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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧൫ ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൧. ദിസ

ഭൂമിശാ ം
ഭാരതഖണ്ഡം - ൮., ദക്ഷിണ ഖണ്ഡവും ലങ്കാദ്വീപും (തുടച്ച ൎ)

൨ ലങ്കാദ്വീപുഭാരതഖണ്ഡത്തിെന്റ െതെക്കതു തുടച്ചൎയെ ആകു രാമനാ 
ഥപുരത്ത നി കിഴക്ക രാെമശ്വരം മുതലായ തുരുത്തികൾ ആ ദ്വീപിെന
ദക്ഷിണഖണ്ഡെത്താടു ഒരു പാലം െപാെല െചത്തൎ ിരി എകെദശം ൮ കാ 
തം വിസ്താരമുള്ള മണ്ണാറു ഈ പറഞ്ഞ െചറുതുരുത്തികളുെടയും ലങ്കാദ്വീപിെന്റയും
നടുവിെല ര ഭൂമികെള െവർതിരി ള്ള ഇടക്കടലാകു കന്യാകുമാരിയിൽ
നിെന്നാ ലങ്കാദ്വീെപാളം ൩൮ കാതം ദൂരം ഉ ഇങ്ങിെന ഈ ദ്വീപു ബങ്കാ 
ളസമു ത്തിെന്റ െതെക്ക െവശനത്തിൽ ഒരു െകാഴിമുട്ടയുെട ആകൃതി പൂ
ഏകെദശം ൭൮ കാതം നീളവും ൩൬ കാതം വീതിയും ൨൦൦ കാതം ചുറ്റളവും
൧൫൬0 ചതുര െയാജന വിസ്താരവുമായി ൧൦ ലക്ഷം നിവാസികെളാടും കൂട
ഹി സമു ത്തിൽ നി െപാങ്ങി നി —
ദ്വീപിെന്റ കട റങ്ങൾ പലവിധമാകു െതക്ക കിഴ ം െതക്ക പടിഞ്ഞാറും
മലകളും പാറകളും കടല്കരെയാളം നീ നി ക െകാ െതെക്ക അംശത്തിൽ
വിെശഷമായതുറമുഖങ്ങൾ ചുരുക്കെമയു വടെക്ക അംശത്തിലുള്ള കട റങ്ങ 
ളുെട അവസ്ഥ െവെറ– െദശം മിക്കതും താണഭൂമിയാകെകാ പലദിക്കിലും
കടൈല്കകൾ നാട്ടകം പു വലിയ കപ്പലുകൾ്ക്ക െവശത്തി ഉചിത
തുറമുഖങ്ങളായിരി – മഹാവല്ലി ഗംഗ മുതലായ നദികൾ സമു ത്തിൽ െച 
രുന്ന അഴിമുഖങ്ങളിലും കപ്പലുകൾ അണ നിെല്ക്കണ്ടതി ചിലസ്ഥലങ്ങൾ
ഉ അവറ്റിൽ ിെക്കാണ മലതുറമുഖം വിെശഷമായത– ദ്വീപിെന്റ വടക്ക
കരസമീപ ള്ള െചറുതുരുത്തി കളിൽ ക ന്തി–മണ്ണാറു–യാഴ്പാണം എന്നീ മൂ

ധാനം–
ദ്വീപിെന്റ െതെക്ക അംശത്തിൽ എകെദശം ൧൮ കാതം നീളവും ൧൫ കാതം
വീതിയുമായ മലനാടു പലശിഖരങ്ങെളാടും ശാഖകെളാടും കൂട നാലുദിക്കിലും
വ്യാപിച്ചിരി അതിെന്റ ചുറ്റിലും ൪–൫ കാതം വീതിയുള്ള കു െദശം
പല ശുഭ താഴ്വരകെളാടും കൂട അതിെന്റ അടിയായി നി ഒെരാപുഴകെള
കട റെത്തക്ക അയ വിടു അതിൻ പുറെമയുള്ള െദശം താണും ഭിന്നമായും



പശ്ചിെമാദയം- 1851 ദിസ 5

പലവിെധന കടെലാളം എത്തി കിട –മല െദശത്തിെല മുഖ്യമായ ശിഖര 
ങ്ങൾ ൫൫൦൦ കാലടി ഉയരമുള്ള നാമനകൂലി കണ്ടിയും അതിെന്റ സമീപത്തിങ്കൽ
൬൫൦൦ കാലടി ഉയ ൎ നി ന്ന സമെനല്ലയും തെന്ന സമെനെല്ലക്ക ീ പാദം
എന്ന െപരും നടപ്പായി വന്നിരി അതിെന്റ കാരണം പ ലങ്കാദ്വീപിൽ
അെനക ദുഭൂ ൎതങ്ങളും രസപ്പൎങ്ങളും നിറ വാണു െകാണ്ടിരുന്നെപ്പാൾ
വി ഈ വെക നീക്കം വരു വാൻ നിശ്ചയി ബുദ്ധനായി അവതരി
ഭയങ്കരമായ ഭൂകമ്പെത്താടും ഇടികെളാടും കൂട ലങ്കയിൽ ഇറങ്ങി ദുഭൂ ൎതങ്ങെള
ജയി രാജ്യ ംശം വരുത്തി െബൗദ്ധമതം ജനങ്ങെളാടു െഘാഷി നടത്തി
രാജാവിെന്റ ാത്ഥൎ നയാെല സമെനല്ല മലകയറി പാറെമൽ ചവിട്ടി സ്വമത 
ക്കാക്കൎ തിരുകാലിെന്റ രൂപം ആ യസ്ഥാനമാക്കി െകാടുക്കയും െച – ഈ
പഴമ അനുസരി അെനകെബൗദ്ധന്മാർ സംവത്സരം െതാറും ആ മല കയറി
കാ െവ ഉത്സവം െകാണ്ടാടി ലങ്കദ്വീപിൽ വിശുദ്ധ ഭൂമിസമെനല്ല മലതെന്ന
എ മാണി െകാണ്ടിരി – ആ മല െദശത്തിൽ നി ഉത്ഭവി
നാലുദിക്കിെല ം ഒഴുകി െച ന്ന നദികളിൽ ിെക്കാണമല സമീപ
സമു ത്തിൽ കൂടുന്ന മഹാെവല്ലഗംഗയും കുള പട്ടണത്തിൻ അരികിൽ െവ
കടെലാടു െചരുന്ന കലാണി ഗംഗയും ക റനഗര സമീപത്തിങ്കൽ ആഴിെയ

ാപി ന്ന കാർ ഗംഗയും ധാനം—
ദ്വീപിെല ഉ ത്തികൾ പലവിധമാകു – മലകളിൽ നി ം പുഴമണ്ണിൽ നി ം
െപാൻെവള്ളി ഇരി മുതലായ െലാഹങ്ങെള വിളെഞ്ഞടു ന്നതുമല്ലാെത
പലദിക്കിൽ നി ം ഒെരാവിധം രത്നങ്ങെളയും ക കിട്ടിവരു ജിലാപു
തുടങ്ങി വടെക്കാ മണ്ണാറുയാഴ്പാണം എന്ന ദ്വീപുകെളാളമുള്ള കടൽ ൈകകളിൽ
നി സവ്വൎദ്വീപുകാക്കൎ െവ ന്ന ഉ ം വിളയിെച്ചടു –രാജാക്കന്മാ ൎ ം
മഹാെലാക ൎ ം മുഖ്യ ആഭരണങ്ങളായി െശാഭി ന്ന മു കളും ലങ്കാദ്വീപി 
െന്റ വടക്ക പടിഞ്ഞാെറ കടലിൽ നി എടു വരു – ഫലവൃക്ഷങ്ങളി ൽ
െതങ്ങ്–കഴുങ്ങ് പിലാവു മ ം ധാനം വിെശഷ ധാന്യം െന തെന്ന പലവിധം
കിഴ കൾ് ം കുറവില്ല ഈ വക അല്ലാെത വിലാത്തിക്കാർ ദ്വീപിൽ വന്ന
സമയം മുതൽ കപ്പി–കറുപ്പ–പുകയില–നാരങ്ങ–ജാതിക്കായി–മുളകു മുതലായ
ഫലങ്ങളും പല സുഗന്ധ വ്യങ്ങളും അത്യന്തം വദ്ധൎി വന്നിരി –
പ നൂൽ–പരുത്തി–വ എന്ന വ സാധനങ്ങെള െകാ കെച്ചാടം വളര
അവിെട നട –കാ മൃഗങ്ങളിൽ ആന–െപാ –കാ പന്നി മുതലായതും
നാട്ടിൽ ആടു പശ്വാദികളും ധാനം പുഴകളിൽ ചീങ്കണ്ണിയും നാട്ടിൽ സപ്പൎജാ 
തികളും െപരുകി വസി ന്നതുമല്ലാെത ഒരു വക അട്ട എ ം പര െത്യകം
വഴി െപാക്കെര അത്യന്തം ഉപ വി –
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ലങ്കാദ്വീപിെല വിശിഷ്ടനഗരങ്ങളും ഊരുകളും മിക്കവാറും ചു മുള്ള കട റങ്ങ 
ളിൽ തെന്ന ആകു –മണ്ണാറു– കുതിര മല എന്ന െചറുതുരുത്തികളിൽ നി
അ ം വടെക്കാ എകെദശം ൧൫ കാതം നീളമുള്ള ക ന്തി എന്ന അദ്ധൎദ്വീപു
ചിലതുറമുഖങ്ങെളാടും കൂട വടെക്കാ തെന്ന നീ കിട നിവാസികളുെട മു 
ഖ്യ വൃത്തി കൃഷിയും മീൻപിടിയും തെന്ന ചിലർ െതങ്ങ ഉണക്കമീൻ മുതലായ
ചര കെള കുള പട്ടണത്തിെല ം മ ം െതാണി വഴിയായി െകാ െപായി
കെച്ചാടം നട – പുട്ടലം എന്ന െകാട്ടയിലും അങ്ങാടിയിലും ഉള്ള ജനങ്ങൾ
മിക്കതും മലയാളികളും തമിഴരും തെന്ന അവർ കാപ്പി മുളകു അടക്കയും മ ം
െതാണികളിൽ കയറ്റി തിരുെനെല്വലി മുതലായ െദശങ്ങളിൽ െകാ െപായി
വി ം അവിെട നി പലചര കെള വാങ്ങി െകാ വ ം കച്ചവടം െച
ഉപജീവനം കഴി —
അവിെട നി അ ം െതക്ക ചളി സ്ഥലങ്ങളുെട നടുവിലുള്ള താണ അദ്ധൎദ്വീ 
പിെന്മൽ ജിലാവു എന്ന െചറിയ നഗരം മലയാളികൾ പാ ൎന്ന െദശത്തിെന്റ
െതെക്ക അതിരായി കിട – നിവാസികൾ മിക്കവാറും ദരി ന്മാരാകു

ാഹ്മണെരാ െകാട്ടയരികിലുള്ള പുരാണെക്ഷ ങ്ങളിൽ വസി ഭിക്ഷ എടു
ഉപജീവനംകഴി െകാണ്ടിരി – കായെമല്ല നദിയുെട െതെക്കകരെമൽ
നാഗം ഭൂെകാട്ട െതങ്ങകഴുങ്ങ മുളകു കാപ്പി കറുപ്പ ഇത്യാദികൾ െപരുകി നെതാ 
ട്ടങ്ങളുെട നടുവിൽ വിളങ്ങി നി നിവാസികൾ മിക്കവാറും െഹാല്ലന്തരുെട
സന്തതികൾ അവരുെട വൃത്തി യ വി യങ്ങൾ തെന്ന–
മല െദശത്തിൽ നി പടിഞ്ഞാെറാ ഒഴുകുന്ന കലാണി ഗംഗയുെട അഴിമുഖ 
ത്തതെന്ന ശുഭെതാട്ടത്തി സമമായ ഭൂമിയിൽ കുള എന്ന ധാനപട്ടണം
ഇങ്ക്ലിഷ െഗാവണ്ണൎർ അദ്ധ്യക്ഷൻ മുതലായ സ്ഥാനികളുെട വാസമായും വി 
ലാത്തിനഗരത്തി സദൃശ്യമായും നി അവിെട വസി ന്ന െഹാല്ലന്തർ
െപാ ൎ ഗീസർ ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ എന്നീ വകക്കാെരയും പട്ടാളങ്ങെളയും മ ം എല്ലാം
കൂട്ടിയാൽ നിവാസികളുെട സംഖ്യ എകെദശം ൬൦൦൦൦ ആയിരി ം വിസ്താരമു 
ള്ളതുറമുഖത്തിൽ സംവത്സരം െതാറും ൬൦൦–൭൦൦ കപ്പലുകളും പത്തമാരികളും
അണ വ ചര കെള ഇറക്കി കയറ്റി ഒടുകയും െച ന്നത െകാ
അവിെട നട ന്ന കച്ചവടം അ ം അല്ല എന്നറിയാം സിംഹളർ പാ ൎന്ന
പട്ടണാംശത്തി ം അങ്ങാടികൾ് ം െപട്ട എന്നെപർ–
കുളമ്പിൽ നി എകെദശം ൧൫ കാതം വഴി െതെക്കാ പുെന്താഗാലെകാട്ട
ദ്വീപിെന്റ െതെക്ക കട റത്ത തെന്ന നി എ യും തുറമുഖം അവിെട
ഉണ്ടാകെകാ ആ െകാെട്ടക്ക വളരകീത്തൎ ിവന്നതു അവിെട പാ ൎന്ന ചില
െഹാല്ലന്തർ അല്ലാെത നിവാസികൾ എല്ലാവരും സിംഹളർ തെന്ന–
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പുെന്താഗാലയിൽ നി ദ്വീപിെന്റ െതെക്ക മുനെയാളവും കിഴെക്ക കട റത്ത
ിെകാണ മലപയ്യൎന്തവുമുള്ള ഭൂമി പലവിധ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ആന മുതലായ

മൃഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാടുകൾ പല െബൗദ്ധെക്ഷ ങ്ങൾ ഊരുകൾ െകാട്ടകൾ
തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവെറ്റ െകാ െശാഭി ന്ന വിശിഷ്ട നഗരങ്ങൾ മധു രയും
െദവനൂരും തങ്കനയും പറ്റി ഗാെലാവും തെന്ന

ആകാശനീന്തം (തുടച്ച ൎ)

ജലവായു എന്ന് ഒർ ആകാശം ഉ - അതു തൂ വാന്തക്ക സകല സാധ 
നങ്ങളിലും ഘനം കുറഞ്ഞതു– സാധരണാകാശത്തിെന്റ ഘനം എെന്തനു
െചാദിച്ചാൽ ഒരു കുപ്പി നിറയ െവള്ളം ൮൨൦ കുപ്പിയിെല ആകാശെത്താട്
ഒ പിെന്ന ആകാശം നിറഞ്ഞ ഒരു കുപ്പി ൧൪ കുപ്പി ജലവായുെവാടു
സമമായി നി ം – ഇങ്ങെനഉള്ള ജലവായു൮൦ വഷൎത്തി മുെമ്പ രസവാദി 
കൾ ക കിട്ടിയതിെന്റെശഷം കുട്ടികൾ കടലാവണക്കിെന്റ ചാറുെകാ
െപാ ളഊതിഉണ്ടാ ന്നതുെപാെലഒരുത്തൻ ജലവായുംെവഊതി െപാ  
ളയിൽ നിെറച്ചാൽ അതിെവഗത്തിൽ ആകാശത്തിൽകയറിെപാകും എ ം
കണ്ടിരി — അതിെന്റ െശഷം പരി ീസ്സായ െമാംെഗാൽഫ്യതുണിെകാണ്ട
൧൦൦മുളം ചുറ്റളവുള്ളപ ണ്ടാക്കി കടലാ െകാ െപാതിഞ്ഞ പുൽതീയുെട
പുകയും നിറച്ചടച്ചെപ്പാൾ പ െകട്ടിയ കയറ് അറുത്ത ഉടെന അത് ആറായിരം
അടി ഉയരെത്താളം കെരറി എങ്കിലും തുണിയുെട പഴുതുകൾ സൂക്ഷ്മമായി അട 
ഞ്ഞിട്ടില്ലായ്കെകാ പുറെമഉള്ള ആകാശം ഉള്ളിൽ കട നിറഞ്ഞെപ്പാൾഅതു

മത്താെല ഘനം കൂടി വീണുെപായി—
ആയത എല്ലാ രാജ്യക്കാരും അറിെയണ്ടതി വത്തൎ മാനക്കടലാ കളിൽ
വിവരമായി വണ്ണൎിെച്ചഴുതിയതിെന്റ ഷം ശാലസൎ എന്നപരീസിെല ശാ ി
പ െകാണ്ട ഒരു െചറിയപന്ത് ഉണ്ടാക്കി അര കഷായത്തിൽ െഗാ െചത്തൎ  
ര പുറെമെത ഉള്ളിൽജലവായുെവനിെറ പരീസിൽനി പറപ്പി (൧൭൮൩

ിസ്താബ്ദം) ആ ൾവിനാഴികയകം൩൦൦൦ അടി ഉയരംഉള്ളെമഘങ്ങളിൽ 
കെരറി മറ ചിലനാഴികകഴിഞ്ഞെശഷം ൪ കാതം ദൂര െച വീണു—
അതിനാൽ ശാ ികൾക്ക അ ം സെന്താഷം വന്നെപ്പാൾ പഴുതുകൾ എല്ലാംഎ 

യുംസൂക്ഷിച്ചടയുന്ന ഒരു െത അെന്വഷിച്ച അ കാരം ഒരുത്തൻഉണ്ടാക്കി
ഒരുെചറിയപന്തിെന്മൽെത ജലവായു െവനിെറെച്ചെടച്ചെപ്പാൾ പ വീട്ടിെന്റ
അക നി യ ൎ മെച്ചാടുെച മുട്ടി ൩ മാസംവീഴാെതപാ ൎ — എന്നാ 
െറപരീക്ഷയ്ക്കായിപന്തിെനപുറ െകാ വന്നെപ്പാൾഅതിെനെകട്ടിയകയറ്
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അറ്റെപ്പാൾപ െമെ ട്ട പറ െപായിമടങ്ങി വീണു കണ്ടതും ഇല്ല—
അതി മുമ്പിൽ ഒരു ജീവിയും പെന്താടു കൂട ആകാശത്തിൽ കെരറി െപായില്ല–
അെപ്പാൾെമാംെഗാൽഫ്യ ാഞ്ചിരാജാവിൻ സെന്താഷത്തിന്നായി ഒരു ദിവ 
സം ഒരാടു െകാഴി പത്ത് ഈ മൂന്നിെനയും ഒരു െകാട്ടയിൽ ആക്കി പെന്താടു
െച ൎ െകട്ടി പരപ്പി അവമൂ ം പരീസപട്ടണത്തിന്നഒരുകാതംദൂെരവീണു
ഹാനിഒ ംകൂടാെത വരികയുംെച —വഴിയിൽ െവ കണ്ടതും ഹിച്ചതും 
മാ ം ഒ ംഅറിവാറായില്ല –അതുെകാ െരാശ്യർ എന്നവിദ്വാൻ ഘനം
ചുരുങ്ങിയ ഒരു പാത്തിെയപെന്താടുെച ൎ െകട്ടി താൻഅതിൽ ഇരു െമെ  

കയറുവാൻതുനി –എങ്കിലും൧൦൦അടി ഉയരത്തിൽ അധികം കയറളിക്കരുത
എ ക ിക്കയാൽകുരെഞ്ഞാരു െനരം പാ ൎ കയറു വലിപ്പിച്ചതിനാൽ ഇറ 
ങ്ങി വരികയും െച –ഇതുവും െപാരാ എ െവ െരാശ്യരും ൈധയ്യൎമുെള്ളാരു

ഭുവും കൂടി പിെന്നയും പാത്തിയിൽ കയറി ഇരു പന്തിെന നിലെത്താടു
െച ൎ െകട്ടാെതെമെ പറപ്പിച്ചെപ്പാൾ–അവർ ഒരു നാഴിെക ള്ളിൽ ശീ 
തംഅധികമുള്ളമാഗ്ഗൎെത്താളം കെരറി കാറ്റിനാൽ കിഴെക്കാ ൩കാതംവഴിദൂരം
ഒടിസുെഖന ഇറങ്ങി വരികയും െച — ഇതുസാധിച്ചതു. ൧൭൮൩ ആമത് നവ
൨൧ തിയ്യതിയിൽതെന്ന—

െകരള പഴമ
൨൭. മാനുെവൽ രാജാവഅൾെമദഎന്ന ഒന്നാം

രാജ്യാധികാരിെയെകരളത്തിെല നിെയാഗിച്ചതു—

പെശകു സുവറസ് മുതലായവർ മടങ്ങിവ െകരള വത്തൎ മാനം അറിയി കാ◌ൎ 
യ്യെബാധം വരുത്തിയെപ്പാൾ– മാനുെവൽ രാജാവ് വിചാരി െകാഴിെക്കാടു മൂല 
സ്ഥാനമായി നട ന്ന പങ്കച്ചവടത്തി മൂ ആ യസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട എ
ക മൂന്നിെന യുംപിടിച്ചടക്കി മുസല്മാൻ കപ്പെലാട്ടം ഹി ക്കടലിൽ മുടെക്കണം
എ നിശ്ചയി –ആ മൂന്ന് എെന്തന്നാൽ െകാഴിെക്കാ നി പടിഞ്ഞാെറാ
െപാകുന്ന ചര കൾ ര തുറമുഖം ഒന്ന അറവിെത മുനയിലുള്ള അദൻ 
പാറ –മെറ്റതുപാസൎ ികടൽവായിലുള്ള െഹാ ൎജ് തുരുത്തി— യുെരാപയിൽ വരു 
ന്നസകല ഹി ചീനചര കളും ആ ര വഴിയായി തെന്ന ചിലതുഅദെനവി 

െചങ്കടലൂെടഅലക്ഷ ്യനഗരെത്താളവും ചിലതുെഹാ    ൎജ് ബസറയിലും കൂടി
െബരുെത്താളവും മുസല്മാനർ െകാ െപാ െവ ആ ര സ്ഥലങ്ങളിൽ വ
കൂടുന്ന െവെനത്യ മുതലായ ഇതല്യ കപ്പല്ക്കാ ൎ തെന്നവി െകാടു ം—െശഷം
കച്ചവടവഴി െകാഴിെക്കാടിെന വി �ഴത്തിൽ വഴിയായി മലാക്കയിൽ െച ക
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മലാക്കയിൽ വരുന്ന ചീനക്കാെരാടു ചര കെള വാങ്ങി െചാഴമണ്ഡല സിംഹള
െകരള മുതലായ െദശങ്ങൾ ം െകാ െപാക— അതുെകാ െകാഴിെക്കാട്ടി
പടിഞ്ഞാറ് അദൻ പട്ടണവും വടക്ക് െഹാ ൎജും കിഴ മലാക്കയും താമസം 
കൂടാെത ൈകക്കൽ ആക്കിയാൽ മുസല്മാനരുെട വങ്കച്ചവടത്തി കലാപം വ  
കൂടും എ രാജസഭയിങ്കൽ തെന്ന െതാന്നി—
തങ്ങളുെട ലാഭങ്ങൾ നഷ്ടം വ െപാകും എ കണ്ടാെറ അറവികൾ മി  
യിൽ വാഴുന്നസുല്ത്താൻ ഖാൻ ഹസ്സെനെച ക താമൂതിരി നിങ്ങൾ പണം
െവ െവാളംഅയെച്ച ം നിങ്ങൾ െതാ ം പടജ്ജനവും അയ ത മക്ക 
ത്തി ള്ളകച്ചവടം രക്ഷി പറങ്കികെള നീെക്കണെമ നീങ്ങൾ അെല്ലാകാബ 
െത്ത കാ ന്നവർ എ യാചിച്ചെപ്പാൾ— സുല്ത്താൻ യുദ്ധത്തിന്നായി ഒരുെമ്പ  
പറങ്കികൾ മക്കയാ മുടക്കംവരു വെല്ലാ നാെമായരുശെലം യാ ക്ക 
മുടക്കം വരുത്താം പറങ്കികൾ വിെരാധം തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ നാംയരുശെലമിലു 
ള്ള ശപള്ളിെയനിലെത്താടുസമമാക്കി ഈനാടുകളിെല സകലന ാണികെള 
യും നിബൎ ന്ധിച്ച ഇ ാമിൽ െച ൎ ം എ ഭയെപ്പടുത്തി പാപ്പാ സന്നിധാന 
ത്തിൽ അറിയി – അതുെകാ പാപ്പാമാനുെവൽ രാജാെവാടു െചാദിച്ചതല്ലാെത
െവെനത്യക്കാർ തങ്ങളുെട വ്യാപാരത്തി ള്ളെചതം വിചാരി മാപ്പിള്ളമാ ൎ
ഗൂഢമായി സഹായം അയ െശഷം െവള്ളക്കാരും െപാ ൎ ഗീസരുെട ീത്വം
നിമിത്തം അസൂയ ഭാവിക്കയുംെച —
അതുെകാ മാനുെവൽ രാജാവ് മുസല്മാനെരാടുെപാർ തുടെരണ്ടതി ൨ കൂട്ടം
കപ്പൽ ഒ െചങ്കടലിെല ം ഒ െകരളെത്ത ം ആെക ൨൨– കപ്പലുകെളഅ 
യ ഇവെരനട വാൻഒ രുകപ്പിത്താനുംെപാരാഎ ക േകരളത്തിെല പറ 
ങ്കികൾ ഒന്നാം രാജ്യാധികാരിയായി ാഞ്ചീസ്അൾൈമദഎന്നവീരെനനി 
െയാഗി (൧൫൦൫ മാച്ചൎ ൨൫ ) ഓെരാെരാതുറമുഖങ്ങെളൈകക്കലാക്കിെകാട്ടക 
െളഎടുപ്പി പറങ്കിനാമത്തിെന്റകീത്തൎ ിയും ിസ്തസത്യവും പരെത്തണം എ
ക ി വിട്ടയക്കയുംെച —
അൾൈമദ (സപ്ത–൧൩) അ ദ്വീപിൽ എത്തിയ ഉടെന രാജക ന കാരം
െകാട്ടെക വാൻ തുടങ്ങി– കണ്ണനൂർ െകാച്ചി െകാല്ലം ഇങ്ങെന അ ദ്വീെപാ 
ടുകൂട ൪ െകാട്ടകെള െകട്ടിയതിെന്റ െശഷം അെ വിെസാെരയി (രാജസ്ഥാ 
ന ള്ളവൻ) എന്നെപർധരിപ്പാൻ അനുവാദംഉണ്ടായിരു — അ ദ്വീപിൽമ 
ണ്ണകിെള െമ്പാൾ ശടയാളമുള്ള ക കൾ ക കിട്ടിയതിനാൽ പ ഇവി 
െടയും ിസ്തവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരു എ പറങ്കികൾ െതാന്നി— പി 
െന്ന അൾൈമദ െകാങ്കണതീര ള്ള മുസല്മാൻ കപ്പലുകെള ഓടി ംപിടി ം
െകാണ്ടിരി െമ്പാൾ അടുെക്കഉള്ള രാജാക്കന്മാർ ഭയെപ്പ വളെരെസ്നഹവും
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ബഹുമാനവുംകാട്ടി െകാണ്ടിരു — അ ദ്വീപിെന്റ എതിെര ഹള്ളിഗംഗയുെട
അഴിമുഖംഉ — ആനദിതെന്ന മുസല്മാനരുെട ദക്ഷിണ രാജ്യത്തി ം ആന 
ഗുന്തിരായരുെട ഭൂമി ം അതിരായിരു – അഴിമുഖ തെന്ന ചിന്താെക്കാല
(ചിന്താെക്കാട–ചിന്താപൂർ)കു ം െകാട്ടയുംഉ – ആയതിെന െഗാവയിൽ വാ 
ഴുന്ന സബായി വളെര ഉറപ്പിച്ചെപ്പാൾ നരസിംഹരായരുെട ഇടവാ ക്കാരനായ
െമൽരാവും കട ിടിക്കാർ മാണിയായതി െമ്മായ്യയും അതിെന പിടിപ്പാൻ ഭാ 
വി മുസല്മാനെരാടു ആവതില്ല എ കണ്ട ഉടെന അൾൈമദെയ അഭയം ാപി 

കാലത്താെല ൪൦൦൦ ാഹൻ കപ്പംതരാം നിങ്ങൾ അെ ഇെങ്ങ അതിരിെന
രക്ഷിെക്കണംഎന്ന അെപക്ഷി അതുെകാ അൾൈമദ െഹാന്നാവരവാഴിയാ 
യെമൽ രാവിന്നായി ചാതിക്കാരം പിടി സമാധാനം വരു കയും െച —

F. Müller Editor

https://thalilakkam.in/




