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ÞççÇcçblç s$çhçlççÇ çÆMçJççpççÇ cçnçjçpç Jç iççÌ[ mççjmJçlç yçÏçïçCçÞççÇcçblç s$çhçlççÇ çÆMçJççpççÇ cçnçjçpç Jç iççÌ[ mççjmJçlç yçÏçïçCçÞççÇcçblç s$çhçlççÇ çÆMçJççpççÇ cçnçjçpç Jç iççÌ[ mççjmJçlç yçÏçïçCçÞççÇcçblç s$çhçlççÇ çÆMçJççpççÇ cçnçjçpç Jç iççÌ[ mççjmJçlç yçÏçïçCç 
 
s$çhçlççÇ çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççbvççÇ mJçjçp³ç mLççhçvçí®çí kçÀç³ç& mçáª kçíÀuçí nçílçí. l³çç kçÀçUçlççÇuç cnCçpçí F.mç. 1664 ®³çç mçácççjç®ççÇ 
nçÇ Içìvçç Dççní.(³çç Òçmçbiçç®çç GuuçíKç kçÀçíCçl³ççnçÇ yçKçjçÇlç Dçiçj çÆMçJç®ççÆj$ççlç Dççuçíuçç vççnçÇ. hçjblçá l³ççmçbyçbOççÇ®çç cçpçkçÓÀj 
Dçmçuçíuçç Dçmmçuç kçÀçiço çÆMçJççpççÇ çÆJçÐççhççÇþç®³çç ûçbLçmçbûçnçlç Dççní, l³ççcçáUí ³çç iççíäçÇ®ççÇ mçl³çlçç hçìlçí.) s. çÆMçJççpççÇ 
cçnçjçpççbvççÇ 1661 ®³çç cçç®ç&cçO³çí jçpççhçÓj Içílçuçí Jç vçblçj F.mç. 1663 ®³çç cçí cççÆnv³ççlç kçáÀ[çU Içílçuçí Jç ³çç Òççblçç®çç 
kçÀçjYççj hççnC³ççmççþçÇ s. çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççb®çí DççÆOçkçÀçjçÇ ³çç Yççiççlç cnCçpçí oçÆ#çCç kçÀçíkçÀCççlç Dççuçí. l³çç JçíUçÇ MçíCçJççÇ 
pççlççÇ®çí cnCçpçí iççÌ[ mççjmJçlç yçÏçïçCç ní iççJç®³çç JçmçáuççÇ®çí Jç çÆnMçíyçç®çí kçÀçcç kçÀjçÇlç nçílçí. l³ççbvçç çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççb®³çç 
DççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ l³ççb®ççÇ pççlç, iççí$ç, ÒçJçj, kçáÀuçoÌJçlçí Fl³ççoçÇ cçççÆnlççÇ çÆJç®ççjuççÇ Dçmçlçç l³ççbvçç ³çç ÒçMvççb®ççÇ 
GÊçjí mçcççOççvçkçÀçjkçÀhçCçí oílçç DççuççÇ vççnçÇlç Jç MçíCçJççÇ uççíkçÀ cççmçí Kççlççlç Jç 
MçílççÇ®ççÇnçÇ kçÀçcçí kçÀjlççlç ní hççnÓvç lçácnçÇ mJçlç:uçç yçÏçïçCç cnCççÆJçlçç, hçCç lçácnçÇ 
yçÏçïçCç vçmçÓvç MçÓê Dççnçlç, Dçmçí çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççb®³çç DççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ l³ççbvçç 
cnìuçí. ³çç iççíäçÇ®çç l³ççbvçç jçiç Dççuçç Jç l³ççb®³ççhçÌkçÀçÇ kçÀçnçÇ MçíCçJççÇ, cnCçpçí iççÌ[ 
mççjmJçlç yçÏçïçCç uççíkçÀ çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççbvçç jç³çiç[çJçj pççTvç Yçíìuçí Jç çÆMçJççpççÇ 
cçnçjçpççbvçç cnCççuçí kçÀçÇ, DççcnçÇ çÆJçpç³çvçiçj®³çç jçp³ççlç nçílççí. vçblçj 
DçççÆouçMççnçÇ®çí jçp³ççlç nçílççí, hçjblçá Dççcnçuçç l³ççbvççÇ MçÓê cnìuçí vççnçÇ. hçjblçá 
lçácç®çí DççÆOçkçÀçjçÇ Dççcnçuçç MçÓê cnCçlççlç ní yçjçíyçj vççnçÇ, DçMççÇ lç¬çÀçj kçíÀuççÇ. l³çç 
JçíUçÇ çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççb®çí mçuuççiççj Jç çÆJçÜçvç hçbçÆ[lç iççiççYçf ní jç³çiç[çJçj npçj nçílçí. l³ççbvçç yççíuççJçÓvç çÆMçJççpççÇ 
cçnçjçpççbvççÇ ³çç lç¬çÀçjçÇ®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçÀªvç l³ççbvçç mçuuçç oíC³ççmç mççbçÆiçlçuçí.  
l³çç JçíU®³çç Òç®ççÆuçlç hç×lççÇÒçcççCçí çÆkçÀjkçÀçíU Oçcç& ÒçkçÀjCççb®çç çÆvçCç&³ç çEkçÀJçç çÆvçJçç[ç kçÀjC³çç®çç DççÆOçkçÀçj Oçcçç&çÆOçkçÀçN³ççbvçç nçílçç 
Jç l³ççhçí#çç Lççí[ç DççÆOçkçÀ cçnÊJçç®çç ÒçMvç Dçmçíuç lçj lçí ÒçkçÀjCç MçbkçÀjç®çç³çç¥®³ççkçÀ[í çÆvçCç&³ççmççþçÇ Oçcçç&çÆOçkçÀçjçÇ hççþJçlç Jç 
l³ççnçÇhçí#çç DççÆOçkçÀ cçnÊJçç®çç ÒçMvç Dçmçíuç, lçj mçJç& Oçcç&hçbçÆ[lççbvçç yççíuççJçÓvç Oçcç& mçYçç YçjJççÇlç Jç l³ççcçO³çí l³çç ÒçMvçç®çç 
çÆvçJçç[ç kçíÀuçç pççlç Dçmçí. Dçmçí jlvçççÆiçjçÇ Jç mççJçblçJçç[çÇ iç@PçíçÆì³çj®çí hççvç 411,Jçªvç çÆomçlçí. yçç@cyçí içJn. iç@Pçíì Jnç@u³çÓcç 10 
ÒçkçÀçMçvç kçÀçuç 1880 Jçªvç çÆomçlçí.  
jIçávççLç vççJçç®³çç SkçÀç jçcçYçÊçÀçvçí MççuççÇJççnvç MçkçíÀ 1589 huçJçbiçvççcç mçbJçlmçjí (F.mç. 1667) mççuççÇ iççíJ³ççlççÇuç çÆMçJçhçÓj 
çEkçÀJçç çÆMçJççíuççÇ ³çíLçí jçcçvçJçcççÇuçç kçÀçíkçÀCç cçnçlc³ç çEkçÀJçç kçÀçíkçÀCççK³ççvç nçÇ uçnçvçMççÇ, cnCçpçí 1303 DççíJ³çç DçmçuçíuççÇ hççíLççÇ 
çÆuçnÓvç hçájçÇ kçíÀuççÇ Dççní, l³ççcçO³çí nçÇ mçJç& nkçÀçÇkçÀlç DççuççÇ Dççní. nçÇ hççíLççÇ Dççlççhç³ç¥lç lççÇvç çÆþkçÀçCççbnÓvç ÒçkçÀççÆMçlç PççuççÇ Dççní, 
lççÇ DçMççÇ- yçíUiççJç ³çíLçÓvç MçkçíÀ 1831 (F.mç. 1909)  
ÞççÇ. njçÇ çÆYçkçÀçpççÇ mççcçblç ³ççbvççÇ ÒçkçÀççÆMçlç kçíÀuççÇ Dççní. l³çç®ççÇ Òçlç cççP³çç mçbûçnçÇ Dççní. oámçjçÇ Òçlç ÞççÇhçço J³çbkçÀìíMç JççiçUí 
³ççbvççÇ MçkçíÀ 1831 mççuççÇ (F.mç. 1909) mççuççÇ cçábyçF& ³çíLçí ÒçkçÀççÆMçlç kçíÀuççÇ Dççní. l³çç®ççÇ Pçíjç@kçwmç Òçlç cçuçç çÆcçUçuççÇ 
Dççní.çÆlçmçjçÇ Òçlç cçábyçF& ³çíLçí 1947 mççuççÇ oÊçç$ç³ç çÆJçvçç³çkçÀ hççþkçÀ ³ççbvççÇ ÒçkçÀççÆMçlç kçíÀuççÇ Dççní. hçjblçá Òç³çlvç kçÀªvçnçÇ lççÇ 
cçpçuçç DçÐççhç hççnçJç³ççmç çÆcçUçuçíuççÇ vççnçÇ, ní ³çíLçí vçcçÓo kçÀjçJçímçí Jççìlçí.  
p³çç JçíUçÇ s. çÆMçJççpççÇ cçnçjçpç mJçjçp³ç mLççhçvçí®çí kçÀç³ç& kçÀjçÇlç nçílçí, l³çç JçíUçÇ l³ççbvçç çÆkçÀuuçíoá©mlççÇ kçÀjC³ççmççþçÇ, mçÌv³ç 
GYççjC³ççmççþçÇ êJ³çç®ççÇ Dçl³çblç içjpç nçílççÇ. l³çç JçíUçÇ l³ççbvççÇ njSkçÀ ÒçkçÀçjí êJ³ç pçcçç kçíÀuçí Jç MçÓv³ççlçÓvç mJçjçp³ç çÆvçcçç&Cç 
kçíÀuçí. l³çç JçíUçÇ SKççoç mççcççv³ç jçpçç Dçmçlçç, lçj l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí Dçmçlçí, kçÀçÇ ³çç #çáuuçkçÀ ÒçMvççkçÀ[í uç#ç oíC³ççmç cçuçç 
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Dççlçç JçíU vççnçÇ, mJçjçp³ç mLççhçvçívçblçj l³çç®çç çÆJç®ççj kçÀª. hçjblçá s. çÆMçJççpççÇjçpççbmçcççíj jçpçç®çí kçÀlç&J³ç, `uççíkçÀjbpçvç` 
Òçpçí®çí mçcççOççvç ní ÒçcçáKç nçílçí Jç Dççhçu³çç jçp³ççlç uççíkçÀ cnCçpçí Òçpçç mçblçáä DçmçuççÇ hçççÆnpçí, lççÇ vççjçpç Dçmçlçç kçÀçcçç vç³çí, 
ní GçÆÎä Jç O³çí³ç nçílçí. cnCçÓvç l³ççbvççÇ l³çç JçíU®³çç Oçcç&mçYçí®çç mçiçUç Kç®ç& mççímçuçç Jç Òçpçíuçç v³çç³ç oíC³çç®çç DçYçÓlçhçÓJç& Òç³çlvç 
kçíÀuçç. l³çç JçíUçÇ kçÀçMççÇmççjK³çç oÓj®³çç çÆþkçÀçCççnÓvç hçbçÆ[lç yççíuççJçCçí, l³ççb®çç ÒçJççmçKç®ç& Jç oçÆ#çCçç oíCçí cnCçpçí çÆkçÀlççÇ Kç®çç&®çí 
nçílçí, ³çç®ççÇ kçÀuhçvçç kçÀjlçç ³çíCççj vççnçÇ. ní Mççm$ççÇ, hçbçÆ[lç ®ççuçlç ³çíCçí Mçkçw³ç vçJnlçí, lçí hççuçKççÇlçÓvç, içç[çÇlçÓvç, Iççí[îççJçªvç 
Dçiçj jLççlçÓvç Dççuçí, lçj l³ççb®çç lççí Kç®ç& oíCçí nçÇ iççíä çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççbvççÇ mçnpçhçCçí kçíÀuççÇ. SkçÀç®ç hçbçÆ[lçç®çç vçJní, lçj 
DçMçç DçvçíkçÀ hçbçÆ[lççb®çç nç Kç®ç& kçÀªvç nçÇ Oçcç&mçYçç kçíÀuççÇ Jç iççÌ[ mççjmJçlç yçÏçïçCç ní cççmçí Kççlç Dçmçuçí, lçjçÇ yçÏçïçCç®ç Dççnílç 
Jç l³ççbvçç yçÏïçkçÀcçç&®çç DççÆOçkçÀçj Dççní, Dçmçç çÆvçCç&³ç l³çç Oçcç&mçYçívçí çÆouçç Jç ³çç çÆvçCç&³çç®³çç ÒçlççÇ kçÀªvç l³çç l³ççbvççÇ iççJççíiççJç®³çç 
Oçcçç&çÆOçkçÀçN³ççbvçç hççþJçu³çç. l³ççlççÇuç SkçÀ Òçlç mççJçblçJçç[çÇ®çí Oçcçç&çÆOçkçÀçjçÇ ÞççÇ. oíJçmLçUçÇ ³ççbvçç hççþçÆJçuççÇ. lççÇ Òçlç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç 
pç³çjçcç ûççcççíhççO³çç³ç JççuççJçuççÇkçÀj ³ççbvççÇ DççCçuççÇ Jç kçÀçíunçhçÓj®çí hçbçÆ[lçjçJç ³ççb®³ççkçÀ[í hççþçÆJçuççÇ Jç lççÇ hçbçÆ[lçjçJç 
³ççb®³ççkçÀ[í®ç jççÆnuççÇ Jç l³ççb®³ççkçÀ[çÇuç nmlççÆuççÆKçlççb®³çç mçbûçnçyçjçíyçj çÆMçJççpççÇ çÆJçÐççhççÇþçlç DççuççÇ Jç lççÇ mçO³çç lçíLçí®ç Dççní.  
hçÓJçça oOççÇ®ççÇ $çÝ<ççÇ mçjmJçlççÇ vçoçÇ®³çç lççÇjçJçj Iççíj lçhç½ç³çç& kçÀjçÇlç nçílçí. l³ççb®ççÇ lçhç½ç³çç& Yçbiç kçÀjC³ççmççþçÇ oíJççbvççÇ DçuçbyçÓMçç 
vççJçç®ççÇ SkçÀ Dçhmçjç l³ççb®³ççkçÀ[í hççþçÆJçuççÇ. çÆlç®çí mççQo³ç& hççnÓvç lçí cççíçÆnlç Pççuçí Jç l³ççb®çí JççÇ³ç& mçjmJçlççÇ vçoçÇlç hç[uçí Jç 
l³ççhççmçÓvç mçjmJçlççÇ vçoçÇuçç pççí cçáuçiçç Pççuçç lççí mççjmJçlç $çÝ<ççÇ nçí³ç. lççí JçíoMççm$ç hççjbiçlç nçílçç. hçjblçá l³çç JçíUçÇ 12 Jç<çx 
cçnçYç³çbkçÀj oá<kçÀçU hç[uçç Jç uççíkçÀçbvçç DçVç-hççCççÇ çÆcçUívçç. l³çç JçíUçÇ mçjmJçlççÇ vçoçÇ Dççhçu³çç cçáuççuçç cnCççuççÇ, cççÇ lçáuçç jçípç 
GÊçcç cççmçí oílçí, lçí lçÓ Kçç Jç Jçíoçb®çí j#çCç kçÀj.l³ççÒçcççCçí l³ççvçí kçíÀuçí Jç Jçío çÆpçJçblç þíJçuçí. Flçj yçÏçïçCç DçVççmççþçÇ iççJççíiççJççÇ Jç 
oíMççíoíMççÇ çEn[uçí Jç l³ççb®³çç JçíoçO³ç³çvççlç Kçb[ hç[uçç Jç lçí Jçío çÆJçmçjuçí. hçjblçá l³ççbvçç mçcçpçuçí kçÀçÇ, mççjmJçlç $çÝ<ççRvççÇ Jçío 
çÆpçJçblç þíJçuçí Dççnílç. lçí SíkçÓÀvç l³ççbvçç Dççvçbo Pççuçç Jç lçí mççjmJçlç $çÝ<ççRvçç Yçíìuçí Jç cnCççuçí kçÀçÇ, DççcnçÇ mçJç& Jçío çÆJçmçjuççí 
Dççnçílç, Dççcnçmç lçácnçÇ Jçío çÆMçkçÀJçç. lçí mççjmJçlç $çÝ<ççRvççÇ SkçÀç DçìçÇJçj cççv³ç kçíÀuçí. lçí cnCççuçí, mççjmJçlç $çÝ<ççR®çí çÆMç<³çlJç 
hçlkçÀjçJçí Jç l³ççb®³çç DççmçvççmççþçÇ jçípç cçÓþYçj oYç& mççjmJçlç $çÝ<ççRvçç ÐççJçílç Jç ³ççÒçcççCçí mççjmJçlç $çÝ<ççRvççÇ l³çç JçíUçÇ 10 
npççj çÆMç<³ç lç³ççj kçÀªvç Jçío çÆpçJçblç þíJçuçí.  
l³çç JçíU®³çç jçp³çkçÀçjYççjçlççÇuç oámçjçÇ cççíþçÇ Dç[®çCç cnCçpçí yçÏçïçCç içávníiççjçb®³çç Mççmçvççyççyçlç®çí hçjçJçuçbçÆyçlJç kçÀçíCçlççnçÇ 
Jçço yçÏçïçCççbvççÇ GhççÆmLçlç kçíÀuçç, Dçiçj yçÏçïçCçççÆJç©× kçíÀuçç, lçj çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççbvçç çÆvçCç&³ç IçíC³ççuçç ª{çÇvçí cççv³çlçç 
vçJnlççÇ. yçÏïçJç=boçmç pçcçJçÓvç çEkçÀJçç kçÀçMççÇmLç yçÏçïçCççkçÀ[Óvç mçJç& Jçço mççí[JççJçí uççiçlç. lçlmçbyçbOççÇ®ççÇ Dçç%çç hçbçÆ[lçjçJççb®³çç®ç 
vççJççvçí kçÀç{Cçí Yççiç Dçmçí. Flçj pçcççlççRvçç l³ççcçáUí lççhç nçíF&. l³ççb®³ççJçj Dçv³çç³çnçÇ nçílç Dçmçí. l³ççlçÓvç jIçávççLç hçbçÆ[lçjçJç 
jçpççÆvçÿívçí kçÀçnçÇ Oç[hç[ kçÀjçÇ, lçj l³çç®çç Flçj yçÏçïçCç ÜíMç kçÀjçÇlç. yçÏçïçCç cçb[UçRvçç jIçávççLç hçbçÆ[lçjçJççb®çç kçÀmçç níJçç 
Jççìlç nçílçç, ³ççmçbyçbOççÇ kçÀJççRê çÆuççÆnlççí.  
``hçbçÆC[lççvççb içáCçOJçbmçççÆÜÒççCççb cççvçKçb[vççlçd ~  
Ghçcçoç&lkçÀJççÇvêçCççb içCççkçÀçbvçç Òçnçmçlç: ~~11~~  
jIçávççLç: #ç³ççÆJçäçí çÆJççÆMçäçíSçÆhç Içjçlçuçí ~  
Òç³ç³ççJççÆlçJçíiçívç çÆoÎ#çájcçjçJçlççÇcçd ~~12~~ 1127  
mççjçbMç :- DççÆYççÆ<çÊçÀ jçpçç cnCçÓvç ÒççÆlçÿç vçmçuçíuçí çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççbvçç mççcçççÆpçkçÀ Jç Oççç|cçkçÀ yççyçlççÇlç mçÊçç vçJnlççÇ. nç 
©{çÇ®çç ob[kçÀ jçp³çkçÀçjYççjçlç Dçç[ ³çíT uççiçuçç. DçMçç hççÆjçÆmLçlççÇlç GYççjuçíuçí jçp³ç Jçç{l³çç lçí{çÇvçí uç³ççmç pççC³çç®ççÇ 
OççmlççÇ JççìÓ uççiçuççÇ. ÒçpçíuççnçÇ nç pçç®ç pççCçJçlç nçílçç. mçcçkçÀçuççÇvç hçjcççvçbo kçÀçEJçê ³çç hççÆjçÆmLçlççÇ®çí JçCç&vç kçÀjlççí lçí 
KççuççÇuçÒçcççCçí.  
``ÒçmçYççËlççÆJçlçíY³ç = ÒçCççMçvçí ~  
çÆyçY³çáçÆjY³ççmlçlçmlçíY³ççí J³ççIçÏíY³ççí iççíJçÏpçç FJç ~~55~~  
çÆvç:mJççÇYçÓ³ç yçYçámlç$ç lçhççÆmJçv³ç F®ç Òçpçç `` ~~56~~1128  
hçjblçá ³çç cçb[UçRvçç oÓj kçÀjC³ççhçuççÇkçÀ[í l³ççmç çÆMç#çç kçÀjC³çç®çç DççÆOçkçÀçj vçJnlçç. Flçj pççlççÇ³ççbvçç kçÀ[kçÀ Mççmçvç çÆcçUlç 
Dçmçí. mççjçbMç- s$ççEmçnçmçvçç®ççÇ ÒççCçÒççÆlçÿç kçÀªvç mçççÆOçkçÀçj jçp³çhço çÆcçUçÆJçC³ççKçíjçÇpç Þçíÿ pççlççÇ®³çç içávníiççjçbvçç Mççmçvç 



kçÀjC³çç®çç Dçv³ç Ghçç³ç jççÆnuçç vçJnlçç. nçÇ jçpçÒççÆlçÿç Pççu³ççvçblçj cçç$ç çÆMçJççpççÇ jçpççbvççÇ Dççhçu³çç v³çç³ççOççÇMççkçÀ[Óvç çEkçÀJçç 
kçÀçjkçÓÀvç Jç mçjkçÀçjkçÀ[Óvç ®ççÌkçÀMççÇ kçÀªvç DçLçJçç pççlççÇvçí ®ççÌkçÀMççÇ kçÀªvç içávníiççjçbvçç kçÀ[kçÀ Mççmçvç oíC³ççmç cççiçí hçá{í hçççÆnuçí 
vççnçÇ. jçp³çççÆYç<çíkçÀ nçílçç®ç DçiçoçÇ 15 çÆoJçmççblç®ç çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççbvççÇ pççlççÇOçcçç&®³çç J³çJçmLçíyçÎuç®ççÇ Dçç%ççhç$çí Dççhçu³çç 
vççJççvçí kçÀç{uççÇ Dççnílç. mççjçbMç- iççiççYçfçb®ççÇ mçÓ®çvçç jçp³çkçÀçjYççjç®³çç ¢äçÇvçí Dçl³ççJçM³çkçÀ Jç cçnÊJçç®ççÇ Dçmçu³ççvçí hçlvççÇ- 
çÆJçjnç®³çç MççíkçÀkçÀçuççlçnçÇ çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççbvççÇ jçp³çççÆYç<çíkçÀç®³çç mççbiçlçí®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀjçÆJçuççÇ Jç jçp³çççÆYç<çíkçÀ kçÀjJçÓvç Içílçuçç. 
l³ççcççiçí s. çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççb®ççÇ mççcçççÆpçkçÀ, v³çç³ç Jç Oççç|cçkçÀ mçcçlçí®ççÇ YççJçvçç nçílççÇ Jç l³ççmç iççiççYçfçmççjK³çç hçbçÆ[lççb®çí Jç 
Oçcç&Mççm$ç%çç®çí mçnç³³ç uççYçuçí. iççiççYçfçbvçç çÆvçJJçU çÆJçÜÊçç Jç hççbçÆ[l³ç vçJnlçí, lçj kçÀçMççÇmLç hçbçÆ[lçnçÇ l³ççb®³çç IçjçC³ççuçç 
cççvç oílç Jç jpçhçÓlç jçpçí Jç mçjoçj l³ççbvçç cççvçlç Dçmçlç. lçí l³ççb®çí hççbçÆ[l³ç Jç Dçç®ççj ³ççmç kçÀçjCççÇYçÓlç nçílçí. (ÞççÇ s. çÆMçJççpççÇ 
cçnçjçpç ³ççb®çí çÆJççÆ®ççÆkçÀlmçkçÀ ®ççÆj$ç- uçíKçkçÀ- Jçç. mççÇ. yçWêí, 1972, hççvç 741 Jç 742 hççnç)  
kçÀçíkçÀCççK³ççvç THç&À mççjmJçlç yçÏçïçCç DççK³ççvçkçÀçjçvçí ³çç mçJç& Òçmçbiçç®çí JçCç&vç Lççí[kçw³ççlç KççuççÇuçÒçcççCçí kçíÀuçí Dççní.  
nç oíMç lçU kçÀçWkçÀCç ~~ çÆJçpç³ççvçiçjçÇ jç³çç®çç pççCç~~ Pççuçç cuçW®s jçpçç çÆvçcçç&Cç~~ l³ççCçW oíMç oçÆ#çCç Içílçuçç~~6~~ kçÀçWkçÀCç 
DççÆOçkçÀçN³çç®ççÇ pççlç~~ Yçíìuçí vçiçj uççíkçÀ mçcçmlç~~ uçíKçkçÀ hçá{çjuçí lçíLç~~ oíMç Jç=Êççblç mççbiçç³çç~~ 7~~ uçíKçkçÀçb®çç hççÆj®ç³ç& 
nçílçç~~ hçámçlççÇ l³ççb®³çç %çççÆlç, Jç=Êççblçç~~kçáÀ[mLçUí SímçW Jç=Êççblçç~~ mççbiçlçç ©{çÇ ÒçLçcç ní hç[uççÇ ~~8~~ l³ççbvççÇ ³ççmççÇ %çççÆlç 
Jç=Êççblç hçáçÆmçuç~~ ³ççvççÇ ûççcçç çÆYçOççvç mççbçÆiçlçuçí~~ l³ççhççmçÓvççÇ ní kçáÀ[mLçUí ní ®çççÆuçuçí~~ hççÆjhççþ cuçWs jçp³ççblç ~~9~~ oíMççÇ 
pçvçç®³çç çÆJçjçíOççmlçJç~~ kçíÀUçíMççÇ kçáÀ[mLçUí ûççcç vççcç~~ kçÀçWkçÀCçW cnCçlççÇ mçJç&LçÌJç pçvç~~ lJççb kçíÀu³çç Dçç#çíhçç®çí ~~10~~ 
SkçÀMçlç hçb®ç<çäçÇ Jç<çx hç³ç¥lç~~ oíMç cuçW®s çÆJçpççhçájçblç~~ nçílçç cçiç s$çhçlççÇmççÇ nmlç içlç~~ MçáYçkç=Àlç mçbJçlmçjçÇ hçÌ Pççuçç 
~~11~~ MçkçíÀ hçbOçjçMçW ®ççÌN³ççSíMççÇ~~ s$çhçlççÇ Dççuçí kçáÀ[çUçmççÇ~~ vççcç þíçÆJçuçW ÒçlççhççÆiçjçÇmççÇ~~ cçvççínj p³çíäcççMççR yçmççÆJçuçç 
~~12~~ ÒçLçcç jçpççhçÓj nmlçiçlç kçíÀuçí ~~ lçíLç Jç=çÆÊçJçblç uçíKçkçÀ Yçíìuçí~~ l³ççmççÇ cçnçjçä^ #ççÆCçlçuçí~~ l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí 
MçCçJççÇ DççcnçÇ ~~13~~ cçiç mççUmççÇ kçáÀ[çU nmlçiçlç~~ nçílççb MçíCçJççÇ vççcçç®çí Jç=çÆÊçJçblç~~ uçíKçkçÀ lçí®ççÇ çÆcçUçuçí mçcçmlç~~ cçiç 
#çCçlççÇ pçççÆlç mJçlçb$ç ~~14~~ cçnçjçä^ yçÏçïçCç çÆJç®ç#çCç~~ %ççlççÇ çÆJç®ççj kçÀUçJç³çç kçÀçjCç~~ MçíCçJççÇ ³ççmççÇ kçÀçÆjlççÇ ÒçMvç~~ 
hçjçÇ hçájçCççíÊçÀ Jç®çvç kçÀçíCççÇ vç oílççÇ ~~15~~  
ÒçLçcç s$çhçlççÇ®³çç jçp³ççcççPççjçÇ~~ cçnçjçä^ yçÏçïçCç mçJç& kçÀçjYççjçÇ~~ ³çç kçÀçWkçÀCç oíMççR ÒçJçíMçuçí ³ççJçjçÇ~~ ³çç yçÏçïçCçç®çç hçjçÇ 
hçámçlççÇ~~90~~ lçácnçbmççÇ MçíCçJçÌ cnCçlççÇ ³çç oíMççÇ~~ lçácç®çç Jç=Êççblç Dççní Dçço kçÌÀmççÇ~~ hçámçlççÇ kçÀcç& Oçvç& Dçç®ççjçmççÇ~~ iççí$ç 
ÒçJçjçbmççÇ hçámçlççÇ~~91~~ <çìdkçÀcç& mççíUç mçbmkçÀçj~~ JçíoçíÊçÀ kçÀcç& yçÏçïçCççmççÇ DççÆOçkçÀçj~~ ³çíLç lçácç®çç kçÌÀmçç Dççní çÆJç®ççj~~ lççí 
mçcçûç mççbiçç ïçCçlççÇ~~92~~ lçí cçnçjçä^ oíMççÇ Dççuçí vçÓlçvç~~ l³ççbmççÇ Òçmçbiçí nçílççb mçbYçç<çCç~~ DççmççívççÇ vçíCçlççÇ hçájçCççíÊçÀ 
Jç®çvç~~ ïçCçlççÇ DççïççÇ yçÏçïçCç ³çíçELç®çí~~93~~ Dççcnçb Dççní lççÇ çÆ$çiççW$çW~~ Dççní JçÏlçyçbOç içç³ççÆ$ç cçb$ç~~ hç=®sç kçÀçÆjlççÇ nçílççÇ 
çÆvçjçíÊçj~~ Dçç#çíhçç Òçl³çáÊçj vç oíJçJçí~~94~~  
cçiç lçí DçççÆCçkçÀçmççÇ hçámçlççR~~ lçí mçhlç iççí$ççÇ Dççnílç ïçCçlççÇ~~ çÆJç®çççÆjlççb çÆvçjçíÊçj nçílççÇ~~ YççbyççJçlççÇ Òçl³ççíÊçjçR~~101~~  
cçiç jç³çiççE[ ³çç ÒççblççÇ®çí~~ MçíCçJççÇ içíuçí Jç=çÆÊçJçblç oíMççÇ®çí~~ lçíJnçb içbiçç Yçìí lç³ççb®çí~~ mççbçÆiçlçuçí jç³çç®ç ÒçMvççíÊçÀçÇ~~108~~ jç³çW 
içbiçç Yçì mççÇ hçáMççÇuçW~~ l³ççvçí JçíoçíÊçÀ kçÀcç& ³ççbmççÇ Dççní cnCççÇlçuçW~~ JçÏlçyçbOççmççÇ mçJç& mççbçÆiçlçuçW~~ cçiç kçÀUçí Dççuçí hçQ 
mçJçç¥mççÇ~~109~~ jçpçÜçjçÇ Òçiçìlççb cççlç~~ lçí pçiççR þçGkçíÀ nçílç~~ cçiç Jçlç&lççÇlç ³çíTvççÇ SkçÀcçíkçÀçblç~~ JçíiçUçÇuçW kçáÀ[mLçUç~ 
110~~  
kçÀçWkçÀCççíK³ççvç- GÊçjçOç& DçO³çç³ç 4 Lçç  
s$çhçlççÇ jçpç³çç hççmççívçd~~ kçÀUçW Dççuçç çÆJç®ççj hçÓCç&~~ kçÀªçÆvç³ççb ÒçJççmç cçiçvç~~ GojJç=ÊççÇ hçQ kçÀçÆjlççÇ~~  
Yççiç&Jç #çí$ç hçjcç hççÆJç$ç~~ jcçCççÇ³ç cçvççínj çÆJççÆ®ç$ç~~ lçíLç ûççcçççÆYçOççvç çÆMçJçhçáj~~ lçíLç nç ûçbLç çÆvçç|cçuçç~18~~ pçí iççQ[ oíMççR 
yçÏçïçCç~~ mççmççÆä oíMççÇ Dçûçnçj mLççvç~~ lçíLç SkçÀ kçÀçÌçÆMçkçÀ iççí$ççÇ pççCç~~ lççÇLç& hç³çç&ìCç kçÀjçÇ~~19~~  
cçnçcçbiçuççvçbo cçOçácççmççR~~ MçáukçÀhç#ççR ÞççÇjçcçvçJçcççÇ~~ YççvçáJççmçj hçá<³ç vç#ç$ççmççÇ~~ kçÀçWkçÀCççK³ççvççmççÇ mçbhççÆJçuçí~~22~~ MçkçíÀ 
1889 hçbOçjçMçW SkçáÀCçvçJJçoçmççÇ~~ huçbiçvççcç mçbJçlmçjçmççÇ~~ DççÆlç GÊçcç GÊçjç³çCççmççÇ~~ ïçCçí vççÇ ûçbLçççÆmç mçbhççÆJçuçí~~23~~ 
Dççlççb cççPççÇ çÆJçvçblççÇ~~ SkçÀ vççnçÇ JçouççW mJçcçlççÇ~~ ³çíLç mçç¿ç mçKçç jIçáhçlççÇ~~ ûçbLç Jç®çvççíÊçÀçÇ ÒçkçÀìuççÇ~~24~~  
kçÀçWkçÀCççK³ççvç GÊçjçOç&- DçO³çç³ç 8 Jçç  



  
  
 
 
 
 
  


