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 ���رف

  ء ��ں �ہ� �ٹ���� ��ں ���ا ہ�ے۔ 
پ1253 ا��� ���و     
��۔ ا������و �ے ��م  �����را ��م ا&�ا�%�! اور #�! ا��"! � � 

��ورا�,ہ�   *ے �+ہ�ر ہ�ے۔ 
پ �ے وا�� *�( ا��"! �%)�د
�ے اور ����ں �ے �01/ے ہ.ارہ ��ے ا"4 �ہ� �+! ��ں � �3 

�ے۔اور ��5! �ے *�دار   


��	ا��    ��  ���  

�ے ا�,�   وا��  �ے  ���و  ا��� 8.�9,5 7)/�ں �ے دوران
5/ے A@ے۔ 
��  ?�ر &,� ��&< �ے ا"4 1=0ہ اور  و;! 5��ڑا

�ہ�ں �ہ�  ��وہ�ں *ے اٹD �� *� ز��! ��B وہ,� 
A@ے۔ "ہ 
��ر"�GI*�J   K �ہ "ہ ��گ �� ہ,�و*�Gن ��ں وارد ہ�ے، !I��

�� *�( �ے وا�� ا� ا��� ���و  �ہ   اس &�ت �� ��ہ� ہے
�� �Rج ��ں ا"4 ذ�ہ دار  */�Oن �)N ا��"! �)N  ا��"!

�ے۔ */�Oن �ے �J�R ����ت �� &,�ء �� 
پ �� � .�R �� ہ�ے#
�� اور  ا��� �ے ��م *ے���  �ٹ���� *��Rاز ��� & ��A�J ں��

��۔ *�( ا��"! �� ��د8 ا"4 دس ہ.ار �Rج �ے � �� �O#
��"! �ے ��! &�ٹے 
���R #)�د ا�)/4 �� &�ٹ� *ے ہ��۔ *�( ا

ء ��ں ���ا 1253 �ٹ���� ��ں ا��� ���و *ے  ��ں  ہ�ے ان
 ہ�ے۔

�����  ا��	ا��   

     !TU&  وہ !I��  ے�ہ�ں �� �� >V�7 3�/W�ا��� ���و &��1#�ہ 
�ے۔ J/� ہ� ا&�Gا� #/�م ��ں د*�Gس �ہ� *ے &ڑے ذہ�! 
 ���� اور 
واز &I�* ��"���O� ،���� >V�7;� اور ��ش 



��  �3 #)�8 ��ں ہ� ��W �ہ,ے �9ے۔ ا��� ���و � ��ا5
��*Tہ�G ��ں   8�,Z� ہ وہ� ���J ے���Gے �J ����WGد ز&���ں &
�Gے ہ�ںI� 

� بہ ز�	ن ہا� �����  
 ��دم ام از ��� ��	�	���

�� و ���ہ ہمہ	� دا� و در

 $#�ہ و  رو�� �"ہ زان ��! د 

  وا�	  ��  ا����ل 

        ���  ��A  Dت *�ل �� #)� ��ں  &�پ �� *�"ہ *� *ے اٹ�*
�� #)�د ا�)/4 �ے 
پ �� ��ورش ��۔ 20 *�ل �� ��
پ �ے 
�� ا�G �ل ہ�I�� ��A! اب ا������و  ��وJہ & �� ����#)� ��ں   
�ے۔ #�&� اور �Rر*� ��ں �ہ�رت �#/�م I5 �� >V�7ے 
��۔ ��Wاے G�.Aہ �� �^م �[� *ے A.ر � �I5  ہ� >V�7
��۔� �@A
 �9G_� ���� اور �IR و �[� ��ں &� �I5 

 � �ہ�� در��ر  ��ز�

ا��� ���و �� در&�ر8 �^ز�a �� */�/ہ */�Oن ?��ث ا��"!   
&/0! �ے ا��� �+/� ��ن #�ف 5��b  �� �^ز�a *ے ہ�ا۔ 
 ��� وJہ *ے اس در&�ر *ے د��0 دا�Gہ ہ� �� &/0! �ے &�ٹے 

&�dا ��ن �ے در&�ر  *ے وا&�Gہ ہ�A@ے۔"ہ�ں �� 
پ �� اور 
�� �1ر و �,.�a ہ��۔ &/0! �ے ز���ے ��ں ا"4 ��B ?^م   &
�ے  !0/& ���ے &�dوت ��    ،����,e اور &,�9ل �� 3��7 I� �J
3 ���ے ��/ے &,�9ل &���b۔ G� وت�d& �� ل�d; �� ا��ن�d&



�ے اور � D�ا��� ���و  &�� اس �ہ3 ��ں �ہ.ادے �ے *�
 �W& ے �ے� �� 3G� وت�d&  ے۔U,�9ل �ہ,& D�*/�Oن &/0! �ے *�
 !I�� ��A ��� 3 � �ر�I7 �� ا ��ن  �� &,�9ل�d& ہ.ادہ� 

ا������و  �� دل &,�9ل ��ں �ہ ��9  اور وہ وا�N دہ/� 
A@ے۔  
�� دہ/� 
"� ہ�ا  �&/0! �� &ڑا &�ٹ� */�Oن �%)�د �G/� �Jن �� 3��7 
 8�b,* !�7 a*8�9 دوJ وہ ا��� ���و اور ���و �ے   ،���
 4���  ا�,ے *���G/� Dن �ے ��A۔اس ;�ح ا��� ���و ���f *�ل 
 �/�Gن ��ں رہے۔

و   �� ز�	'� �� ا��ر &ڑه�ؤ(
 ا��

 1284 h,J ں *ے�/d� �(%� ن�O/* ء ��ں �ہ.ادہ و�� #ہ�
�ڑ�ے ہ�ے ��را ��A۔ �+ہ�ر ہے �ہ ���و &�� �GR�Aر ہ�ے۔  

A@ے۔ 1287ء ��ں ���و  Nدہ/� وا� �W& ے� ���1 *ے رہ�
�V&��ار  اوده ��ن Jہ�ن �ے در&�ر *ے �,�/4 ہ�ے  اور دو 
&�س اوده ��ں رہے،  ��� وا�N دہ/� A@ے ����Iہ ان �� وا��ہ  
��ں۔ ���ں  اور ا�,ے �Rز�� �� �Jا� ��ں &ے �1ار �دہ/� ��ں 
 4/� a�Z�%&   ن �� �0د �ے در&�ر *ے�O/* وہ دہ/� ��ں
ا�+�Wاء  وا&�Gہ ہ�ے۔ 1290ء ��ں */�Oن   �� �0د �� و�Rت �ے 
&�W  ان �� �)�! &�ٹ�  �)N ا��"! &�د��ہ &! A@ے۔  ا"4 اور 
ا���  J^ل ا��"!  ��Rوز �/�b ا*�I ا*�Gد � �ر ہ�ا،  وہ J/� ہ� 
 �ہ.ادے �� �d.ول �� �ے  ��د */a,O �� &�ٹ��A D۔

)��  ��   ا��

اس �ے ���و �� ا��� �� � � #�O ���۔ 1295ء ��ں J^ل     
ا��"! ��Rوز �/�b �� اس �ے &�b�Gے اور دا��د  #^وا��"! 
 a"�j�  ہ�ا ۔"ہ &�د��ہ !�+� a_��ے G1< �� د"� اور ��د  �b/�



 D��� ۔اس �ے ا��Wم وا��ام �ے */�/ے ��ں &�� اس �� ہ����Wر 
��۔ اس �@ے اس �ے #ہ� ��ں ا��� ���و &�� ز"�دہ ��ہ�ں  ^��
�,ے  �� I� و �ے ا"4 1=��ہ��� !I�� ے۔�����%�ل �ہ�ں 
&�د��ہ �ے ا�ہ�ں ا"�A 4ؤں &�Oر   ا��Wم د"� ۔"ہ ز���ہ ���و �� 
�� ۔���و 21 *�ل ���#�8  �ے #�وج �� ز���ہ 
�4 #^وا��"!  �/�b �ے در&�ر *ے �,�/4 رہے، #^وا��"!  
�� ا��� &  �b/� Bا��"! ��0ر �O1 !�+��J �� ان �W& ے� �b/�
���و �� �ہ�&�ن رہ�۔ ا"4 روا"a ہے �ہ J� ا��� ���و �ے 
�� �ے وزن �ے &�ا&� ا��Wم ��� ان  �� ہ� ��I� ہ�T*�� 8�,Z�
�� ���و �ے �ہ� ۔ ^� 

%&�	� �'( )� *��+ ���,  

%&�	� در  ا�	م -����ہ �% 

  ��0ث ا�	.- �,�+ �� ز���ہ

�+�! ہ�ا۔ "ہ &�د��ہ �J l/d���ان �ے &�W   ?��ث ا��"! �� �b/�
 ���J م�A ے��� اس �@ے ا������و  �� ا*^�� �� ��&,� �W�
 ��*ے اس �� ا*G �0ل ���۔ &[�ہ� وہ &�� ا������و  �� �1ر ��
��  nز�ً�  ����� ��I! دراV< وہ �[�م ا��"! او���ء *ے   &�A)�ن �
  l/d�ا��� ���و دل ��ں اس *ے ����ش ہ��9ے۔?��ث ا��"! 
�ے �ہ ان �ے ���و���� �o7ت �[�م �J� &,�9ل ہ� ��ں 
�+�,� �ے ا��� ���و  �� l/d�ا��"! او���ء �� ا�G �ل ہ���A ۔�%)� 
�ے۔I� ے اس �� ��ح ��ں دو 1=��ے� 

  و�2ت 



���و ����  �o7ت �[�م ا��"! او���ء  �� �Jا�  ��ں ا��� 
 �����و �� دل �Vف ��#�8 ہ� *ے �ہ�ں &/Iہ ز���A *ے &
 ���R ہ�نJ �� �0  1325ء(G* 28 ر�� ��
�� اور � ��Aار ہ�.�&

&�د �ہ� اور ا�,ے ���� �ے ���1ں ��ں دR! ہ�ے۔ ��� �� 

�7	 6ے �34�  

ا��� ���و 1272ء ��ں �o7ت �[�م ا��"! او���ء  �ے ��"� 
�ے۔ دو*�ے ��"� ��ے �� a0%� aپ *ے &ہ
ہ�ے۔ �o7ت  
��Jہ �ے �@ے ا��Z ا��� ���و ہ� ��  و*�/ہ &,��ے۔  �� ����
�� اور دو*�8 ;�ف �ا"4  ;�ف 
پ �� �l/W در&�روں *ے 
�ے �� p�R ��� ہ *ے�Aم ا��"! او���ء �� &�ر�]��o7ت  
�ے۔ ا��� ���و �ے &�+�G ا��Wر ا�,ے  ���� �� ��Oب �
���ے �ہے ہ�ں۔ �o7ت �ے ا�,ے اس ��"� �� ��ص ��Jہ د8 
�ے۔� > اور ��د &�� ��"� �� #�� � اور *�ز و درد �ے �1

�>� اور 
;ش �9ا�8 

;ش ا 

ا��� ���و ا���ن �� a�Z�7 *ے &ہa او��U � �م ر��Gے 
�ے۔��ر"��R Kوز � ���ے۔��ش ا�^ق اور ��ش �.اج &�
��G ہے I�، ��� a*ان �� دو  �J �R�& !"ا����s ),=� �� ہ���
�ہ ���و �ے #)� �� &ڑا 7=ہ #�0دت اور �1
ن ��ا�� ��ں 
�ے۔ � �R�V ر�A .اور ��ہ� a*�� l7 ، ز�& a*ارا۔  وہ را.A
 �� a0%� �� ۔ ��ں��� a0%� aان *ے &ہ��ا�ہ�ں ا�,ے اہِ< ��
�ے، �b�" 8�,Z,�ں �5��ڑ �� دہ/� 
A@ے  aوہ �^ز� �;��
و��/�“ �� ����( �ے وW" a1,�1298ء ��ں ا��I وا��ہ اور 
 B��� ��7م ا��"! و�Rت ��A@ے �� ���و �ے &ہa درد ��&
�ے۔ ز���A �ے 
��D5 8 �ہ�,ے ���� �ے  ?�R 3اق I� ے�u��



�< �� A.ار د"ے اور وار���9G �ے #��3 ��ں ا�,ے A >�A ں��
 ���� *ے ��J/ے۔

 7ہت 

ا��� ���و ان ��ش �=�� ��Wاء ��ں *ے ہ�ں J,ہ�ں �ے 
 �G+�& اور ���� >V�7 a���0 � ہ� ��ں �ہ�ت اور �A��ا�,� ز
 f����  د"ں۔ 
پ �ے ا�,ے ������G&�ں ا�,� ز���A  ہ� ��ں 
�ے I� ے ;�"< د"5�0ے ��د ا�,ے 3/1 *ےV�� ں ��ں��د"�ا
 N� اور �ہے �ہ "ہ � ��I� ��1=�� �ے *��D "ہ & �Zہ�ں۔ ا�
 3�1 ���� ��ن  ��ں �ہے A@ے ہ�ں۔ "ہ ا�G.ام �Z,�"�ں ��ں &
 ر���۔

 


