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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൪., ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൮. എ ിൽ

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)
ഭാരത ഖണ്ഡം -൮. ൩., പവിഴമലയും കാെവരി കൃഷ്ണാദി നദീ െദശങ്ങളും–

൩., കൃഷ്ണാ നദീ െദശം–
കൃഷ്ണാനദി സഹ്യമല െദശത്തിെല സത്താര പൂണപുരി എന്ന ൨മാരത രാജ 
ധാനികളുെട നടുനാട്ടിൽ നി ത്ഭവി കിഴക്ക െതെക്കാ വിജയപുരത്തിൽ
കൂടി വി മി ൎരിെന്റ അരിെകെവ െകാലാപൂരിൽ നിെന്നാഴുകി വരുന്ന
വണ്ണൎ ഴെയ ൈകെകാ കിഴെക്കാെട്ടാടി ബല്ഗാവിൽ നി വരുന്ന ഘട്ടാപ 
ഹാരിെയയും ധാരവാടി െദശത്തിൽ നി ഭവിെച്ചാഴുകുന്ന മലാപഹാരിെയയും
കുടകെദശത്തിൽ നി ജനി വടെക്കാ െച ന്നത തുംഗഭ െയയും ബീദനൂരു
സമീപത്തിൽ നി വരുന്ന വരദ ഴെയയും ക ൎ ൽ െകാട്ടയുെട അരികിൽ
െവ െചെത്തൎ ടു െമ്പ പൂണ–സീരൂർ പട്ടണങ്ങളുെട അരികിൽനി

വി വരുന്ന ഭീമ ഴെയയും ൈകെകാ ഉയന്നൎ െദശ െട വഹി
ൈഹദരാബാദ് എന്ന നിഷധരാജധാനിയിൽ നി വരുന്ന മൂസ ഴെയയും
െച ൎ ഗുലികുണ്ട– പാൽ നാടുെദശങ്ങെള കട തിമുെക്കൎാട്ട– വരാപിള്ള– കു 
ണ്ടാപിള്ള മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ െവ പിള ൎകളിലും കണ്ടിവാതിലുകളിലും
കൂടി പല അരുവിയാറുകളായി പവിഴ മല െദശത്തിൽനി കീെഴ്പ വീണു 
കിഴെക്ക താണ നാടൂെട െച ഗു ർ െദശത്തിെല മ ലിബന്തർ അരികിൽ
െവ തെന്ന ബങ്കാള സമു ത്തിൽ െച ൎ െകാ –
തുംഗഭ ഴയല്ലാെത മയിസൂർ രാജ്യത്തിൽ നി ത്ഭവി വടെക്കാ െച
കൃഷ്ണാനദിെയാടു െചരുന്ന പുഴകൾ അതിെന്റ െതെക്ക കരയിൽ ഇല്ല തുംഗഭ
ഒഴുകുന്ന നാട്ടിൽ ചി ദുഗ്ഗൎം– ഹരിഹര– ബല്ലാരി– ആനഗുന്തി മുതലായ െകാ 
ട്ടകൾ ധാനം ആ െദശത്തിെന്റ ഉയരം എകെദശം ൧൬൦൦ കാലടി പട്ടാണി
രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തിൽ ഈ െകാട്ടകൾക്ക അത്യന്തം ഉറ ണ്ടായിരു
മരതയുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന സമയം ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ മത്താെല ജയി മഹാരാ ം
സ്വാധീനമാക്കി ഒെരാ െകാട്ടകെളയും കയറി ഇടി കള ഹരിഹര ബല്ലാരി
മുതലായവറ്റിൽ പട്ടാളങ്ങെള പാപ്പൎി വരിക െകാ നാട്ടിൽ കലഹം എല്ലാം
അമ ൎ ജകൾ അനുസരിെക്കണ്ടിവ ഉഷ്ണകാലത്തിൽ പുഴകളുെട െവള്ളം
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വളര കുറ ചിലതു മുഴുവനും വറ്റി െപാകെകാ നാടു പലദിക്കിലും െവ
െപായ കാരം െതാ നാ കാർ െവ ന്ന കൃഷി ഫലം കിെട്ടണ്ടതി
അത്യന്തം ആദ്ധ്വാനം കഴിെക്കണ്ടിവരു വിെശഷമായ കൃഷി പരുത്തി
പലവിധം പയറു െകാതമ്പം മുതലായ ധാന്യങ്ങളും തെന്ന-
ഭീമകൃഷ്ണാനദികളുെട ഉറവു െദശത്തിൽ മാരതരാജാക്കന്മാരുെട ധാന പട്ടണ 
ങ്ങളായ സത്താരയും പൂണയും ൨൦൦൦ കാലടി ഉയരമുള്ള മല െദശമുകളിൽ
വിശാലമായി കിട പ ആെദശവാസികൾ്ക്ക പൂണപട്ടണം എ ള്ള
െപർ തെന്ന എ യും ഭയങ്കരമായി െതാന്നി ഇരു മഹാരാ ം ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട
ൈകക്കൽ വന്നമുതൽ പട്ടണത്തിെന്റ വിസ്താരവും നിവാസികളുെട സംഖ്യയും
വളെര കുറ മാരത ഭുക്കളുെട വലിപ്പവും താണുെപായിരി ഇെപ്പാൾ
ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ ചില പട്ടാളങ്ങെള അവിെട പാപ്പൎിച്ചിരിക്കെകാ ം ഉഷ്ണകാലത്തിൽ
െമ്പാമ്പായി െഗാവന്നൎരും മ ം പല മഹാസ്ഥാനികൾ കൂട ട ആ ഉയന്നൎ
സ്ഥലത്തിൽ കയറി വസിക്കെകാ ം പട്ടണത്തിൽ ചുറ്റിലും െശാഭയുള്ള
െതാടങ്ങളും വിലാത്തിക്കാരുെട വീടുകളും നഗരത്തി അലങ്കാരമായി വന്നി 
രി നാ കാർ വസി ന്ന അംശത്തിൽ അങ്ങാടികളല്ലാെത വിെശഷി
ഒ ം കാണ്മാനില്ല പെണ്ടത്ത െകാട്ടയും ചു മുള്ള മതിലുകളും വീണു കിട
മുെമ്പയുള്ള െകാവിലകം ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ തുറു ം ആ ിയും െകാടുതിയുമാക്കിയി 
രി അതി കിഴെക്കയുള്ള െദശം എല്ലാം മാരതയുദ്ധ നാശം നിമിത്തവും
അസെഹ്യാഷ്ണത്താലും നിവാസികളുെട രതയാലും കൂട െട ക്ഷാമംവ്യാധി
മുതലായത് ഉണ്ടാകനിമിത്തം എകെദശം പാഴായ്കിട സമ്പാദിച്ച സമയം
മുതൽ ഇതവെരയും ഇങ്ക്ലിഷ്ക്കാക്കൎ നിവാസികളുെട ദാരി ്യെത്ത ഇല്ലാതാ വാൻ
പാടുണ്ടായതുമില്ല-

൪., െഗാദാവരി നദി വഹി ന്ന നാടുകൾ-

മുെമ്പ സഹ്യമല െദശം വിവരിച്ചെപ്പാൾ െഗാദാവരിയുെട ഉറവുനാടിെന്റ
അവസ്ഥെയ ചുരുക്കമായി പറ വെല്ലാ കമ്പായ ഉൾക്കടൽ സമീപത്ത തപ 
തി നമ്മൎദ നദികൾ സഹ്യാ ിെയ വിന്ധ്യമലകളിൽ നി െവർതിരി ന്ന
ദിക്കിെല ്യംബകം- നാസിക- ജ ർ മുതലായ മല െദശസ്ഥ െകാട്ടകളുെട
അതിൽ നി പല പുഴകൾ ഉത്ഭവി കിഴക്കെതെക്കാ ഒ ഴുകി കുംഭയൂർ
അരികിൽ െവ ഒന്നായി െച ൎ വരു ഹി ജാതികൾ ഉറവുകളിൽ
ഒന്നിെന നിശ്ചയി അതാകു െഗാദാവരിയുെട ഉത്ഭവം എ പറ
അതിെന്റ കരകളിൽ ഒെരാ െക്ഷ ങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല
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സകലെദശത്തിൽ നി ം അെങ്ങാ തീത്ഥൎ യാ യായി പുറെപ്പ െകാ
ഇരി ഉറവു നദികെളല്ലാം ഒന്നായി െചന്നൎതിെന്റ െശഷം െഗാദാവരി
അഹ്മദനഗരം- ആരങ്ങാബാദ എന്നീ ര പട്ടണങ്ങളുെട നടുവിെല കു െദശ 

െട കിഴക്കെതെക്കാ ഒഴുകി െതാക്കാപട്ടണം സമീപം െവ നിഷധരാജ്യം
െവശി െത ംവട ം നി ഒഴുകി വരുന്ന പല പുഴകെള ൈകെകാ

വദ്ധൎി ബീദർെദശ െട െച ശിവലിംഗപ്പാ സമീപത്തിങ്കൽ മഞ്ചിറ
എന്ന െതെക്ക മല െദശ നി വഹി വരുന്ന നദിെയ െച ൎ െനെര
കിഴെക്കാട്ട ഒടി സ ര മലകളിൽ നി ത്ഭവി െതെക്കാെട്ടാഴുകി വരുന്ന വരദ
പുഴെയ പരി ഹി ന്ന ദിക്കിൽ വീരാടെദശത്തിെന്റ കിഴക്കെതെക്ക അതി 
രിൽ തെന്ന എത്തിവരു കൃഷ്ണ െഗാദാവരി നദികളുെട നടുനാട്ടിെന്റ ഉയരം
എകെദശം ൨൦൦൦ കാലടി- വരദ പുഴെയ െചത്തൎ തിെന്റ െശഷം െഗാദാവരി
ഒരു നാഴിക വിസ്താരമുള്ള നദിയായി ഗുണ്ടവനെദശം പു കിഴക്കെതെക്കാ
ഒഴുകി മഹാെദവപുരം- മുട്ടിെക്കാട്ട- ഭ ജലം എന്ന തിെപ്പട്ട െക്ഷ ങ്ങെളയും
െകാട്ടകെളയും കട രാജമ ീ പട്ടണത്തിൽ നി വടെക്കാ ഉയന്നൎ
െദശെത്ത വി െചറുതാഴ്വരകളിലും പിള ൎകളിലും കൂടി മലകളിൽ നിന്നിറങ്ങി
ബങ്കാള സമു ത്തിൽ െചരും മുെമ്പ രാജമ ീ സമീപത്തിങ്കൽ ര ൈകകളാ 
യി പിരി താണനാടൂെട വഹി െകാരിംഗ- അമലപുരം- നരസിംഹം-
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ െവ സമു ത്തിൽ െച കൂടു -
െഗാദാവരി കൃഷ്ണാ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ഉയന്നൎ ഭൂമിയിൽ പ ൈനഷധം എന്ന
െപരുള്ള മഹാരാജ്യം ഉണ്ടായിരു - മുകിള ൈകസമ്മൎാർ- മാരതജാതികൾ-
ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ മുതലായവരുെട യുദ്ധങ്ങെള െകാ ം മ ം പല വിഭാഗങ്ങളും മാറ്റവും
സംഭവിച്ചതിനാൽ െദശം ഇെപ്പാൾ അഞ്ചാംശങ്ങളായി കിട -
െതക്കപടിഞ്ഞാെറ അംശം വിജയപുരെദശം തെന്ന അതിൽ സത്താര ധാരവാ 
ടി മുതലായ സഹ്യാ ീ െദശങ്ങളും അടങ്ങി ഇരി അതിെന്റ അവസ്ഥ
മുെമ്പ ചുരുക്കമായി പറ വെല്ലാ മാരത- കണ്ണൎാടക ഭാഷകൾ അതിൽ

ധാനമായി നട െദശാധിപത്യം മിക്കതും ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട ൈകക്കലായി
വ -
പടിഞ്ഞാെറ അംശത്തി ആരങ്ങാബാദ് എന്ന െപർ ഭീമ െഗാദാവരി മുതലായ
പുഴകളുെട ഉറവു നാടു അതു തെന്ന അതിൽ നടപ്പായ ഭാഷ മാരതവാക്ക തെന്ന
ആ െദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അംശം ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ പിടി ഭരി കിഴക്ക
അംശം നിഷിധരാജാവി അധീനമായിരി പട്ടണങ്ങളിൽ ധാനമായ 
ത് െഗാദാവരിയുെട ഉറവി സമീപമായ നാസിക ( ൩൦൦൦൦ നിവാസികൾ)
ഭീമപുഴയുെട അഹ്മദ് നഗരം (൨൦൦൦൦ നിവാസികൾ) െഗാദാവരിയിൽ െച ൎ

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1849 എ ിൽ 7

വരുന്ന െകൗലാപുഴയുെട കരയിെല ആരങ്ങാബാദ്- (൬൦൦൦൦ നിവാസികൾ) ആ
പട്ടണത്ത നി അ ം വടക്ക െദൗലതാബാദ് എന്ന അതിശയമുള്ള െകാട്ടയും
എ രിെല പുരാണ പാറ അമ്പലങ്ങളും മലമുകളിൽ െശാഭി കിട -
വടെക്ക അംശത്തി വിരാടം എ െപർ െഗാദാവരിയുെട വടെക്ക ഉപനദി 
കൾ മിക്കവാറും ആ െദശത്തി നി ത്ഭവി വരു അതിൽ വിശിഷ്ടമായത്
വരദപുഴ തെന്ന നിവാസികൾ മിക്കതും മാരതരും െതളുങ്കരും ആകു ധാന
പട്ടണങ്ങൾ നാഗപുരം എകെദശം ഒരു ലക്ഷം നിവാസികൾ വിരാട രാജാവിെന്റ
രാജധാനി അവിെടതെന്ന തപതി നദി സമീപത്തി കിട ന്ന ഗാവൽഘർ
െകാട്ട നിഷധരാജാവിെന്റ നാടുവാഴിയുെട വാസസ്ഥലമായ എലിച്ചപുരം-
അജയന്തി എന്ന കണ്ടിവാതിലി അരിെകയുള്ള അജയന്തിപട്ടണവും മ ം-
െതക്കകിഴെക്ക അംശം ൈഹദരാബാദ് െദശം തെന്ന അതിെല നിവാസികൾ
പുറ നാട്ടിൽനി വന്ന മുസല്മാനരും െതളുങ്കരും എന്നിങ്ങിെന ര വിധം
ആ െദശത്തിെല ധാന പട്ടണം കൃഷ്ണാ നദിയിൽ െചരുന്ന മൂസപുഴയുെട
വക്ക ള്ള ൈഹദരാബാദ് എന്ന നിഷധരാജധാനി നിവാസികൾ ൨ ലക്ഷം
അവർ മിക്കവാറും പട്ടാണികൾ തെന്ന അവിെട നി മൂ നാഴിക പടി 
ഞ്ഞാെറാ ഗുലിഗുണ്ട െകാട്ടയും അ ം വടെക്കാട്ട സിക്കന്തരാബാദ് എന്ന
ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട പട്ടാളവാസസ്ഥലവും ഉ െതളുങ്കരാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തിൽ
രാജധാനിയായ വരെങ്കാൽ ഇെപ്പാൾ എകെദശം ക്ഷയി െപായിരി -
ബിദർ എന്ന നടു അംശത്തിൽ മഞ്ചിറ നദിയുെട കരയിെല ബിദർ പട്ടണം

ധാനം ആനാട്ടിൽ മാരത- െതളുങ്ക- കണ്ണൎാടക ഭാഷകൾ നടപ്പായി വന്നിരി 
�പറഞ്ഞ അംശം മിക്കതും ൈനഷധരാജ്യത്തിൽ അടങ്ങിയി ആ

മുസല്മാൻ രാജാവി രാജ്യം ഭരിെക്ക ന്ന കാരം ഇങ്ക്ലിഷ്ക്കാരുമായി കറാർ
ഉണ്ടാകെകാ െമലധികാരം ഇങ്ക്ലിഷ്ക്കാരുെട ൈകക്കൽ തെന്ന എന്ന് പറയാം–

െകരളപഴമ
൩൨., െബാെലാഞ്ഞക്കാരനായ ലുദ്വിഗ് താമൂതിരിയുെട ഒറ്റഅറി

െബാധിപ്പിച്ചത്–

താമൂതിരി മി സുല്താെന്റ സഹായത്തിന്നായി വളെര കാലം െനാക്കിെകാണ്ടി 
രുന്നെശഷം കപ്പലുകൾ വരാഞ്ഞെപ്പാൾ മാപ്പിള്ളമാരും അറവികളും ധാരാളമാ 
യിെകാടു ന്ന വ്യം വാങ്ങി എല്ലാതുറമുഖങ്ങളിലും വലിയ പടകുകെള ചമപ്പാൻ
ക ി പറങ്കികളിൽനി ഒടിെപ്പായ ചില ആശാരികെളയും പണിക്കാക്കി
യുദ്ധക്കപ്പലുകളുെട മാതിരിെയ ഹിപ്പി ം രണ്ട് ഇതലെരെകാ ം വലിയ
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െതാ വാപ്പൎി ണ്ടാക്കി ലാക്കി െവടിെവ ന്ന വിദ്യെയ വശമാക്കി
െകാടുപ്പി ം െകാണ്ട് അൾൈമദ � വ ത അറിയാതിരിെക്കണ്ടതി കടല്ക്കര
എ ം കാവല്ക്കാെര നിറുത്തി സന്നാഹങ്ങൾ്ക്ക എ യും രഹസ്യമായി തെന്ന
തികവു വരു കയും െച –
ആ കാല മി അറവി ഹി മലാക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ വളെര
കാലം യാണം െച വിെശഷങ്ങെള അറി െകാണ്ട ഒരു ധൂത്തൎ ൻ
െകാല്ല നിന്ന െകാഴിെക്കാെട്ടക്കവ – അതുലുദ്വിഗ്സാ തെന്ന– ൨ഇതല 
െരയും യദൃഛ്ശയാ ക സ്വെദശക്കാരാകെകാ സെന്താഷി കര ം
ചുംബി ംെകാ അവരുെട വീട്ടിൽ കൂടി െച രാ ി പാ ൎ – ആയവർ
െകാച്ചിയിൽനിന്ന് ഒടിയപിന്ന് െകാഴിെക്കാ വ സുഖിച്ച കാരവും രാജ  
സാദെത്താടുംകൂട െച ന്ന പണികളും അറിയിച്ചാെറ– ഇതെല്യ െപാവാൻ
മനസ്സില്ലെയാ എ ലുദ്വിഗ് െചാദി ഞാൻ അൾൈമദ സാ െനാടു നിങ്ങൾ്ക്ക
െവണ്ടി ക്ഷമ അെപക്ഷിക്കാം എ ം മ ം പറഞ്ഞെപ്പാൾ െപതർ അെന്താണി
വളെര കര ഞങ്ങൾ ൪൦൦റ്റിൽ പരം െതാ ി മതക്കാെര നി ഹിപ്പാൻ
ഉണ്ടാക്കിയതു കഷ്ടമെ ഇതല്യയിൽെവ ഭിക്ഷക്കാരനായി പാത്തൎ ാലും
െകാള്ളായിരു എ ക നീെരാടും പറ – ജുവാൻ മറിയ എന്ന മെറ്റവൻ
ഇവിടെയാെരാമയിെലാ എവിടെയാ മരിച്ചാലും െവണ്ടതില്ല പെക്ഷ ഇവിെട
നി കഴി െപാവാൻ എനിക്ക വിധിഅെ എ െവറുെത പറ –
പുലരുെമ്പാൾ ലുദ്വിഗ് തെന്റ കൂ യാ ക്കാെര കാണ്മാൻ െപായി നിങ്ങൾ എവി 
െട പാ ൎ എ െചാദിച്ചതി ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിൽ പാ ൎ അള്ളാവി ം
െവദാമ്പരി ം െസ്താ ംെചാല്ലി എ പറഞ്ഞതല്ലാെത ഫകീറാവാനുള്ള
ഭാവംനടി പകൽ കാലത്ത് ഇറച്ചിയും മ ം തിന്നാെത പള്ളിയിൽ പാ ൎ
രാ ികാല ഗൂഢമായി ഇതലെര െച ക ൪ െകാഴിെയയും തി
സുഖിച്ചിരു – പറങ്കിക്കപ്പല്ക്കാർ കണ്ണനൂരിൽ എത്തി െകാട്ട എടുപ്പി എ
പറ െകട്ടാെറ അവൻ തുപ്പി അള്ളാ ആ കാഫിെറ െവഗത്തിൽ െചലാ
കഴിപ്പാൻ സംഗതി വരുെത്തണെമ എ െചാല്ലി എ യും അള്ളാഭക്തൻ
എന്ന തിെയ പരത്തി അള്ളാെവ തുണയാക്കി ചികിത്സയും കൂെട െചയ്വാൻ തു 
നി എല്ലാ അറവി തുക്കൎ പാസൎ ിമാരിലും സാദം വരുത്തി െകാണ്ടിരു –
അനന്തരം താമൂതിരിയുെട കപ്പലും പടയും െതാ ം � വകഎല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി
അറി െകാണ്ട െശഷം (൧൦൫൬ െഫ ) ലുദ്വിഗ് ചില പാസൎ ിക്കച്ചവടക്കാർ
കള്ളചരക്ക കയറ്റി യ െതാണിയിൽ ഒളി കയറി കാവല്ക്കാരിൽനി െതറ്റി ഒടി
പറങ്കികെള െച ക െലാരഞ്ച അൾൈമദെയാടു െകാഴിെക്കാട്ട വൃത്താന്തം
എല്ലാം െബാധിപ്പിക്കയും െച – െവളുത്ത പക്കീെറ പറങ്കികൾ പിടി െകാ
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െപായി എ െകട്ടാെറ കണ്ണനൂരിൽ മാപ്പിള്ളമാർ ആയുധം പിടി കയ ൎ
എങ്കിലും െകാട്ടയിലുള്ളവർ െതാ നിറ ന്നത് കണ്ടെപ്പാൾ അടങ്ങി പാ ൎ –
െലാരഞ്ച് സാദി ലുദ്വിെഗ പറങ്കിെവഷം ധരിപ്പി െകാച്ചിയിൽ അയച്ച 
െപ്പാൾ അവൻ മഹാ കപ്പിത്താെനാടും വ ത െബാധിപ്പി ൨ ഇതലക്ക്ൎ
െവണ്ടി ക്ഷമ അെപക്ഷി –
ആ സാധിച്ച ഉടെന ലുദ്വിഗ് ഒരു നായെരെകാ ആ ര െ ാഹികൾ്ക്ക
കത്തയപ്പി നിങ്ങൾ െകട്ടിയ ഉമ്മാെര െപാലും അറിയിക്കാെത പുറെപ്പ
െപായി സ്വണ്ണൎരത്നങ്ങെള അല്ലാെത ഒ ം എടു െകാ വരികയും അരുത്
എന്ന് എഴുതിയത് അവർ വിചാരിയാെത കുഞ്ഞികുട്ടികെളയും കൂട്ടിെകാ
െപാവാൻ ഭാവിച്ചെപ്പാൾ അവരുെട ഭൃത്യൻ യാ ാവട്ടങ്ങെള അറി െകാ 
യിലക െബാധിപ്പി – ആയത് രാജാവ് മാണിക്കാെത ചില നായന്മാെര
കായ്യൎം ഹിപ്പാൻ നിെയാഗിച്ചെപ്പാൾ– രാജാവ് ക്ഷമി ം എ ക ഭൃത്യൻ
കാദിയാെര െചന്നറിയി ലുദ്വിഗ് ആ ഭവനത്തിൽ പാത്തൎ തും ഒറ്ററിഞ്ഞതും
െവളിച്ചത്താക്കി– കാദിയാർ ഉടെന കച്ചവടക്കാെര വരുത്തി സമ്മതിപ്പി
൧൦൦ വരാഹൻ തിരുമുല്ക്കാ െവപ്പി െജാഗിയായ രാജാെവാടു െവള്ളക്കാെര
െകാ വാൻ ക ന വാങ്ങിക്കയും െച – എന്നാെറ ഇരുനൂറാൾ ശംഖ് വിളി
െവള്ളക്കാരുെട ഭവനെത്ത വളഞ്ഞെപ്പാൾ ഇരുവരും ഇതു ഭിക്ഷയാചിപ്പാനല്ല
എ ം കാരണവും ഊഹി െവടിെവപ്പാൻ തുടങ്ങി ൬ ആെള െകാ ൪൦
മുറികെള ിച്ചതിെന്റ െശഷം ചില വിദഗ്ദ്ധന്മാർ കൂത്തൎ ച ം എറി ജുവാെന്റ
അരയും അെന്താണിയുെട കാലും മുറി വീഴി ചങ്കറു െചാര കുടി ഭവനെത്ത
നാനാവിധമാ കയും െച –
ജുവാെന്റ െകട്ടിയവൾ മകെനാടും കൂെട കണ്ണനൂരിൽ ഒടി കുട്ടിെയ ൮ ാഹന്നായി
ലുദ്വിഗി വി ആയവൻ സ്നാനം കഴിപ്പി െലാരഞ്ച നാമം െകാടുത്തെശഷം
കുട്ടി ഉഷ്ണ ണ്ണിനാൽ മരി – ആയതു ൧൭ വഷൎം മാ ം ഉണ്ടായി ള്ള ദീനം
എന്ന് അ സിദ്ധം അതുെകാ പറങ്കികൾ വരുത്തി ഇരി എന്ന്
ഊഹി നാ കാർ പറങ്കി ൺ എന്ന െപർ വിളിച്ചിരി – എങ്കിലും വിലാ 
ത്തിയിൽ ൧൪൯൪ വഷൎത്തിൽമാ ം ആ പുണ്ണിെന്റ ഉത്ഭവം കണ്ടിരി –
അതു മലയാളത്തിൽ വരുത്തിയതു മി തുക്കൎരും ആകു എ െതാ –

൩൩., കണ്ണനൂരിെല കട ടയിൽ െലാരഞ്ചഅൾൈമദ ജയിച്ചതു–

൧൫൦൬. മാച്ച ൎ ൧൫ ആമത് ൨ഇതലരുെട മരണവത്തൎ മാനം കണ്ണനൂരിൽ
എത്തിയെപ്പാൾ െലാരഞ്ച് അ ദ്വീപു മുതലായ ദി കളിൽനി വിളിപ്പിച്ച
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കപ്പലുകളും തക്കത്തിൽ എത്തി താമൂതിരിയുെട പടകു ൨൧൦ െപാന്നാനി െകാഴി 
െക്കാടു കാ കാടു പന്തലായിനി ധമ്മൎപട്ടണം ഈ തുറമുഖങ്ങളിൽനി അ
പുറെപ്പ ഒന്നി കൂടി പായ്മരങ്ങളുെള്ളാരു കാടായി ക നൂക്കൎ െനെരവ –
െലാരഞ്ച് ൧൧ കപ്പലുകളിൽ ൮൦൦ പറങ്കികെളാടും കൂട അവെര കാത്തിരു
നിങ്ങൾ ശിൽതെറ മരിച്ച രക്ഷിതാവിെന ഒ ൎ അവെന്റ � ൈവരികെളാടു
ഭയം കൂടാെത എെല്ക്കണം ൈദവത്തിന്നായി െപാരാടിയാൽ പാപെമാചനം
നിശ്ചയമെല്ലാ അവെന്റ തുണയാെല ഈ ദുഷ്ടന്മാെര െവഗത്തിൽ നി ഹിക്കാം
എ പറഞ്ഞതല്ലാെത– ഒരു പാതിരി അമര നിന്ന ശൂയത്തൎ ി അനുതാപമു 
ള്ള എല്ലാവ ൎ ം പാപക്ഷമവരും എ വിളി ത്സാഹിപ്പിച്ചെപ്പാൾ എല്ലാവരും

മാണി കര ിസ്തനുെവണ്ടി മരിപ്പാനാ ഹി ൧൬ാതിൽ ശ ക്കൾ
അടുത്തെപ്പാൾ െലാരഞ്ച് മറിെയക്ക ഒരു പള്ളി എടുപ്പിപ്പാൻ െന ൎ ചുവന്ന
തുണി ഉടുത്ത തുക്കൎെചകവർ നിറഞ്ഞ ൨ വലിയ കപ്പൽ ക താനായി
അവറ്റിെന്റ നടുവിൽ ഒടി അവരുെട ഉണ്ടകളുെട വീയ്യൎം അറി താനും
െവടിെവ പലനാശങ്ങെളയും വരുത്തിയെപ്പാൾ അവർ കാറ്റില്ലായ്കെകാ
ധമ്മൎപട്ടണെത്താളം മടങ്ങിെപായി– ൧൮മതിൽ അവർ പിെന്നയും അടു
യുദ്ധംെവണ്ടാ വടെക്കാട്ട് ഒടുവാൻ സമ്മതിെക്കണം എ െചാദിച്ചെപ്പാൾ
െലാരഞ്ച സമ്മതിക്കാെത ഇരു – നിങ്ങൾ മുെമ്പ െകാന്നവക്കൎല്ലാെത ആ
ഇരുവരുെട മരണത്തി ം കൂെട പകവീെളണം എ പറഞ്ഞാെറ എന്നാൽ
അള്ളയും െവദാമ്പരും തുണ എ മാപ്പിള്ളമാർ െചാല്ലി യുദ്ധത്തി ആരംഭി –
അവർ ദൂെര ആകെകാ െലാരഞ്ച് മുെമ്പ പടയാളികെളാടു ഉെച്ചക്ക തീൻ
തീപ്പൎാൻ ക ി െകാലത്തിരിെയയും യുദ്ധം കാണ്മാനായി വിളി അടുെക്കനി 
ത്തൎ ി കാഹളം മുഴപ്പിക്കയും െച – ഉടെന മാപ്പിള്ളമാരും എല്ലാ കപ്പലുകളിൽ
നി ം വാദ്യങ്ങെളെഘാഷിപ്പി ം ആ ൎ ം െകാണ്ടിരുന്നെപ്പാൾ– െലാരഞ്ച
മു അവരുെട തലക്കപ്പെലാട് ഇരു െച ൎ കയറി ൬൦൦ഒളം മാപ്പിള്ളമാ 
െര അറു ം കടലിൽ ചാടി ംെകാ പട തുടങ്ങി– ഇരി വരുെവാളം യുദ്ധം
കഴി സമപ്പൎിച്ചില്ലതാനും– തുക്കൎരുെട ശൂരതയും പഞ്ഞിനിറച്ച വ ങ്ങളുെട
െകമവും മാപ്പിള്ളമാരുെട നീന്തവിെശഷവും ക പറങ്കികൾ്ക്ക അതിശയം
െതാന്നി– െപാ ൎ ഗീസർ ഇ കാരം വീയ്യൎം വൃത്തി ൬ ആൾ മാ ം
നശി ജയം െകാണ്ടത് െകാലത്തിരിക്ക എറ്റവും അതിശയമായി ഭവി –
മുസല്മാനർ ൩൦൦൦െത്താളം അവിെട പ െപായി എന്ന് െകൾ് – െശഷിച്ച
പടകു എല്ലാം ഒടി ചിതറി പുഴകളിൽെപായി ഒളി പാ ൎ അതുെകാണ്ട
െലാരഞ്ച് തെന്റ അഛ്ശെന്റ ഭയം തീപ്പൎാനായി താൻ തെന്ന െകാച്ചിക്ക ഒടി
ജയവത്തൎ മാനം അറിയി അഛ്ശ ം െപരിമ്പടപ്പി ം വളെരസെന്താഷം
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ജനിപ്പിക്കയുംെച –
അഛ്ശൻ അെപ്പാൾ തെന്ന െകാച്ചിയിൽെവ വലിയെകാട്ടെയ എടുപ്പി
താനും െപാ ൎ ഗാൽ ഭുക്കന്മാർ മുതൽ പണിക്കാർ വെരയുള്ള എല്ലാവരും
ഒരു തുള്ളി മദ്യം െസവിക്കാെത െചാറും കഞ്ഞിയും മാ ം ഭുജി െകാണ്ട
അദ്ധ്വാനെപ്പ ആ െകാട്ടെയ പണിയി തീ ൎ – അരി ം കൂെട ക്ഷാമം
പറ്റി െകാച്ചിെദശത്തനി വരവ എ യും ചുരുക്കം–അക്കാലം ഒരു നായർ
വ താമൂതിരിയുെട െനെര അന്യായെപ്പ ാഹ്മണ്യം നിരസി സ്നാനം
എ ഒരു മാഗ്ഗൎക്കാരത്തിെയ െകട്ടിയെപ്പാൾ– സംശയം ജനിച്ചി അൾൈമദ
അവെന വരുത്തി ഭയെപ്പടുത്തി സകലവും എ പറഞ്ഞാൽ ാണെഛദം
ഇല്ല എ ക ി നിങ്ങെള െകാ വാനും കപ്പലുകെള ഭസ്മമാ വാനും ഞാൻ
കെയ്യ വ എ പറഞ്ഞാെറ അൾൈമദ അവെന്റ ക കെള ചൂെന്നടുപ്പി
നായെര താമൂതിരിക്ക മടക്കി അയ അപമാനവാ പറയിക്കയും െച –

F. Müller Editor
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