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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൨. ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൯. വി വരി

ഭൂമിശാ ം
ഭാരതഖണ്ഡം -൮., ദക്ഷിണഖണ്ഡവും ലങ്കാദ്വീപും

൩., പവിഴമലയും കാെവരി കൃഷ്ണാ നദീ െദശങ്ങളും ദക്ഷിണ ഖണ്ഡത്തിെല ഉയ◌ൎ 
ന്ന ഭൂമിയുെട െതെക്ക അതിർ നീലഗിരി തെന്ന എന്ന മുെമ്പ പറ വെല്ലാ ആ
ഗിരി സഞ്ചയത്തിൽ നി വടക്ക പടിഞ്ഞാറും വടക്ക കിഴ മായി നീ കി 
ട ന്ന സഹ്യാ ി പവിഴമല എന്ന ൨ ശാഖകൾ ഉയന്നൎ െദശത്തി പടിഞ്ഞാ 
റും കിഴ ം അതിരുകളായിരി അതിൽ വിവരി പറെയണ്ടതു വടക്ക കി 
ഴെക്കാ നീ നി ന്ന പവിഴമല തെന്ന– തപതി നദി മുതൽ നീലഗിരിെയാ 
ളം ഒരു െഭദം കൂടാെത െചെന്നത്തി കിട ന്ന സഹ്യാ ി എന്ന തുടമ്മൎലയുെട
അവസ്ഥ പവിഴമലയിൽ കാണുന്നില്ല അത നീലഗിരി മുതൽ വടെക്കാ ഒരിസ്സാ
അമരഖണ്ഡം മുതലായ െദശങ്ങെളാടും വ്യാപി നി എങ്കിലും കാെവരി കൃഷ്ണ
മുതലായ നദികൾ കിഴെക്കാ ബങ്കാള സമു െത്താടു െചെരണ്ടതി ആ മലക 
ളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നതാകെകാ അതിെന്റ െചച്ചൎ പല ദി കളിലും വി െപായി 
രി ർർ ആയതെകാ അതി തുടമ്മൎല എന്ന െപർ പ ന്നില്ല എതു പെല 
ട ം ൨–൩ വിരിയായി വടെക്കാ െച ം മെറ്റ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗിരി സഞ്ച 
യത്തിെന്റ ഭാവം ധരി ം മ ചില ദിക്കിൽ കു െദശത്തിെന്റ ആകൃതി പൂ 

ം പര നി ന്ന കാരം കാണു അതിെന്റ ഉയരത്തിലും വളെര െഭദം
ഉ െചലം പട്ടണസമീപമുള്ള മകലൾ്ക്ക ൫൦൦൦ കാലടിെയാളവും െപണ്ണയാറു
െപന്നാറു എന്നീ ര നദികളുെട നടുവിലുള്ള തുടമ്മൎല ൩൦൦൦ കാലടിെയാളവും
ഉയ ൎ കിട വടെക്കാ െച ന്നളവിൽ അതിെന്റ ഉയരവും വദ്ധൎി വ◌ൎ 
ദ്ധി കാണു – നീലഗിരി തുടങ്ങി ഒരിസ്സാപയ്യൎന്തം മലകൾ ൩൦–൨൦–൧൦ കാ 
തം വഴിദൂരം ബങ്കാള സമു വുമായി അക വടെക്കാ വ്യാപി നി കെകാ
കിഴെക്ക കട റ ള്ള താണ ഭൂമി പടിഞ്ഞാെറകര െദശെത്തക്കാൾ വിസ്താ 
രം എറിയതാകു അതിൽകൂടി ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ കാെവരി- കൃഷ്ണ- െഗാദാ 
വരി എന്നീ മൂ സഹ്യാ ിയിൽ നി ത്ഭവി ഒഴുകുന്ന നാടുകളിൽ അെനക
നദികൾ െച ൎ വരികയാൽ െവള്ളം െപരുകിയത തെന്നയാകു െശഷം െപ 
ണ്ണയാറു- പാലാറു-െപന്നാഭ എന്നിവറ്റിെന്റ ഉറവകൾ എറദൂരമില്ലാത്ത പവിഴമല 
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യിൽ നിന്നാക െകാ െവള്ളം കുറഞ്ഞവയായി സമു ത്തിൽ കൂടു ഈ പറ 
ഞ്ഞ നദീ െദശങ്ങെള െവെവ്വെറ വിവരിെക്ക

൧. കാെവരിനദി ഒഴുകുന്ന നാടുകൾ

കാെവരി ഴ കുടകുനാട്ടിെല എകെദശം ൪൦൦൦ കാലടി ഉയരമുള്ള ഹ്മഗിരിയിൽ
നി ത്ഭവി മലനാ െട കിഴെക്കാ ഒഴുകി വടെക്ക മലകളിൽനി ഹമവതി
ഭ ീ എന്നീ ര പുഴകളും െത നി ലക്ഷ്മണി നദിയുംവ അതിൽ െചരു 
കെകാ മല െദശംവി െവള്ളം െപരുകിയ നദിയായി ൈമസൂർ എ യന്നൎ
സമഭൂമിയിൽകൂടി കിഴക്കെതെക്കാ െച വയനാട്ടിൽ നി ത്ഭവി വരുന്ന
കാപ്പിനി പുഴെയ ൈകെകാണ്ടെശഷം കിഴ െത മായി പല വളഞ്ഞ വഴിക 
ളിൽകൂടി വഹി ചട്ടിക്ക് െകാട്ട സമീപത്തിൽങ്കൽ പവിഴമലയുെട ശാഖാഗി 
രികെള ാപി വരു -
കുടകുെദശം മലനാടാകെകാ കാെവരി ഒഴുകുന്ന ഭൂമിമിക്കതും കാടെ ആ പുഴ 
െവള്ളം തീത്ഥൎ യാ ക്കാക്കൎല്ലാെത വിെശഷി നാ കാക്കൎ അധികം ഉപകാ 
രമായി വരുന്നില്ല മലകളിൽ നി പുറെപ്പ സമഭൂമിയിൽ െവശി ന്ന ദിക്ക
മുതൽ ജനങ്ങൾ പലവിധ കൃഷികൾ് ം െവ ന്ന െവള്ളംകിെട്ടണ്ടതി ഒെരാ
െതാടുകളും ഒവുകളും മ ം ഉണ്ടാക്കി പുഴയുെട ര കരകളിലും കൂടി െവള്ളം നട 
ത്തി വരു ആ ഉയന്നൎ െദശത്ത പുഴവക്ക ഉള്ള നഗരങ്ങളിൽ ധാനമാ 
യതു ീരംഗപട്ടണം തെന്ന ആയത കാെവരിയിെല ഒരു മീവിെന്മൽ കിട  

ൈഹദരാലി ഠി സുൽതാൻ എന്നിരുവരും ആപട്ടണം രാജധാനിയാക്കിയ 
തിനാൽ അവരുെട കാലത്തിൽ എകെദശം ഒന്നരലക്ഷം നിവാസികൾ അതിൽ
ഉണ്ടായിരു അവരുെട ക്ഷയം മുതൽ പട്ടണവും വളെര താണുെപായി അതിൽ
വസി ന്നവക്കൎ കൂട ട പനി മുതലായ ദീനങ്ങൾ വരികയാൽ അെനകർ പട്ട 
ണം വി െപായിരി ഇെപ്പാഴെത്ത നിവാസികളുെട സംഖ്യ ഇരുപതിനായി 
രത്തിൽ അധികം ആകു എ െതാ ന്നില്ല ഠി സുൽ താെന്റ രതയാൽ
ആ പട്ടണം അെനക മലയാളികൾ് ം ശവ ഴിയായി തീന്നൎിരി ഇങ്ക്ലി 
ഷ്കാർ ഠി െവ ജയിച്ചെശഷം മുെമ്പത്ത രാജ സ്വരൂപം വാഴി ഇെപ്പാഴെത്ത രാജ 
ധാനി ീരംഗത്തിൽ നി അ ം കാതം െതെക്കാ ള്ള മയിസൂർപട്ടണംതെന്ന
കാെവരിനദിയിൽ നി വടെക്കാ പവിഴമലയുെട പടിഞ്ഞാെറ ശാഖാഗിരിക 
ളുെട സമീപ ള്ള ബങ്കലൂർ െകാട്ടവിലാത്തിക്കാക്കൎ വസിപ്പാൻ ഉചിത ഭൂമി 
യാകയാൽ ഇങ്ക്ലിഷ പട്ടാളങ്ങൾ് ം മുഖ്യവാസ സ്ഥലമായിരി - മധുര നദി
വട നി വ ചട്ടിക്ക െകാട്ട സമീപത്തെവ െചരുകെകാ കാെവരിക്ക
ഒരു നാഴിക വീതിയും എകെദശം ൨൦ കാലടി ആഴവുമു അവിെട ശിവ സമു ം
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എന്ന െപരുള്ള ചില വലിയ പാറകൾ നിമിത്തം പുഴ ര ൈകയായി ഒഴുകി ൨
അരുവിയാറുകളായി പാറകളിൽനി ഭയങ്കര ഒച്ചകെളാടും കൂട എകെദശം ൨൫൦
കാലടി ആഴെത്തക്ക വീണുവീണു കിഴെക്ക അറ്റ െവ പിെന്നയും ഒന്നായി
െച ൎ െചറുതാഴ്വരകളിലും പിള ൎ നി ന്ന പാറകളിലും കൂടി വഹി ഭവാ 
നിപുഴെയ ൈകെകാ ന്ന ഭൂമിയിൽ കിഴെക്ക താണ െദശത്തിൽ െവശി
വരു
ആ മല െദശത്തിൽ ചട്ടിക്ക െകാട്ട തുടങ്ങി ഭവാനികടൽ എന്ന സ്ഥലെത്താ 
ളം വിെശഷ ഊരുകെള കാണ്മാനില്ല നീതികാവിൽ കാെവരിപുരം മുതലായ സ്ഥ 
ലങ്ങളിൽ ലമ്മാണികൾ താണ െദശത്തിൽ നി െകാ വരുന്ന ചര കളിൽ
അ ം ഒരു കച്ചവടം നട വരു െമൽപറഞ്ഞ പാറകൾ ഒന്നിൽ പ ണ്ടായ
നഗരത്തിെന്റ പല െശഷി കെളയും ക്ഷയി െപായ െക്ഷ വിെശഷങ്ങെളയും
കാണ്മാനു മലകളുെട ഉയരം ചില ദിക്കിൽ ൫൦൦൦ ചിെലട ൪൦൦൦ കാലടി
തെന്ന
ഭവാനിക്കടൽ തൃച്ചിറാപള്ളി ഈ ര െകാട്ടകളുെട നടുവിൽ കാെവരി വളെര
പുഴകൾ വട നി ം െത നി ം വ െചരുക െകാ താണ നാടൂെട കിഴ 
െക്കാ ഒഴുകുന്നതിൽ ബഹുവിസ്താരമുള്ള നദിയായി തീന്നൎിരി - തൃച്ചിറാപ്പ 
ള്ളി ബങ്കാളസമു ം എന്നീ രണ്ടിെന്റ നടുവിൽ കാെവരി അെനക ൈകകളായി
പിരി ഒഴുകുകെകാ അതിെന്റ െവള്ളം സമു ത്തിൽ എ ം മുെമ്പ കൃഷി 
സ്ഥലങ്ങളിലും മ ം മിക്കവാറും ചിലവായി െപാകു ഈകാെവരി ൈകകൾ നി 
മിത്തം വടക്ക െദവിെകാട്ട മുതൽ െതക്ക കള്ളിെമടതലെയാളം ഉള്ള കട റവും
െചാഴമണ്ഡല ഭൂമി മിക്കതും പട്ടണങ്ങൾ ഊരുകൾ എന്നിവ നിറെഞ്ഞാരു വലിയ
െതാട്ടത്തിെന്റ ഭാഷ ധരി കിട ആയതെകാ ആ നാട്ടിൽ ക്ഷാമം എ  
ള്ളത അപൂവ്വൎംതെന്ന ആയതല്ലാെത നാ കാർ ധാന്യങ്ങെള പുറനാടുകളിെലക്ക
െകാ െപായി കച്ചവടം െച ം വരു
കാെവരിൈകകൾ സമു ത്തിൽ കൂടുന്ന ഭൂമിയിെല വിെശഷ നഗരങ്ങൾ കള്ളിെമ 
ട- നാഗപട്ടണം- നാഗപൂർ- കാരിക്കൽ- തരങ്കമ്പാടി- െദവിെകാട്ട- ചിതംബരം-
െപാ ൎ െനാവ എന്നിവതെന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നി പടിഞ്ഞാെറാ പുഴ 
വക്ക തെന്ന കുംഭെകാണം- തഞ്ചാവൂർ- തൃച്ചിറാപ്പള്ളി എന്നീ മൂ ം ധാന
പട്ടണങ്ങളായി െശാഭി തഞ്ചാവൂരിൽനി െതക്കപടിഞ്ഞാെറാ െതാണ്ടി
മാന രാജധാനിയായ പുതുെകാടു താണ ഭൂമിയിൽ തെന്ന കിട - ഭവാനിക്ക 
ടലിൽ നി വടെക്കാ െചലം പട്ടണവും െതെക്കാ പുഴവക്കത്തതെന്ന കാരൂർ
നഗരവും വിശിഷ്ടം
൧൮ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മരാട്ടിജാതികളും മ ം കിഴെക്കാ ം െതെക്കാ ം പുറെപ്പ പല

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1849 വി വരി 7

യുദ്ധവും കഴി ഒെരാ െദശങ്ങെളയും സ്വാധീനമാക്കിയെപ്പാൾ പവിഴമലയിൽ
നി കിഴെക്കാ കാെവരി ഒഴുകുന്ന െചാഴമണ്ഡലം മിക്കതും അവരുെട ൈക 
വശമായി തീ ൎ പല മത്സരങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും നടന്ന െശഷമെ െദശെമല്ലാം
ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട അധികാരത്തിലുൾെപ വ - തഞ്ചാവൂർ രാജാവി അവർ രാജ 
നാമവും രാജധാനിയും ചില െകാവിലകങ്ങളും മാ ം സമ്മതി െകാടുത്തെത 
യു - ൧൦൦ ചില ്വാനംവഷൎം മുെമ്പ വിലാത്തിയിൽ നി പാതിരിമാർവ
തുരങ്കമ്പാടി- തഞ്ചാവൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസി പല എഴു പള്ളിക 
െളയും ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികെള അഭ്യസിപ്പി സുവിെശഷം അറിയി മത്താെല
പലെരയും ിസ്ത്യാനരാക്കി സഭെയാടു െച ൎ രാജാവിെന്റ മമതയും ാപി
എങ്കിലും ഈ സമയെത്താളം രാജ്യം മിക്കവാറും െക്ഷ ം നിറഞ്ഞ ഭൂമിയായി
ഹി മാഗ്ഗൎാചാരത്തിൽ ഉൾ്െപ കിട പത്തിരുപതിനായിരം ആളുകൾ

ിസ്ത്യാനരായി വന്നി ം സത്യവാന്മാരായി നട ന്നവർ ചുരുക്കം തെന്ന െലൗ 
കിക െഭാഗെമാഹാദികൾ പുഷ്ടിയുള്ള നാട്ടിൽ എ ം സത്യം െഞരുക്കി വാണു
െകാണ്ടിരി —

ആകാശനീന്തം (തീച്ച ൎ)

െമൽ കാരം പലരും ഒെരാെരാ പ കളിൽ കയറി പറന്ന വിെശഷങ്ങൾ
അെനകം ഉ – കായ്യൎം ഇതുവരയും നല്ല മത്തിൽ ആയി വന്നില്ല താനും– കാ 
െറ്റാട് എതിപ്പൎാൻ ഒരു വഴിയും അറിയുന്നില്ല ഇറ കയാലും കയറുകയാലും മീ 
ത്തലും കീഴിലും ഉള്ള കാ കെള പരീക്ഷി മാെറ ഉ – നല്ലകാറ്റ് എങ്കിൽ ഒരു
നാഴിെകക്കകം എ ം പ ംകാതം വഴി ദൂെര പറ ം– പ കയറുന്നത് ഒരു
മാ യിലകം ൭൦ അടി ഉയരെത്താളം െച ന്ന െവഗതെയാെട തെന്ന– െമഘ 
ങ്ങളിൽ കയറിയാൽ അവ ഇെങ്ങാ വീഴുന്ന കാരംെതാ ം– കയറു ംെതാറും
ശീതം അധികം ഉണ്ടാകും ആകാശവും ലത കുറ ശ്വാസം കഴിപ്പാൻ െപാ 
ലും എകെദശം െപാരാെത ആകും– നന്ന ഉയ ൎ െപായാൽ അ ം മാ ം ഇള 
കിയ ഉടെന ശരീരം വിയ ൎ ം– പുറ ള്ള ആകാശത്തിെന്റ അമച്ചൎകുറയും െതാ 
റും ശരീരത്തിൽ ഒഴുകുന്ന രക്തം െപാങ്ങി െപാങ്ങി ക മൂ വായി െചവി 
കളിൽ നി ം ഇറ്റിറ്റ പുറെപ്പടും അതിനാൽ മുഖംവീ ൎ ം കറു ം കാണും–
െവടിെവച്ചാൽ ധ്വനി നല്ല വണ്ണം െകൾ്ക്കാെതയും െചവിക്ക് അധികം െവദന 
യായി ം കാണും– ാവു മുതലായ പക്ഷികെള മീത്തെല കൂട്ടിെകാ െപാ 
യാൽ ത പ്പാടും മാന്ദ്യം െപാെലയും കാണി ം പുറ ചാടിയാൽ അവ ഒ ം
പറക്കാെത വീണു വീണു ആകാശത്തി ലമ്പം മതി ആകുന്ന ദിെക്കാളം
താണുെപാകും– െമൽെപ െനാക്കിയാൽ നക്ഷ ങ്ങെള മഞ്ഞളി ം ആകാശം
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നീലമായും അല്ല ക െനാവുമാറു കറുെപ്പറിയ ആകാശത്തിൽനി സൂയ്യൎ കാ 
ശ ംെപാെല വിളങ്ങിഅണുരൂെപണ കാണും– താെഴാ േനാക്കിയാൽ കാറില്ലാ 
ത്ത സമയ ം ഭൂമിയിെല മ ം തടിച്ച ആകാശവും െഹതുവായി ഊരും നാ 
ടും ഷ്ടമായി കാണുന്നില്ല–

ാഞ്ചിവിരന്മാർ (൧൭൯൫) ഔ ീയെരാടു പട ടുന്ന സമയം ചിലർ െപാക്കൎള 
ത്തിൽനിന്ന് ഒരു പന്തിെന അ ം കെരറ്റി ൪൦ കുതിരകെള െകട്ടി ഉറപ്പി ശ  
പാളയെത്ത സുെഖന െനാക്കി കുഴൽെകാ കണ്ടത് എല്ലാം ചീ കളിൽ എഴു 
തി � യ ണ്ടെകട്ടി ചീ കെള പടനായകന്മാക്കൎ ഇറക്കിെകാടുക്കയും െച –
പിെന്ന ഒരു പടനാളിൽ അ കാരം െചയ്തെപ്പാൾ മാറ്റാന്മാർ ൧൭ വലിയെതാ 
ക്ക അതിെന്റ െനെര സ്ഥാപി െവടി െവപ്പിച്ചി ം െചതം ഒ ം ഉണ്ടായില്ല–
പന്തിെന തുെള എങ്കിൽ എ പായം എന്നാൽ നിവിത്തൎ ാൻ ൧൦ െകാൽവി 
ട്ടമുള്ള ഒരു വീ ടെയ സങ്ക ിച്ചി – പന്തിനു െചതം വന്നാൽ ആൾ ആ കു 
ടയുെട ഉള്ളിൽ ചാടി എങ്കിൽ കുടമറിയാെത ചുററി ചുഴ വീഴും– തലതിരി 
ച്ചൽ ഇല്ലാെത ന പിടി െകാണ്ടവക്കൎ ആ വീ ടയുെട ഉള്ളിൽ ഇരു ൧൦൦൦
അടി ഉയരത്തിൽ നി ം സുെഖന ഇറങ്ങാം നിലെത്ത െതാടുെമ്പാൽ ആ കുട
ര മൂ െപാ കയാൽ ആെനര തെന്ന നാശം വരാതിരിപ്പാൻ െത്യകം
സൂക്ഷിെക്കണ്ടതു–
ഇെപ്പാൾ പന്തിൽ ജലവായുെവ അല്ല കല്കരി കാച്ചി എടുത്ത അംഗാരക വായുെവ
നിെറ ം– ആയതി ഘനം കുറയഅധികം ഉെണ്ടങ്കിലും വില എങ്ക്ലന്തിൽ എറ്റ 
വും ചുരുങ്ങിയതു– കാരണം വിലാത്തിയിെല വീടുകളിലും െതരുക്കളിലും എണ്ണ 
െകാെണ്ടല്ല ആ കല്ക്കരി വായുെവെകാ രാ ിയിൽ വിള കത്തി – അതി 

തിരിയും െവണ്ടാ ആ വായുെവ വലുതായി ള്ള ഗുഹകളിൽ അെട പിച്ചള  
ഴലുകെള െവ എല്ലാ വീഥികളിലും ഭവനങ്ങളിലും നട ന്നതു ന്യായം– കുഴലി 
െന്റ ആണിതിരി ദ്വാരെത്താടു തീ െതാടുവിച്ചാൽ വായു ഉടെനക ം– അതു 
െകാണ്ട് ഒരു പന്തിെന നിറപ്പാൻ മതിയായ വായു വിലാത്തിയിൽ താമസം കൂടാ 
െത കി മാറു
ഈ സംവത്സരത്തിൽ ബങ്കാളനഗരമായ കലിക്കാതയിലും ഒരു െവള്ളക്കാരൻ
പ പറപ്പി ം എ െകൾ് ഈ നാ കാർ വല്ലെപ്പാഴും അ കാരം െച
പരീക്ഷി െമാ എന്ന ആക്കൎറിയാം

െകരളപഴമ
൨൯., നരസിംഹരായരുെട മ ി
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അൾൈമദ കണ്ണനൂർ തൂക്കിൽ എത്തിയെന്ന നരസിംഹരായരുെട മ ിയും അവ 
െന കപ്പലിൽ കയറി വ ക എ പറഞ്ഞി ണ്ടെല്ലാ– ആയ്ത എങ്ങിെന
എന്നാൽ പറങ്കികളുെട ജയമാഹാത്മ്യം െകട്ടറിഞ്ഞെപ്പാൾ രായർ മ ിെയ
ആനഗുന്തിയിൽ നി കണ്ണനൂരിൽ അയ മാനുെവൽ രാജാെവാടു സഖ്യത
െചയ്വാൻ രായ ൎ മന െണ്ട ം രാജപു തെന്റ മകെള ഭായ്യൎയാക്കി
െകാടുക്കയും ആം എ ം ഈ െകാ വന്ന രത്നമാലകെള വാ വാൻ നീരസം
െതാന്നരുെത എ ം െബാധിപ്പിക്കയും െച – അതുെകാ ം രായരുെട രാജ്യ 

ീത്വം െകൾ്ക്കെകാ ം പറങ്കികൾ് വളെര സെന്താഷം ഉണ്ടായി കാര 
ണം രായർ മുസല്മാനെരാടു കുടിപ്പക ഭാവി അവെര അകറ്റി നിത്യം തടു
െകാണ്ടിരു – മുെമ്പ എ ആൾ െചറു മരിച്ചി ം പട്ടാണികെളാടു വിടാെത
െതാറ്റെപ്പാൾ ഇ ം കുതിരപ്പട െവണം എ ക രായർ തുളുനാടു പിടിച്ചടക്കി
െഹാന്നാവര ഭട്ടക്കള ബാക്കനൂർ മംഗലപുരം മുതലായ അഴിമുഖങ്ങളിൽ ആവശ്യ 

കാരം കുതിരകെള വരുത്തി പാപ്പൎി െകാണ്ടിരു – കുതിരക്കാർ എവിെട
നി ം വ െസവിച്ചാൽ വളെര മാസപ്പടി ഉ – എതു മതം എ െചാദ്യവും
ഇല്ല– െകാഴിെക്കാട്ടിെല അവസ്ഥ വിചാരിച്ചെപ്പാൾ മുസല്മാനെരാടു െപാരുവാൻ
പറങ്കി മതം നല്ലത് എ രായർ പക്ഷമായി െകൾ് ന്ന വാ – നല്ലവ ം െപാ 
രാടുന്നവ ൎ രായർ താൻ കന്യകമാെരയും മ ം െകാടു ം– വീരന്മാരിൽ അ ം
ഒരു കലശൽ ഉണ്ടായാൽ വാൾ എടു രാജമുെഖന െപാരുതു തീച്ചൎ വരു ം–
തട്ടാന്മാരും മ ം വല്ല സംഗതിക്കായി വാശിപിടിച്ചാൽ ആയ്തി ം അങ്കം കുറ
തീ ൎകയെ ന്യായം– അതുെകാ യുദ്ധഭാവം എല്ലാവരിലും ഉെറ – മരണ 
ത്തിൽ വളെര അപമാനം– ീകളും വല്ല അഭിമാനവും വിചാരി വിഷം കുടി
മരി ം രാജാവ് മരിച്ചാൽ ൭൦൦ െറാളം ഭായ്യൎമാരും കന്യകമാരും ഉടന്തടി എറി
മരി ം പുരുഷന്മാരും അ കാരം െവട്ടിമരി സ്വാമിെയ അനുഗമി ം– അതു 
െകാണ്ട എല്ലാവ ൎ ം യുദ്ധാഭ്യാസത്തി വളെര ഉത്സാഹം ഉ മുസല്മാനെരാ 
ടുള്ള പട ചിലെപ്പാൾ നാലും അ ം ലക്ഷം പുരുഷാരം െചരും
രാജ്യം അ നാടായി ള്ളതു പടിഞ്ഞാറു തുളുനാടു പിെന്ന സഹ്യപവ്വൎതത്തി 

കിഴ ദക്ഷിണവും കണ്ണൎാടകവും പൂവ്വൎ സമു തീര െതലുങ്കം െചാ 
ഴമണ്ഡലവും എന്നിവ അെ – രാജധാനിയായ വിജയനഗരം തുംഗഭ ാ തീര 

തെന്ന മറുകരയിൽ ആനഗുന്തിയു വിരൂപാക്ഷീശ്വര മല്ലികാ ൎ ന മുത 
ലായ മഹാെക്ഷ ങ്ങളും കിഷ്കിണ്ഠാദി ൫ കു കളും രാജഗൃഹങ്ങളും െശാഭനമാ 
യി കാണു – നഗരത്തിെല ചുങ്കം നാൾ െതാറും ൧൨൦൦൦ വരാഹൻ പിരിവു–
൪൦൦ ആെന നി ാൻ കരിങ്കൽ പന്തി ഉ – കുതിരകൾ അ എകെദ 
ശം ൪൦൦൦൦ അതിൽ ഓെരാന്നി ൪൦൦റും ൮൦൦റും വരാഹൻ വിലയും ഉ –
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– പട്ടണത്തിെന്റ ഉ ത്തി എകെദശം െകാല്ലം ൫൦൦ ( ി. ൧൩൨൪) ഒന്നാം
രാജാവ് കുറുമ്പ ജാതിക്കാരനായ െബാക്ക (ബുഖ) രായർ– അവെര പു ൻ
ഹരിഹരരായർ– പിെന്ന െദവരായർ െകരളാദി രാജാക്കന്മാെര ജയി കപ്പം
വാങ്ങി– പിെന്ന ധളവായ്നാമങ്ങെള അധികം െകൾ് രായരുെട അധികാര 
ത്തി താ പറ്റി– െശഷം മല്ലികാ ൎ ന രായർ വിരൂപാക്ഷിരായർ സദാശിവ
മഹാരായർ– ഇമ്മദിതിമ്മരായർ– പിെന്ന തുളു ജാതിയിൽ ഉത്ഭവിച്ച നരസിംഹ 
വീരൻ സിംഹാസനം എറി പല ദിക്കിലും ജയി രാജപരെമശ്വരരായ മഹാ 
രായർ എന്ന െപർ െകാ കീത്തൎ ിതനായി– അവെന്റ പു ന്മാരിൽ ഒന്നാമൻ
വീരനരസിംഹരായർ തെന്ന അവൻ (൧൪൮൭ ൧൫൦൮. ി.) രാജ്യം രക്ഷി പറ 
ങ്കികെളാടു മമത െചയ്വാൻ തുടങ്ങി– പിെന്ന അനുജനായ കൃഷ്ണരായർ അപ്പജി
മ ിയുെട െകൗശലത്താൽ െജ്യഷ്ഠെന പിഴുക്കി (൧൫൦൮– ൧൫൩൧) വാണു പല
രാജാക്കന്മാെരയും താഴ്ത്തി മുസല്മാൻ പട്ടാളങ്ങെള എവിെട നി ം നീക്കി മഹാ
െക്ഷ ങ്ങളിൽ െഷാഡശദാനങ്ങെള ശിലാശാസനങ്ങെളാടും കൂട െകാടു ി 
സ്ത്യാനരിലും സാദം കാട്ടി വാഴുകയും െച

F. Müller Editor
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