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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧ ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൯. ജനുവരി

ഭൂമിശാ ം
ഭാരതഖണ്ഡം - ൮., ദക്ഷിണഖണ്ഡവും ലങ്കാദ്വീപും (തുടച്ച ൎ)

ലങ്കാദ്വീപിെന്റ വടക്കകിഴെക്ക കരെമൽ ിെകാണ മലെകാട്ട ഈ ഖണ്ഡത്തി 
െല മുഖ്യമായ തുറമുഖത്തിൻ അരികിൽ നി കെകാ എ ം സിദ്ധെപ്പട്ടി 
രി കാലികാത– മ ാസ മുതലായ െദശങ്ങളിെല തുറമുഖങ്ങളിൽ മഴയും
െപരിങ്കാ ം നിമിത്തം അണ നി ാൻ കഴിയാത്ത സമയവും കപ്പല്ക്കാക്കൎ

ിെകാണ മല തുറമുഖം തെന്ന ഒരാപ ം വരാത്ത സെങ്കത സ്ഥലമാകു
൫൦൦ വലിയ പടക്കപ്പലുകൾ് ം അെനകം പത്തമാരികൾ് ം അതിൽ െവ 
ശി ന രം ഇടുവാൻ വിസ്താരം െവ െവാളം ഉ െകാട്ടയിൽ വസി ന്ന
ഇങ്ക്ലിഷപട്ടാളമല്ലാെത ന്നിവാസികൾ എല്ലാവരും ഹി ജാതികൾ തെന്ന
ആകു

ിെകാണമലയിൽ നി വടെക്കാ ദ്വീപിെന്റ അറ്റത്ത തെന്ന ചില തുരുത്തി 
കൾ ഉ അതിൽ മുഖ്യമായ തയാഴ്പാണം തെന്ന മലയും പാറകളും അതിൽ
ഇല്ലായ്ക െകാ കുടിക്കാരുെട മുഖ്യ വൃത്തി കൃഷി തെന്ന ആകു ചില തുറ 
മുഖങ്ങളും അവിെട ഉണ്ടാക െകാ കെച്ചാടവും എറ നട നിവാസികൾ
മിക്കവാറും തമിഴർ ആകു അ ം ചില െഹാല്ലന്തകാരും ിെകാണമലയിൽ
നി ം മ ം അങ്ങി െച കുടിെയറി വസി
ലങ്കാദ്വീപിെന്റ അക ള്ള മല െദശത്തിെല സകല ഊരുകളുെട അവസ്ഥ
വിവരി പറവാൻ കഴികയിെല്ല കുളമ്പിൽ നി എകെദശം ൧൨ കാതം
വഴികിഴെക്കാ മുെമ്പത്ത രാജധാെനായായ കണ്ടി നഗരം ൩൦൦–൪൦൦൦ കാലടി
ഉയരമുള്ള മല െദശത്തിൽ കിട ബുദ്ധതിരുവ സൂക്ഷി െവച്ച െക്ഷ  
മല്ലാെത അതിൽ ഒരു വിെശഷം കാണ്മാനില്ല ജകളുെട സംഖ്യ എകെദശം
൪൦൦൦ ആയിരി ം ദ്വീപു മുഴുവനും ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട വശംവന്ന സമയം മുതൽ ആ
പട്ടണത്തിെന്റ െശാെഭ ം െസൗഖ്യത്തി ം വളെര വദ്ധൎനം വ െപായി
ലങ്കാദ്വീപിെല നിവാസികൾ പുരാണ കാലെമ അതിൽ പാ ൎ വരുന്നവരും
പുറനാട്ടിൽ നി കൂട ട വ നാടുപിടിച്ചടക്കി കുടിെയറിയവരും എന്നിങ്ങി 
െന ര വിധം തെന്ന ആകു പുരാണനിവാസികൾ്ക്ക സിംഹളർ എന്ന
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െപർ അവർ മിക്കവാറും മലനാട്ടിലും െതെക്ക അംശത്തിൽ കട റങ്ങളിലും
വസി ഹ്മവി മെഹശ്വരന്മാെര െസവിക്കാത്ത െബൗദ്ധമതക്കാരാക 
െകാ ജാതിധമ്മൎം ഹി ജാതികെള െപാെല ആചരി ന്നില്ല അവരുെട
ഭാെഷക്ക പാലിഎന്ന െപർ അത സം തത്തിൽ ാകൃതഭാഷയെ ആകു
വിദ്യാഭ്യാസം ചി ം മുതലായ ശി പണികൃഷി കച്ചവടം എന്നിവറ്റി
അവക്കൎ ാപ്തിയും ഉത്സാഹവും അ െമയു
വഴിെയ വ കുടിെയറി പാ ൎന്നവർ പലവിധം ഹി ച വത്തൎ ികളുെട കാ 
ലത്തിൽ ഒെരായുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന സമയം മുതൽ തമിഴർ െതലുങ്കർ മലയാളികൾ
എന്നീ വകക്കാർ അവിെട െച വടെക്ക െദശങ്ങളിൽ ആധിക്യം ാപി
പാ ൎ വരു അവർ അല്ലാെത പല െചാനകർ എന്ന അറവിസന്തതികൾ
ദ്വീപിൽ എ ം ചിതറി വസി കച്ചവടം െച െകാ മിരി പല െപാ 

ൎ ഗീസർ െഹാല്ലന്തർ ഇങ്ക്ലീഷ്കാർ എന്ന വിലാത്തി ജാതികളും– ചീനക്കാർ
പാസൎ ികൾ എന്ന ആസ്യാഖണ്ഡക്കാർ ചിലർ– അ ികയിൽ നി പ
െഹാല്ലന്തർ െകാ വന്ന കാ ികളുെട മക്കളും ദ്വീപിൽ പല ദി കളിലും
കുടിെയറി വസി
ലങ്കാദ്വീപിെല പൂവ്വൎചരി ത്തിൽ നല്ല നിശ്ചയം ഇല്ല വിലാത്തിക്കാർ അവിെട
വന്ന സമയം മുതൽ നടന്ന വ്യവസ്ഥകെള മാ ം പറയാവു ൧൫൦൫ ി.അ.
െപാ ൎ ഗീസർ ആദ്യം ആ ദ്വീപിെന ക ൧൫൧൮ കി.അ. അതിൽ കുടി
ഇരിപ്പാൻ തുടങ്ങി അവരുെട കപ്പൽ ഒന്നാമത കുള തുറമുഖത്തിൽ െവ 
ശി ന രമിട്ടെപ്പാൾ സിംഹളർ മി ഒടി തങ്ങെട രാജാെവ ക ഒരു
വക െവളുത്ത സുന്ദരന്മാർ ഇവിെട എത്തി ഇരി െതാപ്പിയും മ ം ധരി ം
െവളുത്ത ക കെള തി ം െചാരകുടി ം മീൻ നാരങ്ങ മുതലായത വാങ്ങിയാൽ
വിലയായി െപാൻപണം െകാടു ം വലിയ പിച്ചള കുഴലുകെള െകാ ഇടി 
െവ െമ്പാൾ വലിയ ഉണ്ടകൾ ൧.൨. നാഴികദൂരം അതിൽനിെന്നാടി പറ
െകാട്ടയിെലാ ഭവനത്തിെലാ തട്ടിയാൽ സകലവും ഇടി കളയു എന്നി  
കാരമുള്ളവത്തൎ മാനം എല്ലാം ഉണത്തൎ ിച്ചാെറ രാജാവു ഭയെപ്പ ഈ വന്നവെര
െകാ സത്യവും സമയവും െച ചില ഊരുകെളയും കാ യായി െകാടു
കര ഇറ വാൻ സമ്മതിക്കയും െച അ മുതൽ െപാ ൎ ഗീസർ കുളമ്പിലും
മ ം പാ ൎ കച്ചവടം തുടങ്ങി അ കാലം കഴിഞ്ഞാെറ സിംഹളരാജാവി
ഗൃഛി ം ഉണ്ടായെപ്പാൾ െരാമമദം അംഗീകരിച്ചെദാൻ ജൂവാൻ ധമ്മൎപാലി
എന്നവെന്റ പക്ഷം െച ൎ പടെവട്ടി ജയി അവെന രാജാവാ കയും
െച പിെന്നയും ഉണ്ടായയുദ്ധങ്ങളിൽ െപാ ൎ ഗീസർ കൂട ടദ്വീപുമിക്കതും
പിടിച്ചടക്കിവാണു എന്നി ം െസൗഖ്യം വന്നില്ല മറുപക്ഷക്കാർ പിെന്നയും

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1849 ജനുവരി 6

പിെന്നയും കലഹി ഒെരാസമയം ജയി െഹാല്ലന്തരുെട സഹായത്തിനാെല
൧൬൫൮ ി.അ. െപാ ൎ ഗീസെര മുഴുവനും ദ്വീപിൽ നി ആട്ടികളകയും
െച എന്നി ം സിംഹളക്കൎ അതിനാൽ ലാഭം ഒ ം ഉണ്ടായില്ല െഹാല്ലന്തർ
കൂട ട സകല കട റങ്ങളിലും വ അതി മി തുറമുഖങ്ങെളയും മ ം ൈക 
ക്കലാക്കി ദ്വീപിൽ എ ം അധികാരികളായി വദ്ധൎി എന്നത ക സിംഹം
എ െപരുള്ള രാജാവു ൧൭൯൬ ി.അ. ഇങ്ക്ലിഷ്കാെര തുെണക്കായി വിളി
െഹാല്ലന്തെര െതാ ി പുറത്താ കയും െച അതിെന്റ െശഷം ദ്വീപിൽ
എ ം ഒെരാകലഹങ്ങളും രാജെ ാഹങ്ങളും മ ം നടന്നെപ്പാൾ ഇങ്കിഷ്കാർ മ 
ത്താെല ആയത ഒക്കയും അമ ൎ ൧൫൧൫ ി.അ. ീവി മസിംഹം എന്ന
കണ്ടിരാജാെവ സ്ഥാന ഷ്ടനാക്കി ദ്വീപുമുഴുവനും വശീകരി ഇെന്നെയാളം
വാണു െകാ മിരി
െപാ ൎ ഗീസർ ലങ്കാദ്വീപിൽ വന്ന സമയം മുതൽ ഇതവെരയും ഒെരാ വകക്കാർ
അവിെട എ ം ി മതം നട വാൻ ഉത്സാഹിച്ചത മുഴുവനും അസാദ്ധ്യമായി
െപായില്ല െഹാല്ലന്തർ വാണു െകാണ്ടിരുന്നെപ്പാൾ ൧൦൦ എഴു പള്ളികളിൽ
െവ എറകാലമായി ൨ലക്ഷം കുട്ടികെള പഠിപ്പി സത്യെവദവും മ ം
അറിവാൻ സംഗതി വരുത്തി പുരുഷന്മാെരയും ീകെളയും സ്നാനം കഴി

ി സഭെയാടു െച ൎ ഒെരാദി കളിൽ പള്ളികെളയും പണിയി സം 
ഗത്തിന്നായി പാതിരിമാെര വരുത്തി പാപ്പൎിക്കയും െച അതി മുെമ്പ
െപാ ൎ ഗീസർ അ കാരം തെന്ന അെനകെര െരാമ മതാനുസാരികളാക്കി
എങ്കിലും അവരുെട ഉപെദശം മിക്കതും മാനുഷ ക ിതമാകെകാ ആ

ിസ്ത്യാനികൾ്ക്ക ഇെപ്പാൾ െപർ മാ ം െശഷിച്ചിരി നടപ്പിൽ അവർ
ശുദ്ധ അജ്ഞാനികളുെട െചെല കാ – ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ ദ്വീപു സ്വാധീനമാക്കിയ
നാൾ മുതൽ കൂട ട ൩–൪ മിെശ്യാൻ സംഘങ്ങളിൽ നി പാതിരിമാർ
വ ശുദ്ധ സുവിെശഷം അറിയി നൂറ്റിൽ അധികം എഴു പള്ളികെളയും
സ്ഥാപി അെനകക്കൎ സത്യജ്ഞാനം ഹിപ്പി െത്യകം ദ്വീപിെന്റ വട 
െക്ക ഭാഗത്ത തങ്ങെട യത്നഫലങ്ങെള ക സെന്താഷി അനുഭവി വരു

ആകാശനീന്തം– (തുടച്ച ൎ)–

അനന്തരം ഓെരാെരാ വിദ്വാന്മാർ ആകാശപന്തിെന കുറവില്ലാെത ആക്കി തിക 
വു വരു വാൻ െനാക്കി ധൂത്തൎ ന്മാർ ഓെരാെരാ വ െചാല്ലി പല രാജധാനിക 
ളിലും നഗരങ്ങളിലും െച പെന്താടും കൂെട ആകാശത്തിൽ കയറി വളെര സമ്മാ 
നം വാ കയും െച – ഇവരിൽ ഞ്ചത്തൎ എന്നവൻ എങ്ക്ലന്തിൽ െപായി ഈ
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അതിശയം കാട്ടി ധനം വളെര സമ്പാദിച്ചെശഷം ഇക്കരവി ാഞ്വിയിെല
പറപ്പാൻ വിഷമം ഇല്ല എ പറ തെന്നതാൻ വാഴ്ത്തി അനവധി ജനങ്ങൾ കൂ 
ടി െനാ െമ്പാൾ െദാവർ കട റ നിന്ന പന്തിൽ കെരറി (൧൭൮൫.ജനു.൭)  
ഞ്ചെത്തൎ ാടുകൂട ഒർ അെമരിക്കക്കാരൻ ഉണ്ടായിരു – നല്ല കാ ണ്ടാക െകാണ്ട്
അവർ െവഗത്തിൽ ാഞ്ചിയുെട െനെര പറ െമ്പാൾ ഉടെന ജലവായു പന്തി 
െന്റ ഒരു പഴുതിൽകൂടി പുറ െപാവാൻ തുടങ്ങി പന്ത് ഏകെദശം സമു െത്താളം
താഴുകയുംെച – അെപ്പാൾ അവർ ഭയെപ്പ ഭാരമുള്ളത് ഒക്കയും കുപ്പായം മുതലാ 

ം സമു ത്തിൽ ചാടികളഞ്ഞി ം െവള്ളം െതാടുമാറായെപ്പാൾ കാ അധികം
അടിച്ചതിനാൽ പിെന്നയും അ ം കയറി കെലസ് പട്ടണത്തിൻ അരികിൽ ഒരു
കാട്ടിൽ ഇറ കയുംെച – ാഞ്ചി രാജാവ് ആസ്ഥലത്ത് ഒെന്മൎക്കായി ഒരു
സ്തംഭംനാട്ടി ഞ്ചത്തി സമ്മാനവും മരണപയ്യൎന്തം ആ െതാറും ൫൦൦റീതു
റുപ്പികയും െചലവി െകാടു െപാരുകയും െച
ഈ ഗത്ഭ സാധിച്ചതു വിദ്വാനായ െരാശ്യർ പരീക്ഷിച്ചെപ്പാൾ താനും ചങ്ങാ 
തിയും നശി െപായി– അതിെന്റ കാരണം കാറ്റിെന വിെരാധിെക്കണ്ടതി
ത തുഴമുതലായ യ ങ്ങെള െചപ്പൎാൻ വിചാരിച്ചത എല്ലാം നിഷ്ഫലമായി–
എങ്കിലും ആകാശത്തി കീഴിൽ െതക്കങ്കാ ള്ളെപ്പാൾ അ ം മുകളിൽ വടക്ക 
ങ്കാ ള്ളതും ആകാശത്തിെന്റ ഒഴുക്കം ഉയരത്തി തക്കവണ്ണം പലവിെധന മാ 
റുന്നതും കാണ്കെകാ എതിർകാ വീശുെമ്പാൾ താഴുകയാലും ഉയരുകയാ 
ലും അനുകൂലമായ ആകാശം അെന്വഷിക്കാം– എ ക പായംവിചാരിച്ചത
എെന്തന്നാൽ– മുെമ്പപന്തിൽ ജലാവായുെവ നിെറച്ച ഉടെന അെട ം പുതിയ
വായുെവ െചപ്പൎാൻ തുനിയുകയില്ല– െരാശ്യെരാ വളെര സൂസ്മതെയാെട ഒരുവി 
ധമുള്ള റാ വിള െവ പെന്താട് ഒരു കുഴൽ െച ൎ അധികം കയെറണ്ട 
തി പന്തിെല ആകാശത്തി അധികം ചൂടവരുത്തി– പിെന്ന ആ കുഴലിൽ
ദ്വാരങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി അടയുന്ന ആണികളും യ വി കളും ഉ – ആവക 
തുറന്നാൽ ജലവായു പുറ വരും പന്ത് ആവശ്യമുെള്ളടെത്താളം താഴുകയും
െച ം– ഈ വക ഇറക്കത്തി ം കയറ്റത്തി ം പരീക്ഷിച്ചെപ്പാൾ നല്ല അനു 
ഭവംക എങ്കിലും കാറ്റിെന്റ തള്ളലാൽ റാ പക ൎ ജലവായുെവ കത്തി
എങ്കിൽ വീ നിശ്ചയം– ജലവായുമുതലായ ചിലവായുക്കളും ക ന്ന ആകാശ 
െഭദങ്ങൾ ആകു െവെല്ലാ– അതുെകാണ്ട െരാശ്യരും സഖിയും വളെര സെ  
ക്ഷെയാടുംകൂട പുതിയപന്തിെന ഒരുക്കി കെലസിൽ നി കെരറി എങ്ക്ലന്ത്കരയു 
െടെനെര ഒടി എങ്കിലും കാ പിെന്നയും പിെന്നയും മാറുകെകാണ്ട നല്ലവണ്ണം
നടന്നില്ല– പടിഞ്ഞാെറ കാ ാഞ്ചികെരക്ക് ഒടിച്ചെപ്പാൾ അവർ െമെ ക 
െരറുവാനുള്ള ഉപായം െയാഗി എ െതാ – എന്നാെറ എ യും ഉയര 
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ത്തിരി െമ്പാൾതെന്ന പ കത്തിവീണു തുടങ്ങി– െശഷി കൾ കട റെത്ത്
അതിെവഗത്തിൽ വീെണത്തിയെപ്പാൾ ഇരുവരിലും മനുഷ്യരൂപം തിരിയുമാറാ 
യില്ല (൧൭൮൫. ജൂൻ.൧൪) അതിനാൽ ഭയം െതാന്നി എങ്കിലും പലരും ആകാശ
നീന്തം അധികം ആദരി വ –അവരിൽ െ ാസ്നി എന്നവൻ പെന്താട് ഒരു വി 
ധംെതാണിെയ െച ൎ െകട്ടി എങ്ക്ലന്ത് ഐരലന്ത എന്ന ൨ദ്വീപുകെള ഒരുമി
കാെണണ്ടതിന്ന് ആ ഇടകലിന്മീെത പറ െകാണ്ടിരു – ആ സമയംെവനിൽ 
എങ്കിലും ഉയരം നിമിത്തം അവെന്റ മഷിശീതത്താൽ ഉെറ െപായി ആകയാൽ
ഇറ വാൻ ഇഛ്ശി ജലവായുെവഅ ം പുറ വിട്ടെപ്പാൾ– വടക്കൻ കാ
പന്തിെന പിടി മിന്നലും ഇടിയും െചന്നൎ ഒരു െമഘത്തിൽ ചാടി സമു െത്താ 
ളം താ കയും െച – തിരമാലഅടി െവള്ളം െതാണിയിൽ വ വീണു എങ്കി 
ലും പ െതാണിെയ വലി െകാ െപായിഒരുകപ്പ െനെര െചന്നതിനാൽ
അതിൽ കയറി അപായം വരാെത ഇരിപ്പാൻ സംഗതി വ
ഇതല്യ ഭുവായചമ്പക്കാരി ആകാശ വീരന്മാരിൽ ഒരു വിശിഷ്ടനായി–അവൻ
ഒരു നാൾഅധികം കയറിയതിനാൽ തെന്റ മൂ വിരലുകളും ശീതത്താൽ വിച്ച
െശഷം െഛദിെക്കണ്ടിവ – പിെന്ന അവൻ ൨ സഖിമാെരാടു കൂട അ ിയ കട 
ലിൽ വീണെപ്പാൾ ഒരു മീൻ പിടിക്കാരൻ തെന്റെതാണിയിൽ കയറ്റി അവെര
രക്ഷി പന്തിെന്റ കയറു അറുക്കയും െച –ആയ്ത ഉടെന പിെന്നയും കയറി ഒരു
തുക്കൎ െകാട്ടെയാളം പറ െഗാപുരെത്താടുമുട്ടി അതിൽ ഉള്ള കില്ലദാർ ഇതുവാ 
നിൽ നി വന്നെദവക്കാ എ െവ എല്ലാം ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമാക്കി രക്ഷ എന്ന
െപാെല മാനി െവണ്ടെപ്പട്ടവ ൎ വിഭാഗി െകാടുക്കയും െച – ഒടുവിൽ ചമ്പ 
ക്കാരിയും െമൽ കാരം കെരറി ഒെരാെരാ പുതുമകെള പരീക്ഷിച്ച െശഷം െബാ 
െലാഞ്ഞയിൽ വീണുമരിക്കയും െച (൧൮൧൨)

െകരളപഴമ
൨൮.) അൾൈമദ കണ്ണനൂർ െകാട്ടെയ പണിയിച്ചതു

അൾൈമദ അ ദ്വീപിെന വി െതെക്കാട്ട ഒടുവാൻ ഒരുെമ്പടുെമ്പാൾ അവ 
െന്റ ചില വീരന്മാർ പാസൎ ിയിൽനി വരുന്ന ഒരു കപ്പൽ െപാരുതു പിടി
അതിലുള്ള കുതിരകെളകെരക്കിറക്കി പാപ്പൎി – പിെറ്റദിവസം െനാ െമ്പാൾ കു 
തിരകെള കണ്ടില്ലെമൽ രാവു ചതി അവെറ്റ െമാഷ്ടിപ്പി എ െകൾ്ക്കയും
െച – അതുെകാണ്ട അൾൈമദ അവെനശിക്ഷിപ്പാൻ െഹാന്നാവര നഗരെത്ത 
ക്ക് ഒടി തിെമ്മായ്യ രാെവാജി മുതലായകട ിടിക്കാരുെടപടകുകെള ചു അങ്ങാ 
ടി ം തീ െകാടു ഭയം നീെള പര കയും െച – (അക്ത., ൧൬) പിെറ്റ ദിവ 
സം െമൽരാവു തിെമ്മായ്യെയ അയ അൾൈമദെയാടു ക്ഷമ െചാദി ഒഴിച്ചൽ
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പറ െപാ ൎ ഗാൽെകാടിെയ തെന്റ െകാടിമരത്തിെന്മൽ ഇ പറപ്പിപ്പാൻ
സമ്മതം വാ കയും െച
അനന്തരംഅൾൈമദ താൻ ക നൂരിെലക്ക് ഒടുെമ്പാൾ െഹാമൻ കപ്പിത്താെന
െകാച്ചിയിലും െകാല്ല ം െച വത്തൎ മാനം അറിയി ചര കെള വാങ്ങി
തൂക്കി ഇടുവിെക്കണ്ടതി മുമ്പിൽ അയ – ആയവൻ െകാല്ല ള്ള പറങ്കി മൂപ്പ 
നായ ദസാെവകണ്ടാെറ– ചര കി െമാഎ നിശ്ചയം ഇല്ല നമു മുെമ്പ മുളക
െകാടുപ്പാൻ രാജാവുമായി കരാർ െചയ്തി ണ്ടെല്ലാ ഇെപ്പാെഴാ ൩൪ അറവി പടകു 

ൈക ലിെകാടു ചര കെള ൈവകാെതകെര വാൻ സംഗതി വരും–
എ െകട്ട ഉടെന െഹാമൻ ചില ശൂരന്മാെര അയ എല്ലാ അറവി പടകുകളിൽ
നി ം പായും ചുക്കാ നും വാങ്ങി െപാ ൎ ഗീസപാണ്ടിശാലയിൽ െവപ്പിക്ക 
യും െച – പിെന്നതാൻ സെന്താഷി മടങ്ങി െപാരുെമ്പാൾ ൨ അറവിക്കപ്പൽ
രഹദാരികൂടാെത വരുന്നതു കണ്ടാെറ അവെറ്റ പിടി ആളുകെള കീഴിൽ ആക്കി
അെട ഓെരാന്നിൽ ചില പറങ്കികെള കെരറ്റി കണ്ണനൂർ തൂക്കിൽ എത്തിയാെറ
ഒരു കപ്പലിെല ആളുകൾ കലഹി പറങ്കികെള െകാ കടലിൽചാടി അൾൈമ 
ദയും െഹാമനും കാണ്െക പായിെകാടുത്ത് ഒടി െപാകയും െച – അതുപിടി 
പ്പാൻ കൂടാെത ആയെപ്പാൾ അൾൈമദ െഹാമെനാടു െകാപി സ്ഥാനത്തിൽ
നിന്ന താഴ്ത്തിെവക്കയും െച —
അൾൈമദ കണ്ണനൂർ തൂക്കിൽ എത്തിയ (അക്ത ൨൨) ബുധനാ തെന്ന പാണ്ടി 
ശാലക്കാരനായ ബെബ്ബൎ ാസ വ വത്തൎ മാനം അറിയി മാപ്പിള്ളമാരുെട ധന 

ാപ്തിനിമിത്തം െകാലത്തിരിക്ക് ഒർ ആവതും ഇല്ല അവർ ഞങ്ങെള െകാ വാൻ
പലെപ്പാഴും പറ – അതിന്നായി അവർ ഒരുെമ്പട്ടാൽ ത രാൻ രക്ഷിക്കയുമി 
ല്ല അതുെകാ ന െട െസൗഖ്യത്തിന്നായും ഇഞ്ചിക്കച്ചവടത്തിന്നായും ഇവിെട
ഒരു െകാട്ട െവണം അതിന്നായി ഞാൻ െദശത്തിെന്റ മൂലയായിരി ന്ന ഈ മു 
ക്കാൽ തുരുത്തിെയ നല്ലത് എ ക രാജക ന വാങ്ങി ഒരു വലിയ പാണ്ടിക 
ശാെലക്ക അടിസ്ഥാനക്കല്ലിടുവാൻ തുടങ്ങി ഇരി ആയ്ത് ഇനി െകാട്ടയാക്കി
വളത്തൎ ിയാൽ കുറവില്ല എ െകട്ടാെറ താമസം കൂടാെത ഈ പണി തുട ം
എ അൾൈമദ ക ി
കെരക്കിറ ം മുെമ്പ അൾൈമദ നരസിംഹരായരുെട മ ിെയ ക പിെന്ന
െകാലത്തിരിെയ ക – ആയതു കട റ ള്ള പാലത്തിന്മീെത െവള്ളയും പ ം
വിരിച്ച വഴിക്കൽ െവ ക കാ െവ െകാട്ട െക വാൻ സമ്മതം െചാദി മാ 
പ്പിള്ളമാെര അട വാൻ ഇതുതെന്ന വഴി എ െബാധം വരുത്തി അ തെന്ന
(അക്ത. ൨൩.) പണി തുട കയും െച – അതി രാജാവ് പണിക്കാെര െകാ 
ടു അൾൈമദയും ഒരു വീരെനയും വിടാെത എല്ലാവെര െകാ ം പണി എടു 
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പ്പി ം എടു ം ൫ ദിവസത്തിന്നകം ശ െവതടുെക്കണ്ടതി പാപ്പൎാൻ മാ ം
തക്കെകാട്ടെയ ഏകെദശം തീ ൎ സന്ത് അഞ്ചെലാ എന്ന െപരും വിളി െലാ 
ര ീെതാ എന്ന വീരെന ൧൫൦ പറങ്കികെളാടും യുദ്ധ സാധനങ്ങെളാടും കൂട
അവിെട പാപ്പൎിക്കയും െച – അൾൈമദ (൨൭ അക്ത .) അവിെട നിന്ന് ഒടി
(൩൧) െകാച്ചിക്കഎ കയും െച .

F. Müller Editor
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