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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൭ ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. ജൂലായി

െകരളപഴമ
൫൬., സിെക ്വര കാലത്തിൽ മാലിെല വിപ

സിെക ്വര ൯ വഷൎത്തി െമ്പ മലാക്കെയാളം കപ്പൽ നട കയാൽ കിത്തൎ ി
ലഭിച്ചവൻ തെന്ന– തെന്റ അധികാരത്തി കുറവുവരരുത് എ െവ അവൻ
ഭട്ട ളെചാനകരുെട അഹമ്മതിെയ താഴ്ത്തി (§ ൫൩) രാജാെവ െകാ കപ്പം
െവപ്പിക്കയും െച – അവൻ കണ്ണനൂർ െകാഴിെക്കാടു മുതലായ രാജാക്കന്മാെര
ക സഖ്യം ഉറപ്പിപ്പാൻ മിക്കയും െച (ജനു. ൧൫൧൯)– മാലിെല വ◌ൎ 
ത്തമാനം എല്ലാം െകട്ടെശഷം (§ ൫൫) അവൻ െഗാമസ് കപ്പിത്താെന ക
അതിെലക്ക നിെയാഗി – ആയവൻ ദ്വീപിൽ എത്തിയ ഉടെന രാജാെവാടു
ക ന വാങ്ങി ക കിട്ടായ്കയാൽ മരവും മ ം െകാണ്ട ഒരു െകാട്ട എടുപ്പിപ്പാൻ
തുടങ്ങി– അനന്തരം അവൻ െഞളി രാജാെവ തുഛ്ശീകരി കണ്ടവെരാടു
തെന്റടം വൃത്തി െപായി– രാജാവ് അത് എല്ലാം സഹി മിണ്ടാെത പാ ൎ –

ജകൾ് ം ആയുധ െയാഗം കിനാവിൽ െപാലും ഇല്ലാ – ഗുജരാത്തിൽ 
നിന്ന് കച്ചവടത്തി വന്ന മുസല്മാനെരാ വത്തൎ മാനം അറിഞ്ഞാെറ ഈ
കപ്പിത്താനു ൧൫ ആെള ഉ എ ക ഒക്കത്തക്ക കലഹി െകാട്ടെയ വള 

െപാരുതു കയറി ൧൫ പറങ്കികെളയും െകാ വ കവ ൎ െകാട്ടെയ ചു
കപ്പൽ എറി െപാകയും െച – അതി സിെക ്വര കണ െചാദിച്ച െ◌പ്പാൾ
രാജാവ് വൃത്താന്തം എല്ലാം അറിയി മുസല്മാനർ ഇന്നെദശസ്ഥർഎ നല്ല
തു വരായ്കയാൽ തി ിെയക്ക സംഗതി ഉണ്ടായില്ല താനും അ മുതൽ
ദ്വീപുകളിൽ പറങ്കികൾ പാപ്പൎാറില്ല– മുസല്മാനരുെട കച്ചവടം അവിെട വദ്ധൎി
നട ദ്വീപുകാർ മത്താെല ഇ ാമിൽ െച ൎ െപാകയും െച –

൫൭., െകാല്ല പാണ്ടിശാലെയ െകാട്ടയാക്കിയത്–

െകാല്ലത്തിൽ പാണ്ടിശാല ഇരുന്നാൽ െപാരാ െകാട്ട തെന്ന െവണം എ
സുവാരസ് നിശ്ചയിച്ചെശഷം സിെക ്വര അതിെന സാധിപ്പിപ്പാൻ രാജ്ഞി ം
അവളുെട വിശ്വ സ്ത മ ിയായ ചാൈണപ്പിള്ള ം ൪൦൦൦ െകാച്ചിപ്പണെത്താളം
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സമ്മാനം െകാടുക്കാം എ െറാ ീഗസ്സി ക ന അയ – ആയത് ഉണത്തൎ ി 
ച്ചെപ്പാൾ രാജ്ഞിയും മ ിയും സെന്താഷി പണം പാതിവാങ്ങിയ െശഷം
ഇനിസൂക്ഷി െനാെക്കണം കുമാരിരാജ്ഞിക്ക ഈപണി ഇഷ്ടമായ്വരികയില്ല
അതു െകാ ഒർ ഉപായം പറയാം കുമാരിരാജ്ഞിയുെട വീരന്മാരിൽ മൂ
െപക്കൎ ാധാന്യം ഉ അത് ആർ എല്ലാം ഉെണ്ണരിപ്പിള്ളബാലപ്പിള്ളകുറു  
െകാല്ല റു ഇവക്കൎ ഒെരാരുത്ത ൬൦൦ നായന്മാർ െചകത്തിന്നിരി –
ഇവെര വശത്താ വാൻ അ ം യത്നം െവണം– എന്നിങ്ങിെനഅറിയിച്ചാെറ
െരാ ീഗസ്സ ധാനികൾ മൂവെരയും സാമദാനങ്ങെള െയാഗി വശീകരി 
ച്ചെപ്പാൾ പാണ്ടിശാലെയ കുറയ വിസ്താരമാെക്കണം എ തി പരത്തി
െകാട്ടപ്പണി തുട കയും െച – അതിനാൽ മാപ്പിള്ളമാർ മാ മല്ല കുമാരി
രാജാവും െപങ്ങളും െകാപി ആയുധം എടു തടുപ്പാൻ െനാക്കിയെപ്പാൾ
രാജ്ഞിയും ചാൈണപ്പിള്ളയും വ ബുദ്ധി പറ വിെരാധെത്ത അമക്കൎയും
െച – എന്നി ം കുമാരി രാജ്ഞിക്ക ഉൾ്പ്പക മാറിയില്ല– െരാ ീഗസ്സ് ൨൭
പറങ്കികെളാടും കൂട അടിസ്ഥാനം െവ ന്ന ദിവസത്തിൽ ൨000 നായന്മാർ
വ കയ ൎ വായിഷ്ഠാണം െച എങ്കിലും ആയുധം െയാഗിച്ചില്ല– അത്
ഒ ം കൂട്ടാക്കരുത് എ െവ െരാ ീഗസ്സ പണിെയ നടത്തി ഒരു െകാത്തളം
ഉറപ്പി തീ ൎ നാെള പട ഉണ്ടാകും എ ം െകട്ടാെറരാ ിയിൽ തെന്ന
വലിയ െതാ കെള അതിൽ കെരറ്റി നിെറപ്പി – പുലച്ചൎക്ക അതു കണ്ടാെറ
നായന്മാർ വാങ്ങിെപ്പായി– മാപ്പിള്ളമാരും ൈധയ്യൎം െക അനങ്ങാെത പാ ൎ –
മഴക്കാല ം ഇടവിടാെത െവല െച െപാരുകയാൽ ആ െകാട്ട (൧൫൧ൻ
െസപ്ത) മുഴുവനും തീ ൎ വ – രാജ്ഞിയും പിള്ളമാരും അതു ക ജകളുെട
അ ിയം വിചാരിയാെത െതാമാപ്പള്ളിെയ െക വാൻ കപ്പിത്താെന ഉെദ്യാഗി 
പ്പി തങ്ങളും െവ ന്ന സഹായം എല്ലാം െച –
അതുെകാ കാലത്താെല തെര ം മുളകി െചാദി ന്നത് ഇെപ്പാൾ തക്ക 
മല്ല എ കപ്പിത്താൻ നിെനെച്ച മുളകി മു ണ്ടായെപ്പാൾ ചുരം വഴിയായി
൩000 കാള റ അരി വരുത്തി കായ ള നി മുളക െകാ െപാകുന്ന
കച്ചവടക്കാരുെട വൃത്താന്തം െകട്ടാെറ കപ്പിത്താൻ മുളകു എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ
എ ിെക്കണ്ടതെല്ലാ എ രാജ്ഞിെയ െബാധിപ്പി – ഇതു നിറുത്തി ടാ
ആ മുളകു ഹ്മസ്വമാകു എ ം മ ം ഉത്തരം െകട്ടാെറ െരാ ീഗസ്സ് ൫൦൦
നായന്മാക്കൎ കൂലി െകാടുപ്പി നിങ്ങൾ ആ കാളക്കാെരാടു ൈകെയറ്റം െച
മുളകു െകാ വെരണം ഒരു തലെയ െവട്ടി െകാ െവച്ചാൽ ൫൦ രൂപ്പിക തരാം
എ എല്ലാം പറയിച്ചെപ്പാൾ നായന്മാർ കാളകെള പിടി അഞ്ച് ആെള
െകാ മുളകു െകാണ്ടെവക്കയും െച – അതുെകാ കച്ചവടക്കാക്കൎ െപടി
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മുഴു ചുര െട മുളകു െകാ െപാകുന്ന വഴിയും അെട െപായി–

ഭൂമിശാ ം - െതെക്ക ആസ്യ
൨., ബമ്മൎാ അദ്ധൎദ്വീപു നടു അംശം ൨, മലായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

മലായ െദശം ബമ്മൎാ അദ്ധൎദ്വീപിൽ നി െതെക്കാ സമു ത്തിെലക്ക
നീ കിട ന്ന ഒരു െചറിയ അദ്ധൎദ്വീപാകു – അതിെന്റ നടുവിൽ കൂടി
ഒരു തുടമ്മൎല െതെക്ക അറ്റെത്താളം െചെന്നത്തി നി – നിവാസികൾ
മിക്കവാറും ഇ ാെമ അനുസരി വരുന്ന കൂട്ടർ ആകു – പ അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ
ഒെരാെരാ അംശങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ ൈസ്വര്യമായ്വാണു സമീപമുള്ള ദ്വീപുവാ 
സികൾ്ക്ക ഭയങ്കരന്മാരായിരു – ഇെപ്പാൾ അവർ മിക്കവാറും ഇങ്ക്ലിഷ്കാ ൎ ം
സിയാം രാജാവി ം അധീനന്മാരായി വ – െതെക്ക അംശത്തിെല പക്കങ്ങ്–
െജാംഹാർ–രുെമ്പാ–സെലാെഗാർ– ഇത്യാദി െചറുരാജ്യങ്ങളിലും അവറ്റിന്നടു 

തുരുത്തികളിലും വാണുെകാണ്ടിരി ന്ന ഭുക്കൾ്ക്ക മാ ം അ ം ഒരു
സ്വാത ്യം െശഷിച്ചിരി – എങ്കിലും അവരുെട രാജ്യങ്ങൾ്ക്ക സമീപമായ
പുെലാപ്പിനങ്ങ്– സിംഗ ർ തുരുത്തികളും മലാക്കെദശവും ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുെട വശ 
ത്തിൽ വ ജനപുഷ്ടിയിലും കച്ചവടത്തിലും വദ്ധൎി െപാരുകയാൽ ആമലായ
രാജാക്കളുെട ീത്വത്തി ം പരാ മത്തി ം താ നന്ന പറ്റിയിരി –

കിഴെക്ക അംശം

അന്നം രാജ്യത്തിെന്റ അതിരുകൾ കിഴ ം െത ം ചീനസമു ം പടിഞ്ഞാറ
സിയാംരാജ്യംവടക്കമഹാചീനതെന്ന— അതിെന്റവിസ്താരംഏകെദശം ൯൭൦൦
ചതുര െയാജന— നിവാസികളുെടസംഖ്യഎകെദശം ൧൧൦ ലക്ഷം— അവർ
൨ വിധംപൂവ്വൎകാലത്തിൽചീനരാജ്യത്തിൽനി വ ശുഭെദശങ്ങെളഒക്ക 
െവപിടിച്ചടക്കി കുടിയിരു വന്ന അന്നാമ്യരും അവരുെട പരാ മങ്ങെള
സഹിയാെത മല െദശങ്ങളിൽ വാങ്ങി പാ ൎ വരുന്ന ക്വന്തരും തെന്ന—
ഏകെദശം ൩� ലക്ഷം െരാമ ിസ്ത്യാനർ ഒഴിെക നിവാസികൾ എല്ലാവരും
ബുദ്ധെസവകന്മാരാകു — െദശംഅെനക നദികൾ നിമിത്തം പലകൃഷി 
കൾ് ം കച്ചവടത്തി ം നല്ലതാകെകാ ം ൨൦൦ വഷൎത്തി മുെമ്പ െരാമപാ 
തിരിമാർ ആരാജ്യ വ രാജ സാദം ാപി പലൈകെതാഴിലുകെളയും
മ ംനടത്തിയത് െകാ ം ജകൾ്ക്ക പലവിദ്യകളിലും െകൗശലപണികളിലും
രസം ജനി െ ഛ്ശഭാവം ഒെരാ രാജ്യത്തിൽനി നീങ്ങി ധനപുഷ്ടിയും 
മ ം വദ്ധൎി വരികയും െച — ജനപുഷ്ടി ഏറിയപട്ടണങ്ങൾ രാജ്യത്തിൽ
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വളെരഉ — മുഖ്യമായവ കിഴെക്ക കട റസമീപം ൪൦൦൦൦ നിവാസികൾ ഉള്ള
ഹ ഫ്എന്ന രാജധാനിയും കെമ്പാചനദിവക്ക ൨ ലക്ഷം നിവാസികൾ
പാ ൎ വരുന്ന സയിെഗാങ്ങ് എന്ന മഹാകച്ചവട നഗരവും തെന്ന—

൩., ഹി സമു ത്തിെലദ്വീപുകൾ

െമൽവിവരി പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലാെത ഹി സമു ത്തിൽനി െപാ 
ങ്ങിനി ന്ന അെനകദ്വീപുകളും െതെക്കആസ്യയിൽ അടങ്ങിയിരി —
അവെറ്റ െവെവ്വെറ വിവരിപ്പാൻ സമയംെപാരാ ഒെരാെരാ കൂട്ടം ആക്കിപറ 
വാെന പാടു — ലങ്കാദ്വീപിെന്റ അവസ്തെയ ഭാരതഖണ്ഡെത്താടു െച ൎ
വിവരിച്ചതിനാൽ ഇനിപറവാൻ ആവശ്യമില്ലെല്ലാ—
൧. ദക്ഷണഖണ്ഡത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറും െത മുള്ളക ട റങ്ങളിൽനി
ഏകെദശം ൨0 – ൩൦. കാതംവഴി പടിഞ്ഞാെറാ ൨കൂട്ടം െചറുതുരുത്തികളു —
വടെക്കകൂട്ടത്തി ലക്ഷദ്വീപുകെള ം െത ള്ളതി മലദ്വീപുകെള ം
െപരുകൾ പറയു — അവറ്റിെല നിവാസികളും ഉ ത്തികളും ചുരുക്കമെ —
ഉ ത്തികളിൽ മുഖ്യം ആയവെതങ്ങയും അടക്കയുംതെന്ന നിവാസികൾ എല്ലാ 
വരും മാപ്പിള്ളമാർ ആകു —
൨. െമൽപറഞ്ഞ തുരുത്തികൾ്ക്ക ഏകെദശം സമംആയി ബമ്മൎാ അദ്ധൎ 
ദ്വീപിൽ നി പ ടിഞ്ഞാറ അന്തമാൻ— നിെക്കാബാര— െമ ൎവിഎന്ന ൩
കൂട്ടം ദ്വീപുകൾ ബങ്കാളസമു ത്തിെന്റ കിഴെക്ക അംശത്തിൽതെന്ന കിട
അന്തമാന ദ്വീപുകളിൽ എകെദശം ൨൫൦൦ നിവാസികൾ ഉ അവെരല്ലാവരും
കാട്ടാളരാകു — അവരുെട ഭാഷയും അംഗ രൂപവും ഭാരതീയ െവഷഭാ 
ഷാദികളിൽനി ം വളെര െഭദിച്ചിരി — മുഖ്യം ആയചരക്ക കാ മരം
തെന്ന— നിെക്കാബാര ദ്വീപുവാസികളും ഒരുകൂട്ടം െ ഛ്ശന്മാർതെന്ന ആകു —
അവക്കൎ സുവിെശഷം അറിയിെക്കണ്ടതി ൧൭൫൬ാം ി.അ. മുതൽ
തരങ്കമ്പാടിയിൽ നി പല െബാധകന്മാർ അെങ്ങാ െച എങ്കിലും അ ള്ള
ഋതുക്കൾ വിലാത്തിക്കാക്കൎ പറ്റായ്കെകാ അവർ മിക്കവാറും മരി കായ്ൎ
യംഎല്ലാം അസാദ്ധ്യമായി െപാകയും െച — െമ ൎവി തുരുത്തികൾ ചില
മീൻപിടിക്കാക്കൎ മാ ം വാസം ആകുന്നതു—
൩., നിെക്കാബാര തുരുത്തികളിൽ നി െതക്ക കിഴെക്കാ ള്ള ദ്വീപസംഘങ്ങ 
ളിൽ മുഖ്യം ആയത് സുന്താദ്വീപുകൾതെന്ന— സുമ — ജാവ— െബാെന്നൎെയാ—
മക്കസർഈ൪— ലി വലിയ സുന്താദ്വീപുകൾ എ ം ജാവയിൽനി െനെര
കിഴെക്കാ ള്ള ബാലി— സുമ്പവ— െ ാെരസ്— തിെമാർ ഇത്യാദി തുരുത്തി 

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1850 ജൂലായി 8

കൾ്ക്ക െചറിയ സുന്താതുരുത്തികൾ എ ംപറയു —
൪., മക്കസർദ്വീപിൽനി െനെരകിഴെക്കാ ജിെലാെലാ— െസരം— അെമ്പായ്നാ
മുതലായെമാലുക്കതുരുത്തികൾകിട —
൫., െബാെന്നൎെയാദ്വീപിൽ നി വടക്കിഴെക്കാ ള്ള തുരുത്തികൂട്ടത്തി
ഫിലിപ്പീനദ്വീപുകൾ എ പറയു — ഈ പറഞ്ഞദ്വീപു സംഘങ്ങളുെട നടു 
വിൽ ഒെരാെരാ െചറുതുരുത്തികളും തുരുത്തി കൂട്ടങ്ങളും കിട — എങ്കിലും
അവറ്റിെന്റ െപരുകൾ െപാലും പറവാൻ സമയം ഇല്ല— ഈ ദ്വീപുവാസികൾ
മിക്കവാറും മലായജാതികളാകു — മുഖ്യം ആയ ഉ ത്തികൾ ജാതിക്ക—
കറാ ഇത്യാദി സുഗന്ധ വ്യങ്ങളെ — െഹാല്ലന്തക്കൎ അധീനം ആയ
ജാവ—െമാലുക്ക മുതലായ തുരുത്തികളും— ാന്യക്കൎ കീഴടങ്ങിവരുന്ന ഫിലി 
പ്പീനദ്വീപുകളും ഒഴിെകെശഷമുള്ള ദ്വീപുകൾ മിക്കവാറും യുെരാപരാജ്യങ്ങെളാടു
െചരാെത െവെവ്വെറ രാജാക്കെളയും സുൽതാന്മാെരയും അനുസരി നട —
െഹാല്ലന്തരുെട സ്വാധീനത്തിൽ ഇരി ന്ന ജാതികൾ പലരും ിസ്ത്യാനർ
ആകു എങ്കിലും അവരിൽ സദ്വിശ്വാസികൾ ചുരുക്കം താനും—

൨., കിഴെക്കആസ്യ

കിഴെക്കആസ്യയിൽ അടങ്ങി ഇരി ന്ന ഖണ്ഡങ്ങളാവതു ചീനമ യ്യൎ െദശ 
ങ്ങളും അവറ്റിന്നടുത്ത തുരുത്തികളും െകാരയ്യ അദ്ധൎദ്വീപും ജാപാനരാജ്യവും
തെന്ന—

൧., ചീനേദശം

അതിെന്റ അതിരുകൾ കിഴക്ക മഹാശാന്ത സമു ത്തിെന്റ അംശങ്ങൾ ആയ
മഞ്ഞകടലും ചീനസമു വും— െതക്ക ചീനസമു വും െതാങ്കിൻഉൾകടലും
ബമ്മൎാഅദ്ധൎദ്വീപിെല അന്നംസിയാമാദി രാജ്യങ്ങളും— പടിഞ്ഞാറബമ്മൎാ—
അസ്സാം— ബുതാൻരാജ്യങ്ങളും നടുആസ്യ സ്ഥെദശങ്ങളും— വടക്കമുകിള—
മ യ്യൎെദശങ്ങൾതെന്ന— അതിെന്റ വിസ്താരം എകെദശം ൬൦൦൦൦ ചതുര െയാ 
ജന െദശത്തിെന്റ ആകൃതിെയയും മുഖ്യമായ നദികെളയും മുെമ്പപറ വെല്ലാ—
ഹിമാലയം മുതലായ മലശാഖകൾ അതിൽ എ ം വ്യാപി നിൽകെകാ
െദശത്തിെന്റ മുക്കാലംശം മലഭൂമിതെന്ന— ഈസകല മലകളിൽ നി ത്ഭ 
വി രാജ്യത്തിൽഎ ം ഒഴുകിവരുന്ന നദികളുംഅെനകം ഉ — ദീഘൎ വും
െവള്ളത്തിെന്റ ബഹുത്വവും വിചാരിച്ചാൽ എകെദശം ഗംഗെയാടു ഒ വരുന്ന
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൨നദികൾ ചീനത്തിെന്റ നടുവിൽകൂടി വഹി മഞ്ഞകടലിൽ െച കൂടു 
ന്നതല്ലാെത െത ം വട മുള്ള ദി കളിൽ കൂടി ഒഴുകിവരുന്ന ൨ പുഴകളും
െചറിയതല്ലതാനും മദ്ധ്യനദികൾ്ക്ക ഹവംെഘാ— യഞ്ചക്യങ്ങ് എ ം െത  
ള്ളതി സിക്കിയങ്ങ് എ ം വടെക്കതി ൈപെഹാ എ ം പറയു —
ഈ സകല നദികൾ്ക്ക തമ്മിൽെചച്ചൎ ഉണ്ടാക്കി കപ്പെലാട്ടവും കച്ചവടവും
വദ്ധൎിപ്പിെക്കണ്ടതി ം ൈകസർ ക ന എ ം ശീ മായി നടെക്കണ്ടതി 

ം ചീനക്കാർ പല െകാത്ത ഴകെളയും മ ം ഉണ്ടാക്കി ഇരി — െദശം
പലദിക്കിലും മലഭൂമി എങ്കിലും വ്യാപാരത്തി െവ ന്ന നിര വഴികൾ്ക്ക
ഒ ം ക്ഷാമംഇല്ല— െദശത്തിൽഎ ം െനാക്കിയാൽ പാഴായി കിട ന്നഒരു
സ്ഥലവും കാണ്മാനില്ല പലവിധകൃഷികൾ എവ്വിടവും ശുഭമായി നട —
മലകളിൽ നി െപാൻ െവള്ളി ഇത്യാദി െലാഹങ്ങളും കല്ക്കരി— ക മുതലായ
ഉപകാരസാധനങ്ങളും കണെക്കാളം വിള വരു —

F. Müller Editor
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