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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൫. ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. െമയി

െകരളപഴമ
൫൩– സുവാരസ് വാ യുെട ആരംഭം

സുവാരസ് ൧൧ വഷൎത്തി മ്പിൽ പന്തലായിനി തൂക്കിൽ െവ ജയം െകാണ്ടത 
ല്ലാെത (§ ൨൬ ആമത െനാ ക) അ സിദ്ധനെ – അതുെകാ പല ദിക്കിൽ
നി ം നീരസ ഭാവങ്ങെള കണ്ടാെറ താൻ ാപ്തിയുള്ളവൻ എ കാണിെക്ക 
ണ്ടതി മുെമ്പ െകാല്ലെത്താടു ൈവരം സമപ്പൎിച്ച് ഇണക്കം വരുത്തെട്ട എ
െവ െകാച്ചി യിൽ നി സമത്ഥൎ ദൂതെര അയ യുദ്ധനിവൃത്തി വരു കയും
െച – അ െകാല്ലെത്ത രാജാവ് ബാലനെ അവെന്റ െജ്യഷ്ഠത്തിയായ
ആഴിപണ്ടാരി രാജ്ഞി എ െപരുള്ളവൾ ആറ്റിങ്കൽ ത രാട്ടിയായിരി ം–
ആയവൾ അവനുെവണ്ടി രാജ്യകായ്യൎം െനാ െമ്പാൾ െപാ ൎ ഗീസരിൽ
മമത ഭാവി അവർ ഉപെദശിച്ച വഴിയിൽ ഇണങ്ങി വരികയും െച – അെന്ന 
െത്ത നിയമ കാരമാവിതു ൧൦ വഷൎത്തി മ്പിൽ (§ ൩൦) ദസാ മുതലായ
പറങ്കികെള െകാ വ ക്കൾ നാനാവിധമാക്കിയതി രാജ്ഞി ൫൦൦ ഭാരം
മുളകു െവെക്കണ്ടതു അ ചു െപായ െതാമാപ്പള്ളിെയ രാജ്ഞി താൻ പുതുതായി
െക കപള്ളിവക ഒക്കയും യഥാസ്ഥാനമാ കയും െചയ്ക (§ ൧൯) ഇനി മുളകു
വിറ്റാൽ െപാ ൎ ഗാലി മുെമ്പ കാട്ടി െകാച്ചിവിെല െകാടു ക മാപ്പിള്ള 
മാരുെട വ താഴ്ത്തി രക്ഷി െകാൾ്ക– എന്നിങ്ങെന മ ി മാരായ പിള്ളമാർ
ഒപ്പി െമൽ പറഞ്ഞ മുളകു ഏ ി തുട കയും െച – ഇവ്വണ്ണം കായ്യൎസിദ്ധി
ഉണ്ടാകയാൽ സുവാരസ് ഗവ്വൎി െകാഴിെക്കാട്ടിൽ എത്തിയാെറ താമൂതിരി
അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ മരണത്താൽ െഖദിച്ച കാരം െക ഇഷ്ടെക്കടു ഭാവി
കൂടിക്കാെ രാജാവു െകാട്ടയിൽ വരുമെല്ലാ എ െചാദിപ്പി – ഇതു മാന  
റവായി െതാ ം െകാട്ടയുെട പുറ ഏതു സ്ഥലെമങ്കിലും മതി എന്ന് ഉത്തരം
െകട്ടാെറ സുവാരസ് ദ്ധി െവറും വാദത്താൽ ൧൨ ദിവസം കഴി പെട
െകാപ്പി െപായ െശഷം– കപ്പിത്താന്മാർ ഒക്കത്തക്ക സന്നിധാനത്തിങ്കൽ
െച നി ങ്ങൾ ക ിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങിെന നിസ്സാര കായ്യൎം െചാല്ലി വാൾ
ഊരുകയില്ല സത്യം° എ ണത്തൎ ിച്ചതു െകട്ടെപ്പാൾ കുറയ അടങ്ങി െകാട്ടയുെട
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വാതുക്കൽ െവ താമൂതിരി െയ ക സംഭാഷിക്കയും െച – അന്നവാഴുന്ന 
രാജാവ് എ യും സന്ധി ിയൻ ആക െകാണ്ടെ പട ടുവാൻ സംഗതി
വരാഞ്ഞതു– പിെന്ന അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ മരണം െകട്ടാെറ ഭട്ടക്കളയിെല
മാപ്പിള്ളമാർ കലഹി പറങ്കികൾ വിചാരിയാത്ത സമയം ആയുധം എടു ൨൪
െവള്ളക്കാെര െകാ കയും െച – അതുെകാ സുവാരസ് ഭട്ടക്കളയിൽ ഒടി
വിസ്താരം കഴി െമ്പാൾ മാപ്പിള്ളമാർ മുഖ തി പറ െകാ വശീകരി
കുറ്റക്കാക്കൎ ആ ൎം ദണ്ഡം വിധിച്ചതും ഇല്ല– അതിനാൽ കണ്ണൎാടകത്തിൽ
െചാനകർ െഞളി ഭയം എന്നിെയ കട ിടി പിെന്നയും തുനികയും
െച –
അനന്തരം െഗാവയിൽ എത്തിയാെറ അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ പണി എല്ലാം വളെര
അതിശയമായി െതാ കെകാ ഈ െഗാവയിൽ തെന്ന ന െട െകാട്ടയുള്ള
തു നല്ലെതാ അല്ലെയാ താമൂതിരിെയാടും പടയില്ല മലയാളത്തിൽ സുെഖന
പാ ൎ വ്യാപാരം െചയ്യാമെല്ലാ എ കപ്പിത്താന്മാെരാടു നിരൂപി തുടങ്ങി–
നാ കാരത്തികെള വിവാഹം െച കുടിയിരുന്നവർ അതു െകട്ടാെറ വളെര
വ്യസനെപ്പ എങ്ങിെന എങ്കിലും െകാട്ടെയ െപാളി രുെത ഞങ്ങെള ഇവിെട
പാപ്പൎിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ െപാ ൎ ഗാൽ സഹായം കൂടാെത െപാരുതു കു
കുട്ടികെള രക്ഷി െകാള്ളാം എ െബാധിപ്പിച്ചതല്ലാെത കപ്പിത്താന്മാർ
മിക്കവാറും സഭയിങ്കൽനി ആ പക്ഷം തെന്ന എടു െചാ കയാൽ െഗാവ
പിെന്നയും മൂല സ്ഥാനമായിരിക്ക എന്ന ക ന യായി സുവാരസ് മഴക്കാലം
കഴിപ്പാൻ െകാച്ചി മടങ്ങി െപാകയും െച – (൧൫൧൬) അവിെടനി
ചില പറങ്കികൾ നായാടുവാൻ കാട്ടിൽ െപായെപ്പാൾ ചില മയിലുകെള ക
െവടിെവ തുടങ്ങിയാെറ പലനായന്മാരും ഒരു കയ്മളും വ ഇതു െദവരുെട
മയിലെ എ വിെരാധി – ആയ്ത അവർ കൂട്ടാക്കാെത പരിഹസി െവടി 
െവച്ചാെറ കലശൽ ഉണ്ടായതിൽ നാലു െവള്ളക്കാർ കഴി ഇനി ഇ കാരം
െചയ്യരുെത െകാച്ചിയിൽ ക നയാകയും െച –
മുെമ്പ ൧൫൦൮ ആമതിൽ മി സുല്ത്താൻ ഖാൻ ഹസ്സൻ പറങ്കികെള നീ വാൻ
കപ്പൽ അയച്ചെപ്പാൾ അൾൈമദ െതാ ിച്ച കാരം പറ വെല്ലാ– അവിടു  
പിെന്നയും വളെര കപ്പൽ െഗാവയുെട െനെര െപാകും എ െക മാനുെവൽ
രാജാവ് െ ശി മലയാളത്തിൽ ക ന അയച്ചതി കാരം— മി ികളും–
അറവികളും വരുന്നത് പാത്തൎ ിരിക്കരുത െചങ്കടലിെലക്ക എതിെര ഒെടണം
അതി സുവാരസല്ലഅടുെക്കയാകു എങ്കിൽ അൾ്ബുെകക്കൎ തെന്ന െസ 
നാധിപതിയും രാജൈക്കയുമായിരു കായ്യൎം നടെത്തണം എ തെന്ന–
അൾ്ബുെകക്കൎ മരി ഒരാ കഴിഞ്ഞി ഈ ക ന എത്തിയാെറ സുവാര 
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സ് കപ്പലുകെള ഒരുക്കി ൩൦൦൦ പറങ്കികെളയും ൫00 െകാച്ചി നായകന്മാെരയും
കെരറ്റി ജിദ്ദയുെട െനെര ഒടി പടയാലും കാറ്റിനാലും വളെര നാശം അനുഭവി 
ക്കയും െച – എങ്കിലും രൂമി സുല്ത്താനായ െസലിം ആ വഷൎം തെന്ന മി െയ
സ്വാധീനമാ കെകാ മുസല്മാൻ കപ്പൽ െചങ്കടൽ വി മലയാളത്തിൽ
വരുവാൻ സംഗതി വന്നില്ല—

ഭൂമിശാ ം
ഭാരതഖണ്ഡം

൧൦, ഉത്തരഖണ്ഡം
൨., ഹിമാലയ െദശത്തിെന്റ നടു അംശം

ഈ അംശത്തിൽ െനപാളരാജ്യെമ ഉ – അതിെന്റ അതിരുകൾ കിഴക്ക
ിസ്ഥപുഴ– െതക്ക ഗംഗ ഒഴുകുന്നതാണ നാടു– പടിഞ്ഞാറു സരയു നദി– വടക്ക

തിെബത്ത് രാജ്യം വിസ്താരം ഏകെദശം ൨൫൦ ചതുര െയാജന– നിവാസി 
കളുെട സംഖ്യ ൨൫ ലക്ഷം പ ആ രാജ്യം പല അംശങ്ങളായി െവെവ്വെറ
രാജാക്കന്മാരുെട സ്വാധീനത്തിൽ ആയ െശഷം ഇെപ്പാഴെത്ത സ്വരൂപം എല്ലാം
പിടിച്ചടക്കി ഒന്നാക്കി െച ൎ ചീനക്കാെരാടും ഇങ്ക്ലിഷ്കാെരാടും രാജ്യവിസ്താരം
വദ്ധൎിപ്പിെക്കണ്ടതി യുദ്ധംകഴി െതാ ചീനക്കാക്കൎ കപ്പവും ഇങ്ക്ലിഷ്കാ 
ക്കൎപടിഞ്ഞാെറ അതിരിെല ചിലെദശങ്ങെളയും ഏ ി െകാടുെക്കണ്ടി
വ – നിവാസികൾ ൨ വിധം െബൗദ്ധന്മാരും ാഹ്മണമതാനുസാരികളും
തെന്ന– അ കാര ംരാജ്യങ്ങളിൽ ൨ ഭാഷകളും ധാനമായി നട – രാജ്യം
മിക്കവാറും മല െദശം ആക െകാ കൃഷി പണിചുരുക്കെമനട –
താഴ്വരകളിലും നദീ വാഹെദശങ്ങളിലും നാ കാർ െന ം പലവി ധംകിഴ 

ംപരുത്തിയും മ ം ഉണ്ടാക്കിവരു — ആടുകൾഅല്ലാെതനാ മൃഗങ്ങൾഇല്ല
കുതിര—പശ്ചാദികെളനാ കാർഅന്യെദശങ്ങളിൽനി െകാ വരു —
മലകളിൽനി നിവാസികൾെചമ്പിരി ഈയം മുതലായെലാഹങ്ങെളയും
പുഴകളിൽനി സ്വണ്ണൎെപാടിെയയും വിളെഞ്ഞടു — മലമുകളിൽഒരിടയ 
ജാതിആടുകെള െമ െകാ ം വസി — രാജാവിെന്റ വരവു സംവത്സര 
ത്തിൽഏകെദശം ൪൦ലക്ഷംഉറുപ്പിക— അവെന്റ ആയുധപാണികളുെടസംഖ്യ
൨൦൦൦൦ ധാനപട്ടണത്തിെന്റെപർകദ്മ ൪൦൦൦൦ നിവാസികൾെശഷം
നഗരങ്ങളിൽമുഖ്യമായവലതിത്പ ട്ടണം ൨൪൦൦൦ നിവാസികൾ— ഫൾ്ഗുണ
൧൨൦൦൦ നിവാസികൾ— രാജ്യത്തിെന്റകിഴെക്ക അതിരിൽഎകെദശം ൮൦
ചതുര െയാജന വിസ്താരമുള്ള സിക്കിംഎന്നഒരുെചറിയനാടു ൧� ലക്ഷം
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നിവാസികെളാടുംകൂടഹിമാലയത്തിെന്റഉന്നതപവ്വൎതങ്ങളിൽകിട —
അതിെല ധാനസ്ഥലം സിക്കിംതെന്ന— കദ്മ നഗരത്തിൽ ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ
രാജാവിെന്റനട സൂക്ഷി െനാെക്കണ്ടതി ഒരുമ ിെയപാപ്പൎിച്ചി രി —

൩, കിഴെക്കഅംശം

സിക്കിം െദശത്തിെന്റകിഴെക്കഅതിർമുതൽ ഏകെദശം ഹ്മപു നദി 
െയാളം ഹിമാലയമല െദശ െടെചെന്നത്തികിട ന്നരാജ്യത്തിെന്റ 
െപർ ഭൂത്താൻ (ബുതാൻ) തെന്ന— അതിെന്റെതെക്കഅതിർ ഹ്മപു 

നദീ വാഹെദശം വടെക്കതുതിെബത്ത് രാജ്യം വിസ്താരംഎകെദശം
൧൨൦൦ ച ര െയാജന നിവാസികളുെടസംഖ്യഏകെദശം ൫ ലക്ഷം—
അവർ എല്ലാവരും ബൗദ്ധന്മാർ തെന്നആകു — െദശത്തിെന്റആകൃതി
െമൽപറഞ്ഞെനപാളരാജ്യെത്താടുസമം— കൃഷി— കച്ചവടം മുതലായെതാഴിലുക 
ളിലുംവളെരെഭദം കാണുന്നില്ല— നിവാസികൾ എല്ലാവരും രാജ്യകായ്യൎങ്ങെളന 
ട ന്ന സ്ഥാനികളുെട അടിമകൾ അെ ആകു — ആ സ്ഥാനികളിൽമു ള്ള 
വർ ൨െപർ പഞ്ചകായ്യൎങ്ങെളനട ന്നൈദബ് രാജാവും— ഭൂെദവനായിനടി
മതവിെശഷങ്ങെളവിചാരി ന്നധമ്മൎരാജാവുംതെന്ന— ധമ്മൎ രാജാവിൽ
െദവസാന്നിദ്ധ്യം ആവസിക്കെകാ ജകൾ്ക്ക തിരുമുമ്പിൽ െച നമ
രിപ്പാനുംകൂടസമ്മതമില്ല— അവെന്റെപർ മാ ം െകട്ടാൽ എല്ലാവരും വിെറ ം—
നഗരം എ െപർ െകാ ന്നസ്ഥലങ്ങൾ രാജ്യത്തിൽ ഇല്ല— ധമ്മൎരാജാവിെന്റ
വിശിഷ്ട വാസസ്ഥലം ആയ തസ്സിസുതനും— വണ്ടി പൂർ— ബിജിനി മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളും ധാനം—

൨., ബമ്മൎാഅദ്ധൎ ദ്വീപു

െതെക്കആസ്യയിെല ൨ അദ്ധൎ ദ്വീപുകളിൽ മുഖ്യം ആയത ഭാരതഖണ്ഡം
തെന്ന— അതിെന്റ കിഴെക്ക അതിരിൽ ബങ്കാളകടൽ ഹി സമു ത്തിെന്റഒരു 
അംശം ആയി കിഴക്ക ബമ്മൎാ അദ്ധൎ ദ്വീപിൻകരെയാളം വ്യാപി അതി
പടിഞ്ഞാെറ അതിർ ആയി ഇരി — അതിെന്റ െത ം കിഴ മുള്ള
െദശങ്ങൾ്ക്ക ഹി സമു ത്തിെന്റ അംശങ്ങൾ തെന്ന അതിരുകൾ— അദ്ധൎ
ദ്വീപിെന്റ വടെക്കഅതിരുകൾ ഹിമാലയപവ്വൎതത്തിൽനി കിഴെക്കാ പര
കിട ന്ന മല െദശങ്ങളും മഹാചീനരാജ്യവും ആകു — അദ്ധൎ ദ്വീപിെന്റ
വിസ്താരം ഏകെദശം ൪൦൦൦൦ ചതുര െയാജന— അതിെലരാജ്യങ്ങളിൽ വിെശ 
ഷംആയതു ബമ്മൎാ രാജ്യം— അതുെകാ അതിെന്റ െപർ മുഴു അദ്ധൎദ്വീപി ം
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പറ വരു —
ബമ്മൎാ അദ്ധൎ ദ്വീപിെലമലകൾ മിക്കവാറും വടെക്ക അതിരിൽ നി െതെക്കാ
നീ കിട ന്ന ഹിമാലയ മല െദശത്തിെന്റ ശാഖകൾ എ െതാ —
ഈ ശാഖകൾ അദ്ധൎ ദ്വീപിെന്റ വടെക്ക അതിർ െദശങ്ങളിൽ നി െതെക്കാ
സമു െത്താളം െചെന്നത്തി കിട — അവറ്റിൽ പടിഞ്ഞാറുള്ളത ഹ്മപു
നദിയുെട െതക്കകിഴെക്ക അതിരിൽകൂടി പര നി ന്നഗെറാ മല െദശവും
ബങ്കാളെദശത്തിെന്റ കിഴെക്ക അതിരിൽ ഉയ ൎ അറകാൻ നാടൂെട െതെക്കാ 
നീ കിട ന്ന അനുെപ മിയു മലകളും ആകു — ഈ മലനാടുകളുെട

കിഴെക്കഅതിരിൽ ഐരാവതിനദി വടെക്കമല െദശത്തിൽ ഉത്ഭവി
ബമ്മൎാരാ ജ്യ െട െതെക്കാ വഹി െകാ ബങ്കാളസമു ത്തിൽ െച
കൂടു – ഐരാവതി നദീതീരത്തിങ്കൽ നി കിഴക്ക ൨ാംശാഖാഗിരി ഏക 
െദശം ൫൦൦൦ കാലടി ഉയ ൎ വട നി െതെക്കാ വ്യാപി കിട –
അതിെന്റ കിഴെക്ക അതിരിൽ സലുവൻ നദി ഐരാവതി സമം ആയി
വട നി െതെക്കാ ഒഴുകി െകാണ്ടിരി – ആ നദീ വാഹത്തിെന്റ
കിഴെക്ക അതിരിൽ കൂടി മൂന്നാം ശാഖാമല ഏകെദശം ൬൦൦൦ കാലടി ഉയര 
െത്താളം െപാങ്ങി വട നി െതെക്കാ മലായ അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ െതെക്ക
അറ്റെത്താളം നീ നി — അതിെന്റ െപർസിയാം രാജ്യത്തിെന്റ അതിൽ
പവ്വൎതം എന്ന ആകു – അതിൽ നി കിഴെക്കാ െമനം പുഴെമൽ പറഞ്ഞ
൨ നദികെളാടു ഒത്തവണ്ണം വടെക്ക മലമുകളിൽ നി ഉത്ഭവി െതെക്കാ
സിയാം ഉൾകടലിൽ െച വരു – ആ നദി ഒഴുകുന്നതാണ നാട്ടിൽ നി
കിഴെക്കാ നാലാം ശാഖാഗിരി െമൽ പറഞ്ഞ മൂന്നി സമം ആയി വട
നി െതെക്കാ പര നാട്ടിൽ നിറ നി —
അതിെന്റ കിഴെക്ക അതിരിൽ കെമ്പാച നദിയുെട വാഹെദശം അന്നം രാജ്യ 
ത്തിൽ തെന്ന വിശാലമായി കിട – അവിെട നി കിഴെക്കാ അഞ്ചാം
ശാഖാഗിരി െതാങ്കിൻ കട റ െട വട നി െതെക്കാ നീ നി –
ഇ കാരം ബമ്മൎാ അദ്ധൎ ദ്വീപിൽ ൫ ശാഖാഗിരികൾ. ൪ നദീ വാഹങ്ങെളാടു
കൂട വട നി െതെക്കാ വ്യാപി നിറഞ്ഞ കാരെന അറിയു –
അതിെന്റ സൂക്ഷ്മതവരും കാലത്തിൽ ഉള്ളവ ൎ മാ ം നിശ്ചയം വ കൂടും—
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