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ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧൦ ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൮. ജൂലായി

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

വയനാട്ടി ം നീലഗിരി ം പടിഞ്ഞാറു എഴുമല മുതൽ െകാച്ചി രാജ്യപയ്യൎന്തമു 
ള്ള താണ ഭൂമി സഹ്യാ ീ സമീപത്ത ഉയരം കുറഞ്ഞ കു െദശമായും കട റ 

പൂഴിയും മ മുള്ള പല കൃഷി നിലങ്ങളായുമിരി മലകളിൽ നി ത്ഭവി 
നാട്ടിൽ കൂടി പടിഞ്ഞാെറാ ഒഴുകി സമു ത്തിൽ െചരുന്ന പുഴകളിൽ മുഖ്യമാ 

യത് െപരാറു എന്ന െപാന്നാനി പുഴ തെന്ന അതിെന്റ ഉറവു സഹ്യ മലയിൽ നി 
ന്നല്ല െകായി രിൽനി അ ം കിഴക്ക െതെക്കാ ള്ള താണഭൂമിയിൽ നി 

തെന്ന ആകു നീലഗിരിയിൽ നി ം െകാച്ചി രാജ്യത്തിെല മലകളിൽ നി 
ം പലപുഴകൾ െതെക്കാ ംവടെക്കാ ം ഒഴുകി അതിൽ െചരുക െകാ അത് 

വദ്ധൎി വദ്ധൎി െപാന്നാനി സമീപത്ത പത്തമാരിയും െചറു കപ്പലുകളും െവ 
ശിപ്പാൻ തക്ക ആഴവും വിസ്താരവുമുള്ള നദിയായി സമു ത്തിൽ കൂടു —
ഈ നദി ഒഴുകുന്ന താണ ഭൂമിയുെട കിഴെക്ക അംശം മിക്കതും ആന.പുലി.കുരങ്ങ
മുതലായ മൃഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാ െദശമാകു അതിൽ പട്ടണങ്ങലും ാമ 
ങ്ങളും ചുരുക്കംതെന്ന െകായി ർ പാലക്കാടു എന്നീ ര സ്ഥലങ്ങളുെട നടു 
വിൽ എകെദശം ൪൦൦ പുരയുള്ള ആനമല െകാട്ടയും അതി പടിഞ്ഞാറു കാ  

െദശ മദ്ധ്യത്തിൽതെന്ന മീങ്കര ാമവും അതി പടിഞ്ഞാറു വണ്ണാനാറു ഒഴു 
കുന്ന താഴ്വരയിൽ ഏകെദശം ൪൦൦൦ വീടുകളുള്ള കുളെങ്കാടു മലയാളെദശ ഭാഷക 
ളുെട അതിരുകളായിരി ആനമല ചുറ്റിലും എകെദശം ൧൦ ദിവസെത്ത വഴി 
ക്ക പാറയും കാടുമാകു – ആനാട്ടിെല നിവാസികൾ്ക്ക ൈവശവർ എ ം പു 
ലിക്കർ എ ം െപർ പറയു അവർ തമിഴർ മലയാളികൾ െതലിങ്കർ എന്ന മൂ 

വകക്കാർ ഇട കലന്നൎ ഒരു ജാതിയായി െചറു ാമങ്ങളിൽ വസി ം അ ം
കൃഷിെച ം മലയാപതി എന്ന രാജാെവ അനുസരി ം കുമ്പിണി സക്കൎാരി 

നികിതിയും പ്പവും െകാടു ം വരു െകാടുങ്കാളിയമ്മ എന്ന െദവി പുലി
ആന മുതലായ ദുഷ്ടജ ക്കെള അകത്തി വ്യാധികെള ശമിപ്പി ം നാടും ാമവും
കാ ം രക്ഷി എ െവ അവർ സംവത്സരം െതാറും ഒരാടിെന ബലി
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കഴി ം നിെവദ്യം ഒഴിപ്പി ം പുഷ്പാഞ്ജലി െച െകാ മിരി കുളെങ്കാട്ടി 
കിഴെക്കാ തമിഴഭാഷയുംപടിഞ്ഞാെറാ മലയാളവാ ംനടപ്പായിരി –

െമൽപറഞ്ഞ െദശത്ത നി പടിഞ്ഞാെറാ െപരാറു പുഴയുെട െതെക്ക അതി 
രിൽ തെന്ന ൈഹദരാലി മലയാളം പിടിച്ചടക്കിയെശഷം പാലക്കാടു എന്ന െകാ 
ട്ടെയ പണിയി ആകു െദശത്തിൽ മുഖ്യ സ്ഥലം അത് തെന്ന താണെദശം
അവിെട അധികം വിസ്താരമുള്ളതാകെകാ പല കൃഷികൾ് ം ഉചിതമായിരി 

ചു മുള്ള കാ െദശത്തിൽ മലാസികൾ എ െപരുള്ള ജാതി വസി  
െതനും െമഴുകും എടു വി ം ഒെരാ കാ കിഴ കെളതി ം അ ംെപാന കൃഷി 
കെള െച ം മുളെവ ക മരംമുറി ക മുതലായ പണികെള എടു ഉപജീവനം
കഴി വരു െകാട്ടയുെട ചുറ്റിലും പട്ടന്മാർ ാമങ്ങളിലും മാപ്പിളമാർ അങ്ങാടിക 
ളിലും പാ ൎ പലകെച്ചാടം െച ം മലയാള ാഹ്മണരും നായന്മാരും െവെവ്വ 
െറ പറ കളിൽ ഇല്ലങ്ങളും ഭവനങ്ങളും െകട്ടി വസി ം ചാലിയർ െതരുക്കളിൽ
ഇരു െനയിത്ത പണികഴി ം െകാണ്ടിരി പാലക്കാടു പട്ടണത്തിലും െദ 
ശത്തിലും വസി ന്നവരുെട സംഖ്യ എകെദശം ൧൨൦൦൦൦– െപരാറു പാലക്കാടു
െദശത്തി പടിഞ്ഞാെറാ പല പാറകലിൽ കൂടി ഒഴുകി സമു ത്തിൽ കൂടുന്ന
െദശത്തതെന്ന മാപ്പിളമാരുെട മുഖ്യവാസമായ െപാന്നാനി പട്ടണം എകെദശം
൪൦ പള്ളികലും ൫൦൦ മാടങ്ങളും മു വർ മുതലായ താണജാതികൾ വസി ന്ന
൧൦൦൦ പുരകളുമായി നി പ അവിെട നടന്ന കെച്ചാടം ഠി സുല്താെന്റ ര 
തയാൽ വളെര താണുെപായി ഇെപ്പാൾ െകാച്ചി– അ െതങ്ങ– െകാഴിെക്കാടു–
തലെശ്ശരി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിെല അ ം ചില പത്തമാരികെള െപാകു മാ 
പ്പിളളമാരുെട ഒന്നാംഒസ്സാദായ മഹതുതങ്ങൾ അവിെട വസിക്കെകാ ം കൃഷി 
യും കെച്ചാടവും മിക്കതും അവരുെട ൈകവശമാക െകാ ം അവർ ഡംഭും പരാ 

മവും എറിയവർതെന്ന സ്വമതം അറിയാെത അവർ മൂഢന്മാരും നികൃഷ്ടന്മാരു 
മായി ഹി ക്കെളയും അന്യന്മാെരയും നിരസി ഹിംസിപ്പാൻ അറിയു താനും
െപാന്നാനി പട്ടണസമീപത്ത പുഴയുെട ഇരുകരയിലും കൃഷിനിലങ്ങളും പറ ക 
ളും നിറഞ്ഞിരി – െപാന്നാനിയിൽ നി െതെക്കാ െകാച്ചി രാജ്യ സമീ 
പത്തതെന്ന ചാവക്കാടു-െച വായി എന്നീ ര സ്ഥലങ്ങൾ കട റത്ത ചു മുള്ള
പറ കെളാടും കൂടെശാഭി കിട ന ാണികൾ വസി ന്ന ചിലനഗരങ്ങ 
ളും അടുത്തനാട്ടിൽ ഉ  െ◌പാന്നാനി പുഴ വക്ക ള്ള തിരുനാവായി െക്ഷ  
െത്തയും സമീപം വസി ന്ന ആഴ്വാ െ◌ഞ്ചരിത രാക്കെളയും മറെക്കാല്ലാ- െപാ 
ന്നാനിയിൽ നി െകാഴിെക്കാെട്ടാളം വി െ◌െശഷ പട്ടണങ്ങളില്ല െചറുപുളിെച്ച 
രി- അരിയെക്കാടു- വ ർ നില ർ മുതലായ അങ്ങാടികൾ മല സമീപ ം
താനൂർ- പറപ്പനങ്ങാടി- െവ ർ എന്ന നഗരങ്ങൾ കട റ ം തെന്ന ആകു —
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െകാടക്കല്ലിെല നായാടികൾ മുതലായവർ കുടിയിരി ന്ന പുതു ാമം ചു മുള്ള െദ 
ശത്തിൽ സത്യെവദ വ്യാപനത്തി ആരംഭവും അ ം ഒരു െവളിച്ചവുമായ സം 
ഗതിയാൽ െമൽപറഞ്ഞവറ്റിൽ െവ വിെശഷമായത് തെന്ന.അതിൻ്െറ െപർ
ധമ്മൎപുരം—

െകരളപഴമ. ൧൮. അൾബുെകക്കൎ െകാച്ചിയിൽ േകാട്ട െകട്ടിച്ചതു

അനന്തരം െപരിമ്പട ”നിങ്ങൾ എെന്ന രക്ഷി തി ിയ െച ം ഇരി ”;
ഞാൻ ” ത പകാരം എ െചെയ്യ ?” എ േചാദിച്ചാെറ, ”പാണ്ടിശാലയു 
െട രക്ഷക്കായി ഒരു േകാട്ട എടുപ്പിപ്പാൻ സ്ഥലം തേരണം” എ ണത്തൎ ിച്ചാെറ,
രാജാവ് പുഴവായിൽ തെന്ന ഒരു കു ം പണി േവ ന്ന മരങ്ങളും െകാടു .
അൾബുെകക്കൎ ഉടെന സകല െപാ ൎ ഗീസെര െകാ പണി എടുപ്പി ,
െത മുതലായ മരങ്ങെള ഇരു പട്ടകെള േച ൎ ചുവരാക്കി നടുവിൽ ക ം
മ ം ഇ നികത്തി േകാട്ടയാക്കി ക്ഷണത്തിൽ തീക്കൎയും െച . (കന്നി
൧൫൦൩ാം) ആ േവല കാണ്മാൻ രാജാവു താൻ ചിലേപ്പാൾ വ ”ഇവർ
അന്യന്മാർ എങ്കിലും മഴയും െവയിലും സഹി അദ്ധ്വാനി കഷ്ടം! എ
കൂലിക്കാെരെക്കാ െചയ്യിക്കാതു ?” എ െചാല്ലി അതിശയി േനാക്കിനി .
പറങ്കികൾ േകാട്ടെയ തീത്തൎ െപ്പാൾ ”മാനുെവൽ േകാട്ട എ േപരും ഇ ”
വലിയ െശ െപരി ടക്കീഴിൽ എഴുെന്നള്ളി ദക്ഷിണം കഴി , േകാട്ട 
യുെട നടുവിൽ ഉള്ള ബെത്തൎ ാല്മായ എന്ന മരപ്പള്ളിയിൽ േവശിച്ചെപ്പാൾ,
ഗാെസ്താൻ എന്ന ഞ്ചി ാന പാതിരി ഇന്നെല്ലാ ന െട ൈദവത്തി
ഹി രാജ്യത്തിൽ വരുവാൻ ഒരു വാതിൽ തുറ അതി നിത്യം തി
അറിവില്ലാത്ത ജാതികെളാടു െയശുെവ അറിയിെക്കണം ഇെ ാളം തുണനിന്ന
െപരിമ്പടപ്പിെന്റ ഗുണവൃദ്ധിക്കായി ം ഇവിെട െവ നിത്യം ാത്ഥൎ ിെക്കണം
എ സംഗി — ആയത് എല്ലാം െപരിമ്പട ക ം െക ം അത്ഥൎ ം െചാദി 
ച്ചറി ം സെന്താഷി ഇത് ഒക്കയും നല്ലതുതെന്ന എ ക ിക്കയുംെച —
അതിെന്റ െശഷം മത്സരിച്ച നായന്മാരുമായി ഓെരാ െചറു യുദ്ധങ്ങൾ
ഉണ്ടായെപ്പാൾ– താമൂതിരി � പറങ്കികൾക്ക ഒരുവട്ടം മാ ം മുളകു ചര
െകാടുക്കാെത വിട്ടയച്ചാൽ പിെന്ന ഇെങ്ങാ വരികയില്ല എ െവ െകാച്ചി
ചു മുള്ള എല്ലാെദശങ്ങളിൽ നി ം മുളകു താൻ വാങ്ങിയും മറ്റവക്കൎ വില്ക്കാെത
ആക്കിയും െപാന്നതും അല്ലാെത െകാച്ചി കച്ചവടക്കാെരയും വശത്താക്കി
അവരും പരങ്കികെളാടു അെയ്യാ നിങ്ങളുെട തീരാത യുദ്ധം നിമിത്തം മുളക ഒ ം
വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എ െചെയ്യ എ വ്യാജമായി ദു ഃഖി പറഞ്ഞാെറ–
െസനാപതി പെശക് എന്ന വീരെന െതാണികെളാടു കൂട പുഴ വഴിയായി
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അയ – ആയവൻ പല ദിക്കിലും ശൂരത കാട്ടി കമ്പളം എന്ന െദശത്തിൽ
ഇറങ്ങിയാെറ നായന്മാർ കൂവി െകാ എവിെട നി ം വ കൂടി െചറു
നിന്നി ം ശ മദ്ധ്യ െട കട നാടു പാഴാക്കി ഓെരാെരാ ചര കെള
ൈകക്കൽ ആക്കി എങ്കിലും ഒരു കപ്പൽ നിെറപ്പാൻ മാ ം ഉണ്ടായിവന്നില്ല—
അതുെകാ അൾബുെകക്കൎ െകാല്ല നഗരത്തിെലക്ക ഓടി ഇറങ്ങിചരക്ക
അെന്വഷിപ്പാൻ സംഗതി വ —
കണ്ണനൂർ െകാച്ചി ഈ ര സ്ഥലങ്ങെളക്കാളും െകാല്ല കച്ചവടം അ
അധികം ശുഭമായി നട – െചാഴമണ്ഡലം സിംഹളം വങ്കാളം മലാക്ക മുതലായ
തീരങ്ങളിൽ നി കപ്പലും പടകും നിത്യം വരുവാറു – അ െഗാവദ്ധൎന
രാജാെവ്വണാടു വാണു െകാണ്ടിരു – പാണ്ടി രാജ്യത്തിെന്റ െതെക്ക അം 
ശം അവെന്റ സ്വാധീനത്തിൽ ആയി അവിെട കായൽ എന്ന പട്ടണത്തിൽ
ത രാെന്റ വാസം ഉ —രാജാവിെന്റ കീഴിൽ വി െയാഗി ന്ന ൩൦൦

ീകളുംെചകം െചയ്തിരി എ ംെകൾ —

F. Müller Editor
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