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െപ ർ പുഴ തുടങ്ങി എഴുമല പയ്യൎന്തമുള്ള ഭൂമി ം െമൽപറഞ്ഞ െദശത്തി ം
െഭദമില്ല സമു ത്തിൽ നി സഹ്യാ ീെയാളം എറ ദൂരമില്ലായ്കെകാ നടുവിൽ
ഉള്ള നാട്ടിൽ െചറു കു കൾ നിറഞ്ഞിരി ആകൃതി നിമിത്തം െദശം പ
പല െചറിയ രാജ്യങ്ങളായി െവവ്വൎി കിടന്നിരു മുഖ്യമായ്ത െതക്ക െകാഴി 
െക്കാട്ട താമൂതിരി രാജ്യവും വടക്ക െചരക്കൽ െകാലത്തിരി വാ യും തെന്ന  
മത്താെല ഇെതല്ലാം കുമ്പിഞി സക്കൎാരുെട ൈകവശമായി െപായി രാജാക്ക 
ന്മാക്കൎ മാലിഖാനല്ലാെത മുെമ്പത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ അ മാെയാരു ജന്മിെഭാ 
ഗമെ െശഷി െദശം മിക്കതും കൃഷിക്ക അനുകൂലമാകെകാ കു കളും
കുഴിനാടുകളും െനല്വിളച്ചൽെകാ ം പല ഫല വൃക്ഷങ്ങൾെകാ ം െശാഭിച്ചിരി 

മല സമീപ പട്ടണങ്ങളുെണ്ട പറ കൂടാ െദശാചാര കാരം നാ  
കാർ ഒരുമിച്ചല്ല െവെവ്വെറ പറ കളിൽ പുരെകട്ടി പാ ൎ വരു മാപ്പിള്ളമാർ
വസി ന്ന ദി കളിെല അങ്ങാടികളു തളിപറമ്പ ം ിെച്ചറുകുന്ന ം കീ 
ഴൂർ അമ്പലത്തിലും മ ം കഴി ന്ന ഉത്സവങ്ങളിൽ അെ ജനങ്ങൾ ഒരുമി കൂടും
മലയാള ാഹ്മണർ ഈനാട്ടിൽ ചുരുക്കംതെന്ന ഉള്ളവർ മിക്കവാറും െപാട്ടന്മാ 
രാകെകാ അവെരമാനി ന്നത് െമൗഢ്യമെ പല പട്ടന്മാരും പരെദശ  
നി കച്ചവടത്തിന്നായി ം മ ം നാട്ടിൽവ സഞ്ചരി കച്ചവടം മിക്കവാ 
റും മാപ്പിളമാരുെട ൈകവശമായിരി നായന്മാർ ജന്മികളും ഡംഭികളുമായി
സുഖി പാ ൎ തീയർ മുതലായ താണജാതികൾ കുടിയാന്മാരായി കൃഷിെച 

ഒെരാ ൈകെതാഴിലുകെള നടത്തി കൂലിക്കാരായി െസവി െകാണ്ടിരി –
നാട്ടക താ െശ്ശരി– കുറ്റിപുരം തളിപറ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ ധാനം കട 

റ ള്ളപ ട്ടണങ്ങളിൽ മിെകച്ചത െകാഴിെക്കാടുതെന്ന പറങ്കികൾ � നാട്ടിൽ
വന്ന സമയം മുതൽ താമൂതിരിയുെട മാഹാത്മ്യം ക്ഷയി െപായവണ്ണം ആ നഗ 
രവും വളര താണതിെന്റെശഷം ഠി സുല്താൻ സകല ആപ കൾ് ം കിരീടം
ധരിപ്പി ൧൭൯൯ാ മതിൽ ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ അതിെന ൈകക്കലാക്കിയെപ്പാൾ മിക്ക 
തും ഇടി വീണ കാരമായിരു എങ്കിലും ആ സമയം മുതൽ ഇതുവെരയും
അവിടെത്ത കച്ചവടവും ധന മാഹാത്മ്യവും ജനപുഷ്ടിയും വദ്ധൎി െപാരു –
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െകാഴിെക്കാടു തലെശ്ശരി � ര പട്ടണങ്ങളുെട നടുവിലുള്ള കര െദശത്തിൽ
പലവിധ കൃഷികളും െത മുതലായ വൃക്ഷങ്ങളും നിറഞ്ഞിരി െകാവില്ക 
ണ്ടി വടകര എന്ന െചറു പട്ടണങ്ങളിൽ െവ മാപ്പിള്ളമാർ അ ാ ം കെച്ചാടം
െച വരു തലെശ്ശരിയിൽ നി ൫ നാഴിക െതെക്കാ മയ്യഴി പട്ടണത്തിൽ
തെന്ന ാഞ്ചിക്കാരുെട വാ നടാ ൧൬൮൩ ീ.അ. ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ തലെശ്ശരി 
യിൽ വ ഒരു പാണ്ടിശാല ഉണ്ടാക്കി െപാ ൎ ഗീസരും െഹാല്ലന്തക്കാരും
െതാ നീങ്ങി ൈഹദരാലി ഠി സുല്താൻ എന്ന മയിസൂർ രാജാക്കന്മാർ പ െപായ 
െശഷം മലയാള ഭൂമി എല്ലാം അവരുെട ൈകവശമായി വന്നനാൾ മുതൽ ഈ പട്ട 
ണം തെന്ന അവ ൎ ധാനമായിരുന്നത് ൧൭൯൯ാ മതിൽ കണ്ണനൂരും ൈക 
ക്കൽ വന്നെപ്പാൾ അവർ മത്താെല പട്ടാളങ്ങെളയും മ ം തലെശ്ശരിയിൽ നി 

അവിെടക്കയ പാപ്പൎിച്ചത് െകാ പട്ടണം വളെര താണുെപായി എങ്കിലും
മാപ്പിളളമാരുെട ധനമാഹാത്മ്യവും ഉത്സാഹവും െകാ ഇതുവെരയും കെച്ചാട 
ത്തി മുടക്കം വ കാണുന്നില്ല.൧൫൦൫ാ മതിൽ െപാ ൎ ഗീസർ കണ്ണനൂരിൽ
വ പാണ്ടിശാലയുണ്ടാക്കി വളെരകാലം കച്ചവടം നടത്തി വരുെമ്പാൾ െഹാ 
ല്ലന്തർ അവിെടനി ം അവെര പുറത്താക്കി വാണതിെന്റ െശഷം മാപ്പിളളമാർ
നഗരവും ചു മുള്ള നാടും അവെരാടു വിെലക്ക വാങ്ങി ഭരി അനന്തരം ൈഹദരാ 
ലിെയാടു ഇണങ്ങി അധീനന്മാരായി ഠി സുല്താൻ മരിച്ചെശഷം ബീവിെദശെമ 
ല്ലാം ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട ൈകക്കൽ എ ിെക്കണ്ടിവ മാലിഖാൻമാ ം അവൾ്ക്ക
െശഷിച്ചിരി – െപാന്നാനിയിൽ നി വടെക്കാ ള്ള തുറമുഖങ്ങളിൽ വിെശ 
ഷമായതു കണ്ണനൂർ തുറമുഖം തെന്ന– ഈ പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ നട ന്ന
ആചാരങ്ങളും ജാതിെഭദങ്ങളും െകരെളാ ത്തിയിൽ പറഞ്ഞി ണ്ടെല്ലാ കണ്ണനൂർ
തലെശ്ശരി െകാഴിെകാടു എന്ന മൂ പട്ടണങ്ങളിൽ സത്യെവദ വ്യാപനത്തിന്നാ 
യി തുടങ്ങിയതു അജ്ഞാനാന്ധകാരം മുടിെയണ്ടതി വദ്ധൎി വരുവൂതാക–
കിഴക്ക സഹ്യാ ീ– െതക്ക തിരുവിതാെങ്കാട്ട സംസ്ഥാനം– പടിഞ്ഞാറ ഹി സ 
മു ം വടക്ക െപാന്നാനി ഴ � നാലതിക്കകത്തകെപ്പട്ട െകാച്ചി രാജ്യം ദ്വീപാകാ 
െരണ ഏകെദശം ൩൦൦ ചതുര െയാജന വിസ്താരമായി വ്യാപി കിട –
൧൭൯൯ാ മതിൽ ഠി സുല്ത്താൻ െതാ മരിച്ചാെറ എങ്ക്ലിഷ്കാർ െകാച്ചി പട്ടണ 
വും അതി വടെക്കാ ള്ള കറ്റ റവും സ്വീകരി നാടു െപരിമ്പട രാജാവി ം
എ ി വി ആ രാജ്യത്തിെന്റ വടെക്ക അംശം മിക്കതുംചളി െദശമാകെകാ
െനല്വിളച്ചലി എറ്റവും ഉചിതമായിരി സമു ത്തിെന്റ ഒെരാ െചറു ൈകക 
ളും നാട്ടിൽ െവശി ഒഴുകുക െകാ നാ കാർ മിക്കവാറുംചിതറി കിട ന്ന
കു കളിൽ െതങ്ങ– മാവു– പിലാവു മുതലായ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പറ  
കളിൽ പുരെകട്ടി വസി കിഴെക്കാ ള്ള സഹ്യമലയുെട അവസ്ഥ പറവാൻ
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വിഷമം ശീതകാലത്തിങ്കൽ മാ ം അതിൽ കയറി െപാകുവാൻ പാടു ആന
പുലി മുതലായ കാ മൃഗങ്ങൾ അവിെടയും െപരുകി വസി താണ ഭൂമി മി 
ക്കതും ദീനഭൂമിയാകെകാ െകാച്ചി രാജ്യത്തിൽ െത്യകം പനി െപരിക്കാൽ
മുതലായ വ്യാധികൾ അതി മി നട – ൧൫൦൩ാ മതിൽ അ െകക്കൎ
എന്ന പറങ്കിപ്പട നായകൻ െകാച്ചിയിൽ കപ്പെലാടി എത്തി െകാട്ട പണിയി 

െചറുപട്ടാളം പാപ്പൎിച്ച നാൾമുതൽ കൂട ട പറങ്കികൾ വദ്ധൎി പള്ളികെള 
യും മ ം െകട്ടി കെച്ചാടവും കപ്പെലാട്ടവും നടത്തി വാണതിെന്റെശഷം ൧൬൬൩ാ
മതിൽ െഹാല്ലന്തകാർ പട്ടണം വള പിടി പറങ്കികളുെട കച്ചവടമാഹാത്മ്യം
താഴ്ത്തി െരാമ മതെദ്വഷികളാക െകാ പള്ളികെളയും പാണ്ടിശാലകളാക്കി മാ 
റ്റി ധനവും രാജ്യാധികാരവും വദ്ധൎിപ്പി വാഴുകയും െച – അനന്തരം ഇങ്ക്ലീഷ്കാ 
രും െഹാല്ലന്തരുമായി ലങ്കാദ്വീപിലും മലയാള കട റങ്ങളിലും മ ം കച്ചവട  
ദ്ധനിമിത്തം യുദ്ധമുണ്ടായെപ്പാൾ െഹാല്ലന്തർ കൂട ട െതാ െകാച്ചി മുതലായ
പട്ടണങ്ങളിൽ നി നീങ്ങി െപാെകണ്ടിവ ൈഹദരാലി ഠി സുല്താൻ എന്നി 
രുവരും മലയാളത്തിൽ എ ം വരുത്തിയ യുദ്ധെ ശം െകാച്ചി രാജ്യത്തി ം
പട്ടണത്തി ം പറ്റിയത െകാ ം ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ പട്ടണം പിടിച്ചെപ്പാൾ െവടിെവ 

െകാട്ട തകത്തൎ തു െകാ ം അെനക ഭവനങ്ങളും ഇടി നശി മുെമ്പത്ത
െശാഭെക ധനവും മാനവും എറിയവരിൽ പലരും പട്ടണം വി െപായതിനാൽ
ഇെപ്പാഴെത്ത നിവാസികൾ മിക്കവാറും ദരി ന്മാരായി ചമ അവരിൽ വിലാ 
ത്തിക്കാരുെട സന്തതികൾ അ ാ ം കെച്ചാടം െച ം അടുത്ത മലനാട്ടിൽ ജാതി
മുതലായ മരങ്ങെള െവട്ടി വരുത്തി കപ്പലുകെള നിമ്മൎി ം െകാ ഉപജീവനം
കഴി വരു — െകാച്ചി പട്ടണ സമീപമുള്ള മട്ടാെഞ്ചരിയിൽ എകെദശം ൨൦൦
കുടികൾ െവളുത്തയഹൂദന്മാർ വസി െമാശശാ ം ആചരി ം കെച്ചാടം െച
െകാ മിരി അവർ എതുകാലത്തിൽ ഈ രാജ്യെത്ത വ എ നി 
ശ്ചയിപ്പാൻ യാസം പൂവ്വൎകാലത്തെരാമരും യവനരും മി രാജ്യത്തിൽ നി
കപ്പൽ കയറി നിത്യം � രാജ്യത്തിൽ വന്നവാറും കച്ചവടം നടത്തി പാത്തൎ വാ 
റും പല ഇട ം അറിയിച്ചി — മഹാെരാമ ച വത്തൎ ിയുെട ജകൾ എ

സിദ്ധമാക െകാ ം കച്ചവടത്താൽ വദ്ധൎി ണ്ടാകുന്ന വ്യാ ഹംെകാ ം
അ ാഹ്മണക്കൎല്ല മണർ എന്ന െബൗദ്ധന്മാരുെട മതെഭദത്തി ഈ
െകരളത്തിൽ ആധിക്യം ഉണ്ടാകെകാ ം ഇെപ്പാഴെത്ത ആചാരവും അനാചാ 
രവും അ ഇല്ലായ്കെകാ ം െകായ്മയും നാടുവാഴികളുെട ഈ വ െപാകുന്നവ◌ൎ 
ക്ക വിെരാധം കാട്ടാതവണ്ണം ശങ്കി ം സമ്മതി ം െകാണ്ടതിനാൽ യഹൂദന്മാ 
രും വ്യാപാരംെചയ് തു ലങ്കാദ്വിപിൽ കൂടിയിരു െകാടുങ്ങലൂരിൽ കൂടവ ചില 
കാലം പാത്തൎ െശഷം ഭാ രരവിവമ്മൎാവു എന്ന െപരുമാൾ വളെര സാദി
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അവരിൽ െ ഷ്ഠനായ യു ഫ് ഇറവാനു ം അവൻ സന്തതി ം അ വണ്ണം
എന്ന െദശവും നാടുവാഴിസ്ഥാനവും െകാടു െവണാടു— െവണാവലിനാടു—
എറനാടു— വ വനാടു— െനടു റയൂർനാടു— ഇവറ്റിൽ കത്തൎ ാക്കന്മാരായ ത ാ 
ക്കന്മാെരയുമ്മ ം സാക്ഷികളാക്കി മുയിറിെകാ ഇരുന്നരുളി െച പാ ം എഴു 
തിക്കയും െച — ൨00൩൦൦ ിസ്താബ്ദം അവ ൎ ഇ കാരം െപരുമാക്കന്മാരു 
െട കാലത്ത മാനവും സമ്പ ം എറി വദ്ധൎിച്ചത്െകാ കൂട ട പുതിയ ആളു 
കൾ വന്നി അവരുെട സംഖ്യയും െപരുകി കച്ചവടത്തിൽ വളെരകാലം അത്യ 
ന്ത ലാഭവും അതിനാൽ ഒെരാ സുഖെഭാഗങ്ങളും അനുഭവമായിവ — അനന്തരം
ന ാണികളുെട ക്ഷയം അവ ൎംപറ്റി അതിെന്റ വിവരം താെഴ സുറിയാണി 
കളുെട ചരി ത്തിൽ എഴുതി ഇരിക്കെകാ ഇവിെട പറെയണ്ടതല്ല— െകാച്ചി
പട്ടണത്തിന്നടുത്ത നാട്ടിൽ വസി ന്ന കറുത്തയഹൂദന്മാരുെട അവസ്ഥ വിവരി 

പറവാൻ നല്ല നിശ്ചയമില്ല പടിഞ്ഞാെറ രാജ്യങ്ങളുെട പൂവ്വൎ സുഖദുഃഖങ്ങെള
അവർ അറിയായ്കെകാ ം ഹി ക്കളിൽ അവരുെട െദഹ രൂപത്തിലും മ ം െഭ 
ദമില്ലായ്കെകാ ം െവള്ളയഹൂദർ അവെര തങ്ങളിൽ താണജാതി എ നിരൂപി 
ക്കെകാ ം യഹൂദ മാഗ്ഗൎത്തിലും അവക്കൎ നന്ന സാമത്ഥൎ ്യം ഇല്ലായ്കെകാ ം
അവർ പൂവ്വൎകാലത്തിൽ അടിമകളായി െവള്ളയഹൂദന്മാെര െസവി ം വ്യാപാര
ലാഭങ്ങെള കാംക്ഷി മ പലെഹത്വന്തെരണ അവരുെട മാഗ്ഗൎം അംഗീകരി  
മിരി എ െതാ —

ദുല ൎഭമാെയാരുപുനദ്ദ ൎശൎനം

െസ്വദരാജ്യ ഫലൂൻ എെന്നാരു പട്ടണം ഇരിമ്പിെന്റ ഉ ത്തി സ്ഥാനം എ
കീത്തൎ ിെപ്പട്ടിരി — അവിെട പലരും ജീവപയ്യൎന്തം പവ്വൎെതാദരത്തിൽ
െവല എടു ദിവസം കഴി വരു — ൧൦൦ വഷൎത്തി െമ്പ ആ പണിക്കാരിൽ
ഒരു യുവാവ് വി വാഹം നിശ്ചയി ഒരു ഞായറാ കന്യെയാടുഒ ന്നി പള്ളി
െപായി അതിൽ ാത്ഥൎ ന തീന്നൎെശഷം പാതിരി െദശാചാര കാരം പരസ്യ 
മാക്കിയതാവിത് ഇന്നവൻ ഇന്നവെള ഭായ്യൎയായി െച െകാൾവാൻ നിശ്ചയി 
ച്ചിരി അവരുെട വിവാഹത്തി വല്ലതും മുടക്കം ഉ എ അറിയുന്ന 
വൻ അതു ഇെപ്പാൾ െബാധിപ്പിെക്കണം— എന്നതുെകട്ടാെറ ആരും ഒ ം െബാ 
ധിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാവ ൎ ം സമ്മതമായി യുവാവ് സെന്താഷി കന്യെയ െനാക്കി
ഇനി ദിവസം പാത്തൎ ാൽ നാം െദവകടാക്ഷത്താൽ ഒന്നി വസിക്കാം എ
ന്ധകായ്യൎമായി പറ — പിെറ്റ ദിവസം രാവിെല അവെള ക സലാം െചാ 
ല്ലി കട മലെയറി ഇരി കുഴിയിൽ ഇറ കയും െച — കന്യ ആ ദിവസം
തനിക്ക കല്യാണവ ം തുന്നിതുന്നിെകാ എ യും അദ്ധ്വാനിച്ചതിൽ പിന്ന 
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െഹാ അസ്തമിപ്പാറായി ഇെപ്പാൾ അവൻ വരും എ വിചാരി വാതുക്കൽ നി 
െനാക്കിെകാണ്ടിരു — രാ ി ആയാെറ അവെന കാണായ്കയാൽ അവൾ

കണ്ണീർ വാ ൎ കിട — െചാവ്വാ യിലും കൂട്ടരിൽ നിന്നി ം അവെന്റ വത്തൎ മാനം
ഒ ം സൂക്ഷ്മമായി അറിവാറായി വന്നില്ല ഞായറാ യിൽ അവൻ കല്യാണത്തി 

വന്നതും ഇല്ല— കന്യതാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കല്യാണവ െത്ത ഒരു െപട്ടിയിൽ
അെട െവ ആ ിയെന മറക്കാെത പാ ൎ — അെനക പുരുഷന്മാർ അവെളാടു
െചാദി എങ്കിലും അവെന ഞാൻ കാത്തിരി വെല്ലാ എ െചാല്ലി വൃദ്ധയാ 
െവാളം വിധവയായി പാ ൎ —
പിെന്ന ൫൦ വഷൎം കഴിഞെശഷം (൧൮൦൯)ആ കുഴിയിൽ അധികം െപാന്തി വരു 
ന്ന െവള്ളെത്ത നീെക്കണ്ടതി പണിക്കാർ മറു കുഴി കുഴി മലയടിയിൽ നി
ആ െവള്ളം പുറ ഒഴു കയും െച —അത് എല്ലാം വളെരകാലം തുത്ഥെത്താടു
െചന്നൎതാകെകാ നന്നഇരുളിച്ച െവ്വൎള്ളം തെന്ന—െവള്ളം ഒഴിഞ്ഞെശഷം ചര 
ലുംമ ം നീ െമ്പാൾ ഒരു യുവാവിെന്റ ശവം ക െനാക്കിയെപ്പാൾ തല്ക്കാലം
മരിച്ച കാരവും കുഴിക്കാരുെട െതാൽെവഷം ഉള്ളവനാകുന്നതും കണ്ടി ം ഇന്ന 
വൻ എ അറിവാൻ ഒരു കുറ്റിയും ഉണ്ടായില്ല– പ തെന്ന പാറയുെട ഒരു പി 
ളപ്പിൽ വിണി ണ്ടായിരി ം െകടു വജ്ജൎ ിപ്പാൻ തുത്ഥജലത്തി വീയ്യൎം െപാ 
രുമെല്ലാ എ യും സുന്ദരൻ എ ചിലർ പറഞ്ഞെപ്പാൾ ഒരു കിഴവി വടികുത്തി
അടു വ കുനി െനാക്കി അവെന്റ െമൽവീണു ചുംബി ം വളെര വിെറ 

ം തി ം െകാണ്ടെശഷം ചു ം അതിശയി നി ന്നവെരാടു ഇത് എെന്റ ഭ◌ൎ 
ത്താവ് തെന്ന. ൮ ദിവസം താമസം വിചാരിച്ചത് ൫൦ വഷൎം ആയി െപായി െവ 
ണ്ടതില്ല എെന്റ മരണത്തിെന്റ മുെമ്പ ഞാൻ അവെന കണ്ടതുമതി എ പറ
െശാഭയുള്ള ശരീരെത്ത തെന്റവീട്ടിൽ വരുത്തി ബ ക്കൾ ആരും ഇല്ലായ്കയാൽ
മെറപ്പാൻതാൻ വട്ടംകൂട്ടി െചലവുകഴി ഒരു െപട്ടിതുറ കല്യാണവ വും ഉറു 
മാലും ധരി ശവെത്ത എടു െകാ െപാകുെമ്പാൾ പിന്നാെല ശ്മശാനസ്ഥാ 
നെത്താളം വിവാഹത്തി എന്നെപാെല നട െപായി– മെറച്ചെപ്പാൾ അവൾ
കുഴിെമൽ ഇരു പറ –നല്ലതു പെത്താ ഇരിപെതാ ദിവസം നീ സുെഖന പാ 
ക്കൎ എനി ം സമയം അടു ഞാൻ െവഗംവരാം ഭൂമി ഒരുവട്ടംവിഴുങ്ങി തിരി 
െക െകാടുത്തതു രണ്ടാം ാവശ്യം എെന്ന ം പിടി െകാൾകയില്ലെപാൽ
എ െചാല്ലി പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ ആശയാെല സെന്താഷിച് ചുമടങ്ങി വീട്ടിൽ 
വ പാക്കൎയും െച –
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െകരളപഴമ
൧൯., അൾ്ബുെകക്കൎ െകാല്ലത്തിൽ വ്യാപരിച്ചത്

അ െകാല്ല നഗരത്തിൽ െവണാടടികളുെട കായ്യൎക്കാരനായ നമ്പിയാതിരി
പറങ്കി കപ്പൽ വ എ െകട്ട ഉടെന എതിെര െച മാനെത്താെട ൈക 
െക്കാ രാജാെവ ഉണത്തൎ ിപ്പാൻ ആൾ അയക്കയും െച – െകാല്ലം മുതൽ
കന്യാകുമാരിപയ്യൎന്തം ൨൪ കാതം െവണാടും പാണ്ടിക്കര ൩൦ കാതത്തിൽ
അധികവും അവെന്റ ൈകവശമാകെകാ ം � ഴ നി ം കപ്പം െക ക െകാ 

ം ആനഗുണ്ടി നരസിംഹരായെരാടു പടകൂടുവാൻ ഒ ം മടുക്കാത്തവൻ ആക 
െകാ ം അൾ്ബുെകക്കൎ വിനയെത്താെട കായ്യൎാദികെള െബാധിപ്പി സാ 
ദം വരുത്തി രാജാവും താമൂതിരിയുെട മ ണത്തി െചവി െകാടുക്കാെത വിചാ 
രി പറങ്കികൾ വ പാണ്ടിശാല എടുപ്പി പാ ൎ കച്ചവടം െച ന്നതി
വിെരാധം ഏതു ം ഇല്ല എ ത്തരം ക ിക്കയും െച — തല്ക്കാലത്തിൽ ആവശ്യ 
മായ മുളകിെന മ ികൾ താമസം കൂടാെത െകാടുപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചതും അല്ലാ 
െത ന ാണി വ്യാപാരികൾ അതിന്നായി നന്ന ഉത്സാഹി െവ ന്നത ഒെക്ക 
യും എത്തിക്കയും െച — അതുെകാ അൾബുെകക്കൎ െവണാടു മ ികെളാടു
സമയവും സത്യവും െച — ദസാ എന്ന െമധാവിെയ െകാ െകാല്ല പാ 
ണ്ടിശാലെയ എടുപ്പി ഇവിെട അറവികൾ ഇല്ല ചില െചാനകന്മാരല്ലാെത മു 
സല്മാനരും ഒ ം ഇല്ലെല്ലാ ിസ്ത്യാനർ ൬൦൦൦ കുടി ഉെണ്ട െകൾ അതു
നമുക്ക എ യും അനുകൂലം– ഇവരുമായി കലശൽ ഒ ം സംഭവിക്കാെത ക
എെ◌ക്യെപ്പ കായ്യൎ ം എല്ലാം അവെരാടു ഒന്നി വിചാരി നടെത്തണം എ ം
ഉപെദശം പറ — ന ാണികൾ്ക്ക ദിവെസന വിശ്വാസം വദ്ധൎിച്ചെപ്പാൾ
നായന്മാരാൽ തങ്ങൾ്ക്ക സംഭവിച്ച ന്യായെകടു പലവിധം അവർ െബാധിപ്പി
അൾ്ബുെകക്കൎ അവക്കൎെവണ്ടി അെപക്ഷിച്ചതിനാൽ അവ ൎ മുെമ്പത്ത  
മ കാരം സ്വജാതിക്കാർ മാ ം ന്യായ ം വിസ്തരിെക്കണ്ടിയവർ എന്ന വ്യവസ്ഥ
വരുത്തി മ ചില സങ്കടങ്ങെള ശമിപ്പിക്കയും െച — ആകയാൽ ന ാണികൾ
സെന്താഷി പറങ്കികൾ്ക്ക പള്ളിെയ കാട്ടി ഇതു െതാമാ ീഹാ െകട്ടിയതത 
െന്ന എ ം പുണ്യവാളർ ഇരുവരും ഇവിെട മണ്മറ കിടക്കയാൽ എ യും
പുണ്യമായ സ്ഥാനം എ ം െചാല്ലി ഏ ി െകാടുക്കയും െച — അൾ്ബുെക◌ൎ 
ക്ക ദസാഎന്ന മൂപ്പെനാടു കൂട ൨൦ ആളുകെള പാണ്ടിശാലയിൽ പാപ്പൎിച്ചതിനാൽ
ഒരു െദാമിനിക്ക സന്യാസിയും ഉ — അവ െറാ ീഗ് എന്ന െപർഉ – ആയ 
വൻ ആ പള്ളിെയ പുതുതാക്കി ാത്ഥൎ ി ം സംഗി ം ഓെരാെരാ നാ കാെര
സ്നാനത്താൽ സഭെയാടു െചക്കൎയും െച — ൩൦– തും– ൪൦– തും വയ ള്ളവർ
അെനകർ അതിെന െകട്ടാെറ െറാ ീഗിെന െച ക ഞങ്ങൾ ന ാണികൾ
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തെന്ന െചറുപ്പത്തിൽ സ്നാനം ഉണ്ടാെയാ എന്നറിയുന്നില്ല വളെര കാലം ഇവിെട
മൂപ്പന്മാർ ഇല്ലാ ഞങ്ങൾ നാ കാെരെപാെല ആയിെപായി കഷ്ടം നിങ്ങളുെട
വരവിനാൽ രാെജാപ വവും അജ്ഞാനവും മറ െപായി ൈദവത്തി െസ്താ 

ം എ സെന്താഷി പറ സ്നാനം എ പറങ്കികളുെട െഘാഷമുള്ള ാ◌ൎ 
ത്ഥനകളിൽ കൂടുകയും െച — ഇങ്ങിെന െപാ ൎ ഗാലി െകാല്ല ം നല്ല  
െവശനം വന്നതിെന്റ െശഷം അൾ്ബുെകക്കൎ (൧൫൦൪.ജനു.൧൨) ചര നിറഞ്ഞ
കപ്പെലാടും കൂട പുറെപ്പ െകാച്ചിയിൽ എ കയും െച —

൨൦., െപാ ൎ ഗാലും താമൂതിരിയും അ ം സന്ധിച്ചതു—

കണ്ണനൂർ െകാച്ചി െകാല്ലം ഇങ്ങിെന൩ സ്ഥല ം പറങ്കികൾ്ക്ക കച്ചവടം നട 
എ ം െകാഴിെക്കാ മാ ം നിത്യ കലഹവും അനവധി നാശവും ദുഭ ൎി 

ക്ഷയും വ പറ്റി ഇരി എ ം വിചാരി താമൂതിരി അനുജെന അനുസ 
രി അൾ്ബുെകക്കൎി ആളയ നമു െസ്നഹംെവണം ഇനി ഒരുനാളും വി 
െരാധം അരുത് അതി എ െവണ്ടിയത് എ െചാദിച്ചെപ്പാൾ– ൧., കവ◌ൎ 

െപായതി പകരമായി താമൂതിരി ൯൦൦ കണ്ടി മുളകു ഇെങ്ങാ തെന്നെക്ക 
ണം.൨., െകാഴിെക്കാ ള്ള െചാനകന്മാക്കൎ മക്ക മി കെളാടുള്ള കച്ചവടം ഇനി
അരുത് ൩., െപരിമ്പട ം താമൂതിരിയും നിത്യം ഇണങ്ങിെക്കാണ്ടിരിെക്കണം
൪., െകാച്ചിയിൽനി അെങ്ങാ ഓടി ആ യി െപായ ൨ െവള്ളക്കാെര
ഇങ്ങ് എ ി തെരണം എന്നിങ്ങിെന അൾ്ബുെകക്കൎ ക ിച്ച സന്ധി വിവരം—
ആ ിതന്മാെര ഒരുനാളും ൈകവി കളവാൻ കഴികയില്ല െശഷം എല്ലാം െച 
യ്യാം ഇതുമാ ം എനിക്ക എ യും മാന റവാകു എ താമൂതിരി ഉത്തരം
പറഞ്ഞതിൽ പിെന്ന– അൾബുെകെക്കൎ്വണ്ടതില്ല െവള്ളക്കാർ ഇരുവരും െകാ 
ഴിെക്കാ സുഖി പാക്കൎെട്ട എ സമ്മതിച്ചാെറ– ഇരുപക്ഷക്കാരും നിരപ്പാക 
യും െച — അതിനാൽ മുസല്മാന ൎണ്ടായ െദ്വഷ്യം ആ ൎം പറ കൂടുെമാ–
ചിലർ ഉടെന കുഞ്ഞി ട്ടികെള െച ൎ െകാ െകാഴിെക്കാ നി പുറെപ്പ
െപായി. നമ്പിയാതിരി താമസം കൂടാെത െകാടുങ്ങ രിൽ വ അവിെട ഉള്ള
െചകവെര നാട്ടിെലക്ക് വിട്ടയ താൻ വാഗ്ദത്ത കാരം മുളകുെവ െകാടുപ്പാൻ
തുട കയും െച —
അെപ്പാൾ കച്ചവടത്തി ം ിസ്തമാഗ്ഗൎെത്ത അറിയി ന്നതി ം നല്ല പാ 

ണ്ടായതു നിമിത്തം െപാ ൎ ഗീസർ പലരും സെന്താഷി െമ്പാൾ തെന്ന
എല്ലാം അബദ്ധമായിെപായി ഒരു രാ ിയിൽ മുളകു കയറ്റിയ ഒരു െതാണി െപാ 

ൎ ഗാൽ പടകിെനാടു സമീപിച്ചെപ്പാൾ ഇ വരുവിൻ മുളകു എല്ലാം ഇെങ്ങാ 
െവണം എ വിളിച്ചതി മലയാളികൾ അങ്ങിെന അല്ല ഇതു െകാടുങ്ങലൂരി 

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1848 ആഗുസ്ത 11

െലക്ക എത്തിെക്ക ന്ന ചരക്കാകു എ ത്തരം പറ ത വലിെച്ചാടി 
യാെറ. െപാ ൎ ഗീസർ ഇതു കളവു എ നിരൂപി കലശൽ തുട ൎ െതാണി
പിടിച് ചുഒരാെള െകാ കയും െച —
പല ൎം മുറി എറ്റിരി എ ം ൬ ആൾ മരി എ ം ചില പറങ്കി ന്ഥങ്ങ 
ളിൽ കാണു — അതി താമൂതിരി ഉത്തരം െചാദിച്ചെപ്പാൾ പറങ്കികൾ നാണ 
െത്ത മെറ അഹങ്കരി നമ്പിയാതിരി െസ്നഹരെക്ഷക്കായി എ ഉത്സാഹിച്ചി 
ം താമൂതിരി ഈ പറങ്കികെള വിശ്വസി കൂടാ എ െവ പെടക്ക പിെന്നയും

വട്ടം കൂ കയും െച —

F. Müller Editor
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