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ഡ�ന� പപ�യ�നന  (  , ) Dana Point California ക�ല�പഫ��ണ�യ� ത�രത� ഒര� ത�റ� ത�റമ�ഖ 
പ�ണമ�ണന . എല�വ�ഷവ�% മ��ച�' നട��) ത�മ�%ഗല+ള�തട ആപഘ�ഷ��നന (   Festival of

) Whales ല/0ണ0�നന  ആള�കള�ണന ഇവ�തട എ��പചര�)തന . മ�2വ�മല എല� വ�ഷവ�% 
ത34റ%ബറ�'    Tall Ships Festival ഉ% ഇവ�തട നട��റ�ണന  (ഉയര% ക9ട�യ പ�:ര+പള�ടന ക9ട�യ 
പഴയ ര�ത�യ�' ഉ< പ�=>').   Ocean Institute ആണന ?ശAമ�യ ഈ ആപഘ�ഷ% 
3%ഘട�>�0�)തന . പഴയക�ല ?ത�പ% വ�ള�പച�ത�) പ�:ര ക>ല�കC ആയ പ�'ഗ�മ�% സ�ര�റന  
ഓഫന ഡ�ന പപ�യ��റ�% (      ) Pilgrim and Spirit of Dana Point ആണന ഇത�നന പനതGതത% 
തക�ട�0�)തന . 3ഞ�ര�കതളയ�% തക�ണന ഈ ക>ല�കC ക�ല�പഫ��ണ�യ� ത�ര+ള�ല9തട 
3ഞര�0�പമ�C അവര�തട ഓ�LകC രണ� ന9റ�ണ�കC0ന പ�)�പല0ന  3ഞര�0�% . പ�'ഗ�% 
എ) പ�യന ക>' തവറ�% വ�പന�ദ 3ഞ�ര��ന�യ� ത�� ക9��യ ഒ)ല , മറ�ചന 1835 ' ഇപത 
ത�ര�ന അട�� മതറ�ര� ക>ല��തറ പക�>�ണന ! ന9റ�' ത�തഴ ആള�കC മ�2% ഉണ�യ�ര�) 
ആ മണ' ത�ര�ന അ)ന ആര�ണന ക>ല�' എ��യതന ? എന�ന�ണന വ)തന ? ഇതത�ത0 
ഓ�0�പമ�C ഇ)ത� പ�'ഗ�% ക>ല�' യ�2 ത�യ�)വ� അറ�യ�തത തത) മതറ�ര� 
പല�ക��പല0ന  പപ�ക�)� ......ഇ)ന ഈ ത�റമ�ഖ നഗര��നന പ�'ഗ�% എ) പഴയ ക>ല�' 
വ)�റ+�യ ഒര�ള�തട പപരന ആണന ന'കത>��ര�0�)തന  എ)ന ഓ�0�പമ�C അത�തവ�% ഒ>% 
ആക�%/യ�% ഒര� 3ഞ�ര�യ�തട ഹGദയ��' ത�ട�0�% !
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റ�ച��ഡ� ഹ
�റ� ഡ�ന ന�യ�

അതത�വശത� നലല�� ട�ബത�ണ� ഡ�ന ജന��ത�  (1815) . അ�� റ��� ഡ� ല!�റ� ഡ�ന സ#ന�യ  ഒ� കവ� 'ട� 

ആയ��* . അത�ന�+ ലക�, ഡ�നക� അതത�വശത� നല വ�ദത�ഭത�സ� ക�ട� . 1831 + !വ�ഡ� കക�ക3ജ�+ പഠ�6കമ�8 ആണ� 

ഡ�ന9ലട ജ#വ�തത�ല: ;<ധ�ന വഴ�ത�ര�വ� ഉണ�BCത� . ഒ� വ�ദത�ഭത�സ സമരത�+ പലEടതത�ന�+ ക�ട�യ 

സലF�ഷ� കഴ�ഞ� കക�ക3ജ�+ ത�ര�ലക എത�യ ക�:� . അഞ��പന� ബ�ധ�, കഡ�KLലട പക+ എത�യ ഡ�ന , ത�ലറ 

ക�N� ശക� പPലക പPലക റ9* എC സതത� ലQടക:�ലടയ�ണ� മനസ�:�ക�യത� . ത�യ��*S TUക വ�യനയ� 

പഠനത�ന� ത+ക�:� ഒ� വ�ര�മ� ആവശതമ�ലണC� കഡ�K  വ�ധ�ലയXത� . അY  ക�സ� ലവSക�  അക�:ത� ഒഴ�B 

ക�:ത� സ�ധ�രണ ത�രലഞടക�LS ഒ� [കറ�പത� ഗ��ഡ�  ]  ആണ� '^ക�  ഉപകദശ��ത� . പല_ ഡ�ന9ലട മനസ�+ 

മലറ�C�യ��* . ഒ� കY+ യ�aയ�യ��* ഡ�ന9ലട ച�cയ�+ . 

അങ�ലന 1834 ആഗസ� പത�ന�:�� ത#യത� കബ�സh ത#രത� നiരമ�ട��C പ�+ഗ�� എC കY:�+ ഒ� മ �ന� സ#മ�� ആയ� 

ഡ�ന കട* 'ട� . ലതകക അകമര�ക9ലട ലതകക അറമ�യ ക!�h kനമ�  (Cape Horn) tറ� ക�:�കഫ� ണ�യയ�ല:യ�യ��* 

കY:��ലറ യ�a . രw പ�xരങ8 ഉണ�യ��C പ�+ഗ#മ�ന� 26.4 m ന#3� ഉണ�യ��* . അതരത�+ അC� ന�:വ�+ 

ഉണ�യ��C ഇതര� അകനക� കY}ക3�+ ഒC�യ��* പ�+ഗ#k� , പല_ തങ~ലട ഒ� സ! യ�a�ക� �:� കY}�, തങ~� 

ചര�aത�+ എ*� ഓ മ�കലYട�� കപ�Bകയ�ലണC� അത�ല: കജ�:�ക�  അറ�ഞ��C�ല !!

പÉണ� മണ�കയ�ലട കY+ തട�+ എത�യ ഡ�ന9ലട കയ�+ രw �C� വ ഷങ3�ക:ക� കവwC Pണ�ക~� മÖ സ�ധന 

സ�മഗ�ക~� ഉണ�യ��* . 'ട�ലത സcതസ!ച�ര�ക3�യ കപന9� ഡയറ�9� . പ�C#ടS ദ�വസങ3�+ കY:�+ യ�aയS 

ഒ�കങ8 ആയ��* . ഒ� കക�ക3Ü മ�ര�ലറ മ�നമ�നത കവഷത�+ ന�*� ന�വ�കലന പ�ക� കവഷത�ക:6S പക � 

ഡ�ന നകC ആസáദ�, . അങ�ലന തàത ഒ� ലതക� ക�Ö വ#ശ�യ ശന�യ�â <ഭ�തത�+ പ�+ഗ�� പPലക കബ�സ� ത#ര� 

വ�^ . യ�a അയയ�� എത�യ '^ക�കര�കട� , കബ�സ� ത#രകത�കട� വ�ട പറ9വ�കന�; കY+ തട�+ ന�*ലക�ണ� ഈറ� 

മ�ഴ�കക3�ലട ആ മകന�!ര ത#രകമ�* കന�ക�ക�ണ�കന� ഡ�നയ� സമയ� ക�ട�യ�ല . "അലതടക� " , " ഇത� ലചയ�  " 

എC�ങലന9S അ: �ക86� കY+ തട�+ 'ലട9S പരക� പ���:�ന� ഇടയ�+ ഡ�നക� ഒ� ക�രത� പ�ട�ക�ട� . ഒ� 

ന�വ�കലന ജ#വ�ത� ത�� കനരലത കകടകപ�ല:യല !

പ�കറC� Q�യറ�â ഡ�ന ക�ത�യത�  കപ�ല: കY:�+ അBധ� ഇല�യ��* . അC�യ��* എല�വ 6� ഡçട� ഷ�ഫ�  ത�ര��� 

ലക�ടതത� . റ, കഴ�ഞകY�8 കത�èറലന kഖ� കY+ തട�+ <തത_ലY^ . അകë!� യ�aലയYറ� ഒ� പ�ട� ക�രതങ8 

പറലഞE�}� അവസ�ന� പറഞ ക�രതമ�ണ� ഡ�നക� നകC "കബ�ധ��ത� " .

""Q�� പറ9Cത� കകട� പണ�ലയടത�+ Q�ലന�� നലവന�ലണC� ന�ങ8ക� കത�*� Q�� പറ9Cത� കകട� പണ�ലയടത�+ Q�ലന�� നലവന�ലണC� ന�ങ8ക� കത�*� . . അതലലE�+ ഇത� അതലലE�+ ഇത� 

കപ�ല:�� ക�ട�3ലന ന�ങ8 ജ#വ�തത�+ ഒര�ക}� കw kട�ല കപ�ല:�� ക�ട�3ലന ന�ങ8 ജ#വ�തത�+ ഒര�ക}� കw kട�ല ""

അC�ദതമ�യ� പ�+ഗ�� ഒXC ഒ� ജയ�}� കY�ത�� ഒ� 

ജയ�+ വ� ഡനമ�യ� ഡ�നക� കത�C� . ത�� 

അറ�ഞത�കനക�8 'ടത+ അധ�ക�രങ8 അക�:ത� 

കY:�+ കY�ത�നണ� എC� മനസ�:�യ� . കY:�ല: starboard 

+ (വ:ത� ) ആയ��* ഡ�നക� വ��� ( ഡçട� ) ക�ട�യത� . വ��� 

അവസ�ന�6കമ�8 ഒ� ലബ+ അട�6� . അകë!ലതകപ�ല: 

തലC ആദത കY+ യ�a ലചñC മലറ�� ലചLYക�രലന ആണ� 

'ട�ന� ക�ട�യത� . ഒ� പ�ട� ക�രതങ3�+ ലപ�P അഭ�<�യ� 

ഉണ�യ��C അവ  ലപടC� തലC '^ക�ര�യ� . യ�a9ലട 

ആദത ദ�വസങ3�+ കട+ ലത3�ഞ� ശ�cB� ;óരB� ആയ� 

കത�C� . 

ലത3�ഞ ആക�ശത�ല: ന_aങ8 ഡ�നലയ കന�ക� ലവ~ലക ച�ര�, . ത�ലറ ത#�മ�ന� ഏറB� നC�യ� എC� കത�C�യ 

ദ�വസങ8 ആയ��* ഡ�നക� അത� . പല_ എല�� മ�റ� മറഞത� ലപ�ടCലന ആയ��* . തങ8 ഉട� തലC ഗ8ഫ� 

സ#മ�+ എത�ലYട� എC� ഒ� ഓഫ#സ  വ�3�, പറö . മ�ന� ഇ�w 'ട� . ത�രമ�:ക8ക� ആവശതത�+ 'ടത+ ഉയര� 

ലവ�ത�യ� ഡ�നക� കത�C� . പ�യക8 t�^വ�� കത�èറ� ഓ ഡ  ഇ^ . അത� ശകമ�യ കട+ക�റ� ഉട� തലC തങല3 

സó ശ�6വ�� വ�� ! "  

എല�വ�� ഒ�മ��� എല�വ�� ഒ�മ��� !!! " !!! " കY�ത�� അ:റ� കY�ത�� അ:റ� . . കനത മഴõS�ക8 ലഡക�+ പത�6C ശബ� കകട� ഡ�ന ഓട� kക3�+ എത� കനത മഴõS�ക8 ലഡക�+ പത�6C ശബ� കകട� ഡ�ന ഓട� kക3�+ എത� . . 

tÖ� ന�*� 'വ� വ�3�ക~� അനവധ� ന� കëശങ~� tÖ� ന�*� 'വ� വ�3�ക~� അനവധ� ന� കëശങ~� ! ! 
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ആ~ക8 അകങ�^� ഇകങ�^� 

ഓട� നട* പണ�ലയട6* . 

കട+ ഇ3ക� മറ�9വ�� Pടങ� . 

ഓട� ലചC� മÖSവലര 

സ!�യ�കണ� എ*ലണE�}� 

അത�ന� കഴ�9C�ല . ക�}ക8 

ന�:ത� ഉറ6C�ല . 

ആട�9:9C കY:�+ ഡ�ന പ: 

തവണ അട�ലതറ� വ#à . 

തന�ക�ന�9� " കട+ ക�}ക8 " 

ആയ�ട�ല എC� ഡ�നക� 

മനസ�:�യ� . 'ട�ലത കട+ 

ലച��ക�ലന ആര�ഭB� ! ശ ë�, 

വശ�ലകലടE�}� ആ 6� ആ 

സമയലത കജ�:�ക3�+ ന�*� 

ഓട�ലയ�3�6വ�� 

ആമ�യ��C�ല . ഈ അവù 

രw ദ�വസ� ന#w ന�* !

അങ�ലന ഒടവ�+ ആഗസ� ഇ�പത�ന� മ�ന� ലത3�ö. കട+ ശ�cമ�യ� . വ#w� ഒര�ക+ 'ട� ഡ�ന സáû ക:�കകതക� പറ* 

. എ*� ര�വ�ല: കY+ത^ üത�യ�6C രw മണ�†  കജ�:� കഴ�ഞ�ട�ണ� <ഭ�ത ഭ_ണത�നS ഏX മണ�ക8 

അട�6Cത� . ഓകര� കജ�:�ക86� ഇടയ�}S ഈ മണ�ക8 വവകCര� ¢8 വ�ടകമ�8 ഉS മണ�ക8 ആയ� ആണ� ഡ�നക� 

അനഭവലYടത� . ഇത�ന�ലട പട�ഞ�കറക�  കപ�C രw കY}ക8 കണത�ണ� വ�ശ�:മ�യ നടകട:�+ ഡ�ന കണ ഒകര ഒ� 

കവറ�ട ക�N� !

ലസèറ�ബ  ഏഴ�ന� കട:�+ കഡ�8ഫ�നകല3 ക�ണ�� Pടങ�യത� . ഡ�നക� Tത�യ ഒ� അനഭവ� ആയ� . ഒകK�ബ  ഒC� 

£ധന�â , പ�+ഗ�� §മധത കരഖ കടC� ലതകക�^S <യ�ണ� Pട * . ത�ലന�� ന�വ�കന�യ� എലC�ലക ഡ�ലനക� കത�C� 

Pടങ� . ഒകK�ബ  അഞ� Q�യറ�â , കബ�സ� വ�ട കശഷ� ആദതമ�യ� കര കw . •സ#:�യ� ത#ര നഗരമ�യ Olinda ആയ��* 

അത� . വബകന�6:റ�©ലട വ#ടക~ലട കമ+†രക8 കണത� ച�: ന�വ�കലര ആകവശഭര�തര�ക�യത�യ� ഡ�ന9ലട ഡയറ�യ�+ 

ക�à*ണ� . വ#w� ലതകക�ട�  കപ�� കത�L� ക�റ��ലറ ശക� 'ട� വ* . Gale എC� വ�3�6C (63 87 km/h) – ശക�കയറ�യ 

ക�റ� ആണ�ലത* പര�ചയ സമC  ആയ ന�വ�ക  പറö . നവ�ബ  ന�:�ന� T: ല� നല മöണ�യ��* . അC� 

ലഡക�+ എത�യ ഡ�ലന മഞ�+ Tതö ന�+6C രw ദá#Tക8 അകല: കw . കഫ�ക� :ണ� ദá#Tക8 ആയ��* അത� . 

അലത , പ�+ഗ�� ക!�h kനമ�കന�ട�  അട6കയ�ണ� !

പ�+ഗ�� ഇകY�8 കഫ�ക� :ണ� ദá#Tക86� പ�റകഗ�ണ�യ� വØകരയ� ( ച�:�9� 

അ ജന#ന9� ഉ8ലYടC ദ_�ണ അകമര�ക9ലട ഏറB� ലതകക അറ� ) 

ഇടയ�©ലട ആണ� ലതകക�ട�  ലപ�∞ലക�ണ�ര�6Cത� . വവകCരമ�യകY�8 

തàത വടക� ക�റ� വ#ശ� Pടങ� . പ�xരത�ലന ത:യ+ ഉണ�യ��C രണ�� 

കമറ� , ±റ� കബ� ഡ� വസഡ�+ ഒ� 'റ� ദá#പ� <തത_ലYടCത�യ� വ�3�, 

പറö . Staten ദá#പ�യ��* അത� . ശ�cമ�യ കട+ ............ പ�+ഗ�� ലമലല 

ക!�h kനമ�കന�ട�  അട6കയ�യ��* . നവ�ബ  അഞ� £ധന�â നകC 

ലത3�ഞ ഒ� ദ�വസ� ആയ��* . ര�a�യ�+ ആക�ശത� മഗല� കമഘങ~� 

ലതക� ര�ശ� <തത_ലY^ **. 

  ****ദ_�ണ� ∂കഗ�3ത�+ ന�*� മ�a� ക�ണ�BC രw ഗ�:ക�ക8 ആണ� ദ_�ണ� ∂കഗ�3ത�+ ന�*� മ�a� ക�ണ�BC രw ഗ�:ക�ക8 ആണ� Magellani∫ Clouds. Magellani∫ Clouds. 

ലതക� ര�ശ� ലതക� ര�ശ� (Crux) (Crux) ര�ശ�Ωത�യ�+ ക�ണലYടC ഒ� ന_a വç!� ആണ� ര�ശ�Ωത�യ�+ ക�ണലYടC ഒ� ന_a വç!� ആണ� . . ഇവ രw� പണ� ഇവ രw� പണ� 

kത+കക ന�വ�ക ക� ദ�ശ� മ�പ�ന�ക3�ണ� kത+കക ന�വ�ക ക� ദ�ശ� മ�പ�ന�ക3�ണ� . . ദ_�ണ�യനകരഖ ദ_�ണ�യനകരഖ (tropi∫ of ø∫apri∫orn) (tropi∫ of ø∫apri∫orn) കഴ�9കമ�8 കഴ�9കമ�8 

ആണ� ഇവ രw� ഇa ലത3�മകയ�ലട ആക�ശത� ത:യ kക3�+ <തത_ലYടCത� ആണ� ഇവ രw� ഇa ലത3�മകയ�ലട ആക�ശത� ത:യ kക3�+ <തത_ലYടCത� ..
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അങ�ലന അവസ�ന� കബ�സണ�+ ന�*� TറലYട� Ωതത� ¿റ� അമP ദ�വസങ86 കശഷ� 1835 ജ�നവര� പത�ന�:� 

£ധന�â പ�+ഗ�� സ�c� ബ� ബറ Pറkഖത� നiര� ഉറY�, . വവകCരകത�ലട ഡ�ന9� റ, കപ�� 'ട� കബ�ട�+ 

ത#രകതക� Pഴö . ആ സമയത� ആ ഉ8കട:�+ മലറ�� കY}� ക�ട¡ണ�യ��* . അത�ല: കജ�:�ക�  ( 'ടത}� 

സ��ഡ� വ��� ദá#Tക�  ) മലറ�� കബ�ട�}� ഇകത സമയത� ത#രമണö . പ�ട� പ�ട�9� ഒ� ലവ,kS അവ�ലട Pഴ��+ 

പ�+ഗ�� ന�വ�ക ക� TPമയ�യ��* ! ത#രലമത�യകY�8 സനത ആയ��* . ആ~ക8 ഒലക വ#ട� പറ� Pടങ� . ത�ര�ഞ� 

കട:�ക:ക�  കന�ക�യകY�8 പ�+ഗ#k� മകറ കY}� ഇ�3��ലറ മറവ�+ ത:ലയടകY�ലട ന�+6Cത� ക�ണ�മ�യ��* . 

ഡ�ലന9� 'ട�� ത#ര� കw ത# 6കമ�8 സമ�cരമ�യ� ത#രമണ�ഞ സ��ഡ� വ��� ദá#Tക�  ത#രõണ�യ��C 

"ചര6ക8 " തങ~ലട കബ�ട�ക:ക� കയÖകയ�യ��* . അത� കണ ഡ�ലന ലനടവ# Y�^ . ക�രണ� അവ  ഉടലന തലC 

Pടങ�� കപ�C കജ�:� അത�യ��* ! പ�+ക�:ത�  California hide trade എC� <ശUമ�യ √ഗലത�:� സ�ƒരണ� !!

California Hide TradeCalifornia Hide Trade

ആയ�രത� എ≈Lക~ലട Pടക� 

kത+ ഏത�ണ� പത� വലര 

ക�:�കഫ� ണ�യ� ത#രങ3�+ 

കY}ക~ലട ച�കര ആയ��* . 

മ�ലത� കണക�ന� ഏകLക3�+ 

പര*ക�ട6C ക�ട6C 

ക�:�കഫ� ണ�യ� 

കമ��+¡റങ3�ല: 

ക*ക�:�ക~ലട ലത�:�9� 

ലക�X¡� കശഖര�ക�ന�യ��* 

ഈ വരവ� . ഇങലന വ�C 

കY}ക8 ഒലക9� ഒXC ∆Y  

മ� കÖക8 ആയ��* . 

ക�:�കഫ� ണ�യയ�ല: Ωഷ� § ഉടമക8ക� ആവശതമ�യ Tകയ�: , വവ� , പഞസ�ര , സ�+ക� , കക�ടh , ലത�Y�ക8 , 

ത�രക8 , വ«ങ8 , കതയ�: Pടങ�യവയ�ണ� ഈ കY}ക8 ന�റലയ . ഇവ ക�:�കഫ� ണ�യക� ക� ലക�ടത� പകര� √ഗ 

ലത�:�9� ( hides) ലക�X¡� (tallow) ആയ� ആണ� ഇവ മട…Cത� . ഈ √ഗകത�:�ക8 സ�c� ബ� ബറ9ലട ത#രത� ഇ^ 

ന�വ�ക  തലC ഉണക�, ഉ¡ കത∞,, മടക� കബ�^ക3�+ ആക� കY:�+ എത�കണ� ! ഡ�ലന9ലട പ�+ഗ#k� ഇകത 

ക�വടത�ന� തലCയ�ണ� ഇവ�ലട എത�യ�ര�6Cത� . ന�~ക8 ന#~C ഈ കട�Yണ� ഉട� ആര�ഭ�6� !!! 
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Staten Island

അതത�വശത� നല ക�റ� :ഭ��കത�ലട കY�ത�� വശങ3�ല: പ�യക8 'ട� ന�വ ത� സട��ഗ� ലസയ�+ Pടങ� . ര�a� 

എ^മണ�കയ�ലട കമ+തട�+ ന�*� " എല�വ�� ഒ�മ��� !!!! " എC ആകക�ശ� കകട�ണ� ഡ�ലന kക3�ക:ക� ലചCത� . ലതക� 

പട�ഞ�റ� ന�*� കLത��ണ ഒ� 'റ� ക�  കമഘ� ആക�ശലത ക#ഴക� തങ~ലട ത:യ kക3�ക:ക� ഉ�w വ�C 

ക�âയ�യ��* ഡ�ലന കണത� ! "ക!�h kനമ�ന സá�ഗത�!! " ച#ഫ� കമറ� എവ�ലട ന�കC� പറ9Cത� ലക^ . പ�+ഗ�� 

ഇ3ക�യ�ട� Pടങ�. S∫uppers ( ജ:� കY:�+ ന�*� ഒXക� ക39Cയ�ട� ) വലര ത�രക8 വC�ട�, . അലത�� ക�3ര�a� തലC 

ആയ��* . ലവ~6കവ�3� മഴ9� ആ:�Yഴ� വ#â9� ഒ� കപ�ല: തലC (Sleet) നട* . ലവ~Y�ലന ആയകY�8 കY+തട� ന�റലയ 

മö വ#à ന�റഞ��* . അC� kത+ ക!�h kനമ�  വ�ടCത� വലര <ഭ�ത വ���+ ഉSവ ക� ഓകര� ഗ�സ� ബ�യ  

കത�èറ� അനവദ�, . പ�ലC റ, ന�8 ഒകര ര#ത�യ�+ ആയ��* ക�:�വù . പക+ ശ�cB� ര�a�യ�+ കക�3�3കB� . 

ഇത�ന�ലട നവ�ബ  ആL വത�ഴ�â , ഡ�ലനക� രw മണ�†  tക�� പ�ട�ക�നS അവസര� ക�ട� 

പ�കറC� ര�വ�ല: ത�മ��ഗ:ങ~ലട ച#റ+ കകട�ണ� ഡ�ലന തട�+ ലചCത� . റ, മ�റ� ഏകഴ� എകട� എണ� ജ:� ലക�ണ� 

Õത�ര� കത�6*ണ�യ��* . അലത�� Tത�യ അനഭവമ�യ� . നവ�ബ  ഒ�പത�� ത#യത� Q�യറ�â വവകCര� അകല: 

ക!�h kനമ�  <തത_ലY^ . ക�:�വù പഴയത� കപ�ല: തലC Pട * . നനവ�+ ന�*� 'ടത+ നനവ�ക:ക� 

എCത�യ��* അവù . ഇത�നക� ഡ�ലന കട+ ജ#വ�തB� ആയ� ലപ��തലY^ Pടങ�യ��* . എC�+ കY�ത�ലന 

ന� ëയമ�യ ലപ�മ�റ� അകë!ത�+ മട¡3വ�ക� . കരയ�+ ലചC�+ ആദത പണ� കY:�+ കY�ത�നS അധ�ക�രങ8 

ലവട�,�6വ�� കവണ ക�രതങ3�+ Œ∂ പത�Y�കണ� എC� ഡ�ലന ഉറ, . ക�റ��ലറ ശബB� പ:കക8 ലQ�…C ക�� 

ക�ലര ഒ�9� 'ക� വ�3�ക~� ഇലലE�+ ഉറകkണ�� എC�യ� ഡ�ലന9ലട അവù . കY+ വ�ട�+ റ, ന�ക3ക� ഉറക� 

വര�ല എC� പര�ചയ സമCര�യ ന�വ�ക  പറö . ര�വ�ല:9� വവCരB� ച�യ ട�6C കനരമ�ണ� ന�വ�ക  

"സá�തÉത� " അനഭവ����Cത�  . എ*� ക�^C സ# ബ�ƒÖ� , തàത ഉണക ഇറ��9� കട* കപ�യ എല� ദ�വസങല39� 

ഒകര കപ�ല:യ�ക� . കY:�+ എല� ക�രതങ~� ദ�വസB� ഒകര കപ�ല: തലC ആയ��Cത�ന�+ കട:�+ <കതതക��� 

എലcE�}� സ�ഭവ�6C ദ�വസങ8 മ�aമ�ണ� ത�� എണ�Lœ എC� kത� C ഒ� ന�വ�ക� പറഞത� ഡ�ലന ഇകY�X� 

ഓ മ�6മ�യ��* . ന�� ത�രലയകY�ല: പണ�ലയട6� മÖSവ  നലമ കXതലയകY�ല: കണക�6� ! ഇത�യ��* ഒ� 

ന�വ�ക� . ഇത�ന�ടക�  സ�ഭവ�6C ലചറ�യ ലചറ�യ ക�രതങ8 കപ�}� വ:�യ തമ�ശക3�യ� സE+Y�, വ�യ PറC� 

ച�ര�6വ�� മകറത� ന�വ�കലന കപ�ല: ഡ�ലന9� ശ#:�, .



അC� നവ�ബ  ഇ�പത� അ– ലച�വ�â ആയ��* . കനര� ലവ~തകY�8 

“ലര കട:�+ ഒ� ന#: കമഘ� <തത_ലY^ . സമയ� കപ�� കത�L� അത��ലറ 

ന#:ന�റ� മ�റ� പ�യ�യ� Pടങ� . അവസ�ന� അവ�ലട പ� തഴ¡S മകന�!രമ�യ 

ഒ� ദá#പ� <തത_ലY^ ! അത� Üവ�� ലഫ ണ�ണസ� ദá#പ� ആയ��* . 1704 

kത+ ന�:– ലക�ലങ8 അ:ക�ണ  ലസ+ക� ക� ഒറയ� ത�മസ�� ù:� ! 

ആ കഥകകട� ഡ�ന�കയ+ ഡ#കഫ� കറ�ബ��സh ’കസ� എC ചര�aത�+ 

ച�ര<ത�ഷ� കനട�യ കഥ� പ�aലത ◊ഷ��� ജ#വ�Y�� ദá#പ� !!! ഒ� ന�വ�കന� ഈ 

ദá#പ�കന�ട� <�യ� കത�C�� കവലറ ക�രണ� വലP� കവകണ� ? എc�യ�}� 

ദá#പ�+ ഇറ…വ�� ഡ�കന6� അവസര� ക�ട� . ശ∂ ജ:� കശഖര�6വ�� വ:�യ 

വ#Yക~� ആയ� ആണ� ലചL കബ�^ക3�+ അവ  അവ�ലട ലചCത� . കബ�സ� 

വ�ട കശഷ� പ�+ഗ�� ആദതമ�യ� ¿റ� �C�� ദ�വസ� നiര� ഇടP� ഇവ�ലട ആണ� . 

ഡ�ലന ക#ശയ�+ റ, Tകയ�: ക�ത�യ��* . അത� ദá#പ� ന�വ�സ�ക8ക� 

ലക�ടõ പകര� നല പഴങ8 വ�ങ� . ച�:�യ� പട�3ക�ലര ധ�ര�3� ദá#പ�+ 

കw . അവ ക� നല Ÿട� കവണമകa . പല_ പ�+ഗ#മ�+ Ÿട� വ�+6വ�� 

ഉണ�യ��C�ല . നല ശ∂ ജ:� :ഭ�6� , പ�ലC എല� തര� പഴങ~� വ�39� ! 

പ� �ട� ന�+6C ലചL മ:ക~� ദá#പ�ലന ത:…� വ�:…� tറ� ഒXC ലചL 

അ�വ�ക~� !!! ഡ�ലന ത�ലറ ജ#വ�തത�+ കണ ഏറB� ;óരമ�യ 

ù:മ�യ��* Üവ�� ലഫ ണ�ണസ� ദá#പ� . ത�ര�ലക കY:�+ എത�യ�^� 

ര�a�യ�+ ഡ�ലനക� ഉറക� വC�ല . ദá#പ�+ ന�*� <ക�ശ� ഒ*� 

വ�*ണ�യ��C�ല . എE�}� ത�ലറ ഡçട� സമയത� ഡ�ലന ഇ�3�ക:ക� 

കന�ക�യ��C� കറ�ബ��സh ’കസ�ലയ ക�ന�വ�  കw . ത#രത� പ�റ�വ�  

ന�+6C പട�3ക��ലട ന#ണ 'വ}ക8 മനഷതലനത�യ� കത�C�യ�ല . ഒ� 

തàത ക�റ� വ#ശ� .... പ�കറC� കനര� T: CകY�8 പ�+ഗ�� വ#w� അത� 

വ�ശ�:മ�യ പസഫ�ക�ലന മ�റ�©ലട ലതC� ന#…കയ�യ��* .....

പ�C#ട� ക�:�കഫ� ണ�യ� ത#ര� വലര9� പ�+ഗ�� Tത�യ ക�âയ�+ ഒ*� കണ�ല . ഇത�ന�ടക�  കY:�നകത� ഉS ലചറ�യ 

കകടപ�ടക8 പര�!ര�, . ഓടക~� വ�S}ക~ലമ�ലക ട�  ലക�ണ� അട, . പ�ലC ലപയ��L� ലച⁄ . ഈ പണ�ക8 കY+ യ�a 

Pടങ�യ�+ പ�ലC എല� ആറ�� മ�സB� ലചകയണത�ണ� . എല� ന�വ�ക�� 'ട� കച C�ണ� ഈ പണ�ക8 ഒലക9� ത# തത� . 

ഇത�ന�ലട ഡ�സ�ബ  പലത��പP ലവS�യ�â പ�+ഗ�� രണ�� വടB� §മധത കരഖ കക�സ� ലച⁄ . ആദത� ലതകക�ട� 

ആയ��ലCE�+ ഇകY�8 വടകക�ട� ആലണC� മ�a� . അങ�ലന ക�€മസ� എത� . പല_ ന�വ�ക ക� ഒ� <കതതകത9� 

ഇല�യ��* . എല� ദ�വസലത9� കപ�ല: അP� കട* കപ�യ� . അകങ�^� ഇകങ�^� വ�ഷ� ലചയ� എല�വ�� ഒ� ക�€മസ� 

�ഡ�  വ�ത� ത# õ . ര�a�യ�ല: ഭ_ണകത�ലട�Y� ക�ട�യ ക�€മസ� പ� കകയ�യ��* ആലക ഉS ഒ� വതതത�സ� . റ, 

ദ�വസങ86 കശഷ� ഡ�ലന കത�èറലന അനവ�ദകത�ട� 'ട� ത�ലറ ത�മസ� ത�ഴലത ലഡക�+ ( steerage) ന�*� 

kക3�:ലത ലടക�ക:ക� (fore∫astle) മ�റ� . ന�വ�ക�ലട അഭ�<�യത�+ ഒര�8 ശര�6� ന�വ�ക� ആCP കഫ� ക�സ�:�+ 

ക�ട6കമ�8 ആണ� . അവ�ലട 'ടത+ സá�തÉത� ക�^� മ�aമല സ#ന�യ  ന�വ�ക  അവ�ലട ആണ� ഉSത� . അവ�ലട 

അനഭവ� 'ട� കകട�ല: ഒര�~ലട ന�വ�ക പഠന� Õ ത�യ�fi .
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നവ�ബ  പത�ന�:� ലവS�യ�â പ�+ഗ�� ക!�h kനമ�  tറ� ദ�ശ മ�റ� ച�:�യ� ത#രങ3�©ലട വടകക�^S <യ�ണ� ആര�ഭ�, . 

ഇത�ന�ലട New England എC� കപര�യ ഒ� ത�മ��ഗ:കവടകY+ പ�+ഗ#മ�ന� എത�ര�യ� വ* . "¿റ�യ��പത� ദ�വസങ8ക� kകC 

നçകയ� ക�+ ന�*�" നç ഇ�ഗണ�ല: കY�ത�� ഉറലക 'വ� . " ലത�≈റ� രണ� ദ�നങ8 kകC കബ�സണ�+ ന�*� " പ�+ഗ�� 

മLപട� ന+ക� . അത�യ��* കY}ക8 തമ�}S !Uദ�ന ചടങ� . അധ�ക� ത�മസ�യ�ലത ഒ� ലചറ�യ ത�മ��ഗ:കവട 

ലന·കയ�+ ആറട� ഉയരkS , നç ഇ�ഗണ�ലന കY�ത�� കത�èറ� കജ�ബ�  ലടറ� പ�+ഗ#മ�+ എത�ക� * . പസഫ�ക�ല: 

സ വ കരക3�}� കY}ക3�}� അറ�യലYടC <ശUന�യ കY�ത�ന�ണ� കത�èറ� ലടറ� . പ�+ഗ#മ�ലന കY�ത�കന�ലട�Y� 

റ, കനര� ച�:വഴ�ക�ലനത�യ ലടറ� , ഒ� ത�മ��ഗ:കവടകഥ പറയ�� ആര�ഭ�, . മണ�†Lക8 ന#ണ ആ കഥ അവസ�ന� 

ലടറ�ക� സác� കY:�ക:ക� കപ�ക�� തക അന':മ�യ ഒ� ക�റ� വ#ശ�യത�ലന Pട C�ണ�  പ�ത� വഴ�യ�+ 

അവസ�ന�Y��ത� .. ര�a� എട� മണ�കയ�ലട പ�+ഗ�� വ#w� വടകക�^S യ�a Tനര�ര�ഭ�, . ക!�h kനമ�+ ധ�ര�3� കw 

വC��C ആ+ബകട�സ� പ_�ക~ലട എണ� റö വ�Cത� ഡ�ലന Œ∂�, .

നവ�ബ  പലത��പP ത�E3�â ഏവ 6� ഒ� കLത 

ദ�നമ�യ� മ�റ� . " കവഗ� ! എല�വ�� ഓട� വ„ !!!! " ഈ 

അ: � കകട�ണ� ഡ�ലന കY+ തട�+ എത�യത� . ഒര�8 

ത�, പ�9C കY:�+ ന�*� ത�കഴക� വ#ണ�ര�6* !!!! 

പ�യ� മരത�ല: ച�ലറ പണ�ക8 ത# 6വ�� കയറ�യ 

കജ� ജ� ബ�+മ  എC ന�വ�കന�ണ� അബ∂ത�+ പ�ട� 

വ�ട� ത�കഴക� വ#ണത�  . തàY�ലന ലചL6വ�� കര�മ6Y�യ� 

ഇട��C കജ� ജ� , കY:�+ ന�*� കബ�ട� ഇറ6C 

കനരത�ന kകC തലC ആഴകട:�+ മറഞ��* . 

<ത#_ലയ�*� ഇലലE�+ കപ�}� ഒ� മണ�†കറ�3� കട:�+ 

ത�രഞ കശഷമ�ണ� ഡ�ലന ഉ8Yലട9Sവ  പ�+ഗ#മ�+ 

ത�ര�ലക എത�യത� . ന�വ�ക  അങ�ലന ആണ� . 

സ�ധ�രണക�  <ത#_ വകവ�ടC അവùയ�}� അവ  

<ത#_ വകവ�ട�ല , <കതതക��� ഒ� സ!<വ തകന� കവണ� 

ആകമ�8 !!!! കരയ�+ ഒര�8 ലപ�ടCലന മര���+ 

അയ�~ലട ശര#ര� നÂലട 'ലട റ, മണ�†Lക8 ഉണ�B� . 

അത� ആ മരണ� ഒ� യ�ഥ� തത� തലC ആണ� എC� നÂലട 

മനസ�ലന പ�വലYടത�� ഉപകര�6� . എC�+ ലപടC� 

ഒര�8 കട:�+ വ#ണ� മറഞ�ക:� ?? അത� ഒ� ന�വ�കലന 

മനസ� അ�ഗ#കര�ക�� ദ�വസങ8 ലറ എട6� . ലഡക�ല: 

'ക� വ�3�ക86� ആകക�ശങ86� ഇടയ�+ ഒ� ശബ� 

റ9� ! കയLക8 kL6�കപ�X� അയയകമ�X� രw 

കരങ~ലട റവ� നÂക� അനഭവലYട� ! മ�സങ3�യ� ഒകര 

എണത�+ ഭ_ണത�ന� ഉണക ഇറ�� വ�3മ�യ��C 

പ�ചകക�ര� അC�ദത� മ��� വC ഒ� കഷണ� എടõ 

കട:�ക:ക�  എറ�ഞ� കജ� ലജ kXവന� കഴ�കകണ എC� 

പറö ഈറ� മ�ഴ�കക3�ലട കട:�ക:ക�  എറ�9Cത� 

ക�ണ�ന�വ�ലത ü∂ര�യ ന�വ�ക  കപ�}� ത: ന�6Cത� 

ഡ�ലന കw ! പല_ പ�+ഗ�� kകC�ട� തലC ത�6കയ�ണ� 

.........
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അങ�ലന അവസ�ന� കബ�സണ�+ ന�*� TറലYട� Ωതത� ¿റ� അമP ദ�വസങ86 കശഷ� 1835 ജ�നവര� പത�ന�:� 

£ധന�â പ�+ഗ�� സ�c� ബ� ബറ Pറkഖത� നiര� ഉറY�, . വവകCരകത�ലട ഡ�ന9� റ, കപ�� 'ട� കബ�ട�+ 

ത#രകതക� Pഴö . ആ സമയത� ആ ഉ8കട:�+ മലറ�� കY}� ക�ട¡ണ�യ��* . അത�ല: കജ�:�ക�  ( 'ടത}� 

സ��ഡ� വ��� ദá#Tക�  ) മലറ�� കബ�ട�}� ഇകത സമയത� ത#രമണö . പ�ട� പ�ട�9� ഒ� ലവ,kS അവ�ലട Pഴ��+ 

പ�+ഗ�� ന�വ�ക ക� TPമയ�യ��* ! ത#രലമത�യകY�8 സനത ആയ��* . ആ~ക8 ഒലക വ#ട� പറ� Pടങ� . ത�ര�ഞ� 

കട:�ക:ക�  കന�ക�യകY�8 പ�+ഗ#k� മകറ കY}� ഇ�3��ലറ മറവ�+ ത:ലയടകY�ലട ന�+6Cത� ക�ണ�മ�യ��* . 

ഡ�ലന9� 'ട�� ത#ര� കw ത# 6കമ�8 സമ�cരമ�യ� ത#രമണ�ഞ സ��ഡ� വ��� ദá#Tക�  ത#രõണ�യ��C 

"ചര6ക8 " തങ~ലട കബ�ട�ക:ക� കയÖകയ�യ��* . അത� കണ ഡ�ലന ലനടവ# Y�^ . ക�രണ� അവ  ഉടലന തലC 

Pടങ�� കപ�C കജ�:� അത�യ��* ! പ�+ക�:ത�  California hide trade എC� <ശUമ�യ √ഗലത�:� സ�ƒരണ� !!

California Hide TradeCalifornia Hide Trade

ആയ�രത� എ≈Lക~ലട Pടക� 

kത+ ഏത�ണ� പത� വലര 

ക�:�കഫ� ണ�യ� ത#രങ3�+ 

കY}ക~ലട ച�കര ആയ��* . 

മ�ലത� കണക�ന� ഏകLക3�+ 

പര*ക�ട6C ക�ട6C 

ക�:�കഫ� ണ�യ� 

കമ��+¡റങ3�ല: 

ക*ക�:�ക~ലട ലത�:�9� 

ലക�X¡� കശഖര�ക�ന�യ��* 

ഈ വരവ� . ഇങലന വ�C 

കY}ക8 ഒലക9� ഒXC ∆Y  

മ� കÖക8 ആയ��* . 

ക�:�കഫ� ണ�യയ�ല: Ωഷ� § ഉടമക8ക� ആവശതമ�യ Tകയ�: , വവ� , പഞസ�ര , സ�+ക� , കക�ടh , ലത�Y�ക8 , 

ത�രക8 , വ«ങ8 , കതയ�: Pടങ�യവയ�ണ� ഈ കY}ക8 ന�റലയ . ഇവ ക�:�കഫ� ണ�യക� ക� ലക�ടത� പകര� √ഗ 

ലത�:�9� ( hides) ലക�X¡� (tallow) ആയ� ആണ� ഇവ മട…Cത� . ഈ √ഗകത�:�ക8 സ�c� ബ� ബറ9ലട ത#രത� ഇ^ 

ന�വ�ക  തലC ഉണക�, ഉ¡ കത∞,, മടക� കബ�^ക3�+ ആക� കY:�+ എത�കണ� ! ഡ�ലന9ലട പ�+ഗ#k� ഇകത 

ക�വടത�ന� തലCയ�ണ� ഇവ�ലട എത�യ�ര�6Cത� . ന�~ക8 ന#~C ഈ കട�Yണ� ഉട� ആര�ഭ�6� !!! 



ബ#��+ ന�*� �* വമ+ അ¡റ� ആണ� കY+ ക�ടC��Cത� . പടണമ�കലട ബ#��+ ന�*� ഒ� വമ+ മ�റ�9� . അത� ലക�ണ� 

ഡ�കന6� 'ട 6� ബ#�� കY+ കപ�ല: തലC ആയ��* . കജ�:� 'ടത+ എ~Y� ആക�� ത#രത� ന�*� റ, കപകര 'ട� 

'കടണ� വ* . പത� ഉണങ�യ ലത�:�ക8 ത#രത� ന�വ ത�യ�^ ഉണങ� . അത�ന� കശഷ� ഭÁമ�യ� ഇത� മടകണ� . അത�ലന�� 

<കതതക ര#ത� തലC ഉണ�യ��* . പ�C#ട� കബ�ട�+ കയറണ� . ന�റഞ കബ�^മ�യ� കY:�+ എത�യ�ട� ഇത� tമ* തലC 

ലഡക�+ എത�കണ� . രw √ഗങ~ലട ലത�:�ക8 ത:യ�+ ഒ� മ�, കയറണ� . അത�ണകa ക�:�കഫ� ണ�യ� ര#ത� . പPലക 

പPലക ഡ�ലന9ലട ത: ഈ ഭ�രകത�ട� ലപ��തലY^ Pടങ� . പ�C#ട� ത:യ�+ ന�*� തലC ആട� ആട� എറ�ö കY:�ക:ക� 

കയറ�ന� അവ  ശ#:�, .

കY:�ല: ചര6 kXവന� ഇത�കന�ടക� വ�Ö 

കഴ�ഞ��* . അങ�ലന ചര6 ലവയ�നS ù:� 

ക�:�യ�യ� ക�ട� . അവ�ട� kXവന� Ëത� üത�യ�ക� . 

എല� ദ�വസB� ഉണക}� üത�യ�ക}� ലഡക� 

കXക}� kറ കപ�ല: നട* . തങ8 ജ#വ���ര�¡കണ� 

എC� ച�c�ക�� കപ�}� സമയ� ക�ട�യ�ല എC�ണ� 

ഡ�ലന എXത�യ�ര�6Cത� . അത� കഠ�നമ�യ 

അധá�നത�ലന ന�~ക8 മ�സങ3�യ� ന#w . 

പത�ലന^ മ�സങ8 ന#~C ഒ� കട+ യ�a 

ആയ�ര�6� എC� വ�ച�ര�, കബ�സണ�+ ന�*� 

കY+ കയറ�യ ഡ�ലനക� ഇകY�8 ഒ� ക�രത� 

പ�ട�ക�ട� .

 ഈ യ�a എC� വലര ന#~� എC� ഒ� ന�ÈയB� ഇല . ക�രണ� പ�+ഗ#മ�ല:6S ചരക� kXവന� ഇPവലര ത#രത� 

എത�യ�ട�ല, മ�aമല ഇകത കമന�9ലട മലറ�� കY+ 'ട� സ�c� ബ� ബറയ�+ ഉട� എõ� ! ആ കY:�ന� ഉS ചര6 'ട� 

തങ8 കശഖര�കണ� ! ന�വ�ക  പ�Lപ�Lത� Pടങ� . ü∂ര�യ ന�വ�ക  തങ8 ഇന� ഒര�ക}� കബ�സ� ക�ണ�ല എC� തലC 

വ�ച�ര�, . �കC� ന�ക:� വ ഷങ8 ഇങലന Pട C�+ ഡ�ലന നലല�� ന�വ�ക� ആ� . പല_ അത�നലകല� ഡ�ലന കY+ 

കയറ�യത� . കബ�സണ�+ ഉS ത�ലറ '^ക�  തലCക�8 ഒ�പ�ട� “ര� kC�+ എõമകല� എകC� õ� ഡ�ലന Íഖ�, . 

കത�èറലന ദയയ�+ , ന�യമകമ� ;വ�കശഷകമ� ഇല�ലത�� കട+ ര�ജത� ! ഓ തകY�8 ഡ�ലന9ലട കണ�+ ഇ�ട� കയറ� . 

ക�രതങ8 'ടത+ വഷ3�Bകയ�ണ� .....

അങ�ലന ഒ� ര�a� ന�വ�ക  south-easter എC� 

വ�3�6C ലക�ട�ക�റ� എത� . "Cape Do∫tor" എ*� 

ഇത�ലന വ�3�ക�Lണ� . ത#രങ3�ല: ലചLട�}ക~ലട 

കമ+†രക8 ലപ�3�, പറത�ലക�ണ�ണ� അവ�ലറ 

വരവ� . പ�+ഗ�� പPലക ആഴകട:�ക:ക� വ:�ö . 

ത#രങ3�+ കട+ 'ടത+ അപകടക�ര�യ�ണ� . ആL 

ദ�വസങക3�3� അവ�ലട ക�ടകകണ� വ* , ക�റ��ലറ 

കര�ഷ� അടങ�� ...

പക+ kXവന� ത#രത� √ഗകത�+ ഉണക}� , ഉ¡ കതക}� , മടക� ലവയ}� . ര�a�യ�+ ഊഴമ�^S വ��� .... ന�വ�ക  

ആലക മടõ Pടങ�യ��* . എങ�ലന9� കY:�+ Pടര�� കY�ത�� ഒC� മയത�+ അലലE�+ റല�E�}� 

ലസ·Óദത�+ ലപ�മ�റ�യ�+ മത�യ�യ��* എC�യ� ച�: . ക�റ� ശമ��കY�8 പ�+ഗ�� മലറ�� ത#ര� :_തമ�ക� 

ത�, . കY+ പ�ന#ട� അടതത� പ�റലക^ക8 ന�റഞ ഒ� ലചL ത#രത� ആയ��* . ഡ�ലന9ലട ഭ�ഷയ�+ 

ക�:�കഫ� ണ�യ� ത#രലത ഏക ലറ�മ�ന�ക� കപസ� !! ("the only romanti∫ spot on the ∫oast"). പ�+ക�:ത� ത�ലറ തലC 

കപര�+ ആണ� ഈ ù:� അറ�യലYടക എC� ഡ�ലന ഒര�ക+ കപ�}� ച�c���^ണ�വ�ല . ഇത�ന�ലട ലമക�ക� 

ആ~ക~മ�9S ത#രലത സ!വ�സ� �:� ഡ�ന F�ന�ഷ� നലവണ� പഠ�, കഴ�ഞ��* . സ��ഡá��� ദá#Tക��മ�9S 

ചങ�ത� അവ�ലട :3�തമ�യ ജ#വ�ത ര#ത�ക8 പഠ�6വ�� അകë!ലത സ!�യ�, ( അകë!ത��ലറ 

ഡയറ�L¡ക3�©ലട നമല39� ). ലത�ടടõS സ�� Üവ�� എC ത#രB� ഇPകപ�ല: തലC മകന�!രമ�യ��* .
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Dana Point, California

ഇC� കY:�ല:6S ചര6ക8 വ�C ദ�വസ� ആണ� . ഡ�ന9� 'ട�� ലവ~ക¡റõ തലC ത#രമണö . വ�ശ�:മ�യ ബ#��ന 

പകര� ഒ� ലചL C�യ��* അവലര വരകവറത� . √ഗകത�}ക8 ലക�wവC ക�3വണ�ക8 ത�കഴ6 ഇറങ� വC�ല . അവ ക� 

കവwC കY:�ല: സ�ധനങ8 kXവന� tമ* തലC C�� kക3�+ എത�കകണ� വ* . ത�ലറ കY+ യ�aക�ടയ�ല: 

ഏറB� Œമകരമ�യ കജ�:� ആയ��* അലതC�ണ�  ഡ�ന കരഖലYടത�യ�ര�6Cത� . ക�+ ഉറയ�ത മണ+ C�©ലട 

വ#Yക~� മÖ� ഉ�ട� കയÖക ത# õ� Íര� തലC ആയ��* . പ:കY�X� ന�വ�ക�� വ#Yക~� ഉ�w വ#ണ� അപകടങ8 

ഉണ�യ� . ഏറB kക3�+ ഉS ആ8 ആണ� വ#XCലതE�+ പറയ�ന� ഇല . ത�ലഴ9S സ വ�� വ#Xക9� വ#Yക8 അവ�ലട 

kക3�©ലട കയറ� ഇറ…ക9� ലചñ� . പഞസ�ര ലക^ക8 ആയ��* അവസ�ന� ഉണ�യ��Cത� . രw Pഴക~ലട kക3�+ 

Lലക ലവ�� രണ ആ~ക8 വ#ത� ശവ� ലക�ണ� കപ�Cത� കപ�ല: ആണ� അത� kക3�+ എത��ത� എC� ഡ�ന വ�വര�6* . 

ഇന�യ�ണ� അടത പണ� . ക�3വണ�ക3�+ ഉണ�യ��C ലക^ക8 ത#രത� ഉS തങ~ലട കബ�^ക3�+ എത�കണ� . 

പ�റ†ടങ8 ക�രണ� ബ#��ക:ക� കബ�^ക8 കയറ� ഇട�� സ�ധ����C�ല . അവ�ട� വലര9� ലവSത�+ 'ട�9� ലത*C 

പ�റലക^ക3�+ 'ട�9� tമ* കവണ� ചര6 കബ�ട�+ എത�6വ�� . എ~Y വഴ�ക� ലക^ക8 kXവന� C�� k∞Ò3�+ ന�*� 

ത�കഴ6 ഉ�ട� വ�^ . അവ�ലട ന�*� വXക+ ഉS പ�റക8 തരണ� ലചയ� കബ�ട�+ എത�, . അCലത ദ�വസ� ഒ� ലച�Y� 

kXവന� കതö ത# * എC� ഡ�ന എXPകമ�8 അവ  ലചയ കജ�:�9ലട ത#Úത നÂലട മനസ�ക:ക� ഓട�ലയõ� .

അC� ര�a� കY�ത�� ഒ� ന�വ�കനമ�യ� ഉട6ക9� അയ�ല3 

ലകട�യ�ട� അട�6ക9� ലച⁄ . ഇത� കw ന�C ന�വ�ക  എc� 

ലക�ണ� <ത�കര���ല എCത�ന� ഡ�ന എXത�യ ഉതര� ആണ� 

പ�C#ട� ന�വ�ക ന�യമങ3�+ മ�റ� വ�ത�� അകമര�ക� 

ഗവ ലമന�ലന ക<ര�Y�� kഖത ഘടക� . ഡ�ന ഇങലന ആണ� 

എXത�യത� …

" If they resist, it is mutiny; and if they su∫∫eed, and take the " If they resist, it is mutiny; and if they su∫∫eed, and take the 

vessel, it is pira∫y"vessel, it is pira∫y"

ന�വ�ക  കY�ത�ലന എത� ത�+ അത� ന�വ�കക:�പ� (mutiny) 

ആയ� വത�ഖത�ന�6� . ഇന� എത� ത� വ�ജയ��� കY:�ലന 

ന�യÉണ� ഏലറടത�ക:� അത� കട+ ലക�S9� (pira∫y) ! 

രണ�യ�}� Ë6മര� ഉറ¡ ! കവദന ലക�ണ� പ�ടഞ ന�വ�ക� "Oh, 

Jesus Christ! Oh, Jesus Christ!" എC� അ:റ�യകY�8 കY�ത�� 

ലക�ടത മLപട� ഡ�നലയ ലQട�, . "ക�€വല Q�ന�ണ� പ�ൽഗ# 

മ�ലന  കY�ത�� ! എലC വ�3��� കരയ� " അCലത കY}ക3�+ 

കY�ത�ലന പരമ�ധ�ക�ര� വ�3�ക��PC ഒ� വ�ചക� ആയ��* 

അത� .



ഇത�ന�ലട ഒ� ദ�വസ� സ�� ഡ�യ�കഗ� ത#രകതക� അട6കയ�യ��C പ�+ഗ�� മലറ�� കY}മ�യ� 'ട�യ�ട�കകണ അവù 

ഉണ�യ� . :കഗ�ട എC�യ��* ആ കY:�ലന കപര� . പ�+ഗ#മ�ലന കY�ത�� ത�ലറ "കഴ�വ��ലറ " പരമ�വധ� Œമ�ല�E�}� 

പ�+ഗ�� :കഗ�ടലയ :_തമ�ക� ഒXക� ന#…കയ�യ��* . ആ കY:�ല: കഫ� ക�സ�:�+ ഇ�* ഭ_ണ� കഴ�6കയ�യ��Cവ  

ആണ� പ�+ഗ�� അവ ക� കനലര വ�Cത� കണത� . പ�+ഗ#മ�ലന കY�ത�ലന കഴ�വ� കനരലത തലC അറ�യ�മ�യ��C 

:കഗ�ട9ലട കY�ത�� വ�˜h ഉട� തലC കബ�ട� ഇറക� പ�+ഗ#മ�+ എത�ക� C� ന�വ�ക ക� കവണ ന� കëശങ8 ലക�ടõ 

. അകë!ത��ലറ £∂�പരമ�യ ന#കങ8ലക�ടവ�+ പ�+ഗ�� ത�ലറ :ക� ലകട <യ�ണ� അവസ�ന�Y�, . പ�C#ലട�� ദ�വസ� 

:കഗ�ടയ�+ വ��C�ന� കപ�യ പ�+ഗ#മ�ലന കY�ത�� കബ�ട�+ വ�Cത� കw അറ�യ�� ന�വ�കകന�ട� കത�èറ� വ�˜h 

കച�ദ�, ..... ക¯ !! അകë!� സác� കYക:�ട� 'ട� ആകണ� വ��C�ന� വ�Cത� "? ( Has he brought his brig with him?  ) “ ” രസകരB� 

ക3�യ�ക+ ന�റഞPമ�യ ഈ കച�ദത� പ�C#ട� വ ഷങക3�3� അകമര�ക� ത#രങ3�ല: കY}ക3�ല: kഖത തമ�ശയ�യ��* .

ഇത�ന�ലട ഡ�ലനക� കരയ�+ ഡçട� :ഭ�, . 

√ഗകത�}ക8 ഉണ6ക9� പ�C#ട� ത#രങ3�+ 

ത�+ക�:�കമ�യ� ലകട� ഉണ�ക�യ ലചL ലഷഡ�  

ക3�+ ഭÁമ�യ� അടക� ലവ6ക9� കവണ� . 'ടത+ 

'ടത+ കസ�6ക8 എത�ലക�ണ��* . നC�യ� 

ഉണക�യ�ലലE�+ കത�:�+ പറ�Y�ട���ര�6C 

ലചറ�യ ഒ� കഷണ� മ��സ� മത� kXവ� 

ലക^കല39� Áവ�Y�, ക3യ��. അത�ന�+ അത#വ 

Œ∂ കവwC പണ� ആണ�ത� . ആâക8 ലക�ണ� 

ഡ�ന ഇത�+ വവദഗത� കനട�ലയടõ . ഇത�ന�ലട 

പ�+ഗ�� ത#ര� വ�^ . മÖ ù:ങ3�+ കപ�യ� ക:�ഡ� 

എടത കശഷ� വ#w� ഇവ�ലട വ�� ഡ�നലയ9� 

ബ�ക�9S ക:�˙കല39� കയറ�� . ഈ സമയ� 

മÖ ച�: കY}ക8 'ട� അവ�ലട അടത��* . 

അവ�ലട ന�വ�ക�മ�യ� ഇടപഴവ�ന� ഡ�ലനക� 

അവസര� :ഭ�, . 

അവ�ലട കഥക3�©ലട മറകനക� അറ�Bക~� ര#ത�ക~� ഡ�ന സácമ�ക� . അങ�ലന ഒ� ദ�വസ� പ�+ഗ#മ�ലന പ�xര� അങകല: 

കട:�+ <തത_ലY^ . ഡ�ന9ലട സകc�ഷലമല�� കപ�യ� . ഒ� ജ#വÈവ� കപ�ല: പ�ലല#മ�ലന തലC കന�ക�ന�C ഡ�ലന 

ലQട� ! കY+ തട�+ പര�ചയ� ഇല�തവ  ! അങ� kക3�+ കത�èറലന കw . പല_ ആയ�~� പര�ചയമ�ല�ത മനഷത� ! 

സ�ശയ� ത# കണലമE�+ കY:�+ ന�*� കബ�ട� ഇറക� ന�വ�ക  ത#രത� എതണ� . അത� വലര ഡ�ലന അ_മന�യ� ന�*. 

അവസ�ന� ക�രത� പ�ട�ക�ട� . കനരലത വ�� എC� പറഞ തങ~ലട കമന�9ലട തലC രണ�� കY+ എത� കച C�ര�6* ! 

കമന�9ലട ന� കദശ� അനസര��� ആ കY:�ല: ഒC� രw ന�വ�ക�� കത�èറന� പ�ലല#മ�ക:ക� മ�Lക9� പകര� പ�ലല#മ�ല: 

കത�èറ� രണ�� കY:�ക:ക� മ�Lക9� ലച⁄ . ലതലല�� ആÈരതകത�ലട Tത�യ കത�èറലന ക#ഴ�}S പ�+ഗ#മ�ലന ലഡക�+ 

എത�യ ഡ�ലനക� കY:�ലന ഒC�� കമറ� ഒ� പ�˝+ ലക�ടõ . അത�+ ഇങലന എXത�യ��* “Ship A lertShip A lert .”

കമന�9ലട ന� കëശ� അനസര��� ഡ�ന രണ�മത� വC 

അക: ട� എC കY:�ക:ക� മ�റണ� . ഡ�ലനക� ക�ട�യ 

ലപ�ത�യ�+ വ#^ക��� '^ക��� കമന�9ലട മലറ�� 

കY:�+ ലക�ടതയ� കõക8 ഉണ�യ��* . 

കമന�9ലട ഏP കY+ ആകണ� കബ�ˇന�+ ആദത� 

എõക , അത�+ ഡ�നലയ കയറ� വ�ട�� കമന�കയ�ട� 

പറഞ�^ണ� എC�യ��* അത�+ . അല: ട� ആണ� 

ആദത� കബ�ˇന�+ എõക . ത�ര��� ത#രത� എത�യ 

ഡ�ലന പ�C#ടS ദ�വസങ3�+ 'ടത+ സമയB� 

ആഴകട:�ക:ക� കണ� നട��Y�യ� ...... ക�റത� ലതC� 

ത#രത�ക:ക� അട6C അല: ട� എC കY:�ന�യ� .... 

അങ�ലന ആ ദ�വസ� വലCത� . ഡ�ന9ലട ത�ര��� 

വരവ�ന ക�രണമ�യ� ചര�aത�+ഇട� കതട�� ആ 

കY+ എത� ! ....അല: ട� !

www.hisstoriesonline.com



ദ�വസങ8 ന#ണ <യ�ത�ലന�ടവ�+ �വ�യ�രകത�3� √ഗകത�}ക8 

കY:�+ കയറ�� സ�ധ�, . ആദതമ�യ� അല: ട�+ ക�}ത�യ 

ഡ�ലനക� അ+Yസá+Y� വതതത�സങ8 ഒഴ��� ബ�ക�ലയല�� തന� 

പ�+ഗ�� കപ�ല: തലC ആലണC� കത�C�, . ദ�വസB� ര�വ�ല: Holystone 

(Holystone is a soft and brittle sandstone that was used for s∫rubbing and 

whitening the wooden de∫ks of ships) ലക�ണ� ഉര, üത�യ�6C 

കഫ� ക�സ�+ ഡ�ലനലയ കന�ക� ലവ~ലക ച�ര�, . എല�വ 6� 

കജ�:�ക8 വ#ത� ലവ�� ലക�ടക+ ആയ��* പ�Cലത പണ� . ദ�വസB� 

ഉS കജ�:�ക3�+ പ:ത�ന� ആദത കY:�കനക�8 വതതത�സ� അല: ട�ന� 

ഉണ�യ��* . അവസ�ന� കY:�+ Tക ഇടC പണ�'ലട ഉണ�യ��* . 

എ:�കല3 Pരത�� കവണ� ആയ��* അത� . ദ�വസങ86S�+ 

അല: ട� കപ�വ�� ലറഡ� ആയ� . അങ�ലന ഒ� ന�8 ലഡക�+ ന�*� 

ഡ�ലന കക8ക�� ലക�ത����C ആ ശബ� ലക^ ......

““A l l ready forward?  ”A l l ready forward?  ”
അങ�ലന അല: ട� ത�ലറ നiര� ഉയ ത� യ�a 

ആര�ഭ�, . അടത Pറkഖമ�യ San Pedro യ�+ 

എത�യകY�8 പഴയ പ�+ഗ�� അവ�ലട നiര� ഇ^ 

ക�ട¡ണ�യ��* . ദ�വസങ86S�+ ഡ�ലനക� , തലC 

ഒ� ന�വ�കന�ക� മ�റ�യ പ�+ഗ#മ�ലന ലപ�ടCലന ഉണ�യ 

ഒ� ലചL �ട+മഞ�നS�+ എCകC6മ�യ� നഷലY^ . 

ഇന�9� രകണ� �കC� മ�സക�:� പ�+ഗ�� 

ക�:�കഫ� ണ�യ� ത#രങ3�©ലട ചര6ക8 സ�ഭര��� 

അ:ö ത�ര�9� ! അകY�കഴ6� ഡ�ലന9� അല: ^� 

കബ�സ� :_തമ�ക� യ�a Pടങ�കഴ�ഞ��* . അ– 

മ�സങ8ക� k�പ� പ�+ഗ#മ�+ ഡ�ലന സó ശ�� 

സ��ഡ�യ�കഗ�യ�+ ന�*� സ�c� ബ� ബറയ�+ ന�*� 

അല: ട� ആവശതത�+ 'ടത+ ചരക� 

കയറ�കഴ�ഞ��* . ഇത��ലറ എണത�നനസര�, 

കY�ത�ന� കമ#ഷ� ഉണ�യ��Cത�ന�+ ആണ� 

അനവദന#യമ�യത�}� 'ടത+ ചര6ക8 കയറ�� 

കത�èറ� സമത��ത� .

San Pedro, California

പ�C#ടകങ�^S ഇ�പത� ദ�വസങ8 ലക�ട�ക�Öക~ലട കഘ�ഷയ�a തലC ആയ��* . ത�3യC എണകപ�ല: കട+ ഇ3ക� 

മറ�ö . ത�രമ�:ക~ലട ഉയര� കw ന�വ�ക  അc� വ�^ . ഇa9� വ:�യ അ:ക8 ജ#വ�തത�+ ആദത� ക�àകയ�ലണC� 

പര�ചയ സമC  ആയ ന�വ�ക  കപ�}� പറö . ദ_�ണ�യനകരഖ കരഖ കടCകത�ലട അcര#_� 'ടത+ തàõ Pടങ� . 

ദ�വസത�ലന ന#3� റഞ� ന#3കമറ�യ ര�a�ക8 ആര�ഭ�, . തàõ വ�റങ:�� ര�Bക8 ലഡക�ല: ഉറക� അസ�ധതമ�ക� . 

ഇടയ� :ഭ�� ഒ� ലത3�ഞ ര�a�യ�+ മ�നത� ലമഗല� ന_a†ട� <തത_ലY^ . കLത� ഇ�ണ ആഴകട:�ക:ക� കന�ക�യ 

ഡ�ലനക� കട+ തങ8ക�യ� ഭ#കരമ�യ എകc� ക�ത� ലവ��^ണ� എC� കത�C� Pടങ� . ലപ�ടCലന ര�ഗ� വഷ3�യ� ! 

ആക�ശത� മ�C+ പ�ണ�ക8 ത:… വ�:…� പ�ö . ശക�കയറ�യ ക�റ�ന തàകYറ� വ* . 'റ� ത�രമ�:ക3�+ അല: ട� 

അമ�നമ�ട�� Pടങ� . ഒC�� കമറ� അ:റ� " ഓക!�യ�  ! എല�വ�� ഒ�മ��� !!!! " പ�ലC ത:…� വ�:…� ഓടമ�യ��* . 

എല�വ 6� അവരവ�ലട കജ�:�ക8 അറ�യ�മ�യ��Cത� ലക�ണ� ച�c� ഴYങ8 ഉണ�യ�ല . ലപടC� ഉയരത�+ ന�*� 

വ�ട  ട�E� ലപ�ട�യത� കപ�ല: ലപ�ടലC കY:�ലന ലഡക�+ എവ�ലട ന�കC� കനത കത�ത�+ ലവS� വ* വ#à . ഇത� 

മഴയല ! ഏP ലക�ട� കപമ�ര�യ�}� ഇaയ ജ:� ഒ�മ�, വ#ഴ�ല . ഏകത� ഒ� ന�വ�ക� ഉറലക വ�3�, പറö ..... "കY+ തട�ലന 

ത�ര നക�യ�ര�6* !! " ലQട�കY�യ മലറ�� ന�വ�ക� പറö " ഇലത�ര�ക}� സ�ഭവ�ക�� പ�ട�ല�തത�ണ� !" അല: ട�+ 

പര�ധ�ക¡റ� ക:�ഡ� കയറ�യ�^ണ� . കY+ വല�ലത ത�ണ� കപ�യ�ര�6* അത�ണ� ലഡക�+ ത�ര എത�� ക�രണ� . ര·Á 

„പ�യ�യ ക!�h kനമ�ക:ക�  ഇന�9� ആയ�രകണക�ന ക�ക:�മ#റLക8 ഉണ� . ഇകY�ഴലത ù�ത� ഇത�ലണE�+ ? 



കഡവ� കജ�hസ�ലന ക:�കറ�ല:6S “ര� അധ�കമ�ല ! ( കട:�+ മരണലYടCവ  എõC ù:� ആലണC� പത� തമ�ശ 

ആ9� ബ�ക� ഭ#ത� ക: C ഐത�!തമ�9� പറയലYടC ù:� . വപകററ� സ� ഓഫ� കര#ബ�യ� എC ച�a� കണവ ക� ഈ 

പറ��:�ലന ഉപകയ�ഗ� പ�ട�ക�^� )

പ�C#ട� ഒര�âകയ�3� കമ�ശ� ക�:�വù Pട * . പല_ ക�റ� അന':മ�യ��* . കY+ ക!�h kനമ�കന�ട�  അടത� 

ലക�ണ��* . മഴ9�, ക�Ö�, മö വ#â9� ആര�ഭ�, . കയറ�+ പ�ട�6കമ�8 അറ�യ�ന�ക�ത വ�ധ� വ�ര}ക8 മരവ�, 

Pടങ�യ��* . എല�വ�� കട�കയറ�യ ജ�കറ�നS�ക:ക� ശര#രലത ഒPക� കയറ� . ലഡക� kXവന� മö �ട� കഴ�ഞ��* . 

ക�:�വùയ�+ ഉണ�യ ഈ മ�റ�, ക�:�കഫ� ണ�യയ�ല: ലത3�ഞ ആക�ശത� മണ+ ത#രങ3�+ മ�സങ8 ആയ� 

പണ�ലയടõ ലക�ണ��C ന�വ�ക ക� ലപടC� ഉ8ലക�S�� ആയ�ല . പ: 6� അ;ഖങ8 പ�ട�ലപ^ Pടങ� . അകY�X� 

അല: ട� കട:�കന�ട� മഞ�കന�ട� ലപ�Lത� kകC�ട� ന#…കയ�യ��* . ദ_�ണ �വത�+ ന�*� യ�a TറലYട ഒ� 

ലക�ട�ക�റ� അല: ട� സó ശ�6വ�� എത� . പ�C#ടS ന�+Yത�ലയ^ മണ�†Lക8 കY:�ല: ആലര9� ഉറക�ലത ആö 

വ#ശ�യ ആ ക�റ� ലതലല�* ശമ��കY�8 ഉXP മറ���ട ന�:� കപ�ല:യ�യ� അല: ട� . 

അലC�� ദ�വസ� ഡ�ലന , പÉw  മണ�ക� ഡ�C  കഴ�� കശഷ� ലതലല�* വ�Œമ��കY�8 ലഡക�+ ന�*� ഒ� 'വ� വ�3� 

ലക^ . ഉട� തലC ലഡക�+ എത�യ ഡ�ലന കണത� ഒര�ക}� മറക�ന�വ�ത ഒ� നയന മകന�!രമ�യ ക�N� ആയ��* . 

റ�കല: മ�റ� ന#: ന�റkS സkÁത�+ ലപ�ങ�ക�ട6C ഒ� ഐസ#� Tഡ��ഗ� !

ഭ#മ�ക�രന�യ ഒ� ഐസ� ലബ ഗ� ആയ��* അത� . അത�ന� �C� വമ+ എE�}� വത�സ� ഉണ�യ��* . ര�a�കയ�ലട കY+ 

ഐസ� ലബ ഗ�ന വ3ലര അടത� എത� . ര�a� വ���ന� ന�Cവ ക� ഐസ� ലബ ഗ�ല: മö കടക8 ലപ�ട� കട+ വ#XC 

ക�ക� ശബ� കകട� പ: തവണ ലQട� എXലC+ലകണത�യ� വ* . പ�C#ടS ദ�വസങ3�+ അവ  പ: ആΩത�യ�}� 

വ:�Yത�}� ഉS അകനക� ഐസ� ലബ �ക8 കട:�+ ഒXക� നട6Cത� കw . 



പല_ ഒC�ന� ആദതലതത�ലന അa വ:�Y� ഉണ�യ��C�ല . വ#w kകC�ട� കപ�� കത�L� മö മ:ക~ലട വ:�Y� റö 

റö വ* , പല_ എണ� വ ധ�, . പ�C#ട� ലവSത�ന�  kക3�+ പര* ലപ�ങ� ക�ട6C “field-i∫e  ” <തത_ലY^ Pടങ� . 

അകല: ന�*� ഉയരത�+ ക�ണ�BC ഐസ� ലബ 	കല3ക�}� അപകടക�ര�ക8 ആണ� ക
റ�  കപ�ല: പര* ഒXക� 

നട6C “field-i∫e .”

ര�a�കയ�ലട ലഡക�ക:ക� കനത മö ഇറങ� വ* . കY:��ലറ ഒ� പത�യ�+ ന�+6Cവ ക� മകറ പത� കപ�}� ക�ണ�� 

വയ എC�യ� . പത�ര�a�കയ�ലട ക�Ö� ഐസ� വ#â9� Tനര�ര�ഭ�, . മö �ട�യ അല: ട� ഒXക� നട6C ക<ത ലക�ട�ര� കപ�ല: 

കത�C�, . കത�èറന� മÖ ഓഫ#സ മ��� മ�റ� മ�റ� ച�യ ട�, ത�Cത� കന�ക� ന�+ക�കന സ�ധ�രണ ന�വ�ക ക� 

കഴ�öœ . പല_ ന�വ�ക ലകല�� ഓകര� ഗ�സ�  റ� അനവദ��ത� ലതലല�� ആശá�സമ�യ� . Another island! - I∫e ahead!  “ ” “ ”

I∫e on the lee bow!  “ ” Pടങ�യ അ: �ക8 ലഡക�+ ന�*� ù�രമ�യ� kഴങ�ലക�കണ ഇ�* . അങ�ലന ഒ� ദ�വസ� ക!�h 

kനമ�  ആCത�ന k�പ� തലC കത�èറ� കY:�ലന ക�ഴകക�ട� ത�ര�6Cത� ന�വ�ക�ലട Œ∂യ�+ ലപ^ . 'ടത+ ലതകക�ട�  

ലചC� അØട� ട�ക� ക�:�വùക� ത: ലവ�� ലക�ട6Cത�ന പകര� നകC വ#ത� റഞ മഗല� കട:�ടക�©ലട 

അറ� :�ന�റ�ക�+ എത�ന�ണ� കY�ത�ലന Œമ� . അകനക� പ�റ ലക^ക~� ലചL ദá#Tക~� ഉ8ലYടC മഗല� 

കട:�ടക�©ലട9S യ�a തലCയ�ണ� ഐസ� ബ ഗ�+ ലചC� ഇട�6Cത�കനക�8 കഭത� എC� അകë!� ച�c�, ക�ണണ� . 

പല_ അവ�ലട9� വ�ധ� അല:�ട�ന� <ത�':മ�യ��* . ശക�കയറ�യ ലക�ട�ക�Ö� �ട+ മö� മഗലന�+ 'ലട9S യ�a 

ത# õ� അസ�ധതമ�ക� . അകത�ലട കY+ വ#w� ക!�h kനY�ക:ക� ത�ര�, .

വ#w� ലതകക�ട� യ�a ത�ര��കത�ലട 

അ<തത_മ�യ മö മ:ക8 വ#w� 

അവ�ടവ�ലടയ�യ� ലപ�c� വ* Pടങ� . പ�ലC9� 

പഴയ ഭ#കര�വù ആവ ത�, . അ:റ� വ�3�ക~� 

ഓട�ലചല}� ന�രവധ� തവണ ആവ ത�, . Staten 

ദá#പ� കണകY�8 ആകവശലമ�*� കത�C�യ�ല 

ക�രണ� ഡ�ലന9ലട മനസ�+ കബ�സ� Pറkഖ� 

മ�aമ�യ��* . അവസ�ന� ന#ണ 

കഷതക8ലക�ടവ�+ അല: ട� , ക!�h kനമ�  

tറ� അറ� :�ന�+ക�+ <കവശ�, . ഇന� <യ�ണ� 

കനലര വടകക�ട�  . ഇകങ�ട� പ�+ഗ#മ�+ വCകY�8 

കണ ദá#Tക~� ക�âക~� വ#w� ആവ ത�, . 

മö കടക8 അകC� അകC� കപ�യ� Pടങ� . 

തàõ വ�റങ:�6C ക!�h kØപ�ല: 

ക�റ�ലനക�8 വതതതUമ�യ� 3�ര� കക��C ഇ3� 

ക�റ� അല:�ട�ലന തXക� തടവ� . 

വ�ശ�:മ�യ ലത3�ഞ സkÁB� ആക�ശB� വ#w� <തത_ലY^ . ന�വ�ക  ഒര�ക+ 'ട� വ#ട� ക�ന�വ�  ക�àവ�� Pടങ� . കഫ�ക� 

:ണ� ദá#Tകല3 വഴ�യ�ല: കര�യ�:ക8 കപ�ല: അവഗണ�, . ആക�_9ലട ന�~ക8 ഡ�ലന പ�റകക�^ എണവ�� Pടങ� . 

ആഗസ�  പÉണ� ലവS�യ�â ട�ന�ഡ�ഡ�  ദá#പ� ലത3�ö വ* . ആഗസ�  ഇ�പത�� ത#യത� ലവS�യ�â ന�:�� വടB� ഡ�ലന 

§മധതകരഖ കക�സ� ലച⁄ . ഇന� ആക�ശത� മഗല� ന_aങ8 ഉണ�വ�ല . നലല�� ക�റ� ക�ട� .... അല: ട� kകC�^ ത�, . 

അങ�ലന ഒടവ�+ ഡ�ലന കക8ക�� ലക�ത����C ആ വ�3� ലക^ ..... . കറയ� കറയ� !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! കബ�സh കബ�സh !!!!!!!!
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അങ�ലന രw ലക�ലങ8 ന#ണ ഡ�ലന9ലട ന�വ�ക ജ#വ�ത�ലന അcത� റ��� ലക�ണ� കY:�+ ന�*� ന#ണ വസറ� 

kഴങ� ...Alert കബ�സh Pറkഖത� നiര� ഇ^ . ന�മ�ഷങ86S�+ കY+ തട� �നതമ�യ� ..... കരയ�+ ന�*� എത�യ 

ü∂ന�യ കY+ ∆_�¡ക�ര� അല: ട� എC കY:�ലന tമത: ഏലറടõ …

(റ��� ഡ� ല!�റ� ഡ�ന )

ക:�ക ക�സ�ക�യ കമ�ബ�ഡ�ക�ലന രചയ�ത�വ� ല! മ� 

ലമ+വ�� ത�ലറ Ωത�യ�യ White-Ja∫ket + പറ9Cത� ഇങലന 

ആണ�

"But if you want the best idea of Cape Horn, get my friend "But if you want the best idea of Cape Horn, get my friend 

Dana's unmat∫hable Two Years Before the Mast. But you Dana's unmat∫hable Two Years Before the Mast. But you 
∫an read, and so you must have read it. His ∫hapters ∫an read, and so you must have read it. His ∫hapters 

des∫ribing Cape Horn must have been written with an i∫i∫le."des∫ribing Cape Horn must have been written with an i∫i∫le."

1851 + <സ�∂#കര�� ല! മ� ലമ+വ��ലറ 'കമ�ബ�ഡ�ക�ലന 

രചനയ�}� പ�C#ട� ഇറങ�യ ഒടനവധ� കY+ കഥക3�}� ഡ�ലന 

ലച}ത�യ സá�ധ#ന� ലചLതല . 

അലതല�� ലവL� കഥക8 മ�a� ആയ��ലCE�+ പല_ 

ഡ�ലന9ലടത� സác� ജ#വ ചര�a� തലC ആയ��* . 

നടകട:�ല: ന�വ�കലന യഥ� ത ജ#വ�ത� അറ�യ�� 

ഡ�ലന9ലട ഡയറ�യ�ല: ഈ �* വര�ക8 മ�a� മത� ....

Tuesday, Nov. 11th. The same.
Wednesday. The same.
Thursday. The same.

"Two Years Before the Mast" ഇC� വ�ശáസ�ക�BC ചര�ത 

TUകമ�യ� ക:�ക� വ��* . TUക� ഇറങ� കഴ�ö ഒ� 

!#കറ�9ലട പര�കവഷ� ക�ട�യ ഡ�ലന പല_ ന�വ�ക�ലട ജ#വ�ത� 

:�കര�6Cത�നS ന�യ നടപട�ക3�+ ആണ� Œ∂ 

കകന#കര��ത� . ഇC�ക�:�കഫ� ണ�യയ�ല: അകനക� ¢~ക8ക� 

അവ�ലട ചര�a� രച�� ഡ�ലന9ലട കപര� തലC ആണ� 

ന+കലYട�ര�6Cത�  . 1882 ജനവര� ആറ�ന� റ��� ഡ� ല!�റ� 

ഡ�ന ത�ലറ യ�a എCകC6മ�യ� അവസ�ന�Y�, .

ഇC� ഡ�ന കപ�യ��റ�+ ലചC�+ പ�+ഗ#മ�ലന അകത പക Y�+ ഒ� 

ലചL കY+ ഉണ�ക�യ�ര�6Cത� ക�ണ�� . ഡ�ലന9ലട പ�+ഗ#മ�+ 

ഉണ�യ��C എല� "അലസ·കരതങ8" ഒലക9� ഇത�}� ഉണ� . അത�+ 

കയറ� ക�:�കഫ� ണ�യ� ത#രങ3�©ലട ഒ� ലചL യ�a നÂ6� ആവ�� .
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