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റു റി: ടം ി 

(ആറാം ഫാഠത്തിലേയ്ക്കു്.) 

| ന് ശ്ച രി 

തിരുവിതാംക്രര് ഗവഞ്മെന്റില്നിന്നും 
നിയമിച്ച കമ്മിററി തയാറാക്കിയത്ു്; 

ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്. 

തിരുവനന്തപുരം. 

൧൧൧൪. ] ഗ റു ക ഡ്മ ി 

വ്ര ഗം 



റ. ് ടം ലാ 



പ്ഠഠം 

൧. ക്ഷേത്രപവേശന വിഭ 

൨. ശാകുന്തളം... ആദ്യഒ ് 

ി ൩. ധരിക്ക സമ്മടം വനത്തി ല്! 

:30ശിരുവിത്ൂകൂിലെ വനുവിഭ 
വങ് ആ ലു 

4 തിര പ പ ടു റ (൭ (പ) ക 

%ധമ്മരാജ്ാവു ് എ ലം ല് 

പ്. ൭. റൂശ്ചേലനറെ തിരിവും ഥ് വ 
൮. ദമൃരായാഗ്രഹണ വിദ്യ ൦ ) ക്രു 

സി ന്നി... മ ന യ 

മപൂനരുദ്ധാരണം (ഗു റു 

] പം 4മായാദിപ്പവും ചലച്ചിത്രവും _- (ഗു ടെ 

4 ക 24 ഫിമാല്രയപവതംഡ ത ഷേ, 

ബാം വ്യാപാരം (., ധ് വ് (്ു ൭൫ 

ത് ക്ുരിശാരോഹ (പു വയ്യ 

ക. സമുത്തില്ലെ അത്ഭുതജീവികഠം (രു ഒര 

ക ശൈശവം [ന് പി ൧൩. 

൧൭ പക്ഷിവാിഡല് പദ്രാതി ആ ൧൧൪ 

ൃ്രമയന്തിയും ന ജി 4 14-27 വു ൧൨൭ പ് 

൯ 9 ജന്തക്കം കുട്ടികളെ വളത്തുന്ന [ ര് 

വിധങ്ങം മൂ റ ത. 

[ സ ആനായ്യ്ര് ആളെക്കൊന്നതു ( എം വി 

1 നി 
ഒരു മഹല്ച്ചരമം ഗ ൧൫൭ 

[| റ $ സീതയും ഹനുമാനും . വു. ൧൩൬൩ 

& ൨൪.൮ ആധുനിക മലയളേഭാഷ ” (മു മമ 
൧൨ ര 74൨൫. ഉളി പിടിച്ച് കൈ (മു 

൫. യു ൦ 

ഥ് 

ല് ത 17% 
ളം 2, [2 സു [ ക ലു; 

[ 
റയ 









ഒമ്പതാം പാഠ പസൂകം . 
ട് ക. ക ക 

ഷ്ട" 
പ് 

പാഠം ൧. 

ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം... , 

ഒരു മഫാശ്ചയ്യമെന്തുണ്ടിതില്പ്പുരം വഞ്ചിനാടടി.. ॥ (ആ 

ലൊരു നരവരന് നവയെവനാരൂഡന്, ല് 

.ഒരു വെള്ളക്കടലാസു തിരുമുമ്പില് അതിനി. 8 
ലൊരു ചെവവിളംബരമ്മോമേപ്രായം; ലി 

ഒരു പൌ മേശമേല് നിന്നെടുക്കല് ആ വിളംബ്ബര- ക 

മൊരു കുഠി വഴിപോലെ വായിച്ചുനോക്കല്; 

ഒരു ര തിരുമിഴി വിട്ടൊഴുകല് 
ഒരു സ വാഴ്ട്ടീണമാകം। കോഠംമയിര്ക്കൊക്ളല്, 5൦) രശ്മി 

ബ്ലൂം പി 
ഒരു ത്തായ ലഭിക്കുകയായ് ജഗതിറ്റ് (4. യ 
ക്കൊരു കൃതയുഗത്തിന്െറ ശ്രഭാവതാരം! 7 

തിരുവിതാംക്രറിലേതു രാജകിയക്ഷേത്രത്തിലു- 

മൊരു ഹിന്ദുവിന്നും കേറിത്തൊഴുവാ൯ മേലില് 

ഒരു തട സ്ഥവുമില്ല ജാതികൊണ്ട്ടന്നുല്ഘോഷിക്കു... ക. 
മൊരുടിവ്യനിദേശമാണാ ലു ം പ പ് 
ഒരു പ്പിശിഷ്ടോപനിഷത്തീശര റ് കാള് റ. റ 

മൊരുധമ്മ ദിശ്വിജയ ശര ന പ്പും കു ി ന 
ന്. നം ന 

ി 



റ്, ന 
ളു ക്. എ 

൨ ഒമ്പതാംപഠഠപുസ്തകം 

എ്ച്േബ്ാ ത്താ ൬൭ - 
ഒരു തക മ നം ളമ 

] മൊരു നവ യസ്ഫ്ത്ര്തു തത്തുസാമഗ്ഗാനടു.( 
ജ് 

സഫ ടമതു ഉശ്ലചര്ണം ത രപ്മനാല്ലംത്ഥാം ! 

ച്ചാ 

വടപത്രശായിയായ ഹരികണക്കെ. 

6. ഒരു തെല്ലം പതരഠിയില്ലവിടത്തെക്കരംതട 

ല് മൊരുശങ്കാദോലയില്പമൂയലാടില; 

ഒരുലേശം വിറച്ചില വലംതൃക്കൈയിലേപ്പേന- 
യൊരുവേര്പ്പൂതുള്ളിമെയ്യിലങ്കരിച്ചില. 

€ വരയുചകയത്രേചെയ്ത തുലികകൊണ്ടെവിടുന്നു 
കി ഭ്രത്രഭൂദേവിയുടെ യഥാത്ഥചിത്രം; 

ര്, .കറിക്കുകയത്രേ ചെയ്തു ഗുണനിധി ഭാഗ ഗധ്മേയവ അക 

യ ഗരിഷ്ടമാം കേരളത്തിന് കീത്തിജാതകട്ു 

4 ൫ തിരുത്തുകയത്രേചെയ്തു ഹരിജന്നനിടില്ലത്തില്- കട്ടി 

സമു പ്ലരമേഷ്ടു വിന്യസിച്ച ദുരക്ഷരങ്ങറം, റ വ്. 

ര ് ിമഷ് ഹിറ്ദുമതഭഗവതിയുടെ " ലജ 

പ്ൃൃതിരുനെററിയില്ക്കസ്തൂരിതിലകമായി;$ ന് 
ച്ലതിരുമിഴ്ിംഴകെഴുമഞ്ജനാമായ്ം തൃക്കടത്തി. ൪ ) 

 ന്നരിയോരു നിലരതനപ്പുതക്കമായി. റ. റ 

ക് 

. അയിത്തമാം വിന്ധ്യന്നെത്ത൯ പ്ട്പ്യഹാരത്താല്ത്താ കിട 
വര ഭ് യയത്രാമീനരവരനാസ്ത കല്ലന്; ണം ഷ്യ) 

അയിത്തമാം ബലിക്കേകി, ഥി കവാസം ഫരരി- ന്) 
ി ഫുയ്മസുഹ്ോദരനാമീ വാമനേ ഥന വ 
: അതുവരെയധഃസ്ഥരായശ്ുദ്ധരായെവിടെയോ യ 

ഗതികെട്ട കിടന്നോരു ഹരിജനങ്ങം 

ത് ക എന്നി 



ക ര്. 7; ഡം. 72 ്  കി 

. ശാകുന്തളം._ആഭ്യത്തെ അരക്ങേററം റി. ഞ്ച 

ക; ക്ഷേത്രംകണ്ടാല് ശി കല്ലി. 

ച്ചവശരായരണ്ടോടുമശരണന്മാരം 

കളില്ലോരോകറിയിട്ടു വെളുത്തമുണ്ടുടുത്തതാ ലം ! ലം വഗ 

വിളംബരവിമാനത്തില്കയറഠി നിളേ ന് ആ്ജ് 

തൊഴുകൈപ്പുമൊട്ടുയത്തി മിഴിയിണയികല്ന്ിന്നു 

വഴിയുന്നവിണ്പ്ുഴയില് വീണ്ടും മുഴുകിഷ നി ശര ററി ് 

അണിനിര ന്നഴിനിലയകുന്നകതളിര് തെളി- ൪.൭൭. 
പടെ 

ഞ്ഞണയുന്നു പ പാടാന 
ലി 

മഹാകവി ഉള്ളൂ൪ രു ചൈത്തപ്രഭാവം. 

ന്റ് 

ല്" റ) റി പാഠം ത്ധ, 

ശാകുന്തഛ ആദ്യത്തെ അരക്ങേറഠം. 

കു0ളിദാസന് എഴുതിയ നാടകം, വിക്രമാദിതൃചക 
വത്തി തിരുമനസ്സിലേക്കു കാഴ്ചവച്ചപ്പോഠം അദ്ദേഹത്തിനു 
ണ്ടായ സന്തോഷം അവയ്ക്ു മായിരുന്നു. ശരല്ക്കാലാരംഭ 

ത്തില് അരമങ്ങേററം കഴിക്കണമെന്നു” ക്ലൊട്ടാരത്തിലെ നാടക 

സംഘക്കാക്ട” ഉടനെ തആജ്ഞകൊടുത്തു. ആളുകഠം നിമിഷ 
അം എണ്ണ്ണിക്കഴിള്കയാണു. ഉജ്ജയിനി നഗരവാസിക 

'ളോളം ഭാഗ്യമുള്ളവർ ആരുണ്ടു'? അവക്കിങ്ങനെയുള്ള ഒരു 
മഹാകവിയെ ലഭിച്ചല്ലോ, ഇത്ര പടലാളിത്യവും മര്നാധമ്മ 



ര് മ്പതാംപാഠപുസ്സകും 

വൈശിഷ്ട്യവും തികഞ്ഞ മറെറാരു കവി ഇന്ഡ്യയിലി- 

ല്ലെന്നു അവക്ദ ബോദദ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണു് 
നാടകം കാണാന് അവര് അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്നതു്. 

ശരല്ക്കാലം സന്നിഫിതമായി. കൊട്ടാരത്തിലെ കമ 

! നിയമായ നാടകശാല ഒന്നു കാണേണ്ടതുതന്നെയാണു.. രംഗ 

വിധാനങ്ങളെല്ലാം സന്മൂള്്ണ്ുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാ. 
വിനും രാജ്ഞിക്കും എഴുന്നള്ളിയിരിക്കാനുളള ആസ്ഥാന 

മണ്ഡപം അത്യന്തം മനോജ്ഞമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അതിന്െറ വ്ൃത്താകാരത്തിലുള്ള സ്ത്ംഭങ്ങറം രജതമയഷങ്ങളാക 

യാല് പുറവം പ്രസരിക്കുന്ന കാന്തിചൃരം സദസ്സിനെ ധവള 
കരിക്കുന്നു, കുരുത്തോല, തോരണം, പൃഷ്ഠമാല്യങ്ങറം എന്നി: 

വയുടെ പ്രകാശവും പരിശുദ്ധതയും ഏതോ ദിവ്യശക്തിയുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്തംഭത്തിന്മേല് രാജാധി 
രാജനായ വിക്രമമഹാരാജാവിന്െറ വിജയകിത്തിമുദ്രയായ 

പതാക ആലോലചലനംകൊണ്ടു” കാണികളുടെ ഹൃദയ 
ങ്ങളെ ആവങ്ജനംചെയ്യുന്നു. രംഗത്തിലെ യവനികാബന്ധ 

ത്തില് ഉറപ്പിച്ചിടു്ളതും രത്നുങ്ങറുുകൊണ്ടു തിളങ്ങുന്നുതുമായ 

സുവള്്്മുദ്രയില് നാഗരലി പികളാല് രേഖാങ്കിതമായ'തൂ. വി." 

എന്ന സങ്ഃചിതസംജ്ഞ പ്പേക്ഷകന്മാ൪ നോക്കി രസിക്കുന്നു. 

അഭിനയാവസാനത്തില് കിക്കു നല്കാനുള്ള സുവഞ്സ്റുമുദ്ര 

യാണു” അതു", ഉജ്ജയിനി വിക്രമാദിത്യന്, എന്നി നമ. 

ധേയങ്ങളുടെ ആദ്യക്ഷരങ്ങളെയാണു മുദ്രയില് കൊത്തിട്ടു, 

കളതെന്നു വായനക്കാര് ധരിക്കുമല്ലോ. 



ഥു മക 4, ൧.൭ 
ശാകുന്തളം___ആദ്യത്തെ അരങ്ങേററം ൭. 

അഭിനയമദിനപ്രഭാതം ആഗതമായി. രംഗസ്ഥലത്തി 
ന൪െഠ പി൯ഭാഗത്തുനി ന്നും സംഗിതം മുഴങ്ങുന്നു. എല്ലായി 

ടത്തും ഒരു നിശ്ശൂബൂത. മഹാരാജാവിന്െറ എഴുന്നള്ളത്താണ്ഞ്. 

നാവരത്ഹഖചിതമായ കിരിടം രാജാധിരാജശിരസ്സിനെ അല 
രിക്കുന്നു. തിരുമനസ്സിലേക്രടുടെ പ്രധാന ഉദ്യോശസ്ഥന്മാ 
രില് പലരും ഉണ്ടു". അനേകം സാമന്തരാജാക്കന്മാരും ക്ഷണ 

പ്രകാരം നാടകം കാണാന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് മഹാരാജാ 
വിനെ സ്ലിംഫാസനത്തിനു വലത്തുവശത്തായി നിരത്തിയി 
ട്ടു വേത്രാസനങ്ങളില് സ്ഥിതരായി. മഹാരാജ്ഞിയും പരി 

ചാരികമാരും ഇടത്ുതുവശത്താണിരിക്കുന്നതു. കവിയെ അണി 

യിക്കാനുള്ള മനോഹരമായ ഫാരവും അദ്ദേഹത്തിനു സമ്മാ 
നിക്കാനുമ്ള ഒരു വീണയും (രാജ്ഞി എല്ലിച്ചിട്ടുതു”")കൈക. 
ളില് വച്ചുകൊണ്ടു" ഒരു വനിതാരത്നം ആജ്ഞയെ കാത്തു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനോമോഫനമായ വേഷത്തില് ലഘുഭക്ഷ 
ണപദാത്ഥങ്ങളുംകൊണ്ടു അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന പരി 

ചാരികാംഗനമാരുടെ ലളിതഭാവവിലാസങ്ങളും അത്യന്തം 
ുദയാവജ്ജകമായിരിക്കുന്നു. മാന്യരായ അതിഥികഠക്കു 

കണക്കില്ല. ഉജ്ജയിനി നഥാരത്തിലെ രസികലോകം മുഴു 
വനും അവിടെയുണ്ടു”. 

ചിലര് വത്തമാനം പറഞ്ഞു രസിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥ 

ന്മാ൪ രാജ്യകായ്യയങ്ങളെപ്പുററി സരസമായി സംഭാഷണുംചെ 
യുന്നു. സേനാനികളുടെ വിഷയം ആസന്നമായിരിക്കുന്ന 
നേപാളയുദ്ധമാണു“. പുതിയ വസ്രധാരണ്ടരിതി മുതലായ 

പരി ഷ്യാരങ്ങളെ പ്രുററി ഒരിടത്തു വിദ്യാത്ഥികഠം തക്കിക്കുന്നു. 



൬ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ലകം 

അതാ ആ മൂലയ്യു,ല് ഇരുന്നുകൊണ്ടു നേത്തസ്വരത്തില്. 

സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതാരാണു? കൊട്ടാരംജ്യോല്സ്യ൯ വരാ 

ഫമിഫിരനല്ലേ? ഒരു പാരസീകനോടട" അയാളുടെ ജാതകം 
നോക്കി ചിലസംഗതികഠം പറകയാണു”. ഉന്നതമായ: 

ഫാലപ്രുദേശവും ഉന്മേഷവത്തുക്കളായ നയനങ്ങളും ഉള്ള 

ഒരു ഗംഭിരപുരുഷന് അതാ ചിനക്കാരനായ ഒരു വൃദധസന്ധ്യാ 

സിയോടു” എന്തോ മന്ത്രിക്കുന്നു. ആരാണതു"? ഇദ്ദേഹമാണു? 

പ്രസിദ്ധനായ 44“അമരസിംഹന്??. ചീനക്കാരന് വന്നിരിക്കു. 
ന്നതു” അമരകോശത്തിനെറ തജ്ജമക്കു” അവകാശം ചോദി 

ക്കാനാണ്ഞ്. 4 

ഈ കോലാഹലത്തിനിടയില് രംഗപാഗ്പങ്ങളില് 

നിന്നും കക്ക്്ലാനുന്ദകരമായ സംഗീതം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടു". 
സംഗീതം പെട്ടെന്നു നിന്നുപ്പോഠം സദസ്സില് ശബ്ദവും 
നിലച്ചു. തിരശ്ശീല പൊങ്ങിട്ടില്ലെ്കിലും അതിനു മുന്ഭാഗ 
ത്തുള്ള രംഗപ്രാന്തത്തില് മൂന്നു ബാലനടന്മാര് പ്രവേശിച്ചു 
ഇരശ്വരസ്ത്രോത്രവും മഹാരാജമംഗളഗാനുവും പാടുന്നു. 
അതിന്െറ അവസാനത്തില് നാന്ദി സൂത്രധാരന് പ്രവേ 

ശിച്ചു, 1൬5 

യോ സ്തൃഷ്ടിദസ്രരഷ്ടുരാദ്യാ?? (ധാതാവാദൌ ചമപ്ചോ- 
രുദകം) 

എന്ന ശ്ലോകം മുഴുവനും അക്ഷരവ്യക്തിയോടും സാവ 

ധാനത്തിലും ചൊല്ലന്നു. അതിന്െറ ശേഷം നാടകസുത്രധാ 
രെ പ്രവേശമായി. നടിയും ക്രടി വന്നപ്പോഠം സദസ്യക്ട 

ണ്ടായ ആനദ്ദം എന്തുപറയേണ്ട്? 



കല്ല അരങ്ങേററം 

4ആദ്യഖലു കാളിദാസഗ്രഥിതവസ്ത്രനം അഭിജ്ഞാന. 

ശാകുന്തളനാമധേയേന നവേന നാടകേന ഉപസ്ഥാതവ്യം 
അസ്റ്താഭിനെ 

' എന്നുമ്ള സുതൂധാരന്െറ വാക്കുകഠം കേട്ടപ്പോഠം സദ 

സ്വര് അങ്ങുമിങ്ങും ആരെയോ അന്വേഷിക്കുന്നപോലെ: 

നോക്കിത്തുടങ്ങി. കവിയെ അവിടെയെങ്ങും കാണാതെ! 
അവര് നിരാശപ്പെട്ട. കാളിദാസന് ആ സമയത്തെവിടെ 

യായിരുന്നു? നാടകാഭിനയമുള്ള കഥ തിരെ അന്ധാളിച്ചു" 

ഏതോ ദാസീഗൃഹത്തില് ക്രുടിയിരിക്കയാണു”. പിന്നെ 
എങ്ങനെ നാടകശാലയില് കാണും? എന്തായാലും അടുത്ത; 

ദിവസം എത്തുമായിരിക്കും. 

നടിയുടെ പാട്ടായി. 

പം 
൧൭൯. 

(അഹോ! രാഗബഭ്ഥ ബഭ്ാചിത്തറൃത്തിരാലിഖിത ഇവ. 
സവതോരംഗ?? ഡ് 
ലി 1 [ ൮൮ 

ഈ വത്തമാനത്തെപ്പുററി ആരെമ്മിലും പിന്നിട്ട പറ. 

ഞ്ഞുകോംംക്കുമ്പോഠം കാളിദാസനന്െറ മനോഭാവം എന്താ 

യിരിക്കും? 

പ്രസ്താവനകഴിഞ്ഞു. കുറച്ചുസമയത്തേക്കു രംഗപാശ്ച 

' ങ്ങളില് താളമേളഘോഷങ്ങളോടു ക്രടിയ സംഗിതം മുഴങ്ങി. 

മി ി തി ല് ഡു 

അതിന്െറ ശേഷം സദസ്സ നിശ്ശബ്ദുമായപ്പോഠം യവനിക . 

നീങ്ങുകയും അതിമനോഹരമായ തആതശ്രമവനം പ്രേക്ഷകന്മാ 

രുടെ അക്ഷികഠംക്കു ലക്ഷിഭവിക്കയും ചെയ്തു. സദസ്യര്. 



൮ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ത്കം 

ആ കാഴ്ച, കണ്ടാനുന്ദിക്കുമ്പോഠം രഥാരൂഡഥനായി വില്ലുമന്പും 
ധരിച്ചു് ദുഷ്ഷന്തമംഹാരാജാവും, സൂതനും പ്രവേശിക്കുന്നു. 

അല്പും അകലത്തായി അവക്ട സുൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാല് പ്രശാ 

ന്തരമണിയമായ കമ്പവോശ്രുമം കാണാവുന്നതാണു്. അതാ 

രംഗകാഠ്മുപരിചാടി സഭസ്യരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിയുക്തനാ 

യിരിക്കുന്ന സുതൂധാരന്െറ കരധ്ൃതദണ്ഡം പൊങ്ങുന്നു. 
ആത്രമപരിസരങ്ങളില് ശകുന്തളയും സഖിമാരും പ്രവേശി 

ക മ്ടന്നതു ന്ദിര്ദ്ദേശിക്കയാണു” അയാം ചെയ്യുന്നതു”. ഇതോടു 

ക്രടി ഒന്നാമദംത്തിന്െറ രംഗപരിപാടി പൃത്തിയായി. ഷ് 
സഭസ്യ൪ കഥാഗതിയാല് ഉദ്ദീപിതമായ ഉല്ക്കന്റേയോടക്ൂടി 

സഞ്ചരിക്കട്ടെ. 

'വാഠം ൮. 

ട്ഖരിയ്ക്ക; ൩൭൦ വനത്തില് വാഴവാന്൯* 

(്പിതൃൂനിയോഗം അനുസരിച്ചു വനയാതയ്കു പുറപ്പെടുമ്പേം 

അനുഗമിക്കാന് മുതിന സിതദയാട്ട് ശ്രീരാമന് പറയുന്നതു്.) 

ഒരിക്കചും സുഖം വരാ വനത്തില് ൯ 

ധരിക്ക സവ്വദാ വരും ദുഃഖങ്ങളും. ] 
ഗിരിത്ധരങ്ങളോടിടകലന്നെഴും 

ഹരിവരമാറാ നിനാദമേററവും 



ക ര്യ സദ്കടം വനത്തില് വാഴുവാന്? ൯ 

'ധരവിറയ്യച്ഛമാ൨ കേഠംക്കുമെപ്പൊഴും, 

“ധരിക്ക സക്കടം വനത്തില് വാഴവാ൯. 

പെരിയ ജന്തുക്കാം മദിച്ചു മത്തരാ- 

യിരുന്നിടും നരരഹിതമാം വനേ 

നര൯തന്നെക്കുണ്ടാലുടനെ ന്നേരിടം 

ധരിക്ക സമ്കടം വനത്തില് ജാനകി. 

സരിത്തുകഠം നക്രങ്ങളേററമുള്ളതാം, 

തരിക്കുവാ൯ന് പണി | ചളിപെരുക്കയാല്. റ; 

കരികഠം മത്തരായെഴുന്നതുകൊണ്ടും 

ധരിക്ക സങ്കടം വനത്തിലേററധും. 

നിരന്നു വള്ളി മുള്ള മാന്ദുശ്ശുമാ- 

യരണ്യകുക്കുടമലറിയും സദാ. 

(ഒരിറവവെള്ളമില്ലിവള്്്ുമാം വഴി 

ധരിക്ക സങ്കടം വനത്തില് വാഴചവാന്. 

ശരിരമേററവും തളന്രരാവില.- 

ഒുറ്ദുവാ൯,താനേ കൊഴിഞ്ഞുവിണുടന് 4 

പരമുണങ്ങിയോരിലയെഴും സ്ഥലം റേ 

ധരിക്കു സങ്കടം വനത്തിലേററവും. 2 

ഇരവിലുമഷസ്സിലും മനറ്്ലമം 

വരുത്തണം മരങ്ങളിന്നുവിണിടും 

ഓരോ ഫലങ്ങളാൽ വിശപ്പൂഭാരറണം ലം 

ധരിക്ക സകടം വനത്തില് ജാനകി. 

തരാതരംപോലങ്ങുചവസിക്കണം 

മരവിരിജടകളും ധരിക്കണം. 



ഒമ്പതാപോഠപുസ്തകം 

സുരജനത്തിനും പിത്രജനത്തിനും 

വരുമതിഥികംക്കുമാവിധിപ്പുടി 

വരസലൃ്ാരങ്ങളുപഹാരങ്ങളും 

വരോരു നല്കണം ദിനങ്ങംതോവുമെ.. 

ചരിക്കണം വൃതം ധ്രിച്ചുകൊണ്ടുമൂ- 

ന്നുരു കുളിക്കണമതാതുകാലത്തില്. 

ഒരുമുടശവൊും വരാതിരിക്കണം 

ധരിക്ക സക്ംടം വനത്തിലേററവും. 

കരങ്ങാംകൊണ്ടു താനവത്ത പൂക്കളാല്. 

പരിശുദ്ധവേദികളില് ബലിവേണം. 
ശരിക്കതാഷമാം വിധിക്കു ചെയ്യണം. 

ധരിക്ക സങ്കടം വനത്തിലോമലേ. 

കുരത്തിലാത്തമായിടുന്ന വസ്ത്ുവാല് 

കരറംക്കു തൃഫ്ലിയാകണം വരാനനേ. 

മുറപ്പെടുത്തണം മുനികളാഫഹാരം 

ധരിക്ക സങ്കടം വനത്തിലെന്നുമേ. 

ഇരുളുമേററവും കൊടുഷ്കാറവുമെന്നും 

പിരിയാതെവാഴ്ചം വിശപ്പൂമുണ്ടാകും.. 

പെരുതായുള്ളൊരു ഭയവുമുണ്ടാകും 

ധരിക്ക സങ്കടം വനത്തിലേറവവും. 

സരിഡ്കപങ്ങളും വളരെയോരോരോ 
തരങ്ങളായ'മടം പെരുത്തങ്ങുമിങ്ങും . 

ചരിച്ചിടുന്നുണ്ടാം ചലാപാംഗി പാരം: 

ധരിക്ക സമ്ംടം വനത്തില് വാഴചവാന്, 

ഉരഗങ്ങം വാഴ്ചന്നിതു നദികളി- 

നു നി 



രിയ സങ്കടം വനത്തില്വാഴ്ചവാ൯?? ൧൧ 

ലരാളമായ്യമോകമവ നദിപോലെ. 
പെരുവഴിതടഞ്ഞവ കിടന്നിട്ടും 

ധരിക്ക സങ്കടം വനത്തിലേററവും. | 
കുവമ്പാഠറ തേളും പുഴുക്കളിച്ചക- 
ളൊരുമിച്ചുക്രടിക്കൊതുക്കളുമെല്ലാം. 

വരതനോ! നിത്യമുപദ്രവച്ചിടും 

ധരിക്ക സങ്കടം വനത്തിലെങ്ങുമേ. ൽ 
മരങ്ങളില് പലതരാ മുള്ളു കളു. ി ഡി 
മരംതീക്ഷണങ്ങളാം കശകാശങ്ങളും, 

നിറഞ്ഞുദുരഗ“ഘടം പെരുത്തതാം വനം 
ധരിക്ക സങ്കടം വനത്തിലേററവും. 
ശരിരത്തിന്നുണ്ടാം ബഹുക്ശേശങ്ങളും 
പുരുഭയങ്ങളുമസംഖ്യമായുണ്ടാം. 

അരഞണ്വയവാസമായിരിപ്പുവന്നോത്താല് 

ധരിക്ക സങ്കടം വനത്തില്തന്നെയാം. 

പരിഫരിക്കേണമമഷമിച്ഛുയു. 

മിരിക്കണം തപപസ്സ്ിലേറെ മാനസം. 

അരുതൊട്ടും ഭയം ഭയപ്പടേണ്ടതില് 

ധരിക്കയ,സങ്കടം വനത്തിലെന്നുമേ. 
ത്തിലേക്കു നി വരേണ്ട ഭാമിനി 

നിനക്കു ചേന്നതല്ലെടോ വനാന്തരം. 
വനങ്ങളിലെഴുമവസ്ഥയോക്കമ്പോ- 
ഉനേകദുര്ഗ'ഘടം പെരുത്തു കാണ്മ ഞാന്, 

കോട്ടയത്തു കേരളവര്മ്മ തമ്പുരാന് രാമായണം. 

റ 204- 



ടം 

പാഠം ത്, 

തിരുവിതാംക്രറിലെ വനവിദവങ്ങര്ം. 

മരു രാജ്യത്തെയോ രാഷ്ക്ുത്തെയോ അഭിവൃദിപ്പെടുത്തു 

ന്നതു” ജനങ്ങളുടെ നിരാ്തരമായ പരിശ്രമശിലവും, വ്യവസാ 

യചത്ുരതയും അവയ്യുച്” പ്രാഥമികാവലംബമായി അിലകൊ 
മു ന്ന സ്ഥലകാലസരകയ്യങ്ങളും മുല്പ്പുന്നങ്ങളുടെ അഥവാ 

വിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയും, അവയുടെ അഭിലഷണിയമായ 

വിതരണവുമാകുന്നു. ഇതര് കേവലം ഒരു ധനുശാസ്ത്ര, 

തത്വം മാത്രമല്ല ജീവാധാരമായ അനുഭവവിശേഷവുമത്രേ- 

എന്നാൻ ഓരോ രാജ്ൃത്തിനും പ്രകൃതിസിദ്ധമായ വിഭവ 
വൈവിധ്യങ്റം ഉണ്ട്ടന്നുമ്ളതു വിസ്ത്ൂരിച്ചുക്രടാ. വ്ലിട്ടീഷ് 

ദ്വീപുകളിലെ ധാതുക്കഠം, റഷ്യയിലെ എഡ്ണ്ണുഖന്ികഠം, 

ആസ്ര്േലിയായിലെ ആടുമാടുകഠം, ചൈനയിലെ പട്ടുന്തരലും 

തേയിലയും, ആഫ്"ഠിക്കയിലെ മൃഗസഞ്ചയങ്ങം എന്നിവ 
അതാതു രാജ്യംങളിലെ പ്രത്യേകതകളായി നാം മനസ്സിലാ 

ക്കിയിട്ടുക്ള വസ്തരതകളാണ്ട്. ഴു 

നമ്മൂടെ രാജ്യത്തിനും അത്തരത്തില് ചില പൃത്യേകത 

കളുണ്ടു". ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിരമണിയത സുപ്പസിദ്ധമാകുന്നു. 
_വീളവുകളുടെയും, മറ മ ഠപ്പുന്നങ്ങളുടെയും വൈവിദ്ള്യവും 

വിപു 0 ആരുടെയും ശ്രദ്ധയെ ഫഠാദാകര്ഷിക്കുന്ന 

താണു". മലയ്യുചം ആഴിയ്കചചം മധ്യേയുള്ള ഈ പ്രടദശ 



7 % 
ഴ് 

തിരുവിതാകക്രേറിലെ വനുപിഭവങ്ങം ൧൩. 

ത്തിന്െറ കിടപ്പും, തന്മൂലം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന വഷചാത 

സമൃദ്ധിയും ആകുന്നു ഈ അസാധാരണതകഠംക്കു ഹേതു 

വായിരിക്കുന്നതു”. അഭ്യസ്തവിദ്യര് തൊഴിലില്ലാതെ അല 

യുന്ന ഇക്കാലത്തു” ജോലിചെയ്ത് ഉപജീവിക്കുവാന് മാടിവി 

ളിക്കുന്ന മലകളെയും ആഴികളെയും പററി ലിടത്ികും 

അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു*. തല്ക്കാലം പവതങ്ങ 

ളിലേക്കു”, അഥവാ വനങ്ങളിലേക്കുത്രേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാ പതി 

യേണ്ടതു". വലിയ നേട്ടങ്ങറംക്കുളള വഴികറം അവിടെ 
ദൃശ്യമാകും. റ 

മിയ 
തിരുവിതാംക്രറിന്െറ ഭാസുരമായ ബോദ്വത്തിമമ്മമി, 

അവിടുത്തെ വനവിഭവങ്ങളുടെ സംസ്ലൃരണത്തെയാണു"* 
ആത്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു”. വനങ്ങഠം ഇവിടെ സുലഭങ്ങളാണു*. 

ഏഴായിരത്തി അവത്തറില്പരം ചതുരശ്രമൈല് വിസ്ലീണ്ണ 

മുള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്െറ അഞ്ചില് രണ്ടുഭാഗം മലകളും 

അതില് ഒരു ഭാഗം കുന്നുകളുമാണു്. വടക്കു ദേവികുളം 
മുതല്, തെക്കു കന്യാകുമാരിവരെ കിഴക്കുഭാഗം ഉയന് പവ്ത 

നിരകളും വിസ്തൃതമായ സാനുപ്രദേശങ്ങളും, പച്ചപ്പൂമ്ട്ടു 
വിരിച്ച മലഞ്ചരിവുകളുംകൊണ്ടു നിബിഡ്ധങ്ങളായിരിക്കുന്നു. 

അംബരചുംബികളായ മാമരങ്ങറം,മോഹനാകൃതികളായിപറ 

ക്കുന്ന പക്ഷികറം, കാടുതകത്തു” ഓടിന്ദടക്കുന്ന ഗജവീരന്മാര്, 
ചടുലപദങ്ങളായ വരിയാടുകഠം, ശിരിഥര്ഭങ്ങളില്നിന്നുതഭ 

വിച്ചു പശ്ചിമസാഗരത്തിലേക്കു പാഞ്ഞൊഴ്കുന്ന നടികം 

മുതലായവ ആരുടെയും ഹൃദയമാകര്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചുകളാണു'. 

തിരുവിതാംക്രറിലേ ഈ കാനനപ്രദേശം പ്രകൃതിസരന്ദയ്യ 

4. 1൦്ഥ 6. , കം ക് രു ഥ്. മു 
ന് 



ഫര് മ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

ത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്െറ ധന 

സ്ഥിതിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രയോജകീ 
ഭവിക്കുന്നു . 

നമ്മുടെ വനുവിഭവങ്ങളില് പ്രധാനമായവ താഴെ 

വിവരിക്കുന്നവയാണ്ട്. 

൧. തടികഠം. രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂ൨ ചതുരത്ര 

മൈല് വിസ്ത്ിണ്ണ്ുമുമള റിസ൪വു വനങ്ങളില്മാത്രം തേക്ക്, 

കരുന്താളി, ഇട്ടി, കമ്പകം, ആഞ്ഞിലി, വേങ്ങ, തേമ്പാവു, 

മരുതു മുതലായി അവന്തൃറില്പരം ജാതി മരങ്ങാം ഉണ്ട്. 

ഇവയുടെ തടികഠം നമ്മുടെ അനര്ഘസമ്പത്താകുന്നു. 

ചിതല് പററാത്ത ചൊധവ്വുള്ള തടി തേക്കാണെന്നു പ്രസിദ്ധ 

മത്രേ. വീട്ടുപണി, റെയില്വേ സ്ലീപ്പേഴ"സ്, തൂണുകഠം, 
പാലങ്ങഥം വയ്യ ഏററവും യോജിച്ച ഈ തടി, 

സിലോണ്, തെക്കേ ആഫറിക്കാ, ബ്രിട്ടീഷ” ദ്വീപുകഠം 
മുതലായ വിദേശവിപണികളില് ധാരാളം വിററഴിയുന്നു. 

വള്ളംപണിക്കുതകുന്ന കമ്പകം, വേങ്ങ മുതലായവയും, മിനു 

ളി, ചീലാന്തി മുതലായവയും ഇവിടെ സുലഭമാണു*. ഇവ 

യുടെ സംരക്ഷണത്തിനു", ഫാറസ്റവു“ഡിപ്പാര്ട്ടമെന്വകാ൪ 

ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഡിപ്പംര്ട്ടുമെന്വകാ൪ പതി 

നാലായിരം ഏക്കര് സ്ഥലത്തു തേക്കുകൂഷി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു”. 

' ചെവുതരം തടികളും, ചില _രസതന്ത്രവിദ്യകഠം പ്രയോ 

ഗിച്ചാല് വളരെ ബലവും, ഇടുമുള്ളതായി പരിണമിക്കുന്നു. 



തിരുവിതാംക്രറിലെ വനവിഭവങ്ങം ൧൫ 

ഇലക്ട്രിക്കല് ഡിപ്പയാര്ട്ടുമെന്റിലേക്കു' ഈ തരം തടികഠം 

ധാരാളം ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടു". ഇരുമ്പിനുപകരം തടി. 

കൊണ്ടുതന്നെ വലിയ പാലങ്ങംപോലും നിര്മ്മിക്കാമെന്നു 

വനും സ്റ്റെഷ്യലാഫീസഠായ മി: കാമേശം അഭിപ്പായ 
പ്പെടുന്നു. 

കടലാസുനിമ്മാണത്തിനും, കുട്ട, വട്ടി മുതലായവ 
നെയ്ക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന മുള, ഈറല്, മൃരല് മുതലായവ 

നമ്മുടെ വനങ്ങളില് ധാരാളമായി വളരുന്നു. പുനുലൃയ൪ 

പേപ്പര്മില്പിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കു മേല്പറഞ്ഞ സാധ 

ഞ്ങറം ഇപ്പ്യോഠം കൊണ്ടുവരുന്നതു പത്തനാപുരതുതുനിന്നാണു്, 

ബംഗാഠം ജൂട്ടിനെയും, ഫിലിപ്പൈന് ഫെസ്പിനെയും 
വെല്ലുന്ന ലോലവും ബലവത്തുമായ പലതരം നാരുകഠം 

ഇവിടെയുണ്ടു". ഇവകൊണ്ടു കയറ", സഞ്ചികഠം, മുതലാ 

യവ ഗിര്മ്മിക്കുകയും, പലതരം വരിച്ചില്വേലകാം നടത്തു 
കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു” ആദായകരമായ ഒരു തൃതാല്യവസാ 

യമായി പരിണമിക്കുമെന്നു പ്രതിക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്ട്, 

ചായം, വാര്ണിഷ്, എണ്ണൂകറം, മരുന്നു മുതലായവ എട 
ക്കുന്നതിനു വിദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു ക്രടുതല് സരകയ്യയം 
തിരുവിതാംക്രറിലുണ്ടു”. കായ്കനികളും എസ്ത്്ുക്കരുക്കളും 

ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിലെപ്പ്യോലെ ഇവിടെയും സുലഭമാണു". 
[.” 

൨. മൃഗങ്ങാം. ആനു, കാട്ടുപോത്ത്, കരടി, കടടവം 

എന്നി വന്മൃഗങ്ങറം മുതല് ഇഴജന്തുക്കറം, ചിതൂശലഭങ്ങറം, 
ഭതേനിച്ചുകഠം എന്നിവ വരെ നിരവധി ജീവരാശികളെ ഈ 



ച് യ 

൧൬ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തുകം 

വനങ്ങളില് കാണാവുന്നതാണു്. ദന്തം, എല്ലു, തുകൽ... 

തൂവല്, തേന്, അരക്കു", മാംസം മുതലായ വിഭവങ്ങാം വന 

വരുമാനത്തില് ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. തുക 

ലില്നിന്നു ചെരുപ്പു, കുതിരക്കോപ്പു്ം പെട്ടികഠം, കായിക 

ലിനോദോപകരണങ്ങറം എന്നിവ നിമ്മിക്കുന്നുണ്ടു". എല്ലുക 
ളില്നിന്നും ധാരാളം വളമുണ്ടാക്കാം. പച്ചിലകഠം, ചാമ്പല് 

മുതല്വായവ വിരളമായിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു" ക്രിത്രിമവള 

അഠാംക്കു കൂടുതല് പ്രസക്തിയുണ്ടു". ദന്തവേലയില് തിരു. 
വിതാംക്രറിനു പണ്ടുപണ്ടേ പ്രസിദ്ധി സിദ്ധിച്ചിട്ടുകളുതാണു”. 

കലാപരിപോഷണത്തിനു*, പ്രധാനസ്ഥാനം കല്ലിക്കുന്ന 
തിരുവിതാംക്ര൪ സവകലാശാലയുടെ ആവിദാവത്തോടുക്രടി 

ദന്തവേലകഠംക്കു പ്രോത്സാഹനം കൈവന്നു എന്നു പറയാം. 

തിരുവിതാംക്രറിലെ കാലാവസ്ഥ പോത്തുവശഗ്ലങ്ങളെ വളത്തു 

ന്നതിന് ഏററവും യോജിച്ചതാണു്. മലനാടുകളില് 

പ്രത്വേകം മേപ്പില്സ്ഥലകാളും, തോട്ടങ്ങളും തിരിച്ചു" ഈ. 

വശ്ശുത്തെ വളത്തന്നതു” അദിലഷണിയമായ ഒരു തൊഴിലം 
യിരിക്കും. പാല്, വെണ്ണ, തൈര് മുതലായ മേന്മയേറിയ 
ആഹാരസാധനങ്ങാം സുലഭമാകുന്നതോടുക്രടി ജനങ്ങളുടെ. 

ശരീരത്തിനു പുഷ്ടിയും ആരോഗ്യത്തിനു അഭിവൃദ്ധിയും 

ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 

ആനയെ മരു തടിപിടിപ്പിക്കുന്ന സംപ്രദായത്തെ. 

ക്കുറിച്ചു ചെവഡ്റ്യകാലം മുതല്ലേം വിദ്യാര്ത്ഥികഠം കേട്ടിരിക്കും. 

നമ്മുടെ ആനകഠം വലിപ്പവും, ബലവുമുള്ളവയാണ്.. 



റ 

തിരുവിതാക്രേരിലെ വനവിഭവങ്ങം ൧൭. 

ഇവയെ വേട്ടയാടുന്നതു നിരോധിച്ചിരിക്കു്നു. ഇതരജന്തു 

ക്കളെ വിനോദന്തിനായും, ഭക്ഷണത്തിനായും, ചിലപ്പ്യോഠം 

പ്രദഗരനത്തിനായും മനുഷ്യര് വേട്ടയാടുന്നുണ്ടു. എന്നാല് 
വന്മ്ൃയമൃഗസംരക്ഷനെംഭതിരുവിതാംക്രറില് ഒരു പൃതിയ പ്രസ്ഥാ 
നുമായി കഴിഞ്ഞു. പെരിയാർ തടാകത്തിനു സമീപമുള്ള. 

തേശടൊിയില് കുറെ സ്ഥവം മൃഗസങ്കേതമായി വേര്തിരിച്ച 
ട്ടു”. അവിടെ രമണിയമായ സ്വാഭാവികചരിസരങ്ങളില് 

പലതരം മുഗത്മാം നിര്ബ്ബാധം സഞ്ചരിക്കുന്നതു സന്ദശ. 
കക്ദ നയനമോഹനമായ ഒരു കാഴ്ചയാണു". 

൩. ശൃഷികഠം. ഏലം, റബ്ബര്, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി 
തേയില. മുതലായവ ഗ്ല കൃഷിചെയ്യുന്നതിനു ധാരാളം സ്ഥലം 
പതിച്ചു തോട്ടങ്ങറം നിമ്മിച്ചു” ആദായമെടുക്കുന്ന പതിവു? 

ഏകദേശം അര ശതാബ്ദുന്തിനുമുനയ തുടങ്ങിയതാണ്ഞ്. 
ചൊറി യതോതിചുള്ള കടിക്ക്ഷികാം വിദേശക്കാവനികളും, 
നാട്ടുകാരും മത്സദിച്ചു നടത്തു ണ്ടു”. റാന്നിയിലും, കോന്നി 

യിലും സക്മാരി നിന്നും നേരിട്ടു കരുമുളക്", തെങ്ങു", തേക്കു" 
ഇവ പരിക്ഷണാര്ത്ഥം കൃഷിതുടങ്ങിയതു ലാഭകരമായി 

ക്ക്ടിരിക്കുന്നു. റബ്ബിനു പ്രസിദ്ധമായ ചങ്ങനാശേരി, പിരു 
മേട, മിനുപ്പല്, പത്തനാപുരം മുതലായ താലൃക്കുകളില് 

ആവക കൃഷികഠം നിമിത്തം നാട്ടുകാരില്ത്തന്നെ പലരും 
മഹാ ധനവ ന്മാരായിത്തിന്റീട്ടുണ്ടു". തിരു വിതാംക്രറില് ഒരു 
ലക്ഷം ഏക്കര് സ്ഥലത്തു” മി ചെയ്തുവരുന്നു. ഇതു" 

ഇന്ഡ്യയില് ആകെയുള്ള റബ്ദര്മൂ ഷിയില് പകതിയാഞ്ഞ്. 
൧൯൩൭-ല് മുപ്പുത്തഞ്ചുലക്ഷം രൂപാ വിലപിടിക്കുന്ന ബ്ബര്, 

തിരുവിതാംക്ര൪ കയറവമതിചെയ്ത. 
ഷ് 
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തിരു വിതാംക്രഠിലെ വനവിദവങ്ങം, ൧൩ 

) തേയിലയ്കു്” ഉയന്ന തടങ്ങളും, തട യായ ചാറല്മഴയും 

ആവശ്യമാകന്മാല് ടേവികളം, പിരുമേടടു* പൊന്മുടി, മഹേ 
1] വ്യാപിച്ചി 

ടുള്ള. ഇപ്പോഠം രൈറം, ഏ ദരെ സ്ഥലത്തു” ഇതു കൃഷിചെ 

വരുന്ന. ൧൯൩. ൬-ല് തിരുവിതാംക്രറില്നിന്നും രണ്ടു 

കോടി രൂപാ വിലപിടിക്കുന്നു തേയില കയറവമതി ചെയ്തി 

ടടൂണ്ടു. ഏലമലയിച്ും, പൊതുവെ ദേവികളം താലുക്കിചും 
ഏലം കൃഷിചെയ്യുന്നു. ലോകംഞ്ഞില് ആകെയുക്കൂുതില് 

:൮0-ശതമാനം ഏലവും തിരു വിതാംക്രറില് നിന്നാണു ലഭി 

ക്കുന്നതു". കരുമുളമ, ഇഞ്ചി ഇവ എപ്പം മല ഃയാരങ്ങളിലും 

വിശേഷിച്ചു വടക്ക൯തിരുവിതാംക്രറിന്െറ മധ ഭാഗത്തും 
ധാരാളം വിളയുന്നു. വഷാംപ്രതിയുദ്മ സുഗന്ധദ്രവയങ്ങളുടെ 
കയറവൃമതി ൮൭ ലക്ഷം രൂപയ്്ലാണെന്നു കണുദമാക്ക! 

ട്ടണ്ടു. ചെറിയ തോതില് മവ കൃഷികറംക്കും വനങ്ങ 

ളില് പ്രചാരമുണ്ടു. നെല്ല", കരിമ്പ, വാഴ, ഫലവൃക്ഷ 
അം ഇവയുടെ കൃഷി സാധാരണമാണ്. ധാരാളംപേര് 

മലകളില് പുതുതായി കടിധയറിപ്പാക്ന്നു. അവരുടെ 

നിത്യാവശ്യങാംക്കുഛു സാധനങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം കൃഷിയില് 

നിന്നതന്നെ കിട്ടുന്നുമുണ്ടു". 

ര്, ധാതുക്കാം. പവ്വതങ്ങഥം ധാതുക്കളുടെ വിളഭൂമി 

യാകുന്നു. പുരാതന്ഭൂമിയായ തെക്കേഇ൯ഡ്യയില് അവ 

ധാരാമമുണ്ടായിരിക്കാനിടയു്ടു;, എന്നാല് തിരുവിതാം 
റില് ധാതുക്കഠം വളരെയില്ല; അഥവാ ഉള്ളതായി അറി 
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ള് ടു ഒമ്പതാംപഠാപുസ്ലകം 

ഞ്ഞിട്ടില്ല, സംശയനിവൃത്തിക്കു കാര്യക്ഷമമായ പയ്ുവേ. 
ക്ഷണങ്ങറം ഇനിയും ആവശ്യമാണു". പുനലൂര് അടുത്തുള്ള. 
മലകളി ല്നിന്നും, നെയ്യാററിന് കര താലൃക്കി നിന്നും അഭൂം- 

ഖനനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു". നെടുമങ്ങാടു", ഏറവുമാന്തര്, കറിയ 

ന്തൃ൪ ഈ പ്രദേശങ്ങളില് ഇരുമ്പും സ്വമ്ല്്ുവുമുള്ളതായി' 

ഫിക്കുടെ പ്പടന്നു. തെക്കന്തിരുവിതാംക്രഠില്നിന്നു പ്പം 

ബാഗൊ ധാരാളമായി ലഭിക്കും, മണവാളക്കുറിച്ചി, ചവറ 
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും മോണോസൈറവയ ഇല്മ 

നൈറാ” മുതലായ അപൃവ സാധനങ്ങാം വിദേശ ങേളിലേക്കു. - 

കയററി അയമന്മൂക്ുന്നു. ഇവ കടല്തീരത്തുമ്ള മണലിനന്െ൨. 
പ്രത്യേകഘടകമാണു”. ഈ ധാതുക്കാം മലകളില്ന്നിന്നും: 
ഒരു കാലത്തു നദികഠം ഒഴുക്കി കുടലി.൪ തള്ളിയത്ത ഷി രിക്കൂ. 
നെളുപ്പമുണ്ടു്. വ്യവസായികരണം സ്ധാധ്യമാകണമെങ്കില് 
ധാതു റൊം ഏതല്ലാം, എവിടെ, എത്രകണ്ടു” ഉണ്ട് എന്നു 

സൂക്ഷ്മമായ സാവ നുടഞ്ഞി അവിയോഗ്ിമിരിക്കുന്നു. ഇനിയും. 

പുതുതായി പലതും കണ്ടുപിടിള്കന്നതിനുക്ള ബാധ്ൃതകഠം. 

ഉണ്ടു്. 

൫, ശശതിസംഭരണം. ധാതുക്കളുടെ അഭാവത്തില് 

തന്നെയും വ്യ വസായികരണത്തിനുതകുന്ന ശക്തിസംഭരണം. 

വനപ്രഭശദളി 08 സാധ്യമാണ്, ഗദികാം ശക്തിയോടെ 

പ്രവഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളി ൪ അണ കെട്ടിയും, ജലപാതങ്ങറം 

മുപയോഗിച്ചും വിദ്ൂപ്ഛുക്തിയെടട.്കാവുന്നതാണു", പള്ളി 
വാസല്പദ്ധതി ഇതിന്െറ സാദ്ധ്യതയെ സുവ്ൃക്തമാക്കുന്നു. 

വിദ്മൂ ക്ലൂക്തി, പുരോഗതിയുടെ വാതൽ തുറക്കുന്ന മണിത്താ- 



തിരുവിതാംക്രഠിലെ വനവിഭവങ്ങം ൨൧ 
യ 

ജക്കാലാണ്ട്,. ഈ ശക്തി വിതരണംചെയ്ത നധരങ്ങറംക്കു 

വെളിച്ചവും, പൃതിയ കൈത്തൊദില് ശാലകഠംക്കു യന്ത്രസട 

ത്തിപ്പ്ിനുമള സതക്യുവും നല്കവാനെളുപ്പമുണ്ടു. 

തിരുവിതാംക്രഠിന്െറ മുരുലെടുപ്പില് ഏകദേശം ൧൫ 

“ശതമാനം മാത്രമേ ഇപ്പ്യോഠം വനദവിഭവങ്ങളില്ന്നിന്നും ലഭി 
ക്കുന്നുക്ളൂ. ഇതിനും പുറമെ കാലവഷം, മണ്ണിന്െറ നനവു", 

കൂറപ്പു" മുതലയേവ വനങ്ങളെ ആശ്രജിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് 
രിസര്വു വനങ്ങളുടെ കാ്യത്തില് ഗവര്മെന്൨ ക്രടുതല് ' 
ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു. വനവിഭവങ്ങളെ ആസ്റ്രദമാക്കി 

പുതിയ തൊഴിലുകളും വ്യവസായങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതിനു 
“വേണ്ട കഴിവുകറം ഇല്ലാതില്ല. സംഘടിത യത്തങ്ങളുടെ 

ഫലമായി തൊഴില് പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരവും, വരുമാന ' 
അറാക്കു വദ്ധമാനമായ വികാസവും സദ്ധിക്കുന്നതിന്, വന് 

വിഭവങ്ങറം, ഗവര്മ്മെന്റിനും, നാട്ടാശ്ഭം ഒരൈശ്വയയ 
ിക്ഷേചംപോലെ പ്രയോജകിഭവിക്കുമെന്നുമളതു ശുഭ 
പ്രതിക്ഷ മാത്രമല്ല, ആസന്നഭാവിയിലെ പ്രര്ൃക്ഷാനുഭവം. 

അന്നെയായിരിക്കുമെന്നു പ്രവചിക്കാം. 



ക്ല & ം 

പു ॥ ) ം 
ച് തം റ 07 24: 

ന്ന് പം. ൫. 
ം ന്ന ൭ 2:39 

് 
ചി 

മംമ് ണ് 
വി ലാ ബനു 7 ം 

നട ം ക്ഷിണു ത് ണ്ടു റ; 
റ ലിപോജല്ലസില്ും നം മംച. ച, 

ളി തഴ്ുകിന ഇ. 
ര പാ 

0 ് ൮ 8.൫൫ ൫1൫2 യമകം. 

0 ഷിക 
പക്... ജല്ലോസമുത്തോടവിളു 4 റ ലം ്ം ം 

ച്ലുല്യുബ്യമാരാം ഇ: മ ച ളി 

കിണ ഗമപ ചി എ 
സ്ലോമമസ്ലോകശോഭം ൦൪൨ ചം ി 

.എ്ലമാക്കില് പ്രതിഫലിതയാ 
പിന്നം പശ്ചിമാംഭോധി തന്നില് ലം 
ശം ചൊല്ലാന്റിടും സുരനഗരിതാന് റ ദ്ര ക. 

കണ്ടിടുന്നെന്ന തോന്നും, റ ട്ട നു 

ി വു 
കോട്ടംരിറ്റോരുടല് വഴിവെഴ്ു; റിം ഡോ 0) 

കോമളാംഗീജനത്തി൯. ലല 



൧) റ പ ക ി' ലി ] ൨൭൭൭൫൭ പ്പനധ്വനസ്ധ റി ക ( ക 1 ആമ 

റ ലസ ക്കാ പ്ര വ്തം 

കം കുക ചമ പേര് ഷം തി 

ക്രടമുത്സാഹമോടെ 0. 
തോട്ടംതന്നില് തുടരെ വിലസും റ 

പൂപ്പെടിത്തട്ടിന്മൊട്ടും ലി 

വാട്ടതട്തുിരമുപചം. പ! ട ു.ജി രി 
രങ്ങറംചെയ്യുന്നു ചട്ടം. " $ | ആ. 

വഴ ര ന ലി ല് 
പച ന്തി യം 

ഭാവമുഠംക്കൊ്ട തിയി നി 

ഒരു ച് കകളയ്ര്യൊതം ഗാഡ്ധത്വരയൊടു യട്ട ഗുഹ. കിച്ച 
. ഭ്ന്തരം തന്നിലാക്കമു ഇംതിയാസ് 

ഫ്രേം മ തരളിരും. . ചിഷിലള നം 

[ന ൦ മാശ്ല്രമദ്ധ്യേ വരുമ്പോം 

; സ്പമിതം കെരതുഫലമുടിതമാ പഥ ലക ളു 

യ കാളികാശങ്കയാ 6 ച 

ക; കു്. 
മഷ്ാഎ് ൭ ദ്യം ി 

വി ഷു ൭. പ് ബുവ്കൃ) റ്റ് 
൨൧൮൪ രം 

പ്തിഷഭംഗ്യാ കരത്തില് 
പു: ൧൭൦ നപ്യസിലതമയുമാ. കി. തി? 

ടി 1 ക 1, 

കി ഒളി ്വിലല് മുടിയും 
ബാഭിസംഘനു ന്നിതം യ (മ മ ക 

ഹിം കി ട്ടാ വരുവതു തവം മ ഴ്മ 

ക 

| മന്ദമാനന്ദമകം, രം 
നകി റി യ ് [ക | 1 പി 7 

ക: റ 4 
മിന മ ഷാ ് വ (ക് ന 7 മാ ന്നു 2. 

ക ൦/4 



ക 

മ 4 

൭.൪ ഒമ്പതാംപാഠപുച്കം 

ഇ ക " കാ ചടട, 
നാഠാവമ്ത്്പ്രകടിത ചമല്. പി ര.എ ദ്ധി 

റി 

റാ ശ്ഓാരമാം വേഷമോടേ ി 
ര യല ൨ ജ് 

സേനാവ്ൃന്ദം പെര പെരുലഴി പക. 
ന്ദിടവേ പാത്ുുകണ്ടല് ഞ്ഞി 

്് ്രൌനാസിരം 'സപ്ദിനദസ. കിപ് 
ചക്ക് ശരപമികകാപതിച്ചോ? 

ന: ന ഴ് നാമ്യേം ജനമനമതില് വ 

ഥെ മുഠ്ത്ആ൯ ജാല്മാകം ട്രം തി ന ൬. 
്; 

ടിഎ ൪30 

ഗി 
നേരേ കേട്ട്യരികവളിയാര് മ് ു ഭരീമാത 

ര് പോയിനീയങ്ങ ) പവ ചരി ു് 
ക ധേ 4 ദ്രാക പത്ത 4 
ക ലി പുക്കു പൂരിച്ചു പം പ രമ ഷം 

ക പശാര്ത്തിരുമുട; മിക് ൫൭൬: വരി 0) 

[ക ധിഷ്ഠിതോരസ്ഥലം പാ- ൪ മുന്ന ചം 

ര രീരേഴിന്നും പരിവൃഡമുപാം-, ൭ ക്കു 
ക്ക മ്മി: മ 

[ ॥ റ 1) 
1 2) 126 [് 

മര ന ് 1 09 മ; ല് 1 ക 

ലനായ രര 
മ കാണ നം ളം 

ൽ ആ ന ഹു വം 
രതരരവം പും ദിന്; 

കതലോകാനുക്വം. നേ: ിി നനന ട്ട വചു 

' പൃരാധാരായ 9 ലു: ന് 
ക ള വു 

വ്ര ലു നു ൭൭; ലി തു റിം. ഭ് 4 

വു റ, 

൭-2 ആ ക് ഴ് ലി 

റം _ ടം നന്നി 



. 

പ് രത്തന് പി ണാം [1 

വു റ് ധാന് കഠം; യേറ്ുള യയ അഭി 

വ. നന് ന് മം ഗമയ 

പം വഴ രി പി 

തം നാവം ലസ്ധാം പയം ലര് 
ന്് 1. ് 
വി ഷി വ 

[ 

ലം, ലി ത്ഥ റു 

കഥന നമി ളി. 0 
തി മ? മു 5 

10: റ .] [ 

ി സ] 7 രി ക് 

(47 ന 
കം 02൭ 

൨ ഭ്ധഷ്ം 
റക) ൯൪൦ 

6 ി 0) ൮ . 

് ( ക്രയ 

; 7 റ ല് 

സന്. ൧0 യ 

1] ക [1 1] റു ന ) 

മയ്കൂരസ്്ദേശം [1 റ് ം കരളവമ്മ പലി ത്തായ 

മിണ റി സ്ഥ ല പ ര റ ര മിഷ ബരാന്. 
$ ഫു റു ഥെ ം ല് ലാ) ക 

ല് 

ഭവ ന് 

2൨൨ - 

ഴു ക്ട 

ത്മ 
എം റ് 

വ്വ ചം 

റ പ് ് സാ ലയ ടീ 



റു 1 [൫ 

1; 

] 

ന 

പും റി 

ധമ്മരാജോവവ”. 

്രമ്മരാജാവ്യ? എന്നു പിപി 
കാത്തികതിരുനാറം മഹാരാജാവു കേരളിയമഷാന്മോരില് 

അദ്വിതീയമായ സ്ഥാനത്തിനു" ഏല്ലംകൊന്ടും അര്ഫ- 
ടര്, മാഞ്ഞ്, പ പി [ മഹ്ഥയോഭ്മാധ്യ് ം ധമ്മ 

ണി ഭരണകശലന്മമായ ഒല് രാജം പ്രതിഭശാി 
യായ ഒരു മഹാകവി, വിവിധഭാഷാവിശാരദ൯ 

മഹാപണ്ഡിതന്, കുലാകാരന്മാക്ട ഡൌജന്യനിധിയായ 

രു കല്പവ്യ ഖം എന്നി വിവിധ (നിലകളില് അപ്രമേയ 
യ ഒരു പട്ട ആ തിരുമേനി ി 

എ$ പില് മാതുലന് സ്വപെ നരുകൊണ്ടു 
ബംസ്ഥാപിച്ച തിരുവിതാംക്ര൪ രാജ്യത്തെ 

പാനത്തിലേക്കു നയിശ്മവാന്. നിതി ] 
ഗുന്നസാപൂദ്്്റുനായ ഒരുത്തമ ഭരണാധികാരിയെ ലഭിച്ചതു" 
ഈ നാ ടിന് | പരമഭാഗ്യമാണു",. ദിര്ഘദശിയായ ആ 
താള് ത്രിരുവിതാംക്രറിന്െറ ശാശ്വതക്ഷേമത്തിനും 

ഐശ്വര്യത്തിനും പര്യാഫ്ലൂമായ പല ചട്ടവട്ടങ്ങളം ഏപ്പെ 

ടുത്തി, നമ്മുടെ കൃതജഞ്മതയേയും നിത്ൃസ്തരണേയേയും 

അര്ഹിക്കുന്ന. അവയില് സവപ്പധാനമായത്ു" ഇംഗ്ലീഷു 

കാരുമായി ചെയ്തു സഖ്യമാണ്. അന്നുമുതല് നമുക്കു 

ത്രാണം തണലുമായിനിന്നു നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിനു ഗണ്യയ, 



ക, 

ധ്മ്മരാ്യാദ്യ ൭൧൭. 

(ല് 
| ര വ 

കാത്തികയിരുനാഠം മമ്മ ഹോരജോല്ു്. 



൨൮ ഒമ്പതാപോഠപുസ്ത്കം 

മായ വിധത്തില് സഘായിച്ചിട്ടുമള ഇര ബന്ധം ശരിയായ 

അടിസ്ഥാനാത്തിന്മേള് ഉറപ്പിച്ചതു കാരിതികതിരുനാറം 
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു തന്നെ. 'ഏകാതപിത്രമായ 
(ആ ആധിപത്യത്തിന്െറ പ്രശാന്തരമണിയമായ ഛായയില് 
പൃവാധികം ഉന്മേഷത്തോടും ഐശ്വര്യത്തോടും ഉയന്നവരു 

(വാന് തിരുവിതാം ക്രറിനു സാദ്ധ്യമാക്കിയ” ഇര മഹാപരു 

ഷനാണെന്ന നാം എന്നും കൃതജഞ്ഞതയോടു സ്ത്ൃരിക്കേ 

ണ്ടതാണ്. 

0 കേരളത്തിനു കെടാവിളക്കായി സമുല്പസിച്ചു ഈ 

(മഫാരാജ വു കൊല്പവഷം ൯൧൧.ല് ലോകാവതാരം ചെയ്തു. 

4 ലേത്തുനാട്ടില്നിനും വഞ്ചിരാജകടുംവത്തിലേക്കു ഭത്തെ 
ടുത്ത ശ്രീപംവതിഭായിത്തമ്പയരാട്ടിയായിരുന്നു തിരുമനസ്സിലെ 
മാതാവു, ഒരിക്കല് മാതാപിതുക്കന്മാരൊന്നിച്ചു” ആറവ 

്ങലേക്കു എഴുന്നള്ളമ്പോറം രാജശത്രുക്കളായ എട്ടുവിടര് 
(മൂന്നുവയ്സ്സായ രാജകമാരനെ നിഗ്രഹിക്കുവാന് ശ്രമിച്ചതു” 

അച്ലൂ൯ കോയിത്തമ്പരാന്െറ സമയോചിതമായ പ്രവൃത്തി 
കൊണ്ടു സഫലമായില്ല, രാജശത്രുക്കളുടെ മുഷ്യവദ്ിച്ചിരുന്ന 
അക്കാലത്തു രാജകുമാരന് രണശ്തുരനും അഭ ്യാസിയുമായി വള 

അവരണമെന്നു മാതുലനായ മാത്താണ്ഡവര്മ്മ മഹാരാജാവു 

ബിശ്ചയിച്ചുതനു:സരിച്ചു' ഭാഗിന്ദേയന്െറ വിദ്യാഭ്യസം തിരു 
മനസ്സിലെ പ്രത്യേക മേല്നോട്ടത്തിലാണു നടന്നതു". ആയു 

വില്ല അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനായി മലബാറില്നിന്നും പ്രസി 
ദഠാനായ ഒരു അഭ്യാസിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്മ. രാജകുമം 

മ തന്നെ ശസ്ത്രതളിലും ശാ 

നം 



എ 

ധമ്മരാജാവു” ൨൯ 

പോലെ നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു. അതിബ്ുദ്ധിമാനായി 

അന്ന ലാമവര്മ്മകമാരന് അഭ്യസിച്ച കലകളിലെ സകല 

മമ്മങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും ആസ്ഥാനുപണ്ഡിതന്മാരെ 

അത്ഭുതപരതന്ത്രരാക്കിയിരുന്ന തായും ദേവരാജകവിയുടെ 

“ബാലമാത്താണ്ഡലിജയ്*ത്തില് വള്ല്്ിച്ചുകാണ്ടന്നു. അമ്മാ 

വന് തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു നടത്തിയ പല യുദ്ധങ്ങളിലും വിജ 

യപ്വം പങ്കെടുത്തു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ചെവപ്പന്തിലെ 
തന്നെ ഒരു മഹായോദ്ധാവായിത്തിന്ര. മാതുലന് കായം 

കുളം രാജാവുമായി യുദ്ധത്തിലേര്പ്പെട്ടിരന്ന കാലത്തു" 

ച്ത്മനാഭപൃരത്തു” എറുന്നമളിപാത്തിരുന്ന രാജകുമാരന് 

യൃദ്ധരംഗത്തില് നിന്നും കുറെക്കാലത്തേക്കു വത്തമാനമൊന്നു 

മറിയാതെ ഉല്ക്കണ്ഠാകലനായി ആരുമറിയാതെ ഒരു പട്ടാ 
ണിയുടെ വേഷത്തില് പൃവപ്പെട്ടു കായംകുളം കോട്ടയില് 

പ്രഃവശിച്ചു. വേണാട്ടിലെ ഒരു ചാരന് കോട്ടയ്,കത്തു 

പ്രവേശിച്ചിട്ടുന്ടെന്നുമ്ള വൃത്താന്തം മനസ്സിലാക്കിയ കായം 
കുളം രാജാവയ തആആരേയും പരി ശാധിശതെ വെളിയില് 

വിടരുതെന്നു കുര നമായി ത്ആജഞാപിക്കയാല് രക്ഷപ്രാപി 
ക്കുന്നതിനു വഴികാണാതെ മൂന്നു നാലു ദിവസം ര. ജകുമാ 

മനു” അവിടെ കഴിക്കോന്ടിവന്നു. കായേകുളം രാജാവിന്െറ 

ത്േവാരിയായ ഇടങ്ങല്ലൂ൯ നന്ൃൂതിരിയുടെ ബി 

കരടി അപകടമൊന്നുമിപ്പാതെ അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെടതു 
തിരുമനസ്സിലെ മൈധദ്യത്തിനും മ നസ്ഥൈയ്യത്തിനും 

തെളിവാണു. മാത്താണ്ഡവര്മ്മ മഹാ രാജാവിനെ ടിക് 
വിജയസന്നാഫങ്ങളില് രാജകുമാരന് എപ്പോഴും തൂത്സാഘ 



പ 
[വി 

1] ടമ്പതാംപാഠപുസ്സകം 

പുവ് സഹകരിച്ചിരുന്നു. . പുറക്കാട്ടയുഭ്ഥത്തില് ഒരു 
സൈന്യവിഭാഗത്തിന്െറ നേതൃത്വം യുവരാജാവുതന്നെ 

മല പലം രാജ്യതന്ത്രനിപുണനും ആയോധന പടവുമായി 

രുന്ന രാമയ്യനേറയും ധീരപരാക്രമിയായ ഡിലനായിയു 

ട്രേയും സാഹലച്ചയ്യും തിരുമനസ്സിലേക്കു അത്യന്താ പ്രയോജന 
കരമായിരുന്നു..( ) യ 

മാതുലന് നാടുനീ ടിയപ്പ്പോഠം മുപ്പുത്തിമൂന്നാമത്തെ 

ടൂ തിരുവയസ്സില് അവിടുന്നു രാജ്യഭാരം കൈയേറവ. അപ്പം 

ഴേക്കു ആയോധനത്തില് ന്യ തഴക്കവും രാജ്യഭരണവിഷയ 
, ത്തില് വേണ്ട പരിജ്ഞാനവും പരിചയവും തിരുമ ന്സ്സറുകൊ 

ണ്ടു സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. അമ്മാവന്തിരുമനുസ്സുകൊണ്ടു വെട്ടി 

പ്പിടിച്ച രാജ്യം സല്ഭരണത്തിലാശടി അഭിവൃദ്ധി പ്പെടുത്തുന്നു 

'തിനും ബാഹ്യാക്രമണ.ളി ല്ന്നിന്നു പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും 

'തിരുമനസ്സിലേയ്യം നിരവധി ക്ലേശങ്ങാം അ ാഭവിേണ്ടി 
പന്നു. എന്നാല് തിരുമന്സ്സില്ലെ നിസഗ്ലസിദ്ാമായ കശാ 

 ഗ്രബ്ദദ്ധിയും മനോനൈര്മ്മല്യവും അചഞ്ചലമായ ധീരത 

] യ്യും എപ്പോഴും താങ്ങായി നിന്നതിനാല് തൊട്ടതിലൊക്കെ 

. വിജയശ്രിലാംളിതനായി, തആഭ്യമായി രാജ്യത്തിന്െറ പല 
 ഭാഗ്ങളിലും തിരുമന്യ്സൂ൭ പാണ്ടു” എറ്ുന്നള്ള കയും, കരംപി 

ടിവിനും, സമാധാനുസ്ഥാപനത്തിനുംയ സൈസ്പ്യപരിഷ്ട്രാര 

ത്തിനും കായ്കുക്ഷമമായ ഏപയൂട്ടേകാം നടപ്പി വരുത്തു 
കരയും ചെയ്തു. ഭരണത്തിന് ഐകരുപ്യവും നാട്ടില് 
സമാധാനവും സമ:ഗ തമായപ്പേ:റം, ബാഘ്യാക്രമണങ്ങളെ 



1 " 

ത്ത് ] ൩൧ 

7 രക്ഷാമാറ്റ്ുങ്ങളും തത്ത ചെയ്യു 
നുതില്, തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു വ്യാപൃതനായി. 

] രാജ്യരക്ഷയ്തുംവേണ്ടി തിരുമനസ്സിലേക്കു? ആയിടയ്യം 

യുദ്ാത്തിലേപ്പെ ടരണ്ടതായി വന്നുക്രടി. ചൊടെപെട്ടീ 
യിലെ പോളിഥര് ചെങ്മോട്ട ആക്രമിച്ചതിനാല് ഒരു സൈ 

ബൃത്തെ അയച്ചു ആ പ്രദദശം വിണ്ടെ;ു ത. സാമൂതിരി 

കൊച്ചി ആക്രമിക്കുകയും അനവധി കൈയേററഒറം നാടത്തു 
കയും ചെയ്തു അരാസരത്തില് കൊലച്ചിരാജാവയ തിരുവിത:൭ 

ക്രറിന്െറ സഹായം അപേക്ഷിച്ചു. കൊ ച്പിരാജാവു മുന്നു 

മ്പടിയെ ലംഘിച്ചു” പലതും മഹാരാജാവിനു? എതിരായി 

വ്ുവയ്തിച്ചി ഒന്നുവെങ്കിലും അദയാത്രിയെ സഹായിക്കാമെ 
ന്നൂതന്നെ ആത്തത്രാണുപ്രവണനായ മഹാരാജാവു പ്രതിജഞ്ഞ 
ചെയ്തു, ഇതനു വരിച്ചു സാമൂതിരിയുടെ കൈയേററങ്ങളെ 

നിരോധിക്കുന്നതിനായി . ദള വായേയും  ദ്ധിലാായിയേയും 

സൈന്പസമേതം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു നിയോശിച്ച പറവൂര് 
കൊടുങ്ങല്ലൂര്, വരാപ്പുഴ എന്നി സ്ഥലാംങളില് താവളമറപ്പി 

ച്ചിരുന്ന യൊടുവിരിപ്പുസൈന്ത്തെ വലിയ കുഡ്റ്യിത്താനും ഒുളൂ 
വായും്രടി തോല്ലില്ചു” ഓടിച്ചു. സാമൂതിരിയുടെ സൈയ്യ 
ത്തെ കൊല്ലി പേരാഠവവിതിസൈന്ദയവും തിരുവിതാംക്രര് 
സൈന്യവും മുമ്പിലും പിഞ്ചിചുമായി ഏതിത്തതിനാല് 
ആവര് കുന്നംകുളത്തിനും ചേ വക്കരയ്തുക്ടം ഓടി, ഷേലക്കരതെ 

വെച്ചുണ്ടായ യുദ്ധത്തില് നെടുവിംപ്പുസൈസ്ം ഗ്രിദ്േഷം 

പ്രരയിതമാകയാല് .കൊല്വി യില് നണും പു'ന്മാറി, വിജു 
“യിയായ ഡ്ധിലനായി യാമൂതിരിയുടെ രാജ്യത്തില് പ്രക. 

കക്ഷി 

പ് 



൧.൨. ഒമ്പതാംപോഠപുസ്ണകും 

ശിക്കുമെന്ന ഘട്ടമായപ്പ്യോഠം നെടുവിരിപ്പുതമ്പുരാന്, തിരി 

തതാംക്ര൨മായി സന്ധിക്കപേക്ഷിച്ചു. ഈ യുദ്ധത്തിന്െറ. 

ഫലമായി ആലങ്ങാട്, പറവൂര് എന്റിപ്പദേശങ്ങറം തിരു. 
വിതാംക്രറിനു ലഭിച്ചു. യുദ്ധാച്ചില വിലേക്കായി മൂന്നരലക്ഷം 
രൂപാ സാമൂതിരി തി.ദവി താംക്രറിലേക്കു നല്കി. അനേകം. 

ശരതവഷത്ങളായി നെടുവിരിപ്പം പെരുമ്പടപ്പും സ്വരൂപ 

ഞ്ങറം നിരന്തരമായി ശത്രുതയില് കഴിഞ്ഞിരുന്നതു” ഇതോടു. 
കരടി അവസാനിച്ചുവെന്നുഛതാണു ധമ്മരാജവു കൊ. 
ക്രിക്ക ചെയ്തുകൊടുത്ത സഹായത്തിനെറ അതിപ്രധാന 

രയ പഥം, 

രാജ്യത്തിന്െറ ഉത്തരപ്രദേശങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ത്യായി 

ആഷയക്കോട്ടമുതല് കിഴക്കോട്ടു സഫ്യപവ്വതം വരെയും മുപ്പതു. 
മെമല് നീളത്തില് നെടുങ്കോട്ട കെട്ടി മന്ന തിലാണു* മുഹാ. 
രാജാവു തിരുമനസ്സിലെ ശ്രദ്ധ പിനീടു പ്രതിഞ്ഞുതു്, 

മൈസ്മര്രാജാവായ ഹൈദരാലി തിരുവിതാംശ്ര൪ ആകരമിക്കു 

നണതിനു” അവസരം പാത്തിരിക്കയാനൈന്നു" അറിഞ്ഞതുകൊം 

ണ്ടാണ്” അതിവിപുലമായ ഈ കോട്ടപ്പുണി പൃത്തിഷാക്കി 

ത്തു". ഹൈദരാലി മലയാളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ കിടെ. 

ക്കുന്നതിനായി കൊല്പവഷം ൯൪൧൧-ല് പട പുറപ്പെട്ടു. കോല 

ത്തിരി, നെടുവിരിപ്പു്, പെരുമ്പടപ്പു” മുതലായ രാജസ്ഥാന 
അറം ഫൈദരുടെ മേല്ക്കോയ്മ സമ്മതിച്ചും കുപ്പുംകൊ. 

ട്ടത്തും കഴിക്കാമെന്നായപ്പോറം ആ വിജിഗിഷുവിനെറ ദൂഷ്ഠി ല 

-തിരുവിതാംക്രറിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. മറവമ്ള രാജാക്കന്മാരെ- 
പ്പ്യോലെ കീഴടങ്ങി കുപ്പം കൊടുക്കാന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കില് 



8 വേൻ 
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ക 2 (0 

രര 1 “ ശമ്മരാജാവു” ൩൨൩. 

തിരുവിതാംകൂര് ആക്രമിക്കുമെന്ന് അയാം അയച്ച 
സന്ദേശം ധമ്മരാജാവു നിരസിച്ചു. എന്നിട്ടും ഹൈദക്ക.. 

പെട്ടെന്നു തിരുവിതാംക്ര൪ ആക്രമിക്കുന്നതിനു ചില പ്രതി. 

ബന്ധങ്ങം ഉട്ദായി. ലന്തക്കാരുടെ കോട്ടയില്ക്രടിയ . 

ല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തു പ്രവേശിക്കുവാന് മാഗ്ലുമില്പാതെ വന്ന . 
തിനാലും ഇംഗ്ലീഷുകാരും നൈസാമും ഈയവസരത്തില് 

മൈസൂര് ആക്രമിക്കയാലും ഫൈദര് ഭഗ്നാശയനായി മടങ്ങി. 

എന്നാല് ൯൦൯. പിന്നിടും ഫൈദര് മലബാര് ആക്രമി 

ച്ചപ്പോഠം സാമൂതിരി മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തിരുവിതാംക്ര 
ഠില് അഭയം പ്രാപിച്ചതും അവക്കു ഹൈദരുടെ അഭിമ 
തത്തെ ധിക്കരിച്ചു” ആതിഥ്യവും അഭയവും സല്കിയതും 
ധര്മ്മരാജാവിനോടു ഹൈദകശ്ദ പ്രത്യേക നിരസത്തിനു 
കാരണമായി. ലന്തക്കാരുടെ കോട്ടയില്ക്രടി തിരുവിതാംക്ര 

റിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു” അവരുടെ അനുവാദം ലഭിക്കാഴിക 
യാല് കൊച്പിയില്ക്രടി പ്രവേശിക്കുന്നതിനു ഹൈദര് ഒരു 

ക്കംചെയ്തു. മൈസൂര് സൈസ്യയം തിരുവിതാംകൂര് കോട്ടയുടെ 
സമീപത്തായപ്പോഠം മഹാരാജാവിന്െറ സൈന്യം മാശ്നി 

രോധം ചെയ്തതിനാല് ലന്തക്കാരുടെ കോട്ടയില്ക്രടി ഇത 
രാജ്യത്തേ കടക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാല് ലന്ത. 
ക്കാര് ഫൈദരുടെ ഈ ഉദ്യമത്തെ നിരോധിച്ചു. ആഷ്ട്ട 

ത്തില് പിന്നേയും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി 

വന്ന ഫ്ഥൈദര് മൈസൂരിലേക്കു തിരികെപ്പ്പോയി, തിരുവി. 
'താംക്ര൪ സൈന്യം ഇംഗ്ലിഷുകാരൊന്നിച്ചു ഫൈദക്കെതി, 

രായി തആആു യുദ്ധത്തില് ഏപ്പെട്ടു. യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരി. 
ക്കമ്പോഠം ഹൈദര് ചരമഗതി പ്രാപിച്ചു. ് 

ന. 



൩൪ റി ി 

ഹഫൈദരുടെ മകനായ ടിപ്പുസുല്ത്താന് ശ്രീപത്മനാഭ 

സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊന്നുംകൊടിമരത്തില് തന്െറ 

കുതിരയെ കെട്ടുമെന്ന് ഉഗ്രശപഥം ചെയ്തുകൊണ്ടു തിരുവി 

താംക്ര൪ ആക്രമിക്വോന് വട്ടംക്രട്ടി. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ 

ബന്ധുവായ ധര്മ്മരാജാവിനോടു യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുകയി 

ല്ലേന്നു ടിപ്പു അവരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തിര്നതിനാല്, 
അയാളുടെ സാമന്തരാജാക്കുന്മാരെക്കൊണ്ടു തിരുവിതാംക്രറ. 
മായി ഇടപെടുവിച്ചു അതിന്മേല് ശണ്ഠയുണ്ടാക്കണമെന്നു 

ടിപ്പു നിശ്ചയിച്ചു. ആലങ്ങാടും പറവൃരും തിരികെ കിട്ട 
ണ്ടതാണെന്നു കൊച്ചിരാജാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു” അവകാശ 

വാദം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അഭയാത്ഥികളെ തിരികെ അയ 

ജ്ല്യണമെന്നു ടിപ്പു ധിക്കാരമായി മഹാരാജാവിനോട്” ആവ 
ശ്യപ്പെട്ടു. മഹാരാജാവു" ഈ വിവരങ്ങളെല്പം മദ്രാസ് 

ഗവള്്ല്ുരെ യഥാവസരം അറിയിച്ചു. ആയിടയ്കചച ലന്തക്കാ 
രുടെ പക്കല്നിന്നും ആയിക്കോട്ടയും കൊടുങ്ങപ്ലൂര്കോട്ടയും 

തിരുവിതാംക്രറില്നിന്നു വിലയ്യുവാങ്ങിയതു" അടിസ്ഥാന 

മാക്കി ടിപ്പു സമരത്തിനു സന്നദ്ധനായി. നെടുങ്കോട്ട 
പൊളിപ്പിക്കുന്നതിനു ടിപ്പുവും സൈന്യവും ആക്രമണം 

ആരംഭിച്ചു. തിരുവിതാംക്രര സൈന്ധ്യം രാജാ കേശവ 

ദാസന്െറ നേതൃത്വത്തില് ടിപ്പുവിന്െറ സേനയുമായി 

വിജയപൃവം പോരാടി. ടിപ്പുവിനു", ഈ യുഭ്ധത്തിനിട 
യില് കിടങ്ങില് വീണു” അംഗഭംഗം ഉണ്ടായതുക്രടാതെ 
ഒട്ടുവളരെ നഷ്യങ്ങളും സംഭവിച്ചതിനാല് വല്ലാത്ത കോച്ചവും 
വാശിയുമുണ്ടായി. തുടന്നണ്ടായ യുദ്ധത്തില് ടിപ്പു കൊടുങ്ങ 



ധമ്മുരാമമാവു' ൭.൫ 

ല്ലര്കോട്ട പിടിച്ചടക്കി ഇടിച്ചു നിരത്തി. എന്നാല് ആ സമ 
യത്തു” ഇംഗ്ലീഷുസൈസ്പ്യം തിരുവിതാംക്രറിനു സഹായമായി 

വരികയും ടിപ്പു തൃശ്ശൂരേക്കു പിന്മാവകയും ചെയ്തു. അവിടെ 
നിന്നും മൈസൂര്സൈന്യയം തആല്യവായിലെത്തി തിരുവിതാം 
കൂര് ആകമിക്കുന്നതിനു ചെയ്യു ത്രമങ്ങഠം ആററില് വെക്ളും 

പൊങ്ങുകയാല് വിഫലങ്ങളായിത്തിന്ര. മഹാരാഷ്ട്രരും 

ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഈയവസരത്തില് മൈസൂര് ആക്രമിച്ചതി 

നാല് സ്വാഭിലാഷം നിറവേററാതെ ടിപ്പു വിഷഷ്ക്്ുനായി 

മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. ടിപ്പുവിന്െറ ളം ത്തു മലയാളി, 
കാഠംക്കു? ഒരു അഭയസ്ഥാനമായിരുന്നതു ദിനത്രാണത്തില് 

നിയതറ്ൃദയനായിരുന്ന കാത്തികതിരുനാഠം മഹാരാജാവു 
തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു മാത്രമാണു്, കലാപം അവസാനിച്ച 

പ്പ്ോഠം മലബാറിലെ രാജാക്കുന്മാരുടേയും പ്രഭ ദന്മൊരുടേയും 

&. നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തൂക്കളെ അന്വേഷണം നടത്തി തിരികെക്കൊ 
ടടക്കുന്നതിനു മദ്രാസ"ഗവര്സ്ണ്ണര് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതു 

ധര്മ്മപരായണനായ നമ്മുടെ മഹാരാജാവു തി മനസ്സി 

“ലെയാഞു്. . 

തിരുവിതാംഭ്രറിന്െറ കിഴക്കന് അതിര്ത്തികളിലും 

മറ൨൮ വിദേശീയശത്രുക്കളോടു തിരുമനസ്സിലേക്കു നേരിടേണ്ടി 

വന്നു. ആക്കാട്ടു നവാബിന്െറ സൈന്വംധിപന് ചില 

കയ്യയേററങ്ങഠം ചെയ്കയാല് അയാളെ അമത്തന്നതിനായി 
“മഹാരാജാവ്” ഒരു സൈന്വൃത്തെ അങ്ങോട്ടയച്ചു. നവാ 

ബിനെ പ്രതിനിധി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യപേനുംചെയ്ത 

നവാബിന്െറ അധികാരം ധിക്കരിക്കുകയും തിരുവിതാംക്രര 



൩൬ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ണുകം 

വക സ്ഥലങ്ങറം ക്വൈശപ്പപെടുത്തുകയും ചെയ്തുപ്പോഠം 

മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പൃവമൈത്രിയെ ആസ്സറദ 
മാക്കി നവാബിനു തുണയായി പ്രവത്തിച്ചു. എങ്കിലും 

ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഇടപെട്ടു നുവാബുമായി ചെയ്യു ഉടമ്പടിയാല് 

ചെങ്കോട്ടയും വരഥിയടിപ്പുര് സ്ഥലങ്ങറം വിട്ടു 
കൊടുക്കേണ്ടതായിവന്നു, ഇതില്നിന്നെല്ലാം രാജയരക്ഷയെ 
ഉദ്ദേശിച്ചു” എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങ0ം  തിരുമനസ്സിലേക്കു* “ആന്ത 

 ഭവിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നു സ്തുഷ്ടമംണല്ലോ. അതിലെല്ലാം 

തിരുമന കൊണ്ടു വിജയം വരിച്ചതു തിരുമനസ്സിലെ 

ധരമ്മനിഷ്യയും വിയ്യശൌയ്യങ്ങളും കൊണ്ടാണു്, അപ്പോം 
ഴേക്കു ദക്ഷിണേത്ത്യായിലെ പ്രധാനശക്തിയായിത്തിന്നിരുന്നു. 

ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു ശാശ്വതസഖ്യം കൈക്കൊണ്ടതാണ് 

ഈ രാജ്യത്തിന്െറ രക്ഷയും പ്രത്യേകം പ്രയോജനപ്പെട്ടു”. 

അവിടുന്നു ഈ രാജ്യത്തില്, നുടപ്പില്വരുത്തിയ പരി 

ല്ല്രാരങ്ങളും ചട്ടവട്ടങ്ങളും തിരുമനസ്സിലെ രാജ്യതന്ത്രവിശാമ 

ദതയേയും പ്രജാക്ഷേമതല്പരതയേയും വെളിവാക്കുന്നു. വാണി 

ജ്യവിഷയത്തില് തിരുവിതാംക്ര൪ അന്നു് ആ അത്യുല്നില 
പ്രാപിച്ചു. ' നുവനവങ്ങളും ഉല്ക്ക൪ഷോന്മുഖങ്ങളുമായ 
അന്ദേകം പദ്ധതികറം നടപ്പിലാക്കി തിരുവിതാംക്രറിന്െറ 
സാമ്പത്തികനില പപഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിനു തിരുമനസ്സു 
കൊണ്ടും രാജാകേശവദാസനും അക്ഷിണയത്നം ചെയ്തു. കുള 

ചല്, വിഴിഞ്ഞം, പൂന്തുറ മുതലായ തുറമുഖങ്ങളില് കുപ്പുലുക 

ളൂടെ ഗതാഗതത്തിനു കൂടുതല് സെരകയ്യയങ്ങളുണ്ടാക്കി. ആല 
കൂഴ ഒരു തുറമുഖം സ്ഥാപിച്ചു" ബാംബയില്നിന്ന് അന: 



ധമ്മരാജാവു” ൩൭ 

വധി ധനികന്മാരായ വ്യാപാരികളെ വരുത്തി ഒരു വാണിജ്യ 

കേന്ദ്രമാക്കിത്തിത്ത. വനുവിഭവങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിനും റം 

അവയ്യുക്ഛ ശരിയായ വിപണികാം കായുപിടിക്കുന്നതിനും 
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കായ്യുക്ഷമമായ ഏട്ല്യാട 

ക0ംചെയ്തു. സക്കാരില്നിന്നും അനേകം കപ്പലുകഠം പണി 

യിച്ചു” ബാംബെ, കല്മട്ടാ എന്നി പട്ടണങ്ങളില് നാട്ടിലെ 

ഉല്ലന്നങ്ങാം ചിലവഴിക്കുവാ൯ സാധിച്ചുതിനാല് മുതലെ 

ടുപ്പു വളരെ വഭ്ിച്ചു. നാഞ്ചിനാട്ട ചില പുതിയ ജലസേ 

ചനുപദ്ധാതിക൦ം നിര്മ്മിച്ചു” കൃഷിയെ' അഭിവ്ൃദാമാക്കി. 

അന്ദ്യനാടുകളില്നിന്നു വിദഗാദ്യാന്മാരായ പല തൊഴിലാള് 

കളേയും വരുത്തി കോട്ടാര് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ വ്യവ 

'സായങ്ങറാക്കു പ്രത്യുത്ഥാനും തുണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെ നാട്ടിന്െറ 

:ഐശ്വചയുത്തെ ലാക്കാക്കി പല തൃതനുപ്രസ്ഥാനങ്ങഥം 

തിരുമന്ദൃസ്തുകൊണ്ടു സമാരംഭിച്ചു. സ 

രാജ്യകായ്യയങ്ങളിലെന്നപോലെ, കലകളിലും കാത്തിക 
തിരുനാഠം മഫാരാജാവു” അതിപ്രശസ്തനായിരുന്നു. വിദ്വം 

ന്മാരേയും കവികളേയും സ്വരാജധാന്ദിയില് താമസിപ്പിച്ചു”. 
അവക്കു വേണ്ട പ്പോത്സാഹനും നലയന്നതില് തിരുമന 

സ്റ്റകൊണ്ടു പ്രത്യേകമെൌയല്സുക്ടം പ്രട൪ശിപ്പിച്ചു. പ്രസിദ്ധ 

കവികളായ കഞ്ചന്നമ്പ വാര്, കൂള്്്നായിവായ൪, രാമപുരത്തു 

വായ്യ൪ എന്നു കി തിരുമനസ്സിലെ ആശ്രിതന്മാ 

രായിരുന്നു. സഭദാശിവദീക്ഷിത൪, സുബ്രരമണ്യകവി, രഘു 
നാഥദിക്ഷിത൪ മുതലായ സംസ്കൃതകവികളേയും തിരുമ 

.ബഡ്സുകൊണ്ടു വിദ്വല്സദസ്സിലെ അംഗക്ങളായി സ്വികരിച്ചു 
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പ്രോത്സാിപ്പ്ിച്ചു. ശത്രൂക്കാംക്കു ത്ഥ വിദ്വാ 

ന്മാക്മ കല്ലകവൃക്ഷവുമായിരുന്നു തിരുമേനി അതി 

പ്രതിഭാശാലിയായ കവിയും മഹാപണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. 

കേരളന്ൃതൃകലകളില് അതിപ്രധാനമായ കഥകളിയ്മും 

, കാത്തികതിരുനാറം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ചെയ്യു 

വാഷേണം വിപുലവും മഹത്തുമാണു. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു 

ഏതാനും ആട്ടക്കഥകഠം രചിച്ചതുക്രടാതെ ആസ്ഥാനകവി 

കളില് പലരോയ ത്ത സാഹിത്വസരണിയില് സഞ്ചരിക്കുന്ന 

തിനു പ്ര ചാില്പ ച്ച. തിരുമനസ്സിലെ .പ്രധാന്ദേകൃതി 
“ബാലരാമഭരതം" എന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ നാട്യശാസ്രു, 
ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. അദിനയകലയില് അവിടുത്തേക്കുണ്ടായി 

രുന്ന അഭിനിവേശവും അാവും ഇര കൃതിയില് നിന്നു 
വ്യക്തമാകുന്നതാണു”. തിരു; കൊണ്ടു ഹിന്ദുസ്താനി, 
പേഷ്യ൯, പോത്ു്തുഗിസ്, ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ ഭാഷകളിലും 

പ്രത്യേകം നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന. വരാപ്പുഴയില് 

അക്കാലത്തു താമസി ച്ചിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ പോളിനസ് 

പാതിരി തിരുമനസ്സിലെ ആവശ്യപ്രകാരം ' ഇംഗ്ലീഷ്, 

പോത്ര്തുഗീസ്, മലയാളം എന്നി ദാഷകഠം യോജിപ്പിച്ച 

പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു” ഒരു വ്യാകരണഗ്രന്ഥം നില 
അടിയറ വെച്ചതായി അറിയുന്നുണ്ടു". മം 

5) 

ഇങ്ങനെ സകലകലാവല്പഭനും വിദ്വല്ശ്രേഷ്ടനും 

മഹായോദ്ധാവും ആയിരുന്ന ആ രാജര്ഷി സ്വപ്രജകളുടെ 

ആരാധനാമൂത്തിയായി നാല്പതുവഷം വഞ്ചിവ്വസുന്ധരാധിപ 
നായി പരിലസിച്ചു. ൯൫൪൨. കുംഭം ന൬-൧൦൩-- ശിവരാത്രി 



] വി 
ടല! 

1 മ ല് 1, 1 

ക്ലാ തിരിച്ചുവരവു ൨ ഒന് . 

ദിവസം തിരുമനസ്റകൊട്ടെ ദിവംഗതനായി. മിലാ ശ്ര. 
ന്തകീിത്തി മൂ തിതുമേന്റിയെ,, ോമ്നി$ .തട്ി./ 

റു ണം കിമു (ഭൂവ്വി വിഹരന് ലല 4 
ഴ് ന? പ്രസാ ില സി മ 

ത നതമാന്, കിമുത, തനഭൂതാം കമം [ 
യ. മല ജി ലെ 

(002 റാശി& ന ഴ ഥി ( 
തി? മുദം ി ലര 

മദേ്യസുദത ലി 4 
നെല ന് [ ഴ് ലി 7 ഞ; 

മ ക്കളി മനം ചി. 
ക്ട്? കെ നി തരത് യൂ. 47 ഗ്ലൂ 

എ ത കി ടുള്ളത്ര് പ അതിശ. 

കുതിയല്പ. ളി 

പാഠം ൭. 

കുച്ചേലനെഠ തിരിച്ചുവരവു. 

(ത്രീകൃമ്ട്്ര൯ ഭവാരകയില് ചെന്ന കുഃപലെറ കൈയിലി 

അന്ന അവല്പ്ല്യൊതി വാങ്ങി! കുറെ അവല് ദക്ഷിചുതല്ലാതെ 

തെറ ദാരിദ്യനിവൃത്തിക്കായി യാതൊന്നും ചെയ്യാതയചതിനാല് 

കുഞ്ജിതനായ। കുചേലന് സ്വഗ്രഹത്തിലേക്കു ചെല്ലുന്നു.) 

ഭായ്യ്യയുടെ ഭുഃഖമോത്തിട്ടതിവിരൂപചനായ താന് 

കാളം സുന്ദരനായതും 
പ്ര .. 



൪൨൨. നി സ്ന ഃ ഇപ്ര 
6. ക ( 2 ന ന ീ ത. 

( സൂജുപ്രകാശനായതുമറിയാതെ പോഴയിച്ചെല്പം ന. 

ദിനി 
ല് കണ്ടോലച്ഛല് കണക്കായ കലലയുലില്ലം 

. ഉണ്ടായിരുന്ന ദേശവുമടുത്ത ദിക്കും 
രണ്ടാം ദ്വാരകാപട്ടണമായിട്ടഗ്രേ ഗേ കാണപ്പെട്ടു... 

4 തണ്ടാര്മാനിനിശന്റെറ കാരുണ്ടമാശ്ചയ്ക്ും! നി 
സപ മ 

പൊക്കംകൊണ്ടും ലക്കുകൊണ്ടും പണികൊണ്ടും 

[മണ് ഫേമ 
ഷ്ലുകൊണ്ടും ധനധാന മൃദ്ധികൊ ം വണം ഘ്ന വക! ജി ന കോണ്ടും യ്യ ധന് മുടിഞ്ഞ യിര റ ഹതുരഗാടികടെ_ലര പയ ൮ തിക്കുകൊണ്ടും തിമ്ത കോലാഹലംകൊണ്ടും ] 

1" എല്ലാംകൊണ്ടും കശസ്ഥലീപട്ടണത്തോടൊത്തിരിക്കും 
) ഇല്ലം കണ്ടിശ്വര! വഴിപിഴച്ചു ഞാനും, 

.മല്ലൂരിപുവിന്െറ മഹാരാജധാനിക്കു പിന്നെയും 

“ചെല്ലുകയോ? എന്നവിടെ നിന്നു കുചേലന്. 
ക്ല ച ്ര്ക 

ടം ഴ് 

| 

' അപ്പോളകത്തിന്നു ലകഷ്ികല്പയായ പണീ വെക്കും 

അപ്ലരസ്റ്രികളോടൊത്ത സഖിമാരോടും 

നല്പു്യ്യാസികളോടും, നാനമാവാദ്യഘോഷത്തോടും 

' കെല്ലൊടഷ്കമംഗല്യാദി സാകല്യത്തോടുടം ൩൦ 

ന പൂകിച്ചു പതിയെ മിതൂ- 
1 കോടിപ്പഭ പൂണ്ട പുത്തന് പുരി കാണിച്ചു; 

ി ബാടകക്കൊട്ടിലും ക കക്ഷ്യാ പ്രാകാരഗോപ്പരങ്ങളും “ ഷു 

ഡഘ്വോടകപ്പകേതിയുമാനുക്കൊട്ടിലുകളം ് 

.പ്പാടേ കാട്ടി പ്രസാടിപ്പിച്ചിട്ടു കോറിക്കൊണ്ടെപോയി 



കുചേലദെറെ തിരിച്ചുവരവു” റ [ ടം രക 

ഥ ) 

ക; ുടിരശ്രീതുംഗമത്ചത്തിയ്മേലിരുത്തി. ന് ല് 

" വെണ്കൊററാതചത്രം തഴ വെഞ്ചാമരം ,താലവ്യന്തം  / 

തട്കക്കോളാന്ധി താബു,ലചവണ ക്കാപ്പും , [ഗി 

മമാരെട;, ടുത്തുംകൊണ്ടു വേദ്്ടങ്കിലും ചുരവം ടു 

പകാപ മുട്ടി കചചേലന്, കം ടത 

04) 

അന്പതിന്റിയിത്തോെ കഴിം യാലും വ്ര 
ളി 

ഖ് ൪ 

സാദ്യത കുകനായഞാപിച്ച മന്മിരെ, നൽ 

സംഭൂമമകന്നു “തലപ: പ ത്തിന്മേലിരുന്നു കചേലന് 
സല്പസാഭമാശ്രപിത്നിയോടചോദിച്ചു; 

ഐന്തിവണ്ണുമിപ്രദേശേ മന്ദിരങ്ങഥം വിളങ്ങവാന് 
( ട് റ: കീറ് 

ബന്ധമെന്നെന്നുരചെയ്ക 
മംഗലശിലേ!?? മാ ന ചറ (0 റു 

കൻ വാക മേവുംകേ്ട പത്തി നം 
'സുപ്രസന്നനായ  മഫിടേവനോടപ്പോഠം: __ മിിയ്പം 

ടടിതിരന്ത്ിലിടം 

് പിതൃദി കി ് പൂണ്ടൊരുതതി മുററത്തു വന്നു 

ലിയും നോേരായുമ്ള പ്ര രൂളിതന്റെ വ്വ വികി 

സന്ദരര്വം, കണ്ടാല് കഴൂ്്ിനമൃതയുക്ള. ; ട 

പാടംജകോരകമവറംകരങ്ങളി ണ്ടു, രത്ത- : 

ചി ങ്കകളിലിളളന്ന മുത്തുമാലയും; 1 

 കന്ദമന്ദസ്തിതം രുകീട്ടെന്നെ ക് സ്ലം 

ല് 

ബന്ദശന്സംഗതിക്കു മ “ജൂളവമണ്ടി. 

ലെ .ഭകേയില്നിന്ന മി അാഗമിച്ചു ന്ത് രാൻ 

ഴ് രന് നല്ക്കിയ യ പത്മിനി 1: 
നി ട്ടജിച്ച കാരണം ഞാ൯വന്നിവിടെ; 

ച 
ഗ് ദ രവ 

6. ന ക് 

വി [7 റ: ധ് ച ട്വ, & ിരന്മള് | 



ധി ു സ്പതാംപേഠാപുസ്തകം 

യു 
ഉണി നിര്രംക്കെന്നമനുഭവിശമൊം, 

നാളില്നാളില് സുഖിച്ചതിമോദമോടേ വസിച്ചാലും- 

നാളികലോച്ചനന്തതന്െറ നാമമാഫാത്ത്യാല്." 

 ഇത്ഥമവറം ഗി ഗിരം & രം കേട്ട സത്വരം ഞാന് നം 

ക ചാ: മ പത്മപത്രാക്ഷ ചെററകത്തോട്ട 

ചെന്നു കവന്നതും കണ്ടു; പിന്നെയുള്ള പ്പി 
1 പ്രിന്നധന്മധഥനും ( വാ ിക്ുളൂടാ ഒ ചെദ്യെമ്മേ നാടി 

റി ക്പേലവ്യത്തംവഞ്ചിപ്പൂഠ. ോമപപരത്തുവാളൂര്ം 

; ൧; ൮6 കുല (ശഃ ല്ല പ് 

അമ്ല) വനാ /02൫൭ ത ന: 

പാഠം വ്വം 

ചരായാഗ്രഹണവിദ്യ. 

വൃറമേയുള്ള വസ്തൂക്കളുടെ ഛായ നമ്മുടെ നയനപടല. 

( ) ങ്ങളില് . പതിഞ്ഞു" ത്ത വിവരം ഞരമകഠം 

മുഖേന തലച്ചോറിലെത്തീട്ടാണു” ആ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു 

ഏന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാവുന്നതു്, നയനഘടനയെ പരി 
ശോധിച്ചാല്, പ്രകാശരശ്ലികറം കഴ്ല്്സിനുക്ളില് കടക്കുന്നതി 

 ലേക്കായി ഒരു പ്രവേശദ്വാരവും രശ്മികഠം പ്രതിക്ഷേപ്പ 

(ല്്ധിഗബുത്തിനു” അധീനപ്പെട്ടു സ്ഫുടത പ്രാപിക്കുന്നു. 
തിലേക്കായി മദ്ധ്യോന്നതകാച (ഠാ ബട) ത്തിനെ. 



ര് 

 ഛായാഗ്രഹ്ണ്പ ടക്. 



ര്ര്് ടമ്പതാംപാഠപുസ്തകം [ൻ 

ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പദാര്ത്ഥവും അതിന്െറ പുറകില്, 

ഛായ ചെന്നു വിഴുന്നതിലേക്കായി ഒരു യവനിക (ബോധ 

യം കാണാം. 
3 1, 

രു നതൂഘടനയെ ആ്സഭമാക്കിയാണു ഛായാഗ്രഹണ 

ത്തിന്െറു നിര്മ്മാണം. ഛായാഗ്രാഹപേടക (11010. 

ളം ശ്ന ത്തിന്െറ മു൯വശത്തെ ദ്വാരം തുറക്കു 

റ്വ്വോഠം ആതിന്മ? അഭിമുഖമായി നില്യുന്ന വസ്തവില് ന്ദിന്നു 

പ്പെടുന്ന പരത്ര വയാ പ്രവേശി 

ന്നു. പേടകത്തിനെറ 8രാഭാഗ; പിച്ചി 

ഗു ്തില്കൂടി കാനു സ്യയ്ളോയി തന ല് രര സ്ഷ്ലങ്ങളു 
രശ്ലീകറം അന്ധകാരമയമായ പേടകാന്തര്ഭാഗത്തുടെ സഞ്ച 

രിച്ചു പുറകിലുള്ള ഒരുകറ്ത്്നാടിച്ചില്ലില് ചെന്നു വിഴുന്നു.പേട 

ക്രത്തിന്െറ പുറകവശത്തുനിന്നു ചില്ലില് നോക്കുമ്പോഠം 
നം മേല്പ്പറഞ്ഞ വസ്തീവിനെറ ഒരു ഛായ കാണാം. 

ല്ലിനെ മുമ്പോട്ടോ, പുറകോട്ടോ, മാററി ഛായയ്യൂക്ച കഴിയു 
തര വൃക്തത വരുത്തണം. പേടകത്തിനെറ അന്തദാഗം 

പ്രുകാശരഫിതമാക്കുകയും പചേടകത്തിനൊ മുഖം ഒഴികെ 

മറ്റവഭാധഗങ്ങറം മുഴുവനും കവത്ത തുണികൊണ്ടു മൂടുകയും 

ലചെയ്മുന്നതു് അന്യ യമാര്ഗ്ഗുങ്ങളില്ക്രടടിം അനാവശ്യമായി. 
പ്രകാശം പ്രവേശിച്ചു ഛായയെ ളെ 
കന്നതിലേക്കുണ്ട്. 

ഛായാഗ്രഹണം പൂത്തിയാകണമെമില് വേറെ പല 
തും ചെയ്യേണ്ടെതായിട്ടുണ്ടു് .കഴ്ട്ാടിച്ചില്ലില് കടെ ഛായയ്യ്ുക 



ഛായാഗ്രഹണവിദ്ദ.., ൪൫ 

ആധാരങ്ങളായ വസ്ത്രവും പ്രകാശവും യന്ത്രത്തിന്െറ മുമ്പില് 

നിന്നു” അപ്പത്യക്ഷമാകുന്നതോടുക്രടി ഛായയും അന്ത്ദ്ഥാനം 

ചെയ്യുമല്ലൊ. അപ്പകാരം സംഭവിക്കാതെ, ഛായ ശാശ്വത 

മായി ചിപ്പില് പതിയുവാ൯ എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നു 

ന്മോക്കാം. യന്ത്രത്തിലേക്കു പ്രകാശം പ്രവേശിക്കുന്ന ദ്വാരം 
അടച്ചു”, കവത്ത തുണികൊണ്ടു” യന്ത്രം ഒന്നാകെ മൂടി ശരി 

പ്പെടുത്തിയശേഷം മേല്പറഞ്ഞ കണ്ണാടിച്ചില്ല മാററിം 

അതിന്െറ സ്ഥാനത്ത്, സില്വ൪ര്നൈട്ടേയിററ്, (ടലി 
൦) എന്ന് ലവണം ജലത്തില് ലയിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ 

കുഴന്പുകൊണ്ടെ ലേപനുംചെയ്തുണക്കിയെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക 

സ്ഫടികച്ചില്ല വെയ്യുകന്നു, ക്ഷിപ്രവികാരമായ പ്പോ 
(ബേടി(സ൦ ലിഖ) എന്നാണു" ഇത്തരം ക്്്സാടിച്ചില്ലിനു 

പേര്. അനന്തരം യന്ത്രത്തിന്െറ പ്രവേശനദ്വാരം തുറന്നു 

ഒരു നൊടിയിടനേരം കഴിഞ്ഞു പിന്നേയും അടയുന്നു. ഈ 

സ്വല്പ സമയത്തിനാകം പ്രുകാശരഗ്സികഠം പ്പേററിന്മേലുള്ള 
ലവണത്തില് ചില രാസവികാരങ്ങം ാലത്തലിമിം 
വസ്തരവിന്െറ ഛായ അതില് അവ്യക്തമായി പതിയുന്നു. 

ചായയ്യുചച വ്യക്തത വരുത്തുവാനായി അതിനെ ഡെവ 
ലപ്പ൪ (൭9൭1൮൦) എന്നു പേരായ ഒരു സ്ഫുടികരണദ്രാവ 

കത്തില് ക്കുന്നു. പൈറോ (൩) എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന 
ക് 8 
ലവണം ജലത്തില് അലിഞ്ഞുണ്ടായ ലായനുമാണു” ഇതി 

ലേക്കു സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം. ഒരു 

പരന്ന പാത്രത്തിനകത്തു പ്പേറവ വച്ചു” അതിന്മേല് മുന് 
പറഞ്ഞ ദ്രാവകം ഒഴിച്ചു കുറെ പ്രാവശ്യം പാത്രം അങ്ങോട്ടു 



൬ ഭമ്പതാപോഠപുസ്ലുകം 

മി്ങോട്ടും ഇളക്കുമ്പോഠം ഛായയ്യുച്ച സ്ഫ ടത സിഭിക്കുന്നു. 
ഉരുട്ടുമുറിക്കുകന്ത്ത വച്ചു ചുവന്ന ചില്ലള്ള റാന്തലിന്െറെ 

വെളിച്ചം ഉപയോഗിച്ചാണു” ഈ ജോലി നടത്തുന്നതു”. 

ശദ്ധജലംകൊണ്ടു പല പ്രാവശ്യം കഴുകി ശുഭ്ധിവരു 

ത്തിയശേഷം പ്ലേററ് വേരൊരു പാത്രത്തില് വയ്യുന്നു. 

സുയ്യപ്രകാശത്തിനെറയും പൈറോലവണലായനത്തിനേറയും 
പ്രവത്തനങ്ങഠംക്കു വഴിപ്പെടാതെ പ്ലേററില് ബാക്കി കിട 

ളള സില്വര് യൈട്ടേയിററ് കുഴമ്പിനെ നിം നദിക്കു 

കയാണു” ഇനിയത്തെ ജോലി. അതിലേക്കായി ഉപയോഗി 

ക്കുന്നതു ഫൈപ്പ്പോ (1100) ലവണലായനമാണ്ട്. ഇയ 

ദ്രാവകംകൊണ്ടു കഴുകിയശേഷം പ്പേററിന്മേല് സൃയ്യപ്രകാശം 

വീണാല് ഛായയൂ്ഛ യാതൊരു ഹാന്ദിയും സംഭവിക്കയില്ല. 

അതിനാല് ആ ദ്രാവകത്തിനു ദ്രഡ്മികരണ (ല്ല) ദ്രാവകം 
എന്നു പേര് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം തയ്യ്യാറാക്കിയെ 

ടക്കുന്ന പ്ലേററിനു അപ്രാകൃതികം (നിഗം) എന്നു പേര്. 

വസ്ത്രവിനന്െറ പ്രകാശിതഭാഗങ്ങറം അപ്രകാശിതങ്ങളായും 
അപ്രകാശിതഭാഗങ്ങം പ്രകാശിതങ്ങളായും ഛായയില്, 

പ്രകൃതിവിരുദ്മായി കാണുന്നതുകൊണ്ടണ്ട പ്പേററിനു” ഇര 
പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു”. 

സ്ഫടികംകൊട്ടുള്ള പ്പേറവുകറംക്കു പകരം അളുങ്ക* 

(ലിം) കൊള്ടുക്ള ഫാിലിമുകഠം ഉപയോഗിക്കാവണ്ടു. 

അളൂത്ക: അത്ര എളുപ്പത്തില് പൊട്ടുകയില്ല, സ്വല്പം വഴങ്ങി 
ക്കൊടുക്കും; ഘനം കുറഞ്ഞതുമാണ്, ഇക്കാരണങ്ങളാല് 



ചഛരായാഗ്രഹണവിഭ്യ. ര, 

ഛായാഗ്രഹണത്തിനു” അതു സ്ഫടികത്തേക്കാഠം ക്രടുതല് 

പ്രയോജനുകരമായിത്തിനിട്ടു്ടു:. ഫിലിമിന്െറ നിര്മ്മം 

ണം, രായാഗ്രഹണുപ്രുയോഗം, അനുന്തരപ്രക്ഷാളനസസ്പ്വ 
ദയശ്ങറം ഇവയെല്ലാം ഏറെക്കുറെ റ്റി; പോലെ 

തന്നെയാണ്ഞ്. യ 

യപ്ലോൂതിക (ന്ര്യുത്തില്ന്ിന്നു കടലാസ്റ്റിലേക്കു 

.ഫോട്ടോക്റം പകത്തിയെടുക്കുന്ന വിധമാണ്ട” ഇനി അറി 

/യേണ്ടതായിട്ടമതു്. കടലാസ്സിലേക്കു പ്കര്ത്തിയെടുത്ത. 

:ഫോട്ടോകറംക്കു പ്രാകൃതികം (050൧) എന്നാണു പേര. 

പ്രകാശം വിഴേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്തു വീണും വിഴേണ്ടാത്തു 

സ്ഥാനത്തു വിഴാതെയും പ്രകൂതിക്കുനുരൂപമായ ഛായയായ്യത്ര 

-കൊടന്ദാണു” അതിനു” ഈ പേര സിദ്ധിച്ചത്. 

ഇതിലേക്കുള്ള കടലാസ്സ്റീനു പി, ഓ. പി. എന്നാണു 

സാധാരണയായി പേര് പറഞ്ഞുവരുന്നത്". അലച്പടിക്കാ 
നുമ്ള കടലാസ്സ് എന്നു” അത്ഥംവരുന്ന്രരാദ്ഥഗ്ന-റല്യാപ്യണു 

എന്ന ആഗംലസമാസ പദത്തിലെ ഘടകങ്ങളായ മൂന്നു പദ 

ങ്ങളുടെ ആദ്യക്ഷരത്ങം യഥാക്രമം ചേതുര്ൃണ്ടാക്കിയതാണു* 
ഇര വാക്ക്. ഒരഷെധലേപനം ൭. ട്ടു ഇത്തരം കട 

ലാസ്സ്റ് അപ്രാകൃതിക പ്പേറഠിനു കിഴെവച്ചു”, രട്ദുംക്രടി മരം 

കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചട്ടക്ൂട്ടിനകത്തിട്ടറപ്പിച്ചു”, സൂഴ്തുപ്രുകാശം 
ധാരാളമുള്ള അവസരത്തില്, രശ്ലിക0ംഅതൃഗ്രമായിവിഴാത്ത് 

സ്ഥാനത്തു വെയ്ുയണം. ഛായ കടലാസ്സില് വേണ്ടുംപോലെ 
പതിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല്, ആ കടലാസ്സസെടുത്തുമാററി തല്സ്ഥാ. ' 

ന, 



൪വ്൮വ ഒമ്പതാംപാഭപുസ്തകം 

നത്തു" മറെറാരു കടലാസ്സു" വെയ്ചണം. ഇങ്ങനെ ; ഒരു 
അപ്രാകൃതിക പ്പേഠറില്നിന്ന് എത്ര പകര്പ്പു (ബ്ല: 
ര്ദേണമെമമിലും എടുക്കാം. പിന്നീടു” അവയെ ഫൈപ്പേം 

ലവണലായന്ദംകൊട്ടു ക്ലികി ദുഡ്ഥികരിച്ചു"നുല്ലവെക്ളത്തില്. 

പലവുരു കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി ഉണക്കുന്നു. ഇതാണു ഛായാ. 

ഗ്രഫണവിദ്മയുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിവരണം. 

(; 

പാം, ന്, 
ധ് ഥന 4 

ഴ് ന്ത 
ര് 21 1 11140 

വാലേ നിരന്നുള്ളൊരാലി൯, മുരടങ്ങു 

കോലേക്കഴലുമായ* ച്ചെന്നുടന്നെ 

മേളത്തില് പ്പാടിനാന് കോലക്കുഴൽ തന്നെ. 

താളത്തില്ച്ചേത്തു വിളിച്ചാന് പിന്നെ." 
രാഗങക്ങളോരോന്നേ ഗോകലനായക൯ 

മ കലന്നങ്ങു പാടടന്നേരം , ,,..,, 

വൃന്ദാവനം തന്നിലുമെ കൂളാരു ജീവികം 

നന് ന മ ല്യനിനതേ മന്ദം മന്ദം. 

ഡിപര, ഷാപപ്യേദ മാലകളതൂട്ടതമായൊരു റ 

പുഷ്ടരസത്തെ വെടിഞ്ഞുടനെ 

ഏൂപിരംിഗാണമായമേവിനു തേനേക്കുടിപ്പുംനാ. യ 

| 
ല് [ ഡം 



വേണ ഗാനം രര 

യാനനം തന്നിലേ ചെന്നു പുക്കു. 

( ഗ്രോകല ജാലങ്ങഥം കോലക്കുഴല് കേട്ടു; ം 

മൂകങ്ങളായങ്ങ നിന്നുപോയി 
൫ 'ചേണുററ വേണു തന് തേനുററ നാദത്തെ 

മു ത്താനുററ നാദത്തി൯മീതേ ക്ട 

ക റ താന് മാനിച്ചു നിന്നിട്ടു 

ചാലെപ്പഠ ിപ്പാന്ായെന്ന പോലെ 

:1കേകി നികരങ്ങറം വേശത്തില്ച്ചെന്നിട്ടു മുഖി. ടി 

? ി ക്രകിക്കുഴഞ്ഞൊരു കണ്ഠവുമായ" 

_ ഗീലത്തഴിയായ പീലിന്മിരതന്നൊ (4 റ 
€ ച്ചാലെപ്പുരത്തി വിരിച്ചു പ്ര) ൪ 

പാടിത് തുതുടങ്ങുമ്പോഠം നീടുററ താളത്തി- 

ലാടിത്തുടങ്ങിതു മെല്ലെ മെല്ലെ. ) 

( പുണ്യതമങ്ങളായുള്ള മരങ്ങളും " 

കണ്ണന് കുഴല്വിളി കേട്ടനേരം 

തേനിറവ വീഴുന്ന പൃക്കഠം ചൊരിഞ്ഞുടന് ശിക 

മാനിച്ചു കൊയ്യെല്ലാം താര്ിന്ിന്നു. 

(ക്രഞ്ച൯തന് നെഞ്ചിനോടൊത്ത കരിങ്ക 
മഞ്ചിതമായൊരു പാട്ടു കേട്ട 

1 ൂഭാവര് മാനസമെന്ന കണക്കെ ന 
ലം) (൫) 
ി ു്ജുതമിച്ചമണ്ടിരുപ്പോഠം, ം 

ഗ് വേശത്തില്പ്പോകുന്ന കാളിന്ദി ഷ് റി 

മി രാഗത്തെക്കേട്ടൊരു നേരത്തപ്പ്യോഠം റ 

ഏറിന വവീച്ചികാം ജാലമകന്നുട- . 

ത പം യ്യ 
ക്വി 

റു ച് 



പി ഒമ്പതാപേഠാപുസ്സകം 

നേതുമനങ്ങാതെ നിന്നുപോയി, 

((ആനായരമകോയ തന്െറ ഗാന്ദത്തെ€ ക്ട്ടെപ്പോ- 

ളാനന്ദം പൂണ്ടിതു മിനങ്ങളും. 2 ഷുഗര്: 16: 

, മെല്ലെക്കരയേറി നല്ലൊരു വാലൂന്നി- 
(ദു : യിംച്ല്ലത്തുടങ്ങിതു മുന്നിലപ്പേരം. ) 

ത്യം ചില മാ൯പേടകളെല്പാം 
' ചാമ്പി മയങ്ങിന കണ്മിഴിയും ന 

കട്ടൊട്ടു ചിമ്മിക്കൊണ്ടിഷ്ടത്തിലമ്പോടേ ര് 

വട്ടത്തില് മേവീതേ പെട്ടെന്നപ്പ്ോഠം, ൭. 

നി 

ച മന്ഥരമായൊരു കന്ധരം തന്നെയും! , സു ്്  

ന് മന്ദം നുവങ്ങു തിരിഞ്ഞുയത്തി | റക 

ക ൨ 2 ൦ ചില്ലികളാലൊന്നു മെപ്പെന്നുയത്രിട്ടു ക 24ന/ ഴ് കു ി ട് । 7 ലി 

വല്ലവീനായകന് തന്നെ നോക്കി 
കമ്ത്ത്റുങ്ങളാലൊന്നു തിണ്ണം കച്ചമ്പിച്ചു 1: കു 

കണ്ണ്ണു൯കഴരുക്കു കൊടുത്തു ചെമ്മെ 

വാ്്ല്ൊണ്ട പുല്ലെല്ലാം പാതി ച്ചവച്ചിട്ടു 
വായ്മൂടന്നു മെയ്യ്യിലൊഴുക്കി ക ച് 

ി 

ഗനി ന്തി 

വാത്ത ര്കെതവമറാങ്ങു ന; ചിലര് 

“പചൈതങ്ങളേയും മറന്നു ചെമ്മേ 

ചിത്രത്തില്ച്ചേത്്ു ചമച്ച കണക്കേയ- 

ന്നിശ്ചലമായൊരു മെമ്ക്കുമായി 

“തേനുററ ഗാനത്തെക്കേട്ടു ത്രേ 

യാനന്ദബാഷ്ക്രമൊഴുക്കി മെല്ലെ. 
(ല്ല തുടങ്ങിന വല്ലികളോരോന്ന 



വേണു ശാനം ൭൧ 

പ? ൭" 11% 

വി വല്ലവി വ ഭ൯ പാടന്നേരം, ൨. ൧൦ന് ലു ിം 8 ഴ് 

മെല്ലെ ന്നിറങ്ങി മരങ്ങളില് ദിന്നങ്ങു 

റപ്പല്ലുവമാനാങ്ങു മുമ്പില്ച്ചെന്നു. ) 

ട് കോകങ്ങളെപ്പാമേ മാഴ്"കിത്തുട൪ന്നങ്ങു.- ൦ 
ശ്രൂകമ്പോഠം പാട്ടിനെക്കേഠംക്കമൂലം 

പേട പിരിഞ്ഞുള്ള വേദന വേറായി 

രീടെഴുമാനുന്ദം പൂണ്ടു നിന്നു. " 

സ്ലിം താന് കോപിച്ചങ്ങാനതന് മസ്തുക- 

" മാഹന്ദിച്ചങ്ങ പൊളിപ്പതിന്നായ് 

കൈയൊന്നുയത്ത്തുമ്പോറം പാട്ടിനെക്കേഠംക്കയാ- 

ല്ൃണ്ണ്ൂമേ തന്നെ നിന്നു പോയി. 

| ം മൂഷികന് പിന്നാലെ പാഞ്ഞൊരു പന്നഗം 

മൂഷിക൯തന്നെത്തൊടുന്നനേരം പ, ൧0൨൦. 

1 ഗാനനത്തെക്കേഠംക്കയാ- 

കറ്ഫപ് ഷനായങ്ങനെ നിന്നുപോയി. മുഷ 

(ഹംസം താന് താമരത്തലങ്ങു കൊത്തിട്ട 

ഹംസി മുഖത്തു കൊടുക്കുന്നേരം 
ഹത്ത മ് 7 ( ! 
,പേശലഗാനും കേട്ടങ്ങനെ നില്ലയാല് 
'പ്പേശിവലയ്യച്ഛന്നതെന്നു നു തോന്നും. | 

എയ് 

വ ചെന്നത്ങേണക്കിടാവിനെ 

ല് ശ്ശി ഘൃതരം ചെന്നു വാഷ്ഷക്ലൊണ്ടപ്പോഠം 
” ു പാട്ടങ്ങു കേഠംക്കയാല് തന്പൈതലെപ്പോലെ 

വാട്ടം വരുത്താതെ ചേത്ത്തു നിന്നാന്, 
ം മതു ഗാനമപ്പുജയോന്മിക്കു ന. 

ക 
ക. നി 

ച് ഗാഹനറി നഷ്ി ൭. റും; ലവ 

[ ച്ഛ ടു ലി ൬ [ തിക 



൭൨ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

സാമത്തി൯ ഗാനമായ് മേവി നിന്നു. 

മുക്തന്മാരായോക്ദ നിത്യമായ" നിന്നൊരു 

തത്വമെന്നിങ്ങനെ തോന്നീതപ്പോഠം | 

ഭക്തന്മാക്കെല്ലാക്കും ചിത്തം മദിപ്പിക്കും 

നല്ത്തേ൯ കുഴമ്പായി മേവിനിനന. 0. 

ചെവശ്ശശേരി കൃമ്ദ്്രഗാഥ. 

പാഠം ൧൧൦൦ 

. ഗ്രാമ പുനരുദ്ധാരണദമ്ു.” 

വശ്ൂതൊരു രാജ്യത്തിലേയും ജനുസമുദായത്തിനെ. 

വട്ടല്ല അവിടത്തെ കഷകന്മാരാണു*. തിരുവിതാംകൂറിലെ 
ജനങ്ങളില് ഭൂരിപക്ഷവും കൃഷി ഉപജീവനുമാര്ഗ്ഗുമായി 

നി തന്നെ. നമട്ടിന്െറ നന്മയും ഐശ്വയയു 
ത്തിനും സുഖത്തി൯ം ങിദാനുമായ പ്രധാനതൊഴില് കൃഷി 
യത്രേ. രാജ്യത്തിന്െറ സുസ്ഥിതിയും പുരോഗമനവും കഷ 

കരുടെ സങ്മേതങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഐശ്വയ്യപൃള്്മായ 
ജീവിതത്തെ ആത്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന തത്വം ഇന്നു് 

എല്ലാ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലും അംഗികൃതമായിട്ടുണ്ടു്. 
ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികളനുസരിച്ചു” ഏതുപ്രകാരമാണു. 



ഗ്രാമ പുനരുദ്ധാരണം . ൫൩ 

ഗ്രാമി ണജീവിതം പുനസ്സംഘടിച്ചിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതു” എല്ലം സ പ്പ ല് 
രാജ്യക്കാരെയും അഭിമുഖികരിക്കുന്ന ഒരു വിഷമ പ്രശ്നം 

തന്നെയാണു്. 

പ്രാചിനകേരളത്തിലെ ഗ്രാമിണജീവിതസംവിധാന് 
ങ്ങളും സൌകഠ്യുങ്ങളും കാലത്തിന്െറ പോക്കില് ശിഥില 
്ങളായി. പുതിയ പിരഷാക്കാരത്തിന്െറ തള്ളല്കൊണ്ടു 

പഞ്ചായത്തും കരനാഥനും കളരിയും പരിഷയും ക്രട്ടവും 
മറവമെല്ലാം നമുക്കു നഷ്ടമായി. കേരളസംസ്ത്രാരത്തിന്െറ 
ഈ പഴയ നേട്ടങ്ങഠം വിക്കെടടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇന്നില്ലാ 
യിരിക്കാം; ഒരുപക്ഷെ ആ പൃൃവസയമാഗ്യത്തിലേക്കു തിരി 
ച്ുപോകുന്നതു സാദധ്യവുമല്ലായിരിക്കാം. പഴയ ക്രട്ടരെല്ലാം 

പോയി പുൃതുവേഷക്കാർ ഇന്നു” ഏവിടേയും സ്ഥാനും പിടി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. ചൈതന്യം നശിച്ചു മുരടിച്ച ഗ്രാമിണജിവി 

തത്തെ കാലോചിതമായി സജീവമാക്കേട്ടതു ഒരു അതി 

പ്രധാനമായ കായ്യമാണു്. അതിലത്രേ ഒരു നവയുഗ 

ത്തിനെ അരുണോദയം. അതത്രേ നാട്ടിന്െറ “ഭാവി 

“ശ്രേയഃ പിതുനശകനും'. [൦ വിഷ രം 

ഒരുകാലത്തു സകല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേററത്തക്ക 
എല്ലാം സൌകയ്യങ്ങളോടും ക്രടിയ ഗ്രാമങ്ങം പഴയ സംസ്കാ 

രത്തിന്െറ, വിളനിലമായി പ്രശോഭിച്ചിരുന്നു. ജീചിതസം 
പൂള്്ത ഗ്രാമങ്ങളില് അന്നു കുടികൊണ്ടു. അവ അന്നു 

സമുദായജിവിതത്തിന്െറ കേദ്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. സുഖവും 

സമാധാനവും ഗ്രാമീണുജനങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 



ചി ഭമ്പതാംപാഠപുസ്സകം 

ഏറിയ നാളായി വളന്ന സംഘടനയും സംവിധാനങ്ങളും: 
ആകപ്പാടെ പൊട്ടിത്തകുന്നു; ത നശിപ്പില്ലഃ ഐശ്വ 

യ്യുത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു. ഇന്നത്തെ ദൈ: ന്്യസ്ഥിതി ആ പഴയ 

ആണിക്കല്ലുകഠം ഉടഞ്ഞുപോയതിനെറെറ ഫലമാണു". ഗ്രാമി 
ണജിവിതത്തെ പുതിയ കുരുവിനൊത്തവണ്ണ്ണം ഉടച്ചു 

വാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു” ഏതുവിധത്തില്, ആരാണു 

നടത്തേണ്ടതെന്നുള്ള താണു: ഇന്നത്തെ ചിന്ത. പണ്ടത്തെ 

ഗ്രാമസഭേ,തങ്ങം നാമാവശേഷമായതോടക്രടി കൃഷീവലന് 

കണ്ണ്ണീരും കയ്യുമായി; അയാളുടെ വരവു കുറഞ്ഞു; ശക്തി 

ക്ഷയിച്ചു. സുഖമെന്നതു കണികാണുവാന്പോല്ം ദാരിദ്ര വ 

ത്തിന്െറ അടിത്തട്ടിലെത്തിയ അയാഠംക്കു സാധിക്കയില്ലെ 
ന്നായി. ഇങ്ങനെ കീഴടിഞ്ഞ കഷകനു പഴയ ഉച്പസ്ഥിതി 
വീണ്ടെടുക്കുവാന് ഒരു ഭഗീരഥപ്രയത്നം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട 

തുണ്ടു”. ഇന്നത്തെ സ്ത്ഥി തിഗതികഠംക്കനുരൂപമായി പരി: 
ഷകൃതമായ കൃഷി, സഹകരണംകൊന്ടുളൂള ഉല്പ്പാദനം, ധന 

സഫായും, വിതരണം, വിക്രയം, കുട്ടില്വ്യവസായങ്ങം, 
ആരോഗ്യരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവകളാല് ഗ്രാമീണ 

വിതം എത്രമാത്രം സുഖകരമാക്കാമെന്നു ചുരുക്കമായി 

പ്രസ്താവിക്കും. ഗ്രാമജിവിതത്തിനെറ പുനഡസ്സുംഘടന 

സാധിക്കുന്നതിനു ഈ മാര്ഗ്ഗുങ്ങളാണു” എല്ലായിടത്തും അനു 
വത്തിച്ചുവരുന്നതു്. 

ഗ്രാമങ്ങഠം ആധുനികപരിഷ്ട്രാരത്തിന്െറ ആടിമപ്രവം 

ഫത്തില് വിസ്മൃതങ്ങളായി . നവിനയന്ത്രങ്ങളും വ്യവസായ 
പരിവത്മനുവും നഗരങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയ്യ്ച വളമിട്ടു. പട്ട 



ഗ്രാമ പ്ദവങ്ങ്ാരങ് ൫൭ 

ണങ്ങളുടെ ഐശ്വയ്യവും മഹിമയും എല്ലാവരേയും വിഭൂമി. 

പ്പിച്ചു. നാട്ടുന൩ങ്ങളില്ന്ിന്നു കരൂട്ടംക്രട്ടമായി ആളുകറം 

നാഗരങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചു. ഭരണനയങ്ങറംപോലും നഗര 

ങ്ങളുടെ താല്പയ്യങ്ങാംക്കനുസരിച്ചുമാത്രം രൂപവഭവുംരിച്ചു. 

എന്നാല് അധികം താമസിയാതെ ഇതിന്െറ ദുരന്തഫല 

ഞ്ങാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട. ശരിരം മു?ുവ൯ അനുനിമിഷം 

മാത്രം സഞ്ചരിച്ചാലുണ്ടാകുന്നപോലെയുള്ള ഒരു അസ്വാ 

സ്ഥ്യംനാട്ടിനേയും ബാധിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞു പട്ട 

ണങ്ങളില് ധനവ്യം സുഖവും തേടി തമൂളിക്കയറിയ ജനതതി 

൫32 
മണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട രക്തം ഏതാനും ഭാഗങ്ങളില് ൪ 
_-- റി 

അനാശാസ്യമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, ജീവിതമത്സരം, പ്രവൃ 

ത്തിരാഹിത ത്യം; മുതലായ രാജ്യകന്ടകങ്ങളായ പുതിയ ഇതതി, 

ബാധകളേയും അനേകം വൈഷമ്യമേഠിയ ന് 
ശനങ്ങളേയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോഴാണു വിസ്മൃതിയിലാണ്ടി . 

രുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങുകയെന്ന മുറവിളി പാശ്ചാത്യ 

രാജ്യങ്ങളില് ഉണ്ടായതു”. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പ്യോഴേക്കു 

നാട്ടുമ്പുറങ്ങളില് അന്ധകാരം വ ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു് 

എല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചു. ഭരണകത്താക്കളും സേവാസംഘ 
ങ്ങളും ഉഠംനാടുകളിലേക്കു കണ്ണ്ണോടിച്ചു. അനാസ്ഥകൊണ്ട്*, 

സമുദായജീവിതകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങറംക്കു വന്നുചേന്. 

താഴ്സ്യും വീഴ്ചയും കണ്ടും കേട്ടും മനുസ്സുമുട്ടി. ഉയര്ച്ചയ്യുഛള 

വഴികഠം ഓരോന്നും ഉറ൨. നോക്കിക്കൊങ്ടട ഗ്രാമിണജീവി 

തത്തെ ഒന്നുടച്ചുവാക്കവാ൯ പ്രാരംഭപരിപാടികഠം സ്വീകൃത. 
ങ്ങളായി. ഇതാണു പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണുപയന* 

1൧൧൭൭൦൯൪ 



൫൭൫൬ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

സംഘടനയുടെ ഇന്നത്തെ നില. ആ കോലാഫലത്തിന്െറ 

അവസാനം ഇന്നുമാരും കണ്ടവരില്ല. കി 

ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമിണന്െറ അവശതകറം അസുംഖ്യ 

ങ്ങളാണ്”. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആധിപത്യം സുസ്ഥാപിത 

മായതോടുക്രടി ഗ്രാമങ്ങളില് വിജയപൃവം നടന്നുവന്നിരുന്ന 

(കൈത്തൊഴിലുകഠം അസ്തമിച്ചു. മഞ്ചെസ്റ്ററിലേയും ലമാ 
ഷയറിലേയും ഉല്പ്പുന്നങ്ങംക്കു ഭാരതം ഒരുപ്രധാനു കമ്പോള 

_മായിത്തിനു. യന്ത്രത്തിനോടെതിര്ക്കുവാന് ശക്തിയില്ലാതെ 
ഭാരതിയ കടില്വ്യവസായങ്ങം അചിരേണ നിലച്ചു. ഭരണ 

സംബന്ധമായി ഏപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനുക്ങ0ം ഗ്രാമ 

ങ്ങളിലെ പഴയബന്ധങ്ങളേയും സംഘടനകളേയും ശിഥില 

മാക്കി. ഏതു ഗ്രാമത്തിലും ഇന്നു ഭയങ്കരമായ ദാരിദ്യം നട 

.മാടുന്നു. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ഇതു 

തന്നെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളേയും അവ 

യുടെ സാഭദ്യതകളേയും വേണ്ടവിധത്തില് ഉപയോശിക്കുന്ന 

തിനു കഷകനു' ഉത്സാഫമില്ല.് “അമിതമായി വദ്ധിക്കുന്ന 

അനസാഖ്യയും മൃഷിയെമാത്രം പ്രധാനാവലംബമായി കരുതി 

യുള്ള പ്രവഠ്തനവും। ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികാചകഷ്ത്തിനു 
നിഭാനുമാണു്. കഷകനെറ അശാസ്്രരിയമായ മൃഷിസംപ്ര 
ദായങ്ങളും അമിതവ്യയശിലവും ആലസ്യവും മറവം ഈ ഭര 

വസ്ഥയയക്. വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദാരിദ്രൃത്തിലാണ്ടെ കിടക്കുന്ന 

കഷകനെറ ഭന്നിവാരമായ കടബാഭധൃത മുന്നോട്ടുള്ള ഗമ 

നത്തെ തീരെ തടത്ഞ്ിരിക്കുന്നു. അടിയന്തിരങ്ങംക്കും ആഭ 

' രണങ്ങറംക്കും സന്താനങ്ങളുടെ ഉപരിയിദ്യാഭ്യാസത്തിനും 



ഗ്രാമ പുനരുദ്ധാരണം ൫൭ 

നിലവിട്ടു ചെയ്യുന്ന ചെലവു ഗ്രാമിണരെ അധഃപതിപ്പിച്ചു 

“കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതികറം 

കൊണ്ടും രോഗങ്ങ൦ം സുലഭങ്ങളാണ്ട്. സാംക്രമികരോഗ 

അറം പലപ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിനു കൊന്നൊടുക്കുന്നതു 

ക്രടാതെ, ഗ്രാമിണജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പാടെ നശി 

പ്പിക്കുന്നു. പട്ടിണിയും. പരിവട്ടവുമായി കഴിക്കുന്ന കഷകനു 

സാമാന്യം പോഷകമായ തആആഹാരം സമ്പാദിക്കുവാനോ, 

'തുചിയായി വസ്്ര്രമധാരണം ചെയ്യുന്നതിനൊ, കാറവം വെളി 
ച്ചവും വേണ്ടപോലെയുള്ള ഗൃഹങ്ങളില് നിവസിക്കുന്ന 

തിനൊ നിവൃത്തിയില്ല. ഇങ്ങനെ ദുരിതത്തില് കിടന്നു വല 

യുന്ന ഗ്രാമിണനെറ ശനിദശ അവസാനിപ്പിച്ചു സുഖത്തി 

“ലേക്കു നയിക്കുവാന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണു് 

ഇന്നത്തെ ഒരു മഹാപ്രശ്നം. പ് 

ഗ്രാമിണപുനഃസംഘടന പ്രധാനമായി സാമുദായികം, 
രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, കായികം, മാനസികം, ബുദ്ധി 

സ്തൃശകം എന്നി ആവ വിഭാഗങ്ങളിലാണു പ്രവത്തിക്കുന്നതും 

പ്രവത്തിക്കേണ്ടതും. ഗ്രാമിണജിവിതത്തിന്െറ വിവിധവശ 

ങ്ങളെ സ്തൃശിക്കത്തക്കവിധം സംഘടന ചെയ്യ്േങ്കിലേ ശരി 

യായ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകയുള്ള. പാശ്ചാത്യരുടെയിടയില് 

സമുദായത്തിന്െറ മൂലകേന്ദ്രമായി വ്യക്തിയ്ക്്കാണു ന്താ . 

കൂളതു“. എന്നാല് പൌരസ്ത്യാദശങ്ങറം പ്രകാരം ക്രട്ടകടും 

'ബത്തെയാണു', വ്യക്തിയെയല്ല, മൂലകേന്ദ്രമായി പ ളിമണി 

ക്കുന്നതു“. പാശ്ചാത്യസംസ്മരാരത്തിന്െറ പ്രാഭവംകൊണ്ടു; 



1] ബമ്പെതാംപഠാപുസ്ലകം 

കടുബേശക്തിക്കു ഗണ്യമായ ഹാന്ദി വന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തി 

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും അവരുടെയിടയില് ലദി 

ച്ചിടടുമള പ്രാമാണ്യവും, ദൌതികൈശ്വര്യം കൈവരുത്തുന്ന 

തിനു വ്യക്തിക്കു കൂടുതല് സെരകര്യവും താല്പര്യവും ഉണ്ടെ 

ന്നുള്ള ധാരണയുമാണു” ഇതിനു പ്രധാനഫോേതുക്കഠം. തആളോ. 

ഫഹരിഭാഗം വേണമെന്നുള്ള മുറവിളി ഇന്നു” എവിടേയും 

കേഠംക്കാനുണ്ടപ്പോ. സമുദായത്തെ വ്യക്തികളും കുടുംബവും 

ആയുള്ള നിീരന്തരമത്സരരംഗമാക്കിത്തി ക്കാതെ ആശാസ്യയ 

മായ ഒരു സാമുദായികഘടന ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടു". 

രാഷ്ണരീയമായ. സംഘട ഗ്രാമപ്പുഞ്ചായത്ുതുകഠം എപ്പം 
ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചു സാധിക്കാവുന്നതാണു്. പഴയ 

കാലത്തു മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ സമിതികഠം നിലനി 

ന്നിരുന്നു. ഗ്രാമീണക്ക സ്വയംഭരണശിലവും പെരരബോധ 

വും നല്കുന്നതിനു ഗ്രാമപ്പുഞ്ചായത്തുകഥം വളരെ ഉപക 

രിക്കും. പൊതുനന്മയെ ലാക്കാക്കി സവശക്തിയും ഉപയോ. 

ഗിച്ചു പ്രവത്തിക്കുന്നതിനു ഗ്രാമീണനു" ഇതുകൊണ്ടു സരക. 
ര്യം ലഭിക്കുന്നു. വെ പ്രാദേശിക വിക്ഷണകോണവും 
വരഗ്ലീയമനസ്ഥിതിയും വെടിഞ്ഞു ക്ഷേമകരമായി പ്രയത്തി 

കടന്നതിനു ഗ്രാമപ്പയഞ്ചായത്തുകഠം ഗ്രാമിണരെ പരിശീലി 
പ്പിക്കും. ബറോഡാം, കൊച്പി മുതലായ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലും 

ബ്രിട്ടിഷിന്ത്യായിലും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകഠം അഭിനദ്ദനിയ. 

മായ പ്രവത്തനം നടത്തിവരുന്നുണ്ടു്. എല്ലം ഗ്രാമങ്ങളിലും 

പഞ്ചായത്തുകറം ഏപ്പെ[ട്ടാല് ദേശീയസംഘടന തീച്ചയായും 

' അതുകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതാണു്. ഗ്രാമകായ്യ്യങ്ങളെല്പാം 



നി ൦ നക്തം 

ഗ്രാമ പുനരുദ്ധാരണം ഭന് 

പഞ്ചായത്തിന്െറ മേല്നോട്ടത്തില് വി ട്ടകൊടുത്താല് ഗണ 
നിയമായ അഭിവൃദ്ധി സംജാതമാകാതെയിരിക്കയില്ല. പഞ്ചാ 
യത്തുകഠംകൊണ്ടു മാത്രമാണു? ഗ്രാമിണനു, സ്വാത്രയശ 

ക്തിയും ആത്മവിശ്വാസവും പൊതുക്ഷേമത്തെ നോക്കി 

പ്രവത്തിക്കുന്നതിനുളള പ്രാഗത്ഭ്യവും പൌരബോധവും 
ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ൬ 

ന്ന്. 

൧ ന് മ്പത്തികപദ്രതികളിലാണു ഗ്രാമീണപുനരുദ്ധാരണ 

ശ്രമം കേന്രിഭവിക്കേണ്ടതു”. കഷകനെറ സാമ്പത്തികാപ 

കഷം നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങളില് സകലരു 

ടേയും ത്രദധ സവിശേഷം പതിയേണ്ടതാണു*. ജപ്പാന് 

മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ രാഷട്രീയ സംഘടനയോടൊത്തു 
തന്നെ ധനപരമായ ഘടനുക്രടി അവര് നിവഹിച്ചു. കഷക 

നെ നിത്ൃദാരിദ്വും ജൂണബാഭ്ധയതയും മാറരന്നതോടുക്രടി 
മാത്രമേ സുഖഹമ്മൃത്തിന്െറ കവാടം തുറക്കുകയുള്ളൂ. ഒന്നാ 

മതായി, കൃഷിതന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ രിതിയില് നടത്തുന്നതു” 
എത്രമാത്രം ആദായകുരമായിരിക്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. 

പഴയ ഉപകരണങ്ങളും രീതികളുമാണു* ഇന്നും കര്, 

ലംബിച്ചുവരുന്നതു”. ജനങ്ങളുടെ അതിപ്രധാന വ്യവസായ 
മായ കൃഷി പരിഷകൃതവും ശാസ്ത്രീയവുമായ മാഗ്ലുങ്ങളില് 

ആധൂനികോപകരണങ്ങളോടുക്രടി നടത്തുന്നതുതന്നെ ഗ്രാമി 

ണന്െറ സാമ്പത്തികാഭ്യദയത്തിനുമ്ള രാജപാതയാഞ്ഞ്. 

വിശേഷിച്ചു ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ നമ്മുടെ നാട്ടില് സകല 

ഭൌതികൈശ്വര്യങ്ങളും മിക്കവാവം കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചി 

നടത്ത് 



രി... യം. രം... 

ട്ടറി പം... ന്യം. ക്തം. ഫ്ര... 

൬0 ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ത്കം 

രിക്കുന്നു. ഇപ്പോഠം കൃഷിചെയ്യാതെ തരിശായി കിടക്കുന്ന 
സ്ഥലത്തുകൂടി . എന്തെങ്കിലും കൃഷിചെയ്യാം. വിള 
വുകളെ ശാസ്ര്രിയമായ വളങ്ങറം ഉപയോഗിച്ചു ധാരാളം 

വദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാന്. ശാസ്ര്്രിയമായി മണ്ണു പരിശോ 

ധിച്ചു" അവയ്യംക്ള കുറവുകഠം വളംചേത്തു പരിഹരിക്കാം- 

ആയ്ലനികോപകരണക്ങളും വളങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു കൃഷി 
യിറക്കുന്നതായാല് എത്രമാത്രം ആദായകരമായിരിക്കുമെന്നു 

ഗ്രാമീണര് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഉഴവു ശരിയായി നടത്തുകയും, നല്ല വിത്തുകഠം പാകുന്നതില് 
ശ്രദ്ധിക്കുകയും, ജലസേചനമാര്ഗ്ഗങ്ങം കണ്ടുപിടിച്ചു” യഥാ 

കാലല് വെള്ളം വെക്കുകയും, വഷപാതംകൊണ്ടെ ലഭിക്കുന്ന 
ന യാം, 

! വെള്ളത്തെ കളയാതെ സംഭരിക്കുകയും, അതിന്െറ വിനിമ 

യത്തില് ക്രടുതല് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കയും ചെയ്താല് കൃഷി 
കൊണ്ടുള്ള ഉല്പാദനം തിച്ചയായും വളരെ വദ്ധിക്കാതിരിക്കു 

യില്ല. പരസ്സുരസഹായസംഘങ്ങംക്ക്' ഇക്കാര്യങ്ങളില് 

കായ്്ക്ഷമമായി പ്രവത്തിക്കുന്നതിനു സെരകര്യമുണ്ടു. ജല 
സേചനത്തിനും മറവം ആവശ്യമുള്ള യന്ത്രങ്ങളും തുപകരണ। 

ങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നതും അവയെ യഥാവസരം ഉപയോഗിക്കു 

ന്നുതുംമറവം സഫഹകരണസംഘങ്ങംക്കു” സമത്ഥമായി ചെ 
വാന് സാധിക്കും. പരസ്പരസഹായതത്വമനുസരിച്ചു വിപുല 

മായ തോതില് കൃഷിയിറക്കുന്നതു പ്രത്യേകം ലാഭകരമാണ്ട്. 
ചെറിയ പ്വണ്ഡങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്ത വരുന്നു രിതി ഭൂവ്യയ 

ത്തിനും നങ്മത്തിനും കാരണമാകുന്നുണ്ടു". കന്നുകാലികളെ 

റ വദ്ിപ്പിക്കുന്നതിലും യു ഗ്രാമിണനെ വളരെ 



ഴ് 

ഷ് റ ഗ്രാമീണനെറ ജൂണബാദ്ധൃയത പരിഹരി; നിനു 

ന 

നി 

ന്മ 

ഗ്രാമ പുനരുദ്ധാരണം ൬൧ 

ചം 

കുറഞ്ഞ പലിശയ്യ്ഛ ഭൂമിയുടെ ഈടിന്മേല് ഭിര്ഘകലേ 

വാ്ത്ുകഠം കൊടുക്കുന്ന ഭൂസ്വത്തുജാമ്യബാങ്കുകറം സ്ഥാപിക്കു 

ന്നതു പ്രയോജനകരമാണു”. ഏതാനും ഗ്രാമങ്ങറം ഒന്നിച്ചു 

ചേന്൯൦ ഈ രീതിയിലുള്ള ബാങുംവ്യാപാരം ഏപ്പെടുത്തുന്നതു 

കഷകന്െറ പഴയ കടങ്ങറം തീഷ്ന്നതിനു സെരകര്യമു 

ണ്ടാക്കും. ആതുപോലെ അയാളുടെ ദൈനന്ദിനാവശ്യങ്ങം 
നിറവേറുന്നതിനു പ്രതിഗ്രാമം സഫകരണസംഘങ്ങം 

സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. വിളവുകഠം ശേഖ 

രിക്കുന്നതിനും വില കയവന്നതുവരെ കാത്തിരുന്ന്” അവജയ്യെ 

വിക്രയം ചെയ്യുന്നതിനും പരസ്റരസഫായസംഘങ്ങുള് 

പല സഹായങ്ങളും ചെയ്യുവാന് സാധിക്കും. ഒരു വ്ൃക്ത് 

ം യേക്കാഠം ആദായകരമായ വിധത്തില് സംഘങ്ങാംക്കു? ഇവ 

യെല്ലാം നിവഹിക്കാവുന്നതാണു*. ഗ്രാമീണരുടെ സാമ്പ 

ത്തികസംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചു” അതിപ്രധാനമായ ച 

മറെറാരു കാര്യമാണു കുടില്വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹി 
പ്പിക്കുകയെന്നുള്ളതു”. കഷകനു” ഒരാണ്ടില് ഏതാനും മാസ 

ങ്ങം മാത്രമേ കാഷികജോലികളില് വ്യാപ്പതനായിരിക്കേ 

ണ്ടതുള്ള . ബാക്കിയുള്ള സമയം വൃഥാ വ്യയം ചെയ്യാതെ, 

പട്ടുന്നിര്മ്മാണം, നെയ്ത്തു", കട്ടനിര്മ്മാണം, കോഴിക്കുഷി, 
തേനിച്ചവളത്തല്, പാല്വ്യവസായം, ആടുവളത്തല്, കയവ 

വ്യവസായം മുതലായ അനവധി ഉപതൊഴിലുകളില് ് 
പ്പെട്ട പരസ്സരസഹായപ്രസ്ഥാനത്തിന്െറയും വിട്ടു 

ക്ലുക്തി പ്രവത്തനത്തിന്െറയും സഹായത്താല് അഭിവൃദ്ധി 



൬൭൨ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ത്കം 

പ്രാപിക്കാം. കഷകവൃത്തിയുടെ അനുഗാമിയായ കൈത്തൊ 

ഴില് കൊണ്ടു മാത്രമേ സാമ്പത്തികാഭ്യൂഭയം ഗ്രാമിണനു 

സാധ്യമാകയുള്ളൂ. 

കായികപുനസ്സംഘടനയെപ്പുററിയടത്തോളം പ്രത്യേകം 

ത്രദധിക്കേണ്ടതാണു്. ഗ്രാമങ്ങറം വൃത്തിഹീനമായും രോഗ 

രംഗമായും തീന്നിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണനു ശരിയായ വൈദ്യ 

സഹായം ചെയ്യുന്നതിനു പര്യാഏമായ ഏല്പ്യാടുകഠം എല്ലാ 

യിടത്തും അത്യാവശ്യമാണ്. മനുഷ്യന്ന് ആരോഗ്യമാണ് 

ഏററവും വലിയ ധനം. ഗ്രാമവാസികളെ ആരോഗ്യപ്രദ 

മായ ജിവിതം നയിക്കുന്നതിനു അഭ്യസിപ്പ്ിക്കാനുള്ള കടമ 

അഭൃസ്തുവിദ്യരായവര് പരിപാലിക്കണം. ശരിരശക്തി ഗ്രാമി 

ണക്ക തലമുറകഠംതോറം ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നു 

കൂളതിനു സംശയമില്ല. സുഖക്കേടു ദാരിദ്്യത്തേയും ദാരിദ്രം 

സ്റ്ഖക്കേടിന്ദേയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. വൈദ്യസഫായംകൊണ്ടു 

നിവാരണം ചെയ്യാവുന്ന രോഗങ്ങഥം ഗ്രാമിണനന്െറ മരണ 

ത്തിനും ശരിരശക്തിയുടെ ഗണ്യമായ കുറവിനും കാരണമാകു 

ന്നുണ്ട്. മരണനിരക്കു ഗ്രാമിണരുടെയിടയില് വളരെ ക്ര 

തലാണു“. മലമ്പനി, കാളറാ, അതിസാരം, മസൂരി, വയവ 

കടി മുതലായ നാനാരോഗങ്ങാം ഗ്രാമിണരെ വലയ്യുച്ഛന്നുണ്ടു്. 

വൈദ്യസഹായം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനംഒളില്ന്നിന്നു ഗ്രാമി 

ണനു സഹായം ലഭിക്കത്തക്കവള്്ും അവയെ വിപുലമാക്കേ " 

ണ്ടതാണ്”. സമത്ഥമായ ഒരു ഗാമശ്ുചീകരണപദാതി 

എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും നടപ്പിലാക്കിയാല് മൃത്യുവദനത്തില് 

നിന്നു പലരേയും രക്ഷിക്കാം. എല്ലം ഗ്രാമീണനും ഗൃഫപരി 



ഗ്രാമ പുനരുദ്ധാരണം ൬൩. 

സരങ്ങഠം കഴിയുന്നത്ര ശ്രചിയായി വെയ്യക്ഛന്നുതിനും, പൊതു 

ക്കുളങ്ങളും മറവം മലിനപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേ 
കം ശ്രഭ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു൦. മലമൂത്രവിസജ്ജനും കൊണ്ടു 

ഗുദപരിസരദോം വൃത്തിഹിനമാക്കാതെ അതിനു” ആരോ 
ഗ്ൃകരമായ ഛു; വ്ധയാടുകളും, ചപ്പും ങ്ങി 4 മറ൮൦ വളമാക്കി 

അരീക്കുന്നതിനുമൂള സമ്പ്യദായങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും നാട 
പ്്യില് വരുത്തുന്നതായാല് പൊതുജനാരോഗ്യം വദ്ധിചഓൊതിരി 

ക്കയില്ല. 

യ് ബുഭ്ധിശക്തിയുടെ പുന്മസംഘടനയെക്കുറിച്ചു പരിശ 

ചം ചില പ്രത്യേക സംഗതികളില് മനുസ്സ്റിയുത്തേ 

ണ്ടതായുണ്ടു്. ഗ്രാമിണരു ലഭിക്കേണ്ട വിജ്ഞാനം അയാഠാക്കു 

പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില് പ്രയോജനകരമായിത്തിരത്ത 
ക്വന്ത്്ും സല്കപ്പെടേണ്ടതാണ്ഞ്. വിട്ാഭ്യാസരിതിയ്യുചം 

' ഗ്രാമീണരുടെ ആവശ്യത്തിനും തമ്മില് ശരിയായ പൊരുത്ത 

.മുണ്ടൊടമിലേ അതു ഫലപ്രദമാകയുള്ളൂ. പൊതുശ്രേയ 

സ്ത്ര്നെ ലാക്കാക്കി ഗ്രാമീണ വിദ്മാഭ്യാസപരിപാടി രൂപ 

വല്ക്കരിക്കേണ്ടതാണു്. ഗ്രാമീണവിഷയങ്ങാംക്കു ക്രടുതല് 

പ്രാധാന്യം ആ പദ്ധതിയില് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇര ഉദ്ദേ 

ടി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും “കമ്യൂണിററി സ്ത്രൂളുകരം? 

സ്ഥാപിച്ചാല് അവിടെയുള്ള ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളുടെ 

എല്ലാവിധ ജഞാനസമ്പാദനമാര്ഗ്ഗങ്ങളും സിദ്ധാമാകം, 
ഇതിനും പുറമേ, വായനശാലകഠം, ചലച്ചിത്ൃങ്ങാം, 

.പ്രക്ഷേപിണി എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടുക്രടി ഗ്രാമി 



൬൪ ഭമ്പതാംപാഠപുസ്ത്കം 

ണനെറ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്ല്യാരികവുമായ ജീവിതരീതി: 

ഉയത്്തുവാന്, സാധിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രാമീണസ്ക്രുളുകളോട. 

നുബന്ധിച്ചു മാത്ൃകാത്തോട്ടങ്ങളും കുടില്വ്യവസായ പ്രദര്ശ 
നാസംവിധാനങ്ങളും ഏപ്പെടുത്തുന്നതു പ്രത്യേകം ഉപയോഗ 
പ്രദമായിരിക്കും. പ്രാചീനവും ആധുനികവുമായ ജ്ഞാന 

ശകലങ്ങളെ ക്രട്ടിയിണക്കി ബുദ്ധിസംസ്കാരത്തെ സുസംഘടി 
തമാക്കുന്നതിനാണു പരിശ്രമിക്കേണ്ടതു?. 

[: | മാനസികമായ പുനഃസംഘടനയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേ 

ടം ഗ്രാമീണനു" ഇന്നു” അത്യവശ്യമായിരിക്കുന്നതു" 
ആത്മവിശ്വാസവും സ്വാശ്രയശക്തിയും ഈജ്ജസ്വലതയും . 

ആണു. വാസ്തവത്തില് പ്രവത്തനമാര്ഗ്ഗുമല്ല, പ്രവത്തന 

തല്ലുരതയാണു ഗ്രാമീണനുണ്ടാകേണ്ടതു". 4:വേണമെദില് 

ചക്ക വേരിലും കായ്യുചഛം"? എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല ഗ്രാമിണനെ 

സംബന്ധിച്ചു പ്രത്യേകം അത്ഥവത്താണു“. ഉത്സാഹവും. 

ചൊടിയുമുണ്ടെങ്കില് ഇന്നത്തെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ 

യില്തന്നെ പല കായ്യയങ്ങളും സാധിക്കാം. മനസ്സുള്ള പക്ഷം 
ധനദൌര്ല്പദ്യമുണ്ടെദംിചും ഗ്രാമിണപാതകറം ശ്തുചിയാ 

ക്കുക, മുതലായ പല സംഗതികളും ചെയ്യുവാന് ഗ്രാമീണനു. 
കഴിയും. പരിശ്രമശിലവും ഈജ്ജസ്വലതയും വീണ്ടെടു. 

ത്താല് മററനുഗ്രഹങ്ങാം പുറകേ എത്തിക്കൊള്ളം. മനു 

ഷ്യ൯ നിയതിയുടെ ഒവെവും കളിപ്പുംവയാണെന്നും വിധിച്ച. 
തൊക്കെ അനുഭവിച്ചേ തീരുവുള്ളൂവെന്നും അന്ധമായി 

വിശ്വസിച്ചു", ആലസ്ൃത്തിലാണ്ടുകിടക്കുന്ന ഗ്രാമീണന് 

ഒരു നവ ചൈതന്യം ഉണ്ടാകണം. ഉത്സാഹത്തിനും പരിത്രര. 



ഗ്രാമ പുനരുദ്ധാരണം '  സുഭം 

മത്തിനും അനുസരണമായിട്ടംണു ജീവിതവിജയവും സുഖവു. 

മെന്നുള്ള വിശ്വാസം വേരുദല്വാല് ഗ്രാമിണന്െറ ഭാഗ്യം 

തെളിയും. ഗ്രാമജിവിതം ശോഭനവും ഉയജ്ജസ്വലവും ക്ഷേമ. 

പ്രദവുമാകണമെങ്കില് മാനസികമായ പുനഃസംഘടനയില്.. 
ക്രടുതല് ശ്രദ്ധ പതിപ്പ്ിക്കേണ്ടതാണു'. 

ബഹുമുഖമായ ഗ്രാമപുനരുദ്ധാരണതശ്രമങ്ങറം നടത്തേ. 

ണ്ടതു ഗവബചെ൯റിനെറ മാത്രം ചൃമതലയാണെന്നുള്ള 

ധാരണ പരിത്യജിക്കേണ്ടതാണു”. ഗവണ്മെന്റിനെറ സഫാ. 

യവും സഹകരണവും ഈ വക ശ്രമങ്ങളില് അത്യാവശ്യമാ . 

ണെങ്കിലും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവജനങ്ങംക്കു പലതും പ്രവ 

ത്തിക്കുവാ൯ സാധിക്കും. ഓരോ ഗ്രാമത്തിലുള്ള വിദ്യാസമ്പ 

ന്നന്മാരും ഉത്സാഫികളുമായ ഏതാനും യുവജനങ്ങഠം ഒന്നിച്ചു 

ചേന്നു സേവകസാഘമായി സംഘടിച്ചു പ്രവത്തിക്കുവാന് 

സന്നദ്ധരായാല് പ്പെട്ടെന്നു്” ആശാസ്യമായ ഫലോദയം . 

ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മാത്താണ്ഡത്തും ഉള്ളന്തൃരും മറവും. 

വൈ. എം. സി. ഏ, മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങറം ഗ്രാമപുനരു.. 

ദ്ധാരണശ്രമങ്ങഠം വിജയകരമായി നാടത്തിവരുന്നുണ്ടു. സമു. 

ദായസ്വനത്തി നായി യുവജാങ്ങുഠംക്കു ചെയ്യാവുന്ന കായ്യ 

അം അനുവധിയത്രേ. കുടിയിടകളിലെ കലഹങ്ങറം പറ. 

ഞ്ഞൊതുക്കുക, ജാതിമത്സരം നശിപ്പിക്കുക, ദുവ്യയം നിയ 

ത്ത്രിക്കുവാ൯ പരിശിലിപ്പിക്കുക മുതലായ പല കായ്യ്യങ്ങളും 

യുവജനങ്ങംക്കു ച്ചെയ്യുവാ൯ കഴിയും. ഗവണ്ടെന്വം യുവ 

ജനങ്ങളും സഭമക്കളിയ്യു" തആത്മാത്ഥതയോടുക്രടി പ്രവൃത്തി 
രംഗത്തിലേക്കിര്ങുണത്തായാല് ഇന്ന നരകമായിരിക്കുന്ന.. 

ല് 



൩൩ ഒമ്പതാംചാഠപുസ്തകം 

ഗ്രാമം നാളെ സ്വ൪ഗ്ഗമാകും. സുഖവും സംതൃഹ്തിയും ഗ്രാമി 

: ണനു ലഭിക്കും. രാജയശ്രേയസ്സു” ഉത്തരോത്തരം വര്ദ്ധിക്കും. 

യുവാവായ നമ്മുടെ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ മഹ 

അിയാദശം ഫലപ്രാഫ്ലിയിലെത്തും. 

പാഠം ൧൧. 

4 മായാദീപവും ചലങ്ച്പ്ചിത്രവും. 

പൊതതുജന്ദാരോഗ്യവകപ്പ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പക 

.ച്യവ്യാധികളെപ്പുററി ജനുസാമാന്ദ്യത്തിനു പ്രയോജനകരമായ 
ജ്ഞാനം നല്കുന്നതിലേക്കായി നാട്ടില് പലേടത്തും മായാ 
ദിപപ്രദര്ശനങ്ങം നടത്താവണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി നിങ്ങം 
ക്കറിയാമല്ലൊ. കട്ട്്റാടിയില് വരച്ചവയും വള്്്ുപ്പകിട്ടോട 

ക്രടിയവയും ത്തയ ചിത്രങ്ങളെയാണു” അവര് സാധാരണ 

മായി ഇതിലേക്കുപയോഗിക്കുന്നതു. ചിത്രങ്ങളെ വലുതാക്കി 
' വെളുത്ത ഭിത്തിയിലോ തിരസ്തുരണിയിലോ പരിപ്പിക്കുന്ന 
' രിണായി അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന മായാദിപത്തിന്െറ 

ഘടനയും പ്രവത്തനസംപ്രദായവും എങ്ങനെയാണെന്നു 

. നോക്കാം. മ 





൬൮൮ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകും 

എ. വരച്ചുണ്ടാക്കിയ ചിത്രം. 

ഡി. ദീപം. 

സി. മദ്ധ്യം കഴിഞ്ഞ. കട്നാടി. 
& തി 

ബി. പരിമാണവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ചിത്രം. 

മേല്ക്കാണുന്ന പരിലേഖത്തില് “എ” എന്നതാണു. 
വരച്ചുണ്ടാക്കിയ ചിത്രം. അതിനെയാണു വലുതാക്കിക്കാണി- 

ക്കുന്നത്ര”. ചിത്രത്തിന്െറ ഇടത്തുവശത്തായി കാണുന്നതു" 

അതിന്മേല് കഴിവുള്ളടത്തോളം പ്രകാശം ചെന്നു വീഴുന്നതി 

ഗായി ചെയ്തിട്ടുള്ള സജ്ജികരണമാണു, :ഡ്ധി" എന്നതു 

ശക്തിയേറിയ പ്രകാശം നല്കുന്ന ഒരുതരം ദീപമാണ്”. 

ദിപത്തില് നിന്നു പുറകോട്ടു പോയേക്കാവുന്ന രശമികളെ 

തടഞ്ഞുനിവത്തി മു൯പോട്ടുതന്നെ നയിക്കുന്നതിലേക്കു” ഉപ 

കരിക്കുന്നതാണു *സി” എന്ന മദ്ധ്യം കഴിഞ്ഞ കണ്ണ്ണാടി. ദീപ. 
ത്തിനും ചിത്രത്തിനും ഇടയ്യുച്ച പുറത്തോടുപുറം തിരിച്ചുവച്ചി 

രിക്കുന്ന രണ്ടു മദ്ധ്യോന്നതകാചങ്ങാം ദിപത്തില്നിന്നു പുറ. 

പ്പെടുന്ന പ്രകാശ രശമികളെ സംഭരിച്ചു മുന്നോട്ട വിടുന്നു. 

രശമികഠം ചിത്രത്തിനകത്തുക്രടി കടന്നു യന്ത്രത്തിനെറ. 



 മായാഭിപലും ചലല്ച്ചിത്രവും ൬൯ 

പ്രവേശലാരത്തില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള മദ്യ്യോന്നതകാച 
ത്തില്ക്രടി ബഹിര്ഗ്ഗുമിക്കുന്നു. ബി” എന്നുതു യവനിക 
യില് പതിയുന്ന പരിമാണുവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച (നളം) 

ചിത്രമാണു". 

മായാദീപം നിശ്ചലാവസ്ഥയില് മാത്രം പ്രദര്ശിപ്പി 
ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ ചലദവസ്ഥയില് കാണിക്കുന്നതാണു ചല 

നചിത്രപ്രദര്ശനും. അളുങ്ക” ഫിലിമുകറം (ിയിഠിര് വട) 
: .ആണു” അതിനുപയോഗിക്കുന്നതു'. 

ചലനുചിത്രപ്രദരശനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്ര 
ത്തിന്െറ പ്രവര്ത്തനരിതി മന്സ്സിലാകണമെങ്കില് നമ്മുടെ 

കട്്്ണുകഠംക്കുള്ള ഒരു സ്തഷ്ണിവൈചിത്ര്ൃത്തെപ്പുററി അല്ല 
“മൊന്നു” അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു'. 

! ശ്വേതവമ്ള്്റുമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ അപഗ്രഥിച്ചാല് 
കിട്ടുന്ന പാടലം, ന്ദിലം, ഇന്ദ്രനീലം, ഹരിതം, പിംഗലം, 

പിഛിലം, ശോണം (ഡിവി റിം, 1൦, ൦, ലിയ 

ഗളം, ൭0) എന്നി സഫവഞ്ണ്റുങ്ങാംക്കു യോജിക്കുന്ന ചായ 
അം വാങ്ങി, അവയെ, വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഒരു തകി 
ടിന്െറ ഒരുവശത്തു” ഏഴു ഖണ്ഡങ്ങളിലായി പുരട്ടുക. കേന്ദ്രം 

“തൊട്ടു ചാപം വരെ ഇരുവശവും വ്യാസാഭ്ധപരിഗതമായിരി 
ക്കണം ഓരോ വൃത്തഖണ്ഡവും. ചായം പുരട്ടി ഉണക്കിയ 

ശേഷം ആ തകിടു ഒരു കറക്കു യന്ത്രത്തോടിണുക്കി അത 

ശിശ്രയത്തില് തിരിച്ചാല് സംവമ്ല്റ്റങ്ങം വെവ്വേറെ നമ്മുടെ 



൭൦ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

ദൃഷ്ണിയില് വരുകയില്ല. അവയുടെ സ്ഥാനത്തു ശ്വേതവള്്ത്ും- 
മാത്രമേ നമുക്കു കാണാന് സാധിക്കു. 

കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീക്കൊള്ളിയെടുത്തു ജ്വാല 

കെടുത്തി അതിശിഷ്ഷയം വട്ടത്തില് ചുഴററിയാല് ച്രാകാ 
രമായ ഒരു തിവളയം ഉണ്ടാകുന്നതായി നമുക്കു തോന്നി 
പ്പോകുന്നു. [ 

മേല്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളില് കാണുന്നതു്” ഒരുവക 

ദുഷ്ഠിദരമവും അതൊന്നിച്ചുള്ള മതിദ്രമവും മാത്രമാണു്. പാട 
ലന്ദിലാദിവണ്ണ്ണുങ്ങറം നശിച്ചിട്ടല്ല, അവയുടെ ഛായകഠം. 

നേത്രപടലത്തില് പതിയാഞ്ഞിട്ടുമല്ല, നാം അവയെ 

പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആയി കാണാത്തതു". തീവളയമുണ്ടാ 

യതു” ഒരു വൃത്തപരിണാഹത്തിന്െറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും 

ഏകസമയത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുക എന്ന ഗുണം അംഗാരക 
ത്തിനു സിദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടുമല്ല. ഒരു വസ്തരുവിന്െറ ഛായ 
നയനാപടലത്തില് പതിഞ്ഞാല് അതു” ഒരു സെക്കണ്ടിന്െറ 

പത്തിലൊരു ഭാഗം സമയത്തോളം പടലത്തില്തന്നെ . 

മായാതെ കിടക്കുകയും ആ സമയത്തിനകം അവിടെ പതി: 

യുന്നു ഇതര ഛായകതുമായീ യോജിക്കുകയും ചെയ്യും. സജ 
വണ്ണ്ണങ്ങളുടെ സമ്കലനത്താര് ജാതമാകുന്ന ശ്വേതവര്ണ്ണ്ണം 

മാത്രം നമുക്കു ദൃശ്യമാകുന്നതും അംഗാരകം വൃത്താകാരത്തിലാ 

ണെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നതും അതുകൊണ്ടാണു”. 

യവനികയില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെടന്ന ചിത്രങ്ങറം സജി 
വങ്ങളാണെന്നും അവ ചപലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാണികഠംക്കു 



മായാദീപവും ചലതല്ച്ചിതവും ൭൧: 

തോന്നുവാനുളള കാരണമെന്താണെന്നു നോക്കാം. ഒരാഠം- 

മാത്രം ചെയ്യുന്നതോ, അന്നേകമാളുകഠം ഒരേസമയം സംബ 
ന്ധിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു ക്രിയയുടെ അനുക്രമികമായ 

ഫോട്ടോകറം പ്രത്യേക ഛായാഗഫണയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു" 

ഒരു സെക്കണ്ടില് പതിനാറെണ്ണ്ണും വീതം എടുത്തു” ഒരു ചുരു 
ളില് ചുറവകയും പ്രദര്ശാനസമയത്തു” അത്രയും വേഗത്തില് 

തന്നേ അവയെ യന്ത്രസഹായത്താല് യവനികയില് പതി 

പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഛായകറം തുടരെത്തുടരെ അതി 
ശി്രൃത്തില് ഒന്നിനൊന്നു മീതെയായി കാണികളുടെ നയന. 
പടലത്തില് പതിയുമ്പോഠം ഓരോ ഛായയും പ്രത്യേകം 
പ്രത്യേകം ആണെന്ന ഭാവം മാവുകയും ഒരേ പ്രവൃത്തി തുടച്ച 

യായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന അനുഭവം അവക്ണ്ടാ: 
കയും ചെയ്യുന്നു, 

| ഒരു ചലനചിത്രം തയ്യാറാക്കുവാന് വളരെ സമയവും 

പ്രയാസവും പണല്ലെലവും വേണ്ടിവരുന്നുണ്ടു്. വിലയേ 

റിയ യന്ത്രസാമ ഗികഠം വാങ്ങിക്കണം. അവയെ ഉപയോ 

ഗിക്കാ൯ സമര്ത്ഥന്മാരായ ജോലിക്കാര വേണം. വിവിധ 

സംഭവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അതതു സംഭവത്തിനു 

അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു” അവിടെ പോയിട്ടു 

വേണം ഫോട്ടോ എടുക്കാന്, അത്തരം സ്ഥലങ്ങറം ഒരി 

ടത്തും കണ്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കില് അവയെ കൃത്രിമമായി തമ്ക്കാറാ 

ക്കണം. അഭിനയചതുരരും അതിധിരരുമായ നടിനടറ്മാ൪. 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. പവതശിഖരങ്ങളിലും വൃക്ഷാഗ്രങ്ങളിലും 

സഞ്ചരിക്കുക, കിഴുക്കാന്തുക്കായ പാറകളില്നിന്നും വിമാന. 



൭൨ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തുകം 

- ങ്ങളില്നിന്നും കിഴപോട്ട കതിച്ചുചാടുക മുതലായ അപകട 
സംപൃഷ്ണ്ണുങ്ങളായ പല വിദ്യകളും അവര് കാണിക്കേണ്ടി 
വരും. പ്രതിഫലമായി അവക്കു വലിയ വലിയ തുക്കം 
ശമ്ബളം കൊടുക്കേണ്ടതായും വരും. ഛായാചിത്രഗ്രാഹകന്൯ 

നല്ല മനോധമ്മമുള്ളവനും ധൈര്യശാലിയും ആയിരിക്കണം. 
ഏത്ത എത്ര അപകടസ്ഥാനങ്ങളില് ന്നിന്നുകൊണ്ടാണു* 

അയാഠം പടമെടുക്കേണ്ടിവരുന്നതെന്നു ആലോചിച്ചുനോക്കു 
വിന്. ശത്രുസംഘങ്ങളുടെ സംഘട്ടനത്തിന്െറ ഫോട്ടോ എട 
ക്കുവാനായി പിരങ്കിയുണ്ടക൦ം പാഞ്ഞുകൊങ്ിരിക്കുന്ന 

സ്ഥാനങ്ങളില് അയാഠം പോകേണ്ടിവരും. അഗ്നിപവതങ്ങ 
ഉടെ മുഖത്തിനു സമിപം ചെന്നു പടമെടുക്കേണ്ടിവരും. 

അഭിനയിക്കുവാന് അസാഭ്ധ്യങ്ങളായ പല അത്ഭുതപ്രവൃത്തി 
കളുടേയും പടം സൂത്രപ്പുണികഠം പ്രയോഗിച്ചു” എടുക്കുന്ന 
തില് ആണു: അയാളുടെ മനോധമ്മം പ്രകടിതമാകുന്നതു”. ] 

ചലനചിത്രപ്രട൪ശനം മനോവിനോദ സംദായകമാ 
“ണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. വലിയ കമ്പനി 
ക്കാരും വ്യാപാരികളും വില്ലുനയ്യക്ഛള്ള സാമാനങ്ങളെപ്പുറഠി 
“പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിലേക്കു: ഈര പ്രദശനത്തെ 
ഉപയോഗപ്പെടുത്ുന്നു. രോഗോല്പ്പത്തി, രോഗത്തിന്െറ 
വളക്, രോഗനിവാരണമാഗ്ലങ്ങഥം എന്നിവയെപ്പററി ബഹു 
“ജനങ്ങറംക്കു പ്രയോജനകരമായ 'അറിവു പ്രദരശനും വഴി 

യായി ആരോഗ്യ പരിപാല്ലന വകപ്പുകാ൪ കൊടുത്തുപോ 

രുന്നു. അധ്യാപകമ്മാരുടേയും അഭേദ്ൃതാക്കളുടേയും ജോലി 
സജിവവും ഉന്മേഷപൂണ്ണ്ണുവും ആക്കുന്നതിലേക്കു ചലന 
ചിത്രപ്രദശനും വളരെ നല്ൃതാണു”. 



ല്ലി 
4 ടു് മഞ്ഞ്ിന്െറ ബാധയഴകിന്നൊരു 'ഹാനിയല്ല/ റു 
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1) ൭; ര് 

ഥ് 'ദേവാനുഭാവധാരനത്തരടിക്കിലുണ്ട 

ഴ് 

1. 

ര 

[1 തി 

പാഠം ൧൨. 

ു ഹിമാലയപര്വതം ി 

(മേവുന്നു മാമല ഫിമാലയന്ദാമധേയന് 

 ആഴിക്കു രന്മിനുമിടയ്മം കിടക്കയാലി - 1; 0൯ പ്രേ 
 യൂഴിക്കരയ്തുളവു ചങ്ങലയെന്ന പോലെ. 

്  ഓ൬ത 

൧ 

സ പ ള് റൂ 
റിം കന്നായ് നായ”ചമച്ഛി: വനെയചച് പൃഥുചക്രവരത്ത 

ചൊന്നിട്ടു ഗേവേടിവില് നിന്നൊരു ഭൂവില്ന്ിന്നും, ഴ് 
റ് 

നന്നായ് കറന്നിട്ടവതിന്നു സുമേരു നില്ക്കേ, മ) 6൭ ൪.൦ 
രത്നം മരുന്നുകളുമാന്നിതു പലരങ്ങം റ പി 3 

൨ നി ി 

മഞ്ഞ്ജുത്വമാര്ന്ന ലം) പെവ. മലയ്മചച ന്ഥ 

ശുങ്ങുന്നു പോല് ഗ്രണഗഞണത്തിലൊരൊററ ദോഷ: 
(മങ്കം പ നളളലെന്ന പോലെ: 7 പ 

റ്പ്ല്്മതംമാകി കളിവേഷ്വിധിക്കൊരുക്കം 
ശര്, തു നല്ല മനയോ തനം 

രാഗം കലര്ന്ന മുകില് കാള. 

(സ്യിലേമിലിത്തിചചിലിട
ന. പ സ്ിയ്സി 

ന്ത് ലം ഴ് റ 

ലിം 

റ് കാട്ടാളരിങ്ങു നഖരന്ധ് മ ിസ്നേമ്യ നവി ത്തിയ 
[ ത്തെ മ ള്: മൃഗേദ്രമാഗ്ലം. വ; ച് ന ൽ റ 

് രി റ &; ി ച 1 ൦ ൂ ॥ 

ഹ് 7 ററ 

% ം 
കൊന്നോരു ററി കംഭതടാസ്ര്രിബിറദു 
'കോലുന്ന കാല ലടികഥം മഞ്ഞില് മറഞയപോതും 

൨ 



ളു വ 

ര്, 

ി ടു ൭൪ . പ എ്യ്യരം 

ര ള് മലം ര ഥി 
ര ൪ മേല്൭ രി ചാതുതുമടിവാരമതില് കളിച്ചു”, 

മെല്ലെ രാരി ചൊരിയുംപൊഴുതിങ്ങു സ്രിദ്ധാ൪ 

ന് മേവുന്നു പോല് വെയില് കലര്ന്ന മടിപ്പ്പില്. ൬, 

ി വൃത്തോരുഗഹവരമുഖം വഴി വീശിടുന്ന 
' നല്ത്തെന്നല് മോദന്സഷിമേളളിലുന ലം ര് 

ക എ ഗാനങ്ങഠം ചെറ്റുതിനൊരുങ്ങിന കിനാരക്മ 
് താനപ്രദാനമിവനേററതു തു: തോന്നും, ൭ 

ര, പകള ത് 
ം റയയാംക്കൊണ്ടു കേറിവരുമല്ിനെയിമ്കിര്യയന്; 

ല് 1 ഴു [ 26൮ 

) ന കി പ്പ 
[നി 

ടം [] നു യയ 

ര സ്സ രോര്ക്കാതെ ന... ഭേദ , ച 

കു വാലാട്ടി കട്ടയില്; നിലുയിന്., കി 
ഘി, റ (ചേലൊത്തി ടന്ന ചദ്ബാല ധിചാമരത്തോല് 

0 എ ചാഞ്ചൂടിടും ചമരിമാ൪ ശിഭിരാജനെന്നു പരു 

റി പേരിക്കറിരിക്കു പരമാത്ഥമത്രക്കിടുന്നു. ചു . ൯. 
൧ 

॥ ദ്വ 16 
ര്യ 

യ മുകാഠപ്പരപ്പി. 

പ്പെട്ട പ്രത്മി നിയിലര്ക്കനുണര്ത്തിട്ടന്നു 

യ് ഷി ഈപയര്ഷിമാടിലാ കുനിഞ്ഞു പറിച്ചെടു 
ഗ്ര ശേഷിച്ച മൊട്ടകളേയ്ി കരള ലി മ് 

! എ. ആര. രാജരാജവമ്മ ഡ്ധാകമാരും 



പാഠം ൧൪൭൭൮. 

ബാ വ്യാപാരഭ. 

ബാാഠകവ്യാപാരം ലോകത്തില് വളരെ പ്രാചീന 
കാലം മുതല്ലേം നടപ്പ്രിലായിയെന്നു ചരിത്രം നമ്മെഗ്രഫിപ്പി 

ക്കുന്നുണ്ടല്ലൊ. പക്ഷെ അതാവിദവിച്ച കാലത്തു നിരൂപി 
ച്ചിരിക്കുവംന്പോലും നിവ്ൃത്തിയില്ലാത്ത നാനാത്വവും ധമ്മ 

വ്യാഹ്ലിയും പ്രചാരവും ലോകാഭിവൃദ്ധിക്കനുസരണമായി 

അതിന് ഇപ്പോഠം കൈഡന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണു്അന്നുമിന്നു 

മുള്ള ഗണനിയമായ അത്തരം. ഇന്നത്തെ ഒരു ബാംകുകാര൯ 

പണമൊ ബാദ്ധൃതയൊ ഇതര ബാദ്ധ്യതകഠംമൂലം വാങ്ങി 

വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ആളാണെന്നു സാമാന്ദ്യമായി നിവ 

ചിക്കാം. ” അയാളുടെ പ്രധാന ധമ്മം ആവശ്യമുമളവക് 

പണം കടം കൊടുക്കത്തക്കവിധത്തില് അധികമുള്ള വരില് 

നിന്നും വാങ്ങി ഏകീകരിച്ചു ശേഖരിക്കുകയത്രേ. ധനസംഭ 
രണവും വിതരണവുമാണു”അയാളടെ പ്രധാന ചുമതലകുറം. 

അന്യരുടെ പക്കല്നിന്നും ബാമ്മിനെറ ബാദ്ധൃതയില് 
പണം സ്മാലാരിച്ചു” അതുകൊണ്ടു പെരുമാവകയാണല്ലേോം 

ബാങ്കിന്െറ പ്രധാനജോലി. നിക്ഷേപകന്മാർ ബാജി 

ണ്െറ സുസ്ഥിതിയില് വിശ്വസിച്ചു ബാങ്കരുടെ പക്കല് 
പണം ഏളല്ലിക്കുകയും അതു തിരികെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു 

വരെ അയാളുടെ പൂണ്ണ്ഠാധികാരത്തില് വിന്ദിയോഗിക്കുന്നു 



൭൬ യ മ്പെതാംപാഠപുസ്തകം 

തിനു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപധനത്തിന്െറ 

താല്ല്രാലികമായ ഉപയോഗം ബാങ്കകാരനു വിട്ടകൊടുക്കുന്നു 

വെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴോ നിശ്ചിതസമയത്തോ ഒരു 

തുല്യസംഖ്യയും അതിനു പ്രതിഫലമായി പലിശയായി കുറെ 
ക്രടുതലും തന്നുകൊള്ളാമെന്നു” അയാളുടെ പക്കല്നിന്നും 

ഒരു കരാവം നാം വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലൊ. ബാദര് തന്െറ 

ബാദ്ധൃത (൨൦൦ യൊന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് അന്യരുടെ 

അനവധി സംബ്യകറം സ്വന്തമുപയോഗത്തിനു ന്ിശ്ചിതകാ 

ലത്തേക്കു സമ്പഭിക്കുന്നതു". നിക്ഷേപങ്ങഥം പലപ്പോഴും 

ബാങ്കരുടെ മൂലധനത്തേക്കാഠം അധികമായിട്ടുതന്നെ ഇരി 

ക്കാ. ബാംകവ്യാപാരത്തിന്െറ പ്രധാനധമ്മം അതിവിപു 

ലമായ പണബാദ്ധൃത ന്ദിമ്മിച്ചു ധനസംഭരണം സാധിക്കുക 

തന്നെയാണു. കടം വെളിയില് കൊടുടക്കുന്നതിനേക്കാഠം 

അന്യരുടെ കയ്ക്കില് നിന്നും വാങ്ങി ഒന്നിച്ചു ശേഖരിക്കുന്നതി 

ലാണു? അയാളുടെ ശ്രദ്ധ ക്രടുതല് പതിയുന്നതു”. 

ബാദ്ധൃതയില് ബാജം൪ പറവന്ന ധനം ആവശ്യപ്പെടു 

സ്പോ൦ം നാണയരൂപത്തില് കൊടുത്തൂരീത്തുകൊള്ളാമെ 
ന്നാണു വ്യവസ്ഥയെക്കിലും പ്രായോഗികമായി പലപ്പോഴും 

അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിവരികയില്ല. ആവശ്യമനുസരിച്ചു 

തിരിച്ചുകൊടുക്കുത്തക്ക വിധത്തില് ബാദ്ധ്യപ്പെടുകയും ഈ 

ബാഭ്റ്യതയയ്ഛ പ്രചാരം നല്കുകയും അതു നാണയത്തിനു 

പകരം മഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുമാണു അയാഠം ലെയ്യു 

ന്നതു". പണം നാണയരൂപത്തില് മത്രമല്ല ബാങ്ചക്ട” അന്യ 

യാളുകളില്നിന്നും നിക്ഷേപമായി ലഭിക്കാവള്ളതു”. നിക്ഷേ 



ബാഭം വ്യാപാരം ൭൭. 

പകന്മാക്ട്* അന്പബാംകുകളില് നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബില്ല 

കളൊ പ്രമാണങ്ങളൊ ചെക്കുകളൊ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം 

ഡ്ധിസ്കെരണ്ടായി വകവെച്ച ശേഷം അയാഠം സ്വികരി 

ക്കുന്നു. അയാഠം ആ ബില്ലിന്െറ പ്രയോജകനു കൊടുത്തു 

മുഴുവന് സംഖ്യയും വസൂലാക്കുന്നു. ബാകകുകാരന്െറ കൈയി 

ലുളള ഇതരബില്ലകഥം ചില്പറക്കച്ചവടക്കാരന്െറ കൈവശ 

മുള്ള സാമാനങ്ങറം പോലെയാണു്. മൊത്തക്കച്ചവടക്കാ 

രനെറ പക്കല്നിന്നും ചില്പറക്കുച്ചവടക്കാര൯ സാമാനാങ്ങഥം 
കുറഞ്ഞവിലയ്യക്ച വാങ്ങി പതിവുകാക്ക ക്രടുതല് വിലയ്യുക്ച 

വില്ലൂന്നു. ചില്ലറക്കച്ചവടക്കാരന് ആ ഏറ്റ്ാടില് കറെ 
ലാഭമുണ്ടാകുന്നതിനാല് ആ സാമാനങ്ങം അയാളുടെ മൂലധ 

നമായി പരിഗണിക്കാം. അതുപോലെ ബാംകുകാര൯ 

തെറ നിക്ഷേപകന്മാരില്നിന്നു ബില്ലകഠം കുറഞ്ഞ വി 

ലയ്യച്ച ഡിസ്കൌണ്ടു വകവെച്ചു വാങ്ങി അതിനെ പ്രഥമ 
പ്രയോജകനോ മററാവശ്യക്കാരനോ കൂടുതല് വിലയ്യുക. 
കൊടുത്തു ലാഭം സമ്പാദിക്കുന്നതിനാല് ആ ബില്ലുകളും അ 
യാളുടെ മൂലധനമായി സമംല്ലിക്കേണ്ടതാണു്. പണമായോ 
ബാഭവ്യതാപ്രമാണങ്ങളായോ നിക്ഷേപങ്ങറം സ്വികരിച്ചു 
ധനുവിനിമയം ചെയ്യുകയത്രേ ബാംകവ്യാപാരം. തല്ക്കാ 
ലയാവശ്യത്തില് ക്രടുതലായി ഏതുരൂപത്തിലെങ്കിലും 

പണം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടെമില് അതു വെച്ചുസൂക്ഷിച്ചു 

വദ്ധിപ്പിക്കേോണ്ട ചുമതല നിവഹിക്കുന്നതില് ബാങ്കര് നമ്മെ 

സഹായിക്കുന്നു. അയാറം ആ പണത്തിന്െറ കാര്യസ്ഥനും 
അയാളുടെ സ്ഥാപനം അതിന്െറ സംഭരണശാലയും ആയി 

ത്തീരുന്നു, 



൭൮ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്സകം 

നാം നമ്മൂടെ കൈവശമുള്ള രൊക്കം പണമൊ ബില്ല 

കളൊ ചെക്കുകളൊ ബാഭംരുടെ അധീനതയില് ഏളല്ലിച്ചിട്ടു് 
അയാളുടെ പക്കല്നിന്നും നിക്ഷേപക്കണക്കുബുക്കും ചെക്കു 
ബുക്കും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നു. അയാഠം ബില്ലകളൊ ചെക്കു 
കളൊ സ്വീകരിക്കുന്നതു” അവയുടെ പ്രയോക്താക്കാംക്കു 

വേണ്ട കെല്ലും അയാഠക്കു ലാഭത്തോടുക്രടി ഇടാക്കുന്നതില് 

എളുപ്പവും ഉണ്ടെന്നു്ള പൂള്്്റവിശ്വാസത്തിലാണു*. പല 
രുടെയും കൈയ്യില് നിഷ്ണ്റയോജനുകരമായിരിക്കുന്ന പണം 
നിക്ഷേപരൂപത്തില് ഒന്നിച്ചു സംഭരിക്കുന്നതിലാണു ബാങ്കര് 

യഥാത്ഥമായ സമുദായസേവനം നിവഹിക്കുന്നതു”. ചില്ലറ 

സാംഖ്യകളായി പിരിച്ചെടുത്തു പല തുള്ളി പെരുവെമ്മമെന്ന 

വിധത്തില് ശേഖരിച്ചു വ്യവ:സായതല്ലരന്മാരുടേയും മറവം 

ആരശ്യങ്ങഥം യഥാക്രമം നിറവേറരുന്നുവെന്നുളതാണു* 

അയാളുടെ അഭിനന്ദനിയമായ ശ്രമം. ഒരു രാജ്യത്തിലെ 
പ്രയോജനകരങ്ങളായ സാമ്പത്തികമാഗ്ശങ്ങളെ പോഷിപ്പി 

ക്കുന്നവരില് ബാങ്കക്ദ അതിമാന്ധ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടു”. 

ബാങ്കര് തന്െറ ബാദ്ധയതയില് ശേഖരിക്കുന്ന പണ 

മെല്ലാം ആവശ്യക്കാക്ട വിതരണം ചെയ്യുവാന് എപ്പോഴും 
സന്നദ്ധനാണ്. ഒരാഠംക്കു പണമാവശ്യമുള്ളപ്പ്യോഠം ബാങ്കില് 

നിന്നും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള സെരകര്യം ഏറക്കുറെ അയാ 

ളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയേയും വിശ്വാസ്ൃതയേയും കൊടു 
ത്തുരീക്കുവാനുമ്ള സാദ്ധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പപിനേയും 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കു ഭാവികാലത്തുണ്ടാകാവുന്ന 

ഒരു കായ്തുത്തിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴേ പണം പെട്ടിയില് 



ലം 1 

ബോങ്കവ്യാപാരം ൭൯ 

സൂക്ഷിച്ചുവെയ്തുഛണമെന്ന ബദാപ്പയാടില്ല. ബാങ്കര് ഈടി 

ന്മേല് കടം കൊടുക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപസാംഖ്യകഠം 
.ആവശ്യപ്പെടമ്പോഠം തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിനും തയ്്യാവുള്ള 

പ്പ്രോഠം നമുക്കു ക്രടുതല് സെരകയ്യമുണ്ടു”. നമ്മുടെ ധന 

സ്ഥിതിയേയും ബാദ്ധ്യതാസാധ്യതകളേയും പരിപാലിച്ചാല് 
മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ്. 

ബാങ്ക സംഭരിക്കുന്ന ധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതു 

പലതരത്തിലാണു. കക്ഷികളുടെ തൊഴിലിന്െറ രീതി 
കളേയും ബാങ്കരുടെ നിവാസസ്ഥാനമായ സ്ഥലത്തിന്െറ 

വാണിജ്യപരവും വ്യവസായപരവുമായ പ്രാധാന്്യത്തേയും 

ആശ്രയിച്ചാണു ധനുവിതരണസംപ്രദായങ്ങളുടെ നില. 
വ്യവസായങ്ങളും കച്ചവടവും അഭിവൃദ്ധിയിലുള്ള ഒരു 

സ്ഥലത്താണു ബാങ്ക” സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കില് എളുപ്പം 
തിരികെ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം വേണം അവിടെ ധനുവി 

തരണം ചെയ്യ്യങ്ടതു”. വ്യവസായസങ്കേതങ്ങളിലുള്ള 

ബാങ്കില് കൈമാററ ബില്ലുകഠം സട ൦ ഡോള് 

.ഡിസ്പയെൌണ്ടു ചെയ്യുന്നതിലാണു ബാങ്കര് ക്രടുതല് വ്യയപ്പ 
തനാകുന്നതു”. കടപ്പത്രമോ പ്രോമിസറി നമോട്ടോ മുഖാന്തി 

രം ആവശ്യക്കാര്ക്കു പണം കടം കൊടുക്കുവാന് ബാങ്കര് 

.ഒരുക്കമായിരിക്കും. കൃഷിവലന്മാര് ധാരാളമുള്ള സ്ഥലത്തു 
കുള ബാങ്കര് ദി൪ഘകാലത്തേക്കു സ്ഥാവരവസ്ത്രവോ ജംഗമ 

വോ പണയമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു” ആവശ്യ 

ക്കാമ്ദമ പണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന്തില് ബദഭ്ധാകങ്കണനാ 

“ണു. വാസ്തവത്തില് ഒരു രാജ്യത്തിലെ വാണിജ്യവ്യവസായ 



൮ ഒമ്പെതാംപാഠപുസ്തകും 

ങ്ങളുടെ പോഷണത്തില് അവിടുത്തെ ബാകങ്കര്മാക്ടം 
പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ടു. സമുചിതമായ ബാങ്കര്വ്യപോരം 

ഏതു നാട്ടിന്േറയും വ്യവസായോല്കഷ്ത്തിനു” അത്യയന്താ 

പേക്ഷിതമാണു. 

ബാങ്കര് ബുദ്ധിപൂവം ധനവിതരണം സാധിച്ചെങ്കിലേ 

രാജ്യത്തിന്െറ സാമ്പത്തിക ത്രേയസ്സിനെ വേണ്ടവണ്ണം 

ചോഷിപ്പിക്കുവാന്* ആ ്യപോരം പയ്യാഫ്ൂമാകയുള്ളു.; 
നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല ബാംകുകളും വ്യവസായങ്ങംക്കു. 

പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിനു വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പി 

ക്കുന്നു. നശിക്കാറായ തവവാട്ടുകാരണവക്ട്” അയാളുടെ 
സകല സ്വത്തുക്കളും പണയാധാരമെറുതിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു: 
ക്രടുതല് വാശിയും പലിശയും കണക്കാക്കി കുടം കൊടുത്തു" 

സ്വല്ലകാലത്തിനുമ്ളില് നിര്ദ്ധനനാക്കുന്നതിലാണു പല. 

കുടിബാംകുകളും പ്രവത്തിക്കുന്നതു”. സഹായമര്ഹിക്കുന്ന. 
വ്യവസായങ്ങളേയും കൃഷികളേയും പ്രോത്സാഫിപ്പ്ിക്കുന്നതി 

ന് ഈ സ്ഥാപനങ്ങഠം മുതിരുമെങ്കില് പൊതുജനങ്ങഠംക്കു. 

ക്രടുതല് ഉപയോഗപ്രദമാകുമായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിലെ 

വ്യവേസായികസംരംഭങ്ങളുടെ ജയാപജയം ഏറക്കുറെ ബാംകു 

ടരമസ്ഥന്മാരുടെ സഹകരണത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അവരുടെ ധമ്മപരമായ പ്രവത്തനത്തിലാണു് ആ രാജ്യ 

ത്തിന്െറ സാമ്പത്തികോല്ക്കര്ഷം സ്ഥിതിചെയ്യന്നതു”. 

പരാജയത്തിലവസാനിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സംരം. 
ഭങ്ങറംക്കായി പണാ വിനിയോഗിച്ചു വലുതായ മുഘ്യ. 

വരുത്താതിരിക്കുവാ൯ ബാക്കേടമസ്ഥന് ആലോചനാപൃവം. 



ബവാക്കവ്യാപാരം ൮൮൭. 

പ്രചത്തിക്കേണ്ടതാണു'. ഒരു ജനതതിയുടെ മൂലധനം . 
അവരുടെ പ്രയോജനകരമായ സമ്പത്തിനെറ ആകത്തുക: 

യാണെന്നുള്ളതില് നിന്നും മൂലധനപചരിപോഷണവിഷയ: 

ത്തില് ബാങ്കര്ക്കുള്ള സ്ഥാനവും ചുമതലയും വ്യക്തമാകും. 

ഇന്നുകള നവിനസംരംഭങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം മൂലധനുവിനി 

യോഗത്തിന്െറ സെരകര്യധോിക്യമാണെന്ന പറയാവണ്ടും. 
പക്ഷേ ആ സൌകര്യം ബാംകവ്യാപാരത്തിന്െറ വ്യാഹ്ഛി 

യേയും നിര്വഫണരീതിയുടെ കായ്യക്ഷമതയേയും അവലം 

ബിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യവസായപോഷണത്തില് ബദ്ധശ്രദ്ധ 
നായ ബാങ്കര് ചിലപ്പ്യോഠം ആത്മനാശത്തിനു” വഴി തെളി: 

ക്ടന്നതായിക്കാണാം. അയാളൂടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് പരി: 
പുഷ്ടമായിത്തിന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായം സാധന 

നിമ്മാണം ആവശ്യത്തിലധികം സാധിച്ചുവെങ്കില്, സാമാ: 
നങ്ങളുടെ വിലയില് ഗണ്യമായ ഇടിവു വരുന്നതിനും തന്നി 

മിത്തം അയാഠക്കു നാശം സംഭവിക്കുന്നതിനും ഇടയായേ 

ക്കാം. ബാംകവ്യപോരാം അഭിലഷണീയ പന്ഥാക്കളില് 

രൂടി സുസ്ഥിരമായിത്തിരാത്ത രാജ്യങ്ങളിലാണ്" ഇത്തരം 

ആപത്തുകഠം സവസാധാരണമായിരിക്കുന്നതു”. വ്യവസായ 

ബാംകുകളിലെ ജൂണ ബാദ്ധൃതകഠം അല്പകാലം നിലനില്ല, 

ന്നവയായിരിക്കണമെന്നുള്ള തത്വം എപ്പം പരിഷ്കൃത 
രാജ്യങ്ങളിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുപോലെ കൃഷി 

വലന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്ന ബാംഭംവ്യാപാരത്തില്.. 

ദിര്ഘകാലബാദ്ധ്യതകഠംക്കാണു ക്രടുതല് പ്രസക്തി. 
ഇതനുസരിച്ചാണു” നമ്മുടെ ഗവണ്ടെന്വ” ഇപ്പോഠം പുതു. 
തായി ഒരു കാര്ഷികബാങ്ക” സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു'. 

ളയ വ. 



൮൨ മ്പതാംപാാപുസ്ത്കം 

ബാങ്കര് കടം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമു്ളവരുടേയും കടം 

കൊടുക്കാ൯ കെല്ലം ഒരുക്കവുമുള്ളവരുടേയും ഒരു വെവം ഏജ 

൯൨ മാത്രമാണെന്നു” ഒരു വിശ്വസം സാധാരണ ജനങ്ങ 

ഭൂടെ ഇടയില് സവത്ര വ്യാപിച്ചു കാനുന്നുണ്ടു. എന്നാല് 

തു” അസ്ഥാനത്തിചുള്ള ശയാണെണു് എളുപ്പത്തില് 
സ്ൃഷ്ടമാകുന്നതാണ്ട്. പണം കടം കൊളുക്കുമ്വോഠം കൊടുക്കു 

ന്നയാഠക്കു മൂലധനത്തിന്െറ കൈകായ്യം തല്ക്കാലത്തേക്കു 
നഷ്ടമാകുന്നു. എന്നാല് നാം പണം ബാങ്കില് ഏല്പ്പ്ിക്കു 

മ്പോറം നമ്മുടെ പണത്തിന്െറ ഉപയോഗം നമുക്കു നഷ്ലപ്പെ 

ടുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതില് പൂള്ട്റുസ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കു 
തന്നെയുണ്ടുതാനും. എത്രത്തോളം പണം ബാങ്കില് നിക്ഷേ 

പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം തുകയ്യക്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പ്യോറം 

ചെക്കുകഠം കൊടുത്തു” അതിന്െറ ഉപയോഗം സ്വേക്ലുാനുസ 

രണം നടത്താം. ബാദ്ംര് ഇങ്ങനെ ഉത്തമമ്ലറ്ഗുന്മാരായ അന 

വധി ചിററാളന്മാരുടെ പക്കരുന്ദിന്നു പറവവരവു” ഏര്പ്പാ 
-ടിലും (൦0% നാട് ദീര്ഘകാല. നിക്ഷേപമായും 

(1.൦൩ (ഞാ ദാണാട്റ സംഭരിക്കുന്ന ധനം വാണിജ്യാഭിവ്ൃ 

ഭ്ധിക്കും മറവം പുതിയ ഇടപാടുകഠം ചെയ്തു പ്രയോജനപ്പെ 

ടുത്തുന്നു. ബാങ്കരോടു കടം പാവ്ന്ന ആഠംക്കും ധന്ദവിശി 

യോഗത്തില് പൂട്ട്്റസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടു്. കടം 
വാങ്ങുന്ന ആഠക്കും കടം കൊടുക്കുന്ന ആക്കും ഒരേ സമയം 

ആ പണം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു സെരകര്യം കിട്ടുന്നുവെ 

.ന്നുളതാണു ബാങ്കിന്െറ പ്രഥാന ഭ്ദയോജനം. എല്ലം 
ബാംകവ്യപോരവും, നിക്ഷേപകന്മാരെല്ലാവരും അവരവരുടെ 
നിക്ഷിപ്ുസംഖ്യകഠം ഒരേ സമയത്തു പണമായി തിരികെ 



ബഭ്ംവ്യാപാരം ൮൩. 

വാങ്ങുകയില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ ആആയ്തുദമാക്കിയാണു 

നടന്നുവരുന്നതു”. രക്ഷാഭോഗത്തില് (1നഥഥാേ ചേന്നി 

രിക്കുന്നവക്ദ“” എല്ലാവക്കം ഒരേ സമയത്തു കൊടുത്തു തീക്കേ 
ണ്ടിവരുകയെന്നതു" ' അസംഭാവ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ 

ബാങ്കിലെ ഉത്തമമ്ല്്ു മാരായ സകലക്ടം പെട്ടെന്നു പണം 

കൊടുത്തു തീക്കേണ്ട ആവശ്യം പ്രായേണ നേരിടകയില്ല. 

അവിചാരിതമായ ആ അനുഭവം മുണ്ടാകയിപ്ലെന്നുക്ള ദരഡ 

വിശ്വാസത്തിലാണു ബാംകവ്യപോരം വ്യവസ്ഥാപിതമായി 

രിക്കുന്നതു". ഒരേ സമയത്തു വന്നേക്കാവുന്ന അപേക്ഷ 

കഠംക്ക” സമാധാനം പറവാന് മാത്രം വേണ്ടിവരുന്ന പണം 
നാണയമായി കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടു" ആവശ്യാനുസ 

രണം കൊടുത്തുകൊമ്ളാമെന്നുള്ള ബാദ്ധയതകളെ ബാങ്കര് 

യ 
നിക്ഷേപകര് നട്ടി എല്ലാം രൊക്കം പണ 

മായിത്തന്നെ ഒന്നിച്ചു” ആവശ്യപ്പെട്ടാല് ബാങ്കര് അപകട 

ത്തിലാകം. ' ഒരു ബാങ്കില് നിക്ഷിപ്തമായ സംഖ്യ മുഴുവനും 

ബാംകടമസ്ഥനു പെട്ടെന്നു” ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാന് സാധി 

ക്കയില്ല. ഒരു ബാങ്കിനു" ഇരുപതു ലക്ഷം രൂപാ മൂലധന 

മായിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത്രയും സംഖ്യ വെളിയിലേക്കു കൊടുക്കു 

ബാന് രൊക്കമായി അവിടെയുണ്ടെന്നു സാധാരണന്മാര് പല 

പ്പോ തെററിഭാരിക്കാവണ്ടു". എന്നാല് ഒരു ബാങ്കിലും 

ലധനം രൊക്കമായിട്ടു് എടുക്കത്തക്കവിധം സൂക്ഷിക്കാന് 

നിവ്ൃ്തിരില്ല. ബാദദ്യതകളുടെ പെരുക്കംകൊണ്ടു" അത്ര 
'്യൂകടമാതരം ഏര്പ്പാടുകാം ആ ബാകേകാരന് നിവഹിച്ചു 



ത, ഒമ്പതാംപാറപുസ്ണുകം 
നി 

വെന്നേ അതു ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബാങ്കിന്െറ 
നിക്ഷേപക്കണക്കില് അസാമാന്യമായ തുക കണ്ടു” ആ 

ബാദം? വളരെ അഭിവൃദ്ധസ്ഥിതിയിലാണെന്നു തെററിദ്ധരി 
ക്കുവാന് എളുപ്പമാണു്. ഒരു ബാങ്കിന്െറ യഥാത്ഥമായ 
ഉല്ക്കുഷം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതു” ആ ബാദ്മിലുള്ള രൊക്കം 

പണയം നിക്ഷേചക്കണക്കിലുള്ള തുകയും തമ്മില് വളരെ 

അന്തരമില്ലാതെയിരിക്കുന്നതാണു”. മിക്ക ബാംകുകളിലും 
അത്രയൊന്നും കെട്ടിയിരുപ്പൂ വരുത്തുവാന് സാദ്ധ്യമായിയെന്നു 
വരുന്നതല്ല. പലിശ ക്രടാതെ മുതല് മുടങ്ങിക്കിടന്നപോക 

ന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, ബാങ്ക” ഉപയോഗിക്കുവാനുമുള സാഖ്യയ 

അതുകൊണ്ടു ചുരുങ്ങുകയും ചെയും. ഒരേ അവസരത്തില് 

എത്രമാത്രം പണമായിത്തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നു 

പരിചയം കൊട്ടു നിശ്ചയം വരുന്നതാകയാല് അതിനുമു 

മുതല് മാത്രമേ കെട്ടിയിരിപ്പായി ഏതു ബാങ്കിലും കാണുക 

യുള്ളൂ. പണച്ചുരുക്കമുമ്ള കാലത്തു ക്രടുതന് കെട്ടിയിരിപ്പ 

സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പണമായുക്ള പിരിവുകറം വദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 

തിനും ” ബാങ്കര് ഉല്സുകനായിരിക്കും; പണല്ചെഴിപ്പുള്ള. 

പ്പ്യോഠം കെട്ടിയിരുപ്പു കുറച്ചു", കടം കൊടുക്കുന്നതു ക്രടുത 

ലാക്കും. ധനവാണിഭത്തിന്െറ സ്ഥിതിഗതികഠം എപ്പോഴും 

ഉറവനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാങ്കര് ആവശ്യത്തിന്െ൨. 

തോതനുസരിച്ചു രൊക്കം പണം സൂക്ഷിക്കും. 

കെട്ടിയിരിപ്പൂ സംഖ്ൃതന്നെ മരെറാരു ബാങ്കില് നിക്ഷേ. 
പിച്ചൊ പറവവരവു” ഏര്പ്പാടു തുടങ്ങിയൊ പലിശ ലഭിക്കു. 
വാന് സൌകയ്യമുണ്ടാക്കുന്നതില് ബാങ്കര് ശ്രദ്ധിക്കാതെയി' 



ബാങ്കവ്യാപ്പാരം ൮൫ 

രിക്കയില്ല. കടിബാംകകറം പലതും ഇംപിരിയല്ബാങ്കിലൊ 

അതുപോലെയുള്ള മറ൨ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊ കെട്ടി 
യിരിപ്പ്പണം നിക്ഷേപിക്കുനതു പതിവാണു”. ഇംഗ്ലണ്ടി 

ലുള്ള ബാംകുകഠം ആപദ്ധാനുമായി പണം കരുതുന്നതു” ഇംഗ്ല 

ണ്ടുബാങ്കിലാണു“. പലിശ മിക്കവാവം കുറഞ്ഞോ തീരെ 

ഇല്ലാതെയോ ഇരിക്കുമെങ്കിലും കുറെ മുതല് കട്ടിയിരിപ്പു 

കൂടാതെ ഒരു ബാങ്കിനും സ്വൈരമായി പ്രവരിതനും നാടു 
വാ൯ സാധിക്കയില്ല. ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപകനു” ആവ 

ശ്യപ്പെടുമ്പോഠം പണം കൊടുക്കാന് കഴിയാതെ വരുന്നതാ 

യാല് ബാങ്കിനെപ്പ്ാറി അവിശ്വാസം ഉണ്ടാകയും ചിററാള 

ന്മാര് മുറയയക്ച പണം പിന്വലിക്കുന്നതിനു മുറവിളി ക്ര ക്രടടുകയും 

“ചെയ്യും. അതു ബാങ്കിന്െറ അധഃപതനത്തിനു സഹായി 

ക്കുകയായിരിക്കും. 

ബാങ്കിന്െറ പ്രവത്തനം പല തരത്തിലാണു”. ബാംകു 
'നോട്ടുകഥം പ്രസിദ്ധാപ്പെടുത്തി അന്ദ്യരുടെ നിരുപയോഗമായി 

രിക്കുന്ന ധനം ശേഖരിക്കുന്നതിലാണു” ബാംകുകാ൪ ആദ്യകാ 

.ലങ്ങളില് എര്പ്പെട്ടിരുന്നതു”. ൧൮൪൪.ലെ ബാങ്ക്” ആകിട 

ഇംഗ്ലണ്ടില് നുടപ്പാക്കിയതുവരെ എല്ലാ ബാംകുകഠകക്കും നോട്ടു 

കഠം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു തടസ്സുമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവ 

കാശവുമുണ്ടായിരുന്നു. നാണയങ്ങഠംക്കു പകരം ഇയ നോട്ട 

കഠംക്കു ജനങ്ങളുടെയിടയില് പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആവ 

ശ്യപ്പെടുമ്പോഠം നാണുയരൂപത്തില് അവയുടെ വില കിട്ടു 
മെങ്കില് മാത്രമേ ഇര സംപ്രഭായം വിജയകരമാകയുള്ളൂ. 

| 



൮൬ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്സകം 

നാട്ടുകഠം പ്രചരിപ്പിച്ചു ധനസംഭരണം നടത്തുന്ന ബാംക, 

കഠം നമ്മുടെ രാജ്ൃത്തില്ല. ബാങ്കിന്െറ. മൂലധനം എതര 

യുണ്ടോ അത്രയ്യ്ഛ മാത്രമല്ലാതെ നോട്ടുകഠം അടിച്ചു പ്രചരി 
പ്പിക്കുന്നതിനു” അനുവടിചിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലുണ്ടു ബാംകു" 

നല ൦ മളി) അതിന്െറ മൂലധനത്തെ ഗവമ്മെ 
ന്റില് ഏല്പ്പിച്ചിട്ട് അതുയൂക്ഛമുമള നോട്ടുകറം പ്രസിദാപ്പെ 

ടുത്തുകയായിരുന്നു നടത്തിവന്നിരുന്നതു”. ഈ “രീതിയില് നട ' 
ത്തുന്ന ബാംകുകൊണ്ടു നോട്ടിന്െറ ക്രേതാവിനു പലിശയും 

വദ്ധാനയുമില്ലാതെ പണം സുക്ഷിക്കാമെന്നല്ലാതെ മററ 

പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ബാംകുകറം നിക്ഷേപ 

ക്കണക്കുകളും ചെക്കുകളും ബില്ലുകളും വഴിയായിട്ടാണു പ്രവ 
ത്തനം നടത്തിവരുന്നതു”. നിക്ഷേപങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി 

യുകൂള ബാംകവ്യാപാരം നോട്ടുകഠം മുഖാന്തിരമുമ്ള രീതിയുടെ 

സംസ്കൃതമായ പരിണാമമാണു, ബാംകവ്യാപാരത്തിന്െറ 
പരമോദ്ദേശ്യങ്ങളില് പ്രാധാന്യയമുമ്ളതു സമുദായത്തിന്െറ 

സാവാദ്യത്തെ ലാഭകരമായ വിധത്തില് വിനിയോഗിക്കുക 
എന്നതാണല്ലോ. ഈ മുദ്ദേശം ഫലപ്രദമാകുണമെങ്കില് 

നിക്ഷേപരിതിതന്നെ ബാംകപ്രവത്തനത്തില് അംഗീകൃത 
മാകണം. ബാക്കവടെ മാപ്പില് നിക്ഷേപകന് കൊടുക്കുന്ന ' 

ധനം ഉടമസ്ഥനെക്രുടാതെ മറ൨ പലക്കുംക്രടി' ഉപയോഗ 

യോഗ്യമായിത്തിരുന്നുവെന്നുമ്ളതത്രേ ബാങ്കവ്യാപാരത്തിരെറ 

പരമപ്രയോജനം. നിക്ഷേപകനു, ഏല്പ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ 
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്; ആ. സാഖ്യ്യ 

മറ൨ വല്ലവരേയും ഏല്പ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില് അവരുടെ. 

൯ 



ബാങ്ക വ്യാപാരം ൮൭. 

പേരില് ബാകങ്കിലേക്കു ചെക്കെഴുതിക്കൊട്ടത്താല് മതിയാകും. 

ചെക്കുകഠം പുതിയ ബാദ്വൃതകളെ നിമ്മിക്കുന്നില്ല; എന്നാല് 

നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരവകാശത്തെ അഃ: ന്നില് സമരര്പ്പിക്കു. 
ന്നതിനുതകുന്ന സാധനമായിത്തിരുന്നതേയുള്ള. നിക്ഷേപ 
ക്കണക്കുകളും ചെക്ഷുബ്ദ ദഭകളും നല്കുന്ന രീതിയാണു” ആധു 

നികകാലത്തു നമ്മുടെ ബാംകുടമസ്ഥാമാ൪ അന്ുവത്തിച്ചു 
വരുന്നതു”. 

ബാംകുസ്ഥാപനങ്ങാം പ്രവത്തനരിതിയുടെ ഭേദമനു 

സരിച്ചും നിക്ഷേപകന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പുരസ്തരിച്ചും 
പലവിധമുണ്ടു”. ല്യവസായബാംകുകറം, സഹകരണബാകെ 

കാം, ഭൂസ്വത്തുജാമ്യബാംകുകാം, ഉണ്ടിയല്കടകാം, കുഷകു 

ബാംകുകഠം എന്നിങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങറം ബാക്യാ 

പാരം നടത്തിവരുന്നു. ഇവകൊണ്ടു നാട്ടിനും നാട്ടാക്ഷമുമ്ള 
പ്രയോജനം അപരിച്ലേദ്യമാണു്. ഏതൊരു രാജ്യത്തി 

നേറയും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയില് സമുചിതമായ ബാക 

വ്യപോരത്തിനു പ്രാധാന്ദ്യമുണ്ടു". വ്യവസായവ്വം കൃഷികച്ച 
വടങ്ങളും ഉല്ക്കുഷം പ്രാപിക്കണമെങ്കില് ബാംകവ്യാപാരം 
വേണ്ടപോലെ പ്രചരിക്കണം. ഒരു രാജ്യത്തിന്െറ സാമ്പ. 

ത്തികോല്ക്കര്ഷവും ബാംകവ്യാപാരവും തിയ അത്ര. 

മാത്രം ന്യ 



പാഠം ൧൪. 

കരിശാരോഹണം. 

ത്രാണികെട്ടു വിധിനാഥനരാതി- 

ശ്രേണിയോടൊടുവില്! വിധമോതി 

കോണിയും കരുണയെന്നിയെ യൂദ- 

'ക്ഷോണിപാലനെ വധിക്കണമെന്നോ??” 

ആശരപ്രകൃതി പൂണ്ടരിവൃന്ദം 

.ലേശമന്പു കലരാതുരചെയ്ത്ു; 

“ന്രാശമിക്കുടിലനേകുക: ഞങ്ങറം- 

.ക്കിശനാധ്രവരകേസരി കേസര്." 
ക്സ് 

“തനനമററ രധിരത്തിനു പങ്കി- 
ലീ നമുക്കു ദഡ്ധമെന്നധികാരി 

/മാനമാംപടി പറഞ്ഞു ജലം പി൯- 

പായിച്ചു ശ്രലിയാക്കി കരങ്ങറം. 

.ക്രരരാമരികറം ചൊല്ലി . തുടന്നി- 
4ച്ചോര ഞങ്ങളുടെ സംഹതിമേലും 

പോര. പിന്പരിയ സന്തതിമേലുഃ 

സ്വൈരമെത്തുവതു സമ്മതമമത്തേ.”? 

ഘോരമാം കരിശിലാ മിശിഹായെ 

ച്വോരനെന്നപടി തൂക്കി വധിപ്പാന് 

്ി 



ക്രിശാരോഹണം 

“നേരകുന്ന വിധി നിര്ഭ്ൂയമന്ത- 
സ്സാരഫി നനധികാരിയുമോതി. 

'മേഷശാബമൊടു കോകഥണംപോല് 9_പമ 

-തോഷബെംയൃതമരാതികളപ്പോറം 

ഭീഷണപ്രകൃതി പൂണ്ടതിലേലം 
ദ്വോഷമാര്ന്നു മിശിഹായൊടടത്തു. 

'വൈരിവ്ൃന്ദമലിഴ്ച്വറവടനോേ മുന്. 
പൃരിവച്ച മിശിഹായുടെ വസ്്രം 

ത്രാരിലും മിനുസമാം തിരുമെയില് 

'ബിഭൂരിമാലുയരുമാരണിയിച്ചു. 

കഷ്ട മേററ ബലമറര കുഴങ്ങും യൂ 

ശിഷ്ണനായ മിശിഹായുടെ തോളില് ] 

പുഷ്ടകൌതുകമൊടം കരിശേററി- 
ദുഷ്ഠരാമരികഠം യാത തുടങി. 

വള്ളിപോലെ മൃടവാമിരുകാലും 

തുള്ളി മേനി തളരും മിശിഹായെ 

ഉള്ളിലാര്ദ്രത നശിച്ചരിവൃന്ദം 
തള്ളി, മാലുയരുമാവ നയിച്ചു. 

ശമര്ല്യ്ലം പണിയുമാറഡ്കോലും 
ല് പൊരളടം ലവമിളക്കിടുവാനും, 

കെല്മ്ല്വകുന്നു തളരും മിശിഹായോ- 
ഭല്ജ്ല്യമെന്നിയെ കയത്ര്ത രിപുക്കം. 



മ്െതാംപാഠപുയ്ത്കകം 

പ്രസ്തരങ്ങളുമലിഞ്ഞിടുമാറ- 

ശ്ളസ്തൂരാശി മിശിഹാ വലയുമ്പോഠം 

അസ്തശരുംമിട൪ സിംഫഗണം പോരും 

വിസ്ത്രിച്ചഫിതസംഹതി ചേത്ത്ത. 

ചൊല്പിയന്ദു ശതപത്രസുമം ത- 
ന്നപ്പിപോല് മുദുലമറം തിരുമെയ്യ്ില്ം 
കല്പിനൊത്ത ഏഎടയത്തൊടിടിച്ചും 

തല്പിയും പര൪കൃതാര്ത്ഥത നേടി... 

ദേഹസാദമതിയായ് സുതനിശ൯ 
മോഹമോടു നിപതിക്കയിലെല്ലാം 
സാഹസം പെരുകിടുന്ന ലിമോധി 

വ്യൂഹമന്പു കലരാതഴലേററി. 

എള്ളിടയ്മുചമിളവെന്നിയെ കള്ള. 

പ്യളിയോട പെരുമാറിനു മട്ടില് 
കൊല്ളിവാക്കുകളരാതികളുള്ളം 

പൊള്ളിടടം പടി പറഞ്ഞു.ചിരിച്ചു. 

അട്ടഹാസമൊട ശ്രതൂസമൂഹം 
പട്ടണം വഴി നടത്തിയ നേരം 
ഒട്ടരേകമലസാക്ഷികളുഠം 

ചുട്ടടുത്തു മിശിഹായുടെ പിന്പേ. എ 

അരുളി തനയനിശ൯ 4:ജേര്ശലേം, പുത്രിമാരേ!. 

പെരുകിട്ടമഴലിപ്പ്യോളെന്നെയോത്തിട്ട വേണ്ടു. 



കുരിശാഭരോഹണം ൯൧ 

കരുതുവിനനുതാപം നിങ്ങളെത്താന് നിനുച്ചും 

വിരുതു വിലസുമോമല്പ്പൂത്രരെച്ചിന്തചെയ്തും. റ: 

4:ഒരുടിനംവരു, മന്നിഫ പൈതലി- 
ന്നരുളിടാത്ത കുചം, പ്രസവത്തിനെ ത്ത. 
ക്കരുതിടാ വയറെന്നിവ ഭാവുകും ക്യ ര് 

പെരുകിടുന്നവ, യെന്നരുളും ജനം. (ര് വി 

കൂ ചെവകുന്നുകളേ! കനി. 

ഞ്ഞലസഭാവമൊഴിച്ചിവരില് ദ്രതം 

നില വെടിഞ്ഞു പതിക്കുവിനിവിധം 

നിലവിളിച്ചു പഠറഞ്ഞിട്ടമേവരും. 

4:ഇവരിവിധമാണു പച്ചയായോ- ട് 
രവനിരുട്ടിനൊടാദരിപ്പുതെങ്കില് ക്കു" ര. 
അവസാനമുണങ്ങിയൊന്നിനെന്താ. 
മിവ നിത്യം ഹൃദി പില്ലോ ് 

കൊലനിലമൊടുടുക്കും മു൯പപായം ഭവിക്കും , 

നിലയിലരിയസാദം ക്രിസ്തുവില് കാണ്ക മൂലം 

ഖലരരികളമന്ദം പാന്ഥനാകും ശിമോനെ: 
ബ്ബലമൊടു സുതനിശ൯തന്൯ സഹായത്തിനാക്കി. 

കലഫനിരതരാകും ദൃഷ്ലരെക്കൊല്ലവോരാ- 

മല മുകളിലതുല്യം ക്രൃരരാം ശാത്രവന്മാ൪ 

തല മുതലഴലുക്ളൂംകാല് വരെക്കേററമായും- 

ഒള ലയുമമലനാകും യേശുവെക്കൊണ്ടുചെന്നു. 



ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

അരിയ മുറിവശേഷം ചിന്തിടും ചെന്നിണത്താല് 

പ്പരിചിലുടലിലൊട്ടിച്ചേ കപ്പ്യായമപ്പ്യോഠം 
അരിശമൊടു മൃഗത്തി൯ തോലുരിക്കുന്ന മട്ടാ. 
യരിനിര മിശിഹാ തന് മെയ്യില് നിന്നൂരി കൃശഛ്രാല്. 

തെളിവൊട കുരിശിന്മേല് ക്രിസ്തുവിൻ മുത്തിനെക്കാ- 

ളൊളി വിലസിടുമംഗം ചേത്തമന്ദം ഭടന്മാര് 

നുളിനസദൃശമാകം പൊല്ലദം രണ്ടിനേയും 

തളിര് തൊഴുമഴകോലും കൈകളേയും തറച്ചു. 

യൂദക്കത്രയുമതിയാമവജ്ഞ, കോപം, 

ഖേദം, സംഭ്ൂരമ,മിവ ചേത്തിടും വിധത്തില് 
യൂദന്മാരുടെ ഗൃൂപിനെന്ന മേലെഴുത്തും 

ഭേദം നേരിനു പിണയാ,തതില്പ്പതിച്ചു. ! 

തദനു രൈവസുതന്നു നഭസ്ഥലം എ 

സദനമാക്കിടുവാന് പടി വൈരികം ും റ 
7 
[ 

കദനമേററി മദത്തൊടുയത്തിയി- 

ടടദയമക്കുരിശശൂഴിയില് നാടിനാ൪. ഴി 

വിരുതെഴും സകലേശ്വരനുന്ദന- 

ന്നരുമയാകുമവജ്ഞെ വരുത്തുവാന് 
ഇരുവശത്തുമരാതികഠം കുള്ളരാ- 

മിരുവരെക്കുരിശേററി നിവത്തിനാ൪, 

മൂനായ ലോകത്തിനുമെന്നുമുറേറാ- 
രൂന്നാമജന് ത൯ വിമലന് കമാര൯ 



കുരിശാരോഹണം ൯൩. 

൧൭൭. 

മുന്നാണിമേല് പ്രാതകി ത്യ പോല് 
[നി 

ഞാന്നാധി കൈക്കൊട്ടെ കിടന്നിടുന്നു! 

ഹി 
ഉലവെഴാതവധാനമനന്തയില് 

നിലനിവത്തിടുമിശ്വരവത്സലന് 

ബലമകന്ന തദംഗമശേഷവ്യം 

കലശലായഴല് പൂണ്ടു വിവമ്ല്റ്റുനനായ്. 

സീരകളൊക്കെ വലിഞ്ഞു വിയത്തഹോ! 

മരണദൂവദന പൃണ്ടിതജാത്മജന്; ൧.൭ ൧൭ ള്. 
ന സരഭസം മുറിവൊക്കെ നവങ്ങഠം പോല് 

പരമൊഴുക്കി നിണം നിലയെന്നിയേ. 

വിവശനായ പല പിഡ സഹിക്കുവോ.- 

_ രവസരത്തിലുമീശ്വരനന്ദന൯ 

ന അവധിയാറ പടിക്കെഴുമന്പിനാ- 
ലവ മറന്നു പിതാവൊടപേക്ഷയായ്. 

മ്ഇുന്നതാണരികം ചെയ്യുവതിപ്പോ 

ളെന്നറിഞ്ഞിടുവതില്ല പിതാവേ! 

ഇന്നതേററമനുകമ്പയൊടോത്ത- 

ആന്നനുഗ്രഫമിവക്കരുളേണം.?? 

കുട്ടക്കയത്തില് ചെറിയാന് മാപ്പിള ശ്രിയത്രുവിജയം. 



ത്യ 

പാഠം: ൧൫. 

സമുദ്രത്തിലെ അത്ഭൂുതഭീവികറം. 

ന൬0അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമി, സുയ്യശഗോളത്തില് നിന്നും 
അജ്ഞാതമായ ഏതോ, ചില കാരണങ്ങളാല് പൊട്ടിത്തെ 

രിച്ചുപോയതിനുശേഷം ദീര്ഘമായ കാലഘട്ടം കൊട്ട് 
അത്യൂട്ല്ാവസ്ഥയില്നിന്നും കവോഷ്ണ്ണാവസ്ഥയിലെത്തിയെ 

ന്നും, അക്കാലത്തു” ഏതോ ചില വിചിത്രമായ പരിതഃസ്ഥി 
തികളിൽ ജീവികം ജലത്തില് ആവിര്ഭ്ൂതമായി എന്നുമാണു 

നവീിനശാസ്ധതരജ്ഞന്മാരുടെ ഈഫഹം. അന്നത്തെ ജീവികളുടെ 
ആകൃതിപ്രകൃതികളെപ്പുററിയോ ജീവീത ചയ്യയെപ്പുറിയോ 

ഉള്ള രേഖകളുടെ അദാവം മൂലം നമുക്ക്” അധികമൊന്നും അ 

ദിയാ ന്ദിവ്വാഫമില്ല. ചെടികളെപ്പോലെ സൂര്യരശ്ലിയെയും, 

ഇംഗാലാ മുവാതകത്തെയും മറവം ഉപയോധപ്പെടുത്തിയായി 

രിക്കണം അവ ആഹാരസസമ്പാദനം നടത്തിവന്നിരുന്നതു”. 

ഒററ അറയാല്മാത്രം സൃഷ്ടമായി പരമാണ്ടെപ്പായത്തിലുള്ള 

ആ ജീവികം, സാധാരണയായി സൂര്യോദയം മുതല് അസ്ത് 
മയം വരെ മാത്രം ജീവിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്ക 

പ്പെടുന്നു. വളരെ ശതാബൂത്ങംകഴിഞ്ഞു: സ്ഥലജലവിഭജനം 

സംഭവിച്ചപ്പോഠം കരയോടടുത്തു" ആഴമില്ലാതെയുള്ള സ്ഥാന 
ങ്ങളില് പച്ച നിറമുള്ള പായലുകഠംക്കു തുല്യമായ ചില ജിവി 

കളുണ്ടായി എന്നും, അവയുടെ ഭക്ഷണം ആയിനത്തില് പെട്ട 

ഇതരജിവികഠം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ 



/സമുദത്തിലെ അത്ഭുതജിവികറം ന്ദ 

നത [1] ഃ 

& 

₹ 

॥ 
; 

ടം: 



൯൬ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകാ 

പ്രസ്ലാവിച്ചിട്ടുണ്ടു. ഇതു് ഏതാണ്ടു” അമ്പതുലക്ഷം ശതവഫ: 

ഞ്ആറംക്കു മുമ്പായിരുന്നു. ഇന്നു ഭൂമിയിലുട്റെടന്നു കണക്കാ 

ക്ന്ന മൂന്നുലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരത്തില്ക്രടുതല് ഇനം 

ജീവികളും, സമുദ്രഗ൪ഭപര്യവേക്ഷകമ്മാ൪ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുളള 

എണ്പത്തയ്യായിരത്തിലധികം വിധം ജലജീവികളും. 
അഞ്ഞതുല്യങ്ങളായ ആ ആദിമജന്തുക്കളില് നിന്നം പരി 

ണാമംകൊണ്ടു സാഭവിച്ചിട്ടുളളവയത്രേ: സമുദ്രം ജിവലോക 

ത്തിന്െറ തൊട്ടിലായിരുന്നു ഏനം ഇതില്നിന്നും. 
നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു നി 

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനെറ മൂന്നില് രണ്ടു ഭാഗവും. 

വിശാലവും അഗാധവുമായ സമുദ്രമാകുന്നു. കടലിനെറ ശരാ. 

ശരി ആഴം ൧൨൦00 അടിയോളമുണ്ടു”. ഹിമാലയം ആല് 

പസ് മുതലായി വളരെ പൊക്കും ക്രടിയ പവതങ്ങറം ഭൂമ! 

യുടെ ഉപരിഭാഗത്തുള്ളതുപോലലതന്നെ, അവയെക്കൊണ്ടു. 

പോലും നികത്താന് കഴിയാത്ത അഗാധഗത്തങ്ങം ആഴി 

യുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ടു”. വൃക്ഷലതാഭികഠംക്കെപ്പാം 

അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സൂര്യപ്രകാശം പൂഷ്ണ്ുമായി ഏതാ 

ണ്ട്” ൨00 അടി ആഴംവരെ മാത്രമേ ചെല്ലുന്നുള്ളൂ. സംവ 

ക്്ൂസംഘടിതമായ രവികിരണങ്ങളില് ്രസ്വത്രംഗിയായ 
തതോവള്്യുമൊിച്ചു മറെറാന്നുംതന്നെ ൧൨൦00 അടി താഴെ 

.ചരരയെമ്കിലും കടന്നു ചെല്ലാരില്ല. ചുവപ്പുന്നിഠത്തിനെറ 

“തരംഗങ്ങഠം ദിരഘങ്ങളായതുകൊണ്ടു ന്നാ ന്ന 

ഭ്വഗം മായി. യു ഴം ക്രടുംതോവം അതിനനു 

.ബരില്ല ജലത്തിനെ സമ്മര്ദ്ദം വദ്ധിക്കുകയും, ചൂട കുറഞ്ഞു. 
മ 



സമുദത്തിലെ അത്ഭുതജീവികാം ൯൭: 

പോവുകയും ചെയ്യുന്ുണ്ടു. എങ്കിലും ആഴിയുടെ ഏററവും 

അഗാധമായ അടിത്തടില് പോലും അനേക മാതിരി ജീവി 

കഠം വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുകൂള പരമാര്ത്ഥം അത്ുദ്ുതാവഹമ, 

ല്യയോ? 

0 ആഴം, കരയോടുമുള സാമീപ്യം മുതലായവ അടിസ്ഥാന. 

പ്പെടുത്തി ശാസ്ര്രജ്ഞന്മാര് സമുദ്രത്തെ പൊതുവെ മൂന്നായി 

 വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയില് ഒന്നാമത്തേതു കരയോടു. 

തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗവും,രഭാമത്തേതു” ആഴി 

യുടെ മുകഠംപ്പരപ്പും, മൂന്നാമത്തേതു” അഗാധമായ അടിത്ത 

ടടുമാണു”. ഇര മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലെയും പരിതഃസ്ഥിതി 

കഠം വ്ൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ അവയില് 

വസിക്കുന്ന ജീവികളും വിഭിന്നങ്ങളാണ്ട്. 

% കരയോടു സാമീപ്യമുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തും സൂര്യ 

പകാശം ധാരാളമുള്ളതിനാല് ചെടികറം സമൃദ്ധമായി വള 

രുന്നു. അതിനാല് അവിടെ സസ്യാഹോരം സുലഭമാണും. 

നയനാന്ദകരമായ ഈ ഭാഗത്താണു” സമുദ്രത്തിലുള്ള 

അധികം ജീവികളും വസിക്കുന്നതു൦. ശിശുക്കളെ മുല കൊ 

ടുത്തു വളത്തന്ന വശ്ശൃത്തിലുള്ള സില് (ംലി, പക്ഷിവശ്ലുത്തി 

ലുള്ള കടല്ക്കാക്ക, തീരപ്രദേശങ്ങളില് ഓടിയൊളിക്കുന്ന 

ഞണ്ടുകഠം മുതലായി സാധാരണ നാം കണ്ടുവരാറുള്ള ജീവി 

കാം ക്രടാതെ വിചിത്രങ്ങളും അത്ഭൂുതാവഹങ്ങളുമായ അനേ 
കതരം മത്സ്ൃങ്ങം, സാഗരസുമങ്ങം എന്നു വിളിക്കപ്പെടാ 

വുന്ന സി അനിമോണികഠം (ടേ 4൯൩0൩൦5),വിവിധരിതി. 

വം 



സ്മുദാന്ത൪ഭാഗം 



സമൃദത്തിലെ അത്ഭുതജിവികം ന്൯ 

യിലുള്ള കക്കാവർഗങ്ങറം, കവടി,ശംഖ്യ” മുതലായവ; സാഖ്വ്യ 
യില്ലാതെയുള്ള പുഴുക്കഠം, താരരമത്സ്യങ്ങഠം (ടിടി) 

മുള്ളന്പന്നിയെപ്പോലെ മു്ളൂടുപ്പുകറം ധരിച്ചിട്ടു കടല് 

പ്ൃന്തുകഠം (ട൦൨ ഡഠ്വ്നട) പല നിറത്തിലും തരത്തിലുമുള്ള 
സ്്ാഞ്ുകഠം (ട്രാ), അതിമനോഹരങ്ങളായ പവിഴപ്പുറവ് 

(ഠേലിടു),കടല്വെള്ളരിക്കാ(ട ബേധേമബ്ചാ്ട) എന്നറിയപ്പെ 

ടന്ന വിച്ചിതൃജീവികാം, കുടല്പ്പാന്പുകറം മുരുലായി അനേ 

കായിരം ജലജന്തുക്കരം ഇവിടെയുണ്ടു:. ഭംഗിയുള്ള ഭാഗമാ 

ണിതെന്നുവച്ചു” ഇവിടത്തെ ജീവിതം ആനന്ദകരമായിരിക്ക 

ണമെന്നില്ല. സവദാ വിഭിന്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതി 

കക്ശെങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളെയാണു” ഈ ജന്തുക്കഠം 

.അഭിമുഖികരിക്കേണ്ടിവരുന്നതു". വേലിയേററവും വേലിയിറ 

ക്കവും ഈ ഭാഗത്തെയാണല്ലൊ അധികം ബാധിക്കാവള്ളതു”. 

ശ്രടാതെ തരംഗങ്ങളുടെ സംഘട്ടന്നത്താല് പിളന്ന വിഴാവുള്ള 
പാറക്കഷണങ്ങാം, നിരന്തരം ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണല് 

പ്പപ്പ്, ആവകളില് നിന്നും മറവുമുള്ള ജലപ്രവാഹം മുത 

ഫ്വായവയും ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ആപല്ക്കരമാക്കുന്നു. ഇതി 

നെല്ലാം പുറമെ, ഇവയിലധികവും പരസ്സുരം ശത്രുക്കളും 

തന്നെ, പൂട്ട്റ്ുവള൪ച്ചയെത്താതെയുള്ള ജീവികളെ സംബ 

ന്ധി ച്ചിടത്തോളം ഇത്രവളരെ ആപല്ക്കരമായ ഘട്ടം വേറെ 

/യില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. 

ഈ ദുര്ഘടാവസ്ഥകളില് നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് 
ഇവയിലധികം ജീവികളും എങ്ങനെ അവയുടെ ജീവിതം 
കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു എന്നുന്വേഷിക്കുന്നതു രസാവഹവും, വിജ്ഞാ 



കടല്ക്കുതിരകഠം. 
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അപ്രദവുമാണു”. പവിഴപ്പുറവകളുടെയിടയിലും, പാഠക്ടുട്ട 
ങ്ങളുടെ വിടവുകളിലും സാധാരണ കണ്ടുവരാവള്ള മല്സ്യ 

്ങം, ഞണ്ടുകഠം മുതലായവയ്യ” അവയുടെ ചുറവുപാടി 

നോടു സാമ്യമുള്ള വമ്്്മുള്ളതിനാല് ശത്രുക്കളുടെ കഴ്ണ്്ില് 

“പെടാതിരിക്കുവാ൯ സാധിക്കുന്നു; എന്നുമാത്രമല്ല, ആപ 

കലട്ംക്രടാതെ സമിപത്തണയുന്ന ചെവജീവികളെ പിടിച്ചു 

കക്ഷിക്കുന്നതിനും കഴിയും. ഇതിനും പുറമെ, ചില ഞണ്ടു 

.കഠം പല വക്ല്്ത്തിലുള്ള പായല് മുതലായി പാറപ്പുറത്തു 

സാധാരണു വളരാവമ്ള ചെടികളും, കടല് അനിമണികളും 
' .മറവം മുതുകില് പറാച്ചുവച്ചു തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ വിജയ 

പൂവം കബളിപ്പിക്കാവണ്ടു്. ശംഖ് മുതലായ അമ്മജിചി 

കളുടെ തോട മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത” അതിനുള്ളില് ശത്രുഭയം 
 ,ക്രടാതെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കയും ഒച്ചിനെപ്പോലെ പോക 

ന്നടമെല്ലാം വിടും കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരിനം 

ഞണ്ടിനെ തിരപ്രദേശത്തുമ്ള പാറക്കെട്ടുകളില് ധാരാള 

.മായിക്കാണാം. ഇതിനെ സന്ധ്യാസിഞണ്ടു(14ബ്ബി! ലാ) 
എന്നാണു വിളിക്കുന്നതു. ഈ വര൪ഗ്ഗുത്തിലുള്ള ഒരിനും 

“ഞണ്ടു (1000൦൦ ധാ) തെങ്ങില് കയറി, നാളികേരങ്ങാം , 

അടത്തിട്ടു', അതിനുള്ളില് ആഹാരയോഗ്യമായിട്ടുളളതെല്ലാം 

ഭക്ഷിക്കുകയും, ചിരട്ട സ്വഗൃഹമാക്കിത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ചകരി അവയുടെ ബിലങ്ങളില് മെത്തവിരിപ്പായും ഉപ 

യോഗിക്കാവണ്ടു്. പാഠക്കെട്ടുകഠംക്കിടയില് ജിവിക്കുന്ന 

ഞരണ്ടുകഠംക്കു, പാറക്കഷണങ്ങളും മറവും ഇടിഞ്ഞുവിണു* 

മദ്ദ്ല്ികമായി ആപത്തു സംഭവിച്ചേക്കാം. ഏതെങ്കിലും 
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അവയവത്തിനാണു” അവശത സംഭവിക്കുന്നതെങ്കില് അതു. 

നിഷ'പ്രയാസം ശരിരത്തില് നിന്നു വേര്പെടത്തിക്കളയാ൯ 
ഞണ്ടുകഠംക്കു സാധിക്കും. ആ സ്ഥാനത്തു വേറൊന്നു താമ 
സം വിനാ മുളച്ചുവന്നുകൊള്ളു കയുംചെയ്യും. ശത്രുക്കളുടെ 
പിടിയിലകപ്പെടമ്പോഴം ഇപ്പകാരമാണെ* ഇവ രക്ഷപ്പെടാ 

വളൂളതു“. ഈ പ്രത്യേകത താരമത്സൃങ്ങംക്കുമണ്ടു്. ഇവ 

യിലൊന്നിന്െറ അഞ്ജു കാലുകളും പ്രത്യേകം ഒടിച്ചിട്ടാലും 

ഓരോ കാലിന്െറയും ചുവട്ടില്നിന്നു നാല കാലുകഠംക്രടി 

മുളച്ചു” ഓരോന്നും പൂര്ണ്ണ്ണമായ ഓരോ താരമല്സ്യമായി 
] 

ത്തീരുന്നു. 

പാറകളില് പഠറിപ്പിടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന അനേകം കക്കാ 

വഗ്ുങ്ങറം, സ്വഗൃഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടു മന്ദം മന്ദം ചരി. 

ക്കുന്ന പലതരം ശംഖ്യകഠം മുതലായവ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമ. 

ണത്തില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതു വേറൊരു രീതിയിലാണു. 

സ്റ്റര്ശന്നേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്താലോ മറേറാ ശത്രുക്കഠം 
അടുത്തെങ്ങാനുമുണ്ടെന്നുറിഞ്ഞാല് അവ വായ് മൂടി നിശ്ചല 

മായി കിടക്കുന്നു. അവയുടെ കട്ടിയുള്ള തോടിനുകത്തു" 

ആഹാരയോഗ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെന്നു തോന്നാത്തതി 

നാലോ. അഥവാ ഉണ്ടായാല്ത്തന്മെ അതു കിട്ടാനുമള 

പ്രയാസം മാര്ത്തിട്ടോ ശത്രുക്കഠം ഇവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു 

പൊയ്യ്ല്ോമമും. 

കാഴ്ചയില് കുതിരയുടെ ആകൃതിയുള്ള ഒരിനം ചെറിയ 

ജന്ത്രക്കഠം കടല്ച്ചെടികഠംക്കിടയില് ജീവിക്കുന്നു. ഇവയെ, 



സമുദത്തിലെ അത്ഭുതജീവികഠം ൧൧൩. 

കടല്ക്കുതിര (൭൦൨ ലിസാഎന്നാണു സാധാരണ വിളിക്കാ 

റള്ളതെങ്കിലും ഇവ മത്സ്യവശഗ്ലുത്തില് പെട്ടതാണു“. ഇവ 

യുടെ നിറം ലുറവപാടുമുള്ള ചെടികളുടേതു തന്നെ ആയിരിക്കു. 

മെന്നു മാതൃമല്പ, ശരിരത്തില് നേത്ത ഇലകഠം പോലെയുളള 

ചില അവയവങ്ങളുളളതിനാൻ ശത്രുക്കളുടെ ദദഷ്ണിയില് 
നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന് ഇവയ്യു, ന്രിഷപ്രയാസം സാധിക്കു. 

കയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മത്സയങ്ങറാക്കു വേറൊരു പ്രത്യേകത 

യുള്ളതു" ഇവയുടെ അന്യാദൃശമായ പിതൃവാത്സല്യമാണു”. 

പെണ്കുതിര മുട്ടയിടുന്നതു് ആണ്കുതിരയുടെ ശരീരത്തി 

ലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സഞ്ചിയിലായിരിക്കും. മുട്ട വിരിഞ്ഞു 
കുഞ്ഞുങ്ങറം വെളിയില് വരുന്നതുവരെ അവയെ വിച്ചു. 

കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതു പിതാവിന്െറ കുത്തവ്യമാണു്. മുട്ട 
കഠം വായില് വഹിച്ചുകൊണ്ടു”, അവയ്യലെന്തെങ്കിലും ആപ 

ത്തു സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ഭയത്താല് അവ വിരിഞ്ഞു കുഞ്ഞു 

ങ്ങളായി വരുന്നതുവരെ ആഹാരം യാതൊന്നും കഴിക്കാതെ 

വായും പൂട്ടി നടക്കുന്ന ആണ്തേടുകളുടെ (ഒരു തരം മത്സ്യം) 

കഥയും ഈ അവസരത്തില് സ്തരണീയമാണു. 

ഇവ ക്രടാതെ ഒരിനം ന്ദിലവിഷം വമിച്ചു ശത്രക്കളുടെ. 
കാഴ്ചയെ കുഴിക്കുന്ന കണവകും (ഥിപി്ട്ലം, വൈദ്യതപ്പ 

വാഹം പഠപ്പെടവിച്ച ശമ്മുക്കളെ ഓടിക്കുകയും, ഇര കൈക്ക 

ലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരിനം തെരണ്ടികംം (1൦൦൦ [ടം 

ശത്രക്കുളടുത്തു വരുമ്പോറം ശരിരം ഭയാനകമായി വിപ്പി 

ക്കുന്ന പന്തുമത്സൃങ്ങാം (൯1൦ ടട ശത്രുക്കളുടെ ആക്ര 

മണുവേളയില് ഉദരത്തി നകത്തുള്ള അവയവങ്ങാം മുഴുവന് 

ഴ് 
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വെളിക്കു തള്ളൂന്ന കടല് വെള്ളരിക്കകഠം മുതലായ അനേകം 

അത്ഭുതജിവികളെ ഈ ജലവിഭാഗത്തില് കാണാം. 

ശാഖോപശാഖകളോടുക്രടി അനേകം കുസുമങ്ങറം 

വഹിക്കുന്ന ചെടികളെന്ന പ്രഥമവിക്ഷണത്തില് തോന്നാ 

വുന്ന ഒട്ടുവളരെ ജിവികഠം ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള പാറകളില് 

പഠഠിച്പിടിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ഇവ ഇടതുന്ര നില്ല്യന്നതു 

കടടാല് ഗഹാനങ്ങളായ വനുപ്രദേശങ്ങളാണെന്നു തോന്നി 
പ്പോഷം. എന്നാല് സൂക്ഷ്മപരിശോധനയില് ഇവയില് 
സ്ഫടികസന്നിഭങ്ങളായ അറകഠം ഉപയ്യുപരി അടുക്കി 

വച്ചിട്ടുക്ളതായും, പുഷ്്ങ്ങളെന്നും മറവം തോന്നുന്നതു” ഇര 

.കളെ കടിക്കിലാക്കാനുള്ള പലതരം ഉപകരണങ്ങളായും വെ 

' മിപ്പെടും. ഒന്നായി സഞ്ചരിക്കാന് കഴിയാത്ത ഈ ജന്തുസമൂ 

ഹങ്ങളില്നിന്നു കടല്ച്ചെടിയുടെ ആകൃതിയുള്ള ചില ചെറ 

ജിവികുഠം പൂള്്്റവളല പ്രാപിക്കുമ്പോഠം വേര്പെട്ടു സഞ്ച 

ശിക്കാവുമുണ്ടു”. 

പരിതഃസ്ഥിതികളുമായുള്ള ദീ൪ഘകാലത്തെ ഭയദംര 
മത്സരങ്ങം ഹേതുവായി വളരെയധികം സ്വഭാവവിശേഷ 

ഞ്ങം ഈ ജന്തുക്കളില് അംകരിച്ചിട്ടുണ്ടു. എല്ല്യായ്ക്കോഴം 

സ്വൈരമല്ലാതെയുള്ള ജിവിതം നയിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുളളതി 

നാല് അതിനവശ്യം വേണ്ട സഹനശക്തി, അവയ്യുചച ലഭ 

മായ അതിപ്രധാനമായ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാകുന്നു. 

ഇരകളേയും മറവം കൈക്കലാക്കുന്നതിന് അനുക്രലമായ 

സന്ദര്ഭം ലഭിക്കുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്നതില് 



സമുദത്തിലെ അത്ഭുതജീവികം ൧൦൫ 

നിന്നും ക്ഷമയും, എല്ലായ്ര്കോഴും ഭയപ്പെടേണ്ട ജീവികളില് 
നിന്ന്" ഓടിമാറി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു കരുതലോടുക്രടി വത്തി 

ക്കേണ്ടതില്നിന്നു സൂക്ഷ്കൂബുദ്ധിയും, സന്നദ്ധതയും ജനിക്കു 

ന്നതാണല്ലേോ. ഇയ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടു 
തന്നെയാണു” പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിത്തിക്കൊണ്ടു പോക 

വാന് അവയ്യുക്ച സാധിക്കുന്നതും. 

തീരപ്രദേശങ്ങളില് ന്നിന്നും വിദൂരമായി, അതിവിശാല 
മായി, അനുന്തമായിക്കിടക്കുന്ന ആഴിപ്പരപ്പാണു രണ്ടാ 
മത്തെ വിഭാഗം. ഇവിടെയും ചെടികാം ധാരാളം വളരു 

ന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവയിലധികവും പൂപ്പുവശ്രുത്തിലും, പാ 

യല്വരഗ്ലത്തിലും ഉറംപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അണുപ്രായങ്ങളായ ചെടി 

കളാകുന്നു. ഇവ സമുദ്രനിരപ്പില് ഇടതുന്ന കിടക്കുന്നതി 

നാല് സമുദ്രമധ്യത്തില് പല ഭാഗത്തുമുമ്ള ജലം ആവണ 
ക്കെണ്ണുപോലെ കുട്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്നു. അതിസുക്ഷ്മങ്ങ 
ളായ ഈര ചെടികളാണുമ് അവിടെയുള്ള ജീവികളുടെ പ്രധാ 

നമായ ആഹാരസാധനം. ഈ വിഭാഗത്തില് ഏതാണ്ടു 

.൬ഠ00 അടി ആഴം വരെയുള്ള ജലഭാഗത്തിലെ ജീവികളെ 

പ്രററിയാണു പ്രതിപാടിക്കാനുക്ളതു”. ഈ ജന്തുക്കളെപ്പുറഠി 
സൂക്ഷ്കപഠനും നടത്തുന്നതിനു സരകയ്യത്തിനുവേണ്ടി ഇവ 
“യെ രണ്ടിനമായി ഭാഗിക്കാം. ഒരു വര൪ഗ്ഗത്തിലുള്ളവ ജല 

ത്തിനെറ മുകളില് സ്വതേ പൊത്തിക്കിടക്കുന്നവയും, മറേറ 

വര്ഗ്ഗുത്തിലുള്ളവ ആവശ്യമെന്നു തോന്നുമ്പോഠം മാത്രം 

.സ്വശക്തികൊണ്ടേയന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നവയും ആകുന്നു. 



൧0൬ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം മം: 

നൈസ൪ഗ്റികമായി പൊന്തിക്കിടക്കന്ന ജീവികളില്: 

അധികവും സ്ഫടികസദശമായ ശരിരത്തോടുക്രടിയ ചെറ. 

ജിവികളാണു*. ശില്ലകലാവൈദശ്ദ്ധ്യത്തെ വെല്ലുന്ന. 
ആകാരസരഷ്ടവത്തോടുക്രടിയവയാണു” ഇവയിലധികവും. 

ആയാസം ക്രടാതെ ജലപ്പരപ്പില് കിടക്കുന്നതിനും, ആവശ്യ 

മെന്നു തോന്നുമ്പോഠം പതുക്കെപ്പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന. 

തിനും ഉതകുന്ന നീണ്ടതും ഘനം കുറഞ്ഞതുമായ ഒട്ടുവളരെ 

അവയവങ്ങറം ഈ ജിവികഠംക്കുണ്ടു്. തീരപ്രദേശങ്ങളില് 

വസിക്കുന്ന ഞണ്ടു മുതലായ ജന്തുക്കളുടെ ലാര്വകറം. 

(0.൦) രാത്രികാലങ്ങളില് സമുദ്രത്തിന്െറ ഉപരിതല  , 
ത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന നാട്ടിലുക്കാ (൫൦ധപേം ചെറിയ: 

പുഴുക്കാം, കടല്ച്ചൊറി മുതലായ അനേകജീവികഠം ഈ 

വര്ഗ്ഗത്തില് ഉഠംപ്പെടുന്നു. സൂയ്യ്യപ്രകാശത്താല് തിളങ്ങി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രജലത്തില് ഈ ജന്തുക്കളെ കണ്ടുപി 

ട്രിക്കുകയെന്നുള്ളതു” അവയുടെ ശത്രുക്കഠംക്കു” അതര എളുപ്പ, 

മല്ല, ഇവയില് ചില ജന്തുക്കളുടെ പ്രകാശംകൊണ്ടെ രാത്രി. 

കാലങ്ങളില് കപ്പലിന്െറ മുകഠംത്തട്ടിലിരുന്നു പത്രങ്ങളും 

പുസ്തകങ്ങളും നിഷ്പ്രയാസം വായിക്കാന് സാധിക്കുമത്രേ. 
ഇവകൂടാതെ ഭയദ്ംരാകാരങ്ങളായ തിമിംഗലം, ശ്രാവു, കട. 

ലാമ, കടല്പന്നി മുതലായ ജീവികളെയും മുകഠംപ്പരപ്പില് 

കാണാവുന്നതാണു”. ഈ ജിവികളുടെ ശരിരത്തില് ഏവിയ 

ശതമാനവും കൊഴുപ്പ; എഷ്ണൂു മുതലായ ഘനം കുഠത്തെ. 

വസ്തരക്ളൊയതുകൊണ്ടാണു് അവയ്യുകച നിഷാപ്രയാസം. 

വെള്ളത്തില് ഉയന്ന കിടക്കുവാ൯ സാധിക്കുന്നതു”. 



സമുദത്തിലെ അത്ഭുതജീവികാം ൧0൭. 

സ്വശക്തിമൂലം ഉയന്നുകിടക്കേണ്ടിവരുന്ന മത്സ്യങ്ങഥം 
നേരിയ ശരീരവും, ബലിഷ്യങ്ങളായ ചിറകുകളും ഉമ്ളവ 

യാണു”. ഇന്ഡ്യന് മഹാസമുദ്രത്തില്ക്രടടടി യാത്രചെയ്യു 

ന്നവക്കു പറക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ കാണാം. ചിലപ്പോഠം ഇവ 

ക്രട്ടംക്രട്ടമായി കപ്പുലിന രണ്ടു വശത്തുനിന്നും ശലഭങ്ങളെ 

പ്പോലെ പഠന്നുപോകുറവണ്ടു്. വാലുകൊണ്ടു ജലത്തില് 

ഏററവും ശക്തിയോടുക്രടി അടിച്ചുകതിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു" 
ഇവ . ഉയന്നപോകന്നതെന്നു, പരിശോധിച്ചാല് മനസ്സി 
ലാക്കാം. വിണ്ടും ജലത്തില് മുഴുകുന്നതിനുമുമ്പയ വെള്ള 
ത്തില് വാലുകൊണ്ടടിച്ചു കുതിച്ചുപോകുന്നതു കണ്ടാല് 

പക്ഷികളാണെന്നുതന്നെ തോന്നിപ്പോകും. തലയുടെ അല്ലം 

പുറകിലായി ശരീരത്തിന്െറ രണ്ജുവശത്തുമുളള ചിറകുകഠം 

വ്യോമയാനങ്ങളുടെ പക്ഷങ്ങാംപോലെ അനക്കാതെ വച്ചു 

കൊള്ളുകയാണു ചെയ്യുന്നതു”. ഒരു സെക്കന്ഡില് ൨൧ 
ഗജം വരെ ഇതു പഠന്നുപോകുമെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ട 
രിക്കുന്നു. 

ചില ശ്രാവുകഠം ആവിക്കുപ്പുലുകളെ അനേകശതം 

മൈല് ദ്രൂരം അനുധാവനം ചെയ്യാറമളതൂ തഞ്ങഠംക്ക് 

ആഹാരത്തിനുപകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങഥം കുപ്പ 

ലില്നിന്നും വിഴാതിരിക്കുയില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയായിരി 

ക്കണം. കൊമ്പന്ശ്രാവെന്നു പറയുന വര്ഗ്ഗത്തിനു 

പൃത്ണ്റുവളര്ച്ചയായാല് ഏതാണ്ടു്" ൯ അടിവരെ വരുന്നതും 

രണ്ടുവശത്തും പല്ലകളുള്ളതുമായ ഒരായുധം തലയില്ന്നിന്നും 
മുമ്പോട്ട്" ഉന്തിവരുന്നു. ഇനിയും അനേകം, വിചിത്രജീവി 

കഠം ഈ മുകഠംപ്പരപ്പിലണ്ടെ”. 



നത്തത്ഞ്ത്ഞ് നഅന്തത്തുത്തത്തതതത്തതതതയയതതയെതനതതതതതത്തെ 

൧0൮ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ലകം 

മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ അടിത്തട്ടില് ൬00 മുതല് 

൨൪000 അടി താഴ്ചുവരെ എത്തുന്ന അഗാധഗത്തങ്ങം 

ഉഠംപ്പെടുന്നു. ഇതിനേക്കാഠം ആഴം ക്രടിയതായി ചില്" 

ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ത മുന്പു പറഞ്ഞതും ഈ വിഭാഗത്തില്തന്നെ 

യാണു ചേരുന്നതു”. ഭയാനകവും സാധാരണ ജലജീവി 

കഠംക്ക് ആപല്ക്കരവുമാണു” ഇവിടുത്തെ അന്തരിക്ഷം. 

സുയ്യപ്രകാശവും ചുടും ഇത്രയധികം ആഴത്തില് കടന്നുചെ 

ല്ലാനിടയില്ലാത്തതിനാല് സസ്യവര്ഗ്ഗത്തിലുള്ള യാതൊന്നും 

ഇവിടെ വളരുന്നില്ല. അഥവാ വല്ല ചെടികളും കാണുന്നു 

ണ്ടെങ്കില് അവ മുകാംപ്പരപ്പ്പില്നിന്നും ഏകദേശം അഴുകി 

ത്തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ക്രമേണ താണ്ുവരുന്നവയാണു 
ആഴം ക്രുടുന്തോവും ൭൮൭ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു” ഉദ്ദേശം ൧൨൦0൦ 

അടി ആഴിത്തില് ജലം മഞ്ഞുകട്ടിയായി മാറത്തക്കവിധം 
തണത്തുപോകുന്നു. അനന്തമായ ഈ സാശരാന്തര്ഭാഗം 

അന്ധകാരത്തിനേറയും, നിശ്ശൂബയൃതയുടേയും അചഞ്ചലത 

യുടേയും നിത്യകേളിരംഗമാണെന്നു പറയാം. സമ്മര്ദ്ദവും 

വളരെ വളരെ വദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു്. ജിവികഠംക്കു'ഇത്രയും ദുശ്മവും 

ജഡ്ധിലവുമായ അന്തരിക്ഷം മറെറാരിടത്തും തന്നെയില്ല. 

ഈ പ്രഭേശത്തൃുമള ജന്തുക്കളുടെ ആഹാരം മുകറംപ്പര 

പ്പില്ന്നിന്നു ചത്തു ചിഞ്ഞു”__പൊന്തിക്കിടക്കുന്നതിനുമ്ള 

അവയവങ്ങാം നശിച്ചുതിനുശേഷം-_അടിയിലേക്കു വഷി 

ചൂകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശവശരിരങ്ങളോ, വളരെ ഭു൪ല്പഭമായി 

പിടികിട്ടാവളള് സഹോദരജീവികളോ മാത്രമാണു്. ആയതി 



സമുദത്തിലെ അത്ഭുതജിചികാം ൧൧൯ 

നാല് പലപ്പോഴും ഇവയ്യു വിശപ്പു പൂറുമായി ശമിക്കത്ത 

ക്കവണ്ണ്ണും ആഹാരം കിട്ടാറില്ല. ഒരടിയില് ക്രടുതലുള്ള മത്സ്യ 

ങ്ങറം ഇവിടെ വളരെ കുറവാണു”. ഇവയില് ചിലതിനു 

വളരെ വിസ്തൃതമായി തുറക്കാവുന്ന വദനഗഫ്വരമുള്ളതി 

നാല് വലിയ ശവശരിരങ്ങറം വായിലൊതുക്കിവച്ചു പല 

ദിവസങ്ങഠംകൊണ്ടു ഭക്ഷിക്കാന് അവയ്യുക്ച സാധിക്കുന്നു. 
ടം 

മുകളില്നിന്നു നിരന്തരമായി വിണുകൊണ്ടിരിയ്യഛന്ന. 
അദുക്കു, ചീഞ്ഞു ദ്രവിച്ചുതുടങ്ങിയ മാംസം, ചെവ്വപ്രാണിക 

ളുടെ തോടുകഠം മുതലായവ അടിഞ്ഞു അശേഷം ഉറപ്പില്ലാ 

തെ കിടക്കുന്ന സമുദ്രനിരപ്പ്ിലും, ചെളിയില് താണുപോകാ 

തെ സുക്ഷിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ദീര്ഘപാദങ്ങളുകള ചിലന്തി, 

കൊഞ്ചു”, ഞണ്ടു, താരമത്സ്യം എന്നിവയും വയി൯ 
ക്പിന്െറ ആകൃതിയിലുള്ള അനേകതരം സ്റ്റാഞ്ചുകളും മറ. 

ചെവജീവികളും സുയ്യപ്രകാശം തെല്ലും തട്ടാതെ അങ്ങനെ 

യൊന്നുണ്ടൊനുപോലുമറിയാതെ ഇരുട്ടില് ജനിച്ചു” ഇരുട്ടില് 

ദീരകാലം ജീവിച്ചു ഇരുട്ടില് തന്നെ മരണമടയുന്നുണ്ടു”. 

ആഴമുള്ള ഭാഗങ്ങളില് സാധാരണയായി കണ്ടുവരാ 

വമ്ള മറെറാരു മത്സ്യം ചുണ്ടക്കാരി( ലിം 11ടവ൮)ആകുന്നു. 

അതിന്െറ തലയില് ന്നിളമുള്ള കൊമ്പുപോലെ കാണാ 

വുന്ന ഒരവയവമുന്ടു'. ഈ കൊമ്പിനന്െറ ഭാവഹഫജ്വാലയുള്ള 

അററം അതിനു വഴി കണ്ടു" സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ഒരു 

റാന്തലായിട്ടും, ഇരകളെപ്പിടിക്കുന്നതിനുക്ള ചൃണ്ടലായിട്ടും 
ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. പ്രകാശം കന്ടു സമീപത്തണയുന്ന ജന്തു 

0; അ 6൮൨൨.൯ (മം 1; ൧൧൪. 



൧൧൧. ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തുകം 

ക്കളെ തന്െറ വായിലേക്കു നയിക്കുകയാണു” ഈ ജീവി 

ചെയ്യാവളളതു". ഈ ജന്തുവിനു മറെറാരു പ്രത്വേകതയു 

കൂളതു” അതിന്െറ ശരിരത്തിന്െറ അധോഭാഗത്തായി ഒരു 

ആന്മമത്സൃത്തെക്രൂടി വച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നുള്ള 

താണു, കുട്ടിക്കാലത്തു പെണ്മത്സൃത്തിന്െറ ശരിരത്തില് 
കടിച്ചുതരങ്ങുന്ന ഈ ആന്െമത്സ്യം കാലക്രമംകൊണ്ടു അഭി 

ന്നമായി അതിന്െറ ശരീരത്തോടു യോജിച്ചുപോവുകയും, 

ഒരേ രക്തം തന്നെ രണ്ടു ശരിരത്തിലും ക്രടി പ്രവഹിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു. 

അനന്തമായ അന്ധകാരത്തില് ജീവിക്കുന്ന ജന്തു 
ക്കാംക്കു നേത്രങ്ങാം അത്ര അത്യന്താപേക്ഷിതമായിത്തിരു 

ന്നില്ല. സ്റൃശനശക്തിയാണു ക്രടുതലാവശ്യം. കടലിന്െറ 

അടിത്തട്ടിലുള്ള അധികം ജീവികളും സ്റ്ശനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ 
സഹായത്താല് മാത്രം തങ്ങളുടെ പരിത്ഃസ്ഥിതികഠം ഗ്രഹി 

ക്കുവാൻ വിദഗ"ദ്ധാരത്രേ. അതിദീര്ഘങ്ങളായ സ്റൂര്ശനേന്ദ്രി 
യങ്ങളും ബാഹുക്കളും ഇതിനു സഹായിക്കുന്നു. എന്നാല് 
ചില ജന്തുക്കാംക്കു വളരെ വിസ് തൃതങ്ങളായ ദ്ൂഷ്ടികളുണ്ടു”. 
ഇവ താരതമ്യേന വലിപ്പവും, ഗോളാംശാകൃതിയും ഉള്ളവയാ 

യതിനാല് ഏററയും മങ്ങിയ രശ്ലീകളെപ്പ്യോലും ശേഖരിക്കു 

ന്നതിനു പയ്യ്യാഫുമായിരിക്കുന്നു. മറ൮ ചില ജീവികഠകക്കു 
തലയില്നിണും ഇന്തിനില്ക്കുന്നതും, ദരൂരദര്ശിനിയുടെ 

ശക്തിയുള്ളതുമായ നയനങ്ങളുമുണ്ടു”. 

അന്ധകാരമയമായ ഇര സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം നയന 

ങ്ങളുടെ ആരശ്യമെന്തെന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായേക്കാം. 



സമുദത്തിലെ അത്ഭുതജിവികം ൧൧൧ 

ഇവിടെ ചരിക്കുന്ന ജീവികളില് പലതും സ്വയം പ്രകാശിക്കു 
ന്നവയാണ്ട്. ക്രരിരുട്ടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈവക പ്രദേശ 
്ങളിലാണല്ലോം ഭീപങ്ങളുടെ പ്രയോജനവും അധികമുള്ളതു”. 

ഈ പ്രകാശം അവയെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു 

എന്നു നോക്കാം. ശത്രുക്കളില്നനിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു 

നദിലമഷി വമിക്കുന്ന ഒരിനം കണവ, സമുദ്രത്തിനെറ ഉപരി 

തലങ്ങളിലുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാല് ക്രരിരു 

ട്ടില് നിലമഷി ഉപയോഗശശ്ുന്പയമെന്നറിഞ്ഞിട്ടെന്നപോലെ 

അതിനു പകരം അതുജ്വലമായ പ്രകാശം വമിച്ചു ശത്രു 

ക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഖടിക്കുന്ന ഒരിനം കൊഞ്ഞു” ഈ ജല 

വിഭാഗത്തിലുണ്ടു. ഇര അന്വേഷിച്ചു പിടിക്കുക, ശത്രുക്കു 

ളൂടെ വായിലകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക, ഇണയെ ആകഷി 

ക്കുക, അവയുടെ സമിചത്തെത്തുക മുതലായി അനേകം 

പ്രയോജന.അം ഈ ജ്യോതിസ്സിനുണ്ടു്. 

സ്വയംപ്രകാശികളായ ഈ മുന്തുക്കഠം മേല്പറഞ്ഞ 

പോലെയുമ്ള ആവശ്യങ്ങാംക്കായിട്ടാണു സാധാരണ അവ 

യുടെ പ്രഭ പുറപ്പെടുവിക്കാവമ്ളതു”. ഈയിനത്തിലുള്ള അനേ 

കം ജീവികളെ ഒന്നിച്ചുകാണുന്നതു” ഏററവും രസാവഹമായ 

ഒരു കാഴ്ചചതന്നെയാണു”, ഇവയില് ദേഫമാസകലം പ്രകാശ 

മുമ്ളവയും, പ്രത്യേക അവവങ്ങഠംക്കുമാത്രം പ്രകാശമുള്ള 

വയും, ആവശ്യമുമ്ളപ്പോം മാത്രം പ്രകാശം കാണിക്കുന്ന 

വയും, വമ്ത്്റം മാറി മാറി പ്രകാശിക്കുന്നവയും ആയി അനു 

വധി ജന്തുക്കളെ കട്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രത്തിന്െറ 



റ 
൧൧൨ റ, ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

അടിയില് ചെന്നു” ഈ വക ജന്തുക്കളുടെ കാഴ്ച; കണ്ടം: 
നന്ദിപ്പാന് ആക്കാണു മോഹം തോനാാതിരിക്കുന്നതു്. 

പെര്ള്്റമിയിലെ ചദ്രബിംബത്തെ ഉടച്ചെടത്തു മത്സ്യാകര. 
തിയിൽ വാത്്തവിട്ടിടടുമളവയും, ശരീരത്തിന്െറ ചില ഭാഗങ്ങ. 

ളില് വ്യയാഴശുക്രന്മാരെ പിടിച്ചുവച്ചിട്ടുമമവയും, രു പള്ള. 
കളിലും വരിവരിയായി നക്ഷത്രങ്ങറം പതിച്ചിട്ടുളളവയും, 

ചുവപ്പു", പച്ചം നിലം മുതലായി പല നിറത്തിലുള്ള മത്താ. 

പ്രുകഠം ഇടയ്യ്ിടയ്യു്ച കത്തിക്കുന്നവയും., അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും 
വെളിച്ചം വിശിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ചവിട്ടുവണ്ടിയുടെ വട്ട. 

ക്കുത്ണ്ൂന്വിളുക്കു തലയില് വഹിക്കുന്നവയും ആയ അനവധി 

സൃഷ്ടിവിശേഷങ്ങം ക്രട്ടം ക്രട്ടമായും, ഒററ ഒററയായും അവി 
ടവിടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടു,അപ്രകാരമല്പലെങ്കില് എന്നെന്നും 

ഗാഡാന്ധകാരത്തില് മുങ്ങിക്കിടപ്പാ൯ സംഗതിയുള്ള ആ, 

പ്രദേശഅഠംക്കു ലോകത്തില് മറവ൮ യാതൊരു പ്രദേശത്തിനു 
മില്ലാത്തതായ ' ഒരു വിശേഷശോഭയെ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക 

വണ്ണം വ്യവസ്ഥകഠം ഏപ്പെടത്തിയടടള്ള ഇരശ്വരനന്െറ. 

മാഹാത്മ്യം റം തആക്കാണു ലിസ ്ന്നോ്നേതും' 

വു 

ച ച ക്ന. ച് [ കില് 1 2) / ഗ് 

യ, 1 [ ലി [ക് ച ഗ്വഥര?ന്ത് റ 
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൪ പാഠം. നം [ ളം ച് പ റ്റ് ല് 

! ആക്ഷക ശൈശവം. 

(അയോദധ്യയിലെ ഭശരഥപുത്രന്മാരായ ശ്രീരാമനും അനുജ. 

ന്മാരും കാണുന്നവരുടെ കരള കുളിപ്പിക്കത്തക്ക ആകൃതിപ്രകൃതിക. 

മോടുക്രടി വളന്നുവാനു.) ല് 

കോമളന്മാരായോരു സോദരന്മാരുമായ്്രി നി; 

'ശ്യുമേളനിറം പൂണ്ട ലോകാളി രാമദേവന് രി 

കാരുണ്യാമുത പൂള്്റ്റാപാംഗവീക്ഷണം കൊണ്ടും. ൨. 

പ. വര്യദ്യേക്തലണ്സ്ുലാപപിയൂഷം കൊണ്ടും, ത; 
വിശ്വമോഹനമായ രൂപസരന്ദയ്യം കൊണ്ടും, 

നിശ്ലശേഷാനന്ദപ്രദ ദേഫമാദ്ദവം കൊണ്ടും: 

)  ബന്ധൂകടന്താംബര മുംബനാരസം കൊണം, 
ബന്ധരദാതാംകര, സ്ൃഷ്ട്ഥോസാഭ, കൊണ്ടും, 

ഭൂതലസ്ഥിതീപാദാബജദ്വയയാനും കൊണ്ടും, 4: 
ചേതോമോഫനങ്ങളാം ചേഷ്ണിതങ്ങളെക്കൊണ്ടും. 

താതനുമമ്മമാക്കം നാഗരവാസികാംക്കും 

മ ര൪ 

പരിതി നല്കിനാ൯ സമസ്റ്റേയിയങംക്കമെ മല്ലം... 
1] 4, നി 

ഫാലദേശാന്തേ വംശ തഥപ ള്റകാരമായ് 

ക് ' മാലേയമണിഞ്ഞതില് പഠഠീടും കുരളവും,൦ 

സം അഞ്ജനുമണിഞ്ഞതി മഞ്ജുളുതരമായ 

ത്ജനേരരവും കടാക്ഷാവലോകനങ്ങളും, ൦“, 

ജം മ [ 



൧൧൪ മ്പ യ്യ 

ണ്ബ, 

ക്്ാലരംമേണിക്ഡേലം മിന്നിടുന്ന 

സ്വക്്്ട്ല്ണ സമ ഗണ്ഡര്ണ്ഡലങ്ങളും, 

0൦ ശാര്ഭൂലനഖങ്ങളും വിദ്രമമണ്ികളും. വക 
വ ഴു ടി ചേത്തുടന് കാത്യസ്വരമണിയും മദ്്യേമദേദ്യ- 

പു കോത്തു ചാര്തിടുന്നൊരു ക കണ്ഠകാണ്ഡോലദ്യോതവും, 

ക്കി മുത്തുമാലകാം ്ശ്ദമാലകളോടും പൂണ്ടു 
വിസ് തൂതോ്ി കും തുടസ്പിമാലയങ്ങളും, 

വ അംഗടങ്ങളും, വലയങ്ങാം കങ്കണങ്ങളും 

ന് പഅംഗുദീിയകംകൊണ്ടു ശോഭിച്ചുകരങ്ങളും 

ളം കം കാഞ്ചേനദസദ്ൃശ പ്പ് പ്ിതാംബരോപരി ചാത്തം ൽ  ; 
ലം പകാഞ്ചികറം തൂപ്രങ്ങളെന്നിവ പലതരം 

അലങ്കാരങ്ങറം പൃണ്ട സോദരന്മാരോടുമാ- 

യലങ്കാരത്തെച്ചേത്താ൯ ഭൂമിദേവിക്കു നാഥന്. 

! 

എഴുത്തക്സു൯ അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണം. 

പാഠം ൧൭. 

പള്ളിവാസല് പദ്ധതി, 

ഇന്ഡ്യയില് യന്ത്രശാലകറം മൂലമുള്ള വ്യവസായ 

.ങ്ങാം വേണ്ടപോലെ വദ്ധിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന 
കാരണം കൽക്കരിയുടെ അഭാവമാണു”. നമ്മൂടെ ജലപത 
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൧൧൬ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

നങ്ങളില്നിന്നു വിദ്യുപ്ലുക്തി സാഭരിക്കുകയാണു” ഈ കുറ. 

വിന്മെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാര്ഗ്ഗം. കല്രി തല്ല്ാലം 
സുലഭമാണെങ്കില് തന്നെയും അതു കുറേനാഠം കൊണ്ടു തിന്ന 

പോയേക്കും. എന്നാല് ജലപതനങ്ങറം മിക്കവാവം ശാശ്വ 

തങ്ങളാണു”. അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാല് നമുക്കു 

വേണ്ടുന്നിടത്തോളും വിട്ടു്ഛുക്തി എല്ലാകാലവും സംഭരി 

ക്കാം. ജലപതനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ഒരു ചക്രം സ്ഥാപിച്ചു” 

അതിന്െറ ദലങ്ങളില് വെള്ളം തുടര്ച്ചയായും ശക്തിയോട്ട. 

ക്രടിയും വീണു ചക്രം കറങ്ങാന് മാര്ഷ്കണമുണ്ടാക്കുന്നപക്ഷം 

ഡ്ധയനാമൊ?? യന്ത്രം ൫1൧൧൩0) നടത്തി വിദ്യു്ലുക്തി' 
ഉല്ലാിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്്. 

ഉയന്ന പവതങ്ങളും ഇടയ്മ്ലിടയ്യ്ഛ താഴ്വരകളും ധാരാ. 
ളം മഴയും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളില് മാത്രമേ വലിയ ജലപ്രപാത 

ങ്ങളുണ്ടാറു. ഉത്തരതിരുവിതാംക്രറിലുറംപ്പെട്ട ഹൈറേഞ്ചു് 
അതിനു പററിയ ഒരു ഭൂവിഭാഗമാണെന്നു പറയുന്നതില് 

അതിശയോക്തിയില്ല. ഇവിടത്തെ പ്രധാന കൊടുമുടികളായ 

ആനമുടി, കരിംകളം, ചിണ്ടുവര, ചൊക്കനാടു", ഒറാപ്പ്ാറ 

എന്നിവ വളരെ പൊക്കമുമ്ളവയാണു“.ആനയുടെ മസ്ത്കത്തി 

നോടു സാമ്യമുള്ള ആനമുടിയാണു” തെക്കേ ഇന്ഡ്യയിലെ 

ഏററവും ഉയന്ന കൊടുമുടി. ഇതിനു സമുദ്രനിരപ്പില്നിന്ന്* 

൮൮൪൧ അടി ഉയരമുണ്ടു". ഫഹൈറേഞ്ചിനെറ സ്ഥലവിസ്ക്ി 

ത അമ്പതു ചതുരശ്രമൈലില് ക്രൂടുതലാണു”, നമ്മുടെ. 

നാട്ടില് കാലവഷമെന്നും തുലാവഷമെന്നും ആണ്ടില് രണ്ടു. 
ന: ള് 

ടി ി പ റ ടി 
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പള്ളിവാസല് പദ്ധതി ൧൧൭. 

പ്രാവശ്യം വഷമുണ്ടാകുന്നുംടെല്ലോ. ഈ രണ്ടു വഷങ്ങളിച്ം 
.ക്രടി ഹൈറേഞ്ചില് പ്രതിവത്സരം നാന്തൂുവ” ഇഞ്ചു മഴ 

പെയ്യുന്നുണ്ട്. 

ഹൈറേഞ്ചു” മലകളില് അധികം ഭാഗവും മുന്പു 

പൂഞ്ഞാര് തമ്പുരാന്െറ വകയായിരുന്നു. പൃഞ്ഞാര്തമ്പുരാന് 
കണ്ണ്ണൂ൯ദേവ൯ എന്ന മുതുവാനെ ആ പ്രദേശങ്ങറം മുഴുവനും 

ഏളല്ലിച്ചു കരമായി തആആണ്ടുതോവം ഏതാനും പറ തേനും രദ്ടു 

മാന്തോലും രണ്ടു: ആനക്കൊമ്പും സ്വികരിച്ചുപോന്നു. 

മന്നാന്, മുതുവാന്, ഉരരാളി മുതലായവര് ഹൈറേഞ്ചില് 

അധിവസിക്കുന്ന ചില കാട്ടുജാതിക്കാരാണു”. മുതുവാ൯ 

ധ്വരമാക്ഷ്” ഈ മലകറം തമ്പുരാന് മുഖാന്തിരം കൊടുപ്പിച്ച 

തിനാല് അയാളോടുള്ള കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനും 

അയാളുടെ സ്കൂരണ നിലനിവത്തുവാനും വേണ്ടി അവര് ഈ 
മലകഠക്കു കണ്ണന്ദേവന് മലകഠം എന്നു പേര് കൊടുത്തു 

വെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ആദ്യം ധ്വരമാര ഈ മലംപ്രദേ 

ശങ്ങറം സന്ദശിച്ചപ്പോഠം ക്രടാരമടിച്ച സ്ഥലമാണുത്രെ 
മൂന്നാർ. ഇപ്പ്യോഠം വൈദ്യുത പദധതികൊണ്ടു സുപ്പസിദാ 
മായിത്തിന്നിരിക്കുന്ന പള്ളിവാസലില്നിന്നു നാലുമൈല് 

പടിഞ്ഞാറാണ്” ഹൈറോേഞ്ചിന്െറ തലസ്ഥാനമെന്നു മാത്ര 

മല്ല ഭാരതഭൂമിയിലെ നുന്ദനോദ്യാനമെന്നുക്രടി പറയാവുന്ന 

അതി മനോഹരമായ പ്രസ്ത്തപട്ടണം. സമുദ്രതലത്തില് 

ന്നു അയ്യായിരത്തോളം അടി പൊക്കത്തില് സ്ഥിതിചെ 
യുന്ന ഇര പട്ടണം ഒരു ഒന്നാന്തരം സുഖവാസസ്ഥലമാണ്ട്. 

മൂന്നാററില്നിന്നു് അഞ്ഞുമൈല് ദൂരെയാണു ദേവികുളം. 



൧൧൮) ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ലകം 

കണ്ണന്ദേവന് മലകഠകക്കു സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നുള 

ഉയരം അയ്യായിരം അടി ആണു. കള്്ണ്റ൯ടേവന് കമ്പന്ദി' 

ക്കാക്ക വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു പുറമെ തിരുവി 

താംക്രര് വകയായി ഇവിടെ സമുദ്രനിരപ്പില്നിന്നു ൫0൦ 

അടി ഉയരമുള്ള പതിനായിരം ഏക്കവം ൪000 അടി ഉയര 

മുള്ള അമ്പതിനായിരം ഏക്കുവം സ്ഥലമുണ്ടു. ഏകദേശം 

ഇരുപത്തേഴായിരം ഏക്കര് വിസ്ല്രീളസ്മുതയുളള ഒരു സ്ഥല 

മാണ പള്ളിവാസല്. നേരിയമംഗലം---പള്ളിവാസല് 

റോഡുയനേരിയമംഗലം പാലം ഇവയുടെ പണി പൃത്തിയായ: 

തോട്ടക്രടി., പമ്ളിവാസലില്നിന്നു . പശ്ചിമാഭിമുഖമായ- 

ഗതാഗതത്തിനുമള സൌകര്യം പൂവ്വാധികം വദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു൦. 

കണ്ണന്ദേവന് കമ്പനിക്കാര് പെരിയാഠറിന്െറ ഒരു. 

പോഷകനദിയായ മുതിരപ്പുഴയാററില്നിന്നു",; അവരുടെ 

തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ ആരശ്യത്തിലേക്കും വിളക്കുകഠം 
കൊളുത്താനും ആയി, ൫0൦0 കുതിരശക്തിയുള്ള ഒരു യന്ത്രം മു. 

ഖേന വിദ്യ കൂക്തി എടുത്തു വന്നിരുന്നു. ൧൯൯ ലെ അഭൂ 

തപൂവമായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം കമ്പനിക്കാരുടെ വക ജല. 
പതനോല്ലാദിതവൈദ്യുതലൈനും പൌവ൪ സ്റ്റേഷനും 

തിരെ നശിച്ചുപോയി. അതിനാല് ഭാവിയില് വെക്ളപ്പൊൊ. 

ക്കമോ ഭൂകമ്പമോ ഉണ്ടായാലും എളുപ്പത്തില് നശിച്ചു. 

പോകാത്ത വിധത്തില് ഉറപ്പായി ഒരു സ്റ്റേഷന് പണിയി: 

ക്കുവാന് അനുവാദം നല്കണമെന്നു” അപേക്ഷിച്ചു കനി 

ക്കാർ ഗവയൈന്റിലേക്ക്” എഴുതി. അടുത്ത ഭാവിയില്. 



വഷ്ളകിവാസല്പദ്ധതി ൧൧൯ 

തന്നെ, പള്ളിവാസല് വെള്ളവ്വാട്ടത്തില് നിന്നു വിപുലമായ 
തോതില് വിദൂ്ഛുക്തി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കത്തക്കവിധത്തില് 

ഒരു പദ്ധതി ഗവണ്ടെന്റില്നിന്നു” ഏറൊറടുത്തു നുടത്താ൯ 
ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനു വിഷ്ലും നേരിടാത്തവിധ 
ത്തില് കമ്പനിക്കാക്മ വേണമെങ്കില് സ്ഥലവും ജലപത 
നവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളമ അനുവാദം നല്കാമെന്നും 

ഗവബ്മെന്൨ കമ്പനിക്കാരെ അറിയിച്ചു. 

തിരുവനന്തപുരം മുതലായ പട്ടണങ്ങളില് ഓയില് 

എഞ്ചി൯വഴി വിദ്യുച്ഛക്തി ജനിപ്പിക്കുകയും വൈദ്യതവിത. 
രണം ഏപ്ലെടുത്തുകയും ചെയ്തുപ്പോഠം ജനങ്ങഥം വിട്ടയക്ക 

ക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷയത്തില് കാണിച്ച താല്ൃയ്യം 
ഫ്േതുവായി, ഈ രാജ്യത്തിലെ കൃഷി, വണിജ്യം, വ്യവ 

സായം, മു൯സിപ്പാലിററികഠം എന്നിവയുടെ ആവശ്യത്തി, 

, ലേക്കു" ഉപകരിക്കത്തക്കവണ്ണണം വമ്പിച്ച തോതില് വൈദ്യത. 

സംഭരണം ഏപ്പെടുത്തുന്നതു നന്നായിരിക്കുമെന്നു ഗവണ്ടെ 

൯റിനു തോന്നി. എന്തെന്നാല്, ഓയില്എഞ്ചി൯ മുഖേന 

വിദ്ദുപ്ലുക്തി ജനിപ്പിച്ചു വിതരണം ചെയ്യന്നതിനുക്ളൂ. 

വലിയ ചെലവു നോക്കിയാല് അതുകൊണ്ടു കൃഷിവ്യവസാ 

യാദികഠംക്കു ഗണ്യമായ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാ 

നില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, ഓയില് എഞ്ചിന് മുഖേന ഉല്പ്പം 

ദിപ്പിക്കാവുന്ന വിദ്ദൂച്ഛുക്തി പരിമിതവും, ആതു” ഒരു കേന്ദ്ര. 

ത്തില്നിന്നു ചുറവപാടുമുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങളില് മാത്രം വിത 

രണം ചെയ്യാനല്ലാതെ, വലിയ തോതില് വിതരണം 

ചെയ്യാന് സ്ധാധ്യമല്പാത്തതും ആണ്ട്. 



ഷ൨.0 ഒമ്പ താംപാഠപുസ്തകും 

ശ്രിചിത്തിരതിരുനാറം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ 
 സ്ഥാനാരോഫഞണത്തിനുശേഷം ഗവണ്മെന്റിന്െറ സവിശേ 

/ ഷമായ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞ ഏററവും പ്രധാനമായ വിഷയങ്ങ 
.ളിലൊന്നു ഇന്നാട്ടിലെ ജലപാതങ്ങളില്നിന്നു വിദ്ദൂ ക്ലൂക്തി 

എടുക്കുവാന് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതനുസ 

രിച്ചു" ൧൯൩൨-ല് പമള്ളിവാസല്പദ്ധതി ശഗവണ്ടെന്റിന് 

ആലോചനാവിഷയമായിത്തിരുകയും അടുത്ത ആണ്ടില് 

തന്നെ തല്സംബന്ധമായ പണിക൦ം ആരംഭിക്കുകയും 

ചെയ്തു. 

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു സംക്ഷിഫ, വിവരണമാണു 

താഴെ ചേക്ടന്നേതു. 4ദേവികളത്തെ പലളിവാസല് തോട്ട 
ത്തിനു സമിപമുളള പെരിയാററിന്െറ ഒരു പോഷകനദി 

യായ മുതിര്യ ഴയാററിലാനു പള്ളിവാസല് ജലവി ി 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു”. മൂന്നാറില്, സമുദ്രനിരപ്പില്ന്നിന്നു 
“ര്൫െഠ അടി ഉയരത്തില് ഒരു അണകെട്ടി ആ അണയില് 

അിന്നു വെള്ളത്തിന്െറ ഗതി തിരിച്ചുവിട്ടു, ഏകദേശം 

൧൧0,൨൭൭ അടി നീളമുളള ഒരു തൂരജംത്തില്ക്രടെ കൊണ്ടു 
“പോകുന്നു. (ഈ തുരങ്കത്തിന്െറ പണിപ്ൃത്തിയായി. 
ലകും തുരന്നാണു തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്ു്. തുര 
ത്തിനു ഇടയ്യചവച്ഛു രണ്ടു വളവുകളണ്ടു്. ഭാവിയില് മണ്ണി 
ടിഞ്ഞുവിണേക്കുമെന്നു ശങ്കതോന്നുന്ന സ്ഥാനങ്ങളില് പലക 

പാകിയും കോണ്മക്രിററിട്ടും ഭദ്രമാക്കിവരുന്നു.) അവസാന 
മായി ഈ വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്തു സംഭരിച്ചശേഷം, അവി 
,ടെനിന്നു രീ൪൭ അടി വിതം നീളമുള്ള രന്റെ കഴലുകഠംവഴി 



1 ച് 
പിരി 

മന്നാററിലെ തുരങ്കം. 



൧൨൨ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തുകും 

ബമുദ്രനിരപ്പില്നിന്നു ൨൬൬൦ അടി ഉയരത്തില് സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്ന പൌവര്ഫഹൌസിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു. തുരടം. 

. ത്തിന്െറയും കുഴലിനെറയും ചരിവുക്രടെ കണക്കാക്കിയാല്, ' 

 കഴല്വഴി വരുന്ന വെമ്ളം മൂലം ൧൮൩൦0 അടി ഉയരത്തില്. 

നിന്നുള്ള ജലവി ലയുടെ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. വിദ്യ കുക്ത്യല്പ്പം. 

ദനസ്ഥലത്തു രണ്ടു യന്ത്രങ്ങഠം സ്ഥാപിക്കും. പൈപ്പു 

ലൈനില്ക്രടി വരുന്ന വെള്ളം മൂലമായിരിക്കും ഇവയെ നെട 
ത്തുന്നു". മേലാല് ഇതേ വലിപ്പത്തില്, മേല്പറഞ്ഞ. 
ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ്പിന്െറ സഹായത്തേടേക്രടി, ഒരും 

യന്ത്രവും കൂടെ സ്ഥാപിക്കത്തക്കവണ്ണുമാണു് ഈ കുഴലുകഠം. 

രണ്ടും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു”. വെള്ളത്തിന്െറ ഗതി തിരിച്ചു, 

വിടുന്നു സ്ഥലത്തു വിശേഷിച്ചു സംഭരിക്കാതെ തന്നെ. 

അവിടെ സാധാരണ കിടപ്പള്ള വെമുളത്തില്നിന്നു ൧൨൦൨0൦ 

കുതിരശക്തിയുക വിദ്യുച്ഛക്തി മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു ൭൬. 

്ങംകൊണ്ടു ജനിപ്പിക്കാവുന്നത്താണ്. എന്നാല് വിദ്യ ളൂ 

കുതിക്കു ക്രമതല് ചെലവുണ്ടാകുംതോവം :ലോക്ക്ഹാര്ടു”, 

കരന്താലി? എന്നീ താഴ്ൂരകളില് വെമകൂളം സാഭരിക്കുകയും. 
അങ്ങനെ ൪0,000 തിനെ വിദു ദ്യ്ലുക്തി ജനിപ്പിക്കു. 

കയും ചെയ്താന് ഡാധിക്കുന്നതാണു". (ര് കുതിരശക്തി, ൨. 
കൈലോവാട്ടിനു സമമാണ്" .) പക്ഷെ ഈ ജലസംഭരണ. 

പരിപാടി ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതിയില് ഉംപ്പെടുത്തിട്ടില്ല. 

വിദ്ൂ്ഛുകതിക്കു ക്രടുതമ ചെലവുണ്ടാകുന്നതായി കാണു. 

സ്പോഠം, വെള്ളം സംഭരിക്കുനനതിനുളുള ജലാശയ നിര്മ്മാണ. 

ങ്ങളുടെ പണി ആരാഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.”? 



പക്മിവാസല്ചദ്മതി 

വൈദൂതച്ചവാ ഹമാ൪ ഗ്ശൂ. 



൧൨൪ മ്പെതാംപാഠപുസ്തകം 

വിദ്യ ്ലുക്തിയെ മറ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുപോ 

കവാന് ഗവഞ്മെന്റില്ന്ിന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുകള മാ൪ഗ്ഗങ്ങഥം 

താഴെക്കാണും വിധമാണു. ൬൬,000 വോാട്ട് ശക്തിയുള്ള 

വിദ്ദ ക്ലൂക്തി ൩൧ മൈല് അകലെയുള്ള കോതമംഗലത്തേക്കു 

കൊണ്ടുവരുന്നു. അവിടെനിനഅന വൈദ്ദുതപ്രവാഹമാ൪ഗ്ഗം 

രണ്ടായി തിരിയുന്നു. ഒരു ശാഖ അവിടെനിന്നു ൨൧ മൈല് 

അകലെയുള്ള ആലുവായിലും മറേറ ശാഖ ൩൫ മൈല് 

അകലെയുള്ള പളളത്തും എത്തുന്നു. കോതമംഗലം സബ" 

സ്റ്റേഷനില് വച്ചു വൈദൃതശക്തി ൬൬,000 വോട്ടില് 

ന്ദിന്നു ൧൧,000 വോട്ടായി കുറയ്യച്ഛന്നതിനുക്ള സജ്ജികരണ 

ങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ആലുവായും പള്ളവും രണ്ടു വൈദ്യുത 

സ്വീകരണ സകങ്കേതങ്ങളായിരിക്കും. ആലുവായില് എത്തി 

ക്കുന്ന വിദ്ദൂ്ഛുക്തി അവിടെ അടുത്ത ഭാവിയില്ത്തന്നെ 

സ്ഥാപിക്കാന് തിച്ചയാക്കിട്ടുളള തല്൬ആല്പ്പു്, കടലാസ്സ് 
നിമ്മാണം, മുതലായ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഉുപയോഗത്തിലേ 

ക്കായിട്ടാണു". പള്ളത്ുതുനിന്നു: ആലപ്പുഴ, ചങ്ങനാശേരി, 

തിരുവല്ലാ, കോട്ടയം എന്നി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കോട്ടയത്തു 
നിന്നു പിരുമേട്ടിലേക്കും പള്ളത്തുന്ിന്നു നേരിട്ടു കൊല്ല 
ത്തേക്കും അവിടെനിന്നു പുനലയ൪, കുണ്ടറ മുതലായ സ്ഥല 

ങ്ങളിലേക്കും വിദ്ൂ്ലൂക്തിയെ കമ്പിവഴി കൊണ്ടുപോകണ 

മെന്നാണു” ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു. കാലക്രമേണ വൈദൃത 

പ്രവാഹമാര്ഗ്ഗം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും ദക്ഷിണതിരുവി 

താംക്രറിലേക്കും നീട്ടിക്കൊണ്ടു രാജ്യത്തിന്െറ വടക്കെ അററം 

മുതല് തെക്കെഅററംവരെ, എല്ലാ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെയും 



പള്കിവാസല് പദ്ധതി ൧൨൭ 

ബന്ധിക്കണമെന്നാണു ഗവമ്മൈന്റിന്െറ ആഗ്രഹം. ഈ 

പദ്ധതി പൂത്തിയാകമ്പോഴേക്ക് ഏഎഴുലക്ഷത്തിഅന്പതി 

നായിരം പവന് ചെലവാകുമെന്നാണു കണക്കാക്കിയിരിക്കു 
ന്നതു്. പൈപ്പുകളും അതിനോടുചേന്ന മറ൨ സാമഗി 
കളും ഹോളണ്ടിലെ ഒരു കമ്പനിക്കാര് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ 

എര്ത്തിച്ചുതന്നിട്ടുട്ടു". മലംപ്രദേശങ്ങളില് ൧൧000 അടിയും 

നിരപ്പു സ്ഥലങ്ങളില് രൈ അടിയും അകലത്തില് 

കമ്പിത്തുണുകഠം സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയും പവര് ഹസ് 
ന്ദിമ്മിക്കുന്ന ജോലിയും നടന്നുവരുന്നു. അധികം കാല 
താമസംക്രടാതെ, ഈ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചുള്ള സകല 

പണികളും പൃത്തിയാകുമെന്നാണു പ്രതിക്ഷ. 

ഇന്ഡ്യയില് ഉള്ള അനേകം വൈദ്യുത പിതരണപദ്ധാ 

തികളിൽ വച്ചു പള്ളിവാസല്പദ്ധതി ഏററവും ചെലവു 

കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നാണു വിദശ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. 
വ്യവസായത്തില് സാമാനങ്ങുളുണ്ടാക്കുന്നതിനുക്ള ചെലവു" 
എത്ൃമാത്രം കുറയ്്യാന് സാധിക്കുമോ, അതിലാണു വിജയമി 
രിക്കുന്നതു”. അമേരിക്കയില് ഐക്യരാജ്യങ്ങറംക്കും കാന 

ഡ്ധായ്യച്ഛം ഇടയ്മചചുളള നയാഗ്രാ എന്ന വെള്ളല്പാട്ടത്തില് 

നിന്നു” ഈ രണ്ടു രാജ്യക്കാരും കരസ്ഥമാക്കുന്നിടത്തോളം 

വിദ്യ ല്ലുക്തി മറെറവിടെയമ്കിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നു 

ന്നില്ല. പത്തുലക്ഷം കുതിരശക്തിയുള്ള വിദ്യ ച്ലക്തി അവിടെ 

ജന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു”. അവിടങ്ങളില് വി ദൂക്ലൂക്തി ഉപ 

യോഗിക്കുന്നവക്ക്” ഒരു യൂണിററിനു” ഒരണയില് വളരെ 
കറവായ ഒരു സാംഖ്യ മാത്രമേ ചെലവാകുന്നുള്ളൂവത്തെ. 



൧൨൬ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ലകം 

പള്ളിവാസല് പദ്ധതിയനുസരിച്ചു നാടെങ്ങും വൈദ്യ 

തവിത്രണം നുടപ്പിലാകമ്പോഠം, യന്ത്രസഹായം കൊണ്ടു 

നടതുതുന്ന പല തൊഴിലുകജും--എങ്ക്റൂല്ചക്കുകഠം, രൈസ് 
മില്ലകഠം, അച്ചടിയന്ത്രങ്ങം മുതലായവകളെല്പാം---വളരെ 

കുറഞ്ഞ ചെലവിനു വിദ്ുക്ലുക്തിയുടെ സഹായംകൊണ്ടു നട 

ത്താന് സാധിക്കുമെന്നും, വിദ്യുച്ഛക്തി നടപ്പില് വരുത്തി 

ടുള്ള പട്ടണങ്ങളില് ഇപ്പ്യോഴത്തെ നിരാടില് വളരെ കുറഞ്ഞ 

വിലയം വിദ്യച്ലുക്തി സുലഭമായിത്തിരുമെന്നും അങ്ങനെ 

തിരുവിതാംക്രറിലെങ്ങും വാണിജ്യവ്യവസായങ്ങുറം ക" അഭൂത 

പൃവമായ ഒരു നവചൈതന്യം ലഭിക്കുമെന്നും 'നാഗരികത്വ 
ത്തിലും സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിലും നമ്മുടെ രാജ ം അത്യന്തം 

ഉല്ക്കര്ഷം പ്രാപിക്കുമെന്നും ന്യായമായി പ്രരീക്ഷിക്കാവു 

ന്നതാണു.. 1; 

തിരുവിതാംക്രറില് വിദ്യുച്ഛക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെ 
കര്യമുണ്ടെന്ന കേട്ടുതുടങ്ങീട്ട്” ഏതാനും കാലമായി. 

എന്നാല് അതു അനുഭവപ്പെട്ടു ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാഠം 

മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ രാജ്യഭരണകാലത്താണെന്നുള്ള 

സംഗതി ഈ തിരുമേനിയുടെ ഒരു അനശ്വരസ്താരകമായി 

പ്രശോഭിക്കുന്നതാണ്ട. ി 



പാഠം ൧൮, 

. ഭമയന്തിയും അരയന്നവും. 

പ്പ) 

രര ക നനപ് 
കണ്ടില്പം ഞാന്ദേവം വിധം കേട്ടുമില്ലാ. 
സ്വള്ണണവള്സ്തുമരയന്നം മഞ”ജനാദമിതു 

മി ഞങ തോന്നും 

ക്രൂരനല്ല സാധുവത്രേ ചാരുരൂപന്: നിങ്ങഠം 

ശൂരെ നില്ലി൯, എന്നരികില് ആരും വേണ്ടാ. 

മം (ലക) 

ിയൊരടിനുടന്നാല് കിട്ടുമേ നി 

ിപദമപി മാം വാതു 

സു ബത ന്തി മാളിമാടോട വേറാ- 
കതുപൊഴ്ടരയന്നുപ്പെഡോ തൂചേ' സഹാസം.. 

ഫംസം എ്സ്വ 

എണ് 

'അംഗനമാര്മൌലേ! ബാലേ! കീ. ബണമം ഖം! 

ആശയെന്തയി തേ. 7 

രേ ചം 

ി, 

്ു ത്തൊട്ടേനേ ഞാ൯ കൈകറംകൊണ്ടെ തോഴിമാരേ! കൈക്കല് 

; ക്ിട്ടകില് നന്നായിരുന്നു കേളി ചെയ്താന്. 
[ 

ഗ്രം 



ജു 

നി 

൧൨൮ മ്പെതാംപാഠപുസ്തകം 

എങ്ങന്നെ പിടിക്കുന്നു നീ 

ഗഗനുചാരിയാമെന്നെ? ൦ യവ മുന് 

യരവനം വന്നുടിച്ചിട്ടും ചെവതായില്ല ചെലപ്പം 

അവിവേകമിതു കണ്ടാലറിവുള്ളവര് 

പരിഹസിക്കും; ചിലര് പഴിക്കും; ധം കൃ 

വഴിപിഴയ്യക്ും തവ നിനയുക്ച്പോംം. 
ന നിനു 

ബന്ധം ചെയ്യേണ്ടാ നി മാം; മാ; ബന്ധുവത്രേ തവ ഞാന്. 
സഖിമാരിലധികം തിയി. 

ജഗല്പതിയും, രതിപതിയും, ടം ഴു ര 

തവ കൊതിയുള്ളൊരു പതി വരുമേ. ൦൦൦ 

നളനുഗാരേ വാഴുന്നു ഞാന് നളിനുജന്മവചസാ 4 ഒം, ലി) 
4 ി 

നളിനുമിഴിമാക്ടെല്ലാം നട 'പഠിപ്പം൯ 

മദ്ലുളിതം മുടലളിതം ൭൦൦൨. ൮ 

ഗുണമിളിതം, ഇതു കളിയല്ലേ. 

ഭമയന്തി. 

(൭൭൭) 

കണ്ടേന് നികടേ നിന്നെ, 

കളിവാക്കു തവ കേട്ടേനേ. 
ച 

ക; കഞ്ജുഭവനുനുടെ വാഫനമേ! 

യ കൃ്പേമതിമ്വേ ചാടുവചനം. വാമ 

ക ച്ച 

പം പരമപദം 2൦൨0 

മധുരാകൃതേ! ഗുണവാരിധേ! ഖഗഭ 40 



: 

ദമയന്തിയും അരയന്നവും ൧൨൯, 

“സാവിഭൌയമ! ജയ നമി തേ ചരിതം. ഹ റ ടിറചന് 

ന് ന്ിന്സന്തലിവോഫന് നി മമ, റ 7 റാ. 

നളസ്പ്ശ ഗണമോ ട്ടാ 

തവ വാചിക കം അഴല് മോം മുമ പഠ 

യ പുണ്യലേശയുതം- ചണ ൫ ന൪൭ഇ.നാമ൦ ക. ക്ലാ 
യം ക 

ന മനോരഥവും പുന- സം 

രിന്നു ഭവാനൊടു ഞാന് പറയാം 
തൂണയ: 

ക ൮ 

കിൽ പി 
സ്ത ലു പക; ല് ഡ്യൂ 

ദീനയാമെനിക്ക മാനനിയഗുണ്! 
ഗാ ന്തം ഖം പ 

(തുക്കം ) 

പുത്ത൯ തേമാ മാൻ കലത്തിന്രിയോ-:. ൭-7 
ക്വ ര്റമാ ഖ് 

രത്തംസമാം ഭൈമിതന്.-- 
1 

ചിത്തം താനദഥ പം ചി ്  രി 
൫10 റ 

'ഞ്ഞിത്ഥം ശൃശാംഗ്യാശിരു കിം റു 

അരയ ന്തം ബത മു.ഭ്ധയോടനുസരി. ത 

ചർ ജോലി. പി ഥം പാ 
) ' നല്യോഗില വിദ:ഭ്ധനാം ഖഥവരന്. 

വൈദര്ഭിയോടക്വാന്, ം പഴനി 
2 നി 

റംഡ്൮ം 

പദം) വ്രത 
. പ്രിതി പുണ്ടരുളുകയ്യേ ചിറ ിതമെല്ലാം അട മ് 

ഭീമധൃപതിതനയേ! ം (ക). റ 

നു 
വിതവിശരം സൂദ്॥ിമാരിുലെ ലാന്നെന്നെ ഹാ ശു ലിക 

ട്ട 



൧൩0 ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ത്കം 

ഉറച്ചു നി ലജ്ജാഭാരം കുറച്ചു സിരാകലം. 
/കാതരമിഴിമാര് മെൌലിമാലികേ!ദമ൧൦ ച ബന 

സോദരി! നിനക്കു ബാലികേ! 

ഏതൊരു, പുരുഷനിലുള്ളില് കെരതുകം, പാരി. 
 ാഭരണിയം തസ്യ ജാതകം. (സി 

4 ഏണമിഴി! പറവാന് മടിക്കരുതേ; 
നാണം കൊണ്ടിനിയേതും മറയ്ക്,രുതേ 

നനദ്്ല്ര കീ റയ 2 ത്ത. ലൂക! 
ഞാനുണ്ടതിനു തുണ തവ, വാം 
മായി ത ] ലു 

മവ കാശു വിദ്ധി മ; കം ത്ര ന് 

പം ക്തമിദ്ം മമ ലാ സം മംബഥ്ക്രം! 
2 പു റ്റ് ; 

ഭമയന്തി 

(്വഭം) 
അരയന്നമന്നവ! നിന്നോടെന്തിഹ ഞാന് പറവു? 

കലകസ്മ്യകമാരാല് ഹൃദി 

 ഗരനിയവസ്ത പറയാമോ? 
നല്ലം റ് 1) നി 

ല്യം പേര്ത്തു പേര്ത്തു 2 ജനക ര്ത്ത ഹകിര്ത്ത്യമാന ൩൭. 

ല് പാമ്ത്ഥിവോത്തമ സല്ക്ടീര്ത്തികാം കേട്ടേന്; 
സ് 14 ീ്ദ  ്] 

ആ, ഴു; &, ഓര്ത്തവനുടല് ക്രര്ത്തമൂര്ത്തംഗജാസ്ര്രമേറവു: വേം മന് 

നേര്ത്തുടന് ടത്തി വിത്തു ഞാനാര്ത്തയായേന് 
ച, വി ട് 7 1 

ന് 

ഹാസം 

(പദാ) 

മുമ്ളതു ചൊന്നതി തെന്നാലന്പ്യനം നവ 49%. 
പല്പവതുല്യാംശി! തവ കല്യാണും; 



ദമയന്തിയും അരയന്നവും ൧൨.൧. 

“നല്പതു നല്പതിനോടേ ചേരേണം; തവ - 
വല്പഭനപരന് തുല്യന് നഹി തനം. ) യു 
മേഘവാഹനനെക്കാഠം ബലവാന്, നി 

മോഹനാംഗനവനതി ഗുണവാന്. 
കമന്ദി!രത്നകനകങ്ങളുടെ !, 
ഘടന്യേ ഘടന നിങ്ങളുടെ; 

വിഷ്ണു രമയും നിശയും ശശാനം,- ു ച, 
റി നുമയ്മുംം ക നുളനോക്കില് നിനക്കും, ണ് ി 74 

൨ ദമയന്തി 

(പദം) 

നാളില് നാളില് വരുമാധിമൂലമിദം, 
ആളിമാരോടുമിതനുടിതപയവം; 
കാലമേ ചെന്നു നി മരാള! പറക നര. 

ഹംസം 

(പദം) 

.ചെന്നിതു പഠവെന് യൂപനോടടിലാഷം. എന്നാല് 

നിന്നിലുമുഭാമവനും പരിതോഷം, പനം 
അമ്ധയനിലയി തേ വരുമോ സന്തോഷം? എന്നാല് 
.മന്നവനുണ്ടാമെന്നില് ബഹുരോഷം. 
താതനൊരു വരനു കൊടുക്കും നിന്നെ; 

പ്രീതി നിനുക്കുമുണ്ടാമവനില്ത്തന്നെ, 
ഖിപഫഥലമിന്നു പറയുന്നതെല്ലാം, : പ 



൧൬൩൨ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

ചപലനെന്നു പുനരെന്നെച്ചപൊല്പാം. 

ഇത്ഥമനത്ഥമുദിത്വരമാംു അതി- 
നുത്തരമോതുക സത്വരമിപ്പ്യോഠം. 

ദമയന്തി 

പ്രദം ) 

ഫന്ത ഫംസമേ! ചിന്തയെന്തു തേ? 

എന്നുടെ ഹൃദയമന്യനിലാമോ? 
വ തന്നിലല്ലോ ന്ദിമനഥ ചേര്ന്നു ഞായം. 

അസ്മൃഥാ ല് കുന്നു എര്ന്നിട്ടുമേ 
്ന൯ 4 രി [4 

ത യ നള ചരിതം ആട്ടക്കഥ: , 
ന 

പാഠം ൧൯. 

ജന്തുക്കറം കടീകളെ വളത്തുന്ന വിധങ്ങറം.. 

മനുഷ്യര് സ്വശിശുക്കളെ വളത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാന് 

ചെയ്യുന്ന ശ്രമക്കാം നമുക്കു നന്നേ പരിചിതങ്ങളാണു”. 

ശിശുക്കളെ വളത്ുതുവാന് അത്രാന്തമായ ശ്രദ്ധ മാതാപിതാ 
ക്കന്മാര് പ്രദശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഹിതമനു 
വത്തിക്കുന്നതില് അല്ലുനമ്മമാക്ര യാതൊരലംഭാവവുമില്ല. 
കാലക്രമേണ കുട്ടികളെ വിദ്യാദ്യാസം ചെയ്യില്ലിച്ചു" ലോക. 



ച 

൧ 
മുത്തുക്കറം കുട്ടികളെ വളത്[തന്ന വിധങ്ങഥം ൧൩൩ 

യ്യയവഹാരത്തിനു സമത്ഥരാക്കുന്നു. സശ്ദ്ധമായി വളത്ത 
പ്പെടുന്നില്പെതില് മനുഷ്യശിശ്ുക്കം അല്ലായുസ്സുകളായിപ്പേം 

കയോ അസമത്ഥന്മാരായിത്തിരുകയോ ചെയ്യുന്നു. മറ൨ ജന്തു 
ക്കളുടെ വിഷയത്തില് ഇപ്രകാരം. വല്പ തല്രതയും ഉണ്ടോ? 

അവയെ വളത്ത്ുന്ന ചുമതല പ്രകൃതി തന്നെ കൈയേററി൪! 
ക്കയാണോ? അഥവാ അവയുടെ പരിപോഷണത്തില് 

മാതാപിതാക്കന്മാര് കേവലം ഉദാസീനങ്ങളാണോ? തിന്മ 

ക്ങകറംക്ക് അദ്റ്യാപകന്മാരുണ്ടോ? അതോ അവ ശഗുരുമുഖാ 

പേക്ഷ ക്രടാതെ ഭവാന്ദ തനേറടം സമ്ധപാദിക്കുമോ? 

മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരു മാതിരി ആത്മവഞ്ചന പ്രകൃ. 

ത്യാ പരിശിലിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമളതു ന്നിസ്ത്രക്കമാണു. വിറക 

വെട്ടണമെന്നോ, ഭൂമി കിളയ്മണമെന്നോ, ചുമടു ചുമക്കണ 
മെന്നോ പറഞ്ഞാല് അതിനൊരഭിരുചിയയം നമുക്കു തോന്നു. 

കയില്ല. നേരേമറിച്ചു പന്തുകളിക്കുന്നതിനൊ ടെന്നീസു 

കളിക്കുന്നതിനോ ആണെങ്കില് എന്തു ശരിരതശ്രമമാണു 

സഹിക്കാന് നാം സന്നദ്ധരാകാത്തതു? വെവം വെട്ടും കിളയും 

നമുക്കു വിരസമാണെമ്മിലും നമ്മുടെ തോട്ടത്തില് വേണ്ട 
വേല ചെയ്യുന്നതിനു” എന്തുത്സാഹം നമുക്കു തോന്നാവണ്ടു? 

നേരേ മറിച്ചു” ശമ്പളം കൊടുത്തു തോട്ടത്തില് വേലയ്യുച നിയ 
മിക്കപ്പെടുന്ന തോട്ടക്കാരന്, വേല എടുക്കുന്നതിനു” എത്ര 

മാത്രം വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക. ഇതുകൊണ്ടു 

യിചാരിക്കേണ്ടതു വിനോദരൂപത്തിലാണെങ്കില് ഏതു ശരീ 

രക്ശേശവും നമുക്കു രമ്യമായിരിക്കുമെന്നും അങ്ങനെയല്ലെങ്കില്. 



൧൩൪ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി നാം ഗണിക്കുന്നുവെന്നുമാണു', ഇങ്ങ. 
നെ ആത്മവഞ്ചന നാം അറിയാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കു. 
ന്നതു” പ്രകൃതിയുടെ കാശലപ്രയോഗം നിമിത്തമാഞ്ച്. പ്രക. 
തി പ്രായേണ ലീ ലാപ്രിയമാണു".മനുഷ്യരുടേയോ പം 
ഭൂടേയോ ശിശുക്കഠം ജാതമാത്രസ്ഥിതിയില് ശക്തിശ്ുന്ദ്യങ്ങ 
ളാകുന്നു. സ്വശിഗശ്തുക്കളെ മനുഷ്യര് വളരെ ഗരരവമായി 

ടയല ചാരിച്ചു വളത്തവാന് തുടങ്ങുന്നു. ( മറ൨ ജന്തുക്കാം കുട്ടിക. 

ളുടെ ക്രീഡകറം തന്നെ പാഠങ്ങളായിട്ട പ്രയോഗിക്കുന്നു. 
അതായതു” മൃഗാദികറം കുട്ടികളെ കായ്യുപ്രാഫ്ിയഭ്യസിപ്പി 

ക്കുന്നതു ക്രിഡ്ധാവ്യാപാരം മുഖേന ആകുന്നു. അതിനെ വിശ. 
ദീകരിക്കാ൯ അനുഭവസ്ഥനായ ഒരുവന്െറ കഥ പറയാം. 

വേട്ടയ്യുക്ച പോയി ക്ഷീണിച്ചിട്ട കുറെ വിശ്രമിക്കാമെന്നു 

വച്ചു കാട്ടില് ഒരിടത്തു സ്വസ്ഥമായിരുന്നിരുന്ന ധ്വരയുടെ. 

പുറകില് ഇടതുവശത്തു പെട്ടെന്നു ചാടിവീണു” ഒരു. 
വ്യാഘി പിടിക്രടി, വലതു കൈപ്പ്യാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്കു. 

കൈയ്മുലാക്കുവാന് ധ്വരയ്മൂക്ച സാധിച്ചെങ്കിലും അതു പ്രയോ. 
ശിക്കുന്നതിനുമുന്യ കടുവാ ധ്വരയെ വലിച്ചിഴ ച്ൂതുടങ്ങി. 

ആ ഘാതകിയുടെ വ്യവസായം എല്ലാം തരം കിട്ടുന്നതുവരെ. 

സഹിക്കയല്ലാതെ ഗതിയില്ലെന്നുവെച്ചു മൃതപ്രായനായി കിട. 
ന്നിരുന്ന ധ്വരയെ വ്യാഘ്രൃഭാമിനി വലിച്ചു കാട്ടിനുള്ളില് ഒരി. 
ടത്തുകൊണ്ടിട്ടുകൊണ്ടു മന്ദമായിട്ടൊന്നുമ്മുറി. ഉടനെ അതി 

നെറ കുട്ടികറം രണ്ടുംക്രടി വന്നുചേര്ന്നു. മനുഷ്യവിഗ്രഹം. 

കണ്ടു പരിദഭ്ൂമിച്ച കുട്ടികളുടെ ഭീതി നിരാകരിച്ചു നിക്സൂംമാ 

യി ക്യ്യ്യാമെന്നുപദേശിക്കുന്നതുപോലെ മാതാവയ പാദ: 



ജത്തുക്കഠം കുട്ടികളെ വളത്തുന്ന വിധങ്ങം ൧൩൭: 

തലങ്ങാംകൊത്നു ധ്വരയേ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കാണി' 

ച്ചുകൊടുത്തു. അനന്തരം കട്ടികഠം രണ്ടും ധ്വരയുടെ പാദപ്ര 

ദേശത്തു വന്നു കാലിന്െറ മീതെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടം ചാടി 
ക്കടന്നു കളിക്കുകയും ഒടുവില് അംകുരമായി സ്ഫൃടിച്ചിരുന്ന. 

പല്ലുകളും നഖങ്ങളും കാല്വദ്ത്്ുയില് പ്രയോഗിക്കുകയും 

ചെയ്തു. നരമേധത്തിനുക്ള മനുഷ്യപ്പുശ്രവിനെപ്പോലെ കിട 
ന്നിരുന്ന ധ്വരയുടെ മീതെ കാല്വച്ചു നിന്നുകൊണ്ടു കുട്ടികള 
ടെ ആഹാരലില നോക്കി രസിച്ചിരുന്ന മാതാവിന്െറ വക്ഷ 

സ്ത്ടത്തില് തോശഴിക്കുവാന് ഈ ഭയദംരമായ വിനോദ 

വേള അനുക്രലിച്ചു. അങ്ങനെ ധ്വരയ്യു മൃത്യവക്ത്ൂത്തില്, 

നിന്നു രക്ഷകിട്ടി. ഈ സംഭവത്തില് ശ്രദ്ധേയമായ ചില, 
സംഗതികളുണ്ടു. ഭക്ഷ്യനായ ധ്വരയെ പിടിച്ചിടത്തുവച്ഛു 
വധിക്കാതെ കുട്ടികളുടെ അടുക്കലേക്കു വ്യാ്ല്വി വലിച്ചുകൊ 
ണ്ടുപോകുന്നു. കുട്ടികഠം ഭയന്നടടക്കാതിരുന്നിട്ടും ത്മുള സ്വയം 

ഫനനത്തിനാരംഭിക്കുന്നില്പ. നേരേമറിച്ചു കട്ടികഠംതന്നെ. 

ആഹാരസാധന്നത്തെ കടിച്ചു" കൊന്നു തിന്നുന്നതിനു പഠി 

ക്കോന്ദതാണെന്നുക്ളൂ ഭാവത്തില് മാതാവു മാശ്ുദര്ശിനിയായി 

നിന്നതേയുള്ളൂ. ത്രിഡ്ധാതല്പ്പുരങ്ങളായ ശിശുക്കളെക്കൊണ്ടു 
കായ്യം നിര്വഹിക്കുന്നതിനാണു വ്യാഘ്വിയുടെ ഉത്സാഹം. 

ഇതു ര്രീഡ്ധാദ്വാരേണ തിയ്യുക്കുകറം കുട്ടികഠംക്കു ദാവിജീചിത. 

ത്തില് അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സാമത്റ്യം അഭ്യസിപ്പി 
ക്കുന്നതിനു” ഒരു നല് ദ്ൂഷ്ഠാന്തമാണട്. 

ഇങ്ങനെയാണു" സാധാരണ തി്തുക്കുകഠംക്കു ബാല്യ 

ദശയിലുള്ള അദ്യാസപദധതി. പിറന്നു തിനാതില് പിന്നെ 



൧൩൬ ബ്പരാം പാഠപുസ്തകം 

സ്വല്ലുകാലത്തേയ്മു സിംഹത്തിന്െൊയോ വ്ൃയഘ്രയത്തി 

നെറയോ കുട്ടികം പോലും മാടപ്രാവിന്െറ കുട്ടികളെ 
പ്പോലെ ബലഹിനങ്ങളും ശാറ്തങ്ങളുമായിരിക്കും. തിരുവന 
ന്തപുരതുതു കാഴ്ചബംഗ്ലാവില് പെന്െപട്ടിയുടെ മുലപ്പാല് 
കുടിച്ചു വളന്നവന്ന ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. നഖ 

ങ്ങളും ദന്തങ്ങളും ഏറെക്കുറെ പ്രയോഗിക്കാമെന്നായാല് 
പിറന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് മാംസചവണ 
ക്രിയ അവ കളിയായിട്ടദ്ധയയനും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീടു കാല 

ക്രമേണ മറ ജത്തുക്കളെ വധിച്ചു ഭക്ഷിക്കുവാന് അവയ്യുക്. 
പ്രാഫ്ല്ിയുണ്ടാകുന്നു. 

മനുഷ്യശിശുക്കളെ ചെന്നായ്ക്കറം എടുത്തു വളത്തി 
യിട്ടുളളതായി പല കഥകഠം പൃവ കാലം മുതല് പ്രസിദ്ധാങ്ങ 

ഉായിട്ടുണ്ടു”. അവയുടെ വിശ്വാസയോഗ്യതയെല്പുററി പലരും 
സംശയാലുക്കളായിരുന്നു. എന്നാല് സ്വല്ലകാലം മുന്പു 
ഉത്തരഇന്ഡ്യയില് ഒരിടത്തു ചെനായ്യുളുടെ ക്രട്ടില്നിന്നു 
രണ്ടു മനുഷ്യശിത്ുക്കളെ കണ്ടെടുത്തായി വിശ്വാസയോഗ്യ 

മായ വൃത്താന്തം വത്തമാനപ്പൃത്രങ്ങളില് പ്രസിദാപ്പെടുത്തി 
യിരുന്നതു നിങ്ങളില് ചിലര് വായിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ടു”. 
ഇതു” ഒരു വലിയ അത്തഭൂുതം തന്നെയാകുന്നു. ക്രൃരസത്വങ്ങ 
ളായ ചെനായ്മു,ം മുതിന്ന മന്്യ്യരെത്തന്നെ കൊന്നു 

രക്തം കുടിക്കുന്നവയാണു”. ആത്ത ശംസങ്ങളായ ചെന്നാ 
ഡ്രം മനുഷ്യശിശ്രക്കളെ ഫിംസിക്കാതെ ലാളിച്ചു വളത്ത്ത 
ന്നതിന്െറ രഹസ്യമെന്തായിരിക്കും- ചെന്നായ്മരളോടോ അവ 
അപഹരിച്ചിട്ടുളള മനുഷ്യശിശ്രക്കളോടോ മൊഴി വാങ്ങി 



ജന്തുക്ക൦ം കുട്ടികളെ വളതൂമന്ന വിധങ്ങം ൧൩൭ 

ഷ്മായ്്ും നിള്്്റയിക്കുവാന് നിവ്വാഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു നമുക്കു? 

“ഈ വിഷയത്തില് ഉനഹാപോഹശക്തിയവ്യാതെ ശരണമില്ല. 

മനുഷ്യര് അറിയാതെ അവരുടെ ശിശുക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു 

പോക്വാന് ഒരു വൃകത്തിനൊ വൃകിക്കൊ തരം കിട്ടി എന്നി 
രിക്കട്ടെ. തല്ക്കാലം ക്ഷൂത്തില്ലെയില് അതു" അചഎതമായ 
“ശിശുവിനെ സ്വഗുഹയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ 

മുല കടിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കുട്ടികഠം ഉണ്ടെയില് അവയുടെ 
ശൈശവക്രിഡയില് മനുഷ്യശിശുക്രടി ഭാഗഭാക്കായിത്തി 
രുന്നു. ആഹാരം അന്യഥാ സുലഭമാണെങ്കില് മനുഷ്യശിത്ു 
നിര്ബ്ലാധമായിരിക്കുകയേ മുൂളപ്പൊ. വിശേഷിച്ചു വൃക 

ഏിത്തുക്കളുടെ കുട്ടികറംശ്മപകരിക്കുന്ന മനുഷ്യശിശുവിനെ 
പ്പഠഠി ദത്തെടുത്തതുപോലെ ഒരു കൌതുകം മാതാപിതാക്കു 

കായ വൃകങ്ങംക്കുണ്ടാകുന്നു. വൃകി സ്വശിശ്ുക്കളെപ്പ്പോലെ 

മനുഷ്യശിശുവിനും സ്തന്യം കൊടുത്തു വളര്ത്തുന്നു. ഇതി 
നൊകക്കയും മുലഹേതു വൃകങ്ങഠംക്കുപോലും സ്വശിശുക്കു 

ആടെ പോഷഞണത്തില് പ്രകൃതിസിദ്ധമായി തോന്നുന്ന ലീലാ 
അക്രലതയാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

മാസഭക്ഷികുളായ ജന്തുക്കളുടെ ശിശ്ുക്കം പില്ക്കാല 
ത്തിര പിടിക്കാനുള്ള ആക്രമപ്രയോഗങ്ങം ചെവപ്പൃത്തിലെ 
അഭ്യസിക്കുന്നു. പൂച്ചക്കുട്ടികളുടെ വിളയാട്ടങ്ങളും ഉല്ലാസചേ 
കളും സുക്ഷിച്ചു” നോക്കിയാല് ഇതു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണട. 
രണ്ടു പൂച്ചുക്കുടികഠം തമ്മില് കളിക്കുന്നതു യുദ്ധപരിശീലന 
ത്തിലുള്ള പ്രഥമപാഠങ്ങളെന്നല്ലാതെ തോന്നുകയില്ല. പര 

സ്റുമം അഭിമുഖമായി നിലത്തു പതിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ടു” ഒന്നു 



൧൨.൮ ഒമ്പെതാംപാഠപുസ്സകം 

ഗി 
മരറതിനെറ മേല് ര കാട്മുുന്നതും അസന്വ്യോന്ദ്യം ചപേടകഠം 

പ്രയോഗിക്കുന്നതും പൃവകായങ്ങംകൊണ്ടു തമ്മില് ഇടയു 

ന്നതും മാന്തുന്നതും കരിക്കുന്നതുമെല്ലാം വിനോദമാണെന്നു 

തോന്നുമെകമ്കിലും അനുന്തരകാലത്തു പരാക്രമങ്ങളായി പ്രൌ 
ഡ്ഥതയെ പ്രാപിക്കുന്നു. കേവലം സസ്ൃഭക്കുകളായ ശിത്ത 
ക്കളുടെ അഭ്യാസരിതികഠം മേല് പഠഞ്ഞതില്ന്നിന്നു വിദി 

' ന്നമാകുന്നു. ഇതരസത്വങ്ങളില് നിന്നു” ആക്രമം ശദ്ിച്ചു൦ 

ഭീരുക്കളായി കഴിയുന്ന സസ്ൃഭക്കുകഠം കട്ടികഠം ആപത്തില് 

അകപ്പെടാതെയും സാഹസത്തിനു മുതിരാതെയും അവയെ 

പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. തള്ളപ്പൃശുരവിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നിട. 

ത്തുനിന്നു കിടാവു ചാടിക്കുതിച്ചു ദൂരെപ്പ്പോയാല് മാതാവായ 

ഗോവു കരഞ്ഞു വിളിക്കുന്നതും പരിഭൂമിക്കുന്നതും കിടാവിനെ 

വല്പതും പിടിക്കാന് നോക്കിയാല് കയറ പൊട്ടിക്കാന് തുടങ്ങു 

ന്നതും നിങ്ങറം കണ്ടിരിക്കുമല്പോ. കിടാവു വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. 
പോകാതിരിക്കാന് അതിനെ നക്കിയും മുല കുടിപ്പിച്ചും 

ലാളിച്ചും പത്ര പ്രദശിപ്പിക്കുന്ന വാത്സല്യപാരവശ്യം ഏററ 

വും ഹൃദയംഗമമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ശിശുരക്ഷാവിഷയക 

മായ വ്ൃഗ്രതയേ വ്യക്തീകരിക്കുന്നു. പെണ്കുതിരകളും 
ഇതുപോലെ കുടികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിലും ആപത്തില്നിന്നു 
കാക്കുന്നതിലും ജാഗരൂകങ്ങളാണു”. ഇരവക ജന്തുക്കളി 

പ്പ്യോഠം മനുഷ്യസാഹായ്യും സുലഭമാണെമ്മിലും അവയുടെ. 

ഗോതരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൃവജ്ഞന്മാക്ക്” അന്യജന്തുപീഡ 
യുണ്ടായിട്ടുളളതുനിമിത്തം ഇതരജന്തുഭിതി ഇപ്പോഴും വംശ- 

വാസനയായിട്ടവയില് സ്ഫരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 



ജത്തുക്കഠം കുട്ടികളെ വളത്തുന്ന വിധങ്ങം ൧൨൯. 

അനന്മൃശരണമായി വനങ്ങളില് വസിക്കുന്നു. ജന്തുക്ക. 
ളൂടെ കൌശലം ഇതിലും വിചിത്രമാകുന്നു. ആപത്തില്നിന്നു. 

രക്ഷ നേടുവാന് മാന്കുടി, റംക്കുളള അഭ്യാസം ആശ്ചയ്യകര. 

മാകുന്നു. മാതാവായ് മൂഗിയു യും അതിന്റെറ്റ ൃകൂട്ടിയുംക്ൂടി നില്ല 

സ്പോംം, വല്ല ഹിംസ്രജന്തുവും ബുടകുവായിുടത്തു വന്നാല്. 
കട്ടി മിന്നല്പിണര്പോലെ ത്ധട്ടിതി മുന്നോട്ട പായുക. 

യായി. കുറെ ഭൂരെച്ചെന്നു, അതു ഭൂമിയില് ലയിപ്പതുപോലെ; 

നിലത്തു” പതിഞ്ഞു. ചേന്ന കഴുത്തു നീട്ടിക്കിടന്നു കളയുന്നു. 

അതുകഴിഞ്ഞു ശത്രു ആപല്ക്കരമായി സമിപിക്കുമ്പോഠം, 

തമുള കുട്ടി പോയതിനു വിപരീതമായ ദിക്കിലേക്കു മെല്ലെ, 

ഓട്ടം തുടന്നു. കുറെ അകലുമ്പോറം അതു പംഗുപ്രായമായി' 
മുടന്തി നടക്കുന്നതായി കാണാം. അതുകൊണ്ടു തമുളയെ ആക്ര. 

മിക്കൂന്നത്ു, മളടനന്ന വിചാരിച്ചു” ഫിംസ്ജന്തു അതി 
നെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നു. ശത്രു സമീപിക്കുന്തോവം പിടി 
കൊടുക്കാതെ മൃഗി മുമ്പോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുട്ടിക്കു” 

അഭയം ലഭിക്കത്തക്ക ഭൂരമാകുനാതുവരെ ഘാതകനെ ആക 

ഷിച്ചുകൊണ്ടു പോയതിന്െറ ശേഷം വായുവേശത്തെ, ജയി; 

ക്കമാവ മാന്പേട ഓടി ശത്രുവിനു ഭൂ്ലിോചേരമകോതെ ) 

തിരോഭവിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം ആക്രാമകമായ ജന്തു ഇച്ഛാ 

ഭംഗത്തോടു വല്പവഴിയും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. അനന്തരം 

മാന്പേട കുട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവന്നു വീണ്ടുമുല്പാ 

സമായിട്ടതിനോടു സംഗമിക്കുന്ധ. മാന്, മുയല് മുതലായ 

സൃഷ്ഠികളുടെ രക്ഷ ശീഗ്രഗതിയിലുമ്ള അദ്യാസത്തെ ആത്ത. 

യിച്ചിരിക്കുന്നു. . 



൧൪0 - ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

ഷി യ ക 

പ്രകൃത്യാ ദുര്ബ്ദലങ്ങളം വേഗവൈഭവഹിനങ്ങളുമായ 

ത്രിര്യക്കുകറംക്കും ശിശുപരിപാലനത്തിനുചിതങ്ങളായ ഉപാ 
യങ്ങ0ം ഉണ്ട്ട്. കാക്കയോ പരുന്തോ റാഞ്ുന്നതിന്നിട 
യുണ്ണെന്നു കണ്ടാല്, പിടക്കോഴി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആപല് 

॥ കളകളം കേട്ട കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങം ഓടിവന്നു തുളയുടെ ചിറ 
.കിനുടിയില് പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു." കം കട്ികളെ 
പക്ഷപുടം്ങഠം കൊണ്ടു രക്ഷിക്കുന്നു. രില്; വിശിഷ്ട 

.മായ രക്ഷാസാമഗ്രികളുള്ള ജന്തുക്കളണ്ടു”. അവയ്യു കുട്ടികളെ 

“കൊണ്ടുനടക്കാന് ഭാണ്ഡംപോലെ ഉപകരിക്കുന്നതും പ്രകൃതി 
ദത്തവും ആയ ഒരു സഞ്ചി ശരിരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. സഞ്ചിക്കു 

സംസ്കൃതത്തില് പ്രസേവം എന്നും ഗോണിയെന്നും മറവും 
പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു: ഇത്തരം ജന്തുക്കാംക്കു പ്രസേവി 

.കളെന്നോ ഗോണിധരങ്ങളെന്നോ നാമകരണം ചെയ്യാവുന്ന 

താണ്. ഇഗ്ലീഷില് അവയെ മോര്സുപ്പ്റിയല്സ് എന്നു 

വിളിക്കുന്നു. ഈ ജാതിയിലുറംപ്പെട്ടതായി :4കങഗരു?? 

എന്നു” ഒരു ജന്തുവുണ്ടു്. അതിന്െറ ജന്മദേശം ആന്ധ്ര 

ഷിയാ മുതലായ ദേശങ്ങളാണു". വല്പ വൈഷമ്യവും നേരി 

'ട്ടുമെന്നു കണ്ടാല് കുട്ടികഠം തമുളക്കടെഗരുവിന്െറ ഉദരത്തി 
നുള്ളില് പ്രുവേശിക്കുന്നതുപോലെ പ്രസ്തുത പ്രസേവത്തില് 

കയറിയിരുന്നുകൊള്ളൂം. ബാഘ്യലോകത്തില്നിന്നു മറഞ്ഞു 

ഈ സഞ്ചിയില് ഇരുന്നുകൊണ്ട്” ;.കങഗരു""ക്കുട്ടികഠം വെളി 

യിലേക്കു നോക്കുന്നതു കാണേനണ്ടതുതന്നെയാണു്. ഭ്ര്രമായ 

അഭയസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട ചിരിക്കാന് വശമുണ്ടെ 

കില് അവയ്യുു മന്ദഹാസമുണ്ടാകുമെന്നുമൂഹിക്കാവുന്നതാ 



ഒത്തുക്കഠം കുട്ടികളെ വളത്തുന്ന വിധങ്ങം ൧൪൧ 

കുന്നു. ടിക്കറ൨ വാങ്ങാതെയും ക്രലി കൊടുക്കാതെയും മാതാ: 

വിനെ ഉദരപ്രസേവത്തില് പ്രവേശിച്ചു കുട്ടികഠം സഞ്ചാര. 
സെരകര്യങ്ങഥം അനുഭവിക്കുന്നു. 

4കങ്'ഗരു"? എന്ന ജന്തുവിനു്” അവയവമായിട്ടള്ള. 
പ്രസേവകം ശിശുക്കഠംക്കു മഞ്ചലായിട്ടു" ഉപകരിക്കുന്നു. കുര. 
ങ്ങിനു മേല്പറഞ്ഞ തരത്തില് സഞ്ചിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും. 

ചില വാനരങ്ങറം സ്വശരിരങ്ങളെ ശിശ്രുക്കഠംക്കു വാഹന 
ഒ്ങളായിട്ടപയോഗിക്കുവാന് വിദശ്ധധങ്ങളാകുന്നു. ജീവിത 

ത്തിന്െറ പ്രഥമദശയില്  കീശശിശ്ുക്കളെ വാനര്രസ്രി 
കഠം താങ്ങിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടങ്ങോട്ടുമിങ്ങോടം സഞ്ചരിക്കുന്നു. 
പക്ഷേ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേയ്യുചം മാതാവിന്െറ വയററത്തു് 

അമ്ളിപ്പിടിച്ചു തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനു ബാലവാനരങ്ങം 

അഭ്യസിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം കുട്ടികളോടുക്രടി പലായനം 
ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നാല് നാലുകാല്യം പ്രയോഗിച്ചുള്ള 

ധാവനാ ത്ള്ളക്കുരങ്ങിനു സുസാധമാകുന്നു. വാനരങ്ങളില്' 

ചില വശ്ശുത്തിനു മാത്രമെ ഈ സാമത്റ്യം കാണുന്നുമള... 

കൊച്ചുകരമ്ങന്മാര കളിച്ചുന്മേഷമായിരിക്കുവാനുമ്ലുനമ്മമാര് 

ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് സാധാരണ സംഭവിക്കാവ 
കൂളതുപോലെ ചിലപ്പ്യോഠം കട്ടിക്കുരങ്ങുകറം തമ്മില് കടിപി' 

ടിക്കുന്നതു കണ്ടാല്, പിതാവായ വാന്ദരത്താ൯ ദു൪ബുദ്ധിക 

ളായ കുട്ടികളെ പൃഷ്ടപ്രദേശത്തു പ്രാകൃതന്മാര പറയും. 
പോലെ നല്ല പോടു? വച്ചുകൊടുക്കാവണ്ടു. പുത്രവാത്സല്യം. 

ശിശുക്കളെ ശാസിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിവരുന്ന പാണിപ്രയോ 
ഗങ്ങറംക്കു ബാധകമാകാഠില്ല. പക്ഷേ പിതൃശാസനും 



൧൪൨ ഒമ്പതാംപഠാപുസ്തകം 

കൊണ്ടു ബാലവാനരങ്ങളുടെ ചാപല്യങ്ങഠാക്കു്, തല്ക്കാല 

ശമനമല്ലാതെ ഉന്മൂലനാശമുണ്ടായിട്ടുമളതായിട്ടറിയുന്നില്ല. 

കട്ടികളുടെ ശീലശുദ്ധിക്കു* ആരശ്യമുമ്ളപക്ഷം ആനകളും 

ബലാല്ക്കാരാ പ്രയോഗിക്കാവണ്ടും. കുട്ടിയാനകളെ പിടിച്ചു, 

മനുഷ്യര് മരുക്കി പണികളുമെടുപ്പിക്കാവണ്ടം 0. എന്നാല് 
പം പ സ്വശിശുക്കളുടെ " ഒ തൃചായ്ര്ുകത്തിനു 

ശമനുഷ്യരേക്കാഠം മികല്പവരപ്പയോ എന്നു, സംശയിക്കേണ്ടി 
യിരിക്കുന്നു. തലയില് മുറിവുപഭ്ത്രിയ കുട്ടിയാന ചികിത്സി 

.ക്കുവാ൯ അനുസരിക്കാതിരുന്നതുകണ്ടു്” അതിന്െറ തള്ള, 

രൂബ്ബിക്കൈകൊണ്ടു മകനെ പിടിച്ചിരുത്തിക്കൊടുത്തു മുറി 

വില് മരുന്നുവയ്മ്കാ൯ സഹായിച്ചിട്ടുളളതായി ഒരു ഗ്രന്ഥ 

.കാര൯ പറയുന്നു. വനാന്തരങ്ങളില് ഗജങ്ങറം സഞ്ചരിക്കു 

ന്നതു പ്രായേണ സംഘ്വമായിട്ടാണ്ു്. ഒററ തിരിഞ്ഞു നട 

ക്കുന്ന ഗജം മിക്കവാവം ശാപ്രകൃതിയായിരിക്കും. ഗജങ്ങം 
സംഘം ചേന്നര സഞ്ചരിക്കുമ്പോഠം മുമ്പേ നടക്കാവള്ളതു കട്ടി 

“യാനയാകുന്നു. ഉത്സാഹഭരിതങ്ങളായ കുട്ടികറം ദുര്ഫഘട 

സ്ഥാനങ്ങളില് അഭംഗമായി സഞ്ചാരമഭ്യസിക്കണമെന്നുദ്ദേ 
“ശിക്കുന്നതുപോലെ ഗംഭിരങ്ങളായ ഗജക്ങം പുറകേ നടന്നു 

നോക്കിക്കൊമുളന്നു. കാണ്ടാമൃഗങ്ങം (ഗണ്ഡകമൃഗമെന്നു 
സംസ്കൃതം) കരട്ടംക്രടി നടക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ കുട്ടികഠം 

.മാശ്ലരദശികളെപ്പോലെ മുമ്പേ നടക്കുന്നു. കുടിക്കുവാന് 

.ചെന്നിഠങ്ങുന്ന വെള്ളക്കെട്ടുകളില് മുക്ങിച്ചാകാതേയും കളി 

ക്കുവാന് ചെന്നു ചാടുന്ന പങ്പ്രദേശങങളില് പതഞ്ഞുപോ 
.കാതേയും ഏകാകികളായി നടക്കുമ്പോഠം വഴി തെറിപ്പേം 



ഒത്തുക്കംം കുട്ടികളെ വളത്തന്ന വിധങ്ങഥം ൧൪.൩. 

.കാതെയും ഇരിക്കുന്നതിനു കാണ്ടാമൂഗക്കുട്ടികഠംക്ക അദദ്ൃ 

യനം ആവശ്യമാകുന്നു. അതുപോലെ ഗന്ധംകൊണ്ടു സമീ 
പത്തു മനുഷ്യരോ മൃഗുങ്ങളോ ഉണ്ടെമില് മനസ്സിലാക്കാനും 
അവ പഠിക്കുന്ന. ഘ്വാണേന്ദ്രിയംകൊണ്ടടു" അന്യസാന്നിദദ്യം 
ഗ്രഹിക്കുവാന് കാണ്ടാമൃൂഗത്തിന്നു* അസാമാന്യമായ ശക്തിയു 

ണ്ടു. ചക്ഷൂഃശ്രോത്രാടികറം ശന്യ്യമായാലും ആനേക ദണ്ഡു" 
അകലെയുള്ള മനുഷ്യരെ കാണ്ടാമൃഗം ആഫഘ്വാണീച്ചു മനസ്സി 

. ലാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൂൃതിത്തിയ്യുക്കുകളെ ലീലാസരണിയില് 
കൂടി ജീവിതരണാഷ്കണത്തില്. പ്രഗത്ഭമായി പടവെട്ടാനഭ്യ 
.സിപ്പ്യിക്കുന്നതിനു വളരെ ഉദാഹരണങ്ങഠം ഉദ്ധാരിക്കാവുന്ന 

താഞ്ഞ്. 

പപാഠം ൨൦. 

ആനയ്ക്കു പകരം ആളെക്കൊന്നതു്. 

(ഭൂശരഥമഹാരാജാവു പുത്രന്മാരെക്കാണഠന് സാധിക്കാതെ, 
ആസന്നമരണനായിത്തിനനദപ്പുേം മുമ്പു സംഭവിച്ച വിപത്തു 

കൌസ്ല്യയെപ്പറഞ്ഞു കേപ്പിക്കാന്തു 

അദ്ധരാത്ൌ ശരജാലവുയം ചാപവും 

ഫസ്റ ധരിച്ചു മൃഗയാ വിവശനായ് 
വാഹിനിതീരേ വനാന്തരേ മാനസേ 
മോഹേന നിപ്ലുന്ന നേരമൊരു മുനി 



ഴ് 

ബ്വെതാംപപാവു യ്ത, ക 

ദാഫേന മാതാപിതാക്കഠ; നിയോഗത്താത്' 
സാഫഹസത്തോടിരുട്ടത്ത പഠപ്പെട്ടു. 
കുംഭവുംകൊണ്ടെ നിര കോരുവാന് വന്നവന് 

കുംഭേന വെടമമ൯പോടു മുക്കും വിധൌ 

കുംഭത്തില് നിരകം പൃക്ക ശബ്ദം കേട്ട 

കുംഭി തുമ്പിക്കയിലംഭോഗതമിതി 
ചിന്തിച്ചുട൯ നാദഭേദിനം സായകം 

സന്ധായ ചാപേ ദരഡ്ഥമയച്ചിടിനേന്. 
ഹാ! ഹാ! ഹതോസ് മൃഹം റാ! ഹാ! ഹതോസ് മ്യഹ൦ 

ഹാ! ഫേതി കേട്ടിതു മാനുഷവാക്യവും. 
ഞാനൊരു ദോഷമാരോടുമേ ചെയ്തില 

കേന വാ ഹന്ത! ഹതോറം വിധേ വൃഥാ 
പാത്തിരിക്കുന്നിതു മാതാപിതുക്കുന്മാ- 

രാത്തി കൈക്കൊണ്ടു തണ്ണ്ണിക്കു ദാഹിക്കയാല്?”. 

ഇത്തരം മത്ത്യനാദം കേട്ടു ഞാനുതി- 
ത്ൂസ്തനായ് തത്ര ചെന്നത്തലോടും തദാ 

താപസബാലക൯ പാദങ്ങളില് വീണു 

താപേന ചൊന്നേന് മുനിസുതനോടട ഞാന്: 
സ്വാമിന്! ദശരഥനായ രാജാരു) ഞാന് 

മാമപരാധിനം രക്ഷിയ്രവേണമേ 
ഞാനറിയാതെ മുഗയാവിവശനാ- 

യാന ത്ണ്ത്ീര കുടിക്കും നാദമെന്നോത്ത്തു 

ബാണമെയ്യേനതി പാപിയായോരു ഞാ൯ 

പ്രാണന് കളയുന്നതുണ്ടിനി വൈകാതെ 
പാടങ്ങളില് വീണു കേണിടുമെന്നോടു 



ആനയ്ക്കു പകരം ആക്കെക്കൊന്നതു് ൧൪൫ 

ഖേദം കലന്ന ചൊന്നാന്മുനിബാലക൯:__ 

കുമ്മമത്രേ തടുക്കാവതല്ലാക്ടമേ 7 

ബ്രമഹത്യാ പാപമുണ്ടാകയില്ല തേ 

വൈശ്യനത്രേ ഞാന് മമ പിതാക്കമ്മാരെ. 

യാശ്ചസിപ്പിക്ക നീ യേതുമേ വൈകാതെ 

വാദ്ധാക്യമേറി ജരാനരയും പൂണ്ടു, 
നേത്രവും കാണാതെ പാത്തിരുന്നീടുന്നു 

ദാഹേന ഞാന് ജലം കൊഴ്ടെങ്ങു ലെല്ലുവാ൯ 

ദാഹം കെട്ക്കു നി തദ്ക്ണ്തീ൪ കൊടത്തിനി 

വൃത്താന്തമെല്ലാമവരോടറിയിക്ക 
സത്യമെന്നാലവര്൪ നിന്നെയും രക്ഷിക്കും 
എന്നുടെ താതനു കോപമുണ്ടാകിലോ 

നിന്നെയും ഭസ്തമാക്കിടുമറിക ന്ദി 

പ്രാണങ്ങം പോകാഞ്ഞു പിഡ്ധയുണ്ടേററവും. 

ബാണം പറഠിയ്മു, നി വൈകരുതേതുമേ 

എന്നതു കേട്ടു ശല്യോദ്രണം ചെയ്തു 

പിന്നെ സജലം കലശയും കൈക്കൊണ്ടു, 

ദബ്ഖതിമാരിരിക്കുന്നവിടേയ്മതി- 

സംഭൂമത്തോടു ഞാന് ചെല്ലം ദശാന്തരേ 

വൃദ്ധതയോടു നേത്രങ്ങളും വേവപെ. 

ടടദ്ധാരാത്രിക്കു വിശന്നു ദാഫിച്ചുഹോ 
വത്തിയ്യൂച്ചമെങ്ങാംക്കു ത്ണ്്റിക്കു പോയൊരു. 

പുത്രനുമിന്നു മറന്നുകളഞ്ഞിതോ, 

മററില്ലൊരാശ്രയം ഞങ്ങംക്കൊരുനാളും 
10 



ഫര ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ലകം 

മുറ൮ം ഭവാനൊഴിഞ്ഞെന്തു വൈകിടുവാ൯ 

ഭംംതിമാനേററവും മുന്ന 

ന ന ദുഷം സ്വസ്ഥനായ'വന്നിതോ നി കുമാരാ! ബലാല്. 

ചരി ലല കോം 0 നിരൂപിച്ചിരിക്കും വിധൌ 
മല്പ്പാദവി: ് യസേജധ്വനി കോംക്കായി 

പന ഖല കാല്പ്പെരുമാററം മദ്യം തദാ കേട്ടു ൧൦ന് യ് 

താല്പ്പര്യമോടു പറഞ്ഞു ജാകനും:--. 

:“വൈകുവാന്നെത്തുമൂലം മമ നന്ദന! 

വേഗേന തന്ത്ര തരിക നി സാഭരം..? 

മട ഇത്ഥമാകര്ണ്യ ഞാന് ദമ്പതിമാ൪പദം 
ഭക്ത്യാ നമസ്മൂരിച്ചെത്രയും ഭീതായ് 

വൃത്താന്തമെല്പാമറിയിച്ചിതന്നേരം. 

“്പത്രനല്ലല്ലയോഭദ്യാധിചനാകിയ 

പൃഥ്വീവര൯ ഞാന് ദശരഥന്നെന്നുപേര് 

രാത്രൌ വനാന്തേ മുഗയാവിവശനായ് 

വത 3. ശാര്ദ്ദൂലമുഖ്യ മൃഗങ്ങളേയും കൊന്നു 

പാത്തിരുന്നേൻ നദിതിരേ മൃഗാശയാ 
കുംഭത്തില് നിരകംപുക്ക ശബ്ദം കേട്ടു 

4 കുഭിവരന് ന്റരിജ തുമ്പിക്കരം തന്നിൽ ൦ റ് 
നി അംഭസ്സുകൊള്ളൂന്ന ശബ്ദമെന്നോക്കയാ- 

ലമ്പയച്ചേനറിയാത്െയതും ബലാല് 

പുതൂനു കൊണ്ട നേരത്തു കരച്ചില് കേ- 
ട്ടെതരയും ഭിതനായ' തത്ര ചെന്നിടിനേന്. 

ബാലനെക്കന്ടു നമസ്നുരില്ലേനതു- 



ആനയ്ക്കു പകരം ആളെക്കൊന്നതു” ൧൪൭ 

മൂലമവനു മെന്നോടുട ചൊല്പിടിനാ൯. 
“കമ്മമത്രേ മമ വന്നതിതു തവ 

ബ്രവമഹത്വാ പാപമുണ്ടാകയില്ല തേ 

കണ്ണും പൊടിഞ്ഞു വയ്സ്സുമേപെപ്ലക്കു 

പണ്ണുശാലാന്തേ വിശന്നു ദാഹത്തൊടും 

എന്നെയും പാത്തിരിക്കും പിതാക്കന്മാക്ക 
തള്ണ്്ിര കൊടുക്ക"യെന്നെന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ ലി ് ി 
ഞാനുതു,കേട്ടുഴുറേറാടു വന്നേനിനി (3൨ ഗ്ല 
ജ്ഞാനികളാം നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം ചി ഷ് 

ശ്രിപാദപങ്കജമെന്നിയേ മററില്ല (൪! ത്തു വ 
പാപിയായോരടിയന്നവലംബനം 

ജന്തുവിഷയ്ം കൃപാവശത്മാരല്ലോ ന, 

സന്തതം താപസപുംഗവന്മാര് നിങ്ങാം.?? 

ത്ഥമാകണ്ണ കര കരഞ്ഞവ.- ഇ 4 
രെത്രയും ദുഃഖം കലന്ന ചൊല്പിടിനാ൪, ചവ 

ി 

“പുത്രനെവിടെക്കിടക്കുന്നിതു ഭവാന്- ഹത 4 ത് 

തത്രൈവ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടുപോയിടണം."? 

ഞാനതു കേട്ടവര് തമ്മെയെടുത്തതി- 

ദിനതതയോട മകനുടല് കാട്ടിനേന്. യല 

കഷ്ഠമാഹന്ത കജ! കര്മ്മമെന്നവ൪ 

തൊട്ടുതലോടി തനയശരിരവും 

പിന്നെപ്പുലതരം ചൊല്ലി വിലാപിച്ചു 

ഖിന്നതയോടവരെന്നോടു ചൊല്ലിനാര് ദ൧്ഞം൭ ട് 

4്ദിയിനി നല്ല ചിത ചമച്ചീടണം ടട 



ഫര്വ്വ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകും 

തിയുമേററം ജ്വലിപ്പിച്ചു വൈകിടാതെ. 

ച തത്ര ഞാനും ചിതക്രട്ടിയേനുന്നേരം 

ഗഗ റ് പുത്രേണ സാകം പ്രവേശിച്ചവര്കളും 
ഷ്, ലൂ ൫) 

_ വം ഭഗദ്ധദേഹന്മാരുമായ്ച്ചെന്നു മൂവരും 
0-൦ : ലി; ] ' , വൃത്രാരിലോകം ഗമിച്ചു വാണീടിനാര്. 

ധ് 0 

എഴുത്തച്ഛന് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം.. 

പ്പാഠം ൨൧. 

പെയരധമ്മം 

പരന് എന്നു പദം പുരം എന്ന പദത്തില്നിന്നു: 

ണ്ടായതാണ്്. പരം പരം എന്നുവച്ചാല് സാധാരണ പ്പട്ടണം. 

എന്നാണു സാധാരണജനങ്ങം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും 

ആളുകഠം ഒന്നിച്ചുക്ൂടിത്താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെയാണു” 
അതു റ നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു വിചാരിക്കോണ്ടിഷിരിക്കുന്നു. 
“പഴയകാലത്തു ഗ്രാമങ്ങളാണു? അധികമുണ്ടായിരുന്നതു”. 
അവിടം പരയരത്വത്തിനു പററിയ കേന്ദ്രങ്ങളുമായിരുന്നു. 
കാലക്രമത്തില് ഗ്രാമങ്ങറം വലുതായതോടുക്രടി പൌരത്വ 

ത്തിനും വികാസം ഉണ്ടായി. അങ്ങെ വളന്ന വളന്നര 

പെരരന് എന്ന പദം ഇപ്പ്യോഠം. ഏററവും വിപുലമായ- 

അത്ഥം വഹിക്കുന്നു. 



പൌരധരര്മ്മം ൧൪൯ 

ഒരു നിര്ദ്ദിഷ്കസ്ഥാന്നത്തു മനുഷ്യസമുദായത്തിന്െറ 
പൊതുവേയുള്ള ആവശ്യങ്ങം നിറവേറവന്നതിനു” ആ സമു. 

ഭയം ഒരുമിച്ചുകൂടി വേണ്ട വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്ന. ഒരു സമു 
യത്തിലെ വക്തികളാണു പരരന്മാ൪, പൊതുവേ 

കേമാ മ പ്രമി്മയും അതില് ിനമാനമേന്ന 
ഗുണങ്ങളെ മറവമമവരോടൊപ്പം _, അനുഭവിക്കുകയുമാണു 
പയരനെറ ധമ്മം. ഇതില്നിന്നും ഒരു പരരനു താന് വസി 
ക്യ പ്രദേശത്തില് ഒരംഗമെന്ന നിലയില് പൊതുക്കായ്യങ്ങ 

ളില് ചില അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും കടമകളും 

മുണ്ടെന്നു വെളിവാകുന്നുണ്ടല്ലോ. 

ഒരു പൌരന് അനുഫ്യിക്കേണ്ട കടമകളില് ഏററവും 

പ്രധാനമായിട്ടുളളതു നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുക എന്നതാ 
കുന്നു. പാര൯ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം ആ 
നിയമങ്ങംതന്നെ അയാളെ രക്ഷിക്കും. നിയമങ്ങളെ 
അവശണിച്ചാല് അയാം ശിക്ഷാ൪ഹനുമായിത്തീരും. ഒരു 

രാജ്യത്തിലോ പട്ടണത്തിലോ താമസിക്കുന്ന പരരന് നിയമ 
റം അനുസരിക്കാതിരുന്നാല് അവിടെത്താമസിക്കാനോ 

അവിടത്തെ ഭരണത്തില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങാം അനുഭ 

ലിക്കാനോ അയാറം.വെകാശമില്പ. ഓരോരുത്തനും അവ 

നുവന്െറ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവത്തിക്കുന്ന പക്ഷം രാജ്യത്തു 
സമാധാനമില്ലാതാകയും ഭരണശക്തി ക്ഷയിക്കയും ചെയ്യും. 

ഓരോ പെരരനും മറവള്ളവക്ക ബാധകമാകാതെ തനെറ 
ധമ്മവും കടമയും ശരിയായി ന്ദിവഫഹിച്ചാല് ആആ രാജ്യത്തു 
സമാധാനവും ക്ഷേമവും അഭിവൃദ്ധിയും താനെ ഉണ്ടാകാതി 
രിക്കയില്ല. 



൧൫൦ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

നമ്മുടെ രാജ്യമായ തിരുവിതാംക്ര൪, ജഗദീശ്വരന് നമ. 

ക്കായി നല്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അഈര്ഘസവ്വത്താണു”. മലയ 

പവതഭിത്തിസുരക്ഷിതവും നടികളും തടാകങ്ങളും കൊണ്ടു. 
രമണിയവും വിളഭൂമികളാല് സമ്പല്സമൃദ്ധവും ആയ വഞ്ചി 

രാജ്യം തന്നെയാണു ഭാരതവഷത്തിലെ നന്ദനോദ്യാനം. 

വഞ്ചിരാജ്യവാസികളായ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ പരരന്മാ 

രാണ. ഇവിടുത്തെ രാജ്യനിയമങ്ങളെ നാം അനുസരി 

ക്കുന്നു. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മഹാരാജാവു തിരുമ 

നസ്സിലെ അനുമതിയോടക്രടി നിമ്മിക്കുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
അദ്ദേഹം ഒരു കടുംബനായകന്നെപ്പോലെ നുമ്മെ രക്ഷി 

ക്കുന്നു, നഃമെല്ലാം വഞ്ചിരാജ്യമാകന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗ 

ങ്ങളുമാകുന്നു. 

നമ്മുടെ മഹാരാജാവായ ശ്രിചിത്തിരതിരുനാഠം മഹാ 
രാജാവു തിരുമദസ്സുകൊണ്ടു സിംഹാസനാരോഹണം ലെയ്യു 

സന്ദദത്തില് ജാതിമതഭേദം ക്രടാതെ തിരുവിതാംക്രര്നിവാ 

സികളാകമാനം ആ ശ്രഭാവസ്രത്തെ സാഘോഷം കൊണ്ടാ 

ടുകയുണ്ടായി. ഇര ഒത്തൊരുമിച്ചു സന്തോഷത്തിനു 

കാരണം രാജഭകതിയും രാപ്ഭക്തിയുമാകുന്നു. ഈ ഗുണമി 

ല്ലെങ്കില് പൌരത്വം എണ്ണ്ണുയില്ലാത്ത യന്ത്രശകടം പോലെ 

നിരുപയോഗമായിത്തീരും. രാജ്യഭക്തി വെവം സംഭാഷണ 

ത്തിലോ, ഗംഭീരപ്പസംഗത്തിലോ അല്ലാ, ഉത്തമപ്രവൃത്തിക 

ളിലാണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടതു". പ്രതിഫലത്തെ ഇക്ക 

ച്ൂളള പ്രവൃത്തിയല്ല, പിന്നെയോ സ്വമനസ്സാലെ തന്െറ 



പെൌനരദധര്രമ്മം ൧൭൧ 

രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും രാജ്യസേവനം 

നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നു്ളതാണു' ഒരു പരരന്െറ ഉല് 

കൃഷ്ഠകൃത്യം. 

ഇതിനു ചില ദൂഷ്ണാന്തങ്ങഠം പറയാം. ഏതാനും വഷ. 
ങ്ങക്കു മുമ്പു” (൧൮൫൪-ല്) ഇംഗ്ലണ്ടും, ഷ്യയുമായി ഒരു 

ഘോരസമരമുണ്ടായി. റഷ്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാവഭാഗ. 

ത്തുള്ള ക്രിമിയാ ഉപദ്വീപായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുസേനകളുടെ. 

താവളസ്ഥലം. ഫിമബാധയാലും സാംക്രമികരോഗങ്ങളാലും 
ഇവര് കഷ്ടപ്പെട്ട. ആഹാരങ്ങളും വസ്ര്ങ്ങളും ക്രടി കിട്ടാതെ 
ഇവര് വിഷമിച്ചു. ദ്വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പരിചരണമോ 

ചികിത്സയോ ക്രഭാതെ ഇവര നാധാവിധ കഷ്ടതകഠം അനു, 

ഭവിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷുവത്തമാനപ്പുത്രങ്ങളും പല രാജ്യസ്റ്റേഹി 

കളും ഇതിനെപ്പുററി ആക്ഷേപിക്കുയും വിമര്ശിക്കയും 

ചെയ്തു. എന്നാല് ഫ്ളാറന്സു നൈററിംഗേയില് എന്ന 

സ്റ്രീരത്തം തന്നെപ്പോലെ ആതുരശുശ്രൂഷയ്യ് തയാറായ 

അനുവധി മഹിളാമണികളുമൊരുമിച്ചു നേര ക്രിമിയാ. 
യില് എത്തിച്ചേരുകയും ഭഗിരഥപ്രയത്തം ചെയ്ത് മാലിന്യ 

ത്തെ ശുചിത്വം കൊണ്ടും രോഗങ്ങളെ ശരിയായ -ചികി 

കളും ശുശ്രൂഷകളും കൊണ്ടും ദുദിക്രിക്കയും അനേകായിരം 
ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ മുത്യുവദനത്തില്ന്നിന്നു വീണ്ടെടുക്കു. 
കയും ചെയ്തു. ആ മഫതിയുടെ സ്വാര്ത്ഥരാഹിത്യവും 

ഹാര്ദ്ദമായ സഹതാപവും അവരെ എനെന്നേയ്യം സ്കൂര റ്” 

ണിയയാക്കിത്തിത്തു. ആ മനസ്വിനിയുടെ പ്രവൃത്തിയെ 

അനുകരിച്ചും അനുസ്ത്രിച്ചുമാണു മുറിവേററ ഭടന്മാരെ. 



൧൭൨ ഒമ്പതാപ്പോഠപുസ്തുകം 

ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനായി നഴ്സ് എന്ന ഏര്പ്പാടു” ആരം 

ഭിച്ചതും അദ്യാപി നിലന്ദിന്നു വരുനാതും. ഇതുപോലെ 

തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദക്ഷിണ ആഫ്ിക്കയിലുള്ള ഇന് 

ഡ്യാക്കാരുടെ അവകാശസ്ഥാപനങ്ങാംക്കായി പരിശ്രമം 

ചെയ്തകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം ഭയങ്കരമായ ബോവര് യുദ്ധം 

ആരംഭിച്ചു. ഇംഗ്ലിഷ്സൈന്യം യുദ്ധകാലത്തു പലവിധ 

കഷ്ടപ്പാടുകളും സങ്കടങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. താന് 
ബ്രിടിഷ്സാമ്രാജ്യത്തിലെ പെരരനാണെന്നുള്ള ബോധ 

ത്തോടുക്രടി ആ വന്ദ്യപുരുഷന് മുറിവേറവം രോഗികളായും 

കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനുമായി 

കൂരു സംഘം രൂപികരിക്കുകയും ശ്ലാഫന്ിയമാംവണ്ണണം ആ 

കൃത്യം നിവഹിക്കയും ചെയ്തു. ആ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദി 

ച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടിഷ്ഗവണ്മെ൯വ് അദ്ദേഹത്തിനു” ഒരു 

കീത്തിമുദ്ര ന൪%കുകയുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു. ഒരു രാജ്യത്തിന്െറ 

അഭിവൃദ്ധിക്കു നിയമങ്ങറം അത്യവേശ്യമഃണെന്നും ജനുസ്വാ 

തന്ത്രത്തെ അതു നശിപ്പിക്കുമെന്നും ചിലര് വിചാരി 

ച്ചേക്കാം. ഈ അഭിപ്പായം ഒട്ടും ശരിയല്ല. നിയമം കൊ 
ഒ്ടുക്ള നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തില് കയ്യൂക്കുള്ളവന് 

കായ്ക്കുക്കാരനാകം. അപ്പ്യോഠം ശക്തി കുറഞ്ഞവരുടെ കഥ 

വളരെ കഷ്ടത്തിലുമാകും. ഇതില് നിന്നും ബലഹിനുരെ രക്ഷി 

ക്കുന്നതിനു നിയമാധികാരം അത്യവേശ്യമാണെന്നു സിദ്ധി 

ന്നു. ഇങ്ങനെ നിയമം പരിപാലിക്കാന് നിശ്ചയിച്ചിരി 
എന്നാ അധികാരകേന്ദ്രത്തെയാണു ഗവണ്മെ൯൨ു എന്നു 

ച്രറയുന്നതു”. ജനസമമാന്ദ്യത്തിന് അനിഷ്ഠടമുണ്ടാക്കാതെ 



പെവരധരര്മ്മം ൧൭൨൩൨. 

അിയമം അനുസരിപ്പിക്കുന്നതില് ഗവണ്൭മന്റ പ്രത്യേകം 

ത്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണു”. 

ഒരുത്തനുകൂളതു പോലെ തന്നെയുക്ൂ സ്വാതന്ത്ര്യം 

മഠറേറാരോരുത്തനും ഉണ്ടെന്നും അതര് അന്യോന്യം ബാധക 

മാകാതിരിക്കാ൯ സുക്ഷിച്ചില്പെങ്കില് സദാ മത്സരവും വഴിക്കു 
മല്ലാതെ സമാധാനുമുണ്ടാകയില്ലെന്നും അല്ലമാലേകചിച്ചു 

നോക്കിയാല് കാണാം. ഒരുവനന്െറ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രയോ 

ഗിക്കുന്നതില് മറെറാരുത്തന്െറ സ്വാതന്ത്രത്തിനു ഹാനി 

സംഭവിക്കാതിരിക്കണം. ഇതാണു നിയമം ചെയ്യുന്നതു”. 

“ഇതാണു ശരിയായ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇതില് കടന്നുപോക 

ന്നതു ഭൂുഡ്വാതന്ത്യമാണ്ഞ്. ദുസ്വാതന്ത്ര്യം തടയേണ്ടുതു 

നിയമത്തിനേറയും ഗവണ്മെ൯റിനേറയും കുടമയാണു്”. 

അതിനാല് നിയമം ഒരു വ ൃ ക്തിയുടെ ദുസ്വാതന്ത്ര്യത്തെത്ത 

ടഞ്ഞു ജനുസാമാന്ദൃയത്തിന്െറ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വളത്യുക 

യാണു ചെയ്യുന്നതു്. അതില് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്രം 

ഗുണകരമായ ന്ദിലയില് പ്രവത്തിക്കയും ചെയ്യം. 

ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനുക്ങം അവിടത്തെ നിയമങ്ങം 

അനുസരിക്കുമ്പോഠം അവരുടെ സ്വാതന്ത്രത്തിനു 
ചില പ്രതിബന്ധങ്ങഥം വി പി അതു 

“രാജ്യത്തിന്െറ പൊതുവേയുള്ള അഭിവ്ൃദ്ധിക്കു കാരണമായി. 

ത്തിരുകയും രാജ്യം ഉത്തരോത്തരം ഉല്ക്കഷത്തെ പ്രാപി 

ക്കയും ചെയ്യും, ഒരു ദ്ദഷ്ണാന്തം കാണിക്കാം. പെട്രോറം 

ബാില്ക്കുന്നിടത്തു പുകവലി കര്ശനമായി നിഷേധിച്ചിര! 



൧൫൪ മ്പെതാംപഠാപുസ്തകും 

ക്കുന്നു. ഇതുവകവയ്യ്രാതെ രഹസ്യമായി സിഗററേറാ,ബീഡി' 
യോ കത്തിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാതിരിപ്പാന് ഗവര്മ്മെ 

൯റിനു നിവൃത്തിയില്ല. പുകവലിക്കാരുടെ അശ്രദ്ധായാല് 

ചിലപ്പ്യോഠം പെട്ടെന്നു തിയുണ്ടായി അവരുടേയും മറവള്ളവ 

രുടേയും ജീവഹാനിക്കും മററ കഷ്ഠനഷ്ടങ്ങറംക്കും ഇട. 

വന്നേക്കാവുന്നതുകൊണ്ടു് അവരുടെ സ്വാതന്ത്രത്തെ തട. 

യാനുളള ചുമതല ഗവര്മ്മെന്റിനു വന്നുകൂടുന്നു. ഇങ്ങനെ 

ആലോചിച്ചുനോക്കിയാല് നിയമങ്ങഠം ജനക്ഷേമത്തിനു 

വളരെ നപ്പതാണെന്നു നമുക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടും. 

പുരാതനകാലങ്ങളില് നിയമങ്ങറം നിര്മ്മിച്ചിരുന്നതു. 
രാജാക്കന്മാര് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പ്യോഠം നിയ 

മനിമ്മാണം ഏറക്കുറെ ഭരണിയരുടെ അഭിപ്രായാനുസരണം. 
നടത്തപ്പെടുന്നു. രഭജ്യഭരണത്തില് ജനങ്ങറംക്കു ക്രടുതല് 

അവകാശങ്ങഠം നല്കുന്നതിനായി നഗരസഭകളും പഞ്ചായ. 
ത്തുകളും നിയമസഭകളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇവയില് 
ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാന് സത്യസന്ധതയും ആത്മാ: 
ഭിമാനവും ഉള്ള തത്തമപെരരന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നു. 

നഗരസഭകറഠം ഒരു നഗരത്തിന്െറ ശുചീകരണവും ആരോ 

ശൃപരിപാലനവും നിര്വഹിക്കുന്നു. നിയമസഭകറഠം. 

സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കുള്ള കായ്യയങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാന് വേണ്ട 

നിയമങ്ങറം നിമ്മിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിയമനിമ്മാ. 
ണത്തിനായി രണ്ട സഭകളുണ്ടു'. അവ ശ്രീമൂലം അസം 

ബ്ളിയും ശ്രീചിത്തിര സ്റ്റേറവ൨ കൌണ്സില്ുമാകുന്നു. രണ്ടു 

സഭകളൂടേയും അദ്ധ്യക്ഷന് സാധാരണയായി ദിവാന്ജീ. 
യാണു്. 



പൌരധരമ്മം ൧൫൫ 

ഒരു അഭിപ്രായത്തെ നിയമമാക്കിക്കൊണ്ടെ വരുന്നതു 

ചെറിയ കായ്യയമല്ലാ. ആദ്യമായി സാമാന്പജനങ്ങറംക്കു* 

അതിന്െറ ആവശ്യകത തോന്നണം. അതു കഴിഞ്ഞു ജനു 

പ്രതിനിധികളെക്കൊണ്ടു നിയമസദയില് അവതരിപ്പിച്ചു" 

ന്ദിയമമാക്കിത്തിക്കണം. ഇതിനെല്ലാം മഹാമനസ്മുന്മാരും 

ത്യാഗശിലരും ആയ ജനനേതാക്കന്മാർ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും 

സഹിക്കേണ്ടിവരും. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്െറയും സമുദായ 

ത്തിന്െഠയും വിജയം അതിലെ പയരന്മാരെ ആത്രയിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. ഭാവിയില് ജനിച്ചുവളരാനുമള അനേകായിരം പൌര 

ന്മാരുടെ നന്മയയക്ഛം അദിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി പ്രവത്തിക്കുന്നതു് 
ഇന്നത്തെ പൌരന്മാരാണെന്നു” ഓര്ക്കുമ്പോഠം പരരധമ്മ 

ത്തിന്െറ മഹത്വം വെളിവാകുന്നതാണുല്ലോ. പെൌരരധ 

മ്മത്തെ ശരിയായി നിവ്വഹിച്ചാല് രാജഭക്തിയും രാജ്യാഭിമാ 

നവും വദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. രാജ്യം ഐശ്വര്യസമുദാ 
മാകും. പിന്ഗാമികഠംക്കു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മാര്ഗ്ഗം സുഗ 

മമാകം. രാജ്യം ഒട്ടുക്കു" ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും കളിയാടും. 

വിശ്വവിശ്രതനായ നെല്സണ് എന്ന നാവികസൈ 
ന്യാധിപ൯ പ്രബലനായ ന്നെപ്പ്യോളിയന്െറ നാവികസൈ 

നയത്തെ ട്രഫാഠംഗര് എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ചു” എതിക്കുന്ന 

തിനുമുബ്വായി തന്െറ നാവികസേനയെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞത് 

ഒന്രമ്മുടെ മാത്ൃഭൂമിയായ ഇംഗ്ലുണ്ടു, ഓരോരുത്തരും അവരവ 

രുടെ കത്തവ്യത്തെ ശരിയായി നിവഹിക്കുമെന്നു വിശ്വസി 

ക്ടുന്ന"?എന്നാണു*. അദ്ദേഹത്തിന്െറ മരണശേഷവും ആംഗ്ലേ 
യര് ഈ സന്ദേശത്തെ അനുനിമിഷം ഓര്മ്മിച്ചു” ആദരിച്ചു 



൧൭൪൬ മ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

പ്രവത്തിച്ചുവരുന്നു. അതിനാല് അവരുടെ രാജ്യത്തു നിയ 
മങ്ങളെ പരപ്രേരണക്രടാതെ അഭിമാനപൃവം അവര് അനു 
സരിച്ചുപോരുന്നു. ഇതാണു ലോകത്തില് അവക്ദണ്ടായിട്ടുക്ള 

പ്രധാന വിജയത്തിന്െറ കാരണം. 

നമ്മുടെ മാതാവായ ഭാരതഭൂമി നാം നമ്മുടെ കത്തു 
യത്തെ ശരിയായി ന്ദിവഹിക്കുമെന്നു പ്രതിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു 
കഴിച്ചുക്രട്ടുകയാണ്ട്. നമ്മുടെ ജനന്രൂമിയായ തിരുവിതാം 

ക്രറിനെറ അഭിവൃദ്ധി നമ്മിലാണിരിക്കുന്നതു. 

തിരുവിതാംക്രറിന്െറ നാഥനായ മഹാരാജാവു തിരു 

മനസ്സുകൊണ്ടു" ഓരോ പൌരനും അവനവനെറ കൃത്യത്തില് 
ജാഗരൂകനായി പ്രവത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നം ഇതിലും മെച്ചമായി 
മേല്യം പ്രവത്തിക്കുമെന്നും വിശ്വസിച്ചു" നമ്മെ സംരക്ഷിച്ചു 
കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തേയും പ്രതിക്ഷദയയും 

നിറവേറി രാജ്യസ്റ്റേഹത്തോടും രാജഭക്തിയോടും ദൈവ 
വിശ്വാസത്തോടുംക്രടി നമുക്ക്” തത്തമപരരന്മാരായി 

ജിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ::ശ്രിവാഴ്ചംകോട്ട്?” എന്നും മാത്തകാരാജ്യ 

മായിത്തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള മഹനിയാദ൪ശത്തെ ലക്ഷ്യ 

മാക്കി പ്രയത്നിച്ചു നമുക്കു വിജയം നേടാം. 



ച് 

പാഠം ൨൨. 

ഒരു മഹരുച്ചരമം. 

* മുടം കാര്മുകിലാലകാല തിമിരം. വ 

വ്യാപിച്ചു മായുന്നിതാ വു 

കാടും കായലുമിക്കടല്ത്തിരകളും 

സഡ്യയാദ്രിക്രടങ്ങളും [/ (൭9 4 4 ചി (& മി 

കുടേറവള്ളമെരിഞ്ഞെഴുന്ന പുകഴ്”. 

ന്നിമ്മട്ടു വന്വൃഷ്ണിയാല് 2 
പാടേ കേരളഭൂമി കേണു ഭവനം 

കഴ്ണ്റീരില് മുക്കുന്നിതേ.” പ്രരോദനം, 

, ആയിരത്തിത്തൊണ്ണ്ുററി മൂന്നാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 
നാലാംതിയതി രാത്രി ഏഴു മണിക്കു കേരളത്തിലെ “ശാരദാ 

മന്ദിരം” അനാഥമായിത്തിന്ര, അതില്നിന്നും അനവരതം 

കൂല്ഗമിച്ചു സവത പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദിവ്യതേജസ്സു" 
അനന്തമായ ആകാശത്തില് ലയിച്ചു. തിരുമേനി സുഖ 

ക്കേടു ബാധിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ആ മനോഹരമായ പുരമുറി 

യില്നിന്നും, സുഗന്ധവാഹിയായ മന്ദമാരുതന് പ്രാന്തങ്ങ 

ളില് പ്രവേശിച്ചു” അവിടെത്തന്നെ ചുററിത്തിരിഞ്ഞു സഞ്ച 

രിച്ചു. ധാരമുറിയാതെ വര്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മഴ തല് 

സ്ഥലം വിട്ടു പോകുന്ന ഭിവ്യദേഫിയെ വഴിതടഞ്ഞു പ്രത്യാ 
ഇയിക്കുന്നതുപോലെ ഗൃഹപരിസരങ്ങളില് ദീപപ്രദാപ്രതി 
രി, ഴു ക ൬ 
തുര പഷ്ത്ത്തത (൧ ം 



ദ്ര 

ഴ്ക റ് 

൫൮ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

ക (014 ി 
1. ളി ഛി) 

ബിംബിതമായ വര്ഷബിന്ദുക്കു ട്  നിതാന്തചതനാവ 

'സ്ഥയി( ല് "ചിതികൂതുമായ 'രജതവേലി കെട്ടിയതുപോലെ 
പി ബന്മോവസ്ത നിവഹഫിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദീന 

ശുശ്മൂഷചെയ്ത്ക സമിപത്തില് വത്തിച്ച കുളത്രപൃത്രാടികളും 
അമ്വേഷിച്ചുവന്ന ബന്ധുക്കളും നിരാശാവശരെന്ന പോലെ 

അധോമുഖരായി അവിടവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു. പിടിച്ച 

ടക്കാന് പാടില്ലാത്ത മനോവേദന ചിലപ്പ്യോഠം ഗല്ഗദങ്ങ 
ളായിട്ടും, മുറവിളിയുടെ പ്രധുമാേശമായം പരപ്പട്ടുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും, സാധാരണയായ ി താദ്ദശാവസരങ്ങളില് 

കണ്ടുവരാവമ്ള ദഃഖപ്രകടനകോലാഫലം ഇല്ലായിരുന്നു. 

കരയുന്നതും വിളിക്കുന്നതും കൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനുമാ 

ഒുള്ളതര? 
്ക്കാലഗുത്തിനിം.. ്് 

യി രാജരാജ നം 
കഷ്ടം “രോഹിണി” തോള്നോയിക്ി 

ക്കാണില്ല കേണാലുമേ?? 

എന്ന കവിവാക്യത്തെ അനുസരിക്കയല്ലാതെ ശഗത്യയന്തര 

മുണ്ടോ? 

ളു മൃുതാവസ്ഥയില് കഥാവശേഷനായ കഥാനായകനെ 

' കവിയുടെ ചിത്ത്തില്ത്തുന്നെ ദര്ശിക്കാം, / 
പി യ രീ. ൭൪൨ 

രനുശ്ചന്ര ശരല്ഘനാഭ രി: 

പ്പൊം്ജി പ്രദിപാംതുവാല് ൦ ം ൮ 4 

] 

പ്രച ! പ്രാന്തസ ത്മ; കലന്ന മാളികയില- 
ച ി 

ശലൂയാതലത്തില് ക്ഷണം 



രു മഹല്ച്ല്രമം ൧൫൯ 

് യി 

സ്വന്തം ദിഫ്ജി നശിച്ചഛോ രജതപാ- 

ത്രം പോല്ത്തഞുത്തേററവും 

ശാന്തം ഹന്ത! ശയിച്ചിരുന്നു ശിവനേ!- 

യബഭാനുവി൯ മണ്ഡലം.” 

തിരുമേനിക്കു” അല്പം സുഖക്കേട്ടാനൈന്നുമ്ള വിവരം 

വത്തമാനുപ്പത്രം മൂലമായി തിരുവനന്തപുരത്തറിഞ്ഞിരുന്ന 

തല്ലാതെ, ആയതു മരണകാരണമായിത്തിരുമെന്നു” ആരും 

സ്വപ്നത്തില് പോലും വി ചാരില്ിരുന്നില്ല. ആകയാല് 
(ഈ വത്തമാനം തിരുവനന്തപുരത്തു പെട്ടെന്നു കേട്ടപ്പോറം 

അതു വിശ്ചസിക്കുന്നതിനുപോലും പ്രയാസമായിരുന്നു. തിരു 

മേന്നിക്കു” ഇതുവരെ വലിയ സുഖക്കേടൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടുള്ള 

തായി കേട്ടറിവേ ഇല്ല. ഇതോ എതര നിസ്സാരമായ ഒരു 

കാരണത്തില് നിന്നും ഉതഭവിച്ചതാണു്. മഭ്റ്യവേനാലൊ 

ഴിവിനു തിരുമേനി പതിവുച്പോലെ മാവേലിക്കരെപ്പ്യോയി 

സ്വഗ്ൃഹമായ ശാരദാമന്ദിരത്തില് സുഖമായി താമസിക്കു 

കയായിരുന്നു. കാളേജില് അഭദ്ധ്യാപനവിഷയമായും, ഉദ്യോ 

ഗസംബന്ധമായും ശ്വാസം വിടാന്പോലും സമയമില്ലാതെ 

പല ജോലികളും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതിനാല് വിശ്രമത്തിനു 
കിട്ടിയ ഈ സുവള്സ്ല്ാവസരം പാഴിലാക്കാ൯ പാടില്ലെന്നുള്ള 

.ഭൂഡ്ഥിശ്ചയത്തോടുക്രടിയാണു” കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയതു”. 

അന്നു മുതല് പൃവപരിചയപരവവരയോതതു പല ഗൃഹവി 

നോഭങ്ങളിചും ഏര്പ്പെടുന്നതിനുത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്ത. 

അക്ഭനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം 4:മാമല്ത്താര്മണമാന്ന"? 



) 

൧൩൦0 ഒമ്പ താപാഠപുസ്തകും 

അരമനയിലെ കുളത്തില് കളിക്കാന് പോവുകയും ബാല്യസ്ത 

രണയുടെ ശക്തിമത്തായ പ്രേരണയ്യു്, വശംവദനായി ആ 
ജലാശയത്തിനെറ നൂട്ടമദവ്യത്തില് നീന്തിക്കുളിക്കുകയും, 

അപ്പ്യോഠം മ്മ ന് വലയെറിഞ്ഞു??? മരണകാരണ- 

മായ ജലദോഷം പിടിപെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണു" 

അറിവു”. ഈ സുഖക്കേടു താല്ക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാകു 

യാല് അത്ര വകവയ്ക്യാനില്ലെന്നു പലരും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ: 

വിധി നിശ്ചയിച്ചതു വേറെ വിധത്തിലായിരുന്നു. 

ജലദോഷം സന്നിപാതജ്വരമായിത്തിന്ു. പതിമ്മൂന്നു 
ദിവസം സുഖക്കേടായിക്കിടന്നു. ചികിത്സയ്യക്ഛ കുറവുണ്ടാ. 

യിരുന്നില്ല. മരിക്കുമെന്നു തിരുമേനിക്കോ, വൈദ്യന്മാക്കോ, 

ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നവ൪ക്കോ സംശയമേ ഇല്ലായിരുന്നു. 

അത്ര കണ്ടുല്സാഹഭരിതനായി വധ്തമാനം പറഞ്ഞുകൊ. 

ണ്ടാണു തിരുമേനി രോഗശയ്യയില് സ്ഥിതിചെയ്യുതു”. 
ചിലപ്പോഠം കിടക്കയില് എണിററിരുന്നു പത്രങ്ങറം വായി 
ക കേഠംക്കും. മകം പാടിയ ഗീതാഗോവിന്ദഗാനങ്ങാം 

. ശ്രവിക്കും. സന്ധ്യാവന്ദനം മുതലായ നിത്യകര്മ്മങ്ങാംക്കു 

പോലും വിഘ്ലം വരുത്തുകയുണ്ടായില്ല. കളിച്ചില്ലെങ്കിലും. 

അക്കായ്യ്യം കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ, ബോധക്കേടുണ്ടാകുന്നതുവരെ 

നിര്വൃഹിച്ചുതായിട്ടാണു പുത്രന് പറഞ്ഞതു”. ഒടുവില്, 

വൈദ്യന്മാരുടെ നിര്ബ്ബന്ധപൂവമായ അപേക്ഷയാല് അട. 
ഒ്ജിയൊതുങ്ങിക്കിടന്നു. ഇടയ്യൊെ്ാരുദിവസം അസ്തമയസുയ്യു 
൭൯൨ പ്രശാന്തപേല്ര്ടളായ കിരണങ്ങ0ം മുറിയിലേക്കു . 

പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഠം, ആ ജധല്ബമന്ധുവിനെ 

12 മ് ന! 



രെ മഹല്ച്ചരമം ൧൬൧. 

ഒന്നു കണ്ടാല് കൊള്ളാമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയും കലച്ചുനേരം 

ആത്മജാടികളുടെ കരതലങ്ങളെ അവലംബിച്ചു ശയ്യയില് . 

നിവന്ിരുന്നതിനു ശേഷം, :മതി” എന്നു പഠഞ്ഞു വീണ്ടും 

പൂവസ്ഥിതിയില് ശയിക്കുകയും ചെയ്തു. 

സുഹൃത്തുക്കജ്ടം, ശിഷ്യന്മാരും, ആശ്രിതന്മാരുമായി 

തിരുമേനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളില് അധികം പേരും തല 

സ്ഥാനത്തായിരുന്നതിനാലും സുഖക്കേടിന്െറ യഥാത്ഥ 

സ്ഥിതി അവക്കജ്ഞാതമായിരുന്നതിനാലും, ഈ ആരാദ്യ . 

പുരുഷനെ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു കണ്ണ കാണാന് ഇട 

യായില്ലല്ലൊ എന്നുള്ളതാണു” അത്യന്തം വ്യസനകരമായിരി 

ക്കുന്നതു”. അവരാകട്ടെ, 

േങ്ങാതിപ്പൊഴുമുകളിലമ്മുഖവുമ- 

൮൦ സ്റ്പ്പാപവും, മൈത്രിയാല് 
' പിദങ്ങാവമ്ള വിലോകനങ്ങളുമഹോ ൦ 

നല്കുന്നിതമ്മാതിരി; 

എങ്ങാവോ തിരുമേനിയിന്നു വരുമോ 
വീണ്ടും... ...... ക 760011. | $ രണ ന്ധി മി 4 

ര റ്റി; 
എന്ന കവീന്ദ്രോക്തിക്കു! വിധേയരായി കഴിച്ചുകൂട്ടി 

ഏന്നു പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞല്ലോ. 

അനന്തരസംഭവങ്ങളുടെ ഹൃഭയ്ര്രവികരണകാരണമായ 
ഒരു ചിത്രം “പ്രരോദന” പ്രതിബിംബിതമായി ഒരു പ്രിയ 
ശിഷ്യന്െറ ബാഷ്ട്രസ്കലിതമായ തൂലികാഗ്രത്തില്നിന്നും, 
പുഠപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു” ഉദ്ധാരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

ലല 



ക് 
൧൬൨ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

തച്ച ര, ം 4രാജരാജവിയോഗത്താല് മാതാവായ കൈരളി കദ്ൂ്നു 

പൂട്ടി വിളറി കാല് നീട്ടി നിശ്ചേഷ്ണയാകുന്നു. ശൂശാന്രഭൂമി 
ആ 5! ഗുപ 

നരന്മാരെക്കൊണ്ടും, ഗൃ, റ് നിറ 
[ 

ഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. “ലൈനതേയ' ഷയമാം തേരേറി” വഞ്ചി , 

ലക്ള്തിയും; 'പല്പകമംഗളവിളക്കു മുതലായ ചിഫ്ഥങ്ങളോടു 

ലി മാടമഹിലക്ഷ്തിയും, ഉ ാികേളാന 4മലബാര്ശ്രി” യും 

ചിതാസമീിപം എത്തി ;നിത്യാപത്യ'മായ കൈരളിയെ 

അനുശോചിക്കുന്നു, അഭിനവ ബാഹട കാളിദാസ പണി 

പുത്രന്മാര് ജനി പപ്പു ഭൂപാന്ദ്വയത്തിലെ “പരദൈവ് 
കോ യിനധി ചഃ ഴ്; 

്ങളും ശമശാന്രൂവില് പ്രവേശിക്കുന്നു. കിംബഹുനാം 

ഭിഗ"ദേവതമാര്൪ ക്രൂടി കരയുന്നു. “മയൂരദ്ൂത' കവിയായ മാതു 
ലന്െറ ശേഷിച്ച ഭസ്തങ്ങറം ഭാഗിന്ദേയന്െറ മൃതശരി 

ഛരന്, റ് 

ത്തിനു സ്വാഗതം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. :ബുദക്ഷാകല”നായ 

ആശുയാശ൯' ക്ഷത്രിയ ശ്രോത്രിയനെറ ശരീര “ഹവ്യം” 

ഭജിച്ചു തൃഹ്തിപ്പെടട്ടെ??. ട്ര ന് (ഹവാ. 

മഹാകവി വളളത്തോഠം നാരായണമേനോന്െറ ഹ്ൃദ 
യതലത്തെ ഈ സംഭവം എങ്ങനെ സ്റ്ര്ശിച്ചു എന്നു” ഇയ 

പ ഞി; വെളി വാക്കുന്നു. ൻ 

റം വര്്ധ'ചഷ വത രര '്രധനിഎമശ്ങഥ; 4 
% ൂ  സ്മാധുഴി മേദുര കാവ്യേ ലിം 

ഴു ത്ഥ പ് 

ബു ്മിതൂദ്ംഷോട തിയ യുജ്ഞദ റ് 
ലം റി 

(൭84. ക്ഷമാനിവാസം വിള രാജരാജനും 

2. സമാഫ്മമാക്കി; ബത ഭഗ്നകാമ൪ നാം! 
ന. 7 റ 

ഴ് ഹ ഥ് 
, 0 4 7 ാററുഡ്റ / 4 കു 



ഒരു മഹല്ച്ചരമം ൧൬൩. 

പ൪ക്ഷ 0 (രഹ 

ഘോരാടവിതടി കടന്നു ഫലാഡ്യ്യമാമി- 

യാരാമമേറിയൊരു വിപ്പ്രിടുമപ്പ്യൊഴേക്കും 
ഹാരാമ!കൈരളിയെ വിണ്ടുമിതാ നടന്നാല്- 

ത്തീരാത്ത ശുദ്ര മരുഭൂവിലണച്ചു ദൈവം! 

0൨ ശക 
പട 

നുച്ചിയൊടു മിങ്ങു ക്ട ഭാഗ്യം 
ച്ച] [റ നി ട് 

പടുത്ിര! കുത്തുകയായിരുന്നു കഷ്ടം നു.ഷ്വ്്ട 

കടുപുകയതില് നിന്നുയന്ന ചിന്നി- ന് 

 ക്കെടുതിയിലായ" പൃതുകേരളോക്തിസെൌധം, 
ഗന്ധ ള്) [14% 2. ഥ് ക്റിര്ക്്? 

ച ലു! ൬; ' ൨ ൭ നി വിജ്ഞാനസമ്പത്തിനുമസ്തഭീയ 2൧൦ ംക്ഷ്യ്്തമ്. 
ഭാഷാവനിക്കും നവ രാജരാജന് 

പന: 

ലച 

ആ രാജരാജന് തിരുമേനി വാണ : 

സിംഹാസനം ഹാ! പരിശുന്ദ്യമായി. 

ക ിട്പയോ നാ- 
൭൦0. ക്ച ക്ട! ച്ചതും [1 
ഷി ൮) മിന്മവ് ലയതമസ്സില്ം കണ്ണുടച്ചാശ്വസിപ്പു? നി 
 പ്ലിന്ദയിതിനൊഴിവെന്താക്കേരളജ്ഞാനുസൂയ്ക്ന് 

പുനരുദയമൊഴിഞ്ഞുള്ളേടമത്രേ മറഞ്ഞു!?? 

മഹാകവി മമ്ള,൪ ഒരു പ്രസംഗത്തില് ഇങ്ങനെ അനു 

ശോചനും പ്രകടിപ്പിച്ചു. 

“ഏതാനും കൊല്ലങ്ങറംക്കു മുമ്പ കേരളവര്മ്മ വലി 

യകോയിത്തമ്പുരാ൯ തിരുമനസ്പകൊന്ടു കഥാശേഷനായി 

ത്തന അവസരത്തില് കേരളിയരുടെ അപാരസങ്കടത്തിനു 



൧൬൪ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

ലി പറയത്തക്ക നിലയില് ഒരു പരിഹാര. 

മാഗ്ലുമുണ്ടായിരുന്നു. അതു് അവിടത്തെ പ്രിയഭാഗിനേ 

യനും ശിഷ്യാഗ്രശണ്യനുമായ കേരളപാണിനി പിന്വാഴ്ചേ 

സ്മൂച്ഛണ്ടല്പോ എന്നുമുള സമാധാനം അല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്ല. 

ആ മാതിരി ഒരാശ്വാസത്തിനു് ഇനിമേല് തരമില്പല്ലെ. 

അവിടത്തെ അഭാവത്തില് പണ്ടേ തുടങ്ങി സവതന്ത്രസ്വത- 

ത്രരായ ഓരോ മഹാവിദ്വാന്മാർ 4മുറമുറയേ ചെങ്കോല് 
ചെലുത്തിയാണ്ടട?? വന്ന കേരളസാഹഫിത്യസാദ്രാജ്യം അരാജ 

കമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതില് ആക്ദം. 

പരിഭവത്തിനു” അവകാശമില്ല, സൂര്യാസ്തുമയംകഴിഞ്ഞാല് 
ചന്ദ്രോദയമാകം. ചന്ദ്രോദയമില്പാഞ്ഞാല് നാട്ടവെളിച്ചമെ 

കിലും കാണും. ഇത്ര ശുദ്ധശുന്യമായ ഒരു ഘോരാന്ധകാരം 

ഇതുവരെയും കേരള സാഹിത്യമണ്ഡലത്തെ ഗ്രസിച്ചി 

തായി ഓര്മ്മ തോന്നി ധരം 3 ിരാധാരാ കം 

 ' ലംബാ സരസ്വതി? എന്ന കവിവാക്യം ഇന്നത്തെ കേരള, 

സാഫിത്യവിഷയത്തില് അതിശയോക്തിയല്ല. 

ന്ദ്രംഗതാ പത്മഗുണാന് ന ഭങ്ക്തേ 

പത്മാശ്രിതാ ചാന്ദ്രമസിമഭിഖ്യാം.? 

പറഞ്ഞതുപോലെ പെരരസ്ത്യവിദ്യയോ പാശ്ചം 
രം മാത്രം സ്വാധിനമായ പണ്ഡിതന്മാരോട്ടു 

ത്തെ കാലപ്പുകര്ച്ചയുകട” ഇണങ്ങുവാന് മടിക്കുന്ന ഭാഷാ 

 ട്ദ്്വിസംശ്രയമായ പ്രിതിയെ?? ലഭിക്കുവാന് പോകുന്നതു"? 
' അഹോ! ആത്യന്ത്രികമായ ആശാഭംഗം! അപ്രതീക്ഷിതമായ: 

ന്ന് 
7 ലി 6 7 

ജില മയാ കിള ചില 
ആ ചപ്പ ച എല്ല വ് 

ക: ഇനി ഏതൊരു പുരുഷരത്നത്തെ പി ം 

പ 



ഒരു മഹല്ച്ചരമം ൧൬൭ 

ആഒ ടി] നോക്കിയാല് ഉ ഇത്രമാത്രം കശ; 
ബായും യം ഉചിതജ്ഞനായും പ്രതി ിഭാശാല് ലിയായും. 

വ്യവസായശിലനായും ഉള്ള ഒരു ന്തി കേരള 

' ത്തില് സമിപകാലങ്ങളില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയ 

മാണു”. ഇത്രമാത്രം കേരളഭാഷയുടെ സുസ്ഥിതിക്കും അഭി 

വൃദ്ധിക്കും ഉപയുക്തങ്ങളായ ശാസ്രൂഗന്ഥങ്ങറം നിര്മ്മിച്ച 

.മഹാനുഭാവറ്മാർ വേറെയില്ല എന്നു മുക്തകണ്ണമായി 

പറയാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമാനുഷന്െറ വിയോഗം 

“കൈരളി എങ്ങനെ സഹിക്കും? ഇതുപോലെ ഒരു പണ്ഡിത 

ചൂഡാമണി ഇനി കേരളത്തെ ഏതു കാലത്തു” അലങ്കരിക്കും? 

ആലോചിച്ചുനോക്കുന്തോവം നിരാശയ്ക്ല്ലാതെ വഴിയില്ല. 
അരോഗദ്ദഡ്ഥഗാത്രനായിരുന്ന ആ മഹാപുരുഷന് ഇത്ര 
പെട്ടെന്നു പ്രപഞ്ചയവനികയ്യച്ചള്ളില് മറയുമെന്നു് ആക്ട 

ശങ്കിക്കുവാന് ന്യ്യായമുണ്ടായിരുന്നു? അഥവാ അവിടുത്തെ 

വാക്കില്, ) 

നം രസ 

ഗയ) ലം വ് 
& റ്ടര വ, 

1:17 

(ഭൂഗനഗ്ത്ഥാഥദോളേ സന്ന തി 

'വന്്തുണ്രസമേളനൈശ്ച। വൈല്ല്യോ 

ഫരതി വിധിമ്മിഷിതാമഥേഴിഭ്യേഷാം 5 

എന്ന പദ്യത്തിലെ തത്വം തന്നെയാണു നമുക്ക്: 

ഇ വിപത്തില് ശരണിയമായി :. അവിടുന്നു ബാല്യം 
ള് ്യ ര. ഴ്മ 

തുടങ്ങി മരണപര്യന്തം ആരെ അനുന്മൃച് ചിന്തനായി ആരാ 

ധിച്ചുവന്നുോം, തന്നാല് “ചിരചോരിതചാരുഭക്ഷിണസ്ത്നു ൫ 

ഷ് ച് ട് ഗു് 

റ് എ [ 1 ॥] കി പ) ? ന്ന 



൧൬൬ “ മ്പതാംപാഠ പുസ്തകം 

കുംഭ? എന്നു" അവിടുന്നു വള്്്റിച്ചിട്ടുഖള സരസ്വതീരൂപിണി 

യായ ആ പരാശക്തിതണെ അവിടത്തെ തആത്മാവിനു: 

നിത്യശാന്തിയെ വിതരണം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. "7 

ഗ് 

റി) പാഠം ൨൩. - 

സീതയും ഹനുമാനും. 

, (ത്രീരാമണ്െറ ദൌത്യം വഹിച്ചു സീതയുടെ അടുക്കല്ച്ചെന്ന. 

ഫന്നമംന് അംഗുലിയം ഏംപ്പിച്ചടപ്പോഠം ആ മനസ്വിനിയും ഹന. 

മാനും തമ്മില് നടന്ന സു; തുപ്പ് 
1 

ല്ല. & 

ലി 

റ കാ തിമാന് ഭവാന് |, 

_പ്രാണദാതാ മമ പ്രിത് കാരി ദൂഡ്മം 
& 

ി ര് ്  റ പരാത്മനി ധിമി രാഘവേ 
ഭക്തനുതിവ വിശ്വാസ്യ ഭയാപര൯ 

പലഗുണവ്യമുടയവരെ റെ ികെ മററുരെയും 
ധം വ് 

ഭത്താവയയ്യ്യുമില്ല മല്സന്നിധെര 
മമ സുത്വവുമനുദിനമിരിക്കും പ്രകാരവും 

മല് പരിതാപവും കണ്ടുവല്ലോ ഭവാന് _, 
പിന ഠ്പുറ 2 

വ കമലദലന്മയനുനുകതളിരിലിനിമാം പ്രത 

കാരുണ്യമുണ്ടോം 'പ്രിചരിയിക്കു നി 

ലു 
൦. 

| 
4 രജനിചരവരനശനമാക്കുമെന്നെക്കൊണ്ടു 

൦ 4 



സിതയ്യം ഹനുമാനും ൧൬൭൦ 

രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞൊലെന്നു നിക്ക്റയം 

അതിനിടയില് വരുവതിനു വേലചെയ്തീട നദീ. 

യത്രനാളം പ്രാണനെദാരിച്ചിടുവന്. ൦.൦൦ 

 ത്വരിതമിഹ ദശമുഖനെ ളം 

ദുഖം കളഞ്ഞു രക്ഷിക്കെന്നു ചൊല്ല നീ.” സു 
ന മി ് കപ് 

അന ലതനയനുമഖിലജനനിവചനങ്ങം കേ- 

ട്ടാകലം രിരപ്പത്കള്ള ചൊല്പിടിനാ൯:-_ 
നയ 

“അല: റര്ത്ത് ഭവദ്വാത്തക-ഗവ സ്വ 

ഉങ്ങുണത്തിച്ചു ക്രടുന്നതിന് മുന്നമേ, 

എ ികലരായ! മുതി. 
ന്നാത്തു വരുമതിനില്പൊരു സംശയം. 

സലിവ സഹജ സഹിതം ദശഗ്ീവനെ 4൨൦൦൦ 

ന്തം യ്ത്മജാലയത്തിന്നയയ്മൂ്ചം ക്ഷണാല്. 

റ 

ഭവതിയെയുമതികരുണമഴകിനൊടു വിണ്ടു നിന്. 4 ്  

ത്താവയോല്ൃര്ഡ്നനള മാദരാല്. 2 എ റ് 

ഇതി പവനുസുത വചനമുടമയൊടു ലം കൈപ് 

മ തിദ്ദിരാദേി ചോദിച്ചുരുളി ടിനാഠം:- 
റ റയ ഇഹവ്വിതത ജലനിധിയെ നിഖില കപിസേനയോ 

ടേതൊരു ജാതി കടന്നു വരുന്നതും? 

മനുജപരിവ്വവ്ഡാസിതി "വിചാരി നേരത്തു ഷ് 

ഡ്മ മാരുതി മൈഥിലിയോട ചൊല്ലീടിനാഥര്:__ 
(൯020 ന നിം ഥ് 

ന്തം... 

മറവള്ള വാനരസൈന്യത്തെയും ക്ഷണാഅ 

മമ ചുമലില് വിരവിനൊടെടുത്തു കടത്തുവന് 



൧൬൨൮ ടമ്പതാംപാഠപുസ്ലകം 

നപ ല് 

മൈഥിലീ!കിം വിഷാദം വൃഥാ മാനസേ? 
ലഫ്മുതരമമിത രജനിചരകലമശേഷേണ 

ലങ്കയും ഭസ്തമാക്കിടമനാകലം ലധരധര വ. 
ക ൫൨൨൭ ഹു 6 റ] 

ദ്ര തമതിനു സുതനു! മമ ദ്വ ഘ്ൃനുജ്ഞാമ ന 

വെ വിനാ ഗമിചി ത്ത 
ലു ിച്വ്യ പി ന്നി. 

രിരഹകലുഷിതമനുസി രഘുവരനു മാം പ്രതി 

ര വിഷം വന്നിടുവാനായ' മുദാ 

.തരിക് സരഭസ്മൊരടയാളവും വാക്യവും 

ന ച. താവകം ചൊല്ലുവാനായരുഥം ചെയ്യണം. 

(ഇതി പ്വനതനയവചം നന വൈദേഹിയു 

മിത്തിരിനേരം വിചാരിച്ചു മൂസ്സ, 

പിട ലു ചികരഭരമതില് കര നി 
നം ചിന്മയി മാരുതികൈയ്യില്' നല്കീടിനാഠം. 

) 
2-൭, / 

നകം 

ണ്ട തനയ! പുനരൊരടയാളവാക്യം ഭവാന് 

വ ഴ്  ശ്രൂത്വം ധരിച്ചു ക്ക് പറഞ്ഞിടു നീ. 

റ്റി ഭവതി പുനരതുപൊഴുതു വിശ്വംസമെന്നുടെ 

0" .ഭത്താവിനുണ്ടായ് വരുമെന്നു ്ലി്ണ്ൂയം 
മി ത്ത് 

ചിരമമിതസുഖമൊട്ടരു തപസി ബ്ഫൃനിഷ്ഠയാ 
൭ ചിത്രക്രടാചലത്തിങകല് വാഴം വിധെയ 

'* പരലലമതു പരിചിനൊടുണക്കുവാ൯ ചിക്കി ഞന് 
4: | പാത്തതും കാത്തിരുന്നിടും ദശാന്തരേ 

4 .തിരുമുടിയുമഴകിനൊട മടിയില് മമ വച്ചൂടന് ന) ) 

ര, റ തിരത്ഥപാദന് വിരവോടുറങ്ങിടിനാന്. രി 
അതു റി ചപലനായ ശ്രക്രാത്മജ- ്് 

പം ൦ ക്: 14൦] ക്. ന്നു കം ണു 7 



സിതയും ഹനുമാനും ൧സു൯ 

നാശ്ര കാകാകൃതി പൂണ്ട വന്നിടിനാ൯. 
പലപൊഴുതു പലലശകലങ്ങറം കൊത്തീടിനാ൯ 

; ഭക്ഷിച്ചുകൊമ്ളുവാനെന്നോതുതു ഞാന് തദാ 
വ ചത്ത ര 

' പരുഷതരമുടനുടനെടത്തെറിഞ്ഞിടിനേന് 
പ പാഷാണു ജാലങ്ങം കൊണ്ടതു കൊണ്ടവന് 

ലല : പി 
ക ത്ത്്വപുഷി മമ ശി; ചരണന്ഷ്രതു്ധങ്ങളാല് 6 ന്ന ച 

വു വായ്പോടു കീിറിനാനേറെക്കുപിതനായ്. 

പരമപുരുഷനുമുടനുണന്നു നോക്കും വിധൌ 

 പാരേമൊലിക്കുന്ന ചോര കണ്ടാകലാല് 

ി  തുണശകലമതികപിതനായെടുത്തശ്രമം 
ഭിവ്യാസ്തരമന്ത്രം ജപിച്ചയച്ചിടിനാ൯. ചി 
.സഭയമവനുഖിലഭിശി പാഞ്ഞു നടന്നിതു ചവ 

സങ്കടം തീത്തു രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടീടടവംന്. 
പ്രി യപ്ല് പി 
- മേരപതികുമലജധിരിശമുഖ്യന്മംക്ട ധി 

.മാവതല്ലെന്നയല്പോരവസ്ഥാന്തരേ 
രഘുതിലകനുടിമലരിലവശമഥ വിണ്ടിതു വ ഡ് 

“രക്ഷി ച്ചുകൊക്കേേണമെന്നെക്ക,പാനിധേ! 

അപരമൊരു ശരണമിഹ നഹിനഫി നമോസ്തരതേ വ 
ആനന്ദമൂത്തേ! ശ്രരണം നമോസ്തുതേ! 

.ഇതിസഭയമടിമലരില് വിണു കേണിടിനാ- 

നിന്ദ്രാത്മജനാം ജയന്തനുമന്നേരം 

1 ലി കലതിലകനുഥ സസ്മിതം ചെല്ലിനാ൯ 
തല് വ സ്രായകം നിഷ്ഫലമാകയില്ലെന്നുമമ ൭൧26." രക 

അതിനു തവ നയനുമതിലൊന്നു പോം നിശ്ചയ- 



മ്പതാംപാഠപുസ്തകുട 

മന്തരമില്ല നി പൊയ്യ്ൊഠംക നിര്ഭയം”. 
ഇതി സദയമനുദിവസമെന്നെ രക്ഷിച്ചവ.- 
നിന്നുപേക്ഷിച്ചതെന്തെന്നുടെ ദുഷ്കൂതം! ൦ 

ഒരു പിഴയുമൊരുപൊഴുെതിലവനൊ റാ ചെയ്തില ഞാ. 
നോ ാലിതെന്നുടെ പാപ്്ൂമ കാരണം. റ ) 

പ ജനകസ്ൃപദഹ ഭഹിത്രുവചനം കേട്ട 
വിരനാം മാരുതപൃത്രനും ചൊല്ലിനാ൯: _- 

“ഭവതി പുനരിവിടെ മരുവിടുന്നതേതുമേ 
ഭത്താവറിാ്യുകൊണ്ടു, വരാഞ്ഞുതും 
ത്ധടിതിവരുമിനി ജിശിചത്തെഘവും ലങ്കയും 
ശാഖാമൃഗാവലി ഭസ്മമാക്കും ദൂഡ്ഥം."” .. 
പവനാസുത വചനമിതി കേട്ടു ഷിയ 

പാരി) മോദേന ചോദിച്ചരുളിനാഠം:_. 

4അധികകൃശതനുരിഹ ഭവാന് കപിവീരരു- 
 മീവണ്ണ്ൂമുള്ളവരല്പയോ, കൊല്ലനും 

ട് റു 

നിഖിലനിശി ചരരചലനി പലന്ിഭവിലലമൂത്രികഠം. 

നിങ്ങളവരോടെതിര്ക്കുന്നതെങ്ങനെ" 

പവനജനുമവന്നിമക്ഠം വചനമതു കേട്ടൂടാമ 
പവതതുല്യനായ് നിന്നാനുതിദ്രതം. _-- 

അഥ മിഥിലയൃപചതിസുതയോട ചൊല്പിടിനാ- 
നഞ്ജനാപൃത്ര൯ പ്രഭഞ്ജനനന്ദനന്:_.. ൨൦ 

“തുതുകരുതുകുകമലരിലിങ്ങനെയുള്ളവ- 
രിങ്ങിരുപത്തൊന്നു വെള്ളം പട വരും.” 

പവനസുത്മുദവചനമീവിധം കേട്ടൂടന് 

പത്മപത്രാക്ഷിയും പാത്തുചൊല്ലിടിനാഠം:__ 
4:അതിവിമലനമിതബലനാശരവംശത്തി- 



ക 2 

സിതയും ഹനുമാനും ൧൭൧ | 

നന്തകന് നിയതിനുന്തരമില്ലെടോ! 

രജനി വിരവൊട്ട കഴിയുമിനിയുഴവകെങ്കില് നി 
രാക്ഷസസ്ര്രികഠം കാണാതെ നിരാകലം 

ജലനിധിയുമതിചപലമിന്നേ കടന്നങ്ങു 
ചെന്നു രഘയവരനെക്കാഞ്മം നന്ദന! 

മമ ചരിതമഖിലമറിയിച്ചു മൃഡ്ധാരത്ത- 1] 
മാത്ര തൃക്കയ്യില് കൊടുക്കവിരയെ നീ. ൨ 
വഖിരവിനൊട വരിക തീരത് യവും 

/ 4 വീത്തുപുമാന്മാരിരുവരുമായ് ഭവാന് 
വഴിയിലൊരു പിഴയുമുപരോധവുമെന്നിയേ' _ 
വായുസുത! പോക നല്ലവണ്ണം ധ്രുവം. കി 

വിനയഭയകുതുകഭകതിപ്പമോദാന്പിതം .. ന്ന ചന 

(വീരന് നമസ്തുരിച്ചി ടിനാനുന്തികേ. 
പ്രിയവചനസഹിതനഥ ലോകമാതാവിനെ- 
പ്പിന്നെയും മൂന്നു വലത്തു വെച്ചിടിനാ൯. 
വിടതരിക ജനനി! വിടകൊഠംവാനടിയനു 

_ വേഗേന ഖേദം വിനാ വാഴ്ക സന്തതം. 
ന ഭവതുശുഭമയി തനയ! പഥി തവ ന്മിരന്തരം 

വിം (ഭഠിതാരമാശ്ര വരുത്തീടുകത്രനി 
സുഖമൊടിറ ജഗതി സുചിരം ജീവ ജീവ നീ വി 

ക & സ്വസ്ത്ര സ്ത പുത്രതേ സുസ്ഥിരശക്തിയും. 2൫.൧, 

അനിലതനയനുമഖിലജനന്ിയൊടു സാദര. 
മാശിവചനമാദായ പിന്വാങ്ങിനാന്. 6 0 

യ റഡ് 4; ലം ര് 

എഴുത്തച്ഛന്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം. 



പാഠം ൨ര്. 

ആധുനിക മലയാളദാഷ. 

ന് 1110 ആ 
ഒരു ഭാഷയുടെ ഉത്കഷവും അപകര്ഷവും അതു 

സംസാരിക്കുന്ന ജനുസാമാന്ദ്യത്തിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുക്ള ബുദ്ധി 
സംസ്ത്ാരത്തിനെറ മാത്രയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുക. ഉദ്ഞ്ചു 

ഒ്രാമായ ഒരു ജനസമുദായം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഉന്നത 

പഭവിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കും; പാമരജനങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ 

പ്രാകൃതസ്ഥിതിയിലുമിരിക്കും. ഒരുവന്െറ ഉള്ളില് വ്യാപരി 

ക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തുപയോഗ 

മാണു ഭാഷ എങ്കില്, നാട്ടുകാരുടേയും പരിഷ്ട്രാരത്തില് അവ 

രുടെ ആശയങ്ങാം നാട്ടുഭാഷയില് പ്രതിഫലിച്ചു കാണാതിരി 

ക്കയില്ല. ജനസമുദായങ്ങറംക്കും അവരുടെ ഭാഷകറഠംക്കും ഇത 

വിധം ഒരു ബന്ധമുമളതിനാല് ഒന്നിന്െറ നില അറിഞ്ഞാല് 

മററതിന്െറ നില ഉരഹിക്കാ൯ കഴിയുന്നതാണു. ഇന്ഡ്യ 

യുടെ പൂവചരിത്ൃരം മിക്കതും സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളില് 

നിന്നു” ഇരവിധം ഈറിച്ചു തിട്ടപ്പെടുത്തിട്ടുളളതാകുന്നു. 

നമ്മുടെ പൃവികന്മാര അന്നന്നു നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളേ രേഖ 

പ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിമുഖരായിരുന്നതിനാല് 

ഭാരതീയരുടെ പൃവചരിത്രം നിള്്്യിക്കുന്നതിനു” ശ്രുതി 

സ്മൂതിതിഹാസപുരാണാടി ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശിലാലേഖനങ്ങളു 
മല്ലാതെ മറെറന്താണു ആധാരം? 



സ്സ് ലി 

ആധുനിക മലയാളഭാഷ ൧൭൩൨ 

॥ 
' അതിനാല്, ഭാഷയ്യുകും അതു സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങഥം 

ക്ഷമുള്ള ഈ പരസ്റരബന്ധമനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോഠം മല 
യാളഭാഷയ്മുക്ച സാമാന്യം ഉത്തമമായൊരു നിലയ്യ്ൃതന്നെ 

ടി ഴു % അവക താിട്ടാണു ഇന്തിക്കുന്നതു്. കോരപ്പുഴ കട 
ന്നാല് കുലം കെടും? കുരുതി ഒതുങ്ങിയിരുന്നവര് 

ഇക്കാലത്തു” പുഴകളല്പ, അനേകം വന്കുടലുകഠംതന്നെ കുട. 

ന്നു", പരിഷ*കൃതമായ പല ദ്വീപാന്തരങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചു 

താമസിച്ചും സഞ്ചരിച്ചും, ഓരോ സംഗതികളിലും പ്രത്യേക 

നിപുണതയും ലോകചരിചയവും സവ്വാദിച്ചും വന്നു“,പൊതു 

ജനങ്ങളുടെ ഉത്കഷത്തിനായി പ്രയത്ഥം ചെയ്തുവരുന്നു. 

ഇഹലോകവാസത്തില് വെപ്പു തോന്നുമ്പോറം മാത്രം 

സഫ്യയാദ്രിയുടെ മവുവശത്തേക്കു പോയിരുന്നതുനിമിത്തം, 

“ദേശാന്തരം പോയി” എന്നു പറര്ത്തു് ഇഹലോക്യാപാ 

രം വെറുത്തു എന്നത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മല 
യാളികറം ഇപ്പ്യോഠം ഭൂഖന്ധേത്തിന്െറ സകല ഭാഗങ്ങള്! 

ലും ചെന്നുക്ൂടി, ഇഫലോകവ്യാപാരത്തിന്നുപയുക്തങ്ങളായ 

ല്ല നല്പ ഉപകരണങ്ങറം തിരഞ്ഞെടുത്തു ശേഖരിച്ചു കൊ 
്ടാണിരിക്കുന്നതു. ഇങ്ങനെ സ്വന്തം നാട്ടകാര്വഴിക്കും, 

ഉത്കൂഷ്ട രാജ്യക്കാരായ മവനാട്ടുകാരുമായി പല പ്ിധത്തി 

ലും വന്നുചേന്നിട്ടുള്ള ഇടപാടുകഠം വഴിക്കും പൊത്ുജനങ്ങ 

ളുടെ സ്ഥിതിയിലും സാമാന്യമായ ഒരുത്ക൪ഷം തുണ്ടായ! 

ട്ടണ്ടന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല, ഉത്പതിഷ്ണ്ണൂക്കളായ മേല്ല 

ത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആ വക പ്രയത്നങ്ങറം നിമിത്തം, മല 

യാളഭാഷയുടെ പ്രസിദ്ധിയും മറ൨ രാജ്യങ്ങളില് ധാരാളം 



൧൭൪ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ലകം 

എത്തിയിരിക്കുന്ന. എന്നുമാത്രമല്ല, കല്ക്കത്ത മുതലായ 

പ്രദേശങ്ങളിലേ സവകലാശാലകളില് മലയാളം ഉപഭാഷ 

കളില് ഒന്നായി നിശ്ചയിക്കേണ്ട സംഗതിയും അധികൃത 

ന്മാരുടെ ആലോചനയും വിഷയമായിത്തിനിട്ടുണ്ടെന്നാണു 

 ഒിയുന്നതു, ചുരുക്കിപ്പുറയുന്നതായാല്, മലയാളഭാഷ സംസാ 

രിക്കുന്ന ജനങ്ങറം ഇപ്പോഠം സാമാന്യം നല്ലൊരു നില 

യിലെത്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. ആ സ്ഥിതിക്കു 

ആ ഭാഷയും ഏകദേശമെമ്ിലും അതിന്നു തക്ക ഒരു നില 

യില് എത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണല്ലോം. എന്നാല് പ്രസ്തുത 
ഭാഷയുടെ കായ്ക്യത്തില് ഈ സംഗതി വളരെ വൃത്യാസ 

പ്പെട്ട കാണുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷാസ്ഥിതിയില് നിന്നു” 

മലയാളികളുടെ സ്ഥിതി ഈഹിക്കുന്നതായാല് .വാസ്ത്രവത്തി 

ലു്ളുതില് നിന്നു” എത്രയോ താണ ഒരു നിലയില് നാം 

ഇരിക്കേണ്ടതായിത്തിരും! 
റെ ക്് 9 ്യ നി 

പ്രരസ്സരരബന്ധമുള്ള ളത്ുു വസ്ത്ക്കഠം സ. പഭാവവിരുദ്വ 
1 

ഴ്ത്കായി | ഇങ്ങനെ പരസ്സ്രരം ഭേടപ്പെട്ടിരിക്കേണമെങ്കില്, 
അതിന്നു ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളും ഉനണ്ടായിരിക്കണ 

മല്ലോ. !, മലയാളഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ തട യുന്നതിനുള്ളൂ 

ങ്ങളില് പ്രധാനുമായിട്ടുള്ളതു” അഭിവൃദ്ധി വരുത്തു 
വാ൯ അവകാശപ്പെട്ടവരുടെ ഇക്കായ്ക്യത്തിലുള്ള സ്വാത്ഥ 

പ്രതിപത്തി, അല്ലെങ്കില് ഉദാസീനത ഈ രണ്ടിലൊന്നോം 

രണ്ടും ക്രടിയോ തന്നെയാണു്. വിദ്യകൊണ്ടും ലോകപര 

ചയംകൊളണ്ടടും മറവം, ജനുസാമാന്ദൃത്തിനുത്: കര്ഷമുണ്ടാ 

ക്കിത്തിക്കുന്നെ മാന്ദ്യന്മാരേയാണു*, ഏതു കാലത്തും പൊതു 



ആധുനിക മലയാളഭാഷ ൧൭൫ 

വാരി ഭാഷയുടെ ഓരോ ളം ഗതിക്കം പ്രധാന 

'ഹേതുഭൂതന്മാർ അവരതന്നെ ആയിട്ടേ ഇരിക്കയുള്ള. അതു 

നല്ലമട്ടിലാക്കേണ്ട ചുമതല അവരില് നീിന്നൊഴിച്ചാലൊഴി 
യുന്നതുമല്പ. അവര്തന്നെ അതാതുഭാഷയുടെ കുലവും സ്വഭാ 

വവും നോക്കാതെ പെരുമാറിയാല്, അതു ദോഷപ്പെട്ടുപോ 

കാനനേ നിവൃത്തിയുള്ളു എന്നു വേറെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 
അങ്ങനെ ഭാഷയ്യക്ഛണ്ടാകുന്ന കേടുകാം,വാസ്ത്രവത്തില് അവര് 

മനഃപൂവമായി വരുത്തിക്രടട്ടുന്നതല്ലെട്കിലും, മനുഡസ്സിരുത്താ 
ഞ്ഞിട്ടു വന്നുക്ൂടുന്നതാണുന്നുമള സംഗതി അല്പും ആലോചി 

ച്ാല് അറിയാം. 

ക നിം വ്യാപരിക്കുന്ന ആശയം പുഠത്താക്കുന്ന കാടു 
ത്തില് അവനവനെറ തത്കാലസരകര്യം മാത്രം നോക്കു 

സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിലും, പ്രായേണ എഴുത്തുകളിലും 

ചിലപ്പോം ഇം ഷ്യവചേകങ്ങറം തന്നെയും സം 

ഒടുവില് ഒരു ഭാഷാപദമോ, പ്രത്യയമോ ചേത്തു ഭാഷചെ 
യ്യുന്ന സംപ്രദായം തുടക്ങിവെച്ചുതു മുതല്ക്കാണു്, മലയാള 

ത്തിന്െറ ഗതിയും ഭോഷ""യൊന്നുമാറിയ മട്ടിലായി ത്തുടങ്ങി 

യതു. ആട്യത്തില് ഡു ചില 

[കവിഷയമാളെത, സംസാരിക്കുമ്പോഠം മാത്രമാ 

യിരുന്നുവെങ്കിലും, ക്രമത്തിലതു വദ്ധിച്ചു വദ്യിച്ചു" ആശയം 

വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കായ്ക്യത്തില് സയകഷ്യുത്തിനു ലേശം 
പോലും വൃത്യാസമില്ലാത്ത സംഗതികടളേക്രൂടി കൈയേറി 



൧൭൬ ൭൩ താംപാഠപ.ന്തകും 

ബാധിച്ചുതുടങ്ങി. ആകപ്പാടെ മലയാളം സാസാരിക്കു. 

സ്പോഠം ഒരു വാക്യത്തില് ഒരിംഗ്ലീഷുവാചകമോ, ചുരുങ്ങി 

യത്ര” ഒന്നുരണ്ടിംഗ്ലീഷു” വാക്കെ്മിലുമോ, തന്നെത്താനറിയാ 

തെ വന്തക്രടുമെന്ന വിധത്തിലായിത്തിന്നിട്ടാണു” ഇപ്പ്യോഠം 

കണ്ടുവരുന്നതു'. ഇങ്ങനെ ഭാഷയ്യു്, വല്പത്തേ പുഴുക്കുത്തു. 

പിടിപ്പിച്ചു കേടുവരുത്തുന്ന സംഗതികളില് വല്ല അത്ഥവു 

മുണ്ടോ എന്നുള്ളതും നോക്കേണ്ടതാണു്. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ 

അറിയുന്നവരോടാണു സംസാരിക്കുന്നതെങ്കില്, ഇരവിധം 

ഉണ്ടും കെട്ട മാതിരിയില് അലങ്കോലപ്പെടുത്തിപ്പുറയുന്നതു 

കൊണ്ടു വിശേഷിച്ചൊരു ഫലവും കിട്ടാനില്ല. അതറിയാ 

ത്തവരോടു സംസാരിക്കുമ്പോഠം, ഇതും അറിയാത്തതുതന്നെയു 
മാണു്. കോളേജില് ചേന്ന പഠിച്ചു പരീക്ഷയില് ജയിക്കുന്ന 
തിനോക്കാഠം “കോളിജിയേറവ സ്ററഡിക്കുപോയി എക്സാം 

മിനേഷന് പാസാകാതിരിക്കന്നതു” ആക്കും നല്പതാവാന് 

തരമില്ല. സാധാരണ മലയാളികഠകക്കു', ലൂ ഹൌസ്റ്സറ 

ടുത്തു ഫിററപ്പ ചെയ്തു താമസിക്കു"മ്പോഴ്ചം, പുതിയൊരു . 

ഗൃഹം വാങ്ങി ഒരുക്കുകൂട്ടിപ്പാക്കമ്പോഴും ഒപ്പംതന്നെയാണോ . 

ഭാരം തോന്നുന്നതെന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ടു. കേഠംക്കുന്ന . 

വരുടെ നിലഭേദം നോക്കാതെയുള്ള ഈ മാതിരി സംസാരം 

കൊണ്ടു", താന് പറയേണ്ടതു പറയുക എന്ന ഒന്നു മാത്രമേ 

പ്രധാനമായി നിവഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതു സ്ുഷ്ടമാണുല്ലോ. 

അതാണു പ്രധാനകാരണങ്ങളിലൊന്നു സ്വാത്ഥപരതയാ 
ണെന്നു മുന്പില് പ്രസ്താവിചതു”.ഹ് 

ഇനി, ചില പ്രത്യേക്വിഷയങ്ങളേപ്പുററി പറയേണ്ടി 
വരുമ്പോറം; മലയാളഭാഷയില് അതാതിന്നു തക്ക വാക്കുക. 
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തുണ്ടു”. ത്ത മാതിരി സംസാരംകൊണ്ടു വേണ്ടിടത്തോളം 

ഫലം സിഭ്ധിക്കുകയില്ലെന്നുമള സംഗതി ഇരിക്കട്ടെ; അതിന്നു 
പുറമേ, ലോകസ്വഭാവത്തിനും ഇതൊട്ടും യോജിക്കുന്നതല്ല. 

ഏതു കാലത്തും പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങളും വസ്തുക്കളും 

ആശയങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണുല്ലോ ലോകഗ 

തിയുടെ സ്വഭാവം. അതുതന്നെ, സമാധാനകാലങ്ങളിലും, 
മന്ഃസംസ്തൃരണം, പരി ത്രമശിലം മുതലായ ഗുണങ്ങറം അധി. 

കുമുമ്ള ജനുസാമാന്ദ്യത്തിനെറ ഇടയിലും വിശേഷിച്ചും 

ഷബണംപ്പതി വദ്ധിച്ചുവരുകയും ചെയ്യും. ആവക സംഭവ 

ങ്ങളേപ്പുററിയും മാവം പഠറയുന്നതിനുവേണ്ട പ്രത്യേകപദ 
അജം അതാതു കാലങ്ങളില് ത്തന്നെ മറൊല്ലാ ഭാഷകളിലും 
മുണടായെന്ന് വരുന്നതല്ല. അപ്രകാരംതന്നെ, മതം സമുദാ 

യസ്ഥിതി മുതലായതിന്െറ രിതിഭേദം നിമിത്തവും ഓരോരോ 

ഭാഷകളിലുള്ള വാക്കുകഠാക്കു തക്കതായ ഒററവാക്കുകഠം മറ൨൮ 

ഭാഷകളില് ഇല്ലാതെ വന്നേക്കാം. ചോളം, ബെലിക്കല്പ്പുരം, 
തിയ്ക്കട്ടു', താലപ്പ്യൊലി മുതലായതോ കാളന്, കാളിപ്പഴം, 

കവണി, കണ്ഠശരം മുതലായതോ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒറഘ്പദം 

കൊണ്ടു പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കാ൯ സാധിക്കുന്നതല്ലപ്പോ. 

അതുപോലെ തന്നെ, ഇംഗ്ലി ഷിലെ ഒരു വാക്കിനു മലയാള 

ത്തില് ഒരുവാചകമോ വാക്യം തന്നെയോ വേഴ്ടിവന്നേക്കാം. 

അതിനാല്, പുതിയ സംഭവങ്ങളെപ്പുററിയും മറവും പറയുന്ന 

തിനുള്ള പ്രത്യേകപദങ്ങറം ഓരോ ഭാഷയിലും, ഉണ്ടായി 

നടപ്പ്യാകുന്നതുവരെ, ആവക സംഭവങ്ങളേയും ഏപ്പ്ാടുക. 

പം 

ളില്ലാത്തതുകൊണ്ടു” ഇംഗ്ലിഷ്യവാക്കുകഠം തന്നെ ഇടകലത്തേ. 

ണ്ടിവരുന്നതാണെങ്കില് , അതിനേപ്പുററിയും അല്പം പറയേ 



൧൮൮ സ്െതാപോപുസ്തകം 

ളേയും, വാചകങ്ങാംകൊണ്ടോ, വാക്യങ്ങംകൊണ്ടോ വിവ 
രിച്ചു മനുസ്ത്ിലാക്കുന്നതേ ലോകസ്വഭാവത്തിനും ജനങ്ങംക്കും 

ചേന്നതായിത്തിരുകയുമള. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ :“മോണക്കിറ 

മലയാളത്തിലെത്തുമ്ഖേോം ““സ്വായത്തസിദ്ധി?എന്ന പഴയ 

സംസ്കൃതവേഷത്തില് വരുന്നതു പുതിയ മോടിക്കു പിടിക്കു 
ന്നില്ലെ്ം!ല് സ്വതന്ത്രരാജ്യഭരണമോ?? രാജാവിന്െറ സ്വത 

ത്ുഭരണമോ ആയി വന്നു കുറെക്കാലം പെരുമാറേണ്ടതാണു* 

ഘോങ്കോട്ട്"” ന്നെടുംകപ്പായമായാലും അധികം നീളുന്നത | 
ല്ലോ. കോളര്? കഴുത്തുപട്ടയും, 4“സ്റ്റോക്കിംഗസ്റ്? അടി 

യുറയുമായാലാരണെ മലയാളികഠംക്കു” അധികം യോജിക്കുന്ന 

തെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ മാതിരിയില് അസങ?ഖ്യം ജാതി 
പദത്ങറം അര്ത്ഥം മാത്രം അനുസരിച്ചു", വേഷം തീരെ 
.മാഠറിത്തന്നെ, ഭാഷയില് ക്രട്ടിയിണക്കേണ്ടതായിവരും. 
സംജ്ഞാനാമം അല്ലങ്കില് യദ ഛാംശബ്ദങ്ങാം എന്നു 

 വരഗ്ശുത്തില്പ്പെട്ട പദങ്ങളെ പററിയടത്തോളം ഇമാര്ഗ്ഗം 

അത്ര ശരിയായി വരുന്നതല്ലെദ്കിലും ആ വക ശബ്ദങ്ങളില്ം 

“ഓരോ ഭാഷകളുടെ വശ്ശഭേട മനു:സരിച്ചു ചില വിശേഷമോടി 

വരുത്തേണ്ടതുട്്ടന്നുമുള സംഗതി, പരിഷ്കൃതഭാഷകറഠം 

പരിശോധിച്ചാല് ധാരാളം അറിയായുന്നതാണു”. 

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ചിറമണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട 

മുതലായ വാക്കുകഠം ഇംഗ്ലീഷിനോടു കരടി ഇടപെടുമ്പോഠം, 

.ട്രിവാ൯ഡ്രം, ക്വൊയിലൂണ്, ഷോര്ണ്ണൂര്, . കാലിക്കട്ട് 

.എന്നെല്ലാമായി വരുന്നതു" ഉച്ചാരണത്തില് എത്രയും വൈഷ 

മയമുള്ള അനേകം പര്ഭങ്ങം: നിഷ'പ്രയാസം ഉച്ചരിച്ചു 
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വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാക്ക, തിരുവനന്തപുരം എന്നുച്ചരിപ്പം൯ 

സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല; വര്റ്ലുപ്പിഴ തീത്തു ഭാഷയുടെ തന്മ 
യത്വം വരുത്താന് വേണ്ടിയാണു്. ഗോപാലന് ശോപ്പ്പാല് 

ആകുന്നതും പിക്ള പില്ലൈ ആകുന്നതും എല്ലാം ഈ 
വഴിക്കു തന്നെ. വിദേശവാക്കുകളെ മലയാളത്തില് ചേത്്ത 

(ജാതിഭേദം വരുത്തുമ്പോഴും, ഈ മാതിരി അല്പം ചില കമ്മ 
്ങാം കഴിച്ചു", ആകപ്പാടെ മോടിക്കൊരു മാററം ഉണ്ടാക്കി 

യാലേ, ക്രട്ടത്തില് പെരുമാറിയാല് തിരിച്ചറിയാത്തവിധം 
ഇണക്കം തോന്നുകയുള്ളൂ, ഇപ്പകാരം ഒന്നിനെ മറെറാരു 

വശ്ശുത്തില് ചേക്കന്ന അവസരങ്ങളിലും, വേഷത്തിലെന്ന 

“പോലെ ഭാഷയിലും ചിലതിന്നു മാത്രമേ ആകൃതിവ്ൃത്യാസം 

വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം നേരിടുകയുള്ള എന്നുമുളതും, അതാതു 

പടങ്ങളുടെ സ്വരൂപം കണ്ടാല് ക്ഷണത്തില് അറിയാവുന്ന 
താണു“. ജര്മ്മനി, ഇററലി, അമേരിക്ക മുതലായതു” അതേ 

രൂപത്തില്ത്തന്നെ ' മലയാളത്തിലും ഇണങ്ങിക്കൊള്ളൂം. 

.ഈജിപ”റ൨, തെംസ്, ഓസ്റ്റ്വയം ഇവ, ഈജിപ്തും 

തിംസയും ആസാത്രിയയുമായാല് മതിയാകമെന്നു തോന്നുന്നു. 

ഇത്രയും കാനുെമ്പോഠം, പക്ഷേ വായനക്കാരില് ചിലര് 

“നെററി ചുളിച്ചേക്കാം. മറവചില൪ ഈ ലേഖകന്െറ അഭി 

പ്രായത്തില്, പാരിസ് പരാശയോ, പരേശിയോ എന്താക 
ണമെന്നാണു“എന്നു പരിഹാസചോദ്യവും തുടങ്ങിയേക്കാം. 

എന്നാല് ഭാഷാതത്വജ്ഞന്മാക്കം ഭാഷാഭിമാനികഠംക്കും, 

പ്രസ്തരത സംഗതിയോക്മ്പോറം വലിയ കണ്ഠിതത്തിനാണിട 

യുമളതു”. മലയാളരാജ്യത്തിനെറ ഒരു ഭൂമിശാസ്രരമെങ്കിലും 

നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയില് ശരിയായെഴുതണമെങ്കില്, 
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ഓരോ ദേശങ്ങളിലും പോയി പഴമക്കാരെക്കുണ്ടു അതാതു. 

ദേശത്തിനെ മലയാളപ്പോര് മനുസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം 

മാത്രമേ ആ കായ്യും സാധിക്കയുള്ള എന്ന നിലയിലാണു” 
ഇപ്പ്യോഴത്തെ ഭാഷാസ്ഥിതി വന്നുക്രടിയിരിക്കുന്നതെന്നു 

അവരെങ്കിലും ഓഷ്ദമെന്നാണെന്െറ വിശ്വാസം. മലയാള 

ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോറം തന്നെ, തിരുവനന്തപുരവും കോഴി 

ക്കോടും ട്രിവാ൯ഡ്രവും കാലിക്കാവം മറവമാക്കിത്തി ഒന്ന 

തിറയും, മലയാളത്തിന്നിടയില് ഇംഗ്ലിഷുവാക്കുകളും 

വാചകങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലും, ഒടുവില് “ആല്? “റ് മുത 

ലായ പ്രത്യയക്ങറംമാത്രം മലയാളത്തിലും ഏഴുതിവരുന്നതി 

നേറയും അനുരചിത്യത്തെപ്പററിപ്പുറയുന്നതിനോക്കാഠം, ആ. 

വക ഭൂമത്തിന്െറ ശക്തി ഉഫിച്ചറിയുന്നതാണു നല്ലതു്. 

ആകപ്പ്യാടെ അല്ലും പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന കായ്ക്യത്തില് ഈ 
വിധം ഉദാസീനത കാണി ക്ടന്നതുനിമിത്തം, ഭാഷയ്യുച വന്നി 

ട്ടുള്ള ദോഷം എത്രയോ വല്പതായിത്തന്നെ തിന്നിരിക്കുന്നു 

ര 

വെന്നു പറയാം. 

മേല്പ്രസ്താവിച്ച കാരണങ്ങാംക്കു പുറമേ,ചില നവീന 
കാരന്മാർവഴിക്കും ഓരോ ജാതി തരക്കേടുകാം ഭാഷയ്യൂക്. 

ക്രടുന്നുണ്ടു". ആവക ദോഷങ്ങാം പലതാണെങ്കിലും 

മിക്കതും ഭാഷയുടെ ശൈലിയേ സംബന്ധിച്ചുള്ളവയായിട്ടാ 

ണു കന്ടുവരുന്നതു”. ഓരോ ഭാഷകളിലും വാക്കുകഠംക്കെ 

ന്നപോലെ വാചകങ്ങറംക്കും വാക്യങ്ങറംക്കും ഓരോ പ്രത്യേക 

സ്വഭാവമുണ്ടായിരിക്കാം. പ്രായേണ, വാക്കുകളുടെ ബന്ധ 
ക്രമമാണു" ആ സ്വഭാവത്തിന്നടിസ്ഥാനം. അതു നാല്ലവണ്ണ്ണം 

തത 
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.പ്രകാശിച്ചംല് മാത്രമേ വാചകത്തിന്നൊരു ജീവനുണ്ടാക 
യുള്ളൂ. വാചകത്തിന്െറ ജീവനാണല്ലോ വാചകപപഷ്ടിക്കുള്ള 

പ്രധാനാസ്റദം. ആ വക സംഗതികളിലൊന്നും ശ്രദ്ധ 

'വെയ്യ്യാതെ, ആങ്ഗലഭാഷയുടെ ശൈലിമാത്രം നോക്കി - 

വാചകം നിര്മ്മിച്ചു മലയാളത്തിന്െറ ജീവന് കെടുക്കുന്നതു് 
ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതല്ല. നാം ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതിന്നു 

പകരം, ഭാഷ നിരമ്മിക്കാന് തുടങ്ങിയാല് അതു നല്ല ഭാഷ 

യായി വരുകയില്ല. നേര്വഴി മലയാളത്തില്ത്തന്നെ ആശ 

യം വെളിപ്പെടുത്താന് നോക്കാതെ, ഇംഗ്ലീഷില് വാക്യം 

നിര്മ്മിച്ചു, അതിനേ മലയാളവേഷം കെട്ടിപ്പാന് പുറപ്പെ 
ടുന്നതുകൊണ്ടാണു” ഇര വിധം ഭാഷാശൈലി വിടേണ്ട! 

വരുന്നതു്. ഓരോ ഇംഗ്ലീഷു പദത്തിന്െറയും സ്ഥാനത്തു" 

ഓരോ മലയാളപദം വെച്ചു കൂട്ടിക്കെട്ടി വാക്യമുണ്ടാക്കിവരു 

ന്നതും, പദത്തിനു പദം കിട്ടാതെ കുഴങ്ങി ഭാഷയില് വാക്കി 

ല്ലെന്ന് ആവലാതി പറയേണ്ടി വരുന്നതും, അധികവും ഈ 

വളതഞ്ഞവഴിക്കു പുറപ്പെടിട്ടുണ്ടാക്കിത്തിക്ന്ന അനത്ഥങ്ങ 
ളാണ്. ഭാഷയില് നേരേ തന്നെ പറയുന്നതായാല് മിക്ക 

സംഗതികളിലും യാതൊരു കുഴപ്പത്തിനും സംഗതിവരില്ലെന്നു 

മാത്രമല്ല, ഇംഗ്ലിഷിലും മറവം പദാത്ഥമാകാവുന്നതും മല 

യാളത്തില് വാക്യഠത്വലമായി വരേണ്ടത്ു” അങ്ങനേയും നേരേ 

മറിച്ചു വേണ്ട ദിക്കില് അങ്ങനേയും തന്നെത്താനുറിയാ 

ത്തവിധം എളുപ്പത്തില് ശരിയാക്കാവുന്നതുമാണു”. ആ 

സ്ഥിതിക്കു", നഷ്ക്വേരാത്ത ഉപകാരം ചെയ്താന് മടിച്ചു 

ബുഭധിമുട്ടുവംന് ഒരുങ്ങുന്ന സസയ്ഖ്യദായം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണു”ം 

൫6% 



൧൮൨ ഒമ്പതാംപാഠപൂ സ്തകരാ 

ഈ വിധത്തില് ഭാഷയുടെ ജീവന് കുറഞ്ഞുപോകുന്നതെന്നു: 

തന്നെ പഠയേണ്ടതായിക്കാണ്ുന്നു. | ി 

വേറൊരുവിധത്തില് ഭാഷാശൈലിക്കു കേട തട്ടിക്കുന്ന 
; ദോഷം,പൃതിയഗ്ര സ്ഥങ്ങളിലുംമറവം അധികഭാഗവും സ്ഥലം 

; പിടിച്ചുക്രടിട്ടുമള കര്മ്മണിപ്രയോഗമാണു്. ഭാഷയില് അതു 

കൃത്രിമമാണെന്നും, അഭംഗിയാണെന്നും ഈ ലേഖക൯തന്നെ, 

പല തവണയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ടു”. എങ്കിലും മുന്പറഞ്ഞ. 

ദോഷത്തേക്കാഠം എത്രയോ മാററധികം ഭാഷാശൈലിയെ 
ദുഷിപ്പിക്കുന്ന ഇതിന്െപ്പുററി ഇവിടെയും രണ്ടുവാക്കു പറ. 

ഞ്ഞേക്കാം. സാസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷു മുതലായ ഭാഷകളില്. 

ദന്തം"? അല്ലെങ്കില് “പേരെച്ചം” എന്ന ജനത്തില് 

പെട്ട പദങ്ങറം അതാതു ക്രിയകളുടെ കര്ത്ത,കര്മ്മങ്ങളെ 
മാത്രമേ പ്രധാനമായി കുറിക്കുന്നുള്ളൂ. സാസ് കൃതത്തില് 
മററചില കാരണങ്ങളേയും ദു൪ര്ല്പദം കുറിക്കുമെങ്കിലും,.ആവക. 
ശബ്ദുങ്ങാം മിക്കതും, പേരെല്പം എന്ന അംശം വിട്ടു നാമങ്ങ 
ളേപ്പോലെയായിത്തിന്നിട്ടുളതാണു". ഈ സംഗതിയനുസ 

രിച്ചു", കര്ത്ത, കര്മ്മപ്രയോഗങ്ങളടങ്ങിയ കൃദന്തശബ്ദുങ്ങഥം 

ചേന്നുടായ വാക്യങ്ങളെപ്പോലെ കേവലം കത്തൃകര്മ്മപ്ര 

യോഗങ്ങളും ആവക ഭാഷയുടെ ശൈലിക്കു യോജിച്ചുവരുന്നു. 

മലയാളഭാഷയില് പേരെച്ചങ്ങറം എല്ലാക്കാരണങ്ങളേയും 

ഒരുപോലെ പ്രധാനമായിത്തന്നെ കുറിക്കും. അതുകൊണ്ടു 

പേരെച്ചങ്ങാം ചേന്നണ്ടായ വാക്യങ്ങളില്, കാരണപ്പയോ 
ഗവും, അധികരണപ്പയോഗവും എല്ലാം അടങ്ങിക്കൊട്ടെ. 

വരുന്നതാണ്. അവയ്യയെപ്പാം ശബ്ദുരൂപം ഒന്നുതന്നെയു 
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മാണു”. ആ സ്ഥിതിക്കു കമ്മത്തെ മാതൃം ക്രടടത്തില് നിന്നു; 

പിരിച്ചു" ഒറായും പെടുത്തുന്നതു" അനാവശ്യകവും, കൃത്രിമ. 

പ്രയോഗവും ആവാനേ വഴിയുള്ള. ഇതിന്നും പുറമേ. 

ലപ്പെടുക്? എന്നതു വാസ്തവത്തില് നാമങ്ങളില് നിന്നു ക്രിയ 

കളൂണ്ടാക്കുവാന് മാത്രം ഉപയോശപ്പെടുത്തേണ്ട ശബ്ബുവു 

മാണു. ഇത്രയും പഠഞ്ഞതുകൊണ്ടു തന്നെ, പ്രയോഗവി 

ശേഷങ്ങളെ പ്പറഠിയേടത്തോളവും, മറ, ഭാഷകളുടെ 

ശൈലിക്കും മലയാളത്തിന്െറ ശൈലിക്കും തമ്മില് വലിയ. 

വൃത്യംസമുണ്ടെന്നുമളതു സ്തഷ്ടമായല്ലോ. സൂക്ഷ്മം നോക്കി: 

യാല്, ഭാഷയില് കര്മ്മണിപ്രയോഗമെന്നു പാഞ്ഞുവരുന്ന 
മാതിരിയിലുള്ള വാക്യങ്ങറം തന്നെ അസംബന്ധമാണെന്നും, 

ആ അസംബന്ധം പരിഹരിക്കണമെങ്കില് ചില പ്രത്യേക 
നിയമങ്ങറം എപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുമെന്നും മുകള സംഗതിയും 

ഭാഷാതത്വജഞെന്മാക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണു്. ഏതാ 

യാലും, ഇതും വേണ്ടാതെ വരുത്തി ക്രടട്ടന്ന ഒരു ശൈലിഭട്ല. 

മാണെന്നു തീച്ചതന്നെ. 

ഇന്നി, ““വാളെടുത്തവരൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാട്? എന്ന ഥ് 

ന്യായമനുസരിച്ചു് ഗ്രന്ഥകത്താക്കന്മാരായിത്തി ന്നിട്ടളുളുവരെ 

പ്പഠറിയാണു* അല്പം പറവാനുമ്ളതു“. ഇവരവഴിക്കു ഭാഡയ്യു 

വന്നുചേനിട്ടുള്ള ന്യൃനതകഠം, ഇന്നിന്നതെല്ലാമാണെന്നോ, 
ഇന്നിന്നതരത്തില് പെട്ടതാണെന്നോ പറയത്തക്ക സ്ഥിതി 

യിലുള്ളതല്പ. സംസ്കൃതചപദങ്ങളില് ഭാഷയു്ഛ യോജിക്കു 

താം 
ഒരു ഇംഗ്ലീഷയസംസ് കൃതിഘട 1) നം 

ലാന 
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കരടി, ഇംഗ്ലീഷില് വാക്യം രചിച്ചു", സംസ്കൃതത്തില് മല 
യാള് കരിച്ചാല് ഏതെല്ലാം ദോഷങ്ങം വരാമോ അതെല്ലാം 
ഭാപായ്മൂ്ച കിടിട്ടണ്ടെന്നു ചുരുക്കത്തില് പറയാം. 

ദോഷങ്ങളേക്കുറിച്ചു" ഇത്രത്തോളം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞ 

തുകൊണ്ട്”, മലയാളഭാഷയില് മുന്പില്ലാത്ത അനവധി 

ദോഷംഭ0ം കടന്നുക്രടി അതു സാമാന്യത്തിലധികം ദുഷി.ഒക 

മാത്രം ചെയ്തിട്ടു്ടന്നും അതിനാല് ആധുനിക മലയാളഭാഷ 

പുരാതന ഭാഷയേക്കാഠം വളരെ താണസനിലയിലാണു” ഇരി 

ക്ജന്നതെന്നും ധരിക്കരുത്. ഏകദേശം മുപ്പുതുകൊല്പത്തി 

നിപ്പുറമുമ്ള കാലംകൊണ്ട് , നമ്മുടെ ഭാഷഡയ്യക് ആശാസ്യമായ 

അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്". ഒന്നാമതായി, . ഗദ്യപുസ്ലകങ്ങ 

ളൂടെ കാര്യംതന്നെ നോക്കാം. മൂര്ല്ലഭം ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, 
ഒന്നോ രദ്മേടാ സ്വതന്ത്രഗ്രനഥങ്ങളും മാത്രമേ അക്കാ 

ലത്തു ഭാഷയില് ഉടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാല് ഗദ്യഗ്രന്ഥ 
അറം തിരെ ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയത്തക്ക നിലയില് ഇരു 

ന്നിരുന്ന മലയാളത്തില്, ഇപ്പ്യോഠം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും 

ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങറം പലതുമുണ്ടെന്നു പറയാറായിരിക്കുന്നു. 

അതിലും വിശേഷിച്ചു, ഓഷാശൈലിക്കു നല്ലവണം പിടിച്ച 

വാചകങ്ങളാണെങ്കിലും, വക്യേങ്ങഠം വേണ്ടാതെ വലിച്ചു 

നീട്ടി വള ച്ചുകെടിട്ടുകള പഴയ സസ്പ്രദായത്തില് നിന്നു", നല്ല 
. ഭാഗക്ങംമാത്രം സ്വീകരിച്ചും, പോരാത്തതു പുതുതായി 

സ്തൃഷ്ഠിച്ചും, ഭാഷയില് നല്ലരു ഗദൃരിതി നദിലനിത്തുന്നതി 

നുതകത്തക്കവണ്ണ്ം, നിരമ്മിച്ചിട്ടുളള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും 

.ഇപ്പ്യോഠം നമുക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസികകംം, വത്തമാന 
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.പത്രങ്ങാം മുതലായ വഴിക്കും ഭാഷയ്യു, ഗണനിയമായ അദി 

വൃദ്ധി ഇക്കാലത്തിന്നിടയില് ഉടടായിരിക്കുന്നു. പദ്യഗ൩൭ 

ങ്ങളുടെ സംഗതി നോക്കിയാലും, അതുപ്രകാരംതന്നെ അസാ. 
ധാരണമായൊരു വഭദ്ധാനയാണു" ഈ അല്ലകാലത്തിനുമ്ളില് 

ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതര”. സംസ്ക്ൃതവിഭക്ത പ്രയോഗങ്ങം “കണ 

ക്കം കൈയ്യുമില്ലാ"തെ എല്ലാം കരടി ഒരു ബഹളമായിരുന്നു 

സംപ്രദായം വിട്ടു”, സുകമാരമായ നല്ലൊരു മലയാള പദ്യ 
രിതി നിലനില്ക്കുമെന്ന വിശ്വ ൽ ൦ ഇയ 
അടുത്തക കാലത്തിന്നിടയിലാണ്ത്. പക്ഷേ, ആവക ഗ്രന്ഥ 

മൂടെ കൂട്ടത്തിലും മേല് പ്രസ്താവിച്ച ദോഷങ്ങറം ധാരാളമു 
കളതും, പട്യത്തിനുവേണ്ട പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളില്ലാത്തതുമായി 
പലതും ഉണ്ടായിരിക്കാം. വാസ്തവത്തില് കവിതയെന്നു പഠ 

യാവുന്നതു വളരെ ദൂര്ല്പഭമായിരിക്കാം. എന്നാല്, ഏതു 

ഭാഷയില് നോക്കിയാലും അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ക്രട്ട 

ത്തില് ഒന്നേ രണ്ടോ മാത്രമേ ഗുണം തികഞ്ഞ കവിതയെന്നു 

ഗണിക്കത്തക്കതായി കാണേകയുളളു. അതു വിശിഷ്ടവസ്ത്ക്ക 
ളുടെ സ്വഭാവമാണു”. കെരമുദിയുടെ സ്ഥ്തിതന്നെ നോക്കു 

ക; സാധാരണ കെരമുദി മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നു 

വെങ്കിലും, മാസത്തിലൊരിക്കല് മാത്രമേ ഗ്രണങ്ങളെല്പാം 
തികത്തു കാണുന്നുള്ളൂ. അതുതന്നെ ചിലപ്പോം പല 

ദോഷങ്ങളും വന്നുകൂടി മങ്ങിപ്പ്ോയെന്നും വരും, മാസികാ 
“കെരമുദി"യും മാസത്തിലൊരിക്കല് തുണ്ടാകുമെങ്കിലും,, 

എല്ലം അവസരങ്ങളിലും വേംറടിടത്തോളം നന്മകഠം തിക. 

ഞ്ഞു തന്നെ പുലപ്പെട്ടു എന്നു വരുന്നതല്ലല്ലോ. വാസ്ത്റവ 

ത്തില്, മലയാളഭാഷയ്യംം* ഇക്കാചത്തിനുള്ളില് പല ദോഷ 
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ഒദഥം വന്നുക്രടിട്ടുകളതിനേയും തത്വം, ഇപ്പകാരമുള്ള ഒരു. 

സ്വഭാവവിശേഷം തന്നെയാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ഗുണങ്ങഥം സാധാരണയില് കുവിഞ്ഞ വേഗത്തില് ക്രട്ടം കൂട്ട 

മായി വന്നുചേരുമ്പോഠം മാത്രമാണു. അതിനെറ ക്രട്ടത്തില് 
ചില ദോഷങ്ങഠംക്കും കടന്നുക്രടവാന് തരംവരുന്നതു”. സാവ 

ധാനത്തില് തിരത്ഞെടുത്തു ചേത്തുവെയ്യ്ഛന്നതിലോ,. 

പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ചു ശേഖരിക്കുന്നതിലോ കേടും 
പതിരും ഉണ്ടാകുന്നതല്പല്ലോ. ഒന്നായിക്രടട്ടുമ്പോഠം ഉഠംപ്പെ 
ടിട്ടളമ ദോഷങ്ങളേ പിന്നീടും പരിഹരിച്ചു നേരെയാക്കുക. 

എന്നുള്ളതു", അതാതിന്നു ചുമതലപ്പെട്ടവരുടെ കത്തവ്യകമ്മ 

മായിട്ടാണു വിചാരിക്കേണ്ടതും. 

ഭാഷകൊണ്ടു കൈകായ്യും ചെയ്താന് മലയാളികഠം 

ക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ അവകാശമുമുളതുകൊണ്ടെ:, അതിന്െറ. 

കേടു തീത്തു നൂന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയും അവക്കെല്ലാം 

പ്രത്യേകം തന്നെയുന്ടൈങ്കിലും, ഒത്തൊരുമിച്ചു പലരുംക്രടി 

പണ്വയെടുത്താലല്ലാതെ, ഒന്നോ രണ്ടാ ആഠംമാത്രം ത്രമി 

ച്ചതുകൊണ്ടു കായ്യയം സാധിപ്പാന് കഴിയുന്നതല്ല. മലയാ 

ത്തിലെ ജനങ്ങളെപ്പാംക്രടി ഈ ജോലിക്കു തുനിഞ്ഞിറ 

ങ്ങുക എന്നുമളതു സംഭവിക്കാവുന്നതുമല്പ. ആ നിലയ്യക്ന് 

ഒരു പ്രത്യേകസംഘം വഴിയായിട്ടേ പ്രസ്ത്തകാര്യം വേണ്ടതു 

പോലെ നിറവേറവവാന് നിവ്ൃത്തികാണുന്നുള്ളൂ എന്നുമാ 

തമല, ആ വഴിക്കു ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്നു 

മുതുതിന്നു ചില ദ്ദഷ്ഠാന്തങ്ങളും ഇപ്പോഠം നമുക്കു സിദ്ധി 
ച്വിട്ടണ്ട്. വിദേശഭാഷകളുടെ കൈയേററം ന്നിമിത്തം,. 
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തമിഠം, തെലുദം മുതലായ സഹോദരദാഷകളും മലയാളം 

പോലെയോ, അതിലധികമായോ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടാണു* 

ഇപ്പ്യോളിരിക്കുന്നതു”. ആവക ദോഷങ്ങളേ പരീഹഛരിക്കുന്നതി 

നും, ഭാഷാപോഷഞണത്തിന്നും ആയി, ഓരോ സംഘം ഏപ്പെ 

ടുത്തി ആ വഴിക്കാണു തമിഴ്ഭാഷക്കാരും, തെലുഭംദാഷ്വ 

ക്കാരും ഇപ്പോോഠം ത്രമിച്ചുവരുന്നതു". എന്നാല് പ്രകൃതാനുപ്പാ 

കൃതമായിട്ടാണെങ്കിലും, ഒരു സമയം പ്രസ്തൂതത്തിലും തുപയോ 

ഗപ്പ്പടടാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഇവിടെ പയോന്ദതുണ്ടു”. 

മേല്ക്കാണിച്ചു സഹോദരദാഷാ സംഘങ്ങളില് തെലുടം 

സംഘത്തില് പെട്ടവ൪, ആലോചന തുടങ്ങിയപ്പോഠം, രണ്ടു 

പക്ഷക്കാരായി പിരിഞ്ഞുകാരുെന്നു. അതില് ഒരു ക്രട്ടരുടെ 

പക്ഷം, ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയില്, വാക്കിലും വാചകമങ്ങ 

ളിലും ഭാഷാസ്ഥിതിക്കു യോജിക്കാത്തവിധത്തില് വിദേശ 

ദാഷാ സംസഗ്ലുംകൊണ്ടു" ഉണ്ടായ ദോഷങ്ങറംമാത്ൃരം തള്ളി 

ക്കളഞ്ഞു പരിഷ്ക്കരിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നാണു. 

ഇപ്പോഠം തെലും ഭാഷയില് സാസ്ലൃതപ്രകൃതികളായ വാക്കു 

കഠം വളരെ അധികമാണെന്നും, അതുകൊണ്ടു് അതെല്ലാ 

കളഞ്ഞും, ഭാഷാപ്രകൃതികളായ ശബ്ദങ്ങളെ തേടിപ്പി 

ടിച്ചും ആകപ്പാടെ ഒന്നുടച്ചുവാക്കണം, എന്നാണു” മറെറാരു 

പക്ഷമുളളതു”. ഇതില് രണ്ടാമതു പറഞ്ഞവരുടെ പുറ 

പ്പാട്" ഒട്ടം ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 

ഗ്രന്ഥഭാഷയും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും,കഴിയുന്നേടത്തോളം 

അടുത്തിരിക്കുന്നതാണു” ഏതു ഭാഷയുടേയും അഭിവൃദ്ധിക്കു” 

മുഖ്യകാരണം. ആ സ്ഥിതിക്കു ഇപ്പോഴത്തെ സംസാരദാഷധ 



കളവരുടെ സംസാരഭാഷയില് പ്ൃരുക്കമ യിട്ടുളുളതുകൊണ്ടു', 
താണവശഗ്ശുക്കാരുടെ ഇടയില് ചെന്നു പെരുമാറിയിട്ടാണു്, 
തേടിപ്പിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. അവരുടെ സംസാരത്തി 
ലുള്ള ശബൂത്ങ്ളും, വാസ്തവത്തില് ഭാഷയുടെ ഒരുതരം വികൃതി 
എന്നല്ലാതെ, ശ്രദ്ധാ ഭാഷാപ്പകൃതിയാവാന് ന്നിവ്ൃത്തിയുള്ളത 

ല്ലെന്ന്, അധികം ആലോചന ക്രടാതെ തന്നെ ആക്ദം 

അറിയാവുന്നതുമാണ്ഞ്. ല്ലാം ക്രടി നോക്കിയാല്, ഈ 

മാതിരി ശ്രമം, ക ൂ 

തായിക്ഷലാ ്ിപ്പാന്മ്രാണ്ട് പ്പും. ഇത്ങനെയുള്ള പല 

വൈഷ് ങ്ങ ഷ് ച) പ്പ ശക്തിയുള്ള ഒരു 

സംഘമായ? മു ലം കി നന്മ വരുവാന് വഴി 
യുണ്ടാവുകയുള്ഥ്' എന്നു” ഇ ി ൨ 

ഓന് പോയവ്വഠം ഇരട്ടപെററ?? 

റ പ്രഠയേണ്ടതില്ല്ലോ. 

ഭാഷാ നാ തയി? തയി 6 റ്റെ. ടത്തുന്ന ആ 

മി; ളാെപ്പേംലെരുന്നെ, 
ടം പ്രധാനാംഗങ്ങളാ 

ത്രമേ, ആസാദും ന 

പാലെ നടത്തുവാന് 
8 

ന രമാ? പത്രാധിപര് മതിയാകയുള്ളൂ എന 

ആയിരുന്ന വശ്ലീസുമ 
പ്രകൃതസംഗതിയേക്കുറ 

കുറച്ചുകാലം ശരിയായ 
വ 

[) 7 

കളുടെ ഉത്സാഹത്താല്, 

നാ ഏപ്പെടത്തിയിരുന്നുതും, 

ആ ശഗുണസവ്പന്നന്െവ 



3 മലയാകൂഭാഷ 

റു ് പോയതും ആയ ഭാഷാ 

മറ൨ ഭാഷക. 
ഷ്യം കായുന്നളനിമിത്തല 

തിന്ന മുള സാകേയ്യം (മധ്യമലയാ 
ഉണ്ടാകാവുന്നതു”. , തെക്കും 

അവസാനത്തോടുക്രട് 

പോഷിണി"? ധാരാള 

ളുടെ സംസര്ഗ്ഗം കെ 

പ്പഹിയേടത്തോളം ക കണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതും നോക്കി 
മദധ്യസ്ഥനിലയില് മദ്ധ്യമലയാളികഠം തീര്ച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു 
മറവമുളവര് പുത്ത് ഇല്ലം ്് 

ഭാഷയ്യു്ച വന്നുക്രടിട്ടുമ്ള ദോഷത്ഭറം ്്ള് 

സംഘം വഴിക്കു പരിഹരിക്കാവുന്നതാണെമ്മിലും, ഒരു സംഗ 

തിയിൽ മലയാളികളെല്ലാം പ്രത്യേകം തന്നെ മ വവയ്യ്കേ, 
നി] മലയാളഭാഷയില് പ്രസംഗി 

കടന്നതും. ചിലപ്പോഠം സംസാരിക്കുന്നതു തന്നെയും വലിയ 

കുറവാണെന്നു", പല മാന്യന്മാരും ധരിച്ചിട്ു്ളുതു പോലെ 
തോന്നുന്നു. :“ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കില് പ്രസംഗിക്കാം; മലയാ 

ഉത്തില്ത്തന്നെ വേണമെങ്കില് എനനിക്കുകഴികയില്ല""എന്നും 
മഠവം തുറന്നു പറയുവാന് പോചും ചില൪ മടിക്കുന്നില്ല 

ഇക്ങനെയൊരു ധാരണ നിമിത്തം, നമ്മുടെ ഭാഷ്യം സിദ്ധി 

ക്കാവുന്ന അനേകം ഗുണങ്ങറം തീരെ ഇപ്പാതാഷിത്തിരുന്നു. 

ഭൂഷയുടെ അഭിവൃദധിമാര്ഗ്ഗങ്ങളില് ഏററവും പ്രധാനമായി 

ട്ടുഭതാണു, സഭകളിലും മറവമുള്ള പ്രസംഗങ്ങം എന്നു 

പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തമിഴുരാജ്യത്തിലും മറവും, പലവിധ 

ത്തിലുള്ള യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞ മഹാന്മാർ സ്വദേശ 



൧൯൦ മ്പതാംപാഠപുസ്ത്കകം 

ഭാഷയില് പ്രസംഗിക്കുന്നതു", തങ്ങളുടെ കത്തവ്യകമ്മവും 
അഭിമാനഹേതുവും ആയിട്ടാണു” ഇക്കാലത്തു കുരുതിവരു 

ന്നതു“. ഏതായാലും, സ്വഭാഷയില് സ്ന്റേഹമുള്ള മലയാളി 

കഠം, മേലിലെങ്കിലും ആ വക തെററിദ്മാരണ വേണ്ടന്നു 
വെച്ചു ശ്രമിക്കുന്നതായാല്, നമ്മുടെ ഭാഷയെപ്പുററിയേട 
ത്തോളവും, ഉത് കൃഷ്ടമായ ഒരു നിലതന്നെ നമുക്കു സിഭ്ധി 

്ജന്നതാണെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളൂന്നു. 
€ .14 ൧ ബഥി്ഥം ണക 

പാഠം ൨൫. 

ഉളി പിടിച്ച കൈ. , 

പ്പേ പ്ാലിസ്സം മജിസ്്്േട്ടും അക്കാലത്തില്ല. കയവം 

മുളകും കററ തുന്പുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണെന്നു” 
ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നതുമില്ല. കോര്ട്ടിലേല്പ്പിക്കലും 
ക്രട്ടില്ക്കേററി വിസ്ത്രരിക്കലും അന്നു തുടങ്ങീട്ടില്ല. “പിട്കെട്ടും 
ഏടക്കുഴവയും" തച്ചുശാസ്രരത്തിലെ സംജ്ഞകളെന്നല്ലാതെ 

ഭേദ്യവകപ്പ്ിലെ പ്രയോഗ വിശേഷങ്ങളാണെന്നു ജനഃദഠംക്കു 

ഠിവായിത്തുടദിയതും അന്നുമുതല്ക്കല്ല. ഉരടും ചോടും 

പിടിച്ചു കുററം തുന്മുണ്ടാക്കുന്നതിനു കയൃ,ക്കിനേക്കാഠം 

നല്ലതു നെത്തുക്കും തത്മിടുക്കുമാണെന്നു പരബോദ്ദ്യം 
വരുത്തി പരോച്ദ്രവം ക്രടാതെ വളരെക്കാലം പോലിസ്സ്റ 

കായ്ക്ം അമ്വേഷിച്ചുവന്ന ഉക്കണ്ടക്കുവപ്പ്ുകായ്കുക്കാ൪ 



ഉളിപിടിച്ച കൈ ൧൯൧ 

"പ്രായം ചെന്നു പണിയില്നിന്നു പിരിഞ്ഞതിന്നു ശേഷം, 
പുതിയ ഏര്പ്പാടു പ്രകാരം മമ്മതുഖാ൯ എന്നൊരു പട്ടാ 

“ണിയെ കവവ്പിന്െറ സ്ഥാനത്തു കൊത്തുവാളാക്കി ന്മിശ്ച 
യിച്ചു. വെട്ടം തടവും അടവും ചോടും, തല്ലും മല്ലം, മര്മ്മ 

പ്പ്യൊരുളും കടുകട്ടിയാക്കിട്ടുളള കറപ്പിനന്െറ കൊട്ട കുറാ 
ക്കാക്കേ കിട്ടിട്ടുള്ള. എന്നാല് യമഘാതകനായ മമ്മതു 
ഖാന്െറ കയ്യു” ചിലപ്പ്യോഠം പിഴച്ചു വീണിരുന്നതുകൊട്ടെ 

'ബിര്ദ്രോഷികളും കഷ്ടപ്പാടനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടണ്ടു്. 

ചെവപ്പം മുതല്ക്കു കാര്യക്കാരുടെ മനസ്സില് കടികൊ 
ണ്ടിരുന്ന ധാവള്ലം ഒതുങ്ങാതെ വെടിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞ 

“രോമക്രപങ്ങളില്ക്രടി പുറപ്പെട്ട” എണ്പതും ഒയ്മ്പതും 
പ്രായംചെന്ന ത്ത കാലത്തു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ രോമങ്ങളും 

൨ ഭം 2. 
രി ന്ദിരാ്ജനുത്വം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. താടിയും മുക്കും 
തമ്മില് ക്രടിക്കാഴ്ച, കഴിഞ്ഞതു മുതല്ക്ക്” ഐക്യം വര്ദ്ധി 

ചൃതുകൊണ്ടു എടയ്യക്ച മറെറാരംഗമുണ്ടെന്നറിവാന് മനസ്സി 
അത്തേണ്ട ദിക്കായി. ദരഡ്ഥഗാത്രനായ ആ ചെവപുരുഷനെ 

അന്നും ജര ബാധിച്ചിട്ടിപ്പ. രണ്ടു കാതം വഴി നാടപ്പാനും 
“രണ്ടുനാലാളുകളോടു മല്ലിടാനും ആ വയോധികന് അന്നും 

പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാര്യക്കാക്കറിവില്ലാത്ത നാട്ടപാ 

' തയും തുരടുവഴികളും ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
അധികാര അതൃത്തിക്കകത്തുളള കുററിക്കാടും പൊട്ടക്കിണവം 

കൂടി! അദ്ദേഹത്തിനു പരിചയമുണ്ടു”. 

അലക്കിയ രണ്ടു പാവുമുണ്ടു മുട്ടുവരെ ഞാത്തിളടുത്തു 
കുത്തും മുടിയും ക്രര്മ്പിച്ച കോന്തല ചുരുക്കിക്കുത്തി കല്ലിച്ചു 



൧൯൨. ഭമ്പതാംപാഠപൂസ്ത്കം 

കിട്ടിയ വെകൂളിവടിയും എടുത്തു കുവ്്യ തമ്പുരനെ കണ്ട, 

വാനായി കരിക്കാട്ടേയ്യു,, പപ്പെട്ടു പടിക്കലെത്തിയപ്പ്ോഠം. 

ഓടിക്കുതിച്ചു വാടിത്തളന്നു് ഒരാ0ം കുവപ്പിന്െറ മുന്പില്, 

വന്നു വിണു. മ്ല്ുകനം നേരിട്ടതു കൊണ്ടുണ്ടായ നീരസ: 
ത്തോടുക്രടി “ആശാരിക്കു തീണ്ടലില്ലാത്ത കാലമായോ?”” 
എന്നു കപ്പ ചോദിച്ചതിന്നു “തമ്പുരാനേ! അടിയന് തച്ച൯.- 

കോപ്പ്ുനാണു്. അത്യാപത്തില്പ്പെട്ട അടിയനെ രക്ഷി. 

ക്കണേ"” എന്നു” ആശാരിഖ്വെക്ക൯ തൊഴുതുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. 

കറപ്പ: ആപത്തു നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു കണ്ടഭലറിയാം. നി 
ചോററാനിക്കരെ കിഴക്കെ കുന്നിന്മേല് ക്രൂടിയാണു 

വരുന്നതെന്നും മനസ്സിലായി. വായുക്ഷോഭത്തിന്െറ 

ഉപദ്രവമുള്ളവനും എടത്തു കൈ സ്വാധീനമുള്ളവനു 

മാണെന്നു ഞാന് ധരിച്ചു. തച്ചന് കോപ്പ്യനാണെന്നു 

പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു വിശേഷവിധിയായിട്ട് എനിക്ക് 

ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. 

കോപ്റ്യന്: ..--കല്ലിച്ചതൊക്കെ ശരിയാണു്. തമ്പുരാനു ജ്യോതി 

ഷവും ക്രുടിയുള്ളതുകൊണ്ടും അടിയന് പ്രാണനെ 

മപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരില്ല. നിശ്ചയം. 

കുറപ്പ്:--എനിക്കു ജ്യോതിഷം അഠിഞ്ഞുക്രടാ. നിന്െറ 
സമ്പ്യദായം കണ്ടു" ഇത്രയും അറിഞ്ഞതാണു*. നിന്െറ 

കാലില് പുരണ്ടിട്ടുകള ആപ്രത്യേകനിറത്തിലുള്ള മണ്ണ് 

അടുത്ത ദിക്കില് ചോററാനി4ഷരൈ കുന്നില് മാത്രമേ: 

യുള്ള. നി ജീവഹാനി വരത്തക്ക എന്തു കൃത്യമാണു.. 

ചെയ്തതു”: പറ! ഭയപ്പെടേണ്ട. 



ഉളി പിടിച്ച കൈ ൧൯൩. 

കോപ്പ്പന്:--മൂത്താശാരി പറങ്ങോടനെ കൊന്നതു" അടിയനാം 

ണെന്നു വിശ്വസിച്ചു കൊത്തുവാളും ശിപായിമാരും 
അടിയനെ പിടിപ്പാന് അന്വേഷിച്ചു പുഠപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു”. 
അവര് വന്നു പിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പില് സത്യവസ്ഥ 

മുഴുവന് ബോധിപ്പിക്കാന് സാധിക്കാത്തപക്ഷം അത 

നനുവേണ്ട സമയം കല്ലിച്ചനുവദിക്കണം. സത്യം 

തമ്പുരാനെ ധരിപ്പിച്ചതിന്നുമേല് അടിയനു കഴുവി 

ന്മേല് കയറിയാല് സങ്കടമില്ല. അയ്യോ! തമ്പുരാനെ 
അവര് വരുന്നുണ്ടു; അടിയ൯ നിരപരാധിയാണേ. 

കോപ്പപുന്െറ പരിഭ്രമംകടന്ടു കുവച്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കി 
യപ്പ്യോഠം മമ്മതുഖാനും ശിപായിമാരും അടുത്തെത്തിക്കു . 

ഴിഞ്ഞു. മമ്മതുഖാ൯ കുവപ്പിനെക്ക്ടപ്പോഠം ഗെരരവത്തി 

ന്നിടിച്ചില് പററാത്തവിധം തന്െറ ഓഷ്ടപുടത്തിന്െറ എട . 

ത്തുഭാഗം അല്ലം ഒന്നു മേല്പ്പോട്ട ചുളിച്ചു “കൊലപാതകി 
യോടാണോ കുശലപ്പരശ്നം?” എന്നു ചോദിച്ചു. 

കുപ്പു”: ഇവന് കൊല ചെയ്തവനാണെന്നു ഞാന് ധരി 

ച്ചുകഴിഞ്ഞില്ല. എന്നുതന്നെയുമല്ല, കുററം ചെയ്തിട്ട 
പ്ലെന്നു” എന്നെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാനായി ഇവന്. 

ചിലതു പറവാന് ഭാവിക്കുമ്പോഴാണു നിങ്ങം വന്നെ . 

ത്തിവതൂ”. അതുകൊണ്ടു കായയും ഒനം ഏനിക്കു മനു 

സ്ത്റ്ലായില്ല. ] 

മമ്മതുഖാന്:.ഇക്കായ്യയം മനസ്സിലാകുവാന് അധികമൊന്നും 

പഠഞ്ഞിട്ടുവേണ്ട. സംഗതി വെളിവായി. ഇതാ ഈ. 

വാറോലയില് എഴുതീട്ടുണ്ട്. 

കുള. 



൧൯൪ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തുകം 

കറുപ്പ വാറോലവാങ്ങി നോക്കുന്നതു കണ്ടു” 4തന്പു 
രാനേ അതില് എടഴുതിട്ടുളതു” അടിയനെക്രടി കേംപ്പ്ിക്കു 

വാനവിടേയ്മുച്ഛ ഭയ തോന്നണേ” എന്നു കോപ്പന് ചെയ്തു 
അപേക്ഷയെ സ്വികരിച്ചു" അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു. 

കരിക്കാട്ടു കോവിലകം പണി നടത്തിയിരുന്ന മൂത്താ 
രാരി പറങ്ങോടനന്െറ പുരയ്യ്ച വടക്കുവശത്തുണ്ടായിരുന്ന 

പണിപ്പുര രാത്രി പാതിരായ്യുക്ച ശേഷം തീപിടിച്ചു. സമീപ 
സ്ഥന്മാര് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പ്യോഠം തി കെടത്തുവാന് വയാ 

ത്ത നിലയിലെത്തി. അഗ്നിബാധ യദഛാസംഭവമാണെന്നും 
വിലപിടിച്ച പല ഉരുപ്പടികളും കത്തിപ്പ്യോയതുകൊണ്ടെ 

മൂത്താശാരിക൭ വലിയ നഷ്ടം നേരിട്ടു എന്നും മാത്രമാണു” 

ആദ്യം വിചാരിച്ചതു”. എന്നാല് ഈ ലഹളയിലെങ്ങും പറ 
ശക്ങോടനെ കാണാഞ്ഞത്ുകൊണ്ടു് അയാളെ പുരയ്ലരല് ചെന്ന 

ന്വേഷിച്ചു. മൂത്താശാരിയെ പുരയ്കഛല് കണ്ടില്ല. കിടന്ന 
യേമടക്കിട്ടില്ല. തി കത്തുന്നസമയം ശവം കരിഞ്ഞ നാററ 

വും ധാരാളം പൊന്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കണയന്തൃക്കാരന് ഒരു 

ഭ്തൃശാരിച്ചെക്കന് രാത്രി പറഃങ്ങാടന്െറ പരജ്ലരല് ചെന്നി 

രുന്നു എന്നും അവര് തമ്മില് വളരെനേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു 
എന്നും കേട്ട. പറങ്ങോടന്െറ ചെട്ടിയിലുള്ള സാധനങ്ങാം 

പുറത്തുവലിച്ചിട്ടു രീവെച്ചതാണെന്നു ചിലര് പറയുന്നു. 

ന്ദിതിന്യ്യായം നിലന്ദിവത്തിപ്പോോരുന്നു തിരുമേനി സത്യാ 

വസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകണം. 

കോപ്പ൯:--തന്മൂരാ ക്കന്മാമര! അടിയന് ഇന്നലെ പറങ്ങോ 

ടെറ പുരയ്ക്ര,ല് പോയതും അവനോടു കുറേനേരം 



ഉളി പിടിച്ച കൈ ൧൯൭ 

സംന്നാരിച്ചിരുന്നതും ശരിയാണു”. ശേഷം ഒന്നും അടി 
യനറിഞ്ഞുക്രടാ. 

മമ: ബലപ്പെട്ട തെളിവുള്ളതുകൊണ്ടു നിനക്കതു സമ്മതി 

ക്കാതെ തരമില്പല്പോ. ശേഷം സംഗതികളും ശരിതന്നെ 

യാണെന്നു ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണംകൊണ്ടു ബോദ്ധ്യ 

മായിട്ടുണ്ടു. നിന്െറ പ്രവൃത്തി വലിയ സാഫസമാ 
യിപ്പ്യോയി. പറങ്ങോടനെ കൊന്നിട്ടോ ജീവനോടുക്ര 

ടിയോ ദഹിപ്പിച്ചതു” എന്നൊന്നുമാത്രമേ അറിയേണ്ട 
തൊള്ള. ഠാണാവില് ചെന്നാല് അതു നീ പറയാതെ 

ഇരിക്കയില്ല; ശിപ്പായി! അവന്െറ കൈയ്യക്ച് ആമം 

വെച്ചു കൊണ്ടുപൊഷ്ലെൊള്ളൂ. ഞാന് പിന്നാലെ തന്നെ 
ച . വന്നേക്കാം. 

കവപ്പൂ:--ഇവനു പറവാനുള്ളതുക്രടി പറഞ്ഞുകേട്ടാല് കൊ 

കൂളാമെന്നുണ്ടു”. അല്പസമയം അതിന്നായി അനുവടി 

ക്കുന്നതുകൊണ്ടു കായ്യുത്തിനു വലിയ തരക്കേടൊന്നും 
വരാനില്ലല്പോ. 

മമ്മ: സംഗതി മുഴുവ൯ കണ്ടതുപോലെ ഞാന് പറയാം. 
ഈ കൊലപാതകിയുടെ വാക്കുകേട്ടു തെററിദ്ധാരിച്ചുക൨ 

പ്പശ്ശൂെം മനസ്സ്” പുണ്ണ്ാക്കാതിരിക്കുന്നതാണു നല്ൃതു”. 

4. കല്പ: അടുത്തകാലത്തു” ആരും കഠിനുപ്രവൃത്തിക്കു തുനി 

യുകയിപ്പെന്നു നിങ്ങഥം കണിശമായി തിരുമന്സ്സറിയി 

ച്ലിട്ടില്ലേ? ആ വാക്കു ണിലനിവത്തിപ്പോരുവാന് ഇവ 

. നെറ മൊഴി സഹായിക്കുമെന്നാണു'എനെറ വി ചാരം. 



൧൯൩൬ ഭമ്പതാംപാഠപുസ്ത്കകം 

മമ്മ: അതിപ്പെങ്കിലും അങ്ങേപ്പയോലെയുമ്ള പഴമക്കാര്. 

കറ, 

പാഠയുന്നതിനെ ഞാന് ധിക്കരിക്കുന്നിപ്പ. പക്ഷെ. 
അവന് പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങഠം തിരുമുമ്പാകെ 

സാക്ഷികരിക്കോന്ദിവരും. അരനാഴിക സമയം അനു. 

വദിച്ചു. 

6 _കര്മ്മത്തിന്െറ ഗുണദോഷം കത്താവിനാണല്ലേ്ടേ. 
ആശാരിച്ചെക്ക! നിനക്കു പറവാനുമ്ളതു പറ. 

കോപ്പന്: -- അടിയന് കണയന്തൃക്കാരനാണ്, തച്ചുശാസ്്രം 

പഠിക്കുവാ൯ വടക്കോട്ടു പോയിരുന്നു. ഇന്നലെ പക. 

ലെയാണു മടക്ങി എത്തിയതു”. വയംവഴി കരിക്കട്ട 

കോവിലകം പണി കാണുവാനായിച്ചെന്നു. മൂത്താ 
ശാരി പറക്കരോടനെ അടിയനു പരിചയമില്ല. തന്തു 

യും തള്ളയും അയാളെ അറിയും. പറങ്ങോടനും അടി 

യനെറ വീട്ടുകാരും തമ്മില് നപ്പ രസമില്ലെന്നടിയ൯. 

ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു. അടിയനെ കണ്ടപ്പ്യോഠം മൃത്താശാരി' 

വളരെ ആദരവോടുകൂടി പണിയെല്ലാം കാണിച്ചുതന്നു. 

അടിയനന്െറ അച്ലൂനമ്മമാരും പറഃങ്ങാടനും തമ്മിലു. 

ണ്ടായിരുന്ന മുഷിച്ചിലെല്ലാം തീന്നിട്ടു കറച്ചു ദിവസമേ, 

ആയിട്ടുള്ളു എന്നും അടിയനെ കടതു വലിയ സന്തേമ. 

ഷമായി എന്നും അയാഠം പി പണി നോക്കിട്ടു 

അടിയന് ശാസ്ര്രവഴിക്കു പഠങ്ങോടനോട്ട കുറഞ്ഞോന്നു 

ഗുണദോഷിച്ചു. നാലങ്കണത്തിന്െറ ഉത്തരം എഴു 

ത്തുമുറ കഴിച്ചു വചിട്ടുളതും അതിന്മേല് ചെലുത്താ. 

നുള്ള കോടിക്കഴുക്കോല് കൊതരയുന്നതും കണ്ടപ്പോഠം 



ഉളി പിടിച്ച കൈ ൧൯൭ 

കണക്കില് പിഴ വന്നിട്ടണ്ടെന്നു” അടിയന് അയാളെ 

സ്വകായ്യ്യമായി അറിവിച്ചു. കണക്കു രണ്ടാമതു നോക്കി 

യപ്പോഠം കായും ശരിയാണെന്നു” അയാം സമ്മതിച്ചു. 
അടിയന്െറ നേരേ മുത്താശാരിക്കു വലിഷ സന്തോഷ 
മായി. മൂത്താശാരി അടിയനെ പണിപ്പുരയിലേക്കു 

വിളിച്ചു" ഒരു മോതിരം സമ്മാനം തന്നു. പണിയുടെ 

കാമത്തില് ചിലത്ുക്രടി ആലോചിക്കാനുണ്ടെന്നും 
രാത്രി പുരയ്മുഛല് ചെല്ലണമെന്നും അടിയനോട 
പറഞ്ഞു. അടിയന് പറങ്ങോടനെറ പരയ്മ്രല്ചെന്നു 

വിളിച്ചു. ഒരു മൂത്താശാരിച്ചി കോപ്പന്നല്ലേ'"? എന്നു 

ചോദിച്ചു” അടിയനെ പഠങ്ങോടനന്െറ അടുക്കല് 

കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു” അവഠം തിരിയെപ്പോയി. മൂത്താ 

“ശാരി രണ്ടുനാലു നാഴികന്ദേരം അടിയനോനയും കുപ്പ്യാട്ടി 

ലുള്ളവരേയും വാ ിപ്പറയുന്നതുകേട്ടു് അടിയനു” 

എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. ,എന്നാല് 
ഇനി ഇതൊന്നു വായിച്ചു നോക്കു", എന്നു പറഞ്ഞു 

.ഒരു ഓല അടിയന്െറ കൈയ്യില് തന്നിട്ടു എന്നിക്കു 
സന്തതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഖേദം ഇപ്പയോഠം തിന്നു. 

തിരുമുമ്പാകെ വെച്ചപമാനും വരാതെ രക്ഷിച്ചതിന്നും 
വീട്ടുകാരും ഞാനും തമ്മിലുള്ള സ്റ്റേഹത്തിന്െറ അവ 

സ്ഥയ്യുച്ഛം ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു തക്ക പ്രതിഫലമായി 
തീരുന്നതല്ലെങ്കിലും മറെറാന്നു തല്ല്ാലം ചെയ്യുവാന് 
സാധിക്കുന്നതല്ല” എന്നു പറങ്ങോടന് പറഞ്ഞു. പര 

രങ്ങോടനന്െറ കാലശേഷം അയാളുടെ സകല മുതലു 

കഠംക്കും അടിയനെ അവകാശിയാക്കി നിശ്ചയിച്ചു 



൧൯൮ ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

ടമ്മ ഒരു ആധാരമാണ്” അയാഠ: തന്ന ആ ഓാലക്കു. 

ക്ഷണം. അടിയന് സ്വപ്പും കാണുകയാണെന്നു വിചാ 

രിച്ചു" ഒന്നും മിണ്ടാതെ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നു. “അതുദ്ട 

തപ്പെടാനില്ല. ഞാന് കാലെ നിശ്ചയിച്പിട്ടുകള 

താണു*;” എന്നു പറഞ്ഞു മൂത്താശാരി അടിയനെ 

പിടിച്ചരികിലിരുത്തി. മൂത്താശാരിച്പിയുടെ അസ്ലാദി 
കളില് ചിലരു? അന്നു” അവിടെ എത്തുമെന്നും 
പറഞ്ഞു” അടിയനെ അപ്പോം തന്നെ യാരൂ അയച്ചു. 

അടിയനെ പുറത്തേക്കാക്കിയതു മറെറാരു വാതുക്കല് 

ക്രടിയാണു”. അടുത്ത പിറേരദിവസം തിരിയെ. 

ചെല്ലാമെന്നുള്ള ഉറപ്പിലേക്ക് അടിയന്െറ ഉളിയും 

അവിടെ വെപ്പിച്ചു. ..,൦. 

കുറപ്പു്:-- നീ പുറത്തേക്കു കടന്നപ്പോഠം വാതിലടച്ചതാ 

രാണ്? 

കോപ്പപ൯:-- ആരും അടച്ചില്ല. വാതില് ചാരിയാല് മതി' 

എന്നാണു പറങ്ങോടന് പറഞ്ഞതു്, 

കറല്പൂ:--നി മടങ്ങിപ്പോന്നതു” ആശാരിച്ചി അറിഞ്ഞി 

ട്ടണ്ടോ? 

കോപ്പന്: അടിയനു നിശ്ചയമില്ല. 

കോപ്പപന്െറ വത്തമാനത്തിന്നിടയ്യ ക്രട്െക്കുടെ മുഖം 

വീപ്പിച്ചും നെററി ചുളിച്ചും പൃരികം വളച്ചും പുഞ്ചിരി. 

ക്കൊണ്ടും ഗൌരവം വിടാതെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മമ്മ. 

തുഖാ൯ ഏതായാലും മുഴുവനും പറ് എന്നു പറഞ്ഞു, 



ഉള! പിടിച്ച കൈ ൧൯൯. 

കോപ്പന്: ഇരുട്ട കലശലായിരുന്നതുകൊണ്ടു വരുംവഴി” 

അടിയന് ഒരു ആശാിപ്പുരയ്ക്കല് കേഠിക്കിടന്നു.. 

പുലര്ച്ചയു,,” ആവിടെ വന്നുകേറിയ ചില ആശാരി 
മാര് പറങ്ങോടന്െറ പണിപ്പുര കത്തി എന്നും 
അയാളെ ഒരു ആശാരിച്ചെക്ക൯ കൊന്നു എന്നും 

കൊത്തുവാളം ക്രട്ടരും അവനെ പിടിപ്പാനിറങ്ങിട്ടു 
ണ്ടെന്നും പറയുന്നതു കേട്ടും ഇവര് അടിയനെ അറി 

യില്ല. അടിയന് പരിഭൂമിച്ചു” ഓടിപ്പോന്നു. വിവരം 

സത്യമായി തമ്പുരാനെ അറിയിച്ചു; അടിയനെ ഇന 

കൊന്നാലും കൊള്ളാം തിന്നാലും കൊള്ളാം. ഇതാണു 

കാര്യത്തിന്െറ പരമാത്ഥം, ഇതാണു” ആ ആധാരം, 

മമ്മ: (ആധാരം എടുത്തു നോക്കിട്ടു”) കൊല്ലുവാനുള്ള കാര 

ണവും പൃത്തിയായി, “നിന്െറ മുളി എവിടെ? 

എന്നു ഞാന് ചോദിച്ചെങ്കിലോ എന്നു വിചാരിച്ചു. 

മു൯ന്കരുതലോടുടക്രടി പറത്തെ വാക്കു ഭംഗിയായി. 

കൊല്ലവാനുപയോഗിച്ചു നിന്െറ ഉളി മാത്രം ഞങ്ങം 

ക്ട കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞില്ല. അതു ക്രടി എടുത്തു തന്നേക്കു. 
ഞങ്ങളെ വെവതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട. എന്താ മിണ്ടാ. 

ത്തതു? നിന്നെക്കൊണ്ടു” അതു” എടുപ്പിച്ചുകൊമ്ളാം. 

കുറുപ്പൂശ്ശൂനു” ഇന്നി വല്ലതും ചോദിപ്പ്ാനുടോടാ? 

തല്ക്കാലം ഒന്നുമില്ലെന്നു കുപ്പു മവപടി പഠഞ്ഞു. 

പ്പോോഠം മദമതുരഖാനറെറ ദൂഷ്ടിസൂചിതമായ ആജ്ഞപ്രകാരം 
ശിപായിമാര് കോപ്റ്ുനെ കൈയ്യാമംവെച്ചു കഴിഞ്ഞു. 

കോപ്പന് ഠാണാവിലേക്കു പോകുമ്പേ 00ംകറപ്പിനെറ ഗേരെ. 



൨0 ഒമ്പതാംപാഠപുസ്ലകം 

യുള്ള അവന്െറ പിന്തിരിഞ്ഞ നോട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്െറ മനു 
സ്ത്രില് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സുഖക്കേടിന്നിടയാക്കിത്തിത്മ. 

കോപ്പുനെ കൊണ്ടുപോയതിന്നു ശേഷം കുപ്പ് ത്തു 

“ആധാരം വാങ്ങി തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കുന്നതു കണ്ടു. “കയ്യ 

“ക്ഷരം പറഠങ്ങോടനെറ തന്നെ സംശയിപ്പ്യാന്നില്ല' എന്നു മമ്മ 

തുഖാന് പറഞ്ഞു. 

കറപ്പ: -- ശരിയായിരിക്കാം, പറങ്ങോടനെക്കൊന്നു എന്നെ 

നത്താനിശ്ചയം? 

മമ്മ:---കൊല്ലാതെ കണ്ടു, സ്വന്തം മുതലെല്ലാം അന്യാധിന 

പ്പെടുത്തി അയാഠം അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്തു എന്നാ 

ണോ കറപ്പൃശ്ശൂനെറ ശ്ച. 

ാ കറപ്പ: *നിരുണ്ടെന്നും_ നിലയില്ല ന്നും' പറയുന്നതു 

പോലെ ആയിരിക്കാം എന്െറ സംശയം; പറങ്ങോടന് 

മരിച്ച എന്നു തീര്ച്ചപ്പെട്ടുവോ? 

മ്മ:- പണിപ്പുര കത്തുമ്പോഠം ശവം കരിഞ്ഞ നാററം 

പൊന്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ജനങ്ങാം പറഞ്ഞ 
തിനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചല്ല ഈ സംഗതി തിച്ചപ്പെ 

ടുത്തിയതു”. അവന് കിടന്നിരുന്ന മുറി പരിശോധി 

ല്വപ്പോഠം അവിടവിടെ ചോരത്തുളളികറം കിടക്കുന്നതു 
കണ്ടു. ഒരു ഘനമുള്ള സാധനം (പഠറങ്ങോടന്െറ 

ശവം തന്നെ) വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയ പാടു പണിപ്പുര 

വരെ ധാരാളം തെളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്, കത്തി ദഹിച്ച 

ചാരത്തില് നിന്നു കരിഞ്ഞ മാംസഖണ്ഡങ്ങളും കിട്ടി. 



ഉളി പിടിച്ച കൈ ൨൨0൧ 

പറങ്ങോടന്െറ കയ്യില് കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഇരിസു 

വളയും പിന്നിട പരിശോധിച്ചപ്പോഠം ആആ ചാര 

ത്തില് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പറങ്ങോടനെ ദഹിപ്പിച്ചു 

എന്നുകുളതിനു” ഇതിലധികം തെളിവു ചേണമെന്ന 

തോന്നുന്നില്ല. 
കുറപ്പു”:-ശരി, ഇത സംഗതികളെക്കൊണ്ടു കോപ്പും കറ 

ക്കാരനാണെന്നു” ഉരഹിച്ചുതില് തെഠറില്ല. 
.മമ്മ:-__മുന്പു“ഒന്നു രട്ടെ കുറി ന്ദിങ്ങളുടെ യുക്തി വഴിപിടിച്ചി 

ട്ടാണെന്നു സമ്മതിക്കാം. ഈ പ്രവൃത്തി മറെറാരാറം 

ചെയ്തതാണെന്നു” ഉയഹിക്കുവാനുമ്ള മാഗ്ശം ഞാന് 

കാണുന്നില്ല. ഉണ്ടെങ്കില് പറഞ്ഞുകേട്ടാല് കൊള്ളാം. 
“കറപ്പ: മാര്ഗ്ഗം ഒന്നല്ല ഒമ്പതു വേണമെങ്കില് പറയാം. 

കമുളന്മാ൪ കൊള്ളയിടടുവാന് തരംനോക്കി ന്ദില്ല്യമ്പോ 

ഴായിരിക്കാം കോപ്പന് പുഠത്തേക്കു വന്നതു". ആ 

വാതുക്കല്ക്രുടി അവര് അകത്തു കടന്നു കൊള്ളചെയ്ത്ു 

പറക്കോടനെ കൊന്നു പണിപ്പുരയിലിട്ട തീവെച്ചതം 
കുരുതെന്നുണ്ടോ? 

മമ്മ: _ കൊള്ളക്കാശ്മ പറങ്ങോടന്െറ ശവം ദദിപ്പിച്ചിട്ട 

വല്ല പ്രയോജനുവുമുണ്ടോ? 

കുപ്പു” :--കോപ്പുനു" അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട കാര്യമുണ്ടെമില് 

അതു മററവക്കുമുണ്ടു. 

മമ്മ:---കുവപ്പൃശ്ശൂ൯ ഈ കേസ്സ്റില് എന്നെ സഹായിക്ക 

ണമെന്നു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കല്ലന്യായിട്ടുണ്ടു”. 

പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തെററായ ധാരണ ഒന്നുകൊണ്ടും 



൨൦0൨ ബമ്പതാംപടാപുസ്തകം 

എന്നെ സഫഹായിക്കാനിടയില്ല. രണ്ടുപേരും അവത 

വരുടെ വഴിക്കന്വേഷിക്കുകയാണു നാല്പതു. നിങ്ങ0ം 

നിങ്ങളുടെ കുള്ളനെത്തേടി പിടിച്ചോളൂ. ഞാ൯ 
തല്ക്കാലം കോപ്പ്ുനേക്കൊണ്ടു തൃഛ്ലിപ്പെട്ടുകൊള്ളാം. 

ഇക്കാര്യം മറെറാരു വഴിക്കു സംഭവിച്ചതല്ലെന്നു സ്ഥല. 

ത്തു ചെന്നാല് അറിയാം. 

കാപ്പു--ഞാ൯ അവിടേയ്യക്ഛ തന്നെയാണു പോകുന്നതു”. 

മമ്മ: എന്നാല് കവപ്പശ്ശൂന് കുററസ്ഥലത്തേക്കു നടക്കു. 

കോപ്പുന്നെക്കുണ്ടു വിവരം തിരുമനസ്സറിവിച്ചിട്ട ഞാന്. 
രാണാവിലേക്കു വന്നേക്കാം. 

കുറ പോയതു പറങ്ങോടന്െറ കുടിയിലേക്കല്ല;. 
കോപ്പുനന്െറ് പരയ്ക്യലേക്കാണു”. കോപ്പുന്െറ അച്ഛന്. 
തല്ക്കാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പോയതു” എന്തിനാ 

ണെന്നും എവിടേയ്യ്യാണെന്നും വിവരമില്ലെന്ന്” ആശാരിച്ചി 

പഠഞ്തു. കായ്യയക്കാർ ആശാരിമാരെപ്പുററി ഓരോന്നു പഠ, 

ന്ന കൂട്ടത്തില് പറങ്ങോടനെപ്പുഠഠി ചില ദൂഷ്യങ്ങഠം പഠ. 

യ 

ആശാരില്ലി;-_ അടിയന് പറങ്ങോടനെ ചെറപ്പുംമുതലും 

റിയും. തമ്പുരാനെപ്പോലെ ആവപേ൪ ഒരുമിച്ചു 

ചിത്തപഠഞ്ഞാലും അയാഠം ചെയ്യുന്ന കടുപ്പത്തിന്െഠ. 

കടുമാകാണിയ്യലൊക്കില്ല. കുശ്ുമ്പ്യം കന്ിട്ടും അയാ: 
ഭൂടെ കയ്ക്കില്നിന്ന പോയതേയുള്ളൂ. പണക്കാ 
രനായതുകൊണ്ടു” ആശാരിപ്പുരിഷ മുഴുവന് അയാഠംക്ക്* 



ഉളി പിടിച്ച കൈ ൨൦൩. 

അടിമയാണെന്നാണു” അയാളുടെ ഭാവം. പാവപ്പെ 
ട്ടവരെ ഉപദ്രവിപ്പാന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് വല്ല ജന്തു 

ക്കളെയെങ്കിലും അയാഠാക്കു” ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നക്രടാ. 

അത്ര കഠിനുക്കാരനാണു” ഒആ൭ ദുഷ്ടന്. അടിയനെ 

അയാഠക്കു കെട്ടിക്കൊടുക്കുവാ൯ ആദ യാ നിശ്ചയിച്ചു. 

ആ മഹാപാപി ഇവിടെ കേറിവന്ന അന്നു” അടി 

യനെറ പ്രാവിന്ക്രട്ടിലേക്കും ഒരു കണ്ടന്പൂച്ചുയെ 

കടത്തിവിട്ടു. നാലെണ്ണ്ണത്തിനെ കൊല്ലിച്ചു. അതു" 

അടിയനു സഹില്ചില്ല. അടിയ൯ വായില് വന്ന 

തെല്ലാം പഠടത്തു. അടിയ൯ അയാളൊന്നിച്ചിരിക്കി 

ല്ലന്നു സത്യം ചെയ്തു, അയാം നാണംകെട്ടു പോയ 

തിനെറ ശേഷം കോപ്പുന്െറ അ്ലൂനു് അടിയനെ 

കൊടുക്കാന് നിശ്ചയിവ്വ ദിവസം ആ ചണ്ഡാള൯ 

അടിയങ്ങാംക്കു ഒരു കാഴ്ച കൊടുത്തയച്ചതര” അടിയന് 
തമ്പുരാനെ കാണിക്കാം. 

ഇത്രയും പറഞ്ഞു” അവറം ഒരു പെട്ടി കൊണ്ടുവന്നു 

തുറന്നു. ആ ആശാരിച്ചിയുടെ ഛായ മുഴുവന് തികഞ്ഞി 

ടുള്ള ഒരു പ്രതിമ ശിശുവിനെ പകതി പ്രസവിച്ച സമയം 

രണ്ടു ശ്വാക്കഠം തള്ളയേയും പിള്ളയേയും കടിച്ചുവലിക്കുന്ന 

നിലയില് കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിട്ടുകള ഒരു പണിത്തരമായിരുന്നു 

ആ പെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കാ ഴ്ു്രവ്യം. 

ഇതു കണ്ടപ്പ്പോഠം കുവപ്പൂ മൂക്കത്തു കൈവച്ചുകൊണ്ടു' 

ഇത്രയൊക്കെ കറയുള്ള പറങ്ങോടന് സകല മുതലുകളും 



കാര് ഒ്വതാംപാഠപുസ്ത്കം 

നിന്െറ മകനു കൊടുപ്പാന് ഇന്നലെ തീര്ച്ചപ്പെടുത്തിട്ട 

ണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാല് നിനക്കു ബോഭ്ധയമാകുമോ'” എന്നു 

ചോദിച്ചു. 

ആശംരിച്ചി. -- നാലു" അത്താ്പ്പൂട്ടിണി ഒരുമിച്ചു കിട 

ന്നാലും നാഴി അരി ആ പരമദുഷ്ഠനോടു വാങ്ങി അനു 

ഭവിപ്പാനിടവരാതെ കുററം - പിഴയ്യലേണമെന്നാണു* 

അടിയങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന. 

കായ്യയക്കാ൪ “അതു ശരിയാണു" എന്നു പറഞ്ഞു: അവി 

ടന്നു തിരിച്ചു. “പ്രറങ്ങോടനും ഇവളും തമ്മിലുള്ള വൈരം 

എത്രത്തോളമുണ്ണ്ടന്നു സ്തഷ്ടമായി. ഇന്നലത്തെ കഥ 

ഇവറം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ആശാരിയെ കാണാ 

ത്തതുകൊണ്ടു സംശയിക്കാനും വഴിയുടന്ദു. ആകപ്പാടെ 

കോപ്പുന്െറ പേരിലുള്ള ഉരഹം ബലപ്പെടുകയാണുചെയ്തുതു”. 

പക്ഷെ അവ൯ കുററക്കാരനപ്പെന്നുളള എന്െറ മനസ്സാക്ഷി 

എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നതുമില്ല.?? ഇങ്ങിനെ ഓരോന്നാലോ 

ചിച്ചുകൊണ്ടു കുറുപ്പു കുററസ്ഥലത്തെത്തി. പണ്നിപ്പുരയും 

പറങ്ങോടനെ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോയതായി പഠയുന്ന 

വഴിയും പുരയ്യ്യകവും മനസ്സിരുത്തി പരിശോധിച്ചു മൂത്താശാ 

രിച്ചിയോടു പലതും ചോദിച്ചുനോക്കി. അവഠം മമ്മതുഖാ 

നോടു പഠഞ്ഞിട്ടുളുളതില് ക്രടുതല്കുറവായി ഒന്നും പറ 

ഞ്ഞില്ല. കുറുപ്പു” അഭല്ധ്വാനിച്ചതിന്നുക്ള അന്നത്തെ ദ്ധ! 

ആശാഭംഗം മാത്രമാണെന്നു തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി മടങ്ങി വരും 
വഴി മമ്മതുഖാനെ കണ്ടു. 



ഉളി പിടിച്ച കൈ ൨0൫ 

ഐന്താ കറപ്പുശ്ശുന്െറ കള്ളനെ കണ്ടു കിട്ടിയോ? 

ആശാരിച്ലെക്കനെ വിട്ടയഷ്യ,ട്ടെ" എന്നു മമ്മതുഖാ൯ പരി 

ഹാസമായി ചോടിച്ചതിന്നു ലി) തോന്നിയ 

വിഡ്ഡിത്തമെന്നേയുള്ള " എന്നു മവപടി പറഞ്ഞു സന്ധ്യ 

യോടുക്രടി കറപ്പ വീട്ടില് ചെന്നു ചേന്നു. 
പിഠന്നാഠം മമ്മതുഖാരെറ ശിപായിവന്നു കവുപ്പിനെ 

ഠാണാവിലേക്കു ക്രട്ടി ദരൊണ്ടുപോയി. കവപ്പിനെക്കനണ്ട 

ഉടന്നെ മമ്മതുദ്ധാ൯ “ഇനി ഇക്കായ്യത്തില് നിങ്ങം ബുദ്ധി 

മുട്ടേണ്ടതില്ലു" എന്നു പറഞ്ഞു” കളി എടുത്തു കാണിച്ചു. 

കുപ്പു”:--പിടിയിന്മേല്യം മറവം ചോര പുരണ്ടിട്ടുണ്ടു”. 

പഠങ്ങോടനെ കൊല്ലുവാന് തുപയോഗപ്പെടുത്തിയ 

ആയുധമാണെന്നുണ്ടോ? 

മമ്മ: അങ്ങനെ തന്നെയാണു്. ളി കോപ്പുന്െറയാ 

ണെന്നു” അവന് സമ്മതിച്ചു. അവന്െറ ആവ വിര 

ലുകള കൈപ്പടം ഉുളിയുടെ പിടിയിന്മേല് പതിഞ്ഞു 

കാണുന്നതു പഠറങ്ങോടനെ കൊന്നതു മഠെറാരാളാണെ 

ന്തൂഹിക്കുവാനുകള തെളിവല്ലെങ്കില്, മൂത്താശാരിയെ 

കത്തിക്കൊല്പവാനായി തുപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആയുധ 

മായിട്ടുതന്നെയമണു വിചാരിക്കേണ്ടതു”. ഇതു കോപ്പു 

നെ ധ്ധംബന്ധിച്ചു വിശ്വാസയോഗ്യമായ തെളിവ 

പ്ലെന്നുണ്ടോ? 

കാപ്പ: _.അതിനു രണ്ടുപക്ഷമില്ല. മതിയായ തെളിവു 

തന്നെ. ഇതു” എവിടെ കിടന്നിരുന്ന? ആക്കാണു 

കിട്ടിയതു”? ? 



൨0൬ ഒമ്പതാംപ്പാഠപുസ്തകം 

മമ്മ:__പറക്ങോടന് കിടന്നിരുന്ന മുറിയുടെ തെക്കെ കുട്ടികള 
പ്പടിയുടെ മുകളില്നിന്നു കിട്ടി. എടുത്തതു ഞാന് 

തന്നെയാണ്. 

കവപ്പ്ൂ:.- ഈ ഉളി ഇന്നലെ സസ്ധ്ൃയ്യമുമ്പു് അവിടെ 

ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നു നിങ്ങംക്കറിയാമോ? 

മമ്മ:--(പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊട്ടെ കാറസ്ഥലത്തു പാറാവു 

കാര നില്ല്യമ്പോറം ഠാണാവില് കിടക്കുന്ന കോപ്പന് 

രാത്രിയില് ചാടിപ്പോയി ഈ തെളിവു ശേഖര 

പ്പെടുത്തി എന്നായിരിക്കും കുറപ്പശ്ശൂന്െറ യുക്തി. 
കവപ്പു:--അങ്ങനെ ആലോചിപ്പാനിടയില്ലം എന്നാല് 

ഇന്നലെ ഈ ഉളി ആരും കാണാതിരുന്നതു” എങ്ങനെ 

യാണു 

മമ്മ:--ആരും അത്ര നിഷ്ഠട്രര്ഷിച്ചു നോക്കിട്ടില്ല; അതു 

തന്നെ. 

കവപ്പു:--ഏതായാലും മതിയായ തെളിവു കിട്ടിയതുകൊണ്ടു 

കോപ്പപന്െറ കഥ അവസാനിക്കേണ്ട ഭിക്കുയി. 

ആശാരിച്ചിക്ക്” ഉളിയുടെ കായ്്ത്തില് വല്ല അറിവും 

ഉണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചുവോ? 

മമ്മ: എനിക്കു” ഇനി ആരോടും ഒന്നും ചോദിച്ചറിയേണ്ട 
തില്ല. തിരുമനസ്തരിയിക്കുവാനുള്ള വരിയോല തയ്യാ 

റാക്ടകയായി, കറപ്പന് കള്ളനെ പിടിക്കാ൯ 

ഞാന് പിന്നിടു സഹായിക്കാം. 

കള്ളവരിയും, പുടമിക്കുത്തും, വളവും, ഞെളിവും, 
ചുളിവുമില്പത നെടുനിളത്തിലുള്ള ചളിയ്ക്കിട്ട കരിമ്പന 
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“യോല വാര്ന്നു മുറിച്ചു ഭംഗിയാക്കിക്കെട്ടി വെച്ചിട്ടുളളതില് 
നിന്നു” ഒന്നു വലിച്ചെടുത്തു കൊത്തുവറോം എഴുതിത്തുടങ്ങി. 

കറപ്പ രണ്ടാമതും കുററസ്ഥലത്തേയയ്ഛ തിരിച്ചു. പുരയ്യുക്ഛ 
ചുറവം മൂന്നുവട്ടം നടന്നു” അകത്തേക്കു കടന്നു മുറികളെല്ലാം 

നടന്നു നോക്കി ആശാരിച്ചിയോട രണ്ടാമതും ചിലതു. 

ചൊദിച്ചു. പുരയുടെ ചുററളവും മുറികളുടെ ദീ൪ഘവിസ്തം 

രവും ഭിത്തിവണ്ണ്ൂവും കത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടു് കൂളി കിടന്നി 

രുന്ന കട്ടിഉയ്ക്ല് ചെന്നു പൃറത്തേക്കു നോക്കിയപ്പോഠം 

-കോപ്പ്യന്നേയും കൊണ്ടു മമ്മതുഖാനും ക്രട്ടരും വരുന്നാതു കണ്ടു. 

കായ്റ്യക്കാർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പടിക്കലേക്ക ചെന്നു. 
ഭ്രപഷ്ഠ 

9 ര്യം 

കമ്മ. -- എന്താ മൂത്തകവപ്പിനെറ മുഖത്തു സന്തോഷംകാണ്ട 

ന്നതു"? കള്ളനെ കണ്ടുകിട്ടിയോ? 

കപ്പു": _കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞില്ല. ന്ിങ്ങാം സഹായി 

ച്ചാല് കയ്യോടുക്ൂടി അവനെ പിടക്കാം. 

മമ്മ: എനെറ കവപ്പശ്ലന് വയസ്സകാലത്തു കള് പറയാ 

തിരിക്കു. കുട്ടികഠംക്കു പിഴഷ്ല്യണ്ടേ? 

കറപ്പ": നിം സഹായിച്ചില്ലെ്കില് പിഴ തന്നെയാകും. 
നിര്ദ്ദോഷിയെ കുററപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഉത്സാഹം 

നിത്തിവെച്ചു ഞാ൯ പറയുന്നതു കേട്ടില്ലെങ്കില് 
പിന്നിട പശ്ചാത്താപത്തിന്നിടവരും. 

കറുപ്പിനന്െറ പ്രകൃതം മാറിക്കുണ്ടപ്പേംഠം മമ്മതു 

ഖാനെ ഹാസ്യം ഒന്നു ശമിച്ചു. അവര് വഴിപ്പെട്ടു എന്നു 

കണ്ടു കവച്പു" അവരെ ഒരു മുറിയിലേയ്യുച്ഛ കൊണ്ടുപോയി 



൭൨0൮ .ഒമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

ചിലതെല്ലാം പഠഞ്ഞേല്പ്പിച്ചു. കറുപ്പിനെ കല്പ്പന 

പ്രകാരം മൂത്താശാരിച്ചിയെക്കൊണ്ടെ രട്ടുകെട്ട വയ്യല്ലോ 

ചുമപ്പിച്ചു പറങ്ങോടനെറ മുറിയില് കടത്തി ഇടുവിച്ചു. 

ഒരു ശിപായിപോയി രണ്ടുകടം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു. ഈ 

കളിവട്ടം കണ്ടപ്പ്യോഠം മമ്മതുഖാന് കോപത്തോടുക്രടി 

4*്ആൃരായാലും വക്തിരിവു ക്രടാതെ പ്രവത്തിച്ചാല് പട്ടാണി: 

മാര് ക്ഷമിക്കയില്ല? എന്നു പറഞ്ഞു പുറത്തേയ്യക്ച പുഠപ്പെട്ടു. 

കുരല്പൂ*:. ദേഷ്യപ്പെടരുത്, കുറച്ചു തീ കരടി കിട്ടിയാല്. 

എല്ലാം തയ്യാറായി. 

മമ്മ: മതി, മതി, ഞങ്ങം പികമ്ളര്കളിക്കുളളവ൪ അല്ല... 

അങ്ങു തിരുമനസ്സിലെ സേവനാണെങ്കിലും സക്കാര്. 

ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അവമാനിക്കുന്നതു” അവിടേയയ്ഛ രസ 

മാവില്ല. 

കുറപ്പു:---പതുക്കെ പറയാതിരുന്നാല് കായ്ക്ുത്തിനു തരക്കേ. 
ടൂണ്ടു. ചില സക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാക്ള മാനാപ 

മാനം ഇന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാകുന്നതു ചിലപ്പ്യോഠം 

കായും കഴി്തൊിട്ടായിരിക്കും. ഇക്കായ്യത്തില് ഞാന്. 
പ്രവത്തിച്ചുതു മാനമൊ അപമാനമൊ എന്നു കല, 

ക്രടി ക്ഷമിച്ചാലറിയാം. 

മമ്മതുഖാന് പുറത്തേക്കവെച്ച കാല് അകത്തേക്കു 

തന്നെ വലിച്ചു. തീ ഇപ്പാഞ്ഞിട്ടു കള്ളനെ കിട്ടാതിരി 

ക്കേണ്ട?” എന്നു പറഞ്ഞു കുപ്പ്ായത്തിനെറ കീശയില് നിന്നു” “ 

ഒരു തീപ്പെട്ടി എടുത്തു കുവപ്പിന്െഠ മുമ്പിലേക്കിട്ടു. 

| 
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കറപ്പ വൈക്കോലില് തീ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മൃത്താ 

ശാരി്വിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. “പറങ്ങോടനെ കൊന്ന 

കായ്ക്ുത്തില് വൈക്കോലിട്ടു ചൂടുവാന് തീര്്യാക്കിട്ടുണ്ടു”. 

അതു ക്രടാതെ കഴിക്കേണമെദ്കില്“ അയ്യ്യോ! പുര തീപിടിച്ചു" 

എന്നു” ആത്തസ്വരം പുറപ്പെടുവീക്കുന്നതു കേട്ടു കോംപ്പിച്ചു 
തിരുമനസ്സ്ിലേയ്ക കരുണ തോന്നിയാല് നി പിഴച്ചു; 

അല്ലെ്കില് ദഹിച്ചു.” കായ്ക്യക്കാർ പഠയുന്നതു കേട്ടു ഭയ 
പ്പേട്ടു” അവറം നിലവിളി ക്രട്ടിത്തുടങ്ങി. വൈക്കോല് “ചടു 

പിട" പൊട്ടിക്കുത്തുന്നതിനിടയ്യച് കതകു തമള്ളിത്തുറക്കുന്ന 
ശബ്ദുത്തോടുക്രടി ചുമരിന്െറ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്നു പിളന്൯ 

പണിപ്പുരയില് ദഹിച്ച പറങ്ങോടന്െറ സ്വരൂപം അവിടെ 

പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടു 

കറപ്പ” ഇതാണു പണിക്കാരന്െറ പണി; ഇവനാണ് 

എന്െറ കള്ളന്” എന്നു പറഞ്ഞു കോപവും നാണവും 

അത്ഭുതവും എട കലന്നു കളിക്കുന്ന മമ്മതുഖാനെറ മുഖ 

ത്തേക്കൊന്നു നോക്കി. “പഴയ ബുദ്ധിക്കു” ആഴം ക്രടും,അങ്ങു” 
അമാനുഷ൯തന്നെ” എന്നു മമ്മതുഖാ൯ കുറപ്പിനോടും 

“എടാ മുഷ്ഠാ! കറപ്പശ്ശൂ൯ ഈ ദിക്കിലില്ലാതിരുന്നുവെയില് 

നി ഒരു നിരപരാധിയുടെ പ്രാണനെ അന്യായമായി നശി 
പ്പിച്ചുകളയുമായിരുന്നുവല്ലോ മഹാപാപി!” എന്നു പറങ്ങോ 

ടനോടും പറഞ്ഞു. 

കറ്പൂ";-- പറങ്ങോട! അവസാനം നി തന്നെ നിന്െറ 

പേരിനെ യഥാര്ത്ഥമാക്കിത്തിത്ര്ും “മുളി പിടിച്ച 



ത... 

൨൧൧ ടമ്പതാംപാഠപുസ്തകം 

കയ്യു" ഏകദേശം കോപ്പുന്െറ കൈപ്റൂടത്തോടു - 

ഒത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ചെക്കനു” എടത്തുകയ്യാണു 

സ്വാധിനമെന്നു നീ മനുസ്സിലാക്കാഞ്ഞതു വിഡ്ധ്ഡ്മി 

ത്വമായിപ്പോയി. 

പരങ്ങോട൯: തമ്പുരാനെ! അടിയന് അവനെ കല്പ്പിച്ച 

കരട്ടി ഉപദ്രവിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചില്ല, ഒരു നേരം 
പോക്കു കാണിച്ചുവെന്നേയുള്ളൂ. 

മമ്മ:-_-നേരംപോക്കോ കായ്യയമോ എന്നു വഴിയെ അറിയാം, 
എടോ! കോപ്പുന്െറ കയ്യാമം ഉരി ഈ ചേട്ടയുടെ 

കൈക്കുറപ്പിക്കു. കറപ്പശ്ശൂനു" ഇ ദ്രോഹി ഇതിനക 

ത്തിരുപ്പുണ്ടെന്നു" എങ്ങനെ മനസ്സിലായി. 

കപ്പു": ഉളിപിടിച്ച കയ്യ” മതിയായ തെളിവാണെന്നു 

നിങ്ങാം പറഞ്ഞതു ഞാനും സമ്മതിച്ചില്ല? എന്െറ 
സമ്മതം മറെഠാരുവഴിക്കായിരുന്നു.ഇന്നാലെസന്ധൃയ്ു്' 

ആ ഉളി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു” എനിക്കു 

നിശ്ചയമുണ്ടു൦. ഞാന് കുററസ്ഥലം പരിശോധിക്കു 

മ്പോഠം ഒരിടവും നോക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്ന പതിവില്ല. 

കോപ്പന് എടവനാണെന്നു ഞാന് അവനെക്കണ്ട 

പ്പോഠം എനിക്കു തോന്നി. അവന് മുഴക്കോല് വലത്തു 

കയ്യിലാണു പിടിച്ചിരുന്നതു”. സംസാരത്തിന്നിട 
യ്ലള്ള കയ്യാംഗ്യംകൊണ്ടു' എന്െറ സംശയവും തീന്ന; 

കോപ്ല്യനു” ആവ വിരലുള്ളതു വലത്തെ കയ്ത്കുടത്തി 

ന്മേലല്ലേ; അസ്വംധിനമായ കൈകൊണ്ടു” ഒരുവനെ 

മമ 



ഉളി പിടിച്ച കൈ ൨൧൧ 

കുത്തിക്കൊല്ലില്ലെന്ന വിചാരിക്കരുതേ? ഉളിയില് 

പതിച്ചിട്ടുമമ , കൈപ്പൂടം ശ്രിത്രിമമാണെന്നു തീര്ച്ച 

പ്പെടുത്തി. ഈ പണി പററിച്ചതാരാണെന്നാലോ 

ചിച്ഛു. ഈ പുരയുടെ പുവതത്തേക്കുള്ള വാതില് മാത്രമെ 

തുറന്നിട്ടുട്ടായിരുന്നുള്ള എന്നും പാറാവുകാര് രാത്രീ 

ഉറങ്ങിട്ടില്ലെന്നം തീര്ച്ചയായി പറയുന്നു". ആശാരി 

ച്ിക്കു' ഉളിയിരുന്ന സ്ഥലം എത്തില്ല. ആകപ്പാടെ 

വിട്ടിന്െറ ഉമ്ളില് കള്ളനുണ്ടെന്നു നിശ്ചയിച്ഛൂ. 

പിന്നെ സ്ഥലം കണ്ടെപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമായി. പുര 

യുടെ ദീ൪ഘവിസ്ത്ാരവും മുറികളുടെ ദീര്ഘവിസ്ക്രാരവും 

ക്രടി നോക്കിയപ്പ്യോഠം വീതിയില് ഒരുക്കോല് ഉള്ളൂ 

കുറവായി കണ്ടു. സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയതില് രമ 

എടഭിത്തികളുടെ നടുക്കു” ഒരു ചെറിയ മുറിയാണെന്നു 
മനസ്സിലാക്കി. വായു സഞ്ചാരത്തിന്നു പറുതില്ലെങ്കില് 

ആം അകത്തുണ്ടാഷമോ എന്നു സംശയമായി. 

തട്ടിന്പുറത്തു കേറി നോക്കിയപ്പയോഠം ആ സംശയവും 

തീര്ന്നു. 

മമ്മ; അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു. വൈക്കോലും തിയും 

വെള്ളവും എന്തിനായിരുന്നു? 

കറപ്പ: നിങ്ങറം എന്നെ കളിയാക്കിയില്ലേ? അതിനു 
"പകരം ഒന്നു കളിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. പറങ്ങോട 

നോടു” ഒന്നുകൂടി ചോദിപ്പാനുണ്ടു്, അദങ്ങാ്ടു പോകാം. 

൧ 

( റ 



ര് 
ള് 

മ്പതാംപാഠപുസ്തകം 1; 
॥ 

ലല കുറ്റം പഠങ്ങോടനേറയും മറവം അട 

॥. ക്കലേക്കു ചെന്നു. ചോരയ്യച്ഛാ മാംസത്തിനും ക്രടി എന്തു 

(ന്തുവിനെയാണു: ഹിംസിച്ചതു” എന്നു കറപ്പ ചോദിച്ച 

യ ന്ന പറങ്ങോടന് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതു കങ്ട്ടു. 

ഗ് തിരുമുമ്പാകെ വെച്ചു തീരുമാനിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു് എല്ലം , 

ല് വരും കരിക്കാട്ടേക്കു തിരിച്ചു. . ഇതിന്നിടയ്യ്ഛ്* “തമ്പുരാന് 
7 ഭീ൪ഘായുസ്സായിരിക്കണേ എന്നുള്ള കോപ്പപന്െറ പ്രാത്ഥന 

സഹസ്്രാവൃത്തി കഴിഞ്ഞു. 










