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THE NEW YEAR 1880
1880ആം ആ പിറ

േകരേളാപകാരി Daniel 1, ദാനിേയൽ ൧.
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ആ ൎകരുണകളാൽ മെറ്റാരു വഷൎാരംഭ െത്ത കാേണ 
ണ്ടതി ഇടവ . നാം എല്ലാവരും സഞ്ചാരികൾ എ മറേക്കണ്ടാ. യാ ാ 
വസാനത്തിൽ ശരീരം മേണ്ണാടു േചരുകയും ന െട ആത്മാവു സവ്വൎ സൃഷ്ടിെയ
ന്യായം വിസ്തരിപ്പാൻ അധികാരമുള്ള ൈദവ പു നായ േയശു ിസ്തെന്റ മുമ്പിൽ
ഒരു കയും േവണം. എന്നാൽ അ െപാള്ളരും ചപ്പരും പുല്ലരും പൂതലിച്ചവ 
രുമായിട്ടല്ല ിസ്തനാൽ സാരമാക്കെപ്പട്ടവരായി വിളേങ്ങണ്ടതി നാം ഈ ദുഷ്ട
േലാകത്തിൽ ന െട മുമ്പിലുള്ള േപാരും പാച്ചിലും അനിന്ദ്യരായി തിെകേക്ക 
ണ്ടതു. പൂവ്വൎ കാലത്തിൽ ദാേന്യലും മ മൂ കുലീന ബാല്യക്കാരും അന്യാധീ
നത്തിൽ ഉള്ള ബദ്ധരായിരിേക്ക നാേടാടുേമ്പാൾ നടുേവ എന്ന പതി യൻ മന
നിരസി എല്ലാറ്റിൽ ൈദവത്തിെന്റ ക നെയയും സാദെത്തയും മാണം
ആക്കി നല്ല േപാർ െപാരുതു ജയി തങ്ങളുെട ഭക്തിയനുസരണങ്ങൾ തക്ക

തിഫലം ലഭിക്കയാൽ നാമും ഇങ്ങേന അവരുെട വിശ്വാസധീരതകെള കുറി 
െകാ അവരിൽനി ം േശഷം സത്യൈദവഭക്തരിൽനി ം പഠി േയശു ി 
സ്തെന്റ കാൽവടുക്കളിൽ പിെഞ്ച ഒഴി േപാകുന്ന േലാകെത്തയും അതിെന്റ
േമാഹെത്ത യും തള്ളി യാചി ന്ന ഏവ ൎം ൈദവത്തിൽനി െസൗജന്യമാ 
യി കി ന്ന കൃപാമൂലം ദിവ സാദസമ്മതിയുള്ളവരായി തീേരണേമ. അതിന്നാ
യി ഉ ണ്ടാക്കിയ പാ എല്ലാവരും ദയേയാെട ൈകെക്കാള്ളണേമ.
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SACRED SONGS AND SOLOS
കീത്തൎ നങ്ങൾ

6. STANDING BY A PURPOSE TRUE
ദാേന്യലിൻ ൈധയ്യൎത്തിൽ–ധീരൻ എ നിൽ–
ൈദവധൃഷ്ട നല്ല േകാൾ–ൈധയ്യൎേത്താടു െചാൽ.
1. അഴകു തിരണ്ടയൂർ – പാരിട െവേയ്യാൻ
നെല്ലാളി െകടുത്ത ചൂർ–ബാബലിെല േകാൻ.
2. നിവസിപ്പവർ തദാ–ദാസർ ഒഴിേക

വസിപ്പതിന്നതാ–ദാസ്യെപ്പട്ടേയ്യ!
3. പരിചർ മന്നന്നായ്–േശാധിെച്ചടുപ്പാൻ
അരിംബദ്ധെര നന്നായ്–ഷണ്ഡൻ അടുത്താൻ
4. അരചകുല വിദ്യ–പാഠം കഴിപ്പാൻ
അരു ലസ്ഥരദ്യ–പാട്ടിൽ െപടുത്താൻ
5. മധുരഗന്ധ വ്യം–അമൃതം െചയ്താർ
മദിരമധു-ഗവ്യം–അഭ ൎകർ ഉണ്ടാർ
6. നൃപതി ഭൃത്യരിൽ–കൃപെയാടുങ്ങാ
തൃപ്തിെയാ ം നാല്വരിൽ–ഹൃദിവരുത്താ. 7. െയരുശേലം നിണേക്ക–ൈവധവ്യം
കേണ്ടാ
കരുതലർ പിെണേച്ച–ൈവകൃത്യം അേയ്യാ!
8. ജനനി വിധവയായ്–ചൂളതനത്താൽ
ജനകൻ െചാടിയനായ്–ശൂന്യവൃത്തിയാൽ.
9. അമ്മ മ പിര ം–ചാമ്പണി ം
വിമ്മിവിങ്ങി കര ം–കാണുന്നിെത ം!
10. അരുവയുെട ദുഃഖം ഓ ൎമളവിൽ
അരുതിെങ്ങാരു സുഖം–േഭാജനങ്ങളിൽ.
11. മന്നവനുരയ -എ െരപ്പതാർ ?
മന്നിലയുറ്റ െകാ –എെന്ന ന്നതാർ ?
12. പണ്ഡിത വിധിഭംഗം–ഭവി എന്നാൽ
ഷണ്ഡ മൃത സംഗം–ഫലി ം ബലാൽ,
13. ഖിന്നതയുടൻ ദേന്യൽ–സ്വാമിൻ, വിപ്പിൻ
ഖിന്നത്വം ഭവിക്കില്മൽ–ശ്വാസം െകടുപ്പിൻ!
14. അരുവലർ അ േന്ന–നാല്വെരെണ്ണാല്ലാ
അരചന്നരിശെത്ത–താങ്ങൾ െതാെടാല്ലാ
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15. പരനുെട വിഹിതം–ഉള്ളിൽ നിെനേപ്പാർ
നരപതി ക ിതം–ഒല്ലി നടേപ്പാർ.
16. പരനുെട ധമ്മൎെത്ത–നീതിയുടൻ േനാം
ഭരിപ്പതി ള്ളെത്ത–�ടു െകാടുേത്താം.
17. െമാഴിഞ്ഞിെതൻപുരാൻ: തീണ്ടൽ അക ിൻ,
ഒളിവകം ഭാവിപ്പാൻ–തീമ ഒഴിപ്പിൻ.
18. പഴുതരുൾക മഹാൻ–ബാലഭക്ഷണം
ഒഴിച്ചി കഴിപ്പാൻ –പാലഭജനം.
19. ഉ പരിപ്പ കൾ–ദാസ ൎ െകാള്ളാം;
തപ്പിെല്ലാ ം വപ്പികൾ–ആകയില്ല നാം.
20. ഉരക്കല്ലിൽ െപാന്നിൻ േചൽ-�ര ദിനം
ഇരിക്കരുത്തിെമ്മേയ്യൽ–വീയ്യൎെപ്പടണം.
21. ഉതവിമികും കത്തൎ ാ–ബ ത്വംെകാേണ്ട
ഉദ്ധരി ം ദയയാ–ബന്ധിച്ചവെര.
22. ഇത്ഥം ഉണന്നൎ ഷണ്ഡൻ–െമാഴി മുദാ:

ദ്ധ പക ൎ മന്ദം–വഴി ഇതാ.
23. ഷണ്ഡൻ അനുവദിപ്പാൻ–നീ െകാതിച്ച നാൾ
ദണ്ഡ്യനല്ല ഭവിപ്പാൻ–�ശ്വരവശാൽ
24. ബദ്ധർ െചാ നന്നിയാൽ ! അബദ്ധം വരാ!
ബന്ധിച്ച കരുണയാൽ–അഭംഗിതട്ടാ!
25. തനിച്ചിരുന്നഭ ൎകർ–െമാഴി തദാ:
ഒന്നി പട നികർ – േപാേരണം ഭക്ത്യാ.
26. ഭക്തവത്സപുരാെന്ന ം ഇ േന്ന
യുക്ത തികൾ വിനാ–നിന്ദയരുേത!
27. തികഞ്ഞവധി-പുമാൻ-േവഗം വിവരം
വകതിരിഞ്ഞറിവാൻ–േവശി ഗൃഹം.
28. വണങ്ങി പരി കാർ–ഇട നിന്നാർ;
അടങ്ങി ഥമക്കാർ–വല െറച്ചാർ.
29. പരി തിന്നികെള-േശാധിച്ച ഷണ്ഡൻ
പരുവം കണ്ടളേവ–േഗാപ്യ സന്നൻ.
30. കിണത്ത മുകത്തളിർ–ആന്നൎ ചുടരിൽ;
െകാഴുവുടൽ ഉൾതളിർ–കാരും അഴകിൽ.
31. ഷണ്ഡൻ െതളി െചാന്നാൻ:–പാരിs പുരാൻ
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ഖിന്നർ കനിഞ്ഞതു ഞാൻ-പാ ൎ തൃപ്തിവാൻ.
32. അ ർ െവന്നിെകാ -നീ– ംശിെച്ചേഹാവാ,
നിെ ാൿ െവെന്ന നഹി– മി വൃഥാ.
33. ശ ഗണം തടുപ്പാൻ–പുശ് ഛിച്ച സുരൻ
മി ജനം െപാറുപ്പാൻ–വിശ്വസ്ത പരൻ.
34. ഇവ ൎള്ളവധിെയ–േമാചനം തേന്നൻ;
ഇശ് ഛിച്ച അശനെത്ത–േഭാജ്യം ന േവൻ.
35. നല്ലിരി ള്ള പക്ഷം–മൂ വത്സരം
നലമ –വിപക്ഷം–ഊനം നിശ്ചയം
36. ബദ്ധർ നന്നിെപാങ്ങേവ–േക വണങ്ങി
ഉദ്ധരണം സ്മരിേക്ക–കൂറി തുടങ്ങി;
37. ഇഹപരങ്ങെള ം–ആളിയരുൾേവാൻ
ഇഹത്തിൽ മത്തൎ ്യെര ം–വാഴും നരേക്കാൻ.
38. അവൻ പുനലി ചാൽ–ആറ്റിനിെറേപ്പാൻ;
തവമനം ദയയാൽ–മാറ്റിവിടുേന്നാൻ.
39. ഭൃത്യരിൻ ഇളമെയ–പാത്തൎ നിത്യേനാ

ത്യ അരുൾ കടേല–ആദൃതനേല്ലാ.
40. അ ള്ള അലിവിനാൽ–ആനന്ദെപ്പേട്ടാം
ഇടുള്ള അളുക്കത്താൽ– ആയത്തെപ്പേട്ടാം.
41. പരമയരുൾപണ്ടം–കാ േവെച്ചേന്ന്യ
പരം വകയിെങ്ങാ ം– കാ കരുേത.
42. വിടെകാണ്ട ബദ്ധർ ആ-ബദ്ധനന്ദിയിൽ
ഉടമ പുതുക്കിതാ–വൃത്തസിദ്ധിയിൽ
43. സ്വ ദിനങ്ങൾക്കകം–ആ യം നിേന്നാൻ
സഹ പരദിനം–ആദരം നിേ ാൻ
44. അ വിശ്വസ്തെയ–കുറിച്ചവേനാ
അ ത്തിൽ ഭക്തിെയ–കുറിെച്ചണു്ണുേമാ?
45. അരുെപാഴുതിൻ ഫലം– േവണ്ടിെച്ചടുപ്പാൻ
കരുണ അനുദിനം– േവണം തുെണപ്പാൻ.
46. നിമ്മൎലന്തിരുമുമ്പിൽ–ആത്തൎ മനസാ
നിമ്മൎദയുണച്ചൎയിൽ– ാത്ഥൎ ിഞ്ജസാ
47. വിണ്മയ െതറികൾ മാരാത്തൎ ി നമ്മൎങ്ങൾ
വിട്ടി കഴി ം ാണാപ്പൎണം ഞങ്ങൾ.
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48. തശപഥം നേന്ന– ഏ കുനിഞ്ഞാർ
തിജ്ഞെയാ ംവേര–േനാ വരഞ്ഞാർ.

49. വന്നടു കുറിനാൾ–ഹാസം വരുേമാ ?
മന്നൻ കടുപത്ഥ്യത്താൽ–ശാസിച്ചി േമാ ?
50. ഷണ്ഡൻ അരച മ്പിൽ–ബാദ്ധ്യസ്ഥൻ നിന്നാൻ
പണ്ഡിതജനങ്ങളിൽ–സാദ്ധ്യം ഉണത്തൎ ാൻ.
51. സിദ്ധി–തിരുമനസ്സിൽ–േഭദി ന്നേതാ?
ബുദ്ധിഭക്തിയുക്തിയിൽ–േഭദം എണ്ണേമാ?
52. ചിന്ത െപരുമെകാേണ്ട– വീമൽ എ വാൻ?
സ്വന്തെര പരൻതെന്ന–വീ െകാ ന്നാൻ.
53. പരസ്യ തിഫലം–ഗൂഢഭക്തിേക്ക!
രഹസ്യ സന്നവും–ഊഢ ധൃതിേക്ക !
54. ഒളിവിൽ വിശ്വസ്തെര–ചുണ്ടിെതേഹാവാ
െവളിയിൽ-മന്ന ള്ളിൽ–പൂണ്ടിതു കൃപാ.
55. പണ്ഡിത ശിഷ്യെര ആരാ മന്നനാർ
ഖണ്ഡിപ്പിൽ–പരി കാർ–കാ മിന്നിനാർ.
56. ഇത്തരയുത്തരങ്ങൾ–ൈവഭവമിച്ചം
അത്തരം മുതിച്ചൎകൾ–വയ്യത്തിൽ െകാഞ്ചം.
57. സുര നൽ തക്കാർ– ആയ്നിന്നവേര
അരചൻ വൃത്തിക്കാർ–ആക്കിയുടേന.
58. സ്വനിഴലിെന വി ം–ആയത്തൻ വന്നാൽ
സ്വയം വരൻ വരി ം– ആ ൎകനിവാൽ.
59. ചിറ്റിമ്പയലകടൽ–േമാതുെന്ന വാർ!
ചു ം മത്തൎ ്യെരാടടൽ–േകാലുന്നതു പാർ!
60. വിഷയമദത്തിനാൽ–വീഴു ചിലർ;
വിഷതരുണികളാൽ– തീരു പലർ.
61. ജഡസുഖരതത്തിൽ–ഭീമർ കുഴ ം;
ജഡബുദ്ധി ബന്ധത്തിൽ–വീരർ കുടു ം.
62. മധുമുന്തിരിരസം–ക ം മദ്യവും
മദിരയവരസം–െകാ ം പലരും.
63. ചുക്കിരി വ കളും–മിഞ്ചിച്ചവെര
ചുക്കിണി പകിടയും–പി ം െമല്ലേവ.
64. ഉലകിൻ അൻപും വൻപും-വീ ം ശങ്കിേപ്പാർ
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അലശൽ െപടും–ന ം–മാൺപിൽ െകടുേവാർ.
65. െനഞ്ചത്തിൽ ക ം ന ം–േനാവും ഉണരാ
െനഞ്ചരും െകട്ടഴി ം–േപാകും തരസാ.
66. തൻെപരുമ െപരിേയാർ–താണുമുടിയും
തന്മിടുമ പുെളേപ്പാർ–ആണുമുഴുകും.
67. അഴന്നഴുകു സ്വായത്തസിദ്ധികൾ;
താെഴ കൃപായത്ത സിദ്ധികൾ.
68. കൃപപിടി ം പുല്ലർ – േതാലിയെപ്പടാർ;
ധൃതിതടു ം കല്ലർ–േപാരിൽ പടുവാർ.
69. തിരുമന മ ണം— േതടുന്നവരാർ ?
പരമ തിഫലം—േനടുന്നതിങ്ങാർ?
70. നായനുസരണം— തി വണം
നടയിരു െക ം— ദ്ധയും േവണം.
71. ഇ ിയജയം എത്താ—ത മടി ം,
ത യ ങ്ങൾെക്കാവ്വാ—മ ശക്തി ം
72. ഉലകുചുളിപ്പിനും—ചുളുങ്ങരുേത!
അഴകുര നിെന്ദ ം—കുലുങ്ങരുേത!
73. തിന്മ വര നി ാൻ—േമാഹം വധിപ്പിൻ!
നന്മ വരിെച്ചടുപ്പാൻ—േ ാഹം വടിപ്പിൻ!
74. ചതിമുടിമണിേയ–േപാരിൽ ജയിപ്പിൻ!
പതിയൻ വൽഗണെത്ത– േഘാരെമതിപ്പൎിൻ!
75. സുവിേശഷസത്യത്ത-ഓങ്ങിയുയത്തൎ ീൻ
സ്വവിശ്വസ്ത ജനെത്ത—ഓമ്പി പുലത്തൎ ീൻ!
76. പരനുെട വരങ്ങൾ–യാപന െകാൾ് വിൻ!
നിരന്തരം കരങ്ങൾ— യാചിെച്ചടുപ്പിൻ!
77. നചറയെന ത ം—ൈമന്തർ ഒടു ം.
മത്സരക്ഷമ അ ം—ൈമന്തർ അട ം.
78. സവ്വൎരക്ഷ ന വാൻ—േയശു ശക്തിമാൻ
സവ്വൎെരയും തുെണപ്പാൻ—ആശി ംപുരാൻ.
േചാനക്കൎണ്ടി േകരളൻ.
എ ം പറയാറു . ആയതു േകരളത്തിൽ വളരുകയില്ല. ദുല്ല ൎഭമായി എങ്ങാനും
കാണ്മാനുണ്ടാകുേമാ എ നിശ്ചയമില്ല. െവള്ളക്കാർ അതി െന്റ െസൗന്ദയ്യൎം
നിമിത്തം അതി വനരാജ്ഞി എന്ന മറുനാമം െകാ ടുത്തിരി .
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ഈത്തപ്പന ഈ രാജ്യത്തിൽ വളരുന്നിെല്ലങ്കിലും അതിെന്റ പഴം എല്ലാവരും സാ 
ധാരണയായി തി വരു ണ്ടെല്ലാ.
ഈത്തപ്പന കുരുവിൽനിേന്ന മുള ണ്ടാകു . േചന വണ്ണം െവ േക്കണ്ടതി
അതിൻെറ േമൽ ക െവ ം േപാെല പനയുെട കുണ്ട (മുരടു) നന്നായി തടിേക്ക 
ണ്ടതി മൂന്നാം ആേണ്ടാളം െതഴു വരുന്ന കുരു കെള മടക്കി കുരളിെന ക
െകാ അമത്തൎ ിയ േശഷം ആയവ െറ്റ നീ എങ്കിലും ആനയടിെവച്ച പന 
യുെട മട്ടലുകൾ നിലം െതാടാഞ്ഞാൽ അവറ്റിൻ തച്ച ചുറ്റിലും വല്ലഭാരം തുക്കി 
ക്കളയും. അതിനാൽ ത അധികം തടിക്കയല്ലാെത േവഗം വാടി ഉണ ന്ന
മ ട്ടലുകെള നീ കയും െചയ്യാം. ഈ പണി മുപ്പേതാ നാ േതാ വഷൎം ഈത്ത 
പ്പന ഒറ്റകാ ന്നവെര ം എടുേക്കണ്ടതു. പീറ്റപ്പന മൂ മു റിേയാളം (40 േകാൽ)
െപാ ം. ഈ പന െചാവ്വായി വളരുന്നതിനാൽ, നിെന്റ വളച്ചൎ പനേയാടു സദൃ 
ശം എ ം അവ പനേയാളം െചാ ള്ള വ എ ം2) തിരുേവദത്തിൽ പറയു .
ഉപ്പ ന ള്ള3) ഈറം നി ലവും വിേശഷിച്ച ഉറവുള്ള സ്ഥലവും അതിന്നിഷ്ടം.
അറവി മരുഭൂമിക ളിൽ ഈത്തപ്പനകളുെട പലമാതിരികൾ കാടുകാടായി വള◌ൎ 
ന്നാലും അ തിെന്നാക്കയും ഉടമക്കാരു . േവനിൽ കാല ം കണ്ട മട്ടലുകൾ
കരി മ്പ പച്ചയായിരി . മൂത്ത പനകൾ 8-10, മി യിൽ 25-30 കുല കളും
അവറ്റിൽ ചിലതി ആയിരേത്താളവും അതിൽ അധികവും പ ഴങ്ങൾ കാണു 

. മി േയാദ്ദ ൎൻ താഴ്വരകളിൽ പനകേളക്കാൾ ഫലി ഷ്ഠിയനാട്ടിലു ള്ളവറ്റി 
െപാക്കവും കണ്ടയൂ ം അധികമു . െകാ കാലത്തിൽ 6-10 വയ ള്ള

പിള്ളർ പനേയറി കുലമുറി അടിയിൽ നി ന്നവർ വിരി കാണി ന്ന തുണി 
യിൽ ഇ െകാടു ം. അതിന്നാ യി ചില ചുള കൂലിയായി കിട്ടിയാൽ അവ ൎ
മതി. ന െട നാട്ടിൽ െകാ കാല ള്ളതു േപാെല ആ നാടുകളിൽ ഈത്ത 
പ്പഴം െകാ മി െകച്ച സേന്താഷം ഈത്തപ്പന എണ്പതാം വയേസ്സാളം (ര
മുറിപ്പാടു തികയുംവെര) അനവധി കാ . അതിൽ പിേന്ന ായാധിക്യം ഏ
റുേന്താറും അനുഭവം കുെറ കുെറ വരു . ചില പനകൾ ഇ രു റ്റിൽ
പരം ആ നി േപാൽ. മെറ്റ രാജ്യങ്ങളിൽ കണി കാണ്മാൻ േപാലും കി 
ട്ടാത്ത ഈ ഈത്തപ്പനയുെട ഉത്ഭവെത്ത കുറി അറവികൾ ഒരു കബന്ധെത്ത
ഉണ്ടാക്കിയിരി ന്നതു തുേലാം ആശ്ചയ്യൎ മുള്ളതു. അെതെന്തന്നാൽ: മുഹമ്മദ്
നബി ഈ ദുനിയാവിലുള്ള കാല ത്ത് ഒരു ദിവസം സുൈബ ഒരു മിനുസമുള്ള
കെല്ലടു പൂഴിയിൽ കു ഴിച്ചി . അതിെന്റ പിറെക നബി ഒരു നാൾ അവ്വഴിേക്ക
വരുേമ്പാൾ ഒരു പുതുമയുണ്ടായി. ഓറ് പ മണലിെന്റ വുത്ത് കുഴിച്ചിട്ട കല്ല് മു 
െള ഒരു വലിയ ഈത്തപ്പനയായി തീന്നൎതു മാ മല്ല, ആ മരവും അ തിെന്റ
എകരത്തിലുള്ള കുരുേത്താലകളും നിലംവെരയും കുമ്പി നബി െയ നമ രി
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നില്ക്കയും െച .
ആസ്യയുെട പശ്ചിമദിഗ്വാസികൾ ഇ െപരുമേയാെട വണ്ണൎി ന്ന ഈത്തപ്പ 
നയുെട േയാഗെത്ത ചുരുക്കത്തിൽ വിവരിക്കാൻ േപാകു
മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടെന അറവികൾ ഈത്തപ്പഴം കാരക്ക അ ത്തിമുത 
ലായ പഴങ്ങേളാടു കൂെട ഈ പടിഞ്ഞാെറ തീരത്തിൽ വന്നിറ ന്നതു എല്ലാ 
വ ൎ ം അറിവുണ്ടേല്ലാ. ആ പഴം ഉത്സവ കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഇമ്പമുള്ള
സമ്മാനമായ്തീന്നൎിരി .
ഈത്തപ്പഴം മതൃ ള്ള ഗുരുവൃഷ്യഞ്ച ബൃംഹണം
ക്ഷേയഭിഘാേത ഓേഹച വാേതപിേത്തച ത ണം. �
എ ഗുണപാഠത്തിൽ കാണും കാരം ഈ മധുരപ്പഴം െകാ അറ വികൾ
പല പല തരമായ േഭാജ്യങ്ങെള ഉണ്ടാ . ആ ഒെരാറ്റ മാ തിരി പഴം െകാ
അവർ ൈവഭവേത്താെട ചെമ ന്ന പലഹാരങ്ങെള അന്യനാ കാർ കണ്ടാൽ
അതു ഈത്തപ്പഴം െകാ ണ്ടാക്കിയെത അ വ ൎ ഒരിക്കലും േതാ കയില്ല.
മദീനയിൽനി മക്കേത്ത ഹജ്ജി േപാകുന്ന യാണികൾ ഒരു മാസ 
േത്താളം നി ന്ന മാതിരിയിൽ അ വർ പലേപ്പാഴും അതിെന ഒരുക്കി വരു .
ഈ നാ കാർ ഈത്തപ്പഴം തി കുരു ചാടി കളഞ്ഞാലും അറവി കൾ അതി 
െന െകാ ം അത്യാശ്ചയ്യൎമായ ചില േയാഗങ്ങളു . ന െട നാട്ടിൽ കുതി 
െരകൾ് ം കാളകൾ് ം മ ം മുതിര പുഴുങ്ങി െകാടു ം േപാെല അറവികൾ
കുരു ഒെക്കയും കൂട്ടി േച ൎ മൂ നാലു ദിവസം െവള്ളത്തിലി െപാതിെഞ്ഞടു 

ആടുമാടുകൾ തിന്മാൻ െകാടു ം. പലേപ്പാഴും കുരു മിനുസമാക്കി ജപ 
മാലകേളയും ഉണ്ടാ ം. മക്ക മദീന എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച കച്ചവടപ്പാ 
ണ്ടികശാലകൾ ഉ . േകരളത്തിേല ചില ബന്തരുകളിൽ ബു (കാപ്പി) കച്ച 
വടം ധാനമായിരി ം കാരം അവിടങ്ങളിൽ ഈത്തപ്പഴ രുെകാ ള്ള
വ്യാപാരം ധാനം. േമൽ പറഞ്ഞ ര പട്ടണങ്ങളിേല വീഥികളിലും ഇടെത്ത 
രുക്കളിലും വീണു കിട ന്ന ഈത്തപ്പഴ രുക്കെള െപറുക്കി വി ന്നതിനാൽ
അേനകം പാവെപ്പട്ട ജനങ്ങൾ നാൾ കഴി േപാരു .
കുരു മാ മല്ല അതിെന്റ കുരുേത്താലയും അവ ൎ വളെര േയാ ജനമുള്ളതു.
ഈ േദശങ്ങളിൽ െതങ്ങിെന്റ ഓല െകാ പുരെകട്ടന്ന കാരം അറവികൾ
ഈത്തപ്പനേയാലെകാ എ യും വിചി മായി പുര േമയും. അത്താറു െകാ 

നാം മുറികൾ ഇടനിരയുണ്ടാ ന്നതു േപാെല അവരും കുരുേത്താലെകാ 
ഓേരാ മറയുണ്ടാ ം. കുണ്ടൻ പിഞ്ഞാണം, വട്ടി, കിണ്ണം, തളിക, കുരിയൽ,

െവറ്റിലപ്പാട്ടി മുതലായ സാധനങ്ങളും ഈച്ചയാ ന്ന വിശറിയും കട്ടിൽ കിടക്ക
േമശ മുതലായവ അടി തുട െവടിപ്പാ ന്ന മാച്ചിലും (ബുറു ം) ഉണ്ടാ ം. െച
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റിയ കായലുകളിൽ കൂടി നിവ്വ ൎിഘ്നമായി ഓടിപ്പാൻ തക്ക െചറുവക വള്ള ങ്ങെള
ഉണ്ടാ ന്നതു എല്ലാറ്റിലും ആശ്ചയ്യൎം തെന്ന. ാത്ത് തി ി എ ന്നീ നദിക 
ളിൽ കാണുന്ന മിക്കവാറും ഉരുണ്ടേതാണികൾ ഈത്തപ്പന െകാ ള്ളവ തേന്ന.
6-8 അടി നീളേത്താളം വളരുന്ന ഈത്തപ്പനയു െട മട്ടലുകൾ േവലി െക വാനും
കട്ടിൽ, തിര, തട്ടി, െപട്ടി, വിചി മായ പക്ഷി ടുകെള ഉണ്ടാ ന്നതി ം  
േയാഗി . കരിങ്കടലിൽ സ ഞ്ചരി ന്ന മിക്കവാറും കപ്പലുകൾ ം ആലാ 

ണ്ടാ ന്നതു ഇതിെന്റ നാർ െകാണ്ടേ . ബഗ്ദാദ് പട്ടണത്തിൽ ഈത്തപ്പ 
നയുെട തായിമരം െകാ പലവിധമായ ത മു സാധനങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി വി  
ന്നതു മിെക ച്ച കച്ചവടമായിരി . പിെന്ന ഈ നാട്ടിേല കരിമ്പന േപാെല
ഈ ത്തപ്പന മൂ മളവിൽ അതിെന്റ തായ്മരത്തി െപരു ഉറ കൂടുക യാൽ
ആയതു നടുവിട്ടം തൂണു മുതലായവറ്റി െകാള്ളി . രാ ജ. 6, അതല്ലാെത
ശലേമാ രാജാവു പണിയിച്ച ൈദവാലയമതിലു കെള നിരപ്പലകെകാ െപാതി 

അതിേന്മൽ ഈത്തപ്പന ചി ങ്ങെള െകാത്തിയ കാരം അറിയു .
മി യിേല പാഴിടങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാരം പണ്ടെത്ത മിസക്കാർ ഈത്തപ്പ 
നമാതിരിയാക്കി തൂണുകളും അതിെന്റ കുരളി ഉപമി തൂ ണിൻ തല കളും
വിചി മായി െകാത്തിയിരി ).
(േശഷം പിന്നാെല)

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1880 ജനുവരി 13

CHRISTOPHER COLUMBUS (by E. Hlbrck.)
നവേലാകാേന്വഷകനായ ിെസ്താഫ് െകാലുമ്പൻ

ിസ്താബ്ദം 1492ാമതിൽ െകാലുമ്പൻ എന്ന കീത്തൎ ിമാൻ അേമരി ക്കാ ഖണ്ഡ 
െത്ത കെണ്ടത്തി എ േകരേളാപകാരി (V 107ാം ഭാഗ ര സൂചകത്താൽ)
അറിയിച്ചതു െകാ പല ൎ ം ഈ ആളുെട ചരി ം േകൾപ്പാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാ 
കും എ വിചാരി അതിെന കീഴിൽ വിവരി .

ിെസ്താഫ് െകാലുമ്പൻ ഇതാല്യയിേല ജനുവാ3) പട്ടണ ിസ്താ ബ്ദം
1456ാം വഷൎത്തിൽ ജനി . ചിലർ അവൻ െദാേമനിെക്കാ എന്ന കുലീനെന്റ
മകൻ എ ം മ ചിലർ അവെന്റ അപ്പൻ ഒരു െന കാരൻ ആയിരു എ ം
പലവിധമായി പറയു . അതുെകാ അവെന്റ അഛ്ശെന കുറി ഒരു നിശ്ച 
യം പറവാൻ യാസം തേന്ന. 1470ാമതിൽ ഗണിതശാ ം അഭ്യസിേക്കണ്ട 
തി അവൻ പവീയിേല1) സവ്വൎകലാശാലയിേല േപാെയങ്കിലും 14 വയ
തികഞ്ഞ േശഷം അ വൻ കപ്പൽ ഓട്ടത്തിന്നായി വിദ്യാഭ്യാസെത്ത വി താൻ
ആദ്യം െചയ്ത കപ്പൽ യാ കൾ റൂമിസ്ഥാനം, ഇം ന്ത്, ഇ ന്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങ 
ളി േല ആയിരു . അങ്ങിെന കുെറ കാലം കഴിച്ചി െകാലുമ്പൻ പറ ങ്കിരാ 
ജ്യത്തിേല ലിസ്സേബാൻ എന്ന തുറമുഖപട്ടണത്തിേല േപായി അവിെടനി
െപെത്തൎ ാസേന്താ എന്ന ദ്വീപിൽ ആളുകെള കുടിേയറ്റി യവനും കീത്തൎ ിെപ്പട്ട
കപ്പൽക്കാരനും സുശീലനുമായ ഒരു ഇതാല്യെന്റ മകളായ െദാന്ന2) െഫലിപ്പ മു 
ഞ്ഞിസ് െദെപെര െല്ലാ എന്നവെള വിവാഹം കഴി . തനി കിട്ടിയ ീധ 
നത്തിൽ വലിേയാരംശം അവ ളുെട അഛ്ശൻ എഴുതിയ നാൾവഴി (ദിനചയ്യൎ)
പുസ്തകങ്ങളും വരച്ച പ ടങ്ങളും ആയിരു . അവറ്റാൽ െകാലുമ്പെന്റ വിദ്യാത്ഥൎ ി 
ത്വം വളെര വദ്ധൎിച്ചതു കൂടാെത അ മുതൽ അവൻ ഭൂമിശാ വും വളെര ജാ 

ത േയാെട പഠി െകാണ്ടിരു എങ്കിലും, തൻറ കുഡുംബെത്ത പാലി േക്കണ്ട 
തി ഗിേനയ എന്ന അ ിക്കകരയിേല േപാകുന്ന യാ ക്കാ േരാടു താൻ
േചരുകയും പടങ്ങൾ വര കയും െച േപാ . പിെന്ന അവൻ പാേത്തൎ ാസ 
േന്താവിൽ ചിലകാലം പാത്തൎ േപ്പാൾ തെന്റ പിറ ക്കാത്ത അപ്പഛ്ശനായ േപ 
െ ാ െകാേറെയാ എന്ന നല്ല കപ്പൽക്കാരേനാ ടു കഴിച്ച സംഭാഷണങ്ങളാൽ കി 
ഴേക്ക ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിേല അ ിക്കയു െട െതേക്ക മുന ചുറ്റി േപാകുന്ന വഴി 
യല്ലാെത േവെറ ഒരു വഴി ക െണ്ട വാൻ കഴിവുണ്ടാകും എന്ന വിചാരം അവ 
െന്റ മനസ്സിൽ ഉദി വ . എെന്തന്നാൽ ഭൂമി ഒരു േഗാളം എ വിജ്ഞാനി 
യായ അരി േസ്താെതേലസ്സ് വിചാരിച്ച കാരം അവനും നിനച്ചതുെകാ ഒരു
സ്ഥല നി കപ്പൽ വഴിയായി പടിഞ്ഞാേറാ പുറെപ്പ േപായാൽ ഒടുക്ക
അവിടത്തിൽ തെന്ന വീ ം എ ം എ ം അങ്ങിെന െച യ്താൽ ആസ്യയു 
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െട കിഴേക്ക കര ഇറ കയും അേ ാടം അറിയാത്ത നാടുകെള കാണുകയും
െച ം എ അവെന്റ ഊഹം ആയിരു . ആ തീരത്തിെന്റയും യൂേരാപ്പയുെട
പടിഞ്ഞാെറ കരയുെടയും ഇടയിലു ള്ള സമു ം അകലം കുറഞ്ഞെത അവ
വിചാരിപ്പാൻ അരിേസ്താ െതെലസ്സ്, െസെനകാ ീനിയുസ്സ് എന്ന ശാ ികളുെട
ഉപേദശങ്ങളും മെക്കൎാേപാെലാ, െമ വിൽ എന്ന കീത്തൎ ിയുള്ള യാ ക്കാരു 
െട വത്തൎ മാ നങ്ങളും അല്ലാെത േവെറ പല അടയാളങ്ങളും തുണയായിരു .
അവയാകേട്ട െസൻവിൻ്സന്ത് എന്ന പറങ്കിരാജ്യത്തിെന്റ മുനമ്പി പടി ഞ്ഞാ 
റു 450 നാഴിക ദൂര ള്ള അ ന്തിക സമു ത്തിൽ െവ പറങ്കി കപ്പൽക്കാരനായ
മത്തൎ ിൻ വിൻസന്തി പടിഞ്ഞാറുനി ഒഴുകിവ ചി ം െകാത്തിയ ഒരു മര 
െത്ത ക പിടിച്ചതും േപെ ാ െകാേറെയാവു അങ്ങിേനത്ത മെറ്റാരു മരെത്ത
െപെത്തൎ ാസേന്താവിൽനി ക പി ടിച്ചതും, െപ്താെലാേമയുസ്സ് ശാ ി വിവ 
രിച്ച ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല ചൂ രലുകൾ് തുല്യമായവ കുെറദ്വീപുകളിേല പടി 
ഞ്ഞാറുനി ഒഴുകിവ ന്നണഞ്ഞതും, ആ സമയ വിലാത്തിക്കാർ അറി
വന്ന മനുഷ്യവം ശത്തിെന്റ മുഖലക്ഷണത്തിൽ േഭദിച്ചിരി ന്ന ര പുരുഷന്മാ 
രുെട ശവങ്ങൾ േ ാേരസ്സ് എന്ന ദ്വീപിൻ തീര തിരയടി കയറ്റിയ കാരം
കണ്ടതും എന്നിവ തെന്ന.
(േശഷം പിന്നാെല ).
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BIBLE POETRY
സുവിേശഷ ഗീതം

പൂവ്വൎപീഠിക Preface
ി വാകിയ രക്ഷകൻ ത െട വത്തൎ മാനമിന്നേമ്പാടു െചാ വാൻ

ചിത്തതാരിൽ നിന മടിയനുള്ളത്തൽ തീ ൎ പാലി ക ൈദവേമ�
ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നായതു തെന്ന ൈദവവുമാകു
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടെതല്ലാമവൻ തന്നാൽ സൃഷ്ടിെയാ മവൻ കൂടാതില്ലേല്ലാ�
ആയവൻ താനേഹാ ജഡമാ മഞ്ഞീയുലകിൽ കൃപാസത്യപൂണ്ണൎനായ്
മായെമന്നിെയ വ വിശ്വാസികളായ ത െട ഭക്തജനങ്ങൾ് �
ൈദവമക്കളാവാനധികാരവുമായിരാനന്ദേമാെട െകാടുത്തിതു
േമാശയിൽനി വ ധമ്മൎം പുനേയ്യൎശുവിൽനി കാരുണ്യസത്യവും�
ഏതു കാല േമകനാം ൈദവെത്ത ഏെതാരുത്തനും കണ്ടി മില്ലേല്ലാ
ത െട മടി തന്നിൽ വാഴെന്നാരു നന്ദനനവെനെത്തളിയിച്ചിതു.�

൧. ഗ ിേയൽ ൈദവദൂതെന്റ വരവു Gabriel’s apparitions.
എങ്കിേലാ യവനന്മാെര െവെന്നാരു ശങ്കെയന്നിെയ രാജ്യങ്ങളാകെവ
ച വത്തൎ ിയായ്വാഴുന്ന െറൗമ്യനാം വി മിയാകുെമൗഗുസ്തഭൂപെന്റ�
ക നെകാെണ്ടഹൂദഭൂപാലനാെയ്കെപ്പഴുന്ന െഹേരാദാവു വാഴുേമ്പാൾ
ജകയ്യൎാെവ േപരുള്ളാരാചായ്യൎൻ ജനിച്ചിതബിയായുെട മന്ദിേര�
അഹ1േറാന്യജയാകും യലിശേബത്തവ കാന്തയായി ഭവിച്ചിതു
ദിവ്യധമ്മൎ മാണികളാകയാൽ ൈദവസന്നിെധൗ നീതിമാന്മാരിവർ�
സന്തതിയില്ലവ ൎയലിശബ വ2ന്ധ്യയാകുകകാരണമായി
അ യല്ലവർ ര േപരും മഹാവൃദ്ധതയുള്ളവരായിരുന്നിതു�
ഇങ്ങിെന വസി ന്നാളാരുദിനമ ൈദവാലയത്തിൽ ജകയ്യൎനും
ആചായ്യൎസ്ഥാനമയ്യൎാദ േപാെല െചന്നാശു ധൂപം കാ ന്ന േനര �
വന്നേനകം ജനം ബഹിഭ ൎാഗത്തിൽനി ാത്ഥൎ ി െകാണ്ടിരുന്നീടിനാർ
തത്സമയെമാരു ൈദവദൂതെന ത മന്ദിേര ധൂപപീഠത്തിെന്റ�
ദഃക്ഷിണ േദശത്തിൽ ജകയ്യൎനുമീക്ഷണം െച േപടിച്ചിേതറ്റവും
െചാല്ലിനാനഥ ദൂതൻ ജകയ്യൎേനാടുള്ളിെലന്തിനു േപടി നിണെക്കേടാ�
േകട്ടിരി നി െടയാ4 ചനാ വാട്ടെമന്നിയേശഷം മാേഹാന്നതൻ
5ത്വൽകുഡുംബിനി െപ നിണെക്കാരു സ മാരനുണ്ടാകുമവ നീ�
േപർ വിളി ക േയാഹന്നാെനന്നവൻ േനർ വഴി തിരി മേനകെര
നി െട ഹൃദി സേന്താഷമുണ്ടാകുമന്യേലാകരേനകരാനന്ദി ം�
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കത്തൎ ാവി മ്പിൽ മുമ്പനാകുമവൻ മദ്യവും വീ ം േസവിക്കയുമില്ല
പരിശുദ്ധനാമാത്മാവിനാലവൻ പരിപൂണ്ണൎനാം മാതൃഗേഭ ൎതെന്ന�
ഭൂതവാേക്കവം േക ജകയ്യൎനും േചതസി വിശ്വസിക്കാെത െചാല്ലിനാൻ
എ െകാണ്ടിതറിയു ഞാനുെമൻ കാന്തയും വയ ള്ളവരല്ലേയാ�
ഇങ്ങിെന ജകയ്യൎാവിെന്റ വാ േകട്ടിം6ഗിതജ്ഞനാം ദൂതനുമേന്നരം
െചാന്നിതു ഞാനകഖിേലശസന്നിെധൗ നിന്നിടുെന്നാരു ഗ ിേയലാകു �
നിെന്നാടീവിേശഷെത്തയറിപ്പാെനെന്ന ക ിച്ചയ 8 പരാപരൻ
െത കൂടാെത സംഭവിപ്പാനുള്ള േപാറ്റി ത െട വാ കളി നീ�
വിശ്വസിക്കായ്ക കാരണമൂമനായ്വി9ശ്വനാേഥാക്തി േപാെല വരുേവാളം
പാ ൎെമ പറഞ്ഞ ദൂതനും പാത്തൎ ിടാെതയവിെട മറഞ്ഞിതു�
ദൂതെനക്കണ്ടമുലം ജകയ്യൎനു ജാതമായ്വന്ന താമസകാരണം
ഓ ൎ വിസ്മയെപ്പ ജകയ്യൎെന കാ െകാ പാ ൎ ജനസംഘവും�
ജകയ്യൎാവും പുറ പുറെപ്പ ജനേത്താടുരെചയ്വാൻ കഴിയാെത
നിന്നേനരത്തവർകെളല്ലാവരും മന്ദിരത്തിലിവെനാരു ദശൎനം�
കണ്ടിെതാേന്നാത്തൎ േനരമാംഗ്യങ്ങെളെക്കാ കാണി പാത്തൎ വനൂമനായി
തെന്റ േസവാദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞനാൾ സ്വന്ത വീട്ടിൽ ഗമി ജകയ്യൎനും�
കാന്തേയാെടാ വാഴും ദിനങ്ങളിൽ10 സ്വാന്തേമാദം വരുമാെറലിശബ
ഗഭ ൎവും ധരിച്ച മാസേത്താളമ തമാെന്നൎാളി വാണീടിനാൾ �

18. ാപിയുള്ള ഒരു അദ്ധ്യക്ഷൻ, സത്യമായ വിധവ, നല്ല രാജാവിൻെറ
സന്മാഗ്ഗൎം (കായ്യൎാദികെള നട വാൻ തെന്ന), വീ കായ്യൎം നന്നായി നട  
ന്ന ീ എന്നിവെര െകാ എഴുതിയിരി ന്ന സ്ഥലങ്ങെള കാണിക്കാേമാ ?
19. ിസ്തീയ ആയുധവഗ്ഗൎത്തിെന്റ ഏഴ് ആയുധങ്ങെള പറ തരുേമാ?
(േമെലഴു Rev. J. Knobloch, Calicut.)
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CORRESPONNDENCE
ഒരു ക

േകരേളാപകാരി പ ാധിപർ അവർകേള!
മടിയന്മാരായ െചറിയ കുട്ടികൾ പഠിത്വത്തി അത ത്സാഹവും േത്യക
താ യ്യൎവും ഉണ്ടാകുവാനായി ള്ള സാരേമറിയ ഒരു ബുദ്ധി ഉപേദശം.
എല്ലാ മനുഷ്യരും െചറു ായത്തിൽ തെന്ന ജ്ഞാനെമന്ന നിേക്ഷപെത്ത േന 
ടി െവേക്ക ണ്ടതി േത്യകം താ യ്യൎെപ്പട്ട് ഉത്സാഹിേക്കണ്ടതാകു . അത
എെന്തന്നാൽ കഴി േപാ കുന്നതായ ഈ േലാകത്തിെല വ്യസമ്പത്തിെന
ഓേരാരുത്തൻ േനടി വ എന്നിരിക്കേട്ട. അ ത ഒ◌ാേരാേരാ കാരത്തിൽ നശി 

േപാകുന്നതും കള്ളന്മാരാലും മ ം നഷ്ടെപ്പടുന്നതും ആ യി അതിെന നാം ക
വരു േല്ലാ. ഈ േലാകധനം േനടിച്ചവെന്റ ജീവകാലം അ വസാനി ന്നതി
മുെമ്പ അത എല്ലാം നശി േപായി ദരി നായി തീരു അതിനാൽ ത െന്ന ഈ
േലാകധനം ഏതുമിെല്ല ം അേ സാരമുള്ളതെല്ല ം ആയ്ത ഏത കാരത്തി 
െല ങ്കിലും നശിക്കെപ്പടുവാൻ കഴിയുന്നതാെണ ം നമു തെന്ന അറിയാം.
എന്നാൽ ഇഹത്തിൽ നശി േപാകാത്ത ധനം മെറ്റാ . അതായ്ത ജ്ഞാ 
നം തേന്ന. അതിെന കള്ളന്മാേരാ മേറ്റാ െകാ േപാകേയാ െകാടുക്ക വാങ്ങൾ
ഇത്യാദികളാൽ കുറ േപാകേയാ െച ന്നതല്ലാ. ജ്ഞാനെമന്ന നിേക്ഷപം
ഒരുത്തൻ സം ഹി െവച്ച അതിൽ നി അേനകായിരം ആളുകൾക്ക വാ 
രിെക്കാടുത്താലും ആ നിേക്ഷപപാ ത്തിൽ മുമ്പിലുള്ള തിേനക്കാൾ എ േയാ
അനവധി വദ്ധൎി കൂടുന്നതല്ലാെത ഒരു േലശം േപാലും കുറവു വരുന്ന തല്ല അതു
ഏതു കാരെമ ള്ളതിെന കുറി ചില സാമ്യങ്ങൾ പറയാം.
ഒരു വിള െതളിയി നിറുത്തി എന്നിരിക്കേട്ട. അതിൽനി േവെറ ഒന്നി 
േല ക ത്തി എടുത്താൽ അതുെകാ മു ണ്ടായിരുന്ന കാശത്തി ഒരു

കാരവും കുറവു വരു ന്നതല്ലേല്ലാ.
ഉറവയുള്ള കിണരുകളിൽനി െവള്ളെത്ത കുെറ േകാരി എടുത്താൽ അ േമൽ
വ േചരുന്നതല്ലാെത വറ്റി േപാകുന്നതല്ലാ എന്ന കണ്ടറിവുണ്ടേല്ലാ. അതുെകാ 

നശി േപാകാത്ത ജ്ഞാനെമന്ന ഈ ധനെത്ത ഏവരും േനടുവാൻ ഉത്സാ 
ഹിക്കണം. സേവ്വൎശരനാ യ ൈദവം ജ്ഞാനത്തിെന്റ െവളിച്ചെത്ത ഈ കാല 
ത്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അവരവക്കൎ അ വരവരുെട ഭാഷയിൽ െവളിെപ്പടുത്തി
തന്നിരി ന്ന കാലമാകു എ ഓ ൎ േനാക്കിയാൽ നമു തെന്ന അറി 
യാം അത എെന്തന്നാൽ പൂവ്വൎകാലങ്ങളിൽ േവദങ്ങളും ശാ ങ്ങളും മ ം എ  
േയാ യാസെപ്പട്ട ഓലയിലും അേലഖയിലും മ ം എഴുതി വന്നിരുന്നതല്ലാെത
അച്ചടി ബു കളായി കണ്ടിട്ടിെല്ല തേന്ന പറയാം. ഈ കാലത്ത അച്ചടി
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എന്ന ഒരു സൂ ം മൂ ലം വളെര വളെര പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വരു . എ
മാ മല്ലാ മുൻകാലത്ത അേലഖയി ലും മ ം ആയി മറ കിടന്നിരുന്നവയായ
അേനക കീത്തൎ നങ്ങൾ േസ്താ ങ്ങൾ പുരാണ ങ്ങൾ ശാ ങ്ങൾ മുതലായവെയ 
യും പുസ്തകമാക്കി ചമച്ചതിെന ന െട ക കൾ െകാ കാ ണു ഈ വക ം
ഈ ൾവക ം മ ം ആയി ആ േതാറും എെ േയാ ആയിരം ഉറു പ്പിക ചില 
വു െച വരു . ഇങ്ങിെന ദയാലു ആയ ന െട രാ. രാ. ബഹുമാനെപ്പട്ട മഹാ
രാജ്ഞി അവർകെള എ േയാ വണക്കേത്താെട നാെമല്ലാവരും വന്ദനം െചാ 
േല്ലണ്ടതും േമ േമൽ ഐശ്വയ്യൎവും ദീഗ്ഘൎായു ം ശ ക്കളിൽനി ള്ള ജയവും
ഉണ്ടാകുവാനായി സൃഷ്ടിസ്ഥി തി സംഹാര കത്തൎ ാവായ സേവ്വൎശ്വരേനാടു  
േത്യകം ാത്ഥിക്കണം.
എെന്നാരു ജ്ഞാനേബാധകൻ.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

ആസ്യ Asia
അബ്ഘാനസ്ഥാനം കാബൂൽ. െനാെവ ൧൪൯ ര ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. തേഗാ 
വാ നാട്ടിേല ദ്വാബ് എന്ന സ്ഥലത്തി െസാഫികൾ എന്ന ജാതി െകാള്ളയി
ചി ല കുടിയാന്മാെര െകാന്നതിനാൽ ഒരു പടെയ അവ ൎ വിേരാധമായി അയ 
ച്ചിരി . ൬൭ ആം പട്ടാള ത്തിൽനി 54 േപർ ര മണി േറാളം ഈരാ 
യിരം ശ ക്കേളാെടതി ൎ നി ൧൭൦൦ െവടിെവച്ചിരു . ൧൯നു ബാ ലഹി 
സ്സാർ എന്ന അരണ്ണിെന (െചറുേകാട്ടെയ) നിരത്തി തീന്നൎിരി . വത്തൎ മാന 
ക്കമ്പി കാ ബൂേലാളം തീ ൎ എങ്കിലും മാറ്റാന്മാർ കൂട െട കമ്പികെള മുറി ന്ന 
തിനാൽ അക്ക ബിംബനത്താൽ (heliography) വത്തൎ മാ നം എത്തിേക്കണ്ടതി 

തക്ക കു കെള നി ശ്ചയിച്ചിരി . െകാന്നൎൽ മൿ ിഗർ ശ ൈവദ്യ 
നായ ബ , ഹായത്ത് ഖാൻ എന്നിവർ യാ ബ്ഖാെന കുറ്റക്കാരനാക്കി തീ ൎ  
ന്ന ഓേരാ സാരമുള്ള സംഗതികെള കൂട്ടിേച്ച ൎ ഭാരതത്തിേല േമൽേക്കായ്മെയ
ഉണത്തൎ ി . ആ യവ ൎ കായ്യൎേബാധം വരികയാൽ യാ ബ് ഖാെന ഭാര 
തത്തിൽ അയപ്പാൻ ക ിച്ചിരി . ദിെസ ൧ നു യാ ബ് ഖാൻ േശ ൎ
രിൽനി പുറെപ്പ 8 നു െപഷാവരിൽ എ ത്തി. അവെന മീരേത്താളം െകാ
േപാകു േപാൽ. അവെന്റ അന്തഃ പുരികമാർ (harem) കാബൂലിൽ ഇരി ം.
8 നു യാ ബ് ഖാെന്റ അമ്മായിയപ്പനായ മുസ്താഫിവജീർ അഹ ഖാൻ എന്നവ 
നും സഖരിയഖാൻ എന്ന വനും േകായ്മത്തടവുകാരായി ഭാരതത്തിേല പുറെപ്പ 

േപായി.
യാ ബ് ഖാെന്റ അമ്മായിയപ്പെന്റ ക യ്യിൽ രുസ്സ്യേക്കായ്മ അവ സമ്മാനിച്ച
ഒരു െവള്ളിചായപാ ം കൂടാെത രുസ്സ്യ ധാന മ ിയായ െഗാച്ചൎെക്കാപ്പ്  
ഭു ഒപ്പിട്ട പ ങ്ങളും ഇം ീഷ് േകായ്മ കിട്ടിയിരി . രുസ്സ്യേക്കായ്മ പുറേമ
േസ്നഹഭാവം നടിച്ചിരി േക്ക 1873 ആം വഷൎം െതാ അബ്ഘാനരു െട മനസ്സ്
വഷളാ വാൻ പണിെപ്പട്ടിരി . എ േവണ്ടാ േശർ ആലി ന െട േകാ 
യ്മേയാടു അഹമ്മതിപ്പാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ രുസ്സ്യേക്കായ്മ അവേനാടു: ഭയെപ്പ 
േടണ്ടാ ഇം ിഷ്ക്കാ ൎ കാബൂൽ പിടിേക്കണ്ടതി ര വഷൎം േവണം എ
ആശ്വസിപ്പി . ഈ േരഖകൾ ഉണ്ടാകയാൽ ഇനിേമൽ രുസ്സരുെട ചക്കരവാ
വിശ്വസിപ്പാൻ േപാരാ.
യാ ബ് ഖാെന്റ അമ്മ മകൻ തടവുകാ രൻ ആയി േപായതിനാൽ േകാഹിസ്ഥാ 
നക്കാ െര ദൂതന്മാെര െകാ ഇള വാൻ േനാ .
െനാെവ ൨൩നു ബാലഹിസ്സാരിെന മു െമ്പ ആ മിച്ച പടയാളികൾ എ നാ 

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1880 ജനുവരി 20

ഴിക േയാളം കാബൂലി അടു അം പടയാളി കെള കണ്ടേപ്പാൾ ഓടി േപാ 
യി എങ്കിലും ശ ക്തി കൂട്ടി ൈമതാന എന്ന സ്ഥലെത്ത പിടി പ്പാൻ േനാക്കി. അ
തെന്ന െബനബാദാ നിേല നിവാസികൾ പടത്തലവനായ േബ ക്കേരാടു േ ാഹം
കാണിച്ചതിനാൽ അവൻ ആ ഊരിെന എരിക്കയും സകലമുതലിെനയും നശിപ്പി 
ക്കയും െച . ദിെസ ൫നു- അബ് ഘാനപടയാളികളും മലവാസികളും ൈമ 
താന േകാട്ടയിേല വാഴിയായ ഹുൈസ്സൻഖാെന െകാ അവെന്റ ശവം തറി
കള .
ദിെസ ൮നു െകത്തസഖർ എ േപ െപ്പൎട്ട തീവണ്ടിപ്പാതയിൽനി 63 ദി 
വസം െകാ 63 നാഴിക പാത്തി വഴി തീന്നൎിരി . ൧൧നു തുക്കൎിസ്ഥാ 
നത്തിേല വാഴിയായ െഗാലാംഖാൻ ഇം ിഷ് ക്കാേരാടു വഴിെപ്പടാ െത 8 പീര 
ങ്കിേതാ കേളാടു സഞ്ചരി ന്നതി നാൽ േകായ്മ കാശീംഖാെന ആ നാട്ടി
മൂപ്പ നാക്കിയിരി . മു ി അലം എ ം മെഹാ െമദ് ജാൻ എ ം േപരുള്ള
ര േ ാഹത്തല വന്മാർ വലിെയാരു ൈസന്യെത്ത േശഖരി േശ ൎരിൽ തീൻ
പെണ്ടങ്ങെള വരാതാക്കിയതു െകാ േസനാപതിയായ മൿഫസ്സൎ ൻ അവ േരാ 
ടു െചറു നി ം ആ സമയം ഒരു കൂട്ടം കുതിരപ്പടയാളികൾ െകാ വരുന്ന 4
കാള േന്താ കാരുെട േമൽ 4000 ശ ക്കൾ വീണു കുതിരകെള െവടിെവച്ചതി 
നാൽ െകാ േപാ കുവാൻ വഹിയാെത തീ ള കൾ ആണി തെറ ശ  
ൈകയിൽ വിേടണ്ടി വ . ഉട െന െകാന്നൎാൽ മൿ ീഗർ കുതിരകാലാളുകെള
കൂട്ടി എതിരാളുകെള പായി കാളേന്താ ക െള വിടുവിച്ചിരി . നാ കാർ
അ ത െന്ന കാബൂലിലും ചു വട്ടത്തിലും ഒന്നായി േ ാഹിപ്പാൻ ഭാവിച്ചിരു .
കാബൂളിൽ ആ യുധം ധരിച്ച 30 കാബൂൽക്കാെര പിടി തട വിലാക്കി.
വടേക്ക പടിഞ്ഞാെറ പകു .–
ഒെക്താ ൧൪൲ ൽ നാഗമലകളിൽ െമാജമ നാഗർ എന്ന മലവാസികൾ ദമാ 
ന്ത് സാ ി െനയും ഇരുപതു ശിവായ്കെള യും ആറു െപാ ലീസ്ക്കാെരയും െകാ കള 
ഞ്ഞിരി . െകാ ഹിമ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഉണ്ടായ 130 ശിവായ്ക ളും ര നാ 
യകന്മാരും കുഡുംബങ്ങളുമായി നാഗർ പിടിപ്പാൻ േനാക്കിയതിനാൽ േവ ന്ന
ശിവായ്കളും െപാലീ ാരും അവരുെട സ ഹായത്തിന്നായി യാ യാക്കി. െകാ 
ഹിമ സമ ഗതിങ്ങ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്കിേട ൭൦൦ നാഗർ തുെണക്കായി വരുന്ന 
വെര തടു വാൻ ഭാവി എങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഒേക്താബർ ൨൭൲ െകാന്നൎൽ
െജാൻേസ്താൻ ൧൦൦ പടയാളികളുമാ യി െകാഹിമയിൽ എത്തി ൧൩ ദിവസം ശ
ക്കേളാടു എതി ൎ നിന്നവെര വിടുവി ൩ നായകന്മാരും ര മതാമ്മമാരും
ര കുട്ടിക ളും 537 നാ കാരും രക്ഷെപ്പ .
െനാെവ ൨൨൲ അങ്കാമിനാഗരുെട േകാ ട്ട ാമമായ െകാേനാമേയാടു ശിവാ 

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1880 ജനുവരി 21

യ്കൾ ഏക േദശം 10 മണി േറാളം േപാരാടി. 44 ശിവാ യ്കൾ പ േപായി. േകാ 
ട്ടയിൽ 4000 നാഗർ ഉണ്ടായിരു . അവർ അദ്ധൎ രാ ി േപാ യ്ക്കള . േകാ 
ട്ടയിൽ അനവധി ധാന്യം ഇം ിഷ് ക്കാരുെട ൈകയിൽ വ . ഈ െകാ േനാമ
1844, 1850 എന്നീ െകാല്ലങ്ങളിലും പിടി െപ്പട്ടിരു .
൨൭൲ നാഗർ വിട്ട േജാൿ സമ ാമെത്ത ശിവായ്കൾ എരി കള . 28൲ െഫ 
സിമ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മണേക്കാട്ടെയ നാഗർ പിടിപ്പാൻ േനാക്കി.
ദിെസ 2൲ ജബ് ജതാഴ്വരയിൽ പടയാളികൾ നാഗരുെട പടികെള എരി ഒരു
കൂട്ടം ക കാലികെള ൈകയിൽ ആക്കിയിരി .
അെഹ്മദാബാദ്. — െനാെവ മാസ ത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്തിൽ െബാംബായി െപാ
ലീസ്സ് അധികാരികൾ ൫൦ രൂപികയുള്ള െബാംബായി സംസ്ഥാന ഹുണ്ടിക 
കെള കള വായി ഉണ്ടാ ന്ന ഒരാെളയും അവെന്റ ഉ പകരണങ്ങെളയും ഇരുപ 
ത്ത ഹുണ്ടികക െളയും ക കിട്ടിയിരി . അതിനാൽ ആ നാ കാ ൎ
വലിയ ഉപകാരം വ .
സ ാസ്സ്.– ഈ സ്ഥലത്തിന്നടുേക്ക ൨൧ ഒേക്താ വലിെയാരു തീക്കപ്പൽ പാറ
േമൽ പാ തക ൎ േപായി. വല്ലാത്ത ഒരു വലുകപ്പലിെന പിടിച്ച ദിക്കിൽ 
നി െത റ്റി എ ഹി ആരും നശിച്ചിട്ടില്ല.
ഗു ർ.— െനാെവ ൧൯൲ ഒരു ചുഴ ലിക്കാ വളെര േകടു വരുത്തി. ഒേങ്കാൽ
ഖണ്ഡ ർ എന്നീതാലൂ കളിൽ എല്ലാ ഏരിക ളുെട ചിറ െപാ കയും പുഴകളും
ബക്കിങ്ങം േതാടും കവിയുകയും ചില തറകൾ ഒടു ക യും പുഞ്ചകൃഷി നശിക്ക 
യും െച .
രാജമ ി.— െബാദിലൂർ അമ്മൽരട്ടി എന്ന േ ാഹത്തലവെന പിടികിട്ടി. െച  
യ്യ നാ റു കവച്ചൎക്കാേരാടും അവിടവിേട അല മ്പൽ ആ . അവെനയും
കൂട്ടെരയും േതാ ിച്ചാലും കാട്ടിൽ േപായ്ക്കളയു .
പഞ്ചനദം.— ഭഗവൽ പുരിയിെല മ ഹാരാജാവിെന െനാെവ ൨൮൲ വാഴിച്ചി
രു .
കാലികാത.—ദിെസ ൧൨൲ ഉപ രാജാവു അരമെനെക്കഴുന്ന േമ്പാൾ ഒരു യു
രാസ്യൻ ഒരു പിേത്താ നി അവരുെട ശ കടത്തിൽ ര െവടിയും പിെഞ്ച 

ന്നതിൽ ഒരു െവടിയും െവ . ീ െകാല്ലി ഇതു ക ശകടത്തിൽനി ചാടി
ബാല്യക്കാരെന പിടി ഒരു െപാലീസ് ക്കാരെന്റ ൈകയിൽ ഏ ി . ഇവൻ മു 
േമ്പ ഒരു ാ ശാലയിൽ പാത്തൎ ിരു എ ം െവറിയും പി ം കൂട്ടീ ഈ
ചതി കുെല തുനി എ ം േകൾ .
യുേരാപ Europe.
റൂമിസ്ഥാനം.— സുല്ത്താൻ വാഗ്ദത്ത കാരം തെന്റ സാംരാജ്യെത്ത നന്നായി ഭരി
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ക്കായ്കയാൽ അം േക്കായ്മ ഒരു കൂട്ടം േപാർ ക പ്പലുകെള മല്ത്താവിൽനി അയ 
ച്ചിരു . ഇ നി ഒഴികഴിവു പറയുന്നതിന്നാവതില്ല എ സുല്ത്താൻ ക യുേരാപ 
യിലും ആസ്യയിലും തനി കീെഴ്പട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ പുതു മങ്ങെള നട വാൻ
ഏ (െനാെവ ൧൭൲) അവ െറ്റ നടപ്പാ വാൻ േബക്കർ പാഷാവിെന േമധാ 
വിയാക്കി ക ിച്ചിരി . ഭാഷമതം മു തലായ േഭദങ്ങെള േനാക്കാെത എല്ലാ
ചിറ്റാ സ്യക്കാർ പടയാളികൾ ആയ്തീേരണം എ നിശ്ചയിച്ചിരി .
അല്ബാന്യ. - െമാെന്തെന ീന ൎ അ ത്ബാന്യയിൽനി ഒരു പ ഏ ിേക്ക 
ണം എ ബല്ലീനിേല നിയമത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചി ണ്ടായിരു വേല്ലാ. െനാ 
െവ ൨൮൲ അ തിന്നായി തുനിയുന്ന അെഹ്മദ് മുക്താർ പാഷാ വിെന ഒരു കൂ 
ട്ടം അെന്നൎൗതർ ഗുസിെഞ്ജ യിൽ െകാ കള . ദിെസ ൭൲ അൽ ബാ 
നർ െവേലക്കയിേല എന്ന ഇടത്തിൽ െമാ െന്തെന ീനേരാടു എതി ൎ േതാ
എങ്കിലും ഇരുപക്ഷക്കാ ൎ വളെര ആളുകൾ പ േപായി േപാൽ.
ഇം . — പ േപായ അെബസ്സീന്യ മന്നനായ െഥെയാേദാരിെന്റ മകൻ അല 
മായൂ െനാെവ ൧൫൲ ലീദ്സിൽ മരി േപായി ച വത്തൎ ിനി ത രാട്ടിയവ◌ൎ 
കൾ വിന്ദ്സരിേല രാജെകാമ്മയിന്നടുത്ത നിലയറയിൽ അവെന അടക്കം െച 
േയ്യണ്ടതി അരുളിയിരി .
ഐലൎന്തിൽ േ ാഹമുള്ള സംഭാഷണ നിമിത്തം ചില പുള്ളിക്കാെര തടവിൽ
ആ കയും ഒ◌ാേരാ മത്സരകുലകൾ േഹതുവായി ഇം ന്തിൽ നി പടകെള
അയക്കയും െചയ്തിരി .
ഹി ാന്യ ഒേക്താബർ ൧൪൲ രാ ിയിൽ അറഞ്ഞ മഴ െപയ്തതിനാൽ മുസ്സൎ ്യ
(Murcia) എന്ന താഴ്വരയുെട േമൽ അംശങ്ങളിൽ ഓേരാ ആണാറു നിറ െസ 
ഗുര മുേന്ദാ എന്നീ പുഴകൾ നിറ അണിെക്ക കെള െപാട്ടി മുസ്സൎ ്യതാഴ്വരെയ
ഒരു വലിയ െപായ്കയായി മാറ്റിയിരി . 90,000 നിവാസികളുള്ള മുസ്സൎ ്യ നഗ 
രത്തിെന്റ ഉപനഗരങ്ങൾ മുങ്ങി 1000 വീടുകളും 500 ആളുകളും നശി 19,000
ആളുള്ളെലാക്കൎയും 58,000 ആത്മാക്കളുള്ള ഒരിഹ േവലയും മുങ്ങിയതിനാൽ
വീടുകൾ ം പള്ളികൾ വളെര േകടു തട്ടി ഏറിയ ആളു കളും നശിച്ചിരി .
െവള്ളം ഭയങ്കരമായി കയറിയതു െകാ രാ ിയിൽ വാഷ്പവിള കളും െക
അമാവാസി അടുക്കയാൽ ഇരുൾ തട്ടിയതു കൂടാെത െകാടുങ്കാ ഊറ്റേത്താെടയ 
ടിച്ചിരു . ചില ാമങ്ങളുെട വീടു തറകേള കാണു . ക കാലി ത മു
നവധാന്യാദികൾ ഇത്യാദികൾ െപരു ഒലി േപായി ഏറിയവർ ഇരപ്പാളി 
കളായി തീരുകയും െച . ( Mail. Oct. 24. 1879).
െനാെവ ൨൯൲ അൽേഫാൻേസാ രാജാവു മ ിദിൽ െവ മറിയ ിസ്തീന
എന്ന ഔ ിയ മഹാ ഭു ീെയ പാണി ഹം െചയ്തിരി .
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രുസ്സ്യ.— രുസ്സർ െകൗകസ് തുക്കൎിസ്ഥാനം എന്നീര വഴിയായി ഒ◌ാേരാ ൈസ 
ന്യങ്ങെള അബ്ഘാനസ്ഥാനത്തിൽ അയപ്പാൻ ഭാവി േപാൽ. തുെക്കൎാമ 
ന്നരുെട ൈകയിൽനി േതാല്മ അനുഭവിച്ച രുസ്സർ അവരുെട രാജ്യം പിടിച്ചി
േവണമേല്ലാ അതിൽ കൂടി കടപ്പാൻ. ഒേക്താ ൨൮൲യിേല വത്തൎ മാന  
കാരം 30,000 രുസ്സപടയാളികൾ മദ്ധ്യാസ്യയിേല േപാവാൻ ക ന കിട്ടി 
യിരി എന്നാൽ കുളിർ െകാ പാടില്ലാെത വ . ദിെസ ൨൲ രുസ്സ്യ
ച വത്തൎ ി തീവണ്ടിവഴിയായി െമാസ് ക്കാവിെലെക്കഴുന്ന േമ്പാൾ ഒരു െപാ 
ട്ടി െതറി സംഭവിച്ചെതങ്ങെന എന്നാൽ : ചില നാസ്തികതനക്കാർ ച വത്തൎ ി
ഈ വഴിയായി വരുന്ന വത്തൎ മാനം അറി ഒരു വീടു കൂലി വാങ്ങി തീവ 
ണ്ടി പാതയടിേയാളം കന്നവും അതിൽ െവടിമരു ം ഇ ച വത്തൎ ി കട  

എ വിചാരിച്ച തീവണ്ടിവലി വന്നേപ്പാൾ തീ െകാടു അതിെന െതറി 
പ്പിച്ചിരി . നിശ്ചയിച്ച കാരം അല്ല മാറീട്ടേ വണ്ടികൾ ഓടിയതിനാൽ
ച വത്തൎ ി ൈദവകരുണയാൽ െതറ്റിേപ്പായിരി . അവർ ൫൲ പിേന്നയും
സുേഖന സൻെപതസ്സ്ൎ ബുഗ്ഗൎിൽ എത്തിയിരി .
ആ ിക്കാ Africa
സു ത്യാശമുന.— ബൂസ്സ്ൎ എന്ന ലന്ത കുടിേയറ്റക്കാ ൎ ഇം ിഷ് േകായ്മെയ
അനുസരിപ്പാൻ മനസ്സില്ല േപാൽ, കീെഴ്പട്ടിേട്ട കഴിയൂ എ ീ ഗാന്നൎത്ത് വൂൽ 
സ് േല അവ ൎ ഉത്തരം ക ിച്ചിരി . (െസപ്ത. 30൲). നാതാലിേല ദബ്ബൎ ൻ,
െമാസമ്പിൿ, സൻസിബാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്കിേട വത്തൎ മാനക്കമ്പി തീ◌ൎ 
ത്തിരി . ദബ്ബൎ നിൽനി ഏദനിേല (aden) കമ്പിവത്തൎ മാനം അയ 
പ്പാൻ തക്ക വണ്ണം കടൽനിലക്കമ്പിയി തീത്തൎ ിരി .
െതൻ അേമരിക്കാ South America
െനാെവ ൨൫൲ ചീലിക്കാ ൎ െപരുകാ ൎ ം െബാലിവ്യക്കാ ൎ ം ആയി നട 
ന്ന യുദ്ധത്തിൽ ചീലിക്കാർ ജയം െകാ ഒരു േപാർകപ്പലിെനയും ൨൭൲യിൽ
ഇക്കിൿ നഗര െത്തയും പിടി . പിെന്ന ദിെസ ൪൲ തരാവാക്കാവിൽ െവ
ഇരു ൈസന്യങ്ങെള േതാൽപി അരീക്ക നഗരെത്ത വളഞ്ഞിരി .
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