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ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൭ാം ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൮. എ ിൽ

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)
ഭാരത ഖണ്ഡം -൮. ദക്ഷിണ ഖണ്ഡവും ലങ്കാ ദ്വീപും

ദക്ഷിണ ഖണ്ഡത്തിെന്റ ഉയന്നൎ ഭൂമി ിെകാണ സ്വരൂപമായിരി ൩ അറ്റ 
ങ്ങളിൽ തുടമ്മൎലകൾ അതിെന ചുറ്റികിട മല െദശെത്തക്ക കയറി െപാ 
കുവാൻ പല കണ്ടിവാതിലുകളും നദികൾ ഇറങ്ങി താണ ഭൂമിയിൽ കൂടി സമു 

ത്തിൽ ഒഴുകി െചരുവാൻ പല താഴ്വരകളും ഉ — പടിഞ്ഞാെറ അറ്റത്തി
സഹ്യ മല എ ം കിഴെക്ക അതിരി പവിഴ മലയും അമര ഖണ്ഡവും വെട 
െക്കപുറത്തി വിന്ധ് യമല എ ം െപരുകൾ നടപ്പായ്വന്നത് � മൂ അതി 
രുകൾക്കകത്ത പല െപരുള്ള ഉയന്നൎ ഭൂമികൾ വിസ്താെരണ കിട ന്ന അതി 
രുകൾ്ക്കപുറ പല താണ നാടുകളും കട റങ്ങളും വ്യാപി കൃഷി ം കടൽ
വ്യാപാരത്തി ം െയാഗ്യതയും ലാഭവും വരു — ൧., പടിഞ്ഞാെറ അതിരാ 
കുന്ന സഹ്യാ ി തപതി നമ്മൎദാ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ഖണ്ഡശ്നാടു മുതൽ ചങ്ങലാകാ 
െരണ കിഴക്ക െതക്കായി നീലഗിരിെയാളം പര അതി െതെക്ക െപരാറു ഒഴു 
കുന്ന താണ ഭൂമിയുെട െതക്കനി പിെന്നയും ഉയ ൎ കന്ന്യാകുമാരി പയ്യൎന്തം
െചെന്നത്തി നി ഈ തുടമ്മൎലയിൽനി ചിലദിക്കിൽ െചറിയ ശാഖകൾ
പടിഞ്ഞാെറ സമു െത്താളം വ്യാപി ം കട റ ള്ള താണ നാടുകൾ്ക്ക അതി 
രുകളായുമിരി മലകൾ ചില ദിക്കിൽ സമു ത്തിൽ നി ര മൂ ദിവസ 
െത്തവഴി നീങ്ങിയും ചിലദിക്കിൽ കടല്ക്കടു കിട ന്നതിനാൽ കട റം ചിെല 
ട ം വിസ്താരം കുറ ം എറിയും ഇരി — വടെക്ക അതിർ തുടങ്ങി കന്ന്യാ 
കുമാരിെയാളം െദശഭാഷാവസ്ഥകളുെട നിമിത്തം സഹ്യാ ിെയയും അതി െച 
ന്നൎ താണ ഭൂമികെളയും മൂന്നംശമായി വിവരിെക്കണ്ടത്—
വടെക്ക അംശം ഖെണ്ഡശ് ആരങ്ങാബാദ് വിജയപുരം സുരാ ം െകാങ്കണം
എന്നീ നാടുകളായി കന്നട െദശെത്താളം െച ൎ കിട അതിെന്തെക്ക
അതിരിൽ മലകൾ കടൽ സമീപി നി വടെക്കാ നീങ്ങി നീങ്ങി പര സു 
രാ ത്തിൽ കിഴെക്കാ ചാ തപതി നദിക്ക െനെര വ്യാപി മിരി കി 
ഴെക്കാ നീ ന്ന ദിക്കിൽ നി ്യംബക നാസിക ജ ർ ജാലനാ മുതലായ
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പാറ െകാട്ടകൾ ഉ പ മാരദജാതികൾ ആപാറെദശത്തിൽ നി കപ്പ 
ക്കള്ളന്മാരായി പുറെപ്പ അതി മി പല നാശവും നടത്തി അവരുെട ആധി 
ക്യം മുടിഞ്ഞ െശഷം നാ കവച്ചൎക്കാരായി നട കൂട ട െതാ നീങ്ങിെപായ
സമയം മുതൽ ഭില്ലർ എെന്നാരു െ ഛ്ശജാതി ഇത് വെരയും ആ കാ െദശ 
ത്തിൽ പാ ൎ കവച്ചൎയും കുലയും െകാ നാ കാെര ഹിംസി െപാരു
ആരങ്ങാബാദിൽ നി ഖെണ്ഡശ് െദശെത്തക്ക് ഇറങ്ങിെപാവാൻ അ ം ചില
കണ്ടിവാതിലുകെളയു ഈ പറഞ്ഞ മലനാട്ടിെന്റ വടക്ക പടിഞ്ഞാെറ െകാ 
ണിൽ ്യംബക ജ ൂർ െകാട്ടകളുെട നടുവിൽ തെന്ന കിഴക്ക െതെക്കാ ഒഴുകി
ബങ്കാള കടലിൽ െചരുന്ന െഗാദാവരി നദിയുെട ഉറവുകളു അതി െതെക്കാ
ആരങ്ങാബാദ് െദശത്തിെന്റ അതിരിൽ കൃഷ്ണാ നദിയിൽ കൂടുന്ന ഭീമ ഴയുെടയും
സത്താര പട്ടണ സമീപ കൃഷണാ നദിയുെടയും ഉറവുെവള്ളം മലകളിൽ നി 
ന്നിറങ്ങി കിഴെക്ക െതെക്കാ ഒഴുകു തപതി നദിമുതൽ കൃഷ്ണാ നദിെയാളമുള്ള
മലകളുെട ഉയരം ൨൦൦൦ – ൩൦൦൦ കാലടി തുംഗ ഴയുെട ഉറവു െദശത്തിൽ ൬൦൦൦
കാലടി ഉയരമുള്ള ശിഖരങ്ങളും ഉ —
മല െദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിരിലുള്ള സുര ം െകാങ്കണം
എന്ന താണ നാടുകളിൽ കൂടി ഒെരാ െചറിയ പുഴകൾ ഒഴുകി പടിഞ്ഞാെറ സമു 

ത്തിൽ െചരു െബാമ്പായി സൂരട്ടി പട്ടണങ്ങളുെട നടുവിൽ ഉള്ള സുരാ ം മി 
ക്കതും താണ ഭൂമി ആകെകാ ധാന്യം െപരുകിയ െദശം തെന്ന കട റ ള്ള
നഗരങ്ങളിൽ നി പലക പ്പലുകളും വ്യാപാരത്തിന്നായി ഒെരാ രാജ്യങ്ങളിൽ
െപായി വരു മുഖ്യ പട്ടണങ്ങൾ സൂരട്ടി ദാമാവണി— ബസ്സയ്യനി— കല്യാണി
എന്നിവതെന്ന െബാമ്പായിൽനി െതെക്കാ ള്ള െകാങ്കണ െദശത്തിലും കൃഷി
തെന്ന ധാനം ാഹ്മണരുെട മാഹാത്മ്യം െശാഭിച്ച സമയം ജനങ്ങൾ അടു 
ത്ത മലകളിൽ വി ഹപൂജക്കായി പല അമ്പലങ്ങെള പാറകളിൽ െകാത്തി
ഉണ്ടാക്കി ഇെപ്പാൾ അതിെന്റ െശഷി കെളമാ ം കാണ്മാനു താണ െദശ 
ത്തിൽ െക്ഷ ങ്ങൾ വളെര ഉ താനും െതെക്ക അംശത്തിൽ െപാ ൎ ഗീസർ
വാഴുന്ന െഗാവ പട്ടണവും നാടും അതിന്ന ം െതെക്കാ െഗാകണ്ണൎ െക്ഷ ബും
ഉ െഗാവറ്റിൽ നി വടെക്കാ സാമന്തവാടി— രത്നഗിരി മുതലായ നഗരങ്ങൾ

ധാനം—
മലകളിൽ നി കിഴെക്കാ ള്ള ഭൂമിക്ക എകെദശം സഹ്യ മലയുെട ഉയരം ഉ
തുടമ്മൎലയിൽ നി പല ശാഖാ ഗിരികൾ കിഴെക്കാ ം വടെക്കാ ം നീ മല 
വാഴികൾ്ക്ക െകാട്ടകെള പണിയി ദ്ധന്മാരായി നടെക്കണ്ടതി സെങ്കത
സ്ഥലങ്ങളും കുടിയാന്മാക്കൎ കൃഷി മുതലായ വൃത്തികെള നടെത്തണ്ടതി താഴ്വ 
രകളുമായിരി അധികം കിഴെക്കാ െപായാൽ നിഷധ രാജ്യ സമീപത്തി 
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മലകൾ മത്താെല താണുതാണു െചറുകു കളായും സമഭൂമിയായും തീ ൎ
കിട ഈ പറഞ്ഞ െദശത്തിെന്റ വടെക്ക അംശത്തിലും തപതി നദി ഒഴുകു 
ന്ന ഖെണ്ഡശ് എന്ന താണ നാട്ടിലും കാ മൃഗങ്ങളും ഭില്ലർ എന്ന െ ഛ്ശന്മാരും
െപരുകി വസി ഖണ്ഡശ് നാട്ടിെന്റ വടെക്ക അതിർ തപതി നമ്മൎദാ നദി 
കളുെട നടുവിലുള്ള സൽ പുരമലകൾതെന്ന കിഴെക്കാ വിരാടം നിഷധ രാജ്യ 
ങ്ങൾ അതിെന ചുറ്റികിട കുടിയാന്മാർ ചില ദി കളിൽ കൃഷി െച
എങ്കിലും നാടു മിക്കവാറും കാടായും മുെമ്പത്ത പട്ടണങ്ങളും ാമങ്ങളും നിവാസി 
കളില്ലാെത ഇടി വീണ ക കളായും കിട —
ഖെണ്ഡശ് െദശത്തിൽ നി പടിഞ്ഞാെറാ ള്ള മല വാസികൾ ഭില്ലന്മാക്കൎ സമ 
ന്മാരായ കൂലിയവർ തെന്ന ഭില്ലന്മാരുെട പാ ൎ വിന്ധ്യാ മലയിെല മാളവ നാടു
തുടങ്ങി െതെക്കാ പൂണപുരെത്താളവും കിഴെക്കാ വരദാ നദിെയാളവും ഉള്ള മല 
നാടുകളിൽ തെന്ന ആകു —
പൂണ പുരത്തിൽ നി െതെക്കാ െകാല പുരെത്താളം മല െദശത്തിൽ രാ 
െമാചികൾ എന്നെവെറാരു കള്ളജാതി വസി —
ഖെണ്ഡശ് നാട്ടിെന്റ കിഴക്കെതെക്ക അതിരിൽ നി സത്താര െദശത്തിെല വ◌ൎ 
ണ്ണാ കൃഷ്ണാ നദികെളാളമുള്ള മലനാട്ടി ഗംഗാധരി എന്നെപർ അതിെന്റ പടി 
ഞ്ഞാെറ അംശത്തിൽ മലകൾ ധാനം എങ്കിലും ശുഭ താഴ്വരകളിൽ ജനപുഷ്ടി 
യും പലവിധമുള്ള കൃഷികളും നന്നയു കിഴെക്ക അംശം മരുഭൂമിയുെട ഭാഷ ധരി 
ച്ചിരിക്കെകാ ജനവും ധാന്യവും കുറഞ്ഞ െദശമാകു െതെക്ക അംശത്തിെല
കവച്ചൎക്കാരുെട മുഖ്യസമ്പ കുതിര കൂട്ടങ്ങൾതെന്ന പൂണ പുരത്തിൽ പ
ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ൧൦൦൦൦ നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരു എങ്കിലും മഹാരാ ം
ക്ഷയി െപായനാൾ മുതൽ ജനപുഷ്ടി അ കുറ െപായി— െഗാദാവരി നദി
സമീപ ള്ള നാസികാ പട്ടണത്തിൽ ൨൭൦൦൦ നിവാസികൾ ഉ അെഹ്മദ നഗ 
രത്തിൽ ൨൦൦൦൦ കുടികൾ െപാരും െശഷിച്ച പട്ടണങ്ങളും ാമങ്ങളും ജനം കുറ 
ഞ്ഞ വതെന്ന—
കൃഷ്ണാ നദി മുതൽ െതെക്കാ തുംഗഭ ാ പുഴെയാളം സഹ്യ മലയുെട കിഴെക്ക
അതിരിൽ വ്യാപി കിട ന്ന െദശം കൃഷി ം മ ം നെന്നങ്കിലും മിക്കതും കാ 
ടായി കിട വിെശഷ നഗരങ്ങളിൽ ഹുബളി ൧൫൦൦൦— ബൽഗാം ൧൪൦൦൦—
ചാപുരം ൧൪൦൦൦ നിവാസികൾ പാ ൎ മാരതജാതികൾ പെണ്ട ആ െദ 
ശത്തിൽ ആ മി കുടിെയറി എങ്കിലും ഇെപ്പാൾ വളെര കുറ െപായി നി 
വാസികൾ മിക്കവാറും കന്നടക്കാർ തെന്ന സഹ്യ മലയിൽ മാ െമ കൂലിയർ
വാഴു —
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െജ്യാതിഷവിദ്യ
ധൂമ ഹങ്ങൾഎഴും

കണ്ണാടി ഴൽ കൂടാെത െനാക്കി വിചാരിച്ചാൽ ബുധൻ െവള്ളി ഭൂമി െചാവ്വ
ഈ നാലു സമീപ ഹങ്ങളും വ്യാഴം ശനി ഈ ര ദൂര ഹങ്ങളും സൂയ്യൎെന
അതാത ദൂരത്തിൽ ചു ന്ന കാരം അറി െകാള്ളാം— ആ ദൂരങ്ങെള
ആരാ പാത്തൎ ാൽ എ യും വിെശഷമായ ഒരു മം കാണു — അതിെന്റ
വിവരം എെന്തന്നാൽ— ബുധനും സൂയ്യൎനും ഉള്ളദൂരം ൯൮ ലക്ഷം കാതം അെല്ലാ—
ആ ൯൮ട്ടി നാല് എന്ന െപർ വിളിച്ചാൽ െശഷമുള്ള ഹദൂരങ്ങൾ്ക്ക ഇങ്ങി 
െന നാമം പറയാം
൧. ബുധ = ദൂരം — ൪ — — — — — — = ൪
൨. െവള്ളിദൂരം = ൪ ലിൽപരം ഒരു മൂ = ൭
൩. ഭൂമിദൂരം = ൪ ലിൽപരം ഇരു മൂ = ൧൦
൪. െചാവ്വാദൂരം = ൪ ലിൽപരം നാ = ൧൬
— — — —
൬. വ്യാഴം = ൪ ലിൽപരം ൧൬ മൂ = ൫൨
൭. ശനി = ൪ ലിൽപരം ൩൨ മൂ = ൧൦൦
ഇങ്ങിെന െക ർ എന്ന മഹാ വിദ്വാൻ ൨൦൦ വഷൎത്തി മുെമ്പ കണ്ട പരമ
വ്യവസ്ഥ ആകു — പല െഹതുക്കൾ നിമിത്തം താരതമ്യങ്ങൾ ഒെരാ
താനും— ഈ മം എല്ലാം െക ർ നന്ന വിചാരിച്ചെപ്പാൾ െചാെവ്വ ം വ്യാ 
ഴത്തി ം നടുവിൽ ഒർ ഒഴിവ് ഉ അതിൽ ഒർ അഞ്ചാം ഹം കാെണണ്ടി
വരും പെക്ഷ നെന്ന െചറുതാകു — എ നിശ്ചയിക്കെകാ പല വിദ്വാ 
ന്മാരും കുഴൽ െകാ െനാക്കി അെന്വഷി െപാരുെമ്പാൾ ഒർ അതിശയം
കണ്ടിരി — െഹഷൎൽ എന്നവൻ ൬൭ വഷൎത്തി മുെമ്പ എ യും
വലുതായ കുഴൽ ഉണ്ടാക്കി െനാക്കിയാെറ ഒരു പുതിയ ഹം ക അതിെന്റ
ഗമനം അളന്ന െശഷം ഇതു ശനിക്ക അ റം അതി ദൂര ഹം എ ം—
൮. ഊരാൻ = ൪ ലിൽപരം ൬൪ മൂ = ൧൯൬
ഇങ്ങിെന സൂയ്യൎ ദൂരത്തിെന്റ മം ആകു എ ം കണ്ടിരി — ആകയാൽ
െക ർ കണ്ട വ്യവെസ്ഥക്ക ഇനി സംശയം എതും ഇല്ല അധികം സൂക്ഷി
െനാെക്കണം എ െവ തിര െപാ — ആ ഒഴിവിൽ ഉള്ള കാണാത്ത

ഹത്തി —
൫. ആമതു = ൪ ലിൽപരം എ = ൨൮
എ ള്ള ദൂരം കാെണണ്ടതായിരു വെല്ലാ— അ കാരം സൂക്ഷ്മമായി ഒ ം
കാണ്ക ഉണ്ടായിട്ടില്ല— എങ്കിലും ൪൭ വഷൎത്തി മുെമ്പ ഒരുത്തൻ ആ
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ഒഴിവിൽ തെന്ന ച െനെപാെല ഉപ ഹമായി െതാ ന്നത ഒ ക ീ
എന്ന െപർ വിളിക്കയും െച — മറ്റവർ മത്താെല െവസ്ത— യൂെനാ— വല്ലാ
ഇങ്ങിെന മൂ കണ്ടതിെന്റെശഷം കുറയ വഷൎത്തി മുെമ്പ അ യ— ഈരി—
െഹബ എ മൂ ം കണ്ടള ം ഇരി —
ആകയാൽ ഒരു ഹം നടെക്ക ന്ന ദിക്കിൽ ൭ കണ്ടത് എ യും അ തമായി
െതാന്നിയെപ്പാൾ ഇവ എല്ലാം ഹഖണ്ഡങ്ങെളെപാെല ആകു — പെക്ഷ വല്ല
കാല ം അഞ്ചാം ഹം െദവവശാൽ െപാട്ടി എഴിച്ചില്ലാനം െഗാളങ്ങളായി ചി 
തറിെപ്പായിരി എ ഊഹിച്ചിരി — ആ എഴി ം ധൂമെകതുക്കൾക്ക
എന്നെപാെല ആകാശപുത നെന്ന തടി ം ഒട്ടം ദീഘൎ ച മായും കാണുക 
െകാ ധൂമ ഹങ്ങൾ എന്നെപർ ഉ — അവറ്റിെന്റ ഒട്ടങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറും
കിഴ ം മാ മല്ല കീഴും െമലും ചാഞ്ഞതാകു – വല്ലെപ്പാഴും പിെന്നയും ഒന്നി 

െചരും എ വിചാരിപ്പാൻ നല്ല സംഗതി ഉ – വീട്ടം െവെസ്തക്ക ൭൦ കാതം
അെ – യൂെനാവി ൩൭൦ പല്ലാപി ൫൦൦ കാതംെപാരും— എഴിെനയും
കൂട്ടിയാലും െവള്ളിെയാളം ആകെട്ട ഭൂമിെയാളംആകെട്ട വിസ്താരം െപാരാ എ
െതാ – െവറുങ്കണ്ണാൽ ഈഎഴിെനക കൂടാ– സൂയ്യൎെന ചു ന്ന ആ കൾ
െവെവ്വെറ െവെസ്തക്ക ൪൪ മാസം യൂെനാവി ൫൦മാസം ീക്ക ൫൬ മാസവും
ആകു – മറ്റതും എകെദശം ആ കണക്കിൽ തെന്ന–
സൂയ്യൎനിൽനി ള്ള ദൂരം വിവരി അറിയിപ്പാൻ ആവശ്യം െതാ ന്നില്ല–എഴും
ദീഘൎ ച ാകാെരണ ചു കെകാ യൂെനാചിലെപ്പാൾ ൫൦൩ ലക്ഷം കാത 
െത്താളം അടു വരും ചിലെപ്പാൾ ൮൫൦ ലക്ഷം കാതെത്താളം സൂയ്യൎെനാടു
അകുനുെപാകും– ീ ം പല്ലാവി ം എറ്റ റവ ഒഴിച്ചാൽ എകെദശം ൬൦൦
കാതം സൂയ്യൎദൂരം െപാരും– ഇങ്ങിെന ധൂമ ഹങ്ങളുെട അവസ്ഥ

െകരളപഴമ ൧൩., ഗാമ െകാച്ചിയിൽ െവ െചയ്തത്.

ഗാമ െകാച്ചിയി        ൽ പാ    ൎ വരുന്ന പറങ്കികെള െച കണ്ടാെറ െപരിമ്പട
ഞങ്ങെള നല്ലവണ്ണം െപാറ്റി മാപ്പിള്ളമാരുെട കയ്യിൽനി രക്ഷിച്ചിരി
എ െകട്ടെപ്പാൾ രാജാെവയും ക പാണ്ടിശാലയും മുളകുവിലയും മ ം െചാ 
ദിച്ചാെറ അതു വിചാരി പറയാം എ രാജാവ് ക ി – ഉടെന ഗാമ െചാടി
താമസം എന്തി എ െചാല്ലി പുറെപ്പ കപ്പലിൽ മടങ്ങി െചെല്ലണ്ടതി
ഓടത്തിൽ കെരറി രാജാവും വഴിെയ െച മെറ്റാരു െതാണിയിൽ കയറി ത  
വലിപ്പി ഗാമെയാടു എത്തി അവെന്റ ഒടത്തിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക െവഗതയും
ഞങ്ങൾക്ക മന്ദതയും ഉ സംശയം െവണ്ടാതാനും ഞങ്ങൾ ഇെപ്പാൾ തങ്ങെട
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വശമായെല്ലാ എ പറഞ്ഞാെറ– ഗാമ ശാന്തനായി തനി െവ ന്നത് ഒെരാ 
ലയിൽ എഴുതി വാങ്ങി രാജാവി െപാ ൎ ഗാലിൽ നി െകാ വന്ന െപാ 

ടി മുതലായ സമ്മാനങ്ങെളയും െകാടു – െപരിമ്പട ം ഗാെമക്ക െതാൾവള
വീരചങ്ങലദിെവ്യൗഷധങ്ങളും െകാടു വളെര മാനി കപ്പലുകൾക്ക പിടി ം
ചര കെള െവഗം എത്തിക്കയും െച – െകാലത്തിരിയും നാം െകാച്ചി വിെല 
ക്ക ചര കെള തരാം െപാ ൎ ഗാൽ െസ്നഹം സവ്വൎ മാണം വി യത്തിൽ
െഛദം വന്നാലും െഛദം ഇല്ല എന്ന എഴുതി– മാപ്പിള്ളമാർ പശുമാംസം വി ാൻ
വന്നത് രാജാവ് അറി അവെര എ ിെക്കണം എ െചാദിച്ച ഉടെന ഗാമ
െഗാമാംസം ഒ ം കപ്പലുകളിൽ വാങ്ങരുത എ ക ി പരസ്യമാക്കി– മൂ
മാപ്പിള്ളമാർ പിെന്നയും ഒരു പശുവിെന െകാ വന്നെപ്പാൾ ഗാമ അവെര െക 
ട്ടി െകാവില്ക്കൽ എ ി െപരിമ്പട അവെര തല്ക്ഷണം കഴുെമൽ എെറ്റണ ം
എ വിധിക്കയും െച – ന ാണികൾ െകാടുങ്ങലൂരിൽ നി െകാഴികളും പഴ 
ങ്ങളും െകാ വ സമ്മാനംെവ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുെട വരവുെകാ 

വളെര സെന്താഷിച്ചിരി പണ്ട ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങളുെട വംശത്തിൽ
ഒരു ത രാൻ ഉണ്ടായിരു അവ പുരാണ െപരുമാക്കന്മാർ െകാടുത്ത െച 
െങ്കാലും രാജ്യപ ികയും ഇതാ നിങ്ങൾക്ക തരു ൩൦൦൦൦ െപെരാളം ഞങ്ങൾ 
എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഇനി െപാ ൎ ഗാൽ രാജാവി ഞങ്ങളിൽ െമെല്കാ 
യ്മ ഉണ്ടായിരിക്ക അവെന്റ നാമം െചാല്ലി അല്ലാെത ഇനി യാെതാരു കുറ്റക്കാ 
രെനയും ഞങ്ങൾ വിധിക്ക ഇല്ല എ പറ ആധാരവും ആ ദ ം െകാടു 

അതുചുവ ം ൨ െവള്ളി വളകളും ഒരു വളയിൽ ൩ െവള്ളി മണികളും ഉള്ള 
തും ആകു – െതാമശ്മശാനം സിംഹളദ്വീപു മുതലായ യാ സ്ഥലങ്ങെള കുറി
അവർ വളെര വിെശഷങ്ങെള അറിയി ഞങ്ങളുെട അരികിൽ ഒരു െകാട്ടെയ
എടുപ്പിച്ചാൽ ഹി രാജ്യം മുഴുവനും കരസ്ഥമാ വാൻ സംഗതി വരും എ പ 
റ ഗാമയും വളെര സാദി നിങ്ങെള സകല ശ ക്കളുെട കയ്യിൽ നി ം
വിെശഷാൽ മുസല്മാന്മാരുെട അതി മത്തിൽ നി ം ഉദ്ധരിെക്കണ്ടതി ൈദ 
വം െമലാൽ സംഗതി വരു ം നിങ്ങൾ അ ം ഭയെപ്പടരുെത എ അരുളിെച 

സമ്മാനങ്ങെള െകാടു വിട്ടയക്കയും െച —
൧൪., ഗാമ െകാഴിെക്കാ വഴിയായി മടങ്ങിെപാ
അനന്തരം ഒരു ാഹ്മണൻ ര ഉണ്ണികളുമായി വ നല്ല വിശ്വാസം കാ 
ട്ടി നിങ്ങൾക്കവിദ്യയും ാപ്തിയും ശുദ്ധിയും എ യും അധികമായി കാണു
ഈ എെന്റ മകെനയും മരുമകെനയും െപാ ൎ ഗാലിൽ ആക്കി വളത്തൎ ിയാൽ
എെന്റ ജന്മം സഫലമാകും എ മുഖ തി പറ – പിെന്ന മൂവായിരം വരാ 
ഹൻ വിലയുള്ള രത്നങ്ങെള കാണി ഇതു വഴിെച്ചലവി മതിെയാ സമ്മതമാ 
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യാൽ ഞാനും കൂെട െപാരാം പെക്ഷ ഇതുെകാ കറുപ്പെത്താൽ വാങ്ങി വിലാ 
ത്തിയിൽ വിറ്റാൽ ലാഭം ആകും എന്നിങ്ങിെന എല്ലാംപറഞ്ഞാെറ ഗാമ സമ്മതി 

ചര വാങ്ങിക്കയെറ്റണ്ടതി അനുവാദം െകാടു — പിെന്ന ാഹ്മണൻ
െന തുറ പറ ഞാൻ താമൂതിരിയുെട ഗുരുവാകു — നിങ്ങൾ െചാദി  
ന്നത് എല്ലാം പാതി പണംെകാ പാതിച ര െകാ തീ ൎ തരാം എന്ന 
െ രാജാവിെന്റ മന — െഘാഷം കൂടാെത വ കണ്ടാൽ കായ്യൎം ഒെക്കയും
െവഗം തീരും എ െകട്ടാെറ ഗാമ ഒരു െചറിയ കപ്പലിൽ കൂടി െകാഴിെക്കാ
തൂക്കിെലക്ക ഒടി അവെന കെരക്ക ഇറക്കി രാജാെവ ക ആെലാചന െച മാ 
റാക്കി അ രാ ിയിൽ തെന്ന ൩൪ പടവുകൾ കപ്പലിെന്റ ചു ം വ വള
െവടിെവ തീയും െകാടു പറങ്കികൾ ന രചങ്ങല ഉടെന അഴി ദു ഃെഖന
െതറ്റി െപാകയും െച — അനന്തരം ഉണ്ണികെള കണ്ടില്ല ാഹ്മണെന തൂക്കി
ശവെത്ത താമൂതിരിക്ക അയ െസാ യുെട കപ്പലുകൾ തുണക്ക വന്നെപ്പാൾ വള 
െര നാശങ്ങെളയും െച —
ഗാമ കപ്പലുകെളാടുകൂട വിലാത്തിക്ക പുറെപ്പടുമാറായെപ്പാൾ െപരിമ്പടപ്പിെനാടു
൩൦ പറങ്കികെള പാപ്പൎി വിട വാങ്ങി— അെപ്പാൾ രാജാവ നിങ്ങൾ എെന്ന
കുറി സംശയിച്ചതാകെകാ ഞാൻ ഉണ്ടായി ള്ളത ഒെക്കയും പറഞ്ഞില്ല
ഇെപ്പാൾ പറെയണ്ടിവ താമൂതിരി ഓെരാെരാ ാഹ്മണെര അയ പറങ്കി 
കൾ ചതിയന്മാരാക െകാ അവെര നി ഹിെക്ക ണംഎ പെദശം പറയി 

ഞാൻ വഴങ്ങായ്കയാൽ താമൂതിരിെസ്നഹെമാെപാ ൎ ഗാൽെസ്നഹെമാഎ  
െവ എ െചാദിച്ചതി നയംെകാ െചയ്യാത്തതുഞാൻഭയം െകാ െചയ്ക 
യില്ല എ ത്തരംഅയച്ചിരി — അതുെകാ നിങ്ങൾയാ യായതിെന്റ െശ 
ഷം താമൂതിരി പടെയാടും കൂട വന്നതി മി ം ഞങ്ങെട നായർ മാപ്പിളളമാെരാ 
ടു ൈക ലി വാങ്ങി അെങ്ങപക്ഷം നി ം എ െതാ — ഭയം െകാണ്ടല്ല
ഞാൻ ഇതിെന പറയു നിങ്ങെട ആളുകെള രക്ഷിെക്കണ്ടതി എന്നാൽ ആവ 
െത എല്ലാം െചയ്യാം രാജ്യ ംശത്താലും എനിക്ക െവദന ഇല്ല എ പ റഞ്ഞ 
െപ്പാൾ ഗാമ സങ്കടെപ്പടരുെത ഞാൻ െസാ െയ ൬ കപ്പെലാടും കൂട ഇവിെട
പാപ്പൎി ം െകാഴിെക്കാട്ടി െവഗം താ വരും എ െചാല്ലി പുറെപ്പ ഒടി—
പന്തലായിനി തൂക്കിൽ െകാഴിെക്കാ കപ്പലുകെള തക ൎ അതിമൂല്യമായ ഒരു
സ്വണ്ണൎ ബിംബെത്ത ൈകക്കലാക്കി കണ്ണനൂർ പാണ്ടിശാലയിൽ ൨൦ പറങ്കിക 
െള പാപ്പൎി െകാലത്തിരിയും െപരിമ്പട ം ഒത്തിരിെക്കണ്ടതി സത്യം െച 
യ്യി (൧൫൦൨) യുെരാപ്പിെലക്ക ഒടുകയും െച —
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