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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൩ ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൯. മാച്ചൎ

ഭൂമിശാ ം
ഭാരതഖണ്ഡം -൮., ദക്ഷിണഖണ്ഡവും ലങ്കാദ്വീപും

൩., പവിഴമലയും കാെവരികൃഷ്ണാദ്ദിനദീ െദശങ്ങളും-
൨. െപണ്ണയാറുപാലാറുെപന്നാറു എന്നീ മൂ നദികൾ ഒഴുകുന്ന െദശങ്ങളുെട അവ 
സ്ഥ-
ഈ മൂ പുഴകളുെട ഉറവുകൾ ദക്ഷിണ ഖണ്ഡത്തിെല ഉയന്നൎ ഭൂമിയുെട കിഴ 
െക്ക അറ്റെത്ത പവിഴ മലയുെട പടിഞ്ഞാെറ ശാഖാ ഗിരികളിൽ നന്ദിദുഗ്ഗൎം മുത 
ലായ െകാട്ടകളുെട സമീപത്തനി തെന്ന ആകു അവിെട നി െപണ്ണയാറു
കിഴക്ക െതെക്കാ ഉെ ാട്ട- രായെകാട്ട- കൃഷ്ണഗിരിെകാട്ടയും മ ം കട ബറമ 
ഹൽ എന്ന മലനാട്ടിൽ െവ പവിഴ മലയിെല കണ്ടിവാതിലിൽ കൂടി ഉയന്നൎ
െദശത്തിൽ നി വഹി വീണു കിഴെക്കാ താണനാടൂെട െച കൂടലൂർ- പു 
തുെച്ചരി ഈ ര പട്ടണങ്ങളുെട നടുവിൽ കൂടി ബങ്കാള സമു ത്തിൽ െച ൎ  
െകാ മിരി -
െപണ്ണയാറു ഒഴുകുന്ന മല െദശത്തിൽ പ പല ഉറ ള്ള െകാട്ടകൾ ഉണ്ടായി 
രു ൈഹദരാലി അവിെടനി പുറെപ്പ എ ം ജയി ഒെരാ പിടിച്ചടക്കി
നശിപ്പിച്ചതിനാൽ ഇെപ്പാൾ നന്ദിദുഗ്ഗൎം കൃഷ്ണഗിരി മുതലായചിലെകാട്ടകൾ്ക്ക
മാ ം അ ം ഒരു ഉറ െശഷിച്ചിരി - മ ാസിൽനി ൈസന്യങ്ങെളാടു
കൂട പുറെപ്പ മയിസൂർ രാജ്യത്തിൽ െവശിപ്പാൻ അയെകാട്ട ഉറ ള്ള വാതിലി 

സമമായി മലമുകളിൽ കിടന്നതിനാൽ ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ ൧൭൯൧ ീ. അ. അതിെന
പിടി തക ൎ കള -
െപണ്ണയാറു ഒഴുകുന്ന താണനാട്ടിൽ വിെശഷ പട്ടണങ്ങൾ ഇല്ല കൃഷിക്കാരായ നി 
വാസികൾ പാ ൎന്ന ഊരുകൾ വളെര ഉ താനും മ ാസ- ആക്കൎാടു മുതലായ
പട്ടണങ്ങളിൽ നി െതെക്കാ െചലത െപാകുന്ന വഴിയരിെക മലസമീപത്ത
തെന്ന തൃപ ർ- മ ർ ഇരുമ ർ- ധാര രി- അടവെങ്കാട്ട- െവാമലൂർ മുതലായ

ാമങ്ങൾ െശാഭി കിട - പുഴ സമു ത്തിൽ കൂടുന്ന കരയിൽ- കൂടലൂർ- പുതു 
െച്ചരി എന്നീ ര പട്ടണങ്ങൾ ധാനം മുൻെപ ഇങ്ക്ലിഷ്കാരും ഞ്ചിക്കാരുമായി
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യുദ്ധംെചയ്ത സമയം മ ാസ ഞ്ചിക്കാരുെട ൈകവശമായെപ്പാൾ കൂടലൂർ ഇങ്ക്ലി 
ഷ്കാരുെട ധാന പട്ടണമായിരു ഒടുവിൽ അവക്കൎ ആധിക്യം വന്നാെറ അവർ
മ ാസിൽ മടങ്ങി െപാകെകാ കൂടലൂർ പട്ടണത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യവും ക്ഷയി
െപായി- പുതുെച്ചരി പട്ടണം ഇന്നാൾ വെരയും ഞ്ചിക്കാരും അവരുെട സന്തതി 
കളും ആകെകാ പട്ടണത്തി വിലാത്തി നഗരങ്ങളുെട െചൽ ഉ പെണ്ട 
ത്ത െശാഭ ഇല്ല താനും നിവാസികളുെട സംഖ്യ ൨൫൦൦൦ ആയിരി ം അവരുെട
മുഖ്യ വൃത്തി ഒെരാ ൈകെത്താഴിലുകളും അ ം കച്ചവടവും തെന്ന ആകു -
പാലാറു മയിസൂർ രാജ്യത്തിെന്റ കിഴെക്ക അംശത്തിെല നന്ദിദുഗ്ഗൎ െദശത്ത നി 

ത്ഭവി െതെക്കാെട്ടാഴുകി ൈഹദരാലിയുെട ജനന നഗരമായ െകാലാെറ കട 
അ ർ സമീപത്തെവ മലകെള വി കിഴെക്കാ വി താണ െദശത്തി 

രി ന്ന കുടിയത്ത- പള്ളിെകാണ്ട- െവലൂർ- ആക്കൎാടു മുതലായ സ്ഥലങ്ങെള
കട ചതുരംഗ പട്ടണത്തിെലത്തി ബങ്കാള സമു ത്തിൽ െച ൎ വരു - ഈ
പുഴ ഒഴുകുന്ന മലനാട്ടിൽ ൈഹദരാലി പല യുദ്ധവും നാശവും വരുത്തിയത െകാ 

ജനങ്ങൾ എറ വസി ന്നില്ല അതി കിഴ ള്ള താണെദശം ജനങ്ങൾ നി 
റഞ്ഞ ഭൂമി തെന്ന ആകു ആക്കൎാടു നാട്ടിൽമാ ം ൩൫൩൦ ഊരുകൾ ഉെണ്ട 

െകൾ് നിവാസികൾ പല ചിറകെളയും കുളങ്ങെളയും കുഴി ണ്ടാക്കിയും
ഒെരാ ൈകെത്താടു കീറിയും െവള്ളം എ ം നട കെകാ െദശം മിക്കതും
കൃഷിക്ക ഉചിത നിലമായിതീ ൎ - െവലൂർ യുദ്ധകാലത്തിങ്കൽ എ യും ഉറ ള്ള
െകാട്ടയായിരു സന്ധി വന്നതിെന്റ െശഷം അതിെന്റ വലിപ്പവും വിെശഷത്വ 
വും ക്ഷയി െപായി ആക്കൎാടു െകാട്ടയിെലാരു നവാബ പാക്കൎ െകാ നി 
വാസികൾ മിക്കതും മുസല്മാനർ തെന്ന ഇങ്ക്ലിഷ്കാരും ചില പട്ടാളങ്ങെള അവിെട
പാപ്പൎിച്ചിരി കാഞ്ചിപുരത്തിങ്കെല വിെശഷം ഒരു പുരാണ മഹാെക്ഷ ം
അെ ചതുരംഗപട്ടണത്തിന്നരിെകയുള്ള മാമല്ല രത്ത െശഷിച്ചിരി ന്ന പാറ 
യമ്പലങ്ങളിൽ പുരാണ ഹി ജാതികളുെട അതിശയമായ െകൗശലപ്പണികെള
കണ്ടറിയാം
ചതുരംഗ പട്ടണത്തിൽ നി എകെദശം ൮ കാതം വഴിവടെക്കാ മ ാസ പട്ട 
ണം കട റ തെന്ന തുറമുഖം കൂടാെത എ യും വിശാലമായി െശാഭി കി 
ട ആയത് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധാന നഗരം ആകെകാ െഗാവണ്ണൎർ മു 
തലായ െമലധികാരികൾ അവിെട തെന്ന വസി രാജ്യ കായ്യൎങ്ങെള നടത്തി 
വരു പട്ടണെത്താടു െചന്നൎ െജാജ ൎെകാട്ടയിൽ രാജ്യപരിപാലനത്തിന്നായി
സക്കൎാർ പട്ടാളങ്ങളും മ ം പാക്കൎയും കച്ചവടം െചയ്വാൻ പല വിലാത്തിക്കാ 
രും പട്ടണത്തിൽ വ വസിക്കെകാ പല ഹി ജാതികളും മത്താെല
അെങ്ങാ െച കുടിെയറുകയും െചയ്തിരി വിെശഷി ൈദവവചനെത്ത 
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യും ഒെരാ െലൗകികവിദ്യകെളയും പഠിപ്പിെക്കണ്ടതി ഇങ്ക്ലിഷ പാതിരിമാർ
പല എഴു പള്ളികെളയും സക്കൎാർ ഒരു വിദ്യാശാലെയയും അവിെട സ്ഥാപി 
ച്ചിരി സംസ്ഥാനത്തിെല ഇങ്ക്ലിഷസഭകെള പരിപാലി ന്ന അദ്ധ്യക്ഷെന്റ
പാ ൎം ആ പട്ടണത്തിൽതെന്ന ആകു - ഇങ്ങിെന വിലാത്തിക്കാരുെട വിദ്യക 
ളും ീസ്ത്യപള്ളികളും വി ഹ െസവികളുെട അജ്ഞാനവും െക്ഷ ങ്ങളും ധനവാ 
ന്മാരുെട വിശാലഗൃഹങ്ങളും പാണ്ടിശാലകളും ദരി ന്മാരുെട പുരകളും കുടിഞ്ഞി 
ലുകളും ഒക്കപ്പാെട ആ വലിയ നഗരത്തിൽ തെന്ന െച ൎ വന്നിരി നിവാ 
സികളുെടസംഖ്യ എകെദശം ൪� ലക്ഷം അതിൽ എകെദശം ൩൦൦൦൦ ആളുകൾ
മുസല്മാന്മാർ ആകു - പട്ടണത്തിൽനി അ ം െതക്ക മയിലാപൂർ സമീപത്ത
ഒരു പാറെമൽ െഥാമാ പള്ളി ഉ അെപ്പാസ്തലനായ െഥാമാ അവിെട നി
തെന്ന മരി എെന്നാരു തി െകൾ് അതുെകാ അതി ഈ െപർ
വ എ െതാ െകാല്ലം െതാറും അെനക െരാമ ീസ്ത്യാനർ അവിെട
െച ആരാധന കഴി വരു - മ ാസിൽ നി ൧൦-൧൫ കാതം വഴി വടക്ക
പടിഞ്ഞാെറാ രാഗിരി മല െദശത്ത തെന്ന എ യും തിെപ്പട്ട ിപതിെക്ഷ 

വും െകാട്ടയും അതി കുെറ െതക്കപടിഞ്ഞാെറ ച ഗിരിെകാട്ടയും അവിെട 
നി െതക്കചി ർ നഗരവും െദശത്തിെലമുഖ്യ സ്ഥലങ്ങളാകു -
െപന്നാറു പുഴയുെട ഉറവുകൾ നന്ദിദുഗ്ഗൎം കെല്ക്കാട്ട മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനി
അ ം വട ള്ള മല െദശത്തിൽ നി തെന്ന ആകു ആ മലകളൂെട ഉയരം
എകെദശം ൩൪൦൦ കാലടി െപന്നാറു ൨ - ൩ ൈകവഴിയായി വടെക്കാെട്ടാഴുകി-
എറെകാണ്ട- െപന്നെകാണ്ട- ഉരെകാണ്ട മുതലായ സ്ഥലങ്ങെള കട ഉദപ്പൎി 
ദുഗ്ഗൎ സമീപത്തിങ്കൽ നി തിരി കിഴെക്കാ വഹി ഒന്നായി െചന്നൎ 
തിെന്റ െശഷം കടപ്പെകാട്ടയുെട അരികിൽ ഒരു പിളപ്പൎിൽ കൂടി ഉയന്നൎ െദശ 
ത്തിൽ നി കീെഴ്പ വീണു താണ നാടൂെട വഹി െന ർ പട്ടണ സമീപം 
െവ ബങ്കാളസമു ത്തിൽ െച കൂടു -
െപന്നാറു ഒഴുകുന്ന ഉയന്നൎ െദശത്തിൽ വിശിഷ്ട െകാട്ട കുട്ടിദുഗ്ഗൎം തെന്ന പട്ടാ 
ണി രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്ത ആ ഉറ ള്ള െകാട്ടെയയും ചു മുള്ള െദശെത്തയും
ൈകക്കലാെക്കണ്ടതി മരാട്ടിജാതികളും ൈഹദരാലിയും മ ം െപാരാടി െകാ 
ണ്ടിരു ഒടുവിൽ ആ െദശവും ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ അധീനമായി വ - െപന്നാറു മലക 
െളയും കട ന്ന നാട്ടിൽ കടപ്പവട്ടണം ധാന സ്ഥലം ആകു ആ െദശത്തിൽ
നി നാ കാർ വളെര വ ക കെളയും മ ം വിളെഞ്ഞടു നദി ഒഴുകുന്ന 
താണ െദശത്തിൽ ധാന പട്ടണമായ െന ർ കടല്ക്കരയിൽ അല്ല ബങ്കാളസമു 

ത്തിൽ നി അ ം അക കിട ആ പട്ടണത്തിൽ നി വടെക്കാ
ഒെങ്കാലനഗരെത്താളമുള്ള കു െദശത്ത നി കു വാഴികൾ പ ഇരി 
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ഈയം െച മുതലായ െലാഹങ്ങെള എടു എങ്കിലും അസൂയനിമിത്തം
ആവക പണികൾ ഇെപ്പാൾ മുഴുവനും ക്ഷയി കിട -
ഈ വിവരിച്ച ൩ നദികൾ ഒഴുകുന്ന നാടുകളിെല നിവാസികളും ഭാഷകളും മൂ  
വിധം കടല്ക്കര തുടങ്ങി പടിഞ്ഞാെറാ എകെദശം പവിഴമലെയാളം പാ ൎ വരു 
ന്നവർ മിക്കവാറും തമിഴർ ആകു മല െദശത്തിൽ കുടിെയറി വസി ന്നവർ

െത്യകം െതളുങ്കർ തെന്ന അവരിൽ നി പടിഞ്ഞാെറ നിവാസികൾ കണ്ണൎാ 
ടക ഭാഷ പറയുന്ന ജാതികളാകു � മൂ വകക്കാ ൎ ം മുഖ്യ വൃത്തി കൃഷിത 
െന്ന ഒെരാ ദി കളിൽ അ ാ ം കച്ചവടവും നായാ ം മ ം ഉണ്ടായിരി ം-

ാണസെങ്കാചനി

പൂച്ചക്ക് ഒർഒമ്പതു ജീവൻ എന്ന് ഇങ്ക്ലിഷിൽ ഒരു പഴെഞ്ചാൽ ഉ - അതി
ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു വൃത്താന്തം ഈ െകാല്ലം െബദഫദ്ദ ൎിൽനി െകൾ -
അവിെട ഒരു മാതാമ്മയുെട പൂച്ച മൂ െപറ്റെപ്പാൾ ഒ െപാ കയും മറ്റ ര
െവള്ളത്തിൽ മുക്കി െകാ െതാട്ടത്തിൽ കുഴിച്ചിടുകയും െവണം എ ക നയാ 
യി- അ കാരം െചയ്താെറ ഒന്നര മാസം തികഞ്ഞി തെന്ന െതാട്ടത്തിൽ കുഴിച്ചി 
ട്ട സ്ഥലത്തിൽ നി ഒരു പൂച്ച ട്ടി മണ്ണിനീക്കി പുറെപ്പടുന്നത് പണിക്കാർ കണ്ട 
റിയി - നിറം മുതലായത് െനാക്കിയെപ്പാൾ ഇതു െകാ കുഴിച്ചിട്ട കുട്ടി തെന്ന
എ െതാന്നി- പിെന്ന കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലം കിളപ്പി െനാക്കിയെനരം ഒന്നിെന്റ
അസ്ഥികെള കണ്ടെത ഉ - ആ കുട്ടി ഇെപ്പാഴും ജീവെനാടിരി - ഉടപ്പിറ 
ന്നതിെനാടു സകലത്തിലും സാദൃശ്യം ഉ വണ്ണത്തിലും വളച്ചൎയിലും മാ െമ
ഒന്നരമാസെത്ത വ്യത്യാസം കാണു -
ഇത് എെന്താർ അ തം എന്നാൽ- ആഴ്ത്തി കുഴിച്ചിട്ടാെറയും ാണൻ മുട്ടി നശി 

െപായില്ല അ കാലെത്തക്ക മാ ം ശ്വാസത്തി മുടക്കം വ എ െതാ 
- അതി സമയമായ കായ്യൎം വടെക്ക ഭൂമികളിൽ ശീതകാല തെന്ന

നിത്യം കാണ്മാനു - ആ ഋതുവിൽ കരടി മുള്ളൻ െപെരലി മുതലായ ചില മൃഗ 
ങ്ങൾ കുഴി ചില മാസം പട്ടിണി കിട റങ്ങി െപാകു - കാട പക്ഷിയും ആവ 
ലും ഇരുണ്ട ഗുഹ അെന്വഷി ഒളി പാ ൎ - ശീതം വജ്ജൎ ിെക്കണ്ടതി
നന്നായി ചുരു കിടക്കയാൽ കുടലും നാഡിയും കഴു ം െഞരുങ്ങി ഉറ
ശരീരത്തി ചൂടു കുറ രക്തത്തിെന്റ ഒഴുക്കവും നി െപാകു അരനാഴിക 
യകം ഒ ര ശ്വാസം കഴി ന്നെത ഉ ഇ കാരം ശീതകാലം മുഴുവനും
കിട - ഈ ഋതുനി ഉെള്ളടെത്താളം വയറ്റിൽ എതും ഇല്ല ഘനവും നന്ന
കുറഞ്ഞിരി ം- ചൂടുള്ള െദശത്താക്കിയാൽ മത്താെല ഉണച്ചൎ വരും വിശ ം
ഉണ്ടാകും- ശീതസ്ഥല െവ തെന്ന മുറിച്ചാലും വായിൽ തീെവള്ളം പകന്നൎാ 
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ലും ഉണരുകയില്ല- പിെന്ന ൧൮൧൦ (ദിശ ) െദാവർെകാട്ടയുെട സമീപ ഒരു
പാറ പിള ൎ വീഴുകയാൽ ഒരു വീടു തക ൎ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ീ കുട്ടികെളാടു
കൂട ഉട മരി - അതിൽ ഒരു പന്നിയും കൂട മരി എ അയല്ക്കാരൻ വിചാരി 

എങ്കിലും ൫ മാസവും ൯ ദിവസവും കഴിഞ്ഞെപ്പാൾ അെ കൂലിക്കാരർ ക ം
മ ം നീക്കി വീടിെന്റ ഉത്തരങ്ങെളയും മ ം വലിെച്ചടു പന്നി മുറിയും തുറന്നാ 
െറ പന്നി െഞരുങ്ങിയും നന്ന െമലി ം ക ആയതു ഉണ ൎ ജീവിക്കയും
െച - അതിെന്റ ഘനം മുെമ്പ ൪൦ റാത്തലായിരു എടുത്തെപ്പാൾ ൩൦ റാത്ത 
െല ഉ - അതല്ലാെത തവള പല്ലി പാ മുതലായതി ഒ ര വഷൎെത്താ
ളം ശീതം നിമിത്തം ഉറക്കം ഉള്ള കാരം കണ്ടിരി – െവയിലത്ത ആക്കിയ
െനെരം ജീവൻ മടങ്ങിവരികയും െച – കെല്ക്കാത്തികൾ മലയുെട ഉള്ളിൽ നി
ക െകാത്തി അട ൎ െമ്പാൾ തവള പുറ ചാടി കാണുന്നതു ദുല്ലൎഭമല്ല– അതു നൂ 
റും ആയിരവും വഷൎം ആകാശം ഇല്ലാെത നനവുള്ള സ്ഥല ചുരു കിടന്നി 
ം ചു മുള്ള ചളിെയാ മെണ്ണാ മത്താെല കല്ലായി ചമഞ്ഞി ം മരണം വരാെത

ഒരു യുഗനി െയ കഴി വരു – മനുഷ്യനും പെക്ഷ വല്ല ഉപായങ്ങളാലും അ വക
നി വരുത്താം ക്ഷാമകാലത്ത് ആയതു െയാഗിച്ചാൽ നല്ല െകൗശലം എെന്ന
െവ – ചില ാഹ്മണരും െയാഗികളും ആ വിദ്യെയ ഹി നട ന്ന കാ 
രം ശംസിച്ചിരി ന്നതു െനെരാകളെവാ എ നിശ്ചയിപ്പാൻ പാടില്ല എങ്കിലും
തവെള കഴിവുള്ളതു മനുഷ്യൻ വരുത്തിയാലും ദിവ്യം എ തിപ്പാൻ ആവ 
ശ്യം ഇല്ല മൃഗങ്ങളാൽ കഴിയാത്തത് െചയ്താെല മനുഷ്യ മാനമു ഒ തെന്ന
നിശ്ചയം ാണൻ ശരീരെത്താടു െച ൎ വസി ന്ന കാരവും ആ ബന്ധം
നി ാദികളാൽ അഴയുന്നതും മരണത്താൽ ജീവിെച്ചഴുനീെ ാളം െവവ്വൎിടുന്ന  
കാരവും മനുഷ്യക്കൎ ഇതുവെരയും അറിയായ്വന്നില്ല—

െകരളപഴമ
൩൦, െകാല്ല ദസാ മുതലായവരുെട ആപത്തി പക വീളിയതു–

അൾൈമദ െകാല്ലെത്തക്ക് നിെയാഗിച്ച െഹാമൻ കപ്പിത്താൻ അറവി പടകുക 
ളുെട പായും ചുക്കാനും എല്ലാം വാങ്ങി പാണ്ടിശാലയിൽ െവച്ച് ഓടിെപായ 
രകാരം പറ വെല്ലാ– ആ അപമാനം മാപ്പിള്ളമാർ സഹിയാ അങ്ങാടി 
യിലും പള്ളിയിലും ജനങ്ങെള ഇളക്കിച്ചെപ്പാൾ രാജാവിെന്റ മ ികെള െച
ക ഇതു ഞങ്ങൾ്ക്കല്ല കുറവാകുന്നതു െവണാട്ടടികൾ്ക്ക പരെദശികെള രക്ഷി 
പ്പാൻ മന ം ാപ്തിയും ഇല്ലാെത വ െപായ കാരം െലാകർ പറയുമെല്ലാ
എന്നാൽ ഇനി ഇവിെട കച്ചവടം െചയ്വാൻ ആർ തുനിയും എ ം മ ം മുറയി
സങ്കടം െബാധിപ്പി – അതുെകാണ്ട് ഒരു മ ി പാണ്ടിശാലയിൽ െച ദസാ 
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െവ ക കപ്പിത്താൻ എടുപ്പിച്ചത് ഉടെന എ ിെക്കണം എന്ന രാജാവിൻ ക ന
അറിയി – ദസാ മുെമ്പ വിനയമുള്ളവൻ എങ്കിലും അൾൈമദയുെട വരവു വിചാ 
രി െഞളി വായിഷ്ഠാണം തുടങ്ങി മ ിെയാടു പിണങ്ങി അടിയും കൂടിയ 
െപ്പാൾ െചാനകരും നായന്മാരും വാൾ ഊരി െവ വാൻ ഒരുെമ്പ – ഉടെന ദസാ
൧൨ പറങ്കികെളാടും കൂട ആയുധങ്ങെള എടു ഭഗവതിെക്ഷ ത്തിെലക്ക മണ്ടി
കയറി കുറയ െനരം തടു നിന്ന െശഷം െകാല്ലക്കാർ വിറകു ചു ംകുന്നി തീ
െകാളു കയാൽ ൧൩ െപാ ൎ ഗീസരും ദഹി മരിക്കയും െച – – അ തുറ 
മുഖത്ത് ഒരു െചറിയ പറങ്കിക്കപ്പൽ ഉ – അതിലുള്ള കപ്പിത്താൻ വത്തൎ മാനം
അറിഞ്ഞെപ്പാൾ ചില പടകുകെള തീെകാടു നശിപ്പി മടിയാെത െകാച്ചിക്ക്
ഓടുകയും െച (൧൫൦൫. അക്ത. ൩൧)– ആ തൂക്കിൽ എത്തിയ െനരം തെന്ന
കണ്ണനൂരിൽ നി അൾൈമദയും കപ്പൽ ബലെത്താടും കൂട വ െച ൎ – ആയ 
വൻ െകാല്ലെത്ത വൃത്താന്തം െകട്ടാെറ താമസം കൂടാെത പു നായ െലാരെഞ്ച
നിെയാഗിച്ചയ – അവൻ െകാല്ലത്തിെന്റ െനെര വ അവിെട കണ്ട ൨൭ പട 
കുകെള െവടിെവ ഭസ്മമാക്കി മുഴു കയും െച – –അതിെന്റ െശഷം െലാരഞ്ച
അൾൈമദ മാലിെല ദ്വീപുകെളാളം ഒടി അറവിക്കപ്പലുകെള പിടിപ്പാൻ െനാ  
െമ്പാൾ െവള്ളത്തിെന്റ െവഗതയാൽ സിംഹളദ്വീപിന്ന അണ – അതിെന
മലയാളികൾ (സീഹള) �ഴനാട് എ പറയു – നല്ല കറുപ്പ പെണ്ട തെന്ന മു 
ള ണ്ടാകുന്ന ഭൂമി– പറങ്കികൾ വന്ന കാലം ൬ രാജാക്കന്മാരും രാജധാനികളും
ഉെണ്ട െക – െകാളമ്പിെല രാജാെവ കണ്ടെപ്പാൾ അവൻ സെന്താഷി െചാ 
നകരുെട കപ്പെലാട്ടത്തി ഭംഗം വരുത്തിയാൽ െകാള്ളാം എ പറ െപാ 

ൎ ഗാെല തനിക്ക നിഴലാ വാൻ ആ ഹി ആ െതാറും ൫൦൦൦ കണ്ടി കറു 
പ്പ കപ്പം തരാം എ ൈകഎ സത്യം െച – അനന്തരം െലാരഞ്ച് ആ ശീതകാ 
ലം മുഴുവനും െറാന്തയായി കടൽ സഞ്ചരി െകാല്ലത്തിെല കലഹത്തിൽ കൂടിയ
െചാനകർ പിരിഞ്ചത്തിലുെണ്ട െക ആ ഊെര ഭസ്മമാക്കി കന്യാകുമാരി മു 
തൽ കണ്ണനൂർ വെര മലയാളത്തിെല മാപ്പിള്ളമാ ൎ കടൽ കച്ചവടെത്ത മുടക്കി
െകാണ്ടിരു –

൩൧., അൾൈമദ െപരിമ്പട സ്വരൂപത്തിൽ അന സ ദായെത്ത മാറ്റി
െവച്ചതു–

അൾൈമദ െകാച്ചി വന്നെപ്പാൾ (൧൫൦൫, നവ . ൧) െപരിമ്പട സ്വരൂപ 
ത്തിൽ ഒരു കഠിന വാദം ഉണ്ടായ കാരം െക – അതിെന്റ കാരണം ക ാൽ
വരുന്ന സമയം വാണു െപാരുന്ന ഉണ്ണിെകാതവമ്മൎർ വാദ്ധൎക്യം നിമിത്തം

പഞ്ചം െവറു െക്ഷ വാസം െച – െനെര അന വന്മാർ രണ്ടാൾ ഉ
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മടത്തിൽ പടിെകായില്മാർ തെന്ന– ആയവർ ൩ വഷൎത്തി െമ്പ ഉണ്ടായ
യുദ്ധത്തിൽ പറങ്കിപക്ഷെത്ത തള്ളി താമൂതിരിെയ ആ യി െപായിരു –
അതുെകാണ്ട മൂത്തരാജാവ് അവെര െ ാഹികൾ എ നിരസി മൂന്നാമനായ
ഇളയിടത്തിൽ പടിമടത്തിങ്കൽ െകായിെല വാഴിക്കയും െച – തള്ളിയ
മരുമക്കൾ അവകാശെത്ത വിടാെത െചാദിച്ചതും അല്ലാെത അവർ ആ യി
പാ ൎന്ന െമാരി ർ (െമാടി റു. െമാറി ടു) ഇട ഭുവിെന്റ സഹായത്താലും

ാഹ്മണ സാദത്താലും െപരിമ്പടപ്പി വളെര ശങ്ക ജനിപ്പിക്കയും െച –
അതുെകാ രാജാവ് അൾൈമദെയാടു സങ്കടെപ്പട്ടെപ്പാൾ ആയവൻ െപാ ൎ  
ഗാലിൽ മമതയും നിഴലും എെന്ന ം നിങ്ങൾ്ക്ക തെന്ന ഇരിക്ക– പുരാണ
സ ദായമല്ല െപാ ൎ ഗാൽ രാജാവിെന്റ കടാക്ഷമെ മാണം എ
ക ി പട്ടാഭിെഷകം വളെര െഘാഷെത്താെട കഴിപ്പി ഉണ്ണിരാമെക്കായിൽ
എന്ന നാമെധയം ധരിപ്പി മുെമ്പ െപരിമ്പടപ്പി ധമ്മൎമല്ലാത്ത െപാങ്കമ്മട്ടം
മുതലായവെറ്റ ക ി തും െച – അ െപരിമ്പട ഞാൻ എെന്ന ം െപാ◌ൎ 

ഗാലിെന്റ കുടക്കീഴിൽ വസിക്കാം എ സത്യം െച അൾൈമദ വളെര
സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്തതും ഒഴിെക പ പറങ്കിയുദ്ധത്തിൽ െപാരുതു മരിച്ച
മരുമക്കളുെട ഓ   മ്മൎക്കായി ം െകാട്ട എടുപ്പിച്ച സ്ഥലത്തിെന്റ ജന്മെഭാഗമായി ം
െപാ ൎ ഗാൽ ആ െതാറും ഒരു െവള്ളക്കാരെന്റ നാണിഭമുള്ള സ്വണ്ണൎം മുത 
ലായ കാ കെള സിംഹാസനത്തിങ്കൽ െവെക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ വരുത്തി ആ
ഒടിെപായ അന വന്മാെരാടു പട തുടരുകയും െച – അതിനാൽ െലാകക്കൎ
സെന്താഷം വളെര െതാന്നി മരംെകാ ള്ള െകാട്ട നന്നല്ല അഴിമുഖ തെന്ന
െശാഭയുള്ളെകാട്ടെയ െകെട്ടണം െദശം തരാം എ സവ്വൎസമ്മതമാകയും
െച –
൧൫൦൬ െഫ വരി അൾൈമദ ൧൨ കപ്പലിൽ ചര കയറ്റി സ്വരാജ്യെത്തക്കയ 
ച്ചെപ്പാൾ രാജാവി ം കാ യായി ഒർ ആനെയ യുെരാപയിെലക്കയ – അത്
അവിെട കപ്പൽ വഴിയായി എത്തിയ ആനകളിൽ ഒന്നാമത് തെന്ന–

F. Müller Editor
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