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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൩ ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. മാച്ച ൎ

െകരളപഴമ
൫൧., അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ മഹത്വവും ശ ക്കളുെട അതി മവും–

െകാഴിെക്കാടു തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ കീത്തൎ ി ആസിയ
യുെരാപയിൽ എ ം പര അവനും പറങ്കികളുെട വാ യ്ക്ക ഉറ വരു വാൻ
ആെവാളം യത്നം കഴി ദിവെസനവദ്ധൎി ന്നവരവുമിക്കതും ഈ െദശത്തി 
െല െകാട്ടകൾ്ക്കായും തെന്ന മ ം െചലവഴി – യുെരാപയിൽ വിെശഷമായ
കാ കെള അയ വി താനും– മുെമ്പ പറങ്കികൾ കാണാത്ത ഗണ്ഡകം എന്ന
വാൾ്പുലിെയയും പല ആനകെളയും ലിസ്െബാവയിൽ അയച്ചാെറ രാജാവ്
ജനവിെനാദത്തിന്നായി ആനെയ വാൾ്പുലിെയാടു െപാർ െചയ്യി ആന പ
െപാകയും െച – പിെന്ന പത്താം െലെയാ പാപ്പ വാഴുവാൻ തുടങ്ങിയാെറ
(൧൫൧൩) മാനുെവൽ രാജാവ് അവനു സമ്മാനം അയച്ചിതു ചില സ്വണ്ണൎ 

തിമകളും ഒരു വാൾ്പുലിയും ഒരു പാസൎ ി തിര റത്തിരി ം െചറിയ
നായാ പുലിയും മറ്റ് പാവാെനാടു കൂട ഒരു വലിയ ആന െരാമനഗരത്തിൽ

െവശിച്ച നാൾ പാപ്പാവി മ്പിൽ എത്തിയ ഉടെന (൧൫൧൪ മാച്ചൎ് ൧൨) ആ
ആന മൂ വട്ടം ദണ്ഡനമ ാരം െച പാപ്പാ വളെര അതിശയിക്കയും െച –
ഇനി െവഗത്തിൽ ആസിയയും അെമരിക്കയും പാപ്പാവിൻ ൈകവശമാകും
എന്ന് അെപ്പാൾ െരാമയിൽ ജന തി ഉണ്ടായിയുെരാപയിൽ അടുെക്ക തെന്ന
ലുഥർ മൂലമായി വെര ന്ന സഭാഛി ം അ െരാമയിൽ ഊഹിച്ചതും ഇല്ല–
ഇവ്വണ്ണം ഒക്കയും അൾ്ബുെകക്കൎ നാമം െചാെല്ക്കാ െപാരുകയാൽ ശ  
ക്കളുെട അസൂയയുംവദ്ധൎി ഇവൻ എകെദശം രാജാെവാളം വദ്ധൎി വെല്ലാ
എ പലരും മാനുെവൽ രാജാെവ ഉണത്തൎ ി ശങ്ക ജനിപ്പി െഭദ െയാ 
ഗം തുട ക യും െച – ആ ൧൫൧൩ ആ അൾ്ബുെകക്കൎ കണ്ണനൂരിൽ
തെന്ന പാ ൎെമ്പാൾ ലീമ– െറയാൽ മുതലായ കപ്പിത്താന്മാർ ഗൂഢമായി കൂടി
നിരൂപി അക്ഷരം അറിയായ്കയാൽ െപെറര എന്നവെന െകാ മാനുെവൽ
രാജാവി ക കൾ എഴുതിച്ചതുംഎഴുതി ന്നതും െകട്ടെപ്പാൾ െപെറരെയ
വിളി മാഫ് െകാടു ക കളുെട പക ൎ വാ കയും െച – അതിെന്റ
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വിവരം വിെസാെറയി ഭാഗ്യം എെറയുള്ള ചതിയനെ അവൻ മലയാളരാ 
ജക്കന്മാെര വഞ്ചി പറങ്കികൾ ള്ള െകാള്ളെയ താൻ എടു െകാ ം
മാപ്പിള്ളമാെരാടു ഒരു െപട്ടി നിറയ െപാ ം വാങ്ങി കട ിടിക്കാരനായി
ഒെരാ െമാഷ്ടി ംെകാ വ്യം അത്യന്തം വദ്ധൎിപ്പി – പിെന്ന തനിക്ക
െവണ്ടെപ്പട്ടവക്കൎ സമ്പത്ത വളെര െകാടു രാജാവിെന്റ ആളുകെള തെന്റ
സ്വാധീനത്തിലാ വാൻ െനാ – ചില യഹുദന്മാെരഅവൻ സ്നാനം എ ി
തെന്റ ദ്വിഭാഷികളാക്കി രാജ്യ കായ്യൎം എല്ലാം അവരിൽ സമപ്പൎിച്ചിരി –
അവെന്റ വഴിെയ വാഴുവാൻ ഇവെക്കൎാ അവകാശം എന്ന റിയുന്നില്ല അവെന്റ
െശൗയ്യൎം പറവാനും ഇല്ല നഗ്നരായ കറുത്ത ജനങ്ങെളലക്ഷം െകാ കയിൽ
എെന്താരു വിെശഷം താൻ ഇരിമ്പങ്കി ഉടു വഴിെയ നിെല്ക്കഉ പട തീന്നൎാൽ
ഉടെന ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥല ം െകാട്ടകെള എടുപ്പി – കച്ചവടത്തി
ഒ ം വിചാരം ഇല്ല യുദ്ധത്താൽ കവച്ചൎയിലും അഭിമാനത്തിലും അെ കാംക്ഷ
ചരക്ക അധികം കി ന്ന െകാച്ചിക്ക അവൻ നാശം വരു വാൻ തുടങ്ങി– കപ്പൽ
വ െപാകുവാറു സത്യം അതിൽ ചര മിക്കതും അവെന്റ െപണ്കുട്ടികൾ
തെന്ന– അത് അവൻ തനിക്കായി വാങ്ങിയ ദാസികളെ അവെര പിെന്ന
ഇഷ്ടന്മാ ൎ ം െകാടു ം ചിലക്കൎ പണത്തി വി ംഅതി വിവാഹം എ
െപർ വിളി െപാരു – അവ ഉള്ളതിൽ അധികം മുഹമ്മദി ം ീകൾ
ഉണ്ടായി മില്ല– പള്ളിക്കായ്യൎം ഒ ം െനാ മാറില്ല– അജ്ഞാനികെളാടും
യഹൂദന്മാെരാടും െസ്നഹം ഒരു െപാെല തെന്ന ന െട മിെകച്ച പാതിരിെയ
അവൻ അപമാനംവരുത്തി െപാ ൎ ഗാലിൽ അയ വെല്ലാ– അതു െവശ്യാ 
െദാഷം മുതലായ ത് ആെരാപി െചയ്ത കാരം െചാല്ലിയതു മുഴുവനും വ്യാജം
അെ –അെദ്ദഹം എറ്റവും നല്ലവനായിരു ഇെപ്പാൾ അവൻ ഒരു മദ്യപായിെയ

ധാനപാതിരി ആക്കിയിരി ആയവൻ കുമ്പസാരത്തിൽ െകൾ്ക്കായ്വ 
രുന്ന വിെശഷങ്ങൾ ഒക്കയും തെന്നാടു അറിയിക്കണം എന്ന് നിണ്ണൎയം–
അതുെകാ അജ്ഞാനികൾ ആരും ഇെപ്പാൾ വ െചരുന്നതുമില്ല– മാപ്പി 
ള്ളമാരുെട കൂട്ടത്തിൽ െചരുെക ഉ – ഇത് എല്ലാം ആരാ െനാെക്കണം
വിെസാെരയി െകാല്ലംെതാറും കണക്ക് ഒപ്പി മാറ് ഒരു വ്യവസ്ഥ വരുത്തണം
ഈ എഴുതിയത് ഒക്കയും ശുദ്ധപട്ടാങ്ങല്ല എ വരികിൽ എഴു കാരെനാടു
െചാദിക്കെട്ട കളവു എ കണ്ടാൽ തലെയ അറുക്കാവു– ആയത് ഒെക്കയും
അൾ്ബുെകക്കൎ എ യും ശാന്തമനെസ്സാെട വായി െക കപ്പിത്താന്മാെരയും
െകൾ്പി ഞാൻ രാജാെവ െസവിപ്പാൻ കാ ന്ന ഉത്സാഹത്തിെന്റ ഫലം
ഇതെ എ െചാല്ലി അതിശയിച്ചിരു – പിെന്ന താൻ വ്യാഖ്യാനം ഒ ം
െചക്കൎാെത ക കെള ഒരു മാറാപ്പാക്കി രാജസന്നിധിയിങ്കെലക്ക് അയ –
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സ്ഥാനികൾ മിക്കവാറും അതു കണ്ടാെവ ഇതു െപാരാ എ െചാല്ലി കൂടി
വിചാരി – അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ തിക്കായി ഒരു കത്ത് എഴുതി കൂട അയപ്പാൻ
നിബൎ ന്ധി – അതിനു അവൻ പറ ഇതരുത് ഞാൻ നിങ്ങെളെകാ
എെന്റ ഗുണത്തിന്നായി എഴുതിച്ച കാരം െതാ ം അെല്ലാ ഇനി ൈദവത്തിൻ
ഇഷ്ടംെപാെല ആകെട്ട–
എന്നതിെന്റ െശഷം അവൻ െകാച്ചിക്കെപായി െപരിമ്പടെപ്പ ക താമൂതി 
രിെയാട് ഇണങ്ങിയതിെന്റ െഹതുക്കെള വിസ്തരി പറ കുടിപ്പക നമു
മുസല്മാനെരാെട ഉ െകാല്ലെത്ത രാജാവ് നിരപ്പി യാചിച്ചാൽ അവെനാ 
ടും സന്ധിെക്ക െവ ൈദവം നിങ്ങളുെട അജ്ഞാനം മാെറ്റണെമ– എെന്റ
മരണത്തി മുെമ്പ മക്ക െപായി ആ കള്ള നബിയുെട അസ്ഥികെള
കുഴിയിൽനി എടു െകാ വരുവാൻ ആ ഹി ഇവ്വണ്ണം പലതും
െചാല്ലി രാജാവി സമ്മതം വരുത്തി െകരളത്തിെല അവസ്ഥകൾ ഒക്കയും
യഥാസ്ഥാനത്തിലാക്കി കണ്ടെശഷം പടെകറി അന്ത്യയുദ്ധ യാണത്തിന്നാ 
യിെക്കാ െഗാെവ മടങ്ങിെപ്പാകയും െച –

ഭൂമിശാ ം
ഭാരതഖണ്ഡം

൯., മദ്ധ്യഖണ്ഡം–
൧. പഞ്ചനദം

അതിെന്റ അതിരുകൾ കിഴക്ക ശത – വിപാശിനദികൾ– തക്ക ൈസന്ധവ
രാജ്യം പടിഞ്ഞാറു ഹി പാസൎ ്യമല െദശം– വടക്കഹിമാലയമലഭൂമി
തെന്ന– വിസ്താരം ഏകെദശം ൫൦൦൦ ചതുര െയാജന– നിവാസികളുെട സംഖ്യ
ഏകെദശം ൩൦ ലക്ഷം രാജ്യം മിക്കവാറും പശിമ കൂറായി പല കൃഷികൾ്ക്ക
ഉചിതം എങ്കിലും ഏറ കാലം അതിൽ നടന്ന യുദ്ധപരാ മങ്ങൾ നിമിത്ത 
വും വാ കഴി വന്ന ശിഖരുെട ഉപ വം നിമിത്തവും പല അംശങ്ങളും
മരുഭൂമിയുെട ഭാഷധരി കിട –നിവാസികൾ ൨വിധം പട്ടാണികളായ
മുസല്മാനരും ഹി ക്കളും തെന്ന– രാജ്യവാ കഴിഞ്ഞ ൧൮൪൯ ◌ാം വഷൎം
വെര ശിഖരുെട വശത്തിൽ ആയിരു – ഏകെദശം ൪൦ സംവത്സരത്തി
മുെമ്പ രണജിത്ത് സിംഗ മഹാരാജാ പലപട്ടാളങ്ങെള െച ൎ യുെരാപയിൽ
നടപ്പായ ആയുധാഭ്യാസം വരുത്തി ചു മുള്ള നാടുകെള ഭരി വന്നപട്ടാണിക 
െളാടു പട ഏ എ ം ജയി അവെര താഴ്ത്തി ഒെരാ െദശങ്ങെള പിടിച്ചടക്കി
സാമത്ഥൎ ്യെത്താെട വാണു മരിച്ചെശഷം അവ സമനായ അനന്തരവൻ
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ഇല്ലായ്ക െകാ ഒെരാപടനായകന്മാർ ഉയ ൎ ൈസന്യങ്ങെള വശത്താക്കി
കലഹി രാജവംശ്യന്മാരിൽ ചിലെര വധി െ ാഹികളായി വാണു പലദുഷ്ക◌ൎ 
മ്മങ്ങളുെട നിവൃത്തിക്കായി പട്ടാളങ്ങൾ്ക്ക മാസപ്പടി വദ്ധൎിപ്പി ജകെള
അത്യന്തം െഞരുക്കി യുദ്ധകാം ക്ഷ നിവൃത്തിെക്കണ്ടതി ൧൮൪൫ാം ി.അ.
മഹാൈസന്യങ്ങെളാടു കൂടകി െതക്കാ പുറെപ്പ ശത നദിെയ കട ഇങ്ക്ലി 
ഷ്ക്കാെരാടു പട ഏ തകത്തൎ യുദ്ധങ്ങളിൽ നാലുവട്ടം െതാ ചിതറി െപായ
െശഷം ഇങ്ക്ലിഷ െഗാവന്നൎർ ജനരാൾ പട്ടാളങ്ങെളാടു കൂടലാ െഹാരിൽ െച 

സന്ധിെയ ക ി രാജ്യത്തിെല ം ൈസന്യബാധെയതീ ൎ മത്സരം
നിമിത്തം അത്യന്തം പിഴവാങ്ങി ധലിപ്പ് സിംഗ് എന്നരാജകുമാരെന വാഴി
അവെന്റ സഹായത്തിനായി ലാെഹാരിൽ ഒരിങ്ക്ലിഷമ ിെയ യും പട്ടാളങ്ങ 
െളയും പാപ്പൎി െപാകയും െച – എന്നി ം മത്സരം എല്ലാം ശമി വന്നില്ല–
൧൮൪൮ാം ി.അ. മുല്താൻ നാടുവാഴി ചില ഇങ്ക്ലിഷ ദൂതന്മാെര െ ാഹി
െകാല്ലിച്ച ഇടെന ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ തി ിയ െചയ്യാെത താമസം വരുത്തിയത്
െകാ മത്സരജ്വാല പിെന്നയും രാജ്യത്തിൽ എ ം കയറി ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ
ചിലവട്ടം െതാെല്മ സമമായ ജയങ്ങൾ ഉണ്ടായതിെന്റ െശഷമെ കലഹം
അമത്തൎ ി െവപ്പാൻ സംഗതി വന്നതുഅവർഇെപ്പാൾപഞ്ചനദംമുഴുവനുംസ്വ 
രാജ്യെത്താടുെച ൎ പുതിയരാജ്യ വ്യവസ്ഥനട വാൻതുടങ്ങിഇരി —
രാജ്യത്തിൽവിശിഷ്ടഗരങ്ങൾകിഴെക്ക അതിരി സമീപമായലാെഹാരും—
അമൃതസരയുംെതെക്കഅംശത്തിൽമുല്താൻ ൬൦൦൦൦നിവാസികൾ സി നദി 
യിൽനി അ ം പടിഞാെറാ പിശാവർ൭൦൦൦൦നിവാസികൾ— ലാെഹാരിൽ
നിവാസികളുെടസംഖ്യ ൮൦൦൦൦— അമൃതസരയിൽ ൧ലക്ഷം തെന്ന—

൨ ൈസന്ധവം—

ൈസന്ധവരാജ്യംമുല്താൻെദശത്ത്നി െതക്കസമു െത്താളവും താണ 
രാജസ്ഥാനിൽനി പടിഞ്ഞാറഹി പാസൎ ്യമലകെളാളവും വീതികുറ 

ംനീളംഏറിയുംസി നദിയുെട൨കരെമൽനീ കിട അതിെന്റ 
പടിഞ്ഞാെറഅംശംതാണ രാജസ്ഥാ സമം ആയിമരുഭൂമിയുെടഭാഷ 
ധരി ം കിഴെക്കഅംശം പശിമ കൂറായുംകു െദശമായും െശാഭി ം
ഇരി — നിവാസികളുെടസംഖ്യഎകെദശം൧൦ ലക്ഷംഅവർമിക്കവാ 
റും മുസല്മാനർ ആകു — നാ മൃഗങ്ങളിൽ ഒട്ടകം— പശു— ആടു— ഒരുവ 
കെചറിയകുതിരയും ധാനം— നിവാസികൾെന ംപലവിധപയറുംമ ം
കൃഷിപ്പണികെളഎടു ന്നതല്ലാെതചിലദിക്കിൽെവടിഉ ംവിളെഞ്ഞടു വരു —
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രാജ്യംമുഴുവനുംഇെപ്പാൾഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെടവശത്തിൽഇരി — അവർ മു 
െമ്പവാ കഴിച്ച൩ ഭുക്കെള അ സംഗതിയാൽപിടി നാടുകടത്തി
എ ം ഒരുപുതിയവ്യവസ്ഥെയ സ്ഥാപിച്ചിരി — െദശം പലദിക്കി 
ലും ഉഷ്ണംനിമിത്തം വിലാത്തിക്കാക്കൎ വളെര തികൂലം ആകെകാ
ൈസന്ധവംപലഇങ്ക്ലിഷ്കാ ൎ ം ശവ ഴിയായിതീന്നൎിരി — സാരം 
ഉള്ളപട്ടണങ്ങൾചുരുക്കെമഉ ധാനംആയവപറയാം വടെക്കഅംശ 
ത്തിൽ സി നദിയിൽനി അ ംപടിഞ്ഞാെറാ ശിഖരപുരി എന്ന് ഒരു
കച്ചവടനഗരംഉ — അതിെലനിവാസികൾമിക്കവാറുംഹി ജാതികൾ
തെന്ന— അതിൽനി അ ംകിഴക്കെതെക്കാ സി നദിയുെടകരെമൽതെന്ന 
ഇങ്ക്ലിഷ് പട്ടാളങ്ങളുെടവാസസ്ഥലംആയസക്കറ് െകാട്ടയുംനദിയുെടനടുവിെല ഒരു 
െചറുതുരുത്തിയുെടെമൽ പക്കറ് െകാട്ടയും കിട — അവിെടനി കുറയെത 
െക്കാ പെണ്ടത്ത൩ ഭുക്കളിൽഒരുവെന്റരാജധാനിയായ കറക് പൂർ ൧�ലക്ഷം
നിവാസികേളാടുംകൂടഇരി സി നദിയുെടകിഴെക്കകരെ െദശത്തിൽ
ൈഹദരാബാദനഗരംകിട നിവാസികൾ൨൦൦൦൦ അവക്കൎപലവിധംആ 
യുധങ്ങെളഉണ്ടാ വാൻ നല്ലശീലംഉെണ്ട െകൾ് — അവിെടനി െത 
െക്കാ സി നദിയുെടപടിഞ്ഞാെടകരെമൽപുരാണരാജധാനിയായതത്താ ൧�
ലക്ഷം നിവാസികെളാടും കൂടെശാഭി കിട — അതിെന്റപുരാണെപർ പാ 
താളം അതുപെണ്ടഒരുമഹാകച്ചവടസ്ഥലം ആയിരു — ഇെപ്പാൾ അതിെന്റമാ 
ഹാത്മ്യം ക്ഷയി െപായി— െദശത്തിെന്റകിഴെക്ക അതിരിൽ കട റത്തതെന്ന
കറച്ചിനഗരം നല്ലതുറമുഖെത്താടുംകൂടഇങ്ക്ലിഷ്സ്ഥാനികൾ് ംപട്ടാളങ്ങൾ് ം
വാസസ്ഥലംആയിവിള — ഈപറഞ്ഞപട്ടണങ്ങളിൽതാണസ്ഥലങ്ങൾഒ 
െരാന്നിൽ ൧൦൦൦ – ൨൦൦൦ നിവാസികളിൽഅധികംവസി കാണുന്നില്ല—

൧൦. ഉത്തരഖണ്ഡം

സി നദിവട നി മല െദശ െടെതെക്കാ വഹി വരുന്നദിൿ തുട 
ങ്ങി ഹിമാലയമല െദശം ൩൭൦ കാതം നീളവും ൪൦ – ൫൦ കാതം അകലവും
൧൫൦൦൦ െയാജനവിസ്താരവും ആയി ഹ്മപു പുഴയുെടഒഴുക്കെത്താളംകിഴക്ക 
െതക്കായി െചെന്നത്തി കിട — അതിെന്റഉയരവുംചിലശിഖരങ്ങളുെടെപ 
രുകളുംമുെമ്പ പറ വെല്ലാ— ഈമഹാമല െദശത്തിെന്റ വടെക്ക അറ്റ
മഹാചീനെത്താടുെചന്നൎ രാജ്യങ്ങൾ പര നടുആസ്യയിൽ അടങ്ങിയിരി  
ന്നനാടുകൾ ആകെകാ അവറ്റിെന്റവിവരം ഇെപ്പാൾ പറെയണ്ടതല്ല— െത 
െക്കഅറ്റ ഇരി ന്ന നാടുകൾ ഭാരതഖണ്ഡത്തിെന്റ വടെക്കഅതിർനാടുകൾ
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ആകനിമിത്തം ഉത്തര ഖണ്ഡം എ െപർ ധരി കുഴിനാടുകൾ ആയി ം ഉന്നത 
െദശങ്ങൾ ആയി ം പലകണ്ടിവാതിലുകൾ— പിള ൎകൾ നദീ വാഹങ്ങൾ—
ഘട്ട െദശങ്ങൾ എന്നിവെറ്റാടുകൂട വിശാലം ആയി നാലു ദി കളിെല
പര കിട — അതിെന്റ സ്വരൂപം പിെന്ന ചുരുക്കിപറയാം—

F. Müller Editor
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