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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧ ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. ജനുവരി

ഭൂമിശാ ം
ഭാരതഖണ്ഡം - ൯., മദ്ധ്യഖണ്ഡം

൭., ബങ്കാളെദശവും ഗംഗാനദിയുെട അഴിമുഖവും ഗംഗാനദി രാജമഹാൽ നഗരസ 
മീപ െവ മല െദശം എല്ലാം കടന്ന ഉടെന വിശാലമായ ബങ്കാളെദശം
എന്നതാണഭൂമിയിൽ പു സമു െത്താളം വീ ഏറ ഇല്ലായ്ക െകാ ം നാടു മി 
ക്കതും പാറഇല്ലാത്ത മൃദുത്വമുള്ള പശിമകൂറു ആക െകാ ം അെനക കയ്കളായി
പിരി ഒെരാസമയങ്ങളിൽ ഒഴുക്കവും മാറ്റി കടലിൽ നി ഏകെദശം ൮ കാ 
തം വഴി വടക്ക അസ്സാം െദശത്തിൽ നി വഹി വരുന്ന ഹ്മപു നദിെയ
െച ൎ ഏകെദശം ൪൦ കാതം വീതിയുള്ള അഴിമുഖെദശത്തിൽ കൂടി ഒഴുകി ശത 
മുഖി എന്ന െപർധരി അെനക കയ്കളായും ചിലദിക്കിൽ സമു മയമായും ബങ്കാള
കടലിൽ െച ൎ വരു – അഴിമുഖെദശം മിക്കതും കാട ആക െകാ പുലി മു 
തലായകാ മൃഗങ്ങളുെട ഇരിപ്പിടമെ െവള്ളത്തിെന്റ ആധിക്യം നിമിത്തം അതു
മനുഷ്യവാസത്തി എ യും ആകാത്ത ഭൂമിതെന്ന– അതിൽവസി ന്ന താ 
ണജാതികൾ പലരും കാ മൃഗങ്ങൾക്ക ഇരയായി ചമ വരു — ആ കാ  

െദശം ഒഴിെക ബങ്കാളം ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല സകലനാടുകളിൽ ഉത്തമമായും
ജനപുഷ്ടി ഏറിയതു നിവാസികളുെട സംഖ്യ ൨൫൦ ലക്ഷത്തിെന്റ താെഴ അല്ല–
പട്ടണങ്ങളും– ാമങ്ങളും– നാട്ടി എ ം നിറഞ്ഞിരി – ഒെരാ അംശങ്ങളിൽ
പല ിസ്തീയ പള്ളികളും നാട്ടി വിശിഷ്ട അലങ്കാരമായി കിട – പലവി 
ധകൃഷികളും ആയം ഏറിയ കച്ചവടവും നാട്ടിൽ എ ം പുഷ്ടിെയാെട നട ദാ 
രി ്യം മിക്കതും ഷ്ടാക്കി കളയു – ഇ കാരം ബങ്കാളെദശം പലനാടുകൾ്
ധാന്യശാലയായി തീന്നൎിരി – അത് ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ � ഖണ്ഡത്തിൽ ആദ്യെമ പി 
ടിച്ച െദശം ആകെകാ ആ നാ കാക്കൎ ഇെപ്പാൾ പലവിലാത്തിവിദ്യകളിലും
െദാഷങ്ങളിലും ശീലം വ – സക്കൎാർ പല പട്ടണങ്ങളിൽ വിദ്യാലയങ്ങെളയും
എഴു പള്ളികെളയും സ്ഥാ പി എങ്കിലും ൈദവവചനത്തിെന്റ കടനത്തി 
ന്നായിട്ടല്ല പല പഞ്ച വിദ്യാെകൗശലങ്ങൾ്ക്കായിട്ടെ അദ്ധാനി വരുന്നത്
െകാ ആവകയിൽ നി ജകൾ്ക്ക ആത്മരെക്ഷക്കായി ഒരു െയാജനം
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വരാെത അനുതാപം വിശ്വാസം മുതലായ ിസ്തീയഗുണവിെശഷങ്ങെള നശിപ്പി 
ന്ന ഉദാസീനതയിലും മനഃകാഠിന്യത്തിലുംഅഭ്യാസംവദ്ധൎി െകാണ്ടിരി  

ന്നെത ഉ – എന്നി ം ഒെരാ മിെശ്യാൻ സംഘങ്ങൾ െബാധകന്മാെര അെങ്ങാ 
ട്ടയ െദവവചനംനാ ഭാഷയിലാക്കി അറിയി ബാലശിക്ഷമുതലായ യത്ന 
ങ്ങെള കഴി െയശുവിൽ വിശ്വസി ഒെരാ െചറിയ സഭകെള കൂട്ടി ബങ്കാ 
ളികളുെട പുനജ്ജൎ ന്മത്തി എറിെയാരു ഉപകാരം െച ി നാമം നാട്ടിൽ
എ ം അറിവാറായി വെരണ്ടതി ഇട വരുത്തി െകാണ്ടിരി – അതിധ 
നവാന്മാരായപാളയക്കാെര ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ അധീനന്മാരായ െചറു രാജാക്കളും കു 
ടിയാന്മാെര പല കാരം ഉപ വി സുവിെശഷവ്യാപനത്തി ഒെരാ തടവു 
കളുണ്ടാക്കി ശ ക്കളായി നട വരു – ഈ പറഞ്ഞ ബങ്കാള െദശത്തിെല
അെനക പട്ടണങ്ങളുെട അവസ്ഥപറവാൻ സമയം െപാരാ– വിശിഷ്ട നഗരങ്ങൾ
മിക്കവാറും ഗംഗാനദികയ്കളുെട വക്കത്ത ഇരി – ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ ഇങ്ക്ലി 
ഷ്കാക്കൎ ധാനനഗരമായി വിളങ്ങി വരുന്ന കാലികാതനഗരം ഗംഗാനദീകയ്ക 
ളിൽ അതിവിെശഷമായ ഹൂ ിപുഴവക്ക സമു ത്തിൽ നി ഏകെദശം ൨൦
കാതം അകന്ന മഹാ ഉറ ള്ള വില്യം െകാട്ടെയാടു കൂട വിശാലമായി കിട –
ഗവന്നൎർ ജനരാൾ െമലദ്ധ്യക്ഷൻ മുതലായ മഹാസ്ഥാനികളുെട വാസംഅവി 
െട തെന്നആക െകാ ം സക്കൎാരും മ ം ഒെരാെരാ വിദ്യാലങ്ങെള പണിയി 

ം പലഹി മഹാെലാകരും െകാവിലകങ്ങെള െകട്ടി പാക്കൎ െകാ ം രാ 
ജഗൃഹപുരി എന്ന െപർ വ – നിവാസികളുെട സംഖ്യ ഏകെദശം ൭ ലക്ഷം
വിലാത്തികാരുെട വിദ്യാെകൗശലങ്ങളും ധനമാഹാത്മ്യവും ഹി ക്കളുെട െമൗ 
ഢ്യവും ദാരി ്യവും എല്ലാം ഒരുമി അവിെട കാണാം– കപ്പെലാട്ടവും കച്ചവടവും
അതിശയമായി വദ്ധൎിചു നട – പട്ടണത്തി സമീപമുള്ള ബറാക്ക് പുരി 
യിൽ ഇങ്ക്ലിഷപട്ടാളങ്ങളുെട വാസവും ഗവന്നൎർ ജനരാളുെട ശുഭമായ െകാവില 
കവും ഉ – കാലികാതയിൽ നി കുറയ കാതം വടെക്കാ ഹൂ ിപുഴയുെട കര 
െമൽ തെന്ന ീരാമപുരി (സിര ർ) ൧൩൦൦൦ നിവാസികെളാടും കൂട പ െദ 
നവരുെട വശത്തിൽ ആയും ഇെപ്പാൾ ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ അധീനമായും കിട –
കുെറയി മുതലായ െബാധകന്മാർ ഏകെദശം ൫൦ സംവത്സരം മുെമ്പ ആ പട്ട 
ണത്തിൽ െച ഒെരാെരാ എഴു പള്ളികെളയും സ്ഥാപി പല വിദ്യകെള
യും പഠിപ്പി ം െവദപുസ്തകം പല ഹി ഭാഷകളിൽ ആക്കി അച്ചടി ം പരത്തി 
യത് െകാ ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ എ ം സത്യജ്ഞാനം ഉദിപ്പിക്കയും െച –
അവിെട നി ഏകെദശം ൫ കാതം വടക്ക ാഞ്ചിക്കാരുെട സ്വാധീനത്തിൽ
ഉള്ള ച നഗരവും അതി സമീപം ഇതുവെരയും െഫാല്ലന്തക്കൎ അധീനമായ
ചിൻ സൂരയും അ ം വടെക്കാ പുഴ വക്ക തെന്ന മഹാെക്ഷ ം നിമിത്തം
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ഹി ക്കൾക്ക വിശുദ്ധമായി െതാ ഹൂ ിനഗരവും ഒെരാ വിെശഷങ്ങെളാ 
ടും കൂട െശാഭിച്ചിരി – കാലികാതയിൽ നിന്ന ഏകെദശം ൧൪ കാതം വട 
ക്ക പടിഞ്ഞാെറാ ഭരതവനനഗരം ൫൪൦൦൦ നിവാസികെളാടും കൂട കിട –
ഈ പറഞ്ഞസകല സ്ഥലങ്ങളിലും െത്യകം കൃഷ്ണനഗരത്തിലും അതിെന്റ ചു  
മുള്ള ാമങ്ങളിലും ി മാഗ്ഗൎം പര അെനകരിൽ ജയം െകാ മിരി –
അവിെട നി വടെക്കാ ഹൂ ി പുഴവക്ക തെന്ന കജിംബജാർ നഗരവും
ഇങ്ക്ലിഷ പട്ടാളങ്ങളുെട വാസസ്ഥലമായ ഹ്മപുരിയിലും മുഷൎിദാബാദ് നഗരവും
കിട – കജിംബജാരിൽ ൨൫൦൦൦വും മുഷൎിദാബാദിൽ ൧ ലക്ഷത്ത ൬൦൦൦൦വും
നിവാസികളു – കുെറ വടെക്കാ ഗംഗാ നദിപലകയ്കളായി പിരി ഒഴുകുന്ന
ദിക്കിൽ തെന്നപ ൨൦ ലക്ഷം നിവാസികെളാടും കൂട െശാഭിച്ചിരുന്ന പുരാണ 
രാജധാനിയായ മഹാെഗൗഡനഗരം മുസല്മാൻ പാദിശാക്കളുെട യുദ്ധം െകാ
നശി ഇെപ്പാൾ പാഴായി കിട – അതിെന്റ െശഷി കെള െകാ നാ  
കാർ ചു മുള്ള ാമങ്ങെളയും– പട്ടണങ്ങെളയും പണിയിച്ചിരി – ബങ്കാളെദ 
ശത്തിെന്റ കിഴെക്ക അംശത്തിൽ ഹ്മപു നദിയുെട കരെമൽ ഉള്ള പട്ടണങ്ങ 
ളിൽ വിശിഷ്ടമായത് ദക്കാനഗരം തെന്ന– നിവാസികളുെട സംഖ്യ ഏകെദശം
൨ ലക്ഷം മുഖ്യ വൃത്തി കൃഷിയും കച്ചവടവും ീഹസ്ത– കാശപുരം–െകാമില–
ചതു ാമം മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ ഹ്മപു നദിക്ക കിഴക്കബമ്മൎാ രാജ്യത്തിെന്റ
അരികിൽ കിടക്ക െകാ അവറ്റിെന്റ വിവരം പിെന്ന പറയാം
–

െകരളപഴമ
൪൭., െഗാവാ നഗരം പിടിച്ചതിെന്റ ഫലം

െഗാവ പിടി െപായി എ രാജാക്കന്മാർ െകട്ടാെറ ഇനി പറങ്കികൾ വി  
െപാകയില്ലെല്ലാ എ നിന ഇണക്കത്തി യത്നം കഴി – െപരിമ്പടപ്പ
അതു െകട്ടാെറവളെര വന്ദി മലയാളവ്യാപാരികളിൽ മികച്ചവരായ മമ്മാ 
ലിമരക്കാരും ചിറിന മരക്കാരും ആ വത്തൎ മാനം പട്ടാ തെന്നെയാ എ
െചാദിച്ചതി സംശയം ഇല്ല എ െകട്ടെപ്പാൾ വിരൽ മൂക്കിെന്മൽ െവ
അെയ്യാ ഇെപ്പാൾ ഹി സ്ഥാെന്റ താെക്കാൽ െപാ ൎ ഗാലിൻ ൈകവശ 
മായി എ വിസ്മയെത്താെട പറ – താമൂതിരിയും ഉടെന ൨ മ ി കെള
െഗാെവ നിെയാഗി നമ്മിൽ സഖ്യത െവണം ചാലിയത്ത ഒരു െകാട്ട
എടുപ്പാൻ െതാ എങ്കിൽ െദശം തരാം ഇനി ന െട കപ്പെലാട്ടെത്ത
മുടക്കരുെത എ ം പറയി – ആയത് വിെസാെറയ്ക്ക െപാരാെത വന്നെപ്പാൾ
െകാഴിെക്കാട്ടിൽ മാ ം ഒരു പറങ്കിെക്കാട്ട എടുപ്പാൻ അനുവദിക്ക ഇല്ല എ
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താമൂതിരി ഖണ്ഡി പറകയാൽ അൾ്ബുെകക്കൎ െകാഴിെക്കാ കച്ചവടെത്ത
ഇല്ലാതാ വാൻ അധികം മി െശഷം അറവിതുക്കൎരും ആ നഗരെത്ത
വി െപാകയും െച – അക്കാലം െകാഴിെക്കാ നൂറു പണത്തി മുളകു
വാങ്ങിയാൽ ജിദ്ദയിൽ തെന്ന ൧൨000ത്തി വി ം– െകാഴിെക്കാ നി ള്ള
െകായപക്കിെയ അൾ്ബുെകക്കൎ െഗാവയിെലക്ക വിളി ചുങ്കത്തിരുത്തി
മാനി – അവൻ ഒരു വഷൎം അവിെട പാ ൎ പട്ടണെത്താടു പെടക്കായി
വരുന്നവെര തടു െപാരുതു ഒരുനാൾ പുരദ്വാരത്തിങ്കൽ പ െപാകയും െച –
കൃഷ്ണരായർ സമ്മാനങ്ങെള അയച്ചതല്ലാെത ഭട്ടക്കളയിെല രാജാവ് ഏറിയ
കാലം മറന്നി ള്ള കപ്പം അയപ്പാൻ ഒ ൎ ക്ഷമ അെപക്ഷി – െഹാന്നാവര
െവംഗപുര ചാവൂൽ ദീപു � നഗരങ്ങളിൽ സ്വാമികളായവരും ഒെക്കയും െവെവ്വെറ
മ ികെള അയ കാ കെള െവപ്പിക്കയും െച – ഇങ്ങിെന വരുന്നവെരാട്
എല്ലാം അൾ്ബുെകക്കൎ താൻ കായ്യൎം പറ താൻ എടുപ്പി ന്ന മതിൽ
െകാത്തളം െകാതിശാല പള്ളികൾ മുതലായതും കാണി കീത്തൎ ി അത്യന്തം
പര കയും െച – ഒർഅവകാശസംഗതിക്കായി ഇടച്ചിൽ ഉണ്ടായി െമല 
രാവ് െഗാവയിൽ വ അഭയം വീണാെറ അൾ്ബുെകക്കൎ അവെന െകാ
പുരാണ ജന്മികെള വിളിപ്പി മാപ്പിള്ളമാർ അതി മി നടന്ന ഭൂമികെള
ഒഴിപ്പി ജന്മികൾ്ക്കമടക്കി െകാടു ഇങ്ങിെന െഗാവാനാട്ടിെന്റ ചു ം അട 
ക്കിയ സകല െദശത്തി ം െമലരാെവ നാടുവാഴിയാക്കി െവ കയും െച –
ഇങ്ങിെന അൾ്ബുെക്കക്കൎ െഗാവപട്ടണെത്ത ഉറപ്പി െപാ ൎ ഗാൽ നാണ്യം
അടിപ്പി രാജ വ്യം വദ്ധൎിപ്പി ം കള്ളെര പക്ഷെഭദം കൂടാെത ശിക്ഷി ം
െകാ ധാന പറങ്കികളിലും അെനകെര തെന്റ സത്യത്താൽ ശ ക്കളാക്കിയ
െശഷം പുതിയത് ഒ വിചാരി െകാച്ചിയിൽ വ ഇനി ഞാൻ മലാക്കെയ
കാെണണം എ െപരിമ്പടെപ്പാടു ഉണത്തൎ ിക്കയും െച – അെയ്യാ അവിെട
ൈവഷമ്യം നെന്ന ഉണ്ടാകും െഗാവയും കൂെട ൈക നന്നായടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല 
െല്ലാ താമൂതിരിയും പുതിയ െ ാഹം വിചാരി ം എ പറ വിെരാധിച്ചതു
ആ മരക്കാരുെട ഉപെദശത്താൽ തെന്ന ആയതു– അൾ്ബുക്കെക്കൎാ ഞാൻ
ൈദവത്തിൽ ആ യി എ െചാല്ലി മാപ്പിള്ളമാരുെട കച്ചവടം അധികം
ഊന്നിഇരുന്ന സ്ഥലെത്ത ൈകക്കൽ ആ വാൻ തക്കം എ ക വലിയ
കപ്പൽ ബലെത്താടുകൂട കിഴെക്കാെട്ടക്ക പുറെപ്പടുകയും െച –
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൪൮., മലാക്കാദി യുദ്ധസമപ്പ ൎണം–

�ഴെത്ത കടന്നാൽ അച്ചിയവതുടങ്ങിയുള്ള ദ്വീപുകൾ കാണും– ജാതിക്കാ കറാ  
സകു അരി മുതലായ കായ്കനികളും അവിെട നി ണ്ടാകു – അതി ം ചീന 
ക്കച്ചവടത്തി ം അ മൂലസ്ഥാനമായതു മലാക്ക തെന്ന– മാപ്പിള്ളമാരും െച 
ട്ടികളും വളെര ഉ െച ം െവള്ളീയവും അവിെട കി ന്ന വിെലക്ക മെറ്റാരി 
ട ം കി കയില്ല– അതുെകാ െകാട്ടയിൽ ൩൦൦൦ വലിയ െതാ തെന്ന
െവച്ചി ണ്ടായിരു – യുദ്ധവിവരം എന്തി പറയു – അൾ്ബുെക്കക്കൎ െകാ 
ട്ടെയ പിടിച്ചാെറ മലായികെള അനുസരിപ്പി െശഷമുള്ള മാപ്പിള്ളക്കപ്പെലാട്ട 
െത്തയും വാണിഭ ീത്വെത്തയും െവരറുക്കയും െച – (൧൫൧൧ ജൂല)– മറ്റ ഒെരാ 
െരാ ദ്വീപുകൾ അ മുതൽ െപാ ൎ ഗാൽ െകായ്മയ്ക്കടങ്ങി െകാണ്ടിരി –
(൧൫൧൨) െകരളത്തിൽ പിെന്നയും കലക്കം ഉെണ്ട ം െഗാവയുെട ചു ം പടക 
ലശലായി എ ം െകട്ടെപ്പാൾ അൾ്ബുെക്കക്കൎ മടങ്ങി െപാരുവാൻ നിശ്ചയി
പുറെപ്പട്ട െശഷം കപ്പൽ െചതെപ്പടുകയാൽ താൻ നീന്തി ജീവെനാെട െതറ്റി–
വ വകകൾ എല്ലാം ആ െപായി അതിെന െചാല്ലി ദുഃഖിച്ചില്ല എങ്കിലും ഒരു
െതാൾ്വളയും അതിൽ പതിച്ച രത്നവും ഉ ആയത് മുറിവാെയാട അണച്ചാൽ
െചാരയുെട ഒലി ഉടെന നി െപാകും– � ഒ കാണാെത െപായതിനാൽ
സങ്കടം െതാന്നി എ െകൾ് – (൧൫൧൨ െഫ ) െകാച്ചിയിൽ എത്തിയാ 
െറ വളെര സെന്താഷം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ മരിച്ച കാരം വത്തൎ മാനം എത്തി
എ മരക്കാർ എല്ലാവരും തി െപാങ്ങിച്ചിരു താമൂതിരി പുതിയ പടവുകെള
ഉണ്ടാക്കി പല ദിക്കിലും ആെളഅയ കലക്കത്തി വട്ടം കൂട്ടിയിരു എ
െകട്ടത് ഒഴിെക പറങ്കികൾ മാപ്പിള്ളമാരും നാ കാരുമായി കൂടിപാക്കൎയാൽ കള 
വുവ്യഭിചാരാദിെദാഷങ്ങൾ അതി മിച്ചതു ക ദുഃഖി െകാെട്ട ം നഗരത്തി 

ം അതിർ ഇ ിസ്ത്യാനർ അല്ലാത്തവർ ആരും അതിർ കടന്നാൽ മരിെക്കണം
എ വ്യവസ്ഥ വരുത്തി അതുെകാ ൪൦൦റ്റിൽപരം െകാച്ചിക്കാരും ചില നായ 
ന്മാരും ര മൂ പണിക്കന്മാരും സ്നാനം എ െകാട്ടയുെട അക പാപ്പൎാൻ
അനുവാദം വാ കയും െച *1

പിെന്ന മാലിെല രാജാവ് അയച്ച ദൂതർ െകാച്ചിയിൽ വ അൾ്ബുെക്കെക്കൎ
ക ഞങ്ങളും മാനുെവൽ രാജാെവ ആ യിെക്ക ഉ കാലത്താെലകയറു മു 
തലായ കാ െവക്കാം ന െട സങ്കടെത്ത മാെറ്റണം മമ്മാലി മരക്കാർ ന  
െട ദ്വീപുകളിൽവ അതി മി പത്തിൽ ചില്വാനം എടുത്തിരി ആയവ

1*മഴക്കാല െകാച്ചിയിൽ പല ബാല്യക്കാരും ിസ്തീയ മാഗ്ഗൎെത്ത അവലംബിക്കെകാ
അൾ്ബുെകക്കൎ ഒെരാ എഴു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി വായനയും സഭാ മാണം മുതലായതും അഭ്യസിപ്പി 
ക്കയും െച –
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ഇെങ്ങാ െകാടുപ്പിക്കയും െവണം എ യാചിച്ചെപ്പാൾ അൾ്ബുെകക്കൎ വിസ്ത 
രി വാസ്തവം ക നല്ല ഉത്തരം പറ വിടെകാടുക്കയും െച – പിെന്ന കണ്ണ 
നൂരിൽ വന്നാെറ മമ്മാലിവളെര സങ്കടെപ്പ ദ്വീപുകൾ ന െടത് എ വാദിച്ചി 
ം അൾ്ബുെക്കക്കൎ വിധിച്ചതി ഇളക്കം വന്നില്ല– ആയവൻ അത് ഒഴിപ്പിച്ച 

െപ്പാൾ പറങ്കികൾ ചിലർ മരക്കാെരാടു ൈക ലി വാങ്ങി എ ം മറ്റ ചിലർ വ്യാ 
പാരത്തിൽ മാപ്പിള്ളമാെര െതാ ി എ ം െകട്ടെപ്പാൾ– വളെര കയ ൎ ി 
സ്ത്യാനർ നിമിത്തം ി നാമത്തി വരുന്ന ദൂഷണം െചാല്ലി ദുഃഖി അവരവർ
അവന്യായമായി എടുത്തെതല്ലാം ഉടയവക്കൎ മടക്കിെകാടുപ്പി തെന്റ സ്ഥാനിക 
ളിൽ അധികം െപെര ശ ക്കളാ കയും െച –

F. Müller Editor
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