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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൫. ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൯. െമയി

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)
ഭാരത ഖണ്ഡം -൮, ദക്ഷിണ ഖണ്ഡവും ലങ്കാദ്വീപും

൩., പവിഴമലയും കാെവരി കൃഷ്ണാ നദീ െദശങ്ങളും
കൃഷ്ണാനദി മുതൽ മഹാനദിെയാളമുള്ള ബങ്കാള കടല്ക്കരയാം െദശത്തി വട 
െക്ക സക്കൎാര രാജ്യംഎന്നെപർ വ അതിെല നിവാസികൾ െതളുങ്കർ– ഉഡി 
യർ എന്നീ ര വകക്കാർ തെന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ ചില മുസല്മാന്മാരും കുടിെയറി
നിവസി െദശം മിക്കതും താണ ഭൂമിയാകെകാ ം കൃഷ്ണെഗാദാവരി മുത 
ലായ പല നദികൾ അതിൽ കൂടി ഒഴുകീ െവള്ളത്തിൽ കുറവ ഇല്ലായ്ക െകാ ം
കൃഷികൾ വളെര അതിൽ നട നിവാസികളുെട സംഖ്യ ൩൦ ലക്ഷം ആയി 
രി ം െകാണ്ടർ മിക്കവാറും മൂഢന്മാരും രന്മാരും ആകെകാ ചിലദിക്കിൽ
നരെമധംകഴി വരു െദശം ൫അംശമായി വിഭാഗി കിട –
വട ള്ള തുഗഞ്ചം സക്കൎാർ തെന്ന അതിെല ധാന നഗരമായ ഗഞ്ചം
കട റ തെന്ന കിട നാട്ടക ഹ്മപുരി മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ

ധാനം–െദശത്തിെന്റ െതെക്ക അതിരിൽ ചിക്ക െകാൽ സക്കൎാർ വ്യാ 
പി കിട അതിെന്റ പുരാണനാമം കലിംഗനാടു അതിെല മുഖ്യസ്ഥല 
ങ്ങൾ കലിംഗപട്ടണം– ചിക്കെകാൽ– വിശാഖപട്ടണം എന്നിവതെന്ന– അതി 
െന്റ െതെക്ക അതിരിൽ രാജമ ിസക്കൎാർ െഗാദാവരിയുെട െത ം വട 

ം കരെമൽ കിട ധാനന ഗരങ്ങൾ സമുെല്ക്കാട്ട–രാജമ ി– െകാരിങ്ക
മുതലായവതെന്ന–രാജമ ിയുെട െതെക്ക അതിരിൽ എ ർ എന്ന െചറിയസ◌ൎ 
ക്കാർ െദശം ഉ നാട്ടിെന്റ െപർ ധാന പട്ടണത്തി ം നടപ്പായി വ – അവി 
െട നി െതെക്കാ ഗുണ്ടാപിള്ളിസക്കൎാർ നാടു കൃഷ്ണാനദിയുെട വടെക്ക കര 
െമൽ ഇരി പട്ടണങ്ങൾ നാട്ടക ള് ളഗുണ്ടാപിള്ളിയും സമു കരയിൽ കി 
ട ന്ന മചുലിബ രും– െതെക്ക സക്കൎാര നാട്ടിെന്റ െപർ ഗു ർ അതിെന്റ വട 
െക്ക അതിർ കൃഷ്ണാനദി െതെക്ക അതിർ ഗുണ്ടിഗാമപുഴ പട്ടണങ്ങൾ ഗു ർ- െവ 
ള്ളെകാണ്ട മുതലായവതെന്ന-

൪., ദക്ഷിണ ഖണ്ഡത്തിെന്റ വടെക്കഅതിർനാടുകളും മഹാനദി നമ്മൎദാ തപതീ നദീ
വാഹവും-
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െമൽ വിവരി പറഞ്ഞ സക്കൎാർ െദശങ്ങളുെട വടക്കപടിഞ്ഞാറ അതിരിലും
വിരാട നാട്ടിെന്റ കിഴെക്ക അറ്റ ം വിശാലമായി കിട ന്ന ഭൂമിക്ക ഗുണ്ടവനം
എന്ന നാമം ഉ അതിെന്റ െതെക്ക അംശം കാടും മലയും ര നിവാസികളും
നിറഞ്ഞ നാടാകെകാ സൂക്ഷ്മമായി വിവരിപ്പാൻ പാടില്ല വടെക്ക അംശമായ
അമരകണ്ടം ദക്ഷിണഖണ്ഡത്തിെന്റ വടക്കിഴെക്ക െകാണായിരി മഹാന 
ദി നമ്മൎദ െശാണ മുതലായ പുഴകൾ അവിെട നി ത്ഭവി നാലു ദിക്കിലും

വഹി െപാകുന്നതിനാൽ ആ നാട്ടിെന്റ ഉയരം അ ം അല്ല എ ഹിപ്പാൻ
സംഗതി ഉ ൬൦൦൦ കാലടി ഉയരത്തിൽ ഒെരാ ദിക്കിൽ ഊരുകെള കാണും
എ അവിെട െപായവരുെട പക്ഷം-
൧,. ഈ അമര കണ്ടത്തിൽ നി മഹാനദി ഉത്ഭവി കാട്ടിലും മലകളിലും െച 

ീനാരായണ സമീപ െവ വടക്ക നി ഒഴുകിവരുന്ന ഹസ്തനദിെയ
ൈകെക്കാണ്ടെശഷം െതെക്കാ തിരി സുഖ രി സമീപത്തിൽ തലപുഴെയ
െച ൎ മലകെള വി കിഴെക്കാ താണ നാടൂെട ഒരു നാഴിക വിസ്താരമുള്ള നദി 
യായി ഒഴുകി കട്ടക പട്ടണത്തിെന്റ അരിെക അെനക ൈകകളായി പിരി
ബങ്കാള സമു ത്തിൽ െച ൎ െകാണ്ടിരു -
ഈ മഹാനദി ഒഴുകുന്ന നാടുകളുെട പടിഞ്ഞാെറ അംശമായ ഗുണ്ടവനം മിക്ക 
വാറും മല െദശവും കാടു നിറഞ്ഞ ഭൂമിയുമാകു അതിെല നിവാസികൾ
പലവിധമായ കാട്ടളരും രപ്പരിഷകളും ഹി ക്കളിൽ നി പലവിെധന
െവവ്വൎിട്ട കൂട്ടരും ആകെകാ ം െദശം മിക്കതും പുലിെപാ മുതലായ ദുഷ്ട 
മൃഗങ്ങൾ നിറ വഴിയില്ലാത്ത രാജ്യം ആക െകാ ം അതിെന്റ വിവരം
സൂക്ഷ്മമായി അറിവാൻ ഇതുവെരയും സംഗതി ഉണ്ടായില്ല വലിയ പട്ടണങ്ങെള
ആ രാജ്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല ജനങ്ങൾ പല കൂറുകളായി െചറു ാമങ്ങളിൽ
വസി അ ം കൃഷിെച കാ കിഴങ്ങ മുതലായതും തി കൂട ട പുറെപ്പ
പുതിയവാസസ്ഥലങ്ങെള അെന്വഷി കുടിെയറും ചിലർ വീടുകെള െകട്ടാെത
പാറയിലും ഗുഹയിലും മൃഗ ായം പൂ പാ ൎ മനുഷ്യമാംസവും തി
മാഗ്ഗൎവിെശഷങ്ങളിൽ െ ഛ്ശന്മാരായി നട വരു ബ ാർ- ഗുംസൂർ
മുതലായ െദശങ്ങളിൽ െവ ചിലർ നരെമധവും കഴി ം അവിെട നടപ്പായ
ഭാഷകളും പലവിധം ധാനമായത് ഗുണ്ടി- െതളുങ്ക- മരാഠവാക്ക തെന്ന വിെശ 
ഷസ്ഥലങ്ങൾ െശാണ നമ്മൎദാനദികളുെട ഉറവ് സമീപമുള്ള അമരകണ്ഡവും
മഹാനദിഹസ്തപുഴകളുെട നടുനാട്ടിെല രത്നപുരവും മഹാനദിയുെട െതെക്ക
കരയിെല രായപുരവും വരദനദി സമീപമുള്ള ചന്തപട്ടണവും മ ം- രാജ്യത്തിൽ
എവിെടയും ജനപുഷ്ടിചുരുക്കം താനും
വടക്ക മിട്ടനപുരം ജലാസുരം നഗരങ്ങൾ തുടങ്ങി െതക്ക ചില്ക്കാസരെസ്സാളവും
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കിഴക്ക ബങ്കാള സമു ം തുടങ്ങി വടക്ക പടിഞ്ഞാെറാ ഗുംസൂർ- െശാണവൂർ-
ശുഭപുരം മുതലായ പട്ടണങ്ങെളാളവും വ്യാപി കിട ന്ന മഹാനദി ഒഴുകുന്ന
െദശത്തിെന്റ കിഴെക്ക അംശവും അതി വടെക്കാട്ട് ാഹ്മിണി മുതലായ
പുഴകളുെട വാഹെദശവും എല്ലാം ഉൽകലം എ ം ഉഡിയരാജ്യം എ ം
െപർ ാപിച്ചിരി - ഈ വിസ്താരമുള്ള രാജ്യത്തിൽ പടിഞ്ഞാെറ അംശം

െത്യകം മല െദശവും സഞ്ചരി കൂടാത്ത കാടുഭൂമിയും ആകു - അതി
ഉയന്നൎ രാജവാട എന്നെപർ കിഴെക്ക അംശമായ കട റം മഹാനദി മുതലായ
പുഴകൾ അെനക ൈകകളായി സമു ത്തിൽ കൂടുക െകാ മനുഷ്യവാസത്തി
ആകാത്ത ചളി െദശം ആകു അതി താണ രാജവാട എന്ന െപർ വ -
ഈ ര െദശങ്ങളുെട നടുവിൽ മുകൾ വണ്ടി എന്ന സാരമുള്ള കൃഷിഭൂമി
എകെദശം ൪ കാതം അകലമായി മഹാനദിയിൽ നി വടെക്കാ പര
കിട കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ മുഖ്യമായത് െന മുതലായ ധാന്യങ്ങളും െതങ്ങ
അടക്ക പുെകല കരിമ്പ ഇത്യാദികളും തെന്ന-
ഈ ഉഡിയരാജ്യം ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട വശത്തിലായി വന്ന സമയം മുതൽ നിവാ 
സികളുെട അവസ്ഥയും ഒെരാ നഗരങ്ങളുെട വിെശഷവും അ ം അറിവാൻ
കഴിവ് വന്നിരി - മുകൾ വണ്ടി- താണ രാജവാട ഈ ര െദശങ്ങളിൽ
കട്ടക്ക- ബാെലശ്വരം- ജഗന്നാഥപുരം ഈ മൂ ധാന പട്ടണങ്ങൾ അല്ലാെത
൧൧൯൧൫ ഊരുകളുമു നിവാസികളുെട സംഖ്യ എകെദശം ൧൩ ലക്ഷം
മലവാസികളുെട രതയും അസൂയയും നിമിത്തം ഉയന്നൎ രാജവാടയുെട വിവരം
അറിവാൻ സംഗതി വന്നില്ല ജകൾ എല്ലാവരും ഹി മതാചാരനുസാരികൾ
അക അവരുെട ഭാഷ സം ത ഭാഷയുെട ഒരു ശാഖയെ അവരുെട

വൃത്തി മിക്കതും തെന്ന ൈകെതാഴിലുകളും കച്ചവടവും രാജ്യത്തിൽ ചുരുക്കെമ
യു –ജയപുരം–ബ ാക്ക–ഹരിഹരപുരം പിപ്പളി മുതലായ അെനകഊരുകളുെട
െപരും മ ം പറവാൻ പാടില്ല എങ്കിലും ൩ ധാന നഗരങ്ങളുെടഅവസ്ഥഅ ം
വിവരി പറെയണ്ടത്–
മഹാനദി പലൈകകളായിപിരി െപാകുന്നദിക്കിൽ കട്ടക (തകാട്ട)
ബങ്കാളസമു ത്തിൽനി ൫–൬ കാതം വഴി പടിഞ്ഞാെറാ അക നി 

പൂവ്വൎകാലത്തിൽ ഉണ്ടായപട്ടണം മിക്കതും നശി പരാവതിെകാട്ട
മാ ംെശഷിച്ചിരി – മുെമ്പത്ത അതിശയമായ െകാവിലകം ഇെപ്പാൾ
ഒരു ക ന്നായി കിട – ഈ കട്ടക്ക് പട്ടണത്തിൽ എകെദശം ൬൫൦൦
വീടുകളും ൪൦൦൦൦ നിവാസികളും ഉണ്ടായിരി ം ബങ്കാളെദശത്തിെന്റ അതിരിൽ
നി അ ം െതെക്കാ ബാെലശ്വരം ാഹ്മിണിപുഴയുെട ൨ ൈകകളുെട
നടുവിൽ കട റ തെന്ന കിട ഒരുനല്ല തുറമുഖം അവിെടഉണ്ടാകെകാ
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വിലാത്തിക്കാർ ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ വന്ന സമയം മുതൽ മത്താെല െപാ◌ൎ 
ഗീസർ ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ ഞ്ചിക്കാർ മുതലായ കച്ചവടജാതികൾ പട്ടണത്തിൽ

പാണ്ടിശാലകെള െകട്ടിപാ ൎ കച്ചവടംെച െപാ – ഇെപ്പാഴും അവിെട
പാ ൎന്ന൪൦൦൦൦ നിവാസികൾ മിക്കവാറും കച്ചവടക്കാർതെന്ന വിെശഷച 
രക്കധാന്യവും ഉ ം മ ം ആകു –രാജ്യത്തിൽ വിശിഷ്ടസ്ഥലം കട്ടക്കിൽ
നി െതെക്കാ മഹാനദിവക്ക ബങ്കാളസമു ത്തിെന്റ കരയിൽ വളെര
െക്ഷ ങ്ങെളാടും കൂട തിെപ്പ വിള ന്ന ജഗന്നാഥപുരം തെന്ന അവിടെത്ത
മുപ്പതിനായിരം നിവാസികളല്ലാെത െകാല്ലം െതാറും െക്ഷ ത്തിെല മെഹാത്സ 
വങ്ങൾ്ക്ക െചരുന്ന പുരുഷാരങ്ങളുെട സംഖ്യ എകെദശം ഒരു ലക്ഷമായിരി ം
െക്ഷ ങ്ങളല്ലാെത പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിെശഷവും കാണ്മാനില്ല െക്ഷ ങ്ങളിൽ
വിശിഷ്ടമായതപുരുെഷാത്തമെക്ഷ ം തെന്ന ഉത്സവത്തി െപാകുന്നവരുെട
സംഖ്യ കൂട െട കുറ െപാകെകാ ം െക്ഷ ധനവും വളെര താണു താപ 
സന്മാരുെട ഉജ്ജ്വലനം കുളി ൎ െപാകുന്ന കാരം കാണു –

െകരളപഴമ
൩൪., െകാലനാട്ടിെല പുതുരാജാവ് പറങ്കികൾ്ക്ക ശ വായി ചമഞ്ഞതു–

൧൫൦൬ മാച്ചൎമാസത്തിൽ ഉണ്ടായ കപ്പൽജയം മുതൽെകാ െപാ ൎ ഗാൽ
കപ്പലി ഹി സമു ത്തിൽ എതിർഇല്ല എ വ . (മി കപ്പലുകൾ
൧൫൦൮തിൽ വ ൧൫൦൯ െതാറ്റ കാരം പിെന്ന പറയാം) എങ്കിലും അൾ 
ൈമദ അ ദ്വീപിൽ നി സഹായം വരുത്തിയെപ്പാൾ െഗാവയിൽ വാഴുന്ന
സബായി തുരുത്തിെയകാപ്പാൻ ആൾ െപാരാ എ നിരൂപി െകാട്ടപിടിപ്പാൻ
തുക്കൎെരഅയ – അവരിൽ മാണി ഒരു പറങ്കി ആശാരി തെന്ന– അവൻമുെമ്പ 
ചങ്ങലക്കാരനായി പിെന്നെപാ ൎ ഗാല്ക്കപ്പലിൽനിന്ന് ഒടിഒളി അബ്ദള്ളഎന്ന 
നാമവും െതാപ്പിയുംധരിച്ചവൻ തെന്ന– അവൻ െകൗശലെത്താെട തുടങ്ങിയസ 
ഹായത്തി സാദ്ധ്യം വന്നില്ല താനും– െപാ ൎ ഗീസർ ചുരുക്കം എങ്കിലും തടു 

പാ ൎ മഴതീന്നൎതിൽപിെന്നെലാരഞ്ചഅ ദീപിെലക്ക ഒടി ഈ പടി 
ഞ്ഞാെറ കട റം മുഴുവനും ഭയെപ്പടുത്തി അമക്കൎയും െച – എങ്കിലും ബലങ്ങ 
െളഅധികം ചിതറി പാപ്പൎിച്ചാൽ വഷൎകാലം നിമിത്തംനന്നല്ല െകാച്ചിയിലും
കണ്ണനൂരിലും ഉള്ള െകാട്ടകൾ വ്യാപാരരെക്ഷക്ക് ആ യസ്ഥാനമായി മതിഎ 

ം െതാ കയാൽ അൾൈമദ അ ദ്വീപിൽ എടുപ്പിച്ചെകാട്ടെയതാൻഇടിപ്പി 
കള (൧൫൦൬സപ്ത)

എന്നാെറ ആ ൬൮൩ആം െകാല്ലത്തിെന്റ ആദിയിൽ എ യും വിെശഷമായ സൂ 
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യ്യൎ ഹണം ഉണ്ടായി പകല്ക്കാല ം വാനമീനുകൾനന്നായി കാണായ്വന്നത്
െകാഴിെക്കാട്ട െജ്യാതിഷക്കാർ വിചാരി ഈ െകാല്ലത്തിൽ തെന്ന െപാ ൎ  
ഗാലി ാസം പിടി ം എ ലക്ഷണം പറ മലയാളത്തിൽ എ ം  
തിെപ്പടു കയും െച – അതുകൂടാെത മാനുെവൽ രാജാവുമായി സഖ്യത കഴി 
ച്ച െകാലത്തിരി തീെപ്പട്ടെപ്പാൾ അന വന്മാരിൽ ഉണ്ടായവാദെത്ത താമൂതി 
രി ാഹ്മണെരനിെയാഗി ം വ്യം െകാടു ം െകാ തീ ൎ തനിക്ക െബാ 
ധിച്ചവെന വാഴിക്കയും െച – ആകയാൽ െകാലത്തിരി കുന്നലെകാനാതിരിയു 
െട പക്ഷം അെ എ െലാകമുെഖന െകട്ടെപ്പാൾസമു തീരെത്ത െവ ംവ 
ണ്ണം കാെക്കണം െകാലനാട്ടിലും അധികം വിശ്വസിെക്കണ്ടാ രാപ്പകൽ സൂക്ഷി 
െക്കണം എ െപാ ൎ ഗാൽ കപ്പല്ക്കഒെക്ക ം ക നയായി– എങ്കിലും െകാല 
ത്തിരിഅല്ലപറങ്കികൾ തെന്ന അതി മി സമാധാനെത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞ കാ 
രം ആവിതു–
മുെമ്പത്തെകാലത്തിരിയുെട മ ിയായ െചണിെച്ചരികുറു മാനുെവൽ രാജാ 
െവാട് അറവിഭാഷയിൽ ഹജ്ജൎ ി എഴുതി അെപക്ഷിച്ചത് (ഹ ത്ത ൯൦൯ മുഹ 
റം ൬ ൹)– നിങ്ങളുെട കപ്പിത്താന്മാർ ന െട െചറിയ ദ്വീപുകളുെട െനെര ഉപ 

വം െചയ്യരുെത പിെന്ന കാലത്താെലനാ പടകു ൧൦ എങ്കിലും കണ്ണനൂരിൽനി 
െഹാ ൎജിെല കുതിരകെള വാ വാനായി ആ ദ്വീപിെലാഗുജരാത്തിെല 

െക്കാെചെല്ലണ്ടതി ക ന ആെകണം എന്നെ ആയ്തി രാജാവ് അനുജ്ഞ
െകാടുത്താെറയും കപ്പിത്താന്മാർ പലവിെധന നാ കാരുെട കപ്പെലാട്ടെത്തമുട 
ക്കിെക്കാ െകാലത്തിരി ം ചുങ്കം കുെറ െവച്ചിരു – അതി ഒെരാെരാസം 
ഗതികൾ ഉണ്ടായി– െകാഴിെക്കാ കാർ പലരും കണ്ണനൂരിൽവ െകാലത്തിരി 
യുെട ആൾഎ നടി പറങ്കികെള ചതി വ്യാപാരം നട കയാൽ– മാപ്പിള്ള 
മാെര കാണുെന്താറും ഇവർ താമൂതിരിയുെട ജകൾ അെ എെന്നാരുസിദ്ധാ 
ന്തം പറങ്കികളിൽഉണ്ടായി– അതുെകാ കണ്ണനൂരിൽ െമല്ക്കപ്പിത്താനായ ീ 
െതാെവാട് ചീ വാങ്ങി അല്ലാെത ഒരു പടകും പുറെപ്പടുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല– െകാഴി 
െക്കാ കാരുെട വ്യാജം തടുപ്പാനായി അൾൈമദെമൽ പറഞ്ഞ ലുദ്വിെഗ മലയായ്മ
അറികയാൽ വ്യാപാരത്തി മാണി ആക്കി ക നൂരിൽപാപ്പൎി അവനും

ീെതാവും നന്ന ആെലാചിച്ചിട്ടെ പടകുകാക്കൎ ചീെട്ടഴുതിെകാടു ം–
പറങ്കികൾ സമു ം എ ം പര മുസല്മാൻ കപ്പെല തടു ന്ന സമയം െഗാ 
വസ് കപ്പിത്താൻ കണ്ണനൂർ സമീപ ഒരുപടകിെന എതിരി നിറുത്തി ീ 
െതാവിെന്റ ചീ കണ്ടാെറയുംഈ ഒ കൃ ിമം എ നിരൂപി െചാടി പട
തുടങ്ങിജയംെകാ പടകിൽ കണ്ടവെര പായിൽ െപാതി െകട്ടി കടലിൽ
ചാടി– പായിെപാട്ടി ശവങ്ങൾ കെരക്കവന്നടി പറങ്കിയുെട ആസുര ിയ  
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സിദ്ധമാകയും െച – പിണങ്ങളിൽ ഒ മമ്മാലി മറക്കാരുെട മരുമകൻ എ
കണ്ടെപ്പാൾ– കച്ചവടക്കാരിൽ ധാനനായ അവെന്റ കാക്ക െകാെട്ടയിൽ വ

ീെതാചതി വെല്ലാഎ ദ്ധി പറ ീെതാവിെന്റ ആണയും മ ം
അനുസരിയാെത കുഞ്ഞികുട്ടികെളാടും കൂെട വളഭ ൎട്ടെത്ത െകായിലകെത്തക്ക്
ഒടി അഭയം വീണും കര ം െതാഴി ം െകാ സങ്കടം െബാധിപ്പിക്കയും
െച – നാ കാർ എല്ലാവരും െകാപംസഹിയാെതെപാ ൎ ഗൽ നാമെത്ത റി 

ാവിദുഷി ആയുധം എടുപ്പാൻ ക ന അെപക്ഷിച്ചാെറ– രാജാവ്അനുവാദം
മൂളി അെനകം ആയുധപാണികൾ അ തെന്ന െകാട്ടക്ക് പുറെമ ഉള്ള കിണറ്റി 
ങ്കെരക്കപാ െച െവള്ളം എടു ന്നവെരാടു വക്കാണം തുടങ്ങിപറങ്കികൾ
ബദ്ധെപ്പ െകാട്ടയിൽ മടങ്ങി പാെയണ്ടി വരികയും െച – (൧൫൦൭ എ ിൽ–
൨൭ ൹). അ മുതൽ െനെര ൪ മാസം വെര െകാട്ടയിലുള്ളവക്കൎ വിഷമമുള്ളപട
നട –

൩൫., കണ്ണനൂർ െകാട്ടയുെട നിെരാധം

ീെതാ ഉടെന ഒരു പടവുെകാച്ചിക്കഅയ അൾൈമദെയ അറിയിച്ചെപ്പാൾ
അവൻചില െചകവെരയും പദാത്ഥൎ ങ്ങെളയും സഹായത്തി ക ിച്ചയ ദുഷ്ട 
നായ െഗാവെസസ്ഥാനത്തിൽ നി പിഴു കയുംെച – ആകയാൽ ീെതാ
ഇണക്കത്തിന്നായി മിച്ചാെറ െകാലത്തിരിയും യുദ്ധത്തി കുറയതാമസം
വരുത്തി മ ികെള അയ പറങ്കികെളമയ വാൻ െനാ ന്നതിന്നിടയിൽ
മമ്മാലിെയെകാ താമൂതിരിെയ അറിയി ൨൪ വലിയെതാ െകാഴിെക്കാ
നി വരു കയും െച – അതല്ലാെത അവൻ െകാട്ടെയയും നഗരവും െവർ പി 
രിെക്കണ്ടതി ഒരുവാടിെയ കിളപ്പി നായ ന്മാെര ൪൦൦൦൦െത്താളം െചക്കൎയും
െച – അവെന്റ മരുമകൻ സ്വകായ്യൎമായി െപാ ൎ ഗെല ആ യി െകാ

ീെതാെവ െബാധിപ്പിക്കയാൽ അവൻ രാജാവിെന്റ അന്തഗ്ഗൎതം എല്ലാം അറി 
രാപ്പകൽ വിടാെത െകാട്ടെയ ഉറപ്പിക്കയും െച – അെപ്പാൾ ഒരുദിവസം

രാവിെലനായന്മാർ വാദ്യെഘാഷെത്താടും ബാണം പൂെവടി മുതലാ മുന്നി
൧൨ നിരയായും നിരെതാറും ൨൦൦൦ ആളായും നട െകാ പട െവട്ടിതുടങ്ങി–
ചാട്ടത്തി ം മറിച്ചലി ംഒ ം കുറവില്ല മതിലിെന്മൽ കയറുവാൻ സംഗതി
വന്നില്ലതാനും– പറങ്കിെവടിെകാ പലർ മരി മലയാള െതാ കാക്കൎ ശീല 
വും അനുഭവവും കണ്ടതും ഇല്ല– െകാട്ടയിലുള്ളവർ ൨൦൦ ആൾമഴക്കാലെത്തക്ക
അരിെതങ്ങയും ചക്കരയും ഉ – െവള്ളത്തിന്നായി ആ വട്ടം െതാറും ര
കുറി പുറെപ്പ ഒർ അെമ്പറു ദൂര െച കിണറ്റിൽനി െവള്ളം െകാെരണ്ടി
വ – ആ ദിവസങ്ങളിൽ വാൾെകാണ്ടെ വഴിെയ സദ്ധ്യമാ ം– പലരും
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മുറിഞ്ഞാെറ െഫന്നൎന്തഎന്നശി ി െകാട്ടയിൽ നി കുഴി തുരന്ന് ഒകു പെട
കിണറ്റിെന്റ െവള്ളെത്ത െകാട്ടയുെട അക വരുത്തി ശ ക്കൾ അതു കാ 
ണാെതഇരിപ്പാൻ പറങ്കികൾെപാരുതു െച കിണറ്റിെനമണ്ണി തൂക്കൎയുംെച –
പിെന്ന താമൂതിരി ൨൦൦൦൦ നായന്മാെരതുെണക്ക അയച്ചെപ്പാൾെകാട്ടയിൽനി
പുറെപ്പടുവാൻ നെന്ന പരാധീനമായി അതിെന്റ സൂക്ഷ്മം അറിെയണ്ടതിന്ന്
പറങ്കികൾ താമൂതിരിയുെടഒരുപണിക്കാെര കണ്ണിെവ പിടിെപ്പ വ ത  
ഹിക്കയും െച – പിെന്ന ഉണ്ടെകാള്ളരുെത െവ മാപ്പിള്ളമാർ വലിയ
പരുത്തിെക്ക െകാ വ മറയാക്കി െപാരാടുെമ്പാൾ നട ള്ള െതാക്കി
ഫലംെപാരാെത വ അതുെകാ എ യും വലിയത് ഒ വരുത്തി മതിലി 
െന്മൽ നിറുത്തി െവടി െവച്ചെപ്പാൾ പരുത്തിഎല്ലാം പാറി ൨൨ മാപ്പിള്ളമാർഒർ
ഉണ്ട െകാ മരിക്കയും െച –
അനന്തരം മലയാളികൾ പട കൂടാെത െകാട്ടെയവള െപാരു 
െമ്പാൾ ക്ഷാമം നെന്ന വദ്ധൎി പാണ്ടിശാെലക്ക് തീപിടിച്ചതിനാൽ
െശഷി ള്ളഅരിയുംഭസ്മമായി– അെപ്പാൾ എലി– പല്ലി. പൂച്ച മുതലായത്
തിെന്നണ്ടിവ – വ്യാധികളും ഉണ്ടായി ആയതുനാ കാർ അറി ഒരിക്കൽ ൨
പശുക്കെള െകാട്ടവാതിെലാളം െതളി പറങ്കികൾ പുറെപ്പട്ടെപ്പാൾരണ്ടിെനയും
ആട്ടി അവെര ഒരു പതിയിരിപ്പിൽ അകെപ്പടു വാൻ െനാക്കി വിശപ്പിനാൽ
വീയ്യൎംഎറിവന്നി പറങ്കികൾ പശുക്കെളപിടി താനും– ഇ കാരം ദുഃെഖന
കഴി െമ്പാൾഅവർനാൾെതാറും കന്യമറിയെയാടു സഹായത്തിന്നായി ാ 
ത്ഥൎ ി അൾ്ൈമദ െനച്ചൎെയ ഒപ്പി അവൾ് പണിയിച്ചി ള്ളപള്ളിയിൽ
കമ്മൎം െച നട – എന്നാെറ കന്യകെപരുന്നാളായ ആഗുസ്ത. ൧൫– കടലിൽ 
നി ഞ ം െകാഞ്ചനും മ ം ഒരിക്കലും കാണാതവണ്ണം കട റ അടി
വന്നതിനാൽതിന്മാൻ വളെര ഉണ്ടായി ദീനക്കാരും ഇതു സ്വഗ്ഗൎരാജ്ഞിയുെട
കാ യെല്ലാഎ െവ ഭക്ഷിച്ചെപ്പാൾപല ൎംവിശ്വാസം നിമിത്തംെഭദംവ 

എ െപാ ൎ ഗീസ കവിയടക്കം– പിെന്ന താമൂതിരി ഉപെദശിക്കയാൽ
ഒണത്തിന്ന മുെമ്പ ൫൦൦൦൦ നായന്മാരും കൂടി െപാരാടുവാൻ ഭാവിച്ചെപ്പാൾ
െകാലത്തിരിയുെട മരുമകൻ ീെതാവി െഭാജ്യങ്ങെളഅയ നാള കരയും
കടലും പട കാണും സൂക്ഷിെക്കണം എന്നറിയിച്ചെപ്പാൾ മുറിഞ്ഞവരും ദീന 
ക്കാരും പെടക്ക ഒരുെമ്പ പുലച്ചൎക്ക െകാട്ടയുെട െനെരവരുന്നമാപ്പിള്ളമാരുെട
മ ചങ്ങാടം മുതലായ്തിെന തക ൎ ചിതറി കര റ നായന്മാെരാട്
തടു നില്ക്കയും െച – ആഭാഗ വളെര െഞരിക്കം ഉണ്ടായി– ചിലനായ 
ന്മാർ മതിലി കളിൽ എത്തിമരി പറങ്കികൾ മിക്കവാറും മുറിെയറ്റെപ്പാൾ

ീെതാ തളച്ചൎെയ മെറെക്കണ്ടതി ച െതാ െകാ കണ്ണനൂെരെകാ 
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െള്ളെവടിെവ െവള്ളിയാ നിമിത്തം ആൾ അധികം കൂടി നി ന്ന മുസല്മാൻ
പള്ളിെയ ഉണ്ടകളാൽ ഇടിക്കയും െച – പറങ്കികൾ ആരും മരിക്കാത്തതു

കമ്മൎങ്ങളുെട ൈവഭവംെഹതുവായിട്ട് അെ എ െവ പലനാ കാരും
മടുത്തെപ്പാൾ– (ആഗുസ്ത ൨൭) അ ഞ്ഞ കപ്പിത്താൻ ൧൧ കപ്പെലാടും കൂട
വിലാത്തിയിൽനി വ നിെരാധെത്ത തീക്കൎയും െച –

F. Müller Editor
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