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THE LITTLE SAVOYARD
െചറിയ സെവായക്കാരൻ

പശ്ചിേമാത്തരദി കളിെല ീയർ, എന്ന നഗരത്തിൽ വാണിരുന്ന ഒരു  
ഭുവിൻറ േകാവിലകത്തിൻ അരിെക, ഒരു ദിവസം ഏഴു എ വയ െളളാരു
ആണ്കുട്ടി വലിയ ഒരു കല്ലിേന്മൽ ഇരു . അവൻ ഒരു ൈകയിൽ ഒരു വടിയും,
മേറ്റതിൽ ര പവ്വൎെതലികെള പിടി െക ട്ടിയ കയറുകളും, പുറ െചറിെയാ 
രു സഞ്ചിയും ഉ . പവ്വൎെതലി (marmot, mountain-rat) ശീതേമറിയ മല േദ 
ശങ്ങളിൽ ജീവിക്കയും, എലിയുെട േചലും വിലാത്തി മുയലിെന്റ വണ്ണവും ആയി 
രിക്കയും, മനു ഷ്യേനാടു എളുപ്പത്തിൽ ഇണങ്ങി ഓേരാ കളികെളയും േഗാഷ്ടിക 
െളയും േവഗത്തിൽ ശീലിക്കയും െച ന്ന ഒരു ജ വാകു . ആ കുട്ടി സെവായ
മല േദശങ്ങളിൽ പാ ൎന്ന അമ്മയപ്പന്മാെരയും സേഹാദരിസേഹാദ രന്മാെര 
യും ബ ജനങ്ങെളയും ജന്മഭൂമിെയയും, കുെറ കാലം മുെമ്പ മ രി േപായ േജ്യഷ്ഠ 
െനയും ഓ ൎ വ്യസനി ; ൈദവേമ, എെന്ന േനാക്കി വിചാരിേക്കണേമ, എ

ാത്ഥൎ ി െകാണ്ടിരു . ഭു ജനവാതിലിൽ കൂടി േനാക്കി, ആ കുട്ടിെയ ക
കൃപ േതാന്നി, ഒരു പണിക്കാരെന അയ േകാവിലക വിളി . പിെന്ന ഭ
അവനു വളെര േസ്നഹം കാട്ടി: നീ എവിെടനി വ ? എ ം, ഉപജീവനം
കഴി ന്നതു എങ്ങി െന? എ ം േചാദി . കുട്ടിയും ശങ്ക വി : ബഹു ദൂരമായിരി 

ന്ന സ െവായമലപേദശത്തിൽനി ഞാൻ വന്നിരി . എെന്റ അമ്മയപ്പ
ന്മാർ എനി ഭക്ഷണം തരുവാൻ കഴിയായ്കെകാ , എെന്റ നാട്ടിൽ പല കുട്ടി 
കൾ െച ന്നതു േപാെല, ഞാനും യാ യായി പല പല േദശങ്ങളിലും നട ,
ഈ പവ്വൎെതലികെള പണത്തിനു േവണ്ടി കാണി കളിപ്പിക്കയും െച ന്നതി 
നാൽ ഉപജീവനം കഴി വരു , എ പറ . എന്നാെറ ഭു കുട്ടിയിൽ
വളെര രസി , അവേനാടു: നിെന്റ പവ്വൎെതലികളിൽ ഒ എനി വി േമാ?
ഞാൻ നല്ല വില തരാം, എ േചാദി . അേപ്പാൾ കുട്ടി ഒ വിചാരി : പെക്ഷ
ജനങ്ങൾ കാണിപ്പാൻ േവണ്ടി ഒ മതി, നല്ല വില കിട്ടിയാൽ അതിെന
അമ്മ യപ്പന്മാ ൎ അയക്കാമെല്ലാ, എ ഓ ൎ , ഇതിൽ ഒ എെന്റ േജ്യഷ്ഠ
േന്റതായിരു . അവൻ അതിെന കാട്ടിൽനി പിടിച്ചിണക്കി ശീലി പിച്ച, വള 
െര ീതിേയാെട വിചാരി , മരിപ്പാറായേപ്പാൾ ഇതിനു ഒരു ചുംബനം െകാടു
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ാണെന വിടുകയും െച . അതുെകാ ഇതി െന വി ാൻ കഴികയില്ല; േവ 
ണം എങ്കിൽ, എെന്റ സ്വന്തമുള്ളതിെന തരാം, എ കര ംെകാ പറ .
ഏതായാലും േവണ്ടതില്ല, എ ഭു അരുളി, ധാരാളമായ വില െകാടു പ◌ൎ 
വ്വെതലിെയ വാങ്ങി, ഒരു പണിക്കാരനിൽ ഏ ി അതിെന നല്ലവണ്ണം േപാറ്റി
രക്ഷിേക്കണം, എ ക ി . അെച്ചറിയവനും ഭുവിെന െതാഴുതു, വിട വാങ്ങി
സ േന്താഷേത്താെട യാ യാകയും െച .
പിെന്ന ഏകേദശം എ മാസം െച , വസന്ത േവനൽക്കാലങ്ങളും കഴി ,
ഹിമകാലം തുടങ്ങിയാെറ, ഉ തയുള്ള ശീതം അതി മിച്ച ഒരു ദിവസത്തിൽ
ആ ഭു പിെന്നയും ജനവാതിലിൽ കൂടി േനാക്കി: അേയ്യാ, നല്ല ഉടു ം തീ കായു 
വാൻ വിറകുമില്ലാത്ത സാധുജനങ്ങൾ ഇ എ കഷ്ടം സഹിേക്കണ്ടിവരും,
എ വിചാരി വ്യസനി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ, താെഴയുള്ള ആ വലിയ കല്ലി 
െന്റ അരിക എ േയാ ശീതി ന്ന ഒരു ആണ്കുട്ടി നി ന്ന കാരം േതാ 
ന്നി, ഉ േനാ േമ്പാൾ കുട്ടി തലയിൽനി െതാപ്പി എടു , ഭുവിെന ഒ
െതാഴുതതിനാൽ, ആ െചറിയ സെവായക്കാരൻ തെന്ന, എന്നറി അക
വേരണ്ടതിനു ആംഗ്യം കാട്ടി വിളിപ്പി . കുട്ടിയും േവഗത്തിൽ അനുസരി േകാ 
വിലക െച , വണക്കേത്താെട തിരുമുമ്പിൽ നി േമ്പാൾ, ഭു വത്തൎ മാനം
എല്ലാം േചാദിച്ചതിനു: ഞാൻ വലിയ സ ങ്കടത്തിൽ അകെപ്പ , എെന്റ പവ്വൎെത 
ലി മേറ്റതിെന കാണായ്കയാൽ ഉണ്ടായ ദുഃഖം നിമിത്തം ദീനം പിടി മരിച്ചതു 
െകാ , എെന്റ ഉപ ജീവനം െപാേ ായി, ഇനി എ േവ എ അറിയു 
ന്നില്ല. ത രാ നവകൎളുെട പവ്വൎെതലി ഇനി ഉണ്ടാ? എ േചാദി . എേന്റതു
ഇനി ഉ , നല്ല െസൗഖ്യേത്താെടയും ഇരി , എ ഭു പറഞ്ഞതു േക ,
െതളി അതിെന എനി തിരിെക വി േമാ? എ കുട്ടി േചാദി ച്ചാെറ, ഭു:
എന്നാൽ നിന പണം ഉേണ്ടാ? എ േചാദിച്ചതിനു കുട്ടി: ത രാനവകൎൾ
തന്ന മുതലിെന ഞാൻ അമ്മയപ്പന്മാ ൎ അയ ചു, എങ്കിലും ൈകക്കലുള്ള ആറു
ഉറുപ്പിക ഞാൻ ഇേപ്പാൾ തെന്ന തരാം, ശിഷ്ടമുള്ളതു ഞാൻ വിശ്വാസേത്താെട
െകാ വരാം, എ പറ . എന്നാൽ അങ്ങിെനയല്ല, എലിെയ ഞാൻ െവ 
റുെത തരാം, പിെന്ന െകാ ല്ലംേതാറും ഒന്നാം ജനുവരി നീ ഇവിെട വ , നിെന്റ
വ്യാപാരത്തിൽ നി വന്ന ലാഭത്തിെന്റ പകുതി എനി ശരിയായി െകാ
വേരണം. മന െണ്ടങ്കിൽ ഇ ൈക അടിക്ക, എ ഭു െചാല്ലി ൈകകാട്ടിനി

. ഇതു കളിയെ , എ കുട്ടി വിചാരി , കുെറ േനരം േനാക്കിനി , കളിയ 
ല്ല എ ക ഉറേപ്പാെട ൈകയടി . എന്നാെറ ഭു പറ : നാം ഇേപ്പാൾ
കൂ കച്ചവടക്കാരായെല്ലാ, ഈ കഠിന ശീതകാല നിെന്ന അയ ന്നതു ശരി 
യല്ല, നീ ദീനം പിടി കുഴങ്ങിേപ്പായാൽ, ലാഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എെന്റ ഓഹരി
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േപാേ ാകും, അതുെകാ ശീ തം മാറുന്നതുവെര നീ ഇവിെട പാേക്കൎണം, േവ 
ന്ന െചലവു ഞാൻ ക െകാള്ളാം. കുട്ടിയും സേന്താഷേത്താെട സമ്മതി

പാ ൎ . ശീ തം ശമിച്ചാെറ ഭു ഒരു പുതിയ ഉടു ം അനു ഹവും നല്കി, അവെന
പറഞ്ഞയക്കയും െച .
ഒന്നാം ജനുവരി ആകുേമ്പാൾ ആ െചറിയവൻ നിശ്ചയിച്ച കാരം വരുേമാ?
എ ഭു വിചാരി അവന്നായി കാത്തിരു , എങ്കിലും അവൻ വന്നില്ല. പി 
െന്നയും ഒരു ജനുവരി ദിവസം വ , അതിലും അ വൻ മുെമ്പ േപാെല വരാെത
ഇരു . അതുെകാ ഭു വളെര ദുഃഖി : ഇവനും നന്നിേകടുള്ളവനായി നാശ 
ത്തിെന്റ വഴിയിേല തിരി കള േവാ? എ വിചാരിച്ചതിൽ പിെന്ന
ആ കായ്യൎം മുഴുവനും ഓ മ്മൎയിൽനി വി േപായി. ഇങ്ങിെന ആറു ഒന്നാം ജനു 
വരി ദിവസങ്ങൾ കഴി , ഏഴാമതിെന്റ തലനാൾ രാവിെല ആ ഭുവിെന്റ ഒരു
പ ണിക്കാരൻ സന്നിധിയിൽ െച : നെല്ലാരു ബാല്യക്കാരൻ പുറ നി  
െകാ : ഇേപ്പാൾ തെന്ന ത രാനവകൎെള കാേണണം, എ വ ളെര അേപ 
ക്ഷി , എ പറ . അവെന െകാ വരിക, എ ഭു ക ിച്ചാെറ ബാ 
ല്യക്കാരൻ തിരുമുമ്പിൽ െച വണങ്ങി െതാഴുതു നി . അഭീഷ്ടം എ ? എ

ഭു േചാദിച്ചേപ്പാൾ: ഏഴു സംവത്സ രത്തിനു മുെമ്പ തിരുമുമ്പിൽനി ഏറിേയാ 
രു നന്മെയ അനുഭവിച്ച െചറിയ സെവായക്കാരെന ത രാനവകൎൾ ഓ ൎന്നി 
ല്ലേയാ? എ ബാല്യക്കാരൻ താഴ്മേയാെട േചാദി . ഓ ൎ , ആ സെവായ 
ക്കാരൻ നീ തെന്ന, എ േതാ . എന്നാൽ അ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ ലംഘി 

വെല്ലാ, എ ഭു പറഞ്ഞേശഷം, ബാല്യക്കാരൻ കരാർ ലംഘി തു സത്യം
തെന്ന. അതിെന്റ അവസ്ഥ പറവാനായി ഞാൻ ഇേപ്പാൾ തിരുമുമ്പിൽ വന്നി 
രി . ഒന്നാം ആണ്ടിെന്റ ജനുവരി ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ബഹു ദൂരമായ ഒരു
നഗരത്തിൽ ഇരിക്കെകാ ഇ വ , ന െട കച്ചവടത്തിൽനി വരുന്ന
ലാഭത്തിെന്റ പകുതി തിരുമുമ്പിൽ െവപ്പാൻ പാടില്ലാെതയായി, എങ്കിലും ഞാൻ
ത രാനവകൎളുെട ഓഹ രി േവറി സൂക്ഷി െവ . കുെറ കാലം കഴിഞ്ഞാ 
െറ എെന്റ പവ്വൎ െതലി മരിച്ചതിനാൽ, എെന്റ വൃത്തി വീണുേപാകയും, ഇനി
എ േവ ? എ ഞാൻ സംശയി നി കയും െചയ്ത സമയത്തിൽ, എ െന്റ
നാ കാരനായ ഒരു ബാല്യക്കാരെന ക . വല്ല േവല െച ംെകാ അവനും
അ ം പണം േനടിയവൻ ആകെകാ ഞങ്ങൾ ചര വാങ്ങി ചില്ലറവ്യാപാ 
രം തുടങ്ങി, ഊരും നാടും നട ഞങ്ങളുെട സാമാ നങ്ങെള വി , ൈദവാനുകൂല്യ 
ത്താൽ ഏതാനും ലാഭം വരുത്തിയാെറ, െമത്ത്സ എന്ന നഗരത്തിൽ സ്ഥിരമായ
ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി. അതുവും സഫലമായി വ . എന്നാൽ ഈ ഏഴു സംവ 
ത്സരത്തിൽ എനി ഒേര വ്യസനേമയു .. ഞാൻ ത രാനവകൎേളാടു െചയ്ത
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സത്യെത്ത ലംഘി , എൻറ വ്യാപാരത്തിൽനി വന്ന ലാഭത്തിെന്റ പകുതി 
െയ ആ േതാറും െകാ വരാത്തതു തെന്ന. ത രാൻ അവകൎളുെട ഓഹ 
രി െയ ഞാൻ എെന്റ കച്ചവടത്തിൽ ഇ , മുതലും ലാഭവും പലിശയും ഇേപ്പാൾ
ഒരുമി െകാ വന്നിരി , എ െചാല്ലി, ഈരായിരം ഉറു പ്പിക ഭുവിെന്റ
േമശേമൽ ഇടുകയും െച . എന്നാെറ ഭു: ഞാൻ അ പറഞ്ഞതു കളിവാ
എ നിന േതാന്നിയില്ലെയാ? നീ അ ദ്ധ്വാനി ണ്ടാക്കിയ മുതലിെന നീ
എടു ൈദവാനു ഹേത്താെട അനുഭവി െകാൾക, എന്നരുളിയ േശഷം, ബാ 
ല്യക്കാരൻ: അേയ്യാ ത രാനവകൎൾ ഇതിെന എെന്റ ൈകയിൽനി വാേങ്ങ 
ണം. ഞാൻ ഇ വിെട എത്തി ഈ കായ്യൎെത്ത െവടിപ്പാ വാൻ കഴിയുേവാളം
താങ്ങൾ ജീവി േമാ? എ ള്ള ഭയം എെന്ന പലേപ്പാഴും അസഹ്യെപ്പടുത്തി,
അ തുെകാ താങ്ങളുെട ഈ മുതലിെന എെന്റ ൈകയിൽനി വാേങ്ങ ണം,
എ വളെര താഴ്മേയാെട അേപക്ഷി . അേപ്പാൾ ഭു: അല്ല േയാ മകേന, നീ
അദ്ധ്വാനി ണ്ടാക്കിയ മുതലിെന ഞാൻ എങ്ങിെന അനുഭവി ം? അതു നിന 

ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ, അതിെന നിെന്റ അമ്മയപ്പന്മാ ൎ െകാടുത്തയേക്ക 
ണം, എ പറഞ്ഞ േശഷം മാ ം അ വൻ സമ്മതി , മുതലിെന മടക്കി എടു 

. ആ ബാല്യക്കാരെന ഭു പിേന്നതിൽ ഓ ൎേമ്പാൾ ഒെക്കയും: ൈദവേമ,
അവെന അനു ഹിേക്ക ണെമ, എ െചാല്ലി ാത്ഥൎ ിക്കയും െച .
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GOOD FISH
നല്ലമീൻ

ബങ്കളൂർനഗരത്തിെന്റ ഉപാന്തിെക വലിയ ഒരു തടാകവും, അതി െന്റ സമീപ
ക െകാ െവടിേപ്പാെട െകട്ടിയ ഒരു കുളവും ഉ . ഈ ര ജലസ്ഥലങ്ങ 
െള െകാ ആ നഗരവാസികൾ നെല്ലാരു കഥ െയ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നെതെന്ത 
ന്നാൽ: ഠി സുല്ത്താൻ ഒരു നാൾ തൃൈക െകാ േചാറു ഉരുട്ടി, കറിയിൽ മു ന്ന
േനരം െഞട്ടി, അതി ദ്ധനായി എഴുനീ നി , െവ കാരെന വിളി . ആയവ 
നും ബദ്ധെപ്പ തിരു മുമ്പിൽ െച , ൈകെകാ വായി െപാത്തി, വിറ ംെകാ 

നി . എടാ, ഇവിെട കൂ വാൻ െവച്ചതു എ മീനാണ? ഇങ്ങിെനയുള്ള
വ വിെന എെന്റ മുമ്പിൽ വിള ന്നതു എങ്ങിെന? എ സുല്ത്താൻ ഉ േകാപ 
േത്താെട പറ . എന്നാെറ െവ കാരൻ: അല്ലേയാ ആ ിതന്മാെര രക്ഷി 

ന്ന മഹാരാജാേവ, ഈ കായ്യൎെത്ത കാരുണ്യ പൂവ്വൎമാ യി കണ്ടരുേളണേമ,
ഈ മീൻ മഹാരാജ ീയവകൎളുെട സ്വന്ത തടാക ത്തിൽനി പിടിച്ചിരി .
ഇതിേനക്കാൾ നല്ല മീൻ രാജ്യത്തിൽ എ ം കി കയില്ല നിശ്ചയം. െതളിഞ്ഞ
െവള്ളത്തിൽ ജീവി ന്ന മീൻ നല്ല രുചിയുള്ളതാകും, ന െട തടാകം ചളിയും
േചറും നിറഞ്ഞതാക െകാ , മീൻ നന്നാകുവാൻ യാസം, എ വളെര ഭയ 
േത്താെട പറ . എെന്റ മീേനാളം എവിെട എങ്കിലും നല്ല മീൻ ഉണ്ടാകരു 
തു, അതു നന്നാകുവാൻ നീ തെന്ന േനാക്കിെക്കാേള്ളണം, നന്നാകാഞ്ഞാൽ നി 
െന്റ തല െപാേ ാകും നിശ്ചയം, എ സുല്ത്താൻ ക ജ്വലി ം െകാണ്ടരുളുകയും
െചയ.
അതുെകാ െവ കാരൻ വളെര േ ശി : മീൻ നന്നാകുവാനായി ഞാൻ എ
േവ ? എ ചിന്തി , പെക്ഷ അതി നല്ല തീൻ െവ െകാടുത്താൽ ഗുണമാ 
യി വരും, എ െചാല്ലി നൂറു െവ കാെര വരുത്തി ദിവസം ഒെക്കയും നല്ല േചാ 
റും പലഹാരങ്ങളും മ ം ഉണ്ടാക്കി , ൈവകുേന്നര അെതല്ലാം തടാകത്തി 
െന്റ കരേമൽ ആക്കി, മത്സ്യ ത്തിനു ചാടിെക്കാടുപ്പി . എങ്കിേലാ കഷ്ടം, അെയ്യാ
കഷ്ടം: ഈ േഭാ ജ്യങ്ങൾ ആ മീനുകൾ രുചിയായി വന്നില്ല, ചിലതു മാ ം
െവള്ളത്തിൻ മീെത െപാന്തി, അവിെട നീന്തിക്കണ്ട േചാറും മ ം മണ േനാ 
ക്കി, കലങ്ങിയ െവള്ളത്തിെന്റ അടിയിൽ മടങ്ങിക്കള . അേപ്പാൾ െവ കാ 
രൻ വളെര വ്യസനി , പെക്ഷ കായ്യൎം േമണ സാധി മായിരി ം, എ
വിചാരി ര മൂ ദിവസം ആഹാരം െവള്ളത്തിൽ ഇ , എങ്കിലും അതിെന
െകാ മീനിനു ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എ ക , അള്ളായുെട ക ന ആർ വി 
േരാധി , തലെയഴുത്തിെന മാ കളയും? എ െവ മരണപ ിക ഉണ്ടാക്കി,
ചിലദിവസം മഹാദുഃഖിതനാ യി തടാകത്തിെന്റ കരേമൽ ചുറ്റി നട .
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അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ അവെന്റ േസ്നഹിതനായ െലെക്കാൿ, എന്ന ഒരു പര 
ീ കാരൻ അവെന ക : ഹാ േസ്നഹിതാ, നിങ്ങൾ ഇ ദുഃഖിതനായി ഇവി 

െട ചുറ്റി നട ന്നതു എ ? എ േചാദി . അെയ്യാ കഷ്ടം! ഈ െവള്ളത്തിലു 
ള്ള മീൻ നന്നാേക്കണം, അല്ലാഞ്ഞാൽ നിെന്റ തല െപാേ ാകും, എ സുല്ത്താന 
വകൎൾ അരുളിയാെറ, നല്ല തീൻെകാ മീൻ നന്നാകും. എ ഞാൻ വിചാരി 

, വളെര െചല വു കഴി , അനവധി നല്ല േചാറും മ ം െവള്ളത്തിൽ ചാടിക്കള 
, എങ്കിലും മീൻ അതിെന െതാടുകയില്ല. അള്ളാ വലിയവൻ, അള്ളാ ക ി

ന്നതു നല്ലതു. ഇനി ഞാൻ മരി , േവെറ ഒരു ഗതിയും ഇല്ല, എ െവ  
കാരൻ വളെര സന്താപേത്താെട പറ . എന്നതു േക പര ീ കാരൻ: ഹാ
േസ്നഹിതാ, ൈധയ്യൎമായിരിക്ക, നിന ഗുണം ഉണ്ടാകുവാനായി ഞാൻ ഒരു
വഴി പറ തരാം. നല്ല തീൻ െകാ മീൻ നന്നാകുന്നതു സത്യം തെന്ന, എങ്കി 
ലും മൂത്ത മീൻ നന്നാകുന്നതി െന്റ സമയം കഴിഞ്ഞിരി , ആയവ ചളിയി 
ലും േചറ്റിലും അധി കം രസി േപായി, ഇളയമീൻ നന്നാേകണ്ടതിനു നീ യത്നി 
ച്ചാൽ, കാ യ്യൎസാദ്ധ്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല നിശ്ചയം. എന്നതു െവ കാരൻ
േകട്ട െപ്പാൾ, അേന്നാളം മന്ദമന്ദമായി കത്തിയ ഉയിരിെന്റ തിരി പുതുതായി ഉജ്വ 
ലി വരികയാൽ, േവ ന്നെതല്ലാം േസ്നഹിതനായ പര ീ കാരേനാടു േചാദി 
ച്ചറിഞ്ഞ േശഷം, ബദ്ധെപ്പ വീട്ടിൽ െച , നൂറു കൂലി ക്കാെര വരുത്തി തടാക 
ത്തിെന്റ അരിക നെല്ലാരു കുളം കഴിപ്പി , വിേശഷക കൾ െകാ ഭംഗി 
േയാെട െകട്ടി , െതളിഞ്ഞ െവള്ളം അതിൽ ഒഴുകുമാറാക്കി. ഇങ്ങിെന എല്ലാം
ഒരുങ്ങിയിരി േമ്പാൾ അവൻ നൂറു മീൻ പിടിക്കാെര വരുത്തി, തടാകത്തിൽനി 

വലവീശി പിടികി ട്ടിയ െചറു മീൻ ഒെക്കയും കുളത്തിലാക്കിപ്പാപ്പൎി , പര 
ീ കാരനായ േസ്നഹിതേനാടു പഠിച്ച മ കാരം തീൻ ഉണ്ടാക്കി അെച്ചറു

മീനുകൾ ചാടിെക്കാടുപ്പി . ആദ്യം ആയാഹാരം മീനിനു നല്ല രുചിയായി
േതാന്നായ്കയാൽ, െവ കാരൻ മി േപായി, എങ്കിലും ര മൂ ദിവസം െച 
ന്നാെറ, ഒ െവള്ളത്തിൻ മീെത െപാന്തി നല്ലവണ്ണം തി . പിെന്ന ര മൂ
േച ൎ തി , കുറയനാൾ പാത്തൎ ാെറ മീനുകൾ ഒെക്ക യും ചാടിെക്കാടുത്ത േഭാ 
ജ്യങ്ങൾ നല്ല മനേസ്സാെട വിഴു കയാൽ, കൂട്ടം എല്ലാം നല്ല പുഷ്ടിെവ കയും
െച .
അനന്തരം ഠി സുല്ത്താൻ ഒരു സദ്യ കഴി ഏറിയ മഹാന്മാെരയും ഭക്ഷണത്തിന്നാ 
യി ക്ഷണിച്ചെപ്പാൾ, െവ കാരൻ കുളത്തിൽനി മീൻ പിടിപ്പി , കൂ വാനായി
തിരുമുമ്പിൽ വിളമ്പി െവ . ആയതിെന സു ല്ത്താൻ രുചിേനാക്കിയ ഉടെന ക
ചിമ്മി നാവു െകാ െനാെണച്ച തല്ലാെത, വിരു കാർ ഒക്കത്തക്ക: ആശ്ച◌ൎ 
യ്യം! എ യും വിേശഷം! എ െതാഴി പറ . സുല്ത്താൻ െവ കാരെന വിളി 
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: ഈ വിേശഷമുള്ള മീൻ എവിെടനി െകാ വ ? എ േചാദി . െവ 
കാരനും ൈകകൂപ്പിെതാഴുതു: മഹാരാജാേവ, നിന്തിരുവടിയുെട സ്വന്ത തടാക

ത്തിൽനി തെന്ന. മീൻ നന്നാേകണം, എ അടിയേനാടു അരുളിയ െല്ലാ.
കായ്യൎം യാസം ആയിരു , എങ്കിലും അതു സാധി , എ ഞാൻ വിചാരി 

. എന്നാെറ സുല്ത്താൻ വളെര സേന്താഷി , െവ കാരെന ഓമനി തട്ടി,
ഭണ്ഡാരത്തിൽനി ആയിരം ഉറുപ്പിക െകാടുപ്പി , ഈ അതിശയം നിവൃത്തി 
ച്ചതു എങ്ങിെന? എ േചാദി . അതിെന്റ വിവരം േക അറിഞ്ഞ േശഷം:
കുളത്തിൽ നല്ല മീൻ ഉണ്ടായാൽ േപാരാ, നീ വലിയ മീൻ ഒെക്കയും പിടിപ്പി 

െപാൻ മു െയ െനറ്റിേമൽ കുറി െവ , തടാകത്തിൽ ഇ കളക. അങ്ങി 
െന യുള്ള മീൻ പിടി ന്ന ഏതു ദാശനും അതിെന രാജാവിെന്റ െവ കാ രനു
ഏ ിക്കാഞ്ഞാൽ, അവെന്റ തല െപാേ ാകും, എെന്നാരു പരസ്യം ഉണ്ടാ ക.
ഇതു രാജമീനെ എ സുല്ത്താൻ അരുളി. ഇങ്ങിെനയുള്ള െതല്ലാം െവ കാരൻ
അനുഷ്ടിച്ചതിൽ പിെന്ന അവനും സുല്ത്താൻ താ നും മരി , എങ്കിലും ആ തടാക 
വും കുളവും ഈ നാേളാളം ഇരി . ബങ്കളൂരിൽ കുറയനാൾ താമസി ന്ന
എല്ലാ അന്യരാജ്യക്കാരും ഇ ം തടാകെത്തയും കുളെത്തയും കാണ്മാനും അവ 
യുെട കഥെയ േകൾ്പാനും േപാകാറു .
കഥ േനേരാ അല്ലേയാ, എന്നറിയുന്നില്ല, എങ്കിലും ചളിയിലും േച റ്റിലും ജീവിക്ക 
യും രസിക്കയും െച ന്ന മീൻ നന്നാകുവാൻ കഴിയാ ത്തതു േപാെല പാപത്തിലും
ദുഷ്കമ്മൎത്തിലും ജീവിക്കയും രസിക്കയും െച ന്ന മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും നന്നാക 
യില്ല. െതളിഞ്ഞ െവള്ളവും വിേശഷ തീനും െപരുകിയിരി ന്ന ൈദവത്തിെന്റ
രാജ്യം സമീപമാകു . ആയ തിൽ േവശി ന്ന മൂത്തവരും ഇളയവരും എേപ്പ 
രും നല്ലവരും ൈദവ മക്കളുമായി തീരുകയും െച ം.
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FILIAL PIETY
േസ്നഹമുള്ള പു ൻ

അ ിക്ക ഖണ്ഡത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ കരയിൽ പാ ൎന്ന ഒരു കാ ി വല്ല സം 
ഗതിയാൽ ഒരു ധനവാനു കടെമ്പട്ടി , അതിെന വീ വാൻ ഒരു വഴിയും കണ്ടില്ല.
അതുെകാ അവൻ ആ മുതലാളിയുെട വീട്ടിൽ െച : നിങ്ങൾ കടെമ്പട്ടതി 
െന വീ വാൻ എന്നാൽ കഴിക യില്ല, ഈ തടി അല്ലാെത എനി ഒരു വ വുമി 
ല്ല, ഇതിെന നിങ്ങൾ വി , പണമാക്കി എെന്റ കടത്തിനു എടുക്കാമെല്ലാ. എ
പറ ഞ്ഞതു കഠിന മന കാരനായ മുതലാളി േക േകാപി , അവേനാടു കൂെട
േദനരുെട സമീപ ള്ള േകാട്ടയിൽ െച , ഒർ അടിമവ്യാപാരി വി , പണം
വാങ്ങിേപ്പാകയും െച . വ്യാപാരി കാ ിെയ ചങ്ങല യിലാക്കി അടിമകളുെട
കൂട്ടത്തിൽ േച ൎ െവസ്തിന്ത്യയിേല ഓടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരി ന്ന ഒരു കപ്പ 
ലിൽ കയറ്റി പാപ്പൎി . കപ്പൽ തുറമുഖ െത്ത വി േപാകും മുെമ്പ, കാ ിയുെട
മകനായ ഒരു ബാല്യക്കാരൻ അ തിൽ ഏറി െച , അഛ്ശെന ക സല്ക്കാര 
വാ കൾ എല്ലാം അേന്യാ ന്യം പറഞ്ഞ േശഷം, മകൻ: അഛ്ശാ, േദശമയ്യൎാദ 

കാരം മക്കെള വി റ്റി കടം വീട്ടാഞ്ഞതു എ ? എ േചാദിച്ചതി കാ ി:
ഞാൻ അതു ഒരു നാളും െചയ്കയില്ല, എെന്റ കടം എെന്റ േദഹം െകാ തെന്ന
ഞാൻ വീ ം, എ പറ . അേപ്പാൾ ആ നല്ല പു ൻ: അതിെന ഞാൻ ഒരു
നാളും സമ്മതിക്കയില്ല, നിങ്ങളുെട ബതലായി ഞാൻ ഇവിെട അടിമയായിരിക്ക 
യും, നിങ്ങൾ െസൗഖ്യേത്താെട നാട്ടിേല മടങ്ങി േപാകയും െച ം, എ
വളെര േസ്നഹമുള്ള വാ കളും ഭാവ ങ്ങളും െകാ അഛ്ശെന നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചാെറ 
യും, അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതുെകാ മകൻ അടിമവ്യാപാരിയുെട അടുക്കൽ
െച : എെന്റ അപ്പൻ ബലഹീനനായ ഒരു കിഴവനെ . അവെന െകാ നി 
ങ്ങൾ വളെര ഉപകാരം ഉണ്ടാകയില്ല, ഞാൻ ശക്തിയുള്ള ബാല്യക്കാരനാക
െകാ എെന്ന വിറ്റാൽ നല്ല വില കി മെല്ലാ. ആകയാൽ എെന്റ അപ്പെന്റ ബത 
ലായി എെന്ന അടിമയാക്കിെക്കാേള്ളണം, എ അ േപക്ഷി . ഈ കായ്യൎം
അടിമവ്യാപാരി നല്ലതു, എ േതാന്നി, അപ്പെന്റ ചങ്ങല അഴി പു നിൽ
ആക്കി, അവെന അടിമകളു െട കൂട്ടത്തിൽ േച ൎ . എന്നാെറ ആ കാഫി വള 
െര സങ്കടെപ്പ കര ം െകാ കപ്പലിൽനി കിഴി . ഈ കായ്യൎെത്ത
അ കപ്പ ലിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ൈവദ്യൻ ക , കെര ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ഉട 
െന േദനരുെട േദശാധിപതിേയാടു അറിയി . ആ ഗുണവാൻ ആ ദിവസ ത്തിൽ
തെന്ന അടിമ വ്യാപാരിെയ വരുത്തി, ആ നല്ല പു െന അവ േനാടു വിെല വാ 
ങ്ങി, അഛ്ശെനയും വരുത്തി പു െന ഏ ി , ഇരു വെരയും സേന്താഷേത്താെട
തങ്ങളുെട നാട്ടിേല മടക്കി അയ ക യും െച .
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HISTORY OF THE BRITISH EMPIRE
ഇം ിഷ ചരി ം

(Continued from No. 2, page 25.)
മുേമ്പത്ത രാജാവിെന്റ പൂ നായ അഞ്ചാം െഹ ി രാജാധിപത്യം ാപിച്ചതു നി 
മിത്തം, ജനങ്ങൾ വളെര സേന്താഷി . ബാല്യകാല ത്തിൽ അവൻ ഏറിേയാ 
രു നിമ്മൎയ്യൎാദകെളയും ബുദ്ധികുറവുകെളയും വൃത്തിച്ചിരു , എങ്കിലും േപാ◌ൎ 
ക്കളങ്ങളിൽനി കാട്ടിയ വീയ്യൎവും യു ദ്ധൈവഭവവും ഓത്തൎ ാൽ, അവെന്റ വാ 

വ്രങ്കിയകളും സല്കീത്തൎ ിയും െകാ വിള ം, എ ഊഹിപ്പാൻ സംഗതി
ഉണ്ടായിരു . അങ്ങി െന ഉ◌ൗഹിച്ചതു യഥാത്ഥൎ മായി വ താനും. അവൻ
രാജാവായ ഉടെന അ മതികളും ദുസ്സാമത്ഥൎ ്യക്കാരുമായ േതാഴെര വി , അഛ്ശ 
െന്റ മൂ ം സുബുദ്ധിയുമുള്ള മ ികളുെട ആേലാചന േകട്ടനുസരി . അവെന െകാ 

പറയുന്ന എല്ലാ ദുന്നൎയങ്ങളും േനേരാ എ അറിയുന്നില്ല, എങ്കിലും േവത്സ  
ഭുവായിരി ന്ന സമയേത്താളം അവൻ അനുസരണ േക്കടുള്ള മകനും, േവണ്ടാത 
നം പലതും വൃത്തി ന്നവനുമായിരുന്നതു സത്യം തെന്ന. രാജാസനം ഏറിയ
േശഷേമാ, അവൻ ആ മഹിമയുള്ള സ്ഥാനത്തിനു േയാഗ്യമായ ിയകെളയും
അടക്കെത്തയും കാട്ടി ടങ്ങി.
അവൻ രാജ്യം ാപിച്ച ഉടെന, അഛ്ശൻ െകാല്ലിച്ച രാജാവായ രണ്ടാം രിചാ 
ദ ൎ തനി െചറുപ്പത്തിൽ കാട്ടിയ ദയെയ ഓ ൎ , അവ െന്റ ഉടലിെന എടു ,
ബഹു േഘാഷേത്താടും രാജചിഹ്നങ്ങെളാടും കൂെട വസ്തമിൻസ്തർ, എന്ന പള്ളിയി 
േല െകാ േപായി, രാജാക്കന്മാ രുെട കല്ലറകളുെട ഇടയിൽ അടക്കി െവ .
രാജമുടിയുെട ന്യായമുള്ള അവകാശി മാച്ചൎ ഭു തെന്ന, എ അവൻ സമ്മതി ,
അേദ്ദഹെത്ത േകാവിലക വിളിപ്പി , വളെര മാനിച്ചതു നിമിത്തം, ആ ഭു
എല്ലാ അസൂയയും തക്കൎവും വി പുതിയ രാജാവിെന്റ േസ്നഹിതനും വിശ്വ സ്ത 
രായ േസവകരിൽ മുഖ്യനുമായി തീ ൎ .
അഞ്ചാം െഹ ിയുെട വാെ കീത്തൎ ിെയ വരുത്തിയതു പര ീ യുദ്ധം
തെന്ന. അ പര ീ രാജ്യത്തിെന്റ അവസ്ഥ ബഹു സങ്കടം. രാജാവു ഒരു
ദീനക്കാരൻ, ദീനം വിഷമിച്ച സമയങ്ങളിൽ അവൻ ഏക േദശം െപാട്ടെന്റ േച 
ലായി, രാജ്യേവല ഒ ം നടത്തിപ്പാൻ കഴിയാെത ഇരു . ജകൾ ര കൂറുക 
ളായി പിരി . ഒരു പക്ഷം ബു ൎണ്ടി യ ത രാെന (Prince of Burgundi) തല 
വനാക്കി, രാജാവു വല കിട േന്താറും സാഹസം െച രാജ്യാധിപത്യം
ഏേല്ക്കണ്ടതിനു ഉത്സാ ഹിപ്പി . മെറ്റ പക്ഷം ഒലൎയാന്സ ത രാെന (Prince of
Orleans) ആദരി , രാജാവായി വാഴിപ്പാൻ േനാക്കി. അവർ ബഹു കാലം മഹാ
ൈകേപ്പാെട കലമ്പിയ േശഷം, ബു ൎണ്ടിയൻ: കലഹം മതി, സമാധാ നം േവ 
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ണം, എ െചാല്ലി ഒലൎയാന്സ ത രാനുമായി വ്യാജമുള്ള സഖ്യ ത െകട്ടി,
അവെന പരിസി നഗരെത്തരുവിൽനി ഒരു കുലപാതക െന്റ ൈകയ്യാൽ െകാ 
ല്ലി . ഈ വല്ലാത ചതി നിമിത്തം കലഹം ഏ റ്റവും വദ്ധൎി , ജാതി മുഴുവനും
രണ്ടായി പിരി , ഒർ ഒ◌ാഹരി ബു ൎ ണ്ടിയേനാടും, മെറ്റ അംശം െകാല്ലെപ്പട്ട
ഒലൎയാന്സ ത രാെന്റ മക േനാടും േച ൎ േപായി.
ഈ ഛി ങ്ങൾ െകാ ഉപകരിേക്കണം എ ഇം ിഷ് രാജാവു നിശ്ചയി 

, മൂന്നാം എദ്വദ ൎ മുെമ്പ പര ീ രാജ്യാവകാശത്തിന്നായി തുടങ്ങിയ വാ 
ദം പുതുക്കി. പര ീ കാർ ആ തക്കൎെത്ത ഒ തീപ്പൎതി നു വട്ടം കൂട്ടിയ 
േപ്പാൾ,െഹ ി േചാദിച്ചതു അവ ൎ േബാധിക്കായ്കയാൽ, ആ വക ആേലാചന
െപാളി േപായി. എന്നാെറ ഒരു വലിയ ഇം ിഷ് ൈസന്യം െസൗഥ്ഹ 
ബ്െതാൻ (Southampton) എന്ന തുറമുഖ കൂടി അേനകർ പടനായകരും പട 
യാളികളും പുരാണ ജാതിൈവ രി വിേരാധമായി നല്ല േപാർ ഉണ്ടാകും, എ
െവ രാജാവിെന്റ െകാടിേയാടു േച ൎ വ . അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ െക 

ിച്ച ഭുവും (Earl of Cambridge) മ ം ചില ആയ്യൎന്മാരും കൂടി നിരൂപി , രാജാ
വിെന പിഴുക്കി മാച്ചൎ ഭുവിെന രാജാവാക്കി വാഴിപ്പാൻ ഒരു കൂ െക ണ്ടാക്കി,
എങ്കിലും അവരുെട ഈ െതാഴിൽ െവളിച്ച വരികയാൽ, അതിെല ധാനി 
കൾ മരണശിക്ഷ അനുഭവി . (1415) മാച്ച ൎ ഭുവിനു ഈ മത്സര വൃത്തിയിൽ
ൈകകായ്യൎം ഇല്ല താനും. എന്നതിെന്റ േശ ഷം രാജാവു ൈസന്യവുമായി കപ്പ 
േലറി, പര ീസ്സാമാറു ഓടി ടങ്ങി. ഇങ്ങിെന തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തിനു ഒരു ന്യാ 
യവുമില്ല, എങ്കിലും സംപൂണ്ണൎ ന്യായം ഉ , എ രാജാവു മതിച്ചിരു .
പിെന്ന അവൻ പര ീസ്സിൽ എത്തി ഹേഫൎ ്ലർ (Harfleur) എന്ന തുറമുഖ
കെരക്കിറങ്ങി. ആ നഗരെത്ത നിേരാധി . ആ നിേരാധം ബലമുള്ളതും വി 
േരാധം പരാ മമുള്ളതുമെ , എങ്കിലും കാവ ട്ടാളത്തി നു അന്യസഹായമില്ലായ്ക 
യാൽ, അവർ നഗരെത്ത ഏ ിേക്കണ്ടിവ . ഇം ിഷ ൈസന്യം ഹേഫൎ ്ലരിെന്റ
മുമ്പിൽ പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്ന െപ്പാൾ, ഒരു ദുവ്വൎ്യാധി അവരുെട ഇടയിൽ ഇള 
കിയതു െകാ , രാജാവിനു ഈ ജയത്താൽ ഒർ ഉപകാരവും വന്നില്ല. ഗണങ്ങൾ
വളെര കുറ േപാകുന്നതിനാൽ, രാജ്യത്തിൽ േവശിക്കാെത, ഇം ന്തിേല 

തെന്ന മട ക േവ , എ അവൻ ക , എങ്കിലും വന്ന വഴിയായി തിരി
േപാകുന്നതു മാനത്തിനു േപാരാ, എ നിശ്ചയി , ഏകേദശം നൂറു നാഴിക

ദൂരമുള്ള കല്ലായിേല െച , അവിെടനി കപ്പേലറി േപാ കാം, വഴിക്കൽ
െവ ശ ഗണം എതിരി വന്നാൽ, എെന്റ വീരന്മാ െരെകാ ജയിക്കാതിരി 
ക്കയില്ല, എ പറ യാ യായി.
അവൻ ഒരു വിഘ്നവും കൂടാെത കുെറ ദൂരം എത്തിയേപ്പാൾ പര ീ സ്സിെന്റ ധീ 
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രന്മാരായ വീരന്മാർ എല്ലാവരും കൂട്ടം കൂടി, അവേനാടു പട േയ വാൻ ഒരുങ്ങി 
നി . മൂന്നാം രിചാദ ൎ മുെമ്പ േസാം നദിെയ കട േപായ കടവിൽ കൂടി തനി 

ം കടക്കാം, എ അവൻ വിചാരി , എ ങ്കിലും അവിെട എത്തിയെപ്പാൾ,
ശ എല്ലാ കടവുകെളയും പാലങ്ങ െളയും പിടി ം ഉറപ്പി മിരി , എ
ക . വഴി മുട്ടിേപ്പായെല്ലാ എന്നാൽ പുഴയുെട ഉറവിെന ചുറ്റിവേരണം, എ നി 
ശ്ചയി മു േന്നാ െചന്നാെറ, ശ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കടവിെന ക ൈസ
ന്യം കടത്തിക്കയും െചയ. പര ീ ൈസന്യത്തിെന്റ സമീപ എത്തിയാ 
െറ: അതിെന്റ സംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികം, നായക ന്മാർ പര ീസ്സിെന്റ
മഹാസാമത്ഥൎ ്യവും പരാ മവുമുള്ള േയാദ്ധാക്കൾ, താൻ കല്ലായി േപാേക  
ന്ന വഴിക്കൽ തെന്ന അവർ പാളയം ഇറ ങ്ങിയിരി , എ അവൻ ക .
എന്നാൽ എ േവ ? ശങ്കവി ശ ഗണങ്ങെള െചറു നി ക തെന്ന ന ,
എ നിശ്ചയിച്ച, 1415 ഒേക്താബർ 24ാം ൹ ൈവകുേന്നര അശി ർ, എന്ന
സ്ഥല ശ വിെന്റ അടുെക്ക പാളയം ഇറങ്ങിപ്പാ ൎ . അ രാ ിയിൽ
പര ീ പാളയം സേന്താഷരവങ്ങളാലും പല ഗാനങ്ങളാലും മുഴങ്ങി, എങ്കിലും
ഇം ിഷ്കാർ: നാെളത്ത ദിവസത്തിൽ ജയിക്കേയാ, മരിക്കേയാ ഉ , എ ന്നറി 

അനങ്ങാെത പാ ൎ .
പുലരുേമ്പാൾ ഇരുപക്ഷേസനകൾ പെട ഒരുങ്ങി. പര ീ നായകന്മാർ
തങ്ങളുെട ൈസന്യെത്ത മൂന്നായി പകു അണിയായി നിത്തൎ ി. ഇം ിഷ്കാർ
തിങ്ങിയ കൂട്ടമായി നി . അവരുെട ഇരുഭാഗങ്ങ ളിലും വലിയ മരക്കാലുകൾ
ഉണ്ടാകെകാ , ശ വിനു അവരുെട മുൻ ഭാഗെത്ത മാ ം അതി മിപ്പാൻ കഴി 
യും. പിൻഭാഗ െള്ളാരു െച റിയ ാമത്തിൽ അവർ തങ്ങളുെട കുതിരകെളയും
േകാ കെളയും െവ ച്ചിരു . പെട ഒരുങ്ങിയാെറ െഹ ി രാജവ ം ഉടു ം,
രത്നമണി കളും െപാന്മാലകളുംെകാ അലങ്കരിച്ച തലേക്കാരികയും ഇ ം െകാ

ഒരു െവള്ളകുതിര റ കയറി, അണിേതാറും െച സരസവാ കൾ
െചാല്ലി എല്ലാവെരയും ൈധയ്യൎെപ്പടുത്തി.
ഇം ിഷ് രാജാവു തെന്റ ഉറ ള്ള നിലെയ വിടുവാൻ മനസ്സില്ലാ യ്മെകാ ം, പര 

ീ നായകന്മാർ അതിെന ആ മിക്കാൻ ശങ്കിച്ചതു െകാ ം ഇരുേസനകളും
അ േനരം അനങ്ങാെത നി . അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ െഹ ി ഒർ ഉപായം
വിചാരി , ൈസന്യത്തിെന്റ ഒരു െചറിയ പകുതിെയ മുേന്നാ നടത്തി . അതി 
െന പര ീ കാർ ക സേന്താഷി , അതാ അവർ വരു , എ െചാല്ലി
േപാരിനു അണഞ്ഞേപ്പാൾ, ഇം ിഷ്കാരുെട ആ െചറു കൂട്ടം െമല്ല െമല്ലെവ പിൻ
വാങ്ങി, മുെമ്പത്ത നിലെയ ാപിച്ചാെറ, പര ീ നായകന്മാർ തങ്ങ ളുെട യു 
ദ്ധത രന്മാരായ ഗണങ്ങെള നി ൎ വാൻ വഹിയാെത ആയി. ഇം ിഷ്കാേരാ
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ൈകക്കൽ പിടിച്ചിരി ന്ന മര റ്റികെള നില തറ അവറ്റിൻ പിമ്പിൽനി 
എതിരിട്ട പാ വരുന്ന ശ ക്കെള േനാ ക്കിപ്പാ ൎ . പര ീ കാർ ഈ

അതിേരാളം എത്തി, അതിലൂെട കട േപാകുവാൻ മി എങ്കിലും, അവരുെട
കുതിരകൾ മര റ്റികൾ ത റ മുറിേവല്ക്കയും ചാകയും െചയ്ത സമയത്തിൽ ഇം ി 
ഷ് വില്ലാളികൾ അവരുെട കന ്വിതമായ അണികെള ലാക്കാക്കി ബഹു അ  
വൃന്ദങ്ങെള അവരുെട േമൽ വഷൎി . പര ീ കാർ ഇളകി, എങ്കിലും പടെയ
പി െന്നയും പിെന്നയും ഉറപ്പി മുേന്നാ െച േന്താറും അതു മര റ്റി കളാലും
നാശകരമായ ഇം ിഷ്കാരുെട ശരവഷൎത്താലും െപാളി േപായി. േപാരി
ഒരു ദി ം ഒരു മാതിരിയും മാ ം ഉണ്ടായിരുന്നതു െകാ , പര ീ കാ ൎ
തങ്ങളുെട ബഹു കൂട്ടങ്ങൾെകാ ഒരുപകാ രവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
െഹ ി വിടാെത കഠിനേപ്പാരിൽനി തെന്ന െപാരുതും. ഒരു സമയം എ പര 

ീ വീരന്മാരും കൂടി, ഇം ിഷ രാജാവിെന മാ ം ലാക്കാ ക്കി െപാരുതും െകാ 
അവെന്റ ചൂഴെവ നി , അവെന െവട്ടിെക്കാ വാൻ േനാക്കിയെപ്പാൾ, ദാവി 

ദ് ഗാം എന്ന ഒരു േവത്സ്കാരനും, അവ െന്റ നാ കാരായ ഇരുേപരും കൂടി അവ 
െന്റ സഹായത്തിനു െച , തങ്ങളുെട രാജാവിെന രക്ഷിപ്പാൻ േവണ്ടി ജീവെന
കള . ഇങ്ങിെന യുള്ള വിശ്വസ്തതനിമിത്തം അവർ തിരുമുമ്പിൽ മരിപ്പാറായി
കിടന്ന േപ്പാൾ, രാജാവു മൂവ ൎ ം വീരസ്ഥാനനാമങ്ങെള െകാടു . എന്നതി െന്റ
േശഷം പര ീ കളുെട ഒന്നാം പകുതി ഇളകി, െപാരിൽനി മണ്ടിേപ്പാകുന്ന 
തിെന ജയ സ ഷ്ടരായ ഇം ിഷ്കാർ ക , അവരുെട വഴിെയ പായുകയാൽ
ശ വിെന്റ രണ്ടാം പകുതിേയാടു േപാർ ഏേല്ക്ക ണ്ടിവ . അേപ്പാൾ ഉണ്ടായ കല 
ഹെത്ത വിവരിപ്പാൻ വാ േപാരാ. അവിെട പ േപായവർ ഒരാൾ ഉയരേത്താ 
ളം കുന്നി കിട . ആ ഭയ ങ്കരമുള്ള മതിലിെന്റ പിൻഭാഗ ഇം ിഷ് വില്ലാളി 
കൾ നി , വിടാ െത എ െകാണ്ടിരു . അേ ാളം തഞ്ചം േനാക്കി പാത്തൎ ി 
രി ന്ന ഒരു ഇം ിഷ് കുതിരപ്പട്ടാളം ഒരു ക്ഷണം െകാ േപാരിനു അണ ,
ശ ക്കളുെട േമൽ വീഴുേമ്പാൾ, അവർ ഒക്കത്തക്ക മണ്ടി ടങ്ങി.

ൈജ ന്മാർ ഭയങ്കര പടെവട്ടലിനാൽ തളന്നൎതു നിമിത്തം പായുന്ന ശ ഗ 
ണങ്ങെള പി ടരുവാൻ കഴികയില്ല, എങ്കിലും പര ീ ൈസ ന്യം ഛിന്നാഭി 
ന്നമായി, കല്ലായി േപാകുന്ന വഴിെയ ഒഴി െകാടുത്തതു െകാ , അവെര പി 

ടരുവാൻ ആവശ്യവുമില്ല. െപാരിൽനി പിടി ക്കെപ്പട്ട തടവുകാർ അസംഖ്യം
ആകെകാ , അവെര കാപ്പാൻ യാ സം, എങ്കിലും എല്ലാവെരയും ജീവേനാെട
രക്ഷിേക്കണം, എ രാജാവു ക ിച്ച. എന്നാെറ ൈസന്യത്തിനു കുെറ സ്വസ്ഥത
േവണം എ െഹ ി ക , ചില ദിവസം േപാക്കൎളത്തിൽ തെന്ന താമസി 

. പി െന്ന അവൻ കല്ലായിക്കാമാറു പുറെപ്പ , ഒരു വിഘ്നവും കൂടാെത അവി െട
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എത്തി, അ േനരം പാത്തൎ ാെറ ൈസന്യവുമായി കപ്പേലറി ഒ◌ാടി സേന്താഷ 
േത്താെട രാജധാനിയായ െലാണ്ടനിൽ എത്തി, ര സംവ ത്സരേത്താളം അന 
ങ്ങാെത പാക്കൎയും െച . (To be continued.)
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THE KING AND HIS SECRETARY
രാജാവും അവെന്റ രായസക്കാരനും

ഇം ാന്തിെല രാജാവായ ഒന്നാം േചമ്സ ഒരു ദിവസം ചില സാരമു ള്ള എഴു  
കെള ഇന്ന സ്ഥല സൂക്ഷി െവ , എ വിചാരിച്ചിരു , എങ്കിലും അവിെട
േനാക്കിയേപ്പാൾ എഴു കൾ ഇല്ല, എ ക , എ യും വിശ്വസ്തനായ തെന്റ
രായസക്കാരേനാടു: എഴു കൾ നിങ്ങൾ എടുേത്താ? എ േചാദിച്ചേപ്പാൾ,
ആയവൻ എടുത്തില്ല, എ ഴു കെള കണ്ടതുമില്ല എ പറ . എന്നാെറ രാ 
ജാവു വളെര േകാ പി : നിങ്ങൾ കായ്യൎവിചാരവും വിശ്വസ്തതയും േപാരാ,
എ കുറ്റം ചുമത്തി ടങ്ങിയേപ്പാൾ, ഭൃത്യൻ രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ മു കുത്തി:
ഹാ മഹാരാജാേവ, ഇങ്ങിെന അരുളിെചയ്യരുേത, എഴു കെളെകാ ഞാൻ
ഒരു വ വും അറിയുന്നില്ല സത്യം, എ പറഞ്ഞതു േക രാജാ വു അതി ദ്ധ 
നായി, അവെന ഒരു ചവി െകാ ഉന്തിക്കള , അ േപ്പാൾ രായസക്കാരൻ
എഴുനീ : മഹാരാജാേവ, ഇ വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിപ്പതിനായി ഞാൻ ഒരു
കുറവും െചയ്ത കാരം എനി േതാ ന്നില്ല. എന്നാൽ മതി, തിരുേസവക്കായി
ഞാൻ ഇനി പറ്റാത്തവൻ, എ െചാല്ലി വണക്കേത്താെട വിട വാങ്ങി, അേപ്പാൾ
തെന്ന േകാവി ലകം വി േപാ . അവൻ േപായ ഉടെന രാജാവു എഴു കെള
ക . ഭൃത്യെന്റ േനെര ഞാൻ വലിയ അന്യായം െച വെല്ലാ, എ നിെന ,
അവെന ക്ഷണത്തിൽ മടങ്ങി െകാ വരുവാനായി ആൾ അയ : അവൻ  
യാസേത്താെട മടങ്ങി വ തിരുമുമ്പിൽ എത്തിയേപ്പാൾ, രാജാവു ഭൃത്യനായവ 
െന്റ മുമ്പിൽ മു കുത്തി: ക്ഷമിച്ചിരി , എ നിങ്ങൾ പറയുേവാളം എഴുനീ 
ല്ക്കയില്ല, ഭക്ഷിക്കയും കുടിക്കയുമില്ല, എ പറ . രാജാവിെന്റ ഈ താഴ്മെയ
രായസക്കാരൻ ക , വളെര വ്യ സനി ക്ഷമിച്ചിരി , എന്ന വാ മഹാ 
രാജാവു എെന്ന പറയിക്ക രുെത, എ അേപക്ഷി , എങ്കിലും ആ വാക്കിെന
ഭൃത്യെന്റ വായിൽ നി േകട്ടതിെന്റ േശഷം മാ ം, രാജാവു നില നി എഴു 
നീല്ക്കയും െച .
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SUMMARY OF NEWS
വത്തൎ മാന രുക്കം

ആസ്യ Asia ഭാരതഖണ്ഡം India.
മ ാശിസംസ്ഥാനം. — പഞ്ചം പിടിച്ച പിടിച്ച അതാത ജില്ലകളിൽ മറാമ
പണി എടു ന്നവരുെട തുക ആവിതു:-
ജനുവരി 2 ൹ 16 ൹ 23 ൹ 30 ൹
ബല്ലാരി 3,79,500 4,46,100 3,93,400 3,77,147
ക ൎ ൽ 2,45,828 3,11,625 3,00,939 2,18,832
കടപ്പ 1,69,879 1,96,479 2,10,969 1,70,734
േചലം 58,580 17,300 31,250 32,800
വടആക്കൎാടു 37,754 21,263 23,023 22,235
െചങ്കൽേപട്ട 64,663 81,347 21,000 12, 091
െന ർ 44,364 72,703 76,996 72,435
േകായമ്പ ർ 11,611 18,368 27,526 28,518
െതരുെനൽേവലി. 7,198 9,574 9,272 22, 793
മധുര 8,664 6,724 7,410 7,305
തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി 6, 787 1,656 10,760 1,795
തഞ്ചാവൂർ 2,800 — — —
കൃഷ്ണ 3,480 4,354 3,995 4,338
മലയാളം 102 1,741 1,796 1,959
10,41,810 11,89,234 11,18,336 972,976
ദിെസ 26ാം ൹ െതാ ജനുവരി 2ാം൹ വെര 64,000 േപെര അധികം േച◌ൎ 
േക്കണ്ടി വ ന്നതല്ലാെത ഏകേദശം 40,00,000 രൂ. ക ിച്ച പണികൾ ം െവ 
റും ധമ്മൎത്തി ം െചലവാ ക്കിയിരി . പഞ്ചം തീരുവാളം 3,50,00,000
രൂ. അെല്ലങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തി െകാല്ലം ഒ ന്നിൽ മതി ന്ന വരുമാനത്തി 
െന്റ േനർ പാ തിേയാളം െചലവറുേക്കണ്ടി വരും എ ഹി .
െചന്നപട്ടണത്തിൽ ചുങ്കം തുടങ്ങി േകാട്ട വെര ം െപയ്യാ രകളിൽ അരി കൂട്ടി 
െവ ച്ചിരി . എന്നാൽ സ്ഥലം േപാരായ്കയാൽ ദീപസ്തംഭത്തിന്നടുത്ത ൈമതാ 
നത്തിലും െനടു രകെള െക വാൻ േപാകു .
ബല്ലാരി, െന ർ ജില്ലകളിൽ കിണറുകൾ വറ്റിേപ്പാകു . വടെക്ക ആക്കൎാട്ടിൽ
േമച്ച ൽ കുറയുകയും പുഴ, േതാടു, കിണറുകൾ വറ്റി േപ്പാകയും െച ന്നതിനാൽ
ക കാലികൾ ചാ കു . കടപ്പയിൽ വസന്തേരാഗം െപരുകുന്ന തിനാൽ ക  
കാലികൾ അധികം തീ ൎ േപാ കു .
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അ മായ വിളവു കൂടാെത പരേദശ നി ധാന്യങ്ങെള െകാ വന്നതിനാൽ
ഒ◌ാേരാ ധാന്യങ്ങളുെട വില താണുേപായി (ജനുെവ രി 26 ൹ ) അേതാ േചല 
ത്തിൽ നൂറ്റിനു 25 കാരവും കടപ്പ. െചങ്കേ ട്ട, വടആക്കൎാടു, മധുര എന്ന ജില്ല 
കളിൽ നൂറ്റി 6 കാര വും േചാളം മധുരയിൽ ഒഴിെക േശഷം ജില്ല കളിലും
മുത്താറി കൃഷ്ണ െന ർ ജില്ലകെള കഴിച്ച മെറ്റല്ലാ ജില്ലകളിലും വില അ ം സ ഹാ 
യേത്താടു വി വരു .
ക്ഷാമം പിടിച്ച ജില്ലകളിൽ കൂട െട അ വിടവിെട ആളുകൾ വിശപ്പിനാൽ മരി 

േപാകു എ േകൾ .
േകായ്മ വിടുവിച്ച ഒ◌ാേരാ കിഴവന്മാരായ കുറ്റക്കാർ തങ്ങൾ നാൾ പടി വക 
യില്ലാ യ്കയാൽ അടു ൺ ക ി െകാടുേക്കണം എ അേപക്ഷിച്ചിരി .
ചിലകുറ്റക്കാ െരാ തങ്ങെള തടവിൽ ആേക്കണ്ടതി ഓ േരാ േദാഷങ്ങെള വൃ 
ത്തിച്ചിരി .
േമ പാളയ തലത്തട്ടിദീനം അധികം നാളായി ബാധിച്ചിരി .
മലയാളത്തിൽ അവിടവിെട കരുവൻ, മസൂരി, പലവക വയ േപാ തുടങ്ങി യി 
രി .
െബാംബായി.- ചിലകള്ളേക്കായ്മഹു ണ്ടികയും ൧൦൦൦രൂപ്പികയുള്ള ഹുണ്ടികക്കട 
ലാ േകാരി എടു ന്ന െപട്ടിയും അതിെന അ ടി ന്ന അ ം വിലാത്തി ഭാ 
രതഖണ്ഡങ്ങളിൽ നടപ്പായ പല െപാൻ നാണ്യങ്ങളുെട അ കളും െപാൻ െപാ 
തി െച െകാ ണ്ടാ ക്കിയ ൨ െമാഹുറും എന്നിവ െബാംബായിേല േപാലീ 
സ്സിെന്റ ൈകയിൽ അകെപ്പട്ടിരി . ഹുണ്ടികക്കടലാ േകാരുന്ന െപട്ടിയടി
േല നീ ൎ റിയുെട (water-mark) പണിയും ഹുണ്ടിക അച്ചിെന്റ എഴു പണിയും
എ യും സൂക്ഷ്മയുക്തികേളാടു ഉണ്ടാക്കിയിരു . ഈ േദാഷത്തിൽ അകെപ്പട്ട
൫ േപെരയും പി ടികിട്ടിയിരി .
േഷാലാപൂരിൽ ഇതിന്നിെട ൮൦൦൦ േപർ ചാവാറായ കാർത്തിൽ എത്തീ ണ്ടാ 
യിരു .
െബാംബായിൽ അവിടവിെട ഛദ്ദ ൎ്യതി സാരത്താൽ ചിലർ മരി ഇതിന്നിെട
ഉണ്ടാ യ മഴയാൽ പേക്ഷ ദീനം ശമി മായിരി ം.
ബങ്കാളം.- ഓേരാ തീവണ്ടിസ്ഥാനങ്ങ ളിൽ കയ വാൻ ചരതി എന്നി ം മൂടാ
െത െവച്ച അരിമുതലായ നവധാന്യങ്ങളിൽ നി വിചാരിയാെത െപയ്ത മഴെകാ 

ഏ കേദശം ൧൦ ലക്ഷം രൂപ്പികേയാളം മുതൽ േക ടു വന്ന േപായിരി .
ബക്കർഗഞ്ജ് നവഖാലി എന്നീദി ക ളിൽ േപായ ഒേക്താ മാസത്തിൽ വൻ 
ചാമ ത്തലയാൽ ഏറിയ ജീവനാശം വന്നതു കൂടാ െത തലത്തട്ടി േചാരേപാ  
കൾെകാ ഏ റിയ നിവാസികൾ മരി േപായിരി .
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സന്ദീപിെല 24 ാമങ്ങളിെല അവസ്ഥയാവിതു:
ആണുങ്ങൾ െപ ങ്ങൾ കുട്ടികൾ ആെക തുക
മുേമ്പെത്ത നിവാസികൾ. 6,862 7,431 8,435 22,728
ചാമത്തലയാൽ നശിച്ചതു. 641 1,443 2,344 4,428
തലത്തട്ടിെകാ മരിച്ചതു. 836 1,034 960 2,330
േശഷി ന്ന നിവാസികൾ. 5,385 4,954 5,131 15,470
വ്യാധിസ്ഥന്മാ ൎ മരു െകാടുേക്കണ്ടതി േവ ന്ന ൈവദ്യന്മാെര കാലികാ 
തയിൽ നി അയച്ചിരി .
േമൽപറഞ്ഞ േകാൾ കൂടാെത ഫി െവ രി 5-8 തിയതികളിൽ നടന്ന ഓേരാ
േകാൾ െകാ പല നാശങ്ങൾ ഭവി .
യുേരാപ്പ Europe.
ഉറുമിസ്ഥാനം Turkey മക്ക ഹജ്ജി േപായ മാപ്പിള്ളമാർ ഉറുമിസ്ഥാനെത്ത
കുറി അവിെടനി പുതുമയുള്ള വത്തൎ മാനങ്ങെള െകാ വന്നതാവിതു : രൂ 
സ്സൻ േപായ ആ ണ്ടിൽ ഉറുമി സുല്ത്താേനാടു ൭ രാജ്യം പിടി എങ്കിലും ഉറുമിസു 
ല്ത്താൻ രൂസ്സേനാടു പതിനാ ലു രാജ്യങ്ങെള പറ്റി കള എ ം ആ യുദ്ധത്തിൽ
30,000 രൂസ്സെര ചിറ പിടി അവെര കത്തന (േചല) കഴിേക്കണ്ടതി െകാ
േപായിരി എ ം തെന്ന. എ ന്നാൽ ഇപ്പറഞ്ഞതു നടന്നില്ലാ എ അറി
േയണം.
൬ േകമമുള്ള ിസ്തീയ േകായ്മകൾ സമാധാ ന വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമതി 
കെള ഉറുമിസുൽത്താൽ ൈകെക്കാള്ളായ്കയാൽ അവരവർ താന്താങ്ങളുെട മ ി 
കെള ഉറുമിയിൽ നി വിളിപ്പിക്കയും ചില കീഴ് കായ്യൎസ്ഥ ന്മാെര മാ ം െവ 
ക്കയും െചയ്തിരി . (ജനു വരി ൨൩ ൹ ) ഉറുമിസുൽത്താൻ ശാഠ്യം പി ടി 
ച്ചതിെനെക്കാ അഴേലണ്ടി വരാഞ്ഞാൽ ന . സുൽത്താൻ ഒരു പുതിയ രാ 
ജ്യച്ചട്ടെത്ത നിയമിച്ചതിൻ വണ്ണം സവ്വൎാധികാരം മ ിക േളാടും ആേലാചന
സഭേയാടും കൂട നടത്തി വരുന്നതല്ലാെത മുൻ േപാെല താനായിെട്ട നട ന്നി 
ല്ല. ആേലാചന സഭയിൽ മുസൽമാന രും ിസ്ത്യാനികളും ജൂതരും ആയ ജക 
ളിൽ നി ഇരി . ഈ പുതു െവ െകാ ഉറുമിസ്ഥാനത്തി ഉപകാരം
വരുേമാ എ ഇേപ്പാൾ പറവാൻ ആയിട്ടില്ല.
മിഥാത് പാഷാവു സ്ഥാനത്തിൽനി പി ഴുക്കിയ മുരാദ് സുൽത്താെന യഥാസ്ഥാ 
നെപ്പ ടു വാൻ ഭാവിച്ചതുെകാ ഇേപ്പാഴെത്ത സുൽത്താൻ അവെന തള്ളി നാ 
ടുകട കയും എധം പാഷാവിെന ധാന മ ിയാക്കി െവക്കയും െച എ
േകൾ . മിഥാത് പാഷാവു സ്വാമിേ ാഹത്തി ഓങ്ങിയ കാരം േതാ 
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ന്നില്ല. തന്നിൽ ശക്തിയുള്ള വ ല്ല വിേരാധികൾ ഇരയായി ഭവി എ
സംശയി .
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