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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൬ ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൧. ജൂൻ

െകരളപഴമ
൭൪., പുറക്കാട്ടടികെള ശിക്ഷിച്ചതു

ഏഴിമലയരികിൽ ജയിച്ച െശഷം വസ്സ് െതെക്കാട്ട് ഒടി– െച വായിൽ കു 
റയമുെമ്പ ഉണ്ടായ അതി മത്തി ത്തരം െച െകാ – അവിെട ചില
കപ്പിത്താന്മാർ അഴിമുഖെത്ത സൂക്ഷി താമൂതിരിയുെട പടകുകാെര െപടിപ്പി
െപാരുെമ്പാൾ (൧൫൨൮ െസപ്ത.) അസംഗതിയായി കിഴക്കൻ കാ െകമമായ 
ടി ചില പടകും മുറി മുങ്ങി ചിലതു കെരക്ക അണ െപായാെറഅതിൽ
കണ്ട പറങ്കികെള ഒക്കയും നാ കാർ െകാ കള – അതുെകാ വസ്സ്
െച വായിൽ കെരക്കിറങ്ങി ഊെര ഭസ്മമാക്കി– പിെന്ന െപരിമ്പട െകാടുങ്ങ 
ലൂെര അട വാൻ യാസെപ്പടുന്നതിെനാടു താമൂതിരി െചറു വലിയ പടെയ
െചക്കൎയാൽ വ ം കൂെട അവിെട ഒടി ശ ക്കെള തടുപ്പാൻ ഒെരാന്നിെന
ഉപെദശി താൻ പുറക്കാട്ടിെലക്കയാ യാകയും െച –അവിെട വാഴുന്ന അടി 
കൾ പറങ്കികൾ് ൈവരിയാ മഞ്ഞ കാരം മീത്തൽ പറ വെല്ലാ(൬൬.
൭൧.) െ ാഹിെയശിക്ഷിപ്പാൻ നല്ല തഞ്ചം വന്നതു വസ്സ്അറി അടികളും
നായന്മാരും ഒരു പെടക്കായി കിഴെക്കാ പുറെപ്പട്ട െശഷം പട്ടാളെത്ത കെരക്കി 
റക്കി നഗരത്തി െവള്ളവും ചളിയും നല്ലഉറ ം വരുത്തിഎങ്കിലും പറങ്കികൾ
കട കയറി െകാട്ടാരെത്ത വള ആ കട ിടിക്കാർ കവ ൎ ചരതിച്ച
െപാ ം െവള്ളിയും െതാ ം മ ം ഭണ്ഡാരങ്ങെള ഒെക്കയും ൈകക്കലാക്കി
അടികളുെട ദാരങ്ങെളയും െപങ്ങെളയും പിടി െകാ െപാകയും െച
(൧൫൨൮ അക്ത൧൫) അ െപാരാടിയ ൧൦൦൦ െവള്ളക്കാരിൽ ഒെരാരുവ ൮൦൦
െപാൻപത്താ െകാള്ളയുെട അംശമായി കിട്ടി മൂപ്പ ഒരു ലക്ഷെത്താളം
സാധി എ െകൾ് –നഗരത്തി തീ െകാടു െത ം മുറിച്ചതിൽ
പിെന്ന പറങ്കികൾ കപ്പെലറി കണ്ണനൂക്കൎ ഒടുക ം െച – അവിെട നി വസ്സ്
തെന്റമരുമകനായ െമല എന്നവെന നിെയാഗി മാടായിെയഴിയിൽ ൧൨ പടകു
താമൂതിരി ഉള്ളതിെന അടക്കി എഴിക്കരികിലും പടകുകെള നായാടി
ആളുകെള നി ഹി മാടായി എന്ന ഊെരദഹിപ്പിക്കയും െച –



പശ്ചിെമാദയം- 1851 ജൂൻ 5

ഇങ്ങിെനമലയാളതീരത്ത െപാരാടുെമ്പാൾ വസ്സ്കച്ചവടെത്തമറക്കാെതവിെശ 
ഷാൽകുതിരകെള െഗാവയിൽകടത്തി അവിടു മുസല്മാൻ രാജാക്കന്മാ ൎ ം 
രായ ൎ ം വി വളെര വ്യം സമ്പാദി െകാട്ടകെളയും മ ം െകമമായുറപ്പി
െപാരുെമ്പാൾ (൧൫൨൯) നൂ ദാകുഞ്ഞാ െപാ ൎ ഗാലിൽ നി കണ്ണനൂരിൽ
എത്തി (നവ ൧൮)െകാട്ടയിൽ വരാെത മൂപ്പസ്ഥാനം തനി ള്ള കാരം
വസ്സിെനഅറിയിച്ചാെറ അവൻ ഉടെന െതാണിയിൽകയറികുശ ലം െചാദിപ്പാൻ
കപ്പലിൽ െച – കുഞ്ഞാ ൨൨ വഷൎത്തി മുെമ്പ തെന്റ അഛ്ശെനാടു കൂട
കണ്ണനൂരിലും െപാന്നാനിയിലും ഉണ്ടായ പടകളിൽ െച ൎ യശ ഉണ്ടാക്കിയ 
വൻ തെന്ന– ആയവൻ വസ്സിെന്റ ചില കുറവുകെളഅറി രാജക ന കാരം
വിസ്തരി ഒടുക്കം അവെന തടവിലാ കയും െച – മ െരഞ്ഞാെവപിഴുക്കി
തുറുങ്കിലാക്കിയതി ഈ വണ്ണംശിക്ഷ സംഭവി (൧൫൩൦ ജനുവരി) അവെന
െപാ ൎ ഗാലിെലക്കയ അവിെടയും വിസ്താരം കഴിച്ചെശഷം മൂ വഷൎ 
െത്തക്ക മൂപ്പ ള്ള മാസപ്പടി ഒെക്കയും മ രഞ്ഞാവി െകാടുെക്കണെമ
വിധിഉണ്ടായി– അ മൂപ്പെന്റ ശമ്പളം ഒരാെണ്ടക്ക ൧൦൦൦ വരാഹൻ അെ –
പുറക്കാട്ടിൽ നി സാധിച്ച െകാള്ളയാൽ ആ പണം െകാടു ന്നതിെന്നാ ം
വിഷമം ഉണ്ടായില്ല താനും– അനന്തരം പുറക്കാട്ടടികൾ കുഞ്ഞാെവാടു ക്ഷ 
മയെപക്ഷി വളെര വ്യവും െകാടു ദാരങ്ങെളയും െപങ്ങെളയും വീ
െകാ അ മുതൽ െഭദം വരാെത െപാ ൎ ഗാലി മി മായിപാ ൎ –
൧൩൩ വഷൎത്തിൽപിെന്ന െഹാല്ലന്തർ െകാച്ചിെയ പിടി മലയാളത്തിൽ
െപാ ൎ ഗാൽ വാ െയമുടി ംകാലത്തിലും പുറക്കാ കാർ പറങ്കികൾ്ക്ക
പി ണയായി െപാരാടിയ കാരം ഒെരാ വൃത്താന്തങ്ങൾ ഉ –

ഭൂമിശാ ം
രാജ്യവിഭാഗം

൧, െതെക്ക യുെരാപ
ാന്യ– (പിരനയ്യ)അദ്ധൎദ്വീപു

അതിെന്റഅതിരുകൾകിഴ ംെത ംപടിഞ്ഞാറും മദ്ധ്യതറന്ന്യ—
അതലന്തികസമു ങ്ങൾ– വടക്ക ാഞ്ചി രാജ്യം വിസ്താരംഎകെദശം ൧൨൪൦൦
ചതുര െയാജന—അതിൽ ാന്യ െപാ ൎ ഗാൽ എന്നീ ൨ രാജ്യങ്ങളും 
െതക്കഅതിരിെല െജബൽ അൽധാരിൿ(ജി ാല്താർ) എന്ന ഇങ്ക്ലിഷ്ക്കാക്കൎ
സ്വാധീനമായ െകാട്ടയും അടങ്ങിയിരി – ആകൃതി വിെശഷങ്ങെള മീത്തൽ
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പറ വ െ◌ ല്ലാ —

൧, ാന്യരാജ്യം

ഇെപ്പാളെത്ത ാന്യരാജ്യം ൧൬൦൦ാം ി– അമുതൽ മത്താെല കസ്തില്യ—
അറെഗാൻ—നവറ ഈ൩ രാജ്യങ്ങൾഒന്നായി െച ൎ വന്നതിനാൽ അെ
ഉണ്ടായത്—അതിെന്റ വിസ്താരം ൧൦൪൬ചതുര െയാജന—ഏകെദശം ൨൦വഷൎ 
ത്തി മുെമ്പരാജാവ് മുെമ്പെത്തരാജ്യവിഭാഗം മാറ്റി രാജ്യെമല്ലാം ൪൭ഖണ്ഡ 
ങ്ങളാ കയും െച —നിവാസികളുെട സംഖ്യ ൧ െകാടിയിൽപരം ൨൫
ലക്ഷത്ത് ൭൦൦൦൦ആകു — അവർ പുരാണനിവാസികളാലും കാല െമണ 
അദ്ധൎദ്വീപിൽ വ കുടിെയറിയെകല്ത—െറാമ—ഗമ്മൎാന അറവിജാതികളാലും
ഇടകല ൎ വന്നതു െകാ അവരുെട ഭാഷലത്തീനഭാഷയുെട ഒരുശാഖ
എങ്കിലും െമൽ പറഞ്ഞ ജാതികളുെട ഭാഷകളിൽ നി പലവാ കൾ
കൂടി െചന്നൎമി ഭാഷ തെന്ന—ചിലയഹൂദന്മാർ ഒഴിെക ാന്യെരല്ലാവ 
രും െരാമ ിസ്ത്യാനർ തെന്ന—സഭാവാ െയനട ന്ന ൮ െമലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ
െതാെലെദാ—സന്യെഗാ—ബുെഗ്ഗൎാസ്—ജരെഗാജ—തറെഗാന—വെലഞ്ച്യ—
െസവില്ല—മലഗാഎന്നീ ൮ പട്ടണങ്ങളിൽ വസി ആെവാളം ജനങ്ങ െരാ 
മദാസ്യത്തിലും െമൗഡ്യത്തിലും വളത്തൎ ി രാജധനവും ജാസ്വാത ്യവും
സ്വാധീനമാക്കി െകാണ്ടിരു —അ ം ചിലവഷൎം മുെമ്പ മാ ം ാന്യർ
െരാമപാപ്പാവിെന്റ അടിമയിൽ നി വി െപാവാൻവട്ടം കൂട്ടി ചിലതിൽ
സാധ്യംവരു കയുംെച —രാജ്യനിലംമിക്കവാറും സഭാസ്വവും കുലീനസ്വ 
വും ആകെകാ കൃഷിപ്പണി അഴിനില പൂ കിട — യത്നക്കാർ
ദിവെസനനശി െകാ അന്യന്മാരുെടമുതൽ വദ്ധൎിപ്പിപ്പാൻ വിെശഷി
ആ ഹിക്കയില്ലെല്ലാ— ചില അംശങ്ങളിൽ മാ ംപലവിധധാന്യങ്ങളിലും
ഫലവൃക്ഷാദികളിലും ാക്ഷാവള്ളികളിലും ക്ഷാമം ഇല്ലെപാൽ െഗാരക്ഷ
രാജ്യത്തിെല ംക്ഷയി കിട —സാരമുള്ള കുതിരകൾ് പകരം ഇെപ്പാൾ
െകാവർ കഴുത ധാനമായ്വ —പലദി കളിൽ ക കാലികെളരക്ഷിയാെത

ജകൾ ആടുകെളമാ െമ െപാ —കട റ വാസികൾ മീൻപിടിെകാ
അ ം ഒരുലാഭം ഉണ്ടാക്കിവരു —ഈയംെചമ്പ് ഇരിമ്പ് ഈ ൩ െലാഹങ്ങെള
വിളെഞ്ഞടു ന്ന സ്ഥലം രാജ്യത്തിൽ പ വളെരഉണ്ടായിരു —എങ്കിലും
അെമരിക്കാഖണ്ഡംഅറി വളെര സ്വണ്ണൎഭൂമികൾ ാന്യരുെട സ്വാ 
ധീനത്തിൽ വന്നനാൾമുതൽെമൽ പറഞ്ഞ െലാഹങ്ങെളകുഴിെച്ചടുപ്പാൻ
ജനങ്ങൾ്ക്കതാ യ്യൎം കുറ െപായി—അെമരിക്കനാടുകൾമിക്കതും ാ 
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ന്യൈകവശംവി െപായതിനാൽഇെപ്പാൾ ആവകപണിക്കഅദ്ധൎദ്വീപിൽ
പിെന്നയും അ ം ഉത്സാഹം കാണ്മാനു — ൈകെത്താഴിൽ ാന്യയിൽ
ക്ഷയിച്ചിരിക്ക െ◌കാ ജകൾ പല ആവശ്യങ്ങെള പുറനാട്ടിൽ നി
വരുെത്തണ്ടി വരു —ഈ കഴിഞ്ഞ ൩൦—൪൦ സംവത്സരങ്ങളിൽ കൂട ട
അതി മി വന്നരാജ്യഛി ങ്ങളും അെമരിക്കനാടുകളുെട നഷ്ടവും നിമിത്തം
പ സവ്വൎരാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ച വൻകച്ചവടം താണു തുറമുഖങ്ങളുള്ള ചില
പട്ടണങ്ങളിൽ മാ ം കുെറ െശാഭി നട — ാന്യയിൽ ൧൭വിദ്യാശാ 
ലകൾ ഉെണ്ടങ്കിലുംെരാമപട്ടണക്കാരുെടവാ െഹതുവായി ജകളിൽഏക
െ◌ദശംമുക്കാലംശംവിദ്യകൾ ഒ ം പഠിക്കാെത മൂഢന്മാരായി പാ ൎ —
അതെകാ പലെദാഷങ്ങളും രാജ്യത്തിൽ അതി മി നട ൧൦൦൦

ാന്യരിൽഒരുവൻ കുലപാതകൻ തെന്ന—
ാന്യരാജ്യധമ്മൎത്തിൽ രാജ്യ സംഘെത്താടും െചന്നൎ ഏകശാസന ധാനം—

രാജ്യ സംഘത്തിൽഒരംശംരാജാവു നിെയാഗി ന്ന കുലെ ഷ്ഠന്മാർ—മെറ്റ
അംശം ജാനിയുക്തന്മാർആകു —രാജാവിൻ ക നയാെല അവർ ആവ 
ശ്യംെപാ െ◌ല മ ീദിൽ െയാഗം കൂടി കായ്യൎാദികെള നിരൂപി രാജ്യവ്യവ 
സ്ഥാ കാരം ആവശ്യം െതാന്നാത്ത െവ കെള നീക്കിപുതിയത് ഒെരാ
ക ി വ്യവസ്ഥയാ കയും െച — സംഘവിധികെള ൬ മ ികെളെകാ 

രാജ്യത്തിെല ംനട വാനും—െനരും ന്യായവും– പരിപാലിപ്പാനും–
പുറനാടുക െ◌ളാടുയുദ്ധവും സന്ധിയും കഴിപ്പാനും രാജാവി ന്യായം— രാജ്യംശ 
ങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥകെള മം െപാെല നടെത്തണ്ടണ്ടതി ൧൨ നാടുവാഴികളും
അവരുെട താെഴ പല സ്ഥാനികളും ഉ — ആയവർ മ ികൾ ം മ ികൾ രാ 
ജ്യസംസംഘത്തി ംതങ്ങളുെട ിയകളുെട കണ െബാധിപ്പിപ്പിെക്ക —
ആയവ്യയങ്ങളുെട വിെശഷങ്ങൾ ാന്യരാജ്യത്തിൽ വളെര സങ്കടമായി
കിട – ഒരു വഷൎത്തിെല വരവു ഏകെദശംഎഴു െകാടിയിൽപരം
൭൫൦൦൦൦൦ രൂപ്പിക ചിലവു — രാജ്യ കടം സംവത്സരംെതാറും വദ്ധൎി
വരുന്നെതഉ അതിെപ്പാൾ ഏകെദശം ൧൮൦ െകാടിയിൽ പരം ൭൫൦൦൦൦൦
രൂപ്പികെയാളം വദ്ധൎി വന്നിരി — രാജ്യ പരിപാലനത്തി െവ ന്ന
ൈസന്യസംഖ്യ ൯൦൦൦൦— അവർ വട ം പടിഞ്ഞാറും അതിരുകളിൽ കിട ന്ന
െകാട്ടകളിലും മ ം ചിതറി വസി — ാന്യരുെട കപ്പൽബലം ക്ഷയി ൨൫
പടകപ്പലുകെള ഉ — െഫെറാൽ— കത്തൎ െഗന എന്നീ ര തുറമുഖങ്ങളിൽ
വിഭാഗി കിട —

ാന്യ രാജ്യത്തിൽ ൧൪൫ വലിയ പട്ടണണങ്ങളും ൪൩൫൦ നഗരങ്ങളും ഊരു 
കളും ൧൨൫൦൦ ാമങ്ങളും ഉ —പട്ടണ ങ്ങളിൽവിശിഷ്ടമായവരാജ്യത്തിെന്റ 
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നടുവിൽകിട ന്ന മ ിദ്൧൦൮൦൦൦ നിവാസികൾ—അതിൽതെന്നരാജധാനി—
കിഴെക്ക കട റ ള്ള ബജൎെലാന ൧൨൦൦൦ നിവാസികൾ— വെലഞ്ച്യ—൬൬൦൦൦
നിവാസികൾ—െതെക്ക അംശത്തിൽ ഉള്ള െസവില്ല ൯൧൦൦൦ നിവാസികൾ—
മലഗാ—൫൮൦൦൦ നിവാസികൾ മ മാകു —

ാന്യരാജ്യെത്താടു െചന്നൎ തുരുത്തികളിൽ ബലയാരപിതിയൂസ്—ഈ ൨കൂ 
ട്ടം കിഴെക്കകരസമീപത്ത ് മദ്ധ്യതറന്ന്യാഴിയിലും– കാനായ്യൎതുരുത്തികൾ
അതലാന്തികസമു ത്തിലും കിട —ബയലാര പിതിയൂസ് ദ്വീപുകളു 
െട വിസ്താരം ഏകെദശം ൯൦ചതുര െയാജന—നിവാസികളുെട സംഖ്യ
ഏകെദശം ൨൩൦൦൦—കാനായ്യൎ തുരുത്തികളുെട വിസ്താരം ഏകെദശം ൧൬൦
ചതുര െയാജന—നിവാസികൾ ൨൦൦൦൦൦—
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