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ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൬ ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൯. ജൂൻ

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)
ഭാരത ഖണ്ഡം -൮., ദക്ഷിണഖണ്ഡവും ലങ്കാദ്വീപും

൩., പവിഴമലയും കാെവരികൃഷ്ണാദിനദീ െദശങ്ങളും
൨., തപതിനമ്മൎദാന്ദികളുെട ഒഴുക്കം
� ര നദികളുെട ഉ ത്തിസ്ഥാനമായ ഗുണ്ടവനെത്തയും തപതി ഒഴുകിവരുന്ന
ഖെണ്ഡഷെദശെത്തയും അതിെല നിവാസികളായ ഭില്ല ജതികെളയും െതാ മു 
െമ്പ ഒെരാ വിവരി പറഞ്ഞതിനാൽ തപതിനദി വാഹെത്ത കുറി ഇനി
പറവാനുള്ളതു ചുരുക്കമെ ആ നദിയുെട ഉത്ഭവം ഗുണ്ടവനെദശത്തിെന്റ വടക്ക 
പടിഞ്ഞാെറ അതിരിലിരി ന്ന ൪൦൦൦ കാലടി ഉയരമുള്ള മഹാെദവ മല െദ 
ശത്ത നി തെന്ന ആകു - ഉത്ഭവിച്ചെശഷം ആ നദി തപതി എ ം പൂ◌ൎ 
ണ്ണ എ ം െപരുള്ള ര ൈകകളായി ഗാവിൽഘർ ൈ◌വത്തൽ എന്ന ര
െകാട്ടകെള കട മല െദശ െട എകെദശം ൨൦ കാതം വഴി പടിഞ്ഞാെറാ
ഒഴുകി പൂവ്വൎ കാലത്തിൽ ഖെണ്ഡഷെദശത്തിെല ധാന പട്ടണമായ ഹ്മപുരി 
സമീപത്തിങ്കൽ െവ ഒന്നായി െച ൎ സാ ര മലകളുെട െതെക്ക അടിയിൽ
എകെദശം ൫൦ കാതം വഴിെനെര പടിഞ്ഞാെറാ ഭില്ലർ മുതലായ െ ച്ശ ജാതി 
കൾ വസി ന്ന ഖെണ്ഡഷ എന്ന സാരമുള്ള ഭൂമിയൂെട െച സൂരട്ടി എന്ന മഹാ 
കച്ചവട പട്ടണസമീപത്തിങ്കൽ എത്തി കപ്പൽ െവശിപ്പാൻ തക്ക നദിയായി
കമ്പായ ഉൾകടലിൽ ഒഴുകിെചരു - ഈ നദി ഒഴുകുന്ന െദശത്തിൽ വിെശഷ
നഗരങ്ങളില്ല മരാട്ടി രാജാക്കന്മാർ െതാ താണു െപായതിെന്റ െശഷം ഹ്മപുരി 
യിൽ പ നടന്ന കച്ചവടവും ക്ഷയി അതിെല നിവാസികളായ മുസല്മാന്മാർ
ചിതറി ഉജ്ജയിനി സൂരട്ടി മുതലായ പട്ടണങ്ങളിൽ െച പാ ൎ ആ പട്ടണ 
ത്തിൽ നി എകെദശം ൨ കാതം വടക്കിഴെക്കാ ചു മുള്ള മലകെളക്കാൾ ൭൫൦
കാലടി അധികം ഉയരമുള്ള പാറെമൽ കിട ന്ന അസ്സിഘൎ െകാെട്ടക്ക ഇേപ്പാൾ
ആധിക്യം ഉള്ളതു- നദീ െദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അംശെത്ത മുെമ്പ സഹ്യ 
പവ്വൎതത്തിെന്റ അവസ്ഥ പറഞ്ഞെപ്പാൾ വിവരി വെല്ലാ-
തപതി നമ്മൎദാ നദികൾ ഒഴുക്കങ്ങളുെട ദീഘൎ ത്താലെ തമ്മിൽ െഭദി െപാ 
കുന്നതുതപതി വാഹാദീഘൎ ം ഇരട്ടിച്ചാെല നമ്മൎദെയാട് ഒ ം എന്നി ം ര
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പുഴകൾ്ക്ക പലവിധമായസംബന്ധവും കാണു രണ്ടിെന്റ ഉറവുെദശം ഒ ഒഴു 
ക്കവും െനെര പടിഞ്ഞാെറാ ത െ◌ന്ന രണ്ടിെന്റ കരകളിൽ മലകൾ ഉണ്ടാക 
െകാ അവറ്റിെന്റ വാഹനാടുകൾ എ യും ചുരുങ്ങിയ താഴ്വരകൾക്ക സമം
മലകൾ എ ം അടു നിയ്ക്കെകാ രണ്ടിെന്റ ഉപനദികളും ചുരുക്കെമയു -
നമ്മൎദാനദി അമരഖണ്ഡത്തിെന്റ വടക്കിഴെക്ക അംശത്തിൽ ഉത്ഭവി പല അരു 
വിയാറുകളായി മലകളിൽ നി പടിഞ്ഞാെറാ ഇറങ്ങിെച മണ്ഡലം- ഗറാ
മുതലായ െകാട്ടകെള കട ജവ രം സമീപ െവ ഹരിപുഴെയ െച ൎ വ◌ൎ 
ദ്ധിച്ച നദിയായി പാറകളിൽ കൂടി ഒഴുകി െഹാഷുങ്ങാബാദ് നഗരത്തിെന്റ അരി 
െക െചറുകപ്പൽ ഒടുവാൻ തക്ക നദിയായി വള ൎ പടിഞ്ഞാെറാെട്ടാടി ഹിജിയ-
ഒങ്കാർ- മന്താട്ട- മഹീസുരം മുതലായ െകാട്ടകെള കട മാളവ െദശത്തിെന്റ െത 
െക്ക അതിരിൽ കൂടി ഒഴുകി രാജപിപ്പളി മലകെള കടന്നി വിസ്താരമുള്ള ഗുജ്ജൎ  
രത്തിൽ െവശി ബെരാച്ച് (ഭൃഗുഗജ) പട്ടണസമീപത്തിൽ ബഹുവിസ്താരമുള്ള
നദിയായി കമ്പായ ഇടക്കടലിൽ െച െചരു
നമ്മൎദാനദീ െദശം മിക്കതും മല െദശമാകെകാ വിസ്താരം കുറഞ്ഞതാഴ്വെര 
ക്ക സാദൃശ്യമായിരി പുഴവക്ക വിെശഷനഗരങ്ങൾ ചുരുക്കം അെ ഉറ 
വുസമീപ ള്ള അമരഖണ്ഡ ാമത്തി ജനപുഷ്ടിെകാണ്ടല്ല വിശിഷ്ട പാവ്വൎതി 
െക്ഷ ം ഉണ്ടാകെകാണ്ടെ അ ം ഒരു കീത്തൎ ി വന്നത് അവിെട നി പടി 
ഞ്ഞാെറാ ജവല്വുരെത്താളം പല ഊരുകളും െകാട്ടകളും പുഴവക്ക ഉെണ്ടങ്കി 
ലും വിെശഷി ഒ ം വിവരിപ്പാനില്ലതാനും- പുഴയുെട വടെക്ക കരസമീപത്തി 
രി ന്ന ജവ രം ഇങ്ക്ലിഷപട്ടാളത്തി ം മ ം വാസസ്ഥലമാകെകാ ആ നാ 
ട്ടിെല ധാന നഗരമായി തിന്നൎിരി - അവിെടനി പടിഞ്ഞാറു മല  
െദശം കുറയവി നമ്മൎദാ അ ം വിസ്താരമുള്ള താണനാടൂെട ഒഴുകു ആ നാടി 
െന്റ പടിഞ്ഞാെറ അറ്റ പുഴയുെട െതെക്കകരെമൽ െഹാഷുങ്ങാബാദ് എന്ന  
ധാന നഗരം ഇങ്ക്ലിഷ് അധികാരികൾ് ം പട്ടാളത്തി ം ഇരിപ്പിടമായി വിള  
ന്ന അവിെട നി പടിഞ്ഞാെറാ ള്ള െദശത്തിൽ നമ്മൎദാഗുജ്ജൎ ത്തിൽ െവ 
ശി ന്ന ദിെക്കാളം വിന്ധ്യ സാ ര മലകൾ വ്യാപി പല െവരുകെളയും ധരി
പെണ്ടത്ത യുദ്ധവും നിവാസികളുെട രതയും നിമിത്തം പലദിക്കിലും കാടായി
ചമഞ്ഞിരി െനമാവൂർ- ഹിണ്ടിയ- ഒങ്കാർ- മന്താട്ടയുമ്മ ം മുഖ്യസ്ഥലങ്ങൾ
തെന്ന ആകു -
നമ്മൎദാനദി മല െദശം വി ഗുജ്ജൎ രം എന്ന താണഭൂമിെയ െവശി ന്ന ദി
ക്കിൽ ചില പുരാണ പട്ടണങ്ങൾ് ം െക്ഷ ങ്ങൾ് ം കാശി- ജഗന്നാഥം- രാ 
െമശ്വരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ്ക്ക ഒത്ത കീത്തൎ ിയും മാഹാത്മ്യവും വന്നിരി
മലകളിൽ നി വഹി വരുന്ന നമ്മൎദാെവള്ളം അത്യന്തം ശുദ്ധം എ െവ 
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അെനകതീത്ഥൎ യാ ക്കാർ സ്നാനത്തി െ◌വണ്ടി കൂട ട അെങ്ങാ െച  
വാറു മലസമീപത്ത വിശിഷ്ട നഗരങ്ങൾ ചെന്താദ്- ചി ർ- ര ർ മുതലായവ 
തെന്ന ഈ പട്ടണങ്ങെളാടു െചന്നൎ െദശത്തിൽ എകെദശം ൮൦ ഊരുകളും മയ 
സമീപ െവെവ്വെറ കിട നിവാസികളുെട അജ്ഞാനവും രതയും നി 
മിത്തം �നാെളാളം വിധവമാർ ഭ ൎ ശവങ്ങെളാടു കൂട ഉടന്തടി എറുക െപൺ്കു 
ട്ടിക െ◌ളവധിക്ക വിശുദ്ധപുഴയിൽ ചാടി മരിക്ക ഇത്യാദി കമ്മൎങ്ങൾ മുഴുവനും
നി ൎ വാൻ പാടുണ്ടായില്ല-
ഗുജ്ജൎ രം എന്ന താണ െദശ െട ഒഴുകുന്ന തപതി- നമ്മൎദാ- ധാതൃമഹി- സവ◌ൎ 
ച്ചട്ടി ഇത്യാദി നദീ െദശങ്ങളുെട അവസ്ഥ പറയു - നമ്മൎദാ കമ്പായ ഉൾകട 
ലിൽ കൂടുന്ന ദിക്കിൽ നിന്ന് അ ം കിഴക്ക പുഴവക്ക തെന്ന ബെരാച്ച് പട്ടണ 
വും അതിെനാടു ചന്നൎ െദശവും ഊരുകളും െശാഭി കിട മരാട്ടിയുദ്ധം തീ 
ന്നൎെശഷം ഇങ്ക്ലിഷ്കാർനാടുപിടി രാജ്യെത്താടു െചക്കൎയും െച പട്ടണനിവാ 
സികൾ എകെദശം മുപ്പതിനായിരം ആയിരി ം അതിെന്റ ചുറ്റളവു എകെദശം
൩ നാഴികവഴി അടുത്തനമ്മൎദാവക്ക ള്ള െക്ഷ ങ്ങളിൽ പുറനാട്ടിൽ നി
ബഹുജനങ്ങൾ വ വസി സ്നാനം കഴി െകാ മിരി എറ്റത്തിലും വ◌ൎ 
ഷകാലത്തിലുമെ കപ്പലുകൾ്ക്ക പട്ടണ െ◌ത്താളം ഒടുവാൻ കഴിയും നമ്മൎദാന 
ദിക്ക ൩ നാഴിക വിസ്താരമുെണ്ടങ്കിലും ആഴം കുറച്ച െമയു പട്ടണത്തിെല ആ  

ികളിൽ ദീനക്കാെര മാ മല്ല കുരങ്ങ- മയിൽ- കുതിരനായി- പൂച്ച- െവൻ- െച 
മുതലായ ജീവികെളയും െപാെറ്റണ്ടതി ം ാഹ്മണരുെട വയറുനിറ തടി 

പ്പിെക്കണ്ടതി ം പലദിക്കിൽ നി െനച്ചൎയും കാ യും വരു പട്ടണത്തി 
െയ വാസികളും മുസല്മാനരും മിക്കവാറും കച്ചവടക്കാരാകു നാ വാസികളുെട
മുഖ്യപണി കൃഷി തെന്ന- തപതിനദി സമു ത്തിൽ കൂടുന്ന അഴിമുഖസമീപത്തത 
െന്ന മഹാകച്ചവട സ്ഥലമായ സൂരട്ടിപട്ടണം പൂവ്വൎകാലത്തിെല െഫായിനീക്യ 
രുെട പുരാണനഗരമായ രൂമി സമമായി വിള എങ്കിലും അതിെന്റ മാഹാ 
ത്മ്യം ഇെപ്പാൾ ഇല്ലാതാനും െബാംബായിപട്ടണം വദ്ധൎി െന്താറും സൂരട്ടിയിൽ
നട വരുന്ന കച്ചവടവും കപ്പെലാട്ടവും ക്ഷയി കാണു ക്ഷാമം വ്യാധി മരാ 
ട്ടിജാതികളുെട കവച്ചൎയും െകാ നിവാസികൾ വളെര കുറ െപാെയങ്കിലും
അവരുെട സംഖ്യ ഇെപ്പാഴും നാലുലക്ഷത്തിെന്റ താെഴ അല്ല പ ൮ ലക്ഷെത്താ 
ളം ജനങ്ങൾ അവിെട കുടിയിരു ൧൨ ആനവാതികെളാടും കൂട നഗരെത്തചുറ്റി
നി ന്ന പുറമതിലിെന്റ നീളം എകെദശം ൧� കാതം വഴി അതിൽ വാഴുന്നവർ
ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ തെന്ന- നട ന്ന കച്ചവടം മിക്കതും പാസൎ ികളുെട ൈകക്കൽ വന്ന 
െശഷം നിവാസികൾ്ക്ക ദാരി ്യം നന്ന ഉ - ചാലിയർ തട്ടാന്മാർ മുതലായ
ൈകെതാഴില്ക്കാരുെട വൃത്തിയും താണുെപായി ക്ഷയം എ ം വറ്റി എ കാ 
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ണു എങ്കിലും മുെമ്പത്ത മഹത്വം ഒ ൎ നിവാസികൾ മിക്കതും അവിെട പ
മുപ്പത് വഷൎമായി അറിയി വരുന്ന സുവിെശഷവചനം നിരസി ന്ന ഡംഭിക 
ളായി നട ആ ികളിൽ ഒെരാവക മൃഗങ്ങെള വരുത്തി െപാ ന്ന തിൽ
അവക്കൎ മടിവില്ലതാനും- ബെരാച്ച് പട്ടണത്തിൽനി എക്െദശം ൧൦കാതം
വടക്കിഴെക്കാ ധാതൃ ഴവക്ക തെന്ന ഗയിക്കവാട എന്ന് ഗുജ്ജൎ രരാജാവിെന്റ
വാസസ്ഥലമായ ബെരാദപട്ടണം നല്ല കൃഷിസ്ഥലങ്ങെളാടും കൂട െശാഭി കിട 

നിവാസികൾ എകെദശം൧ ലക്ഷം പൂവ്വൎകാലത്തിൽ ചു മുള്ള നാടുെതാട്ട 
ത്തി സമം തെന്ന മഴ കുറവുവന്നാൽ െദശം എല്ലാം വര കിട ം മുകിളൈക 
സമ്മൎാരുെട കാലത്ത പട്ടണത്തി ണ്ടായ െശാഭ ഇെപ്പാൾ കാണുന്നില്ല അതി 
െന്റ വിസ്താരം ചു ം കിട ന്ന െശഷി കെളെകാണ്ടെ അറിയാം പാസൎ ികൾ-
മുസൽമാനർ- ഹി ക്കൾ എന്നീമൂ വകനിവാസികൾ അ ം കച്ചവടവും നട 
ത്തിവരു ചു മുള്ള ഊരുകളിൽ കൃഷിക്കതെന്ന ആധിക്യം- ബെരാദയിൽ നി 

െനെര പടിഞ്ഞാറ മഹിപുഴ കമ്പായ ഉൾകടലിൽ ഒഴുകിെചരു അതിെന്റ
ഉ ത്തി വിന്ധ്യമലയുെട വടെക്ക അടിയിൽനി തെന്ന ആകു �പുഴ ഒഴുകുന്ന
നാട്ടിെന്റ മുക്കാലംശം മല െദശമാകെകാ വളെര വിവരി പറവാൻ ഇല്ല മു 
െമ്പത്ത പീഡ െകാ ധനമാഹാത്മ്യവും ജനപുഷ്ടിയും വളെര ചുരുങ്ങി െപായി
മല െദശം വി ഗു ൎ രം എന്ന താണ ഭൂമിയുെട ഒഴുകുന്ന പുഴവക്ക മാ ം
പല പട്ടണങ്ങളുംഊരുകളും നാട്ടിൽ എ ം നിറ കിട – അതിൽ പുഴ 
യുെട അഴിമുഖത്തിരി ന്ന കമ്പായി പട്ടണം തെന്ന ധാനം അത് പ ഒരു
വലിയ കച്ചവട നഗരം ആയിരു എങ്കിലും മുസല്മാൻ ൈകസമ്മൎാരും മരാട്ടി രാ 
ജാക്കന്മാരുമായികഴിച്ച യുദ്ധത്തിൽ ആ പട്ടണത്തി ം നാശം പറ്റിയതിനാൽ
മുെമ്പത്ത െശാഭയും ജനപുഷ്ടിയും ധനമഹാത്മ്യവും എകെദശം മുടി െപായി–
കമ്പായിൽ നി വടക്കെമവാടമല െദശത്തിൽ നി ം ഉത്ഭവി െതെക്കാ 

ഒഴുകി കമ്പായ ഉൾകടലിൽ െചരുന്നസപമ്മൎട്ടി പുഴയുെട കരയിെല അഹ്മ 
ദാബാദ് എല്ലാ ഗൂ ൎ രപട്ടണങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ത തെന്ന പ ആ പട്ടണം
ബാബൽ നിനിെവ എന്നിവറ്റി സമമായിരു അതിെന്റ ചുറ്റളവും എകെദശം
അ കാതം വഴി ര ഉറ ള്ള െകാട്ടകളും ൧൦൦൦൦ മുസല്മാൻപള്ളികളും അെന 
കെക്ഷ ങ്ങളും മ ം അതിൽ ഉണ്ടായിരു ഇെപ്പാൾ ആ പട്ടണത്തിലും വിെശ 
ഷമായി ഒ ം കാണ്മാനില്ല പെണ്ടത്തയുദ്ധകാലത്തിൽ ഇടി വീണെകാവി 
ലങ്ങളും പള്ളികളും മ ം പട്ടണത്തി വല്ലാത്ത െശാഭയായി തീന്നൎിരി
ചു മുള്ളെദശത്തിൽ ൧൫൦൦ നിവാസികൾ ഉള്ള ഊരുകളും ദുല്ല ൎഭമല്ല– ആ നാടും
ഇെപ്പാൾ ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ തെന്ന സ്വാധീനമായി വന്നിരി –

െകരളപഴമ
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൩൬., താമൂതിരിക്ക െപാന്നാനിയിൽ െവ ണ്ടായ െതാല്വി–

അകൂഞ്ഞ കണ്ണനൂർ തൂക്കിൽ ന രം ഇ ൩൦൦ വീരന്മാെര ഇറക്കി കണ്ണനൂർ
അങ്ങാടിക്കതീെകാടുത്തെപ്പാൾ ീെതാ താൻ െകാലത്തിരിെയ ഭയെപ്പടുത്തി 
യതു മതി എ െവ സാമവാ െചാല്ലി തീ െകടുത്താെറ മാഫ െചാദി ന്ന
മമ്മാലി മറക്കാെര െകാച്ചി ക്കഅയക്കയും െച – അവിെട അവൻ അൾൈമദയു 
മായി വിചാരിച്ച നാൾ � ഇടച്ചൽ എല്ലാം മറെക്കണം എ െതാന്നി െപാ ൎ  
ഗാലും െകാലനാടും തമ്മിൽ നിര വരികയും െച –
ആകയാൽ കണ്ണനൂരിലും െകാച്ചിയിലും ചര െവ െവാളം വാങ്ങി കപ്പലു 
കളിൽ നിറച്ചെപ്പാൾ അകൂഞ്ഞ േപാകുന്നതി െമ്പതാമൂതിരിെയഇനിയും ഒ
ശിക്ഷിെക്കണം എ നിശ്ചയി – അ കപ്പലാളിയായ കുട്ടിയാലി എന്ന
വീരൻ ൭൦൦൦ പടെച്ചകവെരാടും കൂടെപാന്നാനിയിലുള്ള പടകുകെള രക്ഷി
െകാണ്ടിരു – ആ അഴിമുഖ െവള്ളത്തി ആഴം ഇല്ല മാറ്റാെന തടുപ്പാൻ
െത ം വട ം ൨ െകാട്ടയും ഉ – അൾൈമദ സകലപറങ്കികെളയും കൂട്ടിെക്കാ 

(൧൫൦൭– നവ ൨൩.) കപ്പലുകളിൽ കെരറ്റി െപാന്നാനിവെര ഒടി ന രം
ഇട്ടെപ്പാൾ– രാ ിയിൽ പലമാപ്പിള്ളമാരും െസഹൂദായി മരിപ്പാൻ െന ൎ പള്ളി 
യിൽ കൂടി വ തലചിര ം ഉറക്കം ഇള ം പാക്കൎയും െച – പറങ്കികൾ ൬൦൦
ആെള ഉ െകാച്ചിനായന്മാർ ചിലരും കൂടി െപാ – അവെരാട അൾൈമദ (നവ 

൨൪)പുലരുെമ്പാൾ പറ ഇെതെല്ലാ മാപ്പിള്ളമാരുെട മുഖ്യെദശം ഇവിെട
തെന്ന ശിക്ഷകഴിെക്കണം എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിെയാ– എന്നതല്ലാെത വിശ്വാസ 
ശ ക്കെളാടു െപാരുതുമരി ന്നതിെനക്കാൾ പാപെമാചനത്തി ം സ്വഗ്ഗൎ ാ 
പ്തി ം എളുപ്പമുള്ള മെറ്റാരു വഴിയും ഇല്ല എന്ന െരാമപാ ിയും വിളി പറ
അെപ്പാൾ– പറങ്കികൾ ഒക്കയും കണ്ണീർവാ ൎ ബദ്ധെപ്പ ഇറങ്ങി െതാണിക 
ളിൽ കയറിഉണ്ടമാരിയിൽ കൂടി ത വലി കട കരക്കണ – അ ണ്ടായ
യുദ്ധം പറ കൂടാ– െലാരഞ്ച എല്ലാവരിലും പരാ മം അധികം കാട്ടി മുറിെയ 
റ്റി ം ൬ മാപ്പിള്ളമാെര താൻ െവട്ടിെക്കാ – നായന്മാർ മണ്ടിെപാവാൻ തുടങ്ങി 
യെശഷവും അറവികൾ വാങ്ങാെത നി െപാരുതു ഒെരാെരാവിെധന പ െപാ 
യിപറങ്കികൾ െകാട്ടയിൽ കയറി തീ െകാടു ൪൦ െതാ ം പിടി െതാണി 
കളിൽ കെരറ്റിയെപ്പാൾ പുഴയിൽ അെറ്ററക്കംെവച്ചതല്ലാെതഅങ്ങാടിയിൽ െകാ 
ള്ളയിട്ടാൽ െതാ െപാവാൻസംഗതിഉണ്ടാകുംഎ വിചാരി പാണ്ടിശാലകെള 
യും മ ം ഭസ്മമാക്കിയ ഉടെന എല്ലാവരും കട റ കൂടി വെരണം എന്ന കാഹ 
ളംഊതി അറിയി – അനന്തരം അൾൈമദ ൈദവെത്തയും വീരന്മാെരയും വാഴ്ത്തി
അകൂഞ്ഞയുെട മകനും ലുദ്വിഗും മ ം ചിലർ പടയിൽ കാട്ടിയ ൈവഭവം നിമിത്തം
പല വിരുതും നായ്മസ്ഥാനവും ക ി െകാടു ൧൮പറങ്കികൾ പ െപായവെര
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കുഴിച്ചി കപ്പലുകളിൽ കയറികണ്ണനൂരിെലക്കഒടുകയും െച – അവിെട നി
(ദിശ ൬) അകൂഞ്ഞചരക്കിെന്റ ശിഷ്ടവും കയറ്റിലുദ്വിെഗയും കൂട്ടി െകാ െപാ 

ൎ ഗാലിെലക്ക് മടങ്ങി ഒടുകയും െച –

൩൭., െലാരഞ്ചഅൾൈമദ മി കപ്പലുമായി െപാരുതു മരിച്ചതു–

പറങ്കികളുെട കടല്വാ യാൽ ഖാൻഹസ്സൻ എന്ന മി വാഴിക്ക അനവധിെചതം 
വന്നെപ്പാൾ െകാഴിെക്കാടു ഗുജരാത്ത് െവെനത്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽനി ം
മ ിദൂതും സഹായവും വാങ്ങി മുസല്മാനരുെട വങ്കച്ചവടെത്ത രക്ഷിപ്പാൻ നിശ്ച 
യിച്ച കാരം ൨൫ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറ വെല്ലാ– മി ക്കാർ വല്ല സഹാ 
യവും തുടങ്ങിയാൽ മുടെക്കണ്ടതി ം ആദൻെഹാ ൎജ എന്ന തുറമുഖങ്ങെള
അടെക്കണ്ടതി ം മാനുെവൽ രാജാവ് അകൂഞ്ഞ അൾ്ബുെകക്ക്ൎ � ര കപ്പി 
ത്താന്മാെര െചങ്കടലിെലക്ക നിെയാഗിച്ചയച്ചിരു – അവിെട നന്നയുദ്ധവിെശ 
ഷങ്ങൾ പലതും ഉ കായ്യൎസാദ്ധ്യം ഉടെന ഉണ്ടായതും ഇല്ല– മലയാളത്തിൽ 
നി മരവും പടകും എത്തായ്കയാൽ ഖാൻഹസ്സൻ ലിബെനാനിൽനി ം മ ംമ 
രം െവട്ടിച്ചിറക്കി നീലനദിെയാളം തിരപ്പം െകട്ടി െകാ വ പിെന്ന ഒട്ടക  
റ കയറ്റി ഒരു മരവും പച്ച ം ഇല്ലാത്ത സുെവസിെലക്ക കടത്തിെവക്കയും
െച – സുെവസ്സ ആകെട്ട െചങ്കടലിെന്റ വടെക്കയറ്റം തെന്ന– അവിെട തെന്ന
െവെനത്യയിൽനി ള്ളആശാരിെമ മാർ െച ൧൧ വലിയ കപ്പൽ തീത്തൎ  
പ്പഒൾ മീർഹുെസൻ എന്ന പാസൎ ി മാണി ൧൫൦൦ മ ക്കന്മാെര അതിൽ കെര 
റ്റി മ ക്കർ ആർഎന്നാൽ സകല ിസ്തീയരാജ്യങ്ങളിൽനി ം ക െകാ െപാ 
യി െചലാവിൽ കൂട്ടി ആയുധാഭ്യാസംതികവുവന്ന െചകവർ തെന്ന– അവെരാ 
ടുകൂടതാമൂതിരിയുെട ദൂതനായ മയിമാമ മറക്കാരും വന്ന് കപ്പെലറി ഹി രാജ്യ 
െത്തക്ക മടങ്ങിെപാവാൻ നിശ്ചയി – അവൻ എല്ലാ മുസല്മാന്മാരിലും അധികം
പറങ്കികൾ് വിെരാധിയും കാഫീർ നാശത്തിന്നായി നിത്യം െകാ വ ഒതിദു 
വഇര ന്നവനും സകല രാജാക്കന്മാെരയും പറങ്കികെള െകാള്ള ഇളക്കി ന്ന 
വനും ആയി സിദ്ധി വന്നവൻ– ഒരിക്കൽ െകാച്ചിപടകു ചിലതു ദാബൂലിൽ
കണ്ടെപ്പാൾ അവൻ ഊക്കൎാെരസമ്മതിപ്പി െവറുെത ഭസ്മമാ വാൻ സംഗതി
വരുത്തിഇരു – ഇങ്ങിെന ൧൨ കപ്പൽ മി യിൽനി ഗുജരാത്തിെല ദീപിൽ 
വ ആതുരുത്തിയിൽ കട ിടിക്കാരായി വാഴുന്ന രൂമികെള െച ൎ െകാ
ഒക്കത്തക്കെകാങ്കണതീരത്തിന്നായി ഒടിചവുൽ തുറമുഖ െപാ ൎ ഗാൽ കപ്പ 
ലുകെളാടും എ കയും െച –
ആയത് എങ്ങിെന എന്നാൽ െലാരഞ്ചഅൾൈമദ (൧൫൦൮) സിംഹളത്തിൽനി 

മലയാളത്തിലും െകാങ്കണത്തിലും ഒടി ചവുലിൽ വ്യാപാരം െച ന്ന െകാ 
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ച്ചിപടകുകെള രക്ഷി െമ്പാൾ മി ക്കപ്പൽബലം വരുവാറുണ്ട് സൂക്ഷിെക്കണം
എ തിെമ്മായ്യ ഹിപ്പിക്കയാൽ വിസ്മയി അ ം വിചാരി ഇതു ഒരു നാളും
വരാത്ത കായ്യൎം സുവസിൽ ഒരു കപ്പലി ം െപാരുന്ന മരവും ഇല്ലെല്ലാ പെക്ഷ
മക്ക നി ചില ഉരുക്കളായിരി ം എ െചാല്ലി കെരക്കിറങ്ങി ആയുധാ 
ഭ്യാസവിെനാദത്താൽ െനരം െപാക്കിെകാ െമ്പാൾ പായ്മരമുകളിൽ ഉള്ളവർ
ദൂരര നി ൧൨ കപ്പൽ വരുന്ന തുക അറിയി – അൾ്ബുെകക്കൎ തെന്ന
ആകും എ െതാന്നിയെശഷം കപ്പൽ അടു വ ചുവ ം െവളു ം കലന്നൎ
െകാടികളിൽ കറുത്ത അദ്ധൎച െന കാണായ്വരികയും െച – െപാ ൎ ഗീസർ 

മി ബദ്ധെപ്പ കരയിൽനി പാ ത വലി താന്താങ്ങെട കപ്പലുകളിൽ
കയറി യുദ്ധത്തി ഒരുെമ്പട്ടെപ്പാൾ മീർഹുെസൻ ൨ മൂ െവടിെവ കട പു 
ഴയുെട അക ന രം ഇടുകയും െച –
പിെറ്റന്നാൾ ഉണ്ടായ പടയിൽ മയിമാമ പാമരത്തട്ടിൽനി നമ ാരം െച  
െന്നരം ഒർ ഉണ്ടെകാ മരി – അവ പിെന്നെത്തതിൽ കവറും നിത്യവി 
ള ം സ്ഥാപിച്ചിരി ൈവ െന്നര ദ്വീപിൽനി ള്ള രൂമിക്കപ്പലും മി 

ക്കാരു െടതുെണക്കായി വ കൂടി അെപ്പാൾ അൾൈമദയും കൂട ഇവരുെട
െനെര നി ാൻ കഴികയില്ല എ ക രാ ിയിൽ പുറെപ്പ െപായെനരം
കപ്പൽമീൻപിടിക്കാർ പുഴയിൽ തെറച്ച കുറ്റികളിൽ തട കുറയകാലം െചന്ന 
െപ്പാൾ മണലിൽ ഉറ െപായി അവൻ കവൂൽ െചയ്വാെനാെതാണിയിൽ കയറി
മണ്ടിെപാവാെനാ മനസ്സില്ലായ്കയാൽ രൂമികളുെട ഉണ്ടമാരി െകാ കപ്പല്ക്കാെരാ 
ടു കൂട അന്തരി – െശഷം പറങ്കിക്കപ്പൽ ഇറക്കം നിമിത്തം സഹായിപ്പാൻ ാ 
പ്തി ഇല്ലാെതഅഴിമുഖ നി സങ്കട വത്തൎ മാനെത്ത കണ്ടെശഷം െകാച്ചി
ഒടി അഛ്ശെന അറിയിക്കയുംെച – ഇനി െപാ ൎ ഗാെല ഹി ക്കടലിൽനി 

നീ വാൻസമയംആയി എ ള്ള തിസകലതീരങ്ങളിലുംപര മയിമാമ
മീർഹുെസൻ രൂമിമലക്കയാജ് എന്ന൩െപ ൎം കവി സിദ്ധി വരികയും െച –

F. Müller Editor
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