
 

 

ଫୀର୍ସା ଭଣୁ୍ଡା 

ବାଯତଯ ସ୍ଵାଧୀନତା ର୍ଂଗ୍ରାଭୀ 

ଫରି୍ସା ଭଣୁ୍ଡା ବାଯତଯ ଜୄଣ ୄଦଶୄେଭୀ ର୍ଂଗ୍ରାଭୀ ବାଫୄଯ ଇତହିାର୍ୄଯ ଫଖି୍ୟାତ। 
ଊନଫଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀୄଯ ବାଯତୄଯ ଇଂୄଯଜ ଶାର୍ନ କାୄଯ ଫରି୍ସା ଫହିାଯ ଓ 
ଝାଡ଼ଖ୍ଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଯ ସ୍ଵାଧୀନତା ର୍ଂଗ୍ରାଭୀ ଭାନଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକଯ ିଏକ ଫଡ ଧଯଣଯ 
ଫିଲଫ ଆଯମ୍ଭ କଯଥିିୄର । ୨୫ ଫର୍ସ ଫୟର୍ଯ ୄହଫା ୄଫକୁ ବାଯତଯ ସ୍ଵାଧୀନତା 
ର୍ଂଗ୍ରାଭଯ ଇତହିାର୍ୄଯ ୄର୍ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଦ୍ସ ୄମାଡ଼ରି୍ାଯଥିିୄର । ୄର୍ ନଜି ଗ ା ଏଫଂ 
ଆଖ୍ାଖ୍ ଅଞ୍ଚଯ ମୁଫକ ଭାନଙୁ୍କ ଇଂୄଯଜ ର୍ଯକାଯଙ୍କ ଫିୄ ଯାଧୄଯ ରଢଫିାକୁ 
ର୍ଂଗଠତି କଯିାଯଥିିୄର। 

ୂଫସୁଯୁର୍ 

ଭଣୁ୍ଡା ଏକ ଆଦଫିାର୍ୀ ର୍ମ୍ପ୍ରଦାୟ। "ଟୁଟୁ" ଓ "ନାଗୁ" ନାଭକ ଦୁଇବାଇ ଫରି୍ସା ଭଣୁ୍ଡାଙ୍କ 
ୂଫସୁଯୁର୍ ଥିୄର। ୄର୍ଭାୄନ ଫହିାଯଯ ଯାଞ୍ଚ ିନକିଟଫର୍ତ୍ସୀ "ୄତାଭଦଗା" ନଦୀ 
କୂୄଯ ଘଯ କଯ ିଯହଥିିୄର। ୄଯ ୄର୍ଭାନଙ୍କ ନାଭ ଅନୁର୍ାୄଯ ୄର୍ହ ିଜାଗାଯ ନ ା 
"ୄ ାଟନାଗୁଯ" ୄହାଇଥିରା। ୄର୍ଭାନଙ୍କ ଫଂଶଧଯ ଥିୄର ଫରି୍ସା ଓ ତାଙ୍କ ଯଫିାଯ। 

ଜନମ 

୧୮୭୪ ଭର୍ହିା (ୄକୄତକଙ୍କ ଭତୄଯ ୧୮୭୫ ୄଯ) ନୄବଭବଯ ଭାର୍ ୧୫ 
ତାଯଖି୍ୄଯ ଫରି୍ସା ଅଧୁନା ଝାଡ଼ଖ୍ଣ୍ଡ ଯାଜୟଯ ଯାଞ୍ଚ ିଜଲି୍ଲା ଖ୍ଣୁ୍ଟ ିର୍ବ୍-ଡବିିଜନ୍ ଅନ୍ତଗସତ 
"ଉରିହାତୁ" ଗ୍ରାଭୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯଥିିୄର। ତାଙ୍କ ିତାଙ୍କ ନାଭ ଥିରା ର୍ଗୁନା ଭଣୁ୍ଡା 
ଓ ଭାତାଙ୍କ ନାଭ ଥିରା କଯଭୀ ଭଣୁ୍ଡା। 

 



 

 

ଶକି୍ଷା 

ଫରି୍ସା ଭଣୁ୍ଡାଙ୍କଯ ଫାରୟ ଶକି୍ଷା ର୍ାରଗାଠାୄଯ ଆଯମ୍ଭ ୄହାଇଥିରା। ୄର୍ଠାୄଯ ତାଙ୍କଯ 
ଜଇାର ନାଗଙ୍କ ର୍ହ ର୍ାକ୍ଷୟାତ ୄହାଇଥିରା। ୄର୍ ତାଙ୍କଠାଯୁ ଭହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାଭାୟଣ 
ଓ ଭହାବାଯତଯ ଫରି୍ୟଫସୁ୍ତ ର୍ଂକସୄଯ ଅଫଗତ ୄହାଇଥିୄର। ଏହାୄଯ ୄର୍ 
ଫୁଯୁଜ ୋଇୄଭଯୀ ସ୍କରୁୄଯ ଅଧୟନ କଯଫିା ର୍ହତି ଚାଇ ଫର୍ାଯ ଭିଶନ ଭଧ୍ୟ 
ଇଂଯାଜୀ ଫଦିୟାୟୄଯ ଶକି୍ଷା ରାବ କଯଥିିୄର। ଏହ ିର୍ଭୟୄଯ ୄର୍ ଜଭସାନୀ ଶକି୍ଷକ 
ପାଦର୍ ୄଡଡରକ୍ ଓ ପାଦର୍ ୄନାୄରାଟଙ୍କ ର୍ଂସ୍ପଶସୄଯ ଆର୍ଥିିୄର। ର୍ଯ ଫଶି୍ୱାର୍ୀ 
ଆଦଫିାର୍ୀ ବାଇବଉଣୀଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ୄଗାଯା ଶାର୍କଭାନଙ୍କ ଅତୟାଚାଯ ଓ 
ଅଭାନୁର୍ିକ ଫୟଫହାଯ ତାଙୁ୍କ ଫିୄ ଶର୍ ବାୄଫ ଭଭସାହତ କଯଥିିୄର। ୄର୍ ସ୍କରୁ 
ଯତିୟାଗ କଯ ିଆନନ୍ଦ ାୄଣ୍ଡ ନାଭକ ଜୄଣ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଘୄଯ ୧୮୯୦ଯୁ ୧୮୯୪ 
ମସୟନ୍ତ ଗହୃ ଚାକଯ ବାଫୄଯ କାଭ କଯଥିିୄର । 

 

ବାଯତଯ ସ୍ଵାଧୀନତା ର୍ଂଗ୍ରାଭୄଯ ଅଫଦାନ 

ବାଯତଯ ସ୍ଵାଧୀନତା ର୍ଂଗ୍ରାଭୄଯ ଆତ୍ମଫ ିୄଦଇଥିଫା ୄକୄତଜଣ ୁଣୟାତ୍ମାଙ୍କ 
ବିତୄଯ ଓଡ଼ଶିାଯ ଫରି୍ସା ଭଣୁ୍ଡା ଅନୟତଭ। ୄଗାଯା ଶାର୍କଭାୄନ ୄର୍ଫକ ଟ୍ଟା 
ୄରଖ୍ାଇ ର୍ଯ ଗ୍ରାଭଫାର୍ୀଭାନଙୁ୍କ ୄଗାତ ିଓ ୄଫଠ ିଖ୍ଟାଇଫା ଓ ଧଭସାନ୍ତଯଣ 
କଯଫିାଇ  ଫାଧ୍ୟ କଯୁଥିଫାଯ ୄଦଖି ୄର୍ ର୍ହ ିାଯୁ ନ ଥିୄର। ଚାଇ ଫର୍ା ଭିଶନ୍ 
ସ୍କରୁୄଯ ାଠ ଢୁଥିରାୄଫୄ ୄଗାଯା େଧାନ ଶକି୍ଷକ ଆୄରାଶ ଭୂକ ବାୄଫ 
ଫରି୍ସାଙୁ୍କ ଅଭାନୁର୍ିକ ବାୄଫ ଚାଫୁକୄଯ ଭାଡ଼ ଭାଯଥିିୄର ଓ ସ୍କରୁଯୁ ଫହସି୍କାଯ କଯ ି
ୄଦଇଥିୄର। ୄର୍ହ ିଦନି ଠାଯୁ ାଠଢାୄଯ ୂର୍ଣ୍ସୄେଦ କାଇ ୄର୍ ପିଯଙିି୍ଗ ଶାର୍ନ 
କଫଯୁ ଓଡ଼ଶିାଯୁ ଭକୁ୍ତ କଯଫିାାଇ  ଅଣ୍ଟାବିଡ଼ ିଫାହାଯ ିଡ଼ଥିିୄର। ଫୄଣଇ , 



 

 

ଗୁଯୁଣି୍ଡଆ, କିଶ ଆଦ ିଗ୍ରାଭଯ ୄକାହ୍ଲ , ଖ୍ତଆିଯ, ଭଣୁ୍ଡା ଓ କରି୍ାନ୍ 
ଆଦଫିାର୍ୀଭାନଙୁ୍କ ୄର୍ ବ୍ରଟିଶି୍ ଅତୟାଚାଯ ଫରି୍ୟୄଯ ର୍ୄଚତନ କଯଥିିୄର। 
ୄର୍ଫକଟ୍ଟା ନ ୄରଖିଫା , ଖ୍ଜଣା ନ ୄଦଫା ଓ ଫନୁ୍ଧକ ଭନୁକୁ ଡଯ ିଧଭସତୟାଗ ନ 
କଯଫିାକୁ ୄର୍ େଚାଯ କଯୁଥିୄର। ତାଙ୍କ ୄନତୃତ୍ୱୄଯ ଆଦଫିାର୍ୀଭାୄନ ଏକତ୍ରତି ୄହାଇ 
ଇଂୄଯଜଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ର୍ଶସ୍ତ୍ର ଫପି୍ଳଫ କଯଫିାାଇ  ଆଗବଯ ୄହଫାଯ ୄଦଖି 
ଇଂୄଯଜ ଶାର୍କ େଭାଦ ଗଣିୄର। ୧୮୯୫ ଭର୍ହିା ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ଦନି ୄାରିସ୍ 
ଏସ୍.ି. ୄଭୟଯସ୍ ଫରି୍ସା ଓ ତାଙ୍କଯ ୧୫ ଜଣ ର୍ାଥିଙୁ୍କ ଗିଯପ କଯଥିିୄର। 
ୄଦଶୄରାହ ଅଯାଧୄଯ ତାଙୁ୍କ ଦୁଇଫର୍ସ କାଯାଦଣ୍ଡ ଦଆିଗରା। ଏଥିାଇ  ତାଙୁ୍କ ଯାଞ୍ଚ ି
ୄଜଲ କୁ ଠାଇ ଦଆିଗରା। 

 

ଭହାଯାଣୀ ବିୄକଟାଯଆିଙ୍କ ର୍ଫୁର୍ଣ୍ସ ଜୟନ୍ତୀ ାନ ଅଫର୍ଯୄଯ ଅୄନକ କଏଦୀଭାନଙୁ୍କ 
ଭକୁ୍ତ କଯ ିଦଆି ମାଇଥିରା। ଏଭିତିୄ ଯ ଫରି୍ସା ଓ ତାଙ୍କଯ ର୍ହକଭସୀଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଭକିୁ୍ତ 
ାଇ ମାଇଥିୄର। ତାଙ୍କ ଆହବାନୄଯ ଶହଶହ ମୁଫକ ନଜି ଭାତୃବୂଭିକୁ ଫିୄ ଦଶୀ 
ଶାର୍ନ କଫଯୁ ଭକୁ୍ତ କଯଫିାାଇ  ଶଥ ୄନୄର। ୄର୍ଭାୄନ ୧୮୯୯ ଭର୍ହିା 
ଡିୄ ର୍ଭବଯ ୯ ତାଯଖି୍ ଦନି ନଆି ହୁା , ଧନୁ ତୀଯ ଓ ଫେସା ଧଯ ିୄଗାଯାଭାନଙ୍କଯ 
ଫାର୍ବଫନ ଓ ଅପିସ୍ ୄ ଯ ନଆି  ରଗାଇୄଦୄର। ୄର୍ଭାୄନ ର୍ଂିହବୂଭି ଜଲି୍ଲାଯ 
ୄାଯହାଟୄଯ ଅଗ୍ନୀକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିୄର। ଯାଞ୍ଚ ିଫଚିାଯାୟ ଆରଭଣ କଯୁଥିଫା 
ର୍ଭୟୄଯ ୄର୍ଭାନଙ୍କ ବିତଯୁ ୧୨ଜଣ ଶହୀଦ ୄହାଇଥିୄର। ବ୍ରଟିଶି୍ ର୍ଯକାଯ ଫରି୍ସାଙୁ୍କ 
ଧଯାଇୄଦୄର ାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ୁଯସ୍କାଯ ଭିଫି ୄଫାରି ୄଘାର୍ଣା କଯଥିିୄର। ତାଙ୍କଯ 
ର୍ନ୍ଧାନ ୄନଫାାଇ  କୄନଷ୍ଟଫ ଫୁଡୁଯାଭ ଓ ଜୟଯାଭଙୁ୍କ ଏଟିୄ କଡ଼ ିଗ୍ରାଭକୁ 
ଠାଗରା। ଫରି୍ସାଙ୍କଯ ଭଖୁ୍ୟ ର୍ହକଭସୀ ଗୟା ଭଣୁ୍ଡା ଅନୟ ଗ୍ରାଭଫାର୍ୀଙ୍କ ର୍ହାୟତାୄଯ 
୧୯୦୦ ଭର୍ହିା ଜାନୁଆଯୀ ୧୫ ତାଯଖି୍ୄଯ ଏଇ କୄନଷ୍ଟଫଦ୍ୱୟଙୁ୍କ ହତୟା 



 

 

କଯଥିିୄର। ଏହାଯ େତିୄ ଶାଧ ୄନଇ ଭିିଃ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପିରଡ ର୍ଶସ୍ତ୍ର ୄାରିସ୍ ଫାହନିୀ 
ର୍ହାୟତାୄଯ ଗୟା ଭଣୁ୍ଡାଙୁ୍କ ଗିଯପ କଯଫିା ର୍ଭୟୄଯ ୄର୍ଭାନଙ୍କ ବୀର୍ଣ 
ଅସ୍ତ୍ରାଘାତୄଯ ୄର୍ ଭତୁୃୟ ଫଯଣ କଯଥିିୄର। 

 

ଏହା ୄଯ ଫରି୍ସାଙ୍କ ୄନତୃତ୍ୱୄଯ ଗ୍ରାଭଫାର୍ୀଭାୄନ ଦଭନରୀାଯ ଭଖୁ୍ୟୄକନ୍ଧ 
ଖ୍ଣୁ୍ଟଥିାନାକୁ ନଆି  ରଗାଇୄଦୄର , କୄନଷ୍ଟଫ ଯଘଯୁାଭକୁ ହତୟାକୄର ଓ ଅନୟ 
ୁରିସ୍ ଭାନଙୁ୍କ ଥାନା  ାଡ଼ ିଚାରିମିଫାକୁ ଧଭକ ୄଦୄର। ଏହାଯ େତୁୟର୍ତ୍ଯୄଯ ୩୦୦ 
ପୁଟ ଉଚ୍ଚା ୄଡାଭବଯ ିାହାଡ଼ , ୄମଉ ଠ ିଫରି୍ସା ଓ ତାଙ୍କ ର୍ହକଭସୀ ନଯର୍ଂିହ ଅନୟ 
ର୍ଂଗ୍ରାଭୀଭାନଙୁ୍କ ଉଦ ୄ ଫାଧନ ୄଦଉଥିୄର , ତାକୁ ୄଘଯଗିୄର ଓ ଆତ୍ମର୍ଭସଣ 
କଯଫିାାଇ  ୄଘାର୍ଣା କୄର। ଫିୄ ରାହୀଭାୄନ ଏଥିୄଯ ଯାଜ ିନ ୄହାଇ ାହାଡ଼ 
ଉଯୁ ଧନୁତୀଯ , ଫେସା ଓ ଥଯଦ୍ୱାଯା ଇଂୄଯଜଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଆରଭଣ ଆଯମ୍ଭ 
କଯିୄ ଦୄର। ପତିଃ ଇଂୄଯଜଭାନଙ୍କ ତଯପଯୁ ଗୁିୄ ଗାା ଭାଡ଼ୄଯ ନଯର୍ଂିହ 
ଭଣୁ୍ଡାଙ୍କ ର୍ୄଭତ ଦୁଇଶହ ଫିୄ ରାହୀ ଶହୀଦ ୄହାଇ ମାଇଥିୄର। ଫରି୍ସା ଅଳ୍ପୄକ 
ଫଞ୍ଚମିାଇ ଆତ୍ମ ୄଗାନାଇ  ଚରଧଯୁଯ ଜଙ୍ଗରକୁ ଚାରିଗୄର। 

 

ର୍ଯକାଯ ଫରି୍ସାଙ୍କ ର୍ନ୍ଧାନ ନ ାଇଫାଯୁ ଭଣୁ୍ଡାଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଅଭାନୁର୍ିକ ଅତୟାଚାଯ 
କୄର ଓ ୄର୍ଭାନଙ୍କ ଘୄଯ ନଆି  ରଗାଇୄଦୄର। ଏଥିଯୁ ୄର୍ଭାନଙୁ୍କ ଯକ୍ଷା 
କଯଫିାାଇ  ତାଙ୍କ ର୍ହକଭସୀ ୄଡନକା ଭଣୁ୍ଡା ଓ ଭାଝଆି ଭଣୁ୍ଡା ର୍ଯକାଯଙ୍କ ାଖ୍ୄଯ 
ଆତ୍ମର୍ଭସଣ କୄର , ୄମଉ ଭାନଙୁ୍କ ଯଫର୍ତ୍ସୀ ର୍ଭୟୄଯ ୄଦଶଯୁ ନଫିସାର୍ତି କଯ ି
ଦଆିମାଇଥିରା। 

 



 

 

ତଥାି ଫରି୍ସାଙ୍କ ଭନୄଯ ସ୍ଵାଧୀନତାଯ ଆଶା ଭଉ ିନ ଥିରା। ର୍ଂଗ୍ରାଭକୁ ନୂଆଯୂ 
ୄଦଫାାଇ  ୄର୍ ଓଡ଼ଶିା  ାଡ଼ ିର୍ଂିହବୂଭି ଜଲି୍ଲାକୁ ଚାରି ମାଇଥିୄର। ଫଶି୍ୱାର୍ଘାତକ 
ଶଶୀବୂର୍ଣ ଯାୟ ଓ ଭାଝତିା ଭାଯଆି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ୄରାବୄଯ ଫରି୍ସା ୄର୍ୄନ୍ତଯା ଗ୍ରାଭ 
ନକିଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗରୄଯ ରୁଚଯିହଥିିଫାଯ ଖ୍ଫଯ ଇଂୄଯଜ ର୍ଯକାଯକୁ ଜଣାଇ ୄଦୄର। 
୧୯୦୦ ଭର୍ହିା ଭାଚ୍ଚସ ୩ ତାଯଖି୍ୄଯ ତାଙୁ୍କ ଗିଯପକଯ ିଯାଞ୍ଚ ିୄଜଲ କୁ ନଆିଗରା। 
ଏହାୄଦଖି ଶହ ଶହ ଅନୁଗାଭୀ ତାଙ୍କ ର୍ହ ୄଜଲ ମିଫାକୁ ଫାହାଯ ିଡ଼ିୄ ର। ୄତଣୁ 
ର୍ଯୁକ୍ଷା କାଯଣଯୁ ତାଙୁ୍କ ହଜାଯଫିାଗ ୄଜଲ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି କଯାଗରା। କନୁି୍ତ ତାଙ୍କଯ 
ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଠକି୍ ଯହୁ ନ ଥିଫା କାଯଣଯୁ ତାଙୁ୍କ ୁଣି ଯାଞ୍ଚ ିୄଜଲ କୁ ଅଣାଗରା। ତାଙ୍କ 
ାଦୄଯ କଡ଼ା ିନ୍ଧାଇ ଦଆିମାଇଥିରା , ଅୄନକ େକାଯଯ ନମିସୟାତନା ଦଆିମାଉଥିରା 
ଓ ତାଙ୍କ ଖ୍ାଦୟୄଯ ଫରି୍ ଭିଶାଇ ଦଆି ମାଇଥିରା। ଏର୍ଫୁଯ ଭକୂର୍ାକ୍ଷୀ ଥିୄର ୄଜଲ ଯ 
ଡାକ୍ତଯ ଅଭରୂୟ ଓ ୄଭୄହନ୍ତଯ ଶଫିନା। ତାଙ୍କ ଅଯାଧଯ ଫଚିାଯାଇ  ତାଙୁ୍କ 
ଫଚିାଯାୟକୁ ନଆିମାଇଥିରା। ଇଂୄଯଜଭାନଙ୍କ ବୟୄଯ ୄର୍ଠାୄଯ ୄକହ ିତାଙ୍କ 
ର୍କ୍ଷୄଯ ର୍ାକ୍ଷୟ ୄଦଇ ନ ଥିୄର। ଫଚିାଯାୟ ୄକାଠଯୀୄଯ ଫରି୍ସା ୋ 
କଯୁଥିଫାଯ ୄଦଖି ଫଚିାଯତ ିଫଚିାଯକୁ ସ୍ଥଗିତ ଯଖି ତାଙୁ୍କ ୁନିଃ ୄଜଲ କୁ 
ଠାଇୄଦୄର। ଭାତ୍ର ଚଶି ଫର୍ସ ଫୟସ୍କ ଫିୄ ରାହୀ ଫରି୍ସା ଯାଞ୍ଚ ିୄଜଲ ୄ ଯ କରଫର 
ୄହାଇ ୧୯୦୦ ଭର୍ହିା ଜୁନ୍ ୯ ତାଯଖି୍ ଦନି ୄଶର୍ ନିିଃଶ୍ୱାର୍ ତୟାଗକୄର। 

 

ଫରି୍ସାଙ୍କ ଭତୁୃୟୄଯ ତାଙ୍କଯ କ ି ିର୍ହକଭସୀଭାନଙୁ୍କ ନଫିସାର୍ତି କଯ ିଦଆିଗରା ଓ 
ୄକୄତକଙୁ୍କ ପାର୍ୀ ଦଆିଗରା। ହଇଜାୄଯ ଡ଼ ିଫରି୍ସାଙ୍କ ଭତୁୃୟ ୄହାଇ  ିୄଫାରି 
ଇଂୄଯଜଙ୍କ ଡଯୄଯ ଭିଥୟା ଯିୄ ାଟସ ୄଦଇଥିଫାଯୁ ଡାକ୍ତଯ ଅଭରୂୟ ଚାକଯି ି
 ାଡ଼ିୄ ଦୄର ଓ ୄଭୄହନ୍ତଯ ଶଫିନା ଫରି୍ସାଙ୍କ ଭତୁୃୟକୁ ସ୍ଵୀକାଯ କଯ ିନ ାଯ ିଭାନର୍କି 
ବାଯର୍ାଭୟ ହଯାଇ ଫର୍ିୄ ର। ଫରି୍ସା ଭଣୁ୍ଡା ବାଯତୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ର୍ଂଗ୍ରାଭଯ ଜୄଣ 



 

 

ଅଗ୍ରଗଣୟ ର୍ଂଗ୍ରାଭୀ ମାହାଙ୍କଯ ର୍ାହର୍ ଓ ଫଦିାନ ହଜାଯ ହଜାଯ ବାଯତୀୟଙୁ୍କ 
ଅନୁୋଣିତ କଯଥିିରା। 

ଊନଫଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀଯ ୄଶର୍ବାଗୄଯ ବାଯତଯ ୁଫସାଞ୍ଛଯ ଘଞ୍ଛ ଜଙ୍ଗର ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମଉ  
ଫିଲଫଯ ସ୍ଵଯ ଝଂକୃତ ୄହାଇଥିରା, 'ଆଫୁଆ ଯାଜା ଇୄତ ଜାନା, ଭହାଯାନୀ ଯାଜ ଟୁଡୁ 
ଜାନା' (ଭହାଯାଣୀଙ୍କ ର୍ାମ୍ରାଜୟ ତନ ୄହଉ ଏଫଂ ଆଭ ର୍ାମ୍ରାଜୟଯ େତଷି୍ଠା ୄହଉ) , 

ତାହାହିଁ ଥିରା ବ୍ରଟିଶି୍ ଯାଜ୍ େତଷି୍ଠା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ େତଫିାଦଯ ସ୍ଵଯ। ଏହ ିଅୄନ୍ଦାନଯ 
ଭଖୁ୍ୟ ର୍ତୂ୍ରଧଯ ଥିୄର ଫରି୍ସା ଭଣୁ୍ଡା। 

 

ବ୍ରଟିଶି ଶାର୍ନଯ ଦାର୍ତ୍ୱଯୁ ଭକିୁ୍ତ ାଇଫା ନଭିୄନ୍ତ ଫିଲଫୀ ଫରି୍ସା ଭଣୁ୍ଡାଭାନଙୁ୍କ ର୍ଂଘଟତି 
କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ କାମସୟନ୍ଥା ଆଯମ୍ଭ କୄର। ୄର୍ୄତୄଫୄ ଜାଗିଯଦିାଯ ,ଜଭିଦାଯ ଓ 
ଠକିାଦାଯଭାୄନ ଭଣୁ୍ଡା ତଥା ଆଦଫିାର୍ୀଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଅତୟାଚାଯ କଯଫିା ର୍ହତି 
ଫବିିନ୍ନ ବାଫୄଯ ୄଶାର୍ଣ କଯୁଥିୄର ଏଫଂ ବୟବୀତ କଯ ିଯଖିଥିୄର। ଏହବି ିଏକ 
ର୍ନ୍ଧକି୍ଷଣୄଯ ଭହାନ୍ ଫିଲଫୀ ତଥା ସ୍ଵାଧୀନୄଚତା ଫରି୍ସା ଭଣୁ୍ଡାଙ୍କଯ ଆଫବିସାଫ 
ଘଟଥିିରା। ୄର୍ ଭଣୁ୍ଡା ର୍ମ୍ପ୍ରଦାୟଯ ୄନତୃତ୍ୱ ୄନଫା ର୍ୄଙ୍ଗ ର୍ୄଙ୍ଗ ବ୍ରଟିଶି୍ ଶାର୍ନଯ 
ଅନୟାୟ ଅତୟାଚାଯ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ର୍ଂଗ୍ରାଭ କଯଫିାକୁ େଫର୍ତ୍ସାଇ ଥିୄର। 


