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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൬ ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. ജൂൻ

െകരളപഴമ
൫൪., െകാല്ലത്തിൽ പാണ്ടിശാല െകട്ടിയതു–

സുവാരസ്സ് െകാല്ലെത്താടു നിരന്ന കാരം പറഞ്ഞി ണ്ടെല്ലാ (§ ൫൩)– അവൻ
െചങ്കടലിൽ ഒടു െമ്പ െകാല്ലത്തിൽ നിെയാഗിച്ച കപ്പിത്താൻ െഹെയ്താർ
െരാ ീഗസ്സ് എന്നവൻ തെന്ന– ആയവൻ ൧൫൧൭ െഫ . ൧ ൹ അവിെട
എത്തിയാെറ റാണി മ ികൾ മുതലായവ ൎ കാ െവ മുളകിെന്റ ശിഷ്ടം
െചാദിച്ചെപ്പാൾ തരാം എ പറഞ്ഞി ം താമസം വളെര ഉണ്ടായി– റാണി
അവെന െവെറ വിളി പറഞ്ഞിതു ന െട അയല്വക്ക തിരുവിതാെങ്കാ
രാജാെവാടു പടെയെല്ക്കണ്ടതാകു നാള നാം എഴുെന്നെള്ളണ്ടത് അതു െകാ
പണത്തിന്ന അ ം െഞരിക്കം ഉ വിെശഷാൽ പള്ളിവക ഇെപ്പാൾ െചാദിക്ക 
രുത് പിള്ളമാരും നായന്മാരും അത് അടക്കിെക്കാണ്ട വരായ്കയാൽ നാം ജയി
വരുെമ്പാൾ എെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ നി തീെക്കൎ ന്ന കായ്യൎം ആകു
ആയതുെകാ ഞാൻ ഇ െപാരുെവാളം ആ വക ഒ ം മിണ്ടരുെത എ ം
മ ം യാചിച്ചതിനാൽ കപ്പിത്താൻ അവളുെട ഗുണമന ം മ ി സ്വാധീനതയും
അറി സ്വസ്ഥായിരിക്കാം എങ്കിലും ഞങ്ങൾ്ക്ക രാ ി പാപ്പൎാൻ സ്ഥലം
തെരണ്ടതു അതി ഭവനം ഇെല്ലങ്കിൽ ഒന്ന് എടുപ്പിപ്പാൻ അനുവാദം ഉണ്ടാെക 
ണം എ അെപക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങി– ഇതു െകൗശലത്താെല െചാദിച്ചതാകു
സുവാരസ മടങ്ങിവന്നാൽ പിെന്ന ഒരു െകാട്ട എടുപ്പിെക്കണം എ ം അതിെന്റ
മുെമ്പ നെല്ലാരു സ്ഥലം െതരി െകാെള്ളണം എ ം ക ിച്ചി ണ്ടായിരു –
റാണി കുറയ െ ശി െപാെയങ്കിലും പിറ്റന്നാൾ ഒരു സ്ഥലം കുറി െകാടു
യാ യാകയും െച –
ആയതു െകട്ടെപ്പാൾ െചാനകർ െകാപി ഇതു പാണ്ടിശാെലക്കല്ല െകാെട്ട 
ക്കായി വിചാരിച്ചതെ എ മുറയി റാണിെയാടു െബാധിപ്പിച്ചതല്ലാെത
കുമാരിരാജ്ഞിയാകുന്ന മറ്റ ത രാട്ടിെയ വശീകരി പറങ്കിനിരൂപണം ഇല്ലാ 
താ വാൻ യത്നം കഴി െപാ – എങ്കിലും കപ്പിത്താനും മി െകാ
മ ികെള വശത്താക്കി കെരക്കടുെക്ക നല്ല െവള്ളെത്താടുള്ള ഒരു സ്ഥലം
സമ്പാദിച്ച ഉടെന പാണ്ടിശാലെയ എടുപ്പി ഒല െമയുകയും െച – മഴക്കാലം
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വന്നെപ്പാൾ മാപ്പിള്ളമാർ ഒെരാെരാ വത്തൎ മാനങ്ങെള പരത്തി പുരുഷാരെത്ത
കലഹിപ്പി നട – രൂമികെളാടുെതാ സുവാരസ്സ് കഴി െപാെയ ം
അതിൽഖാൻ കൃഷ്ണരായരുമായി നിര െഗാവെയ പിടിപ്പാൻ പുറെപ്പ എ ം
പെലട ം പറങ്കികൾ പ നശി എ ം െകട്ടാെറ കപ്പിത്താൻ വിശ്വസിക്കാ 
ത്തവൻ എങ്കിലും പറങ്കികൾ ആരും പുറ െപാകരുത് കലശലി ഒ ം ഇടം
െകാടുക്കരുത് എ ക ി അക നി റ വരുത്തി രാജ്ഞി പടയിൽനി
മടങ്ങി വരുന്നതിെന കാ െകാ അധികാരികെള അനുകൂലമാക്കി വസിച്ച
െശഷം സുവാരസ്സ് െഹാ ൎജിൽനി തിരിെക വ എ ം െഗാവെയാടു
മുസല്മാനർ പടെയറ്റതു നിഷ്ഫലം എ ം അറി സെന്താഷി ബുദ്ധിവിെശഷ 
ത്താൽ ജനരഞ്ജന ഉണ്ടാ കയും െച – രാജ്ഞിയും പറങ്കികളിൽ സാദി
ശ ക്കൾ എ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരി ന്നത് മതിയാകു – െകാച്ചി 
യുെട തെഴ ം െകാഴിെക്കാട്ടിെന്റ താ യും ര ം െലാക സിദ്ധമെല്ലാ ആയതു–
നിങ്ങളുെട െസ്നഹെമ ഇ തെന്ന െവണ്ടത എ കൂട ട പറകയും െച –

൫൫., സുവാരസ് ദ്വീപുകളിൽ നടത്തിയത്

മാലിെല സങ്കടങ്ങെള അൾ്ബുെകക്കൎ തീത്തൎ കാരം മീത്തൽ പറ വെല്ലാ
(§ ൪൮)– അവെന്റ മരണത്തിൽ പിെന്ന ഒെരാ പറങ്കികപ്പിത്താന്മാർ െബാധിച്ച
െപാെല അതി മങ്ങെള െചയ്കയാൽ ബങ്കാളരാജാവും മാലിൽ ത രാനും
പറങ്കികെള ആെട്ടണ്ടി വ – അതു െകാ ആ ദ്വീപുകെളാടു കച്ചവടം അറ്റ്
ഒടുങ്ങിയെപ്പാൾ സുവാരസ് വിചാരി സിെല ്വര കപ്പിത്താെന നിെയാഗി –
ആയവൻ ൪ കപ്പലുമായി ഒടി ൧൫൧൮ െഫ ) മാലിൽ എത്തിയാെറ രാജാവ്
കട റ എതിെര വ വളെര മാനി ദ്വീപുകെള എല്ലാം പറങ്കികളിൽ
ഭരെമ ി ഞങ്ങൾ മാനുെവലിെന്റ നിഴലാ യിച്ചെ വാഴുകയു എ
െചാല്ലി സഖ്യം കഴിക്കയും െച – ഇനി അമ്പരും കയിറും വി ാനുള്ളതു
എല്ലാം െപാ ൎ ഗാലി െകാടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിശ്ചയിച്ചെപ്പാൾ അവിടയും
പാണ്ടിശാല എടുപ്പി വ്യാപാരി മൂപ്പെര പാപ്പൎിക്കയും െച – അക്കാലം ദ്വീപു 
കാർ മിക്കവാറും വി ഹാരാധ നക്കാർഅെ – മാലിലും കന്തലൂസിലും മാ ം
െചാനകർ അധികം കണ്ടിരി – പെടക്ക ഒ ം ബലം ഇല്ല ആയുധങ്ങളും
ഇല്ല ഒടിയും മാരണവും വളെര നടപ്പാകു എ െകട്ടിരി – അനന്തരം
സിെല ്വര ബങ്കാള ം ഒടി അതിെല രാജാവിൻ ഇണക്കം വരു വാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല താനും–
പിെന്ന ഈഴെത്താടും ഇടപാടുണ്ടാെകണം എ െവ സുവാരസ് (൧൫൧൮
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െസപ്ത.) താൻ കുള തുറമുഖത്തിൽ ഒടി രാജാെവ െച കണ്ടാെറ– രാജാവ്
വളെര മാനി നിങ്ങൾ െകാച്ചിയിൽ െചയ്ത കാരം എല്ലാം ഇവിെടയും െച
എങ്കിൽ െകാള്ളാം എ പറ – എന്നാൽ നിങ്ങളുെട രെക്ഷക്കായി ഇവിെട
െകാട്ട െകട്ടി വ്യാപാരം നടത്താം എ പറഞ്ഞെപ്പാൾ രാജാവ് സമ്മതി –
അടിസ്ഥാനം ഇ തുടങ്ങിയാെറ െകാഴിെക്കാ മാപ്പിള്ളമാർ െച ഇതു തെന്ന
നിങ്ങൾ്ക്ക നാശമായ്തീരും എ ം മ ം ഉണത്തൎ ിക്കയാൽ രാജാവിെന്റ മന
െഭദി അവൻ െചാനകെരാടു വലിയ ഇരു െതാ കെള െമടിക്കയും െച –
അതിനാൽ പs ഉണ്ടായാെറ പറങ്കി ജയി രാജാവ് അഭയം െചാദിക്കയും
െച – ഇനി കാലത്താെല ൬ ആനയും ൩൦൦ ഭാരം കറുപ്പയും ൧൨ രത്ന െമാതിര 
വും കപ്പമായി െവക്കാവു എന്നിണങ്ങിയ െശഷം പറങ്കികൾ ഒരു െകാട്ടതീ ൎ
സിെല ്വര കപ്പിത്താൻ അതിൽ കായ്യൎക്കാരനായി പാക്കൎയും െച –
െശഷം സുവാരസി ക ിച്ചി ള്ള മൂവാ കഴിഞ്ഞെപ്പാൾ െലാെപസ്
സിെക ്വര അവെന്റ അന വനായി െഗാവയിൽ എത്തി സുവാരസ് െകാച്ചി 
യിൽനി െപാ ൎ ഗാലിെലക്ക് യാ യാകയും െച – (൧൫൧൮ ദിശ )

ഭൂമിശാ ം
െതെക്കആസ്യ

൨. ബമ്മൎാ അദ്ധൎദ്വീപു
ബമ്മൎാഅദ്ധൎദ്വീപിെന്റ അംശങ്ങൾ

ഹ്മപു ാ നദിയുെട വാഹെദശത്തനി ം ബങ്കാള സമു ത്തിെന്റ കിഴെക്ക
തീരത്തനി ം കിഴക്ക സലുവൻ നദിെയാളം അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ
അംശം പര കിട — അതിൽ ബമ്മൎാരാജ്യവും ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎധീനമായ
അറകാൻ മുതലായ െദശങ്ങളും അടങ്ങി ഇരി —
സലുവൻ നദിയിൽ നി കിഴക്ക കെമ്പാചപുഴെയാളം ഉള്ള നടുഅംശത്തിൽ
സിയാം രാജ്യവും െതെക്കാ നീ കിട ന്ന മലായ അദ്ധൎദ്വീപിെല െചറുസം 
സ്ഥാനങ്ങളും ഉൾ്െപട്ടിരി —
കെമ്പാചനദിയിൽ നി ചീന സമു െത്താളം െചെന്നത്തികിട ന്ന കിഴെക്ക
അംശത്തിൽ അന്നം എന്ന രാജ്യെമഉ —
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പടിഞ്ഞാെറ അംശം
൧., ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎഅധീനമായ്വന്നനാടുകൾ

അവറ്റിൽ ഒരംശംബമ്മൎാരാജ്യത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അറ്റ ം മെറ്റത് കിഴക്ക
െതെക്കഅതിരിലും ഇരി — പടിഞ്ഞാറുള്ളത് ഏകെദശം പാതിബങ്കാള
െദശെത്താടു െച ൎ ഹ്മപു നദിയുെട കിഴെക്കതീര െട െത്യകം
മല െദശമായി നീ കിട — അതിെന്റ വടെക്കഅംശത്തിെല ഗെറാ 
മല െദശ ള്ള ജാതികൾ ഒെരാെരാ െചറുരാജാക്കൾ്ക്കധീനന്മാരായ
െ ഛ്ശന്മാരാകു ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ െമെല്കായ്മ സ്ഥാനെമഉ — െതെക്കഅംശം
ബങ്കാള സമു െത്താടു െച ൎ താണനാടാകു — അതിെന്റ െപർ ീഹസ്ത—
അതു െന മുതലായ ധാന്യങ്ങൾ്ക്ക ഉചിതംതെന്ന— ധാനസ്ഥലങ്ങൾ

ീഹസ്ത— െകാമില ഇത്യാദികൾ തെന്ന— ീഹസ്ത െദശ നി െതെക്കാ
അറകാൻെദശം ബങ്കാളകട റ െട െച നീളംഏറിയും വിസ്താരം കുറ ം
ഉള്ളനാടായി ബമ്മൎാരാജ്യത്തിെന്റ െതെക്കഅറ്റെത്താളം പരന്നിരി —
സുഖഭൂമിയല്ലായ്കയാൽ ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ ഇതുകെരയും അതിൽനി വളരലാ 
ഭം ഉണ്ടായില്ല— കപ്പെലാട്ടത്തി മാ ം അതുെവണ്ടതില്ല മുഖ്യനഗരങ്ങൾ
ചതു ാമ— അറകാൻ— ഇങ്ക്ലിഷപട്ടാളവാസമായ അക്ക്യാബ് എന്നിവയെ —
നിവാസികളുെട സംഖ്യ എകെദശം ൧ ലക്ഷം—
ബമ്മൎാ രാജ്യത്തിെന്റ കിഴക്കെതെക്ക അറ്റ ള്ള ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട വശമായത്
സിയാം രാജ്യത്തിെന്റ അതിരായി െതെക്കാ െച മലായഅദ്ധൎദ്വീപിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ അറ്റ ള്ള കട റം ആകു — അ ം ചിലതുരുത്തികളും അതി 
െനാടു െചന്നൎിരി — വടെക്ക അംശത്തിെന്റ െപർ മത്തൎ ബാൻ— െതെക്ക
അംശത്തിെന്റത് െതനസ്സരിം തുരുത്തികൾ്ക്കെമ ൎവിദ്വീപുകെള പറയു —
മുഖ്യപട്ടൺങ്ങൾ െമാെല്മൻ അഹ്മെസ്തൎ ൗൻ എന്നിവയെ —

൨., ബമ്മൎാരാജ്യം

അതിെന്റ അതിരുകൾ കിഴക്കചീന— സിയാംരാജ്യങ്ങളും മത്തൎ ബാൻെദശവും—
െതക്കബങ്കാളസമു ം പടിഞ്ഞാറ അറകാൻ ീഹസ്താദി ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട
െദശങ്ങൾ— വടക്ക ചീനരാജ്യം വിസ്താരം ഏകെദശം ൯൯൦൦ നിവാസികളുെട
സംഖ്യ ഏകെദശം ൪൦ ലക്ഷം അവർ െവെവ്വെറ ൧൮ ജാതികളായി വസി 

ഭാഷാചാരെഭദം നിമിത്തം പിരിഞ്ഞിരി എങ്കിലും ഒരുരാജാവി
അധീനന്മാരായി െച ൎ നട — രാജ്യത്തിെന്റ വടെക്ക അതിർ തുടങ്ങി
െതെക്ക അറ്റെത്താളവും ഐരാവതി പല ഉപനദികെള െച ൎ കൃഷിക്ക

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1850 ജൂൻ 8

അത്യന്തം ഉപകരി ന്ന നദിയായി ശുഭ െദശ െട വഹി വരു എങ്കിലും
ജകളുെട െമൗഢ്യവും രാെജാപ വവും െഹതുവായി ധനധാന്യാദികൾ കുറ 

െഞ്ഞ കാണു — ധാന്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമായത െന തെന്ന— കാ മരങ്ങളിൽ
വിശിഷ്ടമായ ജാതിമരം പലദിക്കിൽ നി ം മുെള കപ്പൽപണി ം മ ം
ലാഭംഎറിയ ചരക്കായി വദ്ധൎി വരു ചിലദിക്കിൽ നിവാസികൾ െപാൻ
െവള്ളി— ാത്തിന ഇത്യാദി െലാഹങ്ങെളയും വിെളെഞ്ഞടു — കുതിര—
പശ്ചാദി മൃഗങ്ങൾ്ക്ക ബഹുക്ഷാമമു — ആനെയ ദുല്ലൎഭമായിട്ടല്ല കാണുന്നതു—
ഐരാവതിനദിയൂെട ചീനക്കാർ ഏറിയകപ്പൽ കച്ചവടം നടത്തി വരു —
രാജാക്കന്മാർ രഡംഭികളാകെകാ രാജ്യത്തിെന്റ ചുറ്റിലും വസി ന്ന
ജാതികൾ ബമ്മൎാനക്കൎ ശ ക്കളാകുന്നത്— ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ പല അസഹ്യങ്ങെള
െപാറുത്തതിെന്റെശഷം ൧൮൨൪ാം ി. അ. ആഡംഭികെളാടു പടതുടങ്ങി
ജയി െമൽപറഞ്ഞ അറകാൻ മുതലായ െദശങ്ങെള ൈകക്കലാക്കിയതിനാൽ
രാജാവിെന്റ വലിപ്പത്തി കുെറ താ വന്നിരി രാജ്യത്തിെല മുഖ്യപ 
ട്ടണങ്ങൾ മിക്കതും ഐരാവതീനദീ വക്കത്തിരി — ജനപുഷ്ടി എറിയ
പട്ടണങ്ങളായവ അമരപുരം— ആവ— െ ാമ ഇത്യാദികൾ— കച്ചവടനഗരങ്ങ 
ളിൽ മിെകച്ചത് ഐരാവതിനദിയുെട കിഴെക്കൈക കരെമൽ കിട ന്ന രംഗൂൻ
തെന്ന— രാജധാനി അമരപുരത്തതെന്ന ആകു —

നടുഅംശം
൧., സിയാം രാജ്യം

അതിരുകൾ കിഴക്കഅന്നം രാജ്യംെതക്ക സിയാംഇട കടലും മലായഅദ്ധൎ 
ദ്വീപും പടിഞ്ഞാറമത്തൎ ബാനാദി ഇം ിഷ്കാരുെടെദശങ്ങളും ബമ്മൎാരാജ്യവും—
വടക്കചീനരാജ്യം വിസ്താരം ഏകെദശം ൧൩൦൦൦ ചതുര െയാജന— നിവാ 
സികളുെട സംഖ്യ എകെദശം ൫൦ ലക്ഷം അവരിൽ ഏകെദശം ൨� ലക്ഷം
മലായികളും ൧൫ ലക്ഷം ചീനക്കാരും ൨� ലക്ഷം െ ഛ്ശന്മാരായ മലവാസി 
കളും ആകു — െശഷം ൩൦ ലക്ഷം സിയാമ്യരും— കെമ്പാചരും തെന്ന—
രാജ്യത്തിെന്റ ആകൃതി ഏകെദശം ബമ്മൎാരാജ്യെത്താടു ഒ ം അവിടെത്ത
ഐരാവതിപുെഴക്കസമം ആയി സിയാമിൽ െമനം നദിവടക്ക അതിർതുടങ്ങി
പലപുഴകെള െച ൎ വിശാലമായ താണെദശ െട െതെക്കാ െച സിയാം
കടെലാടുെച ൎ വരു — രാജ്യത്തിെന്റ കിഴെക്ക അംശ െട വഹി
െകാണ്ടിരി ന്ന കെമ്പാചനദിയുെട ഒടുക്കം ഇന്ന കാരം എ ഇതുവെരയും
അറിവാറായിവന്നില്ല— സിയാംരാജ്യത്തിൽ ജകൾ ഒെട്ടാഴിയാെത രാജാ 
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വിെന്റ അടിമകളാകെകാ ം അവരുെടമുതൽ യെഥഷ്ടം സ്വാധീനമാ വാൻ
അവ ന്യായമുണ്ടാകെകാ ം കൃഷിപണിയും ൈകെതാഴിലുകളും ശുഭമായി
നട എ ഹിപ്പാൻ സംഗതി ഇല്ല— അെനകചീനക്കാർ രാജ്യത്തിൽ
കുടിയിരിക്കയാൽ അെ കച്ചവടം അ ം നട പട്ടണങ്ങെള സിയാമിൽ
ചുരുക്കെമ കാണു — െമനം പുഴവക്ക ള്ള ബെങ്കാൿ നഗരത്തിൽ രാജധാ 
നിയും ൪ ലക്ഷം നിവാസികളും അയുദ്ധ് യപട്ടണത്തിൽ ൧ ലക്ഷത്ത ൨൦൦൦൦ വും
ഉെണ്ട െകൾ് —

F. Müller Editor
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