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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൪., ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൧. എ ിൽ

െകരളപഴമ

൭൨, െഹ ീ െമെനസസിെന്റ െശഷം വസ്സ് ദസമ്പായുവാണു െകാണ്ടതു െകാഴി 
െക്കാ െകാട്ടെയ ഒഴി െകാടുത്തതിൽ പിെന്ന െഹ ീ െകാച്ചിക്ക ഒടി ചില 
നാൾ പാത്തൎ െപ്പാൾ െജാജ ൎ അൾ്ബുെകക്കൎ മലാക്കയിൽ നി മടങ്ങി വ പു 
റക്കാട്ടിെന്റ തൂക്കിൽ ഉണ്ടായ പടെയ അറിയി – അവിെട പുറക്കാടടികൾ ൨൫
മ കളുമായി അവെന്റ കപ്പെല ചുറ്റിെക്കാ കാറ്റില്ലാത്ത സമയം പട തുടങ്ങി
വളെര െഞരുക്കം വരുത്തിയ െശഷം കാ വീശിയതിനാൽ മാ ം െത വാൻ
സംഗതി വ –താമൂതിരിയും തെന്റ പടകുകെള പാ മരക്കാരിൽ ഏ ി കട 

ിടിക്കായി നിെയാഗിച്ച കാരം തി വ –അവെര ശിക്ഷിപ്പാൻ െഹ ീ
െഗാവ മുതൽ െപാന്നാനിവെരയും ശ ക്കെള തിര െപാ – നാ കാർ പറ 
ങ്കിക്കപ്പെല കാണു ംെനരം വലിയ തീ കത്തി വത്തൎ മാനെത്ത മുമ്പിൽ കൂട്ടി ദൂ 
രെത്താളം അയക്കയാൽ പടകുകൾ ഒക്കയും പുഴകളിൽ ഒടി ഒളി പാപ്പൎാൻ
കഴിവു സംഭവി –ചാലിയ മാ ം കര റ ചില പടകും വീടും ഭസ്മമാക്കി
അ െഹ ീതാൻ കാെല്മൽ മുറി ഏ –പിെന്ന മയ്യഴിക്ക് എതിെര ചില ശ പ 
ടകും ക അടങ്ങി നി ാൻ കഴിയാെത െപാർ തുടങ്ങി നന്ന ഉത്സാഹിച്ചെപ്പാൾ
ജ്വരം വദ്ധൎി ചങ്ങാതികൾ ഭയെപ്പ അവെന കണ്ണനൂരിൽ ഇറങ്ങി വസിപ്പാൻ
നിബ്ബൎ ന്ധി (൧൫൨൭ ജനുവരി–) അവിെട ചികിത്സ െച െമ്പാൾ വട നി
ഒരു വത്തൎ മാനം വ തുളുനാട്ടിെല പാക്കനൂർ പുഴയിൽ ൧൫൦ െകാഴിെക്കാ
പടകു മുളകും കയറ്റി തക്കം പാത്തൎ ിരി ന്നത െതല കപ്പിത്താൻ അറി
പട തുടങ്ങി വളെര െചതം വരുത്തിയാെറ കൃഷ്ണരായരുെട പടജ്ജനം ൫൦൦൦ കാ 
ലാൾ വ കെരക്കരികിൽ നിങ്ങൾ്ക്ക െപാരാടുവാൻ സമ്മതമില്ല എ ക ി
പടനിറുത്തി െതല വാങ്ങിെകാ ആഴിക്കൽ തെന്ന വസി നില്കയും െച –
ആ െകട്ടി െഹ ീ ഒെരാ ആെദശി െമ്പാൾ പനി കലശലായി അവൻ
(൧൫൨൬ െഫ – ൨.) മരിക്കയുംെച – കണ്ണനൂർ പള്ളിയിൽ അവെന്റ ശവം
കുഴിച്ചിട്ടിരി – വ്യം ഒ ം അവെന്റ പക്കൽ െവ കാണാത്തതു എ യും
വലിയ അതിശയമായി െതാന്നി–
ഉപരാജാവു മരിച്ചാൽ മു യിട്ട രാജപ െത്ത തുറ വായി അതിൽ കുറിച്ച
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ആെള വാഴിെക്കണം എ ള്ളത െപാ ൎ ഗാലിൽ ഒരു സ ദായം– അ കാ 
രം തെന്ന കപ്പിത്താന്മാരും മ ം (െഫ ൩.) കണ്ണനൂർ പള്ളിയിൽ കൂടി രാ 
ജപ െത്ത തുറന്നാെറ വിെസാെറയ്ക്ക അപായം വന്നാൽ മ െര ഞ്ഞാ വാഴുക
എ ള്ള ആജ്ഞെയ ക – ഇവൻ മലാക്കയിൽ ഉള്ളവനാകയാൽ തുക്കൎയുദ്ധം
നിമിത്തം അടുെക്ക ഉള്ളവെന തെന്ന െവ എ നിശ്ചയി മഹാജനങ്ങൾ
രണ്ടാമതു രാജപ െത്ത തുറ മ െരഞ്ഞാ മരി എങ്കിൽ െലാപുവസ്സ് ദസ 
മ്പായു വാഴുക എ വായി അവെന അറിയിപ്പാൻ െകാച്ചിക്ക വത്തൎ മാനം
അയക്കയും െച – വസ്സ്ഉടെന െകാച്ചിെയ വി കണ്ണനൂരിൽനിന്ന് കണ്ടവെര
കൂട്ടിെക്കാ പാക്കനൂ ർ തൂക്കിൽ എത്തിയാെറ കുട്ടിയാലിമരക്കാർ ൭൦ പടകു 
മായി പുഴയിൽ സുെഖന പാ ൎ ആരും ആ മിക്കാെത ഇരിപ്പാൻ അവർ
െത കെള തറപ്പി ം ആലാ െകട്ടിെക്കാ ം പുഴെയ അെടച്ചിരി എ
െകട്ടാെറ രാ ിയിൽ തെന്ന െതാണികെള അയ ആലാ മുറിപ്പി – പിെന്ന
പുലരുെമ്പാൾ പട തുടങ്ങിയയുടെന രായരുെട പടജ്ജനം െചറു എങ്കിലും കപ്പി 
ത്താന്മാർ ചിലരിതു ബ രാജ്യമാകയാൽ ആ മി കൂടാത്തെത സംശയി
നി എങ്കിലും വസ്സ് െപാർ തുട ൎ ജയി ഊരും നാടും െചതം വരുത്താെത
൭൦ പടകും എരി വളെര െതാ ം പിടിച്ചട കയും െച – പിെന്ന വസ്സ് െഗാ 
വയിൽ ഒടി കട ിടിക്കാെര അമ ൎ െകാ െമ്പാൾ മക്ക നി വരുന്ന പട 
കിെന പിടി സമാചാരം െചാദിച്ചാെറ തുക്കൎർ മി യിൽ നി നിെയാഗിച്ച
കപ്പൽബലം ഇെപ്പാൾ വരുമാറു എ െക കണ്ണനൂർ െകാട്ടെയ അധികം ഉറ 
പ്പി പുറ ള്ള കിണറുവെരയും മതിെല നീട്ടി െകമമാക്കി െകാച്ചിയിൽ െപാ 
യി യുദ്ധസന്നാഹങ്ങെള കൂട്ടി പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗ ം െകാത്തളങ്ങെള പണിക 
യും െച – ഇങ്ങിെന യത്നം കഴി െമ്പാൾ മ െരഞ്ഞാ െവഗം വരുെമ
െക െപാ ൎ ഗാലിൽ നി മ െരഞ്ഞാെവ നീക്കിയ കാരം ഒരു തിയും 
െക വിചാരി െമ്പാൾ െകാച്ചിയിൽ പറങ്കികൾ എല്ലാവരും തങ്ങളിൽ ഇട
ഹാെരാ എന്ന െദാമിനിക്യ പാതിരി (൧൫൨൭. ജനു ൧.) പള്ളി ാത്ഥൎ നയിൽ
തെന്ന വസ്സ് അെ മാണം എ പരസ്യമാക്കി മ െരഞ്ഞാവിൻ പക്ഷം എടു 

ന്നവർ മഹാപാപികളും നരകെയാഗ്യരും എ ം അറിയിച്ചാെറ വസ്സ് മനസ്സ്
ഉറപ്പി അന്യപക്ഷക്കാെര നാട്ടിൽ നിന്ന് കളവൂതും െച – അത് െകാണ്ട് ഇട 
ച്ചൽ മുഴു വന്നാെറ തുക്കൎരുെട െനെര ഒടുവൻ കപ്പല്ക്ക ആൾ െപാരാെതവ –
എങ്കിലും പറങ്കികൾ് സംഭവിച്ച െപാെല തുക്കൎ ൎ ം കൂെട തങ്ങളിൽ അസൂ 
യാ മത്സരങ്ങൾ അകെപ്പട്ടതിനാൽ അവ ൎ അദൻെകാട്ടെയ പിടിപ്പാൻ കഴി 
യാെത യുദ്ധം എല്ലാം അബദ്ധമായി െപാകയും െച – അതുെകാ പറങ്കികൾ
സെന്താഷി രാജാെവ അറിയിപ്പാൻ െവഗത െവണെമ നിശ്ചയി ഒരുത്തൻ
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െഹാ ൎജിൽ നി യാ യായി റൂമിരാജ്യത്തിൽ കൂടി കട ൩ മാസത്തിലധി 
കം െപാ ൎ ഗാലിൽ എത്തി വത്തൎ മാനം െബാധിപ്പിക്കയും െച – ആയാ
അ വലിയ അതിശയമായി െതാന്നി– ഇെപ്പാൾ തീക്കപ്പൽവഴിയായി െപാകു 
വാൻ ഒരു മാസെമ െപാരും–

ഭൂമിശാ ം
യുെരാപഖണ്ഡം

ആകൃതിവിെശഷങ്ങൾ

൩, െസെവന്ന മലയിൽ നി വടക്കകിഴക്കായി കപ്പൎാഥ മലെയാളം നീ കി 
ട ന്ന മാലാമലെമൽ പറഞ്ഞ ആ കളുെട പടിഞ്ഞാെറ അതിൽ െറാനമിട്ടാൽ

െദശം എ പറ വെല്ലാ– അതിൽ നി അ ം പടിഞ്ഞാറും പിരനയ്യ
മലയിൽ നി വട ം െസെവന്ന മല െദശം ാഞ്ചി രാജ്യത്തിൽ കൂടി
വടെക്കാ െചെന്നത്തികിട –ഉയരം ഏകെദശം ൬൦൦൦ കാലടി– ാഞ്ചി
രാജ്യത്തിൽ കൂടി ഒഴുകി അതലാന്തിക സമു ത്തിൽ െച െചരുന്ന ലീഗർ.
െദാെദ ൎാന്യ മുതലായ നദികളുെട ഉ ത്തി സ്ഥാനം ആമല നാടു തെന്ന–
െസെവന്നയുെട വടെക്ക അറ്റ നി അ ം കിഴക്കെറാന.ൈറൻ നദികളുെട
നടുവിൽ യൂരാമല ൫൦൦൦ കാലടി ഉയരമുള്ള ശിഖരങ്ങെളാടൂകൂട ഉയ ൎ നി —
അതി വട ൈറൻ നദിയുെട കിഴെക്ക കരസമീപ കരിങ്കാടു മല ൪൬൦൦
കാലടി ഉയ ൎ വടെക്കാ പര കിട – ൈറനിൽ നി അ കാതം
പടിഞ്ഞാറു വസ്ഗമലകരിങ്കാട്ടി സമമായി വടെക്കാ െച ൪൦൦൦ കാലടി 
െയാളം ഉയ ൎ നി – വസ്ഗമലയുെട െതെക്ക അതിരിൽ നി അെദ്ദ ൎന്ന
മല ാഞ്ചി രാജ്യത്തിെന്റ അതിരിൽ കൂടി വട പടിഞ്ഞാറായി െചെന്നത്തി
കിട –ഉയരം ൨൫൦൦ കാലടിയെ –കരിങ്കാടു–വസ്ഗമലകളുെട വടെക്ക
അറ്റ നി പലശാഖാഗിരികൾ െവെവ്വെറ െപരുകൾ ധരി ഗർമ്മന്യാ–
ബല്ത്യ രാജ്യങ്ങളൂെട വടക്കിഴക്കായി നീ കിട –അവറ്റിെന്റ ഉയരം ൪൦൦൦
കാലടിയിൽ െമെ കാണുന്നില്ല– ഈ ശാഖകളുെട കിഴെക്ക അതിരിൽ
െബാെഹമ്യെദശം ഒരു വലിയ കുഴിനാടായ്കിട –അതിെന്റ വടെക്ക അറ്റ
എച്ചൎ കിഴക്കറീസർ െതെക്കെമാറവ്യ പടിഞ്ഞാറു ബാെഹമ്യങ്കാടു എന്നീ
ശാഖകൾ വ്യാപി നി ഉയരം ൩൦൦൦–൬൦൦൦ കാലടി–അതിൽ നി
അ ം കിഴക്ക കപ്പൎാഥ മല വില്ലിെന്റ രൂപം ധരി ഉം നാട്ടിെന്റ അതിരായി
കിഴക്ക െതക്കായി നീ സിബ ഗ്ഗൎൻ നാട്ടിൽ പലശാഖകളായി നിറ
കിട ഇയരം ൮൦൦൦–൯൦൦൦ കാലടി ഈ മല െദശത്തിൽ നി അെനക
നദികൾ ഉത്ഭവി വട കൂടി ഗമ്മൎാന്യ ബല്ത്യ കടലുകളിലും കിഴ ം െത ം
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കൂടി കരിങ്കടലിലും െച കൂടു – ചിലത ഉപനദികളായി വലിയ പുഴകെള ാ 
പി കരിങ്കടെല ാപി ന്നവറ്റിൽ ധാനമായവ കപ്പൎാഥയിൽ നി
കിഴക്കെതക്കായി ഒഴുകുന്ന ദ്െനസ്തരും കരിങ്കാടുമലയിൽ നി കിഴെക്കാ
വഹി ന്ന ദനുവയും അെ – ബല്ത്യ കടലിൽ െച െചരുന്നവ കപ്പൎാഥയിൽ
നി വടെക്കാെട്ടാഴുകുന്ന വി ലയും െമാറവ്യമലകളിൽ നി ജനി വരുന്ന
ഓദരും തെന്ന– എല്ബനദി ഗമ്മൎാന്യ കടലിൽ െച – അതിെന്റ ഉ ത്തി
െബാെഹമ്യ നാട്ടിെല റീസൻ മലതെന്ന–

൪, ഇങ്ക്ലിഷ് രാജ്യത്തിെല മലകൾ

ാഞ്ചിരാജ്യത്തിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽ വിസ്താരം കുറഞ്ഞ ഒരു ഇട കടൽ
ഉ – അതിെന്റ അക്കര ീതന്യ– ഐരലന്ത് എ െപരുള്ള ര വലിയ
ദ്വീപുകളും– െഹ ീതൻ. െശ ന്ത് മുതലായ െചറുതുരുത്തികളും അ ന്തിക
സമു ത്തിൽ നി െപാങ്ങികിട – അത് തെന്ന ഇങ്ക്ലിഷ് രാജ്യം ീതന്യ
ദ്വീപിെല ധാന മലകൾ െതക്കെവലസ്സ് മല െദശം– അതിൽ െസ്നാദൻ
ശിഖരം ൩൪൦൦ കാലടി ഉയ ൎ നി – അതി വടെക്കാ പീക് മലെസ്ക്കാ 
തെദശെത്താളം പര കിട – അതിൽ ൩൭൦൦ കാലടി ഉയരമുള്ള വാരൻ
ശിഖരം ധാനം– ഇങ്ക്ലന്ത്– െ ാ ന്ത് ഈ രണ്ടി ം അതിരാകുന്നത െപന്ത്
ലന്ത് മലതെന്ന– അതിെന്റ അംശങ്ങൾ് ഒെരാ െപരുകെള പറയു – െ ാ 

ന്ത് െദശത്തിെന്റ നടു അംശത്തിൽ തെന്ന മ്പ്യൻ മല ൪൦൦൦ കാലടിെയാളം
ഉയ ൎ നി – ഐരലന്ത് ദ്വീപിൽ െലാങ്ക് ഫീല്ദ് മലവടെക്ക അംശത്തിൽ
വ്യാപി കിട – ഉയരം ൩൦൦൦ കാലടി– നദികളിൽ ധാനമായവ െതെക്ക
അംശത്തിൽ കിഴെക്കാെട്ടാഴുകി ഇടകടലിൽ െചരുന്ന െതമസും– പീൿ മലയിൽ
നി ത്ഭവി ഗമ്മൎാന്യ കടലിൽ കൂടുന്ന ഹംബരും െ ാതെദശത്തി അതി
നദിയാകുന്ന ദ്വീദും െവലസ് െദശത്തിൽ നി െതെക്കാെട്ടാഴുകി ീസ്തൽ
പട്ടണസമീപത്ത് സമു  ം ാപി ന്ന െസവരനും തെന്ന—

൫, സ്ക്കന്തിനാവ്യ മല െദശം

യുെരാപഖണ്ഡത്തിെന്റ വടെക്ക അംശത്തിൽ ഗമ്മൎന്യാ– ബല്ത്യ കടലുകളുെടയും
അതലാന്തിക സമു ത്തിെന്റയും നടുവിൽസ്ക്കന്തിനാവ്യ അദ്ധൎ ദ്വീപുവട രു 
സ്യരാജ്യത്തിെന്റ അതിരിൽ നി െതെക്കാ നീ കിട – അതിെന്റ
വടെക്ക അതിർ മുതൽ െതെക്ക അറ്റെത്താളവും ഒരു തുടമ്മൎല വ്യാപി അദ്ധൎ 
ദ്വീപിെന െശ്വദൻ. െനാെവ്വൎ എന്നീ രണ്ടംശങ്ങളാക്കി ഏകെദശം ൫൦൦൦–൭൦൦൦
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കാലടിെയാളം ഉയ ൎ നി – അതിെന്റ വടെക്ക അംശത്തി ലപ്പമലകൾ
എ ം നടുഅംശത്തി കിെയാലപവ്വൎതെമ ം െപരുകൾ പറയു – െതെക്ക
അംശം പലശാഖകളായി െനാെവ്വൎ െദശത്തിൽ നിറ കിട – ഈ
മലകളിൽ നി അെനകനദികൾ ഉത്ഭവി കിഴെക്കാ െശ്വദൻ രാജ്യ െട
ഒഴുകി ബല്ത്യ കടലിൽ െച െചരു – അവറ്റിൽ മുഖ്യമായ തെശ്വദൻ െദശത്തി 
െന്റ വടെക്ക അതിരായ െതാന്നൎയ്യ പുഴതെന്ന–സ്ക്കന്തിനാവ്യ അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ
കിഴെക്ക അംശം മിക്കതും താണ ഭൂമിയാക െകാ പലസരസ്തലങ്ങൾ് ം
ഇരിപ്പിടവുമാകു – ധാനമായവെതെക്ക അംശത്തിൽ ഇരി ന്നെവനർ–
െവത്തർ– െമലാർ ഈ മൂ സര കൾ അെ —

F. Müller Editor
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