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ഉദയപൂർ ജയപുരി �ര സംസ്ഥാനങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിലുള്ള അജമീഢെദശം
ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ സ്വാധീനമായിവന്നിരി െദശവിസ്താരവും അതിൽനി ണ്ടാ 
കുന്ന വരവും വിചാരിച്ചിട്ടല്ലചു മുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ് ം മത്സരം വരാതിരിപ്പാ 
നുംസ്വസംസ്ഥാനങ്ങെളാടു െചച്ചൎയും െസനാസഹായവും വരു വാനും വിശി 
ഷ്ടം എന്ന് െവച്ചിട്ടെ ആയവർ അതിെന പിടിച്ചത് െദശം മിക്കവാറും മലഭൂ 
മി തെന്ന ഉഷ്ണകാലത്തിെലല്ലാംവാടിഉണങ്ങി െപാകെകാ അതിൽ കൃഷിദു◌ൎ 
ല്ലഭമായിട്ടെ നട പുഴകളില്ലായ്കയാൽ പലെപ്പാഴും െവള്ളത്തി ം ക്ഷാ 
മമു മൃഗങ്ങെളയും വളെരകാണുന്നില്ല ഒട്ടകങ്ങളുെട വളച്ചൎക്കായിട്ടെ െദശം
ന വീ പണിക്കെവ ന്നമരം പുറനാട്ടിൽനി തെന്ന െകാ വെരണ്ടത് പട്ടാ 
ളങ്ങൾ് ം മ ം കുടിപ്പാൻ മാ ം െവള്ളം കിെട്ടണ്ടതി ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ ബഹു  
യാസെപ്പ വളെര ആഴമുള്ള കിണറുകെളയും കുളങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കിച്ചതല്ലാെത
ഡില്ലിപംദിശഃഒരുത്തൻ പ മലയിൽനി ഒഴുകിവരുന്ന ചില െചറുപുഴകെള 
ഒരു കുഴിനാട്ടിൽനടത്തി ചിറഇ ര മൂ നാഴികവിസ്താരമുള്ള കുളം ഉണ്ടാക്കി 

െവള്ളത്തിെന്റ മു അ ം തീത്തൎ ിരി പട്ടണങ്ങളിൽ പുരാനമായത് അജ 
മീഢംതെന്ന പെണ്ടത്തയുദ്ധങ്ങളാൽ പട്ടണവുംെകാട്ടയും വളെര ക്ഷയി െപാ 
യി ം ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട ൈകവശമായസമയം മുതൽ പിെന്നയും വദ്ധൎി ം വന്നിരി 

നിവാസികളുെടസംഖ്യ എകെദശം ൨൫൦൦൦–ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ പട്ടാളങ്ങളുെട വാ 
സത്തി ൧൫൧൮ ി.അ. ഒരു പുതിയ നഗരം പണിയി അതി നസ്സിരാബാ 
ദ്എന്ന് െപരി പട്ടാളങ്ങളല്ലാെത അതിൽ നിവാസികെളഎെറ കാണുന്നില്ല �പ 
ട്ടണങ്ങളല്ലാെത മ ം ചിലഊരുകൾ ഉണ്ടായിരി ം ചിലപുരാണെക്ഷ ങ്ങളും
�നാെളാളം െദശത്തി അലങ്കാരമായി നി —
അജമീഢെദശത്തിെന്റ അതിർ തുടങ്ങി െമവാട മല െദശത്തിെന്റ വടെക്ക അറ്റ 
െത്താളം ജയപുരി സംസ്ഥാനം മലനാടും മരുഭൂമിയുമായി വ്യാപി കിട  
െദശാകൃതിെമൽ വി വരിച്ച ഉദയപൂർ അജമീഢരാജ്യങ്ങെളാടു ഒ വരു മാ 
രാട്ടികൾ കഴിച്ച യുദ്ധപീഡഅെങ്ങാളവുംഎത്തി പുരാണമാഹാത്മ്യം ക്ഷയിപ്പി 
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െദശം മിക്കവാറും പാഴാക്കി െവ കയും െച ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ ൧൮൧൮ാമതിൽ
വരുത്തിയ പുതിയ വ്യവസ്ഥെയ അംഗീകരിെക്കണ്ടിവന്നതിനാൽ രാജാവി
അഭി ായത്തി തക്കവണ്ണം നടപ്പാൻസമ്മതമില്ലനിവാസികളുെട സംഖ്യഎക 
െദശം ൧൧ ലക്ഷംരാജാവിെന്റ മുതൽ വരവു സംവത്സരത്തിൽ ൮൦ ലക്ഷം രൂപ്പിക–
നിവാസികൾ മിക്കവാറും മഹാഗവ്വൎികളായരജപു രാകു ആയവർ ഇെപ്പാഴ 
െത്ത നിന്ദയുംതാ യും പൂവ്വൎന്മാരുെട മാഹാത്മ്യം െകാ മൂടി െവ െപാരു
പണി െചയ്വാൻ അവക്കൎലജ്ജെതാ കയാൽ രാജ്യം മിക്കതുംവന െദശമാ 
യും ജനങ്ങൾ ദരി ന്മാരായും തീന്നൎിരി പടെവ ക കവച്ചൎ െചയ്ക മുതലായ 
ത് അവക്കൎിഷ്ടമുള്ളവൃത്തിഎങ്കിലും െമൽ അധികാരം ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട ൈകക്കൽ
ഇരിക്കെകാ അ കാരം നടപ്പാൻ സമ്മതം ഇല്ലസാരമുള്ള പട്ടണങ്ങെള രാജ്യ 
ത്തിൽ കാണ്മാനില്ല ഉള്ളതിൽ വിെശഷമായത് ജയപുരിതെന്ന–
അജമീഢം ജയപുരി എന്നീ ര സംസ്ഥാനങ്ങളുെട നടുവിൽ കൃഷ്ണഘർ (കൃഷ്ണ 
ഗൃഹം) എെന്നാരു െചറിയ െദശം ഉ അതിൽ വാഴുന്ന രാജാവി സ്വാത ്യ 
ഛായ അ ം െശഷി എങ്കിലും ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട ആധിക്യത്താലും സ്വന്തവാ യുെട
ലഘുത്വം നിമിത്തവും എകെദശം ൫൦൦൦കുഡുംബജനങ്ങെള െപാെറ്റണ്ടി വന്നതി 
നാലും അവ അടങ്ങി ഇരിപ്പാെന കഴിവു െദശത്തിെന്റ െപർ ധാനപട്ടണ 
ത്തി ം വ നിവാസികളുെട വൃത്തി മിക്കതും കൃഷി തെന്ന–
ഈ പറഞ്ഞ രജപു ന്മാരുെട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭില്ലന്മാെരാടു സംബന്ധമുള്ള
ഒരു കൂട്ടംെ ഛ്ശന്മാർ മലമുകളിലും ഒെരാെരാ ഗുഹകളിലും ഏകെദശം ൧൫൦ സ്ഥ 
ലങ്ങളിൽ ചിതറി പാ ൎ ചു മുള്ള െദശങ്ങളിൽ നി െകാള്ള ഇടുക എന്ന വൃ 
ത്തി കഴി നിവാസികൾ്ക്ക വല്ലാത്ത ബാധയായി വ അവർ ഭാരതഖണ്ഡ 
ത്തിെല പൂവ്വൎവാസികളുെട ഒരു െശഷി തെന്ന എ െതാ ആസുര ിയ 
കെള തടു െമണ ഇല്ലാതാെക്കണ്ടതി ം അവെര എ ം അെന്വഷിച്ചടക്കി
െവെക്കണ്ടതി ം ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ കുറയകാലംമുെമ്പ കഴിവ് വന്നിരി –
െമവാട മല െദശത്തിെന്റ വടെക്ക ശാഖാഗിരികളിൽ ജയപുരി സംസ്ഥാനം–
യമുനാനദി ഈ രണ്ടിെന്റ നടുവിൽ തെന്ന ശിഖരവതി–മെച്ചരി–ഭരതപൂർ എന്ന
െപരുകളായ മൂ െചറുരാജ്യങ്ങൾ മരുഭൂമിയുെട ഭാഷ ധരി കിട
അവറ്റിൽ വട ള്ളശിഖരവതി െദശം തെന്നഅതിെന്റ വിസ്താരം എകെദശം
൧൫ ചതുര െയാജനപുഴകളും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും അവിെട ഇല്ല നിവാസികളു 
െട വൃത്തി കവച്ചൎയാക െകാ അവർ രാജ്യരെക്ഷക്കായി ഒെരാ മലമുകൾ 
പര കളിൽ െകാട്ടകെള െകട്ടി പരാ മികളായി വാഴു – വിെശഷപട്ടണ 
ങ്ങൾ ആനാട്ടിൽ ഇല്ല ചഞ്ചന– സിംഹന മുതലായെകാട്ടകെളയു നിവാസി 
കൾ നിത്യം അവീൻ തി കയാൽെമൗഡ്യം ാന്തിഇത്യാദിദു ൎണങ്ങളിൽ
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മികച്ചവർ– ആ െദശത്തിെന്റ കിഴെക്ക അതിരിെല മെച്ചരിനാടും മിക്കതും മരു 
ഭൂമിതെന്ന നിവാസികളുെട ഭാവവും െമൽ പറഞ്ഞവെരാടു ഒ ം– ധാനസ്ഥലം
ആ ാടെകാട്ടതെന്ന– ഭരതപൂർ അവിെട നി കിഴെക്കാ യമുനാ ഒഴുകുന്ന 
താണനാടൂെട ആഗരാെദശത്തിെന്റ അതിെരാളം വ്യാപിച്ചിരിക്ക െകാ കൃ 
ഷിക്ക വിെശഷസ്ഥലങ്ങളുള്ളനാടാകു –നിവാസികൾ൧൭൦൦, ി.അ. മുതൽ
സി വാഹനാടുകളിൽ നി വ കുടിെയറി ഭരതപൂർ മുതലായ െകാട്ടക 
െള ഉണ്ടാക്കി ചു മുള്ള നാടുകൾ്ക്ക ഭയങ്കരന്മാരായി തീ ൎ ഒടുവിൽഇങ്ക്ലിഷ്കാർ
നിത്യകലഹങ്ങെള തീെക്കൎണ്ടതി ൧൮൨൬ാം ി.അ.ഭരതപൂർ െകാട്ടെയ
വള പിടി നിലത്തി സമമാക്കി തങ്ങെള അനുസരി ന്ന രാജാെവ വാ 
ഴി െചറുരാജ്യത്തിൽസ്വസ്ഥതവരു കയും െച – അ മുതൽ നിവാസി 
കൾ കൃഷി മുതലായസാരമുള്ള വൃത്തികെളകഴി ഉത്സാഹിച്ചതിനാൽ നാട്ടിൽ
ഒെരാെരാഅംശങ്ങൾ െതാട്ടതി സമമായി വന്നിരി – ഭരതപൂർ എന്ന  
ധാനനഗരം അല്ലാെത ഫത്തിപൂർ–ഖാന്വാ–പാസ്സൎ ാ ഇത്യാദിെകാട്ടകളുംനാട്ടിൽ
െവെവ്വെറെശാഭി കിട –

൨., സി മരുഭൂമിയായ താണ രാജസ്ഥാനും– കച്ചി–ഗുജരത്തി എന്നഅദ്ധൎ
ദ്വിപുകളും– െബാമ്പായി മുതലായ തുരുത്തികളും–

െമവാട മല െദശത്തിൽനി പടിഞ്ഞാറ സി നദിെയാളവും കഛ്ശിെദശ 
ത്തിെലചളിനാട്ടിൽനി വടക്ക ബഹ ർ രാജ്യെത്താളവും വ്യാപി കിട  
ന്ന ഭൂമി മിക്കവാറും വന െദശംതെന്ന ആകു –ഈ മഹാവിസ്താരമുള്ള രാ 
ജ്യത്തിൽ ലവണി എെന്നാരു നദിെയഉ –അതിെന്റ ഉറവു അജമീഢെദശത്ത 
നി ം അഴിമുകഖം കഛ്ശിെദശത്തിെന്റ വടെക്ക അതിരിെലചളി സ്ഥല  
നി ം തെന്ന ആകു – ഈപുഴയുെട കിഴെക്ക കരയിൽ മരുവാട എ ം
െജാദപൂർ എ ംെപരുകളുള്ളരജപു രാജ്യം ഉദയപൂർ അജമീഢ െദശങ്ങെളാ 
ളം െചെന്നത്തികിട –പുഴയുെട വടെക്കയും പടിഞ്ഞാെറയും കരകളിൽ െദ 
ശം മിക്കതും പൂഴിസ്ഥലമായി ഉയരംകുറഞ്ഞ മണ കെളാടും കൂടനാലുദിക്കി 
ലും വ്യാപിച്ചിരി – വിക്കനീഢം–അമരെക്കാട്ട–ജയസല്മീഢം–പ ൎർ മുത 
ലായെചറുരാജ്യങ്ങൾസമു ത്തിെല ദ്വീപുകൾ്ക്കസമമായിആവി ശാലപൂഴി െദശ 
ത്തിൽ നി െപാങ്ങിനി –
൧., മരുവാട എ ം െജാദാപൂർ എ ം െപരുള്ള രാജ്യത്തിെന്റ അവസ്ഥ–
അതിെന്റ അതിരുകൾ വടക്ക ശിഖരവതി. വിക്കനീഢ രാജ്യങ്ങളും– പടി 
ഞ്ഞാറു ജയസല്മീഢംഅമരെക്കാട്ട െദശങ്ങളും–െതക്ക കച്ചിചളിനാടും കിഴക്ക
ഉദയപൂർ– അജമീഢം ജയപുരിസംസ്ഥാനങ്ങളും തെന്ന– വിസ്താരം ഏകെദശം
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൭൦൦൦ചതുര െയാജന–നിവാസികളുെട സംഖ്യ എകെദശം ൨ലക്ഷം– െദശാകൃ 
തിെയ കുറി വളെര പറവാനില്ല അതിെന്റ കിഴെക്ക അംശങ്ങളിൽെമവാട മല 

െദശത്തിെന്റ ശാഖകൾ നിറഞ്ഞിരി –പടിഞ്ഞാെറ ദി കളിൽ ഒെരാ 
െരാക കളും പൂഴിസ്ഥലങ്ങളും ധാനം– ലവണിപുഴ ഒഴുകു താണഭൂമിരാ 
ജ്യത്തിൽ വിശിഷ്ട അംശം തെന്ന– അതിെന്റ കര െദശങ്ങളിൽ നാ കാർ
പലകൃഷികെള നടത്തി വരു പലദിക്കിൽ നി ഒെരാ െലാഹങ്ങെളയും
വിളെഞ്ഞടു – നാ മൃഗങ്ങളിൽ ഒട്ടകം–പശു–ആടു മുതലായത് ധാനം–
രാജ്യത്തിൽ നട ന്ന കച്ചവടവും അ മല്ല വിെശഷചര കൾ പലവക തുണി 
യും വാൾ െതാ ഇത്യാദി ആയുധങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഉ ം മ ം– രാജാവിെന്റ
വരവുസംവത്സരത്തിൽ എകെദശം ൩൭ ലക്ഷം രൂപ്പിക–രാജധാനി െജാദപൂർ
പട്ടണം തെന്ന– ൩൪ ഇട ഭുക്കൾ രാജാെവ അനുസരി കപ്പവും െവ ന്ന സമ 
യം പട്ടാളങ്ങളും െകാടു വരു – അവെരല്ലാവരും രജപു ർ തെന്ന നാ നിവാ 
സികൾ പലവണ്ണൎങ്ങളായി പിരി വസി ാഹ്മണർ ചുരുക്കം താനും
രാജ്യത്തിൽ എകെദശം ൫൦൦൦ പട്ടണങ്ങളും ാമങ്ങളും ഉെണ്ട െകൾ്  
ജനപുഷ്ടി എറുന്ന അംശം ലവണി പിഴ ഒഴുകുന്ന കൃഷിനാടുതെന്ന– രാജ്യം ൨൪
ജില്ലകളായിവിഭാഗിച്ചിരിക്ക െകാ വിെശഷപട്ടണങ്ങളും ൨൪ തെന്ന അതിൽ
ചിലതുപറയാം െജാദാപൂർ എന്നരാജധാനി ൬൦൦൦൦ നിവാസികൾ രാജ്യത്തിെല
വിശിഷ്ട െകാട്ടയും അവിെടതെന്ന–പള്ളിപട്ടണം ൫൦൦൦൦ നിവാസികൾ. നാ 
ഗൂർ ൪൦൦൦൦ നിവാസികൾ–സാമ്പര–സുജാത–ജയതരം–രായപൂർ മുതലായ നഗര 
ങ്ങളിൽ ഒെരാന്നിൽ ൫൦൦൦ നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരി ം രാജ്യത്തിെന്റെതെക്ക
അതിരിെല ജ ർ െകാട്ടയിൽ ധാന തുറ ഉ നിവാസികൾ ൧൫൦൦൦ പുരാണ 
രാജധാനിയായ മന്ദവര ഇെപ്പാൾ ഇടി തക ൎ കിട –അതിശയമായ
െശഷി കെള െകാ അതിെന്റ പൂവ്വൎമാഹാത്മ്യം അറിയാം–

െകരളപഴമ
൪൦., അൾബുെകക്കൎ പറങ്കികളുെടതലവനായ്വവന്നത്—

അൾൈമദജയെഘാഷെത്താടും കൂട െകാച്ചിക്ക (൧൫ാ൯ മാച്ചൎ ൮) മടങ്ങിവ 
ന്നെപ്പാൾ അൾബുെകക്കൎ സവ്വൎാധികാരെത്തരാജാജ്ഞയാെല എന്നിൽ എ ി 
െക്കണ്ടെതെല്ലാഎ പിന്നയുംപിന്നയുംെചാദിക്കയാൽ വളെരൈവരംഉണ്ടായി.
അതിെന്റകാരണം മഹാന്മാെര ഇരുവെരയും െഭദിപ്പിെക്കണ്ടതി െവെവ്വെറ
ആളുകൾ മിക്കയാൽ അൾൈമദനിശ്ചയിച്ചെതെന്തന്നാൽ ഈമെറ്റവ കാ◌ൎ 
യ്യവിചാരണസാധി വന്നാൽെപാ ൎ ഗാലി അപമാനെമ വരും അവൻെകാ 
ടുങ്ങലൂരിെല യഹൂദന്മാെരാടുെസ്നഹിച്ചിരി നിത്യം കത്ത്എഴുതി അയക്കയും
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വാ കയും െച ഇതു എ രഹസ്യം പെക്ഷ അവൻ രാജെ ാഹെമാ മത 
െ ാഹെമാഎ വിചാരി എന്നിങ്ങിെന ഒെരാ നിെന െകാ െമ്പാൾ–
െപരിമ്പടപ്പിെന്റ നിെയാഗത്താൽഅഞ്ചിങ്കല്ലനായർവ െബാധിപ്പിച്ചതു െനാ 
മ്പട ത രാൻമാനുെവൽ രാജാവിൽആ യിക്കെകാ നിങ്ങൾ്ക്കല്ല അൾബു 
െകക്കൎിെന്റ കയ്യിൽ അെ മുളകു മുതലായചര കെളഭരെമ ി ം അവർ സാ 
ക്ഷാൽ പിെസാരായി സ്ഥാനത്തിൽ ആകു മാനുെവൽ രാജാവിെന്റ ൈകെയ 
ഴുത്തിലും അ കാരം കാണു – താമസം എന്തി രാജാവിെന്റ ക ന മാണ 
മല്ലാെത െപായി െണ്ടാ– എന്നിങ്ങിെന െകട്ടെനര അൾൈമദ കയ ൎ അൾ 
ബുെകക്കൎഭവനത്തിൽതെന്ന തടവുകാരനായി പാക്കൎ എ ക ി – ഇനിെകാ 
ച്ചിരാജാവിെന്റവല്ലനായന്മാരുമായിന്യായംപറയുന്ന കാരം ക െവങ്കിൽ ശി 
ക്ഷിക്കാതിരിക്കയും ഇല്ലഎ ഖണ്ഡി പറ –
അങ്ങിെന ഇരി ം കാലം മാനുെവൽ രാജാവ് മി ിയുദ്ധവട്ടത്തിെന്റ തി െക 
ട്ടി െഫന്നൎന്ത കുതിെഞ്ഞാഎന്നധളവായിെയ ൧൫ കപ്പലുകെളാടും ൧൬൦൦റ്റിൽ
പരം െചകവെരാടും കൂട െപാ ൎ ഗാലിൽ നി നിെയാഗിച്ചയ – (൧൫൦൯ മാ 
ച്ച ൎ ൧൨൲) താനും അൾബുെക ൎം ഒന്നി പടെയ നടത്തി െകാഴിെക്കാെട
സംഹരി പങ്കച്ചവടെത്ത കുറവു കൂടാെതവദ്ധൎിപ്പി നടെത്തണം എ ംമ ം
ക ിക്കയും െച – അവൻ ഈരാജ്യത്തിൽ എ െമ്പഅൾൈമദ അധികം
െകാപി അൾ്ബുെകക്കൎ അട ന്നില്ലെല്ലാ അവൻെകാച്ചിയിൽപാത്തൎ ാൽനാ 
ശം വരും ആകയാൽ െതെറ്റ അവെന കപ്പലിൽകെരറ്റി കണ്ണനൂരിൽ ഒടിപാ◌ൎ 
െക്കണം എ ക ി ീെതാെവഅറിയിക്കയും െച – അതുെകാ അൾബു 
െകക്കൎ െവവുന്ന മനെസ്സാെട കണ്ണനൂരിൽ ഇറങ്ങിവന്നാെറ ീെതാ അവെന
ഒരു െപാട്ടെനെയാ കള്ളെനെയാ എന്നെപാെല ഭാവി അപമാനി പാപ്പൎി –
(അഗുസ്ത)– ആ മാസത്തിൽ തെന്ന അൾൈമ ദ മെറ്റാരു കപ്പിത്താെന കപ്പെലാ 
െടഅച്ചിമലാക്ക രാജ്യങ്ങളിെലക്കയ കിഴെക്കദ്വീപുകളിലും െപാ ൎ ഗാൽ നാ 
മെത്ത പര കയും െച –
ഇങ്ങിെന അൾൈമദതെന്റടക്കാരനായി നട െമ്പാൾ(൧൫൦൯ അക്ത .൧൬
൹)കുതിെഞ്ഞാകണ്ണനൂരിൽ തെന്നഎത്തിന രം ഇട്ട ഉടെന– ീെതാവ ത
അറി ആെരാടുംഒ ം ക ിക്കാെത ഒരു മഞ്ചിൽ കയറിെകാച്ചിക്ക് ഒടുക 
യും െച – കുതിെഞ്ഞാെകാട്ടയിൽവന്നെപ്പാൾതെന്ന അൾബുെകക്കൎഎന്നബ 

െവവരുത്തി രാജാവിൻ െചാല്ലാൻ സഹനായകൻ എ മാനിക്കയും ഒെന്നാ 
കായ്യൎ വിചാരം തുട കയും െച – പിെന്ന ഇരുവരുംെഘാഷെത്താെട പു 

റെപ്പ െകാച്ചിയിൽഎത്തിയാെറ (അക്ത. ൨൯) അൾൈമദകായ്യൎാദികെളഎ 
ല്ലാം ഭരെമ ി താനുംഉറ്റ ചങ്ങാതികളുമായിെകരളെത്തവി വിലാത്തിയിെലക്ക
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ഒടി െപാകയുംെച – (ദിശ ) അവ നല്ലയാ സാധിച്ചില്ല താനും– െക 
പ്പിൽ എത്തിയെപ്പാൾ കപ്പലിൽ െവള്ളം കയ വാൻ കെരക്കിറങ്ങി പീപ്പയ്കെള
നിെറ െമ്പാൾ തെന്നകാപ്പിരികൾപാ വ വിലക്കി കുന്തം ചാടി ടങ്ങി–
അ മുറിെയറ്റി അവനുംസഖിയായ ീെതാവും മയങ്ങി നിസ്സാരമായകാട്ടാള 
ശണ്ഠയാൽ പ െപാകയും െച – (൧൫൧൦. മാച്ച ൎ ൧ ൹)– ൪ വഷൎംപറങ്കികൾ്ക്ക
ജയ ീത്വമുള്ള മൂപ്പനായി പാത്തൎ അൾൈമദയുെട അവസാനം ഇവ്വണ്ണമെ  
സംഭവിച്ചതു അവൻ കഠിനഹൃദയമുള്ളവൻ എങ്കിലും കാമെലാഭങ്ങെള െവറുക്ക 
യാൽ മിതമായുള്ള കീത്തൎ ിെയെശഷിപ്പിച്ചിരി –

൪൧., കുതിെഞ്ഞാവും അൾബുെക ൎം െകാഴിെക്കാടു ജയിപ്പാൻ പുറപ്പട്ടതു–

മാനുെവൽ രാജാവ് െകാഴിെക്കാടിെനസംഹരിെക്കണം എ ക ിച്ചതു െകാല 
ത്തിരിയുംെപരിമ്പട ം മ ിച്ച കാരം ഉണ്ടായി– ആ ത ാക്കന്മാർ ഇരുവ 
രും െപാ ൎ ഗലും താമൂതിരിയുമായി നിത്യയുദ്ധം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഇെങ്ങ തുറമുഖ 
ങ്ങളിൽ കച്ചവടലാഭംഅധികംഉണ്ടാകുംഎ അസൂയ െഹതുവായി നിശ്ചയിച്ച 
തല്ലാെത പട– നിമിത്തം െകാഴിെക്കാടുക്ഷാമംഉണ്ടാകുെന്താറും കരവഴിയായിധാ 
ന്യങ്ങെള അയ സഹായിക്കയാൽ അനവധി ധനംൈകക്കലാ ം–
അനന്തരം പറങ്കികൾ െകാച്ചിയിൽനി ചില പട്ടന്മാെര അയ താമൂതിരിയു 
െടഒറ്റ് അറി ചങ്ങാതിയായ െകായപക്കിെയ െകാഴിെക്കാ നി വരുത്തി 
യെശഷം നായന്മാർ മിക്കവാറും താമൂതിരിതാനും െച വായരികിലും ചുരത്തിന 
ടിയിലും പെട െപായി എ െകട്ടാെറ– കുതിെഞ്ഞാ൩൦ കപ്പലുകളിൽ ൨൦൦൦
പറങ്കികെളയും ൬൦൦നായന്മാെരയും കെരറ്റി കണ്ണനൂർെകാട്ടയുെട മൂപ്പനായറെബ 
ല്ലെവയുംപുറക്കാട്ടടികെളയുംതുെണപ്പാൻ വിളി ഇങ്ങിെന എണ്ണം എറിയ ബല 
ങ്ങെളാടും കൂട പുറെപ്പട്ട ഒടിെകാഴിെക്കാട്ടിൻ തൂക്കിൽ ന രം ഇടുകയുംെച –
(൧൫൧൦ ജനു.൪ ൹) കുതിെഞ്ഞാ കരക്കിറങ്ങി പട തുടങ്ങിയെപ്പാൾ അൾബുർ 
െകക്കൎ ഇടെത്ത അണിയിൽ െപാരാടി സ്ഥലവിെശഷങ്ങെള അറിഞ്ഞവനാക 
യാൽ അതിെവഗത്തിൽതുറമുഖെക്കാട്ടെയവള െകാണിയി മതിലിെന്മൽക 
യറുകയും െച – ആയത് കുതിെഞ്ഞാ ക അഭിമാനംഭാവി എനിക്കെല്ലായു 
ദ്ധത്തിെലമു സമപ്പൎി തന്നത് നിങ്ങൾ മു ജയിച്ചത് എ െകാ എ
ഉഷ്ണി പറയി ശ ക്കൾ ഒടി െപായതു ക താനും വലിയത് ഒ സാധിപ്പി 
െക്കണംഎ െവ ദ്വിഭാഷിയായഗ െരവരുത്തി താമൂതിരിയുെട െകാവിലകം
എവിെട വഴിെയ കാണി തെരണംഎ െചാല്ലി ചൂടുനിമിത്തംശിെരാരക്ഷയും
ചൂടാെത ൮൦൦ പറങ്കികളുമായിഒന്നരനാഴിക ദൂരെത്താളം നാട്ടക െച വാൻ തു 
ടങ്ങി ഇതു തിങ്ങിയ മരങ്ങളാലും തി കളുെടഉയരം നിമിത്തവും ഭയമുള്ള കാ◌ൎ 
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യ്യം തെന്ന– എ അൾബുെക ൎ പറയിച്ചത് അവൻ കരുതാെത വിര െച 
ന്നെപ്പാൾ അൾ്ബുെകക്കൎപട്ടണെത്തയും െപണ്ടികളും പിള്ളരും നിറഞ്ഞ ാ 
മ്പിെയയും ഭസ്മമാക്കി കള ൬൦൦ െചകവെര കൂട്ടിെക്കാ വയെസ്സറിയബ  
വിെന്റ പിന്നാെല പതുെക്ക െച കയും െച –
ഉെച്ച മുെമ്പ തെന്ന കുതിെഞ്ഞാ െകാവിലകെത്തത്തി അതിൽ കണ്ട ൩ കയ്മ 
ന്മാെരെപാരുതുനീക്കിഅക ക്കഉടെന പറങ്കികൾ മുറിെതാറും പാ കയറി പു 
രാണനിധികെളയും രത്നമയമായബിംബങ്ങെളയും രാജചിഹ്നങ്ങെളയും കവ ൎ
നാനാവിധമാക്കി കളയുെമ്പാൾ– താൻ തളച്ചൎനിമിത്തം വലിയ ശാലയിൽ കിട 
ക്ക വിരി ൫ നാഴികവെരആശ്വസി കിട കയുംെച – നായന്മാരുെട കൂക്കൽ 
അതി മി െകട്ട െനരംഅവൻഎഴുനീ പുറ ആൾ അധികം വരു െണ്ട
ക െചകവെര വിളി നിരയാ വാൻ തുടങ്ങിനായന്മാർ അതി ഇട െകാടാ 
െത നാലു പുറ നി ംചാടിഅ കെള െപാഴി സ്ഥലപരിചമില്ലാത്തപറങ്കി 
കെള ചിതറിനി കെണ്ടടുത്ത ഒടു കയും െച – അതിെന്റ ഒച്ചെക അൾബു 
െകക്കൎ ബദ്ധെപ്പ എത്തിയെപ്പാൾ കുതിെഞ്ഞാ മുതലായ ൮൦ പറങ്കികൾ പ  
െപായ കാരം അറി െകാവിലകം തീക്കിരയായും ക ശ ൈകവശമാ 
യി െപായ ൨െതാ കെള പിടിപ്പാൻ ഉത്സാഹിച്ചി ം ആവതില്ലഎ ക സൂ 
ക്ഷ്മെത്താെട മടങ്ങി െപാവാൻ തുടങ്ങിതി കളൂെട െച െമ്പാൾ മിക്കവാറും മു 
റിെയ അൾബുെകക്കൎ താനും ഒർ ഉണ്ട െകാ ഇടറി െദവമാതാവി ഒ
െന ൎ മയങ്ങാെത നട പിെന്ന കെല്ലറുെകാ െമാഹി വീണുെപായാെറ
ചങ്ങാതികൾ അവെന പലിശെമൽ കിടത്തി െകാ െപായി– കട റെത്തത്തി 
യെപ്പാൾ റെബ കപ്പിത്താൻ വലിയ െവടികെള െയാഗി നായന്മാെര അക 
റ്റി പറങ്കികൾ൧൦൦ കുറയെശഷിച്ചവർ എല്ലാവരും കപ്പെലറി െകാച്ചിക്ക ഒടി െപാ 
കയും െച –
നാലാം നാൾ താമൂതിരി ചുരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽനി മടങ്ങി വന്നെപ്പാൾ നാശ 
ങ്ങൾ എല്ലാം ക െകാ വാളും കമ്മന്മാർ ഇരുവരും മരിച്ച കാരം െക
കണ്ണീർ പാ ൎ മാപ്പിള്ളമാർ െപാരിൽ പരാ മം ഒ ം കാട്ടായ്കയാൽ വളെര
െകാപി െപ പറ കുതിെഞ്ഞാെവെതാ ിച്ച നായന്മാക്കൎസ്ഥാനമാനങ്ങെള
ക ിക്കയും െച –

ൈദവം എെന്ന കാണു –

ഒരു സമയത്ത കളവുെച വരുന്ന ഒരുത്ത അയല്ക്കാരെന്റ വയലിൽ െച കതി 
രുകെള പറിപ്പാൻ ഒരുങ്ങി വല്ലവരും അവെന കാണു െണ്ടാ എ ചു ം െനാ 
ക്കിയാെറ തെന്റ കൂട ഇരി ന്ന ൮ വയ ള്ള മകൻ അഛ്ശ ഒരു ദിക്കിലും കൂട
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െനാ വാൻ തങ്ങെളാടുമറ െപായി എന്ന് െചാന്നാെറ അഛ്ശൻ മി – എതു 
ദിക്കിൽ അകു െനാക്കാഞ്ഞത് എ െചാദിച്ചെപ്പാൾ മകൻ ൈദവം കാണു 

െണ്ടാ എ െമെ െനാക്കീട്ടില്ലെല്ലാഎ പറഞ്ഞെപ്പാൾ അഛ്ശ മന 
സ്സിൽ കുത്തൽ ഉണ്ടായി കതിെരാ ം പറിെച്ചടുക്കാെതെപായി– ൈദവം എെന്ന
കാണു – എ എെപ്പാഴും ഒ ൎ തെന്റ വ്യാജ വൃത്തിഒക്കയും ഉെപക്ഷി –
അ കാരംനമ്മളും െച ന്ന വൃത്തികളിൽ ഒക്കയും ൈദവം നെമ്മകാണു
എ ഒത്തൎ ാൽ െവഗം പാപത്തിൽ ഉൾെപ്പടുവാൻ ഇടയുണ്ടാകയില്ലനിശ്ചയം—

F. Müller Editor
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