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െകരളപഴമ
൫൨., അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ മരണം

൧൫൧൫ െഫ വരി മാസം അൾ്ബുെകക്കൎ കപ്പലുകെള ഒക്കയും െച ൎ
൧൫൦൦ പറങ്കികെളയും ൬൦൦ മലയാളികെളയും കെരറ്റി പാസൎ ികച്ചവടത്തിെന്റ
മൂലസ്ഥാനമാകുന്ന െഹാ ൎെജ പിടിപ്പാൻ രണ്ടാമതു പുറെപ്പ – അവിടെത്ത
രാജാവ്പറങ്കികളുെട മി ം എങ്കിലും കായ്യൎക്കാർ രാജാധികാരെത്തചുരു 
ക്കിെപാ ൎ ഗീസരിൽ ശങ്ക കാണി തന്നിഷ്ടം വൃത്തി െപാ – പട
കൂടാെത െകൗശലം െകാ പട്ടണ െവശം െചയ്തെപ്പാൾ അൾ്ബുെകക്കൎ
കായ്യൎക്കാരെന െകാല്ലി – രാജാെവ മാനുെവലിെന്റ െമൽെകായ്മെയ ആ  
യിപ്പി െകാട്ടയിൽ പറങ്കികെള സ്ഥാപാക്കയും െച – പാസൎ ി ശാഹായ
ഇസ്മാലി അതു െകട്ടാെറ അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ ീത്വം നിമിത്തം അതിശയി
സമ്മാനങ്ങെള അയ മമത ഉറപ്പി കയും െച – അതിൻഇടയിൽ മാനുെവൽ
രാജാവ് ആ െമൽപറഞ്ഞ ൈവരികളുെട കത്ത എല്ലാം ക ം അസൂയക്കാരുെട
മ ണം െക ം െകാ വിചാരി െലാെപാ സുവാരസ് എന്ന കപ്പിത്താ 
െന വിെസാെരയാക്കി മലയാളത്തിെലക്ക് ൧൦ കപ്പലുമായിനിെയാഗിച്ചയ
(൧൫൨൫ എ ിൽ) ആയവൻ (സപ്ത – ൨ ൹) െഗാവയിൽ എത്തിയാെറ
അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ അധികാരം തീ ൎ എന്നറിയി സാധാരണമായ ദുഃഖം
ഉണ്ടാക്കി ഉടെന അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ വിശ്വസ്തെര മാറ്റി പിെന്ന കണ്ണ രിൽ
ഒടി െകാലത്തിരിെയ ക മാനുെവലിെന്റ കാ യായി ചിലതു സമ്മാനി
െകാച്ചി െപായി ആണ്ടെത്തചര കരെയറ്റിഅയപ്പിക്കയും െച – അെപ്പാൾ
െപരിമ്പട ം അവെന ക െഹാ ഇവൻഒ ം പരിപാകം ഇല്ലാത്തവൻ അെല്ലാ
അൾ്ബുെകക്കൎിൽ നാമും കുറ്റം ആെരാപിച്ചത് കഷ്ടം കഷ്ടം തെന്ന എ
പറ – പിെന്ന െപാ ൎ ഗീസരിൽ ഉത്തമന്മാർ അൾൈമദ അൾ്ബുെകക്കൎ
എന്നവരുെട ശുഭകാലം കഴി വെല്ലാ എ െവ രാജെസവ െവറു
കപ്പെലറി വിലാത്തി മടങ്ങിെപാകയും െച –
െഹാ ൎജിൽനി ഒടി വരുെമ്പാൾ തെന്ന അൾ്ബുെകക്കൎി ഒരു പടക
എതിെര ാൻ െച വത്തൎ മാനം എല്ലാം അറിയിച്ച ഉടെന അവൻ ദുഃഖി
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വിശുദ്ധ െയശുെവ ഇതിൽ നി െത വാൻ ഒരു വഴിയും കാണാരാജെസവ
നിമിത്തം ആളുകൾ വിെരാധം ആളുകളുെട െസവ നിമിത്തം രാജാവ് വിെരാധം
അതു മതി– െപാവാൻ കാലമായി കിഴവെന ഉെപക്ഷിെക്കാല്ലാഎ അണ്ണാ
െനാക്കി പറ – പിെന്ന അതിസാരം പിടിച്ചെപ്പാൾ മരണം അടു എ
ക രാജാവ് എനിക്ക അന വെന അയച്ചത് തക്കത്തിൽ ആയെല്ലാ ഇങ്ങി 
െന െദവഹിതം എല്ലാം ശുഭം അെ എ െചാല്ലി രാജാവി ഒരു കത്ത്
എഴുതി രാജ്യകായ്യൎം െതാ എന്തി െചാ കാലം െചന്നാൽ അതിെന്റ
അവസ്ഥ താെന അറിയും എനിക്ക ഒരു മകെന ഉ അവെന െനാ വാൻ
രാജാവി ഇഷ്ടം െതാന്നാവു ധനം െചപ്പൎാൻ സംഗതി വന്നില്ലെല്ലാ എ എഴു 
തി തീത്തൎ തിൽ പിെന്ന െയാഹനാൻ സുവിെശഷത്തിൽ നി െയശുവിെന്റ
നിയ്യൎാണ വിവരം എല്ലാം വായിപ്പി െക ശിൽ അെല്ലാ എനിക്ക ശരണെമ
ഉ എ െചാ കയും െച – ദശ ൧൫ ൽ െഗാവയിൽ എത്തിയാെറ
അവൻ െതാണി അയ ഒരു പാതിരിെയ കപ്പലിെലക്ക് വരുത്തി പാപങ്ങളുെട
ക്ഷമക്കായി വളെര ാത്ഥൎ ി െകാ രാ ി കഴിച്ചെപ്പാൾ ൧൭ ൽ ആത്മാെവ
ൈദവത്തിൽ ഭരെമ ിക്കയും െച – അവ അെപ്പാൾ ൬൩ വയ അതിൽ
൧൦ വഷൎം വിെസാരയി സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരു – ശവെത്ത കെരക്കിറക്കി
സുഗന്ധ വ്യങ്ങെളഇ ചില ദിവസം വരുന്നവ ൎ കാട്ടി െകാടുത്ത െശഷം
െഘാഷെത്താെട സം രി െമ്പാൾ നാ കാരുെട കരച്ചൽ നിമിത്തം പാതിരി 
കളുെട പാ ഒ ം െകൾ്പാറായില്ല—
അവൻ െനരും ന്യായവും സൂക്ഷി െനാക്കിയവൻ തെന്ന വ്യാജം െകട്ടാൽ ഉട 
െന െകാപി ം പിെന്ന ഓെരാ നമ്മൎങ്ങെള െചാല്ലി തെന്നത്താൻ ശാസി ം
തെന്ന അപമാനി ന്നവെരാടുെവഗം ക്ഷമി ം െയശുനാമത്തിൽ വളെര ശങ്ക 
യും താ യ്യൎവും ഉ െവദത്തിൽ കൂട ട വായി ം ൈദവഭക്തി നിമിത്തം
ഒരുനാളും ആണയിടുമാറില്ല ദരി ്യക്കൎ വളെര െകാടു ം– ഒരിക്കൽ തനി ം
ൈപസ്സ ഇല്ലാത്തെപ്പാൾ ഒരു കിലാസി വ ൩ വരാഹൻ വായിപ്പയായി
െചാദി ഇെപ്പാൾ എതും ഇല്ല എങ്കിലും � മൂ െരാമം പണയം െവ വല്ല
പീടികക്കാരെനാടു െചാദിക്ക അവൻ തരും നിശ്ചയം എ െചാല്ലിതാടിെമൽ
നി മൂ െരാമങ്ങെള പറി െകാടുത്തയക്കയും െച – ഒടുക്കം അവെന
െപാെലപിെന്ന െത്തതിൽ െപാ ൎ ഗീസരിൽ വീരന്മാർ ആരും ഉണ്ടായില്ല–
അവെന്റ ശവം സ്ഥാപിച്ച മറിയപ്പള്ളിയിൽ പിെന്ന തറെകട്ടിയെപ്പാൾ നാ  
കാരും മുസല്മാനരും മഹ ക്കളാൽ സങ്കടം അകെപ്പടുെന്താറും തെറ വ
കാ കെള െവ വിള കത്തി ം െകാ നീതിക്കായി യാചി െപാരും–
െഗാവ മലക്ക െഹാ ൎജ് ഈ മൂന്നിെന്റ ജയം നിമിത്തം ദൂരസ്ഥന്മാരുംഎല്ലാ 
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വരും അവെന മാനി ം െപാ ൎ ഗീസക്കൎ തൽക്ഷണം കായ്യൎമുടക്കവും
താ യും വരാത്തത് അൾ്ബുെകക്കൎ എന്ന നാമത്തിെന്റ ഒമ്മൎയാൽ അെ
സംഭവി എ ഊഹിപ്പാൻ അവകാശം ഉ —

ഭൂമിശാ ം
ഭാരതഖണ്ഡം

൯., മദ്ധ്യഖണ്ഡം—
൧. പഞ്ചനദം

ഹിമാലയപവ്വൎതം സി നദിയിൽ നി ഹ്മപു പുഴെയാളം കിഴക്കെതക്കാ 
യി നീ കിട ന്നത് ഒരു വരിയായിട്ട അല്ല– ചിലദിക്കിൽ ൩–൪–ആയി ം
മറ്റ ചിലദിക്കിൽ–അഞ്ചഎ ം വരി തുടമ്മൎലകൾ ആയി ം പര കാണു –
ഈ തുടമ്മൎലകളിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞത് ഗംഗാ മുതലയനദികൾ ഒഴുകുന്ന താണ
നാടുകളുെട വടെക്ക അതിർ ആയതുതെന്ന–അതിെന്റ മുകൾ പരപ്പിൽ ഒെരാ
ഘട്ട െദശങ്ങളും കുഴിനാടുകളും താഴ്വരകളും പല കാരം നീ കിട –
ഇവറ്റിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽ ൨ാം വരി തുടമ്മൎല കയറിഒന്നാമെത്തതിൽ
അധികം ഉയ ൎ പലശാഖാഗിരികെളാടുംശിഖരങ്ങെളാടും കൂട ഒന്നാമത്തതി
സമം ആയി കിഴക്ക െതക്കായി നീ നി – അതിെന്റ മുകൾ പരപ്പിലും
നദീ വാഹങ്ങളും–താഴ്വരകളും– ഉന്നതസമഭൂമികളും മ ം പലവിെധന പര
കിട – ഈ മത്തിൽ തെന്ന ഹിമാലയ മല െദശം വടെക്കാ െച ം
െതാറും തുടമ്മൎലകളുെട മുകൾപര കളുെട ഉയരം ഒടുവിൽ൧൫൦൦൦൦ കാലടി 
െയാളം െപാങ്ങി നി – അതിെന്റ മുകളിൽ ൧0–൧൨൦൦൦ കാലടി ഉയരം
ഉള്ള മലകൾ നില്കെകാ ഹിമാലയത്തിെന്റ അത ന്നതശിഖരങ്ങളുെട ഉയരം
ഏകെദശം ൨൭൦൦൦ കാലടി തെന്ന– ഉത്തര ഖണ്ഡത്തിെന്റ വിവരംഅ ം ഹി 
െക്കണ്ടതി ഈ പറഞ്ഞ മല െദശം ചില അംശങ്ങളാക്കി വിഭാഗി ന്നത്
ആവശ്യം ഉള്ളതുതെന്ന– ആ അംശങ്ങൾ ആവിത്– സി –ശത –ഗംഗാ–
സരയൂ നദികളുെട ഉറവുെദശം മുതൽ പടിഞ്ഞാറു സി നദിവട നി
മല െദശ െട െതെക്കാ വഹി വരുന്ന ദിെക്കാളം നീ കിട ന്നമല 

െദശം തെന്ന പടിഞ്ഞാെറ അംശം ആകു —
നടുഅംശം സരയൂനദിയിൽ നി കിഴക്ക ീസ്ഥപുഴെയാളം
െചെന്നത്തികിട —
കിഴെക്ക അംശം ിസ്ഥപുഴയിൽ നി ഹ്മപു നദിെതെക്കാ വ 
ഹി ന്നെദശെത്താളം പര കിട ഈ പറഞ്ഞ ൩ അംശങ്ങളിെല
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രാജ്യങ്ങളുെട വിവരം താെഴ പറയു —

൧., പടിഞ്ഞാെറ അംശം–

അതുര ഖണ്ഡങ്ങളായി കിട – സരയൂപുഴയിൽ നി വടക്ക പടിഞ്ഞാറു
ശത വിപാശാ നദികെളാളം ഉള്ള മലനാടുകൾ ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട രാജ്യെത്താടു
െച ൎ വന്ന അംശങ്ങൾആകു —
ശത നദീ വാഹത്തിൽ നി വടക്ക പടിഞ്ഞാറു സി നദിെയാളം നീ 

കിട ന്ന മല െദശത്തിൽ ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ പഞ്ചനദയുദ്ധം സമപ്പൎിച്ചതിെന്റ
െശഷം ഗുലാപ്പ് സിംഗ് എന്ന ഒരുശിഖ ഭുെവ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചിരി –
ഈ പുതുരാജ്യത്തിെന്റ അതിരുകൾ കിഴക്ക– വിപാശാ– ശത നദികൾ
െതക്കപഞ്ചനദം–പടിഞ്ഞാറുസി നദി– വടക്ക തിെബത്ത് മുതലായ മലഭൂ 
മികൾ തെന്ന ആകു – പിതസ്ത– ച ഭാഗ– ഐരാവതി–വിപാശ എന്നീ
നദികളുെട ഉറവുകൾ ആ രാജ്യത്തിൽ നി തെന്ന ആകു – അതിെന്റ
െതെക്ക അംശം കൂഹിസ്ഥാൻ എന്ന െപർധരി പല ഇടവകകൾ ആയി
ഖണ്ഡി കിട – നിവാസികൾ മിക്കവാറും ശിഖർ തെന്ന– �കഴിഞ്ഞ ചില
സംവത്സരങ്ങളിൽ നിത്യയുദ്ധം ഉണ്ടായതിനാലും നിവാസികൾ രാജാക്കളുെട
അ ി മം പലവിധമായി അനുഭവിെക്കണ്ടി വന്നതിനാലും ശുഖപട്ടണങ്ങളും
കൃഷി–കച്ചവടം മുതലായ െതാഴിലുകളും ദുല്ലൎഭമായിട്ടെ അവിെട കാണു –
രാജാവ് ഖജാനെയ നിറെക്കണ്ടതി അല്ലാെത വിെശഷിെച്ചാ ം വിചാ 
രിക്കായ്കയാൽ ദാരി ്യവും െ ഛ്ശതയും വദ്ധൎി എ ം പരന്നിരി –
വിശിഷ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ജാ – നാഗെക്കാട്ട– രാജുർ എന്നിവതെന്ന–
രാജ്യത്തിെന്റ വടെക്കഅംശം കശ്മീരംതന് െനഅതു ഉന്നതപവ്വൎതങ്ങളുെട നടു 
വിൽ ഏകെദശം ൮൦൦ ചതുര െയാജനവിസ്താരവും വിതസ്താനദിയുെട ഉ ത്തി 
സ്ഥാനവും പലപുരാണെക്ഷ ങ്ങൾ നിമിത്തം െചാെല്ക്കാണ്ടതും മെനാഹരവും 
ആയ താഴ്വരതെന്നആകു — പൂവ്വൎകാലത്തിൽതെന്ന ഒെരാെരാരാജാക്കന്മാർ
ആശുഭരാജ്യംെമാഹി അതിെന്റലബ്ധിക്കായി പല യുദ്ധം കഴിക്കയും െച —
ആദ്യം ഘസ്നിസുല്താനായ മുഹമ്മത്ത് അതിെനപിടിച്ചടക്കി ാഹ്മണരുെട
വാ െയമുടി — ഇ ാംമാഗ്ഗൎം പര കയുംെച — അനന്തരം ആഉത്തമതാഴ്വര
ഡില്ലിപാതിശാക്കളുെട വശത്തിൽവ — പിെന്ന അഫ്ഘാനരാജാക്കന്മാർ
അതിെന വശത്താക്കി നിവാസികെള പലവിെധന ഉപ വി അവരുെട
വ വകകെള പറി ം മുടി ംെകാണ്ടിരു — പിെന്ന രണജിത്ത്സിംഗ്എന്ന
പഞ്ചനദമഹാരാജാവ് അഫ്ഘാനെര പുറത്താക്കി തെന്റഅധികാരം ആരാജ്യ 
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ത്തിൽ സ്ഥാപി നാടുവാഴികെളെകാ ഭരിക്കയുംെച — ഒടുവിൽ ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ
പഞ്ചനദ രാജ്യം ഖണ്ഡി ഇഷ്ടമുള്ളതുവശത്താക്കി കാശ്മീരെദശം െമൽപറഞ്ഞ
ഗുലാപ്പ്സിംഗരാജാവി ദാനംെച — ആയവൻ ഇെപ്പാൾനിവാസികെള
പലവിെധനെഞരുക്കി ധനധാന്യാദികെള ൈകക്കൽആ വാൻ അദ്ധ്വാനി  
െകാണ്ടിരി നിവാസികളുെട സംഖ്യ എകെദശ ം൨൦ ലക്ഷം— െഗാരക്ഷയും
കൃഷിപ്പണിയും നട ന്നത് അല്ലാെത അവർആട്ടിൻെരാമംെകാ സംവത്സരം 
െതാറും ഏകെദശം ൮൦൦൦൦ സാലുവെന ണ്ടാക്കി പലരാജ്യങ്ങളിെലക്ക് അയ
ലാഭംഏറിയ കച്ചവടംെച വരു — ധാനപട്ടണത്തി ീനഗരംഎ ം—
കാശ്മീരംഎ ം െപർ ഉ — അത് വിതസ്ത ഴവക്ക എ യും മെനാഹരം
ആയ ഒരു സരസ്സിെന്റ അടുെക്ക പല െതാട്ടങ്ങെളാടും കൂട െശാഭി കിട —
നിവാസികൾ ഏകെദശം ൨ ലക്ഷം— െദശത്തിെന്റ വടക്കപടിഞ്ഞാെറ അംശ 
ത്തിൽ ഇ ാംമാഗ്ഗൎം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരുപരിഷവസി — അവർ പ
രാജ്യത്തിൽകുടി ഇരുന്ന യവനന്മാരുെട സന്തതികൾ എ ചിലരുെടപക്ഷം—
കിഴക്ക സരയൂ പടിഞ്ഞാറു ശത വിപാശാ നദികളുെട നടുവിൽഉള്ള മല  
െദശങ്ങൾ ഇങ്ക്ലിഷ്ക്കാരുെട വശത്തിൽ ഇരി — ഗംഗായമുനാ മുതലായ
നദികളുെട ഉ ത്തി സ്ഥാനം അവിെടതെന്ന— മലശാഖകളും നദീ വാഹങ്ങളും
താഴ്വരകളും ആരാജ്യെത്ത പലഅംശങ്ങളാക്കി വിഭാഗിച്ചിരി — സരയൂ
സമീപ ള്ള രാജ്യത്തിെന്റ െപർകമാവൂൻ അതിെന്റവിസ്താരംഏകെദശം ൧൦൦൦
ചതുര െയാജന അതുമുഴുവനുംമല െദശംആകെകാ കൃഷികച്ചവടംമുതലാ 
യെതാഴിലുകളുംവിെശഷപട്ടണങ്ങളും ദുല്ലൎഭം നിവാസികൾ മിക്കവാറും ഒരുവക
കാട്ടാളർ ആകു — ധാന പട്ടണംഅെല്മാരതെന്ന—
ആെദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിരിൽ ഗവ്വൎാൽ നാടുകിട — അതിൽ
പുരാണെക്ഷ ങ്ങൾ ഇരിക്കെകാ സംവത്സരം െതാറും ഏകെദശം ൨൦
ലക്ഷം ഹി ജാതികൾ ഒെരാെദശത്തിൽ നി െക്ഷെ ാപവാസത്തി ം
തീത്ഥൎ സ്നാനത്തി ം മ ം അെങ്ങാ െപാകുമാറു — െക്ഷ ങ്ങളിൽ വിശിഷ്ടം
ആയതു ഹരിദ്വാരംതെന്ന— ധാനപട്ടണം ീനഗരം—
അതിൽനി പടിഞ്ഞാെറാ ീമെദ്ദശം മലകളുെട നടുവിെല ഉറ ള്ള െകാ 
െട്ടക്കസമം ആയികിട — നിവാസികൾ ചുരുക്കെമഉ — അതിൽനി
പടിഞ്ഞാറു പിസ്സഹീർെദശം ശത പുഴവക്ക പരന്നിരി — അതിെല  
ധാന പട്ടണം രാമപുരി ഇങ്ക്ലിഷ് പട്ടാളങ്ങൾ പാ ൎന്ന സ്ഥലം െകാട്ടഗർതെന്ന—
ആെദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അറ്റ പിെന്ന ഒെരാെചറിയ ഇടവകകൾ
കാശ്മീരരാജ്യെത്താളം പര കിട — ഗവന്നൎർജനരാളും മ ഒെരാഇങ്ക്ലി 
ഷ്കാരും കൂട ടപാ ൎ വരുന്ന സി ാനഗരവും ഇങ്ക്ലിഷപട്ടാളസ്ഥലങ്ങൾ ആയ
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സിഹൎ ിന്ത്— സുപാഥു മുതലായ നഗരങ്ങളും ആ മല െദശത്തിൽ തെന്ന
ആകു —

F. Müller Editor
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