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ÒçmlççJçvçç  

 

³çç Hç=LJççÇlçuççJçj®³çç Hçb®çcçnçmççiçjçlç pçMççÇ DçvçíkçÀçvçíkçÀ uçnçvçcççíþçÇ yçíìb Dççnílç lçMççÇ®ç Lççíj 

Hçá©<ççb®ççÇ DçvçíkçÀ yçíìb çÆJççÆJçOç oíMççb®³çç mçÊççmççiçjçlç çÆvçcçç&Cç PççuççÇ. DççHçu³çç Dç®ççì, DçuççÌçÆkçÀkçÀ 

DçodYçÓlç Hçjç¬çÀcççvçí DçççÆCç jçpçkçÀçjCççvçí ³çç vçjçíÊçcççbvççÇ FçÆlçnçmççlç DççHçuçb vççJç kçÀçíjuçb. DçuçíkçwPççb[j, 

lçí vçíHççíçÆuç³çvç, pçç@pç& Jçç@çÆMçbiìvç, çÆnìuçj, ®ççÆ®ç&uç DçMçç DçvçíkçÀçbvççÇ FçÆlçnçmç Iç[Jçuçç. DççHçu³çç oíMççlç 

®ççíuçç-®ççuçákçw³ççbHççmçÓvç cççÌ³ç&, DçMççíkçÀ, lçí çÆMçJççpççÇ, DççÌjbiçpçíyççHç³ç¥lç mççN³ççbvççÇ jçpçÒçJççnçuçç çÆoMçç 

yçouçç³çuçç uççJçuççÇ. ³ççb®³ççmççjKçí®ç DçvçíkçÀçvçíkçÀ mçívççHçlççÇ uçnçvç uçnçvç yçíìçbmççjKçí nçíTvç içíuçí. 

yççpççÇjçJç lçí DççLç&j JçíuçmuççÇ, Dçmçí DçvçíkçÀ mçívççHçlççÇ Hçá©<ççLçç&®çç GlkçÀì DçççÆJç<kçÀçj oçKçJçÓvç içíuçí. ³çç 

DçççÆJç<kçÀçjçbcçáUí DçççÆCç Dçvçá<çbçÆiçkçÀ ÒçmçbiççbcçáUí Yççjlçç®³çç FçÆlçnçmççuçç kçÀuççìCççÇ çÆcçUlç içíuççÇ.  

YççjlççmççjK³çç Kçb[Òçç³ç oíMççlç HçjkçÀçÇ³ç Dçç¬çÀcçCççbcçáUí FLçuçb mççcççv³ç, Mççblç pççÇJçvç 

çÆJçmkçÀìuçb pçç³çuçç uççiçuçb. YççjlççÇ³ç Dçç®ççjçÆJç®ççj, mçbmkç=ÀlççÇ, mçççÆnl³ç, %ççvççÆJç%ççvç, Oçcç& - Yçç<çç ö 

©{çÇ, ³ççb®ççÇ cççí[lççí[ PççuççÇ.  ³çç Dçç¬çÀcçkçÀçbvççÇ FLçuçb Oçvç, oçÌuçlç, kçÀuçç, MççíOç uçáìÓvç vçíTvç DççHçuçí 

oíMç mçcç=Oo kçíÀuçí. mJçlç:®çínçÇ mçbmkçÀçj-çÆJç®ççj YççjlççÇ³ççbJçj uççouçí.  

Yççjlççlç nçíTvç içíuçíu³çç DççpçJçj®³çç DçvçíkçÀ cçnlJçç®³çç jçpçJçbMççb®çç nç OççJçlçç DççuçíKç Dççní. 

mçÊçç iççpçJçÓvç içíuçíu³çç JçbMççb®³çç çÆJçuç³ççvçblçj vçJççÇvç Dççuçíu³çç IçjçC³ççuçç kçÀuççìCççÇ kçÀMççcçáUí 

çÆcçUçuççÇ, kçÀç çÆcçUçuççÇ, ³çç®çç cççiççíJçç Dççní. nçÇ kçÀuççìCççÇ pçíJnç pçíJnç çÆcçUçuççÇ lçíJnç lçíJnç ®çìkçÀç 

uççJçÓvç içíuçíu³çç kçÀçnçÇ vçjçíÊçcççb®³çç cç=l³çÓ®çç DççuçíKç Dççní. F. mç. HçÓ. kçÀçuççlçu³çç ®ççíuçç-

®ççuçákçw³ççbHççmçÓvç F. mç. 1947 Hç³ç¥lç DçKçb[ Yççjlç mJçlçb$ç Pççuçç lççíHç³ç¥lç®çç l³çç®çç FçÆlçnçmç Dççní.  

Jçç®çkçÀçbvçç ní uçíKçvç DççJç[íuç DçMççÇ DççMçç Dççní. 

                                                                     [ç@. çqmcçlçç oçcçuçí.  

                                                                     21 SçÆÒçuç 2015 

                                                                      Dç#ç³çlç=lççÇ³çç .                                   
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kçÀuççìCççÇ. 

çÆJççÆJçOçlçívçí vçìuçíu³çç, vçÌmççÆiç&kçÀ mçbHçoívçí Dççímçb[Óvç JççnCççN³çç ³çç Yçjlç YçÓKçb[ç®çç FçÆlçnçmçnçÇ HçÀçj HçÀçj Òçç®ççÇvç Dççní. ³çç 

oíMççlç®ç mçblç çÆvçHçpçuçí, MçÓj pçvcçuçí, JçÌ%çççÆvçkçÀçbvççÇ MççíOç uççJçuçí, iççÆCçlç%ççbvççÇ yçáOoçÇuçç ®çílçvçç çÆouççÇ DçççÆCç mççN³çç pçiççlç DçvçíkçÀ 

çÆmçOoçblç mçJçç&vçç Jççìuçí. mççív³çç®çç OçÓj çÆvçOçCççN³çç ³çç GHçKçb[çcçOçí DçççÆCç mççiçjçvçí Jçí{uçíu³çç ³çç pççÆcçvççÇJçj JçíUçíJçíUçÇ mççnmççÇ 

uççíkçÀçbvççÇ kçáÀlçÓnuççvçí, Jçç uççíYççvçí Jçç ÒçJççmçç®³çç  çÆvççÆcçÊççvçí, DççHçuçí Hçç³ç þíJçuçí, FLçuççÇ mççOçvç mçbHçÊççÇ HççnÓvç lççÇ uçáìÓvç IçjçÇ vçíuççÇ. 

MçlçkçÀçvçáMçlçkçíÀ mJççlçb$³çç®çç GHçYççíiç Içílç jçnCççN³çç ³çç Yçjlç oíMççcçOçí DççpçÓyççpçÓ®³çç mçÊççOççÇMççb®ççÇ vçpçj Hç[ç³çuçç uççiçuççÇ DçççÆCç 

mJççN³çç-cççíçÆncççb®ççÇ Jço&U mçáª PççuççÇ. MçkçÀ, nÓCç, kçáÀ<ççCç, DçHçÀiççCç, HçþçCç, lçákçÀça çÆkçÀlççÇSkçÀ Dççuçí, mçÌçÆvçkçÀçb®³çç Kç[diççbvççÇ 

kçáÀ©#çí$ççHççmçÓvç, HçççÆvçHçlççHççmçÓvç yçbiççuçHç³ç¥®çç FçÆlçnçmç DçvçíkçÀJçíUç vçJ³ççvçí çÆuççÆnuçç içíuçç, DçççÆCç HçámçuççnçÇ içíuçç. HçççÆvçHçlççHççmçÓvç 

çÆouuççÇHç³ç¥lç®³çç YçÓcççÇlç DçvçíkçÀ HçjkçÀçÇ³ç Dççuçí, DçççÆCç içíuçí. kçÀçnçÇ FLçí®ç çÆmLçjçJçuçí. lçjçÇmçáOoç çÆkçÀl³çíkçÀ MçlçkçÀçbHç³ç¥lç YçjlçYçÓcççÇ çÆnboÓ 

vçjíMççb®³çç DççÆOçHçl³ççKççuççÇ mJççlçb$³çç®çç cçákçwlç GHçYççíiç Içílç  nçílççÇ.        

³çç YçjlçYçÓ®³çç kçáÀMççÇlç Oççv³ççb®ççÇ mççív³çç®ççÇ kçÀCçmçb®ç çÆHçkçÀuççÇ vççnçÇlç, lçj ³çç cççlççÇlçÓvç kçÀçíçÆnvçÓjmççjKçí çÆnjí-mççívçb-

pç[pçJçççÆnjnçÇ çÆHçkçÀuçb, DçççÆCç ³çç®ç cççlççÇlçÓvç Oçcç&ÒçJçlç&kçÀ Dçmçí mçblçnçÇ pçvcçuçí. ³çç®ç cççlççÇlç iççÌlçcç yçáOo, cçnçJççÇj, vççvçkçÀ ³ççbvççÇ 

yççÌOo, pçÌvç DçççÆCç MççÇKç Oçcçç&®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ DçççÆCç MçbkçÀjç®çç³çç¥vççÇ Oçcç&mçbmLççHçvçç®çb, j#çCçç®çb DçççÆCç ÒçmççjCçç®çb cçnlçd kçÀç³ç& 

kçíÀuçb. ³çç YçjlçYçÓcççÇ®çb Yççi³ç cççíþb kçÀçÇ oíJçlçç DçççÆCç mçblç ³ççbvççÇ ³çç®ç cççlççÇlç pçvcç Içílçuçç. nçÇ cççlççÇ Oçv³ç PççuççÇ.iççÌlçcçç®çç pçvcç 

vçíHççUcçOçí uçáçqcyççÆvçuçç Pççuçç DçççÆCç l³ççb®çb yççuçHçCç kçÀçÆHçuçJççmlçálç içíuçb. DççF& cçnçcçç³çç, DçççÆCç Jç[çÇuç MçáOoçíovçç®³çç HççíìçÇ l³ççb®çç 

çÆ¸ç.HçÓ. 563 cçOçí pçvcç Pççuçç.pçiççuçç ÒçkçÀçMçcççvç kçÀªvç l³ççbvççÇ yççÌOo Oçcçç&®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ DçççÆCç MççblççÇ®çç mçboíMç pçiçYçj 

Hççí®çJçuçç. Jç³çç®³çç 80J³çç Jç<çça nç MççbçÆlçoÓlç Dçmlççuçç içíuçç. cçnçJççÇjçb®çç pçvcçkçÀçuç çÆ¸ç.HçÓ. 599 ®çç . pçvcç çÆyçnçjcçOçuçç. ®çÌ$ççÇ 

HççÌçÆCç&cçí®çç. #ççÆ$ç³ç IçjçC³ççlçuçç. DççF&®çb vççJç çÆ$çMçuçç DçççÆCç JççÆ[uççb®çb vççJç çÆmçOoçLç&. cçnçJççÇj pçjçÇ ®ççíçÆJçmççJçí lççÇLç¥kçÀj Dçmçuçí lçjçÇ 

pçÌvç Oçcçç&uçç l³ççbvççÇ vçJççÇvç HççÆjcççCç çÆouçb. pçiçç®³çç HçìuççJçªvç lçí çÆvçIçÓvç içíuçí 527 çÆ¸ç.HçÓ ³çç Jç<çça. yççÌOo Oçcçç&®³çç Hç[l³çç kçÀçUçlç 

çÆnboÓ Oçcçç&®çb Hçávç©lLççvç kçíÀuçb lçí DçççÆo MçbkçÀjç®çç³çç&vççÇ. kçíÀjUçlç pçvcçuçíu³çç ³çç lçípçmJççÇ Hçá$ççvçí Jç³çç®³çç DççþJ³çç Jç<çça mçbv³çmlç 

nçíTvç içáª®³çç MççíOççlç Içj mççí[uçb. GÊçjíkçÀ[í lçí çÆvçIççuçí. vçcç&oíkçÀçþçÇ DççWkçÀçjíéçjçJçj l³ççbvçç  l³ççb®³çç  içáª®ççÇ, iççíçÆJçbo YçiçJçlçd Hço 

³ççb®ççÇ ÒççHlççÇ PççuççÇ. içáªvçí çÆJç®ççjuçb, ` lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? ` l³ççJçíUçÇ   l³ççbvççÇ  çÆouçíuçb  ` çÆMçJççíenb çÆMçJççíenb ` ní ÒççmçççÆokçÀ GÊçj 

Dçcçj Pççuçb. içá© vççvçkçÀ ³ççbvççÇ MççÇKç Oçcçç&®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. uççnçíjpçJçU®³çç jç³ç YççíF&kçÀçÇ lçuçJçb[çÇ ³çç iççJççlç l³ççb®çç 15 SçÆÒçuç 

1469 cçOçí pçvcç Pççuçç. Jç[çÇuç kçÀu³ççCç®çbooçmç yçíoçÇ DçççÆCç DççF& lç=HlççoíJççÇ. DçblçkçÀçUçÇ lçí mçO³çç®³çç HçççÆkçÀmlççvççlçu³çç 

kçÀlçç&jHçÓjuçç nçílçí.    22 mçHìWyçj 1539 nç l³ççb®çç çÆvçJçç&CççÆovç nçílçç. YççjlççlçÓvç mçáJçCçç&®³çç jçMççÇ pçMçç yççníj®³çç pçiççlç içíu³çç 

lçMçç®ç ³çç Oçcç&JçÌ®çççÆjkçÀ ÒçYççJççb®³çç, DçO³ççlcçç®³ççnçÇ jçMççÇ pçiçYçj Hçmçju³çç.  

mççiçjçÇ YçjlççÇ – DççínçíìçÇ nç çÆvçmçiçç&®çç çÆvç³çcç®ç Dççní. uçnçvç cççíþîçç uççìç G®çbyçUCçb ní lçj çÆvçl³çç®çb®ç. lççí®ç v³çç³ç 

pçmçç cççCçmçç®³çç sçíìîçç Dçç³áç<³ççlççÇuç Iç[çcççí[çRvçç Dççní lçmçç®ç jçpçkçÀçÇ³ç mçÊççblçjçuççnçÇ Dççní. ³çç YçÓcççÇ®³çç ³çç cççlççÇlç 

kçÀçuççÌIççlç, mçÊççblçjç®³çç DçvçíkçÀ uççìç GmçUu³çç DçççÆCç 11 J³çç MçlçkçÀçHççmçÓvç Dççlç çÆMçjuçíuçí DçHçÀiççCççÇ-lçájçCççÇ-oájçCççÇ, HçþçCç, 

Hçç³ç jçíJçÓvç Hçá{®³çç mçnçMçí Jç<çç¥cçOçí ³çç cççlççÇlçuçí®ç mçÊççOççÇMç Pççuçí. çÆnboÓ mçcççpç DççínçíìçÇuçç uççiçuçç. ³çç HçjkçÀçÇ³ççbMççÇ çÆnboÓ mçÊççOççÇMç 

mçlçlç mçbIç<ç& kçÀjlç jççÆnuçí. DçvçíkçÀ uç{ç³çç, pç³ç –Hçjçpç³ç ³çç YçÓcççÇvçí Hççnuçí. mJçYççJççvçí GÐççíiççÇ, çÆJç®ççjçbvççÇ Dçç¬çÀcçkçÀ DçççÆCç cçvççvçí 

cçnlJççkçÀçb#ççÇ, DçMçç Hçá©<ççbvççÇ mçbHçÊççÇ –mçÊçç – mçbIç<ç& - uç{ç³çç,  Hçjlç mçÊçççÆJçmlççj ³çç cççiçç&vçí nákçáÀcçlç iççpçJçuççÇ. 
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nç oíMç kç=À<ççÇJçuççb®çç. l³ççlçnçÇ lççí yçUçÇjçpçç Hçjç¬çÀcççÇ Dçmçíuç lçj l³ççvçí cççíþç pçcççÇvçoçj Jnç³ç®çb. l³çç IçjçC³ççlçu³çç  SkçÀç 

Hçjç¬çÀcççÇ Hçá©<ççvçí jçp³ç mLççHçvç kçÀjç³ç®çb, lçí çÆJçmlççjç³ç®çb, Jçç{Jçç³ç®çb, l³çç®³çç HçbKççKççuççÇ sçíìîçç sçíìîçç mçáYçíoçjçbvççÇ DççHççHçu³çç 

YçÓcççÇ®³çç mççÇcçç j#çç³ç®³çç, DçççÆCç cçiç ÒçcçáKç iççoçÇ®çç JçbMçpç kçÀcçpççíj Pççuçç kçÀçÇ mçáYçíoçjçvçí ÒçyçU nçíTvç vçJççÇvç jçpçJçbMç çÆvçcçç&Cç 

kçÀjç³ç®çç, ³çç J³çJçmLçílç Yççjlççlç DçvçíkçÀ jçpçIçjçCççÇ çÆvçcçç&Cç PççuççÇ. Kçb[Òçç³ç Dçmçuçíu³çç çÆnboámLççvççlççÇuç ³çç mçJç& jçpçIçjçC³ççb®³çç 

mçÊçíuçç kçÀMççÇ kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ, kçÀMççcçáUí kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ, Òçl³çíkçÀç®ççÇ JçbMçHçjbHçjç kçÀOççÇ Kçb[çÇlç PççuççÇ DçççÆCç ³çç mçiçÈ³ççcççiçí 

pççí cç=l³çÓ vççJçç®çç kçÀþHçálçUçÇ®çç pççí oçíj nçílçç, l³ççvçí ní çÆoiiçpç, DçuççÌçÆkçÀkçÀ Hçá©<ç çÆvç³çlççÇvçí kçÀmçí vçç®çJçuçí l³ççvçí SkçÀ cççíþç FçÆlçnçmç 

çÆvçcçç&Cç Pççuçç. ³çç mçÊççblçjçlç DçodYçÓlç, DçuççÌçÆkçÀkçÀ Hçjç¬çÀcç kçÀjCççjí jçpçí DçççÆCç jçC³ççnçÇ nçíl³çç.  

Dçç½ç³ç& cnCçpçí, Dçç³çá<³çYçj mçlçlç jCççbiçCççJçj DçmçCççjí jCçOçájbOçj Dçmçí mçcç´çì ®çbêiçáHlç, DçMççíkçÀ, MçnçpçnçB, DççÌjbiçpçíyç, 

MçnçpççÇ, çÆMçJççpççÇcçnçjçpç Dçmçí DçvçíkçÀ yçnálçíkçÀ jçpçí DççpççjHçCççcçáUí, Jç=OoçHçkçÀçUçvçí, Jçç KçÓvç Pççu³ççcçáUí Jçç çÆmçbnçmçvççJçªvç 

Kçí®çuçí içíu³ççcçáUí cçnçuççlç®ç cç=l³çÓ HççJçuçí DçççÆCç p³çç kçÀçnçÇ nçlççJçj cççípçC³ççSJç{îçç mçívççvççÇ jçC³çç Pççu³çç l³çç jCççbiçCççJçj 

uç{lççbvçç JççÇjiçlççÇuçç içíu³çç. l³ççlç jçÆPç³çç mçáuçlççvç nçílççÇ, ®ççboçÆyçyççÇ nçílççÇ, PççbMççÇ®ççÇ jçCççÇ nçílççÇ, çÆkçÀÊçÓj®ççÇ çÆ®çvçccçç nçílççÇ. 

mJçjçp³ççlçu³çç çÆMçJçjç³çç®³çç mçávçívçí, lççjçCççRvççÇnçÇ jçp³çç®ççÇ mçÓ$çb mççbYççUuççÇ. HçCç uç{çF&lç l³çç çÆvçOçvç HççJçu³çç vççnçÇlç SJç{b®ç. 

³çç mççN³çç mçÊççblçjçb³çç mççN³çç mçÊççblçjçb³çç mççN³çç mçÊççblçjçb³çç mççN³çç mçÊççblçjçb®³çç kçÀuççìCççÇ®çç nç FçÆlçnçmç.®³çç kçÀuççìCççÇ®çç nç FçÆlçnçmç.®³çç kçÀuççìCççÇ®çç nç FçÆlçnçmç.®³çç kçÀuççìCççÇ®çç nç FçÆlçnçmç.    

³çç YçÓcççÇHçìuççJçj DçvçíkçÀ lçípçmJççÇ JççÇjHçá©<ççb®ççÇ yḉïçoíJççvçí j®çvçç kçíÀuççÇ. cnCçÓvç®ç, jçOççcççOçJç çÆJçuççmç®çbHçÓ®³çç cçnçkçÀçJ³ççlç 

pç³çoíJç HçbçÆ[lç cnCçlççí, 

``         pçiçoçÇMç çÆJçjbçÆ®çkçÓÀ Hçáslç nQ,kçÀnçí mç=äçÇ jçÆ®ç jKkçíÀ kçÀçÌvç kçÀnçB ~ 

           MççÆMç Jççí jçÆJç HçÓjyç HççÆ½çcç uççí, lçácç mççí³çí jnçí çÆmçjçÆmçbOçá cçnçB~ 

Dçª GÊçj oçq®svç j®svçkçÀçí , Flç mççnpççÇ nQ Glç mççnpçnçB ~ 

pç³çoíJç cnCçlççí kçÀçÇ ³çç YçjlçYçÓcççÇJçj yç´ïççvçí®ç HçÓJç&-HççÆ½çcçí®³çç jJççÇ-MçMççÇ ÒçcççCçí YçjlçKçb[ç®³ççnçÇ GÊçjoçÆ#çCçíuçç 

Mçnçpçnçvç DçççÆCç MçnçpççÇ ³ççb®ççÇ j®çvçç kçíÀuççÇ nçílççÇ. MçnçpçnçB®çç pçvcç 1592 cçOçí DçççÆCç MçnçpççÇÇ pçvcçuçç 1595 cçOçí, lçj 

MçnçpçnçB çÆvçOçvç HççJçuçç 1666 cçOçí DçççÆCç MçnçpççÇjçpçí Jççjuçí 1664 cçOçí. ³ççb®³ççvçblçj l³ççb®çí Hçá$ç DççÌjbiçpçíyç DçççÆCç  çÆMçJççpççÇ 

³ççbvççÇ Dçç³çá<³çYçj SkçÀcçíkçÀçbMççÇ ìkçwkçÀj çÆouççÇ. çÆvç³çlççÇ nçÇ jçäĤçá©<ççbvçç pçvcççuçç Iççuçlçí cnCçlççlç. DçççÆCç l³çç DçuççÌçÆkçÀkçÀ Hçá©<ççb®çç 

kçÀç³ç&Yççiç mçbHçuçç kçÀçÇ IçíTvçnçÇ pççlç DçmççJççÇ. HçCç kçÀOççÇ kçÀOççÇ nínçÇ çÆomçÓvç ³çílçb kçÀçÇ jçä^Hçá©<ççbvçç uççiçCççjçÇ mççcççv³ç cççCçmçb pçvcççuçç 

IççuçCçb nínçÇ çÆvç³çlççÇ®ç þjJçlçí. vççnçÇlçj çÆpçJçç cçnçuçç, cçoçjçÇ cçínílçj, ní FçÆlçnçmçÒççÆmçOo Pççuçí®ç vçmçlçí. SKççÐçç çÆmçvçícçç®³çç 

SkçÀìîçç vçç³çkçÀçJçj lççÇvç lççmç çÆ®ç$çHçì ®ççuçlç vççnçÇ. l³çç®³ççmççþçÇ SkçÀ [^ç³çJnj, SkçÀ iç[çÇ, DçMççÇ l³çç Hçç$çç®³çç DççpçÓyççpçÓuçç 

JçíiçJçíiçUçÇ cççCçmçb çÆmçvçícçç®çç HçìkçÀLçç uçíKçkçÀ GYççÇ kçÀjlç®ç Dçmçlççí. lçmçb®ç Dççní ní ! 

MçlçkçÀçvçáMçlçkçbÀ, GÊçj-oçÆ#çCç Yççjlççlç ©pçuçíu³çç ®ççíuçç-®ççuçákçw³ç-cççÌ³ç&-içáHlç-jçä^kçÓÀì ³ççb®³çç mçcççHlççÇvçblçj jpçHçÓlç, 

cçjçþçÇ, JççíçÆ[³ççj, kçÀçvç[çÇ, cççWiçuç, JçiçÌjí mçJç& uçnçvç cççíþîçç DçççÆCç oíMççÇ HçjoíMççÇ mçÊççbvçç Hçá{í HççÆnuçç Mçn çÆcçUçuçç lççí F. mç. 

1600 mççuççÇ Fbiuçb[cçOçí mLççHçvç Pççuçíu³çç F&mì FbçÆ[³çç kçbÀHçvççÇ®³çç FbûçpççbkçÀ[Óvç. J³ççHççjç®³çç çÆvççÆcçÊççvçí Yççjlççlç Dççuçíu³çç ³çç  
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Fbiuçb[cçOçu³çç o³çç&Jçoça uççíkçÀçbvççÇ Yççjlççlç J³ççHççjç®³çç çÆvççÆcçÊççvçb ÒçJçíMç kçíÀuçç. cçiç Yççjlççlçu³çç jçpççb®³çç Yççb[Cççb®çç 

HçÀç³çoç kçÀ©vç Içílç Yççjlççlç pçcç yçmçJçuçç. DçççÆCç cçiç J³ççHççj kçÀjlçç kçÀjlçç, YçíovççÇlççÇvçí l³ççbvççÇ YççjlçYçj DççHçuçb mççcç´çp³ç 

HçmçjJçuçb. ÖçWÀ®ç, [®ç, Hççílçá&iççÇpç nínçÇ o³çç&Jçoça Yççjlççlç ³çíTvç Lççí[çmçç FçÆlçnçmç j®çÓvç içíuçí. 

FbûçpççbvççÇ, mçHçç&vçí DççHçu³çç cççíþîçç pçyç[îççlç Yç#³ç nUÓnUÓ çÆiçUÓvç mçbHçJççJçb, lçmçb cçnçjçä^çlçuçí mççlççj®çí Yççímçuçí, HçíMçJçí-

çÆMçboí-nçíUkçÀj-HçJççj-vççiçHçÓj®çí Yççímçuçí, GÊçjílç DçJçOç, çÆouuççÇlçuçí cççíiçuç, ³ççb®ççÇ çÆj³ççmçlç mçbHçJçuççÇ. KççuççÇ oçÆ#çCçílç çÆìHçÓ cççjuçç 

içíuçç. yçbiççuçnçÇ Fbûçpççb®³çç IçMççlç içíuçç DçççÆCç SkçíÀkçÀçuçç çÆpçbkçÀlç Fbûçpççb®ççÇ mçÊçç mççJç&YççÌcç PççuççÇ.  

YççjlççÇ³ç ³çáOoçbcçOçí lççbçÆ$çkçÀ DçççÆCç JçÌ%çççÆvçkçÀ Mçðççb®çç DçYççJç DçççÆCç iç=nkçÀuçn ³ççcçáUí®ç DçvçíkçÀ ³çáOob HçjçYçJççlç ªHççblççÆjlç 

PççuççÇ. l³çç®ççÇ mçáªJççlç jçcçç³çCççHççmçÓvç®ç nçílçí. iç=nkçÀuçnçcçUí jçcç JçvçJççmççÇ Pççuçç. pçíJnç jçcç oiç[ mçcçáêçlç Yçªvç mçílçÓ yççbOçlç 

nçílçç lçíJnç uçbkçíÀlçuçç jçpçç vçuçkçáÀyçíj Hçá<HçkçÀ çÆJçcççvç G[Jçlç nçílçç. lçí mçílçÓ yççbOçç³ç®çb lçb$ç çÆyḉìçÇMççbvççÇ HçÓuç yççbOçíHç³ç¥lç DççHçu³çç 

uççíkçÀçbvççÇ çÆJçkçÀçÆmçlç kçíÀuçb vççnçÇ. çÆHç{îççvçd çÆHç{îçç, oçÆ#çCçílçuçb uç<kçÀj yçNnçCçHçÓjcççiçx®ç, vçoçÇuçç çÆlçLçí Glççj Dçmçu³ççcçáUí, GÊçjílç 

ÒçJçíMç kçÀjlç Dçmçí. ÒçiçlççÇ SJç{çÇ®ç kçÀçÇ nçí[îççb®çç HçÓuç mçáª Pççuçç. çÆyç´ìçÇMççbvççÇ nçÇ HçOolç, HçÓuç yççbOçÓvç yçbo kçíÀuççÇ. ³çáOolçb$ççlç 

Yççjlçç®ççÇ kçÀOççÇnçÇ ÒçiçlççÇ PççuççÇ vççnçÇ. 

HçÓuç yççbOçC³çç®³çç #çí$ççlç DççHçCç çÆkçÀlççÇ cççiçí nçílççí, l³çç®ççÇ SkçÀ Içìvçç FLçí vçcçÓo kçÀjC³ççmççjKççÇ Dççní. vççvçç HçÀ[CççÇmç, 

l³ççb®³çç Dçç³çá<³ççlç kçÀçMççÇuçç pççTvç çÆJçéçíéçjç®çb oMç&vç IçíT MçkçÀuçí vççnçÇlç. cnCçÓvç çÆlçLçí kçÀçnçÇ HçáC³çkçÀcç& kçÀjçJçb ³çç YççJçvçívçí l³ççbvççÇ 

çÆlçLçu³çç kçÀcç&vççMççÇ vçoçÇJçj HçÓuç yççbOçç³ç®çb þjJçuçb. ní kçÀçcç ®ççuçÓ Pççu³ççJçj JççUÓ DçççÆCç HççCççÇ ³ççcçáUí Hçç³çç®ç çÆìkçíÀvçç. lçíJnç lçíLççÇuç 

uççíkçÀçbvççÇ 6 mçHìWyçj 1795 jçípççÇ çÆlçLçu³çç yç´çïçCççbkçÀ[Óvç Dçvçáÿçvççmç ÒççjbYç kçíÀuçç. nçÇ iççíä vççvçç HçÀ[CççÇmççbvçç HçáC³ççlç kçÀUlçç®ç 

l³ççbvççÇ Dçvçáÿçvç, HçÓpçç JçiçÌjí ÒçkçÀçj Hç$ç çÆuçnÓvç yçbo kçÀjJçuçí DçççÆCç yçíkçÀj vççJçç®³çç Fbûçpç FbçÆpççÆvç³çjuçç yççíuççJçÓvç, l³çç®³ççkçÀ[Óvç 

kçÀuçkçÀÊçç ³çíLçÓvç  (®çávç)`kçÀUçÇ®çí   yçbyç ` ( ìBkçÀmç& ) cççiçJçuçí DçççÆCç HçÓuç HçÓCç& kçÀjJçuçç.  

³çáOoMççðççlçuçí ní MççíOç uççiçuçí cçO³ç DçççÆMç³ççlç, ûççÇmç JçiçÌjí oíMççbcçOçí. cçO³ç DçççÆMç³ççlççÇuç çÆHçÀjl³çç ìçíÈ³ççbvççÇ çÆjkçÀçÇyççÇ®çç 

MççíOç uççJçuçç DçççÆCç ³çáOoMççðççlç Òç®çb[ ¬çÀçblççÇ PççuççÇ. mçÌçÆvçkçÀçuçç Iççí[îççJçj mJççj nçíTvç OççJçlççbvççnçÇ Oçvçá<³çyççCçç®çç JççHçj kçÀjlçç 

³çç³çuçç uççiçuçç. YççjlççlççÇuç Iççí[îççbHçí#çç Yççjlççlç ³çíTvç içíuçíu³çç mçJç& HçjkçÀçÇ³ççb®çí Iççí[í ní pççmlç Gb®ç, lççkçÀoJççvç Dçmçlç. 

³çáOolçb$ççlç l³ççb®ççÇ Mçðççðçb pççmlç DççOçáçÆvçkçÀ nçílççÇ. cçO³ç DçççÆMç³ççlçÓvç ³çíCççN³çç ³çç FjçCççÇ-oájçCççÇ-lçájçCççÇ mçívççvçç³çkçÀçbkçÀ[í 

³çáOolçb$ççlççÇuç çÆJçkçÀçÆmçlç Mçðçb Dçmçlç. l³ççcçáUí l³ççb®çç çÆJçpç³ç çÆvççÆ½çlç Dçmçí. 

³çç DçvçíkçÀ Dçç¬çÀcçCççbcçOçí Yççjlçç®³çç mççÌYççi³ççuçç kçÀuççìCççÇ oíCççjí, jmççlçUçuçç vçíCççjí lççÇvç Hçá©<ç DççHçu³çç lççÇvç 

HççJçuççbcçOçí  Yççjlçç®ççÇ OçÓUOççCç kçÀªvç içíuçí. ní lççÇvç pçyçjomlç Mç$çÓ  cnCçpçí  :- 

1. HççÆnuçç DçuuççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇHççÆnuçç DçuuççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇHççÆnuçç DçuuççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇHççÆnuçç DçuuççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇ. ¿ççvçí Yççjlççlç ³çíCççN³çç HçjkçÀçÇ³ççb®ççÇ HçjbHçjç cççí[uççÇ. FjçCççÇ- oájçCççÇ- lçájçCççÇ Dççuçí 

HçCç GÊçjílç®ç Lççbyçuçí. çÆKçuçpççÇ cçç$ç mJçlç: çÆJçbO³ç Dççíuççb[Óvç oíJççÆiçjçÇJçj Dççuçç DçççÆCç jçcçoíJçjç³ççuçç HçjçYçÓlç kçÀªvç  l³ççvçí DçcççHç 

uçÓì vçíuççÇ.  

2. oámçjç yççyçjoámçjç yççyçjoámçjç yççyçjoámçjç yççyçj, p³ççvçí çÆouuççÇ kçÀçyççÇpç kçíÀu³ççJçj l³çç®³çç pçyçjomlç JçbMçpççbvççÇ Hçá{®³çç 350 Jç<çç¥cçOçí kçÀçuççÌIççlç 

Yççjlçç®³çç OççÆcç&kçÀ mLçÌ³çç&®ççÇ Jççlççnlç kçíÀuççÇ. Dçç¬çÀcçCç, Oçcçç¥lçj, uçÓì, DçççÆCç cçÓlççaYçbpçvç, ³ççbvççÇ Yççjlç çÆJçmkçÀìÓvç ìçkçÀuçç. ³ççb®³çç 

kçÀçUçlç DçvçíkçÀ çÆþkçÀçCççÇ pççínçj Pççuçí DçççÆCç Yç´ä nçíC³çç®³çç YççÇlççÇvçí DçvçíkçÀ vççjçÇ oín l³ççiçÓvç içíu³çç. ³çç®ç kçÀçUçlç mçcççpçç®³çç 
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  oá:KççÇ cçvççJçj DçO³ççlcçç®ççÇ HçábÀkçÀj IççuçCççjí kçÀyççÇj-vççvçkçÀ-lçákçÀçíyçç-mçcçLç& jçcçoçmç Dçmçí DçvçíkçÀ mçblç l³çç ³ççíiçíéçjçvçí 

³çç OçjlççÇJçj HççþJçuçí. cçvççvçí çÆHç®çuçíu³çç DçççÆCç Kç®çuçíu³çç mççcççv³ççbmççþçÇ l³çç kçÀçUç®ççÇ®ç lççÇ içjpç nçílççÇ. 

3. çÆlçmçjç çÆlçmçjç çÆlçmçjç çÆlçmçjç Mç$çÓ cnCçpçí FbûçpçMç$çÓ cnCçpçí FbûçpçMç$çÓ cnCçpçí FbûçpçMç$çÓ cnCçpçí Fbûçpç p³ççbvççÇ mçyçbOç YççjlççJçj®ç OçççÆcç&kçÀ-mççbmkç=ÀçÆlçkçÀ–DçççÆLç&kçÀ–JçÌ®çççÆjkçÀ– MçÌ#ççÆCçkçÀ– JçÌçÆokçÀ  

DççÌÐççíçÆiçkçÀ–Dçç³çáJçxçÆokçÀ mçJç&®ç #çí$ççb®ççÇ OçÓUOççCç kçíÀuççÇ. YççjlççÇ³ç jçnCççÇcççvççuçç, HçjbHçjçbvççnçÇ cççí[çÇlç kçÀç{uçb. pççiççÆlçkçÀçÇkçÀjCçç®ççÇ 

mçá©Jççlç ³çç uççíkçÀçbvççÇ kçíÀuççÇ Dçmçb cnCçç³çuçç njkçÀlç vççnçÇ. kçÀçjCç Hç=LJççÇ®³çç Òçl³çíkçÀ jíKççbMççJçj ³ççb®çb jçp³ç Dçmçuçíuçí oíMç nçílçí, 

DçççÆCç l³çç®çJçíUçÇ ³çájçíHççlç JçÌ%çççÆvçkçÀ ¬çÀçblççÇuçç Hçç³çIç[îçç Iççlçu³çç pççlç nçíl³çç. l³çç®çç Òçmççj mçJç& pçiçYçj nçílç nçílçç. Hç=LJççÇ 

Hççoç¬çÀçblç kçÀjCçb®ç nçílçb lçí ! 

YççjlççmççjK³çç Kçb[Òçç³ç oíMççlç çÆnboÓ jçpçJçbMççb®³çç DçvçíkçÀ uççìç GmçUu³çç DçççÆCç çÆJçju³çç. GÊçjílç içáHlç, cççÌ³ç&, 

n<ç&JçOç&vç, DçMççÇ cççíþcççíþçÇ MçÓjçb®ççÇ IçjçCççÇ jçp³ç kçÀªvç içíuççÇ. DççHçuççÇ mçÊçç çÆJçmlççjlç içíuççÇ. lçj oçÆ#çCçíkçÀ[í jçä^kçÓÀì, JççkçÀçìkçÀ, 

nçí³çmççU, ®ççuçákçw³ç, mççlçJççnvç, ®ççíuçç, HçbçÆ[³çvç, çÆJçpç³çvçiçj®çí mçcç´çì, DççíçÆ[³ççj Dçmçí DçvçíkçÀ mçÊççOççÇMç mçÊçç iççpçJçÓvç içíuçí. nçÇ 

DçMççÇ DçvçíkçÀ ÒççÆmçOo IçjçCççÇ DçvçíkçÀ MçlçkçÀçHç³ç¥lç jçp³ç kçÀjlç nçílççÇ. DççHççHçu³çç kçÀçUçlç ní jçpçí jçp³ç çÆJçmlççjlç nçílçí.  

Òçç®ççÇvç YççjlççlççÇuç GÊçjílççÇuç jçpçmçÊçç :Òçç®ççÇvç YççjlççlççÇuç GÊçjílççÇuç jçpçmçÊçç :Òçç®ççÇvç YççjlççlççÇuç GÊçjílççÇuç jçpçmçÊçç :Òçç®ççÇvç YççjlççlççÇuç GÊçjílççÇuç jçpçmçÊçç :----  

Yççjlçç®çb cçcç&mLççvç cnCçpçí kçÀçMcççÇj. kçÀçqMcçjpç: cnCçpçí kçíÀMçj. kçÀçMcççÇj ³çç Mçyoç®çç mçbmkç=Àlç DçLç& kçíÀMçjçÇ. 

HçájçlçvçkçÀçuççHççmçÓvç®³çç mçççÆnl³ççlç kçÀçMcççÇj®çç mçboYç& mççHç[lççí. cçnçYççjlççlç lçj çÆncççuç³çç®çç, kçbÀyççípç jçpçç®çç GuuçíKç cççnçÇlç®ç 

Dççní. 12 J³çç MçlçkçÀçlç kçÀunCççvçí kçÀçMcççÇj®çç FçÆlçnçmç çÆuççÆnuçç. HçájçCçmçççÆnl³ççlç kçÀçMcççÇj®ççÇ kçÀLçç mççbçÆiçlçuççÇ pççlçí. kçÀçMcççÇjuçç 

Òç®çb[ cççíþç lçuççJç nçílçç. kçÀM³çHç $çÝ<ççRvççÇ JçjçncçÓuç ( Dççlçç®çb yççjçcçáuuçç ) ³çç iççJççpçJçU®ççÇ çÆKçb[ HçÀçí[Óvç HççC³ççuçç Jççì kçÀ©vç 

çÆouççÇ. HççC³çç®çí uççíì®³çç uççíì JççnÓvç içíuçí DçççÆCç l³ççvçblçj kçÀçíj[îçç  Pççuçíu³çç pççÆcçvççÇJçj YççjlççÇ³ççbvççÇ JçmlççÇ kçíÀuççÇ. Hçájçlçvç 

kçÀçUçlç FLçí çÆnboÓ jçpççb®ççÇ mçÊçç nçílççÇ. l³ççkçÀçUçlç kçÀçMcççÇj®³çç mçÊçíKççuççÇ Dççlçç®çí DçHçÀiçççÆCçmlççvç, HçççÆkçÀmlççvç, Yççjlç, çÆlçyçíì, 

®ççÇvç, lçççÆPççÆkçÀmlççvç®çç SJç{îçç ÒçoíMçç®çç mçcççJçíMç nçílç nçílçç.  

kçÀçMcççÇjçlçu³çç çÆnboÓ jçpçJçbMççuçç HççÆnuççÇ kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ lççÇ F. mç. 1339 mççuççÇ kçÀçMcççÇjçlçu³çç çÆnboÓ jçpçJçbMççuçç HççÆnuççÇ kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ lççÇ F. mç. 1339 mççuççÇ kçÀçMcççÇjçlçu³çç çÆnboÓ jçpçJçbMççuçç HççÆnuççÇ kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ lççÇ F. mç. 1339 mççuççÇ kçÀçMcççÇjçlçu³çç çÆnboÓ jçpçJçbMççuçç HççÆnuççÇ kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ lççÇ F. mç. 1339 mççuççÇ cçbiççíuççbvççÇ kçÀçMcççÇjJçj mJççjçÇ cçbiççíuççbvççÇ kçÀçMcççÇjJçj mJççjçÇ cçbiççíuççbvççÇ kçÀçMcççÇjJçj mJççjçÇ cçbiççíuççbvççÇ kçÀçMcççÇjJçj mJççjçÇ 

kçÀªvçkçÀªvçkçÀªvçkçÀªvç mçÊçç kçÀçyççÇpç kçíÀuççÇ lçíJnçmçÊçç kçÀçyççÇpç kçíÀuççÇ lçíJnçmçÊçç kçÀçyççÇpç kçíÀuççÇ lçíJnçmçÊçç kçÀçyççÇpç kçíÀuççÇ lçíJnç. Mççn cççÇj nç HççÆnuçç cçbiççíuç jçpçç. l³ççvçí cçámçuçcççvç Oçcçç&®çç kçÀçMcççÇjcçOçí Hçç³çç Iççlçuçç. ³çç 

cçbiççíuççÇ jçpççkçÀ[Óvç nácçç³çáB®³çç mçjoçjçvçí kçÀçMcççÇj çÆpçbkçÓÀvç nácçç³çáB jçpçJçìçÇuçç ÒççjbYç kçíÀuçç. l³ççcçáUí 1586 lçí 1751 Hç³ç¥lç l³ççb®ççÇ 

nákçÀcçlç ®ççuçuççÇ. Hçá{í DççÌjbiçpçíyççvçí DççHçuççÇ GvnçÈ³ççlçuççÇ jçpçOççvççÇ kçÀçMcççÇj®ç kçíÀuççÇ. ojJç<çça lççí mçiçUb cçb$ççÇcçb[U IçíTvç 

kçÀçMcççÇjuçç 6 cççÆnvçí JççmlçJ³ç kçÀjlç Dçmçí.  

l³ççvçblçj Mçíj-S-Hçbpççyç cnCçÓvç DççíUKçuçç pççCççjç Hçbpççyç®çç mçbmLççHçkçÀ jCççÆpçlççÆmçbiç ³çç MççÇKç jçpççvçí  F.mç. 1819 

cçOçí DçHçÀiççCççÇ uççíkçÀçbkçÀ[Óvç kçÀçMcççÇj çÆpçbkçÓÀvç Içílçuçb. jCççÆpçlççÆmçbiç 1801 cçOçí mçÊççOççÇMç Pççuçç DçççÆCç l³ççvçí uçiçí®ç 

jçp³ççÆJçmlççjçuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. DççOççÇ l³ççvçí uççnçíj çÆpçbkçÀuçb. nUÓnUÓ mçJç& Hçbpççyç l³çç®³çç nçlççKççuççÇ Dççuçç. mçlçuçpç lçí Pçíuçcç 

cçOçuçç mçJç& ÒçoíMç l³ççvçí çÆpçbkçÀuçç. jCççÆpçlççÆmçbiç®çç 1839 cçOçí cç=l³çÓ Pççu³ççJçj l³çç®³çç cçáuççMççÇ KçjkçÀçÆmçbiçMççÇ Fbûçpççb®³çç uç{ç³çç 

Pççu³çç DçççÆCç 1846 cçOçí oámçN³çç DçBiuççí- Fbûçpç ³çáOoçlç Fbûçpççb®çç pç³ç nçíTvç l³ççJçíU®çç jçpçç oáuççÇHççÆmçbiç ³ççuçç FbûçpççbvççÇ 

Fbiuçb[uçç vçíTvç þíJçuçb. l³ççvçblçj Pççuçíu³çç Fbûçpç-MççÇKç uç{îççlç MççÇKççb®ççÇ mçÊçç mçbHçáäçlç DççuççÇ DçççÆCç pçccçÓ®çç jçpçç jCççÆpçlçoíJç 
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 ³çç®çç cçáuçiçç içáuççyççÆmçbiç nç çÆyç´ìçÇMççb®³çç cçolççÇvçí iççoçÇJçj Dççuçç.  içáuççyççÆmçbiçvçblçj jCçyççÇjçÆmçbiç, ní jçpçí Pççuçí. cçiç    

l³çç®çç vççlçÓ    nçÆjçÆmçbiç mJçlçb$ç Yççjlçç®³çç JçíUçÇ jçp³ç ®ççuçJçlç nçílçç. l³ççvçblçj®çç FçÆlçnçmç mçJçç¥vçç®ç cççnçÇlç Dççní.  

GÊçjílçuçb YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmççlçuçb HççÆnuçb DççÆJçmcçjCççÇ³ç ³çáOo cnCçpçí nçÆmlçvççHçÓj®³çç kçÀçÌjJç-Hççb[Jççb®çb ³çáOo. l³ççuçç kçÀçjCç 

þjuçç lççí Dççpç®³çç Yçç<çílç mççbiçç³ç®çb Pççuçb lçj lçíJnç®çç iççbOççj cnCçpçí kçbÀoçnçj-DçHçÀiçççÆCçmlççvç®çç ³çáJçjçpç MçkçáÀçÆvçcççcçç.   

(lçákç&Àmlççvç oíMç nç ³ç³ççlççÇHçá$ç lçáJç&mçá®³çç Jççjmççb®çç mçcçpçuçç pççlççí. lçáJç&mçáJç©vç®ç lçákç&À ní vççJç Hç[uçb. DçHçÀiçççÆCçmlççvç®çí oçívç Yççiç 

nçílçí. kçÀçyçáuççÇmLççvç DçççÆCç PççyçáuççÇmLççvç, cnCçpçí®ç kçÀçyçÓuç DçççÆCç PççyçÓuç. kçÀçyçÓuçcçOçí uçççÆuç³çç vççJçç®³çç yç´çïçCç jçpçç®ççÇ mçÊçç 

nçílççÇ. DçççÆCç PççyçÓuçcçOçí jpçHçÓlçç®³çç nçlççÇ jçp³çç®çí uçiççcç nçílçí, HçCç 10J³çç MçlçkçÀçlç ³ççkçÓÀyç-F-uççF&mç vççJçç®³çç cçámçuçcççvççvçí 

kçÀçyçÓuç, PççyçÓuç çÆpçbkçÓÀvç cçámçuçcççvççÇ mçÊçí®çç ÒççjbYç kçíÀuçç. ) 

kçÀçÌjJççb®çç ÐçÓlççcçOçí çÆJçpç³ç nçílç nçílçç lççínçÇ MçkçáÀvççÇ®³çç uçyçç[çÇ®³çç HçÀçMççbcçáUí. DçvçÌçÆlçkçÀ DçççÆCç içÌjcççiçç&vçí çÆcçUJçuçíuçç 

çÆJçpç³ç. lçíJnçHççmçÓvç çÆouuççÇlç DçHçÀiçççÆCçmlççvç®çb ³çáOo mçáª Pççuçb. HçjkçÀçÇ³ççbvççÇ DççHçu³çç oíMççlç ³çíTvç kçÀçÌjJç-Hççb[Jç ³çç 

YççJççYççJççb®³ççlç Yççb[Cçb uççJçÓvç ³çáOoç®çb, kçáÀuçvççMçç®çb cçnçYççjlç Iç[JçC³çç®ççÇ nçÇ HççÆnuççÇ Içìvçç. lçíJnçHççmçÓvç FbûçpççbHç³ç¥lç mçJç& 

HçjkçÀçÇ³ççbbvççÇ YççjlççÇ³ççb®³çç ³çç mJçYççJççcçáUí  ní®ç kçíÀuçb. 

kçáÀ©#çí$ççJçj Pççuçíu³çç ³çáOoçlç kçÀçÌjJç kçáÀuçç®³çç oá³ççxOçvç MççKçí®çç Dçblç nçíTvç Hççb[Jççb®çç JçbMç jçpçç HççÆjçÆ#çlç nçÆmlçvççHçájçlç 

çÆmçbnçmçvççª{ Pççuçç. nçÇ YççjlççÇ³ç jçpçHçìuçç®³çç FçÆlçnçmççlçuççÇ HççÆnuççÇ kçÀuççìCççÇ. nçÇ YççjlççÇ³ç jçpçHçìuçç®³çç FçÆlçnçmççlçuççÇ HççÆnuççÇ kçÀuççìCççÇ. nçÇ YççjlççÇ³ç jçpçHçìuçç®³çç FçÆlçnçmççlçuççÇ HççÆnuççÇ kçÀuççìCççÇ. nçÇ YççjlççÇ³ç jçpçHçìuçç®³çç FçÆlçnçmççlçuççÇ HççÆnuççÇ kçÀuççìCççÇ. Dçmçb cnCçlççlç kçÀçÇ 500 Jç<çç&vçblçj Hççb[Jç 

kçáÀuçç®çç MçíJçì®çç jçpçç #çcçkçÀ ³çç®³çç mçívççHçlççÇvçí #çcçkçÀçuçç oÓj kçÀ©vç DççHçu³çç nçlççÇ mçÊçç IçílçuççÇ. l³ççvçblçj iççÌlçcç JçbMçç®çç Dçbcçuç 

nçÆmlçvççHçÓjçJçj mçáª Pççuçç DçççÆCç Hçá{í 300 Jç<çx lççí ®ççuçuçç. l³ççvçblçj kçÀç³ç Pççuçb l³çç®çç GuuçíKç kçáÀþí mççHç[lç vççnçÇ.  

DççOççÇ nçÆmlçvççHçÓj, FbêÒçmLç ³çç vççJççb®³çç vçblçj lççÇ vççJçb kçÀçUç®³çç DççíIççlç kçÀOççÇ uçáHlç PççuççÇ lçí kçÀUlç vççnçÇ.  DçççÆCç cçiç 

çÆouuççÇ ³çç vççJççvçí KçÓHç cççíþç FçÆlçnçmç HçnçCççN³çç ³çç vçiçjç®çç HççÆnuçç GuuçíKç mççHç[lççí lççí DççÆcçj Kçáñççí®³çç HçbkçwlççRcçOçí. 

HççÆ½çcçíkçÀ[Óvç ³çíCççN³çç ÒçJççMççbvçç, J³ççHççN³ççbvçç ³çcçávçç Dççíuççb[Óvç HçÓJçxuçç pçç³ç®çb Dçmçíuç lçj lçí lççb[í çÆouuççÇ®³çç HççÆjmçjçlç cçákçwkçÀçcç 

kçÀjlç Dçmçlç DçmççnçÇ GuuçíKç mççHç[lççí. çÆouuççÇ  ³çç vççJçç®³çç pçvcçç®çí DçvçíkçÀ ÒçJçço Dççnílç. . . . çÆ{uuçÓ, çÆkçbÀJçç çÆouuçÓ vççJçç®³çç jçpççvçí 

nçÇ vçiçjçÇ JçmçJçuççÇ cnCçÓvç çÆouuççÇ.... oámçjç ÒçJçço cnCçpçí Yççjlçç®çç Gyçbjþç cnCçÓvç ` oínuççÇ ` cnCçpçí Gbyçjþç.... ³çç vçiçjçÇJçj GÊçjílçÓvç 

DçvçíkçÀ Dçç¬çÀcçCçb PççuççÇ, lççÇ ÒçLçcç ³çç GbyçjþîççJçj LççbyçuççÇ. ³çç vçiçjçÇvçí KçÓHç jçp³çkçÀlçx HçççÆnuçí. yççníªvç Dççuçíu³çç ³çç yçnálçíkçÀ 

mçÊççOççN³ççb®çç Dçblç KçbpççÇjçvçí®ç Pççuçç. kçÀçnçÇ HçÀçmççJçj uçìkçÀuçí, kçÀçnçÇ Dççpççjçvçí kçÀyçjçÇlç oHçÀvç kçíÀuçí içíuçí. ³çcçávçí®çb HççCççÇ DçvçíkçÀ 

JçíUç jkçwlççvçí uççuç Pççuçb. ¬çÓÀj vçjmçbnçjçb®çí Òçílççb®çí {çÇiç ³çç vçiçjçÇvçí Òçl³çíkçÀ Dçç¬çÀcçCççvçblçj KçÓHç JçíUç HçççÆnuçí. çÆouuççÇ kçÀOççÇ yçnjuççÇ, 

mçpçuççÇ, lçj kçÀOççÇ kçÀjHçuççÇ. YçkçÀçmç PççuççÇ. Gpçç[ PççuççÇ, HçCç ³çcçávçí®³çç lççÇjçkçÀçþçÇ Hçjlç Hçjlç DçbkçáÀjlç yçnjlç jççÆnuççÇ.  

GÊçj YççjlççJçj HççÆnuççÇ cççíþçÇ ìçíUOçç[ DççuççÇ lççÇ çÆmçkçbÀoj vççJçç®³çç pçiç çÆpçbkçÀç³çuçç çÆvçIççuçíu³çç jçpçHçá$çç®ççÇ. F.mç.HçÓJç& 

336 cçOçí jçpçç çÆHçÀçÆuçHç®³çç cç=l³çÓvçblçj iççoçÇJçj Dççuçíu³çç DçuçíkçwPççb[j®çb Jç³ç DçJçIçb 20 Jç<çç&®çb nçílçb. DççHçuççÇ mçJç& çÆcçUkçÀlç içnçCç 

þíJçÓvç l³ççvçí Òç®çb[ mçÌv³ç GYçb kçíÀuçb DçççÆCç lççí Mç$çÓb®³çç mçcçç®ççjçuçç jçp³ççyççníj Hç[uçç. onç Jç<çç&vçblçj F.mç. HçÓJç& 326 cçOçí l³ççvçí 

DçççÆMç³çç Kçb[çlç ÒçJçíMç kçíÀuçç. l³ççvçí lç#ççÆMçuçç çÆpçbkçÀuççÇ DçççÆCç Pçíuçcç®³çç çÆkçÀvççN³ççJçj FçÆlçnçmçÒççÆmçOo  HçjkçÀçÇ³ççbyçjçíyçj®ççÇ HççÆnuççÇ 

uç{çF& PççuççÇ lççÇ Hççíjmç DçççÆCç DçuçíkçwPççb[jcçOçí. DçuçíkçwPççb[jkçÀ[í vçJççÇvç lçb$ç%ççvççvççÇ HççÆjHçÓCç& Dçmçb mçÌv³ç nçílçb. l³ççb®³çç Iççí[îççbvçç 

çÆ®çuçKçlç nçílçb, mçÌçÆvçkçÀçuççnçÇ çÆMçjðççCç, nuçkçw³çç Jçpçvçç®çí Yççuçí, uççbyç lçuçJççjçÇ DçMççÇ mçámçppç nl³ççjí, lçiç[í, Gb®ç, ®çHçU DçççÆCç 

HçìkçÀvç vç LçkçÀCççjí Iççí[í,  nçÇ çÆmçkçbÀoj®ççÇ MçkçwlççÇmLçUb nçílççÇ. vçoçÇ Dççíuççb[C³ççmççþçÇ l³çç®³ççkçÀ[í nçí[îçç nçíl³çç, l³çç®çí mçáìí Yççiç  
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kçÀjlçç ³çílç nçílçí DçççÆCç lçí Yççiç yçÌuçiçç[çÇJçj IççuçÓvç l³ççvçí DççCçuçí nçílçí. DçMçç mçámçppç mçÌv³ççmçn lççí lç#çMççÇuççJçj 

Glçjuçç. çÆnboÓ jçpçç DçbYççÇ l³ççuçç pççTvç çÆcçUçuçç. DçççÆCç Hççíjmçyçjçíyçj DçuçíkçwPççb[j uç{çF&lç çÆYç[uçç kçÀçjCç yççkçÀçÇ mçJç& jçpçí 

çÆmçkçbÀojuçç MçjCç Dççuçí HçCç Hççíjmçvçí l³ççuçç DççJnçvç çÆouçb. çÆ®çvççyç DçççÆCç Pçíuçcç®³çç çÆ®çcçìçÇlçuçç YçÓYççiç Hççíjmç®³çç cççuçkçÀçÇ®çç 

nçílçç. lççínçÇ cçnlJççkçÀçb#ççÇ DçççÆCç Hçjç¬çÀcççÇ jçpçç nçílçç. jLç, ®çHçU nçuç®ççuççÇ vç kçÀjCççjí nÊççÇ DçççÆCç pçávçb ³çáOolçb$ç ³ççcçáUí Hççíjmç 

uç{çF& njuçç. Hççíjmç®³çç KççbÐççJçj pçKçcç PççuççÇ, l³çç®ççÇ MçáOo pççT uççiçuççÇ lçíJnç DçuçíkçwPççb[j®³çç mççbiçC³ççJçªvç Hççíjmçvçí Mçðç 

KççuççÇ þíJçuçb DçççÆCç uç{çF& LççbyçuççÇ. FçÆlçnçmççlç Dçcçj Pççuçíuçb Hççíjmç®çb, lçáuçç kçÀmçb JççiçJçÓ Dçmçb DçuçíkçwPççb[jvçí çÆJç®ççju³ççJçj, `SkçÀç 

jçpççmççjKçb `  ní Jççkçw³ç SíkçÓÀvç DçuçíkçwPççb[jvçí l³çç®³ççMççÇ cçÌ$ççÇ kçÀªvç l³çç®çb jçp³ç l³ççuçç Hçjlç kçíÀuçb DçççÆCç lççí Hçá{®³çç cççíçÆncçíJçj 

çÆvçIçÓvç içíuçç. çÆmçkçbÀoj çÆvçIçÓvç içíu³ççJçj l³çç®çí kçÀçnçÇ mçÌçÆvçkçÀ ³çç cççlççÇlç mçívççHçlççÇ®³çç nçlççKççuççÇ çÆmLçjçJçuçí. l³çç mçÌçÆvçkçÀçbkçÀ[Óvç®ç 

çÆMç#çCç IçíTvç YçjlçYçÓcççÇJçj®çç kçáÀìçÇuç jçpçkçÀçjCççÇ ®ççCçkçw³ççvçí Oçvççvçboç®çç HçjçYçJç kçíÀuçç. lççlHç³ç& , DçuçíkçwPççb[jcçáUí jçpçmçÊçíuçç 

kçÀuççìCççÇ cçç$ç çÆcçUçuççÇ vççnçÇ.  

GÊçjílçu³çç içbiçç-³çcçávçç DçççÆCç Flçj DçvçíkçÀ vçÐççb®³çç mçáHççÇkçÀ,mçápçuççcçd mçáHçÀuççcçd KççíN³ççbcçOçí DçvçíkçÀ jçpçIçjçCççÇ Go³ççuçç 

DççuççÇ DçççÆCç çÆJçjçcç HççJçuççÇ. l³ççlççÇuç cçnlJçç®ççÇ IçjçCççÇ nçílççÇ- 

1. cççÌ³ç&- F.mç.HçÓ. 320 lçí F.mç.HçÓ.184. 

2. Hçá<³ççÆcç$ç mçábiç :- cççÌ³ç& IçjçC³çç®çç MçíJçì kçÀ©vç l³ççb®çç mçívççHçlççÇ Hçá<³ççÆcç$ççvçí mçÊçç kçÀçyççÇpç kçíÀuççÇ. nçÇ jçpçmçÊçç F. 

mç. HçÓ. 75 Hç³ç¥lç ®ççuçuççÇ.  

3. içáHlç- F.mç. 320 lçí F. mç. 550 . ³çç IçjçC³ççlçnçÇ ®çbê içáHlç vççJçç®çç Hçjç¬çÀcççÇ jçpçç Pççuçç.  Hççuç IçjçC³ççvçí 

³ççb®çç Dçblç kçíÀuçç.  

4. n<ç&JçOç&vç – F. mç. 540lçí 647. n<ç&JçOç&vççvçblçj PçHççìîççvçí ³çç jçpçJçbMçç®çç MçíJçì Pççuçç. l³çç jçp³çç®çí uçnçvç 

uçnçvç lçákçÀ[í nçíTvç jçp³ç mçbHçuçb.  

çÆMçJçç³ç MçkçÀ – nÓCç – ³çá®ççÇ JçiçÌjí HçjkçÀçÇ³ççb®ççÇ Dçç¬çÀcçCçb nçílçb®ç jççÆnuççÇ. ³çç ³çá®ççÇ IçjçC³ççlçuçç®ç kçÀçÆvç<kçÀ nç jçpçç 

ÒççÆmçOoçÇuçç Dççuçç.  

cççÌ³ç& :cççÌ³ç& :cççÌ³ç& :cççÌ³ç& :----    

 Oçvççvçboçuçç njJçÓvç ®çbêiçáHlç cççÌ³ç& ³çç®ççÇ ®ççCçkçw³ççvçí iççoçÇJçj mLççHçvçç kçíÀu³ççJçj cççÌ³ç& IçjçC³ççuçç mçá©Jççlç PççuççÇ.  

F.mç. HçÓ. 500®³çç mçácççjçmç çÆyçbçÆyçmççj vççJçç®çç jçpçç nçíTvç içíuçç. l³çç®³çç JçbMççlç pçvcçuçç Go³ç vççJçç®çç jçpçç, p³ççvçí 

içbiçí®³çç kçÀçþçÇ vçJççÇvç Mçnj JçmçJçuçb DçççÆCç vççJç çÆouçb Hçá<³çHçÓj. nçÇ®ç vçiçjçÇ Hçá{í HççìuççÇHçá$ç ³çç vççJççvçí DççíUKçuççÇ pççT uççiçuççÇ. ³çç 

Go³çjçpçç®³çç IçjçC³ççlçu³çç cçnçvçbçÆovççuçç MçÓê ñççÇHççmçÓvç cçnçHç¨ççvçbo vççJçç®çç cçáuçiçç Pççuçç. lçí®ç vçbo vççJççvçí mçájá Pççuçíuçb IçjçCçb. 

yççHççkçÀ[Óvç l³ççvçí jçp³ç çÆnmçkçÀçJçÓvç Içílçuçb. ³çç®çç®ç cçáuçiçç Oçvççvçbo. ³ççvçínçÇ DççHçu³çç ¬çÓÀj, pçáuçcççÇ kçÀçjYççjçcçáUí Òçpçíuçç sUuçb.  

³çç vçbo IçjçC³ççlçu³çç oámçN³çç SkçÀç Hçá©<ççuçç cçájç vççJçç®³çç MçÓê ðççÇHççmçÓvç cçáuçiçç Pççuçç. l³çç®çb vççJç ®çbêiçáHlç. ³çç 

cçç³çuçíkçÀjçbvçç oçíIççbvçç Oçvççvçboçvçí nçkçÀuçÓvç uççJçu³ççcçáUí lççí DççF&yçjçíyçj jçvççJçvççlç YçìkçÀlç çÆoJçmç IççuçJçlç Dçmçlççbvçç®ç, ³çç®ç  
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Oçvççvçboç®³çç ojyççjçlç Pççuçíu³çç DçHçcççvççcçáUí mçÓ[çvçí Hçíìuçíuçç ®ççCçkçw³ç, ³ççíiçç³ççíiççvçí ®çbêiçáHlççuçç Yçíìuçç. DçççÆCç DçççÆCç DçççÆCç DçççÆCç 

l³çççÆoJçMççÇ YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmççlç Dçcçj Pççuçíuçç l³çççÆoJçMççÇ YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmççlç Dçcçj Pççuçíuçç l³çççÆoJçMççÇ YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmççlç Dçcçj Pççuçíuçç l³çççÆoJçMççÇ YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmççlç Dçcçj Pççuçíuçç DçççÆCç DçççÆCç DçççÆCç DçççÆCç kçÀuççìCççÇ oíCççjç Yççjlçç®çç FçÆlçnçmç ®ççCçkçw³ç DçççÆCç ®çbêiçáHlç cççÌ³ç& ³çç oçívç kçÀuççìCççÇ oíCççjç Yççjlçç®çç FçÆlçnçmç ®ççCçkçw³ç DçççÆCç ®çbêiçáHlç cççÌ³ç& ³çç oçívç kçÀuççìCççÇ oíCççjç Yççjlçç®çç FçÆlçnçmç ®ççCçkçw³ç DçççÆCç ®çbêiçáHlç cççÌ³ç& ³çç oçívç kçÀuççìCççÇ oíCççjç Yççjlçç®çç FçÆlçnçmç ®ççCçkçw³ç DçççÆCç ®çbêiçáHlç cççÌ³ç& ³çç oçívç 

Hçá©<ççbvççÇ, Iç[Jçuçç.Hçá©<ççbvççÇ, Iç[Jçuçç.Hçá©<ççbvççÇ, Iç[Jçuçç.Hçá©<ççbvççÇ, Iç[Jçuçç. Oçvççvçboçuçç þçj kçÀªvç l³ççbvççÇ cççÌ³ç& mççcç´çp³çç®çç Hçç³çOçvççvçboçuçç þçj kçÀªvç l³ççbvççÇ cççÌ³ç& mççcç´çp³çç®çç Hçç³çOçvççvçboçuçç þçj kçÀªvç l³ççbvççÇ cççÌ³ç& mççcç´çp³çç®çç Hçç³çOçvççvçboçuçç þçj kçÀªvç l³ççbvççÇ cççÌ³ç& mççcç´çp³çç®çç Hçç³çç Iççlçuçç.ç Iççlçuçç.ç Iççlçuçç.ç Iççlçuçç. ®çCçkçÀ iççJç®çç ®ççCçkçw³ç, kçáÀìçÇuç jçpçkçÀçjCç 

kçÀjCççjç kçÀçÌçÆìu³ç DçççÆCç cçÓU çÆJç<CçáiçáHlç vççJççvçí %ççlç Dçmçuçíuçç ®ççCçkçw³ç.  

®çbêiçáHlçç®çç jçp³ççÆJçmlççj mçáª Pççuçç. mçJçç&lç cççíþîçç mççcç´çp³çç®çí mçcç´çì cnCçÓvç ³çç jçpçIçjçC³çç®çç uççÌçÆkçÀkçÀ Pççuçç. 

GÊçjíuçç çÆncççuç³ç, HçÓJçxuçç Dççmççcç, HççÆ½çcçíuçç yçuçáçÆ®çmlççvç, çÆnboákçáÀMçç®³çç HçJç&lçjçbiçç cnCçpçí DçHçÀiçççÆCçmlççvç DçççÆCç oçÆ#çCçíuçç 

iççíoçJçjçÇHç³ç¥lç SJç{ç ³ççb®çç jçp³ççÆJçmlççj nçílçç. ®çbêiçáHlç çÆ¸ç.HçÓ. 320 lçí 298, l³çç®çç Hçá$ç çÆyçboámççj çÆ¸ç.HçÓ. 298 lçí 272, vçblçj 

mçcç´çì DçMççíkçÀ F. mç. HçÓ. 268 lçí 232 Dçmçí Hçjç¬çÀcççÇ jçp³çkçÀlçx ³çç IçjçC³ççlç Pççuçí.  

®çbêiçáHlççvçblçj l³çç®çç Hçá$ç çÆyçboámççj iççoçÇJçj Dççuçç. çÆyçboámççjç®³çç pçvcçç®ççÇ SkçÀ cçvççíjbpçkçÀ kçÀLçç Òç®ççÆuçlç Dççní. Dçç³ç& 

®ççCçkçw³ççbvççÇ ®çbêiçáHlççuçç Iç[Jçuçb DçççÆCç Oçvççvçboç®çç HçjçYçJç kçÀªvç iççoçÇJçj yçmçJçuçb. HçCç l³ççuçç kçáÀCççÇ çÆJç<çÒç³ççíiççvçí þçj cççjíuç ³çç 

YççÇlççÇvçí ®ççCçkçw³ççvçí jçípç l³çç®³çç pçíJçCççlç Lççí[ç DçbMç çÆJç<çç®çç IççuçÓvç l³çç®³çç MçjçÇjçuçç çÆJç<çç®ççÇ DççíUKç kçÀªvç þíJçuççÇ nçílççÇ. 

l³ççcçáUí ®çbêiçáHlççuçç çÆJç<çç®çç $ççmç nçílç vçmçí. Òçl³ç#ççlç ®çbêiçáHlç cççÌ³çç&uçç ní cççnçÇlçnçÇ vçJnlçb.  

SkçÀoç ®çbêiçáHlçç®ççÇ jçCççÇ l³çç®³ççyçjçíyçj Yççípçvççuçç yçmçuççÇ. lçíJnç ®çbêiçáHlççvçí cççíþîçç Òçícççvçí çÆlçuçç DççHçu³çç lççìçlçuçç 

HçoçLç& Kçç³çuçç çÆouçç. l³ççJçíUçÇ jçCççÇ®çç ÒçmçJçkçÀçuç DçiçoçÇ pçJçU cnCçpçí 8 – 15 çÆoJçmççbJçj Dçççuçíuçç nçílçç. jçCççÇvçí lççí HçoçLç& 

Kççuu³ççyçjçíyçj çÆJç<çÒç³ççíiççcçáUí lççÇ uçiçí®ç içlçÒççCç PççuççÇ. ®çbêiçáHlç YççbyççJçuçç, HçCç l³çç®çJçíUçÇ ®ççCçkçw³ç ³ççíiçç³ççíiççvçí l³çç cçnçuççlç 

Dççuçç nçílçç. ®ççCçkçw³ççvçí Òçmçbiç HççnÓvç uçiçí®ç JçÌÐççbvçç yççíuççJçuçb DçççÆCç jçCççÇ®³çç Hççíìçlçuçb yççU mçáKçªHç yççníj kçÀç{uçb. HçCç yççUçJçj 

Lççí[çmçç çÆJç<çç®çç Dçbcçuç Pççuçíuçç nçílçç. l³çç®³çç kçÀHççUçJçj SkçÀ sçíìç vççÇUç çÆyçboÓ Gcçìuçç nçílçç. cnCçÓvç l³çç vçJçpççlç yççUç®çb vççJç 

çÆyçboámççj Hç[uçb. nçnçÇ cçnçHçjç¬çÀcççÇ nçílçç. 

l³ççvçblçj Dççuçç l³çç®çç Hçá$ç mçcç´çì DçMççíkçÀ. mçcç´çì DçMççíkçÀçHç³ç¥lç pçJçU pçJçU mççjç Yççjlç l³çç®³çç nçlççKççuççÇ Dççuçíuçç 

nçílçç, SJç{b Òç®çb[ jçp³ç l³çç®³çç DçbkçáÀMççKççuççÇ nçílçb. çÆyçboámççjçvçí cççiçí þíJçuçíuçb, kçÀçÆuçbiç oíMç DççHçu³çç mççcç´çp³ççuçç pççí[ç³ç®çb cççíþb 

kçÀçcç DçMççíkçÀçvçí nçlççÇ Içílçuçb. ³çç uç{çF&cçOçí vççiççÆjkçÀ DçççÆCç mçÌçÆvçkçÀ çÆcçUÓvç SkçÀ uççKç uççíkçÀ içlçÒççCç Pççuçí. jçp³ççÆJçmlççjçmççþçÇ 

l³ççvçí kçíÀuçíu³çç ³çç kçÀçÆuçbiç ³çáOoçlç pççí cççvçJççÇ mçbnçj Pççuçç l³çç®³çç Hç½ççÊççHççvçí DçMççíkçÀçvçí yççÌOo Oçcç& mJççÇkçÀçjuçç DçççÆCç l³çç®çç 

pçiçYçj Òçmççj kçíÀuçç.  ( Dçç³çá<³çYçj uç{ç³çç kçÀjCççN³çç mçcç´çìçuçç kçÀçÆuçbiç nç MçíJçì®çç ÒçoíMç DççHçu³çç mççcç´çp³ççuçç pççí[u³ççJçj®ç  

³çáOo, vçjmçbnçj ³çç®ççÇ Iç=Cçç DççuççÇ. nçÇmçáOoç vççWo IçíC³ççmççjKççÇ®ç JççmlçJçlçç. )  

cçç$ç DçMççíkçÀçvçblçj ³çç IçjçC³ççuçç cçç$ç DçMççíkçÀçvçblçj ³çç IçjçC³ççuçç cçç$ç DçMççíkçÀçvçblçj ³çç IçjçC³ççuçç cçç$ç DçMççíkçÀçvçblçj ³çç IçjçC³ççuçç PçHççìîççvçí PçHççìîççvçí PçHççìîççvçí PçHççìîççvçí GlçjlççÇ kçÀUç uççiçuççÇ DçççÆCç GlçjlççÇ kçÀUç uççiçuççÇ DçççÆCç GlçjlççÇ kçÀUç uççiçuççÇ DçççÆCç GlçjlççÇ kçÀUç uççiçuççÇ DçççÆCç yç=nêLç cççÌ³ç& ³çç cççÌ³ç& IçjçC³çç®³çç MçíJçì®³çç yç=nêLç cççÌ³ç& ³çç cççÌ³ç& IçjçC³çç®³çç MçíJçì®³çç yç=nêLç cççÌ³ç& ³çç cççÌ³ç& IçjçC³çç®³çç MçíJçì®³çç yç=nêLç cççÌ³ç& ³çç cççÌ³ç& IçjçC³çç®³çç MçíJçì®³çç 

JçbMçpççvçblçj, l³çç®çç®ç mçívççHçlççÇ JçbMçpççvçblçj, l³çç®çç®ç mçívççHçlççÇ JçbMçpççvçblçj, l³çç®çç®ç mçívççHçlççÇ JçbMçpççvçblçj, l³çç®çç®ç mçívççHçlççÇ Hçá<³ççÆcç$ç mHçá<³ççÆcç$ç mHçá<³ççÆcç$ç mHçá<³ççÆcç$ç mçábiççvçí, çábiççvçí, çábiççvçí, çábiççvçí, GþçJç kçÀGþçJç kçÀGþçJç kçÀGþçJç kçÀªvç níªvç níªvç níªvç ní IçjçCçb GuçLçÓvç DççHçu³çç nçlççlç mçÊçç IçílçuççÇIçjçCçb GuçLçÓvç DççHçu³çç nçlççlç mçÊçç IçílçuççÇIçjçCçb GuçLçÓvç DççHçu³çç nçlççlç mçÊçç IçílçuççÇIçjçCçb GuçLçÓvç DççHçu³çç nçlççlç mçÊçç IçílçuççÇ. yç=nodjLç 

cççÌ³çç&vçblçj, F. mç. HçÓ. 187 lçí 180Hç³ç¥lç ní IçjçCçb uç³ççuçç pççTvç F. mç. HçÓ. 180 cçOçí mçábiç IçjçCçb mçÊçílç Dççuçb. HçCç lçí IçjçCçb 

Lççí[ç®ç kçÀçU çÆìkçÀuçb. mççOççjCç 4-5 çÆHç{îççbvççÇ®ç ³çç IçjçC³ççlç jçp³ç kçíÀuçb. F. mç. HçÓ. 75 cçOçí mçábiç IçjçCçb çÆJçuç³ççuçç içíuçb.   

³ççvçblçj MçkçÀ, ³çá®ççÇ, DçMçç ìçíÈ³ççbvççÇ YççjlççJçj nuuçí kçÀªvç uçnçvçcççíþçÇ jçp³çb mLççHçvç kçíÀuççÇ. ³çç kçáÀ<ççCççb®³çç JçbMççlç 

ÒççÆmçOo jçpçç cnCçpçí kçÀçÆvç<kçÀ nçíTvç içíuçç. ³ççvçí yççÌOo Oçcçç&®çç KçÓHç Òçmççj kçíÀuçç.  
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içáHlç  jçpçJçbMç :içáHlç  jçpçJçbMç :içáHlç  jçpçJçbMç :içáHlç  jçpçJçbMç :----    

ÞççÇiçáHlç nç ³çç jçpçJçbMçç®çç mçbmLççHçkçÀ. F.mç. 240 pçJçUHççmç ³ççvçí jçp³ç kçÀjç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuçç. ³çç®çç vççlçÓ  

Hçjç¬çÀcççvçí iççpçuçíuçç DççCçKççÇ SkçÀ ®çbê içáHlç, içáHlç jçpçJçbMçç®çç mçcç´çì cnCçpçí cçiçOçç®çç jçpçç ®çbêiçáHlç, pççí F.mç. 322 cçOçí 

iççoçÇJçj Dççuçç. ®çbêiçáHlççvçblçj l³çç®çç Hçá$ç mçcçáêiçáHlç iççoçÇJçj Dççuçç. ³çç mçcçáêiçáHlççuçç HçjkçÀçÇ³ççbvççÇ FbçÆ[³çvç vçíHççíçÆuç³çvç cnCçÓvç 

iççÌjJçuçb Dççní.  içáHlç mççcç´çp³çç®çç kçÀçU nç mçáJçCç&³çáiçç®çç kçÀçU cççvçuçç pççlççí. ³ççb®³çç®ç kçÀçUçlç nÓCççb®³çç YççjlççJçj mJççN³çç Pççu³çç. 

®çbêiçáHlç oámçjç, cnCçpçí®ç mçcç´çì çÆJç¬çÀcçççÆol³çç®³çç kçÀçUçlç ³ççb®³çç mççcç´çp³çç®ççÇ ®çnÓDçbiççvçí YçjYçjçì PççuççÇ. kçÀççÆuçoçmç, Dçç³ç&Yçf, 

JçjçnçÆcççÆnj, Jççlmçç³çvç, DçMçç DçvçíkçÀ HçbçÆ[lççbvççÇ ³ççb®³çç ojyççjçlç cççvçç®çb mLççvç çÆcçUJçuçb. Dçpçbþç, JçíªU. IççjçHçájçÇ nçÇ mçJç& 

çÆMçuHçkçÀuçí®³çç mçáboj içábHçÀçb®ççÇ oíCçiççÇ ³ççb®³çç®ç kçÀçUçlç Yççjlççlç mçpçuççÇ.     

n<ç&JçOç&vç :n<ç&JçOç&vç :n<ç&JçOç&vç :n<ç&JçOç&vç :----    

cççÌ³ç& IçjçC³çç®çç Dçblç Pççu³ççJçj uçnçvçcççíþí pçnççÆiçjoçj mJçç³çÊç Pççuçí. l³ççlç ÒçYççkçÀjJçOç&vç ³ççvçí DççHçuçb SkçÀ sçíìb jçp³ç 

çÆvçcçç&Cç kçíÀuçb. F.mç. 540 uçç ³ççb®ççÇ mçÊçç mçá© PççuççÇ. ÒçYççkçÀjJçOç&vççuçç oçívç cçáuçiçí jçpçJçOç&vç DçççÆCç n<ç&JçOç&vç DçççÆCç SkçÀ cçáuçiççÇ 

jçpçÞççÇ. n<ç&JçOç&vçç®çç pçvcç F.mç. 590 cçOçí Pççuçç. DççHçu³çç Hçjç¬çÀcççvçí ³ççvçí Hçbpççyç, jçpçmLççvç, içápçjçlç, yçbiççuç, DççíçÆjmçç, 

Hç³ç¥lç DççHçu³çç mççÇcçç Jçç{Jçu³çç. vçcç&oí®³çç GÊçj lççÇjçHç³ç¥lç ³çç®ççÇ mçÊçç nçílççÇ.  jçpçJçOç&vç Lççvçímçjç®çç cnCçpçí kçáÀ©#çí$çç®çç ÒçoíMç 

mççbYççUlç nçílçç. lççí uç{çF&lç cççjuçç içíu³ççJçj n<ç&JçOç&vç mçbHçÓCç& jçp³çç®çç cççuçkçÀ Pççuçç.... lçíJnç lççí 16 Jç<çç&®çç nçílçç. ³ççuçç 

mçççÆnl³çç®ççÇnçÇ KçÓHç DççJç[ nçílççÇ. ³ççvçí mçbmkç=Àlç cçOçí vççiççvçbo, jlvççJçuççÇ, DçççÆCç çÆÒç³çoçÆMç&kçÀç nçÇ lççÇvç vççìkçbÀ çÆuççÆnuççÇ nçílççÇ.  

³çç®³çç®ç kçÀçjkçÀçÇoçalç kçábÀYçcçíÈ³ççuçç mçá©Jççlç PççuççÇ. ®ççuçákçw³ç jçpçç oámçjç HçáuçkçíÀMççÇvçí n<ç&JçOç&vç®çç HçjçYçJç kçíÀuçç. F. mç. 647 cçOçí 

³çç®çç cç=l³çÓ Pççuçç. l³ççvçblçj ³çç®çí oçívnçÇ cçáuçiçí n<ç&JçOç&vçç®³çç ojyççjçlçu³çç ÒçOççvçcçb$³ççkçÀ[Óvç cççjuçí içíuçí. n<çç&®ççÇ HçlvççÇ jçCççÇ 

oáiçç&JçlççÇ kçÌÀoílç Hç[uççÇ. l³ççvçblçj jçp³çç®çí uçnçvç uçnçvç lçákçÀ[í nçíTvç mççcç´çp³çç®çb çÆJçIçìvç Pççuçb. l³ççvçblçj jçp³çç®çí uçnçvç uçnçvç lçákçÀ[í nçíTvç mççcç´çp³çç®çb çÆJçIçìvç Pççuçb. l³ççvçblçj jçp³çç®çí uçnçvç uçnçvç lçákçÀ[í nçíTvç mççcç´çp³çç®çb çÆJçIçìvç Pççuçb. l³ççvçblçj jçp³çç®çí uçnçvç uçnçvç lçákçÀ[í nçíTvç mççcç´çp³çç®çb çÆJçIçìvç Pççuçb.     

 

Òçç®ççÇvç YççjlççlççÇuç oçÆ#çCçílççÇuç jçpçIçjçCççÇ :Òçç®ççÇvç YççjlççlççÇuç oçÆ#çCçílççÇuç jçpçIçjçCççÇ :Òçç®ççÇvç YççjlççlççÇuç oçÆ#çCçílççÇuç jçpçIçjçCççÇ :Òçç®ççÇvç YççjlççlççÇuç oçÆ#çCçílççÇuç jçpçIçjçCççÇ :----    

®ççíuçç :- çÆ¸ç.HçÓ. 300 lçí F. mç. 1279. 

mççlçJççnvç :- çÆ¸ç.HçÓ. 230 lçí F. mç. 450 

®ççuçákçw³ç :- HççÆnuçç HçáuçkçíÀMççÇ nç ³çç jçpçmçÊçí®çç mçbmLççHçkçÀ. F.mç. 543 cçOçí ³çç®ççÇ mçá©Jççlç PççuççÇ.  

JççkçÀçìkçÀ :- mççlçJççnvççb®çç çÆJçuç³ç DçççÆCç çÆlçmçN³çç MçlçkçÀçlç ³ççb®çç Go³ç. 

jçä^kçÓÀì :- F.mç. 753 cçOçí obçÆlçoáiç& ³çç jçpçJçìçÇ®çç mçbmLççHçkçÀ. 10J³çç MçlçkçÀç®³çç DçKçíjçÇmç ní IçjçCçb Dçmlçbiçlç 

Pççuçb.  

nçí³çmççuç :- 10J³çç MçlçkçÀçHççmçÓvç 14 J³çç MçlçkçÀçHç³ç¥lç Dçbcçuç ®ççuçJçuçç. 

çÆJçpç³çvçiçj :- F.mç 1336 cçOçí nçÆjnj - yçákçwkçÀ ³çç yçbOçÓbvççÇ jçp³ç mLççHçvç kçíÀuçb.  
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yçnçcçvççÇvçblçj®³çç Hçç®ç Mçç¿çç. :- çÆvçpççcçMççnçÇ, DçççÆouçMççnçÇ, kçáÀlçáyçMççnçÇ, yçjçÇoMççnçÇ, FcççoMççnçÇ. 

DççíçÆ[³ççj :- 1399 lçí 1947. JççíçÆ[³ççj nç Mçyo vçmçÓvç l³ççlçuçç Jç Mçyo G®®ççjuçç pççlç vçççnçÇ cnCçÓvç ³çç®çç G®®ççj 

DççíçÆ[³ççj kçÀjçJçç uççiçlççí.  

®ççíuçç :®ççíuçç :®ççíuçç :®ççíuçç :----    

         oçÆ#çCçílççÇuç mçJçç&lç pçávççÇ jçpçmçÊçç cnCçpçí cnCçpçí ®ççíuçç mçcç´çì. çÆ¸ç.HçÓ. 300 HççmçÓvç F.mç. 1279 Hç³ç¥lç ní IçjçCçb 

mçÊçílç jççÆnuçb. ®ççíuçç, HçbçÆ[³ççvç DçççÆCç ®çíjçpç DçMçç lççÇvç IçjçC³çç®³çç Hçá©<ççbHççmçÓvç ³ççb®çç Go³ç Pççuçç. çÆlçIççbvççÇ çÆcçUÓvç jçp³ç 

çÆJçmlççj mçáª kçíÀuçç. DççÊçç®çç kçíÀjU, kçÀv³ççkçáÀcççjçÇ DçççÆCç ®çíVçF&®çç YçÓÒçoíMç cnCçpçí ®ççíuçç mççcç´çp³çç®³çç DççÆOçkçÀçjç®çç Yççiç nçílçç. 

lçççÆcçUçÇ mçÊçí®çç ÒçJççn ³ççb®³çç kçÀçUçlç mçáª Pççuçç. Hçá{í ³ççb®³çç JçbMçpççbvççÇ Dççlçç®³çç HçÓJç& DçççÆMç³ççlççÇuç cççuçoçÇJç, ÞççÇuçbkçÀç, 

cçuçíçÆMç³çç, Fb[çívçíçÆMç³çç, o. Lçç³çuçb[, DçççÆCç Dççlçç®çç yççbiçuçç oíMç FLçHç³ç¥lç DççHçu³çç mççÇcçç çÆJçmlççju³çç. ³ççb®³çç kçÀçUçlç 

oçÆ#çCçílçuççÇ  Dççlçç DççHçCç Hççnçlççí lççÇ mçJç& mçáboj cçbçÆojb yççbOçuççÇ içíuççÇ. lçççÆcçUçÇ Yçç<çíuçç, mçççÆnl³ççuçç, JççmlçákçÀuçíuçç ³ççb®³çç kçÀçUçlç 

cççíþç jçpççÞç³ç çÆcçUçuçç. yç=nç[íéçjç®çb cçbçÆoj DçççÆCç SíjçJçlçíéçjç®çb kçábÀYçkçÀçíCçcçd cçOççÇuç cçbçÆoj ³ççb®³çç çÆMçuHçkçÀuçíuçç GÊçípçvç oíCçç®³çç 

jçpççÞç³çç®ççÇ mçç#ç oílççlç. Cçoájí®çb cççÇvçç#ççÇ cçbçÆoj ³çç®ç HçbçÆ[³çvç IçjçC³ççvçí yççbOçuçb. 

F. mç. 1215 cçOçí HçbçÆ[³çvç IçjçC³ççlçu³çç mçcç´çìçvçí ®ççíuçç jçpççuçç uç{çF&lç njJçÓvç mçÊçç DççHçu³çç lççy³ççlç IF. mç. 1215 cçOçí HçbçÆ[³çvç IçjçC³ççlçu³çç mçcç´çìçvçí ®ççíuçç jçpççuçç uç{çF&lç njJçÓvç mçÊçç DççHçu³çç lççy³ççlç IF. mç. 1215 cçOçí HçbçÆ[³çvç IçjçC³ççlçu³çç mçcç´çìçvçí ®ççíuçç jçpççuçç uç{çF&lç njJçÓvç mçÊçç DççHçu³çç lççy³ççlç IF. mç. 1215 cçOçí HçbçÆ[³çvç IçjçC³ççlçu³çç mçcç´çìçvçí ®ççíuçç jçpççuçç uç{çF&lç njJçÓvç mçÊçç DççHçu³çç lççy³ççlç IçílçuççÇ çílçuççÇ çílçuççÇ çílçuççÇ 

DçççÆCç ®ççíuçç IçjçC³çç®çç Dçblç PççuççDçççÆCç ®ççíuçç IçjçC³çç®çç Dçblç PççuççDçççÆCç ®ççíuçç IçjçC³çç®çç Dçblç PççuççDçççÆCç ®ççíuçç IçjçC³çç®çç Dçblç Pççuçç. ³çç HçbçÆ[³çvç jçpççvçí nçí³çmççU IçjçC³çç®³çç mçÊçí®ççnçÇ HçjçYçJç kçíÀuçç ®ççíuçç-nçí³çmççU nçÇ oçívç 

cççíþçÇ jçpçIçjçCççÇ kçÀçuççÌIççlç çÆJçªvç içíuççÇ. HçbçÆ[³çvççb®ççÇ cççíþçÇ uççì cççíbiçuç Dçç¬çÀcçCççlç 13 J³çç MçlçkçÀçlç vççcçMçí<ç PççuççÇ.  

  mççlçJççnvç :mççlçJççnvç :mççlçJççnvç :mççlçJççnvç :----        

mççlçJççnvççb®ççÇ mçÊçç cçnçjçä^çlç mçá© PççuççÇ. F. mç. HçÓ. 230 cçOçí, cççÌ³ç& kçÀçUçlç mçáYçíoçj Dçmçuçíu³çç çÆmçcçáKç vççJçç®³çç 

mççlçJççnvççvçí DççHçuççÇ mçÊçç mçá© kçíÀuççÇ. DççbOç´çlççÇuç DçcçjçJçlççÇ, cçnçjçä^çlççÇuç pçáVçj DçççÆCç HçÌþCç nçÇ mççlçJççnvççb®ççÇ cçÓUçÆHçþçÇkçÀç. 

ûççÇkçÀ®çç ÒçJççmççÇ cç@içímLçíçÆvç³çmç ³ççvçí mççlçJççnvççb®³çç Òç®çb[ Síéç³çç&®ççÇ vççWo kçíÀuççÇ Dççní, l³ççlç cnìuçb Dççní kçÀçÇ mççlçJççnvççbkçÀ[í SkçÀ  

uççKç Hçç³çoU, 1 npççj nÊççÇ, DçççÆCç 30 Dçl³çblç mçáboj, mçájçÆ#çlç DçMççÇ Mçnjb Dççnílç. MçççÆuçJççnvç MçkçÀ p³ççvçí mçá© kçíÀuçb l³çç 

iççÌlçcççÇHçá$çç®çb cnCçpçí®ç MççuççÇJççnvçç®çb, ní mçáÒççÆmçOo jçpçIçjçCçb.  F. mç. 78 cçOçí MçkçÀçb®çç HçjçYçJç kçÀ©vç MçççÆuçJççnvççvçí mçbJçlmçj 

mçá© kçíÀuçb. cçnçjçä^, içápçjçlç, kçÀvçç&ìkçÀ, lçíuçiçá ÒçoíMççbcçOçí MçççÆuçJççnvç MçkçÀ JççHçjuçb pççF&. çÆ¸çmlçHçÓJç& 230 lçí F.mç. 450 

mççuççHç³ç¥lç ³ççb®ççÇ mçÊçç ®ççuçuççÇ. mçcç´çì DçMççíkçÀç®³çç kçÀçUçlç mççlçJççnvç ní DçMççíkçÀç®çí pçççÆiçjoçj nçílçí. DçMççíkçÀçvçblçj cççÌ³ç& 

mççcç´çp³ççuçç GlçjlççÇ kçÀUç uççiçuççÇ, DçççÆCç mççlçJççnvç JçbMç Go³ççuçç ³çíT uççiçuçç. cççÌ³ç& IçjçC³çç®çç Dçblç Pççu³ççJçj ³çç®ç vçjíMççbvççÇ 

Yççjlççlç Mççblçlçç vççboJçuççÇ. MçkçÀ, ³çJçvççbHççmçÓvç oíMçç®çb mçbj#çCç kçíÀuçb. mçábiç jçpçJçìçÇ®çç HçjçYçJç kçíÀuçç. F. mç. 200 vçblçj cçç$ç ¿ççb®çí 

JçbMçpç kçÀcçpççíj Jnç³çuçç uççiçuçí DçççÆCç pçnççÆiçjoçj ÒçyçU Jnç³çuçç uççiçuçí, lçíJnç ¿çç jçpçJçbMçç®çç Dçblç Pççuçç. DçcçjçJçlççÇ nçÇ l³ççb®ççÇ 

jçpçOççvççÇ nçílççÇ. cçnçjçä^çlç pçáVçj DçççÆCç HçÌþCç DçççÆCç DççbOç´çlç OçjCççÇkçÀçíìç DçççÆCç Dççcç´HççuççÇ ³çç çÆþkçÀçCççÇ l³ççb®³çç MççKççbvççÇ jçp³ç 

kçíÀuçb. mççb®ççÇ®çç mlçÓHç ³ççb®³çç®ç kçÀçUçlç Iç[Jçuçç içíuçç. oçÆ#çCç DçççÆCç GÊçj Yççjlççuçç pççí[CççjçÇ DçMççÇ nçÇ jçpçmçbmLçç nçílççÇ.  

 ³ççb®³çç kçÀçUçlç oíMççlç Mççblçlçç vççbouççÇ. vçjmçbnçj kçÀcççÇ Pççuçç. 

 ³çç IçjçC³çç®ççnçÇ MçíJçì Jççjmç kçÀcçpççíj nçílç pççCçb DçççÆCç pçççÆiçjoçj ÒçyçU nçílç pççCçb ³çç®ç cççiçç&vçí Pççuçç.  
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JççkçÀçìkçÀ :JççkçÀçìkçÀ :JççkçÀçìkçÀ :JççkçÀçìkçÀ :----    

mççlçJççnvççb®çí®ç Hçá{®çí JçbMçpç cnCçpçí JççkçÀçìkçÀ. F.mç. 250 cçOçí çÆJçbO³çMçkçwlççÇvçí ³çç IçjçC³ççuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. 270 

Hç³ç¥lç ³ççvçí jçp³ç kçíÀuçb. nçÆjMçívç ³çç jçpçç®³çç kçÀçUçlç DççÆpçbþîçç®³çç uçíC³ççbvçç KçÓHç Òççílmççnvç çÆcçUçuçb. içáHlççb®çí ní mçcçkçÀçuççÇvç. 

¿ççb®ççnçÇ kçÀçU nç YççjlççmççþçÇ mçáJçCç&kçÀçU®ç nçílçç. içáHlç IçjçC³ççlç DçççÆCç ¿çç IçjçC³ççlç çÆJçJççnnçÇ Pççuçç nçílçç. ³ççb®çç MçíJçì kçÀmçç 

Pççuçç lçí %ççlç vççnçÇ. cççUJçç lçí lçábiçYçêçHç³ç¥lç ³ççb®çb jçp³ç nçílçb. 

jçäjçäjçäjçä^kçÓÀì :^kçÓÀì :^kçÓÀì :^kçÓÀì :----    

vçblçj pçávçç GuuçíKç mççHç[lççí lççí jçä^kçÓÀì jçpçJçìçÇ®çç. ³çç IçjçC³çç®çç cçÓU Hçá©<ç cçnçYççjlçç®³çç Dçmlççvçblçj kçÀOççÇlçjçÇ 

HçbpççyçcçOçÓvç oçÆ#çCçílç Dççuçç DçççÆCç l³çç®³çç vçblçj®³çç JçbMçpççb®³çç kçÀlç=&lJççvçí l³çç®çç Yççi³ççío³ç Pççuçç Dçmçç ÒçJçço Dççní. 

lççcç´HçìçbcçOçÓvç, HççuççÇ  mçççÆnl³ççlçÓvç ³ççb®çç GuuçíKç mççHç[lç içíuçç. kçÀçnçÇ Dçjyç uççíkçÀçb®³çç vççWoçRJçªvçnçÇ ³ççb®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆcçUlç içíuççÇ. 

F.mç. 753 cçOçí ³çç IçjçC³çç®çç pçcççÇvçoçj obçÆlçoáiç& ³ççvçí yçoçcççÇ®³çç ®ççuçákçw³ç IçjçC³çç®³çç kçÀçÇlççaJçcç&vç oámçjç, ³çç®çç HçjçYçJç kçÀªvç 

l³çç®çb jçp³ç lççy³ççlç Içílçuçb DçççÆCç ³çç IçjçC³çç®çç Hçç³çç Iççlçuçç. mçnçJ³çç MçlçkçÀçHççmçÓvç onçJ³çç MçlçkçÀçHç³ç¥lç ³çç IçjçC³ççvçí Yççjlççlç 

kçÀvççípçHççmçÓvç kçÀv³ççkçáÀcççjçÇHç³ç¥lç mçÊçç iççpçJçuççÇ. kçÀVç[ nçÇ l³ççb®ççÇ yççíuççÇYçç<çç nçílççÇ. onçJ³çç MçlçkçÀç®³çç DçKçíjçÇmç ³çç IçjçC³çç®çç 

çÆJçuç³ç Pççuçç. Jçí©U®ççÇ uçíCççÇ, IççjçHçájçÇ®ççÇ uçíCççÇ l³ççb®³çç®ç kçÀçUçlç DççkçÀçjuççÇ. 

F.mç. 972 cçOçí Hçjcççj jçpçç n<ç& ³ççvçí jçä^kçÓÀìçb®ççÇ jçpçOççvççÇ cççv³çKçílççJçj mJççjçÇ kçíÀuççÇ, lçíJnçHççmçÓvç ³çç IçjçC³çç®³çç 

mçÊçíuçç GlçjlççÇ kçÀUç uççiçuççÇ. jçä^kçÓÀìçb®çç pççíj kçÀcççÇ Pççuçíuçç HçççÆnu³ççyçjçíyçj l³çç®çç HçÀç³çoç IçíCççjç l³ççb®çç Dçbcçuçoçj cnCçpçí jçä^kçÓÀìçb®çç pççíj kçÀcççÇ Pççuçíuçç HçççÆnu³ççyçjçíyçj l³çç®çç HçÀç³çoç IçíCççjç l³ççb®çç Dçbcçuçoçj cnCçpçí jçä^kçÓÀìçb®çç pççíj kçÀcççÇ Pççuçíuçç HçççÆnu³ççyçjçíyçj l³çç®çç HçÀç³çoç IçíCççjç l³ççb®çç Dçbcçuçoçj cnCçpçí jçä^kçÓÀìçb®çç pççíj kçÀcççÇ Pççuçíuçç HçççÆnu³ççyçjçíyçj l³çç®çç HçÀç³çoç IçíCççjç l³ççb®çç Dçbcçuçoçj cnCçpçí 

çÆJçpççHççÆJçpççHççÆJçpççHççÆJçpççHçÓj®çç DççÆOçkçÀçjçÇ lçÌuçHHçç. HççþçíHççþ FlçjnçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ mJçlçb$ç Pççuçí DçççÆCç jçä^kçÓÀìçb®³çç mçÊçí®çç Dçblç Pççuçç. Ój®çç DççÆOçkçÀçjçÇ lçÌuçHHçç. HççþçíHççþ FlçjnçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ mJçlçb$ç Pççuçí DçççÆCç jçä^kçÓÀìçb®³çç mçÊçí®çç Dçblç Pççuçç. Ój®çç DççÆOçkçÀçjçÇ lçÌuçHHçç. HççþçíHççþ FlçjnçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ mJçlçb$ç Pççuçí DçççÆCç jçä^kçÓÀìçb®³çç mçÊçí®çç Dçblç Pççuçç. Ój®çç DççÆOçkçÀçjçÇ lçÌuçHHçç. HççþçíHççþ FlçjnçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ mJçlçb$ç Pççuçí DçççÆCç jçä^kçÓÀìçb®³çç mçÊçí®çç Dçblç Pççuçç.     

nçí³çmççuç :nçí³çmççuç :nçí³çmççuç :nçí³çmççuç :----    

nçí³çmççuç jçpçmçÊçí®çç Go³ç çÆJç<CçÓJçOç&vççHççmçÓvç cççvçuçç pççlççí. l³ççDççOççÇ l³çç®çí HçÓJç&pç DççHçu³çç Jçlçvçç®çç çÆJçmlççj kçÀjlç®ç 

nçílçí. nçí³çmççU IçjçC³çç®ççÇ HççÆnuççÇ vççWo F. mç. 950 mççuç®ççÇ Dççní. HçCç jçpçIçjçC³çç®çb ©Hç cçç$ç çÆJç<CçÓJçOç&vççHççmçÓvç cnCçpçí F.mç. 

1108 HççmçÓvç mçá© Pççuçb. l³ççvçí Hçjç¬çÀcç iççpçJçuçç DçççÆCç DççHçu³çç jçp³çç®çç çÆJçmlççj kçíÀuçç. onçJ³çç MçlçkçÀçHççmçÓvç ®ççÌoçJ³çç 

MçlçkçÀçHç³ç¥lç ³ççbvççÇ mçÊçç iççpçJçuççÇ. yçíuçÓj nçÇ l³ççb®ççÇ jçpçOççvççÇ nçílççÇ.vçblçj lççÇ nUíyççÇ[uçç nuçJçC³ççlç DççuççÇ. ³ççb®³çç kçÀçUçlç çÆMçuHç, 

JççmlçÓ kçÀuççbvçç KçÓHç Òççílmççnvç çÆcçUçuçb. nçí³çmççU vççJç kçÀmçb Hç[uçb ³çç®ççÇ DççK³çççÆ³çkçÀç mççbçÆiçlçuççÇ pççlçí. lççÇ cnCçpçí, mççU vççJçç®³çç 

lçªCççvçí DççHçuçí içá© mçáoÊç ³ççb®çç pççÇJç, l³ççb®³ççJçj nuuçç kçÀjCççN³çç çÆmçbnçHççmçÓvç Jçç®çJçuçç. çÆmçbnçuçç þçj kçíÀuçb. nçÇ Içìvçç 

kçÀvçç&ìkçÀçlçu³çç Dçbiç[çÇ iççJççlç JçmçbçÆlçkçÀç oíJççÇ®³çç oíJçUçpçJçU Iç[uççÇ. Òçç®ççÇvç kçÀçvç[çÇ Yçç<çílç nçí³ç cnCçpçí cççjCçí l³ççJçªvç l³çç®³çç 

JçbMççlçu³çç uççíkçÀçbvççÇ Hçá{í DççHçu³çç IçjçC³çç®çb nçí³çmççU vççJç OççjCç kçíÀuçb. yçbiçUÓ© ³çç®ç mçÊççOççÇMççbvççÇ JçmçJçuçb. çÆJç<CçÓJçOç&vççvçblçj 

l³çç®³çç JçbMçpççbvççÇ F.mç. 1343 Hç³ç¥lç jçp³ç kçíÀuçb. GÊçjílçu³çç çÆKçuçpççÇ®ççÇ Oçç[ oçÆ#çCçílç Dççu³ççJçj l³ççvçí SkçÀSkçÀ pçávççÇ çÆnboÓ 

jçp³çb çÆiçUç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. HçCç nçí³çmççU jçpçJçbMççbvççÇ l³çç®çç ÒççÆlçkçÀçj kçíÀuçç. HçCç MçíJçìçÇ JççÇjyçuuççU nç jçpçç uç{çF&lç þçj 

Pççuçç. 

l³ççvçblçj cçç$ç nçí³çmççU jçp³ç nçÆjnjçvçl³ççvçblçj cçç$ç nçí³çmççU jçp³ç nçÆjnjçvçl³ççvçblçj cçç$ç nçí³çmççU jçp³ç nçÆjnjçvçl³ççvçblçj cçç$ç nçí³çmççU jçp³ç nçÆjnjçvçí mLççHçvç kçíÀuçíu³çç çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³ççuçç pççí[uçb içíuçb, DçççÆCç vçblçj vççcçMçí<ç í mLççHçvç kçíÀuçíu³çç çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³ççuçç pççí[uçb içíuçb, DçççÆCç vçblçj vççcçMçí<ç í mLççHçvç kçíÀuçíu³çç çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³ççuçç pççí[uçb içíuçb, DçççÆCç vçblçj vççcçMçí<ç í mLççHçvç kçíÀuçíu³çç çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³ççuçç pççí[uçb içíuçb, DçççÆCç vçblçj vççcçMçí<ç 

Pççuçb. 1108 HççmçÓvç 1343 Hç³ç¥lç ní IçjçCçb mçÊçílç jççÆnuçb. Pççuçb. 1108 HççmçÓvç 1343 Hç³ç¥lç ní IçjçCçb mçÊçílç jççÆnuçb. Pççuçb. 1108 HççmçÓvç 1343 Hç³ç¥lç ní IçjçCçb mçÊçílç jççÆnuçb. Pççuçb. 1108 HççmçÓvç 1343 Hç³ç¥lç ní IçjçCçb mçÊçílç jççÆnuçb.     
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®ççuçákçw³ç :®ççuçákçw³ç :®ççuçákçw³ç :®ççuçákçw³ç :----    

®ççuçákçw³ç IçjçC³ççvçínçÇ Dçmçç®ç FçÆlçnçmç oçÆ#çCç Yççjlççlç çÆvçcçç&Cç kçíÀuçç. oçÆ#çCç YççjlççHççmçÓvç, kçÀçJçíjçÇ®çç GÊçj lççÇj lçí  

vçcç&oí®çç o. lççÇj, ³ççcçOçí-cçO³ç YççjlççHç³ç¥lç ³çç IçjçC³ççlççÇuç Hçjç¬çÀcççÇ jçpççbvççÇ DççHçu³çç mççÇcçç çÆJçmlççju³çç. kçÀobyç jçpçmçÊçí®çç 

GlçjCççÇ®çç kçÀçuç nç ®ççuçákçw³ççb®³çç Go³çç®çç DççjbYç nçílçç. yçoçcççÇuçç çÆpçbkçÓÀvç HçáuçkçíÀMççÇ HççÆnuçç ³ççvçí ®ççuçákçw³ç IçjçC³çç®ççÇ mLççHçvçç 

kçíÀuççÇ. l³ççcçáUí yçoçcççÇ®çí ®ççuçákçw³ç DçMççÇ®ç ³ççb®ççÇ vççWo Dççní. ®ççuçákçw³ç IçjçC³çç®³çç lççÇvç MççKçç nçíl³çç. yçoçcççÇJçj kçÀçb®ççÇHçájcç®³çç 

HçuuçJççbvççÇ mçÊçç kçÀçyççÇpç kçÀªvç kçÀçnçÇ Jç<ç& ®ççuçákçw³ççbvçç mçÊçíyççníj þíJçuçb. HçCç çÆJç¬çÀcçççÆol³ç ³çç çÆJçpç³çççÆol³çç®³çç ³çáJçjçpççvçí F. mç. 

733 cçOçí iççoçÇJçj Dççu³ççJçj kçÀçb®ççÇHçájcçdJçj nuuçç kçÀªvç Hçjlç ®ççuçákçw³ççb®³çç mçÊçíuçç ÒççjbYç kçíÀuçç. çÆJç¬çÀcçççÆol³ç oámçjç ³çç®³çç 

DççÆOçkçÀçj kçÀçUçlç ®ççuçákçw³ç IçjçCçb Dçl³çá®®ç çÆMçKçjçJçj nçílçb. kçÀçÇlççaJçcç&vç nç ³çç OçjçC³çç®çç MçíJçì®çç jçpçç. kçÀu³ççCççÇ ®ççuçákçw³ç ní 

HççÆ½çcçíkçÀ[®çb IçjçCçb, JçWiççÇ ®ççuçákçw³ç ní HçÓJçxkçÀ[®çb IçjçCçb.   

JçWiççÇ®çí ®ççuçákçw³ç cnCçpçí Dççlçç®çç DççbOç´ ÒçoíMçç®çç Yççiç. oámçjç HçáuçkçíÀMççÇ ³ççvçí DççbOç´ Yççiç çÆpçbkçÓÀvç çÆlçLçí DççHçuçç YççT kçáÀypç 

çÆJç<CçÓJçOç&vç ³ççuçç mçáYçíoçj cnCçÓvç vçícçuçb. HçáuçkçíÀMççÇ®³çç Dçblççvçblçj çÆJç<CçÓJçOç&vçç®ççÇ MççKçç mJçlçb$ç PççuççÇ. DçççÆCç ní ®ççuçákçw³ç JçWiççÇ 

®ççuçákçw³ç cnCçÓvç DççíUKçuçí pççT uççiçuçí. mççlç®³çç MçlçkçÀçHççmçÓvç yççjçJ³çç MçlçkçÀçHç³ç¥lç ³çç IçjçC³çç®ççÇ mçÊçç ®ççuçÓ jççÆnuççÇ. ®ççíuçç 

jçp³ççlç mççcççJçÓvç ³çç IçjçC³çç®ççÇ mçÊçç mçbHçuççÇ. lçíuçiçá Yçç<çí®ççÇ YçjYçjçì ³ççb®³çç kçÀçUçlç PççuççÇ.  

kçÀu³ççCççÇ ®ççuçákçw³ç cnCçpçí HççÆ½çcçíkçÀ[çÇuç ®ççuçákçw³ç IçjçCçb. jçä^kçÓÀìçb®³çç jçpçJçìçÇlç ní ®ççuçákçw³ç l³ççb®çí pçççÆiçjoçj cnCçÓvç 

JççJçjlç nçílçí. DççþJ³çç MçlçkçÀçlç ®ççuçákçw³ççb®³çç IçjçC³ççlççÇuç lçÌuçHHçç oámçjç ³çç®³ççHççmçÓvç ³çç IçjçC³çç®çç Yççi³ççío³ç Pççuçç. l³ççvçí 

jçä^kçÓÀìçbHççmçÓvç mJçlçb$ç nçíTvç ®ççuçákçw³ç IçjçC³çç®çç Dçbcçuç mçá© kçíÀuçç. ³çç IçjçC³ççlççÇuç çÆJç¬çÀcçççÆol³ççvçí çÆJç¬çÀcç mçbJçlmçj mçá© kçíÀuçb. 

F. mç. 1012 cçOçí mççícçíéçjçvçí DççHçuççÇ jçpçOççvççÇ kçÀu³ççCççÇ FLçí vçíuççÇ. nçí³çmççUçbvççÇ ®ççuçákçw³ççbvçç F. mç. 1200 cçOçí çÆpçbkçÀuçb DçççÆCç nçí³çmççUçbvççÇ ®ççuçákçw³ççbvçç F. mç. 1200 cçOçí çÆpçbkçÀuçb DçççÆCç nçí³çmççUçbvççÇ ®ççuçákçw³ççbvçç F. mç. 1200 cçOçí çÆpçbkçÀuçb DçççÆCç nçí³çmççUçbvççÇ ®ççuçákçw³ççbvçç F. mç. 1200 cçOçí çÆpçbkçÀuçb DçççÆCç 

³çç jçpçmçÊçí®çç MçíJçì Pççuçç. ³çç jçpçmçÊçí®çç MçíJçì Pççuçç. ³çç jçpçmçÊçí®çç MçíJçì Pççuçç. ³çç jçpçmçÊçí®çç MçíJçì Pççuçç.     

DçMçç lççÇvç MççKççbcçOçí ³çç IçjçC³çç®çç çÆJçmlççj Pççuçç. ³ççb®çç jçp³çkçÀçU nç oçÆ#çCçYççjlçç®çç mçáJçCç&kçÀçU cççvçuçç pççlççí, 

kçÀçjCç ³çç kçÀçUçlç kçÀçvç[çÇ mçççÆnl³ç, çÆMçuHç, JççmlçÓ DçMçç kçÀuççbvçç YçjYçªvç GÊçípçvç çÆcçUçuçb. ®ççÇvççÇ ÒçJççmççÇ ¿çáSvç lmçbiç nç 

HçáuçkçíÀMççÇ oámçjç ³çç®³çç ojyççjçlç Yçíì I³çç³çuçç içíuçç nçílçç. ³çç HçáuçkçíÀMççÇvçí®ç DççHçu³çç mççcç´çp³çç®ççÇ kçÀvçç&ìkçÀ, cçnçjçä^, kçÀçíkçÀCç 

çÆkçÀvççjHçfçÇ Dçmçç lççÇvç Yççiççlç JççìCççÇ kçíÀuççÇ DçççÆCç Dçbcçuç ®ççuçJçuçç. Òçl³çíkçÀ Yççiççlç 99000 Kçí[çÇ nçílççÇ. F. mç.  753 cçOçí F. mç.  753 cçOçí F. mç.  753 cçOçí F. mç.  753 cçOçí 

jçä^kçÓÀìçb®³çç obçÆlçoáiçç&vçí ®ççuçákçw³ççbvçç çÆpçbkçÀu³ççJçj yçoçcççÇ ®ççuçákçw³ç nçÇ jçpçmçÊçç çÆJçuç³ççuçç içíuççÇ. jçä^kçÓÀìçb®³çç obçÆlçoáiçç&vçí ®ççuçákçw³ççbvçç çÆpçbkçÀu³ççJçj yçoçcççÇ ®ççuçákçw³ç nçÇ jçpçmçÊçç çÆJçuç³ççuçç içíuççÇ. jçä^kçÓÀìçb®³çç obçÆlçoáiçç&vçí ®ççuçákçw³ççbvçç çÆpçbkçÀu³ççJçj yçoçcççÇ ®ççuçákçw³ç nçÇ jçpçmçÊçç çÆJçuç³ççuçç içíuççÇ. jçä^kçÓÀìçb®³çç obçÆlçoáiçç&vçí ®ççuçákçw³ççbvçç çÆpçbkçÀu³ççJçj yçoçcççÇ ®ççuçákçw³ç nçÇ jçpçmçÊçç çÆJçuç³ççuçç içíuççÇ.     

®ççíuçç, ®ççuçákçw³ç jçä^kçÓÀì IçjçC³ççlççÇuç jçpççb®çç mçlçlç mçbIç<ç& nçílç jççÆnuçç. SkçÀcçíkçÀçb®çç ÒçoíMç çÆcçUJçC³ççmççþçÇ ní mçlçlç 

uç{lç jççÆnuçí.  

HççuçJç :HççuçJç :HççuçJç :HççuçJç :----  

oçÆ#çCçílçu³çç HççuçJç IçjçC³ççvçí lçíuçiçá jçp³çç®çç Hçç³çç Iççlçuçç. kçÀçb®ççÇHçájcçd nçÇ DççHçuççÇ jçpçOççvççÇ kçíÀuççÇ. mççlçJççnvççb®³çç 

Dçmlççvçblçj ³ççb®çç Go³ç Pççuçç. F. mç. 275 lçí F. mç. 560 Hç³ç¥lç nçÇ jçpçmçÊçç DççÆOçkçÀçjçlç nçílççÇ. l³ççvçblçj ní ®ççíuçç mççcç´çp³ççlç    

çÆJçuççÇvç Pççuçb.  
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kçÀçU Hçá{í Hçá{í mçjkçÀlç nçílçç. çÆnboÓ jçpççb®³çç mçÊççb®çç Go³ç DçççÆCç çÆJçuç³ç çÆvçmçiç&¬çÀcççvçí nçílç®ç nçílçç. onçJ³çç MçlçkçÀçHç³ç¥lç 

Yççjlç çÆnboÓ®çb®ç jçä^ nçílçb. HçjkçÀçÇ³ççb®ççÇ Dçç¬çÀcçCçb PççuççÇ lçjçÇ lçí mçbHçÊççÇ uçáìç³ç®çí DçççÆCç çÆvçIçÓvç pçç³ç®çí. içPçvççÇ®çç cçnbcço JççjbJççj 

GÊçj YççjlççHç³ç¥lç®ç ³çílç jççÆnuçç. HçCç 12 J³çç MçlçkçÀçlç cçnbcço IççíjçÇvçí Hç=LJççÇjçpç ®ççÌnçvç®çç HçjçYçJç kçÀªvç Yççjlççlç cçámçuçcççvç 

jçpçJçìçÇ®çç Hçç³çç Iççlçuçç. l³çç®çí Hç[mçço uçiçí®ç o. Yççjlççlç Gcçìuçí vççnçÇlç. HçCç l³ççvçblçj Dççuçíu³çç DçuuççGçÆÎvç çÆKçuçpççÇcçáUí 

GÊçj DçççÆCç o. Yççjlç HçjkçÀçÇ³ççb®³çç cçámçuçcççvç ìç®çíKççuççÇ Dççuçç. DçççÆCç GÊçjçíÊçj cçámçcççvç çÆJç©Oo çÆnboÓ nç mçbIç<ç& MçlçkçÀçvçáMçlçkçíÀ 

Yççjlççlç Içácçlç®ç jççÆnuçç. oçÆ#çCç Yççjlççlç cçámçuçcççvççÇ mçÊçç Go³ççuçç Dççu³çç. çÆìHçÓ®çç HçjçYçJç kçÀªvç FbûçpççbvççÇ o. Yççjlç çÆiçUbkç=Àlç 

kçÀjíHç³ç¥lç cçámçuçcççvççb®ççÇ mçÊçç oçÆ#çCçílç kçÀç³çcç jççÆnuççÇ.     

yçnçcçvççÇ jçpçJçì :yçnçcçvççÇ jçpçJçì :yçnçcçvççÇ jçpçJçì :yçnçcçvççÇ jçpçJçì :----        

GÊçjílç cçnbcço lçáIuçkçÀç®ççÇ mçÊçç ®ççuçÓ Dçmçlççbvçç l³ççvçí DççHçuççÇ jçpçOççvççÇ çÆouuççÇnÓvç oçÌuçlççyççouçç nuçJçuççÇ. DççHçu³çç 

jçp³çç®³çç mççÇcçç çÆJçmlççju³çç. HçCç kçÀçnçÇ kçÀçUçvçí l³çç®³çç oçÆ#çCçílçu³çç mçjoçjçbvççÇ yçb[  kçíÀuçb. mçá©Jççlç içápçjçLçHççmçÓvç PççuççÇ. 

l³çç®ççÇ uççiçCç cçiç oçÌuçlççyççouççnçÇ PççuççÇ. lçáIuçkçÀçvçí lçí yçb[ cççí[Óvç kçÀç{uçb, lçíJnç mçJç& mçjoçj nmçvç içbiçÓ yçnçcçvççÇkçÀ[í Dççuçí DçççÆCç 

l³ççbvççÇ l³ççuçç jçp³ç mççbYççUç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. ³çç nmçvç®çí içá© içbiçÓ vççJçç®çí SkçÀ yç´çïçCç nçílçí cnCçÓvç l³ççvçí DççHçuçb vççJç nmçvç içbiçá 

yçnçcçvççÇ Dçmçb    Içílçuçb. yçnçcçvççÇ cnCçpçí yç´çïçCç. yçnçcçvççÇ mçulçvçlç 1347 lçí 1489 ®³çç pçJçUHççmç Hç³ç¥lç ®ççuçÓ jççÆnyçnçcçvççÇ mçulçvçlç 1347 lçí 1489 ®³çç pçJçUHççmç Hç³ç¥lç ®ççuçÓ jççÆnyçnçcçvççÇ mçulçvçlç 1347 lçí 1489 ®³çç pçJçUHççmç Hç³ç¥lç ®ççuçÓ jççÆnyçnçcçvççÇ mçulçvçlç 1347 lçí 1489 ®³çç pçJçUHççmç Hç³ç¥lç ®ççuçÓ jççÆnuççÇ. l³ççvçblçj uççÇ. l³ççvçblçj uççÇ. l³ççvçblçj uççÇ. l³ççvçblçj 

çÆlç®çí Hçç®ç lçákçÀ[í Pççuçí. Dçncçovçiçj®ççÇ çÆvçpççcçMççnçÇ, çÆJçpççHçÓj®ççÇ DçççÆouçMççnçÇ, iççíJçUkçÀçW[îçç®ççÇ kçáÀlçáyçMççnçÇ, çÆyçoj®ççÇ çÆlç®çí Hçç®ç lçákçÀ[í Pççuçí. Dçncçovçiçj®ççÇ çÆvçpççcçMççnçÇ, çÆJçpççHçÓj®ççÇ DçççÆouçMççnçÇ, iççíJçUkçÀçW[îçç®ççÇ kçáÀlçáyçMççnçÇ, çÆyçoj®ççÇ çÆlç®çí Hçç®ç lçákçÀ[í Pççuçí. Dçncçovçiçj®ççÇ çÆvçpççcçMççnçÇ, çÆJçpççHçÓj®ççÇ DçççÆouçMççnçÇ, iççíJçUkçÀçW[îçç®ççÇ kçáÀlçáyçMççnçÇ, çÆyçoj®ççÇ çÆlç®çí Hçç®ç lçákçÀ[í Pççuçí. Dçncçovçiçj®ççÇ çÆvçpççcçMççnçÇ, çÆJçpççHçÓj®ççÇ DçççÆouçMççnçÇ, iççíJçUkçÀçW[îçç®ççÇ kçáÀlçáyçMççnçÇ, çÆyçoj®ççÇ 

yçjçÇoMççnçÇ, DçççÆCç JçNnç[®ççÇ FcççoMççnçÇ. yçjçÇoMççnçÇ, DçççÆCç JçNnç[®ççÇ FcççoMççnçÇ. yçjçÇoMççnçÇ, DçççÆCç JçNnç[®ççÇ FcççoMççnçÇ. yçjçÇoMççnçÇ, DçççÆCç JçNnç[®ççÇ FcççoMççnçÇ.     

çÆvçpççcçMççnçÇ :çÆvçpççcçMççnçÇ :çÆvçpççcçMççnçÇ :çÆvçpççcçMççnçÇ :- ³çç®çç mçbmLççHçkçÀ cççÆuçkçÀ Dçncço. 1490 cçOçí ³çç jçpçJçìçÇuçç mçá©Jççlç PççuççÇ. l³ççvçí JçmçJçuçíuçb iççJç 

cnCçpçí Dçncçovçiçj. ³. ³. ³. ³çç jçpçJçbMççlç ®ççboçÆyçyççÇvçí DççHçu³çç Hçjç¬çÀcççvçí DççHçuçb vççJç FçÆlçnçmçç®³çç HçìuççJçj çÆuççÆnuçb. çÆn®çç pçvcç F.mç. 

1550 cçOçí Pççuçç. çÆJçpç³çvçiçjMççÇ uç{ç³ç®çç cçvçmçáyçç þju³ççJçj çÆvçpççcççvçí çÆJçpççHçÓj®³çç DçççÆouçMçnçMççÇ mçbyçbOç o={ kçÀjC³ççmççþçÇ 

DççHçuççÇ cçáuçiççÇ ®ççboçÆyçyççÇ l³çç®³çç cçáuççuçç, DççÆuç DçççÆouçMçnçuçç çÆouççÇ, DçççÆCç l³çç®ççÇ cçáuçiççÇ DççHçu³çç cçáuççuçç kçÀªvç IçílçuççÇ. 

l³ççcçáUí ®ççboçÆyçyççÇ®çç oçívnçÇ IçjçC³ççMççÇ mçbyçbOç nçílçç. çÆlç®çb Dçç³çá<³ç cççíþb vççìîçHçÓCç& nçílçb. ®ççboçÆyçyççÇ®çb Kçjb vççJç Kççvçpççoç nácçç³çÓB 

mçáuçlççvçç. çÆnuçç DçjíçÆyçkçÀ, HçÀçjmççÇ, kçÀçvç[çÇ, cçjçþçÇ Yçç<çç GÊçcç ÒçkçÀçjí ³çílç. çÆMçJçç³ç lççÇ mçlççj JççpçJçC³ççlçnçÇ ÒçJççÇCç nçílççÇ. çÆ®ç$çbnçÇ 

GÊçcç kçÀç{ç³ç®ççÇ.  

çÆlç®³çç HçlççÇ®çç, DççÆuç DçççÆouçMçnç®çç cç=l³çÓ Pççu³ççJçj, çÆlç®³çç HçálçC³ççuçç iççoçÇJçj yçmçJçÓvç kçÀcççuçKççvç vççJçç®³çç 

DççÆOçkçÀçN³ççvçí DççHçu³çç nçlççlç mçÊçç yçUkçÀçJçuççÇ. DçççÆCç lççí ®çbçoçÆyçyççÇMççÇ HçÀìkçÓÀvç JççiçÓ uççiçuçç. cnCçÓvç ®çbçoçÆyçyççÇvçí l³ççuçç 

mçÊçíJçªvç oÓj kçÀjC³çç®³çç nçuç®ççuççÇ mçáª kçíÀu³çç. çÆlçvçí nçpççÇ çÆkçÀéçjKççvççuçç pçJçU kçÀªvç kçÀcççuçKççvççJçj nuuçç kçíÀuçç. 

kçÀcççuçKççvçç®çç çÆMçj®sío kçÀ©vç çÆlçvçí DççHçu³çç nçlççlç kçÀçjYççj Içílçuçç. HçCç l³ççcçáUí çÆkçÀéçjKççvç ÒçyçU Pççuçç. l³ççuçç yççpçÓuçç 

kçÀjC³ççmççþçÇ çÆlçvçí Dççlçç yçbkçÀçHçÓj®³çç cçámlçHçÀçKççvççuçç nçlççMççÇ Oçªvç çÆkçÀéçjJçj ®ç{çF& kçíÀuççÇ. HçCç l³ççDççOççÇ®ç çÆkçÀéçjKççvççuçç 

l³çç®³çç içáHlçníjçbkçÀ[Óvç ³çç yççlçcççÇ®çç mçáiççJçç uççiçuçç. l³ççvçí uçiçí®ç cçámlçHçÀçKççvççuçç HçkçÀ[Óvç þçj kçíÀuçb. ®ççboçÆyçyççÇvçí kçíÀuçíu³çç 

nuu³ççlç lççÇ HçkçÀ[uççÇ içíuççÇ DçççÆCç çÆkçÀéçjKççvçvçí çÆlçuçç mççlççj®³çç lçá©biççlç yçboçÇJççmççlç þíJçuçb. l³ççvçblçj FKçuççmçKççvç vççJçç®³çç 

nyçMççvçí DççHçu³çç oçívç mççLççÇoçjçbmçn çÆkçÀéçjJçj ®ç{çF& kçíÀuççÇ. l³ççlç çÆkçÀéçjKççvçuçç HçUÓvç pççJçb uççiçuçb. lççí iççíJçUkçÀçW[îçç®³çç 

DççÞç³ççuçç içíuçç. çÆlçLçí cçámlçHçÀçKççvçç®³çç vççlçíJççF&kçÀçvçí l³çç®çç KçÓvç kçíÀuçç DçççÆCç mçÊççblçjç®³çç ³çç Iç[çíIç[çÇ yçouçCççN³çç 

vççìîçÒç³ççíiççlç SkçÀ Hçç$ç kçÀcççÇ Pççuçb. l³ççvçblçj cçç$ç ®çbçoçÆyçyççÇ®³çç nçlççlç mçÊçç DççuççÇ.  
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®ççboçÆyçyççÇ®çç Hçá{®çç cççíþç uç{ç cççíiçuç mçcç´çì DçkçÀyçjçMççÇ Pççuçç. çÆlçvçí l³çç®³ççMççÇ MçÓjHçCçí uç{ç çÆouçç. çÆvçpççcçMççnçÇ IçMççlç 

Iççuçç³çuçç DçkçÀyçjçkçÀ[Óvç cççíþîçç HçÀçÌpççbvççÇ mçjoçj ³çílç®ç jççÆnuçí. DçkçÀyçjvçí ÒçLçcç DççHçuçç cçáuçiçç cçájço DçççÆCç cççUJ³çç®çç mçívççHçlççÇ 

KççvçKççvççvç ³ççuçç HççþJçuçb. HçCç ®ççboçÆyçyççÇvçí cççíþîçç Hçjç¬çÀcççvçí vçiçj®çç çÆkçÀuuçç uç{Jçuçç, MçíJçìçÇ Jçí{ç GþJçC³çç®³çç yçou³ççlç 

JçNnç[®çç ÒçoíMç çÆcçUJçÓvç cçájço çÆvçIçÓvç içíuçç. mçcç´çì DçkçÀyçjuçç nç lçn çÆyçuçkçáÀuç DççJç[uçç vççnçÇ. l³ççvçí cçiç DççHçuçç cçáuçiçç 

oççÆvç³çuçuçç Dçncçovçiçj çÆpçbkçÀç³çuçç HççþJçuçb. DçççÆCç lççí mJçlç: yçNnçCçHçÓj Dççíuççb[Óvç vçiçj®³çç yççníj sçJçCççÇ kçÀªvç jççÆnuçç. 

®ççboçÆyçyççÇvçí çÆJçpççHçÓj DçççÆCç iççíJçUkçÀçW[îçç®³çç HçÀçÌpçç DççHçu³çç cçolççÇuçç yççíuççJçu³çç. iççíoçJçjçÇ®³çç lççÇjçJçj oçívnçÇ oçívnçÇ HçÀçÌpççb®çç 

lçU Hç[uçç DçççÆCç YççÇ<çCç ³çáOoçuçç mçájJççlç PççuççÇ. ®ççboçÆyçyççÇ Dçl³çblç MççÌ³çç&vçí uç{lç jççÆnuççÇ. ®ççboçÆyçyççÇ Dçncçovçiçj çÆkçÀuu³çç®ç®çb 

j#çCç ÒççCçHçCççvçí kçÀjlç nçílççÇ. çÆlç®³çç cç=l³çÓyçÎuç JçíiçJçíiçUí ÒçJçço Dççnílç.  SkçÀ Dççní lççí cnCçpçí, DççHçuçç HçjçYçJç çÆomçÓ uççiçuçç lçíJnç 

çÆlçvçí yççíuçCççÇ kçÀjC³çç®çç ÒçmlççJç cççWiçuççbHçá{í þíJçuçç. nç çÆlç®çç nç çÆvçCç&³ç vç DççJç[Óvç çÆlç®çç j#çkçÀ pççÇlççKççvç ³ççvçí,  ®ççboçÆyçyççÇ Mç$çÓuçç 

mççcççÇuç PççuççÇ Dççní DçMççÇ DçHçÀJçç GþJçuççÇ. lçíJnç çÆ®ç[uçíu³çç çÆlç®³çç HçÀçÌpçívçí®ç çÆlç®çç ÒççCç Içílçuçç. oámçjç ÒçJçço cnCçpçí, 

®ççboçÆyçyççÇ®³çç mçjoçjçvçí®ç DçkçÀyçjçuçç çÆHçÀlçÓj nçíTvç vçiçjcçOçí cççíiçuç HçÀçÌpççbvçç oçj GIç[uçb, l³ççlç lççÇ cççjuççÇ içíuççÇ. nçÇ uç{çF& F. 

mç. 1599 cçOçí PççuççÇ. Lççí[kçw³ççlç ®ççboçÆyçyççÇvçblçj Dçncçovçiçj DçkçÀyçjç®³çç mççcç´çp³çç®çç Yççiç yçvçuçb. Lççí[kçw³ççlç ®ççboçÆyçyççÇvçblçj Dçncçovçiçj DçkçÀyçjç®³çç mççcç´çp³çç®çç Yççiç yçvçuçb. Lççí[kçw³ççlç ®ççboçÆyçyççÇvçblçj Dçncçovçiçj DçkçÀyçjç®³çç mççcç´çp³çç®çç Yççiç yçvçuçb. Lççí[kçw³ççlç ®ççboçÆyçyççÇvçblçj Dçncçovçiçj DçkçÀyçjç®³çç mççcç´çp³çç®çç Yççiç yçvçuçb.     

DçççÆouçMççnçDçççÆouçMççnçDçççÆouçMççnçDçççÆouçMççnçÇ :- çÆJçpççHçÓj®³çç ³çámçáHçÀ DççÆuçvçí DçççÆouçMççnçÇ®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. 1490 cçOçí ³çç jçp³çç®ççÇ mLççHçvçç PççuççÇ 

DçççÆCç DççÌjbiçpçíyççvçí DççHçu³çç kçÀçjkçÀçÇoçalç ³çç jçp³ççuçç DççHçu³çç mççcç´çp³ççuçç pççí[Óvç IçíTvç ³çç jçpçJçbMçç®çç MçíJçì kçíÀuçç. ³çç®ç 

DçççÆouçMçnç®³çç ojyççjçlçÓvç DçHçÀPçuçKççvç çÆMçJçjç³ççbvçç mçbHçJçç³çuçç çÆJçpççHçÓjnÓvç çÆvçIççuçç. DçççÆCç çÆMçJçjç³ççb®³çç JççIçvçKççbcçáUí    DçççÆCç 

Dç®ççì Hçjç¬çÀcççcçáUí ÒçlççHçiç[çJçj HçÌiçbyçjJççmççÇ Pççuçç. DçççÆouçMççnçÇuçç 1686 cçOçí DççÌjbiçpçíyççvçí çÆpçbkçÓÀvç Içílçuçb DçççÆCç ¿çç 

IçjçC³çç®çç Dçblç Pççuçç.  

kçáÀlçáyçMççnçÇkçáÀlçáyçMççnçÇkçáÀlçáyçMççnçÇkçáÀlçáyçMççnçÇ :- kçáÀlçáyç-Guçd-cçáukçÀ ¿çç®³ççHççmçÓvç kçáÀlçáyçMççnçÇuçç mçá©Jççlç PççuççÇ. nÌêçyçço nçÇ l³çç®ççÇ jçpçOççvççÇ, DçççÆCç 

iççíJçUkçÀçW[îçç®çç ÒççÆmçOo çÆkçÀuuçç nçÇ ³çç jçp³çç®ççÇ DççíUKç. F.mç. 1687 cçOçí DççÌjbiçpçíyççvçí iççíJçUkçÀçW[ç mçulçvçlç DççHçu³çç . F.mç. 1687 cçOçí DççÌjbiçpçíyççvçí iççíJçUkçÀçW[ç mçulçvçlç DççHçu³çç . F.mç. 1687 cçOçí DççÌjbiçpçíyççvçí iççíJçUkçÀçW[ç mçulçvçlç DççHçu³çç . F.mç. 1687 cçOçí DççÌjbiçpçíyççvçí iççíJçUkçÀçW[ç mçulçvçlç DççHçu³çç 

mççcç´çp³ççuçç pççí[Óvç Içílçuçb. mççcç´çp³ççuçç pççí[Óvç Içílçuçb. mççcç´çp³ççuçç pççí[Óvç Içílçuçb. mççcç´çp³ççuçç pççí[Óvç Içílçuçb.     

yçjçÇoMççnçÇ yçjçÇoMççnçÇ yçjçÇoMççnçÇ yçjçÇoMççnçÇ :- DçcççÇj kçÀççÆmçcç çÆyçoj nç ³çç jçp³çç®çç mçbmLççHçkçÀ.  

FcççoMççnçÇFcççoMççnçÇFcççoMççnçÇFcççoMççnçÇ :- Fcçço-Guç-cçáukçÀ ³çç®³ççHççmçÓvç nçÇ jçpçJçì mçáª PççuççÇ. HçCç uçJçkçÀj®ç DçncçovçiçjvçíHçCç uçJçkçÀj®ç DçncçovçiçjvçíHçCç uçJçkçÀj®ç DçncçovçiçjvçíHçCç uçJçkçÀj®ç Dçncçovçiçjvçí ³ççb®³ççJçj nuuçç  ³ççb®³ççJçj nuuçç  ³ççb®³ççJçj nuuçç  ³ççb®³ççJçj nuuçç 

kçÀªvç JçNnç[kçÀªvç JçNnç[kçÀªvç JçNnç[kçÀªvç JçNnç[®çç cçáuçáKç DççHçu³çç jçp³ççuçç pççí[uçç. ®çç cçáuçáKç DççHçu³çç jçp³ççuçç pççí[uçç. ®çç cçáuçáKç DççHçu³çç jçp³ççuçç pççí[uçç. ®çç cçáuçáKç DççHçu³çç jçp³ççuçç pççí[uçç.     

çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³ççÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³ççÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³ççÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³ç : : : :----        

cçámçuçcççvççÇ mçáuçlççvç mçJç& Yççjlççuçç kçÀçuçmçHçç&mççjKççÇ nUÓnUÓ çÆiçUlç Dçmçlççbvçç çÆnboÓ Oçcçç&uçç Jçç®çJçC³ççmççþçÇ DçççÆCç 

çÆnboÓb®ççÇ mçÊçç çÆpçJçblç þíJçC³ççmççþçÇ çÆJçÐççjC³çmJççcççRvççÇ nçÆjnj DçççÆCç yçákçwkçÀ ³çç oçívç jçpçHçá$çyçbOçÓbvçç nçlççMççÇ Oçªvç çÆJçpç³çvçiçj 

mççcç´çp³çç®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. nçÆjnj DçççÆCç yçákçwkçÀ ³ççbvçç pçáuçcççvçí cçámçuçcççvç kçíÀuçb nçílçb, mJççcççRvççÇ l³ççbvçç Hçjlç çÆnboÓ Oçcçç&lç DççCçuçb. 

F.mç. 1336 cçOçí ³çç mçÊçí®ççÇ mLççHçvçç PççuççÇ. çÆJçpç³çvçiçj mçcç=Oo Jnç³çuçç uççiçuçb. l³çç®çç jçp³ççÆJçmlççj Òç®çb[ Jçç{uçç. lçíJnç 

Hçç®çnçÇ Mçnçbvçç çÆJçpç³çvçiçj®çç GlkçÀ<ç& mçuçç³çuçç uççiçuçç. DçççÆouçMçnç, çÆvçpççcçMçnç, iççíJçUkçÀçW[ç mçáuçlççvç, mçiçUí SkçÀ$ç Pççuçí 

DçççÆCç l³ççbvççÇ çÆJçpç³çvçiçj®çç Dçblç kçÀjç³ç®çí kçÀì mçáª kçíÀuçí. l³ççJçíUçÇ cnCçpçí F. mç. 1542 cçOçí çÆJçpç³çvçiçjJçj vççcçcçç$ç jçpçç 

mçoççÆMçJçjç³ç iççoçÇJçj nçílçç, DçççÆCç mçÊçç SkçÀJçìuççÇ nçílççÇ lççÇ jçcçjç³ççb®³çç nçlççÇ. jçcçjç³ççb®³çç kçÀçvççJçj Mçnçb®³çç kçáÀìçÇuç  
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kçÀçjmLççvççb®ççÇ yççlçcççÇ DççuççÇ. l³ççbvççÇnçÇ pççíjçlç lç³ççjçÇ mçáª kçíÀuççÇ. uç{çF&uçç kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀçjCç nJçb cnCçÓvç DçççÆouçMçnçvçí 

jçcçjç³ççkçÀ[í oÓlç HççþJçuçç DçççÆCç kçÀçnçÇ çÆkçÀuu³ççb®ççÇ cççiçCççÇ kçíÀuççÇ lççÇ DçLçç&lç®ç jçcçjç³ççvçí Oçá[kçÀçJçÓvç uççJçuççÇ. DçççÆCç mçJç& Mçnçbvçç 

çÆJçpç³çvçiçjJçj nuuçç kçÀjC³çç®çb çÆvççÆcçÊç çÆcçUçuçb. 50 npççj Oççí[oU, 3 npççj Hçç³çoU, 2 npççj nÊççÇ, DçççÆCç 1 npççj uçnçvç 

lççíHçÀç SJç{ç ³çáOomçjbpççcç IçíTvç mçiçUí Mçnç çÆJçpç³çvçiçjJçj Dççuçí. jçcçjç³ççvçínçÇ DççHçu³çç mçJç& cççb[çÆuçkçÀçbvçç DççHçu³çç HçÀçÌpçímçn 

yççíuççJçuçb. 70 npççj Iççí[oU, 90 npççj Hçç³çoU, 2000 nÊççÇ, DçççÆCç 1 npççj kçÀçÆvçÿ ÒçlççÇ®³çç lççíHçÀç, SJç{îçç mçjbpççcççmçn 

nç çÆnboÓ çÆJç©Oo cçámçuçcççvç uç{ç kç=À<Cçí®³çç lççÇjçJçj çÆmçOo Pççuçç. jçcçjç³çç®çç YççT çÆlç©cçuç, kç=À<Cçí®³çç lççÇjçJçj HçÀçÌpççbvçç 

Dç[Jçç³ç®³çç kçÀçcççJçj oçKçuç Pççuçç.  

jçcçjç³ççvçí kç=À<Cçí®³çç GlççjçJçj®³çç mçJç& pççiççbJçj yçboçíyçmlç GÊçcç kçíÀuçç. DçççÆCç Mç$çÓ®³çç HçÀçÌpççbvçç çÆlçLçí®ç Dç[Jçç³ç®çb 

þjJçuçb. cçámçuçcççvç HçÀçÌpçç çÆlçLçí Dççu³ççJçj Dç[u³çç. cnCçÓvç l³ççbvççÇ vçJççÇvç ³çáOovççÇlççÇ DçJçuçbyçuççÇ. mçJç& HçÀçÌpçç GÊçjíkçÀ[í OççJçç³çuçç 

uççiçu³çç, lçíJnç l³ççb®³çç HççþuççiççJçj jçcçjç³çç®³çç HçÀçÌpççnçÇ GÊçjíkçÀ[í l³ççb®³çç HççþuççiççJçj içíu³çç. lççÇvç çÆoJçmç mçlçlç Iççí[oçÌ[ 

kçÀªvç Mçnçb®³çç HçÀçÌpçç l³çç jç$ççÇ içáHlçHçCçí Guçìîçç çÆHçÀju³çç DçççÆCç SkçÀç jç$ççÇlç lççÇvç çÆoJçmççb®çç ÒçJççmç kçÀªvç Hçjlç HççÆnu³çç 

çÆþkçÀçCççÇ vçoçÇ®³çç GlççjçJçj Dççu³çç. lççíHç³ç¥lç jçcçjç³çç®³çç HçÀçÌpççbHçÌkçÀçÇ kçáÀCççÇ®ç çÆlçLçí vçJnlçb. l³çççcçáUí çÆJçvççmçç³ççmç l³ççbvççÇ vçoçÇ 

Dççíuççb[uççÇ. jçcçjç³ççuçç ní kçÀUu³ççyçjçíyçj l³ççvçí mçívçí®ççÇ pçcçJççpçcçJç kçíÀuççÇ.  

jç#çmç DçççÆCç lççiç[çÇ ³çç oçívç Kçí[îçç®³çç HççÆjmçjçlç 5 pççvçíJççjçÇ 1565 ®³çç cçO³ççvnçuçç lçábyçU ³çáOoçuçç lççíb[ uççiçuçb. 

Mç$çÓvçí DççIçç[çÇuçç Dçpçðç lççíHçÀç, l³ççcççiçí uçnçvç lççíHçÀç, çÆlçmçjçÇ jçbiç çÆHçÀjl³çç lççíHçÀçb®ççÇ DçMççÇ j®çvçç kçíÀuççÇ. DçççÆCç l³çç lççíHçÀç 

uçHçJçC³ççmççþçÇ lççíHçÀçb®³çç jçbiççb®³çç Hçá{í 2000 mçÌçÆvçkçÀ GYçí kçíÀuçí içíuçí. oçívnçÇkçÀ[®çí mçÌçÆvçkçÀ çÆYç[uçí. ³çáOo pççíjçlç mçáª Dçmçlççbvçç 

80 Jç<çç&®çç jçcçjç³ç HççuçKççÇlç yçmçÓvç jCççbiçCççJçj çÆnb[lç nçílçç. l³ççlç®ç jçcçjç³çç®³çç YççJççuçç çÆlç©cçuçuçç ÒççCççbçÆlçkçÀ pçKçcçç 

Pççu³çç. Mç$çÓ®³çç lçáHçÀçvççÇ nuu³ççcçáUí jçcçjç³ççb®³çç HçÀçÌpçç HçUÓvç pççT uççiçu³çç lçíJnç jçcçjç³ççvçí mJçlç: HççuçKççÇlçÓvç mçÌçÆvçkçÀçbvçç 

Òççílmççnvç Ðçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. l³ççbvçç HçÌMçç®ççÇ uççuçá®ç çÆouççÇ içíuççÇ, lçíJnç mçJç& uç<kçÀj Hçjlç uç{ç³çuçç uççiçuçb. HçCç Mç$çÓ®³çç 

lççíHçÀKççv³çç®³çç cççN³ççHçá{í mçiçUb uç<kçÀj OççjçlççÇLçça Hç[ç³çuçç uççiçuçb. çÆlç©cçuç®çç cçáuçiçç pçyçj pçKçcççÇ Pççuçç. l³ççuçç 

jCççbiçCççJçªvç nuçJçC³ççlç Dççuçb.  

pçKçcççÇ DçççÆCç HçUCççN³çç mçÌçÆvçkçÀçbvçç Òççílmççnvç Ðçç³çuçç jçcçjç³ç mJçlç: HççuçKççÇlçÓvç jCççbiçCççJçj çÆnb[lç nçílçç. Flçkçw³ççlç 

SkçÀ çÆHçmççUuçíuçç nÊççÇ Mç$çÓ®³çç iççíìçlçÓvç jCççbiçCççJçj Jçí[ççÆHçmçç nçíTvç OççJçç³çuçç uççiçuçç, lçíJnç jçcçjç³çç®³çç Yççí³ççbvççÇ HççuçKççÇ 

ìçkçÓÀvç çÆlçLçÓvç HçU kçÀç{uçç. jçcçjç³çç HçkçÀ[uçç içíuçç. çÆvçpççcçMçnçvçí l³çç®çç çÆMçj®sío kçíÀuçç. jçcçjç³çç®çí MççÇj Yççu³ççJçj Dç[kçÀJçÓvç 

lççí Yççuçç Gb®ç OçjC³ççlç Dççuçç. DççHçu³çç Oçv³çç®çb MççÇj HççnÓvç jçcçjç³çç®³çç HçÀçÌpçívçí jCççbiçCççJçªvç HçU kçÀç{uçç.  DçççÆCç SkçÀç SkçÀç SkçÀç SkçÀç 

nÊççÇcçáUí çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³çç®çç Dçblç Pççuçç. ³çç mnÊççÇcçáUí çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³çç®çç Dçblç Pççuçç. ³çç mnÊççÇcçáUí çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³çç®çç Dçblç Pççuçç. ³çç mnÊççÇcçáUí çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³çç®çç Dçblç Pççuçç. ³çç mçÊççblçjçvçí Yççjlçç®çç FçÆlçnçmç yçouçuçç. YççjlçYçj cçámçuçcççvççÇ mçÊçí®çí kçÀçUí {iç çÊççblçjçvçí Yççjlçç®çç FçÆlçnçmç yçouçuçç. YççjlçYçj cçámçuçcççvççÇ mçÊçí®çí kçÀçUí {iç çÊççblçjçvçí Yççjlçç®çç FçÆlçnçmç yçouçuçç. YççjlçYçj cçámçuçcççvççÇ mçÊçí®çí kçÀçUí {iç çÊççblçjçvçí Yççjlçç®çç FçÆlçnçmç yçouçuçç. YççjlçYçj cçámçuçcççvççÇ mçÊçí®çí kçÀçUí {iç 

Hçmçªvç çÆnboÓb®çb DçbOç:kçÀçjcç³ç pççÇJçvç mçáª Pççuçb. Hçmçªvç çÆnboÓb®çb DçbOç:kçÀçjcç³ç pççÇJçvç mçáª Pççuçb. Hçmçªvç çÆnboÓb®çb DçbOç:kçÀçjcç³ç pççÇJçvç mçáª Pççuçb. Hçmçªvç çÆnboÓb®çb DçbOç:kçÀçjcç³ç pççÇJçvç mçáª Pççuçb. jçpçkçÀçjCçç®³çç ÒçJççnçuçç çÆcçUçuçíuççÇ nçÇ kçÀuççìCççÇ oá:Kço®ç PççuççÇ.jçpçkçÀçjCçç®³çç ÒçJççnçuçç çÆcçUçuçíuççÇ nçÇ kçÀuççìCççÇ oá:Kço®ç PççuççÇ.jçpçkçÀçjCçç®³çç ÒçJççnçuçç çÆcçUçuçíuççÇ nçÇ kçÀuççìCççÇ oá:Kço®ç PççuççÇ.jçpçkçÀçjCçç®³çç ÒçJççnçuçç çÆcçUçuçíuççÇ nçÇ kçÀuççìCççÇ oá:Kço®ç PççuççÇ.    

JççíçÆ[³ççj :JççíçÆ[³ççj :JççíçÆ[³ççj :JççíçÆ[³ççj :---- DççíçÆ[³ççj. DççíçÆ[³ççj. DççíçÆ[³ççj. DççíçÆ[³ççj.    

çÆJçpç³çvçiçj DçcçoçvççÇlç jçpççbvççÇ DççHçu³çç jçp³ççJçj çÆþkçÀçÆþkçÀçCççÇ mçáYçíoçj vçícçuçí nçílçí. çÆJçpç³çvçiçj uç³ççuçç içíu³ççJçj ní®ç 

jçpçí Pççuçí. l³ççlçuçb vççJççpçuçíuçb jçpçIçjçCçb JççíçÆ[³ççj jçpçç®çb. ³çç JççíçÆ[³ççj Mçyoçlçuçç Jç ®çç G®®ççj kçÀjç³ç®çç vçmçlççí l³ççcçáUí 

DççíçÆ[³ççj nç ³ççíi³ç G®®ççj Dççní. oçÆ#çCçílçuçb ní mçcç=Oo çÆnboÓ jçä^. 
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F. mç. 1391 cçOçí cçÌmçÓj Yççiçç®çç ³çoájçpç vççJçç®çç DççÆOçkçÀçjçÇ nçílçç. lççí®ç DççíçÆ[³ççj IçjçC³çç®çç mçbmLççHçkçÀ. nUÓnUÓ 

l³ççvçí  DçççÆCç Hçá{®³çç JççjmççbvççÇ DççHçu³çç ÒçoíMçç®çç çÆJçmlççj kçíÀuçç. 1565 cçOçí çÆJçpç³çvçiçj mççcç´çp³çç®çç Dçblç Pççu³ççJçj DççíçÆ[³ççj 

IçjçCçb mJçlçb$ç Pççuçb. 1947 Hç³ç¥lç ní IçjçCçb jçpçJçÌYçJç Yççíiçlç nçílçb. l³ççvçblçj mJçlçb$ç çÆnboámLççvççlç lçí çÆJçuççÇvç Pççuçb.  

F. mç. 1761 lçí 1799 Hç³ç¥lç ³çç F. mç. 1761 lçí 1799 Hç³ç¥lç ³çç F. mç. 1761 lçí 1799 Hç³ç¥lç ³çç F. mç. 1761 lçí 1799 Hç³ç¥lç ³çç DççíçÆ[³ççj DççíçÆ[³ççj DççíçÆ[³ççj DççíçÆ[³ççj IçjçC³ççlç mçÊççHççuçì Pççuçç.IçjçC³ççlç mçÊççHççuçì Pççuçç.IçjçC³ççlç mçÊççHççuçì Pççuçç.IçjçC³ççlç mçÊççHççuçì Pççuçç. nÌojDçuççÇ vççJçç®³çç SkçÀç, Hçç³çoUçlç mççOçç 

çÆMçHççF& Dçmçuçíu³çç çÆMçHçç³ççvçí DççHçu³çç yçáOoçÇÒçYççJççvçí, kçÓÀì jçpçkçÀçjCççvçí DçççÆCç cçnlJççkçÀçb#çívçí cçÌmçÓj®³çç jçpççuçç kçÌÀoílç ìçkçÓÀvç  

mçÊçç kçÀçyççÇpç kçíÀuççÇ. FçÆlçnçmç l³ççuçç nÌojvççF&kçÀ ³çç vççJççvçí®ç DççíUKçlççí. l³çç®çí Jç[çÇuçnçÇ uç<kçÀjçlç®ç nçílçí. l³ççb®çb çÆvçOçvç 

Pççu³ççJçj nÌoj DççHçu³çç cççcççkçÀ[í ³çíTvç uç<kçÀjçlç YçjlççÇ Pççuçç. DççHçu³çç náMççjçÇJçj DçççÆCç Hçjç¬çÀcççJçj lççí ÒçiçlççÇ kçÀjlç Jçj®çí náÎí 

®ç{lç içíuçç. l³ççkçÀçUçlç mJçjçp³ççlç vççvççmççníyç HçíMçJçí mçÊçç iççpçJçlç nçílçí. cçjçþîççb®³çç Jçj®çíJçj mJççN³çç kçÀvçç&ìkçÀçlç nçíT 

uççiçu³çç. l³ççJçíUçÇ nÌoj®³çç cçálmçÎçÇHçCççuçç vçJççÇ GYççjçÇ çÆcçUçuççÇ.  

DççíçÆ[³ççj jçpçç kç=À<Cçjçpç ³ççuçç DççHçu³çç kçÓÀì jçpçvççÇlççÇvçí lçá©biççlç [çbyçÓvç l³ççvçí mçÊçç DççHçu³çç nçlççÇ IçílçuççÇ. nÌoj®³çç 

³çç mçÊççkçÀçUçlç oçÆ#çCçílç Fbûçpççb®çç pççíjnçÇ Jçç{ç³çuçç uççiçuçç nçílçç. 1761 cçOçí vççvççmççníyç HçíMçJ³ççb®çç cç=l³çÓ nçíTvç cççOçJçjçJç 

HçíMçJçí mçÊçílç Dççuçí nçílçí. l³ççcçáUí nÌoj DçççÆCç cççOçJçjçJç HçíMçJ³ççb®çç SkçÀcçíkçÀçbçÆJç©Oo mççcçvçç jbiçuçç. DçvçíkçÀ uç{ç³çç oçíIççb®³ççlç 

Pççu³çç. nÌoj Hçjç¬çÀcççÇ lçj nçílçç®ç HçCç ³çáOoMççðççlçnçÇ HçÀçj kçáÀMçuç nçílçç. OçÓlç& DçççÆCç kçÀçJçíyççpçnçÇ nçílçç. l³çç®³ççlçuçb DçççÆCç 

çÆMçJçjç³ççb®³ççlçuçb SkçÀ kçÀcççuççÇ®çb    mççc³ç cnCçpçí nÌojvçínçÇ yçÌuççb®³çç çÆMçbiççbvçç HççÆuçlçí yççbOçÓvç cçjçþîççb®³çç mçívçí®çç `` kçÀç$çpç `` kçíÀuçç 

nçílçç. nÌojvçí DççHçu³çç kçáÀMççûç yçáOoçÇvçí    Fbûçpççb®ççÇ lççbçÆ$çkçÀ mççcçáûççÇ JççHçjuççÇ DçççÆCç iççÆvçcççÇkçÀçJ³çç®ççnçÇ JçíU Hç[íuç lçmçç JççHçj kçíÀuçç.  

iççíHççUjçJç HçìJçOç&vç DçççÆCç $³çbyçkçÀcççcçç Hçíþîççb®³çç nçlççKççuççÇ, cçjçþîççb®³çç HçÀçÌpçí®çç ÞççÇjbiçHçfCçç®³çç pçJçU®³çç cçíuçákçÀçíìí 

HçJç&lçjçbiççbcçOçí mçbûççcç mçáª Pççuçç lçíJnç cçjçþîççb®³çç HçÀçÌpçívçí nÌojuçç Jçí{uçb. DççHçCç Jçí{uçí içíuççí Dççnçílç ní kçÀUu³çJçj nÌoj içáHç®çáHç 

cçO³çjç$ççÇ DççHçu³çç lçUçJçªvç çÆvçIççuçç HçCç cçjçþçÇ HçÀçÌpçíuçç l³çç®çç mçáiççJçç uççiçuçç DçççÆCç Oçcççmççvç uç{çF& oçívnçÇ HçÀçÌpççbcçOçí mçáª 

PççuççÇ. DçMççJçíUçÇ kçíÀJçU çÆvç³çlççÇ®³çç mçbkçíÀlççcçáUí nÌoj Jçç®çuçç. l³çç®³çç SkçÀç çÆJçéççmçÓ çÆMçHçç³ççvçí l³ççuçç DççHçuçç Iççí[ç oíTvç l³ççuçç 

mçáKçªHç yççníj kçÀç{uçb. çÆYçkçÀçN³çç®³çç JçíMççlç nÌoj çÆvçmçìuçç DçççÆCç  ÞççÇjbiçHçfCççuçç Hççí®çÓvç SkçÀç cççÆMçoçÇlç DççHçu³çç Hçá$çç®ççÇ, çÆìHçÓ®ççÇ 

Jççì HççnÓ uççiçuçç. çÆìHçÓnçÇ Lççí[îçç®ç JçíUçlç ³çíTvç DççHçu³çç yççHççuçç GjçGjçÇ Yçíìuçç. çÆìHçÓuçç Jçç®çJçÓvç çÆvç³çlççÇvçí cçjçþîççbkçÀ[®çç SkçÀ 

cççíþç mçjoçj ..HçìJçOç&vç kçáÀUçlçuçç SkçÀ MçÓj, kçáÀ©boJçç[ MççKçí®³çç vççÇuçkçbÀþuçç G®çuçuçç.  

F. mç. 1782 cçOçí nÌoj cç=l³çÓ HççJçuçç. ( yçnálçíkçÀ kçÀkç&Àjçíiççvçí ) nÌoj®³çç cç=l³çÓvçblçj l³çç®çç cçáuçiçç çÆìHçÓ mçáuçlççvç iççoçÇJçj 

Dççuçç. 20 vççíJnWyçj 1750 nç l³çç®çç pçvcççÆoJçmç. mçÊçç nçlççlç Dççu³ççJçj l³çç®çí DçççÆCç Fbûçpççb®çí KçìkçíÀ G[ç³çuçç uççiçuçí. 

Dçl³çblç MçÓj, Dçl³çblç cçnlJççkçÀçb#ççÇ, DçççÆCç jçp³ççÆJçmlççjç®³çç kçÀuHçvçívçí Yççjuçíuçç, YççjlçoíMç cçámçuçcççvççb®çç kçÀjC³çç®³çç YççJçvçívçí 

uççKççí uççíkçÀçbvçç yççìJçCççjç, çÆìHçÓ Fbûçpççb®ççÇ PççíHç G[JçCççjç nçílçç. çÆìHçÓ Fbûçpççb®çç mçÊçç kçÀçyççÇpç kçÀjC³çç®çç [çJç DççíUKçÓvç nçílçç. 

l³ççcçáUí lççí Fbûçpççbvçç yççníj IççuçJçÓvç oíC³çç®³çç F&<çxvçí PçHççìuçíuçç nçílçç. HçCç l³çç®³çç ³çç DççÆlçjíkçÀçÇ, IçcçW[çÇ mJçYççJççcçáUí®ç çÆnboÓ DçççÆCç 

Fbûçpç ní oçíIçínçÇ l³çç®çí Mç$çÓ yçvçuçí. cçjçþîççbvççnçÇ l³ççvçí KçÓHç oáKççJçuçb. vçjiçábo®³çç YççJ³ççbvçç KçÓHç sUÓvç l³ççb®çç Dçblç Iç[Jçuçç. 

³ççcçáUí cçjçþínçÇ l³çç®³çççÆJç©Oo içíuçí. çÆìHçÓuçç ³çáOoçlç JççHçju³çç pççCççN³çç jç@kçíÀì®çç pçvçkçÀ cççvçuçí pççlçí. ( çÆìHçÓ®ççÇ mçÊçç çÆìHçÓuçç ³çáOoçlç JççHçju³çç pççCççN³çç jç@kçíÀì®çç pçvçkçÀ cççvçuçí pççlçí. ( çÆìHçÓ®ççÇ mçÊçç çÆìHçÓuçç ³çáOoçlç JççHçju³çç pççCççN³çç jç@kçíÀì®çç pçvçkçÀ cççvçuçí pççlçí. ( çÆìHçÓ®ççÇ mçÊçç çÆìHçÓuçç ³çáOoçlç JççHçju³çç pççCççN³çç jç@kçíÀì®çç pçvçkçÀ cççvçuçí pççlçí. ( çÆìHçÓ®ççÇ mçÊçç 

mçbHçJçu³ççJçj FbûçpççbvççÇ ³çç jç@kçíÀìcçOçí DççCçKççÇ mçáOççjCçç kçÀªvç vçíHççíçÆuç³çvççÆJç©Oo nçÇ jç@kçíÀìmçdmçbHçJçu³ççJçj FbûçpççbvççÇ ³çç jç@kçíÀìcçOçí DççCçKççÇ mçáOççjCçç kçÀªvç vçíHççíçÆuç³çvççÆJç©Oo nçÇ jç@kçíÀìmçdmçbHçJçu³ççJçj FbûçpççbvççÇ ³çç jç@kçíÀìcçOçí DççCçKççÇ mçáOççjCçç kçÀªvç vçíHççíçÆuç³çvççÆJç©Oo nçÇ jç@kçíÀìmçdmçbHçJçu³ççJçj FbûçpççbvççÇ ³çç jç@kçíÀìcçOçí DççCçKççÇ mçáOççjCçç kçÀªvç vçíHççíçÆuç³çvççÆJç©Oo nçÇ jç@kçíÀìmçd JççHçjuççÇ ) JççHçjuççÇ ) JççHçjuççÇ ) JççHçjuççÇ )    

çÆìHçÓvçí Fbûçpççbvçç IççuçJçC³ççmççþçÇ ÖçÀçvmç, DçHçÀiçççÆCçmlççvç DçççÆCç ìkçÀça®³çç jçpçmçÊççbMççÇ FbûçpççbçÆJç©Oo uç{ç³çuçç    

nçlççÆcçUJçCççÇ kçÀjC³çç®ççÇ cçnlJççkçÀçb#ççÇ ³ççípçvçç DççKçuççÇ. vçíHççíçÆuç³çvç DçççÆCç l³çç®çç SkçÀcçíkçÀçbvçç mççLç oíC³çç®çç ÒçmlççJç Dçmçuçíuçç  
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Hç$çJ³çJçnçj Fbûçpççb®³çç nçlççÇ uççiçu³ççJçj lçí mççJçOç Pççuçí DçççÆCç çÆìHçÓ®ççÇ mçÊçç GKç[C³çç®ççÇ ³ççípçvçç Fbûçpççbvçç DççKççJççÇ®ç 

uççiçuççÇ. cçábyçF&®³çç HçÀçÌpçç DçççÆCç çÆj®ç[& DçççÆCç DççLç&j JçíuçmuççÇ ³çç oçívç yçbOçÓb®³çç nçlççKççuççÇ 30 npççj HçÀçÌpç ÞççÇjbiçHçfCçkçÀ[í 

1799 cçOçí ®ççuçç³çuçç uççiçuççÇ. l³ççlç Yçj Hç[uççÇ lççÇ çÆvçpççcçç®³çç DçççÆCç cçjçþîççb®³çç HçÀçÌpçí®ççÇ. DçMççÇ 50 npççj HçÀçÌpç 

ÞççÇjbiçHçfCç®³çç çÆìHçÓ®³çç çÆkçÀuu³ççuçç Jçí{ç Iççuçç³çuçç Hççí®çuççÇ. lçíJnç çÆìHçÓ®ççÇ HçÀçÌpç nçílççÇ 30 npççj. l³ççuçç ÖçWÀ®ççbkçÀ[Óvç cçolççÇ®ççÇ 

DçHçí#çç nçílççÇ HçCç vçícçkçÀçÇ lçíJnçb®ç ÖçWÀ®ç jçp³ç¬çÀçblççÇ PççuççÇ. lççÇ Pççu³ççvçblçj vçíHççíçÆuç³çvç uç{ç³ççbcçOçí Dç[kçÀuçç DçççÆCç çÆìHçÓuçç ÖçWÀ®çç®ççÇ 

cçolç DççuççÇ vççnçÇ.  

4 cçí 17994 cçí 17994 cçí 17994 cçí 1799. çÆkçÀuu³ççYççíJçlççÇ FbûçpççbvççÇ cnCçpçí Mç$çÓvçí Jçí{ç Iççlçuçç nçílçç. l³çççÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ çÆìHçÓ®³çç p³ççíçÆlç<ççbvççÇ 

Dççpç®çç DçcççJççm³çí®çç çÆoJçmç l³çç®³ççmççþçÇ Dçl³çblç DçMçáYç Dçmçu³çç®çb mççbçÆiçlçuçb. oáHççjçÇ 12 lçí 2 JççpçíHç³ç¥lç l³ççvçí kçÀçnçÇnçÇ IççlçkçÀ 

vç kçÀjC³ççyçÎuç p³ççíçÆlç<ççbvççÇ l³ççuçç mçá®çJçuçb. mçkçÀçUçÇ 9 Jççpçlçç çÆìHçÓvçí DçMçáYç ûçnçbJçj Glççjç cnCçÓvç cççíþç oçvçOçcç& kçíÀuçç. çÆìHçÓ®³çç 

ÖçWÀ®ç ³çáOo mçuuççiççjçvçí çÆìHçÓuçç SJç{îçç cççíþîçç mçÌv³ççyçjçíyçj uç{C³ççHçí#çç DççÊçç Dç%ççlçJççmççlç pççTvç mçbOççÇ çÆcçUíuç lçíJnç çÆHçÀªvç 

jçp³ç çÆcçUJçC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ. HçCç çÆìHçÓvçí lççÇ çÆPç[kçÀçjuççÇ DçççÆCç cnCççuçç.. ..` npççj Jç<çx kçÀçíu¿çç®çb Dçç³çá<³ç pçiç..` npççj Jç<çx kçÀçíu¿çç®çb Dçç³çá<³ç pçiç..` npççj Jç<çx kçÀçíu¿çç®çb Dçç³çá<³ç pçiç..` npççj Jç<çx kçÀçíu¿çç®çb Dçç³çá<³ç pçiçC³ççHçí#çç SkçÀ C³ççHçí#çç SkçÀ C³ççHçí#çç SkçÀ C³ççHçí#çç SkçÀ 

çÆoJçmç JççIçç®çb Dçç³çá<³ç pçiçCçb cççÇ HçlkçÀjçÇvç. ` DçççÆCç cçiç lççí uç{ç³çuçç çÆmçOo Pççuçç. çÆoJçmç JççIçç®çb Dçç³çá<³ç pçiçCçb cççÇ HçlkçÀjçÇvç. ` DçççÆCç cçiç lççí uç{ç³çuçç çÆmçOo Pççuçç. çÆoJçmç JççIçç®çb Dçç³çá<³ç pçiçCçb cççÇ HçlkçÀjçÇvç. ` DçççÆCç cçiç lççí uç{ç³çuçç çÆmçOo Pççuçç. çÆoJçmç JççIçç®çb Dçç³çá<³ç pçiçCçb cççÇ HçlkçÀjçÇvç. ` DçççÆCç cçiç lççí uç{ç³çuçç çÆmçOo Pççuçç.     

l³ççvçí Iççí[îççJçj mJççj nçíTvç, lçìyçboçÇJç©vç çÆHçÀªvç Mç$çÓ®³çç HçÀçÌpçí®ççÇ HççnCççÇ kçíÀuççÇ. çÆkçÀuu³çç®³çç Jçç³çJ³çíuçç Dçmçuçíu³çç 

ojJççpçç®ççÇ HçnçCççÇ kçíÀuççÇ. çÆlçLçí kçÀçnçÇ Yçiçoç[b nçílççÇ lççÇ lççyç[lççíyç DççHçu³çç uççíkçÀçbvçç yçápçJçç³çuçç mççbçÆiçlçuççÇ. ³çç yççníjçÇuç lçìçJçj 

çÆìHçÓ®çç çÆJçéççmçÓ mçF&o pççHçÀj j#çCççmççþçÇ nçílçç. lçíJç{îççlç çÆìHçÓ®³çç içáHlçníjçbvççÇ yççlçcççÇ DççCçuççÇ kçÀçÇ Dççpç®ç çÆoJçmçç çÆkçbÀJçç jç$ççÇ 

çÆkçÀuu³ççJçj nuuçç kçÀjC³çç®ççÇ ³ççípçvçç FbûçpççbvççÇ DççKçuççÇ Dççní. çÆìHçÓuçç çÆoJçmçç nuu³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç DççÆpçyççlç HçìuççÇ vççnçÇ. 

lççíHç³ç¥lç Jçç³çJ³çí®³çç ojJççpççyççníj®ç Mç$çÓ®çç HçÀçj cççíþç pçcççJç pçcçuçç nçílçç. DçççÆCç iççíUçÇyççj yççníªvç mçáªnçÇ Pççuçç 

nçílçç. lçíJç{îççlç mçF&o cççjuçç içíuçç. nçÇ yççlçcççÇ çÆìHçÓuçç çÆcçUçuççÇ. mçF&o®³çç pççiççÇ cççÇj kçÀçmççÇcç®ççÇ vçícçCçÓkçÀ kçÀ©vç l³ççvçí HçÀçÌpçíuçç 

náªHç oíC³ççmççþçÇ, Dççcç®³çç çÆkçÀuu³çç®³çç çÆYçblççÇ cçíCçç®³çç vççnçÇlç Dçmçb mççbiçÓvç lççí lçìçJçªvç HççnCççÇ kçÀjç³çuçç DççHçu³çç yuçb[jyçmì 

DçççÆCç Hçw³çámççF&uç yçboÓkçÀç IçíTvç çÆvçIççuçç. mçcççíªvç ³çíCççN³çç HçÀçÌpçílçu³çç uççíkçÀçbvçç l³ççvçí þçjnçÇ kçíÀuçb. DçççÆCç cçiç lççí Dççlçu³çç 

lçìyçboçÇJçªvç Dççlçu³çç Yççiççlç ³çç³çuçç çÆvçIççuçç. çÆYçblççÇlçÓvç kçÀç{uçíu³çç ®ççíj ojJççpççvçí lççí Dççlç ³çç³çuçç uççiçuçç lçj HçÀçÌpçí®ççÇ çÆlçLçí 

içoça GmçUuççÇ nçílççÇ. çÆìHçÓ Dççlç Dççuçç lççí 1 JççpçC³çç®çç mçácççj nçílçç. cnCçÓvç çÆìHçÓvçí pçíJçç³ç®çb þjJçuçb. l³çç®çç SkçÀ Iççmç KççTvç 

nçílççí vç nçílççí lççí®ç Dççlçu³çç lçìyçboçÇ®³çç ojJççpççyççníj cççíþç içuçkçÀç l³ççvçí SíkçÀuçç. pçíJçCç lçmçb®ç ìçkçÓÀvç l³ççvçí DççHçu³çç yçboákçÀç 

nçlççlç lçuçJççj IçílçuççÇ DçççÆCç uç{ç³çuçç lççí Iççí[îççJçj mJççj Pççuçç. l³çç®³çç yçjçíyçj l³çç®çç çÆJçéççmçÓ jçpçvç KççvçnçÇ nçílçç.  

lçíJç{îççlç çÆyç´ìçÇMç HçÀçÌpçç Dççlçu³çç lçìyçboçÇ®³ççnçÇ Dççlç çÆMçju³çç nçíl³çç. l³ççb®³çç SkçÀç mçÌçÆvçkçÀçvçí cççjuçíu³çç iççíUçÇcçáUí 

çÆìHçÓ®³çç GpçJ³çç KççbÐççuçç pçKçcç PççuççÇ. HççþçíHççþ DççCçKççÇ oçívç iççíÈ³çç l³çç®ç pçKçcçí®³çç KççuççÇ uççiçu³çç. Iççí[îççJçj yçmçuçíu³çç 

çÆìHçÓ®çç Hçç³ç çÆjkçÀçÇyççÇlçÓvç jçpçvç Kççvç kçÀç{lç Dçmçlççbvçç®ç ³çç iççíÈ³çç uççiçu³çç. çÆìHçÓ, jçpçvç Kççvç DçççÆCç Iççí[ç, çÆlçIçínçÇ OçjCççÇJçj 

Hç[uçí. lçíJnç çÆìHçÓuçç l³çç®³çç mççLççÇoçjçbvççÇ HççuçKççÇlç vçíTvç yçmçJçuçb.  

pçKçcççÇ, Þçcçuçíuçç, LçkçÀuçíuçç çÆìHçÓ oçívç #çCç mJçmLç yçmçuçç Dçmçlççbvçç®ç SkçÀç Fbûçpççvçí l³çç®³çç lçuçJççjçÇ®ççÇ mççív³çç®ççÇ cçÓþ 

DçççÆCç pçJççnçÇj HççnÓvç l³çç uççíYççvçí l³çç®³ççpçJçU pççTvç l³ççJçj nuuçç kçíÀuçç. çÆìHçÓvçí l³ççnçÇ pçKçcççÇ DçJçmLçílç l³ççuçç cççjuçb, lçíJnç 

oámçjç Fbûçpç Hçá{í Dççuçç. l³ççvçí cççjuçíuççÇ iççíUçÇ çÆìHçÓ®³çç GpçJ³çç yççpçÓuçç kçÀHççUçlç çÆMçjuççÇ DçççÆCç kçÀçvççKççuççÇ pççTvç Dç[kçÀuççÇ....        
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l³çç #çCççÇ, oáHççjçÇ 2 Jççpçlçç çÆìHçÓ®çç  Dçblç Pççuçç. mçbO³ççkçÀçUçÇ Fbûçpççbvçç Flçj DçvçíkçÀ cç=lç mçÌçÆvçkçÀçb®³çç kçÀuçíJçjçbcçOçí l³çç®çç 

oín mççHç[uçç DçççÆCç pçJçU®ç HççuçKççÇKççuççÇ Dç[kçÀuçíuçç cç=lç jçpçvçKççvçnçÇ çÆomçuçç. 5 cçíuçç cççíþîçç Flçcççcççvçí FbûçpççbvççÇ l³çç®çç 

oHçÀvççÆJçOççÇ nÌoj®³çç Lç[i³ççMçípççjçÇ®ç kçíÀuçç. l³çç oHçÀvççÆJçOççÇ®³çç JçíUçÇ GHççÆmLçlç Dçmçuçíu³çç pçvçlçívçí Sívç cçí cççÆnv³ççlç vç YçÓlççí, vç 

YççÆJç<³ççÆlç Dçmçç Oççí Oççí kçÀçímçUCççjç HççTmç DçççÆCç JççoUçÇ Jççjí DçvçáYçJçuçí.  

JçíuçmuççÇ yçbOçÓb®çç Fbiuçb[®³çç mçjkçÀçjvçí yççÆ#çmçí oíTvç mçlkçÀçj kçíÀuçç.  FbûçpççbvççÇ cçÌmçÓj jçp³ç DççHçu³çç lççyFbûçpççbvççÇ cçÌmçÓj jçp³ç DççHçu³çç lççyFbûçpççbvççÇ cçÌmçÓj jçp³ç DççHçu³çç lççyFbûçpççbvççÇ cçÌmçÓj jçp³ç DççHçu³çç lççy³ççlç IçíTvç ³ççlç IçíTvç ³ççlç IçíTvç ³ççlç IçíTvç 

iççoçÇJçj HiççoçÇJçj HiççoçÇJçj HiççoçÇJçj Hçjlç Dççíçjlç Dççíçjlç Dççíçjlç DççíçÆ[³ççj Jççjmçç®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. DçççÆCç 40 JççÆ[³ççj Jççjmçç®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. DçççÆCç 40 JççÆ[³ççj Jççjmçç®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. DçççÆCç 40 JççÆ[³ççj Jççjmçç®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. DçççÆCç 40 Jç<çx mçÊçíyççníj jççÆnuçíuçí Dççí<çx mçÊçíyççníj jççÆnuçíuçí Dççí<çx mçÊçíyççníj jççÆnuçíuçí Dççí<çx mçÊçíyççníj jççÆnuçíuçí DççíçÆ[³ççj Hçjlç SkçÀoç mçÊçílç Dççuçí. çÆ[³ççj Hçjlç SkçÀoç mçÊçílç Dççuçí. çÆ[³ççj Hçjlç SkçÀoç mçÊçílç Dççuçí. çÆ[³ççj Hçjlç SkçÀoç mçÊçílç Dççuçí. 

cçÌmçÓj®³çç jçpçkçÀçjCççvçí Hçjlç DççHçuçç ÒçJççn yçouçuçç. cçÌmçÓj®³çç jçpçkçÀçjCççvçí Hçjlç DççHçuçç ÒçJççn yçouçuçç. cçÌmçÓj®³çç jçpçkçÀçjCççvçí Hçjlç DççHçuçç ÒçJççn yçouçuçç. cçÌmçÓj®³çç jçpçkçÀçjCççvçí Hçjlç DççHçuçç ÒçJççn yçouçuçç. DççíçÆ[³ççj jçpçJçbMççyçÎuç SkçÀ DççK³çççÆ³çkçÀç mççbçÆiçlçuççÇ pççlçí. çÆJçpç³çvçiçjlçHçxÀ 

çÆlç©cçuç vççJçç®çç Dçbcçuçoçj ÞççÇjbiçHçfCç®çç kçÀçjYççj Hççnçlç nçílçç. 1610 cçOçí jçpçç DççíçÆ[³ççjvçí ÞççÇjbiçHçfCçJçj nuuçç kçÀªvç lçí 

DççHçu³çç lççy³ççlç Içílçuçb DçççÆCç DççHçuççÇ cçÌmçÓj®ççÇ jçpçOççvççÇ ÞççÇjbiçHçfCçuçç nuçJçuççÇ. l³ççvçblçj çÆlç©cçuç çÆvçJç=Êç nçíTvç DççHçu³çç 

lçuçkçÀç[çÇ vççJçç®³çç iççJççlç pççTvç jçnÓ uççiçuçç. l³ççuçç oçívç yçç³çkçÀç nçíl³çç. l³ççlççÇuç Dçuçcçuçccçç vççJçç®ççÇ HçlvççÇ, jbiçvçç³çkçÀçÇ 

oíJçlçí®ççÇ cççíþçÇ Yçkçwlç nçílççÇ. çÆlç©cçuç®çb çÆvçOçvç Pççu³ççJçj çÆlçvçí DççHçuçb mçJç& pç[pçJççnçÇj ³çç oíJçlçíuçç DçHç&Cç kçíÀuçb. çÆlç®³ççkçÀ[í 

Dçmçuçíu³çç ìHççíN³çç cççíl³ççb®ççÇ mççív³çç®³çç lççjílç içábHçÀuçíuççÇ vçLç lççÇ oj cçbiçUJççjçÇ DçççÆCç Mçá¬çÀJççjçÇ l³çç oíJçlçíuçç IççuççÇlç Dçmçí. DçççÆCç 

Flçj çÆoJçMççÇ mçJç& oççÆiçvçí DççHçu³ççkçÀ[í þíJçlç Dçmçí. çÆlç©cçuç®çb çÆvçOçvç Pççu³ççJçj DççíçÆ[³ççj jçpççvçí mçJç& pçJçççÆnj çÆlçuçç DççHçu³çç 

mJççOççÇvç kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. HçÀkçwlç vçLç lçíJç{çÇ çÆlçuçç þíJçÓvç I³çç³ç®ççÇ HçjJççvçiççÇ çÆouççÇ. DçççÆCç DççHçuçç nákçÓÀcç vç cççvçu³ççmç yçUçvçí lçí 

lççy³ççlç Içílçuçb pççF&uç Dçmçç OççkçÀnçÇ oçKçJçuçç. lçíJnçb Dçuçcçuçccççvçí kçÀçJçíjçÇ®³çç ÒçJççnçlç DççHçu³çç pç[pçJçççÆnjçyçjçíyçj G[çÇ cçç©vç 

Dççlcçnl³çç kçíÀuççÇ DçççÆCç l³ççDççOççÇ MççHçJççCççÇ G®®ççjuççÇ kçÀçÇ , 

` ³çç lçuçkçÀç[çÇ iççJçç®çç Gpçç[ ÒçoíMç nçíJççí, (lççÇ p³çç iççJççlç jçnçlç nçílççÇ, l³çç)  cçíuçbiççÇ iççJçç®çb vçoçÇ®³çç YççíJçN³ççlç 

ªHççblçj nçíJççí DçççÆCç DççíçÆ[³ççj IçjçCçb çÆvç:mçblççvç nçíJççí. ` 

Dçç½ç³ç& cnCçpçí DççíçÆ[³ççj IçjçC³ççlç Hçá{®³çç vçT çÆHç{îçç oÊçkçÀ JççjmççbvççÇ iççoçÇ ®ççuçJçuççÇ. l³ççlçmçáOoç oÊçkçÀ Içílçuçíu³çç 

cçáuççuçç Hçá$ç nçílç Dçmçí kçÀçjCç lççí yççníj®³çç kçáÀUçlçuçç Dçmçí DçççÆCç DççíçÆ[³ççj cnCçÓvç pçvcçuçíuçç Jççjmç Hçjlç çÆvç:mçblççvç Dçmçí. 

DççpçnçÇ lçuçkçÀç[çÇ iççJç JççUÓvçí Yçjuçíuçb Dççní. DçççÆCç cçuçbiççÇ iççJççlçu³çç kçÀçJçíjçÇcçOçí YççíJçjí Dççnílç.  

DççíçÆ[³ççj jçpççuçç  Dçuçcçuçccçç®çç MççHç kçÀUu³ççJçj Hç½ççÊççHç Pççuçç.  l³ççvçí Dçuçcçuçccçç®çç HçálçUç kçÀ©vç DççHçu³çç 

Òççmççoçlç yçmçJçuçç. oíJççÇ®ççÇ HçÓpçç l³çç®ç ÒçLçíÒçcççCçí ®ççuçÓ kçíÀuççÇ. 1610 mççuççÇ cçÌmçÓj®³çç mçáÒççÆmçOo omçjç cçnçílmçJçç®ççÇ mçá©Jççlç 

PççuççÇ. vçJçjç$ççÇ®³çç mçá©JççlççÇuçç®ç l³çç jçpçç®çç cçáuçiçç cçjCç HççJçuçç HçCç jçpçç®³çç nákçÓÀcççvçí omçjç mçCç HçjbHçjíÒçcççCçí Lççìçlç 

mççpçjç Pççuçç. ³çç IçjçC³çç®³çç ³çç MççHçç®ççÇ kçÀnçCççÇ uççíkçÀiççÇlççbcçOçÓvç çÆHç{îççvçd çÆHç{îçç içç³çuççÇ içíuççÇ.   

Dçmçí ní jçpçkçÀçjCççlçuçí  cçnçÒçlççHççÇ Hçá©<ç kçÀçUç®³çç Hç[ÐççDçç[ içíuçí kçÀçÇ kçÀOççÇkçÀOççÇ vçJççÇvç jçpçkçÀçjCçç®çç JçíiçUçÇ®ç 

kçÀuççìCççÇ Içílçb DçççÆCç vçJççÇvç®ç DçbkçÀ mçáª nçílççí. ní Hçá©<ç pçiçlççlç lçíJnçnçÇ lçí mçcççpççuçç GVçlç kçÀªvç JççoU çÆvçcçç&Cç kçÀjlççlç. 

DçççÆCç lçí pççlççlç lçíJnçnçÇ l³ççb®³çç pççC³ççvçb Hçjlç JççoUçmççjKççÇ®ç GuçLççHççuçLç nçílçí. l³ççbvççÇ IççuçÓvç çÆouçíuççÇ Iç[çÇ çÆJçmkçÀìlçí. 

jçpçkçÀçjCççlçu³çç ¿çç Lççíj Hçá©<ççb®³çç  pççC³ççvçí lçj jçpçkçÀçjCçç®çç ÒçJççn®ç yçouçlççí. kçÀOççÇkçÀOççÇ lçj vçJççÇvç ³çáiççuçç mçá©Jççlç nçílçí. 

FçÆlçnçmççlçu³çç Òçl³çíkçÀ ÒççÆmçOo jçpçkçÀçjC³çç®çí MçíJçì JçíiçJçíiçÈ³çç HçOolççÇvçí Pççuçí. jçpçkçÀçjCçç®çç ÒçJççn yçouçuçç pççTvç 

vçJççÇvç jçpçJçì DççCçç³ç®ççÇ lçj mçÊççOççN³çç®çç cç=l³çÓ DçìU DçmçCççj®ç. HçCç l³ççlçnçÇ l³ççb®çç MçíJçì ®çìkçÀç uççJçCççjç Pççuçç lçj l³çç®ççÇ  
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pçKçcç çÆHç{îççvçd çÆHç{îçç pçvçcççvçmççlç þámçþámçlç jçnlçí. vççìîçHçÓCç& IçìvççbvççÇ cç=l³çÓuçç mççcççíjí içíuçíuçí kçÀçnçÇ mçcç´çì DçççÆCç 

yççoMçnç DçvçíkçÀ Pççuçí. l³ççlçÓvçnçÇ çÆouuççÇlçu³çç cççWiçuç mçÊççbcçOçí KçÓvççvçí®ç MçíJçì nçíTvç vçJçç Jççjmç iççoçÇJçj Dççuçç. cçnçjçä^çlç 

cçç$ç HçÀkçwlç jçIççíyççoçoç®³çç nçlçÓvç mçÊçímççþçÇ vççjç³çCçjçJç HçíMçJ³çç®çç KçÓvç Pççuçç, HçCç nçÇ DççHçuççÇ mçbmkç=ÀlççÇ vçJnlççÇ.     

çÆouuççÇçÆouuççÇçÆouuççÇçÆouuççÇlççÇuç jçpçmçÊçç lççÇuç jçpçmçÊçç lççÇuç jçpçmçÊçç lççÇuç jçpçmçÊçç ::::----        

YççjlççlçuççÇ OçvçmçbHçoç HççnÓvç çÆlçuçç uçáìç³çuçç DçvçíkçÀ Hçjç¬çÀcççÇ Yççjlççlç Dççuçí. ní mçJç& GÊçjílçÓvç KçÌyçjçÆKçb[çÇlçÓvç ÒçLçcç 

HçççÆvçHçlç DçççÆCç cçiç çÆouuççÇHç³ç¥lç Hççí®çuçí. l³ççcçáUí çÆouuççÇ nçÇ kçÀç³çcç yçouçl³çç jçpçJçìçR®çç SkçÀ FçÆlçnçmç yçvçuççÇ. Yççjlççlçu³çç 

mçcç´çìçb®ççÇ jçpçIçjçCççÇ Yççjlçç®ççÇ YçjYçjçì kçÀjlç Dçmçlççbvçç 12 J³çç MçlçkçÀçlç YççjlççJçj HçjkçÀçÇ³ç Dçbcçuçç®³çç Mç=bKçuçç Yççjlçcççlçí®³çç 

Hçç³ççlç Hç[ç³çuçç mçá©Jççlç PççuççÇ lççÇ Hç=LJççÇjçpç ®ççÌnçvç DçççÆCç cçnbcço IççíjçÇ®³çç uç{çF&lç, Hç=LJççÇjçpç®çç HçjçYçJç Pççuçç lçíJnçHççmçÓvç.. 

çÆouuççÇlç yçouçlç içíuçíu³çç jçpçmçÊçç cnCçpçí 

1. cçnbcço IççíjçÇ :- F. mç. 1191 lçí 1206 

2. kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀ :- F. mç. 1206 lçí 1210 

3. DçulçcçMç :- F. mç. 1210 lçí 1236. 

4. jçÆPç³çç mçáuçlççvçç :- F. mç. 10 vççíJnWyçj 1236 lçí cçí 1240. 

5. cççíF&GÎçÇvç yçínjçcç ( jçÆPç³çç®çç mççJç$ç YççT ) :- F. mç. 1240 lçí 1265 

6. yçuçyçvç çÆiç³ççmçáÎçÇvç :- F. mç. 1266 lçí 1287. l³çç®³ççvçblçj l³çç®çç vççlçÓ kçÌÀkçÀçyçço iççoçÇJçj Dççuçç HçCç 

pçuççuçáÎçÇvç çÆKçuçpççÇ ³çç mçívççHçlççÇvçí l³çç®çç KçÓvç kçíÀuçç DçççÆCç iççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ.  

7. pçuççuçáÎçÇvç çÆKçuçpççÇ :- 1290 lçí F. mç. 1296 

8. DçuuççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇ :- F. mç. 1296 lçí 1316.  

9. DçuuççGÎçÇvç vçblçj l³çç®çç mçívççHçlççÇ cççÆuçkçÀ kçÀçHçÀjvçí mçÊçç DççHçu³çç nçlççÇ IçílçuççÇ. DçuuççGÎçÇvç®³çç Jççjmççb®ççÇ 

Jççlççnlç PççuççÇ DçççÆCç lçáIçuçkçÀ IçjçC³ççuçç ÒççjbYç Pççuçç.  

10. çÆiç³ççmçáÎçÇvç lçáIçuçkçÀ :- F. mç. 1321 lçí 1325. 

11.  cçnbcço lçáIçuçkçÀ :- F. mç. 1321 lçí 1351. F. mç. 1347 cçOçí oçÆ#çCçílç lçáIçuçkçÀç®çç mçjoçj nmçvç içbiçÓ 

yçnçcçvççÇ®³çç nçlççÇ oçÆ#çCçí®çç kçÀçjYççj SkçÀJçìuçç.  

12.  çÆHçÀjçípçMçnç lçáIçuçkçÀ. :- F. mç. 1351 lçí 1388.  

13.  lçÌcçÓjuçbiççvçí 1413 cçOçí çÆouuççÇJçj mJççjçÇ kçÀ©vç lçáIçuçkçÀ IçjçCçb mçbHçJçuçb. HçCç jçp³ç kçíÀuçb vççnçÇ.  
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14. yççyçj :- 21 SçÆÒçuç 1526 uçç HçççÆvçHçlçuçç Fyç´ççÆncç uççíoçÇ DççÆCç 17 cçç®ç& 1527 uçç kçÀvçJççuçç jçCçç mçbiç®çç 

HçjçYçJç kçÀªvç HççÆnuçç cççíiçuç mçáuçlççvç cnCçpçíí yççyçj. ³ççvçí pççí DççHçu³çç JçbMçç®çç jçpçmçÊçí®çç Hçç³çç Iççlçuçç lççí FbûçpççbvççÇ yçnçoÓjMçnç 

pçHçÀj®çç HçjçYçJç kçÀjíHç³ç¥lç çÆìkçÀuçç. ³çç®³çç JçbMççlç l³çç®çç cçáuçiçç nácçç³çÓB ( 1530-1556 )– DçkçÀyçj (1556 lçí1605 )- 

pçnçBiççÇj (1605 lçí 1626 )– MçnçpçnçB (1628 lçí 1658 ) – DççÌjbiçpçíyç ( 1658 lçí 1707 ) Dçmçí SkçÀçHçí#çç SkçÀ mçcçLç& 

FçÆlçnçmç çÆvçcçç&Cç kçÀjCççjí yççoMçnç Pççuçí.  

 Hç=LJççÇjçpç ®ççÌnçvç :Hç=LJççÇjçpç ®ççÌnçvç :Hç=LJççÇjçpç ®ççÌnçvç :Hç=LJççÇjçpç ®ççÌnçvç :----    

   Yççjlççlç, cçnbcço IççíjçÇMççÇ Pççuçíu³çç uç{çF&lç p³çç®³çç HçjçYçJççvçblçj cçámçuçcççvççÇ Dçbcçuç mçáª Pççuçç lççí cnCçpçí Hç=LJççÇjçpç 

®ççÌnçvç. nç mççícçíéçj DçççÆCç kçÀHç&ÓjoíJççÇ®çç Hçá$ç. mççícçíéçj nç Dçpçcçíj®çç jçpçç.  DççHçu³çç DççpççíyççbkçÀ[Óvç, jçpçç DçvçbiçHççuçkçÀ[Óvç 

(oámçjç ) Hç=LJççÇjçpçuçç çÆouuççÇ®ççÇ iççoçÇnçÇ çÆcçUçuççÇ. kçÀvççípç®çç jçpçç pç³ç®çbo nç Hç=LJççÇjçpç®çç cççJçmçYççT.  Hç=LJççÇjçpç®³çç Jçç{l³çç 

ÒçYççJççcçáUí pç³ç®çbo®çç cçlmçj Jçç{lç ®ççuçuçç nçílçç.  

pç³ç®çbovçí DççHçu³çç kçÀv³çí®çb mçb³ççíçÆiçlçí®çb mJç³çbJçj þjJçuçb, lçíJnç Hç=LJççÇjçpçuçç cçáÎçcç Dççcçb$çCç çÆouçb vççnçÇ. mçb³ççíçÆiçlçíuççnçÇ 

Hç=LJççÇjçpçMççÇ uçivç kçÀjç³ç®çb nçílçb. lçíJnç Hç=LJççÇjçpç Jçí<ççblçj kçÀªvç çÆlçLçí Hççí®çuçç. l³çç®³çç yçjçíyçj l³çç®çç çÆpçJçuçiç çÆcç$ç ®çboJçjoçF& 

nçnçÇ nçílçç. mçb³ççíçÆiçlççuçç ní cççnçÇlçnçÇ nçílçb HçCç çÆlçuçç lççí mJç³çbJçjç®³çç çÆþkçÀçCççÇ çÆomçuçç vçJnlçç. mçb³ççíçÆiçlçç mJç³çbJçjç®³çç JçíUçÇ SkçíÀkçÀ 

Jçj vççkçÀçjlç oçjçMççÇ DççuççÇ. pç³ç®çbovçí Hç=LJççÇjçpçuçç çÆnCçJçC³ççmççþçÇ cçáÎçcç HçnçjíkçÀN³çç®³çç pççiççÇ çÆlçLçí Hç=LJççÇjçpç®çç HçálçUç þíJçuçíuçç 

nçílçç, l³çç HçálçÈ³ççuçç çÆlçvçí cççU IççlçuççÇ. DçççÆCç uççíkçÀçb®³çç [çíÈ³ççb®çb Hççlçb uçJçlçb vç uçJçlçb lççí®ç Hç=LJççÇjçpç Òçiçì Pççuçç DçççÆCç 

mçb³ççíçÆiçlççuçç Iççí[îççJçj IççuçÓvç Jçç³çáJçíiççvçí çÆvçIçÓvç içíuçç. l³ççvçblçj oçívnçÇ YççJççbcçOçuçb JçÌj DççCçKççÇvç®ç Jçç{uçb, DçççÆCç l³çç®çç®ç 

HççÆjHççkçÀ cnCçpçí pç³ç®çbovçí MçnçyçáÎçÇvç cçnbcço IççíjçÇuçç Hç=LJççÇjçpçJçj Dçç¬çÀcçCç kçÀjç³çuçç çÆ®çLççJçuçb.  

IççíjçÇ®³çç  DççOççÇ içPçvççÇ®çç cçnbcço Jçj®çíJçj Yççjlççuçç uçáìÓvç içíuçç nçílçç. ³çç cçnbcço®çç yççHç mçáyçkçwlçiççÇvç nç içáuççcç nçílçç. 

içPçvççÇ®³çç mçáuçlççvççvçí, DçuçHlçiççÇvçvçí, mçáyçkçwlçiççÇvçuçç içáuççcççb®³çç yççpççjçlçÓvç çÆJçkçÀlç Içílçuçb nçílçb. mçáyçkçwlçiççÇvç HçÀçj Yçuçç cççCçÓmç 

nçílçç, HçCç l³çç®³çç cçáuççvçí, cçnbcçovçí cçç$ç mççícçvççLççJçj, içápçjçlçJçj mJççjçÇ kçÀªvç KçÓHç oçÌuçlç uçáìÓvç vçíuççÇ. lççí HçÀçj ¬çÓÀj, uççíYççÇ 

nçílçç. SkçÀoç lççí kçÀ®s®çb JççUJçbì lçá[Jçlç Dççuçç DçççÆCç cçiç uççnçíjJçªvç Yççjlççlç çÆMçjuçç. içPçvççÇ®çç cçnbcço cçíu³ççJçj l³çç®³çç 

cçáuççbcçOçí Yççb[Cçb  uççiçuççÇ.  l³çç®çç HçÀç³çoç IçíTvç cçnbcço IççíjçÇvçí mçÊçç çÆcçUJçuççÇ. Dççlçç IççíjçÇ jçpçJçì içPçvççÇlç mçá© PççuççÇ.        

Hç=LJççÇjçpççvçí mççlç JçíUç IççíjçÇuçç HçjçYçJç kçÀªvç nçkçÀuçÓvç uççJçuçíuçb nçílçb. HçCç F.mç. 1191 – 92 cçOçí çÆouuççÇ®³çç 

GÊçjíuçç kçáÀ©#çí$ççpçJçU Dçmçuçíu³çç lçjçíjçÇuçç ( lçjç³çvç ní vççJçnçÇ Òç®çuççÇlç Dççní ) Dçpçcçíj®çç jçpçç Hç=LJççÇjçpç ®ççÌnçvç DçççÆCç 

MçnçyçáÎçÇvç cçnbcço IççíjçÇcçOçí PççuçíuççÇ uç{çF&, çÆouuççÇlçu³çç HçjkçÀçÇ Dçbcçuççuçç kçÀçjCç PççuççÇ. ojJçíU®ççÇ nçj HççnÓvç IççíjçÇvçí 

HçÀmçJçCçákçÀçÇ®çç cççiç& DçJçuçbyçuçç. cççÇ uç{C³ççmççþçÇ Dççuççí vççnçÇ, Dçmçb mççbiçlç, l³ççvçí MçíJçìçÇ cçolççÇ®çç mçuçáKçç®çç nçlç Hçá{í kçÀªvç  

Hç=LJççÇjçpçuçç Dççéçmlç kçíÀuçb. Hç=LJççÇjçpç®çb mçÌv³ç iççHçÀçÇuç jççÆnuçb. l³çç®çç HçÀç³çoç IçíTvç IççíjçÇ oámçjí çÆoJçMççÇ Hçnçìí DççHçu³çç 

DçéçoUçmçn Hç=LJççÇjçpçç®³çç lçUçJçj Hççí®çuçç. l³çç®³çç Dç®ççvçkçÀ nuu³ççvçí YççvççJçj Dççuçíuçí çÆnboÓ mçÌçÆvçkçÀ uçiçí®ç Iççí[îççJçj mJççj 

nçíTvç uç{çF&uçç yççníj Hç[uçí. Dç®ççvçkçÀ ³çíTvçnçÇ HçÀçjmçç HçÀç³çoç Pççuçç vççnçÇ ní HççnÓvç, DçççÆCç Hç=LJççÇjçpç®çb mçÌv³ç HççnÓvç IççíjçÇvçí 

DççHçu³çç mçÌv³çç®çí Hçç®ç Yççiç kçíÀuçí DçççÆCç Mç$çÓuçç Hçájlçb kçÀçW[Óvç ìçkçÀuçb. IççíjçÇ uç{çF& çÆpçbkçÀuçç, Hç=LJççÇjçpçuçç kçÌÀo kçíÀuçb, DçççÆCç 

çÆouuççÇJçj kçÀypçç çÆcçUJçuçç. Hç=LJççÇjçpç®çç cççJçmçYççT pç³ç®çbovçí IççíjçÇuçç cçolç kçíÀuççÇ. Hç=LJççÇjçpçuçç njJçÓvç cçnbcço IççíjçÇ jCççÆpçlç  
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ojJççpççvçí çÆouuççÇlç çÆMçjuçç, l³çç ojJççpççuçç vçblçj içPçvççÇ ojJççpçç ³çç vççJççvçí DççíUKçuçb pççT uççiçuçb. vçblçj IççíjçÇvçí 

pç³ç®çbo®³çç kçÀvççípçJçjnçÇ ®ç{çF& kçíÀuççÇ DçççÆCç lçínçÇ uçáìuçb. GÊçj Yççjlççlç cçámçGÊçj Yççjlççlç cçámçGÊçj Yççjlççlç cçámçGÊçj Yççjlççlç cçámçuçuçuçuçcççvççÇ jçpçJçìçÇ®çç Hçç³çç Iççlçuçç içíuçç. cççvççÇ jçpçJçìçÇ®çç Hçç³çç Iççlçuçç içíuçç. cççvççÇ jçpçJçìçÇ®çç Hçç³çç Iççlçuçç içíuçç. cççvççÇ jçpçJçìçÇ®çç Hçç³çç Iççlçuçç içíuçç. 

Hç=LJççÇjçpçç®³çç cç=l³çÓyçÎuç SkçÀ DççK³çççÆ³çkçÀç Dççní. lçjçíjçÇuçç Pççuçíu³çç uç{çF&lç HçjçYçÓlç Hç=LJççÇjçpççuçç IçíTvç IççíjçÇ içPçvççÇuçç içíuçç. 

çÆlçLçí  içíu³ççJçj l³ççvçí Hç=LJççÇjçpç®çí [çíUí kçÀç{Óvç  l³ççuçç kçÌÀoílç ìçkçÀuçb. IççíjçÇ®³çç HççþçíHççþ jçpçç®çç çÆcç$ç ®çboJçjoçF&nçÇ çÆlçLçí Jçí<ççblçj 

kçÀªvç Hççí®çuçç. çÆlçLçí içíu³ççJçj ®çboJçjoçF&vçí DçvçíkçÀ ³çákçwl³çç kçÀjlç IççíjçÇ®çç çÆJçéççmç çÆpçbkçÓÀvç Içílçuçç, DçççÆCç SkçÀ çÆoJçmç Hç=LJççÇjçpçuçç 

þíJçuçíuçç kçÌÀoKççvçç MççíOçÓvç kçÀç{Óvç l³ççuçç Yçíìuçç.  

Hç=LJççÇjçpç MçyoJçíOççvçí lççÇj cççjC³ççlç HçÀçj®ç çÆvçHçáCç nçílçç. cnCçpçí DçiçoçÇ oámçjç Dçpçá&vç cnCçç³çuçç njkçÀlç vççnçÇ. 

®çboJçjoçF&vçí cçáÎçcç lççÇjboçpççÇ®ççÇ mHçOçç& jçpççuçç I³çç³çuçç uççJçuççÇ. DçççÆCç Hç=LJççÇjçpçuçç l³ççlç Yççiç I³çç³çuçç uççJçuçç. mJçlç: IççíjçÇ 

Gb®ç DççmçvççJçj yçmçuçç nçílçç. cçiç DççbOçÈ³çç Hç=LJççÇjçpçuçç HçìçbiçCççlç DççCçC³ççlç Dççuçb. ®çboJçjoçF&vçí Hç=LJççÇjçpçuçç SíkçÓÀ pççF&uç Dçmçç 

SkçÀ oçínç cnìuçç, 

®ççj yççbmç, ®ççÌçÆyçmç içpç, DçbiçáuççÇ Dçä Òçcççvç ~lçç GHçj mçáuçlççvç nÌ ~ cçlç ®çákçÀí ®ççÌnçvç ~ 

oçínç SíkçÀu³ççJçj çÆmçbnçmçvçç®³çç Dçblçjç®çç Dçboçpç Içílç, Hç=LJççÇjçpçvçí lççÇj cççjuçç, DçççÆCç IççíjçÇ®çb cçmlçkçÀ Oç[çJçíiçUb Pççuçb. 

lççí FlçkçÀç çÆvçHçáCç MçyoJçíOççÇ vçícçyççpç nçílçç. jçpçç®³çç mçÌçÆvçkçÀçbvççÇ oçíIççbvçç DçìkçÀ kçíÀuççÇ. HçCç lçáªbiççlç Dçmçlççbvçç ®ççboJçjoçF& DçççÆCç 

Hç=LJççÇjçpçvçí SkçÀcçíkçÀçbJçj ÒççCçIççlçkçÀ nuuçç kçÀjJçÓvç DççHçuçç pççÇJçvçÒçJççmç mçbHçJçuçç. cçnbcço IççíjçÇ kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀ®³çç nçlççÇ mçÊçç 

oíTvç içPçvççÇuçç pççlç Dçmçlççbvçç, Dççlçç®³çç HçççÆkçÀmlççvççlç mççínçJçç iççJççpçJçU, F. mç. 1206 cçOçí 15 cçç®ç&uçç mçbO³ççkçÀçUçÇ 

vçcççpç cnCçlç Dçmçlççbvçç l³çç®çç KçÓvç Pççuçç.  

cçnbcço IççíjçÇvçblçj çÆouuççÇJçj içáuççcç IçjçC³çç®ççÇ jçpçJçì mçáª PççuççÇ.  ®ççj Jç<çç¥vçblçj jçp³ç kçÀªvç, içáuççcç cnCçÓvç çÆJçkçÀlç cçnbcço IççíjçÇvçblçj çÆouuççÇJçj içáuççcç IçjçC³çç®ççÇ jçpçJçì mçáª PççuççÇ.  ®ççj Jç<çç¥vçblçj jçp³ç kçÀªvç, içáuççcç cnCçÓvç çÆJçkçÀlç cçnbcço IççíjçÇvçblçj çÆouuççÇJçj içáuççcç IçjçC³çç®ççÇ jçpçJçì mçáª PççuççÇ.  ®ççj Jç<çç¥vçblçj jçp³ç kçÀªvç, içáuççcç cnCçÓvç çÆJçkçÀlç cçnbcço IççíjçÇvçblçj çÆouuççÇJçj içáuççcç IçjçC³çç®ççÇ jçpçJçì mçáª PççuççÇ.  ®ççj Jç<çç¥vçblçj jçp³ç kçÀªvç, içáuççcç cnCçÓvç çÆJçkçÀlç 

Içílçuçíu³çç  kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀuçç l³ççvçí kçÀçjYççj mççbYççUç³çuçç þíJçuçb ( pçIçílçuçíu³çç  kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀuçç l³ççvçí kçÀçjYççj mççbYççUç³çuçç þíJçuçb ( pçIçílçuçíu³çç  kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀuçç l³ççvçí kçÀçjYççj mççbYççUç³çuçç þíJçuçb ( pçIçílçuçíu³çç  kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀuçç l³ççvçí kçÀçjYççj mççbYççUç³çuçç þíJçuçb ( pçÓvç 1206 lçí 10 )DçççÆCç lççí çÆvçIçÓvç içíuçç. kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀ Óvç 1206 lçí 10 )DçççÆCç lççí çÆvçIçÓvç içíuçç. kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀ Óvç 1206 lçí 10 )DçççÆCç lççí çÆvçIçÓvç içíuçç. kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀ Óvç 1206 lçí 10 )DçççÆCç lççí çÆvçIçÓvç içíuçç. kçáÀlçáyçáÎçÇvç SíyçkçÀ 

DççHçu³çç Iççí[îççJçªvç ®ççÌiçávçç vççJçç®çç KçíU KçíUlç Dçmçlççbvçç Iççí[îççJç©vç Hç[uçç DçççÆCç l³ççlç®ç l³çç®çç Dçblç Pççuçç. DççHçu³çç Iççí[îççJçªvç ®ççÌiçávçç vççJçç®çç KçíU KçíUlç Dçmçlççbvçç Iççí[îççJç©vç Hç[uçç DçççÆCç l³ççlç®ç l³çç®çç Dçblç Pççuçç. DççHçu³çç Iççí[îççJçªvç ®ççÌiçávçç vççJçç®çç KçíU KçíUlç Dçmçlççbvçç Iççí[îççJç©vç Hç[uçç DçççÆCç l³ççlç®ç l³çç®çç Dçblç Pççuçç. DççHçu³çç Iççí[îççJçªvç ®ççÌiçávçç vççJçç®çç KçíU KçíUlç Dçmçlççbvçç Iççí[îççJç©vç Hç[uçç DçççÆCç l³ççlç®ç l³çç®çç Dçblç Pççuçç.     

SíyçkçÀvçblçj l³çç®çç pççJçF& DçulçcçMç ( 1210 lçí 123SíyçkçÀvçblçj l³çç®çç pççJçF& DçulçcçMç ( 1210 lçí 123SíyçkçÀvçblçj l³çç®çç pççJçF& DçulçcçMç ( 1210 lçí 123SíyçkçÀvçblçj l³çç®çç pççJçF& DçulçcçMç ( 1210 lçí 1236 ) iççoçÇJçj Dççuçç.6 ) iççoçÇJçj Dççuçç.6 ) iççoçÇJçj Dççuçç.6 ) iççoçÇJçj Dççuçç. SíyçkçÀ®³çç cçáuççbvçç cççiçí mçç©vç DçulçcçMçvçí 

lçKçlç kçÀçyççÇpç kçíÀuçb. nç DçulçcçMçnçÇ içáuççcççb®³çç yççpççjçlç çÆJçkçÀlç Içílçuçíuçç nçílçç. lççí uçnçvç Dçmçlççbvçç l³çç®³çç mççJç$ç YççJççbvççÇ 

l³ççuçç çÆJçkçÓÀvç ìçkçÀuçb nçílçb. SkçÀoç, yççpççjçlç êç#çb çÆJçkçÀlç IçíC³ççmççþçÇ lççí GYçç Dçmçlççbvçç l³çç®çç çÆKçmçç HçÀçìu³ççcçáUí l³ççuçç HçÌmçí 

oílçç  Dççuçí vççnçÇlç cnCçÓvç lççí j[ç³çuçç uççiçuçç. lçíJnç SkçÀ HçÀkçÀçÇj l³çç®³ççpçJçU Dççuçç, l³ççvçí êç#çb IçíTvç çÆouççÇ DçççÆCç l³çç 

sçíìîçç cçáuççvçí Hçá{í kçíÀuçíuçç nçlç HççnÓvç cnCççuçç kçÀçÇ SkçÀ çÆoJçmç lçáP³çç [çíkçw³ççJçj lççpç Dçmçíuç. Hçá{í nç cçáuçiçç IççíjçÇ®³çç ojyççjçlç 

içáuççcç cnCçÓvç çÆJçkçÀuçç içíuçç. DççHçu³çç náMççjçÇJçj nç içáuççcç Jçj ®ç{lç içíuçç. l³çç içáuççcçç®çb vççJç nçílçb, FçqulçcçMç. uççíkçÀ l³ççuçç 

cnCçç³çuçç uççiçuçí.. DçulçcçMç. l³çç®³çç náMççjçÇJçj KçÓ<ç nçíTvç kçáÀlçáyçáÎçÇvçvçí vçblçj l³ççuçç pççJçF& kçÀªvç Içílçuçb nçílçb. DçulçcçMçvçí 

jçp³çç®çç kçÀçjYççj pçvçlçíuçç mçáKççJçn Jççìíuç Dçmçç kçíÀuçç. l³çç®çç cç=l³çÓ Jç=OoçHçkçÀçUçcçáUí Pççuçç.  

DçulçcçMçvçblçj jçpçmçÊçíuçç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ vççnçÇ, HçCç HçÓJçç&Hççj ÒçLçíuçç cçç$ç Dç®ççvçkçÀ kçÀuççìCççÇDçulçcçMçvçblçj jçpçmçÊçíuçç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ vççnçÇ, HçCç HçÓJçç&Hççj ÒçLçíuçç cçç$ç Dç®ççvçkçÀ kçÀuççìCççÇDçulçcçMçvçblçj jçpçmçÊçíuçç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ vççnçÇ, HçCç HçÓJçç&Hççj ÒçLçíuçç cçç$ç Dç®ççvçkçÀ kçÀuççìCççÇDçulçcçMçvçblçj jçpçmçÊçíuçç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ vççnçÇ, HçCç HçÓJçç&Hççj ÒçLçíuçç cçç$ç Dç®ççvçkçÀ kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ.çÆcçUçuççÇ.çÆcçUçuççÇ.çÆcçUçuççÇ. jçpçç®çç 

cç=l³çÓ Pççu³ççvçblçj l³çç®³çç Lççíju³çç cçáuççvçí iççoçÇJçj yçmçç³ç®ççÇ ÒçLçç DççpçJçj mçJç& çÆnboámLççvççlç®ç kçÀç³ç HçCç pçiçYçj ®ççuçlç DççuççÇ 

nçílççÇ. DçulçcçMçvçí l³ççuçç sío Ðçç³ç®çb þjJçuçb. DçulçcçMç®³çç ojyççjçlççÇuç DçcççÇjçbvççnçÇ ní DççÆpçyççlç Hçmçblç Hç[uçb vççnçÇ. l³ççbvççÇnçÇ 

DçulçcçMç®³çç ³çç çÆvçCç&³ççuçç çÆJçjçíOç kçÀ©vç HçççÆnuçç HçCç l³ççb®çb kçÀçnçÇnçÇ ®ççuçuçb vççnçÇ. 
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DçulçcçMç iJççuníj®³çç cççíçÆncçíJçj 11 cççÆnvçí yççníj Dçmçlççbvçç l³çç®³çç cçáuççÇvçí cnCçpçí jçÆPç³çç mçáuçlççvççvçí kçÀçjYççj 

mçJççxlççíHçjçÇ mçáboj mççbYççUuçç. DççHçuçí cçáuçiçí jçp³ç ®ççuçJçç³çuçç vççuçç³çkçÀ Dççnílç ní DçulçcçMçuçç cççnçÇlç nçílçb cnCçÓvç DççHçu³ççvçblçj 

çÆlçvçí®ç çÆmçbnçmçvççJçj yçmççJçb DçMççÇ l³çç®ççÇ F®sç nçílççÇ. l³çç®³çç cç=l³çÓvçblçj ojyççjçlçu³çç GcçjçJççbvçç DçççÆCç jçÆPç³çç®³çç mççJç$ç DççF&uçç 

ní çÆyçuçkçáÀuç Hçmçblç vçJnlçb. HçCç pçvçlçç çÆlç®³çç yççpçÓvçí nçílççÇ. lçíJnç çÆlç®³çç mççJç$ç DççF&vçí jçÆPç³ççJçj cççjíkçÀjçÇ HççþJçuçí, jçÆPç³ççuçç nç 

mçáiççJçç uççiçlçç®ç çÆlç®³çç HçuçbiççJçj SkçÀç oçmççÇuçç PççíHçJçC³ççlç Dççuçb. DçççÆCç oámçjí çÆoJçMççÇ jçÆPç³çç®³çç Kçávçç®ççÇ yççlçcççÇ pçíJnç pçvçlçílç 

HçmçjuççÇ DçççÆCç uççíkçÀ obiçç kçÀjlç jçpçJçç[îççmçcççíj iççíUç Pççuçí, lçíJnç lççÇ mJçlç: ®çínN³ççJçj vçkçÀçyç Dççí{Óvç pçvçlçílç GYççÇ nçílççÇ. uççíkçÀ 

obiçç kçÀjç³çuçç uççiçuçí lçíJnç lççÇ Òçiçì PççuççÇ DçççÆCç pçvçlçí®³çç DççûçnçcçáUí iççoçÇJçj DççuççÇ. çÆlçvçí mJçlç:uçç jçÆPç³çç mçáuçlççvçç®³çç 

SíJçpççÇ mçáuçlççvç cnCçJçÓvç I³çç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.  

çÆlçuçç mçlçlç ojyççjçÇ GcçjçJç DçççÆCç mççJç$ç YççJççbMççÇ uç{çF& kçÀjçJççÇ uççiçuççÇ. çÆlç®çí pçí çÆJçéççmçç®çí lç©Cç GcçjçJç mççLççÇoçj 

nçílçí, l³ççlç cççÆuçkçÀ DçulççíçÆvç³ççí nçílçç DçççÆCç ³ççkçáÀyç vççJçç®çç SkçÀ nyçMççÇnçÇ nçílçç. nyçMççÇ DçççÆCç jçÆPç³çç, oçíIççb®çí ÒçícçmçbyçbOç DçmççJçílç 

DçMççÇ ojyççjçÇ uççíkçÀçbvçç MçbkçÀç nçílççÇ. ³ççkçáÀyçuçç cçç©vç ìçkçÀu³ççJçj çÆlç®³çç ojyççjçÇ çÆJçjçíOçkçÀçbkçÀ[Óvç çÆlç®³çç mççLççÇoçjçbvçç®ç  

Yç[kçÀJçC³ççlç Dççuçb, DçççÆCç l³ççlçu³çç cççÆuçkçÀ DçulççíçÆvç³ççívçí çÆlç®³çççÆJç©Oo Mçðç Oçjuçb. jçÆPç³ççvçí l³çç®³ççJçj nuuçç kçÀ©vç l³ççuçç 

kçÌÀo kçíÀuçb lçíJnç l³çç®çí [çíUí GIç[uçí. vçblçj l³ççuçç®ç IçíTvç jçÆPç³çç DççHçu³çç YççJççMççÇ yçínjçcçMçnçMççÇ uç{ç³çuçç çÆouuççÇJçj DççuççÇ.  

³çç uç{çF&lç lççÇ þçj PççuççÇ. HçCç çÆlç®³çç cç=l³çÓçÆJç<ç³ççÇ DççCçKççÇ SkçÀ DççK³çççÆ³çkçÀçnçÇ Dççní.  

l³ççlç jçÆPç³çç®çç cç=l³çÓnçÇ ®çìkçÀç uççJçCççjç þjuçç.    pçJçU pçJçU PççbMççÇ®³çç jçCççÇmççjKçç®ç. jçÆPç³çç DççHçu³çç mççJç$ç 

YççJççJçj mJççjçÇ kçÀjC³ççmççþçÇ çÆouuççÇlç DççuççÇ. uç{çF& pççíjçlç Dçmçlççbvçç lççÇ uç{lç uç{lç oÓj içíuççÇ DçççÆCç SkçÀìçÇ Hç[uççÇ. l³çç®çJçíUçÇ 

çÆlçuçç YçÓkçÀ uççiçuççÇ cnCçÓvç lççÇ MççíOç Içílç Dçmçlççbvçç çÆlçuçç SkçÀ HçÀkçÀçÇj çÆomçuçç. l³ççvçí çÆlçuçç jçíìçÇ çÆouççÇ. HçCç jçíìçÇ Içílç Dçmçlççbvçç 

l³çç HçÀkçÀçÇjçuçç çÆlç®³çç nçlççlçuççÇ çÆnN³çç®ççÇ DçbiçþçÇ çÆomçuççÇ DçççÆCç içÈ³ççlçuççÇ pçç[ mççív³çç®ççÇ mççKçUçÇ l³çç®³çç vçpçjímç Hç[uççÇ. lçíJnç 

nçÇ kçÀçíCççÇlçjçÇ cççíþîçç IçjçC³ççlçuççÇ ðççÇ Dççní ní l³çç®³çç uç#ççlç Dççuçb. cnCçÓvç l³ççvçí içáHç®çáHç SkçÀç kçÀçílçJççuçuçç çÆvçjçíHç HççþJçuçç. 

kçÀçílçJççuçvçí çÆlçuçç HçkçÀ[uçb DçççÆCç mççJç$ç YççJçç®³çç - yçínjçcçMççn®³çç mJççOççÇvç kçíÀuçb.  yçínjçcçMçnçvçí çÆlçuçç þçj cççjuçb DçççÆCç 

çÆouuççÇuçç DççCçÓvç oHçÀvç kçíÀuçb. 

                                            jçÆPç³ççvçblçj Dççuçç çÆlç®³çç®ç kçÀçUçlç Go³ççuçç Dççuçíuçç, cçÓU®çç içáuççcç çÆJçkçÀuçç içíuçíuçç yçuçyçvç iççojçÆPç³ççvçblçj Dççuçç çÆlç®³çç®ç kçÀçUçlç Go³ççuçç Dççuçíuçç, cçÓU®çç içáuççcç çÆJçkçÀuçç içíuçíuçç yçuçyçvç iççojçÆPç³ççvçblçj Dççuçç çÆlç®³çç®ç kçÀçUçlç Go³ççuçç Dççuçíuçç, cçÓU®çç içáuççcç çÆJçkçÀuçç içíuçíuçç yçuçyçvç iççojçÆPç³ççvçblçj Dççuçç çÆlç®³çç®ç kçÀçUçlç Go³ççuçç Dççuçíuçç, cçÓU®çç içáuççcç çÆJçkçÀuçç içíuçíuçç yçuçyçvç iççoçÇ yçUkçÀçJçÓvç mçÊçílç çÇ yçUkçÀçJçÓvç mçÊçílç çÇ yçUkçÀçJçÓvç mçÊçílç çÇ yçUkçÀçJçÓvç mçÊçílç 

Dççuçç. yçuçyçvç®ççÇ cçáuçb kçÀcçpççíj çÆvçIççu³ççvçblçj IçjçCçb yçouçuçb. Lççí[kçw³ççlç, YççjlççJçj içáuççcççbvççÇnçÇ jçp³ç kçíÀuçb.Dççuçç. yçuçyçvç®ççÇ cçáuçb kçÀcçpççíj çÆvçIççu³ççvçblçj IçjçCçb yçouçuçb. Lççí[kçw³ççlç, YççjlççJçj içáuççcççbvççÇnçÇ jçp³ç kçíÀuçb.Dççuçç. yçuçyçvç®ççÇ cçáuçb kçÀcçpççíj çÆvçIççu³ççvçblçj IçjçCçb yçouçuçb. Lççí[kçw³ççlç, YççjlççJçj içáuççcççbvççÇnçÇ jçp³ç kçíÀuçb.Dççuçç. yçuçyçvç®ççÇ cçáuçb kçÀcçpççíj çÆvçIççu³ççvçblçj IçjçCçb yçouçuçb. Lççí[kçw³ççlç, YççjlççJçj içáuççcççbvççÇnçÇ jçp³ç kçíÀuçb.    

yçuçyçvçvçblçj Dççuçç pçuççuçáÎçÇvç çÆKçuçpççÇyçuçyçvçvçblçj Dççuçç pçuççuçáÎçÇvç çÆKçuçpççÇyçuçyçvçvçblçj Dççuçç pçuççuçáÎçÇvç çÆKçuçpççÇyçuçyçvçvçblçj Dççuçç pçuççuçáÎçÇvç çÆKçuçpççÇ. yçuçyçvç®³çç vççlçJçç®çç KçÓvç kçÀªvç pçuççuçáÎçÇvçvçí mçÊçç yçUkçÀçJçuççÇ. Dççlçç 

içáuççcç IçjçCçb yçouçuçb DçççÆCç çÆKçuçpççR®ççÇ mçÊçç çÆouuççÇlç mçáª PççuççÇ.                (3 pçÓvç 1290 lçí 20 pçáuçÌ 1296 ) l³çç®çç HçálçC³çç ¬çÓÀj  l³çç®çç HçálçC³çç ¬çÓÀj  l³çç®çç HçálçC³çç ¬çÓÀj  l³çç®çç HçálçC³çç ¬çÓÀj 

DçuuççGÎçÇvç nç çÆJçbO³ç Dççíuççb[Óvç oçÆ#çCçílç Hçç³ç þíJçCççjç HççÆnuçç HçjkçÀçDçuuççGÎçÇvç nç çÆJçbO³ç Dççíuççb[Óvç oçÆ#çCçílç Hçç³ç þíJçCççjç HççÆnuçç HçjkçÀçDçuuççGÎçÇvç nç çÆJçbO³ç Dççíuççb[Óvç oçÆ#çCçílç Hçç³ç þíJçCççjç HççÆnuçç HçjkçÀçDçuuççGÎçÇvç nç çÆJçbO³ç Dççíuççb[Óvç oçÆ#çCçílç Hçç³ç þíJçCççjç HççÆnuçç HçjkçÀçÇ³ç Dçç¬çÀcçkçÀ Mç$çÓ.Ç³ç Dçç¬çÀcçkçÀ Mç$çÓ.Ç³ç Dçç¬çÀcçkçÀ Mç$çÓ.Ç³ç Dçç¬çÀcçkçÀ Mç$çÓ.    DççuuççGÎçÇÇvç®³çç çÆJçbO³ç Dççíuççb[C³ççvçí 

YççjlççlççÇuç çÆnboá jçpççb®çç, ¿çç Òç®çb[ cççíþîçç uççìílç, cççíþîçç yççíìçÇuçç pçuçmçcççOççÇ çÆcçUçJççÇ lçmçç çÆJçuç³ç Pççuçç. 12 J³çç 

MçlçkçÀçHççmçÓvç çÆMçJççpççÇcçnçjçpççb®çç Go³ç nçíF&Hç³ç¥lç YççjlççÇ³ç pçvçlçç ¿çç cçámçuçcççvççÇ uççìílç Içámçcçìlç jççÆnuççÇ.   

DççHçu³çç kçÀçkçÀç®³çç nçlççKççuççÇ jçpçkçÀçjCç çÆMçkçÀlç Dçmçlççbvçç DçuuççGÎçÇvçvçí çÆouuççÇ®çb lçKçlç kçÀçyççÇpç kçÀjç³ç®çb mJçHvç 

HçççÆnuçb. DçççÆCç lçí kçÀjç³çuçç uççiçCççjç HçÌmçç çÆcçUJçC³ççmççþçÇ F.mç.1293 cçOçí oçÆ#çCçí®³çç mçcç=Oo jçp³ççb®ççÇ Jççì OçjuççÇ. oíJççÆiçjçÇ 

HççMççÇ ³çíTvç lççí GYçç jççÆnuçç. ³ççoJççbvçç l³ççvçí mçHçMçíuç njJçuçí DçççÆCç Òç®çb[ uçÓì IçíTvç lççí çÆouuççÇuçç Hççí®çuçç. 600 cçCç mççívçb, 7  
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cçCç cççílççÇ, 2 cçCç jlvçb, 1000 cçCç ®ççboçÇ, DçççÆCç 4000 jíMçcççÇ Jçðçb IçíTvç lççí içíuçç. lççÇ oçÌuçlç yçIçç³çuçç pçuççuçáÎçÇvç 

kçÀçkçÀçuçç SkçÀìîççuçç cçççÆCçkçÀHçÓjuçç cçnçuççlç yççíuççJçuçb DçççÆCç lççí Dççu³ççJçj l³çç®³çç HççþçÇlç KçbpççÇj KçáHçmçÓvç kçÀçkçÀçuçç þçj kçíÀuçb 

DçççÆCç l³çç pççíjçJçj  çÆouuççÇlçuççÇ mçÊçç çÆpçbkçÀuççÇ. ( 1290 lçí 1316 )  DçuuççGÎçÇvçuçç HçÀkçwlç HçÌmçç nJçç nçílçç, l³ççcçáUí ³ççoJççb®çb 

jçp³ç lççy³ççlç I³çç³ç®³çç Yççvçiç[çÇlç lççí Hç[uçç vççnçÇ. oçÆ#çCç Yççjlççlç Hçç³ç þíJçC³çç®çç Hçç³çb[ç cçç$ç l³ççvçí mçá© kçíÀuçç, DçççÆCç l³ççcçáUí 

mçJç& Yççjlççuçç cçámçuçcççvç jçpçJçìçÇ®ççÇ kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ.  

DçuuççGÎçÇvç®ççÇ kçÀnçCççÇ nçÇ HççÆ¨çvççÇ®³çç GuuçíKçççÆMçJçç³ç DçOçájçÇ®ç jçnçÇuç. Dçl³çblç çÆ®çÊçJçOç&kçÀ kçÀnçCççÇ jçCççÇ HçÆ¨çvççÇ®ççÇ 

Dççní. çÆ®çlççí[®çç jçJçU jlçvççÆmçbiç ³çç®ççÇ HççÆ¨çvççÇ nçÇ DççÆlçMç³ç mçáboj HçlvççÇ. Dçmçb cnCçlççlç kçÀçÇ jlçvççÆmçbiçvçí DçHçcçççÆvçlç kçíÀuçíuçç jçIçJç 

vççJçç®çç kçÀJççÇ mçÓ[ IçíC³çç®³çç çÆJç®ççjçvçí DçuuççGÎçÇvçkçÀ[í içíuçç nçílçç DçççÆCç l³ççvçí HççÆ¨çvççÇ®³çç mççÌo³çç&®ççÇ KçÓHç lççjçÇHçÀ mçáuçlççvççkçÀ[í 

kçíÀuççÇ. çÆlç®³çç mççQo³çç&®ççÇ K³ççlççÇ SíkçÓÀvç DçuuççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇvçí çÆ®çlççí[Jçj mJççjçÇ kçíÀuççÇ. jlçvççÆmçbiççuçç kçÌÀo kçÀªvç DççHçu³çç 

lçUçJçj vçíuçb. DçççÆCç jçCççÇ HççÆ¨çvççÇ®ççÇ cççiçCççÇ kçíÀuççÇ.  

lçíJnç  oámçjí çÆoJçMççÇ çÆ®çlççí[®³çç çÆkçÀuu³ççJçªvç DçvçíkçÀ mçpçJçuçíu³çç HççuçK³çç yççníj Hç[u³çç DçççÆCç çÆKçuçpççÇ®³çç lçUçJçj 

Dççu³çç. çÆKçuçpççÇ KçÓ<ç Pççuçç. l³ççvçí HççuçKççÇ®çí Hç[oí GIç[ç³ç®ççÇ Dçç%çç çÆouççÇ lçíJnç l³ççlçÓvç DçvçíkçÀ MçðçOççjçÇ mçÌçÆvçkçÀ yççníj Hç[uçí. 

l³ççbvççÇ jçJçU®ççÇ mçáìkçÀç kçíÀuççÇ DçççÆCç Dçl³çblç Jçíiççvçí lçí çÆ®çlççí[®³çç çÆkçÀuu³ççlç çÆvçIçÓvç içíuçí. mçblççHççvçí yçíYççvç Pççuçíu³çç DçuuççGÎçÇvçvçí 

çÆ®çlççí[®³çç çÆkçÀuu³ççuçç Jçí{ç Iççlçuçç. jçJçU jlçvççÆmçbiç KçÓHç çÆ®çkçÀçìçÇvçí DçççÆCç MççÌ³çç&vçí uç{uçç. HçCç MçíJçìçÇ çÆkçÀuu³ççlçuççÇ jmço 

mçbHçuççÇ DçççÆCç çÆkçÀuuçç çÆKçuçpççÇ®³çç lççy³ççlç Ðçç³ç®ççÇ JçíU DççuççÇ lçíJnç çÆ®çlççí[cçOçuçí mçJç& Hçá©<ç kçíÀMçjçÇ kçÀHç[í HççÆjOççvç kçÀªvç çÆpçbkçÓÀ 

çÆkçbÀJçç cçª ³çç çÆvç½ç³ççvçí yççníj Hç[uçí DçççÆCç jçCççÇ HççÆ¨çvççÇmçn mçJç& çqðç³ççbvççÇ pççínçj kçíÀuçç. DçuuççGÎçÇvç®³çç nçlççÇ Hç[uççÇ lççÇ HçÀkçwlç 

ðççÇHçá©<ççb®³çç oínçb®ççÇ j#çç. YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmççlç, DççlcçyççÆuçoçvççvçí Dççlcçmçvcççvççvçí çÆ®çlççí[®³çç jçCççÇ HççÆ¨çvççÇvçí DçcçjHço çÆcçUJçuçb.  

DçuuççGÎçÇvç cçíu³ççJçj l³çç®³çç OççkçÀìîçç cçáuççvçí iDçuuççGÎçÇvç cçíu³ççJçj l³çç®³çç OççkçÀìîçç cçáuççvçí iDçuuççGÎçÇvç cçíu³ççJçj l³çç®³çç OççkçÀìîçç cçáuççvçí iDçuuççGÎçÇvç cçíu³ççJçj l³çç®³çç OççkçÀìîçç cçáuççvçí iççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ HçCç l³çç®çç JçpççÇj Kçámçjçívçí Iççlç kçÀªvç þçj cççjuçb ççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ HçCç l³çç®çç JçpççÇj Kçámçjçívçí Iççlç kçÀªvç þçj cççjuçb ççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ HçCç l³çç®çç JçpççÇj Kçámçjçívçí Iççlç kçÀªvç þçj cççjuçb ççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ HçCç l³çç®çç JçpççÇj Kçámçjçívçí Iççlç kçÀªvç þçj cççjuçb 

DçççÆCç iççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ HçCç lççí ®ççj®ç cççÆnvçí mçÊçílç jççÆnuçç kçÀçjCç iç³ççmçáÎçÇvç lçáIçuçkçÀçvçí JççÆpçjç®çç KçÓvç kçíÀuçç DçççÆCç Hçjlç DçççÆCç iççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ HçCç lççí ®ççj®ç cççÆnvçí mçÊçílç jççÆnuçç kçÀçjCç iç³ççmçáÎçÇvç lçáIçuçkçÀçvçí JççÆpçjç®çç KçÓvç kçíÀuçç DçççÆCç Hçjlç DçççÆCç iççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ HçCç lççí ®ççj®ç cççÆnvçí mçÊçílç jççÆnuçç kçÀçjCç iç³ççmçáÎçÇvç lçáIçuçkçÀçvçí JççÆpçjç®çç KçÓvç kçíÀuçç DçççÆCç Hçjlç DçççÆCç iççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ HçCç lççí ®ççj®ç cççÆnvçí mçÊçílç jççÆnuçç kçÀçjCç iç³ççmçáÎçÇvç lçáIçuçkçÀçvçí JççÆpçjç®çç KçÓvç kçíÀuçç DçççÆCç Hçjlç 

mçÊççblçj Pççuçb. mçÊççblçj Pççuçb. mçÊççblçj Pççuçb. mçÊççblçj Pççuçb. DçuuççGÎçÇvDçuuççGÎçÇvDçuuççGÎçÇvDçuuççGÎçÇvç®çç mçívççHçlççÇ cççÆuçkçÀ kçÀçHçÀjvçínçÇ mçÊçç nçlççÇ I³çç³çç®çç Òç³çlvç kçÀíuçç HçCç lççí ³çMçmJççÇ Pççuçç vççnçÇ. ç®çç mçívççHçlççÇ cççÆuçkçÀ kçÀçHçÀjvçínçÇ mçÊçç nçlççÇ I³çç³çç®çç Òç³çlvç kçÀíuçç HçCç lççí ³çMçmJççÇ Pççuçç vççnçÇ. ç®çç mçívççHçlççÇ cççÆuçkçÀ kçÀçHçÀjvçínçÇ mçÊçç nçlççÇ I³çç³çç®çç Òç³çlvç kçÀíuçç HçCç lççí ³çMçmJççÇ Pççuçç vççnçÇ. ç®çç mçívççHçlççÇ cççÆuçkçÀ kçÀçHçÀjvçínçÇ mçÊçç nçlççÇ I³çç³çç®çç Òç³çlvç kçÀíuçç HçCç lççí ³çMçmJççÇ Pççuçç vççnçÇ.     

cçiç cçiç cçiç cçiç F. mç. F. mç. F. mç. F. mç. 1320 cçOçí çÆiç³ççmçáÎçÇvç lçáIçuçkçÀçvçí mçÊçç nçlççlç IçílçuççÇ. ( 1320 lçí 1325 )1320 cçOçí çÆiç³ççmçáÎçÇvç lçáIçuçkçÀçvçí mçÊçç nçlççlç IçílçuççÇ. ( 1320 lçí 1325 )1320 cçOçí çÆiç³ççmçáÎçÇvç lçáIçuçkçÀçvçí mçÊçç nçlççlç IçílçuççÇ. ( 1320 lçí 1325 )1320 cçOçí çÆiç³ççmçáÎçÇvç lçáIçuçkçÀçvçí mçÊçç nçlççlç IçílçuççÇ. ( 1320 lçí 1325 )– l³çç®³ççvçblçj cçnbcço  l³çç®³ççvçblçj cçnbcço  l³çç®³ççvçblçj cçnbcço  l³çç®³ççvçblçj cçnbcço 

lçáIçuçkçÀlçáIçuçkçÀlçáIçuçkçÀlçáIçuçkçÀ iççoçÇJçj Dççuçç. ( 1325 lçí 1351 ).  

lçáIçuçkçÀ IçjçCçb mçbHçJçuçb lçí lçÌcçÓjvçí. 17 çÆ[mçWyçj 1398 uçç lçÌcçÓjvçí çÆouuççÇ çÆpçbkçÀuççÇ. HçCç jçp³ç kçíÀuçb vççnçÇ. lçÌcçÓjvçí lçáIçuçkçÀ IçjçCçb mçbHçJçuçb lçí lçÌcçÓjvçí. 17 çÆ[mçWyçj 1398 uçç lçÌcçÓjvçí çÆouuççÇ çÆpçbkçÀuççÇ. HçCç jçp³ç kçíÀuçb vççnçÇ. lçÌcçÓjvçí lçáIçuçkçÀ IçjçCçb mçbHçJçuçb lçí lçÌcçÓjvçí. 17 çÆ[mçWyçj 1398 uçç lçÌcçÓjvçí çÆouuççÇ çÆpçbkçÀuççÇ. HçCç jçp³ç kçíÀuçb vççnçÇ. lçÌcçÓjvçí lçáIçuçkçÀ IçjçCçb mçbHçJçuçb lçí lçÌcçÓjvçí. 17 çÆ[mçWyçj 1398 uçç lçÌcçÓjvçí çÆouuççÇ çÆpçbkçÀuççÇ. HçCç jçp³ç kçíÀuçb vççnçÇ. lçÌcçÓjvçí 

vçícçuçíu³çç içJnvç&j®çç mçÌ³ço®çç HçjçYçJç kçÀªvç vçblçj Dççuçb vçícçuçíu³çç içJnvç&j®çç mçÌ³ço®çç HçjçYçJç kçÀªvç vçblçj Dççuçb vçícçuçíu³çç içJnvç&j®çç mçÌ³ço®çç HçjçYçJç kçÀªvç vçblçj Dççuçb vçícçuçíu³çç içJnvç&j®çç mçÌ³ço®çç HçjçYçJç kçÀªvç vçblçj Dççuçb  uççíoçÇ  uççíoçÇ  uççíoçÇ  uççíoçÇ IçjçCçb. IçjçCçb. IçjçCçb. IçjçCçb. ³çç ³çç ³çç ³çç IçjçC³çç®çç cçÓU Hçá©<ç yçnuççíuçKççvç uççíoçÇ ( 1451 lçí IçjçC³çç®çç cçÓU Hçá©<ç yçnuççíuçKççvç uççíoçÇ ( 1451 lçí IçjçC³çç®çç cçÓU Hçá©<ç yçnuççíuçKççvç uççíoçÇ ( 1451 lçí IçjçC³çç®çç cçÓU Hçá©<ç yçnuççíuçKççvç uççíoçÇ ( 1451 lçí 

1489 ) 1489 ) 1489 ) 1489 ) – çÆmçkçbÀojKçç çÆmçkçbÀojKçç çÆmçkçbÀojKçç çÆmçkçbÀojKççvç uççíoçÇ vç uççíoçÇ vç uççíoçÇ vç uççíoçÇ     ((((1489 lçí 1517 ) 1489 lçí 1517 ) 1489 lçí 1517 ) 1489 lçí 1517 ) – Fyç´ççÆncçKççvç uççíoçÇ ( 1517 lçí 1526 ) ³ççb®ççÇ jçpçJçì PççuççÇ. Fyç´ççÆncçKççvç uççíoçÇ ( 1517 lçí 1526 ) ³ççb®ççÇ jçpçJçì PççuççÇ. Fyç´ççÆncçKççvç uççíoçÇ ( 1517 lçí 1526 ) ³ççb®ççÇ jçpçJçì PççuççÇ. Fyç´ççÆncçKççvç uççíoçÇ ( 1517 lçí 1526 ) ³ççb®ççÇ jçpçJçì PççuççÇ.    

DçMççÇ SkçÀçcççiççícççiç IçjçCççÇ yçouçlç jççÆnuççÇ. nçÇ Òçl³çíkçÀ IçjçCççÇ Hçç®ç Hçb®çJççÇmç Jç<ç&®ç mçÊçílç jççÆnuççÇ. ³çç IçjçC³ççb®çç DçblçnçÇ 

Jççjmç kçÀcçpççíj nçíCçí DçççÆCç KçbpççÇj vççnçÇlçj HçjçYçJç ³çç®ç cççiçç&vçí Pççuçç.  

yççyççyççyççyçjyçjyçjyçj : : : :----    

DçuuççDçuuççDçuuççDçuuççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇ®³çç  PçbPççJççlççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇ®³çç  PçbPççJççlççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇ®³çç  PçbPççJççlççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇ®³çç  PçbPççJççlççvçblçj Hçjlç oámçjçÇ Òç®çb[ uççì YççjlççJçj vçblçj Hçjlç oámçjçÇ Òç®çb[ uççì YççjlççJçj vçblçj Hçjlç oámçjçÇ Òç®çb[ uççì YççjlççJçj vçblçj Hçjlç oámçjçÇ Òç®çb[ uççì YççjlççJçj ³çíTvç DççoUuççÇ lççÇ yççyçj®ççÇ. l³çç®³ççcçáUí ³çíTvç DççoUuççÇ lççÇ yççyçj®ççÇ. l³çç®³ççcçáUí ³çíTvç DççoUuççÇ lççÇ yççyçj®ççÇ. l³çç®³ççcçáUí ³çíTvç DççoUuççÇ lççÇ yççyçj®ççÇ. l³çç®³ççcçáUí 

Yççjlçç®çç FçÆlçnçmç®ç yçouçuççYççjlçç®çç FçÆlçnçmç®ç yçouçuççYççjlçç®çç FçÆlçnçmç®ç yçouçuççYççjlçç®çç FçÆlçnçmç®ç yçouçuçç. yççyçj®³çç JççÆ[uççb®çb vççJç Dççícçj MçjçÇHçÀ çÆcçPçç& DçççÆCç DççF& kçÀlçuçIççÆvçiççj Kççvçácç. JççÆ[uççbkçÀ[Óvç  
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lçÌcçÓj®³çç jkçwlçç®çç DçççÆCç DççF&kçÀ[Óvç ®çbçÆiçpçKççvç®³çç jkçwlçç®çç Jççjmçç çÆcçUçuçíu³çç yççyçj®çç pçvcç F. mç. 14 HçíÀyç´áDçjçÇ 

1483 cçOçí, Dççlçç®³çç GPçyçíçÆkçÀmlççvçcçOçí HçÀjIççvçç çÆpçu¿ççlç Pççuçç. Jç³çç®³çç 12 J³çç Jç<çça yççHçç®³çç cç=l³çÓvçblçj l³çç®³ççkçÀ[í 

HçÀjIççvçç çÆpçu¿çç®ççÇ pçnççÆiçjçÇ DççuççÇ. F. mç. 1497 cçOçí l³ççvçí mçcçjkçbÀo®çç kçÀypçç çÆcçUJçuçç DçççÆCç mççcç´çp³ç GYçí kçÀjC³çç®³çç 

DççHçu³çç cçnlJççkçÀçb#çí®³çç cççiçí lççí uççiçuçç. HçCç YççTyçbokçÀçÇcçáUí çÆmLçj nçíCçb l³çç®³çç vççÆMçyççÇ vçJnlçb. MçíJçìçÇ kçÀçyçÓuç çÆpçbkçÓÀvç l³ççvçí 

DççHçuçb jçp³ç çÆvçcçç&Cç kçíÀuçb. l³çç®çJçíUçÇ çÆouuççÇ®³çç Fyç´ççÆncçKççvç uççíoçÇ®³çç YççJççvçí l³ççuçç çÆouuççÇJçj Dçç¬çÀcçCç kçÀjC³çç®çb çÆvçcçb$çCç 

çÆouçb DçççÆCç DççHçu³çç YççJçç®çç HçjçYçJç kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. yççyçjçvçí nçÇ mçbOççÇ DççÆpçyççlç oJç[uççÇ vççnçÇ. 

21 SçÆÒçuç 1526 ³çç çÆoJçMççÇ HçççÆvçHçlççpçJçU oçíIççb®³ççlç cççíþçÇ uç{çF& nçíTvç, l³ççvçí Fyç´ççÆncçKççvç uççíoçÇuçç þçj kçÀ©vç 

uç{çF& çÆpçbkçÀuççÇ. DçççÆCç vçblçj Dççû³ççuçç Dççuçç. Dççlçç l³ççuçç kçÀçyçÓuçuçç pççJçbmç Jççìívçç. l³ççvçí Yççjlççlç®ç jçnC³çç®çç çÆvçCç&³ç Içílçuçç 

Dççní ní jçCçç mçbiççuçç kçÀUuçb. DçççÆCç yççyçjuççmçáOoç HçÓCç& Jç®ç&mJççmççþçÇ l³ççuçç cçíJçç[®çç jçCçç mçbiç ³ççuççnçÇ çÆpçbkçÀCçb Yççiç nçílçb. jçCçç 

mçbiççvçí mçJç& cçámçuçcççvççÇ jçpççb®çç HçjçYçJç kçíÀuçç nçílçç ní yççyçjvçí SíkçÀuçb nçílçb. l³ççcçáUí DççHçuçç Mç$çÓ cççíþç Dççní ³çç®ççÇ l³ççuçç pççCççÇJç 

nçílççÇ. cçíJçç[®³çç cçnçjçCçç kçábÀYçç®çç jçCçç mçbiç nç vççlçÓ. DççÆlçMç³ç Dçç¬çÀcçkçÀ, Hçjç¬çÀcççÇ. Yççjlçç®çb jçp³çJçÌYçJç cççWiçuççbkçÀ[í içíuçb lçí Yççjlçç®çb jçp³çJçÌYçJç cççWiçuççbkçÀ[í içíuçb lçí Yççjlçç®çb jçp³çJçÌYçJç cççWiçuççbkçÀ[í içíuçb lçí Yççjlçç®çb jçp³çJçÌYçJç cççWiçuççbkçÀ[í içíuçb lçí 

cçíJçç[®³çç jçCçç mçbiççMççÇ Pççuçíu³çç yççyçj®³çç uç{çF&vçblçj.cçíJçç[®³çç jçCçç mçbiççMççÇ Pççuçíu³çç yççyçj®³çç uç{çF&vçblçj.cçíJçç[®³çç jçCçç mçbiççMççÇ Pççuçíu³çç yççyçj®³çç uç{çF&vçblçj.cçíJçç[®³çç jçCçç mçbiççMççÇ Pççuçíu³çç yççyçj®³çç uç{çF&vçblçj.    

cçíJçç[®³çç YççíJçlççÇ cçámçuçcççvççÇ Dçbcçuççvçí Jçí{Óvç®ç ìçkçÀuçb nçílçb. JçjlççÇ GÊçjíuçç uççíoçÇ®çb jçp³ç, içápçjçlçcçOçí cçáPçHçwHçÀjMçnç, 

cççUJ³ççlç çÆKçuçpççÇ nçílçç®ç. Fyç´ççÆncçKççvç uççíoçÇMççÇ Pççuçíu³çç mçbIç<çç&lç jçCçç mçbiçç®çç SkçÀ [çíUç içíuçç, SkçÀ Hçç³ç lçáìuçç DçççÆCç 

Hçç³ççuçç yççCçç®ççÇ pçKçcç nçíTvç lççí HçbiçÓnçÇ Pççuçç. l³ççcçáUí l³ççvçí jçp³ç kçÀjC³çç®çb vççkçÀçjuçb lçíJnç ojyççjçÇ cçb[UçRvççÇ DççHçu³ççuçç 

Dçmçç®ç MçÓj jçpçç nJçç Dççní Dçmçb mççbiçÓvç l³ççuçç çÆmçbnçmçvççJçj yçmçJçuçb. yççyçjMççÇ uç{C³ççmççþçÇ mçJç& jpçHçÓlç SkçÀ Pççuçí. kçÀvçJçç ní 

YçjlçHçÓjHççmçÓvç 13 cçÌuççbJçj DçççÆCç Dççû³ççHççmçÓvç 37 cçÌuççbJçj Dçmçuçíuçb iççJç. 12 cçç®ç&uçç yççyçj kçÀvçJççuçç Dççuçç.  

17 cçç®ç& 1527 ³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ uç{çF&uçç lççW[ uççiçuçb. yççyçjkçÀ[í lççíHçÀç nçíl³çç, HçCç jçCççkçÀ[í lççíHçÀç vçJnl³çç. nç 

MçkçwlççÇ®çç cççíþç HçÀjkçÀ oçíIççbcçOçí nçílçç. l³ççcçáUí yççyçj®³çç lççíHçÀçb®³çç cççN³ççHçá{í jçCçç®ççÇ HçÀçÌpç Hçç®ççíÈ³ççmççjKççÇ YçáF&mçHççì PççuççÇ. 

yççyçjvçí DççHçu³çç kçÀçnçÇ HçÀçÌpçíuçç jçCçç®³çç çÆHçsç[çÇuçç pççTvç nuuçç kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. l³ççcçáUí jçCçç®ççÇ HçÀçÌpç yççyçj®³çç çÆ®çcçìçÇlç 

Dç[kçÀuççÇ. jçCçç®ççÇ DçéçoU DçççÆCç Hçç³çoUçJçj l³çç®ççÇ çÆYçmlç nçílççÇ. jçCçç mçbiççuçç ÒççCççbçÆlçkçÀ pçKçcç PççuççÇ DçççÆCç yççyçj uç{çF& 

çÆpçbkçÀuçç. jçCçç mçbiç þçj Pççuçç DçççÆCç uç{çF&uçç cççWiçuçç®³çç yççpçÓvçí çÆvçCçç&³çkçÀ JçUCç uççiçuçb. yççyçj®çç cnCçpçí®ç cççWiçuççb®çç 

çÆouuççÇJçj®çç Dçbcçuç kçÀç³çcç Pççuçç lççí Hçá{í çÆkçÀl³çíkçÀ MçlçkçbÀ. çÆouuççÇ®³çç uçiçlç Dçmçu³ççcçáUí jçpçHçálç IçjçC³ççb®çç cççWiçuççbMççÇ, DççHçuçb 

DççÆmlçlJç çÆìkçÀJçC³ççmççþçÇ mçlçlç mçbIç<ç& nçílç jççÆnuçç. 

YçjlçYçÓcççÇJçj ¿çç IçjçC³ççlççÇuç mçÊççOççÇMççbvççÇ cççíþçÇ®ç jçpçkçÀçÇ³ç JççoUb  IçácçJçlç þíJçuççÇ. ¿çç mçJç& çÆvçCçç&³çkçÀ uç{ç³çç GÊçjílç 

Pççu³çç. DçççÆCç HçjkçÀçÇ³ç mçÊçç iççpçJçÓ uççiçu³çç. yççyçj Yççjlççlç Dççuçç, çÆouuççÇ çÆpçbkçÓÀvç jçp³ç kçÀjç³çuçç uççiçuçç. l³çç®çç Hçá$ç nácçç³çÓB 

lççí uçnçvç Dçmçlççbvçç DççpççjçÇ Hç[uçç. cçjCçç®³çç oçjçMççÇ GYçç jççÆnuçç. yççyçjvçí DçvçíkçÀ nkçÀçÇcç yççíuççJçuçí, DçvçíkçÀ GHç®ççj kçíÀuçí HçCç 

nácçç³ÓçB yçjç nçíF&vçç. lçíJnç l³ççuçç SkçÀç HçÀkçÀçÇjçvçí mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ lçáuçç pçí ÒççCççÆÒç³ç Dçmçíuç lçí oçvç oí cnCçpçí l³ççuçç pççÇJçoçvç çÆcçUíuç. 

ojyççjçlçu³çç l³çç®³çç mçuuççiççjçbvççÇ l³çç®³ççpçJçU®çç kçÀçíçÆnvçÓj oçvç kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçç HçCç yççyçjvçí lçí vççkçÀçjuçb DçççÆCç mJçlç:®çç 

ÒççCç®ç HçCççuçç uççJçuçç. Dçç½ç³ç& cnCçpçí nácçç³çáB yçjç Jnç³çuçç uççiçuçç DçççÆCç yççyçj Kçbiçlç Kçbiçlç 26 çÆ[mçWyçj 1530 cçOçí Dçuuççuçç 

H³ççjç Pççuçç. .  
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nácçç³çÓB ®ççÆj$ç cnCçpçí jç$ç DçççÆCç çÆoJçmç pçmçí HççþçíHççþ ³çílççlç lçmçb Yççi³ç DçççÆCç oáYçç&i³çç®çç KçíU nçílçç. Dçl³çblç ®çcçlkç=ÀlççÇHçÓCç& Içìvçç 

l³çç®³çç Dçç³çá<³ççlç Iç[u³çç. oíJç lççjçÇ l³ççuçç kçÀçíCç cççjçÇ DçççÆCç Dçç³çá<³çç®ççÇ HçjJç[ cnCçpçí kçÀç³ç ³çç oçívç iççíäçR®çb lççí çÆpçJçblç 

GoçnjCç nçílçç. yççHççvçí çÆouçíu³çç DççlcçmçcçHç&Cççvçí lççí HççÆnu³ççboç Jçç®çuçç. yççyçj cçíuçç DçççÆCç nç Gþuçç. çÆcçUçuçíuçb Dçç³çá<³ç mçiçUb 

®çÌvç, DçççÆCç içáuçsjx G[JçC³ççlç IççuçJçuçb. DçHçÓÀ®çbnçÇ l³ççuçç pçyçjomlç J³çmçvç nçílçb.  

l³çç®³çç ³çç jbiçíuçHçCçç®çç HçÀç³çoç MçíjMçnç mçájçÇ ³çç çÆyçnçj®³çç vçyççyççvçí Içílçuçç. nácçç³çáB DçççÆCç MçíjMçnçlç Oçácç½ç¬çÀçÇ PççuççÇ. 

yçbiççuçcçOçí MçíjMçnçyçjçíyçj Pççuçíu³çç ³çç uç{çF&lç nácçç³çBá®çí mçÌçÆvçkçÀ HçUlç mçáìuçí, nácçç³çáB Jçç®çuçç HçCç içbiççvçoçÇlç Hç[uçç. vçoçÇlçÓvç 

pççCççN³çç çÆvçpççcç vççJçç®³çç SkçÀç vçççÆJçkçÀçvçí l³ççuçç Jçç®çJçuçb. lçíJnç KçÓ<ç nçíTvç l³ççvçí çÆvçpççcçuçç cnìuçb kçÀçÇ cçuçç pçíJnç çÆouuççÇ®çb 

lçKlç çÆcçUíuç lçíJnç cççÇ lçáuçç DçO³çç& çÆoJçmçç®çç jçpçç kçÀjívç. DçççÆCç nácçç³çBávçí lçmçb kçíÀuçbnçÇ. l³çç vçççÆJçkçÀçuçç DçO³çç& çÆoJçmçç®çç yççoMçnç 

yçvçJçuçb. vçççÆJçkçÀçvçínçÇ l³çç DçO³çç& çÆoJçmççlç jiiç[ pçnççÆiçN³çç mJçlç:uçç DçççÆCç vççlçíJççF&kçÀçbvçç kçÀ©vç Içílçu³çç.  

Jçç®çÓvç Dççuçíuçç nácçç³çáB çÆouuççÇuçç ³çíTvç jbiçíuçHçCçç kçÀjlç jççÆnuçç. oámçN³ççboç MçíjMçnçvçí nuuçç kçíÀuçç lçíJnç kçÀvççípçpçJçU 

uç{çF& PççuççÇ. ¿çç uç{çF&lç Hçjlç yççoMçnç içbiçílç Hç[uçç, lçíJnç uççíkçÀçbvççÇ DççHçu³çç Hçiç[îçç mççí[Óvç l³çç®çç oçíj yçvçJçuçç DçççÆCç l³ççuçç 

Jçç®çJçuçb. l³ççvçblçj cçç$ç çÆouuççÇ®çç yççoMçnç yçvçuçç Mçíjl³ççvçblçj cçç$ç çÆouuççÇ®çç yççoMçnç yçvçuçç Mçíjl³ççvçblçj cçç$ç çÆouuççÇ®çç yççoMçnç yçvçuçç Mçíjl³ççvçblçj cçç$ç çÆouuççÇ®çç yççoMçnç yçvçuçç MçíjMçnçMçnçMçnçMçnç. l³ççvçí 1540 l. l³ççvçí 1540 l. l³ççvçí 1540 l. l³ççvçí 1540 lçí 45 DçMççÇ 5 Jç<ç& jçp³ç kçíÀuçb. vçblçj®³çç l³çç®³çç çí 45 DçMççÇ 5 Jç<ç& jçp³ç kçíÀuçb. vçblçj®³çç l³çç®³çç çí 45 DçMççÇ 5 Jç<ç& jçp³ç kçíÀuçb. vçblçj®³çç l³çç®³çç çí 45 DçMççÇ 5 Jç<ç& jçp³ç kçíÀuçb. vçblçj®³çç l³çç®³çç 

JçbMçpççvççÇ 10 Jç<çx jçp³ç kçíÀuçb. lçíJç{îçç 10 Jç<çç&lç mçnç Jççjmç yçouçuçí. JçbMçpççvççÇ 10 Jç<çx jçp³ç kçíÀuçb. lçíJç{îçç 10 Jç<çç&lç mçnç Jççjmç yçouçuçí. JçbMçpççvççÇ 10 Jç<çx jçp³ç kçíÀuçb. lçíJç{îçç 10 Jç<çç&lç mçnç Jççjmç yçouçuçí. JçbMçpççvççÇ 10 Jç<çx jçp³ç kçíÀuçb. lçíJç{îçç 10 Jç<çç&lç mçnç Jççjmç yçouçuçí.     

DçççÆCç FkçÀ[í nácçç³çáB cçç$ç JçCçJçCç çÆHçÀjlç SkçÀç jçp³ççkçÀ[Óvç oámçN³çç oíMççlç Dççmçjç MççíOçlç çÆnb[lç jççÆnuçç. DççOççÇ lççí 

cççjJçç[®³çç jçpççkçÀ[í içíuçç. çÆlçLçí jççÆnuçç HçCç kçÀçnçÇ çÆoJçmççbcçOçí®ç, lççí DççHçu³ççuçç cççjíuç ³çç YççÇlççÇvçí nácçç³çáB Dç®ççvçkçÀ SkçÀç 

DçHçjç$ççÇ kçáÀìábyççuçç IçíTvç yççníj Hç[uçç DçççÆCç mçkçÀçUçÇ Hççnlççí lçj SkçÀç JççUJçbìçlç GYçç nçílçç. l³çç JççUJçbìçlç l³çç®çí DçççÆCç 

l³çç®³çç kçáÀìábyçç®çí lçnçvçívçí J³ççkçÓÀU nçíTvç KçÓHç  nçuç Pççuçí. cçiç SkçÀçvçí l³ççuçç DççHçuçç Iççí[ç çÆou³ççJçj lççí çÆvçIççuçç DçççÆCç DççHçu³çç 

YççJççb®³çç DççÞç³ççuçç içíuçç HçCç l³ççbvççÇ l³ççuçç nçkçÀuçÓvç uççJçuçb. cçiç lççí içíuçç DçcçjkçÀçíì®³çç jçpççkçÀ[í. çÆlçLçí Dççjçcççlç jnçlç 

Dçmçlççbvçç çÆlçLçu³çç oçF&®³çç®ç Òçícççlç Hç[uçç DçççÆCç FlçkçÀç çÆoJççCçç Pççuçç kçÀçÇ çÆlç®³ççMççÇ l³ççvçí uçivç®ç kçÀªvç ìçkçÀuçb. çÆlç®çb vççJç 

nçílçb nçÆcçoç yççvçÓ. 

çÆlçLçí kçÀçnçÇ kçÀçU jççÆnuçç HçCç çÆlçuçç çÆoJçmç içíuçíuçí Dçmçlççbvçç®ç lççí çÆlçuçç çÆlçLçí®ç þíTvç kçbÀOççjkçÀ[í çÆvçIççuçç. ÒçJççmççlç 

HçÀçj uççbyç içíuçíuçç vçmçlççbvçç®ç l³ççuçç kçÀUuçb kçÀçÇ nçÆcçoçuçç cçáuçiçç Pççuçç³ç. lççí KçÓ<ç Pççuçç DçççÆCç Hçjlç çÆHçÀjuçç. ³çç cçáuçç®çç pçvcç 

14 Dçç@kçwìçíyçj 1542 uçç Pççuçç. nç®ç lççí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo mçcç´çì DçkçÀyçj.nç®ç lççí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo mçcç´çì DçkçÀyçj.nç®ç lççí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo mçcç´çì DçkçÀyçj.nç®ç lççí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo mçcç´çì DçkçÀyçj.    nácçç³çÓB Hçjlç mçiçÈ³ççbvçç IçíTvç kçbÀOççjuçç içíuçç. DçççÆCç 

DççHçu³çç YççJççkçÀ[í jççÆnuçç. çÆlçLçí l³ççuçç yççlçcççÇ uççiçuççÇ kçÀçÇ kçbÀOççj®çç DççHçuçç YççT DççHçu³ççuçç þçj kçÀjCççj Dççní, lçíJnç 

nçÆcçoçuçç IçíTvç DçççÆCç DçkçÀyçj yççUçuçç oÓOçoç³ççb®³çç nçlççÇ mççíHçJçÓvç yççníj Hç[uçç. DçççÆCç HçÀçjmçuçç Hççí®çuçç. Jççìílç l³çç®çí YçákçíÀvçí 

FlçkçíÀ nçuç Pççuçí kçÀçÇ l³çç®³çç mççLççÇoçjçbvççÇ Iççí[îççuçç cçç©vç l³çç®çí cççbmç DççHçu³çç uççíKçb[çÇ çÆMçjðççCççlç çÆMçpçJçÓvç Kçç³çuçç Iççlçuçb. 

DçççÆCç HçÀçjmçuçç Hççí®çJçuçb. Lçb[çÇvçí kçÀçkçÀ[CççN³çç, nçuç mççímçÓvç Dççuçíu³çç nácçç³çáBuçç HçÀçjmç®³çç lçncççmHç jçpççvçí 12 npççj HçÀçÌpç 

oíTvç l³ççuçç cçolç kçíÀuççÇ. lççÇ HçÀçÌpç IçíTvç nácçç³çáB çÆvçIççuçç DçççÆCç Jççìílç DçHçÀiçççÆCçmlççvççlçÓvç DççHçu³çç cçáuççuçç, cnCçpçí DçkçÀyçjuçç 

IçíTvç çÆouuççÇuçç Hççí®çuçç. lççíHç³ç¥lç l³çç®³çç yçÌjçcçKççvç vççJçç®³çç mçjoçjçvçí MçíjMçnç®³çç JçbMçpççbvçç njJçÓvç çÆouuççÇ çÆpçbkçÀuççÇ nçílççÇ. 

nácçç³çáB Hçjlç yççoMçnç yçvçuçç. yççoMçnç yçvçÓvç pçícçlçícç Jç<ç& Pççuçb Pççuçb nçílçb. 27 pççvçíJççjçÇ®³çç jç$ççÇ DççkçÀçMççÆvçj#çCç kçÀjlç iç®®ççÇlç 

yçmçuçç Dçmçlççbvçç cççÆMçoçÇlçÓvç yççbiç SíkçÀu³ççJçj vçcççpççuçç cnCçÓvç Gþuçç lççí lççíuç pççTvç çÆpçv³ççJçªvç KççuççÇ Hç[uçç DçççÆCç çÆlçLçí®ç 

cçíuçç. Dççlçç cçç$ç l³ççuçç Jçç®çJçç³çuçç kçáÀCççÇ Dççuçb vççnçÇ. cç=l³çÓ çÆpçbkçÀuçç nçílçç. 17 cçç®ç& 1508 lçí 27 pççvçíJççjçÇ 1556 Hç³ç¥lç lççí 

pçiçuçç.  
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nácçç³çÓB cçíuçç lçíJnç yçÌjçcçKççvç DçkçÀyçjçyçjçíyçj içá©oçmçHçÓjpçJçU kçÀuçvçÓj iççJççlç nçílçç. DçkçÀyçj uçnçvç nçílçç. HçCç yçÌjçcçKççvççvçí 

DçkçÀyçj®³çç cçmlçkçÀçJçj lççpç þíTvç l³ççuçç yççoMçnç cnCçÓvç IççíçÆ<çlç kçíÀuçb. ³çç yçÌjçcçKççvçvçí®ç DçkçÀyçjuçç Iç[Jçuçb.  nácçç³çÓB cçíuçç 

DçççÆCç içá©oçmçHçÓjnÓvç çÆvçIçÓvç çÆouuççÇuçç ³çíTvç çÆmçbnçmçvç kçÀççÆyçpç kçÀjíHç³ç¥lç cçOçu³çç 29 çÆoJçmçç®çç jçpçç cnCçÓvç nícçá vççJçç®çç 

Hçjç¬çÀcççÇ Hçá©<ç jçp³çHço YççíiçÓvç içíuçç. DçkçÀyçjvçí l³çç®³ççJçj mJççjçÇ kçÀªvç l³ççuçç çÆpçbkçÀuçb, yçÌjçcçKççvçvçí DçkçÀyçjuçç nícçÓ®çb cçmlçkçÀ 

G[Jçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb HçCç uçnçvç DçkçÀyçjkçÀ[Óvç lçí kç=Àl³ç Pççuçb vççnçÇ, lçíJnç yçÌjçcçKççvçvçí®ç nícçÓ®ççÇ iço&vç G[JçuççÇ. DçkçÀyçjç®ççÇ 

jçpçJçì oçÇIç& kçÀçU iççpçuççÇ. lçíjçJ³çç Jçç<çça lççí iççoçÇJçj Dççuçç. DçççÆCç 49 Jç<çx jçpçmçÊçç YççíiçÓvç [ç³ççÆj³ççvçí içíuçç.   

Dçl³çblç Hçjç¬çÀcççÇ, kçáÀMçuç jçpçkçÀçjCççÇ cnCçÓvDçl³çblç Hçjç¬çÀcççÇ, kçáÀMçuç jçpçkçÀçjCççÇ cnCçÓvDçl³çblç Hçjç¬çÀcççÇ, kçáÀMçuç jçpçkçÀçjCççÇ cnCçÓvDçl³çblç Hçjç¬çÀcççÇ, kçáÀMçuç jçpçkçÀçjCççÇ cnCçÓvç DçkçÀyçjçvçí FçÆlçnçmç çÆuççÆnuççç DçkçÀyçjçvçí FçÆlçnçmç çÆuççÆnuççç DçkçÀyçjçvçí FçÆlçnçmç çÆuççÆnuççç DçkçÀyçjçvçí FçÆlçnçmç çÆuççÆnuçç. 14 Dçç@kçwìçíyçj 1542 cçOçí ³çç®çç pvcç 

GcçjkçÀçíìuçç Pççuçç. Dçyoáuç-HçÀÊçín- pçuççuçáÎçÇvç –cçnbcço-DçkçÀyçj ní l³çç®çb vççJç mçbHçÓCç& vççJç. ³çç®ççÇ HçlvççÇ nçÇjkçáBÀJçj nçÇ pç³çHçÓj®³çç 

jçpçç Yççjcçuç®ççÇ kçÀv³çç. çÆn®³çç®ç HççíìçÇ pçnçBiççÇj pçvcçuçç. cçççÆj³çcç-Gpçnd PçcççvççÇ ³çç vççJççvçí lççÇ DççíUKçuççÇ pççlçí. nçÇ HçfjçCççÇ 80 

Jç<çx pçiçuççÇ DçççÆCç jçpçkçÀçjCççlçuçç HçÀçj cççíþç kçÀçU çÆnvçí DçvçáYçJçuçç. cççÆuçkçÀç-Sí- çÆnbo ³çç çÆkçÀlççyççvçí  çÆlç®çç cççíþç mçvcççvç kçíÀuçç 

içíuçç. Dççû³çç®çç mçblç mçuççÇcç çÆ®çMlççÇ®³çç kç=ÀHçívçí çÆnuçç cçáuçiçç Pççuçç. DçkçÀyçjçuçç DççCçKççÇnçÇ yçN³çç®ç jçC³çç nçíl³çç.  

DçkçÀyçj mçcç´çì ní DçvçíkçÀ ¢äçÇvçí DçuççÌçÆkçÀkçÀ, DçlçáuçvççÇ³ç, yçnáDçç³ççcççÇ J³ççqkçwlçcçlJç nçíTvç içíuçb. jçä^ çÆvççÆcç&lççÇmççþçÇ DçççÆCç 

oíMççlç Mççblçlçç vççboçJççÇ cnCçÓvç çÆnboÓ-cçámuççÇcç Síkçw³çç®çç l³ççvçí kçíÀuçíuçç HçájmkçÀçj GuuçíKçvççÇ³ç®ç Dççní. mçbHçÓCç& çÆvçj#çj Dçmçuçç lçjçÇ nç 

Oçcç&MççðçmçbHçVç jçpçç nçílçç. DçkçÀyçjçuçç çÆvçêçvççMçç®ççÇ J³ççOççÇ nçílççÇ. l³ççcçáUí jçípç lçç$ççÇ lççí cççÌuçJççRyçjçíyçj Oçcç&, l³ççlççÇuç lçlJçí, 

l³çç®çç çÆJçmlççj ³ççJçj ®ç®çç& kçÀjlç Dçmçí. ³çç®çç DçvçíkçÀ Oçcçç&®çç J³ççmçbiç cççíþç Dçmçu³ççvçí DçkçÀyçjçvçí FyççolçKççvçç vççJçç®çç cçnçuç 

yççbOçuçç. l³ççlç DçvçíkçÀ Oçcç&HçbçÆ[lç, çÆJç®ççjJçblç, SkçÀ$ç ³çíTvç DçvçíkçÀ Oçcçç&Jçj JççoçÆJçJçço Iç[JçÓvç DççCçlç. Oçcç&HçbçÆ[lççb®³çç ³çç JçÌ®çççÆjkçÀ 

cçbLçvççlçÓvç, ³çç  l³çç ®ç®çç¥Jçj  çÆJç®ççj kçÀ©vç DçkçÀyçjçvçí DççHçu³çç DçççÆCç Flçj Oçcçç¥Jçj DççOçççÆjlç Dçmçç SkçÀ vçJççÇvç Oçcç& mLççHçvç 

kçíÀuçç. l³çç®çb vççJç nçílçb çÆovç-Sí-FuççnçÇ. HçCç kçÀcç&þ ©{çÇJççoçÇ HçbçÆ[lççbvçç DçkçÀyçjç®çb ní Oçç[mç Hçmçblç Hç[uçb vççnçÇ. kçáÀcçkçáÀcç çÆlçuçkçÀ 

uççJçÓvç mçÓ³ç&HçÓpçç kçÀjCçb nçÇ l³çç®ççÇ ÞçOoç nçílççÇ. çÆMç³çç DçççÆCç mçáVççR®³çç Yççb[CççbJçj l³ççvçí yçboçÇ DççCçuççÇ nçílççÇ. l³çç®³çç ûçbLççuç³ççlç 

mçbmkç=Àlç-HççÆMç&³çvç-kçÀççqMcçjçÇ- ûççÇkçÀ-uç@ìçÇvç DçMççÇ 24 npççj DçY³çmçvççÇ³ç HçámlçkçbÀ nçílççÇ. l³ççb®³çç oíKçjíKççÇmççþçÇ l³ççvçí pççCçkçÀçj 

çÆJçÜçvç, HçámlçkçbÀ vçkçÀuçCççjí, uçíKçkçÀ, nmlçç#çjlç%ç yççUiçuçí nçílçí. lççí çÆoJççUçÇmçCç cççíþîçç Glmççnçlç mççpçjç kçÀjlç Dçmçí. içbiçí®çb 

HççCççÇ cççiçJçÓvç lçí®ç H³çç³ç®çç. yççìuçíu³çç çÆnboÓ uççíkçÀçbvçç l³ççb®³çç Oçcçç&lç Hçjlç pççC³çç®ççÇ l³ççvçí çÆouçoçj cçvççvçí HçjJççvçiççÇ çÆouççÇ nçílççÇ.. 

GÊçcç çÆMçkçÀçjçÇ cnCçÓvç ³çç®çç uççÌçÆkçÀkçÀ nçílçç. l³çç®³ççmçcççíj Hç[uçíu³çç njCçç®³çç kçÀçlç[çÇJçªvç lçí njçÇCç kçÀçíCçl³çç 

pçbiçuççlçuçb Dççní lçí l³ççuçç DççíUKçlçç ³çílç Dçmçí. lççí GÊçcç ÒççCççÇ çÆMç#çkçÀ nçílçç. DçvçíkçÀ çÆ®çl³ççbvçç çÆMçkçÀJçÓvç lç³ççj kçíÀuçb nçílçb, vçJní, 

l³çç®çç lççí sbo nçílçç. 

DççHçu³çç kçÀçjkçÀçÇoçauçç mçá©Jççlç kçíÀu³ççyçjçíyçj DçkçÀyçj jçp³ççÆJçmlççjçuçç uççiçuçç. çÆnboÓ çqðç³ççbMççÇ çÆJçJççn kçÀ©vç l³ççvçí 

oíMççlç Mççblçlçç vççboJçC³çç®çç SkçÀ cççiç& mJççÇkçÀçjuçç. çÆMçJçç³ç DçvçíkçÀ mçbmLçççÆvçkçÀçbHçá{í cçÌ$ççÇ®çç nçlç Hçá{í kçíÀuçç. HçÀkçwlç jçCçç mçbiçç®³çç 

IçjçC³ççvçí cççWiçuç mçcç´çìçbMççÇ mçlçlç mçbIç<çç&®çç®ç HççÆJç$çç Içílçuçç. DççOççÇ jçCçç mçbiççvçí yççyçjçMççÇ uç{ç çÆouçç, cçiç l³çç®çç Hçá$ç Go³ççÆmçbiç 

çÆouuççÇ lçKçlççuçç çÆJçjçíOç kçÀjlç jççÆnuçç. jçCçç ÒçlççHç lçj Dçç³çá<³çYçj DçkçÀyçjçMççÇ uç{lç jççÆnuçç. nuçoçÇIççìç®³çç uç{çF&lç jçCçç 

ÒçlççHçç®çç HçjçYçJç Pççuçç. lçíJnç l³çç çÆJçpç³ççvçí KçÓ<ç nçíTvç DçkçÀyçjçvçí çÆmç¬çÀçÇ iççJççpçJçU HçÀÊçíHçÓj çÆmç¬çÀçÇ ní Mçnj JçmçJçuçb. çÆmççÆ¬çÀ®³çç 

çÆ®çMlççÇ®çç lççí Yçkçwlç nçílçç. HçÀÊçíHçÓjuçç l³ççvçí DççHçuççÇ jçpçOçççÇ DççCçuççÇ.  
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 HçCç Hçá{í GÊçjílççÇuç çÆmçbOçá KççíN³ççlççÇuç cççíçÆncççb®³çç JçíUçÇ lççÇ uççnçíjuçç nuçJçuççÇ. DçççÆCç cçiç Hçjlç Dççû³ççuçç®ç DççCçuççÇ. HçÀÊçínHçÓjuçç 

HççC³çç®çç HçájJçþç kçÀcççÇ nçílçç, cnCçÓvç lççÇ jçpçOççvççÇ l³ççuçç yçouççJççÇ uççiçuççÇ. 

mçÊçílç Dççu³ççyçjçíyçj mçcç´çì DçkçÀyçjçvçí cççUJçç çÆpçbkçÀuçb. HççþçíHççþ iççW[Jçvç, çÆyçnçj, kçÀçMcççÇj, jçpçHçálççvçç, içápçjçLç, 

GÊçjílç kçÀçyçÓuç, uç[çKç, çÆmçbOç, yçuçáçÆ®çmlççvç, kçbÀoçnçj ( iççbOççj ) SkçÀSkçÀ oíMç lççí çÆpçbkçÀlç®ç içíuçç. Dçnbcçovçiçjuçç cçáuççuçç 

HççþJçÓvç l³ççvçí lçí çÆpçbkçÀuçb, lçíJnç mJçlç: Dçnbcçovçiçj®³çç yççníj lçU ìçkçÓÀvç yçmçuçç nçílçç. kçÀçyçÓuç lçí Dçnbcçovçiçj DçççÆCç HççÆ½çcçíkçÀ[Óvç 

kçwJçífç lçí yçbiççuçHç³ç¥lç ³çç®³çç jçp³çç®çç çÆJçmlççj Hçmçjuçç.  içápçjçlç®³çç çÆJçpç³ççvçblçj l³ççvçí çÆJçpç³çç®çb mcççjkçÀ cnCçÓvç yçáuçbo ojJççpçç 

yççbOçuçç. lççí DççpçnçÇ Dçl³çálkç=Àä mLççHçl³çkçÀuçí®ççÇ mçç#ç oílç GYçç Dççní. 

DçkçÀyçjçvçí HçbçÆ[lççb®çç, kçÀuççkçÀçjçb®çç Òç%ççJçblççb®çç cççíþç mçvcççvç kçíÀuçç. l³çç®³çç ojyççjçlççÇuç vçJçjlvççb®çç KççÆpçvçç cnCçpçí 

çÆyçjyçuç, lççvçmçívç, Dçyoáuç jçÆncçKççvç, lççí[jcçuç, jçpçç cççvççÆmçbiç, HçÌÀpççÇ, cçáuuçç oçí çÆHç³ççpçç, Dçyçáuç HçÀpçuç Fyvç cçáyççjkçÀ, HçÀçÆkçÀj 

DçççÆPç³ççíGÎçÇvç  nçÇ vçjjlvçí nçílççÇ.  

DçkçÀyçjvççcçç DçççÆCç Sívçí DçkçÀyçjçÇ ¿çç l³çç®³çç ®ççÆj$ççJçªvç lççí SkçÀ GÊçcç kçÀuççkçÀçj, mçálççjkçÀçcç, uççínçjkçÀçcççlçuçç 

çÆvçHçáCç, çÆ®ç$çkçÀçj, mçívççvççÇ, uç{Jç³³çç, Oçcç&MççðçHçb[çÇlç, çÆJç%ççvçÒçícççÇ, DçççÆCç ÒççCççÇ çÆMç#çkçÀ nçílçç ní kçÀUlçb. DçvçíkçÀ çÆ®çl³ççbvçç yççUiçÓvç 

l³ççvçí l³ççbvçç çÆMç#çCç çÆouçb nçílçb.  ÒçYççJççÇ, DçlçáuçvççÇ³ç mçcç´çì lçj nçílçç®ç. F.mç. 1605 cçOçí DçkçÀyçj cç=l³çÓ HççJçuçç. 

l³ççvçblçj Dççuçç pçnçBiççÇj. cnCçpçí®ç vçÓj-GÎçÇvç-cçnbcço mçuççÇcç. iççoçÇJçj Dççu³ççJçj l³ççvçí pçnçBiççÇj ní vççJç OççjCç kçíÀuçb. 

³ççvçí DçvçíkçÀ uçivçí kçíÀuççÇ. l³ççlç SkçÀ nçílççÇ, Dçbyçj®³çç YçiçJççvçoçmç®ççÇ jçpçkçÀv³çç cçvçYççJçlççÇyççF&. çÆn®çç Hçá$ç cnCçpçí jçpçHçá$ç Kçámçjçí. 

oámçjçÇ nçílççÇ cçvçcçlççÇyççF& çÆn®³çç HççíìçÇ pçvcçuçç Kçáj&cçd. cnCçpçí®ç MçnçpçnçB. çÆlçmçjçÇ çÆyçkçÀçvçíj®ççÇ jçpçkçÀv³çç. l³ççvçí DçvçíkçÀ uçivçb 

kçíÀuççÇ, HçCç vçÓjpçnçB ³çç yçíiçcçvçí FçÆlçnçmç iççpçJçuçç. Mçíj DçHçÀiççCç ³çç DçkçÀyçjç®³çç mçjoçjç®ççÇ nçÇ HçlvççÇ. lççí cçíu³ççJçj l³çç®³çç 

cçín©VççÇmçç ³çç çÆJçOçJçíMççÇ pçnçBiççÇjvçí uçivç kçíÀuçb. ³çç yççF&vçí ojyççjçlç KçÓHç jçpçkçÀçjCç kçíÀuçb. cççíþîçç JçkçáÀyçç®ççÇ nçÇ yçíiçcç nçílççÇ. 

Dçç³çá<³çç®³çç DçbçÆlçcç ìHH³ççlç pçnçBiççÇj mçJç&mJççÇ çÆlç®³ççJçj DçJçuçbyçÓvç jçnÓ uççiçuçç.  

pçnçBiççÇjuçç Kçámçjçí, HçJççapç, Kçáj&cçd, Mçnj³ççj Dçmçí Hçá$ç Pççuçí. DçkçÀyçjç®³çç Glçjl³çç kçÀçUçlç oçÆ#çCçílççÇuç çÆvçpççcçMççnçÇ- 

DçççÆouçMççnçÇ nçÇ jçp³çí Hçjlç mJçlçb$ç PççuççÇ nçílççÇ. l³ççbvçç Hçjlç DççHçu³çç mçÊçíKççuççÇ DççCçC³çç®çb kçÀçcç pçnçBiççÇjuçç kçÀjçJçb uççiçuçb. 

³ççvçí cçáIçuç DçççÆCç HççÆMç&³çvç kçÀuçíuçç KçÓHç Òççílmççnvç çÆouçb. cçáIçuç çÆ®ç$çMçÌuççÇ ³çç®³çç kçÀçUçlç yçnjuççÇ. kçÀçMcççÇj®çb MçççÆuçcççj GÐççvç nçÇ 

l³çç®³çç®ç jçÆmçkçÀlçí®ççÇ HççJçlççÇ. DçkçÀyçjç®ççÇ®ç çÆnboÓ-cçámuççÇcç Síkçw³çç®ççÇ Oçcç& DçççÆCç jçpçkçÀçjCçç®ççÇ OççíjCçb ³ççvçí mJççÇkçÀçjuççÇ DçççÆCç Hçá{í 

vçíuççÇ. l³ççcçáUí ³çç®³ççnçÇ kçÀçUçlç oíMççlç Mççblçlçç vççbouççÇ. OçççÆcç&kçÀ uç{ç³çç, vçjmçbnçj Iç[uçí vççnçÇlç.   

l³ççvçblçj Dççuçç MçnçpçnçB. çÆlçmçN³çç ¬çÀcççbkçÀçJçj pçvcçÓvçnçÇ nç iççoçÇJçj Dççuçç nçÇ kçÀuççìCççÇ®ç nçílçl³ççvçblçj Dççuçç MçnçpçnçB. çÆlçmçN³çç ¬çÀcççbkçÀçJçj pçvcçÓvçnçÇ nç iççoçÇJçj Dççuçç nçÇ kçÀuççìCççÇ®ç nçílçl³ççvçblçj Dççuçç MçnçpçnçB. çÆlçmçN³çç ¬çÀcççbkçÀçJçj pçvcçÓvçnçÇ nç iççoçÇJçj Dççuçç nçÇ kçÀuççìCççÇ®ç nçílçl³ççvçblçj Dççuçç MçnçpçnçB. çÆlçmçN³çç ¬çÀcççbkçÀçJçj pçvcçÓvçnçÇ nç iççoçÇJçj Dççuçç nçÇ kçÀuççìCççÇ®ç nçílççÇ. çÇ. çÇ. çÇ. ³çç®ççÇ DççF& jpçHçÓlç 

nçílççÇ. çÆlç®çb vççJç cçvcçlç nçílçb. HçCç cçámçuçcççvç vççJç lççpççÆyçyççÇ çÆyçukçÀçÇmç cçkçÀçvççÇ. Dçuçd DççPçço Dçyçáuç cçáPPçHçÀj MççnçyçáÎçÇvç cçnbcço 

cnCçpçí®ç MçnçpçnçB. DçkçÀyçjvçí DççHçu³çç uçç[kçw³çç vççlçJçç®çb vççJç Kçáj&cç þíJçuçb, DçççÆCç pçnçbiççÇjvçí l³ççuçç MçnçpçnçB nç çÆkçÀlççyç oíTvç 

l³çç®çb vççJç MçnçpçnçB kçíÀuçb. nç Jçç{uçç cçç$ç mçcç´çì DçkçÀyçj®³çç yçíiçcçpçJçU cnCçpçí DççHçu³çç DççpççÇpçJçU. ³çç®çç pçvcç uççnçíjuçç 5 

pççvçíJççjçÇ 1592 cçOçí Pççuçç. DçkçÀyçjç®çç 1605 cçOçí cç=l³çÓ Pççu³ççJçj pçnçbiççÇj çÆmçbnçmçvççJçj Dççuçç. cççWiçuççb®ççÇ çÆmçbnçmçvççjçínCçç®ççÇ 

HçOolç DçMççÇ nçílççÇ kçÀçÇ çÆJçOççÇHçÓJç&kçÀ, cç=lç jçpçç®³çç ®çínN³ççJçj Hçç³ç þíJçÓvç cççWiçuç ³çáJçjçpç çÆmçbnçmçvççJçj yçmçlç Dçmçí.  
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 mççJç$ç DççF&cçáUí, cnCçpçí®ç vçÓjpçnçcçáUí MçnçpçnçBuçç iççoçÇ çÆcçUJçç³çuçç yçjç®ç Òç³ççmç Hç[uçç. mçájJççlççÇ®çç l³çç®çç kçÀçU cçnçjçä^çlç 

içíuçç. çÆvçpççcçMççnçÇ®çç mçjoçj cççÆuçkçÀ Dçbyçj ³ççvçí cççíiçuç mçÊçç Oçá[kçÀçJçÓvç uççJçlç DççHçuçb yçmlççvç Hçjlç yçmçJçuçb lçíJnç l³çç®³ççMççÇ 

uç{C³ççmççþçÇ MçnçpçnçB oçÆ#çCçílç Dççuçç. vçÓjpçnçBuçç l³ççuçç iççoçÇ®³çç nkçwkçÀçJçªvç oÓj kçÀjç³çuçç kçÀì kçÀçjmLççvçb kçÀjçJççÇ uççiçuççÇ. 

l³ççkçÀçUçlç MçnçpçnçB Dç%ççlç Jççmççlç pçáVçjuçç jnçlç nçílçç.  

cçáUçlç MçnçpçnçB YççJççbcçOçí çÆlçmçjç pçvcçuçç nçílçç. mçJçç&lç cççíþç YççT Kçámçjçí ³çç®çç KçÓvç Pççuçç. l³ççvçblçj HçJççapç nçílçç. 

l³ççlç®ç vçÓjpçnçBvçí DççHçu³çç cçáuççÇ®çb uçivç Mçnj³ççj ³çç pçnçbiççÇj®³çç ®ççÌL³çç cçáuççMççÇ uçivç uççJçuçb nçílçb. l³ççcçáUí vçÓjpçnçBuçç 

Mçnj³ççjuçç®ç yççoMçnç yçvçJçç³ç®çb nçílçb. MçnçpçnçBuçç çÆmçbnçmçvç çÆcçUC³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç HçÀçj oÓj nçílççÇ. HçCç Mçnj³ççj DçççÆCç HçJççapç 

cç=l³çÓ HççJçuçí DçççÆCç MçnçpçnçB iççoçÇJçj Dççuçç. iççoçÇJçj Dççu³ççJçj cçç$ç l³çç®³çç Hçjç¬çÀcççvçí jçp³çç®³çç mççÇcççb®çç çÆJçmlççj Pççuçç. 

MçnçpçnçB DçççÆCç MçnçpççÇ ní oçívç mçcçkçÀçuççÇvç Hçjç¬çÀcççÇ DçççÆCç pçyçjomlç cçálmçÎçÇ jçpçkçÀçjCççÇ cçnçjçä^çlç YççlçJç[çÇ®³çç uç{çF&lç 

SkçÀcçíkçÀçbmçcççíj GYçí þçkçÀuçí DçççÆCç l³ççvçblçj ³çç oçíIççb®³ççnçÇ JçbMçpççb®çç mçbûççcç Hçá{í ®ççuçÓ®ç jççÆnuçç. Dççíçíjbiçpçíyçç®çç mççcçvçç 

çÆMçJçjç³ççbMççÇ Iç[uçç. DçççÆCç çÆMçJçjç³ççb®³çç vççlçJççb®çí mçbûççcç Dççíçíjbiçpçíyçç®³çç Hçá{®³çç JççjmççbMççÇ Iç[uçí.  

MçnçpçnçB nç mLççHçl³çkçÀuçí®çç cççíþç ÒçícççÇ nçílçç. Dççû³ççlççÇuç pççcçç cççÆMço, cççílççÇ cççÆMço, lççpçcçnçuç, çÆouuççÇ®çç uççuç 

çÆkçÀuuçç, nçÇ l³çç®³çç kçÀuççmçkçwlç çÆvççÆcç&lççÇ®ççÇ þUkçÀ GoçnjCçb. çÆouuççÇ®çç uççuç çÆkçÀuuçç nç l³ççkçÀçU®çí ÒççÆmçOo Gmlçço nçÆcço DçççÆCç 

Gmlçço çÆnjç ³ççbvççÇ yççbOçuçç. MçnçpçnçBvçí l³ççmççþçÇ lççuçkçÀìçíjç nçÇ pççiçç çÆvççÆ½çlç kçíÀuççÇ nçílççÇ, HçCç ³çç oçíIççb JççmlçáHçbçÆ[lççbvççÇ KççjçÇ 

pçcççÇvç cnCçÓvç l³çç SíJçpççÇ mçuççÇcçiç{pçJçU®ççÇ pççiçç MççíOçÓvç çÆvççÆ½çlç kçíÀuççÇ. Hçç³çç KçCçu³ççJçj kçÀçnçÇ kçÀçU lççÇ pççiçç cççíkçÀUçÇ mççí[Óvç 

mçJç& nJççcççvççuçç lççW[ oíF&uç DçMççÇ pçcççÇvç lç³ççj Pççu³ççJçj, OççÌuçHçÓj®çí oiç[ DççCçÓvç 9 Jç<çç&lç nç çÆkçÀuuçç lç³ççj kçíÀuçç. ( DçççÆCç 

Hçá{®³çç kçÀçUçlç çÆmçcçWì®çç MççíOç uççiçu³ççJçj çÆyç´ìçÇMççbvççÇ l³çç®ç lççuçkçÀìçíjç Yççiççlç Hçç³çç KçCçÓvç l³ççlç çÆmçcçWì DççílçÓvç jçä^HçlççÇ YçJçvç 

yççbOçuçb. ). MçnçpçnçB FlçkçÀç G®®ç kçÀçíìçÇ®çç kçÀuççmçkçwlç nçílçç kçÀçÇ ³çç çÆkçÀuu³ççmççþçÇ 300 cçÌuççbJçªvç, mçjçÆnbocçOçÓvç kçÀçuçJ³ççvçí 

HççCççÇ DççCçuçí. ³çç®çb cçáK³ç kçÀçjCç cnCçpçí ³çç pççiçípçJçU ³çcçávçç Gb®ççÇJçªvç Jçnçlç vççnçÇ. çÆlç®çí HççCççÇ KçíUJçCçb Mçkçw³ç vçJnlçb. 

çÆkçÀuu³ççlç DççCçuçíu³çç HççC³ççlç l³ççvçí jbiççÆyçjbiççÇ cççmçí mççí[uçí. SkçÀ cçççÆCçkçÀ DçççÆCç oçívç sçíìí cççílççÇ yççbOçuçíuççÇ vççpçÓkçÀ mççKçUçÇ l³çç 

cççMççb®³çç [çíkçw³ççuçç yççbOçuçíuççÇ Dçmçí.  

oáçÆcç&U cççÌu³çJççvç jlvççb®³çç mçbûçnç®çç l³ççuçç cççíþç MçççÌkçÀ nçílçç. l³çç®³çç KççÆpçv³ççlç DçMççÇ DçvçíkçÀ cçççÌu³çJççvç jlvçí nçílççÇ. 

DçççÆCç l³ççcçáUí lççí pçiçÒççÆmçOo nçílçç. FlçjnçÇ l³ççuçç DçvçíkçÀ sbo nçílçí. 

cçácçlççpçcçnuç nçÇ l³çç®ççÇ Dçl³çblç DççJç[lççÇ yçíiçcç çÆnuçç ®ççÌoç cçáuçb PççuççÇ. MçnçpçnBç®çç mçJçç&lç cççíþç cçáuçiçç oçjç MçákçÀçí, nç 

çÆJçÜçvç mçJç&Oçcçç¥®çç DçY³ççmçkçÀ DççÆlçMç³ç oíKçCçç DçççÆCç yççHçç®çç Dçl³çblç DççJç[lçç nçílçç. oámçjç cçáuçiçç MççnMçápçç, nç MçÓj, çÆJçJçíkçÀçÇ 

DçççÆCç ¢{çÆvç½ç³ççÇ nçílçç. çÆlçmçjç DççÌjbiçpçíyç DçççÆCç ®ççÌLçç cçájçoyç#ç. ³çç®ççÇ kçáÀJçlç mçJç& o=äçÇvçí kçÀcççÇ®ç nçílççÇ. HçCç MçíJçìçÇ 

çÆmçbnçmçvçç©{ Pççuçç lççí DççÌjbiçpçíyç.  

DççÌjbiçpçíyççvçí DççHçu³çç yççHççuçç cççjC³çç®çç KçÓHç Òç³çlvç kçíÀuçç. SkçÀoç SkçÀç nkçÀçÇcççyçjçíyçj çÆJç<çnçÇ HççþJçuçb. HçCç l³çç 

nkçÀçÇcççvçí yççoMçnç®³çç ÒçícççKççlçj, mJçlç: lçí çÆHçTvç DççHçuççÇ pççÇJçvç³çç$çç mçbHçJçuççÇ. MçnçpçnçB cnçlççjç Pççuçç HçCç l³çç®ççÇ ñçÌCç DçççÆCç 

çÆJçuççmççÇ Jç=ÊççÇ kçÀcççÇ PççuççÇ vçJnlççÇ. SkçÀoç lççí DççjMççlç HççnÓvç mJçlç:®³çç çÆcçMççbvçç HççÇU oílç Dçmçlççbvçç HççnÓvç l³çç®³çç oçívç oçmççÇ 

SkçÀcçíkçÀçRkçÀ[í HççnÓvç nmçu³çç. DççHçu³ççuçç l³çç cnçlççjç mçcçpçlççlç nçÇ iççíä MçnçpçnçBuçç cçvççuçç KçÓHç uççiçuççÇ cnCçÓvç l³ççvçí 

kçÀçcçákçÀJç=ÊççÇ Jçç{JçC³çç®ççÇ DççÌ<çOçb I³çç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. l³çç DççÌ<çOççbcçáUí l³çç®çb cçÓ$ççMç³ç çÆyçIç[uçb, uçIçJççÇ yçbo Hç[uççÇ DçççÆCç l³ççlç 
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 lççí Dççû³çç®³çç çÆkçÀuu³ççlç 22 pççvçíJççjçÇ 1666 cçOçíí kçÀçuçJçMç Pççuçç. l³çç®çb Òçílç içáHç®çáHçHçCçí lççpçcçnçuççlç vçíTvç HçájC³ççlç Dççuçb 

DçççÆCç cçiç®ç DççÌjbiçpçíyççuçç l³çç®³çç çÆvçOçvçç®ççÇ Jççlçç& kçÀUJçC³ççlç DççuççÇ. cçáIçuç mçulçvçlçuçç cçáIçuç mçulçvçlçuçç cçáIçuç mçulçvçlçuçç cçáIçuç mçulçvçlçuçç Hçjlç Hçjlç Hçjlç Hçjlç vçJççÇvç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçvçJççÇvç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçvçJççÇvç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçvçJççÇvç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ DçççÆCç uççÇ DçççÆCç uççÇ DçççÆCç uççÇ DçççÆCç 

çÆlçmçN³çç ¬çÀcççbkçÀçJçj pçvcçuçíuçç DççÌjbiçpçíyç DççuçcçdiççÇj Pççuçç.çÆlçmçN³çç ¬çÀcççbkçÀçJçj pçvcçuçíuçç DççÌjbiçpçíyç DççuçcçdiççÇj Pççuçç.çÆlçmçN³çç ¬çÀcççbkçÀçJçj pçvcçuçíuçç DççÌjbiçpçíyç DççuçcçdiççÇj Pççuçç.çÆlçmçN³çç ¬çÀcççbkçÀçJçj pçvcçuçíuçç DççÌjbiçpçíyç DççuçcçdiççÇj Pççuçç.    

DççÌjbiçpçíyç.DççÌjbiçpçíyç.DççÌjbiçpçíyç.DççÌjbiçpçíyç. cçáKçcçí jçcç-yçiçuçcçí sájçÇ ³çç®çb mçoín GoçnjCç cnCçpçí DççÌjbiçpçíyç. Dçyoáuç cçáPçHçwHçÀj cçáF&GÎçÇvç cçnbcço 

DççÌjbiçpçíyç ní l³çç®çb HçÓCç& vççJç. 14 Dçç@kçwìçíyçj 1614 cçOçí ³çç®çç pçvcç içápçjçlçcçOçí oçnçíouçç Pççuçç. Dçl³çblç kçÀHçìçÇ, mçbv³çmlç 

Jç=ÊççÇvçí jçnC³çç®çbb mççWiç kçÀjCççjç, pççnçÇjHçCçí çÆYç#çç cççiçCççjç, nçlççlç mçlçlç mcçjCççÇ IçíTvç çÆnb[Cççjç, mJçlç: çÆJçCçuçíu³çç içJçlçç®³çç 

®çì³ççbJçj PççíHçCççjç, DçççÆCç mJçlç:®³çç çÆJçCçuçíu³çç ìçíH³çç çÆJçkçÓÀvç l³ççJçj DççHçCç YççpççÇHççuçç DççCçÓvç içápçjçCç kçÀjlççí Dçmçb mççbiçlç 

çÆnb[Cççjç nç OçÓlç& ³çáJçjçpç nçílçç cçç$ç Dçl³çblç OççÇì DçççÆCç MçÓj. Fmuççcç Oçcçç&Jçj l³çç®ççÇ çÆvçlççblç ÞçOoç nçílççÇ.  

DççHçu³çç cçáuççb®çb SkçÀcçíkçÀçbMççÇ Dçmçuçíuçb KçávçMççÇ vççlçb MçnçpçnçB HçÓCç&HçCçí DççíUKçÓvç nçílçç. cnCçÓvç l³ççvçí l³çç®³çç uçç[kçw³çç 

oçjçuçç DççHçu³ççpçJçU þíJçuçb, DççÌjbiçpçíyççuçç DççÌjbiççyççouçç mçáYçíoçj HççþJçuçb DçççÆCç MççnMçápççuçç yçbiççuç Òççblç mççbYççUç³çuçç çÆouçç 

nçílçç. cçájçoyç#çuçç içápçjçlç mççbYççUç³çuçç çÆouçç.  

mççuç 1657mççuç 1657mççuç 1657mççuç 1657. MçnçpçnçB®³çç cçáuççbcçOçí ³ççoJççÇ Iç[uçíuçb mççuç. ³çç mççuççÇ MçnçpçnçB KçÓHç DççpççjçÇ Hç[uçç. l³çç®³çç cç=l³çÓyçÎuç 

DçHçÀJçç GþÓ uççiçu³çç. lçíJnç ®ççjçÇ cçáuçiçí mçÊçímççþçÇ Yççb[ç³çuçç uççiçuçí. oçjçvçí çÆJç<çÒç³ççíiççvçí yççHççuçç cççjuçb³ç nçÇ DçHçÀJçç GþuççÇ DçççÆCç 

MççnMçápçç yçbiççuçnÓvç çÆmçbnçmçvç çÆcçUJçç³çuçç çÆvçIççuçç. kçÀHçìçÇ DççÌjbiçpçíyççvçí cçájçoyç#çuçç kçÀUJçuçb, kçÀçÇ cççÇ mçÊçímççþçÇ uççíYççÇ vççnçÇ. 

cçuçç cçkçwkçíÀuçç pççTvç jçnç³ç®çb³ç, lçÓ®ç Hçá{®çç yççoMçnç Dççnímç, HçCç Dççlçç oçjçvçí yççHççuçç cççjuçb³ç, cnCçÓvç l³çç®çç HçjçYçJç kçÀjCçb 

pç©jçÇ®çb Dççní. lçÓ DçççÆCç cççÇ SkçÀ nçíTvç l³çç®³ççJçj nuuçç kçÀª. cçájçoyç#çvçí l³çç®³ççJçj çÆJçéççmç þíJçuçç. DççÌjbiçpçíyç DçççÆCç cçájço 

SkçÀ nçíTvç l³ççb®ççÇ DçççÆCç oçjç MçákçÀçícçOçí uç{çF& PççuççÇ. l³ççlç oçjç®çç HçjçYçJç nçíTvç lççí uççnçíjuçç HçUÓvç içíuçç. oçjçJçj çÆJçpç³ç 

çÆcçUçu³ççJçj DççÌjbiçpçíyç DçççÆCç cçájçoyç#ç Dççû³ççuçç Hççí®çuçí. MçnçpçnçBuçç DççÌjbiçpçíyççvçí kçÌÀo kçíÀuçb. Dççûçç lççy³ççlç Içílçuçb DççHçuçç cççcçç 

MçççÆnmlççKççvççuçç l³ççJçj kçÀçjYççjçmççþçÇ vçícçuçb DçççÆCç cçiç cçájçoyç#ç DçççÆCç DççÌjbiçpçíyç çÆouuççÇuçç çÆvçIççuçí.  

cçLçájípçJçU ³çcçávçí®³çç kçÀçþçJçj kçÀçíuççkçÀçÇ kçÀçíþçÇ ³çç pççiççÇ DççÌjbiçpçíyçç®çç lçU Hç[uçç. DçççÆCç Hçjlç DççÌjbiçpçíyççvçí kçÀHçìçÇ 

®ççuç KçíUuççÇ. ³çç çÆþkçÀçCççÇ cçájçoyç#çuçç l³ççvçí kçÀHçìçvçí kçÌÀo kçíÀuçb. oçjçvçblçj lçáPçç®ç iççoçÇ®çç nkçwkçÀ Dççní, cççÇ lçáuçç cççP³çç nçlççvçí 

cçákçáÀì IççuççÇvç, cnCçÓvç lçÓ cççP³ççkçÀ[í ³çí. DççHçCç cççíþç GlmçJç kçÀª Dçmçb mççbiçÓvç l³ççvçí cçájçouçç DççHçu³çç lçUçJçj yççíuççJçuçb. 

cçájçouçç l³çç®³çç mçJç& mçuuççiççjçbvççÇ Dçmçb vç kçÀjC³çç®ççÇ kçÀUkçÀUçÇvçí çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ HçCç nçíCçí vç ®çákçíÀ. l³ççcçáUí cçájço DççÌjbiçpçíyçç®³çç 

lçUçJçj içíuçç. DççÌjbiçpçíyççvçí l³çç®³çç mçiçÈ³çç DççÆOçkçÀçN³ççbvçç YçjHçÓj Kçç³çuçç H³çç³çuçç Iççlçuçb. mçÌv³ççuçç uççbyç þíJçuçb. DççÆOçkçÀçjçÇ 

PççíHçç³çuçç Hççbiçu³ççJçj DçççÆCç cçájço cççÆojílç Oçábo Pççu³ççJçj, l³ççuçç DççHçu³ççpçJçU®³çç cçnçuççlç PççíHçç³çuçç HççþJçuçb. cçájço®çç 

YçjJçMçç®çç DççÆOçkçÀçjçÇ –Mçnçyççpç nç cçájçopçJçU GYçç nçílçç, l³ççuçç DççÌjbiçpçíyççvçí yççníj yççíuççJçuçb. Mçnçyççpç yççníj Dççu³ççyçjçíyçj 

oçjçDçç[ uçHçuçíu³çç cççCçmççbvççÇ l³çç®çç KçÓvç kçíÀuçç. cçiç cçájçouçç kçÌÀo kçíÀuçb lçíJnç cçájço pççiçç Pççuçç DçççÆCç YççvççJçj Dççuçç. 

DççÌjbiçpçíyççvçí cçO³çjç$ççÇ SkçÀç nÊççÇJçªvç çÆouuççÇuçç HççþJçuçb DçççÆCç mçuççÇcçiç{®³çç çÆkçÀuu³ççlç kçÌÀo kçÀªvç þíJçuçb. jç$çYçjçlç Pççuçíu³çç 

³çç kçÀHçìvççìîçç®çç cçájço®³çç mçÌv³ççuçç DçççÆCç DççÆOçkçÀçN³ççbvçç HçÊçç®ç uççiçuçç vççnçÇ. kçÀUuçb lçíJnç mçkçÀçU PççuççÇ nçílççÇ.  DçççÆCç cçájço 

o³çvççÇ³ç DçJçmLçílç kçÌÀoçÇ nçíTvç çÆouuççÇlç Hççí®çuçç nçílçç. Hçá{í DççÌjbiçpçíyççvçí l³çç®³ççJçj SkçÀç vç Pççuçíu³çç cçvçá<³çJçOçç®çç Kçìuçç 

®ççuçJçÓvç, DççHçCç HçÀçj v³çç³ççÇ Dççnçílç ní oçKçJçC³ççmççþçÇ, cçájço®çç çÆMçj®sío kçíÀuçç. Hçá{í oçjç DçççÆCç MççnMçápççnçÇ uç{ç³ççbcçOçí mçbHçuçí.  

                            MçnçpçnçB®³çç SkçÀç DççpççjçMçnçpçnçB®³çç SkçÀç DççpççjçMçnçpçnçB®³çç SkçÀç DççpççjçMçnçpçnçB®³çç SkçÀç DççpççjçÇ Hç[C³ççvçí SJç{ç FçÆlçnçmç yçouçuçç. Ç Hç[C³ççvçí SJç{ç FçÆlçnçmç yçouçuçç. Ç Hç[C³ççvçí SJç{ç FçÆlçnçmç yçouçuçç. Ç Hç[C³ççvçí SJç{ç FçÆlçnçmç yçouçuçç. DççÌjbiçpçíyç DççuçcçiççÇj Pççuçç.DççÌjbiçpçíyç DççuçcçiççÇj Pççuçç.DççÌjbiçpçíyç DççuçcçiççÇj Pççuçç.DççÌjbiçpçíyç DççuçcçiççÇj Pççuçç.    
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DçMçç DççÌjbiçpçíyç vççJçç®³çç kçÀHçìçÇ cççCçmççuçç çÆMçJçjç³ççbvççÇ HçÀmçJçuçb DçççÆCç DççHçuççÇ Dççû³ççnÓvç mçáìkçÀç kçÀ©vç IçílçuççÇ ³ççlç®ç 

çÆMçJçjç³ççb®³çç Oçç[mçç®ççÇ, GÊçcç DççKçCççÇ kçÀjC³çç®³çç ®çlçájçF&®ççÇ kçÀuHçvçç ³çílçí.  

DççÌjbiçpçíyçç®çç cç=l³çÓ vçiçjuçç F. mç. 1707 ®³çç 20 HçíÀyç´áJççjçÇuçç Pççuçç. F. mç. 1682 cçOçí çÆMçJçjç³çç®³çç 

mJçiç&Jççmççvçblçj ³ççvçí Òç®çb[ HçÀçÌpçímçn cçnçjçä^çlç Hçç³ç þíJçuçç DçççÆCç mçiçUç cçnçjçä^ 30 Jç<çx {JçUÓvç ìçkçÀuçç. 23 Jç<çç&®çç 

mçbYççpççÇjçpçç vççnçÇmçç kçÀ©vç mJçjçp³çç®çç Yççiç l³çç®³çç mççcç´çp³ççuçç pççí[C³çç®çb mJçHvç Hçnçlç lççí 30 Jç<çx cçnçjçä^çlç uç{lç jççÆnuçç 

DçççÆCç MçíJçìçÇ  vçiçjuçç 89 J³çç Jç<çça çÆvçOçvç HççJçuçç. 

DçþjçJçb MçlçkçÀ JçíiçUb®ç jçpçkçÀçjCç IçíTvç Gpçç[uçb. DçþjçJçb MçlçkçÀ JçíiçUb®ç jçpçkçÀçjCç IçíTvç Gpçç[uçb. DçþjçJçb MçlçkçÀ JçíiçUb®ç jçpçkçÀçjCç IçíTvç Gpçç[uçb. DçþjçJçb MçlçkçÀ JçíiçUb®ç jçpçkçÀçjCç IçíTvç Gpçç[uçb. DççÌjbiçpçíyçç®³çç cç=l³çÓvçblçj mçyçbOç Yççjlçç®³çç jçpçkçÀçjCççuçç SkçÀ DççÌjbiçpçíyçç®³çç cç=l³çÓvçblçj mçyçbOç Yççjlçç®³çç jçpçkçÀçjCççuçç SkçÀ DççÌjbiçpçíyçç®³çç cç=l³çÓvçblçj mçyçbOç Yççjlçç®³çç jçpçkçÀçjCççuçç SkçÀ DççÌjbiçpçíyçç®³çç cç=l³çÓvçblçj mçyçbOç Yççjlçç®³çç jçpçkçÀçjCççuçç SkçÀ 

cççíþb®ç JçUCç uççiçuçb. cççíþb®ç JçUCç uççiçuçb. cççíþb®ç JçUCç uççiçuçb. cççíþb®ç JçUCç uççiçuçb. ³çç MçlçkçÀçlç Yççímçuçí³çç MçlçkçÀçlç Yççímçuçí³çç MçlçkçÀçlç Yççímçuçí³çç MçlçkçÀçlç Yççímçuçí----cçáIçuç IçjçCççÇ vççcçcçç$ç PççuççÇ. oçÆ#çCçílçnçÇ nÌoj DçuççÇ vççJçç®çç vçJççÇvç®ç lççjç GiçJçuçç. cçáIçuç IçjçCççÇ vççcçcçç$ç PççuççÇ. oçÆ#çCçílçnçÇ nÌoj DçuççÇ vççJçç®çç vçJççÇvç®ç lççjç GiçJçuçç. cçáIçuç IçjçCççÇ vççcçcçç$ç PççuççÇ. oçÆ#çCçílçnçÇ nÌoj DçuççÇ vççJçç®çç vçJççÇvç®ç lççjç GiçJçuçç. cçáIçuç IçjçCççÇ vççcçcçç$ç PççuççÇ. oçÆ#çCçílçnçÇ nÌoj DçuççÇ vççJçç®çç vçJççÇvç®ç lççjç GiçJçuçç. 

F.mç. 1713 cçOçí cçnçjçä^çlç HçíMçJççF&®çç Go³ç Pççuçç DçççÆCç çÆouuççÇ mçulçvçlçnçÇ kçÀcçpççíj F. mç. 1712 cçOçí DççÌjbiçpçíyçç®³çF.mç. 1713 cçOçí cçnçjçä^çlç HçíMçJççF&®çç Go³ç Pççuçç DçççÆCç çÆouuççÇ mçulçvçlçnçÇ kçÀcçpççíj F. mç. 1712 cçOçí DççÌjbiçpçíyçç®³çF.mç. 1713 cçOçí cçnçjçä^çlç HçíMçJççF&®çç Go³ç Pççuçç DçççÆCç çÆouuççÇ mçulçvçlçnçÇ kçÀcçpççíj F. mç. 1712 cçOçí DççÌjbiçpçíyçç®³çF.mç. 1713 cçOçí cçnçjçä^çlç HçíMçJççF&®çç Go³ç Pççuçç DçççÆCç çÆouuççÇ mçulçvçlçnçÇ kçÀcçpççíj F. mç. 1712 cçOçí DççÌjbiçpçíyçç®³çç ç ç ç 

Hçá$çç®çç cnCçpçí yçnçoÓjMçnç®çç cç=l³çÓ Pççu³ççJçj mç³³ço yçbOçÓb®³çç nçlççlç içíuççÇ. mç³³çoçb®³çç Dçmlççvçblçj cnCçpçí F.mç. 1720 cçOçí Hçá$çç®çç cnCçpçí yçnçoÓjMçnç®çç cç=l³çÓ Pççu³ççJçj mç³³ço yçbOçÓb®³çç nçlççlç içíuççÇ. mç³³çoçb®³çç Dçmlççvçblçj cnCçpçí F.mç. 1720 cçOçí Hçá$çç®çç cnCçpçí yçnçoÓjMçnç®çç cç=l³çÓ Pççu³ççJçj mç³³ço yçbOçÓb®³çç nçlççlç içíuççÇ. mç³³çoçb®³çç Dçmlççvçblçj cnCçpçí F.mç. 1720 cçOçí Hçá$çç®çç cnCçpçí yçnçoÓjMçnç®çç cç=l³çÓ Pççu³ççJçj mç³³ço yçbOçÓb®³çç nçlççlç içíuççÇ. mç³³çoçb®³çç Dçmlççvçblçj cnCçpçí F.mç. 1720 cçOçí 

JçpççÇj ÒçyçU Pççuçí. yçnçoÓjMçnçvçblçj l³çç®çç cçáuçiçç pçnbojMçnç, HççþçíHççþ Jç<çç&Yçjçlç HçÀ©&kçÀmçç³çj ³ççb®çbJçpççÇj ÒçyçU Pççuçí. yçnçoÓjMçnçvçblçj l³çç®çç cçáuçiçç pçnbojMçnç, HççþçíHççþ Jç<çç&Yçjçlç HçÀ©&kçÀmçç³çj ³ççb®çbJçpççÇj ÒçyçU Pççuçí. yçnçoÓjMçnçvçblçj l³çç®çç cçáuçiçç pçnbojMçnç, HççþçíHççþ Jç<çç&Yçjçlç HçÀ©&kçÀmçç³çj ³ççb®çbJçpççÇj ÒçyçU Pççuçí. yçnçoÓjMçnçvçblçj l³çç®çç cçáuçiçç pçnbojMçnç, HççþçíHççþ Jç<çç&Yçjçlç HçÀ©&kçÀmçç³çj ³ççb®çb iççoçÇJçj ³çíCçb DçççÆCç KçÓvççlç  iççoçÇJçj ³çíCçb DçççÆCç KçÓvççlç  iççoçÇJçj ³çíCçb DçççÆCç KçÓvççlç  iççoçÇJçj ³çíCçb DçççÆCç KçÓvççlç 

Hç³ç&Jçmçvç nçíCçb Iç[uçb. l³ççvçblçj Dççuçíuçç yçnçoÓjMçnç®çç vççlçÓ cçnbcçoMçnç cçç$ç yçjç®ç kçÀçU çÆìkçÀuçç. cçnbcçoMçnç 1748 cçOçí cçíuçç. Hç³ç&Jçmçvç nçíCçb Iç[uçb. l³ççvçblçj Dççuçíuçç yçnçoÓjMçnç®çç vççlçÓ cçnbcçoMçnç cçç$ç yçjç®ç kçÀçU çÆìkçÀuçç. cçnbcçoMçnç 1748 cçOçí cçíuçç. Hç³ç&Jçmçvç nçíCçb Iç[uçb. l³ççvçblçj Dççuçíuçç yçnçoÓjMçnç®çç vççlçÓ cçnbcçoMçnç cçç$ç yçjç®ç kçÀçU çÆìkçÀuçç. cçnbcçoMçnç 1748 cçOçí cçíuçç. Hç³ç&Jçmçvç nçíCçb Iç[uçb. l³ççvçblçj Dççuçíuçç yçnçoÓjMçnç®çç vççlçÓ cçnbcçoMçnç cçç$ç yçjç®ç kçÀçU çÆìkçÀuçç. cçnbcçoMçnç 1748 cçOçí cçíuçç. 

ní mççuç çÆouuççÇ mçulçvçlççÇuçç KçÓHç JçíiçUçÇ çÆoMçç oíTvç içíuçb. oçÆ#çCçílní mççuç çÆouuççÇ mçulçvçlççÇuçç KçÓHç JçíiçUçÇ çÆoMçç oíTvç içíuçb. oçÆ#çCçílní mççuç çÆouuççÇ mçulçvçlççÇuçç KçÓHç JçíiçUçÇ çÆoMçç oíTvç içíuçb. oçÆ#çCçílní mççuç çÆouuççÇ mçulçvçlççÇuçç KçÓHç JçíiçUçÇ çÆoMçç oíTvç içíuçb. oçÆ#çCçílç ÒçyçU Dçmçuçíuçç çÆvçpççcç ³çç®ç mççuççÇ Jççjuçç. DçççÆCç kçÀlç&yçiççj, ç ÒçyçU Dçmçuçíuçç çÆvçpççcç ³çç®ç mççuççÇ Jççjuçç. DçççÆCç kçÀlç&yçiççj, ç ÒçyçU Dçmçuçíuçç çÆvçpççcç ³çç®ç mççuççÇ Jççjuçç. DçççÆCç kçÀlç&yçiççj, ç ÒçyçU Dçmçuçíuçç çÆvçpççcç ³çç®ç mççuççÇ Jççjuçç. DçççÆCç kçÀlç&yçiççj, 

Hçjç¬çÀcççÇ, cçálmçÎçÇ uççíkçÀçb®ççÇ kçÀcççÇ pççCçJçÓ uççiçuççÇ. l³ççDççOççÇ®³çç kçÀçUçlç vçççÆojMçnçvçí çÆouuççÇ OçáJçÓvç, uçáìÓvç vçíuççÇ. l³çç®çç KçÓvç Hçjç¬çÀcççÇ, cçálmçÎçÇ uççíkçÀçb®ççÇ kçÀcççÇ pççCçJçÓ uççiçuççÇ. l³ççDççOççÇ®³çç kçÀçUçlç vçççÆojMçnçvçí çÆouuççÇ OçáJçÓvç, uçáìÓvç vçíuççÇ. l³çç®çç KçÓvç Hçjç¬çÀcççÇ, cçálmçÎçÇ uççíkçÀçb®ççÇ kçÀcççÇ pççCçJçÓ uççiçuççÇ. l³ççDççOççÇ®³çç kçÀçUçlç vçççÆojMçnçvçí çÆouuççÇ OçáJçÓvç, uçáìÓvç vçíuççÇ. l³çç®çç KçÓvç Hçjç¬çÀcççÇ, cçálmçÎçÇ uççíkçÀçb®ççÇ kçÀcççÇ pççCçJçÓ uççiçuççÇ. l³ççDççOççÇ®³çç kçÀçUçlç vçççÆojMçnçvçí çÆouuççÇ OçáJçÓvç, uçáìÓvç vçíuççÇ. l³çç®çç KçÓvç 

l³çç®ç mççuççÇ Pççuçç DçççÆl³çç®ç mççuççÇ Pççuçç DçççÆl³çç®ç mççuççÇ Pççuçç DçççÆl³çç®ç mççuççÇ Pççuçç DçççÆCç DçnbcçoMçnç DçyoçuççÇ ní vçJççÇvç Hçç$ç jçpçkçÀçjCçç®³çç cçb®ççJçj GiçJçuçb. l³ççvçí YççjlççJçj 3 JçíUç mJççjçÇ Cç DçnbcçoMçnç DçyoçuççÇ ní vçJççÇvç Hçç$ç jçpçkçÀçjCçç®³çç cçb®ççJçj GiçJçuçb. l³ççvçí YççjlççJçj 3 JçíUç mJççjçÇ Cç DçnbcçoMçnç DçyoçuççÇ ní vçJççÇvç Hçç$ç jçpçkçÀçjCçç®³çç cçb®ççJçj GiçJçuçb. l³ççvçí YççjlççJçj 3 JçíUç mJççjçÇ Cç DçnbcçoMçnç DçyoçuççÇ ní vçJççÇvç Hçç$ç jçpçkçÀçjCçç®³çç cçb®ççJçj GiçJçuçb. l³ççvçí YççjlççJçj 3 JçíUç mJççjçÇ 

kçÀªvç Yççjlçç®çb jçpçkçÀçjCç IçámçUÓvç kçÀç{uçb. l³çç®çJçíUçÇ vçpççÇyçKççvç vççJçç®çç SkçÀ Kçuçvçç³çkçÀ Hçá{í Dççuçç, l³ççlçÓvç Iç[uçb HçççÆkçÀªvç Yççjlçç®çb jçpçkçÀçjCç IçámçUÓvç kçÀç{uçb. l³çç®çJçíUçÇ vçpççÇyçKççvç vççJçç®çç SkçÀ Kçuçvçç³çkçÀ Hçá{í Dççuçç, l³ççlçÓvç Iç[uçb HçççÆkçÀªvç Yççjlçç®çb jçpçkçÀçjCç IçámçUÓvç kçÀç{uçb. l³çç®çJçíUçÇ vçpççÇyçKççvç vççJçç®çç SkçÀ Kçuçvçç³çkçÀ Hçá{í Dççuçç, l³ççlçÓvç Iç[uçb HçççÆkçÀªvç Yççjlçç®çb jçpçkçÀçjCç IçámçUÓvç kçÀç{uçb. l³çç®çJçíUçÇ vçpççÇyçKççvç vççJçç®çç SkçÀ Kçuçvçç³çkçÀ Hçá{í Dççuçç, l³ççlçÓvç Iç[uçb HçççÆvçHçlç. vçHçlç. vçHçlç. vçHçlç. 

SkçíÀkçÀçUçÇ yççÆuçÿ Dçmçuçíu³çç cççWiçuççb®çí çÆoJçmç çÆHçÀjuçí DçççÆCç F. mç. 1752 cçOçí cçjçþí Jçj®ç{ nçíTvç l³ççb®çí mçbj#çkçÀ yçvçuçí. SkçíÀkçÀçUçÇ yççÆuçÿ Dçmçuçíu³çç cççWiçuççb®çí çÆoJçmç çÆHçÀjuçí DçççÆCç F. mç. 1752 cçOçí cçjçþí Jçj®ç{ nçíTvç l³ççb®çí mçbj#çkçÀ yçvçuçí. SkçíÀkçÀçUçÇ yççÆuçÿ Dçmçuçíu³çç cççWiçuççb®çí çÆoJçmç çÆHçÀjuçí DçççÆCç F. mç. 1752 cçOçí cçjçþí Jçj®ç{ nçíTvç l³ççb®çí mçbj#çkçÀ yçvçuçí. SkçíÀkçÀçUçÇ yççÆuçÿ Dçmçuçíu³çç cççWiçuççb®çí çÆoJçmç çÆHçÀjuçí DçççÆCç F. mç. 1752 cçOçí cçjçþí Jçj®ç{ nçíTvç l³ççb®çí mçbj#çkçÀ yçvçuçí. 

cçjçþîççb®³çç Hçjç¬çÀcçç®çç oyçoyçç YççjlçYçj çÆvçcçç&Cç Pççuçç.  cçjçþîççb®³çç Hçjç¬çÀcçç®çç oyçoyçç YççjlçYçj çÆvçcçç&Cç Pççuçç.  cçjçþîççb®³çç Hçjç¬çÀcçç®çç oyçoyçç YççjlçYçj çÆvçcçç&Cç Pççuçç.  cçjçþîççb®³çç Hçjç¬çÀcçç®çç oyçoyçç YççjlçYçj çÆvçcçç&Cç Pççuçç.      

³çç®ç kçÀçUçlç ³çç®ç kçÀçUçlç ³çç®ç kçÀçUçlç ³çç®ç kçÀçUçlç oámçjçÇkçÀ[í oámçjçÇkçÀ[í oámçjçÇkçÀ[í oámçjçÇkçÀ[í nUÓnUÓ FbûçpçnUÓnUÓ FbûçpçnUÓnUÓ FbûçpçnUÓnUÓ Fbûçpççb®çç ÒçYççJç Jçç{ç³çuçç uççiçuçç. F. mç. 1757 mççuç®³çç HuççmççÇ®³çç uç{çF&lççb®çç ÒçYççJç Jçç{ç³çuçç uççiçuçç. F. mç. 1757 mççuç®³çç HuççmççÇ®³çç uç{çF&lççb®çç ÒçYççJç Jçç{ç³çuçç uççiçuçç. F. mç. 1757 mççuç®³çç HuççmççÇ®³çç uç{çF&lççb®çç ÒçYççJç Jçç{ç³çuçç uççiçuçç. F. mç. 1757 mççuç®³çç HuççmççÇ®³çç uç{çF&lç,,,,     22  22  22  22 

Dçç@kçwìçíyçj 1764 cçOçí Pççuçíu³çç yçkçwmçj®³çç uç{çF&lç DçççÆCç 1763 cçOçí ÖçíÀb®ççbMççÇ HççB[í®ççjçÇlç Pççuçíu³çç ³çáOoç®³çç çÆJçpç³ççvçí Dçç@kçwìçíyçj 1764 cçOçí Pççuçíu³çç yçkçwmçj®³çç uç{çF&lç DçççÆCç 1763 cçOçí ÖçíÀb®ççbMççÇ HççB[í®ççjçÇlç Pççuçíu³çç ³çáOoç®³çç çÆJçpç³ççvçí Dçç@kçwìçíyçj 1764 cçOçí Pççuçíu³çç yçkçwmçj®³çç uç{çF&lç DçççÆCç 1763 cçOçí ÖçíÀb®ççbMççÇ HççB[í®ççjçÇlç Pççuçíu³çç ³çáOoç®³çç çÆJçpç³ççvçí Dçç@kçwìçíyçj 1764 cçOçí Pççuçíu³çç yçkçwmçj®³çç uç{çF&lç DçççÆCç 1763 cçOçí ÖçíÀb®ççbMççÇ HççB[í®ççjçÇlç Pççuçíu³çç ³çáOoç®³çç çÆJçpç³ççvçí 

Fbûçpççb®çç YççjlççlççÇuç jçpçkFbûçpççb®çç YççjlççlççÇuç jçpçkFbûçpççb®çç YççjlççlççÇuç jçpçkFbûçpççb®çç YççjlççlççÇuç jçpçkçÀçjCççlçuçç ÒçYççJç DçççÆCç çÆMçjkçÀçJç çÆvççÆ½çlç Pççuçç. çÀçjCççlçuçç ÒçYççJç DçççÆCç çÆMçjkçÀçJç çÆvççÆ½çlç Pççuçç. çÀçjCççlçuçç ÒçYççJç DçççÆCç çÆMçjkçÀçJç çÆvççÆ½çlç Pççuçç. çÀçjCççlçuçç ÒçYççJç DçççÆCç çÆMçjkçÀçJç çÆvççÆ½çlç Pççuçç.     

cççWiçuççb®³çç IçjçC³ççlçuçç MçíJçì®çç yçnçoÓjMçnç pçHçÀj nç MçíJçì®çç JçbMçpç Fbûçpççb®³çç nçlçÓvç HçkçÀ[uçç pççTvç jbiçÓvçcçOçí 

kçÌÀoílç çÆKçlçHçlç Hç[uçç DçççÆCç lçíLçí®ç l³ççvçí oín þíJçuçç. 1857 ®³çç YççjlççÇ³ç mJççlçb$³ç³çáOoç®³çç JçíUçÇ cççÇjlçcçOçÓvç yçb[ kçÀªvç yççníj 

Hç[uçíu³çç mçÌçÆvçkçÀçbvççÇ çÆouuççÇ iççþuççÇ. cnçlççjç yçnçoÓjMçnç uççuç çÆkçÀuu³ççlç nçílçç. l³çç®³çç vççJççvçí yççoMçnç cnCçÓvç HçákçÀçjç kçíÀuçç 

DçççÆCç mçÌçÆvçkçÀ çÆvçIçÓvç içíuçí. çÆouuççÇ®ççÇ nçÇ yçb[çUçÇ Dçbyççu³çç®³çç Fbûçpççbvçç lççjívçí kçÀUJçuççÇ içíuççÇ. l³ççbvççÇ uçiçí®ç mçÌv³çç®ççÇ pçcçJççpçcçJççÇ 

kçÀªvç çÆouuççÇuçç HçÀçÌpç HççþJçuççÇ. l³ççlç yçnçoÓjMçnçuçç pççvçíJççjçÇlç kçÌÀo kçÀªvç FbûçpççbvççÇ 1758 ®³çç cçí cççÆnv³ççlç yçnçoÓjMçnçuçç 

jbiçÓvç®³çç lçá©biççlç HççþJçuçb.  

`` oçí içpç pçcççRvç YççÇ vç çÆcçuççÇ kçáÀSb ³ççjcçí `` ³çç Jçíovçílç, çÆouuççÇlç cçjCç ³çíF&uç ní mJçHvç GjçMççÇ yççUiçlç, DççHçCç DççHçu³çç 

HçÓJç&pççb®³çç kçÀyçjçÇ MçípççjçÇ®ç oHçÀvç kçíÀuçí pççT ³çç DççMçívçí MçíJçìçÇ yçnçoÓjMçnç jbiçÓvçuçç®ç 7 vççíJnWyçj 1862 cçOçí çÆvçOçvç HççJçuçç. 

jbiçÓvçcçOçí kçÌÀoílç Dçmçlççbvçç yçnçoÓjMçnç pçHçÀj DççHçu³çç oá:KççJçj Mçç³çN³çç çÆuççÆnlç, oo&Yçjí Gmççmçí ìçkçÀlç jççÆnuçç. ` vç çÆkçÀmççÇkçÀçÇ 

DççBKçkçÀç vçÓj nÓB, vç çÆkçÀmççÇkçíÀ çÆouçkçÀç kçÀjçj nÓB ..uçiçlçç vçnçR nQ çÆouç cçíjç .. cnCçlç jççÆnuçç. kçÀçnçÇ Jç<çç¥vççÇ F. mç. 1908 cçOçí 

çÆMç#çç YççíiçC³ççmççþçÇ cçb[çuçílç ³çíTvç jççÆnuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ  ``iççÇlççjnm³ç `` pçvcççuçç Iççlçuçb. oçíIççb®³çç cçvççíyçuççlç çÆkçÀlççÇ nç HçÀjkçÀ.  
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jçpçHçálççvççjçpçHçálççvççjçpçHçálççvççjçpçHçálççvçç :- 

Yççjlçç®³çç FçÆlçnçmççlç Hçjç¬çÀcç, MççÌ³ç& DçççÆCç cççWiçuççbMççÇ Pçiç[ç ³ççlç jpçHçÓlççb®çb vççJç HçÀçj cççíþb Dççní. çÆouuççÇMççÇ ³çç 

jçp³çç®³çç mççÇcçç çÆYç[uçíu³çç Dçmçu³ççvçí ³ççb®çç mçlçlç DççHçu³çç DççÆmlçÊJççmççþçÇ mçbIç<ç& kçÀjçJçç uççiçuçç. ³ççb®çç FçÆlçnçmç HçÀçj Òçç®ççÇvç 

kçÀçUçHççmçÓvç Dççní.  

jçpçHçálççv³ççlç cçnlJçç®ççÇ jçp³çí 3 nçílççÇ. 1. GoíHçÓj 2. pç³çHçÓj 3. pççíOçHçÓj.  

GoíHçÓj®³çç jçCçç ³ççbvççÇ cççWiçuççbMççÇ mçlçlç mçbIç<ç& kçÀªvç DççHçuçç mJçlçb$ç yççCçç kçÀç³çcç jçKçuçç. DçççÆCç DççHçuçç mçvcççvçnçÇ 

jçKçuçç. DçcçjçÆmçbiç, mçbûççcççÆmçbn mççjKçí cççíþí Hçjç¬çÀcççÇ jçpçí ³çç kçáÀUçlç Pççuçí. pççíOçHçÓj®çí pçmçJçblççÆmçbn, Dçpç³ççÆmçbn, DçYç³ççÆmçbn, 

Dçmçí®ç Hçjç¬çÀcççÇ nçílçí. pç³çHçÓj®çç pç³ççÆmçbn nç lçj cççWiçuççb®³çç ojyççjçlçuçç cççíþç®ç mçjoçj. ³çç®çç çÆMçJççpççÇcçnçjçpççb®³çç kçÀçUçlç 

Jçj®çíJçj cçnçjçpççbMççÇ mçbHçkç&À Pççuçç. l³çç®çç cçáuçiçç jçcççÆmçbn, çÆMçJçjç³ççb®³çç Dççû³çç®³çç kçÌÀoí®³ççJçíUçÇ cççíþîçç pççíKçcççÇlç Dç[kçÀuçç 

nçílçç. çÆMçJçjç³ççb®ççÇ pçyççyçoçjçÇ l³çç®³çç®çJçj nçílççÇ. jçpçHçálççv³ççlççÇuç ³çç IçjçC³ççbMççÇ Hçá{í HçíMçJççF&®³çç kçÀçUçlç nçíUkçÀj, çÆMçbÐççMççÇnçÇ 

³ççb®çç mçbIç<ç& nçílç jççÆnuçç. 

çÆ®çlççí[ DçççÆCç çÆmçmççíoí nçÇ oçívnçÇ SkçÀç®ç JçbMçç®ççÇ oçívç jçp³çí. cçíJçç[®³çç jçpççbvçç jçCçç cnCçlç, DçççÆCç çÆ®çlççí[®çí jçpçí 

jçJçU. DçuuççGÎçÇvç çÆKçuçpççÇvçínçÇ ³çç oçívnçÇ jçpççbJçj nuuçç kçíÀuçç nçílçç. jçpçHçÓlç jçpççbHçÌkçÀçÇ DçvçíkçÀçbvççÇ DçkçÀyçjçMççÇ mçuççíK³çç®çí 

mçbyçbOç pççí[uçí nçílçí. kçáÀCççÇ DççHçu³çç cçáuççÇ çÆou³çç, lçj kçáÀCççÇ cççb[çÆuçkçÀlJç mJççÇkçÀçjuçb. SkçÀ jçCçç ÒçlççHç nçílçç p³ççvçí DçkçÀyçjçkçÀ[Óvç 

Dççuçíuçç mvçínç®çç ÒçmlççJç þákçÀjçJçuçç. l³çç®ççÇ pçyçjomlç çÆkçbÀcçlç jçC³ççuçç ÐççJççÇ uççiçuççÇ®ç. jçCçç ÒçlççHçyçjçíyçj Pççuçíu³çç nUoçÇ 

Iççìç®³çç uç{çF&vçí FçÆlçnçmççlç cççvçç®çb Hççvç çÆcçUJçuçb. jçCçç ÒçlççHç®çç ®çílçkçÀ Iççí[çnçÇ ³çç uç{çF&lç DççHçu³çç cççuçkçÀçMççÇ oçKçJçuçíu³çç 

FcççvççcçáUí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo Pççuçç.  çÆouuççÇ HçÀçj pçJçU Dçmçu³ççcçáUí ³çç jpçHçÓlç jçpççb®çç kçÀç³çcç®ç cççWiçuççbMççÇ mçbIç<ç& nçílç jççÆnuçç. 

cçnçjçä^ :cçnçjçä^ :cçnçjçä^ :cçnçjçä^ :----        

cçnçjçä^ç®³çç çÆvççÆcç&lççÇmççþçÇ çÆvçcçç&Cç Pççuçíu³çç IçjçC³çç®çí cçÓU Hçá©<ç cnCçpçí çÆmçmççíÐçç®çí mçpçvççÆmçbiç DçççÆCç #çícççÆmçbiç. cçnçjçä^ç®³çç çÆvççÆcç&lççÇmççþçÇ çÆvçcçç&Cç Pççuçíu³çç IçjçC³çç®çí cçÓU Hçá©<ç cnCçpçí çÆmçmççíÐçç®çí mçpçvççÆmçbiç DçççÆCç #çícççÆmçbiç. cçnçjçä^ç®³çç çÆvççÆcç&lççÇmççþçÇ çÆvçcçç&Cç Pççuçíu³çç IçjçC³çç®çí cçÓU Hçá©<ç cnCçpçí çÆmçmççíÐçç®çí mçpçvççÆmçbiç DçççÆCç #çícççÆmçbiç. cçnçjçä^ç®³çç çÆvççÆcç&lççÇmççþçÇ çÆvçcçç&Cç Pççuçíu³çç IçjçC³çç®çí cçÓU Hçá©<ç cnCçpçí çÆmçmççíÐçç®çí mçpçvççÆmçbiç DçççÆCç #çícççÆmçbiç. 

l³ççbb®³çç JçbMççlç pçvcçuçí MçáYçkç=À<Cçl³ççbb®³çç JçbMççlç pçvcçuçí MçáYçkç=À<Cçl³ççbb®³çç JçbMççlç pçvcçuçí MçáYçkç=À<Cçl³ççbb®³çç JçbMççlç pçvcçuçí MçáYçkç=À<Cç DçççÆCç kçÀjCççÆmçbiç. kçÀjCççÆmçbiççb®ççÇ MççKçç IççíjHç[í vççJççvçí DççíUKçuççÇ pççlçí DçççÆCç MçáYçkç=À<Cçç®ççÇ  DçççÆCç kçÀjCççÆmçbiç. kçÀjCççÆmçbiççb®ççÇ MççKçç IççíjHç[í vççJççvçí DççíUKçuççÇ pççlçí DçççÆCç MçáYçkç=À<Cçç®ççÇ  DçççÆCç kçÀjCççÆmçbiç. kçÀjCççÆmçbiççb®ççÇ MççKçç IççíjHç[í vççJççvçí DççíUKçuççÇ pççlçí DçççÆCç MçáYçkç=À<Cçç®ççÇ  DçççÆCç kçÀjCççÆmçbiç. kçÀjCççÆmçbiççb®ççÇ MççKçç IççíjHç[í vççJççvçí DççíUKçuççÇ pççlçí DçççÆCç MçáYçkç=À<Cçç®ççÇ 

MççKçç Yççímçuçí ³çç vççJççvçí DççíUKçuççÇ pççlçí. MçáYçkç=À<Cçç®³çç JçbMççlç pçvcçuçí cççuççípççÇ ( pçvcç F. mç. 1552 ) DçççÆCç çÆJçþçípççÇMççKçç Yççímçuçí ³çç vççJççvçí DççíUKçuççÇ pççlçí. MçáYçkç=À<Cçç®³çç JçbMççlç pçvcçuçí cççuççípççÇ ( pçvcç F. mç. 1552 ) DçççÆCç çÆJçþçípççÇMççKçç Yççímçuçí ³çç vççJççvçí DççíUKçuççÇ pççlçí. MçáYçkç=À<Cçç®³çç JçbMççlç pçvcçuçí cççuççípççÇ ( pçvcç F. mç. 1552 ) DçççÆCç çÆJçþçípççÇMççKçç Yççímçuçí ³çç vççJççvçí DççíUKçuççÇ pççlçí. MçáYçkç=À<Cçç®³çç JçbMççlç pçvcçuçí cççuççípççÇ ( pçvcç F. mç. 1552 ) DçççÆCç çÆJçþçípççÇ yçbOçÓ.  yçbOçÓ.  yçbOçÓ.  yçbOçÓ. 

cççuççípççÇ®çç cçáuçiçç MçnçpççÇ ( pçvcç F. mç. 18cççuççípççÇ®çç cçáuçiçç MçnçpççÇ ( pçvcç F. mç. 18cççuççípççÇ®çç cçáuçiçç MçnçpççÇ ( pçvcç F. mç. 18cççuççípççÇ®çç cçáuçiçç MçnçpççÇ ( pçvcç F. mç. 18----3333----1595 ) DçççÆCç MçjçÇHçÀpççÇ. MçjçÇHçÀpççÇ lçªCç uçnçvç Jç³ççlç uç{çF&lç cççjuçç 1595 ) DçççÆCç MçjçÇHçÀpççÇ. MçjçÇHçÀpççÇ lçªCç uçnçvç Jç³ççlç uç{çF&lç cççjuçç 1595 ) DçççÆCç MçjçÇHçÀpççÇ. MçjçÇHçÀpççÇ lçªCç uçnçvç Jç³ççlç uç{çF&lç cççjuçç 1595 ) DçççÆCç MçjçÇHçÀpççÇ. MçjçÇHçÀpççÇ lçªCç uçnçvç Jç³ççlç uç{çF&lç cççjuçç 

içíuçç. MçnçpççÇ®çí Hçá$çiçíuçç. MçnçpççÇ®çí Hçá$çiçíuçç. MçnçpççÇ®çí Hçá$çiçíuçç. MçnçpççÇ®çí Hçá$ç---- çÆpçpççyççF&®³çç HççíìçÇ mçbYççpççÇ ( pçvcç F. mç. 1619 ) DçççÆCç Hçá$ç çÆMçJççpççÇ ( p çÆpçpççyççF&®³çç HççíìçÇ mçbYççpççÇ ( pçvcç F. mç. 1619 ) DçççÆCç Hçá$ç çÆMçJççpççÇ ( p çÆpçpççyççF&®³çç HççíìçÇ mçbYççpççÇ ( pçvcç F. mç. 1619 ) DçççÆCç Hçá$ç çÆMçJççpççÇ ( p çÆpçpççyççF&®³çç HççíìçÇ mçbYççpççÇ ( pçvcç F. mç. 1619 ) DçççÆCç Hçá$ç çÆMçJççpççÇ ( pçvcç F. mç. 19çvcç F. mç. 19çvcç F. mç. 19çvcç F. mç. 19----2222----1630 ) 1630 ) 1630 ) 1630 ) 

pçvcçuçí,pçvcçuçí,pçvcçuçí,pçvcçuçí,DçççÆCç MçnçpççÇ®ççÇ oámçjçÇ HçlvççÇ lçákçÀçyççF& çÆn®çç Hçá$ç SkçÀçípççÇ ( pçvcç F. mç. 1629 )DçççÆCç MçnçpççÇ®ççÇ oámçjçÇ HçlvççÇ lçákçÀçyççF& çÆn®çç Hçá$ç SkçÀçípççÇ ( pçvcç F. mç. 1629 )DçççÆCç MçnçpççÇ®ççÇ oámçjçÇ HçlvççÇ lçákçÀçyççF& çÆn®çç Hçá$ç SkçÀçípççÇ ( pçvcç F. mç. 1629 )DçççÆCç MçnçpççÇ®ççÇ oámçjçÇ HçlvççÇ lçákçÀçyççF& çÆn®çç Hçá$ç SkçÀçípççÇ ( pçvcç F. mç. 1629 ) Pççuçç. Pççuçç. Pççuçç. Pççuçç.. çÆMçJççpççÇjçpççb®çí Hçá$ç . çÆMçJççpççÇjçpççb®çí Hçá$ç . çÆMçJççpççÇjçpççb®çí Hçá$ç . çÆMçJççpççÇjçpççb®çí Hçá$ç 

mçF&yççF&®³çç HççíìçÇ mçF&yççF&®³çç HççíìçÇ mçF&yççF&®³çç HççíìçÇ mçF&yççF&®³çç HççíìçÇ mçbYççpççÇ ( pçvcç 14 cçí 1657 ) DçççÆCç mçbYççpççÇ ( pçvcç 14 cçí 1657 ) DçççÆCç mçbYççpççÇ ( pçvcç 14 cçí 1657 ) DçççÆCç mçbYççpççÇ ( pçvcç 14 cçí 1657 ) DçççÆCç mççí³çjçyççF&®çç mççí³çjçyççF&®çç mççí³çjçyççF&®çç mççí³çjçyççF&®çç jçpççjçcç (jçpççjçcç (jçpççjçcç (jçpççjçcç ( pçvcç 24 HçíÀyç´áDçjçÇ 1670 ) pçvcç 24 HçíÀyç´áDçjçÇ 1670 ) pçvcç 24 HçíÀyç´áDçjçÇ 1670 ) pçvcç 24 HçíÀyç´áDçjçÇ 1670 ) pçvcçuçí pçvcçuçí pçvcçuçí pçvcçuçí. . . . 

çÆMçJççpççÇuçç DççCçKççÇ 6 cçáuççÇ nçíl³çç. çÆMçJççpççÇuçç DççCçKççÇ 6 cçáuççÇ nçíl³çç. çÆMçJççpççÇuçç DççCçKççÇ 6 cçáuççÇ nçíl³çç. çÆMçJççpççÇuçç DççCçKççÇ 6 cçáuççÇ nçíl³çç. mçbYççpççÇ®çç Hçá$ç MççnÓ ³çímçÓyççF&®³çç HççíìçÇ ( pçvcç 18 cçí 1682  ) mçbYççpççÇ®çç Hçá$ç MççnÓ ³çímçÓyççF&®³çç HççíìçÇ ( pçvcç 18 cçí 1682  ) mçbYççpççÇ®çç Hçá$ç MççnÓ ³çímçÓyççF&®³çç HççíìçÇ ( pçvcç 18 cçí 1682  ) mçbYççpççÇ®çç Hçá$ç MççnÓ ³çímçÓyççF&®³çç HççíìçÇ ( pçvcç 18 cçí 1682  ) pçvcçuçç. pçvcçuçç. pçvcçuçç. pçvcçuçç. DçççÆCç jçpççjçcçç®çí DçççÆCç jçpççjçcçç®çí DçççÆCç jçpççjçcçç®çí DçççÆCç jçpççjçcçç®çí 

Hçá$ç lççjçHçá$ç lççjçHçá$ç lççjçHçá$ç lççjçjçCççÇ®³çç HççíìçÇ çÆMçJççpççÇ jçCççÇ®³çç HççíìçÇ çÆMçJççpççÇ jçCççÇ®³çç HççíìçÇ çÆMçJççpççÇ jçCççÇ®³çç HççíìçÇ çÆMçJççpççÇ     ((((oámçjç oámçjç oámçjç oámçjç – pçvcç 9 pçÓvç pçvcç 9 pçÓvç pçvcç 9 pçÓvç pçvcç 9 pçÓvç 1696 ) DçççÆCç jçpçmçyççF&®³çç HççíìçÇ mçbYççpççÇ   1696 ) DçççÆCç jçpçmçyççF&®³çç HççíìçÇ mçbYççpççÇ   1696 ) DçççÆCç jçpçmçyççF&®³çç HççíìçÇ mçbYççpççÇ   1696 ) DçççÆCç jçpçmçyççF&®³çç HççíìçÇ mçbYççpççÇ  ((((oámçjç oámçjç oámçjç oámçjç – pçvcç 23 cçí  pçvcç 23 cçí  pçvcç 23 cçí  pçvcç 23 cçí 

1698 ). oámçjç MççnÓ nç mççlççjç iççoçÇ®çç cççuçkçÀ F. mç. 1707 cçOçí iççoçÇJçj Dççuçç. DçççÆCç oámçjç mçbYççpççÇ nç 1698 ). oámçjç MççnÓ nç mççlççjç iççoçÇ®çç cççuçkçÀ F. mç. 1707 cçOçí iççoçÇJçj Dççuçç. DçççÆCç oámçjç mçbYççpççÇ nç 1698 ). oámçjç MççnÓ nç mççlççjç iççoçÇ®çç cççuçkçÀ F. mç. 1707 cçOçí iççoçÇJçj Dççuçç. DçççÆCç oámçjç mçbYççpççÇ nç 1698 ). oámçjç MççnÓ nç mççlççjç iççoçÇ®çç cççuçkçÀ F. mç. 1707 cçOçí iççoçÇJçj Dççuçç. DçççÆCç oámçjç mçbYççpççÇ nç F. mç. 1714 F. mç. 1714 F. mç. 1714 F. mç. 1714 

cçOçí  lççjçjçCççÇuçç yççpçÓuçç kçÀ©vç kçÀçíunçHçÓj®cçOçí  lççjçjçCççÇuçç yççpçÓuçç kçÀ©vç kçÀçíunçHçÓj®cçOçí  lççjçjçCççÇuçç yççpçÓuçç kçÀ©vç kçÀçíunçHçÓj®cçOçí  lççjçjçCççÇuçç yççpçÓuçç kçÀ©vç kçÀçíunçHçÓj®³çç iççoçÇ®çç cççuçkçÀ Pççuçç. ³çç iççoçÇ®çç cççuçkçÀ Pççuçç. ³çç iççoçÇ®çç cççuçkçÀ Pççuçç. ³çç iççoçÇ®çç cççuçkçÀ Pççuçç.     
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 ³çç oçíIççbvççnçÇ Hçá$ç Pççuçí vççnçÇlç, l³ççcçáUí Yççímçuçí IçjçC³çç®³çç DççÌjmç Hçá$ççb®ççÇ HçjbHçjç Kçb[çÇlç nçíTvç ³çç oçíIççbvççnçÇ Hçá$ç Pççuçí vççnçÇlç, l³ççcçáUí Yççímçuçí IçjçC³çç®³çç DççÌjmç Hçá$ççb®ççÇ HçjbHçjç Kçb[çÇlç nçíTvç ³çç oçíIççbvççnçÇ Hçá$ç Pççuçí vççnçÇlç, l³ççcçáUí Yççímçuçí IçjçC³çç®³çç DççÌjmç Hçá$ççb®ççÇ HçjbHçjç Kçb[çÇlç nçíTvç ³çç oçíIççbvççnçÇ Hçá$ç Pççuçí vççnçÇlç, l³ççcçáUí Yççímçuçí IçjçC³çç®³çç DççÌjmç Hçá$ççb®ççÇ HçjbHçjç Kçb[çÇlç nçíTvç oÊçkçÀ Hçá$ççb®ççÇ JçbMççJçU mçáª oÊçkçÀ Hçá$ççb®ççÇ JçbMççJçU mçáª oÊçkçÀ Hçá$ççb®ççÇ JçbMççJçU mçáª oÊçkçÀ Hçá$ççb®ççÇ JçbMççJçU mçáª 

PççuççÇ. nçÇ Dççní Yççímçuçí kçáÀUç®ççÇ JçbMç HçjbHçjç. PççuççÇ. nçÇ Dççní Yççímçuçí kçáÀUç®ççÇ JçbMç HçjbHçjç. PççuççÇ. nçÇ Dççní Yççímçuçí kçáÀUç®ççÇ JçbMç HçjbHçjç. PççuççÇ. nçÇ Dççní Yççímçuçí kçáÀUç®ççÇ JçbMç HçjbHçjç.     

Yççjlçç®³çç oçÆ#çCçílçu³çç DçO³çç& Yççiççlç Hçç®ç Mçç¿çç Dççu³çç DçççÆCç DççpçJçj çÆJçmkçÀUçÇlç Dçmçuçíu³çç cçjçþçÇ MçÓjçbvçç l³ççb®³çç 

ojyççjçlç Hçjç¬çÀcç iççpçJçç³ç®ççÇ mçbOççÇ çÆcçUlç içíuççÇ.  çÆmçmççíÐççnÓvç oçÆ#çCçílç Dççuçíu³çç kçÀCç&çÆmçbiç DçççÆCç MçáYçkç=À<Cç ní oçívç YççJççbvççÇ 

Iç=<CçíéçjpçJçU  JççmlçJ³ç kçíÀuçb..l³ççkçÀçUçlç oçÌuçlççyççopçJçU®çç HççÆjmçj içpçyçpçuçíuçç nçílçç. çÆlçLçí ní oçíIçínçÇ kçÀOççÇ MçílççÇ lçj kçÀOççÇ 

uç<kçÀjçÇ ®ççkçÀjçÇ DçMçç GÐççíiççlç jcçuçí.  kçÀCç&çÆmçbiç yçnçcçvççÇ®³çç nçlççKççuççÇ HçÀçÌpçílç uç{lç Dçmçlççbvçç l³ççvçí IççíjHç[ uççJçÓvç KçíUCçç 

çÆkçÀuuçç mçj kçíÀuçç. yçnçcçvççÇvçí l³ççuçç çÆkçÀlççyç çÆouçç - jçpçí IççíjHç[í yçnçÎj. DçççÆCç cçáOççíUpçJçU®çç 84 iççJççb®çç Yççiç Fvççcç çÆouçç. 

ní®ç lçí IççíjHç[í. kçÀCç&çÆmçbiç cçáOççíUuçç pççTvç çÆmLçjçJçuçç. MçáYçkç=À<Cç  JçíªUpçJçU®³çç Yççiçç®çç cççuçkçÀ Pççuçç. lçí Yççímçuçí IçjçCçb. ³çç 

MçáYçkç=À<Cçç®³çç JçbMççlç oçívç cçáuçiçí Pççuçí cççuççípççÇ DçççÆCç çÆJçþçípççÇ. cççuççípççÇ®çí cçáuçiçí MçnçpççÇ DçççÆCç MçjçÇHçÀpççÇ. cççuççípççÇuçç 

çÆvçpççcçMççnçÇlçÓvç Hçb®çnpççjçÇ cçvçmçyç, ®ççkçÀCç DçççÆCç çÆMçJçvçíj ní oçívç çÆkçÀuuçí DçççÆCç HçáCçí, mçáHçí ní oçívç HçjiçCçí pççiççÇj cnCçÓvç çÆcçUçuçí. 

³çç oçívç HçjiçC³çç®çb SkçÀç jçä^çlç ©Hççblçj kçíÀuçb lçí ³çç JçbMççlç pçvcçuçíu³çç çÆMçJçjç³ççbvççÇ. MçnçpççÇjçpççb®³çç kçÀçUçlç mJçjçp³ç kçÀuHçvçí®çç 

Go³ç Pççuçç DçççÆCç çÆMçJçjç³ççb®³çç DçuççÌçÆkçÀkçÀ mçÓ³ç&Hçjç¬çÀcççvçí cçnçjçä^ç®³çç YçÓcççÇJçj®çí HçjkçÀçÇ³ççb®çí kçÀçUí {iç çÆJç©vç içíuçí. ³çç cççlççÇvçí 

cççíkçÀUç éççmç Içílçuçç. ³çç YçÓcççÇHçá$ççbvççÇ GiçJçl³çç mçÓ³çç&uçç    DççHçu³çç DççWpçUçÇvçí cçákçwlç cçvççvçí DçO³ç& JçççÆnuçb. ` Gob[ pççnuçí HççCççÇ 

mvççvçmçbO³çç kçÀjçJç³çç.. ` DçMççÇ cçvç:çÆmLçlççÇ j³çlçí®ççÇ PççuççÇ.  

cçvççlç cçnlJççkçÀçb#çç, çÆJç®ççjçlç Dçç¬çÀcçkçÀlçç DçççÆCç mJçYççJççvçí GÐççíiççÇ Dçmçuçíu³çç MçnçpççÇjçpççbvççÇ, Òç®çb[ kçÀlç=&lJç 

Dçmçuçíu³çç ³çç JççÇjçvçí çÆvçpççcçç®³çç ojyççjçlç cççíþb mLççvç çÆcçUJçuçb. MçnçpççÇjçpççbvççÇ kçÀOççÇ DçççÆouçMççnçÇ, kçÀOççÇ çÆvçpççcçMççnçÇ, kçÀOççÇ 

cççíiçuç ³ççb®³çç ®ççkçÀjçÇlç jçnÓvç cççíþb jçpçkçÀçjCç kçíÀuçb. çÆvçpççcçMçnç®³çç uçnçvç cçáuççuçç iççoçÇJçj yçmçJçÓvç HçícççÆiçjçÇuçç Hçjlç çÆvçpççcçMççnçÇ 

mLççHçC³çç®çb jçpçkçÀçjCçnçÇ l³ççbvççÇ Òçl³ç#ççlç GlçjJçuçb. MçnçpçnçB®ççÇ 2 uççKç HçÀçÌpç sçlççÇJçj IçíTvç çÆlçuçç ìkçwkçÀj oíC³çç®çb Oçç[mç 

oçKçJçuçb. HçCç MçíJçìçÇ lçí jçp³ç vççcçMçí<ç Pççu³ççJçj DçççÆouçMçnçMççÇ Pççuçíu³çç uç{çF&lç HçjçYçJç Pççu³ççcçáUí DçççÆouçMççnçÇlç®ç l³ççbvççÇ 

MçíJçìHç³ç¥lç ®ççkçÀjçÇ kçíÀuççÇ. yçbiçuççíj, kçÀçíuççj, yççUçHçÓj ní l³ççb®çí HçjiçCçí nçílçí HçCç l³çç®çb JççmlçJ³ç yçbiçuççíjuçç®ç Dçmçí. ³çç oçívç 

Mçç¿ççbMççÇ mçlçlç pçáUJçÓvç Içílç jççÆnu³ççcçáUí HçjkçÀçÇ³ççb®³çç ®ççkçÀjçÇlç jçnC³ççHçí#çç mJçlçb$ç çÆnboÓ jçp³ç nJçb ³çç çÆJç®ççjçb®çç O³ççmç Içílçuçç. 

DçççÆCç lçí mJçHvç Òçl³ç#ççlç GlçjJçuçb. yçbiçuççíj ní l³ççbvçç çÆcçUçuçíu³çç pçnççÆiçjçÇlç®ç l³ççbvççÇ JççmlçJ³ç kçíÀuçb. DçççÆCç l³ççb®³ççvçblçj l³ççb®ççÇ 

oámçjçÇ HçlvççÇ lçákçÀçyççF& çÆn®³ççHççmçÓvç Pççuçíu³çç J³çbkçÀçípççÇjçpççbvççÇ lçbpççJçj nçÇ DççHçuççÇ kçÀcç&YçÓcççÇ kçíÀuççÇ. MçnçpççÇjçpççb®³ççvçblçj SkçÀçípççRvççÇ 

lçbpççJçj çÆPçbkçÀuçb DçççÆCç DççHçuççÇ mçbmkç=ÀlççÇ, mçççÆnl³ç, kçÀuçç ³ççb®çç Hçjçcç<ç& Içílçuçç. MçnçpççÇjçpççb®çç MçíJçì uç{çF&lç vç    nçílçç, 

çÆMçcççíi³ççpçJçU®³çç nçíoíçÆiçjçÇ®³çç pçbiçuççlç çÆMçkçÀçjçÇuçç içíuçíuçí Dçmçlççbvçç Iççí[ç JçíuççÇ®³çç pççÈ³ççlç Dç[kçÀuçç DçççÆCç jçpçí    Iççí[îççJçªvç 

KççuççÇ Hç[uçí DçççÆCç l³ççlç 23 pççvçíJççjçÇ 1664 cçOçí l³ççb®çç Dçblç Pççuçç. 

MçnçpççÇjçpçí çÆJçpççHçÓj ojyççjçÇ ©pçÓ Pççuçí. lçíJnç 12 npççj HçÀçÌpçí®ççÇ mçjoçjçÇ DçççÆCç mçjbpççcççmç cçáuçáKç HçáCçí oíMç 

MçnçpççÇjçpççbvçç çÆJçpççHçÓj®³çç DçççÆouçMçnçvçí  çÆouçç. MçnçpççÇjçpççbvççÇ kçÀçvnçípççÇ pçíOçí ³ççbvçç DççHçu³ççkçÀ[í cççiçÓvç Içílçuçb DçççÆCç oçoçípççÇ 

kçÀçW[oíJç cçuçþCçkçÀj ³ççbvçç, DççHçu³çç Hçá$çç®³çç cçolççÇmççþçÇ HçáC³çç®³çç oíKçYççuççÇmççþçÇ HççþJçuçb.  

çÆMçJççpççÇ.çÆMçJççpççÇ.çÆMçJççpççÇ.çÆMçJççpççÇ...SkçÀ jçä^ çÆvçcçç&Cç kçÀjC³çç®çç JçkçáÀyç Dçmçuçíuçç cçnçHçjç¬çÀcççÇ, j³çlçí®³çç uççíYççlçuçç jçpçç, ®ççkçÀCç DçççÆCç 

çÆMçJçvçíjçÇ ní oçívç çÆkçÀuuçí DçççÆCç mçáHçí DçççÆCç HçáCçí ní oçívç HçjiçCçí SJç{çÇ®ç pçççÆiçj JççÆ[uççbkçÀ[Óvç çÆcçUçuçíu³çç çÆMçJçjç³ççbvççÇ SkçÀ mçáKççÇ,  
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mçbHçVç, jçä^ DççHçu³çç DçLçkçÀ Hçjç¬çÀcççlçÓvç çÆvçcçç&Cç kçíÀuçb. Dç®ççì DçodYçÓlç kç=Àl³çí kçÀjCççjç, DçHçÀçì Hçjç¬çÀcç, Dç®ççì kçÀlç=&lJç DçççÆCç 

Oçç[mççÇ mJçYççJçç®çç jçpçç cnCçpçí®ç çÆMçJççpççÇjçpçç.  çÆMçJçjç³ççbvççÇ cççWiçuççbJçj ojçjç çÆvçcçç&Cç kçíÀuçç. llll³ççb®³çç 35 Jç<çç&b®³çç kçÀçjkçÀçÇoçalç 

DççÌjbiçpçíyç mJçjçp³ççlç Hçç³ç ìçkçÓÀ MçkçÀuçç vççnçÇ. l³çç®ççÇ lçíJç{çÇ çÆnbcçlç®ç vçJnlççÇ. Jç³çç®³çç HçbOçjçJ³çç Jç<çça DççHçu³çç pççÇJççuçç pççÇJç 

oíCççN³çç MçÓj cççJçÈ³ççb®³ççyçjçíyçj çÆMçJçjç³ççbvççÇ mJçjçp³çç®ççÇ cçánÓlç&cçí{ jçíJçuççÇ. DçHçÀPçuçKççvç-MçççÆnmlççKççvç, mçájlç®ççÇ uçÓì, DçççÆCç 

Dççû³ççnÓvç mçáìkçÀç SJç{îçç IçìvççbvççÇ l³ççuçç cçnçjçpççb®çç JçkçÓÀyç cççnçÇlç Pççuçç nçílçç. F. mç. 1674 cçOçí jçp³çççÆYç<çíkçÀ Pççu³ççJçj 

oçÆ#çCçí®çb jçpçkçÀçjCç kçÀªvç lççÇvç Jç<çç¥vççÇ çÆMçJççpççÇ cçnçjçpç Hçjlç Dççuçí. DçççÆCç l³ççvçblçj l³ççb®çç DççpççjHçCççlç 3 SçÆÒçuç 1680 cçOçí 

jç³çiç[çJçj cç=l³çÓ Pççuçç. çÆMçJçjç³ççb®çb mHçÓÀlççaoç³çkçÀ ®ççÆj$ç cçnçjçä^çlçuçç Òçl³çíkçÀ pççCçlççí. 

 çÆMçJçjç³ççb®³çç jçC³çç mçF&yççF& ( çÆvçbyççUkçÀj ), çÆn®çç Hçá$ç mçbYççpççÇ. oámçjçÇ jçCççÇ mççí³çjçyççF& ( çÆMçkçxÀ ) çÆn®³çç HççíìçÇ 

pçvcçuçç jçpççjçcç.  mçiçáCççyççF& ( ( çÆMçkçxÀ ), HçálçUçyççF& ( cççíçÆnlçí ), uç#cççÇyççF& ( çÆJç®ççjí ), mçkçÀJççjyççF& ( içç³çkçÀJçç[ ), 

kçÀçMççÇyççF& ( pççOçJç ), içáCçJçblççyççF& ( FbiçUí ). jçpççbvçç oçívç cçáuçiçí DçççÆCç mçnç cçáuççÇ Pççu³çç. 

HçCç cçnçjçpççb®³çç kçÌÀuççmçJççmççvçblçj cçnçjçä^ç®³çç jçpçkçÀçjCççuçç JçíiçUb JçUCç uççiçuçb vççnçÇ. HçjbHçjíÒçcççCçí l³ççb®çí p³çíÿ 

Hçá$ç mçbYççpççÇjçpçí iççoçÇJçj Dççuçí. mçbYççpççÇjçpççbvçç DççHçuçç nkçwkçÀ Pçiç[Óvç çÆcçUJççJçç uççiçuçç. ojyççjçlçuçb DçççÆCç Içjçlçuçb jçpçkçÀçjCç 

l³ççb®³çç çÆJçªOo Dçmçu³ççcçáUí mçbYççpççÇjçpççbvçç DççHçuçç nkçwkçÀ yçUpçyçjçÇvçí çÆcçUJççJçç uççiçuçç.  lçíJnç lçí DçJçIçí 23 Jç<çç¥®çí nçílçí. 

l³ççb®ççÇ jçCççÇ ³çímçáyççF&..DçççÆCç Hçá$ç MççnÓ. mçbYççpççÇjçpçí iççoçÇJçj Dççuçí DçççÆCç cçnçjçä^ç®³çç jçpçkçÀçjCçç®³çç ÒçJççnçuçç JçíiçUb JçUCç 

çÆcçUçuçb. cçnçjçpççb®³çç ojyççjçlçu³çç pçáv³çç cçbçÆ$çcçb[Uç®³çç çÆJçjçíOççlç mçbYççpççÇjçpççbvççÇ DççHçuçç kçÀçjYççjçlçuçç pçcç DççHçu³çç çÆvçJç[kçÀ 

uççíkçÀçb®³çç cçolççÇvçí yçmçJçuçç. 9 Jç<çx cççWiçuç, Hççílçá&iççÇpççbyçjçíyçj uç{Óvç jçp³çkçÀçjYççj kçíÀuçç. DçHçÀiçççÆCçmlççvççHççmçÓvç çÆJçpççHçÓjHç³ç¥lç 

çÆJçmlçjuçíu³çç yççoMçnç®³çç mççcç´çp³ççuçç mJçjçp³çç®çç SkçÀ lçákçÀ[ç pççí[Óvç DçKçb[ Yççjlçç®çb mJçHvç HççnCççjç DççÌjbiçpçíyç, mJçjçp³ç 

DççHçu³çç mççcç´çp³ççuçç pççí[C³ççmççþçÇ Dççmçámçuçç nçílçç. l³çç®³çç ¢äçÇvçí nç HççíjmçJçoç cçáuçiçç cnCçpçí çÆkçÀmç Pçç[kçÀçÇ HçÊççÇ nçílçç. 22 

cçç®ç& 1682 uçç Òç®çb[ mçÌv³ç IçíTvç DççÌjbiçpçíyç oKKçvç YçÓcççÇJçj Glçjuçç. cççíþb jçpçkçÀçjCç Içácçç³çuçç uççiçuçb. DççÌjbiçpçíyçççÆJç©Oo 

jçpççb®ççÇ lçuçJççj kçÀç³çcç c³ççvççyççníj®ç jççÆnuççÇ. MçíJçìçÇ çÆvç³çlççÇ®ç DççÌjbiçpçíyçç®³çç yççpçÓuçç içíuççÇ DçççÆCç çÆlç®³çç cçolççÇvçí DççpçJçj 

mçbYççpççÇjçpççb®³çç cççiççJçj uççJçuçíuçí içáHlçníj jçpççb®çç cççiç MççíOçC³ççlç ³çMçmJççÇ Pççuçí.  

mçbYççpççÇjçpççb®³çç Hçlçvçç®çí {iç F. mç. 1687 mççuççHççmçÓvç®ç pçcçÓ uççiçuçí nçílçí. jçpçí yçnálçíkçÀJçíUç HçvnçUiç[çJçj Dçmçlç 

cnCçÓvç yççoMçnçvçí l³çç yççpçÓuçç DççHçu³çç HçÀçÌpçç HççþJçu³çç. mçJç& [çWiçjJççìç yçbo kçíÀu³çç. mçJç& vççkçw³ççbJçj Hçnçjç þíJçuçç. yççoMçnçuçç 

çÆcçUçuçíuçí çÆMçkçxÀ JçiçÌjí mçjoçj kçÀçíkçÀCççlç yçb[çJçç kçÀjç³çuçç HççþJçuçí içíuçí. lçíJnç kçÀuçáMçç KçíUC³ççJçj içíuçç.  jçpçí l³çç®³çç cçolççÇmççþçÇ 

KçíUC³ççJçj içíuçí. jçpççb®³çç HçÀçÌpçílçu³çç çÆHçÀlçájçÇcçáUí jçpççb®³çç nçuç®ççuççÇ yççoMçnçuçç kçÀUç³çuçç uççiçu³çç. mçbYççpççÇjçpççbvçç l³çç®ççÇ 

kçáÀCçkçáÀCç uççiçuççÇ. jçpçí kçÀuçáMççuçç IçíTvç jç³çiç[çuçç ³çç³çuçç çÆvçIççuçí. Jççìílç mçbiçcçíéçjçuçç DçuçkçÀvçboç DçççÆCç JçªCçç vçÐççb®³çç 

mçbiçcççJçj Dçmçuçíu³çç vççJç[çÇ iççJççlçu³çç l³ççb®³çç Jçç[îççlç oçíIçí cçákçwkçÀçuçç Lççbyçuçí. . . .  

cçnçjçä^ç®çç JççIç jçpçç çÆvç³çlççÇ®³çç çÆHçbpçN³ççlç  pçíjyçbo nçíC³ççmççþçÇ Hçá{í Hçá{í mçjkçÀlç nçílçç. cnCçÓvç®ç iççHçÀçÇuç jççÆnuçç.  

mçbYççpççÇcçnçjçpç mçbiçcçíéçjçÇ l³ççb®³çç Jçç[îççlç jçnç³çuçç ³çíCççj Dçmçu³çç®ççÇ Jççlçç& içáHlçníjçbvççÇ DççCçu³ççJçj DççÌjbiçpçíyçç®çç 

mçjoçj MçíKç çÆvçpççcç GHç&À cçákçÀj&yçKççvç kçÀçíunçHçÓjnÓvç 2 npççj mJççj DçççÆCç SkçÀ npççj Hçç³çoU IçíTvç mçbiçcçíéçjçÇ Hççí®çuçç. kçÀuçáMçç 

cççíiçuççÇ HçÀçÌpçíJçj OççJçÓvç içíuçç, HçCç l³çç®³çç nçlççuçç pçKçcç Pççu³ççcçáUí lççí Hçjlç çÆHçÀjuçç lçíJnç  mçbYççpççÇjçpççbvçç Kçyçj uççiçlçç®ç lçí  
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l³çç Jçç[îçç®³çç lçUIçjçlç çÆMçªvç DçbOççjçlç uçHçÓvç yçmçuçí. HçCç MçíKç çÆvçpççcççvçí lçUIçjçlç ÒçJçíMç kçÀªvç jçpççbvçç kçÌÀo kçíÀuçb. DçççÆCç 

nÊççÇJçj oçíIççbvçç IççuçÓvç oçíjçÇvçí yççbOçuçb. 1 HçíÀyç´áJççjçÇ 1689, cççiç&MççÇ<ç& Jç. 7 uçç mçbYççpççÇjçpçí HçkçÀ[uçí içíuçí. lçíJnçHççmçÓvç mçJJçç 

cççÆnvçç 11 cçç®ç& Hç³ç¥lç jçpççbvççÇ cç=l³çÓMççÇ pççÇ JççÇjçíçÆ®çlç, Dçmççcççv³ç Pçábpç çÆouççÇ l³ççuçç lççí[ vççnçÇ. DççÌjbiçpçíyçç®³çç ¬çÓÀj DçççÆCç Dçcççvçá<ç 

Jç=ÊççÇuçç lç[çKçíyçbo GÊçj çÆouçb. DçççÆCç OçÌ³çç&®çb Dçmççcççv³ç GoçnjCç Òçpçímçcççíj þíJçuçb. 11 cçç®ç&  1689 uçç mçbYççpççÇjçpççb®çç 

jçpççb®çç DççÌjbiçpçíyçç®³çç sçJçCççÇlç kçÀ©Cç Dçblç Pççuçç. 

MçíKççÆvçpççcççvçí DççÌjbiçpçíyççuçç DççHçuçç cççíþç çÆJçpç³ç kçÀUJçuçç. DççÌjbiçpçíyç lçíJnç DçkçÀuçÓpç iççJççlç nçílçç. lççí lççlç[çÇvçí 

yçnçoÓjiç[çJçj Dççuçç. l³çç®³çç sçJçCççÇyççníj 4 cçÌuççbJçj Dçmçlççbvçç yççoMçnçvçí çÆvçjçíHç HççþJçÓvç kçÀuçá<ççmçn jçpççbvçç çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç 

HççíMççKççlç, [çíkçw³ççJçj KçáUKçáUí uççJçuçíuççÇ çÆJçoá<çkçÀçÇ ìçíHççÇ IççuçÓvç GbìçJçªvç sçJçCççÇlçÓvç çÆHçÀjJçlç DççCçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. jçpççb®çç 

Gbbì cçOçÓvç cçOçÓvç pççíjçlç HçUJçuçç pççF&. l³ççJçj yççbOçÓvç yçmçJçuçíu³çç jçpççbvçç l³çç®çç cçvçmJççÇ $ççmç nçílç nçílçç.  

yççoMçnçmçcççíj DççCçu³ççJçj l³ççbvçç l³çç®³ççmçcççíj GYçb kçÀjC³ççlç Dççuçb, yççoMçnçvçí oçíIççbpçJçU pççTvç l³ççbvçç v³ççnçUuçb. 

DçççÆCç lççí Hçjlç içíuçç. oçíIççbvçç kçÌÀoílç ìçkçÀC³ççlç Dççuçb. HçCç OçÌ³ç&MççÇuç Oç[ç[çÇHçÓCç& jçpççbvççÇ l³çç®³ççmçcççíj cççvç PçákçÀJçuççÇ vççnçÇ. 

l³ççcçáUí yççoMçnç mçblççHçuçç. l³ççvçblçj jçpççbvçç kçÀmçb cççjç³ç®çb ³ççJçj yççoMçnçvçí mçuuççiççjçbMççÇ Kçuç kçíÀuçç, DçççÆCç jnáuuççKççvç 

mçjoçjçuçç HççþJçÓvç jçpççbvçç KççÆpçvçç DçççÆCç pç[pçJçççÆnjç®ççÇ çÆþkçÀçCçb çÆJç®ççjuççÇ HçCç lççÇ mççbiçC³ççmç jçpççbvççÇ þçcç vçkçÀçj çÆouçç. 

kçÀçíCçl³çç cççíiçuç mçjoçjçbvççÇ jçpççbMççÇ mçbOççvç yççbOçuçb nçílçb lçínçÇ mççbiçC³ççmç jçpççbvççÇ vçkçÀçj çÆouçç, lçíJnç yççoMçnçvçí mçJç& cçççÆnlççÇ çÆouççÇ 

DçççÆCç cçámçuçcççvç Oçcç& mJççÇkçÀçjuçç lçj pççÇJçoçvç oíC³çç®ççÇ lç³ççjçÇ oçKçJçuççÇ. jçpççbvççÇ jnáuuççKççvç mçjoçjçuçç yççCçíoçj GÊçj oíTvç 

mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ lçáP³çç yççoMçnçuçç mççbiçç kçÀçÇ,  `` cç=l³çÓ DçççÆCç nçuçDçHçíäçbvçç çÆYçTvç nç çÆMçJççpççÇ®çç Hçá$ç çÆpçJçç®ççÇ çÆyçuçkçáÀuç HçJçç& 

kçÀjçÇlç vççnçÇ. lçácç®çç lççí oáä Oçcç& mJççÇkçÀçªvç kçÀç³çcç®ççÇ DçOççíiçlççÇ mçbHççoCçí cçuçç Fä Jççìlç vçmçuçb lçjçÇ yççoMçnç DççHçuççÇ cçáuçiççÇ 

cçuçç    oíTvç pççJçF& kçÀªvç Içílç Dçmçíuç lçj cççÇ l³çç®³çç mçÓ®çvçí®çç çÆJç®ççj kçÀjçÇvç. Dçmçb kçÀjC³ççlç®ç yççoMçnç®çb kçÀu³ççCç Dççní. ` 

DççÌjbiçpçíyç ³çç GÊçjçvçí çÆHçmççUu³ççmççjKçç çÆ®ç[uçç. ³çç oçívnçÇ oáäçb®³çç pççÇYçç kçÀçHçC³ççlç ³ççJ³ççlç Dçmçç l³ççvçí nákçÓÀcç mççí[uçç. cçiç 

l³ççb®çí [çíUí kçÀç{uçí içíuçí. ¢äçÇnçÇvç, jkçwlçyçbyççU DçJçmLçílç®ç jçpççbvçç Hçjlç kçÌÀoílç ìçkçÀuçb. lççí çÆoJçmç mçbHçuçç. l³ççvçblçj®çí 15 çÆoJçmç 

jçpççb®çí DçvççqvJçlç sU kçÀjC³ççlç Dççuçç. Hçá{®³çç HçbOçjç çÆoJçmççlç yççoMçnçvçí DççHçuçç cçákçwkçÀçcç nuçJçÓvç kçÀçíjíiççJççuçç vçíuçç.  

kçÀçíjíiççJççuçç içíu³ççJçj jçpççb®çç SkçíÀkçÀ DçJç³çJç lççí[lç lçí DçJç³çJç kçáÀ$³ççbvçç Kçç³çuçç Iççuçlç MçíJçìçÇ l³ççb®çç çÆMçj®sío 

kçÀjC³ççlç Dççuçç DçççÆCç cçmlçkçÀ HçW{ç Yçªvç sçJçCççÇlç çÆHçÀjJçÓvç DççCçC³ççlç Dççuçb. MçíJçìçÇ lçí cçmlçkçÀ HçíÀkçÓÀvç oíC³ççlç Dççuçb. jçpççb®çb 

MçjçÇj HçÀçí[Óvç l³ççlçÓvç Ëo³ç kçÀç{C³ççlç Dççuçb DçççÆCç MçjçÇj GçÆkçÀj[îççJçj HçíÀkçÓÀvç çÆouçb. jçpççb®ççÇ nçÇ®ç çÆMç#çç kçÀuçáMççuççnçÇ çÆcçUlç 

nçílççÇ. oçíIççb®çç kçÀªCç, Ëo³çêçJçkçÀ Dçblç Pççuçç. DççHçu³çç jçpççb®çí nlççMçHçCçí Hçnçlç yçmçuçíu³çç cçjçþîççbvççÇ vçblçj l³çç oçíIççb®ççÇ 

cçmlçkçbÀ DççCçÓvç YççÇcçç- Fbêç³çCççÇ mçbiçcççJçj lçáUçHçÓjuçç l³ççJçj DçivççÇmçbmkçÀçj kçíÀuçí. MçjçÇj nçlççÇ uççiçuçb®ç vçJnlçb.  

jçpççb®çç Dçmçç Dçblç Pççu³çç®ççÇ yççlçcççÇ jç³çiç[çJçj Dçmçuçíu³çç ³çímçÓyççF&, MççnÓjçpçí DçççÆCç jçcçjçpçí ³ççbvçç çÆcçUçuççÇ. 

mçbYççpççÇjçpççb®³çç HçlvççÇ ³çímçÓyççF& DçççÆCç Hçá$ç yççuçjçpçí MççnÓ oçíIçínçÇ DççÌjbiçpçíyçç®çí kçÌÀoçÇ yçvçuçí DçççÆCç l³çç®³çç sçJçCççÇlç HççþJçuçí içíuçí. 

jçpççjçcççbvçç IççF&IççF&vçí jçp³çççÆYç<çíkçÀ kçÀªvç içáHlç cççiçç&vçí HçvnçUiç[çJçj vçíC³ççlç Dççuçb DçççÆCç l³ççb®çç pççÇJç Jçç®çJçuçç içíuçç. jçpççjçcç 

HçvnçÈ³ççuçç içíuçí ní kçÀUu³ççJçj DççÌjbiçpçíyçç®³çç HçÀçÌpçç çÆlçLçí JçUu³çç. lçíJnç 300 çÆvçJç[kçÀ çÆJçéççmçÓ mççLççÇoçjçbmçn jçpçí içáHlç Jçí<ççlç, 

kçÀOççÇ yçÌjçiççÇ, kçÀOççÇ J³ççHççjçÇ, kçÀOççÇ çÆYçkçÀçjçÇ yçvçlç, Jçí<ççblçj kçÀjlç, Oçcç&MççUç-oíJççuç³çb-jçvççlç cçákçwkçÀçcç kçÀjlç çÆpçbpççÇuçç Hççí®çuçí. 

çÆMçJççpççÇcçnçjçpççbvççÇ l³ççb®³çç n³ççlççÇlç lççí çÆkçÀuuçç DççHçu³çç lççy³ççlç Içílçuçç nçílçç, l³çç®çç HçÀç³çoç jçpççjçcççbvçç Pççuçç. l³ççb®çç 

pçvççvçKççvçç çÆJçMççUiç[çJçj kçÀ[kçÀ yçboçíyçmlççlç þíJçC³ççlç Dççuçç. DçççÆCç jçpççjçcçjçpçí çÆpçbpççÇuçç mçáKç©Hç Hççí®çu³ççJçj l³ççb®³çç  
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lççjçyççF& DçççÆCç jçpçmçyççF& ³çç jçC³ççbvçç çÆpçbpççÇuçç vçíC³ççlç Dççuçb. l³ççvçblçj®ççÇ 8 Jç<çx  cnCçpçí 1698 Hç³ç&blç jçpçí çÆlçLçí®ç jççÆnuçí. 

jçpççjçcççbvççÇ çÆlçLçÓvç®ç kçÀçjYççj kçíÀuçç.  

FLçí Yççímçuçí IçjçC³çç®³çç jçpçkçÀçjCçç®çç HççÆnuçç ÒçJççn yçouçuçç. HçjbHçjíÒçcççCçí Lççíju³çç Hçá$çç®çç Lççíjuçç Hçá$ç FLçí Yççímçuçí IçjçC³çç®³çç jçpçkçÀçjCçç®çç HççÆnuçç ÒçJççn yçouçuçç. HçjbHçjíÒçcççCçí Lççíju³çç Hçá$çç®çç Lççíjuçç Hçá$ç FLçí Yççímçuçí IçjçC³çç®³çç jçpçkçÀçjCçç®çç HççÆnuçç ÒçJççn yçouçuçç. HçjbHçjíÒçcççCçí Lççíju³çç Hçá$çç®çç Lççíjuçç Hçá$ç FLçí Yççímçuçí IçjçC³çç®³çç jçpçkçÀçjCçç®çç HççÆnuçç ÒçJççn yçouçuçç. HçjbHçjíÒçcççCçí Lççíju³çç Hçá$çç®çç Lççíjuçç Hçá$ç MççnÓ MççnÓ MççnÓ MççnÓ iççoçÇJçj iççoçÇJçj iççoçÇJçj iççoçÇJçj 

³çç³çuçç Hç³çç³çuçç Hç³çç³çuçç Hç³çç³çuçç HçççÆnpçí, lçí vç nçílççççÆnpçí, lçí vç nçílççççÆnpçí, lçí vç nçílççççÆnpçí, lçí vç nçílçç HççÆjçÆmLçlççÇuçç mççcççíjb pçç HççÆjçÆmLçlççÇuçç mççcççíjb pçç HççÆjçÆmLçlççÇuçç mççcççíjb pçç HççÆjçÆmLçlççÇuçç mççcççíjb pççC³ççmççþçÇ jçpççjçcç nç cçnçjçpççb®çç oámçjç Hçá$ç iççoçÇJçj Dççuçç. DçççÆCçC³ççmççþçÇ jçpççjçcç nç cçnçjçpççb®çç oámçjç Hçá$ç iççoçÇJçj Dççuçç. DçççÆCçC³ççmççþçÇ jçpççjçcç nç cçnçjçpççb®çç oámçjç Hçá$ç iççoçÇJçj Dççuçç. DçççÆCçC³ççmççþçÇ jçpççjçcç nç cçnçjçpççb®çç oámçjç Hçá$ç iççoçÇJçj Dççuçç. DçççÆCç 

jçpçkçÀçjCççyçjçíyçj jçpçOççvççÇvçínçÇ ªHç yçouçuçb. jç³çiç[çJçj®ççÇ jçpçOççvççÇÇ Dççlçç mççlççjuçç nuçuççÇ. jç³çiç[çJçj®ççÇ jçpçOççvççÇÇ Dççlçç mççlççjuçç nuçuççÇ. jç³çiç[çJçj®ççÇ jçpçOççvççÇÇ Dççlçç mççlççjuçç nuçuççÇ. jç³çiç[çJçj®ççÇ jçpçOççvççÇÇ Dççlçç mççlççjuçç nuçuççÇ.     

jçpççjçcçjçpçí iççoçÇJçj Dççuçí lçíJnç®ç SkçÀ vçJçç DçbkçáÀj ³çç mJçjçp³çJç=#ççuçç HçáÀìlç nçílçç. jçpççjçcçjçpçí çÆpçbpççÇuçç pççTvç 

jççÆnuçí DçççÆCç l³ççb®çí ÒççÆlççÆvçOççÇ cnCçÓvç, Dçcççl³ç cnCçÓvç kçÀçjYççj kçÀjCççN³çç kçÀlç&=lJçJççvç Hçá©<ççbkçÀ[í jçp³çç®ççÇ mçÓ$çb içíuççÇ. ní mçJç& 

cçnçjçpççb®³çç kçÀçUçHççmçÓvç l³ççb®³çç mçíJçílç Dçmçuçíu³çç DççHçu³çç Içjçlçu³çç Hçá©<ççbkçÀ[Óvç kçÀçjYççjç®çí mçbmkçÀçj Içílçuçí nçílçí. jçpçkçÀçjCç 

pçJçUÓvç HçççÆnuçb nçílçb. l³ççbvççÇ DççHçu³çç ®ççlçá³çç&Jçj DçççÆCç MççÌ³çç&Jçj jçp³ç DçyçççÆOçlç þíJçuçb. l³ççcçáUí jçpçí çÆpçbpççÇuçç jççÆnuçí lçjçÇ 

Jç³ççíJç=Oo DççÌjbiçpçíyçç®³çç nçlççÇ mJçjçp³çç®ççÇ mçÊçç DççuççÇ®ç vççnçÇ. mJçjçp³ç Mç$çÓ®³çç lççy³ççlç içíuçb vççnçÇ. jçcç®çbêHçblç Dçcççl³ç,    

HçjMçájçcç çÆ$çbyçkçÀ, MçbkçÀjçpççÇ vççjç³çCç, OçvççpççÇ pççOçJç. mçblççpççÇ IççíjHç[í, Kçb[çí yçuuççU, DçMçç ®çlçáj. Hçjç¬çÀcççÇ, jçä®̂ççuçkçÀçbvççÇ 

SkçÀpçáìçÇvçí jçp³çç®çç içç[ç mççbYççUuçç. HçCç cççíþç HçÀjkçÀ Pççuçç lççí jçp³ç ®ççuçJçC³çç®³çç HçOolççÇlç. çÆMçJççpççÇjçpççb®³çç kçÀçUçlçuççÇ 

kçÀçíCççuççnçÇ Jçlçvç Fvççcç oíC³çç®ççÇ jçp³çHçOolç Dççlçç kçÀçUç®ççÇ içjpç cnCçÓvç yçouççJççÇ uççiçuççÇ. DççHççHçu³çç Jçlçvçç®çç mççbYççU 

kçÀjC³çç®çb kçÀçcç l³çç l³çç JçlçvçoçjçbvççÇ kçíÀuçb DçççÆCç SkçÀ ÒçkçÀçjí mJçjçp³çç®çç®ç mççbYççU kçíÀuçç.  

1689 cçOçí çÆpçbpççÇuçç pççTvç jççÆnuçíuçí jçpçí 1698 ®³çç HçíÀyç´áDçjçÇcçOçí çÆJçMççUiç[çJçj Dççuçí. çÆlçLçÓvç çÆmçbniç[çJçj Hççí®çuçí 

DçççÆCç F. mç. 1700 mççuç®³çç 3 cçç®ç&uçç  çÆmçbniç[çJçj DççpççjHçCççlç mJçiç&JççmççÇ Pççuçí. l³ççb®³ççvçblçj l³ççb®ççÇ jçCççÇ lççjçyççF&  ³ççb®³çç 

nçlççÇ mçÊçç SkçÀJçìuççÇ. l³ççbvççÇ Hçá{®ççÇ 7 Jç<ç¥ mçnkçÀçN³ççbyçjçíyçj cççíþîçç MççÌ³çç&vçí yççoMçnçMççÇ uç{ç çÆouçç. l³ççcçáUí mçÊçç l³çç®ç 

MççKçíkçÀ[í jççÆnuççÇ. lççjçyççF¥vçç Hçá$ç nçílçç çÆMçJççpççÇ DçççÆCç jçpççb®ççÇ oámçjçÇ jçCççÇ jçpçmçyççF& ³ççbvçç SkçÀ Hçá$ç nçílçç, lççí mçbYççpççÇ.  

cçnçjçä^ çÆpçbkçÀç³çuçç cnCçÓvç F. mç. 1682 cçOçí Dççuçíuçç DççÌjbiçpçíyç cçnçjçä^ çÆpçbkçÀç³çuçç cnCçÓvç F. mç. 1682 cçOçí Dççuçíuçç DççÌjbiçpçíyç cçnçjçä^ çÆpçbkçÀç³çuçç cnCçÓvç F. mç. 1682 cçOçí Dççuçíuçç DççÌjbiçpçíyç cçnçjçä^ çÆpçbkçÀç³çuçç cnCçÓvç F. mç. 1682 cçOçí Dççuçíuçç DççÌjbiçpçíyç F.mç. 1707 ®³çç  HçíÀyç´áJççjçÇF.mç. 1707 ®³çç  HçíÀyç´áJççjçÇF.mç. 1707 ®³çç  HçíÀyç´áJççjçÇF.mç. 1707 ®³çç  HçíÀyç´áJççjçÇcçOçí vçiçjuççcçOçí vçiçjuççcçOçí vçiçjuççcçOçí vçiçjuçç cç=l³çÓ  cç=l³çÓ  cç=l³çÓ  cç=l³çÓ 

Pççuçç DçççÆCç mJçjçp³ççJçj DçmçCççjb Mç$çÓ®çb YçÓlç Glçjuçb. mJçjçp³çç®³çç YçÓcççÇvçí mJçlçb$çlçíPççuçç DçççÆCç mJçjçp³ççJçj DçmçCççjb Mç$çÓ®çb YçÓlç Glçjuçb. mJçjçp³çç®³çç YçÓcççÇvçí mJçlçb$çlçíPççuçç DçççÆCç mJçjçp³ççJçj DçmçCççjb Mç$çÓ®çb YçÓlç Glçjuçb. mJçjçp³çç®³çç YçÓcççÇvçí mJçlçb$çlçíPççuçç DçççÆCç mJçjçp³ççJçj DçmçCççjb Mç$çÓ®çb YçÓlç Glçjuçb. mJçjçp³çç®³çç YçÓcççÇvçí mJçlçb$çlçí®çç çÆvçéççmç ìçkçÀuçç. HçCç jçpçkçÀçjCççuçç SkçÀ ®çç çÆvçéççmç ìçkçÀuçç. HçCç jçpçkçÀçjCççuçç SkçÀ ®çç çÆvçéççmç ìçkçÀuçç. HçCç jçpçkçÀçjCççuçç SkçÀ ®çç çÆvçéççmç ìçkçÀuçç. HçCç jçpçkçÀçjCççuçç SkçÀ 

vçJççÇvç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ.  lççjçyççF¥vçç iççoçÇ vç çÆcçUlçç Hçjlç mçbYççpççÇHçá$ç MççnÓjçpççb®³çç nçlççÇ mçÊçç DççuççÇ. vçJççÇvç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ.  lççjçyççF¥vçç iççoçÇ vç çÆcçUlçç Hçjlç mçbYççpççÇHçá$ç MççnÓjçpççb®³çç nçlççÇ mçÊçç DççuççÇ. vçJççÇvç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ.  lççjçyççF¥vçç iççoçÇ vç çÆcçUlçç Hçjlç mçbYççpççÇHçá$ç MççnÓjçpççb®³çç nçlççÇ mçÊçç DççuççÇ. vçJççÇvç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ.  lççjçyççF¥vçç iççoçÇ vç çÆcçUlçç Hçjlç mçbYççpççÇHçá$ç MççnÓjçpççb®³çç nçlççÇ mçÊçç DççuççÇ.         

DççÌjbiçpçíyçç®³çç cç=l³çÓvçblçj çÆouuççÇ®çb lçKlç lççy³ççlç IçíC³ççmççþçÇ mJçjçp³ç mççí[lççbvçç cçjçþîççbvççÇ DççHçu³ççcççiçí vç ³ççJçb cnCçÓvç 

cççíiçuççbvççÇ KçíUuçíuççÇ KçíUçÇ uççiçÓ Hç[uççÇ. 1707 mççuççÇ mçbYççpççÇHçá$ççuçç kçÌÀoílçÓvç cçákçwlç kçÀjlç l³ççuçç®ç iççoçÇ®çç Jççjmç cnCçÓvç IççíçÆ<çlç 

kçÀªvç cççWiçuç çÆvçIçÓvç içíuçí DçççÆCç lççjçjçCççÇ DçççÆCç MççnÓ mçÊçímççþçÇ uç{lç yçmçuçí. 25J³çç Jç<çç&Hç³ç¥lç mçlçlç DççÌjbiçpçíyçç®³çç kçÌÀoílç 

jççÆnuçíu³çç MççnÓjçpççb®ççÇ cçákçwlçlçç ní mJçHvç JççìçJçb FlçkçbÀ Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ nçílçb. kçÀçjCç l³çç kçáÀìçÇuç, oáä yççoMçnçvçí MççnÓjçpççbvçç vçç 

Oçcçç¥lçj kçÀjç³çuçç uççJçuçb, vçç cç=l³çÓob[ çÆouçç. Guçì l³ççb®çb uçivç uççJçÓvç çÆouçb. DççÌjbiçpçíyççvçí SkçÀoç cçç$ç MççnÓjçpççbvçç cçámçuçcççvç 

kçÀjC³çç®çç Iççì Iççlçuçç lçíJnç Yç³çYççÇlç Pççuçíu³çç ³çímçÓjçCççRvççÇ çÆPçvçlçáVççÇmçç yçíiçcçípçJçU kçÀ©Cçç YççkçÀuççÇ DçççÆCç MççnÓjçpççb®³çç SíJçpççÇ 

oçívç Hçá©<ççbvçç yççìJçC³çç®³çç yçou³ççlç MççnÓjçpççb®ççÇ mçáìkçÀç PççuççÇ. ÒçlççHçjçJç içápçjçb®çí oçívç cçáuçiçí Kçb[íjçJç DçççÆCç pçiçppççÇJçvçjçJç ní  

oçívç cçáuçiçí yççìJçuçí içíuçí. DçççÆCç cçnçjçä^çJçj pççÇ kçáÀNnç[ kçÀçímçUCççj nçílççÇ lççÇ Jçç®çuççÇ. nçÇ mçáOoç ÞççR®ççÇ®ç F®sç DçmççJççÇ. 

DçMçç uç<kçÀjçÇ çÆMç#çCççlç DçvçvçáYçJççÇ Dçmçuçíu³çç MççnÓjçpççbkçÀ[í cçnçjçä^çlç Hçç³ç þíJçlççbvçç vçç HçÌmçç nçílçç, vçç HçÀçÌpç, vçç 

cççCçmçb. DçMççJçíUçÇ l³ççb®³çç cççiçí kçÀCçKçjHçCçí GYçí jççÆnuçí lçí yççUçpççÇ çÆJçéçvççLç. DççHçu³çç cçálmçÎçÇHçCççvçí yççUçpççÇHçblççbvççÇ lççjçjçCççR®³çç  
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Hç#ççlçÓvç JçUJçÓvç DçvçíkçÀçbvçç MççnÓjçpççb®³çç Hç#ççlç DççCçuçb. MççnÓ cçnçjçä^çlç Dççu³ççJçj lççjçjçCççRvççÇ DççHçu³çç mçÊçç DçççÆCç 

mçÌv³çyçUçJçj MççnÓjçpççbMççÇ uç{C³çç®çç çÆvçCç&³ç Içílçuçç.  

Kçí[ çÆMçJççHçÓjpçJçU, F. mç. 1707 ®³çç Oçvç$ç³ççíoMççÇ®³çç çÆoJçMççÇ lççjçjçCççÇ DçççÆCç MççnÓjçpççb®³çç HçÀçÌpçç SkçÀcçíkçÀçRvçç 

çÆYç[u³çç, l³ççlç lççjçjçCççÇ®çç HçjçYçJç nçíTvç l³ççbvççÇ HçvnçÈ³ççuçç DççHçuçç cçákçwkçÀçcç nuçJçuçç DçççÆCç mçÊçç MççnÓjçpççb®³çç nçlççÇ 

SkçÀJçìuççÇ. ³ççJçíUçÇ yççUçpççÇHçblççb®çç cçálmçÎçÇHçCçç kçÀçcççuçç Dççuçç. l³ççbvççÇ OçvççpççÇ pççOçJççbvçç MççnÓ®³çç Hç#ççlç DççCçuçb, l³ççcçáUí 

uç{çF&®³çç çÆoJçMççÇ OçvççpççR®³çç HçÀçÌpçç uç{ç³çuçç Dççu³çç vççnçÇlç.  lççjçjçCççÇ kçÀçíunçHçÓjuçç içíu³çç DçççÆCç kçÀçjYççj HççnÓ uççiçu³çç SkçÀç®ç 

oíMççlç oçívç mçÊççOççjçÇ Pççu³ççJçj j³çlçí®ççÇ pççÇ içlç nçílçí, Hçb®ççF&lç nçílçí lççÇ MççnÓjçpççbvççÇ Hçá{í F.mç. 1735 cçOçí jçp³çç®ççÇ JççìCççÇ 

kçÀªvç LççbyçJçuççÇ. kçÀçíunçHçÓj®³çç iççoçÇJçj jçpççjçcççb®çí Hçá$ç, jçpçmçyççF¥®³çç HççíìçÇ pçvcçuçíu³çç mçbYççpççÇ jçpççb®ççÇ mLççHçvçç PççuççÇ.    

pççvçíJççjçÇ 1708 cçOçí MççnÓjçpççbvççÇ jçp³çççÆYç<çíkçÀ kçÀ©vç Içílçuçç. pççvçíJççjçÇ 1708 cçOçí MççnÓjçpççbvççÇ jçp³çççÆYç<çíkçÀ kçÀ©vç Içílçuçç. pççvçíJççjçÇ 1708 cçOçí MççnÓjçpççbvççÇ jçp³çççÆYç<çíkçÀ kçÀ©vç Içílçuçç. pççvçíJççjçÇ 1708 cçOçí MççnÓjçpççbvççÇ jçp³çççÆYç<çíkçÀ kçÀ©vç Içílçuçç. mJçjçp³ççlçu³çç jçpçkçÀçjCççuçç vçJççÇvç kçÀuççìCççÇ mJçjçp³ççlçu³çç jçpçkçÀçjCççuçç vçJççÇvç kçÀuççìCççÇ mJçjçp³ççlçu³çç jçpçkçÀçjCççuçç vçJççÇvç kçÀuççìCççÇ mJçjçp³ççlçu³çç jçpçkçÀçjCççuçç vçJççÇvç kçÀuççìCççÇ 

çÆcçUçuççÇ.çÆcçUçuççÇ.çÆcçUçuççÇ.çÆcçUçuççÇ. MççnÓjçpçí iççoçÇJçj Dççuçí lçjçÇ jçpçkçÀçjCççvçí vçJççÇvç JçUCç Içílçuçb DçççÆCç Yççímçu³ççb®ççÇ iççoçÇ l³ççb®³çç®ç JçbMçpççkçÀ[í DçmçuççÇ 

lçjçÇ mçÊçí®çb kçWÀê cçç$ç yçouçuçb. lçí HçíMçJ³ççbkçÀ[í içíuçb.mçÊçí®çb kçWÀê cçç$ç yçouçuçb. lçí HçíMçJ³ççbkçÀ[í içíuçb.mçÊçí®çb kçWÀê cçç$ç yçouçuçb. lçí HçíMçJ³ççbkçÀ[í içíuçb.mçÊçí®çb kçWÀê cçç$ç yçouçuçb. lçí HçíMçJ³ççbkçÀ[í içíuçb. HçíMçJçíHçoçÇ kçÀçíCççuçç vçícçç³ç®çb lçí cçç$ç MççnÓjçpçí®ç þjJçlç. cççCçmçç®ççÇ GÊçcç 

HççjKç ní MççnÓjçpççb®çb kçÀçÌMçu³ç nçílçb. cnCçÓvç®ç yççUçpççÇ çÆJçéçvççLççb®³çç DçblçkçÀçuççvçblçj l³ççb®çí®ç çÆ®çjbpççÇJç yççpççÇjçJççb®ççÇ HçíMçJçíHçoçJçj 

MççnÓjçpççbvççÇ vçícçCçÓkçÀ kçíÀuççÇ. DçççÆCç HçíMçJççF&®³çç kçÀçuçç®çç ÒççjbYç Pççuçç. çÆMçJçjç³ççb®çí oçívç Hçá$ç mçbYççpççÇ DçççÆCç jçpççjçcç. 

mçbYççpççÇcçnçjçpççb®çí Hçá$ç mççlççj®çí MççnÓ cçnçjçpç DçççÆCç jçpççjçcçcçnçjçpççb®çíí Hçá$ç oámçjí mçbYççpççÇjçpçí, oçíIçínçÇ çÆvçHçáçÆ$çkçÀ Dçmçu³ççcçáUí, 

³ççb®³çç kçÌÀuççmçJççmççvçblçj Yççímçuçí IçjçC³çç®ççÇ mçÊçç DççÌjmç Jççjmç vç jççÆnu³ççcçáUí oÊçkçÀ Jççjmççb®³çç nçlççÇ içíuççÇ DçççÆCç ní lçípçmJççÇ 

oíoçÇH³çcççvç IçjçCçb mçbOççÇkçÀçuççmççjKçb cçboçJçuçb.  

DçççÆCç l³çç®çJçíUçÇ HçíMçJççF&®³çç kçÀçuçç®çç Hçç³çç IççuçCççjí yççUçpççÇ çÆJçéçvççLçDçççÆCç l³çç®çJçíUçÇ HçíMçJççF&®³çç kçÀçuçç®çç Hçç³çç IççuçCççjí yççUçpççÇ çÆJçéçvççLçDçççÆCç l³çç®çJçíUçÇ HçíMçJççF&®³çç kçÀçuçç®çç Hçç³çç IççuçCççjí yççUçpççÇ çÆJçéçvççLçDçççÆCç l³çç®çJçíUçÇ HçíMçJççF&®³çç kçÀçuçç®çç Hçç³çç IççuçCççjí yççUçpççÇ çÆJçéçvççLç Yçì ( HçíMçJçíHço 13 vççíJnWyçj 1713 ) Yçì ( HçíMçJçíHço 13 vççíJnWyçj 1713 ) Yçì ( HçíMçJçíHço 13 vççíJnWyçj 1713 ) Yçì ( HçíMçJçíHço 13 vççíJnWyçj 1713 ), , , , 

l³ççb®³ççvçblçj l³ççb®çí Hçá$ç, l³ççb®³ççvçblçj l³ççb®çí Hçá$ç, l³ççb®³ççvçblçj l³ççb®çí Hçá$ç, l³ççb®³ççvçblçj l³ççb®çí Hçá$ç, DçuççÌçÆkçÀkçÀ Hçjç¬çÀcççvçí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo Pççuçíuçí Lççíjuçí yççpççÇjçJçDçuççÌçÆkçÀkçÀ Hçjç¬çÀcççvçí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo Pççuçíuçí Lççíjuçí yççpççÇjçJçDçuççÌçÆkçÀkçÀ Hçjç¬çÀcççvçí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo Pççuçíuçí Lççíjuçí yççpççÇjçJçDçuççÌçÆkçÀkçÀ Hçjç¬çÀcççvçí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo Pççuçíuçí Lççíjuçí yççpççÇjçJç ( pçvcç ( pçvcç ( pçvcç ( pçvcç---- F. mç. 18 Dçç@içmì 1700  F. mç. 18 Dçç@içmì 1700  F. mç. 18 Dçç@içmì 1700  F. mç. 18 Dçç@içmì 1700 

HçíMçJçíHço 17 SçÆÒçuç 1720 )HçíMçJçíHço 17 SçÆÒçuç 1720 )HçíMçJçíHço 17 SçÆÒçuç 1720 )HçíMçJçíHço 17 SçÆÒçuç 1720 ), yççpççÇjçJççb®çí Hçá$ç vççvççmççníyç HçíMçJçí, yççpççÇjçJççb®çí Hçá$ç vççvççmççníyç HçíMçJçí, yççpççÇjçJççb®çí Hçá$ç vççvççmççníyç HçíMçJçí, yççpççÇjçJççb®çí Hçá$ç vççvççmççníyç HçíMçJçí ( pçvcç 12 çÆ[mçWyçj 1721, HçíMçJçíHço 25 pçÓvç 1740 ) ( pçvcç 12 çÆ[mçWyçj 1721, HçíMçJçíHço 25 pçÓvç 1740 ) ( pçvcç 12 çÆ[mçWyçj 1721, HçíMçJçíHço 25 pçÓvç 1740 ) ( pçvcç 12 çÆ[mçWyçj 1721, HçíMçJçíHço 25 pçÓvç 1740 ), , , , 

vççvççmççníyvççvççmççníyvççvççmççníyvççvççmççníyççb®çí Hçá$ç Lççíjuçí cççOçJçjçJç HçíMçJçí ççb®çí Hçá$ç Lççíjuçí cççOçJçjçJç HçíMçJçí ççb®çí Hçá$ç Lççíjuçí cççOçJçjçJç HçíMçJçí ççb®çí Hçá$ç Lççíjuçí cççOçJçjçJç HçíMçJçí ( pçvcç 15 HçíÀyç´áDçjçÇ 1745 HçíMçJçíHço 20 pçáuçÌ 1761 ) ( pçvcç 15 HçíÀyç´áDçjçÇ 1745 HçíMçJçíHço 20 pçáuçÌ 1761 ) ( pçvcç 15 HçíÀyç´áDçjçÇ 1745 HçíMçJçíHço 20 pçáuçÌ 1761 ) ( pçvcç 15 HçíÀyç´áDçjçÇ 1745 HçíMçJçíHço 20 pçáuçÌ 1761 ) ³ççbvççÇ mJçjçp³çç®ççÇ mçÓ$çb ³ççbvççÇ mJçjçp³çç®ççÇ mçÓ$çb ³ççbvççÇ mJçjçp³çç®ççÇ mçÓ$çb ³ççbvççÇ mJçjçp³çç®ççÇ mçÓ$çb 

DççHçu³çç DççHçu³çç DççHçu³çç DççHçu³çç nçlççÇ þíTvç kçÀçjYççj kçíÀuçç. cççOçJçjçb®³çç vçblçj l³ççb®çí yçbOçÓ vççjç³çCçjçJç HçíMçJçí Pççuçí ( HçíMçJçíHço nçlççÇ þíTvç kçÀçjYççj kçíÀuçç. cççOçJçjçb®³çç vçblçj l³ççb®çí yçbOçÓ vççjç³çCçjçJç HçíMçJçí Pççuçí ( HçíMçJçíHço nçlççÇ þíTvç kçÀçjYççj kçíÀuçç. cççOçJçjçb®³çç vçblçj l³ççb®çí yçbOçÓ vççjç³çCçjçJç HçíMçJçí Pççuçí ( HçíMçJçíHço nçlççÇ þíTvç kçÀçjYççj kçíÀuçç. cççOçJçjçb®³çç vçblçj l³ççb®çí yçbOçÓ vççjç³çCçjçJç HçíMçJçí Pççuçí ( HçíMçJçíHço 13 çÆ[mçWyçj 1772 )13 çÆ[mçWyçj 1772 )13 çÆ[mçWyçj 1772 )13 çÆ[mçWyçj 1772 )    

l³ççvçblçj mçJççF& cççOçJçjçJç  pçvcççvçblçj ( pçvcç 18 SçÆÒçuç 1774, HçíMçJçíHço cçí 1774 ) ®ççUçÇmç çÆoJçmççbvççÇ HçíMçJçí cnCçÓ IççíçÆ<çlç l³ççvçblçj mçJççF& cççOçJçjçJç  pçvcççvçblçj ( pçvcç 18 SçÆÒçuç 1774, HçíMçJçíHço cçí 1774 ) ®ççUçÇmç çÆoJçmççbvççÇ HçíMçJçí cnCçÓ IççíçÆ<çlç l³ççvçblçj mçJççF& cççOçJçjçJç  pçvcççvçblçj ( pçvcç 18 SçÆÒçuç 1774, HçíMçJçíHço cçí 1774 ) ®ççUçÇmç çÆoJçmççbvççÇ HçíMçJçí cnCçÓ IççíçÆ<çlç l³ççvçblçj mçJççF& cççOçJçjçJç  pçvcççvçblçj ( pçvcç 18 SçÆÒçuç 1774, HçíMçJçíHço cçí 1774 ) ®ççUçÇmç çÆoJçmççbvççÇ HçíMçJçí cnCçÓ IççíçÆ<çlç 

kçíÀuçí içíuçí, HçCç kçÀçjYççj kçíÀuçç lççí mçá©JççlççÇuçç vççvçç HçÀ[CççÇmç DçççÆCç mçKççjçcçkçíÀuçí içíuçí, HçCç kçÀçjYççj kçíÀuçç lççí mçá©JççlççÇuçç vççvçç HçÀ[CççÇmç DçççÆCç mçKççjçcçkçíÀuçí içíuçí, HçCç kçÀçjYççj kçíÀuçç lççí mçá©JççlççÇuçç vççvçç HçÀ[CççÇmç DçççÆCç mçKççjçcçkçíÀuçí içíuçí, HçCç kçÀçjYççj kçíÀuçç lççí mçá©JççlççÇuçç vççvçç HçÀ[CççÇmç DçççÆCç mçKççjçcçyççHçÓ yççíkçÀçÇuççbvççÇ. HçCç vçblçj mçJççF& cççOçJçjçJççb®³çç yççHçÓ yççíkçÀçÇuççbvççÇ. HçCç vçblçj mçJççF& cççOçJçjçJççb®³çç yççHçÓ yççíkçÀçÇuççbvççÇ. HçCç vçblçj mçJççF& cççOçJçjçJççb®³çç yççHçÓ yççíkçÀçÇuççbvççÇ. HçCç vçblçj mçJççF& cççOçJçjçJççb®³çç 

vççJççvçí SkçÀìîçç vççvçç HçÀ[CççÇmççbvççÇ. kçáÀuççuçç cççíþb kçÀjç³çuçç pçmçç kçáÀuçoçÇHçkçÀ uççiçlççí, vççJççvçí SkçÀìîçç vççvçç HçÀ[CççÇmççbvççÇ. kçáÀuççuçç cççíþb kçÀjç³çuçç pçmçç kçáÀuçoçÇHçkçÀ uççiçlççí, vççJççvçí SkçÀìîçç vççvçç HçÀ[CççÇmççbvççÇ. kçáÀuççuçç cççíþb kçÀjç³çuçç pçmçç kçáÀuçoçÇHçkçÀ uççiçlççí, vççJççvçí SkçÀìîçç vççvçç HçÀ[CççÇmççbvççÇ. kçáÀuççuçç cççíþb kçÀjç³çuçç pçmçç kçáÀuçoçÇHçkçÀ uççiçlççí, lçmçb®ç kçáÀuçç®³çç DçblççuççmçáOoç pççí oçÇHçkçÀ lçmçb®ç kçáÀuçç®³çç DçblççuççmçáOoç pççí oçÇHçkçÀ lçmçb®ç kçáÀuçç®³çç DçblççuççmçáOoç pççí oçÇHçkçÀ lçmçb®ç kçáÀuçç®³çç DçblççuççmçáOoç pççí oçÇHçkçÀ 

uççiçlççí lççí Yçìçb®³çç IçjçC³ççlç ouççiçlççí lççí Yçìçb®³çç IçjçC³ççlç ouççiçlççí lççí Yçìçb®³çç IçjçC³ççlç ouççiçlççí lççí Yçìçb®³çç IçjçC³ççlç oámçN³çç yççpççÇjçJçç®³çç ©Hççvçí DçJçlçjuçç ámçN³çç yççpççÇjçJçç®³çç ©Hççvçí DçJçlçjuçç ámçN³çç yççpççÇjçJçç®³çç ©Hççvçí DçJçlçjuçç ámçN³çç yççpççÇjçJçç®³çç ©Hççvçí DçJçlçjuçç (  HçíMçJçíHço 5 çÆ[mçWyçj 1796 ) (  HçíMçJçíHço 5 çÆ[mçWyçj 1796 ) (  HçíMçJçíHço 5 çÆ[mçWyçj 1796 ) (  HçíMçJçíHço 5 çÆ[mçWyçj 1796 ) DçççÆCç HçíMçJççF& mçbHçJçç³çuçç DçççÆCç HçíMçJççF& mçbHçJçç³çuçç DçççÆCç HçíMçJççF& mçbHçJçç³çuçç DçççÆCç HçíMçJççF& mçbHçJçç³çuçç 

kçÀçjCç þjuçç. kçÀçjCç þjuçç. kçÀçjCç þjuçç. kçÀçjCç þjuçç.     

DçMçç jçÇlççÇvçí çÆMçJçjç³ççb®³çç IçjçC³çç®çç kçÀçuç, F. mç. 1645 mççuççHççmçÓvç cnCçpçí cçnçjçpççbvççÇ lçuçJççj nçlççÇ 

Içílçu³ççHççmçÓvç l³ççb®çí DççÌjmç JçbMçpç mçbHçíHç³ç¥lç 1760 Hç³ç¥lç þjuçç. MççnÓjçpçí çÆ[mçWyçj 1750 cçOçí DçççÆCç kçÀçíunçHçÓj iççoçÇ®çí oámçjí 

mçbYççpççÇjçpçí 1760 cçOçí mJçiç&JççmççÇ Pççuçí. l³ççvçblçj oÊçkçÀ Jççjmççb®ççÇ iççoçÇJçj mLççHçvçç PççuççÇ.  

MççnÓjçpççb®³çç çÆvçJçç&Cççvçblçj lççjçjçCççÇ çÆpçJçblç nçíl³çç. l³ççbvççÇ Hçjlç jçpçkçÀçjCç kçíÀuçb®ç. lççÇnçÇ jçpçkçÀçjC³ççb®ççÇ SkçÀ 

®çìkçÀoçj kçÀnçCççÇ®ç Dççní. MççnÓjçpçí çÆpçJçblç Dçmçlççbvçç®ç l³ççbvççÇ Jççjmç MççíOçC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ nçílççÇ. ní kçÀçvççJçj ³çílçç®ç 

lççjçjçCççRvççÇ MççnÓjçpççmç mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ, l³ççb®çç vççlçÓ l³ççbvççÇ içáHlçHçCçí HççvçiççJççmç mçájçÆ#çlç þíJçuçç Dççní. Içjçlç®ç Jççjmç Dçmçlççbvçç  
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yççníj®çç Jççjmç MççíOçC³çç®ççÇ kçÀç³ç içjpç ? nç çÆMçJççpççÇ®çç cçáuçiçç nçílçç. l³ççJçj MççnÓjçpçí çÆJç®ççj kçÀª uççiçuçí. HçCç MççnÓjçpççb®ççÇ 

LççííjuççÇ jçCççÇ mçkçÀJççjyççF& ³ççbvççÇ kçÀçbiççJçç mçáª kçíÀuçç DçççÆCç nç Jççjmç Kççíìç Dçmçu³çç®çç DççjçíHç kçíÀuçç. mçÊçç DççHçu³çç nçlççlç 

IçíC³ççmççþçÇ lççjçjçCççR®çç nç yçvççJç Dççní Dçmçb l³ççb®çb mHçä cçlç nçílçb. cnCçpçí SkçíÀkçÀçUçÇ pçíJnç MççnÓjçpçí cççWiçuççb®³çç lççy³ççlçÓvç mçáìÓvç 

mJçjçp³ççlç ³çç³çuçç uççiçuçí lçíJnç lççjçjçCççRvççÇ MççnÓ lççílç³çç Dçmçu³çç®çç kçÀçbiççJçç kçíÀuçç, lççí®ç kçÀçbiççJçç Dççlçç mçkçÀJççjyççF&bvççÇ 

®ççuçJçuçç. HçCç MççnÓjçpçí çÆpçJçblç Dçmçlççbvçç ní Iç[Óvç Dççuçb vççnçÇ. cçiç vççvççmççníyç HçíMçJ³ççbvççÇ lççí cçáuçiçç HççvçiççJççnÓvç DççCçJçuçç DçççÆCç HçCç MççnÓjçpçí çÆpçJçblç Dçmçlççbvçç ní Iç[Óvç Dççuçb vççnçÇ. cçiç vççvççmççníyç HçíMçJ³ççbvççÇ lççí cçáuçiçç HççvçiççJççnÓvç DççCçJçuçç DçççÆCç HçCç MççnÓjçpçí çÆpçJçblç Dçmçlççbvçç ní Iç[Óvç Dççuçb vççnçÇ. cçiç vççvççmççníyç HçíMçJ³ççbvççÇ lççí cçáuçiçç HççvçiççJççnÓvç DççCçJçuçç DçççÆCç HçCç MççnÓjçpçí çÆpçJçblç Dçmçlççbvçç ní Iç[Óvç Dççuçb vççnçÇ. cçiç vççvççmççníyç HçíMçJ³ççbvççÇ lççí cçáuçiçç HççvçiççJççnÓvç DççCçJçuçç DçççÆCç 

l³ççb®çb jçp³ççjçínCç kçÀjJçuçb.l³ççb®çb jçp³ççjçínCç kçÀjJçuçb.l³ççb®çb jçp³ççjçínCç kçÀjJçuçb.l³ççb®çb jçp³ççjçínCç kçÀjJçuçb.  

jçcçjçpçí uçnçvç nçílçí. l³ççbvççÇ iççoçÇJçj Dççu³ççJçj HçíMçJ³ççb®³çç mçuu³ççvçí kçÀçjYççj ®ççuçJçuçç. HçCç lçí lççjçjçCççRvçç mçnvç 

Pççuçb vççnçÇ. DççHçu³çç nçlççlçuçç mçÊçí®çç nákçÀcççÇ SkçwkçÀç HçíMçJ³ççb®³çç nçlççÇ pççlççí Dççní ní HçççÆnu³ççJçj lççjçCççRRvççÇ®ç jçcçjçpççbvçç DçìkçÀ 

kçÀ©vç çÆkçÀuu³ççlç þíJçuçb. DçççÆCç Hçá{í SkçÀç oíJçUçlç vççvççmççníyç HçíMçJ³ççbMççÇ Yçíì PççuççÇ Dçmçlççbvçç  ` nç Jççjmç Dçmmçuç yççÇpçç®çç vçJní 

ní  HçíMçJ³ççbmçcççíj kçÀyçÓuç kçíÀuçb. l³ççvçblçj pçí Jççjmç Pççuçí lçí vççcçcçç$ç®ç nçílçí. 

F. mç. 1818 cçOçí MççÆvçJççjJçç[îççJçj Fbûçpççb®çb çÆvçMççCç HçÀ[kçÀuçb. lçíJnç iççoçÇJçj Dçmçuçíu³çç ÒçlççHççÆmçbiç jçpççbvçç 

mççlççjuçç DçvçíkçÀ kçÀjçjçlç yççbOçÓvç FbûçpççbvççÇ l³ççbvçç vççcçcçç$ç jçpçíHço çÆouçb. HçCç Hçá{í Fbûçpççb®ççÇ jçp³çuççíYçç®ççÇ lçnçvç FlçkçÀçÇ Jçç{uççÇ 

kçÀçÇ l³ççbvççÇ DçvçíkçÀ DççjçíHç ÒçlççHççÆmçbiççJçj þíJçÓvç l³ççbvçç SkçÀ®ç Hç³çç&³ç çÆouçç. DççjçíHç cççv³ç kçÀjç, cççHçÀçÇvççcçç çÆuçnÓvç Ðçç çÆkçbÀJçç mçÊçç 

mççí[ç. lçíJnç ÒçlççHççÆmçbiçjçpççbvççÇ mçÊçç mççí[C³çç®çç çÆvçCç&³ç Içílçuçç kçÀçjCç l³ççb®³ççJçj Pççuçíuçí DççjçíHç lçÎvç Kççíìí nçílçí. cçiç FbûçpççbvççÇ 

l³ççbvçç Hço®³çálç kçÀ©vç kçÀçMççÇmç vçíTvç þíJçuçb, DçççÆCç l³ççb®³çç yçbOçÓbvçç iççoçÇJçj yçmçJçuçb. HçCç lçínçÇ Kççíìb®ç nçílçb. uçJçkçÀj®ç l³ççbvççnçÇ 

iççoçÇJçªvç kçÀç{Óvç mççlççjç iççoçÇ mçbHçJçÓvç ìçkçÀuççÇ. ÒçlççHççÆmçbiççbvççÇ DççHçuçí çÆJçéççmçÓ jbiççí yççHçÓpççÇ içáHlçí ³ççbvçç Fbiuçb[çmç HççþJçÓvç DççHçuççÇ 

kçÌÀçÆHçÀ³çlç Fbiuçb[®³çç mçjkçÀçjmçcççíj cççb[C³çç®çç KçÓHç Òç³çlvç kçíÀuçç 14 Jç<çx Fbiuçb[cçOçí jçnÓvç jbiççí yççHçÓpççRvççÇ DçLçkçÀ Òç³çlvç kçíÀuçí HçCç 

l³ççbvçç ³çMç Dççuçb vççnçÇ. lççíHç³ç¥lç ÒçlççHççÆmçbiçjçpççb®ççnçÇ kçÀçMççÇlç cç=l³çÓ nçíTvç Yççímçuçí IçjçCçb mçÊçílçÓvç vççnçÇmçb Pççuçb. Fbûçpççb®³çç nçlççÇ lççíHç³ç¥lç ÒçlççHççÆmçbiçjçpççb®ççnçÇ kçÀçMççÇlç cç=l³çÓ nçíTvç Yççímçuçí IçjçCçb mçÊçílçÓvç vççnçÇmçb Pççuçb. Fbûçpççb®³çç nçlççÇ lççíHç³ç¥lç ÒçlççHççÆmçbiçjçpççb®ççnçÇ kçÀçMççÇlç cç=l³çÓ nçíTvç Yççímçuçí IçjçCçb mçÊçílçÓvç vççnçÇmçb Pççuçb. Fbûçpççb®³çç nçlççÇ lççíHç³ç¥lç ÒçlççHççÆmçbiçjçpççb®ççnçÇ kçÀçMççÇlç cç=l³çÓ nçíTvç Yççímçuçí IçjçCçb mçÊçílçÓvç vççnçÇmçb Pççuçb. Fbûçpççb®³çç nçlççÇ 

mççlççjç iççoçÇ mççlççjç iççoçÇ mççlççjç iççoçÇ mççlççjç iççoçÇ kçÀç³çcç®ççÇ®ç kçÀç³çcç®ççÇ®ç kçÀç³çcç®ççÇ®ç kçÀç³çcç®ççÇ®ç içíuççÇ.  içíuççÇ.  içíuççÇ.  içíuççÇ.      

HçíMçJççF&®çç kçÀçuç 1713 cçOçí yççUçpççÇ çÆJçéçvççLç HçíMçJçí Pççu³ççHççmçÓvç, FbûçpççbvççÇ oámçN³çç yççpççÇjçJççbvçç mçÊççYç´ä kçÀjíHç³ç¥lç 

cnCçpçí 1818 Hç³ç¥lç çÆìkçÀuçç. ³çç SJç{îçç kçÀçuççlç DçvçíkçÀ SíçÆlçnççÆmçkçÀ IçjçCççÇ Go³ççuçç DççuççÇ. l³ççlç nçílçí oçYçç[í, çÆMçboí, 

nçíUkçÀj, HçJççj, Dççbûçí, vççiçHçÓj®çí Yççímçuçí...vççvçç HçÀ[CççÇmççb®çí YççvçÓ IçjçCçí.. cçjçþçÇ çÆj³ççmçlççÇ®çç MçíJçì nçílççbvçç ³çç mçÊççÒçcçáKçç®çç 

MçíJçìnçÇ JçíiçJçíiçÈ³çç ÒçkçÀçjçvçí Pççuçç. l³çç®çç FçÆlçnçmç®ç Dççlçç Hçnç³ç®çç Dççní. 

HçíMçJçí IçjçCçí :HçíMçJçí IçjçCçí :HçíMçJçí IçjçCçí :HçíMçJçí IçjçCçí :----        

ÞççÇJçOç&vç®³çç oíMçcçáKç IçjçC³ççlçuçí yççUçpççÇ çÆJçéçvççLç Yçì. ³ççbvççÇ pçbçÆpçN³çç®³çç çÆmçÎçÇHççmçÓvç pççÇJç Jçç®çJçC³ççmççþçÇ 

mJçjçp³ççlç HççTuç þíJçuçb. oíMççJçj ³çílççbvçç l³ççb®³ççyçjçíyçj l³ççb®çí vççlçíJççF&kçÀ JçíUçmç®çí YççvçÓ yçbOçÓnçÇ nçílçí. HççuççÇ®çí mççJçkçÀçj pççíMççÇ, 

mççmçJç[®çí Hçájbojí ³ççb®³çç cçolççÇvçí l³ççbvççÇ GlkçÀ<ç& mççOçuçç. DçiçoçÇ Kççuç®³çç Hçç³çjçÇJçªvç mçjkçÀçjçÇ ®ççkçÀjçÇcçOçí ®ç{lç ®ç{lç yççUçpççÇ 

çÆJçéçvççLççbvççÇ kçÀcçççÆJçmçoçj, mçáYçíoçj, mçjmçáYçíoçj DçMçç cççíþîçç náÐççHç³ç¥lç DççHçuçç GlkçÀ<ç& mççOçuçç DçççÆCç oçÌuçlççyççoí®çí mçjmçáYçíoçj 

cnCçÓvç çÆvç³çákçwlççÇ nçíF&Hç³ç¥lç l³ççb®çç uççÌçÆkçÀkçÀnçÇ Jçç{uçç. OçvççpççÇ pççOçJççb®³çç cçpççalçuçí Pççuçí. DçççÆCç lçíJnç®ç ³çímçÓyççF& DçççÆCç MççnÓjçpçí 

DççÌjbiçpçíyçç®³çç kçÌÀoílç içíu³ççcçáUí l³ççb®ççÇ kçÀçUpççÇ IçíC³çç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ l³ççb®³ççJçj ³çíTvç Hç[uççÇ. mJçjçp³çç®çí kçÀçjYççjçÇ jçcç®çbêHçblç 

Dçcççl³ç, HçjMçájçcçHçblç ÒççÆlçvççÇOççÇ, JçiçÌjí cçálmçÐççb®³çç vçpçjílç yççUçpççÇHçblççb®ççÇ náMççjçÇ Yçjlç nçílççÇ. l³ççcçáUí yççUçpççÇHçblççb®çç 

jçpçkçÀçjCççlçnçÇ çÆMçjkçÀçJç Pççuçç DçççÆCç MççnÓjçpçí cçnçjçä^çlç Dççu³ççJçj l³ççb®³çç cçálmçÎíçÆiçjçÇuçç JççJç çÆcçUçuçç. MççnÓb®ççÇ cçpçça  
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l³ççb®³ççJçj yçmçuççÇ. MççnÓb®çç jçp³çççÆYç<çíkçÀ Pççu³ççJçj l³ççb®³çç cçb$ççÇcçb[Uçlç yççUçpççRvçç mçívççkçÀlçx ní Hço çÆcçUçuçb. l³ççvçblçj pçí 

lççjçjçCççR®³çç Hç#ççlç nçílçí l³ççbvçç DççHçu³çç Hç#ççlç DççCçC³çç®çb mçcçíìç®çb kçÀçcç yççUçpççÇHçblççbvççÇ mçcçLç&HçCçí çÆvçYççJçuçb. SkçíÀkçÀ mçjoçj 

Hç#ççlç DççCçlççbvçç kçÀçvnçípççÇ Dççbûçí pçí mçcçLç&HçCçí mJçjçp³çç®çç HççÆ½çcç çÆkçÀvççjç Fbûçpç DçççÆCç çÆmçÎçÇ ³ççb®³ççHççmçÓvç jçKçlç nçílçí, 

l³ççb®³ççJçj MççnÓvçí yççÆnjçíHçblç çÆHçbiçUí ³çç DççHçu³çç HçíMçJ³ççbvçç HççþJçuçb. kçÀçvnçípççRvçç nçÇ yççlçcççÇ uççiçlçç®ç lçí OççJçÓvç uççíniç[çJçj Dççuçí 

DçççÆCç l³ççbvççÇ çÆHçbiçÈ³ççbvçç kçÌÀo kçíÀuçb. DççHçu³ççuçç mççlççj®³çç iççoçÇMççÇ, kçÀçnçÇ oíCçbIçíCçb vççnçÇ, ní®ç l³ççbvççÇ oçKçJçÓvç çÆouçb.  

³çç kçÀþçÇCç Òçmçbiççlç yççUçpççÇHçblç ní SkçÀìí®ç kçÀçvnçípççR®³çç lççJç[çÇlçÓvç HçíMçJ³ççb®ççÇ mçáìkçÀç kçÀª MçkçÀlççÇuç Dçmçç mçuuçç 

MççnÓuçç çÆcçUçuçç. lçíJnç yççUçpççÇHçblççb®ççÇ vçícçCçÓkçÀ l³çç kçÀçcççJçj kçÀjC³ççlç DççuççÇ. HçCç yççUçpççÇHçblççbvççÇ oçívç cçáÎí GHççÆmLçlç kçíÀuçí. lçí 

cnCçpçí kçÀçvnçípççRvçç JçþCççÇJçj DççCçç³çuçç cççíþîçç DççÆOçkçÀçjçJçj®çç cççCçÓmç l³ççb®³ççmçcççíj pçç³çuçç HçççÆnpçí DçççÆCç yççÆnjçíHçblççb®çb HçíMçJçíHço 

içíuçíuçb DçmçÓvç DççHçu³çç lççy³ççlç Dçmçuçíu³çç çÆHçbiçÈ³ççbvçç Dççlçç ojyççjçlç kçÀçnçÇ®ç çÆkçbÀcçlç vççnçÇ Dçmçb kçÀçvnçípççRvçç oçKçJçuçb HçççÆnpçí, 

l³ççmççþçÇ cçuçç HçíMçJçíHço Ðççuç lçj lçí oçívnçÇ cçáÎí uççiçÓ Hç[lççÇuç. Hçjlç MççnÓjçpççbvççÇ DççHçu³çç mçuuççiççjçbMççÇ çÆJç®ççj kçÀªvç 

yççUçpççÇHçblççbvçç HçíMçJçíHço çÆouçb DçççÆCç kçÀçvnçípççRJçj uççíniç[ kçÀçyççÇpç kçÀjç³çuçç HççþJçuçb.  

l³çç®çç uççYç cnCçpçí cççbpçjçÇ FLçí 17 vççíJnWyçj 1713 cçOçí yççUçpççRvçç HçíMçJçíHçoç®ççÇ Jçðçb çÆcçUçuççÇ, HçíMçJçíHço çÆcçUçuçb l³çç®çç uççYç cnCçpçí cççbpçjçÇ FLçí 17 vççíJnWyçj 1713 cçOçí yççUçpççRvçç HçíMçJçíHçoç®ççÇ Jçðçb çÆcçUçuççÇ, HçíMçJçíHço çÆcçUçuçb l³çç®çç uççYç cnCçpçí cççbpçjçÇ FLçí 17 vççíJnWyçj 1713 cçOçí yççUçpççRvçç HçíMçJçíHçoç®ççÇ Jçðçb çÆcçUçuççÇ, HçíMçJçíHço çÆcçUçuçb l³çç®çç uççYç cnCçpçí cççbpçjçÇ FLçí 17 vççíJnWyçj 1713 cçOçí yççUçpççRvçç HçíMçJçíHçoç®ççÇ Jçðçb çÆcçUçuççÇ, HçíMçJçíHço çÆcçUçuçb 

DçççÆCç HçíMçJççF&®çç kçÀçuçç®çç Hçç³çç j®çuçç içíuçç.DçççÆCç HçíMçJççF&®çç kçÀçuçç®çç Hçç³çç j®çuçç içíuçç.DçççÆCç HçíMçJççF&®çç kçÀçuçç®çç Hçç³çç j®çuçç içíuçç.DçççÆCç HçíMçJççF&®çç kçÀçuçç®çç Hçç³çç j®çuçç içíuçç. yççUçpççÇHçblççb®çb DççCçKççÇ oámçjb cççíþb kçÀç³ç& cnCçpçí HçíMçJçíHço çÆcçUçu³ççJçj l³ççbvççÇ 

çÆouuççÇuçç pççTvç MççnÓjçpççb®³çç cççlççíÞççÇ ³çímçÓyççF&, mçbYççpççÇjçpççb®çí oçmççÇHçá$ç cçovççÆmçbiç DçççÆCç l³ççb®ççÇ HçlvççÇ ³ççbvçç mJçjçp³ççlç 

DççCçuçb DçççÆCç oámçjb cnCçpçí ®ççÌLççF&®³çç mçvçoçnçÇ lçí IçíTvç Dççuçí. l³ççb®³ççyçjçíyçj pççTvç yççpççÇjçJççbvççÇ HççÆnu³ççboç çÆouuççÇ HçççÆnuççÇ. 

yççUçpççÇ çÆJçéçvççLç HçíMçJ³ççb®çç 2 SçÆÒçuç 1720 cçOçí, l³ççb®çç Jç³çç®³çç mççþçÇlç Dçmçlççbvçç mççmçJç[uçç kçÌÀuççmçJççmç Pççuçç. 

l³ççb®³çç pççiççÇ 17 SçÆÒçuçuçç , 15 çÆoJçmççbvççÇ yççpççÇjçJççb®ççÇ mLççHçvçç HçíMçJçíHçoçÇ PççuççÇ. l³ççb®³çç kçÀlç=&lJçç®çç yçnj FçÆlçnçmç 

çÆvçcçç&Cç kçÀªvç içíuçç. DççHçu³çç yçbOçÓbyçjçíyçj, çÆ®çcççpççÇDççHççbyçjçíyçj l³ççbvççÇ mçJç& uç{ç³çç iççpçJçu³çç. s$çmççuç yçáboíuçç®³çç mçnç³³ççuçç 

pççTvç yççpççÇjçbvççÇ l³ççb®ççÇ mçáìkçÀç kçíÀuççÇ. l³ççcçáUí s$çmççuççvçí yççpççÇjçJççbvçç DççHçuçç çÆlçmçjç Hçá$ç cççvçÓvç l³ççbvçç DççHçu³çç oçÌuçlççÇlçuçç 

çÆlçmçjç Jççìç çÆouçç. HçVççlççÇuç çÆnN³ççb®³çç KççCççÇnçÇ yççpççÇjçJççbvçç ³çç JççìCççÇlçÓvç çÆcçUçu³çç. DçççÆCç l³çç®çJçíUçÇ Yçíì çÆouççÇ cçmlççvç nçÇ 

uççJçC³çmçáboj, náMççj, vççÆlç&kçÀç. yççpççÇjçJççb®çç çÆJçJççn mççJçkçÀçj pççíMççR®³çç kçÀv³çíMççÇ, kçÀçMççÇyççF¥MççÇ Pççuçç nçílçç, HçCç yççpççÇjçJç-

cçmlççvççÇ Òçícç ÒçkçÀjCç FçÆlçnçmççlç iççpçuçb. çÆouuççÇnÓvç Dççuçíu³çç çÆvçpççcççyçjçíyçj yççpççÇjçJççb®³çç kçÀç³çcç uç{ç³çç Pççu³çç DçççÆCç 

çÆvçpççcççuçç kçÀç³çcç®ç MçjCç ³ççJçb uççiçuçb. JçmçF&®çç çÆkçÀuuçç çÆpçbkçÓÀvç cçjçþçÇ Òçpçíuçç Hççílçá&iççÇpççb®³çç pçáuçcççlçÓvç yççpççÇjçJççb®³çç®³çç yçbOçÓbvççÇ 

çÆ®çcççpççÇ DççHççbvççÇ cççíþb kçÀç³ç& kçíÀuçb. yççpççÇjçJççb®³çç kçÀçUçlç nçíUkçÀj-çÆMçboí-HçJççj, DçMççÇ DçvçíkçÀ SíçÆlçnççÆmçkçÀ IçjçCççÇ çÆvçcçç&Cç PççuççÇ. 

DççHçu³çç Dçç³çá<³ççlç SkçÀnçÇ uç{çF& vç njCççN³çç yççpççÇjçJççb®çç 28 SçÆÒçuç 1740 jçípççÇ, 40J³çç Jç<çça jçJçíjuçç  çÆJç<çcçpJçjçvçí 

kçÌÀuççmçJççmç Pççuçç. HççþçíHççþ çÆ[mçWyçjcçOçí çÆ®çcççpççÇDççHçç oáKçC³ççvçí®ç içíuçí. cç=l³çÓ®³çç mçcç³ççÇ yççpççÇjçJç 40 Jç<çç&®çí DçççÆCç 

çÆ®çcççpççÇDççHçç DçJçIçí HçmlççÇMççÇ®³çç pçJçUHççmç nçílçí. 20 J³çç Jç<çça HçíMçJçíHçoçÇ çÆJçjçpçcççvç nçíTvç 20 Jç<ç&, DçKçb[ uç{ç³ççbcçOçí lçuçJççj 

iççpçJçÓvç jçT cnCçpçí yççpççÇjçJç içíuçí. 

HçjbHçjíÒçcççCçí DçççÆCç MççnÓjçpççb®³çç cçpççaKççlçj, yççpççÇjçJççb®çí Hçá$ç, yççUçpççÇ yççpççÇjçJç GHç&À vççvççmççníyç ³ççbvçç HçíMçJçíHço 

çÆcçUçuçb. 1740 cçOçí iççoçÇJçj Dççuçíuçí vççvççmççníyç HçççÆvçHçlç®³çç uç{çF&lçu³çç HçjçYçJççvçí cççvççÆmçkçÀ lççCççcçáUí mçvç 1761 ®³çç 23 

pçÓvçuçç mJçiç&JççmççÇ Pççuçí. l³çç uç{çF&lç cçjçþîççb®³çç mçÊçíuçç pçMççÇ nçojuççÇ, lçmçb®ç HçíMçJ³ççb®³çç IçjçC³ççuçç HçÀçj cççíþb ÒççCçnçvççÇ®çb 

oá:Kç YççíiççJçb uççiçuçb. HçíMçJ³ççb®³çç IçjçC³ççlçuçí oçívç Hçá©<ç OççjçlççÇLçça Hç[uçí. SkçÀ HçíMçJ³ççb®çç p³çíÿ Hçá$ç çÆJçéççmçjçJç DçççÆCç ®çáuçlç 

YççT cnCçpçí çÆ®çcççpççÇ DççHççb®çç Hçá$ç mçoççÆMçJçYççT. ¿çç mçiçÈ³ççb®çí®ç cç=l³çÓ Ëo³çêçJçkçÀ, ®çìkçÀç uççJçÓvç pççCççjí nçílçí.  



-38- 

 

HçíMçJçí IçjçC³ççlçu³çç cç=l³çÓb®çç ³ççíiçç³ççíiç Dçmçç kçÀçÇ ojJçíUçÇ Yçì IçjçC³ççlçuçí oçívç oçívç YççT HççþçíHççþ mJçiç&JççmççÇ Pççuçí. yççpççÇjçT 

SçÆÒçuç 28 uçç kçÌÀuççmçJççmççÇ Pççuçí lçj HççþçíHççþ çÆ®çcççpççÇDççHçç çÆ[mçWyçjcçOçí çÆvçOçvç HççJçuçí. HçççÆvçHçlççJçj pççvçíJççjçÇlç çÆJçéççmçjçJç iççíUçÇ 

uççiçÓvç Hç[uçí DçççÆCç mçcçMçíjyçnçÎj – yççpççÇ-cçmlççvççÇ®çí Hçá$ç pçKçcççÇ nçíTvç Jççjuçí. HççþçíHççþ mçoçMççÇJçYççT jCççbiçCççJçj JççÇjiçlççÇuçç 

içíuçí DçççÆCç ³çç HçççÆvçHçlç HçjçYçJççvçí pçÓvçcçOçí vççvççmççníyç HçíMçJçínçÇ mJçiç&JççmççÇ Pççuçí. vççvççmççníyç HçíMçJ³çç®³çç DçcçoçvççÇlç jçmlçí, cçínWoUí, 

vççvçç HçÀ[CççÇmç, mçKççjçcçyççHçÓ yççíkçÀçÇuç DçMççÇ cççlçyyçj IçjçCççÇ Go³ççuçç DççuççÇ.   

vççvççmççníyç HçíMçJçí cç=l³çÓmçcç³ççÇ 40 Jç<çç&®çí, l³ççb®çí Hçá$ç çÆJçéççmçjçJç DçJçIçí 20 Jç<çç&®çí DçççÆCç mçoççÆMçJçYççT çÆlçMççÇlçuçí nçílçí. 

HçççÆvçHçlççJçj DçJçIçb cçjçþçÇ mçÌv³ç DçnbcçoMçnç DçyoçuççÇyçjçíyçj uç{C³ççmç iççíUç Pççuçb. çÆouuççÇ®³çç yççoMçnç®³çç ³çç®çvçíJçªvç cçolççÇuçç 

ní cçjçþí içíuçí nçílçí. mçívççHçlççÇ nçílçí mçoççÆMçJçYççT DçççÆCç nçíUkçÀj, çÆMçboí, cçínWoUí ³ççb®³ççmççjKçí cççlçyyçj mçjoçj l³ççb®³çç yçjçíyçj 

nçílçí. Hçjç¬çÀcçç®ççÇ kçÀcçlçjlçç vçJnlççÇ. Dç[®çCççÇ nçíl³çç l³çç jmço Hççí®çlç vçJnlççÇ, HçÌmçç Hççí®çlç vçJnlçç, yçjçíyçj®³çç 3 uççKççb®³çç 

uççíkçÀçbvçç Hççíìçuçç Kçç³çuçç Iççuçç³çuçç Oççv³çnçÇ mçbHçlç Dççuçb DçMççmççjK³çç ...l³ççcçáUí lçU mççí[Óvç çÆouuççÇkçÀ[í mçjkçÀCçb Yççiç®ç nçílçí. 

mçJçç¥MççÇ mçuuççcçmçuçlç kçÀªvç oámçjí çÆoJçMççÇ YççTbvççÇ lçU mççí[ç³ç®çç çÆvçCç&³ç Içílçuçç. 

yçáOçJççj HççÌ<ç Mçá. 8, 14 pççvçíJççjçÇ 1761 ®ççÇ mçkçÀçU®ççÇ 10 Jççpçlçç®ççÇ JçíU. 3 uççKç uççíkçÀçb®çç YçjCçç Dçmçuçíuçb, 

cçO³çYççiççÇ yççpççjyçáCçiçí, kçáÀìábbbyççÇ³ç DçççÆCç l³ççb®³çç j#çCççmççþçÇ iççíuççkçÀçj mçÌv³çç®ççÇ j®çvçç kçÀªvç YççTbvççÇ lçU mççí[uçç. DçyoçuççÇ®³çç 

níjçbvççÇ nçÇ yççlçcççÇ DççCçu³ççyçjçíyçj ¿çç mçbOççÇ®ççÇ Jççì Hççnçlç yçmçuçíu³çç DçyoçuççÇvçí HçÀçÌpçíuçç nákçÓÀcç çÆouçç DçççÆCç jCççÆMçbiç HçábÀkçÓÀvç l³çç®çb 

mçÌv³ç cçjçþîççbJçj nuuçç kçÀjç³çuçç yççníj Hç[uçb. cçjçþîççbvçç ³çç®ççÇ DçHçí#çç nçílççÇ®ç. uç{çF&uçç lççW[ uççiçuçb DçççÆCç Içcççmççvç ³çáOoçuçç 

mçá©Jççlç PççuççÇ. çÆJçpç³çç®ççÇ F®sç cçjçþîççbkçÀ[í PçákçÀC³çç®ççÇ nçílççÇ. HçCç oáHççjçÇ l³çç®ççÇ cçpçça HçÀjuççÇ. çÆvç³çlççÇ®çí Dçç[çKçí JçíiçUí nçílçí. 

lççíHçíÀ®çç iççíUç uççiçÓvç DçbyççjçÇJçj yçmçuçíuçí çÆJçéççmçjçJç Hç[uçí. DçççÆCç cçjçþí Kç®çuçí. HççþçíHççþ JççÇjiçlççÇuçç Hççí®çuçí lçí jçT DçççÆCç 

cçmlççvç ³ççb®çç Hçá$ç mçcçMçíjyçnçÎj.  

çÆJçéççmçjçJççb®çç cç=l³çÓ mçÊçíuçç JçíiçUb JçUCç uççiçC³çç®çç mçbkçíÀlç çÆvç³çlççÇvçí jCççbiçCççJçj IççíçÆ<çlç kçíÀuçççÆJçéççmçjçJççb®çç cç=l³çÓ mçÊçíuçç JçíiçUb JçUCç uççiçC³çç®çç mçbkçíÀlç çÆvç³çlççÇvçí jCççbiçCççJçj IççíçÆ<çlç kçíÀuçççÆJçéççmçjçJççb®çç cç=l³çÓ mçÊçíuçç JçíiçUb JçUCç uççiçC³çç®çç mçbkçíÀlç çÆvç³çlççÇvçí jCççbiçCççJçj IççíçÆ<çlç kçíÀuçççÆJçéççmçjçJççb®çç cç=l³çÓ mçÊçíuçç JçíiçUb JçUCç uççiçC³çç®çç mçbkçíÀlç çÆvç³çlççÇvçí jCççbiçCççJçj IççíçÆ<çlç kçíÀuçç. çÆJçéççmçjçJç Hç[u³ççJçj 

HçUCççN³çç mçÌv³çç®ççÇ yçímçácççj kçÀÊçuç DçyoçuççÇ®³çç mçÌv³ççvçí kçíÀuççÇ. FlçkçÀçÇ kçÀçÇ Òçílççb®³çç 32 ìíkçÀ[îçç mçcçjçbiçCççJçj j®çu³çç içíu³çç. 

Dçboçpçí 28000 cçjçþí kçÀçHçuçí içíuçí. HçççÆvçHçlççJçj®çí KçbokçÀnçÇ ÒçílççbvççÇ Yçjuçí.  

oámçjç kçÀ©Cç, Ëo³çêçJçkçÀ Òçmçbiç Iç[uçç lççí mçoççÆMçJçYççTb®³çç OççjçlççÇLçça Hç[uçíu³çç #çCçç®çç. cçunçjjçJç nçíUkçÀjçbvççÇ 

jCççbiçCççJçªvç Hçuçç³çvç kçíÀuçb. Gjuçíu³çç HçÀçÌpçímçkçÀì SkçÀìí mçoççÆMçJçYççT DçççÆCç pçvçkçÀçípççÇ çÆMçboí uç{lç jççÆnuçí. ³çç oçíIççbvçç pççÇ 

JççÇjiçlççÇ çÆcçUçuççÇ l³ççvçí l³çbç®çb Dçç³çá<³ç kç=ÀlççLç& Pççuçb. cç=l³çÓvçí l³ççb®³ççJçj Iççlçuçíuçç Iççuçç cçç$ç HçÀçj oáä nçílçç.  

mçoçMççÇJçYççT uç{lç jççÆnuçí. uç{lçç uç{lçç KçÓHç oÓj içíuçí. ³çíF&uç l³çç iççÆvçcçç®çç mçcçç®ççj Içílç jççÆnuçí. Dçmçb kçÀjlçç kçÀjlçç 

lçí SkçÀìí®ç Dççnílç, mçYççíJçlççÇ kçáÀCççÇnçÇ l³ççb®çç çÆKçocçlçiççj vççnçÇ ní HççnÓvç Mç$çÓiççíìçlçuçí oçívç mçÌçÆvçkçÀ l³ççb®³ççcççiçí Hççþuççiç kçÀjlç içíuçí 

DçççÆCç l³çç®³çç pçJçU pççTvç l³ççbvçç çÆJç®ççjuçb, `` lçácç YççT nçí kçw³çç ? `` YççTbvççÇ uçiçí®ç l³ççb®³ççJçj DççHçuççÇ lçuçJççj GHçmçuççÇ 

DçççÆCç DççJçíMççvçí lçí l³ççb®³ççMççÇ uç{ç³çuçç uççiçuçí. lçí oçíIçí DçççÆCç YççT SkçÀìí. cççíþîçç JççÇjÞççÇvçí YççT l³ççb®³ççMççÇ uç{ç oílç jççÆnuçí, 

HçCç MçíJçìçÇ l³çç oçíIççbvççÇ YççTbvçç Içç³ççU kçíÀuçb, HçCç KççuççÇ Hç[lçç Hç[lçç YççTbvççÇnçÇ l³çç oçíIççbvçç pçyçj pçKçcççÇ kçíÀuçb DçççÆCç YççTb®çç 

oín mçcçjçbiçCççJçj kçÀçímçUuçç. DççHçu³çç Mç$çÓ®çb cçmlçkçÀ Oç[çJçíiçUb kçÀªvç l³çç oçíIçç iççÆvçcççbvççÇ YççTb®çç oín çÆlçLçí®ç ìçkçÓÀvç cçmlçkçÀ 

cçç$ç lçUçJçj vçíuçb. uç{çF& mçbHçuççÇ. Òçílçb, Iççí[í-nÊççÇ ³ççb®çí cç=lç oín, DçççÆCç jkçwlççcççmççb®çç çÆ®çKçuç, SJç{b®ç jççÆnuçb. 
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oámçjí çÆoJçMççÇ Dç³ççíO³íç®çí kçÀçMççÇjçpç jCçYçÓcççÇJçj HççnCççÇ kçÀjç³çuçç çÆYçmlççÇ DçççÆCç HçKççuççÇ IçíTvç Dççuçí. kçÀçíCççÇ çÆpçJçblç Dççní 

kçÀç, kçÀçíCç DççHçuçb Dççní kçÀç ³çç®ççÇ HççnCççÇ mçáª PççuççÇ. HçKççu³ççbvççÇ Oç[çJçj HççCççÇ DççílççJçb, ®çínjç OçáJççJçç DçççÆCç cçiç yçjçíyçj®çí çÆMçHççF&  

Oç[ HççjKçlç nçílçí. oín DççHçu³ççkçÀ[®çç kçÀçÇ Mç$çÓkçÀ[®çç, ní HççnCçb mçáª Pççuçb. nçílçç nçílçç SkçÀç vçámçl³çç Oç[çJçj HççCççÇ Dççílçuçb 

DçççÆCç oín JçUJçuçç lçíJnç DçbiççJçj®çb çÆkçÀvçKççHççÇ kçÀçHç[ oínç®ççÇ mçjoçjçÇ DççíUKç HçìJçÓvç içíuçb. oín kçáÀMççÇJçj JçUJçu³ççJçj l³ççKççuççÇ 

o[uçíuçí oçívç HççCççÇoçj cççílççÇnçÇ yçjçÇ®ç cçççÆnlççÇ mççbiçÓvç içíuçí cnCçÓvç oín cçjçþîççb®³çç lçUçJçj DççCçuçç içíuçç.  

YççTb®³çç çÆKçocçlçiççjçbvççÇ DççHçuçç OçvççÇ DççíUKçuçç DçççÆCç lççí oín YççTb®çç Dççní ¿çç®ççÇ mçç#ç HçìuççÇ. kçÀçMççÇjçpçbçvççÇ cçiç 

DçyoçuççÇ®³çç sçJçCççÇlç çÆvçjçíHç HççþJçÓvç YççTb®çb cçmlçkçÀ DççCçJçuçb. cçiç l³ççJçj DçivççÇmçbmkçÀçj Pççuçí. Dççlcçç kçÀOççÇ®ç Dçvçblççlç çÆJçuççÇvç 

Pççuçç nçílçç. 

HçççÆvçHçlçç®³çç uç{çF&vçí mçÊççûçnCçç®çç Dçûç¬çÀcç®ç yçouçÓvç ìçkçÀuçç. cççíþçÇ®ç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇHçççÆvçHçlçç®³çç uç{çF&vçí mçÊççûçnCçç®çç Dçûç¬çÀcç®ç yçouçÓvç ìçkçÀuçç. cççíþçÇ®ç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇHçççÆvçHçlçç®³çç uç{çF&vçí mçÊççûçnCçç®çç Dçûç¬çÀcç®ç yçouçÓvç ìçkçÀuçç. cççíþçÇ®ç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇHçççÆvçHçlçç®³çç uç{çF&vçí mçÊççûçnCçç®çç Dçûç¬çÀcç®ç yçouçÓvç ìçkçÀuçç. cççíþçÇ®ç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ. vççvççmççníyç HçíMçJ³ççb®³ççvçblçj 

l³ççb®çç Lççíjuçç cçáuçiçç çÆJçéççmçjçJç HçíMçJçíHçoç®çç DççÆOçkçÀçjçÇ nçílçç. HçCç lççí iççíUçÇ uççiçÓvç þçj Pççuçç. l³ççcçáUí 23 pçÓvç 1761 uçç 

vççvççmççníyç HçíMçJ³ççb®çç cç=l³çÓ Pççu³ççJçj cççOçJçjçJç HçíMçJçí  Pççuçí. l³çç®çJçíUçÇ jçIççíyççoçoç ní DçvçáYçJççÇ DçççÆCç yççpççÇjçJççb®çí®ç Hçá$ç 

Dçmçu³ççcçáUí l³ççbvçç ³çç Hçoç®ççÇ DççMçç nçílççÇ. HçCç lççÇ DçmçHçÀuç Pççu³ççcçáUí HçíMçJçí ojyççjçlç Hçá{çÇuç kçÀçUçlç kçÀuçnç®çb yççÇpç Hçíjuçb içíuçb. 

HçççÆvçHçlççJç©vç Hçjlçlç Dçmçlççbvçç çÆvç³çlççÇ®çí kçÀçnçÇ Dçç[çKçí nçílçí. SJç{ç cççíþç vçjmçbnçj Pççuçç HçCç vççvçç HçÀ[CççÇmç DçççÆCç 

cçnçopççÇ çÆMçboí ní oçíIçí YççÆJç<³ççlçuçí mJçjçp³çç®çí oçívç YçkçwkçÀcç Kççbyç cçç$ç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀjçÇl³çç Jçç®çuçí nçílçí. ` F&éçjí lç=Cçí kçÀªvç 

jçÆ#çuçí ` Dçmçb vççvçç HçÀ[CççÇmççbvççÇ DççHçu³çç Dççlcç®ççÆj$ççlç çÆuçnÓvç þíJçuçb³ç. cnCçpçí lçí Gb®ç içJçlççlç uçHçuçí DçççÆCç cççjíkçÀN³ççbHççmçÓvç 

Jçç®çuçí. oámçjí cçnçopççÇ çÆMçboí.. p³ççbvççÇ FçÆlçnçmç iççpçJçuçç. lçí jCççbiçCççJçªvç Hçjlç pççlççbvçç SkçÀ DçHçÀiççCç Iççí[ímJççj l³ççb®³ççcççiçí 

uççiçuçç. HçUlç Dçmçlççbvçç cçnçopççR®çç Iççí[ç Kç[îççlç Dç[KçUuçç DçççÆCç Hç[uçç. lçíJnç cçnçopççÇnçÇ KççuççÇ Hç[uçí. DçHçÀiççCççvçí 

DççHçuçç Iççí[ç DççJçjuçç KççuççÇ Glçªvç l³ççvçí cçnçopççR®³çç Hçç³ççJçj Òçnçj kçíÀuçç. DçççÆCç l³ççb®³çç DçbiççJçj®çí oççÆiçvçí IçíTvç lççí çÆvçIçÓvç 

içíuçç. l³çç®çJçíUçÇ jçCçíKççvç vççJçç®çç SkçÀ cçámçuçcççvç yçÌuçç®³çç HççþçÇJçj HççC³çç®ççÇ HçKççuç ìçkçÓÀvç çÆvçIççuçç nçílçç. l³ççvçí cçnçopççRvçç    

G®çuçÓvç l³ççbvçç mçáKçªHç mLçUçÇ Hççí®çJçuçb. cçnçopççRvççÇ l³çç®çí GHçkçÀçj mcçªvç l³ççuçç Hçá{í mçjmçívççHçlççÇHço çÆouçb. cçnçopççÇ kçÀç³çcç®çí 

uçbiç[í Pççuçí. HçCç cçvç mçMçkçwlç nçílçb. l³ççcçáUí®ç l³ççb®³çç nçlçÓvç YçjçÇJç kçÀçcççÆiçjçÇ PççuççÇ.  

çÆJçéççmçjçJç HçççÆvçHçlççlç OççjçlççÇLçça Hç[u³ççcçáUí, vççvççmççníyççb®³çç cç=l³çÓvçblçj  HçáC³çç®³çç ojyççjçlç Hçá{®çç HçíMçJçç kçÀçíCç Dçmçç 

çÆlç{ç çÆvçcçç&Cç Pççuçç kçÀçjCç l³çç Hçoçuçç oçJçíoçj HçíMçJçí IçjçC³ççlçuçí oçívç Hçá©<ç nçílçí. SkçÀ HçjbHçjívçí nkçÀoçj Dçmçuçíuçí vççvççmççníyç 

HçíMçJ³ççb®çí çÆÜlççÇ³çHçá$ç cççOçJçjçJç DçççÆCç oámçjí nkçwkçÀçvçí vççnçÇ HçCç DçvçáYçJççvçí DçççÆCç Hçjç¬çÀcççvçí cççíþí Dçmçuçíuçí cççOçJçjçJççb®çí ®çáuçlçí 

cnCçpçí vççvççmççníyççb®çí yçbOçÓ jIçávççLçjçJç cnCçpçí®ç jçIççíyçç pçí FçÆlçnçmççlç l³ççb®³çç vççvçç G®ççHçlççRvççÇ ÒççÆmçOo Pççuçí.  

cççOçJçjçJç Jç³çç®³çç 16J³çç Jç<çça HçíMçJçí Pççuçí. HçCç Hçá{®ççÇ onç Jç<çz cnCçpçí l³ççb®³çç cç=l³çÓHç³ç¥lç l³çç®çb jkçwlç DççìJçC³çç®çb kçÀçcç 

jçIççíyççbvççÇ kçíÀuçb. ojyççjçlç mçjU mçjU oçívç lçì Hç[uçí. lççÇ HçÓÀì IçjçIçjçlçu³çç YççJççbHç³ç¥lç Hççí®çuççÇ. Fbûçpççbvçç cçolççÇuçç 

DççCçC³ççHç³ç¥lç GlççJççÇU, çÆLçuuçj, jbiçíuç mJçYççJçç®³çç jçIççíyççb®ççÇ cçpçuç içíuççÇ. cççOçJçjçbvççÇ kçÀCçKçjHçCçí Içjçlçuçí DçççÆCç yççníj®çí 

çÆvçpççcç-nÌojmççjKçí Mç$çÓ cççí[Óvç kçÀç{uçí. HçCç Jç³çç®³çç 28J³çç Jç<çça Dçbiççlç 10 Jç<ç& Içj kçÀªvç yçmçuçíu³çç #ç³ççvçí DçKçíj DççHçuçç 

oçJçç mççOçuçç DçççÆCç LçíTj®³çç içCçíMçcçbçÆojçlç cççOçJçjçJççbvççÇ DçKçíj®çç éççmç Içílçuçç. pççlççbvçç jçIççíyççbkçÀ[Óvç DççHçu³çç OççkçÀìîçç 

YççJçç®³çç, vççjç³çCçjçJçç®³çç mçbj#çCçç®çb Jç®çvç IçíTvç DçççÆCç  jçp³çj#çCççmççþçÇ jçIççíyççoçoçb®³çç nçlççÇ pçyççyçoçjçÇ mççíHçJçÓvç®ç [çíUí  
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çÆcçìuçí. cççOçJçjçJççb®ççÇ ÖçíÀb®ççvçç yççíuççJçÓvç Fbûçpççb®çç Hçç[çJç kçÀjC³çç®ççÇ cçmçuçlç içáHlçHçCçí ®ççuçÓ nçílççÇ. cççOçJçjçJç JççmçáoíJç vççJçç®çí içánmLç 

ní kçÀçcç kçÀjlç nçílçí. lççÇ cçmçuçlç cçç$ç Òçl³ç#ççlç DççuççÇ vççnçÇ. Hçá{í çÆìHçÓvçínçÇ lççí cççiç& nçlççUuçç. HçCç lççínçÇ DçHç³çMççÇ þjuçç.  

cççOçJçjçJççbvçblçj l³ççb®çí OççkçÀìí yçbOçÓ vççjç³çCçjçJç HçíMçJçíHçoçÇ Dççuçí DçççÆCç l³ççlçÓvç çÆvçcçç&Cç Pççuçç lççí FçÆlçnçmçÒççÆmçOo `` 

kçÀçkçÀç cçuçç Jçç®çJçç `` nç cçvççJçj pçKçcç kçÀªvç pççCççjç Òçmçbiç, pççí DçpçÓvçnçÇ uççíkçÀ çÆJçmçjuçíuçí vççnçÇlç.  

cççOçJçjçJççb®çç LçíTjuçç 18 vççíJnWyçj 1772 uçç mJçiç&Jççmç Pççu³ççJçj vççjç³çCçjçJç DçççÆCç jçIççíyçç HçíMçJççF&®ççÇ Jçðçí 

DççCçç³çuçç mççlççjuçç içíuçí...kçÀçjYççj mçáª Pççuçç. HçCç mçiçUb JççlççJçjCç DççÆmLçjlçí®çb Pççuçb. jçIççíyççb®ççÇ cçnlJççkçÀçb#çç, 

vççjç³çCçjçJççb®çç GLçUHçCçç, ³çç oçívç Hç#ççbcçOçí Jççìuçç içííuçíuçç ojyççj, ³ççcçáUí ojyççj®çb JççlççJçjCç iç{áUuçb. cçlçuçyççÇ jçpçkçÀçjC³ççb®çç 

DççHççHçu³çç vçç³çkçÀçuçç  JçÌ®çççÆjkçÀ iççWOçU cççpçJçCççjç mçuuçç oíC³çç®çç GÐççíiç, ³ççcçáUí jçpçkçÀçjCç çÆyçIç[uçb.  

vççjç³çCçjçJç HçíMçJçíHçoçÇ Dççuçí KçjíHçCç. HçCç l³ççb®çç mJçYççJç GlççJççÇU, lççHçì, DçççÆCç DççÆmLçj. l³ççcçáUí HçoçíHçoçÇ ojyççjMççÇ 

cçlçYçío Jnç³çuçç uççiçuçí. jçIççíyççnçÇ pçJçUpçJçU l³çç®ç mJçYççJçç®çí. l³ççcçáUí lçínçÇ kçÀçjYççj kçÀjç³çuçç GlççJççÇU. jçIççíyççoçoçbvçç 

l³ççb®³çç çÆHçÀlçájçÇ®³çç kçÀçjCççJçªvç kçÌÀoílç þíJçuçb nçílçb. l³ççb®³çç oíKçjíKççÇJçj mçácçíjçÆmçbiç ³çç iççjÐçç®ççÇ vçícçCçÓkçÀ vççjç³çCçjçJççbvççÇ kçíÀuççÇ 

nçílççÇ. jçIççíyççoçoçb®çç nápçN³çç lçáUçpççÇ HçJççjçvçí mçácçíjçÆmçbiçuçç kçÀìçlç mççcççÇuç kçÀªvç I³çç³ç®çç Iççì Iççlçuçç. vççjç³çCçjçJççbvçç kçÌÀo 

kçÀjç³ç®ççÇ DçççÆCç jçIççíyççbvçç cççíkçÀUb kçÀjç³ç®çb Dçmçç yçílç þjuçç. cçiç mçKççjçcçyççHçÓ DçççÆCç cççíjçíyçç HçÀ[CççÇmç ³ççb®³ççnçÇ cçvçç®çç Dçboçpç 

lçáUçpççÇvçí Içílçuçç. DçìkçÀ kçÀjC³ççmççþçÇ 3 uççKç ©Hç³çí oíC³çç®çç kçÀjçj kçÀçjYççN³ççbvççÇ kçíÀuçç. lççÇ çÆ®çrçÇ IçíTvç mçácçíjçÆmçbiç, 

yçnçoÓjKççvç, cçnbcço FmçHçÀ, KçjkçÀçÆmçbiç Dçmçí ®ççj iççjoçÇ oçoçbkçÀ[í Dççuçí. jçIççíyççoçoçbvççÇ l³ççJçj mçnçÇ kçíÀuççÇ. DççCçKççÇ 17 uççíkçÀ 

l³ççlç mççcççÇuç Pççuçí. HçCç DççvçboçÇyççF&, jçIççíyççb®ççÇ HçlvççÇ ³ççlç mççcççÇuç vçJnlççÇ.  

vçíncççÇÒçcççCçí MçvççÇJççj 21 Dçç@içmì 1773 jçípççÇ içCçíMç GlmçJç Dççuçç. MççÆvçJççjJçç[îççlç içCçHçlççÇ®çç HçÓpçvç DçççÆCç kçÀçÇlç&vç, 

HçájçCçb, vçç®çiççCççÇ Dçmçç mçcççjbYç mçáª Pççuçç. ojyççjçlçu³çç OçájçÇCççbvçç cçç$ç kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀì çÆMçpçlççí³ç DçMççÇ kçáÀCçkçáÀCç SíkçÓÀ ³çç³çuçç 

uççiçuççÇ nçílççÇ. jIçápççÇ Dççbûçí HçJç&lççÇpçJçU DççHçu³çç HçÀçÌpçímçn Glçjuçí nçílçí. 31 lççjKçíuçç Dçvçblç®çlçáo&MççÇ nçílççÇ. vççjç³çCçjçJç HçíMçJçç 

30 lççjKçíuçç mçkçÀçUçÇ jIçápççÇ DççbûçWvçç Yçíìç³çuçç içíuçí. çÆlçLçÓvç HçJç&lççÇJçj içíuçí. içCçHçlççÇ GlmçJçç®³çç çÆvççÆcçÊççvçí çÆlçLçí FlçjnçÇ uççíkçÀ 

Dççuçí nçílçí. Òçmççoç®çb mççKçjYççlçç®çb pçíJçCç Pççuçb DçççÆCç HçíMçJçí Jçç[îççJçj Dççuçí. nçÆjHçblç HçÀ[kçíÀ yçjçíyçj nçílçí. Jçç[îççJçj iççjÐççb®ççÇ 

içoça pçcçuççÇ nçílççÇ. cnCçÓvç Jçç[îççJçj vç pççJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ HçíMçJ³ççbvçç kçíÀuççÇ HçCç lçjçÇmçáOoç, iççjÐççb®³çç iç[yç[çÇ®çç yçboçíyçmlç 

nçÆjHçblççbvçç kçÀjç³çuçç mççbiçÓvç HçíMçJçí JççcçkçáÀ#ççÇmççþçÇ MçvççÇJççjJçç[îççlç®ç içíuçí. nçÆjHçblççbvççÇ pçíJçCç Pççu³ççJçj iççjÐççb®³çç yçboçíyçmlççmç 

³çç³ç®çb þjJçÓvç lçínçÇ pçíJçç³çuçç çÆvçIçÓvç içíuçí. kçÀìç®ççÇ kçáÀCçkçáÀCç nçÆjHçblççbvççnçÇ nçílççÇ HçCç lççÇ DççÊçç®ç Jçç[îççJçj®ç Dçbcçuççlç ³çíF&uç, DçççÆCç 

KçávççHç³ç&blç cçpçuç pççF&uç ³çç®çç Dçboçpç kçáÀCççuçç®ç vçJnlçç. lçáÈ³çç HçJççj cçç$ç HçíMçJ³ççb®³çç nçuç®ççuççRJçj uç#ç þíJçÓvç nçílçç. nçÆjHçblç 

Dççuçí lçj kçÀì çÆmçOoçÇmç pççCççj vççnçÇ, jIçápççRvçç kçÀìç®ççÇ kçáÀCçkçáÀCç uççiçuçíuççÇ Dççní ní kçÀUu³ççyçjçíyçj lçáÈ³ççvçí IççF& kçíÀuççÇ.  

vçççjç³çCçjçJç çÆvçpçç³çuçç içíu³ççJçj Lççí[îçç®ç JçíUçlç mçácçíjçÆmçbiç DçççÆCç cçnbcço FmçHçÀ 7-8 Mçí iççjoçÇ IçíTvç 

MççÆvçJççjJçç[îçç®³çç yççníj pçcçuçí. obiçç mçáª Pççuçç. yçáOçççÆmçbiç pçcççoçjçmç þçj kçÀªvç pçcççJç Dççlç çÆMçjuçç. Dççlç Dççu³ççJçj ®ççÌkçÀçlç 

l³ççbvççÇ HçiççjçmççþçÇ içuçkçÀç ®ççuçÓ kçíÀuçç. HçíMçJ³ççb®çíí KççmçiççÇkçÀ[®çí F®sçHçblç {íjí l³ççbvçç ocç Yçªvç mççbiçÓ uççiçuçí kçÀçÇ HçíMçJçí Dççlçç 

PççíHçuçí Dççnílç, lçíJnç kçÀ®çíjçÇ®³çç JçíUílç ³çíTvç Hçiççj cççiçç. lçíJnç çÆ®çLççJçu³çç içíuçíu³çç pçcççJççvçí F®sçHçblççbJçj Jççj kçíÀuçç. lçí 

çÆlçLçu³çç içç³ççÇ®³çç Dçç[ uçHçuçí nçílçí, çÆlçuççnçÇ þçj kçíÀuçb. cçiç yçnkçÀuçíuçç lççí pçcççJç Jçç[îçç®³çç Dççlç çÆMçjuçç. Kççíu³çç Kççíu³ççbcçOçí 

çÆMçªvç l³ççbvççÇ uçÓì mçáª kçíÀuççÇ. DçççÆCç uççW{ç vççjç³çCçjçJççb®³çç cçnçuççkçÀ[í pçç³çuçç uççiçuçç. cçnçuçç®³çç oçjçlçu³çç MçççÆiçoç¥vççÇ , 
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vççjç³çCçjçJç HçíMçJ³ççbvçç, kçÀç³ç ®ççuçuçb³ç l³çç®ççÇ kçÀuHçvçç çÆouççÇ lçíJnç lçí HççJç&lççÇyççF¥kçÀ[í Dççuçí. HççJç&lççÇyççF¥vççÇ Òçmçbiç DççíUKçuçç DçççÆCç 

HçíMçJ³ççbvçç mçuuçç çÆouçç kçÀçÇ ní kç=Àl³ç lçácç®³çç kçÀçkçÀçb®çb®ç Dççní, cnCçÓvç lçácnçÇ l³ççb®³ççkçÀ[í pçç. lçí®ç lçácnçuçç Jçç®çJçlççÇuç. vçççjç³çCçjçJç 

HçíMçJçí OççJçlç çÆoJççCçKççv³ççlç Hççí®çuçí. HççþçíHççþ cççjíkçÀjçÇnçÇ Hççí®çuçí. lççíJçj iççjÐççbvççÇ kçÌÀoílçÓvç mççí[Jçuçíuçí jçIççíyççoçoç çÆoJççCçKççv³ççlç 

Hççí®çuçíuçí nçílçí.vççjç³çCçjçJç HçíMçJ³ççbvççÇ oçoçb®³çç Hçç³ççuçç çÆcçþçÇ Iççuçlç cçolççÇ®ççÇ ³çç®çvçç kçíÀuççÇ. ` kçÀçkçÀç, cçuçç Jçç®çJçç..` DçMççÇ Dççlç& 

mçço IççlçuççÇ. HçCç HçíMçJ³ççbvçç MççíOçlç Dççuçíu³çç mçácçíjçÆmçbiççvçí ` jçJççbvçç mççí[ç. vççnçÇlçj oçíIççb®çí pççÇJç pççlççÇuç `  DçMççÇ  OçcçkçÀçJçCççÇ 

kçíÀuççÇ. vçççjç³çCçjçJç HçíMçJ³ççbvççÇ kçÀçkçÀçbvçç çÆJçvçJçCççÇ kçíÀuççÇ kçÀçÇ ` nJçblçj cçuçç kçÌÀoílç þíJçç..mçiçUb jçp³ç lçácnçÇ®ç kçÀjç..HçCç cçuçç 

Jçç®çJçç..’nç mçiçUç iççWOçU HççnÓvç mçácçíjçÆmçbiççvçí oçoçbvçç pçjyçívçí mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ kçÀçÇ ¿çç mççHççuçç mççí[uçb lçj nç Dççcç®çç pççÇJç 

Içílçu³çççÆMçJçç³ç jçnCççj vççnçÇ. lçíJnç l³ççuçç oÓj kçÀjç. oçoçbvççÇ Iççyçªvç HçíMçJ³ççbvçç oÓj uççíìuçb. oçoçbvççÇ oÓj uççíìu³ççyçjçíyçj lçáÈ³çç 

HçJççjçvçí vççjç³çCçjçJç HçíMçJ³ççb®çí Hçç³ç Dççí{uçí..oçoçb®³çç Hçç³çç®ççÇ çÆcçþçÇ mçáìuççÇ DçççÆCç HçíMçJçí oÓj Pççu³ççyçjçíyçj mçácçíjçÆmçbiççvçí Jççj 

ìçkçÀuçç. vççjç³çCçjçJç HçíMçJçí pççiççÇ®ç þçj Pççuçí. nápçN³çç ®ççHççpççÇ çÆìUíkçÀj DçççÆCç Jçç[îçç®çí içJçF& vççjçíyçç HçÀçìkçÀ HçíMçJ³ççbvçç 

Jçç®çJçç³çuçç OççJçuçí lçíJnç l³ççbvççnçÇ lçuçJççjçÇ®³çç IççJççbvççÇ pççiç®³çç pççiççÇ lççí[Óvç ìçkçÀuçb. pççmçÓoçb®çç pçcççoçj vççjçípççÇ vççF&kçÀ 

oçoçbvçç®ç yççíuç uççJçÓ uççiçu³ççJçj l³çç®ççnçÇ ÒççCç Içílçuçç. Jççìílçu³çç oçívç kçáÀCççÆyçCççÇvççbnçÇ þçj cççjC³ççlç Dççuçb.  

MççÆvçJççjJçç[îççlç vç YçÓlççí, vç YççÆJç<³çlççÇ Dçmçç uçççÆpçjJççCçç Òçmçbiç Iç[uçç. mçÊçímççþçÇ YççJççb®çí yçUçÇ IçíC³çç®ççÇ HçjbHçjç 

cççWiçuççbcçOçí nçílççÇ. cçjçþîççbcçOçí vççnçÇ. HçCç MççÆvçJççjJçç[îççvçí SíkçÀuçíuççÇ ` kçÀçkçÀç cçuçç Jçç®çJçç ` nçÇ oçÇvç Dççlç& mçço DçpçÓvçnçÇ uççíkçÀçb®³çç 

Ëo³ççlç kçÀU GcçìJçÓvç pççlçí.  

vççjç³çCçjçJççb®³çç cç=l³çÓvçí iççoçÇ®çç Hçá{®çç Jççjmç kçÀçíCç, mçÊçççÆOçkçÀçjçÇ kçÀçíCç nínçÇ çÆvç³çlççÇvçí DççOççÇ®ç þjJçÓvç þíJçuçb nçílçb. lçí 

þjuçbnçÇ cççíþîçç vççìîçcç³ç jçÇlççÇvçí. Jçç[îççlç kçÀçnçÇlçjçÇ Òç®çb[ Òçuç³ç GmçUuçç Dççní ní yççníj mçJçç¥®³çç®ç uç#ççlç Dççuçb. HçCç 

MççÆvçJççjJçç[îçç®çí ojJççpçí iççjÐççbvççÇ yçbo kçÀªvç Içílçuçí nçílçí. Dççlç jçIççíyççoçoç, l³ççb®çç Hçá$ç Dçcç=lçjçJç, çÆMçJçç³ç DççvçboçÇyççF&, 

içbiççyççF&, HççJç&lççÇyççF¥mççjKççÇ KççmççÇ cççCçmçb Dçmçu³ççcçáUí lççíHçÀç ®ççuçÓ kçÀjlçç ³çíF&vççlç. yççníj yççHçÓbmççjKççÇ ojyççjçlçuççÇ cççlçyyçj cççCçmçb 

pçcçuççÇ. Dççlç kçÀçíCç çÆpçJçblç kçÀçíCç cç=lç, kçÀç³ç Pççuçb ³çç®çç HçÊçç uççiçlç vçJnlçç.  

Flçkçw³ççlç oçoçb®çç pççmçÓo çÆ®çrçÇ IçíTvç yççníj Dççuçç. ` içáblçç GjkçÀuçç, yççníj KçìHçì kçÀç kçÀjlçç Dçmçç mçJççuç çÆJç®ççjlç 

l³ççvçí Dççlç pçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. lçíJnç YçJççvçjçJç ÒççÆlççÆvçOççÇ, mçKççjçcçyççHçÓ yççíkçÀçÇuç, yçpççyçç Hçájbojí, cççuççípççÇ IççíjHç[í Dççlç içíuçí. 

vççvçç HçÀ[CççÇmç l³çççÆoJçMççÇ iççJççlç vçJnlçí. mçbO³ççkçÀçU PççuççÇ. . . . cçMççuççÇ®³çç Gpçí[çlç MçjçÇjçb®çí lçákçÀ[í SkçÀ$ç kçÀjC³ççmç mçá©Jççlç 

PççuççÇ. p³çç oínç®³çç HççíìçlçÓvç mççKçjYççlç yççníj Hç[uçíuçç çÆomçuçç lççí oín HçíMçJ³ççb®çç DçMççÇ DççíUKç HçìuççÇ. ®ççÌkçÀçlç oín DççCçÓvç 

þíJçuçç. HçíMçJ³ççb®ççÇ HçlvççÇ içbiççyççF& mçlççÇ pççC³çç®çç nf Oçªvç yçmçuççÇ. mçppççlçÓvç DççvçboçÇyççF& mçJç& ÒçkçÀçj Hçnçlç nçíl³çç. ojyççjçlçuçí 

mçiçUí ÒççÆlçÿçÇlç HçççÆLç&JççYççíJçlççÇ iççíUç Pççuçí nçílçí. DççvçboçÇyççF¥vççÇ içbiççyççF¥vçç kçÀHççU HçÀçí[Óvç Içílççbvçç HçççÆnuçb.  

DçççÆCç l³ççbvççÇ nákçÓÀcç mççí[uçç, ` içbiççyççF¥vçç DçmHçMç& nçíTvç cççÆnvçç Pççuçç Dççní. l³ççbvçç KççíuççÇlç kçÀçW[Óvç þíJçç. mçlççÇ pççT 

MçkçÀlç vççnçÇlç l³çç..` mçJç& jçpçkçÀçjC³ççb®³çç kçÀçvççlç lçí Mçyo oíJçJççCççÇmççjKçí Içácçuçí. içbiççyççF& içYç&JçlççÇ nçíl³çç ! 

çÆlçLçí®ç YççÆJç<³ççlçuçç jçpçkçÀçjCçç®çç ÒçJççn kçÀçíCçl³çç çÆoMçívçí mçjkçÀCççj ní çÆvççÆ½çlç Pççuçb . içbiççyççF¥vçç 3 cççÆnvçí Pççu³ççJçj 

mççjí cçálmçÎçÇ içáHlçHçCçí SkçÀcçíkçÀçbvçç YçíìÓ uççiçuçí DçççÆCç ®ççj cççÆnv³ççbvçblçj yççjYççF& cçb[Uç®çç pçvcç Pççuçç. ³ççcçOçí Hçá{çkçÀçj Içílçuçç lççí 

mçKççjçcçyççHçÓ yççíkçÀçÇuççbvççÇ. l³ççbvçç vççvçç HçÀ[CççÇmç, HçìJçOç&vç, Dçmçí cççlçyyçj mçjoçj ³çíTvç çÆcçUçuçí. HçíMçJççF&®ççÇ Jçðçb jçIççíyççoçoçbvççÇ  
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DççHçu³çç vççJççbvççÇ DççCçuççÇ, HçCç uçiçí®ç lçí cççíçÆncçíJçj yççníj Hç[uçí. lçí mJççjçÇlç Dçmçlççbvçç l³ççb®³ççyçjçíyçj Dçmçuçíuçí SkçíÀkçÀ cçálmçÎçÇ 

kçÀçnçÇlçjçÇ çÆvççÆcçÊççvçí HçáC³ççlç pçcçuçí. DçççÆCç YççJççÇ çÆoMçç mHçä PççuççÇ.  vççvçç DçççÆCç yççHçÓbvççÇ mçÓ$ç nçlççÇ IçílçuççÇ. 

vççvçç HçÀ[CççÇmç DçççÆCç mçKççjçcçyççHçÓbvççÇ içbiççyççF¥vçç içáHlçHçCçí HçájbojçJçj nuçJçuçb. l³ççb®ççÇ jç$çbçÆoJçmç [çíÈ³ççlç lçíuç IççuçÓvç 

oçoç DçççÆCç DççvçboçÇyççF¥HççmçÓvç mçáj#çç kçíÀuççÇ. F. mç. 1774, SçÆÒçuç 18 uçç içbiççyççF& HçájbojçJçj ÒçmçÓlç nçíTvç Hçá$ç Pççu³çç®ççÇ yççlçcççÇ 

mJçjçp³ççuçç kçÀUuççÇ. HçíMçJççF&®çí mçJç& jçpçkçÀçjCç®ç yçouçuçí . 40 çÆoJçmççb®³çç mçJççF& cççOçJçjçJççb®³çç vççJççvçí HçíMçJççF&®ççÇ Jçðçb . 40 çÆoJçmççb®³çç mçJççF& cççOçJçjçJççb®³çç vççJççvçí HçíMçJççF&®ççÇ Jçðçb . 40 çÆoJçmççb®³çç mçJççF& cççOçJçjçJççb®³çç vççJççvçí HçíMçJççF&®ççÇ Jçðçb . 40 çÆoJçmççb®³çç mçJççF& cççOçJçjçJççb®³çç vççJççvçí HçíMçJççF&®ççÇ Jçðçb DççCçuççÇ DççCçuççÇ DççCçuççÇ DççCçuççÇ 

DçççÆCçDçççÆCçDçççÆCçDçççÆCç l³ççb®³çç vççJççvçí kçÀçjYççj mçáª Pççuççl³ççb®³çç vççJççvçí kçÀçjYççj mçáª Pççuççl³ççb®³çç vççJççvçí kçÀçjYççj mçáª Pççuççl³ççb®³çç vççJççvçí kçÀçjYççj mçáª Pççuçç. HçíMçJççF& mçJççF& cççOçJçjçJççb®³çç vççJççvçí DçmçuççÇ lçjçÇ kçÀçjYççj Dççlçç vççvçç DçççÆCç 

mçKççjçcçyççHçÓb®³çç nçlççÇ Dççuçç. mçÊççOççjçÇ    yçouçuçí. HçíMçJççF& vççcçcçç$ç jççÆnuççÇ.  

jçIççíyççoçoç Fbûçpççb®ççÇ cçolç cççiçç³çuçç içíuçí HçCç l³ççlç®ç Dç[kçÀuçí. FbûçpçnçÇ l³ççb®³çç Lçíjçbvçç kçbÀìçUuçí. oçoç Hçjlç HçáC³ççlç 

Dççuçí. oçoçb®çç çÆ[mçWyçj 1783 mççuççÇ kçÀçíHçjiççJçuçç DççpççjHçCççlç cç=l³çÓ Pççuçç. mçKççjçcçyççHçÓb®³çç çÆHçÀlçájçÇ®çí kçÀçiço nçlççÇ 

Hç[u³ççcçáUí lçínçÇ DçìkçíÀlç Hç[uçí. DçççÆCç kçÀçjYççj HçÓCç&HçCçí vççvççb®³çç nçlççÇ Dççuçç. GÊçjí®çç kçÀçjYççj cçnçopççÇ çÆMçboí ³ççb®³çç nçlççÇ 

Dççuçç. çÆouuççÇ®³çç yççoMçnç®çí oçíj cçnçopççR®³çç nçlççÇ Dççuçí.  

Jç³çç®³çç SkçÀçÆJçmççJ³çç Jç<çça, mçJççF& cççOçJçjçJç mçpp³ççlçÓvç Kççuç®³çç ®ççÌkçÀçlç Hç[uçí. DçççÆCç l³ççlç®ç l³ççb®çç 27-10-95 

jçípççÇ Dçblç Pççuçç. jçpçmçÊçí®³çç ÒçJççnçuçç Hçjlç SkçÀoç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇjçpçmçÊçí®³çç ÒçJççnçuçç Hçjlç SkçÀoç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇjçpçmçÊçí®³çç ÒçJççnçuçç Hçjlç SkçÀoç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇjçpçmçÊçí®³çç ÒçJççnçuçç Hçjlç SkçÀoç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ. jçIççíyççoçb®çí çÆ®çjbpççÇJç oámçjí yççpççÇjçJç ³ççbvççÇ DççHçu³ççjçIççíyççoçb®çí çÆ®çjbpççÇJç oámçjí yççpççÇjçJç ³ççbvççÇ DççHçu³ççjçIççíyççoçb®çí çÆ®çjbpççÇJç oámçjí yççpççÇjçJç ³ççbvççÇ DççHçu³ççjçIççíyççoçb®çí çÆ®çjbpççÇJç oámçjí yççpççÇjçJç ³ççbvççÇ DççHçu³çç 

G®ççHçlççRvççÇ HçjG®ççHçlççRvççÇ HçjG®ççHçlççRvççÇ HçjG®ççHçlççRvççÇ Hçjlç HçíMçJççF&Hço çÆcçUJçuçblç HçíMçJççF&Hço çÆcçUJçuçblç HçíMçJççF&Hço çÆcçUJçuçblç HçíMçJççF&Hço çÆcçUJçuçb. vççvççb®çç ÒçYççJç kçÀcççÇ Pççuçç. ojyççjçlçuçb jçpçkçÀçjCç vççmçuçb. kçáÀCçç®çç Hçç³çHççímç kçáÀCçç®³çç 

Hçç³ççlç vççnçÇ DçMççÇ ojyççjçlçuççÇ DçJçmLçç PççuççÇ. yççpççÇjçJççbvçç içUçuçç uççJçç³çuçç Fbûçpççbvçç HçÀçjmçí Þçcç Hç[uçí®ç vççnçÇlç.  

vççvççbvççÇ ®çlçájçF&vçí cçjçþçÇ mçÊçç mççbYççUÓvç þíJçuççÇ nçílççÇ. l³ççb®çç 13 cçç®ç& 1700mççuççÇ kçÌÀuççmçJççmç Pççuçç lçíJnç FbûçpççbvççÇ 

iççÌjJççíÃçj kçÀç{uçí. ` HçáC³ççlçuçb ®ççlçá³ç& mçbHçuçb DçMççÇ vççvççbvçç ÞçOoçbpçuççÇ JçççÆnuççÇ. l³ççvçblçj çÆMçboí- nçíUkçÀj ³ççb®³ççlçuççÇ kçÀìálçç 

DççCçKççÇvç®ç Jçç{uççÇ. F.mç. 1802 cçOçí ³çMçJçblçjçJç nçíUkçÀj çÆMçbÐççJçj ®ççuçÓvç ³çíT uççiçlçç®ç oámçjí yççpççÇjçJç HçáC³ççlçÓvç HçUçuçí 

DçççÆCç JçmçF&uçç Fbûçpççb®³çç DççÞç³ççuçç içíuçí. Fbûçpççb®³çç cçiçjçÆcçþçÇ®çç l³ççb®³ççYççíJçlççÇ Jçí{ç Hç[uçç lççí kçÀOççÇ mçáìuçç®ç vççnçÇ.  

F. mç. 1803 cçOçí FbûçpççbvççÇ yççpççÇjçbvçç vççcçcçç$ç HçíMçJçíHçoç®çí DççÆOçkçÀçj oíTvç MççÆvçJççjJçç[îççlç DççCçuçb. HçCç MçíJçìçÇ F. mç. 1803 cçOçí FbûçpççbvççÇ yççpççÇjçbvçç vççcçcçç$ç HçíMçJçíHçoç®çí DççÆOçkçÀçj oíTvç MççÆvçJççjJçç[îççlç DççCçuçb. HçCç MçíJçìçÇ F. mç. 1803 cçOçí FbûçpççbvççÇ yççpççÇjçbvçç vççcçcçç$ç HçíMçJçíHçoç®çí DççÆOçkçÀçj oíTvç MççÆvçJççjJçç[îççlç DççCçuçb. HçCç MçíJçìçÇ F. mç. 1803 cçOçí FbûçpççbvççÇ yççpççÇjçbvçç vççcçcçç$ç HçíMçJçíHçoç®çí DççÆOçkçÀçj oíTvç MççÆvçJççjJçç[îççlç DççCçuçb. HçCç MçíJçìçÇ 

1818 cçOçí oámçN³çç yççpççÇjçJççbvçç 1818 cçOçí oámçN³çç yççpççÇjçJççbvçç 1818 cçOçí oámçN³çç yççpççÇjçJççbvçç 1818 cçOçí oámçN³çç yççpççÇjçJççbvçç OçÓUKçí[ FLçí DçìkçÀ kçÀªvç FbûçpççbvççÇ cçjçþçÇ mçÊçç DççHçu³çç nçlççlç IçílçuççÇOçÓUKçí[ FLçí DçìkçÀ kçÀªvç FbûçpççbvççÇ cçjçþçÇ mçÊçç DççHçu³çç nçlççlç IçílçuççÇOçÓUKçí[ FLçí DçìkçÀ kçÀªvç FbûçpççbvççÇ cçjçþçÇ mçÊçç DççHçu³çç nçlççlç IçílçuççÇOçÓUKçí[ FLçí DçìkçÀ kçÀªvç FbûçpççbvççÇ cçjçþçÇ mçÊçç DççHçu³çç nçlççlç IçílçuççÇ. DçççÆCç 

MççÆvçJççjJçç[îççJçj Fbûçpççb®çç ³çáçÆvç³çvç pç@kçÀ HçÀ[kçÀuçç. yççpççÇjçJççbvçç, kçÀçvçHçÓjpçJçU çÆJçþÓjuçç lçvçKçç çÆvççÆ½çlç kçÀªvç kçÀç³çcç®çb    

þíJçC³ççlç Dççuçb.  

cçjçþçÇ çÆj³ççmçlççÇlç pçí Hçá©<ç DççHçu³çç Hçjç¬çÀcççvçí Go³ççuçç Dççuçí DçççÆCç p³ççb®³ççcçáUí SíçÆlçnççÆmçkçÀ IçjçCççÇ çÆvçcçç&Cç PççuççÇ,  

lçí Hçá©<ç cnCçpçí çÆMçboí, nçíUkçÀj, HçJççj, HçìJçOç&vç, HçÀ[CççÇmç, jçmlçí, Hçájbojí, yçJçx, çÆHçuççpççÇ pççOçJç, DçMççÇ DçvçíkçÀ nçílçí. Lççíju³çç 

çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççb®³çç pççC³ççvçblçj l³ççb®³çç kçÀçUçlççÇuç kçÀçnçÇ IçjçCççÇ cçboçJçlç içíuççÇ. kçÀçnçÇ vçJ³ççvçí Go³ççuçç DççuççÇ. kçÀçnçÇ kçíÀJçU 

mçjoçj cnCçÓvç vççJççªHççuçç DççuççÇ lçj kçÀçnçRvççÇ jçpçkçÀçjCççlç jmç IçíTvç DççHçuçç þmçç GcçìJçuçç.  

l³ççlç®ç SkçÀ nçílçb jçCççípççÇ çÆMçboí ³çç®çb vççJç. 

jçCççípççÇ çÆMçboí :jçCççípççÇ çÆMçboí :jçCççípççÇ çÆMçboí :jçCççípççÇ çÆMçboí :----    cçjçþçÇ çÆj³ççmçlççÇlçuçb, HçíMçJ³ççb®³çç HççþçíHççþ oámçjb cççíþb cççlçyyçj IçjçCçb cnCçpçí jçCççípççÇ çÆMçíoí ³ççb®çb.  

yççpççÇjçTb®³çç lç[HçÀoçj vçílç=lJççKççuççÇ pçí pçí cnCçÓvç lç©Cç MççÌ³ç& iççpçJçç³çuçç DçOççÇj nçílçí, l³çç mçJçç¥vçç DççHçuçç GlkçÀ<ç& mççOçç³ç®ççÇ  
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mçbOççÇ çÆcçUlç nçílççÇ. mççlççN³ççpçJçU®³çç kçÀCníjKçí[ iççJçç®çç jçCççípççÇ çÆMçboí Dçmçç®ç Içj®³çç iççÆjyççÇcçáUí yççpççÇjçTb®³çç HççiçíkçÀ[í yççjiççÇj 

cnCçÓvç ®ççkçÀjçÇlç Dççuçç, yççpççÇjçJççb®çç KçíUiç[çÇ yçvçuçç DçççÆCç DçççÆCç DççHçu³çç yçnçoájçÇJçj DçççÆCç jçTb®³çç çÆJçéççmççJçj cççUJ³çç®çç 

DççÆOçHçlççÇ yçvçuçç. çÆ®çcççpççÇ DççHççbvççÇ F. mç. 1728 mççuççÇ cççUJçç çÆpçbkçÀu³ççJçj MçíkçÀ[ç 22.5 ìkçwkçíÀ jçCççípççÇ  çÆMçboí, 22.5 ìkçwkçíÀ 

nçíUkçÀj DçççÆCç 10 ìkçwkçíÀ HçJççj, ®ççÌLçç Jççìç mçjkçÀçj®çç, DçMççÇ JççìCççÇ nçíTvç çÆlçIççb®ççÇ cççUJ³ççlç mLççHçvçç PççuççÇ. Hçá{í ní ÒçcççCç 

yçouçlç içíuçb. çÆMçbÐçç®çb IçjçCçb Hçá{®³çç çÆHç{îççbcçOçí KçÓHç vççJççªHççuçç Dççuçb. mçá©JççlççÇuçç GppçÌvç nçÇ çÆMçbÐççb®ççÇ jçpçOççvççÇ nçílççÇ. Hçá{í 

iJççuníj®³çç çÆkçÀuu³ççcçáUí iJççuníjuçç jçpçOççvççÇ nuçJçÓvç çÆMçbÐççb®ççÇ DççíUKç iJççuníj®çb IçjçCçb cnCçÓvç®ç jççÆnuççÇ.  

jçCççípççÇuçç cçÌvççyççF& GHç&À çÆvçbyççyççF& ³çç HçlvççÇHççmçÓvç pç³ççHHçç, p³ççíçÆlçyçç, oÊççpççÇ, DçççÆCç lçákçÀçípççÇ níí ®ççj DççÌjmç Hçá$ç DçççÆCç 

çÆ®çcççyççF& ³çç HçlvççÇHççmçÓvç cçnçopççÇ pçvcçuçí.  

l³ççlç pç³ççHHççb®çç Dçblç Kçávççvçí Pççuçç. cçíJçç[®³çç jpçHçÓlççb®³çç Yççb[Cççlç çÆMçboí-nçíUkçÀj mççcççÇuç Pççuçí. jçpçkçÀçjCç 

lççHçç³çuçç uççiçuçb. jpçHçÓlççbkçÀ[çÇuç uççíkçÀ yççíuçCççÇ kçÀjç³çuçç Dççuçí. pç³ççHHçç mvççvççmççþçÇ çÆvçIççuçí nçílçí. lçí DççbIççíUçÇmççþçÇ yçmçuçí 

Dçmçlççbvçç oiçç Pççuçç DçççÆCç çÆlçLçí®ç l³ççb®³ççJçj Jççj Pççuçí. l³ççlç pç³ççHHççb®çb çÆvçOçvç Pççuçb. uçiçí®ç pç³ççHHççb®çí p³çíÿ çÆ®çjbpççÇJç 

pçvçkçÀçípççÇ        Jççjmç IççíçÆ<çlç Pççuçí. F. mç. 1742 cçOçí Dççísç&Jçj yçáboíu³ççbJçj Pççuçíu³çç mJççjçÇ®³çç JçíUçÇ DççísxkçÀjçbvççÇ nuuçç kçÀ©vç 

p³ççíçÆlçyçç çÆMçboWvçç þçj kçíÀuçb. F. mç. 1758 cçOçí vççvççmççníyç HçíMçJ³ççvçí oÊççpççÇ çÆMçboí ³ççbvçç GÊçjílç mJççN³çç kçÀªvç HçÌmçç 

DççCçC³ççmççþçÇ HççþJçuçb nçílçb. DçyoçuççÇ HçbpççyçcçOçí Dççuçç lçíJnç oÊççpççÇ çÆMçboí Mçá¬çÀlççuççJçj cnCçpçí Dççlçç®³çç nçÆjÜçjHççmçÓvç 40 

cçÌuççJçj nçílçí. mççnçÆpçkçÀ®ç DçyoçuççÇuçç Dç[Jçç³çuçç lçí®ç DççHçuççÇ HçÀçÌpç IçíTvç l³çç®³ççJçj içíuçí. çÆouuççÇnÓvç 10 cçÌuç GÊçjíuçç yçájçjçÇ 

IççìçJçj l³ççbvççÇ lçU þíJçuçç. DçççÆCç mççyççpççÇ çÆMçboíuçç vçpççÇyçKççvççJçj HççþJçuçb. cçjçþîççbkçÀ[í l³ççJçíUçÇ HçÀkçwlç Yççuçí DçççÆCç lçuçJççjçÇ 

nçíl³çç. DçççÆCç vçpççÇyçKççvççkçÀ[í nçíl³çç yçboákçÀç. 10 pççvçíJççjçÇ 1760 ³çç çÆoJçMççÇ mççyççpççÇ çÆMçboí ³çç DççHçu³çç mçjoçjçJçj yçboákçÀçÇ®³çç 

iççíÈ³ççb®çç Jç<çç&Jç nçílççí³ç DçççÆCç DççHçuççÇ HçÀçÌpç HçìçHçì cçjlçí Dççní ní SíkçÓÀvç oÊççpççÇ çÆMçboí kçÀçnçÇ uççíkçÀçbvçç IçíTvç mççyççpççÇ®³çç cçolççÇuçç 

OççJçuçí. lççíHçÀç vçíC³ççmç cçç$ç DçJçmçj çÆcçUçuçç vççnçÇ. yçáájç[çÇ IççìçJçj oÊççpççÇ Hççí®çuçí DçççÆCç MççÌ³çç&®ççÇ MçLç& PççuççÇ, lçíJnç 

vççÆpçyçKççvçç®ççÇ HçÀçÌpç pçjç cççiçí nìuççÇ. Òçílççb®³çç jçMççÇ Hç[u³çç. oÊççpççÇ DççIçç[çÇuçç nçílçí. l³ççb®³ççoíKçlç l³ççb®çí mçjoçj ³çMçJçblçjçJç 

pçiçoçUí iççíUçÇ uççiçÓvç Hç[uçí. lçí HçççÆnu³ççyçjçíyçj l³çç®ç DççJçíMççlç oÊççpççÇ l³ççb®çí MçJç kçÀç{C³ççmççþçÇ Hçá{í OççJç Içílç nçílçí. 

HçCç l³çç®ç JçíUçÇ oÊççpççÇb®³çç kçáÀMççÇlç yçboákçÀçÇ®ççÇ iççíUçÇ uççiçÓvç lçí pççÆcçvççÇJçj kçÀçímçUuçí. lçíJnç kçáÀlçáyçMçnç nç vççÆpçyçç®çç 

mçjoçj pçJçU Dççuçç DçççÆCç l³ççbvçç cnCççuçí, `` kçw³çÓB Hçìíuç, cçíjí mççLç lçácç DççÌj uç[Wiçí ? lçíJnç oÊççpççÇvçí pçyççyç çÆouçç, `` yç®çWiçí lççí 

DççÌjYççÇ uç[Wiçí..’ lçíJnç kçáÀlçáyçMçnçvçí mçblççHçÓvç l³ççb®çç çÆMçj®sío kçíÀuçç. HçççÆvçHçlçç®³çç mçbûççcççlçuçç nç HççÆnuçç yçUçÇ.  

oÊççpççR®çb ní yççCçíoçj GÊçj cçjçþîççb®³çç FçÆlçnçmççlç Dçcçj Pççuçb.   

kçÀçkçÀçb®³çç cçolççÇuçç pçvçkçÀçípççÇ OççJçuçí, l³ççbvççnçÇ iççíUçÇ uççiçuççÇ. HçCç cç=l³çÓvçí lçíJnç çÆouçíuçb pççÇJçoçvç vçblçj JçmçÓuç kçíÀuçb.                        

HçççÆvçHçlççJçj YççTb®³çç nçlççKççuççÇ jCçOçácççUçÇlç lçákçÀçípççÇ çÆMçboí Mç$çÓ®ççÇ iççíUçÇ uççiçÓvç OççjçlççÇLçça Hç[uçí. 

DçççÆCç pç³çHHççb®çç Hçá$ç pçvçkçÀçípççÇ çÆMçboí..? pçvçkçÀçípççÇ çÆMçoW®çç cç=l³çÓ lçj l³ççb®³ççMççÇ ¬çÓÀj uçHçb[çJç®ç KçíUuçç. DççOççÇ 

pççÇJçoçvç DçççÆCç cçiç Dçblç..pçKçcççÇ pçvçkçÀçípççÇuçç yçjKçáoç&j vççJçç®³çç DçyoçuççÇ®³çç mçÌçÆvçkçÀçvçí DççHçu³çç sçJçCççÇlç DççCçuçb. 

pçvçkçÀçípççRJçj GHç®ççj ®ççuçJçuçí. pçvçkçÀçípççRkçÀ[Óvç YçjHçÓj ob[ JçmçÓuç kçÀªvç l³ççbvçç mççí[ç³ç®çç l³ççvçí çÆJç®ççj kçíÀuçç nçílçç. HçCç 

pçvçkçÀçípççÇuçç DççHçuçç mçjoçj DççÌ<çOççíHç®ççj kçÀjlççí³ç nçÇ yççlçcççÇ DçyoçuççÇHç³ç¥lç Hççí®çuççÇ DçççÆCç l³ççvçí l³ççJçj çÆJçéççmç vç yçmçÓvç  
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®ççÌkçÀMççÇmççþçÇ cççCçmçb HççþJçuççÇ. . . . yçjKçáoç&juçç nçÇ yççlçcççÇ uççiçu³ççyçjçíyçj l³ççvçí pçvçkçÀçípççRvçç þçj cççªvç Hçá©vç ìçkçÀuçb. çÆMçboí 

IçjçC³çç®çç Hçá{®³ççnçÇ çÆHç{çÇlçuçç DççCçKççÇ SkçÀ oçÇHç OçáUçÇlç içç[uçç içíuçç. 

cçnçopççÇ çÆMçboí.cçnçopççÇ çÆMçboí.cçnçopççÇ çÆMçboí.cçnçopççÇ çÆMçboí.---- cçnçopççÇ çÆMçboí ní jçCççípççR®çí DçççÆCç çÆ®çcççyççF¥®çí çÆ®çjbpççÇJç. çÆ®çcççyççF¥MççÇ lçuçJççjçÇMççÇ uçivç uççJçC³çç®³çç 

HçOolççÇvçí jçCççípççRvççÇ çÆJçJççn kçíÀuçç, l³ççcçáUí cçnçopççÇ jçCççípççR®çí DçvççÌjmç Hçá$ç nçílçí.  HçççÆvçHçlççJçªvç çÆvç³çlççÇvçí Jçç®çJçÓvç DççCçuçíuçí oçívç 

Kçboí cçálmçÎçÇ cnCçpçí vççvçç HçÀ[CççÇmç DçççÆCç HçççÆvçHçlçç®³çç uç{çF&lç Hçç³ç içcççJçÓvç uçbiç[í Pççuçíuçí cçnçopççÇ çÆMçboí. jçCççípççR çÆMçbÐççb®çí 

DççÌjmç JçbMçpç mçbHçuçí. HçCç cçnçopççÇ çÆMçboí çÆpçJçblç nçílçí. l³ççbvçç mçjoçjçÇ DççHçu³çç vççJçí kçÀªvç I³çç³çuçç cçnlçd Òç³ççmç Hç[uçí HçCç cçiç 

cçnçopççÇ çÆMçÐççbmççjKçç cçájyyççÇ jçpçkçÀçjCç OçájbOçj cçálmçÎçÇ cçnçjçä^çuçç  uççYçuçç. l³ççbvççÇ DçççÆCç vççvçç HçÀ[CççRmççbvççÇ çÆcçUÓvç KçÓHç 

cççíþ®çb jçpçkçÀçjCç kçÀjlç Fbûçpççbvçç mJçjçp³ççlç ÒçJçíMç kçÀ© çÆouçç vççnçÇ. SkçíÀkçÀçUçÇ çÆouuççÇ®çí oçíj DççHçu³çç nçlççÇ Dçmçuçíu³çç 

cçnçjçä^ç®çí jbiç yçouçuçí DçççÆCç cçjçþîççbJçç®çÓvç mçÊçç ®ççuçJçCçb DçMçkçw³ç Pççu³çç®çç ÒçkçÀçj GÊçj kçÀçUçlç Iç[uçç. cçnçopççÇ çÆMçbÐççbvççÇ 

yççoMçnçuçç iççoçÇJçj yçmçJçÓvç l³çç®ççÇ kçÀçUpççÇ IçíC³ççSJç{ç ÒçYççJç cçjçþîççb®çç çÆouuççÇJçj Hç[uçç. cçnçopççR®çí Hçjç¬çÀcç KçÓHç cççíþí nçílçí. 

kçÀJçç³çlççÇ HçÀçÌpçí®ççÇ MçkçwlççÇ l³ççbvççÇ DççíUKçÓvç [çÇ yççí³çvçí vççJçç®³çç ÖçWÀ®ç DççÆOçkçÀçN³çç®³çç nçlççKççuççÇ l³ççbvççÇ FbûçpççbMççÇ uç{C³ççmççþçÇ 

kçÀJçç³çlççÇ HçÀçÌpç GYççjuççÇ.  

HçCç 1794 cçOçí cçnçopççÇ®çç cç=l³çÓ Pççu³ççJçj l³ççb®çç HçálçC³çç oçÌuçlçjçJç nç iJççuníj®³çç iççoçÇJçj Dççuçç. cçnçopççÇ 

çÆvçHçáçÆ$çkçÀ Jççjuçí. l³ççcçáUí Jç³çç®³çç 15 Jç<çça oçÌuçlçjçJççbvçç mçÊçç çÆcçUçuççÇ. JçmçF&®³çç lçnçvçí 1802 mççuççÇ yççpççÇjçJççbvçç lççy³ççlç 

Içílçuçíuçb HççnÓvç oçÌuçlçjçJç DçççÆCç vççiçHçÓj®çí Yççímçuçí FbûçpççbMççÇ uç{ç³çuçç SkçÀ Pççuçí. çÆìHçÓuçç mçbHçJçCççjç JçíuçmuççÇ®ç DççHçu³çç kçBÀHçyçíuç 

DçççÆCç mìçÇJnvçmçvçd ³çç mççLççÇoçjçbmçn ³çç oçíIççbmçcççíj FbûçpççblçHçxÀ uç{ç³çuçç HçÀçÌpç IçíTvç Dççuçç. çÆMçboí- Yççímçu³ççb®³çç HçÀçÌpçç pçíJçç 

DçççÆCç KçíUCçç ³çç oçívç vçÐççb®³çç yçí®çkçw³ççlç Hçmçju³çç nçíl³çç. GpçJççÇ yççpçÓ YççíkçÀjoçvç iççJççHççMççÇ çÆpçLçí çÆMçbÐççb®çb DçéçoU, lçmçb®ç 

lççíHçÀKççvçç DçççÆCç kçÀJçç³çlççÇ HçÀçÌpçí®ççÇ [çJççÇ yççpçÓ DçmçF& iççJççHççMççÇ nçílççÇ. ³ççÒçcççCçí HçÀçÌpçç YççíkçÀjoçvç - DçmçF&®³çç oçívç iççJççbcçOçí 

Hçmçjuçíu³çç nçíl³çç. mçÌv³ç Òç®çb[®ç nçílçb.  

JçíuçmuççÇvçí cçjçþîççb®³çç HçÀçÌpçíJçj nuuçç ®ç{JçC³ççmççþçÇ pçíJçç-KçíUCçç vçoçÇ®³çç mçbiçcççpçJçU Hçç³çGlççj nçílçç, çÆlçLçí 

DççHçu³çç HçÀçÌpçç vçíTvç vçoçÇ Dççíuççb[uççÇ. ³çç GlççjçkçÀ[í cçjçþ³ççbvççÇ oáuç&#ç kçíÀuçb, nçÇ HçÀçj cççíþçÇ ®çÓkçÀ çÆMçboí – Yççímçuçí ³ççb®³ççkçÀ[Óvç 

PççuççÇ. kçÀçjCç JçíuçmuççÇ®³çç HçÀçÌpçç cçjçþîççb®³çç HçÀçÌpççbmçcççíj Dççu³ççJçj cçjçþîççbvçç DççHçuçç J³çÓnb yçouççJçç®ç uççiçuçç. DçççÆCç nçÇ 

#çáuuçkçÀ ®çÓkçÀ çÆMçboí-YççímçuçW®³çç HçjçYçJççuçç kçÀçjCç þjuççÇ.  Òç®çb[ MççÌ³çç&vçí oçívnçÇkçÀ[çÇuç HçÀçÌpçç uç{u³çç. HçCç cçjçþîççb®çíí mçívççHçlççÇ 

³ççíi³çJçíUçÇ Dç®çÓkçÀ çÆvçCç&³ç IçíC³ççlç kçÀcççÇ Hç[uçí. oáHççjçÇ 3 Jççpçlçç mçáª PççuçíuççÇ nçÇ uç{çF& mçbO³ççkçÀçUçÇ 6 Jççpçlçç mçbHçuççÇ. çÆvçCç&³ç . oáHççjçÇ 3 Jççpçlçç mçáª PççuçíuççÇ nçÇ uç{çF& mçbO³ççkçÀçUçÇ 6 Jççpçlçç mçbHçuççÇ. çÆvçCç&³ç . oáHççjçÇ 3 Jççpçlçç mçáª PççuçíuççÇ nçÇ uç{çF& mçbO³ççkçÀçUçÇ 6 Jççpçlçç mçbHçuççÇ. çÆvçCç&³ç . oáHççjçÇ 3 Jççpçlçç mçáª PççuçíuççÇ nçÇ uç{çF& mçbO³ççkçÀçUçÇ 6 Jççpçlçç mçbHçuççÇ. çÆvçCç&³ç 

Fbûçpççb®³çç yççpçÓvçí uççiçuçç. DçççÆCç çÆMçFbûçpççb®³çç yççpçÓvçí uççiçuçç. DçççÆCç çÆMçFbûçpççb®³çç yççpçÓvçí uççiçuçç. DçççÆCç çÆMçFbûçpççb®³çç yççpçÓvçí uççiçuçç. DçççÆCç çÆMçbÐççb®³çç MçkçwlççÇ®çç Dçblç Pççuçç. DçççÆCç lçínçÇ DçmçF&®³çç Fbûçpççb®³çç yçjçíyçj Pççuçíu³çç uç{çF&lç bÐççb®³çç MçkçwlççÇ®çç Dçblç Pççuçç. DçççÆCç lçínçÇ DçmçF&®³çç Fbûçpççb®³çç yçjçíyçj Pççuçíu³çç uç{çF&lç bÐççb®³çç MçkçwlççÇ®çç Dçblç Pççuçç. DçççÆCç lçínçÇ DçmçF&®³çç Fbûçpççb®³çç yçjçíyçj Pççuçíu³çç uç{çF&lç bÐççb®³çç MçkçwlççÇ®çç Dçblç Pççuçç. DçççÆCç lçínçÇ DçmçF&®³çç Fbûçpççb®³çç yçjçíyçj Pççuçíu³çç uç{çF&lç 

njuçí. l³ççvçblçj iJççuníj mçbmLççvç çÆyç´ìçÇMç pçcçç Pççuçb. njuçí. l³ççvçblçj iJççuníj mçbmLççvç çÆyç´ìçÇMç pçcçç Pççuçb. njuçí. l³ççvçblçj iJççuníj mçbmLççvç çÆyç´ìçÇMç pçcçç Pççuçb. njuçí. l³ççvçblçj iJççuníj mçbmLççvç çÆyç´ìçÇMç pçcçç Pççuçb. lçí mççuç nçílçb  23 mçHìWyçj 1803.lçí mççuç nçílçb  23 mçHìWyçj 1803.lçí mççuç nçílçb  23 mçHìWyçj 1803.lçí mççuç nçílçb  23 mçHìWyçj 1803.    

vççiçHçÓjkçÀj Yççímçuçí :vççiçHçÓjkçÀj Yççímçuçí :vççiçHçÓjkçÀj Yççímçuçí :vççiçHçÓjkçÀj Yççímçuçí :----        

jçpççjçcç cçnçjçpç çÆpçbpççÇuçç içíuçí lçíJnç l³ççb®³ççyçjçíyçj l³ççb®³çç j#çCççmççþçÇ pçí uççíkçÀ nçílçí l³ççlç ©HççpççÇ Yççímçuçí nçílçí. 

l³ççb®çç HçálçC³çç HçjmççípççÇ Yççímçuçí. MççnÓ mJçjçp³ççlç ³çíTvç jçp³ç kçÀª uççiçu³ççJçj l³ççbvçç HççÆnuçç DççOççj oíCççN³ççlç HçjmççípççÇ nçílçí. 

l³ççcçáUí MççnÓbvççÇ l³ççb®ççÇ mLççHçvçç vççiçHçÓjuçç kçíÀuççÇ DçççÆCç l³ççvçblçj Yççímçuçí IçjçC³çç®çç Hçjç¬çÀcç DçççÆCç jçpçkçÀçjCç mçlçlç Jç=ççqOobiçlç®ç 

nçílç içíuçb. kçÀçvnçípççÇ, mççyççpççÇ, jIçÓpççÇ Dçmçí DçvçíkçÀ jCçOçájbOçj ³çç IçjçC³ççlç Pççuçí. HçCç MçíJçìçÇ DçmçF&®³çç uç{çF&lç 

oçÌuçlçjçJççbyçjçíyçj ³ççnçÇ IçjçC³çç®çç çÆJçjçíOç cççJçUuçç. MçíJçìçÇ oÊçkçÀ çÆJçOççvç vççkçÀçªvç FbûçpççbvççÇ nínçÇ jçp³ç Dçmlçbiçlççuçç vçíuçb. MçíJçìçÇ oÊçkçÀ çÆJçOççvç vççkçÀçªvç FbûçpççbvççÇ nínçÇ jçp³ç Dçmlçbiçlççuçç vçíuçb. MçíJçìçÇ oÊçkçÀ çÆJçOççvç vççkçÀçªvç FbûçpççbvççÇ nínçÇ jçp³ç Dçmlçbiçlççuçç vçíuçb. MçíJçìçÇ oÊçkçÀ çÆJçOççvç vççkçÀçªvç FbûçpççbvççÇ nínçÇ jçp³ç Dçmlçbiçlççuçç vçíuçb.     
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nçíUkçÀj :nçíUkçÀj :nçíUkçÀj :nçíUkçÀj :----     

yççpççÇjçJç HçíMçJ³ççbvççÇ cçunçjçJççb®ççÇ FboÓjuçç mLççHçvçç kçíÀuççÇ. cçunçjjçJç nçíUkçÀjçb®³çç IçjçC³ççlç l³ççb®çç Hçá$ç Kçb[íjçJç cnCçpçí 

DççÆnu³ççyççF¥®çç HçlççÇ, uç{çF&lç cççjuçç içíuçç. vççlçÓ cççuçjçJç nçnçÇ cçíuçç.  çÆJçþçípççÇ nçíUkçÀjçb®çç cç=l³çÓ HçÀkçwlç oáozJççÇ þjuçç. oámçN³çç 

yççpççÇjçJççbvççÇ l³ççbvçç nÊççÇ®³çç Hçç³ççKççuççÇ oíTvç þçj kçíÀuçb. oámçN³çç yççpççÇjçJçç®³çç kçÀçUçlç HçáCçí ojyççjçlç DçvççiççWoçÇ cççpçuççÇ. 

jçpçkçÀçjCç YçjkçÀìlç içíuçb. SkçÀcçíkçÀçbJçj Jç®ç&mJç çÆcçUJçC³ççmççþçÇ vçÌçÆlçkçÀ HççlçUçÇnçÇ jmççlçUçuçç içíuççÇ. çÆJçþçípççÇ DçççÆCç ³çMçJçblçjçJç 

nçíUkçÀj ní oçíIçí YççT yçb[KççíjçÇ kçÀjlç IçjçC³çç®³çç nkçwkçÀçbmççþçÇ uç{lç Dçmçlççbvçç yççpççÇjçJçç®³çç HçÀçÌpçíMççÇ l³ççb®çç mççcçvçç çÆYç[uçç. 

mçjoçj yççHçÓ iççíKçu³ççbvççÇ çÆJçþçípççÇuçç HçkçÀ[uçb DçççÆCç HçáC³ççlç yççpççÇjçJççkçÀ[í HççþJçuçb. yççpççÇjçJç, yççUçpççÇ kçábÀpçj ³ççbvççÇ mçÓ[yçáOoçÇvçí 

çÆJçþçípççÇuçç DççOççÇ yçí[çÇ lççí[Óvç KçÓHç cççjuçç. 200 Jççj kçÀcç®çç®çí cççªvç uçiçí®ç nÊççÇ®³çç Hçç³ççuçç yççbOçÓvç Dççí{lç vçíuçç. l³çç®çç l³ççlç 

Dçblç Pççu³ççJçjnçÇ 24 lççmç Hç³ç¥lç l³çç®çb MçJç lçmçb®ç Jçç[îçç®³çç ®ççÌkçÀçlç cçO³ççJçj þíTvç çÆouçb. nç ÒçkçÀçj 1801 mççuç®³çç 16 

SçÆÒçuçuçç Iç[uçç. çÆJçþçípççÇ®³çç ³çç çÆvçIç=&Cç nl³çívçblçj nçíUkçÀj ÒçkçÀjCç DççCçKççÇvç®ç çÆ®çIçUuçb. çÆMçboí, nçíUkçÀj, HçJççj, oçYçç[í, 

ÒççÆlççÆvçOççÇ, HçìJçOç&vç, vççiçHçÓj®çí Yççímçuçí, Dççbûçí, içç³çkçÀJçç[, ní mççjí mJçjçp³çç®³çç çÆYçblççÇ®çí SkçÀSkçÀ Kççbyç kçÀçímçUç³çuçç uççiçuçí. DçççÆCç 

1818 Hç³ç¥lç HçbpççyçHççmçÓvç oçÆ#çCçílççÇuç mçJç& YççjlççlççÇuç mçJç& mçbmLçççÆvçkçÀ SkçíÀkçÀ kçÀ©vç Fbûçpççb®çí lççyçíoçj Pççuçí.  

 

nÌojçyçço®çç çÆvçpççcç GuçdnÌojçyçço®çç çÆvçpççcç GuçdnÌojçyçço®çç çÆvçpççcç GuçdnÌojçyçço®çç çÆvçpççcç Guçd----cçáukçÀ :cçáukçÀ :cçáukçÀ :cçáukçÀ :----    

Yççjlçç®³çç FçÆlçnçmççlç çÆvçpççcç Guç-cçáukçÀ nçÇ SkçÀ çÆJçuç#çCç J³çkçwlççÇjíKçç oçÆ#çCçílç mçÊçç iççpçJçÓvç içíuççÇ DçççÆCç FçÆlçnçmç 

çÆvçcçç&Cç kçÀªvç içíuççÇ. ³çç®³çç IçjçC³ççlç Dçççpçç, yççHççHççmçÓvç mçiçUí®ç Hçjç¬çÀcççÇ, jçpçkçÀçÇ³ç ®ççlçá³çç&®çí, MçÓj, yçáOoçÇJççvç Dçmçí çÆvçHçpçuçí.  

çÆvçpççcçç®çç Dççpçç KJççpçç DççÆyço nç cçkçwkçíÀuçç pççC³ççmççþçÇ mçájlçíuçç Hççí®çuçç DçççÆCç cçiç FLçuçç®ç Pççuçç. cçkçwkçíÀnÓvç Hçjlç 

³çílççbvçç lççí DççÌjbiçpçíyçç®³çç ®ççkçÀjçÇlç jççÆnuçç. l³çç®ççÇ kçÀçcçç®ççÇ lç[HçÀ HççnÓvç DççÌjbiçpçíyççvçí l³ççuçç çÆkçÀuççÇ®çKççvç nç çÆkçÀlççyç çÆouçç. ³çç 

KJççpçç®çç cçáuçiçç iççpççÇGÎçÇvç nçnçÇ Hçjç¬çÀcççÇ, DçççÆCç cççíþç jçpçkçÀçjCççÇ Pççuçç. iççpççÇGÎçÇvç®çç cçáuçiçç cnCçpçí nç nÌojçyçço mçbmLççvç®çç 

mçbmLççHçkçÀ çÆvçpççcç GucçáukçÀ. ³çç®çb®ç oámçjb vççJç çÆ®çvçkçáÀçÆuç®çKççvç.çvç.çvç.çvç. ³çç çÆvçpççcçç®ççÇ DççF& nçÇ MçnçpçnçB®çç JçpççÇj mççoáuuççKççvçç®ççÇ 

cçáuçiççÇ. l³ççcçáUí çÆvçpççcçç®³çç jkçwlççlç oçívnçÇkçÀ[®çç cçálmçÎçÇHçCçç, kçÀçJçíyççpçHçCçç, jçpçkçÀçÇ³ç ®ççlçá³ç&, MççÌ³ç&,  HçájíHçÓj Glçjuçb.  

DççÌjbiçpçíyçç®³çç cç=l³çÓvçblçj çÆouuççÇ®³çç jçpçkçÀçjCççlç mçMçkçwlç kçÀCçKçj yççoMçnç çÆvçcçç&Cç Pççuçç vççnçÇ, pçí kçÀçnçÇ yççoMçnç 

Pççuçí lçí  `iççoçÇJçj yçmçJçuçí içíuçí vççnçÇlçj yççníj HçíÀkçÀuçí içíuçí ` ³çç®ç ÒçkçÀçj®çí nçílçí. MççnÓjçpçí mJçjçp³ççlç ³çíTvç jçp³ç kçÀjç³çuçç 

uççiçu³ççJçj çÆouuççÇnÓvç mç³³ço yçbOçÓbvççÇ çÆvçpççcç-Guç-cçáukçÀ®ççÇ, Dççlçç®³çç Yçç<çílç oçÆ#çCçí®çç içJnvç&j cnCçÓvç HççþJçCççÇ kçíÀuççÇ. oçÆ#çCçí®³çç 

mçnç mçáY³ççb®³çç mçnç DççÆOçkçÀçN³ççbJçj®çç nç DççÆOçkçÀçjçÇ nçílçç. nç cçálmçÎçÇ cççCçÓmç KçÓHç jçpçkçÀçjCç KçíUuçç. Lççíju³çç yççpççÇjçJççb®çç 

DçççÆCç ³çç®çç mçbIç<ç& mçlçlç ®ççuçÓ jççÆnuçç DçççÆCç ojJçíUçÇ yççpççÇjçTbkçÀ[Óvç ³ççuçç HçjçYçJç HçlkçÀjçJçç uççiçuçç. çÆ®çKçuçþçCç, vççuçsç, 

HççuçMçílç, cçábiççÇ MçíiççJç, YççíHççU, ³çç mçJç& çÆþkçÀçCççÇ yççpççÇjçJççbvççÇ l³ççuçç kçÀçW[uçb DçççÆCç MçjCççiçlç çÆuçnÓvç IçílçuççÇ. MççnÓjçpççbçÆJç©Oo 

l³ççb®çí yçbOçÓ kçÀçíunçHçÓj®çí mçbYççpççÇjçpçí, ³ççbvççnçÇ çÆvçpççcççvçí çÆ®çLççJçuçb DçççÆCç oçíIççb®³ççlç kçÀuççiçlç uççJçC³çç®çb jçpçkçÀçjCç kçíÀuçb. çÆouuççÇ 

DçççÆCç oçÆ#çCç Yççjlççlç ³çç®ççÇ®ç mçÊçç ®ççuçuççÇ. 
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çÆouuççÇ®³çç yçpçyçpçHçájçÇkçÀ[í HççnÓvç ³ççvçí oçÆ#çCçílç mJçlçb$ç nçíC³çç®ççÇ mJçHvçb HçççÆnuççÇ DçççÆCç HçÓJçça®ççÇ DççÌjbiççyçço®ççÇ jçpçOççvççÇ yçouçÓvç, 

nÌojçyçço nçÇ DççHçuççÇ jçpçOççvççÇ kçíÀuççÇ. nç çÆvçpççcç F. mç. 1748 cçOçí Jççjuçç. 

l³ççvçblçj Dççuçíu³çç l³çç®³çç Hçá$ççbvççÇ vçççÆmçjpçbiç, mçuççyçlçpçbiç DçççÆCç çÆvçpççcçDççÆuç Kççvç ³ççbvççÇ Hçjlç Lççíju³çç cççOçJçjçJççb®³çç 

kçÀçUçlç cççíþb jçpçkçÀçjCç kçíÀuçb. l³çç®³ççvçblçj Dççuçíuçí l³çç®çí JççjmçnçÇ cçnçjçä^, kçÀvçç&ìkçÀ, cçiç çÆìHçÓ-Fbûçpç ³çç jçpçkçÀçjCççlç 

Glçjuçí. cçjçþí, Fbûçpç, çÆvçpççcç DçççÆCç çÆìHçÓ ³ççb®³ççlç mçlçlç uç{ç³çç ®ççuçÓ jççÆnu³çç. cçjlççbvçç çÆvçpççcççvçí DççHçu³çç cçáuççbvçç cçjçþîççbMççÇ 

®ççbiçuçí mçbyçbOç þíJçç ` Dçmçç GHçoíMç kçíÀuçç.  

Fbûçpççb®³çç kçÀçUçHç³ç¥lç nÌojçyçço mçbmLççvçç®çç jçp³ççÆJçmlççj SJç{ç Òç®çb[ nçílçç, DçççÆCç lçí jçp³ç FlçkçbÀ OçvçJççvç nçílçb kçÀçÇ 

FbûçpççbvççÇ l³ççbvçç nçlç lçj uççJçuçç vççnçÇ®ç, Guçì mJçlçb$ç jçnC³çç®çç, çÆkçbÀJçç HçççÆkçÀmlççvççlç mççcççÇuç nçíC³çç®çç Hç³çç&³çnçÇ çÆouçç. çÆyç´ìçÇMç 

çÆvçIçÓvç içíu³ççJçj mçjoçj Hçìíuççb®³çç cçálmçÎçÇHçCççcçáUí MçíJçì®³çç çÆvçpççcççuçç mJçlçb$ç Yççjlççlç mççcççÇuç JnçJçb uççiçuçb.  

SKççÐçç jçíiççvçí nUÓnUÓ mçJç& MçjçÇjç®çç lççyçç I³ççJçç DçççÆCç MçjçÇj HççíKçªvç ìçkçÀçJçb lçmçç FbûçpççbvççÇ Yççjlçç®³çç mçJç& 

mçbmkç=ÀlççÇ®çç lççyçç IçíTvç l³çç®ççÇ cççí[lççí[ kçÀjç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. mçbHçÓCç& Yççjlç l³ççb®³çç nçlççKççuççÇ SkçÀJçìuçç. 

vçJççÇvç HçjkçÀçÇ³ç Dçbcçuççuçç mçá©Jççlç PççuççÇ. HçCç ³çç Dçbcçuçç®çç SkçÀ JçíiçUç®ç HçÌuçÓ nçílçç. Hç=LJççÇ®³çç Òçl³çíkçÀ jíKççbMççJçj 

Fbûçpççb®ççÇ mçÊçç nçílççÇ. pçiçYçj Fbûçpççb®ççÇ mçÊçç nçnçÇ çÆvç³çlççÇ®çç SkçÀ JçíiçUç®ç KçíUHçì nçílçç. ³çç SkçÀnçlççÇ DçbcçuççcçáUí ³çájçíHççlç 

Iççlçu³çç içíuçíu³çç DççÌÐççíçÆiçkçÀ ¬çÀçblççÇ®çç Òçmççj Jçíiççvçí pçiçYçj Pççuçç. çÆlçLçí uççiçuçíu³çç vçJçvçJççÇvç MççíOççb®ççnçÇ HçÀç³çoç pçiççuçç Pççuçç. 

l³ççb®³çç Yçç<çí®ççnçÇ pçiçYçj Òçmççj Pççuçç. Yççjlç SkçÀ DçKçb[ jçä^ cnCçÓvç Go³ççuçç Dççuçb. pççiççÆlçkçÀçÇkçÀjCçç®çç lççí HççÆnuçç Go³ç 

nçílçç. kçíÀJçU Yççjlççlç®ç vççnçÇ lçj ³çájçíHççlç vçíHççíçÆuç³çvç®çç HçjçYçJç kçÀ©vç Fbûçpç çÆlçLçínçÇ Jçj®ç{ nçílçí. oámçjçÇkçÀ[í DçcçíçÆjkçíÀlçnçÇ 

l³ççb®³çç mçÌçÆvçkçÀçÇ nçuç®ççuççÇ mçá©®ç nçíl³çç. SkçÀ pççiççÆlçkçÀ mçÊççOççÇMç nçíC³ççkçÀ[í l³ççb®ççÇ Jççì®ççuç ®ççuçÓ nçílççÇ. l³ççb®³çç ³çç DçHçÀçì 

³çMççuçç çÆJçmççJ³çç MçlçkçÀçlç yçnj Dççuçç nçílçç.  l³çç ³çMçç®çç MçíJçì çÆJçmççJ³çç MçlçkçÀç®³çç HççÆnu³çç DçççÆCç oámçN³çç pççiççÆlçkçÀ ³çáOoçvçí 

Pççuçç. lççÇ®ç FbûçpççÇ mçÊçç Dççlçç Hçnç³ç®ççÇ Dççní.  

    

FbûçpççÇ mçÊçç :FbûçpççÇ mçÊçç :FbûçpççÇ mçÊçç :FbûçpççÇ mçÊçç :----    

F. mç. 1600 ®³çç DççmçHççmç J³ççHççjç®³çç vççJççvçí YçjlçYçÓcççÇJçj Hçç³ç þíJçCççN³çç FbûçpççbvççÇ J³ççHççj kçÀcççÇ DçççÆCç jçpçkçÀçjCç 

pççmlç KçíUJçlç nUÓnUÓ  Hçá{çÇuç 200 Jç<çç¥cçOçí mçyçbOç YççjlççJçj jçp³ç kçíÀuçb. F. mç. 1818 vçblçj Fbûçpççb®ççÇ SkçÀnçlççÇ mçÊçç 

YççjlçYçj mçáª PççuççÇ, HçCç kçÀçnçÇ Jç<çç&lç®ç YççjlççÇ³ç pçvçlçç nUÓnUÓ ³çç pçáuçcççÇ Hççjlçb$³ççlçnçÇ Içámçcçìç³çuçç uççiçuççÇ. YççTyçbokçÀçÇ®çç 

HçÀç³çoç, DçççÆCç çÆnboÓ – cçámçuçcççvç lçí{ Jçç{Jçlç ³ççbvççÇ jçpçkçÀçjCç KçíUJçuçb. kçÀJçç³çlççÇ HçÀçÌpçç, DçççÆCç DççOçáçÆvçkçÀ ³çáOolçb$ç%ççvç ³ççb®³çç 

pççíjçJçj YççjlççÇ³ç mçÊççOççÇMççbJçj çÆJçpç³ç çÆcçUJçuçç.  

mçJç& Yççjlç nçlççKççuççÇ Dççu³ççJçj FbûçpççÇ mçÊçívçí DççHçuççÇ KçjçÇ vçKçb oçKçJçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. mççjç oíMç l³ççbvçç 

DççHçu³çç DçbcçuççKççuççÇ DççCçÓvç mççJç&YççÌcç Jnç³ç®çb nçílçb, nçÇ cçnlJççkçÀçb#çç Dççlçç uçHçÓvç jççÆnuççÇ vçJnlççÇ. Oçcçç¥lçj, çÆMç#çCçç®ççÇ DçççÆCç 

HçjbHçjí®ççÇ cççí[lççí[, pçáuçcççÇ kçÀç³çoí, Jçç{uçíuçç Mçílçmççjç ³çç mççN³ççbcçáUí FbûçpççÇ mçÊçí®çç HçÀçmç YççjlççJçj DççJçUç³çuçç uççiçuçç lçíJnç 

FLçuçí uççíkçÀvçç³çkçÀ ³çç mççívçíjçÇ çÆHçbpçN³ççlç yçí®çÌvç Pççuçí DçççÆCç ³çç IçámçcçìçÇlçÓvç yççníj Hç[ç³ç®³çç Oç[Hç[çÇuçç uççiçuçí.  



-47- 

 

oámçjçÇkçÀ[í, ÞççÇcçblç mçbmLçççÆvçkçÀ pçí SkçíÀ kçÀçUçÇ oíMçYçj®³çç çÆj³ççmçlççÇlç cççíþí cççíþí mçjoçj nçílçí, p³ççbvççÇ Hçjç¬çÀcç iççpçJçÓvç 

DççHçuççÇ sçHç kçÀçjYççjçJçj Hçç[uççÇ nçílççÇ, lçí JçíiçÈ³çç®ç mçbkçÀìçlç Dç[kçÀuçí. ³çç mçbmLçççÆvçkçÀçbHçÌkçÀçÇ pçí çÆvçHçáçÆ$çkçÀ nçílçí, l³ççbvçç Dççlçç 

oÊçkçÀ Jççjmç Içílççbvçç Fbûçpç mçjkçÀçj®ççÇ HçjJççvçiççÇ®ççÇ mçkçwlççÇ Jnç³çuçç uççiçuççÇ. oÊçkçÀ IçíT vç oílçç, l³ççb®ççÇ mçbmLççvçb Kççuçmçç 

Jnç³çuçç uççiçuççÇ. l³ççb®³ççlçnçÇ jçí<ç Jçç{ç³çuçç uççiçuçç. Dçmçí DçvçíkçÀ mçbmLçççÆvçkçÀ Pççuçí. çÆkçÀÊçÓj®ççÇ jçCççÇ çÆ®çVçccçç, çÆJçþÓj®çç 

vççvççmççníyç HçíMçJçç, PççbMççÇ®ççÇ jçCççÇ nçÇ lççÇvçnçÇ IçjçCççÇ ³çç®çí®ç yçUçÇ nçílçí.  

çÆkçÀÊçÓj®ççÇ jçCççÇ çÆ®çVçccççvçínçÇ FbûçpççbçÆJç©Oo mçbIç<ç& kçíÀuçç. çÆlç®çç cçáuçiçç F. mç. 1824 cçOçí Jççjuçç, lçíJnç çÆlçvçí 

çÆMçJççÆuçbiçHHçç vççJçç®çç cçáuçiçç oÊçkçÀ Içílçuçç. HçCç uçç@[& [uçnçÌmççÇvçí HçjJççvçiççÇ çÆouççÇ vççnçÇ. jçCççÇvçí l³çç®çç nákçÓÀcç cççvçuçç vççnçÇ. lçíJnç 

20 npççj HçÀçÌpç jçCççÇJçj HççþJçuççÇ. jçCççÇ Flçkçw³çç MççÌ³çç&vçí uç{uççÇ kçÀçÇ Fbûçpççb®çç ®çkçwkçÀ HçjçYçJç Pççuçç. HçCç Hçjlç FbûçpççbvççÇ nuuçç 

kçíÀuçç lçíJnç cçç$ç lççÇ HçkçÀ[uççÇ içíuççÇ DçççÆCç çÆlçuçç yçÌuçnçWiçuç®³çç lçá©biççlç FbûçpççbvççÇ þíJçuçb. 5 Jç<çç¥vççÇ jçCççÇ®çç cç=l³çÓ lçá©biççlç®ç 

HçíÀyç´áDçjçÇ 1829 cçOçí Pççuçç. çÆlç®³çç cçáuççuçç FbûçpççbvççÇ cççªvç®ç ìçkçÀuçb DçççÆCç çÆkçÀÊçÓj Kççuçmçç kçÀ©vç ìçkçÀuçb.  

kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀªvç nçÇ Fbûçpççb®ççÇ y³çço Dççlçç IççuçJçç³çuçç HçççÆnpçí, nç çÆJç®ççj YççjlççÇ³ç mçbmLçççÆvçkçÀçbcçOçí yçUçJçç³çuçç uççiçuçç. 

içjçÇyç DçççÆCç ÞççÇcçblç, mçiçUç Yççjlç®ç Dçmçblççí<ççvçí Dççlçu³çç Dççlç KçoKçoç³çuçç uççiçuçç. GÊçjíHççmçÓvç oçÆ#çCçíHç³ç¥lç nç JçCçJçç Hçíìuçç. 

vççvççmççníyç HçíMçJçç, lççl³çç ìçíHçí, PççbMççÇ®ççÇ jçCççÇ ³ççb®ççÇ ³çç JçCçJ³ççlç mççÆcçOçímççjKççÇ DççnálççÇ Hç[uççÇ.  

oámçN³çç yççpççÇjçJççb®çç cç=l³çÓ Pççu³ççJçj Fbûçpç mçjkçÀçjvçí vççvççmççníyç HçíMçJ³ççbvçç Jççjmç cnCçÓvç cççv³çlçç oíC³çç®çb vççkçÀçjuçb. lççí 

nkçwkçÀ Dççlçç yççpççÇjçb®çí çÆ®çjbpççÇJç, vççvççmççníyç HçíMçJ³ççbvçç yçUçJçj®³çç pççíjçJçj®ç çÆcçUJçç³ç®çç nçílçç. PççbMççÇ mçbmLççvç®ççÇ kçÀnçCççÇnçÇ lççÇ®ç 

nçílççÇ. PççbMççÇ®çí jçpçí içbiççOçjHçblç ³ççbvççÇ oÊçkçÀ Içílçuçç DçççÆCç oámçjí çÆoJçMççÇ l³ççb®çç cç=l³çÓ Pççuçç. lçí Jççju³ççJçj jçCççÇuçç DççHçu³çç 

nkçwkçÀçbmççþçÇ lçuçJççj nçlççÇ I³ççJççÇ®ç uççiçuççÇ.  

³çç®ççÇ uç{îçç®ççÇ mçá©Jççlç Kçjb lçj mççlççj®³çç cçnçjçpççb®³çç HçojçÇ Dçmçuçíuçí jbiççípççÇyççHçÓ içáHlçí DçççÆCç vççvççmççníyç HçíMçJçç 

³ççb®³çç YçíìçÇvçblçj®ç PççuççÇ nçílççÇ. ³çç FbûçpççÇ mçÊçí®çb G®®ççìvç kçÀjç³çuçç kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀjç³çuçç nJçb SJç{b®ç ³çç oçíIççbvçç pççCçJçlç nçílçb. 

HçCç kçÀç³ç kçÀjçJçb lçí kçÀUlç vçJnlçb. ³çç oçíIççbvççÇ içáHlçHçCçí mçJç& mçbmLçççÆvçkçÀçbvçç SkçÀ$ç DççCçCçb mçáª kçíÀuçb. HçCç l³ççmççþçÇ kçÀçjCç Iç[uçb 

lçí cççÇjlç®³çç mçÌçÆvçkçÀçÇlçUçJçj Iç[uçíu³çç SkçÀç mççcççv³ç Içìvçí®çb. cççÇjlç®³çç lçUçJçj Iççí[oU Hçç³çoUç®³çç mçÌçÆvçkçÀçbvçç çÆouçíu³çç 

kçÀç[lçámççbvçç içç³ç DçççÆCç [ákçÀjç®ççÇ ®çjyççÇ uççJçuçíuççÇ Dçmçlçí DçMççÇ yççlçcççÇ lçUçJçj HçmçjuççÇ DçççÆCç mçÌçÆvçkçÀçbvçç lççÇ oçlççbvççÇ lççí[ç³çuçç 

uççiçç³ç®ççÇ. cnCçÓvç mçÌçÆvçkçÀçbvççÇ lççÇ kçÀç[lçámçb vç JççHçjC³çç®çç çÆvçCç&³ç Içílçuçç lçíJnç iççíN³çç DççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ ³çç vçkçÀçj oíCççN³ççbvçç lçáªbiççlç 

[çbyçuçb. DçççÆCç ³ççlçÓvç®ç çÆvçcçç&Cç Pççuçb lçí 1857 ®çb mJççlçb$³ç³çáOo.DçççÆCç ³ççlçÓvç®ç çÆvçcçç&Cç Pççuçb lçí 1857 ®çb mJççlçb$³ç³çáOo.DçççÆCç ³ççlçÓvç®ç çÆvçcçç&Cç Pççuçb lçí 1857 ®çb mJççlçb$³ç³çáOo.DçççÆCç ³ççlçÓvç®ç çÆvçcçç&Cç Pççuçb lçí 1857 ®çb mJççlçb$³ç³çáOo.    

11 cçí 1857 11 cçí 1857 11 cçí 1857 11 cçí 1857 ³çç çÆoJçMççÇ Flçj çÆMçHççF& pçíJnç kçÀJçç³çlççÇmççþçÇ yççníj Hç[uçí lçíJnç iççJççlçu³çç uççíkçÀçbvççÇ l³ççbvçç nìkçÀuçb 

DçççÆCç cnìuçb kçÀçÇ lçácç®³çç YççF&yçboçbvçç ³çç iççíN³çç uççíkçÀçbvççÇ lçáªbiççlç [çbyçuçb³ç, l³çç®çb lçácnçuçç kçÀçnçÇ®ç kçÀmçb Jççìlç vççnçÇ ? kçáÀþí içíuçç 

lçácç®çç mJçççÆYçcççvç ? ³çç Jççkçw³ççJçj mççjí mçÌçÆvçkçÀ çÆyçLçjuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ FbûçpççÇ DççÆOçkçÀçN³ççkçÀ[í DççHçu³çç YççF&yçboçb®ççÇ mçáìkçÀç 

kçÀjC³çç®ççÇ cççiçCççÇ kçíÀuççÇ. lçíJnç kçÀcççbçÆ[biç Dçç@çÆHçÀmçjvçí l³ççuçç vçkçÀçj çÆouçç. SJç{b®ç çÆvççÆcçÊç ³çç GþçJççuçç kçÀçjCç þjuçb. l³ççbvççÇ 

iççíN³çç uççíkçÀçbvçç cççjç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. ní uççíCç JçCçJ³ççmççjKçb Hçmçjuçb.  

kçÌÀÐççlçu³çç çÆMçHçç³ççbvçç IçíTvç mççjí obiçç kçÀjlç çÆouuççÇuçç içíuçí. çÆlçLçí 80 Jç<çç&®çç yçnçoájMçnç pçHçÀj nç cççíiçuç mçÊçí®çç 

MçíJçì®çç jçpçç vççcçcçç$ç yççoMçnç uççuç çÆkçÀuu³ççlç jnçlç nçílçç, l³çç®³çç vççJççvçí ÜçnçÇ çÆHçÀjJçuççÇ, l³ççuçç jçpçç kçíÀuçb ` KçáukçÀ KçáoçkçÀç  
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cçáukçÀ yççoMçnçkçÀç ]` DçMçç Iççí<çCçç kçÀjlç iççJççiççJççlç çÆHçÀª uççiçuçí, iççíN³ççbvçç cççª uççiçuçí. cçiç çÆlçLçÓvç lçí çÆvçIççuçí DçççÆCç oçÆ#çCçíkçÀ[í 

³çç³çuçç uççiçuçí. lççíHç³ç¥lç çÆouuççÇlççÇuç FbûçpççbvççÇ yç®ççJççmççþçÇ Dçbyççu³ççnÓvç HçÀçÌpç cççiçJçuççÇ. lççÇ HçÀçÌpç ³çç³çuçç ®ççj-Hçç®ç çÆoJçmç uççiçuçí 

DçççÆCç vçblçj FbûçpççbvççÇ çÆouuççÇlççÇuç yçb[ cççí[Óvç kçÀç{uçb.  

PççbMççÇ :PççbMççÇ :PççbMççÇ :PççbMççÇ :----        

1857 ®³çç mJççlçb$³ç ³çáOoçlç ]`` PççbMççÇ®ççÇ jçCççÇ uç#cççÇyççF& `` ³çç vççJççuçç Dçvçv³çmççOççjCç HçççÆJç$³ç Dççní. ³çç Oçcç&³çáOoçlç 

PççbMççÇ DççHççíDççHç Dççí{uççÇ içíuççÇ. cçnçYççjlççlçuçç ®çíçÆojçpç çÆMçMçáHççuç ³çç®ç oíMçç®çç jçpçç. F. mç. 1531 cçOçí ©êÒçlççHç yçáboíuçç 

vççJçç®³çç jçpççvçí FLçí mçÊçç mLççHçvç kçíÀuççÇ. Dççísç& nçÇ l³ççb®ççÇ jçpçOççvççÇ. l³çç IçjçC³ççlçuçç jçpçç yççÇjçÆmçbiç pçÓoíJç ³çç yçáboíuçç jçpççvçí 

Dççísç&pçJçU 6 cçÌuççbJçj yçUJçblçHçÓj ³çç Kçí[îççlç 1613 mççuççÇ SkçÀ cçnçuç yççbOçuçç. l³çç®çb vççJç cççÌpçcçnçuç. lççí®ç Hçá{í PççbMççÇ®çç 

çÆkçÀuuçç ³çç vççJççvçí ÒççÆmçOo Pççuçç. Jçí$ççJçlççÇ DçççÆCç Hçá<HççJçlççÇ ³çç vçÐççb®³çç yçíUkçw³ççlç ³çç Òççblçç®ççÇ mLççHçvçç PççuççÇ. F. mç. 1728 cçOçí 

Lççíju³çç yççpççÇjçJççb®³çç kçÀçUçlç yççpççÇjçJç, yçáboíuçç jçpçç s$çmççuç ³çç®³çç cçolççÇuçç içíu³ççcçáUí cçjçþîççb®çç l³çç oíMççlç ÒçJçíMç Pççuçç. 

cçjçþîççb®³çç lççy³ççlç Dçmçuçíu³çç ³çç ÒçoíMçç®³çç kçÀçjYççjçmççþçÇ Lççíju³çç yççpççÇjçJç HçíMçJ³ççbvççÇ DççOççÇ vççjçíMçbkçÀj jçpçíyçnçoáj ³ççb®ççÇ, 

vçblçj Lççíju³çç cççOçJçjçJççbvççÇ F. mç. 1769 mççuççÇ jIçávççLçjçJç vçíJççUkçÀjçb®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ nçílççÇ. l³ççvçblçj çÆMçJçjçcçHçblç – 

jçcç®çbêjçJç – DçççÆCç F. mç. 1835 cçOçí içbiççOçjHçblç DçMççÇ Jççjmç HçjbHçjç PççuççÇ.  

HçCç PççbMççÇlç F.mç. 1857 cçOçí uç{çF& mçáª nçíC³ççmççþçÇ DççOççÇ®ç Içìvççb®ççÇ cçççÆuçkçÀç çÆJçþÓjuçç mçáª PççuççÇ nçílççÇ. PççbMççÇ®ççÇ 

jçCççÇ uç#cççÇyççF& nçÇ HççjçíÈ³çç®³çç cççíjçíHçblç lççby³ççb®ççÇ kçÀv³çç. HççíìçHççC³ççmççþçÇ cççíjçíHçblç HçáC³ççlç ³çíTvç HçíMçJ³ççb®³çç ®ççkçÀjçÇlç 

çÆmLçjçJçuçí. HçáC³ççlç Fbûçpççb®çb çÆvçMççCç uççiçu³ççJçj HçíMçJçí yççpççÇjçJç oámçjí ³ççb®çí yçbOçÓ çÆ®çcçCççpççÇ ³ççb®³ççyçjçíyçj cççíjçíHçblçnçÇ kçÀçMççÇuçç içíuçí. 

çÆlçLçí çÆ®çcçCççpççR®çç kçÌÀuççmçJççmç Pççu³ççJçj cççíjçíHçblç çÆJçþÓjuçç yççpççÇjçJççb®³çç DççÞç³ççuçç Dççuçí. cççíjçíHçblç YççiççÇjLççÇyççF¥vçç SkçÀ kçÀv³çç 

nçílççÇ. . . . cçvçkçÀçÆCç&kçÀç çÆlç®çb vççJç. çÆlçuçç cçvçá cnCçlç. cçvçá DççÆlçMç³ç náMççj, OççÇì. yççpççÇjçJç çÆlçuçç sçÆyçuççÇ cnCçlç. lççÇ yççpççÇjçJççb®çí Hçá$ç 

vççvççmççníyç DçççÆCç ìçíHçí ³ççb®çí Hçá$ç lççl³çç ³ççb®³ççyçjçíyçj®ç KçíUlç cççíþçÇ PççuççÇ l³ççb®³ççmççjKççÇ®ç Iççí[oçÌ[ DçççÆCç lçuçJççjyççpççÇ 

çÆMçkçÀuççÇ. oÓjJçj Iççí[oçÌ[ kçÀjC³ççlç çÆlç®çç DçççÆCç vççvççmççníyççb®çç nçlç Oçª MçkçÀCççjb kçáÀCççÇnçÇ vçJnlçb Dçmçç l³ççkçÀçUçÇ ÒçJçço nçílçç.  

cçvçá 12 Jç<çç&®ççÇ PççuççÇ lçjçÇ çÆlç®çç çÆJçJççn Pççuçç vççnçÇ. l³ççcçáUí mçiçUí çÆ®çblçílç Dçmçlççbvçç®ç PççbMççÇ®çí jçpçí içbiççOçjHçblç 

DççHçu³çç oámçN³çç uçivççmççþçÇ JçOçÓ MççíOçlç Dççnílç DçMççÇ yççlçcççÇ yççpççÇjçJççb®³çç kçÀçvççJçj DççuççÇ. cçvçá DçççÆCç içbiççOçjHçblççb®çç çÆJçJççn F.mç. 

1842 , ®çÌ$ç Mçá. 7 MçkçíÀ 1899 uçç Pççuçç. içbiççOçjHçblç ®çççÆUMççÇ®³çç pçJçUHççmç DçççÆCç cçvçá 12 Jç<çç&®ççÇ. uçivç kçÀªvç cçvçá 

PççbMççÇuçç jçpçJçç[îççlç DççuççÇ. çÆlç®çb vççJç uç#cççÇyççF& þíJçuçb. jçCççÇvçí uçivç Pççu³ççJçjnçÇ DççHçuçí J³çç³ççcç, Iççí[mJççjçÇ, lçuçJççjyççpççÇ 

®ççuçÓ®ç þíJçuçí DçççÆCç iççJççlçu³çç yçç³çkçÀçbvççnçÇ l³çç®çb çÆMç#çCç çÆouçb.  

F. mç. 1851 cçOçí uç#cççÇyççF¥vçç SkçÀ cçáuçiçç Pççuçç, l³çç®çb vççJç oçcççíoj þíJçuçb HçCç ®ççj cççÆnv³ççlç®ç lççí içíuçç. l³ççvçblçj 

Lççí[îçç®ç çÆoJçmççbcçOçí içbiççOçjHçblç DççpççjçÇ Hç[uçí. l³ççcçáUí Jççjmçç®ççÇ pçªj çÆvçcçç&Cç PççuççÇ. 20 vççíJnWyçjuçç F.mç. 1853 cçOçí 

içbiççOçjHçblççbvççÇ DççHçu³çç®ç vççl³ççlçuçç Dççvçbo vççJçç®çç cçáuçiçç oÊçkçÀ Içílçuçç DçççÆCç l³çç®çb vççJç oçcççíoj þíJçuçb. oÊçkçÀ çÆJçOççvçç®³çç 

oámçjí çÆoJçMççÇ 21 lççjKçíuçç içbiççOçjHçblççb®çb çÆvçOçvç Pççuçb. cçiç çÆyç´ìçÇMç içJnvç&jkçÀ[í oÊçkçÀ Jççjmçç®ççÇ çÆjlçmçj cçbpçÓjçÇ cççiçç³ç®çb kçÀçcç 

jçCççÇvçí ®ççuçÓ kçíÀuçb. HçCç Fbûçpç mçjkçÀçjvçí HçjJççvçiççÇ vççkçÀçjuççÇ. SkçÀ pççnçÇjvççcçç kçÀç{Óvç PççbMççÇ®³çç vççiççÆjkçÀçbvççÇ mJçlç:uçç Fbûçpççb®çí 

vççiççÆjkçÀ cnCçJçÓvç I³ççJçb Dçmçç DççoíMç çÆouçç.  
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lççí pççnçÇjvççcçç IçíTvç mJçlç: Spçbì SçÆuçmç jçCççÇkçÀ[í içíuçç. jçCççÇ uç#cççÇyççF& çÆ®çkçÀç®³çç Hç[ÐççDçç[ yçmçu³çç nçíl³çç. 

SçÆuçmçvçí lççí pççnçÇjvççcçç Jçç®çÓvç oçKçJçuçç. l³ççJçj mçblççHçuçíu³çç jçCççÇvçí lJçí<ççvçí Mçyo G®®ççjuçí..` cçíjçÇ PççbmççÇ vçnçÇ oÓBiççÇ ``   çÆMçJççpççÇ 

cçnçjçpççb®³çç ` ní jçp³ç JnçJçí nçÇ lççí ÞççR®ççÇ F®sç ` oÊççpççÇ çÆMçboW®³çç ` yç®çWiçí lççí DççÌjYççÇ uç[Wiçí ` ³çç cçjçþîççb®³çç FçÆlçnçmççlçu³çç 

Dçcçj cçb$ççbSJç{b®ç HçççÆJç$³ç jçCççÇ®³çç ³çç Mçyoçbvçç Yççjlçç®³çç FçÆlçnçmççlç çÆcçUçuçb. iç. pç. [uçnçÌmççÇvçí Jççjmç vççcçbpçÓj kçÀªvç jçCççÇ®çb 

jçp³ç Kççuçmçç kçíÀuçb. DçççÆCç jçCççÇuçç çÆkçÀuuçç mççí[ç³çuçç uççJçuçç. jçCççÇ iççJççlçu³çç jçpçJçç[îççlç pççTvç jççÆnuççÇ. PççbMççÇ nçlççlç 

Içílçu³ççJçj Fbûçpç DççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ iççícççbmç çÆJç¬çÀçÇmççjKçí pçvçlçíuçç DçççÆCç jçCççÇuçç oáKççJçCççjí KçÓHç çÆvçCç&³ç Içílçuçí. jçCççÇ®ççÇ mçbHçÊççÇ 

Kççuçmçç kçíÀuççÇ.  

FkçÀ[í çÆouuççÇlç Hççí®çuçíu³çç cççÇjlç®³çç HçÀçÌpçç mçiçUçÇkçÀ[í Hçmçju³çç DçççÆCç iççíN³ççb®³çççÆJç©Oo GêíkçÀ kçÀª uççiçu³çç. lçíJnç 

PççbMççÇ Mççblç®ç nçílççÇ. . . . HçCç yçbiççuç jíçÆpçcçWìkçÀ[Óvç SkçÀpçCç Hç$ç IçíTvç Dççuçç DçççÆCç PççbMççÇ®³çç uç<kçÀçjçlçu³çç oíJççÇçÆmçbiç, pç³ççÆmçbiç, 

pç³ççÆovççÆmçbiç ³ççbvççÇ GþçJç kçÀjC³çç®çb þjJçÓvç PççbMççÇ®³çç mìçj HçÀçíì&Jçj nuuçç kçíÀuçç. DçççÆCç mJççlçb$³ç ³çáOoçuçç PççbMççÇlç mçá©Jççlç 

PççuççÇ. lççÇ lççjçÇKç nçílççÇ 5 pçÓvç 1857. cççíþçÇ®ç iç[yç[ G[çuççÇ. Fbûçpççb®çb DçJçmççvç içUçuçb. l³ççbvççÇ jçCççÇkçÀ[í OççbJç IçílçuççÇ DçççÆCç 

DççHçu³çç yçç³çkçÀçcçáuççb®çb j#çCç kçÀjç³ç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ. lçíJnç jçCççÇvçí, ` cççÇ®ç lçácç®ççÇ kçÌÀoçÇ Dççní, vçç cççP³ççkçÀ[í mçÊçç, vçç HçÀçÌpç, vçç 

HçÌmçç , cççÇ kçÀç³ç lçácç®çb j#çCç kçÀjCççj ` Dçmçç Guçìç ÒçMvç çÆJç®ççjuçç. lçíJnç mJçlç:®³çç j#çCççmççþçÇ vççF&uççpççvçí FbûçpççbvççÇ çÆlçuçç Hçjlç 

jçCççÇHçoçÇ yçmçJçuçb.  

jçCççÇ Hçjlç çÆkçÀuu³ççlç JççmlçJ³ççuçç DççuççÇ. PççbMççÇlçuçí yçb[Kççíj mçÌçÆvçkçÀ jçCççÇkçÀ[Óvç HçÌmçç IçíTvç çÆouuççÇkçÀ[í çÆvçIçÓvç içíuçí.  

jçCççÇkçÀ[Óvç HçÌmçç IçíTvç GþçJç kçÀjCççjí çÆvçIçÓvç içíuçí. pççlççbvçç `` KçáukçÀ KçáoçkçÀç, cçáukçÀ yççoMçnçkçÀç, Dçbcçuç jçvççÇ uç#cççÇyççF&kçÀç 

DçMçç Iççí<çCçç oílç çÆvçIçÓvç içíuçí. Fbûçpççb®³çç iççíìçlçnçÇ Hçá{í kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb ³ççJçj çÆJç®ççj ®ççuçÓ nçílçç. l³çç®çç HççÆjCççcç cnCçpçí mçj ¿çÓ 

jçípç cççíþçÇ HçÀçÌpç IçíTvç PççbMççÇkçÀ[í ®ççuçç³çuçç uççiçuçç. DçççÆCç 21 cçç®ç& 1858 jçípççÇ PççbMççÇmçcççíj l³ççvçí lçU þçíkçÀuçç. jçCççÇ 

PççbMççÇ®³çç j#çCççmççþçÇ mJçlç: Hçá©<ççÇ HççíMççKççlç mçppç PççuççÇ. 10 çÆoJçmç IçvçIççíj ³çáOo Pççuçb. HçCç çÆlç®çç®ç SkçÀ mçjoçj 

oáuççpççÇçÆmçbiç Fbûçpççbvçç çÆHçÀlçáj Pççuçç. lççíHçíÀ®³çç oçª®³çç Hççíl³ççbcçOçí yççpçjçÇ YçjuçíuççÇ mççHç[uççÇ lçíJnç Dççlçç HçjçYçJç DçìU Dççní ní 

mççN³ççb®³çç uç#ççlç Dççuçb. lççl³çç ìçííHçí cçolççÇuçç Dççuçí HçCç l³ççb®çç HçjçYçJç mçj jçípç ¿çÓvçí kçíÀuçç.  

4 SçÆÒçuçuçç 1858 uçç mçJçç¥vççÇ çÆkçÀuuçç mççí[ç³ç®çç çÆvçCç&³ç Pççuçç. jçCççÇvçí l³çç jç$ççÇ 12 Jç<çç&®³çç oçcççíojuçç DççHçu³çç 

HççþçÇMççÇ Mçíu³ççvçí yççbOçuçb. l³çç®³ççmççþçÇ HçÀkçwlç SkçÀ ©H³çç®çç H³ççuçç IçíTvç jçCççÇ içáHlç Jççìívçí yççníj Hç[uççÇ. Fbûçpççb®çç Jçí{ç DçççÆCç içmlç 

®ççuçÓ DçmçlççbvççnçÇ kçÀMççÇ çÆvçmçìuççÇ ní mçj ¿çÓuççnçÇ Dç®çbçÆyçlç kçÀjCççjb þjuçb. 125 cçÌuççb®çb Dçblçj 24 lççmççlç Hççj kçÀªvç, DççÆJçÞççblç 

Iççí[oçÌ[ kçÀjlç jçCççÇ kçÀçuHççÇuçç vççvççmççníyç HçíMçJçç DçççÆCç lççl³çç ìçíHçíkçÀ[í Hççí®çuççÇ. çÆlç®³ççyçjçíyçj ÒçJççmççlç nçíl³çç çÆlç®³çç çÆpçJççuçç 

pççÇJç oíCççN³çç çÆlç®³çç oçmççÇ kçÀçMççÇ, mçáboj DçççÆCç cçáboj. jçCççÇ kçÀçuHççÇuçç Hççí®çuççÇ lçíJnç lççÇ DçççÆCç çÆlç®çç Iççí[ç FlçkçíÀ ocçuçí nçílçí kçÀçÇ 

Iççí[îççvçí Oçç[kçÀvç pççÆcçvççÇJçj Dçbiç ìçkçÀuçb. jçCççÇnçÇ LçkçÀuççÇ nçílççÇ. ìçíHçívçí jçCççÇuçç pçíJçCççKççC³çç®çb mççcççvç HççþJçuçb, HçCç jçCççÇvçí 

DççCçKççÇvç SkçÀ cççiçCççÇ kçíÀuççÇ. çÆlç®ççÇ cçççÆmçkçÀ HççUçÇ mçá© PççuççÇ nçílççÇ DçççÆCç l³ççmççþçÇnçÇ çÆlç®³ççkçÀ[í Jçðç vçJnlçb. çÆlçvçí lççÇnçÇ cçolç 

cçççÆiçlçuççÇ. FlçkçÀçÇ çÆlç®ççÇ DçJçmLçç JççF&ì nçílççÇ. 

HçCç FLçínçÇ çÆlç®çç Hççþuççiç kçÀjlç ¿çÓ Hççí®çuçç. içuççJçuççÇpçJçU Hçjlç Oçácç½ç¬çÀçÇ PççuççÇ HçCç 3 çÆoJçmççbvçblçj jçCççÇuçç lçU 

mççí[çJçç uççiçuçç.  cçiç mçiçUí kçÀçuHççÇnÓvç çÆvçIççuçí DçççÆCç iJççuníjuçç Hççí®çuçí. 1 pçÓvçuçç iJççuníj®çí çÆoJççCç çÆovçkçÀjjçJç jçpçJçç[í DçççÆCç 

iJççuníj®³çç HçÀçÌpçíMççÇ uç{Óvç çÆlçvçí çÆkçÀuu³çç®çç lççyçç Içílçuçç. jçCççÇ Dççlçç çÆvçJççblçHçCçí mçájçÆ#çlç pççiççÇ Hçá{®çç çÆJç®ççj kçÀjç³çuçç uççiçuççÇ. 

çÆlçLçuçç KççÆpçvççnçÇ çÆlç®³çç lççy³ççlç Dççuçç nçílçç. jçJçmççníyç HçíMçJçç çÆkçÀuu³ççlç jççÆnuçí HçCç jçCççÇ DççHçu³çç 250 mçÌçÆvçkçÀçbyçjçíyçj  
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HçáÀuçyççiçílç jççÆnuççÇ. kçÀJçç³çlç Içílç jççÆnuççÇ. Hçá{®³çç ®ççuççÇJçj çÆJç®ççj kçÀjlç jççÆnuççÇ. uç{C³çç®³çç vçícçkçw³çç pççiçç níjlç jççÆnuççÇ. Fbûçpç 

HçÀçÌpçç ³çíCççj nínçÇ çÆlçuçç cççnçÇlç®ç nçílçb. l³ççÒçcççCçí mçj ¿çÓ jçípç çÆyç´. çqmcçLç DçççÆCç kçÀvç&uç çÆj[uçuçç IçíTvç iJççuníjpçJçU Dççuçç.  

17 pçÓvçuçç çÆyç´. çqmcçLçvçí iJççuníjpçJçU®³çç 4 cçÌuççJçj kçÀçíìçkçÀçÇ mçjçF&uçç l³ççvçí HçÀçÌpçímçn lçU þçíkçÀuçç. Dççlçç jçCççÇ®³çç 

lçUçJçj nuuçç kçÀ©vç jçCççÇ®çç HçjçYçJç kçÀjCçb®ç çÆMçuuçkçÀ jççÆnuçb nçílçb. kçÀvç&uç çqmcçLçvçí çÆlç®³ççJçj nuuçç kçÀjç³ç®çb þjJçÓvç þíJçuçb®ç 

nçílçb. çqmcçLç, ¿çÓ, DçççÆCç çÆj[uç mçívçímçn SkçÀ$ç Dççuçí.  

17 pçÓvç 185817 pçÓvç 185817 pçÓvç 185817 pçÓvç 1858... jçCççÇ Hçá©<ççÇ uççuç HççíMççKç IççuçÓvç ³çáOoçmççþçÇ lç³ççj PççuççÇ. lçíJç{îççlç kçÀvç&uç çqmcçLç ®ççuç kçÀ©vç 

³çílç Dçmçu³çç®ççÇ Kçyçj DççuççÇ. oçmççÇvçí DççCçÓvç çÆouçíuçb mçjyçlç çÆHçTvç çÆlçvçí Iççí[îççJçj DççHçuççÇ cççb[ HçkçwkçÀçÇ kçíÀuççÇ. Dççpç çÆlçvçí 

HççiçíkçÀ[®çç vçJççÇvç Iççí[ç Içílçuçç nçílçç. kçÀçjCç çÆlç®çç uçç[kçÀç Iççí[ç DççÆJçÞççblç oçÌ[çÇvçí LçkçÓÀvç içíuçç nçílçç. çÆlç®³ççyçjçíyçj cçáboj DçççÆCç 

kçÀçMççÇ nçíl³çç. jçCççÇ Jçíiççvçí çqmcçLç®³çç .. Mç$çÓ®³çç mçÌv³ççlç çÆMçjuççÇ DçççÆCç mçHççmçHç Jççj kçÀ©vç lçuçJççj ®ççuçJçç³çuçç uççiçuççÇ. jçCççÇ 

oçívnçÇ nçlççbvççÇ uç{lç nçílççÇ. çÆlç®çb lçí lçuçJççjyççpççÇlçuçb lçípç lççí Hçjç¬çÀcç HççnÓvç çqmcçLç LçkçwkçÀ Pççuçç. KçCçKçCçCççN³çç lçuçJççjçÇ lççíHçÀçb®çí 

iççíUí, pçÓvçcçOçuçb kçÀ[kçÀ Tvç, uççíkçÀçb®³çç DççjçíÈ³çç ³ççbvççÇ ³çáOoYçÓcççÇ oCççCçÓvç içíuççÇ. mçcççíj®³çç Mç$çÓ®³çç jkçwlççvçí cççKçuçíuççÇ jçCççÇ 

oçívnçÇ nçlççbcçOçu³çç lçuçJççjçRvççÇ yçíYççvç nçíTvç uç{lç nçílççÇ, Iççí[îççuçç DççHçu³çç cççb[çÇ®³çç oçyççvçí FMççjç oílç JçUJçlç nçílççÇ, 

mçcççíj®³ççuçç KççuççÇ kçÀçímçUJçlç nçílççÇ. DçççÆCç Flçkçw³ççlç Fbûçpççb®ççÇ vçJççÇvç lçákçÀ[çÇ DççuççÇ. l³çç uççíb{îçç®³çç jíìîççcçáUí jçCççÇvçí DççHçuçç 

Iççí[ç yççníj kçÀç{uçç. 10/12 mJççjçbmçn jçCççÇ Hçá{í çÆvçIççuççÇ kçÀçjCç cççiçí Fbûçpç uççiçuçí nçílçí. Flçkçw³ççlç cçábojuçç iççíUçÇ uççiçuççÇ DçççÆCç 

lççÇ kçÀçímçUuççÇ. Fbûçpç jçCççÇ®çç Hççþuççiç kçÀjlç®ç nçílçí.   

jçCççÇ Hçá{í pççlç nçílççÇ, Flçkçw³ççlç Dç®ççvçkçÀ SkçÀ vççuçç Jççìílç Dççuçç. jçCççÇvçí Iççí[îççuçç ìçb®ç oíTvç Dççí{ç Dççíuçç[ç³ç®çç 

FMççjç çÆouçç HçCç Iççí[ç vçJççÇvç nçílçç..kçÀ®çjuçç.. suççbiç cççjívçç. Iççíuç iççíuç IçáìcçUç³çuçç uççiçuçç. Flçkçw³ççlç Fbûçpç çÆMçHççF& pçJçU 

Dççuçí. l³ççb®³ççMççÇ lççÇ uç{ç³çuçç uççiçuççÇ. SkçÀçvçí çÆlç®³çç cçmlçkçÀçJçj Jççj kçíÀuçç. lçíJnç jçCççÇ®çç [çíUç yççníj HçáÀìÓvç Dççuçç. lçjçÇ jçCççÇ 

uç{lç jççÆnuççÇ. lçíJnç®ç oámçN³ççvçí çÆlç®³çç kçáÀMççÇlç lçuçJççj KçáHçmçuççÇ. jçCççÇ OçjíJçj kçÀçímçUuççÇ. çÆlç®³çç içÈ³ççlçuçç çÆJçKç©vç Hç[uçíuçç 

cççíl³çç®çç cççÌu³çJççvç nçj IçíTvç mçÌçÆvçkçÀ çÆvçIçÓvç içíuçí. l³ççbvçç DççHçCç SkçÀç ðççÇMççÇ uç{lç nçílççí ní kçÀUuçbnçÇ vççnçÇ.  

jçCççÇyçjçíyçj Dçmçuçíu³çç jçcç®çbêjçJç oíMçcçáKççbvççÇ çÆlç®çç oín G®çuçÓvç pçJçU®³çç PççíHç[çÇlç vçíuçç. DçççÆCç çÆlçLçí Dçmçuçíu³çç 

içJçlçç®³çç içbpççÇlç þíTvç l³ççuçç DçivççÇ çÆouçç. jçCççÇuçç HçkçÀ[Óvç oíCççN³ççuçç FbûçpççbvççÇ yççÆ#çmç pççnçÇj kçíÀuçb nçílçb. jçCççÇ®³çç F®síÒçcççCçí  

çÆlç®çb MçJçnçÇ çÆlç®³çç çÆJçéççmçÓ uççíkçÀçbvççÇ Fbûçpççbvçç çÆcçUÓ çÆouçb vççnçÇ. jçCççÇ lçíJnç HçÀkçwlç 26 Jç<çç&®ççÇ nçílççÇ.  

SkçÀç lçípçmJççÇ oçÇHççÆMçKçí®çç Dçblç Pççuçç. SkçÀ JççÇpç OçjCççÇJçj kçÀçímçUlççbvçç HçjçÆkçÀ³ççbvçç pççUlç vççnçÇMççÇ PççuççÇ DçççÆCç 

OçjlççÇuçç çÆcçUçuççÇ. PççbMççÇ Hç[uççÇ. HçCç jçCççÇvçí mJçiçç&lç DççjçínCç kçíÀuçb. çÆlç®çç pççpJçu³ç Hçjç¬çÀcççvçí, kçÀOççÇnçÇ vç çÆJçmçjC³ççmççjKçç®ç 

FçÆlçnçmç j®çÓvç lççÇ çÆvçIçÓvç içíuççÇ. DçççÆCç jçJçmççníyç – lççl³çç ìçíHçí HçÀçMççÇ içíuçí. vççvççmççníyç HçíMçJçç ³ççb®çç þçJççÆþkçÀçCçç içÓ{®ç jççÆnuçç.  

( jçCççÇ kçÀç³çcç Hçá©<ççÇ HççíMççKççlç DçççÆCç jçCççÇ®çí HçlççÇ içbiççOçjHçblç kçÀçjYççjçuçç, GÊçcç ÒçMççmçkçÀ cnCçÓvç ÒççÆmçOo nçílçí. HçCç 

mçbO³ççkçÀçU PççuççÇ lçí ðççÇ®çç HçínjçJç kçÀjlç Dçmçlç. Çqðç³ççb®çí oççÆiçvçí, kçÀHç[í, kçíÀMçYçÓ<çç kçÀªvç DççHçu³çç cçnçuççlç cççÆnuççbvçç DççCçÓvç 

JçíU IççuçJçlç. jçCççÇ®³çç Dçç³çá<³ççlçuçç lççí ³ççíiç çÆlç®³çç cç=l³çÓvçblçjnçÇ mçbHçuçç vççnçÇ. HçáC³ççlç çÆlç®çç lçuçJççj Içílçuçíuçç, Hçá©<ççÇ 

HççíMççKççlçuçç HçálçUç p³çç Yççiççlç Gyççjuçç Dççní, l³ççcççiçí®ç pçí vççìîçcçbçÆoj Dççní, lçí Dçç³çá<³çYçj çqðç³ççb®³çç YçÓçÆcçkçÀç kçÀªvç 

iççpçuçíu³çç SkçÀç mççcçL³ç&Jççvç vçìç®³çç vççJçç®çb Dççní, ³çç ³ççíiçç³ççíiççuçç kçÀç³ç cnCççJçb ? )  
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YççjlçYçj Hçmçjuçíuçç mJççlçb$³ç uç{îçç®çç GêíkçÀ, oçÆ#çCçílçnçÇ Hçmçjuçç. vçjiçábo®çí YççJçí Dçmççílç Jçç uçnçvçcççíþí mçbmLçççÆvçkçÀ, 

mçJç&®ç ³çç mJççlçb$³ç³çáOoçlç mççcççÇuç Pççuçí nçílçí. HçCç YççjlçYçj Hçmçjuçíuçç nç yçb[çJçç, nUÓnUÓ çÆJçPçuçç. Yççjlççlç Fbûçpç kçÀç³çcç 

jççÆnuçí. l³ççb®³çç pççC³çç®ççÇ DçpçÓvç JçíU DççuççÇ vçJnlççÇ SJç{b®ç çÆvç³çlççÇ cnCççuççÇ. Guçì, F&mì FbçÆ[³çç kçbÀHçvççÇ®çç kçÀçjYççj  mçbHçÓvç 

Fbiuçb[®³çç jçCççÇ®³çç vççJççvçí kçÀçjYççj mçáª Pççuçç.  

Jççjmç vçmçuçíuççÇ jçp³çb DJççjmç vçmçuçíuççÇ jçp³çb DJççjmç vçmçuçíuççÇ jçp³çb DJççjmç vçmçuçíuççÇ jçp³çb DççHçu³çç HçbKççKççuççÇ IçíC³çç®³çç ³çç Fbûçpççb®³çç ³çç OççíjCççcçáUí®ç YççÆJç<³ççlçuçç DçKçb[ Yççjlç çÆvçcçç&Cç ççHçu³çç HçbKççKççuççÇ IçíC³çç®³çç ³çç Fbûçpççb®³çç ³çç OççíjCççcçáUí®ç YççÆJç<³ççlçuçç DçKçb[ Yççjlç çÆvçcçç&Cç ççHçu³çç HçbKççKççuççÇ IçíC³çç®³çç ³çç Fbûçpççb®³çç ³çç OççíjCççcçáUí®ç YççÆJç<³ççlçuçç DçKçb[ Yççjlç çÆvçcçç&Cç ççHçu³çç HçbKççKççuççÇ IçíC³çç®³çç ³çç Fbûçpççb®³çç ³çç OççíjCççcçáUí®ç YççÆJç<³ççlçuçç DçKçb[ Yççjlç çÆvçcçç&Cç 

Pççuçç. FbûçpççbvççÇ ní l³çç kçÀçUçlç mçÊççuççuçmçí HççíìçÇ kçíÀuçb Dçmçuçb lçjçÇ lççÇ YççJççÇ YççjlççmççþçÇ çÆcçUçuçíuççÇ SkçÀ cççíþçÇ kçÀuççìPççuçç. FbûçpççbvççÇ ní l³çç kçÀçUçlç mçÊççuççuçmçí HççíìçÇ kçíÀuçb Dçmçuçb lçjçÇ lççÇ YççJççÇ YççjlççmççþçÇ çÆcçUçuçíuççÇ SkçÀ cççíþçÇ kçÀuççìPççuçç. FbûçpççbvççÇ ní l³çç kçÀçUçlç mçÊççuççuçmçí HççíìçÇ kçíÀuçb Dçmçuçb lçjçÇ lççÇ YççJççÇ YççjlççmççþçÇ çÆcçUçuçíuççÇ SkçÀ cççíþçÇ kçÀuççìPççuçç. FbûçpççbvççÇ ní l³çç kçÀçUçlç mçÊççuççuçmçí HççíìçÇ kçíÀuçb Dçmçuçb lçjçÇ lççÇ YççJççÇ YççjlççmççþçÇ çÆcçUçuçíuççÇ SkçÀ cççíþçÇ kçÀuççìCççÇ nçílççÇ.CççÇ nçílççÇ.CççÇ nçílççÇ.CççÇ nçílççÇ.    

1857 – 58 mççuç mçbHçuçb. lççíHç³ç¥lç SkçÀ vçJççÇvç cççíþçÇ uççì Yççjlçç®³çç kçÀçuçmççiçjçlç DççkçÀçj I³çç³çuçç uççiçuççÇ nçílççÇ. 

çÆlç®çb vççJç nçílçb uççíkçÀcççv³ç çÆìUkçÀ, uççuçç uçpçHçlçjç³ç, çÆyççÆHçvç®çbêHççuç, çÆHçÀjçípçMçnç cçínlçç, iççíHççU kç=À<Cç iççíKçuçí, .. Dçmçí DçvçíkçÀ. 

³çç mççN³ççbvççÇ DççHçu³çç lç©CçHçCççlç jçpçkçÀçÇ³ç mçÊçç {JçUÓvç ìçkçÀuççÇ. Fbûçpççb®ççÇ pçiçYçj vçç®çkçwkçÀçÇ JnçJççÇ cnCçÓvç çÆìUkçÀçbvççÇ 

çÆvçKççN³ççbJçªvç ®ççuçC³çç®çç nþ³ççíiççÇ cççiç& mJççÇkçÀçjuçç. Òçl³çíkçÀ iççíä kçÀç³çÐççb®³çç DççOççjí kçÀçíì&kçÀ®çíN³ççbcçOçí [çJççuçç uççJçuççÇ. Fbûçpç 

kçÀç³çÐçç®çí ÒçícççÇ cnCçÓvç l³ççbvççÇ lççí®ç cççiç& FbûçpççbçÆJç©Oo Mçðç cnCçÓvç JççHçjuçç. Yççjlççlçu³çç Yççjlççlç l³ççb®ççÇ SKççoçÇ Dçv³çç³³ç kç=ÀlççÇ 

o[HçuççÇ içíuççÇ DçmçlççÇ. HçCç pçiççuçç kçÀUuççÇ vçmçlççÇ. cnCçÓvç v³çç³ççuç³ççÇvç mçvçoMççÇj cççiç& çÆvçJç[u³ççJçj pçiçYçj l³çç®çí Hç[mçço GþÓ 

uççiçuçí. l³ççlç oçívçoç jçpçêçínç®çí Kçìuçí l³ççb®³ççJçj ®ççuçuçí. lçá©biçJççmç Iç[uçç. cçb[çuçí®ççÇ 6 Jç<çç¥®ççÇ çÆMç#çç PççuççÇ. HçCç l³çç 

kçÀuuççíUçlçÓvçnçÇ ÒçmçJçuçb Yççjlçç®çb YçÓ<çCç ` iççÇlççjnm³ç. ` oáOç&j mçbkçÀìç®çbnçÇ mççívçb kçÀjC³çç®ççÇ yçUkçÀì cççvççÆmçkçÀlçç ní®ç uççíkçÀcççv³ççb®çb 

JçÌYçJç nçílçb. Fbûçpççb®³çç Dçl³çç®ççjçMççÇ ³ççb®çç GIç[ mçbIç<ç& mçáª Pççuçç. l³ççlçÓvç çÆvçIççuççÇ nçícç©uç®ççÇ ®çUJçU. 1920 mççuççHç³ç¥lç ní 

mçJç& mJççlçb$³çmçÓ³ç& çÆ#çlççÇpççHççÆuçkçÀ[í içíuçí. ` DççkçÀçMç kçÀçímçUuçb lçjçÇ cççÇ l³çç®³çç sçlççÇJçj GYçç jçnçÇvç ` cnCçCççjç nç  `Dçmçblççí<çç®çç 

pçvçkçÀ ` 1 Dçç@içmìuçç 1920 uçç çÆ#ççÆlçpççHççÆuçkçÀ[í içíuçç.  

 çÆJçmççJ³çç MçlçkçÀçlç jçpçkçÀçÇ³ç mçÊççblçjçlç Òçuç³ç kçÀçU GodYçJçCççjçÇ JççoUçÇ çÆ®çvnb pççiççÆlçkçÀ jçpçkçÀçÇ³ç mçÊçç HçìuççJçj 

çÆomçç³çuçç uççiçuççÇ nçílççÇ. jçpçíMççnçÇ kçÀuHçvçí®çç uççíHç nçíT uççiçuçç nçílçç. jçpçIçjçCççÇ®ç cççí[çÇlç çÆvçIçCççj DçMççÇ çÆ®çvnb çÆomçç³çuçç 

uççiçuççÇ. vçJççÇvç çÆJç®ççjçb®ççÇ ¬çÀçblççÇ cçÓU Oçjç³çuçç uççiçuççÇ nçílççÇ. ÖçÀçvmçcçOçí uççíkçÀjçp³ççuçç mçá©Jççlç PççuçíuççÇ®ç nçílççÇ. Fbiuçb[cçOçínçÇ 

jçpçmçÊçç mçbHçáäçlç ³çíTvç uççíkçÀMççnçÇuçç ÒççjbYç Pççuçç nçílçç. ³çájçíHççlçu³çç DççÌÐççíçÆiçkçÀ ¬çÀçblççÇcçáUí kçÀçuç& cççkçwmç&cçáUí Yççb[JçuçMççnçÇ®³çç 

pçáv³çç kçÀuHçvçç cççí[çÇlç çÆvçIçÓvç kçÀçcçiççj mçÊçç nç vçJççÇvç®ç çÆJç®ççj ©pçç³çuçç uççiçuçç nçílçç. kçÀc³çáçÆvçPçcçd, mççíMç@çÆuçPçcçd, DçMçç 

vçJçvçJççÇvç çÆJç®ççjOççjç uççíkçÀcççvçmççlç Hçmçjç³çuçç uççiçu³çç, DçççÆCç JçÌ®çççÆjkçÀ ¬çÀçblççÇnçÇ pçvcç IçíTvç Jçç{ç³çuçç uççiçuççÇ.  

DççÌÐççíçÆiçkçÀlçí®çb yççÇpç çÆyç´ìçÇMççbcçáUí YççjlççlçnçÇ cçÓU Oçjç³çuçç uççiçuçb nçílçb. yçuçálçb HçOolççÇ, cççíþcççíþîçç kçÀçjKççv³ççbcçáUí 

cççí[ç³çuçç uççiçuççÇ. FbûçpççbvççÇ DççCçuçíu³çç çÆMç#çCççcçáUí YççjlççÇ³ç çÆMç#çCç HçjbHçjí®çç {ç®çç®ç yçouçuçç. DçMçç JçíUçÇ SkçÀçÇkçÀ[í YççjlççÇ³ç 

mçbmkç=ÀlççÇcçOçí {JçUç{JçU kçÀjC³çç®³çç Fbûçpççb®³çç Dçiççí®çjHçCççHççmçÓvç DççHçu³çç mçbmkç=ÀlççÇ®çb j#çCç kçÀjCçb, vçJççÇvç çÆMç#çCç HçOolççÇ®çç 

mJççÇkçÀçj kçÀjCçb DçççÆCç pçáv³çç HçjbHçjçb®çb j#çCç kçÀjCçb ³çç çÆlçníjçÇ yççpçÓbJçj mçcççpçOçájçÇCççb®ççÇ, çÆJç®ççjJçblççb®ççÇ uç{çF& mçáª PççuççÇ. pçvçlçç 

pçávçb pçHççJçb kçÀçÇ vçJççÇvç mJççÇkçÀçjçJçb ³çç mçbYç´cççlç Hç[uççÇ.  DçMçç JçíUçÇ pçªj nçílççÇ lççÇ KçbyççÇj vçílç=lJçç®ççÇ. 

DçççÆCç Go³ç Pççuçç Hçjlç SkçÀç ³ççíO³çç®çç. cçnçlcçç iççbOççÇ. DççÆnbmçç DçççÆCç mçl³ççûçn ³çç oáOççjçÇ Mçñççvçí l³ççbvççÇ FbûçpççbMççÇ    

uç{ç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. Kçí[íiççJççkçÀ[í ®çuçç nç vçJççÇvç cçb$ç l³ççbvççÇ mçcççpççuçç çÆouçç. DçmHç=M³ççbvçç nçÆjpçvç ní vççJç oíTvç, mJçlç:    

mçb[çmç OçáJçç³ç®çç DççoMç& l³ççbvççÇ mçcççpççHçá{í þíJçuçç.  
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³çç®ç kçÀçUçlç DçvçíkçÀ mJççlçb$³çJççÇjçb®³çç DççnálççÇ ³çç mJççlçb$³ç ³çáOoçlç Hç[u³çç. kçÀçÈ³çç HççC³çç®ççÇ çÆMç#çç YççíiçC³ççN³çç 

YççjlççÇ³ç lç©Cççb®ççÇ ³ççoçÇ Jçç{ç³çuçç uççiçuççÇ. YçiçlççÆmçbiç, GOçcççÆmçbiç, kçÀçvníjí, JççmçáoíJç yçUJçblç HçÀ[kçíÀ, ®ççHçíÀkçÀj, çÆkçÀlççÇlçjçÇ çÆnjí 

uçKçuçKçuçí. mççJçjkçÀj vççJçç®çç kçÀçíçÆnvçÓj lçj pçiçYçj ¬çÀçblççÇ®çç mçboíMç HçmçjJçCççjç þjuçç. DçççÆCç Dçbocççvççlç kçÀçíuçÓ çÆHçÀjJçlç çÆJçPçuçç. 

l³ççvçí oíMçYçkçwlççb®³çç cçvççlç lçípçç®çb mHçáÀçÆuuçbiç ®çílçJçuçb nçílçb. iççbOççÇpççÇ DçççÆCç l³ççb®³ççcççiçí pççCççjí YççjlççÇ³ç FbûçpççÇ mçÊçíuçç DççJnçvç 

oílç nçílçí. FbûçpççbvççÇ çÆnboÓ – cçáçqmuçcç Oçcçç&cçOçí HçÓÀì Hçç[Óvç Yççb[Cçb Yç[kçÀJçç³ç®çç Òç³çlvç ®ççuçÓ®ç þíJçuçç nçílçç. l³ççlçÓvç yç@. cçnbcço DçuççÇ  

çÆpçvçç vççJçç®³çç lç©Cççlç mJçlçb$ç HçççÆkçÀmlççvç®³çç çÆvççÆcç&lççÇ®çb yççÇpç DçbkçáÀjlç nçílçb. FbûçpççÇ mçÊçícçáUí SkçÀmçbOç Yççjlçç®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ PççuççÇ 

nçílççÇ. l³ççlç Hçjlç HçÓÀì Hç[C³çç®ççÇ uç#çCçb çÆomçç³çuçç uççiçuççÇ nçílççÇ. YçjlçYçÓcççÇ®³çç oáYçbiçC³çç®³çç oáKçC³çç®ççÇ uç#çCçb Jçç{ç³çuçç 

uççiçuççÇ. JçÌ®çççÆjkçÀ cçlçYçíoçb®çç, cçlççcçlççblçjçb®çç kçÀuuççíU JççlççJçjCç lççHççJç³çuçç uççiçuçç nçílçç. çÆlçkçÀ[í mçáYçç<ç®çbê yççímççbvççÇ DççHçuçç 

JçíiçUç cççiç& ®ççíKççUuçç nçílçç. yççímççbvççÇ DççPçço çÆnbo mçívçí®ççÇ mLççHçvçç kçÀªvç Fbûçpççbvçç ®ççJçí I³çç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.   

20 J³çç MçlçkçÀç®³çç cçO³ççHç³ç¥lç FbûçpççÇ mçÊçíuçç Dççlçç GlçjlççÇ kçÀUç uççiçuççÇ. çÆlç®çç yçnj Dççímçjç³çuçç uççiçuçç. pççiççÆlçkçÀ 

mçÊççblçjç®çí Jççjí Jççnç³çuçç uççiçuçí. ³çájçíHççlç pçcç&vççÇlç pçiç çÆpçbkçÀç³ç®³çç cçnlJççkçÀçb#çívçí Hçsç[uçíuçç SkçÀ lç©Cç PçHççìuçç içíuçç nçílçç. 

l³ççvçí mççjç ³çájçíHç Kçb[ JçíþçÇuçç Oçjuçç nçílçç. Fbiuçb[®çb uç#ç Dççlçç mJçlç:®çç oíMç mççbYççUC³ççkçÀ[í uççiçuçb nçílçb. YççjlççlçnçÇ 

mJççlçb$³çç®ççÇ ®çUJçU l³ççbvçç mJçmLç yçmçÓ oílç vçJnlççÇ. 1939 HççmçÓvç SkçÀçÇkçÀ[í Fbiuçb[ ³çáOoç®³çç KççF&lç Dç[kçÀç³çuçç uççiçuçç DçççÆCç  

³çáOoKç®çç&vçí cçíìçkçáÀìçÇuçç Dççuçç. l³ççuçç Yççjlç mççbYççUCçb [çíF&pç[ Jnç³çuçç uççiçuçb. Yççjlççlçuçç Dçmçblççí<ç HçjçkçÀçíìçÇuçç Hççí®çuçç 

nçílçç. 1945 mççuççÇ ³çáOo mçbHçuçb. DçççÆCç Fbiuçb[cçOçu³çç çÆvçJç[CçákçÀçÇlç uçíyçj Hç#ç çÆpçbkçÓÀvç Dççuçç. l³çç Hç#ççvçí Yççjlççuçç mJçlçb$ç 

kçÀjç³ç®çb l³ççb®çb OççíjCç l³ççb®³çç pççnçÇjvççc³ççlçÓvç cççb[uçb®ç nçílçb. l³ççcçáUí Yççjlççuçç cçákçwlç kçÀjCçb DçHççÆjnç³ç& nçílçb.  

1929 mççuç®³çç jçä^çÇ³ç mçYçí®³çç DççÆOçJçíMçvççlç nçÇ HçÓCç& mJçjçp³ç nçÇ mçbkçÀuHçvçç DçççÆCç mJççlçb$³ççÆovçç®ççÇ 26 pççvçíJççjçÇ nçÇ 

lççjçÇKç IççíçÆ<çlç PççuççÇ. DçççÆCç l³ççÒçcççCçí l³ççHçá{çÇuç Jç<çç&HççmçÓvç GlmçJç, mçcççjbYç, kçÀç³ç&¬çÀcçnçÇ mççpçjí nçíT uççiçuçí. HçCç DçvçíkçÀ 

kçÀçjCççbvççÇ mJççlçb$³ççÆovç cnCçÓvç 15 Dçç@içmì nçÇ lççjçÇKç çÆvççÆ½çlç kçÀjçJççÇ uççiçuççÇ. MçíJçìçÇ Yççjlççuçç mJççlçb$³ç oíC³çç®³çç nçuç®ççuççRvçç 

Jçíiç Dççuçç. cçámuççÇcç uççÇiç mJçlçb$ç oíMçç®ççÇ cççiçCççÇ kçÀª uççiçuçç. yç@. pççÇvççb®³çç vçílçíHçoçKççuççÇ yççíuçCççÇ mçáª PççuççÇ. . . .     

Yççjlçcççlçí®³çç Yççi³ççuçç kçÀuççìCççÇ çÆcçUçuççÇ, çÆlç®³çç Hçç³ççlçu³çç onçJ³çç MçlçkçÀçHççmçÓvç Hç[uçíu³çç Mç=bKçuçç içUÓvç Hç[u³çç. 

DçvçíkçÀ MçlçkçÀçbvçblçj Yççjlçcççlçç cçákçwlç PççuççÇ.  

DçççÆCç Yççjlçç®çb çÆJçYççpçvç nçíTvç, 15 Dçç@içmì 1947 jçípççÇ DçççÆCç Yççjlçç®çb çÆJçYççpçvç nçíTvç, 15 Dçç@içmì 1947 jçípççÇ DçççÆCç Yççjlçç®çb çÆJçYççpçvç nçíTvç, 15 Dçç@içmì 1947 jçípççÇ DçççÆCç Yççjlçç®çb çÆJçYççpçvç nçíTvç, 15 Dçç@içmì 1947 jçípççÇ mJçlçb$ç mJçlçb$ç mJçlçb$ç mJçlçb$ç Yççjlçç®çç çÆlçjbiçç HçÀ[kçÀuççYççjlçç®çç çÆlçjbiçç HçÀ[kçÀuççYççjlçç®çç çÆlçjbiçç HçÀ[kçÀuççYççjlçç®çç çÆlçjbiçç HçÀ[kçÀuçç. Fbûçpççb®çç ³çáçÆvç³çvç 

pç@kçÀ KççuççÇ Glçjuçç. DçççÆCç l³çç®ç JçíUçÇ HçççÆkçÀmlççvç JçíiçUç oíMç cnCçÓvç IççíçÆ<çlç Pççuçç. JnçFmçjç@³ç cççTbìyç@ìvç ³ççb®³çç GHççÆmLçlççÇlç 

cçO³çjç$ççÇ Yççjlçç®çb OJçpççjçínCç Pççuçb. YççjlççÇ³ççb®³çç Dççvçboçuçç HççjçJççj Gjuçç vççnçÇ. l³çççÆoJçMççÇ jç$ççÇ oíMçYçj®³çç cçnlJççb®³çç 

FcççjlççÇ jçí<çCççF&vçí vçìu³çç. uççíkçÀçb®çí lççb[í®³çç lççb[í jml³ççJçªvç jçí<çCççF& Hççnçlç çÆnb[Ó uççiçuçí.  

oámçjí çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ Yççjlçç®çí HççÆnuçí HçblçÒçOççvç cnCçÓvç vçínªbvççÇ MçHçLçûçnCç kçíÀuççÇ. mçjoçj JçuuçYçYççF& Hçìíuç HççÆnuçí 

iç=ncçb$ççÇ DçççÆCç GHçHçblçÒçOççvç Pççuçí. l³ççb®³ççvçblçj l³ççb®³çç cçb$ççÇcçb[UçlççÇuç Flçj mçJçç¥®çç MçHçLççÆJçOççÇ Pççuçç. Yççjlçç®çí cççJçUlçí 

JnçF&mçjç³ç uçç@[& cççTbìyç@ìvç Dççlçç HççÆnuçí içJnvç&j pçvçjuç Pççuçí. l³ççb®ççÇ cççíþîçç Lççìçcççìçlç çÆcçjJçCçÓkçÀ çÆvçIççuççÇ. p³çç yçiiççÇlçÓvç lçí 

çÆvçIççuçí lççÇ jçpçíMççnçÇ mççívçíjçÇ yçiiççÇ jçpçí Hçb®çcç pçç@pç& YççjlçYçíìçÇmççþçÇ Dççuçíuçí Dçmçlççbvçç l³ççb®³ççmççþçÇ cçáÎçcç Fbiuçb[cçOçí yçvçJçÓvç 

DççCçuççÇ nçílççÇ. cçímçmç& Hççkç&Àj DçççÆCç kçbÀHçvççÇvçí lççÇ Fbiuçb[cçOçí yçvçJçuççÇ nçílççÇ.  
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YççjlççJçj çÆkçÀlççÇlçjçÇ MçlçkçÀçbvçblçj mJççlçb$³çmçÓ³çç&®çç Go³ç Pççuçç nçílçç. yçbiççuç, Hçbpççyç, cçnçjçä^ kçÀvçç&ìkçÀmçJç& YççjlççlççÇuç 

DçvçíkçÀçvçíkçÀ lç©CççbvççÇ yççÆuçoçvç kçíÀuçb nçílçb. DçvçíkçÀ HçÀçmççJçj ®ç{uçí nçílçí. DçvçíkçÀ Dçbocççvçç®³çç DçbOççjkçÀçíþ[çÇlç çÆHç®çlç Hç[uçí nçílçí. 

l³çç mçJç& HçjuççíkçÀçlççÇuç Dççlc³ççbvççÇ cççíkçÀUç éççmç Içílçuçç.  

15 lççjçÇKç®ç kçÀç ? 1947 mççuç®ç kçÀç ? cçO³çjç$ççÇ®çç®ç cçánÓlç& kçÀç ? 15 lççjçÇKç®ç kçÀç ? 1947 mççuç®ç kçÀç ? cçO³çjç$ççÇ®çç®ç cçánÓlç& kçÀç ? 15 lççjçÇKç®ç kçÀç ? 1947 mççuç®ç kçÀç ? cçO³çjç$ççÇ®çç®ç cçánÓlç& kçÀç ? 15 lççjçÇKç®ç kçÀç ? 1947 mççuç®ç kçÀç ? cçO³çjç$ççÇ®çç®ç cçánÓlç& kçÀç ?     

YççjlççÇ³ç pçvçlçíuçç ní lççÇvç ÒçMvç Hç[uçí nçílçí. l³çç®ççÇ GÊçjb nçílççÇ.. 15 Dçç@içmì nçÇ lççjçÇKç uçç@[& cççTbìyç@ìvç ³ççbvççÇ 

þjJçuççÇ nçílççÇ. kçÀçjCç ³çç Yççjlçç®³çç SíçÆlçnççÆmçkçÀ mçáJçCç&çÆovççuçç cççTbìyç@ìvç ³ççb®³çç Dçç³çá<³ççlç cçnlJçç®çb kçÀçjCç nçílçb. oámçN³çç 

cçnç³çáOoçlç pçHççvçvçí l³ççb®³ççmçcççíj MçjCççiçlççÇ HçlkçÀjuççÇ nçílççÇ lççÇ 15 Dçç@içmì 1945 ³çç çÆoJçMççÇ. cnCçÓvç l³ççb®çç Dççûçn nçílçç kçÀçÇ 

³çç çÆoJçMççÇ mJççlçb$³ç çÆouçb pççJçb. l³çç lççjKçíuçç mçbcçlççÇ çÆcçUçuççÇ HçCç.. .. 

 cçO³çjç$ççÇ®ççÇ JçíU çÆvçJç[uççÇ içíuççÇ kçÀçjCç p³ççíçÆlç<ççb®³çç cçlçí 15 lççjçÇKç DçMçáYç nçílççÇ. Yççjlççuçç uççYçlç vçJnlççÇ cnCçÓvç 

FbûçpççÇ kç@ÀuçW[jÒçcççCçí 14 lççjKçí®³çç cçO³çjç$ççÇ cçánÓlç& þjJçu³ççvçí uçç@[& cççTbìyç@ìvç ³ççb®ççÇ F®sç HçÓCç& nçíCççj nçílççÇ. DçççÆCç çÆnboÓ    

Hçb®ççbiççÒçcççCçí çÆoJçmç mçÓ³ççxo³ççvçí mçá© nçílççí, cnCçÓvç cçO³çjç$ç Yççjlççuçç uççYçlç nçílççÇ.    15 lççjçÇKç ìUlç nçílççÇ. çÆMçJçç³ç YççjlççÇ³ç 

p³ççíçÆlç<ççbvççÇ DççCçKççÇ SkçÀ yçbOçvç Iççlçuçb nçílçb. lçí cnCçpçí mçÊçç nmlççblçjç®ççÇ ÒççÆ¬çÀ³çç 11 JççpçÓvç 59 çÆcççÆvçìçbHççmçÓvç 12 JççpçÓvç 39 

çÆcççÆvçìí ³çç 40 çÆcççÆvçìçbcçOçí®ç DççìçíHçuççÇ HçççÆnpçí. þçÇkçÀ 12 Jççpçlçç MçbKçvçço Jnç³çuçç HçççÆnpçí. l³ççcçOçu³çç JçíUçlç vçín©bvççÇ DççHçuçb 

Yçç<çCç kçÀjç³ç®çb. l³ççÒçcççCçí®ç Iç[uçb. 12 JççpçíHç³ç¥lç vçínªbvççÇ DççHçuçb Yçç<çCç mçbHçJçuçb. þçÇkçÀ 12 Jççpçlçç cçO³çjç$ççÇ MçbKçvçço Içácçuçç þçÇkçÀ 12 Jççpçlçç cçO³çjç$ççÇ MçbKçvçço Içácçuçç þçÇkçÀ 12 Jççpçlçç cçO³çjç$ççÇ MçbKçvçço Içácçuçç þçÇkçÀ 12 Jççpçlçç cçO³çjç$ççÇ MçbKçvçço Içácçuçç 

DçççÆCç YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmçç®çb vçJççÇvç Hççvç Guçìuçb. Yççjlççlç uççíkçÀMççnçÇ vççJçç®ççÇ jçp³çJ³çJçmLçç  mçá© PççuççÇ.DçççÆCç YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmçç®çb vçJççÇvç Hççvç Guçìuçb. Yççjlççlç uççíkçÀMççnçÇ vççJçç®ççÇ jçp³çJ³çJçmLçç  mçá© PççuççÇ.DçççÆCç YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmçç®çb vçJççÇvç Hççvç Guçìuçb. Yççjlççlç uççíkçÀMççnçÇ vççJçç®ççÇ jçp³çJ³çJçmLçç  mçá© PççuççÇ.DçççÆCç YççjlççÇ³ç FçÆlçnçmçç®çb vçJççÇvç Hççvç Guçìuçb. Yççjlççlç uççíkçÀMççnçÇ vççJçç®ççÇ jçp³çJ³çJçmLçç  mçá© PççuççÇ.    

Kçjb lçj uçç@[& Jç@Jnuç ³ççbvççÇ Yççjlççuçç mJçlçb$ç kçÀjC³çç®ççÇ yççíuçCççÇ YççjlççÇ³ç vçíl³ççbyçjçíyçj mçáª kçíÀuççÇ. pçÓvç 48 mççuççHç³ç¥lç 

Yççjlççuçç mJççlçb$³ç Ðçç³ç®çbbb çÆvççÆ½çlç Pççuçb nçílçb. HçCç cççTbìyç@ìvç JnçFmçjç@³ç cnCçÓvç ©pçÓ Pççu³ççJçj cçç$ç yççíuçCççÇ mçáª þíJçC³ççuçç 

Kçjç Jçíiç Dççuçç. Jçj®çíJçj YçíìçÇ nçíT uççiçu³çç DçççÆCç l³ççlç vçín© - pççÇvçç ³ççb®³ççlçu³çç cçlçYçíoçbcçáUí yççíuçCççÇ uççbyçÓ uççiçuççÇ. HçCç 

pççÇvççb®³çç mJçlçb$ç oíMçç®³çç cççiçCççÇcçáUí Yççjlççlç obiçí Jçç{ç³çuçç uççiçuçí, JççlççJçjCç #çáyOç Jnç³çuçç uççiçuçb nçílçb. Dççlçç HçÀçj JçíU 

LççbyçC³ççlç DçLç& vççnçÇ ní Yççjlçç®³çç vçílç=lJççuçç DçççÆCç JnçF&mçjç@³ç ³ççbvçç kçÀUÓvç ®çákçÀuçb nçílçb. l. l. l. l³ççcçáUí 1947 mççuç þjJçuçb içíuçb.  

DçMçç jçÇlççÇvçí 14 Dçç@içmì 1947 uçç HçççÆkçÀmlççvç çÆvçcçç&Cç Pççuçç DçççÆCç 15 Dçç@içmì uçç Yççjlç mJçlçb$ç Pççuçç. vçJççÇvç vçJççÇvç vçJççÇvç vçJççÇvç 

DçKçb[ Yççjlçç®çç Go³ç Pççuçç.DçKçb[ Yççjlçç®çç Go³ç Pççuçç.DçKçb[ Yççjlçç®çç Go³ç Pççuçç.DçKçb[ Yççjlçç®çç Go³ç Pççuçç. 

HçCç ³çç mJççlçb$³çç®ççÇ pçyçjomlç çÆkçbÀcçlç oçívnçÇ oíMççbvçç ÐççJççÇ uççiçuççÇ. YççjlççlçÓvç cçámçuçcççvççbvççÇ mLçuççblçj kçíÀuçb DçççÆCç 

DççHçu³çç oíMççlç pççCçb Hçmçblç kçíÀuçb lçj HçççÆkçÀmlççvççlçuçí YççjlççÇ³ç, çÆHç{îççvçd çÆHç{îçç l³çç oíMççlçuççÇ DççHçuççÇ ©pçuçíuççÇ cçÓUb G®çkçÀìÓvç, 

DççHçuçb Içjoçj, J³çJçmçç³ç, OçvçoçÌuçlç, mvçínçÇ, MçípççjçÇ, mçiçUb ìçkçÓÀvç oíTvç, mççí[Óvç, Yççjlççlç ³çç³çuçç çÆvçIççuçí. ³çç kçÀçUçlç Òç®çb[ 

çÆnbmçç®ççj, uçáìçuçÓì vçjmçbnçj, çqðç³ççbJçj Dçl³çç®ççj-yçuççlkçÀçj-yççìJççyççìJççÇ Dçmçí DçvçíkçÀ Dçvçç®ççj Iç[uçí. çÆvçJçç&çÆmçlççb®ççÇ cçvçb 

Òç#çááyOç PççuççÇ. ÒçkçÀjCç çÆ®çj[çÇuçç içíuçb. oíMç cçvçmJççÇ DççboçíuçvççlçÓvç pççlç nçílçç. yçuççlkçÀçj, DçHçnjCç, uçÓìcççj,pççUHççíU, nl³çç, 

vçjmçbnçj, ¿çç mççN³çç Ëo³ç çÆHçUJçìÓvç ìçkçÀCççN³çç DçççÆCç cçvç:mlççHç oíCççN³çç Içìvçç uççíkçÀ GIç[îçç [çíÈ³ççbvççÇ Hçnçlç nçílçí, mçblççHççvçí 

yçíYççvç nçílç nçílçí, HçCç l³ççbvçç kçáÀCççÇ JççuççÇ vçJnlçç. nÌêçyçço®³çç çÆvçpççcççvçí Yççjlççlç çÆJçuççÇvç nçíC³ççuçç vçkçÀçj çÆouçç nçílçç, DçççÆCç 

kçÀçMcççÇjJçj mJççlçb$³ç çÆcçUçu³ççyçjçíyçj HçççÆkçÀmlççvçvçí ®ç{çF& mçáª kçíÀuççÇ nçílççÇ.  
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DçMççlç®ç HçççÆkçÀmlççvçuçç 55 kçÀçíìçÇ ©Hç³çí vçiço oíC³çç®çç kçÀjçj Pççuçç nçílçç. lççí oíC³ççDççOççÇ®ç mJçlçb$ç Pççuçíu³çç 

HçççÆkçÀmlççvçvçí kçÀçMcççÇjJçj nuuçí kçÀjç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. cnCçÓvç 12 pççvçíJççjçÇ 1948 uçç oíMçç®çí HççÆnuçí GHçHçblçÒçOççvç DçççÆCç 

iç=ncçb$ççÇ Dçmçuçíu³çç mçjoçj HçìíuççbvççÇ, kçÀçMcççÇjÒçMvçç®çç içáblçç mçáìíHç³ç¥lç DçççÆCç nuuçí LççbyçJçu³çççÆMçJçç³ç HçÌmçí çÆcçUCççj vççnçÇlç, kçÀçjCç 

kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçkçÀçj®³çç cçáolççÇ®çb Dççcç®³ççJçj yçbOçvç vççnçÇ. cnCçÓvç HçççÆkçÀmlççvç®³çç nuu³ççbcçáUí DççcnçÇ HçÌmçí oíCçb uççbyçCççÇJçj ìçkçÀlç 

Dççnçílç, DçMççÇ çÆvç:mçbçÆoiOç Iççí<çCçç kçíÀuççÇ.  

l³ççyçjçíyçj Hçìíuççb®³çç ³çç çÆvçCç&³çççÆJçjçíOççlç iççbOççÇpççRvççÇ oámçjí®ç çÆoJçMççÇ 13 pççvçíJççjçÇíHççmçÓvç DççcçjCç GHççí<çCççuçç mçáªJççlç 

kçíÀuççÇ.  l³ççlçÓvç jçpçkçÀçÇ³ç ÒçJççnçlç Dç®ççvçkçÀ SkçÀ Òç®çb[ YççíJçjç çÆvçcçç&Cç Pççuçç. 14 pççvçíJççjçÇuçç, iççbOççÇpççR®³çç ³çç OçcçkçÀçÇvçí 

Yçjuçíu³çç ³çç çÆvçCç&³ççcçáUí lçlkçÀççÆuçvç mçjkçÀçjvçí DççHçuçç çÆvçCç&³ç lççlkçÀçU yçouçuçç. DçççÆCç 55 kçÀçíìçÇ ©Hç³çí HçççÆkçÀmlççvçuçç 

lççyç[lççíyç oíC³çç®çç çÆvçCç&³ç iççbOççÇpççR®³çç oyççJççcçáUí Içílçuçç içíuçç.  

³çç çÆvçCç&³ççcçáUí Yççjlçç®³çç FçÆlçnçmççlçuççÇ SkçÀ DçYçÓlçHçÓJç& Içìvçí®ççÇ yççÇpçb cççlççÇlç ©pçÓ uççiçuççÇ. l³ççlçÓvç Iç[uçç Dçç³çá<³çYçj 

DççÆnbmçí®ççÇ kçÀçmç OçjCççN³çç cçnçlcçç iççbOççÇ ³ççb®çç cç=l³çÓ.  

30 pççvçíJççjçÇ, 194830 pççvçíJççjçÇ, 194830 pççvçíJççjçÇ, 194830 pççvçíJççjçÇ, 1948.... mçbO³ççkçÀçU®ççÇ 5 JççpçC³çç®ççÇ JçíU..cçnçlcçç iççbOççÇpççÇ vçíncççÇÒçcççCçí DççHçu³çç ÒççLç&vçç 

mçYçímççþçÇ çÆyçuçç& nçTmç cçOçÓvç yççníj®³çç çÆnjJçUçÇkçÀ[í çÆvçIççuçí. cçvçá DçççÆCç DççYççnçÇ vçíncççÇÒçcççCçí l³ççb®³ççyçjçíyçj nçíl³çç. 

DççOççÇ®ç jçípç®³çç JçíUíHçí#çç iççbOççÇpççRvçç 10 çÆcççÆvçìí GMççÇj Pççuçç nçílçç. l³ççcçáUí iççbOççÇpççÇ DççHçu³çç ³çç cçáuççRJçj vççjçpç 

Pççuçí nçílçí DçççÆCç l³ççbvçç jçiçJçlç nçílçí. . ÒççLç&vçç mLçUç®³çç ®ççj Hçç³çN³çç ®ç{Cçb yççkçÀçÇ nçílçb. yççHçÓ MçíJçì®³çç Hçç³çjçÇJçj 

Dçmçlççbvçç®ç yççHçÓpççÇ..yççHçÓpççÇ DçMççÇ nçkçÀ cçvçávçí SíkçÀuççÇ.  

cçvçávçí SkçÀ KççkçÀçÇ HççíMççKççlçuçç çÆKçMççlç nçlç Iççlçuçíuçç lç©Cç HçççÆnuçç. lççí lç©Cç Hçá{í Pççuçç DçççÆCç vçcçmlçí 

yççHçÓpççÇ Dçmçb cnCçlç l³ççvçí oçívnçÇ nçlç pççí[uçí. cçvçávçí l³ççuçç yççpçÓuçç kçÀjlç mçcçpççJçlç mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ DççOççÇ®ç yççHçÓbvçç onç 

çÆcççÆvçìb GMççÇj Pççuçç Dççní..l³çç#çCççÇ vçLçájçcçvçí çÆlçuçç yççpçáuçç mççjuçb.. oçívnçÇ Hçbpççlç uçHçJçuçíuçb çÆHçmlçáuç Hçá{í kçíÀuçb..vçcçmlçí 

yççHçÓpççÇ cnCçlç iççbOççpççRRJçj çÆHçmlçáuçç®³çç lççÇvç HçÌÀjçÇ Pçç[u³çç.. cçnçlcçç iççbOççÇ kçÀçímçUuçí.  `` ní jçcç `ní jçcç `ní jçcç `ní jçcç ` l³ççb®³çç lççW[Óvç  l³ççb®³çç lççW[Óvç  l³ççb®³çç lççW[Óvç  l³ççb®³çç lççW[Óvç 

MçíJçì®çí Mçyo çÆvçIççuçí. lçíJnç mçbO³ççkçÀçU®çíMçíJçì®çí Mçyo çÆvçIççuçí. lçíJnç mçbO³ççkçÀçU®çíMçíJçì®çí Mçyo çÆvçIççuçí. lçíJnç mçbO³ççkçÀçU®çíMçíJçì®çí Mçyo çÆvçIççuçí. lçíJnç mçbO³ççkçÀçU®çí 5 JççpçÓvç 7 çÆcççÆvçìb PççuççÇ nçílççÇ. SkçÀ cçnçlcçç HçjuççíkçÀ ÒçJççmççuçç içíuçç.  5 JççpçÓvç 7 çÆcççÆvçìb PççuççÇ nçílççÇ. SkçÀ cçnçlcçç HçjuççíkçÀ ÒçJççmççuçç içíuçç.  5 JççpçÓvç 7 çÆcççÆvçìb PççuççÇ nçílççÇ. SkçÀ cçnçlcçç HçjuççíkçÀ ÒçJççmççuçç içíuçç.  5 JççpçÓvç 7 çÆcççÆvçìb PççuççÇ nçílççÇ. SkçÀ cçnçlcçç HçjuççíkçÀ ÒçJççmççuçç içíuçç. 

Dç®ççvçkçÀ, Dçç³çá<³çYçj uç{Cççjç nç DççÆnbmççJççoçÇ kçÀCçKçj vçílçç #çCççOçç&lç cç=l³çÓ®³çç çÆJçUK³ççlç Dç[kçÀuçç. pççvçíJççjçÇ®³çç Dç®ççvçkçÀ, Dçç³çá<³çYçj uç{Cççjç nç DççÆnbmççJççoçÇ kçÀCçKçj vçílçç #çCççOçç&lç cç=l³çÓ®³çç çÆJçUK³ççlç Dç[kçÀuçç. pççvçíJççjçÇ®³çç Dç®ççvçkçÀ, Dçç³çá<³çYçj uç{Cççjç nç DççÆnbmççJççoçÇ kçÀCçKçj vçílçç #çCççOçç&lç cç=l³çÓ®³çç çÆJçUK³ççlç Dç[kçÀuçç. pççvçíJççjçÇ®³çç Dç®ççvçkçÀ, Dçç³çá<³çYçj uç{Cççjç nç DççÆnbmççJççoçÇ kçÀCçKçj vçílçç #çCççOçç&lç cç=l³çÓ®³çç çÆJçUK³ççlç Dç[kçÀuçç. pççvçíJççjçÇ®³çç 

Lçb[çÇlç mçç³çbkçÀçUçÇ mçÓ³ç& DçmlççLçb[çÇlç mçç³çbkçÀçUçÇ mçÓ³ç& DçmlççLçb[çÇlç mçç³çbkçÀçUçÇ mçÓ³ç& DçmlççLçb[çÇlç mçç³çbkçÀçUçÇ mçÓ³ç& Dçmlçç®çuççmç pççlç Dçmçlççbvçç Yççjlçç®çç cççínvç®çbê Dçmlççuçç içíuçç.®çuççmç pççlç Dçmçlççbvçç Yççjlçç®çç cççínvç®çbê Dçmlççuçç içíuçç.®çuççmç pççlç Dçmçlççbvçç Yççjlçç®çç cççínvç®çbê Dçmlççuçç içíuçç.®çuççmç pççlç Dçmçlççbvçç Yççjlçç®çç cççínvç®çbê Dçmlççuçç içíuçç.    

vçLçájçcç iççí[mçíuçç DçìkçÀ PççuççÇ. l³ççb®³ççJçj Kçìuçç ®ççuçuçç DçççÆCç vçblçj HçÀçMççÇ®ççÇ çÆMç#çç PççuççÇ. cçnçlcçç iççbOççR®çç JçOç nç 

çÆvççÆ½çlçHçCçí çÆvç<çíOççn& kç=Àl³ç nçílçb. mçjkçÀçj Dçmçlççbvçç l³ççbvççÇ nçlççlç kçÀç³çoç Içílçuçç. ³çç mçJç& Içìvççb®çb v³çç³ççuç³ççlç kçíÀuçíuçb vçLçájçcç 

³ççb®çb çÆvçJçíovç iççíHççU iççí[mçí ³ççbvççÇ 1965 cçOçí mJçlç:®ççÇ çÆMç#çç YççíiçÓvç mçáìÓvç Dççu³ççJçj sçHçuçb. 1971 mççuççÇ ` Hçb®ççJçVç kçÀçíìçR®çí 

yçUçÇ ` ³çç HçámlçkçÀçlçÓvç iççíHççUçjçJççbvççÇ vçLçájçcç iççí[mçí ³ççb®çb çÆvçJçíovç ÒççÆmçOo kçíÀuçb.  

vçLçájçcçJçj Kçìuçç mçá© Pççuçç. Kçìuçç SíkçÀç³çuçç HçÀçUCççÇ®çb oá:Kç Yççíiçuçíuçí, DççHçuççÇ cççCçmçb içcççJçuçíuçí, HçÌmçç  

IççuçJçuçíuçí, DçvçíkçÀ çÆHç[çÇlç Dçmçlç. v³çç³ççOççÇMç Kççímçuçç ³ççbvççÇ mçíJçççÆvçJç=ÊççÇvçblçj l³çç kçÀçuççlçu³çç v³çç³ççuç³çç®çb MçyoçÆ®ç$ç jíKççìuçb 

nçílçb. l³ççlç l³ççbvççÇ çÆuççÆnuçb nçílçb :- ` vçLçájçcçvçí DççHçu³çç yç®ççJççmççþçÇ Dççcç®³ççmçcççíj kçíÀuçíuçb DççíIçJçlçb JçkçwlçJ³ç lçí mçJç&Þçíÿ 

DççkçÀ<ç&Cç nçílçb. HçÓCç& Yçjuçíuçb v³çç³ççuç³ç FlçkçbÀ YççJçvçççÆJçJçMç Pççuçb nçílçb kçÀçÇ, l³ççb®çí Gmççmçí DçççÆCç nábokçíÀ SíkçÓÀ ³çílç nçílçí. l³ççb®çí  
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[yç[yçuçíuçí [çíUí DçççÆCç DççíIçUCççjí DçÞçÓ çÆomçlç nçílçí. mçJç& v³çç³ççuç³ççlççÇuç Òçí#çkçÀçbvçç v³çç³çoçvçç®çb kçÀçcç mççbçÆiçlçuçb Dçmçlçb lçj 

vçLçájçcç çÆvçoçx<ç Dççní Dçmçç®ç çÆvçCç&³ç l³ççbvççÇ Òç®çb[ yçnácçlççvçí çÆouçç Dçmçlçç ³ççlç cçuçç çÆlçUcçç$ç MçbkçÀç vççnçÇ. ` 

Hç=çqLJçjçpç ®ççÌnçvç®³çç HçjçYçJççHççmçÓvç  kçÀç³çcç cçámçuçcççvç, Fbûçpç ³ççb®³çç HçjkçÀçÇ³ç Dçbcçuççlç jççÆnuçíuçç Yççjlç KçjçíKçj cçákçwlç 

Pççuçç. uççíkçÀMççnçÇ jçpçJçì vççJçç®çç jçpçÒçJççn çÆmLçjçJçÓvç Jçnç³çuçç uççiçuçç Dççní. vçJççÇvç ÒçJççn, vçJççÇvç çÆHç{çÇ, vçJççÇ çÆJçìçÇ-vçJçb 

jçp³ç..Dççlçç Hçjlç mççív³çç®³çç OçÓjç®ççÇ Jçuç³çb ³çç mJçlçb$ç Yççjlççlç GcçìÓ uççiçlççÇuç. çÆnboÓb®ççÇ nçÇ YçÓcççÇ mçápçuççcç mçáHçÀuççcçd nçíF&uç. Dççlçç 

Fbiuçb[®çbnçÇ lçípç cççJçUuçb Dççní DçççÆCç cçnçmçÊçí®çç çÆyçboá DçcçíçÆjkçíÀkçÀ[í mçjkçÀuçç Dççní. oámçN³çç cçnç³çáOoçHççmçÓvç jçpçkçÀçjCç Dççlçç 

pççiççÆlçkçÀ HçìuççJçj Dççuçb Dççní. çÆkçÀl³çíkçÀ oíMççb®çí vçkçÀçMçínçÇ yçouçuçí Dççnílç. çÆJç%ççvç¬çÀçblççÇcçáUí Dççlçç oÓj 10 npççj cçÌuççbJçj 

Dçmçuçíu³çç oíMççlçu³çç mçÊçílç kçÀçnçÇ yçouç Pççuçí lçjçÇ l³çç®çí Hç[mçço uçiçí®ç SkçÀç #çCççlç pçiçYçj Gcçìlççlç. 19 J³çç MçlçkçÀçlççÇuç 

jçpçkçÀçjCçç®³çç ÒçJççnçvçínçÇ jçpçí-jpçJçç[í-yççoMçnç-mçáuçlççvç mçcç´çì nçÇ pçávççÇ kçÀçlç ìçkçÓÀvç mççc³çJçço, mçcççpçJçço, uççíkçÀMççnçÇ, 

nákçáÀcçMççnçÇ, Dçmçç vçJççÇvç DçJçlççj OççjCç kçíÀuçç Dççní.  

nç Dççní Yççjlççlçu³çç DççÆlçÒçç®ççÇvç lçí DçJçç&®ççÇvç DçMçç DçvçíkçÀçvçíkçÀ jçpçmçÊççb®³çç Giçcç, çÆJçuççmç DçççÆCç çÆJçuç³ç, ³ççb®çç 

FçÆlçnçmç DçççÆCç mçÊççkçWÀêçb®³çç yçouççb®çç DççuçíKç. nç jçpçkçÀçÇ³ç ÒçJççn YççÆJç<³ççlç kçáÀþí pççF&uç?...cççnçÇlç vççnçÇ..kçáÀþuçb JçUCç IçíF&uç 

..cççnçÇlç vççnçÇ..oíMç kçÀçíCç ®ççuçJçíuç?.. cççnçÇlç vççnçÇ.    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                      

 

 



ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान 
 

 ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान िा अनेक कर्ी र् लखेकांनी सुरू केलेला एक नर्ीन प्रयोग. 

िराठी िध्ये र्ाचक आस्ण सास्िस्त्यक अस्धक जर्ळ यार्ेत आस्ण एक िोठी चळर्ळ इंटरनेटच्या 

िाध्यिातून सुरू व्िार्ी अशी इच्छा िोती. हििते िदाव. िदद े खुदा. ककर्ा िल्लीच्या भाषेत 

सांगायचं तर सच्ची लगन िो तो अपने सपने िास्सल करनेके स्लये सारी कायनात एक िो जाती 

ि.ै िराठी भाषेत उत्ति दजेदार सास्ित्य स्नर्मिती व्िार्ी, चांगल ेर्ाचक एकत्र यार्ेत, त्यांना 

चांगल्या दजावचे सास्ित्य स्िळारे् आस्ण दजेदार स्लहू इस्च्छणार् या लेखकांना अस े र्ाचक 

स्िळारे्त. एर्ढेच काय ते आिचे छोटेसे मर्प्न. या आिच्या छोट्याशा मर्प्नाला लाखो 

र्ाचकांची साथ स्िळत गेली आस्ण कारर्ां बनता गया. त्याचबरोबर दजेदार स्लखाण करणारे 

लेखकिी या चळर्ळीत जोडले जात आिते. डॉ. स्मिता दािल ेया त्यातीलच एक. लोकिान्य 

रटळकांचे एक र्ेगळ्या अंगाचे, त्यांच्या िानर्ी कंगोर्यांचे दशवन घडर्णारे चररत्र, र् रिा िा 

रिा या शब्दाच्या स्र्स्र्ध अथाांतून स्निावण िोणार्या कथांच्या संग्रिानंतर आज त्यांनी 

कलाटणी ि ेभारताच्या भव्य इस्तिासाचे स्िस्नएचर दशवन घडर्णारे पुमतक आणल ेआि.े अशा 

पुमतकांनी ई सास्ित्य चे पुमतक संग्रिालय सिृद्ध िोत आि.े 

पण आम्िी सिाधानी नािी. बारा कोटींच्या या िराठी सिाजात ककिान एक 

दोन कोटी तरी सिंजस, चोखंदळ र्ाचक असायला िर्ेत. ज्ञानोबा तुकोबांच्या संमकारातं 

र्ाढलेल्या या सिाजाकडून एर्ढी अपेिा ठेर्ायला काय िरकत आि?े स्ित्रिो. ज्योतीने ज्योत 

तेर्त जार्ी. तस े र्ाचकांनीच र्ाचक जोडायला िर्ेत. तुम्िाला जर ि े मर्प्न पूणव िोण्यात 

िातभार लार्ार्ासा र्ाटत असले तर फ़क्त एर्ढेच करा. आपल्या ओळखीपाळखीतल्या ककिान 

दिार्ीस लोकांचे ई िले पत्ते आम्िाला कळर्ा.  

असे ई िले आय डी पाठर्णार् या र्ाचकांना आम्िी VIP र्ाचक दजाव दतेो.  

आिचा पत्ता : esahity@gmail.com 

अस्धक िास्ितीसाठी भटे द्या : www.esahity.com  

आपल ेनम्र 

टीि ई सास्ित्य   
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