


പശ്ചിെമാദയം- പശ്ചിെമാദയം 1848 നവ 2

പശ്ചിെമാദയം

മാസിക

പശ്ചിെമാദയം 1848 നവ

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: പശ്ചിെമാദയം 1848 നവ

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: മാസിക

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧൪ ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൮. നവ

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

െപാന്നാനി ഴ ഒഴുകുന്ന െദശത്തിെന്റ െതെക്ക അതിർ മുതൽ കന്യാകുമാരി പ◌ൎ 
യ്യന്തം പര നി ന്ന സഹ്യാ ിയുെട കിഴെക്ക അംശം മിക്കവാറും സഞ്ചാരഭൂമി
അല്ലായ്കെകാ അ മെ വിവരി പറവാൻ പാടു െകാല്ലത്ത നി കുറ്റാ 
ളം തിരുെനെല്വലി മുതലായ കിഴെക്ക െദശങ്ങളിൽ െപാെകണ്ടതിനുള്ള കണ്ടി 
വാതിെല െകാ മലയാളികൾ തമിഴർ എന്നീര ജാതികൾ്ക്ക വിെശഷ
സംബന്ധത്തി സംഗതി വന്നില്ല പൂവ്വൎകാലത്തിൽ ആ മല െദശവും കിഴ 
ക്ക ൈവപ്പാറു ൈവകയ്യാറു മുതലായ നദികൾ ഒഴുകുന്ന താണ െദശവും രാമനാ 
ഥയും രാെമശ്വരദ്വീപും പാണ്ടി എന്ന െചാെല്ക്കാണ്ടരാജ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന
പല രാജാക്കന്മാർ അതിൽ വാണു പട്ടണങ്ങെളയും ഊരുകെളയും ഉണ്ടാക്കി
കൃഷി ം മ ം െവ ന്ന െവള്ളത്തി പല െപായ്കകെളയും കുഴിപ്പി ഹ്മവി 

മെഹശ്വരന്മാരുെട െസവക്കായി അെനക െക്ഷ ങ്ങെളയും പണിയി ജ 
കൾ്ക്ക ഉപകാരികളായ െശഷം മുെമ്പ തങ്ങൾ്ക്ക അധീനന്മാരായ ഇട ഭുക്കൾ
കൂട ട മത്സരി യ ൎ രാജ്യെത്ത ക്ഷയിപ്പി സ്വത വാ കളുണ്ടാക്കി വാണു
ഇെപ്പാൾ ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട അധികാരത്തിൻ കീഴിലായി വരികയും െച —
ഈ പാണ്ടിരാജ്യത്തിൽ തിണ്ടിക്കൽ െദശം തെന്ന വടെക്ക ഖണ്ഡം സഹ്യമ 
ലയുെട കിഴെക്ക ശാഖകൾ ൬൦൦൦ കാലടി ഉയരെത്താളം െപാങ്ങിനി കെകാ 

തിണ്ടിക്കൽ എന്ന ധാന നഗരസമീപത്ത കിഴെക്ക അംശത്തിെല അസ 
ഹ്യ ഉഷ്ണം വളരകുറഞ്ഞിരി — രാജ്യത്തിെന്റ െനടുഅംശം സഹ്യമലയിൽ
നി ത്ഭവി കിഴക്ക െതെക്കാ ഒഴുകുന്ന ൈവകയ്യാറു ൈവപ്പാറു നദീ െദശം
തെന്ന അതി ം- ധാന പട്ടണത്തി ം മധുര എന്നെപർ അതിെന്റ പടിഞ്ഞാ 
െര അതിരിലുള്ള മലകൾ്ക്ക ൪൦൦൦ കാലടി ഉയരംഉ പാണ്ടിരാജാക്കന്മാരുെട
ശുഭകാലത്തിൽ മധുര എന്ന രാജധാനിയിൽ ൪൦൦൦൦ നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരു 

ഇെപ്പാൾ എകെദശം ൨൦൦൦൦ അെ െപാരും സിദ്ധി പൂണ്ട മധുരാെക്ഷ ം
ഒഴിെക മുെമ്പത്ത ശുഭപണികൾ എല്ലാം ക്ഷയി ം ഇടി ം കിട കൃഷിപ 
ണിയിൽ നാ കാർ െവ ന്നഉത്സാഹം െചയ്യായ്കയാൽ വിളച്ചൽ ചുരുങ്ങി ദാരി 
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്യം എ ം പറ്റിയിരി വളര ചളി െദശങ്ങൾ ഉണ്ടാക നിമിത്തം നാട്ടിൽ
ഒെരാെരാ സമയം പനി മുതലായ വ്യാധികൾ പിടി നിവാസികളുെട സംഖ്യ 
െയ വളര കുറ െവച്ചിരി എന്നി ം മുെമ്പ അവിെട നടന്ന ൈദവാ തങ്ങ 
ളും വീരപരാ മങ്ങളും ഒ ൎ മധുരാെദശവും പട്ടണവും ഇെന്നെയാളവും ഹി  
ക്കൾ്ക്ക മാഹാത്മ്യ ഭൂമിയായി വിള െദശത്തിെന്റ െതെക്ക അംശത്തിൽ
ൈവകയ്യാറു പുഴവക്ക പൂഴിെ െദശത്തിൽ തെന്ന രാമനാഥപുരം െകാട്ടെയാ 
ടും കൂടകിട പ അതിൽ വസിച്ച ത രാക്കന്മാർ കാടുകളിലും കട റങ്ങ 
ളിലും പാ ൎ വഴിെപാക്കെരാടും മ ം നിത്യം പിടി പറി മുതലായ പരാ മ 
ങ്ങെള നടത്തിെയ െപരിങ്കള്ളന്മാെര നി ഹി രാെമശ്വരത്ത െപാകുന്നവക്കൎ
വഴിയിൽെവ ഒരാപ ം വരാതിരിപ്പാൻെവണ്ടി ഉത്സാഹിച്ചതിനാൽ അവ◌ൎ 
ക്ക മധുരാധിപെന്റ കടാക്ഷവും ആെതക്കെദശവും രാെമശ്വരദ്വീപും ലഭി വാഴുവാ 
◌ാൻ സംഗതിവ ഇെപ്പാൾ അവിെടയുള്ളരാണിയുെട മഹാത്മ്യംക്ഷയി രാെമ 
ശ്വരെക്ഷ ത്തിൽനി െകാല്ലംെതാറും എകെദശം ൪൦൦൦ ഉറുപ്പിക തെന്ന മുഖ്യ
വരവായിരി — രാെമശ്വരെക്ഷ ം രാമനാഥപുരത്തനി ം െതക്ക കടല്ക്കരസ 
മീപ ള്ള രാെമശ്വരദ്വീപിൽ ആകു ഈ ഖണ്ഡത്തിെല സകലദി കളിൽ 
നി തീത്ഥൎ യാ ക്കാർ അവിെട എെപ്പാഴും െപാകെകാ ആ ാമക്കാരായ

ാഹ്മണക്കൎ പല സുഖെഭാഗങ്ങെളാടുംകൂട ദിവസംകഴിപ്പാൻ സംഗതിവരു
െക്ഷ ം ഒഴിെക ആ ദ്വീപിൽ പമ്പാൻ നഗരവും അഴിമുഖവും ധാനം—
പാണ്ടിരാജ്യത്തിെന്റ െതെക്കഅംശം ൈവപ്പാറുനദിമുതൽ ദക്ഷിണഖണ്ഡത്തി 
െന്റ െതെക്കഅറ്റെത്താളവും സഹ്യമലതുടങ്ങി കിഴക്ക സമു പയ്യൎന്തവും വ്യാപി 

കിട ന്ന തിരുെനെല്വാലി െദശം തെന്ന അതു മിക്കവാറും താണഭൂമിയാക 
െകാ പല കൃഷികൾ് ം ഉചിത െദശമാകു ജനപുഷ്ടിയും നന്ന ഉ (൧൮൧൦

ി.അ.) നിവാസികളുെട സംഖ്യ ൭ ലക്ഷമായിരു ഇെന്ന വെര ം കുറ  
െപായി എ െതാ ന്നതുമില്ല നാട്ടിൽ ജനം നിറഞ്ഞിരി എങ്കിലും ഒെരാ 
പണികൾ്ക്ക ഉത്സാഹം ഉണ്ടാക െകാ ദാരി ്യം അ െമയു സകല ഊരുക 
ളുെട അവസ്ഥ പറ കൂട താ പണ്ണൎി ഴയുെട െത ം വട ം ഉള്ള കരെമൽ
ഇരി ന്ന തിരുെനെല്വലി പാളയെങ്കാട്ട എന്ന ര പട്ടണങ്ങൾ ധാനം തൂ  
കുടി തൃെച്ച ർമണപാടു മുതലായ ഊരുകളും അഴിമുഖങ്ങളും കിഴെക്ക കട റ  
തെന്ന ആകു ഈ വിവരിച്ച മൂന്നംശങ്ങളിൽ ൧൦–൩൦ വഷൎത്തിന്നകം അെന 
കർ ി മാഗ്ഗൎം അംഗീകരിച്ചിരി തിരുെനെല്വലി െദശ ള്ള ിസ്ത്യാ 
നർ മുറുക റിച്ചി– സുവിെശഷപുരം– കടാക്ഷപുരം– ൈമജ്ഞാനപുരം– ന ർ–
െദാനാവൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസി കൃഷിൈക െതാഴിലുകെളയും നടത്തി
ഉപജീവനം കഴി വരു –
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ഭൂവനവിദ്യയുെട വിെശഷങ്ങൾ ചിലതു
ആകാശനീന്തം
ഒെരാെരാ െദഹെത്ത ഒഴുകുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ആക്കി നീന്തി ന്നതിന്ന

വലുതായി ള്ള വിദ്യെവണ്ടാ– െവള്ളത്തിൽ ആക്കിയാൽ കരുമരം മുതലായി
ഘനമുള്ളതു ചിലത് ഒഴിെക മരങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒഴുകു – മരം െവ െവാളം
വലുതായാൽ ക ം മ ം കയറ്റിയാലും മരം െവള്ളത്തിൽ ആ െപാകയില്ല–
അതുെകാ മനുഷ്യർ മരംെകാ െതാണിയും കപ്പലും ഉണ്ടാക്കി ആളും ചര 

ം കയറ്റി പുഴകെളയും വങ്കടെലയും കട െപാവാൻ ശീലിച്ചിരി – അതു 
കൂടാെത ഇരി െകാ കപ്പൽ ഉണ്ടാ കയും നടപ്പായ്വ – ഇങ്ങെനഉള്ള കപ്പ 
ലി മരക്കപ്പലിെന്റ ഘനെത്താളം തൂക്കം ഉണ്ടാകയും ഇല്ല– ഇരി തകടാക്കി
തടി കുറഞ്ഞതായി വന്നാൽ ആ കപ്പലിന്ന ആകാശം വളെര െകാ കെകാണ്ട്
ആ െപാകയില്ല–
പിെന്ന കനാനിൽ ഒർ ഉ െപായ്ക ഉ – അവിടെത്ത െവള്ളം െവയിലിൻറ
ഊഷ്മാവിനാൽ അതിെവഗത്തിൽ വറ്റിെപാകുന്നതു െകാണ്ട് ഉ വളെര കല◌ൎ 
ന്നിരി ന്ന െപായ്കയൂെട മനുഷ്യ മു വാൻ കഴികയില്ല നീ വാൻ ഒ ം പഠി 
ച്ചില്ല എങ്കിലും പാതി ശരീരം െമെ ട്ട് ഉന്തി െപാങ്ങിെകാണ്ടിരി ം– പിെന്ന
ഇരിമ്പിെന അടി പരത്താെത ക നീന്തിക്കാം– രസം എന്ന ഒർ ഒഴുകുന്ന െലാ 
ഹം ഉണ്ടെല്ലാ– രസത്തിൽ ഒർ ഉണ്ടെയാ ആണിെയാ ചാടിയാൽ അതു മരം
െപാെല നീ ം– അതിെന്റ കാരണം രസത്തിന്ന ഇരിമ്പിെനക്കാളും ആ ഉ െവ 
ള്ളത്തി മനുഷ്യെദഹെത്തക്കാളും ഘനം അധികം ഉ – ഇ കാരം തെന്ന
െവള്ളത്തിെന്റ മീെത എണ്ണയും ചില മദ്യങ്ങളും നീ ം എന്നറിയാം– നാം കര 
െമൽ നി ന്നവർ എങ്കിലും വലുതായി ള്ള ഒരു സമു ത്തിെന്റ അടിയിൽ തെന്ന
വസി – ആ സമു ം ആകാശം തെന്ന ആകു ആകാശത്തി ഘനവും
തടിയും ഉെണ്ട ം ആകാശം ഒഴുകുന്ന സാധനം ആകു എ ം ചിലർ മാ ം
െകട്ടി ണ്ടായിരി ം ആ പൂണ്ണൎ സത്യം തെന്ന– ഈ ആ കാശത്തിൽ പക്ഷി 
കൾ പറ ന്നതു കണ്ടാൽ അവെരെപാെല കയറുവാൻ സംഗതി വരുെമാ എ
മനുഷ്യർ കൂട െട വിചാരി ഒെരാെരാ െകൗശലം പരീക്ഷിച്ചിരി – അതി 

ൈവഷമ്യം ഉ താനും– പക്ഷി െദഹം ആകാശെത്തക്കാളും ഘനമുള്ളത
എങ്കിലും ഒെരാെരാ തൂവലിലും അസ്ഥികളിലും സഞ്ചികെളെപ്പാെല ഉള്ള െനഞ്ചി 
ടങ്ങളിലും ആകാശം നന്ന നിറഞ്ഞിരി ന്നതു കൂടാെത ത ം തുഴയും എന്നെപാ 
െല ചിറകും വാലും എ യും ചി മായി ശരീരെത്താടുെച ൎ ലഭിച്ചിരി –
പടച്ചവൻ പക്ഷി ജാതിക്ക ഉണ്ടാക്കിയ കാരം സൂക്ഷ്മമായി വിചാരി ആൾ
പറ ം യ ം ചെമപ്പാൻ എ വിദ്വാന്മാർ യത്നം െചയ്തി ം അത് ഒരുനാ 
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ളും സാധിച്ചില്ല– മീെന െനാക്കി െതാണി ത ം തുഴയും സങ്ക ിച്ചിരി
പക്ഷിെയ െനാ കയാൽ മാ ം അനുഭവം ഇല്ല– വിലാത്തിയിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു
യ ം ചെമ െകട്ടിെക്കാ ഉയന്നൎ െഗാപുരമുകളിൽ നി ചാടിയെപ്പാൾ പറ 

വാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ചിറകുകളുെട വായുബലത്താൽ പതുെക്ക ഇറങ്ങി
ശരീരത്തി ഹാനി വന്നതും ഇല്ല– എങ്ക്ലാന്തിെല മല്മ രി എെന്നാരു വിദ്വാൻ
ആവക പരീക്ഷിക്കയാൽ അപമൃത അകെപ്പ താനും– നല്ല ചിറകുണ്ടാ വാൻ
ഉപായം െതാന്നായ്കയാൽ മെറ്റാ വിചാരിപ്പാൻ സംഗതിവ – ഒരു കുപ്പിയി 
െല ആകാശം മിക്കതും ഒഴിപ്പാൻ ൨൦൦ വഷൎത്തിൻ മുെമ്പ െഗരിക്ക എന്നവിദ്വാൻ
വളെര യാസെപ്പട്ട് ഒരു വായുയ ം ചെമ – പെക്ഷ ആകാശം ഒ ം ഇല്ലാത്ത
ഒരു പെന്താ പാ െമാ ഉണ്ടാ വാൻ കഴി എങ്കിൽ അതു െപാങ്ങി പര ം
എ വിചാരി ചിലർ െചമ്പിെന്റ െലശമായ തകിടു െകാണ്ട അങ്ങെന ചെമച്ചി 
രി അകെത്ത ആകാശം െപായ ഉടെന പുറെത്ത ആകാശത്തിെന്റ അമ ൎ
െകാണ്ട് ആ പ പര വ വീഴു – അനന്തരം ചിലർ ആകാശത്തിൽ െപാ 

ന്നതു പുക തെന്ന അെല്ലാ ഒരു പ പ പശ െത പുക നിറച്ചാൽ പെക്ഷ
കയറുെമാ എ പരീക്ഷി അതുവും നന്നായി വന്നില്ല—എന്നാെറ ലഘുവായി 
ള്ള ഒർ ആകശ െഭദെത്ത കവണിശ് വിദ്വാൻ ക കിട്ടിയ്താൽ കായ്യൎസിദ്ധി

വരുവാൻ തുടങ്ങി (തുടച്ചൎ വരും)
െകരള പഴമ
൨൫., സുവറസ കപ്പിത്താെന്റ വരവു
൧൫൦൪. മഴക്കാലം തീന്നൎേപ്പാൾ സുവറസ് കപ്പിത്താൻ ൧൨ കപ്പെലാടും

കൂട െപാ ൎ ഗാലിൽ നി വ (സപ്തമ്പർ ൧ ൹) കണ്ണനൂർ കെരക്ക് ഇറ  
കയും െച – ഉടെന െകാലത്തിരി ൩ ആനെയാടും ൫൦൦൦ നായന്മാെരാടും കൂട

ാമ്പിെലക്ക് എഴുെന്നള്ളി കപ്പിത്താെന ക സമ്മാനങ്ങെള വാങ്ങി െകാടുക്ക 
യും െച – അതല്ലാെത െകാഴിെക്കാട്ടിലുള്ള െപാ ൎ ഗീസർ ഒരു കത്ത് എഴുതി
ഒരു ബാല്യക്കാരെന്റ ൈകക്കൽ െകാടുത്തയച്ചതു വെന്നത്തി താമൂതിരി ഞങ്ങ 
െള വിടുവി െകാടുപ്പാൻ മനസ്സായിരി നിങ്ങൾ പട സമപ്പൎി സന്ധി െച 
യ്താൽ ഞങ്ങെള ഉടെന വിട്ടയ ം– എ വായിച്ചെപ്പാൾ– സുവറസ് കപ്പെല 
റി (൭ആം ൹) ശനിയാ െകാഴിെക്കാ തൂക്കിൽ െചെന്നത്തി– അധികാരികൾ
ഭയെപ്പ പഴം മുതലായ കാ കൾ അയച്ചതു വാങ്ങാെത െവള്ളക്കാെര എല്ലാം
തനി അയ തെരണം എ െചാദി – അനന്തരം െകായപക്കി ര പറ 
ങ്കികെളാടും കൂട കപ്പലിൽ വ കപ്പിത്താെന ക താമൂതിരിക്ക ഇണക്കം െച 
യ്വാൻ നല്ല മന ള്ള കാരം നിശ്ചയം വരുത്തി– അെപ്പാൾ സുവറസ് ഗവ്വൎി 

പറങ്കികെള എ ിച്ചാൽ െപാരാ െ ാഹികളായ രണ്ട ഇതല്യക്കാെരയും കൂട
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എ ിക്കണംഎ െചാദി – താമൂതിരി അതു മാന റവല്ലീ എ െവ സമ്മ 
തിയാെത പറങ്കികൾ ആരും ഒടി െപാകരുത എന്ന ക ി എല്ലാവെരയും തട 
വിൽ ആക്കി – സുവറസ് അവരുെട െസൗഖ്യം വിചാരിയാെത പിെന്നയും ഒ
ര ദിവസം പട്ടണത്തി െനെര െവടിെവ നാശങ്ങെള െച പുറെപ്പ ഒടി
(൧൪ സപ്ത) െകാച്ചിയിൽ ഇറ കയും െച – ആയതു െകട്ടാെറ െപരിമ്പട താ 
മസം കൂടാെത എഴുെന്നള്ളി കപ്പിത്താെന കണ്ട ആെ ഷി പെശകു െചയ്ത സു 
കൃതങ്ങെള എല്ലാം അറിയി െപാ ൎ ഗാൽ രാജാവിെന്റ സമ്മാനങ്ങെള വാങ്ങി
കണ്ണീർ വാ ൎ തിക്കയും െച –
അെക്താബർ മാസത്തിൽ പെശ െകാല്ല നിന്ന മടങ്ങി വ – രാജാവും
പറങ്കികളും ഒരുമി െകാടുങ്ങലൂർ എന്ന മഹാെദവർ പട്ടണെത്ത ആ മിപ്പാൻ
നിശ്ചയി – അവിെട പടിഞ്ഞാെറ്റടം എന്ന ക്ഷ ിയ സ്വരൂപം വാഴു – അ  
ള്ളവർ താമൂതിരിയുെട െമെല്കായ്മ അനുസരി പാത്തൎ വർ ആയിരു – നഗരം
മുെമ്പ െപരുമാളുെട രാജധാനിയാ െകാണ്ട എ യും വലുതും വ്യ സ ണ്ണൎവും

സിദ്ധി എറിയതും ആയിരു – പ തെന്ന യഹൂദന്മാർ അവിെട വ കുടി 
െയറി െയാെസഫ റവ്വാൻ എന്ന അവരുെട തലവ അ വണ്ണം എന്ന െദശ 
വും ജന്മിെഭാഗവും ചുങ്കം വി ള്ള വ്യാപാരവും െപരുമാൾ ക നയാൽ കി കയും
െച – അ കാരം തെന്ന ന ാണികൾ ആകുന്ന സുറിയാണികളും പാസൎ ി ി 
സ്ത്യാനവകക്കാരായ മണി ാമക്കാരും മുസല്മാനരും മ ം നിറ വന്നെപ്പാൾ–
വിലാത്തിയിെല കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളിൽ നട ന്നതു െപാെല െകാടുങ്ങലൂരിലും
സ്വത വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായി വ – അത എങ്ങെന എന്നാൽ െവെവ്വറു വകക്കാർ
താന്താങ്ങൾ് െബാധിച്ച കാരം അവെരാധികെള െതരിെഞ്ഞടു ആയ 
വർ കൂടി വിചാരി െചട്ടികൾ െയഹൂദർ ിസ്ത്യാനർ മുസല്മാനർ ഇങ്ങിെന കുടി
െചന്നൎ െചരികൾ നാലിൽനി ം ൪ അധികാരികെള ക നിശ്ചയി കാ◌ൎ 
യ്യാദികെള നടത്തിക്കയും െച ം– െകാഴിെക്കാ െചാനകരുെട സഹായത്താൽ
കച്ചവടത്തി മിെകച്ച സ്ഥാനമായി വന്ന െശഷം െകാടുങ്ങലൂരിെന്റ മഹത്വം മാ 

െപായി തിരുവഞ്ചി ളത്ത അഴിമുഖം മത്താെല െനണു ആഴം കുറകയും
െച –
അ താമൂതിരിയുെട കപ്പൽ മാണി ആയ മയി മാനി ൮൦ പടകുകെളാടും കൂട
െകാടുങ്ങലൂർ പുഴയിൽ പാ ൎ നമ്പിയാതിരി ൈസന്യങ്ങെളാടു കൂട പള്ളി റ 

കടവു കടപ്പാൻ ഒരുങ്ങി ഇരു – അതുെകാ സുവറസും പെശകും പറങ്കിക 
െള അെനകം പടകുകളിൽ ആക്കി രാ ികാല പതുെക്ക ഓടി പള്ളി റം വഴി 
യായി െകാടുങ്ങലൂരി െല െച ആരും വിചാരിയാെത െനര പട തുട ക 
യും െച – കപ്പൽ മാണി ശൂരന്മാരായ ര പു ന്മാെരാടു കൂട െപാരുതു മരി
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പടകുകൾ ചിതറി െപാകാത്തത് ഒക്കയും ചു െപായി നായന്മാർ വീടുകളിൽ കയ 
റി െവലും അ ം െയാഗി െചറു നില്ക്കെകാ െപാ ൎ ഗീസർ അങ്ങാടി 

ം തീ െകാടു അ രാ ിയിൽ ഉണ്ടായ സങ്കടം പറ കൂടാ– ന ാണി 
കൾ വീടുകളിൽനിന്ന ഓടി വ ഈെശാമശീഹ നാമെത്ത വിളി ാണങ്ങ 
െളയും കുഞ്ഞികുട്ടികെളയും പള്ളികെളയും രക്ഷിെക്കണെമ ക ാലും ഗാമയും
ഞങ്ങൾ് അഭയം ത വെല്ലാ എന്നിങ്ങിെന വളെര മുറയിട്ടെപ്പാൾ പറങ്കികൾ
നായന്മാെര പട്ടണത്തിൽനിന്ന ഒടിച്ച ഉടെന സുറിയാണികളുെട അങ്ങാടിെയ 
യും പള്ളികെളയും തീ െകടു രക്ഷിപ്പാൻ െനാക്കി മാപ്പിള്ളമാ ൎ ം യഹൂദന്മാ 

ൎ ം ഉള്ള വ ക്കൾ ഒക്കയും കുത്തി കവ ൎ എടു മഹാെഘാഷെത്താടും
കൂട െകാച്ചിയിൽ മടങ്ങി െപാകയും െച – അ മുതൽ യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുെട
ജന്മഭൂമിെയ വി അടുക്കയുള്ള ഊരുകളിൽ െപായി പാ ൎ – യരുശെലം നഗര
നാശം െപാെല ഈ കലാപം എന്ന മുറയി വല്ലവർ െകാടുങ്ങലൂരിൽ വ കൂ 
ലിപ്പണി െചയ്താലും അവിെടനിന്ന ഊൺ കഴിക്കാെത പുഴയുെട അക്കരെപായി
തെന്ന ഉ ം– മരിച്ചാൽ അ വണ്ണം എന്ന ജന്മഭൂമിയിൽനിന്ന ഒരു പിടി മണ്ണ്
എങ്കിലും കുഴിയിൽ ഇ െവണം മൂെടണ്ടതി എ െകട്ടിരി –
താമൂതിരിയുെട പെട ം കപ്പലി ം അപജയം വന്നതു െകട്ട ഉടെന താനൂരി 
െല െവട്ടത്തെകായിൽ തക്കം വിചാരി നാടും ആളും കച്ചവടവും ഒെക്കയും െകാ 
ഴിെക്കാ താമൂതിരിയുെട ൈകവശത്തിൽ ആയി െപായി കഷ്ടം ഇെപ്പാൾ െപാ 
ന്നാനി അഴിമുഖെത്തയും സ്വാധീനത്തിൽ ആക്കി എെന്ന പിഴു വാൻ െനാ  

എ നിന സങ്കടെപ്പ െകാടുങ്ങലൂരിൽനി ഒഴി െപാകുന്ന നായന്മാെര
വിെരാധി പട െവട്ടി ജയി പറങ്കികെളാടു തുണയാകുവാൻ അെപക്ഷിക്കയും
െച – അതിന്നായി റഫെയൽ എന്ന കപ്പിത്താൻ ൪൦ ആെളാടും കൂട അവെന
സഹായിപ്പാൻ താനൂരിൽ വ രാജാവി ജയം കിട്ടിയ ദിവസത്ത് എ ക 
യാൽ വന്നതു നല്ലതു തെന്ന എങ്കിലും ഇെപ്പാൾ െപാക താമൂതിരിെയ ജയിപ്പാൻ
ഞാൻ തെന്ന മതി എ ഗവ്വൎി വിട്ടയ കയും െച – പിെന്ന യുദ്ധ ഭയം
അധികമായെപ്പാൾ അവൻ പറങ്കികൾ കാ യും കപ്പവും അയ ക്ഷമ െചാ 
ദിക്കയും െച —

൨൬., സുവറസും പെശ ം മടങ്ങി െപായതു—
പറങ്കികൾ പെശകു െചത്തൎ ചര കെള ഒക്കയും കയറ്റിയതിെന്റ െശഷം

പട്ടണ രെക്ഷ മതിയായ ബലെത്ത പാപ്പൎി പിെന്നയാ ക്ക ഒരുെമ്പ –
പെശകു െപരിമ്പടെപ്പ െച കണ്ടെപ്പാൾ രാജാവിെന്റ ഭാവം പക ൎ നി 
ങ്ങൾക്ക ഞാൻ എ തെരണം എെന്റ ദാരി ്യം അറിയു വെല്ലാ ഞാൻ
െപാ ൎ ഗാലിെന്റ െചാറു തെന്ന ഉ — മനസ്സിൽ ഒരു ആ ഹെമ ഉ
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നിങ്ങൾ ഇവിെട പാെക്കൎണം എ തെന്ന എങ്കിലും കപ്പിത്താെന്റ ഗാംഭീയ്യൎം
നിമിത്തം െചാദിപ്പാൻ മടി എ െകട്ടാെറ പെശകു മന്ദഹാസം പൂ
വിചാരം അരുെത നിങ്ങളുെട െസ്നഹം എനി മതി ഞാൻ മടങ്ങി വരും
അെപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക ഐശ്വയ്യൎം വദ്ധൎിച്ച കാരം കാണും െപാൽ എ
െചാല്ലി ആശ്വാസവും ബുദ്ധിയും ഏകി െപാവാറായെപ്പാൾ ത രാൻ െപാ◌ൎ 

ഗാൽ രാജാവിന്ന പെശകിെന്റ വൃത്തികൾ എല്ലാ വിസ്തരിെച്ചഴുതിയ ക ം
െകാടു അതുകൂടാെത ഒരു െചമ്പലിശയും എഴു ം നല്കി— അതിെന്റ വിവരം
െകരള ഉണ്ണി രാമൻ െകായിൽ തിരുമുമ്പാടു െകാച്ചി രാജാവ ൈവപ്പിൽ അടവിൽ
െചറുൈവപ്പിൽ നടുങ്ങനാടും വാഴുെന്നാർ അരുളിെച്ചയ്കയാൽ ൬൭൯ ആം ആ
മീനമാസത്തിൽ കുന്നലെക്കാനാതിരി രാജാവു പട തുടങ്ങിയെപ്പാൾ പെശകു
നിത്യം െചറു ജയം െകാ ന െട രാജ്യം രക്ഷിച്ചിരി അതിനാൽ
അവനും സന്തതി ം ഈ െചമ്പലിശയും പലിശെമൽ അവൻ െതാ ിച്ച അ
രാജാക്കന്മാരുെട ൫ െപാ ടികളും താമൂതിരിെയാടുണ്ടായ എഴു യുദ്ധങ്ങളുെട
കുറിയുള്ള ആയുധ ചി ങ്ങളും എഴുതി െകാടുത്തിരി എ ചിറികണ്ട 
െന്റ എഴു — ൧൫൦൪ ിസ്താബ്ദം= അതിെന്റെശഷം സുവറസ് കപ്പിത്താൻ
െകാഴിെക്കാ പട്ടന്മാർ ചിലർ അറിയിച്ച ഒ വിചാരി െമ്പാൾ പന്തലാനി
െകാല്ല അെനകം അറവി തുക്കൎ മി ക്കാരും കൂടി വ്യാപാരനാശം നിമിത്തം
െകരളംവി മക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിെല മടങ്ങി െപാവാൻ വട്ടം കൂ ണ്ട്
എന്നതുെക സുവറസ െകാച്ചിെയ വി പന്തലാനിയിൽ കണ്ട കപ്പലുകെള ചു
(ദശ.൩൧) െപാ ൎ ഗാലിൽ ഒടി എത്തി രാജാെവ ജയ വത്തൎ മാനത്താൽ
സെന്താഷിപ്പിക്കയും െച —

F. Müller Editor
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