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ആസ്യാഖണ്ഡത്തിെന്റ വടെക്ക തലെസവെവ്വൎാസ്തെക്നായി തുടങ്ങി െത 
ക്കെറാമാന്യതലെയാളം ൧൪൪൩െയാജെനക്ക സമമായ ൭൮അകലപ്പടി
വഴിദൂരം അതിെന്റനീളം പടിഞ്ഞാറ സുെവജപട്ടണത്തിൽനി കിഴക്ക
െബരിങ്ങ് വഴിെയാളം ൧൫൭൨െയാജെനക്ക ഒ വരുന്ന ൧൫൮നീളപ്പടി വഴി
വിസ്താരംതെന്ന–അതിരുകൾ.കിഴക്കമഹാശാന്തസമു ം–െതക്ക ഹി സമു വും
അതിെന്റ അംശങ്ങളും. പടിഞ്ഞാെറ– െചങ്കടലും അ ീകയും അ ന്തികസ 
മു ത്തിെന്റ അംശമാകുന്ന മദ്ധ്യതദന്യാഴിയും കരിങ്കടലും യുെരാപഖണ്ഡവും–
വടക്ക– ഹിമസമു ം. ഈ നാലതിക്കൎകത്തകെപ്പട്ട ഖണ്ഡത്തിെന്റ വിസ്താരം
൧൧ലക്ഷം ചതുര െയാ ജനആകു –

൨. പവ്വ ൎതങ്ങൾ

െഗാബി എന്ന മരുഭൂമിെയ ചുറ്റിനി ന്ന മാലാമല.ആസ്യാഖണ്ഡത്തിെന്റ നടുവിൽ
എകെദശം ൫൦൦െയാജന നീളവും ൬൨െയാജന അകലവുമുള്ള െഗാബിന്നിന്ന
െപരാെയാരു കുഴിനാടു നീ കിട അവിെട ക ം പൂഴിയും ഉ ം അല്ലാ 
െത വിെശഷമായി ഒ ം കാണായ്കെകാ പൂവ്വൎകാലത്തിൽ അെതാരു സര 
സ്ഥലമായിരു എ ഹിപ്പാൻ സംഗതി ഉ –അതിെന്റ നാലുചു  ം നി ന്ന
ശിെലാച്ചയങ്ങളാവിത—
പടിഞ്ഞാെറ അറ്റത്ത ൨൦൦൦൦കാലടി ഉയരമുള്ള െബലുർ ഹി കുഷ്മലകൾ ആകാ 
ശെത്തക്ക ചൂണ്ടിനി പടിഞ്ഞാെറാ അമുർഹില്മന്തനദികെളയും െതെക്കാ
സി െവയും കിഴെക്കാ താരി ഴെയയും ജനിപ്പി വിടു —
െതെക്കഅറ്റം െബലുരിെന്റ െതെക്ക അതിരിൽ നി ചീനരാജ്യത്തിെന്റ കി 
ഴെക്ക അതിെരാളം െചെന്നത്തി കിട മഹാമല െദശംതെന്ന ആകു 

അതിെന്റ വിസ്താ രം൧ലക്ഷത്തിൽ പരം൨൫൦൦൦ ചതുര െയാജന—
വിെശഷാംശങ്ങൾ–
൧.ഹിമാലയം ആ െ ഷ്ഠപവ്വൎതം െബലുർ ഹി കുഷ്മകളുെട െതെക്ക അറ്റ 
ത്തനി കിഴക്ക െതെക്കാ തിെബത്ത്െദശത്തിെന്റ അതിരായി ഹ്മപു  
നദി ബങ്കാളെദശ െടഒഴുകുന്നവെര െച െത ം വട ം ഒെരാശാഖ നീ 
ട്ടി സി —ശത –യമുന– ഗംഗ മുതലായ അെനക നദികെളയും നാലുദിക്കിെല 
ക്ക ഒഴുകുമാറാക്കി നി – െകദാരനാഥ െക്ഷ സമീപ ള്ള ശിഖരങ്ങൾക്ക
൨൧൦൦൦വും നന്ദെദവിക്ക ൨൪൦൦൦വും ധവളഗിരിക്ക ൨൬൩൦൦–ഉം കാലടിഉയരമു
എന്നറിക–

൨. തിെബത്ത ചീനെദശങ്ങളിെല പവ്വ ൎതങ്ങൾ
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െബലുർ ഹി കുഷ് മലകളുെട െതെക്ക അതിരിൽ നി െനെര കിഴെക്കാ
ചുങ്ക്ലിങ്ങ്– ക ൻ– കില്യാഞ്ചൻ– ഇഞ്ചൻ– അലഷാൻ എന്നപറയുന്ന തുടമ്മൎല 
കൾ മ യ്യൎെദശെത്താളം പര നി ഈ പവ്വൎതങ്ങളുെട പടിഞ്ഞാെറ 
അംശം തിെബത്ത് െദശത്തിെന്റ വടെക്കഅതിരായി ഹിമാലയെത്താടുകൂട ആ
ഭൂമിെയ ആകാശെത്തക്ക ഉയത്തൎ ിതാ ന്ന കാരം ഒെരാ ശാഖാമലകെള 
െകാ നിെറ കിട – ഹ്മപു –യെഞ്ചക്യാങ്ങ്– ഹവ്വംെഘാ– മുതലായ 
നദികളുെടഉ ത്തികൾ ആെദശത്ത തെന്നആകു – തിെബത്തിൽനി െകാഴ 
െക്കാ ആര നദികളുെടനടുവിൽ വ്യാപി നി ന്നശാഖാമലകളുെടനാമങ്ങൾ–
യുൻപിങ്ങ്–െപലിങ്ങ് മുതലായവആകു – ഈ പറഞ്ഞ മലകളുെട ഉയരംഹിമാ 
ലയത്തിൽ അ ംമാ െമകുറയും–
െഗാബിയുെട കിഴെക്ക അറ്റം– അലഷാൻ മലയുെട കിഴെക്ക അതിരിൽനി
പലപവ്വൎതങ്ങൾ വടെക്കാ പര മ യ്യൎെദശം മിക്കതുംനിെറ നി ന്ന െഗാ 
ബിമരുഭൂമിക്കടുത്ത തുടമ്മൎലയുെട െപർഖിങ്കെനാല അതിൽ ആമുർനദിയുെട
ചില ഉറവുകൾ ഉണ്ടാകെകാ ആസകല മല െദശത്തി ആമുമ്മൎലകൾ
എന്ന െപർെകാ ം–
കിഴക്ക പടിഞ്ഞാെറ അതിർ– ആമുമ്മൎലകളുെട വടെക്ക അറ്റത്തനി െത 

ം പടിഞ്ഞാറും ൈബക്കാൽ സരസ്സി ചുറ്റിലും ദ യ്യൎമല െദശവും അതിൽ 
നി പടിഞ്ഞാെറാ സയം സ്ക്കശിഖരങ്ങളും അതിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതി 
രിൽ അല്തായിമലകളും ൬൦൦൦– ൧൦0൦0 കാലടിയായി ഉയ ൎ നി –
െലനയനിൈസഒബി– മുതലായ നദികളുെട ഉറവുകൾ അവിെട കാണുന്നതുമല്ലാ 
െത െപാൻെവള്ളി മുതലായ െലാഹങ്ങളും വിളയു –െബലുർമലയുെട വടെക്ക
അതിരിൽനി കിഴക്കവടെക്കാ മുസ്താെഗ ം ധ്യാഞ്ചെന ം െപരുള്ള മല 
കൾ െച ൎ അല്താെയാടു െച ൎ വരികെകാ െമൽപറഞ്ഞ മാലാമലപൂണ്ണൎ 
മായി എന്നറിയാം.അല്തായിധ്യാ– ഞാൻ മലകളുെട നടുവിൽ പല സര ള്ള ജൂ 
ങ്കായ്യൎമല െദശം വടക്ക പടിഞ്ഞാെറ താണ ഭൂമികളിൽ ഇറങ്ങി െപാകുവാൻ
വഴിയാകുന്നതു–

വടെക്കആസ്യയിെല പവ്വ ൎതങ്ങൾ

൧. ഊരാൽ മല ആസ്യാ യുെരാപ ഖണ്ഡങ്ങളുെട അതിരായി കപ്പിയആരാല 
സര കളുെട വടെക്ക തീരങ്ങളിൽനി െനെര വടെക്കാ കാരിയസമു െത്താ 
ളം െചെന്നത്തി കിട അതിെന്റനീളം ൩൭൦ െയാജന–ഉയരം എകെദ 
ശം൬൦൦൦കാലടി അതിെന്റ മൂദ്ധൎാവിങ്കൽനി പെച്ചാറ– കാമ– ഊരാൽ നദി 
കൾ വീണു െതെക്കാ ം വടെക്കാ ം ഒഴുകു –
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൨. യ െനായിസ്തനെവായിമലകൾ സിബയ്യൎനാട്ടിെന്റ കിഴെക്ക അതിരായി
ദപൂയ്യൎമല െദശത്തിെന്റ വടെക്ക അറ്റ നി കംശ്ചക്ക എന്ന അദ്ധൎ ദ്വീ 
െപാളം കിഴക്കവടക്കായി പര നി ഉയരം ൪൨൦0കാലടി–
൩. കംശ്ചക്കമല െദശ കിയുക്ഷി ൧൮൮൦൦റും അവക്ഷ ൯൦൦൦വും കാലടി
ഉയരമുള്ള അഗ്നിപവ്വൎതങ്ങളു –

ഭാരതഖണ്ഡത്തിെന്റപവ്വൎതങ്ങൾ

൧. തപദിനദി തുടങ്ങി കന്യാകുമാരിെയാളം സഹ്യാ ീ കട റത്തനി എറദൂര 
മില്ലാത്ത വഴിയായി െതെക്കാ വ്യാപി നി – പവിഴമല നീലഗിരിയിൽ െവ 

അതിെനാടുെച ൎ ബങ്കാളകടലിെന്റ പറിഞ്ഞാെറതീരത്ത വടെക്കാ െച  
സഹ്യമലയുെട ഉയരം൨൦൦൦– ൯൦൦൦ കാലടി– അതിെന്റ ശിഖരങ്ങളിൽ നി

കാെവരി– കൃഷ്ണ– െഗാദവരി മുതലായ നദികൾ വീണു കിഴെക്കാ ഒഴുകി ബങ്കാള
സമു ത്തിൽ കൂടു – െപണ്ണയാറു– പാലാറു– െപന്നാറു മുതലായ പുഴകളുെട ഉറവു 
കൾ പവളാ ിയിൽ നി തെന്ന ആകു –
൨. വിന്ധ്യമലകമ്പായി ഇടകടൽ തുടങ്ങി നമ്മൎദാനദിയുെട വടെക്ക അതിരായി
അമരഖണ്ഡം എന്ന മല െദശെത്താളം െനെര കിഴെക്കാ പര കിട
അതിൽ നി നമ്മൎദാ– തപതി നദികൾ പടിഞ്ഞാെറാെട്ടാഴുകി പാസൎ ിസമു  
ത്തിലും മഹാനദി കിഴെക്കാ െച ബങ്കാളസമു ത്തിലും ചമ്മൎവതി മുതലായ
പുഴകൾ വടെക്കാട്ട ഒഴുകി യമുന ഗംഗാനദികളിലും കൂടു

ഈരാൻ െദശെത്തചുറ്റിനി ന്നവലയമല

അതിെന്റ കിഴെക്കഅതിരായ ഹി വാസിമലകൾ ഹി കുഷിൽ നി സി 
നദിയുെട പടിഞ്ഞാെറതീരത്ത കൂടി െതെക്കാ പാസൎ ി കടെലാളം നീ

കിട അതിെല തഹത്തസുലയ്മാൻ എന്ന ശിഖരത്തിെന്റ ഉയരം ൧൨൮൦൦
കാലടി– ഹി കുഷിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അറ്റത്തനി പരപമീസ പവ്വൎതം ഖുറ 
സാ ൻ െദശ െട െനെര പടിഞ്ഞാെറാട്ട് െച കസ്പ്യസരസ്സിെന്റ െതെക്ക
തീരത്ത എ ജൎമലെയാടു െച ൎ ഈരാൻ െദശത്തിെന്റ വടെക്ക അതിരായി 
രി ന്ന എ ജൎമലയിെലെദെമെവന്ത ശിഖരത്തിെന്റ ഉയരം ൧൨൦൦൦ കാലടി
െതക്ക പടിഞ്ഞാെറ അറ്റം സി നദി ഒഴുകുന്ന താണ നാട്ടിൽനി മ ാൻ–
കമ്മൎാൻ– പാസൎ ി മുതലായ െദശങ്ങെള കട ം തി ീ നദിവക്ക െട വടക്ക
പടിഞ്ഞാെറാട്ട് വ്യാപി ം അജൈബ്ബൎ ജാൽ മല െദശെത്താടു െച ൎ ഉരു 
മിയ സരസ്സിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽ നി കിഴെക്കാട്ട് എ ജൎമലയുെട പടി 
ഞ്ഞാെറ അറ്റെത്താളം എത്തിനി ഉയരം ൫൦൦൦–൮൦൦൦കാലടി–
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െജ്യാതിഷവിദ്യ
ആദിത്യൻ

എല്ലാ നക്ഷ ങ്ങളിലും ഭൂമിക്ക ആവശ്യമുള്ളത് ആദിത്യൻ തെന്ന– ആദിത്യൻ
കൂെട നക്ഷ െമാ എന് നുസംശയി െപാെകണ്ടതല്ല– പകൽ കാല ം ആദി 
ത്യൻ പല നക്ഷ ങ്ങെളാടും കൂട ആകാശ നി – അവെന്റ അതി കാശം
നിമിത്തം െശഷം െജ്യാതി കെള ഹണകാലത്ത എന്നിെയ പകൽ സമയ 

കാണുന്നില്ല– എല്ലാ നക്ഷ ങ്ങെളക്കാൾ ആദിത്യൻ വലിയത് എ വരിക 
യും ഇല്ല. സാമീപ്യം നിമിത്തം എ യും വലുതായി െതാ എങ്കിലും രാ ി 
യിൽ കാണുന്ന അെനകം നക്ഷ ങ്ങൾ സൂയ്യൎെനക്കാൾ വിസ്താരമുള്ളവ എ
നിശ്ചയം വന്നിരി – ഭൂമി മുതലായ ഹങ്ങളിൽ മാ ം ആദിത്യൻ അധി 
കം വലുതായിരി നു–സൂയ്യൎൻ മീെത ഭൂമി താെഴഎ പറയുന്നതും സത്യമല്ല–
ഭൂമിയുെട നടു ചരാചരങ്ങെള ആകഷൎി െകാ ന്നതുെപാെല ആദിത്യൻ സ◌ൎ 
വ്വ ഹങ്ങെളയും ആകഷൎി ം തെന്റ ഘനത്താൽ വഹി ം െകാണ്ടിരി –
അതുെകാ ആദിത്യൻ ഭൂവാദി ഹങ്ങൾക്ക ആധാര ം എ പറയാം– അതല്ലാ 
െത െവളിച്ചവും ഉഷ്ണവും ഇറ കെകാ സൂയ്യൎൻ ഗൃഹവാസികൾക്ക രാജാവാ 
യി വിള – അജ്ഞാനം നിമിത്തം പലരും അതു െദവൻ എ തിച്ചി ം
ഉ എങ്കിലും അതി ബുദ്ധിയും മന ം ഇല്ല സൃഷ്ടാവിെന്റ ക നയാൽ െഭദം
കൂടാെത സഞ്ചരിെക്കഉ –അതി ം ഭൂമി ം എകെദശം ൨�െകാടി കാതംദൂരം
ആകു ഒരു വലിയ െതാ െകാ െവടിെവച്ചാൽ അതിെല ഉണ്ട ഒരുവിനാ 
ഴികയുെട അകത്ത ഒരു കാതം വഴിെയാളം പറ – ആ ഉണ്ടഭൂമിയിൽനി
അ കാരമുള്ള െവഗതെയാെട പുറെപ്പ താരതമ്യംവരാെത ഒരു െപാെല സൂയ്യൎ 
െനെകാെള്ള ഒടിഎങ്കിൽ ൨൨ വഷൎത്തി മുമ്പിൽ എ കയില്ലയായിരി ം–
കഴുകിെന്റ െവഗതെയാെട നിരന്തരമായി പറന്നാൽ ൧൫൦ വഷൎത്തിൽ അധികം
െവണ്ടിവരും– ഈ ദൂരം നിമിത്തം സൂയ്യൎൻ൧൨ വിരൽ വണ്ണത്തിൽ അെ െതാ 

എങ്കിലും അതിെന്റ വിസ്താരം ഭൂമി മണമായ ഉണ്ടകൾ ൧൪ലക്ഷം സ്വരൂ 
പിച്ചാൽ അെ ഒ വരും–സൂയ്യൎെന്റവിസ്താരത്തി മെറ്റാരു ദൃഷ്ടന്തം പറയു –
ഭൂമി ം ച ം തമ്മിലുള്ള ദൂരം എകെദശം ൬൪൦൦൦ കാതം– സൂയ്യൎെന്റ അക 
ത്ത ഒഴിവുണ്ടായാൽ ഭൂമിെയഅതിെന്റ നടുവിൽ െവ എങ്കിൽ ച അതിെന്റ
ചുറ്റിലും ശീലിച്ച കാരം സുെഖന സഞ്ചരിപ്പാൻ െവ ന്നതിൽ അധികം ഇട
ഉണ്ടായിരി ം–ഭൂമിയിൽനിനുഇ ദൂരസ്ഥനായി ആദിത്യൻഒരുരാപ്പകൽ ഈ
െചറിയ ഭൂമിെയ ചുറ്റിനട ന്ന കാരം െതാ ന്നതു ഒരു മായഅെ – സൂയ്യൎൻ
നിെല്ക്കഉ – ഭൂമി തെന്നത്തൻ ചുറ്റിനട ന്നതാക െകാ ഉദയാസ്താമങ്ങളുെട
െഭദംകാണു – എങ്കിലും സൂയ്യൎ കൂെട സഞ്ചാരങ്ങൾ ഉ –കുഴൽെകാ

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1847 ഡിസംബർ 9

െനാക്കിയാൽ സൂയ്യൎബിംബത്തിൽ പല കറകളും കാണ്മാനു – അത് എങ്ങി 
െന എന്നാൽ ഭൂമിആകാശത്താൽ െപാതിഞ്ഞിരി ന്ന കാരം സൂയ്യൎ െവ 
ളിച്ചമാകുന്ന ഒരുവ ം ഉള്ളത്ചിലദിക്കിൽ കീറിയത െപാെലആകു – അതി 
നാൽ സൂയ്യൎെന്റ പുത കാശമാകുന്നതല്ലാെത അതിെന്റ തടി ഇരു ള്ളത്
എന്ന എകെദശം ഷ്ടമായ്വരു – ഈ വകകറകൾ പല ആയിരം കാതം വി 
സ്താരത്തിലും അതിൽ നൂറുകാതം ഉയരമുള്ള മലകളും കണ്ടിരി – പലെപ്പാ 
ഴും െനാക്കിയെശഷം കറകൾക്ക സൂയ്യൎബിംബത്തിൽ തെന്ന കിഴെക്കാട്ട് ഒരു 
സ്ഥലമാറ്റം ഉെണ്ട ം ൨൭�ദിവസം െചന്നാൽ കറകൾ മുമ്പിലെത്ത ഇടത്തിൽ
തിരിെക എത്തി എ ം ക വന്നതിനാൽ സൂയ്യൎനും ഭൂമി എന്നെപാെല തെന്ന 
ത്താൻ ചു എ നിശ്ചയം വ — അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൂയ്യൎദിവസം
൨൫� ഭൂദിവസങ്ങെളാട്ഒ ം—പിെന്ന തങ്ങെളതെന്ന ചുറ്റിനട ന്ന െജ്യാതി  
കൾ ഒക്കയും മെറ്റാന്നിെനയുംകൂട ചുറ്റിസഞ്ചരി എ ള്ള വ്യവസ്ഥ ഉ –
അവ്വണ്ണം സൂയ്യൎനും ഒരുസ്ഥലത്ത ഊന്നിതിരിയുന്നതല്ല നിത്യം ഒടിഒടി ഹങ്ങ 
െളയും മ ംതെന്ന ചുറ്റി വലി നെമ്മ ഒരുവണ്ടിയിൽ എന്നെപാെല കൂട്ടിെകാ 

പായു — എെതാരു െ ഷ്ഠസൂയ്യൎൻ അതിെന ആകഷൎി എ ം ഗതി 
െവഗതയും ദി ം എന്ത് എ ം ഇെപ്പാൾ നിശ്ചയിപ്പാൻ പാടില്ല— കാത്തൎ ിക
നക്ഷ ത്തിൽ കൂടിയ ൬വിെശഷ െജ്യാതി കളിൽഒ ം മദ്ധ്യസൂയ്യൎനാകു
എ ഗണിതക്കാ ൎെതാ — ഈ സഞ്ചാരംെകാണ്ടഒ രു സൂയ്യൎസംവത്സരം
തിക വരുവാൻ ചില നൂറായിരത്താ െവണ്ടിവരും എ ഊഹിപ്പാൻ സം 
ഗതി ഉ —ആകയാൽ ആദിത്യെന വന്ദി ന്നത് എന്ത്— ഈ സൂയ്യൎൻ പരിചാ 
രകനായി ആ യി ചു ന്ന ഒരു െ ഷ്ഠസൂയ്യൎനും ഉണ്ടെല്ലാ— ഇതി ആകഷൎ 
ണശക്തി എ അധികംഏറും— എങ്കിലും അതുവും ൈദവമായ്വരികയില്ല— ഈ
സവ്വൎത്തി ം ആധാരമായുംതെന്ന അെന്വഷി ന്ന ആത്മാക്കൾക്ക ഉൾ കാ 
ശമായും വിള ന്ന സൃഷ്ടാെവ ക െകാ ം കുഴൽെകാ ം ഗണിതംെകാ ം
അല്ല തിരെയ ന്നതു

െകരളപ്പഴമ

൪., ഗാമ മലയാളത്തിൽ നി യുെരാപയിൽ മടങ്ങിെപായ കാരം—
പറങ്കികൾ ചിങ്ങമാസെത്താളം പാത്തൎ െശഷം മക്ക നി വലിയ കപ്പലു 
കൾ വരുവാൻ കാലം അടുത്തിരി എ ം കട ടഉണ്ടാവാൻ സംഗതിഉ
എ ംെകട്ടാെറ കപ്പിത്താൻ താമൂതിരിക്ക കാ അയ ചര കൾ വിെല്ക്കണ്ടതി 

ഒരാൾ െകാഴിെക്കാ പാക്കൎെട്ട ചര കളുെട വിലെയാളം മുളകു മുതലായത
തെരണം എ ം മ ം അെപക്ഷിച്ചെപ്പാൾ രാജാവ് വളെര നീരസം കാട്ടി
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൪ദിവസം താമസിപ്പി ചുങ്കത്തി ം ബന്തരി ം ഇവിെടക്ക ക്ഷണത്തിൽ
൬൦൦വരാഹൻ തെരണം എ ക ി ദൂതെന തടവിൽ പാപ്പൎി മക്ക കപ്പൽ
വന്നാൽ ഉടെന മാപ്പിള്ളമാരുെട െകൗശല കാരം പറങ്കികെള ഒടുെക്കണം
എ നിശ്ചയിക്കയും െച –ഗാമ ഭയം എല്ലാം മെറ കപ്പൽ കാണ്മാൻ വരുന്ന
നാ കാെരനന്നായി ബഹുമാനി പാ ൎെമ്പാൾ ഒരു ദിവസം നല്ല െവഷക്കാ 
രായി ാപ്തിയുള്ള ചിലർ വന്നാെപ്പാൾ ഇവർ ജാമ്യത്തി മതി എ െവ
ന രം എടു പാെയ്ക്കാളുത്തി ഓടുവാൻതുടങ്ങി– െകാഴിെക്കാ കാർ അതുകണ്ട 
െപ്പാൾ െതാണിക്കാെര അയ രാജാവ് കെര ള്ള ൨പറങ്കികെള ക്ഷണത്തിൽ
വിട്ടയ ം എ െബാധിപ്പിച്ചാെറ അവെര കൂടാെത ഇനി ഒരു െതാണിയും
വരരുത് വന്നാൽ െവടി ഉണ്ടാകും എ െപടിപ്പിച്ചെപ്പാൾ ഞായറാ ൨൬ആഗ 
സ്ത(ചിങ്ങം ൧൨)–െവള്ളം വ താമൂതിരിയുെട എഴുെത്താടുംകൂട ൨പറങ്കികെളയും
െകാ വ കയറ്റി– കെര ള്ള ചര കൾ കയറ്റി അയക്കായ്കെകാണ്ട് അവെറ്റ
െവറുെത അയ – പിെറ്റദിവസം െപാ ൎ ഗാൽഭാഷ അറികയാൽ ഒ കാരൻ
എന്ന തിെപ്പട്ട ആ മുസല്മാനും വ എെന്റ വ്യം എല്ലാം രാജാവ് എടു
മാപ്പിള്ളമാർ പാരുഷവാ ം പറഞ്ഞിരി – അതുെകാ ജീവരെക്ഷക്കെവ 
ണ്ടി ഞാൻ യുെരാപയിൽ െപാകെട്ട എ ഗാമെയാടു പറ പാത്തൎ െപ്പാൾ
ചില െതാണിക്കാർ വ ചര കൾ ഇതാ െകാ വന്നിരി എ കാ 
ണിച്ചി ം ഗാമ നിങ്ങൾ വ്യാപ്തിക്കാർ ഇനി നിങ്ങെളാടു ഒരു വാ ം ഇല്ല എ
െചാല്ലി െവടിെവ േപടിപ്പി ൧൪െകാഴിെക്കാട്ടെരാടും കൂട വടെക്കാട്ട്ഒടി–
നിങ്ങളുെട ജകെള ഞാൻ മാനെത്താടുംകൂട തിരിച്ചയ ം കെച്ചാടം െചയ്വാൻ 
െവെറ െപാ ൎ ഗാൽ കപ്പൽ െവഗം വരുമെല്ലാ എ രാജാവി എഴുതി
അവരിൽ ഒരാെള എഴിമല സമീപ നി വിട്ടയ താൻ െഗാകണ്ണൎത്തി 
ന്നടുത്ത അ ദ്വീപിൽ െപായി കപ്പൽ നന്നാക്കി െഗാവയിൽ നി ള്ള
കട ിടിക്കാെര െവടിെവച്ചകറ്റി അവരിൽ ഒര്ഒ കാരനായ യഹൂദെന പല ഭാഷ 
പരിചയം നിമിത്തം പാപ്പൎി (തുലാ)പടിഞ്ഞാെറാട്ട് ഒടുകയുംെച –യാ യിൽ
വളെര െ ശി ൧൪൮ജനങ്ങളിൽ ൫൫െശഷിച്ചവെരാടുകൂട(൬൭൪കക്കൎടകം
െപാ ൎ ഗാൽ നഗരത്തിൽ എ കയുംെച —
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