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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൬ാം ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൮. മാച്ചൎ

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)
െതെക്കആസ്യ -൧. ഭാരത ഖണ്ഡം

൬. ചരി സംെക്ഷപം ഹി ശാ ങ്ങളിൽ രാജ്യ ചരി ം ഒ ം ശുദ്ധമായി
കാണായ്ക െകാ ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല പൂവ്വൎ രാജ്യ വ്യവസ്ഥെയ നിശ്ചയമായി
അറിവാൻ പാടില്ല ചതുെവ്വൎദത്തിലും മനു തിയിലും രാമായണം മുതലായ
ശാ ങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പ ഭാരത ഖണ്ഡത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളുണ്ടായ

കാരവും രാജാക്കന്മാർ നിത്യം തമ്മിൽ കലഹി യുദ്ധംെചയ്ത കാരവുെമ
കാണു —
യവന രാജാവായ അലക്ഷന്തർ ൈസന്യങ്ങെളാടും കൂട യുെരാപയിൽ നി
പുറെപ്പ പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യയിെല പാസൎ ്യ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി ൩൨൭– ി–മു.
സി നദിെയ കട ഭാരത ഖണ്ഡത്തിലും ചില രാജ്യങ്ങെള സ്വാധീനമാക്കി
ഒെരാെരാ പുതു വ്യവസ്ഥകെളയും ക ി പല പട്ടണങ്ങെളയും പണിയി
ൈസന്യങ്ങളുെട മത്സരം നിമിത്തം പടിഞ്ഞാെറാ മടങ്ങിെപ്പാകയും െച —
ചില വഷൎം കഴി അലക്ഷന്തർ മരിച്ചെശഷം താനുണ്ടാക്കിയ രാജ്യം നാല
അംശങ്ങളായി ഖണ്ഡി െപായി കിഴെക്കഅംശത്തിൽ വാഴുന്ന സൈലക്കസ്വ 
രൂപത്തിൽ ഒരുവൻ ഭാരത ഖണ്ഡെത്താളം വ സി ശത നദികെള കട
ച ഗുപ്ത രാജാെവാടു െപാരുതു സന്ധി ബാന്ധവം െകട്ടി മടങ്ങിെപാകയും
െച അനന്തരം പാത്ഥൎ രാജാക്കന്മാർ ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല യവനാധികാരം
മുടി കള ൧൩൬ ി. മു. വടെക്ക ആസ്യയിൽ നി വന്ന ശകന്മാർ
അതി മി െവാളം വാണുെകാണ്ടിരു ആ ശകന്മാരുെട അവസ്ഥ ഇതുവ 
െരയും െതളി വന്നില്ല അവർ എകെദശം ൫൦ സംവത്സരം പഞ്ചനദത്തിൽ
ബഹു രന്മാരായി വാണതിെന്റ െശഷം വി മാദിത്യ രാജാവു അവെര ജയി
രാജ്യത്തിൽ നി പുറത്താക്കി കള അവെന്റ മരണം മുതൽ എകെദശം
൧൦൦൦ ി.അബ്ദെത്താളം ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെന്റചരി ം സൂക്ഷ്മമായി അറിവാൻ
പാടില്ല ൬൬൪ ി. അബ്ദം മുസല്മാന്മാർ പടിഞ്ഞാറ നി വ സി െവ
കട മല്ല സ്ഥാൻെദശം പിടിച്ചടക്കി എ ം ൭൫൦ ി. അ. ഹി ജാതികൾ
മത്സരി അവെര നാട്ടിൽനി ആട്ടികള ൧൦൦൦ ി. അബ്ദെത്താളം
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ഹി രാജാക്കന്മാെര അനുസരി പാ ൎ എ െമ അറിയു —
എകെദശം ൧൦൦൧ ി. അ. െചാെല്കാണ്ട ഘജിനിസുല്താനായ മ ദ് ഭാരത
ഖണ്ഡം പിടിച്ചട വാൻ നിശ്ചയി സന്നാഹങ്ങെളാടും കൂട പുറെപ്പ ൧൨ വട്ടം
സി നദിെയ കട പടിഞ്ഞാെറ രാജ്യങ്ങെള അതി മി ൈകക്കലാക്കി
നാടുകെളയും െക്ഷ ങ്ങെളയും െകാള്ളയി ബിംബങ്ങെള തക ൎ ഡില്ലി
നഗരവും പിടി അസംഖ്യം ്യവ്യ രത്നങ്ങെളയും എടു ഘജിനിയിെലക്ക
െകാ െപാകയും െച അ മുതൽ മുസല്മാൻ രാജാക്കന്മാർ ഒെരാെരാ
സമയം ഹി െദശത്തിൽ വ പല യുദ്ധം കഴി അവരിൽ ക ദ്ദീൻ എെന്നാ 
രുവൻ ൧൧൯൩ ി. അ. ഡില്ലി നഗരം പിടി ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല വടക്ക
പടിഞ്ഞാെറ െദശങ്ങെള വശത്താക്കി മഹാപട്ടാണി രാജ്യം സ്ഥാപിക്കയും
െച — അനന്തരം പട്ടാണി രാജാക്കന്മാർ വാഴും കാലം ൧൨൨൧ ി. അ.
ജങ്കസ് ഖാനും ൧൩൯൮ ി. അ. തിമുെല്ലൎ ം എന്ന മുഹിള രാജാക്കന്മാർ
ഇരുവരും തത്തയ്യൎ െദശത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒെരാെരാ രയുദ്ധങ്ങെള നടത്തി
പട്ടാണികെളയും ഹി ക്കെളയും അത്യന്തം പീഡിപ്പി ൧൫൨൫ ി. അ.
തിമുറിെന്റ െപൗ നായ ബാബർ ഇ ഹിം െലാദി എന്ന പട്ടാണി രാജാെവ
ജയി ഒെരാെരാ െദശങ്ങെള പിടിച്ചടക്കി ഒന്നാം മുഹിള രാജാവായി വാഴുകയും
െച — അെപ്പാൾ രാജ്യം എ ം വദ്ധൎി ബാബരിെന്റ അനന്തരവന്മാർ മദ്ധ്യ
ഖണ്ഡത്തിെല െദശങ്ങൾ മിക്കതും വശത്താക്കിയ െശഷം അഗ്ബർ പാദിശാഃ
മഹാരാജ്യെത്ത ലാെഹാർ—മല്ലസ്ഥാൻ— അജിമീഡം— ഡില്ലി— ആഗരാ—
അള്ളഹാബാദ്— െബഹാർ— അെയാദ്ധ്യ— ബങ്കാളം— മാളവം— ഗൂജ്ജൎ രം
എന്ന ൧൧ അംശങ്ങളാക്കി ഖണ്ഡി ഒെരാെരാ നവാെബ നിശ്ചയി വാണു
സി നദിയുെട പറിഞ്ഞാെറ വക്ക ള്ള നാടുകെളയും ഖെണ്ഡശ്— വിരാടം—
അെഹ്മദ് നഗരം എന്ന ദക്ഷിണ ഖണ്ഡത്തിെല െദശങ്ങെളയും സ്വാധീനമാക്കി
മഹാരാജ്യെത്താടു െചത്തൎ തുമല്ലാെത മുസല്മാനന്മാർ ദക്ഷിണ ഖണ്ഡത്തിൽ
ഒെരാെരാ െചറുരാജ്യങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി മിക്കവാറും ഡില്ലി പാദിശാെഹ
അനുസരി നടക്കയും െച അഗ്ബരിെന്റ െപൗ നായ ആരങ്ങ്െജബ്
വാഴുംകാലം ൧൬൫൮ – ൧൭൦൭ ി. അ. മുഹിളരാജ്യ വിസ്താരവും മഹത്വവും
അ ത്തിൽ എത്തി ആ ൈകസരിെന്റ അനന്തരവന്മാർ നിസ്സാരന്മാരാകെകാ
പാസൎ ിരാജാവായ നദീർശാഃ ൧൭൩൮. ി. അ. രാജ്യം അതി മിച്ചതുമല്ലാെത
ഒെരാ അംശത്തിെല നവാബുകളും മത്സരി തങ്ങൾ്ക്കായി വാ കെള സ്വരൂ 
പിച്ചതിനാൽ മഹാരാജ്യം മത്താെല ക്ഷയി ഡില്ലി പട്ടണവും അതിെന്റ
ചു മുള്ള െചറിയ െദശവും മാ െമ തിമുർവംശ്യന്മാക്കൎ െശഷി —
ഭാരത ഖണ്ഡം ആ മി പല വാ കെള സമ്പാദിച്ച െവള്ളക്കാരിൽ ഒന്നാമത്ത 
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വർ െപാ ൎ ഗീസർ തെന്ന ൧൪൯൭ ി. അ. ഗാമ കപ്പിത്താൻ െകപ് വഴിയയി
കപ്പെലാടി ഹി െദശം ക െകാഴിെകാട്ട എത്തിയ സമയം മുതൽ വഷൎം
െതാറും ആ വഴിയായി കപ്പലുകെള അയ മുളക മുതലായചര കെള വളെര
വാങ്ങി മുസല്മാന്മാരുെട കപ്പെലാട്ടെത്ത മുടി കള മലയാള ത ാക്കന്മാരു 
െട കാലത്തിൽ അൈല്മത— അ ക്കക്കൎ മുതലായ ശൂരന്മാെര അയ െഗാവ—
െകാച്ചി മുതലായ െകാട്ടകെളയും െദശങ്ങെളയും പിടിച്ചടക്കി സൂരട്ടി പട്ടണം
മുതൽ ബങ്കാള െദശെത്താളം എെപ്പെപ്പൎട്ട കരയിലും പട്ടണങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങ 
ളിലും പാണ്ടിശാലകളിലും വ കച്ചവടത്തിെന്റ ആധിക്യവും അനന്തലാഭങ്ങളും
അനുഭവി വാഴുകയും െച അനന്തരം െഹാല്ലന്തകാർ പുതിയകപ്പൽ വഴിയാ 
യി ഹി െദശത്തിൽ എത്തി യുദ്ധം കഴി െപാ ൎ ഗീസെര ജയി ഒെരാ
നാട്ടിൽനി ം െകാട്ടയിൽനി ം പുറത്താക്കി കെച്ചാടം നടത്തിയതെകാ
െപാ ൎ ഗീസക്കൎ െഗാവ പട്ടണവും നാടും ഒഴിെക മുെമ്പത്ത വാ കൾ എല്ലാം
നഷ്ടമായിെപ്പായി എങ്കിലും െഹാല്ലന്ത കാ ൎ ം ഹി െദശത്തിൽ ഒരു
സ്ഥിരവാ ഉണ്ടായില്ല ഇങ്ക്ലിഷ്കാരും ഞ്ചിക്കാരും വ അവരുെട മാഹാത്മ്യം
െഞരുക്കികള അനന്തരം ആ ര വകക്കാക്കൎ ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെന്റ
ലബ്ധിക്കായി അെനക യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായെപ്പാൾ ഇങ്ക്ലിഷ്ക്കാർ ബങ്കാളെത്ത
ജയിച്ചടക്കി— ൧൭൪൫ാമതിൽ— ൈഹദരാലി ഠി സുല്താൻ എന്ന മയിസുര
രാജാക്കന്മാർ ഇരുവരും ഞ്ചിക്കാരുെട തുണ ാപി ഇഷ്ക്കാെര പുറത്താ  
വാൻ അത്യന്തം ശൂരതകാട്ടി അദ്ധ്വാനം കഴി എങ്കിലും െതാ തങ്ങളുെട
രാജ്യവും ീരംഗപട്ടണം എന്ന രാജാധാനിയും ഇങ്ക്ലിഷ്ക്കാരുെട ൈകക്കലായി
വരികയും െച ൧൮൦൦ാമതിൽ–അ മുതൽ യുെരാപ രാജാക്കന്മാർ ആരും
ഈ ഖണ്ഡത്തിെല ഇങ്ക്ലീഷ്ക്കാരുെട ആധിക്യം കുെറ െവപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല
ഹി രാജാക്കന്മാർ പല ദിക്കിൽ നി മത്സരി ൈസന്യങ്ങെളകൂട്ടി യുദ്ധംെച 
െയ്തങ്കിലും മത്താെല എല്ലാവരും അധീനന്മാരായി അനുസരിെക്കണ്ടി വ
മയ്യഴി പുതുെശ്ശരി െഗാവ മുതലായ െദശങ്ങളിെല ഞ്ചി െപാ ൎ ഗീസവാ കൾ
അല്ലാെത ഹി െദശം മുഴുവനും ഇങ്ക്ലീഷ്കാരുെട ശാസനെയ അനുസരി കുമ്പ 
ഞ്ഞിസക്കൎാരുെട അധികാരത്തിൽ ഉൾെപ നട വരു —
൭ാ. ഭാരതഖണ്ഡ വിഭാഗം
ഭാരത ഖണ്ഡം ഉയരവും ആഴവും െകാ ഉത്തര മദ്ധ്യ ദക്ഷിണ െദശ സ്വരൂ 
െപണ൩ വലിയ ഖണ്ഡങ്ങളായി െഭദി കിട എ മുെമ്പ പറ വെല്ലാ
ഉത്തര ഖണ്ഡമാകുന്ന ഹിമാലയ െദശത്തിെന്റ വിസ്താരം൧൫൦൦൦ ചതുര
െയാജന സി നദി ഒഴുകുന്ന താണ നാടും ൈസന്ധവ മരുഭൂമിയും കഛ്ശി
എന്ന ചളിനാടും ഗംഗാ ഹ്മപു ാ നദികൾ ഒഴുകുന്ന കുഴിനാടും മ ം മദ്ധ്യ

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം മാസിക- 1848 മാച്ചൎ 7

ഖണ്ഡത്തിലടങ്ങി ഇരി അതിെന്റ വിസ്താരം൩൩൭൫൦ ചതുര െയാജന
ചമ്മൎവതി നമ്മൎദാ മുതലായ നദികളുെട ഉറവു ഭൂമികളിൽനി കന്യാകുമാരി 
െയാളം പര കിട ന്ന ദക്ഷിണ ഖണ്ഡത്തിെന്റയും അതി സമീപി ള്ള
ലങ്കാദ്വീപിെന്റയും വിസ്താരം ൩൨൫൦൦ ചതുര െയാജന� മൂ ഖണ്ഡങ്ങളുെട
അവസ്ഥ അറിവാന്തക്കവണ്ണം ഒെരാ െവെവ്വെറ വിവരി പറയുന്നത് അത്യാ 
വശ്യം തെന്ന

െകരളപഴമ

൧൦, െനാവ കപ്പിത്താൻ െകാഴിെക്കാ ം െകാച്ചിയിലും വ്യാപരിച്ചതു– ക ാൽ*
കണ്ണനൂരിൽ ചര കെരറ്റി െപാ ൎ ഗലിൽ എത്തി ൨ മാസം കഴി* അവൻ കൂട്ടി 
െകാ െപായ ര ന ാണികളിൽ ഒരുവൻ ലിസ്െബാൻ നഗരത്തിൽ െവ
മരി – മെറ്റവൻ യുെരാപയിൽ പാ ൎ പല ദിക്കിലും സഞ്ചരി െരാമപുരിെയ 
യും ക ഹി വത്തൎ മാനങ്ങെള അറിയിപ്പാൻ ഒരു െചറിയ പുസ്തകം തീ ൎ
അതിൽ പറഞ്ഞ വിെശഷങ്ങളിൽ ഒന്നിതു—
പ മഹാ ചീനത്തിൽനി കപ്പൽ മലയാളത്തിൽ നിത്യം വരുവാറു
അെപ്പാൾ ചീഞ്ഞാെറ െനാവ കപ്പിത്താൻ ൪ കപ്പെലാടും കൂട കണ്ണനൂരിൽ
എത്തിയെപ്പാൾ െകായപ്പക്കി ഒളിപ്പിച്ച ഒരു പറങ്കി െകാഴിെക്കാ നി വ
വ ത പറഞ്ഞാെറ– െനാവ ഉടെന െതെക്കാ ഒടിെകാഴിെക്കാട്ടിൽ കണ്ട
കപ്പൽ െവടിെവ തക ൎ െപരിമ്പടെപ്പ കാണുകയും െച – ക ാൽ എെന്റ
നായന്മാെര ക ന കൂടാെത കൂട്ടിെകാ െപായതു നന്നല്ല എ ത രാൻ ശാ 
സി പറഞ്ഞി ം െപാ ൎ ഗാലിൽ വാടാത്ത െസ്നഹം കാണി – മാപ്പിള്ളമാർ
ആ ൭പറങ്കികൾ പാ ൎന്ന വീട്ടിൽ തീ െകാടുത്തെപ്പാൾ രാജാവ ഇവർ െകാ 
യിലകത്ത കിട ഉറെങ്ങണം പകൽ കാല നായന്മാർ ചങ്ങാതം നടെക്ക 
ണം എ ക ി അതിഥി സല്ക്കാരം നെന്ന െച – െനാെവക്ക പണംെപാരായ്ക
െകാ ം വിലാത്തി ചര കൾ മാപ്പിള്ളമാർ ആരും െമടിക്കായ്കെകാ ം െകാ 
ലത്തിരി മുളകി ൈകെയ കപ്പൽ നിെറ ൩പറങ്കികെള കണ്ണനൂർ കച്ചവട 
ത്തിന്നായി പാപ്പൎിക്കയുംെച – ഈ സഹായത്താൽ െനാവപണി എല്ലാം െവഗം
തീ ൎ െകാഴിെക്കാ കപ്പലുമായി അ ം പടെവട്ടി െപാ ൎ ഗാലിെലക്ക് മട 
ങ്ങിെപാകയും െച –വഴിയിൽെവ അവർ െഹെലനദ്വീപു ക െവള്ളം കയ 
റ്റി െശഷം ഹി കപ്പല്ക്കാരും അ മുതൽ യാ യിൽ ആശ്വസിെക്കണ്ടതി ആ
ദ്വീപിൽ തെന്ന ഇറങ്ങിെകാ ന്ന മയ്യൎാദയുണ്ടായി–
൧൧. ഗാമരണ്ടാമത് മലയാളത്തിൽ വന്ന കാരം
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ഈ വത്തൎ മാനങ്ങെള എല്ലാം മാനുെവൽ രാജാവും മ ികളും വിചാരി െകാ 
ഴിെക്കാ രാജാെവ ശിക്ഷിെക്കണം കപ്പൽ ചിലതി ം യാ യാൽ െചതം
വെന്നങ്കിലും ഇ ാമി കടൽ വാ ഇരിക്കരുത് സത്യെവദം നടെത്തണം മുളകു
എല്ലാം ഇവിെടനി വിറ്റാൽ ലാഭം അത്യന്തം വദ്ധൎി ം എ െവ ഗാമ കപ്പി 
ത്താ ൨൦ കപ്പലും ഹി സമു പതി എന്ന സ്ഥാനവും െകാടു (൧൫൦൨) മല 
യാളത്തിെലക്കനിനത്തിൽ ഉള്ള തരിസാസഭക്കാർ പ തുത്ഥാനാഗം �യം ക രി
മുതലായത് െകാ വ ഇവി െടഇറക്കി വ്യാപാരം െച ം എങ്കിലും താമൂതിരി
െചാനക മാപ്പിള്ളമാെര ആ യി അവക്കൎ അ ിയം കാട്ടിയെപ്പാൾ അവർ
ന രം എടു െപായി കുറയകാലം കഴിഞ്ഞാെറ പിെന്നയും സന്നാഹങ്ങെളാടു 
കൂടവ െകാഴിെക്കാട്ടിൽ വളെര നാശം െച – അ മുതൽ അവർ ഇെങ്ങാ
മടങ്ങി വന്നില്ല െചാഴമണ്ഡല മയിലാ രിെയാളം ചീനക്കപ്പൽ ഒടുെക ഉ –
െയാഗി വിടുകയും െച – അവൻ എഴിമലക്ക സമീപിച്ചാെറ കപ്പൽ എല്ലാം
തമ്മിൽ കാണുെന്നടെത്താളം അകെല ഓടി വലെകാെണ്ടന്ന െപാെല കണ്ണ 
നൂർ പടകുകെള വി െകാഴിെക്കാട്ടിൽ നി ള്ളവ പിടിപ്പാൻ ക ി – അ ം
കുറയ ഓടിയാെറ മക്ക നി വരുന്ന വലിയ കപ്പൽ ക – അതിൽ ൩൦൦
ചില്വാനം ഹജ്ജികൾ ഉ . ആയവർ ആവതില്ല എ കണ്ടെപ്പാൾ ജീവര 
െക്ഷ െവണ്ടി െപാ ം കപ്പലും മ ം പറ െകാടു – എ തു െകട്ടാെറയും
ഗാമ െപാരാ എ ക ിച്ചെപ്പാൾ എല്ലാ മാപ്പിള്ളമാരിലും ധനം എറിയ െജാവാർ 
പക്കി ഞാൻമി സുൽത്താൻ െകാഴിെക്കാ അയച്ച ദൂതനാകു . ഇെപ്പാൾ
ക്ഷമിച്ചാൽ ഞാൻ ൨൦ ദിവസത്തിന്നകം ൨൦ കപ്പൽ െകാ ന്ന ചരക്ക എല്ലാം
വരുത്തി കുറവു കൂടാെത കയറ്റിെക്കാടുക്കാം താമൂതിരിെയാടു ഇണക്കവും വരു 
ത്താം എ െചാന്നതും വ്യത്ഥൎ മായി– ഗാമ കപ്പലിലുള്ള െപാ ം ആയുധങ്ങളും
ചുക്കാനും എടു പിെന്ന െനച്ചൎ കാരം ൨൦ മാപ്പിള്ളകുട്ടികെള ലിസ്െബാൻപ 
ള്ളിയിൽ സന്യാസികളാക്കി വളെത്തൎ ണ്ടതി െതരിെഞ്ഞടു ഹജ്ജികെള
കപ്പലിെന്റ ഉള്ളിൽ അെട തീെക്കാടുക്കയും െച – ാണഭയത്താൽ അവർ
പിെന്നയും കയറി വ കപ്പലിെന്റ അടിയിലുള്ള ക കെള എറി തടു ം
െകാ തീ െകടുത്തെപ്പാൾ ീകൾ കര നിലവിളി െപാ ം രത്നങ്ങ 
ളും കുഞ്ഞി ട്ടികെളയും െപാന്തി കാട്ടി ക്ഷമ അെപക്ഷിച്ചതു ര സമു പതി
െചവിെക്കാണ്ടില്ല– ഇരുട്ടായാെറ െപാ ൎ ഗൽ കപ്പലുകൾ ൨൦ ഉം ആ ഹജ്ജിക്ക 
പ്പെല വള െകാ രാ ി മുഴുവനും അള്ള മുഹമ്മത എന്ന വിളിെക െകാ
കപ്പല്ക്കാർ പലരും കരുണ കാെട്ടണം എ വിചാരി ം െകാണ്ടിരു – െവളു  
െമ്പാൾ (൧൫൦൨ അക്ത. ൩തിങ്ക)പട തുടങ്ങി ൩ രാവും പകലും വിടാെത നട –
ഒടുവിൽ തീ െകാളുത്തിയാെറ െശഷി ള്ളവർ ചാടി നീന്തി െതാണികെള ആ  
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മി ഒരുത്തനും െതറ്റാെത െപാരുതു മരിക്കയും െച –
ഈ അസുര കമ്മൎം െകട്ടാെറ മലയാളികൾ പറങ്കി നാമവും ിസ്ത െവദെത്ത 
യും ഒരുെപാെല നിരസി പെകപ്പാൻ തുടങ്ങി– എങ്കിലും ഭയം ഏെറ വദ്ധൎി –
െകാലത്തിരി ഗാമെയാടു സംഭാഷണം െചയ്വാൻ ൪൦൦ നായന്മാെരാടുകൂട കട  
റ വ ഗാമ ഞാൻ െകാഴിെക്കാ പകവീളുമുെമ്പ കരക്കിറ കയില്ല എ  
പറഞ്ഞാെറ രാജാവ ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കി വിതാനിപ്പി സമു പതിക്ക ൈക
െകാടു (൧൯ അക്ത.) അവൻ ലിസ്െബാനിൽനി മടങ്ങി വന്ന കണ്ണനൂർ
ദൂതെന വിളി രാജാവി മടക്കിെകാടു കച്ചവടകായ്യൎവും വിലയും എല്ലാം
ക്ഷണത്തിൽ തീ ൎ പറെയണം എ െചാദി – െകാലത്തിരി താമസം വിചാ 
രിച്ചാെറ ഗാമ ദ്ധി വായിഷ്ഠാനം തുടങ്ങി ഇവിടെത്ത മാപ്പിള്ളമാർ ചതിച്ചാൽ
ഞാൻ നിങ്ങെളാടു െചാദി ം എ ം മ ം പറ വി പിരി – രാജാവ് വള 
െര വിഷാദിച്ചാെറ കണ്ണനൂരിലുള്ള പറങ്കികൾ ആശ്വാസം പറ എ സങ്കടം
വന്നാലും ഞാൻ െപാ ൎ ഗാൽ രാജാവി എഴുതിഅറിയി ം എ ം ഒരു െല 
ഖനത്തിൽ ഗാമെയ ഉണത്തൎ ിപ്പാൻ ബുദ്ധി പറ അ കാരം െചയ്താെറ ഗാമ
െകാപെത്ത അ ം മെറ െതെക്കാ ഓടുകയും െച –
൧൨. ഗാമെകാഴിെക്കാ തൂക്കിൽ പക വീട്ടിയതു–
െചാമ്പാലിലും പന്തലായിനിയിലും ൨െതാണിക്കാരും താമൂതിരി എഴുതിച്ച ൨
ക കെളയും െകാ വ ഗാമയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തെശഷം അവൻ മാപ്പിള്ള 
മാർ ഇരുവെരയും തൂക്കിെകാല്ലി ഓടി െകാഴിെക്കാ തൂക്കിൽ ന രം ഇടുകയും
െച (അക്ത. ൨൯). അനന്തരം ഒരു െതാണി കരയിൽ നി വ – അതിൽ ഒരു
പാതിരി ഉെണ്ട െതാന്നി– അടുത്തെപ്പാൾ മാപ്പിള്ള എ ക – അവൻ ഭയം
െഹതുവായി മുെമ്പ കലഹത്തിൽ പ െപായ പാതിരിയുെട െവഷം ധരിച്ചി
അടു വരുവാൻ ക ന െചാദിച്ചാെറ– താമൂതിരിക്ക മമതതെന്ന െവണം അ
െകാ െപായ പറങ്കികൾക്ക െവ െവാളം പകരം െച വ വെല്ലാ ഇനി കച്ച 
വടത്തി യാെതാരു തടുത്തവും വരികയില്ല പ കഴിഞ്ഞതും പടയിൽ പട്ടതും
എെണ്ണണ്ടാ എ ം മ ം പറഞ്ഞാെറ– ഗാമ മമെതക്ക ഒരു വഴിെയ ഉ മുസ 
ല്മാനെര െകാഴിെക്കാ നി ആട്ടിക്കളെയണം എന്നെ – ആയതു െകട്ടാെറ
താമൂതിരി ന െട പൂവ്വൎന്മാർ വളെര മാനി െപാന്നവരും ന െട പടകൾക്ക
നിത്യം പണം െകാടു വരുന്നവരുമാകയാൽ ൫൦൦൦കുടി കച്ചവടക്കാെര െവറു 
െത ആട്ടിയാൽ വലിയ അപമാനെമെല്ലാ ഇതല്ലാെത ഞാൻ എെന്തങ്കിലും െച 
യ്യാം എ ത്തരം പറയി ഗാമയുെട െകാപെത്ത ശമിപ്പിപ്പാൻ യത്നം കഴിക്ക 
യും െച – അ കാരം മൂ ദിവസംെകാ ഒല വ െപാവാറായെശഷം ഗാമ
െ ാധപരവശനായി ൫൦ ചില്വാനം മീൻപിടിക്കാെര െതാണികെളാടു കൂട പിടി 
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പ്പി വരുത്തി അടപ്പി ആ ദൂതെന ഒരു മണൽ കുപ്പിെയ കാണി നാള ന ച്ച
ആകുെമ്പാൾ ഈ കഥ തീ ൎ അതി മുെമ്പ താമൂതിരി കവ ൎ െപായതി
മതിയായ െപാന്നയച്ചാൽ ക്ഷമിക്കാം െവഗം െപാ എ ക ി കപ്പൽ എല്ലാം
രാ ിയിൽ കരക്ക അടുപ്പിക്കയും െച – നാ കാർ രാ ി മുഴുവനും പണിെപ്പ കി 
ള ര മൂ ഇരി െതാ കെള വരു കയും െച – ഉച്ചയായാെറ ഗാമ ഒരു
െവടി െവ ആ മീൻപിടിക്കാെര കപ്പലുകളിൽ തൂക്കി – കരയിലുള്ളവർ ഓടി
വ മുറവിളി തുടങ്ങിയെപ്പാൾ ഗാമ ആശവങ്ങളുെട ക ം കാലും അറു ഒരു
കത്തിൽ ഇതു ഗാമ താമൂതിരി െവ ന്ന തിരുമുങ്കാ ചതിെകാ ഉപകാരം
ഉണ്ടാകയില്ല ഒന്നി നൂറു െചാദി ന്നത് െപാ ൎ ഗാൽ ധമ്മൎം തെന്ന ഇനി
ഞങ്ങൾ െചലവാെക്ക ന്ന മരുന്നിെന്റ വിലയും കവന്നൎ െപാ ം തീെര ത
െബാധിച്ചാെല നല്ല മമത ഉണ്ടാകും എ എഴുതി എല്ലാം ഒരു െതാണിയിൽ
ആക്കി എറ്റംെകാ കരക്കയ വിടുകയും െച – െശഷം ശവങ്ങെള കടലിൽ
ചാടി മുെമ്പ കട റ ള്ള െചറ്റ രകെളയും പിെന്ന കച്ചവടക്കാരുെട അങ്ങാടി
പാണ്ടിശാലകൾ മുതലായത െവടി െവച്ചിടിപ്പി െകാണ്ടിരു – (൨നവ ) നാ 
കാരുെട െതാക്കിൽ ഒ ര ഉണ്ട മാ ം കപ്പലിൽ െകാണ്ട ഉടെന െതാ

നിെറെക്ക ന്ന മാപ്പിള്ളമാർ ചിലർ ഉണ്ടമഴയാൽ പ െപായി ചിലർ മി ഒടി 
െപ്പാകയും െച – പറങ്കി ഉണ്ട എ െന്നടെത്താളം ഒരു വീടും നില്ക്കാെത െപാ 
യെപ്പാൾ ഗാമ (൩ നവ ) ൬ കപ്പലുകെള പാപ്പൎി നഗരത്തിൽ ചരെക്കാ ം
വരുവാനും െപാവാനും സമ്മതിക്കരുത് എന്നാൽ അരി മു ണ്ടായി മലയാളി
ബുദ്ധി െനെരആകും എ െസാ െയാടു ക ി ആയവൻ മീൻ പിടിപ്പാൻ െപാ 
കുന്ന െതാണികെളയും കൂടമുടക്കി താമൂതിരി രാജ്യത്തിൽ മഹാക്ഷാമം വരുത്തി—
ഗാമ െശഷം കപ്പെലാടും കൂട െകാച്ചി ഒടി(൮ നവ എ കയും െച –
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