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മരുവാട രാജ്യത്തിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽ ഉള്ള വിക്കനീഡെദശം ബഹവ ർ ഡി 
ല്ലിരാജ്യങ്ങെളാളം പര പുഴയും മലയും ഇല്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ വസി വരുന്ന
കവച്ചൎക്കാരു െ◌ട രാജ്യം ആകു - അതിെനകുറി വളെര പറവാൻ ഇല്ല ഉ  
ത്തികളും നിവാസികളും െ◌ദശാകൃതിെയാടു ഒ വരു - വഷൎകാലത്തിൽ മാ 

ം െദശത്തിൽ ചില അംശങ്ങൾപച്ചയായിരി ഉഷ്ണകാലത്തിൽ രാജ്യെമ 
ല്ലാം ഒരു െഭദം കൂടാെത വറ കിട ം കാ മൃഗങ്ങളും കൂട അവിെട ഇല്ല നിവാ 
സികൾ ദുഷ്ടന്മാരാകെകാ രാജ്യത്തിൽ നട ന്ന ൈകെതാഴിലുകളും കച്ചവട 
വും ദുല്ലൎഭമെ - വിക്കനീഡപട്ടണത്തിൽ ൧൨൦൦൦വീടുകളും എകെദശം ൬൦൦൦൦
നിവാസികളും ഉെണ്ട െകൾ് - ൬ ലക്ഷത്തിൽ അധികം ജനങ്ങൾ രാജ്യ 
ത്തിൽ ഇല്ല രാജാവിെന്റ വരവു സംവത്സരത്തിൽ ൫ ലക്ഷംആയിരി ം-
രാജ്യത്തിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽ ഭെത്നർ എെന്നാരു ഇടവക ചില നഗരങ്ങെളാ 
ടും കൂടതാണരാജസ്ഥാെന്റ വടെക്ക അതിരായി കിട - ധാന പട്ടണത്തി 
െന്റ െപരും ഭെത്നർ തെന്ന- ഈ െ ഛ്ശരാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിപ്പാൻ ചില
ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎമാ ം സംഗതി വന്നത് െകാ അവറ്റിെന്റ വിവരം ഒക്കയും ഇതു 
വരയും െതളി വന്നില്ല മരുഭൂമിയുെട ഭാവം രാജ്യങ്ങൾ് ം പട്ടണങ്ങൾ് ം
നിവാസികൾ് ംപറ്റി എെന്ന അറിയു -
അമരെകാട്ട ജയസൽമീഢം പ ൎർ എന്നീ ൩ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മരുവാട രാജ്യ 
ത്തിെന്റയും സി നദിയുെടയും നടുവിെല മഹാവന െദശത്തിെന്റ അംശങ്ങളാ 
കു ഈ മൂന്നിൽ വട ള്ളതു അമരെകാട്ട തെന്ന ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ അവിെട െച
െദശവിവരം അറിവാൻ ഇെന്നെയാളം സംഗതിവരായ്ക െകാ ആ വന തുരുത്തി 
യുെട അവസ്ഥെയ എ ങ്ങിെന പറെയ ൧൮൧൯. ീ. അ. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി 
ം൧൮൨൬. ആമതിൽ സി നദികവിഞ്ഞതിനാലും രാജ്യത്തി വളെര നാശം

സംഭവി എ െകൾ് -
അവിെട നി െതെക്കാ മരുഭൂമിയുെട നടുവിൽ തെന്ന ജയസൽമീഢരാജ്യം 
ദ്വീപാകാരമായി പൂഴിയിൽ നി െപാങ്ങി നി - ആ രാജ്യത്തിലും ഒരു പുഴ
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ഇല്ലായ്ക െകാ ം മഴ ദുല്ല ൎഭമായി െപയ്കെകാ ം കൃഷി നട വാൻ ബഹു യാ 
സം കുടിപ്പാൻെപാലും െവള്ളം കിെട്ടണ്ടതി നാ കാർ ൫൦൦-൪൦൦- അടി ആഴമു 
ള്ള കിണറുകെള കുഴിെക്കണ്ടിവരു - മൃഗങ്ങളും നാട്ടിൽ ചുരുക്കെമ ഉ പകൽ
ഉഷ്ണവും രാ ിയിൽ ൈശത്യവും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും അസഹ്യം തെന്ന-
ഏകെദശം ൩൦൦ നഗരങ്ങളിലും ാമങ്ങളിലും ൩ ലക്ഷം നിവാസികൾ വസി
വരു രാജധാനിയായ ജയസല്മീഡ പട്ടണത്തിൽ ൩൦൦൦൦ നിവാസികെള ഉ
വിക്ക രിയിൽ ൨൦൦൦ ഉണ്ടായിരി ം െദശദൂഷ്യം നിമിത്തവും െകായ്മയുെട  
രത നിമിത്തവും ദാരി ്യം എ ം പറ്റിയിരി -
പ ൎർ എെന്നാരു െചറിയ രാജ്യം എകെദശം ൫൦ ചതുര െയാജനവിസ്താരമാ 
യി ൮൦൦൦ നിവാ െളാടു കൂട കഛ്ശി ചളി െദശത്തിെന്റ വടെക്ക അതിരിൽ
കിട - � െചറു രാജ്യത്തിലുള്ള നഗരങ്ങളും ാമങ്ങളും ചുരുക്കെമ ഉ പരശു 
നാഥവീരവാവു മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ ധാനം-

൨., കഛ്ശിെദശവും അതിെല നിവാസികളും

കഛ്ശിെദശത്തിെന്റ അതിരുകൾ കിഴ ംവട ം താണ രാജസ്ഥാെന്റ െതെക്ക
അതിരിൽ വിസ്തീണ്ണൎമായികിട ന്ന ചളി െദശം- െതക്ക കഛ്ശി ഉൾ്ക്ക 
ടൽ- പടിഞ്ഞാറ സി നദി എന്നിവ തെന്ന- െദശത്തിെന്റ നീളം എകെദശം
൩൬ കാതം വീതി എകെദശം ൧൫ കാതം- കിഴ ംവട മുള്ള അതിരുകൾ ഉഷ്ണ 
കാലത്തിൽ പൂഴി െദശമായും വഷൎകാലത്തിൽ കടലി സമമായും െവള്ളം
നിറ കിട കെകാ ആ നാടു എകെദശം ഒരു ദ്വീപി സമമായി ഭാരത 
ഖണ്ഡത്തിൽ നി െവവ്വൎി കിട - പടിഞ്ഞാറു നി കിഴെക്കാ നാടൂെട
െചെന്നത്തി കിട ന്ന മലകളുെട അവസ്ഥെയ െകാ ം കൂട ട ഭൂകമ്പം നാ 
ട്ടിൽ ഉണ്ടായ സംഗതിയാലും െദശം എല്ലാം െക െപായ ഒരഗ്നിപവ്വൎതത്തി
സമം എന്നറിയാം- മലകളുെട നടുവിെല താഴ്വരകൾ മിക്കതും െമ ലി മാ ം
പ ക െകാ നാ കാക്കൎ കൃഷി അല്ല െഗാരക്ഷ തെന്ന ധാനം- നദികൾ
ചുരുക്കം ഉള്ളവ തെന്ന ഉഷ്ണകാലത്തിൽ മിക്കതും വറ്റിെപാകു - കുടിപ്പാൻ െവ 
ള്ളത്തി ൫൦ - ൬൦ അടി ആഴെത്താളം കുഴിെക്കണം- നിവാസികൾ മിക്കവാ 
റും ഹി മാഗ്ഗൎവും ഇ ാമും കല ൎ അനുസരി ന്ന രജപു രാകു - രാജാ 
വു കരാർ കാരം ഇങ്ക്ലിഷ്കാക്കൎ വഷൎം െതാറും എകെദശം ൩ ലക്ഷം രൂപ്പിക
കപ്പം െകാടു ം ഇങ്ക്ലിഷ് പട്ടാളങ്ങെളയും സ്ഥാനികെളയും രാജ്യത്തിൽ പാ◌ൎ 
പ്പി ം വരു - നിവാസികളുെട സംഖ്യ എകെദശം മൂന്നര ലക്ഷം- െപൺ്കുട്ടി 
കളുെട വധം മുതലായ െദാഷങ്ങൾ അവക്കൎ നടപ്പാകു - കഛ്ശിെദശത്തിൽ
വലിയ പട്ടണങ്ങെള ദുല്ലൎഭമായിട്ടെ കാണു ധാനപട്ടണത്തിെന്റ െപർ ഭൂ 
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ജ് എന്നാകു - രാജാവിെന്റ വാസം അവിെട തെന്ന- ഇങ്ക്ലിഷ് പട്ടാളം നഗരസ 
മീപത്തിങ്കൽ പാ ൎ - ചു മുള്ള െദശം എല്ലാം പൂഴിസ്ഥലമാകെകാ ം സം 
വത്സരത്തിൽ ൯-൧൦ മാസം മഴയില്ലായ്കെകാ ം സസ്യാദികളും അവിെട ഇല്ല-
നല്ല െവള്ളത്തി ം പലെപ്പാഴും ക്ഷാമം ഉ - നിവാസികളുെട സംഖ്യ എകെദ 
ശം ൨൦൦൦൦- ൧൮൧൯ ീ. അ. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി പട്ടണം മിക്കതും ഇടി
നശി െ◌പായി- എകെദശം ൧൦ കാതം വഴി െതക്കപടിഞ്ഞാെറാ കട റ
തെന്ന മന്താവിപട്ടണം ചു ം െതങ്ങ മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ നിറ കിട -
തുറമുഖം െവള്ളത്തിെന്റ ആഴം െപാരാഞ്ഞി വലിയ കപ്പൎലുകൾ്ക്ക അണ
നി ാൻ പാടില്ല- വിലാത്തിക്കാക്കൎ ആ പട്ടണത്തിൽ സുഖവാസവുമില്ല- വഷൎ 
കാലം കഴിഞ്ഞി ഉഷ്ണകാ വീശുകെകാ പനി മുതലായ ദീനങ്ങൾ നിത്യം
അവിെട ഉ - നിവാസികൾ മുഖ്യമായി െച ന്ന പണി കച്ചവടം തെന്ന അവരു 
െട സംഖ്യ ൫൦൦൦൦ െദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിരിെല കട റ കിട ന്ന
ലക്കപുത്ത് പട്ടണത്തിെന്റ ൧൫൦൦൦ നിവാസികൾ ഉ - െശഷം നഗരങ്ങെളല്ലാം
൫൦൦൦ നിവാസികളുള്ളവയെ -

൩., ഗുജ്ജൎ രം എ ം കട്ടിവാട് എ ം െപരുള്ളഅദ്ധൎദ്വീപു-

കഛ്ശി അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ വിസ്താരം മൂന്നിരട്ടിച്ചാൽ ഗുജ്ജൎ രത്തി സമമായി 
രി ം ൨ െദശങ്ങളുെട അവസ്ഥ എകെദശം ഒരു െപാെല ആകു - കഛ്ശി
കമ്പായ ഉൾകടലുകളും ഹി സമു വും സവമ്മൎട്ടിപുഴയും കഛ്ശിെദശത്തിെന്റ
വടെക്ക അതിരിൽ നി കിഴെക്കാ നീ കിട ന്നചളിഭൂമിയും കട്ടിവാട അ◌ൎ 
ദ്ധദ്വീപിെന്റ അതിരുകളാകു - വടെക്ക അതിരുകൾ മിക്കതും താണനാടുകളാക
െകാ വഷൎകാലത്തിൽ പലെപ്പാഴും െവള്ളം വദ്ധൎി െദശത്തി ഒരു ദ്വീ 
പിെന്റ ആകൃതിവരു - അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ നടുവിൽ ൪ ദിക്കിെല ം നീ കി 
ട ന്ന മലകളിൽ നി ഒെരാെരാ നദികൾ ഉത്ഭവി നാടൂെട ഒഴുകി െവള്ളം
എ ം മതിയാെവാളം വരു കയാൽ െദശം മിക്കവാറും കൃഷിഭൂമി തെന്ന ആകു 

ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ മരാട്ടികളുെട യുദ്ധം സമപ്പൎിച്ചി ആയതിെനന്ധരാജ്യെത്താടു െച 
ക്കൎാെത ബെരാദയിൽ വാണു െകാണ്ടിരി ന്ന ൈഗക്കവാട എന്ന രാജാവിെന്റ
ശാസനയിൽ എ ിച്ചതു െകാ ഒെരാ അംശവിവരം സൂക്ഷ്മമായി അറിവാൻ വി 
ഷമം തെന്ന നിവാസികളുെട സംഖ്യയും അറിയുന്നില്ല അവർ മിക്കവാറും രജപു  
രാകു - ചിലദി കളിൽ െചറിയ മുസല്മാൻ രാജാക്കളും പാ ൎ ഒെരാ ഇടവക 
കെള ഭരി വരു - െദശം. ൯. അംശമായി വിഭാഗി കിട നടു അംശത്തി 
െന്റ െപർ െസൗരാ ം അതു മിക്കതും മലനാടു തെന്ന മുഖ്യമായ പട്ടണത്തിെന്റ
െപർ ജയനഗരം ആ അംശത്തിെന്റ കിഴെക്ക അതിരിൽ കമ്പായ ഉൾകട റ
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തെന്ന ബ ീയവാട് എ െപരുള്ള ഖണ്ഡം പര കിട അതിെല നിവാ 
സികൾ രന്മാരും മടിയന്മാരും ആകെകാ ം െദശം മിക്കവാറും കാടു തെന്ന
പുലി- മാൻ മുതലായ മൃഗങ്ങൾ എ ം നിറഞ്ഞിരി - ധാന സ്ഥലത്തിെന്റ
െപർ ജ ാബാദ്അതു കട റത്തിരിക്കെകാ ഒരു തുറമുഖം അവിെട ഉ - ആ
അംശത്തിൽ പ എ യും കീത്തൎ ിതമായ െസാമനാഥെക്ഷ ം ഉണ്ടായിരു 

ഇെപ്പാെളാ അ ം ചില െശഷി കെള കാണു - അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ െത 
ക്കപടിഞ്ഞാെറ അംശത്തി ജയദ്വാരം എന്ന് െപർ അതു മിക്കവാറും താണഭൂ 
മി തെന്ന എന്നി ം മ െപാരായ്കയാൽകൃഷിക്ക െകാ ന്നില്ല ധാനപട്ടണം
കട റ ള്ള പബ്ബൎ ന്തർ തെന്ന- െദശത്തിെന്റപടിഞ്ഞാെറ അതിരിൽ ദ്വാരകാ 
െക്ഷ ം ഇെപ്പാളെത്ത െസാമനാഥപുരമായി െശാഭി -
അദ്ധൎദ്വീപിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അറ്റ ഒക്ക മണ്ഡലം എന്ന് െപരുള്ള അംശം എക 
െദശം മെറ്റരാജ്യെത്താടു സംബന്ധമില്ലാെത കിട വിശിഷ്ട പട്ടണങ്ങളതി 
ലില്ല-
വടെക്ക അംശങ്ങൾ നാലും ഒക്ക മണ്ഡലത്തിൽ നി വടക്കിഴെക്കാ കഛ്ശിക 
ട റ െട നീ കിട - ഹല്ലാട് എന്ന െപരുള്ള അംശം ഒക്ക മണ്ഡലത്തി 
ന്നടുത്തിരി ന്ന കൃഷിഭൂമിയാകു - അതിൽ നവ നഗരം എന്ന കച്ചവട സ്ഥലം

ധാനം അതി െന്റ കിഴെക്ക അതിരിൽ മച്ച ഖണ്ഡം എന്ന് െപരുള്ള അംശം മാ 
വ്വ ൎിപട്ടണെത്താടു കൂടഎകെദശം പാഴായി കിട – കട്ടിവാട എന്ന നടുെദശം
നഗരങ്ങളിലല്ലാെത പാറയും കാടും ഉള്ളനാടായി കിട – രാജ്യത്തിെന്റ വട 
െക്ക അറ്റ ള്ള ജള്ളവാട് സകലഅംശങ്ങളിൽ വിെശഷമായതു കൃഷിയും കച്ച 
വടവും അതിൽ പുഷ്ടിെയാെട നട – കമ്പായ ഉൾകടലുെട പടിഞ്ഞാെറ കര 
യിലുള്ള െഗാവിൽ വാട എന്ന നാട്ടിൽ മുഖ്യമായതുഎകെദശം ഒരു കാതം വഴി
വിസ്താരമുള്ള മാമരങ്കാടു തെന്ന– ധാനപട്ടണത്തിെന്റ െപർ ഭൂനഗരം—

െകരളപഴമ ൪൨., അൾബുെകക്കൎ െഗാവാനഗരെത്തഅടക്കിയതു—

കുതിെഞ്ഞാ മരിച്ചതിനാൽ അൾ്ബുെകക്കൎ എകാധിപതിയായി െശഷിച്ചി 
രിെക്ക െപാ ൎ ഗാലിൽ ഉള്ള പകയർ എെന്തല്ലാം പറയും എ വിചാരി
െകാണ്ടിരി െമ്പാൾ കത്തഎഴുതി അവക്കൎ നാണം വരുത്തിയാൽ െപാ 
രാ ിയകളുെട ൈവഭവം തെന്ന സാരം ആവു എ െവ മുറികൾ്
െഭദം വന്നെപ്പാൾ െഹാ ൎജിെല പരിഭവം വീളി മുസല്മാനരുെട ബന്തെര
അടെക്കണം എ ക ൨൧ കപ്പലുകെള െച ൎ മതിയാെവാളം പടജ്ജന 
ങ്ങെളയും കെരറ്റി ഒെരാെരാ രാജാക്കന്മാർ നിെയാഗി വന്ന മ ികെളക
കുശലവാ കെള െക മാനി പറഞ്ഞയച്ചെശഷം െകാച്ചിയിൽനി പു 
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റെപ്പ വടെക്കാ ഒടുകയും െച – (ജനു. ൧൫൧൦) പിെന്ന കന്നടി നാട്ടിെല
െമ തുറമുഖെത്തത്തിയെപ്പാൾ െഹാനാവരിൽനി തിെമ്മായ ഭു വ
ക കച്ചവടവും കപ്പെലാട്ടവും ഇവിെട നല്ലവണ്ണം നട െവാ എന്ന് െചാദ്യം 
െചയ്താെറെഗാവയിെല മുസല്മാനരുെട നിത്യവിെരാധം െഹതുവായി ഇവിെട
െസൗഖ്യമുള്ളസ്ഥലം ഒ ം എനിക്ക ഇല്ല– നിങ്ങൾ്െക്കാ മംഗലം എ െചാല്ലി 
യതി ം അൾ്ബുെകക്കൎ പറ നാം െഹാ ൎജിെന്റ െനെരതെന്നെച
എ െചാന്നെപ്പാൾ തിെമ്മായ മന്ദഹാസെത്താെട പറ അരിക തെന്ന
കി വാനുള്ളതു ദൂരെമ തിരഞ്ഞാൽ സാരെമാഞാൻ െചാ ന്നതു െകട്ടാലും– െഹാ 

ൎജനല്ല ദ്വീപുതെന്ന– െഗാവാദ്വീെപാ അവിെടെദശവിെശഷം അധികം ഉ
ദാബൂെല നിങ്ങൾ ഭസ്മമാക്കിയതി സബായി എറ്റവും ചീറി കപ്പലും പടയും
ഒരു വാൻ ഉത്സാഹിച്ചതിന്നിടയിൽപനിപിടി മരി ച്ചിരി – അവൻ
വരുത്തിയ തുക്കൎ െവള്ളക്കാർ പലരും ഉ അധികം വെരണ്ടതും ആകു –
അവെന്റ മകനായതു അദിൽഖാൻ എന്നവൻ ഇവെന്റ വാെ ക്ക ഇെന്നവെര
നല്ല ഉറ വന്നിട്ടില്ല– ലിംഗവന്തരുള്ള നാട്ടിൽ മത്സരങ്ങൾ ജനി തങ്ങളിലും
ഒെരാെരാഛി ങ്ങൾ ഉ എ െകൾ് അതുെകാ ൈവകാെത െച
െനരിട്ടാൽ ജയിക്കാംഎ െതാ –
ഈ വക പലതും െകട്ടാെറ അൾ്ബുെകക്ക്ൎ സംശയംഎല്ലാം വി ഇതു
തെന്ന െവണ്ടത്എ െചാല്ലി കായ്യൎെത്തനിശ്ചയിച്ചെപ്പാൾ തിെമ്മായ
അവെനാടു കൂട പുറെപ്പ അടുെക്ക ചിന്താെക്കാടി എന്ന അതിെക്കൎാട്ടെയ
വള െപാരുതുപിടി – ഉടെനെഗാവയുെട തൂക്കിലും എത്തിയാെറഅദിൽ 
ഖാൻ അ ബിൾഗാമിൽ െചന്നിരിക്കയാൽ തലവനില്ലാത്ത നഗരക്കാർ
അ മാ ം എതി ൎ നി കുറയ ജനം പ െപായെശഷം അഭയം വീണു
വശരായ്വരികയും െച – അൾ്ബുെകക്കൎ കെരക്കിറങ്ങി പറങ്കികെള നിരനിര 
യായി നിറുത്തി ഒരു വലിയ ശിെന ദക്ഷിണ സ ദായ കാരം മുന്നി
നടത്തി നഗര െവശം കഴിക്കയും െച – (൧൫൧൦ െഫ വരി– ൨൫.)–
ആ തുരുത്തി മുെമ്പ തീസ്വാദി (മുപ്പതുപറമ്പ) എ െപരുണ്ടായിരു —
നരസിംഹരായരുെട വാ കാലം െഹാനാവരിൽ ഉള്ള മാപ്പിള്ളമാർ ഒരി 
ക്കൽ മത്സരിച്ചി അവിെട ഉള്ളവെര ഒ ഒഴിയാെത െകാെല്ലണംഎ
ക നയായി– (൧൪൭൯)—പലരും മരിച്ച െശഷം ഒരു കൂട്ടം െതറ്റിെപായി
ആ െഗാവ രുത്തിയിൽ തെന്ന വാങ്ങിപാ ൎ െകാട്ട എടുപ്പി സബായി
മുതലായ െവള്ളമുസല്മാനെരയും നാനാ ജാതികളിെല വീരെരയും ധൂത്തൎ െര 
യുംെച ൎ െകാ കട ിടി നടത്തി െവ െവാളംവദ്ധൎിച്ചിരു – തുറമുഖം
വലിയ കപ്പലുകൾ്ക്ക മഴക്കാല ം എ യും വിെശഷം– െബാംബായല്ലാെത
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അ ആഴമുള്ള അഴിമുഖം ഈപടിഞ്ഞാെറ കട റ എ ം കാണ്മാനില്ല–
അതുെകാ അൾ്ബുെകക്കൎ െവശിച്ച സമയം െകാള്ളെപരിെകഉണ്ടായി–
രായ ൎ ം മ ം വിെല്ക്ക ന്നകുതിരകെള അധികം ക – ഇനി പറങ്കികൾക്ക
ഇതു തെന്ന മൂലസ്ഥാനമാെകണംഎ അൾബുെകക്കൎ നിശ്ചയി ഉറപ്പിപ്പാൻ
വട്ടം കൂ കയും െച –

F. Müller Editor
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