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സഹ്യാ ിയുെട മദ്ധ്യാംശം വടക്ക കൃഷ്ണാ നദി മുതൽ െതക്ക തുംഗ ഭ ാ പുഴയുെട
ഉറവു െദശപയ്യൎന്തം പര കിട അതിൽ വടെക്ക ഭാഗ സത്താര രാ 
ജ്യവും െഗാവ എന്ന െപാ ൎ ഗീസ നാടും അടങ്ങി ഇരി െതെക്ക അംശം
മയിസൂർ രാജ്യെത്താടു െചന്നൎി ള്ളതു ധാരവാടി എന്ന നടുഅംശം കുമ്പിഞി സ◌ൎ 
ക്കാരുെട ൈകവശം തെന്ന ആകു വടെക്ക അംശത്തിെല െഗാവ െദശം വിവ 
രി പറവാൻ പാടില്ല ഹള്ളി ഗംഗാ പുഴവക്ക ള്ള സദാശിവഘടയിൽ നി
കന്നട െദശ െട എഴ് മലെയാളമുള്ള കട റവും മലനാടും വിവരിപ്പാൻ കഴി 
വു താനും സഹ്യാ ിയുെട ഈ അംശം പ കണ്ണൎാടകം എന്ന െപരുെള്ളാ 
രു വലിയ രാജ്യം ആയിരു എകെദശം ൮൦൦ ിസ്താബ്ദം തുടങ്ങി മയിസൂരിെല
വള്ളാള രാജാക്കന്മാർ അതിെന അതി മി സ്വാധീനമാക്കിയ െശഷം െതെക്ക
അംശത്തി മയിസൂർ എ ം വടെക്ക അംശത്തി വിജയപുരം എ ം െപരു 
കൾ നടപ്പായി വ — െകാങ്കണ െദശം മുതൽ െതെക്കാ കുന്താപുര നദിെയാള 
മുള്ള കട റത്തി ൈഹഗനാെട െപരുണ്ടായിരു കുന്താപുരത്തിൽ നി
മംഗലപുരത്തിൽ കൂടി െതെക്കാ ച ഗിരി പുഴെയാളമുള്ള െദശം തുളുനാടു തെന്ന
ആകു —
ഈ മദ്ധ്യാംശത്തിെല വടെക്ക ഭാഗം ഗംഗാധരവാടി നാടുതെന്ന ആയത് കൃഷ്ണാ
തുംഗഭ ാ നദികളുെട നടുവിൽ മുെക്കാണ സ്വരൂെപണ വിശാലമായി കിട  

അതിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിർ െകാലാപുരം തുടങ്ങി എകെദശം മംഗലപുര 
െത്താളം െതെക്കാ നീണ്ട സഹ്യാ ി ആകു കടല്ക്കര മലനാടു അതി കിഴക്ക
ഉയന്നൎ െദശം ഇങ്ങിെന മൂ വിധം ഭൂമികൾ അതിൽ അടങ്ങി ഇരി െഗാവ 
നാട്ടിൽ സഹ്യമലയുെട ഉയരം ൨൫൦൦ കാലടി അതി കിഴ ള് ളെദശം ൧൫൦൦
– ൨൦൦൦ കാലടി ഉയ ൎ നി മംഗലപുരത്ത നി െതെക്കാ എഴ് മലെയാളം
െച കിട ന്ന മലകൾ്ക്ക ൩൦൦൦ – ൬൦൦൦ കാലടി ഉയരം െപാരും പടിഞ്ഞാ 
റ് നി മലനാട്ടിെലക്ക കയറി െപാകുവാൻ കണ്ടി വാതിലുകളിൽ കൂടി മാ  
െമ കഴിയും ഉയരം അ ം ആയാലും പടിഞ്ഞാറ് നി െനാക്കിയാൽ മലകളുെട
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അറ്റം മിക്കതും തൂക്കമായി ഉയരുകെകാ പല ദി കളിൽ കീറിയും െവവ്വൎി 
ം നി ന്ന കാരം കാണു കാട്ടിലും ഗുഹകളിലും െചറു താഴ്വരകളിലും ആന

പുലി മാൻ കുരങ്ങ മുതലായ കാ മൃഗങ്ങൾ െപരുകി വസി ന്ന ഒെരാനദങ്ങളും
അരുവിയാറുകളുമായി മുകളിൽ നി വീണു വീണു പടിഞ്ഞാെറ സമു ത്തിെല 
ക്ക് ഒടി െച അതിൽ മുഖ്യമായത െഹാന്നാപുര സമീപ ള്ള ഗസൎ ിപ്പാ
തെന്ന ആയത് ൬൦ അടി വിസ്താരമായി ഭയങ്കര ശബ്ദെത്താടും കൂട പാറെമൽ നി 

ം എകെദശം ൧൦൦൦ കാലടി ആഴത്തിൽ വീണു ഒഴുകു —
കുന്താപുരത്ത നി വടെക്കാ ള്ള െദശം പലവിധം കൃഷികെള െകാ െശാ 
ഭി ഠി സുല്താൻ നാടും നഗരങ്ങളും െഹാന്നാപുര തുറമുഖവും രതെയാെട
നശിപ്പിച്ചത് െകാ കച്ചവടം മിക്കതും ക്ഷയി െപായി െഹാന്നാപുരത്ത നി
വടെക്കാ സദാശിവഘടെയാളമുള്ള താണ നാട്ടിൽ മലകൾ ചില ദിക്കിൽ കടല്ക്ക 
രെയാളം നീ നി ക െകാ െനല്വിളച്ചൽ ചുരുക്കെമ ഉ വള്ളി— െതങ്ങ്—
െവറ്റിലെകാടി— കഴുങ്ങ്— കരിമ്പ്— മുതലായവതെന്നഅവിെട ധാനം കട റ 

ള്ളനഗരങ്ങളിൽ കുന്താപുരം— െഹാന്നാപുരം—കുമ്മട്ട്— മിജ്ജൎ ം— അെങ്കാള—
കറവാട്— െഗാകണ്ണൎം— എന്നിവതെന്ന മികച്ചത്— കര സമീപ ഉള്ള തുരുത്തി 
കളിൽ െപാ ൎ ഗീസ ിസ്ത്യാനർ കുടിെയറി വസി —
കറവാട്ടിൽ നി മല മുകളിൽ ഇരി ന്ന യല്ലാപുരം— സുണ്ട എന്ന നഗരത്തിൽ
കയറി െപാവാൻ കട്ടാക്കി കണ്ടിവാതിൽ ഉ എങ്കിലും ആ കാ െദശെത്ത
ദുഷ്ട മൃഗങ്ങളും കള്ളന്മാരും നിറഞ്ഞിരിക്ക െകാ വഴിെപാക്കക്കൎ സഞ്ചാരത്തി 

എറ െസൗഖ്യമില്ല െദശെമല്ലാം െദവസ്വമാകെകാ െദവെകാപം പറ്റാതിരി 
പ്പാൻ െവണ്ടി െഗൗഡന്മാരുെട സമ്മതം കൂടാെത ഒരു മരവും െവട്ടിെകാ െപാ 
കരുത് എന്ന െവ . മലമുകളിെല നഗരങ്ങൾ മിക്കതും അ ം നിവാസികളുള്ള 
വയല്ലാ പുരത്ത നൂറും വനവാസിയിൽ ൫൦൦ റും വീടുകൾ െപാരും സുണ്ടയിലും
എറികാണുന്നില്ല വനവാസിയിൽ നി െതെക്കാ ച ഗുപ്തി— ഇെക്കറി മുതലാ 
യസ്ഥലങ്ങളിൽ ശഠന്മാരായമലരാജാക്കന്മാർ വാഴു അ തി െതക്ക ബിദനൂരു
നഗരത്തിൽ പ ൨൦൦൦൦ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരു എങ്കിലും ൈഹദരാലി ൧൭൬൩
◌ാമതിൽ പട്ടണം പിടി കവ ൎ നശിപ്പി എകെദശം൧൦൦ ിസ്തീയ കുട്ടിക 
െള നാടുകടത്തിയത െകാ മംഗലപുരെത്ത ള്ള കച്ചവടം മിക്കതും മുടി
െപായി മംഗലപുരെത്തക്ക ഇറെങ്ങണ്ടതി ള്ള കണ്ടിവാതിലിെന്റ െപർ പുതി 
യങ്ങാടി എന്നാകു —
കൃഷ്ണാ തുംഗ ഭ ാ നദികളുെട നടുവിലും സഹ് യമലയുെട കിഴ മുള്ള ധാരവാ 
ടി െദശത്തിെന്റ ഉയരം സഹ്യ മലയിൽ അ മെ കുറയും വഷൎകാലത്ത നാ 
ടു എ ം പലവിധമായ കൃഷികെളെകാ നിറഞ്ഞിരി െവനല്കാലത്ത പു 
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ഴകളും നദങ്ങളും മിക്കതും വറ്റി ഉഷ്ണബാഹുല്യം െകാ െദശത്തിെല പച്ചയാ 
യുള്ളെതാക്കയും വര ഉണങ്ങി നാെടല്ലാം മരുഭൂമിയുെട ഭാഷ എടു ം കിഴ 
െക്ക അതിരിെല മലകൾ മണക്കല്ലാകെകാ പു ം െചടിയും മരവും കൂടാെത
െകവലം നഗ്ന ായം പൂ കിട ഉയന്നൎ െദശത്തിെന്റ നടുവിലും കടാക്ക്
നഗരം മുതൽ തുംഗ ഭ ാനദി ഒഴുകുന്ന താണ ഭൂമിെയാളം െച നി ന്ന പവ്വൎ 
തങ്ങളുെടയും അവസ്ഥ അങ്ങിെന തെന്ന െമൽപറഞ്ഞ പുഴകൾ നാട്ടിൽ ഒഴുകു 
ന്ന െഹതുവാൽ െവനല്കാലത്തിലും ചില ദിക്കിൽ കൃഷിക്ക അ ം ഒരു പുഷ്ടി കാ 
ണ്മാനു കൃഷികളിൽ ധാനമായത പരുത്തി തെന്ന— കുടിപ്പാനും മ ം െവ  
ന്ന െവള്ളത്തി ചിറ കുളം മുതലാ ഉഷ്ണം സഹിപ്പാൻ കുടികൾ്ക്ക െവ ന്ന
തണലി ഒെരാ ാമ സമീപ ഛായാ വൃക്ഷങ്ങളുമു െദശത്തിെന്റ ആകൃതി
നിമിത്തം ഋതുക്കളും വൃക്ഷസസ്യാദികളും അത്യന്തം െഭദിച്ചിരി ന്ന കടല്ക്കരയി 
ലും മലനാടുകളിലും െകാല്ലംെതാറും മഴെവ ംവണ്ണംെപയ്കെകാ ം പടിഞ്ഞാ 
െറകാ െവനൽകാലത്തിലും മ കാരം വീശുകെകാ ം ഉഷ്ണം കുറ വൃക്ഷ 
ങ്ങൾ് ം കൃഷി ം പുഷ്ടിഎറി വരു മലകയറി കിഴെക്കാ െപാകുമളവിൽ
മഴയും ൈശത്യവും കുറ ഉഷ്ണംതെന്ന അതി മി വദ്ധൎി ധാരവാടി മു 
തലായ സഹ്യ മല സമീപ ള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ മഴെപ െമ്പാൾ തെന്ന അതി 

൩ – ൪ കാതം കിഴെക്കാ ള്ള ാമങ്ങളിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഉഷ്ണം െകാ 
വെല സസ്യാദികളും വാടിെപ്പാകു ധാരവാടിഒഴിെകെദശത്തിൽ മുഖ്യ 

മായ നഗരങ്ങളുെട അവസ്ഥ അറിവാൻ കൃഷ്ണാ നദി ഒഴുകുന്ന ഭൂമിെയ വിവരി ം
സമയം സംഗതി വരും—

െജ്യാതിഷവിദ്യ
ദൂരസ്ഥ ഹങ്ങൾ നാലും

സൂയ്യൎെന അധികം ദൂര ചു ന്ന ഹങ്ങൾ്ക്ക വിസ്താരം എറി വന്നതും അല്ലാെത
അവറ്റി ഉപ ഹങ്ങൾ അധികം ഉ മലകളും ഉെറച്ച നിലവും ഇല്ല െവള്ളം
നെന്ന കലന്നൎവയും അഴഞ്ഞവയും ആയി െതാ —
അവറ്റിൽ ഒന്നാമത് ഗുരു എ ം ബൃഹ തി എ ം െചാ ന്ന വ്യാഴം തെന്ന—
മഞ്ഞൾ നിറം നിമിത്തം പീതകൻ എന്നെപരും ഉ — അതിെന്റ വിട്ടം
൨൪൮൬൪ കാതം ആകെകാ അതു സവ്വൎ ഹങ്ങളിലും വലിയത് തെന്ന— സൂ 
യ്യൎനിൽ നി ദൂരം ൧൩� െകാടി കാതം ആകു — ആ ഹം സൂയ്യൎെന ചു ന്ന
ആ വ്യാഴവട്ടം പന്തീരാണ്ട എ ഇവിെട പറയു വെല്ലാ— സൂക്ഷ്മ കാരം
എണ്ണിയാൽ ൧൧ വഷൎവും ൩൧൪ ദിവസവും തെന്ന െപാരും— തെന്നത്താൻ ചുെറ്റ 
ണ്ടതി ൧൦ മണി െനരവും െവണ്ടാ അതുെകാ വ്യാഴത്തിലുള്ളവക്കൎ സൂയ്യൎൻ
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ഉദിച്ചി ൧൨� നാഴിക െച െമ്പാൾ അസ്തമാനം ഉ അസ്തമിച്ചി ൧൨� നാഴിെക 
പിെന്നയും ഉദയം ഉ — ഇതു സുെഖന ഉള്ള ഉറക്കത്തി െപാരാ എ �

െദശക്കാക്കൎെതാ മെല്ലാ— രാ ികാല നമു ഒരു ച െന ഉ വ്യാഴക്കാ◌ൎ 
ക്ക ൪ ഉപ ഹങ്ങൾ കാണ്മാൻ ഉ അവറ്റിെന്റ നിത്യ ഗതിയും ഹണവും െനാ 
ക്കിയാൽ നല്ല െനരെമ്പാക്ക എ പറയാം— കുഴൽ െകാ െനാ ന്നവർ വ്യാ 
ഴെഗാളത്തി കിഴ പടിഞ്ഞാറായി അെനകം പട്ടകെളെപാെല കാണു —
അവ െമഘവൃന്ദങ്ങെളാടു ഒത്തവ ആകു — ആ കാെറാത്ത പട്ടകൾ ചിലതു നി 
ത്യം മാറു വ്യാഴ നടു ള്ള പട്ടെയാ കഴിഞ്ഞ ൧൦൦ വഷൎത്തിന്നകം ഇളകാെത
പാ ൎ െകാണ്ടിരി — പെക്ഷ അതിെന്റ കീഴിൽ ഉള്ള നാടുകൾ്ക്ക െവനൽ
ഇല്ലാെത നിത്യ മഴക്കാലം തെന്ന ഉ —
ശനിക്ക ഒരു ആണ്ടി ന െട വഷൎങ്ങൾ ൨൯ ദിവസം ൧൬൬ റും െവണ്ടിവ 
രിക െകാ അതി മന്ദൻ എ ം പംഗു എ ം െപരുകൾ ഉ — എങ്കിലും
വിചാരിച്ചാൽ— മന്ദ്യം എ പറവാൻ സംഗതി എതും ഇല്ല— അതു സൂയ്യൎെന ചു 
ന്നദൂരം ൨൪� െകാടി കാതം ആകു — ഭൂമിയിൽ നി െനാക്കിയാൽ മാ ം

അതി നടപ്പാൻ ശക്തി ഇല്ല എ െതാ — അതിെന്റവിട്ടം വ്യാഴത്തി  
ള്ളതിൽ അ ം മാ ം കുറ ൨൦൨൭൮— കാതം നീളം ആകു — നാ കാർ
അതി നീലൻ എ പറവാൻ ഒരുകാരണം ഉ ശനി െവള്ളെത്തക്കാളുംഅ 
ഴഞ്ഞത് എ െതാ െമഘപുത എ യുംഉയരമുള്ളത് വ്യാഴത്തിെന്റ ചു ം
ഉെറച്ച ഒരു പട്ട കാണ്മാൻ ഉ എ പറ വെല്ലാ– ശനിക്ക അധികം അ  
തമായത് ഒ – അതിെന്റ നടുവിൽനി ചില എഴായിരം കാതം ദൂരത്തിൽ
തെന്ന ഒരു വലിയ വള ഉ അത അകെത്താ ള്ള വള തെന്ന– അതി  ംപു
റെത്ത വെള ം ഇടയിൽ പിെന്നയും ഒർ ഒഴിവും ഉ – ഇതിെന്റ രൂപവിവരം
എല്ലാം പറവാൻ കഴികയില്ല– വളയുെട ഘനെമാ ഭൂമിക്ക ഒത്ത െഗാളങ്ങൾ ൨൪
െകാണ്ടെ സാധി ം– ആ ഇരട്ടി വളയല്ലാെത ൭ ഉപ ഹങ്ങളും ഉ — ശനി 
യുെട സ്വരൂപവും അതി ം ഭൂമി മുതലായവറ്റി ം ഉള്ള വിസ്താരെഭദവും ഇവിെട
അ ം വെര കാട്ടാം—

ശനിക്ക അ റം ഊരാൻ എന്ന ഹം ൬൧ വഷൎത്തി മുെമ്പ കണ്ണാടി ഴൽ
െകാ ക കിട്ടി ഇരി — അതിെന കണ്ട െഹഷൎൽ അതി ൬ ഉപ  
ഹങ്ങെളയും കണ്ടിരി — അതിെന്റ വിട്ടം ൯൩൦൭–കാതം അെ — സൂയ്യൎദൂ 
രെമാ ൪൯� െകാടി കാതം തെന്ന— അതു ഭൂെഗാളത്തിലും ൭൫ മടങ്ങായി വലി 
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യത് എങ്കിലും � ദൂരം നിമിത്തം നിരായുധ ദൃഷ്ടി ക കൂടാെത– അതുതെന്ന
ഉെണ്ടാ എ മലയാളികൾ സംശയി െപാകുന്നത് െകാ െശഷം വിവര 
ങ്ങെള എന്തി പറയു –അതു സൂയ്യൎെന ചുെറ്റണ്ടതി ൮൪ ഭൂവഷൎം തെന്ന
െപാരും— ഒന്നാം രാശിയിൽ അതിെന കണ്ടതിെന്റ െശഷം ആറാമതിൽ കാ 
ണ്മാൻ ൪൨ വഷൎം െവണ്ടതാകു —
ദൂരസ്ഥ ഹങ്ങളിൽ ഒടുക്കമുള്ളതു െനപൂൻ തെന്ന– അതു ക കിട്ടിയ്ത ൩ വഷൎ 
ത്തി മുെമ്പ ആകു — എങ്ങിെന എന്നാൽ പരി ിസ്സായലെവറിയർ ഊരാ 
െന്റ ഗതിെഭദങ്ങെളനന്ന ആരാ െനാക്കി താരതമ്യതകെള ക ഗണി
െകാ െമ്പാൾ ഊരാെന്റ അ റ ള്ള ഒരു െഗാളം ഉണ്ടാക്കിയിരി ം അതി 
െന്റ ആകഷൎണ ശക്തിയാൽ െശഷം ഹങ്ങൾ് തങ്ങളിൽ സംഭവി ന്നത 
െപാെല ഇതി ം ഒെരാെരാ മാന്ദ്യം വരു എ നിശ്ചയി ആ കാണാത്ത
െഗാളം ഇെപ്പാൾ ഇന്ന ദിക്കിൽ നി ം എ ഗണിതത്താൽ വരുത്തിയെപ്പാൾ–
മെറ്റാരു വിദ്വാൻ അതു നല്ല കുഴയാൽ അെന്വഷി ക കി കയും െച —
അതിെന്റ വിവരം പറവാൻ സൂക്ഷ്മനിശ്ചയം എനിക്കില്ല—അത് ഒരുവട്ടം ആദി 
ത്യെന ചുെറ്റണ്ടതി ൨൪൦ വഷൎത്തിൽ അധികം െവണം എ ഊഹിപ്പാൻ
ഇടഉ — സൂയ്യൎദൂരെമാ—൯– െനപൂൺ= ൪ ലിൽപരം ൧൨൮ മൂ = ൩൮൮ എന്നി 
ങ്ങിെന മുമ്പിൽപറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥാ കാരം എണ്ണിയാൽ എകെദശം ൯൫ െകാ 
ടി കാതം ആയിരി ം– ഉപ ഹങ്ങൾ ഉെണ്ടാ എ ഇന്നെയാളം ആ ൎം
തു ണ്ടായില്ല— െനപൂെന്റ അ റ ം ഹങ്ങൾ ഉെണ്ടാ എ ം വല്ലെപ്പാഴും കാ 
ണുമാറാകുെമാ എ ം ആക്കൎ അറിയാം— സൂയ്യൎമണ്ഡലത്തിെന്റ വിസ്താരം എ
വിചാരിച്ചാലും ന െട അ ബുദ്ധിക്ക അട ന്നില്ല– ഈ സവ്വൎതും സൃഷ്ടി ഭരി 

ന്നവെന നാം താഴ്മെയാെട വണ മാറാക

െകരളപഴമ
൧൫., താമൂതിരിയും െപരിമ്പട മായി പട കൂടിയത്

ഗാമ െപായ ഉടെന താമൂതിരി െപാന്നാനിയരികിൽ ൫൦൦൦൦ നായന്മാെര െച◌ൎ 
പറങ്കികെള എ ിച്ചില്ല എങ്കിൽ കെഠാര യുദ്ധം ഉണ്ടാകും എ െകാച്ചിയിൽ

അറിയിച്ചെപ്പാൾ– െകാച്ചിക്കാർ മിക്കവാറും ഇതു നമുക്കധമ്മൎമെല്ലാ പറങ്കികൾ
അന്യന്മാരും ഡംഭികളു ം ആകു അവെര െകട്ടി താമൂതിരി ൈകക്കൽ എ ിെക്ക 
ണ ം എ പറഞ്ഞ ാജാവ് സമ്മതിച്ചില്ല എങ്കിലും– െകാച്ചിയിൽ ഉള്ള പറങ്കി 
കൾ െപടി െസാ െയാടു നീ കപ്പെലാടും കൂെട ഞങ്ങൾക്ക തുെണപ്പാൻ പാ◌ൎ 
െക്കണെമ എ അെപക്ഷിച്ചി ം അവൻ മക്ക ക്കപ്പലുകെള പിടിെക്കണം എ  
െവ പുറെപ്പ െചങ്കടലിൽ ഒടി വളെര െകാള്ളയി അറവി കെരക്ക എത്തിയ 
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െപ്പാൾെകാടുങ്കാറ്റിനാൽതാനും കപ്പലും ആളും ഒെട്ടാഴിയാെത നശി െപാകയും
െച — അതുെകാ പറങ്കികൾക്ക െപരിമ്പടപ്പിെന്റഗുണമനസ്സല്ലാെത ഒരു തുണ 
യുംെശഷിക്കാെത ഇരി െമ്പാൾ െകാച്ചിയിെല ൈകമ്മന്മാരും മാപ്പിള്ള വ്യം
വാങ്ങി രാജാെവ െ ാഹി താമൂതിരിയുെട പക്ഷം തിരി — ആയവൻ തെന്റ
നായന്മാെരാടു മാപ്പിള്ളമാർ വ കുടിെയറി വ്യപാരം െചയ്തതിനാൽ െകാഴി 
െക്കാടു ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല മിെകച്ച നഗരമായി വദ്ധൎിച്ചിരി െവെല്ലാ ഈ
പറങ്കികൾ ഞങ്ങെള ഒടു വാൻ വന്ന നാൾ മുതൽ െപരിമ്പട ന െട െമെല്കാ 
യ്മെയ െവറു അവെരാടു മമത െച െചന്നൎിരി അവെന ശിക്ഷിപ്പാൻ
പുറെപ്പടു എ ക ിച്ചത് എല്ലാവ ൎ ം സമ്മതം ആയി— അവെന്റ മരുമക 
നായ നമ്പിയാതിരി മാ ം നമു മാപ്പിള്ളമാെര വിശ്വസിപ്പാൻ പാടില്ല അവർ
പട െവണം എ മുട്ടി വിളി പട ഉണ്ടായാെലാ മണ്ടി െപാകു — െപ 
രിമ്പട മാ മല്ല െകാലത്തിരിയും െവണാടടികളും ആ പറങ്കികെള െച ൎ
െകാണ്ടിരി —ഇെപ്പാൾ െകാച്ചിയുെട െനെര പുറെപ്പട്ടാൽ െകാലത്തിരിെയാ 
ളം അതി െശഷി െപാരാഞ്ഞി ആകു എ െലാകാപവാദം വരും നിശ്ച 
യം െപരിമ്പട ആ െതാറും കപ്പം അയ െപാരു വെല്ലാ എന്തി അവെര
ഉപ വി —അവിെട ഉള്ള പ ചില്വാനം പറങ്കികെള െകാന്നാലും കടല്ക്ക 

റ ള്ളവെര െകാ വാൻ കഴിയുെമാ അതുെകാ പടെവണ്ടാ എ എെന്റ 
പക്ഷം എ പറ — മ ള്ളവർ പറ ൫൦൦൦൦ ആെള െചത്തൎ െശഷം െവറു 
െത മടങ്ങി െചന്നാൽ വലിയ അപമാനം അെല്ലാ—എന്നതു െകാ അവർ പുറ 
െപ്പ ഇടപ്പള്ളിയിൽ വ െചറുെവപ്പി കമ്പളം ഇടപ്പള്ളി മുതലായ ൈകമ്മന്മാർ
ഉടെന താമൂതിരിെയ െച ൎ െകാച്ചി നായന്മാരു ം ദിവെസന ചിലർ അെങ്ങ
പക്ഷം തിരികയും െച — അനന്തരം െപരിമ്പട വിഷാദിച്ചെപ്പാൾ െപാ ൎ  
ഗീസർ ഞങ്ങെള കണ്ണനൂരിെലക്ക അയച്ചാൽ െകാള്ളാം ഞങ്ങൾ നിമിത്തം െതാ 

െപാകരുെത എന്ന അെപക്ഷിച്ചാെറയും വിശ്വാസ ഭംഗെത്തക്കാളും രാജ്യെഛ 
ദം ന — നിങ്ങൾക്ക മാ ം അപായം വരരുത് എ ക ി നായന്മാെര കാ 
വൽെവ ൫൫൦൦ പടയാളികെളാടും കൂെട തെന്റ മരുമകനായ നാരായണെന മറു 
തലെയെകാെള്ള നിെയാഗിച്ചയക്കയും െച —

൧൬., െപരിമ്പട െതാറ്റതു

െപരിമ്പട വഴിെപ്പടാ െച വാക്കടവിെന രക്ഷിപ്പാൻ നാരായണൻ 
എന്ന സിദ്ധ വീരെന ആക്കിയത് െകാ താമൂതിരി െദ്വഷ്യെപ്പ (൧൫൦൩
എെ ൽ.൨)കടവു കടപ്പാനായി െകാ െപാർ തുടങ്ങി പലരും മരിച്ചാെറ
ആവതില്ലഎ ക മറ്റ ദിക്കിൽ നാശങ്ങെള െചയ്യി നാരായണെന ഇള 
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ക്കിയതും ഇല്ല— അെപ്പാൾ ഒരു ാഹ്മണൻ െകാച്ചി വ െപരിമ്പടപ്പിെന്റ
െചകവക്കൎ െചലവു െകാടു െന്നാരു െമനവെന ക ൈക ലി െകാടു
അവനും ദീനം ഉെണ്ട വ്യാജം പറ െന ം യാവനയും അയക്കായ്ക െകാ
നായന്മാർ വിശ സഹിയാ പാതി അംശം നാരായണെന െച ക
ഞങ്ങൾ്ക്ക െത െപായി െമനവെനാടു വൃത്തി െചാദിെക്കണ്ടതി ഒരു രാ ി
ക ന തെരണം എ യാചി പുറെപ്പ െമനവൻ െകൗശലം െകാ അവെര
ന ച്ചെയാളം താമസിപ്പിക്കയും െച — അ താമൂതിരി കര വഴിയായും
കടൽ വഴിയായും എതിരി കടവു കട നാരായണൻ ൨ മരുമക്കെളാടും കൂെട
അ മാരിയാൽ പ െപാകയും െച —
ആയത് െപരിമ്പട െകട്ടെപ്പാൾ െമാഹാലസ്യമായി വീണു െബാധം വന്ന
ഉടെന ഇതു കമ്മൎഫലം അെ ഇ എനി ം പിെന്ന താമൂതിരി ം
പ ം െപാ ൎ ഗീസെര ഒരു െചതം വരാെത ൈവപ്പിൽ തെന്ന പാപ്പൎിെക്ക 
ണം എ ക ി —ആ ൈവപ്പിൽ െകാട്ടയും സെങ്കതവും ഉ അതിെല
ൈകമ്മൾ സകല ഇട ഭുക്കന്മാരിലും െപരിമ്പടപ്പി വിശ്വാസമുള്ളവൻ
തെന്ന— െപരിമ്പട സ്വരൂപക്കാർ മുതലായവർ െപാ ൎ ഗീസരുമായി അവി 
െട വാങ്ങി പാത്തൎ െപ്പാൾ താമൂതിരി രാജ്യം പാഴാക്കിെകാ െകാച്ചിെയ
െകാെള്ളെച — നാ കാർ പലരും സ്വാമി െ ാഹികളായി പട്ടണ നി
പാ െപായെപ്പാൾ— ഇതലർ ഇരുവരും താമൂതിരിക്ക ആളയ ഞങ്ങൾ
പറങ്കികളുെട കപ്പലാൽ വന്നവർ എങ്കിലും െപാ ൎ ഗീസ വംശക്കാർ അല്ല—
ഞങ്ങൾക്ക വൃത്തിക്കെകാടുത്താൽ നിങ്ങളുെട നിഴൽ ആ യി െതാ വാ◌ൎ 

ണ്ടാ ന്ന പണിെയ പഠിപ്പി തരാം എങ്കിെല െവള്ളക്കാെരാടു എതി ൎ
നില്ക്കാവു— എ ഉണത്തൎ ി താമൂതിരിയുെട അഭയവാക്ക് വാങ്ങി രാ ികാ 
ല വിെട്ടാടി െകാഴിെക്കാ വ മാറ്റാന്മാർ െകാച്ചി മതിലി സമീപി
എത്തിയെപ്പാൾ പിെന്നയും പട ഉണ്ടായി താമൂതിരി ജയി പട്ടണത്തിൽ
കയറി തീ െകാടുക്കയും െച — െപരിമ്പട താൻ മുറിെയ പണിെപ്പെട്ടാഴി
ൈവപ്പിൽവ ൈധയ്യൎെത്താെട എതിർ െപാരുതു തുരുത്തിെയ രക്ഷിക്കയും
െച —

F. Müller Editor
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