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"”û¡Ö¯Ö×ŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖ"
¯ÖÏÖ.›üÖò. ¾Æüß.•Öß.¾ÖÃÖã
›üÖò.‹“Ö.‹Ö.×ÃÖÆüÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ
¯ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö.†úÖê»ÖÖ.

17¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ´Ö¸üÖšüµÖÖÓ“Öß ¾ÖŸÖÖÖ“Öß †ÖÃÖŒŸÖß •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêú ¯Ö¸üÖÎú´ÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö —ÖÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔ
¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖß ¸üÖÖÓÖÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ÖÖ•Ö×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ µÖ£ÖÖê“ÖßŸÖ ÖÖî¸ü¾Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ µÖÖÓÖß êú»ÖÖ. ´ÖÖ¾ÖôûµÖÖÓÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖÖ
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß ´ÖãÆæüŸÖÔ´Öêœü ¸üÖê¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. ´Ö·ÆÖÂ™Òü¸üÖ•µÖ Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖßê êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖê“Öß
¥üéÂ™üß“Ö ²Ö¤ü»Ö»Öß ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ Ö¾ÖµÖãÖ †¾ÖŸÖ¸ü»Öê. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏê´ÖÖ´Öãôêû ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÛÃ£ÖŸÖß¿Öß»Ö ²ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸Æüß ´ÖÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤üôûÖ¾ÖôûÖÖ“Öê ¸üÃŸÖê Ö¸üÖ²Ö, ´ÖÖêšêü ¸üÃŸÖê ú´Öß ÆüÖêŸÖê, ²Öî»ÖÖÖ›üß ¾Ö ‘ÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÆüÖŸÖãúßÃÖÖšüß
ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö Öî×ŸÖú ´Öã»µÖÖÓ“Öß ‘ÖÃÖ¸üÖ £ÖÖÓ²Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖÓŸÖÖÓÖß êú»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ “ÖÖ»Öß×¸üŸÖà“Öß
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ Öî×ŸÖú ¯ÖÖšüà²ÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖêôêûÃÖ ¸üÖ•µÖÖ×³ÖÂÖú ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖúÖôûÖŸÖ,
Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÂ™üßúÖêÖ úÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æêü ¯ÖÆüÖµÖÖ¯Öã¾Öá ¿ÖÆüÖ•Öß¸üÖ•Öê ¾Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ
×¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÆüÖÖê ˆ¤ü²ÖÖê¬Öú †Ö¾Ö¿µÖú šü¸êü»Ö.
¿ÖÆüÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ×¾Öªê“Öß †Ö¾Ö›ü :†Ö¯Ö»µÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ¯ÖÓ¸ü¯Ö¸êü“Öß, ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖê“Öß †Ö¾Ö›ü ¿ÖÆüÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ×¾ÖªÖ-ú»ÖÖÓ“Öê ³ÖÖêŒŸÖê
ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖêÃÖ»Öê ‘Ö¸üÖµÖÖÖê ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖãÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß. ¿ÖÆüÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖÃÖß¯Öã¡Ö úÖêµÖÖ•Öß ¾Ö
×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¾Ö¡Ö ²Ö¬Öã ¾µÖÓúÖê•Öß µÖÖÓÖÖÆüß ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖê“Öß †Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖß. ŸÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖÆüß ×¾Öªê“Öß †Ö¾Ö›ü ×¤ü¾ÖÃÖêÖ×¤ü¾ÖÃÖ
¾ÖÖœüŸÖ“Ö Öê»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ´ÖÆüÖ»Ö ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ÖÏÓ£Ö ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. µÖÖ´ÖÖÖê ¿ÖÆüÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß
†ÃÖÖÖ¸üß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß †Ö¾Ö›ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
Ã¾ÖŸÖ: ¿ÖÆüÖ•Öß ¸üÖ•Öê ×¾Ö¾¤üÖÖ †ÃÖæÖ •ÖµÖ¸üÖ´Ö Ø¯Ö›êü, ´Öú¸Óü¤üúÖ¸ü ¤êü¾Ö ‡.30 ×¾Ö¾¤üÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü¸üß ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖÓÃéúŸÖ, ±úÖ¸ü¿Öß ¾Ö úÖÖ›üß ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¿ÖÆüÖ•Öß¸üÖ•Öê Ã¾ÖŸÖ: ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖú›êü
ŸµÖÖÓÖß •ÖÖ×Ö¾Ö¯Öæ¾ÖÔú »ÖÖ ¤üß»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
”û.×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ :´ÖÖŸÖÖêÁÖß ×•Ö•ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖÖ ¸üÖ´ÖÖµÖÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ •ÖãµÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ÁÖ¾ÖÖ úºþÖ ¯ÖÏÖ»³ÖŸÖÖ »ÖÖ³Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß
×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯ÖÖ¸ü¯ÖÖ›ü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖÖÖ¸ü ±úÖ¸üÃÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖÆüß ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö "¾ÖÆãüŸÖ ×»Ö×ÆüÖê ŸÖ¸üß ŸÖã´Æüß ÃÖã–Ö †ÃÖÖ."
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ“Ö ¬ÖÖ´Ö¬Öã×´ÖŸÖ Öê»Öê. ¸üÖ•µÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêÖÓŸÖ¸ü ¤ü¯ŸÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê.
¯ÖÓ¸üŸÖã ¸üÖµÖÖ›ü ‡.ÃÖ. 1689 »ÖÖ ´ÖÖêÖ»ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß Öê»µÖÖÖê ŸÖê ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖÖÖ¸ü ¤ãüÙ´Öôû —ÖÖ»Öê.
²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü µÖê£Öß»Ö 1640-42µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ ¿ÖÆüÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¾¤üÖÖÖÓ“Öê ÃÖÖ×Ö¬µÖ »ÖÖ³Ö»µÖÖÖê µÖã¬¤ü ¾Ö ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ¬Ö›êü ×´ÖôûÖ»Öê. ‡.ÃÖ. 1642´Ö¬µÖê¯ÖãµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
´Ö»»Ö×¾ÖªÖ, ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¾Ö ¤üÖÓ›ü¯Ö¼üÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê, ‘ÖÖê›üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖÖê, úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ¯ÖÆüÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûüÖ»Öê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓÖÖ
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†Öêú ¯Ö¸ü³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ ×¸üµÖÖÃÖŸÖúÖ¸üÖÓÖß ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ³Öß´Ö•Öß ¯Ö¸êüÖ µÖÖÓÖß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬ÖæÖ
‹ú ”û¯ÖÖ‡Ô µÖÓ¡Ö ¾Ö úÖ¸üÖÖß¸ü †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ŸµÖÖ“ÖÖ úÖêÖß ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖ
ÖÖÆüß. Öã§ü ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖßÆüß ”ûÖ¯Ö»Öê»Öê úÖÖ¤ü ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü:úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖêŸÖãÔÖß•Ö ¾Ö ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ¿Öß ²Ö¸üÖ“Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
µÖê‡Ô.
éúÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖÂÖß, ú¾Öß ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü, ú¾Öß ³ÖæÂÖÖ, êú¿Ö¾Ö ³Ö¼ü Æêü ×¾Ö¾¤üÖÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü¸üß ÆüÖêŸÖê. ²ÖÎÖ´ÆüÖ ×¾Ö¾¤üÖÖÖÓÖÖ
¬ÖÖµÖ, ú¯Ö›êü ¾Ö ¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¿ÖÆüÖ•Öß ¸üÖ•Öê ¾Ö ×•Ö•ÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¸üÖ•Ö¯Öã¡ÖÖ“Öê ¾Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ÆüÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸÖß“Ö ¥üÂ™üß †Ö¯Ö»µÖÖ
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß šêü¾Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ “Ö“Öì¾ÖºþÖ ÖÏÑ›ü›ü±ËúÖê ×¿Ö¾Ö¸üÖ•ÖÓÖ¾Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ ×Ö¸üÖ¸üŸÖê“ÖÖ †Ö¸üÖê¯ÖÖ“Öê ÖÓ›üÖ
ÆüÖêŸÖê.
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•Ö¯Öã¡ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÂ™üßúÖêÖ :ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö µÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖú›êü ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÖ »ÖÖ ×¤ü»Öê ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•Ö¯Öã¡ÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
¥üÂ™üßúÖêÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê.
‡.ÃÖ. 1670´Ö¬µÖê ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÃÖ 13¾Öê ¾ÖÂÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê ŸÖë¾ÆüÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×¾ÖªÖ, ú»ÖÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ, µÖã¬¤ü×ÖŸÖß ¾Ö
¸üÖ•ÖÖßŸÖß“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ †Ö¸Óü³Ö êú»ÖÖ. ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ¬ÖÖãÙ¾ÖªÖ, ÃÖÓÖßŸÖ, ¸üÖ´ÖÖµÖÖ, ¯Öã¸üÖÖê×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö úÖ¾µÖÖ»ÖÓúÖ¸ü
×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß êú¿Ö¾Ö ¯ÖÓ›üßŸÖÖ“Öß Öê´ÖÖæú êú»Öß. µÖÖ¾Ö¾ÖÂÖá ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öß.
ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßÃÖ ×»ÖÆüßµÖÖÃÖÖšüß úÖÖ¤ü, ¿ÖÖ‡Ô ¾Ö ´Ö¤üŸÖÖßÃÖ ¤êüµÖÖÃÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß 19-9-1671 µÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ¬ÖÖ¸ü¸üÖ¾Ö ØÖ²ÖÖôûú¸üÖÓÖÖ ¯Ö¡Ö
×»Ö×Æü»Öê. ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ•Öê ÃÖÓÃéúŸÖ ¾Ö ØÆü¤üß ³ÖÖÂÖê“Öê †³µÖÖÃÖú ÆüÖêŸÖê. †Öêú ×¾Ö¾¤üÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü¸üß ÆüÖêŸÖê. êú¿Ö¾Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ,
ÖÓÖÖ³Ö¼ü, ú¾Öß ´ÖÆêü¿Ö¤üÖÃÖ ú×¾Öú»Ö¿Ö Æêü ŸµÖÖ¯Öîúß úÖÓÆüß•ÖÖ. ´Ö£Öã¸êüÃÖ úÖ¿Öß ¯ÖÓ×›üŸÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ŸµÖÖÓÖß –ÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓÖÖ ØÆü¤üß ú¾ÖÖê ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÖÖ×µÖúÖ ³Öê¤ü Æüß ¤üÖêÖ ØÆü¤üß úÖ¾µÖê ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓÖß ×»ÖÆüß»Öß. ÃÖÓÃéúŸÖ
³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÓÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ‡.ÃÖ. 1677´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ²Öã¬Ö-³ÖãÂÖÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖŸÖê. ‡.ÃÖ. 167778´Ö¬µÖê ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ•Öê ¿ÖéÓÖÖ¸ü¯Öæ¸ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ êú¿Ö¾Ö ¯ÖÓ×›üŸÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¤Óü›üÖßŸÖß ×¿Öú¾ÖæÖ ¸üÖ´ÖÖµÖÖ ‹êú×¾Ö»µÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö
“Ö×¸¡ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖÔÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÃÖÖ¸üÖê“Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß“ÖêÆüß •Öß¾ÖÖ ÃÖÖÆüÃÖÖŸÖ ¾Ö ¬ÖÖ´Ö¬Öã´ÖßŸÖ Öê»Öê. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ
µÖÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖã¤ü êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ˆ´ÖÖ•ÖßŸÖ´Ö¯ÖÓ×›üŸÖ ¾Ö êú¿Ö¾Ö ³Ö¼ü µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Öê´ÖÖæú
êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×•Ö•ÖÖ²ÖÖ‡Õ“ÖêÆüß µÖã¾Ö¸üÖ•ÖÖÓú›êü »ÖÖ ÆüÖêŸÖê“Ö.
¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖ“Öß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ“Öß ¤üÖÆüÖ¾ÖÂÖì ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ÆüµÖÖŸÖßŸÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖ ‹ÖÖ¤üÖ ¯Öã¸üÖ×Öú ŸµÖÖÃÖ
¯Öã¸üÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ‡.ÃÖ. 1689“µÖÖ 5 ‹¯ÖÏß»Ö´Ö¬µÖê ¸üÖµÖÖ›üÖ“µÖÖ ¯ÖÖ›üÖ¾ÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÖê ¯ÖÆüÖôûÖ
´ÖãŒúÖ´ÖÖ¾ÖºþÖ ´Ö¸üÖšüÖ ×ú»»Öê¤üÖ¸üÖÓÖÖ ÖÖêÖ»ÖÖÓ“ÖÖ Ö ¯ÖÖ›üÖ¾Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüÖÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆüß“Öß ¯Ö¡Öê ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
×´ÖôûŸÖÖê. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÃÖ ×»ÖÆüßŸÖÖ-¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¥üÂ™üßúÖêÖ :ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖê¸üÖ †Ö•Ö“µÖÖÃÖÖ¸üÖê Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ØÆü¤æ ¾Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖšü¿ÖÖôûÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ †ÃÖÖ¾Öê. ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¾Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ µÖÖ ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö
†Ö¸ü "‘Ö›üÃÖÖê×Ö ú¸üÖ¾Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü" †×ÖÖ "×ÆüÃÖÖ²Ö ×úŸÖÖ²Ö šêü¾ÖÖ" µÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö ×ú¸üúÖêôû ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×´ÖôûŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß ¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üúÖêÂÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖßŸÖß úºþÖ ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ
×¤ü»Öê. Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ÃÖß´Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß ÃÖß´ÖÖÆüß ¾ÖÖœü»Öß. ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú Öª ÆüÖ ´Ö¸üÖšüß“ÖÖ ‹ú
²ÖÆãü´ÖÖê»Ö †»ÖÓúÖ¸ü †ÃÖæÖ ŸÖµÖÖ“Öß ×Ö´ÖáŸÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß“Ö êú»Öß.
×¿ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÆãüŸÖêú ×¾ÖªÖ£Öá †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖú›êü »ÖÖ ¤êüŸÖ. ¾ÖÖ“ÖÖ, ´ÖÖÖ ¾Ö »ÖêÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü †ÃÖê. ²ÖÎÖ´ÆüÖ ÆüÖ
¬Ö´ÖÖì¯ÖÖ¬µÖÖµÖ, ×úŸÖÔÖ, ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖúÖ¸ü, ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ´ÖãŸÃÖ§üß, úÖ¸üæúÖ, ×¿ÖÖú, ¾Öîª ‡ŸµÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ †ÃÖê. ´Ö¸üÖšêü Ö×¡ÖµÖ
•ÖÆüÖ×Ö¸ü¤üÖ¸ü »ÖœüÖ‡Ô“µÖÖ ¯Öê¿ÖÖ ¾Ö ×¿ÖúÖ¸ü ú×¸üŸÖü ¿ÖêŸÖú¸üß, ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖãŸÖÖ¸ü, »ÖÖêÆüÖ¸ü, Ø¿Ö¯Öß †ÃÖê †ÃÖŸÖ. úÖÆüß ¾Ö¿ÖÓ¯ÖÓ¸ü¯Ö¸üÖÖŸÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öß »ÖÆüÖÖ¿Öß •Ö×´ÖÖ †ÃÖê. ¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ Öê¡ÖÖ¯Öã¸üŸÖê úÃÖ²Ö ¤üÖÖ¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. ×¾Öªê“Öß ¾Ö ²Öã¬¤üß“Öß †Ö×Ö
úÖ¸üÖÖß¸üÖ“µÖÖ ÆüÃŸÖúÖî¿Ö»µÖÖ“Öß ú¬Öß“Ö ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß ÖÃÖ»µÖÖÖê –ÖÖÖ ¾Ö ÆüÃŸÖúÖî¿Ö»µÖ µÖÖÓÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Ö›ü»µÖÖ. Æüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯ÖÓ¸ü¯Ö¸üÖ×ÖÂšü ¾Öé¢Öß ¯ÖÏÖŸÖßÃÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸ü»Öß. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öêôû“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Öêú ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖŸÖÖôûµÖÖÃÖ ÃÖ••Ö ÆüÖêŸÖÖ.
"×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖÖÃÖ ¾Ö ÃÖÖÆüµÖúŸµÖÖÕÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÃÖŸÖÖÆüß, ŸÖê †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß úÖ´Öê ú¸üµÖÖÃÖ »ÖÖµÖú
¾Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ —ÖÖ»Öê, µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸÖê •ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖÖÖã³Ö¾ÖÖÓŸÖ ŸÖ¸ü²Öê•Ö ×Öê‰úÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖê.
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´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“ÖÖ Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÂ™üßúÖêÖ :×¿Ö¾ÖúÖôûÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ šêü¾Ö»µÖÖ Öê»Öê. ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖÖê ŸµÖÖŸÖ ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß. Ã¡ÖßµÖÖÓÖß ×¿Öæú ÖµÖê
†ÃÖÖ“Ö »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ¥üœü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ µÖã¬¤üú»ÖÖ, ‘ÖÖê›üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖÖê ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ
×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ×•Ö•ÖÖ²ÖÖ‡Ô, µÖêÃÖæ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ŸÖÖ¸üÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ÖÖ¾Ö»ÖÖîúßú ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×¿ÖÖÖ :µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖÃÖê. (1) »ÖÂú¸üß ×¿ÖÖÖÖŸÖ ´Ö»»Ö×¾ÖªÖ, µÖã¬¤üÖê¯ÖµÖÖêÖß ×¿ÖÖÖ ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÆüŸµÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖê, ¤üÖÓ›ü-¯Ö¼üÖ, ³ÖÖ»ÖÖ-ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü, ²ÖÖÖ ¾Ö ²ÖÓ¤ãüú Æêü »ÖÂú¸üß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ †ÃÖê. (2) ¾ÖÖÖß, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß,
ÃÖÖêÖÖ¸ü, ÃÖãŸÖÖ¸ü »ÖÖêÆüÖ¸ü, µÖÖÓÖÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖê¯ÖµÖÖêÖß ×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. (3) ²ÖÎÖ´ÆüÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö, ´ÖÖê›üß, ˆ•ÖôûÖß ´ÖãÓ•ÖßÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ¬µÖÖ, ¯ÖãºþÂÖÃÖãŒŸÖ, ¸üÖ´Ö¸üÖÖ, ¯Öã•ÖÖ¯ÖÖšü, ´ÖÓ¡Ö ¾ÖÖî¸êü ¬ÖÖÙ´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ
•ÖÖŸÖÃÖê.
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ :×¿Ö¾ÖúÖôûÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üß ×ŸÖ•ÖÖê¸üßŸÖæÖ µÖÖêµÖ ŸÖµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ Ö“ÖÔ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. •µÖÖ ´ÖšüÖÓÖÖ ¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖÓÖÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú ¤êüÖµÖÖ ×´ÖôûŸÖ ŸÖê£Öê £ÖÖê›üµÖÖ±úÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûüÖ¾Öê †¿Öß ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“Öß †¯ÖêÖÖ ÆüÖêŸÖß.
¯ÖÓ×›üŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖ ´ÖÓ¡µÖÖú›êü ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö ×¿ÖÖÖÖê¡ÖÆüß ×¤ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤ü×ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ •Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯Öãœêü ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡ÔŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üßÃÖ †Ö»Öß ×ŸÖ“Öê
•ÖÖú ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ•Öê ÆüÖêŸÖ. ¯Ö¸üßÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¦ü¾µÖ¾¤üÖ¸üÖ ×¾Ö¾¤üÖÖÖÃÖ ²Ö×ÖÃÖ ¤êüÖê Æêü µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê úÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“ÖÖ úÖôû ÆüÖ
¬ÖÖ´Ö¬Öã×´ÖŸÖ Öê»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖú›êü ±úÖ¸üÃÖê »ÖÖ ¤êüŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¸üµÖÖÃÖŸÖúÖ¸ü ÃÖ¸ü¤êüÃÖÖ‡Ô ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
"†¿ÖÖ úÖ´Öß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔÃÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ×¾Ö¾¤üÖÖ ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾Ö¾¤üÖÖ »ÖÖêú Ö¾ÖßÖ ×¤ü¿ÖÖ
¤üÖÖ¾ÖßŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖ ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÃÖ ¸üÖ•ÖÖÁÖµÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÂ™üßúÖêÖ ÆüÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö
´Öã»µÖ¸üÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß :1) †Öšü¾Ö»Öê ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö - ´Ö¸üÖšüß ÃÖ¢Öê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö ·ÆÖÃÖ
2) æúôûúÖá †.¸üÖ. - †¿Öß ÆüÖêŸÖß ×¿Ö¾Ö¿ÖÖÆüß
3) ÖÖê²Ö¸êüú¸ü ×¾Ö.ÖÖê. - ´Ö¸üÖšüµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ´ÖãŒúÖ´Ö
4) ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ¯ÖÏ.Ö. - ´Ö¸üÖšüµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ †ÖÖß ˆŸúÂÖÔ
5) ¯Ö¾ÖÖ¸ü •ÖÖµÖ×ÃÖÖ¸üÖ¾Ö - ´Ö¸üÖšüß ÃÖ¢Öê“ÖÖ ˆ¤üµÖ
6) ²Öë¦êü ¾ÖÖ.×ÃÖ. - ”û¡Ö¯Ö×ŸÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö. µÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö.
7) ¯Ö¾ÖÖ¸ü •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö - ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖÆüß“ÖÖ ´ÖÖÖÖê¾ÖÖ.
8) ¯Ö¾ÖÖ¸ü •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö - ”û¡Ö¯Ö×ŸÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß Ã´ÖÖ¸üú ÖÏÓ£Ö
9) ÃÖ¸ü¤êüÃÖÖ‡Ô ÖÖê.ÃÖü. - ´Ö¸üÖšüß ×¸üµÖÖÃÖŸÖ ÖÓ›ü 1
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