


പശ്ചിെമാദയം- 1850 അെക്താ 2

പശ്ചിെമാദയം

മാസിക

1850 അെക്താ

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: പശ്ചിെമാദയം 1850 അെക്താ

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: മാസിക

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧൦. ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. അെക്താ

െകരളപഴമ
൫൮., െകാച്ചിക്കരികിൽ നായന്മാരുെട പട–

ആ ൧൫൧ൻ അതിൽ ഇടവം പാതി കഴിയു െമ്പ സിെക ്വര െകാച്ചിയിൽ
എത്തി മഴക്കാലം അവിെട കഴിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചാെറ ൨ നാഴിക ദൂരത്തിൽ
തെന്ന ഒരു പടെവ വാൻ ഉ അതു കണ്ടാൽ നല്ല െനരെമ്പാക്കായ്തീരും എ
െക – ൫൦൦റ്റിൽ അധികം പറങ്കികെളാടു കൂട െതാണി വഴിയായി പുറെപ്പ
പട കാെണ ന്ന സ്ഥല എ കയും െച – ആ പട ആരുമായി എന്നാൽ
െപരിമ്പട താമൂതിരി ഇവെര ആ യി ള്ള ൨ കയ്മന്മാർ തമ്മിൽ ഇട
ന്യായം തീപ്പൎാൻ � വഴിെയ െശഷി എ ക ിചു ൪൦൦൦ നായന്മാെരാളം
െച ൎ െകാ െപാർ തുട കയും െച – പട അ ം െചന്നാെറ ഒരു െവള്ള 
ക്കാരൻ െകാച്ചിക്കമ്മെള ഒടിക്ക ഞാനും വാളുമായി ഇെങ്ങപക്ഷം െചരെട്ട
എന്നെപക്ഷിച്ചതുമറുതല കണ്ട ഉടെന അെനകം വില്ലാളികെള പറങ്കി ട്ട 
ത്തിൽ എയ് വാൻ ക ി – അതുെകാ ൫ആൾ ഉടെന മരി പലരും മുറി ഏ
സിെക്വര തുടങ്ങിയുള്ളവർ നിരായുധക്കാരാകയാൽ ബദ്ധെപ്പ െതാണികളിൽ
കെരറി ഒടിെപ്പാകയും െച –
മഴക്കാലം തീന്നൎാെറസിെക്വര െകാല്ലത്തിൽ നട ന്ന െകാട്ടപ്പണിതാനും
െച ക ചില മാസം പാ ൎ – പണി എല്ലാം തികഞ്ഞെപ്പാൾ െതാമാെക്കാട്ട
എന്നെപർഇടുകയും െച – ആ െകാട്ട തുറമുഖത്തിൻ െവശത്തിൽ തെന്ന
൫ െഗാപുരങ്ങെളാടും ചതുര മായി എടുപ്പിച്ചത് തെന്ന– അനന്തരം സിെക്വര
അെനകം പടയാളികെളയും കൂലിെച്ചകവെരയും െകാച്ചിയിൽനി െച ൎ
ജിദ്ദ പെടക്കായി പുറെപ്പ (൨൫൨൦. ജനുവരി) ഹബശിെല ിസ്ത്യാനെരയും
ക മുസല്മാനെര തടുപ്പാൻ മമത പറ ം പാപ്പാെവ അനുസരിപ്പാൻ ഉപെദ 
ശി ം െകാ സംസാരി ഏെറഫലം കാണാെത െചങ്കടലിൽ പാ ൎ കാലം
കഴിക്കയും െച –

൯., െകാല്ലത്തിൽ പുതിയ പട തുടങ്ങിയത്
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െകാട്ട തീരാത്ത കാലം െകാല്ല റാണിെയാടു മുളകുഭാരം എല്ലാം ഒപ്പിപ്പാൻ െറാ 
ീഗസ് കപ്പിത്താൻ െചാദിപ്പാറില്ല– പണി തീന്നൎ ഉടെനന െട കണക്കിൽ

൨൮൦ ഭാരം െവപ്പാനു റാണിയവർകൾ ദയ വിചാരി കായ്യൎെത്ത ഭാഷയിൽ
ആക്കിയാൽ െകാള്ളാം എ ഉണത്തൎ ിച്ചാെറ– റാണി വിസ്മയി ഇത് എന്തി
െചാദി െകാട്ടെയ െക വാൻ അനുവാദം ത വെല്ലാ ഇനി മുളകു കപ്പം
െവെക്കണ്ടി വരും എ ഞങ്ങൾ ഒരു നാളും വിചാരിച്ചില്ലെല്ലാഎന്നിങ്ങിെന
എല്ലാം പറഞ്ഞാെറയും കപ്പിത്താൻ മുട്ടി െപാരുെമ്പാൾ പട െവണം എ
െകാട്ടാര നി നിെനപ്പാൻ തുടങ്ങി– അവൾ കുമാരിരാജ്ഞിെയ െബാധ്യം
വരുത്തി െകാട്ടക്ക െപാകുന്ന കെല്ക്കാത്തികെള മാപ്പിള്ളമാെര െകാ െപടിപ്പി
ആട്ടിച്ചതല്ലാെത കുമാരിരാജ്ഞിയുെട പു രിൽ മാത്തൎ ാണ്ഡതിരുവടി എന്നവൻ
ഒെരാെരാ വിെരാധങ്ങൾ െച തുടങ്ങി കപ്പിത്താൻ ൨ റാണിമാെരാടും സങ്കടം
െബാധിപ്പിച്ചി ം വ്യാജം എന്നിെയ ഉത്തരം െചാല്ലി അയച്ചതും ഇല്ല– അതു 
െകാ മാപ്പിള്ളമാർ പടകിൽ ഗൂഢമായി മുളകു കയ ന്ന് എ കപ്പിത്താൻ
െകട്ടാെറ ആളയ ൭ െതാണികെള ചര മായി ൈകക്കലാക്കി അതിന്നായി
പിെറ്റദിവസം വിസ്താരം തുടങ്ങിയെപ്പാൾ പറങ്കി െമെനാെന െകാ വാൻ ചിലർ
ഭാവി അവനും മണ്ടിക്കളഞ്ഞാെറ െകാല്ലക്കാർ പലരും മാത്തൎ ാണ്ഡെന
ഭയെപ്പ െകാട്ടയിൽ ഒടി ി നാമം െചാല്ലിതങ്ങെള െച ൎ െകാെള്ളണം
എന്നെപക്ഷി – ആയതുകപ്പിത്താൻ െകാച്ചിയിൽ അറിയിപ്പാൻ അയ
സഹായം െചാദിച്ചാെറയും പണം എങ്കിലും വലിയെതാ കാെര എങ്കിലും
തുെണക്കയപ്പാൻ െതാന്നീട്ടില്ല– െശൗയ്യൎത്താെല െകാട്ടെയ പിടിപ്പാൻ കഴിക 
യില്ല എ റാണിമാർ നിശ്ചയിക്കയാൽ ആ കുറുപ്പന്മാർ മൂവെരെകാ െ ാഹം
നട വാൻ വിചാരിച്ചതി കാരം– അവർ കൂട െട രാ ിയിൽ െകാട്ടയുെട
വാതിൽക്കൽ െച റാണിമാരും വിെശഷാൽ മാത്താണ്ഡെന്റ അനുജനായ
രാമന്തിരുവടിയും ഞങ്ങളിൽ അ ിയം ഭാവി ഹിംസിപ്പാനും തുട
ഉപജീവനത്തി മാ ം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങളും നമ്മളുെട നായന്മാർ അറുനൂ 
റ്റവരും െപാ ൎ ഗാലിൻ കീഴെചകം െച െകാള്ളാം എന്ന ഒെരാവിെധന
പറ െപാരുെമ്പാൾ െരാ ീഗസ് വിശ്വസി മൂവ ൎ ം കൂലി നിശ്ചയിക്കയും
െച – അനന്തരം ഇന്ന ദിവസം െതാമാപ്പള്ളിയിൽ െവ ൨ പക്ഷക്കാരും
രാ ിയിൽ കൂടികാ യും സത്യവും െചയ്യാവു എ അവധി പറ െകാ വാൻ
വിചാരിച്ചെപ്പാൾ െറാ ീഹസ് എെന്ന ഒരു െകാല്ലത്തിൽ അധികം ഒരിക്കലും
െകാട്ടയുെട പുറ കണ്ടില്ലെല്ലാ ഞാൻ ഇെപ്പാഴും വിടുകയില്ല എ ഖണ്ഡി
െചാന്നാെറ െവെറ ധാനികൾ െചെല്ലണം എ െതാന്നി— അതി ഒരു
െരാഗസംഗതിയാൽ കഴിവു വന്നില്ല– പിെന്ന െചെല്ലണ്ടിയ ദിവസംനായന്മാക്കൎ
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ശകുനം നന്നായ്വന്നില്ല– ഒടുക്കം ൨ പക്ഷക്കാ ൎം സംശയം ജനി കുറുപ്പന്മാർ
മൂവരും റാണിെയ െച ക ചതിപ്പാൻ കഴികയില്ല ഇനി ദണ്ഡ െയാഗം
െവണം എ ണത്തൎ ി ൧൫൦൦൦ നായന്മാെരാടു കൂെട െകാട്ടയുെട െനെര
െപാരുതു െപാകയും െച –

ഭൂമിശാ ം
൫., പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യ–

നടു ആസ്യയുെട പടിഞ്ഞാെറ മല െദശങ്ങളിൽ നി ം ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല
സി നദീതീര നി ം ൨ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ വിശാലമായി പടിഞ്ഞാെറാ പര 

കിട അതിൽ വട ള്ളതു മിക്കവാറും താണെദശമായും കിഴക്ക മുസ്തഗ്–
െബലുർ പവ്വൎതങ്ങൾ– തെക്കഹി കുഷ്–പെരാപ്പമീസമലകൾ–പടിഞ്ഞാറ
ക ിയസര വടക്കസിബയ്യൎരാജ്യം ഈ ൪ അതിരുകെളാടും കൂട പല
െ ഛ്ശന്മാ ൎ ം തുക്കൎ ജാതികൾ് ം വാസസ്ഥലമായും അെന്യാന്യം സം 
ബന്ധമില്ലാത്ത െചറുരാജ്യങ്ങളായും വിസ്തീണ്ണൎമരുഭൂമികളായും കിട –
അതി തുറാൻ എ ം തുക്കൎസ്ഥാൻ എ ം െപർ പറയു – െത ള്ള
ഹി പാസൎ ്യമ െദശം തുടങ്ങി വടക്കതുറാൻ െതക്ക പാസൎ ്യകടൽ ഇവറ്റിെന്റ
മെദ്ധ്യ ഉയന്നൎ െദശമായി പടിഞ്ഞാെറാ കസ്പ്യ സര അമ്മൎീന്യമല െദ 
ശം ാത്ത്– തി ികളുെട തീരം– എന്നിവെറ്റാളം വ്യാപി നി –അതി
ഇറാൻ എ തെന്ന െപർ–അതിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിരിൽനി െതൗറുമല

െദശം എ ം ചിറ്റാസ്യ എ ം പറയുന്ന ഭൂമി വടക്ക ഖൂർ നദി– കരിങ്കടൽ–
െതക്ക ാത്ത്– തി ിനദികൾ മദ്ധ്യതറന്ന്യാഴി ഇവ അതിരുകളായി പടിഞ്ഞാ 
െറാ മമ്മൎരകടെലാളവും– ദദ്ദ ൎ െനല്ല വഴി പയ്യൎന്തവും െചെന്നത്തികിട –
ഇ പറഞ്ഞ ഖണ്ഡങ്ങൾ മൂ ം ക ിയ– കരിങ്കടലുകളുെട െകൗകാസ്യമല െദ 
ശവും പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യായിൽ അടങ്ങി ഇരി —

൧., തുറാൻ

അതിെന്റ അതിരുകെള മീത്തൽ പറ വെല്ലാ– കിഴെക്ക അംശം മല  
െദശവും പടിഞ്ഞാെറ അംശം മിക്കവാറും മരു ഭൂമിയും ആകു –സീഹൂൻ–
ജീഹൂൻ–ഈ ൨ നദികൾ കിഴെക്ക മല െദശത്തിൽ നി ത്ഭവി വടക്ക
പടിഞ്ഞാെറാ ഒഴുകി െവള്ളെപ്പരുക്കം െകാ വന െദശത്തിൽ ചില
അംശങ്ങെള കൃഷിഭൂമിയാക്കിവടെക്ക അതിരിെല അറാൽ സരസ്സിൽ െച ൎ
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െകാണ്ടിരി – െശഷമുള്ള നദികൾ ൧ കിഴെക്ക അംശത്തിൽ നി ം
മെറ്റാ പെരാപ്പമീസമല െദശത്തിൽ നി ം പുറെപ്പ വന െട വഹി
പൂഴി െദശത്ത ലയി കാണാെത െപാകു —ർർ തുറാനിെല രാജ്യങ്ങളിൽ
വിശിഷ്ടമായത് അതിെന്റ നടുവിൽ ഉള്ള ബുകാരരാജ്യം തെന്ന– അതിെന്റ
അതിരുകൾ കിഴക്ക െകാഖാൻ മുതലായ മല െദശസ്ഥരാജ്യങ്ങൾ– െതക്ക
അബ്ഘാനിസ്ഥാൻ–പടിഞ്ഞാറ വീവസംസ്ഥാനം–വടക്ക അറാൽ സര ം–
സിബയ്യൎ രാജ്യവും അതിെന്റ വിസ്താരം ഏകെദശം ൮൦൦൦ ചതുര െയാജന–
എങ്കിലും അത മൂന്നാൽ ഒരംശം മാ ം മനുഷ്യവാസത്തി തക്കതാകയാൽ
നിവാസികളുെട സംഖ്യ൧൦ ലക്ഷെമ ഉ –അവർ എല്ലാവരും തുക്കൎ ജാതികളും–
മുസല്മാൻ മത ാന്തന്മാരും ആകു –കിഴെക്കഅംശംമാ ം കൃഷിഭൂമി െശഷമു 
ള്ളെതാക്ക ഒട്ടകം മുതലായ മൃഗ ട്ടങ്ങെള െമ ാൻ ഇങ്ങിടങ്ങിട സഞ്ചരി ന്ന
വനസാവികൾ്ക്ക ഇരിപ്പിടമാകു – പട്ടണങ്ങളിൽ ധാനമായവ മരുഭൂമിയിൽ
കിട ന്ന ബുഖാരനഗരം ൧� ലക്ഷം നിവാസികൾ സറബ്ഘാൻ പുഴവക്ക ള്ള
സമക്കൎന്ത് ൧൦൦൦൦ നിവാസികൾ– െതെക്ക അതിരി സമീപമായ ബല്ക്കനഗരം
൨൦൦൦ നിവാസികൾ െമൽപറഞ്ഞ പട്ടണങ്ങളിൽ അ ാ ം കച്ചവടം നട
വരു – രാജാവിെന്റ വാസം ബുഖാര പട്ടണത്തിൽ തെന്ന ആകു –
ബുഖാര രാജ്യത്തിൽ നി കിഴെക്കാ െബലുർ–മുസ്തഗ്–മല െദശങ്ങെളാ 
ളം പര കിട ന്ന മലനാടുകളുെട െതെക്ക അതിർ അബ്ഘാനിസ്ഥാൻ–
വടെക്കത് സിബയ്യൎ– അതിൽ മുഖ്യമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വടക്ക െകാഖാൻ–
െതക്കക ജ് ഈ രണ്ടിെന്റ നടുവിൽ െശസൎ ബസ്സ്–ഹിസ്സാർ–െദവ്വൎെജഫഎ
െപരുള്ള ൩ െചറുസംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉ –െകാഖാൻ രാജ്യത്തിെന്റ വിസ്താ 
രം൩൬൦൦ ചതുര െയാജന നിവാസികളുെട സംഖ്യ ൧൦ ലക്ഷം–ക ജ്
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വിസ്താരം ൩൨൦൦ ചതുര െയാജന നിവാസികൾ ൧ലക്ഷം–
െശഷിച്ച ൩രാജ്യങ്ങൾ്ക്ക ഏകെദശം ൧൭൦൦ ചതുര െയാജന വിസ്താരവും
൨ലക്ഷം നിവാസികളും ഉ – ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അഞ്ചിെന്റ ഭാവംസക 
ലത്തിലും ഒരു െപാെലതെന്ന–ഉയരം എറിയപവ്വൎതശിഖരങ്ങളും–വിസ്താരം
കുറഞ്ഞ താഴ്വരകളും–െചറുനദീമിട്ടാൽ െദശങ്ങളും ൫ രാജ്യങ്ങളിലും എക 
െദശം സമമായി കാണു –കൃഷികച്ചവടം മുതലായ വൃത്തികളും എകെദശം
സമത്വം ഉ – ആ ജാതികൾ്ക്കെവെവ്വെറ െപരുകൾ ഉെണ്ടങ്കിലും മൂലഭാവം
ഒന്നെ –മാഗ്ഗൎവിെശഷങ്ങളിലും വിപരീതം ഇല്ല അവെരല്ലാവരും തുക്കൎരും
മുസല്മാനരും െ ഛ്ശതയിൽ മിെകച്ചവരുംആകു – മുഖ്യസ്ഥലങ്ങൾ വടക്ക
െകാഖാൻ–തുക്കൎസ്ഥാൻ–െതക്കക ജ് ൧൫൦൦ നിവാസികൾ– ഖൂലം–൧൦൦൦൦
നിവാസികൾ–ഫിസ്സാർ ൩൦൦൦൦ നിവാസികൾ– ഈപറഞ്ഞ പട്ടണങ്ങൾ
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അതാത രാജാക്കന്മാരുെട വാസസ്ഥലങ്ങളും ആകു –
ബുഖാര രാജ്യത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിരിൽ നി കസ്പ്യകടെലാളവും
െതക്കപരപമീസമലകളിൽനി വടെക്കാ അരാൽ സരെസ്സാളവും പര
കിട ന്ന നാട്ടി ഖീവ സംസ്ഥാനം എന്ന െപർ– അതിെന്റ വിസ്താരം ഏകെദ 
ശം ൭൦൦൦ ചതുര െയാജന എങ്കിലും പടിഞ്ഞാെറ അംശ െട ഒഴുകിവരുന്ന
ജീഹുൻ നദി മിട്ടാൽ െദശവും െതെക്ക അതിരിെല മുഘൎ ാബ് നദീ തീരവും
മാ ം മനുഷ്യവാസത്തി തക്കതാകെകാ നിവാസികളുെട സംഖ്യ ൨
ലക്ഷമെ – അവെരല്ലാവരും തുക്കൎ ജാതികളും മുസല്മാനരും ഒരു ആകു –
പുഴവക്ക കുടിയിരി ന്നവരുെട മുഖ്യ വൃത്തികൃഷി തെന്ന വനവാസികെളാ
ഒട്ടകം മുതലായ മൃഗ ട്ടങ്ങെള െകാ ം തരം കാണുെന്താറും കവച്ചൎെയ
െകാ ഉപജീവനം കഴി വരു – പട്ടണം എ പറവാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ
രാജ്യത്തിൽ ൭൫ മാ െമ ഉ – അതിൽ ഏകെദശം ൨൨൦൦൦വീടുകളും ത കളും
ഉ – ഖീവ–ഉെഗ്ഗൎഞ്ച് എന്ന മുഖ്യ സ്ഥലങ്ങൾ ജീഹുൻ നദി സമീപ ം–െമച്ചൎ–
മഘൎ ാബ് പുഴവക്ക ം ആകു –

൨., ഇറാൻ

െമൽ വിവരിച്ച തുറാൻ െദശത്തിൽ നി ം ക ിയകടലിെന്റ െതെക്ക തീ 
ര നി ം അമ്മൎിന്യ മല െദശ നി ം െതെക്കാ ഹി സമു ം
പാസൎ ്യക്കടൽ എന്നിവ െറ്റാളവും കിഴക്ക പഞ്ചനദ ൈസന്ധവരാജ്യങ്ങളിൽ
നി പടിഞ്ഞാെറാ അമ്മൎിന്യമല െദശപയ്യൎന്തവും വിസ്തീണ്ണൎമായി
കിട ന്ന െദശത്തി ഇറാൻ എന്നെപർ– അതിെന്റ ചുറ്റിലും പല തുടമ്മൎ 
ലകൾ ആയും ശാഖാഗിരികളായും ഗിരിസഞ്ചയങ്ങൾ ആയും നീെള പര
നി ന്ന വലയമലയുെട അവസ്ഥെയ മുെമ്പ പറഞ്ഞതിനാൽ ആ െദശത്തിെന്റ
ആകൃതിെയെതാ ഇനിവളെരവിസ്തരിപ്പാനില്ല– അതിെന്റ വടെക്ക അതിരിെല
ക ിയ കടലല്ലാെത പടിഞ്ഞാെറ മല െദശത്ത ഉറുമിയസര ം കിഴെക്ക
അംശത്തിൽ സെറഫസരസ്തലവും കിട – വലിയനദികൾ ആ രാജ്യത്തിൽ
വിെശഷി കാണ്മാനില്ല– മുഖ്യമായവസി നദിയിൽ െചരുന്ന കബുൽ പുഴയും
പല ഉപനദികെള ൈകെക്കാണ്ടി സെരഫ സരസ്സിൽ കൂടി വരുന്ന ഫിെല്മന്ത്
നദിയും പടിഞ്ഞാെറ മലകളിൽ നി െതെക്കാെട്ടാഴുകി ാത്തതി ികെളാടു
െച ൎ വരുന്ന െകഖൎാ– കാറുൻ ആദികളും അെ –െദശത്തിെന്റ മദ്ധ്യാശം
മിക്കതും ഉയന്നൎ വന െദശം തെന്ന ആകു – ഇറാനിൽ അബ്ഘാനിസ്ഥാൻ–
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െബലുചിസ്ഥാൻ–പാസൎ ി എന്നീമൂ രാജ്യങ്ങെള ഉ –

F. Müller Editor
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