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സഹ്യ മലയുെട നടു അംശത്തിെന്റ െതെക്ക ഖണ്ഡം കന്നട മയിസൂർ മലയാളം
എന്ന നാടുകളുെട നടുവിലുള്ള കുടക െദശം തെന്ന ആകു ആയത് ഒരു വലിയ
െകാട്ട എന്നെപാെല ശിഖരങ്ങെളാടും താഴ്വരകെളാടും കൂട ഉയ ൎ നി എങ്കി 
ലും കിഴെക്ക അംശത്തിൽ കൃഷി ം െമയിച്ചലി ം പടിഞ്ഞാെറ അംശത്തിൽ
എലം ചന്ദനം മുതലായതി ം എ യും വിെശഷഭൂമി ആകു പടിഞ്ഞാറുനി
കയറുവാൻ ൪ കണ്ടിവാതിലുകൾ ഉ മലകളുെട ഉയരം ൫൦൦൦ – ൬൦൦൦ കാലടി
തെന്ന മംഗലപുര സമീപമുള്ള െന വതി മുതലായ പുഴകൾ അതിൽ നി ഇറ 
ങ്ങി ഒഴുകി സമു ത്തിൽ െചരു മലകളിൽ നി കിഴെക്കാ യന്നൎ ഭൂമിയിൽ
ശുഭതാഴ്വരകളും െകാട്ടകളും െക്ഷ ങ്ങളും ാമങ്ങളും നിറഞ്ഞിരി നിവാസി 
കൾ മിക്കവാറും ശൂ രാകു നായാട്ടി ശീലം എല്ലാവ ൎ ം നന്നയു യുദ്ധകാ 
ലത്തിൽ കുടക രാജാവി ം ൧൦൦൦൦ പടയാളികെള വിളി കൂ വാൻ യാസമി 
ല്ലയായിരു െവ ം ആയുധങ്ങെള അല്ലാം അവർ തെന്ന തീ ൎ ം എലം ചന്ദ 
നം െന മുളക െതൻ മുതലായ ചര കെള അവർ പല ദിക്കിലും െകാ െപാ 
യി വി ഉ ം െനരിയ വ ങ്ങളും മാ െമ പുറ നി ം െമടിെക്കണ്ടി വരു
മടെക്കരിയിൽ നി ഇളനീർ ചുരത്തിൽകൂടി മംഗലപുരെത്തക്ക പട്ടാളങ്ങൾ ം
പടെകാ കൾ് ം െപാവാൻ ഇം ിഷ്ക്കാർ ഒരു നിര വഴി ഉണ്ടാക്കി കുത്മകല്ല 
ചക്കക്കാടു മുതലായ ാമങ്ങളിൽ നിന്നിറങ്ങി െന വതി ഒഴുകുന്ന താണ ഭൂമി 
യിൽ എെത്തണ്ടതിന് നു൩— ദിവസം െവണ്ടിവരും അവിട പല വയലുകളി 
ലും വ വാളം മുതലായ ാമങ്ങളിലും കൂടി മംഗലപുരെത്തക്ക ൨ – ൩ ദിവസ 
െത്ത വഴിയായിരി ം—
െതെക്ക കന്നട െദശത്തിൽ മുഖ്യപട്ടണം മംഗലപുരം തെന്ന പ അത ഒരു
വലിയ കച്ചവട നഗരം ആയിരു — എങ്കിലും ൈഹദരാലി ഠി സുല്താൻ എന്ന
മയിസൂർ രാജാക്കന്മാർ അതിെന പിടിച്ചടക്കി മിക്കതും നശിപ്പിച്ചത് െകാ നി 
വാസികളും കച്ചവടവും ക്ഷയി െപായിരു ൧൭൯൯ . ീ. അ. ഠി െതാ
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മരിച്ചാെറ മംഗലപുരം ഇങ്ക്ലിഷ്ക്കാരുെട ൈകക്കലായിവ അ െതാ ഗൂജ്ജൎ  
രത്തിൽ നി ം െബാംബായിൽ നി ം പലവാസികളും പട്ടാണികളും െഗാവ
െകാങ്കണ െദശങ്ങളിൽനി പല െരാമ ീസ്ത്യാനരും കച്ചവടത്തിന്നായി ം മ ം
വ കുടിെയറി പാക്കൎെകാ ധനപുഷ്ടിയും ജനവൃദ്ധിയും അത്യന്തം െപരുകി
െപാ നിവാസികളുെട സംഖ്യ ഇെപ്പാൾ എകെദശം ൪൦൦൦൦ അവർ മിക്കതും പു 
റനാ കാരാകെകാ അറവി പാസി ഹി സ്ഥാനി തുളു കന്നട മലയാളം എ
അഞ്ചാറു ഭാഷകൾ നഗരത്തിൽ നടപ്പാറായി വന്നിരി —മംഗലപുരത്തി
െതെക്ക എഴമലെയാളമുള്ള താണ െദശവും മുെമ്പ വിവരിച്ച വടെക്ക കന്നട നാടു 
മായി വളെര െഭദമില്ല താഴ്വരകളിലും പുഴകൾ ഒഴുകുന്ന ഭൂമികളിലും പലവിധമായ
കൃഷികൾ നട കു കൾ മിക്കവാറും പാഴായി കിട വഷൎകാലത്തിൽ
പലതി ം ഉപകാരമായ ൈന ല്ലിെന പുറെപ്പടീ കാഞ്ഞിരെകാട്ട െബ 
ക്കൽപുതുെകാട്ട നീെലശ്വര മുതലായ പട്ടണങ്ങളും ാമങ്ങളും മിക്കതും കടല്ക്കര 
യിൽ തെന്ന ഇരി നാട്ടിെല നിവാസികൾ െവെവ്വെറ പറ കളിൽ ഭവനം
െകട്ടി പാ ൎ പല കാരം യത്നം െച ഉപജീവനം കഴി വരു —
മയിസൂരിൽ നി വടക്ക പടിഞ്ഞാെറ തുളു കന്നട െദശങ്ങളിൽപ ൈജനർ
എെന്നാരു വക െബൗദ്ധന്മാർ നിറ പാ ൎ െകാണ്ടിരു ാഹ്മണക്കൎ
എ ം ആധിക്യം വന്നെശഷം വളെര കുറ െപായിരി ചില െക്ഷ  
ങ്ങളിലും വിെശഷ ശി പണികളുെട െശഷി കളിലും അവരുെട മുെമ്പ മാഹാ 
ത്മ്യത്തിെന്റ ഒരു ഛായ മാ ം കാണ്മാനു അവരുെട മാഗ്ഗൎാവസ്ഥെയ മുെമ്പ
ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞി ണ്ടെല്ലാ—
സഹ്യാ ിയുെട െതെക്ക അംശം എഴമല മുതൽ കന്യാകുമാരി പയ്യൎന്തം നീ
കിട ന്ന മലയാളഭൂമി തെന്ന ആകു അതിെന്റ കിഴെക്ക അതിരിെല സഹ്യ 
മല ചില ദിക്കിൽ ൩൦൦൦—൯൦൦൦ കാലടി ഉയ ൎ നി മു റ്റി ചില്വാനം വ◌ൎ 
ഷം മുെമ്പ വിലാത്തിക്കാർ � നാട്ടിൽ എത്തി പാത്തൎ ി ം  നീലഗിരി ഒഴിെകയു 
ള്ള മല െദശത്തിെന്റ വിവരം ഇതുവെരയും നല്ലവണ്ണം അറിവാറായി വന്നില്ല
അ ം ചില കണ്ടിവാതിലുകളുെട അവസ്ഥ മാ െമപ റ കൂടും � കണ്ടിവാതി 
ലുകളിൽ വട ള്ള തുതലെശ്ശരിയിൽ നി കിഴെക്കാ കതിരൂർ കൂ പറ
കെണ്ണാത്തനിടുമ്പരഞ്ചാൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങലിൽ കൂടി െപാകുന്ന െപരിയ ചുരം
തെന്ന അതിെന്റ ഉയരം ൩൦൦൦ കാലടി മലമുകളിൽ ഇരി ന്ന െപരിയയിൽ നി 

എകെദശം ൪ കാതം കിഴെക്കാ ൨൯൦൦ കാലടി ഉയന്നൎ ഭൂമിയിൽ വയനാട്ടി 
െല മുഖ്യസ്ഥലമായ മാന പട്ടി മലയാള ഭാെഷ ം നാട്ടി ം അതിരായി കിട 

കച്ചവടത്തി ം കാപ്പി മുതലായ ചര കെള ഉണ്ടാ ന്നതി ം നല്ല ഭൂ 
മിയാകെകാ ആ പട്ടണം ഇനിയും വദ്ധൎി വരിെകയു െപരിയചുരത്തിൽ
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നി െതെക്കാ ബാണാസുരൻ െകാടുമുടി ൬൦൦൦ കാലടിെയാളം ഉയ ൎ നി  
അതി െതെക്കാ കുറ്റിയടി ചുരം െകാഴിെക്കാ ം മ ം െപാെകണ്ടതി

വഴിയായും എകെദശം െപരിയകണ്ടി വാതിലി ഒ ഉയരമായും കിട
െകാഴിെക്കാട്ടിൽ നി വയനാട്ടിലു ം നീലഗിരിയിലും കയറി െപാെകണ്ടതി
കരെക്കാ ചുരം കുണ്ടാകണ്ടിവാതിൽ എന്നിങ്ങിെന ര വഴികളു ആയതി 
െന്റ അവസ്ഥ െമലാൽ പറയും—
വയനാട്ടിെന്റയും മയിസൂരിെന്റയും െതെക്ക അതിരിൽ സഹ്യാ ിയും പവിഴ മല 
യും തമ്മിൽ െച ൎ വന്നഭൂമിയിൽ തെന്ന നീലഗിരി ൮൦൦൦ കാലടി ഉയരമാ 
യും ചതുെഷ്കാണായും പല കു താഴ്വരകെളാടും നദീ കണ്ടിവാതിലുകെളാടുംകൂട
എകെദശം ൭൦ ചതുര െയാജന വിസ്താരമായും െശാഭി നി കിഴ ം െത 

ം പടിഞ്ഞാറും ൈമയാറു ഭവാനി െപരാറു മുതലായപുഴകൾ ഒഴുകുന്ന താണ
നാടുകൾ അതിെന ചുറ്റി കിട ഈ ഗിരിസഞ്ചയത്തിെന്റ മുകൾ്പരപ്പിലുള്ള
നാടുകളാവിതു—
൧.,കിഴെക്ക അംശമായിരി ന്ന പുരംഗനാടും അതിൽ മുഖ്യ ശിഖരങ്ങൾ
തീതു ൎ– ഇട്ടതെകതു എന്നിവ തെന്ന അതിെല നിവാസികൾ മിക്കവാറും വടക്കർ
തെന്ന അവർ ഒെരാ പറ കളിൽ അല്ലതിഹ്മട്ടി– കു ർ– െകാതെകരി– ജഗതാ 
ളു മുതലായ ാമങ്ങളിൽ വസി പല കൃഷികെളയും െച െകാതെകരിയിൽ
കൂട ട െസൗഖ്യത്തിന്നായി വ വസി ന്ന സാ മ്മാക്കൎ ഒെരാ കൂലിപണി 
കെളയും എടു വരു െപരും ഭാഷയും വിചാരിച്ചാൽ അവർ പൂവ്വൎകാലത്തിൽ
വട നി വ മല കയറി കുടിെയറി പാ ൎ െകാണ്ടിരി എ െതാ 

അവർ അല്ലാെത പുരംഗ നാട്ടിൽ െകാതർ എന്നെവെറാരു താണജാതി
കു കളിൽ വസി ഒെരാ ൈകെതാഴിലുകെളെകാ ദിവസം കഴി ം നൃത്ത 
ഗീതവാദ്യങ്ങൾ മുതലായവ െകാ െശഷമുള്ളവെര രസിപ്പി ം അവീൻ മുതലാ 
യല ഹരിസാധനങ്ങെള െസവി ം െഗാക്കെള ഹനി തി ം ചക്കിലി െകാല്ല
ആശാരി പണികെള എടു ം ലഘുബുദ്ധികളായി നട —
൨.,പുരംഗ നാട്ടിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിർ തുടങ്ങി നീലഗിരിയുെട വട ം പടി 
ഞ്ഞാറുമുള്ള അതിരുകെളാളം പര കിട ന്ന െമയിച്ചൽ െദശത്തി െതാദ 
നാടു എന്ന െപർ.൪.നാടുകളിൽ അത് തെന്ന വിസ്താരം എറിയത് അതിലുള്ള മല 
കളിൽ ധാനമായ്തെനടിെപ്പട്ട– െതാട്ടെപട്ടതെന്ന അതിെന്റ ഉയരം എകെദശം
൮൮൦൦ കാലടി ആ മലയുെട അരികിൽ എകെദശം ൭൦൦൦ കാലടി ഉയരമുള്ള െദശ 
ത്ത ഒത്തകമുണ്ട് പട്ടണം െസൗഖ്യത്തി െവണ്ടി പാപ്പൎാൻ വരുന്ന വിലാത്തി 
ക്കാക്കൎ മുഖ്യ വാസസ്ഥലമായി സംവത്സരം െതാറും വദ്ധൎി െപാരു നിവാ 
സികളുെട സംഖ് യഎകെദശം ൬൬൦൦–െതാദവർ എ െപരുള്ള നാ കാരുെട
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വൃത്തി െഗാരക്ഷ തെന്ന സംഖ്യ എകെദശം ൧൦൦൦ ആയിരി ം അവർ കു  
െദശെത്ത അഞ്ചാറു പുരയുള്ള ാമങ്ങളിൽ ചിതറി വസി മുഖ്യ ഊരുകളുെട
െപരുകൾ കൂദലൂർ–ശീഗൂരു മുതലായവ.അവർ ഏതു കാലെത്താ എവിെട നിെന്നാ
വ എ അറി കൂടാ എ ജാതിക്കാരാകു എ നിശ്ചയിപ്പാൻ പാ 
ടില്ല ഹി ശാ ാചരങ്ങളും ജാതിെഭദവും ഇല്ലായ്ക െകാ ം ശരീരാകൃതിയിലും
െദവെസവയിലും ഹി ജാതികളിൽ വളെര െഭദി കാണ്ക െകാ ം ഭാരത
ഖണ്ഡത്തിെല ഭാഷകെളാടു സംബന്ധമില്ലാത്ത വാക്കപറക െകാ ം അവർ ഹി 

ക്കൾ അല്ല എ അറി െകാള്ളാം—
൩., െതാദവ നാട്ടിെന്റ െതക്ക പടിഞ്ഞാെറ അതിരിലുള്ള െദശത്തി െമക്ക
നാെടന്ന െപർ നാലു നാടുകളിൽ െചറിത് ഇതുതെന്ന കൃഷി ം ജനപുഷ്ടി ം
അതിൽ കുറവില്ലതാനും വടക്കർ വസി ന്ന ഊരുകളിൽ മുഖ്യമായത് കാെദരു–
െകതി– അതികഹൎട്ടി– മലകളിൽ വിെശഷമായത് ൈദവെജാള ശിഖരം തെന്ന–
൪.,നീലഗിരിയുെട െതക്ക പടിഞ്ഞാെറ തുടച്ചൎയാകുന്ന കുണ്ടാനാടു വടക്കരുെട
അങ്ങാടിപുരം മ ം ചില ാമങ്ങളും കൃഷി നിലങ്ങളും ഒഴിെക കാടും െമയിച്ചൽ
െദശവും തെന്ന ആകു സംവത്സരം െതാറും ൯. മാസെത്താളം മ ം മഴ 
യും വിടാെത ഉണ്ടാക നിമിത്തം മല ശിഖരങ്ങെള കാണായ്കെകാ െതാദവർ
ആനാട്ടി മഴമല എന്ന െപർ പറയു – കൂലികല്ല എന്ന മലമുകളിൽനി മഴ 
യില്ലാത്ത സമയത്ത പടിഞ്ഞാെറ സമു െത്ത കാണാം അതി ം മൂകുത്തൎ ി– മൂ  
മല മുതലായ ശിഖരങ്ങൾ ം എകെദശം െതാട്ടെപട്ട മലയുെട ഉയരമു എ  
െതാ വഷൎാധിക്യം നിമിത്തം നിവാസികൾ ചുരുക്കെമയു മഴവിട്ടാൽ
െതാദവർ കാലികെള െകാ െപായി അവിെട െമയി –ഈ പറഞ്ഞ നാ 
ടുകളിൽ െതാദവർ വടക്കർ െകാതർ എന്ന മൂ വകക്കാരല്ലാെത കുറുമ്പർ ഇരു 
ളർ മുതലായ പല കാട്ടാളരും ഒെരാ താഴ്വരകളിലും കാടുകളിലും വസി പല 
വിെധന ഉപജീവനം കഴി വരു – നീലഗിരിയിൽ കയറി െപാെകണ്ടതി
കിഴക്ക െതക്കായി െചറുമുഖം– കു ർ– െകാതെകരി– ദനായ്കെങ്കാട്ട എന്നീ നാ 
ലും വടക്കശീഗൂരു– െനടിെപ്പട്ട എന്നീ ര ം പടിഞ്ഞാറു ചിചിപാരകീയൂർ എന്നീ
ര ം ഇങ്ങിെന ൮ കണ്ടിവാതിലുകൾ വഴിയാകുന്നത്—

െജ്യാതിഷവിദ്യ
ഉപ ഹങ്ങൾ ൧൮൫൦

സൂയ്യൎ സമീപസ്ഥ ഹങ്ങളിൽ ഒന്നി മാ ം ഉപ ഹം ഉ – അതു ഭൂമി  
ള്ള ച ൻ തെന്ന– വ്യാഴം ശനി ഊരാൻ ഇങ്ങിെന ദൂരസ്ഥ ഹങ്ങൾക്ക ഒന്നി 

൪ മറ്റതി ം.൭ ഒടുക്കെത്തതി .൬. ഉപ ഹങ്ങെള കണ്ടിരി – ക  
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കാണാെത ഊരാ ം െന ം മ ം ചിലതു ഉണ്ടായിരി ം– ന െട ഭൂമി ം
ഒ ണ്ടാക െകാ തെന്ന െശഷം എല്ലാ െജ്യാതി കെളക്കാളും ഉപ ഹങ്ങെള
തെന്ന ഷ്ടമായി അറിവാൻ സംഗതി വന്നത് ഭൂമി ം ച നും ഉള്ള ദൂരം ഭൂമി 
വിട്ടം മുപ്പതെ അത് ൬൯ ആയിരം കാതംതെന്ന– ഒരുപക്ഷി ആെറാ എെഴാ
മാസംെകാ െനെര പറ എങ്കിൽ എ മാറാകും– അതുെകാ ച െന്റ
സ്വരൂപവും മലകളുെട ഉയരവും മ ം കുഴൽ െകാ അതിസൂക്ഷ്മമായി എണ്ണി 
നിശ്ചയിക്കാം െചറിയ കു കളും കാണാം വിദ്വാന്മാരും അത് എല്ലാം നിഴൽ 
െകാ അള ച െന്റ ചി പടങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി ഒെരാെരാ ഉയെച്ചൎ ം താ 
െ ം ഒെരാെരാ െപർ വിളി ം ഇരി – ചീനത്തിെല മലകളുെട നീളവും
ഉയരവും െചച്ചൎയും അറിയുന്നതിെനക്കാൾ ച ള്ളവ അധികം സിദ്ധമായ് 
വന്നിരി — അതിൽ ഒരാശ്ചയ്യൎം െതാന്നി ഇരി ൧൮൦൦൦ അടി ആഴവും
എ പ കാതം നീളവും ഉള്ള കുഴികൾ ഉെണ്ടങ്കിലും സമു വും െപായ്കയും ഒ ം
ഇല്ല– മലകെള ൩൦൦൦൦ അടി ഉയരത്തിലും അളന്നിരി എങ്കിലും അവ മി 
ക്കവാറും വട്ടത്തിൽ നീ ം നടുവിൽ കുഴി ം ഇരി െവള്ളെമാപുഴെയാ
കണ്ടതും ഇല്ല. പിെന്ന െവള്ളമുള്ള നാട്ടിൽ െമഘവും കാറ്റഅടി വരുന്ന കാറും
കാണ് മാറുണ്ടെല്ലാ— അതും ച നിൽ കാണാ തീയും െവളിച്ചവും ആയി ജ്വാലാമു 
ഖികെളെപാെല കൂട െട എ യും നീളത്തിൽ കണ്ടിരി — ആയത് എല്ലാം
വിചാരിച്ചാൽ ച ഭൂമിയിൽ എന്നെപാെല സസ്യാദികളും ജീവികളും ഇല്ല
എ െതാ —
ച ൻ ഭൂമിെയ ചുറ്റിെക്കാ അതിെനാടു ഒന്നി ആദിത്യെന ചു ന്നതുമല്ലാെത
തെന്നത്താൻ ചു ന്നില്ല–ഭൂമിയിൽനി നിത്യം ഒരുപാതിെയ തെന്ന കാണു  

എങ്കിലും ഭൂമി സൂയ്യൎൻ � ര ം അതിെന സഞ്ചാരകാലത്തിൽ െവെവ്വെറ
ആകഷൎിക്കയാൽ ഒരുവക ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകെകാ ച െഗാളത്തിെന്റ പിൻ 
ഭാഗത്തിെല ചില അംശങ്ങൾ കൂട െട കാണുമാറു ൬൨൦ കാതം വിട്ടെമഉ –
കറുത്തവാവുള്ള സമയത്ത ച െന്റ പിൻഭാഗ മാ ം െവയിൽ പ െപൗ◌ൎ 
ണ്ണമി കാല പിൻഭാഗത്തിങ്കൽ രാ ീ ആകു — ആകയാൽ ച ക്കാ ൎള്ള
രാപ്പകൽ ൨൮ ദിവസം െകാണ്ടെ തികയു – ൧൨ ചാ മാസങ്ങളാൽ ൩൫൪ ദി 
വസമുള്ള ഒരു ചാ വഷൎം തിക വരു – അതു യഹൂദ ൎ ം അറപികൾ് ം
നടപ്പായ വഷൎക്കണ തെന്ന–ച െന്റ ഗതിെയ ധെലസ എന്ന യവനവിദ്വാൻ
൨൪൬ വഷൎത്തി മുെമ്പതെന്ന ആരാ ഹണം ഇന്ന കാല ണ്ടാകും
എ നിശ്ചയിപ്പാൻ തുടങ്ങി ഇരി – ഹണങ്ങെള ഗണി ന്ന വിവരം കു 
റയ യാസം എങ്കിലും അതിൽ സംശയം എതും െശഷിച്ചില്ല– െവളുത്ത വാവിൽ
ഭൂമിയുെട നിഴൽതെന്ന ചിലെപ്പാൾ ച െന മെറ െന്നഉ രാഹുവും െകതുവും
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വിഴു കെയാ കുടിക്കെയാ െച െപാകുന്നില്ല– കറുത്തവാവിൽ സൂയ്യൎ ഹണ 
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമാറു അെപ്പാൾ സൂയ്യൎെന മെറ ന്നത് അതി ം ഭൂമി ം നടു 
വിൽ നി ന്ന ച ൻ തെന്ന– പെക്ഷ െമലാൽ ഈ ഹണങ്ങളുെട വിവരം അധി 
കം വിവരി പറയാം—
വ്യാഴത്തി ള്ള ഉപ ഹങ്ങൾ നാലും കുഴൽ ഉണ്ടാക്കിയതു മുതൽ െകാ
കണ്ടറിഞ്ഞിരി — അതിെപ്പാൾ ൨൩൮ വഷൎം തെന്ന അതിൽ ൩ ന െട
ച െനക്കാളും വലിയവ— ഹെത്ത ചു െമ്പാൾ അവനാലും നിത്യം ഒരു മുഖ 
െത്ത തെന്ന കാ — ച െനെപാെല ചുെറ്റ ന്നതി ഒരു മാസം െവ ന്നത 
ല്ല താനും— വ്യാഴം തെന്റ വലിപ്പത്താൽ അതിെവഗത്തിൽ ആകഷൎിക്ക െകാ
ഒന്നാമത് ൧� ദിവസത്തിന്നകം വ്യാഴെത്തചു നാലാമതി ം ൧൬�ദിവസം മാ 

ം െവണ്ടി വരു — വ്യാഴത്തിൽ നി ള്ള ദൂരത ഒന്നാമതി ൩ വ്യഴവിട്ടമ 
െ രണ്ടാമതി ൪� മൂന്നാമതി ൭� നാലാമതി ൧൨� വ്യാഴവിട്ടവും തെന്ന–
ഈ വ്യാഴച ന്മാർ നാലിലും െമഘങ്ങൾ വളെര കാണു –തമ്മിൽ തമ്മിൽ  
ഹണങ്ങളും ാസങ്ങളുംഎകെദശം ദിന തി ഉണ്ടാകു —
ശനി ഉപ ഹങ്ങൾ എഴിൽ ആറാമത് തെന്ന വലിയതാകു — ഒന്നാമതു ൧�
ശനിവിട്ടം ദൂരമെ ശനിെയചുറ്റി തെന്റ മാസം തിെകപ്പാൻ ൨൨� മണി െനരം
മാ ം െവണം— ആകയാൽ ശനിക്കാർ െനാക്കിയാൽ അതി രാവിെല കറു 
ത്ത വാവും അ ൈവ െന്നര െപൗണ്ണൎമിയും കാണാം– ൭ ആമതി ൩൦
ശനിവിട്ടം ദൂരമു തെന്റ മാസം തിെകപ്പാൻ ൭൯ ദിവസം െപാരും— ശനിക്കാ◌ൎ 
ക്ക പഞ്ചാംഗ മയ്യൎാദ ഉെണ്ടങ്കിൽ എഴുവിധമുള്ള മാസക്കണ ം നിത്യ ഹണ 
ങ്ങളും െമൽപറഞ്ഞതു ഇരട്ടിച്ചവളയുെട െവെവ്വെറ അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകെകാ
കാലത്താെല വലിയ ന്ഥം ചെമപ്പാൻ സംഗതി ഉണ്ടാകും—
ഊരാെന്റ ൬ ഉപ ഹങ്ങെള വിവരി െചാ വാൻ ആവശ്യം െതാ ന്നില്ല—

െകരളപഴമ
൧൭., െപാ ൎ ഗീസർ തി ിയ െചയ്തത്

അെപ്പാൾ ഇടവ മാസത്തിെല മഴ വ താമൂതിരിയും െകാച്ചി െകാട്ടയിൽ
നായന്മാെര പാപ്പൎി ഓ ണം കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്നയും വരാം എ ക ി
െകാടുങ്ങലൂെര വാങ്ങി െപാകയും െച — മാപ്പിള്ളമാരും ാഹ്മണരും ജയ
സെന്താഷത്താൽ ആ വഷൎകാലത്ത എ െനച്ചൎകളും തിറകളും െഘാഷി
സദ്യകളും നടത്തി എ പറ കൂടാ മറിയ അെന്താണി എന്ന ആ ഇതലർ
ഇരുവരും െതാപ്പി ഇ മാപ്പിള്ളച്ചികെള െകട്ടി വസി അെനകം െതാ കെള
വാ ൎ ണ്ടാക്കി െവടി െവ ന്നതിൽ അഭ്യാസം കഴിപ്പിക്കയും െച — ഇനി
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െകരളം മുഴുവനും അണഞ്ഞ നാടുകളും താമൂതിരിക്ക അധീനമാകും എ
െജ്യാതിഷക്കാർ ലക്ഷണം പറകയും െച —
൧൫൦൩, ചിങ്ങ മാസത്തിൽ തെന്ന അൾബുെകക്കൎ എന്ന വീരൻ ൬ കപ്പെലാടും
കൂട കണ്ണനൂരിൽ എത്തി െസാ യും കപ്പലും മുടിഞ്ഞതും െപരിമ്പട െതാറ്റതും
എല്ലാം െകാലത്തിരി മുെഖന െക കാലം ൈവകാെത െകാച്ചിക്ക് ഓടി—
(െസപ്ത.൨.) ശനിയാ രാ ിയിൽ എത്തിയെപ്പാൾ ൈവപ്പിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവ 
രും രാ ി മുഴുവൻ വാദ്യെഘാഷം െയാഗി സെന്താഷി ന്നതിന്നിടയിൽ
താമൂതിരിയുെട ആയുധക്കാർ ഭയെപ്പ െകാച്ചിെക്കാട്ടെയ വി ഒടുകയും െച —
ഞായറാ രാവിെല കപ്പൽ ആറുംപുെഴക്കക െകാ െവ തിങ്കളാ കപ്പി 
ത്താൻ കെരക്കിറങ്ങി പുഴവക്ക െവ െപരിമ്പട മായി ക സംഭാഷണം
കഴിക്കയും െച — െപാ ൎ ഗാൽ െപാ ൎ ഗാൽ എ ം െകാച്ചി െകാച്ചി
എ ം ആരവാരങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്നിടയിൽ രാജാവ് അജ്ഞാനാചാരം എല്ലാം 
െവടി കണ്ണീർ വാ ൎ കപ്പിത്താെന ആെ ഷി ഇനി െകാച്ചിക്കാർ
ഞങ്ങൾ െവറുെത അല്ല ദു ഃഖിച്ചത് എ കാണ്മാൻ സംഗതി വ എ
പറ സെന്താഷി കപ്പിത്താൻ രാജാവിെന്റ ദാരി ്യം വിചാരി ഉടെന
൧൦൦൦൦ വരാഹൻ െകാടുക്കയും െച — രാജാവും അൾബുെക ൎം െകാച്ചിയിൽ

െവശിച്ച ഉടെന പറങ്കികൾ സ്വാമി െ ാഹികളായ ഇടവകക്കാെര ശിക്ഷി 
പ്പാൻ ഒടങ്ങളിൽ പുറെപ്പ െചറു ൈവപ്പിെല നായന്മാർ അ ം ചവളവും വളെര

െയാഗിച്ചി ം കെരക്കിറങ്ങി െപാരുതു ജയി ൈകമ്മളുെട മാടെത്ത വള
അവെനയും െവട്ടിെക്കാ മാടം ഭസ്മമാ കയും െച — ഇടപ്പള്ളിയിൽെവ
തകത്തൎ െപാർ ഉണ്ടായി ൫൦൦ വില്ലാളികളും കടവിൽ കാ നി എങ്കിലും
അവിെടയും െപാ ൎ ഗീസർ െവശി ഊർ പിടി െകാച്ചി നായന്മാർ
അതിെന െകാള്ളയിടുകയുംെച —

F. Müller Editor
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