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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൩ ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൧. മാച്ചൎ

െകരളപഴമ
൭൦– െകാഴിെക്കാട്ട െകാട്ടക്ക തുണഅയച്ചത്–

൧൫൨൫ ജൂൻ ൧൩ാ. ൹ താമൂതിരി െകാട്ടെയെക്കാള്ള പടെയ വരുത്തി
െകാടിയ യുദ്ധം നട െമ്പാൾ തെന്ന ലീമകപ്പിത്താൻ ഒരു ദൂതെന െതാണി 
കയറിെകാച്ചിക്ക ഒടുവാൻ നിെയാഗി – ആയവൻ മഴക്കാലത്തിൽ എങ്കിലും
ൈധയ്യൎെത്താെട പുറെപ്പ കാറ്റിനാലും ഒളത്താലും വളെര പണിെപ്പ (ജൂ 
ലായി ൧൦) ദുഃെഖന െകാച്ചിയിൽ എത്തിയെശഷം െഹ ീമന ള്ളവെര
െകാഴിെക്കാട്ടിൽ തുെണപ്പാൻ അയക്കാം എ പരസ്യമാക്കി ൧൪൦ ആൾ കൂടി
വ ജൂസത്തൎ െയ ആ യി ൨ പടകിൽ കയറി പുറെപ്പ ൨൫ ദിവസം
കടലിൽ ആടി െപായതിൽ പിെന്ന െകാഴിെക്കാ തൂക്കിൽ എത്തി– ഇെപ്പാൾ
കെരക്ക് ഇറ വാൻ നല്ലതക്കംഇല്ല എ ലീമ അടയാളങ്ങെളെകാ ം അറി 
യിച്ചാെറയും ജൂസത്തൎ ൩൫പടയാളികളുമായി ഒരു പടകിൽ നി കിഴി
കരയിൽ എത്തിലീമസഹായിച്ചതിനാൽ മാറ്റാന്മാരിൽ കൂടി െതറ്റി െകാട്ടയിൽ
എ കയും െച – അ നാല് ആൾ പ െപായിഅെനകർ മുറിെയ കിട –
അതുെകാ ൫൦൦ പടയാളികളിൽ കുറയു എങ്കിൽ കെരക്ക് അണെയണ്ട 
തല്ലവിെശഷാൽ െകാ ം മരു ം അയെക്കണ്ടതി അെപക്ഷി എ  
എഴുതിപ ികെയഅെമ്പാടു െകട്ടി എ മെറ്റപടകിൽ എത്തിക്കയും െച –
അതുെകാ രണ്ടാമത് പടകുതിരിെക െകാച്ചിക്കഒടി താമൂതിരിയും െവെറപി 

ണവരു െമ്പ െകാട്ടെയ പിടിെക്കണം എ െവ അത്യന്തം ഉത്സാഹി –
മരു ള്ള െഗാപുരം ചുവർ പിള ൎ വീഴുവാൻ അടുത്തെപ്പാൾ െവടിമരു
എല്ലാം െവെറസ്ഥലത്തിൽ െകാ െപാെകണ്ടി വ – സികില്യകാർ തുര
കന്നം െവ ഒരു വഴിെയ പരീക്ഷിച്ചാെറ മാപ്പിള്ളയായിെപ്പായഒരു പറങ്കി
െകാട്ടക്കരിെക െച ഒരുപാ പാടുെമ്പാെല വത്തൎ മാനെത്ത നാ കാെരാടു
അറിയി അവരും ക ന്നം െവ ന്ന ദിക്കി െനെര തുര മലയാളികെള
നീ കയും െച – പുതിയ യ ങ്ങളാലും ആവതു ഒ ം കണ്ടിട്ടില്ല– എന്നി ം
പറങ്കികൾ ഉറക്ക് ഇള തടു നി ം കാലം ഉപ്പില്ലാത്ത െചാറും കഞ്ഞിയും
െവയി െകാ ദിവസം കഴി – മഹാെരാഗം ഒഴിച്ചിരിപ്പാൻ െകാട്ടയുെട
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ചു ം പ െപാകുന്നവെരെകാ െപാകുന്നതുഒരു നാളും വിെരാധി മാറില്ല–
ഔഗുസ്ത മാസത്തിെന്റ ഒടുവിൽ കാറ്റ് അധികം െകാപിെച്ചാരു രാ ിയിൽ ചില
പടകും അടു വ െകാട്ടയിലുള്ളവക്കൎ മരു ം അപ്പം ഉപ്പിറച്ചി മുതലായ
െകാ ം െകാണ്ടെക്കാടുക്കയും െച – പുലരുെമ്പാൾ ലീമ മതിലിൽ നി ചില
െക പച്ച െവറ്റിലയും മ ം ശ ക്കൾ്ക്ക ചാടി എല്ലാവരും കാൺ്െക അപ്പവും
ഇറച്ചിയും തി കയും െച – എന്നി ം താമൂതിരി െപാരിെന ഒഴിപ്പിച്ചില്ല–
അെക്താ – ൧൫ ൹ െഹ ി താൻ ൨൦ കപ്പെലാടും െകാഴിെക്കാട്ടിെന്റ െനെര
വ െകാട്ടയിലുളളവക്കൎ തുണയഅയച്ച െശഷം (൩൧ാ. ൹) എല്ലാപടയുമായി
വാദ്യെഘാഷെത്താടും കൂെട കരക്കണ പട തുടങ്ങിയാെറ മലായാളികൾ
െവഗം ഒടി തുടങ്ങി സികില്യക്കാരെനാെട ൨൦൦൦ത്തിലധികം ച െപാകയും
െച –ജയം തിക വന്നതു കണ്ടാെറപട്ടണത്തിൽ കടക്കരുതു എ െഹ ി 
ക ി െകാെട്ടക്കരികിൽ പാളയം ഇറ കയും െച –

൭൧., പറങ്കികൾ െകാഴിെക്കാടിെന തീെര ഒഴി വിട്ടതു–

അനന്തരം താമൂതിരി ഭയെപ്പ െകായപക്കിെയവിളി പടെയ നിറുെത്തണ്ടതി 
പറങ്കികെള െച അെപക്ഷിപ്പാൻ ക ിച്ചാെറ ആയവൻ വയ നിമിത്തം

കഴിവില്ല എന്ന പറഞ്ഞാെറ അവെന്റ പു െന നിെയാഗി ൪ ദിവസം വെര
പടയില്ല എ ഉത്തരം വാങ്ങി അവെന മ ിയും െകാഴിെക്കാ ബന്തരുട മാ 
ണിയും ആക്കി– ഇണങ്ങിയാൽ എെന്റ പടകും െതാ ം യുദ്ധെച്ചലവും ഞാൻ
െവ തരാം എ രാജാവ് െബാധിപ്പിച്ചാെറ– െഹ ി െകാട്ടെയ ഒഴിപ്പാൻ
ഒരു വഴിെയ വിചാരിക്കയാൽ സമ്മതിയാെത ഇണക്കത്തി തടവു വരുത്തി
അതിെന്റ കാരണം– തുക്കൎർ മി െയ അടക്കിയെശഷം പിെറ്റ ആണ്ടിൽ ഹി
സമു ത്തിെലക്ക് അെനകം പടക്കപ്പൽ അയ ം എ െകൾ്ക്കയാൽ ഇവെരാ 
ടു െചറുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പറങ്കികൾ ചിതറിയില്ല ഒന്നി കൂടിനിെല്ക്കണ്ടതാകും—
അതു െകാ െകാഴിെക്കാട്ടിെന തീെര വിടുെകയാവുഎ മനസ്സിൽ നിരൂപി
പുറക്കാട്ടടികെള ന െട ൈകയിൽ എ ിെക്കണം എ െചാദി – ആയവൻ
പടക്കെങ്കാല്ലെത്തപ്പടയിൽ പറങ്കി െവടിയാൽ കാൽ അറ്റതിെന മറക്കാെത
(൬൭. അദ്ധ്യ) താമൂതിരിയുെട പക്ഷം െച ൎ െപായ കാരണത്താൽ പറങ്കി 
കൾക്കെ ാഹിയും തൂ വാൻ െയാഗ്യനും എ െതാന്നി– താമൂതിരിെയാ അതു
െകട്ട ഉടെന മി െ ാഹത്തി എന്നാൽ കഴികയില്ല എ ഉത്തരം അയ
അതു െകാ െഹ ി കപ്പിത്താന്മാെര കൂട്ടിെകാ നിരൂപി ജൂവാൻ രാജാ 
വി ഗാമാവി ം ഇങ്ങിെന െതാന്നിയിരി എ പറ െകാട്ടെയ
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ഇടിെക്കണ്ടതി ബുദ്ധി ഉപെദശി – ചിലരും വിെശഷാൽ ലീമയും അഭിമാനം
നിമിത്തം വളെര വിെരാധി ലീമഞാനും കുടുംബവും ഈ െകാട്ടെയ രക്ഷിപ്പാൻ
മതി ഞങ്ങളിൽ എ ി െമാ എ െചാദിച്ചതും പഴുെതയായി– മിക്കെപരും
സമ്മതിക്കയാൽ െഹ ീ വ ക്കൾ ഒക്കയും കപ്പലിലാ വാൻ ക ി –പിെന്ന
പട്ടാളങ്ങെളയും കെരറ്റി െകാട്ടയുെട കീഴിൽ തുരകു െവ മരു ം മൂടി വി ം
ഒടുക്കെത്തവെര െകാ കത്തിക്കയും െച –നായന്മാർ പലരും ബദ്ധെപ്പ
കയറി െകാട്ടയിൽ നിറയുെമ്പാൾ തെന്ന മതിലും അതിെന്മൽ ഉള്ളവരും എല്ലാം
െപെട്ട െപാട്ടി പാറി െപായതിനാൽ വളെര നാശം ഉണ്ടായി–എങ്കിലും
വലിയ െഗാപുരം വീണിട്ടില്ല–താമൂതിരി െകാപി െകായപക്കിെയ അടികളുെട
വാത്തൎ െയ കാശിപ്പിച്ചനിമിത്തം ശിക്ഷി അവെന്റ മക്കളും ാണഭയ 
ത്താൽ മണ്ടി കണ്ണനൂരിൽ വാങ്ങി പറങ്കികെള ആ യി പാക്കൎയും െച –
അടികൾ പുറക്കാട്ടിൽ െപായി കട ിടിക്കാരിൽ മൂപ്പനായി ചമ – താമൂതിരി
െകാട്ടെയ ഇടി തീ ൎ െക വാൻ ക ി – അൾ്ബുെകക്കൎ ൧൨ വഷൎത്തി
മുെമ്പ തുടങ്ങിയതി ഇങ്ങിെന അറുതി വ വെല്ലാ (൫ാം അദ്ധ്യ) എ
ഡംഭി െപായി അദിൽശഃ മുതലായ രാജാക്കന്മാക്ക്ൎ ദൂത് അയ നിങ്ങളും
നിങ്ങളും പറങ്കികെള െപടിപ്പി നീ വാൻ സംഗതി വെരണെമ എ
അറിയിക്കയും െച –
എന്നതുെകാ മുസല്മാനർ � കഥ പറയുന്നവിധം െവെറ അവരുെട വാക്കാവിതു–
പറങ്കികൾ െകാഴിെക്കാട്ടിൽ െകാട്ട െകട്ടിയ െശഷം നബിയുെട ആളു കെള
വളെര ഹിംസി െപായി– വിെശഷാൽ കാലത്താൽ ൪ പടകു മുളകും ഇഞ്ചിയും
മക്കെത്തക്ക അയപ്പാൻ ക ന ആെയങ്കിലും മാപ്പിള്ളക്കച്ചവടെത്ത അവർ
എല്ലാവിധത്തിലും വിെരാധി നട െകാടുങ്ങലൂരിെല യഹൂദന്മാരും താ 
മൂതിരിക്കബലം ഇല്ല എ ക വളെര മാപ്പിള്ളമാെര കലഹി െകാ –
അതുെകാ താമൂതിരിനാണി പട കൂട്ടി െകാടുങ്ങലൂെര െകാള്ളപുറെപ്പ ജയി
യഹൂദെര അെശഷം രാജ്യത്തിൽ നി നീക്കി മുടിക്കയും െച –അനന്തരം
ന െട സ്വരൂപം അെല്ലാ െചാനകക്കൎ ആ യം എ െചാല്ലി എവിടനി ം
മുസല്മാനെര വിളി െച ൎ പറങ്കികെളാട് പടകൂട്ടി അവരുെട െകാട്ടെയ
പിടിച്ചടക്കയും െച – അ മുതൽ കാലത്താെല നാലു പടകും മക്കക്കച്ച 
വടത്തിന്നായി ഒടി െപാ ഇരി എന്നിങ്ങിെന െഫരിഷ്ട എഴുതി
െവച്ച വത്തൎ മാനം— െകാടുങ്ങലൂരിൽ അ ണ്ടായതിെന്റ വിവരം നിശ്ചയിപ്പാൻ
പാടില്ല (൬൯ അദ്ധ്യാ) ചിലതു സൂചിപ്പിച്ചിരി – യരുശെലമിെന്റ നാശം
െപാെല അവർ അക്കാലം അനുഭവി എ ം കച്ചവടത്തിെന്റ ആധിക്യം ഉള്ള
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അ വണ്ണം എന്ന ഗൃഹം മുറി െപായി എ ം ചില യഹൂദന്മാർ പറയു –

ഭൂമിശാ ം
൬., െതക്കപടിഞ്ഞാെറ ആസ്യ (തുടച്ച ൎ)

കനാൻ െദശത്തിൽ നഗരങ്ങെളയും ാമങ്ങെളയും ഇെപ്പാൾ ദുല്ലൎഭമായിട്ടെ
കാണു – ഒെരാ അംശങ്ങളിൽ മുഖ്യമായവ പറയാം—
ഗലീലനാട്ടിൽ കാനാ ൩൦൦ നിവാസികൾ–നചറത്ത് ഏകെദശം ൩൦൦൦
നിവാസികൾ–സരസ്സിെന്റ കരയിെല തിബയ്യൎ ൪൦൦൦ നിവാസികൾ ഗലീല 
യിൽ നി െനെര പടിഞ്ഞാെറാ മദ്ധ്യ തറന്യ കട റത്ത് അെക്കാ– െകാട്ട ഒരു
െചറിയതുറമുഖെത്താടു കൂട കിട – അതിെന്റ മുെമ്പത്ത െപർെപ്താലമയി–
ശമയ്യൎയിൽ ആ െബൽ െമെഹാലാ– െബെഥൽ– െയെ ൽ–ശമയ്യൎ–ശിെഖം
മുതലായ നഗരങ്ങളും ാമങ്ങളും ഉ – യഹൂദനാട്ടിൽ െഹെ ാൻ–െബഥ്ലെഹം
യരിഖാ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇെപ്പാൾ വളെര താണുെപായി െനെര പടി 
ഞ്ഞാറാ മദ്ധ്യ തറന്യ കടല്ക്കരയിൽ െയാപ്പ പട്ടണം ഏകെദശം ൫൦൦൦
നിവാസികെളാടും കൂട ഇരി കനാൻ രാജ്യത്തിൽ മാ മല്ല സവ്വൎഭൂമി 
യിലും വിശിഷ്ടമായയരുശെലം നഗരം ഏകെദശം യഹൂദനാട്ടിെന്റ നടുവിൽ
കിട ൧൫൦൦0 നിവാസികളിൽ ഏകെദശം ൫൦൦൦ യഹൂദന്മാർ ൫൦൦൦

ിസ്ത്യാനർ ൫൦൦൦ മുസല്മാനരുമാകു – പെണ്ടത്ത മാഹാത്മ്യത്തിെന്റ ഒമ്മൎയും
വരുവാനുള്ള മഹത്വത്തിെന്റ തീക്ഷയുമല്ലാെത ഇെപ്പാൾ ആ പട്ടണത്തിൽ
വിെശഷിെച്ചാ ം കാണ്മാനില്ല– യെഹാവാലയം മുെമ്പ െശാഭിച്ച സ്ഥല
ഇെപ്പാൾ ഒരു മുസല്മാൻ പള്ളികിട ിസ്തീയപള്ളികളും മഠങ്ങളും രാജ്യ 
ത്തിൽ ഉെണ്ടങ്കിലും അതിൽ വസി ന്ന യവനെരാമമഠസ്ഥന്മാർ ി മതെത്ത
ശുദ്ധനട െകാ അലങ്കരി ന്ന കൂട്ടരല്ല– സുവിെശഷ വ്യാപനത്തിന്നായി
അവിെട വസി വരുന്ന അദ്ധ്യക്ഷനും–െബാധകരും സുല്താെനാടനുവാദം
വാങ്ങി സിെയ്യാൻ മലെമൽ സത്യ ൈദവത്തിെന്റ െസെവക്കായി ഒരു പള്ളിെയ
എടുപ്പി സുവിെശഷ സത്യം അംഗീകരി ിസ്തനിൽ വിശ്വസി ന്ന െചറുസ 
ഭകെള നടത്തി െകാണ്ടിരി – അതു ഭാവി മാഹാത്മ്യത്തിെന്റ ആരംഭമായി
വരുവൂതാക–
യദ്ദ ൎെന്റ അക്കര പരയ്യ നാട്ടിൽ മുെമ്പത്ത നഗരെശഷി കെള കാണു –
െചറു ാമങ്ങൾ ചിലതു ഇെപ്പാൾ ഉെണ്ടങ്കിലും അവറ്റിെന്റ െപർ െപാലും ശം 
സിപ്പാൻ തക്കതല്ല– മുെമ്പത്ത ഇ െയലെര ചു ം വസിച്ച പുറജാതികളുെട
വാസസ്ഥലങ്ങെളയും െവറുെത അെന്വഷി അവ മിക്കവാറും നശി
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െപായി ചിലെശഷി കൾ അെ യെഹാവയുെട നീതിെയ സൂചിപ്പി വരു –
കനാനിൽ നി വടെക്കാ ള്ള സുറിയ നാട്ടിെന്റ ആകൃതി വിെശഷങ്ങെളമുെമ്പ
ചുരുക്കി പറ വെല്ലാ– മദ്ധ്യ തറന്യ കട റം– ലിബെനാൻ മലനാടു സുറി 
യവനം ഈ മൂന്നിൽ പറവാനുള്ളെതല്ലാം അടങ്ങിയിരി – പട്ടണങ്ങളിൽ
വിശിഷ്ടമായവ കട റ ള്ള ിെപാലി ഏകെദശം ൧൦൦൦൦ നിവാസികൾ–
ബരുത്ത് ൮൦൦൦ നിവാസികൾ– പ െപായ്നീക്യരുെട ധാനപട്ടണമായ
തൂർ എകെദശം ൮൦൦൦ നിവാസികൾ– ചിെദാൻ ൭൦൦൦ നിവാസികൾ ലിബ 
െനാനാദിമല െദശങ്ങളിലുള്ളപട്ടണങ്ങൾ ആവിത്– വടെക്ക സുറിയയിൽ
അെലെപ്പാ നഗരം ഏകെദശം ൯൦൦൦൦ നിവാസികൾ– ൧൮൨൨ാം ി.അ.
അവിെട സംഭവിച്ച ഭയങ്കര ഭൂകമ്പത്താൽ ൮൦൦൦ മനുഷ്യർ നശി െപായി–
അെലെപ്പാനഗരത്തിൽ നി െനെര പടിഞ്ഞാെറാ അെന്ത്യാക്യ പട്ടണം
ഏെറാെന്തസ്സ് പുഴയുെട കരെമൽ ൧൮൦൦൦ നിവാസികെളാടും കൂട കിട ി 
സ്ത്യാനർ എന്ന െപർ ജനിച്ച സ്ഥലം– മല െദശത്തിൽ നി കിഴെക്കാ ള്ള
സമഭൂമിയിൽ ദമഷ്കപട്ടണം തെന്ന ധാന സ്ഥലം ൧� ലക്ഷം നിവാസികൾ
ഈ പറഞ്ഞ സകല പട്ടണങ്ങളിെല നിവാസികൾ നടത്തിവരുന്ന കച്ചവടം
അ മല്ല– എങ്കിലും മുസല്മാനക്കൎ തെന്ന– ആധിക്യം ഉണ്ടാകെകാ മുെമ്പ
ആധനപുഷ്ടിക്ഷയി കിട —

യുെരാപഖണ്ഡം
ആകൃതിവിെശഷങ്ങൾ–

൧., അതിരുകളും വിസ്താരവും–

യുെരാപഖണ്ഡത്തിെന്റ അതിരുകളാവത് കിഴക്ക ഉരാൻ പവ്വൎതവും നദിയും
െവാല്ത–കുബാൻ–പുഴകളും–മമ്മൎരാ കരിങ്കടലുകളും– െതക്കമദ്ധ്യ തറന്യാഴിയും
അതിെന്റ വടെക്ക അംശങ്ങളും പടിഞ്ഞാറ അതലാന്തിക സമു വും അതിെന്റ
കിഴെക്ക അംശങ്ങളും– വടക്ക ഹിമസമു വും അെ – ഈ അതിരുകൾ്ക്ക കത്ത 
കെപ്പട്ടഖണ്ഡത്തിെന്റ നീളം ഏകെദശം ൧൦൦൦ കാതം അകലം എകെദശം ൬൫൫
കാതം വിസ്താരം എകെദശം ൨ലക്ഷം ചതുര െയാജന–

൨., പവ്വ ൎതനദ്ദ്യാദികൾ

യുെരാപഖണ്ഡത്തിെന്റ െതക്ക പടിഞ്ഞാെറ അംശം മിക്കവാറും മല െദശവും
വടക്കകിഴെക്ക അംശം താണ സമഭൂമിയും ആകു – ചിലതുരുത്തികളിലും
വടെക്ക അംശത്തിെല അദ്ധൎദ്വീപുകളിലും െമൽ പറഞ്ഞ ൨ അംശങ്ങളിൽ
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െചച്ചൎ ഇല്ലാെത ചിലമല െദശങ്ങളും കുഴിനാടുകളും ഇരി – ഒെരാെരാ
അംശവിെശഷങ്ങെള ഇതിെന്റ താെഴ പറയു –

൧., പിറനയ്യാദ്ധൎദ്വീപിെല മലകൾ–

ആ അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽ കിഴക്ക മദ്ധ്യ തറന്യാഴിയിൽ നി
പടിഞ്ഞാറ അതലന്തിക സമു െത്താളം ൧൦൦൦൦ കാലടി ഉയരമുള്ള ശിഖരങ്ങെളാ 
ടു കൂട ഒരു തുടമ്മൎല െചെന്നത്തി കിട – അതിെന്റ കിഴെക്ക അംശത്തി
പിറനയ്യ എ ം പടിഞ്ഞാെറ അംശത്തി അസൂയ്യൎമലനാെട ം പറയു –
ആമലയിൽ നി െതെക്കാ െദ്വാെരാ–െതെജാ–ഗദിയാന–ഗദല്ക്കിവിർ എന്നീ൪
പുഴകൾ അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ കിഴെക്ക അംശത്തിൽ നി ത്ഭവി പടിഞ്ഞാെറ
അതലന്തിക സമു ത്തിൽ ഒഴുകിെകാണ്ടിരി – െദ്വെരാ–െതെജാനദികളുെട
നടുവിൽ നി ള്ള ഒരു തുടമ്മൎല കിഴക്ക നി പടിഞ്ഞാറസമു െത്താളം നീ
കിട – അതിെന്റ കിഴെക്ക അംശത്തി ഗദരാമ എ ം പടിഞ്ഞാെറ
അംശത്തി എെ ല്ഖ എ ം െപരുകൾ നട – ഗദിയാന– ഗദല്ക്കിവിർ
പുഴകളുെട നടുെമൽ െമാെരനമല ഏകെദശം െമൽ പറഞ്ഞതി സമമായി
കിട അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ െതെക്ക അതിരിൽ െനാവാദ പവ്വൎതം ൧൧൦൦
കാലടി ഉയ ൎ നദനാട്ടിൽ നിറ കിട –അതിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽ
നി െമൽ പറഞ്ഞ പിറനയ്യമലെയാളം പലഗിരി സഞ്ചയങ്ങളും ശാഖകളും
പര െമൽ പറഞ്ഞനദികെളയും മദ്ധ്യതറന്യാഴിയിൽ െച െചരുന്ന എെ ാ 
മുതലായ കിഴെക്ക പുഴകെളയും പുറെപ്പടുവി െകാണ്ടിരി –

൨., ആ മലയും അതിെന്റ ശാഖകളും

കിഴക്കദനുവ–െതക്കപാദ് (െപാ) പടിഞ്ഞാറ–െറാന–വടക്കൈറൻ–
ദനുവഈനദികൾ ഒഴുകുന്ന മിട്ടാൽ െദശങ്ങളുെട നടുവിൽ ഒരു മഹാമല
ഭൂമി വില്ലിെന്റ ആകൃതി പൂ മദ്ധ്യതന്യാഴിയുെട വടെക്ക കരയിൽ നി
വടക്കിഴക്കായി ാഞ്ചിസ്വിച്ച് ഗമ്മൎാന്യരാജ്യങ്ങളൂെട വിശാലമായി പര 

കിട – അതിെന്റ സാധാരണ നാമം മലകൾ എന്നത്ഥൎ മുള്ള ആ
എന്നാകു – അതിെന്റ അംശങ്ങൾ്ക്ക െവെവ്വെറ െപരുകൾ ഉ – പടിഞ്ഞാെറ
അംശത്തിൽ യുെരാപ്യഗിരിെ ഷ്ഠനായെമാന്ത് ാങ്ക് ൧൪൭൦൦ കാലടി ഉയ ൎ
നി –െശഷം ശിഖരങ്ങളുെട ഉയരം ൬൦൦൦–൧൨൦൦൦ കാലടി സ്വിച്ച് രാജ്യ 
ത്തിൽ നിറ കിട ന്ന നടു അംശത്തിെല ശിഖരങ്ങളുെട ഉയരം െമാന്ത്
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ാങ്ക് പവ്വൎതത്തിെന്റതിൽ അ െമകുറയും ഗമ്മൎാന്യരാജ്യത്തിെന്റ െതെക്ക
അതിരിൽ കൂടി വ്യാപി കിട ന്ന കിഴെക്ക അംശത്തിൽ ൧൦–൧൨൦൦൦ കാലടി
ഉയരമുള്ള ശിഖരങ്ങൾ ദുല്ലൎഭമല്ല മഹാമല െദശത്തിെന്റ െതക്ക പടിഞ്ഞാെറ
അറ്റ നി അപനീനമലകിഴക്ക െതക്കായി ഇതല്യാദ്ധൎദ്വീപിലും സികില്യ
തുരുത്തിയിലും കൂടി െച ൬.൮൦൦൦ കാലടി ഉയരമുള്ള ശിഖരങ്ങെള യും െവ വ്
എത്നാ എന്നീ ൨ അഗ്നിപവ്വൎതങ്ങെളയും ആകാശെത്തക്ക് െപാങ്ങി നി –
സികില്യ ദ്വീപിെല എത്നാ പവ്വൎതത്തിെന്റ ഉയരം ൧൧൦൦൦ കാലടി ആ മല

െദശത്തിെന്റ കിഴെക്ക അംശത്തിൽ നി ൨ാമെത്ത ശാഖ പുറെപ്പ അ ീ 
യത്യ കട റ ം രൂമിയ വനരാജ്യങ്ങളിലും കൂടി കരിങ്കടെലാളം െചെന്നത്തി
കിട – അ ീയത കട റ ള്ള അംശത്തി യൂല്യ– ദിനായ്യൎമലകൾ
എ ം രൂമി രാജ്യ െട വ്യാപി കിട ന്നതിന്ന് ബല്ക്കാൻ തുടമ്മൎല എ ം
െതെക്കാ യവനരാജ്യത്തിൽ നിറ കിട ന്ന അംശത്തി പി പന്നൎസ്സ
എ ം മ ം െപരുകൾ നടപ്പായ്വന്നിരി – ഈ മലനാട്ടിൽ നി ത്ഭവി
വരുന്ന നദികളിൽ ധാനമായവ മദ്ധ്യതന്യാഴിയിൽ െച െചരുന്ന െറാനയും
തീബരും അ ീയത്യകടലിൽ െച കൂടുന്ന പാദും അതലന്തിക സമു ത്തിൽ

വഹി െകാണ്ടിരി ന്ന ൈറനും അെ –

F. Müller Editor
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