സർ കാസ്സൎ ിെന്റ മുമ്പിൽ
തുക്കൎെര എതിത്തൎ േപ്പാൾ ആൾ ഏറ പ ം െവടിേക്കാ ം (ammunition) െകാ ം
( provisions) പലതും കള ം വലിയ േതാല്മ തട്ടിയതിനാൽ പിൻവാ കയും
ജൂലായി 26 ൹ ബയജിദിെന ഒഴി േപാകയും െചയ്തി രി . ആെഗാസ്ത 6൹
തുക്കൎർ െകൗകസ് മല േദശത്തിൽ കയറി രുസ്സെരാടു പട െവ വാൻ ആവശ്യ 
മില്ല എ നിശ്ചയിച്ചതു രു സ്സർ പുതുതായി അമ്മൎിന്യ നാടിെന ആ മി പ്പാൻ
വിചാരി ന്നതുെകാ ആയിരി ം. അമ്മൎിന്യയിലുള്ള േതാല്മതാ കളാൽ രു 
സ്സ ൎ െപരു ആധി പിടിച്ചിരി .
ആസ്യാ Asia.
ഭാരതഖണ്ഡം
െചന്നപ്പട്ടണം:- േതവടിച്ചികളുെട െപൺമക്കെള േകായ്മയുെട െപൺകുട്ടികളുെട
എഴ പള്ളികളിൽ ൈകെക്കാള്ളാെത ഇരി േക്കണ്ടതി പല പുള്ളിക്കാരായ
ഹി ക്കൾ േമൽേക്കാെയ്മ ഹജ്ജൎ ി േബാധിപ്പിച്ചിരി .
പഞ്ചത്താൽ പുറനാ കച്ചവടത്തി പ ല കാരം വീ തട്ടിയിരി .
1877/78 ആ മതിൽ ഏ ിൽ േമയി മാസങ്ങളുെട കടൽ ചുങ്കത്തിെന്റ വരുമാനം
ഇറ മതിയിൽ അ മായും ഏ മതിയിൽ െപരുത്തി ം കുെറ േപായിരി 

ന്നതിവ്വണ്ണം: ഇറ മതി ഏ മതി
1873/74 ഉ. 2,82,470 ഉ. 2,47,190
1874/75 2,88,437 1,89,977
1875/76 2,87,383 2,28,241
1876/77 2,97,406 1,18,005
1877/78 2,34,099 29,713
ഈ പട്ടികയുെട താ യ്യൎേമാ വിലാത്തി ചര വാങ്ങണ്ടതി പണം കുറ
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കുറ വരുന്നതു കൂടാെത വിലാത്തിക്കയേക്കണ്ട തി ചര മില്ല. െചന്ന 
പട്ടണം തൂ ടി െകാക്കനാദം എന്നീ തുറമുഖങ്ങളിൽനി 1873- 1876 ചക
േമനിയായി ജനുവരിെതാ േമയി വെര ം 1,62,459 ശത ക്കം പരുത്തി അയ
ക്കാറായിരിേക്ക 1877ാമതിൽ 21 ,208 ശത ക്കം കയേറ്റണ്ടതി കഴിവുവ  

. പേക്ഷ പ ഞ്ചത്താൽ മാ േപായ ക കാലികളുെട േതാൽ കുേറശ്ശ അയ 
പ്പാൻ ഉണ്ടാകും.
ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ വള ൎ ണ്ടാകുന്ന പരു ത്തിെയ ആവിയ ങ്ങെള െകാ നൂ 

വാ നും െനയ്വാനും 2 കൂറ്റായ്മക്കച്ചവടക്കാർ െചന്ന പ്പട്ടണത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരി 
. േബാംബാ യിൽ 9 ആവിനൂ െന കൂറ്റായ്മക്കാർ ഉ . അവരവ ൎ

നൂറ്റി 9 േതാ 25½ ഓള വും ചക േമനി േനാക്കിയാൽ നൂറ്റി 16 കാരവും
രൂപ്പിക ലാഭം ഉ .
397552 ആൾ ഉള്ള ഈ നഗരത്തിൽ ജൂ ലായി 14 - 20 ഓളം ഉള്ള ആ വട്ട 
ത്തിൽ ആ േക 1150 ആൾ മീനപഞ്ചങ്ങളാൽ മരിച്ചിരി . ഈ വീതത്തിൽ
ഒരു െകാല്ലത്തിനകം ഏകേദശം 60,000 ആൾ മരി ം എ കാണ്ക െകാ
പിറവികെള കൂട്ടിയാലും 10 വത്സരം െകാ ഇേപ്പാഴെത്ത നിവാസികൾ തീ ൎ
േപാകം.
െന ർ, കടപാ, ബല്ലാരി, ക ൎ ൽ, െച ങ്കൽേപട്ട, വടആക്കൎാടു, മധുര, േകായ 

ർ, േചലം എന്നീ താലൂ കളിൽ ആേക 1,4305,997 നിവാസികൾ ഉ .
ഇവരിൽനി 9,02,667 ധമ്മൎമറാമ പണി എടുക്കയും 7,02,992 േപർ ധ◌ൎ 
മ്മക്കത്തി അനുഭവിക്കയും െച . ഈ കണക്കി ഒമ്പതു േപരിൽ നി
ഒരുത്തൻ ധമ്മൎം ൈകെക്കാ ന്നതു െകാ െഞരി ം വളെര ഉെണ്ട അറി 
യാം.
മ ാശിസംസ്ഥാനത്തിൽ മിക്ക ജില്ലകളിൽ േവ ന്ന മഴ െപ വരുന്നതുെകാ
നവ ധാന്യങ്ങളുെട വില താണിെല്ലങ്കിലും മനുഷ്യ ൎ ആശ്വാസം വ തുടങ്ങി.
ധമ്മൎമാാമ പണി എടു വരുന്നവ രുെട സുഖാസുഖം അറിേയണ്ടതി െന

രിൽ ഒരു വിലാത്തി ശ ൈവദ്യർ (ടാൿ േടർ) ഏറിയ ആളുകെള കൂട െട
തൂക്കി േനാ വാൻ തുടങ്ങിയിരി . പേക്ഷ കാ വളന്നൎവ ൎ ം നീരു 
ള്ളവ ൎം മാ ം കനം ഏറീ ; മിക്ക േപരുെട ശരീര ക്കം ചുരു കയും
െച . ആയതു ഏറ്റവും സങ്കടം തെന്ന.
ജലായി 19. ആവടി െതാ തിരുവ േരാളം ഇരട്ട തീവണ്ടിപ്പാത തി ൎ േപായി
തിരുവ രിൽനി അറേക്കാണേത്താളം നി രത്തിവരുന്ന ഇരട്ടപ്പാത ഒരു മാസ 
ത്തിനകം പണിതു തീരും എ േതാ .
മഹിഷാസുരം:- മമായി മഴ െപയ്താൽ െകാല്ലം ഒന്നിൽ 34 അംഗുലം ഉണ്ടാകും.
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1875 ആമതിൽ 22½ ഉം 1876 ആമതിൽ 17½ ഉം മാ െപയ്തതിനാൽ വളെര ക്ഷാ 
മം പിടി . ഏക േദശം 50 ലക്ഷേത്താളം ആളുള്ള ഈ രാജ്യത്തി ആ വട്ട 
േന്താറും 4000 ഭാരം അരി േവണ്ടി വരുന്നതു െകാ ം 12½ ലക്ഷം ആൾ എഴു ആ
യകം 4000 ഭാരം തി ന്നതു െകാ ം നാട്ടിൽ കാലാംശം േപർ പുറനാട്ടിൽ 

നി െകാ വ രുന്ന ധാന്യത്താൽ ഉപജീവി എ െതളിയും.
നിജാം:- പൂണാെതാ രായ രേത്താളമു ള്ള കിണറുകൾ ഏകേദശം െപാട്ടായി
േപാ യതുെകാ പുകവണ്ടിയ ങ്ങൾ േവ ന്ന െവള്ളം ഇല്ലായ്കയാൽ
പഞ്ചമുള്ള ഈ നാ ട്ടിേല പുകവണ്ടിെകാ നവധാന്യങ്ങെള എത്തി ന്ന 
തു നിേത്തൎ ണ്ടി വ . രായ രം ഗുൽബഗ്ഗൎലിംഗസാഗരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ദരി ന്മാ ൎ ധമ്മൎക്കഞ്ഞി െകാടു വരു . ചില പുകവണ്ടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ
കയേറ്റണ്ട തി സൂക്ഷി െവച്ച അരിച്ചാ കളിൽ നി വളെര അരി കളവു
േപാകു . ഒരു സ്ഥ ലത്തിൽ പുകവണ്ടി കു കയറുേമ്പാൾ 45 ചാ കവ ൎ
തള്ളിയിട്ടിരി .
െത ള്ള തിരുവിതാേങ്കാട്ടിൽ ജൂലായി മാസത്തിൽ ഏരി ചിറ കളം പുഴ േതാടു 
കൾ ക വിയത്തക്കവണ്ണം മഴ െപയ്കയും അശ മല കളിൽ ജൂൻമാസത്തിൽ 50
വിരേലാളം മഴ വീഴുകയും െചയ്തതുെകാ ആ നാടു വാ വരു .
േകാഴിേക്കാടു:- ഞാറക്കല്ലിൽനി പുഴ േതാടു വഴിയായി താനിയൂരിേല അരി
െകാ വരു . പാണ്ടിശാലകളിൽ അരി അ ധികമില്ലായ്കയാൽ തലേശ്ശരി കണ്ണ 
നൂർ നഗര ങ്ങളിൽനി െകാടുത്തയ വരു എങ്കിലും മിക്കതും കിഴേക്കാ
േപാകു . എളിയവ ൎ െപരു വെലച്ചൽ തട്ടിയിരി .
കണ്ണനൂർ:- ജൂലായി മാസത്തിൽ 40-45 വിരൽ മെഴ പകരമായി ഏകേദശം
12 വി രൽ മാ ം മഴ െപയ്യായ്കയാൽ താണ ൈകപ്പാ ടങ്ങളിെല െന ഓെവ്വൎ 
ള്ളംെകാ മിക്കതും െവ േപാകയും ഉയന്നൎ ൈകപ്പാടങ്ങളിൽ ഒ രുമാതിരി 
യായി ം മണൽപാടങ്ങൾ എല്ലാം പ ഴുേപ്പാടും നില്ക്കയും നാട്ടിൽ െവേച്ചട ഇ
രു േപാകയും കഴമക്കണ്ടങ്ങളിെല െവള്ള ങ്ങൾ ഒക്ക വറ്റിേപ്പാകയും പറ കൃ 
ഷി വ ളരാെത െചന്നിറമായി കിടക്കയും െച . പുന ഷി മുപ്പതിറ്റാണ്ടിട
ഇ നന്നായി ട്ടില്ല എ േകൾ . എന്നാൽ ആെഗാ സ്തിൽ ഇതു മുഴവനും
മാറിേപ്പായതു I-16൹ വെര ഏകേദശം 21½ അംഗുലം മഴ െപയ്ക യാൽ തെന്ന. ഇതി 
ന്നായി ൈദവത്തി േസ്താ ം ഉണ്ടാക. മിക്ക കൃഷി നന്നായി വരുെന്ന ങ്കിലും
ചില താണ ൈകപ്പാടങ്ങളിൽ െവള്ളം െകട്ടിനിന്നതിനാൽ ചീ േപായി.
ബല്ലാരിയിെല പഞ്ചം നിമിത്തം അവിെട പാപ്പൎിച്ച പട്ടാളക്കാ ൎ ം കുതിരകൾ 

ം േവ ന്ന െകാ കിട്ടായ്കയാലും ഉള്ളതി വില െപരുത്തിരിക്കയാലും അവ 
െര പല സ്ഥലങ്ങ ളിേല മാ വാൻ േപാകു . അവിെടയു ള്ള ശിവായിപ്പട്ടാള 
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ങ്ങളിൽ ഒ കണ്ണനൂ ൎ മാറ്റത്തി ക ന വ എ േകൾ ന്ന കാരം
ആയാൽ ചില സമയേത്താളം മൂ ശിവായിപ്പട്ടാളങ്ങൾ ഇവിെട ഇരി ം.
നട ദീനം കൂറുപാ തുറുങ്കിലും അടുത്ത ഇടങ്ങളിലും വളഭ ൎട്ടണ ം േകാവിൽക 
ണ്ടി യിലും മ ം പല ഇടങ്ങളിൽ ബാധിച്ചിരി .
മിദിയാൻ:- തിരുെവഴു കളിൽ ൧ േമാശ ൩൭, ൨൮, ൨ േമാശ ൨, ൧൫ ഇത്യാ 
ദി കാരം പേണ്ട തിെപ്പട്ട � നാടു െചങ്ക ടലിെന്റ കിഴെക്ക ൈകവഴിയായ
അക്കാബ യുെട (ബാർ അക്കാബാ) കിഴേക്ക കര േദ ശത്തിൽ കിട . (�
ൈകവഴിയുെട വ ടേക്ക തലക്കൽ ൨ രാജാക്കന്മാർ ൧൪, ൨൨ കാരം മുങ്കാലങ്ങ 
ളിൽ എലാഥ് നഗരം ഉണ്ടാ യിരു ). എന്നാൽ േമൽെചാന്ന മിദിയാനിൽ നാ 
യകനായ ബത്തൎ ൻ എന്ന ഇം ിഷ്കാരൻ െപരു ചന്നം (െപാെമ്പാടി) കെണ്ട 
ത്തി. മി യിെല െഖദിവ് തനി കീെഴ്പട്ട � രാ ജ്യത്തിെല ചന്നം അരി എടു 
പ്പി വരു .
സിബീയ്യൎ:- �യിെട ചില രുസ്സർ നീക്കൎട്ടയിൽ മരയി േകടു വരാത്ത ഓർ ആ
നെയ കെണ്ടത്തി അതിെന്റ ഇറച്ചിെയ തി ന്നിരി . ആ നാട്ടിൽ മുങ്കാല ം
ആന യില്ലായ്കയാൽ ആയതു ഹിമാലയപവ്വൎതത്തിൽ നി ജല ളയത്താൽ
അവിേട ഒലി േപായതിൽ പിെന്ന അവിെട െവള്ളവുമായി ഉെറച്ചായിരി 

ം.
കാലായിെപറു Gleanings.
മെഴക്കായി ള്ള ാത്ഥൎ ന:- െച ന്നപട്ടണത്തിൽ വസി ം ഇം ിഷ് അദ്ധ്യ
ക്ഷൻ ക്ഷാമം തീരുേവാളം ആെഗാ 22൹ തുടങ്ങി ബുധൻ െവള്ളിയാ കളിലും
സഭാ േതാറും മഴക്കായി ാത്ഥൎ ന കഴിേക്കണ്ടതി ഉ പേദഷ്ടാക്കന്മാെര  
േബാധിപ്പിച്ചിരി .
രാജപു സ്ഥാനത്തിെല അവഭ ക്തി:- േമവാട്ടിെല നിവാസികൾ മനുഷ്യ േക്കൎാ
ക കാലികൾേക്കാ എെന്തങ്കിലും ഒരു ദീ നവും ദണ്ഡവും േനരിടുന്നതു വല്ല കിഴ 
വിമാർ അവെറ്റ മാട്ടാക്കിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ടെ ആ കു എ എണ്ണി ഇതി 
റ്റാൽ െതാണ്ടിക ൾ മാട്ടക്കാരത്തികെളന്ന (witches) േപരി െകാല്ലേന്താറും
സംശയമുള്ളവെര െകാ െച ടിലാട്ടം (swinging on a hook ) കഴിപ്പിക്കാറു .
കാളിയുെട സാദത്തിനായി നട ന്ന � േദവപരീക്ഷായാൽ മരി ന്നവർ കുറ്റ
ക്കാർ തെന്ന എ അവരുെട സിദ്ധാന്തം. ആ നാ കാർ വേല്ലട നട വാൻ
ഭാവി ന്ന െചടിലാട്ടെത്ത േകായ്മയുെട ഉേദ്യാഗ സ്ഥന്മാർ വില വാൻ ഓങ്ങി 
യാൽ തറക്കാർ ഇതു മതകായ്യൎം എ െവ പലേപ്പാഴും ൈവ രാഗ്യം പിടി
എതി ൎ നി ന്നതുെകാ ആയവർ ആയുധങ്ങെള േയാഗിേക്കണ്ടി വരു .
രാജപു സ്ഥാനക്കാർ മുെമ്പ നരേമ ധങ്ങെള കഴിക്കാറുണ്ടായിരു . എങ്ങെന
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എ ങ്കിലും ജയപുരിയിെല അംഭർ എന്ന മൂല ന ഗരത്തിൽ സില്ല േദവിയുെട േക്ഷ 
ത്തിൽ മുങ്കാല ദിവസേന്താറും നരേമധം കഴി ന്നതു പതിവു എ പഴ 

മയാൽ അറിയു . േപായ ആണ്ടിൽ സേരാഹിയിെല രായർ പ േപായ േശ 
ഷം അനന്തരവനായ ഉന്മ രസി ങ്ങ് രായെര വാഴി േമ്പാൾ 7 പുരുഷന്മാർ
നരേമധത്തി ആവശ്യം എ മഴവാഴിക ളായ സേരാഹിയിെല വില്ലർ േക
ഭയെപ്പ നാലു ദിക്കിേലേക്കാടി േബാധനം ഒ ം കൂട്ടാക്കാെത അരിയിട്ട വാ
കഴിഞ്ഞിേട്ട ത ങ്ങളുെട മലകളിൽ മടങ്ങി െച .
തെന്റ പകയ ൎ ൈദവേകാപവും ശി ക്ഷയും പിെണ വേരണ്ടതി രാജപു
സ്ഥാനത്തിൽ പലരും തങ്ങെള ഉയിേരാെട കുഴിച്ചിടീക്കാറു (സമാധി െച ).
താൻ െചയ്യി ന്ന ഈ ആത്മഹത്യാേദാഷത്താൽ ത നിക്കെ കുറ്റം എ ചി 
ന്തിക്കാെത മറ്റവർ തെന്നെക്കാ െചയ്യിച്ച കാരം അവ ൎ കു റ്റമായി തീരും
എ മരി ന്നതു നന്മതിന്മ കെള െചാല്ലി കലങ്ങിയ േബാധത്താലും പ കവീളു 
ന്ന ഭാവത്താലും ആകു . ഇങ്ങിെന തെന്റ സങ്കടെത്ത എടുക്കാത്ത േകായ്മേയാടു
താൻ അതിെന േനെര േബാധിപ്പി ചിന്തി ച്ച കായ്യൎം സാധിേക്കണ്ടതി ഒരു 
ത്തൻ ഈ യിേട ഉല ്വാട്ടിൽ ഓടുന്ന പുകവണ്ടിെയ മറി പ്പാൻ തുനി . 1875
ഏ ിലിൽ സിദ്ധന്മാർ എെന്നാരു വക ഭി ക്കളുെട തലവന്മാരായ മൂ മഹാ 
ന്മാർ (മഹ ) രായരുെട ദയ കിേട്ട ണ്ടതി ബിക്കനീരിൽ െവ സമാധിക്കാ 
യി വലിയ ഒരുമ്പാടുകെള ഒരു കയും െച . അതുേപാെല ആെക്കൎങ്കിലും വല്ല 
തും ന്യായമാ യി സാധിപ്പിപ്പാൻ വഴി മുട്ടി കിടന്നാൽ സ മാധി െചയ്യി കാ◌ൎ 
യ്യസാദ്ധ്യം വരു ം. ഈ വക െതാഴിൽ മനുഷ്യർ േദവന്മാെര തപ െകാ
േഹമി ന്ന കണെക്ക അഴിനിലപൂ ണ്ട ൈദവസിദ്ധാന്തത്തിൽനി പുറെപ്പടു 

ഇവർ േദാഷത്തിന്നായി െച േമ്പാെല ി സ്ത്യാനികൾ കത്തൎ ാവു ക ിച്ച
വഴിയിലും കാരത്തിലും വിശ്വാസമുള്ള ാത്ഥൎ നയിൽ അ ഭിനിേവശിച്ചിരു 

െവങ്കിൽ എ നല്ലതു. ജീ വ വിലമതിക്കാത ആ നാ കാരിൽ കുഷ്ഠ േരാഗി 
കൾ ഉയിരിെന െപറു തങ്ങൾ സ മാധി െചയ്യിപ്പി ന്നതു ആശ്ചയ്യൎമല്ലാ
താനും. Bomb. Guard
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