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´ÖÆüÂÖá ¬ÖÖë›üÖê êú¿Ö¾Ö ú¾Öì µÖÖÓ“Öê Ã¡Öß ˆ¬¤üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ
ú¤ü´Ö ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´Öã¬ÖÖê•Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ±ú»Ö™üÖ,ŸÖÖ.±ú»Ö™üÖ, ×•Ö.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¬¤üÖ¸üÖÃÖÖšüß •µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê †ÖµÖãÂµÖ Ö“Öá ‘ÖÖŸÖ»Öê †¿ÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖ¯Öîúß ´ÖÆüÂÖá ¬ÖêÖÓ›üÖê êú¿Ö¾Ö ú¾Öì Æêü
‹ú ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö ØÖ¤êü“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ Ö ú¸üŸÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß †£Öú¯ÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ Ã¡Öß ´ÖãŒŸÖß“Öê îú¾ÖÖ¸ü ß ´Æü™ü»Öê
•ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ÖãÖ ´ÆüÖ•Öê ¬µÖêµÖÖÃÖŒŸÖß, úÖµÖÔŸÖŸ¯Ö¸üŸÖÖ, ¯Ö×¸üÁÖ´Ö¿Öß»ÖŸÖÖ , ÃÖÖ¬Öß ¸üÆüÖÖß ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
×¾Ö“ÖÖ¸üÖß Æêü ÆüÖêµÖ.1
¯Öæ¾ÖÔ“Ö×¸ü¡Ö :´ÖÆüÂÖá ¬ÖÖë›üÖê êú¿Ö¾Ö ú¾Öì µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¾Ö êú¿Ö¾Ö ú¾Öì µÖÖ ¤üÖÓ¯ÖŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üß ×¤ü.18 ‹×¯ÖÏ»Ö 1858 ¸üÖê•Öß ´Öã¹ý›ü ¯ÖÖÃÖæÖ
15 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¿Öê¸ü¾Ö»Öß (†Ö•ÖÖêôûß) µÖÖ ÖÖ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ.2 ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ×ÖÖÏÆüß, ¿ÖÖÓŸÖ, ÃÖŸ¾Ö¿Öß»Ö ¾Ö ×¤ü‘ÖÖìªÖêÖß ÆüÖêŸÖê. †Ö‡Ô“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö
úÖÆüßÃÖÖ ¸üÖÖß™ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü Ö×¸²Öß“ÖÖ ¾Ö úÖ™üúÃÖ¸üß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ£ÖÖ¯Öß ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß úÖêÖÖ¯Öãœêü ÆüÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ²ÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü úÂ™üÖôæû, ¯ÖÏê´Öôû, Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß ¾Ö ×ÖÖÏÆüß ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÃŸÖ¿Öß¸ü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ´ÖÆüÂÖá ¬ÖêÖÓ›üÖê êú¿Ö¾Ö ú¾Öì ¾ÖÖœü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.3
´ÖÆüÂÖá ¬ÖÖë›üÖê êú¿Ö¾Ö ú¾Öì µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ´Öã¹ý›ü µÖê£Öê —ÖÖ»Öê. ÃÖÆüÖ¾Öß“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¸üŸÖÖ×Ö¸üß»ÖÖ Öê»Öê
ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓÖÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ×¤ü›ü ¹ý¯ÖµÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸŸÖß ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖß. †ŸµÖÓŸÖ úÂ™üÖÖê ¾Ö úÖ™üúÃÖ¸üßÖê ¸üÖÆæüÖ ÃÖÖ 1881 ´Ö¬µÖê ŸÖê ´Öò×™Òüú —ÖÖ»Öê. ¯Öãœêü ˆ““Ö
×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ×¾Ö»ÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ‹»Ö×±úÃ™ü Ö úÖò»Öê•Ö´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖ 1884 ´Ö¬µÖê Ö×ÖŸÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ‘Öê¾ÖæÖ
²Öß.‹. —ÖÖ»Öê. ¯Öãœêü ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ 1887 »ÖÖ ‹´Ö.‹.“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ×¤ü»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ µÖÖ ¯Ö¸üßÖêŸÖ ŸÖê ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß ØÆü´ÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öß ÖÖÆüß.
ŸÖŸ¯Öæ¾Öá“Ö ‡.ÃÖ. 1873 ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÎú´Ö “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ¸üÖ¬ÖÖ²ÖÖ‡Ô¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.4
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“ÖÖ ÁÖßÖÖê¿ÖÖ :ú¾Öì ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê ÃÖÖê´ÖÖ Öã¹ý•Öß ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖãµÖÖêµÖ †ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ¸üß ‹ú ¾µÖŒŸÖß
ÆüÖêµÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¬Ö›üÖ ú¾Öì µÖÖÓÖÖ ÃÖÖê´ÖÖ Öã¹ý•Öàú›æüÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Ö¸üÖ¸ü ¯ÖÏÖîœüÖÓÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÁÖßÖÖê¿ÖÖ ú¾Öì µÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ×Ö¸ü×¾Ö»ÖÖ. ÃÖÖê´ÖÖ Öã¹ý•Öà“µÖÖ ÃÖÖ×®Ö¬µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ †Öêú ú»¯ÖÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖã“Ö»µÖÖ. ÃÖÆüúÖ¸ü ×¾ÖÖÖ Ö ×Æü ˆ¬¤üÖ¸ü µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¾µÖÖ¯Ö¸üÖê¢Öê•Öú ÃÖÆüúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
ÖÓŸÖ¸ü ú¾Öì ×¿ÖÖú ²ÖÖ»Öê. úÖ¸üÖ ×¿Öú×¾ÖÖê †Ö×Ö ×Ö¸üÖ´ÖµÖ ŸÖ¹ýÖ ´ÖÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖê. òú£Ö›Òü»Ö Ö»ÃÖÔ
ÆüÖµÖÃæú»Ö †Ö×Ö †»ÖêŒ—ÖÖÓ›ÒüÖ Ö»ÃÖÔ ÆüÖµÖÃæú»Ö µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖ™Ôü ™üÖ‡Ô´Ö ÖÖêú¸üß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ×úŸµÖêú ÖÖ•ÖÖß ×¿Öú¾ÖµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû ú¾Öì
ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖ¡Öß †Ö¤üß ˆ×¿Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê úÖµÖÔ´ÖÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü úÖ´ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ú¾Öì µÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖŸÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“Öê Ã¾Ö¯Ö ŸÖ¸üôûŸÖ †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ´ÆüÖæÖ“Ö ×¿ÖÖú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ŸÖê ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö¿ÖÖÃ¡Öß ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê •ÖÖ‰úÖ
×´ÖôûÖ»Öê. †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ¾ÖÖÆæü †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ“Öê †Ö×Ö “Öôû¾Öôûß“Öê êú¦ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æêü“Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö, †ÃÖê
ŸµÖÖ¾Öêôûß ú¾Öì µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¤êü¾ÖÖ“Öß ‡“”ûÖ úÖÆüß ¾ÖêÖôûß“Ö ÆüÖêŸÖß. 5
¯Öãœêü ÖÖê¯ÖÖôû éúÂÖ ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¤ü. 15 ÖÖê¾Æëü 1891 ¸üÖê•Öß ŸÖê ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Ö×ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ´ÆüÖæÖ ¹ý•Öæ —ÖÖ»Öê . ÃÖÖ 1892 ´Ö¬µÖê ŸÖê ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ›êüŒúÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê †Ö•Öß¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ ²ÖÖ»Öê. ´Ö¬µÖŸÖÓ¸üß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¸üÖ¬ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ´Öãôê •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖµÖÖêÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖ ¯Ö›ü»Öß. ¯Öãœêü ×¤ü.11 ´ÖÖ“ÖÔ 1893 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ÖÖê¤æüŸÖÖ‡Ô µÖÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¬Ö¾Öê¿Öß
¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖÆü êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ 1891 ¯ÖÖÃÖæÖ 1914 ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖì úÖµÖÔ êú»Öê. ÃÖÖ 1914 ´Ö¬µÖê ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö´Ö¬ÖæÖ
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×Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¾Öêôû ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö µÖê£ ÖæÖ ¯Öãœüß»Ö ú¾Öì µÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ Æêü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê
ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 6
×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖê¢Öê•Öú ´ÖÓ›üôûß :ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¤ãü:Ö ¤ãü¸ü ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖÆüÂÖá ú¾Öì µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ
†ÖÖÏÆüÖÖê ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ×¤ü. 31 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1893 ¸êüÖ•Öß ŸµÖÖÓÖß ^×¾Ö¬Ö¾ÖÖ×¾Ö¾ÖÖÆüÖê¢Öê•Öú ´ÖÓ›üôûß* µÖÖ
ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖãÖÔ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ãú™æÓü²Ö ´ÖêôûÖ¾Öê ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ. ´ÖÆüÂÖá ú¾Öì µÖÖÓÖß ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖéŸµÖæÖÓŸÖ¸ü
´ÖÖÖê¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ²ÖÖôûéúÂÖ µÖÖ ¤üÖê¿Öß ¤üÖÓ¯ÖŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖê¤ãüŸÖÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ úµÖê¿Öß ×¤ü. 11 ´ÖÖ“ÖÔ 1893 ¸üÖê•Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¹ýÖ Æêü éúŸÖßÖê ¤üÖÖ¾ÖæÖ
×¤ü»Öê. ¯Öãœêü ×¤ü. 20 †ÖòÖÃ™ü 1895 ¸üÖê•Öß µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ^×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖê¢Öê•Öú ´ÖÓ›üôûß* µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ^×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ×Ö¾ÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôûß *†ÃÖê ÖÖ´Öú¸üÖ êú»Öê Öê»Öê.7
†ÖÖ£Ö ²ÖÖ×»ÖúÖÁÖ´Ö :ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ÆüÖ»Ö ¾Ö ¤ãü:Ö ¯ÖÖÆæüÖ ú¾Öì ¾µÖÖæúôû ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. Æüß ¤ãü:Öê ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ‡¸üÖ¤üµÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß
¯ÖãÖê µÖê£Öê ¯Öê¹ý“µÖÖ Öê™üÖ•Ö¾Öôû ÖÖê¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›üµÖÖŸÖ ×¤ü.14 •ÖæÖ 1896 ¸üÖê•Öß †ÖÖ£Ö ²ÖÖ×»ÖúÖÁÖ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ‹ú“Ö
×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ú¾ÖìÖß Ã¾ÖŸÖ:•Ö¾Öôû“Öê ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö´ÖÖ ¯ÖÖò×»ÖÃÖß“Öê ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ÃÖÓÃ£ÖêÃÖÖšüß ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß.8
†ÖÁÖ´Ö Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ êú¾Öôû ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ×¿ÖÖÖÖ“Öß“Ö †ÃÖÖ¾Öß ¾Ö ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ²ÖÓ¬ÖÖÖê µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê †Ö¤üß ŸÖ™üÃ£Ö ¾Öé¢Öß ×Ã¾ÖúÖ¸üÖ¾Öß, †¿Öß“Ö
ú¾Öì µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ‡“”êû»ÖÖ †Öã¹ý¯Ö †¿Öß“Ö †ÖÁÖ´ÖÖ“Öß †ÓŸÖ¾µÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖÆüÖ×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖÖ™üÖÖ·µÖÖ
×³ÖŸÖß´Öãôêû †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÓ¤ü ÖŸÖßÖê ¾ÖÖœü»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ^´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö¯ŸÖÖÆæüÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÖÖÆæüãÖÆüß ×¯ÖÏµÖ ¾ÖÖ™üŸÖ* µÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê¾Ö¸üß»Ö ÁÖ¬¤êü´Öãôêû“Ö ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß. ÁÖß´ÖŸÖß ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß²ÖÖ‡Ô †Öšü¾Ö»Öê, ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖêÖæ²ÖÖ‡Ô ÖÖ´Ö•ÖÖê¿Öß ¾Ö úÖ¿Öß²ÖÖ‡Ô ¤êü¾Ö¬Ö¸ü µÖÖ
†ŸµÖÓŸÖ ×•Ö§üß“µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÔ †ÖÁÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»µÖÖ. •µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ´Öã»Öß»ÖÖ ×¿Öú×¾ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö ú¸üÖê ÆüÖêŸÖê,
†¿ÖÖ úÖ´Öß ¯Ö›üÖÖ·µÖÖ ´ÖÖãÂµÖÖ»ÖÖ »ÖÖêúØÖ¤êü“Öê ²Ö¸êü“Ö ¯ÖÏÆüÖ¸ü ÃÖÆüÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ úÖôûÖŸÖ ÁÖß´ÖŸÖß úÖ¿Öß²ÖÖ‡ÕÖß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ
úÖîŸÖãúÖÃ¯Ö¤ü ÆüÖêµÖ. ¯»ÖêÖ“µÖÖ ÃÖÖ£ÖßŸÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÖ 1900 ´Ö¬µÖê ØÆüÖµÖÖ»ÖÖ ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ¾Öêôûß ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖÖµÖÖŸÖß»Ö ™üÖêÓú ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ»Öê ™Òêü—Ö¸ü¸ü
¯Ö.²ÖÖ.¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¯ÖÓŸÖ ±úÖ™üú ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß µÖ¿ÖÖê¤üÖ²ÖÖ‡Ô ±úÖ™üú µÖÖ ¤üÖÓ¯ÖŸµÖÖÓ“Öê ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ éú¯ÖÖ”û¡Ö †ÖÁÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê. ÖÓŸÖ¸ü »Öê›üß ÖÖò£ÖÔúÖê™ü,
ÁÖß´ÖŸÖß ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü, ÁÖß´ÖÓŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ‡“Ö»Öú¸Óü•Ößú¸ü, ÁÖß´ÖÓŸÖ †Ö²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×¾Ö¿ÖÖôûÖ›üú¸ü, ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß
‡ŸµÖÖ¤üß £ÖÖê¸ü ¾µÖúŸÖß“Öê †ÖÁÖ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖ×ÎúµÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ »ÖÖ³Ö»Öê. †Ö•Ö µÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖ“Öê ¤êüÖÖß¤üÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.9
´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ :ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›ü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖú šü¸êü»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ
ˆ§êü¿ÖÖÖê ú¾µÖÖÔÖß ×¤ü. 4 ´ÖÖ“ÖÔ 1907 ¸êüÖ•Öß ¯ÖãÖê µÖê£Öê ^´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß* Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ×›üÃÖë²Ö¸ü 1911 ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖêÆüß ØÆüÖÖê
µÖê£Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü êú»Öê Öê»Öê. µÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÖéÆü•Öß¾ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, †Ö¸üÖêµÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ×¿Ö¿ÖãÃÖÓÖÖê¯ÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß²ÖÖ‡Ô †Öšü¾Ö»Öê, ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖêÖãŸÖÖ‡Ô ÖÖ´Ö•ÖÖê¿Öß, úÖ¿Öß²ÖÖ‡Ô ¤êü¾Ö¬Ö¸ü, µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖÖê, ú´Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô Ö¹ý›ü, ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖêÖ´ÖÖ
µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÖê Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß —ÖÖ»µÖÖ.10
×ÖÂúÖ´Ö ú´ÖÔ ´Öšü :†Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ˆ¬¤üÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö ŸÖ›üß»ÖÖ ÖêµÖÖÃÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ŸµÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ Ã¡Öß - ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿úŸÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖ •ÖÖ×Ö¾ÖêŸÖæÖ ×¤ü. 4 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1908 ×ÖÂúÖ´Ö ú´ÖÔ ´ÖšüÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¬¤üÖ¸üÖ“Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ×Ö:Ã¾ÖÖ£ÖÔ¯ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÖß ¾Öé¢ÖßÖê ú¸üÖÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
êú»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ´ÖšüÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖê úß, ´ÖÖ—Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê •Öê úÖÆüß †ÖÆêü ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÆüŒú †Ö×Ö
†×¬ÖúÖ¸ü ´Öß ÃÖÖê›æüÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêü, ´Öß †Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ µÖÖ ´ÖšüÖ“ÖÖ ÃÖê¾Öú —ÖÖ»ÖÖê †ÖÆêü †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ãú™æÓü²ÖÖÃÖÖšüß ´Öšü •Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üß»Ö,
ŸÖß ´Öß Ã¾Öê“”êûÖê ´ÖÖµÖ ú¸üßÖ.11
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´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü :ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üÖê Æêü †ŸµÖÓŸÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ¤êü¿ÖúÖµÖÔ, ¬Ö´ÖÔ úÖµÖÔ †ÖÆêü †¿Öß ú¾Öì µÖÖÓ“Öß ÁÖ¬¤üÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß
êú»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ˆ““ÖÖ¸ü Æüß“Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ Æêü“Ö •Ö´ÖÖ“Öê ÃÖÖ£ÖÔú †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ²ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšü
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾Öê ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü. 3 •ÖæÖ 1916 ¸êüÖ•Öß ŸµÖÖÓÖß ØÆüÖÖê µÖê£Öê ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß šüôûú ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖß.
1. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ‡ÓÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“Öß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß †›ü“ÖÖ ³ÖÖÃÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¡Öß - ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖê“ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê
´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß šü¸ü×¾Ö»Öê.
2. ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖêôûÖæÖ ‡ÓÖÏ•Öß †¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
3. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ †Öã¹ý¯Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÖêÂÖú †ÃÖê ÖéÆü•Öß¾ÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, †Ö¸üÖêµÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÓÃÖÖ¸üÖê
×¾ÖÂÖµÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
4. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾µÖÛŒŸÖ³Öê¤üÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ †¬µÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.12
ÃÖÖ 1920 ´Ö¬µÖê ¿Öêšü ×¾Ö÷ü»Ö¤üÖÃÖ šüÖú¸üÃÖß µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ÁÖß´ÖŸÖß ÖÖ£Öß²ÖÖ‡Ô ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü šüÖú¸üÃÖß µÖÖÓ“µÖÖ Ã´Ö¸üÖÖ£ÖÔ 15 »ÖÖÖ
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¤êüÖÖß µÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ»ÖÖ ×¤ü»Öß ¯Öãœêü ŸµÖÖÓ“Öê ÁÖß´ÖŸÖß ÖÖ£Öß²ÖÖ‡Ô ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü šüÖú¸üÃÖß ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ (SNDT) ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê. µÖÖ
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ÛÃ¡ÖµÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 13
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÏÖ´Ö×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôû :´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ 1936 ´Ö¬µÖê ´ÖÆü Ö¸üÖÂ™Òü ÖÏÖ´Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôû µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß.14 ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †×ÖÂšü ¯ÖÏ£ÖÖÖÖÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ“Öê ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ
¾ÆüÖ¾Öê µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ×¤ü. 21 ‹×¯ÖÏ»Ö 1944 ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖŸÖÖ ÃÖÓ‘ÖÖ “Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê 600 ÃÖ¤üÃµÖ —ÖÖ»Öê.
¯Öãœêü µÖÖ“Ö ÆêüŸÖæÖê ŸµÖÖÓÖß •Öã»Öî 1947 ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖŸÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖ×ÃÖú ÃÖã¹ý êú»Öê.15
ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö :†Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‹ú ÁÖêÂšü ¾Ö úŸÖì ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ ´ÖÆüÂÖá ú¾Öì Æêü ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ¾Öß µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †Öêú ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœü»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ
¯Ö×¾Ö¡Ö úÖµÖÖÔÃÖ †Öêú »ÖÖêúÖÓÖß †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ´Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ˆ®ÖŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö †Ö•Ö
¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ Æüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ´Öãôêû“Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ 1955 ÃÖÖ»Öß
¯Ö¤Ëü×¾Ö³ÖæÂÖÖ ¾Ö ×¤ü. 18 ‹×¯ÖÏ»Ö 1958 ¸êüÖ•Öß ^³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸÖ* Æüê ÃÖ¾ÖÖì““Ö ÃÖ´ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ µÖ¿ÖÖê×“ÖŸÖ ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ. †Ö“ÖÖµÖÔ †¡Öê µÖÖÓÖß
ú¾µÖÖÔ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, ^^†ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üú ¿ÖŸÖúÖ“Öê ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ ÃÖÖÖß¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
‹¾Öœü“Öê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ŸÖê ‹ú ´ÖÆüÖÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖ.**
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