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ORIGINAL ARTICLE

 
'µÖã�Öü¤éüÂ™üÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖ: »ÖÖê�ú�ëú¦üß  ü̧Ö•ÖÖ“Öê ²ÖÆæü†ÖµÖÖ´Öß ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö  

ÃÖÖ•úÖ ü̧•ÖÖ ü̧ß •úÖ¤Óü²Ö¸üß 

 

 

ŸÖÖÖÖ•Öß ¤êü¿Ö´Öã�Ö 

 

ÃÖÆüÖµÖ�ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú , ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ�Ö. 

 

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö  : 

 

'µÖã•Ö¥üÂ™üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ' Æüß ²ÖÖ²ÖÖ ³ÖÖÓ›ü µÖÖÓ“Öß ²Ö›üÖêªÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ¾Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ „Öß¾ÖÖ“Ö×¸ü¡ÖÖ“ÖÖ 

¾Öê¬Ö ‘Öê�ÖÖ¸üß �úÖ¤Óü²Ö¸üß †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ Ó“µÖÖ „Öß¾ÖÖÖ»Öê�ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ‹�úÖê�Ö×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö ²Ö›üÖê¤üÖÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö 

ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ,¸üÖ„Ö�úßµÖ,ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú,¬ÖÖÙ´Ö�ú,†ÖÙ£Ö�ú  “ÖÖ ÓîÃÖÂ™ü  ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖã¡Ö²Ö¬¤ü̧ üßŸÖßÖê ÃÖÖ�úÖ¸ü�ÖÖ¸üß  Æüß †ŸµÖÓŸÖ 

´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ�éŸÖß †ÖÆêü.  

 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :  

 

†Ö¬Öã×Ö�ú ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ¸üÖ„Ö�úßµÖ,ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ‹•úÖê�Ö×¾ÖÃÖÖ¾Öê ¿ÖŸÖ�ú 

†ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ�ÖÔ †ÖÆêü. µÖÖ“Ö �úÖôûÖŸÖ �úôû¾Ö�µÖÖ“ÖÖ �ÖÖê¯ÖÖôû ¤ü¢Ö�ú×¾Ö¬ÖÖÖÖÖê ²Ö›üÖêªÖ“ÖÖ ¸üÖ„ÖÖ †ÖÖ»ÖÖ.ǖ ÖÖ¿“ÖÖŸÖ 

×¿Ö�Ö�Ö,¯ÖÖ¿“ÖÖŸÖ ¾ÖÖ›ü:´ÖµÖ,†Ö¬Öã×Ö�ú ‟ÖÖÖ    ×¾Ö‟ÖÖÖ,ŸÖÓ¡Ö‟ÖÖÖ,×¿Ö�Ö�Ö,¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖ „Öß¾ÖÖ¿Öî»Öß µÖÖÓ“ÖÖ �ÖÖê»Ö¾Ö ü̧ 

¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ „Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß ¾Ö ¯ÖÖ¿“ÖÖŸÖ ‟ÖÖÖ ×¾Ö‟ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖŸÖ „Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÖ´ÖÖÕ›ü�Öß“Öê  

ŸÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Ö�ú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÃÖÆü�úÖµÖÔ �úºþÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ �ú¹ý »ÖÖ�Ö»Öê. 

•úÖ¤Óü²Ö¸üß“ÖÖ ×“Ö¡Ö±ú»Ö�ú ÆüÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †Ö×�Ö ¾µÖÖ¯Ö�ú †ÃÖŸÖÖê.�úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸üÖ»ÖÖ ×“Ö¡Ö�ÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÃŸÖß�ÖÔ †¾Ö�úÖ¿Ö 

•¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê. ´Æü�ÖæÖ“Ö �úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸üÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ¾ÖÖ Ó“µÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú �úÖµÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖÓ›ü�ÖßÃÖÖšüß ÆüÖ ¾ÖÖ›ü:´ÖµÖ 

¯ÖÏ�úÖ¸ü ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü.  

¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ �ú£ÖÖÖ�ú,†Ö¿ÖµÖÃÖæ¡Öê, ¾µÖÛŒŸÖ ȩ̂ü�ÖÖ, ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß, ¯ÖÏÃÖÓ�Ö×“Ö¡Ö�Ö,³ÖÖÂÖÖ¿Öî»Öß µÖÖ 

¥üËÂ™üßÖê ÃÖ´ÖÖ„Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´Öß�ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †Ö¿ÖµÖ»Ö�Öß †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÖÆêü. 

 'µÖã•Ö¥üÂ™üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ' µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üß“Öê �ú£ÖÖÖ�ú ²ÖÎÉÖÖÓ¤ü †Ö×�Ö �êú¿Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ 

ÆüÖêŸÖê.•úôû¾Ö�Öê µÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö  ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ •ÖÖê¯ÖÖôû ¤ü¢Ö•ú×¾Ö¬ÖÖÖÖÖê 27 ´Öê 1875 ¸üÖê„Öß ²Ö›üÖê¤üÖ 

ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ ²ÖÖŸÖÖê.²ÖÖ»Ö¯Ö�Öß ×¾Ö×Æü̧ üßŸÖ ¯ÖÖêÆü�ÖÖ¸üÖ. ÃÖã ǖ̧ ÖÖ¸ Óü²µÖÖ �ÖêôûÖŸÖ ¯Ö™üÖ‡ÔŸÖ †ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ �ÖÖê¯ÖÖôû»ÖÖ †�Ö¸ü 

†Öêôû�Ö ¤êü�Öß»Ö Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ÁÖß�Ö�Öê¿ÖÖ †�Ö¸ü †Öêôû�Öß¯ÖÖÃÖæÖ †ÖÖ»ÖÖ.´Ö¸üÖšüß,  ‡Ó�ÖÏ„Öß, •Öã„Ö¸üÖŸÖß ¾Ö •¤æÔü 

µÖÖ “ÖÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ‹�úÖ“Ö ¾Öêôûß ¤êü�µÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß. ×´Ö.‡×»ÖµÖ™ü ,�êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÓ×›üŸÖ ,¸üŸÖÖ ´ÖÖÃŸÖ¸ü Æê 

ŸµÖÖÓ“ÖÓ �Öãºþ„ÖÖ. ™üß. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö Æêü ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÖ�Ö ÆüÖêŸÖê, µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß   ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ 

†Öã³Ö¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ¸üÖ„Ö×ÖŸÖß“Öê ²ÖÖôû�ú›æü ´Ö ÑÖÃÖÖÆêü²Ö „Ö´ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ¸ü×Æǘ Ö×´ÖµÖÖÑ ¾ÖÃŸÖÖ¤ü µÖÖÓÖß 

‘ÖÖê›ü¤üÖî›ü ŸÖ¸ü ¤ãü×¬ÖµÖÖ ¯Ö×Æü»Ö¾ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖ ¤Óü›ü- ²Ö îšü�úÖ ¾Ö �ãúÃŸÖß“Öê ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÓÖ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü 

Æîü²ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖê×ÆüŸµÖÖÓ“Öß �úµÖÖ »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß 6 „ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1880 ¸üÖê„Öß ÃÖÓ¯Ö®Ö †ÖÖ»ÖÖ.  ´ÖÆüÖ¸üÖ�Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö ×“Ö´Ö�ÖÖ²ÖÖ‡Ô 

šêü¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.  ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖ„Ö¯Öæ¡Ö †ÖÖ»ÖÖ . ±ú¢ÖêØÃÖÆü ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖÓ¾Ö.  ü 28 ×›üÃÖÓê²Ö¸ü 1881 ¸üÖê„Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö ÓÖ“ÖÖ ¸üÖ„µÖ¸üÖêÆü�Ö 

ÃÖÖêÆüôûÖ ÆüÖê‣úÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö  ¸üÖ„ÖÖ †ÖÖ»Öê.  ‟ÖÖÖ»ÖÖ»ÖÃÖÖ †ÃÖ•ÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö �êú¾Öôû ÃÖÖŸÖ 

´Ö×Æü�µÖÖŸÖ 150 ¾µÖÖ�µÖÖÖê ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ  ¸üÖ„µÖ�úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ÓÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹ê�ú»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖ�Öß ×“Ö´Ö�ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“ÖÖ †Ö„ÖÖ¯Ö�ÖÖŸÖ ´ÖãŸµÖæ †

ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¤êü¾ÖÖÃÖ µÖê£Öß»Ö ‘ÖÖ™ü�µÖÖÓ“µÖÖ �Ö„Ö¸üÖ²ÖÖ‡Ô¿Öß  28 ×›üÃÖÓê²Ö¸ ü1885 »ÖÖ  †ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ 

„ÖµÖØÃÖÆü, ×¿Ö¾ÖÖ„Öß¸üÖ¾Ö , ¬ÖîµÖÔ¿Öß»Ö ¾Ö ‡Ó×¤ü̧ üÖ †ÃÖê ŸÖßÖ ¸üÖ„Ö¯Öæ¡Ö ¾Ö ‹�ú ¸üÖ„Ö�úµÖÖ  †ÖÖ»Öß.  ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ¿Öß 

™üŒ�ú¸ü ¤êüŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. µÖÖŸÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×Ö¦üÖÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÃÖãºþ †

ÖÖ»ÖÖ . ¯ÖÏ�éúŸÖß Ã¾ÖÖ£µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü ¯ÖµÖÔ™üÖ �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ ¯ÖµÖÔ™üÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤êü¿ÖÖÓÖÖ, ¯ÖµÖÔ™üÖ 
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Ã£ÖôûÖÓÖÖ, ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖÓÖÖ  ³Öê™üß ×¤ü»µÖÖ. µÖÖ ¤ü̧ ǘ µÖÖÖ ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ„ÖÖÓÖÖ „Öê „Öê †Ö¾Ö›ü»ÖÓ, ŸÖê ŸÖê ²Ö›üÖêªÖÃÖÖšüß �úÃÓÖ �ú¸üŸÖÖ 

µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ . µÖÖ´Öãôêû ²Ö›üÖê¤üÖ †Ö¬Öã×Ö�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ šü̧ ü»Öê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú, 

¬ÖÖÙ´Ö•ú, ¸üÖ„Ö�úßµÖ, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ �êú»µÖÖ. '¸üÖ„ÖÖ †Ö×�Ö ¸üµÖŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¸üôû ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †ÃÖÖ¾ÖÖ.
1

 †ÃÖê 

´ÖÖÖ•ÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ“ÖÆüß ×„Ö»ÆüµÖÖÃÖ ¯ÖÏŸµÖ�Ö ³Öê™ü ×¤ü»Öß. »ÖÖê•ú•ëú¦üß.. †ÃÖ�ÖÖ' ȩ̂ 

²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß ¸üÖ„Öê ´ÖÖ¡Ö †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖî™ãÓü×²Ö�ú ¤ãü:�ÖÖŸÖ �ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ºþŸÖŸÖ •Öê»Öê. “ÖÖ¸üÆüß ¸üÖ„Ö¯Öæ¡Ö ¾Ö „ÖÖ¾ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ  ´ÖéŸµÖæ´Öãôêû 

×¯ÖŸµÖÖ“Öê ¤ãü:�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆüÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ. ¤ãü:�Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ�Öß µÖÖ ¤ãü:�ÖÖŸÖ ¯ÖµÖÔ™üÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ , ÃÖÓ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖ 

ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ¬ÖæÖß �ú¾Öôû�µÖÖ“µÖÖ �ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ“Öß ³Öê™üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß  ‡“”ûÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öß. ÃÖ¢Ö¸üß †Öê»ÖÖÓ›ü»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö †Ö¯Ö»µÖÖ 

�ÖÖ¾Öß †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖ»Ö¯Ö�Ö †Öšü¾Ö»Öê. ²ÖÖ»Ö×´Ö¡Ö ³Öê™üß“Öß †Öêœü ´ÖÖÖŸÖæÖ •“ÖÓ²ÖôæûÖ †Ö»Öß.'×“ÖÓ¬µÖÖ' †ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê 

Æêü ÃÖ´Ö„ÖŸÖÖ“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö ×ŸÖ�ú›êü “ÖÖ»Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ''†Öê�ú ”û™üÖ�ú ´ÖÖ¸ü»Öß �úß ‹�ú»µÖÖ¯ÖÖà“Ö ¤ãü�Ö ‡¸ü‘ÖôûŸÖÓ †ÖÖË ´ÖÓ�Ö ´µÖÖ 

²Öß ¸üÖ„ÖÖ ¾ÆüŸÖæ ŸÖã†µÖÖ¾ÖÖÖß''
2

. µÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö �Öôû�ÖôæûÖ ÆüÃÖ»Öê . †Ö×�Ö œêü�úôû ŸÖã›ü¾ÖßŸÖ ¾ÖÖ›üüµÖÖ�ú›Óü “ÖÖ»Öæ 

»ÖÖ�Ö»Öê.ÆüÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üß“ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ¾ÖÖ“Ö�úÖÓÖÖ †ÓŸÖ´ÖæÔ�Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. 

 'µÖã•Ö¦üüÂ™üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ' µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ ³ÖÖÓ›ü µÖÖÓ“µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ²Ö›üÖêªÖ“Öê ÃÖµÖÖ„Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö µÖÖÓ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. 

ŸµÖÖÓ“µÖÖ  •ŒŸÖß ¾Ö �úÖµÖÖÔŸÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ö¿ÖµÖÃÖã¡ÖÖÓ“Öß �ÖÓã±úÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸üÖÖß �êú»Öß †ÖÆêü. 

1 ¬ÖÖÙ´Ö�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 2 ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ 3 ¿ÖêŸÖß ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß 4 Ã¡Öß ×¾ÖÂÖµÖ�ú ¯ÖÏ�Ö´ÖÖ×¿Ö»ÖŸÖÖ 5 „ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ 

6 ×¾Öªê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö 7 †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ¾Ö ¹ýœüß ¯Ö Ó̧ǖ Ö¸êü»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö 8 ×³Ö•Öæ•ú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö 9 ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü•ÖÖ 10 

´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ“Öê ¯ÖµÖÔ™üÖ 11 ²Öã¬¤üß¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ ¾Ö �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸ü�úÖÓÖÖ †ÖÁÖµÖ. 

 µÖÖ †Ö¿ÖµÖÃÖã¡ÖÖ¬ÖÖ ȩ̂ü ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“Öê ²ÖÆæü†ÖµÖÖ´Öß ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö  �úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÖ�úÖ¸ü»Öê †ÖÆêü. 

 µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ¾Ö Æüß ¯ÖḮ Öã�Ö ¾µÖÛŒŸÖ¸êü�ÖÖ †ÖÆêü.µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü ¯Ö®ÖÖÃ êÖ‹�ú ¾µÖÛŒŸÖ¸êü�ÖÖ 

†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ ȩ̂ü�ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö „ÖÖŸÖß¬Ö´ÖÔ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ,×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸ü�Öß †Ö×�Ö ×¾Ö×³Ö®Ö „Öß¾ÖÖ´Öæ»µÖê ´ÖÖÖ�ÖÖ-µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 

¾µÖÛŒŸÖ ȩ̂ü�ÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ ȩ̂ü�ÖÖ šüôû�ú ¾Ö •šüÖ¾Ö¤üÖ¸ü    †

ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ „Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö Æüß �úÖ¤Óü²Ö¸üß †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß“Ö šüôû�ú ¾µÖÛŒŸÖ ȩ̂ü�ÖÖ ÃÖÖ•úÖ¸ü»Öß 

†ÖÆêü.�ÖÖê¯ÖÖôû Æêü ŸµÖÖÓ“Öê �Ö¸êü ÖÖÓ¾Ö.  ŸµÖÖÓ“ÖÖ „Ö´Ö  �úÖ¿Öß¸üÖ¾Ö ¾Ö •´ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖ ¤üÓÖ´¯ÖŸµÖÖ¯ÖÖê™üß �úôû¾Ö�Öê µÖÖ �ÖÖ ¾ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß 

�ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ †ÖÖ»ÖÖ.×¾Ö×Æü̧ üßŸÖ ¯ÖÖêÆü�ÖÖ¸üÖ, ÃÖã¸ǖ ÖÖ Ó̧ü¾µÖÖ �ÖêôûŸÖÖÓÖÖ ÃÖã¸ü ±êú�úÖµÖÖ“Öê �úÃÖ²Ö †¾Ö�ÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ,ÃÖã¸ü †Ö�Ö�ÖÖ-µÖÖ 

×³Ö›æü“ÖÖ †Ó¤üÖ„Ö ‘Öê•ãÖ †ÖÖ›üÖ“µÖÖ �ÖÖê›üÖ¾Ö¸ü “ÖœãüÖ ±úÖÓªÖŸÖ »Ö¯ÖæÖ ²ÖÃÖ�ÖÖ¸Ö.
3ü

 •¬Öôû»Öê»Ö ¯ÖÖêôû ×ÖÙ³Ö›ü¯Ö�Öê †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê•Ö 

Ø¿Ö�ÖÖÖÖ ‘Ö¼ü ¯Ö�ú›æüÖ ‘ÖÖê›üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÓ›ü šüÖê�úÖ¾Öß ŸÖÃÖÖ Ø¿Ö�ÖÖ“µÖÖ Ø�Ö›üßŸÖ ‘Ö¼ü ¸üÖê¾ÖæÖ •³ÖÖ ¸üÖÆü�ÖÖ¸üÖ.
4

 ²Ö›üÖê¤üÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ 

›üÖÓê�Ö-µÖÖÓÖß �úÖ¿Öß¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ �ú£ÖÖ �êú»Öê»ÖÖ ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾ÖéŸŸÖÖÓŸÖ »Ö�Ö ¤êü�ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖ¾Ö¬ÖÖÖß •ÖÖê¯ÖÖôû.
5

 •ÖÆãü¾Ö�ÖÔ,ŸÖ¸üŸÖ¸üßŸÖ 

ÖÖ�ú †Ö×�Ö ²ÖÖ×¸ü�ú ¯Ö�Ö ŸÖê„ÖÃ¾Öß ›üÖêô †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ •ÖÖê¯ÖÖôû“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¿ÖÓÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ¸üÖÃÖÖ¸üß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ. 

¯ÖÖêÆü•ÓÖ †Ö×�Ö �Öêôû�Ö Ó Æüß ŸµÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖß.
6

 ²Ö›üÖêªÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´Öã»ÖÖÓÖÖ  ¸üÖ�ÖßêÖê  �ú¿ÖÖÃÖÖšüß µÖê£Öê †Ö»ÖÖ †ÃÖê 

¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ . '´Öß ²Ö›üÖêªÖ“ÖÖ ¸üÖ„ÖÖ ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖê †ÖÆê'ü.
7

 †ÃÖê ±úŒŸÖ �ÖêÖ¯ÖÖôû •¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. �ÖÖê¯ÖÖôû“µÖÖ 

¿ÖÖÓŸÖ “ÖêÆü-µÖÖ¯Ö»Öß�ú›üß»Ö Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ, �ú¸üÖ¸üß¯Ö�ÖÖ, †Ö×�Ö �ÖÖê»Ö¾Ö¸ü“Öß ÖîÃÖÙ�Ö�ú ²Öã¬¤üß´ÖŸÖê“Öß †Ö»Ö�ú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. õÖß¸ü 

�ÖÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖêµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™üß“Öß ×Ö¾Ö›ü �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ,²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖÖê µÖÖÓ“Öê †Öã�ú¸ü�Ö �ú¸üßŸÖ ³ÖÖê„Ö�Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ,•ÖÖê¯ÖÖôû 

ÖÖ×¾Ö�µÖ×¯ÖÏµÖ ¾Ö ÃÖ´ÖµÖÃÖã“Ö�ú ¾Öé¢Öß“ÖÖ †ÖÆêü.
8

  µÖÖ´Öãôêû“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ�Öß „Ö´ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß �ÖÖê¯ÖÖôû“Öß ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ 

¤ü¢Ö�ú×¾Ö¬ÖÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü �êú»Öß. ¤ü¢Ö�ú×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖÖÓŸÖ¸ü  ´ÖÆüÖ»ÖÖŸÖ ¸üÖ¡Öß ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ¾ÖÖÓÖß �ÖÖê¯ÖÖôû»ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ×¤ü»ÖÖ .  

 "ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ¾Ö �Öæ¯Ö “Ö»ÖÖ�Ö †ÖÆêüŸÖ,�úÖê�ÖŸÖÖÆüß šüÖêÃÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÖÖ�ÖÓ šêü¾ÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 

±úÖ¸ü ¬ÖÖê�úÖ †ÖÆêü."
9

 †ÃÖê »ÖÖò›Ôü ÆüÖÚ›ü�„Ö µÖÖÓÖß ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ„ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.µÖÖŸÖæÖ“Ö ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ„ÖÖÓ“µÖÖ 

¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. †�Ö¸ü†Öêôû�Öß¯ÖÖÃÖæÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ÁÖß�Ö�Öê¿ÖÖ †ÖÖ»Öê»Öê ¸üÖ„Öê.¤ü¢Ö�ú×¾Ö¬ÖÖÖ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ™üß 

´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö µÖÖ ×¤ü¾ÖÖ�ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê µÖÓ¡Ö¾ÖŸÖ �éúŸÖß �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö ,¸üÖ„ÖÖ ²ÖÖ»µÖÖÖê „Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“µÖÖ „ÖÖ×�Ö¾ÖêÖê 

•ÖÓ³Öß¸ü ²ÖÖ»êÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü Æîü²ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖê×ÆüŸµÖÖÓ“Öß �úµÖÖ »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß 6 „ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1880 ¸üÖê„Öß ÃÖÓ¯Ö®Ö †

ÖÖ»ÖÖ.  ´ÖÆüÖ¸üÖ�Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö ×“Ö´Ö�ÖÖ²ÖÖ‡Ô šêü¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“µÖÖ „Öß¾ÖÖÖŸÖ �Ö›ü�ú¯ÖÖ»Ö¾Öß †Ö» Öß. ü 28 

×›üÃÖÓê²Ö¸ü 1881 ¸üÖê„Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ„µÖ¸üÖêÆü�Ö ÃÖÖêÆüôûÖ ÆüÖê‣úÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö  ¸üÖ„ÖÖ   †ÖÖ»Öê.
10 

 

 ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö Æêü Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖ ¾Ö ²Ö“Ö×ŸÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü»Öê»Öê ¸üÖ„Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ„Ö¬ÖÖÖ“Öß ²Ö“ÖŸÖ ¸üÖ„ÖÖÖÓ Ã¾ÖŸÖ:¯ÖÖÃÖæÖ †ÖË 

¸üÖ„Ö¾ÖÖ›üµÖÖŸÖæÖ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öß. Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß ¯ÖÖÖ “ÖãµÖÖ“µÖÖ ×Æü¿Öê²ÖÖŸÖæÖ ¯Ö™ ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê.
11

   ÃÖŸÖŸÖ �úÖµÖÔ´Ö�Ö ¸üÖÆü�Öê 

ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ „Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ ´Öã�µÖ ³ÖÖ�Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¤îüÖ×¤üÖ ¸üÖ„µÖ�úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ,�úÖî™ãÓü×²Ö�ú „Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖË ¸üÖ„µÖÖ“ÖÖ ¤üÖî ¸üÖ µÖÖŸÖ ¯Öæ�ÖÔ 

�ÖœæüÖ „ÖÖŸÖ. ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ¯Öæ¾Öá •šæüÖ ¸üÖ¡Öß •×¿Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê •úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ µÖÖŸÖ ×¿ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖß ÃÖ�úÖôû“ÖÖ ¾µÖÖµÖÖ´Ö, ‘ÖÖê›üµÖÖ¾Ö¸ü“Öß 

¸ǖ Öê™ü , ×²Ö×»ÖµÖ›Ôü“ÖÖ �Öêôû, �ãú™Óüã²ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ³ÖÖê„ÖÖ,´ÖÖÖ•ú·µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ �Öêôû, �úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ �úÖ´Ö�úÖ„Ö,†Öšü¾Ö›üµÖÖŸÖæÖ ‹�ú 

×¤ü¾ÖÃÖ ×¿Ö�úÖ¸üßÃÖÖšüß „ÖÖ‡Ô. µÖÖ ¾Ö�ÖÔÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“Öß �úÖµÖÔ�Ö´ÖŸÖÖ,†Ö¸üÖê�µÖÖ“Öß �úÖôû„Öß,�ãú™ãÓü²Ö¾ÖŸÃÖ»ÖŸÖÖ ¾Ö ×¿Ö�úÖ¸üß“ÖÖ 
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”Óû¤ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö ×¯ÖŸÖÖ ´Æü�ÖæÖ Æüôû¾Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ �ú¸üÖ¸üß¯Ö�ÖÖ �úÖî™ãÓü×²Ö�ú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Ö»Öæ»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.×“Ö´Ö�ÖÖ²ÖÖ‡Ô 

´ÖÆüÖ¸üÖ•Öß µÖÖÓÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ²ÖÖôÓûŸÖ¯Ö�ÖÖŸÖ ¯Öã¡Ö¸üŸÖ »ÖÖ³Ö»µÖÖÖÓ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß �ú¾ÖôûÖ�µÖÖ“µÖÖ �ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖê“Ö Ã´Ö¸ü�Ö �êú»Öê. ´ÖÖ¡Ö 

ŸµÖÖÓÖÖ �úÖî™ãÓü×²Ö�ú ÃÖã�Ö ´ÖÖ¡Ö »ÖÖ³Ö»Öê ÖÖÆüß. ü 28 ×›üÃÖÓê²Ö¸ü 1881 ¸üÖê„Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ„µÖ¸üÖêÆü�Ö ÃÖÖêÆüôûÖ ÆüÖê‣úÖ 

´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö  ¸üÖ„ÖÖ †ÖÖ»Öê. ¯Öã¡Ö“µÖÖ ´ÖéŸµÖã´Öæôêû ¯Öã¡Ö¿ÖÖê�úÖ“Öê ¤ãü:�Ö ŸµÖÖÓÖÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ÃÖ»ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. 

 ×¿Ö�Ö�Ö ÆüÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ›üÖêôûÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´Ö.±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ 

•ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß.
12

 ²ÖÎÖÉ�Ö ´Ö¬µÖÃŸÖÖÓ“Öß ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß ´ÖÖê›æüÖ �úÖœü�µÖÖÃÖÖšüß ¾Öî×¤ü�ú ¯ÖÖšü¿ÖÖôûÖ ÃÖæ¹ý �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö ¦üÂ™êü 

¸üÖ„Öê †ÖÆêüŸÖ.µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö “ÖÖ“Ö�Öß ¯Ö¸üß�ÖÖ Æüß µÖÖµµÖ ³Öæ×´Ö�úÖ ²Ö„ÖÖ¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü µÖÖµÖß ¸üÖ„ÖÖÓ“Öß †ÖÆê. ²Ö›üÖêªÖŸÖ ÆüÖµÖ�úÖê™üÖÔ“Öß 

Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ,�Öã¯ŸÖÆêü̧ ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß ¿ÖÖ�ÖÖ,†Ó�ÖšüµÖÖ“µÖÖ ”ûÖ¯ÖÖ¬ÖÖ ȩ̂ü �ÖãÆêü�ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ �ú´Öß ¾µÖÖ„ÖÖÖê ×¾Ö×Æü¸üßÃÖÖšüß 

�ú„ÖÔ ¤êü�Öê, �òúÖÖò»Ö �ÖÖê¤æüÖ ×¯Ö�µÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×¯Ö�úÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß �êú»ÖÖ.²Ö›üÖêªÖŸÖ 

ÃÖæŸÖ×�Ö¸ü�Öß ¾Ö �Ö�Ö¤êü¾Öß µÖê£Öê ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ.¤ü¾ÖÖ�ÖÖ�µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ²Ö›üÖêªÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ „ÖÖ ¦üÂ™üÖ 

ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ²ÖÆæü†ÖµÖÖ´Öß ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê�ú�ú»µÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Ö ê »ÖÖê�ú�ëú¦üß ¸üÖ„ÖÖ ÆüÖêŸÖ ê .  

 ´ÖÖ×�Ö�ú †Ö×�Ö �úÖôæû µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¸ǖ ÖÖ Ó̧ü²µÖÖ“µÖÖ �ÖêôûÖÖÓ ³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êü�ÖÖ¸êü ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö �ú»ÖÖ¯ÖÖ¸ü•Öß 

ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœ êü ´ÖÖ×•Ö•ú¸üÖ¾ÖÖÓÖß ²ÖÙ»ÖÖ µÖê£Öß»Ö Ã¯Ö¬ÖìŸÖ ÃÖã¾Ö�ÖÔ¯Ö¤ü�ú ×´Öôû×¾Ö»Öê. �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“Ö ´ÖÖ, ×¿Ö»¯Ö�ú»Öê“Öß „ÖÖ�Ö, 

ÃÖÖÓî¤üµÖÔ¥üÂ™üß ,ÃÖã�´Ö ÃÖÓ¾Ö¤êüÖ×¿Ö»ÖŸÖÖ, �ú»Öê“Öß †ÖÃÖŒŸÖß Æêü �Öã�Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ�ú›üê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ„Ö¾ÖÖ›üµÖÖŸÖ »ÖÖ¾Ö�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ 

¸üÖ„ÖÖ ¸ü×¾Ö ¾Ö´ÖÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ²ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖî¸üÖ×�Ö�ú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ×“Ö¡Öê �úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. 

 ²Ö»ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ Æêü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ÆüÖêŸÖê. ´Æü�ÖæÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖŒŸÖß“Öê �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß „Öã´´ÖÖ¤üÖ¤üÖ“µÖÖ 

´Ö¤üŸÖßÖê ¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú ×¿Ö�Ö�úÖÓ“Öß Öê´Öã�Ö�ú �êú»Öß. •¯ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö •ª´Ö×¿Ö»Ö ×¿Ö�Ö�Ö ªÖ¾Öê �úÖ¸ü�Ö •ªÖê�Ö¬ÖÓ¤êü Æêü“Ö µÖêŸµÖÖ 

�úÖôûÖŸÖ ¯ÖÏ�ÖŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¸üÖÆü�ÖÖ¸ü †ÖÆêü. †¿Öß ¤æü̧ ü¥üÂ™üß †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖü ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü  ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖ�ú •““Ö×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ 

´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔ�ú šü̧ üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

     ¯ÖµÖÔ™üÖÖŸÖ ‹›üÖ ´Ö¬Öß»Ö ›üÖë�Ö¸üß �ú›êü ¯ÖÖÆæüÖ ²Ö›üÖêªÖÆæüÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ „ÖÖŸÖÖÓÖÖ ‡�ÖŸÖ¯Öæ¸üß“µÖÖ ›üÖë�Ö¸üÖÓ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü 

´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“Öê ´ÖÖ ´ÖÖŸÖß¿Öß ÖÖôû „Ö¯Ö�ÖÖ ȩ̂ü †ÖÆêü. ¾Æêü×ÖÃÖ»ÖÖ µÖê£Öß»Ö „Ö»Ö´ÖÓ¤üß¸ü ¯ÖÖÆæüÖ Æü̧ ü�ÖæÖ „ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ´ÖÆüÖ¸ üÖ„Ö, ×´Ö»ÖÖÖ 

µÖê£Öß»Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß †Ö×�Ö ×¿Ö»¯ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×�Ö †ÖÃ¾ÖÖ¤ü ‘ÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖæÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ¥üÂ™üß“ÖÖ ×´Ö»ÖÖ¯Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“µÖÖ 

†Ó�Öß „ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖê. ×„Ö×Ö¾ÆüÖ µÖê£Öß»Ö ±Ïêú“Ö ×»Ö×�Ö�úÖ ´ÖÖ¤üÖ´Ö- ¤ü ÃŸÖÖ‹»Ö“Öê ‘Ö¸ü,Öê¯ÖÖê×»ÖµÖÖÖ“Öß ¸üÖ�Öß ÖÖîÃÖê±úÖ‡ÔÖ“Öê 

¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü, •ú¾Öß ²ÖÖµÖ¸üÖ µÖÖÓ“Ö ê ‘Ö¸ü †Ö¾Ö„ÖæÔÖ ¯ÖÖÆü�ÖÖ ȩ̂ü ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¯ÖÏê´Öß †ÖÆêüŸÖ. †ÖòŒÃÖ±Ôú›ü, �ëú×²ÖÎ„Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÃÖ 

³Öê™üß ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“Öß ‟ÖÖÖ»ÖÖ»ÖÃÖÖ ¤üÖ�Ö¾ÖŸÖÖŸÖ 
13

 

 ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖÖ †¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ,  ¿µÖÖ´Ö„Öß �éúÂ�Ö ¾Ö´ÖÖÔ, �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, �ÖÖÃÖê¸üÖ¾Ö „ÖÖ¬Ö¾Ö, ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö µÖÖ 

ÃÖÖ¸ü�µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ×¾Ö¸üÖÓÖÖ “ÖÖŸÖãµÖÖÔÖê ¯ÖÖšü²Öôû ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖæÖ ²Ö›üÖê¤üÖ µÖê£Öê  'ŸÖ¹ý�Ö ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß 'Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ †

ÖÖ»Öß. 

 ²Öã¬¤üß¾ÖÓŸÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ×¤üµÖÖôûß ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖ êŸÖß. �úŸµÖÖÔ ÃÖ´ÖÖ„ÖÃÖã¬ÖÖ¸ü�úÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß †ÖÁÖµÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 

¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû •³ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖ ¯ÖÖšü²Öôû ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê,›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü, ×¾ÖÁÖÖ´Ö ¸üÖ´Ö„Öß Ø¿Ö¤êü, 

�ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‣ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ´Ö¤üÖ´ÖÖêÆüÖ ´ÖÖ»Ö¾ÖßµÖ, »ÖÖê�ú´ÖÖµÖ ×™üôû�ú, '²Ö›üÖê¤üÖ ¾ÖŸÃÖ»Ö '¯Ö×¡Ö�úÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü�ú µÖÓ¤êü †ÃÖê 

ÃÖ´ÖÖ„ÖÃÖã¬ÖÖ¸ü�ú ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¯ÖÖšü²ÖôûÖŸÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“Öê »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“Öê Ã¾Ö¯Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ•úÖ¸ü»Öê. 

´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö Æêü •úÖôûÖ“µÖÖ ¯Öãœêü „ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¥üÂ™êü ¸üÖ„Öê ÆüÖêêŸÖê. 

 µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ ȩ̂ü�Öê×¿Ö¾ÖÖµÖ �úšüß�Ö ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ÃÖµÖÓ´ÖÖÖê ‘Ö™üÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÃÖÓ�Ö ÆüÖŸÖÖôû�ÖÖ¸üß ´ÖÆüÖ¸üÖ�Öß „Ö´ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô, ¯ÖÖê™ü“µ ÖÖ 

¯ÖÖê¸üÖ»ÖÖ ¸üÖê„Ö ³Öê™üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öê ¤ãü:�Ö ´ÖÖÖ¿Öß ¬Ö¹ýÖ „Ö�Ö�ÖÖ¸üß ‡Ó×¤ü̧ üÖ µÖÖ ¸üÖ„Ö¾ÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ, ´ÖÖ¤üÖ´Ö �úÖ´ÖÖ, 

³Ö×�ÖÖß ×Ö¾Öê¤üŸÖÖ µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ, ´Ö¦üÖÃÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ �Ö×�ÖŸÖ †Ö×�Ö ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú,¡ÖÖ¾Ö�Ö�úÖê¸ü ¾Ö ‡Ó¤üÖê¸ü 

µÖê£Öß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÖ�Ö¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü �úÖ´Ö �êú»Öê»Öê •Ó“Öê¯Ö ã¸êü ™üß. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö, ÃÖÓÃ�úÖ¸ü•Ö´Ö ¾ÖµÖÖŸÖ �úŸÖÔ¾µÖ¤ü�ÖŸÖÖ, ´ÖãŸÃÖã¤êü×�Ö¸üß 

†ÖË ¾Öî‟ÖÖ×Ö�ú ¥üÂ™üß�úÖêÖ ×¿Ö�ú×¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü ×´Ö. ‡×»ÖµÖ™ü ÃÖ¸ü, ¸üß›ü̧ ü ÃÖ¸ü¤êüÃÖÖ‡Ô, �ÖÖÃÖê¸üÖ¾Ö „ÖÖ¬Ö¾Ö , �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, 

†¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ †¿ÖÖ †Öê�ú ¾µÖÛŒŸÖ¸êü�ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †Ö×�Ö ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖÖÃÖÆü �úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸üÖÓÖê •³µÖÖ �êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 'µÖã�Ö¦üÂ™üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ' µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ¸üÖ„Ö ¾Öî³Ö¾ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö †ÖÆêü. �úôû¾Ö�µÖÖ“ÖÖ �ÖÖê¯ÖÖôû µÖÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ 

�ú¸üŸÖÖÓÖÖ �ÖÓÖ¾Ö, �ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾ÖêÃÖ,†ÖÖ›üß, ×¾ÖÆüß¸ü,´ÖÓ¤üß¸ü, ¿ÖêŸÖß, ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß ¾Ö�ÖÔÖÖŸÖæÖ �ÖÏÖ´Ö„Öß¾ÖÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö •³Öê �êú»Öê 

†ÖÆêü. ¸üÖ„Ö¾Öî³Ö¾Ö, ¤ü¢Ö�ú×¾Ö¬ÖÖÖ, ¸üÖ„Ö¾ÖÖ›üÖ, ¤üÖÖ¬Ö´ÖÔ, ¬ÖÖÙ´Ö�ú ×¾Ö¬Öß, ¯ÖÓŒŸÖß³ÖÖê„ÖÖ, ³ÖÖ‣ú²ÖÓ¤ü�úß, �Ö¸êü-�ÖÖê™êü ´ÖÖÖ¯ÖÖÖ ¾Ö 

¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ, ×¾Ö¾ÖÖÆ ü,¤ü̧ ü²ÖÖ¸ü, Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ ¸üÖ�Öß“Öß ³Öê™ü, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖî-µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¤ãü:�Ö, ¤îü×ÖµÖŸÖÖ, ¾µÖÃÖÖß ¾Ö 

¾Öî�Öã�µÖÖŸÖæÖ †ÖÖ»Öê»Öê ¸üÖ„Ö¯Öã¡ÖÖÓ“Öê ´ÖéŸµÖæ µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸üÖÖê ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖÖã¹ý¯Ö , ³ÖÖ¾ÖÖêŸ�ú™ü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö×ÖÙ´ÖŸÖ ß �êú»Öß †ÖÆêü. 

 ²ÖÖ²ÖÖ ³ÖÖÓ›ü ‘Ö™üÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖ“Öê ÃÖã�´Ö ¾Ö ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö¾ÖÖ¸ü  ¾Ö�ÖÔÖ �ú¹ýÖ ŸÖÖê ¯ÖÏÃÖÓ�Ö ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ¯Öãœêü •³Öê �ú¸üŸÖÖŸÖ. 

´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¢Ö�ú×¾Ö¬ÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ¡Öß“Öê †ÖÖê¯Ö�Öê, ´ÖÆüÖ¸üÖ�Öß ×“Ö´Ö�ÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö×�Ö ¸üÖ„Ö¯Öã¡ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæé, Ø†Ö�ÖÖ¸üÖ ²ÖÖê™ü ¯ÖÖÆü�Öê, 

ÖÖŸÖæ ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖÆüÖ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö, Ã�úÖ‣ú™ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ“ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖ“µÖÖ „Öß¾ÖÓŸÖ ¾Ö †ÃÃÖ»Ö ¾Ö�ÖÔÖÖ ŸÖæÖ 
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•úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸üÖ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖ¯ÖÏ³ÖãŸ¾ÖÖ“Öß ¾Ö ¾Ö�ÖÔÖ �úÖî¿Ö»µÖÖ“Öß ÃÖÖ�Ö ¯Ö™üŸÖê. ´ÖÆüÖ¸ üÖ�Öß ×“Ö´Ö�ÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ´ÖéŸµÖã“ÖÖ  ¯ÖÏÃÖÓ•Ö 

³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ȩ̂ü�ÖÖ™ü»ÖÖ †ÖÆêü. 'ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ¾Ö ¸üÖ�ÖßÃÖÖÆêü²ÖÖ“µÖÖ ¯Ö»ÖÓ�ÖÖ¿Öê„ÖÖ¸üß •³Öê ¸üÖ×Æü»Öê.. ÆüÖŸÖÖ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖ›üµÖÖ †

ÖÖ»Öê»µÖÖ, ›üÖêôêû �ÖÖê»Ö �Öê»Öê»Öê.. ¸üÖ„Ö´ÖÖŸÖÖ ²ÖÖ„Öã»ÖÖ �Öê»µÖÖ. �ÖÖê»Ö �Öê»Öê»µÖÖ †Ö¾ÖÖ„ÖÖŸÖ ‹�ú ‹�ú ¿Ö²¤ü ×“Ö´Ö�ÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖê»Öæ 

»ÖÖ•Ö»µÖÖ,ŸÖã´Ö“Öß ÃÖÖ£Ö ±úÖ¸ü �úÖôû ¤êü‣ú ¿Ö�ú»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ�Öß“Öê ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ £Ö¸ü£Ö¸üŸµÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ 

‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ�ÖÖŸÖæÖ £Ö¸ü�úÖ¯Ö ÃÖæ¹ý †ÖÖ»ÖÖ. £ÖÓ›ü ¯Ö›üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ÆüÖŸÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êüŸÖ ŸµÖÖ ´Æü�ÖÖ»µÖÖ 

'¸üÖ„ÖÖÖÓ †ÃÖÖ ¬Öß¸ü ÃÖÖê›æüÖ �úÃÖ “ÖÖ»Ö»Ö. ´Öß †ÖÖÓ¤üÖÖ „ÖÖŸÖê. ²ÖÖôû¸üÖ„ÖÖ»ÖÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ †Ö×�Ö ´ÖÖòÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ 

•ú¹ýÖ.. ' 

 ÖÖ™üµÖÖŸ´Ö�úŸÖÖ, ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�úŸÖÖ, ´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öß ×¾Ö¤üÖ¸üŸÖÖ, ¤ãü:�Ö µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß ¯ÖÏÃÖÓ�Ö×“Ö¡ÖÖÖÓ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™êü  

•úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ¯ÖÏ�úÂÖÖÔÖê „ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. 

 'µÖã�Ö¦üÂ™üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖ Æüß �úÖ¤Óü²Ö¸üß ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ„ÖÖ“µÖÖ „Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üß †ÖÆêü. µÖÖ •úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖæÖ 

„ÖÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÖê�ú�ëú¦üß ²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö •³Öê ¸üÖÆüŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¾ÖÖ›Ëü:´ÖµÖßÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. 

²ÖÖ²ÖÖ ³ÖÖÓ›ü µÖÖÓ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ�éúŸÖß¯Öê�ÖÖ Æüß »Öê�ÖÖ¿Öî»Öß ×³Ö®Ö †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾ÖÖ“Ö�úÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„Ö ÃÖÆü„Ö ÃÖ´Ö„ÖÖ¾ÖêŸÖ 

´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê„Ö›ü, �éú×¡Ö´Ö Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ ²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ¿Öß ÖÖôû „ÖÖê›ü�ÖÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß †ÖÆêü. ²ÖÖ²ÖÖ 

³ÖÖÓ›ü µÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ Æüß •¯ÖÖÃÖÖŸ´Ö�ú †¿Öß †ÖÆêü. 

 †Ö¿ÖµÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯Ö�úŸÖÖ †Ö×�Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ´ÖÖÓ›ü�Öß Æêü ³ÖÖÓ›ü µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“µÖÖ 

×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸ü�Öß“Öê Ã¯ÖÂ™üß�ú¸ü�Ö ¾Ö ÃÖ´Ö£ÖÔÖ �ú¸üßŸÖ ²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ»ÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüŸÖ ´ÖŸÖ¯Ö×¸ü¾ÖÔŸÖÖ �ú¸ü�Öê Æüß ŸµÖÖ Ó“Öß �ÖÖÃÖ 

¿Öî»Öß †ÖÆêü. („ÖÖŸÖß³Öê¤ü ×Ö´Öæ Ô»ÖÖ, ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ•Ö´ÖÖ) . 

 µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ Æüß ¾µÖÛŒŸÖÖã¹ý¯Ö ²Ö¤ü»Ö�ÖÖ¸üß ³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü. ÖÖ×¿Ö�ú µÖê£Öß»Ö ×¾ÖÖÖµÖ�ú ³Ö™ü ¾Ö �ú»ÖêŒ™ü¸ü 

‡×»ÖµÖ™ü µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¯ÖÆüÖ. 'šæǘ Öß ÖÖë¤üß �úÖê�ÖÖ“µÖÖ šãüŸÖÖ •ú»ÖêŒ™ü¸üÖÓ“Öß •ŸÃÖã�úŸÖÖ ŸÖÖÖ»Öß'. ŸÖ¸ü �ÖÖê¯ÖÖôû ¸üÖ„ÖÖ †

ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ„ÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö„ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ�Öß „Ö´ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, ŸÖã´Æüß †ÖŸÖÖ ¸üÖ„Öê †ÖÆüÖŸÖ. ¸ üÖ„ÖÖÖÓ 

¸üÖ„ÖÖÃÖÖ¸ü�Ö ¾ÖÖ�ÖÖµÖ“ÖÓ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ �úÖµÖ �úÖ´ÖÖ“ÖÓ ´ÖÖµÖ Æêü ¸üÖ„ÖÖ“Ö ´ÖÖµÖ ¾ÆüÖÓ. ×„ÖŸµÖÖ „Ö»´Öß“Öß ÖÃÖŸÖß �îú¤ü †ÖÖ»Öß. †¿ÖÖ 

´Æü•Ö•ÖÖ-µÖÖ •´ÖÖ²ÖÖ‡Ô. 

 •úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸üÖÖê �úÖ¾µÖÖŸ´Ö�ú ¿Öî»Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �êú»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖêÆü“ÖãÓ²Ö�úÖÓÖ »ÖÖê�ÖÓ›ü �Öê“ÖÖ»Ö „ÖÖ¾ÖÓ ŸÖÃÖê 

ÃÖ�Öôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖæÖ ²ÖÖÆêü̧ ü †Ö»Öê, ŸÖãÓ²Ö»Öê»µÖÖ ¤ãü:�ÖÖ“ÖÖ »ÖÖëœüÖ ŸÖÖÓê›ü ±ãú™ü»µÖÖ�ÖŸÖ ¬ÖÖê ¬ÖÖê ¾ÖÖÆæü »ÖÖ�Ö»ÖÖ. µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ •¯Ö´ÖÖ 

³ÖÖ¾Ö×Ö�úŸÖÖ ŸÖß¾ÖÎ �ú¸üŸÖÖŸÖ.»ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ „ÖÃÖÓ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¾Ö›üŸµÖÖ �Öêôû�µÖÖ“Öê †Ö�úÂÖÔ�Ö †ÃÖŸÖÓ ŸÖÃÖê ŸÖê ²ÖÖÖ�úÖê™ü»ÖÖ 

¯ÖÖêÆü“Ö»Öê µÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓ“Öß ŸÖÖ•Ö»Öê»Öß •ŸÃÖã�úŸÖÖ »Öê�Ö�ú †“Öæ�ú ¿Ö²¤üÖŸÖ ¯Ö�ú›üŸÖÖŸÖ. 

 ‹�úÖ ´ÖòµÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß ¸üÖÆüÖ ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖêÆüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ´Æü�Öß 

¸üÖ„ÖÖ †Ö×�Ö ¸üµÖŸÖ ÃÖ¸üôû ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †ÃÖÖ¾ÖÖ ,ÃÖÓ�ú™ü †Ö×�Ö  ¤ãü:�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸üß�ÖêÃÖÖšüß“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ, ¯ÖãÃŸÖ�ú Æüß ‟ÖÖÖÖ“Öß 

³ÖÖÓ›üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ, ¸üÖ„µÖÖ“Öß ‡³ÖÏŸÖ †Ö×�Ö ¯ÖÏ„Öê“Ö ÃÖÖî�µÖ Æêü ¸üÖ„ÖÖ“Ö ¯Ö×Æü»Ö �úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü, ÃÖÓ�ú™ü µÖê‣ú »ÖÖ�Ö»Öß�úß ŸÖ ß   †

ÖãÓ›üßÖ  µÖêŸÖÖŸÖ, ¤üÖÖÖÖÓ ¯Öã�µÖ »ÖÖ³ÖŸÖ †ÃÖÓ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖŸÖ ¯Ö�Ö µÖÖŸÖæÖ �úŸÖéÔŸ¾Ö ´ÖÖ¸ü»ÖÓ „ÖÖŸÖ. Æüß ÃÖã³ÖÖ×ÂÖŸÖ ¾Ö„ÖÖ ¾ÖÖŒµÖ 

†Ö×�Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÓ ²ÖÖôû�ú›æü, ‟ÖÖÖÖ“Öß �ú¾ÖÖ›Óü, †ÖÓ¬Öôû ¤üÖŸÖéŸ¾Ö, Æãü„Öæ¸üÆæü�æú´Ö µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¿Ö²¤ü †Ö¿ÖµÖ‘ÖÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖÖŸÖ. 

‹Ó�Ö»Öê, ²ÖÖ¸ü¾¤üÖ¸üß, ¬ÖãôûÖ�Ö¸ü ,×Ö´ÖÖ»Öß, �Ö›ü�ú¯ÖÖ»Ö¾Öß, ²ÖÖ¸ü�Öôûß, ‘Ö¸üÖ×�ÖµÖÖ, ¾Öê“ÖÖ×�ÖµÖÖ Æêü ¿Ö²¤ü  ¾Ö ³Öê›ü “Öê¯Ö�Öê, ¾ÖÖ¤üôû 

¯Öê»µÖÖŸÖ“ÖÓ šü̧ ü»ÖÓ µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¾ÖÖŒµÖ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¿ÖµÖ‘ÖÖŸÖÖ ¾ÖÖœæüÖ »ÖÖ×»ÖŸµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÖ»Öê †ÖÆêü. 
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1 ØÆü¤æüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ²ÖÆæü†ÖµÖÖ´Öß ¸üÖ„ÖÖ ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ¾Ö Æêü ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ŸÖôûÖ�ÖÖôûÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, 

�úÂ™ü�ú¸üß, ²Öã¬¤üß¾ÖÓŸÖ, ¤êü¿Ö¯ÖÏê´Öß µÖÖÓ“Öß �ú¤ü̧ ü �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ »ÖÖê�ú�ëú¦üß ¸üÖ„ÖÖ †ÖÆêü. 

2 ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ×³Ö´Öã�Ö, „Öß¾ÖÖ×ÖÂšü, ´Öæ»µÖÖŸ´Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êü�ÖÖ¸üÖ ¸üÖ„ÖÖ †ÖÆêü. 

3 •úÖ¤Óü²Ö¸üß ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †¾Ö�úÖ¿Ö †ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖŸÖæÖ ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ„ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸üÖÖê 

ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔ µÖÖµÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 

4 •úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ÃÖµÖÖ„Öß¸üÖ„ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö  ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú, ¸üÖ„Ö�úßµÖ, †ÖÙ£Ö�ú, 

¬ÖÖÙ´Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö µÖêŸÖê. 

5 ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ„ÖÖ �ëú¦üÃ£ÖÖÖß šêü¾ÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú, ³Öæ×´Ö×ÖÂšü, ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß, ´Öæ»µÖÖŸ´Ö�ú ´ÖÖÓÓ›ü�Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ 

†Ö»Öß †ÖÆêü. 

6 •úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ¾ÖÖ¤ü,‡Æü¾ÖÖ¤ü, ×¾Ö¾Öê�ú¿Öß»ÖŸÖÖ, ²Öã¬¤üß¾ÖÖ¤ü Æüß ŸÖŸ¾Öê ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ, Ã¾ÖÖŸÖã¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, 

×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬ÖãŸ¾Ö,ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú µÖÖµÖ, ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ǖ Öê�ÖŸÖÖ, ÃÖ×ÆüÂ�ÖãŸÖÖ, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ Æüß Ö¾Ö´Öæ»µÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖ †ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 
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