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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧൨. ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൮. ദിസ

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)
ഭാരത ഖണ്ഡം -൯., മദ്ധ്യഖണ്ഡം

൫., െദവ െയാഗം മുതൽ ബങ്കാള െദശപയ്യൎന്തമുള്ള ഗംഗാതീരത്തിെന്റ
അവസ്ഥ– ദ്വിനദത്തിെന്റ കിഴെക്ക അറ്റം തുടങ്ങിയമുനാ നദിെയ ൈകെക്കാണ്ട
ഗംഗകിഴെക്കാ ള്ള അള്ളഹാബാദ്– വാരണാസി–െബഹാരം എന്ന കൃഷിനാടുക 
ളിൽ കൂടി ഒഴുകി രാജമഹാൽ നഗരസമീപ അമരഖണ്ഡത്തിൽ നി വടക്ക
കിഴെക്കാ നീ കിട ന്ന ശാഖാഗിരികെള കടന്നതിെന്റ െശഷം അത്യന്തം
വദ്ധൎിച്ച നദിയായി ബങ്കാളെദശം പു താണനാടൂെട െതെക്കാ വഹി
െകാണ്ടിരി – അള്ളഹാബാദ് നഗരം തുടങ്ങി രാജമഹാൽ പയ്യൎന്തവും
നാെടല്ലാം പശിമ കൂറായ സമഭൂമിയാക െകാ –പരുത്തി–അവീൻ–െന
മുതലായ കൃഷികൾ നിറ ധനധാന്യാദികൾ െപരുകി നാ കച്ചവടവും കപ്പൽ
വ്യാപാരവും ഏറി ജനപുഷ്ടിഅത്യന്തം വദ്ധൎി മുള്ള രാജ്യം ആകു – ഗംഗയുെട
൨കരെമൽ ഉള്ള നഗരങ്ങൾ ഏകെദശം അെന്യാന്യം െച ൎ ഒരു വലിയ
പട്ടണത്തി സമമായി െശാഭി കിട – െക്ഷ ങ്ങളും തീത്ഥൎ സ്നാനം
കഴിപ്പാൻ തക്ക കുളി രകളും ക ടകളും പുഴവക്ക എ ം നിറഞ്ഞിരി –
വിശുദ്ധനദിയിൽ കുളി തപ്പൎണാദികെള കഴിപ്പാൻ ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല
ഒെരാ നാടുകളിൽ നി അെനകജനങ്ങളും–സന്യാസികളും അെങ്ങാ െച
െദവകടാക്ഷം വരുെത്തണ്ടതി പുഴയുെട കരെമൽ ഭവനം െകട്ടി പാ ൎന്ന
മഹാെലാകെരാടു ഭിക്ഷവാങ്ങി ദിവസം കഴി വരു –അെങ്ങാ െച വാൻ
കഴിയാത്തവ ൎം അന്യരാജ്യങ്ങളിെല ഒെരാെക്ഷ കമ്മൎങ്ങൾ് ം െവ 
ള്ളം എടു െകാ െപാകുന്നവരുെട സംഖ്യയും അ ം അല്ല— ആ െദശം
വിലാത്തികാക്കൎ സുഖവാസത്തി നല്ലതാകെകാ അെനക ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ
മ ം ഒെരാ നഗരങ്ങളിൽ ഭവനങ്ങെളയും പാണ്ടിശാലകെളയും െകട്ടി കച്ച 
വടം െച പാ ൎ െകാ മിരി — വിശിഷ്ട നഗരങ്ങളിൽ ചിലതു
പറയാം–അള്ളഹാബാദ്–കാശി ഈ൨പട്ടണങ്ങളുെട നടുവിൽ മീജ ൎ പൂർപുഴയുെട
െതെക്കകരെമൽ തെന്ന മഹാകച്ചവടനഗരമായ്വിക്ക —വിശിഷ്ടചര കൾ
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പരുത്തി–നീലം ഈ ൨തെന്ന–നിവാസികളുെട സംഖ്യ ൧ലക്ഷത്തിെന്റ താ 
െഴ അല്ല–പട്ടണത്തിൽ നിന്ന ം കിഴെക്കാ കാശിനുഗരസമീപ തെന്ന
ചൂണാർ െകാട്ട പലകലഹക്കാ ൎ ം രാജെ ാഹികൾ് ം വാസസ്ഥലമായി
കിട —ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ സകലപട്ടണങ്ങളിൽ കീത്തൎ ിമിെകച്ചത
വാരാണസി (കാശി) തെന്ന– അതുനദിയുെട വടെക്ക കരെമൽ അദ്ധൎച ാ 
കാരം പൂ ഏകെദശം ൩൦൦൦൦ വീടുകെളാടും ൨ലക്ഷം നിവാസികെളാടും
കൂട ാഹ്മണരുെട ധാനപട്ടണമായ്വിള –ആരങ്ങെജബ് പാദിശാമു 
ഹമ്മത് നബിയുെട ശിഷ്യന്മാർ ഹി മാഗ്ഗൎത്തിങ്കൽ ജയം െകാണ്ട കാരം
കാണിെക്കണ്ടതി പട്ടണത്തിെന്റ നടുവിലുള്ള പലമഹാെക്ഷ ങ്ങെള ഇടി 

കള ആ സ്ഥല തെന്നഅതിശമമായ ഒരു പള്ളിെയ എടുപ്പി
എങ്കിലും ഹി ജാതിക്കാരുെട മൂലസ്ഥാനം നശിപ്പിപ്പാൻ അസാദ്ധ്യമായി
െപായി– ആയിരമായിരമാളുകൾ ദിവെസന ഒെരാ െദശങ്ങളിൽ നി തീ◌ൎ 
ത്ഥസ്നാനത്തിന്നായി നഗരത്തിെല ന്നതുമല്ലാെത മെഹാത്സവദിവസങ്ങളിൽ
അതിൽ പാ ൎന്ന പരെദശികളുെട സംഖ്യ൨ലക്ഷെത്താളം വദ്ധൎി വരു —
പുഴവക്ക െക്ഷ ങ്ങളും മജ്ജനശാലകളും–മാളികവീടുകളും മ ം എ ം
നിറ നി — പലരാജാക്കന്മാരും ഭുക്കളും ധനവന്മാരും െമാക്ഷസാദ്ധ്യം
വരു വാൻ പലെദശ നി വ വിശുദ്ധപട്ടണത്തിൽ െക്ഷ ങ്ങെളയും
ഭവനങ്ങെളയും െകട്ടിപ്പാ ൎ െമൗഢ്യംതികഞ്ഞ ാഹ്മണ ൎം മടിയന്മാരായ
അെനക സന്യാസികൾ് ം – ഭിക്ഷകാ ൎ ം അത്യന്തംധമ്മൎം െച മരണ 
ത്തിനായി കാ െകാ മിരി – ൮൦൦൦ വീടുകളിൽ ാഹ്മണർ അെ
പാ ൎ – താണജനങ്ങൾ വസി ന്ന പട്ടണാംശത്തി വിെശഷിെച്ചാരു
െശാഭയില്ല– ധനവാന്മാരുെട അംശത്തിലും– വിലാത്തികാർ പാ ൎന്ന ദിക്കി 
ലും മാ െമ സാരമുള്ള ഭവനങ്ങൾ നി — ാഹ്മണവിദ്യാ ശാലകളും
പട്ടണത്തിൽ ഉ വിെശഷമായി പഠിപ്പി ന്നത െവദശാ പുരാണാദികൾ
തെന്ന– കച്ചവടം മുതലായ വൃത്തികളിലും ഒ ം കുറവില്ല— ചില ഇങ്ക്ലിഷ് െബാധ 
കന്മാരും അവിെട പാ ൎ സിവിെശഷ വ്യാപത്തി പലവിധമായദ്ധ്വാനി
എഴു പള്ളികെളയും ഉണ്ടാക്കി ിസ്തീയ സഭകെളയും സ്ഥാപി വദ്ധൎിപ്പി
െപാരു — പട്ടണ സമീപ ഗംഗാനദിയുെട വിസ്താരം ൩൦൦൦ കാലടി—
വാരണാസിയിൽ നി െകാഴെക്കാ ഘജിപുരി–ദീനപൂർ–ഹജിപൂർ–
വാണിക്കപുരി–െമാംഘീർ (മുദുെഗാഗിരി) കറക്പൂർ മുതലായ പല നഗ 
രങ്ങൾ ഗംഗാനദിവക്ക കിട െന്നങ്കിലും എല്ലാറ്റിെന്റ അവസ്ഥെയ
വിവരമായി പറവാൻപാടില്ല– മുഖ്യമായി വിസ്തരിെക്ക ന്നവരെണ്ട ഉ –
അവറ്റിൽ ൧– പ പാടലിപു വിളങ്ങിയ സ്ഥല വിസ്തീണ്ണൎമായി കിട 
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ന്ന പത്തനാപുരി (പത്മവതി ീനഗരം) തെന്ന– അതു െബഹാരനാട്ടിൽ
ധാനപട്ടണമാകു —അതിെല ൫൨൦൦൦ വീടുകളിൽ ൩ ലക്ഷത്തിൽ പരം

൧൨൦൦൦ ആളുകൾ വസി വരു –നീലം–അവീൻപരുത്തി മുതലായ ചര  
കെള െകാ കച്ചവടം നട ന്ന പല വിലാത്തികാരും പാണ്ടി ശാലകെള
െകട്ടിപുഴകരെമൽ വലിയ ഭവനങ്ങെളയും പണിയി സുെഖന പാ ൎ വരു —
കപ്പെലാട്ടവും അെങ്ങാളം നദിയിൽ കൂടി െപരുകി നട — പട്ടണത്തിൽ
നി അ ം കിഴെക്കാ െശാണ–സരയു നരികൾ ഗംഗയിൽ െച ൎ വരിക
െകാ അതിെന്റ വിസ്താരം വഷൎകാലത്തിൽ ൪ നാഴികെയാളം വദ്ധൎി
െപാരു —൨–രാജമഹാൽ പട്ടണം െബഹാരെദശത്തിെന്റ കിഴെക്കഅതിരിൽ
ഗംഗയുെട െതക്ക പടിഞ്ഞാെറ കരെമൽ തെന്ന കിട – പ അത
രാജധാനിയായിരു – ഇെപ്പാളം വളെരക്ഷയി ഭൂകമ്പം അഗ്നിബാധകളാൽ
ഏകെദശം ഇടി വീണിരി –പെണ്ടത്തെശാഭയും–ഉറ ംഅ ം ചില
െശഷി കെള െകാ കാണ്മാനു –ആ പട്ടണെത്താളം അമരഖണ്ഡ െദശ 
ത്തിൽനി ഒെരാശാഖാഗിരികൾ നീ നി — കിഴെക്കാ ള്ള ഭൂമിെയല്ലാം
താണനാടുതെന്ന—

൬., ി ഹുതെദശം

അതിെന്റ അതിരുകൾ കിഴക്ക െകൗശികനദി– െതക്കഗംഗ– പടിഞ്ഞാറു ഗണ്ഡ 
കിപുഴ വടക്ക െനപാളരാജ്യം ഈ പറഞ്ഞ അതിർ നദികളല്ലാെത പല െചറു 
പുഴകൾ നാടൂെട ഒഴുകുക െകാ െദശം എല്ലാം പശിമ കൂറുതെന്ന– എങ്കിലും
െവആധിക്യം നിമിത്തവും വടെക്ക അംശം ഹിമാലയപവ്വൎതസമീപംഉള്ളവങ്കാ 
ടു ആക നിമിത്തവും മനുഷ്യവാസത്തി ആകാ– പനിമുതലായ ദീനങ്ങൾ നി 
ത്യം അതിൽ വ്യാപി െപാരു – അതിനാൽ പട്ടണങ്ങൾദുല്ലൎഭമായിട്ടെ
കാണു — എന്നി ം കച്ചവടലാഭം കാംക്ഷി ം പലവിലാത്തികാർ ഋതുക്കളുെട
അസഹ്യത വിചാരിയാെത ഒെരാ ദിക്കിൽ ക സ്– അമരി മുതലായവറ്റിെന്റ
െതാട്ടങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി പാ ൎ നീലം–അവീൻ എന്ന ചര കെള െകാ കച്ച 
വടം െച ധനം വദ്ധൎിപ്പി െകാണ്ടിരി – അധികം അെസൗഖ്യമുള്ള സമ 
യം മഴകാലം തെന്ന—അതിൽെദശത്തിെന്റ പല അംശങ്ങൾ കടലിെന്റ ഭാഷ
ധരി കിട – െപാടുങ്കാ ം ആലിപഴവും ദുല്ലൎഭമായിട്ടല്ല കാണുന്നതു– ഹി 
മാലയപവ്വൎതം എ യും സമീപം എങ്കിലും ഒരാകാത്ത മഞ്ഞ ആയതിെന കാ 
െ നിത്യം മറ കളയു – തവള– പലവിധമായ പാ കൾ– ഇറുമ്പ– ഈച്ച–
കമ്പിളിപുഴു ഇത്യാദി മല ാണികളുെട ഉപ വം അസഹ്യംഎ െകൾ് – മു 
ഖ്യപട്ടണങ്ങൾ ആകെട്ട സംഗാനദിയുെട പടെക്ക കരെമൽ കിട ന്ന ഹജിപൂർ
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അതിൽ നിന്ന ഏകെദശം ൨൦കാതം വടെക്കാ ള്ള ഇങ്ക്ലിഷ് പട്ടാളവാസം ആയ
മല്യിപുരി ഈ൨ തെന്ന– ിഹുതെദശത്ത നിന്ന ം പടിഞ്ഞാെറാ രപ്തിപുഴയു 
െട കരെമൽ െഗാരക്ഷപൂർ െകാശലരജ്യത്ത െശാഭി കിട –

െകരളപഴമ
൪൬., െഗാവാനഗരെത്ത പിെന്നയും പിടിച്ചതു

അനന്തരം അൾ്ബുെകക്കൎ ബലങ്ങെളാടു കൂട പുറെപ്പ െഹാന്നാവരിൽഎത്തി 
യാെറ തിെമായ്യ അ തെന്ന െഗേസ്സൎ ാപ്പ രാജ്ഞിയുെട പു ിെയെവൾ് ന്നത
ക െഗാവയുെട െനെര വരുെമാ എ െചാദി – കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടെന
വരാം എ ഭു പറ ൩ കപ്പലും മാധവരാവ് എന്ന വീരെനയും കൂട അയ
താൻ പിൻ െചല്വാൻ ൈകഎ – അദിൽഖാൻ െഗാവയിൽ തെന്നെയാ എ
െചാദിച്ചതി അല്ല കൃഷ്ണരായർ തരെക്കാെല െകാെള്ള പട കൂടിയത് തടുപ്പാനാ 
യി അദിൽഖാൻപുറെപ്പട്ടിരി എ െകട്ടാെറ അൾ്ബുെകക്കൎ സെന്താഷി
അവൻ മടങ്ങിവരും മുെമ്പെഗാവെയ പിടിെക്കണം എ ക താമസംകൂടാെത
അതിെന്റ െനെര ഒടി(൧൫൧൦–൧൫ നവ ) ൬ മണിെനരം യുദ്ധം െച കയറി
ജയി പുതിയ െകാട്ടെയ അട കയും െച – ഇതു പുണ്യവതി കഥരീനയുെട
ദിവസം പറങ്കികൾ്ക്ക അ മുതൽ എ യും ീത്വമുള്ളനാൾയുദ്ധം സമപ്പിച്ചൎ 
തിെന്റ െശഷമെ തിെമായ്യ എത്തിയതു അൾ്ബുെകക്കൎി സെന്താഷമായി
െതാന്നി ിസ്ത്യാനരുെട വീയ്യൎത്താെല ജയം വെന്നെത ഉ എ െതളി
വരികയും െച – പട്ടണം പിടിച്ചെശഷം കൃഷ്ണരായരുെട മ ികൾ വ ാ 
ഹ്മണെര രക്ഷി െവെക്കണ്ടതി വളെര പറഞ്ഞെപ്പാൾ അൾ്ബുെകക്കൎ
രായെര മാനി ാഹ്മണർ മുതലായ ചതുവ്വൎണ്ണൎക്കാെര െഭദം കൂടാെത
പരിപാലി മാപ്പിള്ളമാെര മാ ം പട്ടണത്തിൽനി നീ വാൻ നിശ്ചയി –
അവരുംെവഗത്തിൽ ഒടി െപായാെറ അൾ്ബുെകക്കൎ പടയാളികെള വഴിെയ 
അയ മാപ്പിള്ളമാരുെടകന്യകമാെരപിടി െകാ വെരണ്ടതി നിെയാഗി –
അവർ ൧൫൦െതാളം െപണ്കുട്ടികെള െച ൎ െകാ വന്നെപ്പാൾ അൾ്ബു 
െകക്കൎ അവെരതെന്റപു ിമാെര വിളി സ്നാനം എ ി വീരന്മാെരെകാ
െവൾ്പി അവ ൎ ജന്മങ്ങെള വിഭാഗി െകാടു –നികിതി െകാടുെക്കണ്ട 
തു ഹി ക്കൾ മാ ം– ആജന്മികളായ പറങ്കികൾ പടെച്ചകത്തി ഒരുങ്ങി
ഇരിെക്കണം– െശഷം മാപ്പിള്ളമാരുെടധനംഎല്ലാം ജപ്തി െചയ്കയാൽ െകാട്ട
ഉറപ്പിപ്പാനും പള്ളികെളെകട്ടിപട്ടണെത്ത അലങ്കരി വദ്ധൎിപ്പിപ്പാനുംെകാ
െവ െവാളം കിട്ടി– മതിലിന്നായി കുഴി െമ്പാൾെചമ്പാലുള്ള ഒരു ശ്
കാണായ്വ എ െകൾ് – ആയതു ഈ െദശ പ ി മാഗ്ഗൎം പര 
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ന്നിരു എ ള്ളതി ദൃഷ്ടാന്തമാകയാൽ പറങ്കികൾ്ക്ക വളെരസെന്താഷം
ഉണ്ടായി– അവർ അതിെന പുതിയപള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതിെന്റെശഷം െപാ 

ൎ ഗാൽ രാജാവി ം അവൻ െലെയാപാപ്പാവി ം കാ യായി അയക്കയും
െച –
അ മുതൽ പറങ്കികൾ്ക്ക മലയാളത്തിലല്ല െഗാവയിൽ തെന്ന

ധാനസ്ഥാനമായ– അതു െകരളത്തിനു വടെക്ക െദശം ആകയാൽ അതിെന്റ
വിവരം ചുരുക്കി പറഞ്ഞെത ഉ – െമലാൽ വത്തൎ മാനത്തിൽ നി ം െക 
രളെത്ത െതാ ള്ളഅംശങ്ങെള മാ ം എടു പറയും– ഇങ്ങിെന പറങ്കികൾ
െകരളത്തിൽ വ വ്യാപരിച്ചി ൧൨ആം ആണ്ടിൽ അവ ൎ സ്ഥിരമുള്ള വാസം
കിട്ടിയതു അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ ബുദ്ധിവിെശഷത്താൽ സംഭവിച്ചിരി –
അൾൈമദ മുതലായവർ മുളകുതുടങ്ങിയ കെച്ചാടങ്ങളിെല ലാഭങ്ങെളകരുതി
െകാണ്ടിരിെക്ക അൾ്ബുെകക്കൎ ക നിശ്ചയിച്ചതു ഇവിെട പറങ്കികൾ കുടി 
െയറി പാെക്കൎണം കപ്പൽ ബലം െകാ സമു ം വാഴുന്നതു െപാരായുദ്ധങ്ങൾ
ഉണ്ടായാൽ മതിയാകുന്ന പട്ടാളം ഇക്കരയിൽ തെന്ന െചപ്പൎാൻ സംഗതി
വെരണം അതിന്നായി പടജ്ജനങ്ങൾ നാ കാരത്തികെള വിവാഹം െച
പു സമ്പ ണ്ടാക്കി ിസ്ത്യാന സമൂഹെത്ത വദ്ധൎിപ്പി െപാെരണ്ടതാകു –
എന്നിങ്ങെന ആെലാചിച്ചതു പലരും വിെരാധിച്ചി ംഅവൻ ബുദ്ധിെയാടും
സ്ഥിരതെയാടും നട കയാൽ ഈ ഖണ്ഡത്തിലുള്ള െപാ ൎ ഗൽ അധികാര 
ത്തി കാരണഭൂതൻ ആയി ചമ –
അങ്ങിെന എല്ലാം ഉത്സാഹി െപാരുെമ്പാൾ െകാച്ചി രാജാവ് മുതൽ െകര 
ളത്തിൽ ചങ്ങാതികളായി പാ ൎന്നവരിൽ െഗാവനിമിത്തം വളെര അസൂയ
െതാന്നി– െകാച്ചി തെന്ന മൂലസ്ഥാനം ആെകണം കപ്പൽ എല്ലാം അവിെട
എെത്തണം എ െപരിമ്പടപ്പിെന്റ ചിന്തയെല്ലാ ആയതു– െതാപ്പിക്കാർ
പലരും ഈ പരിചയിച്ചത് എല്ലാം മാറി െപാെകണ്ടതെല്ലാ എ െവച്ച
വിഷാദി മത്സരക്കാർ പലരും തങ്ങളുെട െദാഷങ്ങെള കുെറെക്കണ്ടതി
അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ മാഹാത്മ്യം മറ െവ ഇവൻ രാജ്യെത്ത നശിപ്പി
എ ള്ള തിെയ െപാ മാറാക്കയും െച –

F. Müller Editor
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