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൧. വിസ്താരവും അതിരുകളും
ഭാരതഖണ്ഡം കിഴക്ക അസ്സാം അറകാൻ െദശങ്ങളും ബങ്കാളസമു വും െതക്ക ഹി 

സമു ം പടിഞ്ഞാറു അറവിസമു വും ഹി പാസൎ ്യമലകളും വടക്ക ഹിമാലയ 
പവ്വൎതം ഈ നാലതിക്കൎകത്തകെപ്പ കന്യാകുമാരി മുതൽ ഹിമാലയപയ്യൎന്തം
൪൦൦ െയാജന വീതിയും സി നദി അഴിമുഖത്തനി മഹാഗംഗ ബങ്കാള സമു  
ത്തിൽ കൂടുന്ന ഭൂമിെയാളം ൩൩൦ െയാജന നീളവും ൮൧൨൦൦ ചതുര െയാജന
വിസ്താരമുെള്ളാരു അദ്ധൎ ദ്വീപാകു
൨. രൂപവും ഋതുെഭദങ്ങളും
ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല പവ്വൎതങ്ങളും പുഴകളും താണ നാടുകളും മുെമ്പ ചുരുക്കമാ 
യി പറ വെല്ലാ അതിെന്റ അംശങ്ങെള വിവരി െമ്പാൾ ഒെരാന്നിെന്റ സൂ 
ക്ഷ്മത വ കൂടും ദക്ഷിണഖണ്ഡം മിക്കവാറും ഉയന്നൎ ഭൂമി വിന്ധ്യമലയുെട വട 
െക്കാ ഗംഗാ സി മുതലായ നദികൾ ഒഴുകുന്ന കുഴിനാടുകൾ ധാനം അതി 

വടെക്കാ ഹിമാലയ പവ്വൎതത്തിങ്കെല ഉന്നത െദശങ്ങൾ വ്യാപി കിട  
� മൂ വിെശഷങ്ങെളെകാ ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല ഋതുക്കൾ അത്യന്തം െഭ 

ദി െപാകു ഹിമാലയത്തിൽ ഉയരവും മദ്ധ്യെരഖയിൽ നി ള്ള ദൂരതയും നി 
മിത്തം മ ം ൈശത്യവും ധാനം കുഴിനാടുകളിൽ താ യും വിസ്താരവും നിമി 
ത്തം എറിയത് ഉഷ്ണംതെന്ന ദക്ഷിണഖണ്ഡം ഇരുസമു ങ്ങളുെട നടുവിലാകെകാ 

മഴ െപരുകിയ െദശം ആകു —
൩. ഉ ത്തികൾ
ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല കാടുകളിൽ പലവിധമായ വലിയമരങ്ങൾ മുെള വരു
അതിൽ മുഖ്യമായത് ചന്ദനം— ജാതി. വീട്ടി. കരിമരം. ഇരുവിൾ ആയിനി
തെന്ന. ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ െതങ്ങ്. കഴുങ്ങ. കരിമ്പന മുതലായ തൃണ മങ്ങളും.
പിലാവു മാവു ജാ നാരകാദികളും ധാനം ധാന്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമായത് െന ത 
െന്ന. കാ മൃഗങ്ങൾ ആന. വാൾ പുലി, കരടി, പുള്ളിപുലി, കയിതപുലി, െചറുപു 
ലി, െചന്നായി, കാ പൂച്ച, െപാ , കാട്ടി, പന്നി, മാൻ, കുരങ്ങ, കുറുനരി, മുതലാ 
യത്, നാ മൃഗങ്ങൾ ഒട്ടകം, കുതിര, കഴുത, കാള, ആടു മുതലായത്. പക്ഷികളിൽ
മയിൽ, പരു , ാവു, കാക്ക, തത്ത തുടങ്ങിയുള്ളതു, ഇഴജാതികളിൽ െപരിമ്പാ 

, നാഗം ചീങ്കണ്ണി ധാനം, വ ം ൈവഡൂയ്യൎം മുതലായ രത്നങ്ങളും െപാ
െചമ്പിരി �യം എന്ന െലാഹങ്ങളും പല ദിക്കിൽ നി വിള വരു —
൪. നിവാസികൾ
ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല നിവാസികൾ ര വിധം ഹി ക്കളും മുസല്മാന്മാരും തെന്ന
അവരുെട എണ്ണം എകെദശം. ൧൪ െകാടി അവർ മിക്കതും ഇങ്ക്ലിഷസക്കൎാരി
അധീനമായിരി � നിവാസികൾ മിക്കവാറും ബഹുകാലം മുെമ്പ പുറനാട്ടിൽ
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നി വ പൂവ്വൎവാസികെള പുറത്താക്കിയും നി ഹി ം െകാണ്ടതിനാൽ അവ 
രിൽ അ ം ഒരു െശഷി മാ െമ വന െദശങ്ങളിൽ ചിതറി വസി
രാജ്യവാ ക്കായി ം കച്ചവടം മുതലായ െതാഴിലുകൾ്ക്കായി ം ആസ്യ യുെരാപ
അെമരിക്ക ഖണ്ഡങ്ങളിൽ നി പാസൎ ികൾ അമ്മൎിന്യർ മുതലായവരും പല
െവള്ളക്കാരും ഇവിെടവ കുടിെയറി പാ ൎ മലയാള നാട്ടിൽ യഹൂദന്മാരും
കൂട ഉ —
൫. മതങ്ങളും ഭാഷകളും
ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന മദ്ധ്യെദശം തുടങ്ങി ദക്ഷിണ പഥെത്താളം പാ ൎന്ന 
വെരല്ലാവരും െവെവ്വെറ ജാതികളായി പിരിഞ്ഞിരി ഉത്തരഖണ്ഡത്തിൽ
ഉണ്ടായ മനുസംഹിതാ കാരം ആചായ്യൎരായ ാഹ്മണർ പരിപാലി ന്ന ക്ഷ 

ിയർ വ്യാപാരികളായ ൈവശ്യർ ഈ മൂ വകക്കാെര െസവി ന്ന ശൂ ർ
ഇങ്ങിെന. ൪. വണ്ണൎമു അതിൽ ാഹ്മണർ യെഫത്യർ എന്ന സം ത ഭാ 
ഷാവിെശഷണത്താൽ തിരിച്ചറിയാം വിന്ധ്യപവ്വൎതത്തി െതെക്ക ാവിഡ 
ഭാഷകൾ ഹാമ്യ ൎള്ളത് എ െതാ െശഷം ാകൃതഭാഷകൾ ഉത്തരഖണ്ഡ 
ത്തിെല ഒെരാെരാരാജ്യത്തിൽ സം തം കലങ്ങി െപായതിനാൽ പലവിധമാ 
യി ജനി — സം തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കീ ള്ള ബന്ധങ്ങൾ പലതുമു അതിൽ
പുരാണമായത് ചതുെവ്വൎദം അതിൽ അഗ്നി ആദിത്യൻ വായു അശ്വിനികൾ മുത 
ലായ െദവന്മാരും പല കീത്തൎ നങ്ങളും പൂജാചാരങ്ങളും അടങ്ങിയിരി . പി 
െന്ന ലങ്കെയാടുള്ളയുദ്ധം വണ്ണൎി ന്ന രാമായണവും പാണ്ഡവന്മാർ കുരുെക്ഷ  
ത്തിൽ പടകൂടിയത് വിവരി പറയുന്ന മഹാഭാരതവും എന്നിങ്ങിെന ര ഇതി 
ഹാസങ്ങളും എ ം തിെപ്പ ഭാഗവതം മുതലായ പുരാണങ്ങൾ കുറയ കാല 
ത്തി മുെമ്പ ഉണ്ടായി— ഈ െദശക്കാരുെട ൈദവജ്ഞാനം മുെമ്പ പലവിധം
െതക്കർ പല ഭൂതങ്ങെള െസവി ം വടക്കർ ഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും ഒെന്ന ക ി 

എല്ലാം ഒെന്ന ം ഒന്നായി ള്ള ൈദവം പലവിധ മൂത്തൎ ികളായി വിളങ്ങിയ 
െത നിശ്ചയി സൃഷ്ടിക്ക ഹ്മാവിെനയും രെക്ഷക്ക വി വിെനയും സംഹാ 
രത്തി ശിവെനയും ഒന്നാക്കി സങ്ക ി െവ ഒെരാ ക ാവസാനത്തിൽ ബഹു 
ത്വം എല്ലാം ഇല്ലാെത െപായി സൃഷ്ടിലീല പുതുതായി തുട ം എന്നിങ്ങിെന നാ 
നാവിധമായി മാണി െകാണ്ടിരു —
അ റ്റി ചില്വാനം വഷൎം ി വിെന്റമുെമ്പ െഗൗതമൻ— ബുദ്ധൻ— ശാക്യ 
മുനി എന്ന െപരുെള്ളാരു രാജപു ൻ മാഗധ െദശത്തിങ്കൽ ഉദി ജാതിെഭ 
ദം ഇല്ലാതാക്കി അഹിംസ മുതലായ ആജ്ഞകെള എല്ലാവ ൎ ം സന്മാഗ്ഗൎമാ 
ക്കി ക ി ആമാഗ്ഗൎം ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ ജയി നട െഗൗതമൻ വി വി 
െന്റ അവതാരത്തിൽ ഒ എ കീത്തൎ ിെപ്പടുകയുംെച — ഇങ്ങിെന എകെദശം
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ആയിരം സംവത്സരം നട കഴിഞ്ഞാെറ ചുരുങ്ങിയ െദശത്തിൽ മുെമ്പ പാ◌ൎ 
ത്തി ള്ള ാഹ്മണർ ബലെപ്പ കിഴെക്കാ ം െതെക്കാ ം പുറെപ്പ െബൗദ്ധ 
ന്മാെര ചില ദിക്കിൽ നി മുടി കള െശഷം മിക്കവാറും പുറത്താക്കി അ  
െതാ ഭൂെദവന്മാെര നടി വരുന്ന ാഹ്മണർ ശ കൂടാെത ഈഖണ്ഡെത്ത
അടക്കി രാജാക്കന്മാെരയും മ ം വശത്തിലാക്കി എല്ലാജാതികെളയും െഭദംവരാ 
െത തങ്ങളുെട െസവക്കാക്കി െകാണ്ടി —
ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല മുസല്മാന്മാർ മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടാക്കിയ മതം അനുസരി  
നട ആ മുഹമ്മദ് ൫൬൯. ി. അറവിെദശത്തിെല മക്കപട്ടണത്തിൽ ജനി 

വള ൎ വത്തൎ കനായി വളെര യാണം കഴി യഹൂദന്മാെരയും ിസ്ത്യാന 
െരയും അറി അവരുെട മതങ്ങളിൽ നി തനിക്ക െകാള്ളാവുന്നത് എടു
അറവി ആചാരങ്ങെളയും െച ൎ പുതിയമാഗ്ഗൎം ക ിെക്കണെമ നിശ്ചയി
ഉപെദശിപ്പാൻ തുട െമ്പാൾ ൬൨ ി. ശ ൈവരത്താൽ മക്കത്തനി മദീന
പട്ടണെത്തെക്കാടി െപാെകണ്ടിവ ചില സംവത്സരം കഴിഞ്ഞെശഷം മുഹമ്മ 
ദ് ശിഷ്യന്മാെര െച ൎ വദ്ധൎിപ്പി പല യുദ്ധം കഴി പുതിയമതം ബലാല്ക്കാ 
െരണ സിദ്ധമാക്കി നടത്തി ൬൩൨ ി. അന്തരിക്കയുംെച —
സകലെത്തയും സൃഷ്ടി ം രക്ഷി ം ഭൂമിയിൽ െച ന്ന കാരം എല്ലാ മനുഷ്യരി 
ലും ന്യായം വിധി ന്ന എകൈദവമു മനുഷ്യവംശം എല്ലാം ഈ ൈദവെത്ത
െസവിക്കണം തൻ വാചകനായ മുഹമ്മദിെന അനുസരിക്കയും െവണം സ്വ◌ൎ 
ഗ്ഗത്തിൽ മെനാഹരമായ വ ക്കെള ാപിപ്പാൻ ഇന്നിന്ന കുളിെനാ ജപധമ്മൎ 
ങ്ങെളയും കഴിെക്കണെമ ം മനുഷ്യ സംഭവിപ്പെതാെക്കയും തലയിെല എഴു 

കാരമാകെകാ ദുഃഖസെന്താഷങ്ങളും ആശാഭീതികളും നിമിത്തം മന 
സ്സിൽ ചഞ്ചലം െവണ്ടാ മത സിദ്ധിക്കായി െവ ന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ എല്ലാവരും
ൈധയ്യൎെത്താെട അള്ളാവി ം മുഹമ്മദി ം െവണ്ടി െപാരുതു മരിെക്കണെമ 

ം മ ം ആമാഗ്ഗൎത്തിെന്റ മുെഖ്യാപെദശങ്ങളാകു —

െജ്യാതിഷവിദ്യ സൂയ്യൎ സമീപ ഹങ്ങൾ നാലും

ആദിത്യെന ചു ന്ന ഹങ്ങൾ മൂ ജാതിയാകു — സൂയ്യൎസമീപമുള്ളവ— ൪—
പിെന്ന ധൂമ ഹങ്ങൾ— ൭— ഒടുക്കം ദൂരസ്ഥ ഹങ്ങൾ— ൪— ആക ൧൫ സമീപ 
സ്ഥ ഹങ്ങൾ നാലും മലയാളികൾ ം അറിയാം— അവ ബുധൻ, െവള്ളി, ഭൂമി,
െചാവ്വ, ഇവ തെന്ന—ഈ നാലു െഗാളങ്ങൾ ം വണ്ണം െവഗത ലത െമഘ  
െത മുതലായതിൽ തങ്ങളിൽ അധികമായി ള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നില്ല—
ഒന്നാമത് ബുധൻ തെന്ന— ആദിത്യൻ ഉദി ന്നതി കുറയമുമ്പിൽ കിഴ ം
അസ്തമിച്ച െശഷം പടിഞ്ഞാറും സൂയ്യൎനിൽനി അ ംദൂരമായി— സൂക്ഷി െനാ 
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ക്കിയാൽ കാണും— ബുധൻ െചറിയ ഹമായാലും അവ വ ക്കല്ലിനുള്ളെപാ 
െല കാശം ഉ സൂയ്യൎെനാടു വളെര അടു കെകാ പല ൎ ം ക കൂടാ—
എന്നി ം ലത വളെര ഉ — കുഴൽ െകാ െനാക്കിയാൽ ആ െചറുെഗാളം
ച എന്നെപാെല കറുത്ത െവളുത്ത പക്ഷങ്ങളുള്ളത് എ കാണും— ബുധൻ
സൂയ്യൎെന എ യും െവഗത്തിൽ ചു ന്നവഷൎം ൮൭�— ദിവസത്തിന്നകം തികയും
അതുെകാ സൂയ്യൎെന്റ അ റം നി െമ്പാൾ ശു പക്ഷം. ൪൩� ദിവസം കഴി 
ഞ്ഞി ഇ റം നി െമ്പാൾ കൃഷ്ണപക്ഷംതെന്ന. ച ഹണം ഉണ്ടാകുന്ന 
ത് െപാെല ബുധെന്റ കറുത്താവാവിലും ചിലെപ്പാൾ ഉണ്ടാകും— അെതങ്ങിെന
എന്നാൽ കുഴൽ െകാ െനാക്കിയാൽ ഒരു െചറിയ കറ സൂയ്യൎനിൽ െവശി 

കട വി െപാകുന്ന കാരം കാണും— ൧൮൪൫ െമയി. ൮. (൧൦൨൦— െമടം
൨൮) രാ ിയിൽ ഒരു ബുധ ഹണം ഉണ്ടായി— ഈവഷൎം ൧൮൪൮. നവ .
ഉച്ചതിരി നാലുമണി ബുധൻ സൂയ്യൎബിംബത്തിെല വടെക്ക ഭാഗത്തിൽ

െവശി — ൯. മണി പുറെപ്പ വരും— ഇങ്ങിെന ഉള്ള ബുധ ഹണങ്ങൾ
െമയി നവ � ര മാസങ്ങളിൽ അെ കാണും— ഈ ഹണത്തിൽ ല 
തയും മലകളുെട ഉയച്ചൎയും വിെശഷം— ഭൂമിയിൽ ഹിമവാൻ മലയിൽ ഉയ◌ൎ 
ന്നത് ൨൬൦൦൦ അടി ഉയരം. ബുധ മലകൾ ചിലെതാ ൫൭൦൦൦ ഒളം ഉയരും—
ബുധെന്റവിട്ടം— ൭൪൨. കാതം— സൂയ്യൎനിൽ നി ദൂരം. ൯൮ ലക്ഷം കാതം
ആകു —
െവള്ളി എ ം ശു ൻ എ ം പറയുന്ന ഹം ൨൨൪ ദിവസത്തിന്നകം സൂയ്യൎ 
െന ചുറ്റി തെന്റ സംവത്സരം തിെക — അതിെന്റ വിട്ടം. ൨൦൩൪. കാതം— സൂ 
യ്യൎനിൽനി ൧൮൪ലക്ഷം കാതം ദൂരമാകു — അതു ബുധെനെപാെല കറുത്ത
െവളുത്ത പക്ഷങ്ങളായി നട ന്നതു കാണു ഭൂമി ള്ളതിെനക്കാൾ ലത
അധികം ഉ മലകൾ് ം ഉയരം എറികാണു — ശു കറുത്തവാവുള്ള സമ 
യം ചിലെപ്പാൾ ഹണം സംഭവി — അ കാരം ൧൭൬൧ ിസ്താബ്ദത്തിൽ
൬ ജൂൻ മാസത്തിൽതെന്നഉണ്ടായി— വിലാത്തിയിലും മ ം അെനക െജ്യാതിഷ 
ക്കാർ അതുെനാക്കി അള ഭൂമി ം െവള്ളി ം സൂയ്യൎ ം തങ്ങളിൽ ഉള്ളദൂര 
ങ്ങെള നിശ്ചയിച്ചിരി — അെപ്പാൾ െവള്ളി സൂയ്യൎബിംബത്തിൽകൂടി കട  
ന്നതി അെഞ്ചാ ആെറാ മണി െനരം െവണം— ഈ ശു ഹണങ്ങൾ ജൂൻ.
ദശ ഈ ര മാസങ്ങളിൽ മാ ം സംഭവി ൧൮൭൪ദശ . ൯. ഒ കാ 
െണണ്ടി ഇരി — അെപ്പാൾ ജീവെനാടു ഇരി ന്നവർ െനാക്കിെകാള്ളെട്ട—
ഭൂമി എന് നമൂന്നാമത് ഹം ൩൬൫�. ദിവസത്തിന്നകം സൂയ്യൎെന ചുറ്റിനട 

അതിെന്റ വിട്ടം ൨൧൧൨ കാതം— സൂയ്യൎനിൽനി ദൂരം ൨൫൩ ലക്ഷം
കാതം— ഭൂമി മ ള്ള സമീപ ഹങ്ങളിൽ ധാനം ആകു — വണ്ണം െകാ  
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മാ മല്ല അതി ച ൻ എെന്നാരുപ ഹം ഉ �വക പണിക്കാരൻ ബു 
ധൻ െവള്ളി െചാവ്വ എന്നിങ്ങിെന ഉള്ള അയല്ക്കാക്കൎില്ല— മ ള്ള ഭൂമിവിെശഷ 
ങ്ങെള എങ്ങിെന പറയു — അതിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന ഭൂമിനിവാസി എ യും

സിദ്ധനായെല്ലാ— െശഷം ഹങ്ങളിലും അവ്വണ്ണം നിവാസികളുെണ്ടാ ഞങ്ങ 
െളെപാെല ദു ൎ ദ്ധികളും ഷ്ടാെവ വിചാരിക്കാത്ത തന്നിഷ്ടക്കാരുമാകു െവാ
എ ആക്കൎ അറിയാം—
െചാെവ്വക്ക് സൂയ്യൎനിൽനി ൩൮൭ലക്ഷം കാതം ദൂരമാകയാൽ ശീതം വജ്ജൎ ി 
െക്കണ്ടതിെന്നാ െമഘ െത വളെര കിട്ടിഇരി –അതുെകാ ചുവന്നമുഖം
കാ –അംഗാരകൻ എന്ന െപരും ലഭിച്ചിരി സൂയ്യൎെന ചുറ്റി സഞ്ചരിെക്ക 
ണ്ടതി െചാെവ്വ ൬൮൬ ദിവസംെവണം–അതിെന്റ വിസ്താരം ഭൂമിയിലും ൈവ 
ള്ളിയിലും കുറഞ്ഞതു ബുധനിൽ കയറിയതു– അതിെന്റവിട്ടം ൧൨൨൫. കാതം
ആകു –ഇങ്ങിെന സൂയ്യൎ സമീപസ്ഥ ഹങ്ങൾ നാലിെന്റ അവസ്ഥ ആകു —

െകരളപഴമ

൮. ക ാൽ െകാച്ചിക്ക വന്ന കാരം
െകാഴിെക്കാടു വി െപായെശഷം. ൧൫൦൦ ദശ .൨൪. പറങ്കികൾ െകാച്ചിയിൽ
എത്തി ന രംഇ – കപ്പിത്താൻ മുെമ്പഒരു െകാച്ചിക്കപ്പൽ െവടിെവ പിടിച്ചതു
െകാ െവള്ളക്കാെര ഇറക്കവാൻ കുറയശങ്കി മിഖെയൽ എന്ന െയാഗിെയ
വിളി – ആയവൻ െകാഴിെക്കാ തെന്ന തീത്ഥൎ യാ യിൽ എത്തിയെപ്പാൾ
പാതിരികെള ക െപാ ൎ ഗാെല കാെണണം എന്നെപക്ഷിച്ചെപ്പാൾ
സ്നാനം െചയ്യാെതക െപാ ൎ ഗാലിൽ െപായികൂടാ എ െക സ്നാനം എ
െതാപ്പിഇ കപ്പലിൽ പാത്തൎ ിരു –കപ്പിത്താൻ നിെയാഗിച്ച കാരം മിക 
െയൽ കെരക്കിറങ്ങി ഉണ്ണിരാമെകായിൽ തിരുമു ാടു എന്ന െകാച്ചിരാജാെവ
െച ക െകാഴിെക്കാട്ടിെല വത്തൎ മാനം അറിയി ഇവിെട.൪.കപ്പൽചര
കയ വാൻ സമ്മതി െമാ എ െചാദി –ആയതി രാജാവ് സെന്താഷ 
െത്താെട അനുവാദം െകാടു . ഈ വന്നവരുെട വീയ്യൎം എല്ലാം ഞങ്ങളും
െകട്ടിരി – അവരുെട ഉണ്ടകൾ ഒ താമൂതിരിയുെട െകായിലക തട്ടി
ഒരു നായെര െകാ രാജാവിൻ കാല്ക്കൽ വീണതിനാൽ രാജാവ് താൻ ബദ്ധ 
െപ്പ അരമനെയ വിട്ട . കുെറയദൂെര െപായിരി എ ം മ ം െചാല്ലി
പറങ്കികളുെട ശൂരതെയ തി – അതിെന്റ കാരണം അ െപരിമ്പട സ്വരൂ 
പം താമൂതിരിയുെട െമൽെക്കായ്മക്കടങ്ങി പാ ൎ അതുെകാ െകാച്ചിയിൽ
കച്ചവടം ഒടുങ്ങിെപായി മുളകു മുതലായത് വി ാൻ െകാഴിെക്കാട്ടയെക്കണം
എന്ന ക ന ഉ കപ്പെലാട്ടം ഇനി ന ാണികൾക്കല്ല െചാനക മാപ്പി 
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ള്ളമാെക്കൎ െച നടക്കാവു െകാച്ചിത്ത രാൻ വൃദ്ധനാകയാൽ മുനിവൃത്തി
ആ യി മതിലക പാ ൎ മരിെക്കണം പുതിയവെന്റ അഭിെഷകത്തി
താമൂതിരിയുെട ക ന ആവശ്യം താമൂതിരി നാടു വലംെവ െമ്പാൾ െകാ 
ച്ചിയിൽ െച െപരിമ്പടപ്പിെല നായന്മാെര ക നിരൂപി പെട കൂട്ടി
െകാ െപാകും തിരുമനസ്സിൽ െതാന്നിയാൽ ത രാെന മാ കയും െച ം–
ഈവെകക്ക നീക്കം വരു വാൻ ഇതുതെന്ന സമയം എ െവ െപരിമ്പട
പറങ്കികെളാടു മമത പറയി അവെര ആസ്ഥാന മണ്ഡപത്തിൽ വരുത്തി വ്യം
ഒ ം ഇല്ലായ്കയാൽ അവർ കാ െവ പവിഴം െവള്ളി സാധനങ്ങൾ മുതലായത് 
വളെര തി സെന്താഷി വാങ്ങി നിങ്ങൾ ഹിതമായാൽ െകാച്ചിയിൽ
നിത്യം പാ ൎ കച്ചവടം െച െപാരാം എ പറ ചര കെള വരുത്തി
വളെര ഉത്സാഹിക്കയാൽ അവിെടയും െകാടുങ്ങലൂരിലും ൨൦.ദിവസത്തിന്നകം
കപ്പലുകൾ പിടിപ്പതു കയറ്റി കീത്തൎ ിരി —
൯. ൨ ന ാണികെളാടു കൂടക െപാ ൎഗലിൽ െപായ കാരം
െകാടുങ്ങലൂരിൽതെന്ന പാ ൎെമ്പാൾ െയാെസഫമത്ഥായി ഇങ്ങിെന. ൨ന ാ 
ണികൾ വ കപ്പിത്താെന ക ഞങ്ങൾ തെന്ന ീസ്തവിശ്വാസികൾ
നിങ്ങളുെട കപ്പലിൽ കയറി യുെരാപ െരാമ മുതലായ െദശങ്ങെള ക ഒ◌ൎ 
െ മിൽ (യരുശെലമിൽ) യാ യാവാൻ മന െണ്ട പറ – കപ്പിത്താൻ
വിവരം െചാദിച്ചെപ്പാൾ അവർ തങ്ങളുെട പഴമ എല്ലാം പറ െതാമാ ീഹാ
ഈ രാജ്യത്തിൽ വ പള്ളികെള ഉണ്ടാക്കി ഇരി എ െകട്ടിരി –
പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക ബിംബം ഇല്ല െശഉ – ഇെപ്പാൾ നമു െമ ാന്മാ 
െര അയ ന്നത് സുറിയയിൽ കെഥാലിെക്കാസ്സ തെന്ന–പട്ടക്കാ ൎ കുടുമതെന്ന
പട്ടം ആകു – കുട്ടികെള സ്നാനം െച ന്നതി – ൪൦ ആം നാൾ െവണം മരി 
ച്ചാൽ എട്ടാം ദിവസത്തിൽ പുലനീ ം െനാ വളെരഉ – ഒന്നാം ജൂലായിൽ
െതാമാവിൻ ഉത്സവം ധാനം–െവദപുസ്തകങ്ങളുംവ്യാഖ്യാനങ്ങളുംവളെരഉ –
ഞങ്ങളുെടവിദ്വാന്മാർഅതുെനാക്കി കുട്ടികെളയുംപഠിപ്പി –
ഈെകാടുങ്ങലൂരിൽതെന്നഞങ്ങൾപ കുടിെയറിഇരി –യഹൂദരും
മി പാസൎ ി അറവി മുതലായ കച്ചവടക്കാരും ഉ ഞങ്ങൾ ം കച്ചവടം
തെന്ന വൃത്തി ആകുന്നതു അതി െകാടുങ്ങലൂർ രാജാവി കപ്പം െകാടു –
എന്നിങ്ങിെന ഉള്ള പുതുമകൾ എല്ലാം െകട്ടാെറ ക ാൽ സെന്താഷി അവെര
കൂട്ടിെകാ െപാവാൻ നിശ്ചയിക്കയും െച —
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