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പശ്ചിെമാദയം
൧൨., ന . തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. ദിെസ

െകരളപഴമ
൬൨., സിെക്വരനീങ്ങി െപായതു–

സിെക്വര െചങ്കടലിലും മ ം പട കൂടിയതിനാൽ ഫലം എെറ വന്നില്ല–(§൫൮)–
കൃഷ്ണരായർ– ആ കാല ആദിൽ ഖാെനാടു െപാരുതുരാെച്ചാൽ ബില് ഗാം
മുതലായ പട്ടണങ്ങെളപിടിച്ചെപ്പാൾ കുതിരക്കച്ചവടെത്ത നന്ന വദ്ധൎിപ്പിെക്ക 
ണ്ടതി ആെദശങ്ങെള െഗാവയിലുള്ള പറങ്കികൾ്ക്ക സമ്മാനം െകാടു –
സിെക്വര താൻ ഗുജരാത്തിൽ ദീപു െകാട്ടെയ പിടിപ്പാൻ പുറെപ്പ ആവെതാ ം
കണ്ടതും ഇല്ല– അവൻ കായ്യൎസിദ്ധി വരു വാൻ സാമത്ഥൎ ്യം െപാരാത്തവൻ
എങ്കിലും സാധുക്കെളാടു കൂട അഹങ്കരിക്കയിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായില്ല– അതി 
െന്റ ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം െകാഴിെക്കാ താമൂതിരിെയാടു സന്ധി ഉെണ്ടങ്കിലും
െപരിമ്പട അടങ്ങാെത പുരാണപരിഭവം വീളുവാൻ ഭാവി ന െട സ്വരൂ 
പക്കാർ ഇരിവരും കടവിൽ െപാരുതു മരിക്കയാൽ െനടിയിരി രാജപു ർ
മരിെച്ച മതിയാവു െകാച്ചിനാശം െപാെല െകാഴിെക്കാട്ടിലും നടത്തി കുന്നല 
െകാനാതിരിയുെട ചിറയിൽ കളിക്കയും െവണം എന്നിങ്ങിെന രാജധമ്മൎം
അറിയി ൫൦൦൦൦ നായന്മാരുമായി പട തുടങ്ങിയാെറ താമൂതി൨ ലക്ഷെത്താടും
കൂെട െച ജയി – െവള്ളക്കാരുെട സഹായം െവണംഎന്നെപക്ഷിച്ചാെറ
സന്ധിനിണ്ണൎയം വിചാരിയാെത ഗവ്വണൎർ ൩൬ െതാ കാെര തുെണപ്പാൻ
നിെയാഗി അവരാൽ െകാച്ചി രാജാവി ഒെരാ ജയങ്ങൾ വരികയും െച –
പിെന്ന ാഹ്മണർ നീരസെപ്പ ഈ പറങ്കികൾ ഉെള്ളടം െദവരുെട കടാക്ഷം
ഇല്ല എ പറ നീക്കിച്ചാെറ താമൂതിരി പണിെപ്പടാെത െപരിമ്പടപ്പിൻ
െചകവെര വാങ്ങി െകാച്ചിെയാളം തള്ളിക്കളകയും െച –
ഇങ്ങിെന കരെമൽ അതി മിച്ചതല്ലാെത പറങ്കികൾ കടൽവഴിയായി കാ
ണിച്ച സാഹസം എങ്ങിെന പറവതു– പട തീന്നൎ െശഷം പറങ്കിക്കപ്പലുകളിൽ
മാ ം ആയുധം െവച്ചില്ല– െചാനകരുെട പടവിൽ ഒരായുധം കണ്ടാൽ ഉടെന
പടകും ചര ം പിടി പറിെക്ക ഉ – െപാ ൎ ഗാൽ ചുങ്കസ്ഥാനങ്ങളിൽനി
ഒപ്പിട്ട എഴു എല്ലാ കപ്പക്കാ ൎ ം െവണം– അതു കണ്ടാെറയും ഇഷ്ടം െപാെല
ചുങ്കവും കപ്പവും സമ്മാനവും െമടി ം– മനെസ്സാെട െകാടുക്കാത്തത് െഹമിച്ച
എടുക്കയും െച ം– അതിനാൽ കണ്ണനൂരിൽ െത്യകം വളെര അസഹ്യം
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െതാന്നി– െകാലത്തിരി ഈ സംഗതിക്കായി മാനുെവൽ രാജാവി എഴുതി
അയച്ച അറവിക കൾ ഇെപ്പാഴും ഉ – െചണിെച്ചരി റു വളെര സങ്കട 
െപ്പട്ടാെറ ഗസൎ ീയ കപ്പിത്താൻ ശംസദ്ദീൻ എന്ന ഒരു മാണിെയ ഒശീരാക്കി
മാനിക്കയും െച – അതാർ എന്നാൽ മുെമ്പകമ്പായനവാബായ അസ്സദഖാൻ
എന്നവെന്റ പണ്ടാരക്കാരൻ തെന്ന– ആ ഖാൻ മരിച്ചാെറ പറങ്കികൾ െകൗശലം

െയാഗി പണ്ടാരത്തിൽ െചല്വം എല്ലാം ൈകക്കലാ വാൻ െനാക്കിയാെറ
ശംസദ്ദീൻ ഒ ം െവക്കാെത പറങ്കിക്കപ്പിത്താനിൽ എ ി താൻ ക നൂരിൽ
മണ്ടിെപാകയും െച – അവിെട ഒശീർസ്ഥാനം വന്നെപ്പാൾ അറവി രൂമി
പാസൎ ി മുതലായ അഴിമുഖങ്ങളിൽനി ക നൂക്കൎാക്കൎ െപാ ൎ ഗാൽ
മമത നിമിത്തം വളെരവിെരാധവും െഞരിക്കവും ഉണ്ടായി അതുെകാ ദൂെര
ഒടിെപ്പാകാെത അടുെക്ക െദശങ്ങെളാളെമപടകുഅയച്ചാെറപറങ്കിക്കപ്പൽ
അതിൽ ചിലതു പിടി ശംസദ്ദീെന്റ ഒ ം എഴു ം കണ്ടാെറയും പരിഹസി
െഗാെവക്ക െകാ െപായി– അതുെകാ അവൻ മാനുെവൽ രാജാവി
എഴുതി– ഈ നാടു നിങ്ങളുെട നാടു ന െട െസൗഖ്യം നിങ്ങൾ ം െസൗഖ്യം
തെന്ന എങ്കിലും ന െട ആളുെപാ ൎ ഗാൽ ജനങ്ങളുെട അതി മങ്ങളിൽ 
നി രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവില്ല എ െതാ ന െട ശ ക്കൾ എല്ലാം
ചിരി െഞളി ഇത് മാനുെവൽ െസ്നഹത്തിെന്റ ഫലം ക െവാ എ
നാണം െകടു പറയു – നിങ്ങളുെട മറുപടി വരും വെരഞാൻ മിണ്ടാെത
ഇരി ം– നെമ്മ പരിപാലി ന്നില്ല എങ്കിൽ സമാധാനെത്ത രക്ഷി കൂടാ
കലഹത്തി മുതി ൎ െപാകുന്നവർ അെനകർ ഉ – എന്നിങ്ങിെന എല്ലാം
സങ്കടം െബാധിപ്പിച്ചെപ്പാൾ മാനുെവൽ രാജാവ വളെര ദ്ധി സിെക്വരെയ
നിസ്സാരനാക്കി ദുയത്തൎ െമെനസസ് എന്ന ഒരു ശാന്തെന വിെസാെരെയ
ക ി നിെയാഗിക്കയും െച – (൧൫൨൧)

൬൩., മാനുെവൽ രാജാവിെന്റ മരണം–

അനന്തരം മാനുെവൽ രാജാവ് ൨൬ ആ വാണു െകാണ്ട െശഷം മരി
ജുവാൻ എന്ന മകൻ രാജാവാകയും െച – ആയവൻ അഛ്ശെന െപാെല
പരാ മം ഉള്ളവനല്ലയുദ്ധങ്ങൾ െവണ്ടാ ി മാഗ്ഗൎം തെന്ന നട വാൻ
െനാെക്കണം എ ം മ ം ഉള്ളക നകെള െകാച്ചി ം െഗാെവ ം അയ
െപാ – സിെക്വര താൻ കായ്യൎാദികെള െമെനസസിൽ ഭരെമ ി (൧൫൨൧
ദിശ ) വിലാത്തിക്ക െപാകയും െച –
ആ വഷൎം ഉണ്ടായ ഒരു വിെശഷം ഇവിെട പറയാം അൾ്ബുെകക്കൎിെന്റ
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ചങ്ങാതികളിൽ മഗല്യാൻ എെന്നാരുത്തൻ െപാ ൎ ഗാൽ െസവവി ാന്യ 
രാജാെവാടു കപ്പൽ െചാദി വാങ്ങി ൧൫൧൯ ആമതിൽ യുെരാപയിൽനി
പുറെപ്പ പടിഞ്ഞാെറാ ഒടി ഒടി ചീനസമു െത്താളം െച ഒരു ദ്വീപിൽ
ഇറങ്ങി െപാരുതു മരിക്കയും െച – അവെന്റ െശഷം കപ്പല്ക്കാർ പടിഞ്ഞാെറ
ഒട്ടം തുട ൎ െകാ ൧൫൨൧ ആമതിൽ ാന്യയിൽ തെന്ന എ കയും
െച – ഇവ്വണ്ണം ഭൂച െത്ത ചുറ്റിെപ്പാകയാൽ ഭൂമിയുെട രൂപം നാരങ്ങ െപാെല
വട്ടമുള്ളത് എ സംശയം തീരുമാറു ഷ്ടമായി വ മാനുെവൽ രാജാവിെന്റ
കാലത്തിൽ ഇങ്ങിെന കപ്പെലാട്ടത്തി ം കച്ചവടത്തി ം വന്ന മാറ്റങ്ങളാലും
ഭൂമിശാ ം നാനാെദശജാതികളുെട പരിചയം മുതലായതിൽ കണ്ട പുതുമ 
കളാലും െലാകക്കൎ എല്ലാവ ൎ ം വളെര വിസ്മയം ഉണ്ടായി െപാ ൎ ഗാൽ
രാജാക്കന്മാരിൽ െവ മാനുെവൽ തെന്ന െചാൽ െപാങ്ങിയവൻ എ സമ്മതം
ആകയും െച –

ഭൂമിശാ ം
൫., പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യ

൨., ഇറാൻ
൩., പാസൎ ്യരാജ്യം

പാസ്സൎ ി രാജ്യത്തിെല പട്ടണവിെശഷങ്ങൾ ഒക്കയും പറവാൻ സമയം െപാരാ–
മുഖ്യമായവറ്റിെന്റ െപരുകളും നിവാസി സംഖ്യയും ആവിത്–ഇറാൿ വിശ്യ 
യിൽ െതഹറാൻ നഗരം ലക്ഷത്തിൽ പരം ൩൦൦൦൦ നിവാസികൾ രാജധാനി
അതുതെന്ന–ഇസ്ഫഹാൻ ൨ ലക്ഷം നിവാസികൾ–ഹമ്മദാൻ ൫൦൦൦൦ നിവാ 
സികൾ മെസ ാൻ വിശ്യയിൽ അ ാബാദ് ൪൦൦൦൦ നിവാസികൾ –
ഗീലാനിൽ െരഷ്ട് ൬൦൦൦൦ നിവാസികൾ അസൈബൎ ച്ചാനിൽ െത ിംസ്
൧ലക്ഷം നിവാസികൾ കൂദ്ദ ൎിസ്ഥാനിൽ െകമ്മൎാൻ ശാഃ൪൦൦൦൦ നിവാസികൾ
ഖുസിസ്ഥാനികൾ ശൂസ്തർ ൨൦൦൦൦ നിവാസികൾ– പാസ്സൎ ിസ്ഥാനിൽ ശിരാ 
സ് ൩൦൦൦൦നിവാസികൾ– െകമ്മൎാനിൽ െകമ്മൎാൻ നഗരം തെന്ന–൩൦൦൦൦
നിവാസികൾ കൂഹിസ്ഥാനിൽ െശരിസ്ഥാൻ–ഖുറസാനിൽ െമെശദ് ൩൨൦൦൦
നിവാസികൾ– െമൽപറഞ്ഞ പട്ടണങ്ങൾ അതത് വിശ്യാവാഴികളുെട വാസ 
സ്ഥലങ്ങളും ജനപുഷ്ടിഎറിയ നഗരങ്ങളും ആകു – പുരാനരാജാക്കന്മാരുെട
ധനപുഷ്ടി മാഹാത്മ്യങ്ങെള പാസ്സൎ ിപുരി– ഏൿപട്ടണ–നിനിെപമുതലായ നഗര 
ങ്ങളുെട അ തെശഷി കെള െനാക്കീെട്ട തിരിച്ചറിയാവു–
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൩., അമ്മൎിന്യമലനാടും ാത്ത് തി ികളുെട മിട്ടാൽ െദശവും
ചിറ്റാസ്യാദ്ധൎദ്വീപും–

പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യയുെട അതിർ വിവരത്തിൽ െമൽപറഞ്ഞ ൩ ഖണ്ഡങ്ങളുെട
അതിരുകെളയും ആസ്യാഖണ്ഡത്തിെന്റ ആകൃതി വിവരത്തിൽ അവറ്റിെല പ◌ൎ 
വ്വതനദ്യാദിവിെശഷങ്ങെളയും പറഞ്ഞി ണ്ടെല്ലാ–അമ്മൎിന്യമല െദശത്തിെന്റ
വടക്കിഴെക്ക അംശം ഒഴിെക െമൽപറഞ്ഞഖണ്ഡങ്ങൾ മൂ ം മുസല്മാരുെട
സ്വാധീനത്തിൽ ഇരിക്ക െകാ നിവാസികൾ അ മക്കാരായപാഷൎാക്കളുെട

രശാസനെയ ഞരങ്ങി സഹി മിക്കവാറും െ ഛ്ശന്മാരായും ശുഭനാടുകൾ
പലതും വന െദശങ്ങളായും തീന്നൎിരി – രാജ്യത്തിൽ ചിതറി വസി
വരുന്നെരാമ–യവന–അമ്മൎിന്യ– ിസ്ത്യാനർ മിക്കവാറും സത്യവിശ്വാസമില്ലാത്ത 
വെരങ്കിലും െവറും െപർ നിമിത്തം പല ഹിംസെയ അനുഭവിെക്കണ്ടി വരു
ഇെപ്പാൾ അവിെട ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിെശഷ െവളിച്ചം ഉദി അ ം
ചില ഹൃദയത്തിൽ സത്യവിശ്വാസം ജനിച്ചതു ക മുസല്മാനർ അവരിെല
ഉപ വങ്ങെള നീക്കി എ ഹിപ്പാൻ സംഗതി ഇല്ല– അ കാരം യഹൂദന്മാരും
പല ദിക്കിലും കള്ളനബി െസവികളുെട അടിമകളായിദുഃഖി വസി – ആ
ഖണ്ഡങ്ങളിൽ പ അ ർബാബൽ മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളും അെനക ി 

സഭകളും അത്യന്തം വദ്ധൎി െശാഭി വരുെമ്പാൾ രാജാക്കന്മാരും ജകളും
മഹാഗവ്വൎികൾ ആയി െപായതിനാൽ രാജ്യങ്ങളും ിസ്ത്യാനരുെട അവിശ്വാ 
സെസ്നഹ റവും ഉദാസീനത ഇത്യാദി അധമഗുണങ്ങളാൽ ി സഭകളും
അെശഷം നശി കാണുകെകാ ആ ഉത്തമെദശങ്ങളുെട ശൂന്യം ഇതുവെരയും
ൈദവം തെന്ന നീതിമാനായ ന്യായാധിപതി എ സാക്ഷ്യം പറയു – കച്ചവ 
ടത്തി ം ധധധാന്യാദിവദ്ധൎനത്തി ം രാജ്യം ഉചിതെമങ്കിലും മുസല്മാനരായ
ഒസ്മാനരുെട കാൽതട്ടിയാൽ പു ം മുെളക്കയില്ലെപാൽ എ ള്ള വാക്ക അവിെട
ശരിയായി– പ ള്ള കൃഷി ഭൂമികൾ ഒസ്മാനർ രാജ്യവതികളായ സമയം
മുതൽ വറണ്ട വനങ്ങളായും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പൂങ്കാവുകൾ വങ്കാടായും
ജനപുഷ്ടി എറിയ നഗരങ്ങൾ ഇടി വീണ ക ട്ടങ്ങളായും കാ മൃഗങ്ങൾ്ക്ക
വാസസ്ഥലങ്ങളായും തീന്നൎിരി –ഇ കാരം ഒരു കൂട്ടം െ ഛ്ശന്മാക്കൎ
സത്യൈദവത്യാഗികളായ ജാതികളിൽ െഘാരവിധികെളനട വാൻ ദിവ്യ
അനുവാദവും–അധികാരവും വന്നിരി – രാജ്യവ്യവസ്ഥകെള നട ന്നവൻ
െകാംസ്തന്തീനപുരയിൽ വസി വരുന്ന രൂമിസുല്താൻ തെന്ന–അവെന്റ ഇഷ്ടവും
കുറാൻ വാചകങ്ങളും രാജ്യത്തിൽ എ ം ാമാണ്യം എങ്കിലും അവൻ രാജ്യം
പല വിശ്യയാക്കി ശിക്ഷാരക്ഷകെള െചയ്വാൻ പാഷൎാക്കളുെട ശാസനയിൽ
എ ിച്ചതിനാൽ ആ രന്മാർ പലെപ്പാഴും സുല്താെനയും കുറാെനയും തള്ളി
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അത്ഥൎ ാ ഹനിവൃത്തി വന്നാൽ മതി എ െവ വ്യലബ്ധിക്കായി പല
അന്യായങ്ങെളയും ഹിംസകെളയും കഴി െകാണ്ടിരി – ഈ വകപാ◌ൎ 
ഷാക്കൾ െമൽപറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൽ ൧൪െപർ അതത വിശ്യകെള ഭരി
െകാ വരു – ചിറ്റാസ്യയിൽ െജസയിർ–അനെതാലി–അദന–സിവസ്–

ബിെസാന്ത്–കറമാൻ–െമറാഷ് ഈ ൬ വിശ്യകളും െറാദു–കു ാദിദ്വീപുകളും
അടങ്ങി ഇരി – അമ്മൎിന്യ നാട്ടിൽ കസ്സൎ –എസ്സൎ രൂൻ–വാൻ ഈ മൂ  
വിശ്യകെള ഉ – കദ്ദ ൎിസ്ഥാനിലും ാത്ത് തി ികളുെട മിട്ടാൽ െദശത്തിലും
ഉള്ള വിശ്യകൾ ശ ൎ ർ–മ ൽ–ദ്യാെപ്പക്കൎിർ–റക്കാ–ബഗ്ദാദ്–എന്നിവ തെന്ന–

വിശ്യകളുെട െപരുകൾ അവറ്റിെല മുഖ്യനഗരങ്ങളുെട നാമങ്ങളും ആകു –
കച്ചവടപട്ടണങ്ങളിൽ ധാനമായത് ചിറ്റാസ്യെദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ
കട റ ള്ള സ്മിന്നൎതെന്ന൧ ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം നിവാസികൾ—

൫., െത പടിഞ്ഞാെറആസ്യ–

അതിൽ അടങ്ങി ഇരി ന്ന െദശങ്ങൾ– െതക്കഹി സമു ം– വടക്കിഴക്ക–
പാസൎ ്യ ഉൾകടൽ– െതക്കപടിഞ്ഞാെറ െചങ്കടൽ– ഈ മൂ അതിരുകളുെട
നടുവിൽ ഏകെദശം ചതുരംഗരൂപാമയും ൫൦൦൦ ചതുര െയാജനവിസ്താരമായും
വടെക്കാ പര കിട ന്ന അറവി അദ്ധൎദ്വീപും അതിെന്റ വടെക്ക അറ്റ
നി കിഴക്ക ാത്ത് നദിമിട്ടാൽ– പടിഞ്ഞാറുസുെവജ് വഴി മദ്ധ്യതറന്ന്യാഴി
എന്നിവ അതിരുകളായി വടെക്കാ ചിറ്റാസ്യയിെല െതൗറു മല െദശെത്താളം
െചെന്നത്തികിട ന്ന സുറിയ നാടുമെ – സുറിയനാട്ടിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അംശ 
ത്തി കനാൻ എ െപർ– ഇഴെക്ക അംശം മുഴുവൻ മരുഭൂമിയാകു —

F. Müller Editor
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