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THE BRIDGE
പാലംപു

ഈ മലയാളത്തിൽ സർക്കാർ അേനകം കടവുകളിൽ പാലങ്ങെള െക ട്ടിയുറപ്പി 
ച്ചതുെകാ , വഴിയാ ക്കാ ൎ വളെര സുഖം ഉ . മുപ്പതു നാ തു സംവത്സ 
രങ്ങൾ മുെമ്പ ഈ വക പാലങ്ങൾ ദുല്ലൎഭമെ . അ വലിയ നഗരങ്ങളു 
െട സമീപ മാ ം പാലങ്ങളിേന്മലൂെട പുഴകെള കടക്കാം, മ ള്ള കടവുകളിൽ
േതാണികെളയും ചങ്ങാടങ്ങെളയും കാണു . കഠിന െവയിലും ബഹു മഴയും
നിമിത്തം മരംെകാ െകട്ടിയു റപ്പിച്ച പാലങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൽ േവഗം
േകടു പിടി ന്നതുെകാ , വിലാത്തിയിൽനി ഇരിമ്പിൻ പാലങ്ങെള വരു 
ത്തി ചില ദി ക ളിൽ െകട്ടീ . വിലാത്തിയിൽ ഏകേദശം എല്ലാ കടവുകളി 
ലും മഹാ വിേശഷമായ പാലങ്ങെള കാണാം. ആയവറ്റിനു നാശം വരുന്നതു പു
ഴകളുെട അതിബലമുള്ള ഒഴുക്കിനാൽ അെ . ഉന്നതങ്ങളായ മല േദ ശങ്ങളിൽ
കിട ന്ന ഉറച്ച മ ഉരുകുന്നതിനാലും, മഴ അധികം െപ ന്നതിനാലും പല 
േപ്പാഴും പുഴകളിലുള്ള െവള്ളം െപാങ്ങി കരവി ഓ േരാ മരക്കണ്ടങ്ങളും മ ം വലി 

െകാ േപാകയും, പാലങ്ങളുെട േന െര ഉന്തിത്തള്ളി അവെറ്റ ഇളക്കി ഇടി
കളകയും െച . മനുഷ്യൻ വളെര െചലവും യത്നവും കഴിച്ചി മഹാ ഉറ 
േപ്പാടും ഭംഗിേയാടും െകട്ടിയുണ്ടാ ന്നതു എല്ലാം നാശസംബന്ധമുള്ളതാകു ,
എ പാല ത്തിെന്റ അവസ്ഥെകാ ഷ്ടമായി കാണാം. അതു കൂടാെത പഠി
പ്പാൻ നല്ല മന ള്ളവ ൎ പാലത്തിൽനി മെറ്റാരു നല്ല പഠി കി വാൻ സം 
ഗതിയു . നമു എല്ലാവ ൎ ം ഒരു വലിയ പുഴെയ കട േപാകുവാൻ ഉ .
അതിെന ആ ൎം ഒഴിേക്കണ്ടതിനു വഹിയാ. ആ പുഴ മരണമെ . അ ഴെയ
കടപ്പാനും സുഖമുള്ള അക്കരയിൽ എ വാനും നമു ള്ള ഒരു പാലം അത്യാവ 
ശ്യമുള്ളതാകു . ആ പാലെത്ത ദാവിദ, എന്ന ഇ േയല്യരുെട രാജാവു കണ്ട 
േപ്പാൾ ഞാൻ മരണനിഴലിൻ താഴ്വരയിൽ നടന്നാലും, ഞാൻ ഒരു േദാഷെത്തയും
ഭയെപ്പടുകയി ല്ല, എെന്തന്നാൽ നീ എെന്റ കൂെട ഉ . നിെന്റ േകാലും നിെന്റ
വടിയുമായവ എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കയും െച , എ കത്തൎ ാവായ ൈദവ 
േത്താടു പറ . ആ പാലം ൈദവപു നായ േയശു ി വി െല വിശ്വാസം
തെന്ന. അതു ഇരിമ്പിേനക്കാൾ ഉറ ം ബലവുമുള്ള താകെകാ ഏതു ഒഴുക്കി 
നാലും ഇടി വീഴാെതയും, എ ം ഇളകാ െതയും ഇരി ം. ആയതിൽ കൂടി
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കട ന്നവർ എേപ്പരും ൈദവത്തി െന്റ മഹത്വമുള്ള രാജ്യെത്ത അവകാശമാ ം.
ബാലവിവാഹം.
അതാത വൃത്തി തക്കതായ കാലവും അതാതു കാലത്തി തക്ക തായ വൃ 
ത്തിയും േവണെമ ള്ളതു നാനാജാതിക്കാരാലും സാധാരണ മായി മാണിക്ക 
െപ്പടുന്ന ഒരു നിയമമാകു . വിവാഹെമന്നത സ്വഭാ വത്താൽ ആവശ്യെപ്പട്ടതും
ൈദവത്താൽ ക ിക്കെപ്പട്ടതുമായ ഒരു കമ്മൎ മെ . ഇതിനാൽ ഒരു പുരുഷനും
ഒരു ീയും ന്യായമായ ബന്ധന ത്താൽ തമ്മിൽ േചക്കൎെപ്പ ഭായ്യൎാഭത്തൎ ാക്ക 
ന്മാരുെട മുറയിൽ തങ്ങളുെട ജീവകാലങ്ങൾ കഴി ന്നതി ഇടയാകു . ഒരു
പുരുഷെന്റയും ഒരു ീയുെടയും ആയുഷ്കാല തങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടതായ കമ്മൎങ്ങ 
ളിൽ വി വാഹകമ്മൎം എ യും മഹിമേയറിെയാന്നാകയാൽ യാെതാരുത്തരും
വി ചാരം കൂടാെതെയാ കളിയായിെട്ടാ ഈ മാന്യാവസ്ഥയിൽ േവശി ന്നതു
വലിയ അപകടമെ . തങ്ങളുെട കുട്ടികളുെടയും േശഷക്കാരുെടയും െസൗഭാഗ്യ 
േക്ഷമാദികളിേല കാംക്ഷയുള്ള അമ്മയഛ്ശന്മാർ അവ ൎ തക്കതായ ാ 
യം വരുന്നതി മുമ്പായി അവെര വിവാഹമുറയിൽ േവശിപ്പി ന്നതു മഹാ 

രമാെയാരു വൃത്തിയും അതിനാൽ അവ ൎ ഭാവികാലത്തിൽ കഠിനമായ
അപകടങ്ങൾ േനരിടു എ ം ദിവേസ നാൽ എന്ന േപാെല ഓേരാരുത്തർ
ക േബാധി വരു . ഈ േക രളത്തിലുള്ള ഹി ക്കളുെട ഇടയിൽ ബാലവി 
വാഹം സാധാരണ പതി വായി നട വരു . ഇതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ
േദാഷം കൂട ട ക േബാധിപ്പാൻ അവക്കൎിടവരു െണ്ടങ്കിലും തങ്ങളുെട െച 
റിയ മക്ക െള അവരുെട ൈശശവ ായത്തിങ്കൽ തെന്ന വിവാഹമുറയിൽ േവ
ശിപ്പിേക്കണെമ ള്ള അഹങ്കാരത്തിൽനി വഴിേയാ മാറീ ള്ളവർ ന െന്ന ദു 
ല്ല ൎഭം. അമ്മയഛ്ശന്മാർ മരി ന്നതി മുമ്പായി തങ്ങളുെട കുട്ടി കൾ വിവാഹാ 
വസ്ഥയിൽ േവശി കാണുന്നതു എല്ലാവ ൎ ം സേന്താ ഷകരമായ ഒരു കാ◌ൎ 
യ്യം തെന്ന എന്നതിേല ഞങ്ങളും േയാജി . എങ്കിലും വിവാഹമുറയുെട
താ യ്യൎം ഇന്നതാകു എ ള്ള തിരിച്ചറിവു അതിൽ േവശിേക്കണ്ടവരായ

ീപുരുഷന്മാക്കൎ ഉണ്ടാവാൻ തക്ക തായ ായം വരുന്നതി മുമ്പായി അവ 
െര ഈ േപ ത്തിൽ േവഷ മിടീ ന്നതും അതിൽ അമ്മയഛ്ശന്മാർ രസി  
ന്നതും വിചാരിച്ചാൽ അ തം തെന്ന. ഇതിനാൽ അവർ തങ്ങളുെട കു കുട്ടി 
കൾ വരുങ്കാ ലത്തിൽ അനുഭവിേക്കണ്ടതിനായി മുടിവിെന്റ വിത്തിെന വിത 

െക ടു കയെ െച ന്നതു. ഈയിടയിൽ കൂട ട നട െകാണ്ടിരുന്ന മം 
ഗലയാ കളിൽ ര മൂ ഞങ്ങൾ ം കാണ്മാൻ സംഗതിവ പൂണ്ണൎമായ പു 
രുഷ ായം വന്നി ള്ള ഒരാൾ പാൽകുടി മാറീ അധികനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ 
ത്ത ഒരു െപൺകുട്ടിെയ വിവാഹം കഴിപ്പി െകാടുത്തതാകു േമ റഞ്ഞ എല്ലാ
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സമയങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ക േബാധിപ്പാൻ ഇടയായതു. നാഗരീകം തൻറ ഗു 
ണീകരമായ കാലുകെള വിശാലമായി നീട്ടി തെന്റ േശാഭേയറിയ രശ്മികെള രാ 
ജ്യ ള്ള എല്ലാ കുടിയുെടയും ഉമ്മര അയ ന്നതായ ഈ കാല അറി 
വില്ലായ്കയാൽ േമൽ കാരം െചയ്വാൻ ഇട വ േപാകു എ വാദി ന്ന
വികട ബുദ്ധികൾ വല്ലവരുമുെണ്ടങ്കിൽ ബാലവിവാഹം കുട്ടികളുെട നിമ്മൎല മന
സ്സി കറപിടിപ്പിക്കയും സന്മാഗ്ഗൎാഭ്യാസത്തി ഭംഗം വരു കയും ശരീരശ 
ക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കയും ഇതിെലാക്കയും അതികഷ്ടമായി വിവാഹ ബന്ധനത്തിൽ
അകെപ്പട്ട ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ മിക്കസമയവും നിരപ്പില്ലാ െത വസിക്കയും െച  
ന്നതിനു ഇടവരു എ ഇെപ്പാെഴങ്കിലും പഠിേക്കണെമ ഞങ്ങൾ ആ  
ഹി . െചറുപ്പത്തിെല വിവാഹം കഴിപ്പിേക്കണ്ടത് ഈ ഇന്ത്യാഖണ്ഡം സം 
ബന്ധിെച്ചടേത്താളം ആവശ്യ െമ ം യൂേരാപ്പിെല വിവാഹസംബന്ധമായ മാ 
ണങ്ങെളാ ം ഈ രാജ്യനിവാസികൾ പ ന്നതെല്ല ം ഒരു ഒഴികഴിവുെകൗ 
മാരവിവാഹ ത്തിന്നനുകൂലരായവർ പറയുമായിരിക്കാം എങ്കിലും ഈ വിേശഷ 
കമ്മൎം ീപുരുഷന്മാക്കൎറിവായതിെന്റ േശഷം െചയ്യിേക്കണ്ടെത ഹി ക്ക 
ളുെട പൂവ്വൎചരി ങ്ങളിൽനി തെന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളു . അവരവ ൎ േബാധിച്ച
ഭായ്യൎാഭത്തൎ ാക്കന്മാെര െതരിെഞ്ഞടു ന്നതിനുള്ള സ്വാത ്യം ഹി ശാ ം
അനുവദി െണ്ട ം സ്വയംവരം ആ ഹിക്കത്തക്ക ഒരു പദവി എ ം ൗ 
പദി ദമയന്തി മുതലായ ീകളുെട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ െതളിവായി കാണെപ്പടു .
ഈ ദിക്കിൽ യാെതാരു തടസ്ഥവും കൂടാെത നട വരുന്ന ബാലവിവാഹത്തിനു 
ള്ള കാരണങ്ങളിൽ െപൺകുട്ടികെള േവ ംവണ്ണം വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിപ്പിക്കാ 
ത്തത മുഖ്യമായ ഒരു േഹതു വാകു എ ം കൂട പറ െകാ . ഏെതാ 
രു ജാതി ം ഉയച്ചൎ ഉണ്ടാേകണെമങ്കിൽ പുരുഷന്മാെര േപാെല ീകെളയും
വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിേക്കണ്ടത അത്യാവശ്യം. ഇക്കാല ഹി ക്കളുെടയും  
േത്യ കമായി മലയാളികളുെടയും ഇടയിൽ ീജനങ്ങെള വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യി

ന്നതു ബഹു ദുല്ലൎഭമായി അെ നട . എങ്കിലും അ മായ വിദ്യാഭ്യാ 
സം കഴിച്ചി ള്ള ീകളിൽ കാണായി വരുന്ന സുശീലമാദി യായ ഗുണങ്ങളാൽ
വിദ്യാഭ്യാസം ീകളുെട ഇടയിൽ പരെക്ക നടന്നിരു എങ്കിൽ എ െയാ
പതി തകളായ ഭായ്യൎമാരും സുമതികളായ മാതാ ക്കളും േകരള ീകളുെട ഇട 
യിലും ഉണ്ടാകുെമ ഏകേദശം ഊഹിക്കാം. ഭവനെസൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നതു ഭാ◌ൎ 
യ്യമാരുെട സുശീലത്താലും ാപ്തിയാലു മാകു എ ഏവരും സമ്മതി ം ഈ
സ ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു വിദ്യാഭ്യാസത്താലും സജ്ജനസംസഗ്ഗൎത്താലും മാ  
മെ . ഇതുകൾ സമ്പാദി ന്നതി തക്കതായ സമയം െചറുപ്പത്തിൽ ആകു .
അതി നു പകരം കുട്ടികൾ അ ാപ്തരായിരി െമ്പാൾ തെന്ന അവരുെട മന സ്സി 
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വിേരാധമായി അവെര വിവാഹമുറയിൽ േവശിപ്പി ന്നതു എ യും കാ 
ഠിന്യചിത്തന്മാരുെട വൃത്തിയാകയാൽ തങ്ങളുെട കുട്ടികളു െട േക്ഷമത്തിേല
അ െമങ്കിലും ആ ഹമുള്ള അമ്മയഛ്ശന്മാർ ഇത്ത രമായ രവിചാരത്തിൽനി 

തൽക്ഷണം പിൻവാങ്ങിെക്കാ ന്നതു ഉത്തമെമ ഞങ്ങൾ വിനയപൂവ്വൎം
ഗുണേദാഷി .
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HISTORY OF THE BRITISH EMPIRE
ഇം ിഷ ചരി ം

(Continued from No. 3, page 45.)
അക്കാല പര ീസ്സിൽ അന്തഃഛി ങ്ങൾ പുഷ്ടിച്ച ൈവരേത്താ െട നട , രാ 
ജ്ഞി ബു ൎണ്ടിയ പക്ഷത്തിലും, അവളുെട മൂത്ത മകനായ കിരീടാവകാശി ഒ◌ൎ 
ലയാന്സപക്ഷത്തിലും േച ൎ കലഹി . അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ ഇരുപക്ഷ 
ക്കാരും ഇം ിഷസഹായം േവണം, എ െവ ചു രാജാവിനു ദൂതയ . എന്നാ 
െറ അവൻ ഒരു ൈസന്യെത്ത കൂട്ടി ക പ്പലിൽ കയറി, േനാമ്മൎണ്ടിയിൽ കെര 
ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ, ജാതിൈവരം ഇ ളകി. ഇം ിഷ്കാരൻ േവണ്ടാ, എ െവ
പര ീ കൾ തമ്മിൽ നിര പുരാണശ വിെന ഒരുമനെപ്പ എതിരിടുവാൻ
നിശ്ചയി , എങ്കി ലും അവരുെട സഖ്യത ക്ഷണികമെ . അ േനരം കഴിഞ്ഞാ 
െറ ബു ൎണ്ടിയത്ത രാൻ കിരീടാവകാശി കാണ്െകത്തെന്ന കുലപാതകരുെട
ൈക യാൽ വീണു മരി .
അനന്തരം ഇം ിഷരാജാവു േനാമ്മൎണ്ടിയിൽെവ ചില മുഖ്യ ന ഗരങ്ങെള സ്വാ 
ധീനമാക്കിയ േശഷം, പുതിയ ബു ൎണ്ടിയൻ അവനുമാ യി നിര , ഒരു സന്ധി 
കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതു കൂടാെത ഇം ിഷാരാജാവ് പര ീ രാജപു ിയായ കഥ 
രീനെയ കല്യാണം കഴിക്കയും, അവെന്റ രണ്ടാം അനുജൻ ബു ൎണ്ടിയെന്റ
സേഹാദരിെയ േവൾ വാൻ നിശ്ചയി ക്കയും െച . ഇങ്ങിെന എല്ലാം മ 
ത്തിലാക്കി പര ീ കിരീടാവ കാശിയുെട േനെര യുദ്ധം െചയ്ത സമയത്തിൽ
രാജാവു ദീനം പിടി . (1422 അഗുസ്ത 31ാം ൹) തെന്റ ജയമഹത്വങ്ങളുെട ഇട 
യിൽനി മരി ക്കയും െച .
രാജാവു അന്തരിച്ചേപ്പാൾ അവനു ഒമ്പതു മാസമുള്ള ഒരു പു െന യു . ആയ 
വൻ ആറാം െഹ ി, എന്ന നാമവും പിതാവിെന്റ അവകാശവും ലഭി . എന്നാൽ
രാജാവു ശിശുവാകെകാ അവെന്റ പി താവിെന്റ മൂന്നാം അനുജനായ േ ാസ 
സ്തർ, എന്ന ഭു രക്ഷാപുരു ഷൻ, എന്ന േപർ ഏ ഒർ ആേലാചന സഭയുെട
സഹായത്താൽ നാടു വാണു തുടങ്ങി. ഈ സമയ പര ീ യുദ്ധം പുതിയ
എരിവി േനാെട നട . ഇരുപക്ഷേസനകൾ െ വന്ത, എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ത
മ്മിൽ എതിരി പടെവ ന്നതിൽ പര ീ ൈസന്യം അേശഷം േതാ േപായി.
പിെറ്റ ആണ്ടിൽ െവെന്നൎൽ എന്ന സ്ഥല ഭയങ്കര േപാർ സംഭവി . അവിെട
േ ാത്തരും പര ീ പക്ഷത്തിൽ േച ൎ , എ ങ്കിലും ഇം ിഷ്കാർ ഇരുവരുെട
േസനകെള ഛിന്നാഭിന്നമാക്കിയ േശഷം പര ീ രാജാവു മി , എെന്റ കാ◌ൎ 
യ്യം അബദ്ധമായെല്ലാ, എ വിചാ രി ബദ്ധെപ്പ ഓടി േലാവാർ (Loire) എന്ന
പുഴെയ കട , ആ നാ കാർ തനി വിശ്വസ്തരാകെകാ , അവരുെട ഇടയിൽ
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പാ ൎ . എ ന്നതിെന്റ േശഷം പര ീസ്സിെന്റ വടെക്ക അംശങ്ങൾ മുഴുവനും ഇം
ിഷ്കാ ൎ ൈകവശമായിത്തീ ൎ .

പിെന്ന ഇം ിഷ്കാർ ഒലൎയാന്സ, എന്ന നഗരത്തിെന്റ േനെര െച അതിെന
നിേരാധി തുടങ്ങി. അതി മംെകാ നഗരെത്ത പിടി കൂടാ, എ ഇം ിഷ്
േസനാപതി ക , അതിെന ചുറ്റി വള മുട്ടൽെകാ വശത്താ വാൻ നിശ്ച 
യിക്കയാൽ, കാവൽ പട്ടാളത്തിനു അടപ്പിെന്റ കഷ്ടത മാ മല്ല, ക്ഷാമത്തിൻെറ
ഉപ വം കൂെട ഉണ്ടായി. േമണ നഗരക്കാരുെട ആശ മു ം ക്ഷയി , പര ീ 

രാജാവു താണ നാടുകെള വി െതെക്ക മല േദശങ്ങളിൽ െച ഒളി പാ◌ൎ 
പ്പാൻ നി ശ്ചയി . ഇനി അ ം ദിവസേമയു , പിെന്ന നഗരം ന െട ൈക വശ 
മാകും, എ ഇം ിഷേസനകൾ വിചാരി നി . അങ്ങിെന ഇ രി േമ്പാൾ
ഒരു െപണ്കുട്ടി പര ീ രാജ്യെത്ത രക്ഷി .
ആ െപണ്കുട്ടി അക്കൎിയ േജാവൻ തെന്ന (Joan of Arc) ആയവൾ ശേമ്പാൻ
നാട്ടിലുള്ള ദൃെമരി, എന്ന ാമത്തിൽ ജനി , െചറുപ്പത്തിൽ തെന്ന ഭയഭക്തിയും
സുശീലവും തീക്ഷ്ണതയുമുള്ളാരു കുട്ടി ആയിരു . ജനനേദശത്തിെന്റ അരിഷ്ടത
നിമിത്തം അവളുെട ൈദവഭക്തിയും രാ ജ്യെത്ത കുറി ള്ള വാത്സല്യവും അത്യ 
ന്തം വദ്ധൎി , അവളുെട ചിന്തകൾ രാപ്പകലും ജന്മഭൂമിയുെട താ യിൽ ലയിച്ചി 
രിക്കയാൽ, താന്തെന്ന പര ീസ്സിെന രക്ഷി ഈ ഭാരെത്ത തീപ്പൎാനായി
ൈദവനിേയാഗം ഉ , എ വിചാരി തുടങ്ങി. ആ വൃത്തിെയ ആരംഭിേക്ക 
ണം, എ ക ി ന്ന അശരീരിവാ കെള േകൾക്കയും, വിണ്ണവെര കൂട ട
കാണുക യും െച , എ അവൾ പലേരാടും പറ . അങ്ങിെന ഇരി
േമ്പാൾ ഒലൎയാന്സ നഗരത്തിെന്റ നിേരാധെത്ത കുറി ആ സങ്കടമുള്ള വൃത്താ 
ന്തങ്ങെള േകട്ടേപ്പാൾ, അവൾ വളെര വ്യസനി അമ്മയപ്പ ന്മാേരാടു ക ന വാ 
ങ്ങി അയല ്വക്ക പാ ൎന്ന കാരണവെര െച ക വ ത അറിയി ,
അവേനാടു കൂെട സമീപ െള്ളാരു നഗര ത്തിേല യാ യായി. അവിെട
എത്തിയാെറ സ്ഥാനികെന ക , രാജാവു അ പാ ൎന്ന ശിേന്നാൻ നഗ 
രത്തിേല േപാകുവാനായി സഹായിേക്കണം, എ അേപക്ഷി , ഒലൎയാ 
ന്സ നഗരെത്ത രക്ഷി രാജാവിെന ൈരമ്സ നഗരത്തിൽ കിരീടാഭിേഷകം
കഴിപ്പിപ്പാൻ എനി ൈദവനിേയാഗം ഉ , എ പറ .
ഇവൾ ാന്തച്ചി, എ നഗര മാണി നിശ്ചയി , അവെള െവ റുെത വിട്ടയ ,
എന്നി ം അവളുെട തി നീെള പര . ര മഹാ ന്മാർ അവെള െച ക ,
വ ത േകട്ടാെറ, അവൾ വല്ല ൈദവ നിേയാഗം ഉണ്ടായിരി ം, എ വിചാ 
രി അവെള ശിേന്നാൻ നഗര ത്തിേല െകാ േപായി. ആ രാജ്യം മുഴുവനും
ഇം ിഷൈകവശമായി രിക്കെകാ , യാ ബഹു യാസം, എങ്കിലും അവൾ
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ഒരു വിഘ്നം കൂ ടാെത എത്തി, രാജാവു ഈ വത്തൎ മാനം േകട്ടേപ്പാൾ അ േനരം
സംശ യി നിന്നാെറ തിരുമുമ്പിൽ വേരണ്ടതിനു ക നെകാടു . പിെന്ന രാ 
ജനിേയാഗ കാരം െപായി ിയ, എന്ന നഗരത്തിൽ പാ ൎന്ന പ ണ്ഡിതന്മാ 
രും ആേലാചനക്കാരും വ , അവളുെട ചരി െത്ത സൂക്ഷ്മ േത്താെട േശാധന
െചയ്താെറ, അവളിൽ യാെതാരു വിരുദ്ധവുമില്ല എ ക . എന്നാെറ ഒലൎ 
യാന്സ നഗരക്കാെര തുെണപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരി ന്ന ഒരു െചറു പട്ടാളേത്താടു
കൂെട അവെള അവിേട അയേക്കണം, എ രാജാവു ക ി . അവൾ ൈദ 
വനിേയാഗം ഉ , എ അ ധികാരസ്ഥന്മാർ വിശ്വസിച്ച കാരം േതാ ന്നില്ല.
നെമ്മ രക്ഷിപ്പാൻ േവണ്ടി ൈദവം ഇവെള അയച്ചിരി എ സാമാന്യ ജന 
ങ്ങളുെട വിശ്വാസം. അവൾ ഒലൎയാന്സിൽ എ ം മുെമ്പ, അവളുെട തി ആ
നഗരത്തിലും ഇം ിഷ് പാളയത്തിലും സിദ്ധമായി വ . നിേരാധി ന്നവർ
അവെള ഭൂത സ്ത എ മതിക്കയും, നിേരാധിക്കെപ്പട്ടവർ ആ ശ്വാസവും പുതിയ
ൈധയ്യൎവും ാപിക്കയും െച .
അവൾ േചന്നൎ െചറു പട്ടാളം ഒലൎയാന്സിെന്റ സമീപ എത്തി, ഒരു തടസ്ഥം
കൂടാെത ഇം ിഷകാവൽസ്ഥലങ്ങെള കട , പാതി രാ ി യിൽ ജനസേന്താഷ 
േത്താടു കൂെട നഗരത്തിൽ േവശി . അ അവൾ ഏകേദശം പെത്താമ്പ 
തു വയ . അക്കാല പടയാളികൾ ഉടു ത്തതുേപാെല ഒരു മാക്കൎവചവും
അരയിൽ െകട്ടി ന്ന വാളും പര ീ രാജ്യചിഹനങ്ങളുമായ െവണ്താമര 

ക്കളും രക്ഷിതാവിൻ ചി മുള്ള െകാ ടി റ ൈകയിൽ പിടിച്ചതും ഉ , ഇങ്ങി 
െന അലങ്കരിച്ചി , അവൾ ഭംഗിയുെള്ളാരു കുതിര റ കയറി, പടയാളികളുെട
നിരകളിൽ കൂടിെച്ച ം. ആ കാ െയ ക പലരും ആശ്ചയ്യൎെപ്പ ം സേന്താഷി 

ംെകാണ്ടിരു .
അേപ്പാൾ നിേരാധത്തിൻെറ നില ക്ഷണത്തിൽ മാറി. ഇം ിഷ്കാർ ഭയവും സം 
ശയവുംെകാ ക്ഷീണിക്കയും, പര ീ കൾ ൈധയ്യൎം പൂ ഉല്ലസിക്കയും
െച . െജാവൻ താൻ കാവൽപട്ടാളങ്ങെള ശ ക്ക ളുെട േനെര നടത്തി, േപാർ
അതിേഘാരമായി നട ന്ന ഇടയിൽ തെന്ന അവൾ ഇരി ം. പര ീ കൾ
ജയസ ഷ്ടരായി ഇം ിഷ്കാെര എല്ലാ ഉറ ള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനി ം ആട്ടിെകാ 

, ഏഴു ദിവസത്തിനകം അപമാ നേത്താടും സങ്കടേത്താടും കൂെട ഒലൎയാന്സ
നഗരെത്ത വി േപാകുമാറാക്കി.
അനന്തരം ആ െപ രാജാവിെന െച ക , േവലയുെട ഒന്നാം പകുതി സാ 
ധി വെല്ലാ, രണ്ടാം പകുതിയും സാദ്ധ്യമായി വേരണം, പു രാണ പര ീ രാ 
ജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും ൈരമ്സ നഗരത്തിൽനി കി രീടാഭിേഷകം ലഭിച്ചതു
േപാെല ഭവാനും ലഭിേക്കണം, എ പറ . ൈരമ്സ നഗരേത്താടു േചന്നൎ
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നാടുകൾ എല്ലാം ശ ൈകവശമായിരിക്ക െകാ യാ അസാദ്ധ്യം എ പല 
രും പറ , എങ്കിലും അതു ഒരു കുറവും വരാെത സാധി . വഴിയിൽെവ എല്ലാ
നഗരങ്ങളുെട നി വാസികൾ രാജാവിനു വാതിലുകെള തുറ വഴിെപ്പടുകെകാ ,
അവൻ ആ െപണ്ണിേനാടും കൂെട ൈരമ്സിൽ എത്തി ജയേഘാഷേത്താെട  
ധാന പള്ളിയിൽ േവശി , രണ്ടാം ാവശ്യം കിരീടാഭിേഷകം ലഭി . (1428)
കമ്മൎങ്ങൾ നട േമ്പാൾ ആ കന്യക െകാടി റ ൈകയിൽ പിടി െകാ രാ 
ജാവിെന്റ അരിെക തെന്ന നി . എന്നതിെന്റ േശഷം: എ െന്റ േവല ഇേപ്പാൾ
തീന്നൎതുെകാ , എെന്ന അമ്മയപ്പന്മാരുെട അടു ക്കൽ മടക്കി അയേക്കണം,
എ അവൾ അേപക്ഷിച്ചതു രാജാവു േകട്ടി ല്ല, ഇനിയും വല്ല പണി ഉണ്ടാകും,
എ ക ി അവെള താമസിപ്പി .
കുറയ കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൾ ശ ക്കളുെട ൈകയിൽ അക െപ്പട്ട. ആയ 
വർ അവെള തടവിൽ പാപ്പൎി മ വാദിനി, എ െവ അവളുെട േമൽ
അന്യായം േബാധിപ്പി . ആ കായ്യൎെത്ത വിസ്തരി പ്പാൻ ഇം ിഷ്കാരും പര ീ 

കാരുമായ പാതിരിമാർ കൂടി വ നിരൂ പി , കുറ്റം ഏ പറവാൻ േഹമി .
അതിനു തക്ക ഒർ എഴുത്തി െനയും ഉണ്ടാക്കി, അവെളെകാ ഒപ്പിടുവി . ഇനി
ഒരു നാളും പുരു ഷവ ം ഉടു ന്നില്ല, എ സത്യം െചയ്യി വീ ം തടവിൽ
പാപ്പൎി , അവെള കുടു വാനായി പുരുഷവ ം അവളുെട അരിക െവ .
പിെന്ന അവൾ ഓമ്മൎ വി ആ വ ം ഉടുത്തതുെകാ , സത്യലംഘനം നിമി 
ത്തം ചുേടണം എന്ന വിധി ഉണ്ടായി. അതുെകാ അവെള രു യൻ, എന്ന സ്ഥ 
ലത്താക്കി ചുടുകയും െച . (1431) പര ീ കളും ഇം ിഷ്കാരും ഒരുമനെപ്പ ഈ
വല്ലാത്ത ിയ അനുഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ, അ വൾ അതിവിശ്വാസേത്താെട േസവിച്ചിരു 
ന്ന രാജാവു അവൾ േവണ്ടി ഒ ം െചയ്യാെത ഇരു . നിസ്സാരനും തന്നിഷ്ട 
ക്കാരനുമായ ഒരു രാജാവി െന ബഹു ഭക്തിേയാെട േസവിച്ചതു മാ ം അവളുെട
കുറ്റം.
ഈ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ േശഷം, പര ീ യുദ്ധം േമണ ക്ഷയി േപായി.
ഇം ിഷേചച്ചൎ അസഹ്യം, എ ബു ൎണ്ടിയത രാൻ വി ചാരി . (1435ാമ 
തിൽ) പര ീ രാജാവിേനാടു നിര . ഇം ിഷേസ നാപതിയും മരി . അതു 
െകാ കല്ലായി ഒഴിെക പര ീസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഇം ിഷ് നഗരങ്ങളും േമണ
ശ ക്കളുെട ൈകവശത്തിൽ അക െപ്പ . എന്നാെറ ഇം ിഷ്കാർ പര ീസ്സിെന
വി സ്വേദശേത്ത മട ങ്ങി െച . അവരുെട അതിേമാഹങ്ങൾ സാധിക്കാ 
ത്തതു ഇരു രാജ്യ ങ്ങൾ ം ഗുണമായി വ . (To be continued.)
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DEPRAVITY OF HUMAN NATURE
മാനുഷസ്വഭാവത്തിെന്റ ദുഷ്ടത

ഒരു ദിവസം മതാമ്മ ആയെയ വിളി : ഞാൻ കുറയ തുണി വാങ്ങി ന െട പണി 
ക്കാരുെട ഭായ്യൎമാരിൽ അധികം ആവശ്യെപ്പടുന്നവ ൎ ഓ േരാ ഉടുപ്പിെന െകാ 
ടുപ്പാൻ വിചാരിച്ചിരി . എന്നാൽ അതി അ വരിൽ േയാഗ്യമാർ ആർ?
ആയ: മതാമ്മയുെട കൃപ എ േയാ വലിയതാകു .
മതാമ്മ: ന െട മസ്സാൽച്ചി വളെര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെല്ലാ, പെക്ഷ അവെന്റ ഭാ◌ൎ 
െയ്യ ഒർ ഉടു െകാടുത്താൽ േവണ്ടതില്ല.
ആയ: മസ്സാൽച്ചിയുെട ഭായ്യൎേയാ മതാേമ്മ, അവൾ മഹാ നിസ്സാര മുള്ളാരു െപ 
ണ്ണാണ, ദിവസം ഒെക്കയും പുകയില വലി ം െവറ്റില തി ംെകാണ്ടിരി ,
പണി ഒ ം എടു ന്നില്ല. അവൾ മതാമ്മ അ വകൎളുെട ദാനത്തിനു േപാരാത്ത 
വളെ .
മതാമ്മ: കുസ്സിനിക്കാരനു െഞരുക്കമില്ല, അവെന്റ ഭാെയ്യൎ പല വിധ ആഭരണ 
ങ്ങളും ഉ , അതുെകാ അവ ൎ സഹായം െചയ്വാൻ ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും
കുസ്സിനിേമട്ടി ഭായ്യൎയും െചറിേയാരു കുട്ടിയും ഉ , അവൾ ഒർ ഉടു കി 
ട്ടിയാൽ വളെര സേന്താഷി ം.
ആയ: വല്ല സമ്മാനം കിട്ടിയാൽ എല്ലാവരും സേന്താഷി ന്നതു േപാെല അവ 
ളും സേന്താഷി ം മതാേമ്മ, എങ്കിലും അവൾ കുസ്സിനി േമട്ടിയുെട ഭായ്യൎ അല്ല,
അവൻ അവെള അങ്ങാടിയിൽ ക പിടി െകാ വന്നിരി . ഇങ്ങിെന 
യുള്ള ആളുകൾ മതാമ്മ അവകൎൾ സഹായം െചയ്വാൻ േപാകു േവാ?
മതാമ്മ: തണ്ണിക്കാരെന്റ ഭായ്യൎ എങ്ങിെനയുള്ളവൾ? അവൾ ഒർ ഉടു െകാടു 
ക്കാേമാ?
ആയ: അവൾ തണ്ണിക്കാരെന്റ ഭായ്യൎയല്ല മതാേമ്മ, അവളുെട ഭത്തൎ ാ വു ലക്ഷണ 
പട്ടണത്തിൽ പാ ൎ .
മതാമ്മ: േതാട്ടക്കാരനു വളെര കുട്ടികൾ ഉ , ഭായ്യൎ ം എേപ്പാഴും ദീനം തെന്ന.
ആ ഭവനക്കാ ൎ കുറയ ഉടു കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാ രം എ േതാ .
ആയ: അേയ്യാ മതാേമ്മ, അവ ൎ ഒ ം െകാടുേക്കണ്ടാ, ആ ീ ദീനം ഉെണ്ട 
ങ്കിൽ അതു അവൾ േവ ന്നതെ . അവൾ ദുവ്വൎാ കാ രത്തിയും ഒരു വിട 

െപ ം തെന്ന.
മതാമമ: ഇങ്ങിെനയായാൽ ഞാൻ സഹായം െചയ്യാൻ േയാഗ്യമുള്ള െപ ങ്ങൾ
ഈ പറമ്പിൽ ഇല്ല, അതുെകാ ഞാൻ സമ്മാനമായി െകാടുക്കാൻ േവണ്ടി വാ 
ങ്ങിെവച്ച തുണികെള പീടികക്കാരനു മടക്കി അ യേക്കണം, എ േതാ .
ആയ: മതാേമ്മ, ഇതാ സലാം, എനി ഒരു കണ്ടം തുണി തന്നാൽ വലിയ ഉപ 
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കാരം.
മതാമ്മ: എന്നാൽ ഈ പറമ്പിലുള്ള എല്ലാ െപ ങ്ങളിലും നീ തെന്ന നല്ലവൾ
എേന്നാ? നിന്നിൽ വളെര കുറവു ഉ , എ നീ ന ല്ലവണ്ണം അറിയു . കളവു
പറേയണ്ടതിനു അ ം േപാലും ശങ്കയില്ല, െവറ്റില തി ം ഉറങ്ങിയും വത്തൎ മാ 
നങ്ങൾ െചാല്ലിയുംെകാ േനരം എ ാവശ്യം െവറുെത േപാ ? കൂ  
കാേരാടു സംസാരി േമ്പാൾ ചീത്ത വാ കൾ വായിൽനി പുറെപ്പടുന്നതിൽ
ഒരു കണ േണ്ടാ? ഇങ്ങിെനയുള്ളെതല്ലാം എെന്റ മുഖതാവിൽ തെന്ന െച .
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്ന കാണാത്ത സമയ നീ എെന്തല്ലാം െച ം, എ നി 
ന ം ൈദവത്തിനും മാ ം അറിയാം.
ആയ: തുണി മാതാമ്മ അവകൎൾ തെന്ന ഇരിക്കെട്ട, മതാമ്മമാ ം നെല്ലാ 
രു ആൾ, മതാമ്മെയ േപാെല ആരുമില്ല, മതാമ്മ അവകൎളിൽ ഒരു കുറവുമില്ല,
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചീത്ത മനുഷ്യർ തെന്ന.
മതാമ്മ: ഇല്ലാത്തതിെന എന്തിനു സംസാരി ആയാ? ഞാൻ ൈദവകരു 
ണയാൽ കുടി മ പിടിക്കേയാ, ക കേയാ, ദുവ്വ ൎാ സം സാരിക്കെയാ
എ ം മ മുള്ളതിെന െച ന്നിെല്ലങ്കിലും, ദിവേസന പലവിധ െത കെള കാണി 
ക്കാതിരിക്കയില്ല. എ ാവശ്യം ഞാൻ ഒരു കാരണം കൂടാെത േകാപി ?
അഹംഭാവവും ദുശ്ശീലവും േലാക േസ്നഹവും മ ം എന്നിൽ െപരുകു . ൈദവ 
െത്ത േസവിേക്ക ന്ന സമയത്തിൽ െവറുെത ഇരി ന്നതു പലേപ്പാഴും കാണു 

. ഞാൻ ഒരി ക്കലും നല്ലവൾ ആയിരുന്നില്ല, ഇേപ്പാൾ നല്ലവളുമല്ല, ഈ ദു 
ഷ്ട േലാകത്തിൽ പാ ൎന്നതുവെരയും നല്ലവൾ ആകയുമില്ല നിശ്ചയം. എന്നാൽ
ദിവേസന ഓേരാ നന്മകെള ശീലിപ്പാൻ ഞാൻ യത്നി . അതു സാദ്ധ്യ മാ 
യി വേരണ്ടതി ഞാൻ വിടാെത ൈദവേത്താടു ാത്ഥൎ ി കയും െച .
ഞാൻ എെന്ന നല്ലവൾ എന്നല്ല അരിഷ്ടതയുള്ള പാപി എ മതി . എങ്കി 
ലും ഞാൻ മാ മല്ല ഭൂമിേമൽ ജീവി ന്ന സകല മനു ഷ്യരും ഒെട്ടാഴിയാെത
ക പാപികൾ ആകു . ഇവിെട നീതിമാനും ഇല്ല ഒരുത്തൻ േപാലുമില്ല, ഹി 

ന്നവനില്ല, ൈദവെത്ത അേന്വഷി ന്നവനുമില്ല. എല്ലാവരും വഴി െതറ്റി, ഒരു
േപാെല െകാള്ളരുതാത്ത വരായി േപായി, ഗുണം െച ന്നവൻ ഇല്ല, ഒരുത്തൻ
േപാലുമില്ല. അവരുെട െതാണ്ട തുറന്ന ശവ ഴി, നാവുകളാൽ അവർ ചതി ,
അവ രുെട ചു കളിൻ കീെഴ സപ്പൎവിഷം. അവരുെട വായിൽ ശാപവും ൈക

ം നിറഞ്ഞിരി . സംഹാരവും നാശവും അവരുെട വഴികളിൽ ഉ സമാ 
ധാനവഴി അവർ അറിഞ്ഞില്ല. അവരുെട ക കൾ മുമ്പാെക ൈദവഭയവുമി 
ല്ല. എ ൈദവവചനം പറയു . േറാമ. ൩, ൧൦–൧൭. ഇതു ഹി ശാ ങ്ങൾ 

ം മുസല്മാനരുെട ഗുരുജനങ്ങൾ ം സമ്മതം തെന്ന.
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ആയ: അെത, അെത മതാേമ്മ, എല്ലാ മനുഷ്യരും മഹാദുഷ്ടന്മാർ തെന്ന, ഈ
അങ്ങാടിയിലും ഈ പറമ്പ തെന്നയും നട ന്ന ചീത്ത വൃത്തികളുെട പകു 
തിേപാലും മതാമ്മ അവകൎൾ അറിയുന്നില്ല.
മതാമ്മ: അത ഇരിക്കെട്ട, എെന്റ ഹൃദയത്തിെല പാതി ദുഷ്ടതെയ യും ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല, അതിെന അറിേയണ്ടതിനു പലേപ്പാഴും മി ച്ചി െണ്ടങ്കിലും സാ 
ധിച്ചില്ല. എല്ലാറ്റിേനക്കാളും ഹൃദയം വഞ്ചനയു ള്ളതും അതിേദാഷമുള്ളതുമായിരി 

, അതിെന അറിയുന്നവൻ ആർ?
ആയ: ജനങ്ങൾ ഇ ദുഷി േപായതു എങ്ങിെന? പടച്ചവൻ അവെര ദുഷ്ടന്മാ 
രാക്കിത്തീ ൎ േവാ?
മതാമ്മ: ൈദവം നല്ലവനും നല്ലതിെന മാ ം േസ്നഹിക്കയും വൃ ത്തി കയും
െച ന്നവൻ ആകു . അവൻ എല്ലാ പാപെത്തയും അശു ദ്ധിെയയും െവറു .
ന െട ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരായ ആദാമിെന യും ഹവ്വാെയയും അവൻ തെന്റ
സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടി പൂണ്ണൎഗുണ വാന്മാരാക്കിത്തീ ൎ . പിെന്ന അവൻ
അവ ൎ െകാടുത്ത ക നകെള അവർ ലംഘിച്ചതിനാൽ പാപത്തിലും മരണ 
ത്തിലും വീണു അേശഷം ദുഷി േപാകയും െച . ഇേപ്പാൾ ഭൂേലാകത്തിൽ
കാണുന്ന മനുഷ്യർ ആ ഇരുവരു െട മക്കൾ ആകെകാ എല്ലാവരും പാപവും
നാശവും നിറഞ്ഞവരെ .
എന്നതിെന്റ േശഷം മതാമ്മ പണിക്കാരുെട ഭായ്യൎമാെര ബങ്കളാവിൽ വരുത്തി
ഓേരാരുത്തി ഒർ ഉടു െകാടുത്തേപ്പാൾ, അവർ ഒക്കത്തക്ക സാദി സലാം
പറ സേന്താഷേത്താെട േപാകയും െച .
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

(േകരേളാപകാരിയുെട ഒരു േസ്നഹിതനിൽനി )
ഞങ്ങളുെട വായനക്കാ ൎ . േകരേളാപകാരി എന്ന ഞങ്ങളുെട ഈ പ ം ആരം 
ഭിച്ചി ഇേപ്പാൾ മൂ െകാല്ല ത്തിൽ അധികമായിരി . ഇതിന്നിടയിൽ
ബഹുക്കളായ ഞങ്ങളുെട വായനക്കാരിൽ ചില രിൽനി ഞങ്ങൾ ഓേരാ വി 
ധത്തിലുണ്ടാ യി ള്ള സഹായങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ മനഃ പൂവ്വൎം അവേരാടു നന്ദി
പറയുന്നതിേനാടു കൂ െട അസംഖ്യ നിവാസികളുള്ള ഈ േകരള ത്തിൽ ഈ വി 
ധത്തിലുള്ള ഒരു പ ം എ െയാ അധികമായി വ്യാപിപ്പാൻ ഇടയുെണ്ട ള്ള
വിചാരത്താൽ, ഞങ്ങളുെട ഈ പ ത്തി പരജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടായി 
ള്ള, നിരാദരവിെന പറ്റി ഞങ്ങൾ ള്ള മനസ്താ പെത്തയും അറിയി െകാ  

. അധിക ദീഘൎ വിസ്താരമുള്ള ഈ േകരളത്തിൽ ആകപ്പാ െട േനാക്കിയാൽ
വത്തൎ മാന പ ങ്ങൾ നാ ഭാഷയിൽ ഇേതാടു കൂടി മൂ ള്ളതിൽ ഈ മല യാള
ജില്ല സ്വന്തെമ പറയാകുന്നതു േക രേളാപകാരി മാ ം. എന്നി ം ”തൻ 
പിള്ള െപാൻപിള്ള ” എ ള്ള മാണത്തിൽനി ഈ മലയാളികളിൽ അധി 
കം ആളുകളും ഇതു വെര െതറ്റി നിന്നിരി ന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അത്യന്തം സങ്ക 
ടെപ്പടു . ഞങ്ങളുെട േമ റ ഞ്ഞ സഹജീവികേളാടു അ െമങ്കിലും നീര സം
ഞങ്ങൾ ം ഈ സംഗതിവശാൽ ഇല്ല തെന്നയല്ല ായത്തിൽ അവർ േകര 
േളാപ കാരിയിലും മുതിന്നൎി ള്ളവരും അക്കാരണ ത്താൽ അധികരസികന്മാരും
ആയിരി ന്ന തിനാൽ അവെര ലാളി ന്നതി ജനങ്ങ ൾ സ്വാഭാവികമാ 
യി അധികതാ യ്യൎമുണ്ടാ കുന്നതാെണ ഞങ്ങൾ ഏ െകാ . േകരേളാ 
പകാരിയുെട െചറുപ്പം േഹതുവാൽ വിചാരപുവ്വൎമല്ലാത്തതായ ചില വീ കൾ
അതു ഇട വരുത്തിയിരിക്കാെമങ്കിലും ”ഉണ്ണി ക്കിടാക്കൾ പിഴ കാൽ െവക്കി 
ലും, കണ്ണി െകൗതുകമുണ്ടാം പിതാക്കൾ ” എന്ന േപാെല േമലിൽ എങ്കിലും
സത്തമന്മാർ അതിെന്റ കുറ വുകെള മനം െപാറു െകാ അവരവരാൽ കഴി 
വുള്ള സഹായം െച . ഈ ശിശുവിെന േപാറ്റി വള ൎ െമ ഞങ്ങൾ ആശി 

, നാലെരെകാ ം നെന്ന പറയിേക്കണെമ മാ ം േകരേളാപകാരി 
യുെട സിദ്ധാന്തമാ കയാൽ യാെതാരാൾ ം ഇടച്ചൎ ഉണ്ടാകാെത ഏവരുെടയും

ീതിെയ ലഭിേക്കണ്ടതി ഞ ങ്ങൾ മി . എങ്കിലും എ യും ചുരു
ങ്ങിയ വൃത്തി ം പുറെമയുള്ള സഹായമു െണ്ടങ്കിൽ അതിേന്ന െവടി വരൂ
എ എ ല്ലാവ ൎ ം പരിചയത്താൽ അറിവുള്ളതിനാൽ, ഇേപ്പാൾ വിേശഷി
സ്ഥാപിേക്കണ്ടതില്ല െല്ലാ. വിവിധജാതികളാലും മതക്കാരാലും നി റഞ്ഞിരി  
ന്ന ഈ രാജ്യെത്ത നിവാസികെള ഒരു േപാെല തൃപ്തിെപ്പടു വാൻ േകരേളാപ
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കാരി ൈവഭവമുെണ്ട ഞങ്ങൾ അ ം േപാലും നടി ന്നില്ല. എങ്കിലും യാ 
െതാരുത്ത ൎം ഇടച്ചൎ വരുത്തണെമ ഞങ്ങൾ അ േശഷവും താ യ്യൎമില്ലാ 
യ്കയാൽ ഏവരുെടയും സഹായ സാേന്താഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവകാ ശികെള 

എണ്ണി െകാ . ഈ സംഗതി കളാൽ ഇനിയും അധികമായ സഹായം
ഞ ങ്ങൾ ലഭിപ്പാനും േകരേളാപകാരി എന്ന ഈ െചറുപ ം എല്ലാവരാലും
തക്കവണ്ണം വില മതിക്കെപ്പട്ടി അതി ായം െച മളവിൽ ജന ീതിയും
അധികമായി ആകഷൎി ത െന്റ േപരി തക്കവണ്ണം ഉപകാരാത്ഥൎ മായി വിള 

വാൻ ഇടവരാറാേകണെമ ഞങ്ങൾ മനഃപൂവ്വൎം ആ ഹി . ഞങ്ങളുെട
ഈ മേനാരഥസിദ്ധി േസ്നഹിതന്മാരുെടയും വിദ്യാ ിയന്മാരായ പരജനങ്ങളു 
െടയും എ യും അ മായ സഹായം മാ ം ഉെണ്ടങ്കിൽ യാെതാരു തടസ്ഥവുമു 
ണ്ടാകയില്ലന്നാണ ഞങ്ങ ളുെട വിചാരം.
ആസ്യാ Asia.
ഭാരതഖണ്ഡം India.
ക്ഷാമം. അധികനാൾക്കിടയിൽ അ റിയെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ, നാട്ടിെല 

ം ഇേപ്പാൾ മഹാകഠിനമായ പഞ്ചം വ്യാപിച്ചി രി . ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിൽ
(ഭാരതഖണ്ഡ ത്തിൽ ) ബങ്കാളസംസ്ഥാനം മാ െമ ഈ മഹാ ബാധയിൽനി
ഒരു വിധത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞി . മ ാശി, െബാംബായി എന്നീ സംസ്ഥാ നങ്ങൾ
വലിയ സങ്കടസ്ഥിതിയിൽ ആയി. അേനക ജനങ്ങൾ അേഹാവൃത്തി വഴി 
യി ല്ലാെത കഷ്ടെപ്പ . അധികം േപർ വിശപ്പി നാൽ അപായെപ്പ ം േപാകു  

ജാവത്സലരായ ഇം ിഷ് േകായ്മക്കാർ പരെക്ക വ്യാപി ച്ചിരി ന്ന ഈ
ബാധയിൽനി തങ്ങളാൽ കഴിയും േപാെല രാജ്യക്കാ ൎ സഹായം െച  
ന്നതിന്നായി െപാതുഗുണാത്ഥൎ മായ ഓേരാ പണികൾ അവിടവിെട ആരംഭിച്ചി 
രി ന്നതുമല്ലാെത ജനരഞ്ജനയിൽ അത ത്സാഹി യും രാജ്യഭരണസൂ ത്തിൽ
നിപുണനും എ സിദ്ധനായ ബങ്കാള വട്ടത്തിെല ഡി പ്ടി ഗവണ്ണൎർ ീ
റിച്ചാഡൎെടമ്പൾ അവകൎൾ േമെല്ക്കായ്മയുെട അധികാരരൂേപണ മ ാശി, െബാം 
ബായി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പേരാപകാ രാത്ഥൎ മായ േവലകൾ അതാത രാജ്യങ്ങ 
ളിൽ നടേത്തണ്ട മാഗ്ഗൎം േദശാധിപന്മാ ൎ ഗുണാേദാ ഷി ന്നതിന്നായി ഈ
സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇ േപ്പാൾ സഞ്ചരി . മറ്റ ചില രാജ്യക്കാ േരാടു കൂട്ടി േനാ 
ക്കിയാൽ മലയാളത്തിൽ പാ ൎന്നവരായ നമു ഈ ബാധയുെട ഒരു നി ഴൽ
മാ െമ തട്ടീ . എങ്കിലും അയൽേദശ ങ്ങളിെല അവസ്ഥ വിചാരി േമ്പാൾ
വലു തായ ഭീതി ം ചഞ്ചലത്തി ം ഇടയു . എ ന്നാൽ അ മി ം ക്ഷാമമു 
െണ്ട ം അരി ം മ ം വില െപാന്തിയിരി എ ം അല്ലാ െത മ ാശിസം 
സ്ഥാന ണ്ടായി ള്ള ക്ഷാമ െത്ത പറ്റി വിവരമായ അറിവു കിട്ടീ ള്ള ആളുകൾ

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1877 ഏ ിൽ 2 17

വായനക്കാരിൽ ചുരുക്കം േപരുമാ െമ ഉണ്ടാായിരി െമ കരുതി അതി 
െന പറ്റി അ ം പറയു . 1875ാം െകാല്ലത്തിൽ തുലാവഷൎം ഈ സംസ്ഥാന 

ള്ള ഏതാൻ ജി ല്ലകളിൽ വളെര ചുരുക്കമായിരുന്നതു തെന്ന. ഇ കഠിനമാ 
യി രാജ്യെത്ത ം ഇേപ്പാൾ വ്യാ പി ന്ന ക്ഷാമത്തിൻെറ ആരംഭം. അതിെന്റ
േശഷം 76 ജൂൻ മാസത്തിലുണ്ടാേക ന്ന കാ ല വഷൎവും ഒ ം തെന്ന തൃപ്തികരമ 
ല്ലാഞ്ഞ തിനാൽ കഠിനമായ െഞരിക്കത്തി ഇടയുണ്ടാ കുെമ ള്ള ഭയം അധി 
കരി എങ്കിലും ആ െകാല്ലെത്ത തുലാവഷൎം സമൃദ്ധിയായുണ്ടായിരു ന്നാൽ ഈ
ഭയം നീ െമ ആശയുണ്ടായി എന്നാൽ സംഭവിച്ചതു േനെര മറിച്ചായിരു
76ാം െകാല്ലെത്ത തുലാവഷൎവും അതിെന്റ മുൻ കാലേത്തതിേനക്കാൾ കുറവാ 
യിരു എ തെന്നയല്ല ഒ ം തെന്നയില്ലായിരു എ പറയാം. ആ സമ 
യം മുതൽ ഈ സംസ്ഥാ ന ള്ള ഏതാൻ ജില്ലകൾ ക്ഷാേമാപ വ ത്തിൽ കുടു 
ങ്ങി തുടങ്ങി. ഈ സംസ്ഥാന മഴയില്ലാെത ഭാവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ട
ങ്ങൾ എ മാ െമ മതിപ്പാൻ ാപ്തരായ അധികാരികൾ ക്ഷാമമുണ്ടായാൽ
അധികമാ യി സങ്കടെപ്പടുവാൻ ഇടവരുന്നവരായ ജകളുെട രെക്ഷ േവണ്ടിയ
മാഗ്ഗൎങ്ങൾ േനാ േക്കണ്ടതി അേപ്പാൾ തെന്ന വട്ടം കൂട്ടി േമ ലാലിേല വി 
വരെത്ത അറിയിക്കയും െച . സക്കൎാരുെട മുതൽ െചലവു െച ധാന്യങ്ങൾ
ഏതാൻ ചില ജില്ലയിൽ േശഖരി െകാ വാൻ േകായ്മ ചട്ടം െകട്ടിയിരി  

. ക്ഷാമം ആ രംഭിച്ചതു ബല്ലാരി, കടപ്പാ എന്നീജില്ലക ളിലും അയൽ േദ 
ശ ം ആയിരു അവി െട നി ം അധികം നാൾ കഴിയുന്നതി മുമ്പായി
േചലം, വടക്കൻ ആക്കൎാ , െന ർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ പക ൎ ഈ സ്ഥി തി 
യിൽ തക്കതായ മാഗ്ഗൎം േനാക്കി കഷ്ടങ്ങ ൾ അമച്ചൎ വരു ന്നതിന്നായി
മ ാശി േകാ യ്മയുെട കായ്യൎസ്ഥാന്മാരിൽ രണ്ടാെള നിേയാ ഗിച്ചതല്ലാെതയും ാ 
പ്തന്മാരായ വിലാത്തി ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും നാ കാരായ കായ്യൎസ്ഥ ന്മാെരയും
നിയമിച്ചാക്കി ആയവർ േമേല്ക്കാ യ്മ വിവരം േബാധിപ്പിച്ചതിൽ പഞ്ചം അധി 
കമായി വ്യാപിച്ചിരി എന്നല്ലാെത അതിെന്റ നിറവിൽ ഇതുവെര എത്തീട്ടി
െല്ല ം പിെന്നയും പ നാൾ കഴി ഞ്ഞാൽ അതിലും അധികമായ കഷ്ടങ്ങൾ 

ഇടയുെണ്ട ം അറിയി കയും െച . � സമയ ഏതാനും ജില്ലകളിൽ
ഭക്ഷണസാ ധനങ്ങളുെട വില സാമാന്യക്കാരുെട ശക്തി അ റമായി അധി 
കരി . ഗഞ്ചാം, വി ശാഖപട്ടണം, േഗാദാവരി, കൃഷ്ണാ, മലയാളം, െതെക്ക ക◌ൎ 
ണ്ണാടകം എന്നീ ജില്ലകൾ മാ െമ അേപ്പാൾ അധിക കഷ്ടത്തിൽ അകെപ്പടാതി
രു . ക്ഷാമം വദ്ധൎി മളവിൽ കവച്ചൎയും വദ്ധൎി ന്നത എളുപ്പമാകയാൽ
കൂട്ടായ്മ കവച്ചൎ തിെപ്പട്ടിരുന്ന ക ൎ ൽ പട്ടണത്തിൽ ജീവസ്വ ക്കളുെട
രക്ഷക്കായി പട്ടാളവും സ്ഥാപിേക്കണ്ടി വ . � പട്ടണത്തിൽ ആയേപ്പാൾ മ ാ 
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ശിസംസ്ഥാന ള്ള ജില്ല കളിെല വിവിധ വിളകളുെട സ്ഥിതി ഏ ത കാരെമ 
ം മ ം വിവരങ്ങെള അയ േക്കണ്ടതി േമേല്ക്കായ്മ മ ാശി േകായ്മേയാടു ആവ 

ശ്യെപ്പട്ട കാരം അവർ സകലത്തി ം വിവരം അയ െകാടുത്തതിൽ മഴ ചുരു 
ക്ക െമ ം അതിനാൽ വിളകൾ തരമെല്ല ം ക്ഷാ മം വദ്ധൎിച്ചിരി എ ം
കഷ്ടനിവൃത്തിക്കാ യി ഇന്നിന്ന ജില്ലകളിൽ ഇന്നിന്ന മാതിരി വൃത്തികൾ ഇ
ഇ െചലവറു െച യിച്ചിരി എ ം അറിയി . പേരാപ കാരാത്ഥൎ മാ 
യി അനുവദിച്ചി ള്ള മുതൽ ഈ സമയ 14 ,27,000 ഉറുപ്പികയുണ്ടായിരു ,
അതിൽ 8,19,000 ബല്ലാരി 2,65,000 ക ൎ ൽ 1,70,000 കടപ്പ ബാക്കിെകാ
35,000 െന ല്ല്ലൂർ 34,236 മധുര 25,000 െചങ്കൽേപട്ട 26,450 വടെക്ക ആക്കൎാടു
17,000 േചലം 10,000 കൃഷ്ണ ജില്ല എന്നീ ജില്ലകൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരി .
� സമയ ബല്ലാരി ജില്ലയിൽ 1,48,000ഉം ക ൎ ലിൽ 1,20,000ഉം കടപ്പയിൽ
35,964ഉം ഇങ്ങിെന 3,09,964 ആളുകൾക്ക ക്ഷാമം നിമിത്തം േകായ്മ വൃത്തി
െകാടുത്ത േപാാറ്റി. ഇതു 76 ദിെസ 2ാം൹വെരയാ കു . െചലവിെന്റ സം 
ഖ്യയും നിരാധാര ന്മാരുെട എണ്ണവും പിന്നീടു അധികരിച്ചിരി . നികുതി
മുതലായ ആദായത്തിൽനി േകായ്മ 140 ലക്ഷം ഉറുപ്പികേയാളം വി െകാടു 
േക്കണ്ടി വന്നി ള്ളതല്ലാെത ഭക്ഷണത്തി 86 ലക്ഷം ഉറുപ്പികയുെട െചലവും
അട ങ്ങൾ കണ്ടിരി . േമൽ പറഞ്ഞ ദിെസ 2ാം൹ േശഷം ഇെന്ന
വെര ം ക്ഷാമത്തി െന്റ കാഠിന്യത്തിന്ന യാെതാരു കുറവും ഭവി ച്ചിട്ടില്ല, ീ റി 
ച്ചാഡൎെടമ്പൾ എന്നവർ ബല്ലാരി, കടപ്പാ, മധുര മുതലായ ജില്ലക ളിൽ സഞ്ചരി
ക്ഷാമത്താൽ പിടിെപ്പട്ടി ള്ള ജനങ്ങൾ േവണ്ടി െച െകാടു ന്ന സഹായ  
വൃത്തികെള പരിേശാധി ം ഇ നിേമലാൽ േവ ം വിധങ്ങൾ ഉപേദശി ം വരു 

. സക്കൎാർ മുതൽ കഴിവുേള്ളടേത്താളം ചുരുക്കമായും അത്യാവശ്യത്താലും മാ 
ം െചല വു െചേയ്യണ്ടതു എ ഭാരതേമൽേക്കായ്മയു െട മതം. ഇത എ േമൽ

ബുദ്ധിേയാടു കൂടി യ ആേലാചന എന്ന വഴിെയ േബാധി ന്നതാകു . ഏെത 
ങ്കിലും ഈ അരിഷ്ടതയുെട കാല ൈപദാഹത്താൽ വലയുന്നവരായ അേന 
കായിരം ജനങ്ങൾ വൃത്തി െച യ്യിച്ചിെട്ടങ്കിലും അന്നത്തി വക െകാടു
ജീവനാശം വരാെത രക്ഷിപ്പാൻ കരുതീ ള്ള ഇം ിഷ് േകായ്മക്കാേരാടു ഞങ്ങൾ
ഹൃദയപൂ വ്വൎം നന്ദിയുള്ളവരാകു .
മലയാളം. വിദ്യാവിഷയം:- മലയാളി വിദ്യാശാലകളിൽ അഭ്യസി � ക ഴിഞ്ഞ
76 ദിെസംബർ മാസത്തിൽ മ ാശി സവ്വൎകലാശാല (യൂനിെവർസിറ്റി) സംബ
ന്ധമായ പരീക്ഷയിൽ ജയം ാപിച്ചി ള്ള വരുെട എണ്ണം ആവിതു: െമ ിക  
േലഷൻ എന്ന േവശന പരീക്ഷയിൽ ആെക 1000 ത്തിൽ അധികം ആളുകൾ
ജയ ാപ്തരായി ഉള്ളവരിൽ 171 മലയാളികൾ ഉ . ഇവരിൽ ക രിൽനി

https://thalilakkam.in/



േകരേളാപകാരി- 1877 ഏ ിൽ 2 19

9ഉം തലേശ്ശരിയിൽ നി 11ഉം േകാഴിേക്കാട്ടിൽനി 40ഉം പാലക്കാ നി
18ഉം െകാച്ചിയിൽനി 28ഉം േകാട്ടയ നി 13ഉം തിരുവനന്തപുരത്തനി
52ഉം ആകു . എഫ്. ഏ. എന്ന ഉയന്നൎ തരത്തിൽ ആ െക 95 ആളുകാൾ
മാ െമ ജയിച്ചി . ഇ തിൽ മലയാള നി ള്ളവർ 18 േപരുള്ള തിൽ, 2-ാൾ
േകാഴിേക്കാ നി ം 1-ാൾ പാല ക്കാ നി ം തനതഭ്യാസത്താലും 4-ാൾ െകാ 
ച്ചി യിൽനി ം 11-ാൾ തിരുവനന്തപുര നി ം ആകു .
േഹാെളാെവയിസാ :- അധിക കാലം � മലയാള ം ഒടുവിൽ മ ാശ് ൈഹ 
േകാടതിയിലും ജഡ്ജിയുെട ഉേദ്യാഗം ഭ രി വന്നിരുന്ന േഹാെളാെവയി സാ 

വ കൎൾ �77 ജനുവരി ഒടുവിൽ ഉേദ്യാഗം ഒ ഴി സ്വരാജ്യേത്ത േപായിരി 
.

േസഷൻ:- � െഫ വരി മാസ ത്തിെല േസഷൻ വിസ്താരത്തി വടെക്ക മല
യാം േസഷൻ േകാടതിയിൽ ര ന കളു ണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒ എ തട 
വുകാർ ഉൾെപ്പ ട്ടതായ കള്ളാധാര റ്റവും ആൾ മാറ്റ റ്റ വും കൂടിയതും മേറ്റതു
േവെറാരാളുെട കഴു മുറിച്ചതിനാൽ കുഠിേനാപ വം എ ിച്ച കുറ്റവും ആയി 
രു . ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ ഒരാെള േമൽ കുറ്റം െതളിയാഞ്ഞതിനാൽ വി ട്ടയ 
പ്പാൻ ക ിച്ചതു കഴിച്ച േശഷം ഏഴാൾ ം അവരവരുെട കുറ്റത്തിെന്റ ഘനത്തി

തക്കവണ്ണം ശിക്ഷ ക ിച്ചിരി . കഠി േനാപ വ കുറ്റത്താൽ ചുമത്തെപ്പ 
ട്ടവെന്റ േമലും കായ്യൎം മതിയാകുംവണ്ണം െതളിഞ്ഞതു നിമിത്തം അവെന അ
െകാല്ലം കഠിന തടവിൽ പാപ്പൎിപ്പാൻ ക ി . വടെക്ക മല യാള കുറ്റങ്ങൾ
ഒരു വിധത്തിൽ കുറ വ വന്നി .
(ന െട േലഖകെന്റ വത്തൎ മാനങ്ങൾ). ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽനി ലണ്ടനി േല 

അയച്ച േതയില (ചാ) യുെട തുക ആവിതു:
1874 ആമതിൽ 1,73,80,000 റാത്തൽ
1875 ” 2,56,07,000 ”
1876 ” 2,93,84,000 ”
ഇതിനാൽ ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല േതയില കൃ ഷി െപരുകി വരു എ ം മഹാ 
ചീനത്തി െല േതയിലകച്ചവടത്തി വീ ത എ ം െതളിയും.
മ ാശി സംസ്ഥാനം. പഞ്ചം:- ധമ്മൎമറാമ പണി എടു ഇങ്ങെന ഇ േപ്പാഴ 
ത്ത ക്ഷാമകാലത്തിൽ േകായ്മയിൽനി സഹായം വാ ന്നവർ ചുരുങ്ങിെക്കാ 
ണ്ടി രി .
ഫി െവരി 17ആം 24ആം ഏറുന്നതും കുറയുന്നതും
കൃഷ്ണാ 3,014 3,078 64
െന ർ 54,949 42,389 12,560
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കടപ്പാ 80,389 67,728 12,661
ബല്ലാരി 3,07,509 2,74,169 33,340
ക ൎ ൽ 2,14,299 2,03,453 10,846
െചങ്കൽേപട്ട 12,595 10,556 2,039
വട ആക്കൎാടു 18,519 18,572 53
തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി 556 489 67
മധുര 7,749 6,794 955
തിരുെനേല്വലി 1,114 640 474
േകായമ്പ ർ 22,152 22,900 748
േചലം 36,430 41,966 5,536
ആേക 7,59,275 6,92,734 66,541
ഇങ്ങെന ജനുവരി 30 ൹ െതാ ഫി െവരി 24൹ വെര 2,80,000 േപെര ചുരു 
ക്കികള . എങ്കിലും അതി തക്കവണ്ണം പഞ്ചവും മാറി വ എ പറയാൻ
സംഗതിയില്ല. അത ല്ലാെത ക്ഷാമംനിമിത്തം ധമ്മൎമറാമ പണി തുടേങ്ങണ്ടി 
വന്നേപ്പാൾ അതിന്നായി പുറെപ്പ ട്ട എളിയ പുരുഷന്മാ ൎ ം ീകൾ ം കിട്ടിയ
കൂലിെകാ ഒരു കാരം താന്താങ്ങളുെട െച റിയ കുഡുംബങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ
കഴിവു ഉ ണ്ടായിരു . പണെച്ചലവു െപരു വദ്ധൎി ച്ചതുെകാ കൂലിെയ കഴി 
യുെന്നടേത്താളം ചുരുക്കിക്കളേയണം എ േകായ്മ ക ിച്ച േശ ഷം പണി എടു 
പ്പാൻ വഹിയാത്ത െതാണ്ടന്മാ രും വരുത്തക്കാരും ൈപതങ്ങളും മരിേക്കണ്ടി
വരുമെല്ലാ എ കാണ്മാൻ സംഗതിവന്ന ഉടെന കൂലി കയറ്റിെകാടുത്തിെല്ലങ്കി 
േലാ അ വെസ്ഥ തക്കവണ്ണം ആയവെര പുല ൎ വാൻ തിട്ടമായി അരുളിയി 
രി . നവധാന്യങ്ങൾ അവിടവിെട പലദി കളിൽനി എത്തിയതിനാൽ
അതിെന്റ വി ല പല കാരത്തിൽ താണി ം െഞരുക്കവും വെലച്ചലും ഇനിയും
െപരു . ഏറിയ നാൾ അര വയറു മാ ം നിറഞ്ഞതിനാൽ മുതി ന്നൎ ക്ഷീണ 
വും െമലിച്ചിലും ത െവങ്കിൽ ന ല്ല വിശ ള്ള െചറുൈപതങ്ങൾ ം പിള്ള◌ൎ 

ം പിന്നേയാ. െതങ്ങി പരി െചയ്യാത്ത കുറവു ഉടെനയല്ല വഴിെയ കാണു 
േമ്പാെല ഈ ക്ഷാമത്താൽ പല ൎം തട്ടിയ വറൾ്ചയും ബാല്യക്കാർ െചറുകിട
എന്നിവരുെട അരൾ്ച യും പിന്നീടു കാണുേകയു .
െചന്നപട്ടണം:- ബങ്കാളം ബമ്മൎ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനി മ ാശിയിൽ എത്തി
വന്ന അരിയാവിതു:
ദിെസമ്പർ 5,74,400 ചാ 8,42,720 ക്കം
ജനുെവരി 8,20,974 ” 12,10,103 ”
ഫി െവരി 7,94,797 ” 11,64,799 ”
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21,90,171 ചാ 32,17,000 ശത ക്കം
േകാഴിേക്കാടു, വടകര, തലേശ്ശരി, കണ്ണ നൂർ എന്നീ ബന്തരുകളിൽ ബങ്കാള  
നി ം െകാച്ചിയിൽ ബാങ്കാള നി ം ബമ്മൎാവിൽ നി ം െപരു അരി
കിഴി വരു . അത ല്ല എങ്കിൽ മലയാളം നന്നായി വലയുമായി രു .
പുതുേക്കാട്ട, മധുര, തഞ്ചാവൂർ മുതലായ ജില്ലകളിൽനി അേനകർ പഞ്ചംനിമി 
ത്തം സിംഹളേത്ത നാ മാറിേപാകു .
െബാംബായി:- ക്ഷാമംെകാ വ ലഞ്ഞ ജില്ലകളിൽനി 6,71,105 േപർ നി
ജാം, വിരാടം, നടുെപട്ട കൂറുപാടുകൾ, സ ഹ്യാ ിമല േദശം, േബാംബായി, ഗു 
ജ്ജൎ രാട്ടി മുതലായ നാടുകളിേല കട േപായതു ത ങ്ങളുെട ാണെന മാ 

ം അല്ല ഏറിയവർ ക കാലികെള ജീവേനാടു രക്ഷിപ്പാൻ തെന്ന ഇവരിൽ 
നി എ ആളുകൾ മടങ്ങിെച്ച ം എ ഇേപ്പാൾ പറവാൻ ആയിട്ടില്ല. മലയാ
ളത്തിൽ പാ ൎന്ന പരേദശികളിൽനി പല രും മുങ്കാലങ്ങളിൽ പരേദശ  
ള്ള ഒ◌ാേരാ പ ഞ്ചത്തിൽനി െത വാൻ വന്നവരുെട സ ന്തതി എ വിചാരി 
ച്ചാൽ െതറ്റല്ല എ പറയാം.
ബങ്കാളം:- േകായ്മയുെട എഴു പള്ളി കളിൽ പഠി ന്ന െപൺകുട്ടികളുെട തുക

േമണ വദ്ധൎി .
1873-74 ആമതിൽ 12,202 ഉം
1874-75 ” 14,973 ഉം
1875-76 ” 18,425 ഉം പഠിച്ച
തിനാൽ 2 െകാല്ലം െകാ 6223 കുട്ടികൾ അ ധികം കാണു . അതു കൂടാെത
സ്വകായ്യൎ ഉപാദ്ധ്യായത്തികളും സംബന്ധക്കാരും ബാല്യ ക്കാരത്തികെളയും വി 
വാഹം കഴിച്ച ീക െളയും പഠിപ്പി വരു .
നൂറു ഹി ക്കൾ ഏകേദശം 32 ½ മുഹ മ്മദീയർ വീണാലും 358,995 ഹി ക്ക 
ളായ ആൺകുട്ടികേളാടു 90,355 മുഹമ്മദീയ ആൺ കുട്ടികൾ പഠി .
ഉഡിയത്തിേലപുരി എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ജഗന്നാഥെന്റ ആരൂഢം എ േലാക
സിദ്ധം. ആയതു ഏകേദശം നൂറു േക്ഷ മു ള്ള വലിയ മതിലകം അതിൽ ബറേദ 
വൽ എ ന്ന േപരുള്ള 210 കാലടി ഉയന്നൎ േഗാപുരത്തിൽ ജഗന്നാഥെന്റ ബിംബം
അധിവസി .
ഈ വലിയ േക്ഷ ട്ടെത്ത അനന്തഭീമ േദവൻ എന്ന ഓ രാജാവു പ ണ്ടാം
നൂറ്റാ ണ്ടിെന്റ നടുവിൽ െകട്ടിച്ചതു. നിമ്മൎാണം എല്ലാം കായന കരിങ്ക തെന്ന.
വലിയ കരി ങ്ക കൾ കുമ്മായവും ഇരി ം കൂടാെത കല്ലിൽ െകാത്തിയ പരുന്തൻ 
വാൽെകാ ഉളവും പാവും േമലും കീഴുമായി തമ്മിൽ പിടിപ്പിച്ചി രി . ജഗ 
ന്നാഥെന്റ ബിംബേമാ പ ണ്ടീതു െകാല്ലം െകാ പുതുക്കെപ്പടു ന്നതാ യി
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ഏറ്ററവും കുരൂപമുള്ള ഒരു മരപ്പാവയെ . അതിെന്റ കണ്ണി കു കിണ്ണത്തി 
െന്റ വ ലിപ്പമു .
ആ േതാറും െകാണ്ടാടുന്ന ഉത്സവത്തി ന്നായി മനുഷ്യെര ക്ഷണിേക്കണ്ടതി
കാല േന്താറും ദൂതന്മാെര അയ വരു . ആയതി െല്ലങ്കിൽ അവിടുെത്ത അമ്പ 
ലേത്താടു േചന്നൎ 640 അമ്പലവാസികളും 400 െവ കാരും 120 േദവടിച്ചികളും
3000 കുഡുംബം കൂടിയ ാ ഹ്മണരും നാൾ കഴിപ്പതു എങ്ങിെന. ദൂതന്മാർ പതി 
വായി േപായാലും ഒ ര ലക്ഷേത്താ ളം കൂടുന്ന പുരുഷാരം 15000 ആൾ
വെര ം ചുരുങ്ങിേപ്പായിരി . ഇനിയും ചുരു ം എ ജഗന്നാഥെന്റ വാ 
സസ്ഥലത്തി ത ട്ടിയ ഒരു ഇടിവുെകാ വിചാരിപ്പാൻ ഇട യു . എങ്ങെന
എന്നാൽ 1875 േദവെന എ ഴുെന്നള്ളിപ്പാൻ 16 ച മുള്ള മുരേന്തരിേന്മൽ കയറ്റി
പുരുഷാരം ജഗന്നാഥ ജയ ജയ എന്ന ആ ൎേമ്പാൾ തെന്ന 10’ നീളവും 5’
അ കലവും 4’ കനവും 1000 തുലാം ഭാരവും ഉള്ള കരിങ്ക േഗാപുരത്തിെന്റ ഉൾവ 
ളവിൽനി െതറ്റി േദവെന്റ പീഠത്തിേന്മൽ വീണു. ാഹ്മണർ ഭൂമി എങ്കിലും
മാപ്പിള്ള വീണാ ലും ഞമ്മെള കാൽ േമേല എന്ന പഴെഞ്ചാൽ കാരം പലരും
ജാഗന്നാഥെന്റ വല്ലഭം ഇ താ പീഠത്തിേന്മൽ ഇരി െന്നടേത്താളം കല്ലി വീ 
ണൂടാ എ വിളിച്ചി ം ഓേരാ കു മുൻ വീണതിെന്റ വഴിെയ ചാടിയതിനാൽ
ഈ ശംസയും അട േപായി. സൂക്ഷി േനാക്കിയേപ്പാൾ േഗാപുരം മുഴുവനും
ഇടി െപാളി വീഴും എ ള്ള േപടിെകാ അതിെന നന്നാ േവാളം
അ മുതൽ അക കടപ്പാൻ ആ ൎം അനുവാദമില്ല. േമൽത്തണ്ടയില്ലാെത
(നിഭു ൎജ) ജഗന്നാഥെന അളിയെന്റ കൂട േവെറാരു േകാട്ടത്തിൽ ത ല്ക്കാലേത്ത
പാപ്പൎിച്ചിരി . അവിെട യും അതിസാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുേമാ എ പല രും
സംശയി .

ിതീഷ് ബമ്മൎ:- എന്ന രാജ്യം പല കാരം നന്നാകു എ പറയാം.
1. ജന ക 1869-70ഇൽ 24,63,484 േപരിൽനി 1875-76ഇൽ 30,10,662
ആേളാളം െപരുകി
2. രാജ്യവരുമാനം 1869-70ഇൽ 1,26,16,510 ഉറുപ്പികെതാ 1875-76ഇൽ
1,89,56,937 രൂപ്പികേയാളം കയറി
3. 18 എഴു പള്ളികളിൽ 1869-70ഇൽ 2,418 കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിേക്ക 1206 ”
1875-76ഇൽ 38,437 േപർ പഠി വ .
� നന്മേയാടു കൂട തിന്മയും വദ്ധൎിച്ചം മുേമ്പ 3 തുറു മതിയായിരു എങ്കിലും
ഇേപ്പാൾ 12 ആവശ്യം അതി തക്കവണ്ണം പുതുനിയമക്കാരും ഇരട്ടിേക്കണ്ടി
വ .
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