


പശ്ചിെമാദയം- 1850 നവ 2

പശ്ചിെമാദയം

മാസിക

1850 നവ

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: പശ്ചിെമാദയം 1850 നവ

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

൧൪ ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. നവ

െകരളപഴമ
൬൦., െകാല്ലപ്പടയുെട നട .

െകാല്ലെക്കാട്ടെയ പിടിപ്പാൻ മുമ്പിനാൽ െചന്നതു ബാലപ്പിള്ള കുറു തെന്ന
അവൻ െകാട്ടയുെട ചു ം നി ന്ന െത കെള പറങ്കികൾ മുറി ന്നതു ക
കലശൽ തുടങ്ങിയ ഉടെന ൧൫000 നായന്മാരും ഒടി അടു വ പിെന്ന
െകാട്ടയുെട പുറ പാ ൎന്ന ന ാണികൾ കുഞ്ഞികുട്ടികളുമായി െകാട്ടയിൽ
പാ കയറുെമ്പാൾ പറങ്കികൾ വലിയ െതാ കളാൽ ഉണ്ടമാരിെയ തൂക്കി
ശ ക്കളുെട ഒട്ടെത്ത താമസിപ്പിച്ചെശഷം ിസ്ത്യാനർ എല്ലാം അക വന്ന 
തിൽപിെന്ന നായന്മാർ അവരുെട പുരകളിൽ കവ ൎ തീെകാടുത്തതല്ലാെത
കണ്ട ിസ്ത്യാനികെളയും െകാട്ടപ്പണി മുെമ്പ എടു െപാന്ന ആശാരികൾ പരവ 
ന്മാർ മുതലായവെരയും നി ഹിക്കയും െച – അ മുതൽ ഒെരാെരാ തകത്തൎ
യുദ്ധം ഉണ്ടായി– മാപ്പിള്ളമാർ പടകുകളിൽ െകാ വന്ന െതാ കളാൽ െചതം
അധികം വന്നില്ലതാനും– പിെന്ന ഒരിക്കൽ രാ ികാല കിണറ്റിൽവിഷം
ഇ പറങ്കികെളഒെക്ക െകാ വാൻവിചാരിച്ചാെറ െവളു െമ്പാൾ കിണറ്റിെല
മത്സ്യം എല്ലാംച നീ ന്നത് കാണാ യ് വന്നതിനാൽ ആ െവള്ളംകുടിപ്പാൻ
സംഗതി വന്നില്ല– എങ്കിലും െകാട്ടയിൽ ഉള്ള ൩൦ െവള്ളക്കാരിൽ വ്യാധികൾ
അതി മി അരിയല്ലാെതതിന്മാം ഒ ം ഇല്ലായ്കയാൽ ചിലെപ്പാൾ എലികെള 
പിടി കഞ്ഞി മാംസരുചിെയ വരുത്തി ഇരി – അതു െകാ െ ശി
െപാരുന്ന സമയത്തിങ്കൽ ഒരു െചട്ടി പറങ്കികളുെട മമത വിചാരി െകാച്ചി
െപായി വത്തൎ മാനം എല്ലാം അറിയിച്ചാെറ അവിെടനി െഗാവന്നൎർ മ ൎഴ 
ക്കാലത്തിൽഎങ്കിലും ഒരു പടകും അതിൽ കെരറ്റിയ ൨0 വീരെരയും ഇറച്ചി
അപ്പം മരു മുതലായതിെനയും മരുമകെന എ ി െകാല്ലെത്തക്ക അയ –
ആയത് സുെഖനഎത്തിയെപ്പാൾ െകാട്ടയിൽ വളെര സെന്താഷം ഉണ്ടായി
പടകും ഒര ളം മുറിെപ്പടാെത മടങ്ങിെപാകയും െച – അ മുതൽ പെടക്ക
െഞരുക്കം ഉണ്ടായില്ല– മാത്തൎ ാണ്ഡതിരുവടിക്ക ഒെരാ െതാൽ്വിസംഭവി
െകാട്ടയിൽനിന്ന പുറെപ്പടുംെന്താറും െത കെള മുറിപ്പാനും സംഗതി വ –
അത് മലയാളികൾ്ക്ക എ യും സങ്കടമുള്ള ശിക്ഷയായി ചമ – അതുെകാ
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ആഗുസ്തമാസത്തിൽ റാണിമാർ ഇരുവരും ദുഃഖെത്താെട വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി
െകാല്ല റാണി െകാച്ചിയിൽ വാഴുന്ന െമനസസ്സ സാ ി ഒരു പ ിക
എഴുതി ക്ഷമ െചാദിച്ചെപ്പാൾ അവൻ െചറിനമരക്കാെരയും പാ മരക്കാ 
െരയും നിെയാഗി സന്ധി വരു വാൻ ക ി – ആഗുസ്ത എട്ടാ ംതിയ്യതി
കുമാരിരാജ്ഞിയും െകാല്ലെക്കാെട്ടക്ക ഒർ ആെള അയ – അത് ആർ എന്നാൽ
െകാച്ചിക്കാളി എന്ന െപെരാെട സിദ്ധിയുെള്ളാരു ിസ്ത്യാനിച്ചി തെന്ന–
ആയവൾ റാണിയുെട ക നയാെല െറാ ിഗസ്സിൽ കാൽ പിടി അഭയം
െചാദി െകാല്ല റാണിെക്ക ഇങ്ങിെന നട വാൻ െതാന്നി എനിക്ക
അതു സങ്കടം തെന്ന ഇനി െകാ മുതലായതെവണം എങ്കിൽ ഞാൻ ഉടെന
തരാം സകലവും നിങ്ങളുെട ഇഷ്ടം െപാെല എ ണത്തൎ ിച്ചെപ്പാൾ ഞാൻ
പിള്ളമാരിൽ ഒരു ധാനിെയ കണ്ടല്ലാെത മാണിക്കയില്ല എ കപ്പിത്താൻ
ഉത്തരം പറ അതുെകാ പിെറ്റ ദിവസം രാ ിയിൽ ചാൈണപ്പിള്ള
െകാട്ടയിൽ വ വളെര െകാ ം കാ യും െകാ െകാടു ഞങ്ങൾ്ക്ക നിങ്ങ 
െളവാ തെന്ന മാണം െകാല്ല രാജ്ഞിെയാനിങ്ങെള െദ്വഷി നിര
വരു വാൻ െകാച്ചിക്ക എഴുതിയയച്ചിരി – അവെള വിചാരി ന്നത്
എന്തി എന്നിങ്ങിെന വളെര മുഖ തി പറഞ്ഞാെറ െറാ ീഗസ്സ അവനുമായി
സന്ധി കുമാരി രാണിയുെട അടിമകളായ പടജ്ജനം എല്ലാം യാ ആകയും
െച – െശഷം റാണിയുെട ക നയാെല അവിടെത്ത മുക്കവർ പുലച്ചൎ െതാറും
മീൻ പിടി സമ്മാനമായി െകാട്ടക്ക െകാ െപാകയും െച – ആയത് എല്ലാം
ക വിചാരി െകാല്ല റാണിയും പാളയെത്ത പിൻവാങ്ങി പടെയല്ലാം
നിറു കയും െച –

൬൧., പടതീന്നൎവിധം–

െകാച്ചിെഗാവന്നൎരുെട ക നയാെല െചാനക മരക്കാർ ഇരിവരും െപെരറഎന്ന
മ ിെയാടു കൂട വന്നെപ്പാൾ െരാ ിഗസ്സ വളെര വിഷാദി ഈ െചാനകെരാടു
നമു കുടിപ്പക ഉെണ്ടെല്ലാ അവെര മ ികെളെപാെല നിര വരു വാൻ
അയക്കാെമാ എ സംശയം പറ – പിെന്ന യുദ്ധ സമാപ്പൎണത്തി ഈ
ആറ എണ്ണം തെന്ന െവണം എ ക ി – ൧., െകാല്ലം െതാറും െവെക്ക ന്ന
മുളകല്ലാെത തുക്കത്തിൽ കുറപടി കണ്ട ൭൨ ഭാരം കൂെട റാണിയവർകൾ
ഇെങ്ങാ തെരണം– ൨., പറങ്കികളിൽനി ം ന ാണികളിൽനി ം കവ◌ൎ 
ന്നി ള്ളത എല്ലാം മടക്കി ത െകാട്ടയുെട മതിൽ ഇടി തീ ൎ നന്നാെക്കണം–
൩., െതാമാപ്പള്ളിയുെട വരവു എല്ലാം െചാനകരുെട മുതലിയാർ എടുത്തിരിക്ക
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െകാ മാപ്പിള്ളപ്പള്ളിയുെട വകയും മുതലും എല്ലാം ച ാദിത്യർ ഉള്ള ളവും
െതാമാപ്പള്ളിക്ക എഴുതിെകാടുെക്കണം– െകാച്ചി ക നൂർ മുതലായ ദി ക 
ളിൽ നി വ പെട ത്സാഹിച്ച െചാനകെര പിെന്ന എ ം െകാല്ലത്തിൽ
െച ൎ െകാള്ളരുത്– ൪., ബാലപ്പിള്ളകുറു ം അവെന്റ ഉടപ്പിറന്നവരും െ ാഹം
വിചാരിച്ചതാകെകാ െകാട്ടയുെട ഒരു കാതം അകെല പാെക്കൎണ്ടിവരും
അവെരാശങ്കെച്ചരിക്കാെരാ െകാട്ടയുെട അരികിൽ കാണായ്വരികിൽ ആർ
എങ്കിലും െകാന്നാൽ െദാഷമായ്വരികയില്ല– ൫., െ ാഹത്തിെന്റ പരിഹാരമായി
റാണിമാർ ഇരിവരും ൧00 ഭാരം മുളകുെവ ന്നതല്ലാ െത ആ െതാറും ൨000
ഭാരം മുളകു െകാച്ചി വിെലക്ക തെരണം– ൬., എന്നിവ സമ്മതിയാഞ്ഞാൽ
െകാല്ലരാജ്യത്തിൽ കപ്പലും പടകും എല്ലാം പിടിച്ചടെക്കണം– ഇവ്വണ്ണം എല്ലാം
െപെരറ റാണിെയാടു സംഭാഷി െകാണ്ടാെറ മരക്കാർ ഇരുവരും വിഘ്നം
വരുത്തി സമ്മതിക്കരുത് എ െബാധിപ്പി – അതുെകാ വളെര താമസം
വന്നതല്ലാെത മരക്കാെരാടു െകാപി െകാച്ചിക്ക െപാവാൻ ക ി ഒടുക്കം
സന്ധിനിണ്ണൎയത്തി ആരും ഒപ്പിടാെത ക ര പക്ഷക്കാരും വാങ്ങി
നി – െസ്നഹവും െദ്വഷവും ഇല്ലാെത സ്വസ്ഥരായി പാക്കൎയും െച – എങ്കിലും
രണ്ടാമതിലും അഞ്ചാമതിലും നിണ്ണൎയിച്ചത് എല്ലാം റാണിമാർ ശിെക്ഷക്ക
ഭയെപ്പ തങ്ങളാൽ ആകുംവണ്ണം ഒപ്പിച്ച െകാടുത്തിരി –

ഭൂമിശാസ്തം
൫., പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യ.

൨., ഇറാൻ
൧., അബ്ഘാനിസ്ഥാൻ–

അത് ഇറാനിെല കിഴെക്ക അംശത്തിെന്റ വടെക്ക പാതിയായും ഏകെദശം
ചതുെഷ്കാണ രൂപം ധരി ൧൦൦൦൦ ചതുര െയാജനവിസ്താരമായും ൯൫ ലക്ഷം
മുസല്മാനരായ നിവാസികൾ്ക്ക വാസസ്ഥലമായും ഇരി – വടെക്കയും പടി 
ഞ്ഞാെറയും അതിരുകളിൽ മലനാടുകൾ തെന്ന ധാനം സുൈലമാനാദിശി
ഖരങ്ങൾ്ക്ക ൧൦–൧൨൦൦൦ കാലടി ഉയരം െപാരും പടിഞ്ഞാെറ അംശത്തിൽ
ഇറാൻ വന െദശം തുട ൎ വ്യാപിച്ചിരി –െമൽപറഞ്ഞ ഫിെല്മന്ത്
കബുൽനദി കൾ അല്ലാെത പല െചറുപുഴകൾ ഒെരാമലകളിൽനി ത്ഭവി
വിസ്താരം കുറഞ്ഞമിട്ടാൽ െദശങ്ങളൂെട വഹി െമൽപറഞ്ഞ വലിയ
നദികെളാടു െച ൎ െകാണ്ടിരി –ഋതുെഭദങ്ങൾ യുെരാപഖണ്ഡത്തിൽ
ഉള്ള പറ്റി ഏകെദശം സമമാക െകാ യുെരാപീയ ഫലധാന്യങ്ങൾ്ക്ക
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ആ രാജ്യത്തക്ഷാമം ഇല്ല– അബ്ഘാനെരല്ലാവരുംയുദ്ധ ിയന്മാരാകയാൽ
രാജ്യത്തിൽ സന്ധിയും സൗഖ്യവും ദുല്ലൎഭം തെന്ന ഇെപ്പാഴെത്ത രാജസ്വരൂപം
വാ െയ–മത്സരം മുതലായ അതി മങ്ങളാൽ അെ ാപിച്ചത്– രാജാവായ
െദാസ്തമുഹമ്മദും വംശക്കാരും അതിലുബ്ദ്ധന്മാരാക െകാ ം മുെമ്പത്തവാ യ
യഥാസ്ഥാനമാെക്കണ്ടതി ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ യുദ്ധം െച ജയി അ കാലം
കഴിഞ്ഞാെറ രാജ്യത്തിൽ എ ം കലഹം ഉണ്ടായി െതാല്ക്കയാൽ ദ്ധി
യുദ്ധം സമപ്പൎി െമ്പ തി ിയെവണം എ നിശ്ചയി പല െകാട്ടകെള
തക ൎ അത്യന്തം നാശംവരുത്തിയതെകാ ം രാജ്യത്തി താ യും ദാരി 

്യവും നന്ന പറ്റിയിരി – ഉൾഛി ം തീ ൎ െപായതും ഇല്ല–ശുഭനാടുകൾ
പലദിക്കിലും കാടായി തീ ൎ – വിശിഷ്ടനഗരങ്ങൾ കബൂൽ രാജധാനി ൬൦൦൦൦
നിവാസികൾ ഏകെദശം രാജ്യത്തിെന്റ നടുവിൽ ഉള്ളകന്തഹാർ ൧ ലക്ഷം
നിവാസികൾ പടിഞ്ഞാെറ അതിർസമീപ ള്ള ഹിറാത്ത് നഗരത്തിൽ ഒരു
െചറുരാജാവിെന്റ വാസം– പ െകാട്ടകളിൽ ഉറപ്പ ഏറിയത് കബുലിൽ നി
ഏകെദശം ൨൦ കാതം വഴിെതെക്കാ ള്ള ഘജിനി തെന്ന–ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ അതിെന 
യും ജലലാബാദ് െകാട്ടെയയും ൧൮൪൨ാം ി–അ. മു ം തക ൎ കളഞ്ഞതിെന്റ
െശഷം അബ്ഘാനർ അത് പിെന്നയും ഉറപ്പി െവാ എന്നറിയുന്നില്ല– െമൽ പറ 
ഞ്ഞയുദ്ധകലഹങ്ങളാൽ രാജ്യത്തിൽ കച്ചവടത്തി വദ്ധൎനയല്ല വാദ്ധൎക്യം
അെ സംഭവിച്ചത്–

൨., െബലുചിസ്ഥാൻ–

െബലുചിസ്ഥാൻ രാജ്യം ഇറാനിെല കിഴെക്ക അംശത്തിെന്റ െതെക്ക
പാതിയാകു – അതിെന്റ അതിരുകൾ കിഴക്ക ൈസന്ധവം–െതക്ക
ഹി സമു ം– പടിഞ്ഞാറ പാസൎ ിരാജ്യം– വടക്ക അബ്ഘാനിസ്ഥാൻ തെന്ന–
വിസ്താരം ഏകെദശം ൩൨൦൦ ചതുര െയാജന– നിവാസികൾ൪൨൦ ലക്ഷം–
െദശം ആകൃതിയും ഋതുെഭദവും െകാ അബ്ഘാനിസ്ഥാൻ രാജ്യെത്താടു
ഒ വരു – ഫലവൃക്ഷധാന്യാദികെള െകാ ം െഭദമില്ല നിവാസികൾ പല
െഗാ ക്കാരും ഭാഷക്കാരുമായി പിരിഞ്ഞിരി –എങ്കിലും മാഗ്ഗൎവിെശഷ 
ങ്ങളിൽ അവക്കൎഐക്യം ഉ – അവർ എല്ലാവരും മുസല്മാനർ തെന്ന–രാജ്യം
പല അംശങ്ങളായി പല ഭുക്കളുെട സ്വാധീനത്തിൽ ഇരി –അവരിൽ

ാഭവം എറിയവൻ െകളാത്ത് ഖാൻ തെന്ന– അവനും െശഷമുള്ള ഭുക്ക 
ളും ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎസ്വാധീനന്മാർ എെന്ന പറയാവു– നിവാസികൾ മിക്കവാറും
അങ്ങിടിങ്ങിടെച കവച്ചൎെയ നടത്തി വരുന്ന കൂട്ടരാക െകാ ആ രാജ്യം
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അവസ്ഥെയ സൂക്ഷ്മമായി വിസ്തരിപ്പാൻ ഇതുവരയും സംഗതി വന്നില്ല– പട്ട 
ണങ്ങൾ ദുല്ലൎഭമെ – ധാനമായത് െകളാത്ത് തെന്ന– ൈശത്യം നിമിത്തം
രാജാവ് ചിലെപ്പാൾ ആ നഗരം വി കിഴെക്ക അതിർ സമീപമുള്ള ഗന്ധവ
ഊരിൽ വസി വരുവാറു –

൩., പാസ്സൎ ിരാജ്യം

അത് ഇറാൻ െദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അംശം തെന്ന–അതിരുകൾ കിഴക്ക
െമൽ വിവരിച്ച അബ്ഘാനിസ്ഥാനും െബലുചിസ്ഥാനും–െതക്കപാസൎ ിയഉൾ
കടലും– ാത്ത് തി ിമിട്ടാൽ െദശങ്ങളും– പടിഞ്ഞാറ അമ്മൎിന്യമല

െദശം വടക്ക െകൗകാസ്യാനാടും–കസ്പ്യ ഉൾകടലും തുറാൻ െദശവും
തെന്ന–വിസ്താരം ൨൨൮൦൦ ചതുര െയാജന നിവാസിസംഖ്യ ഏകെദശം ഒരു
െകാടിയിൽ പരം ൧൩ ലക്ഷം– െദശാകൃതിവിെശഷങ്ങെള മിക്കതും മുെമ്പ
വിവരി വെല്ലാ െതക്ക–പടിഞ്ഞാറ വടക്ക ഈ ൩അതിരുകൾ മല െദശങ്ങൾ
െശഷമുള്ളെതാക്കയും വനം തെന്ന–ഋതുക്കൾ ആ രാജ്യത്തിൽ അത്യന്തം െഭ 
ദി കാണു –മല െദശങ്ങളിൽ യുെരാപയിലുള്ളതെപാെല ശീെതാഷ്ണങ്ങൾ
കലന്നൎിരി ന്നതെകാ മനുഷ്യവാസത്തി ം പലകൃഷികൾ് ം ആ ഭൂമി
ഉചിതം തെന്ന–വന െദശെമാ അഗ്നിചൂെളക്കസമം– നിവാസികൾ മിക്കവാറും
മുസല്മാനരാകു – പടിഞ്ഞാെറ അംശത്തിൽ മാ ം െനെസ്തായ്യൎ ിസ്ത്യാനർ
വസി പലപട്ടണങ്ങളിൽ യഹൂദവംശക്കാരും നബിെസവികളുെട ഹിംസ 
െയ അ ാ ം വ്യാപാരം െച പാ ൎ –
രാജാവ് െനരും ന്യായവും നട ന്നതുനാടുവാഴികെളെകാണ്ടെ രാജ്യം൧൧

വിശ്യയായി ൧൧ നാടുവാഴികളുെട കീഴിൽ ഇരി –പടിഞ്ഞാെറ
വിശ്യകൾ അസ്സൈബൎ ച്ചാൻ കുദ ൎിസ്ഥാൻ–ഖൂസിസ്ഥാൻ– വട ള്ളവ

ഗീലാൻ– െമെസ ാൻ–തെപറിസ്ഥാൻ–കിഴ ള്ളവഖുറസ്സാൻ–കുഹിസ്ഥാൻ–
െത ള്ളവ െകമ്മൎാൻ പാസൎ ിസ്ഥാൻ– നടു വിശ്യ ഇറാൿ–ആക ൧൧ നാടുവാ 
ഴികൾ പലെപ്പാഴും കലഹി രാജാധികാരെത്ത നിരസിക്കെകാ രാജ്യത്തിൽ
നട വരുന്ന മെക്കടി ഒരു തീച്ചൎ ഇല്ല– രാജാവി രുസ്യർ–ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ
എന്നിവരുെട സമ്മതം കൂടാെത പുറനാട്ടിൽ ഒ ം െചയ്വാൻ പാടില്ലായ്കയാൽ
അവനിൽ മാനശങ്കകൾെക െപായി എെന്ന പറയാവുെയാദ്ധാക്കന്മാരുെട സം 
ഖ്യ ൨ലക്ഷെത്താളം എങ്കിലും അതത വിശ്യയിൽ അന്ന ഉത്ഭവി വരുന്ന
മത്സര ജ്വാലകെള െകടു കളവാൻ മാ െമ മതിയാകു – രാജ്യത്തിെല
കച്ചവടം മിക്കവാറും െമൽപറഞ്ഞ ര ജാതിക്കാരുെട ൈകവശത്തിൽ
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ഇരി – ൈകെതാഴിലുകളിലും വിെശഷിച്ച ഒരു വദ്ധൎന ഉള്ള കാരം
കാണുന്നില്ല പാസൎ ികളുെട വിദ്യകെളല്ലാം കുറാനിൽ അടങ്ങിയിരി –

F. Müller Editor
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