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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൨. ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. വി വരി

െകരളപഴമ
൪൯., പറങ്കി യുദ്ധസമപ്പ ൎണം–

അൾ്ബുെകക്കൎ മലയാളം വി (൧൫൧൨ സപ്ത) െഗാവയിൽ എത്തിയാെറ അതിലു 
ള്ളയുദ്ധെശഷവും സമപ്പൎി െമലരാവെജ്യഷ്ഠെന്റ അപായത്താൽ െമ ൎ വിൽ
ഇട ഭുവായതുെക സെന്താഷി അവെന െപാ ൎ ഗാൽ െകായ്മയിൽ
ആ യിപ്പി – പിെന്ന അദിൽഖാനും സന്ധി യാചിക്കയാൽ അവെനാടും
നിര – ഹെബശിൽ നി ദൂതന്മാർ വ ഞങ്ങളുെട വകക്കാർ എല്ലാം

ിസ്ത്യാനർ തെന്ന നിങ്ങൾ വ സഹായി ഞങ്ങളിലും െമെല്ക്കായ്മ നട 
െത്തണം എ ണത്തൎ ിക്കയും െച – െശഷം എല്ലാവരും അനുസരിച്ചിരിെക്ക
കൃഷ്ണരായർ മാ ം കാ കളും സാന്ത്വനവാ ം അയച്ചതല്ലാ െത ഭട്ടക്കളയിൽ
െകാട്ട എടുപ്പിപ്പാൻ െചാദിച്ചതി അനുവദിച്ചില്ല–
താമൂതിരിെയാടും ഇണങ്ങി വെരണം എ അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ ആന്തരം
തെന്ന– െകാലത്തിരിയും െപരിമ്പട ം ആയത് സമ്മതിച്ചില്ല െകാഴിെക്കാ
നഗരെത്ത നശിപ്പിച്ചല്ലാെത രാജ്യങ്ങൾ്ക്ക സ്വസ്ഥത വരികയില്ല എന്നവർ
മ ി െപാ – പിെന്ന െനെരാഞ്ഞ കപ്പിത്താൻ െതെക്കാ ഒടുന്ന സമയം
െകാഴിെക്കാ തൂക്കിൽ എത്തിയാെറ ഇളയ രാജാവായ നമ്പിയാതിരി ദൂത
അയ സന്ധിക്ക അെപക്ഷി – ഉണ്ടായത് എല്ലാം അബദ്ധമെ നിങ്ങൾ
ഇെപ്പാൾ വ െകാട്ട എടുപ്പി െസ്നഹെത്താെട പാത്തൎ ാൽ ചുങ്കത്തിെന്റ
പാതി െപാ ൎ ഗാൽ ഭണ്ഡാരത്തിൽ എ ിക്കാം എ െബാധിപ്പിക്കയും
െച – ആയതു െചാല്ലി ഇരുവരും െകാടുങ്ങലൂരിൽ െച തമ്മിൽ ക
കായ്യൎം പറഞ്ഞെശഷം ഇന്ന സ്ഥല െകാട്ട െവണം എ െതളിഞ്ഞില്ല
എങ്കിലും അൾ്ബുെകെക്കൎാടു സകലവും അറിയിച്ചെശഷം അവൻ (൧൫൧൩)
െനാൈഗര എന്നവെനെകാഴിെക്കാട്ടിൽ അയ ഇനി നിങ്ങളുെട കച്ചവടത്തി 

ം കപ്പെലാട്ടത്തിനും തടവു ഒ ം ഉണ്ടാകയില്ല െകാട്ട എടുപ്പിപ്പാെനാ ഒരു
സ്ഥലെമ ന ഞാൻ മുമ്പിൽ ഭസ്മമാക്കിയ െകായിലകത്തിെന്റനിലം എല്ലാം
അതി െവണം എ പറയിച്ചാെറ— മാപ്പിള്ള മാർ വളെര സെന്താഷി മുളകു
കയറ്റിയ കപ്പലുകെള െചങ്കടലിെലക്ക് അയ താമൂതിരിെയാ പലതും െചാല്ലി
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െകാട്ടപ്പണിക്ക് താമസം വരുത്തി െപാ –
അതിെന്റ കാരണം അൾ്ബുെകക്കൎ അദൻെകാട്ടെയ പിടിപ്പിപ്പാൻ പുറെപ്പടുക 
യാൽ (൧൫൧൩. െഫ ) ത രാെന െപടിപ്പിപ്പാൻ കപ്പൽ െപാരാഞ്ഞെപ്പാൾ
പറങ്കികൾ്ക്ക െദശം െകാടു ന്നതിനാൽ മാനഹാനി വരും എ െതാന്നി–
അതുകൂടാെത കണ്ണനൂരിലുള്ള പറങ്കികൾ � െമലധികാരി െപായതു സെന്താഷം
തെന്ന ഇനി ഒരു വഷൎം െചന്നാൽ അവെന പണിയിൽ നി നീ ം രാജാവ്
മെറ്റാരുവെന അയക്കയും െച ം എെന്നാരു തിെയ പരത്തി– ആയതു
െകട്ടാെറ മമ്മാലി െഞളി തുടങ്ങി മാലിദ്വീപുകളുെടയ രാജാവ് എന്ന െപർ
എടു െപാകയും െച – പിെന്ന കണ്ണനൂർ െകാട്ടയിൽ ഭണ്ഡാര വിചാര 
ക്കാരൻ കച്ചവടക്കാെര െഞരുക്കി തനിക്ക വരവു വദ്ധൎിപ്പി െപാരുെമ്പാൾ
ഒരു നാൾ െപാക്കര ഹസ്സൻ എന്ന വ്യാപാരിെയ ഒരു കടം നിമിത്തം പിടി
തടവിലാ വാൻ ഭാവി – മാപ്പിള്ളമാർ അതു ക ആയുധം എടു കലഹി 
ക്കയാൽ പറങ്കികൾ ചില ദിവസം തെന്ന െ ശി െകാട്ടയുെട അകത്ത്അടങ്ങി
പാ ൎ – അതിനാൽ പറങ്കിനാമത്തി െഗൗരവം ചുരുങ്ങി െപായി സന്ധിക്ക
ഉത്സാഹിപ്പാൻ താമൂതിരിക്ക സംഗതി വന്നതും ഇല്ല അതു കൂടാെത െപരിമ്പട
സ്വരൂപത്തിൽ ഒെരാെരാ പറങ്കികൾ ഒെരാന്ന് ഉണത്തൎ ിക്കയാൽ രാജാവ് ഒരു
നാളും ഇണക്കം വരികയില്ല എ വിചാരി താമൂതിരിയുെട ഇടവകക്കാരിൽ
ഒരുത്ത സഹായി മത്സരം െചയ്യിപ്പി െകാഴിെക്കാട്ടിെന്റ െനെര പട
അയ പറങ്കികെളാടു നിങ്ങൾ മുെമ്പെത്ത കറാരിൽ എഴുതികിട ന്ന കാരം
െകാഴിെക്കാടുമായുള്ള സകലദ്ധങ്ങളിലും ഇ തുണ നിെല്ക്കണ്ടെതെല്ലാ എ
നിബൎ ന്ധി തുണ െചാദിക്കയും െച –
� വിവരം ഒ ം അൾ്ബുെകക്കൎ അറിയാെത അറവിതീര യുദ്ധം െച  
െമ്പാൾ താമൂതിരി പിെന്നയും ചതി െകാട്ടക്ക് സ്ഥലം തരുന്നില്ല എന്ന
വത്തൎ മാനം െക െചങ്കടലിൽ െവശിപ്പാനുള്ള െകാഴിെക്കാ പടവുകെള
എല്ലാം പിടി ചര ൈകക്കലാക്കി പാ ൎ – പിെന്ന അദൻ തുറമുഖെത്ത
അട വാൻ ആവതുണ്ടായില്ല– അതുെകാ മഴക്കാലം തീരുവാറാകുെമ്പാൾ
അൾ്ബുെകക്കൎ വിഷാദി െഗാ െവ മടങ്ങിവ (൧൫൧൩ ആഗുസ്ത)–
അവിെട സൂക്ഷ്മവത്തൎ മാനം എത്തിയ ഉടെന അവൻ പിെന്നയും ദൂതെര െകാ 
ഴിെക്കാട്ടിൽ അയ – അവരും താമൂതിരി കഴി നമ്പിയാതിരി ഇെപ്പാൾ
വാഴുവാൻ അവകാശം എ ക സന്ധികായ്യൎെത്ത െവഗത്തിൽ ഭാഷയാക്കി
തീക്കൎയും െച –
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൫൦., െകാഴിെക്കാട്ടിൽ പറങ്കിെക്കാട്ട എടുപ്പിച്ചത്–

െനാെരാഞ്ഞ െകാച്ചിയിൽ എത്തിയാെറ െപരിമ്പടപ്പി െകാഴിെക്കാട്ടിണക്കം
വളെര അനിഷ്ടംഎ തെന്ന അല്ല ഞങ്ങളും െകാലത്തിരിയും നിങ്ങൾ്ക്ക
പണം അയ പറങ്കിപ്പടെയ വിടാെത നടെത്തണ്ടതി ഗൂഢമായി സഹായി 

ം എന്നിവ്വണ്ണം താമൂതിരി ദൂതയ കാരം എല്ലാം അറി െ ശി
െപാരുെമ്പാൾ– ജുവാൻ െഫന്നൎന്തസഎന്ന വലിയ പാതിരി മുതലായ പറങ്കി
മൂപ്പന്മാരും ൈക ലിവാങ്ങി രാജഭണ്ഡാരത്തിൽ നി പലവിധത്തിലും
വഗ്ഗൎി വരുന്നതി മാറ്റം വരും എ െപടി ഒന്നി കൂടി െപരിമ്പടെപ്പ
െബാധ്യം വരുത്തി ഒക്കത്തക്ക മാനുെവൽ രാജാെവ ഉണത്തൎ ിച്ചതി കാരം–
അൾ്ബുെകക്കൎ െച ന്നത് എല്ലാം അബദ്ധമെ െഗാവയിൽ െവള്ളക്കാക്കൎ
പാപ്പൎാൻ നല്ല െസൗഖ്യം ഇല്ല െകാച്ചി തുറമുഖത്തി അതിനാൽ താ യും
നാശവും വരും– ആകയാൽ െമധാവികൾ എല്ലാവരും കൂടി െഗാവെയ ഉെപക്ഷി 
െക്കണ്ടെയാഎ ള്ളതു വിചാരി നിരൂപി െകാൾ്വാനായി രാജാവവർകൾ
ക ിപ്പാൻ തിരുവുള്ളത്തിൽ എറാവു– അങ്ങിെന െച എങ്കിൽ കായ്യൎങ്ങൾ  
മത്താെല െതളി വരും എന്നി കാരം എല്ലാം എഴുതി അൾ്ബുെകക്കൎി
െവ െവാളം മാനഹാനി വരു കയും െച –
ആയത് െനാെരാഞ്ഞ അറി െഗാവയിൽ െബാധിപ്പിച്ച ഉടെന അൾ്ബുെക◌ൎ 
ക്ക മലയാളത്തിൽ വ കണ്ണനൂരിെല കലക്കെത്ത ശമിപ്പി െകാലത്തിരിയുെട
മ ിെയ മാറ്റി പിെന്ന െകാച്ചിയിൽ എല്ലാവെരയും വരുത്തി വിചാരി സങ്ക 
ടങ്ങെള തീ ൎ െ ാഹികെള െപടിപ്പി സപ്പൎശീലമുള്ള പാതിരിെയ
െപാ ൎ ഗാലിെലക്കയ െഗാവതെന്ന രാജ്യത്തി മൂലസ്ഥാനമായി െവണം
എ ം അതി കാരണങ്ങൾ ഇന്നവ എ ം എഴുതി സകല കപ്പിത്താന്മാെര
െകാ ം ഒപ്പിടുവിച്ചതും മാനുെവൽ രാജാവി അയക്കയും െച –
പിെന്ന െപാക്കരഹസ്സൻ താമൂതിരിെയാടു സന്ധി കായ്യൎം വിചാരി െമ്പാൾ
ഇടച്ചൎകെളല്ലാം മത്താെല നീ വാൻ സംഗതി വ – താമൂതിരി അൾ്ബുെക 
ക്കൎിെന്റ വാ ബഹുമാനി തെന്റ അമ്മെയയും െപങ്ങെളയും െകാഴിെക്കാ
െകായെയയും നഗരത്തിൽനി ദൂരത്താക്കി യുദ്ധം മ ി ന്ന വിശ്വസ്തെരയും
മിണ്ടാതാക്കിയെശഷം അൾ്ബുെകക്കൎ താൻ െകാഴിെക്കാട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി
രാജാെവ ക സഖ്യവും സമയവും െചയ്തതി കാരം െപാ ൎ ഗീസർ െബാ 
ധിച്ച സ്ഥല െകാട്ട എടുപ്പി അവിടു കച്ചവടം െച െപാരുക മുളകി
െശഷമുള്ളവർ പണം മാ ം െകാടുെക്ക പറങ്കികൾ ചര കെള െകാടു
െമടിച്ചാൽ മതി െകാല്ലം െതാറും ൧൫൦൦൦ ഭാരം മുളകു െകാച്ചിയിൽ നട ന്ന
വിെല തെന്ന ബന്തരിൽ െവ ക ആണ്ടിെല ചുങ്കത്താൽ പാതി മാനുെവൽ
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രാജാവി കപ്പമായി എ ിക്ക ക ാലിെന്റ സമയത്ത് പാണ്ടിശാെല ം
മ ം െചതം വന്നെതല്ലാം താമൂതിരി ഭണ്ഡാരത്തിൽ നി ഒപ്പിക്ക– എന്നി  
കാരം സന്ധിച്ച നാൾ മുതൽ ഇടപ്പള്ളി ത രാൻ മുതലായവക്കൎ പെടക്കായി
െകാടു ന്ന സഹായം മുടങ്ങി െപായി പറങ്കികൾ്ക്ക െചലവു കുറ വരവു
വദ്ധൎിക്കയും െച – അ െകാലത്തിരിയും വിചാരി എങ്ങിെന എങ്കിലും
ഇനി മാപ്പിള്ളമാെര െപടിപ്പാൻ സംഗതിയില്ല മുസല്മാനരുെട അതി മത്തി
തടവു വ െപായി എ വിചാരി സെന്താഷി െപരുമ്പടപ്പി െബാധം
വരു വാൻ എഴുതുകയും െച –
അനന്തരം െകാഴിെക്കാട്ടിൽ െതെക്ക അറ്റ പുഴവക്ക തെന്ന െകാട്ട
എടുപ്പിപ്പാൻ തുടങ്ങി– കണ്ണനൂർ മുതലായ െകാട്ടപ്പണി െച തീത്തൎ െതാമാ
െഫന്നൎന്തസ തെന്ന ആ െകാട്ടെയയും നിമ്മൎി െനാെഗര കപ്പിത്താൻ പട്ടാള 
െത്ത നട കയും െച – െകാട്ട ചതുര ത്തിൽ തെന്ന തീത്തൎ തു കട െനെര
ര െഗാപുരവും അതിെന്റ ഇടയിൽ െവള്ളത്തിന്നടുവിൽ നീണ്ട െകമമുള്ള
നടയും ഉ – ക ം കുമ്മായവും പണിക്കാരും െവ െവാളം കിെട്ടണ്ടതി
താമൂതിരി താൻ നിത്യം യത്നം കഴി െപാ – പാസൎ ി സുല്ത്താൻ ൈശഖ്
ഇസ്മാലി ആ വഷൎത്തിൽ തെന്ന ഒരു മ ിെയ അയച്ചെപ്പാൾ അൾ്ബുെകക്കൎ
അവെന െകാട്ടപ്പണി എല്ലാം കാണി വിസ്മയം വരു കയും െച – പിെന്ന
താമൂതിരി മാനുെവൽ രാജാവി താൻ ഒരു കെത്തഴുതിഎെന്ന ം മി ത
െവണം എ ം െകാഴിെക്കാെട്ടക്കതെന്ന കപ്പലും ചര നിെയാഗിെക്കണം
എ ം മി സുല്ത്താനും മക്ക കച്ചവടക്കാരുമായി ഞങ്ങൾ ഇെപ്പാൾ ഇട
െപായെല്ലാ അതു െകാ � നഗരത്തി മുെമ്പെത്ത ീത്വം വെരണ്ടതി
നിങ്ങളുെട കടാക്ഷം തെന്ന മാണം എ ം എെന്റ പുഴവക്ക കപ്പൽ
ഉണ്ടാെക്കണ്ടതി െതാന്നിയാൽ ജാതിമരം മുതലായ സംഭാരങ്ങൾ എല്ലാം
ആെവാളം എത്തി ക്കാം എ ം െചാല്ലി അൾ്ബുെകെക്കൎയും നന്ന തി
തെന്റ ധാനന്മാെര െകാ ഒപ്പിടുവി താനും െപാ ഇ നവരത്നം തുട 
ങ്ങിയുള്ള സമ്മാനങ്ങെളാടു കൂെട അയക്കയും െച – അ നിെയാഗിച്ച ൨
മ ികളിൽ ഒരുവൻ െപാ ൎ ഗാലിൽ എത്തിയെപ്പാൾ സ്നാനം എ ശ
എന്ന നാമം ധരി പിന്നെത്തതിൽ മലയാളത്തിൽ വ വ്യാപാരം െച

ി നാമവ്യാപനത്തിന്നായി യത്നം കഴിക്കയും െച – ആ താമൂതിരിയുെട
ജീവപയ്യൎന്തം പറങ്കികെളാടു മമത ഉണ്ടായെത ഉ – ആെകാട്ടെയാ ൧൨ വഷൎം
കഴിഞ്ഞ ഉടെന പറങ്കികൾ തങ്ങൾ തെന്ന ഇടി കളെയ ണ്ടി വന്നിരി –
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ഭൂമിശാ ം
ഭാരതഖണ്ഡം ൯., മദ്ധ്യഖണ്ഡം

൪., സി നദീ വാഹവും പഞ്ചനദൈസന്ധവരാജ്യങ്ങളും

സി നദിയും അതിൽ െച ൎ ഒഴുകുന്ന വിതസ്താദി പുഴകളും മദ്ധ്യെദശത്തിൽ
നിന്നല്ല ഉത്തരഖണ്ഡത്തിെന്റ ഉന്നതമലനാടുകളിൽ നി തെന്ന ഉത്ഭവി
വരികെകാ അവറ്റിെന്റ ഒഴുക്കം മുഴുവനും ഇെപ്പാൾ വിവരിെക്കണ്ടതല്ല–
മദ്ധ്യെദശത്തിെല അംശത്തിെന്റ അവസ്ഥെയ മാ ം പറെയ സി നദി
അെത്താക്ക െകാട്ട (തക്ഷശില) സമീപ കബുൽ നദി പടിഞ്ഞാറു നിെന്നാ 
ഴുകി വരുന്ന ദിക്കിൽ െവ തെന്ന മല െദശം വി െതെക്കാ ഒഴുകി മിട്ടന
െകാട്ടയുെട അരികിൽ വട നി വഹി വരുന്ന പഞ്ചനദത്തിെന്റ െവള്ള 
െത്ത െച ൎ ശിഖരപുരി– പക്കർ െകാട്ട–ൈഹദരാബാദ്–തത്താ മുതലായ
ൈസന്ധവരാജ്യത്തിെല നഗരങ്ങെള കടന്നതിെന്റ െശഷം ചില ൈകകളായി
പിരി െപരിയനദിയായി അറവി സമു ത്തിൽ െച െചരു – വടക്കിഴക്ക
നിെന്നാഴുകി സി നദിയിൽ കൂടുന്ന പുഴകൾ ൫ തെന്ന ധാനം അവ ഹിമാ 
ലയ പവ്വൎതത്തിൽ നി ത്ഭവി െതക്ക പടിഞ്ഞാെറാ മലനാടു വഹി
പഞ്ചനദം എന്ന സമഭൂമിയിൽ പു മുല്താൻ (മൂലസ്ഥാന) നഗരസമീപ  
െവ ഒന്നായി െച ൎ െമൽ കാരം മിട്ടനെകാട്ടയുെട അരികിൽ തെന്ന
സി െവ ാപി വരുന്ന പഞ്ചനദനദികൾ ആകു – അവറ്റിൽ കിഴെക്കതശ 
ത പടിഞ്ഞാെറതു വിതസ്ത � രണ്ടിെന്റ നടുവിൽ ച ഭാഗ– ഐരാവതി വിപാശി
എന്നീ ൩ തെന്ന– പടിഞ്ഞാെറ മലമുകളിൽ നി ത്ഭവി സി നദിെയാടു
െച ൎ വരുന്നപുഴകളിൽ മുഖ്യമായതു ഹി പാസൎ ്യ മലകളിൽ നി ത്ഭവി
ഒഴുകുന്ന കബുൽ നദിതെന്ന– അതുപലപാറകെളയും പിള ൎകെളയും വിശാവർ
എന്ന താണ െദശെത്തയും കടന്നതിെന്റ െശഷം അെത്താൿ െകാട്ടസമീപ 

സി വിൽ െച െചരു – സി നദി തെന്റ ഉപനദികെളാടു കൂട
ഹിമാലയമല െദശം വി താണഭൂമിയിൽ െവശിച്ച ദിക്ക തുടങ്ങി അഴിമുഖ
പയ്യൎന്തമുള്ള ഭൂമിെയല്ലാം ൈസന്ധവം– പഞ്ചനദം എന്ന െപരുള്ള ൨രാജ്യങ്ങൾ
ആയി വിഭാഗി കിട അവറ്റിെന്റ വിവരം സംെക്ഷപി പറയാം—
പഞ്ചനദരാജ്യം

F. Müller Editor
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