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൧൨. ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൮. സപ്ത

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)
ഭാരത ഖണ്ഡം -൮., ദക്ഷിണഖണ്ഡവും ലങ്കാദ്വീപും (തുടച്ച ൎ)

പറങ്കികൾ മലയാളത്തിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ െരാമ മതം എ ം സിദ്ധമാക്കി
നട വാൻ ഉത്സാഹി പയ മഠ സന്യാസികെളയും കൂട്ടിെകാ വ നയം
െകാ ം ഭയം െകാ ം മലയാള നിവാസികെള െരാമ ിസ്ത്യാനികളാക്കിയതി 
നാൽ െകാച്ചി തുരുവിതാെങ്കാടു മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇ വെരയു ം ആ മത 
ക്കാർ െപരുകി വസി െകാച്ചിയിൽ നി അ ം െകാഴെക്കാ ള്ള പരാപു 
ഴയിൽ പാ ൎന്ന അദ്ധ്യക്ഷൻ നാട്ടിൽ ചിതറി ഇരി ന്ന െരാമസഭകെള ഭരി
പാതിരികെള വളത്തൎ ി ഒെരാ സ്ഥലങ്ങളിെലക്കയ െരാമ മതാചാരങ്ങെള നട 
ത്തി െകാ മിരി – ന ാണികൾ പലരും പുരാണ വിശ്വാസം ഉെപക്ഷി 

കച്ചവട ലാഭം വിചാരി ം പറങ്കികൾ സ്ഥാപിച്ച അെന്വഷണ സംഘങ്ങെള
ഭയെപ്പ ം െകാ െരാമ മതക്കാരായി തീന്നൎിരി –
ഈ ന ാണികൾ െകരളത്തിൽ വന്ന കാര ംപ റയു അെപ്പാസ്തലനായ
െതാമാ ഹി രാജ്യെത്താളം വ െകാടുങ്ങലൂരിലും എത്തി സുവിെശഷം
അറിയി എറിയ ആളുകെള വിശ്വസിപ്പി ാഹ്മണരുെട � ഷൎ്യെകാ
രക്തസാക്ഷിയായി കഴി എന്ന പാരമ്പയ്യൎ വത്തൎ മാനത്തിലും ന ാണി 
കൾ നമ ാരങ്ങളിൽ തി വരുന്ന കഥകളിലും മ  ം എ സത്യമുെണ്ട
ൈദവത്തിന്നറിയാം– ി വിെന്റ സുവിെശഷം പുരാണ കാലത്തിൽ � രാജ്യ 
െത്താളം പര വ എന്നതി സംശയം ഇല്ല മി യിെല ശാ ിയായ
പൈന്തനൻ ൧നും ി. അ. പുറെപ്പ കിഴെക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിെശഷമറി 
യി � ഖണ്ഡെത്താളം വന്നെപ്പാൾ എ യ സുവിെശഷവും ി മാഗ്ഗൎത്തിെന്റ
അടയാളങ്ങൾ ചിലതും ഇവിെട കണ്ടിരി –
അക്കാലം � നാ കാർ കപ്പൽ വഴിയായി െപായി അന്യ രാജ്യങ്ങെള ക വി 
െശഷങ്ങെള അറി മടങ്ങി വരുവാറായിരു – എഴിമയിൽ തെന്ന അന്യമത 
ക്കാർ വ കിഴി െകാലത്തിരിെയ മാഗ്ഗൎത്തിൽ കൂട്ടിയെപ്പാൾ അവൻ മാടാ 
യി നഗരത്തിലും മ ം പള്ളികെള എടുപ്പി മതക്കാക്കൎ അങ്ങാടികെളയും തീ◌ൎ 

പരശുരാമെന്റ െദ്വഷ്യം ജ്വലിച്ചി സ്ഥാന ഷ്ടനായി കുറയ െതെക്കാ െപാ 
യി വളഭ ൎട്ടെത്ത പള്ളിെയയും പട്ടണെത്തയും തീ ൎ പാക്കൎയും െച — എ
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െകരളമഹാത്മ്യത്തിൽ പറ െകൾ് — ഈ വന്നവർ സത്യ ിസ്ത്യാനിക 
െളാ വല്ല െവദങ്കള്ളെരാ എ നിശ്ചയിപ്പാൻ പാടില്ല—പാസൎ ിക്കാരനായ മണി
സ്വെദശത്തിൽ നടപ്പായിക്കണ്ട ദ്വന്ദ്വജ്ഞാനെത്ത വിടാെത ിസ്തവചനെത്താടു
കലത്തൎ ി സത്യത്തിെന്റ ഛായയും കെരറ്റിയാെറ ഇക്കെര ം മ ം ശിഷ്യന്മാെര
െച ൎ െകാ ന്ന ദൂതെര അയ .൨൭൦ ി.അ.ആയവർ മലയാളത്തിൽ വദ്ധൎി 

മണി ാമം ഊരിെന ഉണ്ടാക്കി എ ചിലരുെട പക്ഷം—
അതിെന്റ െശഷം അരീയൻ എെന്നാരു മി ക്കാരൻ ൈദവപു ൻ ഷ്ടാവ 
ല്ല സൃഷ്ടികളിൽ ആദിസൃഷ്ടി അെ പറ സഭയിൽ എ ം ഛി മുണ്ടാക്കി
൩൨൦ ി.അ.വിവാദം തീ ൎ ഐക്യമത്യം വരു വാൻ െകാൻസ്തന്തിൻ ച  
വത്തൎ ിയുെട ക നയാെല െമ ാന്മാർ നാലുദിക്കിൽ നി വ നിരൂപിച്ച കൂട്ട 
ത്തിൽ പാസൎ ി ഹി ൂ ര ഖണ്ഡത്തി ം െമ ാനായ െയാഹനാൻ എെന്നാ 
രുത്തൻ െചരുകയും െച —ൈദവ ിയൻ എെന്നാരു ദ്വീപുക്കാരൻ സ്വരാജാ 
വിൻ ക നയാെല ൩൩൦. ി.അ. െരാമമണ്ഡലത്തിൽ െപായി പാ ൎ അവി 
െട നട ന്ന അറിവു െപാരുൾ ഒെക്ക ഹി അരീയപുളി ചിലതു െവദെത്താ 
ടു കല ൎ ഹി ഖണ്ഡത്തിെലക്ക മടങ്ങിയാെറ ിസ്തീയ കച്ചവടക്കാെരാടും
നാ കാെരാടും സുവിെശഷം തെന്റ അറിവിൻ കാരം ഉപെദശി െകാ വ
൩൫൦. ി.അ. മ ം പല കാരത്തിൽ സത്യസൂയ്യൎെന്റ രശ്മികൾ ചിലതു �നാട്ടിൽ
പറ്റീ ണ്ടായിരി ം—
അനന്തരം െയശുവിെന്റ അമ്മ െദവമാതാവല്ല മനുഷ്യപു മാതാവെ എ
സുറിയാണി നെസ്തായ്യൎൻ െവദ കാരം ഉപെദശി െമ്പാൾ ൪൨൦. ി.അ. സഭ 
കൾ്ക്ക പിെന്നയും വാഗ്വാദം ഉണ്ടായതിനാൽ സുറിയാണികൾ മിക്കവാറും നിരൂ 
പിച്ചാെറ െയശുെവക്കാളും അമ്മെയ എറ്റവും ബഹുമാനി ന്ന യവനസഭെയ വി 
പിരി നെസ്തായ്യൎെന്റ ഉപെദശം ൈകെക്കാ പാസൎ ി സഭക്കാരും അവരു 

െട പക്ഷം നി മലയും കടലും കട അറിവില്ലാത്ത ജാതികൾ്ക്ക ൈദവെബാ 
ധം വരു വാൻ തുടങ്ങി— ഇ കാരം നെസ്തായ്യൎർ കിഴെക്ക ദി കളിൽ പര
വദ്ധൎി ംകാലം അവരിൽകൂടിയ െകാസ്മാ എന്ന സന്യാസി കപ്പൽ വഴിയായി
സിംഹളദ്വീപിലും മുളകുണ്ടാകുന്ന ഈ മലനാട്ടിലും വ അെനക പള്ളികെളയും
മൂപ്പെരയും ക പുറെപ്പ തുളുനാട്ടിെല കല്യാണപുരിയിൽ എ െമ്പാൾ പാസൎ ി 
യിൽനി അയച്ച ഒരു െമ ാൻ അവിെട ഉ എന്നറിഞ്ഞ കാരം സ്വെദശ 
ക്കാക്കൎ എഴുതി െബാധിപ്പിക്കയും െച — � കച്ചവടക്കാർ സുറിയ നാട്ടിൽ നി 

ണ്ടാകെകാ സുറിയാണികൾ എന്ന െപർ നടപ്പായി വ — ന രിൽ
നി പുറെപ്പ െപാന്ന െയശുവിെന െസവിക്കയാൽ ന ാണികൾ എന്ന െപർ
പറവാൻ കാരണം— ഈനെസ്തായ്യൎർ അല്ലാെത അവക്കൎ ശ ക്കളായ വകക്കാ 
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രും മലയാളത്തിൽ വ — അവർ ി വി മനുഷത്വവും െദവത്വവും ഉെണ്ടന്ന 
ല്ല ൈദവം മനുഷ്യനായവതരിച്ച നാൾ മുതൽ അവൻ ശരീരവും ആത്മാവും സകല 
വും ൈദവമയം എ െവ എകസ്വരൂപക്കാർ എന്നെപർ എടു വദ്ധൎിച്ചെശ 
ഷം യാെകാബ എന്ന സന്യാസി ൫൫൦. ി.അ. അവരുെട പള്ളികെളെനാക്കി
വിചാരി അെന്ത്യാക്യയിൽ ഒരു പ ീയക്കൎാവിെന സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ ആമത
െഭദത്തി യാെകാബ്യർ എന്ന നാമം വരികയും െച — അവരും മലയാളത്തിൽ
വ പാ ൎ അെന്ത്യാക്യയിൽ നി ം മി യിൽനി ം ഉപെദഷ്ടക്കാന്മാർ കൂ 
ട ടവ അവരുെട സഭകെള നട ം—
ഇ കാരം ന ാണികളും മ ം എകെദശം ൧൦൦—൬൦൦ ി.അ. കൂട ട � മല 
യാളത്തിൽ വ എ െതാ — അവർ വടെക്ക പാസൎ ി മുതൽ െതെക്ക
ഈഴെത്താളം കച്ചവടം നടത്തി കാല മത്തിൽ സമ്പ എറവദ്ധൎി വിശ്വാ 
സികളുെട എണ്ണം വളരുകയും െച — അവരുെട ചരി ം മുഴുവനും ഈ ഭൂമിശാ 

ത്തിൽ പറ കൂടാ െലാകമാനവും ധനമാഹാത്മ്യവും കാക്ഷി അവർ വി 
ശ്വാസ െസ്നഹങ്ങളിൽ മത്താെല കുളി ൎ ിസ്തവചനം മറ അവരുെട തല 
വനായ രവിെകാത്തൎ എകെദശം ൭൮൦. ി.അ. മണി ാമത്തിെല രാജത്വവും
െദശാനുഭവവും പരെദശ വ്യാപാരികളിൽ െ ഷ്ഠതയും െചരമാൻ െലാക െപ്പരു 
െഞ്ചട്ടിയാൻ എന്ന െപരും വന്നതിനാൽ അജ്ഞാനെത്ത ഉറപ്പി ന്ന രാജാക്ക 
ന്മാെരയും കപടം െകാ ജീവനം കഴി ന്ന ാഹ്മണെരയും രസിപ്പിെക്കണ്ടി
വ സുറിയാണി വാക്കെ ഷ്ഠം എ െവ ഇതെ പള്ളികൾക്ക െകാള്ളാം
എ ന ാണികൾ നിശ്ചയി മലയായ്മയിൽ ിസ്തരഹസ്യങ്ങെള പറവാനും
െകൾ്പാനും ഇടവന്നില്ല– കത്തൎ നാർ ആകു മൂപ്പന്മാക്കൎ െവദവും െശഷിച്ചവ◌ൎ 
ക്ക രാമായണം മുതലായ കാവ്യങ്ങളും വശമായാൽ മതി എന്ന ഞായം ഉണ്ടായി
നായന്മാക്കൎ ഒത്ത അഭിമാനം കൂട വദ്ധൎിച്ചതിനാൽ ജാതി െഭദവും സംഭവി

ിസ്തങ്കെല വിശ്വാസം വളരാെത ജാതി മയ്യൎാദകെളയും വി ലക്ഷണം, ശകുനം,
ഒടി, ആഭിചാരം, മുതലായ വിദ്യകെളയും അഭ്യസി അജ്ഞാനികൾ എന്ന െപാ 
െല ാദ്ധം ഊ ക െനയ്യിൽ വിരൽ മു ക മുതല ഴ നീന്തി കടക്ക മഴുചുെട്ടടുക്ക
ഓണ ദിവസം പടക്കളിക്ക അങ്കം കുെറ മരിക്ക ഇങ്ങിെനയുള്ള ആചാരങ്ങെള 
യും ആ യി നാ കാെരാടിണങ്ങി വ – ഇ കാര ം അവർ ആത്മരക്ഷെയ
വിചാരിയാെത െലൗകികെഭാഗികളും ദുന്നൎട കാരുമായി െപായതിനാൽ ൈദ 
വം തല്കാലത്ത അവക്കൎശിക്ഷയും താ യും വരുത്തി ഇരി —
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െകരളപഴമ
൨൧– പെശകു െപരിമ്പടപ്പിെന്റ രാജ്യം രക്ഷി തുടങ്ങിയത്–

അൾ്ബുെകക്കൎ മലയാളത്തിൽ നി വി െപാകു െമ്പ െപാ ൎ ഗാലിൽ
ചങ്ങാതിയായ െകായപക്കി െകാഴിെക്കാ നി വത്തൎ മാനം അറിയിപ്പാൻ
െചാല്ലിവിട്ടതി കാരം– ആപ വരുമാറു � യാെണ്ട മഴക്കാലം െപരുമാരി 
യായ്തീരും നമ്പിയാതിരി സമാധാന രെക്ഷക്കായി അദ്ധ്വാനി എങ്കിലും താ 
മൂതിരിയും മാപ്പിള്ളമാരും െശഷം മഹാെലാകരും െവള്ളക്കാെര ഒടുക്കിക്കളവാൻ
നിശ്ചയിച്ചിരി െകാലത്തിരിയും െവണാടടികളും തക്കം െനാക്കി സഹായി 

ം സൂക്ഷി െനാ വിൻ– എന്നതുെകട്ടാെറ അൾ്ബുെകക്കൎ െപാ ൎ ഗീസ 
സ്ഥാനികെളാടു മ ിച്ചാെറ കരയിൽ പാപ്പൎാൻ ആ ൎം മനസ്സായില്ല വിലാ 
ത്തിക്ക െപാെകണം എ എല്ലാവ ൎ ം അത്യാ ഹം ജനി – പെശകു മാ ം
െകാച്ചിെക്കാട്ടെയ രക്ഷിപ്പാൻ സെന്താഷേത്താെട ഭരം ഏറ്റെപ്പാൾ അൾബുെക◌ൎ 
ക്ക െരാഗികളും മ ം ആെക ൧൫൦ െവള്ളക്കാെര െകാട്ടയിലും ര പടവിലും പാ 
പ്പൎി കപ്പലുകളിൽ ചര മുഴുവനാകാഞ്ഞതെകാ (൧൫൦൪– ജനവരി.൩൧)
െകാച്ചിയിൽ നി ഒടി കണ്ണനൂരിൽ നി അ ം ഇഞ്ചി വാങ്ങി കെരറ്റി അെയ്യാ
ൈദവെമ പെശകിലും കൂട്ടരിലും കനി കടാക്ഷിെക്കണെമ എ പലരും ാ 
ത്ഥൎ ി െകാണ്ടിരിെക്ക വിഷാദെത്താടും കൂട യുെരാപക്കായി മടങ്ങി ഓടുകയും
െച –
പെശകു കണ്ണനൂരിൽനി അരിയും മ ം വാങ്ങി െകാച്ചി വന്ന് എത്തിയ 
െപ്പാൾ െപരിമ്പടപ്പ് ൈനരാശ്യം പൂ വലയു എ െക വളെര െഘാഷ 
െത്താെട കൂടിക്കാെ െചന്നാെറ എ പറഞ്ഞി ം രാജാവി സാദം വരു 

വാൻ വഹിയാെത ആയി ഒടുവിൽ രാജാവ് പറ പട ഉണ്ടായാൽ നി 
ങ്ങൾ െകാല്ലെത്താ കണ്ണനൂരിെലാ എവിട വാങ്ങി പാപ്പൎാൻ മനസ്സാകു എെന്ന
ചതിക്കരുെത. സത്യെമ പറയാവു എ കണ്ണീർ ഒെലാല വാ ൎ പറഞ്ഞത്
െകട്ടെപ്പാൾ–പെശകു െ ാധം നടി ഇത് ഒക്ക മാപ്പിള്ളമാരുെട ചതിവാ സം 
ശയം എന്തി താമൂതിരി വരെട്ട ൧൫൦ െപാ ൎ ഗീസരും എകനായ ിസ്തവും
ഒരു ഭാഗ തെന്ന നിന്നാൽ എതു മാറ്റാെനയും തടുപ്പാൻ മതിയാകും എ പറ 

െകാച്ചിെയ രക്ഷിപ്പാൻ വട്ടം കൂ കയും െച – അ താമൂതിരി പക്ഷത്തിൽ
നി ന്ന ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരൻ ഉ ഇസ്മാലി മറക്കാർ എ െപർ അവൻ
അരി വരുത്തിെന മുടക്കി ഓെരാെരാ ഭയ വത്തൎ മാനം പറ നടത്തി പട്ടണ 
ക്കാക്കൎ ഓടി െപാവാൻ സംഗതി വരുത്തിയെപ്പാൾ പെശകു കച്ചവടക്കാർ എല്ലാ 
വെരയും വരുത്തി താമൂതിരി കടവ് കടക്കാെത ഇരിെക്കണ്ടതി ഞാൻ തെന്ന
െനരിടും അതുെകാ നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥരായിരിെക്കണം െപാവാൻ വിചാരി  
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ന്നവെന ഞാൻ തൂ ം എന്നിങ്ങിെന ക ചുകപ്പി ക ിച്ചാെറ എല്ലാവരും
ശങ്കിച്ചടങ്ങി പെശകുരാപ്പകൽ പട്ടണത്തിൽ ചുറ്റി കാ െകാ ഇടപ്പള്ളി മുത 
ലായ െദശങ്ങളിലും െപായി തീെക്കാടു പശുക്കളയും െതാണികെളയും ൈക 
ക്കൽ ആക്കി െപാരുെമ്പാൾ മാപ്പിള്ളമാർ ഇവൻ ഒരു മാതിരി പിശാച ആകു
എ നിരൂപി െവറുെത പാക്കൎയും െച –

൨൨– താമൂതിരിയുെട വമ്പട–

൧൫൦൪ മാച്ചൎ ൧൬ാം. താമൂതിരി സന്നാഹങ്ങെളാടു കൂട ഇടപ്പള്ളിയിൽ എത്തി
എ െകട്ടെപ്പാൾ പെശകു ൬൦ ചില്വാനം പറങ്കികെള െകാട്ടയിൽ പാപ്പൎി
െശഷമുള്ളവെരാടു കൂട താൻ പള്ളിയിൽ െച ആരാധന കഴിഞ്ഞ ഉടെന
െതാണികളിൽ കെരറി െകായിലകം മുമ്പാെക എ കയും െച – അ െപരു 
മ്പടപ്പി ൫൦൦൦ നായന്മാർ ഉള്ളരിൽ ൫൦൦ െപെര െതരിെഞ്ഞടു പെശകിെന്റ
വശത്ത എ ി ഇവെര നടെത്ത ന്നവർ കണ്ടെകാരു എ ം െപരിെങ്കാ 
രു എ ം ഉള്ള െകായിലധികാരികളും പ തുരുത്തി ൈകമളും അടവിൽ
പണിക്കരും അെ – രാജാവ് കര അവെര യുദ്ധത്തി വിട്ടയച്ചെപ്പാൾ
പെശകിെനാടു നിങ്ങളുെട ജീവരെക്ഷക്കായി െനാ വിൻ എ പറഞ്ഞാെറ
ആയവൻ ചിരി നിങ്ങൾ എണ്ണം വിചാരി ഭയെപ്പടു ഞങ്ങളുെട ൈദവം
കല്ലല്ലഅെല്ലാ എ പറ പുറെപ്പ ശനിയാ രാവിെല കമ്പലം കടവിൽ
എത്തി താമൂതിരിയുെട ആൾ ചുരുക്കമാക െകാ െവഗം കയറി അെനകം
പശുക്കെള അറുപ്പാനായി െകാ െപാകയും െച – അതിനാൽ െകാച്ചി നായ 
ന്മാർ വളെര ദുഃഖി െപാരുെമ്പാൾ പട നാൾ കുറിെക്കണ്ടതിന്നായി ഒരു പട്ടർ
വ താമൂതിരിയുെട ക നയാൽ നാെള പട ഉണ്ടാകും എ ം നിെന്ന െകാ ം
എ ം അറിയി അതി പെശകു നിങ്ങെട െജ്യാതിഷാരികൾ്ക്ക കണ
െതറ്റിെപായി നാളയെല്ലാ ഞങ്ങളുെട മെഹാത്സവത്തിെല ഒന്നാം ഞായറാ
എ പറ ആയുധക്കാെര അറിയി അവരും രാ ി മുഴുവനും അഹങ്കരി ം
കളി ം രാവിെല സ്വഗ്ഗൎരാജ്ഞിെയ വിളി ാത്ഥൎ ി പെടക്കായി ഒരുെമ്പടു 
കയും െച –
അെപ്പാൾ താമൂതിരിയുെട മഹാൈസന്യം കടവിങ്കൽ എ ന്നതു ക – മുെമ്പത 
െന്ന ഒടിെപ്പായ ഇതല്യക്കാർ താമൂതിരിയുെട ക ന കാരം വാ ൎ ണ്ടാക്കിയ
൫ വലിയെതാ വലി െകാ വരുന്നത് ആദിയിൽ ക പിെന്ന നാലു
രാജാക്കന്മാർ ൧൦ ഇട ഭുക്കന്മാെരാടും കൂട നായന്മാർ വരുന്നതും ക – അത
ആർ എന്നാൽ ൧., താ ർ രാജാവായ െവട്ട മന്നൻ ൪൦൦൦ നായന്മാർ
൨., ചുരെത്താളം രക്ഷി െപാരുന്ന കക്കാട്ട നമ്പിടി ൧൨൦൦൦ നായന്മാർ (അവെന്റ
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െപർ കണ്ടന്നമ്പിടി എ ം കു ട രാജാെവ ം െപാ ൎ ഗീസ പുസ്തകങ്ങളിൽ
എഴുതി കാണു – ആർ എ നിശ്ചയം ഇല്ല)–
൩., െകാട്ടയക ് രാജാവ് ൧൮൦൦൦ നായർ (പുറനാ കര ത രാൻ)൪., െപാ 
ന്നാനി ം െകാടുങ്ങലൂരി ം നടുവിെല നാടുവാഴുന്ന കുറിവെക്കായിൽ ൩൦൦൦
നായർ–
(ഈ െപരി ം നിശ്ചയം െപാരാ– കുടിവ– ഗുരുവായി എ ം മ ം ശബ്ദങ്ങൾ
െകാ മായിരി ം)
ഇങ്ങിെന ൪ രാജാക്കന്മാർ നാലു െകാടികളിൻ കീഴിൽ ൩൭൦൦൦ ആയുധപാണിക 
ളായ നായന്മാെര െച ൎ െകാ െനരി വ – െശഷം ൧൦ ഇട ഭുക്കന്മാരുെട
െപർ കാണുന്നതി കാരം–
െകാടുങ്ങലൂർ വാഴുന്ന പടിഞ്ഞാെറ എട െകായിൽ
ഇടപ്പള്ളി ഇളെങ്കായിൽ നമ്പിയാതിരി–
ചാലിയ വാഴുന്ന പാ െകായിൽ–
െവങ്ങനാടു നമ്പിയാതിരി–
വന്നലെച്ചരി നമ്പിടി–
െവ ർ വാഴുന്ന പാ െകായിൽ–
പരപ്പനങ്ങാടി പാ െകായിൽ–
മങ്ങാ നാ ൈകമൾ–
ഇങ്ങിെന ഉള്ള ൨൦൦൦൦ ചില്വാനം നായരും മാപ്പിള്ളമാരും അറവികളും െകാഴി 
െക്കാ നമ്പിയാതിരിയുെട കുടക്കീഴിൽ യുദ്ധത്തിന്നായി അടു വ – അതു
കൂടാെത ൧൬൦ പടകും ഉ അതിൽ കെരറി വരുന്നവർ ൧൨൦൦൦ ആെളാളം ആകു 

ഇതല്യക്കാർ ഓെരാന്നി � ര െതാ ണ്ടാക്കി പടവിൽ െവ ഉറപ്പി
െദഹരെക്ഷക്കായി പരുത്തി നിെറച്ച ചാ കെള ചു ംെകട്ടി ൨൦ പടകുകെള
ചങ്ങലെകാ തങ്ങളിൽ െച ൎ െപാ ൎ ഗാൽ പടകു അതി മിപ്പാൻ വട്ടം
കൂ കയും െച –
അ പടകുകളിൽ നി െവടി െവപ്പാൻ തുട െമ്പാൾ തെന്ന െകാച്ചി നായ 
ന്മാർ മണ്ടിെപ്പായി കണ്ടെകാരും െപരിെങ്ങാരും മാ ം അഭിമാന്യം വിചാരി
പെശകിെന്റ അരികിൽ നി െകാണ്ടാെറ അവെര തെന്റ പടവിൽ നി റുത്തി
യുദ്ധം എല്ലാം കാണി ക്കയും െച – അെങ്ങ പക്ഷക്കാർ മം കൂടാെത
െനരിട്ടെപ്പാൾ എണ്ണം നിമിത്തം െപാ ൎ ഗാൽ ഉണ്ടകെള െകാ ആയിരം
ചില്വാനം നായന്മാർ മരി െപാ ൎ ഗീസർ ആരും മുറിവുകളാൽ മരിച്ചതും
ഇല്ല– അസ്തമിച്ചാെറ െകാഴിെക്കാ കാർ ആവതില്ല എ ക മടങ്ങിെപ്പായി
െപാ ൎ ഗീസക്കൎ ആശ്വസിപ്പാൻ സംഗതി വരികയും െച – കണ്ടെകാരു
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രാ ിയിൽ തെന്ന െകാച്ചി െപായി രാജാെവ അറിയി വിസ്മയം ജനി 
പ്പിക്കയും െച – അനന്തരം െപരിമ്പട താൻ കമ്പലത്തിൽ കടവിൽ വ
പെശകിെന അത്യന്തം മാനിക്കയും െച –
താമൂതിരി ാഹ്മണെരാടു െചാടി െതാല്വിയുെട കാരണം െചാദിച്ചെപ്പാൾ
ഭഗവതിക്ക അസാരം സാദെക്കടായിരു ഞങ്ങൾ െചയ്ത കമ്മൎങ്ങളാൽ 
അത എല്ലാം മാറി ഞായറാ ജയത്തി ശുഭദിവസം ആകു നിശ്ചയം
എ അവർ െബാധിപ്പി – ഇതു െപസഹ െപരുനാൾ ആകെകാ െപാ◌ൎ 

ഗീസരും നല്ലനാൾ എ വിചാരി പാ ൎ –ആ ഞായറാ യിൽ തെന്ന
(മാച്ചൎ. ൨൫) തകത്തൎ പട ഉണ്ടായി പുഴ എല്ലാം രക്തമയമായി തീ ൎ കടവു
കടപ്പാ ൻ കഴിവു വന്നതുമില്ല പാതി പടകുകൾ െകാച്ചിെകാട്ട പിടിെക്കണ്ടതിന്ന
രാ ികാല െതെക്കാട്ട തിരിഞ്ഞ് ഒടിയാെറ പെശകു ഉപായം അറി
ഉടെന വഴിെയ െച െകാച്ചിെക്കാട്ടയരികിൽ അവെരാടു് എത്തി െവടിെവ
ഛിന്നഭിന്നമാ കയും െച –
െചാവ്വാ യിൽ മൂന്നാമതു ം വലിയെപാർ ഉണ്ടായാെറ ഇതല്യക്കാർ ഇരുവരും
ഓെരാെരാ െകൗശലം െയാഗിച്ചി ം ജയം വന്നില്ല– ഉച്ചതിരിഞ്ഞി ൨
നാഴികയായാെറ താമൂതിരി ആവതില്ല എ ക നായന്മാർ മടങ്ങി വെരണ ം
എ ക ി – ആയവർ ാഹ്മണരുെട കമ്മൎവും െയാതിഷവും എല്ലാം മായം
എ ദുഷി ം ശപി ം പറ പിൻവാങ്ങി നില്ക്കയും െച – െകാച്ചിക്കാർ
മൂ ജയങ്ങൾ നിമിത്തം വളെര സാദി രാജാവും ഓെരാെരാ ഉത്സവം
െഘാഷിപ്പിക്കയാൽ മാപ്പിള്ളമാർ ഏറ്റവും ദ്ധി െകാല്ല ം കണ്ണനൂരിലും
ഉള്ളവക്കൎ എഴുത്തയ െപാ ൎ ഗീസർ അെശഷം െതാ ം പ ം െപായി
താമൂതിരി വരുവാറു എ ് അറിയി – അതുെകാ ആ ര സ്ഥലങ്ങളിലും
െചാനകർ മത്സരി കാണുന്ന െവള്ളക്കാെര െകാ വാൻ തുടങ്ങിയാെറ െചട്ടി 
കൾക്കവന്ന എഴുത്തിനാൽ താമൂതിരി െതാ എ ് എല്ലാടവും സിദ്ധമായി
മാപ്പിളളമാർ നാണി ് ഒതുങ്ങി പാ ൎ െപാ ൎ ഗീസരിൽ ഒരുവ മാ ം
െകാല്ലത്തങ്ങാടിയിൽ തെന്ന അപായം വന്നെത ഉ – െപരിമ്പടപ്പിെന്റ അയൽ 
വക്ക ള്ള ഇടവകക്കാരും കമ്മന്മാരും ഈ അവസ്ഥ ഒക്കയും വിചാരിച്ചാെറ
താമൂതിരി മാണം അല്ല എ െതാന്നി– അവരിൽ മങ്ങാ മൂത്ത ൈകമൾ
ഉ അവൻ ൈവപ്പിൽ െവ ഉദാസീനായി പാത്തൎ വൻ തെന്ന– അവൻ ഉടെന
രാജാെവ െച ക അ ം ക്ഷാമം വന്ന കാരവും െകട്ടിരി എന്നാൽ
കഴിയുെന്നടെത്താളം ഞാൻ െകാ വന്നിരി എ പറ െന ം മ ം
പല സാധനങ്ങെളയും തിരുമുമ്പിൽ െകാ െവ കയും െച –
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നമ്പിയാതിരി ഇെപ്പാൾ സന്ധി മഴക്കാലത്തി െമ്പ മടങ്ങി െപാെകണം
എ താമൂതിരിെയാടു മ ി മ ം പല െസ്നഹിതന്മാരും യുദ്ധം സമപ്പൎിെക്ക 
ണം എ ബുദ്ധിനയം പറ ഇടപ്പള്ളി ഭുെവാ വിെരാധി മാപ്പിള്ളമാരും
ഇനി ചിലത് പരീക്ഷിെക്കണെമ െചാല്ലി സമ്മതം വരുത്തി പുതിയ യുദ്ധത്തി 

െകാപ്പിടുകയും െച

F. Müller Editor
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