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THE POOR WOMAN
ഭിക്ഷക്കാരത്തി

ബങ്കാളത്തിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന ഒരു മതാെമ്മ വളെര കാലമായി ഒരു ആയ
ഉണ്ടായിരു . ആയവൾ പല കുറവുകെളയും അവിശ്വസ്തതെയ യും കാണി
എങ്കിലും, അവേളാടുള്ള മതാമ്മയുെട ദയ ഒരു കാര ത്തിലും കുറ േപായതു 
മില്ല. ആയയുെട മാസപ്പടി ഏഴു ഉറുപ്പിക യും, കാലത്താൽ ഈരണ്ട പുടവകളും
ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലാെത, മതാമ്മ അവൾ കൂട ട പണം, ചായ, പഞ്ചസാര, മു 
തലായതിെന സമ്മാന മായി െകാടുത്തതു െകാ , അവൾ വളെര െസൗഖ്യം
ഉണ്ടായിരു . നാം തമ്മിൽ േസ്നഹിക്കയും, ഹീനെര നിരസിക്കാതിരിക്കയും
േവണം, എ തെന്റ വാക്യത്തിൽ ക ിച്ചിരി ന്ന ൈദവെത്ത മതാമ്മ ഓ ൎ
േസ്ന ഹിക്കയാൽ അെ , അവൾ ആെയ ം എല്ലാ പണിക്കാ ൎ ം, കണ്ട
സ കല മനുഷ്യ ൎ ം ഇ ദയ കാണിച്ചതു. മതാമ്മ പാ ൎന്ന ബങ്കളാവിെന്റ
അരിക തെന്ന ആയ തീൻ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്മാനും േവണ്ടി ഒരു െചറി യ പുര
ഉണ്ടായിരു .
ഒരു ദിവസം ആയ അ രയിൽ ഇരു േചാറു െവച്ചേപ്പാൾ, മതാ മ്മ തെന്റ
മുറിയിൽ ഇരു പണി എടു . നല്ല േചാറും മീൻകറിയും നിറഞ്ഞ കിണ്ണങ്ങളും,
േശാഭിതമായ കിണ്ടിയും, െവറ്റിലെപ്പട്ടിയും എന്ന എല്ലാം അടുെക്ക തെന്ന ഉ .
ഇങ്ങിെന അവൾ ബഹു സുഖേത്താെട ഉ െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ, ഏകേദശം
ഉടുപ്പില്ലാത്തതും വിശപ്പെകാ നന്ന വലഞ്ഞതുമായ ഒരു കിഴവി പറമ്പ
വ , ആെയ സലാം പറ ഭിക്ഷയാചി . എന്നാെറ ആയ അവെള
ഒ േനാക്കി ദ്ധി , ഇരേപ്പ, എ ശകാരി േവഗം പറമ്പിെന വി
െപായിെക്കാേള്ള ണം, എ ക ി . എന്നതിനു ഭിക്ഷക്കാരത്തി: അേയ്യാ
കഷ്ടം, എനി ഒരു കാൽ ൈപശ തേരണം, അസാരം േചാറു കിട്ടിയാലും
മതി, എ െന്റ പള്ള വിശ . എനി വളെര ദീനം ഉണ്ടായി, േവലെചയ്വാൻ
േശഷിയില്ല, ഞാൻ വിശന്നി മരി ം. അേയ്യാ, എ കര ംെകാ
പറ .
അേപ്പാൾ ആയ അത്യന്തം ദ്ധി , നീ ഇേപ്പാൾ തെന്ന േപാകാ ഞ്ഞാൽ,
ഞാൻ പണിക്കാെര വരുത്തി നിെന്ന അടി പുറത്താക്കി ം, എ കൂക്കി
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പറ . അതുെകാ ഭിക്ഷക്കാരത്തി േപടി ബദ്ധെപ്പ പറമ്പിെന വി
േപായ േശഷം, ആയ വയറു നല്ലവണ്ണം നിറയു േവാ ളം തി , േശഷി ള്ള
േചാറു കാക്കകൾ എറി , കിണ്ണങ്ങെള കഴു കി െവടിപ്പാക്കി, െവള്ളവും
കുടി , മതാമ്മ ഉടു ന്ന േനരം വെര കിട റ കയും െച .
മതാമ്മയും: ആ ഭിക്ഷക്കാരത്തിെയയും, ആയ അവേളാടു െചയ്തതി െനയും
ക വളെര വ്യസനി , ഒരു പണിക്കാരെന െകാ േചാറും ചില ൈപശയും
ഒരു കണ്ടം തുണിയും െകാടുപ്പി . പിെന്ന മതാമ്മ െയ ഉടുപ്പിപ്പാനായി ആയ
മുറിയിൽ വന്നേപ്പാൾ: ആയാ, നീ േചാറുെവ ച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ അവിെട കണ്ട ീ
ആർ? എ മതാമ്മ േചാദി .
ആയ: ഞാൻ ആെരയും കണ്ടില്ല മതാേമ്മ, അങ്ങാടിയിൽ ഇര ന ട ന്ന
എ േയാ ചീത്തയായ ഒരു കിഴവി മാ ം ധമ്മൎത്തിനു വ .
മതാമ്മ: നീ അവൾ ധമ്മൎം െകാടു േവാ?
ആയ : ഞാൻ എങ്ങിെന ധമ്മൎം െകാടു ം! നിവ്വ ൎാഹമില്ലാത്ത ഒരു െപണ്ണി 
നാൽ എ കഴിവു ? മതാേമ്മ.
മതാമ്മ: അവൾ നിേന്നാടു എ േചാദി ? ഉറുപ്പിക േചാദി േവാ?
ആയ: ഇല്ല മതാേമ്മ, ഉറുപ്പിക േചാദിച്ചില്ല, തിന്മാനായി വല്ലതും വാേങ്ങണ്ടതിനു
ഒരു കാൈ ശ േചാദി .
മതാമ്മ: അവൾ ഒരു കാശ എങ്കിലും െകാടുപ്പാൻ നിന കഴി കയിേല്ല?
ധമ്മൎം െകാടു ന്നതിനാൽ നഷ്ടം വരാ, എ ഒരു പഴെഞ്ചാൽ എെന്റ രാജ്യ 
ത്തിൽ നടപ്പായിരി . ഭിക്ഷക്കാരത്തി ഒരു കാശ െകാ ടു എങ്കിൽ,
നിന േചതം വരികയില്ലായിരു നിശ്ചയം.
ആയ: എനി അേപ്പാൾ ഒരു കാൈ ശയും ൈകക്കൽ ഇല്ല, എ േതാ .
മതാമ്മ: എന്നാൽ നീ കാക്ക ചാടിെക്കാടുത്ത േചാറു ഭിക്ഷക്കാര ത്തി
െകാടു എങ്കിൽ, അവളും ൈദവം താനും നിെന്ന അനു ഹി മായിരു .
ദരി നിൽ കനിവുള്ളവൻ ൈദവത്തിനു വായ െകാടു , അവൻ െകാടുത്തി 
ള്ളതിെന അവൻ അവനു തിരിെക െകാടു ം; ദരി നു െകാടു ന്നവനു കുറവു

ഉണ്ടാകയില്ല, എ ശേലാേമാൻ രാജാ വു പറയു .
ആയ: ഇങ്ങിനെത്ത ആളുകൾ എെന്റ േചാറു െവ െകാടു ന്നതു ഞാൻ ശീ 
ലിച്ചില്ല മതാേമ്മ, അവൾ മഹാ ഹീനജാതിക്കാരത്തിയാ ണ, വലിയ ആലിെന്റ
അരിക ഒരു കുടിലിൽ പാ ൎ , എ േയാ മുഷിഞ്ഞിരി ന്ന ഉടുേപ്പയു ,
എലിയുെടയും നായുെടയും ഇറച്ചി േപാ ലും തി , എ ജനങ്ങൾ പറയു .
മതാമ്മ : അേയ്യാ കഷ്ടം, ഇ ചീത്ത വ അവൾ തി ന്നതു എ ങ്ങിെന?
ആയ: അവൾ എ െചേയ്യ ? മതാേമ്മ, അവൾ േവെറ ഒരു നിവ്വൎാഹമി 
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ല്ലെല്ലാ.
മതാമ്മ: എന്നാൽ അവൾ അതു കാരം തി ന്നതു അവളുെട കുറ വല്ല, എ
േതാ , കഴിവുെണ്ടങ്കിൽ അധികം െവടിേപ്പാെട ഉ മാ യിരു നിശ്ചയം.
ആയ : സംശയമില്ല മതാേമ്മ, എങ്കിലും അവൾ െപരു വയ ള്ളവളും
ദരി യും ആകു .
മതാമ്മ : അവൾ െപരു വയ ള്ളവളും ദരി യും ആകുന്നതുെകാ അവെള
നിരസി ന്നതു ന്യായേമാ? ഇതു ശരിയല്ല ആയാ.
ആയ: അവൾ എ േയാ ജാതിഹീനമുള്ളവൾ മതാമ്മ, ന െട േതാട്ടിച്ചിേപാലും
അവളുെട േചാറു ഉ കയില്ല.
മതാമ്മ : അവൾ ജാതിഹീനമുള്ളവേരാ അല്ലേയാ, എ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല,
ജാതിേഭദങ്ങെള കുറി എനി ഒരു വിചാരവും അേന്വ ഷണവും ഇല്ല. നീ
ഇങ്ങിെന നിരസി ന്ന ആ കിഴവി നിെന്റ സ േഹാദരി തെന്ന, എ എനി
അറിയാം.
ആയ: എ വാ മതാേമ്മ, എൻറ കുഡുംബാദികൾ ഒെക്കയും നല്ല മുസല്മാന 
രെ , ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തരും ഒരു നാളും ഷ്ടായിേപ്പായി ല്ല. എ വാക്കാണ
ഇതു മതാേമ്മ?
മതാമ്മ: എന്നി ം അവൾ എെന്റയും നിെന്റയും സേഹാദരി ആ കു . ൈദവം
ആദിയിൽ പരേലാകഭൂേലാകങ്ങെളയും അവറ്റിലുള്ള സ കല വ ക്കെളയും
പടച്ചേപ്പാൾ ആദാം എന്ന പുരുഷെനയും അവ െന്റ ഭായ്യൎയായ ഹവ്വെയയും
സൃഷ്ടി . അ മുതൽ ഇ വെരയും ഈ ഭൂേലാകത്തിേന്മൽ കാണുന്ന എല്ലാ
പുരുഷന്മാരും ീകളും ഈ ര ആദ്യമാതാപിതാക്കന്മാരുെട പു ീപു ന്മാർ
ആകെകാ , വലിയവരും െചറിയവരും ധനവാന്മാരും ദരി രുമായവർ ഒെക്ക 
യും സേഹാദരിസേഹാ ദരന്മാരും തെന്ന. എെന്തന്നാൽ ആദാം എല്ലാവരുെട
അഛ്ശനും, ഹവ്വ എല്ലാവരുെട അമ്മയും ആകു . ഒരു രക്തത്തിൽനിന്നെ
ൈദവം വാ നത്തിൻകീഴിലുള്ള എല്ലാ ജാതിക്കാെരയും ഉണ്ടാക്കിയിരി .
അതുെകാ നാം എല്ലാവരും സേഹാദരിസേഹാദരന്മാെര േപാെല തമ്മിൽ
േസ്ന ഹമുള്ളവരും ദയയുള്ളവരുമായിരിേക്കണം, ഒരിക്കലും തമ്മിൽ നിരസിക്ക
യും പകക്കയുമരുതു.
ഇങ്ങിെനയുള്ളെതല്ലാം മതാമ്മ പറഞ്ഞതിനാൽ ആയ അസാരം നാണി ന്നതു
കണ്ടേപ്പാൾ: നീ ഭിക്ഷക്കാരത്തിെയ ശകാരിച്ചാട്ടിയതിനു പകരമായി അവൾ
ഒർ ഉപകാരം െചയ്യരുേതാ? എ മതാമ്മ േചാ ദി .
ആയ: െചേയ്യണ്ടതായിരു , എങ്കിലും എന്നാൽ എ കഴിവു ? മതാേമ്മ.
മതാമ്മ: നീ അവെള െച ക , നൂ ന്ന പണി അറിയാേമാ? എ േചാദിക്ക.
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അവൾ ആ പണി അറിയു എങ്കിൽ, ഞാൻ അവൾ് ഒരു ച ം െകാടുക്കാം.
ഇര ന്നതിേനക്കാൾ നൂ ന്നതു നല്ലതല്ലേയാ?
ആയ: ഞാൻ േപാകാം മതാേമ്മ, പിെന്ന മതാമ്മയവകൎൾ അവൾ ഒരു
ച ം െകാടു എങ്കിൽ, ഞാൻ പരുത്തിെയ വാേങ്ങണ്ടതിനു അ വൾ
ര ൈപശ െകാടുക്കാം, എന്നതു മതാമ്മ േക വളെര സ േന്താഷി .
പിെന്ന ആയ വലിയ ആലിെന്റ അരിക ള്ള ആ കിഴവിയുെട കുടിലിൽ െച
: നൂ ന്ന പണി അറിയാേമാ? എ േചാദിച്ചതി ഭിക്ഷക്കാരത്തി: നൂ ന്ന
പണി എനി അറിയാം, എങ്കിലും ച മില്ല, എ പറ . േവണ്ടതില്ല,
ഞാൻ നാെള വ എെന്റ മതാമ്മയുെട ഒരു ച വും, എെന്റ ൈകയിൽനി
പരുത്തിെയ വാ വാനായി ര ൈപശയും െകാ വരും, എ ആയ പറ 

. അതു േകട്ടി അ ക്കിഴവി വളെര സേന്താഷി മതാമ്മെയയും ആയെയയും
തി . പിെറ്റനാൾ അവൾ ച വും ൈപശയും വാങ്ങി നല്ല ഉത്സാഹേത്താ

െട നൂ കയാൽ, ഭിക്ഷേതടി നടപ്പാനും എലിയുെടയും നായുെടയും ഇറ ച്ചിെയ
തിന്മാനും ആവശ്യമായി വന്നില്ല. എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും സേഹാദരിസേഹാ 
ദരന്മാർ ആകു , എ ം എേപ്പാഴും ഓ ൎ തമ്മിൽ തമ്മിൽ േസ്നഹമുള്ളവരും
അേന്യാന്യം സഹായി ന്നവരും ആയിരിേക്ക ണ്ടതാകു .
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THE SLEEPING PAGE
ഉറ ന്ന രാജഭൃത്യൻ

ശ്യരാജ്യത്തിെല ഒന്നാം ിദരി , എന്ന രാജാവിനു സീത്ഥൻ, എന്ന ഒരു
ഭൃത്യൻ ഉണ്ടായിരു . ആയവെന്റ അപ്പൻ മരിച്ച േശഷം വിധവയായ അെമ്മ
നാൾ കഴിപ്പാൻ വളെര യാസം ഉണ്ടാക െകാ , സീത്ഥൻ ഏതു വിേധന
എങ്കിലും അവൾ സഹായിപ്പാൻ േനാക്കി. അതുെകാ അവൻ കുെറ പണം
േനേടണ്ടതിനു പലേപ്പാ ഴും മ ളള ഭൃത്യന്മാ ൎ പകരമായി പളളിയറയുെട
മുമ്പിൽ കാവൽ നി . ഒരു രാ ിയിൽ രാജാവിനു ഉറക്കം വരായ്കയാൽ, ഒരു
ഭൃത്യെന വരുത്തി, അവെനെകാ വല്ലതിെനയും വായിപ്പിപ്പാൻ നിശ്ചയി ,
മണി ര മൂ ാവശ്യം മുട്ടിയാെറയും, ഒരുത്തരും വന്നില്ല. അതു െകാ
അവൻ എഴുനീ , ഭൃത്യന്മാരുെട കാവലറയിൽ െച േനാ ക്കിയെപ്പാൾ,
ബാല്യക്കാരനായ സീത്ഥൻ എഴുതുന്ന േമശയുെട അരി ക ഒരു കേസലേമൽ
ഉറങ്ങിയിരു . രാജാവു അടുെക്ക െച േനാ ക്കിയെപ്പാൾ, ഉറ ന്നവൻ
എഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കത്തിെന്റ ആരംഭം ക വായിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
എെന്റ ിയ അമ്മേയ, ഞാൻ അ ം പണം േനടുവാൻ േവണ്ടി േശഷമുളള ഭൃത്യ 
ന്മാ ൎ പകരമായി പളളിയറയുെട മുമ്പിൽ കാവലായി രി ന്നതു ഇ മൂന്നാം
രാ ി ആകു . ഇനി ഏകേദശം സഹിപ്പാൻ പാടില്ലാെതയായി, എങ്കിലും ഈ
കത്തിേനാടു കൂെട പ ഉറുപ്പിക അയപ്പാൻ സംഗതി വന്നതിനാൽ, ഞാൻ
വളെര സേന്താഷി .
ഇങ്ങിെനയുള്ള വാ കെള രാജാവു വായി വ്യസനി , തെന്റ െപട്ടിയിൽനി
ര െക െപാൻനാണ്യങ്ങെള എടു , ഉറ ന്ന ബാല്യക്കാരെന്റ സഞ്ചിയിൽ
ഇട്ടി കിട റങ്ങി. സീത്ഥൻ ഉണ ൎ െപാൻനാണ്യെക്ക കെള സഞ്ചിയിൽ
ക െഞട്ടി, ഇതു രാജാവു െചയ്ത പണി തെന്ന, എ നിശ്ചയി , അെമ്മ
ഇനി അധികം സഹായം െചയ്യാമെല്ലാ, എ നിന സേന്താഷി , എങ്കിലും
കാവൽ നിേല്ക്ക ന്ന സമയ ഉറങ്ങിയതു രാജാവു ക വെല്ലാ, എേന്നാ ൎ
വ്യസ നി രാജസന്നിധിയിൽ െച കിട്ടിയ ഉപകാരത്തിനു േവണ്ടി നന്ദി
പറഞ്ഞതല്ലാെത, കാട്ടിയ കുറവിെന ക്ഷമിേക്കണം, എ വളെര താഴ്മ േയാ 
െട അേപക്ഷിക്കയും െച . അെപ്പാൾ രാജാവു വളെര വാത്സല്യ േത്താെട:
ഭയെപ്പെടണ്ടാ, നീ നല്ല ഒരു അമ്മയുെട നല്ല പു ൻ. ഇ മുതൽ നീ എെന്റ
കുതിരപ്പട്ടാളത്തിൽ ഉപനായകൻ ആകും, എ െചാല്ലി പുതിയ ഉേദ്യാഗത്തിനു
േവ ന്ന േകാ കെള േമടിപ്പാൻ േവ ണ്ടി ആവശ്യമുളള മുതലിെനയും സമ്മാ 
നി െകാടു . പിേന്നത്ത തിൽ സീത്ഥൻ തിെപ്പെട്ടാരു പടനായകൻ
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ആയ്തീ ൎ .
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HISTORY OF THE BRITISH EMPIRE
ഇം ിഷ ചരി ം

(Continued from No. 1 , page 7.)
പുതിയ രാജാവായ നാലാം െഹ ിയുെട ഭരണകാലം ചുരുക്ക വും നിഭ ൎാഗ്യത 
യുമുള്ളതെ . അപഹാരവും ബലാല്ക്കാരവും െകാ കിട്ടിയ രാജമുടി അവനു
മഹാേവദനയും ഭാരവുമായിതീ ൎ . ആദ്യകാ ലത്തിൽ തെന്ന ചില കലക്കങ്ങ 
ളും മത്സരങ്ങളും സംഭവി . രിചാദ ൎ ഇനി തടവിൽ ഇരി െമ്പാൾ േസലി രി,
ഹുന്തിംക്തൻ (Salisbury, Hun- tington) എന്നീ ര ഭുക്കന്മാർ കൂടി നിരൂപി ,
അപഹാരിെയ പിടി തടവിലാ വാനും, രിചാദ ൎിെന യഥാസ്ഥാനെപ്പടു  
വാനും തക്കം േനാക്കി, എങ്കിലും അവരുെട കൂ െക താല്ക്കാല അറിക െകാ

, അവൻ അ പാ ൎന്ന വിന്ദ്െസാർെകാട്ടെയ വി േപായതിനാൽ, തെന്റ
ജീവെന രക്ഷി ഭുക്കന്മാരുെട യത്നെത്ത നിഷ്ഫലമാ ക്കിക്കള .
എന്നതിെന്റ േശഷം േവത്സനാടുകളിൽനി ഒരു വലിയ കലക്കം ഉണ്ടായി.
അവിെട മഹാകീത്തൎ ിമാനായ ഒവൻ െ െന്താവർ (Owen Glendower) എന്ന
േവത്സ്കാരൻ മുെമ്പത്ത രാജാവിെന േസവി , േകാവിലക ഒരു വലിയ
സ്ഥാനം ാപി . നാലാം െഹ ി രാജ്യം ാപിച്ചാെറ ഈ േവത്സ്കാരനും
െ യെദരുത്ഥൻ (Grey de Ruthven) എന്ന ഒരു ഇം ിഷ ഭുവുമായി കലഹം തു 
ടങ്ങി. െ യി േവത്സ് നാടുകളിൽ വളെര വ ഉണ്ടായിരു , എങ്കിലും അതു
മതിയാകയില്ല, അയല്ക്കാരനായ ഒവൻ െ െന്താവരിെന്റ വ വും കൂെട േവണം,
എ നിശ്ചയി , അതിെന ൈകക്കലാേക്കണ്ടതിനു യത്നി െകാണ്ടിരു .
അതു നിമിത്തം ഒവൻ െ െന്താവർ മഹാകുപിതനായി, തെന്റ നാ കാരായ
േവത്സിെല ജനങ്ങെള കലഹിപ്പിച്ചതിനാൽ ബഹു കാലം സങ്ക ടമുെള്ളാരു മത്സ 
രം നട . ഒവൻ െ െന്താവർ മുെമ്പത്ത രാജാവിെന്റ േസ്നഹിതനാകെകാ ,
െഹ ി െ യിെന്റ പക്ഷം എടു . എങ്കിലും േവത്സ് നിവാസികൾ തങ്ങളുെട
നാ കാരനു േവ ന്ന സഹായം െച യ്കയാൽ, അവൻ കു കളുെടയും മലകളു 
െടയും ദുഘൎ ട േദശങ്ങളിൽ പാ ൎ , രാജാവിെന്റ എല്ലാ അതി മങ്ങെളയും
തടു നി , അയല്വ ക്ക ള്ള ഇം ിഷ് നാടുകളിലും ഇറങ്ങി, ഓേരാ സാഹ 
സങ്ങെളയും നട ത്തിേപ്പാ . അങ്ങിെനയുെള്ളാരു യുദ്ധ യാണത്തിൽ അവൻ
ഇം ി ഷ് കിരീടവകാശിയായ മാച്ചൎ ഭുവിെന പിടി തടവിലാക്കിയതു രാ
ജാവു അറിഞ്ഞി ം, അവെന വീ െകാൾവാൻ ഒ ം െചയ്യാെത: നല്ലതു,
എന്നാൽ ഇവെന കുറി ള്ള ശങ്കയും കൂെട നീങ്ങിയേല്ലാ, എ വിചാരി
പാ ൎ .
അനന്തരം രാജാവു ഒരു ൈസന്യെത്ത കൂട്ടി, േ ാത്തെര അസഹ്യ െപ്പടു  
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വാനായി പുറെപ്പ . ഇതിനു തികാരം േവണം, എന്ന കീത്തൎ ി തനായ
ദു ാസ് (Douglas) എന്ന പടനായകൻ നിശ്ചയി , പിെറ്റ ആണ്ടിൽ ഒരു വലിയ
ൈസന്യേത്താടു കൂെട ഇം ന്തിെന്റ വടക്കനാടുക ളിേന്മൽ ഇറങ്ങി വ ,
പല നാശങ്ങെളയും നിവൃത്തിച്ചെപ്പാൾ, െനാ ൎ മ്പലൎന്ത ഭുവും, അവെന്റ
ധീരതയുള്ള പു നും അവെന എതിരി അപജയെപ്പടുത്തി, അവെന തെന്ന
പിടി തടവിലാക്കി. ഈ ജയ ത്തിെന്റ വത്തൎ മാനം രാജാവു േകട്ടെപ്പാൾ,
േപാരിൽനി പിടിച്ച തടവുകാെര ഒെക്കയും ഇ ഏ ിേക്കണം, ജയിച്ചവർ
ഒരുത്തെന്റയും വീെണ്ടടുപ്പിൻ മുതൽ വാങ്ങി വിട്ടയക്കരുതു, എ ക ി .
രാജാവിനും െനാ ൎ മ്പലൎന്തിനും മുെമ്പ തെന്ന തമ്മിൽ കുെറ രസേക്കടു ഉ ,
എന്നാൽ ഈ സമയം അവരുെട കലഹം മുഴു വ . െനാ ൎ മ്പലൎ ന്ത
രാജാവിെന്റ ക ന അനുസരിയാെത, േ ാത്തരുെട നായകനായ ദു ാസിേനാടു
നിര , അവെന േസനാപതിയാക്കി പു േനാടു കൂെട െതേക്കാ അയ .
ഇങ്ങിെന തെന്റ േനെര വരുന്ന ൈസന്യെത്ത രാ ജാവു രി (Shrewsbury
1463) എന്ന സ്ഥല െചറു നി . െനാ ൎ മ്പലൎന്ത മകെന ൈസന്യ 
േത്താെട അയച്ചെപ്പാൾ: രണ്ടാം ഒരു ൈസന്യേത്താെട ഞാൻ േവഗം എ ം,
അെ ാളം േപാർ ഒഴി എെന്ന കാത്തിരിേക്കണം, എ ക ിച്ചതിെന
പു നായ ഹരി അനു സരിയാെത പിതാവു എ ം മുെമ്പ പടെവട്ടി ടങ്ങി.
അ ണ്ടായ യുദ്ധം അതിഭയങ്കരം. രാജാവായ െഹ ിയും, അ മുതൽ
അേനകം ധീരതയുള്ള വൃത്തികളാൽ േശാഭിതനായി തീന്നൎ അവെന്റ മൂത്ത
മക നും ബഹു വീയ്യൎേത്താെട െപാരുതും കാരം, മെറ്റ പക്ഷത്തിലുള്ള െനാ 

ൎ മ്പലൎന്തിെന്റ പു നും ദു ാസും സിംഹതുല്യരായി െപാരുതു. െപായി
െകാ പടെയ സമപ്പൎിപ്പാൻ േവണ്ടി രാജാവിെന തിര േനാക്കിയെപ്പാൾ,
ഹരി പ േപാകയും അവെന്റ ൈസന്യം ഇളകി ട കയും െച .

രിയിെല പടയുെട േശഷം െഹ ി രാജാസനത്തിൽ സ്ഥിര െപ്പടുകയും,
െയാക്കൎിെല മുഖ്യാദ്ധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ കലഹങ്ങൾ ഒഴിെക മെറ്റല്ലാ ഛി ങ്ങ 
ളും കലഹങ്ങളും നീങ്ങിേപ്പായി. എങ്കിലും അവൻ േസ്നഹം െകാണ്ടല്ല, കാഠിന്യം
കാട്ടി വാണു. അതുെകാ അവൻ സിം ഹാസനെത്ത കേരറിയ സമയത്തിൽ
ഉണ്ടായ സേന്താഷം മു ം ക്ഷ യി , ജകൾ അവെന്റ ആധിപത്യം സഹി
എങ്കിലും, അവനിൽ രസിക്കാെത ഇരു .
ബഹുകാലം അവെന്റ ശരീരത്തിൽ വ്യാപി കിടന്ന കുഷ്ഠേരാഗം ക്ഷണത്തിൽ
ഇളകി വിഷമിക്കയാൽ, അവനു കായ്യൎാദികെള നടത്തി പ്പാൻ പാടില്ലാെത 
യായി. അതുെകാ േവത്സ് ഭുവായ െഹ ി അഛ്ശെന െച ക ,
രാജ്യാധികാരം തന്നിൽ ഏ ിേക്കണം, എ അേപക്ഷി . അതുെകാ
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അവൻ െവറു ജീവേനാളം’ മകനു മായി കലമ്പി.
ഇങ്ങിെന നാലാം െഹ ി ര സംവത്സരേത്താളം മഹാവ്യാധി യാൽ വല
കിടന്ന േശഷം, അവൻ തെന്റ വാ യുെട പതിനാലാം ആണ്ടിൽ മരി . (1413)
തങ്ങളുെട അതിേമാഹങ്ങെള അന്യായം െച ം െകാ സാധിപ്പി ന്നവർ

ര കഷ്ടങ്ങെള സഹിേക്കണ്ടി വരും, എന്നതിനു അവൻ നെല്ലാരു ഉദാഹരണ 
മായി തീ ൎ . അവൻ ധീമാനും സുശീലനുമായിരുന്നി ം, ജാേസ്നഹം േനടി,
രാജ്യത്തിനു യാെതാരു ഉപ കാരെത്ത വരു വാൻ കഴിയാെത േപായി.
രണ്ടാം രിചാദ ൎ, നാലാം െഹ ി എന്നീ ര രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തിൽ
ൈദവവചനത്തിെന്റ ഉപേദശങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ നീ െള പര . പലരും
അതിെന്റ വിശുദ്ധ ക നാചാരങ്ങെളയും അംഗീ കരി തുടങ്ങി. െജാൻ വി ിഫ
എന്ന മഹാവിദ്വാനായ ഒരു പാതിരി അ നടപ്പായ െറാമമതാചാരങ്ങെള
നിേഷധി , ലുത്തെവൎാത എന്ന തെന്റ സുഖമുള്ള പാപ്പൎിടത്തിൽനി ജീവ 
െന്റ പുസ്തകെത്ത ഇം ി ഷഭാഷയിലാക്കി, താൻ സംഗി ന്ന ന്യായങ്ങൾ
ൈദവവചനേത്താടു ഒ വരുേമാ, ഇല്ലേയാ എ ആരാ േനാ വാൻ
ഏവ ൎം സം ഗതി വരുത്തി. അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ പലരും േവദപുസ്തകാംശങ്ങ 
െള ൈകയിൽ പിടി നാട്ടിൽ എ ം സഞ്ചരി , അറിവില്ലാത്തവെര വചനം
േകൾപി . ദുജ്ജൎ നങ്ങൾ പരിഹസി , അവ ൎ െലാല്ലദ ൎർ (Lollards) എന്ന
പരിഹാസ േപർ വിളി , അവെര പല കാരമായി ഹിംസി , എന്നി ം അവർ

സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ വചനം ഏറിയ ജന ങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ വീഴുകയും,
കലഹങ്ങളുെടയും അന്തശ്ഛി ങ്ങളുെട യും നടുവിൽനി മൂെളക്കയും, ഒരു
പുതിയ വാ യുെട കാലത്തിൽ ഇം ി ഷ സഭാനവീകരണം ഭംഗിേയാെട
നട ന്നതുവെര വളരുകയും െച .
(To be continued.)
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IRON
ഇരി

കീത്തൎ ിമാനായ ഒരു വഴിേപാക്കൻ ഒരു സമയ മി രാജാവായ േമെഹമ്മദ്
ആലിേയാടു: എങ്ങിെന ഇ വലിയ രാജാവാേ ായി എ േചാദിച്ചതി , രാ 
ജാവു വലൈങ്ക െകാ ഒരു വാളും, ഇടൈങ്കെകാ ഒരു സഞ്ചി െപാ ം െതാ 
, ഇതാ ഇരി െകാ െപാ സമ്പാ ദിച്ചാെറ, െപാ െകാ ഇരിമ്പിെന

നട ന്ന ആെള എനി കിട്ടി, ഇങ്ങിെന ഞാൻ വലിയവനായി എ ഉത്ത 
രം പറകയും െച . � െചറിയ കഥ: ഇരി െപാന്നിേനക്കാൾ അധികം ന ,
എ മാ മ ല്ല, ഇരി തനി കീഴട വാനും ശരിയായി േയാഗിപ്പാനും
അറിയു ന്നവ േലാകത്തിൽ ശക്തിയും ബലതയും ഏെറ വരു , എ
കാണി . ഇേപ്പാൾ േലാകത്തിൽ എ ം ബഹുമാനെപ്പട്ട ഇങ്ക്ലീഷു കാ ൎ
ധനവും, ശക്തിയും, അധികാരവും ഇരിമ്പിനാലുണ്ടായ്വ , എ ഷ്ടം.
ഏറിയ വ ക്കളിലും െവ ഇരി ശക്തിയുെട ഒരു ഉപമ ആകു . ഇരിമ്പിൽ
എ യും ഗൂഢമായ ഒരു ആകഷൎണശക്തി (േലാഹകാന്തശ ക്തി magnetism)
ഇരി . ഇതിെന്റ രഹസ്യം ഇേന്നവര ം മനുഷ്യ ൎ കി വാൻ സംഗതി
വന്നിട്ടില്ല. ഇരി സകല വ്യാപാരങ്ങളിലും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ എന്ന േപാെല ഇരി 

. നല്ലതിനും തീയതിനും ഇരി േയാഗി വരു . േലാകം എ േത്താ 
ളം പാപത്തിൽ ഇരി േവാ, അ േത്താളം ഇരി െകാ തമ്മിൽ േപാരാ 
ട്ടവും യുദ്ധവും ഉണ്ടാകും. എ ങ്കിലും ൈദവം തെന്റ വാഗ്ദത്ത കാരം (യശ. ൨.൪)
തെന്റ രാജ്യം ഇഹ ത്തിൽ തികയുേമ്പാൾ ഇരി സമാധാന കായ്യൎത്തിനു മാ 

ം േസവി ം.
ഒരു മഹാവിദ്വാെന്റ ഗണിത കാരം ഏകേദശം ഭൂമിയുെട അമ്പ തിൽ ഒർ അം 
ശം ഇരിമ്പാകു . ഭൂമിയിൽ മിക്ക നാടുകളിലും േത്യകം ഉത്തര വത്തിെന്റ
സമീപെത്ത ം ഇരി െപരുകിക്കിട . േസ്വ ദൻ രാജ്യത്തിെന്റ വട
ല ാണ്ടിെല െഗല്ലിവര പട്ടണത്തിന്നരിെക 280001 നീളവും 15000 കാലടി വീ 
തിയും ബഹു ഉയരവും ഉള്ള ഒരു കാന്ത മല കിട . േസ്വദനിെല ദനെമാരാ,
എന്ന േലാഹഗുഹയിൽനി ഒരു െകാല്ലത്തിൽ 27 േകാടി റാത്തൽ ഇരി കി  

. ൈസബിയ്യൎ രാ ജ്യത്തിെല ഒരു വന്മല ഇരി തെന്ന ആകു ചിലേപ്പാൾ
ആകാശ ത്തിൽനി ഏതാനും ഉരുണ്ട ആകൃതിയായി ഇരിമ്പിൻ കണ്ടങ്ങൾ വീ 
ഴു . അവ 100 തുടങ്ങി 14000 റാത്തേലാളം ഘനമുള്ളതു. അവിെട എങ്ങിെന
വ എന്ന േചാദ്യത്തിനു വിദ്വാന്മാ ൎ പല ഉത്തരങ്ങളും ഉ . ഒ ഞാൻ
പറയാം : േലാകത്തിൽ അനന്തവിസ്താരത്തിൽനി ചില ഉരുണ്ട വ ക്കൾ ഭൂ 
മിയൂെട ആകാശവായുവിൽ കട േമ്പാൾ അവ ഉരുകി ഇരി ണ്ട േപാെല ആയി
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നില വീഴു .
ഇരിമ്പയിർ പലവിധമുെണ്ടങ്കിലും, മൂ മാതിരി ഞാൻ പറയെട്ട. ആകഷൎണ
ഇരിമ്പയിരും ചുവന്ന ഇരിമ്പയിരും തവിട്ടിരിമ്പയിരും തെന്ന. അയിർ (ore)
എന്ന വാക്കിെന്റ അത്ഥൎ ം മ െകാ േചക്കൎെപ്പട്ട േലാ ഹങ്ങൾ എ തെന്ന.
ആകഷൎണ ഇരിമ്പയിർ അെല്ലങ്കിൽ കാന്തക്ക േത്യകം േസ്വദൻ രാജ്യത്തിൽ
ഉണ്ടായാലും, മ ള്ള രാജ്യങ്ങളിലും കുറച്ചമായി കാണു . ഇന്ത്യയിലും അ ം
ഉ താനും. ആശ്ചയ്യൎമുള്ള കാന്തക്ക ഉരു ന്ന തിനാൽ, കാന്തേലാഹം കി 

. പ ചില ജാതിക്കാരുെട ഇടയിൽ ഈ കാന്തക്ക െകാ േത്യകം
ഒരു ദുവ്വൎിശ്വാസം ഉണ്ടായിരു . ത വക്കയുെട സൂചി എല്ലാേ ാഴും വട ദി
കാണി ന്നതിനാൽ, ഉത്ത ര വത്തിെന്റ അടുക്കൽ വലിയ ഒരു കാന്തക്കൽ പ◌ൎ 
വ്വതം (കാന്തമല) ഉ . അവിെട കപ്പല്ക്കാർ േപായിരുെന്നങ്കിൽ, ഈ മലയുെട
ആകഷൎ ണത്താൽ കപ്പലിെന്റ എല്ലാ ഇരിമ്പാണികളും പട്ടയും മ ം ഇളകി േപ്പാ 
യി മല േചരുന്നതിനാൽ കപ്പൽ കഷണങ്ങളായി തക ൎ േപാകും, എ വി 
ശ്വസി വടേക്കാ കടൽയാ െച ന്നതിനു അവ ൎ വളെര ഭയം ഉണ്ടായി 
രു . വടക്കിൽ ഇങ്ങിനെത്ത പവ്വൎതങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിലും, അവ കപ്പലുകൾ
േദാഷം വരു ന്നവയല്ല, എ ഇേപ്പാൾ നല്ല വ ണ്ണം അറിയു . െകാല്ലേന്താ 
റും അേനകം കപ്പലുകൾ അവിേട േപാകു . േലാഹകാന്തം (magnetism)  
േത്യകം വിേശഷമായ ഉരു ഉണ്ടാ േക്കണ്ടതിനു നല്ലതാകു . ഈ ഇരിമ്പിൽ
ആകഷൎണശക്തി ഉള്ളതിനാൽ അതു സാധാരണ ഇരിമ്പിനു ഉരു െന്നങ്കിൽ
ആകഷൎണഗുണം അതിനും പിടി . കപ്പേലാട്ടക്കാ ൎ ബഹു േയാജനമു 
ള്ള തവക്ക ഈ ഇരി മ്പിനാലുണ്ടാക്കെപ്പടു .
ചില ഇരിമ്പയിരിൽനി ഇരി കൂടാെത വളെര ഉപകാരമുള്ള ഉ കളും ചായ 
ങ്ങളും കി . ഇരി ഉരു ന്നതിനു പല വളെര യത്നം േവണം. അതിന്നാ 
യി േവ ന്ന ചൂളയുെട ഒരു ചി ം ഇവിെട കാണിച്ചിരി . േലാഹ ഴി 
യിൽനി എടുത്ത അയിർ കഷ ണങ്ങളായി നുറുക്കി കരിെപ്പാടി േച ൎ . ചൂള 
യുെട അടിയിൽ മരെമാ ഇരിന്നെലാ െവച്ച േശഷം, ഈ അയിക്കൎഷണങ്ങൾ g
എന്ന വഴിയായി ചൂളയിൽ ഇടു . പിെന്ന വലിയ യ ത്താൽ വണ്ണമുള്ള കുഴലി 
ലൂെട കാ തി തീ എരി വദ്ധൎിപ്പി , േമണ അയിർ ഉരുകി െവള്ളംേപാ െല
ആയി താഴു . ഇങ്ങിെന ഉരുകുംേതാറും അയിക്കൎണ്ടങ്ങൾ മീെത ചൂളയിൽ െവ 

െകാടുക്കയും േവണം. എങ്കിലും ഇരി മാ ം അല്ല, അയിരിെല ക ം മ ം
ഉരുകി, അതിനാൽ ഇരി കിട്ടം അയിരിേന്മ െല നീ . കിട്ടെത്ത പലേപ്പാ 
ഴും ഒരു മാന്തിെകാ നീക്കിയാൽ, അ തു കണ്ണാടിേപാെല. കടുപ്പമുള്ള വ  
വായി തീരു . കിട്ടം ഉരുകി അ യിരിന്മീെത നീ ന്നതു ആവശ്യം. കാരണം
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ഉരുകിയ ഇരിമ്പിനു വായു തട്ടിയാൽ േവഗത്തിൽ കറ പിടി ം.
ഉലയിൽനി വന്ന ഇരിമ്പിനു വാളമായ ഇരി (cast iron) എ േപർ ഉ .
ഈ ഇരിമ്പിൽ സാധാരണമായി നൂറ്റിൽ 5 അംശം ക രി കൂടുകയാൽ, അതു വള 
െര കടുപ്പവും ഉറ ം ഉള്ളതാകു . അതുെകാ ഈ മാതിരി ഇരി ആയുധ 
ങ്ങൾ ഉണ്ടാ വാൻ തക്കതല്ല. പൂഴി യിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അ കളിൽ പലമാതിരി
ഇരി പാ ങ്ങളും പലക യും വാളവും തീക്കൎെപ്പടു . വാളമായ ഇരി െകാ 
ല്ലൻ ഉലയിൽ ചു പഴുപ്പി എടു , കാറ്റ െവ ന്നതിനാൽ അതിലുള്ള കരി
െവ േപായി. പിെന്ന ആ ഇരി പതവും വളവാൻ തക്കതും ആയ്തീരു . ഈ
ഇരിമ്പിനു പട്ടയിരി (bar iron) എ േപർ. യൂേരാപ്പിൽ നി സാധാരണ
പടിയിരിമ്പായി ഈ നാട്ടിേല വരു . വാളം പടി യിരിമ്പാേക്കണ്ടതി യൂ 
േരാപ്പിൽ േത്യകം ശാലകൾ ഉ . ചില ഇ രി ശാലകളിൽ പതിനായിരം റാ 
ത്തലിൽ അധികം തൂക്കമുള്ള കൂടങ്ങൾ ആവിശക്തിയാൽ ഭയങ്കരമായ ഇരി വാ 
ളങ്ങെള അടി ന്നതിനാൽ അവ പടിയിരിമ്പായി തീരു . ഈ ഇരി നന്ന
പതമുള്ളതാകയാൽ അതിെന െകാ പലകയും കമ്പിയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാ 
ക്കാം, എ ങ്കിലും പതം നിമിത്തം കത്തികളും മ മൂഛ്ൎ ശയുള്ള ആയുധങ്ങളും തീ
പ്പൎാൻ പാടില്ല. ഈ ഇരി ഭയങ്കരമായ ഒരു ചൂട്ടിൽ ഉരുകു .
ഉരുക്കിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ അംശം കരി അടങ്ങിയിരി . വാള ഇ രിമ്പിൽ 
നി ം പടിഇരിമ്പിൽനി ം ഉരു ണ്ടാ ന്നതിനു യാസം കുറയും. അതിൽ
അധികമുള്ള കരി നീക്കിയാൽ മാ ം മതി. അതിനു ഇ രി ചു വായുവിൽ
കാേട്ടണം. പടിയിരി കഷണങ്ങൾ കരി െപ്പാടിയിൽ െവച്ച ചുടുന്നതിനാൽ
അതിൽ അധികം കരി േച ൎ ഉരു ക്കായി തീരു . ചു പഴുപ്പിച്ച ഉരു ഉട 
െന െവള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ അതു െപരു ഉറ ം കണ്ണാടിേപാെല കടുപ്പവും
ആയിരി ം. അതി െന െകാ അരം, തുെള ന്ന തമരു, സൂചികൾ മുതലായവ
ചെമക്ക െപ്പടു .
യൂേരാപ്പിൽ ഇരി പണികൾ എ യും സാരമുള്ളതു, എ നമു ദിവേസന
കാണ്മാൻ സംഗതി വരു . തീവണ്ടി ം കപ്പലുകൾ ം അ നവധി ഇരി  
കൾ ഉപേയാഗി . യൂേരാപ്പിൽനി നമു ഉപ കാരവും ആശ്ചയ്യൎകരവു 
മായ ഇരി യ ങ്ങൾ കൂടാെത വിേശഷ തര ആയുധങ്ങളും വരു . ഇെതല്ലാം
ഉണ്ടാ വാനായി യൂേരാപ്പിൽ വള െര ഇരി ശാലകൾ ഉ . ഒന്നിെന െകാ 

അ ം വിവരിക്കെട്ട. ജ മ്മൎൻ രാജ്യത്തിെല എെസ്സാൻ പട്ടണത്തിൽ കൂപ്പ്
സാ വകൎൾ ഒരു ഇരി ശാല ഉ . ഇതിനു േവണ്ടിയ നിലം 1600 ജമ്മൎൻ
ഏ വിസ്താര വും, ശാലയുെട വീടുകൾ മൂടുന്ന സ്ഥലം 350 ഏ അട കയും,
അതിൽ 14000 ആളുകൾ പണി എടുക്കയും െച . അവരുെട േമൽവിചാര
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ക്കാർ 739 തെന്ന. 1872-ാമതിൽ ആ ശാലയിൽ 125000 െതാൻ (25 േകാടി റാ 
ത്തൽ) ഉരു ഉണ്ടാക്കെപ്പ . അ , പടം, ച ം, വലിയ േതാ ക ൾ മുതലായ 
വയും അതിൽനി എടു വ .
ആ ശാലയിൽ 1629 ചൂളകളും, കടച്ചില്ക്കാരുെട 362 യ ങ്ങളും, മിനു സം വരു 

ന്ന 42 ചിപ്പിളിയ ങ്ങളും, മ ം ഓേരാ പണിക്കായി ളള 275 യ ങ്ങളും 71
ആവികൂടങ്ങളും ഉ . അവയിൽ ഏറ വലിയതി 100000 റാത്തലും മ ഒന്നി 

40000 റാത്തലും, േവെറ ഒന്നി 20000 റാത്തലും തൂക്കം കാണും. ഇവ
എല്ലാം ഇളക്കത്തിൽ െവേക്കണ്ടതി 300 ആവിയ ങ്ങൾ സ്ഥാപിേക്കണ്ടി
വ . 1812-ാമതിൽ ആവശ്യെപ്പട്ട കല്ക്കരി 500000 െതാൻ്സ (tons) ആയിരു .
� ശാലകെള തീവണ്ടിയാൽ തമ്മിൽ േചക്കൎെപ്പടുന്നതിനു ഏകേദശം 35 നാഴിക
നീളത്തിൽ ഒരു തീ വണ്ടി വഴിയും ഉ .

A QUESTION - ഒരു േചാദ്യം.
ിയ പ ാധിപരവർകെള ചില എഴു കളുെടയും മ ം ഒടുവിൽ മശീഹാകാലം

1876 അെല്ലങ്കിൽ 77ന്ന െകാല്ലം 1052 എ ഇങ്ങിെന എഴുതി കാണു ണ്ടെല്ലാ
മശീഹായുെട ജനനം മുതൽക്കെല്ലെയാ മശീ ഹകാലം എണ്ണി വരുന്നതു െകാല്ലം
1052ാമത എ എഴുതി വരുന്നതി െന്റ തുടസ്ഥം എന്താകു . മശീഹാകാലം
എ പറയുന്നതു േപാെല െകാല്ലവഷൎം എന്ന പറ തുട വാൻ ഏതാണ്ട
ഒരു കാരണമി ല്ലെയാ. മശീഹാകാലം എ ന്നതു മശീഹായുെട ജനനം മുതൽ
ക്കാണു എങ്കിൽ െകാല്ലം 1052ാമത എന്ന പറയുന്നതി ഒരു തക്ക കാര ണമു 
െണ്ട വിചാരി . എന്നാൽ ആണ്ടിെന്റ തുടസ്ഥം െകാല്ലം എ െവ
വരുന്നതി മുഖ്യമായ കാരണങ്ങൾ ഉെണ്ട വിചാരി ആയ്ത അറിവാനായി
ആ ഹി പലേപ്പാഴും തിരക്കം െചയ്താെറ ചിലർ ഓേരാേരാ കാരണങ്ങൾ പറ 

േകൾപ്പി എന്നല്ലാെത മുഖ്യ മായ കാരണങ്ങെളാടു കൂെട അല്ലാത്തതിനാൽ
ആയ്ത വിശ്വാസേയാഗ്യ മുള്ളതെല്ല വിചാരി . ആ െകാ പ ാധി 
പരവർകെള താ ങ്കളുെട ിയമുള്ള വായനക്കാരുെട മുമ്പിൽ മഹിമ ഏറിയ താ 
ങ്കളുെട പ മൂലം ഇതിെന െവളിെപ്പടുത്തിയാൽ െകാല്ലവഷൎത്തിെന്റ തുട സ്ഥം
എെന്ത ം ഏതു കാരം എ ം ഉള്ള അറിവു കാരണങ്ങേളാടു കൂെട വായന 
ക്കാർ ആെരങ്കിലും അടുത്ത പ ത്തിൽ അറിയി തരു െമ ള്ള അത്യാശേയാ 
െട അയ ന്നതാെണ.
എെന്നാരു തിര കാരൻ.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

ആസ്യാ Asia.
ഭാരതഖണ്ഡം :- മഹാരാണി അവകൎൾ ഭാരതഖണ്ഡച വത്തൎ ിനി എന്ന സ്ഥാ 
നേപരിെന ജനുവരി ൧ാം തിയതി എടുത്തിരി അതിെന്റ ആരംഭെത്ത
േവ ന്ന േകാലാഹലേത്താടു ആചരിേക്കണ്ടതി മുകിലരുെട മുലസ്ഥാനമാകു 
ന്ന ഡില്ലിയിൽ ഉപരാജാവും സംസ്ഥാനവാഴികളും അവരവരുെട പരിനായകന്മാ 
രും പടയാളികളും പട്ടാളങ്ങളും ഒഴിേക ഭാരതത്തിേല മാരാജാക്കന്മാരും ത രാ 
ക്കന്മാരും അവരവരുെട പരിവാരങ്ങളും പട്ടാളങ്ങളും ഏറിയ കുലീനരും പുള്ളി 
ക്കാരും കൂടി വന്നി ണ്ടായിരു . ആ ദിവസത്തിൽ േ ഷ്ഠ സഭാമേദ്ധ്യ കാ പ്പ 
ടകൾ ചൂഴേവ നി േമ്പാൾ ഉപരാജാവു അവകൎൾ മാരാണിയവകൎളുെട സ്ഥാന 
മഹത്വെത്ത അറിയി ന്ന പ െത്ത വായി േകൾപിച്ച പിെന്ന 101 നിയമെവ 
ടിയും ആ ൎം കരിമരു േയാഗവും മ ം വിേനാദങ്ങൾ നടന്നിരു . അ
പല മഹാന്മാ ൎ ഓേരാ സ്ഥാന വിേശഷങ്ങളും ക ിച്ചതിൽ തിരുവിതാ റിേല
മഹാരാജാവി ച വത്തൎ ിനിയുെട ആേലാചനക്കാരർ എന്ന സ്ഥാനേപ്പരിെന
വിധിച്ചിരി .
ഡില്ലിയിൽ വലുങ്ങെന നടന്നതു അതാത കൂറുപാടുകളിലും ജില്ലകളിലും െചറുങ്ങ 
െന നടത്തി വ . കണ്ണനൂരിൽ ഒരു െവള്ള പട്ടാളവും പീരങ്കിേത്താ കാരും
ര കറുത്ത പട്ടാളങ്ങളും പട്ടണത്തിൽ ഉള്ള വിലാത്തിക്കാരും ഏറിയ നാ  
കാരും ൈമതാനത്തിൽ കൂടിയിരി േമ്പാൾ തലേശ്ശരിയിൽനി വന്ന തുക്കിടി
ബ യിൿ സാ വകൎൾ 4 മണി ഉ.തി. സ്ഥാനസങ്ക പ െത്ത േകൾപിച്ച േശ 
ഷം 101 നിയമ െവടികളും പടയാളികളിൽ നി 3 സേന്താഷെവടികളും ജയജയ
ആ ൎകളും രാ ി ഒമ്പതു മണി കരിമരു േയാഗവും (നക്ഷ ബാണം
ആകാശബാണം പൂബാണം, പൂകുറ്റി, നിലാത്തിരി) ഉല്ലാസത്തീയും (bon-fire)
ഉണ്ടായിരു .
മഹാ ച വത്തൎ ിനി ഒന്നാം ജനുവരിയിൽ 15,988 തടവുകാ ൎ േശഷി ന്ന ശി 
ക്ഷെയ ഇെള െകാടു . േകാഴിേക്കാടു തലേശ്ശരി പാലക്കാടു െകാച്ചി തടവുക 
ളിൽനി ം തെന്ന യല്ല മലയാള കൂറുപാ തുറുങ്കിൽനി ം 144 േപ ൎ തേന്റടം
നല്കിയിരി . ക്ഷമിച്ചവർ ൈദവഭയത്തിൽ നട ം എ കരുതു ; െപാലീ 
സ്സിെന്റ കു അവരുെട േമൽ ഉണ്ടാകും താനും.
പഞ്ചം:- െബാംബായി മ ാശി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏകേദശം 150 ലക്ഷം ആൾ
പാ ൎന്ന വിശാല ഭൂമികളിൽ ക്ഷാമം തട്ടിയിരി . ദിെസ 22ാം൹യിൽ
െബാംബായി സംസ്ഥാനത്തിൽ 2,52,917 േപ ൎ ം മ ാശി സംസ്ഥാനത്തിേലാ
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7,82,572 േപ ൎ ം ധമ്മൎ മറാമ പണി ക ിച്ചിരി . മ ാശിസംസ്ഥാന 
ത്തിൽ 53,700 ആളുകൾ േകായ്മയായും 4,200 ആളുകൾ പലരാലും ധമ്മൎ 
ക്കഞ്ഞി െകാടു വന്നിരി .
െചന്നപട്ടണം.- ദിെസ ിെന്റ ആദിേയാളം പുറനാടുകളിൽനി െചന്നപ്പട്ട
ണത്തിേല ഏകേദശം 13000 ആളുകൾ ആഹാരത്തിന്നായി െചന്നിരി .
അവിെട േവ ന്ന അരിയുണ്ടായി ം അവരിൽ ചിലർ വിശ െകാ മരി
േപായി അതു െകാ സംസ്ഥാനവാഴി അവകൎൾ 3 സ്ഥല േവല എടുപ്പാൻ
കഴിവില്ലാത്ത 5500 പരാധീനക്കാ ൎ ധമ്മൎകഞ്ഞി െകാടുപ്പാൻ ക ിച്ചിരി  

. െചന്നപ്പട്ടണത്തിേല ഉരുപ്പാട്ടിൽ (roadstead) ഉള്ള കപ്പലുകൾ ആേക
30000 െതാൻ അരി കയറ്റിെകാ വന്നിരി . പുറനാടുകളിൽനി പുതു 
തായി മ ാശിയിൽ േചരുന്ന മിക്ക േപർ വിശ െകാ ഏകേദശം അദ്ധൎ ാ 
ണന്മാരായി എ . കഞ്ഞി െകാട്ടിലുകളിൽ അവെര േവ ം േപാെല േനാ 

എങ്കിലും നന്നാ വാൻ കഴിവില്ലാെത പലരും മരി േപാകു . െചന്ന 
പ്പട്ടണത്തിേല യാ യാകുന്നവെര ൈകെക്കാെള്ളണ്ടതി പട്ടണത്തിെന്റ ചു 
റ്റിലും നിരത്തിന്നടുെക്ക ഓേരാ വമ്പിച്ച വഴിയമ്പലങ്ങളും കഞ്ഞിെക്കാട്ടിലുകളും
ഉണ്ടാക്കി േപാന്നിരി .
േചലം.- ഓേരാ ധമ്മൎമറാമ പണിനട . നവധാന്യങ്ങളുെട അകവില വി 
േശഷിച്ച ധമ്മൎപുരിയിൽ െപാന്തി ക കാലികൾ തീൻ ഇല്ലാെത മലയിേല
െതളിച്ചിരി . തൃപ്പ രിലും ഉ രിലും മ ം ഛദ ൎ്യതിസാരം ആരംഭി ചി 
േലട ശക്തിേയാെട ബാധിച്ചിരി . കൃഷ്ണഗിരി പകുപ്പിൽ 8000 ആൾ ധ◌ൎ 
മ്മ മറാമ പണിെച ന്നതു കൂടാെത ബലഹീനന്മാ ൎ കഞ്ഞി െകാടു വരു 

. അരി 3¾—4¼ േശറും മുത്താറി 5—6 േശറും േചാളം 4½-6 േശറും മുതിര 4½—5½
േശറും കമ്പേച്ചാളം 3 4/5—6½ േശറും രൂപ്പിെക അവിടവിെട വി .
മധുര.- വറുതി നിമിത്തം തിന മുത്താറി മുതലായവറ്റിെന്റ വിേത്താളം പലസ്ഥല 
ങ്ങളിൽ െകായ്വാൻ കഴിവു വന്നില്ല. പഞ്ചവും അകവിലയും വദ്ധൎി . അവി 
െട നട ന്ന ധമ്മൎമറാമ പണികെളാ േത കുളങ്ങെളയും കിണറുകെളയും
കുഴിച്ചാ ക ാമനിര കെള ഉണ്ടാക്ക കള്ളി വയക്കി കുറ്റിെപാരി ക മുതലാ 
യതു തെന്ന. 3¼ -4 േശേറാളം അരി വി ന്നതിനാൽ പല ൎം വലിയ മു ം വെല 
ച്ചലും തട്ടി ഏറിയവർ നാടുവി സിംഹളെത്ത യാ യാകു . പഴനി തിണ്ടി 
ക്ക എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ പഞ്ചം തട്ടിയിരി ന്നതു െകാ ദീവട്ടിെക്കാ 
ള്ളയും പിടി പറിയും വളെര നട .
വടെക്ക ആക്കൎാടു.- കൂ കവച്ചൎയും െതെക്ക അംശങ്ങളിൽ തലതട്ടി വ്യാധിയും
വദ്ധൎി . ഓേരാ ധമ്മൎമറാമ പണി പഞ്ചം നിമിത്തം േകായ്മ എടുപ്പി
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വരു .
തഞ്ചാവൂർ.- േവ ന്ന ധാന്യമുെണ്ടങ്കിലും ഉറുപ്പിക നാലു േശെറ വി .
ഓേരാ ഛ ങ്ങളിൽ സാധുക്കൾ കഞ്ഞിയു . ധമ്മൎമറാമ പണികെള തു 
ട വാൻ േപാകു . ദിെസ 23,24 തിയതികളിൽ അറഞ്ഞമഴ െപയ്തതിനാൽ
ചിറ കുളം കിണറുകൾ െവള്ളം നിറകയും െവള്ളപ്പഞ്ചം നീ കയും െചയ്തതി
ൈദവത്തി േസ്താ ം.
തിരുെനൽേവലി.- അ ം മഴ െപയ്തതിനാൽ പരുത്തി മുെളച്ചിരി . ഒന്നാന്ത 
രം അരി 4 ഉം രണ്ടാന്തരം 5¼ ഉം മുതിര 7ഉം േശർ ഉറുപ്പിക വി വരു .
െന ർ.- ഒേക്താ ൩൦൹ ഹു ിയുെട അഴിക്കൽ േചതം വന്ന കപ്പലിൽനി
൧൨ േപരുകളുമായി ഒരു തിരപ്പത്തിൽ ാണരക്ഷ േവണ്ടി കയറിയ ഒരു ഉരു 
ക്കാരൻ െനാെവ ൧൫൹ േദവരമ്പാടം എന്ന കരക്കൽ അടി വീണു. അയ്യാ 
െള യാസേത്താെട ദീനശാലയിൽ േപാറ്റിയതു. മെറ്റ ൧൧ േപർ ഒേന്നാെടാ
കടലിൽ നശി േപായി.
ധമ്മൎമറാമ പണി ആവശ്യം േപാെല എടുപ്പി വരു . ക കാലികൾ
മെറ്റ ജില്ലകളിൽ ഉള്ളതു േപാെല അെ വരുത്തം തട്ടീട്ടില്ല.
െചങ്കൽേപട്ട.- ആറേക്കാണം െതാ കാഞ്ചിപുരേത്താളം തീവണ്ടിപ്പാെത
അകലം െവപ്പാനും കാഞ്ചിപുരം തുടങ്ങി െചങ്കേപ്പട്ടേയാളം തീവണ്ടിപ്പാെത
മണ്ണിടുവാനും േകായ്മ ക ിച്ചിരി .
ഈ ജില്ലയിൽ ഏറിയ കുട്ടികൾ നാഥനില്ലാെത നാട്ടിൽ അല ഴലു .
ബങ്കളൂർ.- 7000 േപർ ധമ്മൎമറാമ പണി എടു വരു .

ീസലാർജംഗ് ദിവേസന വാരാണസിയിൽനി ഒരു ലക്ഷം രൂപ്പിക അരി
വരുത്തി െകാണ്ടിരി .
മുങ്കാലങ്ങളിൽ ഒരു വണ്ടി മുത്താറി 12-15 രൂപ്പിക ഉണ്ടായിരിേക്ക ഇേപ്പാൾ
78 രൂപ്പികേയാളം കയറിയിരി . ഏറിയ ൈമശൂർക്കാർ പഞ്ചത്തിൽനി
െതേറ്റണ്ടതി വയനാടു കുടകു മുതലായ നാടുകളിേല യാ യാകു .
മഹാചീന.- ഷങ്ങ്തുങ്ങിൽ ഉള്ള ക്ഷാമം നിമിത്തം അപ്പനമ്മമാർ തങ്ങളുെട കുട്ടി 
കെള ഉയിേരാെട കുഴിച്ചിട്ട േശഷം തങ്ങൾ തെന്ന ാണ േഛദം വരു .
ഓേരാ വലിയ കൂറുപാടുകളിൽ പാ ൎന്ന മനുഷ്യർ വിശപ്പിനാൽ മരി േപാകു 

െണ്ടങ്കിലും മഹാചീന േകായ്മ ഭാരതേക്കായ്മ െച ന്നതു േപാെല ജീവരെക്ഷ 
ക്കായി അ ം േപാലും അദ്ധ്വാനി ന്നില്ല.
ബല്ലാരി :- നട ദീനം ശമി . ക കാലികൾ തീൻ ഇല്ലാെത ചാകു .
അവിടവിേട ധമ്മൎ മറാമ പണി നടക്കയാൽ 200,000 നാ കാ ൎ ഉപജീ 
വനത്തിന വകയു .
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െകാക്കനാടു.- എ രിൽ ൨൧ ഒേക്താ ിൽ ൈപ െപാറുക്കാെത നാ കാർ ധാ 
ന്യപാണ്ടിശാലകൾ െകാള്ളയിട്ടിരി .
ക ൎ ൽ:- 208,000 േപ ൎ ധമ്മൎമറാമ പണി ക ിച്ചിരി . കൂ കവച്ചൎ
ഇല്ലാെത േപായി എങ്കിലും ചില്ലറ കുളവു ഇനിയും നട .
തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി.- മഴയില്ലായ്കയാൽ തീൻ പണ്ടങ്ങൾ മു വരുവാൻ തുടങ്ങി.
കടപ്പ:- 45,000—50,000 ആളുകൾ ധമ്മൎമറാമ പണിെകാ നാം കഴി 
േക്കണ്ടതി സംഗതി വരു . രൂപ്പിക 4 േശർ ബങ്കാള അരിേയാ 4 ¾. േശർ
േചാളേമാ 5¾ േശർ മുത്താറിേയാ മാ ം കി . അരി േവ ം േപാേല എ  
ന്നില്ലാ താനും. കാളകൾ തീൻ ഇല്ലാെത മ തിന്മാൻ തുടങ്ങിയ േശഷം 2-10
നാൾ ള്ളിൽ ചാകു . കൂ കവച്ചൎ പുര ടു മുതലായ േദാഷങ്ങൾ വദ്ധൎി .
എല്ലാ തുറു കൾ നിറഞ്ഞിരി . ാഹ്മണരും ശൂ രും അന്തജ്ജൎ ാതികളും
ജാതിേഭദെത്ത ഓക്കൎാെത ധമ്മൎ മറാമ പണി ഒരുമിചു എടു വരു .
യുേരാപ്പ Europe
ഇം :- ൬൭ സുവിേശഷ സംഘക്കാർ ൧൮൭൫ൽ 1,04,32,200 രൂ. പല വിധമു 
ള്ള സുവിേശഷ േവലകൾ േവണ്ടി േശഖരിച്ചിരി .
ദിെസ ിെന്റ ഒടുവിലും ജനുെവരിയുെട ആരംഭത്തിലും ഇടവിടാെത െപയ്ത മഴ
യാൽ േതമ്സ് നദി കരകവിഞ്ഞിരി .
റൂമിസ്ഥാനം (തുക്കൎി):- ദിെസ ൫൹യിൽ ചില കള്ളന്മാർ സ്ഥാന ഷ്ടനായ സു 
ല്ത്താൻ മുരാദിെന തെന്റ േകാവിലക നി കവ ൎ െകാ േപാകുവാനും സിം 
ഹാസനത്തിൽ കേര വാനും മ ചിലർ മിഥാ പാഷാേവ െകാ വാനും ഭാവി 
ച്ചതു നിഷ്ഫലമായി േപായി. മാച്ച ൎ ഒന്നാം ൹വെര ം േപാർ െപാറുതി െച ം.
റൂമിേകായ്മയും േശഷം വിലാത്തി േകായ്മകളും ലഹള നടന്ന നാടുകളിൽ മമുള്ള
വാ െയ നട ന്നതിെന െക്കാ ആേലാചി വരു . ഒ ം തീച്ചൎെപ്പടുത്തീ 
ട്ടില്ല താനും.
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