പമര തണല !
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ഡന പപയനന (Dana Point, California) കലപഫണയ തരത ഒര തറ തറമഖ
പണമണന . എലവഷവ% മച' നട) തമ%ഗല+ളതട ആപഘഷനന (Festival of
Whales) ല/0ണ0നന ആളകളണന ഇവതട എപചര)തന . മ2വമല എല വഷവ%
ത34റ%ബറ' Tall Ships Festival ഉ% ഇവതട നടറണന (ഉയര% ക9ടയ പ:ര+പളടന ക9ടയ
പഴയ രതയ' ഉ< പ=>'). Ocean Institute ആണന ?ശAമയ ഈ ആപഘഷ%
3%ഘട>0)തന . പഴയകല ?തപ% വളപചത) പ:ര ക>ലകC ആയ പ'ഗമ% സരറന
ഓഫന ഡന പപയറ% (Pilgrim and Spirit of Dana Point) ആണന ഇതനന പനതGതത%
തകട0)തന . 3ഞരകതളയ% തകണന ഈ ക>ലകC കലപഫണയ തര+ളല9തട
3ഞര0പമC അവരതട ഓLകC രണ ന9റണകC0ന പ)പല0ന 3ഞര0% . പ'ഗ%
എ) പയന ക>' തവറ% വപനദ 3ഞരനയ ത ക9യ ഒ)ല , മറചന 1835 ' ഇപത
തരന അട മതറര ക>ലതറ പക>ണന ! ന9റ' തതഴ ആളകC മ2% ഉണയര)
ആ മണ' തരന അ)ന ആരണന ക>ല' എയതന ? എനനണന വ)തന ? ഇതതത0
ഓ0പമC ഇ)ത പ'ഗ% ക>ല' യ2 തയ)വ അറയതത തത) മതറര
പലകപല0ന പപക) ......ഇ)ന ഈ തറമഖ നഗരനന പ'ഗ% എ) പഴയ ക>ല'
വ)റ+യ ഒരളതട പപരന ആണന ന'കത>ര0)തന എ)ന ഓ0പമC അതതവ% ഒ>%
ആക%/യ% ഒര 3ഞരയതട ഹGദയ' തട0% !
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അതതവശത നലല
ടബതണ ഡന ജനത (1815) . അ റ ഡ ല!റ ഡന സ#നയ ഒ കവ 'ട
ആയ * . അതന+ ലക, ഡനക അതതവശത നല വദതഭതസ കട . 1831 + !വഡ കകക3ജ+ പഠ6കമ8 ആണ
ഡന9ലട ജ#വതതല: ;<ധന വഴതരവ ഉണBCത . ഒ വദതഭതസ സമരത+ പലEടതതന+ കടയ
സലFഷ കഴഞ കകക3ജ+ തരലക എതയ ക: . അഞപന ബധ, കഡKLലട പക+ എതയ ഡന , തലറ
കN ശക പPലക പPലക റ9* എC സതത ലQടക:ലടയണ മനസ:കയത . തയ *S TUക വയനയ
പഠനതന ത+ക: ഒ വരമ ആവശതമലണC കഡK വധലയXത . അY കസ ലവSക അക:ത ഒഴB
ക:ത സധരണ തരലഞടകLS ഒ [കറപത ഗഡ ] ആണ '^ക ഉപകദശത . പല_ ഡന9ലട മനസ+
മലറCയ * . ഒ കY+ യaയയ * ഡന9ലട ചcയ+ .

അങലന 1834 ആഗസ പതന: ത#യത കബസh ത#രത നiരമട C പ+ഗ എC കY:+ ഒ മ ന സ#മ ആയ
ഡന കട* 'ട . ലതകക അകമരക9ലട ലതകക അറമയ ക!h kനമ (Cape Horn) tറ ക:കഫ ണയയല:യയ *
കY:ലറ യa . രw പxരങ8 ഉണയ C പ+ഗ#മന 26.4 m ന#3 ഉണയ * . അതരത+ അC ന:വ+
ഉണയ C ഇതര അകനക കY}ക3+ ഒCയ * പ+ഗ#k , പല_ തങ~ലട ഒ സ! യaക : കY}, തങ~
ചരaത+ എ* ഓ മകലYട കപBകയലണC അതല: കജ:ക അറഞ Cല !!
പÉണ മണകയലട കY+ തട+ എതയ ഡന9ലട കയ+ രw C വ ഷങ3ക:ക കവwC Pണക~ മÖ സധന
സമഗക~ ഉണയ * . 'ടലത സcതസ!ചരക3യ കപന9 ഡയറ9 . പC#ടS ദവസങ3+ കY:+ യaയS
ഒ കങ8 ആയ * . ഒ കകക3Ü മരലറ മനമനത കവഷത+ ന* നവകലന പ ക കവഷതക:6S പക 
ഡന നകC ആസáദ, . അങലന തàത ഒ ലതക കÖ വ#ശയ ശനയâ <ഭതത+ പ+ഗ പPലക കബസ ത#ര
വ^ . യa അയയ എതയ '^കകരകട , കബസ ത#രകതകട വട പറ9വകന; കY+ തട+ ന*ലകണ ഈറ
മഴകക3ലട ആ മകന!ര ത#രകമ* കനകകണകന ഡനയ സമയ കടയല . "അലതടക " , " ഇത ലചയ "
എCങലന9S അ: ക86 കY+ തട+ 'ലട9S പരക പ:ന ഇടയ+ ഡനക ഒ കരത പടകട . ഒ
നവകലന ജ#വത ത കനരലത കകടകപല:യല !
പകറC Qയറâ ഡന ക തയത കപല: കY:+ അBധ ഇലയ * . അCയ * എലവ 6 ഡçട ഷഫ തര
ലകടതത . റ, കഴഞകY8 കതèറലന kഖ കY+ തട+ <തത_ലY^ . അകë! യaലയYറ ഒ പട കരതങ8
പറലഞE} അവസന പറഞ കരതമണ ഡനക നകC "കബധത " .
" Q പറ9Cത കകട പണലയടത+ Qലന നലവനലണC നങ8ക കത* . അതലലE+ ഇത
കപല: കട3ലന നങ8 ജ#വതത+ ഒരക} കw kടല "
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അCദതമയ പ+ഗ ഒX C ഒ ജയ} കYത ഒ
ജയ+
വ ഡനമയ
ഡനക
കതC
.
ത
അറഞതകനക8 'ടത+ അധകരങ8 അക:ത
കY:+ കYതനണ എC മനസ:യ . കY:ല: starboard
+ (വ:ത ) ആയ * ഡനക വ ( ഡçട ) കടയത . വ
അവസന6കമ8 ഒ ലബ+ അട6 . അകë!ലതകപല:
തലC ആദത കY+ യa ലചñC മലറ ലചLYകരലന ആണ
'ടന കടയത . ഒ പട കരതങ3+ ലപP അഭ<യ
ഉണയ C അവ ലപടC തലC '^കരയ . യa9ലട
ആദത ദവസങ3+ കട+ ലത3ഞ ശcB ;óരB ആയ
കതC .

ലത3ഞ ആകശതല: ന_aങ8 ഡനലയ കനക ലവ~ലക ചര, . തലറ ത# മന ഏറB നCയ എC കതCയ
ദവസങ8 ആയ * ഡനക അത . പല_ എല മറ മറഞത ലപടCലന ആയ * . തങ8 ഉട തലC ഗ8ഫ
സ#മ+ എതലYട എC ഒ ഓഫ#സ വ3, പറö . മന ഇ w 'ട . തരമ:ക8ക ആവശതത+ 'ടത+ ഉയര
ലവതയ ഡനക കതC . പയക8 t ^വ കതèറ ഓ ഡ ഇ^ . അത ശകമയ കട+കറ ഉട തലC തങല3
സó ശ6വ വ  ! "
എലവ  ഒ മ !!! " കYത അ:റ . കനത മഴõSക8 ലഡക+ പത6C ശബ കകട ഡന ഓട kക3+ എത .
tÖ ന* 'വ വ3ക~ അനവധ ന കëശങ~ !

ആ~ക8 അകങ^ ഇകങ^
ഓട നട* പണലയട6* .
കട+ ഇ3ക മറ9വ Pടങ .
ഓട
ലചC
മÖSവലര
സ!യകണ
എ*ലണE}
അതന കഴ9Cല . ക}ക8
ന:ത
ഉറ6Cല
.
ആട9:9C കY:+ ഡന പ:
തവണ
അടലതറ
വ#à
.
തനകന9 " കട+ ക}ക8 "
ആയടല
എC
ഡനക
മനസ:യ . 'ടലത കട+
ലച കലന ആരഭB ! ശ ë,
വശലകലടE} ആ 6 ആ
സമയലത കജ:ക3+ ന*
ഓടലയ36വ
ആ മയ Cല . ഈ അവù
രw ദവസ ന#w ന* !
അങലന ഒടവ+ ആഗസ ഇ പതന മന ലത3ö. കട+ ശcമയ . വ#w ഒരക+ 'ട ഡന സáû ക:കകതക പറ*
. എ* രവല: കY+ത^ üതയ6C രw മണ† കജ: കഴഞടണ <ഭത ഭ_ണതനS ഏX മണക8
അട6Cത . ഓകര കജ:ക86 ഇടയ}S ഈ മണക8 വവ കCര ¢8 വടകമ8 ഉS മണക8 ആയ ആണ ഡനക
അനഭവലYടത . ഇതനലട പടഞകറക കപ C രw കY}ക8 കണതണ വശ:മയ നടകട:+ ഡന കണ ഒകര ഒ
കവറട കN !
ലസèറബ ഏഴന കട:+ കഡ8ഫനകല3 കണ Pടങയത . ഡനക Tതയ ഒ അനഭവ ആയ . ഒകKബ ഒC
£ധനâ , പ+ഗ §മധത കരഖ കടC ലതകക^S <യണ Pട * . തലന നവകനയ എലCലക ഡലനക കതC
Pടങ . ഒകKബ അഞ Qയറâ , കബസ വട കശഷ ആദതമയ കര കw . •സ#:യ ത#ര നഗരമയ Olinda ആയ *
അത . വബകന6:റ©ലട വ#ടക~ലട കമ+†രക8 കണത ച: നവകലര ആകവശഭരതരകയതയ ഡന9ലട ഡയറയ+
കà*ണ . വ#w ലതകകട കപ  കതL കറലറ ശക 'ട വ* . Gale എC വ36C (63–87 km/h) ശകകയറയ
കറ ആണലത* പരചയ സമC ആയ നവക പറö . നവബ ന:ന T: ല നല മöണയ * . അC
ലഡക+ എതയ ഡലന മഞ+ Tതö ന+6C രw ദá#Tക8 അകല: കw . കഫക :ണ ദá#Tക8 ആയ * അത .
അലത , പ+ഗ ക!h kനമകനട അട6കയണ !
പ+ഗ ഇകY8 കഫക :ണ ദá#Tക86 പറകഗണയ വØകരയ ( ച:9
അ ജന#ന9 ഉ8ലYടC ദ_ണ അകമരക9ലട ഏറB ലതകക അറ )
ഇടയ©ലട ആണ ലതകകട ലപ∞ലകണര6Cത . വവ കCരമയകY8
തàത വടക കറ വ#ശ Pടങ . പxരതലന ത:യ+ ഉണയ C രണ
കമറ , ±റ കബ ഡ വസഡ+ ഒ 'റ ദá#പ <തത_ലYടCതയ വ3,
പറö . Staten ദá#പയ * അത . ശcമയ കട+ ............ പ+ഗ ലമലല
ക!h kനമകനട അട6കയയ * . നവബ അഞ £ധനâ നകC
ലത3ഞ ഒ ദവസ ആയ * . രaയ+ ആകശത മഗല കമഘങ~
ലതക രശ <തത_ലY^ **.
**ദ_ണ
**ദ_ണ ∂കഗ3ത+ ന* മa കണBC രw ഗ:കക8 ആണ Magellani∫ Clouds.
ലതക രശ (Crux) രശΩതയ+ കണലYടC ഒ ന_a വç! ആണ . ഇവ രw പണ
kത+കക നവക ക ദശ മപനക3ണ . ദ_ണയനകരഖ (tropi∫ of ø∫apri∫orn) കഴ9കമ8
ആണ ഇവ രw ഇa ലത3മകയലട ആകശത ത:യ kക3+ <തത_ലYടCത .
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അങലന അവസന കബസണ+ ന* TറലYട Ωതത ¿റ അമP ദവസങ86 കശഷ 1835 ജനവര പതന:
£ധനâ പ+ഗ സc ബ ബറ Pറkഖത നiര ഉറY, . വവ കCരകതലട ഡന9 റ, കപ  'ട കബട+
ത#രകതക Pഴö . ആ സമയത ആ ഉ8കട:+ മലറ കY} കട¡ണയ * . അതല: കജ:ക ( 'ടത}
സഡ വ ദá#Tക ) മലറ കബട} ഇകത സമയത ത#രമണö . പട പട9 ഒ ലവ,kS അവ ലട Pഴ+
പ+ഗ നവക ക TPമയയ * ! ത#രലമതയകY8 സനത ആയ * . ആ~ക8 ഒലക വ#ട പറ Pടങ . തരഞ
കട:ക:ക കനകയകY8 പ+ഗ#k മകറ കY} ഇ 3ലറ മറവ+ ത:ലയടകYലട ന+6Cത കണമയ * .
ഡലന9 'ട  ത#ര കw ത# 6കമ8 സമcരമയ ത#രമണഞ സഡ വ ദá#Tക ത#രõണയ C
"ചര6ക8 " തങ~ലട കബടക:ക കയÖകയയ * . അത കണ ഡലന ലനടവ# Y^ . കരണ അവ ഉടലന തലC
Pടങ കപ C കജ: അതയ * ! പ+ക:ത California hide trade എC <ശUമയ √ഗലത: സƒരണ !!

California Hide Trade
ആയരത എ≈Lക~ലട Pടക
kത+ ഏതണ പ ത വലര
ക:കഫ ണയ ത#രങ3+
കY}ക~ലട ചകര ആയ * .
മലത കണകന ഏകLക3+
പര*കട6C കട6C
ക:കഫ ണയ
കമ+¡റങ3ല:
ക*ക:ക~ലട ലത:9
ലകX¡ കശഖരകനയ *
ഈ വരവ . ഇങലന വ C
കY}ക8 ഒലക9 ഒX C ∆Y
മ കÖക8 ആയ * .

ക:കഫ ണയയല: Ωഷ § ഉടമക8ക ആവശതമയ Tകയ: , വവ , പഞസര , സ+ക , കകടh , ലതYക8 ,
തരക8 , വ«ങ8 , കതയ: Pടങയവയണ ഈ കY}ക8 നറലയ . ഇവ ക:കഫ ണയക ക ലകടത പകര √ഗ
ലത:9 ( hides) ലകX¡ (tallow) ആയ ആണ ഇവ മട…Cത . ഈ √ഗകത:ക8 സc ബ ബറ9ലട ത#രത ഇ^
നവക തലC ഉണക, ഉ¡ കത∞,, മടക കബ^ക3+ ആക കY:+ എതകണ ! ഡലന9ലട പ+ഗ#k ഇകത
കവടതന തലCയണ ഇവലട എതയര6Cത . ന~ക8 ന#~C ഈ കടYണ ഉട ആരഭ6 !!!
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Staten Island

അതതവശത നല കറ :ഭകതലട കYത വശങ3ല: പയക8 'ട നവ ത സടഗ ലസയ+ Pടങ . രa
എ^മണകയലട കമ+തട+ ന* " എലവ  ഒ മ !!!! " എC ആകകശ കകടണ ഡലന kക3ക:ക ലചCത . ലതക
പടഞറ ന* കLത ണ ഒ 'റ ക കമഘ ആകശലത ക#ഴക തങ~ലട ത:യ kക3ക:ക ഉ w വ C
കâയയ * ഡലന കണത ! "ക!h kനമന സáഗത!! " ച#ഫ കമറ എവലട നകC പറ9Cത ലക^ . പ+ഗ
ഇ3കയട Pടങ. S∫uppers ( ജ: കY:+ ന* ഒXക ക39Cയട ) വലര തരക8 വCട, . അലത ക3രa തലC
ആയ * . ലവ~6കവ3 മഴ9 ആ:Yഴ വ#â9 ഒ കപല: തലC (Sleet) നട* . ലവ~Yലന ആയകY8 കY+തട നറലയ
മö വ#à നറഞ * . അC kത+ ക!h kനമ വടCത വലര <ഭത വ+ ഉSവ ക ഓകര ഗസ ബയ
കതèറ അനവദ, . പലC റ, ന8 ഒകര ര#തയ+ ആയ * ക:വù . പക+ ശcB രaയ+ കക33കB .
ഇതനലട നവബ ആL വതഴâ , ഡലനക രw മണ† tക പടകനS അവസര കട

പകറC രവല: തമഗ:ങ~ലട ച#റ+ കകടണ ഡലന തട+ ലചCത . റ, മറ ഏകഴ എകട എണ ജ: ലകണ
Õതര കത6*ണയ * . അലത Tതയ അനഭവമയ . നവബ ഒപത ത#യത Qയറâ വവ കCര അകല:
ക!h kനമ <തത_ലY^ . ക:വù പഴയത കപല: തലC Pട * . നനവ+ ന* 'ടത+ നനവക:ക
എCതയ * അവù . ഇതനക ഡലന കട+ ജ#വതB ആയ ലപ തലY^ Pടങയ * . എC+ കYതലന
ന ëയമയ ലപ മറ അകë!ത+ മട¡3വക . കരയ+ ലചC+ ആദത പണ കY:+ കYതനS അധകരങ8
ലവട, 6വ കവണ കരതങ3+ Œ∂ പതYകണ എC ഡലന ഉറ, . കറലറ ശബB പ:കക8 ലQ …C ക
കലര ഒ9 'ക വ3ക~ ഇലലE+ ഉറകkണ  എCയ ഡലന9ലട അവù . കY+ വട+ റ, നക3ക ഉറക
വരല എC പരചയ സമCരയ നവക പറö . രവല:9 വവ CരB ചയ ട6C കനരമണ നവക
"സáതÉത " അനഭവ Cത . എ* ക^C സ# ബƒÖ , തàത ഉണക ഇറ9 കട* കപയ എല ദവസങല39
ഒകര കപല:യക . കY:+ എല കരതങ~ ദവസB ഒകര കപല: തലC ആയ Cതന+ കട:+ <കതതക
എലcE} സഭവ6C ദവസങ8 മaമണ ത എണLœ എC kത C ഒ നവക പറഞത ഡലന ഇകYX
ഓ മ6മയ * . ന തരലയകYല: പണലയട6 മÖSവ നലമ കXതലയകYല: കണക6 ! ഇതയ * ഒ
നവക . ഇതനടക സഭവ6C ലചറയ ലചറയ കരതങ8 കപ} വ:യ തമശക3യ സE+Y, വയ PറC
ചര6വ മകറത നവകലന കപല: ഡലന9 ശ#:, .

www.hisstoriesonline.com

അC നവബ ഇ പത അ– ലചവâ ആയ * . കനര ലവ~തകY8
“ലര കട:+ ഒ ന#: കമഘ <തത_ലY^ . സമയ കപ  കതL അതലറ
ന#:നറ മറ പയയ Pടങ . അവസന അവലട പ തഴ¡S മകന!രമയ
ഒ ദá#പ <തത_ലY^ ! അത Üവ ലഫ ണണസ ദá#പ ആയ * . 1704
kത+ ന:– ലകലങ8 അ:കണ ലസ+ക ക ഒറയ തമസ ù: !
ആ കഥകകട ഡനകയ+ ഡ#കഫ കറബസh ’കസ എC ചരaത+
ചര<തഷ കനടയ കഥ പaലത ◊ഷ ജ#വY ദá#പ !!! ഒ നവകന ഈ
ദá#പകനട <യ കതC കവലറ കരണ വലP കവകണ ? എcയ}
ദá#പ+ ഇറ…വ ഡകന6 അവസര കട . ശ∂ ജ: കശഖര6വ വ:യ
വ#Yക~ ആയ ആണ ലചL കബ^ക3+ അവ അവലട ലചCത . കബസ
വട കശഷ പ+ഗ ആദതമയ ¿റ C ദവസ നiര ഇടP ഇവലട ആണ .
ഡലന ക#ശയ+ റ, Tകയ: ക തയ * . അത ദá#പ നവസക8ക
ലകടõ പകര നല പഴങ8 വങ . ച:യ പട3കലര ധര3 ദá#പ+
കw . അവ ക നല Ÿട കവണമകa . പല_ പ+ഗ#മ+ Ÿട വ+6വ
ഉണയ Cല . നല ശ∂ ജ: :ഭ6 , പലC എല തര പഴങ~ വ39 !
പ ട ന+6C ലചL മ:ക~ ദá#പലന ത:… വ:… tറ ഒX C ലചL
അ വക~ !!! ഡലന തലറ ജ#വതത+ കണ ഏറB ;óരമയ
ù:മയ * Üവ ലഫ ണണസ ദá#പ . തരലക കY:+ എതയ^
രaയ+ ഡലനക ഉറക വCല . ദá#പ+ ന* <കശ ഒ*
വ *ണയ Cല . എE} തലറ ഡçട സമയത ഡലന ഇ 3ക:ക
കനകയ C കറബസh ’കസലയ കനവ കw . ത#രത പറവ
ന+6C പട3ക ലട ന#ണ 'വ}ക8 മനഷതലനതയ കതCയല . ഒ
തàത കറ വ#ശ .... പകറC കനര T: CകY8 പ+ഗ വ#w അത
വശ:മയ പസഫകലന മറ©ലട ലതC ന#…കയയ * .....
പC#ട ക:കഫ ണയ ത#ര വലര9 പ+ഗ Tതയ കâയ+ ഒ* കണല . ഇതനടക കY:നകത ഉS ലചറയ
കകടപടക8 പര!ര, . ഓടക~ വS}ക~ലമലക ട ലകണ അട, . പലC ലപയL ലച⁄ . ഈ പണക8 കY+ യa
Pടങയ+ പലC എല ആറ മസB ലചകയണതണ . എല നവക  'ട കച Cണ ഈ പണക8 ഒലക9 ത# തത .
ഇതനലട ഡസബ പലതപP ലവSയâ പ+ഗ രണ വടB §മധത കരഖ കകസ ലച⁄ . ആദത ലതകകട
ആയ ലCE+ ഇകY8 വടകകട ആലണC മa . അങലന ക€മസ എത . പല_ നവക ക ഒ <കതതകത9
ഇലയ * . എല ദവസലത9 കപല: അP കട* കപയ . അകങ^ ഇകങ^ വഷ ലചയ എലവ  ഒ ക€മസ
ഡ വ ത ത# õ . രaയല: ഭ_ണകതലടY കടയ ക€മസ പ കകയയ * ആലക ഉS ഒ വതതതസ . റ,
ദവസങ86 കശഷ ഡലന കതèറലന അനവദകതട 'ട തലറ തമസ തഴലത ലഡക+ ( steerage) ന*
kക3:ലത ലടകക:ക (fore∫astle) മറ . നവക ലട അഭ<യത+ ഒര8 ശര6 നവക ആ CP കഫ കസ:+
കട6കമ8 ആണ . അവലട 'ടത+ സáതÉത ക^ മaമല സ#നയ നവക അവലട ആണ ഉSത . അവ ലട
അനഭവ 'ട കകടല: ഒര~ലട നവക പഠന Õ തയﬁ .

നവബ പതന: ലവSയâ പ+ഗ ക!h kനമ tറ ദശ മറ ച:യ ത#രങ3©ലട വടകക^S <യണ ആരഭ, .
ഇതനലട New England എC കപരയ ഒ തമഗ:കവടകY+ പ+ഗ#മന എതരയ വ* . "¿റയ പത ദവസങ8ക kകC
നçകയ ക+ ന*" നç ഇഗണല: കYത ഉറലക 'വ . " ലത≈റ രണ ദനങ8 kകC കബസണ+ ന* " പ+ഗ
മLപട ന+ക . അതയ * കY}ക8 തമ}S !Uദന ചടങ . അധക തമസയലത ഒ ലചറയ തമഗ:കവട
ലന·കയ+ ആറട ഉയരkS , നç ഇഗണലന കYത കതèറ കജബ ലടറ പ+ഗ#മ+ എതക * . പസഫകല:
സ വ കരക3} കY}ക3} അറയലYടC <ശUനയ കYതനണ കതèറ ലടറ . പ+ഗ#മലന കYതകനലടY
റ, കനര ച:വഴകലനതയ ലടറ , ഒ തമഗ:കവടകഥ പറയ ആരഭ, . മണ†Lക8 ന#ണ ആ കഥ അവസന
ലടറക സác കY:ക:ക കപക തക അന':മയ ഒ കറ വ#ശയതലന Pട Cണ പത വഴയ+
അവസനYത .. രa എട മണകയലട പ+ഗ വ#w വടകക^S യa Tനരരഭ, . ക!h kനമ+ ധര3 കw
വC C ആ+ബകടസ പ_ക~ലട എണ റö വ Cത ഡലന Œ∂, .
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നവബ പലതപP തE3â ഏവ 6 ഒ
കLത
ദനമയ മറ . " കവഗ ! എലവ  ഓട വ„ !!!! " ഈ
അ:  കകടണ ഡലന കY+ തട+ എതയത . ഒര8
ത, പ9C കY:+ ന* തകഴക വ#ണര6* !!!!
പയ മരതല: ചലറ പണക8 ത# 6വ കയറയ
കജ ജ ബ+മ എC നവകനണ അബ∂ത+ പട
വട തകഴക വ#ണത . തàYലന ലചL6വ കരമ6Yയ
ഇട C കജ ജ , കY:+ ന* കബട ഇറ6C
കനരതന kകC തലC ആഴകട:+ മറഞ * .
<ത#_ലയ* ഇലലE+ കപ} ഒ മണ†കറ3 കട:+
തരഞ കശഷമണ ഡലന ഉ8Yലട9Sവ പ+ഗ#മ+
തരലക എതയത . നവക
അങലന ആണ .
സധരണക <ത#_ വകവടC അവùയ} അവ
<ത#_ വകവടല , <കതതക ഒ സ!<വ തകന കവണ
ആ കമ8 !!!! കരയ+ ഒര8 ലപടCലന മര+
അയ~ലട ശര#ര നÂലട 'ലട റ, മണ†Lക8 ഉണB .
അത ആ മരണ ഒ യഥ തത തലC ആണ എC നÂലട
മനസലന പ വലYടത ഉപകര6 . എC+ ലപടC
ഒര8 കട:+ വ#ണ മറഞക: ?? അത ഒ നവകലന
മനസ അഗ#കരക ദവസങ8 ലറ എട6 . ലഡകല:
'ക വ3ക86 ആകകശങ86 ഇടയ+ ഒ
ശബ
റ9 ! കയLക8 kL6കപX അയയകമX രw
കരങ~ലട റവ നÂക അനഭവലYട ! മസങ3യ ഒകര
എണത+ ഭ_ണതന ഉണക ഇറ വ3മയ C
പചകകര അCദത മ വC ഒ
കഷണ എടõ
കട:ക:ക എറഞ കജ ലജ kXവന കഴകകണ എC
പറö ഈറ മഴകക3ലട കട:ക:ക എറ9Cത
കണനവലത ü∂രയ നവക കപ} ത: ന6Cത
ഡലന കw ! പല_ പ+ഗ kകCട തലC ത6കയണ
.........

അങലന അവസന കബസണ+ ന* TറലYട Ωതത ¿റ അമP ദവസങ86 കശഷ 1835 ജനവര പതന:
£ധനâ പ+ഗ സc ബ ബറ Pറkഖത നiര ഉറY, . വവ കCരകതലട ഡന9 റ, കപ  'ട കബട+
ത#രകതക Pഴö . ആ സമയത ആ ഉ8കട:+ മലറ കY} കട¡ണയ * . അതല: കജ:ക ( 'ടത}
സഡ വ ദá#Tക ) മലറ കബട} ഇകത സമയത ത#രമണö . പട പട9 ഒ ലവ,kS അവ ലട Pഴ+
പ+ഗ നവക ക TPമയയ * ! ത#രലമതയകY8 സനത ആയ * . ആ~ക8 ഒലക വ#ട പറ Pടങ . തരഞ
കട:ക:ക കനകയകY8 പ+ഗ#k മകറ കY} ഇ 3ലറ മറവ+ ത:ലയടകYലട ന+6Cത കണമയ * .
ഡലന9 'ട  ത#ര കw ത# 6കമ8 സമcരമയ ത#രമണഞ സഡ വ ദá#Tക ത#രõണയ C
"ചര6ക8 " തങ~ലട കബടക:ക കയÖകയയ * . അത കണ ഡലന ലനടവ# Y^ . കരണ അവ ഉടലന തലC
Pടങ കപ C കജ: അതയ * ! പ+ക:ത California hide trade എC <ശUമയ √ഗലത: സƒരണ !!

California Hide Trade
ആയരത എ≈Lക~ലട Pടക
kത+ ഏതണ പ ത വലര
ക:കഫ ണയ ത#രങ3+
കY}ക~ലട ചകര ആയ * .
മലത കണകന ഏകLക3+
പര*കട6C കട6C
ക:കഫ ണയ
കമ+¡റങ3ല:
ക*ക:ക~ലട ലത:9
ലകX¡ കശഖരകനയ *
ഈ വരവ . ഇങലന വ C
കY}ക8 ഒലക9 ഒX C ∆Y
മ കÖക8 ആയ * .

ക:കഫ ണയയല: Ωഷ § ഉടമക8ക ആവശതമയ Tകയ: , വവ , പഞസര , സ+ക , കകടh , ലതYക8 ,
തരക8 , വ«ങ8 , കതയ: Pടങയവയണ ഈ കY}ക8 നറലയ . ഇവ ക:കഫ ണയക ക ലകടത പകര √ഗ
ലത:9 ( hides) ലകX¡ (tallow) ആയ ആണ ഇവ മട…Cത . ഈ √ഗകത:ക8 സc ബ ബറ9ലട ത#രത ഇ^
നവക തലC ഉണക, ഉ¡ കത∞,, മടക കബ^ക3+ ആക കY:+ എതകണ ! ഡലന9ലട പ+ഗ#k ഇകത
കവടതന തലCയണ ഇവലട എതയര6Cത . ന~ക8 ന#~C ഈ കടYണ ഉട ആരഭ6 !!!

ബ#+ ന* * വമ+ അ¡റ ആണ കY+ കടC Cത . പടണമകലട ബ#+ ന* ഒ വമ+ മറ9 . അത ലകണ
ഡകന6 'ട 6 ബ# കY+ കപല: തലC ആയ * . കജ: 'ടത+ എ~Y ആക ത#രത ന* റ, കപകര 'ട
'കടണ വ* . പ ത ഉണങയ ലത:ക8 ത#രത നവ തയ^ ഉണങ . അതന കശഷ ഭÁമയ ഇത മടകണ . അതലന
<കതതക ര#ത തലC ഉണയ * . പC#ട കബട+ കയറണ . നറഞ കബ^മയ കY:+ എതയട ഇത tമ* തലC
ലഡക+ എതകണ . രw √ഗങ~ലട ലത:ക8 ത:യ+ ഒ മ, കയറണ . അതണകa ക:കഫ ണയ ര#ത . പPലക
പPലക ഡലന9ലട ത: ഈ ഭരകതട ലപ തലY^ Pടങ . പC#ട ത:യ+ ന* തലC ആട ആട എറö കY:ക:ക
കയറന അവ ശ#:, .
കY:ല: ചര6 kXവന ഇതകനടക വÖ
കഴഞ * . അങലന ചര6 ലവയനS ù:
ക:യയ കട . അവട kXവന Ëത üതയക .
എല ദവസB ഉണക} üതയക} ലഡക
കXക} kറ കപല: നട* . തങ8 ജ#വര¡കണ
എC ചcക കപ} സമയ കടയല എCണ
ഡലന എXതയര6Cത . അത കഠനമയ
അധáനതലന ന~ക8 മസങ3യ ന#w .
പതലന^ മസങ8 ന#~C ഒ
കട+ യa
ആയര6 എC വചര, കബസണ+ ന*
കY+ കയറയ ഡലനക ഇകY8 ഒ
കരത
പടകട .
ഈ യa എC വലര ന#~ എC ഒ നÈയB ഇല . കരണ പ+ഗ#മല:6S ചരക kXവന ഇPവലര ത#രത
എതയടല, മaമല ഇകത കമന9ലട മലറ കY+ 'ട സc ബ ബറയ+ ഉട എõ ! ആ കY:ന ഉS ചര6 'ട
തങ8 കശഖരകണ ! നവക പLപLത Pടങ . ü∂രയ നവക തങ8 ഇന ഒരക} കബസ കണല എC തലC
വചര, . കC നക: വ ഷങ8 ഇങലന Pട C+ ഡലന നലല നവക ആ  . പല_ അതനലകല ഡലന കY+
കയറയത . കബസണ+ ഉS തലറ '^ക തലCക8 ഒ പട “ര kC+ എõമകല എകC õ ഡലന Íഖ, .
കതèറലന ദയയ+ , നയമകമ ;വകശഷകമ ഇലലത കട+ രജത ! ഓ തകY8 ഡലന9ലട കണ+ ഇ ട കയറ .
കരതങ8 'ടത+ വഷ3Bകയണ .....

അങലന ഒ രa നവക south-easter എC
വ36C ലകടകറ എത . "Cape Do∫tor" എ*
ഇതലന വ3കLണ . ത#രങ3ല: ലചL ട}ക~ലട
കമ+†രക8 ലപ3, പറതലകണണ അവലറ
വരവ . പ+ഗ പPലക ആഴകട:ക:ക വ:ö .
ത#രങ3+ കട+ 'ടത+ അപകടകരയണ . ആL
ദവസങക33 അവലട കടകകണ വ* , കറലറ
കരഷ അടങ ...
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പക+ kXവന ത#രത √ഗകത+ ഉണക} , ഉ¡ കതക} , മടക ലവയ} . രaയ+ ഊഴമ^S വ .... നവക
ആലക മടõ Pടങയ * . എങലന9 കY:+ Pടര കYത ഒC മയത+ അലലE+ റലE}
ലസ·Óദത+ ലപ മറയ+ മതയയ * എCയ ച: . കറ ശമകY8 പ+ഗ മലറ ത#ര :_തമക
ത, . കY+ പന#ട അടതത പറലക^ക8 നറഞ ഒ ലചL ത#രത ആയ * . ഡലന9ലട ഭഷയ+
ക:കഫ ണയ ത#രലത ഏക ലറമനക കപസ !! ("the only romanti∫ spot on the ∫oast"). പ+ക:ത തലറ തലC
കപര+ ആണ ഈ ù: അറയലYടക എC ഡലന ഒരക+ കപ} ചc^ണവല . ഇതനലട ലമകക
ആ~ക~മ9S ത#രലത സ!വസ : ഡന Fനഷ നലവണ പഠ, കഴഞ * . സഡá ദá#Tക മ9S
ചങത അവ ലട :3തമയ ജ#വത ര#തക8 പഠ6വ അകë!ലത സ!യ, ( അകë!തലറ
ഡയറ L¡ക3©ലട നമല39 ). ലതടടõS സ Üവ എC ത#രB ഇPകപല: തലC മകന!രമയ * .

Dana Point, California

ഇC കY:ല:6S ചര6ക8 വ C ദവസ ആണ . ഡന9 'ട  ലവ~ക¡റõ തലC ത#രമണö . വശ:മയ ബ#ന
പകര ഒ ലചL Cയ * അവലര വരകവറത . √ഗകത}ക8 ലകwവC ക3വണക8 തകഴ6 ഇറങ വCല . അവ ക
കവwC കY:ല: സധനങ8 kXവന tമ* തലC C kക3+ എതകകണ വ* . തലറ കY+ യaകടയല:
ഏറB Œമകരമയ കജ: ആയ * അലതCണ ഡന കരഖലYടതയര6Cത . ക+ ഉറയത മണ+ C©ലട
വ#Yക~ മÖ ഉ ട കയÖക ത# õ Íര തലC ആയ * . പ:കYX നവക  വ#Yക~ ഉ w വ#ണ അപകടങ8
ഉണയ . ഏറB kക3+ ഉS ആ8 ആണ വ#XCലതE+ പറയന ഇല . തലഴ9S സ വ  വ#Xക9 വ#Yക8 അവ ലട
kക3©ലട കയറ ഇറ…ക9 ലചñ . പഞസര ലക^ക8 ആയ * അവസന ഉണയ Cത . രw Pഴക~ലട kക3+
Lലക ലവ രണ ആ~ക8 വ#ത ശവ ലകണ കപ Cത കപല: ആണ അത kക3+ എതത എC ഡന വവര6* .
ഇനയണ അടത പണ . ക3വണക3+ ഉണയ C ലക^ക8 ത#രത ഉS തങ~ലട കബ^ക3+ എതകണ .
പറ†ടങ8 കരണ ബ#ക:ക കബ^ക8 കയറ ഇട സധ Cല . അവട വലര9 ലവSത+ 'ട9 ലത*C
പറലക^ക3+ 'ട9 tമ* കവണ ചര6 കബട+ എത6വ . എ~Y വഴക ലക^ക8 kXവന C k∞Ò3+ ന*
തകഴ6 ഉ ട വ^ . അവലട ന* വXക+ ഉS പറക8 തരണ ലചയ കബട+ എത, . അCലത ദവസ ഒ ലച Y
kXവന കതö ത# * എC ഡന എXPകമ8 അവ ലചയ കജ:9ലട ത#Úത നÂലട മനസക:ക ഓടലയõ .

അC രa കYത ഒ നവകനമയ ഉട6ക9 അയല3
ലകടയട അട6ക9 ലച⁄ . ഇത കw നC നവക എc
ലകണ <തകരല എCതന ഡന എXതയ ഉതര ആണ
പC#ട നവക നയമങ3+ മറ വ ത അകമരക
ഗവ ലമനലന ക<രY kഖത ഘടക . ഡന ഇങലന ആണ
എXതയത …
" If they resist, it is mutiny; and if they su∫∫eed, and take the
vessel, it is pira∫y"
നവക കYതലന എത ത+ അത നവകക:പ (mutiny)
ആയ വതഖതന6 . ഇന എത ത വജയ കY:ലന
നയÉണ ഏലറടതക: അത കട+ ലകS9 (pira∫y) !
രണയ} Ë6മര ഉറ¡ ! കവദന ലകണ പടഞ നവക "Oh,
Jesus Christ! Oh, Jesus Christ!" എC അ:റയകY8 കYത
ലകടത മLപട ഡനലയ ലQട, . "ക€വല Qനണ പൽഗ#
മലന കYത ! എലC വ3 കരയ " അCലത കY}ക3+
കYതലന പരമധകര വ3കPC ഒ വചക ആയ *
അത .

ഇതനലട ഒ ദവസ സ ഡയകഗ ത#രകതക അട6കയയ C പ+ഗ മലറ കY}മയ 'ടയടകകണ അവù
ഉണയ . :കഗട എCയ * ആ കY:ലന കപര . പ+ഗ#മലന കYത തലറ "കഴവലറ " പരമവധ ŒമലE}
പ+ഗ :കഗടലയ :_തമക ഒXക ന#…കയയ * . ആ കY:ല: കഫ കസ:+ ഇ * ഭ_ണ കഴ6കയയ Cവ
ആണ പ+ഗ അവ ക കനലര വ Cത കണത . പ+ഗ#മലന കYതലന കഴവ കനരലത തലC അറയമയ C
:കഗട9ലട കYത വ˜h ഉട തലC കബട ഇറക പ+ഗ#മ+ എതക C നവക ക കവണ ന കëശങ8 ലകടõ
. അകë!തലറ £∂പരമയ ന#കങ8ലകടവ+ പ+ഗ തലറ :ക ലകട <യണ അവസനY, . പC#ലട ദവസ
:കഗടയ+ വ Cന കപയ പ+ഗ#മലന കYത കബട+ വ Cത കw അറയ നവകകനട കതèറ വ˜h
കചദ, ..... ക¯ !! അകë! സác കYക:ട 'ട ആകണ വ Cന വ Cത "? ( “Has he brought his brig with him?” ) രസകരB
ക3യക+ നറഞPമയ ഈ കചദത പC#ട വ ഷങക33 അകമരക ത#രങ3ല: കY}ക3ല: kഖത തമശയയ * .
ഇതനലട ഡലനക കരയ+ ഡçട :ഭ, .
√ഗകത}ക8 ഉണ6ക9 പC#ട ത#രങ3+
ത+ക:കമയ ലകട ഉണകയ ലചL ലഷഡ
ക3+ ഭÁമയ അടക ലവ6ക9 കവണ . 'ടത+
'ടത+ കസ6ക8 എതലകണ * . നCയ
ഉണകയലലE+
കത:+
പറYടര6C
ലചറയ ഒ
കഷണ മസ മത kXവ
ലക^കല39 ÁവY, ക3യ. അതന+ അത#വ
Œ∂ കവwC പണ ആണത . ആâക8 ലകണ
ഡന ഇത+ വവദഗത കനടലയടõ . ഇതനലട
പ+ഗ ത#ര വ^ . മÖ ù:ങ3+ കപയ ക:ഡ
എടത കശഷ വ#w ഇവലട വ  ഡനലയ9
ബക9S ക:˙കല39 കയറ . ഈ സമയ
മÖ ച: കY}ക8 'ട അവലട അടത * .
അവ ലട നവക മയ ഇടപഴ വന ഡലനക
അവസര :ഭ, .
അവ ലട കഥക3©ലട മറകനക അറBക~ ര#തക~ ഡന സácമക . അങലന ഒ ദവസ പ+ഗ#മലന പxര അങകല:
കട:+ <തത_ലY^ . ഡന9ലട സകcഷലമല കപയ . ഒ ജ#വÈവ കപല: പലല#മലന തലC കനകനC ഡലന
ലQട ! കY+ തട+ പരചയ ഇലതവ ! അങ kക3+ കതèറലന കw . പല_ ആയ~ പരചയമലത മനഷത !
സശയ ത# കണലമE+ കY:+ ന* കബട ഇറക നവക ത#രത എതണ . അത വലര ഡലന അ_മനയ ന*.
അവസന കരത പടകട . കനരലത വ  എC പറഞ തങ~ലട കമന9ലട തലC രണ കY+ എത കച Cര6* !
കമന9ലട ന കദശ അനസര ആ കY:ല: ഒC രw നവക  കതèറന പലല#മക:ക മLക9 പകര പലല#മല:
കതèറ രണ കY:ക:ക മLക9 ലച⁄ . ലതലല ആÈരതകതലട Tതയ കതèറലന ക#ഴ}S പ+ഗ#മലന ലഡക+
എതയ ഡലനക കY:ലന ഒC കമറ ഒ പ˝+ ലകടõ . അത+ ഇങലന എXതയ * “Ship
Ship Alert ”.
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കമന9ലട ന കëശ അനസര ഡന രണമത വC
അക: ട എC കY:ക:ക മറണ . ഡലനക കടയ
ലപതയ+ വ#^ക  '^ക  കമന9ലട മലറ
കY:+ ലകടതയ കõക8 ഉണയ * .
കമന9ലട ഏP കY+ ആകണ കബˇന+ ആദത
എõക , അത+ ഡനലയ കയറ വട കമനകയട
പറഞ^ണ എCയ * അത+ . അല: ട ആണ
ആദത കബˇന+ എõക . തര ത#രത എതയ
ഡലന പC#ടS ദവസങ3+ 'ടത+ സമയB
ആഴകട:ക:ക കണ നട Yയ ...... കറത ലതC
ത#രതക:ക അട6C അല: ട എC കY:നയ ....
അങലന ആ ദവസ വലCത . ഡന9ലട തര
വരവന കരണമയ ചരaത+ഇട കതട ആ
കY+ എത ! ....അല: ട !

ദവസങ8 ന#ണ <യതലനടവ+ വയരകത3 √ഗകത}ക8
കY:+ കയറ സധ, . ആദതമയ അല: ട+ ക} തയ
ഡലനക അ+Yസá+Y വതതതസങ8 ഒഴ ബകലയല തന
പ+ഗ കപല: തലC ആലണC കതC, . ദവസB രവല: Holystone
(Holystone is a soft and brittle sandstone that was used for s∫rubbing and
whitening the wooden de∫ks of ships) ലകണ ഉര, üതയ6C
കഫ കസ+ ഡലനലയ കനക ലവ~ലക ചര, . എലവ 6
കജ:ക8 വ#ത ലവ ലകടക+ ആയ * പCലത പണ . ദവസB
ഉS കജ:ക3+ പ:തന ആദത കY:കനക8 വതതതസ അല: ടന
ഉണയ * . അവസന കY:+ Tക ഇടC പണ'ലട ഉണയ * .
എ:കല3 Pരത കവണ ആയ * അത . ദവസങ86S+
അല: ട കപ വ ലറഡ ആയ . അങലന ഒ ന8 ലഡക+ ന*
ഡലന കക8ക ലകത C ആ ശബ ലക^ ......
“All ready forward? ”
അങലന അല: ട തലറ നiര ഉയ ത യa
ആരഭ, . അടത Pറkഖമയ San Pedro യ+
എതയകY8 പഴയ പ+ഗ അവലട നiര ഇ^
കട¡ണയ * . ദവസങ86S+ ഡലനക , തലC
ഒ നവകനക മറയ പ+ഗ#മലന ലപടCലന ഉണയ
ഒ ലചL ട+മഞനS+ എCകC6മയ നഷലY^ .
ഇന9
രകണ
കC
മസക:
പ+ഗ
ക:കഫ ണയ ത#രങ3©ലട ചര6ക8 സഭര
അ:ö തര9 ! അകYകഴ6 ഡലന9 അല: ^
കബസ :_തമക യa Pടങകഴഞ * . അ–
മസങ8ക kപ പ+ഗ#മ+ ഡലന സó ശ
സഡയകഗയ+ ന* സc ബ ബറയ+ ന*
അല: ട
ആവശതത+
'ടത+
ചരക
കയറകഴഞ * . ഇതലറ എണതനനസര,
കYതന
കമ#ഷ
ഉണയ Cതന+
ആണ
അനവദന#യമയത} 'ടത+ ചര6ക8 കയറ
കതèറ സമതത .

San Pedro, California

പC#ടകങ^S ഇ പത ദവസങ8 ലകടകÖക~ലട കഘഷയa തലC ആയ * . ത3യC എണകപല: കട+ ഇ3ക
മറö . തരമ:ക~ലട ഉയര കw നവക അc വ^ . ഇa9 വ:യ അ:ക8 ജ#വതത+ ആദത കàകയലണC
പരചയ സമC ആയ നവക കപ} പറö . ദ_ണയനകരഖ കരഖ കടCകതലട അcര#_ 'ടത+ തàõ Pടങ .
ദവസതലന ന#3 റഞ ന#3കമറയ രaക8 ആരഭ, . തàõ വറങ: രBക8 ലഡകല: ഉറക അസധതമക .
ഇടയ :ഭ ഒ ലത3ഞ രaയ+ മനത ലമഗല ന_a†ട <തത_ലY^ . കLത ഇ ണ ആഴകട:ക:ക കനകയ
ഡലനക കട+ തങ8കയ ഭ#കരമയ എകc ക ത ലവ^ണ എC കതC Pടങ . ലപടCലന രഗ വഷ3യ !
ആകശത മC+ പണ ക8 ത:… വ:… പö . ശകകയറയ കറന തàകYറ വ* . 'റ തരമ:ക3+ അല: ട
അമനമട Pടങ . ഒC കമറ അ:റ " ഓക!യ ! എലവ  ഒ മ !!!! " പലC ത:… വ:… ഓടമയ * .
എലവ 6 അവരവ ലട കജ:ക8 അറയമയ Cത ലകണ ചc ഴYങ8 ഉണയല . ലപടC ഉയരത+ ന*
വട ടE ലപടയത കപല: ലപടലC കY:ലന ലഡക+ എവലട നകC കനത കതത+ ലവS വ* വ#à . ഇത
മഴയല ! ഏP ലകട കപമരയ} ഇaയ ജ: ഒ മ, വ#ഴല . ഏകത ഒ നവക ഉറലക വ3, പറö ..... "കY+ തടലന
തര നകയര6* !! " ലQടകYയ മലറ നവക പറö " ഇലതരക} സഭവക പടലതതണ !" അല: ട+
പരധക¡റ ക:ഡ കയറയ^ണ . കY+ വലലത തണ കപയര6* അതണ ലഡക+ തര എത കരണ . ര·Á
„പയയ ക!h kനമക:ക ഇന9 ആയരകണകന കക:മ#റLക8 ഉണ . ഇകYഴലത ùത ഇതലണE+ ?

കഡവ കജhസലന ക:കറല:6S “ര അധകമല ! ( കട:+ മരണലYടCവ എõC ù: ആലണC പ ത തമശ
ആ9 ബക ഭ#ത ക: C ഐത!തമ9 പറയലYടC ù: . വപകററ സ ഓഫ കര#ബയ എC ചa കണവ ക ഈ
പറ:ലന ഉപകയഗ പടക^ )

പC#ട ഒരâകയ3 കമശ ക:വù Pട * . പല_ കറ അന':മയ * . കY+ ക!h kനമകനട അടത
ലകണ * . മഴ9, കÖ, മö വ#â9 ആരഭ, . കയറ+ പട6കമ8 അറയനകത വധ വര}ക8 മരവ,
Pടങയ * . എലവ  കടകയറയ ജകറനSക:ക ശര#രലത ഒPക കയറ . ലഡക kXവന മö ട കഴഞ * .
ക:വùയ+ ഉണയ ഈ മറ, ക:കഫ ണയയല: ലത3ഞ ആകശത മണ+ ത#രങ3+ മസങ8 ആയ
പണലയടõ ലകണ C നവക ക ലപടC ഉ8ലകS ആയല . പ: 6 അ;ഖങ8 പടലപ^ Pടങ . അകYX
അല: ട കട:കനട മഞകനട ലപLത kകCട ന#…കയയ * . ദ_ണ വത+ ന* യa TറലYട ഒ
ലകടകറ അല: ട സó ശ6വ എത . പC#ടS ന+Yതലയ^ മണ†Lക8 കY:ല: ആലര9 ഉറകലത ആö
വ#ശയ ആ കറ ലതലല* ശമകY8 ഉXP മറട ന: കപല:യയ അല: ട .
അലC ദവസ ഡലന , പÉw മണക ഡC കഴ കശഷ ലതലല* വŒമകY8 ലഡക+ ന* ഒ 'വ വ3
ലക^ . ഉട തലC ലഡക+ എതയ ഡലന കണത ഒരക} മറകനവത ഒ നയന മകന!രമയ കN ആയ * .
റകല: മറ ന#: നറkS സkÁത+ ലപങകട6C ഒ ഐസ# Tഡഗ !
ഭ#മകരനയ ഒ ഐസ ലബ ഗ ആയ * അത . അതന C വമ+ എE} വതസ ഉണയ * . രaകയലട കY+
ഐസ ലബ ഗന വ3ലര അടത എത . രa വന നCവ ക ഐസ ലബ ഗല: മö കടക8 ലപട കട+ വ#XC
കക ശബ കകട പ: തവണ ലQട എXലC+ലകണതയ വ* . പC#ടS ദവസങ3+ അവ പ: ആΩതയ}
വ:Yത} ഉS അകനക ഐസ ലബ ക8 കട:+ ഒXക നട6Cത കw .

പല_ ഒCന ആദതലതതലന അa വ:Y ഉണയ Cല . വ#w kകCട കപ  കതL മö മ:ക~ലട വ:Y റö
റö വ* , പല_ എണ വ ധ, . പC#ട ലവSതന kക3+ പര* ലപങ കട6C “field-i∫e” <തത_ലY^ Pടങ .
അകല: ന* ഉയരത+ കണBC ഐസ ലബ കല3ക} അപകടകരക8 ആണ ക റ കപല: പര* ഒXക
നട6C “field-i∫e”.
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രaകയലട ലഡകക:ക കനത മö ഇറങ വ* . കY:ലറ ഒ പ തയ+ ന+6Cവ ക മകറ പ ത കപ} കണ
വയ എCയ . പതരaകയലട കÖ ഐസ വ#â9 Tനരരഭ, . മö ടയ അല: ട ഒXക നട6C ക<ത ലകടര കപല:
കതC, . കതèറന മÖ ഓഫ#സ മ  മറ മറ ചയ ട, ത Cത കനക ന+കകന സധരണ നവക ക
കഴöœ . പല_ നവക ലകല ഓകര ഗസ റ അനവദത ലതലല ആശáസമയ . “Another island!”- “I∫e ahead!”
“I∫e on the lee bow!” Pടങയ അ: ക8 ലഡക+ ന* ùരമയ kഴങലകകണ ഇ * . അങലന ഒ ദവസ ക!h
kനമ ആ Cതന kപ തലC കതèറ കY:ലന കഴകകട തര6Cത നവക ലട Œ∂യ+ ലപ^ . 'ടത+ ലതകകട
ലചC അØട ടക ക:വùക ത: ലവ ലകട6Cതന പകര നകC വ#ത
റഞ മഗല കട:ടക©ലട
അറ:നറക+ എതനണ കYതലന Œമ . അകനക പറ ലക^ക~ ലചL ദá#Tക~ ഉ8ലYടC മഗല
കട:ടക©ലട9S യa തലCയണ ഐസ ബ ഗ+ ലചC ഇട6Cതകനക8 കഭത എC അകë! ചc, കണണ .
പല_ അവലട9 വധ അല: ടന <ത':മയ * . ശകകയറയ ലകടകÖ ട+ മö മഗലന+ 'ലട9S യa
ത# õ അസധതമക . അകതലട കY+ വ#w ക!h kനYക:ക തര, .
വ#w
ലതകകട
യa
തരകതലട
അ<തത_മയ
മö
മ:ക8
വ#w
അവടവലടയയ ലപc വ* Pടങ . പലC9
പഴയ ഭ#കരവù ആവ ത, . അ:റ വ3ക~
ഓടലചല} നരവധ തവണ ആവ ത, . Staten
ദá#പ കണകY8 ആകവശലമ* കതCയല
കരണ ഡലന9ലട മനസ+ കബസ Pറkഖ
മaമയ *
.
അവസന
ന#ണ
കഷതക8ലകടവ+ അല: ട , ക!h kനമ
tറ അറ:ന+ക+ <കവശ, . ഇന <യണ
കനലര വടകകട . ഇകങട പ+ഗ#മ+ വCകY8
കണ ദá#Tക~ കâക~ വ#w ആവ ത, .
മö കടക8 അകC അകC കപയ Pടങ .
തàõ
വറങ:6C
ക!h
kØപല:
കറലനക8 വതതതUമയ 3ര കക C ഇ3
കറ അല: ടലന തXക തടവ .
വശ:മയ ലത3ഞ സkÁB ആകശB വ#w <തത_ലY^ . നവക ഒരക+ 'ട വ#ട കനവ കàവ Pടങ . കഫക
:ണ ദá#Tകല3 വഴയല: കരയ:ക8 കപല: അവഗണ, . ആക_9ലട ന~ക8 ഡലന പറകക^ എണവ Pടങ .
ആഗസ പÉണ ലവSയâ ടനഡഡ ദá#പ ലത3ö വ* . ആഗസ ഇ പത ത#യത ലവSയâ ന: വടB ഡലന
§മധതകരഖ കകസ ലച⁄ . ഇന ആകശത മഗല ന_aങ8 ഉണവല . നലല കറ കട .... അല: ട kകC^ ത, .
അങലന ഒടവ+ ഡലന കക8ക ലകത C ആ വ3 ലക^ ...... കറയ !!!!!!!!!! കബസh !!!!

അങലന രw ലകലങ8 ന#ണ ഡലന9ലട നവക ജ#വതലന അcത റ ലകണ കY:+ ന* ന#ണ വസറ
kഴങ ...Alert കബസh Pറkഖത നiര ഇ^ . നമഷങ86S+ കY+ തട നതമയ ..... കരയ+ ന* എതയ
ü∂നയ കY+ ∆_¡കര അല: ട എC കY:ലന tമത: ഏലറടõ …

(റ ഡ ല!റ ഡന )
ക:ക കസകയ കമബഡകലന രചയതവ ല! മ
ലമ+വ തലറ Ωതയയ White-Ja∫ket + പറ9Cത ഇങലന
ആണ
"But if you want the best idea of Cape Horn, get my friend
Dana's unmat∫hable Two Years Before the Mast. But you
∫an read, and so you must have read it. His ∫hapters
des∫ribing Cape Horn must have been written with an i∫i∫le."
1851 + <സ∂#കര ല! മ ലമ+വലറ 'കമബഡകലന
രചനയ} പC#ട ഇറങയ ഒടനവധ കY+ കഥക3} ഡലന
ലച}തയ സáധ#ന ലചLതല .
അലതല ലവL കഥക8 മa ആയ ലCE+ പല_
ഡലന9ലടത സác ജ#വ ചരa തലC ആയ * .
നടകട:ല: നവകലന യഥ ത ജ#വത അറയ
ഡലന9ലട ഡയറയല: ഈ * വരക8 മa മത ....
Tuesday, Nov. 11th. The same.
Wednesday. The same.
Thursday. The same.
"Two Years Before the Mast" ഇC വശáസകBC ചരത
TUകമയ ക:ക വ* . TUക ഇറങ കഴö ഒ
!#കറ9ലട പരകവഷ കടയ ഡലന പല_ നവക ലട ജ#വത
:കര6CതനS നയ നടപടക3+ ആണ Œ∂
കകന#കരത . ഇCക:കഫ ണയയല: അകനക ¢~ക8ക
അവ ലട ചരa രച ഡലന9ലട കപര തലC ആണ
ന+കലYടര6Cത . 1882 ജനവര ആറന റ ഡ ല!റ
ഡന തലറ യa എCകC6മയ അവസനY, .
ഇC ഡന കപയറ+ ലചC+ പ+ഗ#മലന അകത പക Y+ ഒ
ലചL കY+ ഉണകയര6Cത കണ . ഡലന9ലട പ+ഗ#മ+
ഉണയ C എല "അലസ·കരതങ8" ഒലക9 ഇത} ഉണ . അത+
കയറ ക:കഫ ണയ ത#രങ3©ലട ഒ ലചL യa നÂ6 ആവ .
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