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EARTHQUAKES
ഭൂകമ്പം

ലിസെബാൻ.
കുെറ കാലം മുെമ്പ െതേക്ക അേമരിക്കയിൽ വലിെയാരു ഭൂകമ്പത്തി നാൽ ചില
പട്ടണങ്ങൾ മിക്കവാറും നശി േപായി എ വത്തൎ മാന പ ികയിൽ വായി 
ച്ചിരി .
ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എവിെടയും സംഭവിക്കാം. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാ കാത്ത രാജ്യം
ഉെണ്ട പറവാൻ പാടില്ല. ഭൂമിയുെട അന്തർഭാഗത്തിെല വ ഒരു വിധം ഉരു 
കിയ അവസ്ഥയിൽ ഇരി . ഭൂമിയുെട േമൽപു റം േതാടു മുട്ടെയ മൂടുന്നതു േപാ 
െല എന്ന കണെക്ക ജലമയമായ അന്ത സ്സാധനങ്ങെള മൂടിയിരി . ഭൂമിയുെട
തടി േനാക്കിയാൽ നമ്മ ഈ ഊരുകിയ സാധനങ്ങളിൽനി വിഭാഗി ന്ന 
തായ േതാടു എ യും േനരി യതു. ഉള്ളിെല ഭയങ്കരമായ ഉഷ്ണത്താൽ പലേപ്പാഴും
ഭൂമി ഭാഗം ചലി . ഇതി നാം ഭൂകമ്പം എ േപർ െകാടു .
ഭൂകമ്പങ്ങളുെട ശക്തി ഏറിയ മാറ്റം ഉ . ഒരിക്കൽ അതു നമു സഹിപ്പാൻൎ
കഴിയാതവണ്ണം ശക്തി കുറഞ്ഞതായ ഇളക്കം െകാ . ചിലേപ്പാൾ മലകൾ
നശിക്കത്തക്ക ഭയങ്കരമുള്ള കമ്പനം ഉണ്ടാ . ചിലേപ്പാൾ ചുരുങ്ങിയ ഭൂസ്ഥ 
ലം സഹിപ്പാൻൎ മാ വും മ ചില േപ്പാൾ വലിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ സഹിക്കാവുന്ന 
തുമായ കമ്പനങ്ങൾ സം ഭവിപ്പി .
ഭൂകമ്പങ്ങൾ മൂ വിധം ഉെണ്ട കാണു . ചിലേപ്പാൾ ഭൂമിയു െട കീഴിൽനി 

ഉൾവഴിയായി േമൽഭാഗേത്ത ഓടുന്ന ഒരു കമ്പം സം ഭവി . അതി 
നാൽ പലേപ്പാഴും മനുഷ്യരും ക കളും മലകളും തു ന്നതു േപാെല േമേലാ
തള്ളി േപാകു . 1788ാമതിൽ ഇതല്യ രാജ്യ ത്തിൻറ െതക്കിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം
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ഉണ്ടായേപ്പാൾ, അവിടുെത്ത ചില മല കൾ േമേലാ ം കീേഴാട്ടം തു ന്നതു േപാ 
െല ചലി ന്നതു കാണ്മാനുണ്ടാ യിരു . ചിലേപ്പാൾ ഭൂകമ്പം കടലിെല തിര
ഇളകി ചരി ം കാരം ഭൂമിേമെല സഞ്ചരി . അതിനാൽ മനുഷ്യ ൎ ഇള 
കി ആടുന്ന കപ്പ ലിൽ ഇരി ന്ന ഒരു അനുഭവം ഏ . വൃക്ഷങ്ങളുെട അ ം
നില വ േചരുൎകയും കമ്പത്തിരയുെട നീളത്തിൽ ഇരി ന്ന മതിലുകൾ
വീ ഴുകയും തിരയുെട വഴി കാരം നി ന്നവ കീറിേപ്പാകയും െച .
ചിലേപ്പാൾ ഭൂകമ്പത്തിനു വൃത്താകാരമായ ഒരു സഞ്ചാരമു അ തിനാൽ േന◌ൎ 

ള്ള െപരുവഴി വളഞ്ഞതായി തീരു . ഇതല്യ രാജ്യത്തിൽ ഒരു തുൺ ഭൂകമ്പ 
ത്താൽ തെന്നത്താൻ ചുററി തിരി േപായി.
പലേപ്പാഴും ഭൂകമ്പേത്താടുകൂെട ഭൂമിയുെട ഉള്ളിൽ പല ശബ്ദങ്ങൾ േചരു . ഈ
ശബ്ദങ്ങൾ കാറ്റിെന്റ നിേഘൎ ാഷം േപാെലയും ചില േപ്പാൾ ഇരി ചങ്ങല കി 
ലു ന്നതു േപാെലയും, െചണ്ട ശബ്ദി ന്നതു േപാെലയും ആം. 1784ാമതിൽ
ഗുവാനയുയാെതാ (Guyanyuyado) എ ന്ന െമക്സിെകാ രാജ്യത്തിൽ ഒരു മാസം മു 
ഴുവനും ഭൂകമ്പം പുറ വരാെത ഉള്ളിൽനി ഇടിധ്വനി േപാെല ഭയങ്കരമായ
ശബ്ദങ്ങൾ ഇടവിടാെത േക . 1808ാമതിൽ പിെയെമാന്ത് രാജ്യത്തിൽ ഒരു െച 
റിയ ഭൂകമ്പസഹിതം പീരങ്കി െവടിേപാെല ഉള്ള അടികൾ സംഭവി .
ഈ വക ശബ്ദങ്ങൾ കൂടാെത ഭൂകമ്പേത്താടു േത്യകം പലേപ്പാഴും ഭയങ്കരമായ
മൂടൽമ േചക്കൎെപ്പടു . 1783ാമതിൽ കലാ ിയ രാജ്യ ത്തിൽ ഒരു വലിയ
ഭൂകമ്പം അയി ന്ത ദ്വീപിൽ സ്തപൂർ േയക്കൽ തീ മലയിൽ തീജ്വാല ഉണ്ടായ 
േപ്പാൾ യൂേരാപ്പ ആസ്യ ഖണ്ഡങ്ങളുെട ഓ േരാ വലിയ അംശം മൂടൽ മ െകാ 

മൂടെപ്പട്ടിരു . 1831ാമതിെല ഭൂകമ്പം ഒരു വലിയ മൂടൽ മ െകാ യൂ 
േരാപ്പെയ മുഴുവനും മൂടി െവ .
ചിലേപ്പാൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ വലിയ കാററുകൾ ഇടിമഴകൾ എന്നിവ േയാടു കലരുന്ന 
തു കൂടാെത ചില ഭൂസ്ഥലങ്ങളിൽനി വിഷവായുക്കെള യും തീജ്വാലകെളയും
ആവികെളയും പുറെപ്പടീ .
ഭൂകമ്പത്തിെന്റ മുന്നടയാളങ്ങൾ ഒ ം തിട്ടമില്ലാത്തവയാകു . അ വ പലേപ്പാ 
ഴും മുന്നറിവു കൂടാെത ഉണ്ടായി വരു , എന്നി ം ചില മൃ ഗങ്ങൾ ഭൂകമ്പത്തിെന്റ
ആസന്ന കാലം പലേപ്പാഴും േബാധി . േത്യകമായി ഗുഹകളിൽ പാ ൎ  
ന്ന മൃഗങ്ങൾ തെന്ന. അവ പാപ്പൎിട ങ്ങളിൽനി പുറേത്ത വ , വളെര സു 
ഖേക്കടു കാ . െനയാ പൽ രാജ്യത്തിൽ േത്യകം പന്നികൾ ഭൂകമ്പത്തിൻ
മുെമ്പ സ്വസ്ഥത യില്ലാത്ത ചില േചഷ്ടകെള കാണി േപാൽ.
നാം അറിയുന്നവറ്റിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഏററവും ചു രുക്കം. ചി 
ലവ ഒരു നിമിഷംെകാ തീ ൎ േപാകു . തീമലകൾ അട െണ്ടങ്കിൽ
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ഭൂകമ്പത്തി കാരണമായിരി ന്ന ആവികൾ ഭൂമിയുെട അ ന്തർഭാഗത്തിൽനി 
േപായിേപാകാം. അതിനാൽ ദീഘൎ മായ ഭൂകമ്പം സം ഭവിക്കാൻ പാടി 

ല്ല. എങ്കിലും ഇതിെല്ലങ്കിൽ ഭൂമിയുെട അകത്തടങ്ങിയ ആവികൾ െതറ്റി േപാ 
വാൻ വഴിയില്ലായ്കെകാ ഭൂകമ്പം പലേപ്പാ ഴും ചില മാസങ്ങളിൽ ആയി വേന്ന 
ക്കാം സെപായി (Savoy) രാജ്യത്തിൽ 1807ാമതിെല ഭൂകമ്പം 7 ആ േയാളവും
1822ാമതിൽ സൂരിയ രാജ്യ ണ്ടാ യ ഭൂകമ്പം ഏകേദശം 15 മാസേത്താളവും
കലാ ിയ രാജ്യത്തിെല െമാ െന്തെലെയാെന പട്ടണത്തിൽ ഭൂകമ്പം 4 സംവ 
ത്സരേത്താളവും നി . സാധാരണമായി െചറിയ ഭൂകമ്പം ഏററം ആപൽകാര 
മുള്ളതു എ പറയാം. പലേപ്പാഴും ഭൂകമ്പങ്ങൾ അഗ്നിപവ്വൎതങ്ങളുെട േചഷ്ടക 
േളാടു കലന്നൎിരി . ഭൂമിയുെട അകെമ കിട ന്ന ആവികൾ തീമലകളൂെട
കട േപാകു . െവസുവിയൂസ് എത്ത്ന എന്ന ഇതല്യ രാജ്യത്തിലുള്ള തീമല 
കൾ 1711 തുടങ്ങി നിശ്ചലമായി ശമിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ഇതല്യ രാജ്യ ത്തിൽ അേനക
ഭൂകമ്പങ്ങൾ സംഭവി . എങ്കിലും 1778ാമതിൽ െവസുവിയൂസ് എന്ന തീമല
ഒരു ഭയങ്കരമായ െപാട്ടൽ ഉണ്ടായി വന്നാെറ, 5 െകാല്ലേത്താളം ആ രാജ്യത്തിൽ
ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
ചില ഭൂകമ്പങ്ങൾ 1500 ൈമത്സ വിസ്താരം വ്യാപി . ലിസെബാൻ പട്ടണ 
െത്ത നശിപ്പിച്ച ഭൂകമ്പം ഏകേദശം 16000000 ചതുര നാഴിക പര . ഈ
മഹാഭൂകമ്പം 1755ാമതു നെവ മാസം 1൹ സംഭവി . രാവിെല 9 മണി റിൽ
ഭൂമിയിൽനി ഭയങ്കര ഇടിമുഴക്കം േകട്ട ആ നി മിഷത്തിൽ തെന്ന പട്ടണത്തി 
െന്റ മുഖ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നില വീ ണു ഏകേദശം 8000 ആളുകൾ അതിൽ
നശി േപായി. തറയാ നദീ നിലം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ െവള്ളത്തിൻ േമൽഭാഗ 

െപാങ്ങി സമു ത്തിേന്മൽനി 50 കാലടി െപാക്കമുള്ള ഒരു തിര ബന്തറിൽ
വ അ േനക കപ്പലുകെള നശിപ്പി .
ഏററവും കീത്തൎ ിെപ്പട്ട ഭൂകമ്പങ്ങളുെട ഒരു പ ിക ഇവിെട കാണി .
1 692ാ മതിൽ ഝമയിക്കാദ്വീപിൽ. 1797ാ മതിൽ ീെതാ.
1698 „ സീസലിദ്വീപിൽ. 1811 „ മിസ്സിസിപ്പി.
1703 „ എെ ാെസായിൽ. 1812 „ കരകസ്.
1746 „ ലീമാ. 1812 „ ചില്ലി.
1755 „ ലിസെബാൻ. 1727 „ നിയൂെ നാർ.
1759 „ േയാരുല്ലാമലയുെട നടുവിൽ. 1855 „ ചില്ലി.
1766 „ കരകസ്. 1843 „ വടേക്ക അേമരിക്ക.
1783 „ കലാ ിയ.
ഭൂകമ്പങ്ങളുെട സിദ്ധി പല വിധമുള്ളതാകു . ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലം കീറി

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1877 നവംബർ 7

േപായി മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും വീടുകളും ആ പിളപ്പൎിൽ താണു നശി . കലാ ിയ
രാജ്യത്തിൽ നാലു നാഴിക നീളവും 150 കാലടി വീ തിയുമുള്ള ഒരു കീറൽ ഉണ്ടാ 
യി. സിഫീരിയമല മദ്ധ്യം ര അംശമാ യി കീറി േപായി. ഝമയിക ദ്വീപിെല
1692ാമതിലുള്ള ഭൂകമ്പത്താൽ ര മലകളുെട ശിഖരങ്ങൾ സമഭൂമിയിൽ വീണു
നിവാസികെള എല്ലാം മൂടി കള . ചിലേപ്പാൾ പിള ൎകളിൽനി ഉഷ്ണ ജല 
വും ആവിക ളും പുറെപ്പ കലാ ിയയിലും കരകസിലും അതിനാൽ കുെറ വലിയ
സര കൾ ഉത്ഭവി . 797ാമതിൽ തിെയാംബംബ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഭൂപി ള ൎക 
ളിൽനി ഭയങ്കരമായ ജലങ്ങൾ െപാങ്ങി പുറെപ്പ കുെറ കാല േത്താളം 1000
കാലടി ഉയരവും 600 കാലടി ആഴവുമുള്ള ഒരു താഴ്വര മുഴു വനും നിറ െവ .
ഭൂകമ്പത്താൽ പലേപ്പാഴും ഉറവുകളും നദികളും വറ േപാകു . 1088ാമതിൽ
േതമ്സ (Thames) ഭൂകമ്പത്തിനാൽ വററി ഉണങ്ങിേപ്പായി സമു ത്തിൽനി
കപ്പലുകൾ േമെ ചാടിക്കെപ്പ . ചിലേപ്പാൾ ഭൂമിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ േമ 
െ െപാങ്ങിക്കയും ചിേലടങ്ങൾ താ കയും െച . ചില രാജ്യത്തിൽ ഭൂകമ്പ 
ങ്ങളാൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ 500 കാലടി െപാങ്ങിക്കെപ്പ . ഭൂകമ്പങ്ങളാൽ സമു 

ത്തിൽനി ദ്വീപുകൾ ഉത്ഭവി . 1811ാമതിൽ അെസാര ദ്വീപുകളുെട സമീ 
പ ഭൂകമ്പ ത്താൽ 800 കാലടി ഉയരെവ സം ിസദ്വീപു സമു ത്തിൽ നി
െപാ ങ്ങി വ . 1831ാമതിൽ മദ്ധ്യകടലിൽ െഫനീസൻ എന്ന ദ്വീപു 215 കാ
ലടി ഉയരെവ െപാങ്ങി നി . 6 മാസം െചന്നാെറ വീ ം സമു ത്തിൽ തെന്ന
താണു േപായി.

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1877 നവംബർ 8

THE LATE SYRIAN METROPOLITAN ATHANASIUS
മലയാള സുറിയാനിക്കാരുെട കഴി േപായ മാർ അത്താനാേസ്യാസ

െമ ാെപ്പാലീത്തൻ

ജനനമരണങ്ങളുെട സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിൽ എ ം ദിവേസനാൽ എ ന്നേപാെല
ഉണ്ടാകുന്നതു സാധാരണയാകു . എങ്കിലും അവ ജന ങ്ങൾ ഗണ്യമാക്കാറില്ല.
ചില സംഗതിവശാൽ േമൽ കാരമുള്ള സംഭ വങ്ങൾ അപ്പഴേപ്പാൾ മുഖ്യമായ
ചില പ ങ്ങളിൽ സിദ്ധം െച കാണാറു . ഇങ്ങിെന പരജനേബാദ്ധ്യ 
ത്തിനു േവണ്ടി ഒരാളിെന്റ ജീ വചരി ം വിവരി ന്നതു പരസമ്മതമാകുെമ
ഊഹിേക്കണെമങ്കിൽ ആയാൾ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയിൽ ഉയന്നൎ ഒരുവനും, തെന്റ
ജീവകാല സാധാരണയിൽ ഉപരിയായ േശാഭ പാ മുള്ളവനും ആയിരുന്ന 
തു നി രാേക്ഷപാമായിരിേക്കണ്ടതു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ യാെതാ ം ഞങ്ങൾ
ഇ തിനാൽ ചുരുക്കമായി ജീവചരി ം വിവരിപ്പാൻ ഭാവി ന്ന മാർ അത്താ
നാേസ്യാസ, എന്നവ ൎ കുറവില്ലായിരു , എ അേദ്ദഹെത്ത കുറി േക ട്ട
േകൾവി മാ ം ഉണ്ടായി ള്ള ഏവരും സമ്മതി ന്നതാകു . ഇേദ്ദ ഹം തിരു 
വിതാ ർ രാജ്യക്കാരനും പാല ന്ന അ ഹാം മ ാൻ എ െചാെല്ക്കാണ്ട
ൈവദികെന്റ കുഡുംബക്കാരനും സംബന്ധിയുമായ ഒരു യാേക്കാബിയ സുറിയാ 
നിക്കാരനുമായിരു . തെന്റ ബാലാഭ്യസ നം േകാട്ടയത്ത ചച്ചൎ് മിേശ്യാൻ വക
സിമ്മനാരിയിലും പിന്നേത്തതിൽ മ ാസിൽ കീത്തൎ ിെപട്ട ഒരു വിദ്യാലയത്തി 
ലും കഴിച്ചതിനാൽ എ േതാ . സുറിയാനിസഭയിൽ അക്കാല നുഴ
കടന്നിരുന്ന മറിയാരാധന മുതലായ ആചാരങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്തതും െവറുക്കത്ത 
ക്കതു െമ േബാധിപ്പാൻ ഇടയായി. ചച്ചൎ് മിേശ്യാൻകാേരാടുള്ള ഏപ്പൎാടിൽ
നി േവെപ്പൎ സ്വരാജ്യക്കാരായ പല ധാന പള്ളിക്കാരുെട സാക്ഷ്യ ലിഖി 
തങ്ങേളാടു കൂെട ഏകനായി സുറിയായിേല ദുഗ്ഗൎസഞ്ചാരം െച അവിെട 
െവ സഭാ മ കാരം സുറിയാനിസഭയുെട േമലദ്ധ്യക്ഷനായി പാ ിയക്കാ
എന്ന ധാന േമ ട്ടക്കാരെന്റ ൈകയിനാൽ തിഷ്ഠിക്കെപ്പ . വഴിേമൽെവ
േനരിട്ടതായ അേനക ഉപ വങ്ങളിൽ നി ം രക്ഷെപ്പ ഒടുവിൽ 1844 െമയിമാ 
സത്തിൽ സ്വരാജ്യമായ മലയാ ള എത്തി. ഇേദ്ദഹത്തിനു മു പരേദശ
േപായി േമലദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏ വന്നവർ മലയാള സുറിയാനികളിൽ ആരും
ഇല്ലാതിരു ന്നതും, ഇ വളെര ദൂരമായിരുന്ന സ്ഥല ഏകനായി േപായി ശുഭ
േത്താടും മാന്യാവസ്ഥയിലും മടങ്ങിവരുന്നതും അേപ്പാൾ വളെര അസാ ദ്ധ്യെമ
വിചാരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതിനാലും മാർ അത്താനാേസ്യാസിെന്റ സ്ഥാനെത്ത പറ്റി
വളെര സംശയം നാ കാ ൎണ്ടായതിനാൽ തെന്റ അധികാരം സഭയിൽ നട 
ത്തിെക്കാ ന്നതിനു സക്കൎാർ മുഖാന്തരം സി ദ്ധിേക്കണ്ടിയിരുന്ന അനുവാദം
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ലഭിേക്കണ്ടതി ചിലകാലേത്ത യാ സമുണ്ടായി, എങ്കിലും ഒടുവിൽ നിഷ്പ 
ക്ഷക്കാരായ അധികാരികൾ മുഖാ ന്തരം തെന്റ ന്യായമായ ആന്തരം സാദ്ധ്യമാ 
യി അ വെര നിരാ യ ക്കാരും സത്യമാഗ്ഗൎം ഇന്നെത രുചിച്ചിട്ടില്ലാതിരു 
ന്നവരുമായ മലയാള സുറിയാനിക്കാ ൎ സഹായിയും ഉപേദഷ്ടാവുമായി അധി 
കാരം നടത്തി െക്കാൾവാൻ 1852ൽ തിരുവിതാേങ്കാടു സക്കൎാരിൽനി വിളം 
ബരവും വാ ങ്ങി. അ മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലായിമാസം വേരയുള്ള ദീഘൎ  
കാല സകലവിധ എട ടുകെള ഖണ്ഡിപ്പാനും സഭയിലുള്ള വഷളത്വങ്ങെള
അണുക്കളായി ചിതറിപ്പാനും തക്കവണ്ണം മാർ അത്താനാേസ്യാസ ൈദ വൈക 
യിൽ ഒരു േകാടാലിയായി മലങ്കര എടവകെയ ഭരി േപാ . ൈദവവചനം േന 
രായി വിഭാഗി ന്നതിനും സത്യമായ െവളിച്ചം ഇന്ന െത മലിനചിത്തന്മാ 
രായ തെന്റ സഭക്കാ ൎ തിരി െകാടുപ്പാനും തനി ണ്ടായ ാപ്തി െചാെല്ക്കാ 
ണ്ടതെ . ൈവദികൻ എങ്കിലും മനു ഷ്യനായിരുന്നതിനാൽ ഇേദ്ദഹം തെന്റ വ◌ൎ 
ഗ്ഗത്തി ണ്ടായിരി ന്ന കുറ വുകളിൽനി ഒഴിയെപ്പട്ട ഒരാൾ എ േബാധി 
പ്പിപ്പാൻൎ ഞങ്ങൾ തുനിയുന്നില്ല. എന്നാലും തെന്റ ഭക്തിൈവരാഗ്യവും ാപ്തിയും
സാമാ ന്യക്കാരിലും ഉയന്നൎ തരത്തിലായിരു , എ തെന്റ അവസാന വിരി
പ്പിൽ കിടന്നേപ്പാൾ താൻ അയപ്പിച്ചതും ഇതിനു ചുവെട േച ൎന്നതു മായ േലഖ 
നത്താൽ െവളിെപ്പടുന്നതാകു . ഒരു ന്യായവാദിെക്കാത്ത ഗുണേദാഷിയും പര 
െക്ക അറിയെപ്പടാതിരുന്ന ഒരു ജാതിക്കാെര േനരുമാ ഗ്ഗൎ െട നൽേദശം കാണി 

െകാടുപ്പാൻ ഒരുക്കെപ്പട്ട ഒരു േമാശയും യാസങ്ങൾ സഹി അവറ്റിൽ നി 
ള്ള വിടുതലിന്നായി ൈദവത്തി ങ്കൽ മാ ം ശരണെപ്പട്ട ഒരു േയാബും എ

ജഗൽ സിദ്ധനായ ഇേദ്ദ ഹത്തിെന്റ അകാലമരണത്താൽ മലയാള ള്ള സുറി 
യാനി സഭ സംഭവിച്ചി ള്ള നഷ്ടം വലുതായതു തെന്ന എങ്കിലും, തെന്റ യത്ന 
ത്താൽ സത്യൈദവത്തിെന്റ ശു ഷക്കായി േവർതിരിഞ്ഞവർ അേനകം ആളു
കൾ സുറിയാനികളിൽ ഇ ം, ഉെണ്ട ള്ള അറിവിനാൽ താൻ ആരംഭി ച്ച മഹ 
ത്തായ വൃത്തി അവസാനേത്താളം െകാ െച ന്നതിനു ത ടസമുണ്ടാകയി 
െല്ല ം, ആ സഭയിൽ ഇനിയും േശഷി ന്നവരായ സൽഭക്തർ തങ്ങൾ മു 
മ്പായി േപായിരി ന്ന ഈ മഹാെന്റ ഒരുമി തങ്ങളുെട ആത്മീക മണവാളെന്റ
െതരിെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട കന്യകമാരും അവിടെത്ത കിരീടത്തിൽ പതിക്കെപ്പടുന്ന
േശാഭേയറിയ രത്നങ്ങളും ആ യ്തീേരണെമ ഞങ്ങൾ മനഃപൂവ്വൎം ആശി .
കുറി :— ഈ താെഴ എഴുതിക്കിട ന്ന േലഖനം മാർ അത്താനാ േസ്യാസ എന്ന 
വർ തെന്റ മരണത്തി അ നാൾ മു സുറിനാ നിപ്പള്ളികൾ അയച്ചി  
ള്ളതാകു . ഇതിെന്റ ഒരു േനരു പക ൎ ഞ ങ്ങൾ കിട്ടീട്ടിെല്ലങ്കിലും വാക്കി 

വാ അെല്ല ള്ള കുറവല്ലാെത കാ യ്യൎഭാഗത്തിൽ അേശഷവും െതറ്റീട്ടിെല്ല 
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ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായി പറയാം.
േലഖനം.
( ) പള്ളിയിെല വിഗാരി ം പട്ടക്കാ ൎ ം കയ്ക്കാരന്മാർ മു തലായ എടവകക്കാ◌ൎ 

ം പിതാവായ ൈദവത്തിൽനി ം ന െട കത്തൎ ാ വായ ഈേശാമ്മശിഹാ 
യിൽനി ം കൃപയും സമാധാനവും സകല വാ ം ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
വാത്സല്യമുള്ള മക്കേള! ന െട രക്ഷിതാവായ ഈേശാമ്മശിഹാ ത െന്റ വില 
േയറിയ രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചി ള്ള കൂട്ടത്തിെല ആടുകളായ നിങ്ങളുെട േമൽ
ഇേന്നവെര ബലഹീനനും േദാഷത്താളനുമായ എെന്ന ധാന അധികാരിയായി
െതരിെഞ്ഞടു നിയമിച്ച ൈദവത്തി ഞാൻ വന്ദനം െചാ . എെന്റ ഇഹ 
േലാകസഞ്ചാരത്തിെന്റ നാ ളുകൾ അറുപതു െകാല്ലേത്താളം എത്തിയിരി .
ഈ ഭൂമിക്കടുത്ത ഭ വനമായ ശരീരത്തിൽ നി േവർെപ ന െട സ്വഗ്ഗൎീയ
പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിേല യാ യാേക ന്നതി എെന്റ സമയം അടു 
ത്തിരി എ വിചാരിേക്കണ്ടതി ന െട കത്തൎ ാവ് എേന്നാടു അറിയി
ച്ചിരി ന്നതിനാൽ എെന്റ അവസാന ക ന നിങ്ങൾ ത , എ െന്റ യാ  
െയ കുറി നിങ്ങേളാടു അറിയിപ്പാൻ എെന്റ ഈ നിയ്യൎാ ണ ശയ്യയിൽനി
ഈ േലഖനം നിങ്ങൾ അയ . തെന്റ ആടു കൾ േവണ്ടി ജീവെന െവ 

െകാടുത്തവനും ന െട രക്ഷിതാവുമായ ഈേശാമ്മശിഹായുെട തൃക്കയ്യിേല 
ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന ഭര േമ ി . ജയപുരിയായ പരേദശേത്ത 
അവൻ എെന്റ ആത്മാ വിെന എടു െകാ ഇനി മുമ്പായി അവിെട

േപായി േസ്താ ഗീത ങ്ങൾ പാടുന്നവേരാടു കൂെട േച ൎ സ്വഗ്ഗൎീയ യരുശേലമി 
െന്റ ഒരു അവകാശി എെന്നയും ആ െമ ഞാൻ അവനിൽ ശരണെപ്പടുകയും
െച . ിസ്തനാൽ ഇനി ഏ ിക്കെപ്പട്ട കൂട്ടത്തിെല ആടുകളായ ി യമു 
ള്ളവേര! ബലഹീനനും േദാഷത്താളനുമായ ഞാൻ അവങ്കൽനി ഭരേമററ  
വൃത്തിയിൽ നിങ്ങേളാടു െചയ്തി ള്ള ഉപേദശങ്ങെള നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തതേയാെട
ൈകെക്കാണ്ടിരി . അതിൽ യാെതാെന്നങ്കിലും എെന്റ സ്വന്ത മനസ്സിൻ  
കാരേമാ സത്യപഠിപ്പി വിരുദ്ധമായേതാ അെല്ല സാധുക്കൾ ജ്ഞാനവും
ക കൾ കാശവും െകാടു ന്നതും സ്വണ്ണൎേത്തക്കാൾ ആ ഹിക്കത്തക്ക 
തും േതനിെനയും േതങ്കട്ടെയ യുംകാൾ അതിമധുരമായതുമായ ൈദവവചനേത്താ 
ടു ഒ േനാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ േബാധി ന്നതാെണ.
എെന്റ മക്കേള! നിങ്ങൾ സത്യവഴിയിൽനി െതറ്റരുെത ം സാ ത്താെന്റ
വശീകരത്തിൽ അകെപ്പടരുെത ം ൈദവകൃപയാൽ നിങ്ങ ൾ കിട്ടീ ള്ള നി 
ഷ്ക്കളങ്കമായ വിശ്വാസെത്ത മുറുെക പിടി െകാേള്ള ണെമ ം ഈ ഒരിക്കൽ കൂ 
െട ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഗുണേദാഷി . വാ ക്കിനാേലാ ിയയാേലാ നിങ്ങ 

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1877 നവംബർ 11

ളിൽ വല്ലവെനയും ഞാൻ വിരുദ്ധെപ്പടു ത്തീ െണ്ടങ്കിൽ ന െട കത്തൎ ാവായ
ഈേശാമ്മശിഹായുെട നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിന്നായി എേന്നാടു മനംെപാറു 

െകാള്ളണെമ ഞാൻ അേപക്ഷി .
വാത്സല്യമക്കേള! മനുഷ്യെന്റ നാളുകൾ പു േപാെലയും വയലി െല പുഷ്പംേപാ 
െലയും ഇരി എ ള്ള വിശുദ്ധ േവദവാക്യം നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും ഓ ൎ  
െകാൾവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഗുണേദാഷി . േലാ കവും അതിെന്റ ഉല്ലാ 
സങ്ങളും െപാേ ാകും. അതിെല ബലവാന്മാരും രാജാക്കന്മാരും വിദ്വാന്മാരും
എവിേട? ഇവെരാക്കയും അവരവരുെട സ ന്തതികാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാതായിരി  

. ആകയാൽ ന െട പാപങ്ങ ൾ േവണ്ടി മരി , നമു ജീവനുണ്ടാേകണ്ട 
തി പുനരുത്ഥാനം െച യ്കയും അതിനാൽ താൻ േലാകെത്തയും പിശാചിെന 
യും ജഡെത്തയും ജയി ന െട പാപങ്ങളിൽനി നെമ്മ ഉദ്ധരിച്ചി ള്ള മശി 
ഹായിെല വിശ്വാസികളായ നിങ്ങളും പിശാചു, ജഡം, േലാകം എന്നിവേയാടു
എ തൃ നി നിങ്ങളുെട േദഹേദഹികെള മുഴുവനും ക ൎ േസെവ ം മഹ ത്വ 
ത്തിനുമായി ഏ ി െകാടുപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഉപേദശി യും നിങ്ങെള
പഠിപ്പിക്കയും െച .
ഇതു ഞാൻ നിങ്ങൾ െചാല്ലിത്തരുന്നതായ അവസാന ഗുണേദാ ഷവും ഉപേദ 
ശവും ആയിരിക്കാം. രാജാക്കളുെട രാജാവും ക ൎ കത്തൎ ാ വും തനി മാ ം
സകല േതജ ം ബഹുമാനവും മഹിമയും അട ന്നവനും യൂദാ േഗാ ത്തിെല
സിംഹവും സ്വഗ്ഗൎീയ യരുശേലമിൻറ മണവാളനും ആയവൻ നിങ്ങൾ പു  
ത്വത്തിെന്റ ആത്മാവിെന ന ല്കി തെന്റ വിശുദ്ധന്മാരായ അേനകായിരം ദൂതേരാടു
കൂെട താൻ വരു ന്നതായ ആ മഹാദിനത്തിെല ത്യക്ഷതയിങ്കൽ എേന്നാടു കൂ 
െട നിങ്ങ െളയും തെന്റ വല ഭാഗ നിത്തൎ ിെക്കാൾവാൻ തക്കവണ്ണം തെന്റ
വിശുദ്ധ രക്ഷയിൽ നിങ്ങെള കാ െകാള്ളെട്ട. വിേശഷി ം എെന്റ അവസാന
ശ്വാസേത്താളം എെന്റ ഈ കിടക്കയിൽെവ ഇനി ണ്ടാ കാവുന്ന എല്ലാ വ്യ 
സനവും കഷ്ടതയും ഉപ വും ഞാൻ ക്ഷമേയാെട സ ഹിപ്പാനും ആവശ്യെപ്പടുന്ന
എല്ലാ ആശ്വാസവും ശക്തിയും സമാധാന വും ഇനി ത എെന്റ ആത്മാവി 
െന സാത്താൻറ കുടുക്കിൽനി കാ െകാള്ളണെമ ം എന്നിൽ കുറവായുള്ള 
തു വിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂത്തൎ ിയാക്കി തരുവാനും ഇനി േവണ്ടി ഇടവിടാെത

ാത്ഥൎ ി െകാ ൾവാൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു യാചി .
ിേയക ൈദവമായ പിതൃപു ാത്മാക്കൾ േതജ ം അവിടെത്ത വാ നിങ്ങ 

ളുെട എല്ലാവരുെടയും േമലും ഉണ്ടായിരി താക.
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THE MALAYALAM COUNTRY
മലയാളരാജ്യം

III. 4. പുഴകൾ — 1. േപർ. മലയാളികൾ മിക്കതും അവരവരു െട മുക്കാൽ വട്ടെത്ത
മാ ം ചിന്തിക്കയാൽ നാട്ടിൻ ജീവനാകുന്ന പു ഴകൾ അതാതു കടവിെന്റ േപ 
രിെന വിളിച്ചതുെകാ ഓേരാന്നി പല കടവു േപരുകൾ നട . എന്നാൽ
അഴിമുഖ ള്ള േപരുകൾ നാട്ടിലും ഭൂമിശാ ത്തിലും മാണം.
ഉറവു തുടങ്ങി അഴിേയാളം ഓേരാ േപരിെന ധരി ന്ന നദികൾ പ യസ്വിനി,
േപരാറു, െപരിയാറു, കാേവരി മുതലായവയേ .
2. ഉ ത്തി. സഹ്യെന്റ ഉയച്ചൎകളിൽ വളഭ ൎട്ട പുഴ, േവ ൎഴ, ചാല ടി ഴ,
െപരിയാറു എന്നിവയും സഹ്യമലച്ചരുവിലും അരുവിലും മിക്ക പുഴകളും താണ നാ 
ട്ടിൽനി ചിലതും ഉറ വരു .
3. എണ്ണവും നീളവും. േകരളത്തിൽ അേനകം പുഴകൾ ഉ . അവററിൽ കടേലാ 
ടു െച േചരുന്നതി പുഴ (നദി)* എ ം പുഴക ളിൽ കൂടുന്നതി വലുതായാൽ
കീഴാറു, ൈകയാറു (ഉപനദി) എ ം െചറുതായാൽ ചിറ്റാറു എ ം േതാടു എ ം
ൈകേത്താടു എ ം പറയു . പുഴകൾ തിരി ം വള ം െച കയാൽ നാ 
ട്ടിെന്റ വീതി േയക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച നീളേത്താളം എത്തിയാലും ആയതു അ മേ .
വടേക്ക മലയാളത്തിൽ 128 നാഴിക നീളമുള്ള േപരാറു എല്ലാററി ലും നീണ്ടെതങ്കി 
ലും അതിൽനി 73 നാഴിക മലയാള ഭൂമിയിൽ േചരു . േവ ർപുഴ 75
നാഴികയും േശഷം പുഴകൾ 50 െതാ 10 ഓളം നാഴികയും നീളമേ . െകാ 
ച്ചിശ്ശീമയിൽ ഏകേദശം 70 നാഴിക നീണ്ട ചാല ടി ഴയും 30 െതാ 10 ഓളം
േശഷമുള്ള പുഴകളും കിട ; തിരുവിതാേങ്കാ സംസ്ഥാനത്തിൽ 142 നാഴിക
നീണ്ട െപരിയാറും 90-62വെര നാലും 41-30വെര ആറും 23-15വെര മൂ ം പുഴ 
കൾ ഉ .
അറവിഉൾക്കടലിൽ വിഴുന്ന േകരള ഴകൾ ആവിതു:
൧. കുടകിൽ നി — 1. കാഞ്ഞിരേങ്കാ (കാഞ്ഞിേരാ ) പുഴ സമ്പാജി താഴ്വര 
യിൽ നജിക്കൽ എ േപർെകാ ഉത്ഭവി ന്ന പുഴ ച ഗിരി ഴ എ ം പയ 
സ്വിനി എ ം കാഞ്ഞിേരാ പുഴ എ ം േപരുകെള ധരി െതാടികാനയിൽ
ഉറ ന്ന ഒരു വലിയ കീഴാറിെന ൈകെക്കാ ച ഗിരി കാഞ്ഞിേരാടു എന്നീ
സ്ഥലങ്ങൾ്ക്കിടയിൽ കട േലാടു േചരു . േകാലനാട്ടിെന്റ വടേക്ക അതിരായ �
പുഴെയ കട ന്ന മലയാള ീകൾ ഭൂ വരു .
2. വളഭ ൎട്ടണ പുഴ. ഹ്മഗിരിയുെട ചരിവിൽ ബറ ഴ (പാ ഴു ഴ)യായി ഉറ 

കയും മലയാള അതിരടുേക്ക 200 കാലടി പരമുള്ള അരുവിയാറായി വീഴുകയും
ക രി ഴെയ േചത്തൎ ി 144� അകലമുള്ള ഇ രി റുപുഴ എന്ന േപാെരാെട ഒഴുകു 
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കയും ഉടുെമ്പ ( ീകണ്ഠപുരം) എന്ന 90� വീതിയുള്ള പുഴയാൽ* തടിച്ച േശഷം
വളഭ ൎട്ടണ ഴയായി കടലിൽ വീഴുകയും െച . വളഭ ൎട്ടണ കടവിങ്കൽ
ഇതി 1342� വീതിയു .
മാടാ ഴ അെല്ലങ്കിൽ പഴയങ്ങാടി ഴ: ഇതിെന്റ വടൈക ച പ്പാരപ്പടവിെന്റ കി 
ഴ ം െതൻൈക കണിച്ചാമ്മലി കിഴ ം ഉളവാ യി� പ വ ഒന്നായി േച 
ന്നൎി മാടാ താേഴ കൂടി െതേക്കാ ഒഴുകി അഴിക്കൽ വളഭ ൎട്ടണ പുഴയിൽ
േചരു .
മുങ്കാലങ്ങളിൽ ഉത്തമമായ ഈ അഴിമുഖെത്ത ഠി സുല്ത്താൻ അഴി ക്കൽ ക നിറ 
ച്ച പടവുകെളയും മ ം ആഴ്ത്തി വലിയ കപ്പലുകൾ കട ക്കാത്ത കാരം ആനം െക 
ടു കള .
ഈ ര പുഴകളുെട ഇടയിലുള്ളവ:
3. ചിററാരി ഴ: േവക്കലം താലൂക്കിൽ ഉറ േവ ലം പുതുേക്കാട്ട കളുെട ഇട 
യിൽ കടലിൽ േചരുന്ന ചിററാറു തെന്ന.
4. നീേലശ്വര ഴ: കുന്ദേദഹ രത്തിൽനി ചുര ന്ന കാ ഞ്ഞങ്ങാ (പുതുേക്കാ 
ട്ട) ഴയും െത ള്ള പുരുത്താടി െകാടുമുടിയിൽനി ഉറ ന്ന കായ്യൎേങ്കാ പുഴ 
യും നീേലശ്വരത്തി െത തമ്മിൽ ഒന്നാ കയും നീേലശ്വര ഴ എന്ന േപേരാടു
െതേക്കാ 18 നാഴിക നീണ്ട വലി യ കായലായി കവ്വായി ഴ എന്ന േപർ ധരി
കവ്വാ പടിഞ്ഞാേറ നീേലശ്വര അഴിക്കൽ കടേലാടു േചരുകയും െച .
െവ ർപുഴ അല്ല ധമ്മൎപുഴ. അതു െവ രിെന്റ വട കിഴ ള്ള കു കളിൽ 
നി ത്ഭവി കവ്വായുെട വട കൂടി കവ്വായി ഴയിൽ ഒഴുകു .
കീറുേതാടു. കവ്വായിേത്താടു എന്നതു ധമ്മൎ െപരു ഴകെള ത മ്മിൽ ഇെണ  
ന്നതിനാൽ കവ്വായി എന്നതു തുരുത്തായ്തീന്നൎിരി .
െപരു ഴ. അരുവഞ്ചാൽ മലകളിൽനി റക്കയും െപരു ഴ എന്ന േപേരാടു പയ്യ 
നൂരിൽ കൂടി കവ്വായി ഴയുമായി കടലിൽ േചരു കയും െച .
5. രാമര പുഴ അെല്ലങ്കിൽ പാലേക്കാ ഴ: പ നാഴിക നീളമുള്ള ഈ െച 
റുപുഴ കു ർ കു കളിൽനി റ ഏഴിയുെട െത േക്ക ചരുവിൽ െവ കടേലാടു
േചരു .
+ കീറുേതാടു. ഇതിെന പുതിയ പുഴെകാ * വടേക്കാ െപരു ഴേയാടും മുട്ട  
േതാടുെകാ െതേക്കാ പഴയങ്ങാടി ഴേയാടും ഇ െണച്ചിരി .
൨. വയനാ മലകളിൽ നി : (െതേക്ക തടത്തിൽനി )
6. അഞ്ചരക്കണ്ടി ഴ: േപരിയ രത്തിെന്റ തടത്തിൽനി ള വായി േവങ്ങാടു,
കല്ലായി, അഞ്ചരക്കണ്ടി, മമ്പറം കടവു 261�, മമ്മാ വഴിയാെയാഴുകി േമലൂ 
രിൽനി പിരിയുന്ന ഒരു െചറു ൈക േചക്കിെന്റ കടവുപാലത്തിൽ 103� അകലം
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െവ ധമ്മൎട ഴ എന്ന േപേരാെട മണ്ണ യാ പള്ളയിലും വലിയ പുഴ കൂടക്കടവു
എ േപർെകാ കടലിലും െചരു . കൂടക്കടവിെന 525 കാലടി നീണ്ട ഇരു 

പാലത്തിൽ കൂടി കടക്കാം.
+ കീറുേതാടു: കുഞ്ഞി ഴ എന്ന െവ േതാടുെകാ അഞ്ചരക്ക ണ്ടി ള്ള ഏറ്റിറ 
ക്കത്തി ധമ്മൎടപുഴയിേല എളുപ്പം വരുത്തിയിരി .
7. െകാടുവള്ളി ഴ: എന്ന െചറുപുഴ എരിേഞ്ഞാളി എന്ന േപ േരാെട കൂ പറമ്പി 
െന്റ കിഴ ള്ള ന ർ കു കളിൽനി ഒഴുകി ധ മ്മൎടം െകാടുവള്ളിക്കിടയിലുള്ള
മണ്ണയാ പള്ളയിൽ ധമ്മൎട ഴേയാടു േച കടലിൽ വീഴു .
8. മയ്യഴി ഴ: േപരിയ കുററിയാടി രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ള കു നിയാേക്കൎാ മല 
യിൽനി ഭവി കട വയനാട്ടിെന്റ വടേക്ക അതിർ ഴയായി� മയ്യഴിക്കൽ
കടലിൽ കൂടു . മയ്യഴിപാലത്തിൽ 356½� പുഴ വീതിയു .
9. േകാട്ട ഴ: അല്ല വടകര ഴ അല്ല പുതുപ്പട്ടണ ഴ: ബാണാസുരേങ്കാട്ടയുെട
അടിവാരത്തിൽനി ം താേനാ മലയിൽനി ം ഉറ ന്ന ൈകയാറുകളാൽ
ഉളവാകുന്ന ഈ പുഴ വടകര േകാട്ടക്കൽ എന്നീസ്ഥലങ്ങൾ ഇടയിൽ കടലി 
െന ാപി .
ഇതു കട വയനാട്ടിെന്റ െതേക്ക അതൃത്തിയും സാക്ഷാൽ േകരള ത്തിെന്റ വട 
േക്ക അറുതിയും തുറേശ്ശരിക്കടവു ആചാരേഭദങ്ങൾ അ തിരും തെന്ന. മൂവരാ  
പാലത്തി 435� നീളം.
+ കീറുേതാടു: പേയ്യാളിേത്താടു (പേരരി) െകാ േകാട്ട ഴേയ യും അകലാ ഴ 
േയയും തമ്മിൽ േച ൎ .
10. അകലാ ഴ: ബാലിേശ്ശരിയിൽനി റ ന്ന ഈ െചറുപുഴ പന്തലായിനിക്ക 
ടുേക്ക െതേക്കാ തിരി കായലായി ചമ േകാര ഴേയാടു കൂടു .
11. േകാര ഴ: അല്ല എലറ ര പുഴ: താേനാ മലയുെട പ ടിഞ്ഞാേറ ചരുവിൽ 
നി ളവായി കുലച്ച വില്ലിെന്റ വടിവിൽ എല രിൽ അകലാ ഴെയ ൈക 
െക്കാ കടലിൽ വീഴു . അഴിക്കടുത്ത പാല ത്തി ഏകേദശം 750� നീള 
മു .
12. കല്ലാ ഴ: ഒമ്പതു (9�) നാഴിക നീളമുള്ള ഈ പുഴെയ േകാഴിേക്കാ ട്ടിെന്റ െത 

കടലിൽ കൂടു .
+ കീറുേതാടു: കേനാലിേത്താടു� വട ള്ള എല ർ പുഴെയ ക ല്ലാ ഴേയാടു േച 

ൎന്നതു കൂടാെത കല്ലായുെട ഒരു ൈക അതിെന േവ ർ പുഴേയാടു ഇെണ  
.

13. േവ ർപുഴ: വയനാട്ടിൽ നീലഗിരിെകാടുമുടിയുെട വടേക്ക ചരുവിൽ കാ ൎർ 
പുഴ എന്ന േപാെരാെട ഉത്ഭവി െത നി ചരൽ പുഴേയയും മ ം വട നി
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വാവൂ മലയിൽ ചുര ന്ന േചാല ഴകുറു ഴ മുതലായ കയ്യാറുകേളയും ൈകെക്കാ 
ഏകേദശം 80 നാഴിക നീണ്ട പുഴയായി േവ രിൽ കടേലാടു കലരു . േവ 

ർ കടവ അതി 733�ഉം അഴിക്കൽ 346�ഉം അകലമു .
വയനാട്ടിെന്റ വടേക്ക ചരുവിൽ ഉറ വങ്കാള ഉൾക്കട ലിൽ വീഴുന്ന കാേവരി 
േയാടു േചരുന്ന പുഴകൾ ഇവ:
14. ഹ്മഗിരിയിൽ ചുര ന്ന തീത്ഥൎ മായ പാപനാശിനിയും മ ററും വയനാട്ടി 
ലും, െതേക്ക വയനാട്ടിൽ ഉത്ഭവി ന്ന നു മുതലായ കീഴാറുകൾ ൈമസൂരിലും
ലക്കിടി േകാട്ടക്കടുേക്ക ഉറ ന്ന കാപ്പിനി ഴെയ തടിപ്പി ആയതു കാേവരി 
േയാടു കലരു .
15. ൩. കുണ്ടമലയിൽ നി : വ വനാടു താലൂക്കിൽ െവ ചുര ന്ന ഭവാനി
കിഴ വടേക്കാ ഒഴുകി കാേവരിയിൽ കൂടു . ഇതു തീത്ഥൎ ം തെന്ന.
൪. വടമലയിൽ നി ത്ഭവി ന്നവ:
16. കടൽമണ്ടി (—വണ്ടി, —ഉണ്ടി) ഴ: വ വനാട്ടിൽ ഉളവായി തിരുവങ്ങാടി 
യിൽനി വടേക്കാ തിരി ചാലിയ ര കയ്യായി പിരി വട ള്ള 
തു േവ ർപുഴേയാടും െത ള്ളതു കടലുണ്ടിയിൽ കട േലാടും േചരു . അതി 
നാൽ ചാലിയ രു ണ്ടായി.
17. തിരൂർ—, തിരൂപ്പാണ്ടി ഴ: നാട്ടിൽ ഉത്ഭവി തിരൂരിൽ നി െതേക്കാെട്ടാ 
ഴുകി െപാന്നാനി േനെര േപരാറ്റിൽ േചരു .
+ കീറുേതാടു: പൂരപ്പറ േതാടു കടലുണ്ടി തിരൂർ പുഴകെള ഇ െണ .
18. കറുക ഴ: കല്ലടിേക്കാടന്നടുേക്ക ചുര , കുന്തി—, െന ല്ലി—, കരിം—, തൂത—
, പിലാേന്താൾ, കാങ്ക ഴയായി കുറ്റി റം എ ന്ന തീവണ്ടിസ്ഥാനത്തിന്നടുേക്ക
േപരാററിൽ കൂടു .
19. വാളയാറു: എന്നതു വടമലയുെട കിഴേക്ക ചരുവിൽ ഉത്ഭവി േകാറയാറു നറു 
ക ളിയാറു എന്നീകയ്യാറുകെള ൈകെക്കാണ്ടി ക ാ ത്തി ഴ എന്ന േപേരാടു
പറള താേഴ േപരാറ്റിൽ കൂടു . ഇതുമല യാള രാജ്യത്തിെന്റ കിഴേക്ക അതി 
രാകുന്നതു കൂടാെത മലയാള ീകൾ ഇതിെന ഷ്ടില്ലാെത കടപ്പാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതും ആകു . ഇതു േപ രാറ്റിെന്റ മുഖ്യ കയ്യാറു, ഒലുവേക്കാടിന്നടുത്ത പാലത്തി 

350�ഉം പറ ളപ്പാലത്തി 450�ഉം നീളം ഉ .
20. േപരാറു: (വൃഹന്നദി, െപാന്നാനി-, ഭാരത ഴ) മലയാളത്തിൽ അല്ല േകായി 
മ്പ ർ താലൂക്കിൽ ആനമലയുെട വടേക്ക ചരുവിൽ കൂ ത്തിച്ചിപ്പാടത്തിന്നടുേക്ക
ഉത്ഭവി 55 നാഴിക േകായമ്പ ർ താലൂ ക്കിൽ കൂടി ഒഴുകീ ഏകേദശം 73
നാഴികേയാളം പാലക്കാടു താലൂക്കിൽ കൂടിയും െകാച്ചിശ്ശീമ വ വനാടുകളുെട
അതിരായും ഒടുവിൽ െപാന്നാ നി താലൂക്കിൽ കൂടിയും െച െപാന്നാനിക്കൽ
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അറവിക്കടേലാടു കലരു കയും െച .
ഈ പുഴയു െട േമെല പാതി േവനൽകാലത്തിൽ ഏകേദശം വറ്റി വറ േപാകു 

. വാളയാറിെല്ലങ്കിൽ േപരാറു േമാശം.
തിരുനിലാക്കടവി 715’ഉം െചറുവ രിേല പാലത്തി ഏകേദ ശം 1056’ഉം
െപാന്നാനി േനെര 3020’ഉം അകലം കാണു .
21. ൫. െതന്മലയുെട വടേക്ക ചരുവിലുള്ള ഓേരാ പുഴകൾ േവ നൽകാല വറ്റി 
േപ്പാകു എങ്കിലും മഴക്കാലേത്താ കുത്തി ഒലി േപരാറ്റിെന േപാഷിപ്പി .
അതിൽ േകായമ്പ ർ ജില്ലയിൽ േദ വനൂർ എ േപർ ധരി െകാല്ലേങ്കാ പു 
ഴയായി െകാച്ചിശ്ശീമയിൽ കൂടി െച ന്ന ആറും കുതിരപ്പാറയിൽനി ഉറ ന്ന
എളിയാ പുഴയും മുഖ്യം
൬. സഹ്യാ ിയുെട െത നിരയിൽനി ചുര ന്ന പുഴ കൾ ഇവ:
22. െപാന്നാനിയുെട െത കടലിൽ വീഴുന്ന െവള്ളിയേങ്കാ പുഴ. കീറുേതാടു:
െപാന്നാനിേത്താടു (െചാന്നാനി വയ്ക്കാൽ).
(േശഷം പിന്നാെല.)
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

രുസ്സ ൎം തു ൎ ൎ ം തമ്മിലുള്ള പടവിവരങ്ങൾ.
൧. യൂേരാപ്പയിെല െചയ്തി:- നാം തമ്മിൽ ക വിേശഷം പറ പിരിഞ്ഞ
തിൽ പിെന്ന യേരാപ്പയിെല റൂമിയിൽ രുസ്സ രും തുക്കൎരും ഓേരാ പടെവട്ടിെയ 
ങ്കിലും അതി നാൽ വന്ന ഫലെത്ത ഇരുകക്ഷിക്കാരുെട ത ല്ക്കാല സ്ഥിതിേയയും
ശരിയായി കാണിപ്പാ ൻ യാസം ഉ . പടം േനാ വാൻ കഴി വില്ലാത്ത 
വ ൎ േപാർ നട ന്ന ആ രാജ്യെത്ത െചാല്ലി അ മായ േബാധം വേരണ്ടതി 

അ വരുെട ഉപകാരത്തിന്നായി നാം ഇരി ന്ന മ ലയാളരാജ്യംെകാ ഓർ
ഉ◌ൗഹാപ്പടെത്ത വ െര െകാടുപ്പാൻ േപാകു . അറബിക്കടൽ റുമാന്യാ രാ 
ജ്യം എ ം കട റം ദൂനാനദി എ ം മലയാളം ബുല്ഗായ്യൎ എ ം സഹ്യമല
ബ ല്ക്കാൻമല എ ം െകാച്ചിനഗരം വിദ്ദിൻേകാ ട്ട എ ം നിെക്കാപുരി േകാഴി 
േക്കാടു എ ം സിേ ാവ കണ്ണനൂർ എ ം റു േവക്കലം എ ം സിലി ിയ
മംഗലാപുരം എ ം െകാ ച്ചിശ്ശീമ െസവ്വൎിയ രാജ്യം എ ം േപരിയ രം ഷി 
പ്ക കണ്ടിവാതിൽ എ ം കുടകു വയ നാടുകൾ റൂമിസ്ഥാനത്തിെന്റ െതേക്ക ഭാഗ
ങ്ങൾ എ ം വളർഭട്ട പുഴയും ഇരി റും ജ ഴയും അതിെന്റ വക്ക ള്ള
തിെന്നൎാ വയും എ ം മയ്യഴി ഴയും കുറ്റി റവും ഒ സ്മ ഴയും അതിെന്റ കരേമലു 
ള്ള െലാവ ം എ ം ഏകേദശം കണവ െ വ്ന എ ം നിരൂപി െകാൾ 
വിൻ.
എന്നാൽ കായ്യൎസാദ്ധ്യം ആവിതു : 1. തുക്കൎ പ്പടത്തലവനായ സുൈലമാൻ പാ 
ഷാവു എങ്ങ െന എങ്കിലും ഷിപ്ക കണ്ടിവാതിലിെന ൈക ക്കലാേക്കണ്ടതി
രുസ്സരുെട വാടികകെള പീ രങ്കിെകാ െവടിെവച്ച േശഷം െസപ്ത 7ാം൹
നിേക്കാലൻ എന്ന േകാട്ടെയ പിടിച്ചി ം പിന്നീടു രുസ്സേരാടു ആവതില്ലാഞ്ഞതി 
നാ ൽ അതിെന ഒഴിേക്കണ്ടി വ . കുണ്ടിവാതി ലിെന കാ ന്ന ആ േകാട്ടയും
മ ചില വാ ടികളും തുക്കൎരുെട ൈകയിൽ അകെപ്പടരുതു എ െവ രുസ്സർ
േവ ന്ന തുണപ്പടകെള അയ തുക്കൎെര തടുക്കയും തുക്കൎരുെട പടത്ത ലവൻ
ആകെട്ട അതിെന കിട്ടീേട്ട കഴിയൂ എ മുേഷ്കാെട എതിക്കൎയും െച .
2. െ വ്നാവിൽ െവ രുസ്സർ െസപ്ത 11ാം ൹ തുക്കൎരിൽനി മൂ കിട  
കെള (പുറന്തളങ്ങെള) വല്ലാത േപാർെവട്ടി പിടി തുക്കൎേരാ പിേറ്റ ആറു ാ 
വശ്യം ചാ േവറിന തക്ക പടേക്കാളിെന (attack) കഴിച്ച േശഷം അതിെന വീ 

ം രുസ്സേരാടു പറ്റി കള . അ രുസ്സ ൎ േപാരുന്ന സഹായം ഇല്ലാെത
േപായതിനാൽ ഏറിയ ആൾ പ േപായി. അവിെട ഒസ്മാൻ പാഷാവു പടത്ത
ലവൻ.
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ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതിേയാ - 1. ജ ഴ വക്ക മഹ്മദ് ആലി എന്ന പടത്ത 
ലവൻ ലക്ഷേത്താളം പടയാളികളുള്ള ൈസന്യേത്താ ടു രുസ്സെര എതി ൎ ഒരു
വൻപട െവ വാൻ ഭാവി .
2. െ വ്നാവിൻ അടുത്ത ഒസ്മാൻ പാഷാ വി േപാേക്കൎാ ം െകാ ം കിട്ടിെയ 
ങ്കിലും രുസ്സർ അവെന വെള പിടിപ്പാൻ മി .
3. സുൈലമാൻ പാഷാവു േകായ്മയുെട ഉ ത്തമ പടയാളികെള ഷിപ്ക കുണ്ടിവാ 
തുക്കൽ െവറുെത കള വരു . അവരുെട ഇട യിൽ േചാരേപ്പാ ആരംഭിച്ചി 
രി .
4. രുസ്സ ൎ പുതിയ തുണപ്പടകൾ എത്തി യതും എ ന്നതും കൂടാെത ഒരു പു 
തിയ ൈസ ന്യെത്ത ഒരു വാൻ േപാകു . അവരുെട പടയാളികളിൽനി
പല ൎ ം പനിയും േപാ ം പിടിച്ചിരി .
5. റൂമിേക്കായ്മ ഒരു പുതിയ ൈസന്യെത്ത ഒരുക്കി വടേക്ക ബുൽഗായ്യൎയിൽ അയ 
പ്പാൻ േപാകു .
6. രുസ്സർ ദൂനാനദിയുെട അഴി േദശമാ യ സുലീനെയ കാളേന്താ െകാ
െവടി െവപ്പാൻ തുടങ്ങി. (ഒേക്താബർ 16൹)
൨. ആസ്യാവിേല വത്തൎ മാനം:-
െകൗകസ് മലയിേല അബ്കാസ്യെര ശിക്ഷി േക്കണ്ടതി ം കട റ ള്ള േകാ 
ട്ടകെള കാ േക്കണ്ടതി ം േപായ രുസ്സ ൎ പല കാരം ദീനം പിടിച്ചിരി .
അമ്മൎിന്യ െകൗകസു കളുെട അതിപ്പൎട്ടണമായ അെലക്ഷന്തർ പുരി യിൽ െവ
തുക്കൎർ രുസ്സെര ജയി േപാൽ. അലദ് ജമാഗിൽെവ ഒേക്താബർ 15൹ ഒ രു
വലിയ പട നട . അതിൽ രുസ്സരും തു ക്കൎരും ജയിച്ച കാരം വിവാദി .
� കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലും േപാർ നട ന്ന നാടുകളിൽ തക്ക കായ്യൎസാദ്ധ്യം കാ 
ണുന്നില്ല എ വന്നാലും രുസ്സ്യയിേല ജകൾ ത ങ്ങളുെട േസനാപതിമാ 
േരാടു വളേര മുഷിച്ച ലും റൂമിസ്ഥാനത്തിൽ ഇേ ാടം കിട്ടിയ െച റിയ ജയങ്ങൾ 
െകാ സേന്താഷവും ഉ . ഇരുവകക്കാ ൎ െപരു ാപ്തിയുള്ള പട യാളി 
കൾ പട്ടി ം മുറിേവറ്റി ം ഉതകാേത േപായിരി . ൈസന്യങ്ങൾ പരന്നിരി

ന്ന റൂമിസ്ഥാനത്തിൽ കുടിയാന്മാ ൎ േനരി ട്ട തൽകാല സങ്കടവും െഞരിക്ക 
വും അതി നാൽ പിന്നീടു ഉണ്ടാവാൻ േപാകുന്ന നഷ്ടവും വെലച്ചലും അസംഖ്യം.
ഒടുക്കെത്ത വത്തൎ മാനം:- അമ്മൎിന്യ ഒ േക്താബർ 13൹ രുസ്സർ ഒെല്ലാക്കിൻ അടു 
ത്ത ക നാടുകെള പിടി തുക്കൎൈസന്യെത്ത കാസ്സൎ ിേല ഓടി . 15൹ രു 
സ്സർ മുക്താർ പാഷാവിെന്റ കിട കെള െകാള്ളെച്ച ആലിയാസ്സ് മലെയ പി 
ടിച്ചതിനാൽ തുക്കൎ ൈസന്യെത്ത ര പങ്കാക്കിമുറി കാസ്സൎ ി േല െതറ്റിയ
പടെയ രുസ്സർ പി ട ൎ ഏറ െറ ധൂളിപ്പി കള . അലദ്ജ ദാഗിേല
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ഒഴിഞ്ഞ പടെയേയാ രുസ്സർ വള പിടിച്ചിരി . ഏഴു പാഷാമാരും 32
പീരങ്കിേതാ ം അനവധി േപാേക്കൎാ കളും അളും രുസ്സരുെട ൈകയിൽ അക 
െപ്പ പട ത്തലവനായ അഹ്മദ് മുക്താർ പാഷാവു കാ സ്സ്ൎ േകാട്ടയിേല മണ്ടി 
േപായി. ഇതു സത്യം എ ഹിപ്പാൻ സംഗതി. � ജയത്താൽ ഇ േന്നാളം ഉള്ള
കായ്യൎസ്ഥിതി പല കാരത്തിൽ മാറി േപാകും.
െമാെന്തെന ീനർ െസപ്ത 8 ആം ൹ തുക്കൎരിൽനി നിൿസിൿസ് എന്ന
േകാട്ട െയ പിടുങ്ങിക്കള .
ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ നി പല മുസൽമന്നർ ഇസ്ത േലാളം യാ െച റൂമിസുൽ 
ത്താേനാടു തങ്ങെള പട്ടാളത്തിൽ േചേക്കൎണ്ടതി അേപക്ഷി . ഇം ിഷ് േകാ 
യ്മേയാടുള്ള േസ്നഹം നി മിത്തം സുല്ത്താൻ അവരുെട അഭീഷ്ടെത്ത സാ ധിപ്പിക്കാ 
യ്കെകാ അവ ൎ െപരു രസ േക്കടു പിടി േപായി.
ആസ്യ Asia.
യരുശേലമിൽ:- 11,500-12,000യ ഹുദർ പാ ൎ അവരിൽ 649 േപർ പലവ ക
െതാഴിൽക്കാർ ആകു .
മക്കാ:- െകാല്ലേന്താറും 150- 180,000 ഹജ്ജി േപാകുന്നവർ അവിെട കൂടി വരു

. കുബ്ബൎ ാൻ ൈബരം എന്ന വലിയ െപരു നാൾ ദിെസ 14൹ ആകുന്ന െവ 
ള്ളിയാ യിൽ ആകെകാ അതിൽ അധികം േപർ കൂടും എ േതാ .
യാപാണത്തിൽ:- കഴിഞ്ഞ അെഗാ സ്ത മാസത്തിൽ നടാേട മാമാതം ചന്തെയ
േകാമെവ കാണിപ്പാൻ ഭാവിച്ചിരി .
ബമ്മൎ:- ിതിഷ് കൂറുപാടുകളായ ൈപക െതനസ്സരിം നാടുകളിൽ ഐരാവതീ
നദീ െപരു മഴെകാ കവി തത് െമയു േ ാം എന്ന നഗരങ്ങെളയും അേനക
പട്ട ണങ്ങെളയും മുക്കി െനൽകൃഷിെയ ഏറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീെര ഒലിപ്പി
കളഞ്ഞിരി .
ദക്ഷിണഖണ്ഡം:- അരിേകവുള്ള തീവണ്ടികൾ ഓടുേമ്പാൾ തെന്ന വലുങ്ങെന യു 
ള്ള കൂട്ടായ്മക്കവച്ചൎ നട . അതിൽ ഭി ല്ലർ എന്ന കാ ജാതി തെന്നയല്ല തറ 
ക്കാരും കൂടു . തീവണ്ടിവലി ഒരു കയറ്റത്തിൽ എ ത്തി േവഗത തള ൎ െമ്പ
അവർ കൂട്ടമായി കെല്ലറി കാവൽക്കാെര പായിപ്പിച്ച േശ ഷം വണ്ടികൾ ഏറി
കയറു മുറിക്കയും തകര രകെള െപാളിക്കയും െചയ്ത േശഷം ചാ കെള തള്ളി 
യിടുവാൻ മി . തീവണ്ടി പ്പാതയരിെക കാ നി ന്ന തുണക്കാർ വീ ണ
ചാ െകാ േപാകയും ഉടെന വി ക ളകയും െച . കവച്ചൎക്കാർ മെറ്റാരു
കയ റ്റത്തിൽ എ േമ്പാൾ വണ്ടികളിൽനി തു ള്ളി ഓടിക്കളയു . ഇങ്ങെന
അവർ എറി യ മുതൽ കവന്നൎതു കൂടാെത ഈ കള്ളെത്താഴി ലിെന യുക്തിേയാ 
െട നട ന്നതുെകാ അ വെര പിടികി വാനും കവച്ചൎെയ നി ൎ വാ നും വള 
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െര യാസം.
െബാംബായി:- െചന്നപ്പട്ടണങ്ങളി ലും മരണങ്ങൾ ൈദവകരുണയാൽ മുേമ്പത്ത
തിൽ വളെര കുറ എങ്കിലും ജനനങ്ങളിൽ മരണങ്ങൾ ഇ ം ഏറു . മഴ തര 
ത്തിൽ െപയ്തതിനാൽ കൃഷിക്കാരിൽ മിക്കേപർ ത ങ്ങൾ വിട്ട ഊരുകളിേല
തിരി േപായി കൃഷി നടത്തി തുടങ്ങിയിരി നവധാന്യ ങ്ങളുെട വില അ  
മായി താണുേപായി. അ നാഥകുട്ടികെളയും ബലഹീനന്മാെരയും േകാ യ്മ േപാറ്റി
വരു .
കണ്ണനൂർ:- െസപ്ത മാസത്തിൽ ആ േക 16¼ അംഗുലം മഴ െപയ്തിരി . ജനു
വരി 1 ൹ െതാ ഒേക്താബർ മാസത്തിൽ പെത്താമ്പതാം തിയ്യതിക്കകം ആേക
108¾ അംഗുലം മഴ വീണിരി . അരിയുെട വില കുേറശ്ശ താഴു ഒരു ചാ
അരി ഒ േക്താബരിെന്റ ആരംഭത്തിൽ രൂ. 12 ആയി രു ഇേപ്പാൾ ഒേക്താ 
ബർ 18 ൹ എ രൂ പ്പിക വി .
വടേക്കപടിഞ്ഞാേറ പകുപ്പിലുള്ള കു മാവൂനിൽനി (Kumaon) ഹിമവാൻ പവ്വൎ
തെത്ത കടക്കണ്ടതി ലിപുെലൿ എന്ന ക ണ്ടിവാതിൽ ഉ . ആയതു കട 
ലിെന്റ മട്ട ത്തിൽനി 16,500 കാലടി ഉയന്നൎിരിക്കയാൽ േപരിയ രത്തിെന്റ
അഞ്ചാറിരട്ടിച്ച െപാക്ക ത്തിൽ നി .
അഹ്മദ് നഗർ:- ചില ാഹ്മണർ കൂടി ഒരു ീെയെക്കാ ബേരാദയിെല പി
ഴുകിയ ത രാട്ടിെയ മൂത്തൎ ീകരി ഒരു സറാ േഫാടു അവളുെട േപ ൎ പതി 
നായിരം രൂപ്പി ക വാങ്ങിയിരി . തെന്ന കബളീകരിച്ച കാരം ഉണന്നൎ
ഉടെന സറാഫ് വഞ്ചകന്മാ രായ ാഹ്മണെര െപാലീ കാെര െകാ പിടിപ്പി 

എങ്കിലും മനുധമ്മൎത്തിലും മ ം ാഹ്മണെര ഹിംസി ന്നതു മഹാപാതകം
എന്ന വിധിെയ ഓ ൎ അന്യായത്ത നീക്കി യിരി .
ബങ്കളൂരിെല വ്യശാലയിെല െറാക്കം പണത്തിൽനി ഏകേദശം 42000 രൂ.
കാ ണാേത േപായി എ േകൾ .
അേമരിക്ക America.
െതേക്ക അേമരിക്കാവിൽ അെഗാസ്ത മാസ ത്തിൽ പുഴകൾ കവി വളെര
നഷ്ടം വരു ത്തിയിരി .
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