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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൨. ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൧. വി വരി

െകരളപഴമ
൬൬., െമെനസസ്സ കണ്ണനൂരിൽ വ്യാപരിച്ചത്–

൩., പവിഴമലയും കാെവരി കൃഷ്ണാ നദീ െദശങ്ങളും െഹ ീ െമെനസസ്
െകാവയിൽനി പുറെപ്പ ഭട്ടക്കളതൂക്കിൽ െകാഴിെക്കാട്ടകാരുെട പടകു
ചിലതുമുക്കികണ്ണനൂരിൽഇറങ്ങിയാെറ െകട്ട വത്തൎ മാനം ആവിതു കപ്പൽ
പിടിക്കാരുെട മാണിയായ ബാലഹസ്സൻ െകാലത്തിരി ഗാമാവി എ ി 
ച്ചനാൾ മുതൽ ഈ െകാട്ടയുെട തുറുങ്കിൽ തെന്ന ഉ – മമ്മാലി വകക്കാെരാടു
സംബന്ധം ഉണ്ടാകയാൽ ശിക്ഷി കൂടാ മാപ്പിള്ളമാർ അവെനവീെണ്ടടുപ്പാൻ
അറ്റമില്ലാത്ത വ്യം െകാടുപ്പാൻ പറഞ്ഞതുെകാ െകാലത്തിരി അവെന
താൻ ശിക്ഷിെക്കണം എ ക ി അെങ്ങാ എ ിെക്കണ്ടതി വളെര മുട്ടി
െപാരു – അതുെകാ എ െവണം എന്നറിയുന്നില്ല– ആയതു െകട്ടെപ്പാൾ
താമസിയാെത അവെന തൂക്കി – ഭക്ഷണത്തിന്നിരുന്നെപ്പാൾ രാജദൂതൻ
വ നാെളെകാലത്തിരി കൂടിക്കാെ വരും എന്നറിയി എങ്കിലും മരണ 
വാത്തൎ െയ ഉണത്തൎ ിച്ചാെറ െചാനകഭയം ഉണ്ടായി രാജാവ് െകാട്ടയിൽ
െചല്ലാെത പാ ൎ – അതുെകാ െമെനസസ്സ് അ ം ശാസി ഈ അെപക്ഷ 
െയ സാധിപ്പിപ്പാൻ കഴിയാെത െപായതല്ല പിെന്ന ഒ െചാദിച്ചാൽ ഞാൻ
തരാെത ഇരിക്കയില്ല എ ക ിച്ചെശഷം രാജാവ് ഉ െകാ മാനി ഇനി
ൈക ലിെകാ യാെതാരു സാദ്ധ്യവും ഇല്ല എ മാപ്പിള്ളമാർ മലനാടു
എ ം അറിയി വിസ്മയം പരു കയും െച – ബാലഹസ്സെന്റ െശഷക്കാർ
ഒക്കത്തക്ക ധമ്മൎടത്തിൽ െപായി െവെറ കട ിടിക്കാരുമായി നിരൂപി
ഇനി പറങ്കിെയാടു െപാരുതു പരിഭവം വീെളണം എ ക ിക്ക ഒഴിെക
െകാലത്തിരിയുെട നിഴൽ നമുക്ക ഇല്ലായ്കയാൽ അവരുെട െകായ്മയും െവണ്ടാ
എ നിശ്ചയി – അതുെകാ രാജാവ് െമെനസെസ പരീക്ഷി ഇങ്ങിെന
ഒർ അെപക്ഷ ഉ ന െട െതെക്ക അതിരിൽ െവ െചാനകർ മത്സരഭാവം
കാണിച്ചിരി വെര കപ്പൽ അയ ശിക്ഷി െമാഎ െചാദിച്ചെപ്പാൾ
വിെസാറയി ഉടെന സിെല ്വര കപ്പിത്താെനനിെയാഗി അവനുംധമ്മൎപട്ടണ 
െത്തക്ക് ഒടി ഉണ്ടകൾ െപാഴിയുന്നിടയിൽ കെരക്കിറങ്ങി ജയി ഊരി ം
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പടകി ം (മയ്യഴി അങ്ങാടിയും) തീെകാടു ശിക്ഷ കഴിക്കയും െച – (ജനുവ 
രി ൧൫൨൫).

൬൭., െകാഴിെക്കാട്ടിൽപട തുടങ്ങിയതു–

െമെനസസ് െകാഴിെക്കാട്ടിൽ എ െമ്പാൾ താമൂതിരി ചിലനാൾപുലരുെന്താ 
റും കുറുമ്പിയാതിരിെയയും തിനയെഞ്ചരി ഇളയതിെനയുംനിെയാഗി ൧൫000
നായന്മാെരെകാ െപാർകഴിപ്പിച്ച കാരവും ആവെതാ ം കാണായ്കയാൽ രാ 
ജാവി പശ്ചാത്താപംെവ തുടങ്ങി പൂണച്ചണ മ ം അയ ലീമകപ്പിത്താെനാടു
സന്ധിപ്പാൻ പറയിച്ച കാരവും െകാച്ചിക്കാരനും മഹാ െ ാഹിയുംആയപാ 

മരക്കാെരഎ ി െവക്കയല്ലാെത സന്ധിക്കയില്ല എ ലീമ മറുപടി അയച്ച
കാരവും െക എല്ലാം സമ്മതി പടെച്ചലവ് ഒക്കയും താമൂതിരിഭണ്ണാരത്തിൽ

നി തന്നാൽ നിര െകാള്ളാം എ ക ി രാ ിയും പാക്കൎാെത ഒടി
(൧൫൨൫ െഫ –) െകാച്ചിയിൽ ഇറ കയും െച – അവിെടനി അവൻ
ഉടെനെപാ ൎ ഗാൽ മാനെത്ത രക്ഷിപ്പാൻ ഉത്സാഹി െകാപ്പി െപാരുെമ്പാൾ
താമൂതിരി ദൂതയ നിങ്ങെളാടു ഇണ വാെന മന െപാന്നാനിയിൽ ഉള്ള
പടകഎല്ലാം എ ിക്കാം എ ം മ ം െബാധിപ്പിച്ചത് െകട്ടാെറ ഇതു മഴക്കാല 
െത്താളം ഞങ്ങെള ൈവകിപ്പാൻ വിചാരി ന്നഉപായം അെ എ ക –
െപരിമ്പടെപ്പാടു തുണ െചാദി പുറക്കാട്ടടികെള ൧ൻ പടകുമായി െച ൎ െകാ 

൦ പാെയാടും കൂട െപാന്നാനിയുെടെനെര ഒടി ഇവിെട താമൂതിരിയുെട
പടകുള്ളതുഎല്ലാം എ ിക്കണം അവരുെട ഒല കാണ്മാൻ ഉണ്ടെല്ലാ എ
പടനായകെനാടു ക ിച്ചാെറ ഷ്ടമായ ഉത്തരം വന്നില്ല ആകയാൽ പറങ്കികൾ
െവള്ളം െകാരുവാനായി ഇറ വാൻ തുനി മാപ്പിള്ളമാർ െചറുക്കയും െച –
െകാട്ടക്ക പുതുതായി ഉറ വരുത്തിയതെകാ ഇ െനരം െപാരാ എ
ക – വിെസാെറയി അന്നടങ്ങി പിെറ്റനാൾ (െഫ – ൨൬൹ രാവിെല ഇറങ്ങി
െപാന്നാനിയിൽ െവ െപാരുതു കയറിയ െതെക്ക നായന്മാെര െകാ കവച്ചൎ
കഴിപ്പി തീെക്കാടുക്കയും െച – അ ചിന്നകുട്ടിയാലിയുെട ൩൮ പടകും
െവ െപായി– െചാനകരുെട പക്ഷംനി െതാ െവപ്പി പട നടത്തിയഒരു
പറങ്കിച്ചതിയനും മുറി ച –
അനന്തരം െകാഴിെക്കാട്ടിെന്റ എതിെര വ ചില നാശങ്ങെള െചയ്ത െശ 
ഷംപന്തലാനിെക്കാല്ലെത്തയും ഭസ്മമാെക്കണം എ നിശ്ചയി – അതു
െപാന്നാനിെയാടു താമൂതിരിയുെട മുഖ്യതുറമുഖവും അക്കാല മക്കക്കച്ചവട 
ത്തി മൂലസ്ഥാനവും തെന്ന– ഊരുെട രെക്ഷക്ക കടു ക്കമുള്ള കുന്നി കളിൽ

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1851 വി വരി 6

മൂ െകാത്തളവും വളെരെതാ ം ഉ സമു ത്തിൽ നി പുഴെയാളം ഒരു 
െതാടുകുഴി ം അതിൽ ചരക്കിടുന്ന പടകുകൾ സുെഖന അണ ം ഇരി –
നായന്മാരും െചാനകരും ൨0000 ആെളാളം തടുപ്പാൻ വട്ടം കൂ എന്ന് ഇങ്ങി 
െന ഒ കാർ അറിയി – അതിെന്റ തൂക്കിൽ എത്തിയെപ്പാൾ അസ്തമിപ്പാറായി–
അ ര പുറവും രാ ിയിൽ ഉറക്കം ഉണ്ടായില്ല– വാദ്യെഘാഷങ്ങളും
ആ ൎം കളിവാ ം അെ ഉ – രാവിെല മൂന്നഅണിയായി പട തുടങ്ങിയ 
െറപറങ്കികൾെവഗംകെരക്കഇറങ്ങി മറുതലെയാടുഎ െമ്പാൾ പുറക്കാട്ടടികൾ
യുദ്ധത്തിൽ െചരാെത കവെച്ചൎക്ക തക്കം പാ ൎ ൈകത്താളം പൂട്ടിെകാ 

തെന്റ പടകിൽ ഇരി ന്നത പിെസാെറയി ക െചാടി ആ മടിയെന
ലാക്കാെക്കണം എ െതാ കാരെനാടു ക ി അവൻ െവടിെവച്ചതിനാൽ
അടികളുെടകാൽപറി പാറിെപായി– െശഷം പറങ്കികളും െകാച്ചിക്കാരും
നല്ല ജയം െകാ ൨൫൦ വലിയ െതാ ം ഉണ്ട മരു മായി ൈകക്കലാക്കി ചര 
ക്കിട്ടപടകും ഊരും അങ്ങാടിയുംഭസ്മീകരി ൪൦ പടകു കൂട്ടി െകാ െപാകയും
െച – ഇങ്ങിെന പരാ മം കാട്ടിയതു നിമിത്തം പറങ്കി നാമത്തി മുെമ്പെപ്പാ 
െല ബഹുമാനവും യശ ം സംഭവി – പുറക്കാട്ടടികെളാതല്ക്കാല അരിശം
വിഴുങ്ങി എങ്കിലും പറങ്കികളിൽ ഉൾൈവരം ഭാവി തി ിെയക്കഅവസരം
പാക്കൎയും െച – െമെനസസ് അവിെട നി ഒടി കണ്ണനൂരിൽ ഇറ കയും
െച – (൧൫൨൫ മാച്ചൎ ൧൧ ൹–)
൬൮., െമെനസസ്സ് കണ്ണനൂരിൽ െവ ദ്വീപുകെളെചാല്ലി വ്യാപരിച്ചതു– െകാല്ല 

ജയം െകാണ്ട െശഷം വിെസാെറയി( ൧൫൨൫ മാച്ചൎ) കണ്ണനൂരിെലത്തി 
മാപ്പിള്ളമാരുെട വിനയവും വിറയലും ക സെന്താഷിച്ചതല്ലാെത രാജാെവയും
കാണ്മാനാ ഹിച്ചാെറ െകാലത്തിരിഉടെന െകാട്ടയിെലക്ക് എഴുെന്നള്ളി വളെര
കുശലം പറ സമ്മാനങ്ങെളയും െകാടു െവണ്ടാ എ െചാല്ലിയതിനാൽ
വിസ്മയി മുട്ടിച്ചാെറ വിെസാെറയി വാങ്ങി ഉടെന കണ്ണനൂരിലുള്ളെരാഗിശാ 
െലക്ക്െകാടുക്കയും െച –പിെന്ന ന െട പടകും െതാ ം എല്ലാം നിങ്ങൾ്
തരാം എ പറഞ്ഞെപ്പാൾ വിെസാെറയി െപാ ൎ ഗാൽ രാജെസവക്കായി
വാങ്ങി ഉപചാരം പറഞ്ഞ െശഷം െപാ ൎ ഗാലിൽനി വന്ന പ ികെയ
കാട്ടി– അതിൽ െചാല്ലിയതുഎെന്തന്നാൽ– ആ െതാറും ഇ െവ ന്ന
കയിറ്എല്ലാം െകാലത്തിരിസഹായവിലക്കഎത്തിപ്പാൻ ൈകെയറ്റാൽ ൧൮ ദ്വീ 
പുകെള അവരിൽ ക ി െകാടുത്തിരി – എന്നതിൽപിെന്നകാലത്താെല
൧൦൦൦ഭാരം കയിറുെവണ്ടി വരും എ െകട്ടെപ്പാൾ അങ്ങിെന ആയാൽ ദ്വീപു 
കൾ എനിക്ക െവണ്ടാ എ െകാലത്തിരി തീ ൎ പറ – പിെസാെറയി
ഉ െകാ സെന്താഷി ദ്വീപുകളിൽ അരിചുങ്കം ക ി – ർ൦ െപാരാളിക 
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െളയും പാപ്പൎി ചുങ്കപ്പിരിവു തെന്ന സകലെചലവി ം ൨൦൦൦ ഭാരം കയിറു
െമടി ന്നതി ം മതി എ കാണ്കയും െച –കണ്ണനൂരിൽ വസി െമ്പാൾ
െഹാ ൎജിൽ നി ഒരു ദൂതൻ വ അവിെട ഉള്ള പറങ്കി മാണി അതി മം
െചയ്ത കാരം സങ്കടം െബാധിപ്പിച്ചാെറെമെനസസ് സത്യ കാരം വിസ്തരി
പറങ്കി ശിക്ഷ ക ിച്ചതിനാൽ പക്ഷപാതം ഇല്ലാത്തവൻ എ ള്ള തിെയ
പരത്തി– അനന്തരം െകാഴിെക്കാട്ടിൽ ക്ഷാമം വരു വാൻ കടല്ക്കരെയ ം
കാവൽെവ കപ്പെലാട്ടം വില ന്നതിൽ ൪കപ്പൽ മംഗലൂർ തൂക്കിൽ പാ ൎ
അക ള്ളപടകുകെളസൂക്ഷി െപാരും കാലം െപാർപ്പടകുകൾ ൭൦ െതക്കിൽ
നി വ ഏല്ക്കയാൽ ആ പറങ്കികപ്പ നി ാൻ പാടില്ലാെതവ അരിക 
െരറ്റിയ പടകും അഴിമുഖം വി െതറ്റി ഒടുകയും െച –അ പിെസാെറയി
െകാച്ചിക്ക ഒടിബ വായ സീെമാെന െകാട്ടകളിെലക്ക് െവ ന്ന െകാ ഭട്ടക്ക 
ളയിൽ നി വരു വാൻനിെയാഗിച്ചിരു –അവൻ ഏഴിമെലക്കരികിൽ ആ
എഴുപതിെനാടുഎത്തിപട തുടങ്ങി ചിലതിെന ഒടുക്കി മറ്റവെറ്റ ചിതറിച്ച െശഷം
പലവും മാടാഴി പുഴയിൽ ഒടി ഒളി െപായി—
സീെമാൻ െതാണികളിൽ ആെള കെരറ്റി െപാർ തുട ൎ െകാണ്ടിരു – അന്ന൬
പറങ്കികൾ ഉള്ള െതാണി മണലിൽ ഉെറ െപായാെറഊക്കൎാർ അവെര പിടി
െകാ –ആയതു െകാലത്തിരി അറിഞ്ഞ ഉടെന അവരുെടശവങ്ങെളതിരയി
െകാട്ടയിലുള്ളവക്കൎ സംസ്ക്കരിപ്പാൻ അയച്ചതല്ലാെത നല്ലവണ്ണംവിസ്തരി ചില
നായന്മാെരയും െചാനകെരയും െകാല്ലിക്കയും െച –

൬൯., െകാഴിെക്കാ െകാട്ടയുെട നിെരാധം തുടങ്ങിയതു–

െകാഴിെക്കാട്ടിൽ അരിക്ക െഞരിക്കം എറിവരികയാൽ ദുഃഖവും െകാപവും
വദ്ധൎി ണ്ടായി– െകാട്ടയിലുള്ളവക്കൎ സീെമാൻ െകാ െകാ വന്നാെറ ഈ
മഴക്കാല ഇവിെട പട അല്ലാെത െശഷം സൗഖ്യം എല്ലാംകുറഞ്ഞിരി ം
എ പറകയാൽ കപ്പൽക്കാ ൎ ംനായകന്മാ ൎ ം െകാട്ടയിൽ പാപ്പൎാൻ
മനസ്സായില്ല–സീെമാൻ നിബൎ ന്ധിച്ചിട്ടെ ൧൨൦ ജനങ്ങൾ െകാട്ടയിലു ള്ള
ബലെത്താടു െച ൎ വസിക്കയും െച –െശഷമുള്ളവർ െകാച്ചി െപായി
െവറുെത ഇരു –അവിെട പിെസാെറെയക സന്ധി കായ്യൎം പറവാൻ
താമൂതിരിയുെട ദൂതനായ ഒരു ധൂത്തൎ ൻ വ (െമയിമാസം) മുഖ തിപറകയാൽ
പടവിചാരംഎല്ലാം അകറ്റിയാെറ വിെസാെറയി ക ിച്ചിതു– െപാർപ്പടക് എല്ലാം
താമൂതിരി എ ിക്കെകാടുങ്ങലൂരിൽ െതാമാപ്പള്ളിെയ ചു ചിലപറങ്കികെള വധി 

ള്ള െചാനകെരയുംസമപ്പൎി െകാടുക്കപള്ളിപ്പണിക്ക മതിയായ വ്യം െവക്ക
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െപരിമ്പടപ്പിൻ തുണയായ ക രുത്തി കണാരെനാടു ൈവരംെവടി നി
വരിക എന്നിങ്ങിെനസമ്മതിക്കിെലസന്ധിയാവു– എ െക ദൂതൻ പുറെപ്പ
സാമൂതിരിയുെട അടുെക്ക എത്തി വിെസാെരയ്ക്ക ഉത്തരം ഒ ം വന്നതുംഇല്ല–
ഇ കാരം കാത്തിരി െമ്പാൾ െപെട്ട മഴ െപ തുടങ്ങി–ചുരക്കത്തൎ ാവായ
കുറുമ്പിയാതിരിയും തിനയെഞ്ചരി ഇളയതുംഉടെന ൧൨൦൦൦ നായന്മാരുമായി
വ െകാട്ടെയ വള പാ ൎ അതിൽ അ ൩൦൦ പടജ്ജനെങ്ങാെളാട
കൂട ലീമ കപ്പിത്താൻ എന്ന ഒരുശൂരൻ ഉ – മാപ്പിള്ളമാക്കൎ തലവനായതു
സിക്കില്യയിൽ ജനി – ൧൫൨൨ ആമതിൽ െരാദ യുദ്ധതിൽ കുടുങ്ങി റൂമി
പക്ഷം െച ൎ െപായി െചലാവിൽ കൂടിയ ഒരു യ ക്കാരൻ തെന്ന– അവൻ
െകാട്ടയുെട െതെക്ക ഭാഗ വണ്ണത്താൻ പറമ്പിലും ചീനെക്കാട്ടയുെട െതരുവ 

ം കിട കിെള റപ്പി െതാ സ്ഥാപി െമ്പാൾ രാവും പകലും യുദ്ധം
ഉണ്ടായി പറങ്കികൾപാണ്ടിശാലകളിൽ നി ചര ം ഉണ്ടയും കിഴി െകാ 
ട്ടയിൽ ആക്കി പുറ ള്ള തങ്ങളുെട ഭവനങ്ങൾഎല്ലാം ഭസ്മമാക്കി െകാട്ടെയ
അെടക്കയും െച – രാജാവു താൻ നഗരത്തിൽ വ മാപ്പിള്ളമാർ ഒഴിെക
൯൦൦൦൦ നായന്മാർ കൂടി വ ആയുധംവഴ ന്നതു കണ്ടെശഷം െകാട്ടെയ വലം
െവ ഇ െചറിയ െകാട്ടെയ പിടിപ്പാൻ ചിലനാൾമതി എ പറഞ്ഞാെറഒർ
ആ െകാ കടപ്പാൻ വിഷമമെ എ ഇളയതു ഉണത്തൎ ിച്ച െശഷം
െരാദയിൽ െചയ്ത കാരം എല്ലാം െയാഗിെക്കണം എ യ ക്കാരെനാടു
ക ി ഏറിയ സമ്മാനം പറ െകാടുക്കയും െച – ലീമഒർ ആെണ്ടക്ക
െവള്ളവുംഅരിയുംഒർ മാസെത്തക്ക കറിയും എണ്ണയും ഉെണ്ട ക വിഷഭയം
നിമിത്തം താെക്കാൽ ൈകവിടാെത പിടി െകാ ഒെരാെരാ വാ കെള 
പറ പറങ്കികൾ്ക്ക ൈധയ്യൎം െകാളുത്തി മാറ്റാെനാടു എതി ൎ നില്ക്കയും
െച –
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ഭൂമിശാ ം
൬., െതക്ക പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യാ (തുടച്ച ൎ)

െതക്ക പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യായുെട വടെക്ക അംശം കിഴക്ക ാത്ത് നദീ
മിട്ടാൽ െദശം– െതക്ക അറവി അദ്ധൎദ്വീപു പടിഞ്ഞാറ–മദ്ധ്യതറന്യാഴി–
വടക്കചിറ്റാസ്യ ഈ അതിക്കൎകത്തകെപ്പ കിട – അതിൽ പറവാൻ തക്ക
ഒരു പുഴെയ ഉ – അന്തിലിബെനാൻ മലയിൽ നി ത്ഭവി െതെക്കാ െമ 
െരാംഗലീലസര കളൂെട വഹി ശവക്കടലിൽ െച െചരുന്ന യദ്ദ ൎൻ നദി
തെന്ന– യദ്ദ ൎൻനദിയിൽ നി കിഴക്ക ാത്ത് നദിെയാളമുള്ള െദശം മിക്കതും
മരുഭൂമിയും അതിെന്റ വടക്ക പടിഞ്ഞാെറഅംശം മാ ം പലശുഭതാഴ്വരകെളാടു
കൂടിയ മലനാടും ആകു – യദ്ദ ൎൻ നദിയിൽ നി പടിഞ്ഞാറ വിസ്താരം കുറഞ്ഞ
കട റംഒഴിെകെദശം മിക്കതും മലഭൂമിതെന്ന– അതിെന്റ െതെക്ക അതിരി ൽ
സീനായി– െഹാരബ് ശിഖരങ്ങളും വടെക്ക അതിരിൽ ലിബെനാൻ െഹെമ്മൎൻ
ആദിതുടമ്മൎലകളും – പവ്വൎത മദ്ധ്യത്തിെല കീഴ് സുറിയ എന്നതാണ െദശവും
പര കിട –ലിബെനാൻ മലയുെട ഉയരം ൭൦൦൦–൮൦൦൦ െഹെമ്മൎാൻ പവ്വൎ 
തത്തിെന്റ ഉയരം ൧൦൦൦൦ കാലടി സീനായി മലയുെട വടെക്ക അറ്റ ള്ള എദാമ്യ
മലനാട്ടിൽ നി കനാൻ െദശം ഏകെദശം ൦൦ കാതം നീളവും ൧൫ കാതം അക 
ലവും ൪൫൦ ചതുര െയാജന വിസ്താരവുമായി വടെക്കാ ലിബെനാൻ മലെയാളം
െചെന്നത്തിൽ കിട – ഇ െയൽ ജാതിെയ തനിക്കായി വളത്തൎ ി തിരു 
വുള്ളം അറിയിപ്പാനും സ്വഗ്ഗൎരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപി ത ൻ പു നായ െയശു 

ിസ്തെന െകാ സവ്വൎ മനുഷ്യവംശത്തിെന്റ രെക്ഷക്കായി മഹാ ാണ ി 
യെയ നടത്തി നിവൃത്തിപ്പാനും സദാത്മാവിെന്റ വ്യാപാരം െകാ ി സഭ 
െയ ജയിപ്പി റപ്പിപ്പാനും ൈദവം സവ്വൎെലാകരാജ്യങ്ങളിൽ ആ െചറിയ നാട്ടി 
െന വരി പല സുഖപദാത്ഥൎ ങ്ങെള െകാ നിറക്കയും െച – ഇ െയലരുെട
മനഃകാഠിന്യം െഹതുവായി ം ിസ്ത്യാനരുെട വിശ്വാസം ഉദാസീനത ഇത്യാദി 
കൾ നിമിത്തവും ആ െദശം ഇെപ്പാൾ കള്ള നബിെസവികളുെട വശത്തിൽ ഉൾ 
െപ്പ മിക്കതും വനമായി തീ ൎ എങ്കിലും ദിവ്യവാഗ്ദത്തങ്ങളുെട നിവൃത്തി സമ 
യത്തിൽ ൈദവ രാജ്യ മാഹാത്മ്യം നിറഞ്ഞതായി വരും നിശ്ചയം– മുസല്മാനർ
അ കാലെത്തക്ക അത് പാല െ ഛ്ശ വൃത്തികെള െകാ അപമാനി കാ 
ടാക്കി െപാരു – എങ്കിലും അ ഹാം മുതലായ വിശ്വാസപിതാക്കന്മാരും വി 
ശുദ്ധ വാചകന്മാരും ൈദവപു നായ െയശു ിസ്തനും തിരുഅെപാസ്തലന്മാരും
സദാത്മാവു നിറഞ്ഞ ആദ്യ ിസ്ത്യാനരും പല രക്തസാക്ഷികളും അതിൽ നട
ദിവ്യസാദൃശ്യം തങ്ങളിൽ തെന്ന കാട്ടി മരിച്ചതിനാൽ അതുസകലനാടുകളിൽ വി 
ശിഷ്ടമായത് തെന്ന–
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അതിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അംശം െമൽ കാരം മദ്ധ്യ തറന്ന്യാഴിയുെട കിഴെക്ക
കരയിെല വിസ്താരം കുറഞ്ഞ താണനാടു തെന്ന–പലനദങ്ങൾ അതിൽ കൂടി ഒഴു 
കി സമു ത്തിൽ െച ൎ െകാണ്ടിരി –അതിൽ നി കിഴെക്കാ യദ്ദ ൎൻ
നദിെയാളം പര കിട ന്ന മലനാടു രണ്ടംശമായി കാണു –അവറ്റിൽ വട  
ള്ളതു മദ്ധ്യ തറന്ന്യാഴിയിൽ ഒഴുകി വരുന്ന കീെസാൻ– ലെയാന്തസ്സ് പുഴകളുെട
നടുവിൽ കിട ന്ന ഗലീല നാടാകു – െത ള്ളതു കീെസാൻ അറിഷ് എന്നീ
ര നദികളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരി ന്ന ശമയ്യൎ–യഹൂദ്യമല െദശം തെന്ന–
അതിെന്റ കിഴെക്ക അറ്റ യദ്ദ ൎൻ നദി െമൽ കാരം വിസ്താരം കുറഞ്ഞ താഴ്വര 
യൂെട െതെക്കാെട്ടാഴുകി വരു – യദ്ദ ൎൻ നദിയുെട കിഴെക്ക കരയിെല മല െദ 
ശത്തി പരയ്യ എന്ന െപർ– അതുതെന്ന കനാൻ െദശത്തിെന്റ കിഴെക്ക അംശം
യാെബാൿ–യ ൎൿ–പുഴകൾ അതിൽ കൂടി ഒഴുകിയ ദ്ദ ൎനിലും അെന്നൎാൻ ഹമ്മദാ 
ദിപുഴകൾശവക്കടലിലും െച കൂടു –ഈ പറഞ്ഞമല െദശങ്ങളുെട ഉയരം
൨൦൦൦–൩൦൦൦ കാലടി അെ –മലകൾ മിക്കതും കുമ്മായപ്പാറകൾ ആക െകാ
െദശത്തിൽ എ ം ഗുഹകൾ നിറഞ്ഞിരി – പ ഇ െയലർ യെഹാവ
ക ിച്ച ധമ്മൎ കാരം നടന്നെപ്പാൾ െദശെമല്ലാം െതാട്ടതി സമമായി യെഹാ 
വാനു ഹം െഹതുവായി ജനപുഷ്ടിയും ഫല വൃക്ഷധാന്യാദികളും അ തമാം
വണ്ണം വദ്ധൎി ണ്ടായിരു – (൨ശമു. ൨൪,൯. ൫െമാ.൮, ൭.൯) നിവാസികൾ ധ◌ൎ 
മ്മലംഘികളും താെന്താന്നികളും ആയി അന്യെദവകെളെസവിച്ചമുതൽ യെഹാ 
വയുെട ശാപം പറ്റീ നാടു മിക്കതും കാടായും വരണ്ട വനമായും തീന്നൎിരി  

(൫െമാ–൨൮,൧൬–൨൩.൨൪.൩൮.൪൮–൫െമാ൨൯, ൨൧–൨൫)– – ഇെപ്പാഴെത്ത
നിവാസികൾ മൂ വിധം മുസല്മാനരായ അറവികളും– യഹൂദന്മാരും– ിസ്ത്യാന 
രും തെന്ന– ിസ്ത്യാനർ പകമതെഭദികളായി െദശത്തിൽ ചിതറി വസി –
സവ്വൎനിവാസികളിലും അധികം ദരി ന്മാരാകുന്നതു പ രാജ്യത്തിെന്റ ഉടമക്കാ 
രായ യഹൂദന്മാർ തെന്ന–സ്വമതക്കാർ പുറനാടുകളിൽ നി അയ വരുന്ന ധ◌ൎ 
മ്മം െകാ ം ചില്വാനവ്യാപാരം െകാ ം അവർ നാൾ കഴി – രാജ്യാധി 
പത്യം മുസല്മാനായ മി പാഷൎാവിെന്റ കയ്യിൽ ആകു അവൻ നാടുവാഴിക 
െള െകാ കായ്യൎാദികെള നടത്തിനിവാസികളുെട െസൗഖ്യെത്ത അല്ല തെന്റ
ഖജാനെയ വിചാരി വരു –

F. Müller Editor
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