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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൯. ന തലെശ്ശരി ൧൮൫൦. സപ്ത

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)
൩., നടു ആസ്യ

2. ചുങ്കയ്യൎ െചറുബുകയ്യൎനാടുകൾ അവറ്റിന്നഅതിരുകൾആയതകിഴക്കചീന—
മുകിളെദശങ്ങൾ— െതക്കതിെബത്ത് രാജ്യം— പടിഞ്ഞാറെബലുർ— മുസ്തഗ്
മുതലായമല െദശങ്ങൾ— വടക്ക അല്തായിൽനിന്നെതെക്കാ നീ കിട ന്ന
ശാഖാഗിരികളും— മുകിളെദശവും തെന്ന— വിസ്താരം അത്യന്തം വലുെതങ്കിലും
െഗാബി മരുഭൂമിഅവറ്റിെന്റനടുവിൽകൂടിപര കിടക്കെകാ ം അ കാലം
മുെമ്പചീനക്കാർ യുദ്ധംകഴി ഏറിയജനനാശംവരുത്തി െദശം എല്ലാം സ്വാ 
ധീനമാക്കിയത െകാ ം നിവാസികളുെട സംഖ്യ ൩൦ ലക്ഷെമഉ — െത ം
പടിഞ്ഞാറുമുള്ളഅതിരുകളിൽഉന്നതമല െദശങ്ങൾ അല്ലാെതെദശമദ്ധ്യത്തി 
ലും കൂടിപലതുടമ്മൎലകളും ശാഖാഗിരികളും കിഴെക്കാ നീ നി ക െകാ
അതമിക്കവാറുംഉയന്നൎഭൂമിയുംകൃഷിക്ക അനുചിതവും ആകു — അതിെന്റ
വട പടിഞ്ഞാെറഅറ്റ മലകൾ്ക്ക ഉയരം കുറ അെന്യാന്യം െചച്ചൎ
ഇല്ലായ്കയാൽ പലവിശാലകണ്ടിവാതിലുകളും— സരസ്തലങ്ങളും പുരാണകാല 
ത്തിൽഹൂണർമുതലായെ ഛ്ശ ജാതികൾ്ക്ക ജനസമൂഹങ്ങളായിപടിഞ്ഞാെറാ 
പുറെപ്പ യുെരാപയിലുംമ ം ഏറിയനാശങ്ങെളവരു വാൻവഴിയായിരുന്നത—

ഇെപ്പാൾആനാെടാക്കയും ചീനക്കാക്കൎ അധീനമായ്വന്നിരി — അവർ
അതിെനപലഅംശങ്ങളാക്കിൈസന്യങ്ങെളയുംനാടുവാഴികെളയുംഅയ
ഭരി െകാണ്ടിരി — ജനപുഷ്ടിവദ്ധൎിപ്പിെക്കണ്ടതിന്നെപരിങ്കള്ളന്മാെര 
നാടുകടത്തി അെങ്ങാട്ടയ കുടിഇരു കയാൽനിവാസികൾ പലജാതികളും
പലഭാഷക്കാരും ആയിരി — എങ്കിലും മുസല്മാന ൎ ം ബുദ്ധെസവി 
കൾ് ംതെന്ന ആധിക്യം ാപിച്ചത— ചീനക്കാെരാടുമാറാത്തൈവരംകാ 
ണി െന്നങ്കിലും ആയവർ വിെശഷിെച്ചാ ം വാങ്ങാെതനിത്യം ക്ഷമി  
െകാണ്ടിരിക്കയാൽ ആെ ഛ്ശന്മാർ അവരുെട നുകം സഹി പാ ൎ —
കച്ചവടം മുതലായസുഖവൃത്തികൾ ദുല്ലൎഭമായിട്ടെ നട — അ ം ചിലസ്ഥ 
ലങ്ങളിൽമാ ംനിവാസികൾആവെകക്കഉത്സാഹവും രസവും കാണി —
മുഖ്യപട്ടണങ്ങൾവടെക്ക അംശത്തിൽഈലി എകെദശം ൬൦൦൦൦ നിവാസികൾ
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നാടുവാഴിയുംപലപട്ടാളങ്ങളും— പലചീനകച്ചവടക്കാരും അവിെടവസിക്ക 
െകാ ആപട്ടണത്തിന്ന അ ം ഒരുെശാഭയും നിവാസികൾ്ക്ക ധനപുഷ്ടിയും
വ കാണു — െതെക്കഅംശത്തിൽ നാടുവാഴിയുെടവാസമായകഷ്ക്കാരും—
അക്ക്സുെകാട്ടയും— യക്കൎ്യങ്ങ് പട്ടണവും ജനപുഷ്ടിയിലും ധനധാന്യാദികളിലും

ാധാന്യം വന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആകു —

൩., തിെബത്ത് രാജ്യം

കിഴക്കചീനെദശം— െതക്ക ബുതാൻ— െനപാളരാജ്യങ്ങൾ— പടിഞ്ഞാറ കാ 
ശ്മീരം വടക്കെചറുബുകയ്യൎമുകിളനാടുകൾ— ഈ അതിരുകൾ്ക്കകത്തടങ്ങിയ തി 
െബത്ത് രാജ്യം ഹിമാലയം മുതലായഉന്നതപവ്വൎതങ്ങളുെട മുകൾ പര െദ 
ശമായും സി — ശത — ഹ്മപു ാദിനദികൾ്ക്ക ഉ ത്തിസ്ഥാനമായും
മാനസസെരാവര— രാവണ സരസ്തലങ്ങെളയും ൈകലാസം മുതലായവിശിഷ്ടപ◌ൎ 
വ്വതങ്ങെളയുംെകാ അത്യല തമായും ഏകെദശം ൨൪൦൦൦ ചതുര െയാജന
വിസ്താരമായും ൪൫ ലക്ഷം ബുദ്ധെസവകന്മാക്കൎ വാസസ്ഥലമായും കിട —
സവ്വൎരാജ്യങ്ങളിലും ഉന്നതമായതഈതിെബത്ത് തെന്ന— അതിൽ൧൦൦൦൦ കാ 
ലടിഉയരത്തിൽ ശുഭ ാമങ്ങൾ കിട താനും— സംവത്സരത്തിൽ ൬ – ൮
മാസം ഹിമാധിക്യവും അസഹ്യൈശത്യവുംഉണ്ടാകനിമിത്തം വയലിൽഒ ം 
െചയ്വാൻ പാടില്ലായ്കയാൽ നാ കാരുെട വൃത്തി വിെശഷി കൃഷി അല്ല െഗാ 
രക്ഷ തെന്ന— അവരുെടആഹാരംമിക്കവാറും ആട്ടിറച്ചി അെ — ചിലൈക 
െതാഴിലുകളിൽ മാ ം അവക്കൎ അ ം ഒരുസ്വാത ്യം ഉ — ചീനക്കാ 
െരാടല്ലാെത അവക്കൎപുറനാടുകളിൽ ഒരു വ്യാപാരസംബന്ധം ഇല്ല— െമൽ 

കാരം തിെബത്യെരല്ലാവരും ബുദ്ധെസവകന്മാർ തെന്ന— അവരുെടമതവ്യ 
വെസ്ഥക്ക െരാമ ിസ്ത്യാനെരാടും അ ം ഒരു സമത്വം ഉ ൩൦൦൦ െക്ഷ  
ങ്ങളും രാജ്യത്തിൽഎ ം നിറ വിള — മഠത്തിൽ പാ ൎ ദിവസംക 
ഴി ന്നതവിശിഷ്ടപുണ്യം എ െവ ആൺ മഠങ്ങളിലും െപൺ മഠങ്ങളിലും
ജനങ്ങൾനിറ വസി — മഠസന്യാസികൾ്ക്കലാമ എ ം പാപ്പാകൾ്ക്ക
സമമായിമാഗ്ഗൎവിെശഷങ്ങെളഎല്ലാം വിചാരി നട ന്നവ മഹാലാമ (ദലാ 
യിലാമ) എ ം െപർ— മഹാലാമ മനുഷ്യ രൂപം ധരിച്ച െദവനെ എ
തിെബത്യെക്കൎല്ലാവ ൎ ം സമ്മതം ആകയാൽ ആ ജാതിക്കാരുെട ആത്മാക്ക 
ളിൽ അവ ഇ അധികാരം ഉെണ്ട പറ കൂടാ— പഞ്ച കായ്യൎങ്ങളിൽ
അവൻ ചീനൈകസരുെടദാസനും മാസപ്പടിക്കാരനും അെ — ൨ ചീനപ്പടനായ 
കന്മാർ നാടുവാഴികൾ ആയിദലായിലാമയുമായി ആെലാചി ഒെരാെരാസ്ഥാനി 
കെളരാജ്യത്തിൽ എ ം സ്ഥാപി കായ്യൎാദികെള നടത്തിവരു — ക നകളു 
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െട നിവൃത്തിക്കായി ൬൦൦൦൦ ആയുധപാണികൾ ഒരുങ്ങി ഇരി — തിെബത്ത്
രാജ്യത്തിൽ ൬൦ൽ അധികം പട്ടണങ്ങൾ ഉ — അവറ്റിൽ ധാനമായതദലാ 
യിലാമയുെട വാസസ്ഥലമായ സ്സനഗരം തെന്ന— രാജ്യത്തിെലവിശിഷ്ടെക്ഷ 

മഠങ്ങളും അവിെടതെന്ന— നിവാസികളുെടസംഖ്യ ഏകെദശം ൮൦൦൦൦—

൪. വടെക്കആസ്യ

മ യ്യൎ— മുകിള— ചുങ്കയ്യൎ െദശങ്ങളിൽനി ം പടിഞ്ഞാെറ ആസ്യയി 
െലതുറാൻ എന്നതാണഭൂമിയിൽനി ം വടെക്കാ ഹിമസമു െത്താളവും
യുെരാപ ഖണ്ഡത്തിെന്റകിഴെക്ക അതിർനാടുകളിൽ നിന്നകിഴെക്കാ മഹാ 
ശാന്തസമു െത്താളവുമുള്ള വിശാലെദശം എല്ലാം വടെക്ക ആസ്യയിൽ
അടങ്ങിഇരി — അതിന്നസിബയ്യൎ എന്നെപർ— വിസ്താരം ഏകെദശം
൩� ലക്ഷം ചതുര െയാജന— കിഴ ം െത ം പടിഞ്ഞാറും അതിർനാടു 
കൾമാ ംമല െദശം ആകു — െശഷമുള്ളെതാക്കയും താണഭൂമിതെന്ന—
അതിൽകൂ ടി ഒഴുകുന്ന ഒബി– യനി ൈസ–െലന മുതലായ മഹാനദികൾ എല്ലാം
െതെക്ക അതിരിെല മല െദശത്തിൽ നി ഉത്ഭവി വടെക്കാ വഹി
സമു ത്തിൽ െച കൂടു പടിഞ്ഞാെറ അതിരിെല ഉരാൽ മാ ം വടക്ക
നിന്ന െതെക്കാെട്ടാഴുകി ക ിയ സരസ്സിൽ െച െചരു – സര കളിൽ
വിസ്താരം ഏറിയതെതെക്കമല െദശ ള്ള ൈബക്കാൽ സര തെന്ന–
അതിെന്റവിസ്താരം ൭൦൦ ചതുര െയാജന–രുസ്യൈകസക്കൎ അധീനമായ ആ
മഹാരാജ്യത്തിൽ ഹിമാധിക്യവും അസഹ്യ ൈശത്യവും നിമിത്തം നിവാ 
സികളുെട സംഖ്യ ൪൦ ലക്ഷമെ – ൈകസർ നാടു കടത്തി അെങ്ങാട്ടയ
വരുന്ന രാജ്യെ ാഹികളും െപരിങ്കള്ളന്മാരും അല്ലാെത അവർ പലവിധമായ
െ ഛ്ശന്മാരാകു – െകാസക്കർ–ബഷ്കീരർ– കിഗ്ഗീസർ എ ം മ ം അവരുെട
െപരുകൾ– മല െദശങ്ങളിൽ നിന്ന കുഴിെച്ചടു വരുന്ന പഞ്ചെലാഹങ്ങൾ്ക്ക
ഇ വില എ പറ കൂടാ– വില ഏറിയ മൃഗെത്താൽ കച്ചവടവും അ ം
അല്ലായ്കയാൽ ആ രാജ്യം ൈകസക്കൎ ധനശാലയായി ഭവിച്ചിരി – കൃഷി
അ ം ചില ദി കളിൽ മാ െമ നട – െദശത്തിെന്റ വടെക്ക അംശം
നിത്യഹിമം മൂടി കിട – ൈകസർ വിശാലഖണ്ഡെത്ത ചില വിശ്യയാക്കി
നാടുവാഴികെള െവ കായ്യൎാദികെള നടത്തിവരു – അവർ വസി ന്ന പട്ടണ 
ങ്ങൾ ആവിത– ഉരാൽ മല െദശത്തകതരീന ഗ്ഗൎ് ൧൫൦൦൦ നിവാസികൾ–
ഇത്തൎ ിഷ് നദിയുെട അരികിൽ െതാെബാൽസ്ക്ക് ൨൦൦൦൦ നിവാസികൾ– ഒബി
നദിയുെട കരസമീപത്ത െതാംസ്ക്ക് ൧൦൦൦൦ നിവാസികൾ യനിൈസ നദീവക്കത്ത 
യനി ൈസസ്ക്ക് നഗരം ൫൦൦൦ നിവാസികൾ– ൈബക്കാൽ സരസ്സിന്ന സമീപമായ
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ഇ ൎച്ചക്ക് ൧൪൦൦൦ നിവാസികൾ െലനനദിയുെട കരെമൽ യ ൎച്ചക്ക് ൩൦൦൦
നിവാസികൾ– രാജ്യത്തിെന്റ കിഴെക്ക അംശങ്ങൾ ആയകം ചക്ക– ക്ഷഅ 
ദ്ധൎദ്വീപുകളിൽ പട്ടണങ്ങൾ ഉെണ്ട പറ കൂടാ– സിബയ്യൎെയാടു െചന്നൎ
തുരു കളിൽ നവ–സിബയ്യൎ മുതലായവ ഹിമ കടലിലും– അൈലത്ത–കുരീല
ദ്വീപുകൾ മഹാശാന്തസമു ത്തിലും കിട — അവറ്റിൽ വിവരിപ്പാനുള്ള
തവിെശഷി ഏതും ഇല്ല—

F. Müller Editor
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