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¯Ö¼üüÖãú›üß“Öß »ÖœüÖ‡Ô
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‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¤êü¾Ö“ÖÓ¤ü úÖò»Öê•Ö, †•ÖãÔÖÖÖ¸ü.
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‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¼üüÖãú›üß“µÖÖ »ÖœüÖ‡Ô»ÖÖ †ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖÆêü. µÖÖ »ÖœüÆüÖ‡Ô´Öãôêû ¯Ö¸ü¿ÖËã¸üÖ´Ö ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖ“Öß ¤ÜûÖÖêú›üß»Ö ¿ÖŒŸÖß ÖßÖ —ÖÖ»Öß, ŸÖÃÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖàÖÖ ŸÖÖê›üßÃÖ ŸÖÖê›ü ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰úÖê êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 65 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú»ÖÖ ¯Ö¼üÖã›üß“µÖÖ »ÖœüÖ‡ÔŸÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö ¯ÖŸúÖ¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖã —ÖÖ»ÖÖ.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ-ú¸ü¾Öß¸üú¸ü ÃÖÓ¬Ö‘ÖÖÔ“Öß úÖ¸üÖê :ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ú¸ü¾Öß¸üú¸ü ¾Ö ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÓ“Öê ±úÖ¸üÃÖê ¯Ö™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ¾ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸ü Ö¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæÖÓŸÖ¸ü ¯Öê¿Ö¾Öê ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ •µÖÖ ‘Ö™üÖÖ
‘Ö›ü»µÖÖ,ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ úß ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÖÖÖÖ ±ú›üÖßÃÖ, ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ, Ø¿Ö¤êü, ‘ÖÖ™üÖê Æüß ´ÖÓ›üôûß ‡ŸÖúß
Öã¸ü±ú™ü»Öß ÆüÖêŸÖß úß ŸµÖÖÓÖÖ úÖÖÔ™üúÖú›êü »ÖÖ ªÖµÖÖ»ÖÖ ¾Öêôû Ö¾ÆüŸÖÖ. µÖÖ¾Öêôûß ¤ãüÃÖ-µÖÖ ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö»ÖÖ ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô ×´ÖôûÖ»Öß ¾Ö ¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ ¤ü×ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ •ÖÖê¸ü “Öœü»ÖÖ.
¯ÖãµÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖÖë¬ÖôûÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ”û¡Ö¯ÖŸÖàÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ, úÖ¸üÖ ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ ÖÖêÖ»Öê, ÃÖ•Öì¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ™üÖê,
ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß“Öê ³ÖÖêÃÖ»Öê, ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß“Öê ‘ÖÖê¸ü¯Ö›êü µÖÖÓÖß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü»ÖÖ ¾Öêœü»Öê“Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤ü¸üÖÓ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü
¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡ÔŸÖ ÖÖë¬Öôû ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£Öß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖàÖß ‘ÖêµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê ¾Ö ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÓ“µÖÖ šüÖµÖÖÓ¾Ö¸ü Æü»»Öê ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê.
ÃÖã´ÖÖ¸êü¤üÆüÖ ¾ÖÂÖì ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ³Öæ¤ü¸üÖ›ü Ø•ÖúµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê ¾Ö 1796 ´Ö¬µÖê Æîü²ÖŸÖ¸ü Ö¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›üÖ»ÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ´ÖÖÖÖ•Öß ‘ÖÖê¸ü¯Ö›êü, ‘ÖÖ™üÖê
µÖÖÓÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ³Öæ¤ü¸üÖ›ü¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ êú»ÖÖ ¾Ö ³Öæ¤ü¸üÖ›ü Ø•Öú»ÖÖ (1). ŸµÖÖÓÖŸÖ¸ü ×“ÖŒúÖê›üß ¾Ö ´ÖÖÖêôûß Æêü ¤üÖêÖ ŸÖÖ»Öãêú ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÓŸÖ¸ü Æãü²Öôûß, Ö»Ö´Ö¬Öß,
ÃÖÓêúÀ¾Ö¸ü •Ö¾Öôû“ÖÖ ¾Ö»»Ö³ÖÖ›ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ(2). ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú“ÖÖ ŸÖÖÃÖÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö “ÖÓ¤üÖß ¾ÖÖ›üµÖÖ“Öß ¸üÖÖ¸üÖÓÖÖêôûß êú»Öß. ³ÖÖ‰úÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖãµÖÖ»ÖÖ
¯Öê¿Ö¾µÖÖÓú›êü Ã¾ÖÖ¸üß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ´ÖÖÖßŸÖ»Öß. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖ‰ú“Öß ¯Ö¾ÖÖÖÖß ú¸ü¾Öß¸ü ú¸üÖ×¾Ö¹ý¬¤ü êú»Öß Öê»Öß (3).
¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú“Öß ú¸ü¾Öß¸üú¸üÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ¸üß :×™ü¯¯Öã“µÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸üß ±úÖî•Ö ³ÖÖ‰ú»ÖÖ ¤êü¾ÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ú¸ü¾Öß¸üú¸üÖ¾Öß µÖã¬¤ü ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê, ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê ¤üÃÖ-µÖÖÖÓŸÖ¸ü Ã¾ÖÖ¸üß“ÖÖ ²ÖêŸÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ¾ÖÖã¸ü ¯ÖÏÖÓŸ ÖÖŸÖß»Ö 11 šüÖÖß, ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ, ¯ÖÏŸÖ×Ö¬Öß, ¸üÖÃŸÖê µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ¸Óü•ÖÖ´ÖÖ¯Öîúß ²ÖÆãüŸÖêú ´Öã»ÖãÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üú¸üÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ, •ÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß, ŸÖÖê •ÖÖôæûÖ ™üÖú»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖê¾Öêú¸üÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
Æü»»ÖÖ ú¹ýÖ ŸÖÆü êú»ÖÖ Öê»ÖÖ(4).
¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰úÖê µÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ú¸üÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •Öã»Öî 1799 ´Ö¬µÖê ÃÖã ¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß, †ÖòÖÂ™ü ¯ÖµÖÕŸÖ ³ÖÖê•Ö, ‹ŒÃÖÓ²ÖÖ,
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, ÃÖ¤ü»ÖÖê, Ö›üú»ÖÖ™ü, ×“ÖŒúÖê›üß, ´ÖÖÖêôûß Æêü ŸÖÖ»Öãêú ‘ÖêŸÖ»Öê.
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×“ÖŒúÖê›üß“Öê šüÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê ŸµÖÖ¾Öêôûß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ•Öê ²Öê›üúßµÖÖôû µÖê£Öê ÆüÖêŸÖê, Ã¾ÖŸÖ: ×¿Ö¾ÖÖ¸ü Ö•Öß¸üÖ•Öê ÃÖÖ›ê ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ×ŸÖ£Öê ÆüÖêŸÖê. ¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü,
úÖêÖæ¸ü, ÃÖ¤ü»ÖÖÖ †¿Öß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öß ±úÖî•Ö ÆüÖêŸÖß, ŸÖ¸ü ¾Öê¤üÖÓÖê“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú“Öß ±úÖî•Ö ÆüÖêŸÖß. ³Ö¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖŸÖ ¤üÖêÆüß ±úÖî•ÖÖ
ŸÖ™üÃ£Ö ÆüÖêŸµÖÖ. úÖêÖÖ“ÖêÆüß Ö¤üß †Öê»ÖÖÓ›üµÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ ÆüÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÆüÖ¸üÖ •ÖÖÓÖß 2 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,799 »ÖÖ ¬ÖÖ›üÃÖÖÖê Æü´Öß¤ü¾ÖÖ›üÖ µÖê£Öê ›üÖëÖµÖÖÓ“µÖÖ †Ö›üÖê¿ÖÖê ¾Öê¤üÖÓÖÖ †Öê»ÖÖÓ›ü»Öß ŸÖ¸ü ³ÖÖˆã“ÖÖ ´ÖãÓŒúÖ´Ö ¯Ö¼üÖãú›üß µÖê£Öê “ÖÖ¸ü ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
* ¯Ö¼üÖãú›üß“Öß »ÖœüÖ‡Ô:µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü »ÖÖœü‡Ô“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸ü¾Öß¸üú¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖî×Öú ÖÖ¸üÖê Æü¸üß ú¸Óü¤üßú¸ü µÖÖÖê ×»ÖÆü»Öê»µÖÖ ‹ú ¯Ö¡ÖÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ¤üÖêÆüß ±úÖî•ÖÖ
“ÖÖ¸ü ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖê¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. µÖÖ¾Öêôûß ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú“µÖÖ ±úÖî•ÖêŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûß ×±úŸÖæ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•Ö»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¦ü¯Ö¤ü ¾Ö»ÖµÖ 3 ¿Öêú
1721 ¸üÖê•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ÃÖÖôêû ´ÖÖÖú¸üß, ×¿Ö»Öê¤üÖ¸ü, ¸üŸÖÖú¸ü¯ÖÓŸÖ µÖÖÓ“Öß ²Öîšüú ‘ÖêŸÖ»Öß(5). »ÖœüÖ‡Ô“Öß ´ÖÃÖ»ÖŸÖ êú»Öß, ¤ãü¯ÖÖ¸üß ³ÖÖ•ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸÖÖê±úÖÓ“Öê ²Öî»Ö †ÖÖ»Öê Öê»Öê ¾Ö ×¿Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ¸üÆüÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê. ¯Öãœêü ¤ãü¯ÖÖ¸üß ×Ö¯ÖÖÖß•Ö¾Öôû ú¸ü¾Öß¸ü ú¸üÖÓ“Öß ±úÖî•Ö µÖêˆãÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß, ŸÖ¸ü
†Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö Æêü ¤üÖê‘Öê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖ ú¹ýÖ ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê. ×Ö¯ÖÖÖß“µÖÖ ¯Öãœê ü †ÃÖÖÖ-µÖÖ †ÖêœüµÖÖŸÖ ¿ÖÓ³Ö¸ü •ÖÖÖÖÖ •ÖÖ´Öß ú¹ýÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ
ŸÖßÃÖ šüÖ¸ü —ÖÖ»Öê, ¾Ö ²ÖÖúß“Öê ³ÖÖ‰ú“Öê ÃÖîµÖ ¯ÖôæûÖ Öê»Öê, ŸÖ¸ü ú¸ü¾Ö“Öß¸üú¸üÖÓ“Öê ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ¬ÖãôûÖê•Öß ¯ÖÖÓœü¸êü šüÖ¸ü ú»Öê, ŸÖ¸ü ú¸ü¾Öß¸ü ú¸üÖÓ“ ÖÖ ×Ö¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
Æü¢Öß ´ÖÖ‘ÖÖ¸üß ×±ú¸ü»ÖÖ, ŸÖ¸üßÃÖã¬¤üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×ŸÖÖ¿Öê »ÖÖúÖÓÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öß, ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆüÖê²Ö (¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü) µÖÖÓ“µÖÖ ¤Óü›üÖÃÖ ÖÖêôûß
»ÖÖÖ»Öß, µÖÖ´Öãôêû ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÓ“Öß ±úÖî•Ö ˆ¬Öôû»Öß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÃÖÓŸÖ úß µÖÖŸÖÖß»Ö ²Ö¸êü“Ö •ÖÖ ×±úŸÖæ¸ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖ‘ÖÖ¸üß Öê»Öê ¾Ö
×Ö¯ÖÖÖß•Ö¾Öôû †ÃÖÖÖ-µÖÖ †´Ö»Ö—Ö¸üß µÖê£Öê †ÖÃÖ-µÖÖ»ÖÖ £ÖÖÓ²Ö»Öê.
¬ÖãôûÖê•Öß ¯ÖÖÓœü¸êü šüÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ±úÖî•ÖêŸÖ ¯ÖôûÖ¯Öôû ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ŸµÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö êú»Öê. ¯ÖÏ£Ö´Ö
×Ö¿ÖÖÖÖ“ÖÖ Æü¢Öß ÃÖÖê›ü¾Ö»ÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ¤ü×ÖÖê“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö ‘ÖÖê¸ü¯Ö›êü (ÃÖêÖÖ¯ÖŸÖß) ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ™üÖê, ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ŸÖ¸ü ˆ¢Ö¸êüú›êüÖ ¸üŸÖÖú¸ü
¯ÖÓŸÖ ¸üÖ•ÖÖ–ÖÖ µÖÖÓÖß •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü Æü»»ÖÖ êú»Öß, ¯Ö¸ü¿ÖÓ¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú ²ÖêÃÖÖ¾Ö¬Ö ÆüÖêŸÖÖ, †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆüÖê²Ö ‡ŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü ÆüÖ¸ü ´ÖÖÖê»Ö †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê.
ÃÖÖôûµÖÖ ú¸ü¾Öß¸ü“µÖÖ ÃÖîµÖÖÖê ÖÖê™üÖ»ÖÖ ¾ÖêœüÖ ×¤ü»ÖÖ, ÃÖã³ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖÖ»Ö µÖôûÖã›üú¸ü µÖÖÖê ³ÖÖˆÓ»ÖÖ †ÖêôûÖ»Öê ¾ÖÆîü²ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›üÖÖê ³ÖÖ‰ú“µÖÖ
´ÖÖÖê¾Ö¸ü ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß“ÖÖ Æü»»ÖÖ êú»ÖÖ, ³ÖÖˆã“µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü, ›üÖêŒµÖÖ¸ü ¾ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê, ³ÖÖˆã ‘ÖÖµÖÖôû —ÖÖ»ÖÖ, †¿ÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ³ÖÖ‰úÖê “ÖÖ¸ü-¯ÖÖ“Ö •ÖÖÖÓÖÖ
ŸÖÖê›ü»Öê, ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû“Öê »ÖÖêú ÃÖî¸üÖ¾Öî¸üÖ ¯ÖôûŸÖ ÃÖã™ü»Öê, Öã§ü ³ÖÖˆã“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ †Ö¯ÖÃÖÖÆüÖêÖ²Ö •Ö´ÖÖÓ›üß»ÖÖ ¯ÖôæûÖ Ö»ÖÖ †Ö×Ö 4
ÃÖ™ëü²Ö¸ü, 1799 ¸üÖê•Öß ³ÖÖ‰ú ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ(6). ú¸ü¾Öß¸üú¸üÖÓ“µÖÖ ±úÖî•ÖêÖê †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖšü»ÖÖÖ êú»ÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ³ÖÖ‰ú“ÖÖ
ŸÖôû »Öã™ü»ÖÖ Öê»ÖÖ, ŸÖßÃÖ “ÖÖôûßÃÖ Æü•ÖÖ¸üÖ“Öê úÖ¯Ö›ü ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê.
µÖÖ »ÖœüÖ‡Ô“µÖÖ ¾Öêôûß ³ÖÖ‰úú›êü 10000 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖîµÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üú¸üÖÓú›êü ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖÖ : 8 ŸÖê 9 Æü•ÖÖ¸ü ÃÖîµÖ ÆüÖêŸÖê.
¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú“µÖÖ ´ÖéŸµÖææ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ Æü×ŸÖÆüÖÃÖ:¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ²ÖÖ²ÖŸÖ †Öêú ŸÖÔú×¾ÖŸÖÔú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê, úÖ¸üÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
±úÖî•ÖêŸÖß»Ö †Öêú »ÖÖêú ×±úŸÖæ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê, ŸÖ¸ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ü ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ¿ÖÖÃ¡Öß Ö¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÖÖê™üÖ ŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ“ÖÖ
¾Ö¬Ö êú»ÖÖ ÖÃÖæÖ ú¸ü »ÖœüÖ‡Ô“µÖÖ Ö¤üáŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾Ö¬Ö —ÖÖ»ÖÖ, †ÃÖê ÃÖÖÓÖÖßŸÖ»Öê †ÖÆêü(7).
¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ¯Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏêŸÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÆüúßúŸÖü ´ÖÖêšüß Æü¤üµÖ¦üÖ¾Öú †ÖÆêü. Æîü²ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›üÖÖê ³ÖÖ‰ú“Öê ¯ÖÏŸÖ ‹úÖ
²ÖÖ¸üÖß¸üÖ•Ö¾Öôû ×¤ü»Öê, ŸµÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖê ¯ÖÏŸÖ ‘ÖÖê›üµÖÖ¾Ö¹ýÖ »ÖÖ£ÖêÖê ˆ›ü¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ŸÖãú›êü ŸÖãú›êü ú¸ü¾Öß»Öê, †¿ÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ
¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ Öê»µÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÖ.¯ÖÏ.´ÖÖê›üú µÖÖÓÖß Æêü “Öãúß“Öê ¾ÖÖÔÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêüË. ˆ»Ö™ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×´Ö¸ü•Öú¸üÖÓ“ÖÖ úÖ¸üæúÖ ÖÖ¸üÖê
Æü¸üß ú¸Óü¤üßú¸ü µÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¤üŸÖ ¤êü¾ÖæÖ Æü´Öß¤ü¾ÖÖ›üÖ µÖê£Öê ³ÖÖ‰ú“µÖÖ ¯ÖÏêŸÖÖ“Öê †ÖßÃÖÓÃúÖ¸ü êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß ¾Ö ¯Öæ•ÖÖ
†“Öì“Öß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö êú»Öß.
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¯Ö¼üÖãú›üß“µÖÖ »ÖœüÖ‡Ô“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö_ :¯Ö¼üÖãú›üß“µÖÖ »ÖœüÖ‡ÔŸÖ ³ÖÖ‰Óú“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖã›ü ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ú¸ü¾Öß¸üú¸üÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ
µÖÖÓÖß ¯ÖãµÖÖ»ÖÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ¯Öê¿Ö¾Öê ¾Ö ÖÖÖÖ ±ú›üÖßÃÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ´ÖÖÖÖßŸÖ»Öß. ‰ú ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú“µÖÖ ´ÖéŸµÖã“ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß.
µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê¸Ö´Ö“ÖÓ¦ü¯ÖÓŸÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖãÖ †Ö»Öê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ÃÖÖÓÖ»ÖßÆãüÖ Ø“Ö´ÖÖß¸üÖ¾Ö ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÓ“Öß ±úÖî•Ö ×´ÖôûÖ»Öß. 29
•ÖÖÖê, 1800 ¸üÖê•Öß ¾Ö›üÖÖÓ¾Ö •Ö¾Öôû ³ÖÖ¤üÖê»Öê µÖÖ ×šüúÖÖß ŸÖ¸ü ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß»ÖÖ ™ëü²Ö»ÖÖ‡ÔÖ ¯ÖÖ¿Öß ÃÖîµÖ µÖê‰úÖ £ÖÖÓ²Ö»Öê. µÖÖ ÃÖîµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ø¿Ö¤êüú›êü
†ÃÖ»Öê»Öß ´Öê•Ö¸ü ²ÖÎÖ‰úÖØ¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ±ú»Ö™üÖß ¾Ö ŸÖÖê±úÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ´Öãôêû ¿Öê¾Ö™ü ß ú¸ü¾Öß¸üú¸üÖÓÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÃÖÖê›æüÖ ¯ÖÆüÖôûµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÁÖµÖ
‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ¯ÖÆüÖôûµÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÖê Æü»»ÖÖ êú»ÖÖ. µÖÖ¾Öêôûß ¿Öã ¸ü ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ´ÖÖ¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖ. ÆüÖ
ú¸ü¾Öß¸üú¸üÖÓÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ(8). ŸÖ¸ü •ÖÖ´Öß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¤üÖî»ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü Æüß ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. †¿ÖÖ ×²Öú™ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üú¸ü ÆüÖêŸÖê, µÖÖ¾Öêôûß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ÃÖîµÖ Ø¿Ö¤êü, ÖÖêÖ»Öê, ãú¹Óý¤ü¾ÖÖ›üú¸ü µÖÖ ×ŸÖÆüß ±úÖî•ÖÖÓ“Öß ÃÖã¡Öê µÖÖ¾Öêôûß ¯Ö¸ü¤êü¿Öß »ÖÂú¸üß †×¬ÖúÖ-µÖÖú›êü
ÆüÖêŸÖß. ¤üÖ¹ýÖÖêôûÖ ú´Öß ¯Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖ¸ü µÖÖ ±úÖî•Öê´Ö¬µÖê ŸÖÖôû´Öêôû ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ¾Öêôêû»ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆü¸üÖ•ÖÖÓÖß¸ü úšüßÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
¤üÖî»ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿ÖªÖ¿Öß µÖã¬¤ü ŸÖÆüãú²Öß“Öß ²ÖÖê»ÖÖß ÃÖã¹ý êú»Öß, ŸÖ¸ü µÖÖ“Ö ¾Öêôêû»ÖÖ ÖÖÖÖ ±ú›üÖßÃÖÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖã —ÖÖ»ÖÖ. †Ö×Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾ÖÖÖê
¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü¸üÖ¾ÖÖÃÖ“Ö Ø¿ÖªÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ îú¤ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ²ÖêŸÖ †ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß »ÖÖÖŸÖÖ“Ö 30 ‹×¯ÖÏ»Ö 1800 ¸üÖê•Öß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖôæûÖ •ÖÖ¾Öê
»ÖÖÖ»Öê. ‡ŸÖêú ¤ãü¸üÖÖ´Öß ¯Ö×¸üÖËÓÖ´Ö ¯Ö¼üÖããú›üß“µÖÖ »ÖœüÖ‡Ô“Öê —ÖÖ»Öê.
ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö :úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ”û¡Ö¯ÖŸÖà“ÖÖ •Ö¸üß µÖÖ »ÖœüÖ‡ÔŸÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ³ÖÖ‰ú“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ“µÖÖ ¾ÖÖŸÖìÖê ŸÖÖÃÖÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö »ÖÖêú ±úÖ¸ü“Ö ÆüôûÆüôû»Öê.
³ÖÖˆãÖê †ŸÖã»Ö ¯Ö¸üÖÎú´ÖÖÖê ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ¤ü×ÖÖêŸÖ ŸÖê¾ÖŸÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß, ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖŸÖÖ ¤ü×ÖÖ ¸üÖÖµÖÖÃÖÖ‡ß ³ÖÖ‰ú ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÖÖÆüß, ¯Ö×¸üÖÖ´Öß
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üú¸üÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö †²ÖÖ¬ÖßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê.
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2.
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ÖÖì ÃÖ. ´ÖÖ.
ÃÖÆüÃ¡Ö²Öã¬¤êü ‹ÃÖ.›üß.
Ö¸êü •Öß.‹“Ö.
Öã•Ö¸ü ´ÖÖ. ×¾Ö.
ÃÖ¸ü¤êüÃÖÖ‡Ô ãú»ÖúÖá, úÖôêû
ÖÖì ÃÖ. ´ÖÖ.
Ö¸êü •Öß. ‹“Ö.
Ö¸êü ¾Æüß.¾Æüß.
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