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മഹാനദിെശാണനമ്മൎദാദികളുെട വാഹനാടുകെളെകാ ദക്ഷിണഖണ്ഡത്തി 
െന്റ വടെക്ക അതിർ അവസാനിച്ചിരി ആ നാടുകളിൽനി ം സി ഗംഗ 

ഹ്മപു ാ നദികളുെട അഴിമുഖങ്ങളിൽനി ം വടക്കഹിമാലയപവ്വൎതെത്താള 
വും പടിഞ്ഞാറു ഹി പാസൎ ിയമലകെളാളവും പര ിെകാണരൂപം ധരി
കിട നദീ വാഹങ്ങെളയും മല െദശങ്ങെളയും ഒന്നാക്കിെച ൎ ഭൂമിശാ 
സ്തികൾ മദ്ധ്യഖണ്ഡം എന്നെപർ ഇടുകയും െച ഈ ഖണ്ഡത്തിെന്റ അവസ്ഥ
അ ം എങ്കിലും ഹിെക്കണ്ടതി മല െദശം താണനാടു എന്നീ ര വക ഭൂ 
മികെള െവെവ്വെറ വിവരിെക്കണ്ടതി ം � മഹാമദ്ധ്യഖണ്ഡെത്ത മൂ അംശങ്ങ 
ളാക്കി വിഭാഗിെക്കണ്ടതാകു അതിൽ െതെക്ക അംശം നമ്മൎദാനദിയുെട വട 
െക്കകര തുടങ്ങിയ യമുനാനദിെയാളം വ്യാപി നി ന്ന മലനാടു- പടിഞ്ഞാെറ
അംശം സി മുതലായനദികൾ ഒഴുകുന്ന െദശങ്ങൾ- കിഴ ള്ളതു ഗംഗാ ഹ്മ 
പു ാനദികളുെട വാഹരാജ്യങ്ങൾ തെന്ന ആകു -

൧., വിന്ധ്യാപവ്വ ൎതവും അതിെന്റ ശാഖകളും

സി ഗംഗാ � ര മഹാനദികൾ ഒഴുകുന്ന താണ ഭൂമികളുെട നടുവിൽ വിന്ധ്യാ 
ദി മല െദശങ്ങൾ നമ്മൎദാ അഴിമുഖത്തനി വടകിഴെക്കാ യമുനെയാളവും
െനെര കിഴ െ◌ക്കാ അമരഖണ്ഡത്തിൽ കൂടി ഗംഗാതീരെത്താളവും എകെദശം
൭൦൦൦ ചതുര െയാജന വിസ്താരത്തിൽ െചെന്നത്തി കിട അവറ്റിൽ നി
ഉൽപാദി വടെക്കാെട്ടാഴുകി ഗംഗെയാടു െചരുന്ന നദികളിൽ വിെശഷമായത്
ചമ്മൎവതി- കാളി സി െശാണ ഇത്യാദിൾ തെന്ന ഈ മഹാമല െദശത്തി 
െന്റ െതെക്കഅതിരാകുന്ന തുടമ ൎെലക്ക മാ ം വിന്ധ്യൻ എന്നെപർ െകാ ം
അതിൽ പല ശാഖാഗിരികൾ പുറെപ്പ പലെപരുകളുംധരി വടെക്കാ നീ
നി � ശാഖകളിൽ പടിഞ്ഞാറുള്ളതു സി മരുഭൂമിയുെട അതിരാകുന്ന െമ 
വാടമല െദശം കിഴെക്ക അതിർ ബെണ്ടലഖണ്ഡം എന്ന മലനാടു തെന്ന ഈ
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രണ്ടിെന്റ നടുവിൽ ചി ർ എ ം ഹരവതി എ ം െപരുള്ളശാഖകൾ വടെക്കാ 
പര ഒെരാ നാടുകെള െവർതിരി നി - �മഹാമല െദശത്തി ൫൦൦൦

കാലടികളിൽ അധികം ഉയരം ഇല്ല ചില ദിക്കിൽ ൩൦൦൦-൨൦൦൦ കാലടിമാ െമ 
യു െവെവ്വെറ മലനാടുകളുെട അവസ്ഥ ചുരുക്കിപറയാം-
കിഴക്കബെണ്ടലഖണ്ഡം െതക്ക വിന്ധ്യപവ്വൎതം പടിഞ്ഞാറു െമവാടനാടു വടക്ക
ഹരവതി മല െദശം ഈ നാലതിക്കൎകത്തകെപ്പട്ട മാളവെദശം ൮൦ കാതം
നീളവും ൨൦൦൦ കാലടി ഉയരവും ൨൩൦൦ ചതുര െയാജനവിസ്താരവുമുള്ള മല  
െദശമായി വ്യാപി കിട എങ്കിലും െകാതമ്പം െന പലവിധ പയറുകളും
പരുത്തി പുകയില ക ം മ ം കൃഷികൾ വളെര ഫലി വരു ഫലവൃക്ഷ 
ങ്ങൾ് ം കുറവില്ല- പുലി കരടി-െചന്നായി- പന്നി- മാൻ മുതലായ കാ മൃഗങ്ങ 
ളുെട ബാധ നാട്ടിൽ അധികം ഉെണ്ടങ്കിലും കുതിര ആടു പശ്വാദികളിലും ക്ഷാ 
മമില്ല- െദശത്തിെല പുഴകെളല്ലാം െതെക്ക അതിരായ വിന്ധ്യമലയിൽനി
ഉ ാദി വടെക്കാെട്ടാഴുകി- യമുനാനദിെയാടു െച ൎ െകാണ്ടിരി വിെശഷ 
മായവ ചമ്മൎവതിയും സി വും നിവൎിന്ധ്യയും െവ വതിയും തെന്ന- മാളവം
ഇെപ്പാൾ ൨൩ അംശങ്ങളായി വിഭാഗി െപായി ഒെരാഅംശെത്ത ഒെരാ രാജാ 
വ് ഭരി ഇങ്ക്ലിഷ്ക്കാക്കൎ കപ്പം െകാടു വരു - നിവാസികളുെട സംഖ്യ എക്െദ 
ശം ൩� ലക്ഷം രാജ്യത്തിെല മുപ്പത് പട്ടണങ്ങളിൽ ഉജ്ജയിനി- ഇ വര- ഭൂപാ 
ല- സാഗര മുതലായവ ധാനം- നിവാസികൾ മൂ വിധം പുരാണകാലം മുതൽ
അവിെട കുടിെയറിപാ ൎ വരുന്ന ഭില്ലർ എന്ന കാട്ടാളർ- പെണ്ട നാടതി മി 

വന്ന മുസല്മാനർ- ഗംഗാതീരത്ത് നി പുറെപ്പ മലനാടുകെള പിടിച്ച ടക്കിവാ 
ണു െകാണ്ടിരി ന്ന രാജപു ർ എന്നിവർ തെന്ന- ഭില്ലന്മാർ മലയിലും കാട്ടിലും
പാ ൎ വില്ലാളികളായി നായാടി കവച്ചൎ മുതലായതിെന െകാ ഉപജീവനം
കഴി ന്ന കൂട്ടർ ആകു ചിലർ നാ കാരുെട അടിമകളായും ഇങ്ക്ലിഷസക്കൎാരി 

പടയാളികളായും െ◌സവി - മുസല്മാനർ മിക്കവാറും മരാട്ടിരാജാക്കന്മാ 
രുെട കാലത്തിൽ പുറനാട്ടിൽ നി വ ആയുധപാണികളായി െസവിച്ചവരു 
െട സന്തതികൾ തെന്ന അവർ ഇെപ്പാൾ ൨൭ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒ ക്ക ചിതറി പാ 

ൎ നികൃഷ്ടന്മാരായി അ ം കച്ചവടവും കൃഷിപണിയും നട ഇ ാം മാ 
ഗ്ഗൎത്തിെന്റ അവസ്ഥെയ അറിയായ്കെകാ അവർ സകലത്തിലും എകെദശം
ഹി ക്കെളാടു ഒത്ത പരിഷകളായി തീന്നൎിരി - രജപു ർ രാജ്യത്തിൽ
എ ം ആധിക്യം ാപി പല കൂറുകളായി പിരി തങ്ങളുെട ഉ ത്തിെയയും
പൂവ്വൎന്മാരുെട ശൂരതെയയും ആ യി രഡംഭികളായി ഒെരാെരാ ദുഷ്കമ്മൎ 
ങ്ങെള നടത്തിെകാണ്ടിരി അധികാരം ഒ ം ഇെല്ലങ്കിലും ത രാൻ മഹാ 
രാജാ എ ള്ള െപരുകെള ധരി ം താണവെര ഉപ വി ം ഒെരാ മത്സരങ്ങെള 
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യും അന്യായങ്ങെളയും നട ന്നതും അവരുെട സ ദായം ചിലർ ആയുധങ്ങെള
തള്ളി കൃഷിപണികച്ചവടം മുതലായ വൃത്തികെള അംഗീകരി ദിവസം കഴി
വരു - ഈ മൂ വകക്കാരല്ലാെത പല മരാട്ടി ാഹ്മണരും മുെമ്പത്ത യുദ്ധകാല 
ത്തിൽ അെങ്ങാ െച പട്ടാളങ്ങളിലും െകാടുതികളിലും ഉെദ്യാഗസ്ഥന്മാരായി
െസവി ം കച്ചവടം െച ം ഈ നാെളാളം പാ ൎ െകാ മിരി -
ഹരവതി മല െദശം മാളവത്തിെന്റ വടെക്ക തുടച്ചൎയെ ആകു നദികളും
മലകളുെട ഉയരവും അനുഭവങ്ങളും നിവാസികളുെട അവസ്ഥയും ര നാടുകളിൽ
എക െ◌ദശം ഒരുെപാെല എങ്കിലും ര നാടുകൾ തമ്മിൽ െഭദമുള്ള കാരവും
കാണു - മാളവം മിക്കതും ഉയന്നൎനാടുതെന്ന ഹരവതിെദശം പലശാഖാ മല
മൂലമായി പിള ൎ ം ഛിന്നി ം ഒെരാ െചറു താഴ്വരകളായി പിരി ം കിട
അത് നിമിത്തം പല അരുവിയാറുകളായി നാടൂെട ഒഴുകുന്ന ചമ്മൎവതി മുതലായ
നദികൾ അതി മി കയറി കൃഷികൾ് ം മ ം പലെപ്പാഴും നഷ്ടം വരു
താഴ്വരകളിൽ കാറ്റടിക്കായ്കെകാ ം കാടുകളിൽനി ഒെരാ ദുവ്വ ൎായുക്കൾ പുറ 
െപ്പ നാട്ടിൽ വ്യാപിക്കെകാ ം മനുഷ്യ ൎ ം മൃഗങ്ങൾ് ം ഉഷ്ണം അസഹ്യമാ 
യി വദ്ധൎിച്ചതുമല്ലാെത ശീതപനി ഛദ ൎ്യാതിസാരം മുതലായ െരാഗങ്ങൾ നിവാ 
സികെള നിത്യം ബാധി മുടി കളയു - െദശം വിഭാഗി ഭരി ന്ന രജപു 

ന്മാർ ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട അധികാരത്തിൽ ഉൾെപ്പ വ ധാന പട്ടണങ്ങൾ മി 
ക്കതും പുഴവക്ക തെന്ന കിട ചമ്മൎവതിയുെട കരയിൽ രാമപുരം- കുട-
ഝല്ലരിപട്ടണം- പള്ളി- പന്നാസ്സ് പുഴവക്ക ചി ർ- മണ്ഡലഘട- തുങ്ക്- മലമുക 
ളിൽ ബുണ്ടി മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ ധാനം- പ �പട്ടണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായെക്ഷ 

ങ്ങളുെട കീത്തൎ ിയും മാഹാത്മ്യവും ഒെരാ പുരാണങ്ങളിൽ പറ െകൾ്  
ഇെപ്പാൾ അവറ്റിെന്റ െശഷി കെള െപാലും കാണ്മാൻ ബഹു യാസം വാ 

നരജാതികൾ കാടായിെപായ ആ സ്ഥലങ്ങളിെല ം തടവുകൂടാെത വാസം െച 
െകാണ്ടിരി -

െവ വതി ഴ ഹരവതിെദശത്തിെന്റ കിഴെക്കഅതിരിൽ കൂടി വടെക്കാ ഒഴുകി-
യമുനാനദിയിൽ െച െചരു ആ പുഴയിൽ നി കിഴക്ക െശാണാനദിെയാ 
ളവും അമരഖണ്ഡം ഗുണ്ടവനം ഈ ര നാടുകളിൽനി വടക്ക യമുനാനദിെയാ 
ളവും പര കിട ന്ന മലനാട്ടി ബെണ്ടലഖണ്ഡം എന്ന െപർ അതിലുള്ള മല 
കൾ മിക്കതും തമ്മിൽ െചരാെത ഛിന്നി െവെവ്വെറ പാറകളായി നില്ക്കെകാ ം
മുകൾ പര കളിൽ ആ മലവാഴികൾ ഒെരാ െകാട്ടകെള തീ ൎ റപ്പിച്ചതെകാ 

ം നാെടാക്കയും ഉറ ള്ള െകാെട്ടക്ക സമം തെന്ന മലകളുെട ഉയരം ൨൦൦൦ കാല 
ടിയിൽ അധികം ഇല്ല നാട്ടിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന പുഴകൾ ചമ്മൎവതിക്ക സമമായ പല
അരുവിയാറുകളായി ഒെരാ പാറകളിൽ നി വീണു പിള ൎകളിൽ കൂടി വി 
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െച നിവാസികളുെട അവസ്ഥയും െദശാകൃതിക്ക ഒ വരു ഇങ്ക്ലിഷ്കർ
രാജ്യം പിടിച്ചട െമ്പ ചമ്മൎവതി െശാണ � ര നദികളുെട നടുവിൽ ൪൦ രാ 
ജാക്കന്മാർ െവെവ്വെറ വാണുെകാണ്ടിരു അവരുെട കലഹങ്ങൾ് ം പരാ മ 
ങ്ങൾ് ം കവച്ചൎകൾ് ം ഒരവസാനം ഇല്ല ഒെരാെരാ മലെമൽ അവർ െകാട്ട 
കെള െകട്ടി പാ ൎ കവരുവാൻ തക്കവണ്ണം െനാക്കി പുറെപ്പ അയൽ വക്ക 

ള്ളവർ െവറുെത പീഡിപ്പി ം നി ഹി ം ധനങ്ങെള അപഹരി ം െകാ
െപാകും ആയത് െകാ ആരാജ്യത്തിൽ െപായി വ്യാപരിപ്പാൻ മുെമ്പ ബഹു വി 
ഷമമായിരു - െദശത്തിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽ കൂടിയ യമുനാ നദികൾ ഒഴുകുക
െകാ ം മലകൾ െതെക്കാ അക നി ക െകാ ം വടെക്ക അംശം താണഭൂ 
മിയുെട ഭാഷ ധരി കൃഷിക്ക ഉചിതനാടായി വിള - ക ി- ബണ്ടാ മുതലായ
വിെശഷനഗരങ്ങൾ അവിെട തെന്ന െശാഭി അവറ്റിെല നിവാസികൾ കൃ 
ഷിെച ന്നതുമല്ലാെത ധാന്യം പരുത്തി കല്ക്കണ്ടി ഇത്യാദി ചര കെള െകാ
അ ാ ം കച്ചവടവും നടത്തി വരു ഇങ്ക്ലിഷപട്ടാളങ്ങളുെടയും െമലധികാരികളു 
െടയും വാസസ്ഥലം ബണ്ടാപട്ടണം തെന്ന- മല െദശത്ത് നാ രാജാക്കളുെട  
ധാനപട്ടണമായ പന്നാപുരത്തിെന്റ െശാഭകഴി മുെമ്പത്ത െക്ഷ ങ്ങളും െകാ 
വിലകങ്ങളും മിക്കതും വീണു കിട െകാട്ടകളിൽ വിശിഷ്ടമായ അജയഘർ-
കാളിഞ്ജർ ഈ ര തെന്ന അവറ്റിെന്റ ഉറ ം മാഹാത്മ്യവും ക്ഷയി പൂവ്വൎാവ 
സ്ഥ പുരാണങ്ങളിലും നിവാസികളുെട ഒമ്മൎയിലും മാ ം വിള ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ
൧൮൦൯. ീ. അ. അജയഘെരയും ൧൮൧൨. ീ. അ. കാളിഞ്ജെരയും വള 

പിടി പെണ്ടത്ത രവാെ ക്ക ഒടുക്കം വരുത്തിയിരി - ഗ്വാലിെയാർ
െകാട്ടയും രാജ്യവും ഇെപ്പാൾ അവക്കൎധീനമായി വന്നിരി -
മാളവം- ചി ർ- ഹരവതി മല െദശങ്ങളിൽ നി പടിഞ്ഞാറു താണ രാജ 
സ്ഥാൻ പയ്യൎന്തവും ഹരവല്ലി മലമുതൽ വടക്കഭരതപൂർ- മെച്ചരി തുടങ്ങിയ മലനാ 
ടു കെളാളവും വ്യാപി കിട ന്ന ഭൂമിക്ക െമവാട എ ം ഉയന്നൎ രാജസ്ഥാൻ
എ ം െപരുകൾ ഉ അതിെന്റ ഉയരം െതെക്ക അംശത്തിൽ ൨൦൦൦ വടെക്ക
പാതിയിൽ ൧൦൦൦ കാലടി അെ ഈ വിശാലമല െദശം ഇെപ്പാൾ മൂ ഖണ്ഡ 
ങ്ങളായി പകു െപായിരി - െതെക്ക അംശം ഉദയവൂർ രാജ്യം വടെക്ക അം 
ശം ജയപുരിസംസ്ഥാനം മദ്ധ്യാംശം അജമീഢെദശം തെന്ന വടെക്ക അതിരിൽ
ശിഖരവതി മെച്ചരി- ഭരതപൂർ മുതലായ ഇടവകൾ ഉ - � രാജ്യങ്ങളിെല നി 
വാസികൾ മിക്കതും രജപു ർ തെന്ന പ അെനക രാജാക്കൾ മഹാ ാ 

മികൾ ആയി രാജ്യം പല അംശങ്ങളാക്കി പകു അതാത ദി കളിൽ വാ 
ണു കവ ൎ നിത്യ യുദ്ധങ്ങളാൽ അെന്യാന്യം താ കെളയും നാശങ്ങെളയും വരു 
ത്തി െകാ നടന്നതിനാൽ രാജ്യം മുഴുവനും മരാട്ടി രാജാക്കന്മാക്കൎ ഇരയായി 
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െപാവാൻ സംഗതി ഉണ്ടായി- ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ ൧൮൧൮ ◌ാമതിൽ മരാട്ടികെള ജയി  
സന്ധിച്ചെപ്പാൾ രാജസ്ഥാനിയും മെക്കടു തീെരണം എ െവ അജമീഢം
പിടിച്ചടക്കി- െശഷം രാജാക്കന്മാെരാടു സത്യവും സമയവും െച സ്ഥിരതയും
ഒരുമയും െവണം എ ക ി പരിപാലനത്തിന്നായി രാജധാനികളിെല മ ീ 
കെളയും പട്ടാളങ്ങെളയും അയ പാപ്പൎി പുതിയ വ്യവസ്ഥ വരുത്തി കപ്പം വാ 
ങ്ങിെകാ മിരി .
െമവാടമല െദശത്തിൽ െതെക്ക അംശമായ ഉദയപൂർ രാജ്യത്തിെന്റ അവസ്ഥ 
ചുരുക്കെമ അറിയു കിഴക്കചി ർ ഹരവതിമലനാടുകൾ െതക്കമാളവെദശം
പടിഞ്ഞാറു ഹരവല്ലി മല വടക്ക അജമീഢവും മ ം അതിെന്റ അതിരുകളായിരി 

രാജ്യത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദികൾ ചുരുക്കമെ അവറ്റിൽ മുഖ്യമായവ
ൈബരസ് എ ം ബണസ് എ ം ഈ ര തെന്ന രാജ്യം മിക്കതും ഉയന്നൎ
ഭൂമി എങ്കിലും കൃഷിക്ക തക്ക സ്ഥലങ്ങൾ്ക്ക കുറവു ഒ ം ഇല്ല രാജാവിെന്റ വാസം
രാജ്യത്തിെന്റ നടുവിെല ഉദയപൂർ പട്ടണത്തിൽ തെന്ന ആകു ൧൬ ഇട ഭുക്ക 
ളും െവെവ്വെറ രാജ്യത്തിൽ പാ ൎ അവെന അനുസരി കപ്പം െകാടു വാഴു 

എകെദശം ൩൦൦൦ നഗരങ്ങളും ഊരുകളും രാജ്യത്തിൽ നിറ കിട
അതിനൽ ജനപുഷ്ടിയിൽ ക്ഷാമമില്ല എന്നറിയാമെല്ലാ രാജധാനിയിൽ നി
വടെക്കാ കയ്യിൽ വാട– കമൾമീഢം– ഗെനാരയും മ ം കിഴക്ക ഖ്യാരദ്–മവ്വ ൎൻ–
മല്ലൎ ഇത്യാദികളും വടക്കിഴക്ക അമരഘർ–ഭില്ലവാട–ബനയിര–തവള മുതലായ
സ്ഥലങ്ങൾ ധാനം—

െകരളപഴമ. ൩൮– അൾൈമദ പക വീളുവാൻ വട്ടം കൂട്ടിയതു–

൧൫൦൮ നവ അൾൈമദ െകാച്ചിക്ക വ െവണാ മ ികെള ക െകാ 
ല്ലത്തിെല പാണ്ടി ശാെലക്കനാശം വന്നതു െവണാട്ടടികൾ്ക്ക സങ്കടംതെന്ന 
ഇനിപടെവണ്ടാ ഞങ്ങൾ ൩൦൦ ബഹാർ മുളകുതെന്നച്ചാൽ നിര വരികയില്ല 
െയാ എന്നവർ െബാധിപ്പിച്ചത് െകട്ടാെറ െപാരാ െപാന്ത രാന ൨െചാെല്ക്കാ 
ണ്ട മാണിക്യം ഉണ്ടെല്ലാ അവ ഞാൻമടങ്ങിെപായാൽ മാനുെവൽ രാജാവി
തിരുമുല്ക്കാ െവക്കെട്ട എ പറഞ്ഞെപ്പാൾ അവർ ക ന ഇല്ലഎ െചാല്ലി
പുറെപ്പ െപായി– ഉടെന മകെന്റ മരണവൃത്താന്തം അറിയി ന്ന ദൂതനും വ
അൾൈമദ അതു െകട്ടാെറ മുറിെയ പൂട്ടി ൩ദിവസംആെരയും കാണാെതദുഃഖി
പാ ൎ പിെന്നചങ്ങാതിയുെട െചാൽ െക തെന്റഅതിെഖദെത്ത മെറ പരി 
ഭവം വീളുവാൻ മിക്കയും െച – പിെന്ന െപരിമ്പട ം വ അവെന ക
പു ൻ െപായതിെന െകാ ദുഃഖിെക്കണ്ടനാംഎല്ലാവരും അവെന്നാത്തവണ്ണം 
മാനം രക്ഷി െകാൾ്െക െവ എന്ന ആശ്വാസവാക്ക പറ നായന്മാരിൽ
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ഉത്തമന്മാർ ൪൦൦ െപെര െതരി കടൽ യുദ്ധത്തിന്നായിഅൾൈമെദക്ക എ ി 
െകാടുക്കയും െച – അവെര കൂടാെത൧൩൦൦ െവള്ളക്കാെരെച ൎ പടകുക 

ളിൽ കെരറ്റി (നവ ൨൫) കണ്ണനൂരിൽ ഒടി ീെതാെവാടു കായ്യൎവിചാരം തു 
ട കയും െച – പിെന്ന ദിശ ൫൹ അതാരൂമി വരു എന്ന െകൾ്വിപരന്ന 
െപ്പാൾ അൾൈമദ പെടക്ക ഒരുങ്ങി പായി വിരി എഴിമലെയാളം ചില കപ്പ 
െലാടു എത്തി ഒരു െവടി െവച്ചെശഷം ഇതു െപാ ൎ ഗാൽ കപ്പലെല്ലാ അൾബു 
െകക്കൎ എന്ന മഹാ കപ്പിത്താനെ എ െക അവെരാടു ഒക്കത്തക്ക കണ്ണ 
നൂരിൽ ഒടികെരക്ക ഇറ കയും െച – െഘാഷം ഒ ം ഇല്ലായ്കയാൽ അൾ്ബു 
െകക്കൎ വിഷാദി നിങ്ങൾ രാജ്യാധികാരിെയഇവ്വണ്ണം തെന്ന ൈകെകാ  
െവാ എ െചാദിച്ചാെറ െവണ്ടതില്ല ഇെപ്പാൾ ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കാവു എന്ന്
അൾൈമദ പറ രാജ്യാധികാരികൾ ഇരുവരും ീെതാവിെന്റ വീട്ടിൽ െച 

അത്താഴം കഴിക്കയും െച – രാജക ന കാരം നിങ്ങൾ്ക്കസവൎാധികാര 
െത്ത എന്നിൽ സമപ്പിപ്പൻ നല്ല ദിവസെമതു എ െചാദിച്ചതി അൾൈമദനീ 
രസെപ്പ ഇന്ന ദിവസം എ പറവാനില്ല � വഷൎം തെന്ന നല്ലതും അല്ല താ 
മൂതിരിയുെട തുെണക്കായി മി ീ രൂമികളും വരുവാറു ഇെപ്പാൾ രാജ്യരെക്ഷ 
ക്കശീലമുള്ള വീരെന െകാ തെന്ന ആവശ്യം എ െകട്ടാെറ– എങ്കിെലാ രാ 
ജക നെകാ എ എ അൾ്ബുെക ൎം ആയ്തഇെപ്പാൾ പ ന്നില്ലഎ
അൾൈമദയും െചാല്ലി വാദി – അതിെന്റ കാരണംപറയാം അൾ്ബുെകക്കൎിൽ
അസൂയ ഭാവി െ ാഹം വിചാരിച്ച പല കപ്പിത്താന്മാരും ഉ അവർവാക്കിനാ 
ലും കത്തിനാലും എഷണി അറിയി അവൻ ാന്തൻ അവെന വിശ്വസിക്കരുത്
വകതിരിയാെത എെന്തങ്കിലും െചയ്വാൻ തുനിയും എ ള്ള ദുഷ്കീത്തൎ ിെയ പര 
ത്തി അൾൈമദെയയും ീെതാെവയും വിെശഷാൽ വശീകരി െകാണ്ടിരു –
അനന്തരം അൾ്ബുെകക്കൎ ഞാൻ എങ്ങിെനഎങ്കിലുംകൂടി െച പടയുെട ഒരു
ഭാഗെത്ത നടത്തെട്ടഎ പറഞ്ഞാെറ െവണ്ടാ നിങ്ങൾ വളെര യത്നം കഴി
കഷ്ടി വെല്ലാ ഇെപ്പാൾ തളച്ചൎ മാറുവാൻ െകാച്ചിയിൽ സ്വസ്ഥനായി പാക്കൎ
എന്ന അൾൈമദ ക ി അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ കപ്പലുകെളയും സ്വന്തെത്താടു െച 

ൎ െകാ മെറ്റാ ം കൂട്ടാക്കാെത ശ ക്കെള അെന്വഷിപ്പാൻ കണ്ണനൂരിൽ നി 
ന്ന് ഒടുകയും െച – (൧൫൦൮ ദിശ . ൧൨ാം ൹)–

൩൯– അൾൈമദ ദീപിൻ തൂക്കിൽ നി മി ിരൂമിബലങ്ങെളനി ഹിച്ചത്–

െഹാന്നാവരിെല തിെമ്മായ ഭട്ടക്കള രാജാവുമായി പട എ െകട്ടി അൾ 
ൈമദ മുമ്പിൽ ഭട്ടക്കളെയ അട വാൻ വിചാരി പിെന്ന ഇരുവരും നിരന്ന കാ 
രംെക െഹാന്നാവരിൽ ഒടി അതിൽ കണ്ട െകാഴിെക്കാ പടവുകെളചു അ  
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ദ്വീപിൽനി നല്ല െവള്ളം കെരറ്റി െഗാവയിൽ വാഴുന്ന സബാെയ മുെമ്പ ശി 
ക്ഷിപ്പാൻ നിശ്ചയി – ദാബൂൽ ഊർ സബായുെടസ്വാധീനത്തിൽ ആകെകാ
െഗാവയുെടെനെര തെന്നഅല്ല ദാബൂെല െകാെള്ള െപാെകണം എ െവ ഒടി
൬൦൦൦ െചകവരുള്ള െകാട്ടയിൽ െപാരുതുകയറി െപ ങ്ങെളയും ശിശുക്കെളയും
രക്ഷിക്കാെത കണ്ടവെര െകാല്ലി പട്ടണെത്ത ഭസ്മമാ കയും െച – ദാബൂലി 

തട്ടിയ കാരം പറങ്കി െദ്വഷ്യം നിെന്റ െമൽ എ ള്ള ശാപവാ അ
മുതൽ പഴെഞ്ചാല്ലായി നട —
൧൫൦൯ാം െഫ ൩൹ അൾൈമദ ദീപിൽ എത്തി മാറ്റാെന്റ കപ്പലും താമൂതിരി
അയച്ച ൮൦ പടകും കരയിൽ എടുപ്പിച്ച വലിയ െതാക്കിൻ നിരകെളയുംക സ
െന്താഷി സ്ഥലവിെശഷം അറിഞ്ഞ ഉടെന തുറമുഖത്തിെലക്ക ഒടി ശ ബല 
െത്താടു എല്ക്കയും െച – പറങ്കി വാൾ മാണം എ െകട്ടാെറ ഹുൈസൻ ഭയ 
െപ്പ കെരക്ക ഒടി ദീപുവാഴിെയയും വിശ്വസിക്കാെത കുതിര റെത്തറിരാപ്പകൽ
പാ ഗുജരാത്തി രാജാെവ െച ക അഭയം െചാദിക്കയും െച – െകാ 
ഴിെക്കാ കാർ വളെരെചതെപ്പട്ടെപ്പാൾ ക കളൂെട ഒരു വഴിെയക മിക്കവാറും
ത വലി െതറ്റി െപായി– മ ക്കർ എകെദശം എല്ലാം പ െപായി പല മി 

ക്കാെരയും ജീവെനാെട പിടി കവച്ചൎയും വളെര ഉണ്ടായി അതിൽ വിെശ 
ഷാൽ ഇതല ാവ ാഞ്ചി ാന്യഗമ്മൎന്യ മുതലായ ഭാഷകളിലും എഴുതിയ 
പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടതിശയി – ശ ക്കൾ ൩൦൦൦വും പറങ്കികൾ ൩൨ ം മരി
എ െകൾ് മുറിെയറ്റവർ ൩൦൦,റിൽ അധികം– അവക്കൎ മുറിെക വാൻ
അൾൈമദ തനി െശഷി ള്ള ഒരു കമീസും െകാടു െകാള്ളയിട്ടത് ഒ ം
െതാടാെത െചകവക്കൎ നല്കി താൻ െക്ഷൗരം െച കുളി പകവീണ്ടതിനാൽ
ആശ്വസിക്കയും െച –
അ മുതൽ മി രാജ്യത്തി ീത്വം െക െപായി൧൫൧൭ രൂമിസു 
ല്താൻ വ അതിെന പിടിച്ചട കയും െച – ദീപുവാഴിയായമല്ക്കയാജ ക്ഷമ
അെപക്ഷി കപ്പവും െകാടു – അ കാരം ചവൂലിൽ വാഴുന്ന നിജാംശഃ
മാനുെവൽ രാജാവി സമ്മാനം അയ – െഹാന്നാവരിെലക്ക വന്നെപ്പാൾ
അൾൈമദതിെമ്മായെയകണ്ടില്ല– അവൻ രായെര െപടി മണ്ടിെപായി എ ം
രായർ െഗാകണ്ണൎത്തിൽ വ തുലാഭാര കമ്മൎം കഴി തെന്റ െമ തുല്യമായി
െപാ ാഹ്മണ ൎ െകാടു എ ം െക പുറെപ്പ ഭട്ടക്കളയിൽ വന്നാെറ
രാജാവ് കട റെത്തക്ക വ ജയം നിമിത്തം വാഴ്ത്തി കാ െവക്കയും െച – പി 
െന്ന കണ്ണനൂർ തൂക്കിൽ എത്തിയെപ്പാൾ അൾൈമദ മാപ്പിള്ളമാരുെട വ താ  
വാൻ എ ന എ വിചാരി സുല്ത്താെന്റ ആളുകെള ചങ്ങല ഇ പാപ്പൎിച്ചവെര
പായ്മരങ്ങളിൽ തൂക്കി വി ംെതാക്കിെന്റ മുഖത്തെകട്ടി െവടി െവ ം അസ്ഥികെള

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1849 ജൂലായി 11

അറക്ക െനെരപാറ്റി ം െകാ തെന്റ ജയെത്തയും മനസ്സിെന്റ െ ഛ്ശതെയ 
യും സിദ്ധമാക്കി സ ഷ്ടിെയാെട െകാച്ചിയിൽ എ കയും െച (മാച്ചൎ. ൮൹)

F. Müller Editor
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