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¤êü¾ÖúÖŸÖê ²Öß. ‹Ö.
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izLrkouk :
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ‹úÖêÖßÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß †Öêú
‘Ö™üÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. µÖÖ“ÖúÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Öêú ¬Ö´ÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
“Öôû¾Öôûß, ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ, ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß êú»Öê»Öß úÖ´Ö×Ö¸üß, ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †¿ÖÖ †Öêú
úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ“Öß ¯Ö¸üúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ¤æü¸ü ú¹ýÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ
¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾ÖÖ™üÖÖ¸üÖ Ö™ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖÆüß »ÖÖêú
ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üß “Öôû¾Öôûßú›êü ¾Öôû»Öê ŸÖ¸ü úÖÆüàÖß ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓú›æüÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ
×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ´ÖÖÖÔ ¾Ö éúŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ. µÖÖ“Ö¾Öêôûß úÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö
ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ
ŸµÖÖÓÖß ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †×ÖÂšü ¯ÖÏ£ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß “Öôû¾Öôû ÃÖã¹ý
êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÆüÂÖá ×¾ÖšÒüšü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †–ÖÖÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ¾Öî“ÖÖ×¸üú ²ÖÓ›ü ú¹ýÖ •ÖãµÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú†×ÖÂšü ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¹ýÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ²ÖÓ¬ÖãŸ¾Ö µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¹ýÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö •ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö, µÖÖŸÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê
¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ‘Ö›ŸÖ Öê»Öê. ²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üú ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †ÖÖÖ•Öß úôûÃÖú¸ü Æêü ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß Öê›üµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ
ˆªÖêÖ ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¹ýÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ ´ÖÖêšüµÖÖ ŸÖôû´ÖôûŸÖêÖê “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ‘Öê‰úÖ †Ã¯Öé¿µÖ
´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß úÖÆüßŸÖ¸üß ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾Ö¯Ö ˆ¸üÖ¿Öß ²ÖÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ‰ú»Ö šêü¾ÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›êü —
Öãú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•ÖÖß¿ÖßŸÖ µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü †ÖœüôûŸÖê (1898)
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ ´Ö¬ÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×´Ö¿ÖÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¾Ö ‹êúÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö¸ü´ÖÆÓüÃÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú †×¬ÖÂšüÖÖÖŸÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖÖ›êü, ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê. ¬ÖÖÙ´Öú ¾ÖÖ“ÖÖ, ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ, ÃÖã»Ö³Ö ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖãÃŸÖßúÖ ‡. ˆ¯ÖéúŸÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ÃÖã¹ý ú¹ýÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê –ÖÖÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ
×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ú»Öê µÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ²Öîšüú ¯ÖãµÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, ¹ýœüß¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ
µÖÖ †×ÖÂšü ¯ÖÏ£Öê´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÆüÂÖá ×¾Ö.¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß êú»Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ÖÂšü —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ×¿ÖÖÖ Æêü ¸üÖ´Ö²ÖÖÖ †ÖîÂÖ¬Ö †ÖÆêü Æêü †ÖêôûÖæÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß "×›ü¯ÖÏêÃÖ Œ»ÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ" µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê ´Öæôû ¿ÖÖê¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ Æêü †ÖµÖÔ¯Öæ¾ÖÔ †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. †Ã¯Öé¿µÖ Æêü ‹êúúÖôû“Öê ¾Öî³Ö¾Ö
³ÖÖêÖ»Öê»Öê ¸üÖ•Öê ÆüÖêŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã êú¾Öôû •ÖêŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö êú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú¯ÖÖôûßÆüß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß. †Ö•Ö“Öê †Ã¯Öé¿µÖ Æêü
‹êúúÖôû“Öê ´ÖÖêšêü ¸üÖ•Ö¾Öî³Ö¾Ö ³ÖÖêÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê2
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö.¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß "†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ" µÖÖ »ÖêÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö •ÖÖÖéŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ Ö™üÖ™üÖê¯Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
²ÖÎ´Æü¤êü¿ÖÖŸÖ ŸÖãÆüÖ ¸üÖ•ÖÖ ±ú ŸÖãÆü ‡ŸµÖÖ¤üß †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÔ µÖÖ ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ –ÖÖÖÖ“Öê ³ÖÖÓ›üÖ¸ü Öã»Öê ú¹ýÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÆüÂÖá ×¾Ö.¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Öãœêü ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ‘who were the shudras &
How they came to be the furth in the india Aryan Society’ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
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†Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêú ¬Ö´ÖÖÔÖê ²ÖÖî¬¤ü †ÖÆêüŸÖ Æêü ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ÖßŸÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÆüÖ•Öê
†ÖµÖÔ ÃÖÓÃéúŸÖß Æêü “Öãúß“Öê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ãú»Ö¤îü¾ÖŸÖê †ÖµÖÔ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ µÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê ´Öæôû
•ÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ.
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ˆ““ÖÖ™üÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖãŸÖß “ÖÖ»Öß×¸üŸÖß“Öß, ÖÖµÖÖ ×¯ÖµÖÖ“Öß, “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü
ÃÖ¾ÖµÖß“Öß †Öã³ÖæŸÖß ‘Öê¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ ú¹ýÖ ¯ÖÏŸµÖÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖæ´Ö †¬µÖµÖÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ¤êü¾ÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ Æêü ¬Ö´ÖÔ úÖµÖÔ †ÖÆêü
Æêüê †ÖêôûÖæÖ ŸÖê µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö úÖµÖÖÔú›êü †ÖúÙÂÖŸÖ —ÖÖ»Ö3
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×úŸÖß ³ÖµÖÖÖú ¯ÖÖôû»Öß •ÖÖŸÖê µÖÖ“Öê ×¾Ö¤üÖ¸üú ×“Ö¡Ö ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¯Ö¿Öæ ÃÖÖ¸üÖê •Öß¾ÖÖ •ÖÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. “Öê¹ý´ÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêú ´ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¾ÖÃŸÖß ú¹ýÖ ¯Ö¿Öæ ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¸üÖ²ÖŸÖ †ÃÖŸÖ, ¿ÖêŸÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÎúß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ»Öúß Ö¾ÖßÖ ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖúÖú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖê Æüß ãúôêû •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ ³ÖÖ›üµÖÖÖê ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †¿ÖÖ Öã»ÖÖ´ÖÖÓ“Öß Ö¸êü¤üß ×¾ÖÎúß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. úÖÔ»Ö †Öò»ÖúÖò™ü µÖÖÓÖß "¯Öã†¸ü ¯ÖÖ×¸üµÖÖ" µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ÃÖÖ 1900 ÃÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ‹ú ú•ÖÔ
¸üÖêµÖÖ“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ“Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Öß µÖê£Öê ‹ú ³ÖµÖÓú¸ü ¥ü¿µÖ ×¤üÃÖ»Öê. ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ»Ö™üß“µÖÖ êú¸üÖ“µÖÖ †¾Ö•Ö›ü ÖÖ›üß»ÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ‹ú ¸êü›üÖ
•ÖãÓ¯Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ‹úÖ ŸÖ¹ýÖ ´Ö•Öã¸üÖÖê“Ö †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß “ÖÖîú¿Öß êú»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖò×»Öú
†ÃÖ»Öê»ÖÖ ŸÖ¹ýÖ ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“ÖÖ ¯ÖÖ×¸üµÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö»Öê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †ÖÓ›ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ×±ú¹ýÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ×¾Ö¤üÖ¸üú ×“Ö¡ÖÖ ×¤üÃÖ»Öê. µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ 28
†ÖòŒ™üÖê 1905 ¸üÖê•Öß Ø³ÖÖÖ¸ü ÖÖ¾Öß ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö £ÖÖê¸üÖŸÖ, ¯ÖÖÓ›æü¸ÓüÖ »Ö´ÖÖ ›üÖÓÖôêû. ‡ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ‹»Ö×±úÃ™üÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü
¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÃÖã¸ü¾Ö›ü¾ÖÖ»ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ¤êüÖÖßŸÖæÖ ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ. “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖß †¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ
´ÆüÖÖ»Öê úß, ÆüµÖÖ Öß“Ö ´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¾Ö¸ü †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö´Æüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ“Ö ¾Ö¸ü †ÖÖßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ Æêü ¯Ö×¾Ö¡Ö úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖ †Ö´Æüß »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ˆ¬¤üÖ¸ü ú¸üÖÖ¸ü ÆüÖ ‘Ö´Öë›üß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ Ö ×¿Ö¸üÖê úÖµÖÔúÖ¸üß ´ÖÓ›üôû ²ÖÖ¾ÖæÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:ú›êü
ÃÖêÎêú™ü¸üß ¯Ö¤ü ‘Öê‰úÖ †Ö•Ö´Ö µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê.
1906 ´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ‹Û»±úÃ™üÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ‹ú ú™üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ úß †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêú •µÖÖ
×šüúÖÖß ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖß µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ×´ÖôæûÖ ×´ÖÃÖôæûÖ ¸üÆüÖ¾Öê. ŸµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê»Öê ¬ÖÖ›üÃÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öê»Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÃÖê ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß †ŸµÖÓŸÖ £ÖÖê¸ü †ÓŸÖ:ú¸üÖÖÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß êú»Öê»Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖãÁÖãÂÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß4
µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ ŸµÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖê, úßŸÖÔÖê, ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖÆü»Öß“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ,
ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖšüÖ‡Ô“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö, Ö¸ü•Öæ »ÖÖêúÖÓÖÖ ú¯Ö›üµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö, Ö¸üß²Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ×¿Ö¾ÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ, »ÖÖêúÖÓÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê“Öê ¬Ö›êü, ×¿ÖÖÖ
¤êüÖê, ´Öã»ÖÖÓÖÖ †ÖÓ‘ÖÖêôû ‘ÖÖ»ÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¯Ö¸üôû, ¤êü¾ÖÖÖ¸ü, ´Ö¤üÖÖ¯Öæ¸ü, úÖ´ÖÖšüß¯Öæ¸üÖ µÖÖ ×šüúÖÖß ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ‡ÓÖÏ•Öß
“ÖÖî£Öê ‡µÖ¢Öê ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖšüß¯Öæ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ ³ÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü ¯Ö¸üôû ¾Ö ´Ö¤üÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôûÖ
Öß×ŸÖ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸµÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸üôû ¾Ö ´Ö¤üÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ³Ö•ÖÖß ´ÖÓ›üôûß ¤êüÖß»Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. “ÖÖ´Ö›üµÖÖ“Öê ²Öæ™ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ
ˆ‘Ö›æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»Öß.
†Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖ‰úÖ †Ö•ÖÖ¸üß »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖãÁÖãÂÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ, ´Öª¯ÖÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¤ãüÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¹ýœüß“ÖÖ ¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÔ
‘ÖêÖÖ¸êü ‹ú ´ÖÖ×ÃÖúÆüß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. µÖÖŸÖæÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖãÖê, ´ÖÖ´ÖÖ›ü, ‡ÖŸÖ¯Öæ¸üß, ‡Ó¤æü¸ü, †úÖê»ÖÖ,
†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, ¤üÖ¯ÖÖê»Öß, ´ÖÓÖ¹ýôû, ´Ö¦üÖÃÖ, ´ÖÆüÖ²Öôêû¿¾Ö¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ×šüúÖÖß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ, ¾ÖÃŸÖßÖéÆêü µÖÖ ÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü úÖ´Ö ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖÖê
†»¯Ö úÖôûÖŸÖ ˆ³Öê êú»Öê5 úÖ¸üÖ ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ úß, †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖ¾µÖÖŸÖ. ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖŒúÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö µÖê£Öß»Ö ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ×¯ÖúÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êü¾ÖæÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»µÖÖ. ŸÖ¸ü †Ö‡Ô ¾Ö›üß»Ö •Ö´ÖØÖ›üß ¾Ö¹ýÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÖê ÃÖã¹ý êú»Öê»µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ †Ö»Öê. ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß
†ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖú›æüÖ ×Ö¬Öß •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¹ý¯Öß ±Óú›ü, úÖ¯Ö›ü ±Óú›ü, ŸÖÖÓ¤æüôû ±Óú›ü, ‡ŸµÖÖ¤üß †×³ÖÖ¾Ö ¾Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ éúŸÖßŸÖ ˆŸÖ¸üÖÖ¸êü ˆ¯ÖÎú´Ö ÃÖã¹ý êú»Öê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖÖê ´ÖÖ ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖÖ“Öß Ö¸üß²Öß Æü™üÖ×¾Ö ´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸,ü ÖÖêú¸üß ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüÖê, ÃÖÖ. ÃÖ´ÖÃµÖÖ
ÃÖÖê›ü×¾ÖÖê, ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¬Ö´ÖÔ, ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÖÖÖ×¸üúŸÖÖ ‡. ÖãÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖ ´Ö¬µÖê 1917 ÃÖÖ»Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öê
ÃÖÓ´Öê»ÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖ¾Öê, ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓÖß ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê5. ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ³ÖÖÂÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÂÖá ×¾Ö.¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ´ÆüÖÖ»Öê úß, ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ úÖêÖÖÃÖÖšüß Æüß »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß.
1919 ÃÖÖ»Öß ¸üÖÖß¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸ¯Ö®Ö 300 ¾Ö ¾ÆüÖÖÔŒµÖã»Ö¸ü ±úÖµÖÖ»Ö ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ
†ÃÖÖ¾Öê †¿ÖÖ †™üß ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ×²Öú™ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ †™üß ×¿Ö×£Ö»Ö ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê.
†Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸ¯Ö®Ö 144 ¾Ö ‡.ü ´Ö¸üÖšüß “ÖÖî£Öß ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ×¿ÖÖÖ †¿ÖÖ †™üß ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ˆ¢Ö¸ü ¾Ö ´Ö¬µÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¤ü×ÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ †Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ¾ÖêÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖ ÖÖ»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü“Ö •ÖÖ“Öú †™üß
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´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê †Ã¯Öé¿µÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ‹ú úÖµÖÔ
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»ÖÖ¤ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ¾Ö µÖê •ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ¡Ö
¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×õÖÃŸÖß ¾Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖß.
ÃÖÖ 1926-32 µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ³ÖÖÂÖÖê ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß6. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ¿ÖêŸÖúß
¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¯ÖãÖê, ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ²ÖÖê¸üÖÖ¾Ö, ŸÖê¸ü¤üÖôû ¾Ö “ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü ŸÖÖ»ÖãúÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‡ŸµÖÖ¤üß
¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ †›ü“ÖÖß •ÖÖÖæÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †¬µÖÖ¯Ö¤ü ´ÖÆüÂÖá ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ³ÖãÂÖ×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ×¿ÖÖÖ ÃÖã¹ý êú»Öê Æêü ×¿ÖÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ, ²ÖÆãü•ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ‹ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê. µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †Öêú ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß êú»Öß ŸµÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ, ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ,
Öß×ŸÖ¿ÖÖôûÖ, ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÓ›üôêû, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü †¿ÖÖ †ÖêúÖÓ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Ö. ±ãú»Öê, ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ¾Ö ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖß êú¾Öôû ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öã»ÖàÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖÖ Æêü ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ¾ÆüÖ¾Öê
µÖÖÃÖÖšüß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ¿ÖÖÃÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß •ÖÖ¾ÖæÖ ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ÖŸÖß, ÆÓü™ü¸ü ú×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖßÖÓŸÖ¸ü †×¬Öú “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖ Öê»Öß7. ¯ÖãÖê ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ
1919 ÃÖÖ»Öß ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß “Öôû¾Öôû —ÖÖ»Öß. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ¾ÆüÖ¾Öß, ´Öã»Öß“ÖÖ ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß µÖÖ “Ö“ÖìŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ ŸÖ›üßÃÖ Öê»Öê.
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¹ýœüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, •ÖÖŸÖ¯ÖÖŸÖ µÖÖÓÖß £Öî´ÖÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê
ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¬Ö´ÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ “Öôû¾Öôûß“Öß »ÖÖ™ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö, ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ×¿ÖÖÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö›æüÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¯ÖÏ²Öôû —ÖÖ»Öß. ×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¢ÖÖ ˆ»Ö£Ö¾ÖæÖ ™üÖú»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üú ¯Öãœêü †Ö»Öê. ×¾ÖÂÖã¿ÖÖÃ¡Öß ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ‡. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ “Öôû¾Öôûß¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üú ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úôûÃÖú¸ü µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ×›ü¯ÖÏêÃ›ü
Œ»ÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê ´Öæôû ¿ÖÖê¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ Æüß †ÖµÖÔ¯Öæ¾ÖÔ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. †Ã¯Öé¿µÖ ‹êúúÖôû“Öê ¾Öî³Ö¾Ö
³ÖÖêÖ»Öê»Öê ¸üÖ•Öê ÆüÖêŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã •ÖêŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö êú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú¯ÖÖôûß Æüß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß. "†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ" µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ
†Ã¯Öé¿µÖ ÖÖ»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö •ÖÖÖéŸÖß ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß êú»Öê. †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêú ¬Ö´ÖÖÔÖê ²ÖÖî¬¤ü †ÖÆêüŸÖ Æêü ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ
†Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖßŸÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß †ÖµÖÔ ÃÖÓÃéúŸÖß †ÖÆêü ´ÆüÖÖê “Öãúß“Öê šü¸êü»Ö. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ãú»Ö¤îü¾ÖŸÖê
†ÖµÖÔ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö †ÖÆêü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ¤êü¾ÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê ´Öæôû •ÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ˆ““ÖÖ™üÖÖÃÖÖšüß
Ã¾ÖŸÖ:²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, ÖÖµÖÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ, “ÖÖÖ»µÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™üÖ“Öê †Öã³Ö¾Ö ‘Öê¾ÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ ¬Ö´ÖÔ úÖµÖÔ †ÖÆêü. †ÖêôûÖæÖ
ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö úÖµÖÖÔú›êü ¾ÖôûÖ»Öê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ¾Ö ´ÖÖê±úŸÖ ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ¯ÖÖê™ü×ŸÖ›üúßÖê ¯ÖÏ¿Ö »ÖÖ¾ÖæÖ ¬Ö¸ü»ÖÖ.
¿ÖêŸÖúß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ´Ö¬ÖæÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ êú»Öê. ¤ü×»ÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¯Öê×ÖŸÖ šêü¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ›üÖ¾Ö»Ö»Öê. †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü
×´Ö¿ÖÖ“Öê ú¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê.
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