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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧ ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൧. ജനുവരി

െകരളപഴമ
൬൪– െകാഴിെക്കാട്ടിൽപുതിയ യുദ്ധവട്ടങ്ങൾ

൧൫൨൩ (ജനുവരി) െമെനസസ് മലയാളത്തിൽ എത്തിയെപ്പാൾ എവിട ം
പെട െകാപ്പിടുന്നതു ക ം കട ിടിക്കാരുെട അതി മം െക ംെകാ അ 
തിശയി വിചാരിച്ചെപ്പാൾപറങ്കികൾ കടൽവഴിയായി എറിയ ഉപ വങ്ങൾ
െചയ്കയാൽ െചാനകക്കൎ െപാറുപ്പാൻ ആവതല്ലാ യുദ്ധഭാവം മുഴു
വ എന്നറി വിെസാറയി െകാഴിെക്കാട്ടിൽഇറങ്ങിയ െനരം താമൂതിരി
മരിച്ചിരി എ ം അന വൻ വാ തുടങ്ങിയ തെന്ന ജകളുെടസ 
ങ്കടങ്ങെള വിചാരി പറങ്കികളുെട ഡംഭത്തി തി ിയ െച ം– എ ള്ള

കാരം ക ി എ ം െക വിഷാദിക്കയും െച – വിെസാറയുെട മ ി 
കളിൽ ക എന്നവൻ ഒരുനാൾ െകാട്ടെയ വി െകാഴിെക്കാട്ടങ്ങാടിെയ
കാണ്മാൻ െപായെപ്പാൾ ചില പീടികക്കാരും മ ം ശകാരി തുടങ്ങി അവൻ
പിൻവാങ്ങി െപാകുെമ്പാൾ കെല്ലറി ചില പണിക്കാെര മുറിെയ ി ം
പലിെശക്ക അടി ം കുന്തങ്ങൾ എന്തിെകാ ം പി ട ൎ െകാട്ടെയാളം
ചാടി വരികയും െച – എങ്ങിെന എങ്കിലും പട അരുതു എ വിെസാറയി
വിചാരി ഒ ം കൂട്ടാക്കാെതസകല കപ്പെലാടും കൂട െകാച്ചിെക്കാടി സുെഖന
പാക്കൎയും െച – അെപ്പാൾ മപ്പിള്ളമാർ ൈധയ്യൎം മുഴു െകാച്ചി ഴയിൽ
കൂെട െവശി പടകുകെള ആട്ടികവ ൎ ം കണ്ട പറങ്കികെള െകാ ം െകാണ്ട്
ഒടിക്കളകയും െച – അതിെനയും െമെനസസ് കരുതാെത മിക്കവാറും കപ്പ 
ലുകെള കൂട്ടിെക്കാ ം െഹാ ൎജിൽ ഒടി മലയാള തീരത്തിെലവിചാരണെയ
സെഹാദരനിൽ എ ി വിടുകയും െച – അ െകാഴിെക്കാ െകാട്ടയിൽ
ജൂവാൻ ലീമഎന്നഒരു ശൂരൻ ധാനിയാകു – ആയവൻ മാപ്പിള്ളമാർ പുഴ
െതാറും പെടക്ക വട്ടം കൂട്ടി പടകുകൾ ഒരു ന്നതല്ലാെത മക്കെത്തക്ക എ പടക
മുളക കയറ്റി അയ െപാകു െണ്ട െക െമെനസെസ െബാധിപ്പിച്ചെപ്പാൾ
ആയവൻ തടുത്തില്ല ലീെമക്കതുണ അയയച്ചതുമില്ല (൧൫൨൪) ചിങ്ങമാസത്തിൽ
താണൂരിെല കുട്ടിയാലി ൨൦൦െറാളം പടകുകെള ഒരുക്കി തീ ൎ നാ ത് ആ
എട്ടി ചങ്ങാതമായി അറവിെലക്ക അയ െശഷം ൧൬൦ പട െകാടും കൂെട
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െകാഴിെക്കാട്ട െകാട്ടയുെട തൂക്കിൽ വ െവടിെവപ്പാൻ തുട കയും െച –
അവെന െചതെപ്പടുത്തി നീക്കിയെപ്പാൾ ലീമ താമൂതിരിെയാടു ഇത് എെന്താരു
െനര ഈ വക ചതിപ്പട െയാഗ്യെമാഎ െചാദിച്ചെപ്പാൾ നല്ല ഉത്തരം ഒ ം
ഉണ്ടായില്ല– ഒരു നായർ വ ലീമെയകുത്തി െകാ വാൻ ഭാവിച്ചതു െവറുെത 
യായെപ്പാൾ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ൧൨ പറങ്കികെളയും താമൂതിരിക്കയച്ച ര
ദൂതന്മാെരയും മാപ്പിള്ളമാർ ചതി െകാ – ആയതിെനയും വിഴു വാൻലീെമ 
ക്കവിെസാറയിൻ ക ന നിമിത്തം എകെദശം മനസ്സായെനരം ചിലെചാനകർ

ിസ്ത്യാന ീകെള അപഹരി െപാകുന്നസംഗതിയാൽ അവരുെട രെക്ഷ 
ക്കായി പട്ടാളം അയെക്കണ്ടിവ – അതിനാൽ പട്ടണം അെശഷം കലങ്ങി
െചാനകർ കലഹി െകാട്ട അതി മി െപായെപ്പാൾ താമൂതിരി ചില ദിവസം
താമസിച്ചാെറയും അവെന്റ ഭായ്യൎയുെട ആങ്ങളായ പൂണച്ചൻ പട ഉണ്ടാകും
എ സ്വകായ്യൎം അറിയി ചുങ്കത്തിൽ െസവിച്ചനായന്മാർ ലീമെയ കാണ്മാൻ
വ മു കുത്തി ക്ഷമ െചാദി രാജാജ്ഞയാൽപറങ്കിെച്ചകത്തിൽനി ഒഴി
നില്ക്കയും െച – െകാട്ടയുെട െനെര പടയ അ ണ്ടായില്ല താനും– െചാനകർ
മുെമ്പ തെന്ന െകാടുങ്ങലൂരിെല ന ാണികെളനി ഹിപ്പാൻഒരുപായം വിചാ 
രി െകാ യുദ്ധഭാവം മെറ പാ ൎ – ആയെതെന്തന്നാൽ മാപ്പിള്ളമ്മാർ
മുെമ്പ മുളകുവി െമ്പാൾ നല്ലവണ്ണം ഉണക്കാെത ക ം മണൽകൂട്ടി െവ ം
െകാടുക്കയാൽ ഗവണൎർ അവെര നീക്കി കച്ചവടവിചാരണ ഒെക്കയും സുറിയാ 
ണികളിൽഎ ിച്ചിരു അതുെകാണ്ടെ അവരിൽ ൈവരംഭാവിച്ചത്–

൬൫., ഗാമ മൂന്നാമതും മലയാളത്തിൽ വന്നത്–

ഇങ്ങിെന ഇരി െമ്പാൾ വൃദ്ധനായ ഗാമ തെന്ന വിെസാറയി സ്ഥാനം എ
(൧൫൨൪ െസപ്ത ) െഗാെവക്ക വ കട ിടിക്കാെര എവിട ം ഒടു വാനും
കായ്യൎ മം വരു വാനും പയ്യൎാപ്തന്മാെര നിെയാഗി ക നൂക്കൎ ഒടി
െകാലത്തിരിെയ ക നിങ്ങൾ ബാല ഹസ്സാൻ എന്ന കള്ളെന ഉടെനഎ 

ിെക്കണംഎ െചാദി ഭയം വരുത്തി അനുസരിപ്പി ആ കള്ളർ മൂപ്പെന
കണ്ണനൂർ െകാട്ടയിൽ അട െവച്ച െപായി (അക്ത ) െകാച്ചിയിൽ എ കയും
െച – പറങ്കി വീരരിൽ മുമ്പൻ തെന്ന വന്ന കാരം െകട്ടാെറനാടുെതാറും
അതിഭയം ഉണ്ടായി– എങ്കിലും പറങ്കികൾ്ക്ക കൂട ആ വൃദ്ധവീരനിൽ സാദം
കുറഞ്ഞിരു – അവൻ ദയ അറിയാത്ത കഠിന ഭാവമുള്ളവൻ എ സിദ്ധം
തെന്ന– െഗാവയിൽഒരു ആ ിെയ െകട്ടീ ണ്ടായിരു – ഈവക ഒ ം െവ 
ണ്ടാ ആ ി ഉെണ്ടങ്കിെല െചകവക്കൎനിത്യവ്യാധി ഉണ്ടാവു എ ഗാമയുെട
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പക്ഷം– അതുെകാ പറങ്കികൾ പലരും ഇവിെട രക്ഷയില്ല വയറുനിെറപ്പാ 
നും പണിയെ എ െവ െകാട്ടകളിൽനി ഒടി െചാഴമണ്ഡല ം മ ം
വാങ്ങി ചിലർെചലാവിൽ കൂടി െപാകയുംെച – ഗാമ എ ംെപാൾതെന്ന
െരാഗിയായാെറയും െകാഴിെക്കാെട്ടക്ക്സൂസെയ ൩00 ആളുമായി തുെണ 
പ്പാൻ അയ അവെനെകാ കുട്ടിയാലിെയജയിപ്പി – കാ കാ നി സൂസ
അവെനാടു എ പന്തലാനിെക്കാല്ലെത്താളം നീക്കിയെശഷം പിെറ്റദിവസം
കണ്ണനൂർവെര ആട്ടിയെപ്പാൾ െചാനകർഅവിെടകെരക്കണ പടക എല്ലാം
വി െപാകയൂം െച – ആയതു കണ്ടാെറ കണ്ണനൂർ മാപ്പിള്ളമാരും അടങ്ങി െകാ 
ലത്തിരി യുദ്ധവിചാരം ഉെപക്ഷി െകാട്ടയിലുള്ള പറങ്കികൾ്ക്ക സമ്മാനവും
കുശലവാ ം അയപ്പി െകാടു – െഗാവയുെട തൂക്കിൽ െജാജ്ജൎ െതല
എന്ന ഒരു യുവാവു ചിന്ന കുട്ടിയാലിെയാടു എ ജയിക്കയും െച – അതുെകാ 

െകാഴിെക്കാ െകാട്ടയരികിൽ െപാർ ഒ ം ഉണ്ടായില്ല– – െമെനസസ്
െഹാ ൎെജ വി ദിശ ിൽ െകാച്ചിയിൽ എത്തിയാെറഗാമയുെട െരാഗം
ക കായ്യൎ വിചാരം അവനിൽ എ ിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാഞ്ഞി ം ഗാമ അവെന
നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചനുസരിപ്പി ഞാൻ മരിച്ചാൽ രാജ മു യുള്ള പ ം അഴി വായി
നട െത്തണം എ സമ്പായു കപ്പിത്താെനാടു ക ി പള്ളി മയ്യൎാ കാരം
അന്ത്യാഭിെഷകം വാങ്ങി (൧൫൨൪. ദശ . ൨൪.൲) മരിക്കയും െച – െകാച്ചി
വലിയ പള്ളിയിൽ അവെന്റ ശവംസ്ഥാപിച്ചെശഷം മകനും െമെനനസും
തമ്മിൽ ൈവരം ഭാവി പറങ്കികളിൽ ൨ കൂറുഉണ്ടാക്കി അങ്കം കുെറപ്പാൻ
ഭാവിച്ചെപ്പാൾ സമ്പായു രാപ്പകൽ യത്നം െച – ര വകക്കാെര െവെറ
പാപ്പൎി സമാധാനം രക്ഷി – രാജ പ ം തുറ െനാക്കിയാെറഗാെമക്ക
അപായം വരികിൽ െമെനസസ് കുഡുംബത്തിൽ െഹ ി എന്നവൻ തെന്ന
വിെസാറയി ആക എ കണ്ടെപ്പാൾ എദ്വത്തൎ െമെനസസ് (൧൫൨൫ ജനുവരി
൨൦) െപാ ൎ ഗലിന്നാമാറുപുറെപ്പ െപായി െകാച്ചിയിലുള്ള പറങ്കികൾ്ക്ക
അന്തഃഛി ം ഇെളക്കയും െച –

ഭൂമിശാ ം
൬., െത പടിഞ്ഞാെറആസ്യ(തുടച്ച ൎ)

അറവി അദ്ധൎദ്വീപിൽ പറവാൻ തക്ക ഒരു നദിയും ഇല്ല– പവ്വൎതങ്ങളുെട അവ 
സ്ഥെയാ കിഴ ം െത ം പടിഞ്ഞാറും അതിരുകളിെല കട റസമീപം ഉയ 
രം കുറഞ്ഞ തുടമ്മൎലകൾ നി ന്ന കാരെമ അറിയു – നദികൾ ഇല്ലാ 
യ്കെകാ െദശം മിക്കവാറും വറ കിട – വനെമാഹികളായ നിവാസി 
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കൾ്ക്ക കൃഷിപണി മുതലായ െതാഴിലുകളിൽ രസം െതാന്നായ്കയാൽ ശുഭ െതാ 
ട്ടങ്ങെളയും ജനപുഷ്ടി ഏറിയ നഗരങ്ങെളയും അവിെട അെന്വഷിെക്കണ്ടാ–  
ജാഭാവം െദശാകൃതി അവിെട നി ത്ഭവി വന്ന മുസല്മാൻ മാഗ്ഗൎം ഈ മൂ ം
തമ്മിൽ ഒ വരു – നിവാസികൾ ൩വിധം പ പെണ്ട അവിെടവസി വ 
രുന്ന അറവിെഗാ ങ്ങളും–കാല െമണ അെങ്ങാ െച കുടിെയറിഇരി ന്ന
യഹൂദന്മാരും– പല കാ ികളും തെന്ന– സവ്വൎനിവാസികളുെട എണ്ണം ഏകെദ 
ശം ൧െകാടിയിൽ പരം ൨൦ലക്ഷം–അറവി അദ്ധൎദ്വീപിൽ വിസ്താരവും ഉറ മു 
ള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉെണ്ട െകവലം പറ കൂടാ– മിക്കവാറും ദി കളിൽ നി 
വാസികൾ താന്താങ്ങെട ശിഖെരയും എമീമ്മൎാെരയും അനുസരി നട –
മി പാഷൎാവി ം രൂമിസുല്താ ം ചില അംശങ്ങളിൽ െമൽ െകായ്മ സ്ഥാനം
ഉെണ്ടങ്കിലും അവിടെത്ത എമിമ്മൎാക്കൎ ൈസ്വരമായി വാണു െകാൾ്വാൻ തട 
വു ഒ ം ഇല്ല– െത ം കിഴ മുള്ള അംശങ്ങളിൽ മാ ംെമൽ െകായ്മ ഇല്ലാ 
ത്ത ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉ – നടുഅംശത്തിൽ എകെദശം ൧൭൫൦ാം ി–
അ. വഹബ്യർ എന്ന ഒരുപുതിയ മുസല്മാൻ പക്ഷം ഉദി കുറാനിൽ എഴുതി കി 
ട ന്നതല്ലാെത ക ഒ ം മാണിെക്കണ്ടതെല്ല ം പഞ്ചകായ്യൎങ്ങളിൽ
നബിക്ക അധികാരം എതും ഇെല്ല ം ഉപെദശി കൂട്ടം കൂടി ചു മുള്ളനാടുകെള
അതി മിച്ചടക്കി മദീനാനഗരങ്ങെളയും ൈകക്കൽ ആക്കി മി നാടും പിടിച്ചട 

വാൻ ഭാവിച്ചെപ്പാൾ മുഹമ്മദ് ആലി പാഷൎാ ൈസന്യങ്ങെള െച ൎ പുറെപ്പ 
൧൮൧൫ാം ി.അ. അവെരാടു െപാരുതു ജയി തെന്റ പു നായ ഇ ഹിം

പാഷൎാ െവെകാ അവെര മക്ക മദീനാ മുതലായനഗരങ്ങളിൽനി ആട്ടി കള 
യി ൧൮൧൮ാം ി–അ– അവരുെട ധാനപട്ടണമായ യ്യാ ൈകക്കൽ ആക്കി
നശിപ്പി പുതുമതക്കാെര മിക്കവാറും നി ഹിക്കയും െച – അ െതാ നടു
അംശത്തിെന്റഅവസ്ഥ എങ്ങിെന എന്നറിയുന്നില്ല—
പടിഞ്ഞാെറ അംശം െചങ്കടലിെന്റ കിഴെക്ക കട റം ആകു അതിെന്റ വട 
െക്ക പാതിക്ക െഹജാസ്സ് എന്ന െപർ– മക്ക മദീനാ നഗരങ്ങൾ അതിൽ ഇരി 
ക്ക െകാ ആ നാടുതെന്ന സവ്വൎമുസല്മാന ൎ ം മുഖ്യം–എല്ലാഖണ്ഡങ്ങളിൽ
നി ംെകാല്ലം െതാറും എറിയ നബിെസവികൾ ആത്മരെക്ഷയ്ക്കായി ഭയഭക്തി 
െയാെട മുഹമ്മതിെന്റ ജന്മപട്ടണമായ മക്ക ം അവെന്റ അസ്ഥികെള സൂക്ഷി 

െവച്ച മദീനയിലും അള്ളാെവെസവിപ്പാനും വിശുദ്ധ വിെശഷങ്ങെള കാണ്മാ 
നും െച മാറു – ആ സംഗതിയാൽ അവിെട നട വരുന്ന കച്ചവടം അ ം
അല്ല– നിവാസികളുെട സംഖ്യമക്ക ൪൦൦൦൦–മദീനയിൽ ൨൦൦൦൦ അെ – െത 
െക്ക പാതിക്ക െയമൻ– എന്ന െപർ– അതിൽ മുഖ്യ സ്ഥലം ബാബൽ മന്തബ്
എന്ന ഇടകടലിെന്റ സമീപമുള്ള െമാഖാപട്ടണം ൧൦൦൦൦ നിവാസികൾ അവരുെട
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മുഖ്യ വൃത്തികപ്പികച്ചവടം ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ പിടിച്ചടക്കിയ അെദൻ െതെക്ക കട റ 
ള്ള ഒരു പാറയെ ആകു — െത കിഴെക്ക അംശത്തി ഹ െമൗത്ത്

എ ം ഒമൻ എ ം െപരുകൾ ഉ — അതുമിക്കതും മസ്ക്കിയത്ത് നഗരത്തിൽ
വസി വരുന്ന ഇമാമിെന്റ സ്വാധീനത്തിൽ ഇരി – പാസൎ ്യ ഇടകടലിെല
െഹാ ൎസ്ദ മുതലായ ചില തുരുത്തികളും ഇഹൻ െദശത്തിെന്റ െതെക്ക കട  
റെത്ത ചില അംശങ്ങളും അ ിക്കാഖണ്ഡത്തിെന്റ കിഴെക്ക കട റെത്ത ചില
െദശങ്ങളും തുരുത്തികളും അവെന്റ രാജ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരി — കിഴെക്ക
അംശമായ ലാസാ എന്ന പാസൎ ്യ ഇടകടൽ പുറ അറവികടൽ കള്ളന്മാരുെട
വാസം അെ ആകു – അതിന്നടുത്ത ബാഹൈറൻ തുരുത്തിയിെല മുഖ്യമായ
ഉ ത്തിമു ച്ചിപ്പിതെന്ന—

F. Müller Editor
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