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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൪ാം ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൮. ജനുവരി

െജ്യാതിഷവിദ്യ
സൂയ്യൎസംസ്ഥിതിയാകുന്നവശമണ്ഡലം

സൂയ്യൎൻ എല്ലാ നക്ഷ ങ്ങളിലും െചറുത് എങ്കിലും ഭൂമി മുതലായ ഹങ്ങെളക്കാൾ
എറ്റവും വലിയതു— സൂയ്യൎ ള്ള ആകഷൎണശക്തി നിമിത്തം അതിെന്റ അരി 
കിൽ ഉള്ള െഗാളങ്ങൾ എല്ലാം പലവിെധന സഞ്ചരി എങ്കിലും അതിെനാ 
ടു മുഴുവനും അക െപാകാെത പിെന്നയും പിെന്നയും ആദിത്യെന ചുെറ്റണം
എന്ന ഒരു ദിവ്യവ്യവസ്ഥ ഉ — ഇങ്ങിെന സൂയ്യൎെന്റ വശത്തിൽ ആകുന്ന െഗാ 
ളങ്ങൾ ഒെക്ക ം സൂയ്യൎസംസ്ഥിതി എന്ന െപരു — അതിൽ ചിലതു എകെദ 
ശം ച ാകാെരവ്വ സൂയ്യൎെന്റ നടുെവാട് ഒരു നിരയായി അതിെന ചുറ്റിെകാ ം
ചു െമ്പാെഴക്ക് തങ്ങളും തങ്ങെള ചുറ്റിെകാ ം സഞ്ചരി — അവറ്റി ഹ 
ങ്ങൾ എന്ന െപരു — ആ ഹങ്ങളിൽ ചിലതി തങ്ങെള ചുറ്റാെത സ്വ ഹ 
െത്ത മാ ം ചുറ്റി ഹെത്താടു ഒന്നി സൂയ്യൎെനയും ചുറ്റി സഞ്ചരി ന്ന പരിചാര 
കെഗാളങ്ങൾ ഉ — ഇവറ്റി ഉപ ഹങ്ങൾ എ പറയു — പിെന്ന ധൂമെകതു 
ക്കൾ എന്നെപരുള്ള മൂന്നാമത് ഒരുകൂട്ടം െഗാളങ്ങൾഉ — ആയവ ഹങ്ങളുെട

മത്തിൽ അല്ല കൂട െട അതി മമായി സഞ്ചരി സൂയ്യൎെന്റ നടുെവാടു നിര 
യായല്ല സൂയ്യൎെന്റ െമലുംകീഴും ഒടി അതിെന ചുറ്റി പിെന്ന സൂയ്യൎെന്റ ആകഷൎ 
ണത്താെല െവളിച്ചമായവാൽ കുറ പിരി ഹങ്ങെള പിന്നി സൂയ്യൎസം 
സ്ഥിതിയുെട അറ്റത്തി അണ െപായി ആരും വിചാരിയാത്ത കാലത്തിൽ
മടങ്ങിവ സൂയ്യൎെന അെന്വഷി നട —
ഇെപ്പാൾ അറി വന്ന ഹങ്ങൾ ആവിതു ബുധൻ െവള്ളി ഭൂമി െചാവ്വ ഇങ്ങി 
െന സൂയ്യൎ സമീപസ്ഥ ഹങ്ങൾ— ൪. ബാല ഹങ്ങൾ ൭ — െശഷം വ്യാഴം
ശനി ഊരാൻ െന ൻ എന്ന ദൂര ഹങ്ങൾ — ൪. ആക ഹങ്ങൾ ൧൫. ഉപ 

ഹങ്ങൾ ഭൂമി ൧. (ച ൻ തെന്ന) വ്യാഴത്തി . ൪. ശനിക്ക .൭. ഊരാ .
൬. അക ൧൮— ഉപ ഹങ്ങൾ ക കിട്ടി ഇരി — ധൂമെകതുക്കളുെട കണ 

നിശ്ചയമില്ല വളെരഉ നല്ലകുഴൽ െകാ െനാക്കിയാൽ മാസംെതാറും
കാണുമാറാകും— ഹങ്ങൾക്ക എന്നെപാെല ധൂമെകതുക്കൾ് ം ഉറച്ച തടിഇല്ല
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എ െതാ െമഘമയമായ െവളിച്ചം െപാെലകാണു — ചിലതു അടുെക്കവ 
ന്നാൽ എ യും നീളമുള്ള െവളിച്ചവാലിെന കാ ം— ഹങ്ങൾ എല്ലാം പടിഞ്ഞാ 
റു തുടങ്ങി കിഴെക്കാ സഞ്ചരി ധൂമെകതുക്കൾ ചിലതു പടിഞ്ഞാെറാ ം
ഒടു — ഇെ ാളം കണ്ട ധൂമെകതുക്കൾ ൫൦൦ റ്റിൽ അധികം ആകു — അതിൽ
എകെദശം നൂറ്റിെന്റ സഞ്ചാരെത്ത െജ്യാതിഷക്കാർ അ ം എണ്ണി ഇരി —
ഇന്നത് ഇ മടങ്ങിവെരണം എ മുൻ കണക്ക ആ യി െനാക്കി ഇരി  
ന്ന സമയംകണ്ടതും ഇല്ല— അതിെന്റ കാരണം ഘനം കുറഞ്ഞവ ആകെകാ
വല്ല ഹത്തിെന്റ അരികിൽ എത്തിയാൽ ധൂമെകതുവി താമസവും സഞ്ചാര  
മവും സംഭവി ആകയാൽ ഇവറ്റിെന്റ കണക്കി നല്ല സൂക്ഷ്മം പ ന്നില്ല—
ധൂമെകതുക്കളുെട ഘനെത്തയും തിരിച്ചറിവാൻ വിഷമംതെന്ന— െഹാപ ഹ 
ങ്ങളുെട ഘനം അറിയാം— ൧൫ ഹങ്ങെളയും ൧൮ ഉപ ഹങ്ങെളയും ഒന്നി  
കൂട്ടിയാൽ സൂയ്യൎനിൽ എഴുനൂറാൽ ഒരു അംശെത്താടുമാ ം ഒ ം— ഇങ്ങിെന
൩. വിധംെഗാളങ്ങളുള്ള സൂയ്യൎമണ്ഡലം െശഷം നക്ഷ ങ്ങളുെട നടുവിൽ നി
കിട ന്നതായി െതാ —

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)

അമ്മൎിന്യ ഗിരി സഞ്ചയവും അതിെന്റശാഖകളും
ഈ പറഞ്ഞ വലമലയുെട വടക്ക പടിഞ്ഞാെറ അറ്റം വാൻ ഉരുമിയ സര കളു 
െട നടുവിൽ ാത്ത് തി ി മുതലായപുഴകളുെട ഉ ത്തി സ്ഥാനമായ അമ്മൎിന്യ 
മല െദശെത്ത ാപി നി — �അമ്മൎീന്യ െദശത്തിെല മുഖ്യമായ ശിഖരം
അറരാത്ത തെന്ന അതിെന്റ ഉയരം. ൧൬൨൫൦ കാലടി ാത്ത് നദിയുെട ഉറവു
െദശത്തനി ഒരു ശാഖാമല വടക്കായി കൂറ് നദിയുെട ഉറവെയാളവും െകൗക 
സുമലപയ്യൎന്തവും നീ നി െകൗകസുമല കസ്പ്യ സരസ്സിെന്റ പടിഞ്ഞാ 
െറ തീരത്തനി ൫൦ െയാജന വിസ്താരവും ൧൧൨ െയാജന നീളവുമായി കരിങ്ക 
ടലുെട കിഴെക്ക അതിെരാളം െചെന്നത്തിനി അതിെല കസ്െബക്ശിഖരം
൧൮൦൦൦ വും എ്ര െകാടുമുടി ൧൬൦൦൦ വും കാലടി ഉയരമുള്ളത് അരക്ഷൻ നദിയുെട
ഉറവു െദശത്തിൽനി ം വാൻസരസ്സിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽനി ം െതൗരൻ
അന്തിെതൗരൻ എ ര ശാഖാമലകൾ പടിഞ്ഞാെറാ ചിറ്റാസ്യെദശ െട
വ്യാപി കിട അഗ്ഗൎയ്യൻ ശിഖരത്തിെന്റ ഉയരം ൧൨൦൦൦ കാലടി— െതൗരൻ 
മലയുെട ശാഖയായലിബെനാൻ മദ്ധ്യതറന്യ സമു ത്തിെന്റ കിഴെക്ക തീരത്തി 
ങ്കൽ െതെക്കാ സുറിയ െദശ െട കനാൽ നാെടാളം െച നി ഉയരം
൧൦൦൦൦കാലടി അതിെന്റ െതെക്ക അതിരിൽ നി യദ്ദ ൎൻ പുഴവക്കത്ത ശവക്ക 
ടെലാളം കനാൻ മലനാടു വ്യാപി ൈസർമലകളുെട െതെക്ക അതിരിൽനി
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സുെവജ് അക്കാബ് ഇടക്കടലുകളുെട നടുവിെല അദ്ധൎദ്വീപിൽ സിനായിെഹാറ 
ബ് മലനാടു നാലു ദിക്കിലും പര കിട െഹാറബ് മലയുെട ഉയരം ൯൦൦൦
കാലടി—

൩. താണനാടുകളും മരുഭൂമികളും

വടെക്ക ആസ്യയിൽ സിബയ്യൎ എന്ന താണനാടു കിഴക്കയ െനായി— സ്തന 
െവായി മലകൾ— െതക്ക ദവൂയ്യൎ. സയംസ്ക്ക. അൽതായി മലകൾ. പടി 
ഞ്ഞാറു ഊരാൽ പവ്വൎതം. വടക്ക. ഹിമസമു ം. ഈനാലതിക്കൎകത്തക 
െപ്പ ൭൫൦ െയാജനനീളവും ൨൫൦ െയാജന അകലവുമായി വ്യാപി കിട  

അതിെന്റ വിസ്താരം ൨. ലക്ഷത്തിൽപരം ൩൨൮൭൫ ചതുര െയാജന—
ഒബി. യനിൈസ— െലന— ഇന്തിഗിക്കൎ— െകാലിമ മുതലായ നദികൾ
അതിൽകൂടി ഒഴുകിഹിമസമു ത്തിൽെചരു — മിക്കവാറും ൈശത്യഭൂമിയാക 
െകാ ജനപുഷ്ടിയും വിെശഷപട്ടണങ്ങളും അതിൽ കാണ്മാനില്ല വടെക്കഭാഗ 
ത്ത് ഹിമെമയു —
കിഴക്ക— െബലുർമല— െതക്ക— ഹി കുഷപറപമീസമലകൾ— പടിഞ്ഞാറു—
കസ്പ്യസര ം ഉരാൽ നദിയും— വടക്ക— ഉരാൽ മലയുംസിബയ്യൎനാടും ഈനാ 
ലതിക്കൎകത്ത തൂരാൻ താണ െദശം ൬൭൧൦൦ ചതുര െയാജന വിസ്താരമായി
കിട — നിഗൂൻ— സിഹൂൻ നദികൾ കിഴെക്ക മലകളിൽ നി വ ആെദ 
ശ െട ഒഴുകി ആരാൽ സരസ്സിൽ കൂടു അത് മിക്കതും മരുഭൂമിതെന്ന—
ഈ പറഞ്ഞ കുഴിനാടുകളല്ലാെത പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യയിൽ ാത്ത് തി ി നദി 
കളും െതെക്ക ആസ്യയിൽ സി ഗംഗാ മുതലായവയും കിഴെക്ക ആസ്യയിൽ
ഹവ്വംെഘായെഞ്ചക്യാങ്ങ് പുഴകളും ഒഴുകുന്ന വിെശഷമായ താണ ഭൂമികളുെട വി 
സ്താരം ൪൮൦൦൦ ചതുര െയാജന—
ആസ്യാ ഖണ്ഡത്തിെല മരുഭൂമികൾ അ ിക ഖണ്ഡത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതി 
രിൽ നി കിഴെക്ക അറ്റെത്താളം നീ കിട ന്ന മഹാസഫറ എന്ന വന െദ 
ശത്തിെന്റ തുടച്ചൎയെ ആകുന്നത് അറവിനാടു തുടങ്ങി ഈ മരുഭൂമികൾ തെന്ന
പല െപരുകളായി വടക്ക കിഴെക്കാ െഗാബിയുെട കിഴെക്ക അതിെരാളം െച 
െന്നത്തി കിട ആസ്യാ അ ിക ഖണ്ഡങ്ങളിെല വന െദശങ്ങളുെട വി 
സ്താരം ഏകെദശം. ൨ ലക്ഷം ചതുര െയാജന—

അംശവിവരം

വിസ്താര ബഹുത്വവും ഋതുെഭദവും ആകൃതി വ്യത്യാസവും നിമിത്തം ഒെരാന്നിെന്റ
സൂക്ഷ്മം അ ം അറിെയണ്ടതി ആസ്യാഖണ്ഡം ചില അംശങ്ങളാക്കി വിഭാഗി 
പ്പാൻ ആവശ്യമാകു —
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െതക്കപടിഞ്ഞാെറ ആസ്യയിെല അറവി സുറിയ നാടുകളിൽ െചങ്കടൽ അവെറ്റ
െവർതിരി െവങ്കിലും സുെവജ് വഴിയുെട െചച്ചൎെകാ അ ിക ഖണ്ഡത്തി 
െന്റ ഭാവം ധാനമായി കാണു —
തൂറാൻതാണനാടു ഈരാൻഅമ്മൎിന്യ മല െദശങ്ങൾ ാത്ത്തി ി നദികൾ
ഒഴുകുന്ന കുഴിനാടു ചിറ്റാസ്യെകൗകസു നാടുകൾ ഇവ ഒക്കയും പടിഞ്ഞെറ
ആസ്യായിൽ അടങ്ങി യുെരാപ ഖണ്ഡെത്താടു ഒെരാ സമഭാവം കാ —
ഭാരതഖണ്ഡം ബമ്മൎ അദ്ധൎദ്വീപു ഹി സമു ത്തിെല തുരുത്തികെളാടുംകൂട െത 
െക്ക ആസ്യയിൽ ഉൾെപ്പ കിട —
കിഴെക്ക ആസ്യായിൽ മഹാചീനമ യ്യൎ െദശങ്ങളും െകാറയഅദ്ധൎദ്വീപും യാ 
പാന്യരാജ്യമാകുന്ന തുരുത്തികളും അടങ്ങി ഇരി —
െഗാബി എന്ന മരുഭൂമിെയ ചുറ്റിനി ന്ന മലകളുെട അക ള്ള മുഫിളതീെബ 
ത്ത് എന്ന ചീനൈകസരി അധീനമായ നാടുകൾക്ക ആസ്യാ എ പറയു –
സിബയ്യൎതാണ നാടി ം കംശ്ചക്കചുക്ഷ അദ്ധൎദ്വീപുകൾ ം വടെക്ക ആസ്യ
എന്ന െപർവ —

െകരളപഴമ

൫ാം. ക ാൽകപ്പിത്താൻെകാഴിെക്കാ വന്ന കാരം
െപാ ൎ ഗൽ രാജാവായ മാനുെവൽ ഗാമ മുതലായവ ൎ വളെര സ്ഥാനമാനങ്ങ 
െള ക ി നീ െസൗഖ്യമായിരിക്ക െവഗം മെറ്റാരുവെന അയ ം എ പറഞ്ഞ 
തും അല്ലാെത അെനകം പറങ്കികൾ ഈ പുതിയ െലാകം കാെണണം എ കി 
നാവിലും വിചാരി ഹി കച്ചവടത്തി വട്ടംകൂ കയും െച – അവെരാടു ഒന്നി 

രാജാവ് ഉത്സാഹി ൧൨കപ്പലുകളിൽ ചര കെള കയറ്റി ക ാൽ കപ്പിത്താ 
മൂ ക ി നീ ൧൫൦൦ആളുകെളാടും ൮പാതിരിമാെരാ െപായി െകാഴിെക്കാട്ട്

ഇറങ്ങി കച്ചവടം തുടങ്ങി ിസ്തെവദവും പരെത്തണം എ ം താമൂതിരി ചതി 
ച്ചാൽ പടെവെട്ടണം വിെശഷാൽ മക്കക്കാെര ശിക്ഷിെക്കണം എ ം നിെയാ 
ഗി െരാമസഭയുെട അനു ഹെത്താടുംകൂട (൧൫൦൦മാച്ചൎ൮– െകാല്ലം.൬൭൫) അയ 

കയും െച – അവൻ െതെക്കാ ഓടുെമ്പാെഴക്ക് കിഴക്കൻകാറ്റിെന്റ ഊ  
െകാ സിൽ െദശത്തിെന്റ കരെയാളംവ പുതിയനാട്ടിെന്റ വത്തൎ മാനം
അറിയിപ്പാൻ ഒരുകപ്പൽ െപാ ൎ ഗാലിൽ തിരിെകഅയ – ആ സിൽ നാ 
ട്ടിൽ നി തെന്ന െപാ ൎ കിമാങ്ങ ൈകതച്ചക്ക ആത്തച്ചക്ക െപരക്ക കപ്പ മു 
ളക മുതലായ സസ്യാദികൾ പിന്നെത്തതിൽ മലയാളത്തിൽ വിളവാൻ സംഗതി
ഉണ്ടായത്–െകപ്പിെന്റ തൂക്കിൽ െവ െപരിങ്കാ ണ്ടായി൪. കപ്പൽ തകന്നൎെശ 
ഷം ക ാൽ(൬൭൫. ചിങ്ങമാസം) മുെമ്പ അ ദ്വീപിലും പിെന്ന െകാഴിെക്കാ ം
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൬കപ്പലുമായി എ കയും െച – ഉടെന ഗാമ കൂട്ടിെക്കാ െപായ മലയാളികൾ
പറങ്കിെവഷവും ആയുധങ്ങളും ധരി കരക്കിറങ്ങി ജാതിക്കാെരക ഞങ്ങെള
വളെര മാനിച്ചിരി എന്നറിയി വിലാത്തി വത്തൎ മാനങ്ങെള പറ നാ 
കാക്കൎ വളെര സെന്താഷം ഉണ്ടാ കയും െച – അവർ തീണ്ടി ളിക്കാരക 

െകാ തിരുമുമ്പിൽ െച കാണ്മാൻ സംഗതി വന്നതും ഇല്ല– ക ാൽ ആ
െഗാവക്കാരനായ യഹൂദെന അയ താമൂതിരിെയാടു ക പറെയണം ചതി വി 
ചാരിക്കരുത് ജാമ്യത്തി െകാ വാൾ അരച െമെനാക്കി മുതലായ സ്ഥാനിക 
െള കപ്പലിൽ അയച്ചിരുെത്തണം എ ണത്തൎ ിച്ചെപ്പാൾ രാജാവ് ഒഴിവപറ
എങ്കിലും ഭയംവദ്ധൎിച്ചാെറ .൬. ാഹ്മണെര ജാമ്യംആക്കി കെരറ്റി കപ്പിത്താനും
വളെര െഘാഷെത്താടുംകൂട രാജാെവ കട റ ാമ്പിയിൽ െച ക നല്ല
സമ്മാനങ്ങെളെവ താമൂതിരി സാദി നിങ്ങൾ ഇവിെട പാ ൎ വ്യാപാ 
രം െച െകാള്ളാം ജാമ്യത്തിന്ന അയച്ചവർ കപ്പലിൽെവച്ച ഉണ്മാൻ വഹിയായ്ക 
െകാ ദിവെസന ആളുകെള മാറ്റിഅയെക്ക എ പറ വിടവഴങ്ങി– ജാ 
മ്യക്കാർ കപ്പലിൽ പാപ്പൎാൻ വളെര െപടിച്ചതും അല്ലാെതചിലർ കടലിൽ ചാടി
കെര നീ വാൻ ഭാവിച്ചാെറ കപ്പല്ക്കാർ അവെര പിടി മുറിയിൽ അട –ഒരു
കിഴവൻ. ൩.ദിവസം പട്ടിണി ഇട്ടെപ്പാൾ അെയ്യാ പാപംെതാന്നി ജാമ്യക്കാെര
കരക്ക ഇറ കയുംെച –
അനന്തരം രാജക ന കാരം കച്ചവടം തുടങ്ങി മുസല്മാനരുെട ചതിനിമിത്തം
ഫലം ഒ ം ഉണ്ടായില്ല– അ െകാഴിെക്കാ മുസല്മാനർ൨. കൂട്ടംഉ – ഒ  
മക്കക്കാർ മി ക്കാർ മുതലായ പരെദശികൾ അവ ൎ കടൽകച്ചവടം ധാ 
നം അവകൎ് കുതലവൻ ആയ െകാജശംസദ്ദീൻ എെന്നാരു ഡംഭി പറങ്കികൾക്ക
എ യും തികൂലൻ– നാട്ടിെല മാപ്പിള്ളമാക്കൎ അ െഗൗരവം ചുരുക്കമെ
കരക്കച്ചവടെമ ഉ അവ ൎ െകായപക്കി മാണി ആകു – ആെകായപക്കി
മെറ്റവാനിൽ അസൂയഭാവി പറങ്കികൾക്ക മമത കാണി കട റ ള്ള പാണ്ടി 
ശാലെയ െപാ ൎ ഗാൽ രാജാവി വി െവള്ളിെയാലയിൽ എഴുതിെകാടു –
അവിെട പറങ്കികൾ വസി െപാ ൎ ഗാൽ െകാടിപറപ്പി ചര കെള വി 
 ംെമടി ം െകാണ്ടിരു പാതിരിമാരും മലയായ്മ അ ം വശമാക്കിതുടങ്ങി–
൬ാം താമൂതിരിപറങ്കികളുെടവീയ്യൎംപരീക്ഷിച്ചതു
ഒരുദിവസം െകാച്ചിയിൽ നി ഗുജരാത്തി ഒടുന്ന ഒരു വലിയ കപ്പൽ െകാ 
ഴിെക്കാ തൂക്കിൽ വന്നെപ്പാൾ ശംസദ്ദീൻ െകായ വ ത അറി താമൂതിരി 
െയാടു െബാധിപ്പി െകൗശലം പറഞ്ഞാെറ രാജാവ് അവെന ക ാൽ അടു 
െക്ക അയ – ഇതു മക്കക്കാ ൎള്ള കപ്പൽ അതി ൽ ചില ആനകെളാടുംകൂട
ഒന്നാംതരമായ ഒരു പടയാനയും ഉ – അതു വാ വാൻ ഞാൻ വളെര വി 
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ലപറഞ്ഞി ം മാപ്പിള്ള തരുന്നില്ല ആയത് എെന്റ മാനത്തി െപാരായ്കെകാ 
നിങ്ങൾ ഈ കപ്പൽ എനിക്കായി പിടി തെരണം എ അേപക്ഷി –

ക ാൽ അ ം വിെരാധിച്ചി ം രാജാവ് ഇതിെന്റ അനുഭവം എല്ലാം എന്തലെമൽ
വരെട്ട എ മുട്ടി അതിലുള്ള കറുപ്പ മുതലായ ചര കൾ പറങ്കികൾക്ക കൂലി
പറ െകാടുത്തെപ്പാൾ– ക ാൽ ഒരു െചറിയ കപ്പലിൽ പെശകു തുടങ്ങിയുള്ള
൬൦വീരന്മാെര കെരറ്റി നിെയാഗി അവരും രാ ി മുഴുവൻ ഓടി രാവിെല ക
ഇ അടങ്ങിവെരണം എ ക ിച്ചെപ്പാൾ അതിലുള്ള ൩൦൦ചില്വാനം മാപ്പിള്ള 
മാർ ശര െയാഗം തുടങ്ങി പെശകു െവടിെവ െകാ കണ്ണനൂർ തുറമുഖെത്താ 
ളം ഒടിയെപ്പാൾ ആ വലിയ കപ്പൽെശഷം കപ്പലുകളുെട നടുവിൽ ഒളി പെശകു
അവറ്റിലും ഉണ്ട െപാഴി കണ്ണനൂക്കൎാെര അത്യന്ത ം െപടിപ്പി – പിെറ്റ ദിവസ 
വും പടകൂടി കപ്പൽ പിടിക്കയും െച –അതിൽ.൭.ആന ഉ ഒ െവടിെകാ
മരിച്ചതു പറങ്കികൾ െവെറ ഇറച്ചി കിട്ടായ്കയാൽ സെന്താഷെത്താെട തി – െശ 
ഷം താമൂതിരി െകാടുത്തെപ്പാൾ അവൻ വളെര സമ്മാനം െകാടു ഉപചാര
വാ ം പറ –യുദ്ധവിവരം െകട്ടാെറ അവെന്റ അന്തഗ്ഗൎതം െവെറ– ഇ കാര 
മുള്ള അതിഥികൾ വെരണ്ടതല്ല ആയിരു അവെര വല്ലെപ്പാഴും വിട്ടയെക്കണ്ടി
വന്നാൽ നീ വാൻ യാസം നെന്ന ഉണ്ടാകും എന്നെ – ക ാൽ കപ്പലിൽ
കറുപ്പ മുതലായതു കാണാ കപ്പലിെന്റ ഉടയവൻ മമ്മാലിമരക്കാൻ തെന്ന
എന്നറിഞ്ഞ ഉടെന അവെന വിളി വ ത എല്ലാം ഹിച്ചെപ്പാൾ ഇതു ശംസ 
ദ്ദീെന്റ ഒരു െകൗശലമെ അവൻ ചതിച്ചിരി ,നിങ്ങൾ എെന്നാടു ക്ഷമിെക്ക 
ണം എന്ന പറ കപ്പൽ വിട്ടയക്കയും െച –
൭. പറങ്കികൾ െകാഴിെക്കാ െവ പടകൂടിയതു
അനന്തരം മാപ്പിള്ളമാർ താമൂതിരിെയ െച ക – ഞങ്ങൾക്ക െനഞ്ഞി റപ്പി 
ല്ല എ െവെച്ചാ ത രാൻ പറങ്കികെളെകാ ആ കപ്പൽ പിടിപ്പിച്ചത് അവ 
െര വിശ്വസി ന്നത് അനുഭവത്തി മതിയാകുെമാ– അവർ എ െചലവിടു 

കച്ചവടത്തിെന്റ ലാഭത്താൽ അത് ഒരുനാളും വരികയില്ലെല്ലാ എന്തി െവ 
റുെത കാത്തിരി – അവർ രാജ്യം സ്വാധീനമാ വാൻ െനാ ം– അസൂയ 
െകാണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇതുപറയുന്നത് ദിവസവൃത്തിക്കായി ഞങ്ങൾ മ വല്ല പട്ട 
ണത്തിൽ െപായി വ്യാപാരം െചയ്യാം എങ്കിലും ത രാെന്റ രാജ്യത്തി െഛ 
ദം വരും എ ശങ്കിച്ചെ ഞങ്ങൾ ഇ കാരം െബാധിപ്പി ന്നത്– എ ം
മ ം പറഞ്ഞത് െകട്ടാെറ രാജാവ്– ഈ കപ്പലിെന്റ കായ്യൎം ഒരു പരീക്ഷയ 
െ നിങ്ങൾ സുെഖന ഇരിപ്പിൻ പ പെണ്ട നിങ്ങളിലുള്ള മമെത െഭദം
വരികയില്ല– എ ക ി മനസ്സി സെന്താഷം വരുത്തി– അവർ മുളക എല്ലാം
വാങ്ങിക്കളകെകാ കപ്പിത്താ ൨കപ്പൽ മാ ം ചര കെര വാൻ ൩മാ 
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സം േവണ്ടിവ – െപാ ൎ ഗൽചര ആരുംെമടിച്ചതും ഇല്ല. അെപ്പാൾ കപ്പി 
ത്താൻ രാജാെവാടു ഞങ്ങൾ ൨൦ ദിവസിത്തന്നകം ചര വാങ്ങി െപാെകണ്ട 
തി തിരുക ന ആയെല്ലാ– ഇെപ്പാൾ ര കപ്പലിെലക്ക മുളകു കിട്ടിയു –
മാപ്പിളളമാർ എല്ലാടവും വിഘ്നം വരുത്തി എ െബാധിപ്പിച്ചെപ്പാൾ താമൂതി 
രി പറ – യാെതാരു കപ്പല്ക്കാർ എങ്കിലും മുളകുെക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ
കപ്പൽ െശാധനെച ചര അങ്ങാടിവിെലക്ക് എടു െകാൾവിൻ എന്നാെറ
ശംസദ്ദീൻ ഒരു ദിവസം പാണ്ടിശാലയിൽ വ ഒരുകപ്പൽ കാണി ഇതിൽ രാ 

ിക്കാല തെന്ന മുളകു െകറ്റിവരു നാെള മക്കെത്ത െപാകും എന്ന സ്വ 
കായ്യൎം അറിയിച്ചെപ്പാൾ പാണ്ടിശാലക്കാരൻ കപ്പിത്താ എഴുതി ആ കപ്പൽ
െശാധന കഴിെക്കണം എ െചാദി – ക ാൽ അ പനിപിടിച്ച സംഗതി 
യാൽ നെന്ന വിചാരിയാെത വിശ്വസി (൫ശ. ൧൬) ആകപ്പലിൽ കയറി അെന്വ 
ഷണം കഴിെക്കണം എ ക ി – അങ്ങിെന െച െമ്പാൾ മാപ്പിള്ളമാർ െതാ 
ണികളിൽ ചാടി കെരക്ക എത്തി നിലവിളി ംെകാ സങ്കടംെബാധിപ്പി മു 
സല്മാനരും ആ ൎ ആയുധങ്ങെള ധരി െതരുവിൽ കണ്ട പറങ്കികെള െകാ  
വാൻ തുടങ്ങി–ചിലർ പാണ്ടിശാലക്ക ഒടി െകാടികെള കാണി ാണസങ്കടം
ഉെണ്ട കപ്പിത്താെന അറിയി മതിെല്മൽ നി െകാ പല മാപ്പിള്ളമാെര 
യും െകാ –പിെന്ന നായന്മാർ സഹായിക്കെകാ പലരും മരി ഊരാളരും
വ മതിൽ ഇടിച്ചതിനാൽ നാ കാർ പാണ്ടിശാലയിൽ പു –൪൦. ആളുകെള
െകാ ചിലെര ജീവെനാെട പിടി െകാ െപായി–കണ്ടത് എല്ലാം കവെന്നൎ 
ടുക്കയും െച –അെപ്പാൾ അവസരം കിട്ടിയെപ്പാൾ ൫പാതിരിമാരും ൨൦പറങ്കിക 
ളും മുറിഏ എങ്കിലും കട റെത്താളം പാ കപ്പല്ക്കാർ അയച്ച െതാണികളിൽ
കയറി കപ്പലിെലക്ക െപാകയുംെച – കപ്പിത്താൻ ഒരുദിവസം ക്ഷമി െവറു 
െത പാ ൎ പിെന്നയും ൧൦മക്ക കപ്പൽ പിടി ചര കെള എടു ം മൂന്ന ആന 
കെള െകാ ഉപ്പി ഉരുക്കെള ചുടുകയും െച –പുലരുെമ്പാൾ കപ്പൽ എല്ലാം പട്ട 
ണത്തി െനെര അണ ൈവകുെന്നരെത്താളം െവടിെവ വളെര നാശങ്ങ 
െള െച െകാണ്ടിരു – പിെറ്റ ദിവസം ക ാൽ അ ം ആശ്വസി എല്ലാ കപ്പ 
ലുകെളാടുംകൂട പായിവിരി െകാച്ചിക് കടുകയുംെച –

F. Müller Editor
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