
കേരള പാഠാവലി 
മലയാളം 

് റല രം ി നി ഴി ഥ് 





ി 

കേരള പാഠാവലി 

മലയാമകൂും 

സ്റാന്ഡേരഡു ി 

1964 

പ്ര കം 

100" 
വില: 753 നയാ പൈസ 

പര് 



പ്രതിജ്ഞ 

ഭാരതം എന്റെ നാടാണു”. എന്റെ സഹോദരീ 
സഹോദരന്മാരാണ് എല്ലാ ഭാരതീയരും. ഞാന് 
എന്െറ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന. അതിന്െറ സമൃ 
ദ്ധവും വിവിധവുമായ പരമ്പരാഗത സമ്പത്തില് 
ഞാന് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ആആ സമ്പത്തിനു” 
അഹനാകുവാന് ഞാന് എപ്പോഴും ത്രമിക്കുന്നതാണു”. 

എന്െറ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങ 
ളെയും ഞാന് ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും 
ചെയ്യും. എല്ലാവരോടും ഞാന് വിനയത്തോടു 
കൂടിയേ പെരുമാറുകയുള്ള. എല്ലാ ജീവികളോടും 
ഞാന് ദയാലവായിരിക്കും. 

എന്െറ നാട്ടിനും നാട്ടകാക്കും ഞാന് എന്െറ 
സേവനം സമര്പ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ യോഗക്ഷേമ 
ത്തിലും ഐശ്വരൃത്തിലും മാത്രമാണു” എന്െറ 
സുഖം. 

൭ 
2൦ ൫0൦൮൩൩൦൧ ൨3 1 ൦൦൭1൭. 

1964 

ട് ച! വിഷ എ ച 



നി 

പി 

കി 

പാഠവിവരം 

പാഠം 

1. പ്രാത്ഥന (പദ്യം) 
2. കാക്ക 

8, നബിയുടെ ദയ 

4. പൂമ്പാററ (പദ്യം) ച 

൭. വേണ്ടതു വേണ്ടപ്പോറം തോന്നണം 

6. ആടു” റ 

7. പാണ്ടനും കാടനും വെള്ളവും (പദ്യം) 

8. വാക്കു പാലിച്ചില്ലെങ്കില് ! 

9. വിളക്കുക€ം 

10. മഴവില്ലു” (പദ്യ) 

11. ഭീമനു നമല്ലൊരൂണ് 

19. കണ്ണണ്ടായാല് പോരാ, കാണണം 

18. മാവേലി നാടുവാഴചമ്പോം (പദം) ... 

14. വാല്മീകി 

15. കുറവും കുററവും (പദ്യ) 

16. വിമാനം 

17. പുതുമഴ (പദ്യം) 

18. ആരാണു കൂടുതല് മടയന് ? 

11 

16 

20 

1 

25 

80 

82 

8 

2 

48 

49 

93. 

൭൭ 



11 

പാഠം. പുറം 

29. . ആരോഗ്യം ഉ; റ . 60 

20. ഉറിയില് തുങ്ങിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പ്രദ്യ) 64 

21. ഹിംസിക്കരുതു? ് റു 

29. ഗോപിയുടെ കത്തു? ന ക 

28. ബാലലീല (പ്രദം) ര് 

24, യഥാത്ഥ ഭക്ഷന് പ 

95. ചിത്രശലദം .... 84 

26. പാഠശാല (പദ്യം) യ് 

27. നെല്ല" ര. 

28. വിദ്യാധനം (പദ്യം) .ം 06 

29. ദുര മുത്താല് കരയും 07 ., 

80. പൂക്കാലം (പദ്യം) ..ം 104 

81. ഇരുമ്പു 5 



[1 

പാഠം 

പ്രാത്ഥന 

പകലിന് വെട്ടവുമായിട്ടെന്നും 
പകലോനെത്തും പതിവായി. 
രാത്രിയിലോ കൈത്തിരികളമായി 
ത്താരകളെത്തും വരിയായി. 

മലയും കാട്ടം പുഴയും കടലും 
കലരും ഭൂമിയിലൊരുപോലെ, 
വെയിലും മഴയും മഞ്ഞും നിറയും 
നാളുക€ം പുലരും വഴിപോലെ. 

തളിരും പൂവും ഫലവും പ്രകൃതിയി- 
ലണവു കാലം തെററാതെ, 
അവയുടെ നിറവും മണവും രുചിയും 
നാമറിവു കുറവില്ലാതെ. 

' ആരാണീവകയെല്ലാം മുറയായ് 
ചേരാന് കാരണമ തുപോലെ ! 
തരാണീവകയെല്ലാഠം നമ്മ€ം- 
ക്കേകുവതിങ്ങനെയൊരുപോലെ ! 

ആ ജഗദീശനെ രാവും പകല്യം 
താണുവണങ്ങുന്നീ ഞങ്ങ ; 
ഇനിയും കരുണ ചൊരിഞ്ഞീടാന്, സ്തൃതി 
ചെയ്വൂ ബാലകരാം ഞങ്ങ. 

സോമന് 



പാഠം 

ക്കാക്കാ 

കാക്കയെ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കും. എന്നു 
വച്ച്, എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പക്ഷിയാണ് 
കാക്ക എന്നു വിചാരിക്കരുത്. സിംഗപ്പരില് 
കാക്ക ഇല്ലത്രെ. കേരളത്തിന്െറ പടിഞ്ഞാറു 
ഭാഗത്തു” അറബിക്കടലില് കിടക്കുന്ന ലക്ഷ 
ദ്വീപുകളില് പലതിലും കാക്ക ഇല്ല. 

നമ്മുടെ നാട്ടില് സാധാരണമായി രണ്ടുതരം 
കാക്കകളെ കാണാം. മുഴുവനും കറുത്തത്” ഒരു 
വക. കഴുത്തില്മാത്രം പുകനിറമുള്ളതു് മറെറാരു 
വക. ഈ ഇനത്തിലുള്ള കാക്കഷ്കതു' വലുപ്പം 
കുറച്ചു കുറവായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ഇനം 
കാക്കയെ “ബലിക്കാക്ക' എന്നു വിളിക്കുന്നു. 
കഴുത്തിനു നിറം മങ്ങിയ വറ്റത്തിന്” “പറയന് 
കാക്ക" ന്നും “കോവതിക്കാക്ക" ന്നും പേരു ൨൭ ) 
കളുണ്ട്. 

കാക്കയുടെ കാലുക€ം സൂക്ഷിച്ചനോക്കുക. 
നന്നാലു വിരലുകളാണ്” ഓരോ കാലിലും 
അവയ്കുള്ളതെന്നു കാണാം. ഇവയില് മുന്നു 
വിരല് മുമ്പിലും ഒന്നു് പിന്നിലുമാണു്. കാക്ക 
യുടെ ചാടിച്ചാടിയുള്ള നടത്തം നോക്കിയി 
ണ്ടോ? അതിന്റെ കാലുക?ംക്കു” നല്ല ബലമുണ്ട്. 
കൊക്കിനും നല്ല കരുത്തുണ്ട്. കൊക്കിന്െറ മുക 
ളില് ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ടാണ്” നാസാ 

& രമാല ട് 



ിി 

ദ്വാരങ്ങം. അവ, മുന്നോട്ട തള്ളിനില്ല്ന്ന പൂട 
ക0ംകൊണ്ടു്” മിക്കവാറും മൂടിയിരിക്കുന്നു. കാക്ക 
യുടെ നോട്ടം ്രദ്ധിച്ചിട്ടണ്ടോ? തല ഒരുവശം 
ചരിച്ചുപിടിച്ചാണു്” അതു നോക്കുന്നത്. 

വിടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലാണു” കാക്കകളെ 
സാധാരണമായി കാണുന്നതു്. എച്ചിലും മറവ൮ം 
കൊത്തിത്തിന്ന് അവ ജീവിക്കുന്നു. സസ്യവും 
മാംസവും എന്നല്ല, തിന്നാവുന്നതെന്തും കാക്ക 
തിന്നും. എന്നാലും മാംസത്തോടാണ്” അതിന് 
കൂടുതല് ഇഷ്ടം. ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നതില് 
കാക്ക കാണിക്കുന്ന കൌശലവും ധൈയുവും 
നിങ്ങര്ം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയിട്ടണ്ടോ ? നമ്മുടെ 
പരിസരങ്ങ്ം വൃത്തിയാക്കുന്നതില് അവയ്ക്ക് 
വലിയ പങ്കുണ്ട്. 

ചില പക്ഷികളില് ആണിനെയും പെണ്ണി 
നെയും കണ്ടാല് പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാം. 
പൂവന്കോഴിക്കും പിടക്കോഴിക്കും തമ്മില് 
വലിയ വൃത്യാസമണ്ടല്ലോ. എന്നാല് ആണ് 
കാക്കയേയും പെണ്കാക്കയേയും ആകൃതി 
കൊണ്ടു തിരിച്ചറിയാന് വിഷമമാണ്. 

നിങ്ങളില് പലരും കാക്കക്കൂടു കണ്ടിരിക്കും. 
കാലവഷം തൃടങ്ങുന്നതിനുമമ്പു” ക്രൂടുകെട്ടാനുള്ള 
കോലാഹലം തുടങ്ങും. മേയ് മുതല് സെപ്തമ്പര് 
വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ്” അതു മുട്ടയിട്ട” 
കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളത്തിയെടുക്കുന്നതു്. പൊക്ക 
മുള്ള തെങ്ങിന്റെയും മാവിന്റെയും മററും മുകളില് 
ചുള്ളിക്കമ്പുക€ം അട്ടക്കി കാക്ക ക്രൂടുകെട്ടുന്നു. 



4. 

കൂടിന്െറ മദ്ധ്യഭാഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അവിടം 
ചകരിനാരും മററും വിരിച്ച മൃദുവാക്കും. പെണ്, 
കാക്ക ഒരുതവണ നാലഞ്ചു മുട്ടയിടും. അവയുടെ 

നിറം നീലയോ ഇളംപച്ചയോ ആയിരിക്കും. 
ഈ മുട്ടകളെ ഉണക്കച്ചുള്ളികര്ംകൊണ്ടു്' ആത , 
അമ്മ മുടിവയ്ക്ം. മുട്ടയില്നിന്നു പുറത്തു വരു 
മ്പോ€ം കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണ്” മിഴിഞ്ഞിരി 
ക്കയില്ല. ഉടലില് തൂവലും കുറവായിരിക്കും. 

കുഞ്ഞിന് കാക്ക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതു 
കാണാന് നല്ല രസമണ്ട്. വിശക്കുമ്പോ?ം കുഞ്ഞു 
ങ്ങം കൊക്കു വിടുത്തി, ചിറകു വിറപ്പിച്ചു, ദയ 
നീയമായ സ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. അവയുടെ 
ആത്തിയും മാതാപിതാക്കര്ാക്ക്” അവയോടുള്ള, 
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വാത്സല്യവും കാണേണ്ടതാണ്. കാക്കയ്ക്കും 
' തന്കുഞ്ഞു പൊന്കുഞ്ഞുതന്നെ. അവയുടെ വറ്റ 
സ്നേഹം പ്രസിദ്ധമാണ്. ശത്രുക്കളെ അറ 
കൂട്ടം ചേന്ന് ഉപദ്രവിക്കും. തം 

കാക്കയുടെ ക്രട്ടിലാണത്രെ പെണ്ക്യില് 
മുട്ടയിടുന്നത്. അതു വലിയ കാശലമാണു് 

. എന്നായിരിക്കാം കയിലിന്റെ വിചാരം. കാക്ക 
യാകട്ടെ, കുയില്ക്കുഞ്ഞിനെ തന്െറ കുഞ്ഞാ 
ണെന്നു കരുതി വളത്തുന്നു. പാവം! കയില് 

 ക്കുഞ്ഞാകട്ടെ, കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രൂട്ടില്നിന്നു 
പുറര്ത്തേ്കുയ തള്ളിയിട്ടം മററും ഉപദ്രവിക്കുന്നു. 
മാത്രമല്ല, കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരത്തില് 
അധികഭാഗവും അപഹരിക്കുകയും ചെയുന്നു. 

. ചിറകു മുററുമ്പോം ഈ സമത്ഥന് ““രൂഹു, 
കൂഹു'' എന്നു കാക്കകളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്” 

' പറന്നുകളയുന്നു. 

അഭ്യാസം 

1. താഴെക്കാണുന്ന വാക്കുകര്ംക്കു പകരം ഈ പാഠ 
ത്തില്നിന്നു പഠിച്ച വാക്കുകഴം എഴുതുക:-- 

(൨) വിരോധിട 
(൪) തന്െറ ക്ൂട്ടത്തില്പ്പെട്ടവരോടുള്ള 

സ്നേഹ 

(൫) ദയ തോന്നത്തക്കട 
(4) മുക്കിലെ ദ്വാരങ്ങഴാ -- 
(൪) മോഷ്ടിക്കുക -- 
(6) ചുററുമുള്ള സ്ഥലം ടട 

(7) ശരീരം ട 
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8. വരയിട്ട സ്ഥലത്തു? എന്താണു എഴുതേണ്ടതു"?-_ 
കുയില് ““___ എന്നു ക്രവുന്നു. 
കാക്ക “പ.” എന്നു കരയുന്നു. 

83. (1) കാക്കയെക്കൊണ്ടു? മനുഷ്യര്ക്കും എന്താണു? 
ഉപകാരം ? 

(11) മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടു” കാക്കയ്ക്കും എന്താണു 
ഉപകാരം? 

പാഠം 3 

നബിയടെ ദയ 

അറേബ്യയില് മക്ക എന്നു പ്രസിദ്ധമായ 
ഒരു നഗരമുണ്ട്. അവിടെ വളരെക്കാലം മുമ്പ" 
ഒരു ദിവസം ഒരു ഉത്സവം ആഘോഷിക്കയായി 
രുന്നു. നഗരം മുഴുവന് ഉത്സവത്തിന് അണി 
ഞ്ഞൊരുങ്ങി. എവിടെയും ഉത്സാഹവും സന്തോ 
ഷവും കാണാമായിരുന്നു. തെരുവുകളില് കുഞ്ഞു 
ങ്ങാ ആത്തുവിളിച്ചു' ഓടിച്ചാടിക്കളിച്ചു. മോടി 
യായി ഉടുത്തൊരുങ്ങി ആളകം പള്ളിയിലേയ്ക്കു 
പൊയ്യഷ്ത്തോണ്ടിരുന്നു. 

അന്ന്” ഈ ത്തഘോഷങ്ങളിലെങ്ങും പങ്ക 
കൊള്ളാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. 
ആ പെരുന്നാളില്പ്പോലും അവന്” വയര് 



നിറയെ ആഹാരം കിട്ടിയില്ല. അവന ഉട 
ക്കാന് ഒരു കീറത്തുണി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരു 
ന്നുള്ള... പള്ളിയിലേയ്ക്ുപോയ ത്തളകളെ 
നോക്കിക്കൊണ്ട്” അവന് വഴിയരികിലിരുന്നു. 
അവര് അണിഞ്ഞിരുന്ന വസ്തൂങ്ങറാക്ക്' എന്തു 
ഭംഗി ! കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ്പുകര്ാക്കു' എന്തു 
നിറം! എന്തു തിളക്കം! തന്റെ ദാരിദ്ര്യമോത്തു് 
അവന്െറ മുഖം വാടി; കണ്ണുകര്ം നിറഞ്ഞു. 
ആവന് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ 
മുഹമ്മദു നബി ക്ൂട്ടരുമൊത്തു” തത വഴി വന്നു. 
അദ്ദേഹം ആ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അടുത്തു 
ചെന്ന് വാത്സല്യപൂവ്വം തലോടിക്കൊണ്ട്” 
ചോദിച്ചു :-- 

“കുഞ്ഞേ എന്താണു നിന്െറ മുഖം വാടി 
യിരിക്കുന്നതു” ? ഇന്നു പെരുന്നാളല്ലേ? നീ 
കുളിക്കയോ ഉടുപ്പു മാറുകയോ ഒന്നും ചെയ്തി 
ല്ലല്ലോ 1? 

കുട്ടി എനിക്ക് ഉടുപ്പു ഒന്നും ഇല്ല. 
തരാനും ആരുമില്ല. അമ്മയുമില്ല, അച്ഛനുമില്ല. 

ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോം ആ കുട്ടി കരഞ്ഞു 
പോയി. അതുകണ്ടു” നബിയുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു. 
അദ്ദേഹം ദയാപൂവ്വം അവനോട പറഞ്ഞു :-- 
“അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലെന്നു നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. 
ഇന്നുമുതല് ഞാനാണു നിന്റെ അച്ഛന്. എന്റെ 
ഭായൂു ആയിഷ നിന്റെ അമ്മയും. നിന്റെ സങ്കടം 
കണ്ടുകൊണ്ട്” ഞാന് എങ്ങനെ പെരുന്നാര്ാം 
ത്തൃഘോഷിക്കും 
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നബി ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു” വീട്ടി 
ലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോയി. കഥയൊക്കെ അദ്ദേഹം 
ആയിഷയോടു പറഞ്ഞു. അവര് വാത്സല്യ 
ത്തോടുക്രടി ആ കുഞ്ഞിനെ. കള വയറു 
നിറയെ ആഹാരം കൊടുത്തു. ദംഗായുള്ള വസ്ത്ര 
ങ്ങളും അണിയിച്ചു. അവന്െറ മുഖത്തു” ആന൯ം 
തെളിഞ്ഞു. മുഹമ്മദിനും അളവററ ആനന്ദ 
മുണ്ടായി. അദ്ദേഹം കുഞ്ഞിനെ തോളിലേററി 
ക്കൊണ്ട്” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു :-- 

“ആയിഷേ, എന്തൊരു നല്ല പെരുന്നാളാ 
ണിന്നു ! ഈ മകന്റെ സന്തോഷം എന്നെ എത്ര 
മാത്രം ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നോ! ഇവനെയും 
കൊണ്ടാണു്” ഇന്നു ഞാന് പള്ളിയിലേയ്കു 
പോകുന്നതു്." 

മഹാനായ നബി ആ കുഞ്ഞിനേയും 
തോളില് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട്” പള്ളിയിലേയഷ്കു 
തിരിച്ചു. ഇതു കണ്ടവരെല്ലാം നബിയുടെ ദയയെ 
പുക്യ്ി. 

അഭ്യാസം 

1, (൪) താഴെക്കാണുന്നവയ്ക, പകരം ഈ പാഠ 
ത്തില്നിന്നും പഠിച്ച വാക്കുകം എഴ 
തുക :-- 

വാത്സല്യൃത്തോടുക്രടിട 

ദയവോടുക്രടിട 

(വാത്സല്യപൂവ്വം, ദയാപൂവ്വം എന്ന വാക്കുകം 
ഓമ്മിക്കുക.) 

ടി 

ന്ത്യ 
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(൮ ഇതുപോലെ താഴെക്കാണുന്ന ഓരോന്നിനും 
പകരം ഒററവാക്കു്” എഴുതുക :-- 

ആദരവോടുകൂടി 
. ബഹുമാനത്തോടുക്ൂടി--- 
ട് വിനയത്തോടുക്രട।-- 
സ്നേഹത്തോടുക്രടി-- 

2. പട്ടണം, ദുഃഖം എന്നി വാക്കുകര്ാക്കു പകരം 
നിങ്ങര്ം പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുക€ം എഴുതുക. 

3. വിട്ടുകളഞ്ഞ അക്ഷരം ചേക്കുക :_ 
വാ--ല്യം ; ദാരി-, ; ആ--ഷം. 

4, (൮ ഏതു പട്ടണത്തില് നടന്ന കഥയാണിതു? ? 
(൪) ആ കുട്ടി കരഞ്ഞതെന്തിനു? ? 
(ധ) നബി കുട്ടിയുടെ സങ്കടം എങ്ങനെയാണു 

തീത്മതു? 

5. ആ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്കും ഈയ പാഠത്തില് ഒരു 
പേരു കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങര്ാക്കു ഒരു 
പേരിടാമോ ? 

ന്തി 

പാഠം 3. 

പ്ൃയ്വാററ 

കട്ടി:--ഈ വല്ലിയില്നിന്നു ചെമ്മേ-_പൂക്കര്ം 
പോവുന്നിതാ പഠറന്നമ്മേ ! 

അമ്മ:--തെററി നിനക്കുണ്ണി, ചൊല്ലാം -നല്പ്പു.- . 
മ്പാററകളല്ലേയിതെല്ലാം ? 

കുട്ട:-മേല്ല്മേലിങ്ങിവ പൊങ്ങി_വിണ്ണില് 
നോക്കമ്മേ, യെന്തൊരു ഭംഗി ! 



അയ്യോ! ടിപി 
വയുയെനിക്കു പറപ്പാന് ! 

അമ്മ:-_തആകാത്തതിങ്ങനെയെണ്ണി---ചുമ്മാ 
മാഴ്കൊല്ലേയെന്നോമലുണ്ണി | [ 
പിച്ച നടന്നു കളിപ്പു--നീയി- 
പ്പിച്ചകമുണ്ടോ നടപ്പു? 

കുട്ടി:-_അമ്മട്ടിലായതെന്തെന്നാല്--ഞാനൊ- 
രുമ്മതരാമമ്മ ചൊന്നാല്. 

അമ്മ:--നാമിങ്ങറിയുവതല്ലം--എല്ലാ- 

മോമനേ, ദൈവസങ്കല്പം. 

[എന്.കുമാരനാശാന്െറ ““പുഷ്ണവാടി”” എന്ന കൃതി 

യിലുള്ള “കുട്ടിയും തള്ളയും "” എന്ന കവിത 

യാണു് ** പുമ്പാററ”” എന്ന പേരോടുക്രടി മുക 

ളില് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു”. 

6 

കം 

ര്യ 
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അഭ്യാസം 

1. ഈ പാഠം നിങ്ങം അഭിനയിക്കണം. ഇതിലെ 
വരികം തന്നെ ചൊല്ലണം. 

2. ഈ കവിത താരാട്ടുമട്ടിലാണു?. കുഞ്ഞുങ്ങളെ 
പാടി ഉറക്കാന് പററിയ മട്ടാണിതു?. ഇതു 
പോലെ മററു വല്ല താരാട്ടുകളും നിങ്ങം 
പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? 

3, അമ്മയ്കു കഞ്ഞിനോടു്വലിയ വാത്സലൃമാണ്. 
എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാണു” കുഞ്ഞിനെ വിളി 
ക്കുന്നതു” 2 (ഉണ്ണീ, ഓമനേ.) 

4, നിങ്ങര്ാക്കു ചിറകണ്ടായിരുന്നെങ്കില് നിങ്ങ?ം 
എന്തൊക്കെ ചെയുമായിരുന്നു ? 

പാഠം 

വേണ്ടതു വേണ്ടപ്പോഠാ 
തോന്നണം 

അബ്ുള്ളഷ്ണ' പത്തുപന്ത്രണ്ടു വയസ്സേ 
ആയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും അവന് ഇന്നൊരു കച്ച 
വടക്കാരനാണ്. അച്ഛനു സുഖമില്ലാത്തതു 
കൊണ്ടു്” അവനാണ്” തൊപ്പി വില്ല്ലാന് പോക 
ന്നതു്. അഞ്ചാറു ദിവസമേ ആയുള്ള അവന് 
തൊപ്പിക്കച്ചവടത്തിന്െറ ചുമതല ഏററിട്ടു്. 
അതിനിടയ്ക്ക്” അവന് മിടുക്കന് മുതലാളി 
എന്നൊരു പേരും സമ്പാദിച്ചു. 
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അന്ന് അവന് ഒരു നല്ല തൊപ്പി തിരഞ്ഞെ 
ടുത്തു തലയില് വച്ചു; തൊപ്പിക്കുട്ട ചുമലി 
ലേററി ; പതിവുപോലെ ചന്തയിലേക്കു യാത്ര 
യാവുകയും ചെയ്തു. കുറച്ഛദൂരം ചെന്നപ്പോ€ം 
അവന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു :-- “എന്നും 
അഞ്ചും ആറും തൊപ്പി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോരാ 
റുണ്ട്. ഇന്നു്” അതു പാടില്ല. എല്ലാം വില്ലൃണം. 
അതുകൊണ്ടു” ആ പുതിയ വഴിയേ പോകണം. 
അല്പം വളഞ്ഞ വഴിയാണ്; മൂരവും കൂടുത 
ലുണ്ട്. എങ്കിലും സാരമില്ല. മുന്നനാലെണ്ണം 
ആ വഴിക്കു വില്ല്ലാന് കഴിഞ്ഞേഷ്ക്യം. "" 

“ തൊപ്പി, തൊപ്പിവേണോ തൊപ്പ്റീ" 
എന്നു നീട്ടിവിളിച്ചുകൊണ്ടു” അബ്ദുള്ള പുതിയ 
വഴിയില്ക്കൂടി നടന്നു. പൊരിയുന്ന വെയില്. 
കടുത്ത ദാഹം. അവന് ക്രൂട്ടാക്കിയില്ല. കുറ 
കൂടി നടന്നപ്പോം വഴിയരികില് ഒരു ആ 
മരവും അല്പം അകലെ ഒരു നീരുറവും കണ്ടു. 
അവനു്” ആശ്വാസമായി. തൊപ്പിക്കുട്ടയെ 
ടുത്തു” ആലിന്ചുവട്ടില് വച്ചിട്ട് അവന൯ ഉറ 
വിലേയ്ക്, നടന്നു. അവിടെയെത്തി വെള്ളം 
കട്ടിക്കാന് തുടങ്ങിയതേയുള്ള, പുറകിലൊരു 
ബഹളം. അവന് തിരിഞ്ഞുനോക്കി. എന്താ 
ണവിടെക്കണ്ടതു” ! അവന് തളന്നപോയി. 
തൊപ്പിയണിഞ്ഞ കറേ കുരങ്ങന്മാര് വൃക്ഷത്തി 
േക്കു തുരുതുരാ കയറുകയാണ്. അവന് ഓടി 
ച്ചെന്നു. കുട്ടയില് ഒരൊററ തൊപ്പ്പിപോലു 
മില്ല! അവനു കോപം വന്നു. അതിനോടൊപ്പം 
ദുഃഖവും. എന്തുചെയും ? എത്ര രൂപയാണു 
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നഷ്ടം വന്നതു് ! എങ്ങനെയെങ്കിലും തൊപ്പി 
ക, കിട്ടണം. അതിനു് ഒരു ഉപായവും 

യില്ല. തോന്ന 

എ ക് 
റ്റ് റ റൂ പ 

പ് 

അവന് മേല്ലോട്ട ദനാക്കി. കുരങ്ങന്മാക്ക്” 
ഉത്സവം തന്നെ. തൊപ്പ്പിയണിഞ്ഞുകൊണ്ട്' 
ഫീട്ടപത്തെണ്ണം അദങ്ങോടുമിങ്ങോട്ടം ചാടുന്നു ; 
ചിലര് തൊപ്പി കടിച്ചദനോക്കുന്നു ; ചിലര് മണ 

61/202--2 

നം 
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പ്പിച്ചു നോക്കുന്നു. ആകെക്കൂടി വലിയ ബഹളം. 
പാവം! കൊച്ചു മുതലാളി എന്തു ചെയ്യാനാണ് ? 
“ഇട്ട്, ഇവിടെ, തൊപ്പി ഇടാനല്ലേ പറ 
ഞ്ഞത് !"" എന്നൊക്കെ ശക്ഷിയായിപ്പറഞ്ഞ 
നോക്കി. തരു കോക്കാനാണ് ! “ശു, ശ്ലീ” 
എന്നൊക്കെ ഒച്ചവച്ചു. അവരും അതുപോലെ 
ശബ്ദിച്ചതേയുള്ള. അവന് ഇണക്കത്തില് കൈ 
കാട്ടി വിളിച്ചുനോക്കി. അവരും അവനെ കൈ 
കാട്ടി വിളിച്ചു. അവന് ഉച്ചത്തില് കൈകൊട്ടി. 
അവരും ന യും കൈകൊട്ടി. ഇതു 
കണ്ടു” അവന് ചിരിച്ചുപോയി. അപ്പോം കര 
ന്മാരും അവനെ നോക്കി ഇളിച്ചു. അവനു 
കലിവന്നു. “തൊപ്പി എടുത്തതും പോരാ 
കോക്രികാണിക്കുകയും വേണം, അല്ലേു”” എന്നു് 
അവന് അലറി. 

എന്തു ചെയ്യാനാണ് ;? അവന് കോപം 
അടക്കി ആലോചിച്ചു: --““: ഞാന് കാണിക്കുന്നതു 
പോലെ അവരും കാണിക്കുന്നല്ലോ. അപ്പോം 
തൊപ്പി എറിഞ്ഞാല് അവരും എറിഞ്ഞേയഷ്കകും. 
ദനാക്കിക്കളുയാം. ”" 

ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു” ആ കൊച്ചു മിടുക്കന് 
തൊപ്പി പൊക്കി കുരങ്ങന്മാരെ എറിഞ്ഞു. 
അത്ഭുതം ! അവരും തുരുതുരാ എന്ന്” തൊപ്പി 
കര്ം0 അവന്െറ നേരെ എറിഞ്ഞു. തറയില് 
വീഴാത്ത താമസം അവന് പെറുക്കി എടുക്കാന്. 
ഒരൊററത്തൊപ്പ്പിപോലും വന്നില്ല. 
അവന്െറ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. 
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നിവന്ന നിന്നു” കുരങ്ങന്മാരെ നോക്കി ഒരു 

സലാം കൊടുത്തിട്ട്” അവന് സ്ഥലം വിട്ട. 

കണ്ടോ, അവന്െറ സാമത്ഥ്യം! 

അഭ്യാസം 

താഴെക്കാണുന്നവയ്കുപകരം ഈ പാഠത്തില് 
നിന്നും പഠിച്ചു വാക്കു” എഴുതുക : - 

മിടുക്കു” 

സൂത്രം -- 

വരയിട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തു" ചേക്കേണ്ട അക്ഷരം 

എഴുതുക :-- 

[ച്ഛം ശ്ച എന്നീ അക്ഷരങ്ങളില്നിന്നു 
വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്. ] 

അ-ന്; നി -- യിച്ചു. 

ശ്വ” എന്ന അക്ഷരമുള്ള രണ്ടുവാക്കു” എഴുതുക. 

“ഷ്ട” ചേന്ന എത്രവാക്കുക€ം നിങ്ങ?ംക്കറിയാം ? 

എഴുതി നോക്കുക. 

അബു കരങ്ങന്മാരില്നിന്നു” തൊപ്പി 
തിരിച്ചുകിട്ടിയതു” എങ്ങനെ ? 



പാഠം 6 

[ഴി 

ത്തു 

മനുഷ്യര പല മൃഗങ്ങളെ വളത്തിവരുന്നു 
ണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള വളത്തു മൃഗങ്ങളില് 
ഒന്നാണു് ആട്ട്. കാളയും നായും കുതിരയും 
വളത്തു മഗങ്ങാതന്നെ. ഓരോ മൃഗത്തെയും 
ഓരോ ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടിയാണ്” മനുഷ്യര് 
വളത്തുന്നതു്. 

പു ആടിനെ ഒററയായും പററമായും വളത്താ 
റുണ്ടു'. ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും ശാന്തമായ 
ഈ ജന്തു മനുഷ്യരോട് വളരെ ഇണങ്ങുന്ന. 

 , പതു ഇരട്ടക്കുളമ്പള്ള ജീവിയാണ്. 
. ആടിനും ഇരട്ടക്കുളമ്പാണ് ഉള്ളതു്. കുതിര 
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ഒററക്കുളമ്പുള്ള മൃഗം ആണ്. തആടിന്െറ ദേഹം 
മുഴുവനും തടിച്ചു നീണ്ട രോമംകൊണ്ടു മൂടിയി 
രിക്കും. അതിന്െറ കൊമ്പു” കുറിയതും ചെവി 
നീണ്ടതുമാണു്. കാലുക€ം ചെറുതെങ്കിലും ബല 
മുള്ളതാണു്. ആടിന് എവിടെയും തൃള്ളിച്ചാടി 
നടക്കാം. പൊക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് അതിന് 
അതിവേഗത്തില് കേറിയിറങ്ങാം. കാലിന് 
അതിനുവേണ്ട കരുത്തുണ്ട്. 

ആടുക?ം പലതരം ഉണ്ടു്. നമ്മുടെ നാട്ടില് 
സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഇനങ്ങം 
കോലാട്, ചെമ്മരിയാട്ട്” എന്നിവയാണ്. ഇവ 
യില് കോലാടിന്െറ പാല് മാത്രമേ കുടിക്കാ 

റുള്ളൂ. ചെമ്മരിയാടിന്െറ രോമംകൊണ്ടാണ് 
നമുക്ക്” അധികം പ്രയോജനം. കമ്പിളിത്തുണി 
കര്ം ഖെമ്മരിയാടിന്െറ രോമംകൊണ്ടു” ഉണ്ടാ 
ക്കുന്നവയാണു്. പ്രസിദ്ധമായ കാശ്മിര സാല് 
വയും മററും ഈ രോമംകൊണ്ടാണ്” നിമ്മി 
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ക്കുന്നതു. കെമ്മരിയാടിന്െറ കൊനമ്പുകര്ക്കു' 
ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ---അവ നീണ്ട്” പിരിഞ്ഞി 
രിക്കും. ॥% 

ത്തടുകഴം മിക്ക ഇലകളും തിന്നും. 
എങ്കിലും പ്ലാവിലയോടാണ് അവയ്ക്കു” ഏററവും 
ഇഷ്ടം. ആട്” ഓഷധശക്കിയുള്ള ഇലക? തിന്നു 
ന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം, ആട്ടിന് പാലിന് 
ഗുണം ഒ്രൂടുതലുള്ളത്ര്. മേഞ്ഞു നടക്കാന് 
മൈതാനങ്ങളും മേടുകളും വേണ്ടുവോളമില്ലാത്ത 
നാടുകളില് വളത്തുന്ന ആടുകഠക്കു്, പച്ചില 
കാക്കു പുറമേ പിണ്ണാക്ക്, തവിടു, കടല മുത 
ലായവയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. 

തതട്ടിന്൯പാല് നല്ല ആഹാരപദാത്ഥമാണ്. 
ത്ൃടിന്െറ മാംസവും ചിലര് ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്”. 
ത്തട്ടിന്൯തോലുകൊണ്ട്” ചെരിപ്പും പെട്ടിയും 
മററും ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു. 

ത്ടിന്െറ ഗദകാലം അഞ്ചു മാസമാണ്. 
ഓരോ പ്രസവത്തിലും രണ്ടം മുന്നും കുട്ടികറം 
ഉണ്ടായിരിക്കും. ചെറിയ കുട്ടികരം തള്ളയുടെ 
പാല് കുടിച്ചു വളരുന്നു. ആട്ടിന് കുട്ടികര്ം 
പ്രസരിപ്പോടെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നതും കളി 
ന്നതും കാണാന് എന്തൊരു കൌതുകമാണ്! 

നല്ലതരം തആടുകം ഏററവും അധികമുള്ള 
തര് ആസ്ത്രേലിയയിലാണു്.. അവിടെ പരിഷ്ണു 
തമായ രീതിയില് അവയെ വളത്മിപ്പോരുന്നു. 
നമ്മുടെ ആടുക0ം അവയേക്കാ€ം പാലു കുറഞ്ഞ 
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വയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്ൃത്തില്ത്തന്നെ ഉത്ത 
രേന്ത്യയിലെ ആടുകം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ള 
വയെക്കാം പാലും മാംസവും ഭൂടിയവയാകു 
൬൯. ഇപ്പോം പരിഷ്ണതരീതിയില് ആടിനെ 
വളത്താനുള്ള ശ്രമം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. 

അഭ്യാസം 

1. കേട്ടെഴുത്തിനുള്ള വാക്കുക€ം :--- 

മൃഗങ്ങം പ്രസിദ്ധം 
ആകൃതി പ്രത്യേകത 
പ്രകൃതി പ്രസരിപ്പ്” 
പരിഷ്ണുതം ശ്രമം 
പ്രദേശം മൈതാനം 
പ്രയോജനം ഓഷധശക്കി 

8, താഴെ എഴുതുന്ന വാക്കുകരാക്കു പകരം ഈ പാഠ 
ത്മില്നിന്നു പഠിച്ച വാക്കുകഴം എഴുതുക :-- 

ഇറച്ചി -- 
വേണ്ടിടത്തോളം -- 

ഭക്ഷിക്കാനുള്ള സാധനം -- 

ചൊടി -- 

രുചി 
പരിഷ്യൃരിച്ച തീതി -- 

3. (൮) നാലു വളത്തുമൃഗങ്ങളുടെ പേരു" എഴുതുക. 

(൪) ആടിനെ വളത്തുന്നതെന്തിനു” ? 
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പാഠം 

പാണ്ടനും കാടനും വെള്ളുവും 

പാണ്ട൯നായുടെ പല്ലിനു ശാര്യം 
പണ്ടേപ്പോലെ ഫല ക്കുന്നില്ല. 

പണ്ടിവനൊരു കടിയാലൊരു പുലിയെ 
ക്കണ്ടിച്ചതു ഞാന് കണ്ടറിയുന്നേന്. 

കാടന്നായും കാട്ടില് വരുമ്പോ€ം 
കോളല്ലാതൊരു പേടി തുടങ്ങും. - 

വീട്ടി വരുന്നവരെപ്പലരെക്കടി- 
കൂട്ടിയ ചണ്ടക്കാരനെ ഞാനൊതു 

ടയ ക്ൂട്ടിലതാക്കി ച്ചങ്ങലയിട്ടഥ 
 പൂട്ടിപ്പിന്നെക്കഞ്ഞി കടിക്കും. 

വെള്ള, വാ, വാ, യെന്നു വിളിച്ചാല് 
തൊള്ള തൂറന്നു പറന്നു വരും താന്. 

കള്ളനു തുള്ളിക്കഞ്ഞികൊടുപ്പാ- 
നുള്ളൊരുപായം കാണ്മാനില്ല. 

കിരാതം തുള്ളല്] [കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് 
ി ം ളം ര സ്്, നു 

അഭ്യാസം യി 
പ 

' 1. പാണ്ടന്നായുടെ പണ്ടത്തെ നിലയെന്തായിരുന്നു ? ന് 
ഇപ്പോഴത്തെ നിലയെന്താണു”€  “കാട്നു 
കാട്ടിലോ വീട്ടിലോ ശയര്യം ര 

൭. 
ക് 

നി 

ി 

ടല 



൧. 

6 -..; [ 
&. ക്ൂട്ടിച്ചേക്കുക :-- ൽ 

ചങ്ങല --ഇട്ട് അഥ 

തുള്ളി; കഞ്ഞി 
കൊടുപ്പാ൯ു-ഉള്ള ഒരു ഉപായം 

8. ചണ്ടക്കാരന്ട- ശണ്ഠക്കാരന്. 
൪ 

) പാഠം 8 

വാക്കു പാലിച്ചില്ലെങ്കില് $ 

കിട്ടപ്പണിക്കര് ഒരു വലിയ കൊപ്രാക്കച്ച 
വടക്കാരനാണ്.. ഒരു ദിവസം രാവിലെ അയാം, 
കമ്പാളത്തിലേക്കു തിരിച്ചു. കീശയില് ഒതു 
പണസ്സഞ്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യാപാരത്തിനു 
പോവുക്രയല്ലേ, ' കയില് ധാരാളം പണം 
കരുതണമല്ലോ. 
1 നി 

കമ്പോളത്തില് ചെസപ്പോം പണിക്കര് 
കീശയില് തപ്പിനോക്കി. പണസ്സഞ്ചി കാണു 
ന്നില്ല! അതു” എങ്ങനെയോ കളഞ്ഞുപോയി. 
പാവം, കച്ചവടക്കാരന് എന്തുചെയും ! അയാം 
കരഞ്ഞുപോയി. അയാം പല സ്ഥലത്തും 

“ അന്വേഷിച്ചു. ഫലമണ്ടായില്ല. 

 & ട്ടെവില് ആ വ്യാപാരിക്ക്” ഒരു ബുദ്ധി 
' “തോന്നി. അയാം തെരുവിലൂടെ നടന്ന് വിളിച്ച 

നി ററ 



20 ക് 

പറഞ്ഞു:--: ആക്കെങ്കിലും ഒത പണസ്സഞ്ചി 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടായിരം രൂപയുള്ള പണ 
സ്സഞ്ചി. കണ്ടെടുത്തു തരുന്നവക്ക്” ആയിരം 
രൂപ സമ്മാനം! "" കേട്ടവര് കേട്ടവര് അതു് 
അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങി. 

ഒരു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിക്കാണു” പണ 
സ്സഞ്ചി കിട്ടിയതു”. അയാളം കേട്ട, പണിക്ക 
രുടെ വിളി. പാവത്തിനു സന്തോഷമായി. 
ആയിരം രൂപയമല്ലേ കിട്ടാന് പോകുന്നതു് ! 

അയാ തത വ്യാപാരിയുടെ അടുത്തെത്തി 
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:--“' മുതലാളീ, പണസ്സഞ്ചി 
കിട്ടി. എന്െറ പക്കല് ഉണ്ടു്. അതങ്ങു തന്നേ 
ക്കാം. വാഗ്ദാനം ചെയ്യ സമ്മാനം തരാമോ ? 

വ്യാപാരിക്ക്” അതിരില്ലാത്ത സന്മോഷം 
തോന്നി. എന്നാല് സമ്മാനം കൊടുക്കണമല്ലോ. 
അതും കുറച്ചുവല്ലതുമാണോ ? ആയിരം രൂപ! 
അതോര്ത്തപ്പോഠം സങ്കടവും തോന്നി. പണം 
കൊടുടക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാറ്റത്തെപ്പുററി അയാം 
ആലോചിച്ചു. പെട്ടെന്ന്” അയാഴക്കു” ഒരു ബുദ്ധി 
തോന്നി. അയാം തൊഴിലാളിയോടു പറഞ്ഞു: -- 
“ എടോ, അതില് രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമല്ല, 
ഒരു മോതിരവും ക്രടിയുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം 
കൂടി തരാമെങ്കില് ഞാന് വാക്കു പാലാിക്കാഠ "”. 
മോതിരത്തിന്റെ കഥ കേഴംക്കുമ്പോഴം ആ പാവം 
പേടിച്ചു'പൊയ്യ്ക്ൊള്ളമെന്നായി രുന്നു വ്യാപാരി 
വിചാരിച്ചത്. 

[ 4 ി 1 



൪... 8 

തന്നെ ചതിക്കാന് എടുത്ത അടവാണത്ുു് 
എന്നു' തൊഴിലാളിക്കു മനസ്സിലായി. സഞ്ചി 
യില് മോതിരം ഇല്ലല്ലോ. ആ പാവം പലതും 
പറഞ്ഞുനോക്കി. തന്നെ ചതിക്കരുത്ു? എന്ന്" 
അപേക്ഷിച്ചു. വ്യാപാരിയുണ്ടോ വിട്ടന്നു 
കേസിനു പോകുമെന്നായി അയാം. വാശി 
യായി, വാക്കേററമായി. ഒടുവില് രണ്ടുപേരും 
കൂടി നാട്ടപ്രമാണിയുടെ അടുത്തെത്തി. 

നീതിമാനായിരുന്നു ആ നാട്ടപ്രമാണി. 
അദ്ദേഹം, അവര് പറഞ്ഞതു മുഴവന് 
ശ്രദ്ധിച്ചുകേട്ടു. മോതിരത്തെപ്പുററി പണിക്കരോട ട് 



ൂ 

പലതും ചോദിച്ചു. സഞ്ചിയില് മോതിരം ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതു കളവാണെന്ന്” അദ്ദേ 
ഹത്തിനു തീര്ച്ചയായി. വാഗ്ദാനം നിറവേററാത്ത 
വ്യാപാരിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന” 
അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. എന്നിട്ട്” തൊഴിലാളി 
യോട്ട്” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:--““എടോ, ഈ സഞ്ചി 
യില് മോതിരം ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു” ഇതു് 
വ്യാപാരിയുടേതല്ല. വേറെ ആരോ ആണ് 
ഇതിന്െറ ഉടമസ്ഥന്. താന് കണ്ടെടുത്തതമല്ലേ ? 
ഇതു് തന്െറ പക്കല്ത്തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. 
മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഉടമസ്ഥന് വന്നാല് 
ഇതു് തിരിച്ചുകൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വന്നില്ലെ 
കില് ഇതു് താന്തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളു."' 

തിരുമാനംകേട്ട്” വ്യാപാരി ഞെട്ടിപ്പോയി. 
ലജ്ജയും റുഃഖവുംകൊണ്ടു” അയാളടെ തല കുനി 
ഞ്ഞുപോയി. “കഷ്ടം, വാക്കുപാലിച്ചാല് മതി 
യായിരുന്നു. ചതിക്കാന് നോക്കിയതുകൊണ്ടു്” 
പ കിട്ടിയതും നഷ്ടമായല്ലോ "”--ഇങ്ങനെ 
വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്” അയാ€ം അവിടെനിന്ന്" 
ഇറങ്ങിപ്പോയി. 

ൻ 

അഭ്യാസം 

1. വരയിട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തു ക്ക, സ്ഥ, ന്വേ, ശ, അ, 
ദധി എന്നിവയില്നിന്ന്” യോജിക്കുന്ന ഒര 
ക്ഷരം തിരഞ്ഞെടുത്തു” എഴുതുക :-- 

കൊപ്പാ--ച്ചവടം ; വാ--ാനം. 

ഉടമ--ന് ; അ--ഷിക്കുക. 
ല--; ബു-. 



ി 

ഭം പഠിച്ച വാക്കു: പകരം എഴുതുക :-- 

കച്ചവടക്കാരന്ട 
തിരക്കുക 
തൊഴില് ചെയുന്നവന് 
വാക്കു കൊടുക്കുക 
ന്യായം ചെയുന്നവന് -ട 

3, വിപരീതപദം എഴുതുക :--- 

വാങ്ങിക്കുകാ 
നഷ്ടഠാ; 

നീതി; 

4. (2) വ്യാപാരി എന്തു ചതി ചെയ്യാനാണു” ഒരു റം 
ങ്ങിയതു” ) 

(2) നാട്ടപ്രമാണി . അയാളെ എങ്ങനെ ശി 
ക്ഷിച്ചു ? 

പാഠം 9 

വിളക്കുകര്ാ 
പി ര് 

നമുക്ക? വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണ 
ങ്ങളില് ഒന്നാണു വിളക്കു”. എല്ലാ വീടുകളില് 
മുള്ള വിളക്കുകം ഒരേ തരമായിരിക്കയില്ല. 
നഗരങ്ങളിലും അവയുടെ പരിസരങ്ങളിലും 
വൈദ്യുതവിളുക്കുക€ം സാധാരണമാണ്. നാട്ടിന് 
പുറങ്ങളില് മണ്ണെണ്ണവിളക്കുകളാണു് അധികം. 
എണ്ണയൊഴിച്ചു കത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകളും കാണും. 
ക്ഷേതൃങ്ങറാക്കകത്തു” എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒഴ ച്ചു 



1. കിപ് 

26 

കത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകളേ കാണുകയുള്ളു. പള്ളി 
കളില് സാധാരണമായി മെഴുകതിരിയാണു 
കത്തിക്കുന്നത്. 

വിളക്കുകളുടെ രൂപം എന്തായാലും പ്രയോ 
ജനം ഒന്നുതന്നെയാണ്. വിളക്കുക്ം വെളിച്ചം 
തരുന്നു. വിളക്കില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയെപ്പററി 
വിചാരിച്ചു നോക്കുക. നിഞ്ങര്ാക്കു പേടിയാവുന്നു, 
ഇല്ലേ ? ഇരുട്ടില് ഒനാം കാണാന് സാധിക്ക 
യില്ല. വസ്തുക്കളില് വെളിച്ചം തട്ടിയാലേ 
അവയെ നമക്കു കാണാന് കഴിയുകയുള്ളൂ. രാത്രി 
യില് പഠിക്കണമെങ്കില് വിളക്കുവേണം ; ഉണ്ണ 
ണമെങ്കില് വിളക്കു വേണം ; മിക്കവാറുമുള്ള 
എല്ലാ ജോല്വകറക്കും വിളക്കു രൂടിയേ തീരൂ. 

. ഇരുട്ടില് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആപത്തുകളില് 
നിന്നു്” അതു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു. 

വിളക്കുകരം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ 
പ്പററി നിങ്ങംക്കു” വിചാരിക്കാന് കഴിയുമോ? 
അങ്ങനെയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കാലം. അന്ന് 
അഗ്നികണ്ഡങ്ങാക്കു ചുററും ഇരുന്നും കിടന്നും 
തആളുകം രാത്രി കഴിച്ചുവന്നു. ഇന്നും ചില കാട്ട 
വദ്നക്കാര് അങ്ങനെ രാത്രി കഴിച്ചുത്രടടന്നുണ്ടു. 
രാത്രിയില് വല്ല സ്ഥലത്തും പോകേണ്ടിവരു 
മ്പോഴ€ം അവര് ഒരു തീക്കൊള്ളിരയോ ചൂട്ടോ 
എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ചുട്ടു” ഉപയോഗി 
ക്കുന്നവര് നാട്ടി൯പുറങ്ങളിലും കുറവല്ല. 

എള്ളു, തേങ്ങ, നിലക്കടല, ഓടല്ലരു, 
മരോട്ടിക്കുതു, ആവണക്കിന്കുരു മുതലായ 

ഡില്. 
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ഫണ്ണവിത്തുക€ം തട്ടി എണ്ണ എടുക്കുവാന് മനു 
ഷയര് പഠിച്ചതോടെ വിളക്കുകളും ഉണ്ടായി. 
പല അവസരങ്ങളില് പല ആവശ്യങ്ങര്ം 
ക്കായി മനുഷ്യര് പലതരം വിളക്കുകര്ം 
നിമ്മിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഇന്നും കാണാവുന്ന 
കല്ലവിളക്കും മണ്ചരാതും, വിളക്കിന്െറ പഴയ 
രൂപങ്ങളാണ്. ഓടുകൊണ്ടം ഇതരുമ്പുകൊണ്ട 
മുള്ള വിളക്കുകഴം പില്ക്കാലത്തു” ഉണ്ടാക്കാന് 
തുടങ്ങി. ഓടുകൊണ്ടുള്ള ചങ്ങലവട്ടയും കവര 
വിളക്കും തുക്കുവിളക്കും മാലവിളക്കും കുത്തു 
വിളക്കും നിലവിളക്കും നിങ്ങം കണ്ടിരിക്കും. 
അവയില് പലതും കാഴ്ചയ്ക്കു” വളരെ ദംഗി 
യുള്ളവയാണ്.. 

ഇത്തരം വിളക്കുകം വീടിന്െറ ഉള്ളില് 
മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ല കാററു തട്ടി 
യാല് ഇവ അണഞ്ഞുപോകം. എത്ര ശക്ഷി 
യായ കാററിലും കെടാത്ത വിളക്കുകര്ം ഉണ്ടാ 
ക്കാ൯ു കഴിഞ്ഞതു മണ്ണെണ്ണ കണ്ടുപിടിച്ച 
മാണ്. മററുള്ള എണ്ണുകളെക്കാര ഭാരം കുറ 
വാണു” മണ്ടെണ്ണഷ്ണു്. അതു് തിരിയിലുടെ 
പ മേല്ലോട്ട കയറിക്കൊള്ളും. ചിമ്മിനി 

” അതിന്െറ നാളം കാററത്തു കെടാതെ 
നിരോ. നാം ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 
റാന്തല് വിളക്കിന് വലിയ കാറഹത്തും അണ 
യാതെ നില്കാൻ കഴിയും. മണ്ണെണ്ണ വില: 

കുറവുമാണ്”. ഇതെല്ലാമാണ് മണ്ണെണ്ണവിളക്കു ം 
കറാക്കുള്ള മെച്ചം. ചുടപിടിച്ചാല് മണ്ണെണ്ണ 
യില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാതകം നല്ലപോലെ 
കത്തും. ഡം വിളക്കില് കുത്തുന്നത് 

1 
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ഈ ഗ്യാസ് ' ആണ്. ഈ വിളക്കിന്റെ അടി 
ത്തട്ടില് മണ്ടെണ്ണ ഒഴിച്ചു കാററടിച്ചാല് എണ്ണ 
മേല്ലോട്ട കയറും; ആ എണ്ണ ചുടുകൊണ്ട് 
“ ഗ്യാസ് " ആയിത്തീരും; ആ ഗ്യാസ് നല്ല 
പ്രകാശത്തോടുക്ൂടി കത്തും. അതിന്റെ നിലാവു 
പോലെയുള്ള വെളിച്ചം കണ്ണുകളെ ത്തനന്ദി 
പ്പിക്കുന്നു. 

വൈല്ലതവിളക്കുകം കുത്തുന്നതു” വില്ല 
ച്ചുക്തികൊണ്ടാണു്. ഈ വിളക്കുകംക്ക്” ചൂട 
കുറവാണു്. പുക തിരെ ഇല്ല. വളരെ 
എളുപ്പത്തില് അവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും 
അണയ്ക്കകുകയും ചെയ്യാം. പല ആകൃതിയിലും 
വലിപ്പത്തിലും വൈലദ്യൃതവിളക്കുകഴം ഉണ്ടാ 
ക്കാം. വൈദ്യൃതദീപങ്ങ?ക്കു” നല്ല വെളിച്ച 
മുണ്ടെന്നു മാത്ൃമല്ല, കത്തിക്കുന്നതിന് ചെലവും 
വളരെക്കുറവാണ്. അതിനാല് ആ വിളക്കു 
കറം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതില് അത്ഭുത 
മുണ്ടോ? 

ക 

അഭ്യാസം 
1. കേട്ടെഴത്തിനു” ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്കുകര്ം:-- 

അഗ്നികുണ്ഡം; ആവശ്യം; വൈദ്യതവിളക്കു'; 
വിദ്യച്ഛക്കി; മണ്തെണ്ണ; മനുഷ്യര്. 

2. ഈ പാഠത്തില്നിന്നും പഠിച്ച വാക്കു” എഴു 
തുക:-- 
വിദ്ൃച്ഛുക്ഷികൊണ്ടു കത്തുന്ന ദീപം -- 
വീട്ടില് ഉപകരിക്കുന്ന സാധനങ്ങം 
ഗ്യാസ് 
വിളക്കു? ടട 
ചുററുപാടുടകഠാ --- 
തീച്ചള 

61/202.3 
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(൮ വിളക്കുകര്ംകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമെനത്തു” ? 

(൫) പെടോമാക്സു് കത്തുന്നതെങ്ങനെ ? 
(3) മണ്ടെണ്ണവിളക്കുകരാക്കുള്ള മെച്ചം എന്തു” ? 
(4) വിദ്പച്ഛക്കിവിളക്കുകര്ം നാം കൂടുതല് 

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ടു” ു 

(5) വിളക്കില്ലാതിരുന്ന കാലത്തു” ത്തളകം 
എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുക്രടിയിരുന്നു ? 

പാഠം 10 

മഴവില്ലു 

വാര്മഴവില്ലേ, വന്നാലും 

വാനിന് മടിയിലിരുന്നാലും ! 

കണ്കുളിരുന്നു കാണുമ്പോ€ം 
കര€ം നോവുന്നു മായുമ്പോം. 

തരു നിനക്കീ നിറമേകി ? 
ആരു നിനക്കീ നില നല്കി ? 

എന്നെക്കൂടി വിളിക്കാമോ? 

നിന്നുടെയരികെയിരുത്താമോ? 

താഴത്തേയ്കക വരുന്നില്ലേ ? 

തന്നെയിരുന്നാല് മുഷിയില്ല? 

ആരു നിനക്കൊരു കഥപറയാന്, 
തആരുണ്ടവിടെയൊരുമ്മ തരാന് ? 

നന്ന” 

ടം 
11% 

ടം 
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വന്നു കളിപ്പാൻ കൊതി തോന്നും 
നിന്നുട്ടെകൂടെയിവന്നെന്നും. 

വാര്മഴവില്ലേ മായല്ലേ ] 

അഴകിന്തെല്ലേ, പോകൊല്ലേ ] 

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്” 

അഭ്യാസം 

മഴവില്ലില് എത്ര വയ്തുങ്ങം ഉണ്ടു? ആ വ 
ങ്ങഴം ഏതു ക്രമത്തിലാണു” തആതകാശത്തി 
കാണുന്നതു” ? സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി പറയണം. 

കുഞ്ഞു” മഴവില്ലിനോടു” എന്താണു പറയുന്നതു” ? 

നിങ്ങംക്കു” ഇതില് ക്രടുതലായി എന്തെങ്കിലും 
മഴവില്ലിനോടു പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില് 
അതു” ഇതുപോലെ രാഗത്തില് പറയണം--- 
ഒന്നോ രണ്ടോ വരി മതി. 

ചില പൂക്കര്ാക്കു? മുന്നും നാലും നിറങ്ങര്ം 
കാണും; ചില ചിത്രശലഭങ്ങറാക്കും പല 
വയ്യുങ്ങാം കാണും. അവയെക്കാണുമ്പോം 
ഏതെല്ലാം വഞ്ണങ്ങളാണു്” അവയിലുള്ള 
തെന്നു” സൂക്ഷിച്ചുനോക്കണം. 



പാഠം 11 

ഭീമനു നല്ലൊരൂണ് 

നമ്മുടെ രാജൃത്തിന്െറ തലസ്ഥാന 
മാണല്ലോ, ഡെല്ഹി. വളരെക്കാലംമമ്പു്” ആ 
പ്രദേശത്ത് ഹസ്തിനപുരം എന്നൊരു നഗരം 
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹസ്ത്രിനപുരത്തിലെ രാജകുമാര 
ന്മാരായിരുന്നു പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര്. അവരുടെ 
ജം ടു ല്തന്നെ അച്ഛനായ പാണ്ഡു മരിച്ചു 
പോയി. വലിയച്ഛുനായ ധ്ൃതരാഷ്ട്രരാണു 
അവരെ വളത്തിപ്പോന്നതു്. അദ്ദേഹത്തിനു് 
തൃറു മക്കളണ്ടായിരുന്നു. ആ ത്ററുവരും ഈ 
ഐവരും തമ്മില് കുട്ടിക്കാലംമുതല്ലേ കലഹം 
തുടങ്ങി. കുട്ടികര്ം വളരുന്തോറും കലഹം മുത്തു 
വന്നതേ ഉള്ള. ഒടുവില്, അമ്മയായ കുന്തീ 
ദേവിയോടുക്ൂടി നാടുവിട്ടുപോന്നു”, ദുരെ ഏക 
ചക്ര എന്ന രാജ്യത്തു" പാണ്ഡവന്മാക്ക്" ഒളിച്ചു 
താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. 

ബ്ബാഹ്മണരെന്ന ഭാവത്തില് അവര് ഒരു 
ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തില് പാത്തു. അഞ്ചുപേരും 
ഇരന്നാണു് നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചുപോന്നതു”. ഇവ 
രില്വച്ചു്” ഏററവും ക്രടുതല് ബലം ഭീമ 
സേനന്നാണ്; അതിനു തക്കവണ്ണം അയാഠക്കു” 
ധാരാളം ഉണ്ണുകയും വേണം. ഇരന്നാല് 
അത്രയ്യ്തൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു്” 
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കുന്തിദേവി ഒരേപ്പാടു ചെയ്തു -തൃകെ ഭിക്ഷ മിട്ടു 
ന്നതില് നേര് പകുതി ഭീമസേനനു കൊട്ടക്കും ; 
മറേറപ്പുകതി അഞ്ചു പങ്കാക്കി അമ്മയും നാലു 
മക്കള എടുക്കും. അവര്ക്കതു മതിയാകും. 
ഭീമന്? ആ പകതി മതിയാവുകയുമില്ല. 
അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു, കുറച്ചു ദിവസം. 

. ആ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്” ബകനെന്ന 
രാക്ഷസനാണ്.. ആ രാജാവിനെക്കൊണ്ടു് നാട 
കാക്ദ? വേറെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലായ 
രുന്നു. നികുതി കൊട്ടക്കേണ്ട; സേവിക്കാന് 
പോകേണ്ട; അവനവന്റെ പാടുനോക്കി നടക്കാം. 
ഒന്നുമാത്രമേ വേണ്ടു: ആ രാജ്യത്തു ആയിരത്തി 
ലേറെ കുടുംബങ്ങളുള്ളതില് ഓരോ കുടുംബക്കാര് 
ഓരോ ദിവസം രാജാവിന് ഒരൂണു കൊടുക്കണം. 
ഉനണിന്െറ വട്ടം കേഴംക്കണോ? ഒരു വണ്ടി 
നിറയെ ചോറും കറികളും, ആ വണ്ടി വലി 
ക്കുന്ന രണ്ടു പോത്തും, ആ വണ്ടി തെളിച്ചുകൊണ്ടു 
ചെല്ലുന്ന ഒരാളം ! മനുഷ്യന്െറ പച്ചയിറച്ചി 
യില്ലാത്ത ഈണ്” ബകന്' ഇഷ്ടമല്ല. അതു 
കൊണ്ട്” വല്ല കുടുംബക്കാരും ആളെ അയ 
കൊടുത്തില്ലെങ്കില് അവരെ മുഴുവന് തആരാജാ 
അന്നു തിന്നുകളയും. 

പിറേറ ദിവസം ബകന്നു ചോറുകൊട്ടക്കേ 
ണ്ടത്, പാണ്ഡവന്മാര് ചെന്നു താമസിക്കുന്ന ആ 

ഹ്മണകുടുംബമാണ്'. അവിടെ ഒരച്ഛൂനും 
അമ്മയും മുതിന്ന ഒരു മകളും ഒരു കൊച്ചുമകനും 
മാത്രമേ ഉള്ളു. ഇവരില് ആരുപോകണം ? 
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അച്ഛനും അമ്മയും മകളും ഇരുന്നു കരഞ്ഞു 
കൊണ്ട്” “ ഞാന് പോകാം, ഞാന് ദപോകാഠ " 
എന്നു പറയുകയാണ്. ആക്കും മറേറ തതളെ 
രാക്ഷസനു തിന്നാന് കൊട്ടക്കാന് സമ്മതമില്പ. 
അവര് ഇതിനെപ്പററി തക്കിച്ച കരയുന്നതിനിട 
യില്, ആ ഇളം പൈതല് ഒരു ചുള്ളിക്കോലു 
മേന്തി ഓരോ തതളടേയും അടുത്തുചെന്നു 
പറഞ്ഞു : “അമ്മേ! കരയേണ്ട; അച്ഛാ! കര 
യേണ്ട; ചേച്ചീ! കരയേണ്ട; ഞാന് പോയി 
ഈ വടികൊണ്ട്” ആ രാക്ഷസനെ അടിച്ച 
കൊല്ലാം. "" 

വിവരമെല്ലാം അറിഞ്ഞു, കുന്തീദേവി 
ചെന്നു ബ്രാഹ്മണനോടട പറഞ്ഞു : “ അങ്ങേയ്ക്ക് 

ഒരു മകനല്ലേ ഉള്ള. എനിക്കു്” അഞ്ചു മക്ക 
ഉണ്ട്. അതില് ഒരാളെ ഞാന് അയക്കാം. 

ആദ്യം ബ്രാഹ്മണന് ഇതു സമ്മതിച്ചില്ല. 
സ്വന്തം ജീവന് രക്ഷിക്കുന്നതിനു മറെറാരാളെ 
കൊല്ലാന് വിടുകയോ ? ““ ഏയ്, അതു വയു. 
അപ്പോം കുന്തി പറഞ്ഞു : “: സംശയിക്കേണ്ട. 
എനെറ ആ മകന് ഒരു മന്ത്രവിദ്യ അറിയാം. 
അതുകൊണ്ട്" അവന് രാക്ഷസനെ കൊല്ലം. 
ഇതിനു മുമ്പും അവന് രാക്ഷസരെ കൊന്നി 
ട്ടണ്ട്. "” ഇതു കേട്ടപ്പോ€ം ബ്രാഹ്മണന് സന്തോ 
ഷത്തോടെ സമ്മതിച്ചു. 

ഭീമസേനനും സന്തോഷമായി. വളരെ 
നാര്ാക്കുശേഷം ഒരു വണ്ടി നിറയെ ചോറും 
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കറിയും കയ്യില് കിട്ടുകയല്ലേ? ഒരു രാക്ഷ 

സനെ കൊല്ലാനുള്ള തക്കവും. 

പിറേറന്ന് ഭമന് ചോററുവണ്ടിയുമായി 

ബകന്െറ കാട്ടിലെ കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്കു ചെന്നു ; 
ഗോപുരത്തിലെത്തി രാജാവിനെ തിരുവുള്ളമറി 
യിച്ചു, ഇരുന്ന് ഈണ് തുടങ്ങി. 

ബകന് മാളാികപ്പറത്തുനിന്നു താഴെ വന്നു 

നോക്കിയപ്പോം വണ്ടി ക്കാരന് ഇരുന്നു് മുറയ്ക്കു 
ഉണ്ണകയാണ്. “നീ എന്തെടാ കാട്ടുന്നത് ! " 
എന്നു ബകന് അലറി. ഭീമന് ദകട്ട ഭാവമേ 

കാണിച്ചില്ല. ബകന് പാഞ്ഞു ചെന്നു ഭീമന്റെറ 
പുറത്തു? രണ്ടു കൈകൊണ്ടും ആഞ്ഞു” ഒരടി 

അടിച്ചു. എന്നിട്ടും ഒരു യം ; അവന് 

സാധാരണക്കാരനമല്ലെന്നുകണ്ടു” ബക൯ 
ഒരു വലയ മരം പുഴക്കിക്കൊണ്ടു വനന. അപ്പോ 

ഴേയ്ക്കും ഭീമന് ഈണുകഴിച്ചു കൈകഴുകി ഒരുത്തി 
നിന്നു. ബ്കന് ഓങ്ങിയടിച്ച ആ മരം പിടി 
ച്ചെടുത്തു” അങ്ങോട്ടും ഒന്നു കൊടുത്തു. പിന്നെ 
അവര് തമ്മില് മരങ്ങം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ 
യുദ്ധം നടന്നു. 

പന്തിനു വിസ്തരിക്കുന്നു ! ഭീമന് ആ രാക്ഷ 

സനെപ്പിടിച്ചു” നടുവൊടിച്ച്” രണ്ടുമടക്കുത്തൃക്കി ; 
ബകന് ചോര ഛറ്ദിച്ചു ചത്തു. 

അന്നുമുതല് ആ രാജ്യത്തു” രാക്ഷസന്മാര് 

മനുഷ്യരെ പിടിച്ചു തിന്നാതായി. 

പോയി ' 
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അഭ്യാസം 

കേട്ടെഴുത്തിനുള്ള പദങ്ങം :-- 

തലസ്ഥാനം ഛദ്ദിക്കുക 
പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് ബുദ്ധിമുട്ട്” 

ബ്രാഹ്മണര് കുടുംബം 
നിത്യവൃത്തി അച്ഛന് 
വിസ്തൂരിക്കുക അല്ലെന്നു” 

. താഴെ കൊടുത്തിട്ടു വാക്കുകംക്കു പകരം 
ഈ പാഠത്തില്നിന്നു പഠിച്ച വാക്കുകര്ം 
എഴുതുക :-- 
(൮) പിച്ചട 
(8) ശക്കിയുള്ളവന് -- 
(8) വിവരിക്കുന്നുട 
(4) അഞ്ചു പാണ്ഡവന്മാര് -- 
(9) കരം 
(൫) നാടുവാഴക- 

(൮ ബകന്െറ ഉയണിനു” എന്തെല്ലാമായിരുന്നു 
വിഭവങ്ങറം ? 

(2) ഭീമന് ബകന്െറ കഥകഴിച്ചതെങ്ങനെ ? 

പൂരിപ്പിക്കുക :--- 
-ദ്ദിക്കുക 
കു--ംബം 
നിത്ൃ--ത്തി 

[൮, ഛം, ടു എന്നീ അക്ഷരങ്ങളില്നിന്നും 
തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ] 

ക 

ളില് ച്ച്. 

നി 
[॥ 

ഴ് എം ൫. 



പാഠം 19 

കണ്ണണ്ടായാല് പോരാ 
കാണണം 

ഒരാ€ം മരുഭൂമിയില്ക്കൂടി യാത്ൂചെ 
യായിരുന്നു. രണ്ടു പേര് എന്തോ അന്വേഷ 
ക്കുന്നതുപോലെ പരിഭൂമിച്ച്, ചുററും നോക്കി 
ക്കൊണ്ട്” വരുന്നതു കണ്ടു. അവര് കച്ചവട 
ക്കാരാണെന്ന്” വേഷംകണ്ട്” അയാഠക്കു മനസ്സി 
ലായി. ആ യാത്രക്കാരന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച: 
“ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒട്ടകം കാണാതെ യ, 
അല്ലേ?” 

കച്ചവടക്കാര് :--അതേ; ഞങ്ചം അതിനെ 
തേടി നടക്കുകയാണ്. 

യാത്രക്കാരന്:--അതിന്െറ വലതു കണ്ണിനു കാഴ്ച 
യില്ല; ഇടതുകാലില് മുടത്തും ഉണ്ടു; അല്ലേ? 

കച്ച :--നിങ്ങം അതിനെ കണ്ടോ? അതു് 
എവിടെ നില്ലുന്നു ? 

യാത്ര:--ഒന്നുക്രടെ ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, അതി 
ന്െറ ഒരു പല്ലു പോയതാണോ ? 

കച്ച:--നിങ്ങള്ം അതിനെ കണ്ടു, തീച്ചയാണ്. 
എവ।ടെയാണു് ആട്ടുക? ഒന്നു കാണി 
തരാമോ ? ഞങ്ങം എത്ര നേരമായി അല 
യുന്നു? 
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യാത്ര:--ഞാന് ഒട്ടകത്തെ കണ്ടില്ല. അതിന്െറ 
പുറത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭാണ്ഡത്തില് ഒരു 
വശത്തു” തേനും മറുവശത്തു” ഗോതമ്പും 
ആണോ ? 

കച്ച :- ഞങ്ങളെ കളിപ്പിക്കയാണു്', അല്ലേ? 
ഒട്ടകത്തെ കാണാതെ ഇതെല്ലാം അറി 
യുന്നതെങ്ങനെ ? 

യാത്ര:--നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകം എവിടെയാണെന്ന് 
എനിക്കറിഞ്ഞുര്ൂടാ. ഞാന് അതിനെ 
കണ്ടില്ല. 

കച്ച:--കൊള്ളാം. ഇതു” ആരു വിശ്വസിക്കും? 
ആ ഒട്ടകത്തിന്െറ കണ്ണും കാലും പല്ലും 
എല്ലാം കണ്ടു ; ഒട്ടകത്തെ മാത്രം കണ്ടില്ല. 
പററിക്കാം എന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. 
അതിന്െറ പുറത്തു” ദാണ്ഡത്തില് സൂക്ഷി 
ച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങം ഇപ്പോം നിങ്ങ 
ഉടെ പക്കല് കാണുമല്ലോ. ആദ്യം 
അതിങ്ങു തന്നേക്കണം. 

യാത്ര :--ഞാന് പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കണം. 
തആഭരണങ്ങ്ം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് 
എനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. 

കച്ച:--പച്ച നുണ! തേനും ഗോതമ്പും ഉണ്ടെന്നു 
അറിയാം. ഭൂടെ വച്ചിരുന്ന തആൃഭരണങ്ങം 
മാത്രം കണ്ടില്ല, അല്ലേ? ഈ വിദ്യ ഞങ്ങ 
ഉടെ അടുക്കല് എടുക്കണ്ട. 

ഒട്ടകത്തെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാന് ഭാവ 
മില്ലലെന്നു കണ്ടപ്പോ€ം കച്ചവടക്കാര് അയാളെ 
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പിടിത്രൂടി ന്യായാധിപന്െറ മുമ്പില് കൊണ്ടു 
പോയി. അയാം മോഷണം നടത്തിയതായി 
ആവലാതി: ബോധിപ്പിച്ച. പരിശോധിച്ചു 
നോക്കിയതില്, യാത്രക്കാരന്െറ പക്കല് ആ 
ഉരുപ്പടകളൊന്നും കണ്ടില്ല. പ്രതിയെ തട 
വില് വയ്ക്കണമെന്നു” ന്യായാധിപന് വിചാരിച്ച. 
അപ്പോം ആ യാത്രക്കാരന് ഇങ്ങനെ ബോധി 
പ്പിച്ച -- 

“ഈ കച്ചവടക്കാര് തീരെ ആലോചന 
യില്ലാത്തവരാണ്. നേരിട്ട കാണാതെയും ഒരു 

വസ്തരവിനെപ്പററി പലതും ഗ്രഹിക്കാം. പക്ഷേ 
അതു മനസ്സ ിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്കി ഇവ 
ം വാസ്തവത്തില് ഒട്ടകത്തിനെ ഞാന് 
കണ്ടില്ല. എങ്കിലും അതു? കൈവിട്ട തിരിഞ്ഞു 
പോയിരിക്കും എന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. 
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അതിനു കാരണമുണ്ടു”. ഒട്ടകത്തിന്െറ കാല്ലാട്ട്* 
മണലില് തെളിഞ്ഞു കണ്ടു ; അടുത്തു” മനുഷ്യ 
രുടെ കാല്ലാടട” കണ്ടതുമില്ല. ഇടത്തുകാല് 
നിലത്തു” ദൃഡമായി പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതി 
നാല് ആ കാലിന് മുടന്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. 
ഇടതുവശത്തുള്ള ചെടിക?ം മാത്രമേ, അതു തിന്നി 
രുന്നുള്ള. അതുകൊണ്ട്” അതിന്െറ വലതു 
കണ്ണിന്” കാഴ്ചയില്ലെന്ന് ഞാന് അനുമാനിച്ചു. 
അതു കടിച്ച ഇലകളില് ഒരു പല്ലിന്െറ മാത്രം 
പാട്ട? പററിക്കണ്ടില്വ. അതിന്െറ ഒരു പല്ല്” 
കൊഴിഞ്ഞു യ ളള എന്ന്? അതില് 
നിന്ന്” ഈഹിച്ചു. "" 

കച്ചു:--ഇത്രയും ഈഹിച്ചതാണു് എന്നിരിക്കട്ടെ. 
എന്നാല് അതിന്െറ പുറത്തു വച്ചിരുന്ന 
സാധനങ്ങ0ം എന്തെല്ലാമെന്ന്” എങ്ങനെ 
അറിഞ്ഞു ? 

യാത്ര:--പറയാം. ഒട്ടകം പോയ വഴിയുടെ ഒരു 
വശത്ത് നീളെ ഉറുമ്പുകറം ഉണ്ടായിരുന്നു. 
ഭാണ്ഡത്തില്നിന്നു വണ ഗോതമ്പു കൊണ്ടു 
പോകാന് ആയിരുന്നു അവ ക്രടിയതു്. 
മറുവശത്തു” നീളെ ഈച്ചകളേയും കണ്ടു. 
തേന് ക്രടൃതല് വീണതുകൊണ്ടാണു്” അവ 
അവിടെ പററിക്കൂടിയിരിക്കുന്നതര് എന്നു” 
സൂക്ഷിച്ചദനാക്കിയപ്പോര്ം മനസ്സിലായി. 

ഈ മൊഴികേട്ടു? ആ വഴിപോക്കന് കററ 
ക്കാരനമ്ലെന്ന്' ന്യായാധിപനു ബോദ്ധ്യമായി. 
“ഈ പ്രതി കണ്ണ് വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗി 
കന്നു. വാദികറാക്കും കണ്ണണ്ടല്ലോ, ഒട്ടകം 

കി, ന, ഇ "വ ്,.% 

[1 [1 എ" ം ന്യ. 
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പോയ വഴി നോക്കിച്ചെന്ന് അവര് അതിനെ 
കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. പക്ഷേ, അവര് ഒരു കായും 
മനസ്സിലാക്കണം. കണ്ണുണ്ടായാല് പോരാ 
കാണണം ”"” എന്നു പറഞ്ഞു” ന്യായാധിപതി 
പ്രതിയെ വിട്ടയച്ചു. 

അഭ്യാസം 

1. ഈ പാഠത്തില്നിന്നു താഴെക്കാണുന്നവയ്മു, 
പകരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദങ്ങരലം എഴ 
തുക :-- 

അനുമാനിച്ചുട 

പരാതിട 

ന്യായം അനുസരിച്ചു വിധിക്കുന്ന ആം 

2. ദുകട്ടെഴുത്തിനുള്ള പദങ്ങം :-- 

ഭാണ്ഡം; മുടത്തണ്ടെന്നു” ; ബോദ്ധ്യം; ന്യായാ 
ധിപന് ; ഉണ്ടല്ലോ; മനസ്സിലായി ; മരുഭൂമി; 
അന്വേഷിക്കുക; ദുൃഡം. 

8. “ണ്ഡ” എന്ന അക്ഷരമുള്ള എത്ര പദങ്ങം 
നിങ്ങംക്കറിയാഠ? 

അതുപോലെ “ ധ" എന്ന അക്ഷരമുള്ള വാക്കുകര്ം 
എഴുതുക. ധ, ധാ, ധി, ധീ എന്നിങ്ങനെ 
അ, ത്ത, ഇ മുതലായവ ചേന്ന “ധ ത്തകാം. 

4. ഇതു” ആരും വിശ്വസിക്കും. 
ഇതു” ആരു വിശ്വസിക്കും? 

ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ചോദ്ൃമല്ല. ഒരു കാര്യം 
പറഞ്ഞു” അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കയാണു”. അതു 
കൊണ്ടു? ത്ത വ ത്തിരം പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം 
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു എന്നു കാണിക്കാന് . എന്നു” 
കത്തു” ഇട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വാക്വം ചോദ്യ 



കു 
ി 

മാണു. അതു കാണിക്കാന്? എന്ന ചിഹം (അട 
യാളം) ഇട്ടിരിക്കുന്ന. ഇതിനു” ചോദ്യ ചിഹ്നം 
എന്നു പേരുണ്ടു്”. ക അ. 

വേറെ ഉദാഹരണം :-- ) 

1. ഏവിടെയാണു: ഒട്ടകം? ഒന്നു കാണിച്ചു 
തരാമോ ? പ; 

9, ഒട്ടകം എവിടെയാണെന്നു” അറിഞ്ഞുളൂടാ. 
കാണിച്ചുതരാന് സാദ്ധ്യമല്ല. 

5. (1) ഒട്ടകത്തിന്െറ പുഴുത്തു” തേന് വച്ചിരുന്നു 
എന്നു” യാത്രക്കാരന് എങ്ങനെ മനസ്സി ൭ 

ര് 

ലാക്കി ? 

(2) ഒട്ടകത്തിന്െറ ' വലതുകണ്ണിനു കാഴ്ചയി 
ല്ലെന്ന് വഴിപോക്കു ഗ്രഹിച്ച 
തെങ്ങനെ ? 

(൫൪) ഒട്ടകം മുടന്തനാണെന്നു” വഴിപോക്കന് 
എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നി 

പാഠം 18 

മാവേലി നാട്ടവാഴമ്പോഠാ 

മാവേലി നാടടവാണീടും കാലം ം 

മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ 

ആമോദമോടെ വസിക്കും കാലം 

ആപത്തങ്ങാക്കുമൊട്ടില്ലതാനും ; 

ആധിക?ം വ്യാധികളൊന്നുമില്ല 
ബാലമരണങ്ങ?ം കേംംപ്പാനില്ല ; 

ദുഷ്ടരെക്കണ്കൊണ്ടു കാണ്മാനില്ല 
നല്ലവരല്ലാതെയില്ല പാരില് ; 



4.) 

കള്ളവുമില്ല, ചതിയുമില്ല ; 
എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം ; 

ര. കുള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും 
കള്ളത്തരങ്ങ?ം മറെറാന്നമില്ല. 

ടം അഭ്യാസം 
ത 

1. ന ഓണം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്”. എന്താണു് 
അതിനു കാരണ്ഠ? മഹാബലിയുടെ കാലത്തു” 
ആളകര്ം എങ്ങനെയാണു ജീവിച്ചിരുന്നതു" ? 

2. നിങ്ങംക്കു ഏതെങ്കിലും ഓണപ്പാട്ടു അറി 
ക: യാമോള്ം. ി 

1) കം 

പാഠം 14 

വാല് മികി 

ഭാരതത്തിലെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ കാവൃങ്ങ 
ളാണ്” രാമായണവും ഭാരതവും. ശ്രീരാമന്െറ 
കഥയാണ്” രാമായണം. ഭാരതമാവട്ടെ പാണ്ഡ 
വന്മാരുടെയും കയരവന്മാരുടെയും കഥയുമാണ്ഞ്. 

രാമായണം നിമ്മിച്ചതര്” വാല്ലീകി മഹഷി 
യാണ്. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തില് കാട്ടാളന് 
ആയിരുന്നുവത്രെ. ഒരിക്കല് ചില സന്ന്യാസി 
മാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം പിടിച്ചു 
പറിക്കാന് ആ കാട്ടാളന് ഒരുമ്പെട്ടു. അപ്പോം, 
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“നീ ചെയുന്നത്” പാപമാണെന്ന് അറി 
യാമോ? "” എന്ന് അവര് ചോദിച്ചു. 

കാട്ടാളന് :__അതു? എനിക്ക്? അറിഞ്ഞുകൂടാ. 
ഭാര്യയേയും കുട്ടികളേയും പോററുന്നതിനു 
വേണ്ടി ഞാന് ഇങ്ങനെ ചെയുകയാണു്. ടം. 

സന്ന്യാസിമാര് :--ഈ പാപത്തിന്െറ ഫലം 
അവര്ക്ൂടി അനുഭവിക്കുമോ? 

കാട്ടാളന് :--അതു ഞാന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ന 

സന്ന്യാസിമാര് :--എന്നാല് ഒന്നു ചോദിച്ചറി 
യുക. കൈവശം ഉള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങം 
തന്നേഷ്ക്കകാഠ. 

കാട്ടാളന് വീട്ടില്പ്പോയി ഭാര്യയോട്ട കം 
ചോദിച്ചു :--““നിങ്ങളെപ്പോററാന് വേണ്ടിയാണ 
ല്ലോ ഞാന് അക്രമങ്ങറം കാണിക്കുന്നതു്”. അതി ) 
നെറ പാപം നിങ്ങര്ാക്രടി അനുദവിക്കുമോ ഃ 

ഭാര്യ :--അതെങ്ങനെ ? അവരവര് ചെയുന്ന 
തിന്െറ ഫലം അവരവക്കുതന്നെയല്ലേ ? 

ഇതുകേട്ടപ്പോറം ആ കാട്ടാളനു” തന്റെ പ്രവൃ 
ത്തിയെക്കുറിച്ചു ദുഃഖംതോന്നി. അയാ€ം വിവര 
മെല്ലാം മഹഷിമാരെ അറിയിച്ചു. തന്റെ തെററു 
ക്ഷമിക്കണമെന്ന്” അപേക്ഷിച്ച. മഹഷിമാക്ക് 
അയാളോടട ദയ തോന്നി. അവര് അയാളെ അനു 
ഗ്രഹിച്ചു. അന്നുതൊട്ടു ആ കാട്ടാളന് വലിയ 
ഭക്ഷനായിത്തിന്ന. അയാം ഒരിടത്തിരുന്ന് 
തപസ്സുചെയ്തു. അനക്കമില്ല. ചുററും നടക്കുന്ന 

അ ടം 
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തൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒന്നം കേഴക്കുന്നുമില്ല. 
അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും: കടന്നു 
പോയി. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്െറ ദേഹം 
മിക്കവാറും മണ്പുററുകൊണ്ടു മൂടിപ്പോയി. 
മണ്പുററിന്' സംസ്കൃതത്തില് “വല്മീകം” എന്നു 
പറയും. വവല്ലീകത്തില്നിന്ന്' ഉണ്ടായവന് 

61/202--4 
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എന്ന അത്ഥത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്” *“വാല്ലീകി 
എന്നു പേരും വന്ന. 

വാല്ലീകി മഹഷിക്കു് ശ്രീരാമനോട്" അള 
വററ ആദരവു” ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 

_ ത്രീരാമനെറ കഥ വഞ്ണ്ിച്ച് ഒരു കാവ്യം ചമയ്ക്കു 
ണമെന്ന് മഹഷി ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തിനു് ആയി 
യ്ക്ക” ഒരു കാരണവും ഉണ്ടായി. ഃ 

' വാല്ലീകിയുടെ തആത്രമം തമസാ എന്ന 
നദിയുടെ തരരത്തായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം . 

മഹഷിയും ശിഷ്യന്മാരും കുളിക്കാന് ആ നദിയി 
ലേയ്ക്ക പോയി. അതിന്െറ കരയ്ക്കുള്ള ഒരു 
വൃക്ഷത്തില് രണ്ടു പക്ഷികര്ം ഇരിക്കുന്നത് 
അവര് കണ്ടു. പെട്ടെന്നു് ഒരു ശരമേററു” അവ ച ദ്യ 
യില് ഒന്നു പിടഞ്ഞു താഴെവീണു. അതുകണ്ട്” 
ദയാലുവായ മഹഷിക്ക് വലിയ ദുഃഖം ഉണ്ടായി. 
പക്ഷിയെ എയ്തുവീക്സിയ കാട്ടാളനോടട് 

. കോപവും തോന്നി. ആ വേദനയും കോപവും 
ഒരു ശാപമായി നാവില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട. അതു് 
ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ രൂപത്തില് ആയിരുന്നു. ൂ 
ഇണപ്പക്ഷികളില് ഒന്നിനെക്കൊന്ന കാട്ടാളന്* 
നാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നായിരുന്നു അതിന്െറ 
സാരം. രാവണനെക്കൊന്ന ശ്രീരാമന് നന്മ 
വരട്ടെ എന്ന അത്ഥവും അതില് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

മഹഷി പെട്ടെന്നു ചൊല്ലിയ ശ്ലോകത്തെ. 
ആത്ത പ്ളവരെ്ലാം പുകള്ലി. ആ ശ്ലോക 
ത്തിന്െറ രീതിയില് മ്രിരാമന്െറ കഥ പാടണം 
എന്നു” അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ 
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രാമായണം ഉണ്ടാകാന് ഇടയായി. രാമായണം 
ആണ്” ആദ്യത്തെ കാവ്യം, വാല്ലീകിയാണ് 
തആദികവി. 

അഭ്യാസം 
ലം കേട്ടെഴത്തിനുള്ള വാക്കുകം :--- 

വാല്മീകി; പ്രവൃത്തികം; ഭാരൃ; പെട്ടെന്നു; 
ഭാരരും; കാട്ടാളന്; അനുഗ്രഹം; ഗ്ലോകം; 
പാണ്ഡവന്; സന്ന്യാസി; ഭക്ഷന്; കാരവന്; 
ഒരുന്പെട്ട; അത്ഥം. 

8, (2) ആദികവിയുടെ പേരെത്തു” ? (2) അദ്ദേഹം 
നിമ്മിച്ച കാവ്ൃത്തിന്െറ പേരതെത്തു” ? 
(3) രാമായണം ത്തരെപ്പററിയുള്ള കഥ 
യാണു” ? 

പാഠം 15 

കുറവും കുററവും 

കുററം ക്രടാതൃുള്ള നരന്മാര് 
കുറയും ഭൂമിയിലെന്നുടെ താതാ! 
ലക്ഷം മാനുഷര് കരൂടുമ്പോളതില് 
ലക്ഷണമുള്ളവരൊന്നോ രണ്ടോ. 

ഉടലതിരമ്യമൊരുത്തനു കാല്ക്കൊരു 
.മുടവുണ്ടവനു നടക്കുന്നേരം. 
മറെറാരു പുരുഷന് സുന്ദരനെങ്കിലു- 
മൊററക്കണ്ണനതായതു ദോഷം. 

ന 

ത്ത, 
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ചേച്വക0ം പലതുണ്ടൊരുവനു കിഞ്ചില് 
പൂച്ചുക്കണ്ണണ്ടെന്നൊരു ദോഷം. 
ചാഴ്ചചക്കാരു ചിരിച്ചു തുടങ്ങും 
ഖേച്ചയ്ക്കവനും ചിതമല്ലദല്ലോ. 

നല്ലൊരു വിദ്വാനവനുടെ വായില് 
പല്ലുകളൊന്നും കാണ്മാനില്ല. 
പലഗുണമുള്ളെളൊരു പുരുഷനവന്െറ 
തലമുടിയൊക്കെ നരച്ചു വെളുത്തു. 

തിലകക്കുറിയും ചൊടിയും കൊള്ളാം 
തലയിലവന്നൊരു രോമവുമില്ല. 
മിയ്ക്കതുമൊരുവനു ലക്ഷം ശ്ലോകമൊ- 
രിയ്ക്കുല് കേട്ടാലങ്ങു ഗ്രഹിക്കും. 

വിക്കുകം കൊണ്ടതു പറവാന് വഹിയാ, 
സല്ക്കഥ വളരെയറിഞ്ഞൊരു ദേഹം 
കകകകകംസന് കികികികി കൃഷ്ണന് 
പു പുപുപു പൃതനയെന്നാം കഥയില്. 

ടല; ജാതിയില് വന്നു പിറന്നു 
രു രൂപഗുണങ്ങളുമണ്ടു്', 

വര് യെന്നാദിയൊരക്ഷരമവനുടെ- 
യരാികെക്കുടെപ്പോയിട്ടില്ല. 

അഭ്യാസം 
ം കുഞ്ചന്നമ്പ്യാരാണു* തുള്ളല്പ്പൂാ ട്ടകര്ം എഴുതി 

യതു. ആ പാട്ടുകളില് ധാരാളം നേരമ്പോക്കു 
കാണാം. കിട പാഠം വായിച്ചാല് ചിരിക്കാ 
ത്തവരാരെങ്കിലും കാണുമോ ? 

ജ. കൂട്ടിച്ചേക്കുക യം - അതി 4- രമ്യം -- ഒരു 
ത്തന. ഹരി -- എന്നു” പു- ആദി --ഒരു - 
അക്ഷരം. 
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8. ഇതുപോലെ, കേട്ടാല് ചിരിച്ചുപോകുന്ന 
തുള്ളല് പാട്ടുകറം ചൊല്ലാന് അറിയാമോ ? 

3. ഈ പാഠത്തില് നിങ്ങളെ ക്രടുതല് രസിപ്പിച്ച 
വരിക ഏവ ? 

പാഠം 16 

വിമാനം 

മണിയടിച്ചു. ്ികളല്ലാം ക്ലാസ്ത്ില് 
കയറി. അദ്ധ്യാപകന് ഹാജര വിളിച്ചു. അതു 
കഴിഞ്ഞ് ഭാഷാപാഠഠ തൂടങ്ങി. “ നിറന്നപീലി 
ക€ം നിരക്കവേകുത്തി”' എന്ന് കൃഷ്ണന്കുട്ടി രാഗ 
ത്തില് നീട്ടിച്ചൊല്ലകയാണ്'. അപ്പോര്ാ കേഴം 
ക്കാം, ത്ൃകാശത്തില് വലിയ ഒരു ഇരമ്പല് ! 
ചില കുട്ടികര്ം ““ വിമാനം, വിമാനം "' എന്നു 
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അദ്ധ്യാപകന് കുട്ടികളെ 
വരാന്തയിലേയ്ക്കകു' ഇറക്കി നിറുത്തി. എല്ലാ 
വരുടേയും നോട്ടം മേല്ലോട്ടാണ്. “അതാ, 
അതാ ! *" എന്നു” ജോണ് മുകളിലേയ്ക്കു വിരല് 
ചുണ്ടി. വെളുത്ത മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ 
വെള്ളിപോലെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു വിമാനം 
പറന്നുപോകുന്ന ! കഷ്ടിച്ചു ഒരു മിനിറ റു നേരമേ 
അതു കാണാന് കഴിഞ്ഞുള്ള. അപ്പോഴേയ്ക്കും 
അതു കണ്ടെത്താത്ത ദൂരത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞ ! 
": എന്തുവേഗം, പക്ഷിക്കും ഇത്ര വേഗമില്ല. "” 
എന്ന്” ചില കുട്ടികം തമ്മില് പറഞ്ഞു, 
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ക്ലാസ്സില് അതിനെപ്പററിയായി സംസാരം. 
അപ്പോം വിമാനത്തെപ്പററി ചില വിവരങ്ങ്ം 
അദ്ധ്യാപകന് കുട്ടികരാക്കു? പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. 

പറക്കാനുള്ള തതഗ്രഹം പണ്ടുതന്നെ മനു 
ഷൃക്ക്” ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മോഹം നിമിത്ത 
മാണ്” പറക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള പല കഥ 
കളും അവര് കെട്ടിച്ചമച്ചത്. രാക്ഷസ രാജാ 
വായ രാവണന്െറ * പുഷ്ണുകം "' എന്ന വിമാന 
ത്തെപ്പുററി രാമായണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. 

' ഈ വിമാനത്തില് കയറിയാണത്രേ സീതയും 
രാമനും ലങ്കയില് നിന്ന് അയോദ്ധ്യയിലേയ്കു 
പ്ോയത്തര്. ഇത്ത് ഒരു പുരാണ കഥയാണ്. 
യഥാത്ഥത്തില് മനുഷ്യര് തൃകാശത്തില് സഞ്ച 
രിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട്” വളരെ കുറച്ചു കാലമേ 
ആയിട്ടുള്ളൂ. 

കുട്ടികരം കളിക്കു” ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ 
ബലൂണില്ലേ ! അതില് ഭാരംകറഞ്ഞ ഏതെ 
കിലും വാതകം നിറച്ചാല് ബലൂണ് വായുവില് 
തനിയേ ഉയരും. ബലൂണ് വളരെ വലതും 
ഉറപ്പുള്ളതും ആണെങ്കില്, അതില് കെട്ടിത്തു 
ക്രിയ തൊട്ടിലിലിരുന്ന് മനുഷ്ൃക്ക്” ആകാശ 
ത്തേക്ക് ഉയരാം. ഇത്തരം ബലുണുകളില്ക്ക 
യറി പറക്കാനായിരുന്നു ആദ്യമാദ്യം മനുഷ്യ 
രുടെ ശ്രമം. ഭൂമിയില്നിന്ന്” ഉയരാനല്ലാതെ, 
വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേയ്ക, പോകാന് ബലൂണും 
ക€0ം ഉപകരിക്കുകയില്ല. അതു” കാററിന്െറ 
ഗതി അനുസരിച്ച്” അങ്ങനെ പറന്നുപോകും, 
അത്രതന്നെ. 



റ ട് ടി] 

ഇന്നു കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള വിമാനം 
തതദ്യമായി പറത്തിയതു” തയിരത്തിത്തൊള്ളാ 

കം. നാനാ: 
ണ് 

70 1 കുലി 

 യിരത്തിമുന്നാമാണ്ടാണ്. അമേരിക്കക്കാരായ 
റൈററു സഹോദരന്മാരാണ് ആആ വാഹനം 
കണ്ടുപിടിച്ചതു”. ് 

വളരെ വേഗത്തില് വിമാന നിമ്മാണ 
ത്തില് പരിഷ്ണാരങ്ങം വന്നുചേന്ന. ഏതെല്ലാം 
തരത്തിലും, വലിപ്പത്തിലുമള്ള വിമാനങ്ങ 

ക 
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ളാണ്” ഇപ്പോം നിമ്മിക്കുന്നതു” ! നാത്തറുപേക്ക? 
ഒരുമിച്ചു യാത്രചെയ്യാവുന്ന വിമാനങ്ങ്ം 
ഇപ്പോ ഉണ്ട്. അതുപോലെ, മണിക്കൂറില് 
മുവ്വായിരത്തിമുന്തൃറോളം കിലോമീററര് ദൂരം 
പറക്കാനും ചില വിമാനങ്ങാക്കു” ഇപ്പോരം 
സാധിക്കും. ഭൂമിയില്നിന്ന്” നാല്പതു കിലോ 
മീററര് ഉയരത്തില് വിമാനം പറന്നെത്തിയി 
ട്ടണ്ട്. അത്ര ഉയരത്തില് പറക്കുന്ന വിമാനം 
താഴെനിന്ന്” കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാന് കഴിയുക 
യില്ല. അതിനെറ തരമ്പല് ച്ൃവട്ടില് കേക്കു . 
കയ്യമിപ്ല. 

ഭൂമിയില്ത്തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് 
മറെറാരു സ്ഥലത്തേയ്് പോകാനുള്ള വിമാന 
ങ്ങളെപ്പററിയാണു ഇത്രയും പറഞ്ഞതു്. ഭൂമി 
യില്നിന്ന ചന്ദ്രനിലേയ്ക് പറക്കുന്ന വിമാന 
ങ്ങറം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ത്രമങ്ങം നടത്തിക്കൊ 
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികരം വലു 
താവുമ്പോഴേയ്ക്കു് ഈ മ്രമങ്ങം ഫലിച്ചെന്നു 
വരാം. മനുഷ്യന്െറ കഴിവുകര്ക്ക്” അതിരില്ല. 
വിമാനം ഇതിന്” ഒരുദാഹരണമാണ്. 

അഭ്യാസം 

1. ഈ പാഠത്തില്നിന്നും പഠിച്ച വാക്കു” പകരം 
എഴുതുക :-- 
പഠിപ്പിക്കുന്ന ആട 

ആഴ്രഹം- 
ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന വാഹന 
സത്യ 

തആതകാശത്തില്ക്കൂടിയുള്ള സഞ്ചാരം: 
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കേട്ടെഴുത്തിനുള്ള വാക്കുക?ം :--- 
ഭൂമി, യഥാത്ഥം, പോയിരുന്നുള്ള, ചന്ദ്രന്, 
അയോദ്ധ്യ, ഫലിക്കുക, ആധഹം, സ്ഥലം. 

വിപരീത പദമെഴുതുക :--- 
വാസ്തവം : 
ഉയരുക 
സത്യം € 

അത്ഥവൃത്യാസം എഴുതുക :--- 

രണ്ടായിരം നാഴികയുണ്ട്. രണ്ടായിരം നാഴി 
കയോളം ഉണ്ടു”. 

നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്” -- ഇതില് 
എത്ര വാക്കുകരം ഉണ്ട്” ? പരിച്ചെഴതുക. 

വാക്ൃം പൂണ്ണമാക്കുക :--- 
ഭാരം കുറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും --- നിറച്ചാരു 

ബലൂണ് വായുവില് തനയേ ഉയരും. 

(2 പുഷ്യക വിമാനത്തെക്കുറിച്ചു” ഏതു പുസ്തക 
ത്തിലാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു” 

(൪) എത്രകൊല്ലം മുമ്പാണ്” ഭാരം ക്രടിയ 
വിമാനം തതദ്ൃമായി പറത്തിയതു” ? 



് പാഠം 17 

പുതുമഴ 
ദനോള്ള തമ്പീ, ബഹുസുഖമേകം 

] മാരിപതിക്കുന്നു ; 

॥ കേഴംക്കൂ മധുരം, മധുരം ലളിതം 
കിളികം ചിലയ്ക്കുന്നു ; 

] കന്നിക്കാറുകളലറും നാദം 
ം കാതു തുളയ്തതന്നു ; 

മിന്നല്പ്പിണരുകം മിന്നിച്ചിന്നി- 
| ക്കണ്ണ മയക്കുന്നു ; 

പുഴകളിലോരോ നുരയാല് പുഞ്ചിരി 0 
തുകിക്കൊണ്ടിപ്പോം ” ട് 

തഴുകീടുന്നു തമ്മില്ത്തമ്മില്- ം 
ത്തരളതരംഗങ്ങ ; 

“തര്, തറ "" നാദം നീളെമുഴക്കി- 
ത്തവളുകരാ കേഴുന്നു ; 

പുത്തന്വെള്ളം വന്നിഹ നമ്മുടെ 
കുളവും നിറയുന്നു. 

വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് 

അഭ്യാസം ല് 
1. ചേത്തെഴുതുക -. ക 

കാറുകറം അലറും; ാ ഴൂ 
മിന്നി --ചിന്നിു-കണ്ണ മയക്കുന്നു. ലി 

ഹി 



5 
2. പുതുമഴ തുടങ്ങുമ്പോരം ഏതെല്ലാം തരത്തിലു 

ശബ്ദങ്ങളാണു” നമ്മെ ബം: . 
ക്കു ഏതെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ്” നമ്മെ രസിപ്പ 

ന്നതു”? 

8, ഈ പാട്ടില് നിങ്ങര്ാക്കു” ഏററവും ഇഷ്ടം 
തോന്നുന്ന വരികളേതെല്ലാം ? അങ്ങനെ 
തോന്നാന് കാരണമെന്തു” ? 

പാഠം 18 

ത്തരാണ കൂടതല് മടയന് ? 

പണ്ടുപണ്ടു നടന്ന ഒരു കഥയാണിത്്--ഒരു 
കഴുതയുടെയും കാളയുടെയും കഥ. ഒരു കഷ 
കന്റെ വക ആയിരുന്നു കാളയും കഴുതയും. മൃഗ 
ങ്ങളുടെ സംഭാഷണം മനസ്സിലാക്കാന് കഴിവുള്ള 
ത്തളായിരുന്നു ആ കഷകന്. 

ഒരു സന്ധൃഷ്ണ്ണു? ആ കൃഷിക്കാരന് തൊഴ 
ത്തിനടുത്തു നില്ല്കയായിരുന്നു. അപ്പോം 
കേരാക്കാം, തൊഴുത്തില്നിന്ന് ഒരു സംഭാ 
ഷണം. കഷകന് ചെവിയോത്തു. കാളയും 
കഴുതയും തമ്മില് സംസാരിക്കുകയാണ്, കാള 
കഴുതരയാടു പറഞ്ഞു :---'' എന്റെ ചങ്ങാതി, നീ 
തന്നെ ഭാഗ്യവാന്. നിനക്കു” ആഹാരം കഴിച്ചു, 

ഴി 

നം 

വ് 



നാറാത്തെ 

എ ത്ത്യണനത്തം. ന്നതു 
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വെള്ളവും കുടിച്ചു” സുഖമായി ഇവിടെ കിട 
ന്നാല് മതിയല്ലോ. ഞാനോ, എന്നും പാടത്തു 
പോയി കഠിനമായി പണിയെട്ടക്കണം. ജോലി 
ചെയ്തുചെയ്ത്് ചാകാറായി. ഞാന് എന്താണു 
ചെര്യുണ്ടതു'; "' 

കഷ്വകനു ചിരിവന്നു. അയാം തന്നെ 
ത്താന് പറഞ്ഞു :-- “: വിഡ്ഡി ! കഴുതയോടാണു് 
ഉപദേശം ചോദിക്കുന്നതു ! കഴുത തനി മടയ 
നാണെന്ന് ഈ വിസഡ്സിയുണ്ടോ അറിയുന്നു ! 
അപ്പോം വീണ്ടും കേട്ടു ഒരു ശബ്ദം. കൃഷിക്കാ 
രന് വീണ്ടും ചെവിയോത്തു. കഴുത പറയുക 
യാണ് :-- ചങ്ങാതീ! നീ വിഡ്ഡിയായതുകൊ 
ണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കഠിനമായി പണിയെടുക്കേണ്ടി 
വരുന്നതു ? ഞാന് ഒരു ഉപദേശം തരാം. 
നാളെ വയലില് ചെല്ലുമ്പോം നീ ഒരു കാര്യം 
ചെയ്യുണം. കുറച്ചുനേരം പണിയെടുത്തിട്ടു” വീണു 
കിടന്നോള. അവര് അടിച്ചേയ്ക്ും. അനങ്ങരുതു്. 
അല്ലം കഴിയുമ്പോ€ം അവര് നിന്നെ അഴിച്ച 
വിട്ടുകൊള്ളും. "' 

കൃഷിക്കാരന് അത്ഭുതമായി. “* എടാ! ഈ 
കഴുത തനിക്കഴുതയല്ലല്ലോ! ഏതായാലും ഈ 
അഹങ്കാരിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം "" 
എന്ന്” അയാം തീച്യയാക്കി. 

അടുത്ത ദിവസം കാള പാടത്തെത്തി. അതു 
കഴുതയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചു” തളന്നതു 
പോലെ കിടന്നു. കാളയെ അഴിച്ചു കൊണ്ടു 
പോയി തൊഴുത്തില് കെട്ടിയിട്ട” കഴുതയെ 

ന, ന്നീ 

ചര് 

17, 



ട് 

പാടത്തു കൊണ്ടുവരാന് കൃഷിക്കാരന് വേധക്കാ 
ശനോടു പറഞ്ഞു. ഴു 

ല് 1 

കി 1 ഴം 

കാളയ്ത്യ സന്തോഷമായി. പാവം കഴുത 
യോ? അന്നു ഒുഴുവന് ജോലിചെയ്യ്” അതിന്െറ 
നടുവൊടിഞ്ഞു. താനൊരു വിഡ്്തസെ എന്നു് 
അതു വിചാരിച്ചു. തനിക്കു” ഒരു ഉപദ്രവവും 
ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കഴുതയുടെ കോപം മുഴുവനും 
കാളയോടായി. കാളയ്ക്കു” ഉപദദശം കൊടുത്തി 
ട്ടല്ലേ തനിക്കു” ഈ കുഴപ്പം പററിയതു ; വരട്ടെ, 
അവനെ ഒന്നു പററിക്കണം എന്നു കഴുത നിശ്ച 
യിച്ചു. 
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അന്നു സന്ധൃഷ്ണം കര്ഷകന് തൊഴുത്തിന്റെ 
സമീപം ചെന്നു. അവരുടെ സംഭാഷണം 
എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. അയാ€ം 
ചെവിയോത്തു. കാള കഴുതയ്ക്കു” നന്ദി പറയുക 
യാണ് :--** സ്നേഹിതാ, എനിക്കു തന്ന ഉപദേശ 
ത്തിനു നന്ദി. എനിക്കു് ഇന്ന് എന്തു സുഖമാ 
യിരുന്നെന്നോ! നല്ല ഭക്ഷണം, ഉറങ്ങാന് 
ഇഷ്ടംപോലെ സമയവും! "” 

കഴുത പറഞ്ഞു:--“* എന്റെ ചങ്ങാതീ, സൂക്ഷി 
ച്ചുകൊള്ളണേ! ഞാന് ഇന്നൊരു സംഭാഷണം 
കേട്ട. നീ വയസ്സനായി. പണിയെടുക്കാന് 
കഴിവും ഇല്ലാതായി. അതുകൊണ്ടു നിന്നെ 
ഇറപച്ചിക്കച്ചവടക്കാക്കു വിററുകളുയണം എന്നാ 
ണ് യജമാനനും വേലക്കാരുംക്ൂടി നിശ്ചയിച്ചു 
രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു” നാളെ നീ ചുണയായി 
ജോലി ചെയുണം. ഇല്ലെങ്കില് കാര്യം കുഴപ്പ 
മാണ്, കേട്ടോ" 

കഴുതയുടെ ബുദ്ധി നോക്കണേ! കഷകന് 
അത്തുതപ്പെടു. മടയനായ കഴുതയ്ക്യം ഇത്തര 
ബുദ്ധിയോ ? ഈ ഉപദേശത്തിനും കാള കഴുത 
യ്ക” നന്ദി പറഞ്ഞു. 

അടുത്ത പ്രഭാതമായി. കൃഷിക്കാരന് തൊഴ 
ത്തിനടുത്തു വന്നു് കാത്തുനിന്നു. കാള എന്താണു 
ചെയുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ. വേലക്കാര൯ 
കാളയെ അഴിക്കാനായി തൊഴുത്തിലെത്തി. 
അവരെക്കണ്ട ഉടന്, കാള ചാടി എഴുന്നേററു. 
താന് വയസ്സനായില്ല എന്ന് അവരെ മനസ്സി 
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ലാകുണ്ടേ ? അവന് വാലാട്ടി, തല കുലുക്കി 
തുള്ളിച്ചാടാന് തുടങ്ങി. 

കാളയുടെ ഈ ഇളക്കവും ചാട്ടവും ഒളിഞ്ഞു 
നോക്കി കഴുത പുഞ്ചിരി തൂകി. അതുകണ്ട് 
കവ്ധകന് ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് മണ്ണകപ്പി. 

അഭ്യാസം 

1. താഴെക്കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകര്ാക്കു പകരം ഈ 
പാഠത്തില്നിന്നു പഠിച്ച വാക്കുക0ം എഴ 
തുക :--- 

കൃഷിക്കാരന് 
ജോലി ചെയുക 

വയല് 
മടയന് -- 

കൃതജ്മത --- 

വെളുപ്പാന് കാലം 

2. വിപരീതപദം എഴുതുക :--- 

അടുത്തു” 20 
മടയന് 

കുറച്ചു” ഡു 

3. എഴുതി എഴുതി, ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു", നോക്കി 
നോക്കി, കടിച്ചു കുടിച്ചു” എന്നി ഇരട്ട വാക്കു 
കം താഴെക്കാണുന്ന വാക്യങ്ങളില്, വരയി 
ട്ടിട്ടുള്ളിടത്തു” എഴുതുക :-- 

__. എന്െറ കൈ കുഴഞ്ഞു. 
അവന് --- --- മണ്ണകപ്പി 
--- എന്െറ കണ്ണ കഴയ്കുന്ന. 
വെള്ളം -- -- വയര് കുടംപോലെയായി. 
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4. (1) കഷകന് കഴുതയെ ശിക്ഷിച്ചതെങ്ങനെ ? 

(1) കഴുത കാളയെ പററിച്ചുതെങ്ങനെ ? 
(11) ആരാണു കൂടുതല് മടയന് -- കാളയോ 

കഴുതയോ? 

6. ഈയ കഥ നിങ്ങ്ം അഭിനയിക്കണം. അഭിനയി 
ക്കുമ്പോ?ം പുസ്തകം തുറന്നു നോക്കാതിരിക്കു 
ന്നതാണ മിടുക്കു”. 

പാഠം 19 

ത്തരോഗ്യം 
ആരോഗ്യം എന്ന പദത്തിനു രോഗ 

മില്ലായു എന്നാണു് അത്ഥം. ആരോഗ്യം ഉണ്ടെ 
കിലേ ഉന്മേഷം തോന്നുകയുള്ളൂ. 

നമ്മുടെ പ്രയത്ാങ്ങളെല്ലാം സുഖമായി 
ജീവിക്കുന്നതിനാണല്ലോ. സുഖം ഉണ്ടാകണ 
മെങ്കില് ആരോഗ്യം വേണം. ദരിദ്രനായിരു 
ന്നാലും ആരോഗുൃമുണ്ടെങ്കില് ജോലിചെയ്ത് 
സുഖമായി ജീവിക്കുവാന് കഴിയും. 

ത്തൃരോഗ്യമില്ലാത്തവര് വളരെ കഷൂത അനു 
ഭവിക്കുന്നു. അവരെക്കൊണ്ട്” മററു പലക്കും 
ബുദ്ധിമുട്ട” ഉണ്ടാകും. രോഗികളെ ശുശ്രഷിക്കു 
ന്നതിന് ആളകം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞു കാത്തിരി 
ണെ ; വൈദ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരണം ; 

കാ (; 

് 

ച ദം: നി 

ട് 1, രി. 

1000 ച് ചി പി 

റി ഫ് 
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മരുന്ന് അന്വേഷിക്കണം ; പഥ്യമായ ത്തഹാരം 
തയ്യാറാക്കണം ; വളരെയധികം പണം 

' ചെലവാക്കണം. ഇങ്ങനെ മററുള്ളവര് വിഷ 
മിച്ചാലും അസുഖം മുഴുവന് രോഗിതന്നെ അനു 
ഭവിക്കയും വേണം. അതുകൊണ്ടു? രോഗം പിടി 
പെടാതിരിംമാന് “നാം വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യേ 
ണ്ടതാണ്ഞ്. 

ടട ആരോഗ്യം രക്ഷിക്കുന്നതിന് ചില കാര്യ 

ള് 

ഞ്ങര്0ം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ശുദ്ധവായു ശ്വസി 
ക്കണം. വായു പലതരത്തില് അശുദ്ധമാകും. 
ചിഞ്ഞതും അളിഞ്ഞതൃം ആയ സാധനങ്ങിം 
കൊണ്ട്” വായു ദുഷിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള 
അശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിച്ചാല് രോഗമുണ്ടാകും. 
അതുകൊണ്ടു” കളിക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ഉറ 
ഞ്ങുന്നതും എല്ലാം ശുദ്ധവായു ധാരാളം ഉള്ളൂ 
സ്ഥലത്തായിരിക്കണം. വിട്ട്, പള്ളിക്കൂടം മുത 
ലായ കെട്ടിടങ്ങറംക്കെല്ലാം ധാരാളം വാതിലു 
കളും ജനാലകളും വേണ്ടതാണ്”. 

ശുദ്ധവായു പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ 
ത്തിന് ആവശ്യമാണ്” ശുദ്ധജലവും. ചപ്പും 
ചവറും വീണ് അഴുകിയാല് വെള്ളം ചീത്ത 
യാകും. ചീത്ത വെള്ളത്തില് രോഗാണുക്കര്ം 
ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു്” ചീത്ത വെള്ളം 
കടിക്കാനും കുളിക്കാനും മററും ഉപയോഗിക്ക 
രുത്. ല് 

ത്തഹാരത്തെപ്പററിയും ചില കാര്യങ്ങറം 
ത്രദ്ധിക്കാനുണ്ടു്. ചീഞ്ഞതും ദുഷിച്ചതുമായ 

61/209--5 

രി 

വി 



62 

ആഹാരസാധനങ്ങം ഉപയോഗിച്ചാല് രോഗ 
ങ്ങ്റം ഉണ്ടാകും. നല്ല ഭക്ഷണമായാലും ക്രടുതല് 
കഴിച്ചാല് ദഹനക്കേടു വരാം. ദഹനക്കുറവ്” 
രോഗത്തിനു കാരണമാകും. 

വ്യായാമവും ആരോഗ്യത്തിനു ക്രൂടിയേ 
തീരൂ. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ധരിയായി 
ദഹിക്കണമെങ്കില് വ്യായാമം വേണം. കളി 
ക്കുക, നടക്കുക, കിളയ്ക്ുക, വെള്ളം കോരുക 
മുതലായവ നല്ല വ്യായാമങ്ങളാണ്. 

വ്യായാമം മാത്രം പോരാ, വിശ്രമവും 
വേണം. കുറച്ചുനേരം ഓടിക്കളിച്ചാല് എവിടെ 
യെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കണമെന്നു നിങ്ങറാക്കു 
തോന്നാറില്ലേ ? രസമുള്ള പുസ്തകം വായിച്ചാലും 
വിനോദങ്ങളില് ഏപ്പെട്ടാലും വിശ്രമം കിട്ടും. 
എന്നാല് ശരിയായ വിശ്രമം കിട്ടുന്നത് ഉറക്കം 
കൊണ്ടാണു്. രാത്രിയില് ഏഴോ എട്ടോ മണി 
കൂര് നേരം നല്ല വായു സഞ്ചരിക്കുന്നിടത്തു 
കിടന്ന? ഉറങ്ങണം. അതു” ആരോഗ്യത്തിന് 
അത്യാവശ്യമാണ്. ള 

അഭ്യാസം 

1. കേട്ടെഴുത്തിനുള്ള പദങ്ങ?ം :-- 

ആരോഗ്യം ശ്വസിക്കുക 

ശുദ്ധം വൈദ്യന് 
പ്രയത്നം അത്യാവശ്യം 
പഥം രോഗാണുക്കുര്ം 
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പൂരിപ്പിക്കുക :-- 
ദരി ---ന് അ ---ഷിക്ക 

അന --- വിക്ക __ ശ്രുഷിക്ക 

[൫, ഭ, ന്വേ, ശു എന്നി അക്ഷരങ്ങളില് യോജി 
ക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ഓരോ വാക്കിലും ചേക്കണം.] 

വിപരീത പദം എഴുതുക :-- 

സുഖം ; ശുദ്ധം 

വൃത്യ്യാസം പറയുക :--- 

(൪൫ ആവശ്യമാണ്--അത്യാവശ്യമാണു്'. 
(0) വിത്രമം വേണം--വിത്രമം ക്രൂടിയേതീരൂ. 

പൂരിപ്പിക്കുക : -- 

(൫) ആരോഗ്യം വര റ 
(൪) ധാരാളം പ്രയത്തിക്കുന്നവക്ക” --- വേണം. 

[ശുദ്ധവായു, വിശ്രമം എന്നി പദങ്ങം വേണ്ടി 
ടത്തു ചേക്കുക. | 



ളി 

ക മിലി അ 

ആമ ത നതനത്ത്തളണ്നനത്ത്ന 

ഉറിയില് തുങ്ങിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 

പാരിച്ചു ഖേദിച്ചാന് നീളമില്ലായ്ക്കുയാ- 

പാഠം 90 

$ റി ി 

സ്ലാനത്തിനായിട്ട മാതാവു പോകുന്ന 

കാലത്തെപ്പാത്തു നിന്നന്നൊരു നാം, 
വെണ്ണയും പാലും വെച്ചുള്ളകം പൃകിനാന് 

വേഗത്തില് നോക്കിക്കൊണ്ടങ്ങുമിങ്ങും. 

തുക്കിന നല്ലുറിതന് കീഴില് ചെന്നിട്ടു 
നോക്കി നിനീടിനാനൊട്ട നേരം, 

ലീരേഴലകുമളന്നവന് താന്. 

എന്തിനി നല്ലതെന്നിങ്ങനെ തന്നിലേ 

ചിന്തിച്ചു നിന്ന നുറുങ്ങു നേരം, 
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ദുരത്തു നിന്നൊരു പാഴ്ചരല് കൊണ്ടന്നു 
ചാരത്തു ചാലെക്കമ്ത്രി വച്ചാന്. 

ഉന്നതി പോരാഞ്ഞു പിന്നെയതിന്മേല- 
ഞ്ങുന്നതമായൊരു പിറം വച്ചാന്. 

പെട്ടെന്നു പാഞ്ഞു്കരേറിനാന് തന്മീതെ 

'പൊട്ടനല്ലേതുമവററിനെല്ലാഠ. 

ചിത്തം തെളിഞ്ഞിട്ട പുത്തനാം നല്ലൂറി- 
യെത്തിനിന്നങ്ങു പിടിക്കുന്നേരം 

പീഠം പിരണ്ടു നിലത്തങ്ങു വീഴ് കയാ- 

ലാടിത്തുടങ്ങിനാനങ്ങുമിങ്ങും. 

ചാലെക്കരഞ്ഞു തൃുടങ്ങിനാന് പിന്നെയോ 

ബാലകന്മാരുടെ ശീലമല്ലോ. 

കൃഷ്ണഗാഥ] [ചെറുശ്ശേരി 

അഭ്യാസം 

അമ്മ കുളിക്കാന് പോയപ്പം ദൃഷ്ണന് എന്തു 
ചെയ്ത? കുളി എന്നതിനു പകരം എന്തു 

. വാക്കാണു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു” ? 

എന്തുകൊണ്ടാണു" കൃഷ്ണന് വളരെ ദുഃഖിച്ചതു” ? 
ഉറിയില് എത്തുവാന് എന്തുപായം കണ്ടു 

പിടിച്ചു? ഉറി എത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോഴം എന്തു 
പററി ? 

കൃഷ്ണന് പതിന്നാലു ലോകവും അളന്നതെങ്ങനെ? 

മഹാബലിയുടെ കഥ അറിയാമോ ? 

അല്പനേരം എന്ന അത്ഥത്തില് കവി ഉപ 
യോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു വാക്കു പറയുക. 



ന നാ നത്തനതായതരതയത്തരത്തെ തം 

യ്യ” 

ന് 
ജ്യ 

മ. ച്ച, 
ള 
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൭. ഓാമ്മിക്കുക :-- 
ദൂരത്തു” 24 ചാരത്തു”. നതം ഉന്നതം. 

6. ഇതില് ഏതു വരികളോടാണു* നിങ്ങ?ക്കു ടട 
തല് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതു” ? എന്തുകൊണ്ടു 

പാഠം 91 

ഹിംസിക്കരുതു” 
ി 

രംഗം ഒന്നു? 

[വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പുല്ല നിറഞ്ഞ ഒരു 
മൈതാനം. സമയം നട്ടച്ചു. ബുദ്ധന് നടന്നുപോകുന്നു. 
ഒരു തആട്ടിന്പററത്തെ തെളിച്ചുകൊണ്ട്” ഏതാനും 
ഇടയന്മാര് വരുന്നു.) 

ഒരു ഇടയന്:--നടക്കു?, ആടേ, നടക്കു”, ഉം, ഉ, 
(വടി വീശിക്കൊണ്ട്) നേരെ- നേരെ. 
ഇന്ന് അലയാനും മേയാനും ഒന്നും നേര 
മില്ല. 

ബുദ്ധന്:-- (തിരിഞ്ഞുനോക്കിക്കൊണ്ടു്”) ഇന്ന് 
ഈ ആടുകരാക്ക്” മേയാന് നേരമില്ലെദന്നോ? 
എന്തുപററി ? നേരം ഉച്ചയായല്ലേ ഉള്ള ? 
നല്ല പുല്ലരപ്പു” ! ഇവിടെയെങ്ങാനും ൽ 
നിത്തി, കുറേ നേരം മേച്ചാലെന്താ? ഇത്ര 
നല്ല ഇളംപുല്ല്' മറെറവിടെ കിട്ടും? 

 “  ഇടയന്:--ഇന്ന്' അതിനൊന്നും നേരമിമ്ലെന്നേ. 
നടക്ക്, തആൃടേ, നടക്കു, ഇങ്ങോട്ട്. (പ്ര 
തിന്നാന് തിരിഞ്ഞുനിന്ന ഒരാടിനെ അട 
ക്കുന്നു.) 

നി" 



1 ന 
] 67 

! ബുദ്ധന് :--കഷ്ടം! വിശന്നുവലഞ്ഞപ്പോരം ഒരു 
പുല്ലകടിച്ചത്ര്' കുററമായിപ്പോയോ ? ഇങ്ങ 
നെ ശിക്ഷിക്കാന് തുടങ്ങിയാല് നമ്മെ 
എന്തിനെല്ലാം ശിക്ഷിക്കണം ? 

ഇടയന് :--ഇവററയെ നേരത്തിനു” എത്തിച്ചു 
ല്ലെങ്കില് എന്നെ ശിക്ഷിക്കും. 

ബുദ്ധന് :--എവിടെയാണ്” എത്തിക്കേണ്ടത് ? 
ഇവയെ മേയാന് സമ്മതിച്ചാല് നിന്നെ 
ആരു ശിക്ഷിക്കും ? വിശക്കുന്ന ജീവിയെ 
തീററണം. അതാണ്” ധമ്മം. സാധുക്കര്ം ! 
കുറച്ചുനേരം മേയട്ടെ. അടുത്തുതന്നെ ഗംഗാ 
നദി ഉണ്ടല്ലോ. വെള്ളവും കുടിപ്പിക്കാം. 
പിന്നെ മരംങ്ങളുടെ തണലില് കിടന്നു 
അയവിറക്കട്ടെ. സാകര്യംപോലെ ആട്ടി 
ക്കൊണ്ടു പോകാമല്ലോ. 

ഇടയന് :--ഇവററയെ കൊണ്ടുചെല്ലാന് വൈ 
കിയാല് യാഗം മുടങ്ങും; മഹാരാജാവു" 
കോപിക്കും. എന്െറ തല പിന്നെ കാണു 
കയില്ല. 

ബുദ്ധന് :-- യാഗത്തിനു കുരുതി കഴിക്കാനാണോ 
ഈ പാവങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതു 9 
കഷ്യഠ! ചിലര് പറഞ്ഞുപരത്തുന്ന ൂണ 
കൊണ്ട്” എന്തെല്ലാം അനത്ഥങ്ങളാണ് 
സംഭവിക്കുന്നതു” ! സാധുജീവികളെ ഹിംന്തി 
ച്ചിട്ടവേണോ പുണ്യം നേടാന് ? ഹിംസി 
ച്ചാല് എങ്ങനെ പുണ്യ കിട്ടും? 
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ഇടയന് :.അവിടെ യാഗം നടന്നുകൊണ്ടിി 
ക്കുകയാണ്. 

ബുദ്ധന് :-- (നൊണ്ടി നൊണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു 
തട്ടിന്കുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട്”) ഇതിനു 
നടക്കാന് തീരെ വയു. ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാല് 
അവിടെ എത്തുന്നതിനു മുമ്പേ പാവം 
ചത്തുപോകും. ഇതിനെ ഞാന് എട 
ത്തോളാം. ഞാനും വരാം യാഗശാലയി 
ലേയ്ക്ക്. 

(ബുദ്ധന് ആട്ടിന്കുട്ടിയെ ചുമലിലേററി നടക്കുന്നു. 
ഇടയന് ത്തട്ടിന്പററത്തെ ആട്ടിക്കൊണ്ടു മ ) 

ശി? പ് 

രംഗം രണ്ടു" 

[യാഗരാല:--ഹോമകണ്ഡത്തില് തീ എരി 
യുന്നു. പുരോഹിതന്മാര് അടുത്തു” ഇരിക്കുന്നു. ഒരു 
ഭാഗത്തു” ബിംബിസാരരാജാവും ഉണ്ടു. ഒരാറം 

നല 

മു: ് 
29%.ബ് ടിം. 
ഷി [1 

൩. 

ക്ി 
61 

പ് 

മന്ത്രം ചൊല്ലി കത്തിയും പിടിച്ചു നില്ല്ുന്നു. ഒരു 
കററിയില് ഒരു നി പ വ] 
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ബുദ്ധന് (പ്രവേശിച്ചു) ഒന്നു മാറിനില്ലക്ിന്. 
ഈ സാധുജീവിയെ രക്ഷിക്കട്ടെ. 

ഒരാം :--ത്ആരാണിദ്ദേഹം ? എന്തൊരു തേജ 
സ്സാണ്് ! എന്തൊരു ദയയാണ്' തആആ കണ്ണ 
കളില് ! ഒരു മുടന്തനാടിനെ ചുമലില് എടു 

റ ത്തിരിക്കുന്നു ! 

മ്റെറാരാര്ം :--അല്ല, യാഗത്തിനുള്ള ത്തൂടിനെ 
കുററിയില്നിന്നും അഴിച്ചുവിട്ടല്ലോ ! 

പുദരാഹിതന :--- (ദേഷ്യപ്പെട്ട്”) എന്താണ്” ഈ 
കാണിച്ചതു” ? ഇതു” യാഗത്തിനുള്ള മൃഗ 
മാണ്, അറിഞ്ഞുകൂടേ? 

ബുദ്ധന് :-അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണമ്ലേോ? അഴി 
ചുവിട്ടതു്. ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചതു കൊല്ലാ 
നല്ല. 

പുദരാഹിതന് :--പിന്നെ എങ്ങനെ യാഗം 
നടക്കും ? 

ബുദ്ധന് :--ത്തരു പറഞ്ഞു, യാഗം ചെയുണ 
മെന്നു? യാഗം ആക്കുവേണ്ടി ? ഈ ജത്തു 
വിനു വേണ്ടിയോ, നിങ്ങറാക്കുവേണ്ടിയോ, 
അതോ മററു വല്ലവക്കും വേണ്ടിയോ ? 

പുരോഹിതന് :--അക്കായും അങ്ങേയ്ക്കും അറിയാ 
മല്ലോ. ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിക്കുവേണ്ടി 
യദല്ല യാഗം ? അവര് പ്രസാദിക്കാഞ്ഞാല് 
നമുക്കു ശ്രേയസ്സണ്ടോ ? 

ബുദ്ധന് :--അപ്പോറം യാഗം ദേവന്മാര്ക്കും . 
നിങ്ങര്ംക്കുഠവേണ്ടിയാണു്', അല്ല? അതിനു 
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പാവപ്പെട്ട ഈ ജത്തുവാണോ തുലയേ 
ണ്ടതു ;? (തൊണ്ടയിടറിക്കൊണ്ടു”) ഞാന് 
പറയട്ടെ : പ്രാണികള്ളെക്കൊന്നു? ഒരു 
നന്മയും നേടാനില്ല. പ്രാണിഹിംസ പാപ 
മാണു്”. നാമല്ല ജത്തുക്കറാക്കു ജീവന് കൊട്ട 
ത്തതു”. ആ നിലയ്ക്കു? അതില്ലാതാക്കാനും 
നമുക്കു" അധികാരമില്ല. 

. പുരോഹിതന് :--മഹാരാജാവു” എന്താണു മി 
ണ്ടാതെ നില്ല്ന്നതു ? യാഗം മുടക്കിയതു 
കണ്ടില്ലേ ? 

ബിംബിസാരന്:--ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണു ശരി 
എന്നു” എനിക്കു തോന്നുന്നു. (ബുദ്ധനോട്) 
മഹാത്മാദവേ, ഇന്നു മുതല് അങ്ങയുടെ 
ശിഷ്യനാകാന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
(ബുദ്ധനെ വണങ്ങുന്നു.) 

ബുദ്ധന് :--മഹാരാജാവേ, അങ്ങു മേലില് ഒരു 
ജീവിയേയും ദ്രോഹിക്കാന് അനുവദിക്ക 
രതേ ! അവയോടു: നാം ദയ കാണിച്ചിമെ 
ത്രില്, ഈശ്വരന് നമമ്മോട്ട് ദയ കാണ 

 ക്കുമോ? 

ബിംബിസാരന് :--യാഗം അവസാനിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്ന. ഒരു ജീവിയേയും കൊന്നിട്ട് 
എനിക്കു മേന്മ വേണ്ട. ഇനി ഈ നാട്ടില് 
ആരും ജന്തുക്കളെ ഹിംസിക്കരുത്രി. 

ബുദ്ധന്:--മഹാരാജാവേ, അങ്ങയ്ക് നന്മ വരട്ടെ! 

(എല്ലാവരും പോകുന്നു.) 

ട് 

ലു 

റ 
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അഭ്യാസം 

അത്ഥഭേദം ഗ്രഹിക്കുക. (വരയിട്ട വാക്കിന്െറ 
അത്ഥം മാത്രം) :-- 

ആടുമേയുന്നു പുരമേയുന്നു 

കേട്ടെഴുത്തിനുള്ള പദങ്ങം :-- 

അനത്ഥം സംഭവം 

ഹിംസ ഇശ്വരന് 
ഹോമകണ്ഡം അഗ്നികുണ്ഡം 

സാകയും പുണ്യം 
സൃഷ്ടി ദ്രോഹം 

(2) ആരുടെ യാഗത്തിനാണു” ആടുകളെ കൊണ്ടു 
പോയതു ? 

(൪) ബുദ്ധന് മുടന്തനാടിനെ തോളിലേററി നട 
ന്നതു” എന്തുകൊണ്ടു” ? 

(3) ബുദ്ധന് യാഗത്തിനു നിത്തിയിരുന്ന ആടിനെ 
എന്തു ചെയ്തു ? 

(4) ബുദ്ധന് രാജാവിനു” എത്തുപദേശമാണു' 
കൊടുത്തതു? ? 

(൪) ഉപദേശത്തിന്െറ ഫലം എന്തായിരുന്നു ? 

ഈ നാടകം അഭിനയിക്കണം. പുസ്തകം 
നോക്കാതെ അഭിനയിക്കുന്നതാണു* നല്ലതു്. 

ഇതു” അഭിനയിക്കുന്നതിനു” ആവശ്യമുള്ള സാധന 
ങ്ങളുടെ പേരു? എഴുതുക. 



പാഠം ഉ 

ഗോപിയുടെ കത്തു” 

ചന്ദ്രാലയം, 
ചെമ്പുക്കാവു", തൃശ്ശൂര്, 
1061 ഡിസംബര് 88... 

പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, 

ഇന്നലെ ഉച്ചഷ്ക്താണല്ലോ അച്ഛനും ഞാനും 
കൂടി കോഴിക്കോട്ടനിന്നു പോന്നതു്. സന്ധ്ൃയ്കു, 
മുമ്പായി ഞങ്ങ? തൃശ്ശരു” ഇറങ്ങി. സ്റ്റേഷനില് 
അമ്മാവന് വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങം നേരെ അമ്മാ 
വന്െറ വീട്ടിലേയ്ക്ുപോയി. ഇന്നു രാവിലെ 
കാപ്പി കഴിഞ്ഞു” അമ്മാവന് എന്നെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാ 
വല് കൊണ്ടുപോയി. ഉച്ചയാകുന്നതുവരെ 
ഞങ്ങ്ം അവിടെ ചുററി നടന്നു. 

ഏതെല്ലാം മൃഗങ്ങളാണ്” അവിടെ ! പുള്ളി 
ലി, വരയന്പുലി, കരിമ്പലി--എല്ലാം അഴി 

യിട്ട ക്രടകളിലാണ്. അടുത്തുചെന്ന് ഞങ്ങം 
കണ്ടു. സിംഹങ്ങളുടെ ഗാരവമുള്ള നടപ്പ 
നില്ലം ഒന്നു കാണേണ്ടതുതന്നെ. മാനുകം ഓടി 
പന്നു. ഞങ്ങ്ം കമ്പിവേലിയുടെ അരികെ 

_ നിന്നു. എന്തു സമമ്യത! ഞങ്ങളുടെ കയ്യില് 
. ഇരുന്ന പഠ അവയ്ക് കൊടുത്തു. എനിക്കു്? 

മാന്പററത്തെ എത്ത കണ്ടിട്ടും മതിയായില്ല. 

0..1-, 
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പ 

വേറൊരു ഭാഗത്തു” കുരങ്ങുകളുടെ ക്ൂടാണു'. 
അടുത്തുചെന്നാല് പിന്നെ പോരാന് തോന്നുക 

യില്ല. എന്തെല്ലാം വികൃതിത്തരങ്ങളാണു് അവ 
കാട്ടുന്നത് ! മറെറാരു ഭാഗത്തു്” മയില്, ഞാറ 
മുതലായ പക്ഷികളണ്ടു്. 

ഒരു കെട്ടിടത്തില് നിറയെ പലതരം 
പാമ്പുകളെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ചില്ലിട്ട രൂടുകളുടെ 
അകത്താണു” അവ കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ആമുറി 
യിലേയ്ക്കക കടക്കുമ്പോഴം പേടി തോന്നും. പാമ്പു 
കളില്ത്തന്നെ എത്രയെത്ര തരങ്ങളാണ് ! 
മൂര്ക്കന് ! വെള്ളിക്കെട്ടൻ ! ചേനത്തണ്ടന് ! 
അണലി !--എല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. 
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അടുത്തൊരു കെട്ടിടത്തില് ഭംഗിയുള്ള പല 
സാധനങ്ങളും ശേഖരിച്ചുവച്ചിട്ടള്ളതു' ഞങ്ങം 
കണ്ടു. ഒരാളേക്കാ€ം ക്രൂടുതല് വലിപ്പത്തില് 
ഉണ്ടാക്കി ചായമിട്ട കഥകളിവേഷങ്ങളാണ് 
എന്നെ ഏററവും അധികം ആകഷിച്ചത്ുത്. 
ഓടുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വ്ളക്കുകം, 
തടികൊണ്ടും മററും ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള വീട്ടസാമാ൯ 
ങ്ങും, കരിങ്കല്പ്രതിമകര്ം, പഴയ ആഭരണ 
ങ്ങും, കാട്ടജാതിക്കാരുടെ ഉപകരണങ്ങറം, മഹാ 
രാജാക്കന്മാരുടെ ഉടുപ്പകം, മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥി 
കൂടങ്ങറം, . പ്രാചീനായുധങ്ങ?ം--അങ്ങനെ കാ, 
ണാനും പഠിക്കാനും എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങ?ം ! 
എല്ലാററിനെപ്പററിയും അമ്മാവന് എനിക്കു 
പറഞ്ഞുതന്നു, ല് 

[ 

ഷിച്ചു. അതു് ഒരു അത്ഭുത ലോകമാണെന്ന്" 
എനിക്കു തോന്നി. പക്ഷേ അമ്മാവന് പറയുക 
യാണു്, തൃശ്ശൂരെ കാഴ്ചബംഗ്ലാവു" വളരെ ചെറു 
താണെന്ന്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാഴ 
ബാഗ്ലാവു” ഇതിലും ഏത്രയോ വലുതാണത്രെ ! 
വേനലൊഴിവുകാലത്തു്' ഒരു ദിവസം എന്നെ 
തിരുവനന്തപുരത്തു കൊണ്ടുപോകാമെന്ന്' അ 

ി മ്മാവന് ഏ്ൃററിട്ടണ്ടു”. എനിക്കു കാഴ്ചബംഗ്ലാവും 
മൃഗശാലയും ചിത്രാലയവും ഒക്കെ ഒന്നു 
കാണണം. 

അമ്മയ്ക്” സുഖമെന്നു കരുതുന്നു. ബുധ 
നാഴ്ച ഞങ്ങ വീട്ടില് തിരിച്ചുവരും. അനുജ 
ത്തിക്കു കളിക്കാന് മരംകൊണ്ടുള്ള ഒരാനയെ 

ഷാഴ്ചബംഗ്ലാവു കണ്ട് ഞാന് വളരെ സന്തോ 

1൫% ്്ന്്ത്ത് 
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ഞാന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. കുടയും 
കോലവും നെററിപ്പട്ടവും ഉണ്ടു്, ഈ ആനയ്ക്ക്. 

സ്നേഹപുൂവ്വം, മകന് 

ഗോപി. 

അഭ്യാസം 

1. ഗോപി താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്െറ പേരെനത്തു” ? 
ആ വീട” ഏതു പ്രദേശത്താണ് ? ആപപ്രദേശം 
ഏതു പട്ടണത്തിലാണു” ? എന്നാണു് ഇയ 

എഴുത്തു” എഴുതിയതു” ? 

[ഈ സംഗതിയൊക്കെ അറിയാം. എഴുത്തെഴുതി 
യിരിക്കുന്ന കടലാസിന്റെ മുകളില് വലത്തുഭാഗത്തു” 
അതെല്ലാം കറിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങം കത്തയക്കു 
മ്പോഴും നിങ്ങളടെ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ 
ഇങ്ങനെ എഴുതണം, മറക്കരുതു്”. ] 

2. ആക്കാണു” ഈ കത്തു”? എഴുത്തെന്നും കത്തെന്നും 
ഒരേ അത്ഥത്തിലാണു പറയുന്നതു”. ഇടത്തു ഭാഗ 
ത്തുള്ള സംബോധന നോക്കൂ. “പ്രിയപ്പെട്ട 
അമ്മേ' എന്ന്. ജോേഷ്ഷന്നാണ് ഈ കത്തു് 
അയക്കുന്നതെങ്കിലോ, എന്തായിരിക്കണം 
സംബോധന ? ' പ്രിയപ്പെട്ട ജേഷ്യാ' എന്നല്ലേ 
വേണ്ടതു” ? പ്രിയസ്തേഹിതാ, പ്രിയപ്പെട്ട 
അനുജത്തീ, പ്രിയപ്പെട്ട ഗൃതനാഥാ ഇങ്ങനെ 
യൊക്കെ സന്ദദ്ം അനുസരിച്ചു” എഴുതാം. 

8. ഈ കത്തിന്െറ അടിയില് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 
സ്നേഹപൂവ്യം, മകന് ഗോപി എന്നു്. ഇങ്ങനെ 



ലു 

നിങ്ങറം കത്തെഴുതി അയക്കുമ്പോം, കത്തു 
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എഴതിയിരുന്നില്ലെങക്കില് ആരാണു” കത്തയ 
ച്ചതു? എന്നു മനസ്സിലാവാതെ പോവും. ചില 
പപ്പോരം ഉഈഹിക്കാം. ഈഹിച്ചാല് പോരല്ലോ, 
വിശ്വാസമാവണ്ടേ ? ം 

ഈ കത്തു” ഒരു സ്റ്റാമ്പൊട്ടിച്ച കവറില് തആണ” 
ഇട്ടിരുന്നതു”. കവറിന്െറ പുറത്തു" അമ്മയുടെ 
മേല്വിലാസം എഴുതിയിരുന്നു. തആ കവര് 
എവിടെപ്പോയി ? കാണാനില്ല. മേരു 
വിലാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിശ്ചയം. ഇല്ലെ 
തില് തപാല്ശിപായി എഴുത്തു” എങ്ങ൭ 
കൊണ്ടെത്തിക്കും ? ം 

കിട്ടേണ്ട തആളടെ പേരും മേല്വിലാസവും 
എഴുതണം. മറക്കരുതു്. ഒന്നു രണ്ടു മാതൃക 
കാണിക്കാം :--- റ 

(0) ത്രീ എം. പ്രദാകരന് നായര്, 
മംഗളാലയം, 

കണ്ണൂര്. 

(൪) ശ്രീകെ. ജെ. തോമസ്, 

വിദ്യാത്ഥി, 

ഒന്പതാം ക്ലാസ്സ്, 

ഗണപതി ഹൈസ്ത്കൂ0, 

കോഴിക്കോടു”. 

നിങ്ങളുടെ പിറന്നാ€ം, വിദ്യാലയത്തിലെ 
വാര്ഷികോത്സവം, അടുത്തുകഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ-- 
ഇവയില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയ 

്ി 
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ങ്ങളെക്കുറിച്ചു” ഓരോ കത്തെഴുതുക, അഭ്്യാ 

പകനെ കാണിക്കുക. എല്ലാം ശരിയായി 
ട്ടുണ്ടോ എന്നു” അറിയണ്ടേ ? 

പാഠം 23 

ബാലലില 

ഓമനക്കുട്ടന് ഗോവിന്ദന്--ബല 
രാമനെക്കൂടെക്കൂടാതെ 

കാമിനീമണിയമ്മ ത-ന്നങ്ക 

സീമനി ചെന്നു കേറിനാന്ം 

612096 
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അമ്മയുമപ്പോ€ം മാറണ-ച്ചിടട 
ഞമ്മവച്ചു കിടാവിനെ, 

അമ്മിഞ്ഞ നല്ലിയാനന്ദി-പ്പിച്ച 
ചിന്മയനപ്പോളോതിനാന് :--- 

ഒപ്പത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊരു 
മുപ്പത്തിരണ്ടു പേരുണ്ടു് ; 

അപ്പിള്ളരായ്വനത്തില്ക്ക-ളിപ്പാ 
നിപ്പോം ഞാനമ്മേ പോകട്ടെ ? 

*: അയ്യോയെന്നുണ്ണി പോകൊല്ലേ-യിപ്പോ?ം; 
തീയൂപോലുള്ള വെയിലല്ലേ 

“* വെറുതേയെന്നമ്മേ തടയൊല്ലേ,--പോട്ടേ 
പരിചോടുണ്ണികര്ംക്കുണ്ണവാന് 

നറുനെയു ക്ൂട്ടിയുരുട്ടീട്ടും--നല്ലോ- 
രുറതൈരു' ക്ൂട്ടിയുരുട്ടീട്ടും 

വറുത്തൊരുപ്പേരി പതിച്ചിട്ടു-മീര- 
ണ്ടുരുളയുമെന്െറ മുരളിയും 

തരിക”"യെന്നൊന്നങ്ങരുളിച്ചാ-ഞ്ചാടി 
ത്തരസാ കണ്ണന്താന് പുറപ്പെട്ടാ൯. 

_വെണ്മണിമഹന് 
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അദ്യാസം 

1. ശ്രീകൃഷ്ണന് എന്നതിനു പകരം ഈ പാഠ 
ത്തില് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകഴം ഏവ ? 

8 (1) ആരുടെ ബാലലീലയെപ്പററിയാണു” ഈ 
പാട്ടു? 
[അടുത്ത മൂന്നു ചോദ്യയങ്ങരാക്കും കവിവാകൃ 
ത്തില് ഉത്തരം പറയണം] 

(മ) ത്രീളൂഷ്ണൂന് അമ്മയോടു” എന്താണു ചോദി 

ച്ചത്ര് 
(3) അമ്മയുടെ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു ? 
(4) അതിനു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു? 

3. ഈ പാഠത്തില് ഓരോ കുട്ടിക്കും കൂടുതല് ഇഷ്ട 
മുള്ള നാലുവരി പാടുക. 

പാഠം 24. 

യ്വഥാത്ഥ ഭക്തന് 

ഒരു പ്രഭാതം. കാശിയിലെ വിശ്വനാഥ 
ക്ഷേത്രത്തില് ഭക്കന്മാര് തിങ്ങിനില്ലകയായി 
രുന്നു. ഇടവിടാതെ മണിനാദം മുഴങ്ങുന്നു. 
ചിലര് കീത്തനങ്ങ?ം പാടുന്നു. മററു ചിലര് 
ഉച്ചത്തില് ജപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്കിയില് 
സകലതും മുഴുകിയിരിക്കയാണു്. 

പെട്ടെന്നു് “* ഘ്ണീം്” എന്നൊരു ശബ്ദം! 
ത്തളക?ം ഞെട്ടിപ്പോയ?) ! സകലരുടേയും ശ്രദ്ധ 
ശബ്ദും കേട്ടിടത്തേഷ്ക്ു തിരിഞ്ഞു. ക്ഷേത്ര 
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ത്തിന്റെ മുമ്പില് എന്താണു കണ്ടതു് ? മിന്നിത്തി ്ു 

ഉങ്ങുന്ന ഒരു സ്വര്ണ്ണത്തളിക! പൂജാരി ആ ടി 
പാത്രം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി: അതില് ഇങ്ങനെ ന 
എഴുതിയിരുന്നു :-_“* യഥാത്ഥഭക്കാ, ഈ സമ്മാ 

1177 ഥ് 
റി പത്തു്. 

പൂജാരി ഈ വാക്യം ഉറക്കെ വായിച്ചു. 
എന്നിട്ടു” അയാം പറഞ്ഞു :-- “" ഇതു” ഈശ്വ 
രന് തന്നിരിക്കുന്ന സമ്മാനമാണ്. യഥാത്ഥ 
ദക്ഷന്” ഇതു” എടുത്തുകൊള്ളാം.” 

ആ സ്വണ്ണപ്പാതൃരം വീണ സ്ഥലത്തുനിന്നും 
മാററിയില്ല. അതിനെ സൂക്ഷിക്കാന് പൂജാരി 
കാവല്ക്കാരെ ഏപ്പെടുത്തി. റു 
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ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്മന്മാരുടെ ജപ 
വും ധ്യാനവും നിലച്ചു. അവരുടെ ശ്രദ്ധ മഴു 
വന് സ്വണ്ണപ്പാത്രത്തിലായി. എല്ലാവക്കും ആ 
തളിക കിട്ടണമെന്ന്” ആഗ്രഹം ജനിച്ചു. പക്ഷേ 
ഭക്കനാണെന്നു തെളിയിക്കണ്ടേ? അതിനു 
പലരും ശ്രമിച്ചു. എന്നാല് അവര് ഭക്കന്മാരാ 
ണെന്നു പൂജാരി സമ്മതിച്ചുകൊടുത്തില്ല. 

അക്കൂട്ടത്തില് ഒരു പ്രഭുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 
അദ്ദേഹം പൂജാരിയോട്്” പറഞ്ഞു :--“' ഈശ്വ 
രന് എനിക്കു തന്ന സ്വണ്ണമാണിതു”. എത്ത 
കാലമായി ഞാന് ഇവിടെ വന്ന്” തൊഴുന്നു ; 
ജപിക്കുന്നു ; വ്രതം നോക്കുന്നു ! എത്രപേക്കാണു 
ദാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു് ! ഇതൊക്കെ അറിയുന്നു 
ണ്ടല്ലോ ഈശ്വരന്. അപ്പോം, നിശ്ചയമായും 
എന്നെ സഹായിക്കാന് തന്നെയാണ് ഇത്ത് 
ഇവിടെ ഇട്ടതു.” 

ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോ?ം, പ്രളൂവിനു പാത്രം 
കൊടുക്കാമെന്ന്” പൂജാര സമ്മതിച്ചു. പ്രഭ ഉച്ച 
ത്തില് ജപിച്ചുകൊണ്ട്" പാത്രം എടുത്തു. 
അത്ഭുതം! പാത്രത്തിന്െറ നിറം മങ്ങി. അതു 
ചെമ്പായിത്തീന്ന. ഉടന് അയാം പാത്രം 
താഴെ വച്ചു. അപ്പോ അതു്? വീണ്ടും സ്വണ്ണ 
മായിത്തീന്ന. 

ഇതുപോലെ പലരും ആ പാത്രം എടുത്തു 
നോക്കി. ആക്കും അതു സ്വന്തമാക്കുവാന് ഭാഗ്യ 
മുണ്ടായില്ല. 

അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. വലിയ 
തണുപ്പുള്ള ഒരു പ്രഭാതം. മഞ്ഞു” ഇടവിടാതെ 
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പൊഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരന് 
ആ തണുപ്പ കൂട്ടാക്കാതെ ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ു 
നടന്നു വരികയാണ്. അയാളടെ ശ്രദ്ധ, ഒരു 
കടയുടെ തിണ്ണയില് കിടന്ന ഒരു യാചകനില് 
പതിഞ്ഞു. അയാം അടുത്തുചെന്നു. തആപിച്ച 
ക്കാരന് തണുപ്പ കൊണ്ടു വിറയ്ക്കുന്ന. ഞരങ്ങ 
കയും മുളകയും ചെയുന്നുണ്ട്. ഒരു രോഗിയായി 
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രുന്നു അവന്. കഷകന് അവനെ താങ്ങി 
ഇരുത്തി തന്െറ ഉടുപ്പ്” ഉരി അവനെ ധരി 
പ്പിച്ചു. എന്നിട്ട” അയാളെ യി! ഒരു 
വൈദൃശാലയില് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ 
യിരുന്ന കുറേനേരം അവനെ വേണ്ടവിധം 
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മുത്ര,ഷിച്ചു. പിച്ചക്കാരനു” വലിയ ആശ്വാസം 
തോന്നി. അയാം പറഞ്ഞു :--““ത്ൃ വഴി 
പലരും പോയി. ഒരുത്തനും തിരിഞ്ഞുനോക്കി 
യില്ല. അങ്ങേയ്ക്കു” ജത് തോന്നിയല്ലോ 
ഈശ്വരന് രക്ഷിക്കട്ടെ!" 

കഷകന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. അവിടെ 
വച്ച്” അയാം സ്വണ്ഇപ്പാത്രത്തെപ്പററി 
അറിഞ്ഞു. അതു സുക്ഷിച്ചുനോക്കി. അപ്പോം 
പൂജാരി ചോദിച്ചു :--““നിങ്ങര്ം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കു 
ന്നല്ലോ; ഭക്കനാണോ 

കൃഷിക്കാരന് :--അറിഞ്ഞുക്രടാ. ഞാനൊരു 
പാവം. വഴിപാടിനും ദാനത്തിനും എനിക്കു 
പണമില്ല. സ്തൂതികളും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 
അപ്പോം, എന്നെ ഭക്കന് എന്നു” എങ്ങനെ 
പറയും ? 

പൂജാരി :--നിങ്ങര്ം ഒരാളെങ്കിലും സത്യം പറ 
ഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട്” ഈ പാത്രം ഒന്ന് 
എടുത്തുനോക്കണം. 
ആ പാവപ്പെട്ട കഷകന് ആദ്യം മടിച്ചു. 

പൂജാരിയുടെ നിബന്ധംകൊണ്ട്" പാത്രം കയ്യി 
ലെടുത്തു. പെട്ടെന്ന് അതിന്െറ തിളക്കം 
വര്ദ്ധിച്ച. ആ സ്വയ്ണത്തളിക കൃഷിക്കാരന്െറ 
കയ്യില് പ്രഭാതസുയുനെപ്പോലെ പ്രകാശിച്ചു. 

അഭ്യാസം 

1. കേട്ടെഴുത്തിനുള്ള പദങ്ങം : -- 

ഭക്തന് ; ഭാഗ്യം; വിശ്വനാഥന്; ഇയശ്വരന് ; 
യഥാത്ഥം; ക്ഷേത്രം; പുണ്യം; വ്രതം; 
പ്ര; ത്രദ്ധ; നിബന്ധം. 
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ഒ. പൂരിപ്പിക്കുക :-- 
ഈ--രന്; --ശ്രുഷ; യ--ത്ഥം ; നിബ-ം 
[ശ്വ, തു, ഥാ, ന്ധ എന്ന അക്ഷരങ്ങളില് 

നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കണം.) 

3, വിപരീതപദം എഴുതുക :--- 

ശ്രദ്ധാ 
ഭാഗ്യ: 
സത്യം 

4. 'വ്ര' ഉള്ള എത്ര പദങ്ങാം നിങ്ങരാക്കറിയാം 
ഓമ്മച്ചുനോക്കണം. ം 

9. എങ്ങനെയുള്ള ആളാണു” യഥാത്ഥ ദക്ഷന് ? 

---. 

പാഠം 33 

ചിത്രശലഭം 

ബാലന് രാവിലെ ഉണന്നെഴുന്നേററു. 
പതിവുപോലെ അവന് മുററത്തുള്ള പനിന!ര് 
ച്ചെടികളുടെ അടുത്തേഷ്ക പോയി. അന്നും വിരി 
ഞ്ഞിട്ടണ്ടു്, നല്ല ചന്തമുള്ള നാലഞ്ചു പൂക്കര്ം. 
പനിനീപ്പ്യവു” എത്ര കണ്ടാലും ബാലനു മതിയാ 
വുകയില്ല. പൂവിറുക്കാന് കൈ നീട്ടിയപ്പോം 
അതാ, ഒരു മനോഹരമായ ജീവി അതില്നിന്നു 
ചിറകു വിടുത്തി പറക്കുന്നു ! എന്തൊരു ചിറക് ! 
മഴവില്ലിലുള്ളതിലധികം നിറങ്ങളണ്ടു' അതില് 

[1 1, 

രൂ 

൩ 00% 

യാ" ലം ച 

വു ്ന.പന്ത്ത്പു [ 
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എന്നു തോന്നും. അതിനെ കിട്ടിയെങ്കില്! 
അവന മോഹമായി. ബാലന് അതിന്െറ 

പിറകെ ഓടി. എന്തു ഫലം ? ആ കൊച്ചുജീവി 
_ അകന്നകന്നു പോവുകയാണ്. ബാലന് ഓടി 
യോടിത്തളന്ന. അവനു വല്ലാത്ത സങ്കടം 
തോന്നി. അതു പോയ ദിക്കിലേയ്ക്ു നോക്കി 
ക്കൊണ്ടു നിന്നു. 

_ അത്ഭുതം! അതാ, ആ സുന്ദരജീവി മടങ്ങ! 
വരുന്നു. ബാലന് സുക്ഷിച്ചനോക്കി. അവന്െറ 
അടുത്തു നിന്ന ചെടിയില് അതു വന്നിരുന്നു. 
ചിറക്” ഒന്നൊതുക്കി. പുഞ്ചിരി തുകിക്കൊണ്ടു? 
അത്” എന്തോ പറയുന്നതുപോലെ അവനു 
തോന്നി. 

“ഓടിത്തളന്നപോയി. അല്ലേ? എന്നെ 
നീ എന്തിനാണ്” പിടിക്കാന് നോക്കിയതു 9 
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പിടിച്ചാലും എന്നെപ്പററി നിനക്കു മനസ്സിലാ 
ക്കാന് സാധിക്കാത്ത കായുങ്ങറം ഞാന് പറഞ്ഞു 
തന്നാല് പോരേ? ഇതാ, ഇക്കാണുന്ന പൂക്ക 
ളിലെ തേന് നുകരാനാണ്' ഞാന് വരുന്നതു്. 
അതുമാത്രമാണ് എന്െറ ആഹാരം. പകലെ 
ല്ലാം മധുവുണ്ട പറന്നു നടന്നിട്ടു", രാത്രിയായാല് 
വല്ല ഇലയുടെ ചുവട്ടിലും പററിക്കൂടി ഉറങ്ങും. 
ഇതിനിടയ്ക്ക്” എന്തെല്ലാം തആപത്തുകളണ്ടെ 
ന്നോ? കിളികം എന്നെക്കണ്ടാല് പിടിച്ചു 
തിന്നുകളയും. 

എന്െറ ഈ ഭംഗിയുള്ള ചിറകു കണ്ടിട്ടല്ല 
ബാലന്” എന്നെ പിടിക്കാന് കൌതുകം ഉണ്ടാ 
യത്ത് ;? ഈ ചിറകുക€ം എനിക്ക്? ഇന്നു മാത്ര 
മാണു കിട്ടിയത്. എന്താ ബാലനു വിശ്വാസം 
വരുന്നില്ലേ? എന്െറ കഥ മുഴുവനും കേംക്കൂ. 
അപ്പോം വിശ്വാസമാകും. 

ബാലന്െറ ഈ പനിനീര്ച്ചെടിയില്ലേ ? 
ഇതില് പുതിയ തളിരുകര്ം പുറപ്പെട്ട കാല 
ത്താണ് എന്െറ അമ്മ ഒരിലയുടെ ചുവട്ടില് 
മുട്ടയിട്ടതര്. ഞാന് എന്െറ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടേ 
യില്ല. എനെറ സഹോദരന്മാര് വളരെപ്പേരു 
ണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഞാന് ഇപ്പോ€ം കണ്ടാല് 
തിരിച്ചറിയുകയില്ല ; അവര് എന്നെയും. 

ഞാന് ഒരാഴ്ച വെളിച്ചം കാണാതെ മുട്ട 
യില്ത്തന്നെ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. പെട്ടെന്നു” ഒരു 

എം 
ക 

യ 
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ദിവസം പുറത്തേക്കു വന്നു. അപ്പോം പ 
നിറത്തിലുള്ള ഒരു പുഴു ആയിരുന്നു ഞാന്. 
എന്െറ സഹോദരന്മാരും അപ്പോഴേക്കു പഴുക്ക 
ളായിത്തീന്നിരുന്നു. ഞങ്ങ്ം നല്ല സ്വാദുള്ള 
ഇളംതളിരുക?ം തിന്നുതുടങ്ങി. എന്തു വിശ 
പ്പായിരുന്നുവെന്നോ ? പച്ചിലകര്ംക്കിടയില് 
സൂക്ഷിച്ചു” ഒളിച്ചിരുന്നിട്ടം, ഞങ്ങളെ പക്ഷികരം 
കണ്ടുപിടിച്ചു” തിന്നാറുണ്ടായിരുന്നു. 

ഏതാനും ദിവസം ഞങ്ങം അങ്ങനെ 
ജീവിച്ചു. ഒരു ദിവസം എനിക്കു പെട്ടെന്നാ 
ഒരു വല്ലായൂു തോന്നി. ഞാന് ഇളകാതെ ഒരി 
ലയില് പിടിച്ചുനിന്നു. എന്റെ ദേഹത്തുനിന്നു? 
ഒരുതരം തൃലുക€ം പുറത്തുവരുന്നു! എന്െറ 
ഉടല് ചെറുതായിച്ചെറുതായി വരുന്നു! ത്ത 
തൃലുകൊണ്ടു ചുററിച്ചററി ഞാന് അതില് 
മറഞ്ഞു. ആ പുതപ്പിനുള്ളില് ഞാന് ചുരുണ്ട 
കൂടിയതേ എനിക്കു ഓമ്മയുള്ള. ഞാന് ഉറങ്ങി 
യതായിരിക്കണം. 

പത്തുപന്ത്രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു, എന്റെ 
ഉറക്കം. അന്നൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേയില്ല. 
ആ കൂടിനുള്ളില് തിന്നാന് എത്തുകിട്ടാനാണു ? 
ഉറക്കമുണന്ന്', ക്ൂടുടപൊളിച്ചു്, ഞാന് വെളിയി 
ലേക്കു പോന്നു. ഹാ! എന്തൊരത്തുതം! എന്നെ 
ക്കണ്ടിട്ട” എനിക്കുതന്നെ മനസ്സിലായില്ല. 
ഉറങ്ങാന് കിടന്നപ്പോര്ം വെറും പുഴുവായിരുന്ന 
എനിക്കു? ഭംഗിയുള്ള രണ്ടു ചിറകക?ം ! ആനന്ദം 
സഹിക്കാനാവാതെ, കൂട്ടില്നിന്ന് എടുത്തൊരു 
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ചാട്ടം! നിലത്തു വീണില്ല. എന്താണു കാര 
ണം $? ഞാന് പറക്കാന് കഴിവുള്ള ഒരു ചിത്ത 
ശലദഭമായിത്തീന്നിരുന്നു. 

 മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ ഇല കാന്നതിന്നാന് 
നിവൃത്തിയില്ല. ഞാന് പരിഭൂമിച്ചപോയി. 
എത്തു വേണ്ടു എന്നറിയാതെ ഞാന് നാലു 
പുറവും നോക്കി. അപ്പോഴാണ്, ബാലന്െറ 
പനിനീര്പ്പ, എന്നെ ആകഷിച്ചത്ര്. എന്തു 
ശോഭ! എത്തു മണം! 

വിശന്നു വലഞ്ഞ ഞാന് ആ പൂവില് കയ് 
റിയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ്, മമ്പില്ലാതിരുന്ന 
ഒരവയവം ചുണ്ടില്നിന്നു തൃങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു്' 
ഞാന് കണ്ടതു”. അതു്” ഒരു നീണ്ട കുഴല്പോലെ 
യായിരുന്നു. അതുപയോഗിച്ച്” പുവിനകത്തു്' 
ഉയറിനില്ല്തന്ന തേന് കുടിക്കാന് ഒരു പ്രയാസവു 
മില്ല. ഇത്ര മധുരമായ ഭക്ഷണം കിട്ടുമെമില് 
ആക്കുവേണം ചവക്കുന്ന ഇല? 

ഇനി എത്രകാലം ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദിച്ചു 
ജീവിക്കുവാന് സാധിക്കുമോ തആവോ ?; ബാലനും 
ബാലനെപ്പോലുള്ളവരും പുട്തോട്ടങ്ങള്ം വള 
ത്തുന്നകാലത്തോളം എനിക്കു ഭക്ഷണത്തിനു 
വിഷമമില്ല. ശത്രുക്കളെയാണു എനിക്കു പേടി ; 
ആ കുരുവികളേയും കിളികളേയും. മനുഷ്യര് 
തരും ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളല്ല. സുന്ദരന്മാരും 
സുന്ദരികളുമായ ഞങ്ങളെക്കാണുക അവക്കു 
വളരെ ഇഷ്ടമാണ്”. മനുഷ്യര് എത്ത നല്ലവര്! " 

ക്ഷ് 
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അഭ്യാസം 

1. പകരം പഠിച്ച മറെറാരു പദം ഓരോന്നിനും 
നേരെ എഴുതുക :-- 

പൂമ്പാററട തേന്: 
കുടിക്കുക ടെ ഭംഗി 

രുചി 

2. ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ജീവിതത്തില് നാലു ദശകം 
ഉണ്ടു”. ഏതെല്ലാം ? 
[മുട്ടയായിരിക്കുന്ന കാലം, പുഴുവായിരിക്കുന്ന 
കാലം, ചുരുണ്ടുകൂടി തൃലുപുതച്ചു്” ഉറങ്ങുന്ന 
കാലം, ചിറകുവന്നു പറന്നുനടക്കുന്ന 
കാലം---ഈ നാലവസ്ഥ മറക്കരുതു”.] 

3, (൫ ചിത്രശലഭം തേന് കടിക്കുന്നതെങ്ങനെ ? 
(൮) പുമ്പാററയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുവരുന്ന പുഴ 

ക്ക0ം എന്ത തിന്നുന്നു? 

(4) ആരാണു" ചിത്രശലദഭത്തിന്െറ ശത്രുക്കര്ം ? 

പാഠം 96 

വാഠശാല 

1 

വെള്ളിമേഫങ്ങളാകുന്ന 
ടു തോറുമേ 

പൊന്കതിര്പ്പേനയാല്, ബാല- 

സൂയൂന് പാഠം കുറിക്കയായ്. 



കിളിക്കൊഞ്ചല് | 
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2 

മടിവിട്ട തളിത്തൊത്താം 
കടലാസ്സു മറിച്ചതാ 
പാഠം ശരിക്കു വായിപ്പ, 
മിടുക്കന് കൊച്ചുമാരുതന്. 

ടി 

ഇന്നലധെക്കേട്ട ഗാനങ്ങ- 
ളൊന്നുപോലും വിടാതഹോ 
ഉരുവിട്ടു പഠിക്കുന്നു- 
ണ്ടുണര്വുള്ള്ളൊരിളുംകയില്. 

[എം. പി. അപ്പന് 

അഭ്യാസം 

കവി, ലോകമാകുന്ന പള്ളിക്കൂടത്തിലെ മുന്നു കുട്ടി 
കളെ നിങ്ങ?ംക്കു” പരിചയപ്പെടത്തിത്തരുന്നു; 
ബാലസുൂര്യന്, കൊച്ചുകാററു”, ഇളംകയില്. 
സൂര്യന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണു”. കാററു 
വായിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുയില് ഇന്നലെ 
പഠിച്ച പാട്ട്” ഉരുവിടുന്നു. 

സൂര്യന് എന്തു കടലാസ്സിലാണു” എഴുതുന്നതു”? 
ഏതു പേനകൊണ്ടാണു” എഴുതുന്നതു” ? 

കാററു വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്െറ ഏട 
ഏതാണു? ? വായിക്കയാണെന്നു തോന്നാന് 
കാരണമെന്ത്” ? 

ി 

നിങ്ങക്ക്? കയിലിനെപ്പോലെ ശബ്ദിക്കാ 
നൊക്കുമോ ? ശ്രമിച്ചുനോക്കൂ. 

ന്യ” 



പാഠം 27 

ി 
നെല്ല 

നെല്ലരി വേവിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചോറും 
കഞ്ഞിയും പലഹാരങ്ങളുമാണ്' കേരളത്തിലെ 
മുഖ്യമായ ആഹാരം. അതിനാല് നെല്ലു” 
ഇവിടെ ധാരാളം കൃഷിചെയ്യവരുന്നു. നമ്മുടെ 
കഷകരില് അധികവും നെല്കുഷി ചെയുന്ന 
വരാണ്. 

കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ നെല്കൂഷിക്കു 
പററിയതാണ്.. നെല്ല നല്ലതൃപോലെ വിള 
യുന്നതിനു്” വെയിലും വെള്ളവും കാററും മഞ്ഞും 
വളരെ ഉപകരിക്കുന്നു. ഇടവപ്പാതി, തുലാ 
വഷം എന്നിങ്ങനെ ആണ്ടില് രണ്ടു തവണ മഴ 
യുള്ള നാടാണു” കേരളം. മഴക്കാലം ഒഴിച്ചുള്ള 
മാസങ്ങളില് ചൂടും വെളിച്ചവും വേണ്ടുവോളം 
ഉണ്ടായിരിക്കും. മഴയും വെയിലും പാകത്തിനു 
കിട്ടിയാലേ നെല്കഷി നന്നാവു. ഇവയില് 
ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്” ക്രൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും 
കൃഷിപ്പിഴ വന്നുപോകും. 

നെല്ക്ഷിക്കു് ഉപയോഗിക്കുന്ന നില 
ങ്ങാ മുന്നു തരത്തില് ഉണ്ടു്”. ടഃ 
ഓരോ തവണയ്ക്കും പൂവു” അല്ലെങ്കില് പുകില് 
എന്നാണു പേര്. ആണ്ടില് ഒരു തവണ മാത്രം 
കൃഷി നടത്തുന്ന നിലങ്ങളെ ഒരുപ്പയനിലങ്ങ?ം 
എന്നു പറയും. വഷത്തില് രണ്ടു തവണ കൃഷി 
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യിറക്കുന്ന നിലങ്ങളാണ്'  ഇരുപ്പു,നിലങ്ങം. 
മൂന്നു തവണ കൃഷി ചെയുന്ന നിലങ്ങളും ഉണ്ടു്. 

ഓരോ വിളവിലേയും നെല്ലില് ഒരു ഭാഗം 
വരത്തിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന. തതനെല്ലു്' പൊ 
ടിയും പതിരും കളഞ്ഞു” ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കും. 
ഒന്നോ രണ്ടോ മഴ പെയ്ത്" തറയ്ക്കു' ഈപ്പം ിട്ടു 
മ്പോ?ം നിലം ഉഴുതു” മണ്ണിളക്കുന്നു. എന്നിട്ട 
കട്ട ഉടച്ച്” നിലം ഒരുക്കും. വിതയ്ക്കാനുള്ള 
വിത്തിനോട്ട് ചാണകപ്പൊടിയും ചാരവും കൂട്ടി 

ക്കലത്തും. അതില്നിന്നും ഓരോ നുള്ളവീതം 
ഉഴവുചാലില് ഇട്ട്” മണ്ണകൊണ്ടു" മുടും. മീനം, 
മേടം മാസങ്ങളിലെ കൃഷിയാണ് ഈ വിധം 
നടത്താറുള്ളത്. 

മറെറാരു തരത്തിലും നെല്കൃഷി നടത്താ 
റുണ്ട്. കൃഷിക്കു” ഏതാനും ആഴ്ചകര്ക്കു? മുമ്പു 
ഒരു നിലത്തില് വിത്തു വിതയ്ക്യം. ആ വിത്തു 
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പൊട്ടി മുളച്ച്” ഇല വിരിഞ്ഞു” ഏതാണ്ടു്” ഒരടി 
പൊക്കം വയ്ക്കമ്പോഴം പിഴുതെടുക്കും. ഈ 
പ്രായത്തിലുള്ള നെല്ച്ചെടിക്ക്” ഞാറു” എന്നു 
പറയും. ഈ ഞാറ്റ്, ഉഴുതു നിരപ്പുവരുത്തി, 
വെള്ളം നിറുത്തിയിട്ടുള്ള വയലില് നടും. 

ഞാറിന്െറ ഇടയ്ക്കു' പുല്ലുകഴം കിളിത്തു 
വരും. ഇതിനു കള എന്നാണ് പേരു?. കള 
പറിച്ചു കളഞ്ഞാല് നെല്ലു" വേഗം വളരും. 
തണ്ടും ഇലകളും നീണ്ടു, നെല്ച്ചെടി ക്രമേണ 
കൂമ്പെടുക്കും. കൂമ്പു” ആദ്യം പോളയുടെ ഉള്ളില് 
മറഞ്ഞിരിക്കും. അനന്തരം പോള പൊട്ടി 
അവ പുറത്തുവരും. ക്രമേണ ഇളം പച്ച നിറ 
ത്തിലുള്ള നേത്മ കതിരുകം ക്രുമ്പില് കാണാ 
റാകും. ഏതാനും ദിവസങ്ങറാക്കുള്ളില് അതു” 
മുററിത്തഴച്ച്'” പഴുക്കും. സ്വണ്ണനിറത്തിലുള്ള 
നെന്മണിക്കുലക€ം കാററില് ആടിക്കളിക്കുന്നതു 
കാണാന് എന്തു രസമാണ് ! 

നെല്ക്കതിരുകര്ം പഴുത്തു ചായുമ്പോം 
കൊയ് ത്തു തുടങ്ങും. കൊയ്യ്കേടുക്കുന്ന നെല്ച്ചെടി 
കളെ കററകളാക്കി കെട്ടം. ഇവയെ, അടിച്ചൊ 
തുക്കി നിരപ്പ വരുത്തിയിട്ടുള്ള കളത്തില് കൊണ്ടു 
പോയി മെതിക്കും. അപ്പോം നെന്മണികര്ം 
വയ്യ്യോലില്നിന്ന്' വേര്പെടും. 

മണ്ണിലുള്ള വളം, കാലാവസ്ഥ എന്നിവ 
അനുസരിച്ചു” വിളവു മ്രടുകയും കുറയുകയും 
ചെയ്യും. ചാരം, ചാണകം, പച്ചിലകംം, എല്ലു 
81489027. 



904 

പൊടി എന്നിവ നെല്ലിനു പ്രധാനപ്പെട്ട 
വളങ്ങം ആണ്. 

മഴക്കുറവും വെള്ളപ്പൊക്കവുംമുലം കൃഷി 
പുഴ വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നഷ്ടം വരാതിരിക്ക 
ണമെങ്കില്, നദികളില് അണകെട്ടി പാടങ്ങളി 
ലേക്കു വെള്ളം തിരിച്ചുവിടണം. പിച്ചി, പറമ്പി 
ക്ങളും, മഠഗലം, ഗായത്രി മുതലായ അണ 

പീച്ചി ഡാം 

ക്കെട്ടുക൦ം ഈ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി 
യിട്ടുള്ളവയാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്ന 
തിനും ഇവ ഉപകരിക്കും. ഒരു തരം പുഴുവിന്റെ 
ഉപദ്രവംകൊണ്ടും കൃഷിപ്പിഴ ഉണ്ടാകും. മരുന്നു 
തളിച്ചും മററും. അവയെ നശിപ്പിക്കാം. 
കഷകന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവത്തിച്ചാല് 
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ഗായത്രി ഡാം 

കൃഷിപ്പിഴ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണു്. മാത്രമല്ല, 
വിളവു വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. 

അഭ്യാസം 
1. ഈ പാഠത്തില്നിന്നും പഠിച്ച വാക്കുകം 

പകരം എഴുതുക :--- 

കൃഷിചെയുന്ന ആര്ാ-- 
തുടങ്ങുക 
പ്രധാനം 
വേണ്ടിടത്തോളം 

[കഷകന്, വേണ്ടുവോളം, മുഖ്യം, ആരംഭം 
എന്നീ ര്ത്ത തിര. 

8. കേട്ടെഴുത്തിനുള്ള വാക്കുകഴം : 

കാലാവസ്ഥ; കൃഷിക്കാരന് ; പ്രവത്മിക്കുക; 
നഷ്ടം; മാത്രം; ആരംഭം. റം 

് ' ച 

1 ക് 
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8. ചേത്തെഴുതുക :-- 

പാററി--കളയുക 
മഴ --കുറവു- 
മുററി --തഴയ്ക്കുക 
അണ --കെട്ടു --- 

4. (1) വിത്തു വിതയ്മയന്നതെങ്ങനെ ? 
(3) കള പറിച്ചുകളഞ്ഞില്ലെക്കില് എന്താണു 

തരക്കേട്ട? ? 
(8) നെല്ലിനു വേണ്ട വളങ്ങഥം ഏവ 
(4) ഏതെല്ലാം വിധത്തില് കൃഷിപ്പിഴ ഉണ്ടാകും ? 
() കൃഷിക്കു വെള്ളം കിട്ടുവാന് വേണ്ടി നിമ്മി 

ച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചു” അണക്കെട്ടുകളുടെ പേരു 
പറയുക. 

പാഠം 98 

വിദ്യാധനം 

൮) 
വിത്തമെന്തിനു മത്ത്ൃക്കു 
വിദ്യ കൈവശമാവുകില് ? 
വെന്നയുണ്ടെങ്കില് നറുനെയ് 
വേറിട്ട കരുതേണമോ ? 

(൭ 
വിദ്യ വിട്ട നരന്നാമോ 
വിശ്വംഭരയില് വാഴുവാന് ? 
ആയുധം കൈയിലില്ലാത്തോന൯ു 
അടരാടുന്നതെങ്ങനെ ? 

ം 

മ പ്പെ ച് 

ല്ല, 

പ ഷേരി 

ി 

൫ 
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രു 
പുറഠകണ്ണ തുറപ്പിപ്പ 
പുലര്വേളയിലാശുമാന് ; 
അകക്കണ്ണ തുറപ്പ!ക്കാന് 
ആശാന് ബാല്യത്തിലെത്തണം. 

രു) 
കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാര്; 
കൊടുക്കും തോറുമേറിട്ടം ; 
മേന്മ നല്ലം മരിച്ചാലും ; 
വിദൃതന്നെ മഹാധനം. 

ദീപാവലി) [ഉള്ളൂര് 

( 

അഭ്യാസം 
നറുനെയ്യ്” ഇല്ലെങ്കിലും കഴിച്ചുക്ൂട്ടാം - എന്തു 

ണ്ടെങ്കില് € ധനമില്ലെങ്കിലും കഴിച്ചുക്രട്ടാം-- 
എത്തു സ്വാധീനമായാല് ? 

ആയുധമില്ലെങ്കില് എന്തു ചെയ്യാന് പററില്ല ? 
വിദ്ൃയില്ലെങ്കില് എന്തു” അസാദ്ധൃമാകും ? 

ഭൂമിയില് എന്നതിനു പകരം എന്തു വാക്കാണു 
പാഠത്തില് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു” ? യുദ്ധം 
എന്നതിനു പകരമോ ? 

എന്താണു” അകക്കണ്ണ്” ? ബാല്ൃത്തില് അക 
ക്കണ്ണി” ആരു തുറപ്പിക്കുന്നു ? പ്രഭാതത്തില് 
ഉണത്തി ആരാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനു വെളിച്ചം 
തരുന്നതു” ? സൂര്യന് എന്നതിനു പകരം 
എന്തു പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ? 

വിദ്യയാണു” എല്ലാററിലും വലിയ ധനം-- 
എന്തുകൊണ്ടു”? കള്ളന്മാര് എന്നതിനു പകരം 
ഒരു പുതിയ വാക്കു പറയുക. 

നു 
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ദുര മുത്താല് കരയും 

ഈ കഥ നടന്നതു് എന്നാണെന്നറിഞ്ഞു 
കൂടാ. വളരെക്കാലം മുമ്പാണു. അന്ന് കൊല്ലം 
കടപ്പറത്തു” ഒരു മുക്കുവനും മുക്കുവത്തിയും 
പാത്തിരുന്നു--അന്തോണിയും അന്നയും. 
അന്തോണി ദിവസവും കാലത്തേ ചാളത്തടി 
യില്ക്കേറി കടലില് പോകും. ഉച്ചതിരിയു 
മ്പോ?ം വല നിറയെ മീനുമായി തിരിച്ചെത്തും. 
അതു വിററു” അവര് സുഖമായി ജീവിച്ചു. അന്ന 
ചുണയും തന്റേടവും ഉള്ള ഒരു യുവതിയായി 
രുന്നു. പക്ഷേ, ഒരു ദോഷം -- നല്ല വേഷം 
വേണം, നല്ല വീട്ട വേണം, ആഭരണങ്ങര്ം 
വേണം എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഭത്മാവിനെ 
അലട്ടും. ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങഥം ധരിച്ച്” കട 

റത്തു കാററുകൊള്ളാ൯് വരുന്ന കളെ 
ക്കാണുമ്പോ?ം അന്ന മുഖം വിപ്പ്ിക്കും. അപ്പോം 
അന്തോണി പറയും -__*: അന്നേ, പിണര്ങ്ങണ്ടാ. 
എല്ലാം നമുക്ക്” ഈ കടല് തരും. "' 

അങ്ങനെയിരിക്കെ, അന്തോണി ഒരു 
ദിവസം പതിവുപോലെ കടലില് പോയി 
വല വീശി. വല വലിച്ചെടുത്തപ്പോം അവന് 
കരഞ്ഞുപോയി. അതില് ഒരു മത്സ്യമേ ഉണ്ടാ 
യിരുന്നുള്ള. എന്നാല്, അതൊരു അഴകുള്ള 
മത്സ്യമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിഞ്ഞില്ല, 
അന്തോണിക്കു? അതിനോടൊരു വാത്സല്യം 

4 
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! തോന്നി. അവന് അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ 
, കയ്യിലെടുത്തു. ആശ്ചര്യം! അതു സംസാ 

രിക്കാന് തുടങ്ങി : “: എന്നെ കൊല്ലരുതേ, ജല 
, റാണിയാണു ഞാന്. നിനക്ക്” എന്തു വരം 
വേണമെങ്കിലും തരാം. പറയു, എന്തു വേണം ? 

മുക്കുവന് :--എന്െറ അന്നയ്ണകു' എത്തു 
വേണമോ, അതാണു് എനിക്കും വേണ്ടത്. 

ഈ മടത്തരം കേട്ടു: റാണി ചിരിച്ചു 
പോയി. അവം പറഞ്ഞു :--“: ശരി, നീ അന്ന 
യോടു ചോദിച്ചു തീരുമാനിക്കുക. : ജലറാണി " 
എന്നു മുന്നു പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചാല് 
മതി, ഞാന് പ്രത്യക്ഷമാകും. "" 

അന്തോണി ആദരപൂവ്വം മത്സ്യത്തെ വെള്ള 
ത്തില് വിട്ട. വേഗം അവന് കുടിലിലെത്തി 
ഭാര്യയോട്” നടന്ന കായുങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. 
അപ്പോം അന്ന പറഞ്ഞു, തനിക്കൊരു സുന്ദരി 
യാകണമെന്ന്. അവന് കടപ്ലൃരെച്ചെന്ന് മുന്നു 
തവണ *ജലറാണി " എന്നു വിളിച്ചു. റാണി 
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട. ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം അവന് 
അറിയിച്ചു. ഉടന് റാണി ആ വരം കൊടുത്തു 
മറഞ്ഞു. ം 

അന്തോണി കുടിലില് എത്തിയപ്പോ 
എന്താണു കണ്ടതു്? ഒരു സുന്ദരി അവിടെ 
നിന്നുലാത്തുനനു. അവന് തആനന്ദംകൊണ്ടു” 
തുള്ളിച്ചാടി. 
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ഇതുകണ്ടു” അന്നയ്ണ് കലിവന്നു. അവ€ം 
പറഞ്ഞു :--' മനുഷ്യനായാല് ബുദ്ധി വേണം. 
നമ്മുടെ കുടില് കണ്ടില്ലേ ? കണ്ടാല് അറയ്ക്കും. | 
ഞാന് ഇവിടെയാണോ ജീവിക്കേണ്ടത് ? 
ഇതിനെ ഒരു ഏഴ നില മാളികയാക്കണം. ”" 

അവന് കടപ്ലൃരെച്ചെന്ന്' റാണിയോടു 
വരം വാങ്ങി, തിരിച്ചു വ: അന്ന ഏഴു 
നില മാളികയുടെ മുകളില്നിന്നു കാററുകൊണ്ടു” 
രസിക്കയാണ്. അവന് അല്ലം മൂരെ ഒരിടത്തു 
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മാറിനിന്ന് കുറേനേരം നോക്കി രസിച്ചു. 
ഫ്ന്നിട്ട്” ഉറക്കെ പറഞ്ഞുപോയി--““ഹാ! 
എന്തൊരഴക് ! ചന്ദ്രനെപ്പോലെ തന്നെ!" 

ഇതുകേട്ടു” അവ€ം താഴെ ഇറങ്ങിവന്നു 
പറഞ്ഞു :-- ““ ചന്ദ്രനെപ്പോലെയാകണമെങ്കില് 
നമ്മുടെ ദമട മേഘത്തില് മുട്ടണം. വേഗം 
പോയി ആ വരംക്രടി ഒന്നു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു 
വരണം.” 

അന്തോണി ഓടിയോടി തളന്നിരുന്നു. 
അതുകൊണ്ട” അടുത്ത ദിവസം ചെന്നു വരം 
ചോദിക്കാമെന്നായി അയാം. പോരാ, 
അപ്പോ€ംതന്നെ വേണമെന്നു” അവറം വാശി 
പുടി, അവന് അനങ്ങാതെ നിന്നു. വരം 
തന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നായിരുന്ന അവന്െറ 
സംശയം. അന്തോണിയുടെ മുഖഭാവത്തില് 
നിന്നും അന്ന അതു മനസ്സിലാക്കി. അവം 
പറഞ്ഞു :-- ““ഭയപ്പെദടണ്ട ; എല്ലാത്തിനും 
ഞാനുണ്ടു”. വരം തന്നില്ലെങ്കില് വലയിട്ട 
പിടിച്ചു കൊന്നുകളയുമെന്നു പറയണം. "' 

അന്തോണി മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ കട 
ല്ലരെ എത്തി റാണിയെ വരുത്തി വിവരം 
അറിയിച്ചു. ദുരാഗ്രഹം ക്രടിയാല് കരരയണ്ട 
വരും എന്ന്” അവ? ഉപദേശിച്ചു. അന്തോണി 
അതു വകവച്ചില്ല. അവന് റാണിയെ ഭയപ്പെ 
ടത്തി--“: വരം തന്നില്ലെങ്കില് കൊന്നുകളയും 
എന്നറിയിക്കാന് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കയാണ്. 
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റാണിയ്ക്കക കലികൊണ്ടു. അവം പറ 
ഞ്ഞു :_: എന്തു ! കൊല്ലമെന്നോ? നന്ദികെട്ട 
വര്. ഞാന് അഹങ്കാരം തീത്തേഷ്ക്ാം ; തന്ന 

! വരങ്ങളെല്ലാം ഇതാ പിന്വലികച്ചിരിക്കുന്നു."” 
അവം വെള്ളത്തില് ചാടി മറഞ്ഞു. 

അന്തോണി പേടിച്ചുപോയി. അവന് 
വീട്ടിലേയ്ക്ക്ോടി. മാളികയെന്നല്ല, കുടില് 
പോലും അവിടെക്കണ്ടില്ല. കഷ്ടം! അന്ന കൂറ 
ത്തുണിയുമുടുത്തു്” നിലത്തിരുന്നു കരയുന്നു ! 

അവന് പറഞ്ഞു: 
കുടില് പോയല്ലോ. അതെത്ര ഭംഗിയുള്ളതാ 
യിരുന്നു. നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാ 
ക്കണം. "" 

ന്യ 
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അഭ്യാസം 

1, കേട്ടെഴുത്തിനുള്ള പദങ്ങം :- 

നന്ദി; ദുരാഗ്രഹഠംഃ മനസ്സ്"; മത്സ്യ; 

ആശ്ചര്യം; പ്രാവശ്യം; സുന്ദരി ; ചന്ദ്രന് ; 
മേഘം; പ്രത്യക്ഷം. 

9, “ന്ദ” ഉള്ള എട്ട പദങ്ങറം എഴുതുക. “ഘ” ഉള്ളു 

എത്ര വാക്കുകഴം നിങ്ങര്ാക്കറിയാം ? 

3, വൃത്യാസം പറയുക :-- 

പറഞ്ഞ --പറഞ്ഞപോയി. 

കളഞ്ഞു--കളഞ്ഞപോയി. 

“പറഞ്ഞു” ഏന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചു്” ഒരു 

വാക്യം എഴുതുക. 

“പറഞ്ഞുപോയി” ഉപയോഗിച്ചു” മറെറാരു 
വാക്യം എഴുതുക. 

4. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അന്നയുടെ വിചാരങ്ങറം 

എന്തെല്ലാമായിരിക്കുമെന്നു” ഉഹിക്കാമോ? 

നാലഞ്ചു വാക്യം പറയണം --എഴുതണമെ 

ന്നില്ല. 
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വൃക്കാലം 

കുളിര്കാടുടകളില് ക്രുകിക്കൂകി- 
ക്കൂത്താടുന്നോരാണ്മയിലേ, 

കാവുകരംതോറും പാടിപ്പാടി- 

ക്കളിയാടുന്ന കരിങ്കയിലേ, 

പൂന്തേന് നുകരാന് പൂങ്കാവുകളില് 
പുതുമലര് തേടും വരിവണ്ടേ, 

വരുമോ നിങ്ങം കളിപ്പാനെന്മലര്- 
വാടിയില് വളരെത്തണലുണ്ടേ! 

പൂവുക€ം തോറും പുഞ്ചിരി തുകി- 
പ്ൃതുമയിലെത്തീ പൂക്കാലം! 

തളിരുകര്ം ചൂടാം തണലില്ക്കൂടാം ; 
കളികര്ാക്കെല്ലാമനുര്ൂലം. 

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്” 

അഭ്യാസം 

1. (1) തആരെയെല്ലാമാണു” കളിക്കാന് വിളിക്കു 
ന്നതു”? 

(2) കളിക്കാനുള്ള മലര്വാടി എങ്ങനെയുള്ള 
താണു ? 

൪൯) പൂക്കാലത്തിനുള്ള മെച്ചമെന്താണു” ? 
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2. ചേത്തെഴുതുക :-- 
പൂ--കാലം -- കൂരകി--ക്രകി 

പാടി--പാടി -- വളരെ --തണല് ടം 
_കളിപ്പാന് -- എന് --മലര്വാടി 

ഡാ ഈഈ മട്ടില് ഒരു കൊച്ചു പാട്ടെഴുതാന് നിങ്ങര്ാക്കു” 
സാധിക്കുമോ ? രണ്ടുവരി മതി. 

മുന്നാമത്തെ വരിയില് “കാവുകം” എന്നതിനു 
പകരം മാവുക€ം എന്ന വാക്കു” ചേര്ത്തു 
നോക്കൂ. അത്ഥത്തിനു വൃത്്യാസം വരും, 
ഇല്ലേ? എന്നാല് പാട്ടിന്റെ മട്ടിനു വൃത്യാസം 
വരുകയില്ല. മാവുക€ം എന്നു മാററുമ്പോം 
ചൊല്ലാനുള്ള സുഖം കുറയും. എന്താണു 
കാരണം? ഓരോ വരിയിലേയും ആദ്യത്തെ 
അക്ഷരം നോക്കൂ. 

പാഠം 31 

ടി ഇരുമ്പ 
കൈകക്കോട്ട്, മഴു, വെട്ടുകത്തി, മുതലായ 

തആയുധങ്ങ?ം നിങ്ങ്ം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭൂമി 
യില്നിന്നു കഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഇരുമ്പു” എന്ന 
ലോഹംകൊണ്ടാണു് ആ ഉപകരണങ്ങ്ം 
നിമ്മിക്കുന്നതുര്. ലോഹങ്ങളില് പ്രധാനപ്പെട്ടവ 
സ്വണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, ഇരുമ്പു”, ഈയം 
എന്നിവയാണ്. ഈ പഞ്ചലോഹങ്ങളില് 
വച്ച് നാം ഭൂടുതല് ഉപയോഗിക്കുന്നതു” ഇരു 
മ്പാണ്.. 
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ഇരുമ്പു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പു” കല്ലു, 

മരം, മൃഗങ്ങളുടെ എ എന്നിവകൊണ്ടാണ് 

ആയുധങ്ങളും മററും ഉണ്ടാക്കിവന്നതു'. ഈ 
സാധനങ്ങംകൊണ്ടു” അന്നു” ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന 
ഉപകരണങ്ങളില് പലതും ഇന്നു നമുക്ക്” കാഴ്ച 
ബംഗ്ലാവുകളിില് കാണാം. 

ഖനികളില് നിന്നാണു” ഇരുമ്പു കുഴിച്ചെട 
പഒന്നതു”. മണ്ണില് ഇതുമ്പക്ൂടാതെ പല വസ്തൂ 

ക്കളം കലന്നിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ഖനി 
യില്നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഇരുമ്പിലും പല 
സാധനങ്ങളും കലന്നിരിക്കും. വലിയ ചുള 
കളില് ഇട്ടു” ചൂട പിടിപ്പിച്ചാണ് ഇരുമ്പിനോട 
ചേന്നിരിക്കുന്ന മററു വസ്ത്ക്കര്ം മാററുന്നത്ര്. 

ചൂടാക്കുമ്പോ?ം ഇരുമ്പു” ഉരുകും. ഇങ്ങനെ 

ഉരുകി ഒലിക്കുന്ന ഇരുമ്പിനെ നമക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 
രൂപത്തില് വാത്തെെടുക്കാം. കോടാലി, മണ് 

വെട്ടി, ചങ്ങല, കുഴലുകര്ം, തുണുക€ം, അഴികം, 

ചര്രങ്ങം ഇങ്ങനെ പലതും നിമ്മിക്കുന്നതു്' ഈ 

വിധത്തില് ആണ്. വളരെ ഘനമുള്ള പലക 

കളും തീരെ ഘനം കുറഞ്ഞ തകിടുകളും തല 

നാരിപോലുള്ള കമ്പികളും ഇരുമ്പകൊണ്ടു 
നിമ്മിക്കാം. 

പെന്സില് ചെത്തുന്ന മുച്യയുള്ള പേനാ 

ക്കത്തി കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതു്" കടുപ്പം കൂടിയ 

ഇതുമ്പുകൊണ്ടാണുണ്ടാക്കുന്നതു'. അത്തരം ഇരു 

മ്പിനു ഉരുക്കു” എന്നാണു പേര്. അരംപോലെ 

ഉറപ്പും മുഷ്യയുമുള്ള തആയുധങ്ങ്ം ഉണ്ടാക്കാന് 

ക ള് ' ) 
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ഉരുക്കു വേണം. ചെറിയ പേനാക്കത്തിക€ം 
മുതല് വലിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകഴംവരെയുള്ള പല 
വസ്ത്ക്കളം ഉരുക്കുകൊണ്ടാണ്' നിമ്മിക്കുന്നതു്. 

മുമ്പ” നമ്മുടെ രാജ്യത്തു” ഉരുക്കു” ഉണ്ടാക്കിയി 
രുന്നില്ല. അന്നു നമുക്കു്” ആവശ്യമുള്ള ഉരുക്കു” 
വെളിയില്നിന്ന് വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിവന്നു. 
എന്നാല് ഇപ്പോ€ം നമ്മുടെ രാജ്ൃത്തു” വലിയ 
ഉരുക്കു നിമ്മാണശാലക്ം സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ട്. 
ഭിലായ്, ദു്നാപ്പര് തുടങ്ങിയ ഉരുക്കു നിമ്മാണ 
ശാലകളെപ്പററി നിങ്ങള്ം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 
അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികറം 
ഉരുക്കുനിമ്മാണത്തില് ഏപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഇരുമ്പിന്റെ ഉപയോഗം എത്രയാണെന്നു 
പറഞ്ഞാല് തീരുകയില്ല. ത്വവണ്ടി, കപ്പല്, 
മോട്ടോര് കാറുകം, ബസ്സ്” എന്നിങ്ങനെ എന്തെ 
ല്ലാം വസ്ത്രക്കളാണു്' ഇരുമ്പകൊണ്ടു നിമ്മിക്കു 
ന്നതു്! ഇരുമ്പു” ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് ഇതൊക്കെ 
നിമ്മിക്കാന് കഴിയുമായിരുന്നോ? ഈ ലോഹം 
കണ്ടുപിടിച്ചവര് ലോകത്തിന്” എത്ര വലിയ 
ഉപകാരമാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതു് ! 

അഭ്യാസം 

1. “വെള്ളി ഉപയോഗമുള്ള ലോഹമാണ്”. ഇരുമ്പു 
ഉപയോഗമുള്ള ലോഹമാണ്.” ഈ രണ്ടു 
വാക്യങ്ങളും കൂടി ചേത്തു” ഒററവാക്യൃമാക്കി 
യാല് എങ്ങനെ പറയും? “വെള്ളിയും 
ഇരുമ്പും ഉപയോഗമുള്ള ലോഹങ്ങളാണു..”” 
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ഇതേരീതിയില് താഴെ കൊടടത്തിരിക്കുന്ന 

 വാക്യങ്ങരാ ഭൂ ൫.ച്യക്ഒക :-- 

(൩) പതു ഉഗമാകുന്നു. ആടു” മൃഗമാകുന്നു. 

(2) സൂര്യന് വെളിച്ചം തരുന്നു. ചന്ദ്രന് . 
വെളിച്ചം തരുന്നു. : 

9, പഞ്ചലോഹങ്ങ് ഏവ ? [ ടു എ 

8, ഇരുമ്പുകൊണ്ടു നിമ്മിക്കുന്ന ഇരുപതു സാധന ് 

. ങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക. 

ര 

1 

1 ന 1 

ി 

ക്ല ര 

1 
നി ലി ന 

ന ചി 
1 ₹ ളു 

ന 1 
1 ഹ് ്ു ക 

[ ്് 
ല് [॥ 

ി ൽ... 

യ 

1 
1 കക ച 

നി ടിം ക 
6൦ 

ര്്ലം 
[ക] ന് [നി കല വം 

ക് ംം | 0. ഴ് 
[1 

യ പ് 
1 ജു ടു 

നി മഃ ൮, പ് 
നി ച് ജി 

7 റ ലി ിം 

[നി 1 ചു; 
[1 

ന 

ച 
പി 



ം 
10 
നു) 

ഴ് ടര് 



ണ് 

[ 
ി 

1 

പി 
7 ലം ഡം ര കിക് ) ം 

 ് പ 

ന ഥി ലി 

് നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്കുവേണ്ടിയും ഇന്ത യുടെ ്ു 

 ഭാവിക്കുവേണ്ടിയും മിച്ചംപിടിക്കുക. 

ഉ.” നിങ്ങറം, പതിവായി സമ്പാദിക്കാറുണ്ടോ ? [0 4; 

' ദേശീയ സമ്പാദ്ൃ പദ്ധതി പ ല്. 

" കളില് മുതല് നിക്ഷേപിക്കുക. . . [] 
് 

8, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങാംക്കു” പോസ്റ്റഫീസു" 

സേവിംഗ"സു” ണാങ്കൂ" ഉപയോഗിക്കുക." 

4. ങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം രാഷ്ട്രത്തിന്െറ സമ്പാദൃ 

റ മാന”. 
1 രം. 

$. സമ്പാദ്യം നിങ്ങ0ംക്കും രാഷ്ട്രത്തിന്നും അഭിവൃദ്ധി ന 

രവതളുന്തു ഷ് റ് നി 

ഴം 
൫. ആ ചെലവു” യഥാന്ഥത്തില് ആവശ്യമുള്ള 

) ' താണോ? സമ്പാരിക്കുക ; നിക്ഷേപിക്കുക, 

ല് &. 7. നിങ്ങളുടെ ഭാവിഐശ്വര്ൃത്തിന്നാ* നിങ്ങളുടെ 

ശീ ടം പ്ല സമ്പാദ്യ്ങം നിങ്ങളുടെ ഗവഭണ്ടന്റിന്നാ ി 
നി രം 

ന വശ്ൃമാണ. ) 

റ. ത % | 

ചില്) ന്നീ 

ടട 
അനാ ന സ. ൭.൩. കന ത സ്വര ധം 
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