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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧൩. ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൮. ജൂൻ

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

എകെദശം ൧൦൦൦ ി.അ.മുതൽ െപരുമാക്കന്മാാരുെട വാ ക്ഷയി ഒടുങ്ങി ഈ
െതെക്ക രാജ്യങ്ങൾക്ക ഒക്കയും വളെര കാലം ഇളക്കവും കലക്കവും പ കയും
െച — ആകയാൽ ഒെരാ നാടുവാഴികൾ െകായ്മ എന്ന െചാല്ലി പല കാരം
തങ്ങളിൽ ഇട തുടങ്ങി വടക്ക െകാലത്തിരിയും എറനാ താമൂതിരിയും
െതക്ക െപരുമാളുെട അവകാശിയായ െപരിമ്പട ം തിരുവിതാെങ്കാ െവണാടും
ഇങ്ങിെന ൪ സ്വരൂപങ്ങൾ ഉയ ൎ ഒെരാെരാ ഭുക്കന്മാെരയും െച ൎ ം
മുടി ം വദ്ധൎി െകാണ്ടിരു .ആയത് െകാ അ വണ്ണം മണി ാമം എന്ന
ര വാ യും ഒടുങ്ങ ഒെരാ നാട്ടിലുള്ള യഹൂദന്മാരും ന ാണികളും െപരിമ്പട
ഉദയെമ്പരൂർ െവണാടു പുറക്കാടു മുതലായ ത ാക്കന്മാെര ആ യി നടെക്ക 
ണ്ടി വ അന്യരാജ്യത്തിൽ പാ ൎന്ന സ്വജാതിക്കാെര നട വാനും ന്യായം
വിസ്തരിപ്പാനും അധികാര ം അവസാനി െപായി— അറവിക്കാർ വ കൂടി
ഇരുന്നതിനാലും ര വകക്കാരുെട കച്ചവടത്തി എറ്റവും താ വ താമൂതിരി
െപാല നാടടക്കിയെപ്പാൾ െകരളത്തിെല കച്ചവടലാഭങ്ങൾ െകാടുങ്ങ രിൽ
അല്ലതനിക്ക വദ്ധൎിെക്കണെമ െവ അെനകം െചാനകെര വരുത്തി പല
സ്ഥാനമാനങ്ങെളയും െകാടു പാപ്പൎി െകാഴിെക്കാ പട്ടണം ഉണ്ടാക്കി
എകെദശം ൧൩൦൦ ി.അ. വ്യാപാരം െചയ്യി വ്യം വളെര ഉണ്ടായെപ്പാൾ
കപ്പൽ വഴിയായി െപായി യുദ്ധം െച വ വനാടും പിടി െപാന്നാനി
നഗരം തീ ൎ മാപ്പിള്ളമാരിൽ എ ി െപരിമ്പടപ്പതിെരാളം ആ മിച്ചതിെന്റ
െശഷം ര സ്വരൂപക്കാരിലും അടങ്ങാത്ത ൈവരം ഉണ്ടായ്വ —പിെന്ന ഒരു
മഴക്കാലത്തിൽ െകാടുങ്ങ ർ അഴിമുഖം പൂഴി വ മൂടി െവശത്തി പാടില്ലാ 
െത വരിക െകാ ചീനം തുടങ്ങി അ ിക്കെയാളം നട ന്ന കച്ചവടത്തി
ഒക്ക ം െകാഴിെക്കാടു നഗരം തെന്ന ധാനമായ്വ — നഗരത്തിൽകൂടി
ഇരിപ്പാൻ താമൂതിരി ന ാണികെളാടു സമ്മതിച്ചതുമില്ല— അ മുതൽ ന ാ 
ണികളുെട കപ്പെലാട്ടം ഇല്ലാെത വ കച്ചവടവും ക്ഷയിച്ചത് െകാ അവർ
മിക്കവാറും കൃഷി മുതലായ െതാഴിലുകൾ എടു തുടങ്ങി പ ള്ള മഹത്വവും
അറിവും അ വണ്ണം മണി ാമം എ ള്ള െപരും മറ അതാത ഭുക്കന്മാെര
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അനുസരി ദിവസം കഴി —പറുങ്കികൾ മുതലായ വിലാത്തിക്കാർ വന്നനാൾ
മുതൽ ൈദവം അവരിൽ മ ം പല ശിക്ഷകെള വിധി നടത്തി എങ്കിലും അവർ-
അനുതപിയാെത എകെദശം അജ്ഞാനികൾക്ക ഒത്തവണ്ണം നടക്കെകാ
ന ാണി മാപ്പിളമാർ എന്ന തിരുനാമം ാപിക്കയും െച —
അവർ ഇെപ്പാൾ വസി ന്ന പട്ടണങ്ങളും ഊരുകളും എല്ലാം പറവാൻ ആവശ്യ 
മില്ല പ തിെപ്പട്ട നഗരങ്ങളിലും പള്ളികളിലും വിശിഷ്ടമായത് െകാടുങ്ങ ർ
തെന്ന െകരളത്തിെല ൧൮ അഴിമുഖങ്ങളിൽ ധാനമായത് തിരുവഞ്ചികുളത്ത
അഴിമുഖം വ്യാപാരത്തി ം കപ്പെലാട്ടത്തി ം മ ം അനുകൂലമായതിനാൽ
ധന സമൃദ്ധിയും ജനപുഷ്ടിയും അവിെട വളെര ഉണ്ടായിരു അഴിമുഖം പൂഴി
വ മൂടിെപായ നാൾമുതൽ സകലവും ക്ഷയി ന ാണികൾ്ക്കല്ല അജ്ഞാ 
നികൾ്ക്ക തെന്ന ആധിക്യം വന്നിരി —െകാടുങ്ങലൂരിൽ നിന്ന കിഴെക്കാ
സഹ്യമലയുെട സമീപം അങ്കമാലി െകാട്ട ന ാണികളുെട ശുഭകാലത്തിൽ പല
പള്ളികെള െകാ അലങ്കരി െശാഭിച്ച പട്ടണം ആയിരു ൈഹദരലിയുെട
കാലത്ത അതി െശഷിച്ച അലങ്കാരം അവസാനി െപായി— ഉദയെമ്പരൂർ—
ഇരിങ്ങാടി െട— ഊരകം— മലയാ ർ— ആല്വായി— പാരൂർ— െചന്നമംഗലം—
കുന്ന ളങ്ങര മുതലായ ഊരുകളുെട അവസ്ഥ എന്തി പറെയ മുമ്പെത്ത
വിെശഷങ്ങൾ പലതും നശിെച്ചന്നറിയാവു—
െകാച്ചി രാജാവിെന്റ രാജധാനി െകാച്ചി പട്ടണമല്ല അതി അ ം കിഴ 
െക്കാ ള്ള തിരുപൂ രയിൽ തെന്ന ആകു — ാഹ്മണർ െത്യകം സുഖി
വസി ന്ന സ്ഥലം തൃശ്ശിവെപരൂർതെന്ന അവർ-അവിെട ഹ്മ വി മെഹ 
ശ്വരന്മാെര െസവി ന്ന കാരവും ഒ പള്ളിമറസ ാദികളിൽ വിഹരി
ദിവസം കഴി ന്ന കാരവും ഇവിെട പറെയണ്ടതല്ലെല്ലാ—
തിരുവിതാെങ്കാടു രാജ്യത്തിെന്റ അതിരുകൾ— കിഴെക്ക സഹ്യമെല െത ം
പടിഞ്ഞാറും ഹി സമു ം— വടക്ക െകാച്ചിരാജ്യം തെന്ന ആകു െകാച്ചിരാ 
ജ്യത്തിെന്റ െതെക്ക അതിർ മുതൽ കന്യാകുമാരി പയ്യൎന്തം-അതിെന്റ നീളം
എകെദശം ൪൪ െയാജന വീതി സമു ം മുതൽ സഹ്യമലെയാ ളംഎകെദശം ൧൨
െയാജന—െദശത്തിെന്റ സ്വഭാവം മിെമ്പ വിവരിച്ച മലയാള ഭൂമിയിൽ വളെര
െഭദി കാണുന്നില്ല കിഴെക്ക അംശം മുഴുവനും മലഭൂമി അത് വടക്കമുതൽ
െതെക്ക അതിെരാളം പല ശിഖരങ്ങെളാടും െചറുതാഴ്വര കണ്ടിവാതിലുകെളാടും
കൂട വ്യാപി ആന— പുലി— കുരങ്ങ—മുതലായ കാ മൃഗങ്ങൾ്ക്ക വാസസ്ഥല 
മായും കപ്പൽ പണി മുതലായതി ജാതി— കരിമരം— ഇരുവിൾ—ആയിനി
മുതലായ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാടായും സകലവിധം ചണ്ഡാലന്മാക്കൎ ഇരിപ്പ 
ടമായുമിരി അതി പടിഞ്ഞാെറ ഭൂമി എകെദശം സമു തീരെത്താളം
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െചറുകു കൾ നിറ പലവിധം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വയലുകൾ ഊരുകൾ
മ ം െകാ െശാഭി കട റ ള്ളഒെരാനഗരങ്ങളിലുംകച്ചവടവുംമ ംന 
ട വിെശഷനദികൾ നാട്ടിൽ കാണ്മാനില്ല സഹ്യാ ിയിൽനി ഒഴുകി
പടിഞ്ഞാെറ സമു ത്തിൽ െചരുന്ന െചറിയ പുഴകൾ വളെര ഉ താനും— െകാ 
ച്ചി രാജ്യം മുതൽ തിരുവനന്തപുരെത്താളം പല കായല്കളും െതാടുകളും പര
ഒെരാെരാ െതാണി വൃത്തികൾ് ം വഴിെപാക്ക ൎം ഉപകാരമായിരി —
ഇങ്ങിെനയുള്ള െദശാകൃതി നിമിത്തം തിരുവിതാെങ്കാടു രാജ്യം മിക്കതും െന
മുതലായ ധാന്യങ്ങൾ്ക്ക ഉചിത ഭൂമി ആകു എലം— ചന്ദനം— ജാതിക്കായി—
മുളകു മുതലായ സുഗന്ധ വ്യങ്ങൾ് ം കുറവില്ല—
െകാച്ചി തിരുവിതാെങ്കാടു രാജ്യങ്ങളിെല നിവാസികളൂെട സംഖ്യ എകെദശം
൧൫ ലക്ഷം അതിൽ എകെദശം ൧ ലക്ഷം െരാമ ിസ്ത്യാനികളും ൧ ലക്ഷത്തിൽ 
പരം ൨൦൦൦൦ ന ാണികളും ൩൦൦— ൪൦൦൦ യഹൂദന്മാരും ഉണ്ടായിരി ം പ
ഭാരത ഖണ്ഡത്തിെല മുസല്മാന്യ വാ ആ രാജ്യെത്താളം എത്തായ്കെകാ ം
ഠി സുല്ത്താൻ അതിെന അതി മിപ്പാൻ െചന്നെപ്പാൾ രാജാവു ഇങ്ക്ലിഷകാെര
തുെനക്കായി വിളി അവെന ജയി പുറത്താക്കിയത് െകാ ം മാപ്പിളമാെര
രാജ്യത്തിൽ എെറ കാണുന്നില്ല— ാഹ്മണാചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒരു
തടവു കൂടാെത രാജ്യത്തിൽ എ ം നട ൧൮൦൯ ി.അ.രാജാവിെന്റ
ദിവാൻ ഇങ്ക്ലിഷകാെര പുറത്താെക്കണ്ടതി ഗൂഢമായി ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാ 
ക്കിയാെറ യുദ്ധമുണ്ടായെപ്പാൾ ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ രാജ്യം മുഴുവനും പിടിച്ചടക്കി ൪
സംവത്സരെത്താളമ്പരി പാലിച്ചെശഷം രാജാവി പിെന്നയും എ ി കായ്യൎാ 
ദികെള നടെത്ത ന്ന കാരം നിശ്ചയി ക ി രാജധാനിയിൽ ഒരു മ ി
പാപ്പൎിക്കയും െച ഇെപ്പാൾ വാഴുന്ന രാജാവിെന്റ െപർമാത്തൎ ാണ്ഡവമ്മൎൻ
അവെന്റ രാജധാനി തിരുവനന്തപുരം തെന്ന—
രാജ്യത്തിൽ എ ം കായ്യൎാദികെള നട ന്ന കാരംപറയു —
സവ്വൎാധികായ്യൎക്കാർ രാജസന്നിധിയിൽ പാ ൎ വങ്കായ്യൎങ്ങെള വിചാരി
തീ ൎന്നതുമല്ലാെത തിരുവനന്തപുരെത്തതെന്ന ഒരു അപ്പീൽ െകാടുതിയുമു
രാജ്യരെക്ഷക്കായി രാജാവിനുള്ള ചില പട്ടാളങ്ങളല്ലാെത ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ െകാല്ല ം
മ ം ഒരു ശിപ്പായി പട്ടാളം പാപ്പൎി വരു െനരും ന്യായവും നടെത്തണ്ടതി
രാജ്യത്തിൽ ൫. ജില്ലകെളയും അതി താെഴ പല മണ്ഡപത്തിൻ വാതില്ക്കൽ
അധികാരി പിള്ളമാെരയും സ്ഥാപിച്ചിരി — െതെക്ക ജില്ല കന്യകുമാ 
രിയിൽ നി വട പടിഞ്ഞാെറാ ൫. കാതം ദൂരമായ പത്മനാഭപുരം
തെന്ന അതിങ്കീഴിൽെതാവാള— അഗസ്ത്വീശ്വരം— ഇരണിയൽ— ക ളം—
വിളവാെങ്കാടു എന്ന മണ്ഡപത്തിൻ വാതിലുകൾ അല്ലാെത നാലുദിക്കിലും
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െന ർ— നാഗരെകാവിൽ— തിരുവിതാെങ്കാടു എ മുമ്പെത്ത രാജധാനി—
െകാട്ടാരം— കന്യാകുമാരി— ശുചീ ം മുതലായ െക്ഷ ങ്ങളും ഊരുകളും
െശാഭി കിട — നാഗരെകാവിൽ— െമ ർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവി 
െശഷം അറിയി ന്ന ഇങ്ക്ലീഷ പാതിരിമാർ എറകാലെമാ വസിക്കെകാ ആ
ജില്ലയിൽ പല ജനങ്ങൾ് ം സത്യെബാധം ഉദിച്ചിരി —
പത്മനാഭപുരത്ത് നി വട ള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം തെന്ന ആ പട്ടണം
ഇെപ്പാഴെത്ത രാജധാനിയാകെകാ ം രാജാവ് യൂെരാപ വിദ്യകെള ബഹു 
മാനിക്ക െകാ ം നക്ഷ ബങ്കളാവു ധമ്മൎപള്ളികുടം അച്ചികൂടു മുതലായ
വിെശഷങ്ങെള െകാ അലങ്കരിച്ചിരി െക്ഷ ങ്ങൾ് ം കുറവില്ല സുവി 
െശഷം അറിയിപ്പാനും വിെരാധം ഇല്ല—െനയ്യാറ്റിങ്കര െനടുമങ്ങാടു—ചിറയങ്കീഴ
മുതലായ മണ്ഡപത്തിൻ വാതിലുകൾ ആ ജില്ലെയാടു െചന്നൎിരി ചു മുള്ള
നാട്ടിൽ ഉ ർ— കൾ ടും— ചാണാെങ്കരി— മുതലപുഴ മുതലായ െക്ഷ  
ങ്ങളും ഊരുകളും പല െരാമ ിസ്ത്യാന ൎ ം ന ാണികൾ് ം വാസ
സ്ഥലങ്ങളായിരി — തിരുവനന്തപുരത്ത നി എകെദശം ൫. കാതം
വഴി വടക്ക ഒരു െചറിയ അദ്ധൎദ്വീപിെന്മലുള്ള അഞ്ചിെത െങ്കാട്ടയിൽ ഒരു
അഴിമുഖം ഉണ്ടാക െകാ ം ൧൬൮൪–൧൮൧൩ ി.അ. ഇങ്ക്ലീഷ്കാർ പാണ്ടികശാ 
ലകെള ഉണ്ടാക്കി വസിച്ചതെകാ ം കച്ചവടം നന്ന നടന്നവന്നിരു ഇെപ്പാൾ
ഇങ്ക്ലീഷ്കാർ നീങ്ങിയതിനാൽ വളര ക്ഷയിച്ചിരി നിവാസികൾ മിക്കവാറും
െരാമ ിസ്ത്യാനർ ആകു —
മൂന്നാം ജില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത നിന് നുവടക്ക കൃഷ്ണപുരം തെന്ന അതി 
ങ്കീഴുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ വാതിലുകൾ െകാല്ലം— െകാട്ടാരക്കര— കുന്ന ർ—
പത്തനാപുരം— കരുനാഗപ്പള്ളി— കാത്തൎ ികപ്പള്ളി— മാെവലിക്കര— െചങ്ങ ർ
എന്നിവയാകു —െകാല്ലം പ സുറിയാനികൾ്ക്ക ഒരു വലിയ കച്ചവട
സ്ഥലമായിരു ഇെപ്പാൾ െരാമ സഭകെള നട ന്ന ഒരു അദ്ധ്യക്ഷൻ അതിൽ
വസി സുവിെശഷമറിയി ന്ന ഒരു ഇങ്ക്ലീഷ് പാതിരിയും ഉ ഒരു ഇങ്ക്ലീഷ 
പട്ടാളവും അവിെട പാ ൎ വരു െരാമക്കാർ ന ാണികൾ എന്നിരുവകെപർ

ിസ്യാനർ വളെര അവിെട കുടിഇരി സദ്വിശ്വാസികൾ ചുരുക്കംതാനും
പ നടന്ന കെച്ചാടത്തിെന്റ ഒരു ഛായ മാ െമ ഇെപ്പാൾ െശഷി –
മാെവലിക്കരയിൽ ഒരിങ്ക്ലിഷ് പാതിരി വസി സുവിെശഷ സത്യെത്ത അംഗീ 
കനിെക്കണ്ടതി നാ കാെര ക്ഷണി െകാണ്ടിരി —
അവിെട നി വടെക്കാ കടല്ക്കരയിെല ആല ഴ നാലാം ജില്ലയാകു അതി 
െന്റ മണ്ഡപത്തിൻ വാതിലുകൾ അമ്പല ഴ– െചത്തൎ ല– ൈവക്കം– എ മാനൂർ–
മീനച്ചൽ– െകാട്ടയം– ചങ്ങനെശരി– തിരുവല്ലാ എന്നീ ഊരുകൾ തെന്ന
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അവറ്റിൽ ന ാണികളുെട മുഖ്യസ്ഥലമായ െകാട്ടയം തെന്ന ധാനം അവെര
ഇങ്ക്ലിഷ സഭെയാടു െചപ്പൎാൻ പാതിരിമാർ എറകാലം വളെര അദ്ധ്വാനി
വിദ്യാലയം അ കുടം മുതലായവയുണ്ടാക്കി അഭ്യസിപ്പി അവക്കൎ വളെര
ഉപകാരംെചയ്തി ം അ മായി ഒരു ഫലെമ കാണു മണ്ണാശ െപാന്നാശ
മാന ദ്ധ മുതലായത ഉെപക്ഷി സത്യം അംഗീകരിെക്കണ്ടതി ം താഴ്മ 
െയാെട സെഹാദരന്മാെരാടു അറിയിെക്കണ്ടതി ം അവക്കൎ വളെര രസം
െതാ ന്നില്ല– ആല ഴയിലും മ ം സുവിെശഷം അറിയി ന്ന പാതിരികൾ
പാ ൎ വരു —
വടെക്ക അംശം ജില്ല പറവൂർ തെന്ന അതിെന്റ മണ്ഡപത്തിൻ വാതിലുകൾ
മൂവ്വാ ഴ– െകാടു ഴ– കുന്ന നാടു– ആലങ്ങാടു എന്ന ഊരുകൾ ആകു – ഈ
പറഞ്ഞ അ ജില്ലകളിെല ഊരുകളുെട െപരുകൾ നിവാസികളുെട സംഖ്യ

വൃത്തി ആചാരം മുതലായ അവസ്ഥകളും വിവരിപ്പാൻ പാടില്ല അധികം ആവ 
ശ്യവുമില്ല ഹി െദവന്മാെര െസവിെക്കണ്ടതി അജ്ഞാനികൾ്ക്ക ഒെരാെരാ
ദിക്കിൽ െക്ഷ ങ്ങള്ളതുെപാെല എകെദശം അവെരാടു സമരായ ന ാണി 
കൾ് ം െരാമ ിസ്ത്യാന ൎ ം സത്യൈദവത്തിെന്റ വചനമല്ല മിക്കവാറും
മനുഷ്യ സങ്ക ിതങ്ങെള ആചരി നാനാ പൂജാകമ്മൎങ്ങെള കഴിെക്കണ്ടതി
പല പള്ളികളുമു അവരുെട സംഖ്യ രാജ്യത്തിൽ െപരുകി കാണു എങ്കിലും
സത്യെവളിച്ചം പര വാൻ അവക്കൎ ഉത്സാഹവും ാപ്തിയും ഇല്ലായ്കെകാ
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴിെക തിരുവിതാെങ്കാടു രാജ്യത്തിൽ എ ം ഈസമയ 
െത്താളം അജ്ഞാനാധകാരം വ്യാപിച്ചിരു ഇെപ്പാൾ കുറെഞ്ഞാരു കാശം
ഉദി കാണു എെന്ന പറയാവു—

െകരളപഴമ
൨൩. പ തുരുത്തി കടവെത്ത പട

കമ്പളത്തിൽ കടവിൽ െവച്ച ഒരാവതും ഇല്ല എ ക താമൂതിരി െവള്ളം
കുറഞ്ഞ വളഞ്ഞാറ കടവു നല്ലതു എന്ന് െവ എ യും െവഗത്തിൽ ചിലെര
അതിെല കടത്തി അവരും അടവിൽ െദശത്ത കെരറി സെന്താഷി മരങ്ങെള
െവ വാൻ തുടങ്ങി– അ മുതൽ പെശകു പടകുകളുമായി പ രുത്തി പളഞ്ഞാറു
ഇങ്ങിെന ര കടവുകെള രക്ഷിപ്പാൻ വളെര കഷ്ടി െവലിെയറു ംെതാറും പ  
രുത്തിയിൽ ഓടി പാ ൎ ഇറക്കമാകുെമ്പാൾ െതാണികളിൽ കെരറി പളഞ്ഞാ 
റിൽ തടു നി െകാ ം– പല യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി ം പെശകിെന െതാ ി 
പ്പാൻ സംഗതി വന്നില്ല– ചില ദിവസം മഴ െപയ്ത നിമിത്തം െകാഴിെക്കാ നായ 
ന്മാരിൽ നട ദീനം ഉണ്ടായെപ്പാൾ െപാ ൎ ഗീസക്കൎ പടകിൻ െകടു തീപ്പൎാ 
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നും കടവിെന്റ ചളിയിൽ കുന്ത റ്റി മുതലായത തെറപ്പാനും അവസരം ലഭി –
പിെന്ന ാഹ്മണർ അെനകം കമ്മൎങ്ങെള കഴി – മയ്യി ൭ആം൹ വ്യാഴാ െയ കു 
റിച്ചെപ്പാൾ പെശകു ബദ്ധെപ്പ െപരിമ്പടപ്പിൽ അറിയിപ്പാൻ ആളയ എങ്കിലും
ദൂതൻ ചതിച്ച് ഒളി മങ്ങാട്ടക്കമ്മൾ മുതലായ െകാച്ചി നായന്മാർ െ ാഹിച്ച് ഓടി
െപായി െപാത്തൎ ഗീസക്കൎ ഒരു തുണയും ഇല്ലാതാകയും െച – അ പെശ 
കു നന്ന െ ശി ഏറ്റം വരുവാനായി വളെര ാത്ഥൎ ിച്ചെശഷം െവലി ഉണ്ടാ 
യ്വ പടകിെന വള െപാരുത െകാഴിെക്കാ കാർ പിൻ വാങ്ങി െപാകയും
െച – രാജാവ് സഹായത്തിന്നായി വരായ്കെകാ പെശകു െകാപിച്ചധിെക്ഷ 
പിച്ചെപ്പാൾ െപരിമ്പടപ്പ കര തനിക്ക ഒരു വത്തൎ മാനം വന്നി ം ഇല്ല എ
ൈദവെത്ത ആണയി പറ പെശകിെന ആെ ഷി തിക്കയും െച –
പിെന്ന താമൂതിരി െപാ ൎ ഗീസരുെട െവള്ളത്തിൽ വിഷം കല വാനും പട 
കിൽ പാ കെള കട വാനും ഇറക്കത്തിങ്കൽ ആനകെള െകാ പടകിെന
മറിപ്പാനും മ ം പരീക്ഷിച്ചത് ഒ ം ഫലിച്ചില്ല–
നായന്മാർ ഒരു ദിക്കിൽ കൂടി കടവു കടന്ന െശഷം അവിെട കൃഷി നട ന്ന
ഹീന ജാതികൾ എതിരി ൈകെക്കാ കെള െകാണ്ടടി ചിലെര െകാ തീ 
ണ്ടൽ ഭയത്താൽ മെറ്റവെര ഒടിച്ചെപ്പാൾ– പെശകു അവെര വരുത്തി മാനി
കണ്ടെകാര മ ി നാണി നി െമ്പാൾ തെന്ന ഇവർ ഇെപ്പാൾ നായന്മാരായി
െപായി എ പറ – അതി മ ി അതാകയില്ല നായന്മാരാ വാൻ രാ 
ജാവി ം കഴികയില്ല എ െചാന്നാെറ പെശകു ദ്ധി നായന്മാെരല്ലാവരും
കള്ളന്മാരായി ഓടി െപാകുന്ന ദിക്കിൽ െചറുമെര തെന്ന നായന്മാരാക്കിയാൽ
െകാള്ളായിരു – െഹ വീരന്മാെര വരുവിൻ നിങ്ങളുെട െപർ പറവിൻ എ
വിളി െചാദി െപരുകെള എഴുതി െവക്കയും െച – മ ിെയാടല്ലാെത രാജാ 
െവാടും തക്കൎം ഉണ്ടായെപ്പാൾ മെറ്റതു ഹി രാജാവ് എങ്കിലും ഹീനന്മാക്കൎ
ആഭിജാത്യം വരുത്തിയാൽ ഞാനും അ കാരം െചയ്യാം ഞാൻ തനിെയ െച 
യ്താെലാ നായന്മാർ എെന്ന െകാ ം എന്ന് െകട്ടെശഷം പെശകു ഇത് എെന്താരു
നിസ്സാര മയ്യൎാദ എങ്ങിെന ആയാലും അവെര സമ്മാനിെക്കണം എ മുട്ടി
െചാദിച്ചെപ്പാൾ െപരിമ്പട ആ വകക്കാക്കൎ ആയുധങ്ങെള എടുപ്പാനും തലപ്പ 
ണം െകാടുക്കാെത ഇരിപ്പാനും നായന്മാർ സഞ്ചരി ന്ന വഴികളിൽ കൂടി നടപ്പാ 
നും ക ന െകാടു –

൨൪., പെശകിെന്റ യുദ്ധ സമപ്പ ൎണം–

ബലത്താൽ കഴിയാത്തത് െകൗശലത്താൽ വരുെത്തണം എ മാപ്പിള്ളമാർ വി 
ചാരി െനാ െമ്പാൾ െകാച്ചിയിൽ ഇസ്മാലിമരക്കാർ െപാ ൎ ഗീസെന െകാ 
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വാൻ ഒരു വഴി നിരൂപി െകാണ്ടിരു – പെശകു അത് അറി ഉപായത്താ 
െല അവെന പടകിൽ വരുത്തി മുഖെരാമങ്ങൾ എല്ലാം പറിപ്പിച്ചെപ്പാൾ മാപ്പി 
ള്ളമാർ ഭയെപ്പട്ടടങ്ങി– അെപ്പാൾ ഇടപ്പള്ളിയിൽ െകാജയാലി എന്ന ബുദ്ധിമാൻ
ഉ ആയവൻ കണ്ണനൂർ ധമ്മൎപട്ടണം മുതലായ ദി കളിൽ നി ം പല വില്ലാ 
ളികളും പെട വന്നത വിചാരി ചങ്ങാട മദ്ധ്യത്തിൽ ഓെരാെരാ മാളികകെള
െകട്ടി മുറുക്കി പടകുകെള വള വില്ലാളികളുെട അ മാരി െകാ െപാ ൎ  
ഗീസെര ഒടുെക്കണ്ടതി വഴി കാണി – അതിെന തടുപ്പാൻ പെശകു പാമരങ്ങ 
െള ഇരി പട്ടയി െച ൎ പടകുകെള ഉറപ്പിച്ചിരു എങ്കിലും ആ ദിവസത്തി 
ങ്കൽ സങ്കടം നന്ന വദ്ധൎി പെശകു അെയ്യാ കത്തൎ ാെവ ഇ മാ ം എെന്റ
പാപങ്ങെള ഒക്കൎരുെത എ വിളി െപാരുതു വലിയ െതാ കെള െകാ
മാളികകെള തകക്കൎയും െച –
അെപ്പാൾ മഴക്കാലം ആകെകാ താമൂതിരിയുെട ആൾ വളെര മരിക്കയാൽ രാ 
ജാവ് നാണി മടങ്ങി െപായി– ഇതു െനച്ചൎ മുതലായ സല്ക്കമ്മൎങ്ങളുെട കുറവു
നിമിത്തം എ ാഹ്മണർ പറകയാൽ താമൂതിരി ദു ഃഖി െദവെകാപം തീ 
രുെവാളം രാജത്വം തനിക്കരുത് എ െവ ഒരു െക്ഷ ത്തിൽ െപായി ഭജി 

പാ ൎ – പിെന്ന അമ്മ െച ക ഇതു ഭക്തിയല്ല നിെന്റ ഭീരുത്വം തെന്ന
എ ം െചെങ്കാൽ നട ക നിെന്റ ധമ്മൎം എ ം നിബൎ ന്ധിക്കയാൽ അവൻ
അമ്പലെത്ത വി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കയും െച – ഇടവകക്കാെരാ അവ 
െന്റ ക ന അനുസരിയാെത യുദ്ധം അരുത് എ െവ അടങ്ങി പാക്കൎയും
െച – െപരിമ്പടെപ്പാടു െ ാഹിച്ച ഇട ഭുക്കൾ ശരണം ാപി നിര വരു 
ത്തി പെശകു താൻ(൧൫൦൪ ജൂല.൩ ൹) ൩� മാസത്തിെല പണികെള തീ ൎ
ജയെഘാഷെത്താടുംകൂട െകാച്ചി മടങ്ങി െച – െകാല്ലത്തിെല വത്തൎ മാനം
െകട്ടാെറ കടലിെന്റ െമാതവിചാരിയാെത കക്കൎട മാസത്തിൽ തെന്ന െകാല്ല 
െത്തക്ക് ഒടി മാപ്പിള്ളമാരുെട മത്സരങ്ങെള അടക്കി െപാ ൎ ഗാലിൽ നി
വെര ന്ന കപ്പലിന്നായി ചര കെള സമ്പാദി ചില െകാഴിെക്കാ പടകുകെള
പിടി കട റത്ത് ഒക്കയും തെന്റ ക ന നട കയും െച – െകാല്ലെത്ത കല 
ഹത്തിൽ ഒരു പറങ്കി മരിച്ചതല്ലാെത െകാച്ചിയിെല വമ്പടയിൽ എ മുറി എറ്റി 
ം പറങ്കികൾ ആരും മരിക്കാെത ഇരുന്നത് വിചാരിച്ച് എല്ലാവ ൎ ം വലിയ

ആശ്ചയ്യൎം ഉണ്ടായി പെശകു മഹാ ക്കാരൻ എ ം അവെനാടു മാനുഷന്മാ 
ൎ ഒരു പാടില്ല എ ം ഉള്ള തി എ ം പരക്കയും െച –
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പുതിയവത്തൎ മാനങ്ങൾ

ര മാസത്തി മുെമ്പ സിംഹള ദ്വീപിൽ ഒരു കലഹം ഉണ്ടായി– മു സ്വാമി
എന്ന് ഒരുവൻ െബൗദ്ധന്മാരായ പൂജാരികളുെട ഉപെദശം െക എങ്ക്ലിഷസക്കൎാ 
െരാടു മത്സരി �ഴ ക്കാർ പലരും കൂട്ടം കൂടി കുത്തിക്കവച്ചൎ തുട കയും െച –
മലായികളായ സിപ്പായ്കൾ ആ തകറാെര െവഗം ശമിപ്പി ഒരു പൂജാരി ചില മുത 
ലിയാന്മാർ തുടങ്ങിയുള്ളവക്കൎ മരണവിധി വരികയും െച – ഇെപ്പാൾ കാട്ടിൽ
െവ ഒളി െമ്പാൾ മു സ്വാമി തിരുവടിെയയും പിടി തടവിൽ ആക്കി ഇരി 

എന്ന് െകൾ് –
രണ്ട വഷൎത്തി െമ്പ കുമ്പിഞ്ഞാർ ശിഖരുെട രാജ്യമായ പഞ്ചനദെത്ത
ജയിച്ചടക്കിയെല്ലാ– ആയത് ഇ വെരയും നല്ലവണ്ണം കരസ്ഥമായ്വന്നില്ല– മൂല 
ഠാണ എന്ന് ഒരുവലിയ െകാട്ട അവിെട ഉ – അതിൽ മൂലരാജാ എന്ന ശിഖൻ
മത്സരി ൨ സാ ന്മാെര െകാല്ലിച്ചത് െകാ സക്കൎാരുെട പട്ടാളം െകാട്ടെയ
െകാെള്ള വ വള തുടങ്ങി–െവടിെവ മതിൽ തകപ്പൎാൻ തുട െമ്പാൾ
തെന്ന ശീർസിംഹൻ എന്ന ശിഖര െസനാപതി ൮൦൦൦ സിപ്പായ്കെളാടും കൂട ഹ്വി 
ഷജനരാെള ചതി കുമ്പിഞ്ഞാരുെട ഉ െ ാഹി മൂല രാജാവിെന്റ പക്ഷം
െചന്നൎിരി – ശീർസിംഹെന്റ യഛ്ശനായ ഛ സിംഹനും ചില ശിഖപട്ടാള 
ങ്ങെള െ ാഹം െചയ്യിച്ചിരി – അതുെകാ പഞ്ചനദെത്ത അടക്കി ശിഖരു 
െട വമ്പിെന താ വാൻ രണ്ടാമത് ഒരു വമ്പട െവെട്ടണ്ടി വരും എ െതാ

F. Müller Editor
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