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કિતાબે રહલેા મધ્યિાલીન (સલ્તનત 
યગુ) ઇતતહાસ માટેના પ્રમાણભતૂ ગ્રથંોમાનં ુ ંએિ. 
મોરક્કોના પ્રવાસી ઈબ્ને બતતૂા દ્વારા લખાયલે 
મળૂ અરબી ભાષાનુ ં ગ્રથં છે. ઉરુુ્ ભાષામા ં
અજાયેબલુ અફસાર (સફરના રહસ્યો) નામ ે
મોલવી મોહમ્મદ હુસેન દ્વારા ભાષાતંર િરવામા ં
આવયુ ં છે. ઇતતહાસમા ં પ્રવાસ નોંધોનુ ં આગવુ ં
મહત્વ છે, જે તે સમય ે તવદેશથી ભારતમા ં
આવેલા પ્રવાસીઓના અસખં્ય લખાણો અન ે
પ્રવાસ નોંધો આપણને પ્રાપ્ત છે. તવદેશીઓ દ્વારા 
અન્ય ભાષા મા ંલખાયલે ભારતના ઇતતહાસના 
સદંભુમા ંજે મહત્વ મેગેસ્થનીસ ની “ઇન્ન્િિા” હ્ય-ુ
એન-ત્સાગંની સી-ય-ુિીનુ ંઅને બાબરની તઝુુિે 
બાબરીનુ ં છે એ જ સ્થાન કિતાબે રહલેાનં ુ ંપણ 
છે, લેખિે કહન્રુ્સ્તાનના પ્રવાસનો સહજ અને 
પ્રામાણણિતાથી વણુન િયુું છે. પોતે સલુતાન 
મહમંદ તઘલખના સમયમા ં કદલ્હીના િાઝીનુ ં
પદ શોભાવતા હતા. તેઓએ અહીંની 
પકરસ્સ્થતતનો બારીિાઈથી અવલોિન િયુું છે અને 
શાહી દરબારમા ંરસાઈ (પહોંચ) હોવાને િારણે જે 
આંિિાઓ અને માકહતી આપી છે એ સચોટ 
હોવામા ંશિંા નથી.  

આ પસુ્તિ કુલ ૧૮ બાબમા ં(પ્રિરણમા)ં 
વહેંચાયલેુ ં છે જેમા ં તસિંધમા ં તેમના આગમનથી 
શરૂ િરીને મલુતાનમા ં તેમની સફર, કદલ્હીમા ં
વસવાટ, કદલ્હીની તારીખ(ઇતતહાસ), સલુતાન 
મોહમંદ તગુલિનો સમય, અગત્યની ઘટનાઓ, 
પોતાની પકરસ્સ્થતત, કદલ્હીથી માલાબાર સધુીની 

સફર, મગરીબી(પતિમી) દકરયાકિનારાની તેમની 
સફર, માલકદવસના ટાપઓુ, શીલાન(શ્રીલિંા), 
માઅબર(િોરોમિંલ), બગંલા(બગંાળા), કહન્દી 
ચીનના ટાપઓુ, ચીન, “અરબ, ઈરાન, શામ” 
અને વતન વાપસી વગેરે. 

૧૨ સપ્ટેમ્બર ઈસવીસન ૧૯૩૪મા ં
(કહજરી સન ૭૩૪ મોહરમની પહલેી તારીખ)ે 
ઈબ્ને બતતૂા તસિંધમા ંઆવ ેછે. ઈબ્ને બતતૂા નુ ં
મળૂ નામ અબ ૂઅબ્રુ્લ્લા મોહમ્મદ ઈબ્ને બતતૂા 
હત ુ.ં (આરબ દેશોમા ં પતુ્રને તપતાના નામથી 
સબંોધવાનુ ંપ્રચલન છે એટલે ઇબ્નનો અથ ુથાય 
છે પતુ્ર અને ઈબ્ને બતતૂા એટલે બતતૂાનો પતુ્ર. 
એવી જ રીતે પતુ્રી માટે ણબનતે શબ્દ પ્રયોજવામા ં
આવે છે.) ઈબ્ન ેબતતૂા નોંધે છે િે કહન્રુ્સ્તાનમા ં
લોિો તેને બદરુદ્દીન તરીિે ઓળખ ેછે. પોતાના 
આગમન સમયે સલુતાન દ્વારા તેમનુ ંજે ભવય 
સ્વાગત િરવામા ંઆવયુ ંહત ુ ંતેનુ ંવણુન િરતા તે 
િહ ે છે િે “કહન્રુ્સ્તાનના સલુતાન તવદેશી 
પ્રવાસીઓની ખબૂ આગતાસ્વાગતા િરે છે અન ે
તેને અજીજ િહીને સબંોધે છે અને લોિોને પણ 
સ્પષ્ટ સચૂન છે િે તમેન ે અજીજ તરીિે જ 
સબંોધે.” આજે પણ અરબસ્તાનમા ં તવદેશીઓ 
માટે પ્રચણલત શબ્દો છે અજીજ, રફીિ, સલીમ 
વગેરે. આરબથી આવનાર લોિોન ેસૈયદ અથવા 
મૌલાના તરીિે સબંોધવામા ંઆવતા અને તેમને 
મોટા હોદ્દાઓ પણ આપવામા ંઆવતા.  

કહિંદમા ંચાલતી િાિ પ્રથાનુ ંસુદંર વણુન 
િરતા ંિહ ેછે િે કદલ્હીને દારૂલ ણખલાફા િહવેામા ં
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આવતુ ં હત ુ.ં મલુતાનથી કદલ્હીનો પ્રવાસ 
સામાન્ય રીતે ૫૦ કદવસનો છે. પરંત ુઅહીંની િાિ 
વયવસ્થા એટલી ઝિપી અને વયવસ્સ્થત છે િે 
મલુતાનથી કદલ્હી સધુી અખબાર નવીશન ેખબર 
પહોંચાિવામા ં માત્ર પાચં કદવસ લાગે છે. 
અખબાર નવીશ(પત્રાચાર ખાતાના અતધિારી) 
પાસેથી ખબર લઈ જનારને બરીદ તરીિે 
ઓળખવામા ંઆવે છે. (સલ્તનત િાળમા ંબરીદ 
શબ્દ જાસસુ માટે પણ વપરાતો અને જાસસૂ 
ખાતાના વિાને બરીદે મમુાણલિ િહવેામા ં
આવતો). િાિ વયવસ્થા તવશે વાત િરતા ઈબ્ન ે
બતતૂા િહ ે છે િે િાિ બ ે પ્રિારની હતી. એિ 
ઘોિાની િાિ અને બીજી પગપાળા જતી િાિ. 
ઘોિા દ્વારા જતી િાિને “ઓલાિ” િહવેામા ંઆવતુ.ં 
દર ચાર િોસ (અંતરે) ઘોિો બદલાઈ જતો હતો. 
ઘોિાની વયવસ્થા સલુતાન દ્વારા િરવામા ં
આવતી. પગપાળા જે િાિ જતી તેમા ંદર માઈલ ે
એિ ચોિી રહતેી જેન ેધાવા તરીિે ઓળખવામા ં
આવતી. પગપાળે િાિ લઈ જનારને “હરિારા” 
તરીિે ઓળખવામા ંઆવે છે. દરેિ હરિારા પાસે 
બે ગજની લાબંી એિ લાિિી રહતી, જેના માથે 
તાબંાના ઘ ૂઘંરંુ બાધંેલા રહતેા. જ્યારે તે િાિ 
લઈને હરિારા નીિળતો ત્યારે એિ હાથમા ંિાિ 
અને બીજા હાથમા ં લાિિી. િાિ લઈને એ 
ઝિપથી દોિતો. બીજી ચોિીનો હરિારા તેનો 
અવાજ રૂ્રથી સાભંળી સતિુ થઈ જતો અને િાિ 
લેવા તૈયાર રહતેો. જેવો તે પહોંચે િે તરત એના 
પાસેથી િાિ લઈ તે દોિવાનુ ંશરૂ િરી દે છે. ઘણી 
વખત આ િાિ ઘોિાની િાિથી પણ ઝિપી પહોંચ ે
છે. િેટલીિ વખત ગનેુગારોને પણ ચારપાઈ પર 
બેસાિી એિ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ 
પહોંચાિવામા ંઆવતા. 

દકરયાએ તસિંધ પાસેના તવસ્તારોમા ંજોવા 
મળતા ંગેંિાનુ ંવણનુ િરે છે. તેના તવશે તે રોચિ 
માકહતી આપે છે. લાહોરના બદંરો તવશે માકહતી 
આપી છે, જહાજના પ્રિારો તવશે જણાવે છે. 
“આહુરા” નામના જહાજ નો ઉલ્લખે િરે છે અને 
િહ ે છે િે તે મોરક્કોમા ં જોવા મળતો. “તરીદ” 
જેવો આ જહાજ દેખાય છે પરતુ ંતેના િરતા ંવધ ુ
મોટો છે. 40 નાતવિો તનેે ચલાવે છે. મલુતાનની 
ખાનિાહ તે રોિાયા છે. ત્યાનંી મેજબાનીના ખબુ 
વખાણ િરે છે. દસ્તરખાનની ગોઠવણ િેવી રીતે 
િરવામા ંઆવે છે તેનો પણ ઉલ્લખે િરે છે. 

ભારતમા ં ઉત્પાકદત થતી જુદીજુદી 
વસ્તઓુ અનાજ અને ફળોની ઉલ્લેખ િરે છે. 
આંબાનો તવશેષ ઉલ્લેખ િરે છે તે જ આંબામા ં
તૈયાર િરવામા ંઆવેલ અથાણુ ંજેને ભોજન સાથ ે
અહીંના લોિો ઉપયોગ િરે છે. આ ઉપરાતં 
િઠલ(ચપંાિલી), જુદાજુદા પ્રિારની નારંગી, 
મહુિા, િેસહરા જેવા ફળોનો ઉલ્લખે િરે છે. ત ે
િહ ેછે િે કહન્દમા ંદાિમની ખેતી પષુ્િળ પ્રમાણમા ં
થાય છે. વષુમા ં બે વખત તેનો પાિ લેવામા ં
આવે છે. અનાજમા ં સાનિ નામના ધાનનો 
ઉલ્લખે િરે છે જેનો ઉપયોગ ખીર બનાવવામા ં
તથા પશઓુને ખવિાવવામા ં પણ થાય છે. 
જેનાથી તે તરું્રસ્ત થઈ જાય છે. આ ઉપરાતં 
દાળ અને ચોખા બનંે દ્વારા બનાવવામા ંઆવતી. 
ખીચિીનો પણ તઓે ઉલ્લેખ િરે છે એ મઠુ, ચણા, 
જવ અન ેઘઉંનો ઉલ્લખે િયો છે. તેમા ંચોખાનુ ં
ઉત્પાદન સૌથી વધારે થાય છે.  

તસિંધ પ્રાતંના અબહુરમાથંી જ પસાર 
થતા ત્યા ંએિ સતી થતી સ્ત્રીનો ઉલ્લખે િરે છે. 
લોિો આમ તેમ ભાગે છે જ્યારે તે ભાગવાનુ ં
િારણ પછેૂ છે ત્યારે લોિો િહ ેછે િે એિ વયસ્તત 
મતૃ્ય ુપામ્યો છે અને તેની પત્ની તેની ણચતા સાથ ે
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બળવા જાય છે. પોતાના ભારત વસવાટ 
દરતમયાન ત્રણ વખત સતી થયાનો અન્ય એિ 
જગ્યા એ સતીનો ઉલ્લખે િરતા ંિહ ેછે િે એિ સ્ત્રી 
સાજસજીન ે ઘોિા ઉપર સવાર થઈને પોતાના 
પતતની ણચતા સાથ ેનીિળે છે. કહન્રુ્ મસુ્સ્લમ બધા 
જ લોિો તેની પાછળ પાછળ ઢોલ નગારા વગાિે 
છે. બ્રાહ્મણ પણ તેની સાથ ે છે અહીં તે ઉલ્લખે 
િરે છે િે સતી થવા માટે સલુતાનની પરવાનગી 
અતનવાયુ હતી એની પરવાનગી મળ્યા વગર 
સતી થઇ શિાત ુ ં નહોત ુ ં અને સલુતાનની 
પરવાનગી લેવી સરળ નહોતી. જ્યારે 
પરવાનગી મળી જતી તો લોિો ખબુ ખશુ થતા 
જે સ્ત્રી સતી થતી તેન ેમહાન ગણવામા ંઆવતી 
અને જે સ્ત્રી સતી ન થતી તેનુ ંજીવન રુ્ષ્િર બની 
જતુ ં 

કદલ્હી પહોંચતા તેમનુ ંસ્વાગત િરવામા ં
આવે છે કદલ્હીના તે ખબૂ વખાણ િરે છે અને એ 
સમયના તવશ્વના મહાન નગરોમાનં ુ ં તનેે એિ 
ગણાવે છે. તેની ભવયતા અને મજબતૂ 
ઇમારતોના તે વખાણ િરે છે હાલની કદલ્હી 
જુદાજુદા ચાર શહરેોને ભેળવીને તેની ફરતે મોટી 
કદવાલ ઉભી િરવાનુ ંઆયોજન સલુતાન મોહમંદ 
તગુલિે િયુું હત ુ ં િાયુ શરૂ િયુું પરંત ુ બહુ જ 
ખચાુળ પરુવાર થતા વચ્ચ ેપિતુ ંમિૂી દેવામા ં
આવયુ.ં આ ચાર શહરોમા ં પહલેી કહન્રુ્ઓના 
સમયની કદલ્હી જે ઇન્રપ્રસ્થ તરીિે ઓળખાતી, 
બીજી સીરી જે દારૂલ ણખલાફા તરીિે ઓળખાત ુ.ં 
ત્રીજો તગુલિાબાદ જેની સ્થાપના ગ્યાસદુ્દીન 
તઘુલખે િરી હતી ચોથુ ં જહાનાબાદ. આ 
દીવાલની સાથે દરવાજાઓ અને િોઠીઓનુ ં
તનમાુણ િરવામા ંઆવયુ ંહત ુ ંજેનો ઉપયોગ શાહી 
ગોદામોના રૂપમા ં થત ુ ં હત ુ.ં અહીં વધારાનો 
અનાજ સગં્રહી રાખવામા ંઆવતો હતો. કદલ્હીના 

૨૮ દરવાજા હોવાનુ ં ઈબ્ને બતતૂા નોંધે છે. 
(અમદાવાદ શહરેની ફરતે સલુતાન મહમેદૂ 
બેગિાના સમયમા ં ૧૨ દરવાજા બધંાવવામા ં
આવયા ંહતા. િેટલાિં તવદ્વાનો તેની સખં્યા ૧૮ તો 
િેટલાિં ૨૧ બતાવે છે.) જેમાનંા િેટલાિં પ્રતસદ્ધ 
દરવાજા આ પ્રમાણ ે હતા ં – બદાય ૂ ં દરવાજા, 
માિંવી દરવાજા જેની બહાર ખેતર આવેલા છે. 
ગલુ દરવાજા જેની બહાર બગીચાઓ આવલેા છે. 
નજીબ દરવાજા, િમાલ દરવાજા જે િોઈના નામ 
પરથી રાખવામા ંઆવયા છે. ગઝની દરવાજાની 
બહાર ઇદગાહ આવેલી છે. પાલમ દરવાજા જે 
પાલમ શહરે તરફ આવેલુ ંછે. બજાલેશા દરવાજા 
જેની બહાર મોટંુ િબ્રસ્તાન આવેલુ ંછે. કદલ્હીમા ં
આવેલ બે હોજ તવષ ેમાકહતી આપ ે છે જેમાનંી 
એિ હોજ-એ-સમસી જેનુ ં બાધંિામ અલ્તમસે 
િરાવયુ ંહત ુ ંઅને બીજુ ંહોજ-એ-ખાસ. આ હોજમા ં
પાણી સગં્રહ િરવામા ંઆવતુ ંઅને જ્યારે પાણી 
સિુાઈ જાય ત્યારે ત્યા ં ટેટી, તરબચૂ અન ે
િાિિીની ખેતી િરવામા ંઆવતી. 

કદલ્હીનો શાહી મહલે દાર-એ-સરા તરીિે 
ઓળખાતો. મહલેમા ં પ્રવશેવાના પણ અનેિ 
દરવાજાઓ છે. મહલેના ત્રીજા દરવાજા પછી 
હજાર સતૂ ુનં નામ ેએિ કદવાનખાના જે એિ હજાર 
સતૂનુ પર ઉભેલુ ંછે. જ્યા ંઅગત્યની બાબતોની 
ચચાુ થાય છે તેની ભવયતાના વખાણ િરે છે.  

પ્રવાસ દરતમયાન જોયલે હતથયારો તવશ ે
વાત િરે છે આરબ અન ે ઈરાનમાથંી હત્યારો 
મગંાવવામા ંઆવ ેછે. એિ હતથયાર “મનજનીિ” 
તવષે વાત િરે છે મનજનીિ મળૂ યનુાની શબ્દ 
મન જાને િોન પરથી ઉતરી આવયુ ંછે જેનો અથુ 
જારુ્ અથવા િરતબ થાય છે. આ હતથયારનો 
ઉપયોગ કિલ્લામા ં જ્વલતં પદાથો, લાિિા, 
પથ્થર,ફેંિવામા ં થત ુ ં હત ુ.ં ૧૬મી સદી સધુી 
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કહન્રુ્સ્તાન, યરુોપ અને ચીનમા ં તેનો ઉપયોગ 
થતો હતો. માિો પોલોએ પોતાના પ્રવાસનોંધોમા ં
આવા 17 પ્રિારના મનજનીિના ણચત્રો આપ્યા છે. 
ઈબ્ન ેબતતૂાએ બ ેપ્રિારની મનજનીિના ણચત્ર 
આપ્યા ંછે.  

કદલ્હીની તારીખ નામના પ્રિરણમા ંએ 
કદલ્હીમા ંથઈ ગયેલા મોહમંદ તગુલિ પહલેાના 
બધા સલુતાનોની માકહતી આપે છે જેમા ં
ગલુામવશંના સલુતાનો અને ખલજીવશંના 
સલુતાનોનો સણંિપ્ત પકરચય છે. ત્યારપછી 
તગુલિ શબ્દના ઇતતહાસ તવષે માકહતી આપે છે. 
તગુલિો મળૂ તિુુ િરોના હતા. િરોના એટલે જેના 
તપતા તાતારી હોય અને માતા કહન્દી હોય. 
ખલુાસાત ુલં તવારીખના લખેિે પણ આ શબ્દનો 
ઇતતહાસ આપ્યો છે. તિુી ભાષામા ં તગુલિનો 
અથુ “પહાિી” થાય છે. એ પણ િહ ેછે િે તગુલિ 
બલ્બનના સમયમા ં તેમની સેવામા ં હતા.ં આ 
એવા ગલુામો છે િે જે તપતા પિથી તાતારી અન ે
માતા પિથી પજંાબી જાટ હતા. સલ્તનત 
સમયના શરૂઆતમા ં સલુતાન શદુ્ધ રતતમાથંી 
આવતા હોવાનુ ંજે આગ્રહ રાખવામા ંઆવતુ ંહત ુ ં
તે સમય જતા ત્યજી દેવામા ંઆવે છે અને હવ ે
સલુતાનો તિુી-કહન્દી અથવા અરબી-કહન્દી િે 
અફઘાની-કહન્દી નસલમાથંી પણ આવે છે.  

મઘુલ યગુમા ં પ્રચણલત મનસબદારી 
જેવી િોઈ પ્રથા અસ્સ્તત્વમા ં હશ ે પરંત ુ વધ ુ
પ્રચણલત નહીં હોય. ઈબ્ને બતતૂાએ એિ 
વયસ્તતનો ઉલ્લખે િયો છે જેનુ ંનામ અમીરબખ્ત 
છે. સલુતાને તેને સજાના રૂપમા ંઆપેલ ચેહલ 
હજારીનો દરજ્જો ઘટાિીને યિહજારી િરી દીધુ ં
હત ુ.ં  

કહજરીસન ૭૪૧(ઈ.સ. ૧૩૪૧)મા ં
સલુતાને આદેશ આપ્યો હતો િે જિાત અને ઉશ્ર 

તસવાયના બધા જ િર માફ િરી દેવામા ંઆવે. 
કહન્રુ્સ્તાનમા ં જ્યારે રુ્ષ્િાળ પિે છે ત્યારે 
અનાજની કિિંમત ખબૂ વધી જાય છે. એ સમયે 
અનાજના એિ મણના સાઠ કદરહમ સધુી જાય 
છે. લોિોની હાિમારી ખબૂ વધી જાય છે િેટલાિ 
પ્રદેશોના પ્રદેશો સાફ થઈ જાય છે. ભખૂના િારણ ે
અસખં્ય લોિો મતૃ્ય ુપામે છે. એિ ઈબ્ન ેબતતૂા 
માગુમાથંી પસાર થતા ં જુવે છે િે ત્રણ સ્ત્રીઓ 
રસ્તા પર બેસીને એિ મરેલા ઘોિાન ુચામડુ ખાય 
છે. એ સમયે પશઓુના ચામિાને પિવીને 
બજારમા ંવચેવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં િેટલીિ જગ્યાએ 
માણસોને મારીને પણ ખાઈ જવામા ં આવતા ં
હતા.ં લોિોની પકરસ્સ્થતતનુ ંભાન સલુ્તાનને થતા ં
વયસ્તતદીઠ દોઢ રતલ રોજના કહસાબે છ મકહના 
માટે અનાજ લોિોન ે સલુતાન તરફથી પરંુૂ 
પાિવામા ંઆવે છે અને ત ે માટે િાજી, અમીર 
અને મનુ્શીને શેરીએ શેરીએ જઇન ેલોિોના નામ 
નોંધવાનુ ંસોંપવામા ંઆવે છે.  

ઈબ્ને બતતૂા અગ્રોહા નામના એિ 
પ્રદેશનો ઉલ્લખે િરે છે જે કહસ્સારથી ૧૩ 
માઇલના અંતરે આવેલુ ં છે. એિ નાનિડુ ંગામ 
છે. એિ સમયે તે વેપારનુ ં મોટંુ િેન્ર હત ુ.ં 
અગ્રવાલ જાતતના વેપારીઓ આ જ શહરેમા ં
વસવાટ િરતા હતા. અગ્રવાલ(વાણણયા) તવશ ે
માકહતી આપતા તે િહ ે છે િે આ િોમના લોિો 
પોતાની િોમનો િોઈ વયસ્તત જો બહારથી અહીં 
વસવાટ િરવા આવે તો તનેે દરેિ વયસ્તત એિ 
ઇંટ અને એિ પૈસો આપતા હતા.ં જેથી તે પોતાનુ ં
મિાન બાધંિામ િરી શિે અને પોતાનો વપેાર 
શરૂ િરી શિે.  

સલુતાન દ્વારા લોિોને અપાતી ભેટ 
તવશેની માકહતી આપે છે. જેમા ં ણખલઅત, ઘોિા 
અને કિમતી વસ્તઓુ આપવામા ં આવતી. 
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ણખલઅત (શાહી પોશાિ) ઝરબફત િાપિમાથંી 
તૈયાર િરવામા ંઆવ ે છે. સલુતાનની માતા જે 
મિરૂ્મ-એ-જહા ંતરીિે ઓળખાય છે તેમના દ્વારા 
પણ ણખલઅત આપવામા ંઆવે છે જે જરદોશી 
રેશમ િાપિમાથંી તૈયાર થયેલ હોય છે. વષુમા ં
બ ે વખત આપવામા ં આવતી તશયાળામા ં અન ે
ઉનાળામા.ં િાજી, લશ્િર સાથે જોિાયેલા વયસ્તત 
અને બહારુ્રીનુ ંિામ િરનાર લોિોને જે ણખલઅત 
અપાત ુ ંતેને શેર સરુત ણખલઅત િહવેામા ંઆવ ે
છે િેમિે આ ણખલઅતમા ંશેરની આકૃતત છાતીના 
ભાગમા ં અને પીઠના ં ભાગમા ં અંકિત હોય છે. 
ઈબ્ને બતતૂાને જ્યારે કદલ્હીના િાજીનુ ં પદ 
આપવામા ંઆવે છે તેન ેજે ણખલઅત આપવામા ં
આવે છે તેની આગળ-પાછળ મહરેાબનુ ં ણચત્ર 
અંકિત થયેલુ ંહોય છે. મોટા અતધિારીઓને ખાસ 
િરીને િાઝી-ઉલ-કૂઝાત અને વજીરને પચાસ 
હજાર કદનાર સાલાના(વાતષિિ) વેતન આપવામા ં
આવે છે જ્યારે અન્ય મોટા ં અતધિારીઓને 
ચાલીસ હજાર કદનાર, ચોવીસ હજાર કદનાર 
સાલાના આપવાના ઉલ્લખે છે. ઈબ્ને બતતૂાન ે
િાઝી તરીિે તનયસુ્તત થતા ં ૧૨૦૦૦ વેતન 
સાલાના વાતષિિ નક્કી િરવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં સાથ ે
પાચં ગામ પણ આપવામા ંઆવયા હતા. સલુતાન 
તેના ખજાનચીને બોલાવીન ેિહ ેછે િે તેને એિ 
ખાનિાહનો હવાલો પણ આપો જેથી ત ેફિીરોના 
હાલથી વાિેફ રહ.ે  

સલુતાન દ્વારા આપવામા ં આવેલ 
ઇનામોની ગ્રાન્ટ િેવી રીતે કરલીઝ થતી હતી 
તેની આખી પદ્ધતતનુ ં સુદંર વણુન િયુું છે. 
સલુતાન િોઈન ેઇનામ આપવાની જાહરેાત િરે 
ત્યારે સૌપ્રથમ જે લેટર તૈયાર થતુ ં તેના ઉપર 
ત્રણ વયસ્તતઓના હસ્તાિર થતા. પહલેુ ંસનાિત 
િરનાર વયસ્તત, બીજુ ં ખરીતદાર જેની પાસ ે

સલુતાનનુ ંિલમદાન રહતે ુ,ં ત્રીજી વયસ્તત નિબા 
દવાદાર જેની પાસે સલુતાનની દવાત(શાહી) 
રહતેી. ત્યારપછી દીવાને વઝારતમા ંતે પત્ર જતો 
ત્યા ં તેની િોપી થતી. ત્યારબાદ દીવાને 
અશરફમા ં એ પત્રો જતા. ત્યાર પછી દીવાને 
નજર પાસે ત્યાથંી પરવાના સ્વરૂપ અંતતમ પત્ર 
તૈયાર થતુ ંજેને મીરે ખજાના પાસ ેમોિલવામા ં
આવતુ ં જે ગ્રાન્ટ આપવાનુ ં િામ આપે છે. આ 
લેટર સાજંે સલુતાન પાસે જાય છે ત્યા ં તેના 
હસ્તાિર થયા પછી અંતે એ ગ્રાન્ટ મળતી હતી. 
ઈબ્ને બતતૂા િહ ે છે િે મને ઇનામની રિમ છ 
મહીના પછી મળી હતી.  

જુદાજુદા વગુના અતધિારીઓ જેવા િે 
અહલેે તરબ તરીિે ઓળખાતા લોિોમા ંતવાયફ. 
ગાનાર/ગાયિ, નાચનાર, તબલચીનો સમાવેશ 
થતો હતો. હાશીયા તરીિે ઓળખાતા વગુમા ં
આબદાર, ફરાશ, તબંોળી, નિીબ, ચોંપદાર, 
હાજરી નવીશ વગેરેનો સમાવેશ થતો હતો.  

િેટલાિ પ્રદેશોની પ્રખ્યાત ઉત્પાકદત 
વસ્તઓુનો અન ે તેમની લાિણણિતાનો ઉલ્લેખ 
િરતા િહ ેછે િે િનોજની ખાિં ખબૂ જાણીતી હતી. 
મવહા(ગ્વાણલયર પાસ ે આવેલો એિ પ્રદેશ)ના 
ઘઉં ખબૂ પ્રતસદ્ધ હતા.ં ઘઉંનો દાણો મોટો અન ે
મજબતૂ હતો. ચીન તસવાય આવા ઘઉં ક્ાયં 
જોવા નથી મળતા. ઉપરાતં આ પ્રદેશના લોિો 
ખબૂ ચાકરત્રવાન છે. મરાઠાઓની સુદંરતા અને 
ચકરત્રશીલતાના વખાણ િરે છે, 

ચીનથી એિ વદફ(રુ્ત મિંળ) સલુતાન 
મોહમ્મદ તગુલિના દરબારમા ંએ માગંણી સાથે 
આવ ેછે િે કહમાલયમા ંઆવેલુ ંએ બૌદ્ધ મદંીર જે 
તટૂી ગયુ ં છે તેનુ ં સમારિામ િરાવી આપે. 
સલુતાન જવાબમા ં તેમની પાસેથી ખિંણીની 
માગંણી િરે છે અન ેિહ ેછે િે જીમ્મીઓ(જાજીયા 
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આપનાર)ને અમ ેમકંદર બાધંવાની પરવાનગી 
આપીએ છીએ. સલુતાન ચીનથી આવેલા વદફ 
સાથે ઈબ્ને બતતૂાને ચીનમા ં પોતાના 
શફીર(રાજરૂ્ત) તરીિે મોિલે છે. ઈબ્ને બતતૂા 
ચીનના એ રુ્ત મિંળ સાથે જુદાજુદા સ્થળોનુ ં
ભ્રમણ િરે છે. ત ેદરતમયાન તે કદલ્હી માલાબાર 
જતા ંબયાના, િોલ, બરુ્જપરુ, િનોજ, અલાપરુ, 
બરુન, અમવારી, ચદેંરી, ધાર, ઉજ્ૈન, 
દોલતાબાદ, નજરાબાદ, ખભંાત જેવા પ્રદેશોમા ં
ફરે છે. આ પ્રદેશો તવષે માકહતી આપે છે. જેમા ં
ગઢૂ જાતતઓ, દાયણ અને જોગીઓ તવષે માકહતી 
આપે છે. ખભંાતની સમદૃ્ધદ્ધ તવષે માકહતગાર િરાવે 
છે અને ત્યા ંઅનેિ તવદેશી પ્રજાઓના વસવાટનો 
ઉલ્લખે િરે છે. આ સફર દરતમયાન તે િાકુઓ 
દ્વારા લટુાઈ ગયાનો ઉલ્લેખ િરે છે. 

ત્યાથંી તે િાલીિટ બદંરે જઈ ચીન જવા 
માટે માલકદવ જતા ંજહાજો પર સવાર થાય છે. 
માલદીવથી શ્રીલિંા અન ે ત્યાથંી બગંલા અન ે
ત્યાથંી જાવા સમુાત્રા અન ેઅંતે ચીન પહોંચ ેછે. 
ચીન જવામા ંઆટલુ ંબધુ ંફરવાનુ ંિારણ િદાચ 
ચીનના વદફને પોતાના સામ્રાજ્યના દશનુ 
િરાવવાનુ ંહોઈ શિે. 
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