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ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öß †³ÖÓ�Ö�ÖÖ£ÖÖ : ‹�ú ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö  
 

›üÖò. ´ÖÖ¬Ö¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖê 
सहा यक ा यापक – मराठ  , राजीव गांधी महा व यालय मुदखेड , 

ता मुदखेड ,िज . नांदेड (महारा ). 
 

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö  
´ÖÆüÖÖã³ÖÖ¾Ö ÃÖÓ̄ ÖÏ¤üÖµÖ †Ö×�Ö ¾ÖÖ¸ü�ú¸üß ÃÖÓ̄ ÖÏ¤üÖµÖ µÖÖŸÖß»Ö 
ÃÖ´ÖÖ•Ö¿Öß»Ö •ÖÖ�Öß¾ÖêŸÖæÖ ÃÖÓŸÖ�ú¾Ö×µÖ¡Öà“Öß ´ÖÖÓ×¤üµÖÖôûß 
ˆ¤üµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß. µÖÖ ´ÖÖÓ×¤üµÖÖôûßŸÖß»Ö 'ÖÖ´ÖµÖÖ“Öß ¤üÖÃÖß 
•ÖÖß' ¾Ö 'ÃÖÓŸÖ ¾ÖÖ×™ü�êúŸÖß»Ö •ÖÖ‡Ô“Öß ¾Öê»Ö' †¿Öß •µÖÖ 
ÃÖÓŸÖ�ú¾Ö×µÖ¡Öß“Öß ÖÖ´Ö´Öã¦üÖ †ÖÆêü ŸÖß ÃÖÓŸÖ �ú¾Ö×µÖ¡Öß ´Æü�Ö•Öê 
ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖêµÖ. ŸÖß ‹�ú ÁÖêÂšü ÃÖÖ�ÖÖŸ�úÖ¸üß ÃÖÓŸÖ 
�ú¾Ö×µÖ¡Öß †ÖÆêü. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�ÖŸÖ: ÃÖÖ›êüŸÖßÖ¿Öê“µÖÖ 
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ †³ÖÓ�Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öß 
†³ÖÓ�Ö�ÖÖ£ÖÖ Æüß“Ö ×ŸÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öß �úÆüÖ�Öß †ÖÆêü. 
ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ †³ÖÓ�Ö�ÖÖ£ÖÖŸÖæÖ ×ŸÖ“Öß ×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖß, 
ˆ¯Ö¤êü¿Ö¾ÖÖ�Öß, ‹�ú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü �Öé×Æü�Öß, ³ÖŒŸÖ, ÃÖÖ¬Ö�ú  

 †Ö×�Ö ×ÃÖ ü̈ †¿ÖÖ †Öê�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ×ŸÖ“Öß ¾µÖ×ŸÖ¸êü�ÖÖ 
¾ÖÖ“Ö�úÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆ³Öß ¸üÖÆüŸÖê. ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß 
†³ÖÓ�ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ³ÖÖºþ›ü, �úÖ�ú› †Ö¸üŸÖß, Ȫ¤êü, �ãú™êü, 
†Ö�µÖÖÖ�úÖ¾µÖ †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ȪÏ�úÖ¸ü“Öê ŸµÖÖÓÖß 
�úÖ¾µÖ»Öê�ÖÖ �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê �úÖ¾µÖ Æêü ‹�ú ÁÖêÂšü 
ŸÖ¢¾Ö�úÖ¾µÖ ¾Ö ³ÖÖ¾Ö´Ö¬Öæ̧ ü �úÖ¾µÖ ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. 
'Ã¡Öß•Ö´Ö ´Æü�Ö¾Öã×Ö Ö ¾ÆüÖ¾Öê ˆ¤üÖÃÖ' µÖÖŸÖæÖ ÃÖÓŸÖ 
•ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ŸÖŸ�úÖ×»ÖÖ Ã¡ÖßµÖÖÓÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“Öß 
‰ú•ÖÖÔ ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖß †Ö×�Ö ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“Öß 
�éúŸÖ–ÖŸÖÖ Æüß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê 
•ÖÖ�Ö¾ÖŸÖê. µÖÖŸÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ×Ö�Ö¾Öá ¾Ö †ÃÖÖ´ÖÖµÖ 
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. †Öê�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú  

 

†›üÃÖ¸üÖÓ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üßŸÖ ¾Ö »ÖœüÖ ¤êüŸÖ ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ÃÖÓŸÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖŸÖ“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ´ÖÆüÖÖ �úŸÖéÔŸ¾ÖÖ“Öß Ó̂“Öß †ÖÆêü. 
 
²Öß•ÖÃÖÓ–ÖÖ  
 ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öê “Ö×¸ü¡Ö, ÖÖ´Ö¤êü¾Ö×¾ÖÂÖµÖ�ú �éúŸÖ–ÖŸÖÖ, ×¾Ö÷ü»Ö´ÖµÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô, ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü×¾ÖÂÖµÖ�ú ¯ÖÏế Ö ³ÖÖºþ›ü, �úÖ�ú›ü †Ö¸üŸÖß, •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öß ˆ¯Ö¤êü¿Ö¾ÖÖ�Öß.  
 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ   
 ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖµÖÓ³Öæ �úŸÖéÔŸ¾ÖÖÖê †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖÛŒŸÖŸ¾ÖÖ“Öß Ó̂“Öß �ÖÖšü»Öß. ‡ŸÖ¸ü †Öê�ú ÃÖÓŸÖ 
�ú¾Ö×µÖ¡Öß¯Öê�ÖÖ ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê †ÖµÖãÂµÖ ×³Ö®Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“Öê ²ÖÖê™ü ¬Ö¹ýÖ ŸÖß †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ¾Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ȪÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖ»Öß, ŸÖ¸üß ŸÖß †Ö Ȫ»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú 
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÖ™ü ¿ÖÖê¬Ö»Öß. »Öê�ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ×ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö »ÖÖî�úß�ú ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üßŸÖ ‹�ú Ö¾ÖÖ ´ÖÖÖ¤Óü›üÆüß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ÃÖÖÓÓÃ�éú×ŸÖ�ú ¾Ö 
†Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú †Ö¿ÖµÖÖ“Öß Ö¾Öê ²Öß•ÖêÆüß •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß †Ö Ȫ»µÖÖ »Öê�ÖÖÖŸÖæÖ ×ÖÂšêüÖê ¸üÖê¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ´Æü�ÖæÖ“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ²ÖÖê»Ö Æêü †Öã³Ö¾ÖÖ“Öê ¾Ö †´ÖéŸÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ µÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ 
�úÖ¾µÖÖŸÖ ³ÖŒŸÖß“Öê ´ÖÖ¬ÖãµÖÔ †Ö×�Ö µÖÖê�ÖÖ“Öß �ÖÖê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»ÖÖ †ÖÖ£Ö¯Ö�ÖÖ ¾Ö Ã¡ÖßŸ¾Ö ÃÖÖê›æüÖ ×ŸÖÖê �úßŸÖá“Öê ÃÖ¾ÖÖì““Ö ×¿Ö�Ö¸ü �ÖÖšü»Öê †ÖÆêü. ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ 
•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖỐ ÖµÖ ȪÏ¾ÖÖÃÖ †³µÖÖÃÖ�úÖÓÖÖ †Ö¿“ÖµÖỐ ÖµÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê.  
 ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ¯Öê�ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�ÖŸÖ: ×�ú´ÖÖÖ †Öšü-¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾ÖµÖÖÖê ´ÖÖêšüß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öê †³ÖÓ�Ö †Ö×�Ö ×ŸÖ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
†Ö�µÖÖ×µÖ�úÖ µÖÖŸÖæÖ“Ö †³µÖÖÃÖ�úÖÓÖÖ ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê. ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öß †Öê�ú ÃÖÓŸÖÖÓ“Öß ¤ü�Ö»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖ»Öß, ŸÖ¸üß ÃÖÓŸÖ “ÖÖê�ÖÖ´ÖêôûÖ ¾Ö ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖôûß 
µÖÖÓ“ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö�ÖôûŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÆãüŸÖê�ú ÃÖÓŸÖÖÓÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öß ¤ü�Ö»Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß †Öê�ú ÃÖÓŸÖÖ�ú›æüÖ ˆ¯Öê×�ÖŸÖ“Ö ¸üÖ×Æü»Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö 
´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÃ�úÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“Öß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öß ŸÖôû´Öôû Æüß ×ŸÖ“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ †¬ÖÖȩ̂ êü×�ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ‡ÔÀ¾Ö¸ü³ÖŒŸÖß Æêü ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖ“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ³ÖŒŸÖß, 
×¾Ö÷ü»Ö´Ö×Æǘ ÖÖ, ÃÖÓŸÖ´Ö×Æǘ ÖÖ, ÖÖ´Ö´Ö×Æǘ ÖÖ, ˆ Ȫ¤êü¿Ö, �ú£ÖÖŸ´Ö�ú ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö ¯Ö¤ü ¸ü“ÖÖÖ †¿Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓ�Ö¾ÖÖ�ÖßŸÖ †ÖÆêü.  
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ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öê “Ö×¸ü¡Ö  
 ŸÖȩ̂ üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öê ¾µÖÛŒŸÖŸ¾Ö ³ÖÖ¾Ö´Ö¬Öæ̧ ü ¾Ö �ú¹ý�ÖÖ´ÖµÖ †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß“µÖÖ �úÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ �ÖÓ�ÖÖ�Öê›ü µÖÖ �ÖÖ¾Öß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ 
•Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ×ŸÖ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö '¤ǘ ÖÖ' ¾Ö †Ö‡Ô“Öê ÖÖ¾Ö '�ú¹Óý›ü' Æêü ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖ“Öê †Ö‡Ô-¾Ö×›ü»Ö Æêü ³ÖÖ�Ö¾Ö¤Ëü³ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓŸÖÖÖ ȪÏÖ¯ŸÖß ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖÃÖ �êú»ÖÖ 
ÆüÖêŸÖÖ, µÖÖ Ö¾ÖÃÖÖ´Öãôêû“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ, †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¬ÖÖ¸ü�ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ¾Ö×›ü»Ö ¤ǘ ÖÖ µÖÖÓÖÖ †ÃÖÖ Ã¾Ö¯Ö-¥üÂ™üÖÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖ �úß, 'ŸÖã—µÖÖ¯ÖÖê™üß ŸÖã—µÖÖ 
�ãúôûÖ“ÖÖ ˆ ü̈Ö¸ü �ú¸ü�ÖÖ¸üß �úµÖÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ µÖê‡Ô»Ö, ŸÖã—Öß ŸÖß �úµÖÖ ¤üÖ´ÖÖ¿Öê¼üß»ÖÖ †¯ÖÔ�Ö �ú¸ü'. †ÃÖÖ ÆüÖ Ã¾Ö¯Ö-¥üÂ™üÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ¥üÂ™üÖÓŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ 
¤üÖ´ÖÖ¿Öê¼üß“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ �êú»Öê †Ö×�Ö Ȫãœêü ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ •Ö´ÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤üÖ´ÖÖ¿Öê¼üß“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»ÖÖ †¿Öß †Ö�µÖÖ×µÖ�úÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¯Öãœêü •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ¤üÖ´ÖÖ¿Öê¼üß“µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ 
»ÖÆüÖÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ÆüÖêŸÖß. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ‘Ö¸ü ÖÖÆüß, ´ÖÖÆêü̧ ü ŸÖ¸ü †Ö¬Öß“Ö �Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖÖ ÖÖÆüß, ÃÖ´ÖÖÖ ÖÖÆüß, ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖÆüß ÖÖÆüß. ¤üÖ´ÖÖ¿Öê¼üß“µÖÖ µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ‹�ú †ÖÖ£Ö 
¤üÖÃÖß ´Æü�ÖæÖ ŸÖß †Öê�ú †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ¤üÖ´ÖÖ¿Öê¼üß“µÖÖ ¯Ö¸üÃÖ¤üÖ¸üÖŸÖ †Ö×�Ö ×¾Ö÷ü»Ö ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ«üÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öß. ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ÆüÖ µÖÖ“Ö 
¤üÖ´ÖÖ¿Öê¼üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Ö ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ»Ö¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ó�ÖÖ�ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü �Öêôû×¾Ö»Öê. ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ µÖê�µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ¾Ö¸ü ×¾Ö÷ü»Ö 
³ÖŒŸÖß“Öê ÃÖÓÃ�úÖ¸ü —ÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ¯Öãœêü ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ´Öãôêû ŸÖß †×¬Ö�ú ×¾Ö÷ü»Ö³ÖÛŒŸÖ´ÖµÖ —ÖÖ»Öß. ´Æü�ÖæÖ“Ö ŸÖß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ Ȫãœêü �éúŸÖÖ£ÖÔ ÆüÖêŸÖê, ¯Öãœêü ÖÖ´Ö¤êü¾Ö Æêü“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¾Ö �Öãºþ 
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß “ÖÖî¤üÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öê �ãú™ãÓü²Ö ÆüÖêŸÖê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê“Ö �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �ú¹ýÖ ¤êüŸÖÖÓÖÖ ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ –  
 

ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“Öê ‘Ö¸üß … “ÖÖî¤üÖ •Ö�Ö Ã´Ö¸üŸÖÖ Æü̧ üß  
“ÖÖî‘Öê ¯Öã¡Ö “ÖÖî‘Öß ÃÖãÖÖ … ×ÖŸµÖ Ã´Ö¸üŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�ÖÖ  
†Ö×�Ö ´ÖÖµÖ ²ÖÖ¯Ö ¯ÖÖÆüß … ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¸üÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô  
†Ö‰ú²ÖÖ‡Ô »Öê�úß ØÖ²ÖÖ²ÖÖ‡Ô ²Ö×Æü�Öß  
¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Öß ŸÖß ¤üÖÃÖß •ÖÖß   
 

 ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ“Ö ‘Ö¸üÖŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖŸ´Ö²ÖôûÖ¾Ö¸ü“Ö †ÖŸ´ÖÃÖã�Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×�Ö ×ŸÖÖê †Ö Ȫ»Öê ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ †¯ÖÔ�Ö �êú»Öê. 
×¾Ö÷ü»ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖÖ •Ö�ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê �ãú�Öß“Ö ÖÖÆüß †Ö×�Ö ‹�ú ¿Öã¦ü ´Æü�ÖæÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ�ú›æüÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üÖ ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ“ÖÖ †¯Ö´ÖÖÖ Æêü ×ŸÖ“Öê ¿Ö»µÖ ÆüÖêŸÖê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö»Öß ŸÖ�ÎúÖ¸ü ±úŒŸÖ 
×¾Ö÷ü»ÖÖ�ú›êü“Ö �êú»Öß †ÖÆêü. ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ˆ¯Öê×�ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ, ŸÖ¸üß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öê 
•Öß¾ÖÖ †Öê�ú ¾Öê¤üÖÖÓÖß, ¤ãü:�ÖÖÓÖß, †¯Ö´ÖÖÖÖÓÖß †Ö×�Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÕÖß ³Ö¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. †¿ÖÖ ȪÏ“ÖÓ›ü ¤ãü:�ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖÓÖÖÆüß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öß ×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖß �ú´Öß —ÖÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß. ÃÖÓŸÖ ¯Ö¤üÖ»ÖÖ 
¯ÖÖêÆü“Ö�µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üßŸÖ �ú¸üßŸÖ ´ÖÖêšüÖ »ÖœüÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¾Ö ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖ �Öã¹ý×¿ÖÂµÖÖ“Öê ×Ö¬ÖÖ †ÖÂÖÖœü, ¾Öª ¡ÖµÖÖê¤ü¿Öß, ¿Ö�êú 1272 
´Æü�Ö•Öê“Ö 3 •Öã»Öî, 1350 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öê. ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö Æêü †Ó¤üÖ•Öê ‹ë¿Öß ¾ÖÂÖì •Ö�Ö»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ŸÖ¸ü •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Ö¾¾Ö¤ü ¾ÖÂÖì •Ö�Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß †¿Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.  
 
ÖÖ´Ö¤êü¾Ö×¾ÖÂÖµÖ�ú �éúŸÖ–ÖŸÖÖ  
 ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾ÖµÖÖÖê ´ÖÖêšüß ÆüÖêŸÖß. •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ó�ÖÖ�ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü �Öêôû×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü³ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ»Ö¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸÖê 
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß ˆ¤üÖÃÖßÖ ÆüÖêŸÖê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“Öê ¤üÖÃÖß Ȫ�Ö Ã¾Öß�úÖ¹ýÖ ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÖÂšêü“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ×¾Ö÷ü»Ö´ÖµÖ —ÖÖ»Öß. ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß †ÖÁÖµÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû 
×ŸÖ»ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ±ú»µÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ �úÂ™ǘ ÖµÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓÖß ¿Öê¾Ö™ǖ ÖµÖÕŸÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ÖÖ´Ö¤êü¾Ö Æêü“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¤ãü:�ÖÖŸÖ ÃÖ´Ö¸üÃÖ —ÖÖ»Öê 
ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖ»ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ¾Ö ¯ÖÖ¸ǘ ÖÖÙ£Ö�ú »ÖÖ³ÖÆüß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ´Öãôêû“Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ´Öãôêû“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖ“ÖÖ ÁÖêÂšü ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ. ´ÖãŒŸÖÖ‡ÔÃÖÖ¸ü�Öß ¯ÖÏế Öôû ´Öî×¡Ö�Ö 
×´ÖôûÖ»Öß ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“Öê •Öß¾ÖÖ ˆ•ÖôæûÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖ�ú›êü µÖÖ“ÖÖÖ �ú¸üŸÖÖÓÖÖ �êú¾Öôû 
ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ»ÖÖ“Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôû�µÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß �ú¸üŸÖê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ –  
 

•Ö´ÖÖê•Ö´ÖÖê ¤êü‡Ô, Æü̧ üß… ¤üÖÃÖß ÖÖ´µÖÖ“Öß ´Öß �Ö¸üß  
³ÖÖêôûÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö … ŸµÖÖÓÃÖß ŸÖã́ Æüß ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖ¾Öê 
Æüß“Ö ´ÖÖ—Öß ×¾ÖÖ¾Ö�Öß… ´ÖÃŸÖ�ú šêü×¾Ö»Öë “Ö¸ü�Öß……  
 

 µÖÖ¾ÖºþÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö×�Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö µÖÖÓ“Öê ÖÖŸÖê †»ÖÖî�úß�ú ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öß ÃÖÖ�Ö ¯Ö™üŸÖê. †Ö¯Ö»Öê †Ö×�Ö ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“Öê ÃÖÖÆü“ÖµÖÔ Æêü µÖã�ÖÖÓµÖã�ÖÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖßÆüß ŸÖß ȪḮ ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�Öê 
�ú²Öã»Öß ¤êüŸÖê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“Öß ¤üÖÃÖß ´Æü�Ö•Öê“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×¿ÖÂµÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öî�úß“Ö ŸÖß ‹�ú ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ¿Öß ŸÖß ‹�úºþ¯Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖßÖê 
³ÖÖ¸üÖ¾Ö»Öê»Öê ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“Öê ‘Ö¸ü ÆüÖêŸÖê, †ÃÖÖÆüß ŸÖß ˆ»»Öê�Ö �ú¸üŸÖê. ´Æü�ÖæÖ ŸÖß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö '×¾Ö÷ü»Ö ¯ÖÏế ÖÖ“ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ' †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ �ú¸üŸÖê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ 
¾ÖÓ¿Ö¾Öé�ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ�Öß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸÖß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖß“Öß ¾Ö �úßŸÖÔÖÖ“ÖßÆüß ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ´Æü�ÖæÖ“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÓ¿Ö¾Öé�Ö, �ãú™ãÓü²Ö, ×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖß ¾Ö �úßŸÖÔÖ Æêü 
†Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ ¸êü�ÖÖ™üÖ �ú¹ýÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß � éúŸÖ–Ö †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß �éúŸÖ–ÖŸÖê“µÖÖ †Öê—µÖÖ�ÖÖ»Öß ¾ÖÖ�ú»Öê»Öß 
ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ŸÖß ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö�úÖ¸üÖ“Öê †�ÖÓ›ü †ÖŸ´Ö³ÖÖÖ šêü¾ÖßŸÖ ¯Öãœêü ÃÖÓŸÖŸ¾Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖß“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê “ÖÖ»ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß.  
 
×¾Ö÷ü»Ö´ÖµÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô  
 ×¾Ö÷ü»Ö †Ö×�Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ³ÖŒŸÖ, ¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü, ´Öã»Ö�Öß, †Ö‡Ô †¿ÖÖ †Öê�ú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¹ý ȪÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 'ÖÖ´Ö ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê ‘µÖÖ¾Öê … ´Ö�Ö ¯ÖÖ‰ú»Ö 
™üÖ�úÖ¾Öê…' †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ŸÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ †Ö�ÖÏÆü ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖê. †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ �ãú�ÖßÆüß ÖÖÆüß, †Ö¯Ö�Ö ¯ÖÖȩ̂ ü�êú †Ö×�Ö ‹�úÖ�úß †ÖÆüÖêŸÖ Æüß �ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖÖÓÖÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô 
´Æü�ÖŸÖÖŸÖ –  
 

†Ö‡Ô ´Öê»Öß ²ÖÖ Ȫ ´Öê»ÖÖ… ´Ö•Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôûß ×¾Ö÷ü»ÖÖ…… 
Æü̧ üß ¸êü ´Ö•Ö �úÖê�Öß ÖÖÆüß… ´ÖÖ—Öß �ÖÖŸÖ †ÃÖê ›üÖê‡Ô …… 
×¾Ö÷ü»Ö ´Æü�Öë ¹ýÛŒ´Ö�Öß… ´ÖÖ—Öê •ÖÖß»ÖÖ ÖÖÆüß �úÖê�Öß…… 
ÆüÖŸÖß ‘Öê‰úÖß ŸÖê»Ö±ú�Öß… �ëúÃÖ Ø¾Ö“ÖºþÖ ‘ÖÖ»Ö ¾Öê�Öß…… 
¾Öê�Öß ‘ÖÖ»ÖãÖ ×¤ü¬Ö»Öß �ÖÖÓšü … •ÖÖß ´Æü�Öê “ÖÖêôû ²ÖÖ ¯ÖÖšü…… 
•ÖÖß ´Æü�Öê ²ÖÖ �ÖÖê̄ ÖÖôûÖ… �ú¸üß ¤ãü²Öôûß“ÖÖ ÃÖÖêÆüôûÖ……  
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 µÖÖ †³ÖÓ�Ö¸ü“ÖÖêŸÖæÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ÃÖÖ�ÖÖŸ�úÖ¸ü ‘Ö›üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ×¾Ö÷ü»Ö ÆüÖ“Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ŸÖÖ¸ü�ú †ÖÆêü, †¿Öß ×ŸÖ“Öß †ÖŸÖÔ 
¬ÖÖ¸ü�ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ µÖÖ †ÖŸÖÔŸÖế Ö¬µÖê †Ö×�Ö ¾µÖÖ�ãúôûŸÖế Ö¬µÖê �úšüÖȩ̂ ü ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖß ´Æü�ÖŸÖê  - 
 

† ȩ̂ü ×¾Öšü¶Ö ×¾Öšü¶Ö … ´Öæôû ´ÖÖµÖê“µÖÖ �úÖ¸ü™ü¶Ö …… 
ŸÖã—Öß ¸üÖÓ›ü Ó̧ü›ü�úß •ÖÖ»Öß… •Ö´ÖÃÖÖ×¾Ö¡Öß “Öã›üÖ »µÖÖ»Öß …… 
ŸÖã—Öë �Öê»Öë ´Öœêü… ŸÖã»ÖÖ ȪÖÆæüÖ �úÖôû ¸ü›êü…… 
ˆ³Öß ¸üÖÆæüÖß †Ó�Ö�Öß… ×¿Ö¾µÖÖ ¤êüŸÖ ¤üÖÃÖß •ÖÖß…… 
 

 ×¾ÖÖ¾Ö�Öß �ú¹ýÖÆüß ×¾Ö÷ü»Ö •Öê¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›êü ¬ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüß †¿ÖÖ ¾Öêôûß †Ö¯Ö»µÖÖ �úšüÖȩ̂ ü ¿Ö²¤üÖŸÖæÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ŸÖß ÃÖÓŸÖÖ¯Ö ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖê. ×¾Ö÷ü»Ö ÆüÖ 
ÃÖ¾ÖÔ¾µÖÖ¯Öß ¾Ö ÃÖÖ´Ö£µÖÔ¿ÖÖ»Öß †ÃÖæÖ ÖÖ´Ö Ã´Ö¸ü�ÖÖ´Öãôêû“Ö ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ Çü¤üµÖÖŸÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ �ú¹ýÖ šêü¾Ö»Öê †ÃÖæÖ †ÖŸÖÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ȪÖÃÖæÖ ÃÖã™ü�úÖ ÖÖÆüß, µÖÖÃÖÖšüß 
ŸµÖÖ 'ÃÖÖêsÆÓüü' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“µÖÖ ÖÖ´ÖÃ´Ö¸ü�ÖÖ“Öß µÖãŒŸÖß ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö÷ü»Ö †Ö×�Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †£ÖÖÔŸÖ“Ö ¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü †Ö×�Ö ³ÖŒŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö �Ö×Æü¾Ö¸ü ÆüÖ ×�úŸÖß ×Ö�Öôû †ÃÖŸÖÖê µÖÖ“Öß 
ÃÖÖ�Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ †×¬Ö�ú Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. '´ÖÖ—Öê •ÖÖß»ÖÖ ÖÖÆüß �úÖê�Öß', '¤ãü²Öôûß“ÖÖ ÃÖÖêÆüôûÖ', 'µÖê�Ö µÖê�Ö ×¾ÖšüÖ²ÖÖ‡Ô', '•ÖÖß ´Æü�Öê ´ÖÖµÖ †Ö»Öß', 'ÆüÖ‰ú ‘ÖÖ»Öß ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖ�ÖÖ' 
µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ †Öê�ú †³ÖÓ�Ö¸ü“ÖÖêŸÖæÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖ“µÖÖ ³ÖŒŸÖ¾ÖŸÃÖ»ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. Ö¾Ö¸ü¤êü¾ÖÖ´Öãôêû“Ö ¾Ö·ÆÖ›üÖ»ÖÖ ¯Öã̧ ü�Ö¯ÖÖêôûß“Öê •Öê¾Ö�Ö ×´ÖôûŸÖê. ¯Ö×¸üÃÖÖ´Öãôêû »ÖÖê�ÖÓ›üÖ“Öê ÃÖÖêµÖÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü 
ÆüÖêŸÖê, †�Ö¤üß ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê �êú¾Öôû ×¾Ö÷ü»ÖÖ´Öãôêû“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�Öê Ã¯ÖÂ™ü �ú¸üŸÖÖŸÖ.  
 
ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü×¾ÖÂÖµÖ�ú ¯ÖÏế Ö 
 ×¾Ö÷ü»ÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ×¾ÖÂÖµÖßÆüß †¯ÖÖ¸ü ¯ÖÏế Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ö Ȫ»µÖÖ ¯ÖŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ •ÖÃÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ �úÖê�ÖŸÖÖÆüß 
×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖêŸÖ ÖÖÆüß, †�Ö¤üß ŸµÖÖ“Ö ȪḮ ÖÖ�Öê •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö 'ŸÖÖºþ' †£ÖÖ µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú †×¬Ö�úÖ¸ü •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß †Öêôû�Ö»ÖÖ 
ÆüÖêŸÖÖ. ´Æü�ÖæÖ“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü“ÖÖ ÃÖ�ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ÆüÖ µÖÖ •Ö´ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÃÖ¯Öã¡Ö ¾Ö ¯Öãœüß»Ö •Ö´Öß †Ö Ȫ»µÖÖ 
¯ÖÖ™üß •Ö´ÖÖ»ÖÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ †¿Öß ŸÖß¾ÖÎ ‡“”ûÖ ŸÖß ¯ÖÏ�ú™ü �ú¸üŸÖê. ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ´Æü�Ö•Öê •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ –  
 

–ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü… ÃÖ�ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü…… 
´Ö¸üÖê×ÖµÖÖ •ÖÖ¾Öë… ²ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ µÖÖ¾Öê…… 
‹êÃÖë �ú¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ… ÃÖ�µÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖ…… 
•ÖÖ¾Öê ¾ÖÖê¾ÖÖôãûÖß… •Ö´Ö•Ö´Öß ¤üÖÃÖß •ÖÖß…… 
 

 µÖÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¾Ö ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ³ÖŒŸÖß“ÖÖ †¤Ëü³ÖæŸÖ ÃÖÖ�ÖÖŸ�úÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. †Ö¯Ö»Öê ×“Ö¢Ö, ×¾Ö¢Ö, �ÖÖê¡Ö Æêü ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü“Ö †ÖÆêüŸÖ 
†ÃÖê ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †ŸµÖÓŸÖ Ã¯ÖÂ™ǖ Ö�Öê ÃÖæ×“ÖŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×Ö�ÖãÔ�ÖÖê̄ ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ×Ö¸üß�Ö�ÖÖÖê ³ÖÛŒŸÖ´ÖÖ�ÖÖÔ¾Ö¹ýÖ ÃÖ¸üôû –ÖÖÖ´ÖÖ�ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¸üŸÖê.  
 
³ÖÖºþ›ü  
 ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¹ý›üÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú ×¾Ö�úÖ¸ü-¾ÖÖÃÖÖê¾Ö¸ü ™üß�úÖÃ¡Ö ÃÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê »ÖÖê�ú¤îü¾ÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ �ÖÓ›êü̧ üÖµÖÖ�ú›êü ³ÖÖºþ›üÖ“µÖÖ 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Ö¾ÖÃÖ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê Æêü ‹�ú ºþ¯Ö�ú“Ö †ÖÆêü. †ÆÓü�úÖ¸üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ ÃÖÖÃÖ¸üÖ, ÃÖÖÃÖæ ¾Ö Ö�ÖÓ¤ü µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¸ü�ÖÖ“ÖÖ Ö¾ÖÃÖ �ú¹ýÖ ×¾Ö�úÖ¸ǘ ÖãŒŸÖ ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö 
×´ÖôûŸÖÖê. µÖÖ ×¾Ö�úÖ¸ǘ ÖãŒŸÖŸÖế Öãôêû †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ �ÖÓ›êü̧ üÖµÖÖ“µÖÖ “Ö¸ü�Öß ×ÖÂšêüÖê ÃÖê¾ÖÖ �ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÆüÖ ³ÖÖ¾Ö µÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ  
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¹ý›üÖŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ –  
 

�ÖÓ›êü̧ üÖµÖÖ ŸÖã•Ö �ú×¸üŸÖê Ö¾ÖÃÖæ… 
´Ö¹Óý ¤êü ¸êü ÃÖÖÃÖæ �ÖÓ›êü̧ üÖµÖÖ…… 
ÃÖÖÃÖæ ´Öê»µÖÖ¾Ö¸üß ŸÖã™êü»Ö †ÖÃÖ¸üÖ… 
´ÖºÓþ ¤êü ÃÖÖÃÖ¸üÖ �ÖÓ›êü̧ üÖµÖÖ…… 
ÃÖÖÃÖ¸üÖ ´Öê×»ÖµÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÖÖÓ¤ü… 
´ÖºÓþ ¤êü ¸êü Ö�ÖÓ¤ü �ÖÓ›êü̧ üÖµÖÖ… 
Ö�ÖÓ¤ü ´Ö¸üŸÖÖÓ ÆüÖê‡Ô»Ö ´ÖÖê�úôûß…… 
�ÖôûÖÓ ‘ÖÖ»ÖßÖ —ÖÖêôûß ³ÖÓ›üÖ¸üÖ“Öß…… 
•ÖÖß ´Æü�Öê �ÖÓ›êü †¾Ö‘Öê ´Öºþ ¤êü… 
‹�ú™üß ¸üÖÆæÓü ¤êü ¯ÖÖµÖÖ¯ÖÖ¿Öß…… 
 

 µÖÖ ³ÖÖ¹ý›üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ¤ãüÂ™ü ¾Ö †ÆÓü�úÖ¸üß ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ �êú»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ‡£Öê ‹�úÖ ȪÏÖ¯ÖÓ×“Ö�ú 
Ã¡Öß“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß�ú ³Öæ×´Ö�úÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü.  
 
�úÖ�ú›ü †Ö¸üŸÖß  
 †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¸üÖ¬µÖ ¤îü¾ÖŸÖÖÓÖÖ †Öê�ú ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÖÓÖß �Öã�Ö�ÖÖî̧ ü¾Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üŸÖß µÖÖ �úÖ¾µÖ¸ü“ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ÆêüŸÖæ †ÃÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤îü¾ÖŸÖÖ�ú›êü †ÖŸÖÔ ÆüÖ�ú 
¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ³ÖŒŸÖ †¿ÖÖ †Ö¸üŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�Öê �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü ³ÖŒŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖ´Ö¬µÖê '�úÖ�ú›üÖ' ‘Öê‰úÖ •Öß †Ö¸üŸÖß ´Æü™ü»Öß •ÖÖŸÖê, ŸµÖÖ 
†Ö¸üŸÖßÃÖ '�úÖ�ú›ü †Ö¸üŸÖß' ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖ�ú›ü †Ö¸üŸÖßŸÖæÖ ¤îü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ �Öã�Ö�ÖÖî̧ ü¾Ö �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Öê�ú ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¾Ö›üŸµÖÖ ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ 
¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ˆŸÃÖã�ú»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÓœü̧ üßÖ�Ö¸üßŸÖß»Ö †Öê�ú »Öê�úßÃÖãÖÖÆüß †Ö Ȫ»µÖÖ »ÖÖ›üŒµÖÖ ¤îü¾ÖŸÖÖ»ÖÖ †Öê¾ÖÖôû�µÖÖÃÖÖšüß †ÖŸÖæ̧ ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¤êü¾ÖŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß 
†ÖŸÖÔŸÖÖ ¯Öãœüß»Ö †³ÖÓ�Ö¸ü“ÖÖêŸÖæÖ †×¬Ö�ú Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.  
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ˆšüÖ ȪÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ ȪÏ³ÖÖŸÖÃÖ´ÖµÖß ¯ÖÖŸÖôûÖ… 
¾ÖîÂ�Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖêôûÖ �Ö¹ý›ǖ ÖÖ¸üà ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ…… 
¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖ¯ÖÖÃÖæÖß ´ÖÆüÖ«üÖ¸üÖ ȪµÖÕŸÖ… 
ÃÖã�Ö¸üÖÓ“Öß ¤üÖ™üß ˆ³Öß •ÖÖê›ãü×Ö ÆüÖŸÖ…… 
 

 †¿ÖÖ �úÖ�ú›ü †Ö¸üŸÖßÖê“Ö ×¤üÖ“ÖµÖì»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ×Ö¦üÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ ¤îü¾ÖŸÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�Öê �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß �úÖ�ú›ü †Ö¸üŸÖßŸÖæÖ ³ÖŒŸÖ µÖÖ“ÖÖÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ 
�úÖ�ú›ü †Ö¸üŸÖß“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖŸÖ ³ÖŒŸÖÖ“Öê �úÖ¹ý�µÖ ¤üÖ™ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ÃÖã�Ö¸üÖÓ“Öß ¤üÖ™üß —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖŸÖ ¿Öã�ú, ÃÖÖ�ú, ÖÖ¸ü¤ü, 
ŸÖãÓ²Ö¸üÖ¤üß ÁÖêÂšü ×¾ÖÂ�Öã³ÖŒŸÖÆüß ×ŸÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. †Öê�ú †¯ÃÖ¸üÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖéŸµÖ �ú¹ýÖ ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�ÖéŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ÆüÖÆüß µÖÖ �úßŸÖÔÖÖŸÖ ŸÖ»»ÖßÖ —
ÖÖ»ÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Öê •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ›üÖêôêû ×´Ö™æüÖ ˆ³Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“Öê •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ȩ̂ü�ÖÖ™ü»Öê»Öê Æêü �Ö�Ö×“Ö¡Ö †Ö¿ÖµÖ¯Öæ�ÖÔ †ÖÆêü.  
 
•ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öß ˆ¯Ö¤êü¿Ö¾ÖÖ�Öß  
 ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖê�úÖÓÖß ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß ³ÖŒŸÖß �ú¸üÖ¾Öß. ³ÖŒŸÖß“Öê ¤üÖ¸ü Æêü ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß �Öã»Öê †ÃÖæÖ •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, ¾Ö�ÖÔ µÖÖÓ“Öß 
�úÖê�ÖŸÖßÆüß †Ö›ü�úÖšüß µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖÆæüÖÆüß ³ÖŒŸÖß �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ ÃÖã�Öß �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¤üµÖÖ, �Ö´ÖÖ, ¿ÖÖÓŸÖß, ¿Öã̈ ü “ÖÖ×¸ü¡µÖ, ¾Öî̧ üÖ�µÖ µÖÖ ÃÖ¤Ëü�Öã�ÖÖÓ“ÖÖ 
•ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ˆ¯Ö¤êü¿Ö �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÓ¤üÖ �ú¸üŸÖê. ¤êü¾Ö ¾Ö ÃÖÓŸÖ ‹�ú¹ý¯Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¤üÖÓ×³Ö�ú ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ȪÏ¾Öé¢Öß¾Ö¸ü ™üß�úÖ �ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¾Ö ¾ÖîÂ�Ö¾Ö“Öê ´ÖÆü¢¾Ö 
Ã¯ÖÂ™ü �ú¸üŸÖÖÓÖÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ –  
 

¾ÖîÂ�Ö¾Ö ŸÖÖê ‹�ú ‡ŸÖ¸ü ŸÖß ÃÖÖë�Öê… 
šüÃÖê ¤êü̂ Öß †Ó�Öê ×“ÖŸÖÖ×¸üŸÖß…… 
×•Ö“Öê µÖÖê×Ö •Ö´Ö»ÖÖ ×ŸÖÃÖß ¤Óü›æü »ÖÖ�Ö»ÖÖ… 
ŸÖß£ÖÔºþ¯Ö �êú»ÖÖ ¤êü¿Ö¬Ö›üß…… 
ÖÖ‡�úÖêÖß ²ÖÎ́ Æü–ÖÖÖ •ÖÖê �úÖ ¤ãü̧ üÖ“ÖÖ¸üß… 
†�ÖÓ›ü «êüÂÖ �ú¸üß ÃÖ••ÖÖÖÓ“ÖÖ…… 
 

 ¾ÖîÂ�Ö¾Ö Æüß ‹�ú ¾µÖÖ¯Ö�ú •Öß¾ÖÖ¥üÂ™üß †ÃÖæÖ ÃÖÓŸÖ “ÖÖê�ÖÖ´ÖêôûÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖÖ �Ö¸üÖ ¾ÖîÂ�Ö¾Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖê. µÖÖˆ»Ö™ü †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖŸÖê»ÖÖ ”ûôû�ÖÖ¸üß, ×¯ÖŸµÖÖ»ÖÖ ¤êü¿ÖÖê¬Ö›üß»ÖÖ 
»ÖÖ¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü, ÃÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ÃÖ••ÖÖÖÓ“ÖÖ «êüÂÖ �ú¸ü�ÖÖ¸êü ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÂ�Öã́ Öã¦üÖ ‘Öê‰úÖ ×±ú¸ü�ÖÖ¸üê ÁÖêÂšü †ÃÖ»Öê †Ö×�Ö ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ �ú´ÖÖÔÖê “ÖÖÓ›üÖôû †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖîÂ�Ö¾Ö †ÃÖæ ¿Ö�úŸÖ 
ÖÖÆüßŸÖ, †¿ÖÖ ×Ö¾ÖÖÔ�Öß“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê †ÖÆêü. 
 ÃÖÓŸÖÃÖÓ�ÖŸÖß“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �ú¸üŸÖÖÓÖÖ “ÖÓ¤üÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ�ÖŸÖßŸÖ †Ö»µÖÖÖêÆüß ‡ŸÖ¸ü —ÖÖ›üÖÓÖÖÆüß ÃÖã�ÖÓ¬Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê †Ö×�Ö ÃÖÖ¬Öß »ÖÖ�ú›êüÆüß �ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü 
×¾Ö¸üÖ•Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †�Ö¤üß ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÃÖÓŸÖ ÃÖÓ�ÖŸÖßÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖÆüß ÃÖÓŸÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �úºþ ¿Ö�úŸÖÖê. ´Æü�ÖæÖ“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÓŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÓ¤üÖ �ú¸üßŸÖ ÃÖÓŸÖ ÃÖÓ�ÖŸÖß“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �êú»Öê»ÖÖ 
†ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖ¸ü�ú¸üß ÃÖÓŸÖÖÓÖß Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê»µÖÖ ÖÖ´Ö´ÖÖÆüÖŸ´µÖ ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü �ú¸üßŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß 'ÖÖ´Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ“Öê ‘µÖÖ¾Öê… ´Ö�Ö ¯ÖÖ‰ú»Ö ™üÖ�úÖ¾Öê……' †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã�ÖÖÖê ×¾Ö÷ü»ÖÖ“ÖÖ 
•ÖµÖ‘ÖÖêÂÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ, ÃÖŸÖŸÖ ×¾ÖšüÖê²ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ˆ““ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �ú¸üßŸÖ '¸üÖ´Ö�éúÂ�Ö Æü×¸ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü' µÖÖ ´ÖÓ¡ÖÖ“ÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖ ”Óû¤ü »ÖÖ¾Ö�µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖæ×“ÖŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü. 
¾ÖÖ‡Ô™ü ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ�ÖŸÖßÖê †Öê�ú †¬ÖÖê�ÖŸÖß»ÖÖ �Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ, ÆüÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �ú¸üŸÖÖÓÖÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ –  
 

¯ÖŸÖÓ�Ö ÃÖã�ÖÖ¾Ö»ÖÖ ³ÖÖ¸üß… ˆ›üß ‘ÖÖ»Öß ¤üß¯ÖÖ¾Ö¸üß…… 
¯Ö×¸ü ŸÖÖê ¤êüÆüÖÓŸÖß ´Öã�ú»ÖÖ… ¤üÖëÆüß Ȫ¤üÖ£Öá ÖÖ×›ü»ÖÖ…… 
×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ÃÖÓ�ÖŸÖß… ²ÖÆæü �Öê»Öê †¬ÖÖê�ÖŸÖß…… 
‹êÃÖê ×¾ÖÂÖµÖÖÖê ³Öã»Ö×¾Ö»ÖÓ… •ÖÖß ´Æü�Öê ¾ÖÖµÖÖÓ �Öê»Öê…… 

 
 ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ¯ÖÓœü̧ üßÖ�Ö¸üß“Öê ´ÖÖÆüÖŸ´µÖÆüß Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê †ÖÆêü. Æüß ¯ÖÓœü̧ üßÖ�Ö¸üß“Öß ¾ÖÖ™ü ×¾Ö¾Öê�úÖ“Öß ¯Öêšü †ÖÆêü. Æüß ¯ÖÓœü̧ üß ÃÖ¾ÖÔ ŸÖß£ÖÖÕ“Öê ´ÖÖÆêü̧ ü †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�úÖÓÖß 
¯ÖÓœü̧ üß»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ŸÖß †Ö�ÖÏÆü ¬Ö¸üŸÖê. ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Öê‰ú, Æü×¸üÖÖ´ÖÖ“ÖÖ �Ö•Ö¸ü �úºþ, “ÖÓ¦ü³ÖÖ�Öế Ö¬µÖê ÃÖÖÖ �ú¹ý ¾Ö ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ ›üÖêôêû ³ÖºþÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¯Ö�Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êüÆü³ÖÖÖ 
×¾ÖÃÖºþÖ •ÖÖ‰ú. †ÃÖÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×Ö¿“ÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ±úŒŸÖ ³ÖÛŒŸÖÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ �ãúôûÖŸÖß»Ö †Ö×�Ö •ÖÖŸÖß ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö Ã¡Öß - ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ ˆ ü̈Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê, ´Æü�ÖæÖ 
'Ã¡Öß•Ö´Ö ´Æü�Ö¾ÖãÖß Ö ¾ÆüÖ¾Öê ˆ¤üÖÃÖ' †£ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ¿Ö²¤üÖŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.  
 
×ÖÂ�úÂÖÔ  
 ‹�ú ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ Ã¡Öß Æüß ¤üÖÃÖß¯Ö�ÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö³ÖÛŒŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¬µÖÖŸ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔÖê �úŸÖéÔŸ¾ÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖÓŸÖ ¯Ö¤üÖ“Öß ˆÓ“Öß �ÖÖšæü ¿Ö�úŸÖê µÖÖ“ÖÖ 

†Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü.   

 ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ“µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê Ã£ÖÖÖ Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ †Ó�Ö�ÖÖŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö¸üÃÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú ÁÖ´ÖÖ“Öß �úÖ´Öê Æüß“Ö ×ŸÖ“µÖÖ †Öã³Ö¾Ö×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖß´ÖÖ¸êüÂÖÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  

 ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×Ö�Öôû ¾Ö ×Ö¸ǖ Öê�Ö ³ÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÕ¾Ö¸ü ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÃÖÓ �êú»Öê †ÖÆêü.  
 ×¾Ö÷ü»Ö ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖŒŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ ‘ÖêŸÖÖê, µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ‘ÖÖ¸ü, ŸÖÃÖê“Ö ¦üÖê̄ Ö¤üß, �ÖÖȩ̂ üÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü, �ú²Öß¸ü µÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖ×¸ü¡ÖÖ“Öê †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖ´Öá�ú Ȫ�Öê ¤üÖ�Ö»Öê ¤êüŸÖÖŸÖ.  
 ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÓ¿Ö¾Öé�ÖÖ“Öß •Ö¿Öß ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖß, ŸÖ¿Öß“Ö ŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úßŸÖÔÖ³ÖÛŒŸÖ“ÖßÆüß ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ´Æü�ÖæÖ �úßŸÖÔÖ�úÖ¸ü ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“Öê ×ŸÖÖê 

¸êü�ÖÖ™ü»Öê»Öê ×“Ö¡Ö †ŸµÖÓŸÖ ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü †ÖÆêü, µÖÖ“Öß ÃÖÖ�Ö ¯Ö™üŸÖê.  
 ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»ÖßÖ ³Ö�Ö¾Ö¤Ëü³ÖŒŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ×•Ö¾ÆüÖôûÖ †ÃÖæÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü, ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö, ÃÖÓŸÖ “ÖÖê�ÖÖ´ÖêôûÖ, ÃÖÓŸÖ �ÖÖȩ̂ üÖê²ÖÖ µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ †Öê�ú ÃÖÓŸÖÖ“Öê ×ŸÖÖê 

†Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ ¾µÖÛŒŸÖ×“Ö¡Ö�Ö ¸êü�ÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü.  



ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öß †³ÖÓ�Ö�ÖÖ£ÖÖ : ‹�ú ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö                                                                                               Volume - 6 | Issue - 6 | July - 2016  
 

________________________________________________________________________________________ 
Available online at www.lsrj.in 

5 
 

 •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ�Ö¸ü“ÖÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ³ÖÖºþ›ü, ¯Ö¤êü, †Ö�µÖÖÖ�úÖ¾µÖ µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖ¾µÖ¯ÖÏ�úÖ¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔ̄ Ö�Öê ÆüÖŸÖÖôû»Öê †ÖÆêüŸÖ.  
 •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ³ÖŒŸÖß, ÃÖÓŸÖÃÖÓ�ÖŸÖß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö, �Ö¸üÖ ¾ÖîÂ�Ö¾Ö, ÖÖ´Ö´ÖÖÆüÖŸ´µÖ, ×¾Ö÷ü»Ö´ÖÖÆüÖŸ´µÖ, ¯ÖÓœü̧ üß´ÖÖÆüÖŸ´µÖ †Ö×�Ö Ã¡Öß•Ö´Ö µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ †Öê�ú ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß 

ˆ¯Ö¤êü¿Ö¾ÖÖ�Öß ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü ¾Ö ×¾Ö¾Öê�ú×ÖÂšü †ÖÆêü.  

 •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ´ÖÖ¡Ö ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ ¤êü¾Ö ²ÖÖ™ü×¾Ö»µÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Ö �ãú�ÖßÆüß �êú»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß.  
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