
ആരകഴ പളിയം റാതപിളി മതിയം

ആ

ആരകഴ  പളിയെെ  സാപനതിനം  പധാന  കാരണം  റാതപിളി 
മതിയാെണനാണ് പരവികനമാര പറഞ േകടിടളത്.  അകാലത് കിഴകന പേേശെത ഏക കിസീയ 
േേവാലയം   ൈമലെകാമ്  ആയിരന.  ഞായറാഴ  േിവസങളിലം  മറ  വിേശഷാവസരങളിലം  ആരകഴ 
താമസിചിരന കിസയാനികള ൈമലെകാമില വനാണ് കരബാന കണിരനത്.  ദരസലങളില നിനം 
വനിരന  ജനങെള  ഉേേശിച്  അവിടെത  കരബാന  ഏകേേശം  ഉചേയാെെ  മാതമാണ് 
നെതിയിരനത്.എനാല  ഒര  പതിയ  വികാരിയചന  ൈമലെകാമില  വനേതാടകെി  കരബാന 
അതിരാവിെല നെതവാന തെങി.  അതെകാണ്  ദരസലങളില നിന വരനവരക്  കരബാന കാണാന 
സാധികാെതയായി.   ഇേതപറി  റാതപിളി  മതിയം   മറ  ചിലരം  വികാരിയചെെ  പകല  സങെം 
ഉണരതിെചങിലം അേേഹം അത െൌൌനിചില.  പതിവായി കരബാനയില സംബനികാന സാധികാെത 
വനേപാള ആരകെഴ ഒര പളി സാപികണെമന് റാതപിളി മതി നിശയിച. അന െകാലത നിനം 
ഉേേമരര വിലാരവടം രാജധാനിയില വന താമസിചിരന സാേബാര െമതാെന റാതപിളി മതി െചന 
കണ് പളി സാപനതില ആവശയമായ അനവാേം വാങി.  പളി സാപികവാന എലാ െസൌകരയങളം 
സഹായങളം  ആരകഴ ഉണയാതിരി  െചയ െകാടത.  അേേഹം തെെ ഇലതിനം  അമലതിനം  ഏറവം 
അടത  ഒര  പറമ്  പളി  സാപനതിന  റാതപിളി  മതിെയ  ഏലിച.  ഇനള  ആരകഴ  പളിയെെ 
ഏകേേശം ഒനര ഫരേലാംൌ്   വെക മാറിയാണ്  അതിെെ സാനം.  ആ പറമ്  ഇനം പളി വകയാണ്. 
ഇേപാഴെത കരിശിനെതാടിയെെ താെഴയള സലതിന പളി അമലതങല എനാണ് േപര പറയക. 
പളിയം അമലവം  ഒര പറമില തെന ആയിരനതെകാണാണ് ആ േപര ലഭിചത്.

പരി.കനയാമറിയതിെെ  നാമതിലാണ്  ആരകഴ  പളി  സാപിചത്.  ഓല  െകാണം 
പനമെകാണം മറചെകടിയ ഒര െചറിയ െകടിെമായിരന ആേയെത പളി.  മാതാവിെെ അതതശകിയം 
അനഗഹവം ആ പളിക് അതിെെ ആരംഭം മതലക തെന ധാരാളമായി ലഭിചിരന. 

ഒരികല ആരകഴ ഉണയാതിരിയെെ കറകാരനായ ഒര അെിമ പളികകത കയറി അഭയം 
പാപിച.  ഉണയാതിരി വിവരം അറിഞ വാതില െവടിെപാളിച് കറകാരെന നിഷരണം വധിച. ഇതിന ഒര 
ശികെയേനാണം പതിെനട മാസേതക് ആരകഴ മഴ െപയിലേത. അവസാനം ഉണയാതിരി തെെ കറം

അ

ഏറ  പറയകയം  ആരകഴ  പളിക്  മപത  പറ  അരിയം  മറ  സാധനങളം  െചലവെചയ്  പാേചാറ 
േനരനെകാളാെമന്  നിശയിച്  അതിെെ ചിലവിേലക് ഏതാനം നിലങളം പരയിെങളം പളിക് ോനം 
െചയ.  ഈ പാേചാറ േനരചെയപറി 1860-ല ആരകഴ പളി സനരശിച വരാപഴ െമതാേപാലീത

ല

അഭിവനയ ബരണാരേീേനാസ് തിരേമനിയെെ എഴതകളില കാണനണ്.

ആരകഴ  ഉണയാതിരിയെെ  അമലതിനം  െതാട്  ഒര  കിസീയ  േേവാലയം  പണിയാനം 
അതിനാവശയമായ സഹായസഹകരണങള നലകാനം അേേഹെത േപരിപിച സംൌതി എനായിരികാം. 
ആരകെഴ  അനെത  കിസയാനികളം  ഇെപഭവായ  ഉണയാതിരിയം  ഏേകാേരസേഹാേരങെളേപാെലയാണ് 
കഴിഞിരനത്. ആചാരമരയാേകളിലം ഇവര ഇര കടരം ഒനേപാെലയായിരന. അതിന ചില കാരണങള

അ

ഇലാതില. ആരകഴെത ആേയകിസയാനികള െകാടങലരില നിന വന  സവരണഹിനകള  ജാനസാനം 
സവീകരിചവരായിരന.  മതവിശവാസതിലലാെത  ആചാര  രീതികളില  അവെര  തിരിചറിയാന 
സാധികമായിരനില. കടമി,പണല മതലായവ അനെത കിസയാനികളകം ഉണായിരന. ഹിനകളെെ. 
പല, ഊട്,ചാതം മതലായവ അേതപെി കിസയാനികളം ആചരിചിരന.

ഹിനകളെെ  മരമകതായ  സമോയം  അകാലത്  ജാനസാനം  സവീകരിച 
കിസയാനികളെെ  ഇെയിലം  പാബലയതില ഉണായിരന.  അതെകാണായിരികണം  പരഷനമാേരകാള 
കടതല  സാനം  സീകളക  ലഭിചിരനത്.  റാതപിളി  കടംബതിെല  ഒര  സീ  െപാതകാരയങളില 
ഏരെപടകയം ഒര േേവാലയം സാപികവാന മനൈകെയടകകയം െചെയങില അത മനപറഞ കാരണം 
െകാണെത.


