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EARTHLY CARE
ഒർ ഉചിത കഥ

കുറെയാ ഏറെയാ ഉണ്ടായാലും േവലക്കാരെന്റ ഉറക്കം മധുരം, ധന വാെന്റ തൃ 
പ്തിെയാ അവെന ഉറ വാൻ വിടുന്നില്ല, ( സംഗി 5, 11.) എ ജ്ഞാനിയായ
ശേലാേമാൻ രാജാവു പ പറഞ്ഞ വാക്കിനു താ െഴ വരുന്ന കഥ നെല്ലാരു ഉദാ 
ഹരണം, എ േതാ കയാൽ വായന ക്കാരുെട സേന്താഷത്തിന്നായി അതു
ഭാഷാന്തരെപ്പടുത്തി എഴുതു .
പ വലിെയാരു ധനവാൻ ഉണ്ടായിരു . അവ െപാൻ, െവള്ളി, നിലമ്പ 
റ കൾ, ക കാലികൾ എന്നിവ അനവധി ഉണ്ടായിരു , എന്നാൽ അവെന്റ
സമ്പ എ െപരുകിയിരുന്നി ം, അവ സുഖം ഒ ം ഉണ്ടായില്ല. രാവും പക 
ലും മനസ്സിൽ ചിന്തയും കലക്കവും അെ ഉണ്ടായിരു . ചിലേപ്പാൾ അവൻ
ആകാശ നി മഴ ഉണ്ടാകയി ല്ല, േതാടുകൾ ഒക്ക വറ േപാകും, എ ം
അതിനാൽ തെന്റ വിളവുകൾ ഒക്ക ഉണങ്ങി കരി േപാകും എ വിചാരി
ഭയെപ്പടും. മ ചില േപ്പാൾ കള്ളന്മാർ വ തെന്റ മുതെലാെക്ക കുത്തി വ◌ൎ 

െകാ േപാ കെയാ, അെല്ലങ്കിൽ സവ്വൎവും തീെകാ നശി േപാകെയാ
െച ം. എ വിചാരിച്ചി കലക്കം െകാ ം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെല്ല
ങ്കിൽ മെറ്റാ െചാല്ലി, അവെന്റ മനസ്സിൽ വിനനാഴിക േപാലും സമാ ധാനവും
സേന്താഷത്തിെന്റ ലവേലശവും ഇല്ലാെത ഇരു .
ഈ ധനവാ പശുക്കെള േനാ ന്ന ഒരു െചക്കൻ ഉ . അവ െന്റ മുഖം എേപ്പാ 
ഴും സന്നമായതു, ദിവസം മുഴുവൻ ആനന്ദി പാടിെകാണ്ടിരി ന്നതു അവെന്റ
ശീലം. രാവിെല പശുക്കെള േമ ാൻ പുറ െകാ േപാകുേമ്പാൾ സേന്താഷം
നിറഞ്ഞവൻ, ൈവകുേന്നരം തിരി വരുേമ്പാൾ അങ്ങിെന തെന്ന. എേപ്പാഴും
തമാശയും െപാലു മയും ചിരിയും ഉള്ളവനായിരി ം. േലാകത്തിൽ എെന്തല്ലാം
നട എ അവ ഒരു ഗണ്യമില്ല. േലാകം എെന്നാ െണ്ടാ ഇല്ലേയാ,
അ ല്ല അതുള്ളതുെകാ തനി എെന്താ ഏെതാ, എല്ലാം ഒരുേപാെലയ െ .
തെന്റ അത്താഴം ഉ കഴിഞ്ഞാൽ, തെന്റ പരുപരുത്ത വിരി പ്പിൽ കിട , പു 
ലരുന്നതുവെര ഒരു ഒറ്റ ഉറക്കമായി സുഖി ഉറ ം.
യജമാനെന്റ ഭായ്യൎ ഈ െചക്കൻ നിത്യം സേന്താഷമുള്ളവനായിരി ന്നതും,
തെന്റ ഭത്തൎ ാവു പകലിൽ ആധിയും വിഷാദവും പിടിച്ചവെന േപാെല നട  
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ന്നതും, രാ ിയിൽ അ ം ഉറക്കം ആ ഹി ം തിരി ം മറി ം കിടന്നാ 
ലും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ വിചാരങ്ങളാൽ ഉറക്കം വരാ െത വലയുന്നതും കണ്ടി ,
തന്നിൽ തെന്ന പറയു : എെന്റ ഭത്തൎ ാവി ഇ എല്ലാം ഐശ്വയ്യൎം ഉണ്ടാ 
യി ം, അവെന്റ മനസ്സിൽ ഒരു സുഖവും ഇല്ല. രാ ിയിെലാ പകലിെലാ അവ
ഒരു ആശ്വാസവും ഇല്ല, പശു ക്കെള േമ ന്ന ഈ െചക്ക ള്ള സേന്താഷത്തിെന്റ
പാതിയും ഇവന്നി ല്ല. െചക്ക മാസാന്തരം അ ം ചില ൈപശമാ െമ കി  

, എ ന്നി ം അവ സേന്താഷമല്ലാെത ഒ ം ഇല്ല. ഇതി എ കാരണം
ആയിരി ം?
ഇങ്ങിെന മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചി ഒരു നാൾ തെന്റ ഭത്തൎ ാേവാടു: ാണനാഥ, നി 
ങ്ങൾ വലിയ ധനവാൻ അെല്ലാ, ഏറിയ വ്യം നിങ്ങൾ്ക്ക കുന്നി കിട ,
നിലം പറ കളും അനവധിയു , എന്നി ം ചിന്ത യും വ്യാകുലവും നിങ്ങളിൽ
നിറഞ്ഞിരി . എേപ്പാഴും വലിയ അരി ഷ്ടെന്റ േചൽ നട . നിങ്ങളുെട
സമ്പത്ത രാവും പകലും നിങ്ങൾ ക്ക അേശഷം സുഖം എത്തി ന്ന കാരം കാ 
ണുന്നില്ല. ന െട പശു ക്കെള േനാ ന്ന െചക്ക ള്ള സേന്താഷത്തിെന്റ േലശം
േപാലും നി ങ്ങൾക്കില്ലെല്ലാ, അവ ഒരു ആധിയും ഇല്ല വിചാരവും ഇല്ല, മുഖം
എ േപ്പാഴും െതളിഞ്ഞിരി . നിങ്ങൾ എേപ്പാൾ അവെന േനാക്കിയാലും ചി 
രിക്കയും പാടുകയും െച ന്നവനായിക്കാണും എ പറ .
അതി ഭത്തൎ ാവു പറ : അങ്ങിെനെയാ? നാെള േനരം പുലരു ന്നതുവെര ക്ഷ 
മിക്ക, അേപ്പാൾ അവെന്റ മാതിരി എങ്ങിെന, എ നീ നന്നായി േനാക്കിെകാ 
േള്ളണം. നാെള അവൻ ചിരിക്കയും പാടുകയും െച ന്നതു നീ കാണും, എ
േതാ ന്നില്ല. അവെന്റ മുഖ അ സേന്താഷവും ഉണ്ടാകയില്ല.
അതി ഭായ്യൎ െകാള്ളാം, രാവിെല െചക്കെന്റ േചൽ എങ്ങിെന ഇരി ം,
എ േനാക്കിെക്കാള്ളാം എ സമ്മതി . എങ്കിലും ഒരു രാ ി െകാ ഭ◌ൎ 
ത്താവു പറഞ്ഞ കാരമുള്ള മാറ്റം െചക്കനിൽ ഉണ്ടാകും, എ അവൾ വിശ്വസി 
ച്ചില്ല.
അവരുെട ഭവനത്തിെന്റ പിൻപുറ പല െചറുപുരകൾ ഉള്ള തിൽ ഒന്നിൽ വള 
െര ഉമി കൂടികിട ണ്ടായിരു . ഭത്തൎ ാവു ഏകേദശം 150 ഉറുപ്പിക വിെല ള്ള
ഒരു െവള്ളിവാളം എടു , ആ ഉമിയിൽ കുഴി ച്ചിട്ട േശഷം, െചക്കെന വിളി ആ
ഉമി ഒക്ക േകാരി മെറ്റാരു പുരയിൽ ആേക്കണ്ടതി ക ി . െചക്കൻ പതിവു  
കാരം പാ ം പാടിെകാ ഒരു െകാട്ട എടു പണിയും തുടങ്ങി. േമണ അടി 
യിൽ എത്താ റായേപ്പാൾ, െവളുെവളുങ്ങെന മി ന്ന െവള്ളിക്കട്ടി ക , അത്യ 
ന്തം സ േന്താഷി . (അങ്ങിെനത്ത സന്ധിയിങ്കൽ സേന്താഷം വരാത്തതു ആ
ക്കൎ?) ഇതു എങ്ങിെന ഇവിെട വ ? ആർ ഇതു ഇവിെട െവ ? എ വിചാരി 
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ആശ്ചയ്യൎെപ്പ . പെക്ഷ യജമാനൻ ഇതു ഇവിെട സൂക്ഷി െവച്ചി , ഇേപ്പാൾ
േകവലം മറ േപായതായിരി ം, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു അരൂപി എനി േവണ്ടി
ഇതു ഇവിെട െവച്ചിരി ം, എ അവൻ വി ചാരി . പിെന്ന ഇതുെകാ എ
േവ , എ ചിന്തിപ്പാൻ തുട ങ്ങി. എെന്റ യജമാന െകാ േപായി െകാടു 
ക്കെയാ? അെയ്യാ! അതു െചയ്വാൻ മന വരുന്നില്ല. എന്നാൽ എടു ഒളി
െവക്കെട്ട, എങ്കി ലും യജമാനൻ അതു അറിഞ്ഞാെലാ കായ്യൎം എന്തായിതീരും?
എങ്ങിെന ആയാലും തല്ക്കാലേത്ത ഒളി െവക്ക തെന്ന. പിെന്ന തരം കിട്ടിയ
ഉടെന യജമാനെന്റ പണി ഉേപക്ഷി , െവള്ളിയും എടു െപായ്ക്ക ളയാം, എ
മനസ്സിൽ തീച്ചൎവരുത്തി. എന്നാൽ ഇതു എവിെട സൂക്ഷി െവേക്ക ? എ  
ള്ള വിചാരം തുടങ്ങി. ഈ വക ചിന്ത നിമിത്തം പാട്ട നി . ഇതുെകാ
എ േയാഗം െചയ്യാം? എന്നതിെന കു റി ം വലിയ കലക്കം ആയി. ഒരു
നിലം േമടി കെയാ, അല്ല ഒരു വീടു വാ കെയാ ഏതു ന ? പെക്ഷ തനി
ഒരു ഭായ്യൎ േവ േമ്പാൾ ഉത കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതു േബങ്കിൽ ഇട്ടാൽ നന്നാ 
യിരി ം, എ ം വിചാ രി . ഈ വക വിചാരങ്ങളും ചിന്തകളും മുഴു ഉറ 

വാൻ െച കി ട , എങ്കിലും കിട്ടിയ നിധിെയ കുറി ള്ള വിചാരംെകാ ം
അതു എ ങ്ങിെന ഉപേയാഗിേക്ക ? എ ള്ള ആകുലം നിമിത്തവും ഉറക്കം അ
േശഷം വന്നില്ല. േനരം പുലെന്നൎങ്കിൽ െകാള്ളായിരു , എ ആശി ംെകാ 

തെന്റ പായിൽ തിരി ം മറി ം രാ ി ഒരു കാേര ണ കഴി കൂട്ടി
എെന്ന േവ .
ഒടുവിൽ േനരം പുല ൎ , അവൻ എഴുനീ പതിവു േപാെല പണി പുറെപ്പ .
എങ്കിലും ചിരിപ്പാേനാ പാടുവാെനാ കഴിയാതവണ്ണം അ വെന്റ ഹൃദയം ചിന്തക 
ളാൽ ഭാരെപ്പട്ടിരു . സാക്ഷാൽ ബഹു നിഭ ൎാഗ്യം അനുഭവി .
അേന്നരം യജമാനി പുറ വ , എല്ലാ രാവിെലയും ഉള്ളേപാ െല െചക്കൻ
പാടുന്നില്ല എ ം, അവെന്റ മനസ്സിൽ, ഏതാെണ്ടാരു കലക്കം ഉള്ളേപാെല കാ 
ണു എ ം ക വിസ്മയി , ഇതിെന്റ കാരണം എന്തായിരി ം, എ വി 
ചാരി അവെന്റ അടുെക്ക െച :
എടാ: നിന ഇ എന്തായി? ഏെതാ ഒരു വ്യസനം പിടിച്ചതു േപാെല ഇരി 

വെല്ലാ അെത ? എ േചാദി .
െചക്കൻ: എനി ഒ ം ഇല്ല. യജമാനി: നിന വല്ല ദീനം ഉേണ്ടാ? െചക്കൻ:
ഇല്ലെമ്മ.
യജമാനി: പിെന്ന എന്താടാ നീ വല്ലാണ്ടിരി ന്നതു, എേപ്പാഴും ആ ടിപാടിെകാ 
ണ്ടിരി ന്ന നീ ഇ ഒരു കലെമ്പാളിയെന്റ മാതിരി ഇരി ന്നത എ ? വല്ല
വികൃതിയും െചെയ്താ? െചക്കൻ: അെമ്മ ഞാൻ ഒ ം െചയ്തിെല്ല.
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അ സമയത്തിൽ പിെന്ന യജമാനൻ ഭായ്യൎെയ വിളി , നീ ഇ െചക്കെന
ക േവാ? എ േചാദി .
ഭായ്യൎ: അെത ക , ഭത്തൎ ാ: എങ്ങിെന ഇരി ?
ഭായ്യൎ: എനിെക്കാ ം തിരിയുന്നില്ല. അവെന്റ മനസ്സിൽ ഏെതാ ഒരു ഭാരം ഉള്ള 

കാരം േതാ . ഭത്തൎ ാ: അവൻ പാടു െവാ?
ഭായ്യൎ: ഇല്ല. അേശഷം ഇല്ല. ഭത്തൎ ാ: ചിരിയുെണ്ടാ?
ഭായ്യൎ: ചിരിയും ഇല്ല. എ യും വല്ലാതിരി . ഞാൻ അവേനാ ടു കാരണം
േചാദി , ഒ ം ഇെല്ല അവൻ പറയു . ഞാൻ ഇതു അേശഷം ഹി ന്നി 
ല്ലപ്പാ.
ഭത്തൎ ാ: നിന മനസ്സിലാകയില്ല. എന്നാൽ എനി മനസ്സിലായി രി .
അവെന്റ ചിരിയും പാ ം ക്ഷണംെകാ നിത്തൎ ിതരാം, എ ഞാൻ ഇന്ന 
െല നിേന്നാടു പറഞ്ഞത ഓമ്മൎയിെല്ല? ഇേപ്പാൾ അങ്ങി െന തെന്ന അവെന 
െകാ പാ പാടി വാനും, എനി കഴിവുെണ്ടാ ഇല്ലെയാ എ നീ ക
െകാൾക.
ഭായ്യൎ: ഇതു േക സാരം ഹിക്കാെത വിസ്മയി നി .
അേപ്പാൾ യജമാനൻ െചക്കെന വിളി , എടാ ഞാൻ ഇന്നെല ആ ഉമി അവിെട 
നി നീ വാൻ നിേന്നാടു പറ വേല്ലാ, നീ അതു െച െവാ? എ േചാദി 

. െചക്കൻ: ഉവ്വ, യജമാനെന.
യജമാനൻ : ആ ഉമിക്കക ഒരു െവള്ളിവാളം ഉണ്ടായിരു വേല്ലാ, നീ കണ്ടി 
െല്ല ? െച എടു െകാ വരിക, ഞാൻ നിന ഒരു കൂട്ടം ഉടു േമടിേക്ക 
ണ്ടതി 2000 കാശ തരും.
െചക്കൻ ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മുഖഭാവം മാറി ഒരക്ഷരം പറവാൻ ക ഴിയാെത നി 

വിചാരിച്ചതാവിതു: ഒെഹാ! എന്നാൽ യജമാനൻ ഇത അറിഞ്ഞിരി ,
പെക്ഷ എെന്റ പരമാത്ഥൎ ം പരീക്ഷിപ്പാൻ അവൻ അത ഉമിക്കകത്ത െവച്ചിരി 

ം; ഇേപ്പാൾ അവ തിരി െകാടുക്കയ ല്ലാെത നിവൎാഹമില്ല.
എന്നി തെന്റ ഇഷ്ടത്തി വിേരാധമായി തെന്റ ഉറക്കിടത്തിൽ െച , പായി 
ത്തിരയിൽനി െവള്ളി എടു െകാ വ യജമാന െകാടു . അവ 
നും പറഞ്ഞ കാരം 2000 കാശ് െചക്ക െകാടു . അവൻ അതുവാങ്ങി മു 
െമ്പ താൻ െവള്ളി െവച്ചിരുന്ന സ്ഥല ത്തെകാ േപായി െവ , ഒരു പുതിയ
വ ം േമടിപ്പാൻ തനി കഴി വുണ്ടേല്ലാ, എ ഓ ൎ അത്യന്തം സേന്താഷി 

. തെന്റ ഇതുവെര യുള്ള ആയുസ്സിൽ ഈ ഒരിക്കൽ മാ ം ഇ വ്യാകുലവും
ചിന്തയും വരു ത്തിയ െവള്ളിക്കണ്ടം കയ്യിൽനി നീങ്ങിയ േശഷം, മുെമ്പ േപാ 
െല അ വെന്റ പാ ം തമാശയും ഇളകി തുടങ്ങി.
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യജമാന ീ അവെന്റ പാ ം ചിരിയും വീ ം വന്നത കണ്ടാെറ, അതിശയി  
െകാ ഭത്തൎ ാേവാടു: ”ഒരു െവള്ളിവാളം ഈ െചക്ക ഇ വലിയ പരവശത
വരുത്തിയതു ഓത്തൎ ാൽ, ബഹു െകൗതുകം തെന്ന” എ പറഞ്ഞതി ഭത്തൎ ാ 
വു അവേളാടു ”ഒരു ഒറ്റ െവളിവാളം ഇവ ഇ വ്യാകുലം വരുത്തിെയ നീ
ക വെല്ലാ. എന്നാൽ ഈ വക ഏറിയ വാളങ്ങളുള്ള ഞാൻ ചിന്താഭാരം ഇല്ലാ 
ത്തവനായിരി ന്നതു എ ങ്ങിെന?” എ ത്തരം പറ .
ധനം െപരുകുേമ്പാൾ ചിന്തയും െപരുകു , എന്ന പഴെമാഴി സ ത്യമാകു എ
ഈ കഥ കാണി ന്നില്ലെയാ?
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OPENING OF PARLIAMENT
മ ിസഭ തുടങ്ങിയതു

ഇം ാന്തിൽ രാജ്യകായ്യൎാദികെള വിചാരി നടത്തി ന്ന മ ിസഭ ഒ◌ാേരാ
സംവത്സരത്തിെന്റ ആരംഭത്തിെലാ, വല്ല വിടുതൽ കഴിഞ്ഞ േശഷേമാ ഒന്നാം

ാവശ്യം കൂടി വരുേമ്പാൾ രാജാവു വാഴുെന്നങ്കിൽ രാജാ വു, രാജ്ഞി വാഴുെന്ന 
ങ്കിൽ രാജ്ഞി, സഭയിൽ െച , യാെതാരു വൃത്തി െയാ ആേലാചനേയാ തുട 

ം മുെമ്പ കൂടിയിരി ന്ന മ ികേളാടും കാ ണികേളാടും ഒ സ്താവിച്ചരുളും.
മ ിസഭയിേല ള്ള ആ എഴുെന്ന ള്ള ബഹു േകാലാഹലേത്താടും േഘാഷ 
േത്താടും കൂെട സംഭവിക്കയും, ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിെന്റ േത്യകമുള്ളാരു വാതി 
ലിൽ കൂടി െച കയും െച . ന െട ചി ത്തിൽ വാതിലിെനയും എഴുെന്ന 
ള്ളത്തി െനയും കാണാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ഫി വരിമാസം 8ാം ൹ മഹാരാണി
യും ച വത്തൎ ിനിയുമായ വിേക്താരിയവകൎൾ ഈ വിധത്തിൽ മ ിസഭ യി 
േല ള്ള എഴുെന്നള്ളി ഓേരാ രാജ്യകായ്യൎാദികെള കുറി സ്താവിച്ചരു ളിയ
േശഷം, െബാംബായി, മ ാസി എന്നീര സംസ്ഥാനങ്ങൾ തട്ടിയ പഞ്ചം
ഓത്തൎ ാൽ വളെര വ്യസനി . ആ ജനങ്ങളുെട കഷ്ടങ്ങെള ശമിപ്പിപ്പാനും,
ക്ഷാമം രാജ്യത്തിൽ അധികം വ്യാപിക്കാതിരിേക്ക ണ്ടതിനു തക്കം േനാ വാ 
നും സക്കൎാർ വളെര ഉത്സാഹി വരു എ ക ിക്കയും െച
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ഇം ിഷ ചരി ം

(Continued from No. 4, page 57.)
ആറാം െഹ ിയുെട അന്ത്യകാലം അന്തഃഛി ങ്ങളാൽ ൈക േപാ യി. അവ 
നു ായം തികഞ്ഞേപ്പാൾ ആധിപത്യത്തിനു േവ ന്ന ാ പ്തിയും സ്ഥിരതയും
ഇല്ലായ്കെകാ , മ ിസഭക്കാർ പല കൂറുകളായി പിരി , അന്ന േ ഷ്ഠത 
െയ ാപിച്ചവർ േശഷമുള്ളവെര താഴ്ത്തി രാജാവിെനയും നടത്തി േപാ . രാ 
ജാവു സുശീലനും പുണ്യവാനും നീതിന്യായങ്ങെള ഒരു േഭദം വരുത്താെത രക്ഷി 
പ്പാൻ താ യ്യൎമുള്ളവനും, എങ്കിലും കലഹക്കാരായ തെന്റ ജകെള അടക്കി വാ 
ഴുവാൻ ശക്തി േപാരാ.
1445ാമതിൽ അവൻ അ കാരിയായ മെ ൎത്ത (Margret of Anjou) എന്ന
അഹമമതിയും െ ൗഢിയുമുള്ള കുമാരിെയ േവളികഴിച്ച ഉടെന അവൾ രാജ്യ 
ത്തിെല മുഖ്യാധികാരെത്തയും മ ിസഭയുെട േമൽ തെന്ന ക ൎ ത്വെത്തയും
െകാതി . അതുെകാ ആ കല്യാണം നിമിത്തം ഇം ിഷജനങ്ങൾ വളെര
നീരസം വ . അ എന്ന നാടു പര ീ സ്സിലുള്ള ഒരു ഇം ിഷ അവകാശം
ആയിരു . കല്യാണനാളിൽ തെന്ന രാജാവു ആ േദശം കുമാരിയുെട അച്ശനു
അവകാശമാക്കി െകാടുത്തതു െകാ , ജനങ്ങൾ വളെര െവറു . അക്കാലത്ത
രാജാവിെന്റ കാരണ വരും ജനങ്ങളാൽ പുണ്യവാനായ ഹുംെ എ വിളിക്ക 
െപ്പട്ടവനുമായ െ ാസസ്തർ ത രാനും, രാജാവിെന്റ മൂത്ത കാരണവരായ െബാ 
െഫാ ത്തൎ ിെല സഭാതലവനും (Cardinal of Beaufort) എന്നീര മഹാന്മാർ േ  
ഷ്ഠത്വം നിമിത്തം തമ്മിൽ കലഹി . സഭാതലവൻ രാജാവിെന്റ കല്യാണത്തിനു
അനുകൂലനാകെകാ , രാജ്ഞി അവെന്റ പക്ഷം എടു െ ാസസ്തരിെന്റ േന 
െര ഓേരാ അന്യായങ്ങെള വൃത്തി . അ വൾ ഇം ന്തിൽ എത്തിയ ഉടെന
അത്ത രാൻ മരിച്ചതുെകാ , പ ല ൎ ം സംശയം േതാന്നി. സഭാതലവനും
േവഗം മരിച്ചതിനാൽ രാജ്ഞി യുെട ആ ിതനായ സുെഫാല്ക്ക, എന്ന ത രാൻ

ീത്വം ാപി , എങ്കിലും പര ീസ്സിൽ ഇം ിഷാ ൎ തട്ടിയ അപജയങ്ങൾ
ഇവൻ മൂല മായി വ , എ ജനങ്ങൾ വിചാരി അവെന െവറു കയാൽ, അ
വൻ കുറയ കാലം മാ ം ആ ഉയന്നൎ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരു . തെന്റ കായ്യൎം
അബദ്ധം എ ക ഇം ന്തിെന വി കപ്പൽ കയറി ഓടി േപ്പാകുവാൻ മി 
ച്ചേപ്പാൾ, ഒരു കപ്പിത്താൻ അവെന പിടി തൂക്കി െക്കാ .
1453ാമതിൽ രാജാവു കഠിന േരാഗം പിടി , ചില മാസേത്താളം േബാധം െക 

കിട . ആ സങ്കടകാലത്തിൽ രാജ്ഞി അവനു ഒരു പു െന സവി ,
എങ്കിലും ദീനത്തിെന്റ ശക്തി നിമിത്തം അവനു കുട്ടിെയ കണ്ടറിവാൻ കഴിഞ്ഞി 
ല്ല. ഈ കുമാരെന്റ േപർ എദ്വദ ൎ, എ ങ്കിലും അവെന്റ പിറവിയാൽ ഛി ങ്ങൾ
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അടങ്ങാെത വദ്ധൎിക്കമാ ം െച . രാജ്ഞി െസാമെസ്സൎ ത്ത ത രാെന (Duke
of Somerset) ആദ രി , എങ്കിലും അവനും ജനങ്ങൾ അനിഷ്ടനെ . ഇവ 
െന േയാക്കൎ ത രാനായ റിചാദ ൎ (Richard Duke of York) വിേരാധി , താൻ രാ
ജാവിനു നാടുവാഴുന്നതിൽ സഹായം െചയ്യാൻ േവണ്ടി േ ഷ്ഠത്വം േത ടു ,
എ പറ , എങ്കിലും രാജാസനം ഏറിയാൽ മതിയാവൂ, എന്നെ അവെന്റ
അന്തഗ്ഗൎതം. അവെന്റ അമ്മ മൂന്നാം എദ്വദ ൎി െന്റ മൂന്നാം പു നായ െലേയാനൽ,
എന്ന െ രന്സ ത രാന്റ കുഡുംബത്തിലുള്ളവൾ ആകെകാ ം, അേന്നത്ത രാ 
ജാവിെന്റ പൂവ്വൎ പിതാവായ ലങ്കസ്തർ ത രാൻ ൈലേയാനലിെന്റ അനുജനാക 
െകാ ം, അവനു കിരീടത്തിനു അവകാശം പറവാൻ ന്യായം ഉ , എങ്കി ലും
മ ിസഭയും ജകളും ഒരുമനെപ്പ ലങ്കസ്തർ സ്വരൂപെത്ത വാഴി ച്ചേശഷം, അവ 
െന്റ ആ വിചാരം ശാഠ്യം എെന്ന േവ . കുറയകാലം രാജ്ഞിയും േയാ ൎ ം മാ 

ം ആ കായ്യൎം െചാല്ലി തങ്ങളിൽ പിണങ്ങിയാ െറ, ജാതിമുഴുവനും അതിൽ കുടു 
ങ്ങിേപ്പായതിനാൽ കലശൽ അത്യന്തം വിഷമി . രാജ്യത്തിൽ േയാക്കൎ്യർ ലങ്ക 

ിയർ എന്നീര പക്ഷേമയു . ഈ ര കൂ കാർ ഏകേദശം മുപ്പതു സംവ 
ത്സരേത്താളം തങ്ങളിൽ നട ത്തിയ േപാരാട്ടത്തിനു പനിനീ ൎഷ്പപടകൾ, എന്ന
േപർ നടപ്പായി വ . ലങ്ക ിയർ ചുവ ം േയാക്കൎ്യർ െവളു മുള്ള പനിനീ◌ൎ 
പുഷ്പത്തി െന്റ ചി ം െകാടി റകളുെട േമൽ വരച്ചതു, ആ േപരിെന്റ േഹതുവാ
യിരു .
രാജാവിെന്റ ദീനം ഏകേദശം ഒന്നരസംവത്സരേത്താളം നിന്നതു െകാ േയാ 
ക്കൎ മ ിസഭയുെട നിേയാഗ കാരം രാജ്യെത്ത വാണു, എ ങ്കിലും െസൗഖ്യം
വന്നാെറ രാജ്ഞിയുെട പക്ഷക്കാരനും ലങ്ക ിയനുമായ െസാമസ്സൎ ത്ത േ ഷ്ഠാ 
ധികാരെത്ത ാപി . അതിനാൽ ഉണ്ടായ പി ണക്കെത്ത മദ്ധ്യസ്ഥന്മാെരെകാ 

തീെക്കൎണം, എ മ ിസഭ ക ി , എങ്കിലും ന്യായം േകൾപാൻ ഇരു 
പക്ഷക്കാ ൎ െചവിയില്ലായ്കെകാ , അവർ യുദ്ധത്തിനു ഒരുങ്ങിനി . അവർ
തങ്ങളിൽ െവട്ടിയ ഒന്നാം പട െലാണ്ടെന്റ അരിെകയുള്ള സന്ത അ ാൻ, എന്ന
സ്ഥലത്തിൽ സംഭവി ചു. (െമയി 22ാം ൹ 1455) രാജപക്ഷക്കാരായ ലങ്ക ിയർ
നഗരെത്തരു ക്കളിൽ കൂടി യുദ്ധത്തിൽ െച കെകാ , നഗരം തെന്ന േപാക്കൎള 
മായി തീ ൎ . കുറയക്കാലം കായ്യൎത്തീ ൎ സംശയത്തിേന്മൽ ഇരുന്ന േശഷം,
വവൎിൿ എന്ന ഭു തെന്റ അനുചാരികളുമായി മു , ലങ്കസ്തർ ത രാെനയും
അവെന്റ ചില നായകന്മാെരയും െവട്ടിെക്കാ . എന്നാെറ േയാക്കൎ ത രാൻ
പടധമ്മൎം െചാല്ലി, രാജാവിനു സുഖമാകുേവാളം നാ ട്ടിെന വാഴുവാൻ നിശ്ചയി .
പിെന്ന നാലു സംവത്സരം പടെവട്ടൽ ഇെല്ലങ്കിലും, േ ഷ്ഠത്വം നിമിത്തം രാജ്ഞി 

ം േയാക്കൎ ത രാനും ത മമിൽ ഉണ്ടായ വാ ടകൾ ഒരു അവസാനവുമില്ല.
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സാധുവും സുശീ ലനുമായ രാജാവു എ തെന്ന െചയ്താലും പിണക്കക്കാെര മാ ം
സമാ ധാനെപ്പടു വാൻ കഴികയില്ല. 1459ാമതിൽ ൈവരം മുഴു വന്നാെറ,
സപ്തംബർ 23ാം ൹ േ ാഹൎ ീത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഇരുപക്ഷക്കാർ തമ്മിൽ
എതിരിട്ടേപ്പാൾ, ലങ്ക ിയപട്ടാളങ്ങൾ ബലെപ്പ , േയാക്കൎ്യ െര ഛിന്നഭിന്ന 
മാക്കി. എന്നതിൽ പിെന്ന േയാക്കൎ്യ ധാനേസനാപതി മാർ രാജ്യെത്ത വി
ഒളി പാത്തൎ േപ്പാൾ, രാജ്ഞി മ ിസഭെയ കൂട്ടി, ആ വക നായകന്മാെര പിഴു 
ക്കിക്കള . എങ്കിലും ലങ്ക ിയർ ാപി ച്ച വീയ്യൎം ക്ഷണികമെ . വവ്വൎിൿ 

ഭുവും േയാക്കൎിെന്റ പു നായ എ ദ്വദു ൎം കുറയ േനരം ഒളിച്ചിരുന്ന േശഷം, ഇം 
ന്തിേല മടങ്ങി െച , ആ ിതന്മാെര കൂട്ടി രാജപക്ഷക്കാേരാടു േപാർ തുട 

ങ്ങി അവെര ജയി , രാജാവിെന പിടി തടവിലാക്കി. ഇതിെന രാജ്ഞി അറി 
ഞ്ഞേപ്പാൾ മകെന േച ൎ , േ ാത്ത്ലന്തിേല ഓടിേപ്പായി. ഈ വത്തൎ മാനം
ഐ യലൎന്തിൽ ഒളി പാ ൎന്ന േയാക്കൎ ത രാൻ േക , ബദ്ധെപ്പ െലാ ണ്ട 
നിേല മടങ്ങി െച രക്ഷാപുരുഷസ്ഥാനം വീ െകാണ്ടതല്ലാ െത, കിരീടം
തെന്റ അവകാശം എ ൈധയ്യൎേത്താെട പറ . എ ങ്കിലും മ ിസഭ ആ
വാക്കിൽ രസിക്കായ്കെകാ : രാജാവു ജീവപയ്യൎന്തം വാേഴണം, അവൻ മരി 
ച്ചാൽ അവെന്റ പു നല്ല, േയാക്കൎത രാൻ താേനാ, അവെന്റ േശഷക്കാരിൽ
വല്ലവേനാ രാജമുടി എേല്ക്കണം, എ െന്നാരു തീപ്പൎിെന ഉണ്ടാക്കി. ഇതു നിമി 
ത്തം രാജ്ഞി അത്യന്തം െവറു യുദ്ധത്തിനു വട്ടം കൂട്ടി, േപാർ തുടങ്ങിയതിൽ
േയാക്കൎപക്ഷം േതാല്ക്കയും ത രാൻ പടുകയും െച . പിെന്ന ഇരുപക്ഷക്കാരും
കുറയ കാലേത്താ ളം െവേവ്വെറ ജയിക്കയും അപജയെപ്പടുകയും െചയ്ത േശഷം,
പുതിയ േയാക്കൎത രാനായ എദ്വദ ൎ രാജപക്ഷക്കാരായ ലങ്ക ിയെര എതിരി 

കുറ കള . എങ്കിലും രാജ്ഞി ധീരന്മാരും മൂക്കൎ ്വന്മാരുമായ േയാദ്ധാ ക്ക 
െള കൂട്ടി, െലാണ്ടൻ നഗരത്തിെന്റ േനെര െച , സന്ത അ ാനിൽ രണ്ടാമതു
ഒരു പട െവട്ടി വവ്വൎിക്കിെന്റ പട്ടാളങ്ങെള ഛിന്നഭിന്നമാക്കി, ബദ്ധനായ രാജാവി 
െനയും വിടുവി . ജയം െകാണ്ടേശഷം അവൾ െലാണ്ടനിൽ േവശിക്കാെത,
േപാക്കൎളത്തിൽ തെന്ന താമസി , പട യാളികൾ ചു മുള്ള നാടുകെള െകാള്ള 
യിടുവാൻ സമ്മതി . അതിന്നിടയിൽ േയാക്കൎത രാൻ ഛി ി േപായിരി  
ന്ന പടജ്ജനങ്ങെള കൂട്ടി, വവ്വൎിക്കിേനാടു േചന്നൎ െലാണ്ടനിൽ േവശിച്ചാെറ,
ജനങ്ങൾ അ വെന സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാ , രാജസ്ഥാനവും നാലാം
ഏദ്വദ ൎ, എന്ന നാമവും െകാടു . ഇങ്ങിെന ബലാല്ക്കാരവും ൈധയ്യൎവും ജയി ,
ന്യായെത്ത മറി കള . സാധുവും സുശീലനുമായ രാജാവു നീങ്ങി, ധീരതയും
െ ൗഢിയുമുള്ളവൻ അവെന്റ സ്ഥാനെത്ത ഏല്ക്കയും െച .
എന്നാെറയും കലക്കം അമന്നൎില്ല. രാജ്ഞി തിക്കാരെന്റ െതാഴി ലുകെള അറി 
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വടേക്കാ തിരി , എ പുതിയ രാജാവു േകട്ട േപ്പാൾ ര േസനക 
െള േച ൎ , അവളുെട വഴിെയ െച . ഇരുപക്ഷ ക്കാരും േപാരിനു അണഞ്ഞ 
േപ്പാൾ, ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികം ഇം ി ഷ്കാർ തങ്ങളിൽ തെന്ന കുത്തി നശി 
പ്പിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിനി . േയാക്കൎപ ക്ഷം അമ്പതിനായിരവും, ലങ്കസ്തർ പക്ഷം
അറുപതിനായിരവും തെന്ന. മാച്ചൎ 29ാം ൹ ഉച്ചതിരി നാലുമണി സമയ
േപാരാട്ടം തുടങ്ങി, രാ ി മുഴുവനും അതിഭയങ്കരേത്താെട നട . ആേരാടും കൃപ 
യില്ല, എല്ലാവെരയും കുത്തിെക്കാല്ലം. സംബന്ധക്കാരും ബ ക്കളും ഇരുപക്ഷ
ത്തിൽനി ം േ ാധമത്തരായി തമ്മിൽ എതിരി െപാരുതും. പുലെച്ചൎ േയാ 
ക്കൎ്യർ ശ ക്കളുെട എണ്ണംെകാ ഇളകുമാറായേപ്പാൾ, അവരുെട ഒരു പുതിയ
ൈസന്യം േപാക്കൎളത്തിൽ ലങ്ക ിയെര അപജയെപ്പടുത്തി. എന്നാെറ രാജ്ഞി
നിഭ ൎാഗ്യവാനായ ഭത്തൎ ാവിെനയും കൂട്ടി, േ ാത്ത്ലന്തി േല ഓടി എദ്വദ ൎിനു
രാജാസനേത്തയും രാജ്യേത്തയും ഒഴി െകാടു . ഇം ിഷ്കാർ തങ്ങളിൽ തെന്ന
െവട്ടിയ എല്ലാ പടകളിലും ധീരതയും രതയും സങ്കടവുമുള്ളതു ഇതു തെന്ന. (To
be continued.)
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THE MALAYALAM COUNTRY
മലയാളരാജ്യം

Origin ഉൽപ്പത്തി. മലയാളം പൂവ്വൎകാലത്തിൽ കടൽ െകാ മല കേളാളം മൂടി
കിടന്നേശഷം ഭൂമി ള്ളിലുള്ള തീയുെട ഊറ്റത്താൽ െപാ ങ്ങി വ . അതി
േകരേളാ ത്തിയിൽ മലയാളം എന്ന േകരളം പര ശുരാമൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാരം
ക െകട്ടി പറയു .
ൾ േദശേത്താളം ഉള്ള മണലും ഓേരാ കു കളുെട മുകളിലും ചില പാറ റ ം
പറ്റിയ മുരുവും ചിന്തി േനാക്കിയാൽ കടൽ വാ ങ്ങി േപായതും, അയിപ്പൎാറക 
ളും ഇരി കലന്നൎ െചമ്മ ം മററും വിചാ രിച്ചാൽ അഗ്നിയുെട ആ മം ഉണ്ടാ 
യതും േബാധിപ്പാൻ ഇടയു . അതു കൂടാെത വിേശഷി കട റത്തിന്നടുത്ത
ഭൂമിയുെട ൧൫—൨൦ േകാൽ ആഴേത്താളം കുഴിച്ചേപ്പാൾ കണ്ട അട്ടികൾ ആവിതു:
അതികടുപ്പമുള്ള െചങ്കൽ പാറ േമ ാേടാളം എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ തരിെച്ച 
മ്മെണ്ണാ െചമ്മെണ്ണാ, പിെന്ന കടുത്ത െചങ്ക ാറയും അതിൻ കീെഴ േചടിക്ക ം
വഴിെയ പല നിറമുള്ള േചടിയും േചടിയിൽ ഇടക്കിെട െവണ്കൽ മുത ലായി
ക കളുെട കണ്ടങ്ങളും, അതിെന്റ താെഴ െചമ്പിച്ചതും നീലിച്ച തുമായ കളിമ ം,
േശഷം ഉെറച്ച േചറും ആയതിെന്റ അടിയിൽ മര വും മരക്കണ്ടങ്ങളും ഇരുന്നലും
കരിഞ്ഞ (പയൻ) പയനി മരക്കായ്കളും തീയിൽ ഇട്ടേപ്പാൾ കു രുക്കവാസനയു 
ള്ള പശയും ഇടക്കിെട ഉരുകി യ ഒരു വക ഇരി ം, ഒടുവിൽ കടൽ പൂഴിയും എന്നീ
അട്ടികെള കിട്ടിയ തു. (മാടാ ാറ, കണ്ണനൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങിെന
കെണ്ടത്തി യതു.) ഇെതല്ലാം വിചാരിച്ചാൽ മലയാള ഭൂമി പല ഭൂകമ്പങ്ങളാൽ 1-2

ാവശ്യം താഴുകയും െപാ കയും െചയ്തിരി , എ നിെനപ്പാൻ സംഗതി 
യു , ഇങ്ങിെന തീയും െവള്ളവും കൂടി ഈ നാട്ടിെന്റ മുഖ ത്തി ഏറിേയാരു
മാറ്റെത്ത വരുത്തിയ കാരം െതളിവായിരി . ഇതു ഭൂമിയുെട ആദികാല 

നടന്നായിരി ം.
ഇേന്നേയാളവും മഴനീച്ചൎാലുകളും മ ം ഭൂമുഖെത്തയും കടൽ ത െന്റ കരെയയും
മാറ്റിെക്കാണ്ടിരി . (പഴക്കമുള്ള പടകളാലും ചരി ത്താലും കിഴവന്മാരുെട
പഴമയാലും കടൽ ചിേലട അള്ളിയും വാ ൎ ം കരെയ തിന്നിരി എന്ന 
റിയാം. 1342 ി. ആ. കടേലാര ത്തിൽ നടക്കാവും വഴിയമ്പലങ്ങളും തണ്ണീ◌ൎ 
പ്പന്തൽ കിണറുകളും ഉണ്ടാ യിരു , അവ കാണാെത േപായിരി . കായ 
ങ്കള അഴി വട തൃ പുഴക്കൽ കടലിൽ ഓേരാ ക ണികൾ ഇ ം
കാണ്മാൻ ഉ .)
1. േപർ വട ള്ള േഗാകണ്ണൎം തുടങ്ങി െത ള്ള കന്യാകുമാരിവെര ം നീ
കിട ന്ന ഭൂമി പേണ്ട േകരളം എന്ന േപർ നടെന്നങ്കിലും, ഇേപ്പാൾ കാഞ്ഞി 
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േരാ (ച ഗിരി) പുഴയുെട െത ള്ള അംശത്തി മാ ം േകരളം എ ദുല്ലൎ 
ഭമായും,. മലയാളം എ സാധാരണമായും പറ വരു . െതൻകണ്ണൎാടക 
ജില്ല, െകാച്ചി ശീമ, എന്നിവറ്റിൻ ഇടയിൽ കിട ന്ന മലയാള കൂറുപാട്ടിന്നെ
മലയാളം, എന്ന േപരിെന വിേശഷി െകാള്ളിക്കാറു .

ിസ്താബ്ദത്തി മുമ്പിലുള്ള മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അേശാകമഹാ രാജാവു*1 കല്ലിൽ
െകാത്തിച്ച എഴു കാരം േകരള പു , എന്ന േക രള രാജാവിെന്റ േപർ കാ 
ണു . അക്കാലം മലയാളത്തിെന്റ ഒരു പ േചരം എന്ന തമിഴ് നാട്ടി കീ 
െഴ്പട്ടിരു . േചരം എന്നതു വിേശ ഷി േകായമ്പ ർ താലൂക്കായ െകാങ്ങനാട 
െ . േചരം എ ം, േച രളം എ ം ഉള്ളതി കണ്ണൎാടകക്കാർ േകരം, േകരളം,
എന്നിങ്ങെന പറ ഞ്ഞതു സം തക്കാർ േക നടപ്പാക്കിയതു. ആകയാൽ േകര 
ളം എന്ന തി െത ള്ള നാടു എ അത്ഥൎ ം ആദിയിൽ ഉണ്ടായതുമില്ല ഉണ്ടാ
കുന്നതുമില്ല; സങ്ക ിച്ചാൽ ആവാം. മലകളും കു കളും ഈ നാട്ടിൽ നിറകയാൽ
മല+യ+ആളം (ആളുക = വാഴുക) എന്ന േപരിെന ന െട മുമ്പന്മാരും മേല, മെല
എന്നിങ്ങെന (535 ി. ആ.*2) പടിഞ്ഞാ കാരും േകരളത്തി വിളിച്ചിരി  

.
മലബാർ (മലവാർ) എ ൧൧൫൦ ി. ആ. അറവികളായ ഉരുക്കാർ വിളിച്ച

കാരവും േശഷം പടിഞ്ഞാ കാർ അവരിൽനി പഠിച്ച വണ്ണവും സാക്ഷികൾ
ഉ .
2. കിട ം വടിവും. ചൂരിവാളിെന്റ രൂപത്തിലുള്ള മലയാളം മ ാശി സംസ്ഥാന 
ത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ കര േദശത്തിൽ അട . ആയതു കിഴ ള്ള സഹ്യ 
മല, പടിഞ്ഞാറുള്ള അറവിക്കടൽ, െത ള്ള മുനമ്പായ കന്യാകുമാരി, വട ള്ള
ച ഗിരി പുഴ എന്നീ അതിക്കൎക കിട .
ആസ്യാഖണ്ഡത്തിൻ െത പടിഞ്ഞാെറ മുേക്കാണിച്ച അദ്ധൎദ്വീ പായ ഭാരത
ഖണ്ഡത്തിെന്റ (ഇന്ത്യ) െത ഭാഗ മ ാശി സംസ്ഥാ നവും അതിെന്റ പടി 
ഞ്ഞാെറ അതിരിൽ മലയാളവും ഉൾ്െപട്ടിരി . ആയതു മദ്ധ്യേരഖയിൽനി 

വട ള്ള ചൂടു കച്ചയുെട െതെക്ക അംശ ത്തിൽ തെന്ന. 8°5’ (കന്യാകുമാരി)
12°27’ (ച ഗിരി) വ. അ. യിലും 760°4’ [ച ഗിരി] 77°3’ [കന്യാകുമാരി] 76°55’
[പാലക്കാടുതാലൂക്ക] 77°38’ [തിരുവിതാേങ്കാടു) എന്നീ കി. നീ. കളിലും കിട  

.*3

3. വലിപ്പം േകരളത്തി ഒ ഏകേദശം 400 നാഴിക നീളവും 10 നാഴിക
1* െമായ്യൎ സ്വരൂപക്കാരനും ച ഗുപൂെന്റ േപര മകനുമായ അേശാകൻ 250 ി. ആ. മുെമ്പ

പാടലി പു യിൽ കിരീടം ധരിച്ച േശഷം ഓേരാ എഴു കെള പാറയിൽ െകാത്തിച്ചതു.
2 ി. ആ. ിസ്താബ്ദം. ിസ്തൻ ജനിച്ച പിൻഉള്ള വഷൎക്കണ .
3വ. അ. വടേക്ക അകലപ്പടി; കി. നീ. കിഴെക്ക നീളപ്പടി; °= ഇല്ലി; ’= മിനി .
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െതാ 70 ഓളം വീതിയും ആെക 15787*4 നാഴിക പര ം ഉ �
സഹ്യമലയരു തുടങ്ങി കടൽ വെര ം േകരളത്തി പല അകലമു െതൻ
കണ്ണൎാടകം െതാ െകാച്ചി ശീമേയാളം 20-70 നാഴികയും തിരുവി താ റി
70-20 നാഴികയും വീതി ഉണ്ടാകും.
താണ ഭൂമിെയ തിട്ടെപ്പടു വാൻ െപരു പാടുെണ്ടങ്കിലും വടേക്ക മലയാളത്തി 

15-25 നാഴികയും െകാച്ചി ശീെമ 15-20 നാഴികയും തിരു വിതാ റി
35-10 നാഴികയും കാണാം. സമഭൂമി വിസ്താരം കുറയു .
കാക്ക പറ േമ്പാെല അള കഴിഞ്ഞാൽ:-
മലയരുവു െതാ അറവിക്കടേലാളം താണഭൂമി കട റം േചന്നൎ സമഭൂമി
െതൻ കണ്ണൎാടകം* 20 18 ¼—8
ചിറക്കൽ* 25 18 —10
േകാട്ടയം 28 18 —3
കറുമ്പറനാടു 20 15 —5
േകാഴിേക്കാടു 25 15 1—4
ഏറനാടു 40 25 1—7
െപാന്നാനിയും വ വനാടും — 25 3—15
വ വനാടും പാലക്കാടും 70 — —
െകാച്ചി 35 15—20 5—12
തിരുവിതാേങ്കാടു 70—20 15—10 5—15
4. കടൽ. പടിഞ്ഞാെറ അതിരാകുന്ന കടൽ ഇല്ലാഞ്ഞാൽ മലയാ ളത്തിെന്റ ചരി 

വും അവസ്ഥയും േദശസ്വഭാവവും ഋതുേഭദവും മുഴു വനും േവെറ ഉണ്ടാകുമായിരു 
. അതുെകാ നാം ഇതിെന ഒര ം വിവരി പറേയണ്ടതു. ഈ കാണുന്ന

കടലി ഭൂമിശാ ത്തിൽ അറ വിക്കടൽ എ േപരു . ആയതു ഭാരതഖണ്ഡ 
ത്തിെന്റ (ഇന്ത്യയുെട) െത ള്ള ഹി സമു ത്തിൻ ഒരംശമാകെകാ കിഴ  
ള്ള വങ്കാള ഉൾ ക്കടേലാടു െത കിഴേക്കാ േചന്നൎിരി .
ഹി സമു ം ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സമു ഉൾക്കടലുകേളാടു േചന്നൎി രിക്കയാൽ
എേപ്പെപ്പൎട്ട കര േദശത്തിൽനി ം ഉരുക്കളിൽ കയറിയ മനു ഷ്യ ൎ മലയാ 
ളക്കരെയ എളുപ്പത്തിൽ ാപിക്കാം. പൂവ്വൎകാലം െതാ അവ്വഴിയായി വന്ന കച്ച 
വടക്കാരും മ ം ആെരല്ലാം എ പിെന്ന പറയും.
സിംഹളത്തിൽനി വന്ന മു വർ മുതലായ ജാതികളും കടൽ വഴി യായി മല 
യാളത്തിൽ വ തങ്ങൾ പറ്റിയ േദശെത്ത കെണ്ടത്തിയ േശഷം അതിൽ
കുടിേയറിയുെറച്ചിരി .

4ചതുര ം; നാഴിക ൈമൽ.
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കടലിൽ െപരു മീൻ േച ൎ ഉള്ളതിനാൽ കടൽ വൃത്തിക്കാ ൎ പണിയും
മുക്കാൽ പ നാ കാ ൎ തിന്മാനും ഉ .
കടൽ െവള്ളം നാറാതിരിേക്കണ്ടതി ഉ േചന്നൎതു കൂടാെത ആയ തി മൂ
വിധം ഇളക്കങ്ങളു .
ഉവർ െവള്ളത്തിൽ നീ ന്ന മനുഷ്യരും ഓടുന്ന ഉരുക്കളും നല്ല െവ ള്ളത്തിൽ
േപാെല അ താണു അമരുന്നില്ല. േശഷം പിന്നാെല.
ഇവറ്റിൻ േനെര കിഴ ള്ള തുടമ്മൎല കുടകുരാജ്യത്തി ടയതു.
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ANSWER TO A QUESTION
ഒരു േചാദ്യത്തിനു െവണ്ടിയ ഉത്തരം

തിരുവിതാംകൂറിൽ േചന്നൎ െതക്കൻ െകാല്ലത്തെവ ബഹു പൂവ്വൎത്തിൽ ം 
െഗരി ശങ്കരാ ചായ്യൎർ ൬൪ അനാചാരങ്ങെള, ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ വിതപ്പാനാ 
യി മിച്ചേപ്പാൾ അ ള്ള േകരള ാഹ്മണരിൽ അേനകം േപർ ശങ്കരാചാ◌ൎ 
യ്യരുെട മതത്തിന്ന് വിേരാധികളായി തീന്നൎ േശഷം, ശങ്കരാചായ്യൎർ ൬൪ ാമ 
ക്കാെരയും അവിെട കൂട്ടി േച ൎ ഈ അനാചാരവ്യവസ്ഥെയ കുറി തക്കൎി 

വ്യവഹരി േമ്പാൾ ”ആചായ്യൎവാഗേഭദ്യാ” എന്ന ഒരശരീരി വാ ഉണ്ടാ 
യി. അതിൽ പിെന്ന അവിെട കൂടിയ മഹാ ാഹ്മണെരാക്കയും മഹാഭയേത്താ 
െട ൬൪ അനാചാരങ്ങ െള ൈകെകാ കയും അ മുതൽ (േകാലംബം) െകാല്ലം
ഒ , എ എ വാൻ തുട കയും െച . അതു നിമിത്തമായി തെന്ന ആ ദി 
ക്കി ം െകാല്ലം എ േപരുണ്ടായി വന്നതു.”ആചാ യ്യൎവാഗേഭദ്യാ” എന്ന അന്ന 
െത്ത കലിസംഖ്യയിൽനി ഇെന്നെത്ത കലിസംഖ്യ വാങ്ങിയാൽ ൧൦൫൨ േശ 
ഷി കാണുന്നതു തെന്ന ഇതി ദൃഷ്ടാന്തം. എെന്നാരു ഗുരുനാഥെന്റ ഉത്തരം.
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

ആസ്യാ Asia.
ഭാരതഖണ്ഡം India.
െചന്നപ്പട്ടണം:- ജനുെവരി 1൹ െതാ ഫി െവരി 10൹ വെര ം െചന്നപ്പ ട്ടണ 
ത്തീവണ്ടിപ്പാതക്കാരുെട വരവു ആവിതു:
1876ഇൽ 1877ഇൽ
ആൾേക്കവുകൂലി 2,81,000 2,73,000
ചര േകവുകൂലി 4,45,000 8,97,000
ധമ്മൎക്കഞ്ഞിെക്കാട്ടിലുകേളാടു േചന്നൎ പാ ളയങ്ങളിൽ ഏകേദശം 13,000 എളി 
യവർ പാ ൎ . ഏ ീൽ 1-7വെര മരിച്ചവരുെട തുക േനാക്കിയാൽ 536
ആയിരത്തി ഒരു െകാല്ലം െച ന്നതു െകാ ര വഷൎം തീരു മുെമ്പ ഇവർ
മരിച്ചായിരിേക്കണം ഇതു േകാ ൾമയിർ പിടിക്ക തക്ക സങ്കടം.
മഴ:- കൃഷ്ണ, െനല്ലർ, കടപ്പാ, ബല്ലാരി, ക ൎ ൽ, വടേക്ക ആക്കൎാടു, മധുര, തി 
രുെനൽ േവലി, െകായി ർ, േചലം, തിരുച്ചിറാപ്പ ള്ളി മലയാള ജില്ലകളിൽ
മഴ െപയ്തതിനാൽ പേലട ആശ്വാസവും െനൽവില താ യും വ . ഈ
ദാനത്തിന്നായി ൈദവത്തി േസ്താ ം. ഇേ ാടം 1874, 1875, 1876 എന്നീ െകാ 
ല്ലങ്ങളിൽ ജനുവരിെതാ ഏ ിൽവെര ം ഈ ആണ്ടിൽ േപാെല മഴെപയ്തിട്ടി 
ല്ലായി രു . െന രിൽ ആലിപ്പഴവും െപയ്തിരു .
തൃച്ചിറാപ്പള്ളിയിൽ ഛദ്ദ ൎ്യതിസാരതത്തി അ ം ആശ്വാസം കാണുെന്നങ്കിലും
മസൂരി വദ്ധൎി വരു , ധമ്മൎക്കഞ്ഞി െച ന്നവർ നാൾ നാൾ ഏറു .
തഞ്ചാവൂരിൽ േവ ന്ന ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാ യാലും അകവില െപാന്തി നി .
മസൂരി ദീനം ആരംഭി . ചൂേടാെട െവള്ളത്തിെന്റ ക്ഷാമം നാൾേതാറും വദ്ധൎി  

.
തിരുെനൽേവലിയിെല വെലച്ചൽ മ ത്താെല തീ ൎ േപാകു .
മധുരയിൽ നവധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറിക ളും അധികം വി വരു . ൈപ െകാ

വയറു നന്നായികാ േപായവർ കുക്കി രി മുതലായതു നിറേവാളം തി ന്ന 
തു െകാ പലർ വയ േപാ ം തലതട്ടിയും മസൂ രിയും െകാ മരി േപാകു 

.
ക ൎ ൽ നിജാമിേല പഞ്ചം നിമിത്തം െറാ ഹില്ലർ എന്ന ജാതി അവിെടനി
കൂ കവ െച്ചൎക്കായി ക ൎ ലിേല കൂട െട കിഴി വന്ന േശഷം അവിെട 
യുള്ള ശിവായ്ക്കെള കൂടാ െത കുതിരപ്പട്ടാളക്കാെര അയപ്പാൻ േപാകു .
ആനമലയിെല കായൽ കട്ടെപ്പട്ടതു െകാ ചുറ്റിലുള്ള ഊരുകളിൽനി ം പാ 
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ലക്കാ നി ം ഏറിയവർ മുളയരിെയ െപറു വാൻ േപായിരി . തലത്ത 
ട്ടി അവിെട കൂടിയ വരിൽ പിടി പലരും കാട്ടിൽ മരി അവ രുെട ശവങ്ങൾ
കാ മൃഗങ്ങൾ ഇരയായി തീന്നൎിരി . േകായ്മപുതുനിയമക്കാെര െകാ
േശഷി ന്ന ശവങ്ങെള കുഴിച്ചിടീക്കയും നാ കാെര കാട്ടിൽ േപാകാതാക്കയും
െചയ്തി രി .
വറുതി പിടിച്ച നാടുകളിെല അവസ്ഥയാവിതു:
ധമ്മൎമറാമ പണിക്കാർ ധമ്മൎക്കഞ്ഞിക്കാർ
മാച്ചൎ 24 31 മാച്ച ൎ 24 31 കൃഷ്ണ 2,630 1,875 235 530
െന ർ 35,134 28,824 6,613 4,976
കടപ്പാ 73,702 78,902 3,268 6,129
ബല്ലാരി 2,12,139 2,25,485 33,102 82,519
ക ൎ ൽ 1,85,443 2,02,142 25,572 33,753
െചങ്കൽേപട്ട 10,499 10,829 6,030 6,211
വട ആക്കൎാടു 23,245 29,469 2,089 2,060
െതൻ ആക്കൎാടു 538 538 59 59
മധുര 8,291 8,447 1,263 1,484
തിരുെനൽേവലി 1,1930 1,736 417 415
െകായി ർ 24,480 21,532 2,291 2,738
േചലം 51,258 48,175 5,846 10,143
കിഴേക്കകരയിെല േതാടു 30,911 34,970
6,60,200 6,92,924 86,785 1,51,017
മഹിഷാസുരം:- (ൈമ ർ) നന്ദിദു ഗ്ഗൎപകപ്പിൽ ഫി െവരി മാസത്തിെന്റ ര ണ്ടാം
പാതിയിൽ 3500 ആളുകൾ ഛദ്ദ ൎ്യതിസാ രത്താലും 10,000 കു കാലികൾ വിശ 
പ്പിനാലും തീ ൎ േപായിരി . ഇങ്ങെന 1876 ജൂലാ യി െതാ 1877 ഫി  
െവരി അവസാനേത്താ ളം 20,80,000 ആളുകളിൽനി 23,615 േപർ മരിക്കയും
1,49,114 ക കാലികൾ മാ േപാ കയും െച . ൈമ രിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ പക 
പ്പിൽ സുഖവും കഴിച്ചലും േവണ്ടതില്ല.
തിരുവിതാേങ്കാടു:- പഞ്ചം പിടിച്ച അയൽ നാടുകളിൽനി 2000 ഒ◌ാളം ാ 
ഹ്മ ണർ തിരുവനന്തപുറ കൂടി സംസ്ഥാന ത്തിെന്റ െചലവിൽ നാൾ കഴി
വരു . ഏകേദശം 2000 ാഹ്മണർ േവെറ നാടുക ളിൽനി എ ം എ
േകൾവി. മഹാരാ ജാവവകൎൾ ക്ഷാമം നിമിത്തം താണ ഉേദ്യാ ഗസ്ഥന്മാ ൎ
പത്തി 2½ കാരം മാസപ്പടി കയറ്റി െകാടുപ്പാൻ തിരുവുള്ളത്തിൽ ഏറിയി
രി എ തി.
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മലയാളം:- � കഴിഞ്ഞ പ ആ കൾ ള്ളിൽ െതേക്ക മലയാള ജഡ്ജി കുറ്റം
െതളിഞ്ഞ 184 ദീപട്ടിക്കവച്ചൎക്കാരിൽനി 9 േപെര മാ ം നാടു കടത്തിയതു 
െകാ കൂ കവച്ചൎക്കാ ൎ ൈധയ്യൎം െപരുകി വ . 1875 ധനികനായ നായ 
രുെട വീട്ടിൽ കയറി ീ കെള തീണ്ടി 600 രൂപ്പിക ൈകക്കലാക്കി. ഓെരാറ്റ
രൂപ്പിക മുതൽ മാ ം വിടുവി എ ങ്കിലും കൂട്ടത്തിെന്റ പാതിേയാളവും തലയാ
ളിയും പുതു നിയമക്കാരുെട ൈകയിൽ അക െപ്പ േപായിരു . 1876 ഫി െവ 
രിയിൽ ഒരു െചട്ടിയുെട വീട്ടിൽ കട കഴി െവ ച്ച 1200 രൂപ്പിക കിേട്ടണ്ടതി
എണ്ണയിൽ മുക്കിയ തുണി അവെന്റ ൈക ചുറ്റി തീ െകാളുത്തി മുതൽ കാണി 
പ്പാൻ നിബ്ബൎ ന്ധി .
മെറ്റാരു സ്ഥല 60 വയ ള്ള നായരു െട തല എണ്ണ കുടിച്ച തുണിെയ ചു 
റ്റി അ തി തീ െകാടു ക ന്ന പന്തങ്ങേളാടു അവെന്റ ൈമയി കുത്തി
പണം ഒളിപ്പി ച്ച ഇടെത്ത കാണിേക്കണ്ടതി ഉപ വിച്ചി രു .
ഇങ്ങെന ദുഷ്ടതയും സാഹസവും വദ്ധൎി ന്നതു േകായ്മ കണ്ടേപ്പാൾ കുറ്റക്കാെര
പിടി ശിക്ഷിേക്കണ്ടതി , േപായ ആണ്ടിേല മാച്ചൎമാസത്തിൽ 87 പുതുനിയ 
മക്കാെര ഏറ മ ലയാളത്തിൽ നിയമി . അതിനാൽ കൂ കവ ച്ചൎമുതലായ ബാധ 
കൾ ശമി തുടങ്ങി. െമയി െല േസഷനിൽ 39ഉം ജൂനിൽ 32ഉം മ ം വിേശഷി 

െസപ്ത ിൽ 88ഉം കൂ കവച്ചൎ ക്കാരുെട കുറ്റം െതളി ന്യായമായ ശിക്ഷ
അവ ൎ കിട്ടിേപ്പാകയും െച .
75—76 ആമതിൽ േകായ്മക്കറിവു കിട്ടിയ 53 കൂ കവച്ചൎയിൽനി 44 കുറ്റി 
യും 257 കുറ്റക്കാ ൎ ശിക്ഷയും ഉണ്ടായിരു . ഇങ്ങ െന മലയാളനാട്ടി പി 
െന്നയും നിഭ ൎയവും വലിയ ആശ്വാസവും വ തുടങ്ങിയിരി .
10 5/3 േശർ അരി േകാഴിേക്കാട്ടിലും 7 8/7 വ യനാട്ടിലും വി വരു . 8 താ 
ലൂ കളിൽ മസൂരിയും 5 താലൂ കളിൽ ഛദ്ദ ൎ്യതിസാരവും ഉ . 96 േപ ൎ
െകാള ർ നിരത്തിൽ പ ണി കു ിച്ചിരി .
േകാഴിേക്കാടു:- നാ പുറങ്ങളിൽ ഉള്ള എഴ പള്ളികളിൽ പഠിപ്പി ന്ന ഗുരുക്ക 
ന്മാ ൎ യൂേരാപ പഠി മത്തിൽ അറിവും ശീല വും വരുേത്തണ്ടതി 15 േപ 
േരാളം േകാഴി േക്കാട്ടിെല ഗുരുനാഥശാലയിൽ Normal school േച ൎ അവെര
5ആം തരം പരീക്ഷയിൽ േനടുവാൻ തക്കവണ്ണം പഠിപ്പി വരു . അവിെട പഠി 

ന്ന നാ ഗുരുക്കന്മാ ൎ േകായ്മ യിൽനി ഭക്ഷണെച്ചലവിന്നായി 3—5 രൂ.
നീക്കിെകാടു . അവ ൎ പഠി ന്ന ശീലം വേരണ്ടതി ആദ്യപാഠക്കാെര
പഠിപ്പി ന്ന ഒരു അഭ്യസനശാലെയ (Practising Branch) ഉണ്ടാ വാൻ േപാകു 

.
വയനാടു:- െത കിഴ വയനാടു ഒന്നാം ഏ ിൽ െതാ നീലഗിരിേയാടു േച
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ത്തൎ തിനാൽ ആ േദശത്തിൽ പാ ൎന്ന കാ പ്പിേത്താട്ടക്കാ ൎ ദൂെരയുള്ള മാ 
നന്തവാടി േപാകുന്ന െതാല്ല നീങ്ങി അടുത്ത ഒത്തകമ ണ്ടിൽ അവ ൎ എളു 
പ്പത്തിൽ കായ്യൎാദികെള ചട്ടെപ്പടു വാൻ സംഗതി വ .
സിംഹളം:- മന്നാറ്റിൽ പിടിച്ച മു ച്ചിപ്പികെള ആയിരത്തി 45—46 ഉറുപ്പിക

കാരം സിംഹളേക്കായ്മ േലലത്തിൽ വി . മാച്ചൎ 30 ൹ ഓളം േകായ്മയുെട
ഓഹരി യിൽ 1,10,600 രൂ. െപട്ടിരു .
െബാംബായി:- പഞ്ചം തുടങ്ങിയ നാൾെതാ ഏറിയവർ െബാംബായിേല െത 
റ്റിയിരി . മുെമ്പ ഒരു ആ വട്ട ത്തിൽ 340 േപർ മരിച്ചിരിെക്ക ഇേപ്പാൾ 700
ഒ◌ാളം ഒരു വാരത്തിൽ മരി . െബാം ബായിൽ സേങ്കതം ാപിച്ച 30,000
േപരിൽ നി ആ ഒന്നിൽ 350 വെര ആൾ മ രി ന്നതു ഭയങ്കരം. ആ േതായ 
െപ്പട്ട മനു ഷ്യർ ഉ ടിപ്പാ ൎ വിശ പനി മുതലായ വ്യാധികളാൽ എെന്തല്ലാം
സഹിച്ചി ണ്ടായി രിേക്കണം േമൽ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ അവ ൎ മരണം ഭവി 
ച്ചാൽ ര െകാല്ലം െകാ അവർ തീ ൎ േപാകുമെല്ലാ കഷ്ടം.
ധമ്മൎമറാമ പണിക്കാർ 2,58,700 ഒ◌ാളം � സംസ്ഥാനത്തിൽ വദ്ധൎിച്ചിരി  

. ധാ വ്വ ൎാടിൽ ഛദ്ദ ൎ്യതിസാരം ബാധിച്ചിരി .
കാലികാത:- കാലികാതയിേല േമല ദ്ധ്യക്ഷനും െചന്നപ്പട്ടണം െബാംബായി
കള എന്നീ നഗരങ്ങളിെല അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും കൂടി കാലികാതയിേല േമലദ്ധ്യ 
ക്ഷപള്ളിയിൽ മാച്ചൎ 11 ൹ േവദപണ്ഡിതന്മാരായ കാല്ത്ത െവൽ സാജ്ജൎ എന്നീ
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാ ൎ ഹസ്താപ്പൎ ണത്താൽ ഈ േ രണാദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനെത്ത
(Missionary Bishops) നല്കിയിരി .
േനപാളം:- ീ ജംഗ് ബഹാദരി െന്റ ഒരുമി 3 രാജ്ഞിമാർ ഉടന്തടിയായി മരി 
ച്ചിരി .
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