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ên_UÐ RnCÐ ºëCnH hċÐ~Ĭ UkCÐ ÚnBÐ
ph]#Ð ëfaUÐ bU <n"Ð }x{CÐí ºni}a= ÔÐGdU
pfx{Y : px{_UÐ ÒÚ5_UÐ R h[ĺ º}ċdUÐ e=
©n? wí .pdhe!Ð oôcUÐ fÉ Y Ñnc= TÐ}Y
YÛ Ò{hZCÐ ph¶ÚnUÐ nw}?vYí pfx{CÐ L aUkx ÑnT
ëÐf_= nhT 2015 pfH Pi ëÌ U H {bR .Nx{_UÐ
“ºMGÐBÐ < owVX ºSÐ|B ogeBÐ ogvmTÐ”
hS{UÐ ïÚ5_CÐ ÉUn= hR éínfR ºTÐ}e= NHÐCÐ Y ÓÐÚZfY e Ú{É
phdeL >í h@> : }RÐí b= UkCÐ gHÌ ºNx{_UÐ YÛ {hIô nÉnB ø~fY
ê5wøÐí ºrUÐ RÌ hH> : EcadU _RØ nY w ĉUÙ _Uí .ngR}L UÐ hYGUÐ
ÑncUÐ Ð|w ëncR .pfx{CÐ : phbCÐ pÉn#Ðí phYe_UÐ px{_UÐ ÓvZfCÐ Y FTÌ Ø{_=
Y Nx{_UÐ NJĆdU pýøí x{b= n4 {gY
 ºé[R p2 DL nLÛY Ên@ ï|UÐ
{g_Un= ngdgHÐ UÐí Ñ}`CÐ zxÚnU ph@Uií}cUÐ Ón]CÐ wÌí ºgecA zxÚÐ>
B{eT Ên@ {bR ºéíúÐ [adU pfUn= nYÌ .yÐí edL ÚFY ïÌ ëíØ ]=Ð}CÐ
.ÑncUÐ Y : ÒØÚÐUÐ ÓvZfCÐí ýnSUÐí ÔÐ{AúÐ EJj> fY UkCÐ pxnQ º¶Ún>
> 5T ºïExüÐ éĆAøÐ { nwØng@í px{_UÐ pUí{UÐ ÒjZi æí}K hR éínf> {Sí
ân@GHÐí ºpRnfCÐ phdCÐ ÓÐÚnYüÐ DL Ên\bUÐ FL Ñ}`edU Nx{_UÐ {hA> ÚnY
pdA}Y L rx{"Ð ĉUÙ D> .NxExüÐ S Y pdCÐ ph=}`CÐ ë{CÐ Y gY Ø{L
: n*nhd9í ºān= oUn`UÐ āÐ {L ën]dUÐ cA YÛ NhfUÐ ÚnwØÛøÐí ÚÐ}bHøÐ
Ð|w ÒnRí {_= nhUÐ }>UÐ yYĆY {ÉÚ OÎ nw{_= bfhU ºTÐ}e= ©Ð}e_UÐ {gZCÐ
ān= Ú[fCÐ {1Ì ÊĆLn= qgiÐ UÐ p?ĆUÐ ědCÐ pT}_Y ÑZi æí}Kí ºën]dUÐ
ÊnB}UÐ Y phin? pdA}C {x{@ Y x}]UÐ {gY
ö nY wí .px{_UÐ pUí{UÐ : c"Ð Ò{H
pLnfÉ }x]>í ºpxÚnUÐ ÓøØnCÐ phef>í ºh!Ðí ÒÚÐØüÐ h^f= Ó~h/ ºêĆUÐí
oin@ OÎ º<n_UÐ ÑnUÐí ph=íÚíúÐ îbUÐ Y nYd={UÐ ëÛÐUÐ í º}cUÐ
nY ënL cU .TÐ}Y peÉn_UÐ : phiÐ}e_UÐ xÚnZCÐ Y pLe6 Ûnil= ê5wøÐ
wí ºc"Ð DL ýnf=Ì âÛnf>í Ú[fCÐ ÒnRíí Ên=UÐ ÚnZiÐ ÊÐ}@ ºØĆUÐ aUÐ _H
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EBúÐ : Nx{_UÐ pedY gfU .pÉnB TÐ}Yí pYnL Ñ}`CÐ DL ndH c_iÐ nY
.ÓninZUÐ {x DL ê1659 pfH gfhJĆH }BË énhQn=

Y ÕÙ5i pHÐÚØ OÎ pbAĆUÐ é[aUÐ : UkCÐ biÐ º¶ÚnUÐ B{CÐ Ð|w {_=
º¶ÚnUÐ ngSn_> oA ø ngahKí oA ngahf[> ÚnBÐ ºTÐ}e= ï{_UÐ Ú5_CÐ
ngeBÐí ºphUÛúÐ éÛnfCÐ ? ºofUÐ xc> ÓvZfe= ngbLÌí ºë5xüÐ ÓvZfe= nwÌ{=nR
Ñn= pYA Y T : Nhfx{UÐ N_eö ó Cô Ð ngfY éíúÐ f[UÐ : éínf> .éÛnfCÐí Ú[bUn=
éíúnR .ān= oUn`UÐ āÐ {L ën]dUÐ cA YÛ nHÌ
¬ x|UÐí ºNHÐCÐ pYAí pUnTØ
"Ð = āÐ {L = {1Ì Ün_UÐ -Ì zhZUÐ qf= ÒØ_Y Ò{hUÐ Y ÒÚØne= {hö I
{hI {bR ©nUÐ nYÌ .c"Ð ān= oUn`UÐ <> DL ÒE[S Ò{Y Ên\biÐ {_= ºhTÛUÐ
{Sí .ê73- 1572í ê63- 1562 fH N= nY ýnf= én`IÌ Ó{YÐí ºān= oUn`UÐ Y }Yj=
}ýn_ZUÐ ÊÐØúí phYhUÐ ÒnhdU pxÚíUÐ RÐ}CÐ Y gY Ø{L Y 5ghR e6 T ëó c>
phiË}bUÐ pHÚ{CÐí ºocUÐ piÐ~Bí ºê5"Ðí ºn) p]hCÐ hAÐ}CÐí Òj\hCnT ºphfx{UÐ
. eCn= fx{UÐ ëjZUÐ DL NeýnbUÐ TnY OÎ pRnÎ ºphYe_UÐ pxnbUÐí [{hCÐ]
TdeCÐ ÕÙefUn= pdYncCÐ Ón_eCÐ ì|4 ýnZiÎ : ān= oUn`UÐ }?j> UkCÐ y@ö }ó xô í
-}`CÐ ÕÙefUÐ Ên`UÎ ëíØ ºéniúÐ Ò}x~@ I : ©5_UÐ ÕÙefUÐí Ò}wnbUÐ :
ºx{edU pfUn= nYÌ .fx}CÐí ï{ACÐ fY pÉnB ºï{_UÐ {g_UÐ DL =nUÐ
}`ÉÌ ngAnY ÓÚnÉ UÐ ÒĆ[UÐ pLnb= piÚnbY _H>í [UÐ h=G= Ð~h/ {bR
RnA º=nbCÐ : .hHUÐ W_UÐ : Ð{ýnH ënT nY cL º[UÐ pAnY Y hdb=
5gR}BÛ : n_+ 5gfcU ºfh>ĆUÐ T æ}A cI DL ï{ACÐ he[UÐ DL ëÐ{CÐ
ºphi5_UÐí phinHüÐí phfx}CÐí px{ACÐ ÕÙ5fUÐ Y ÒnACÐ éncIúÐ Y pLe6 N=
ºî}BÌ pg@ Y .x{CÐ BÐØ Y }TÌ íÌ éne= ngfY {AÐí T DL UkCÐ é{HÐ
ÚU }_> {_= ºp[bUn= Ú[fCÐ Yn@ ÖĆÉÎ ān= oUn`UÐ āÐ {L ën]dUÐ O>
_= pR}BÛí º=nS î{AÎ Ênf= ØnLjR .ê1576 pfH S inTÚÌ ~w
ö ÚnaiÐ ÊÐ}@ ET
.phYnB}UÐ Ò{eLúÐ ënh> _= YndU ænÌí ºpdbUÐ pJĆ= Ø ö{@ 5T ºiÐ@
ºÜnR : Nxí}bUÐ Yn= Nx{_UÐ ÓnRnÎ L rx{dU ĉUÙ {_= UkCÐ biÐ
wí .¦Ð"Ð Y nwEQ ëíØ TÐ}e= Nx{_UÐ ÓÐ~fC Ü}cYô ÑncUÐ ëÌ d_UÐ Y
Ć[a
 Yô nxÚ5_Y naÉí ê ö{bR .}xF> ïÌ 5iíØ ºÑncUÐ : ìnfRØnÉ ï|UÐ {hAUÐ ÊnfHøÐ
5g@Ùei gdHÐ x|UÐí º Yn!Ð [U -}`UÐí SPUÐ NR}]Un= x{hZCÐ NSÐí}dU
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54 aÉí Ênf?Ì UkCÐ Ø ö{I {Sí .pJni}Q pfx{e= ÊÐ}e"Ð WS : ØHúÐ
ô É Y
5gýnf= N= pdÉnaUÐ Ò{CÐ é]U Ð}^i º5gfh= pfýncUÐ phR}B~UÐí pxÚ5_CÐ ÓnRĆBøÐ DL
.5ghR n45_HÐ Øn_Cô Ð phfx}CÐí px{ACÐ ÊnfUÐ ØÐY _= Ú\A DLí º[pfH ëíPL]
ph=f!Ðí phU5ZUÐ éĆUÐ çR Nf[A {hhZ= ëx{_UÐ ênS ºén`IúÐ ì|w oin@ OÎ
piÐ~B ÐíØíÛí ºNxí}bUÐ Yn@ : æncLøÐ qh= Ênf= ÐíØnLÌ 5T ºÜnR pfx{Y DL pRPCÐ
éínfhU ºTÐ}Y OÎ UkCÐ ØnL ºĉUÙ {_= Ò nY .ocUÐ Y gY Ø{_= Yn!Ð Ð|w
pHÚ{Yí Yn@ wí ºpfx{CÐ : px{_UÐ pxÚ5_CÐ xÚnZCÐ }BË Y Ð{AÐí ÉUn=
ān= ?ÐUÐ ÜÚnR =Ì ï{_UÐ ën]dUÐ }YÌ UÐ ºUÐ Ün_UÐ -Ì pxíÐÛ piÐ~Bí
É> {Sí .Ú[fCÐ Ênf=Ì N= c"Ð éA âÐWUÐ ØÐ{In= Ó~h/ pdA}Y : ºnw{hhZ=
ì{AU n^Rn7 K Yn!Ð ëÌ nwØnaY phfU º©nCÐ ì|4 pd[aCÐ pHÐÚ{UÐ {_= rAnUÐ
én`IúÐ phi RÐ}CÐ phb= x{UÐí Eh`UÐ " NA : ºpx{_UÐ RÚnBÛí dcI DL
.êXIX í XVIII Ni}bUÐ éĆB ngR}L UÐ

ÐHjR ºofUÐ xc>í hd_Un= ëx{_UÐ wÐ ºphfx{UÐ ÓvZfCÐ oin@ OÎ
oA ngýnf= én`IÌ qgiÐ ºHx =Ð pHÚ{e= Ð|w nfYx OÎ æ}_> pHÚ{Y TÐ}e=
UkCÐ y@Ú
ö {Sí .ê65- 1564 / åw972 pfH [UÐ : pIbfCÐ ph=}_UÐ Ón=ncUÐ î{AÎ
cA YÛ pHÚ{Y = Ðí{hI {S ëí{ACÐ ënT ï|UÐ CÐ : qhf= {S pHÚ{CÐ ëc> ëÌ
-Ì ën]dUÐ cA YÛ pHÚ{Y ÊnfU wÚí{= ëhfx}CÐ ìÚnBÐ ï|UÐí ºm>}CÐ pahd#Ð
£nf_UÐ Y pLe6 Y
ö ï|UÐ EcUÐ Eh`dU UkCÐ ö i ºî}BÌ pg@ Y .fx}CÐ "Ð
: ZT 5T .ê1916 pfH |fY ngR}L UÐ hYGUÐ én`IÌ ÊÐ}@ pHÚ{CÐ : phR}B~UÐ
ÐØ{ZYô ºphU{iúÐ pxWfUÐí phfx}CÐ phR}B~UÐ pií{CÐ Y ÓnHnSÐ Ø@í L n4 aÉí
DL wÚn[SÐ ê{Lí ºÓnHnSøÐ ĉdU Nx{_UÐ NhR}"Ð }x]> DL ai ëùÐ :
.bR bfUÐ

Y }BË fÉ OÎ UkCÐ biÐ ºphehd_UÐí phfx{UÐ ÓvZfedU pd[aCÐ pHÐÚ{UÐ {_=
æÐ úÐ ÚS w ÕÙ5i p?Ć? éĆB Y n4 ê ö{bR .}=nbCÐí pA¦úÐ w ºpx{_UÐ ©nCÐ
æÐ úÐ ÒFbY ? ºML = Hx ï{hH yx¦í º<í~!Ð ë5hdH = ï{hH yx¦ :
āÐ {L =Ì ©5@ bU ï{_UÐ {g_UÐ : Ó{hI OíúnR .p[bUÐ : Nx{_UÐ
fCÐ îY DL p]h= ÓÊn@ ngfcU ºÕ}LúÐ {1Ì Ün_UÐ =Ìí āÐ }Yj= ýnbUÐ {e7
dxĻ {_= ān= oUn`UÐ āÐ {L ën]dUÐ Y }Yj= {hI {bR º©nUÐ yxUÐ nYÌ .pR}B~UÐí
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yxUÐ Ð|4 _@ô {Sí .pUnTØ Ñn= ÕÚnB OÎ Ó5QÌ Ñn= ÕÚnB Y YÐ|!Ð ÒÚnA
Nx{_UÐ æÐ úÐ ÒFbY : ph=}`UÐ px~ýnf!Ð ÓnLnbUÐ he[= nY {A OÎ hI he[>
õ Y ºp[bUn=
px{_H gR RÚnBÛí ýnf= ØÐC pfUn= nYÌ .dS ø ì{_= Ó{hI n¹j= d_UÐ
ï{_H :}BÛ WfL ïÌ Y UkCÐ oA DB ï|UÐ ÑÐ}CÐ ÊnfHn= ºĉI ëíØ
æÐ úÐ ÒFbC nRĆB ºêXIX í XVIII Ni}bUÐ pdhJ hdL pSn_CÐ ÓnAĆÉüÐ o=
A ºET {A OÎ phdÉúÐ ngRÚnBÛí ngdcI DL q^RnA UÐ p[bUÐ : Nx{_UÐ
ÒÚ5_UÐ R ÓÐ~h,í ýn[B {x{U d_eT êÐí{UÐ DL UkCÐ ì|x n@Ùei q>n=
DL ÓøncIüÐí nxn\bUÐ Y pLe6 ÒFbedU aÉí : rAnUÐ Ún?Ì {Sí .ï{_UÐ
cA YÛ px~ýnf!Ð phf=úÐ {hhZ> én`IÌ çĆ]iÐ y@}R
ö ºnh@Uií}cUÐ pUjY ngHÌÚ
Ê{= DL ai ëùÐ : ì{hTj> Y ºān= Ú[fCÐ {x DL {_= 5hR n45TÐí ºān= oUn`UÐ
.Ò}RCÐ px{wnZUÐ Ón=ncUÐ DL ÐØ5LÐ Ec= ĉUÙ S R{UÐ ÓnhdeL

ºÑncUÐ Ð|w : pHÐÚ{Un= UkCÐ n4ínf> UÐ px{_UÐ ©nCÐ Y EBúÐ f[UÐ nYÌ
qdcI Ú[bUnR .ÓvZfCÐ phb= Y FTÌ ÚU q}_> UÐ ºéÛnfCÐí Ú[bUÐ gR
nYÌ .phHnhUÐ ÓnYÛúÐ Ênf?Ì pR{gCÐ ©nCÐ OíÌ qinT <nUn=í ºp]ddU nx~YÚ Ð}bY
Y p=ĆÉ SÌ ØÐe= Ó{hI {bR ºpfx{CÐ ÓnYA de= ÒPfCÐ pÉn#Ð éÛnfCÐ
Y nghcdY énbiÐ ëÌ 5T .ddU âÌ qinT <nUn=í ºÚ[bUÐ : pde_CÐ ĉd>
{bR ĉUÙ Yí .pR}B~UÐí he[UÐ : ÓÐEh`UÐ Y ET Ø{_U ng}L
ö º}Bù I
ÕÙefTí .hÉúÐ ï{_UÐ _=nJ DL Ê¡ T QÚ n^Rn7 Kí ºngfY _UÐ ni
}Yj= pxÐ{UÐ : hHj> UkCÐ y@Ú
ö ï|UÐ x{UÐ WS ºÓvZfCÐ Y éíúÐ âfUÐ DL
{x{= ëÛnCÐ ïØÐí pT}_Y {_= ān= Ú[fCÐ ênhS ? ºān= oUn`UÐ ën]dUÐ Y
DL WbdU aÉí : rAnUÐ {fHÐ {Sí .SíÙ oA {x{@ Y ýnf= ÒØnLÎ íÌ RÚnBÛ
ënH ïØ ÜnhY ©nchi}aUÐ EHúÐí ºTYô ë@í º©Ð}RüÐ E`[UÐ {e7 ÓnxÐíÚ
ØÐY Ø{[UÐ Ð|w : > {Sí .ê1585 pfU <n`>FUÐ he[UÐ OÎ pRnÎ ºchiÐ}R
ÒÚínCÐ px{_UÐ Ú[bUÐ Y ìEQ íÌ x{UÐ WS Y ngYÐ{bHÐ eCÐ px{_UÐ ÊnfUÐ
yx¦] TÐ}Y Y T : phi{CÐí phfx{UÐ ©nCÐ _= : n45_HÐ ÒØnLü ºp[bUÐ : U
OCÐ yx¦] ÜnfcYí º[©nUÐ xÚØÎ OCÐ yx¦] ÜnRí º[UÐ {1Ì ï{hH
ĉhca> phdeL ëÌ Ð{TkY º[ê1755 pfH éÐ~UÛ ën=Î ÐET Ú> ï|UÐ ìWSí ºhL5HÎ
p^RnCÐ pÉn#Ð éÛnfedU pfUn= nYÌ .ê1684 pfH |fY nh«Ú{> q/ x{UÐ WS Ênf= ØÐY
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ÓnY"Ð _=í ºNHÐCÐ pYA : nge^_Y ~T}> {bR ºhÉúÐ ï{_UÐ ng_=nJ DL
pRnh\UÐ ÚÐØ HÐ] HUÐ WSí NxØ_CÐ ÊnRPUÐ ÚÐØí paxPUÐ ÚÐØ Y ºÒÚínCÐ
é~fY OÎ pRnÎ ºÚ[bUÐ pYA : NhAd[CÐ ÊnRPUÐ ÚÐØí ºNHÐCÐ pYA : [nhUnA
ÐÛfT p>ínaY Ón@Ú{= ë~ĺ éÐ~> nY éÛnfY wí .éHÌ pYA : âi~UÐ ÑÚ{= E`É
ĉIx ngfY _UÐ cU .NhAd[CÐ ÊnRPUÐ ÚÐØ pÉnB ºï{_UÐ ïÚ5_CÐ aUÐ Y
ÊnRPUÐ ÚÐ{U pfUn= én"Ð w 5T ºpinh[UÐ êÐ{_iÐí ngfY ET S Únh¹Ð o= }?{fx ëÌ
.NxØ_CÐ

phehd_UÐí phfx{UÐ px{_UÐ ÓvZfCÐ Y ET Ø{_U é]CÐ ß}_UÐ {_= UkCÐ d
ó Bó
ø ºëfadU nhwÙ ÐWL ënT ï{_UÐ W_UÐ ëÌ ìØnaY ÕnfHÐ OÎ ºphfcUÐí px~ýnf!Ðí
ÕÚ@í ÜÐE> ï}fw énYÌ px5"Ð YÛ aUÐ BÚkY _= oA ØTÚí @Ð}> WL
ï{ACÐ x{g_UÐ Y pex{S phfR ÕÙ5i ÜnSÐ : Ði Nx{_UÐ ëÌ Ð{TkY .ÚnY
phf@Ì ÚØn[Y Y Ò{eCÐ phR}B~UÐ £nf_UÐ Y î}BÌ pLe6 nghUÎ ÐRnÌ ºfx}CÐí
:í .ï{_UÐ W_UÐ : {ýnUÐ çí|UÐ Y cUÐ Ðahö T ? º[phi5Lí phinHÎí phU{iÌ]
x{UÐ WS ëÐÚ{@ DL pIbfCÐ ph=}_UÐ Ón=ncdU de= ÑncUÐ UkCÐ xö Ù ºên#Ð
Ónd][edU _Yí º<nZaUÐ L Ćbi ©Ð}R³U ïØm"Ð ov}h ÑnT : ÓØÚí 5T
ºÒ{e_Cô Ð @Ð}CÐí ÚØn[CÐ pýø OÎ pRnÎ ºÑncUÐ Y : ÒØÚÐUÐ phfbUÐí ph¶ÚnUÐ
.pxPUÐí phRÐ}`!Ð êĆLúÐ Ü}gRí

éĆB Y ºfhe>í ï{_UÐ aUÐ phUn+ ÛÐ}=Î Y ºÑncUÐ Ð|w : UkCÐ c/ {bU
Y p]bdCÐ ÒØ!Ð pbýnaUÐí px{"Ð phRÐ}Q>aUÐ Ú[UÐ Y pdYncYí p_ýÐÚ pLe6
ÒGR OÎ Ø_> UÐ px{xFUÐ ýn]UÐí phRÐ}Q>aUÐ Ú[UÐ _= OÎ pRnÎ ºdS Y
cZ= ?> pLe6 wí .ÒÚÉ 423 ÑncUÐ : ngLe6 d= UÐí ºphi}aUÐ px5"Ð
ngxÍÚ ÚÐí~UÐí NAnUÐ DL ninhAÌ hx UÐ phR}B~UÐí pxÚ5_CÐ hÉnadU hSØ
én"Ð w 5T hYGUÐí ê{4Ð S px{_UÐ ©nCÐ _= ph_í ê{b> n¹Ì 5T .ng^AĆYí
ÉUÐ Òb= Þ[fUÐ ~he> ºĉUÙ OÎ pRnÎ .NHÐCn= fx{UÐ eedU pfUn=
ïÌ : Wbx 3í ºÑncUÐ : ngfL Ô{Ļ UÐ ph¶ÚnUÐ 3n_CÐ T T ÚÐÛ UkCnR ºSØí
3 ºĉUÙ QÚ .pex{bUÐ phi}aUÐ Ón=ncUÐ : Ò}RCÐ ænÉíúÐ DL éÐAúÐ Y énA
bx ø ¢i}R UkCnR .Ò~wn!Ð êncAúÐí Ên]BúÐí ÓÐ}`UÐ _= Y ÑncUÐ ¶
{AÐí -}`Y Ú{[Y DL ï{_UÐ zxÚndU HÐÚØ : WSÐ oUÐ Ð|4 ºph=}_UÐ p`dUÐ
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3í .ê1889 pfH phi}aUÐ p`dUÐ OÎ @GCô Ð ºïØm"Ð ë|aTÐ ĘcX ÚmAi< ïØm"Ð ov}h w
oTízTÐ ywÚm= Y phi}aUÐ p`dUÐ OÎ p+GCÐ ÊÐH px{_UÐ ÚØn[CÐ phb= DL S d]x
CK ÚZaBÐ aeBÐ Y p+}> ëíØ ph=}_UÐ p`dUn= ÒÚZfCÐ íÌ ºog=ÚÐzdbTÐ owz^TÐ
5T º<nZadU mQOTÐ megTÐX |>uX 9 m`ZTÐ vmeXí ºĽnbUÐ =ø ÚZeBÐ o`gc#Ð |>uX
ºĉUÙ L Ć\R .(S.I.H.M.) Ñ|_BÐ ywÚmT ÒÚYeBÐ DP ÚØmZBÐ Y {ax 3 iÌ
DL d]x 3 gR º nY EQ cZ= UüÐ @ÐÚ Hx rAnUÐ L bfx UkCÐ ni{@í
p_Yn= 1996 pfH ngZSni UÐí ºNx{_UÐ YÛ TÐ}Y pfx{Y L ph_Yn!Ð Aí}JÌ
gUÐ Yí ºxÚn= pfx{Y : hbY UkCÐ ëÌ d_UÐ Y º(IV xÚn=) ë=UÐ xÚn=
.ph_Yn!Ð é5LúÐ Y nwEQí pAí}JúÐ ì|w DL âĆJüÐ hdL
ph¶ÚnUÐ ©nedU pex{bUÐ hYn[UÐ _= DL UkCÐ {eLÐ ºî}BÌ pg@ Y
_= DL pýÚn]UÐ ÓøUÐ yhU Ò{x{@ hYn[> x{b> : {g« 3í ºpx{_UÐ
ÚnY ÕÚ! Hx =Ð pHÚ{C he[> pi : j]BÌ = .px5"Ð ÒGR |fY ©nCÐ
pHÚ{CÐ L ÑnT : ÐTÚnI NxÚ5_Y NH{fgY í Y iÌ d_UÐ Y º[1954]
pi : ÐgH j]BÌ 5T .[1999] nahċíØ ëøÌí cxGUÐ {h1 hUj> Y ÒÚT|CÐ
ëYnCÐ zhZUÐ {e7 ï{_UÐ ën]ddU ê53 - 1852/åw1269 pf= pBÚkY ph=}L pZhbi
:í .TÐ}e= h=ú RĆB qSí ën1}UÐ {L = {eC ngi é{= º(ê1607- 1614)
ºTÐ}e= Ó}bHÐ pax ÒÌ HÐ iÌ pA ëíØ nYÛn@ }TÙ ºNHÐCÐ Hø ax}_>
ìni{@í = .pLnUÐ Øí{A OÎ hafx íÌ ĉUÙ {Tkx hUØ ïÌ DL }Ri ø nfiÌ d_UÐ Y
Y >EQ o= x{UÐ WbU hL5HÎ ïøY ën]dUÐ EY{> p[S aĻ ïÌ ëíØ ØØ}x
hL5HÎ OCÐ bHÐ 5T º1668 pfH WbUÐ Ð|) ênSÌ {hI}UÐ OCÐ ëÌ 5dL ºUn+í ýn)
pb]fC UĻí º= cdU NRPCÐí N_d]CÐ ÊnUÐ ëÌ øÎ .phHnYd={UÐ Ón_UÐ =
ïØn4Ð {L ×ÚkCÐ oA fY b> nY ê{w ÚÐ}S |x hL5HÎ OCÐ qd_@ ÒÊ=Y
.ïÛnUÐ
æÐ úÐ ÒFbY : ÒØ_Y pUø pbU ¶Új> : UkCÐ RÐi ø ºH 5L Ć\R
{1Ì ën]dUÐ cA YÛ nwÚÐÛ ï}bCnR .ān= oUn`UÐ āÐ {L ën]dUÐ {g_= Nx{_UÐ
ºUS @ÚÌ 5= ì{fL āÐ ÓLØí ºx}cUÐ yxUÐ Ð|w ÓÚÛ {Sí” :énbR ºān= Ú[fCÐ
pd+ Y wí ºāÐ ì{xÌ ān= Ú[fCÐ NfYkCÐ EYÌ nwjZiÌ UÐ pbUÐ ì|w pe^L Ó{wnIí
ÒÚnIÎ n¹Î “.p_f[UÐ px}`UÐ ÝbfUÐ ĉd> : JnH owÙ ngdBÐØí ºāÐ ìWi ì}?vY
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ën]dUÐ {x DL oUn`UÐ āÐ {Lí zhZUÐ {e7 ïFS d_> UÐ pbUÐ {hhZ> {Tk> Ò{x}R
ï}bCÐ ÒÚnxÛ Ênf?Ì peýnS qinT pbUÐ ëÌ 5=í ºoUn`UÐ āÐ {L {x DL ø Ú[fCÐ {1Ì
<> zxÚn>] ê1578 pfH N=nY ºzxÚnUÐ Ð|w S ëchH nw{hhZ> ëlR ºê1601 pfH n4
}x[> > rhA p[bdU <n`>FUÐ he[UÐ ÛniÎ zxÚn>] ê1585 pfHí [cdU Ú[fCÐ
{e7 = ~x~_UÐ {L ì}xÛí ì}YÌ ºpbUÐ ì|4 Ú[fCÐ {hhZ> {Tkx n,í .[px~ýnf!Ð pbUÐ ì|w
{ee= pÉn#Ð pxÚnT|UÐ phYnB}UÐ pAdUÐ DL Zbi > ï|UÐ fUÐ ÊnZil= <nZaUÐ
ÝbfCÐ fUÐ oin@ OÎ ºìFS {wnI DL pIbfCÐ px}_ZUÐ Ónh=úÐ ^ií ºzhZUÐ
pAdUÐ DL ÝbfCÐ fUÐí oUn`UÐ āÐ {_= pÉn#Ð pxÚnT|UÐ phYnB}UÐ pAdUÐ DL
hċÐ~Ĭ UkCÐ î{U ØÚí nC nRĆB ºÒØ_Y pUø >{UÐ= pÉn#Ð pxÚnT|UÐ phYnB}UÐ
Ón=ncUÐ ì|w ÛniÎ ºï}bedU ÜùÐ oíÚ DL LĆJÐ ê{L o= y@Ú
ö ï|UÐ ºëCnH
.ĉUÙ S ø Ú[fCÐ ÒnRí {_= px{wnZUÐ
Úm_XíÌ pwÌ DdG
TÐ}Y ºrAn= ÙnHÌ

