خوانندگان ارجمند!
اين نوشته شايد در گذشته در يکی از سايت ھا بصورت پراگنده از
نظر تان گذشته باشد .اينک بصورت کامل و با تصحيح اشتباھات
تايپی دوباره خدمت تان تقديم ميگردد.
چون اين نوشته در سال  1323به نشر رسيده است ،آثار بعدی
عالمه کھزاد در اين مورد اطالعات بيشتری دارد.
بھرحال استفاده از آن باعث مسرت بنياد فرھنگی کھزاد خواھد
بود.
داکتر فريار کھزاد
بنياد فرھنگی کھزاد

پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی

كابـل شاھـان بــرھـمـنـی
احـمـدعـلی کـھــزاد

بنياد فـرھـنگی کـھـزاد

پرار سال زمانيکه مقالۀ »رتبيل شاھان کابلی« را برای سالنامه »کابل« می
نوشتم به آن دورۀ تاريخ تماس گرفتم که مشرف به ظھور دين مقدس اسالم
بطرف شرق و حتی بخاک ھای خراسان بود و پايان دورۀ مذکور ما را بجائی
رسانيد که رتبيل شاھان و قشون عرب بار بار در نيمۀ جنوب غربی افغانستان
بھم پنجه داده و زورآزمائی ميکردند و بعد از چندين مصاف که نتيجه قطعی
برای ھيج طرفی بدست نياورد باالخره در اثر مداخله يعقوب ليث صفاری و
سرپنجه باشنده گان حصص غربی خود کشور رتبيل شاه کابل در 258
ھجری )مطابق  879م( شکست خورده و پايتخت اش فتح شد و او خود را به
گرديز کشيد.
امسال ميخواھم يک قدم ديگر نزديک تر آمده و وارد دوره ئی شوم که در
تاريخ مملکت ما با رتبيل شاھان ارتباط و پيوستگی دارد و موضوع نوشته ما
پرارسال »رتبيل شاھان« بود و امسال » برھمن شاھان کابلی« است .اين دو
دوره ھر کدام تقريبا ً چيزی بيش از دو قرن تاريخ مملکت ما را فرا گرفته.
اولی دوره ئی بود مشرف به ظھور و نشر دين اسالم و دومی غلبه و نشر آنرا
مشاھده کرده است .رتبيل شاھان با عرب ھا سخت پنجه دادند و به شدت
مقاومت کردند .برھمن شاھان نصف غربی مملکت را مشرف بدين مقدس
اسالم ديدند و راه عزيمت را بطرف شرق و جنوب شرق پيش گرفتند و به
تفصيلی که پايان تر ميدھيم ،رتبيل شاھان و برھمن شاھيان از چندين نقطۀ
نظر ارتباط زياد بھم دارند و باوجوديکه بھم پيوست اند ،پاره متميزاتی در
بين است که آنھا را از ھم جدا ميکند .بھر حال موضوع اين مقالۀ کوچک
آخرين صفحۀ تاريخ افغانستان پيش از اسالم است که جزء مقدمه تاريخ دورۀ
اسالمی ھم بشمار ميرود زيرا تقريبا ً نيمۀ غربی مملکت مسلمان شده و در
نيمۀ شرقی برھمن شاھان آمريت دارند و در اثر تشکيل دولت صفاری و
سامانی و مخصوصا ً غزنوی به تدريج بطرف خاک ھای شرقی کشور تغيير

محل و مرکز داده و آھسته آھسته از چوکات جغرافيای تاريخ خراسان خارج
ميشوند و جزء تاريخ خصوصی ھند ميگردند تا در اثر فتوحات غزنويان
بکلی ناپديد ميشوند.
ارتباط ميان رتبيل شاھان و برھمن شاھان:
چون رتبيل شاھان و برھمن شاھيان دو سلسلۀ پادشاھان محلی جنوب ھندوکش
اند که از حوالی وسط قرن  6تا نيمۀ قرن  11م .يکی بعد ديگر در دو قرن
خراسان را در تمام امتداد جنوبی ھندوکش اشغال کرده اند و ارتباط زياد بھم
دارند و در چندين مسئله طوری بھم مشترک اند که مؤرخين قرون وسطی،
مخصوصأ عربھا چندان ايشان را از ھم فرق نتوانسته و اولين کسی که واضح
از جدائی آنھا صحبت نموده مورخ معروف دربار غزنه ابوريحان بيرونی
است که بيشتر بر اساس نوشته ھای او مدققين جديد جدا بودن آنھا را به کمک
شواھدی مانند مسکوکات وغيره توضيح و روشن کرده اند .بھرحال با وجود
تذکار البيرونی و بيانات نيمه تاريخی و نيمه شاعرانۀ » کلھنه« صاحب ديوان
» راجا ترانگينی« )رودخانۀ شاھان(  1و تحقيقات جديده ،ھنوز ھم پوره و
صحيح گفته نميتوانيم که دورۀ سلطنت رتبيل شاھان چه وقت آغاز و تمام شده
و ساللۀ برھمن شاھی بکدام تاريخ آغاز يافته است .اين مساله بسيار مھم است
زيرا به ذات خود نشان ميدھ د که رتبيل شاھان و ھندو شاھيان خيلی بھم
ارتباط و پيوستگی داشتند و حتی توجيھات مأخذ عموما ً طوری است که
اشارات ھر يک به تنھايی ھر دو ساللۀ مذکور را در بر ميگيرد .مثالً منابع
عربی از روز تماس عربھا به سرحدات شرقی خراسان تا زمان فتح کابل
بدست موسس ساللۀ صفاری حتی بعد تر ھمه از رتبيل ميخوانند که حتما ً
اصل کسانی که ما ايشان را به اين نام ياد ميکنيم و کسانی که در تاريخ به اسم
»ھندو شاھيان« يا » برھمن شاھيان« معروف شده اند ،در آن شامل اند .يا در
سلسله ئی که البيرونی و » کلھنه« محض »شاھی« يا »شاھيا« ميخوانند و
عبارت از » کابلشاھيان« ميباشد ،برھمن شاھی ھا و رتبيل شاھان کابل ھردو
شامل اند و با تغيير »ترکی شاھی« يا »تروکنه« يکی را از ديگری سوا
ميکنند و مقصد از اين اصطالحات اخير طوريکه منابع عربی توجيه کرده
ساللۀ ترکی نيست و اگر ھم باشد » تگين شاھی ھايی« است که در نام و
القاب شان نظريۀ مجاورت و قدرت توکيوھا ) ترکان غزنی که در صفحات
شمال ھندوکش نفوذ و ملوک الطوايفی ھای بين  567و  658م .داشتند و تجاوز
چين به حکومت ھای آنھا خاتمه داد( کلمات ترکی داخل شده بود ،از روی
عرق احفاد کوشانی ھای خورد کيداری بودند که با يفتلی و زابلی و شايد
توکيو مخل وط شده بودند چنانچه اين موضوع از روی تفصيالت البيرونی
معلوم ميشود.

شاھی ـ شاھيا:
برای اينکه مبحث فوق خوب تر فھميده شود و با اھميتی که دارد بايد ھم
خوبتر فھميده شود و ارتباط عرقی و سياسی و تاريخی ميان برھمن شاھيان و
رتبيل شاھان و ساللۀ کوشانی ھای خورد برقرار گردد ،کمی در جريان تاريخ
جنوب ھندوکش عقب تر رفته و عواملی را تجسس ميکنيم که اين دودمان ھای
شاھی را بھم مربوط ميسازد .سقوط تدريجی عظمت کوشانی ھای بزرگ
منجر با اين شد که کوشانی ھای باختر با کوشانی ھای کابل ملحق شده و
سلطنتی بنام سلطنت » کيداری« تشکيل نمايند که روی ھم رفته نيمۀ آخر قرن
چھارم و بعضی سالھای اول قرن  5مسيحی را در برميگيرد .کيداری ھا از
سلسله کوشانی ھای بزرگ منقطع نيستند ،منتھا سقوط عظمت کوشانی ھای
بزرگ و محدود شدن قلمرو جانشينان آنھا سبب شده است که احفاد » کيدارا«
را کوشانی ھای خورد کابل بناميم.
طوريکه پرارسال در مقالۀ رتبيل شاھان اشاره نمودم »کيدار« موسس خاندان
کيداری در روی مسکوکات خود را به رسم الخط برھنمی » کيدارکوشان
شاه« خوانده که کوشانی بودن او را تصريح ميکند ولی مقصد من بيشتر به
استعمال کلمه » شاه« است زيرا يکی از عواملی است که بعد از اين دودمان
ھای شاھی جنوب ھندوکش ،مخصوصا ً آنھايی را که مرکز شان کابل بود،
بھم مربوط ميسازد .به عبارت ديگر گفته می توانيم که از اوائل قرن چھارم
مسيحی به بعد دودمان ھای سلطنتی جنوب ھندوکش ،خصوص کابل منحيث
عرق و عقيده ھرچه بودند به لقب » شاه« يا » شاھی« يا »شاھيا« ياد شده اند
مثل :رتبيل شاه ،ترکی شاه ،ھندوشاھی ،برھمن شاھی ،ھندوشاھيا ،شاھی
ھای کابل وغيره که ھمه تحت عنوان » کابلشاه« آمده می توانند.
البيرونی برھمن شاھی ھا و کسانی را که بيشتر از آنھا از کابل به جنوب
ھندوکش سلطنت کرده اند ،به لقب »شاھی« يا »شاھيا« يا » شاھيا« کابل
خواننده و به اصطالح خود آنھا را به دو دسته »ترکی شاھی« و »ھندو يا
برھمن شاھی« تقسيم نموده است .2شاعر و مؤرخ کشمير »کلھنه« ھندوشاھی
يا برھمن شاھی ھا را به لقب »شاھی« ياد نموده .منابع چينی در نيمۀ دوم
قرن  7و نيمۀ اول قرن  8م .از شاھانی در گندھارا و کاپيسا حرف ميزنند که
کلمۀ » تگين« در نام آنھا داخل است و مدققين آنھا را جزء دودمان »تگين
شاھی« حساب ميکنند .پس سالله ھای سلطنتی جنوب ھندوکش را از قرن
چھار مسيحی به بعد به صفت شاھی ھای کابل ميتوان خواند.
رايان کابلی:
چيز ديگری که در مورد برھمن شاھی ھا يا ھندوشاھيان کابل قابل مالحظه

است لقب »رای« و »رانه« است که عموما ً در مورد شاھان و ملکه ھای
ايشان استعمال می شد .در حقيقت امر اين دو کلمه اصال عنوان يا لقب
مخصوص کدام شاه نبوده بلکه در يکی از پراکريت ھای اين عصر »رای« و
»رانه« شاه و ملکه را ميگفتند و درين کلمات ريشۀ قديم سانسکريت ويدی
يعنی »راجان« داخل است .بعد از عصر ويدی استعمال القابی را که از آن
رای و رانه مشتق شده در تاريخ کشور خود سراغ داريم .کنيشکا مؤسس
دومين خاندان کوشانی ھای بزرگ افغانستان در بعض مسکوکات در رسم
الخط يونانی خود را »راونا نوراؤ« يعنی شاه شاھان خوانده است .دراينجا ھم
ديده ميشود که »راو« به معنی »شاه« و »راونا نوراؤ« به معنی »شاه
شاھان« استعمال شده است .بعد از قرن دوم مسيحی به مرور زمان )و( آخر
کلمه به )ی( مبدل شده و »رای« به ميان آمده و بحيث لقب رتبيل ھا و برھمن
ھا آنرا استعمال نموده اند .مؤرخين خراسان ھمان مؤرخينی که در دورۀ
غزنوی می زيستند مانند ابوريحان بيرونی و محمد الجبار العتبی و محمد
عوفی عموما ً القاب »رای« و »رانه« را در مورد شاھان و ملکه ھای
برھمنی يا ھنود تخصيص داده اند ،اين دو کلمه نه تنھا در نثر بلکه در نظم
فارسی و سانسکريت در ھر دو آمده و دو مثال برجسته يکی اشعار ملک
الجبال عالؤالدين جھان سوز و ديگر ھم اشعار مؤرخ و شاعر کشمير
»کلھنه« است.
کابل ـ ويھند:
گرچه در ثلث اول قرن  7م .زمانيکه زاير چين ،ھيوان ـ تسنگ از افغانستان
می گذشت مرکز شاھان کابل زمين شھر کاپيسا )بگرام( بود و پوره معلوم
نميشود که چه وقت مرکز به شھر کابل فعلی انتقال نموده است ولی تا جائيکه
از نگارشات مؤرخين عرب معلوم ميشود مقارن به ظھور ژنرال ھای عرب
در سيستان ،مرکز کابلشاھان )رتبيل ھا و برھمن شاھی ھا( شھر موجودۀ
کابل بود .موضوع تا جائيکه به رتبيل شاھان ربط داشت در مقاله مخصوص
آن در سالنامه١٣٢١شرح يافت .اين جا به اين ميپردازيم که پايتخت
ھندوشاھی ھا يا برھمن شاھی ھا ھم اول شھر کابل بود .داکتر »ساشو« در
جلد دوم ترجمۀ »الھند« البيرونی به انگليسی بعد از اينکه در يادداشت ھای
خود مستند بر نوشته ھای بالذری از حمالت عربھا به کابل حرف ميزند،
مينويسد که کابل و سيستان در مقابل عرب ھا دالورانه مقابله کردند .بعضی
جاھا مطيع و باجگذار ھم شدند ولی کابل عموماً بدست شاھان ھنود يا برھمنی
خاندان »پاله« بود .زماينکه مامون خليفه عباسی آن را فتح کرد و حکمران
مسلمانی برای کابل مقرر نمود ،شاه ھندو در پھلوی حکمران مذکور حضور
ميداشت.

کابل شھری بود که شاھان ھندو يا برھمن در آن تاجپوشی ميکردند مثليکه
شاھان خاندان »ھوھن زلرن« در شھر کويتسبرگ )پروسيای شرقی( تاج
برسر ميگذاشتند .به اين حساب رتبيل ھا که از نقطۀ نظر آئين چيزی بودائی و
بيشتر برھمنی يا ھندو بودند و اسالف برھمن شاھی ھا محسوب ميشوند ،در
شھر کابل تاج می پوشيدند و خود برھمن شاھی ھا ھم تا زمانيکه کابل در
تصرف شان بود حتی ق رار نظريۀ » رنجيت سيترام پندت«  3در وقتيکه
مرکز خود را از کابل به »ويھند« کنار اتک انتقال داده بودند ،بازھم در شھر
کابل تاج پوشی ميکردند .بعد از ربع قرن نھم در اثر فتوحات شاھان صفاری
نفوذ برھمن شاھی ھا در کابل و گرد و نواح آن متزلزل شده خود را بطرف
جنوب» ،گرديز« و شرق» ،لغمان« کشيدند و »اوھند« يا »ويھند« را که 50
ميل از ات ک باالتر در سواحل غرب سند واقع است ،مرکز خود انتخاب
نمودند .اين دومين مرکز برھمن شاھی ھای کابلی است که قھراً فتوحات
صفاريان ايشان را به خاک ھای گندھارای شرقی عقب زده و مرکز شان را
کنار رود سند برد .معذالک در غرب لغمان و حصص شرقی ننگرھار،
محمود زابلی جيپال چيزی بيشتر مقر خود را بطرف شرق در دل پنجاب
عقب برد ولی پايتخت رسمی برھمن شاھيان اول »کابل« و باز »ويھند« بود
وبه ھمين دو جا نسبت ميشوند.
سر سلسلۀ دودمان برھمن شاھی:
با وجوديکه موضوع سلطنت برھمن شاھی ھای کابل و ويھند به شھادت منابع
و آثار مختلف محقق است ،معلومات در اطراف مؤسس صحيح اين دودمان و
تاريخ صحيح جلوس او بر تخت سلطنت ناقص و متناقص است .درين شبھه
يی نيست که البيرونی شاھی ھای کابل را به دو دسته »ترکی شاھی« و
»برھمن شاھی« تقسيم نموده .درين شبھه نيست که زاير چين »ھي وان ـ
تسنگ« در نيمۀ اول قرن  7م .شاه کاپيسا را »کشاتريا« خوانده و منابع چينی
از »تگين شاھان« اسم می برند و عرب ھا دوصد سال پيوسته از »رتبيل ھا«
سخن گفته اند ولی اين ھا ھمه القاب و عناوينی است که بر اساس مميزات
خانوادگی و تمايالت مذھبی وغيره بميان آمده و از جدايی اينھا در قيد سنه و
تاريخ کسی واضح چيزی نگفته است .درين قسمت تاريخ افغانستان چھار منبع
مھم در دست است:
 يادداشت ھای زائر چينی نگارشات مؤرخين عرب متون سانسکريت نوشته ھای مأخذ فارسی»کشاتريا« يعنی لقبی که ھيوان ـ تسنگ در نيمۀ اول قرن  7م .راجع به پادشاه
کاپيسا استعمال کرده» ،تگين شاه« ساير منابع چين ،رتبيل ھای متذکرۀ

عربھا » ،تروکته« منابع سانسکريت و ترکھا يا ترکی شاھی ھای مأخذ
فارسی ھمه عبارت از احفاد کوشانی ھای خورد است که چيزی بودايی و
چيزی ھم در دوره ھای بعد تر برھمنی بودند و از نقطۀ نظرا آئين با اصل
برھمن شاھی ھا مقاربت و حتی تا اندازه ئی اشتراک داشتند .اين رتبيل ھا به
مفھوم جامعی که باال ذکر نموديم تا حوالی  745م .يعنی تقريبأ تا يکصد سال
بعد از ظھور عربھا در سيستان ) ٣٠ھجری مساوی  650ميالدی( در کاپيسا
و حصص شرقی آن سلطنت داشتند 4.بحساب البيرونی اولين پادشاه ترکی
شاھی )رتبيل ھای کوشانی( برھاتسگين و آخر انھا » لگه تورمان« نام
داشت 5.بعقيده او وزير اخيرالذکر موسوم به »کلر« که مرد برھمنی بود،
خزانۀ يافته و پول باعث تزئيد نفوذ او شد و مقتدر گرديد .از طرف ديگر
چون » لگه تورمان« با مردم بد رفتاری ميکرد ،وزير برھمنی از نفوذ
شخصی و آزردگی اھالی استفاده نموده پادشاه را محبوس کرد وخود برتخت
شاھی نشسته و به اين ترتيب دودمان برھمن شاھی شروع شد.
»کلھنه« مؤرخ و شاعر کشمير برعکس »کلر« را بکلی نميشناسد و شخص
ديگری را که »لليه« نام داشت ،موسس اين خاندان ميشمارد .اين »لليه«
معاصر » سنگره ورمان« ) 902-833م (.شاه کشمير بود .بعضی مدققين مانند
کننگھم انگليس »کلر« و »لليه« ،ھر دو را يکنفر ميداند .بھرحال چون ميان
آثار البيرونی کلھنه تقريبأ  ١١٨سال فاصله است .شايد ھر دو شخص مذکور
عبارت از يکنفر يا عليحده باشند .بھر حال به اساس نوشته ھای ابوريحان
بيرونی» ،کلر« ،وزير برھمنی سلطنت را از لگه تورمان در کابل گرفته و
جمعی از مذققين مانند اليوت و اچ .سی .ای پروفيسر سانسکريت و تاريخ
دانشگاه کلکته ظھور برھمن شاھی ھا را در حوالی  850م .حدس ميزنند.
ساير شاھان اين خاندان
دومين پادشاه اين سالله را البيرونی »سامند« ميخواند .مدققين در ميان
مسکوکاتی که بيشتر از افغانستان پيدا شده مسکوکات شاھی را يافته اند که در
آن بصورت »سامنته ديوا« اسم برده شده .چون »ديوا« يا »ديوی« اسم
خانواده و کلمۀ عليحده است ،ميتوان گفت که »سامنته« ھمان »سامند« متذکرۀ
البيرونی است .در روی و پشت سکه ھای او شکل نرگاو وسوار کاری ديده
ميشود.
بقرار ترتبيب ،البيرونی سومين پادشاه برھمن شاھی » کملو« نام داشت که
آنرا » کلمو« ھم تلفظ ميکنند .از روی يکی از حکايات دلچسپ محمد عوفی
در جوامع الحکايات معلوم ميشود که مشاراليه معاصر زمان عمرو ليث
صفاری )  (٢٨٧ -٢٦٥ھجری مساوی ) 900 -879ميالدی( ميزيست و
سلطنت ميکرد .اگرچه مؤلف جوامع الحکايات او را درين وقت بصفت رای

ھندوستان ياد کرده ولی ھنوز عالقه ھای ننگرھار و لغمان و تگو و نجرو
پختيا )سمت جنوبی( تا حوالی نزديک کابل جزء قلمرو او بود و اين مسئله از
روی فتح » سکاوند« )لوگر( معلوم ميشود زيرا محمد عوفی شرح ميدھد که
عمروليث صفاری شخصی را بنام »فردعان« شحنۀ زابلستان مقرر کرد واو
با چھار ھزار سوار آمده و سکاوند را گرفت و بتکدۀ معروف آنرا که در
6
اقصاء ھند شھرت داشت ويران کرد.
چھارمين پادشاه سلسله را البيرونی »بھيمه« نام ميبرد که به اسم »بھيمه پاله«
و »سری بھيمه ديوه« ھم شھرت دارد .راجع به واقعات عصر او معلومات
بيشتری در دست نيست .مسکوکات نقره يی او از حوالی کابل پيدا شده.
اگرچه بعد از »بھيمه« از شاھی بنام »ايشتپال« ھم اسم ميبرند ولی به قرار
ترتيب البيرونی پنجمين رای سلسلۀ برھمن شاھی »جيپال« بود که معاصر
سکبتگين و محمود زابلی می زيست و جنگ ھای ايشان او را مشھور ساخته
است .بعد از فتح کابل بدست يعقوب ليث صفاری در ) 879ميالدی( و فتوحات
عالقۀ سگاوند ،جنوب کابل ،بدست برادرش عمروليث در سالھای بين  897و
 900ميالدی سامانی ھا نفوذ مؤقتی در جنوب ھندوکش پيدا کردند که با والی
آنھا ابوبکر الويک در زابل و کابل محسوس ميشد .چندی بعد در 933
ميالدی ،الپتگين غزنه را از والی مذکور گرفت و از ھمين وقت به بعد
يکسلسله جنگ ھا با برھمن شاھی ھا شروع شد .جيپال با جنگ ھای الپتگين
و سکبتگين و محمود مقابل شد .ميگويند که مقر خود را به قلعۀ مستحکم
»بھتنده« برد و مرکز خود را از »ويھند« به ماواری »ستلج« انتقال داد .اگر
اين امر صحت داشته باشد اين سومين باراست که مرکز برھمن شاھی ھا
تغيير محل يافته .بھرحال قلمرو دولت جيپال بطول از سرھند تا لغمان و به
عرض از سلطنت کشمير تا ملتان انبساط داشت .جنگ ھای جيپال را با
غزنويان عتبی در تاريخ يمينی به تفصيل شرح داده 7و جنگ اول ميان جيپال
و سبکتگين بين غزنه و لغمان واقع شد و در آن رای برھمنی شکست خورد و
صلحی را با پرداخت يک مليون درھم و پنجاه فيل عقد شد ولی در اثر عھد
شکنی جيپال جنگ دوم ميان طرفين آغاز يافت و عالقه ھای بين لغمان و
پشاور جزء دولت غزنوی شد.
محمود کبير زابلی به نوبه خود رفتار پدر را تعقيب نموده و درمقابل برھمن
شاھان لشکر کشيد .جنگی بتاريخ  ٨محرم  ٣٩٢ھجری ) 27نوامبر
1001ميالدی( در حوالی پشاور در گرفت ،ھندوان شکست خوردند .جيپال با
پنجاه تن از پسران و نواسه ھايش اسير شد و »ويھند« دومين مرکز برھمن
شاھان بدست محمود زابلی فتح شد و جيپال از غصه و رنج در سال ٣٩٣
ھجری )1002-3ميالدی( خويش را در آتش افگند /.پايان /١٣٢٣

 - 1ديوان شعری است به زبان سانسکريت که در اطراف شاھان کشمير و تعلقات آنھا با سائر شاھان پنجاب
و رايان برھمنی کابلی روشنی می اندازد.
 - 2صفحۀ » 10البيرونيز انديا« ترجمه مستر ساشو.
 - 3اين شخص راجا ترانگينی را از سانسکريت به انگليسی ترجمه نمود صفحۀ  619ترجمه راجاترانگينی
به انگليسی.
 - 4از روی خط سير »او کانگ« چينی و يادداشت ھای شاوان فرانسوی معلوم ميشود که ترکی شاھی ھا تا
حوالی  745ميالدی در کاپيسا سلطنت می نمودند.
 - 5از روی  60نفرشاھی که البيرونی به سلسلۀ ترکی شاھی نسبت ميدھد و از روی اسم کانيک )کنيشکا(
واضح معلوم ميشود که مقصدش از کوشانی ھا است چه بزرگ باشد و خورد و چه احفاد آنھا.
 - 6جوامع الحکايات نسخۀ قلمی موزه کابل.
 - 7تاريخ ھند جلد دوم تاليف اليوت ،تاريخ يمينی بصورت خالصه درينجا ترجمه شده.

