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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൫. ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൧. െമയി

െകരളപഴമ
൭൩., വസ്സ് മ െരഞ്ഞാെവ പിഴുക്കിയതു

അനന്തരം മ െരഞ്ഞാ കിഴെക്ക ദ്വീപുകളിൽ ജയങ്ങെള സമപ്പൎി പുറെപ്പ
മുെമ്പ െകാല്ലത്തിൽ എത്തിയെപ്പാൾ പറങ്കികൾ അവെന ഉപരാജാെവ
ൈകെകാ പിെന്ന െകാച്ചി ക്കിൽ എത്തിയാെറ (൧൫൨൭ െഫ ൨൮)
ഭണ്ഡാര മാണിയായ െമശിയ പടജ്ജനെത്ത അയ കട റത്തിരുത്തി–
ഞാൻ ആരാധിപ്പാൻ മാ ം പള്ളി െവശിക്കെട്ട എന്ന മ െരഞ്ഞാ അെപ 
ക്ഷി നിരായുധനായി െതാണിയിൽ വന്നണഞ്ഞാെറ െമശിയ അവെന ഒ
െവട്ടി അവനും മുറിെപ്പ കപ്പൽ ഏറിെഗാവയിെല ഒടി– അവിെട നി
വസ്സ് അവെന കാണാെത കണ്ണനൂക്കൎ ഒടുവാൻ ക ി അവൻ വിെരാധം
പറഞ്ഞാെറ ചങ്ങല ഇടുവി കപ്പെലറ്റി കണ്ണനൂർ തുറുങ്കിൽ ആക്കി െവപ്പിക്കയും
െച – അവിെട ഇടച്ചൽ പര മുഴുത്തെപ്പാൾ ഞ്ചിസ്ക്കാനരുെട മൂപ്പൻ പള്ളി 
യിൽനി തെന്ന വസ്സിെന്റ പക്ഷെത്ത ഉറപ്പി മറുപക്ഷെത്ത ശപിക്കയും
െച – എന്നാെറപല ൎ ം ഇതസഹ്യം എ െതാന്നി–വസ്സ് നട ന്നത്
എല്ലാം സാഹസം അെ എ െവ മുെമ്പ കണ്ണനൂർ തലവന്മാർ എല്ലാം
മ െരഞ്ഞാെവ തടവിൽനി വരുത്തി ഉപരാജാെവ മാനി പള്ളിയിലും
കൂടി അവെനാടു സത്യവും സമയവും െച െകാലത്തിരി കൂടി കാെ ക്കായി വരി 
കയും െച – (ജൂലായി)– ഒടുക്കം കലശലും ദൂഷണവും നാെട ം മാനഹാനിയും
അധികം െപരുകി വന്നാെറ മഹാജനങ്ങൾ ഇരുവരും ൧൩ മദ്ധ്യസ്ഥെര െകാ
നടു പറയിെക്കണം എ െവ െകാച്ചിയിൽ കൂടി ഇരുപുറവും പലർ പെട
െകാപ്പി ം െതാ കെള നിെറ ം െപാർവിളി െകൾ്പി ം െപാരുന്ന കാലം
മദ്ധ്യസ്ഥർ പള്ളിയിൽ കൂടി മിക്കവരും െകാച്ചിക്കാെര ഭയെപ്പ വസ്സി തെന്ന
വാഴുവാൻ അവകാശം എ വിധിക്കയും െച – ഇവ്വണ്ണം തീച്ചൎയാകുെമ
മസ്ക്കെരഞ്ഞാ മുമ്പിൽ കൂട്ടി ഊഹി തെന്റ സാമാൻ ഏല്ലാം ഒരു കപ്പലിൽ
അടുക്കി പാ ൎ വിധിെയ െകട്ട ഉടെന െപാ ൎ ഗാലിന്നാ മാറു യാ യാകയും
െച – (ദശ. ൨൧)–
ഇങ്ങിെന ഉണ്ടായെതല്ലാം താമൂതിരി അറി പറങ്കികൾ അെന്യാന്യം െകാ
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അറുതിവരു ം എ വിചാരി െവണാട്ടിലും െകാലനാട്ടിലും പട്ടെര നിെയാ 
ഗി െകാല്ലവും കണ്ണനൂരും പിടിച്ചട വാൻ ഇത് സമയം എ െബാദ്ധ്യം
വരു വാൻ മി – കണ്ണനൂരിെല െചാനകരും മടിയാെത താമൂതിരി തുണ 
യാവാൻ െനാക്കി– അതു െകാ െദസാകപ്പിത്താൻ മംഗലൂെരാളം ഒടി അവിെട
ചില നാശങ്ങെള െച –െകാഴിെക്കാ പടകുകെള കെണ്ടടു ചുടുകയും െച –
ചിന്നകുട്ടിയാലി ൬൦ പടകുമായി എതിത്തൎ ാെറ െദസാതാൻ അവെന്റ ഉരുവിൽ
ഏറി അവെന മുറി ഏ ി അവനും കടലിൽ ചാടിയാെറവലിെച്ചടുപ്പി െശഷം
പടകുകെള മിക്കതും പിടിച്ചടക്കി (൧൫൨൮ മാച്ചൎ) കുട്ടിയാലിെയ വിടുവിപ്പാൻ
൫൦൦ െപാൻപത്താ ം മ ം കണ്ണനൂർ മാപ്പിള്ളമാർ െകാടുെക്കണ്ടി വ – അവ 
നും കുറാെന െതാ ഇനി പറങ്കികെളാടു പട െവ കയില്ല ഏന്ന സത്യം െചയ്കയും
െച – െചാനകർ അരിശം ഏറി ധമ്മൎ പട്ടണക്കാരനായ ഹജ്ജി കുട്ടിയാലിെയ
ആ യി മഴക്കാലം െകാ ൧൩൦ പടെകാളം െച ൎ െകാൾ്കയാൽ വസ്സ്
തെന്ന പുറെപ്പ (അക്ത ൨൮) ഏഴിമെലക്ക െനെര മാറ്റാെന ക കാ ശമിച്ച
ഉടെന ആ പടകും ത വലി കപ്പലുകെള ചുറ്റിെകാ െകാടിയ പട െവട്ടി
വസ്സ് കപ്പിത്താന്മാരുെട ഉെപക്ഷയാൽ ചിലെപ്പാൾ പണിെപ്പ ശ െവ മടക്കി
ഒടുക്കം ൨൨ പടകിെന പിടി ചില തിെന മുക്കി െശഷിച്ചവെറ്റ ഒടി – അ
കണ്ണനൂർ െചാനകരിലും ചിലർ പ െപായതിനാൽ വടെക്ക മലയാളത്തിൽ
യുദ്ധഭാവങ്ങൾ ശമി െപായി—

ഭൂമിശാ ം
യുെരാപഖണ്ഡം

ആകൃതിവിെശഷങ്ങൾ
൨, താണനാടുകൾ

യുെരാപയിെല താണ നാടുകളുെട വിസ്താരം ൧ ലക്ഷം ചതുര െയാജനയിൽ
അധികമാകു – ആ ഖണ്ഡത്തിൽ മുക്കാലംശം തെന്ന താണഭൂമിെത
പടിഞ്ഞാെറ അംശത്തിൽ മുഖ്യമായ താണെദശങ്ങൾ പാദുനദിയുെട മി 
ട്ടാൽ െദശമായ ലംഗബദ്ദ ൎ നാടും ദനുവനദിെയാഴുകുന്ന ഉം െമാ ല്െദന
പലക്യനാടുകളുംതെന്ന– ഇവയല്ലാെത ാന്യ–ഇതല്യ–ഗമ്മൎാന്യരാജ്യങ്ങളിൽ
പല നദീ വാഹങ്ങളും താഴ്വരകളും കുഴിനാടുകളുമായി ചിതറികിട –
യുെരാപഖണ്ഡത്തിെന്റ അതിവിസ്താരമായ താണഭൂമി ഈ പറഞ്ഞ അംശങ്ങ 
ളിൽ നി വടക്കിഴെക്കാ ഹിമസമു ം ബല്ത്യ കരിങ്കടലുകൾ ഗമ്മൎാന്യകടൽ
മല െദശം ഇങ്ക്ലിഷ് ഇടകടൽ അെദ്ദ ൎന്നമലകൾ പി യ്യ സമു ം െസെവന്നാ 
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ദിപവ്വൎതങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം അതിരുകളാക്കി ഊരാൽ മലയിൽ നി രുസ്യ–
വടെക്ക ഗമ്മൎാന്യ– െദന– െഹാല്ലന്ത്– ാഞ്ചിരാജ്യങ്ങളുെട െത പടിഞ്ഞാ 
റായി പിരനയ്യമലകെളാളം െചെന്നത്തികിട – രുസ്യരാജ്യത്തിൽ ഉയരം
കുറഞ്ഞ ഒരു കു െദശമല്ലാെത ഈ മഹാവിശാലമായ താണ ഭൂമിയിൽ
ഒരു മലകാണ്മാൻ ഇല്ല— ആകു െദശത്തിൽ നി അെനക നദികൾ ഉത്ഭ 
വി അവറ്റിൽ െവാല്ഗ–െദാൻ–ദ്െനപർ മുതലായവ കിഴക്ക െതെക്കാെട്ടാഴുകി
സ്പ്യകരിങ്കടലുകളിലും നീമൻ–ദീന–ദ്വീന നദികൾ വട പടിഞ്ഞാെറാ

വഹി ബല –ഹിമകടലുകളിലും െച കൂടു – യുെരാപ്യസരസ്തലങ്ങളിൽ
ധാനമായ വരുസ്യ രാജ്യത്തിെലലെദാഗാ–ഒെനഗാസര കളും ഗമ്മൎാന്യ 

രാജ്യത്തിെന്റ െതെക്കഅതിരിെല െബാദൻ സര ം സ്വിച്ച് െദശത്തിെല
െഗെനവ–ചുരിൿ മുതലായ സരസ്തലങ്ങളും തെന്ന– യുെരാപ്യ ദ്വീപാവസ്ഥെയ
അതത് രാജ്യവിവരങ്ങെളാടു െച ൎ പറയും—

൩, യുെരാപഖണ്ഡത്തിെന്റ വിഭാഗം

രാജ്യവിവരത്തി െവണ്ടിയുെരാപ ഖണ്ഡെത്ത ചില അംശങ്ങളായ്വിഭാഗി  
ന്നതത്യാവശ്യം തെന്ന– ആ അംശങ്ങളാവിതു–

൧, െതെക്കയുെരാപ

അതിൽ ാന്യ– ഇതല്യ–യവന അദ്ധൎ ദ്വീപുകളും അവെറ്റാടു െചന്നൎതുരുത്തി 
കളും അടങ്ങിയിരി –

൨, നടു യുെരാപ

അതിൽ ഉൾ്െപ രാജ്യങ്ങൾ ഔ ീയ ൈകസരുെട സ്വാധീനത്തിെല ഉം –
തല്മാത്യ– െബാെഹമ്യ മുതലായ നാടുകളും– ഗമ്മൎന്യാ– സ്വീച്ച്–െഹാല്ലന്ത്–
െബല്ല്യ– ാഞ്ചി രാജ്യങ്ങളും തെന്ന–

൩, വടെക്കയുെരാപ

അതിെന്റ ൨ അംശങ്ങൾ ഇങ്ക്ലിഷ് – െദന– െശ്വദൻ രാജ്യങ്ങൾ അെ –
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൪, കിഴെക്ക യുെരാപ

അതിൽ മഹാരുസ്യരാജ്യം മാ ം അടങ്ങിയിരി —

F. Müller Editor
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