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 Øú´ÖŸÖ :

×Ö¾Öê¤üÖ
»ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú µÖÖÓ“Öß †Öêú “Ö×¸ü¡Öê ´Ö¸üÖšüß´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»Öß Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê •Öß×¾ÖŸÖ úÖµÖÔ µÖÖÓ“Öß ´ÖÆüŸÖß ÖÖ¾Öß ŸÖê¾Öœüß £ÖÖê›üß“Ö.
‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¿ÖîÖ×Öú,
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö »ÖÖêú¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßÖß ÃÖ´Öé¬¤ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê •¾Ö»ÖÓŸÖ
†¿Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ •ÖÖÖß¾Ö »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖßÖê, ¾ÖÖÖßÖê †Ö×Ö
éúŸÖßÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ¾Ö êú¾Öôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü, ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ¥üÂ™ü¶Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡ÖÖêŸÃÖæú ²ÖÖ×¾Ö»Öê. 'êúÃÖ¸üß' †Ö×Ö '´Ö¸üÖšüÖ' Æüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß
¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß“Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, ¿ÖîÖ×Öú
ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüßÃÖã¬¤üÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ. '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“Öê •ÖÖú' ´ÆüÖ¾ÖæÖ
‘ÖêŸÖÖÖÖ ŸÖÖê †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ éúŸÖß´Ö¬µÖê ˆŸÖ¸üÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß •ÖÖê ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ †Ö×Ö ¤êüÆü¤Óü›ü
ÃÖÖêÃÖ»ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê›ü ÖÖÆüß. †Ö•Ö †Ö¯ÖÖ •Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ
»ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖæÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ Öê»ÖÖ †ÃÖê µÖ£ÖÖ£ÖÔ¯ÖÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
'´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü' µÖÖ “Ö×¸ü¡Ö´ÖÖ»Öê´Ö¬µÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ
ú¸üŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü“µÖÖ †Öêú “Ö×¸ü¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê µÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê †ÖÖÖß ‹úÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“Öß
³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´ÖÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÏÖ. ¯Öã. ¤ü. úÖê›üÖê»Ößú¸ü µÖÖÓÖß
´ÖÓ›üôûÖÃÖÖšüß Æêü “Ö×¸ü¡Ö ×»ÖÆüß»Öê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖµÖ¾ÖÖ¤ü.
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(´Ö¬Öã ´ÖÓÖê¿Ö úÙÖú)
†¬µÖÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÖÓ›üôû

×¤üÖÖÓú : 4 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2013
(iii)

¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß .....
1818 ÃÖÖ»Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ Ö¾ÆüÖÔ¸ü ´ÖÖï™ü Ã™ãü†™Ôü ‹Û»±úÃ™üÖ
µÖÖÖê ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖ›ü¶Ö¾Ö¸ü µÖã×ÖµÖÖ •Öòú ±ú›üú¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô“ÖÖ †ÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. Æüß ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšüÖ,
Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ×ÖÂšüÖ ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ ˆ¸ü»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì ´ÖãŸÃÖ§üß
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ŸÖã´Ö“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ †Ö´Æüß ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê.
¤êü¿ÖÖŸÖ ØÆü¤üæ †Ö×Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖŸê ÖÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß
ˆšü¾Ö»ÖÖ. ²ÖÎÖÉÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ö×¡ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß êú¾Öôû ŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖì ¸üÖ•µÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ
×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê †Ö×Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓÖÖ ¤æü¸ü úºþÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»Öê.
×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÕŸÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû
†Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ‹úÖ Ö¾µÖÖ µÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ, Æêü ´ÖÖµÖ ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ¯Ö¸üúßµÖ
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ¸üÖ•µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖÖêú¸ü¾ÖÖÖÔ“Öß †×¬ÖúÖ¸üß
¾ÖÖÖÔ“Öß Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ‡ÓÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»µÖÖ. µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖµÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ
‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê´Öãôêû ‡Ó»ÖÓ›ü, µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬Öß»Ö –ÖÖÖ³ÖÖÓ›üÖ¸ü Öã»Öê —ÖÖ»Öê. µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê ÃÖÖêôûÖ¾µÖÖ
¿ÖŸÖúÖŸÖ ×¾Ö¾Öêú µÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖêôûÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¬Ö´ÖÔÖÏ£Ó Ö, ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ
†Ö×Ö ¸üÖ•Öê ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß µÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ÆüÖêŸÖê. ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£ÖÖÓ“µÖÖ †¾ÖÖ•Ö¾Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ´Öãôêû
´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öß ²Öã¨üß, ŸµÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¿ÖŒŸÖß µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÖê ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ²ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ
×¾Ö¾Öêú µÖãÖÖ´Öãôê ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ÖÂ™ü ÆüÖê‰úÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö×Ö ²Öã¨üß
µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê –ÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ úºþÖ, †Ö¯ÖÖ ÃÖéÂ™üß¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö ÖÖ•Ö¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê
†ÃÖÖ µÖÖ Ö¾µÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß
¤üÖ¸êü Öã»Öß —ÖÖ»Öß. Æüôûæ Æüôûæ ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß µÖÖÓ“ÖÖ †ÃŸÖ ÆüÖê‰úÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¯ÖÏ¬ÖÖÖ
¸üÖ•µÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¹ý•Öæ »ÖÖÖ»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¿ÖÖÄÖß ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÆüÖêŸÖê.
¬Ö´ÖÔÖÏÓ£ÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ÆüÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ´Öãôê †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ´Öãôêû
(v)

µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê ŸÖßÖ ¿ÖŸÖúÖÓ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖ Öê»Öß. µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖê µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Ö¸üÖ ¬Ö´ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ.
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ êú»ÖÖ. ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêú ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÆüÖê‰úÖ ÎúÖÓŸÖß
úºþÖ •Öã»Ö´Öß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ÃÖ¢Öê¾ÖºþÖ ÖÖ»Öß Öê“Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ ¾Ö •ÖÖŸÖê“Öê ¸üÖ•µÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ´Öãôêû µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ.
1832 ÃÖÖ»Öß †Ö“ÖÖµÖÔ ²ÖÖôû¿ÖÖÄÖß •ÖÖÓ³Öêú¸ü µÖÖÓÖß ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öê ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú
ÃÖãºþ êú»Öê. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾ÖªÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ úºþÖ ŸÖê –ÖÖÖ ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ“ÖúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖµÖÖ“Öê
úÖµÖÔ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê. '¤ü¯ÖÔÖ' µÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×ÆüúÖ´Ö¬ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †Ó¬ÖÖ¸ü
ÖÖÆüßÃÖÖ ÆüÖê‰úÖ –ÖÖÖºþ¯Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸êü»Ö †Ö×Ö ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÖæÃÖ ´ÖÖÖê ¸üÖÆüÖÖ¸ü
ÖÖÆüß †ÃÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏú™ü êú»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü
ÖÖê¯ÖÖôû Æü¸üß ¤êü¿Ö´ÖãÖ ŸÖ£ÖÖ '»ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß' µÖÖÓÖß '¯ÖÏ³ÖÖú¸ü' µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ »ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ
»ÖÖêú•ÖÖÖéŸÖß“Öê ´ÖÆüÖÖ úÖµÖÔ êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö•ÖÆüß ²ÖÖê¬Ö¯Ö¸ü šü¸üŸÖÖŸÖ. †ÖÖ¾Ö¿µÖú ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öà“ÖÖ ŸµÖÖÖ
ÄÖß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ, ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖÆü, ÖãÖÖÖãÃÖÖ¸ü •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ´ÖÖÖÖ¾ÖÖ, ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßÃÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ¾Öê, Öß×ŸÖ´Ö¢ÖÖ Æüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖ¾Öß,
ÖÖê¸üÖ×¸ü²ÖÖÓÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö ´Ö¤üŸÖß“ÖÖ ÆüÖŸÖ ªÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. Ã¾Ö¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß,
»ÖÖêúÃÖ¢ÖÖ †Ö×Ö –ÖÖÖÃÖÖ¬ÖÖÖ µÖÖ»ÖÖ »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üàÖß ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê ÆüÖŸê Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
¾ÖÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê×¾Ö¹ý¨ü †Ö×Ö ²ÖÎÖÉÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü “Öôû¾Öôû ˆ³Öß ú¸üµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê µÖÖÓÖÖ ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
úºþÖ 1842 ´Ö¬µÖê ¯Ö×Æü»Öß ´Öã»Öà“Öß ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß. µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖŸÖß ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»Öê. ØÆü¤ãü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
†µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ²Öã»ÖÓ¤ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ. ²ÖÖ»ÖÆüŸµÖÖ ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖß †ÖÖ£Ö ²ÖÖ»ÖúÖÓÃÖÖšüß †ÖÁÖ´Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
†µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖÖß´Ö¬ÖæÖ †Ö×Ö »ÖêÖÖß´Ö¬ÖæÖ †ÖÃÖæ›ü ˆÖÖ¸ü»ÖÖ.
ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ÛÄÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖÖšüß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔšü ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ.
(vi)

†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ÃÖÓ¤üê¿Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
Öê›ü¶ÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ ÁÖ´Ö ‘ÖêŸÖ»Öê.
»ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üàÖß Ã¾Ö¤êü¿Ö “Öôû¾Öôûß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖ´ÖÖ»Öê´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ µÖÖ. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß êú»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ
ÖÖê¿Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“Öê ²ÖÆãü´ÖÖê»Ö ÃÖÆüúÖµÖÔ »ÖÖ³Ö»Öê. ŸÖê 'ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖúÖ' µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖÖê »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß Ã¾Ö¤êü¿Öß ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü ²ÖÓ¤ü ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö
ŸÖê ¯ÖãÆüÖ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖê ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖ¾ÖêŸÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî×»Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öê. ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß µÖÖÓÖß ‡ÓÖÏ•Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ú““ÖÖ ´ÖÖ»Ö Öê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÖÖæÖ ×¾ÖúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖ-ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¯Ö¸ü¤êü¿Öß •ÖÖŸÖê †Ö×Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê Æêü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü
µÖÖÓÖß Æêü“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ÃÖÖÓÖæÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß
µÖÖÓ×¡Öú úÖ¸üÖÖÖê úÖœüµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü Æêü •ÖÖŸÖêÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü
µÖÖÓÖß ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †£ÖÔ¿ÖÖÄÖ–ÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ úºþÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ´Ö¬ÖæÖ ˆªÖê•ÖúÖÓ“Öê, ¤êü¿ÖÖ“Öê ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ ˆ••¾Ö»Ö ÆüÖê‡Ô»Ö Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ
»ÖêÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ, ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß ³ÖÖî×ŸÖú¥üÂ™ü¶Ö
¤êü¿ÖÖÖê ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖê Öê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¹ý•ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü
µÖÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †£ÖÔ¿ÖÖÄÖÖ“ÖÖ ¤æü¸ü¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ú¸üÖ¾Öê
Æüß ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÖÆêü †ÃÖê †ÖêúÖÓÖß ´ÖÖÖ»Öê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖßÆüß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü‰úÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ‹ú×ÖÂšü ¸üÖÆæüÖ
†Ö×Ö ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê, ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ †•ÖÔ, ×¾ÖÖÓŸÖß úºþÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖµÖ,
ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖÖ»Öß
µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ×´ÖôûÖ¾Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß
»ÖÖ³ÖÖ¾Öß µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¬µÖêµÖÖ“ÖÖ µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü •ÖÃÖÖ
¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÃÖÖ Öê´ÖÃŸÖÆüß ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
(vii)

ú¸üÖ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÎú´Öú ³Öæ×´ÖúÖ ‘µÖÖ¾Öß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
¬ÖÖê¸üÖÖÃÖÖšüß 'Öê´ÖÃŸÖ' ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÆüÖ £ÖÓ›ü ÖÖêóµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ “ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß êú»Öê' †ÃÖê
ÖÖî¸ü¾ÖÖê¤ËüÖÖ¸ü »ÖÖê. ×™üôûú µÖÖÓÖß µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ. ¸üÖÖ›êü, »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß µÖÖÓ“µÖÖÖÓŸÖ¸ü Ö¾Öß ×¯Öœüß ˆ¤üµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. Ö¾µÖÖÖê
ˆ¤üµÖÖ»ÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ ÖúÖê ÆüÖŸê Öê. ¯Ö¸üúßµÖ ÃÖ¢Öê×¾Ö¹ý¨ü †ÖÓ¤üÖ»ê ÖÖ,
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü, †ÃÖÖ Ö¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖúÖôûß ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ
×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ²ÖÖ²Öæ ÃÖã¸ëü¦üÖÖ£Ö ²ÖòÖ•Öá µÖÖÓÖß ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÖÖêú¸üß“ÖÖ ŸµÖÖÖ
úºþÖ Ö¾Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß. '¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ¯Ö¸üúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ¯Öãœüê
œüßÖ³Ö¸ü †•ÖÔ, ×¾ÖÖÓŸµÖÖ úºþÖ úÖÆüßÆüß ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †ÖµÖ»ÖÔÓ›ü´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖµÖ
•ÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¯Ö¸üúßµÖ ÃÖ¢Öê×¾Ö¹ý¨ü †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ŸÖê£Öß»Ö ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓÖß
êú»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ.' ²ÖòÖ•Öá µÖÖÓÖß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœü»µÖÖ. 1875 ŸÖê 1885 ÆüÖ úÖ»ÖÖÓ›ü
¤êü¿ÖÖ“µÖÖ¥üÂ™üßÖê ±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¸üÖ•ÖúßµÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ÁÖêÂšüŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß, ¬Ö´ÖÔ µÖÓÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÔÖã¹ÓýÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †´ÖÖê‘Ö ¾ÖÖÖß«üÖ¸êü ¯Ö™ü¾ÖæÖ
×¤ü»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †Öêú ¸üÖ•µÖÖÓŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ²Ö§ü»Ö †×³Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ™üÖ¾ÖÖ †ÃÖê
¯ÖÏê¸üÖÖ¤üÖµÖß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö Ö¾µÖÖ ×¯Öœüß»ÖÖ µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“ÖÖ Öê´ÖÃŸÖ, ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸üúßµÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¯Öãœêü ¤üßÖ¾ÖÖµÖÖ ¾Öé¢ÖßÖê µÖÖ“ÖÖÖ ú¸üßŸÖ
¸üÖÆüÖê µÖÖ Ö¾µÖÖ ×¯Öœüß»ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö»Öê ÖÖÆüß. ×¾ÖÂÖã¿ÖÖÄÖß ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü, ²ÖÖôûÖÓÖÖ¬Ö¸ü
×™üôûú †Ö×Ö ÖÖê¯ÖÖôû ÖÖê¿Ö †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ˆ¤üµÖ
—ÖÖ»ÖÖ. Ö¾µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ úºþÖ †Ö¯Ö»Öê ¸üÖÂ™Òü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
¾ÆüÖ¾Öê µÖÖ“Öß ŸÖôû´Öôû ÆüÖêŸÖß.
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1
Ö¾µÖÖ ×¯Öœüß“ÖÖ ˆ¤üµÖ
²ÖÖôû ÖÓÖÖ¬Ö¸ü ×™üôûú µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö 23 •Öã»Öî, 1856 ¸üÖê•Öß ¸üŸÖÖ×Ö¸üß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
—ÖÖ»ÖÖ. ´Ö¬Ö»µÖÖ †ÖôûßŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÃ£ÖÖÖ †ÖŸÖÖ ŸÖß£ÖÔÖê¡Ö ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ×™üôûúÖÓ“Öê
¾Ö›üß»Ö ÖÓÖÖ¬Ö¸ü¯ÖÓŸÖ µÖÖÓÖß Ö×ÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖü ¯ÖÏÖ×¾ÖµÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê
ÆüÖêŸÖê. ÖÓÖÖ¬Ö¸ü¯ÖÓŸÖ Ã£ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß, ×Ö:Ã¯ÖéÆü †Ö×Ö µÖÖµÖß ÃÖ¤ËüÖéÆüÃ£Ö ÆüÖŸê Öê. ÃÖÓÃéúŸÖ, Ö×ÖŸÖ
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ²Öã×¨ü´ÖŸÖê“Öß “Ö´Öú ¤üÖÖ¾Ö»Öß.
×™üôûúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖ-×¯ÖŸµÖÖÓ“Öê †úÖ»Öß ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ¯Ö¬ÖÓ¸üÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ×¾Ö¾ÖÖÆü
—ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö ÃÖŸµÖ³ÖÖ´ÖÖ. ¯ÖŸÖß“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ¾ÖµÖ ÆüÖêŸÖ ±úŒŸÖ Ö‰ú
¾ÖÂÖì. ´Öò×™Òüú ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸üß ×™üôûúÖÓÖß ›êüŒúÖ úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
×™üôûúÖÓ“Öß ¿Ö¸üß¸ü¯ÖÏéúŸÖß ×ú¸üúÖêôû ÆüÖêŸÖß. †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÏéúŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ×™üôûúÖÓÖß
¾µÖÖµÖÖ´Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖêÆüµÖÖ“Öß ú»ÖÖÆüß †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ êú»Öß. úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ú¸üÖµÖ“Öß †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ Öî¯ÖãµÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üÖµÖ“Öê ÆüÖ ×™üôûúÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¿Ö¸üß¸ü¯ÖÏéúŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ‹ú ¾ÖÂÖÔ ÃÖã™üß ‘ÖêŸÖ»Öß. ×™üôûú †×ŸÖ¿ÖµÖ ²Öã×¨ü´ÖÖÖ
×¾ÖªÖ£Öá ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ êú¾Öôû ¯Ö¸üßÖêÃÖÖšüß Öê´Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß
¾Öé¢Öß Ö¾ÆüŸÖß. ¯Ö¸üßÖêŸÖß»Ö µÖ¿ÖÖ¯ÖêÖÖ úšüÖê¸ü –ÖÖÖÃÖÖ¬ÖÖÖ ú¸üµÖÖú›êü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ú»Ö ÆüÖêŸÖÖ.
úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÃÖ¤ü¸üÖ, †ÓÖ¸üÖÖ, ¯ÖÖ›üß, ˆ¯Ö¸üÖê, ¬ÖÖêŸÖ¸ü †Ö×Ö ¯ÖãÖê¸üß •ÖÖê›üÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖÖê¿ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ“Ö ¯ÖÖê¿ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖê¯ÖÖôû ÖÖê¿Ö †ÖÖ¸üú¸ü Æêü
µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ›êüŒúÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ×¾ÖªÖ£Öá ÆüÖŸê Öê. †ÖÖ¸üú¸üÖ“Ó µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×²Öú™ü,
†ÖÙ£Öú †Ö¯Ö¢ÖàÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êüŸÖ †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß úÖò»Öê•Ö ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öê. ×™üôûú ²Öß.‹.,
‹»ÖË‹»ÖË.²Öß. —ÖÖ»Öê. †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß ‹´ÖË. ‹. ¯Ö¤ü¾Öß ‡ÓÖÏ•Öß ×¾ÖÂÖµÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öß.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯Ö¤ü¾Öß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê»µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓú›êü †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü, µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšê“ü µÖÖ
ÖÖêú·µÖÖ “ÖÖ»ÖæÖ µÖêŸÖ. ¯ÖÖ ŸÖ¹ýÖ ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üß Ö ú¸üŸÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ¤êü¿ÖÃÖê¾ÖÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ü µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. •µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Öªê“ÖÖ, úŸÖÔ²ÖÖÖ¸üß“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ú¸üµÖÖÃÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢Öß“ÖÖ ŸÖ¹ýÖ ¾ÖÖÔ
µÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÖê ¤êü¿Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ´Öê»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ¯Ö¸üÖ›ü ´ÖŸÖ ×™üôûú,
†ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¬µÖêµÖ¬ÖãÓ¤ü ¾Öé¢Öß“µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:ÆæüÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖ
×¤ü¾ÖÃÖ úÖœæüÖ ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá ¾Öé¢ÖßÖê ¤êü¿ÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖà“Öß ‘ÖÖê¸ü ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß. †Ö¯Ö»Öß ´Öã»Öê ´ÖÖêšêü †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖß»Ö †ÃÖê
Ã¾Ö¯Ö ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. 1874 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×¾ÖÂÖã¿ÖÖÄÖß ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü µÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü
²Öã×¨ü´Ö¢Öê“µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÖê †Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖŸÖÔú »ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ Öôû²Öôû ˆ›ü¾ÖæÖ
×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö´ÖÖ»Öê“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö '´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß ÃÖÖÓ¯ÖÏŸÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß' µÖÖ ×Ö²ÖÓ¬ÖÖÖê
—ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ ×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ¿ÖßÂÖÔú '†Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß' †ÃÖê ÆüÖŸê Öê.
ŸµÖÖÓ“Öê »ÖêÖÖ ´ÆüÖ•Öê ´Ö¸üÖšüß †ÛÃ´ÖŸÖê“ÖÖ ˆ¤ËüÖÖ¸ ! ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü, †Öê•ÖÃ¾Öß »ÖêÖÖ¿Öî»Öß,
•Ö²Ö¸ü¤Ãü ŸÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ µÖÖ´Öãôûê ×Ö²ÖÓ¬Ö´ÖÖ»Öê»ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“Öú¾ÖÖÔ »ÖÖ³Ö»ÖÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶,
†–ÖÖÖ, •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖÓÖß ¯ÖÖêÖ¸ü»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ¸ü Æü»»ÖÖ
“Öœü¾Ö»ÖÖ. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö¾Ö™ü ×úŸÖßÆüß ú»µÖÖÖúÖ¸üß ¾ÖÖ™ü»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ †£ÖÖÔÖê ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê
¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß †¬ÖÖêÖŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê †ŸµÖÓŸÖ ¯Ö¸üÖ›ü
¿Ö²¤üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß '†Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß' µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
×™üôûú, †ÖÖ¸üú¸ü †Ö×Ö ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖãµÖÖŸÖ ‹ú ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ¯Öîúß •ÖêÃÖã‡™ü ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü †Ö¤ü¿ÖÔ
ÆüÖŸê ÖÖ. Ã¾ÖŸÖ: ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê Ö›üŸÖ¸ü ¾ÖÎŸÖ µÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔÖãºþÓ Öß
Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖŸê Öê. µÖÖ“Ö ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢ÖßÖê úÖµÖÔ úºþÖ Ö¾Öß ×¯Öœüß ‘Ö›ü¾ÖÖ¾Öß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖ
ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß¯Öãœêü ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ. “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖß µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ µÖÖ
ŸÖ¹ýÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÖÆüÃÖß ¾Öé¢Öß²Ö§ü»Ö †ÖÀ“ÖµÖÔ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê, úÖ¸üÖ µÖÖ. “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü †Ö×Ö
µÖÖ. ¸üÖÖ›êü Æêü ¤üÖ‘ê ÖêÆßü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ¸üÖÆæü Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÔ ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖ µÖÖ. ´Ö. ÖÖê. ¸üÖÖ›êü
µÖÖÓÖß, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÖÖêú¸üßŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ö ú¸üŸÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢ÖßÖê ¤êü¿ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ
ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öß ×¯Öœüß ¯Öãœêü µÖêŸÖ †ÖÆêü µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê.
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µÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ŸÖ¹ýÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ 'µÖæ ‡Ó×»Ö¿Ö Ãæú»Ö' µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö
ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. '×Ö²ÖÓ¬Ö´ÖÖ»Öê' ´Öãôêû ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß
¯ÖÖê“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ×™üôûúÖÓÖß ²Öß. ‹. ‹»ÖË‹»ÖË²Öß. µÖÖ ¯Ö¸üßÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖÔ ¯Ö™üúÖ¾Ö»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß´Ö¬µÖê ¤ê¿ü ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ, Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß¾Öé¢Öß †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖÖß¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ¯Öãœêü šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ú´Öß ¾ÖêŸÖÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö úºþÖ
µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÁÖß. ¾ÖÖ´ÖÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö †Ö¯Ö™êü
µÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸üßÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖêú ¯Ö™üúÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÖê
µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ÖÖêú¸üß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß. ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá µÖæ ‡Ó×»Ö¿Ö Ãæú»Ö´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê
•ÖÖ®ÖÖ£Ö ¿ÖÓú¸ü¿Öê™ü ÃÖÓÃéúŸÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ×´Öôû¾Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¿ÖÖôêû“Öê ÖÖ¾Ö ˆ••¾Ö»Ö
—ÖÖ»Öê. †Öêú ÆãüÂÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ÃÖ¸üúÖ¸üß ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ µÖÖ ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖêü ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ Ö¾ÆüÖÔ¸üÖß µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß²Ö§ü»Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê.
×™üôûúÖÓÖß ¿ÖîÖ×Öú úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖÆæü Ö ‘ÖêµÖÖ“Öê šü¸¾ü Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. µÖæ ‡ÓÛ»Ö¿Ö Ãæú»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
‹ú úÖò»Öê•ÖÆüß ÃÖãºþ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‘ÖÖêôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
²Öã×¨ü´Ö¢Öê»ÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ö×ÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖÖÖÓ»ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú
×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ †Ö¾ÆüÖÖ »ÖÖ³ÖÖ¾Öê †¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê
¾ÖÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Öî×ŸÖú, ²ÖÖî×¨üú †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÖãÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö †ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ú»¯ÖÖêÖê “ÖÖÓÖ»Öê
´Öæôû ¬Ö¸ü»Öê. ×™üôûú, †ÖÖ¸üú¸ü, †Ö¯Ö™êü, êúôûú¸ü †Ö×Ö ÖÖêôêû µÖÖÓÃÖÖ¸üÖê ×¾ÖªÖ¾µÖÖÃÖÓÖß,
¯ÖÏÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖÖÖ¸êü ŸÖ¹ýÖ ‹ú¡Ö †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß ›êüŒúÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü, ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, ¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¯ÖÓ×›üŸÖ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †Ö¯Ö™êü µÖÖÓÖß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß ×ÖŸÖÖÓŸÖ Ö¸ü•Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ úôûúôûß“Öê
†Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß «üÖ¸êü ÖÖê¸üÖ×¸ü²ÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ Öã»Öß ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖßŸÖ.
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ³ÖÖî×ŸÖú, Öî×ŸÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖ‰ê úÖ ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ×ÖŸÖ¯ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ŸÖ¹ýÖÖÓÖß
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ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ´ÖÓ›üôûÖŸÖ ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖß †ÖÆêüŸÖ Æêü ¯ÖÖÆæüÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ÃÖœüôû ÆüÖŸÖÖüÖê †ÖÙ£Öú ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»Öê. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß
µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ³Ö¸ü‘ÖÖêÃÖ ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß. µÖÖ ›êüŒúÖ ‹•µÖãúê ¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê ¯Ö×Æü»Öê †¬µÖÖ
ÆüÖê µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôêû“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü ÃÖ¸ü •Öê´ÃÖ ±úµÖãÃÔ ÖÖ µÖÖÓÖß ¿ÖîÖ×Öú
Öê¡ÖÖŸÖ ˆ¤üÖ¸ü ¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. 2 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1885 ¸üÖê•Öß ×¯ÖÏÛÃÖ¯Ö»Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ
µÖÖÓ“µÖÖ ¿Öã³ÖÆüÃŸÖê µÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ —ÖÖ»Öê. Ö¾ÆüÖÔ¸ü ÃÖ¸ü •Öê´ÃÖ ±úµÖãÔÃÖÖ µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö
µÖÖ Ö¾µÖÖ úÖò»Öê•Ö»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×¿ÖÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ Ö¾µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ Æüß
ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ‘Ö™üÖÖ šü¸»ü Öß. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö –ÖÖÖ³ÖÖÓ›Öü ¸ü Öã»Öê —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê
†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ Ö¾µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖê, ŸÖß ´Öæ»µÖê ÆüÖêŸÖúºþ ŸÖ¹ýÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
¹ý•Ö¾ÖÖê Æüß Ö¸üß úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÆüÖŸê Öß. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ †Ö¯Ö™êü Æêü ÃÖÓÃéúŸÖ“Öê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, ¯ÖÏÖ. êúôûú¸ü
‡ÓÖÏ•Öß“Öê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, ÖÖêôêû ¯Ö¤üÖ£ÖÔ×¾Ö–ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ÆüÖêŸÖê. ÖÖê¯ÖÖôû ÖÖê¿Ö
†ÖÖ¸üú¸ü Æêü ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö×Ö ŸÖÔú¿ÖÖÄÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú¾ÖŸÖ. »ÖÖê. ×™üôûú Ö×ÖŸÖ †Ö×Ö
ÃÖÓÃéúŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú¾ÖŸÖ. ×™üôûúÖÓ“Öß Ã´Ö¸üÖ¿ÖŒŸÖß •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ, ²ÖÖî×¨üú —Öê¯Ö †ÖúÖ¿ÖÖ»ÖÖ
Ö¾ÖÃÖÖß ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ! ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †›ü“ÖÖß ŸÖê ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖêÖÓ ÃÖÖê›ü¾ÖŸÖ. ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ
ŸÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üßŸÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ×™üôûú úÖ×»Ö¤üÖÃÖüÖ“Öê '´Öê‘Ö¤æüŸÖ' Æêü
úÖ¾µÖ ÃÖ´Ö¸üÃÖ ÆüÖ‰ê úÖ ×¿Öú¾ÖŸÖ. Ö×ÖŸÖÖŸÖÆüß úÖ¾µÖ †ÖÆêü †Ö×Ö úÖ¾µÖÖŸÖÆüß Ö×ÖŸÖ †ÖÆêü
Æêü ŸÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¤êü‰úÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÏÖ. êúôûú¸ü µÖÖÓ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß¾Ö¸ü
×¾Ö»ÖÖÖ ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÖÖê¯ÖÖôû ÖÖê¿Ö †ÖÖ¸üú¸ü Æêü †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖÖê¯µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ×¾ÖÂÖµÖ
´ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¸ÓüÖæÖ •ÖÖŸÖ. ÃÖ¤îü¾Ö ÆüÃÖŸÖ´ÖãÖ †Ö×Ö ¯ÖÏê´Öôû
¾Öé¢Öß´Öãôêû ŸÖê ×¾ÖªÖ£Öá×¯ÖÏµÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ÆüÖêŸÖê.
µÖæ ‡Ó×»Ö¿Ö Ãæú»Ö †Ö×Ö ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö “µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß úßŸÖá ¯ÖãµÖÖŸÖ
¯ÖÃÖ¸ü»Öß. µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß †»¯Ö úÖôûÖŸÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö •µÖêÂšü ¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“Öß ¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß. ›êüŒúÖ
‹•µÖãúê ¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßÖê ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÆüß “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾Öß †ÃÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßú›êü ¯ÖÖšü¾Ö»ÖÖ. ¤üÖê Ö µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß
ú¸üÖ¾Öß, ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ŸÖßÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üßÖß¾Ö¸ü †ÃÖÖ¾Öê, µÖÖ ¤üÖêÖ †™üß
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ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ •ÖÖ“Öú ¾ÖÖ™ü»µÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ›êüŒúÖ úÖò»Öê•Ö“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß úÖÆüß úÖôû †Öã¤üÖÖ ¸üÖê ÖæÖ šêü¾Ö»Öê.
µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢Öß“µÖÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ¿ÖÖÃÖÖÖ¯Öãœüê Ö´ÖŸÖê ‘ÖêµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ.
µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ³Ö¸ü‘ÖÖêÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•µÖúŸÖì ú¬Öß éú¯ÖÖ¥üÂ™üß
¾Öôû¾ÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ú¬Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖêÂÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ úÖÆüß“Ö ³Ö¸ü¾ÖÃÖÖ
Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖ¸üßÆüß ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ú¸üµÖÖ“Öê Ö¾ÆüŸÖê. Øú²ÖÆãüÖÖ
×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß, ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓÖß
Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖŸê Öê.
×™üôûú †Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß †¯Ö»Öê »ÖÖ ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ëú×¦üŸÖ
êú»Öê ÆêüÖŸÖê Æêü Ö¸êü ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖßÃÖÖšüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ŸÖê ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ “ÖÖ¸ü Ø³ÖŸÖà¯ÖêÖÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö •ÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö
†ÖÆêü. ¯Ö¸üúßµÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“Öß ×¯Öôû¾ÖÖæú ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö›üÖ ˆ“Ö»Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. †¿ÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öã»Ö´Öß úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö •ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖºþÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ¸üÖÃŸÖ †›ü“ÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖãœÓü ×Ö:¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß¯ÖÖê, ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ×ÖŸÖÖÓŸÖ
Ö¸ü•Ö †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. µÖÖ ³Öæ×´Öêú´Ö¬ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß 'êúÃÖ¸üß' †Ö×Ö '´Ö¸üÖšüÖ'
Æüß ¤üÖêÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
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2
'êúÃÖ¸üß' †Ö×Ö '´Ö¸üÖšüÖ' ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê
1881 Æêü ¾ÖÂÖÔ ´Ö¸üÖšüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ÃÖã¾ÖÖÔ¾ÖÂÖÔ šü¸êü»Ö, ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß
'êúÃÖ¸üß' Æêü ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖ‡ê »Ô Ö †ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×¾ÖÂÖã¿ÖÖÄÖß ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü,
×™üôûú, ¾ÖÖ´ÖÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö †Ö¯Ö™êü, ›üÖò. Ö¦êü †Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüßÖê ‹ú ¯Ö¡Öú
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. '¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê ÖêÆü´Öß“Öê ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖŸÖß»Ö. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖŸÖê»ÖÖ
ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü »ÖêÖ, Ö¾ÖßÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ, ÃÖ´ÖßÖÖ, ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê´Ö¬µÖê ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
‘Ö›üÖ´ÖÖê›àü “µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß »ÖêÖÖ, †ÃÖê µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †ÃÖê»Ö. ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ
×Ö:¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß¯ÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. †»Ößú›êü ‡ÓÖÏ•Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü ÃŸÖã×ŸÖÃÖã´ÖÖê ˆ¬ÖôûµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. Æüß ¾Öé¢Öß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öß ÖÖÆüß.' 'êúÃÖ¸üß' Æêü ÖÖ¾Ö ×Ö¾Ö›üŸÖÖÖÖ
'Æü¢Öà“µÖÖ úôû¯ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ˆ´Ö¢Ö ÆüÖê‰úÖ ›üÖêôûê ²ÖÓ¤ü úºþÖ ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“µÖÖ ÖãÆêüŸÖ
ØÃÖÆü †ÖÆê, ŸÖÖê —ÖÖê¯Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÖÓ“µÖÖ Ö›üúÖÓÖÖ Æü¢Öß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸÖÖê
†Ö¯Ö»Öê ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ ü¯ÖÓ•Öê µÖÖ Ö›üúÖÓ¾Ö¸ü †Ö¯Ö™üßŸÖ †ÖÆêü.' µÖÖ †£ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ À»ÖÖêúÖÓ“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. †ÖŸÖÖ µÖÖ 'êúÃÖ¸üß'Öê ˆ´Ö¢Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß
»ÖêÖÖß“Öê ¿ÖÄÖ ˆÖÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¯Öæ¾Öá ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ¯Öãœêü
¬µÖêµÖ¬ÖÖê¸üÖê Ö¾ÆüŸÖß. 'êúÃÖ¸üß' Æêü ´Ö¸üÖšüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö †Ö×Ö '´Ö¸üÖšüÖ' Æêü ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö
¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ÆüÖŸê Öê. 'êúÃÖ¸üß'“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓ¯Öãœüê ‡Ó»ÖÓ›´ü Ö¬Öß»Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÆüÖŸê ÖÖ. ‡Ó»ÖÓ›´ü Ö¬µÖê
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ£Öê ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖÖ ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖŸê Öê. ãúšêüÆüß †µÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖê£Öß»Ö
¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü¾Ö¸ü ™üßêú“Öß —ÖÖê›ü ˆšü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ×¾ÖÂÖã¿ÖÖÄÖß ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖß´Ö¬ÖæÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ×¾Ö¹ý¨ü ™üßúÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ²ÖÖê“Ö¸üß ™üßúÖ ú¸üßŸÖ.
ŸµÖÖ“Öê †ÖÖ¸üú¸üÖÃÓ ÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖÖÆüß †ÖÀ“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. "´Öß ´ÖÖ—Öß »ÖêÖÖß ÆüÖŸÖÖŸÖ
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‘ÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ ‹ú ¯ÖÖµÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †ÖÆêü µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêÖê“Ö »ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖê" †ÃÖê ˆ¤ËüÖÖ¸ü
×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü µÖÖÓÖß úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê. '´Ö¸üÖšüÖ' ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ²ÖÖÆêü¸ßü »Ö ¾ÖÖ“Öú¾ÖÖÔÆßü ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓ“µÖÖ¯Öãœüê ÆüÖŸê ÖÖ. ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üà“Öê
×¾ÖÀ»ÖêÂÖÖ úºþÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ¯Ö¸ü¤¿üê ÖÖŸÖß»Ö ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
‘Ö›üÖ´ÖÖê›üà¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü »ÖêÖÖÆüß '´Ö¸üÖšüÖ'´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.
êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ »ÖêÖÖÓ“Öß ¿Öî»Öß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö×Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ×™üôûúÖÓ“Öß »ÖêÖÖ¿Öî»Öß ÃÖÖ¬Öß, ÃÖ¸üôû †Ö×Ö †£ÖÔ¾ÖÖÆüß
ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾ÖÖ“ÖúÖ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ»ÖÖ ×³Ö›êü»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ
†ÓŸÖ´ÖãÔ Ö ú¸üß»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê »ÖêÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖ, †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖß»Ö ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖÓ“Öê
úÖµÖ¤êü µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖ¸üú¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
»ÖêÖÖ ú¸üßŸÖ. ú´ÖÔúÖÓ›ü, ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ºþœüß †Ö×Ö ÛÄÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü †µÖÖµÖ
†¿ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ŸÖê »ÖêÖÖ ú¸üßŸÖ. †Öêú ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖúÖÓ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êü‰úÖ
ŸÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ Öêôûú¸ü, ×¾ÖÖÖê¤üß ¯Ö¨üŸÖßÖê »ÖêÖÖ ú¸üßŸÖ. ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü †Öêú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
†ŸµÖÓŸÖ ÃÖ›êüŸÖÖê›ü ¯Ö¨üŸÖßÖê »ÖêÖÖ ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖŸÖê, †Ö¾Ö›üß-×Ö¾Ö›üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü
»ÖêÖÖß´Ö¬ÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. êúÃÖ¸üß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖêÖúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö
–ÖÖÖ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖÖšüß Öã»Öê êú»Öê. •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖÖß¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ »ÖêÖÖ úºþÖ •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß
ú¸üÖê Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö »ÖêÖÖÖ´ÖÖÖß»Ö ˆ×§üÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
1882 ÃÖÖ»Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü Ö¤üÖ †ÖÖÖÖ¸üÖ úÖµÖ¤üÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ, ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê Æüß •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü
†µÖÖµÖ, •Öã»Öæ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê úÖµÖ¤êü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ úÖµÖªÖÓ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾ÖÖê
†Ö×Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖê Æêü ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öê úŸÖÔ¾µÖ šü¸üŸÖê. †¿Öß ³Öæ×´ÖúÖ
×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öß. "†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö´Æüß ØÃÖÆüÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö•ÖÔÖÖ úºþÖ
ÖãÆêü“µÖÖ Ö›üúÖÓ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öß ÖÖê ‘ÖÖ¿ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÖê“Ö ˆ´Ö¢Ö Æü¢Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öß †Ö´Ö“Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß. †ÖŸÖÖ ŸÖÖê ˆ´Ö¢Ö Æü¢Öß †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö úºþÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ
Æü¢Öß¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö úºþÖ •ÖÖÖê Æêü †Ö´Ö“Öê úŸÖÔ¾µÖ šü¸üŸÖê" †ÃÖê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖ´Ö¬ÖæÖ
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ÃÖæ×“ÖŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü †Ö×Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ×¯Öœüß´Ö¬µÖê ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ
úÖµÖªÖÓú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ±ú¸üú ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ ¾ÆüÖ¾Öê Æüß ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üß ¤êüÖÖß †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ
úÖµÖªÖÓÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþ ÖµÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖªÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
ÆüÖêŸÖß. ×™üôûú, †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖ Ö¾µÖÖ ×¯Öœüß“ÖÖ úÖµÖªÖú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ¾ÖêÖôûÖ
ÆüÖêŸÖÖ. úÖµÖªÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖê“Öê ú»µÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ úÖµÖªÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê.
¯ÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“Öê úÖµÖ¤êü“Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ‘ÖÖê¸ü †µÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ
úÖµÖªÖ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾ÖÖê Æêü ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓ“Öê, ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓ“Öê úŸÖÔ¾µÖ šü¸üŸÖê †¿Öß
³Öæ×´ÖúÖ ×™üôûú µÖÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ †µÖÖµÖúÖ¸üú úÖµÖªÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö
ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ, úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖŸú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öß ×±úúß¸ü úºþ ÖµÖê.
†µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ¤üÖ¤ü Ö ´ÖÖÖŸÖÖ úÖµÖªÖÓ“Öê ×Ö´Öæ™ü¯ÖÖê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê ×™üôûúÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ
ÖêŸµÖÖÓÖÖ ´Öãôûß“Ö ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê.
êúÃÖ¸üß“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖê †Ö×Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ×Öú µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ÖêÆü´Öß ¯ÖÏê´Ö †Ö×Ö
†×³Ö´ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÓÃ£ÖÖ×ÖúÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ÆüÃŸÖÖê¯Ö
úºþ ÖµÖê †ÃÖê ´ÖŸÖ êúÃÖ¸üßÖê ÖêÆü´Öß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üÖê
×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ úÖÆüß úÖôû ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“µÖÖ ÆüÃŸÖÖê¯ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †Ö×Ö ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ œü¾ÖôûÖœü¾Öôû ú¸üµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ¾Öé¢Öß×¾Ö¹ý¨ü ¯ÖÏÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †Öê¸ü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ×¤ü»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖßÆüß ÖÖî¸üÖê•ÖàÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¸üÖ•Öê Æêü ”û¡Ö¯ÖŸÖß
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ¾ÖÓ¿Ö•Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. 1871 ÃÖÖ»Öß ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓÖß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÆüÖæÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Æêü ¤ü¢Öú¯Öã¡Ö
ÆÖêŸÖê. ¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ§èü¸ü ÖÖê¯ÖÖôûû¸üÖ¾Ö ²Ö¾Öì úÖ¸ü³ÖÖ¸üß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ú™üúÖ¸üÃ£ÖÖÖ
×¿Ö•Ö¾ÖæÖ ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú ÛÃ£ÖŸÖß ×²Ö‘Ö›ü»µÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê
†Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÖÖ¤üß¾ÖºþÖ Æü™ü¾ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÃ£ÖÖÖ ¸ü“Ö»Öê. '´Ö¸üÖšüÖ' µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ
¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ§èü¸ü ²Ö¾Öì µÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ úÖÆüß ¯Ö¡ÖÖÓÖÖ 8 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1882 ¸üÖê•Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß
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×¤ü»Öß. µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß´Öãôûê úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ¬ÖÖêúÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ
ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ÖÖÆüß †¿Öß •ÖÖŸÖê“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ —ÖÖ»Öß. ¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ§èü¸ü ²Ö¾Öì µÖÖÓÖß '´Ö¸üÖšüÖ' †Ö×Ö
'êúÃÖ¸üß' µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓ×¾Ö¹ý¨ü ²Ö¤üÖÖ´Öß“ÖÖ Ö™ü»ÖÖ ¤üÖÖ»Ö êú»ÖÖ. úÖê™üÖÔŸÖ ŸÖß ¯Ö¡Öê
²ÖÖÖ¾Ö™ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê. ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖß ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ×¤ü»Ö×Ö¸üß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ŸÖ¸üßÆüß
úÖê™üÖÔ Öê ×™üôûú †Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖÖ “ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüµÖÖÓ“Öß ÃÖŒŸÖ´Ö•Öã¸üß“Öß ×¿ÖÖÖ šüÖšê üÖ¾Ö»Öß.
¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖ²Ö§ü»Ö úÖôû•Öß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
•ÖÖŸÖêÖê ×™üôûú †Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ³Öæ×´Öêú»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. 25 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 1883
¸üÖê•Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü“µÖÖ ×ú»»µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖÖ•µÖÖêŸÖ ´ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
´ÖéŸµÖæ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÓ¿ÖµÖÖÃ¯Ö¤ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ãü¤ðü¾Öß †Ö×Ö ‘ÖéÖÖÃ¯Ö¤ü
¯ÖÏúÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê ú›üú ¿Ö²¤üÖŸÖ †ÖÏ»ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß •ÖÖŸÖê»ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ²Ö§ü»Ö ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ´ê ÖÖ“Öß ¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß. ×™üôûú †Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß 101
×¤ü¾ÖÃÖ ›üÖëÖ¸üß µÖê£Öß»Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ úÖœü»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ îúªÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¾ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ³ÖµÖÖÖú ÛÃ£ÖŸÖß, †×ŸÖ¿ÖµÖ ×ÖéúÂ™ü ¤ü•ÖÖÔ“Öê •Öê¾ÖÖ µÖÖ´Öãôêû ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öß
¯ÖÏéúŸÖß ×²Ö‘Ö›ü»Öß. ¾Ö•ÖÖ ‘Ö™ü»Öê. ›üÖëÖ¸üß ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö 101 ×¤ü¾ÖÃÖ µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ“Öê ‹ú
¯ÖãÃŸÖú ÁÖß. †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê †Ö×Ö ŸÖê ÖÖ•Ö»Öê.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÓÖÏÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖ ›üÖ²Ó Ö»µÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú
¡ÖÖÃÖ ÃÖÆüÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ Æêü Ö¸êü †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×™üôûú, †ÖÖ¸üú¸üÖÓÃÖÖ¸üÖê ×¾Ö«üÖÖ,
×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ »ÖêÖú µÖÖÓÖÖ ‹¸ü¾Æüß ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¾Öêôû ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê.
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ×Ö¾ÖÖÓŸÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÏÀÖÖÓ¾Ö¸ü ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ¾Öêôû ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß Æüß
•Ö´Öê“Öß ²ÖÖ•Öæ. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ »ÖêÖÖ, ¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö Ø“ÖŸÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôû ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß
'›üÖë Ö¸üß ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖß»Ö 101 ×¤ü¾ÖÃÖ' Æêü ¯ÖãÃŸÖú ×»ÖÆæüÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖß»Ö †Öã³Ö¾Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê
†ÖÆêüŸÖ. ×™üôûú †Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Ö¯Ö»Öß
´ÖŸÖê ¯ÖÏÖÓ•Öôû¯ÖÖê ¾µÖŒŸÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¤üÖêÖ £ÖÖê¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯ÖÏÀÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê. †ÖÖ¸üú¸üÖÓ Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖµÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ¸üÖ¿Öß ²ÖÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¬µÖêµÖ¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß ÃÖÖÖŸÖÖß, ú´ÖÔšü
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9

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ´ÖÖŸÖÕ›üÖ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖßÆüß Øú´ÖŸÖ
´ÖÖê•ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú ŸÖµÖÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê¯ÖêÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖ ¯Ö¸üúßµÖ, •Öã»Ö´Öß ¸üÖ•ÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ
•ÖÖêÖ›üÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ '¯ÖÏÀÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´Öôêû»Ö †Ö×Ö
ŸÖÖê ¯ÖÏÀÖ ÃÖÆü•Ö ÃÖã™ü»ê Ö †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×™üôûúÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ›üÖë Ö¸üß ŸÖã¹ýÓ Ö¾ÖÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖÓ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. úÖê™üÖÔ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü »ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖê“µÖÖ Çü¤üµÖÖŸÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öê, ¯ÖÏ´ê ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ
êú»Öê. ×™üôûú †Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÖÕÖß •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ
•ÖÖÆüß¸ü ÃÖŸúÖ¸ü êú»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ×ÖúÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ‘Öê‰úÖ ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÆüß ¯ÖŸú¸ü»ÖÖ Æêü
¯ÖÖÆæüÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×ÖúÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö †ÖŸ´ÖßµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üæü »ÖÖÖ»Öß. ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ †Ö×Ö ×ŸÖ£Öê
ÃÖÆüÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú †Ö×Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ¡ÖÖÃÖ µÖÖ´Öãôêû ×™üôûú Ö“ÖæÖ Öê»Öê
ÖÖÆüßŸÖ. ˆ»Ö™ü †Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ †×¬Öú ´ÖÖÖ×ÃÖú, Öî×ŸÖú ²Öôû
¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê.
µÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 17 ´ÖÖ“ÖÔ, 1882 ¸üÖê•Öß ×¾ÖÂÖã¿ÖÖÄÖß ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü µÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
†¾Ö‘µÖÖ ²Ö×¢ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá †úÖ»Öß ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. ×¾ÖÂÖã¿ÖÖÄÖß µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ¸ü ²Öã×¨ü´ÖŸÖÖ,
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ, ŸÖê•ÖÖÖê ŸÖôû¯ÖÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü
»ÖêÖÖß µÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ †œüôû Ã£ÖÖÖ ×´Öôû¾Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†ÖúÛÃ´Öú ×Ö¬ÖÖÖ´Öãôêû ×™üôûú †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ.
"¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖÓ›ü¾ÖÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖÂÖã¿ÖÖÄÖàÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¾ÖÂÖã¿ÖÖÄÖß Öê»Öê
ŸÖ¸üß ŸÖê •µÖÖ ŸÖ›ü±úŸÖêÖê ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß »ÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“Ö ×•Ö§üßÖê †Ö´Æüß ŸµÖÖÓ“Öê
úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß —Ö™æü" †¿Öß ¾ÖÖÆüß êúÃÖ¸üß, ´Ö¸üÖšüÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖß ×¤ü»Öß.
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3
×™üôûú †Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸ü
¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖê“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖÓ¤üÖ»ê ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê Æêü ×™üôûúÖÓ“Öê ´ÖŸÖ. †ÖÖ¸üú¸ü
Æêü ú›ü¾Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê úÖµÖÔ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê¸üß•Ö ¯ÖÏÖ¸ü
¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê †ÖÖ¸üú¸üÖÓ“Öê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. •ÖãµÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ºþœüß †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú ºþœüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Öêú ¿ÖŸÖêú ¹ý•Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ÖÂ™ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ÖÎú´Öú ³Öæ×´ÖúÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»µÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¤ã±ü úôûß ´ÖÖ•Öê»Ö µÖÖ“Öß ×™üôûúÖÓÖÖ
³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öß. ×™üôûú, †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤ü •ÖÖÆüß¸ü ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß
‹ú ×Ö×´Ö¢Ö ‘Ö›ü»Öê. ²ÖêÆü¸üÖ´Ö•Öß ´Ö»Ö²ÖÖ¸üß µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖê '²ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú
×¾Ö¬ÖêµÖú' ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ´ÖÖÓ›üÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ´ÖÖêÆüß´Ö ÃÖãºþ êú»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯Öã¸üÖê ÖÖ´Öß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“ÖÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ
ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ Ö™üÖÖê ØÆü¤ãüÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö Æüß ºþœüß ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤üÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ µÖÖ
´ÖŸÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯Öã¸üÖê ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß µÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ. ŸÖê»ÖÓÖ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¬ÖêµÖúÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
êú»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ ×¾Ö¬ÖêµÖúÖÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ´ÖŸÖê †Ö×Ö
×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ´ÖŸÖê Ã¯ÖÂ™ü êú»Öß. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú
úÖµÖªÖ×¾ÖÂÖµÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öê ´ÖŸÖ ÖÖë¤ü¾Ö»Öê ÖÖÆüß. †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß µÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖúÖÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¾µÖŒŸÖ
ú¸üÖÖ¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÖÖ»Öß †Ö¯Ö»Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß êú»Öß.
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖ ›êüŒúÖ ‹•µÖãúê ¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê †Ö•Öß¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖêŸÖê.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖúÖ“Öê ¯Ö›üÃÖÖ¤ü µÖÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ˆ´Ö™ü»Öê. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ×™üôûúÖÓÖß ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ
×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ±úŒŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ºþœüß ²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤üÖ ÖúÖê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß úÖµÖªÖ“ÖÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß ÃÖÓ×¤ü¬Ö ³Öæ×´ÖúÖ
×™üôûúÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôûê ÃÖÖÖŸÖÖß ú´ÖÔšü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ³Öæ×´Öêú“Öê
Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. '‹êŒµÖ Æüß ¿ÖŒŸÖß' Æêü ›êüŒúÖ ‹•µÖãúê ¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê ²ÖÎß¤ü¾ÖÖŒµÖ ! ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯ÖÏÀÖÖ¾ÖºþÖ ´ÖŸÖ³Öê¤üÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß ¾ÖêŸÖÖ¾ÖÖœüßÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †µÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ã¾ÖßúÖºþ ÖµÖê
†ÃÖê †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ †ÖÖÏÆü¯Öæ¾ÖÔú ÖÖë¤ü¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê“µÖÖ ¾Öêôûß ×´Ö¿ÖÖ¸üß •µÖêÃÖã‡™ü
¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔÖãºÓþ“µÖÖ ŸµÖÖÖß •Öß¾ÖÖÖ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓÖÖ Ã´Ö¸üÖ úºþÖ ×¤ü»Öê. ¯ÖÖ
µÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê ¬Ö´ÖÔÖãºþ ²ÖÎÉ“ÖµÖÔ ¾ÖÎŸÖ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ
ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öê •Öê¾ÖÖ, ¸üÖÆüÖê ‹ú¡Ö †ÃÖŸÖê. µÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ.
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß úÖôû•Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÓÃ£Öê²ÖÖÆêü¸ü“Öß úÖ´Öê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖšü¶- ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê »ÖêÖÖ,
ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³Öê“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ×™üôûúÆüß êúÃÖ¸üß“Öê
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ŸÖê ¤ü¸ü †Öšü¾Ö›ü¶Ö»ÖÖ †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúßµÖ ×»ÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖ.
×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖß“Öß
•ÖÖÖß¾Ö úºþÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖúÖÓÖß êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †Öê¸ü ´ÖŸÖ³Öê¤ü ×¾ÖúÖê¯ÖÖ»ÖÖ
Öê»Öê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
“ÖÖôûßÃÖ ¯ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖŸÖ ÃÖÓÃ£Öê¯ÖÖÃÖæüÖ ¤æü¸ü ÆüÖêµÖÖ“Öß úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ
ŸÖÔú¿Öã¨ü¯ÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß. ×™üôûúÖÓÖÖ ¿ÖîÖ×Öú Öê¡Ö, †¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ †×ŸÖ¿ÖµÖ ×¯ÖÏµÖ
ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¤ãü:Ö —ÖÖ»Öê. •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß
úšüßÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú ŸÖµÖÖ¸üß ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖÓ“Öß Æüß ÖÓ²Öß¸ü
×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¾Ö ¬Öß¸üÖ¤ê ü¢Ö ¾Öé¢Öß ŸÖÃÖê“Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÓ³Öß¸ü ¯ÖÏÃÖÓÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖ“Öß
´ÖÖÖ×ÃÖú ŸÖµÖÖ¸üß µÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
†ÖŒ™üÖê²Ö¸ü, 1887 ´Ö¬µÖê †ÖÖ¸üú¸ü †Ö×Ö ÖÖê¯ÖÖôûéúÂÖ ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ
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²ÖÖÆê¸ü ü ¯Ö›üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×Ö 'ÃÖã¬ÖÖ¸üú' µÖÖ Ö¾µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê×¾ÖÂÖµÖß“Öê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö¸üÖ›ü¯ÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ü êú»ÖÖ.
‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ ¤üÖêÖ ¤ü¿ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾ÖºþÖ ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤üÖÓÖÖ ŸÖÖë›ü ±ãú™ü»Öê. ¯ÖÖ †¿ÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß
ÆüÖêŸÖê. ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ºþœüà²Ö§ü»Ö ×¾Ö¾Öêú¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß
¯ÖÏ¾Öé¢Öß ²ÖôûÖ¾ÖŸÖê. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖÆüß ÃÖÖÖŸÖÖß, ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ
ÃÖÖêôûÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ“Ö ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖãÖ¹ý••Öß¾ÖÖÖ“Öê ¸êüÖÖÃÖÖÃÖ“Öê ŸÖê•ÖÃ¾Öß ¯Ö¾ÖÔ ÃÖãºþ
—ÖÖ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ ÛÃ£Ö¸üÖ¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ŸÖê•ÖÃ¾Öß ¯Ö¾ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ØÆü¤üæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬Öß»Ö
ÛÄÖµÖÖÓ“Öê ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖÖ, ÄÖß ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ Ã£ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÓÖ´Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê¾Ö¸üß»Ö ÃÖ´ÖÖÖ ÆüŒú,
•ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü×¾ÖÂÖµÖú úÖµÖ¤êü µÖÖ²Ö§ü»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê.
¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ±îú¸üß —Ö›æü »ÖÖÖ»µÖÖ. 1886 ÃÖÖ»Öß ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¤üÖ¤üÖ•Öß ¯ÖÏú¸üÖÖ´Öãôûê µÖÖ
¯ÖÏÀÖÖÖê ÖÓ³Öß¸ü Ã¾Öºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê. ›üÖ.ò ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö †•ÖãÔÖ µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖ
úµÖê“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ¤üÖ•Öß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß »ÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ›üÖò. ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö
µÖÖÓÖß ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖÖ ¤üÖ¤üÖ•Öà“µÖÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ›üÖò. ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö µÖÖÓ“Öê
×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. ¤üÖ¤üÖ•ÖàÖß †Ö¯Ö»Öß ¯ÖŸÖß ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖê™üÖÔŸÖ
¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö êú»ÖÖ, ¯ÖÖ ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ¯ÖŸÖß“µÖÖ ‘Ö¸üß •ÖÖµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ‡ÓÖÏ•Öß
¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖßÆüß µÖÖ ‘Ö™üÖê»ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×¤ü»Öß. ÆüÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß Ö ‘ÖêŸÖÖ“Ö
¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Õ¾Ö¸ü ¯ÖŸÖßú›êü •ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖŒŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê úÖê™üÖÔŸÖ ×ŸÖ“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖÃÖÖšüß
¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Õ¾Ö¸ü ¯ÖŸÖßú›êü •ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖŒŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ØÆü¤æü úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê †¿Öß
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Ö¾ÆüŸÖß ŸÖ¸üßÆüß µÖÖµÖ´ÖæŸÖâÖß ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ×ÖúÖ»Ö ×¤ü»ÖÖ. ¤üÖ¤üÖ•ÖàÖß
ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ¤üÖ¸ü šüÖêšüÖ¾Ö»Öê. ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖ´ÖæŸÖâÖß ¤üÖ¤üÖ•Öà“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ
´ÖÖµÖ úºþÖ ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ¯ÖŸÖß“µÖÖ ‘Ö¸üß Öê»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ×ÖúÖ»Ö ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖ´Öãôûê ØÆü¤üæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öôû²Öôû ´ÖÖ•Ö»Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß ØÆü¤üæ úÖµÖ¤üÖ úÖ»Ö²ÖÖÊ
†Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖÖÖ´Öß ¾Öé¢Öß“ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡ÔÆüß
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ÖÓ²Öß¸ü ´ÖÖÖ“µÖÖ. ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖúÖ»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖŸÖßú›êü •ÖÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ÖúÖ¸ü
×¤ü»ÖÖ. úÖê™üÖÔ“ÖÖ †¾Ö´ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÏú¸üÖß ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
¤üÖÖ¾Ö»Öß. úÖê™üÖÔÖê ¤üÖ¤üÖ•Öà“µÖÖ ´ÖÖÖÖß»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏú¸üÖ µÖÖ¯Öãœêü
¾ÖÖœü¾Öæ ÖµÖê †ÃÖê †ÖêúÖÓÖß ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. ¤üÖ¤üÖ•ÖàÖßÆüß Ã¾ÖÃ£Ö ²ÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
úÖÆüàÖß ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ›üÖò. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß êú»Öß.
›üÖò. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿ÖßÖß ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ™üŒú¸ü ¤êüŸÖ †´Öê×¸üêúŸÖ ¸üÖÆæüÖ ‹´ÖË. ›üß.
Æüß ¯Ö¤ü¾Öß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öß ÆüÖŸê Öß. ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ ›üÖ.ò †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ²Öã×¨ü´Ö¢Öê“Öß
†Ö×Ö úŸÖéÔŸ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß. ›üÖ.ò †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖß ØÆü¤üæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœüê †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ
¾ÖÃŸÖã¯ÖÖšü šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ˆ»Ö™ü ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ
¾ÖŸÖÔÖÖ´Öãôûêü ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ãú™ãÓü²Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê †ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê
ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÂ™ü ºþœüß, †×ÖÂ™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß µÖÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
•ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÏµÖŸÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖêŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤êü ¯ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß
×ÖŸÖÖÓŸÖ Ö¸ü•Ö †ÖÆêü, †ÃÖê êúÃÖ¸üß“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê.
µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ.
×¾Ö¾ÖÖÆü×¾ÖÂÖµÖú úÖµÖ¤üÖ ÛÄÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ ú¸üŸÖÖê †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ˆ“Ö»ÖæÖ ¬Ö¸üŸÖÖê.
¯ÖÖ ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ ¯Öã¹ýÂÖ †Ö×Ö ÛÄÖµÖÖ µÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÆüŒú ¤êüŸÖÖê. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖÖÓ´Ö¬µÖêÆüß
ÛÄÖµÖÖÓú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ˆ¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ×™üôûú Æêü ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖÖ“Öê †Ö×Ö
úÖµÖªÖ“Öê ÖÖœêü †³µÖÖÃÖú. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÔú¿Öã¨ü µÖãÛŒŸÖ¾ÖÖ¤üÖÖê µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“Öß
´ÖŸÖê “Öãúß“Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×ÃÖ¨ü êú»Öê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖÖ´Ö¬µÖê »Öã›ü²Öã›ü úºþ ÖµÖê
†ÃÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖ»»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß ×¾Ö¾ÖÖÆü×¾ÖÂÖµÖú úÖµÖ¤êü ú¸üÖÖ·µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ¯ÖÏÖ¸ü
Æü»»ÖÖ “Öœü¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖŸÖ ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö
¤üÖ¤üÖ•Öß Æêü ×Ö¸üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ µÖÖú›êü ÃÖÖê×µÖÃú¸ü¸ßüŸµÖÖ ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê. úÖµÖ¤üÖ úšüÖê¸ü †ÃÖŸÖÖê.
ŸÖÖê ´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öß ú¤ü¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¤üÖ¤üÖ•Öß ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ
¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖê“ÖÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß¯Öæ¾ÖÔú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÆüÖŸê Öß. ×™üôûúÖÓÖß
±úŒŸÖ ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖ †Ö×Ö úÖµÖ¤üÖ µÖÖÓ“ÖÖ“Ö ŸÖ™üÃ£Ö¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ.
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²ÖêÆü¸üÖ´Ö•Öß ´Ö»Ö²ÖÖ¸üß Æêü ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÖéÆüÃ£Ö ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓÖß
1887 ¯ÖÖÃÖæÖ ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖ´Ö¬µÖê úÖµÖ¤êü ¯ÖÖÃÖ úºþÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ×Öú¸üÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ŸµÖÓÖ“Öê ‡ÓÖÏ•Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¿Öß “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖê.
‡Ó»ÖÓ›´ü Ö¬Öß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™üÖê ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ú¿ÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß Ö‰ú ú»Ö´Öß úÖµÖÔÎú´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ.
²ÖêÆü¸üÖ´Ö•Öß ´Ö»Ö²ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ”ãû¯µÖÖ úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô“Öß 'êúÃÖ¸üß' µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖ»Ö
‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü 'êúÃÖ¸üß'´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúßµÖ ×»Ö×Æü»Öê. ‹úÖ
•ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖêŸÖ ×™üôûúÖÓÖß ´Ö»Ö²ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ éúŸµÖÖ“ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ †Ö×Ö
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ‡“”êû×¾Ö¹ý¨ü †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖµÖ¤êü ¯ÖÖÃÖ úºþ ÖµÖêŸÖ †¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ
‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. 2 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1891 ¸üÖê•Öß ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß
¾Ö¸ü †Ö×Ö ¾Ö¬Öæ“µÖÖ ¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸êü ×¾Ö¬ÖêµÖú ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¾ÆüÖ‡ÔÃÖ¸üÖµò Ö
µÖÖÓÖß ¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß Æêü •ÖÖÆüß¸ü
êú»Öê. µÖÖ. ŸÖê»ÖÓÖ †Ö×Ö ¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ§èü¸ü Öæ»Öú¸ü µÖÖÓÖß µÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖúÖÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ.
µÖÖ. ŸÖê»ÖÓÖ µÖÖÓÖß '¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖê ×¤ü»Öê úß ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü Öê»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖæÖ ÃÖÆü•Ö
´ÖãŒŸÖŸÖÖ ÆüÖŸê Öê !' †ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÃÖÖÆü×•Öú“Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ. ŸÖê»ÖÓÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖ ¾ÖŒŸÖ¾µÖÖ¾Ö¸ü êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ ™üßúÖ êú»Öß. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß´Ö¬µÖê
ÆüÃŸÖÖê¯Ö úºþ ÖµÖê †¿Öß ×™üôûúÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÆüÖêŸÖß. ²ÖÆãüÃÖÓµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ºþœüß×¯ÖÏµÖ †ÃÖŸÖÖê.
¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê úÖµÖ¤êü ú¸üÖê Öî¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê.
×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ØÆü¤üæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ºþœüß ²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê, ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
×™üôûúÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ›üÖ.ò ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü Æêü ¯ÖÏúÖÓ›ü¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö«üÖÖ ! ØÆü¤ã¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¾ÖÖÆü×¾ÖÂÖµÖú, úÖµÖªÖÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖŸÖÖ“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔÖÖÃÖÖšüß ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß
›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ êúÃÖ¸üß´Ö¬Öß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÏ»ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖ, ºþœüß µÖÖÓ“Öê •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔÖ úºþÖ ØÆü¤ã¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ˆ••¾Ö»Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü»ÖÖ
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15

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ×¾Ö¹ý¨ü †×ŸÖ¿ÖµÖ †ÖÎú´Öú ¿Öî»ÖßŸÖ »ÖêÖÖ êú»Öê. ÃÖÖÖŸÖÖß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖê ˆ³Öê ¸üÖÆæüÖ ×™üôûúÖÓÖß ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ºþœüà“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖÃÖ
†ÖÎú´Öú ¿Öî»ÖßŸÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö úÖµÖ¤êü×¾ÖÂÖµÖú –ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÄÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
êú»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üß µÖÓ¡ÖÖê“ÖÖ,
úÖµÖªÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ ÖµÖê Æêü ×™üôûúÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸÖÃÖê ú¸üŸÖÖÖÖ ×™üôûúÖÓÖß
¯ÖÏ×ŸÖÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ Ö™üÖ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öß ¿ÖŒŸÖß ˆ³Öß êú»Öß. ŸÖ¸üßÆüß ÃÖÖÖŸÖÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ
Ö™üÖ»ÖÖ ºþœüß ²Ö¤ü»ÖÖ¾µÖÖ ¯ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ÖúÖê Æüß ×™üôûúÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ
Ö¾ÆüŸÖß.
µÖÖ ÃÖÖÖŸÖÖß Ö™üÖ»ÖÖ ×™üôûúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖßŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß 'ÖÏÖ´ÖµÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ'“Öß
ÃÖÖ£Ö »ÖÖ³Ö»Öß. ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö •ÖÖê¿Öß Æêü ´ÖÆüÖˆªÖêÖß †Ö×Ö ×´ÖÃúß»Ö ÖéÆüÃ£Ö. ŸµÖÖÓÖß
×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‹ú ¾µÖÖµÖÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Öê †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×Ö´ÖÓ¡ÖÖê ¯ÖÖšü¾Ö»Öß.
×™üôûú, ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÆü †Öêú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¾µÖÖµÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü “ÖÆüÖ¯ÖÖÖß, ×²ÖÛÃú™êü ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ “ÖÆüÖ
×¯ÖÖê, ×²ÖÛÃú™êü ÖÖÖê µÖÖêµÖ Ö¾ÆüŸÖê. úÖÆüàÖß ú¯Ö ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ÖÖ™üú êú»Öê.
úÖÆüàÖß “ÖÆüÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö •ÖÖê¿ÖàÖß ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÃÖÆü ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×¤ü»Öß. µÖÖ ‘Ö™üÖê´Öãôêû ¯ÖãµÖÖŸÖ Öôû²Öôû ´ÖÖ•Ö»Öß. †Öê¸ü
¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÕÖß “ÖÖîú¿ÖßÃÖÖšüß ÃÖ×´ÖŸÖß Öê´Ö»Öß. ×™üôûúÖÓÖß ¿ÖÖÄÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ¯ÖÏÖµÖÛÀ“ÖŸÖ
‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖ¸üßÆüß ×™üôûúÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÔúÖµÖÖÔÃÖÖšüß úÖÆüß úÖôû ³Ö™ü•Öß ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. µÖÖ.
¸üÖÖ›ü¶ÖÓÖß ¯ÖÏÖµÖÛÀ“ÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü Öã»ÖÖÃÖÖ êú»ÖÖ. úÖÆüàÖß ¸üÖÖ›êü
µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ™üßúÖ êú»Öß. ×™üôûúÖÓÖß †¿ÖÖ ™üßúÖúÖ¸üÖÓÖÖ ú›üú ¿Ö²¤üÖŸÖ ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê.
•µÖÖÓÖÖ ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÕ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ´ÖÖµÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ØÆü¤æ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ´ÆüÖæÖ
×´Ö¸ü¾ÖÖ¾Öê µÖÖ“Öê †ÖÀ“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß ´ÖÖ¡Ö µÖÖ 'ÖÏÖ´ÖµÖ' ¯ÖÏúÖ¸üÖ×¾Ö¹ý¨ü †×ŸÖ¿ÖµÖ
¯Ö¸üÖ›ü ¯ÖÖ ×¾ÖÖÖê¤üß ¿Ö²¤üÖŸÖ —ÖÖê›ü ˆšü¾Ö»Öß. ¤ü¸ü¸üÖ•ê Ö ¯ÖãÖêú¸ü †ÖÖÖÖ›üßÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
úÖêÖŸµÖÖÆüß •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ †Öê»ÖÖ “ÖãÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ, ²Ö±Ôú ‘ÖêŸÖÖŸÖ, ÖÖ›üßŸÖ ÃÖÖê›üÖ¾ÖÖò™ü¸ü,
“ÖÆüÖ, ×²ÖÛÃú™êü µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ÖÏÖ´ÖµÖÖ“Öê ÃÖÓú™ü ³Öê›üÃÖÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. †Ö•Ö
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‹ú×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ´Ö¬µÖê †Ö×Ö ¾ÖîÛ¿¾Öú †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ µÖÖ ÖÏÖ´ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏúÖ¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‹êæúÖ ú¸ü´ÖÖæú ÆüÖêÖê ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü.
†ÖÖ¸üú¸ü †Ö×Ö ×™üôûú µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ
‘ÖêÖê †ÖŸµÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖŸÖ³Öê¤ü êú¾Öôû
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ´Ö¬µÖê“Ö ÆüÖŸê Öê †ÃÖê ÖÖÆüß. ²ÖÓÖÖ»Ö, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö µÖÖ ¸üÖ•µÖÖÓŸÖÆüß µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤Öü ¾ÖºþÖ
¾ÖÖ¤üôûê ´ÖÖ•Ö»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ¤ê¿ü ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ´ÖãÆŸæ ÖÔ´Öêœü ¸üÖ¾ê ÖµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖÖ ²ÖÓÖÖ»Ö“Öê £ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üú ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ µÖÖÓ“µÖÖú›êü •ÖÖŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¾ÖÖÔ“Öê ŸÖê †Öª¯ÖÏ¾ÖŸÖÔú ÆüÖŸê Ö. ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¯ÖãÖ¹ý••Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ŸÖê•ÖÃ¾Öß úÖ»ÖÖÓ›ü ¸üÖµò Ö
µÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã¸üÖêÖÖ´Öß ³Öæ×´Öêú´Öãôûêü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖ´Öß ¤üµÖÖÖÓ¤ü ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß µÖÖÓÖß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¾Öê¤üÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ Ö ¤êüŸÖÖ êú¾Öôû ¬ÖÖÙ´Öú
×¾Ö¬ÖàÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÖãÓ™ü»Öß. ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÂ™ü,
¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ºþœüß ÖÂ™ü úºþÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ ¯ÖÏÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü ÖêµÖÖ“Öß
Ö¸ü•Ö †ÖÆêü †ÃÖê Ã¾ÖÖ´Öß ¤üµÖÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ×õÖ¿“ÖÖ ¬Ö´ÖÔÖãºÓþ“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö Ã¾ÖÖ´Öß•Öà“µÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓÖß ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê.
²ÖÖôû¿ÖÖÄÖß •ÖÖÓ³Öêú¸ü µÖÖÓÖß 1841 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ 1846 ÃÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †úÖ»Öß ×Ö¬ÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ '¤ü¯ÖÔÖ' µÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×ÆüúÖ´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖÆü,
ÛÄÖµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ, ØÆü¤üæ ¬Ö´ÖÖÔŸÖæÖ ¯Ö¸ü¬Ö´ÖÖÔŸÖ Öê»Öê»µÖÖÓÖÖ ¯ÖãÖ: Ã¾Ö¬Ö´ÖÖÔŸÖ ‘ÖêÖê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê »ÖêÖÖ êú»Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú
ÆüÖŸê Öß. 1849 ÃÖÖ»Öß ÖÖê¯ÖÖôû Æü¸üß ¤êü¿Ö´ÖãÖ ŸÖ£ÖÖ »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ '¯ÖÏ³ÖÖú¸ü'
µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÄÖß-×¿ÖÖÖ, ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü, •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ×ÖÙ³Ö›ü¯ÖÖê
†Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. ¤ãüÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ºþœüà´Öãôêû ¤êü¿ÖÖ“Öß †¾ÖÖŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü
Æêü ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ÛÄÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖ, •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ,
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 1873 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
êú»Öß. 1867 ÃÖÖ»Öß µÖÖ. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¸üÖÖ›êü †Ö×Ö ›üÖ.ò ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö«üÖÖ,
¾µÖÖÃÖÓÖß ¾µÖŒŸÖàÖß •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ, †Ó¬ÖÁÖ¨üÖ µÖÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö †×ÖÂ™ü
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¯ÖÏ¾Öé¢Öß ÖÂ™ü úºþÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê
´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ²ÖÎÖÉÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. 1880 ÖÓŸÖ¸ü ×™üôûú, †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖ Ö¾µÖÖ ×¯Öœüß“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú¾Öôû »ÖêÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¾µÖŒŸÖ Ö ú¸üŸÖÖ ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê
¹ý•Ö×¾ÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê. †ÖÖ¸üú¸ü Æêü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ,
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÎú´Öú †Ö×Ö †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ »ÖêÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¤ãüÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ºþœüß×¾Ö¹ý¨ü ¯ÖÏÖ¸ü ™üßúÖ úºþÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê Ø¿ÖÖ ±ãÓúú»Öê.
ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ †ÖÖ¸üú¸üÖÓ Öß ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê
ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ºþœüß, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖÖ´Öãôêû ÄÖß¯Öã¹ýÂÖüÖÓÖÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ×¾Ö¾ÖÖÆüÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
†Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æü¾Öê. †ÃÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏÖ×ŸÖ¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüß»Ö
†ÃÖê †ÖÖ¸üú¸üÖÓ“Öê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×Ö:ÃÖÓ×¤ü¬Ö ¿Ö²¤üÖÓŸÖ ú¬Öß †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß
ÖÖÆüßŸÖ. ¾ÖÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Öãôûê ÃÖ´ÖÖ•Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖì ×™üúæ Ö †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ
¤ê¿ü ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üÖ¾Öß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×™üôûúÖÓÖß ±êú™üÖôæûÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê
¯ÖÖÀµÖÖ¢µÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖÆüß ¤üÖÂê Ö †ÖÆêüŸÖ“Ö. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ
¯ÖÖµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾ÖÖÔ †Ö×Ö Ö¸üß²Ö ¾ÖÖÔ µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¤ü¸üß †ÖÆêü. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ
¤êü¿ÖÖŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖ ‹ú ú¸üÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ÛÄÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö ¯ÖÖ
†×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ÛÄÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ »ÖÖÖßµÖ †ÖÆêü.
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß †Öê¸üßÃÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖêÖê †Ö×Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖÖÖê
»ÖœüÖÖ¸êü ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÎÖÉÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ, ´ÖÖ ŸÖê •ÖÖŸÖßÖê úÖêÖßÆüß †ÃÖÖêŸÖ, †ÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö
úºþÖ µÖÖ“Ö ¾Öé¢Öß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖÖê •Ö´Ö×ÃÖ¨ü “ÖÖŸÖã¾ÖÔµÖ ÖÂ™ü ÆüÖê‰úÖ ÖãÖú´ÖÔ¯ÖÏ¬ÖÖÖ
¾ÖÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖ‰ê ú ¿Öêú»Ö †ÃÖê '¸üÖÂ™ÒüÃÖ³ÖÖ×ÖÂšü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯ÖÖ' Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
»ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß µÖêŸÖ †ÖÆêü, ÆüôæûÆüôæû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
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¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ±êú¸ü±úÖ¸ü ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖß»Ö. ¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû
»ÖÖêúÖÓ“Öê »ÖÖ µÖÖ ÖÖîÖ ÖÖêÂ™üßú›êü Öê“ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
†›ü£Öôêû ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖß»Ö †ÃÖê ´ÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. Æêü †Ö“ÖÖµÖÔ
•ÖÖ¾Ö›êüú¸ü µÖÖÓÖß '†Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖ' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê †ÖÆêü.
†ÖÖ¸üú¸üÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü †Ó×ŸÖ´Ö ¬µÖêµÖ úÖêÖŸÖê ÆÖêŸÖê ? †ÖÖ¸üú¸ü Æêü ¯ÖÏÖ¸ü ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üß
×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê. •Öê µÖÖêµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê ²ÖÖê»ÖÖÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö¯ÖÖ ¾ÖÖÖÖÖ¸ü ÆüÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ×™üôûú ¬ÖÖÙ´Öú ¾Öé¢Öß“Öê, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, ºþœüß ´ÖÖÖÖÖ¸êü ÆüÖŸê Öê. †ÖÖ¸üú¸üÖ“Ó ÖÖ
´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öê¾Ö¸ü, ¤êü¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÁÖ¨êü¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. '¤êü¾Ö Ö ´ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö´ÖÖÖæÃÖ' †¿ÖÖ
¿Ö²¤üÖŸÖ –ÖÖÖ¯Ößšü ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú ×¾Ö•ÖêŸÖê µÖÖŸÖÖÖ´Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú ÁÖß. ×¾Ö. ÃÖ. ÖÖÓ›êüú¸ü
µÖÖÓÖß †ÖÖ¸üú¸üÖ“Ó Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ ? µÖÖ ¯ÖÏÀÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü
†ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß ×Ö:ÃÖÓ×¤ü¬Ö ¿Ö²¤üÖŸÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß µÖÖÓ“Öß
ÃÖ´ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üÖê, •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ´ÖÖê›üÖê, ¬Ö´ÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê. ´Ö×¤ü¸üÖ †Ö×Ö ´ÖÖÓÃÖ
µÖÖÓ“Öê ÃÖê¾ÖÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üÖê Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÄÖß-¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßÃÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ–ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö¾Ö›üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ“ÖÖ,
ú¸ü´ÖÖæú, ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß Øú¾ÖÖ Ø“ÖŸÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôû ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Öæ¾ÖÔ•Ö´Ö, ¯ÖãÖ•ÖÔ´Ö
†¿ÖÖ ú»¯ÖÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖÖê Ö »ÖÖÖŸÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß“Öê ‹ê×Æüú •Öß¾ÖÖ ÃÖãÖÖ“Öê, ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öê
—ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖãÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü †ÖÖ¸üú¸üÖÓ Öß ¾µÖÖ¯Öú †£ÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖãÖÖ´Ö¬µÖê
¯Ö¸üÖ¯ê ÖúÖ¸ü, ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸ü, ÃÖŸµÖ×ÖÂšüÖ, †ÖŸ´ÖÃÖÓµÖ´Ö µÖÖ ÖãÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢ÖßÖê »ÖœüÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÎÖÉÖ“Ö
†ÖÆêüŸÖ †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Æü™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ´ÖÖê›üÖ,
¬Ö´ÖÔ²ÖÓ¬ÖÖê ŸÖÖê›üÖ †ÃÖê •ÖÖŸÖêÃÖ ÃÖÖÓÖÖê ×™üôûúÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖÃÖê êú»µÖÖÃÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö, †Ö×Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß ÆüÖÖß ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
ÆüÖêŸÖê. †ÖÖ¸üú¸üÖ“Öß ´ÖŸÖê ŸÖÔú¿Öã¨ü †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß
×™üôûúÖÓÖÖ •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖŸê Öß. ¯ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœü¶Ö´Ö¬µÖê ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öß ¿ÖŒŸÖß ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
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ÎúÖÓŸÖß´Ö¬µÖê ÖÓãŸÖ¾ÖÖê ×™üôûúÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´ÆüÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ
²ÖÖôûÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÖÏÖ´ÖÖŸÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ÃÖÆü³ÖÖÖß ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ šüÖ´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×™üôûúÖÓÖß
´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. †Öê¸ü ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ †×³Ö´ÖÖÖÖ“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü“Ö •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸êü»Ö
µÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖê ŸµÖÖÓÖß •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ.
×™üôûú, †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤ü ™üÖêúÖ»ÖÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. êúÃÖ¸üß
†Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸üÖÓ“ÖÖ 'ÃÖã¬ÖÖ¸üú' µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÖÛ²¤üú µÖã¨üÖ“µÖÖ ±îú¸üß
ÖêÆü´Öß —Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖ. ‹ú´ÖêúÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÛ²¤üú ¾ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ¤üÖ‘ê ÖêÆüß †ÖÎú´Öú ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖ.
¯ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß •Öß †ÖŸ´ÖßµÖŸÖÖ, •ÖÖê ×•Ö¾ÆüÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê
†Ö•ÖÆüß úÖµÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖÖ ¤ü´µÖÖ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. 17 •ÖæÖ, 1895 ¸üÖê•Öß
†ÖÖ¸üú¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏÖÖ•µÖÖêŸÖ ´ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †úÖ»Öß ×Ö¬ÖÖÖ´Öãôûê ×™üôûúÖÓÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ
¤ãü:Ö —ÖÖ»Öê. †ÖÖ¸üú¸üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖéŸµÖã»ÖêÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ ×™üôûúÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ¬Öß¸üÖ¤ê üÖ¢Ö ¾Öé¢Öß“µÖÖ
£ÖÖê¸ü ¾µÖŒŸÖßÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ †Ö¾Ö¸üÖê úšüßÖ —ÖÖ»Öê. "†Ö´Æüß ¤üÖ‘ê ÖÖÓÖß ŸÖ¹ýÖ ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö
¤êü¿ÖÃÖê¾Öê“Öê ¾ÖÎŸÖ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖ¸üú¸üÖÓ“Öê ²ÖÖ»Ö¯ÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖ
Öê»Öê. †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß —ÖãÓ•Ö ¤êüŸÖ †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ
êú»Öê. †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ, ¯ÖÏÖ¸ü ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤ü, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ
†ÖÓ›ü ¬µÖÖÃÖ †¿ÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ †Ö×Ö †Ö“Ö¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖÃŸÖã¯ÖÖšü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü šêü¾Ö»ÖÖ" †¿ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö¯ÖæÖÔ ¿Ö²¤üÖŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¤ãü:Öß, •Ö›ü
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖÖê ×™üôûúÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖ×Æü»Öß. ÖÖê¯ÖÖôû ÖÖê¿Ö †ÖÖ¸üú¸üÖÓ“µÖÖ
†úÖ»Öß, ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖÖ´Öãôêû ‹úÖ ŸÖê•ÖÃ¾Öß µÖãÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß •µÖÖêŸÖ ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öß †Ö×Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÖÏÖ´ÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê.
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4
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¿Öã³ÖÖ¸Óü³Ö
×™üôûú †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê †ŸµÖÓŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú ¾µÖŒŸÖß ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÓŸÖ¸ü •ÖÖŸÖêÃÖ
†Ö×Ö êúÃÖ¸üß“µÖÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖü µÖêŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ¸ü¤üÖÃÖ¤üÖ“Öê ¯ÖÏú¸üÖ
ÖÖ•Ö»Öê †Ö×Ö µÖÖ ¾Öêôûß ×™üôûúÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ Ã¯ÖÂ™ü †Ö×Ö ÃÖ›êüŸÖÖê›ü ÆüÖŸê Öß µÖÖ“Öß •ÖÖŸÖê»ÖÖ
ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß. ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖ †ÖÓŸÖ¿ÖÖÄÖß ›üÖë Ö¸êü µÖÖ ×“ÖŸ¯ÖÖ¾ÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖ“µÖÖ úµÖÖ.
›üÖëÖ¸êü¿ÖÖÄÖß ×¾Ö«üÖÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃéúŸÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ú´ÖÔšü, ÃÖÖÖŸÖÖß ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ²Ö×ÆüÂéúŸÖ
êú»Öê. †Öê¸ü ŸµÖÖÓÖß †ÖŸÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ´ÖßôûÖÖ›æü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ.
‡£Öê ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Õ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ›üÖëÖ¸êü ¿ÖÖÄÖà¾Ö¸üü †Öêú ÃÖÓú™êü úÖêÃÖôû»Öß †Ö×Ö
¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ ‘Öê‰úÖ ú»Öú¢µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö»µÖÖ. ‡£Öê ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ×¾Ö«üŸÖê“Öß
µÖÖŸÖß ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ×²Ö×¯ÖÖ ´Öê¬ÖÖ¾Öß µÖÖ ¾Ö×ú»ÖÖÓ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü êú»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
¯ÖŸÖß“µÖÖ †úÖ»Öß ×Ö¬ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖãµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ØÆü¤üæ ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê
×¤ü»Öß †Ö×Ö ÛÄÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ²Ö»Ößú¸üÖÖ“ÖÖ, ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ
ú´ÖÔšü ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖÖ ú›ü¾ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ‡Ó»ÖÓ›ü, †´Öê×¸üêúŸÖ Öê»µÖÖ.
ŸµÖÖÓÖß ×õÖÀ“ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
´Ö¤üŸÖßÖê †ÖÖ£Ö ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ÛÄÖµÖÖ, ¯Ö×¸üŸµÖŒŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß 1889 ´Ö¬µÖê '¿ÖÖ¸ü¤üÖÃÖ¤üÖ' µÖÖ
ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê µÖÖ. ¸üÖÖ›êü, ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, µÖÖ. ŸÖê»ÖÓÖ
µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯Öã¸üÖêÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß
ŸÖµÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ¾Ö»Öß.
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¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖÖ ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖú›æüÖ †ÖÙ£Öú
´Ö¤üŸÖ ‘µÖÖµÖ“Öß Ö¾ÆüŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß µÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ²Ö§ü»Ö ÃÖÓ¿ÖµÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ÆüÖêŸÖß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß ¯ÖÏÖŸÖß
ÆüÖê‰ú ÖµÖê, ˆ»Ö™ü Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›üÖ¾Öß †ÃÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. †¿Öß
³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™ü»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö. ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê. †¿ÖÖ
úÖ´ÖÖŸÖ ×õÖÃŸÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœêü µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû“Ö ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖÓ. ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÖÆüÖµµÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ¯ÖÖ µÖÖ“Ö ¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ
'¿ÖÖ¸ü¤üÖÃÖ¤üÖ' µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬Öß»Ö ¤üÖêÖ ´Öã»ÖàÖß ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ ´ÆüÖæÖ »ÖÖê.
×™üôûúÖÓÖß µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê×¾Ö¹ý¨ü 'êúÃÖ¸üß'´Ö¬ÖæÖ ú›üú ¿Ö²¤üÖŸÖ ™üßúÖ êú»Öß. †Ö¯Ö»ÖÖ ÄÖß×¿ÖÖÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÖÖÆüß, ¯ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ²Öã¸üµÖÖÖÖ»Öß ÛÄÖµÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üµÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. ØÆü¤æü ÛÄÖµÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü êú»µÖÖ“µÖÖ
²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü, ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ¸üÖ•ÖßÖÖ´Öê
×¤ü»Öê. †Öê¸ü ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö»Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß êú›üÖÖ¾Ö µÖÖ ÖÖ¾Öß †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖÓÃ£Öê“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ Æü»Ö¾Ö»Öê. ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ µÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö—ÖÖêŸÖ ™üÖæúÖ
ØÆü¤æÓÖÖ ÃÖÖ¾Ö¬Ö êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ×™üôûúÖÓÖÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ •ÖÖŸÖêÖê ¬ÖµÖ¾ÖÖ¤ü ×¤ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×Ö:Ã¯ÖéÆü †Ö×Ö ×ÖÙ³Ö›ü ¾Öé¢Öß“Öê •ÖÖŸÖê»ÖÖ úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™ü»Öê. ×™üôûúÖÓ²Ö§ü»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê
†Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß.
×™üôûúÖÓ“µÖÖ ×Ö:Ã¯ÖéÆü †Ö×Ö ×ÖÙ³Ö›ü ¾Öé¢Öß“Öê •ÖÖŸÖê»ÖÖ úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™ü»Öê †Ö×Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖêŸÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß.
×™üôûúÖÓÖß ›êüŒúÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
×Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖêÖ-ŸÖßÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¤ü¸ü¾ÖÂÖá úÖÆüß ¸üŒú´Ö ¯Ö¤ü¸üÖŸÖ
¯Ö›êü»Ö µÖÖ †Ö¿ÖêÖê ŸµÖÖÓÖß »ÖÖŸÖæ¸ü µÖê£Öê úÖ¯ÖæÃÖ Ø¯Ö•ÖµÖÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ (×•ÖØÖÖ ±òúŒ™ü¸üß)
úÖœü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. êúÃÖ¸üß-´Ö¸üÖšü¶Ö“ÖÖ Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ¾ÖæÖ †Ö×Ö ú•ÖÖÔ“ÖÖ Æü¯ŸÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖæÖ •Öß ¸üŒú´Ö ˆ¸êü»Ö ŸÖß-‹¾Öœêü“Ö ×Ö¾ÖÖÔÆüÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖŸÖæ¸ü“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ
‹ú ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×™üôûúÖÓÖÖ ú•ÖÔ úÖœüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
êúÃÖ¸üß-´Ö¸üÖšü¶Ö“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Æüß ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß“Ö ÆüÖêŸÖß. †ÖŸÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖ•Öê
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úÖµÖ¤êü ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÔ. ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ‹ú ¤üÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ›ü¶ÖÖê
‘ÖêŸÖ»Öê. úÖµÖ¤êü×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ †Ö×Ö ×¾Ö«üŸÖÖ Æêü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö. ÖÖê¸üÖ¸üß²Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ŸÖê ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êüŸÖ. ŸÖê ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“µÖÖ úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¸Óü ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. •ÖãµÖÖ ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖÖ“µÖÖ
ÖÏ£Ó ÖÖÓ“Öê ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖ“ÖÖ êú»Öê ÆüÖŸê Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ¾ÖÖ¤üÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖÖ“ÖÖ
ÃÖæ´Ö †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 'ØÆü¤æü »ÖÖò' ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ŸÖê ˆ¢Ö´Ö¸üßŸÖßÖê ×¿Öú¾ÖŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö
úÖÑ™ÒòüŒ™ü †òŒ™ü, ‡ÛŒ¾Ö™üß ÆüÖ ³ÖÖÖ ŸÖê ˆ¢Ö´Ö¸üßŸÖßÖê ×¿Öú¾ÖŸÖ. ÁÖß. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖÖ›ê
µÖÖÓ“Öß ÆüÖµÖúÖê™üÖÔ“Öê µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß Ö¾ÆüŸÖß. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü ‹ú¤üÖêÖ
¾ÖêôûÖ µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ µÖê‰úÖ Öê»Öê. ×™üôûúÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ‹êúæ Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê !
×™üôûúÖÓ“µÖÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß.
1893 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ØÆü¤æü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¤ÓüÖ»Ö —ÖÖ»Öß. µÖÖ
¤ÓüµÖÖ“µÖÖÃÖ¤Óü³ÖÖÔŸÖ ×™üôûúÖÓÖß †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¬ÖîµÖÔ ¯ÖÏú™ü êú»Öê. êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß
×Ö:¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß¯ÖÖê ×»Ö×Æü»Öê. µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß ¾Öé¢ÖßÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †Öêú
ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ‘ÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¤ÓüµÖÖÃÖ
ÖŸÖ¯ÖÖÖß ‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü †Ö¸üÖ¯ê Ö êú»Öê. ÃÖÖî¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖêÆüß ¯ÖÏ³ÖÖÃÖ¯Ö¼üÖ µÖÖ
ŸÖß£ÖÔÖê¡ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ØÆü¤ü-æ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ¤ÓüÖ»Ö ˆÃÖôû»Öß. ØÆü¤üÓæ ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ‹úÖ ÃÖ³Öê“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓÖß úÖšü¶Ö ‘Öê‰úÖ
ØÆü¤æÓüÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖÖ êú»Öß. µÖÖ¾Öêôûß ØÆü¤üæÓÖß µÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖÖß“ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ êú»Öß.
ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÃÖÖ¾Ö¬Ö —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ØÆü¤æÓüÖÖ“Ö †Öêú úÖ¸üÖê ¯Öãœêü úºþÖ
¤üÖêÂÖß šü¸ü¾ÖŸÖ. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖ Æêü ¤ÓüµÖÖ´ÖÖÖß»Ö Ö¸êü úÖ¸üÖ
†ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾ÖæÖ ØÆü¤æü´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ‹ú¡Ö µÖê‰úÖ ÃÖ»ÖÖêµÖÖÖê ¯ÖÏÀÖ ×´Ö™ü¾ÖÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¾ÖÖ‡Ô, ¬Öãôêû, ¯ÖãÖê µÖÖ ×šüúÖÖß •ÖÖŸÖßµÖ ¤ÓüÖ»Öß —ÖÖ»µÖÖ. ×™üôûú
êú¾Öôû ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×»ÖÆüßŸÖ ÖÃÖŸÖ. •µÖÖ ×šüúÖÖß ¤ÓüÖ»Ö —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ ×šüúÖÖß
ÃÖ´ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ×™üôûú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê
ÃÖÓ“ÖÖ¸ü úºþÖ ¤ÓüÖ»Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü
êú»ÖÖ. 1894 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ ¤ÓüÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †¿Öß Æü¾ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ¤ÓüÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
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†Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖß»ÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²ÖãŸÖÖ»ÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
†ÃÖÖ ¯Ö×¾Ö¡ÖÖ ØÆü¤æÓüÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓÖÖ ±æúÃÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö
²ÖÎÖÉÖÖÓ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü †•ÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÖÖê¿Ö ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖãµÖÖŸÖ
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓÖß ¤ÓüÖÖ êú»ÖÖ. ØÆü¤üÓæ Öß ´Ö×¿Ö¤üß“Öê ÖãúÃÖÖÖ êú»Öê. ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß
»ÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¤ÓüÖ»Ö †Ö™üÖŒê µÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß. ×™üôûúÖÓÖß ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»Öê.
²ÖÎÖÉÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ×¿Ö¾µÖÖÓ²Ö§ü»Ö Ö¾ÆüÖÔ¸üÖê ´ÖÖ±úß ´ÖÖÖÖ¾Öß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß êúÃÖ¸üßŸÖ ×»Ö×Æü»Öê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÏÀÖÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖßÖê »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×™üôûú ×úŸÖß ŸÖôû´ÖôûßÖê úÖµÖÔ
ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öß †¿ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖŸÖæÖ ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê.
×™üôûúÖÓÖß '¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ÖÏßÃÖ, ¸üÖê´Ö µÖê£Öê ¯Öæ¾Öá
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¬ÖÖÙ´Öú ˆŸÃÖ¾Ö ³Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖêÆüß
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“Öê
†ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ¤üÖêÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»Öê. ˆŸÃÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖÖÓ“Öß
ú¸ü´ÖÖæú ÆüÖŸê Öê. ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê •ÖÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ“ÖÖ
»ÖÖ³Ö ÆüÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ´Öãôêû ¸üÖ•ÖúßµÖ •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ˆŸÃÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖÖÓÖß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖÓæ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖ µÖêŸÖê. ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖîªÖê×Öú ˆ×§üÂ™êü ÃÖÖ¬µÖ úºþÖ ‘ÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖŸê Öê.
×™üôûúÖÓ“µÖÖ µÖÖ ú»¯ÖÖê“Öê •ÖÖŸÖêÖê ˆŸÃÖÖÆüÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖ
†Ö×Ö »ÖÆüÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖÆüß ÖÖê¿ÖÖêŸÃÖ¾Ö ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ÃÖÖ•Ö¸êü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ ÖÖÖß, ÖéŸµÖ, ¿ÖÖ¸üß×¸üú ú¾ÖÖ‡ÔŸÖ µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö Ã¾Ö¤êü¿Öß ¾ÖÃŸÖæÓ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸,ü
´Öª¯ÖÖÖ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü, ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü †¿ÖÖ †Öêú ÖÖêÂ™üß ÃÖÖ¬µÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ
—ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê ×™üôûúÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ‘Ö¸üÖ‘ê Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»Öê. ŸÖê Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê '»ÖÖêú´ÖÖµÖ' —ÖÖ»Öê.
•ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÖÖê¿ÖÖêŸÃÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ±úÖ¸ü ±ú»Ö¤üÖµÖß
šü¸ü»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê
³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ ˆ••¾Ö»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ‹êŒµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾ÖÖœüß»ÖÖ »ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß
ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“Öß ×ÖŸÖÖÓŸÖ Ö¸ü•Ö †ÖÆêü Æêü ×™üôûúÖÓÖß ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. '¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾ÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ' µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü »ÖêÖ ×»ÖÆæü Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓÖß úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßÆüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ
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ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê úŸÖéÔŸ¾Ö
£ÖÖê›ü¶Ö ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖÓ´Ö¬ÖæÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üàÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ²ÖÓ›ü êú»Öê Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü †³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÓŸÖæÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÆüÖŸê Öê. ´Ö. ±ãú»µÖÖÓÖß ×¿Ö¾Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ †•ÖÖê›ü úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö úÖ¤Óü²Ö¸üß »ÖêÖÖ ÆüÖ‰ê ú »ÖÖÖ»Öê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¬Öß“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüß. †¿ÖÖ µÖãÖ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔú ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß“Öß ˆ¯ÖêÖÖ ÆüÖê‰ú
ÖµÖê †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ›ü»ÖÃÖ µÖÖ »ÖêÖúÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ´Öãôêû
×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖ×Öú-‡ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ¤êüÖµÖÖ
•ÖÖÆüß¸ü êú»µÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖŸÖ »ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê. ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ »ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê úß ŸÖê
¯ÖÏú¸üÖ ŸÖ›üßÃÖ ÖêµÖÖ“ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖµÖÖ›üÖ¾Ö¸ü ˆŸÃÖ¾Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¯ÖŒúÖ êú»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß“Ö ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß Ö ‘ÖêŸÖÖ ¸üÖ¡Öß“Ö ¸üÖµÖÖ›ü “ÖœæüÖ
•ÖÖµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ µÖÖ †¤ü´µÖ ˆŸÃÖÖÆüÖŸÖæÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ‘Öê‰úÖ ¿Öêú›üÖê »ÖÖêú
ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ö›ü “ÖœæüÖ Öê»Öê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö †Ö×Ö ´ÖÖ¾Öôêû †Ó¬ÖÖ·µÖÖ ¸üÖ¡Öß“Ö Ö›ü
“ÖœæüÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ —ÖÖ»Öê. '×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê
Ã´Ö¸üÖ ÃÖ¤îü¾Ö ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ“Öß •µÖÖêŸÖ ¯ÖÏÖ¸ü ŸÖê•ÖÖÖê ŸÖôû¯ÖŸÖ
¸üÖÆß»Ö. µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÖê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÖãÖß•ÖÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö †ÖÖæÖ
ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß' †ÃÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖêÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ '×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸÖß'
¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÂÖá ˆŸÃÖÖÆüÖÖê úÖ ÃÖÖ•Ö¸üß ú¸üÖ¾Öß ÆêüÆüß ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ
†»ÖÖî×úú úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö éúŸÖ–ÖŸÖÖ³ÖÖ¾Ö ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹êŒµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
¾ÖéØ¨üÖŸÖ ú¸üÖê Æüß ¤üÖêÖ ˆ×§üÂ™êü ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖê¯Öãœêü šêü¾Ö»Öß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ØÆü¤æÓü¾Ö¸ü
ÆüÖêÖÖ¸üÖ •Öã»Öæ´Ö ÖÖÆüßÃÖÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ´Ö×¿Ö¤üß ±úÖê›ü»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ
†Ö×Ö ¬Ö´ÖÖÔ¾ÖºþÖ úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß
•ÖµÖÓŸÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ÃÖÖ•Ö¸üß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †Öêú ¸üÖ•µÖÖŸÖ
•µÖÖÓÖß †ŸÖã»ÖÖßµÖ ¬ÖîµÖÔ ¯ÖÏú™ü úºþÖ, Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ¯ÖÖê™üß ¸üÖÖÓÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸üÖÎú´Ö êú»ÖÖ
†¿ÖÖ £ÖÖê¸ü ¾Öß¸ü¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸êü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÖÖ
¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖÆü µÖÖÓ“µÖÖ †•ÖÖê›ü ¯Ö¸üÖÎú´ÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ úºþÖ ŸÖê£Öê ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ.
²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖÖ×¤üŸµÖ µÖÖ ¾Öß¸ü¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖæÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê.
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‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ™üßúÖ ú¸üµÖÖ“Öê
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ, ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÓÖÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öá †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¯ÖêÖÖ
‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ •ÖÖŸÖê“Öê ú»µÖÖÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †×¬Öú
“ÖÖÓÖ»Öß ÆüÖêŸÖß Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ´ÖÖµÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸üÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ×™üôûúÖÓÖß ¯Öã¸êü¯Öæ¸ü
»ÖÖ³Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö •ÖÖŸÖê“Öß ÖÖ·ÆÖÖß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê †ÆüÖê¸üÖ¡Ö ¤üÖ ¸üÖ×Æü»Öê.
ÎúÖò±ú›Ôü ÆüÖ †ÖµÖ.ÃÖß.‹ÃÖ. †×¬ÖúÖ¸üß Æãü¿ÖÖ¸ü ¯ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ †Öôû¿Öß ÆüÖêŸÖÖ. ‹ê¿ÖÖ†Ö¸üÖ´Ö,
´ÖÖî•Ö´Ö•ÖêŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸üß ÆüÖÃî Ö. †Öêú ‡ÓÖÏ•Ö ÛÄÖµÖÖÓÖÖ ŸÖÖê ´ÖÆüÖÖ›ü¶Ö
³Öê™ü¾ÖÃŸÖæ ¤êüŸÖ †ÃÖê. ˆŸ¯Ö®ÖÖ¯ÖêÖÖ Ö“ÖÔ †±úÖ™ü. Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÖê ú•ÖÔ ‘ÖêŸÖ»Öê
¯ÖÖ ú•ÖÔ ±êú›üµÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ²Öã¨üß —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ú›æüÖ ŸÖÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüÖÖ¾ÖÃŸÖæ
³Öê™ü ´ÆüÖæÖ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖ †ÃÖê, µÖÖ“Öß “ÖÖîú¿Öß —ÖÖ»Öß ÎúÖò±ú›Ôü»ÖÖ ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸ü ÆüÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ
¤Óü›ü †Ö×Ö ÃÖÁÖ´Ö úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ×¿ÖÖÖÆüß —ÖÖ»Öß. úÖÆüß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÓÖß ÎúÖò±ú›Ôü »ÖÖ“Ö
‘ÖêŸÖ †ÃÖê, †ÃÖê •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»Öê. µÖÖÃÖÖšüß “ÖÖîú¿Öß †ÖµÖÖêÖ Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. †ÖµÖÖêÖÖÖê
ÎúÖò±ú›Ôü ×Ö¤üÖìÂÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ¸üßŸÖÃÖ¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô †¿Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ
êú»Öß. ‹æúÖ †Öšü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÓ ÖÖ ÖÖêú¸üßŸÖæÖ ²Ö›üŸÖ±Ôú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÎúÖò±ú›Ôü ÆüÖ ‡ÓÖÏ•Ö
´ÆüÖæÖ ŸÖÖê ×Ö¤üÖÂì Ö †Ö×Ö ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÂê Öß ! ÎúÖò±ú›Ôü»ÖÖ ¾ÖÖ“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
†Öšü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÓÖÖ ²Öôûß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. Æüß ‘Ö™üÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß.
×™üôûúÖÓÖß µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß, êúÃÖ¸üßŸÖ
»ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê. "ÎúÖò±ú›Ôü †Ö•Ö †ÖÆêü ˆªÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ †Ö´Æüß µÖÖµÖ¤êü¾ÖŸÖê»ÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
†Ö¾ÖÖÆüÖ ú¸üßŸÖ ¸üÖÆæü." †Öê¸ü ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ“Ö •ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖê ! ×™üôûúÖÓÖß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“Ó Öê ×Ö¾Öê¤üÖ
¾Ö×¸üÂšüÖÓú›êü ¯ÖÖšü¾Ö»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ úÖµÖªÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÃÖæ´Ö †Ö×Ö “ÖÖî±êú¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê úÖµÖ¤êü×¾ÖÂÖµÖú úÖî¿Ö»µÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê †Öê¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ÃÖã™ü»Öê !
×™üôûúÖÓÖß µÖÖ úÖ´ÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ´Ö»Öê¤Öü ¸üÖÓ ú›æü Ö ¯ÖîÆßü Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß ÖÖÆüß. ÎúÖò±ú›Ôü ´ÖÖ¡Ö ¤ãü ÖÖ¾Ö»ÖÖ
Öê»ÖÖ. ŸµÖÖÖê ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓ×¾Ö¹ý¨ü »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê. »ÖÖê.
×™üôûúÖÓ“µÖÖ µÖÖ †³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö•ÖµÖÖ´Öãôûê •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖÖ“Öê, †Ö¤ü¸Öü “Öê Ã£ÖÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûú †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß ×úŸÖß ÖÓ²Öß¸ü¯ÖÖê ˆ³Öê ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖÓ¸üÖÖ ¤êüŸÖ Æêü ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖ¯Ö™ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã™üêúÃÖÖšüß êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
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²ÖÖ¯Ö™ü Æêü ×™üôûúÖÓ“Öê ×•Ö¾Ö»ÖÖ ×´Ö¡Ö. ŸÖê ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ †×ÃÖÃ™Óü™ü ú×´Ö¿ÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ
úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‡×»ÖµÖ™ü µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †Öêú ŸÖÎúÖ¸üß ÆüÖêŸµÖÖ. ‡×»ÖµÖ™ü ‡ÓÖÏ•Ö.
ŸµÖÖÖê ²ÖÖ¯Ö™üÖÓ“ÖÖ ²Öôûß ¤êü‰úÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ ²ÖÖ¯Ö™ü“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ †ÃÖÖ ¾Ö×¸üÂšüüÖÓ ú›êü
†Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü¾Ö»ÖÖ ²ÖÖ¯Ö™üÖÓ“Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß †¿Öß ×¾ÖÖÓŸÖß
êú»Öß. ‡ÓÖÏ•Öß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ²ÖÖ¯Ö™üÖÓÖÖ ¤üÖÂê Öß šü¸ü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÁÖ´ÖúÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ×¿ÖÖÖ
šüÖêšüÖ¾Ö»Öß. ²Ö›üÖêªÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÆüÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß
“ÖÖîú¿Öß êú»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“ÖÖ úÃÖæÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ¯Öã¸üÖ¾Öê
“ÖÖîú¿Öß ÃÖ×´ÖŸÖß¯Öãœêü šêü¾Ö»Öê. †Öê¸ü ²ÖÖ¯Ö™ü µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ×Ö¤üÖìÂÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ú¬Öß ¾Öúß»Ö ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö êú»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖªÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ÃÖÖÖê»Ö †Ö×Ö ÖÖœüüÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ¾Ö×ú»Öß êú»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü µÖÖÆüß Öê¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †œüôû
Ã£ÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê †ÃÖŸÖê Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖÖ¾ÖºþÖ ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê.
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5
¤ãüÂúÖôû †Ö×Ö ¯»ÖêÖ - †Ã´ÖÖÖß ÃÖÓú™ü
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê úÖµÖÔÖê¡Ö ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ŸÖê
•ÖÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ úºþÖ ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß êúÃÖ¸üßŸÖ ×»ÖÆüßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
1894 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ •Ö¯ÖÖÖ †Ö×Ö “ÖßÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê µÖã¨ü —ÖÖ»Öê. µÖÖ µÖã¨üÖŸÖ •Ö¯ÖÖÖÖê
“ÖßÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö êú»ÖÖ. •Ö¯ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö•ÖµÖÖ´Öãôêû ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓ´Ö¬µÖê Ö¾Öß •ÖÖÖéŸÖß
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
»Öœü¶ÖÃÖ †×¬Öú²Öôû »ÖÖ³Öê»Ö †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1896 ÃÖÖ»Ö
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÖÖÃÖÖß †Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ
úÖôûÖŸÖ ÖÖ. ´Ö. •ÖÖê¿ÖßÃÖÆü ×™üôûúÖÓ“Öê †Öêú ÃÖÆüúÖ¸üß úÖ»Ö¾Ö¿Ö —ÖÖ»Öê. †¿ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ
úÖôûÖŸÖ Ö. ×“ÖÓ. êúôûú¸ü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ²ÖÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¾Ö«üÖÖ
ÃÖÆüúÖ¸üß »ÖÖ³Ö»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûú ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ
úÖî™ü×Óã ²Öú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³Ö×ÖÖß“Öê ¯Öã¡Ö ÁÖß. ÖÓÖÖ¬Ö¸ü¯ÖÓŸÖ ×¾Ö«üüÖÃÓ Ö
µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôûµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
×“Ö¡Ö¿ÖÖôûÖ ”ûÖ¯ÖÖÖµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ÁÖß. ¾ÖÖÃÖã¤üê¾Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
»ÖÖê. ×™üôûú ´ÖãÓ²Ö‡Ô úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖ“Öê úÖÖ¤ü
¾Öêôêû¾Ö¸ü ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü êú»Öß. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÃÖã»ÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö †µÖÖêµÖ
´ÖÖÖÖÔÖê •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯ÖÓ“ÖÖÆü¢Ö¸ü ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ
¤üÖºþ×¾ÖÎúß´Öãôêû ´ÖÆüÃÖæ»Ö ¾ÖÖœü»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÆüÖ×ÖúÖ¸üú †ÖÆêü
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´ÆüÖæÖ úÖÆüß ×šüúÖÖß ´Öª ×¾ÖÎúß ¤ãüúÖÖê ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öß.
•Ö´ÖßÖÃÖÖ¸üÖ, •ÖÓÖ»Ö †Ö×Ö †²ÖúÖ¸üß µÖÖ«üÖ¸êü ´ÖÆüÃÖæ»Ö ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ µÖÖ
´ÖÆüÃÖã»ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö×ÖµÖÖêÖ µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê“Öê ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß
†ÃÖê ´ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ, ˆªÖêÖ, ¸üÃŸÖê, ÖÖ»Öê µÖÖÃÖÖšüß
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ †×¬Öú ¸üú´Öê“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Æü¾Öß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖ úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß 1897 ÃÖÖ»Öß ±êú¸ü×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öß. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯»ÖêÖ †Ö×Ö ¤ãüÂúÖôû µÖÖ
•ÖÖŸÖê¾Ö¸ü úÖêÃÖôû»Öê»µÖÖ ÃÖÓú™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×•Ö¾ÖÖ“Öê ¸üÖÖ êú»Öê
†Ö×Ö ×Ö:Ã£ÖÖ£Öá ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü šêü¾Ö»ÖÖ.
¤êü¿ÖÖŸÖ ¤ãüÂúÖôû ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ 1876 “µÖÖ ¤ãüÂúÖôûÖ¯ÖêÖÖ 1896 ÃÖÖ»Öß
¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¤ãüÂúÖôûÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ±úÖ¸ü ³ÖßÂÖÖ ÆüÖŸê Öê. µÖÖ ¤ãüÂúÖôûÖ´Ö¬µÖê †®ÖÖ†³ÖÖ¾Öß ´ÖéŸµÖã´ÖãÖß
¯Ö›üÖÖ·µÖÖ ¤ãü¤ðü¾Öß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ Öæ¯Ö ÆüÖêŸÖß. •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû “ÖÖôûßÃÖ »ÖÖÖ ¤ãüÂúÖôû ¯Öß×›üŸÖÖÓÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê '±òú×´ÖÖ ×¸ü»Öß±ú úÖê›ü' †Ó´Ö»ÖÖŸÖ
†ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê ¯Öß×›üŸÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê¯Ö¸üß ÃÖÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß
ÆüÖêŸÖß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×¸ü»Öß±ú úÖê›ü“Öê ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü •ÖÖŸÖêÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ªÖ¾Öê
†¿Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß. •ÖÖŸÖêÃÖ ×¸ü»Öß±ú úÖê›ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üß µÖÓ¡ÖÖÖ ÃÖÓ£Ö¯ÖÖê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß, †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
×ÖÂúÖôû•Öß¯ÖÖÖ´Öãôêû ´Ö¤üŸÖ •ÖÖŸÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ×™üôûúÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß. 'ú•ÖÔ úÖœæüÖ ÃÖÖ¸üÖ ¤êü‰ú ÖúÖ' †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ´Ö¬ÖæÖ
†Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê, µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖ¸üúÖ¸ü Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸üÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ 'ÃÖÖ¸üÖ ¤êü‰ú ÖúÖ' †ÃÖê
´Æü™ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê. 'ú•ÖÔ úÖœæüÖ ÃÖÖ¸üÖ ¤êü‰ú ÖúÖ' †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû Ö™ü»ÖÖ ×™üæú
¿Öú»ÖÖ ÖÖÆüß. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÖšü¾Ö»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ Ö
‘ÖÖ²Ö¸üŸÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖß ¤ãüÂúÖôûÖŸÖ úÖµÖªÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö¤üŸÖ ´ÖÖÖÖ¾Öß †ÃÖê †Ö¾ÖÖÆüÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü »ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ
†Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. ¯ÖãœüÖ¸üß †Ö×Ö •ÖÖŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¬Öß™ü¯ÖÖÖ, ×“ÖúÖ™üß, ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸ü Æüê ÖãÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÏµÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß êú»ÖÖ. Æêü ¸üÖ•µÖ úÖµÖªÖ“Öê
†ÖÆêü. †µÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †Öê¸ü›ü ú¸üÖê Æêü †Ö´Ö“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü. ¤ãüÂúÖôûÖ´Ö¬µÖê
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ÁÖß´ÖÓŸÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ×¾Ö¹ý¨ü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ÆüÖê‰ú ÖµÖê, •ÖÖŸÖêÖê »Öã™üÖ»Öæ™ü úºþ ÖµÖê †ÃÖê †Ö¾ÖÖÆüÖ
×™üôûúÖÓÖß ÖêÆü´Öß êú»Öê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ´Ö¬ÖæÖ, úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê
ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖê“Öß ÖÖ·ÆÖÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüŒúÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö úºþÖ ×¤ü»Öß, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ÆüŒúÖÃÖÖšüß ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê
»ÖœüÖ ¤êüµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê ÆêüÆüß ŸµÖÖÓÖß ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. ¤ãüÂúÖôû úÖ ¯Ö›üŸÖÖê µÖÖ“ÖÖÆüß
×™üôûúÖÓÖß †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü Æüß ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öß ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû
•Ö×´ÖÖß“ÖÖ †×¬Öú ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖê‰úÖ •Ö´ÖßÖ ÖÖ¯Ößú ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ú´Öß ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû
¤ãüÂúÖôû ¯Ö›üŸÖÖê Æêü •Ö¸üß Ö¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖÃÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Ö
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ¾ÖêŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ
‘ÖÖÖ‘ÖÖŸÖß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ´Öãôêû ÃÖ¸üúÖ¸üÖê úÖÆüß úÖµÖÔúŸµÖÖÕ¾Ö¸ü Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸ü»ÖÖ. "Æêü úÖµÖªÖ“Öê
¸üÖ•µÖ †ÖÆêü. •ÖÖŸÖêÃÖ úÖµÖ¤üÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖÖê ÆüÖ ÖãÆüÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Æêü“Ö úÖµÖÔ ´Öß
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ¸üúÖ¸Öêü ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸üÆüß Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü »ÖœüŸÖÖÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖ“Öß, ×¿ÖÖÖ
³ÖÖêÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú ŸÖµÖÖ¸üß Æü¾Öß, †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûú ÖêÆü´Öß ÃÖÖÓÖŸÖ."
¤ãüÂúÖôûÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ×¾ÖÖú·µÖÖÓÖÖ Ö›üß ±úÖê›üµÖÖ“Öê úÖ´Ö
×¤ü»Öê. ¤ãüÂúÖôû¯Öß×›üŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Ö›üß ±úÖê›üµÖÖ“Öê
úÖ´Ö ¤êüµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ªÖ¾Öß
†ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü ŸÖÃÖÖ †•ÖÔ Öê»ÖÖ. ÖêÆü´Öß“µÖÖ
ÃÖ¾ÖµÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸üÖê †•ÖÖÔú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê. »ÖÖê. ×™üôûú Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸ü»ÖÖ Öê»Öê.
ŸµÖÖÓÖß ×Ö¸üÖß ´ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê, ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ÃÖÖÆüÖµµÖ ‘Öê‰úÖ '×¾Ö¾ÆüÃÖÔ ×Ö»›ü' Ã£ÖÖ¯ÖÖ
êú»Öß. µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖôûß, úÖêÂ™üß ×¾ÖÖú¸üÖÓÖÖ úÖ´Ö ×´ÖôûÖ»Öê, ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö¸üÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öß.
¤ãüÂúÖôûÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓú™üÖ¿Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß µÖÖµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ.
µÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †Ö×Ö ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÖê µÖê£Öê ¯»ÖêÖ“Öß ÃÖÖ£Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. µÖÖ ³ÖµÖÖÖú
ÃÖÖ£Öß»ÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¸Ñü›ü µÖÖ ÃÖÖ¤üß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß
ÃÖ×´ÖŸÖß Öê´Ö»Öß. ¯»ÖêÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê êú»Öê»Öê ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ¾µÖÖ¬Öß¯ÖêÖÖ
†ÖîÂÖ¬Ö ³ÖµÖÓú¸ü †ÃÖÖ •ÖÖŸÖêÃÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ. ¯»ÖêÖ ÆüÖ ÃÖÓÃÖÖÔ•ÖµÖ ¸üÖêÖ. ¹ýÖÖ»ÖÖ
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‡ÛÃ¯ÖŸÖôûÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖæÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓ“Öß ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê
ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. •µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯»ÖêÖ“Öß »ÖÖÖÖ —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öß ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô ú¸üŸÖÖÖÖ
¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÛÄÖµÖÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÃÖÖšüß ÖÖê¸êü †Ö×Ö úÖôêû
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖê. ÖÖê¸êü ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ²Öê¬Ö›üú ‘Ö¸üÖŸÖ ×¿ÖºþÖ ¤êü¾Ö‘Ö¸ü, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸ü µÖê£Öê ÖÖÃÖ¬ÖæÃÖ
ú¸üßŸÖ. µÖÖ ÖÖê·µÖÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓÖß ÛÄÖµÖÖÓÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Öß. ÄÖß¯Öã¹ýÂÖÖÓ¿Öß ŸÖê ÃÖ³µÖ¯ÖÖÖÖê ¾ÖÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê ÄÖß-¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ²Ö§ü»Ö
³ÖßŸÖß“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ ÖÖê·µÖÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãüÂ™ü úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖÓ“Öß ³ÖßŸÖß ‘Öê‰úÖ
úÖÆüß ÖÖÖ×¸üú ¯ÖÏÖÖÖÃÖ ´Öãú»Öê. ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ ÖÖ·ÆÖµÖÖÓ“Öß ¤üÖ¤ü ‘ÖêµÖÖÃÖ ãúÖß †×¬ÖúÖ¸üß
×±ú¸üúŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ¸üúÖ¸üß ‡ÛÃ¯ÖŸÖôû µÖÖêµÖ ÖÖÆüß Æêü ¯ÖÖÆæüÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß •ÖÖŸÖê“Öê
ÃÖÖÆüÖµµÖ ‘Öê‰úÖ ¤ãüÃÖ¸êü ‡ÛÃ¯ÖŸÖôû ˆ‘Ö›ü»Öê. ‡£Öê ¸üÖêµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¾ÖÖÖÖæú
×´ÖôûÖ»µÖÖÖê •ÖÖŸÖêÖê ÃÖ¸üúÖ¸üß ‡ÛÃ¯ÖŸÖôûÖ¯ÖêÖÖ µÖÖ ‡ÛÃ¯ÖŸÖôûÖŸÖ •ÖÖÖê ¯ÖÃÖÓŸÖ êú»Öê. ×™üôûú
Ã¾ÖŸÖ: ‡ÛÃ¯ÖŸÖôûÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öêú›êü »ÖÖ ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖê. 'ØÆü¤æü ¯»ÖêÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ŸÖê
†ÖêôûÖ»Öê Öê»Öê. ×™üôûúÖÓÖß ¤ãü:Ö ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ÃÖ×´ÖŸÖà“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓÖÖ
´ÖÖêúóµÖÖ Æü¾Öê¿Öß¸ü ×šüúÖÖß ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß, •Öê¾ÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¸üÖê µÖÖÓÖß ¯ÖôæûÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¿ÖÆü¸üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß »ÖÂú¸üÖ“Öê ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖê.
¸üÖ¡Öß †¯Ö¸üÖ¡Öß ×±ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÖÃÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖÃÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô †›ü¾ÖÖæú
ú¸üßŸÖ †Ö×Ö ¤üÖ×ÖÖê, ¯ÖîÃÖê »Öã²ÖÖ›üŸÖ. '×¿Ö¯ÖÖ‡Ô úÖµÖ¤üÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ
×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. “ÖÖê¸üß ú¸êü»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÆüÖŸÖ Öã¿ÖÖ»Ö ¬Ö¸üÖ¾ÖÖ' †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê
•ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. ÁÖß´ÖÓŸÖ ÖÖÖ×¸üú ²ÖÖÆêü¸ü Öê»Öê, ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô Ö×¸ü²ÖÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¯»ÖêÖ“Öê ÃÖÓú™ü ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖÖ“Ö ×™üôûú ×¾ÖÁÖÖÓŸÖßÃÖÖšüß ØÃÖÆüÖ›üÖ¾Ö¸ü Öê»Öê. ¤ãüÂúÖôû †Ö×Ö ¯»ÖêÖ
µÖÖÓÖß •µÖÖ úÖôûÖŸÖ £Öî´ÖÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ ÁÖ´Ö ‘Öê‰úÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÆü¸Öü ŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖÖ×¸üú µÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öß úÖµÖÔúŸµÖÖÕú›æüÖ ´Ö¤üŸÖß“ÖÖ †Öê‘Ö úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»ÖÖ. µÖÖ úÖôûÖŸÖ
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Ö¾ÆüÖÔ¸ü †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖê²Ö§ü»Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ
¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. •ÖÖŸÖêÖê ÃÖ¸üúÖ¸üß ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖ²Ö§ü»Ö ×¸üúÖ´µÖÖ ¿ÖÓúÖ ‘Öê‰ú ÖµÖê †ÃÖêÆüß
ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖê»ÖÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
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6
¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ Ö™ü»ÖÖ
¯»ÖêÖ“µÖÖ †Ö¯Ö¢Öß´Ö¬µÖê ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓú›æüÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ”ûôû “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ“Ö¾Öêôûß 27
•ÖæÖ, 1898 ¸üÖ•ê Öß ¸üÖ¡Öß ¯»ÖêÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †¬µÖÖ ¸Ñü›ü †Ö×Ö »Öê°™üÖÓ™ü †ÖµÖÃ™Ôü µÖÖÓ“ÖÖ ÖæÖ
—ÖÖ»ÖÖ. ÖÖê¿ÖØÖ›ü µÖê£Öß»Ö Ö¾ÆüÖÔ¸ü“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÖà“µÖÖ Æüß¸üú´ÖÆüÖŸê ÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ´Öê•Ö¾ÖÖÖß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. »ÖÖê. ×™üôûúÆüß µÖÖ ´Öê•Ö¾ÖÖÖßÃÖ
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¸Ñü›ü, »Öê°™üÖÓ™ü †ÖµÖÃ™Ôü µÖÖ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖÖê›üÖÖÖ›üßŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÖÖê¿ÖØÖ›üßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖêóµÖÖ —ÖÖ›æüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖæÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ ÖãÖÖ´Öãôêû
¯ÖÏ“ÖÓ›ü Öôû²Öôû ´ÖÖ•Ö»Öß. ŸµÖÖ úÖôûß ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¾Ö¸ü ÃŸÖã×ŸÖÃÖã´ÖÖê ˆ¬ÖûôûæÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ
™üßúÖúÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü †×ŸÖ¸Óü×•ÖŸÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ †ÖÖ¯ÖÖÖ›ü ú¸üÖÖ¸üß ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê ÆüÖêŸÖß. '™üÖ‡Ô´ÃÖ
†Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ' Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü ÆüÖŸê Öê. '‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ¸üÖ•µÖ ˆ»Ö£Ö¾ÖæÖ
™üÖúµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÖ¾ÖÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ´Ö¸üÖšüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê †ÖÎú´Öú
³ÖÖÂÖêŸÖ »ÖêÖÖ úºþÖ ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üŸÖÖŸÖ' †ÃÖê ÃÖÖÃÖÖÖ™üß †Ö¸üÖê¯Ö µÖÖ
‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß êú»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖê Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß
¯ÖÏ´ÖãÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü, ØÆüÃÖ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü
ú™ü, ¸üÖ•Ö¦üÖÆê ü, ÖæÖ µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖÖ»Öß Ö™ü»Öê ³Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖÖ ÃÖ••Ö›ü ¤ü´Ö ×¤ü»ÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¸Ñü›ü µÖÖ“ÖÖ ÖæÖ Æüß ³ÖµÖÓú¸ü ‘Ö™üÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ´ÖÖ¸êüú¸üß ÃÖ¸üÖ‡ÔŸÖ
ÖãÆêüÖÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. Æêü ¯ÖÏú¸üÖ µÖÖµÖ¯ÖÏ×¾ÖÂ™ü †ÃÖ»µÖÖÖê ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß †Ö×Ö ™üÖ‡Ô´ÃÖ
ÃÖÖ¸üµÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏÖÖê³Öú ³ÖÖÂÖêŸÖ ²Ö¤üÖÖ´ÖßúÖ¸üú ´Ö•Öæú¸ü ×»Ö×ÆüÖê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÖÖÆüß †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. •ÖÖŸÖêÖê ×Ö¸üÖ¿Ö Ö ÆüÖêŸÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ
ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. ×™üôûúÖÓÖß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ÖÖê¿ÖÖêŸÃÖ¾Ö, ×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸÖß
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†¿ÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ´Öãôûê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Ö ÆüÖŸê Öß. ÃÖ¸üúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ Æüß •ÖÖÖéŸÖß •ÖÖ“Öú ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß µÖÖ
ÖãÖÖÃÖÖšüß ´Ö¸üÖšüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê, ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖæúÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üÖÖ¸êü ŸÖ¹ýÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß •ÖµÖÓŸÖß †Ö×Ö
ÖÖê¿ÖÖêŸÃÖ¾Ö µÖÖÓÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¬Ö¸üÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ šüÖúÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê,
"¸üÖ•µÖ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖæ›ü ˆÖ¾ÖÖê Ö¾Æêü" µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß ŸµÖÖÓÖß †ÖÏ»ÖêÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ.
ÃÖ¸üúÖ¸ü ×úŸÖßÆüß “ÖÖÓÖ»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÖæÖ, ¤ü¸üÖê›êü ÆüÖêŸÖÖŸÖ“Ö. µÖÖ“ÖÖ ±ú™üúÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖÆüß ²ÖÃÖæ ¿ÖúŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ ÖãÊÖÓ“Öß “ÖÖîú¿Öß, ×ÖúÖ»Ö µÖÖµÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖÖ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß •ÖÖŸÖêÃÖ ¬Öß¸ü ¤êü‰úÖ ÃÖÓµÖ´Ö ¯ÖÖôûµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß.
‡Ó»Ö›ü´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ ×™üôûúÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê †Ö×Ö »ÖêÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“ÖÖ Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ´ÖÖÖÖß êú»Öß. µÖÖ †Ö¸üÖê¯ÖÖ»ÖÖ
ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖÖÖ ×™üôûúÖÓÖß ‹ÖÖ¤üÖ úÖµÖ¤üÖ Øú¾ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ×¾Ö¹ý¨ü
™üßúÖ êú»Öß ´ÆüÖæÖ ŸÖÖê ¸üÖ•Ö¦üÖÆê üÖ“ÖÖ ÖãÆüÖ šü¸üŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê '¸üÖ•Ö¦üÖÆê ü ú¿ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ?'
µÖÖ †ÖÏ»ÖêÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ¸üÖ•µÖ †Ö´Æüß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•Öß
³ÖÖÂÖê´Öãôêû †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úÖµÖ¤üÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•Öß´Öãôêû •Öê –ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ŸµÖÖ –ÖÖÖÖ“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ †Ö´Æüß •ÖÖŸÖê“Öß ÖÖ·ÆÖÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü¯Öãœêü ´ÖÖÓ›üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ
ÖÂ™ü ¾ÆüÖ¾Öê Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“ÖÖ †¯Ö´ÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ÆüÖ †Ö´Ö“ÖÖ ÆêüŸÖæ ÖÖÆüß.
×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸÖß“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê †±ú—Ö»ÖÖÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö¬ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •Öß ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ¾ÖŒŸµÖÖÓ“Öß
†Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ“Öß ÖÓ³Öß¸ü ¤üÖ»Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ‘ÖêŸÖ»Öß
†±ú—Ö»ÖÖÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö¬Ö ÆüÖ ÖãÆüÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. †™üßŸÖ™üß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ‘Ö›ü»Öê»Öß Æüß ‹ú
‘Ö™üÖÖ ÆüÖêŸÖß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, "×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß
†±ú—Ö»ÖÖÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸ü»Öê Æêü “ÖÖÓÖ»Öê úß ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÃÖÖ ¯ÖÏÀÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê ÖÖê. µÖÖ ÖãÖÖÃÖÖšüß
‡Ó×›üµÖÖ ¯ÖßÖ»Ö úÖê› Øú¾ÖÖ ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖê µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß. úÖµÖ¤êü, ¿ÖÖÄÖê
ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÃÖÖšüß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ Æêü Öß×ŸÖŸÖ¢¾ÖÖÓ“µÖÖ ±úÖ¸ü ¾Ö¸ü“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß Æêü éúŸµÖ êú»Öê ÖÖÆüß. •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖß †±ú—Ö»ÖÖÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö¬Ö êú»ÖÖ. ÁÖßéúÂÖÖÖêÆüß ÖßŸÖê´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓÖÖ,
ÖãºÓþÖÖ šüÖ¸ü ´ÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. šüÖ¸ü ´ÖÖ¸üµÖÖ“Öê éúŸµÖ ×ÖÂúÖ´Ö ²Öã¨üßÖê
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¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ‡Ô¿¾Ö¸üÖÖê ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓÖÖ ¸üÖ•µÖ ú¸üµÖÖ“Öê ŸÖÖ´ÖÏ¯Ö™ü ×¤ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö´Ö³Öæ´Öß¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †±ú—Ö»ÖÖÖÖÖ“ÖÖ ÖæÖ
êú»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ úŸÖéÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †¿ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ."
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯ÖµÖÖÔÃÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÖšü¸Öü ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¤ê¿ü ÖÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß êú»ÖÖ. •ÖÛÃ™üÃÖ
Æêü ™üÖê¯ÖÖ ÖÖ¾Ö ‘Öê‰úÖ »ÖêÖúÖÓÖê '™üÖ‡Ô´ÃÖ'´Ö¬µÖê ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæüÖ ×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸÖß, ×¿Ö¾ÖÃÖ´ÖÖ¬Öß“ÖÖ
•ÖßÖÖì¨üÖ¸ü µÖÖ´ÖÖÖê ¤ãüÂ™ü ÆêüŸÖæ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö êú»ÖÖ. ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓÖÖ ¸üÖ•µÖ ú¸üµÖÖ“Öß
ÃÖÖ¤ü Øú¾ÖÖ ŸÖÖ´ÖÏ¯Ö™ü ãúÖß ×¤ü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖß µÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖ“ÖÖ ×õÖÃŸÖß †Ö×Ö µÖã¸üÖ×ê ¯ÖµÖÖ †ÃÖÖ
†£ÖÔ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖßÆüß ´Ö¸üÖšüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖêŸÖê µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
™üßêú“Öß —ÖÖê›ü ˆšü¾Ö»Öß. ¸üÑü›ü µÖÖÓ“ÖÖ ÖæÖ ¯ÖãµÖÖŸÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¯ÖãÖê Æêü ¤êü¿Ö¦üÖêÆüß
úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖÓ“Öê †Ö×Ö ²ÖÓ›üÖÓ“Öê ëú¦ü †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ²ÖÎÖÉÖ †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ú™-úÖ¸üÃ£ÖÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖßÖ †ÖÆêüŸÖ. ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü ²ÖÓ›ü ú¸üÖê
ÆüÖ“Ö µÖÖ ÖãÖÖ´ÖÖÖß»Ö ÆêüŸÖæ †ÖÆêü †ÃÖê †Ö¸üÖê¯Ö ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÖÖ. ÖÖê¯ÖÖôû
éúÂÖ ÖÖêÖ»Öê ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ¯»ÖêÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
ÖÖê·µÖÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓÖß ÖÖê¸üÖ×¸ü²Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü, ÛÄÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü êú»Öê Æêü Ö¸êü †ÖÆêü †ÃÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖÎúÖ¸üß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ¯ÖÖ µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üàÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß êú¸üÖ“Öß
™üÖê¯Ö»Öß ¤üÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖÖÆüß †Ö¸üÖê¯Ö ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ¯Ö¸ü¸üÖÂ™Òü
´ÖÓ¡µÖÖÓÖß ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖê¯Ö †×ŸÖ¸Óü×•ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖê. ×™üôûú ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ
Öê»Öê. 27 •Öã»Öî, 1898 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß ŸµÖÖÓÖÖ †™üú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖ´ÖßÖ
ÖÖúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯ÖÖ ÖãÆüÖ êú»ÖÖ †ÃÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö ¤êüµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü
×¤ü»ÖÖ. '´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö“”û “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öß •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ˆ•Öôû †ÖÆêü. †¿ÖÖ
Ö™ü»µÖÖ¯Öãœüûê ´Öß ´ÖÖÖ ŸÖãú¾Ö»Öß †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ¿Ö¸üÖ Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖÖ úÖµÖ ´ÆüÖê»Ö ?
úÖµÖªÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Ö¸üÖê¯Ö ×™üúÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ' ÆêüÆüß ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
'¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖÆüÖÖß ú¸üÖê ÆüÖ µÖÖ Ö™ü»µÖÖ´ÖÖÖß»Ö ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü. †Ö´Æüß •ÖÖŸÖê“Öê
ÃÖê¾Öú †ÖÆüÖêŸÖ. •ÖÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖê éúŸµÖ ´Öß
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´Öãôûß“Ö ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.' »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üß»Ö µÖÖ Ö™ü»µÖÖ“Öê ¯Ö›üÃÖÖ¤ü ¤êü¿Ö³Ö¸üÖŸÖ ˆ´Ö™ü»Öê.
´ÖãÓ²Ö‡Ô, ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¬Öß“ÖÖ †Öê‘Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ.
14 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1897 ¸üÖ•ê Öß ×™üôûúÖÓ¾Ö¸üß»Ö Ö™ü»µÖÖ“Öß ÃÖãÖÖ¾ÖÖß ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. µÖÖ. Ã™Òòü“Öß Æêü µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ÆüÖêŸÖê. Ö™ü»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¾ÖéŸÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
³Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üúÖ¸üÖÓÖê ´Ö¸üÖšüß“Öê ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸êü êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸÖÖê ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖê ú›üú ¿Ö²¤üÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“µÖÖ
†Ö¸üÖ¯ê ÖÖ»ÖÖ ²Öôûú™üß †Ö»Öß. êúÃÖ¸üß, ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö »ÖêÖ †Ö×Ö ×™üôûúÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê µÖÖÓ“Öß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß. ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖß †¯ÖÏßŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ µÖÖ´ÖÖÖê ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ
†ÃÖê ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. '´Ö¸üÖšüÖ'´Ö¬µÖê »ÖÓ›üÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•Öê¸ü•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß
ãú“ÖêÂ™üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. úÖ¸üÖ ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ¸üÖ•Ö¯Öã¡Ö Æêü ÃÖÔúÃÖ¾ÖÖ»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ
‡¿ÖÖ·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖ“ÖÖÖ¸êü ¸üÖ•Öê¸ü•Ö¾ÖÖ›êü ! ÆüÖ ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖÃÖÖšüß ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÖÖÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
¯ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúßµÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖÖ µÖêÖÖ¸üß ¯Ö¡Öê µÖÖ´Ö¬µÖê ±ú¸üú †ÃÖŸÖÖê †ÃÖê
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö ´Ö•Öæú¸ü Æêü ¾ÖÖ“ÖúÖ“Öê ¯Ö¡Ö ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü¾Ö¸ü ™üßúÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•Ö¦üÖêÆü êú»ÖÖ †ÃÖê ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê
ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÖ '†¯ÖÏßŸÖß' µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖŸÖÖÖÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß «êüÂÖ, ¦üÖÆê ,ü ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü
†ÃÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü ™üßúÖ ú¸üŸÖÖÖÖ úÖÆüß ²ÖÓ¬ÖÖê úÖµÖªÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¯ÖÖôûÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü¾Ö¸ü êú¾Öôû ™üßúÖ Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ˆ»Ö£ÖæÖ ¯ÖÖ›üµÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü úÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß êú»ÖÖ. •µÖã¸üß“µÖÖ Ö‰ú
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ¯Öîúß ÃÖÆüÖ•ÖÖÖÓÖß ×™üôûúÖÓ×¾Ö¹ý¨ü ×ÖúÖ»Ö ×¤ü»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ´ÖÖÖêÖŸÖ
¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ "•µÖã¸üß“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö úÖÆüßÆüß †ÃÖÖê ´Öß ×Ö¸ü¯Ö¸üÖ¬Ö †ÖÆêü. •µÖã¸üàÖÖ ´Ö¸üÖšüß
¿Ö²¤üÖÓ“Öê †£ÖÔ Öß™ü ÃÖ´Ö•Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ¸üÖ•Ö¦üÖêÆü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ¾ÖÖ“ÖúÖÓ¾Ö¸üÆüß
ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. "†ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
ãú¿ÖÖÖÏ²Öã¨ßü “Öß, úŸÖéŸÔ ¾ÖÖ“Öß ¾ÖÖÖÖÖÖß úºþÖ µÖÖ ÖãÖÖÓ“ÖÖ ¤ã¹ü ý¯ÖµÖÖêÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ
êú»Öê. †Öê¸ü »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓÖÖ ¤üß›ü ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖŒŸÖ´Ö•Öã¸ßü “Öß ×¿ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×¤ü»Öß.
ÆüÖ ×ÖúÖ»Ö ‹êúµÖÖÃÖÖšüß Æü•ÖÖ¸üÖê »ÖÖêúÖÓÖß Ö¤üá êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ
²ÖÓ¤ü ÖÖ›üßŸÖæÖ ´ÖÖÖß»Ö ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖÖê ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ¯ÖÏß¾Æüß úÖîÛÃÖ»Öú›êü †¯Öß»Ö
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ú¸üÖµÖ“Öê šü¸»ü Öê. µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖúÖ»ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓú›êü Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ‹úÖÖÏ×“Ö¢ÖÖÖê ×ÖúÖ»Ö ‹êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ŸµÖÖÓÖß †¯Öß»ÖÖ“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ²Öã×¨ü´Ö¢Öê²Ö§ü»Ö, úÖµÖªÖ“µÖÖ –ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö ²Öò×¸üÃ™ü¸üÖÖ †Ö¤ü¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †¯Öß»ÖÖ“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ¾ÖÖ“ÖæÖ ²Öò×¸üÃ™ü¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê.
ŸµÖÓÖ“ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ²Ö§ü»Ö“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ¾ÖÖœü»ÖÖ. ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê †¯Öß»Ö ú¸üµÖÖÃÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ÖÖúÖ¸ü»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖÃÖ †¯Öß»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸Ñ›ü “ü µÖÖ ÖãÖÖ¿Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü †ÃÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ •µÖÖÖê ¸Ñü›ü“ÖÖ ÖæÖ êú»ÖÖ ŸµÖÖ “ÖÖ±êúú¸üÖÓÖß
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ±úÖ¿Öß •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá “ÖÖ±êúú¸üÖÓ Öß †Ö¯Ö»Öß †ÖŸ´Öú£ÖÖ
×»Ö×Æü»Öß. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ “ÖÖ±êúú¸üÖÓ“Öê ×™üôûúÖÓ×¾Ö¹ý¨ü ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê Æêü Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏéú¢Öß œüÖÃÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †Öêú
ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖÖÖß ×™üôûúÖÓ“Öß ÃÖã™ü úÖ ¾ÆüÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü ×Ö¾Öê¤ü Ö ¯ÖÖšü¾Ö»Öê. µÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖ¾Ö¸ü
úÖôêû ÖÖê¸êü †×¬ÖúÖ¸üß ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü“Öê ÃÖ¤üÃµÖ †Ö×Ö ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸üÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÊÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü µÖÖÓÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö«üŸÖê²Ö§ü»Ö †Ö¤ü¸ü ÆüÖêŸÖÖ. úÖÑÖÏêÃÖ“Öê
†¬µÖÖ ÃÖã¸ëü¦üÖÖ£Ö ²ÖÖÖ•Öá µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ×™üôûúÖÓ“Öß »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ †±úÖ™ü
†ÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. †Öê¸ü úÖÆüß †™üß¾Ö¸ü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê‰ú ÖµÖê †Ö×Ö †¯ÖÏßŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö
†ÃÖê »ÖêÖÖ úºþ ÖµÖê †¿ÖÖ ¤üÖêÖ †™üß ÆüÖêŸµÖÖ. úÖµÖªÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ †Ö¯ÖÖ
»ÖêÖÖ úºþ †ÃÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤üÖê Ö ´Ö×ÆüÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ØÃÖÆüÖ›üÖ¾Ö¸ü
•ÖÖ‰úÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü '¯ÖãÖ¿“Ö Æü×¸ü ‚' †ÃÖÖ †ÖÏ»ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ ×™üôûúÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖæ¡Öê ¯ÖãÆüÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß.
µÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê. ×™üôûú †ÖÖÖß ‹úÖ ³ÖµÖÓú¸ü ÃÖÓú™üÖ“µÖÖ ±êú·µÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê.
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö. ¤ãü¬ÖÔ¸ü †Ö•ÖÖ¸üÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ×Ö¬ÖÖ
—ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ´ÖéŸµÖã¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö×Ö ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö
‘ÖÖŸÖ»Öê. ²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ŸµÖÖ¾Öêôûß Ö¸üÖê¤ü¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÏÃÖæŸÖ ÆüÖêŸÖÖ“Ö ´Öã»ÖÖ“Öê
†úÖ»Öß ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê ¤ü¢ÖúÖ“ÖÖ ¯ÖÏÀÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê úÖ¸üúæ ÖÆüß
×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ú¯Ö™ü úÖ¸üÃ£ÖÖÖ ¸ü“Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ ŸÖÖ‡Ô ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÖµÖ¸üÖêÖ —ÖÖ»ÖÖ.
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¤ü¢Öú ¯ÖÏú¸üÖÖ»ÖÖ ¾ÖêÖ †Ö»ÖÖ. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìüÆüß ‹ú ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. úÖ¸üÃ£ÖÖÖß
´ÖÓ›üôûàÖß ²ÖÖ‡Õ“Öê úÖÖ ±ãÓúú»Öê. †Ö¯Ö»ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ Öê»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ´ÖÓ›üôû ²Ö¸üÖÖÃŸÖ
—ÖÖ»Öê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ²ÖÖ‡ÕÖß ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖÖÓÖÖ ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»Öß. †òÃ™üÖ Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¹ý¨ü ÆüÖêŸÖê. †òÃ™üÖÖê ¯ÖÏÖê²Öê™ü ¸ü§ü êú»Öê †Ö×Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ¾Ö¸ü †¯ÖÆüÖ¸ü, ±úÃÖ¾ÖÖæú,
¤ÓüÖÖ ú¸üÖê µÖÖ ÖãÊÖÃÖÖšüß Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß
»ÖÖê. ×™üôûú ÖãÆêü ÖÖ¸ü †ÖÆêŸü Ö †¿ÖÖ ŸÖ·ÆêÖê “ÖÖîú¿Öß êú»Öß. Ö™ü»ÖÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÖê
»ÖÖê. ×™üôûú ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¤üß›ü ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖŒŸÖ´Ö•Öã¸üß“Öß
†Ö×Ö ¤Óü›üÖ“Öß ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ÆüÖŸÖú›ü¶Ö ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ Æêü ‹êæúÖ
•ÖÖŸÖêÖê, ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ×ÖÂÖê¬Ö ÖÖë¤ü¾Ö»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¾Ö×ú»ÖÖÓÖß µÖÖ ×ÖúÖ»ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÆüÖµÖúÖê™üÖÔŸÖ ¤üÖ¤ü ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ
ŸÖßÖ “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ úÖôû »ÖÖê™ü»ÖÖ. “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ×™üôûúÖÓÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ úÖœüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
ÆüÖµÖúÖê™üÖÔÖê ×™üôûú ÃÖÓ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ×Ö¤üÖìÂÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. ÆüÖµÖúÖê™üÖÔÖê ÃÖ¸üúÖ¸üß
¾Ö×ú»ÖÖÖê ×™üôûúÖÓ×¾Ö¹ý¨ü êú»Öê»Öê †Ö¸üÖê¯Ö ÖÖê™êü †ÖÆêüŸÖ Æêü ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú •ÖÖÆüß¸ü ú¸üÖ¾Öê
†ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ ! ×™üôûú ×Ö¤üÖìÂÖ ÃÖã™ü»Öê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ×™üôûúÖÓÖÖ •Ö²Ö¸ü Øú´ÖŸÖ
´ÖÖê•ÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ×™üôûúÖÓ“Öê “ÖÖ×¸ü¡µÖ ˆ••¾Ö»Ö, ¿Öã¨ü †ÖÆêü µÖÖ“Öß •ÖÖŸÖêÃÖ ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß.
ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓú™üÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖ“Öß ×Ö³ÖÔµÖ ¾Öé¢Öß
×™üôûúÖÓ´Ö¬µÖê †ÖÆêü Æêü ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê !
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7
¾Öê¤üÖêŒŸÖ ¯ÖÏú¸üÖ
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1898 ´Ö¬µÖê ×™üôûúÖÓ“Öß ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»Öß. 'ÃÖã¬ÖÖ¸üú' µÖÖ
×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¤üß‘ÖÔ ´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. '™üÖ‡Ô´ÃÖ †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ'
µÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÖÖê›üÃÖÖôû¯ÖÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü
×±úµÖÖÔ¤ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤ü êú»Öß ÖÖÆüß. '•ÖÛÃ™üÃÖ'
µÖÖ ™üÖê¯ÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê µÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖ ×»Ö×ÆüŸÖê µÖÖÃÖ²ÖÓ¬ÖÓ¬ÖßÆüß ŸÖÔú »Öœü¾Ö»Öê
•ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ›üÖ.ò ³ÖÖÓ›Öü ¸üú¸ü, ÁÖßúßŸÖÔÖê µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ‘ÖêŸÖ»Öß Öê»Öß. ¯ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
µÖÖ ¤üÖêÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓ²Ö§ü»Ö ´Öãôûß“Ö ¿ÖÓúÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ÖÖ×»Ö“µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú¸ü ¾Ö
ÃÖæŸÖ ¸ÓüÖ×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ŸµÖÖÓÖß êú»Öê. úÖê¸ü›ü¶Ö ³ÖÖú¸üß´Öãôûê ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö“ÖÖ¿ÖŒŸÖß ×²Ö‘Ö›ü»Öß.
¾Ö•ÖÖ ‘Ö™ü»Öê. †Öê¸ü ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓÃ£ÖêÖê †•ÖÔ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ¤æü¬Ö, ŸÖæ¯Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ îúªÖ“ÖÖ ÖÖ¾Öê¿Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ¡Öß ¾ÖÖ“ÖÖÖÃÖÖšüß ×¤ü¾µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ
—ÖÖ»Öß. ¯ÖãÃŸÖêúÆüß †ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ¡Öß ŸÖßÖ ŸÖÖÃÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö
Šú¾Öê¤üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ²Ö“ÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß ¡Öê¯Ö®ÖÆü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¬Öß •Ö´Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß Ö‰ú Æü•ÖÖ¸ü ×¿Ö»»Öú ÆüÖêŸÖê. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ †¿ÖŒŸÖ¯ÖÖÖ
•ÖÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¯ÖÖµÖÖŸÖ ¡ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¤üÖê Ö ´Ö×ÆüÖê ØÃÖÆüÖ›ü¾Ö¸ü ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÖ: ¯ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
ŸµÖÖ úÖôûÖ“µÖÖ ´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ³Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“Öê •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. †Öêú ×šüúÖÖß ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖŸüúÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü, ×ÃÖ»ÖÖêÖ, ŸÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ êú»ÖÖ. ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸üÖŸÖß»Ö ³Ö¾µÖ
´ÖÓ×¤ü¸üê ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ØÆü¤üæ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ‹êŒµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¾Öî³Ö¾ÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö
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‡£Öê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ×ÖúÖÓÖß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ †Ö×Ö ´Ö¸üÖšüß
ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖÓ“Öß Öê»Öê ŸÖßÖ ¿ÖŸÖêú ×ÖÂšêüÖê •Ö¯ÖÖæú êú»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê. ×ÃÖ»ÖÖêÖ´Ö¬µÖê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖ‰ê úÖÆüß ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ºþœüß, •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×™üúæ Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»Öê. »ÖÖê´Öú´ÖÖµÖÖÓÖß ²ÖÎÉ¤êü¿Ö»ÖÖ ³Öê™ü ×¤ü»Öß. ŸÖê£Öê ØÆü¤üæ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖúÖÓÖß ØÆü¤üæ
¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öà“Öê, ºþœüà“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ, ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö “ÖÖ»Öß¸üßŸÖà“ÖÖ, ºþœüß“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
†×³Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÆüôæûÆüôæû ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
ŸµÖÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê ×¾ÖÃÖÓÖŸÖß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ
×Ö´ÖæÔ»ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÃÖÓ×¤ü¬Ö ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãµÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ´Ö. ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓÖß "³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿Ö ÆüÖ ‹úÖ ´ÖÆüÖ¸ü£ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖæÖ
µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü£ÖÖ»ÖÖ †ÖêœüµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¸üÖšüÖ, ´ÖÖôûß, ãúÖ²Öß, ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ †Ö×Ö ×³Ö»»Ö µÖÖÓÖÖ
•Öã¯Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü£ÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ˆ““Ö¾ÖÙÖµÖÖÓÖÖ“Ö ×´ÖôûŸÖÖê. ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß ×Ö´Öæ™ü¯ÖÖê ´ÖÆüÖ¸ü£Ö †ÖêœüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖµÖ»ÖÖ,
¯µÖÖµÖ»ÖÖÆüß Öß™ü ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß" '¤üßÖ×´Ö¡Ö' µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖ´Ö¬µÖê µÖÖ
†ÖãµÖÖµÖÖÓÖß ÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü »ÖœüµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê ÆüÖŸê Öê.
ÖÖê¿ÖÖêŸÃÖ¾Ö, ×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸÖß †¿ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔúÎ ´ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
•ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß. ¤ãüÂúÖôû †Ö×Ö ¯»ÖêÖ µÖÖ ÃÖÓú™üúÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖµÖ
•ÖÖŸÖêÃÖÖšüß ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá¯ÖÖê †ÆüÖê¸üÖ¡Ö ´ÖêÆüÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö
ŸµÖÖÓÖß ÖêÆü´Öß ú›ü¾ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸÖê
ÃÖÖÖŸÖÖ, ú´ÖÔšü, ¬ÖÖÙ´Öú ¾Öé¢Öß“Öê ²ÖÎÖÉÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê. ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü “Öôû¾Öôûß»ÖÖ
¾ÖêÖ µÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ‘Ö™üÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ‘Ö›ü»Öß. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Æêü
Ö×¡ÖµÖ. Ã£ÖÖ×Öú ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Æêü Ö×¡ÖµÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü ´ÖÖµÖ êú»Öê ÖÖÆüß.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ŸÖê ¿Öæ¦ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖ±ú
ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ÁÖß. ¸üÖ•ÖÖê¯ÖÖ¬µÖê Æêü ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü“Öê ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ. ŸµÖÖÓÖßÆüß ¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ
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ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖÖê¯ÖÖ¬µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ, •Ö´ÖßÖ•Öã´Ö»ÖÖ •Ö¯ŸÖ
êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÖŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÔ“Öß ¯Ö¤ü¾Öß ¤êü‰úÖ
¾Öê¤üÖêŒŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öß ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. Æêü
'¾Öê¤üÖŒê ŸÖ ¯ÖÏú¸üÖ' ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÖÖ•Ö»Öê. ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü “Öôû¾Öôûß»ÖÖ
ÃÖŸÖŸÖ ˆ¢Öê•ÖÖ ×¤ü»Öê.
”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ ²ÖÎÖÉÖ ¾ÖÖÖÔÃÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¾ÆüÖÖÖ“Öê ¯Ö›üÃÖÖ¤ü
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ˆ´Ö™ü»Öê. ²ÖÎÖÉÖŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ
²ÖÎÖÉÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖ¾Öß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. µÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþÖ
´Ö¸üÖšüÖ †×ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ, ¯Ö¤ü¤×ü »ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ ˆŸúÂÖÖÔÃÖÖšüß µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ÖêŸµÖÖÓÖß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öß
´ÖÖêÆüß´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Ö×¡ÖµÖ ÆüÖŸê Öê ´ÆüÖæÖ“Ö úÖ¿Öß“µÖÖ
²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•µÖ×³ÖÂÖêú ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ ¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÔ êú»Öê †ÃÖÖ Öã»ÖÖÃÖÖ êú»ÖÖ.
¯ÖÖ ¾Öê¤üÖêŒŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öß ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤êüŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö úÖ ? µÖÖ ¯ÖÏÀÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. '”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö
µÖÖÓÖÖ •ÖÖê ÃÖ´ÖÖÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ ŸÖÖê »ÖÖ³ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ´Ö¸üÖšüÖ ¸üÖ•ÖÖÓÖß úÖêÖŸÖê
úŸÖéÔŸ¾Ö ÖÖ•Ö¾Ö»Öê ?' †ÃÖÖ ×™üôûúÖÓÖß ¯ÖÏÀÖ êú»ÖÖ. êú¾Öôû ¾Öê¤üÖ“Ó ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê
ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö«üÖÖÆüß
¾Öê¤üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖ ´ÖÖÖ ú¬ÖßÆüß ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. '¾Öê¤üÖêŒŸÖ ÆüŒú'
×´Öôû¾Ö»µÖÖ´Öãôêû •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ´ÖÖÖÖê “Öãúß“Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÖ
ÛÄÖµÖÖÓÖÖÆüß ¾Öê¤üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß. ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸üÖÓÖÖ ¾Öê¤üÖêŒŸÖ ÆüŒú
ÖÖúÖ¸üµÖÖ´ÖÖÖê ²ÖÎÖÉÖ ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö, †Ö¯Ö»Öß ×´Ö¸üÖÃÖ¤üÖ¸üß ×™üú¾ÖÖµÖ“Öß
ÆüÖêŸÖß. ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ µÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ£ÖÖú×£ÖŸÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ»ÖÖ“Ö †Ö¾ÆüÖÖ ªÖµÖ“Öê
ÆüÖêŸÖê. ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Æêü ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê µÖÖ´ÖÖÖê ²ÖÎÖÉÖß
¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖã¹ýÓ Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öê¡ÖÖŸÖÆüß ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÖß“ÖÖ
†ÖÖÏÆü ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ¬Ö¸üÖÖ¸ü Æêü ˆ‘Ö›ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ †ÖÖÏÆüÖ´ÖÖÖê •ÖÖ×ŸÖ«êüÂÖ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
40

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÆüŒúÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÖß Æüß ‹ú Öî×ŸÖú ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öß ´ÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ´ÖÖÖÖß»ÖÖ ²ÖÎÖÉÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÏÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê
Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê Æêü ´ÖÖµÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
†ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖß ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úß“µÖÖ ¯ÖãœÖü ·µÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖêµÖÖÃÖ ×Ö´ÖÓ¡ÖÖ
×¤ü»Öê. ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úß ÆüÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ †´Öê×¸üêúŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úß ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔ
ÃÖÓÖÏÖÆüú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûú ÃÖÖÖŸÖÖß ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ÆüÖêŸÖê.
†ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ØÆü¤üæ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úß µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ»ÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ×´ÖÃÖêÃÖ ²Öê—ÖÓ™ü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ¾Ö¸ü ™üßúÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß 1904 ´Ö¬µÖê »ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ µÖÖ
ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ¤æü¸ü êú»Öê "†òÖß ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ™üßúÖ ú¸üÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß." ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úß µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“ÖÓ
ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê." ØÆü¤æü
¬Ö´ÖÖÔ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ×¾ÖÂÖ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¯Ö»Öß ¯Ö¨üŸÖß •ÖãÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ
úÖôûÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ØÆü¤üæ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ µÖÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Ö¾µÖÖÖê
ÃÖ´Ö•ÖæÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ¾Öî–ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖß´Öãôêû ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü ™üßúÖ ÆüÖêŸÖê. ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö Ö ú¸üŸÖÖ ŸÖê Ö¾µÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •ÖÖŸÖê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ´Öãôêû
ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úß µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öê †ÖúÂÖÔÖ ¾ÖÖ™ü»Öê." ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¬Ö´ÖÔ,
¸üÖ´ÖéúÂÖ ×´Ö¿ÖÖ †Ö×Ö †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓÖß •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Öé¢Öß
×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß. ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß´Öãôêû †¿Öß •ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß.
1875 ŸÖê 1895 µÖÖ ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¸üÖ•µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ÎúÖÓŸÖß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö »ÖÖ³Ö»Öê. †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ “Öôû¾Öôûà´Öãôêû ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß“Öê •ÖÆüÖ»Ö
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê. †¿ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê
ÁÖêµÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¤æü¸ü¥üÂ™üßú›êü •ÖÖŸÖê. Ã¾Ö¸üÖ•µÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß †Ö¯Ö»Öß
ÃÖÓÃéúŸÖß ÃÖÖ´Ö †ÖÆêü ÆüÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ Æêü •Ö¸üß ÖÖ³Ö¸ü ´ÖÖµÖ êú»Öê ŸÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ¹ý•Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ªÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê !
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´ÆüÖæÖ“Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ 1900 ÃÖÖ»Öß ×™üôûúÖÓÖÖ '»ÖÖêú´ÖÖµÖ'
ÆüÖ ²ÖÆãü´ÖÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢Öß“ÖÖ, ŸµÖÖÖÖ“ÖÖ, ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“ÖÖ, ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖÖšüß
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓú™üÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ ¾ÖÃŸÖã¯ÖÖšü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü šêü¾Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ŸÖê Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ê ÖÖÃÖ ¾Ö †Ö¤ü¸üÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖŸê Öê. '»ÖÖêú´ÖÖµÖ' †ÃÖÖ
²ÖÆã´ü ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ úºþÖ •ÖÖŸÖêÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †»ÖÖî×úú
ÖãÖÖÓ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
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8
»ÖÖê. ×™üôûú †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖ
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×¿ÖÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ,
³ÖÖÂÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü '¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖ' µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ›êüŒúÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖÓ¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ‹ú ¤üÖêÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“ÖÖ 'ÃÖã¬ÖÖ¸üú' µÖÖ
¯Ö¡ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß¾Ö¸ü ÖÖ¸üÖ•Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ
úÖµÖÔúÖ×¸üÖß“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê“Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖµÖÖÔŸÖ ³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê šü¸ü»Öê
ÆüÖŸê Öê. •ÖÖŸÖß•ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ¾Öî´ÖÖÃµÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö †¿ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
Öê¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ¤üÃµÖÓÖÖß ¤æü¸ü ¸üÖÆü¾Öê †ÃÖÖ úÖµÖÔúÖ×¸üÖßÖê ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. úÖµÖÔúÖ×¸üÖß Æüß
†Öšü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖßÖ †Ö•Öß¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ“Ö ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ´ÖÖµÖ¾Ö¸ü ÃÖ¤üÃµÖ
†¿Öß úÖµÖÔúÖ×¸üÖß ÆüÖêŸÖß. †³µÖÖÃÖÎú´Ö, ¯ÖãÃŸÖêú, ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖß, ¸ü•ÖÖ, ²ÖœüŸÖß
¾ÖÖî¸êü ×ÖÖÔµÖ úÖµÖÔúÖ×¸üÖßÖê ‘µÖÖµÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖ †™üß ú²Öæ»Ö
êú»µÖÖ´Öãôêû »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ™üßúÖ êú»Öß. "¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá
¯ÖãµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖŸÖß»ÖÖ ˆ¯ÖúÖ¸üú šü¸üŸÖß»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖŸÖÖ ŸÖß †Ö¿ÖÖ ´ÖÖ¾Öôû»Öß †ÖÆêü" †ÃÖê
Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÖÖë¤ü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß '²ÖÖÖ¸üÃÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ'“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ
¤êü‰úÖ Æêü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß †Öã¤üÖÖÖ×¾ÖÖÖ “ÖÖ»Öæ ¿ÖúŸÖê ŸÖ¸ü ›êüŒúÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ“Ö ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü †ÃÖêÆüß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôûß¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ †ÃÖÖ¾µÖÖ Æêü Ö¸êü. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß
¯ÖÏŸµÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰ú ÖµÖê. ¯ÖÖ ŸÖ¹ýÖ ×¯ÖœüßÃÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÆüß
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†ÃÖæ ÖµÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖê †µÖÖêµÖ šü¸üŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÃÖÖß ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¿ÖÖúÖÓÖß
¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰ú ÖµÖê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ×™üôûúÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. 'ÖÖÃÖÖß
×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ú¸ü›üß Ö•Ö¸ü' µÖÖ »ÖêÖÖ´Ö¬ÖæÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öê. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¸üßŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ¾Ö Ã¾ÖÃŸÖ êú»µÖÖÃÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö.
ÃÖ¸üúÖ¸üß ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ ¤êü¿Ö×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ
ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖæ ‡Ó×»Ö¿Ö Ãæú»Ö“Öê úÖµÖÔ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú¸üßŸµÖÖ
“ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¿ÖÖôêûÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß †Öã¤üÖÖ ×´Öôæû »ÖÖÖ»Öê. »ÖÖê. ×™üôûú
Ã¾ÖŸÖ: Ö×ÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖ Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú¾ÖßŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖ µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏê´Ö ¾ÖÖ™üÖ¾Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß¿Öß
¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖê úÖÆüß —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üÖµÖ“ÖÖ,
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ŸµÖÓŸÖ ¯Ö×¸üÁÖ´Ö¯Öæ¾ÖÔú †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖµÖ“Öê
‹¾Öœêü“Ö ˆ×§üÂ™ü ×¿ÖÖúÖÓ¯Öãœêü ÆüÖêŸÖê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß ¤ãü¤ü¾ð Öß †Öê¸ü ÆüÖê µÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Ö. ÖÖÓ¬ÖßÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¿ÖÖôûÖ, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê, ×¾ÖªÖ¯Ößšêü Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯ÖÖ
´Ö. ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê µÖ¿Ö »ÖÖ³Ö»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤êü Ö¸êüÖßÖÖ»Öß úÖµÖÔ¸üŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ Öã•Ö¸üÖ£Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬µÖêÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓµÖÖ ´ÖÖê•Öúß“Ö ÆüÖŸê Öß. ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß
ÃÖ¸üúÖ¸üß-×Ö´ÖÃÖ¸üúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ¾Ö¸ü ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ™üÖú»ÖÖ. ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬ÖæÖ
²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ÆüÖ ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ×™üú»ÖÖ
ÖÖÆüß. µÖÖ“Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß †µÖ ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. úÖÆüß ¸üÖÂ™Òßü µÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö
ÖêŸµÖÖÓÖÖ ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ³ÖæÖÖê»Ö, Ö×ÖŸÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê '¸üÖÂ™ÒüßµÖ' úÖµÖ
×¿Öú¾ÖÖÖ¸ü ? ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÀÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ Ã¾Ö¤êü¿ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ µÖÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. †£ÖÔ¿ÖÖÄÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖÖÖÆüß ¤ê¿ü ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦¶ü Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê¾Ö¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. úÖÆüß ×¿ÖÖú †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ÆüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ
ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ×¿Öú¾ÖßŸÖ, †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™üúÖêÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ÃÖ´Ö£ÖÔ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Öêú ³ÖÖÖÖŸÖ ¤üÖ¸î üê
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êú»Öê. ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ×¿ÖÖÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖÖ×¾Ö¹ý¨ü
‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÖê¯Ö ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ×¿ÖÃŸÖ ×²Ö‘Ö›êü»Ö †ÃÖÖ
†ÖÖê¯Ö ÆüÖêŸÖÖ." ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ “ÖÖê·µÖÖ ú¸üÖ †ÃÖê ×¿ÖÖÖ †Ö´Æüß ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆüÖêŸÖ úÖ ?"
†ÃÖÖ ×™üôûúÖÓ“ÖÖ Ö›üÖ ÃÖ¾ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß
ÖÖêú·µÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ †ÖÖê¯Ö ÆüÖêŸÖÖ.
"¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™êü»Ö. Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ •ÖÖÖéŸÖ
ÆüÖ‡ê Ô»Ö. †ÃÖê ×¾ÖªÖ£Öá ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
ŸÖê Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖŸÖß»Ö" †ÃÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖ•ê Öß, ¤ü¢Ö
µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê ¾µÖÖÃÖÓÖ¯ÖæÖÔ ×¾ÖÀ»ÖêÂÖÖ úºþÖ µÖÖ
¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖÃÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»ÖÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü
²ÖÓ¤ü úºþÖ µÖê£Öß»Ö ú““ÖÖ´ÖÖ»Ö ¯Ö¸ü¤ü¿ê ÖÖŸÖ Öê‰úÖ, ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ¾ÖÃŸÖæ •ÖÖŸÖêÃÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêÖê ³ÖÖÖ
¯ÖÖ›ü»Öê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß †¾ÖÖŸÖß ú¿Öß ¾Ö ãúÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öß Æêü ŸµÖÖÓÖÖ
×¾ÖªÖÙ£Ö¤ü¿ÖêŸÖ“Ö ÃÖ´Ö•ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. Æêü Ö¸êü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ²Öß•Ö †ÖÆêü. ¤êü¿ÖÖŸÖ
•ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü, •ÖÖ×ŸÖ«êüÂÖ £Öî´ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖêÖºþÖ Öê»Öß †ÖÆêü.
µÖÖ ¤ãüÂ™ü ºþœüß ÖÖÆüß¿ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Ö ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ
Æü¾Öê. ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖÖ“ÖßÆüß ÃÖÖêµÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üß ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬ÖæÖ
ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Ö ¾ÖµÖÖŸÖ Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ“Öß, ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß“Öß •µÖÖêŸÖ ¯ÖÏ•¾Ö×»ÖŸÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü µÖÖ
ŸÖ¹ýÖ ×¯ÖœüßÖê ¯ÖÖÀ“ÖÖŸµÖ ¿ÖÖÄÖÆüß †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖê †ÖŸµÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖ³ÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖê µÖÖŸÖ Öî¸ü úÖÆüß“Ö ÖÖÆüß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ‹úÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ´Ö¬ÖæÖ '¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖ, Ã¾Ö³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ, †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ
×¿ÖÖÖ' µÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê.
1905 ´Ö¬µÖê Ã¾Ö¤êü¿Öß ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾Öôû •ÖÖê¸ÖŸÖü “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãµÖÖŸÖ
µÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ‹ú ÃÖ³ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Öß ÆüÖŸê Öß. µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ±úµÖãÃÔ ÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖê
³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ÆüÖ ×¾ÖªÖ£Öá úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ²ÖÖêÚ›üÖ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖê µÖÖ
²Ö×ÆüÂúÖ¸ü “Öôû¾ÖôûßÃÖÖšüß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ
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¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ´ÆüÖæÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ
ÃÖê»¾Öß µÖÖÓÖß µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ²ÖÖêÚ›üÖ´Ö¬ÖæÖ ÆüúÖ»Ö¯Ö¼üß êú»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ, ¤üÆüÖ ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ
¤Óü›ü êú»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ‹úÖ ´ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ
úß ÖúÖê µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê †¿Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ÃÖê»¾Öß µÖÖÓÖß µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê. ŸÖê ¯Ö¡Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ´Ö¢ÖßÖê '‡Ó¤ãü¯ÖÏúÖ¿Ö' ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ÃÖê»¾Öß
µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ´Ö•Öæú¸ü †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. "µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ
³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôû Æüß ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ×¾Ö¹ý¨ü“Ö †ÃÖŸÖê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖß
†¿ÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôûê úÖò»Öê•Ö“Öß ×¿ÖÃŸÖ ×²Ö‘Ö›üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ²Ö§ü»Ö
ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¤ü¸ü ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. Öãºþ×¿ÖÂµÖÖ´Ö¬µÖê •Ö¸ü ˆ¤üÖ¢Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üß
úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ±ê úê ÃÖ¸ Æêü '™üÖÃú ´ÖÖÃ™ü¸ü' šü¸üŸÖß»Ö. úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ
úÖêÖŸÖß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ šêü¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. îú. µÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖÖ›êü,
µÖÖ. ŸÖê»ÖÓÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ £ÖÖê¸ü ×¾Ö«üÖÖ ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÖ¾ÖÖ."
µÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖÖ“Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê 'ŸÖê †Ö´Ö“Öê Öãºþ“Ö
Ö¾ÆêüŸÖ' µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß ŸÖßÖ »ÖêÖ ×»ÖÆüß»Öê. ŸÖê »ÖêÖ †Ö×Ö µÖÖ. ×™üôûúÖÓ“Öê
×¿ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‹ú ¿ÖŸÖú ˆ»Ö™ü»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß ×ŸÖŸÖêú“Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †Ö×Ö ¯ÖÏ¸ê üú
šü¸üŸÖÖŸÖ. Öãºþ úÖêÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖÖ¾Öê ? ÆüÖ ¯ÖÏÀÖ ×¾Ö“ÖÖºþÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
†Ö×Ö ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¤êü‰úÖ †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Öãºþ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ. ×¿ÖÂµÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖì †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ. Æêü Öãºþ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê³ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¿ÖÖÓŸÖ, –ÖÖÖÃÖÓ¯Ö®Ö, ×Ö:Ã¯ÖéÆü †Ö×Ö ÃÖ¢¾Ö¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ ÖãºÓþÖß Ö¾µÖÖ ×¯Öœüß¾Ö¸ü –ÖÖÖ, ×¾ÖÖµÖ, ¿ÖÖîµÖÔ µÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü êú»Öê. †¿ÖÖ ÖãºÓþ²Ö§ü»Ö
×¿ÖÂµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖ¤îü¾Ö †Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾ÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Öã¸üÖÖÖ´Ö¬µÖê ×úŸÖßŸÖ¸üß ú£ÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ¸üÖ•Öê´ÖÆüÖ¸üÖ•Öê ×²Öú™ü ¯ÖÏÃÖÓÖß †ÖÁÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖ‰úÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÓ¤üÖ úºþÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ ú¸üßŸÖ. ŸÖê ÖãºþÆüß –ÖÖÖÃÖÓ¯Ö®Ö, ×Ö:Ã¯ÖéÆü †Ö×Ö ×Ö´ÖÔôû
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öê ÆüÖŸê Öê. –ÖÖÖÖÃÖÖ¸üÖß •ÖÖÖÓŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¯Ö×¾Ö¡Ö ÖÖêÂ™ü ÖÖÆüß. ¯ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß,
¯ÖÖê™üÖÃÖÖšüß –ÖÖÖÖ“Öß ×¾ÖÎúß ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖÖÃÖê ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ
†ÖÆêü. ¸üÖ•µÖúŸÖì ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ, ×¾ÖªÖ¯Ößšêü µÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖæÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ
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Öã»ÖÖ´Ö ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖê“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ
úºþÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ‡Ó»ÖÓ›ü, †´Öê×¸üúÖ, ±ÏúÖÃÖ †Ö×Ö •Ö´ÖÔÖß Æüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÂ™Òêü †ÖÆêüŸÖ.
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšêü †Ö×Ö µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšêü µÖÖ´Ö¬µÖê Öæ¯Ö ±ú¸üú
†ÖÆêü. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÂ™ÒüÖŸÓ Öß»Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÓ Öß»Ö ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú “Öôû¾ÖôûßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
†Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê ×ÖÙ³Ö›ü¯ÖÖê ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ ¾Ö •Öê ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê †ÖÆêü ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¸ü×¿ÖµÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, ×¾ÖªÖ£Öá “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê
×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê ´ÖÖÓ›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¸üÖÂ™Òü×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖæÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Ö
´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¿Ö×ÆüŸÖÖ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü Ö¸êü Öãºþ. úÖ¸üÖ Öãºþ“Öê ŸÖê úŸÖÔ¾µÖ“Ö šü¸üŸÖê.
ØÆü¤Ãã £ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™ü¶Ö †Ö×Ö úÖò»Öê•ÖßÃÖ úÖœü»Öß Ö¸üß ¯ÖÖ ŸÖê£Öê ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß
¤êü¾ÖßÃÖ ¸üÖ•ÖÃÖ¢Öê“Öß ¤üÖÃÖß ²ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü. ‡£Öê ÃÖê»¾Öß †ÃÖÖêŸÖ Øú¾ÖÖ ´Öòú×´Ö»ÖÖ †ÃÖÖêŸÖ,
ŸÖê ÃÖ¸üúÖ¸üÖê Öê´Ö»Öê»Öê ÖÖê¸êü †×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ. '¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôû ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü
†ÖÆêü' †ÃÖê ÃÖê»¾Öß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 'ŸÖê †Ö´Ö“Öê Öãºþ Ö¾ÆêüŸÖ' µÖÖ
¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê. †Ö¯Ö»Öê ×¿ÖÂµÖ Æêü ¸üÖÂ™ÒÖü “Öê †¾ÖµÖ¾Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ
¸üÖÂ™ÒÖü “Ó µÖÖ ²Ö¸üÖ²ê Ö¸üßÖê ¾ÖÖœüÖ¾Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÂµÖÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ¸üÖÆü¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ÖãºþÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
ØÆü´ÖŸÖ, ¯ÖÏê¸üÖÖ ªÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. ¯ÖÖ †¿Öß ÃÖê»¾ÖßÃÖÖ¸üµÖÖ ÖãºÓþ“Öß ‡“”ûÖ †ÖÆêü úÖµÖ ?
¿ÖêŒÃÖ×¯ÖµÖ¸ü, ²ÖêúÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¿ÖÓúÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖê µÖÖêµÖ. ¯ÖÖ ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß, ¸üÖÂ™Òü×¤üÖ, ¸üÖ•ÖúßµÖ
“Öôû¾Öôû, ¸üÖ•ÖúßµÖ ˆ®ÖŸÖß“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¿ÖÓúÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖµÖ“Öß ÖÖÆüß. ÆüÖ
ãúšü»ÖÖ µÖÖµÖ ? ÃÖê»¾Öß Öã¹ý×¿ÖÂµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ˆ¤üÖ¢Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ˆ¤üÖ¢Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Öãºþ '™üÖÃú´ÖÖÃ™ü¸ü' šü¸üŸÖÖŸÖ. »ÖÖê. ×™üôûú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, •ÖÖê Öãºþ ×¿ÖÂµÖÖ“µÖÖ,
¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öß ú¤ü¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÖê Öãºþ“Ö ÖÖÆüß !
'Æêü †Ö´Ö“Öê Öãºþ“Ö Ö¾ÆêüŸÖ !' µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“µÖÖ »ÖêÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ
¤ê¿ü ÖÖŸÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö †Ö×Ö ×¾ÖªÖÖãºþ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖÖê ¾ÖÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ
µÖÖêµÖ µÖÖµÖÖ“Öß †Ö×Ö Ö·µÖÖ ×¾Öªê“Öß †¯ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. Æêü ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö Öãºþ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß“Öß •µÖÖêŸÖ ¯ÖÏ•¾Ö×»ÖŸÖ
ú¸üÖÖ¸ü“Ö ÖÖÆüßŸÖ. •Ö¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö«üÖÖ †ÖÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖªÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ
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êú»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öê. ¯ÖÖ •Ö¯ÖÖÖ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖŸÖêŸÖ ŸÖê£Öß»Ö ´ÖãŸÃÖ§ü¶ÖÓÖß
†Öêú ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖæÖ •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ¸üÖÂ™Òü¯ÖÏ´ê ÖÖ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü êú»Öê. ÃÖê»¾ÖßÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö«üÖÖ
Ö¸êü ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ±úŒŸÖ ¿ÖêŒÃÖ×¯ÖµÖ¸ü, ×´Ö»™üÖ, ²ÖêúÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê ªÖ¾Öß. ŸµÖÖÓ“Öß
´ÖµÖÖÔ¤üÖ ‹¾Öœüß“Ö. ¿ÖãÎúÖ“ÖÖµÖÖÔÖß úÖÖÔ»ÖÖ ±úŒŸÖ ×¾ÖªÖ ×¤ü»Öß. ×Æü¸üµÖú¿µÖ¯ÖæÖê †Ö¯Ö»ÖÖ
´Öã»ÖÖÖ ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü µÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Öú¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Öãºþ Öê´Ö»Öê. ¯ÖÖ ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü
×¾ÖÂÖã“ÖÖ ³ÖŒŸÖ. ¯ÖÏ»ÆüÖ¤üÖ»ÖÖ ¾ÖêÖôûß“Ö ×¾ÖªÖ ×¿Öú¾ÖÖÖ·µÖÖ ÖãºþÓ “Öê ¾ÖÖÔÖ ¾ÖÖ´ÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß
'¯ÖÖ¯ÖŸÖ¹ý' †ÃÖê êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸üß úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖß»Ö Öãºþ †µÖÖêµÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ ×™üôûúÖÓÖß '¯ÖÖê™ü³Öºþ' †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ¯Ö›æü ÖµÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÃŸÖ ×²Ö‘Ö›üŸÖê. ×¾ÖªÖ£Öá
ÖãºÓþÖÖ ´ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ, †ÃÖê ÃÖê»¾Öß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ»ÆüÖ¤üÖÖê éúÂÖÖ“ÖÖ-×¾ÖÂÖã“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖãºÓþ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö —ÖãÖÖºþÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸üß
úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖß»Ö ÖãºÓþ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
×¿ÖÃŸÖ, '×›ü×ÃÖÛ¯»ÖÖ' µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ‹ÖÖªÖ ‘Ö¸üÖÓŸÖ ¾Ö›üß»Ö
´ÖÖÖÃÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¤êü¾Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖ‡Ô êú»Öß †Ö×Ö ¤êü¾Ö¤ü¿ÖÔÖÖ»ÖÖ
Öê»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ êú»Öß ŸÖ¸ü µÖÖ»ÖÖ ×›ü×ÃÖÛ¯»ÖÖ ´ÆüÖÖµÖ“Öê úß ´ÖæÖÔ¯ÖÖÖ ´ÆüÖÖµÖ“ÖÖ ?
†ÃÖÖ ¯ÖÏÀÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ×™üôûúÖÓÖß ²ÖÖ²Öæ ÃÖã¸ëü¦üÖÖ£Ö ²ÖòÖ•Öá
µÖÖÓ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ²ÖòÖ•Öá ‹úÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ
¾µÖÖµÖÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öãœüê ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ šê¾ü ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×™üôûúÖÓÖß
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Öêú ×šüúÖÖß “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß ×Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. •ÖÖê Öãºþ µÖÖ“Ö úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
”ûôûŸÖÖê ŸÖÖê Öãºþ“Ö Ö¾Æêü ! ÃÖê»¾Öß ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß '™üÖÃú ´ÖÖÃ™ü¸ü' ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.
†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ÖãºÓþÖÖ •Öºþ¸ü ´ÖÖÖ ªÖ¾ÖÖ. ¯ÖÖ •µÖÖ ÖÖêÂ™üß ¸üÖÂ™Òü
×ÆüŸÖÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ¾ÖÖÖŸÖÖÖÖ Öãºþ“Öß †Ö–ÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß. ‡£Öê †¿ÖÖ
ÖãºþÓ ÖÖ ´ÖÖÖ ×¤ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖê ¯ÖœüüŸÖ´ÖæÖÖÔ“Öê »ÖÖÖ šü¸»üê Ö †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûú ²Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ.
×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“µÖÖ µÖÖ“Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö »ÖêÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê
²ÖÓÖÖ»Ö, ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÖÖÃÖÖß ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ
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¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü, µÖÖ²Ö§ü»Ö úšüÖ¸ê ü ¿Ö²¤üÖŸÖ ÖÖ¸üÖ•Öß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü
¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ¾ÆüÖ¾Öê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾ÖôûßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ
ú¸üÖ¾Öê µÖÖ ÆêüŸÖæÓÖß ¯ÖÏê×¸üŸÖ ÆüÖê‰úÖ ÖÖÃÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¯ÖÖ µÖÖ¾Ö¸üÆüß
×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ¯ÖÖÆæüÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÖÖ¸üÖ•Öß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖê»¾Öß µÖÖÓÖß îú. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü †Ö×Ö µÖÖ. ŸÖê»ÖÓÖ µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü šê¾ü ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê. ‡£Öê µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ¸üÖÂ™Ò×ü ÆüŸÖÖ“µÖÖ •µÖÖ “Öôû¾Öôûß
“ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¾ÖªÖÙ£Ö¤ü¿ÖêŸÖ“Ö ×´ÖôûÖ¾Öê †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ ¯ÖãÖê
µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖîªÖê×Öú
¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß-ÖÖê¿Ö ˆŸÃÖ¾Ö †¿ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú “Öôû¾Öôûà´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß †Ö¾Ö›üß¯ÖÏ´ÖÖÖê
³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ, ŸÖÃÖê ÃÖÓÃúÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê
†ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ, †¾ÖÖÔ“ÖßÖ ¿ÖÖÄÖê ¾Ö›üß»ÖÖÓÖÖ, ÖãºÓþÖÖ ´ÖÖÖ ªÖ¾ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖÖŸÖÖŸÖ.
³ÖßÂ´Ö †Ö×Ö ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ »ÖœüÖ‡Ô ÃÖãºþ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá
¾Öé£ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß Öãºþ“ÖÖ ×¿ÖÂµÖÖÖê ŸµÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ' Æêü ¾Ö“ÖÖ ³ÖßÂ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓÖ×ÖŸÖ»Öê.
ÃÖ¬µÖÖ“Öê Öãºþ Æêü úÖ´Ö, ÎúÖê¬Ö, »ÖÖê³Ö, ³ÖµÖ, ´ÖÖêÆü Øú¾ÖÖ ²Öã×¨ü³ÖÏÓ¿Ö µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ›üÖµÖÖŸÖ
ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ¯ÖÖê™ü³Öºþ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸ü µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ŸÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
“Öôû¾Öôûß¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. 'Æêü †Ö´Ö“Öê Öãºþ“Ö Ö¾ÆüêŸÖ !' Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß šüÖúÖ¾ÖæÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ŸÖÃÖê“Ö 'Ö¸êü ×¾ÖªÖ¯Ößšü úÖêÖŸÖê !' µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖ´Ö¬µÖê ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
•Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ‹ú ¿ÖŸÖúÖÖÓŸÖ¸üÆüß ÃÖÓ¤ü³ÖÔÆüßÖ šü¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ×¾ÖªÖ¯Ößšêü
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ¤üß›ü¿Öê ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ úÖôû »ÖÖê™ü»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖê‰úÖ
†ÖŸÖÖ ÃÖÖšü ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ úÖôû »ÖÖê™ü»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 1896 ÃÖÖ»Öß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ
»ÖêÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê, ×¾ÖªÖ¯Ößšü µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤ê¿ü ÖÖÓŸÖß»Ö ×¾Ö«üÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö«üÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüßŸÖ. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü ×¾Ö«üÖÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö«üŸÖê“ÖÖ, “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
¯Ö›üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÃÖê ×“Ö¡Ö ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸üßÖêŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ Îú´ÖÖÓú
×´Öôû¾ÖæÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖîÃÖê ú´ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ ¬ÖµÖŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ. ŸÖê»ÖÓÖ, µÖÖ. ¸üÖÖ›êü,
›üÖ.ò ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¾Ö«üÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê. †Ö´Ö“µÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ
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×¾ÖªÖ¾µÖÖÃÖÓÖß Öãºþ ÖÖÆüßŸÖ. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ó Ö¬µÖê ²Öß.‹., ‹´Ö.‹. “Öê ×¿ÖŒêú šêüÖúµÖÖ¯Ö»Ößú›êü
¤ãüÃÖ¸êü úÖ´Ö ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüß. ×¾ÖªÖ¯Ößš ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖªÖ´ÖÓ×¤ü¸ü ÖÖÆüß. ŸÖß ŸÖ¸ü ¯Ö¸üßÖÖ ‘ÖêµÖÖú¸üŸÖÖ
¸ü×•ÖÃ™ü›Ôü —ÖÖ»Öê»Öß Óú¯ÖÖß †ÖÆêü. ×¾ÖªÖ¯Ößšü ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö«üÖÖÖÓ“Öß, ×¾Ö«ü¢Öê“Öß ´ÖÖÆêü¸ü‘Ö¸êü
¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖßŸÖ. •µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ÃÖŸÖŸÖ ×¾ÖªÖ¾µÖÖÃÖÓÖ †ÖÆêü, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
“ÖÖ»Öæ †ÖÆêü †ÃÖê ¥ü¿µÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ×¤üÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤ãü¤ðü¾ÖÖÖê ŸÖ¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÓ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê Ø“ÖŸÖÖ †Ö•ÖÆüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú šü¸üŸÖê.
ú»Öú¢ÖÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ´Ö¬µÖê '×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖêÖ'
Öê´ÖµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß
•Ö¯ÖÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ êú»Öß. •Ö¯ÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
¸üÖÂ™ÒüÖÖê Öê¡Ö¤üß¯Öú ¯ÖÏÖŸÖß êú»Öß µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸÖê£Öß»Ö ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆüÖêŸÖß.
•Ö¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
Öê´Öúß µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÆüÖêŸÖß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Æãü¿ÖÖ¸ü, ²Öã×¨ü´ÖÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß µÖê£Öß»Ö ×¿ÖÖÖ
¯Ö¨üŸÖß´Öãôûê Öã™Ó üŸÖ ÆüÖŸê Öß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê úÖÆüß šüôûú ¾Öî×¿ÖÂ™¶üüê
ÆüÖŸê Öß. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê –ÖÖÖ»ÖÖ»ÖÃÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê
ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖÖŸÖ ÖÖ¾Ö»ÖÖî×úú ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ¸Ñü»Ö¸ü ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê, ›üÖò. •ÖÖ¤üß¿Ö“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ²Öã×¨ü´ÖÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾ÖÖÖê ˆ»»ÖêÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê †Ö×Ö ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê
†¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú †ÖÆêüŸÖ. ‹æúÖ ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ×Ö¸üÖ¿Ö•ÖÖú“Ö †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ
¯Ö¨üŸÖß ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ ÆüÃŸÖúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üŸÖê. ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê –ÖÖÖ¤êü¾ÖŸÖÖ
¯ÖÏÃÖ®Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖ¿Öß ²Ö¸üÖê²Ö¸üß ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Öãôûê †Ö´Öæ»ÖÖÖÏ ²Ö¤ü»Ö
—ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»Öê.
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9
´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü, µÖÖ. ¸üÖÖ›êü, Æü²ÖÔ™ü Ã¯ÖêÃÖ¸ü
†Ö×Ö Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü
1900 ŸÖê 1905 “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖà“Öê
¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. úÖÆüß ¾µÖŒŸÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
úÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö £ÖÖê¸ü ¾µÖŒŸÖàÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ
×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß. »ÖÖê. ×™üôûú †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ †¿ÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ÖÖë¤ü ‘ÖêŸÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖ £ÖÖê¸ü ¾µÖŒŸÖàê“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ŸÖ™üÃ£Ö¯ÖÖê †Ö×Ö ×ŸÖŸÖêú“Ö
†ÖŸ´ÖßµÖŸÖêÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.
•ÖÖÖ×ŸÖú úßŸÖá“Öê ÃÖÓÃéúŸÖ“Öê †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖÓ›ü ¯ÖÓ×›üŸÖ †Ö×Ö
³ÖÖÂµÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ.ê ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü µÖÖÓ“Öê 1900 ´Ö¬µÖê ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ,
¾Öê¤ü µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü µÖÖÓÖÖ ×úŸÖß ¯Ö×¸üÁÖ´Ö¯Öæ¾ÖÔú †Ö×Ö ×ÖÂšêü Öê êú»ÖÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Öú£ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×´ÖôûŸÖê. ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ”û¢ÖßÃÖ ŸÖÖÃÖ †³µÖÖÃÖ úºþÖ
´ÖÖ“Ö ŸÖê £ÖÖê›üß ±úÖ¸ü ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, ¬Ö´ÖÔ Æêü ×úŸÖß ÁÖêÂšü ¤ü•ÖÖÔ“Öê
†ÖÆêüŸÖ, Æêü ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü µÖÖ •Ö´ÖÔÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÖê •ÖÖÖ»ÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü –ÖÖÖÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÖÖ›æüÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ
ÖÖÆüß µÖÖ²Ö§ü»Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Öê¤ü ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ¤êü¿Ö ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖãÖß ¾µÖŒŸÖàÖÖ †Ö¯Ö»Öê úÖî¿Ö»µÖ, –ÖÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß
•Öê •Ö¸üß ´ÖÖµÖ êú»Öê ŸÖ¸üß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖ ´ÖÖî×»Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß úßŸÖá
•ÖÖ³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ×¾Ö«üÖÖ •Öºþ¸ü úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê Æêü ×¾Ö¬ÖÖÖ
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±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ ³ÖÖêÖ»ÖÖ,
†Öêú ÃÖÓú™üÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê ŸÖÖë›ü ×¤ü»Öê. ‡ŸÖêú ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ •Öß¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü»ÖÖ
†Ö»Öê ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖÓÖß ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ, †Öê¸üÖµÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¸ü ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû
»ÖÖê. ×™üôûú Æêü êú¾Öôû £ÖÖê¸ü ÖêŸÖê ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖê ‹ú ×¾Ö«üÖÖ, ¾µÖÖÃÖÓÖß ¯ÖÓ×›üüŸÖ †ÖüÆêüŸÖ µÖÖ“Öß
•ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×“ÖŸÖß †Ö»Öß. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü Æêü ×õÖ¿“ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ '×¾Ö¿¾Ö×“Ö ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸ü' †¿ÖÖ
¾Öé¢ÖßÖê ŸµÖÖÓÖß †µÖ ¬Ö´ÖÖÕ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ÃÖÓÃéúŸÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê †Ö×Ö
•ÖÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ÁÖêÂšüŸ¾Ö ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1901 ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™ü¿Ö
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“µÖÖ ¸üÖÖß Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ µÖÖÓ“Öê ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¸üÖÖß Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¤Ëü ÖãÖÖÓ“Öß ´ÖãŒŸÖÓúšüÖÖê ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß. †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ¯î µÖ´ÖÆüÖŸê ÃÖ¾Öß
¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ¸üÖÖß Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ µÖÖÓÖß ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ú¬ÖßÆüß ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
16 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1901 ¸Öê•Öß µÖÖ. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
‹úÖêÖÃÖÖšüÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. 1870 ŸÖê 1880 µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. 1880
ŸÖê 1895 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú Öê¡ÖÖŸÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£ÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü Æêü µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖÃÖ
¯ÖÏŸµÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
×ÖÂšêüÖê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. 1971 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ´ÆüÖæÖ µÖÖ. ¸üÖÖ›êü ¯ÖãµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ŸµÖÖ¾Öêôûß ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö “ÖîŸÖµÖ »ÖÖê¯Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. ¯ÖãÖê
×ÖÛÂÎúµÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üß“µÖÖ “ÖÖîú™üßŸÖ úÖµÖÔ úºþÖ “ÖŸÖã¸üÃÖÏ
´ÖãŸÃÖ§êü×Ö¸üß ¯ÖÏú™ü êú»Öß. ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãµÖÖŸÖ Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ
×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. Ã¾ÖŸÖ: »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß "´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤êü¿Ö £ÖÓ›ü ÖÖêôûÖ ÆüÖê‰úÖ ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ•Öß¾Ö ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÓÖÖß êú»Öê." †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ µÖÖ. ¸üÖÖ›êü
µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ †£Öú ¯ÖÏµÖŸÖÖ´Öãôêû ¯ÖãÖê Æüß
²ÖÖî×¨üú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß ²ÖÖ»Öß. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
•Öß¾ÖÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß 1970 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ
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ÃÖÓÓÃ£ÖêÃÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß ÃÖÓÃ£Öê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ÁÖß. ÖÖê¿Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö •ÖÖê¿Öß ŸÖ£ÖÖ
'ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖúÖ' µÖÖÓÖß µÖÖµÖ´ÖæŸÖâ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖÖ»Öß úÖµÖÔ êú»Öê. '»ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß'
µÖÖÓÖß 1848 ÃÖÖ»Öß Ã¾Ö¤êü¿Öß “Öôû¾Öôûß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖ´Ö¬ÖæÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
Ã¾Ö¤êü¿Ö “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö“Ö¸üÖ †ÃÖê úÖµÖÔ µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖÖ´Öãôêû ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. µÖÖµÖ´ÖæŸÖâÖß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖÓ“µÖÖ ·ÆÖÃÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö×Ö µÖÖ
ˆªÖêÖÖ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖß²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›»ü Öê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü
µÖÖÓÖß ØÆü¤üß †£ÖÔ¿ÖÖÄÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ
†ÃÖÖ¾Öß µÖÖ´ÖÖÖê ‡Ô¿¾Ö¸üß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ
ÖêÆü´Öß ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ¿Öß ‹ú×ÖÂšü ¸üÖÆüÖ¾Öê, úÖµÖªÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê,
ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ, ¾ÖÓ¿Ö, •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü Ö ´ÖÖÖŸÖÖ µÖÖµÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ŸÖê ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê Öê´ÖÃŸÖÆüß ÆüÖŸê Öê. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖêÆüß
¯ÖÏÖÖ×ŸÖú, ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß †Ö×Ö Öê´ÖÃŸÖ, ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü †ÃÖê ¤üÖêÖ
¯ÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê
Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ Øú¾ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú Öê¡ÖÖŸÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ ÖÖ
Ã£ÖÖÖ ÖÃÖÖ¾Öê †ÃÖê µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ÆüÖŸê Öê. "µÖÖ. ¸üÖÖ›êü Æêü ‹ú ×¾Ö«üÖÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö
†ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ, †£ÖÔ¿ÖÖÄÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖÖœüÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ
†ÖÆêü. ÃÖÖòÎêú™üßÃÖ µÖÖ ÖÏßÃÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¸ü ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê Æêü µÖÖµÖ´ÖæŸÖá Æêü £ÖÖê¸ü
¤êü¿Ö³ÖŒŸÖ †ÖÆêüŸÖ "†¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ †¬µÖÖÖÓÖß µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö
êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
4 •Öã»Öî, 1902 ¸üÖ•ê Öß Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“Öê ´ÖÆüÖ×Ö¾ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü
µÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö †ÖÛÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö úÖµÖÔ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ¸ê ü ÖÖ¤üÖµÖß ÆüÖŸê Öê. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü
†Ö×Ö Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ¾Ö¸ü
¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü Æêü ²ÖÎÖÉÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖê úÖµÖÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓµÖÖÃÖ
‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß ™üßúÖ ÃÖÓúã ×“ÖŸÖ ¾Öé¢Öß“µÖÖ ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ú´ÖÔšü ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß
êú»Öß ÆüÖŸê Öß. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤üÖÓ Öß ØÆü¤üæ ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ»³Ö †Ö¿ÖµÖ †Ö¬Öã×Öú
úÖôûÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖÖ, ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ.
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Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖê¾Öôêû†Öê¾Öôêû µÖÖ ÃÖÓúã ×“ÖŸÖ ¾Öé¢Öß“ÖÖ ŸµÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß †Ö¾ÖÖÆüÖ
êú»Öê. †Öª ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ µÖÖÓÖÖ •ÖÓÖ»ÖÖŸÖß»Ö †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ †«îüŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. Æêü
†«îüŸÖ Ö¸üß²Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê Ã¾ÖÖ´Öß•ÖàÖß
•ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö Ö×¸ü²Öß, ´ÖÖÖÃÖÖ´ÖÖÖÃÖÖÓ´Ö¬µÖê «êüÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üß •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ³ÖÖÂÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ ²ÖÖôûÖæÖ ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖî×ŸÖú ¯ÖÏÖŸÖß †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Öß
³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ´Öãôûê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤üÖÓÖß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †´ÖÖê‘Ö ¾ÖÖÖß«üÖ¸êü ×¾ÖÂÖ¤ü
úºþÖ ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÁÖêÂšü †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¾ÖÖÆüß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×¤ü»Öß.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¾Öé£ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ ²ÖÖôûÖÖê †µÖÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ´Öß•ÖàÖß
Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß 'ÃÖ×ÆüÂÖãŸÖÖ' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. '´Öß ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÕÖÖ ¾ÖÓ¤üÖßµÖ
´ÖÖÖŸÖÖê. ØÆü¤æüÖß “ÖÖÓÖ»Öê ØÆü¤æü ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ×õÖÀ“ÖÖÖÓÖß “ÖÖÓÖ»Öê ×õÖÀ“ÖÖ
¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÖ¯Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. †´Öê×¸üêúŸÖ ×¿ÖúÖÖÖê µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú
¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤êü´Ö¬µÖê, †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ³ÖÖÂÖÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Æêü
ÁÖêÂšü †ÃÖæÖ; ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ×¸üúÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏê´Ö, ÁÖ¨üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê †Ö×Ö
•ÖÖÖ×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‹êŒµÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÆêü Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÔÖãºþÓ ÖÖ,
×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß úßŸÖá •ÖÖ³Ö¸ü
¯ÖÃÖ¸ü»Öß. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖãÖ¹ý••Öß¾ÖÖ ÆüÖêÖê †ÖŸµÖÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ Æüß •ÖÖÖéŸÖß
•ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê —ÖÖ»µÖÖÖê¸üß•Ö, ³ÖÖ¸üŸÖ Æêü ²Ö»Ö¿ÖÖÆüß ¸üÖÂ™Òü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü
¿Ö²¤üÖŸÓ Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü Æêü ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê ¤ãüÃÖ¸êü
¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤üÖÓ“µÖÖ †úÖ»Öß, ¤ãü¤ðü¾Öß ×Ö¾ÖÖÔÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖ ‹úÖ
£ÖÖê¸ü ¬Ö´ÖÔÖãºÓþÖÖ ´Öãú»ÖÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö Ã´ÖéŸÖß»ÖÖ
ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß.
15 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 1903 ¸üÖê•Öß Æü²ÖÔ™ü Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖ ¯ÖÏµÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ“Öê ×Ö¬ÖÖ
—ÖÖ»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Æü²ÖÔ™ü Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ úºþÖ ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
êúÃÖ¸üßŸÖ Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ÁÖ¨üÖ•Ó Ö»Öß †¯ÖÔÖ êú»Öß. Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¾Öê¤üÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¿Öß
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ÃÖãÃÖÓÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖê ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üß •ÖÖŸÖêÃÖÆüß ¯Ö™üµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûú †Ö×Ö †ÖÖ¸üú¸ü
µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖßÆüß µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †«îüŸÖ ¾Öê¤üÖŸÖÖŸÖß»Ö ×ÖÖãÔÖ ¯Ö¸ü²ÖÎÉ
†Ö×Ö Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓÖß ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»Öê '†–ÖêµÖ •ÖÖŸúÖ¸üÖ' Æêü ‹ú“Ö †ÖÆêŸü Ö †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
ŸÖÃÖê“Ö †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß ´ÖÖÖ»Öê. ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü »ÖêÖú ×¾Ö»Ö ›ü¶ã¸üÖÓ™ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ
'¤üß Ã™üÖ¸ê üß †Öò±ú ×±ú»ÖÖòÃÖÖò±úß' µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖ´Ö¬µÖê Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÔú¿Öã¨ü ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖÖÓ›üÖß“Öß
¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏÀÖ ×úŸÖßÆüß ÖÆüÖ, ÖãÓŸÖÖÖÓãŸÖß“ÖÖ †ÃÖÖê Æü²ÖÔ™ü Ã¯ÖêÃÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß
´ÖÖÓ›üÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ ŸÖÔú¿Öã¨ü †Ö×Ö ÃÖã²ÖÖê¬Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖúÖôûß Ã¯ÖêÃÖ¸üÃÖÖ¸üµÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“Öß ±úÖ¸ü Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. ÖÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê úÖÆæü¸ü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓÖß ´ÖÖ•Ö¾Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß, †£ÖÔ¾ÖÖÆüß »ÖêÖÖß«üÖ¸êü µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ‘ÖÖ¤üÖ™ü
•ÖÓÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾Ö“”û ÃÖæµÖÔ×ú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö †ÖÖ»ÖÖ ! ×¾Ö¿¾ÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Öêú
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê Öæœü úÖµÖ´Ö“Ö †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ Ã¯ÖêÃÖ¸üÖê †–ÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öêúß, ¾Öî–ÖÖ×Öú
×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Æêü ×¾Ö¿¾ÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß †ÖÆêüŸÖ, ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖÖÖê ×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß´ÖÖÖß»Ö
†ÖÖú»ÖÖßµÖ ÛÃ£ÖŸÖßÃÖÖšüß ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÄÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ úÖ»¯Ö×Öú ú£ÖÖ ¸ü“Ö»µÖÖ. ´ÆüÖæÖ µÖÖ ¤üÖêÖ
×³Ö®Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓÖß †–ÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ,
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÆüÖ Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬Öã×Öú ¿ÖÖÄÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ úºþÖ
¾Öê¤üÖŸÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö¸ü²ÖÎÉ- Æüß †ÃÖê“Ö †–ÖêµÖ, ×ÖÖãÔ Ö, ×Ö¸üÖúÖ¸ü †ÖÆê ¾Ö †ÃÖê ´Æü™ü»Öêü. ŸÖê“Ö
ÃÖŸÖ, ×“Ö¢Ö †Ö×Ö †ÖÓÖ¤üºþ¯Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ †ÖŸ´ÖÖ ÆüÖ †´Ö¸ü †ÖÆêü
†ÃÖê ´ÖÖÖŸÖê. ŸÖÖê †×¾ÖÖÖ¿Öß †ÖÆêü. ŸÖÖê ¤êüÆüÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß ¸üÖÆæü ¿ÖúŸÖÖê †ÃÖê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖê. ¯ÖÖ Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓÖÖ †ÖŸ´ÖÖ †×¾ÖÖÖ¿Öß †ÖÆêü Æêü ŸÖ¢¾Ö ´ÖÖµÖ
Ö¾ÆüŸÖê. ¤êüÆüÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖß»Ö “ÖîŸÖµÖ, ´Öë¤æü ÖÖÆüßÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê †ÃÖê Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“Öê
´ÖŸÖ ! ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¢¾Ö–Ö “ÖÖ¾ÖÖÔú µÖÖÖê ‡Ô¿¾Ö¸ü, †ÖŸ´ÖÖ, Ã¾ÖÖÔ µÖÖÓ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ÖÖúÖ¸ü»Öê
ÆüÖêŸÖê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×ÃÖ¨ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ “ÖÖ¾ÖÖÔúÖ“µÖÖ
´ÖŸÖÖ¿Öß •ÖãôûÖÖ¸êü ÖÖÆüß. Ã¯ÖêÃÖ¸üÖê ˆŸÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ˆŸÎúÖÓŸÖß“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖµÖ ×¾Ö¿¾ÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ×ÖÃÖÖÖÔ´Ö¬µÖê •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ˆŸÎúÖÓŸÖß ÆüÖŸê Ö
†ÖÆêü ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖêÆüß †¿Öß ˆŸÎúÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüß»Ö ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
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Ã¯ÖêÃÖ¸üÖê ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü. ‹æúÖ ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸ü, •Öß¾Ö †Ö×Ö •Ö›üÃÖéÂ™üß µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß Ã¯ÖêÃÖ¸ü
µÖÖ“Öß ´ÖŸÖê ¾Öê¤üÖŸÖ, “ÖÖ¾ÖÖÔú †Ö×Ö ÃÖÖÓµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖÖê —ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê
´ÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ¾Ö¸ü †×¬Öú ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûú, †ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–
ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. “ÖÖ¾ÖÖÔú µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–
ÖÖÖ ÖÖúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÖê ‹ê×Æüú ÃÖãÖÖ“ÖÖ“Ö ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖ ÃÖãÖ úÃÖê ×´Öôû¾Ö»Öê µÖÖ“Öß“Ö Ø“ÖŸÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê ú¸üÖ¾Öß. ¯ÖãÖ•ÖÔ´Ö, Ã¾ÖÖÔ, Ö¸üú
µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÖê ´Öãôûß“Ö úºþ ÖµÖê. ¯ÖÖ Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÃÖãÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †×¬Öú
¯ÖÏÖ»³Ö ÆüÖŸê Öê. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ Æêü ˆŸÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“µÖÖ
ú»µÖÖÖÖ“ÖÖ, ÃÖãÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü, ÃÖãÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
´ÖÖÖ¾ÖÖÖê ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÖê ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ¾Öé¢Öß †ÓÖß ²ÖÖÖ¾ÖÖ¾Öß ÆüÖ Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûú, Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê¾ÖúÖÖÓ¤ü,
´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü, µÖÖ. ¸üÖÖ›êü, Æü²Ö™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸, µÖÖ £ÖÖê¸ü ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü êú¾Öôû
†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú¯ÖÖê êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖ×Æü»Öê»Öß ÖÖÆüß. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
»ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ µÖÖ £ÖÖê¸ü ¾µÖŒŸÖàÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Öê¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ´Ö¸üÖßµÖ µÖÖêÖ¤üÖÖÖ“Öê
†³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ×¾ÖÀ»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆ³µÖÖ
êú»µÖÖ. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü †Ö×Ö ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ØÆü¤üæ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ÁÖêÂšüŸ¾Ö •ÖÖÖ»ÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê.
´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü µÖÖÓÖß ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖÖÓŸÖß»Ö ´ÖÖî×»Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
•ÖÖÖ»ÖÖ úºþÖ ×¤ü»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖÀ»ÖêÂÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ £ÖÖê¸ü
¾µÖŒŸÖà“µÖÖ •Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö—ÖÖêŸÖ ™üÖú»ÖÖ †ÖÆêü.
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10
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ †Ö×Ö »ÖÖê. ×™üôûú
1880 ¯ÖÖÃÖæÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶, †–ÖÖÖ µÖÖÃÖ
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öß •Öã»Ö´Öß ¸üÖ•µÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê µÖêŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ¤üÖ×¸ü¦ü¶, †–ÖÖÖ
¤æü¸ü ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü µÖÖ ¯Ö¸üúßµÖ ÃÖ¢Öê×¾Ö¹ý¨ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖê ÆüÖ“Ö ‹ú ´ÖÖÖÔ †ÖÆêü †ÃÖê
µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ×Öú, ¬Ö×Öú ´ÖÓ›üôûß
µÖÖ ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ÖÖê·µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü ÃŸÖã×ŸÖÃÖã´ÖÖê ˆ¬ÖôûßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÖÓÖã»Ö“ÖÖ»ÖÖ
ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ÆêüÆüß ¥ü¿µÖ µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß»ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖ ¾Öé¢Öß“ÖÖ ÃÖÓŸÖÖ¯Ö µÖêŸÖ
†ÃÖê. ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß ú¸üÖÖ¸üÖ ‹ú ¾ÖÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖ¿ÖÄÖ ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÆüÃÖß ŸÖ¹ýÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ÆüÖŸê Ö ÆüÖŸê Öê. µÖÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üúÖ“ÖÖ
¾ÖêÂÖ ÃÖÓµÖÖÃÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Æêü ŸÖ¹ýÖ ÃÖÓµÖÖÃÖß ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¢Öê×¾Ö¹ý¨ü ²ÖÓ›ü
ú¸üŸÖß»Ö †¿Öß ³ÖßŸÖß ‹. †Öê. Êæ´Ö µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÖéÆü´ÖÓ¡µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÖê ¾µÖŒŸÖ êú»Öß
ÆüÖêŸÖß. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ²Öôû¾ÖÓŸÖ ±ú›üêú µÖÖ ÃÖÖÆüÃÖß ŸÖ¹ýÖÖÖê ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ×¾Ö¹ý¨ü ¿ÖÄÖ
ˆÖÖ¸ü»Öê. ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃ¾ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ×ÃÖ¨ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ µÖÖ
ŸÖ¹ýÖÖÃÖ ±úÖ¿Öß“Öß ×¿ÖÖÖ šüÖšê üÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¸üÃŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ²Öôû¾ÖÓŸÖ
±ú›üêú µÖÖÓÖÖ ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸ü êú»ÖÖ. ±Ïëú“Ö
¸üÖ•µÖÎúÖÓŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤êü¿ÖÖŸÖÆüß ¸üÖ•µÖÎúÖÓŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê úÖÆüß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
ÆüÖêŸÖê. £ÖÖê¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †Ö×Ö ´ÖãŸÃÖ§üß ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß µÖÖÓÖß Æüß“Ö ³ÖßŸÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß
ÆüÖêŸÖß. ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì ³Öê¤üÖßŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö úºþÖ ¸üÖ•µÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü
•Öã»Öæ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ±æú™ü ¯ÖÖ›üµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ±úÖ¸ü úÖôû µÖ¿ÖÃ¾Öß šü¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß
†ÃÖÖ ‡¿ÖÖ¸üÖ ÖÖî¸üÖê•Öß ÊÖÓÖÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖîªÖê×Öú Öê¡ÖÖŸÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú
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ÎúÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ´ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû †×¬Öú †ÖÎú´Öú
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾ÖôûÆüß ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö †ÃÖê
¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•ÖàÖß 1880 ÃÖÖ»Öß“Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ˆ§êü¿ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“Öß ‹ú ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ³ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. •µÖÖÓÖÖ ÎúÖÓŸÖß ú¸üÖµÖ“Öß †ÖÆêü ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³ÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß
ú¸üµÖÖŸÖ ¸üÃÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÓÖÖ»Ö“Öê ÃÖã¸ëü¦üÖÖ£Ö
²ÖÖÖ•Öá, ´Öã²Ó Ö‡Ô“Öê úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ×¡ÖÓ²Öú ŸÖê»ÖÓÖ, ¤üÖ¤üÖü ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖ•ê Öß, ±êú¸üÖ•ê Ö¿ÖÖÆü ´Öê£ÖÖ, µÖÖ. ¸üÖÖ›êü
†Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. 1877 ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖêÃÖÖšüß
†ò»ÖÃÖ †ÖòŒ™êüÛ¾Æü†Ö Êæ´Ö, ÃÖ¸ü ×¾Ö»µÖ´Ö ¾Öê›ü¸ü²ÖÖÔ †Ö×Ö ÃÖ¸ü Æêü¸üß úÖò™üÖ Æêü ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö
ÆüÖêŸÖê. '×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸üÖ•µÖ' ŸÖ»Öü¾ÖÖ¸üß“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ×™üú»Öê»Öê ÖÖÆüß, •ÖÖŸÖÖ ŸÖê “ÖÖ»Ö¾Öæ ¤êüŸÖê ´ÆüÖæÖ
Æêü ¸üÖ•µÖ ×™üæúÖ †ÖÆêü, †ÃÖê µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü †×¬ÖúÖ¸üß ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖÖ“Öê,
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏê´Öß †Ö×Ö ´ÖãŸÃÖ§üß ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ¾Ö¸üÆüß ×ÖÂšüÖ ÆüÖêŸÖß.
‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüßÖê ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ×²ÖÎ×™ü¿Ö
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“µÖÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖÖÖ»Öß ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üÖê Æêü ¬µÖêµÖ Êæ´Ö
µÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÆüÖŸê Öê. Êæ´Ö µÖÖÓÖß 1885 ÃÖÖ»Öß ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ²ÖÓÖÖ»Ö, ´Ö¦üÖÃÖ
†Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖ ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖß»Ö ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ ˆ¢Ö´Ö •ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖ³Öê“Öê
ÃÖ¤üÃµÖŸ¾Ö Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾Öê †ÃÖê Êæ´Ö µÖÖÓÖß †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. Ê´Öæ µÖÖÓÖß ¾ÆüÖ‡ÔÃÖ¸üÖòµÖ“Öß ³Öê™ü
‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ×´Öôû¾Ö»Öß. ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öß ¯Ö×Æü»Öß ÃÖ³ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ³Ö¸ü»Öß. µÖÖ
ÃÖ³ÖêÃÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖêÖ‹ë¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖ¢ÖÖú ¸üÖ•µÖ
ˆ³Öê ú¸üÖê Æêü ˆ×§üÂ™ü †ÃÖæÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê, ¸üÖ•Ö¦üÖêÆü ú¸üµÖÖ“Öê
†Ö¯Ö»Öê ¬ÖÖê¸üÖ †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß Æêü ÖêŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öß ‹æúÖ †Öšü †×¬Ö¾Öê¿ÖÖê ³Ö¸ü»Öß. ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖ¯Ö¤ü ×õÖÃŸÖß,
´ÖãÃ»Öß´Ö, ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÖêŸµÖÖÓÖß ³ÖæÂÖ×¾Ö»Öê. ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³ÖÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü Æêü Êæ´Ö µÖÖÓ“µÖÖ
»ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê. Êæ´Ö µÖÖÓÖß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö •ÖÖŸÖêÖê ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ “Öôû¾Öôûß¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖÆüß
†¿Öß “Öôû¾Öôû ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³ÖêÖê ÆüÖŸÖß ‘µÖÖ¾Öß †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. 'ÃÖ¸üúÖ¸ü •Ö¸ü •ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ
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ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß “Öôû¾Öôû ˆ³ÖÖ¸ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê' †ÃÖê Êæ´Ö µÖÖÓÖß
ÖêŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. Êæ´Ö †Ö×Ö ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß µÖÖÓÖß “Öôû¾Öôû ˆ³Öß ú¸üµÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ÃÖ³ÖêÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ“Öê“Ö Ã¾Öºþ¯Ö ¸üÖ×Æü»Öê. Êæ´Ö µÖÖÓÖß µÖÖ¯Öãœüê ¸üÖÂ™ÒÃü Ö³ÖêÖê “Öôû¾Öôû ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ‹ú ÖÖê¯ÖÖßµÖ ¯Ö¡Ö ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß. Æêü
ÖÖê¯ÖÖßµÖ ¯Ö¡Ö ÖÓ³Öß¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê, ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖæÖ ŸÖê ÖÖê¯ÖÖßµÖ ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖÃÖ
ÃÖ×“Ö¾ÖÖÖÓß ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ ÖÖê¯ÖÖßµÖ ¯Ö¡ÖÖ´Öãôêû ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê¾Ö¸ü ¤êü¿Ö¦üÖêÆüÖ“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö êú»ÖÖ
•ÖÖ‡Ô»Ö †¿Öß ³ÖßŸÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö »ÖÖê. ×™üôûú †Ö×Ö
†ÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÓŸÖÖ¯Ö ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß Æêü ÖÖê¯ÖÖßµÖ ¯Ö¡Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü úºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
¸üÖÂ™Òü¦üÖêÆüÖ“ÖÖ Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸üµÖÖ“Öê †Ö¾ÆüÖÖ ×¤ü»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê ¯Öãœüß»Ö
¿Ö²¤üÖŸÖ µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ. "µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öß êú¾Öœüß úÖôû•Öß !
×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá¯ÖÖê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ Êæ´Ö µÖÖÓ“Öê ! ¸üÖÂ™Òü×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê ×ÖÖÔµÖ
‘ÖêµÖÖ“Öß µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê ØÆü´ÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×³Ö¡Öê¯ÖÖÖ úÃÖÖ —
ÖÖúÖ¾ÖÖ Æêü “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖ´Ö•ÖŸÖê !" »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 1895 ÃÖÖ»Öß ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ úÖµÖÖÔú›êü
¥üÛÂ™üÖê¯Ö ™üÖúŸÖÖÖÖ êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ Æüß
¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ ¤æü¸ü úºþÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ú»µÖÖÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß
†ÖÆêü. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêÖê úÖÆüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ¤üÖ»Ö
‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. úÖîÛÃÖ»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ÃÖê¾ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖÖÔ ´ÖÖêúôûÖ —ÖÖ»ÖÖ.
µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ‹úÖ ŸÖ¹ýÖ ²Öã×¨ü´ÖÖÖ ÖêŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê
ÖÖ¾Ö Öêú ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖê¯ÖÖôû éúÂÖ ÖÖêÖ»Öê. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖ¯ÖêÖÖ ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß
»ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öê ²ÖÖ»Ö¯ÖÖ, ŸÖÖ¹ýµÖ †ÖÙ£Öú †›ü“ÖÖà´Öãôêû Ö›üŸÖ¸ü Öê»Öê.
¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÁÖ´Ö¯Öæ¾ÖÔú †³µÖÖÃÖ úºþÖ ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü †³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ
êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 1887 ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÖ ¤ü¿ÖúÖÓ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê †Ö×Ö
»ÖÖê. ×™üôûú µÖÖ ¤üÖêÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖÖ»Öß úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
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¯ÖÖÖÓ“ÖÖ“Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ šü¸üŸÖÖê, ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ Öãºþ
´ÖÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö Öêú ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ
µÖÖµÖ²Öã¨üß¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸÖê †ÖÖ¸üú¸üÖ“Ó Öê ÃÖÆüúÖ¸üß ÆüÖŸê Öê. ±úµÖãÃÔ ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê
ŸµÖÖÓÖß 10 ¾ÖÂÖì ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ
ÖêÆü´Öß ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸÖê úÖÆüß úÖôû ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ“Öê †Ö×Ö ÖÓŸÖ¸ü
¾ÆüÖ‡ÔÃÖ¸üÖòµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×¸üÂšü ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖêÖ»Öê µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖÖ“Öê, †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
¾Öé¢Öß“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. '³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖê¾Öú ÃÖ´ÖÖ•Ö' Æüß ‹ú †¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÖ †Ö×Ö ÃÖê¾ÖÖ µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü úÃÖê úÖ´Ö
ú¸üÖ¾Öê µÖÖ“ÖÖ ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü šêü¾Ö»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖê¾Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê
êú¾Öôû ¯ÖÏ×ŸÖÂšêüÖê ×´Ö¸ü¾ÖÖÖ·µÖÖÓÖÖ Ã£ÖÖÖ ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß
—Ö™üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ Ã£ÖÖÖ ÖÖÆüß Æêü ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê ÆüÖŸê Öê. ´Ö. ÖÖÓ¬ÖàÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÖãºþÃ£ÖÖÖß
´ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ²Ö§ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖÃÖê“Ö
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖê Öê´ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß Ö™üÖŸÖß»Ö ÖêŸÖê
ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ •Ö´ÖÖÖ“ÖÖÔ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Öê»²Öß µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß
‹ú †ÖµÖÖêÖ Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü
»ÖÖ¤ü»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü †¿ÖÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸üà“Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÆüÖ †ÖµÖÖêÖ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖ•ê Öß µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß —ÖÖ»Öß
ÆüÖêŸÖß. ú»Öú¢ÖÖ, ´Ö¦üÖÃÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö •µÖêÂšü ÖêŸµÖÖÓÖß †ÖµÖÖêÖÖ¯Öãœêü ÃÖÖÖß ×¤ü»µÖÖ. µÖÖ
†ÖµÖÖêÖÖ¯Öãœêü ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß ÃÖÖÖ ×¤ü»Öß. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ŸÖ¹ýÖ !
¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê¾Ö¸üß»Ö †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö, †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»ÖÖ
ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ †Ö×Ö †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ ´Öã§Ãüê Öæ¤ü ¯ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ³ÖÖÂÖê´Ö¬µÖê ´ÖÖÓ›ü µÖÖ“Öê
ŸµÖÖÓ“Öê úÖî¿Ö»µÖ µÖÖ´Öãôûê ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öß ÃÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ˆŸéúÂ™ü šü¸ü»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖßÆüß
ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö«ü¢Öê“Öß †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Öß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ³ÖãŸ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß.
ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê, †•ÖÔ ×¾ÖÖÓŸÖß úºþÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü¯Öãœêü ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ
´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖî´µÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ
´ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê Ö¾ÆüŸÖê. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ˆ»Ö£Ö¾ÖæÖ ™üÖú»µÖÖÃÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †Ö£ÖÔ ´ÖÖ•Öê»Ö.
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ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ
ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß
ŸÖã»ÖÖÖ ¯ÖÖÖì»Ö µÖÖ ÖêŸµÖÖ¿Öß êú»Öß. ¯ÖÖÖì»Ö Æêü †ÖµÖ»ÖÕ›ü“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß »ÖœüÖÖ¸êü ÖêŸÖê.
¯ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûú ¯ÖÖÖì»Ö¯ÖêÖÖ †×¬Öú ŸÖê•ÖÃ¾Öß, ×¾Ö«üÖÖ †Ö×Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖê.
×¿Ö¾ÖÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖ †ÖµÖ»ÖÕ›ü¯ÖêÖÖ ¾ÖßÃÖ¯Ö™üßÖê ´ÖÖêšÖü . ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ- ÃÖÖ¸üµÖÖ ×ÖÂúÖ´Ö ú´ÖÔµÖÖêµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ‡ÓÖÏ•Öß
¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“Öê ÖêŸÖê »Öò›üÃ™üÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß êú»Öß ÆüÖŸê Öß. ¯ÖÖ
»Öò›üÃÖÖ ÆüÖ »Ö÷ü ¯ÖÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß
Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ úºþÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖê¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê Ö›üŸÖ¸ü ¾ÖÎŸÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê †Ö×Ö »ÖÖê. ×™üôûú µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖß»Ö ´ÖŸÖ³Öê¤ü »ÖÖò›Ôü
ú—ÖÔÖ µÖÖ ¾ÆüÖ‡ÔÃÖ¸üÖòµÖ“µÖÖ úÖ¸ü×ú¤üá´Ö¬µÖê †×¬Öú ŸÖß¾ÖÎ ²ÖÖ»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê •ÖÖÖ×ŸÖú ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß¾Ö¸ü ²ÖÖ¸üßú »ÖÖ ÆüÖêŸÖê. 1904 ´Ö¬µÖê •Ö¯ÖÖÖ
†Ö×Ö ¸ü×¿ÖµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖã¨üÖŸÖ •Ö¯ÖÖÖÖê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ×¾Ö•ÖµÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»ÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¿ÖÖÆüß¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¸ü Æü»»ÖÖ “Öœü¾Ö»ÖÖ. †Ö×¿ÖµÖÖ‡Ô †Ö×Ö
†Ö×±ÏúúÖ ¤êü¿Ö Æêü ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖÖê •ÖÖæ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ãú¸üÖ ´ÆüÖæÖ †ÖÓ¤üÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖãŸÖßŸÖ Æêü ¸üÖ•µÖúŸÖì †ÖÆêüŸÖ. •Ö¯ÖÖÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ¸ü »ÖœüÖ ×¤ü»ÖÖ †Ö×Ö
Æêü ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»Öê. ¯Ö¸üúßµÖ ¸üÖ•ÖÃÖ¢Öê“µÖÖ ¾Ö¸ü¾ÖÓ™ü¶ÖÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖ ×“Ö¸ü›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü
µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. 'Ã¾Ö¸üÖ•µÖ' ÆüÖ“Ö ‹ú ´ÖÆüÖÖ ´ÖÓ¡Ö †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß »ÖÖê.
×™üôûúÖÓÖß ÃÖÖ¾Ö¬Ö×Ö¸üßÖê µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü »ÖÖê“Ö ˆ»Ö£ÖæÖ ™üÖúÖ¾Öê †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüß †ÃÖÖÆüß »ÖêÖÖ´Ö¬µÖê Öã»ÖÖÃÖÖ êú»ÖÖ.
µÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ´Öãôûê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê´Ö¬µÖê Öê´ÖÃŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÆüÖŸê Öê. ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öê
úÖµÖÔ †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ šü¸üÖ¾Ö Ö ú¸üŸÖÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¿Öß ÃÖ´Ö¸üÃÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖØšü²µÖÖÖê “Öôû¾Öôû ˆ³Öß ú¸üÖ¾Öß †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ŸµÖÖÓÖß
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ •ÖÆüÖ»Ö ¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ´Ö¬µÖê
Öê´ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Öêú »ÖÖêúÖÓÖÖ µÖÖ ×¾ÖÃÖÓÖŸÖß“Öê †ÖÀ“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ¯ÖÖ £ÖÖê¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
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†Ö“ÖÖµÖÔ •ÖÖ¾Ö›êüú¸ü µÖÖÓÖß 'Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¢ÖÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü
ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ¯ÖÖ ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖŸÖß»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ
×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ÆüÖêŸÖÖê" †ÃÖê ´ÖŸÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¤êü‰úÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü. †Ö“ÖÖµÖÔ
•ÖÖ¾Ö›êüú¸ü µÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê ´Öãôûß“Ö ×¾ÖÃÖÓÖŸÖß Ö¾ÆüŸÖß †ÃÖê
×ÖÃÃÖÓ×¤ü¬Ö¯ÖÖê †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ÎúÖÓŸÖß Æü¾Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üßÆüß
ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü, úÖµÖ¤ê¿ü Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê“Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ êú»Öê. ¸üÖÂ™ÒÃü Ö³Öê“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ, “Öôû¾ÖôûßŸÖ
•ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¸üßŸµÖÖ
ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß †ÃÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³ÖÖ Æüß •ÖÖŸÖê“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ú¿Öß ÆüÖ‡ê »Ô Ö †Ö×Ö ÃÖ³Öê“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ
ÖêÆü´Öß ¯Öã¸üÖêÖÖ´Öß úÃÖê ¸üÖÆüß»Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖß ¯ÖÏê×¸üŸÖ ÆüÖê‰úÖ úÖµÖÔ êú»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖŸÖêÆüß
×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ²ÖÆã´ü ÖŸÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ “ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ úÖ¸üÙú¤üß´Ö¬µÖê µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ú¬ÖßÆüß †Ö“Ö¸üÖ êú»Öê ÖÖÆüß.
1899 ÃÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¾ÆüÖ‡ÔÃÖ¸üÖòµÖ ´ÆüÖæÖ »ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ µÖÖÓ“Öß Öê´ÖÖæú —ÖÖ»Öß.
»ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ§üÖ´Ö, »ÖÂú¸üß ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ“ÖÖ †ÆÓüúÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öê †Ö×Ö ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖŸÖ
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê²Ö§ü»Ö ŸÖã“”ûŸÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üÖÖ¸êü †×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûú
†Ö×Ö ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Öî¸üÓÖ•Öê²ÖÖ¿Öß êú»Öß. »ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ †Ö»Öê †Ö×Ö
¤êü¿ÖÖŸÖ ¤ãüÂúÖôû, ¯»ÖêÖ µÖÖÓÖß £Öî´ÖÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê. »ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ µÖÖÓ“Öß úÖ¸üúá¤ü ´ÆüÖ•Öê
ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ³Ö¸³Ö¸üÖ™ü †Ö×Ö •ÖÖŸÖê“Öß ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü ! ÃÖã¸ëü¦üÖÖ£Ö ²ÖÖÖ•Öá µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ †¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ãüÂúÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ¤üß›ü úÖê™üß »ÖÖêú ´ÖéŸµÖã´ÖãÖß
¯Ö›ü»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×Ó ÖŸÖ»Öê. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ÖÖæÖ úÖœüÖê Æêü“Ö »ÖÖò›Ôü
ú—ÖÔÖ µÖÖÓ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ÆüÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸üÖÖß“ÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖÖ´ÖÖ, ×²ÖÎ×™ü¿Ö ´ÖãŸÃÖªÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öß
†ÖÀ¾ÖÖÃÖÖê »ÖÖò›üÔ ú—ÖÔÖ µÖÖÓÖß ±êú™üÖôæûÖ »ÖÖ¾Ö»Öß. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖêÖê ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¿Öß Ö´ÖÏ¯ÖÖê
¾ÖÖÖÖ¾Öê. ŸµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ú»µÖÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ×™üú¾ÖµÖÖú¸üŸÖÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓÖß ¯ÖÏ•Öê“Öê
ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ ŸÖÖê›üÖ¾Öê, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖêÆü´Öß ×Æü¸ü´ÖÖê›ü ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê »ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ÆüÖêŸÖê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê »ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ“µÖÖ ˆ§üÖ´Ö ¾Öé¢Öß²Ö§ü»Ö ú›üú ¿Ö²¤üÖŸÖ
×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü.
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11
²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ±úÖôûÖß - “ÖŸÖã:ÃÖæ¡Öß“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¿ÖÖÆüß´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü •Öã»Öæ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ¯ÖÏ•Öê“ÖÖ ”ûôû êú»ÖÖ úß
†Ö¯ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯ÖÖ †¿ÖÖ ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüßŸÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¿ÖÖÆüß“µÖÖ ÖÖ¿ÖÖ“Öß
×²Ö•Öê ¯Öê¸ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ µÖÖÓÖß •Öã×»ÖµÖÃÖ ÃÖß—Ö¸ü¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ²Öôûú™ü
ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê. ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ †Ö»Öß ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
ÖêŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê †ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“Öß »ÖÖ™ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. ú—ÖÔÖ µÖÖÓ“µÖÖ Îæú¸ü,
¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß“µÖÖ ¾Öé¢Öß´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öê úÖÑÖÏêÃÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ †×¬Öú †ÖÎú´Öú
²ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê “Öôû¾Öôû, ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü µÖÖ †ÖÎú´Öú ¾Öé¢ÖßÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêÖê †Ö¯Ö»ÖÖ †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ
ÖÖë¤ü¾Ö»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×¾ÖÀ»ÖêÂÖÖ †“Öæú ¿Ö²¤üÖŸÖ êú»Öê
ÆüÖêŸÖê. •ÖÖŸÖÖ †®ÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ŸÖ›ü±ú›üŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö »ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“Öß
³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. »ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ µÖÖÓ“µÖÖ Îæú¸ü †Ö×Ö
³ÖÖ¾ÖÖÖ¿ÖæµÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß´Öãôûê ú—ÖÔÖ †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ¤ê¿ü ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÖ“Öß
»ÖÖ™ü ˆÃÖôû»Öß †ÖÆêü.
»ÖÖò›üÔ ú—ÖÔÖ µÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖŸÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö-ØÆü¤æü µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ±æú™ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß
±úÖôûÖß êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß ²ÖÓÖÖ»Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ŸÖãú›êü êú»Öê. ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö ÆüÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÛÀ“Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»Ö ØÆü¤æüÓ“ÖÖ. µÖÖ ±úÖôûÖß»ÖÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´Öôêû»Ö †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. Æüß
±úÖôûÖß ú¸üŸÖÖÖÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖ ØÆü¤Óü“æ Öê ²ÖÆãü´ÖŸÖ ÆüÖ‰ê ú ÖµÖê †ÃÖÖ ˆ§êü¿Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß
ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ´Öã×Ã»Ö´ÖÖÓ“Öê ²ÖÆãü´ÖŸÖ †ÃÖê»Ö µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. Æüß ³Öê¤üÖßŸÖß ú¸üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ˆ‘Ö›ü ÆüÖŸê Öê. ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß
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“Öôû¾Öôû ¹ý•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ÃÖã¹ÓýÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÃ£ÖÖÖ »ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ µÖÖÓÖß
êú»Öê. ¯ÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“Öß ±æú™ü ¯ÖÖ›üµÖÖ“Öß ÖßŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ˆ»Ö™ü»Öß. ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖŸÖ
ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤ü ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ. †Öî¸ÓüÖ•Öê²ÖÖ“Öê ºþ¯Ö ‘Öê‰úÖ úÖ¸üÃ£ÖÖÖ ¸ü“ÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖò›Ôü
ú—ÖÔÖ µÖÖÓ“Öê †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“Öê †ÖÃÖÖ ›üôû´Öôû»Öê. µÖÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö 7 †ÖòÖÃ™ü,
1905 ¸üÖ•ê Öß —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÏ“ÖÓ›ü Ö¤üáŸÖ ±úÖôûÖß“ÖÖ
×ÖÂÖê¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ‡ÓÖÏ•Öß ´ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¿Ö¯Ö£ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß "†ÖÖß²ÖÖÖß“Öß ¾Öêôû" µÖÖ ´Ö£ÖóµÖÖ“ÖÖ »ÖêÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ Ã±æúÙŸÖ¤üÖµÖú
¿Ö²¤üÖŸÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. "»ÖÖò›Ôü ú—ÖÔÖ Æãü¿ÖÖ¸ü, úŸÖÔ²ÖÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ¾Öî³Ö¾Ö, ÃÖ¢ÖÖ µÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ †ÆÓüúÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ²Öã¨üß ³ÖÏÂ™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
ÃÖ³ÖÖÓÖÖ ¸üÖ•Öê, ´ÖÆüÖ¸üÖ•Öê, ²Öò×¸üÃ™ü¸ü, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ÖÖÖ×¸üú ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
ÆüÖŸê Öê. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“Öê ÖÖú ¤üÖ²Ö»µÖÖÖê¸üß•Ö ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖë›ü ˆ‘Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¤êü¿Öß
´ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖß ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ™üÖúÖ¾ÖÖ." ²ÖÓÖÖ»Ö ÆüÖ ŸµÖÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¾Öé¢Öß²Ö§ü»Ö
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏéúŸÖß ²Öã×¨ü¾Öî³Ö¾Ö ¯ÖÏú™ü úºþÖ ™üßêú“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †ÄÖ
ÃÖÖê›üµÖÖ“Öß †ÖÆêü. •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏÖã²¬Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖ“Öß
¬ÖÖ¸ü †×¬Öú ŸÖß¾ÖÎ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖêŸÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. »ÖÖê. ×™üôúÖÓÖß µÖÖ ŸÖÖ¯Ö»Öê»µÖÖ
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¯ê Öæ¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ±úÖôûÖß´Öãôûê ¸üÖÂ™Òßü µÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ
¾ÖêÖôêû ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê. µÖÖ ±úÖôûÖß´Öãôêû Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßÖê ˆÖÏ ºþ¯Ö
¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê. ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›üŸÖê. ‡£Öê ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖŸÖÖ»ÖÖ ŸÖê Øú´ÖŸÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ²ÖÓÖÖ»Ö ±úÖôûÖß´Öãôûê »ÖÖÖÖë“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ. µÖÖ¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ »ÖÖÖÖê ÃÖÓµÖêÖê ×ÖÂÖê¬Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖê“Öß ¤üÖ»Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏÃê Ö“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ³ÖÖÂÖÖê
ÆüÖêŸÖ. ¯ÖÖ ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê †Ö×Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö“Öê ŸÖ¹ýÖ ÖêŸÖê »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ Æêü ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ Öê»Öê.
ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öß ²ÖÖ•Öæ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¯Öãœêü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×Ö¾Öê¤üÖÖ«üÖ¸êü
´ÖÖÓ›ü»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖßÆüß ŸµÖÖÓ“Öß ÃŸÖãŸÖß êú»Öß. "ÆüÖŸÖ‘ÖÖ‡Ô¾Ö¸ü †Ö»Öê" µÖÖ ´Ö£ÖóµÖÖ“ÖÖ
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†ÖÏ»ÖêÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×»Ö×Æü»ÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¯Öãœêü ÆüÖŸÖ ¯ÖÃÖºþÖ ³Ößú
´ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¾Ö¸ü úÖÆüß“Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê, »ÖÖ»ÖÖ
»Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ, ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß µÖÖÓÖß ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü “Öôû¾Öôûß“Öê •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔÖ êú»Öê.
×™üôûúÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê, "¯ÖÏ•Öê“ÖÖ ×ÖÖÏÆü †Ö×Ö ¯ÖÏ•ÖêÖê êú»Öê»ÖÖ ÃÖÓ¯Ö µÖÖ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖŸÖê“Öß ¿ÖŒŸÖß
¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖê. ¸ü×¿ÖµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¤êü¿ÖÖŸÖÆüß •ÖÖŸÖêÖê ‹ú•Öæ™ü úºþÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ“µÖÖ —ÖÖ¸ü»ÖÖ
Ö´Ö¾Ö»Öê. ´ÖãÓ µÖÖÆüß Æü¢Öß»ÖÖ Ö´Ö¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ." ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ÃÖã¸ü¦ë üÖÖ£Ö ²ÖÖÖ•Öá µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
¯Ö¨üŸÖßÖê ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ×¾Ö¹ý¨ü †ÖÖ ¯ÖÖÖ›üµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß
³ÖÖÂÖÖ ÃÖ¸üôû ¯ÖÖ £Öê™ü †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ»ÖÖ ×³Ö›üÖÖ¸üß. ŸµÖÖÓ“Öê »ÖêÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“µÖÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ×¾Ö¹ý¨ü †ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“Öß, ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÖ“Öß »ÖÖ™ü ˆÃÖôûŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
»ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü ²Öã×¨ü´ÖŸÖê“Öê, ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß“Öê †Ö×Ö ¾µÖÖÃÖÓÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ
‘Ö›üŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓÖß ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ»ÖÖ '²Ö×ÆüÂúÖ¸ü µÖÖêÖ' †ÃÖê ÃÖ´Ö¯ÖÔú ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê.
Öê´ÖÃŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üµÖÖÓÖß ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¯Ö»Öê †ÖÖê¯Ö ÖÖë¤ü¾Ö»Öê. Öê´ÖÃŸÖÖÓÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬ÖÆüß ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê“Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖêÖê ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öß ‹ú¯ÖÏúÖ¸êü ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖŸê Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ²ÖÖê™ü“Öê¯µÖÖ
¾Öé¢Öß²Ö§ü»Ö ÖÖ¯ÖÃÖÓŸÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. "ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß †Ö×Ö ÖÖê¸üÖ¸üß²Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆŸÃÖÖÆüÖÖê
²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êŸü ÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ †Ö×Ö ´Ö¬µÖ´Ö ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖêú ´ÖÖ¡Ö ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“Öê
ÖÖ¾Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ú“Ö¸üŸÖÖŸÖ" Öê´ÖÃŸÖÖÓÖÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß ×Ö¸üµÖÖ ÃÖãºþ úºþÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß ¾ÖÃŸÖæ,
ŸÖµÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾µÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ“Ö »ÖÖêú Ã¾Ö¤êü¿Ößú›êü ¾ÖôûŸÖß»Ö †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. ¯ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öß ×Ö»»Öß ˆ›ü¾Ö»Öß. Ã¾Ö¤êü¿Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê Ã¾Ö¤êü¿ÖÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏ´ê Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. »ÖÖêúÖÓÖß '²Ö×ÆüÂúÖ¸ü µÖÖêÖ' Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ
ŸÖ¸ü Ã¾Ö¤êü¿Öß ¾ÖÃŸÖæÓ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß»ÖÖ ÃÖÖÆü×•Öú“Ö “ÖÖ»ÖÖÖ ×´Öôêû»Ö Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
µÖÖêµÖ ÆüÖŸê Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ‹ÖÖ¤üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ úß, ŸÖê ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
¯ÖÏÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖæŸÖ×Ö¸üµÖÖ †Ö×Ö úÖ¯Ö›ü×Ö¸üµÖÖ
µÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ »ÖêÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ˆªÖêÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß
úÖêÖŸµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖêŸÖ µÖÖ“Öê ŸÖÔú¿Öã¨ü ×¾Ö¾Öê“ÖÖ êú»Öê. ŸÖê •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üßŸÖ ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÓ¤üÖ»ê ÖÖÖ¯Öãœüê ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖê“Öê
¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¬ÖÖµÖú ÃÖæ“ÖÖÖÆüß ú¸üßŸÖ. ¤êü¿Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ¾ÆüÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
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ŸµÖÖÃÖÖšüß £ÖÖê›üÖ ±úÖ¸ü Ã¾ÖÖ£ÖÔ-ŸµÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú ŸÖµÖÖ¸üßÆüß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö †ÃÖê
ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖêÃÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê.
¾Ö×¸üÂšüÖ¿Ó Öß ŸÖß¾ÖÎ ´ÖŸÖ³Öê¤ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê »ÖÖò›üÔ ú—ÖÔÖ µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ
×¤ü»ÖÖ. ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü ´ÆüÖæÖ ÃÖ¸ü ²ÖÑ×±ú»›ü ±ãú»»Ö¸ü µÖÖ“Öß Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ±ãú»»Ö¸ü µÖÖÖê ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß“Öê ¬ÖÖê¸üÖ †×¬Öú ŸÖß¾ÖÎ êú»Öê. ŸµÖÖ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ Æãü úæ ´Ö¿ÖÆüÖÃÖÖ¸üÖê
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖê '¾ÖÓ¤êü ´ÖÖŸÖ¸ü´ÖË' ¾Ö¸ü ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖŸÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÓÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÖ›üÖë²Ö ˆÃÖôû»ÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ±ãú»»Ö¸ü µÖÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ×¯ÖÃÖÖôû»Öê»µÖÖ ãú¡µÖÖ¿Öß êú»Öß. Ã¾Ö¤êü¿Öß “Öôû¾Öôû
Æüß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖÃÖÖšüß ˆ“Ö»Ö»Öê»Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê Ã¾Ö¤êü¿Öß ˆªÖêÖÖÓÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ
×´Öôêû»Ö. ´ÆüÖæÖ“Ö ±ãú»»Ö¸ü µÖÖÖê ×¯ÖÃÖÖôû»Öê»µÖÖ ãú¡µÖÖ“Öê ºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ úºþÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ
†Ö¾ÖÖ•Ö ×“Ö¸ü›æüÖ ™üÖúµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
»ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ, ³ÖÖÂÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
Êæ´Ö †Ö×Ö ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß µÖÖÓÖß '†ÖÓ›ü “Öôû¾Öôû ú¸üÖ' †ÃÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ
'†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ãü:ÖÖÓ¾Ö¸ü Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÆüÖ“Ö ‹ú ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ˆ¯ÖÖµÖ †ÖÆêü' ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê Æêü Öê´ÖÃŸÖ
¯ÖÖÖ“Öê ÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö †Ö×Ö ˆŸÃÖÖÆü Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êü ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß, '¬ÖîµÖÔ †Ö×Ö
úÖêÖÖÃÖÆüß ÆüÖ¸ü •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß' µÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÖãÖÖÓ“ÖÖ“Ö ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ÆüÖ‡ê »Ô Ö. Æêü ¾Öé¨ü, •ÖêÂšü ÖêŸµÖÖÓÖß †ÖêôûÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. †ÖòÃ™Ò×üê »ÖµÖÖ, òúÖ›üÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖ¢ÖÖú
¸üÖ•µÖ¯Ö¨üŸÖß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¿Öß ¸üÖ•µÖ¯Ö¨üŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Æü¾Öß †ÃÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ÆüÖŸê ÖÖ.
²ÖÓÖÖ»Ö“Öê ŸÖ¹ýÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ²ÖÖ²Öæ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê´Ö¬µÖê ¸üÖ•Ö×ÖÂšü †Ö×Ö
¸üÖÂ™Òü×ÖÂšü †ÃÖê ¤üÖêÖ ¯ÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê. ¸üÖ•Ö×ÖÂšü ¯ÖÖ ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü
´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸üŸÖÖê. ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß ¸üÖ•Ö×ÖÂšêü¾Ö¸üß»Ö †Ö¯Ö»Öß ÖÖ¯ÖÃÖÓŸÖß ŸÖß¾ÖÎ
¿Ö²¤üÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß ÆüÖ“Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖê Æêü
ŸµÖÖÓÖß šüÖ´Ö¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. »ÖÖê. ×™üôûú ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖôû, ²ÖÖ²Öæ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö ´ÆüÖ•Öê
¯ÖÖ»Ö †Ö×Ö »ÖÖ»Ö »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ ´ÆüÖ•Öê »ÖÖ»Ö µÖÖ ŸÖßÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß úºþÖ, •ÖÖŸÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß
Ö¸ü•Ö †ÖÆêü †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. '»ÖÖ»Ö, ²ÖÖ»Ö, ¯ÖÖ»Ö' †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖ µÖÖ
ŸÖßÖ ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ÖêÆü´Öß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ
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ÆêüŸÖæ ÃÖ±ú»Ö ÆüÖ‰ê ú ªÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ¯Ö×¾Ö¡ÖÖ ÃÖ¸ü ±êú¸üÖ•ê Ö¿ÖÖÆü ´Öê£ÖÖ, ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
ÖêŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
²ÖÖÖ¸üÃÖ µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ •ÖÆüÖ»ÖÖ™ü †Ö×Ö Öê´ÖÃŸÖ Ö™ü
µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¤ü¸üß ú´Öß ÆüÖ‡ê Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖ ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô
ÖÖî¸üÖ•ê Öß µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ´Ö¬µÖê Æüß ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¤ü¸üß †×¬Öú“Ö
¾ÖÖœü»Öß. ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ±úÖôûÖß“µÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê “Öôû¾ÖôûßÖê ˆÖÏ Ã¾Öºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
•ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ Ö™üÖ»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê •ÖÖŸÖê“Öê ¯ÖÏÀÖ ÃÖã™üÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ
†ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. Öê´ÖÃŸÖÆüß †Ö¯Ö»Öê ÃÖ³Öê¾Ö¸üß»Ö ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö úÖµÖ´Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö
ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ÎúÖÓŸÖß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö µÖÖ¾Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. êúÃÖ¸üß´Ö¬Öß»Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÏ»ÖêÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×¤ü»Öê. ³Öß´Ö †Ö¯Ö»Öê
•µÖêÂšü ²ÖÓ¬Öæ ¬Ö´ÖÔ¸üÖ•Ö µÖÖÓÖÖ, '´ÖÖ¬Ö¸üÖß ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖî´µÖ ³Öæ×´ÖúÖ †ÖŸÖÖ ÃÖÖê›üÖ !
Ö×¡ÖµÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖœüÖ‰ú, †ÖÎú´Öú ¾Öé¢Öß ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖ ! †ÃÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê»ÖÖÆüß
†ÃÖÖ“Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¾Öêôû µÖê‰úÖ šêü¾Ö»Öß †ÖÆêü. ±êú¸üÖê•Ö¿ÖÖÆü ´Öê£ÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
ÖêŸµÖÖÓÖß •Ö×´ÖÖß×¾ÖÂÖµÖú úÖµÖªÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖæÖ
ÃÖ³ÖÖŸµÖÖÖ êú»ÖÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê µÖÖ ×ÖÂÖê¬ÖÖ“Öß ¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß. ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔú›êü
ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ˆ¯ÖêÖêÖê, ŸÖã“”ûŸÖêÖê ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖßÆüß ¾Öé¢Öß ! ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ †¬µÖÖ, µÖÖ
ÖÖŸµÖÖÖê ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡ÕÖß "Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖÃÖÖšüß ‹ú ¾ÆüÖ. ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ †Ö×Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öê
ˆ×§üÂ™ü ÃÖÖ¬µÖ úºþÖ ‘µÖÖ" †ÃÖÖ ÃÖÓ¤ü¿ê Ö ×¤ü»ÖÖ. ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß Öê´ÖÃŸÖÖÓÖß
×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ †Öê¸ü šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß µÖÖÓÖß
‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¤êüÖ¸êüÖßÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü †ÃÖê ¿Ö²¤ü Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ
'Ã¾Ö¸üÖ•µÖ' ÆüÖ ¿Ö²¤ü •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ µÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖ´Ö¬ÖæÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ.
µÖÖ¾ÖºþÖ ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Õ“ÖÖ •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ †ÖÆêü Æêü ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
úÖÑÖÏÃê Ö ÃÖ³ÖêÖê †•ÖÔ, ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÖ êú»ÖÖ ÖÖÆüß Æêü Ö¸êü ¯ÖÖ µÖÖ“Ö
ÃÖ³ÖêŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß, ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü †Ö×Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖ µÖÖ “ÖŸÖã:ÃÖæ¡Öß“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü µÖÖ
ÃÖ³ÖêŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
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12
ÃÖã¸üŸÖ µÖê£Öß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ
²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ±úÖôûÖß“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê •Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¿ÖŒŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ
¿ÖŒŸÖß“Öê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ×Ö:¿ÖÄÖ ÎúÖÓŸÖß´Ö¬µÖê ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 1905 ŸÖê 1908
µÖÖ úÖôûÖŸÖ êú»Öê. »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ †Ö×Ö ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê
'²Ö×Æü:ÂúÖ¸ü µÖÖêÖ' µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ Ö¾µÖÖ ×Ö:¿ÖÄÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¯ÖÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß †ÃÖê »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê
ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖÖ“Öê ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›ô
ü û ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»Öê. Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ †ÖŸÖÖ ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß
±úÖôûÖß ¸ü§ü ÆüÖ‡ê »Ô Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ¯ÖÖ ´ÖÖê»Öì µÖÖÓÖß ±úÖôûÖß ¸ü§ü ÆüÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖÆüß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖŸ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. '³ÖÏ´ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖê¯ÖôûÖ ±ãú™ü»ÖÖ' †ÃÖÖ
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß »ÖêÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ˆ®ÖŸÖß Ã¾Ö¤ê¿ü Öß “Öôû¾Öôû †Ö×Ö ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü
µÖÖ ´ÖÖÖÖÔÖê“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü šüÖ´Ö †ÖÆüÖêŸÖ Æêü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê
úß ´ÖÖê»Öì Øú¾ÖÖ ±úÖòŒÃÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê †Ö¤ü¸üÖÖê ‹êæúÖ ÆüÖê‡Ô»Ö Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ
»ÖêÖÖŸÖ šüÖúÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. Öê´ÖÃŸÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ×³ÖÃŸÖ ÆüÖŸê Öß ´ÆüÖæÖ ×™üôûúÖÓÖß
ÆüÖ »ÖêÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ êú»Öß. µÖÖ“Ö ¾Öêôûß
²ÖÖ²Öæ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æêü †Ö´Ö“Öê ¬µÖêµÖ †Ö×Ö ×Ö:¿ÖÄÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ü
Æêü †Ö´Ö“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ '¾Ö¤êü ´ÖÖŸÖ¸ü´ÖË' µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖú›êü ¥üÛÂ™üÖê¯Ö ™üÖú»µÖÖÃÖ Öê´ÖÃŸÖ Øú¾ÖÖ ´Ö¾ÖÖôû¯ÖÖ †Ö×Ö •ÖÆüÖ»Ö¯ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôûê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏÃê Ö ÃÖ³ÖÖ ¤ãü³ÖÓÖæ ÖµÖê †ÃÖê úÖÆüß ÖêŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê.
1907 ÃÖÖ»Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ³Ö¸ü¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê †ÃÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖÖ¯Öã¸üÖŸÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öê ¤üÖêÖ ŸÖãú›êü ÆüÖêŸÖß»Ö †¿Öß
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³ÖßŸÖß ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öß. Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß ´ÖÖê»Öì µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö»Öß. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê
µÖÖÓÖß •ÖÆüÖ»Ö ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÖÖ¤üß »ÖÖÖæ ÖµÖê †¿Öß ‡“”ûÖ ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖÖ“µÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß
¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ´ÖÖê»Öì µÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÖÖÃÖ ´Ö¬ÖÖ“Öê ²ÖÖê™ü ¤üÖÖ¾Ö»Öê. ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê
šü¸üÖ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖ †ÖÆêüŸÖ †¿Öß Æü´Öß •ÖãµÖÖ ¯ÖÖÖÖê ×¤ü»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸üß ÃÖ³ÖÖ
¤ãü³ÖÓÖ»Öß ÖÃÖŸÖß. ´Ö¾ÖÖôû ¯ÖÖÖÖê •ÖÆüÖ»Ö ¯ÖÖÖ¿Öß ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ÆüÖê Öê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ¬ÖÖê¸üÖ
ÃÖ³Öê“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ÖÖ´ÖÖêÆü¸ü´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß“Ö
´Ö¾ÖÖôû ¯ÖÖÖÖê ÃÖã¸üŸÖ µÖê£Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ÃÖã¸üŸÖ´Ö¬µÖê
†ŸµÖÓŸÖ ˆŸÃÖÖÆüÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ×´Ö¸ü¾ÖÖæú úÖœæüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ
êú»ÖÖ. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìü Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ×Öú™ü“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß, ŸµÖÖÓ“Öê Öã•Ö¸üÖ£Öß ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü
¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ •ÖÖŸÖêÃÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß
•ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖêŸÖ ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ µÖÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ¾Öêôûß ´Ö¾ÖÖôû †Ö×Ö •ÖÆüÖ»Ö ¯ÖÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×šüúÖÖß ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖã¸ëü¦üÖÖ£Ö ²ÖòÖ•Öá µÖÖÓ“Öß
³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß. ú»Öú¢µÖÖ“Öê šü¸üÖ¾Ö ²Ö¤ü»ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿ÖÖ †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖ“Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß, ¯ÖÖ ²ÖòÖ•ÖáÖß ŸµÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖßÃÖ ´ÖÖÖ Ö ¤êüŸÖÖ †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü
×¤ü»ÖÖ. ŸÖ›ü•ÖÖê›üßÃÖÖšüß ×™üôûúÖÓÖß ‹ú ÃÖ×´ÖŸÖß Öê´Ö»Öß. ¯ÖÖ µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ¯ÖÖê
úÖ´Ö ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß »ÖÖê. ×™üôûú †Ö×Ö ÖÖ¯Ö›ìü
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“µÖÖ •ÖÖÖêŸÖ ²ÖÃÖ»Öê. †¬µÖÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ˆ¯ÖÃÖæ“ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖê. ×™üôûú ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü “Öœü»Öê. ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß †¬µÖÖÖÓ¿Öß
ŸµÖÖÓ“ÖÖ £ÖÖê›üÖ ¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸ü›üÖ†Öê¸ü›ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. Öã“µÖÖÔ ±êúúµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.
•ÖÖê›êü ±êúúµÖÖ“ÖêÆüß †Öã×“ÖŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»Öê. ÃÖã¸üŸÖê“Öê úÖÑÖÏêÃÖ †×¬Öê¾Ö¿ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü
ˆ¬ÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê. †Öê¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö úºþÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
úÖÑÖÏÃê Ö ´ÖÖê›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü •Öß ×¾Ö¬ÖÖÖê êú»Öß ÆüÖŸê Öß ŸÖß ÖÖê™üß ÆüÖêŸÖß
†ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü, ×Ö¾Öê¤üÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê. Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ '²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ' †ÃÖê ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öê ¬µÖêµÖ †ÖÆêü †ÃÖê †ÖÖê¯Ö ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê
µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖê¾Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ×§üÂ™ü ¯Ö¡ÖúÖŸÖ 'Ã¾Ö¸üÖ•µÖ' Æêü“Ö
†Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ †ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ´Öß '²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ'
´ÖÖÖŸÖÖê †ÃÖÖ ÖÖê™üÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖê ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê. ´ÖÖ¡Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
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†Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ Ã¯ÖÂ™ü ¿Ö²¤üÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÖÖÆüß †ÃÖêÆüß ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖŸÖ
´Æü™ü»Öê. '¾ÖÃÖÖÆüŸÖß“Öê Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê' Æêü“Ö †Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ †ÖÆêü †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
²ÖÓÖÖ»Öß ÖêŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ —Öë›Öü ±ú›üúÖ¾Ö»ÖÖ, úß ŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾ÖÖ¤üßü ²ÖÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
†Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ Ã¯ÖÂ™ü ¿Ö²¤üÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÖÖÆüß µÖÖ“ÖÖ ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß ¯ÖãÆüÖ ˆ““ÖÖ¸ü êú»ÖÖ.
ÃÖ´Öê™üÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ úÖêÖßÆüß ³Öê™ü»Öê ÖÖÆüß Æêü ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê.
úÖÑÖÏêÃÖ“Öß ÃÖ³ÖÖ ˆ¬ÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×Ö Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß •ÖÆüÖ»Ö
Ö™üÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß ÖÖÆüß µÖÖ“ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ Öê¤ü
¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖêÃÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÓÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖÖÃÖ¯Ößšü
†ÖÆêü. ŸÖê ‹ú ÁÖ¨êü“Öê ëú¦ü †ÖÆêü †¿Öß ×™üôûúÖÓ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. —ÖÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓÖÖ ¤ãü:Ö —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖê›üÖ¾Öß †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß êú¾ÆüÖÆüß êú»ÖÖ ÖÖÆüß.
†Ö¯ÖÖ ˆ¯ÖÃÖæ“ÖÖÖ ´ÖÖÓ›üÖÖ¸ü †ÖÆüÖêŸÖ †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Ã¾ÖÖÖŸÖÖ¬µÖÖÖÓÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö
úôû¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÃÖæ“ÖÖÖ ´ÖÖÓ›æü ×¤ü»Öß Öê»Öß ÖÖÆüß. Æüß ´ÖÖÖ‡Ô ×Ö´Öæ™ü¯ÖÖê
ÃÖÆüÖ ú¸üµÖÖÃÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ³ÖêŸÖ ¤ÓüÖ»Ö ´ÖÖ•Ö»Öß. †Ö¯Ö»Öê
¾ÖŸÖÔÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê †Öêú †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êü‰úÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬Öß»Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´Ö¾ÖÖôû †Ö×Ö •ÖÆüÖ»Ö µÖÖ ¯ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÃÖæÖÆüß
ú»Öú¢µÖÖ µÖê£Öê šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê“Ö šü¸üÖ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖã¸üŸÖê“µÖÖ
ÃÖ³ÖêŸÖ ¯ÖÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖêŸÖ †¿Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×ÖµÖÖ´Öú ÃÖ×´ÖŸÖß
µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß úÖêÖŸÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘Öê‡»Ô Ö Æêü ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß Æêü úÖ¸üÖ ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê †Ö×Ö †µÖ
ÖêŸµÖÖÓÖß ¯Öãœüê êú»Öê. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê, ÃÖã¸ü¦ë üÖÖ£Ö ²ÖòÖ•Öá, »ÖÖê. ×™üôûú †Ö×Ö »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ
µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ‹ú´ÖŸÖÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ ×ÖµÖÖ´Öú ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»ÖÖ
ÖÃÖŸÖÖ. ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖÖ¿Öß ÃÖ´Öê™ü ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ»ÖÖêµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ÃÖ³Öê“Öê ‹êŒµÖ ×™üæú ¿ÖúŸÖê. ¯ÖÖ •ÖÆüÖ»Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ÖÖ´ÖÖêÆü¸ü´Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ´Ö¾ÖÖôû Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖÖê †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ±êú¸üÖê•Ö¿ÖÆüÖ ´Öê£ÖÖ
µÖÖÓÖß ¤üÖê Æüß ¯ÖÖÖ“Öß ‹ú¡Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ±êú™üÖôæûÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ±êú¸üÖ•ê Ö¿ÖÆüÖ
´Öê£ÖÖ µÖÖÓÖß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ÃÖÓêúŸÖ ¯ÖÖôæûÖ ÃÖ´Öê™üÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ¯ÖÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ´Ö¬µÖê ±æú™ü ¯Ö›æü ÖµÖê
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†¿Öß ŸÖß¾ÖÎ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ÖêŸµÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖ²Öæ ÃÖã¸ëü¦üÖÖ£Ö ²ÖòÖ•Öá µÖÖÓÖß
µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ±êú¸üÖê•Ö¿ÖÆüÖ ´Öê£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ
êú»µÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ. ‹æúÖ Öê´ÖÃŸÖ Ö™üÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ Æêü ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾µÖŒŸÖ ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÆüÖêŸÖê Æêü Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê.
Öê´ÖÃŸÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ Ö¸üÖ
¯ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ Æüß •ÖÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üÖÖ¸üß, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏú™ü
ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ êúÃÖ¸üß´Ö¬Öß»Ö »ÖêÖÖ´Ö¬µÖê Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê †ªÖ¯Ö ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¹ý•Ö»Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ
¤êü¿ÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôûê ÃÖÓÃ£ÖÖ ¤ãü³ÖÓÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏÀÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¡Ö µÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ¤ãü¤ðü¾ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †¯ÖÏŸµÖÖ¸üßŸÖßÖê Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¾ÖŸÖÔÖ êú»µÖÖ“ÖÖ
†Ö¸üÖê¯Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖÓŸÖß»Ö úÖÆüß ÖêŸµÖÖÓÖß •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖæ“ÖÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ´ÆüÖæÖ
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. ‡Ó»ÖÓ›üÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ
†ÖÆêü. ŸÖß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¢¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖµÖÔ ú¸üŸÖê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ Æüß ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ •ÖÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üŸÖê. »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏÃê ÖÃÖÖ¸üÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê ú»µÖÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê, ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ µÖÖµÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö ÆêüŸÖæ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢Öß“µÖÖ
ÖêŸµÖÖÓÖß úÖÑÖÏÃê Ö“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. Êæ´Ö Æêü ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ×Ö¾Öé¢Ö †×¬ÖúÖ¸üß, •ÖÖŸÖê“µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß, Êæ´ÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß
úÖÑÖÏÃê Ö“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖêŸÖ ¯ÖãœÖü úÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. Êæ´Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¤æ¸ü ¥ü üÂ™üß²Ö§ü»Ö
éúŸÖ–ÖŸÖÖ ²ÖÖôûÖÖê †ÖŸµÖÖ“Öê šü¸üŸÖê.
Öê´ÖÃŸÖÖÓ“Öê ÖêŸÖê ±êú¸üÖê•Ö¿ÖÖÆü ´Öê£ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö Æü¼üß ÆüÖêŸÖÖ. úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ
†¾Ö»ÖÓ²Ö úºþÖ •ÖÆüÖ»Ö Ö™üÖ»ÖÖ ¬Ö›üÖ ×¿Öú¾ÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö “ÖÓÖ
²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¾Ö¸üÖê¬ÖúÖÓÖÖ ŸÖã“”ûŸÖêÖê ¾ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê.
'±êú¸üÖê•Ö¿ÖÆüÖ ´Öê£ÖÖ µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üê»Ö ŸÖê ×ÖÖÔµÖ •Öºþ¸ü ‘µÖÖ¾Öê ¯ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú¾Öêôûß
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Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖ¸ü¿Öß ÆüÖ‡ê »Ô Ö †¿ÖÖ ³ÖÏ´ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¸üÖÆæü ÖµÖê. ÃÖ³Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÃÖ
ÃÖã¸üŸÖÃÖÖ¸üÖê ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¿ÖÆü¸ü ×´Öôêû»Ö“Ö †ÃÖê ÖÖÆüß" †ÃÖÖ ‡¿ÖÖ¸üÖ »ÖÖê. ×™üôûú µÖÖÓÖß
êúÃÖ¸üßŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ Öê´ÖÃŸÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸üÖ´Ö¬µÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
×¾Ö¬ÖÖµÖú ³Öæ×´ÖúÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß ÆüÖŸê Öß. Öê´ÖÃŸÖ †Ö×Ö •ÖÆüÖ»Ö Ö™üÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖŸÖ³Öê¤ü
ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖÖÖê ÃÖÖê›ü¾ÖÖ¾Öê †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ú¸üŸÖÖÖÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü
×´Ö™ü¾ÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—Öß †Öêú ¾ÖêôûÖ ´ÖÖÖÆüÖÖß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ´Öß ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. Æêü
¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖÔ †ÖÆêü. ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê •Öê µÖÖêµÖ ŸÖê êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö´Ö“Öê ‡ÓÖÏ•Ö
ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß ³ÖÖÓ›üÖ †ÖÆêü. Öê´ÖÃŸÖÖ¿Öß ³ÖÖÓ›üµÖÖ´Ö¬µÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¸üÃÖ ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´Öê™ü
ÆüÖêÖê Æêü ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê †ÖÆêü." Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖã¸üŸÖ µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ úÖÑÖêÃÖ´Ö¬µÖê †Ö¸ü›üÖ†Öê¸ü›Ö, Ö¤üÖ¸üÖêô,û Öã“µÖÖÔ ±êúúÖê †ÃÖê
Öî¸ü¯ÖÏúÖ¸ü —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖ¤üÃµÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖŸÖæÖÆüß ŸÖ›ü•ÖÖê›üÖ“ÖÖ
´ÖÖÖÔ ×Ö‘Öæ ¿Öêú»Ö †¿Öß ŸµÖÖÓÖÖ †¿ÖÖ ¾ÖÖ™üÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. Öãºþãú»Ö“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú †Ö×Ö
ÃÖÓµÖÖÃÖß Ã¾ÖÖ´Öß ÁÖ¨üÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö“Ö ÃÖã¸üŸÖ»ÖÖ ³Öê™ü ×¤ü»Öß.
"•µÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß •ÖÆüÖ»Ö Ö™ü ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê ÆüÖ“Ö ¯ÖÖ †Öê¸üßÃÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ
×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü‡Ô»Ö" †ÃÖê Ã¾ÖÖ´Öß•ÖàÖß ˆ¤ËüÖÖ¸ü úÖœü»Öê. †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÓÖÖ»Ö“Öê ÖêŸÖê
ÁÖß. †¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ‹ú ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ³ÖÖ¾ÖÖÖ¾Ö¿Ö
ÆüÖ‰ê úÖ †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×¾ÖÀ»ÖêÂÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ŸÖ™üÃ£Ö¯ÖÖê
†Ö×Ö ŸÖÔú¿Öã¨ü¸üßŸÖßÖê êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú
Æêü¾µÖÖ¤üÖ¾µÖÖÓÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔÆüß êú»ÖÖ ÖÖÆüß. "ÃÖã¸üŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ´Ö¬µÖê ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ×Ö×ŸÖ•Ö †ÖŸÖÖ Ö¾µÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ´Öãôûê ˆ•ÖôæûÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆê.ü µÖÖ Ö¾µÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“µÖÖ
×¤ü¿ÖêÖê †Ö¯ÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üÖê †ÖŸµÖÖ“Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æüß ‹ú Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
†ÖÆêü. ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ±úÖôûÖß, ±úÖôûÖß×¾Ö¹ý¨ü —ÖÖ»Öê»Öê ŸÖß¾ÖÎ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ, Ã¾Ö¸üÖ•µÖ, Ã¾Ö¤êü¿Öß,
²Ö×ÆüÂúÖ¸ü †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖ µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¤êü¿ÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“Öê Ö¾Öê ¬ÖÖê¸üÖ µÖÖ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖŸÖ Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü." »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖÃÖÖšüß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß “Öôû¾Öôû †×¬Öú ŸÖß¾ÖÎ, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ü µÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ.
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13
'†Öê¸üÖµÖÖ' †Ö×Ö '†ÖÝŒ™üú ÆüÖê´Ö †Öò±ú ¾Öê¤üÖ•Ö'
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¤ãü:Ö¤ü ‘Ö™üÖÖ ‘Ö›üŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯ÖãµÖÖ´Ö¬µÖê
¯»ÖêÖ“Öß ÃÖÖ£Ö ±îú»ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ •µÖêÂšü ¯Öã¡Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö µÖÖ“Öê ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê.
×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ²Öã×¨ü´ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖúºþ ÆüÖêŸÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ êú»Öß. †Ö¯ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öß ×¿ÖúÃŸÖ êú»Öß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ¯»ÖêÖ“µÖÖ ÃÖÖ£ÖßŸÖ
ŸÖê ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö ‹úÖ ¸üÖÆãü™üßŸÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÖú™üÖ ´Öã»ÖÖÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ÆüÖÆüß ŸÖÖ¯ÖÖÖê
±úÖ±úÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ¯ÖÖ ÃÖŸµÖ³ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ úôû¾Ö»Öê ÖÖÆüß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê
êúÃÖ¸üßÃÖÖšüß »ÖêÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÖÓŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¬ÖÖú™ü¶Ö ´Öã»ÖÖ“Öß
“ÖÖîú¿Öß êú»Öß. ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö Öê»µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ †¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß
¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ¾Öé¢ÖßŸÖ ú¬Öß ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ´Ö¬µÖê
•Ö²Ö¸ü úŸÖÔ¾µÖ×ÖÂšüÖ †Ö×Ö †ŸÖã»Ö ¬ÖîµÖÔ Æêü ÖãÖ ¾ÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß úÖêÃÖôû»Öê»µÖÖ ÃÖÓú™üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×»Öêú´Ö¬ÖæÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ“Ö ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¾Öé¨ü
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓ“ÖêÆüß ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê “Öã»ÖŸÖê ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß
µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ¯ÖÏê´Ö ÆüÖêŸÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÃÖãÖ¤ãü:ÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖÖ
ÃÖ¤îü¾Ö ÃÖÖ£Ö ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ´ÖÖÖê ÖêÆü´Öß Ö™ü»µÖÖÓ“Öê ¿ÖãŒ»ÖúÖÂšü »ÖÖÖ»Öê»Öê †ÃÖê. †¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ
¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾µÖÖ¬ÖàÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. •Ö¾Öôû“µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓ“Öê ´ÖéŸµÖæ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÆüÖ
êú»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ¬ÖîµÖÔ †×«üŸÖßµÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖÆüß †»ÖÖî×úú
ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ, “ÖÖî±êú¸ü ¾ÖÖ“ÖÖ, †ÖÓ›ü Ø“ÖŸÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê
ÖÓ›ü ¯Ö›ü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ ! †¿ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖÆüß '†Öê¸üÖµÖÖ' †Ö×Ö '†ÖÝŒ™üú ÆüÖê´Ö
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‡Ö ×¤ü ¾Öê¤Öü •Ö' Æêü †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ÖÏ£Ó Ö ŸµÖÖÓÖß ¯ÖæÖÔ êú»Öê. 1872 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖ¾Ö¤Ëü ÖßŸÖê¾Ö¸üß»Ö
Ø“ÖŸÖÖ †Ö×Ö ¾µÖÖÃÖÓÖ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ÖßŸÖê“µÖÖ ¤üÆüÖ¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê
²ÖéÇüŸÃÖÖ´Ö ŸÖ£ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÓ ÖÖµÖ¡Öß ”û¤ü ÃÖÖ´ÖÆü´ÖË …
´ÖÖÃÖÖÖÖÓ ´ÖÖÖÔ¿Öß ÂÖÖìƒÆü´ÖéŸÖæÖÖÓ ãúÃÖã´ÖÖú¸ü ……
´Ö¸üÖšüß- ÃÖÖ´ÖÖÓŸÖ ´Öß ²ÖéÆüŸÖË-ÃÖÖ´Ö ÖÖµÖ¡Öß´ÖÓ¡Ö-ÃÖÖ¸ü£Öß
´Öß ´ÖÖÖÔ¿ÖßÂÖÔ ´ÖÖÃÖÖÓŸÖ ŠúŸÖæÓŸÖ ±ãú»Ö»ÖÖ ŠúŸÖã
´ÖÖÖÔ¿ÖßÂÖÔ ´Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ úÖ ? µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì †ÖÓ›ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ
'†Öê¸üÖµÖÖ' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ×»Ö×Æ»ÖüÖ. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»Öß. ÆüÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö
ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÃŸÖúºþ¯ÖÖÖê 1893 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß ¾Öî×¤üú ÃÖÓÃéúŸÖß
×õÖÃŸÖ¯Öæ¾ÖÔ “ÖÖê¾Öß¿Öê ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ •ÖãÖß ÖÖÆüß †ÃÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü µÖÖ
×¾Ö«üÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓ“ÖêÆüß Æêü“Ö ´ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß ‹úÖÓÖß ¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
êú»µÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»ÖÖ µÖÖ“Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
êú¾Öôû ŸÖúÖÔ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆæüÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ Ö×ÖŸÖÖ“ÖÖ
ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. µÖÖ Ö×ÖŸÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü •Öê ×ÖÂúÂÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß '†Öê¸üÖµÖÖ' ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ. ¾Öî×¤üú ÃÖÓÃéúŸÖß ×úŸÖß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ
úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß †³µÖÖÃÖ úºþÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×ÖÖÔµÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ»ÖÖ ¤ãü•ÖÖê¸üÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
†Ö×Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ †ÖÆêü. ¾Öî×¤üú úÖ»ÖÖÖÖêÖê µÖÖŸÖ úÖÆüß ŸÖ¸ü Öæœü †ÖÆêü Æêü »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß
•ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö×ÆüµÖÖ»ÖÖ ÖÖ¡ÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö•Ö
“Öî¡Ö ´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ¿Öã³ÖÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖÖê †ÃÖê †Ö¯ÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ úÖÆüß
³ÖÖÖÖŸÖ úÖÙŸÖú, †ÖÂÖÖœü, ³ÖÖ¦ü¯Ö¤ü µÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ¿Öã³ÖÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖÖê.
•ÖÖê×ŸÖÂÖ¿ÖÖÄÖÖ´Ö¬µÖê ¾Öê¤Öü Ó Ö •µÖÖê×ŸÖÂÖ ÆüÖ“Ö ‹ú ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏ£Ó Ö †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü ÖÏßúÖÓ“Öß •µÖÖê×ŸÖÙ¾ÖªÖ
†Ö»Öß. ¿ÖÖ×»Ö¾ÖÖÆüÖ ×¾ÖÎú´ÖÖÓ“Öê ¿Öú-ÃÖ¾ÖÓŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¾Öî×¤üú úÖ»ÖÖÖÖê“Öê
×¾ÖÃ´Ö¸üÖ ÆüÖêµÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏÀÖÖ¾Ö¸ü ¤üß‘ÖÔúÖôû Ø“ÖŸÖÖ- ´ÖÖÖ êú»Öê.
ŸµÖÖÓÖß ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ Ö×ÖŸÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¾Öê¤üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôû “ÖÖ¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“ÖÖ
†ÖÆêü Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ ×ÃÖ¨ü êú»Öê.
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¾Öî×¤üú ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ µÖ–Ö ÆüÖ ¯ÖÖµÖÖ. µÖ–Ö †Ö×Ö ÃÖæµÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ •Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö. µÖ–Ö
ú¸üÖµÖ“ÖÖ ŸÖ¸ü úÖôûÖ“Öê ³ÖÖÖ Æü¾Öê. ´Ö×ÆüÖê, ŠúŸÖæ, ¾ÖÂÖÔ µÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ Æü¾Öê. µÖ–ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ
¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê. ÃÖúÖôû, ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû, ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ, †´ÖÖ¾ÖÃµÖÖ µÖÖÓÖÖ ¬ÖºþÖ ÆüÖ´ê Ö¾ÖÆüÖ
¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê. ¾ÖÂÖÔ ÃÖÓ¯ÖŸÖÖ“Ö µÖ–ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ´ÆüÖæÖ µÖ–Ö †Ö×Ö ¾ÖÂÖÔ
Øú¾ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÓŸÃÖ¸ü Æêü ÃÖ´ÖÖÖÖ£Öá ¿Ö²¤ü ²ÖÖ»Öê. µÖ–ÖúŸÖì úÖôûÖ“ÖÖ ×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖÖÖ¸êü ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓÖß
ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ´Ö×ÆüÖÖ. ²ÖÖ¸üÖ ´Ö×ÆüÖê ´ÆüÖ•Öê ¾ÖÂÖÔ †ÃÖÖ ×Æü¿Öê²Ö êú»ÖÖ. “ÖÖÓ¦ü¾ÖÂÖÔ 354
×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê ¾Ö 360 ×ŸÖ£Öà“Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖî¸ü¾ÖÂÖÖÔ¿Öß µÖÖ“ÖÖ ´Öêôû ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÓÖÖß †×¬Öú
´ÖÖÃÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß. †ÃÖê Ö×ÖŸÖ úôûµÖÖ‡ŸÖúß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÖµÖÖÕ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß —ÖÖ»Öß
Ö¾ÆüŸÖß †ÃÖÖ †ÖÖê¯Ö ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÃÖæµÖÖÔ“Öê ¯Öé£¾Öß³ÖÖê¾ÖŸÖß ³ÖÏ´ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¾ÖÂÖÔ
šü¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖæµÖÖÔ•Ö¾Öôû •Öê ÖÖ¡Ö µÖêŸÖê ŸÖê ¯ÖÖÆüÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ ÖÖ¡ÖÖ•Ö¾Öôû ÃÖæµÖÔ
¯ÖãÆüÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß ¾ÖÂÖÔ ÃÖÓ¯Ö»Öê †ÃÖê ´ÖÖÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖúÖôûß †¿Öß ¯ÖÏÖŸÖß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
ˆ¢Ö¸üÖµÖÖ †Ö×Ö ¤ü×ÖÖÖµÖÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •µÖÖê×ŸÖÂÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö«üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê
‹ú¾ÖÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ˆ¢Ö¸üÖµÖÖÖ“Öê ¤üÖêÖ †£ÖÔ †ÖÆêüŸÖ. ‹ú ¤ü×ÖÖ ™üÖêúÖú›æüÖ ˆ¢Ö¸êüú›êü
•ÖÖÖê. ¤ãüÃÖ¸üÖ †£ÖÔ ×¾ÖÂÖã¾Ö¾Öé¢ÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ»Öê ³ÖÏ´ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÃÖÓŸÖ ŠúŸÖæ †ÖÛÖ
¾ÖÂÖÖÔ¸Óü³Ö ‹úÖ“Ö¾Öêôûß µÖêŸÖÖê. '¾ÖÃÖÓŸÖ ÆüÖ“Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ ŠúŸÖæ' µÖÖ»ÖÖ ¾Öî×¤üú ¾Ö“ÖÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
†ÖÆêü. ÖßŸÖê“µÖÖ †Öšü¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖãŒ»Ö éúÂÖÖŸÖß µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ£ÖÔ ÃÖã²ÖÖê¬Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ
×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖŸÖ¯Ö£Ö ²ÖÎÖÉÖÖŸÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ, ÖÏßÂ´Ö, ¾ÖÂÖÖÔ Æêü ¤êü¾ÖÖÓ“Öê ŠúŸÖæ- ¿Ö¸ü¤ü, Æêü´ÖÓŸÖ †Ö×Ö
×¿Ö×¿Ö¸ü Æêü ×¯ÖŸÖ¸üÖÓ“Öê ŠúŸÖæ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ×¾Ö¬ÖÖÖ †ÖÆêü. ¾Öî×¤üú †ÖµÖÔ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ úÖµÖ´Ö“Öê
¸üÖÆüµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ×ÖÃÖÖÔ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü Æêü ±ú¸üú êú»Öê. ¤ü¸ü ¤üÖê Ö Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕÖß
ŠúŸÖæ ´ÖÖÖê Æü™üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ»ÖÖÖÖêŸÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. 'éú×¢ÖúÖ ÖÖ¡Ö
¯Öæ•ÖêŸÖ ÃÖæµÖÔ †ÖÆêü' µÖÖ ¾Öî×¤üú ¾Ö“ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü Æêü ×ÃÖ¨ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ‹ú¤üÖ
´ÖÖ‘Ö ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ¸Óü³Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡“”ûÖ´Ö¸üÖß ³ÖßÂ´ÖÖÖê ˆ¢Ö¸üÖµÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü
¯ÖÖÆüŸÖ ´ÖÖ‘ÖÖ“µÖÖ ¿ÖãŒ»Ö ¯ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖÖ ÃÖÖê›ü»ÖÖ. ˆ¢Ö¸üÖµÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ¤êü¾Ö. éú×¢ÖúÖ ŸÖê
×¾Ö¿ÖÖÖÖ ÖÖ¡ÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖÆüß ¤êü¾ÖÖ“Öß ‘Ö¸êü. ¤ü×ÖÖÖµÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß- µÖ´Ö. ‡£Öê ¯Ö×Æü»Öê ÖÖ¡Ö
†Öã¸üÖ¬ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“Öê †¯Ö³Ö¸üÖß. ÃÖæµÖÔ éú×¢ÖúÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ 2350 ¯Öæ¾Öá ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ
¾Öî×¤üú ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖŸÖÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ ÖÖÆüß. “ÖßÖ †Ö×Ö ‡×•Ö¯ŸÖ µÖÖ
ÃÖÓÃéúŸÖß †×¬Öú ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÆüÖêŸµÖÖ †ÃÖê ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ ¾Öê¤ü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
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†ÖÆêüŸÖ Æêü ŸµÖÖÓÖß úÖ ´ÖÖÖæ ÖµÖê ? µÖÖ²Ö§ü»Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †ÖÀ“ÖµÖÔ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
éú×¢ÖúÖ ÖÖ¡ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ úÖ»Ö´ÖÖÖÖ“Öê úÖêÂ™üú ²Ö¤ü»ÖŸÖê. ±úÖ»ÖãÖß ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ
µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¸Óü³ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ †ÖÖÖß ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖì ´ÖÖÖê •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¾Öî×¤üú ¾Ö“ÖÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖÄÖÖêŒŸÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ¤êü‰úÖ Æêü ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê. ±úÖ»ÖãÖß
¯ÖÖîÙÖ´Öê“ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¸ü³Ó Ö Æêü ×¯ÖŸÖé¯ÖÖÖ“Öê úÖê›üê ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›üŸÖê. ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖÆüß
×¯ÖŸÖé¯ÖÖ µÖÖ“Ö¾Öêôûß ¯ÖÖôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ¸ü¿Öß †Ö×Ö ¾Öî×¤üú ‹ú¡Ö ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖŸê Öê Æêü µÖÖ¾ÖºþÖ ×ÃÖ¨ü
ÆêüÖŸÖê. †Öê¸üÖµÖÖ ÆüÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÖÖ¡Ö¯ÖãÓ•Ö †ÖÆêü. ´ÖéÖ¿ÖßÂÖÔ †Ö×Ö †Öê¸üÖµÖÖ Æêü
‹ú“Ö †ÖÆêüŸÖ. Æüß ÖÖ¾Öê ×¿Ö¸ü“”êû¤ü ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ÖÏßú ¯Öã¸üÖÖÖŸÖ †Öê¸üÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖã™ü»Öê»µÖÖ
›üÖêŒµÖÖ“Öß ú£ÖÖ †ÖÆêü. ¾Öî×¤üú ÖÏÓ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¹ý¦üÖÖê ¯ÖÏ•ÖÖ¯ÖŸÖß“Öê ›üÖêêú ˆ›ü¾Ö»µÖÖ“Öß ú£ÖÖ
†ÖÆêü. ‡Ó¦üÖ“ÖÖ ¿Ö¡Öæ ´ÖéÖÖ“Öê ºþ¯Ö ‘Öê‰úÖ †Ö»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ‡Ó¦üÖÖê ŸµÖÖ“Öê ›üÖêêú ŸÖÖê›ü»Öê. ÃÖæµÖÔ
×¾ÖÂÖã¾Ö¾Öé¢ÖÖÖÖ»Öß ¤ü×ÖÖ ÖÖê»ÖÖ¬ÖÖÔŸÖ †Ö×Ö ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß ˆ¢Ö¸ü ÖÖê»ÖÖ¬ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
ú¸üŸÖÖê. Æüß Ã¾ÖÖÖÔ“Öß ¤üÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ŸÖß ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ãú¡Öß †Ö»Öß. ¯ÖÖ¸ü¿ÖÖÓÖß ¤êü¾Ö»ÖÖêú,
×¯ÖŸÖé»ÖÖêú •ÖÖê›üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã»ÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖßÆüß ãú¡Öß šêü¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.
Šú¾Öê¤üÖŸÖ µÖ´ÖÖ“Öß ãú¡Öß †ÖÆêüŸÖ. ÖÏßú ¯Öã¸üÖÖÖŸÖ Ö¸üúÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¿Öß ŸÖßÖ ›üÖêóµÖÖÓ“Öê ãú¡Öê
×¤üÃÖŸÖê. '†Öê¸üÖµÖÖ' ÆüÖ ¿Ö²¤ü ÖÏßú ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß '†ÖÖÏÖµÖÖ' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖÖæ '†Öê¸üÖµÖÖ'
ÆüÖ ¿Ö²¤ü †Ö»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ×™üôûúÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆê.ü µÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ³µÖÖÃÖ
×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖÖê. ˆ¯ÖÃÖÓÆüÖ¸üÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¾Öî×¤üú ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê “ÖÖ¸ü ÖÓ›ü ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¯Ö×Æü»ÖÖ †ÖÖÏµÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ 6000 ŸÖê 4000 ¤ãüÃÖ¸üÖ 4000 ŸÖê 2500. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ÖÏßú,
¯ÖÖ¸ü¿Öß †Ö×Ö ¾Öî×¤üú µÖÖÓ“Öß ‹ú¡Ö ¾ÖÃŸÖß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ¾ÖêÖôêû —ÖÖ»Öê.
¾Öê¤ü “ÖÖ¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ‡ŸÖêú •ÖãÖê †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß.
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ ŸÖê ŸÖÔú¿Öã¨ü ÆüÖêŸÖß»Ö µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß
êú¾Öôû ¾Öê¤üÖ“Ó ÖÖ“Ö †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ÖÖÆüß. †Öêú ¤êü¿ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¤ÓüŸÖú£ÖÖ,
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ““ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ.
†Ö¯Ö»µÖÖ Ö×ÖŸÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß •µÖÖê×ŸÖÂÖ¿ÖÖÄÖÖÓ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú
¾ÖÖ“Ö»Öß. '†Öê¸üÖµÖÖ' Æêü ¯ÖãÃŸÖú êú¾Öôû †›üß“Ö¿Öê ¯ÖÖÖÖ“Öê †ÖÆêü ¯ÖÖ Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¿ÖÖÄÖ¿Öã¨ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ×ú´ÖÖÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖéÂšêü ¾ÖÖ“Ö»Öß. '†Öê¸üÖµÖÖ' ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
76

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

'†ÖÝŒ™üú ÆüÖê´Ö ‡Ö ¾Öê¤üÖ•Ö' '¾Öê¤üÖÓŸÖ ÃÖÖ¯Ö›üÖÖ¸êü †ÖÝŒ™üú ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖéÆüÃ£ÖÖÖ'
µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üßÆüß »ÖÖêú´ÖÖµÖ '†Öê¸üÖµÖÖ' ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê Öê. '†Öê¸üÖµÖÖ' µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ¾Öê¤üÖÓ“ÖÖ úÖôû ÃÖÖ›êü“ÖÖ¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ÆüÖêŸÖÖ Æêü Ö×ÖŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ×ÃÖ¨ü
êú»Öê. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Öæôû †ÖµÖÔ ãúšêü ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖêÆüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ êú»Öê. ¾Öê¤üÖÓŸÖß»Ö
ÃÖæŒŸÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ÃÖæµÖÔ, ˆÂÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ¡Ö µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö×“Ö¡Ö ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß ×¾Ö¬ÖÖÖê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×“Ö×úŸÃÖú ¯Ö¨üŸÖßÖê ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯Öé£¾Öß“µÖÖ
‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß“µÖÖ –ÖÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ³ÖæÃŸÖ¸ü ¿ÖÖÄÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üŸÖÖÖÖ ¯Öé£¾Öß“µÖÖ ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸üÖÓ“Öß »ÖÖÖÖê ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖê. •ÖÖÖŸÖß»Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ
êú¾ÆüÖ, ãúšêü, úÃÖê ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖÖÆüß ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓÖß †Öê¸üÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö †Ö¯Ö»ÖÖ
×ÃÖ¨üÖÓŸÖ šüÖ´Ö¯ÖÖê ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸµÖÖúÖôûß †ÖµÖÔ ˆ¢Ö¸ü ¬ÖÐã¾ÖÖÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ †³µÖÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü úôæûÖ “Öãú»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¾Öê¤ü, ²ÖÎÖÉÖ, †Ö¸üµÖêú
†Ö×Ö ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤êü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Ø“ÖŸÖÖ, ´ÖÖÖ êú»Öê. µÖÖ Ø“ÖŸÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ †ÖµÖÔ ŸµÖÖúÖôûüß ãúšêü
¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ¤üß‘ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ˆ´ÖÖ»Öê. †Ö¯Ö»ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †×¬Öú šüÖ´Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×™üôûúÖÓÖß ³ÖæÃŸÖ¸ü, ˆŸÖÖÖ, •µÖÖê×ŸÖÂÖ, ³ÖÖÂÖÖ †Öêú ¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
ú£ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖæ´Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ, ´ÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öß †ÖµÖÔ ŸµÖÖúÖôûß ˆ¢Ö¸ü
¬ÖÐã¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß. ÃÖÖ›êü“ÖÖ¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ˆ¢Ö¸ü
¬ÖÐã¾ÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ´ÖÖãÂµÖ¾ÖÃŸÖß»ÖÖ †Öãæú»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖúÖôûÖŸÖ ÃÖæµÖÔ ÃÖúÖôûß
ˆÖ¾ÖæÖ ¸üÖ¡Öß ´ÖÖ¾ÖôûŸÖ ÖÃÖê. ÃÖæµÖÔ ˆÖ¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ×™üúŸÖ †ÃÖê.
¸üÖ¡ÖÆüß ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖæµÖÔ ×¤üÃÖê¯ÖµÖÕŸÖ ˆÂÖ:úÖ»Ö “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
ÃÖæµÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖãÂµÖÖ»ÖÖ ÃÖÆüÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê £ÖÓ›üß“Öê µÖãÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê. ¤ãüÃÖ¸êü µÖãÖ
ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. µÖÖúÖôûÖŸÖ †ÖµÖÖÕ“Öß ×ŸÖ£Öê ¾ÖÃŸÖß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ¾Öê¤ü ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ“Öß
×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ¾Öê¤ü ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¤üß‘ÖÔ ¸üÖ¡Ö, ¤ßü‘ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö×Ö ¤üß‘ÖÔ ˆÂÖ:úÖ»Ö †ÃÖê
ˆ»»ÖêÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖæÃŸÖ¸ü¿ÖÖÄÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×™üôûúÖÓÖß †ÖÝŒ™üú ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ µÖÖ“Öê
×¾Ö¾Öê“ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. Šú¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖÖê»ÖÖ“Öê “ÖÖúÖÃÖÖ¸üÖê ×±ú¸üÖê µÖÖ“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê ×¤ü¾ÖÃÖ, ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê ¸üÖ¡Ö †Ö×Ö ´Öêºþ¯Ö¾ÖÔŸÖ µÖÖÓ“Öê ˆ»»ÖêÖ
†ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖÆüß ´Öêºþ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ †ÖÆêü. ¯Öã¸üÖÖÖŸÖ ‹ú ¾ÖÂÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ
‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ¸ü¿Öß ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£ÖÖÓÖßÆüß ×¯ÖŸÖéµÖÖÖ Æêü †¿Öã³Ö ¾Ö ¤êü¾ÖµÖÖÖ
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¿Öã³Ö Æüß †ÖµÖÖÕ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß. ×¯ÖŸÖéµÖÖÖÖŸÖ Ö›ü¤ü úÖôûÖêÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ µÖÖ
úÖôûÖŸÖ ´Öºþ ÖµÖê. ˆ¢Ö¸üÖµÖÖÖŸÖ ´Ö¸üÖ¾Öê. ¤ü×ÖÖÖµÖÖÖŸÖ ˆ¢Ö¸ü ¬ÖÐã¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ú›üú
×Æü¾ÖÖôûÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÙ£Öú ¤êüÆüÖ¾Ö¸ü †ÛÖÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üÖê úšüßÖ •ÖÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ
ˆ¢Ö¸üÖµÖÖÖŸÖ ´Ö¸üÖ¾Öê †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆê.ü ÖÏßÃÖ, ÖÖò¾Öì µÖÖ ¤ê¿ü ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ú£ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖÆüß
ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ †Ö•Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÖÖŸÖ ×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö ‹ú¡Ö ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ
µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖÖê. Šú¾Öê¤üÖ´Ö¬Öß»Ö ˆÂÖÖÃÖæŒŸÖê ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö
†£ÖÔ¯ÖæÖÔ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖæŒŸÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ˆÂÖê“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †Öêú ¾Ö“ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê µÖÖ“ÖÖ ÃÖæ´Ö
†³µÖÖÃÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ¯Öæ¾Öá ˆÂÖ:úÖ»Ö ‹ú ´Ö×ÆüÖÖ³Ö¸ü
¸üÖÆüŸÖÖê †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖãÂúôû ×¤ü¾ÖÃÖ Öê»Öê †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÓ¡ÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
ÃÖæ´Ö †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß †Öêú ´ÖÓ¡ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÔú¿Öã¨ü¸ßü ŸÖßÖê †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß
¸üÖ´ÖÖµÖÖÖ“Öß ×²Ö•Öê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ú£ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ¸üÖ´ÖÖ“ÖÖ ¿Ö¡Öæ ¤üÆüÖ
ŸÖÖë›üÖ“ÖÖ. ¤üÆüÖ ¸ü£ÖÖÓ“ÖÖ ¤ü¿Ö¸ü£Ö. ãÓú³ÖúÖÖÔ“Öß —ÖÖê¯Ö ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“Öß. úÖÆüß »ÖÖêúÖÓŸÖ
×Æü¾ÖÖóµÖÖŸÖ ¤êü¾Ö îú¤êŸü Ö †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ ˆÆüÖóµÖÖŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖê, †ÃÖê ‹úÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ
¯ÖÓ×›üŸÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¸üÖ¾ÖÖÖÓÖêÆüß ¤êü¾ÖÖÓÖÖ îú¤êüŸÖ šêü¾Ö»Öê †Ö×Ö ¸üÖ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›ü¾Ö»Öê.
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †Ó¬ÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖŸÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê '†ÖÝŒ™üú ÆüÖê´Ö ‡Ö ×¤ü ¾Öê¤üÖ•Ö'
ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß, ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß ¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß. †´Öê×¸üúÖ
×¾Ö«üÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÖê»Ö, ŸÖÔú¿Öã¨ü ¾µÖÖÃÖÓÖÖ“Öß ´ÖãŒŸÖÓúšüÖÖê
¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß. ‹ú †Ö¾Öé¢Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×™üôûúÖÓÖÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß †Ö¾Öé¢Öß ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ
ú¸üÖµÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ³ÖæÃŸÖ¸ü ¿ÖÖÄÖ–ÖÖÓÖß •Ö´ÖÔÖß´Ö¬µÖê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü Ö¾Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
êú»Öê †ÖÆêü úÖ µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß “ÖÖîú¿Öß êú»Öß. ¯ÖÖ ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖŸÖ
×™üôûúÖÓ“Öß ¿ÖŒŸÖß Ö“ÖÔ ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãÆüÖ ÖÏÓ£Ö »ÖêÖÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾Ö›ü ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß.
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14
´Öª¯ÖÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö “Öôû¾Öôû
ÃÖã¸üŸÖ úÖÑÖÏÃê Ö“µÖÖ ¤ãü¤ðü¾Öß ¯ÖÏúÖ¸üÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê. ×™üôûú ¯ÖãµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¤êü¿Ö •ÖÖÖéŸÖßÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öê. úÖÑÖÏêÃÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Öê™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ“Öê
¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÆüß¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¥üÂ™üßê Öê •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß“Öê úÖµÖÔ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ×±ú¸üŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÃÖ¸üßú›êü Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
ÖêŸµÖÖÓÖßÆüß ‹ú ÃÖ³ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ úºþÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“µÖÖ †Ö×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ
òúÖ›üÖ †Ö×Ö †ÖòÃ™Òêü×»ÖµÖÖ, µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖÆüß •ÖÖŸÖê“Öê ¸üÖ•µÖ ¾ÆüÖ¾Öê
†ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖÖ ¯ÖÖÖÖê ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü
¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ ×¿ÖŒúÖ´ÖÖêŸÖÔ²Ö êú»Öê. »ÖÖê. ×™üôûú ´ÖÖ¡Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖ, Ã¾Ö¤êü¿Öß, ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü †Ö×Ö
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êü‰úÖ »ÖÖêú•ÖÖÖéŸÖß ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê Öê. Ã¾Ö¤êü¿Öß “Öôû¾Öôûß“µÖÖ
×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖîÃÖÖ ±Óú›üÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. »ÖÆüÖÖÃÖÆüÖÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß ˆªÖêÖ ÃÖãºþ ú¸üÖ¾Öê
Æüß ú»¯ÖÖÖ †ÓŸÖÖ•Öß ¤üÖ´ÖÖê¤¸ü ü úÖôêû µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖß ¤ê¿ü Ö³ÖŒŸÖÖ“Öß ÆüÖŸê Öß. ¯ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
ŸÖß ú»¯ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß Öæ¯Ö ´ÖêÆüÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸üú¸üÖÓ“µÖÖ
ÃÖ´Ö£ÖÔ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ, ×Ö¬Öß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú´ÖÖµÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖîÃÖÖ ±Óú›üÖÃÖÖšüß ¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»Öß. ŸÖôêûÖÖ¾Ö µÖê£Öê ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ úÖ“Ö
úÖ¸üÖÖÖÖ µÖÖ ¯ÖîÃÖÖ ±úÓ›üÖ“µÖÖ ×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ “ÖÖ»Öæ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê
•ÖÆüÖ»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“Öê ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÖêŸÖê •Öê´ÃÖ êú¸üÆüÖ›üá µÖÖÓÖß ¯ÖãµÖÖÃÖ ³Öê™ü ×¤ü»Öß. ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ. •Öê´ÃÖ êú¸üÆüÖ›üá †Ö×Ö »ÖÖê. ×™üôûú µÖÖÓ“Öß ØÃÖÆüÖ›üÖ¾Ö¸ü ³Öê™ü
—ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü '´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü ÖÖÙ›üµÖÖ“Öê ¯Ö¡ÖúÖ¸ü ÖêÛ¾ÆüÃÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÖê ¤üß
µÖæ ÛÃ¯Ö¸üß™ü ‡ÖË ‡Ó×›üµÖÖ '³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ' †¿ÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ“ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
79

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê Ã¯ÖÂ™ü ¿Ö²¤üÖŸÖ µÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ´ÖãŸÃÖ§ü¶ÖÓ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»Öß. ¿ÖÄÖê,
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ †¿ÖÖ ²ÖôûÖ“Ó ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖÖ †Ö¾ÆüÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê †Ö¯Ö»Öê ¬ÖÖê¸üÖ ÖÖÆüß.
¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ Æêü †Ö¯Ö»Öê ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü.
ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß †×ŸÖ¿ÖµÖ •Öã»Ö´Öß †ÖÆêü. µÖÖ •Öã»Ö´Öß ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß¾Ö¸ü ¤ü›ü¯ÖÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
†Ö´Ö“ÖÖ ¯ÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ¸üÖÆüß»Ö. ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê úÖÆüß“Ö ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.
†Öê¸ü Ã¾Ö¤êü¿Öß, ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üµÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ÖŸµÖÓŸÖ¸ü ˆ¸ü»Öê ÖÖÆüß Æêü
¬ÖÖê¸üÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûú †Ö×Ö ÁÖß. †¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ µÖÖÓ“Öß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÖê µÖê£Öê “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß.
ÁÖß. †¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ µÖÖÓÖß ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ." ´ÖÖŸÖé³Öæ´Öß
¯Ö¸üúßµÖ ¸üÖ•ÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ Îæú¸ü, •Öã»Ö´Öß ¸üÖ•Ö¾Ö™üßÖÖ»Öß ×¯Ö“ÖŸÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öß µÖÖ •Öã»Ö´Öß
¸üÖ•Ö¾Ö™üß¯ÖÖÃÖæÖ Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ´ÖãŒŸÖŸÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß †¿Öß ´ÖÖŸÖé³Öæ´Öß“Öß ‡“”ûÖ †ÖÆêü." »ÖÖê. ×™üôûú
´ÖãŸÃÖ§üß ÆüÖêŸÖê. ŸÖê µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê Öê.
úÖÑÖÏÃê Ö ¤ãü³ÖÓÖ»µÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ‘Öê‡»Ô Ö †Ö×Ö ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾Öôû ¤ü›ü¯ÖæÖ
™üÖúµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖ¿Ö¾Öß ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸êü»Ö †¿Öß ³ÖßŸÖß »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ
µÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¿ÖÄÖ ˆšüÖ¾Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖŒŸÖß ‹ú¡Ö
†Ö»µÖÖ ŸÖ¸ü“Ö ŸÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ÃÖ¿ÖÄÖ
ÎúÖÓŸÖßÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ¾Öêôû †ªÖ¯Ö †Ö»Öê»Öß ÖÖÆüß. †¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÖê·µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê ÖæÖ
êú»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö¸üúßµÖ ¸üÖ•µÖúŸÖì †×¬Öú“Ö †ÖÎú´Öú ¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖß»Ö. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ †Öêú »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. †ÖµÖ»ÖÕ›üÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö
ÃÖ¢Öê×¾Ö¹ý¨ü ¯ÖÏÖ¸ü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ”êû›ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖê£Öê µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓ“Öê ÖêŸÖê
‹ú¡Ö µÖê‰úÖ ‹ú•Öã™üßÖê ÆüÖ »ÖœüÖ »Öœü×¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ªÖ¾Öê.
ÃÖ¾ÖÖÕÖß ‹úÖ“Ö ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ¯ÖÖÖÖê, ‹êŒµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¥üœü úºþÖ ¯Ö¸üúßµÖ
ÃÖ¢Öê¿Öß »ÖœüÖ ªÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¯Ö¸üÖê¯Ö¸üßÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê.
×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ×¾Ö¹ý¨ü †ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“Öß »ÖÖ™ü ˆÃÖôûÖ¾Öß †ÃÖê ÖÓ³Öß¸ü ¯ÖÏÃÖÓÖ ˆ¤Ë³ü Ö¾Ö»Öê.
»ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ Æêü ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö´Ö¬Öß»Ö †ŸµÖÓŸÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÖêŸÖê. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö´Ö¬µÖê ‡ÓÖÏ•ÖÖÓÖß
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¿ÖêŸÖúßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖ¤üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖÖ ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß
ÆüÖŸê Öß. µÖÖ úÖµÖªÖ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß »ÖÖ»ÖÖ•ÖàÖß ³ÖÖÂÖÖê êú»Öß. †×•ÖŸÖØÃÖÖ Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖ¹ýÖ ÃÖÆüúÖ¸üß.
‡ÓÖÏ•ÖÖÓÖß µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ¾Ö¸ü Æü§ü¯ÖÖ¸üß“ÖÖ Æãüæú´Ö •ÖÖ¸üß êú»ÖÖ. »ÖÖ»ÖÖ•Öà“Öß ¸ü¾ÖÖÖÖß ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ
´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öê êú»Öß. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ³ÖÖ²ÖÓ¤üß“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ´Öãôûê ‹ú »ÖÂú¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß
ÖÖ›üß ˆ»Ö£ÖæÖ ™üÖúµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÖÖê·µÖÖ ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü“ÖÖ ÖæÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
—ÖÖ»ÖÖ. '¾ÖÓ¤üê ´ÖÖŸÖ¸ü´ÖË' µÖÖ ²ÖÓÖÖ»Öß »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ÁÖß. †¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê
†¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸ü»ÖÖ. µÖÖ Ö™ü»µÖÖŸÖ ²ÖÖ²Öæ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß ÃÖÖÖ
¤êüµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ²ÖÖ²Öæ•ÖàÖÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ÃÖŒŸÖ ´Ö•Öã¸üß“Öß ×¿ÖÖÖ ¤êü µÖÖŸÖ
†Ö»Öß. †µÖÖµÖ úÖêšÆüê ßü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß »ÖÖêú´ÖÖµÖ ŸµÖÖ“Öß ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê ¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ †Ö×Ö êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖ
†ŸµÖÓŸÖ ú›üú ¿Ö²¤üÖŸÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖ´ÖÖÖß ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üßŸÖ.
»ÖÖê. ×™üôûú ÃÖ´Ö£ÖÔ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú †›ü“ÖÖà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ×Ö¬Öß
ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ, ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß, Ã¾Ö¤êü¿Öß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•Ö»Öê. ×™üôûúÖÓÖß †ÖÖÓ¤ü
¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ "†Ö¯ÖÖ †¿ÖÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ ‘Ö›æü ÖµÖê ´ÆüÖæÖ úÖÆüß“Ö úºþ
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß" µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖß Öê¤ü ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß µÖÖµÖ †Ö×Ö úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü¯ÖÖÖ
µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ±ú¸üú Ã¯ÖÂ™ü êú»ÖÖ. úÖµÖ¤üÖ •Öê¾ÆüÖ •Öã»Öæ´Ö ú¸üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ †ÃÖÖ úÖµÖ¤üÖ ´ÖÖê›üÖê
Æêü ÖÖÖ×¸üúÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ šü¸üŸÖê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ “Öôû¾Öôûß´Ö¬µÖê Öî×ŸÖú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ´Öª¯ÖÖÖ ²ÖÓ¤üß»ÖÖ
Öæ¯Ö ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê. †×¿Ö×ÖŸÖ, †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö †¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß µÖÖ´Öãôêû Öæ¯Ö ÆüÖÖß ÆüÖêŸÖê. úÖî™ãÓü×²Öú •Öß¾ÖÖ“Ö ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß †Öêú
ˆ¤üÖÆü¸üÖê †ÖÆêüŸÖ. ØÆü¤æü †Ö×Ö ´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ´Öª¯ÖÖÖÖ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì, ÖÖê¸êü †×¬ÖúÖ¸üß ´Öª¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê †Öãú¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öß
¯ÖÏ¾Öé¢Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖôûÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ †×ÖÂ™ü ¯ÖÏ£Öê×¾Ö¹ý¨ü •ÖÖ´ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ×ÖŸÖÖÓŸÖ Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß µÖÖÓÖß 1849 “µÖÖ
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ´Öª¯ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
†¿ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¹ýÖ, ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢Öß“µÖÖ
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úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öß ¤ü´Ö¤üÖ¸ü ±úôûß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öª¯ÖÖÖ ²ÖÓ¤üß“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßÖê ¾ÖêÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß µÖÖ ´ÖÖê×Æü´Öê»ÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ ¯ÖÖØšü²ÖÖ
¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ´Öª¯ÖÖÖ ²ÖÓ¤üß´Öãôêû ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ˆŸ¯Ö®Ö ²Öã›üŸÖê ´ÆüÖæÖ †²ÖúÖ¸üß ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß µÖÖ ´ÖÖê×Æü´ÖêÃÖ †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ˆŸÃÖÖÆüß úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖß Öê›üÖê¯ÖÖ›üß •ÖÖ‰úÖ
´Öª¯ÖÖÖÖ´Öãôûê ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»Öß. ÃÖã¤¾üî ÖÖÖê µÖÖ ´ÖÖê×Æü´Öê´Ö¬µÖê
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê, ÁÖß. Ö. Ø“Ö. êúôûú¸ü ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öê. †Öêú
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß µÖÖ ´ÖÖê×Æü´ÖêÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖê·µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ÆüÖêŸÖÖ. ´Öª¯ÖÖÖ ²ÖÓ¤üß“µÖÖ “Öôû¾Öôûß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö, •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ´Öª¯ÖÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üÖê
†Ö×Ö ´Öª¯ÖÖÖÖ“µÖÖ ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖê †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß
¾Öé¢Öß“µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß µÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ †ÖÎú´Öú ºþ¯Ö ×¤ü»Öê. ´Öª¯ÖÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ·µÖÖ
¤ãüúÖÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü µÖÖ ˆŸÃÖÖÆüß ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ×Ö¤ü¿ÖÔÖê êú»Öß. ´Öª¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¤ãüúÖÖÖŸÖ
¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´Öª¯ÖÖÖ úºþ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
µÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ “Öôû¾Öôûß“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ úºþÖ †¿Öß †×ÖÂ™ü ¯ÖÏ£ÖÖ, Æêü ³ÖµÖÓú¸ü ¾µÖÃÖÖ ÖÂ™ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê¯Ö¸üß ¯ÖÏµÖŸÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖêŸÖ †ÃÖê ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ µÖÖêµÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ´Öª¯ÖÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ·µÖÖ ¤ãüúÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ²ÖÖ¯Ö™ü, êúŸÖú¸ü µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß
¤ãüúÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ×Ö¤ü¿ÖÔÖê êú»Öß. µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ²Öã›üŸÖÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾ÖºþÖ
¤ãüúÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖÖê ÊÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖÖ êú»Öß. ŸÖ¹ýÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû
ÆüÖêŸÖê. ú¬Öß ŸÖê Ö´ÖÏ¯ÖÖê ´Öª¯ÖÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ ú¸üßŸÖ, ú¬Öß µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê
úÖî™Óüã×²Öú •Öß¾ÖÖ ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê úôûúôûßÖê ÃÖÖÓÖŸÖ. ¯ÖÖ •Öê µÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¯Öã¸êü
†¬ÖßÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. †¿Öß ´ÖÓ›üôûüß µÖÖ
ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÃÖÖºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾ÖßÖÖôû úºþÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üßŸÖ. ¯ÖÖ µÖÖ
´Öª¯Öà“Öê ×¿Ö¾µÖÖ¿ÖÖ¯Ö, Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖ ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ÃÖÆüÖ ú¸üßŸÖ µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ“Ö
šêü¾Ö»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×±úºþÖ µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß, ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏú™ü
êú»Öê»µÖÖ ÃÖÆüÖ¿Öß»ÖŸÖê“Öß ¯ÖÖÆüÖß êú»Öß. ´Öª¯ÖÖÖ ²ÖÓ¤üß´Öãôûê "†Ö¯Ö»ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖê µÖÖ“Öß
¯ÖÖôûß †Ö»Öß. ´Öß ´ÖÖ—ÖÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü úÃÖÖ úºþ ? †ÃÖÖ ¯ÖÏÀÖ ‹úÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖÖê
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖÖ êú»ÖÖ. '†ÃÖÖ ‘ÖéÖÖÃ¯Ö¤ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ úºþ ÖúÖê. ´Öß ŸÖã»ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
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×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü‡ÔÖ' †ÃÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê. ¯ÖÖ ÖÖê¸üÖ¸üß²Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß. "µÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸ü¤üÖ¸ü ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸÖã´Ö“µÖÖ´Öãôêû †Ö´ÆüÖ»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê" †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ" ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ¯Öãœêü ÃÖÖÂ™üÖÓÖ Ö´ÖÃúÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ '´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö' †ÃÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.
´Öª¯ÖÖÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ´ÖÓ×¤ü¸ü,ê ´Ö×¿Ö¤üß µÖê£Öê ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê
†²ÖúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê ¬ÖÖ²Öê ¤üÖÖÖ»Öê. Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖÓÖß ú»ÖêŒ™ü¸üú›êü ŸÖÎúÖ¸ü êú»Öß.
ú»ÖêŒ™ü¸ü Öê ¯ÖÏŸµÖêú ¤ãü úÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²ÖÓ¤Öü ²ê ÖÃŸÖ šê¾ü Ö»ÖÖ. ×Ö¤ü¿ÖÔÖê ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ
¯Öú›æüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Ö™ü»Öê ³Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ú»ÖêŒ™ü¸ü †Ö×Ö †µÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úšüÖê¸ü ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÃÖã¸üß †ÖÖÓ¤ü ×´ÖôûŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß êúÃÖ¸üßŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ êú»Öê. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖ
ŸÖê£Öß»Ö £ÖÓ›ü Æü¾ÖÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ´Öª¯ÖÖÖ ú¸üÖê †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê µÖÖêµÖ
†ÃÖê»ÖÆüß ¯ÖÖ ÖÖê¸üê ¸üÖ•µÖúŸÖì †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê †Ó¬ÖÖÖãú¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¤êü¿ÖÖŸÖ
¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. Æüß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö ×¾Ö‘ÖÖŸÖú †ÖÆêü. µÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ÃÖÓ¸üÖÖ
¤êüÖê †µÖÖµÖúÖ¸üú †ÖÆêü. ´Öª¯ÖÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß †ÖÆêü ŸÖê¾ÆüÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖ
ÖÖÖ×¸üúÖÓÖß µÖÖ ‘ÖÖŸÖú ¾µÖÃÖÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê." úÖÆüß ²ÖÎÖÉÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß
ˆ¯Ö¤Ëü¾µÖÖ¯Öß »ÖÖêúÖÓÖß Æêü ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÖÖÓ“µÖÖ ›üÖŒê µÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê Öêôû †ÖÆêüŸÖ
†ÃÖÖ †¯Ö¯ÖÏ“ÖÖ¸üÆüß êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ŸÖÃÖê“Ö ×Ö¾µÖÔÃÖÖß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÖêŸµÖÖÓÖß µÖÖ
†¯Ö¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ “ÖÖêÖ ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê.
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15
¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ Ö™ü»ÖÖ
úÖÑÖÏêÃÖ´Ö¬Öß»Ö ±æú™ü ¯Ö›ü»µÖÖ“Öê ¯ÖÏú¸üÖ ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ±úÖµÖªÖ“Öê šü¸ü»Öê.
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ ²Öê²ÖÓ¤ü¿ÖÖÆüß»ÖÖ †ÖŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ. ´Öã—Ö°±ãú¸ü¯Öæ¸ü µÖê£Öê Öã¤üß¸üÖ´Ö
†Ö×Ö ¯ÖÏ±ãú»»Ö“ÖÓ¦ü µÖÖÓÖß Øú•Ö±úÖê›üÔ µÖÖ ²Öò×¸üÃ™ü¸ü“Öß ²ÖÖß ²ÖÖò´²ÖÖê ˆ›ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß. ²ÖÖßŸÖ
²Öò. êúÖê›üß µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß, ŸµÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÖß †Ö×Ö ÖÖ›üß “ÖÖ»Öú †ÃÖê ×ŸÖ‘Öê ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖ‘ÖêÆüß
šüÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü“Ö ¯ÖÏ±ãú»»ÖÖê †ÖŸ´ÖÆü¢µÖÖ êú»Öß ¯ÖÖ Öã¤üß¸üÖ´Ö»ÖÖ ¯Öú›üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖêÆüß ²ÖÖò´²Ö ˆ›ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. Öã¤üß¸üÖ´Ö»ÖÖ ±úÖ¿Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
Öã¤üß¸üÖ´ÖÖê ÖßŸÖÖ Çü¤üµÖÖ¿Öß •Ö¾Öôû ²ÖÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö '¾ÖÓ¤êü´ÖÖŸÖ¸ü´ÖË' “ÖÖ ´ÖÓ¡Ö‘ÖÖêÂÖ
ú¸üßŸÖ ŸµÖÖÖê ¯ÖÏÖÖ ÃÖÖê›ü»ÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖêŸÖê †Ö×Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
µÖÖ ÖÓ³Öß¸ü †Ö×Ö ¤ãü¤ðü¾Öß ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öß êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê »ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ ¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß
'¤êü¿ÖÖ“Öê ¤ãü¤ðü¾Ö' µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ“ÖÖ »ÖêÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ. Ö¸üß²Ö †Ö×Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ×¯ÖÏµÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ
×Ö¸ü¯Ö¸üÖ¬Ö ÖÖê·µÖÖ ÛÄÖµÖÖ ²ÖÖò´²Ö Æü»»µÖÖŸÖ ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ. ²ÖÓ›üÖÖê¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ²Ö§ü»Ö
»ÖÖêúÖÓÖÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™êü»Ö, †ÃÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖÆüß ‘Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖÖê¸êü †×¬ÖúÖ¸üß Æü¼üß
†Ö×Ö ¤ãü¸üÖÖÏÆüß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ´Öãôûê ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß ²ÖÓ›üÖÖê¸ü ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ×²ÖÎ×™ü¿Ö¬ÖÖÙ•ÖµÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß †¿ÖÖ éúŸµÖÖ´Öãôêû ‡ÓÖÏ•Öß ¸üÖ•µÖ ÃÖÓ¯Öê»Ö
úÖµÖ ? †ÃÖÖ ¯ÖÏÀÖ ×¾Ö“ÖÖºþÖ µÖÖ ²ÖÓ›üÖÖê¸ü ŸÖ¹ýÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖÆüÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. •Öã»Ö´Öß
¸ü×¿ÖµÖüÖŸÖ •Öê ‘Ö›üŸÖ †ÖÆêü ŸÖê“Ö †ÖŸÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ‘Ö›üŸÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ˆ¤üÖ¢Ö
†ÃÖê»ÖÆüß. ¯ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôûê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. •ÖÖŸÖê»ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öê ÆüŒú Æü¾Öê
†ÖÆêüŸÖ. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß •ÖÖŸÖê“µÖÖ ‡“”êû“Öß ú¤ü¸ü êú»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖÖ ‘ÖÖê¸ü éúŸµÖê
êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖßÃÖ úÖê™üß •ÖÖŸÖêŸÖ ‹úÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÖê ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÖÖê, Ÿ¾ÖêÂÖÖÖê
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úÖÆüßÆüß úºþ ÖµÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖê “Öãúß“Öê †ÖÆêü. ¤êü¿ÖÖŸÖ †¿Öß éúŸµÖê ÆüÖê‰ú ÖµÖê †ÃÖê
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¤æü¸ü¤ü¿Öá¯ÖÖÖÖê, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾Öê.
»ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü •Öã»Öæ´Ö úºþÖ †ÃÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ²ÖÓ¤ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖÖ»ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™üÖÖ
ÃÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ´Öã—Ö°±æú¸ü¯Öæ¸ü µÖê£Öê ‘Ö›ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü Öê¤ü•ÖÖú †ÖÆêü, µÖÖêµÖ ÖÖÆüß †ÃÖê
†Ö´Ö“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×¾ÖÂÖ¾ÖéÖü ¾ÖÖœüÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ‘ÖêŸÖ»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê. ÖæÖ ÆüÖê‰ú ÖµÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ•ÖêÖê ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê ÆüÖ ¯ÖÏ•Öê“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ
†ÖÆêü. ¯ÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß »ÖÖêú´ÖŸÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ú¸üÖê Æêü ŸµÖÖÓ“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü. '¤êü¿ÖÖ“Öê
¤ãü¤ðü¾Ö' µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ »ÖêÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ †ÖÏ»ÖêÖ
12 ´Öê, 1908 ¸üÖê•Öß ×»Ö×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß '²ÖÖò´²ÖÖÖêóµÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ †£ÖÔ, '¤ãüÆêü¸üß
‡¿ÖÖ¸üÖ,' '²ÖÖò´²ÖÖÖêóµÖÖ“Öê ¸üÆüÃµÖ' †ÃÖê »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê. 'Æêü ˆ¯ÖÖµÖ ×™üúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ' †ÃÖÖ ‹ú
†ÖÏ»ÖêÖ ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»ÖÖ. '¤êü¿ÖÖ“Öê ¤ãü¤üð¾Ö' ÆüÖ †ÖÏ»ÖêÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ŸµÖÖ“Ö
†ÓúÖŸÖ '²ÖÖò´²ÖÖÖêóµÖÖ“ÖÖ †Ö£ÖÔ' µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß ¤üÖê Ö ×™ü¯ÖµÖÖ ×»Ö×Æü»µÖÖ. ‹úÖ ×™ü¯ÖÖßŸÖ
ŸµÖÖÓÖß †ÖµÖ»ÖÕ›ü´Ö¬µÖê ‡ÓÖÏ•ÖÖÓÖß ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß“Öê ¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê ×úŸÖß ‘ÖÖê¸ü
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê µÖÖ“Öß ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆê.ü †ÖµÖ»ÖÕ›´ü Ö¬µÖê •ÖÖŸÖêÖê êú»Öê»µÖÖ ˆÖÏ
“Öôû¾Öôûß´Öãôûê †Öê¸ü ¤üÆü¿ÖŸÖß“Öê úÖµÖ¤êü ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü»ÖÖ ¸ü§ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
'¤êü¿ÖÖ“Öê ¤ãü¤ðü¾Ö' µÖÖ †ÖÏ»ÖêÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“Öê ×¯Ö¢Ö Ö¾Öôû»Öê, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü 'Æêü
ˆ¯ÖÖµÖ ×™üúÖ‰ú ÖÖÆüßŸÖ' µÖÖ †ÖÏ»ÖêÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖúŸÖì ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. '¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß“Öê ³ÖæŸÖ
ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ †ÓÖÖŸÖ ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖê. ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ¸ü×ú¤üá´Ö¬µÖê“Ö
ÃÖ³ÖÖ²ÖÓ¤üß, ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ †ÃÖê úÖµÖ¤êü ¯ÖÖÃÖ ¾ÆüÖ¾Öê †Ö×Ö ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß“µÖÖ
×¯Ö¿ÖÖ““ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ“Öê †ÖÀ“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. †ÖŸÖÖ Öã§ü ´ÖÖÓ×¡Öú“Ö ¾ÖÎŸÖ³ÖÏÂ™ü
—ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖÂ™ÒÖü “ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ, ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ ˆŸúÂÖÖÔÃÖÖšüß ŸÖê•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ
¯ÖÏ¾Öé¢Öß×¾Ö¹ý¨ü“Ö ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß ú¸üÖê µÖÖ»ÖÖ ×¯Ö”êûÆüÖ™üß“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÂÖÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
†Ö×Ö ´Öã¦üÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖ´Öãôêû ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. †×¬ÖúÖ¸üß ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ ²ÖÖò´²ÖÖÖêôêû
²ÖÓ¤ü ú¸üÖµÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ÃŸÖãŸµÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ²Öã×¨ü³ÖÏÓ¿Ö —ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. ´Ö×ŸÖ³ÖÏÓ¿Ö —ÖÖ»ÖÖ úß ×¾ÖÖÖ¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê. ²ÖÖò´²ÖÖÖêóµÖÖ´ÖÖÖê ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÖÆêü.
²ÖÓÖÖ»Öß ÖêŸÖê †×ŸÖ¸êüúß ÖÖÆüßŸÖ. ¯Öò×¸üÃÖ µÖê£Öê ¯ÖÏ×ê ÃÖ›ë™ü “ü ÖÖ ÖæÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ¯ÖÖêŸÖãÔ ÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™´ü Ö¬µÖê
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²ÖÖò´²ÖÖÖêôûÖ ™üÖúµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. †´Öê×¸üêúŸÖ úÖê™ü¶¬Öß¿ÖÖ“ÖÖ ÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯Öî¿ÖÖÃÖÖšüß ÖæÖ
ú¸üÖê †Ö×Ö ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖßÖê ¯ÖÏê×¸üŸÖ ÆüÖê‰úÖ ÖæÖ ú¸üÖê µÖÖŸÖ ±ú¸üú †ÖÆêü. µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö
•Öã»Ö´Öß ¸üÖ•ÖÖÓÖßÆüß ¯ÖÏ•Öê»ÖÖ ×Ö:¿ÖÄÖ êú»Öê ÖÖÆüß. ´ÖãÃ»Öß´Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì •Öã»Ö´Öß ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ
ŸµÖÖÓÖßÆüß ¯ÖÏ•Öê»ÖÖ ×Ö:¿ÖÄÖ êú»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÏ•ÖÖ »ÖÂú¸üß ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ¿Öß ú¬ÖßÆüß ²Ö¸üÖê²Ö¸üß úºþ
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖî¹ýÂÖÖ“ÖÖ ¾Ö¬Ö ÆüŸµÖÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖªÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
´ÖÖêÖ»ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öê »ÖÂú¸üß ÃÖÖ´Ö£µÖÔÆüß ŸÖã»ÖÖêÖê ×Ö:ÃÖ¢¾Ö
†ÖÆêü. †Öî¸ÓüÖ•Öê²ÖÖ“µÖÖ ÃÖêÖê¾Ö¸ü •ÖÃÖê ¯ÖÏÃÖÓÖ †Öêœü¾Ö»Öê ŸÖ¿ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖÓÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êüµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö»Öß ŸÖ¸ü ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ±úÖ¸ü úÖôû ×™üúÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖúŸÖì
•Öã»Ö´Öß †ÖÆêüŸÖ Æêü ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖÖµÖ“Öê ? †•ÖÔ, ×¾ÖÖÓŸµÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“ÖÖ ±êúÃÖ †ÖÆêü. ±êúÃÖ ±úÖ¸ü úÖôû ×™üúŸÖ ÖÖÆüß. †ÖŸÖÖ ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ †×ŸÖ¸êüú
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖµÖÔúŸÖì ÃÖ¿ÖÄÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖò´²ÖÖÖêóµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ. †ÖŸÖŸÖÖµÖß
´ÖÖ£Öê×±úºÓþÖÖ ²ÖÖò´²ÖÖÖêôêû ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ±úÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÏß »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¤ü¸üß ‘ÖÖê¸ü
×Ö¸üÖ¿ÖÖ ¯Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖ¹ýÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖ ´ÖÖ£Öê×±úºþ ²ÖÖŸÖÖŸÖ. ²Öã×¨ü´ÖÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ
×Ö¸üÖ¿ÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ‘µÖÖ¾Öß. ¯ÖãÆüÖ ²ÖÖò´²ÖÖÖêóµÖÖÓ“Öê Ã±úÖê™ü ÖúÖê
†ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÆüŒú •ÖÖŸÖê“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ú¸üµÖÖÃÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß. ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß“Öê ´ÖÖÖÔ ×™üúÖ‰ú ÖÖÆüßŸÖ.'
ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ '¤êü¿ÖÖ“Öê ¤ãü¤ü¾ð Ö' ÆüÖ »ÖêÖ †ÖÖê¯ÖÖÆÔü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ¾Ö¸ü ¸üÖ•Ö¦üÖÆê üÖ“ÖÖ
†Ö¸üÖ¯ê Ö šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †™üú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÖÓ²Öß¸ü¯ÖÖê ¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»Ö»Öß. 'úÖôûúŸÖì'
ÁÖß. ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üÆüß ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“ÖÖ Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
24 •ÖæÖ ¸üÖê•Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖéÆüÖŸÖ †™üú êú»Öß.
úÖê™Ôüú“Öê·µÖÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¸Óü™üß“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß êú»Öß. †Öšü ×¤ü¾ÖÃÖ
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ“Ö ´ÖãŒúÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ÁÖß. ×¿Ö. ´Ö. ¯Ö¸üÖ•Ó Ö¯Öê µÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. 'ŸÖê ˆ¯ÖÖµÖ ×™üúÖ‰ú ÖÖÆüßŸÖ' µÖÖ †ÖÏ»ÖêÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¯ÖãÆüÖ
¤ãüÃÖ¸êü ¾ÖÖò¸Óü™ü úÖœü»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ •ÖÖ´ÖßÖ ÖÖúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôû“Öê ˆ““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö µÖÖ. ¤üÖ¾Ö¸ü Æêü ¯Öæ¾Öá ²Öò×¸üÃ™ü¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ
•ÖÖ´ÖßÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †ÖŸÖÖ µÖÖ. ¤üÖ¾Ö¸ü µÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ •ÖÖ´ÖßÖÖ“ÖÖ †•ÖÔ
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´ÖÓ•Öæ¸ü êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖê †•ÖÔ µÖÖ. ¤üÖ¾Ö¸ü µÖÖÓÖß ±êú™üÖôæûÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö •ÖÖ´ÖßÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¯ÖãÆüÖ ÁÖ´Ö ‘Öê‰ú ÖµÖêŸÖ †ÃÖê ˆ¤ËÖüÖ¸üÆüß ŸµÖÖÓÖß úÖœü»Öê.
‡ú›êü ¯ÖãµÖÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ
êúÃÖ¸üß-´Ö¸üÖšüß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß —Ö›üŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß Öê»Öß. ŸÖê£Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ †ÖÖê¯ÖÖÆÔü †ÃÖê
úÖÆüßÆüß ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Ö¸üÖŸÖ Ã±úÖê™üú ¦ü¾µÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ
¤üÖêÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ×™ü¯ÖæÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ †ÖÆêü †¿Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ØÃÖÆüÖ›ü µÖê£Öß»Ö ‘Ö¸üÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
êú»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ ×ŸÖ£ÖêÆüß †ÖÖê¯ÖÖÆÔü †ÃÖê úÖÆüß ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÏ£Ö´Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ
›üÖë Ö¸üß“µÖÖ ŸÖ¹ÓýÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öß
¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß. •ÖÖŸÖêÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß Ö¤üá úºþ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß
Æüß Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¸üÃŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ›üßŸÖæÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö
ÖêÖê †Ö×Ö †ÖÖÖê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖÖê³Ö
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üßÆüß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ †™üú —ÖÖ»µÖÖ“Öß †Ö×Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•Ö¦üÖÆê üÖ“ÖÖ ÖÓ³Öß¸ü †Ö¸üÖ¯ê Ö šêü¾Ö»µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾µÖÖÃÖÖ¸üÖß ¯ÖÃÖ¸ü»Öß.
1908 ÃÖÖ»Öß“Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ¾Ö¸ü ú›üú ×Ö²ÖÕ¬Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖ¾ÖÖ úÖµÖ¤üÖ
êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖŸÖ´Öß ¤êüÖÖ¸üÖ, ²ÖÖŸÖ´Öß¾Ö¸ü ×»Ö×ÆüÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ”ûÖ¯ÖÖÖ¸üÖ µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ »ÖÖÖæ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê, ”ûÖ¯ÖÖÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“µÖÖ •Ö¯ŸÖß“Öß
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ×¾ÖÎúß ú¸üÖê, ŸÖß ¾ÖÖ™üÖê ŸÖß »ÖÖêúÖÓÖÖ
¤üÖÖ¾ÖÖê ÆüÖÆüß ÖãÆüÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖÓ¿ÖµÖÖ¾ÖºþÖ —Ö›üŸÖß ‘ÖêµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ
×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß“Ö †ÖÆêü Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê
ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖÃÖÖšüß ŸÖôûÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ×¿Ö¸ü ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»Öß ŸÖê•ÖÃ¾Öß »ÖêÖÖß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê
¯Ö¸üŸÖÖÖ·µÖÖ ×Ö¬Ö›ü¶Ö ”ûÖŸÖß“µÖÖ µÖÖê¬¤ü¶ÖÃÖ µÖÖ“Öê ´Öãôûß“Ö ³ÖµÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. µÖÖ úÖµÖªÖ»ÖÖ
ÖãÆêüÖÖ¸üß úÖµÖªÖ“Öê (×Îú×´ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖê×ÃÖ•Ö¸ü úÖê›ü) “Öê Ã¾Öºþ¯Ö ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖŒŸÖ´Ö•Öã¸üß“Öß ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ¤Óü›ü µÖÖ ¤üÖêÆüß ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ †™üú êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. Ö™ü»ÖÖ ÃÖãºþ ÆüÖê µÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß Ö¤üá —ÖÖ»Öß. ¾Öúß»Ö, ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öê
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¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †Ö×Ö ²ÖÖúÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÃÖæ ¿ÖúŸÖß»Ö †ÃÖê »ÖÖêú ‹¾Öœü¶ÖÓÖÖ“Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü »ÖÖ šêü¾ÖæÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü, 13 •Öã»Öî, 1908
ŸÖê ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü, 22 •Öã»Öî, 1908 ¯ÖµÖÕŸÖ ¤üÆüÖü ×¤ü¾ÖÃÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ×¾Ö¹ý¨ü “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“µÖÖ Ö™ü»µÖÖ»ÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ´ÖÆü¢¾Ö
†ÖÆêü. Ö™ü»µÖÖ¯Öæ¾Öá ×™üôûúÖÓÖß ÖÖÃÖ •µÖæ¸üàÖÖ Æü¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. •µÖæ¸üà´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖ µÖã¸üÖ×ê ¯ÖµÖÖ
ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÆüÖêŸÖê. µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ •µÖæ¸üß ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ“Öê. •µÖã¸üß¯Öîúß
ãúÖÖ»ÖÖÆüß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖµÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ Ö¾ÆüŸÖß.
×™üôûúÖÓÖß ŸµÖÖ»ÖÖ Æü¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ¯ÖÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ •µÖæ¸üßŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ
¾µÖŒŸÖß †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ, ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü–ÖÖÖ ˆ¢Ö´Ö †ÖÆêü, µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ¾Ö¸ü“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ×™üôûúÖÓ“Öß Æü¸üúŸÖ ±êú™üÖôæûÖ »ÖÖ¾Ö»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¯Ö›ìü, ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ú¸Óü¤üßú¸ü, ²Öò. ²ÖòÛ¯™üÃ™üÖ, Ö. Ø“Ö. êúôûú¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
ÆüÖŸê Öê. ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ²Öò. ²ÖÎò ÃÖÖ, ‡ÖÛ¾Æü¸×üò ¸ü™ßü , ×¾ÖØÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¤üÖê Æüß Ö™ü»µÖÖ“Öß
“ÖÖîú¿Öß ‹úÖ“Ö¾Öêôûß ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê µÖÖ. ¤üÖ¾Ö¸ü µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú '¤êü¿ÖÖ“Öê
¤ãü¤üð¾Ö' †Ö×Ö 'Æêü ˆ¯ÖÖµÖ ×™üúÖ‰ú ÖÖÆüßŸÖ' µÖÖ ¤üÖêÆüß †ÖÏ»ÖêÖÖÓ²Ö§ü»Ö ¤êü¿Ö¦üÖÆê üÖ“ÖÖ Ö™ü»ÖÖ
³Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü Æêü ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 'ŸÖßÖÆüß †Ö¸üÖê¯Ö ´Ö»ÖÖ ´ÖÖµÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´Öß ×Ö¤üÖÂì Ö †ÖÆêü'
Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú ²Öò. ‡ÖÛ¾Æü¸×üò ¸ü™ßü µÖÖÓÖß Ö™ü»ÖÖ ¤üÖê Ö †ÖÏ»ÖêÖÖÓ²Ö§ü»Ö
³Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü Æêü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. '‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ †ÖÆêü Æêü“Ö ¤êü¿ÖÖ“Öê ¤ãü¤ðü¾Ö †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖ¹ýÖ ²ÖÖò´²Ö ±êúúµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö —ÖÖ»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸ü Ã¾ÖÖ£ÖÔ ¯ÖÖÆüŸÖê. •ÖÖŸÖêÖê ¤ÓüÖ»Ö
´ÖÖ•Ö¾Öæ ÖµÖê ‹¾Öœüß“Ö úÖôû•Öß ÃÖ¸üúÖ¸ü ‘ÖêŸÖê. †ÃÖê ×»Ö×ÆüÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ²Ö¤üÖÖ´Öß
ú¸üÖê. †Ö¸üÖê¯ÖßÖê »ÖÖêú ´ÖÖÖŸÖ †ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê ¸üÖ•µÖ ˆ»Ö£Ö¾Öæ ¿ÖúŸÖß»Ö †ÃÖê ´Æü™ü»Öê
†ÖÆê.ü †Ö¸üÖ¯ê ÖßÖê ¸ü×¿ÖµÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¸üÖ¯ê Öß»ÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ¸ü×¿ÖµÖÖ“Öê †Öãú¸üÖ
ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ÃÖã“Ö¾ÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ŸÖßÃÖ úÖê™üß •ÖÖŸÖÖ ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¸üúÖ¸ü ±úŒŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖê·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ ¯ÖÖÆüŸÖê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü'. ‡ÖÛ¾Æü¸òü×¸ü™üß µÖÖÓÖß
êúÃÖ¸üàŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸êü ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öê.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üúÖ¸ü ÁÖß. ³ÖÖÃú¸ü ×¾ÖÂÖæ •ÖÖê¿Öß µÖÖ“Öß ÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. •ÖÖê¿Öß ÆüÖ
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá, ¿ÖÓú¸ü¿Öê™ü ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖúÖ“ÖÖ ´ÖÖÖú¸üß ¯ÖÖ ŸµÖÖÖê ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“ÖÖ
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ÖÖêú¸ü µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß“Ö ²ÖÖ•Öæ ‘ÖêŸÖ»Öß. »ÖÖê. ×™üôûú µÖÖÓÖß ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ •ÖÖê¿Öß
µÖÖ“Öß úÃÖæÖ ˆ»Ö™üŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. ×™üôûúÖÓÖß ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üÖ´Ö¬Öß»Ö '›êüÃ¯ÖÖò×™üú',
'²µÖã¸üÖê ÎúÃÖß', '±òúÖò×™üú', '‡Æü»Ö•Öß×ÖµÖÃÖ', '×¸üÃÖÖµÖ™ü¸ü †Öò±ú ¾Öî×¤üú ´ÖÓ¡ÖÖ•ÖË', '‡Öê×²ÖÎ‹™ê ü›ê ü',
'´ÖòÖÆæ›ü ü', †¿ÖÖ †Öêú ‡ÓÖÏ•Öß ¿Ö²¤üÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôûê ´Ö¸üÖšüß †ÖÏ»ÖêÖÖÓŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšüß ¿Ö²¤üÖ“Ó ÖÖ
“Öãúß“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü, Æêü ×™üôûúÖÓÖß µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö †Ö×Ö •µÖã¸àü ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üúÖ¸ü •ÖÖê¿Öß µÖÖ“µÖÖú›æüÖ úÖî¿Ö»µÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ úÖÆüß ¾Ö¤ü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
•ÖÖê¿Öß µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖß»ÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ šüôûú¯ÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×´Öôêû»Ö †Ö×Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ
úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôêû»Ö µÖÖ ÆêüŸÖæÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ •ÖÖê¿Öß“Öß úÃÖæÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. ×™üôûúÖÓÖß ˆ»Ö™üŸÖ¯ÖÖÃÖÖß´Ö¬µÖê •ÖÖê¿Öß»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê“Ö †›ü“ÖÖßŸÖ †ÖÖ»Öê
ÆüÖŸê Öê. ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü Öê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ »ÖêÖß •Ö²ÖÖ²Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ¾Ö»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ´Ö¸üÖšüß»ÖÖ
úÖêÖŸÖê ‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¿Ö²¤ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“Öß µÖÖ¤üß ×¤ü»Öß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ‹ú¾ÖßÃÖ ŸÖÖÃÖ ¤üÆüÖ ×´Ö×Ö™êü êú»Öê»µÖÖ ²Ö“ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ²ÖÖ•Öæ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê, ŸÖÔú¿Öã¨ü ¯Ö¨üŸÖßÖê µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öß. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß šüßú Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖ¸üßÆüß µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ ¬Öß¸üÖê¤üÖ¢Ö
¾Öé¢ÖßÖê ²Ö“ÖÖ¾ÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. êú¾Öôû µÖÖ ¤üÖê Ö »ÖêÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¿Ö¦üÖêÆüÖ“ÖÖ
†Ö¸üÖê¯Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖêÆüß ¯Öã¸üÖ¾Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ¯Öãœêü †Ö»Öê»Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üÆüß “Öãúß“Öê †Ö×Ö ÖÖê›üÃÖÖôû¯ÖÖÖ“Öê †ÖÆêü. ´Öß
´Ö¸üÖšüßŸÖ »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê †Ö×Ö “Öãúß“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü •µÖã¸üß †Ö¯Ö»ÖÖ ×ÖÖÔµÖ
¤êüÖÖ¸ü. ‡Ó»Ö›ü´Ö¬µÖê •µÖã¸üß ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. éúŸµÖÖÓ“Öê
ÃÖÖÆü×•Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö Æêü ŸÖ¢¾Ö ¿ÖÓ³Ö¸ü¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê 1792 “µÖÖ úÖµÖªÖŸÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê
ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ Æêü ŸÖ¢¾Ö “Öãúß“Öê †ÃÖê †ÖŸÖÖ ´ÖÖµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“Öß ú»Ö´Öê ‡Ó»ÖÓ›ü
†Ö×Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¸üÖß“Ö †ÖÆêüŸÖ. µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß úÖµÖ¤üÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖÖ †Ö×Ö •µÖã¸üàÖß
¯Öã¸üÖ¾ÖÖ †ÖÆêü úÖ ? Æêü •µÖã¸üàÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖ—µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Öãôêû úÖÆüß ×¾Ö¯Ö¸ßüŸÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öãœêü ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ÖÖÆüß. '¸üÖ•Ö¦üÖêÆü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ' †ÃÖÖ
†Ö¸üÖê¯Ö †ÖÆêü. µÖÖ. ²Öò™üß µÖÖÓÖß ‹úÖ Ö™ü»µÖÖŸÖ 'éúŸµÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ÆüÖêÖê, ¯ÖÏµÖŸÖ
×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖê úÖ´Ö —ÖÖ»Öê' †ÃÖÖ †£ÖÔ úÖœü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖãÆüÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ
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×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ×Îú×´ÖÖ»Ö úÖµÖªÖ“Öê ú»Ö´Ö †Ö×Ö
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. »ÖêÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê ÖãÆüÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ×ÃÖ¨ü
ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß Æêü ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ´ÖÖ •µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß, ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÓÖß »ÖêÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê
†Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×¤ü»Öß ŸÖêÆüß ÖãÆêüÖÖ¸ü šü¸üŸÖÖŸÖ ? »ÖêÖ ÆüÖ ±úŒŸÖ ‹ú ™üŒúÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ´ÖÖÖß»Ö »ÖêÖúÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖÖ. †Ö¸üÖê¯Ö ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß †ÖÆêü. ŸÖß ´ÖÖ—Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÖÖÆüß. ×™üôûúÖÓÖß ¤êü¿Ö¦üÖêÆüÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß '†ÙúÃÖ Ã¯Öß“ÖêÃÖ †ÖòÖ ×ÃÖ×›ü¿ÖÖ' µÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ.
µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ '»ÖÖòú'Öê ¸üÖ•ÖÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖ¿Öß êú»Öß †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖÖ“Öß
²Ö¤üÖÖ´Öß ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ÆüÖ ÖãÆüÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê ÖÖÆüß. úÖµÖªÖ“µÖÖ Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü
ÆüÖê‰ú ÖµÖê µÖÖ“Öß Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß •µÖæ¸üàÖß ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. '•µÖæ¸üàÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ ÆüÖêµÖ²ÖÖ ²ÖÖæ
ÖµÖê' †ÃÖêÆüß ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÓ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÖÂ™ü ÆüÖê ÖÖ¸ü
ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü »ÖêÖÖ êú»Öê ŸÖ¸ü ÖÖ¯ÖÃÖÓŸÖß
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÖÆêü. ÖÖ¯ÖÃÖÓŸÖß“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ •µÖæ¸üàÖß šü¸ü¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖê †ÙúÃÖ
µÖÖ »ÖêÖúÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. •µÖæ¸üàÖß »ÖêÖú, ŸµÖÖ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †×¬ÖúÖ¸üß ¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü êú»Öê»Öß ™üßúÖ Æüß ÃÖ¸üúÖ¸ü¾Ö¸üß»Ö
™üßúÖ ÖÖÆüß. †×¬ÖúÖ¸üß ²Ö¤ü»ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü ŸÖê“Ö †ÃÖŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ“Ö •ÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ³ÖÖ»µÖÖÓ“µÖÖ
Ö™ü»µÖÖŸÖ µÖÖ. ²Öò™üß µÖÖÓÖß Æêü“Ö ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. †ÃÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¢¾Ö–Ö
ŸÖã¹ýÖÖÓüŸÖ •ÖÖŸÖß»Ö. ´ÖÖê»Öì ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖêÆüß Æêü“Ö ´ÖŸÖ †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ´Öß ‡£Öê µÖÖµÖ
´ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ³ÖÖ †ÖÆêü ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ¤üµÖÖ ú¸üÖ †¿Öß ´ÖÖ—Öß ´ÖÖÖÖß ÖÖÆüß Æêü Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß, •µÖæ¸üàÖß µÖÖµÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖµÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ²ÖÖ•Öæ ‘ÖêÖê Æêü ŸµÖÖÓ“Öê úÖ´Ö
ÖÖÆüß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ †Öê¸ü“Öê ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú Ö¾ÆüŸÖÖ. ²Öò. ²ÖÎòÃÖÖ †Öê¸üßÃÖ úÖµÖ
´Öã§êü ´ÖÖÓ›üŸÖß»Ö µÖÖ“ÖÖ ŸÖúÖÔÖê †Ó¤üÖ•Ö ‘Öê‰úÖ“Ö ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›ü»Öß.
ÖãÊÖ“µÖÖ ú»Ö´ÖÖ´Ö¬µÖê 'ÆêüŸÖæ' †Ö×Ö '¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê' †ÃÖê ¤üÖêÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¿Ö²¤ü
†ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü²Ö§ü»Ö †¯ÖÏßŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ²Öã×¨ü¯Öã¸üÃÃÖ¸ü ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. ´Öß
†¯ÖÏßŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸üÖê Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖß
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µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê‰ú ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. †¯ÖÏßŸÖß Øú¾ÖÖ «êüÂÖ²Öã¨üß
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ †¯ÖÏßŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß
†ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü ±úŒŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü šêü¾Ö»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖ. ÆêüŸÖæ †Ö×Ö ˆ§êü¿Ö
µÖÖ´Ö¬µÖê ±ú¸üú †ÖÆêü. •Öê¾ÆüÖ ÖãÆüÖ ‘Ö›üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ˆ§êü¿ÖÖú›êü »ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ÖÖÆüß.
µÖê£Öê ŸÖ¸ü ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ“Ö †Ö¸üÖê¯Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¸üŸÖÖ»ÖÖ»Ö
µÖÖÓ“µÖÖ '×Îú´ÖßÖ»Ö »ÖÖò' ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö Ö™ü»µÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×¤ü»Öê. †Ö¸üÖê¯Öß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö
ãú·ÆÖ›ü úÖœæüÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¾Ö»Öê ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖÖ. •µÖã¸üßÖê
†Ö¸üÖê¯Öß»ÖÖ ¤üÖêÂÖ´ÖãŒŸÖ êú»Öê. ÖæÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸµÖÖÖê
¯ÖÀ“ÖÖ¢ÖÖ¯Ö ÆüÖê‰úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. •µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×™üôûúÖÓ¾Ö¸ü †Ö¸üÖ¯ê Ö
šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•Ö¦üÖêÆü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ Øú¾ÖÖ ŸÖê †µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêµÖÖ“Öê
úÖµÖÔ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß úÖÆüß“Ö ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ×™üôûúÖÓÖß •µÖã¸üß“µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ
†ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ. »ÖÖò¸üêÃÖ •Öê×±úÃÖ †Ö×Ö µÖÖ. ²Öò™üß µÖÖÓÖß ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“µÖÖ Ö™ü»µÖÖ¾Ö¸ü
×¤ü»Öê»µÖÖü ×ÖúÖ»ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×Ö¾Öê¤üÖ êú»Öê. µÖÖ µÖÖµÖ´ÖæŸÖâÖß ÖãÆüÖ ¯ÖæÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖß —ÖÖ»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê †Ö×Ö †Ö¸üÖê¯Öß“µÖÖ ¿ÖŒŸÖß²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ úÖ¸üÖÖÓÖß ŸÖÖê ×ÖÂ¯Ö®Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ×ÃÖ¨ü
—ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê µÖÖ µÖÖµÖ´ÖæŸÖâ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö Øú¾ÖÖ •µÖæ¸üß úÖµÖªÖŸÖ µÖÖµµÖ
²Ö¤ü»Ö úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •µÖæ¸üàÖß ×ÖúÖ»Ö ªÖ¾ÖÖ †ÃÖê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖ ÖÖÆüß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ±Ïëú“Ö ¸üÖ•µÖÎúÖÓŸÖßÖÓŸÖ¸ü ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ´ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ
†ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×¤ü»Öê. 1792 ŸÖê 1800 ¤ü¸ü´µÖÖÖ †Öêú ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“Öê Ö™ü»Öê “ÖÖ»Öæ
ÆüÖêŸÖê. •ÖÖêÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ‹ú “ÖÖê¯Ö›êü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê. µÖÖ “ÖÖê¯Ö›ü¶ÖŸÖ ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü´Ö¬µÖê
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›»ü Öê ÆüÖŸê Öê. †ÙúÃÖ µÖÖ úÖµÖ¤ê¯ü ÖÓ×›üŸÖÖÖê ¸üÖ•Ö¦üÖÆê ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ
ÆêŸü Öæ ÆüÖŸê ÖÖ úß ÖÖÆüß Æêü šü¸¾ü ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö •µÖæ¸àü “Öê †ÖÆê,ü µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓ“Öê ÖÖÆüß †ÃÖê µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. •µÖæ¸üßÖê ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖ êú»Öß. µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö
¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü´Ö¬µÖê »ÖÖÖ»ÖÖ. †Öê¸ü '†Ö¸üÖ¯ê Öß“ÖÖ ÆêüŸÖæ šü¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖ“Öê ÖÖÆüß ŸÖê
•µÖæ¸üß“Öê †ÖÆêü' †ÃÖÖ úÖµÖªÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ †Ö•ÖÆüß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ
†ÖÆêü Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖêÖÖÓ²Ö§ü»Ö ¸üÖ•Ö¦üÖêÆü êú»µÖÖ“Öê †Ö¸üÖê¯Ö
¯Ö¡ÖúÖ¸üÖ¾Ó Ö¸ü šê¾ü ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö •µÖæ¸üàÖß ‡ÓÖÏ•Ö ÖéÆüÃ£ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú
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´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ †Ö¸üÖê¯Öß»ÖÖ ¤üÖêÂÖ´ÖãŒŸÖ šü¸ü¾Ö»Öê. 1796
ÃÖÖ»Öß •ÖÖòÖ ×Ö»Ö µÖÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü Æü™ü¾ÖÖ¤üß¯ÖÖÖ ú¸êü»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ‡ÓÖÏ•Ö ±úÖÃÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖÃÖ
ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖ‡ê Ô»Ö †ÃÖÖ ‡¿ÖÖ¸üÖ ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ Ö™ü»µÖÖŸÖÆüß •µÖæ¸üßÖê ×Ö»Ö µÖÖÃÖ ¤üÖêÂÖ´ÖãŒŸÖ šü¸ü¾Ö»Öê.
'¯ÖÏµÖŸÖ' ú¸üÖê µÖÖ ¿Ö²¤üÖÃÖÖšüß ×™üôûúÖÓÖß †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö Ö™ü»µÖÖÓ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×¤ü»Öê.
'¯ÖÖµÖÖê×ÖµÖ¸ü' µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÖê 'ú»™ü †Öò±ú ¤üüß ²ÖÖò´²Ö' †ÃÖÖ †ÖÏ»ÖêÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ.
ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ´ÆüÖæÖ '²ÖÖò´²ÖÖÖêóµÖÖ“Öê ¸üÆüÃµÖ' Æêü »ÖêÖÖ»ÖÖ ¿ÖßÂÖÔú ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ²ÖÖò´²Ö
™üÖúÖê ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÖÆêü Æêü †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ †ÖÆê.ü ¯ÖÖ ŸµÖÖ´ÖÖÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ †Ö¯ÖÖ †ÖÏ»ÖêÖÖ´Ö¬µÖê
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ‡ŸÖêú“Ö. ×™üôûúÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ “ÖãúÖ úÖœæüÖ ¤üÖÖ¾Ö»µÖÖ. 'ÃÖÖ¯Ö ÃÖÖ¯Ö
´ÆüÖæÖ ³Öã‡Ô ²Ö›ü¾Öæ ÖúÖ' µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ×™üôûúÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖÖ¯Ö ´Æü™ü»Öê †ÃÖÖ êú»ÖÖ
†ÖÆêü. ×™üôûúÖÓÖß '¯ÖÖµÖÖê×ÖµÖ¸ü', '‹×¿ÖµÖÖ', '‹´¯ÖÖµÖ¸ü', µÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß ¥üÂ™ü²Öã¨üßÖê
×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ »ÖêÖÖÓ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÓÖÖ»Öß, Öã•Ö¸üÖ£Öß ¾ÖéŸÖ¯Ö¡ÖÖÓÖß
ŸÖÃÖê“Ö ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖßÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêŸü Ö Æüê •µÖæ¸ßü “µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ
†ÖÖ»Öê. ‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß ØÆü¤üß •ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ŸµÖÓŸÖ ú›üú ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê êúÃÖ¸üßŸÖß»Ö »ÖêÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú, ÃÖÓµÖ´ÖÖÖê êú»Öê †ÖÆêü ÆêüÆüß
×™üôûúÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. '¯ÖÖµÖÖê×ÖµÖ¸ü' ×»Ö×ÆüŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ¾ÖÖ‡Ô™ü ÖÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ
†Ö¯Ö»ÖÖ“Ö ÆêüŸÖæ ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÖÆêü †ÃÖê úÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ ? †ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏÀÖ êú»ÖÖ. ‡ÓÖÏ•Ö
´ÖÖëÖ»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¤üÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ £ÖÖò´ÖÃÖ ´Ö¸üÖê µÖüÖÖê ¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô
ÖÖî¸üÖ•ê Öß µÖÖÓ“µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖŸÖ µÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü µÖÖêµÖ ×ÖúÖ»Ö ¤êüµÖÖ“Öß
²Öã¨üß †Ö×Ö ¬ÖîµÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¤êü¾ÖÖê †ÃÖê ´ÆüÖæÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ‹ú¾ÖßÃÖ ŸÖÖÃÖ
“ÖÖ»Ö»Öê»Öê ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÓ¯Ö¾Ö»Öê.
ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ´ÖãµÖ ¾Öúß»Ö ²Öò. ²ÖÎò ÃÖÖ µÖÖÓÖß ”ûÖ™ê êü“Ö ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üß ¾Öúß»ÖÖÖê
×™üôûúÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ´ÖãªÖÓú›êü •µÖæ¸üàÖß »ÖÖ ¤êü‰ú ÖµÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. •ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖß
êú»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ²ÖÎòÃÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖ´Ö£ÖÔÖ êú»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖê“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖêÖê úÖµÖªÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Öêú ¯ÖãÃŸÖêú, ×ÖúÖ»Ö µÖÖÓ“Öê ¤üÖÖ»Öê ×¤ü»Öê ŸµÖÖú›êü •µÖæ¸üàÖß
¤ãü»ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖã“Ö¾Ö»Öê.
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»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ Ö™ü»µÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
Ã¾ÖŸÖ: úÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß †ÃÖê †Öêú ¯ÖÏÀÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß “Ö“ÖÖÔ
—ÖÖ»Öß. ²Öò. •ÖßÖÖ Æêü ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ²Öò×¸üÃ™ü¸ü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ úÖ´Ö ¯ÖÖÆüÖµÖ“Öê
ÆüÖêŸÖê. ú¤üÖ×“ÖŸÖ ²Öò×¸üÃ™ü¸üÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êüÃÖê ¯ÖîÃÖê Ö¾ÆüŸÖê ÆêüÆüß úÖ¸üÖ ¯Öãœêü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ¯ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ“ÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
²Öò. •ÖßÖÖÓÃÖÖ¸üÖê ×ÖÂÖÖŸÖ ²Öò×¸üÃ™ü¸ü ¾Ö×ú»Öß ›üÖ¾Ö¯Öê“ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü, †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †Ö¯Ö»Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓÓ›üŸÖß»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»Öß ÃÖã™üúÖ ÆüÖê‡Ô»ÖÆüß ¯ÖÖ
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ‡£Öê ¾Ö×ú»Öß ›üÖ¾Ö¯Öê“Ö ÖúÖê ÆüÖêŸÖê. †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ²Ö“ÖÖ¾ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ‹úŸÖ±úá ¬ÖÖê¸üÖ †Ö×Ö †Ö¯Ö»Öß
¾µÖÖ¯Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™üß µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖŸÖêÃÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ú¸üÖµÖ“Öß“Ö µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1908
ÃÖÖ»Öß Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ¾ÖµÖ ²ÖÖ¾Ö®Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê £Öú»Öê ÆüÖŸê Öê. ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖÓÖß
"ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ´Ö»ÖÖ ×¿ÖÖÖ ú¸üÖµÖ“Öß †ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü †ÖÆêü. ´Öß ŸµÖÖ ÃÖÓú™üÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü
•ÖÖµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü" †ÃÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“Ö ‹ú¾ÖßÃÖ ŸÖÖÃÖ ²Ö“ÖÖ¾ÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖ
êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¬ÖîµÖÔ, ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖÖ¾Ö¬ÖÖÖ, úÖµÖªÖ“ÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ ¾Ö
ŸµÖÖÓ“Öß Ã´Ö¸üÖ¿ÖŒŸÖß µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ †Ö»ÖÖ !
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16
´ÖÓ›üÖ»Öê“ÖÖ ¸üÖ•Ö²ÖÓ¤üß
²ÖÎò. ²ÖÎòÃÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö êú»ÖÖ '¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê' µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ãú·ÆÖ›ü ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖšü»ÖÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖêÂÖ´ÖãŒŸÖ šü¸ü¾Ö»Öê †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ¯ÖÖ ¤ãüÖÖ¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖ¯ê ÖÖÖÖ»Öß ŸµÖÖ †Ö¸üÖê¯ÖßÃÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¿ÖÖÖ
šüÖêšüÖ¾Ö»Öß Æêü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß Æêü Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖŸµÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê
ÖÖÆüß †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê ! ×™üôûúÖÓÖß ‹ú¾ÖßÃÖ ŸÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ»ÖÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×´Öôêû»Ö. ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓ¾Ö¸ü, •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü úÖµÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
•µÖæ¸üàÖß ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. †Öê¸ü ²ÖÓ¤ü ÖÖê»ÖßŸÖ •ÖÖ‰úÖ •µÖæ¸üàÖß “Ö“ÖÖÔ êú»Öß
†Ö×Ö ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. •µÖã¸üß´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖŸÖ ×¾Ö¹ý¨ü ¤üÖêÖ †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê.
úÖµÖªÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖ †Ö×Ö µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß ¾ÖµÖÖê´ÖÖÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ †Ö¯ÖÖ ±úŒŸÖ ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ÃÖŒŸÖ ´Ö•Öã¸üß“Öß ×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ Æêü
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. Æüß ×¿ÖÖÖ Æü§ü¯ÖÖ¸üß“Öß ÆüÖêŸÖß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ²Öã×¨ü´ÖŸÖê“Öß, ¾µÖÖÃÖÓÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üß±ú
úºþÖ †Ö¯ÖÖ “Öãúß“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔÖê •ÖÖŸÖ †ÖÆüÖŸÖ †ÃÖê µÖÖµÖ´ÖæŸÖâÖß †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ
êú»Öê. µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖæÖÔ ¯ÖßšüÖ¯Öãœêü †¯Öß»Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß ÆêüÆüß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûú ´ÆüÖÖ»Öê, "•µÖæ¸üà“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¾Ö¹ý¨ü »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆê.ü ŸÖ¸üßÆüß ´Öß ×Ö¸ü¯Ö¸üÖ¬Ö
†ÖÆê.ü ×¾Ö¿¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖÖß´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖÖ¸üß µÖÖÆæüÖ ‹ú ˆ““Ö ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. ´ÖÖ—Öß
ÃÖã™üúÖ ÆüÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ ´Ö»ÖÖ Œ»Öê¿Ö ÃÖÆüÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ‡Ô¿¾Ö¸üÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖÖ¾Öß.
´ÖÖ—µÖÖ µÖÖ Œ»Öê¿ÖÖÓ´Öãôêû ´Öß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ †×¬Öú ˆŸúÂÖÔ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †¿Öß
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‡Ô¿¾Ö¸üÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖÖ¾Öß." Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü †ÖŸÖÖ ×“Ö¸ÓüŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖµÖÖú›êü, ¾µÖÖ¬Öàú›êü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê ÖÖÆüß. ŸÖê Ö¸êü
ú´ÖÔµÖÖêÖß ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êüÆüÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ˆŸúÂÖÖÔ“ÖÖ,
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖã¹ýÓ Ö¾ÖüÖÃÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯ÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ
¯Ö×¾Ö¡Ö úÖµÖÖÔ“Öß †×¬Öú Ø“ÖŸÖÖ ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ˆ¤ËüÖÖ¸ü †Ö•ÖÆüß ´Öã²Ó Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö
ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ úÖê¸ü»Öê»Öê ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. µÖÖ ˆ¤ËüÖÖ¸üÖÓ“Öê Ã´Ö¸üÖ
ÆüÖêŸÖÖ“Ö µÖÖ †»ÖÖî×úú ¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖÖÖ“Öê, ¬ÖîµÖÖÔ“Öê Ã´Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö †Ö¯ÖÖ †Ö•ÖÆüß
Ö´ÖÏ¯ÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö Ã´ÖéŸÖßÃÖ ¾ÖÓ¤üÖ ú¸üŸÖÖê.
»ÖÖê. ×™üôûú úÖóµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖê¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ¸ü µÖÖ“Öê ¾Öé¢Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üŸÖÖÖÖ
‡ÓÖÏ•Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß †ÖÖÓ¤ü ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ™üÖ‡Ô´ÃÖ †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ 'ŸÖ¸ü ÖêÆü´Öß“Ö
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ×¾Ö¹ý¨ü †ÖÖ¯ÖÖÖ›ü ú¸üßŸÖ †ÃÖê.' '²ÖÖò´²Öê Öò—Öê™ü'ÖêÆüß †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÃÖã¸üß †ÖÖÓ¤ü
¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü '¾ÖÓ¤êü ´ÖÖŸÖ¸ü´ÖË' µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
¬ÖîµÖÖÔ“Öß, ×¾Ö«ü¢Öê“Öß, ŸµÖÖÖÖ“Öß ´ÖãŒŸÖÓúšüÖÖê ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ
¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“ÖÖ, úÖµÖªÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖÖ“ÖÖ, ¬Öß¸üÖê¤üÖ¢Ö ¾Öé¢Öß“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¾ÖÃŸÖã¯ÖÖšü ÆüÖêŸÖÖ.
"×™üôûúÖÓÃÖÖ¸üÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖãÆüÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß" †ÃÖê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúßµÖÖ´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»Öê.
ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ †´ÖéŸÖ²Ö—ÖÖ¸ü ¯Ö×¡ÖêúÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö«ü¢Öê“Öß, ¬ÖîµÖÖÔ“Öß µÖÖŸÖß µÖã¸üÖ¯ê Ö,
†´Öê×¸üêúŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öß †ÖÆêü µÖÖ“Öß ¤üÖ»Ö µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß ˆ»Ö™ü µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»ÖÖ †ÆÓüúÖ¸ü •Ö¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¤üÖêÂÖß šü¸ü¾ÖæÖ ú›üú ×¿ÖÖÖ êú»Öß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê.
´Ö¦üÖÃÖ´Ö¬Öß»Ö 'ØÆü¤æü'µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¯ÖÏú™ü êú»Öê»Öß †»ÖÖî×úú ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ,
úÖµÖªÖ“ÖÖ ÖÖœüÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬Öß¸üÖê¤üÖ¢Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
†×¬ÖÂšüÖÖ µÖÖ“ÖÖ †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖúÖôûÖŸÖ '×™üôûú' ÆüÖ ‹ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ´ÖÓ¡Ö
²ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ úÖóµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¾Öé¢Ö ¾ÖÖ·µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÃÖ¸ü»Öê.
´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖ, ×Ö¸üµÖÖ, úÖ¸üÖÖÖê ÃÖÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÓ¤ü
ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ú›üú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖŸÖ ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÆüÖêŸÖê.
‘ÖÖê›ü¤ô
ü ûÖ“Öß ŸÖãú›üß ÆüÖŸê Öß. ¸üÖ¡Öß“ÖÖ úÖôûÖê Ö ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †ÖÂÖÖœüÖ“ÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
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ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖ›üŒµÖÖ ÖêŸµÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ —Öã›Ó üß ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ.
•ÖÖŸÖê»ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß Öæ¯Ö ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê ŸµÖÖ¾Öêôûß ‡Ó»ÖÓ›´ü Ö¬µÖê ÆüÖŸê Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ †™üúê “Öê ¾Öé¢Ö úôûŸÖÖ“Ö ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê
µÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÓ¡Öß ´ÖÖê»Öì µÖÖÓ“µÖÖú›êü †Ö¯Ö»ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ÖÖë¤ü¾Ö»ÖÖ. ´ÖÖê»Öì µÖÖÓÖß ´Öã²Ó Ö‡Ô“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü
ÃÖß›üÖÆòü´Ö µÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ×¤ü»Öß. ×™üôûúÖÓ“Öê »ÖêÖ ‡ŸÖúß ú›üú ×¿ÖÖÖ šüÖêšüÖ¾ÖµÖÖ‡ŸÖêú
ú›üú Ö¾ÆüŸÖê †ÃÖê ´ÖÖê»Öì µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ²ÖÖ»Öê. ´ÖÖê»Öì µÖÖÓÖß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ÃÖŒŸÖ´Ö•Öã¸üß‹ê¾Ö•Öß
ÃÖÖ¬Öß îú¤ü, ¤Óü›üÖ“Öß ´ÖÖ±úß, •Öê¾ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖŒµÖÖ“Öß Öê´ÖÖæú †ÃÖÖ
²Ö¤ü»Ö êú»ÖÖ. ÃÖß›üÖÆòü´Ö µÖÖÓÖßÆüß ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖêÖê ŸµÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß êú»Öß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ úÖóµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß µÖÖ“Öê †¯ÖÖ¸ü ¤ãü:Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓÖÖ —ÖÖ»Öê. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìü, Ö. Ø“Ö. êúôûú¸ü, úÖúÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ×›ü»Öú¸ü,
×™üôûúÖÓ“Öê ³ÖÖ“Öê ¬ÖÖë›üÖê¯ÖÓŸÖ ×¾Ö«üÖÓÃÖ µÖÖÓÖÖ ¿ÖÖêú †Ö¾Ö¸üÖê úšüßÖ Öê»Öê. ¯ÖãµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖ“Ö
ÖÖ×›ü»Öú¸ü ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ¸üÖ•Ö¾Öôû »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸ü›ü»Öê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
¯ÖŸÖß ÃÖŸµÖ³ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¤üÖ¸üÖŸÖ ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ÖÖ×›ü»Öú¸üÖÓÖÖ †ÁÖæ †Ö¾Ö¸üÖê
úšüßÖ Öê»Öê. ÃÖŸµÖ³ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖŸÖß. ŸµÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ¾Ö¸ü
µÖÖ¯Öæ¾Öá †¿ÖÖ †Ö¯Ö¢Öß úÖêÃÖôû»µÖÖ“Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ´ÆüÖÖ»µÖÖ "†ÆÖêü, †ÁÖæþúÖ
œüÖôûŸÖÖ ? ŸµÖÖÓÖß ãúÖÖ“Öß “ÖÖê¸üß êú»Öß ÖÖÆüß. ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“µÖÖ Ö™ü»µÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß
ÖÖ ? Æüß ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ×¿ÖÖÖ †ÖÆê ü!" »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖŸÖà“Öê Æêü ˆ¤ËüÖÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ £ÖÖê¸ü ¯ÖŸÖß²Ö§ü»Ö ¾ÖÖ™üÖÖ·µÖÖ †×³Ö´ÖÖÖÖ“Öß ¾Ö †Ö¤ü¸üÖ“Öß ÃÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
´ÖÓ›üÖ»ÖêÃÖ •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ×™üôûú ²ÖÖÃÖÂ™ü ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ²Ö¸ü´ÖŸÖß µÖê£Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖúÖôûÖŸÖ
×™üôûúÖÓÖß ×¯ÖÏ¾Æüß úÖêÛÃÖ»Öú›êü ú¸üÖµÖ“µÖÖ †×¯Ö»ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß êú»Öß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê
ãú™ãÓü²Ö, ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê µÖÖÓ“ÖßÆüß ŸµÖÖÓÖÖ úÖôû•Öß ÆüÖêŸÖß. ÆüÖµÖúÖê™üÖÔÖê †¯Öß»Ö ±êú™üÖôû»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
×¯ÖÏ¾Æüß úÖîÛÃÖ»Ö, ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü µÖÖÓ“µÖÖú›êü ú¸üÖµÖ“µÖÖ †•ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ×™üôûúÖÓÖß ÖÖ¯Ö›ìü
µÖÖÓ“µÖÖú›êü ×¤ü»µÖÖ. Öã¯ŸÖ¯ÖÖÖÖê ×™üôûúÖÓÖÖ ²Ö›üÖê¤üÖ´ÖÖÖì ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ †ÖÖ»Öê. ÖÖ›üß £ÖÖÓ²Öê»Ö
ŸµÖÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü '×™üôûú ´ÖÆüÖ¸üÖ•Öúß •ÖµÖ' †¿ÖÖ ‘ÖÖêÂÖÖÖ ¤êüÖÖ¸êü •ÖÖŸÖê“Öê £Ö¾Öê ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê.
´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ ÖÖÃÖ ²ÖÖê™üßÖê ¸ÓüÖæÖ ´ÖÖÖì ´ÖÓ›üûÖ»Öêû µÖê£Öê †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸ÓüÖæÖ µÖê£ÖêÆüß ¤üÖêÖ
Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖêú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ
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´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ ‹ú ¯Ö¡Ö †Ö×Ö ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓ“Öß ³Öê™ü †¿Öß ÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏ£Ö´Ö Ö. Ø“Ö. êúôûú¸ü, ¬ÖÖë›üÖê¯ÖŸÖÓŸÖ ×¾Ö«üÖÓÃÖ µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öê™ü
‘ÖêŸÖ»Öß. "´ÖÓ›üûÖ»Öê µÖê£Öß»Ö Æü¾ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ Ö¸üÖ²Ö †ÖÆêü. ˆÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖã¹ÓýÖ
ŸÖÖ¯Ö»Öê»µÖÖ ³Ö¼üß¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖŸÖÖê. ×Æü¾ÖÖóµÖÖŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ú›üú £ÖÓ›üß †Ö×Ö ˆÆüÖóµÖÖŸÖ
†×ŸÖ¿ÖµÖ ú›üú ˆÆüÖôûÖ †¿Öß µÖê£Öß»Ö Æü¾ÖÖ. µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ ¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß
¯Ö›üŸÖÖê. †¿ÖÖ ×¾ÖÂÖ´Ö †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö Æü¾ÖêŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ úºþÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †ÖÓ›ü¯ÖÖê
ÖÏÓ£Ö¾ÖÖ“ÖÖ, ÖÏÓ£Ö»ÖêÖÖ ú¸üÖ¾Öê µÖÖ“Öê †ÖÀ“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. Æüß ‹ú †³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ‘Ö™ÖüÖ ÆüÖêµÖ" Æêü
´ÖŸÖ ÖêŸÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“Öê †ÖÆêü. µÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖì µÖÖ ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖ
ú¿ÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ úÖœü»Öß †ÃÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öß £ÖÖê›üß¿Öß ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖæÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. úÖ¸üÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö¡ÖÖ“Öß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ŸÖã¹ÓýÖÖÓ×¬ÖúÖ¸üß ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ‘Ö¸üß ÖÏÓ£ÖÃÖÓÖÏÆü ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ
ÖÏ£Ó ÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ ×¤ü»µÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖê ÖÏÓ£Ö ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ Æü¾Öß ŸÖê¾Öœüß ¯ÖãÃŸÖêú ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÖê, ´ÖãÓ²Ö‡Ô †Ö×Ö úÖÆüß ÖÏÓ£Ö ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬ÖæÖ ´ÖÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê
ŸµÖÖÓÖß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ´ÆüÖæÖ ±Ïëú“Ö †Ö×Ö •Ö´ÖÔÖ ³ÖÖÂÖÖÓ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. µÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ»Öß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ÖÏßú ŸÖ¢¾Ö–Ö ¯»Öê™Öü ,ê †ò×¸üÃ™üÖ™ò »ü Ö,
•Ö´ÖÔÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö úÖÓ™ü, •Ö´ÖÔÖ ÖÖÛÃŸÖú ŸÖ¢¾Ö–Ö ×ÖŸ—Öê, †¿ÖÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê
ÃÖæ´Ö¸üßŸÖßÖê ¾ÖÖ“ÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü Ø“ÖŸÖÖ êú»Öê. 'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆæüÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖß ¿ÖÓú¸ü ¤ü¿ÖÔÖ, ØÆü¤æ úÖµÖ¤üÖ, ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÓ•ÖÖ“Öê “Ö×¸ü¡Ö
†¿ÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê »ÖêÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ¿Öß ÃÖÓú»¯Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ö×ÖŸÖÖ¾Ö¸üÆüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆüÖµÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÓ›üÖ»Öê“µÖÖ µÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ³ÖµÖÖÖú
Æü¾ÖÖ´ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ×“Ö¢Ö¾Öé¢Öß †ÖÓ›ü ÖÏ£Ó Ö¾ÖÖ“ÖÖ, ÖÏ£Ó Ö»ÖêÖÖ, Ø“ÖŸÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê
×úŸÖß ¸ü´Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖÆüß ŸÖê ÛÃ£Ö¯ÖÏ–Ö¾Öé¢ÖßÖê ¸üÖÆæüÖ êú¾Öôû
ÖÏÓ£Ö»ÖêÖÖ †Ö×Ö ¤êü¿ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖÖ“µÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖ ÆüÖêŸÖê.
‡ú›êü ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìü Æêü »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã™üêúÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê.
ÃÖã™ü úê ÃÖÖšüß úÖÆüß †™üß ´ÖÖµÖ ú¸üÖ»Ö úÖ ? †ÃÖÖ ¯ÖÏÀÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
97

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏÀÖ †Ö¾Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖã™üêúÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖµÖ“Öê
—ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ“ÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü¯ÖÖÖ, µÖÖµÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖ †™üß¯Ö»Ößú›êü †Ö¯ÖÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖê †ÃÖê
ŸµÖÖÓÖß ÖÖ¯Ö›ìü µÖÖÓÖÖ ×ÖÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. '´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö
ÖúÖêŸÖ. ¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖÖ×¸üúÖ»ÖÖ •Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÆêü ŸÖê ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ´Öß
´ÖÖ—µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß ú¬Öß“Ö •ÖÖ»ÖÖê ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ úºþÖ
´Ö»ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ •ÖÖŸÖê¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ÃÖã™üúÖ ÖúÖê. ´Ö»ÖÖ
¤üµÖÖ ÖúÖê. ´Öß Ö´ÖÖµÖÖ“ÖÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß' †ÃÖê ×ÖÃÃÖÓ×¤ü¬Ö ¿Ö²¤üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÖ¯Ö›ìü
µÖÖÓÖÖ úôû¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß, ¯ÖŸÖß“Öß úÖôû•Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓ¾Ö¸ü †Ö×Ö ×´Ö¡ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö¾Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖà“Öß ¯ÖÏúé ŸÖß
šüßú Ö¾ÆüŸÖß. ´Öã»Öê »ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÓ›üÖ»ÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ, ×¾ÖÂÖ´Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß
¯ÖÏéúŸÖßÆüß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×²Ö‘Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¾ÖÔ Ø“ÖŸÖÖ, †Ã¾ÖÃ£Ö ´ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖŸÖ úºþÖ ÖÏÓ£Ö¾ÖÖ“ÖÖ, ÖÏÓ£Ö»ÖêÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê »ÖÖ ëú×¦üŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê
‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ †™üß Ã¾ÖßúÖ¸üÖê ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü •Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖÖÖê
Æü¸üŸÖÖôû ±úÖÃÖÖê ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê.
ÁÖß. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ãú»ÖúÖá µÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê †Ö“ÖÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ
úÖ´Ö êú»Öê. ŸÖêÆüß îú¤üß“Ö ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Öšü¾ÖÖà´Ö¬ÖæÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ›üÖ»Öê
µÖê£Öß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ×¤üÖ“ÖµÖÖÔ ú¿Öß ÆüÖêŸÖß ? ŸÖê
»Ö¾Öú¸ü ˆšüŸÖ. ´ÖÓ¡Ö¯ÖšüÖ, ¬µÖÖÖ¬ÖÖ¸üÖÖ µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖÖ. ³ÖÖê•ÖÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß
ú¬Öß ÖÖ¯ÖÃÖÓŸÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß ×²Ö‘Ö›ü»Öß. ´Ö¬Öã´ÖêÆüÖ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ.
»ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÖÖ¸ü, ³ÖÖŸÖ µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß úºþÖ ÃÖ¢Öæ“µÖÖ ¯Öã·µÖÖ, ±úôêû,
¤æü¬Ö, ŸÖæ¯Ö ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö»ÖÖ¾Ö¸üÖê¬Ö, ›üÖµÖ×¸üµÖÖ, ¤üÖŸÖ ×Æü¸ü›ü¶ÖÓ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ
†¿ÖÖ ¾µÖÖ¬Öß ÆüÖêŸµÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö
ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö µÖÖŸÖæÖ ¾µÖÖ¬Öß †Ö™üÖêŒµÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ.
¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾µÖÖ¬Öß ÆüÖêŸµÖÖ ŸÖ¿ÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú Ø“ÖŸÖÖÆüß ÆüÖêŸµÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖß“Öß úÖôû•Öß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯Öãœüß»Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ,
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´Öã»Öß, •Ö´ÖÔÖß µÖê£Öê ×¿ÖúÖÖ·µÖÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÃÖê.
×¿Ö¾ÖÖµÖ êúÃÖ¸üß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ÖÖ×›ü»Öú¸ü †Ö×Ö Ö. Ø“Ö. êúôûú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß
×¾Ö³ÖÖÖÖß, ”ûÖ¯ÖÖÖµÖÖ“Öê ³ÖÖ›ü,ê ú•ÖÖÔ“Öß ±êú›ü †Ö×Ö ¾ÖÃÖã»Öß, ¸üÖµÖÖ›ü µÖê£Öß»Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¬Öß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¯ÖîÃÖÖ ±Óú›ü †¿ÖÖ †Öêú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ´Ó Ö¬ÖæÖ
¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ÃÖŸµÖ³ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖÖÆüß ´Ö¬Öã´ÖêÆü ÆüÖêŸÖÖ. ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ø“ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ´Öã»ÖÖÓÖß ÃÖÖµÖú»Ö“ÖÖ Æü¼ü ¬Ö¸ü»ÖÖ.
ŸÖê úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖµÖú»Öß ¤êüµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß. £ÖÖê¸ü»µÖÖ
´Öã»ÖÖÖê “ÖÂ´ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ×™üôûú ¸üÖÖÖ¾Ö»Öê ! †Ö¯ÖÖ “ÖÂ´µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ
¾ÖÖ“ÖÖ ú¸üŸÖÖê, »ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖê. †Ö¯Ö»Öß ¥üÂ™üß “ÖÖÓÖ»Öß ÖÖÆüß. µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ¾ÖµÖÖŸÖ “ÖÂ´µÖÖ“Öß
Ö¸ü•Ö úÖµÖ ? †ÃÖêÆüß ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ
×»Ö×ÆüŸÖ ÖÃÖŸÖ. †Ö¯Ö»Öß ¯Ö¡Öê ¯ÖŸÖß †Ö×Ö ´Öã»Öê µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ŸÖê
ÖêÆü´Öß ¬ÖÖë›üÖê¯ÖŸÖÖÓÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ÖêÆü´Öß úÖôû•Öß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¬ÖÖë›üÖê¯ÖÓŸÖÖÓÖß
×™üôûúÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ÃÖŸµÖ³ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß ŸÖÖ¸êüÖê
úôû¾Ö»Öß. 7 •ÖæÖ, 1912 ¸üÖ•ê Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏÖÖ•µÖÖêŸÖ ´ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. »ÖÖêú´ÖÖµÖ
×™üôûúÖÓÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. µÖÖ ¤ãü:ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖ¾Ö¸üÖê ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü úšüßÖ Öê»Öê.
ŸµÖÖÓÖß ¯Ö¡ÖÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê. "•µÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¸üÖß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß Öê´Öêú
ŸÖê“Ö ‘Ö›ü»Öê. ´Öß †Öêú ÃÖÓú™üÖÓÖÖ ¬ÖîµÖÖÔÖê ŸÖÖë›ü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¯ÖŸÖß“Öê ×Ö¬ÖÖ ÆüÖ ‹ú
•Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ †Ö‘ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖŸÖß“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ ÖÖß ´Öß ×ŸÖ£Öê ÖÖÆüß µÖÖ“Öê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü
¤ãü:Ö ÆüÖêŸÖê. †ÖŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú, ²ÖÖî×¨üú ×¾ÖúÖÃÖÖú›êü »ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß
ŸÖã—Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆêü. ŸÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸÖæ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öß †¿Öß ´ÖÖ—Öß ‡“”ûÖ †ÖÆêü.
×“Ö. ´Ö£Öæ, ×“Ö. ¤ãüÖá ×ŸÖ£Öê †ÃÖŸÖß»Ö. ´Öß ×ŸÖ£Öê ÖÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö Æêü ¤ãü:Ö ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖê
•ÖÖÖ¾Ö»Öê †ÃÖê»Ö. ´Öã»Öê ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú, ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓÖÖ µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ÃÖÖ¾Ö¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. µÖÖ
ÃÖÓú™üÖŸÖ ´Öß ŸÖã—µÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÃÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü." ¬ÖÖë›üÖê¯ÖÓŸÖ ×¾Ö«üÖÓÃÖ ×™üôûúÖÓ“Öê ³ÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ ˆ§êü¿ÖæÖ
×™üôûúÖÓÖß Æêü ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ»ÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ×™üôûúÖÓÖß ´ÖÖ ÖÓ²Öß¸ü
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖê ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾µÖÖ¬ÖàÖß ÖÖÓ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Ö¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“Öß
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×¿ÖÖÖ ´ÖÖ±ú ú¸üµÖÖ“Öê †¯Öß»Ö 'ÆüÖ‰úÃÖ †Öò±ú »ÖÖò›üÔÃÖË' Öê ±êú™üÖôû»Öê ÆüÖŸê Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤æ¸ü“µÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖ ŸÖê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ¤üÖ™ü»Öê»Öê ¤ãü:Ö Æü»Öêú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß,
úÖÆüß ²ÖÖê»ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ãúÖßÆüß Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú †Ö×Ö ²ÖÖ¯Öæ µÖÖ ¤üÖêÖ
´Öã»ÖÖÓÖÖÆüß ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê. '†Ö‡Ô Öê»µÖÖ“Öê ¤ãü:Ö †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß ¤ãü:ÖÖÖê Ö“ÖæÖ Ö •ÖÖŸÖÖ ŸÖã´Æüß
×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ. ×¿ÖÖÖ Æêü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê !'
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÃÖã™üúê “Öê ×¤ü¾ÖÃÖ •Ö¾Öôû µÖêŸÖ “ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÓ›ü¯ÖÖê
“ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ 'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' ÖÏÓ£Ö ¯ÖæÖÔ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ '¾Öê×¤üú
ÎúÖêÖÖò»ÖÖò•Öß' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö †¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ×ÖŸ—Öê, ÁÖã›ü¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÏÓ£Öß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
ÃÖã™üúÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÓ£Ö ¤üÖêÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯Öê™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖ ¯Öê™ü¶Ö ¯ÖÖšü¾ÖæÖ
×¤ü»µÖÖ. 8 •ÖæÖ, 1914 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¸ÓüÖæÖ µÖê£Öê †ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü '´ÖêµÖÖê' ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ¯ÖãµÖÖŸÖ µÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ ŸÖê úÖêÖŸµÖÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ˆŸÖ¸üÖÖ¸ü Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß
Öã¯ŸÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. 25 •ÖÖæ ¸üÖê•Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß •ÖÖÆüß¸ü ‘ÖÖêÂÖÖÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ¾ÖÖ›ü¶ÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
“ÖÖîúß ²ÖÃÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×™üôûú´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ —Öã›Ó üß ¾ÖÖ›ü¶Ö¾Ö¸ü
£Ö›üæú »ÖÖÖ»µÖÖ. µÖÖ“Ö ¾Öêôûß ‡Ó»ÖÓ›üÖê •Ö´ÖÔÖß×¾Ö¹ý¨ü µÖã¨ü ¯ÖãúÖ¸ü»Öê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê
¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ú»ÖêŒ™ü¸ü»ÖÖ ‹ú ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê †Ö×Ö ŸÖê ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê.
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖê»Öì Ø´Ö™üÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ²Ö§ü»Ö †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™üúÖêÖ šêü¾Ö»ÖÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß
†Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ «êüÂÖ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÖÖÆüß. †ÖµÖ×¸ü¿Ö ÆüÖ´ê Öºþ»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
¾ÆüÖ¾µÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ‡ÓÖÏ•Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ×¯ÖÏµÖ †ÖÆêüŸÖ ÃÖ¬µÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü µÖã¨üÖŸÖ ÖãŸÓ Ö»µÖÖ´Öãôûê ÃÖ¾ÖÖÕÖß
ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖÖÓ¾Ö¸ü' ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖê ×¤ü»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ ´ÖÆüÖÖ ÖÏÓ£Ö ”ûÖ¯ÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ÃÖãºþ êú»Öß.
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17
ÁÖß´Ö¤ËüË³ÖÖ¾Ö¤ËüÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ
'ÁÖß´Ö¤Ëü³ÖÖ¾Ö¤ËüÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ †£Ö¾ÖÖ ú´ÖÔµÖÖêÖ¿ÖÖÄÖ' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ×™üôûúÖÓÖß 1910-1911
µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öê ×»Ö×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ×Æü¾ÖÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öê †×ŸÖ¿ÖµÖ ú›üú
£ÖÓ›üß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÃ¾ÖÖ¾ÖÖê´Ö¬µÖê ÖßŸÖê×¾ÖÂÖµÖß“Öê Ø“ÖŸÖÖ ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ
ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. 1872 ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö›ü»ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß ×²Ö‘Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖ¾Öêôûß ×™üôûúÖÓ“Öê ¾ÖµÖ †¾Ö‘Öê ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´Öò×™Òüú“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ¾ÆüÖµÖ“Öß
ÆüÖŸê Öß. ¾Ö›ü»ÖÖÓÖß ÖßŸÖÖ ‹êúµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ×™üôûúÖÓÖß ÖßŸÖÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öß.
ÖßŸÖÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÖÖ µÖÖ ´ÖÆüÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖÖ ÃÖÓ¤ü¿ê Ö †ÖÆêü Æêü •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß
‡“”ûÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖÖ úÖê¾ÖóµÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö •ÖÖÖéŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ ×•Ö–ÖÖÃÖê“ÖÖ úÃÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
—ÖÖ»ÖÖ µÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏÖÓ•Öôû¯ÖÖê µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ
ÆüÖê ÖÖ¸êü ÃÖÓÃúÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Ö †ÃÖŸÖê. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
×™üôûúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ãúŸÖæÆü»Ö ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü Öãºþ•ÖÖÖÓ×¾Ö¹ý¨ü µÖã¨ü
ú¸üµÖÖÃÖ †•ÖãÔÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖê ¯ÖÖ¯Ö ¾ÖÖ™ü»Öê. ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖß †•ÖãÔÖÖ»ÖÖ ú´ÖÔ
ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö êú»Öê. ´ÖÖ µÖÖ ÖßŸÖêŸÖ ²ÖÎÉ–ÖÖÖ †Ö×Ö ³ÖÛŒŸÖ´ÖÖÖÔ µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖÖ»ÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö úÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ? Æüß ¿ÖÓúÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ÃÖŸÖŸÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÖßŸÖê¾Ö¸ü
†Öêú ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê
ÖÖÆüß. ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ÖßŸÖê“Öß ¯ÖÖ¸üÖµÖÖê
êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß ¾Öê¤ü, ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤êü, ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Öß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖÆüß †³µÖÖÃÖ
êú»ÖÖ. †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü, Ø“ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´ÖÖÓ›ü»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ÖßŸÖÖ
Æüß ×Ö¾Öé¢Öß“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êüŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖß ú´ÖÔ ×ÖÂšüÖ¯Öæ¾ÖÔú ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êüŸÖê †ÃÖê
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
101

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

ŸµÖÖÓ“Öê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ ÖÏ£Ó Ö»ÖêÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¾Öêôû ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
•ÖÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ, êúÃÖ¸üß´Ö¬Öß»Ö »ÖêÖÖ, †¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ‘Ö›ü»Öê»ÖÖ ŸÖã¹ýÓ Ö¾ÖÖÃÖ †¿ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔŸÖ ŸÖê ÖãŸÓ Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. 1908 ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¸ü¾ÖÖÖÖß ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öß»Ö ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖ
—ÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ×´Öôû¾ÖæÖ 'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' ×»Ö×Æü»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖß»Ö
£ÖÖê¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÓ›ü »ÖêÖÖ, ¾ÖÖ“ÖÖ êú»Öê †Ö×Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖÖÛ¢¾Öú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ êú»Öß. †¿Öß ×úŸÖßŸÖ¸üß ˆ¤üÖÆü¸üÖê
¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. µÖÖ £ÖÖê¸ü ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓÖß ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ, ¾ÖÖ“ÖÖ, »ÖêÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ £ÖÖê¸ü
ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö, ²Öã×¨ü´ÖŸÖê²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ †Ö¤ü¸ü ×«üÖã×ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê.
µÖÖ¯Öæ¾Öá »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß »ÖêÖ×ÖúÖ»ÖÖ ŸÖÖë›üß ´Ö•Öæú¸ü ÃÖÖÓÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖêÖÖ êú»Öê. ´ÖÓ›üÖ»Öê´Ö¬µÖê
»ÖêÖ×ÖúÖ“Öß ÃÖÖêµÖ Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ¤üÆüÖ ²ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÖÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ: »ÖêÖÖ úºþÖ
'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' ÆüÖ ´ÖÆüÖÖ ÖÏ£Ó Ö ¯ÖæÖÔ êú»ÖÖ. ¯ÖÏúé ŸÖß †Ã¾ÖÖÃ£µÖ, ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ µÖÖ“Öß ŸÖ´ÖÖ
Ö ²ÖÖôûÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öê »ÖêÖÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öê !
¾Öî×¤üú ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ŸÖÖÛ¢¾Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤êü, ²ÖÎÉÃÖæ¡Öê †Ö×Ö ÖßŸÖÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ
†ÖÆê.ü µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖÓÖÖ '¯ÖÏÃ£ÖÖÖ¡ÖµÖß' ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ Æêü ÖÏ£Ó Ö ¾Öî×¤üú ¬Ö´ÖÖÔ“Öê, †Ö¬ÖÖ¸üÃŸÖÓ³Ö
†ÖÆêüŸÖ. ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ÖßŸÖê¾Ö¸ü ³ÖÖÂµÖ ×»Ö×Æü»Öê. ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ÖßŸÖê¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †Ö×Ö ×“Ö×úŸÃÖÖ êú»Öß ´ÆüÖæÖ ŸÖê ³ÖÖÂµÖ šü¸üŸÖê. ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ú´ÖÖÔ»ÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. ú´ÖÔÃÖÓµÖÖÃÖ úºþÖ –ÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêÖ¤üÖµÖú ¾ÖÖ™ü»Öê.
ŸµÖÖÓÖß †ÖŸ´ÖÖ †Ö×Ö ²ÖÎÉ ‹ú“Ö †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ †«îüŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ´ÖÖÖã•Ö µÖÖÓÖß ´ÖÖµÖÖ †Ö×Ö †«îüŸÖ Æüß ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öß ¤üÖêÆüß ´ÖŸÖê ´ÖÖµÖ êú»Öß
ÖÖÆüßŸÖ. ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ“Ö ‡Ô¿¾Ö¸ü †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Öãœêü ´Ö¬¾ÖÖ“ÖÖµÖÖÕÖß '«îüŸÖ¾ÖÖ¤ü' ÆüÖ
Ö¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. µÖÖ «îüŸÖ¾ÖÖ¤üÖ´Öãôûê ×ÖÂúÖ´Ö ú´ÖÔ ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ³Ö×ŒŸÖ´ÖÖÖÔ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ
†ÃÖê ´ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê. ÃÖÓŸÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ´Ö¬µÖê –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ Öß ÖßŸÖê¾Ö¸ü êú»Öê»Öê ³ÖÖÂµÖ Æêü †ŸµÖÓŸÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê '–ÖÖÖê¿¾Ö¸üß' ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß êú»Öê»Öê ×Öºþ¯ÖÖ
×¾Ö«üÖÖÖ¯ÖÖÃÖÖæ ŸÖê ÃÖÖ´ÖÖµÖ•ÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ³ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 'ÖßŸÖÖ ¸üÆüÃµÖ'
×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÆêüŸÖæ ÖÖÆüß Æêü ×Ö:ÃÖÓ×¤ü¬Ö
¿Ö²¤üÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö«üÖÖ †Ö“ÖÖµÖÖÕ“Öê ŸµÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ »ÖêÖÖ, Ø“ÖŸÖÖ
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ÆüÖŸê Öê. ÖßŸÖê“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ À»ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖ¸üôû †£ÖÔ ŸµÖÖÓÖß ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖÖ'“Öê »ÖêÖÖ ÆüÖ ‹ú –ÖÖÖµÖ–Ö †ÖÆêü. ‹ÖÖªÖ ÖÏÓ£ÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»ÖÖ úß ŸÖÖê“Ö ÖÏ£Ó Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ³ÖæŸÖ ´ÖÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ×õÖÃŸÖß, ´ÖãÃ»Öß´Ö ÖÏÓ£ÖÆüß
†¿ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê ÖÖŸÖ.
µÖã¨ü ú¸üÖ¾Öê úß Ö ú¸üÖ¾Öê †¿ÖÖ ×«ü¬ÖÖ ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †•ÖãÔ Ö †ÖÆêü. µÖã¨ü êú»µÖÖÃÖ ¯ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ
Ã¯Ö¿ÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖ úÃÖê ú¸üÖ¾Öê ÆüÖ †•ÖãÔÖÖ¯Öãœêü ¯ÖÏÀÖ †ÖÆêü. ×ÖÂúÖ´Ö²Öã¨üßÖê µÖã¨ü ú¸ü †ÃÖê
†•ÖãÔ ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÀÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ˆ¢Ö¸ü †ÖÆêü. ™üßúÖúÖ¸üÖÓ Öß µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÀÖÖú›êü
¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü †ÃÖê ×™üôûúÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 'ú´ÖÔ ×•Ö–ÖÖÃÖÖ'- 'ú´ÖÔµÖÖêÖ ¿ÖÖÄÖ' †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
†³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ, ´Öæ»ÖÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê“ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. •Öß¾ÖÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖÖ
ÃÖÓ³ÖÏ´Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê ×™üôûúÖÓÖß ŸµÖÖ“Öß †Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖêŒÃÖ×¯ÖµÖ¸ü“Öß
'Æòü´»Öê™ü', 'úÖê×¸üµÖÖê»ÖêÖêÃÖ' Æüß ÖÖ™üúê µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖÆüß †ÃÖê †Öêú
¯ÖÏÃÖÓÖ †ÖÆêüŸÖ. 'ÃÖŸµÖ' Æêü ŸÖ¢¾Ö •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÓ£ÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê '•µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ×ÆüŸÖ †ÖÆêü ŸÖê“Ö Ö¸êü ÃÖŸµÖ' †¿Öß ÃÖŸµÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ êú»Öß
†ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔ¸üÖ•ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ £ÖÖê¸ü ¸üÖ•ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß †¬ÖÔ¾Ö™ü ÖÖê™êü ²ÖÖê»ÖŸÖÖê. “ÖÖê¸üß úºþ ÖµÖê' ÆêüÆüß
ŸÖ¢¾Ö ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¯ÖÖê™üÖ“Öß ÖôûÖß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß, †®ÖÖ×¾ÖÖÖ ŸÖ›ü±ú›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
“ÖÖê¸üß êú»µÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖŸÖÖ-×¯ÖŸÖÖ, Öãºþ Æêü ¾ÖÓª †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÖ
ŸµÖÖÓ“ÖßÆüß ÆüŸµÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. úÖ´Ö, ÎúÖê¬Ö, »ÖÖê³Ö Æêü ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê ¿Ö¡Öæ Ö¸êü ¯ÖÖ ŸÖê †ÖÖ¾Ö¸ü
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¿Ö¡Öæ šü¸üŸÖÖŸÖ. ‹¸ü¾Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÕŸÖ Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖŸÖê“Ö. ¿ÖÖîµÖÔ,
¬ÖîµÖÔ, ¤üµÖÖ, ¿Öß»Ö †Ö×Ö ´Öî¡Öß Æêü ÃÖ¤ËüÖãÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸üßÆüß ¤êü¿Ö, úÖôû ¯ÖÖÆæüÖ µÖÖŸÖÆüß ²Ö¤ü»Ö
ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Öêú £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ú£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖßŸÖê´Ö¬µÖê
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ú£ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¸ü £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ÖßŸÖêÃÖÖ¸üÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ÖÏÓ£Ö ÖÖÆüß †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 'ú´ÖÔ' †Ö×Ö 'µÖÖêÖ' Æêü ¿Ö²¤ü ‹ú¡Ö †ÖÖæÖ ÖßŸÖê´Ö¬µÖê 'ú´ÖÔµÖÖêÖ
¿ÖÖÄÖ' µÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß êú»Öß †ÖÆêü ¾Öî×¤üú ¬Ö´ÖÖÔŸÖ µÖ–ÖµÖÖÖ Æêü ú´ÖÔ ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖ–Ö ÆüÖ
'¯Öã¹ýÂÖÖ£ÖÔ ´ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÖßŸÖê´Ö¬µÖê 'ú´ÖÔ' ÆüÖ ¿Ö²¤ü †ŸµÖÓŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †£ÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü
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´ÖÖãÂµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ •Öê úÖÆüß ú¸üŸÖÖê ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ú´ÖÔ. ŸµÖÖ“ÖÖ •Ö´Ö †Ö×Ö ´Ö¸üÖ ÆêüÆüß
ú´ÖÔ“Ö. ÖßêŸÖê´Ö¬µÖê µÖÖêÖ †Ö×Ö ú´ÖÔµÖÖêÖ Æêü ¿Ö²¤ü ‹úÖ“Ö †£ÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê †ÖÆêŸü Ö. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ µÖÖÓÖß µÖÖêÖÖ“ÖÖ ÆüÖ“Ö †£ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ú´ÖÔ “ÖÖÓÖ»Öê úß ¾ÖÖ‡Ô™ü Æêü
ú´ÖÔµÖÖêÖ¿ÖÖÄÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü šü¸ü¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö “ÖÖÓÖ»Öê¾ÖÖ‡Ô™ü, ¯ÖÖ¯Ö¯ÖãµÖ, ¿Öã³Ö†¿Öã³Ö
†¿Öß ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †Ö×¬Ö³ÖÖî×ŸÖú¾Ö¸ü †×¬Öú ³Ö¸ü †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖß
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú¥üÂ™ü¶Ö ÖßŸÖß×ÖµÖ´Ö šü¸ü¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯ÖÖ •Öê¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡Ô¿¾Ö¸üß ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¸ê üÖêÖê •ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
¥üÂ™üß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÆüß †Ö×¬Ö³ÖÖî×ŸÖú¯ÖêÖÖ, †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¥üÂ™üß»ÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. ÖßŸÖê´Ö¬µÖê Ö¾Ö¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ '•Öê ³ÖŒŸÖ ´ÖÖ—Öê ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü Ø“ÖŸÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. •Öê
´Ö»ÖÖ ×ÖÂúÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖêÖê ³Ö•ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêÖÖê´Ö ´Öß “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖê.' †¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“ÖÖ
À»ÖÖêú †ÖÆêü. 'µÖÖêÖÖê´Ö' µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¾µÖÖ¯Öú †ÖÆêü. ú´ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê †Öêú ´ÖÖÖÔ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ»ÖÖ 'µÖÖêÖ' †ÃÖê ÖÖ¾Ö †ÖÆê.ü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¤ãüÃÖ·µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖß»Ö
'µÖÖêÖ:ú´ÖÔÃŸÖã úÖî¿Ö»Ö´ÖË' µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖ´ÖŸ¾Ö ²Öã¨üß´Öãôêû ú´ÖÖÔ“µÖÖ
¯ÖÖ¯Ö¯ÖãµÖÖ“Öß ²ÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ÖßŸÖêŸÖ µÖÖêÖ †Ö×Ö ú´ÖÔµÖÖêÖ Æêü ¿Ö²¤ü
‹úÖ“Ö †£ÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¬Ö´ÖÔ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ˆ““ÖÖ¸ü»ÖÖ úß •ÖÖÖŸÖß»Ö †Öêú ¬Ö´ÖÖÕ“Öê Ã´Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖê ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú
ÃÖãÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ †ÃÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †£ÖÔ †ÖÆêü. ‹ê×Æüú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ•Ö¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÏ•ÖÖ¬Ö´ÖÔ †ÃÖê
¿Ö²¤ü †ÖÆêüŸÖ. †ÃÖê ¿Ö²¤ü µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Öî×ŸÖú ²ÖÓ¬ÖÖê ¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ¬Ö´ÖÔ
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö¬ÖÖ¸üÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü. ú´ÖÔµÖÖêÖ¿ÖÖÄÖÖŸÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ˆ®ÖŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
†ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÖÏßú, •Ö´ÖÔÖ †Ö×Ö ‡ÓÛ»Ö¿Ö ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. £ÖÖê¸ü
ÖÏßú ŸÖ¢¾Ö–Ö ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ µÖÖ“Öß ‡Ô¿¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÁÖ¨üÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ¤êü¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖÂšêü´ÖÖÖê Öî×ŸÖú
†×¬ÖÂšüÖÖ Æü¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÏßú ŸÖ¢¾Ö–Ö †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö µÖÖÖê ÃÖãÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ
¾µÖÖ¯Öú †£ÖÖÔÖê êú»Öß †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ •Öê¾ÆüÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖÓÖÖ ÃÖãÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö
†ÃÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖãÖÖ“Öß ¾Öé¨üß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ
ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÖÓ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÃÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö «êüÂÖ, ´ÖŸÃÖ¸ü µÖÖ ¤ãüÖãÔ ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ÖêÆü´Öß
¤üæ¸ü †ÃÖŸÖÖê. †ÃÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖ, ÃÖÓµÖ´Öß †Ö×Ö ×´ÖŸÖ³ÖÖÂÖß †ÃÖŸÖÖê.
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»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ú´ÖÔµÖÖêÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ
êú»Öê †ÖÆêü. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ 'µÖ–ÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö ú´ÖÔ ú¸ü' †ÃÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö
†ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 'µÖ–Ö' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê»µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. 'µÖ–Ö' ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö
ú´ÖÔ. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖãÃ´ÖéŸÖß, Šú¾Öê¤ü µÖÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¤êü‰úÖ •ÖÖê Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß †®Ö ×¿Ö•Ö¾ÖŸÖÖê
ŸÖÖê ¯ÖÖ¯Öß †Ö×Ö •ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖê•ÖÖÖŸÖ ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß úºþÖ ‘ÖêŸÖÖê ŸÖÖê ¯ÖãµÖ¾ÖÖÖ
†ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. '‡¿ÖÖ' ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤üÖ´Ö¬µÖê ±ú»ÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ×ÖÂšüÖ¯Öæ¾ÖÔú
úÖµÖÔ ú¸üŸÖ ¿ÖÓ³Ö¸ü ¾ÖÂÖì •ÖÖÖ¾Öê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ÖßŸÖê“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ †¬µÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖú
¸üÖ•ÖÖÖê ×ÖÂúÖ´Ö ²Öã¨üßÖê úÖµÖÔ êú»µÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤êü‰úÖ, »ÖÖêúÃÖÓÖÏÆüÖ“µÖÖ ¾Öé¢ÖßÖê úÖµÖÔ
ú¸üÖ¾Öê †ÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖß êú»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
'»ÖÖêúÃÖÓÖÏÆü' ÆüÖ ¿Ö²¤ü †ŸµÖÓŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †£ÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÓÖÏÆü
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖß µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÖÔÖê •ÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖß“ÖÖ
“Öãúß“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔú›êü ¾ÖôæûÖ ×¾ÖÖÖ¿Ö ÆüÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖê´Ö¬µÖê ×™üôûúÖÓÖß •ÖÖòÖ Ã™ãü†™Ôü ×´Ö»Ö, Ã¯ÖêÃÖ¸ü †Ö×Ö úÖÓ™ü µÖÖ ¯ÖÏÖÀ“ÖÖ¢µÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß ›üÖò. ¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖ
µÖÖÓÖß 1911 ÃÖÖ»Öß ‹ú ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ›üÖò. ¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖË µÖÖÓÖß •Ö´ÖÔÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö úÖÓ™ü †Ö×Ö
ÖßŸÖÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ úºþÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Öæ¯Ö ÃÖÖ´µÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ úºþÖ Æêü ÃÖÖ´µÖ †×¬Öú
¾µÖÖ¯Öú †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ÖÏßÖ µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ¾Ö¸ü úÖÓ™ü“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ
Öæ¯Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÖÏßÖ µÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê»Öß ´ÖŸÖê
ÖßŸÖê´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¿Öß †×¬Öú •ÖãôûÖÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ.
ÖßŸÖê´Ö¬µÖê 'ÃÖ¾ÖÔ³ÖæŸÖ×¤üŸÖê¸üŸÖÖ:' †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖÖß´ÖÖ¡ÖÖ“Öê ÃÖãÖ ÆüÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖãÖ †Ö×Ö ×ÆüŸÖ µÖÖ ¿Ö²¤üÖ´Ö¬µÖê ±ú¸üú †ÖÆêü. †•ÖãÔÖÖÖê µÖã¨ü êú»Öê ÖÃÖŸÖê
ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖãÖß —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖêÆüß ¯ÖÖ ÁÖßéúÂÖÖÖê •Öê ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê †ÖÆêü ŸÖê †•ÖãÔÖÖÖê
ú¸üÖ¾Öê †Ö×Ö µÖã¨üÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. ú´ÖÔ Öî×ŸÖú úß †Öî×ŸÖú
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Æêü šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ú´ÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öß ²Öã¨üß, ŸµÖÖ“Öß ¾ÖÖÃÖÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ
µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê. ÖßŸÖê´Ö¬µÖê ¤üÖÖÖ“Öê ÃÖÖÛ¢¾Öú, ¸üÖ•ÖÃÖ †Ö×Ö ŸÖÖ´ÖÃÖ
†ÃÖê ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö ú´ÖÖÔ¯ÖêÖÖ, ´ÖÖÖ¯ÖêÖÖ ²Öã¨üß ÁÖêÂšü †ÃÖê
ÖßŸÖêÖê ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. •Ö´ÖÔÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö úÖÓ™ü ÖßŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ú´ÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¿Öã¨ü ²Öã¨üß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ú¸üŸÖÖê. †Ö×¬Ö³ÖÖî×ŸÖú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ Æü²ÖÔ™ü
Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÖê ÃÖãÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖãÖ
Ö¾ÆêüŸÖ¸ü Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ úºþÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ÃÖãÖÖÃÖÖšüß —Ö™üÖê µÖÖŸÖ Ö¸êü ÃÖãÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö µÖÖ ÖÏßú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖê Æêü“Ö ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¾Ö¤ËüÖßŸÖÖ ÆüÖ ÖÏÓ£Ö
ÖÏßú, •Ö´ÖÔÖ, ‡Ó×»Ö¿Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá †Öêú ¿ÖŸÖêú ×»Ö×ÆüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ µÖÖ“ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. úšüÖ¯ê Ö×ÖÂÖ¤üÖ ´Ö¬µÖê '¯ÖÏµê ÖÃÖ
†Ö×Ö ÁÖêµÖÃÖ' µÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏêµÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖŸúÖ×»Öú, ÖÖ³ÖÓÖã¸ü ÃÖãÖ, ÁÖêµÖÃÖ
´ÆüÖ•Öê ×“Ö¸ÓüŸÖÖ, ú»µÖÖÖúÖ¸üß ÃÖãÖ !
³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß ›üÖò. ¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖË µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖßŸÖê¾Ö¸üß»Ö ‡ÓÖÏ•Öß ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêŸÖ ÖßŸÖê´Ö¬µÖê ú´ÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ØÆü¤æü
¬Ö´ÖÖÔÖê ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖß»Ö, •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓú›êü ¯ÖÖšü ×±ú¸ü¾Ö»Öß †ÖÆêü ÆüÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ Öî¸üÃÖ´Ö•Ö
†ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ³ÖŒŸÖÖÓÖß ÖÖê¸üÖ¸üß²Ö †Ö×Ö ³ÖãêúÖê
ŸÖ›ü±ú›üÖÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖêú›êü ¤ãü»ÖÔÖ úºþÖ êú¾Öôû –ÖÖÖÃÖÖ¬ÖÖÖ, Ø“ÖŸÖÖ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ´ÆüÖÖê
´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓú›êü ›üÖêôêû—ÖÖú ú¸üÖê ! µÖÖ •ÖÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü •ÖÖæÖ,
•ÖÖÖ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß, ÃÖãÖÖÃÖÖšüß —Ö™üÖ¾Öê †ÃÖÖ ÖßŸÖê“ÖÖ-³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö †ÖÆêü.
ÁÖßéúÂÖÖÓÖß µÖã¨üÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ÖßŸÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß ÖÖÆüß. •µÖÖ úÖôûÖŸÖ
ÖßŸÖÖ ×»Ö×Æü»Öß Öê»Öß ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †Öêú ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸êü ÆüÖŸê Ö ÆüÖŸê Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê
²ÖÖî×¨üú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê †¿ÖÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ †×ÖÂ™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃÖÓÖß
µÖã¨üÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÖÖ‡Ô»ÖÖ•ÖÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ Æêü ú´ÖÔ Øú¾ÖÖ µÖã¨ü ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢ÖßÖê,
×ÖÂúÖ´Ö²Öã¨ßü Öê †Ö×Ö ¿Ö¡Öæ²Ö§ü»Ö †úÖ¸üÖ «êÂü Ö²Öã¨ßü Ö ²ÖÖôûÖŸÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ÁÖßéúÂÖÖÖê
´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ †×ÖÂ™ü, ¤ãÂü ™ü ¿ÖŒŸÖà¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖã¨ü ú¸üµÖÖÃÖ †•ÖãÔ ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö êú»Öê.
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'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ×»Ö×ÆüµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¯ÖÖ“Ö¿ÖêÆæüÖ †×¬Öú ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ“ÖÖ êú»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓÖß ÖÏßú, •Ö´ÖÔÖ,
‡Ó»Öß¿Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓ“µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖÓ“ÖêÆüß ¾ÖÖ“ÖÖ êú»Öê. ÖßŸÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ×¾Ö«üÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
×¤ü¿ÖêÖê, ¯Ö¨üŸÖßÖê êú»ÖÖ. ¯ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 'ÖßŸÖê“µÖÖ' †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ ‹ú ¾ÖêÖôûß,
¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¤üÖÖ¾Ö»Öß. ÖßŸÖê“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ êú¾Öôû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖÆæü ÖµÖê. ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖß ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖ“ÖÖÆüß
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê ×™üôûúÖÓÖß †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓÖß
ú´ÖÔ-µÖÖêÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ Öß×ŸÖ¿ÖÖÄÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ÖßŸÖê´Ö¬Öß»Ö
ú´ÖÔµÖÖêÖÖ»ÖÖ Öî×ŸÖú †×¬ÖÂšüÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ú´ÖÔ ŸÖ¸ü •Öß¾ÖÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê“Ö »ÖÖÖŸÖê.
¯ÖÖ úÖêÖŸÖê ú´ÖÔ êú»µÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ú»µÖÖÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖßŸÖêÖê êú»ÖÖ †ÖÆêü. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ Öß×ŸÖ¿ÖÖÄÖÖ»ÖÖ Ã£ÖÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ Öî¸üÃÖ´Ö•Ö
¯ÖÃÖ¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÆüÖ Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ¤æü¸ü êú»ÖÖ. †¿Öß ˆÖß¾Ö
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß“Ö. ˆ»Ö™ü ÖßŸÖê´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¯ÖÏÖÀ“ÖÖ¢µÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ
ÁÖêÂšü †ÖÆêü Æêü ×™üôûúÖÓÖß ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖÖ«üÖ¸êü ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. "•µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖê
ŸµÖÖ ¿ÖŸÖúÖ»ÖÖ ³ÖæÂÖÖ šü¸ü»ê Ö †ÃÖÖ ÖÏ£Ó Ö ´Öß ×»Ö×ÆüÖÖ¸ü †ÖÆê"ü †ÃÖê ˆ¤ËüÖüÖ¸ü ×™üôûúÖÓÖß úÖœü»Öê
ÆüÖŸê Öê. ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ»ÖÖ ³ÖæÂÖÖ šü¸ü»ê Ö †ÃÖÖ“Ö ÆüÖ ÖÏ£Ó Ö †ÖÆêü Æêü ´ÖÖµÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖÖ“Ö ŸÖÖê Ö¸êü¤üß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖß ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü
¾ÖÖ›ü¶ÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¸üÖÓ ÖÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯Ö¸ü¾Ö›êü»Ö ‡ŸÖêú ´Öæ»µÖ. ±úŒŸÖ ŸÖßÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓÖÖ ÆüÖ ÖÏÓ£Ö
¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ‹ú“Ö ÖÏ£Ó Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¤ÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ“Ö
'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖÖ“µÖÖ' ÃÖÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖÏŸÖß Ö¯Ö»µÖÖ. ÆüÖ ÖÏÓ£Ö '‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ úÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ ÖÖÆüß' †ÃÖÖ
¯ÖÏÀÖ úÖÆüß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. '¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ
¤êü¿ÖÖÓÖÖ ú´ÖÔµÖÖêÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß ú´ÖÔµÖÖêÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»µÖÖ´Öãôûê“Ö
ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖÓÖß ¯ÖÏÖŸÖß êú»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿Ö²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓÖß ú´ÖÔµÖÖêÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö •ÖÖÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê' †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÆüÖ ÖÏ£Ó Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öãœüê
¯Ö®ÖÖ¿Ößú›êü —Öãú»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“Öß ×¯Öœüß ›üÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖÓ“Öß ¥üÂ™üß
ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß¾Ö¸ü ×Öôû»Öê»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸÖ¹ýÖ ×¯ÖœüßÖê ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤üß Ö ÆüÖŸê ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ
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¬µÖÖÃÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖŸê Öß. ú´ÖÔµÖÖêÖ ¿ÖÖÄÖÖ“ÖÖ ˆÖ´Ö »ÖÖêú×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêŸÖ
†ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß, ˆŸúÂÖÖÔÃÖÖšüß ŸÖ¹ýÖ ×¯ÖœüßÖê Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ úºþÖ, ×ÖÂšêüÖê
úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆªãŒŸÖ Æêü ˆ×§üÂ™ü ¯Öãœêü šêü¾ÖæÖ“Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖÖ'ÃÖÖ¸üÖÖ
£ÖÖê¸ü ÖÏ£Ó Ö ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß¯Öãœûêü šêü¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ "ˆ×¢ÖÂšüŸÖ … •ÖÖÖÏŸÖ … ¯ÖÏÖ¯µÖ¾Ö¸üÖ×Ö²ÖÖê¬ÖŸÖ"
ˆšüÖ ! •ÖÖÖê ¾ÆüÖ ! ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»ÖÖ ÆüÖ ¾Ö¸ü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘µÖÖ ÆüÖ úšüÖê¯Ö×ÖÂÖ¤üÖ´Ö¬Öß»Ö
ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ !
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18
'Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ •Ö´Ö×ÃÖ¨ü ÆüŒú †ÖÆêü !'
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê ‡Ó»ÖÓ›üÖê •Ö´ÖÔÖß×¾Ö¹ý¨ü µÖã¨ü
¯ÖãúÖ¸ü»µÖÖ´Öãôûê ¤ê¿ü ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖŸê Ö ÆüÖŸê Öê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ †ÖÖ´ÖÖÖ´Öãôûê ¸üÖ•ÖúßµÖ
Öê¡ÖÖŸÖ “ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖêÖß †¸üØ¾Ö¤ü Æêü •ÖÆüÖ»Ö ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
¯ÖÖÑ×›“Ö¸üß»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ µÖÖêÖÃÖÖ¬ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´Ö¾ÖÖôû ¯ÖÖÖÖê ´ÖÖê»Öì-Ø´Ö™üÖê
ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß ¤êü‰úÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ¿Ö¸üÖ •ÖÖµÖÖ“Öê ÃÖÖî´µÖ ¬ÖÖê¸üÖ
Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖŸê Öê. †¿ÖÖ µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾ÖÖ †×¬Öú Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê, Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÀÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß †ÃÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ´ÖÓ›üÖ»Öê“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖì úÖœü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖß´Ö¬Öß»Ö ±ú¸üú
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÃÖÓµÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö¸ü, “ÖêÆü·µÖÖ¾Ö¸ü ÁÖ´ÖÖ“µÖÖ, £Öú»µÖÖ“µÖÖ
ÖãÖÖ •ÖÖÖ¾Ö»µÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ¿ÖÖÓŸÖ, ÃÖÓµÖ´Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öé¢Öß´Ö¬Öß»Ö “ÖîŸÖµÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüŸÖ ÆüÖŸê Öê. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ´Ö¾ÖÖôû †Ö×Ö •ÖÆüÖ»Ö Ö™üÖÓ Öß ‹ú¡Ö µÖê‰úÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê
‹êŒµÖÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ´ÖÖÖê´ÖÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
¯ÖãµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖ“Ö •Öê •ÖÖÆüß¸ü ¯Ö¡Öú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ µÖÖ µÖã¨üÖ“µÖÖ
úšüßÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖÆüúÖµÖÔ ¤êüµÖÖ“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö¾ÖÖôû †Ö×Ö •ÖÆüÖ»Ö
Ö™üÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ‹ú´ÖêúÖÓ´Ö¬Öß»Ö ´ÖŸÖ³Öê¤ü ×´Ö™ü¾ÖæÖ ‹úÖ“Ö ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþüÖ ¤ê¿ü ÖÖ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´ÖÖÓ›ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. †òÖß ²Öê—ÖÓ™,ü ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê
µÖÖÓÖßÆüß ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ³Öæ×´ÖúÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß. ¯ÖÖ µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ 19 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1915
¸üÖê•Öß ÖÖ. ÖÖê¯ÖÖôûéúÂÖ ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öê †úÖ»Öß †Ö×Ö ¤ãü¤ðü¾Öß ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß
ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ †¾Ö‘Öê ‹úÖêÖ¯Ö®ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûú ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸµÖµÖÖ¡Öê»ÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
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"ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê Æêü ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ ×Æü¸üÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê Æêü ÃÖÖ´ÖÖµÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
ŸÖ¹ýÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ²Öã×¨ü´Ö¢Öê“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü, †¯ÖÖ¸ü úÂ™ü úºþÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÖµÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšüÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ êú»ÖÖ †Ö×Ö
¤êü¿ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê." †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÓÖß ÖÖ. ÖÖêÖ»ÖëÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öüß
¾ÖÖ×Æü»Öß. ±êú¸üÖ•ê Ö¿ÖÆüÖ ´Öê£ÖÖÓ“Öê ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. 1916 ÃÖÖ»Öß ¤üÖêÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö™üÖÖ
‘Ö›ü»µÖÖ »ÖÖê. ×™üôûú †Ö×Ö ´Ö¾ÖÖôû Ö™ü µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Öê™ü —ÖÖ»µÖÖÖê úÖÑÖÏÃê Ö´Ö¬µÖê ‹êŒµÖÖ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ“Ö¾Öêôûß ×™üôûúÖÓÖß ÆüÖ´ê Öºþ»Ö »ÖßÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. †ÖµÖ»ÖÕ›“ü µÖÖ
ÖêŸµÖÖÓÖß ÆüÖê´Öºþ»Ö“Öß ´ÖÖÖÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê ¤êü¿ÖÖŸÖ ÆüÖê´Öºþ»Ö“Öß ´ÖÖÖÖß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖßÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ²ÖÎò. ²ÖòÛ¯™üÃ™üÖ µÖÖÓÖß ÆüÖê´Öºþ»ÖÃÖÖšüß †ÖÖÏÆü
¬Ö¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖÖ ÃÖã“Ö¾Ö»Öê. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ÆüÖ´ê Öºþ»Ö¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê »ÖÖ ëú×¦üŸÖ êú»Öê.
²Öò. ²ÖòÛ¯™üÃ™üÖ µÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ 1908 “µÖÖ Ö™ü»µÖÖŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»Öê
ÆüÖŸê Öê. ¯ÖãµÖÖŸÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖ Ã£ÖÖÖ ²Öò. ²ÖòÛ¯™üÃ™üÖ µÖÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾Öê
†ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ Ö¾µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¬Öß ªÖµÖ“Öß ÆüÖêŸÖß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ²Öò. ×•ÖÖÖÓÖÖ ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæüÖ 'úÖÑÖÏêÃÖ ú×´Ö™üßÖê ÆüÖê´Öºþ»Ö×¾ÖÂÖµÖß ×ÖÖÔµÖ
‘µÖÖ¾ÖÖ. ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖ †ÃÖê»Ö. ¯ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ ¤ãü³ÖÓÖ»Öß
•ÖÖ‰ú ÖµÖê' †ÃÖê úôû¾Ö»Öê.
23 •Öã»Öî, 1916 ¸üÖê•Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ‹úÃÖÂ™üÖ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ‘Ö¸üß ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öß —ÖÖ»Öê. ´ÖÓ×¤ü¸üÖÓ´Ö¬ÖæÖÆüß †×³ÖÂÖêú, ¾Öê¤ü¯ÖšüÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
µÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ÖÖê¸üÖ¸üß²Ö ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Ö¸üß²Ö ¹ýÖ µÖÖÓÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. úÖÖÔ™üú-´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬ÖæÖ ‹ú »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß •Ö´Ö»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üúŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †Ö×Ö ×Ö¬Öß µÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ. ‹ú »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖ´Ö¬µÖê
†Ö¯Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ×Ö¬Öß •Ö´ÖÖ úºþÖ ŸÖß ¸üŒú´Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß Ö“ÖÔ ¾ÆüÖ¾Öß †¿Öß
‡“”ûÖ ŸµÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ‡ú›êü ÆüÖê´Öºþ»Ö“Öê ×Ö×´Ö¢Ö úºþÖ ×™üôûú ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü «êüÂÖ
¯ÖÃÖ¸ü¾ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¸üÖê¯Ö šêü¾ÖæÖ ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¸üÖê¯Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê úÖî™ãÓü×²Öú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖÃÖ´ÖÖÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Æüß ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß
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×™üôûúÖÓÖß ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ÖÖê™üßÃÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß †Ö×Ö 'ÆüÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ †Æêü¸ü †ÖÆêü' †ÃÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ²Öò. ×•ÖÖÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ÃÖ¸üúÖ¸üß ²Öò×¸üÃ™ü¸ü ×²ÖØÖÖ µÖÖÖê 'ÃÖ¸üúÖ¸üß
úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ×¾Ö¹ý¨ü ×™üôûúÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖê êú»Öß. ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü «êüÂÖ ¯ÖÃÖ¸ü¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ
êú»Öê' †ÃÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö êú»ÖÖ. ²Öò. ×•ÖÖÖ µÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ÃÖ´Ö£ÖÔ¯ÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß
'ÃÖ¸üúÖ¸ü-×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÖÖÆüß. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü
ÃÖ¸üúÖ¸-†×¬ÖúÖ·µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †ÖÆêü ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü ÖÖÆüß.' ×ÖúÖ»Ö ×¾Ö¹ý¨ü »ÖÖÖ»ÖÖ.
¯ÖãÆüÖ ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÆüÖ Ö™ü»ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ¸üÖ•Ö¦üÖÆê üÖ“ÖÖ †Ö¸üÖ¯ê Ö
úÖœæüÖ ™üÖú»ÖÖ.
úÖÑÖÏêÃÖ“Öê ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ²ÖêôûÖÖ¾Ö µÖê£Öê 29 ‹×¯ÖÏ»Ö ¸üÖê•Öß ³Ö¸ü»Öê, ×™üôûúÖÓ¾Ö¸ü
Ö™ü»Öê ³Ö¸ü»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖ ›üÖ²Ó Ö»Öê úß ŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ ú´Öß ÆüÖ‡ê »Ô Ö †ÃÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ
†Ó¤üÖ•Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖ±ú ÖÖê™üÖ šü¸ü»ÖÖ. ²ÖêôûÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖÖ
ÆüÖŸê µÖÖ †òÖß ²Öê—ÖÓ™ü. ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖßÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. "ÆüÖ´ê Öºþ»Ö¾Ö¸ü
×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê»Ö. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê“Ö ÆüÖê´Öºþ»Ö“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃÖÖúÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ¥üÂ™üßÖê ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖÖê Æêü ÆüÖ´ê Öºþ»Ö“Öê ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü. ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ú»ÖêŒ™ü¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ×¿Ö¯ÖÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. †ÃÖê êú»µÖÖÖê
¸üÖ•Ö¦üÖÆê ü ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüß" »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ "Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ •Ö´Ö×ÃÖ¨ü
ÆüŒú †ÖÆêü' Æêü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾ÖÖŒµÖ ˆ““ÖÖ¸ü»Öê. "†Ö¯Ö»ÖÖ ¤êü¿Ö †ÖŸÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¤êü¿Ö
†ÖŸÖÖ ÃÖ–ÖÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓÖß µÖÖ ÃÖ–ÖÖÖ ´Öã»ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ™üÖú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê" †¿ÖÖ ÃÖÖê¯µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ´ê Öºþ»Ö“Öß ú»¯ÖÖÖ ÁÖÖêŸµÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öß. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬ÖæÖÆüß ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß »ÖêÖÖ êú»Öê. †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ÆüÖê´Öºþ»Ö“Öß ú»¯ÖÖÖ †×¬Öú Ã¯ÖÂ™ü ¿Ö²¤üÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß 'Ã¾Ö¸üÖ•µÖ' µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ×²ÖÎ×™ü¿Ö
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ Æü™ü¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖÖ ÖÖÆüß, †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ˆªÖêÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê
¾ÖÖœü ¾ÆüÖ¾Öß, •ÖÖŸÖê“Öê †–ÖÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ÖÂ™ü ¾ÆüÖ¾Öê †Ö×Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ¿ÖÖÓŸÖß ÃÖã²Ö¢ÖÖ ÖÖÓ¤üÖ¾Öß
Æüß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ´ÖÖÖß»Ö ú»¯ÖÖÖ †ÖÆêü. µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ“µÖÖ •¾ÖÖôûÖ ³Ö›üúŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
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‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ ÃÖîµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. ‡Ó»ÖÓ›ü †›ü“ÖÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÃÖ †Ö¯ÖÖ
¬ÖÖ¾ÖæÖ Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›»ü ÖÖ. ŸÖ¹ýÖÖÓÖß »ÖÂú¸üÖŸÖ
³Ö¸üŸÖß ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ÆüŒúÖ“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ªÖ¾Öê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ¿Ö²¤üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
´ÖÖÓ›ü»ÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûú úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ²ÖîšüúßÃÖÖšüß ×¤ü»»Öß»ÖÖ Öê»Öê. ŸÖê£ÖæÖ ŸÖê ú»Öú¢µÖÖ»ÖÖ
¸ü¾ÖÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ²ÖÖÆêü¸üÆüß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ úßÙŸÖÃÖãÖÓ¬Ö ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê •Öê£Öê
•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ‹êúµÖÖÃÖÖšüß Ö¤üá ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.
³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÓ¡Öß ´ÖÖÑ™êüµÖæ µÖÖÓÖÖ ³Öê™üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×¤ü»»Öß»ÖÖ Öê»Öê ŸÖê¾ÆüÖ »ÖÖêúÖÓÖß ŸµÖÖÓÖß
ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ˆ“Ö»ÖæÖ Öê»Öê. ´Ö£Öã¸Öü , †ÖÖÏÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ÖÖ›üß £ÖÖÓ²Öê»Ö ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß,
ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ¸ü †¯ÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖ´Ö
—ÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖê. ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×šüúÖÖÖÆæüÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¡Öê
ŸÖÖ¸üÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾Ö·ÆÖ›ü-ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖêôûÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ
²Ö¢ÖßÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü †ÖÆêü. ŸÖê ´ÖÖê™üÖ¸üÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ †ÆüÖ¸ê üÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖÃÖÖËŸÖÖÃÖ ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ú›êü»ÖÖ »ÖÖêú ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖ. '×™üôûú ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö úß •ÖµÖ',
'¾ÖÓ¤êü ´ÖÖŸÖ¸ü´ÖË' †¿ÖÖ ‘ÖÖêÂÖÖÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †ÖÃÖ´ÖÓŸÖ ¤ãü´Ö¤ãü´ÖŸÖ †ÃÖê.
ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú µÖã¨üÖ´Ö¬µÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ, »ÖÂú¸üÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß
¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ
×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ¾Ö¸ü ú›üú ×Ö²ÖÕ¬Ö »ÖÖ¤üµÖÖ“Öê
¬ÖÖê¸ü Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×ÖµÖ´ÖÖ“Öß †›ü“ÖÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ: ¸üÖÖÓÖÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖî×Öú ´ÆüÖæÖ »ÖœüµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ¾Ö»Öß. ŸÖ¹ýÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖÓú™ü¯ÖÏÃÖÓÖß ‡ÓÖÏ•ÖÖÓÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ
êú»Öê ŸÖ¸ü ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖß»ÖÖ †Öãæú»Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ¤êü‡Ô»Ö
†¿Öß †Ö¿ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÖÖ×¿Öú µÖê£Öê êú»Öê»µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÖŸÖ 'Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ ¸üÖÆßü»Ö' †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. ×´Ö»Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“µÖÖ
¾Ö“ÖÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¤üÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. "•ÖÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ †µÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖÖ
Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üßŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß." †ÖŸÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖú›êü Öã»ÖÖ´Ö
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´ÆüÖæÖ ¯ÖÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. †Ö´Ö“ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾Ö ´ÆüÖæÖ ˆ»»ÖêÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß
ú¸üµÖÖ“Öß Æüß“Ö ¾Öêôû †ÖÆêü" †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê †òÖß ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖÓÖÖ †™üú ú¸üŸÖÖ“Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÖ“Öß »ÖÖ™ü
ˆÃÖôû»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ †™üêú“ÖÖ ú›üú ¿Ö²¤üÖŸÖ ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ. ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖÓ“µÖÖ
†™üúê “ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê “ÖÖÓÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ²Öò. ×•ÖÖÖ, ´Ö¤üÖ ´ÖÖêÆüÖ ´ÖÖ»Ö¾ÖßµÖ
µÖÖÓ“µÖÖÃÖ¸üµÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ÆüÖê´Öºþ»Ö»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ´ÖãÃ»Öß´Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖêÆüß ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖÓ“µÖÖ
†™üêú×¾Ö¹ý¨ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖ ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß×¾Ö¹ý¨ü ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ´ÖµÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ †ÃÖÆüúÖ¸üÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖŸÖ
Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ¯Öæ¾Öá 'Ã¾Ö¸üÖ•µÖ' ÆüÖ ¿Ö²¤ü ˆ““ÖÖ¸üÖê ÖãÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÖŸÖÖ µÖÖ
¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß×¾Ö¹ý¨ü ˆšüÖ¾Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖÖ ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê ÃÖ••Ö —ÖÖ»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
ÆüÖ´ê Öºþ»ÖÃÖÖšüß —ÖÓ—ÖÖ¾ÖÖŸÖß ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÃÖãºþ êú»ÖÖ. µÖÖ“Ö¾Öêôûß ´ÖÖÑ™üêµÖæ µÖÖÓ“Öß ³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÓ¡Öß ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
×ÖµÖãŒŸÖß —ÖÖ»Öß. †òÖß ²Öë—Ö™ü µÖÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖÑ™üê µÖæ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê
ÆüÖê´Öºþ»Ö“µÖÖ ´ÖÖÖÖß»ÖÖ ³Ö¸ü‘ÖÖêÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´Öôæû »ÖÖÖ»ÖÖ.
26 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1917 ¸üÖ•ê Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ÆüÖ´ê Öºþ»Ö“Öê ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû
³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÓ¡Öß ´ÖÖÑ™üêµÖæ µÖÖÓÖÖ ³Öê™ü»Öê. ×™üôúûÖÓ Öß ´ÖÖÑ™êüµÖæ µÖÖÓ“Öê ÆüÖ¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. µÖÖ
×šüúÖÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ, £ÖÖê¸ü ÖêŸÖÖ †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ÖÖî¸ü¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖ
µÖÖ“Ö £ÖÖê¸ü ÖêŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †×¬Öú †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûú †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‹¸ü¾Æüß ¤üÖ ÖÃÖŸÖ. ¯ÖÖ µÖÖ ÖÖÃÖ ³Öê™üßÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖß ¯Ö¸üß™ü‘Ö›üß“ÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ †Ö×Ö Ö¾ÖÖ ¯ÖãÖê¸üß •ÖÖê›üÖ µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê
ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖ, ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ¾ÖÖ™ü»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü
†Ö¯ÖÖ úÖµÖ ú¸üÖ»Ö ? †ÃÖÖ ´ÖÖÑ™êüµÖæ µÖÖÓÖß ¯ÖÏÀÖ êú»ÖÖ. '•Öê úÖÆüß ×´Öôêû»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ
Ã¾ÖßúÖ¸ü úºþÖ †×¬Öú ÃÖ¾Ö»ÖŸÖßÃÖÖšüß ´Öß ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ¸üÖÆüßÖ' †ÃÖê ×™üôûúÖÓÖß ˆ¢Ö¸ü
×¤ü»Öê. »ÖÖê. ×™üôûú Æêü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †×¬Öú »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÖêŸÖê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖŸÖ
†ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ µÖã¨üÖ“µÖÖ ÃÖÓú™üÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê¯Ö¸üß ´Ö¤üŸÖ úºþ ¿ÖúŸÖß»Ö' †¿Öß
ÖÖë¤ü ´ÖÖÑ™êüµÖæ µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü.
ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ úÖÑÖÏÃê Ö“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö¤üß †òÖß ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öß.
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ŸµÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖÓ¤üÖ»ê ÖÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ¾ÖÂÖá ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß úÖ´Ö×Ö¸üß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
†òÖß ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ÆüÖê´Öºþ»ÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ¸ü †ÖÓ¤üÖ»ê ÖÖ ú¸üÖ¾Öê
†ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÓ¡Öüß ´ÖÖÑ™êüµÖæ µÖÖÓÖß ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖê“Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ šü¸üÖ¾Ö
µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÑ™üêµÖæ µÖÖÓ“µÖÖ ‘ÖÖêÂÖÖê“Öê
Ã¾ÖÖÖŸÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ´Öã§êüÃÖæ¤ü ¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖ³Öê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ.
‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü »ÖÖêú×ÖµÖãŒŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü. µÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
™ü¯µÖÖ™ü¯µÖÖÖê ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. Æüß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö×Ö ×úŸÖß úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ
ú¸üÖµÖ“Öß µÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ‘Öê‡Ô»Ö. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †»Öß ²ÖÓ¬ÖæÓÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ
šêü¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ. µÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß †»Öß²ÖÓ¬ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖ•ÖàÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖÖê
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †»Öß ²ÖÓ¬Öæ“Ó µÖÖ ´ÖÖŸÖÖ•Öà“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
£ÖÖê¸ü ×Ö³ÖÔµÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓÖÖ •Ö´Ö ×¤ü»µÖÖ²Ö§ü»Ö µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ. µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ´Ö¬µÖê
¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“µÖÖ †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖê. ×™üôûú ëú¦üÃ£ÖÖÖß ÆüÖŸê Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ×´ÖŸÖà“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖÖî×»Öú ´ÖÖÖÔ¤¿ü ÖÔÖ êú»Öê. µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ´Ö¬µÖê
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß •ÖÖ´Ö ŸµÖÖÓÖÖ Öæ¯Ö ¾Öê¤üÖÖ ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖß. "¯ÖÖ ¤êü¿ÖúÖµÖÖÔŸÖ
´ÖÖ—Öê ¿Ö¸üß¸ü úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ´ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖŸÖê" †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ‹úÖ
¯ÖÏÀÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
1918 “µÖÖ •Öã»Öî ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´ÖÖÑ™êüµÖæ “Öê´ÃÖ±ú›Ôü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. 170 ¯ÖéÂšüÖ“Ó µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß úÃÖæÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ØÆü¤üÃã £ÖÖÖÖŸÖ
µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ ‹ú´ÖãÖÖÖê ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ úºþÖ
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¡Öã™üà¾Ö¸ü Öê´Öêú ²ÖÖê™ü šêü¾Ö»Öê. µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ †Ó¤Öü •Ö¯Ö¡Öú
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, »ÖÖêú×ÖµÖãŒŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê, µÖÖ“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüôæûÆüôæû †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1918 ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ“Öê ÖÖÃÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ³Ö¸ü»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †¬µÖÖ¯Ö¤ü Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖ Ö´ÖÏ¯ÖÖê ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ¯ÖÖ ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ
†Æü¾ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üŸÖÖÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖãŸÃÖ§üß¯ÖÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü¾Ö»Öê. "†Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ
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‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ‹ú ™üŒúÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üß †Æü¾ÖÖ»Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖãŸÃÖ§êü×Ö¸üßÖê,
úÖî¿Ö»µÖÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ µÖÖ ‹ú ™üŒúÖ †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü úºþÖ
†Ö¯ÖÖ ÆüÖê´Öºþ»ÖÃÖÖšüß ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öê»Öê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏÖ¸ü úºþ µÖÖ" †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ³Öê¯Öãœêü ×Ö¾Öê¤üÖ êú»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖ“Öê ÃÖ³ÖêŸÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
'ØÆü¤üÃã £ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÖÆêü †Ö×Ö †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê
µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß êú»Öê»µÖÖ ´ÖŸÖÖ¿Öß Æüß ÃÖ³ÖÖ ÃÖÆü´ÖŸÖ ÖÖÆüß' †ÃÖÖ šü¸üÖ¾Ö µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ¯ÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
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19
×“Ö¸üÖê»Ö ¯ÖÏú¸üÖ †Ö×Ö »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öê
‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ
´ÖÓ›üÖ»ÖêÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×™üôûúÖÓÖß ×“Ö¸üÖê»Ö µÖÖ ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÖê ×»Ö×Æü»Öê»Öê ‹ú
¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“Ö»Öê. ×“Ö¸üÖê»Ö »ÖÓ›üÖ ™üÖ‡´ÃÖ “ÖÖ »ÖêÖú. »ÖÖê. ×™üôûú ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ
×“Ö¸üÖ»ê ÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¸î Öü êú»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖÖê ‡£Öê †Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü »ÖÓ›üÖ ™üÖ‡´ÃÖ´Ö¬µÖê ÃŸÖÓ³Ö»ÖêÖÖ
êú»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê »ÖêÖ ¯ÖãÃŸÖú¹ý¯ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖŸÖÖ †Ö»Öê. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖÖ ŸµÖÖÖê '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
†ÃÖÓŸÖÖêÂÖ', '‡Ó×›üµÖÖ †Ö¸êüÃ™ü' †ÃÖê ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ´Ö¬µÖê ×“Ö¸üÖê»ÖÖê
×™üôûúÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö »ÖêÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö¤üÖÖ´Öß êú»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ µÖÖ
»ÖêÖúÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö¤üÖÖ´Öß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß.
ŸµÖÖÓÖß »ÖÓ›üÖ´Ö¬Öß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×ú»ÖÖÓÖÖ ×“Ö¸üÖ»ê Ö †Ö×Ö ¯ÖÏúÖ¿Öú ´ÖòúË ×´Ö»ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü
×±úµÖÖÔ¤ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ×“Ö¸üÖê»Ö µÖÖÖê µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ úÖÆüß ±úÖê™üÖê,
¸üÖ•Ö¦üÖÆê üÖ“µÖÖ †Ö¸üÖ¯ê ÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¿ÖÖÖ Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖšü¾Ö»Öß. µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü †Ö¯ÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Öãôûê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ²Ö¤üÖÖ´Öß ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüß †ÃÖê ×“Ö¸üÖ»ê ÖÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖ Ö™ü»µÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß Öã¯ŸÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ¯ÖÖÆüÖµÖ“Öß
ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ÖêÆü´Öß“ÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß úÖê™,ü ¯ÖÑ™ü †Ö×Ö ²Öæ™ü µÖÖ ¾ÖêÂÖÖŸÖ
‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÖê¸üß ¯ÖÖ›üß ´ÖÖ¡Ö úÖœü»Öß ÖÖÆüß. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê
Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Öò×¸üÃ™ü¸üÖê ÆüÖ Ö™ü»ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †£ÖÔ ÖÖÆüß. ×ÖúÖ»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü
»ÖÖÖê»Ö †ÃÖê ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †ÖÖ»Öê. ÃÖ¸ü ÃÖÖµÖ´ÖÖ µÖÖ µÖÖŸÖÖÖ´Ö úÖµÖ¤ê¯ü ÖÓ×›üŸÖÖÖê
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»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»Öß. ‹æúÖ †ú¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ
Ö™»µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¸ü ÃÖÖµÖ´ÖÖ µÖÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ÃÖ´Ö£ÖÔ¯ÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß. ¯ÖÖ ×“Ö¸üÖ»ê Ö“Öê
²Öò×¸üÃ™ü¸ü úÖÃÖÔÖ µÖÖÓÖß ×“Ö¸üÖê»Ö“Öß ²ÖÖ•ÖæÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ µÖãÛŒŸÖ¾ÖÖ¤üÖÖê ³ÖŒú´Ö êú»Öß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¿Ö. ´Ö. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ
Æüß ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. úÖÆüß ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“µÖÖ ”ûÖµÖÖ×“Ö¡ÖÖÓŸÖ »ÖÖê. ×™üôûú ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖê.
ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ¤üÖêÖ ¾µÖŒŸÖàÖß ¤êü¿ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß “ÖÖê·µÖÖ êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ
ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ÖÖ¾ÖêÆüß ´ÖÖÆüßŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖ ²Öò×¸üÃ™ü¸üÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê †ÃÖê ÃÖÆüúÖ¸üß
†ÖÆêüŸÖ Æêü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. ¸Ñü›ü †Ö×Ö •ÖòŒÃÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÖãÖÖ¿ÖßÆüß ×™üôûúÖÓ“ÖÖ
†¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖÖ Æêü ŸµÖÖÓÖß êúÃÖ¸üß´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ »ÖêÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ²Öò. úÖÃÖÔÖ
µÖÖÖê ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ Ö™üÖ™üÖê¯Ö êú»ÖÖ. †Öê¸ü µÖÖ Ö™ü»µÖÖ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¹ý¨ü »ÖÖÖ»ÖÖ. µÖÖ Ö™ü»µÖÖÃÖÖšüß ŸÖßÖ »ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ³Öã¤Õü›ü ÃÖÆüÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ‡Ó»ÖÓ›ü
•Ö´ÖÔÖß¿Öß µÖã¨ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ µÖã¨üÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ Æü¾Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ Ö™ü»µÖÖ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü »ÖÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ
†Ó¤üÖ•Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¤ãü¤ðü¾ÖÖÖê ŸÖÖê ÖÖê™üÖ šü¸ü»ÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûú ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê úšüÖê¸ü ™üßúÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê Æêü Ö¸êü †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ÖÖœü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸÖÖ‡Ô ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Ö™ü»µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¯ÖÏ¾Æüß
úÖîÛÃÖ»ÖÖê µÖÖµÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö '»ÖÖê²Ö' µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö™ü»ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß
Ø•Öú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×“Ö¸üÖê»Ö µÖÖÓÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™üÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
‘Öê‰úÖ »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ »ÖêÖÖÓ“Öê Ã¾Öºþ¯ÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÆüÖêŸÖê. ¸Ñü›ü, •ÖòŒÃÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ
ÖãÖÖ¿Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ÃÖãŸÖ¸üÖ´ÖË ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ö¾ÆüŸÖÖ Æêü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ´ÖÖµÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
×™üôûúÖÓÖß †Öêú ¯ÖÏÃÖÓÖß ×Ö¬Öß ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ×Æü¿Öê²Ö “ÖÖêÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß
ÖêÆü´Öß ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üßÆüß ×“Ö¸üÖê»ÖÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ †Öêú
ˆ»ÖÖœüÖ»Öß êú»µÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê “ÖÖ×¸ü¡µÖÆüß Ã¾Ö“”û ÖÖÆüß †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
³ÖÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ×“Ö¸üÖ»ê ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ´Ö¬ÖæÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
“ÖÖ×¸ü¡µÖÖ¾Ö¸ü Ø¿ÖŸÖÖê›üê ˆ›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôûê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü»ÖÖ,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖê»ÖÖ †Ö×Ö •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö“”û ¯ÖÏ×ŸÖ´Öê»ÖÖ ´Öãôûß“Ö
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¬ÖŒúÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×“Ö¸üÖê»Ö“Öê Æêü ¯ÖãÃŸÖú ×úŸÖß ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖß ¾ÖÖ“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ?
µÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸üÆüß ÖúÖ¸üÖ£Öá“Ö ªÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ´ÖÖ¡Ö ×“Ö¸üÖê»Ö»ÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ÃÖ¾ÖÔ Öã¯ŸÖ
úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ¤üÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×“Ö¸üÖ»ê Ö»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›êü»Ö †¿Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ¸üÖ•ÖúŸµÖÖÕÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß
»ÖÖê. ×™üôûú ×“Ö¸Öê»Ö×¾Ö¹ý¨ü ×±úµÖÖÔ¤ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ
ú»¯ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ×“Ö¸üÖê»ÖÖê Æêü ¯ÖãÃŸÖêú ´ÖÖê»Öì µÖÖÓÖÖ †¯ÖÔÖ úºþÖ 'ÃÖ¸ü' ÆüÖ ÃÖ´ÖÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¤ü¸Öü ŸÖ ¯ÖÖ›æü Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ Ö™ü»µÖÖ“ÖÖ ŸÖßÖ »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ ÖÆüÖÖ šê¾ü ÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß êú»Öß. ¯ÖÖ •ÖÖŸÖêÖê“Ö ˆŸÃ±æúŸÖÔ¯ÖÖê
×Ö¬Öß •Ö´ÖÖ úºþÖ µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß. ×“Ö¸üÖ»ê Ö Ö™ü»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ×ÖúÖ»ÖÖ´Öãôûê
»ÖÖê. ×™üôûú Ö“ÖæÖ Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ×Ö¸üÖ¿ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ úºþ ¿ÖúŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. µÖ¿Ö
Øú¾ÖÖ †¯ÖµÖ¿Ö µÖÖÓ“Öß ×±úúß¸ü Ö ú¸üŸÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖ“ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖµÖ“ÖÖ Æüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß. ˆ»Ö™ü †¯ÖµÖ¿ÖÖ´Öãôêû Ö“ÖæÖ Ö •ÖÖŸÖÖ ¯ÖãÆüÖ •ÖÖê´ÖÖÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ —ÖÖêæúÖ ¤êüµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ÆüÖêŸÖß. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ×™üôûúÖÓ“Öê
†ú¸üÖ ´Ö×ÆüÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ÆüÖêŸÖê. ×“Ö¸üÖê»Ö Ö™ü»µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖÆüß úÖôû ¾ÖÖµÖÖ Öê»ÖÖ. ¯ÖÖ
ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÃÖÖšüß Óú²Ö¸ü úÃÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖ²ÖÓ¤üß“ÖÖ
Æãüúæ ´Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ“Ö¾Öêôûß µÖã¨ü ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖÖ —ÖÖ»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖÖÓ“Öê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú †×³ÖÖÓ¤üÖ êú»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÓÃÖ¤êü“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß¯Öãœêü †Ö¯Ö»Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß êú»Öß. ÃÖ×´ÖŸÖß¯Öãœêü ×Ö¾Öê¤üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖê´Öºþ»Ö ×¿ÖÂ™ü ´ÖÓ›üôûÖ´Ö¬µÖê †Öêú
ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ™ü¯¯µÖÖ™ü¯¯µÖÖÖê ÃÖÖ¬µÖ úºþÖ ‘µÖÖ¾Öê
†ÃÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ÃÖæ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. '¯ÖÖ Æüß ´ÖÖÖÖß ÆüÖÃµÖÖ¯Ö¤ü šü¸üŸÖê. †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê
†¾Ö´Öæ»µÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘µÖÖµÖ“ÖÖ úÖ ?' †ÃÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÖêŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÖ»Ö
êú»ÖÖ. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ™üÖ‘ÖÖ™üß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß“Ö ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ.
‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê '×²ÖÎ×™ü¿Ö úÖÑÖÏêÃÖ ú×´Ö™üß' ÆüÖêŸÖß. '‡Ó×›üµÖÖ' Æêü ´ÖãÖ¯Ö¡Ö ÆüÖêŸÖê '‡Ó×›üµÖÖ' µÖÖ
×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ“Öß ²ÖÖ•Öæ ÖêÆü´Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö
úÖÑÖÏÃê Ö“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †Ö¤üß“Ö ´Ö¾ÖÖôû ÆüÖêŸÖß. '‡Ó×›üµÖÖ' µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖ«üÖ¸êü '‡Ó×›üµÖÖ' “Öê
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ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ×´Ö. ¯ÖÖê»Öú µÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×¤ü»Öß
Ö¾ÆüŸÖß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖÃÖ ¯Ö¡Öêú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü úºþÖ ÆüÖ´ê Öºþ»Ö“µÖÖ ´ÖÖÖÖß“ÖÖ
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö •ÖÖŸÖê¯Öãœêü šêü¾Ö»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÖê»Öú µÖÖÓÖß
ÖÖ¸üÖ•Öß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ¯ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ŸµÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê. ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ÃÖ³Öê“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×²ÖÎ×™ü¿Ö
•ÖÖŸÖê¯Öãœüê šêü¾ÖÖê Æêü ×²ÖÎ×™ü¿Ö úÖÑÖÏÃê Ö“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü, Æêü ×™üôûúÖÓÖß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ú×´Ö™üß“µÖÖ
ÖêŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûú ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™üÖ‘ÖÖ™üß´Ö¬µÖê ÖãÓŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê
ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö™üÖÖÓú›êü ²ÖÖ¸üßú »ÖÖ ÆüÖêŸÖê. 1919 ´Ö¬µÖê ¸üÖî»Ö™ü úÖµÖ¤üÖ
¯ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ. ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß
¤êü¿ÖÖŸÖ µÖÖ •Öã»Ö´Öß úÖµÖªÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ Æü¸üŸÖÖôû ¯ÖÖôûµÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. µÖÖ
†ÖÓ¤üÖ»ê ÖÖÖ´Öãôûê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ †Öšü ×Ö¸ü¯Ö¸üÖ¬Ö ÃÖî×ÖúÖÓÖß ¯ÖÏÖÖ Ö´ÖÖ¾Ö»Öê. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö´Ö¬µÖê
•ÖÖ×»ÖµÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÖêŸÖ ›üÖò. ÃÖŸµÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ÃÖ³Öê“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
•ÖÖ¸ü»Ö ›üÖµÖ¸ü µÖÖ Îæú¸ü †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ²Öê”æû™ü¯ÖÖê ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû
‹ú Æü•ÖÖ¸ü ´Öã»Öê, ÛÄÖµÖÖ †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖ µÖÖÓ“Öß ×Ö‘ÖéÖ¯ÖÖê ÆüŸµÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ
ÆüŸµÖÖúÖÓ›üÖ²Ö§ü»Ö ¤êü¿Ö³Ö¸üÖŸÖ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. £ÖÖê¸ü ú¾Öß ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö µÖÖÓÖß µÖÖ
ÆüŸµÖÖúÖÓ›üÖ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö úºþÖ 'ÃÖ¸ü' ÆüÖ ×úŸÖÖ²Ö ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü ¯Ö¸üŸÖ êú»ÖÖ. µÖÖ
‘Ö™üÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê •ÖÖÖºþú ¸üÖÆæüÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß 'êúÃÖ¸üß', '´Ö¸üÖšüÖ' ´Ö¬µÖê »ÖêÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬Öß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß
•ÖÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß. µÖÖ“Ö¾Öêôûß ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖÖê ‹úÖ ´ÖÖêš¶ü Ö ÃÖ³Öê“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ‡Ó»ÖÓ›´ü Ö¬µÖê
êú»Öê ÆüÖŸê Öê. µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ¸üÖ»î Ö™ü úÖµÖªÖ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß¾ÖºþÖ ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê †Ö×Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öß ²ÖÖ•Öæ ×²ÖÎ×™ü¿Ö
•ÖÖŸÖê¯Öãœêü ´Öã§êüÃÖæ¤ü¯ÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü †Ö×Ö ëú×²ÖÎ•Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬µÖê
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öãœê ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ²Öã×¨ü´ÖÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß
•Öß¾ÖÖ ÃÖŸúÖ¸üÖß »ÖÖ¾ÖÖ¾Öê †ÃÖê úôûúôûß“Öê †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ØÆü¤üÃã £ÖÖÖ“µÖÖ
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÀÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×²ÖÎ×™ü¿Ö •ÖÖŸÖêŸÖ †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê
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†Öãæú»Ö ´ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö×¸üÁÖ´Ö êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¤êüÖÖß
×¤ü»Öß. ²Öò. ²ÖÎòÛ¯™üÃ™üÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ŸµÖÖÓÖß ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖ“Öß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ú¿Öß
µÖÖµµÖ †ÖÆêü Æüê •ÖÖŸÖêÃÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ³ÖÖÂÖêŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯Ö¡Öêú
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öß. ¯Öò×¸üÃÖ µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ †¬µÖÖÖÓÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ µÖÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ªÖ¾Öß †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
†Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÂÖÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö´Æüß ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Öß ´ÖŸÖÖ“Öê ÖÖÆüß Æêü Ã¯ÖÂ™ü úºþÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †µÖÖµÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ •Öã»Ö´Öß ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß×¾Ö¹ý¨ü †ÖÆüÖêŸÖ Æêü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
ÃÖÓÃÖ¤êü“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß¯Öãœêü ÆüÖê´Ö»ÖßÖ“µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ±ìú »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×Ö¾Öê¤üÖ
êú»Öê. •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“µÖÖ ÆüÖŸÖß ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ×¤ü¸üÓ ÖÖ‡Ô“Öê
¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖºþ ÖµÖê. •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü »ÖÖêú×ÖµÖãŒŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‡ÓÖÏ•Ö
ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖôûÖ´Ö¬µÖê Æêü ¬ÖÖê¸üÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ªÖ¾Öê
†¿Öß ×¾ÖÖÓŸÖß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ †¬µÖÖÖÓÖÖ êú»Öß. ×™üôûúÖÓÖß
‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖ´Ö¬µÖê ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£ÖôûÖÓÖÖ ³Öê™ü ×¤ü»Öß
ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÖÏ£Ó ÖÖ»ÖµÖ †Ö×Ö ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔü»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖ ‡£Öê ²ÖÃÖæÖ
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖß×¾ÖÂÖµÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖŸÖ †×¬Öú ¸üÃÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Öé¢Öß»ÖÖ ¬ÖºþÖ“Ö ÆüÖêŸÖê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ¿Öß ´Öî¡Öß“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ
³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»Öê. ¯ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ
²ÖÆãü´ÖŸÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê ¿ÖÓ³Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›üÖæú Ø•ÖúŸÖß»Ö †¿Öß
†¯ÖêÖÖ ÆüÖêŸÖß ¯ÖÖ ±úŒŸÖ ¡ÖêÃÖÂ™ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
´ÖãŸÃÖ§ßü¯ÖÖÖÖê •Öß ¯ÖÖ¾Ö»Öê ™üÖú»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß ±úÖê»Ö šü¸ü»Öß. ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê úÖî»Ö ¤êü‡»Ô Ö †¿ÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÖê ÆüÖ´ê Öºþ»Ö“µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ
êú»Öê. †Öê¸ü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß¯Öãœüß»Ö ÃÖÖÖà“Öê úÖ´Ö ÃÖÓ¯Ö»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ¸üÖÆüµÖÖŸÖ
†£ÖÔ ÖÖÆüß Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ˆ´ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖµÖ¤êü¿Öß •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
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20
†Öê¸ü“µÖÖ À¾ÖÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ
27 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1919 ¸üÖê•Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖµÖ³Öæ´ÖßŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ.
²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ úÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ£ÖÔ ³ÖÖê•ÖÖ
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Öê. ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖéÆüÖŸÖ ´ÖãŒúÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ¯ÖãµÖÖŸÖÆüß ¯ÖãÖê ÖÖ¸ü
¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †¯ÖÔÖ êú»Öê. 16 ×›üÃÖë²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓ“Öê
´Ö¦üÖÃÖ-†ÖÖÏÖ-“Öê®Ö‡Ô µÖê£Öê ´ÖÖêšêü Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. '»ÖÖêú×ÖµÖãŒŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖêÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü “Öôû¾Öôû ˆ³Öß ú¸üÖ¾Öß' †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖê»ÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê.
úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ²ÖîšüúßÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †´ÖéŸÖÃÖ¸ü»ÖÖ ¯ÖÏµÖÖÖ êú»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ£ÖÔ
ÃÖ¾ÖÔ ¸êü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ ±ãú»ÖÖÓÖß ÃÖ•Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Ö¤üá ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ“Ö¾Öêôûß ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê
¸üÖ•µÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖÆüß¸üÖÖ´ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öê úÖêÖŸµÖÖ
¿Ö²¤üÖŸÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ²Öò. ²ÖòÛ¯™üÃ™üÖ µÖÖÓÖß '¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÆüúÖµÖÔ †Ö×Ö •Öê£Öê †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ³ÖÖÃÖê»Ö ŸÖê£Öê ×¾Ö¸üÖê¬Ö' †ÃÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÃÖã“Ö¾Ö»ÖÖ.
†´ÖéŸÖÃÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö´Ö¬Öß»Ö Îæú¸ü ÆüŸµÖÖúÖÓ›üÖ“ÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ¿Ö²¤üÖŸÖ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ¸üÖ•µÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ×¾ÖÂÖµÖú •ÖÖÆüß¸üÖÖ´µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ŸÖ¸üßÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †ªÖ¯Ö †¯Öã·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê šü¸üÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖã“Ö¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ“Ö¾Öêôûß
¯ÖÓ•ÖÖ²Ö´Ö¬Öß»Ö ÖêŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÃÖã™üúÖ êú»Öß ÆüÖŸê Öß. µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖÖ
´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †ÖÖÏÆüÖ¾ÖºþÖ ÖÖÓ¬Öß•Öß
†Ö×Ö »ÖÖê. ×™üôûú µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü —ÖÖ»Öê. 'ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ÃÖŸµÖÖ“Öê
†×¬ÖÂšüÖÖ Æü¾Öê' †ÃÖê ´ÖŸÖ ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê. '¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖŸµÖÖ»ÖÖ Ã£ÖÖÖ ÖÖÆüß'
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†ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×¤ü»Öê. ÖÖÓ¬Öß•Öß †Ö×Ö »ÖÖê. ×™üôûú ¤üÖê‘ÖêÆüß ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ !
ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †×¾Ö“Ö»Ö ×ÖÂšüÖ úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê
´ÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß †Öã³Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ú™æ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê ‡ŸÖêú“Ö.
×™üôûúÖÓÖß ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ÃÖ³Öê“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ú¸üÖ“Öß, Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü, ×¿ÖúÖ¸ü¯Öæ¸ü µÖÖ ØÃÖ¬Ö
¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ êú»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öß ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“Öß
“Öôû¾Öôû ×úŸÖ¯ÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ²Ö§ü»Ö ¿ÖÓúÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ˆŸÃ±æúŸÖÔ ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“µÖÖ
¬ÖÖê¸üÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸üŸÖÖê Æêü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖµÖ êú»Öê. ¯ÖÖ
ÃÖŸµÖÖÖÏÆü “Öôû¾Öôû µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß
†Ö×Ö †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖŸµÖÖÖÏÆü µÖ¿ÖÃ¾Öß
ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ †ªÖ¯Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß †ÃÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
Æêü †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏÖÓ•Öôû ´ÖŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ´Ö. ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. ÃÖŸµÖÖÖÏÆü “Öôû¾Öôû µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ¸üÖÆæü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ³ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ²ÖÎÖÉÖ ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¾ÖÖ¤ü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ˆ±úÖôæûÖ µÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖãµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ
úÖÆüß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÖêŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¤ü¿ÖÔ¾Ö»ÖÖ. ×ú»ÖÖìÃú¸ü ×£Ö‹™ü¸ü´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖŸúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ †Öã×“ÖŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ. ¯ÖÖ “ÖÖîú¿Öß†ÓŸÖß
´Ö¾ÖÖôû ¯ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö‘ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖß »ÖÖêúÖÓÖß úÖÆüß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÖêŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖŸÖÖ¿Öß ¬ÖºþÖ ÆüÖ
¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»µÖÖ“Öê ×ÖÂ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê. ²ÖêôûÖÖ¾Ö µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖ ¾ÖÖ¤ü ˆ±úÖôæûÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ '†Ö´Æüß ´ÖãÃ»Öß´Ö †Ö×Ö ØÆü¤æü
µÖÖ“µÖÖ´Ö¬µÖê ‹êŒµÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖÖê. ´ÖÖ ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ úÖ ¤üæ¸ü šêü¾ÖÖµÖ“Öê !
†Ö´Ö“µÖÖ´Ö¬µÖê ²Öê²ÖÖÖ¾Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ˆšü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖêÖê
¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖê. †Ö¯ÖÖ ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê †ÖÆüÖêŸÖ Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü‰ú µÖÖ'
†ÃÖê ×™üôûúÖÓÖß ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê. ²ÖÎÖÉÖ ÃÖ¾ÖÔ ×šüúÖÖß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öê ´ÖãµÖ
úÖ¸üÖ ŸÖê ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÖ¸
—ÖÖ»Öêü ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸üÖÓ Öß ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ¯Ö¤êü ÃÖÆü•Ö
×´ÖôûŸÖß»Ö. ²ÖÎÖÉÖ †Ö×Ö ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ±ú¸üú Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÖÖ ×™üôûúÖÓÖß
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ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ †Ö×Ö †×¿Ö×ÖŸÖ µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ŸÖÖê ±ú¸üú Ã¯ÖÂ™ü êú»ÖÖ. ‹ú¤üÖ ´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö
¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ“Öß
×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß. ²Ö›üÖêªÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ÆüÖêŸÖê. µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÃÖ ´Öß '×™üôûú' ´ÆüÖæÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÖÆêü. 'êúÃÖ¸üß“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú' ´ÆüÖæÖ
ÖÖÆüß ÆêüÆüß ŸµÖÖÓÖß †ÖÖê¤ü¸ü“Ö Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¾Öê¿Ö¯ÖæÖÔ ³ÖÖÂÖÖ
êú»Öê. "†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¤êü¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´Öß ¤êü¾Ö“Ö ´ÖÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß." †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÖ“µÖÖ †Öê‘ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ¾Ö¸ü •Öã»Öæ´Ö êú»ÖÖ Æêü ´ÖÖµÖ
¯ÖÖ †ÖŸÖÖ µÖÖ ¾µÖÖ¬Öß“Öê ÃÖ´Öæôû ˆ““ÖÖ™üÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê †ÃÖê ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
µÖÖ ˆ¤ËüÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ™üÖóµÖÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸üÖŸÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß
•ÖÖÆüß¸üÖÖ´µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÊÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. Ö. Ø“Ö. êúôûú¸ü, ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìü µÖÖÓÖß
ÃÖÊÖ êú»µÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †Ö¯ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üú †ÖÆüÖêŸÖ Æêü
¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖÖ´µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ÃÖÆüß êú»Öß“Ö ÖÖÆüß. Öê´Öúß
Æüß“Ö ‘Ö™üÖÖ †Ö•Ö »ÖÖê. ×™üôûú †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö´ÖæÔ»ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê Æêü ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖšüß
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê
‹ú“Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»Öß ²Öã¨üß †Ö×Ö ¿ÖŒŸÖß ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ
Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¾Öê“Ö»Öß. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖ×´ÖÔú Öê¡ÖÖŸÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüßÆüß
¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß †Ö×±ÏúúÖ, †´Öê×¸üúÖ µÖê£Öê ×ÖÖÏÖë¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
†µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¯ÖÖ †¾ÖÖ•Ö ˆšü¾ÖŸÖÖê, ÖÖê·µÖÖÓ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ
†Ö¯ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¾ÖÖÖÖæú ¤êüŸÖÖê µÖÖ“Öß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÖÓŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖê¯ÖÖôû ÖÖê¿Ö †ÖÖ¸üú¸ü ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¸ü ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¤êü¾Ö, ¬Ö´ÖÔ,
¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ºþœüß µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ‘ÖÖÖ‘ÖÖŸÖß ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ
×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÓ²Öß¸ü ¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ‹úÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¤üÖÓ¯ÖŸµÖÖ»ÖÖ
šêü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖêŸÖ ¯ÖÏÖÖê³Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸÖ¸üßÆüß ´Ö. ÖÖÓ¬ÖàÖß ŸµÖÖ ¤üÖÓ¯ÖŸµÖÖ»ÖÖ šêü¾ÖæÖ
‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß Æü×¸ü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÃÖÖšüß 'Æü×¸ü•ÖÖ ÃÖê¾Öú ÃÖÓ‘ÖÖ'“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß.
³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“µÖÖ
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¬ÖÖê¸üÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÓ¿ÖµÖ †Ö×Ö †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. "†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“µÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ØÆü¤æ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¸üÖêÂÖ †Öêœü¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖê µÖÖ“Öß ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß ÃÖ¤üî¾Ö
¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. †Ã¯Öé¿µÖŸÖê×¾Ö¹ý¨ü ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖê —ÖÖê›ü»Öß ¯ÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß
ÃÖŸµÖÖÖÏÆü êú»ÖÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ˆ¯ÖÖêÂÖÖÆüß êú»Öê ÖÖÆüß. •Öê¾ÆüÖ †Ã¯Öé¿µÖÖêŸµÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ
´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¾Ö×Æü¸üß¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ³Ö¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ªÖ¾Öß
µÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸµÖÖÖÏÆü êú»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß µÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü
ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“Öê ÆüŸµÖÖ¸ü Æêü ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ×¾Ö¹ý¨ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖê, †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ¤êü¿Ö²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ú¸üÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ µÖãÛŒŸÖ¾ÖÖ¤ü êú»ÖÖ. Öã•Ö¸üÖ£Ö´Ö¬Öß»Ö ‹úÖ
Öê›ü¶ÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÖÖúÖ¸ü»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓÖß
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖ êú»Öê. »ÖÖê“Ö ÖÖ¾Öú·µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖŒµÖÖ
×¤ü»µÖÖ. †Öê¸ü †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ŸÖê ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ ‘Ö™üÖê×¾Ö¹ý¨ü
'ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß ×ÖÂÖê¬Ö ÖÖë¤ü¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓÖÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö
×¤ü»ÖÖ. ˆ»Ö™ü ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›üÖÖ·µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›æüÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ
‘ÖêŸÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ úºþÖ ‡Ô¿¾Ö¸ü ŸÖã´Ö“µÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß †ÖÆêü †ÃÖê
ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.' ³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸÖ ›üÖ.ò †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ Öß ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
†×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ úÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê Æêü ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß µÖÖÃÖÖ¸üÖß †Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ.
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß 1945 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öê
¬ÖÖê¸üÖ êú¾Öôû ³ÖæŸÖ¤üµÖÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖŸê Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ö¾ÆüŸÖê Æêü Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 1920 ÃÖÖ»Öß •ÖÖÆüß¸üÖÖ´µÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖÆüß êú»Öß ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÕÖÓŸÖ¸üÆüß ÖÖÓ¬Öß•ÖàÃÖÖ¸üµÖÖ ÖêŸµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ŸÖê“Ö †ÖÖê¯Ö
ÖÖë¤¾ü Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆê.ü ›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸üÖÓ Öß ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß
±úŒŸÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ ëú×¦üŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
Æêü“Ö ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ †ÖÏÎú´Ö úÖ ¤êüŸÖ
ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ŸÖÔú¿Öã¨ü ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹æúÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Øú¾ÖÖ
´Ö. ÖÖÓ¬ÖàÃÖÖ¸üµÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“ÖÖ ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üß Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÄÖßµÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¤üÖêÆüß £ÖÖê¸ü ÖêŸµÖÖÓÖß Ã¾Ö¸üÖ•µÖ
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¬µÖêµÖ ´ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
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†´ÖéŸÖÃÖ¸ü µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÆüÖê´Öºþ»Ö »ÖßÖ“µÖÖ
ÃÖ³Öê´Ö¬µÖê šü¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖÑÖÏêÃÖÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¯ÖÖ †×¬Öú ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ êú»Öê. †òÖß ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖÓÖß µÖÖ »ÖßÖ´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß ÆüÖê´Öºþ»Ö »ÖßÖ“Öê †¬µÖÖ¯Ö¤ü Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ »ÖßÖ“µÖÖ
¬ÖÖê¸üÖÖ²Ö§ü»Ö ³ÖÏ´Ö×Ö¸üÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß "Ã¾Ö¤êü¿Öß ØÆü¤æü-´ÖãÃ»Öß´Ö ‹êŒµÖ, ØÆü¤ß
Æüß ¸üÖÂ™Òü³ÖÖÂÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ¸ü“ÖÖÖ" µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖ ÆüÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê.
ÆüÖê´Ö»ÖßÖ“µÖÖ«üÖ¸êü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ØÆüÃÖÖ ÃÖŸµÖ †Ö×Ö †ÃÖÆüúÖ¸ü µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖŸµÖÖÖÏÆü
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ Öã»ÖÖ ÖÃÖê»Ö †¿Öß ³ÖßŸÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß úÖÑÖÏÃê Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
¯ÖÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖÖÖ •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×Ö²ÖÕ¬Ö ¤æü¸ü úºþÖ,
¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ¯ÖÏê×¸üŸÖ ÆüÖê‰úÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê µÖÖ ¯ÖÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ¸üÖÆüß»Ö Æêü Ã¯ÖÂ™ü
êú»Öê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•µÖÃÖ¸üúÖ¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÖÆêü.
´ÖÖÑ™üê µÖæ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖªÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß †¯Öã·µÖÖ †Ö×Ö †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
´ÖÖÖµÖÖ ´ÖÖµÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓÃÖ¤ê“ü µÖÖ ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê, ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ‘Öê‰úÖ †Ö×Ö
"¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †Ö×Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ" µÖÖ ´ÖÖÖÖÔÖê µÖÖ¯Öãœêü µÖÖ ¯ÖÖÖŸÖ±ìú †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ “ÖÖ»Öæ
šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ.
22 ´Öê, 1920 ¸üÖê•Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ³Ö¾µÖ ÃÖŸúÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß
ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖßÖ »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß £Öî»Öß †¯ÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ú»¯ÖÖÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ
™ü¯¯ÖÖ †ÃÖæÖ †Ö¯Ö»Öê †Ó×ŸÖ´Ö ¬µÖêµÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ †ÖÆêü Æêü ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê
µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ †ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»Öß ¿Ö¸üß¸ü¯ÖÏéúŸÖß ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ£Ö ¤êüŸÖ ÖÃÖæÖ µÖÖ¯Öãœêü ¸üÖ•ÖúßµÖ
Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¿ÖŒµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖæ“Öú ˆ¤ËüÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß
úÖœü»Öê. 27 ´Öê, 1920 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖÖ¸üÃÖ µÖê£Öß»Ö †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ
ÃÖ³ÖêŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß †ÃÖÆüúÖ¸üÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
êú»ÖÖ. ²ÖÖÖ¸üÃÖÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×™üôûúÖÓÖß •ÖÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¢Öú ¯Öã¡ÖÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê
²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö †Ö×Ö ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê †•ÖÔ êú»ÖÖ. ŸÖÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü
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ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖÖ‡Ô ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ êú¾Öôû †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ
ˆ§êü¿ÖÖÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß »ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê. ×¾Ö‘ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖß »ÖÖêúÖÓÖß †Öêú ×¾Ö‘Öê †ÖÖ»Öß.
†Öê¸üßÃÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖµµÖ ³Öæ×´Öêú“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ !
•Öã»Öî ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖéÆüÖŸÖ ´ÖãŒúÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖéÆüÖŸÖ ÖÖÓ¬Öß•Öß
†Ö×Ö ¿ÖÖîúŸÖ †»Öß µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß. µÖÖ ³Öê™üßŸÖ ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ †ÃÖÆüúÖ¸üÖ“µÖÖ
¬ÖÖê¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. 20 •Öã»Öî ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖÖ‰úÃÖ ÆüÖêŸÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß šüßú Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖ¸üßÆüß µÖÖ Æü¾ÖêŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ×¤ü¾ÖÖÖ
“Ö´ÖÖ»ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖÆüúÖ¸üÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ²Ö§ü»Ö ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ “Ö“ÖÖÔ êú»Öß.
†ÃÖÆüúÖ¸üÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ •ÖÖÆüß¸ü —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×ÖúÖÓÖß µÖÖ ÃÖÓÖÏÖ´ÖÖŸÖ ¬Ö›üÖ›üßÖê
ˆ›üß ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. ²ÖÖÆêü¸ü ×±ú¸üµÖÖ“ÖÖ
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖß¾Ö¸ü †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖµÖÔ¾ÖÃÖÖÖ
µÖæ´ÖÖê×ÖµÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê. 28 •Öã»Öî ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¿Öã¨ü Æü¸ü¯Ö»Öß. µÖÖ †¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖãÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœü¶Ö“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ‘Ö™üÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ µÖêŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ˆ“ÖŒµÖÖ
µÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ±ãú°±ãúÃÖ, úÖêšüÖ µÖÖÓÖÖ ÃÖæ•Ö †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû Çü¤üµÖÖ¾Ö¸ü †×¬Öú ¤üÖ²Ö
¯Ö›ü»ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ´ÖÖÖê³ÖÖ¾Öê ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ›üÖò. ÃÖÖšüê †Ö×Ö ›üÖò. ¤êü¿Ö´ÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öê
×ÖÃÃÖß´Ö ³ÖŒŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öß ¯Ö¸üÖúÖÂšüÖ êú»Öß. ²Öê¿Öã¨ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß Ø“ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖßµÖÖÓ²Ö§ü»Ö ‹úÆüß
¿Ö²¤ü ˆ““ÖÖ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. 31 •Öã»Öî¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ›üß ´ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖß. †Öê¸ü ‹ú †ÖòÖÃ™ü“µÖÖ
¯ÖÆüÖ™êü ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖÖ•µÖÖêŸÖ ´ÖÖ»Ö¾Ö»Öß ! ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüÖ×Ö¾ÖÖÔÖÖ´Öãôûê ¤ê¿ü ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓÖÏÖ´ÖÖ“µÖÖ
ŸÖê•ÖÃ¾Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ´ÖÆüÖ¯Ö¾ÖÖÔ“Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß —ÖÖ»Öß !
»ÖÖê. ×™üôûú ×Ö¾ÖŸÖÔ»µÖÖ“Öê ¾Öé¢Ö ¤êü¿Ö³Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê. •ÖÖŸÖÖ ¿ÖÖêúÖãú»Ö —ÖÖ»Öß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ¯ÖãµÖÖŸÖ“Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ÆüÖŸê Öê. ŸÖê¾ÆüÖ †ÓŸµÖÃÖÓÃúÖ¸ü ¯ÖãµÖÖŸÖ ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê †ÖêúÖÓÖÖ
¾ÖÖ™ü»Öê ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê †ÓŸµÖÃÖÓÃúÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö “ÖÖî¯ÖÖ™üß¾Ö¸ü ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¾Ö›üŸµÖÖ ÖêŸµÖÖ“Öê †Öê¸ü“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖÃÖÆü †Öêú
×šüúÖÖÖÆæüÖ »ÖÖêúÖÓÖß ¬ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ»Öß. ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê. ¯ÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ Ö ú¸üŸÖÖ
Æü•ÖÖ¸üÖê ÖÖÖ×¸üú µÖÖ †ÓŸµÖµÖÖ¡ÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öê. ´Ö. ÖÖÓ¬Öß, ¯ÖÓ. ÖêÆü¹ý, ¿ÖÖîúŸÖ †»Öß,
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›üÖò. ×ú“Ö»ÃÖË †ÃÖê †Öêú ÖêŸÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÓ. ÖêÆü¹ý, ´Ö. ÖÖÓ¬Öß, ¿ÖÖîúŸÖ †»Öß µÖÖ
ÖêŸµÖÖÓÖß »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÙ£Ö¾Ö ¾ÖÖÆüÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÖêµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß. “ÖÖî¯ÖÖ™üß¾Ö¸ü
†ÓŸµÖ×¾Ö¬Öß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÙ£Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü
†ÛÖÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÛÀ“Ö´Öê»ÖÖ ÃÖæµÖÖÔÃŸÖ ÆüÖŸê Ö ÆüÖŸê ÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûú ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ö×Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖæµÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖôû¯Ö»Öê.
†ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¿ÖÖÖê ŸÖôû¯ÖÖÖ·µÖÖ ÃÖæµÖÖÔ“ÖÖ †ÃŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ †Öê¸ü“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. Æü•ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ÃÖÓµÖêÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓÖß
†ÁÖã¯ÖæÖÔ Öê¡ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¾Ö›üŸµÖÖ ÖêŸµÖÖ»ÖÖ ´Öæú ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖ×Æü»Öß. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß
×Ö³ÖÔµÖ †Ö×Ö ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá ¾Öé¢ÖßÖê †Ö×Ö ¯ÖÏÖ¸ü ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ
ÎúÖÓ×ŸÖ•µÖÖêŸÖ ÃÖ¤îü¾Ö ¯ÖÏ•¾Ö×»ÖŸÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. †ÖŸÖÖ Æüß ÎúÖÓ×ŸÖ•µÖÖêŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÙ£Ö¾Ö ¤êüÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ
´ÖãŒŸÖ ÆüÖê‰úÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖÓµÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ
£ÖÖê¸ü ÖêŸµÖÖ“Öê ¤êüÆüÖ¾ÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœü¶ÖŸÖß»Ö †ÃÖÆüúÖ¸üÖ“µÖÖ †Ö×Ö
ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“µÖÖ Ö¾µÖÖ ŸÖê•ÖÃ¾Öß ¯Ö¾ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ !
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21
×ÖÂúÖ´Ö, ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢Öß“Öß †Ö•Ö ×ÖŸÖÖÓŸÖ Ö¸ü•Ö
ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †´Öê×¸üúÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú, »ÖêÖú úÖ»ÖÔ ÃÖÖÓ›ü²ÖÖÔ µÖÖÓÖß †´Öê×¸üêú“Öê
£ÖÖê¸ üÖêŸÖê †²ÖÎÖÆü´Ö Ø»ÖúÖ µÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ³ÖÖÂÖÖê
†Ö×Ö •Öß¾ÖÖ“Ö×¸ü¡Ö µÖÖÓ“Öê †Öêú ÖÓ›ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß £ÖÖê¸ü ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖ“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ ×úŸÖß ¯ÖÏê¸üÖÖ¤üÖµÖß šü¸üŸÖê Æêü ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖšüß úÖ¾µÖ´ÖµÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ
ˆ¤üÖÆü¸üÖê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ £ÖÖê¸ü †»ÖÖî×úú ÖêŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Öêú ú£ÖÖ
¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Ö¾ÖßÖ úÖÆüß“Ö ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÖÃÖŸÖê. ÃÖæµÖÔ×ú¸üÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ “Ö´Ö“Ö´ÖÖÖ·µÖÖ ¿Öã³ÖÏ ²Ö±úÖÔ“Öê ´Öãúã ™ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸üß ¯Ö¾ÖÔŸÖ×¿ÖÖ¸êü ¿ÖŸÖúÖÖã¿ÖŸÖêú
ŸÖ¿Öß“Ö †ÖÆêüŸÖ. †£ÖÖÓÖ ÃÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ »ÖÖ™üÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ˆÃÖôæûÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¬ÖîµÖÖÔ»ÖÖ,
¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»ÖŸÖê»ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ †Ö¾ÆüÖÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ, †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ “Ö´ÖúÖÖ·µÖÖ †ÃÖÓµÖ ŸÖÖ¸üúÖ
†Ö¯ÖÖ ÖêÆü´Öß ›üÖêôêû ³ÖºþÖ ÖêÆü´Öß ¯ÖÖÆüŸÖÖê. Æüß ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß ×¾Ö»ÖÖê³ÖÖßµÖ ¥ü¿µÖê †Ö¯ÖÖ
¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¤üÖ™ü»Öê»Öê Öî¸üÖ¿µÖ, †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö †Ã¾ÖÃ£Ö ú¸üÖÖ¸êü
¤ãü:Ö êú¾ÆüÖ“Ö ÖÖÆüßÃÖê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö Æüß ¥ü¿µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ Ö¾µÖÖ ˆ´Öê¤üßÖê,
†ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê •ÖÖµÖÖ“Öê ²Öôû ¤êüŸÖÖŸÖ. »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖÖêúÖê¢Ö¸ü ÖêŸµÖÖ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖ“Ö×¸ü¡ÖÖú›êü ¥üÛÂ™üÖê¯Ö ™üÖú»µÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÆüÖ“Ö ÃÖãÖ¤ü †Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê
¯ÖãµÖÃ´Ö¸üÖ Ã±æúÙŸÖ¤üÖµÖú šü¸üŸÖê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ´ÖÆüÖ×Ö¾ÖÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ †ÖŸÖÖ Ö¾¾Ö¤ü ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ úÖôû »ÖÖê™ü»ÖÖ †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö–ÖÖÖÖ´Öãôûê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖÓÖÖúÖÖê êú»Öê»µÖÖ
ÎúÖÓŸÖß´Öãôûê •ÖÖÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓ ÖÖ, –ÖÖÖÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÖ
ÖŸÖß »ÖÖ³Ö»Öß. ¾ÖîÛÀ¾Öú †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Öãôêû •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ“Ö ²Ö¤ü»ÖæÖ Öê»ÖÖ. •Öß¾ÖÖÖŸÖ
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»ÖÖî×úú¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÏÖŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •Öß¾Ö‘ÖêµÖÖ Ã¯Ö¬Öì´Ö¬µÖê ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ˆŸÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ••Ö
¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. µÖÖ Ã¯Ö¬ÖìŸÖ ˆŸÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö Ã¯Ö¬ÖìŸÖ ×™üúµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †ÓÖ³ÖæŸÖ
ÃÖ¤ËüÖãÖÖÓ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÊ ºþ¯ÖÖ»ÖÖ“Ö ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. †ÖúÂÖÔú ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö, ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ
úÖî¿Ö»µÖ, †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ µÖÖÓÖÖ †ÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. †ªµÖÖ¾ÖŸÖ
ú¯Ö›êü ¯Ö×¸ü¬ÖÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ †ÖúÂÖÔú ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ“ÖÖ '¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ¯Öã¹ýÂÖ' ('¯Ö¸ü±úê Œ™ü
´ÖòÖ') µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÓ Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖà´Ö¬ÖæÖ ÖÖî¸ü¾Ö ÆüÖêŸÖÖê. »ÖÖî×úú µÖ¿Ö Æêü“Ö •Öß¾ÖÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü †¿Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¹ý•ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: »ÖÖî×úú µÖ¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê »ÖÖÖµÖÖ“µÖÖ
µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß´Öãôûê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏÀÖÖÓú›êü ¯ÖÖšü ×±ú¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖôûÖ¾ÖŸÖ
†ÖÆêü. ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤ü, ŸµÖÖÖ, ¿Öã¨ü †Ö×Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ
—ÖÖêæúÖ ¤êüµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß †³ÖÖ¾ÖÖÖê“Ö ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. †¿ÖÖ µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü »ÖÖê.
×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖú›êü, ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß, ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖêÖ»Öê»µÖÖ
úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖú›êü †Ö×Ö ×ÖÂúÖ´Ö¾Öé¢ÖßÖê êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖê›ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔú›êü
¥üÛÂ™üÖê¯Ö ™üÖæúÖ †Ö•Ö †ÓŸÖ´ÖãÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ×ÖŸÖÖÓŸÖ Ö¸ü•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖÎú´Ö ¯ÖæÖÔ úºþÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ
¯Ö¤ü¸üß ‡´ÖÖÖÖÖê ÖÖêú¸üß ú¸üÖÖ¸üÖ ŸÖ¹ýÖ ¾ÖÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
»ÖÖ³Ö ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÖê •ÖÖŸÖêÖê ú¸ºþ¯ÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖæÖ, •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖæÖ †Ö¯ÖÖ ×¿ÖÖÖ
‘ÖêŸÖÖê ´ÖÖ •ÖÖŸÖê“Öê ŠúÖ ±êú›üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü †¿Öß •ÖÖÖß¾Ö ×úŸÖß
ŸÖ¹ýÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê ? »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †¿ÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
»ÖÖ³Ö»Öê»µÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤êü¿ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ ¾ÖÖœæüÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ“Ö êú»Öß. '•µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ Æü•ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬ÖæÖ ×Ö¤üÖÖ
úÖÆüß ŸÖ¹ýÖ ¤êü¿ÖÃÖê¾ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢ÖßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖÖê
¤êü¿Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ´Öê»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÖÆêü' †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö ¯Ö¡ÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ Öê¡ÖÖÓŸÖ •Öê ÃÖÓÃ´Ö¸üÖßµÖ
úÖµÖÔ êú»Öê ŸÖê ¾ÖÎŸÖ ´ÆüÖæÖ êú»Öê. ¾ÖÎŸÖÖ´Ö¬µÖê úŸÖÔ¾µÖ×ÖÂšêü“Öß, ŸµÖÖÖÖ“Öß †Ö×Ö ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá
¾Öé¢ÖßÖê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÆüÖæÖÆüß úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê Öß×ŸÖ´Ö¢Öê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê Öß×ŸÖ´Ö¢Öê“Öê
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³ÖÖÖ ÃÖã™ü»Öê úß ¾µÖŒŸÖß“Öß, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Öî×ŸÖú¥üÂ™ü¶Ö ‘ÖÃÖ¸üÖ ÃÖãºþ ÆüÖŸê Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
¾ÖÎŸÖÃ£Ö ¾Öé¢Öß»ÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê, Öî×ŸÖú †Ö×Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ´Öæ»µÖÖÓ“Öê ³ÖŒú´Ö †×¬ÖÂšüÖÖ
»ÖÖ³Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. 'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' ÆüÖ ´ÖÆüÖÖ ÖÏÓ£Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ ¯Ö¾ÖÖÔŸÖ
×»Ö×Æü»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÖßŸÖê“Öß êú¾Öôû ¯ÖÖ¸üÖµÖÖê êú»Öß ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ÖßŸÖê“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ×—Ö¸ü¯Öê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ¤êü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ †ÃÖê»Ö µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß
†Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖÖ¯ÖÖÖÖê ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ²Öß.‹., ‹»ÖË‹»ÖË.²Öß. µÖÖ ¯Ö¤ü¾µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖêÖß´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»µÖÖ
ÆüÖŸê µÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß, ´Ö¸üÖšüß †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖ µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖªÖ“ÖÖ
ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ. ¸üÖÖ›ü¶ÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ
–ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖÓÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖÖÖ“Öß ÖÖêú¸üß
ÃÖÆü•Ö ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖŸÖß. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖÖÓú›êü ¯ÖÖšü
×±ú¸ü¾ÖæÖ †»¯Ö ¾ÖêŸÖÖÖŸÖ úÖ´Ö úºþÖ ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»µÖÖ. ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö
•µÖêÃÖã‡™ü ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔÖãºÓþ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ÃÖÖ¬Öß ¸üÖÆüÖß †ÖÛÖ †×¾Ö¸üŸÖ
¯Ö×¸üÁÖ´Ö µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö¬ÖÖÔ¸ü êú»ÖÖ. "†Ö¯Ö»ÖÖ ¤êü¿Ö ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖ´Ö¬µÖê
†ÖÆêü. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß“ÖÖ »ÖÖî×úú, Öî×ŸÖú †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ˆŸúÂÖÔ
ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖãÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
†ÖÆêü. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖê‰úÖ
¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Ó µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö" †ÃÖÖ ¯ÖÏÖ»³Ö ¥üÛÂ™üúÖêÖ
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö “ÖŸÖã¸üÃÖÏ ÆüÖŸê Öê. ŸÖê ×¾ÖªÖ¾µÖÖÃÖÓÖß ÆüÖêŸÖê. ŸÖê £ÖÖê¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú
ÆüÖêŸÖê. ŸÖê úÖµÖ¤êü ¯ÖÓ×›üŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß Öê¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ úÖµÖÔ êú»Öê
†ÃÖŸÖê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¤Óü›ü úßŸÖá †Ö×Ö ´ÖÖÖÃÖ´ÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ“ÖÓ›ü ×¾ÖªÖ¾µÖÖÃÖÓÖÖ»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß, ‡ÓÖÏ•Öß †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖê¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ³ÖãŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖê›ü
»ÖÖ³Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß 'êúÃÖ¸üß' †Ö×Ö '´Ö¸üÖšüÖ' µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß êú¾Öôû ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö ¤êü¿Ö×ÆüŸÖÖ“µÖÖ¥üÂ™üßÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß ÆüÖŸê Öß. ÖÏÓ£Ö»ÖêÖÖÖ´Öãôûê
»ÖÖ³ÖÖÖ¸üß úßŸÖá ×“Ö¸üúÖ»Ö ×™üúÖÖ¸üß †ÃÖŸÖê. ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö »ÖêÖÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ŸÖÖŸúÖ×»Öú
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†ÃÖŸÖê. ŸÖ¸üßÆüß ‹ú ¸üÖÂ™ÒüßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úŸÖÔ¾µÖ ´ÆüÖæÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß 'êúÃÖ¸üß', ´Ö¸üÖšüÖ´Ö¬µÖê
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê »ÖêÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß »ÖêÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖ †Ö×Ö †£ÖÔúÖ¸üÖ
Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê. •ÖÖŸÖêŸÖ ¤êü¿ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ ÖÖÆüß. ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü •Öã»Öæ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ
¯ÖÖ ŸµÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü “Öß›ü ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ †Ö×Ö †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ µÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê
†³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ, ×ÖÂúÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ µÖÖ ÖãÖÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
•ÖÖŸÖê»ÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¯Ö¡ÖúÖ¸ü µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ÆüÖŸÖß
‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¾Ö«üÖÖ ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖ ŸÖê ×ÎúµÖÖ¿Öß»Ö Ö¾ÆüŸÖê. †Öêú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£ÖÖ
úºþÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ŸÖê –ÖÖÖ •ÖÖŸÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ
êú»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÖÓ³Öß¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ
ÃÖã²ÖÖê¬Ö, ÃÖ¸üôû †Ö×Ö ¯ÖÏÖÃÖÖ×¤üú ¿Öî»ÖßŸÖ »ÖêÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ˆ®ÖŸÖß²Ö§ü»Ö ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß ŸÖôû´Öôû, ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕú›æüÖ ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ •Öã»Ö´ÖÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖÖ™üÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
ÃÖÓŸÖÖ¯Ö ¾µÖŒŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖê. ¸üÖ•ÖúŸµÖÖÕ×¾Ö¹ý¨ü †ŸµÖÓŸÖ ¯Ö¸üÖ›ü ³ÖÖÂÖêŸÖ »ÖêÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
•Öã»Ö´Öß ¸üÖ•Ö¾Ö™üß“Öß »ÖŒŸÖ¸êü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¾Öê¿Öß¾Ö¸ü ™üÖÓÖ»Öß. ŸµÖÖ »ÖêÖÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê, ÖÓŸÖ¸ü ¤üß›ü ¾ÖÂÖì †Ö×Ö †Öê¸üßÃÖ ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖì ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ ³ÖÖêÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖê•ÖÃ¾Öß »ÖêÖÖß“Öß †Ö×Ö ¾ÖÖÖß“Öß ¬ÖÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ, ²ÖÖê£Ö™ü ÆüÖê‰ú ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. »ÖêÖÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
™êü²Ö»Ö, Öã“Öá †ÃÖê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ‘Ö¸üß“Ö ¾Öôûú™üß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ »ÖêÖÖ ú¸üÖµÖ“Öê.
¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ×´ÖÖ×´ÖÖŸµÖÖ ×¤ü¾µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ »ÖêÖÖ ú¸üÖµÖ“Öê †¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß.
¯ÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü ²Öã×¨ü´ÖŸÖÖ. †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ¯ÖÏ•¾Ö×»ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß •µÖÖêŸÖ
†Ö×Ö ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢Öß µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤üÖ´ÖÖÖê ×Ö:Ã¯ÖéÆü, ×Ö³ÖÔµÖ
ú´ÖÔµÖÖêµÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãµÖÖŸÖ †µÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê Ö¾ÆüŸÖß †ÃÖê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ 'êúÃÖ¸üß'“Öß
úßŸÖá ¾ÖÖœüŸÖ Öê»Öß. êúÃÖ¸üß †Ö×Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»Öê. êúÃÖ¸üß“µÖÖ
»ÖêÖÖÓ“µÖÖ, ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúßµÖÖ“Öê ´Ö£Öôêû †Ö•ÖÆüß ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸üÖ›ü »ÖêÖÖÖ“Öß †Ö×Ö ×Ö³ÖÔµÖ
¾Öé¢Öß“Öß ÃÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. '¸üÖ•µÖ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖæ›ü ˆÖ¾ÖÖê ÖÖÆüß.' 'ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ›üÖê úê ×šüúÖÖÖ¾Ö¸ü
†ÖÆêü úÖµÖ ?' '¸üÖ•Ö¦üÖÆê ü ú¿ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ?' '¯ÖãÖ¿“Ö Æü×¸ü: ‚', 'ŸÖê †Ö´Ö“Öê Öãºþ Ö¾ÆêüŸÖ !'.
'³ÖÏ´ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖê¯ÖôûÖ ±ãú™ü»ÖÖ,' '¤êü¿ÖÖ“Öê ¤ãü¤ðü¾Ö,' Æêü ˆ¯ÖÖµÖ ×™üúÖ‰ú ÖÖÆüßŸÖ' '²ÖÖò´²ÖÖÖêóµÖÖ“Öê
¸üÆüÃµÖ'- ‡ÓÖÏ•ÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ¯Ö¸üúßµÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ×¾Ö¹ý¨ü ‡ŸÖŒµÖÖ ¯Ö¸üÖ›ü¯ÖÖÖÖê ×»ÖÆæüÖ
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»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Öêú¾ÖêôûÖ ¸üÖÂê Ö †Öêœü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ³ÖßŸÖß¯ÖÖê™üß ŸµÖÖÓÖß êú¾ÆüÖÆüß
†µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ¸üÖ•µÖÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖÖê ú¸üµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö úÖµÖÖÔŸÖ úÃÖæ¸ü êú»Öß ÖÖÆüß.
ŸµÖÖÓÖß †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ •Öã»Ö´Öß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ×¾Ö¹ý¨ü »ÖêÖÖß, ¾ÖÖÖß«üÖ¸êü ú›ü¾Öß —ÖãÓ•Ö ×¤ü»Öß.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÓ“Öß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúßµÖÖÓ“Öß ¿ÖßÂÖÔúê µÖÖ“Öß †Ö•ÖÆüß ÃÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ
»ÖÖ³Ö ÆüÖ‰ê úÖ †ÖŸÖÖ ÃÖÖšü ¾ÖÂÖÖÔÆæüÖ †×¬Öú úÖôû »ÖÖê™ü»ÖÖ †ÖÆêü ¯ÖÖ †Ö•ÖÆüß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü¯Öãœüê •ÖÖŸÖê“Öê ÖÖ·ÆÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÓ“ÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
1896-97 ÃÖÖ»Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Ã¾Ö¤êü¿Öß“Öß “Öôû¾Öôû Öê›ü¶ÖÓŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖê“Ö¾Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ¸üÖÆæüÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
¯ÖÏ¾Öé¢Ö êú»Öê. ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´Ö¬µÖ´Ö ¾ÖÖÖÔ´Ö¬µÖê ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ •Öã»Ö´Öß úÖµÖªÖ“ÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ´Ö¬µÖ´Ö¾ÖÖÖÔ»ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ
êú»Öê. ¯Ö¸ü¤êü¿Öß úÖ¯Ö›üÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖúÖŸÖ ú´Öß úºþÖ ÃÖ¸üúÖ¸êü Ã¾Ö¤êü¿Öß úÖ¯Ö›üÖ¾Ö¸üÆüß ŸÖê¾Öœüß“Ö
•ÖúÖŸÖ ²ÖÃÖ¾Ö»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×šüú×šüúÖÖß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¸ü
»ÖêÖÖ úºþÖ ÃÖ¾ÖÔÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖéŸÖß êú»Öß. ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü úÖêÖŸÖßÆüß ´ÖÖÖÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ
´ÖÖÖÖß´ÖÖÖê •ÖÖŸÖê“Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¿ÖŒŸÖß ˆ³Öß †ÖÆêü µÖÖ“Öß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
•ÖÖŸÖê»ÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖêŸÖ †Ö×Ö •ÖÖŸÖê“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê
Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ, ¬ÖîµÖÔ †Ö×Ö ×Ö³ÖÔµÖ¾Öé¢Öß Æêü ÖãÖ ¾ÖÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß ¯ÖÏ×“ÖŸÖß •ÖÖŸÖê»ÖÖ †Ö»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê Æêü »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ ¤êü‰úÖ
µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸üµÖÖ“Öê †Ö×Ö Æüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê ÁÖêµÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖÖ ªÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. 'êúÃÖ¸üß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö Æêü Ã¾Ö¤êü¿Öß
“Öôû¾Öôûß“ÖÖ –ÖÖÖúÖê¿Ö ÆüÖŸê Öê' †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü »ÖêÖú, ¯Ö¡ÖúÖ¸ü ÁÖß. ×¿Ö. ´Ö. ¯Ö¸üÖ•Ó Ö¯Öê
µÖÖÓÖß êúÃÖ¸üß“ÖÖ †Ö×Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖßÃÖÖšüß êú¾Öôû ³ÖÖÂÖÖê †Ö×Ö †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ »ÖêÖÖ êú»Öê
ÖÖÆüß. •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †×³ÖÖ¾Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß
†Ö×Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖê“Öß ¯ÖæÖÔ •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖêŸÖß. •ÖÖŸÖê“µÖÖ ú»¯ÖÖÖ¿ÖŒŸÖß»ÖÖ ³ÖÖ¾Öê»Ö
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†Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ»ÖÖ ×³Ö›êü»Ö †¿ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.
‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ¸üÖ•µÖúŸÖì ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‡ÓÖÏ•ÖÖÓÖß †ÖîªÖê×Öú, ¾Öî–ÖÖ×Öú Öê¡ÖÖŸÖ
Öê¡ÖÖê§üßü¯Öú ¯ÖÏÖŸÖß êú»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖ´Öãôûê ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê µÖæÖÖÓ›üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»µÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ •ÖÖŸÖê“Öê ¯ÖÏÀÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
µÖÖ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ÖêŸµÖÖ¯Öãœêü ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. µÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ˆ““Ö¾ÖÖáµÖ †Ö×Ö ˆ““Ö×¾ÖªÖ×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ´ÖÖÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü ÆüÖêÖÖ¸êü
úÖµÖÔ µÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö¾ÆüŸÖß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê †“Öæú
³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖêŸÖ ¹ý•ÖµÖÖÃÖÖšüß, Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖê¯Öãœêü ¾ÖêÖôêû úÖµÖÔÎú´Ö ú»¯ÖúŸÖêÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß êú»ÖÖ. ‡£ÖêÆüß ŸµÖÖÓÖÖ“Ö ¯Ö×Æü»Öê ÁÖêµÖ
ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. 1894 ÃÖÖ»Öß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ Ö¾Öß ¿ÖŒŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
ÖÖê¿ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Öºþ¯Ö ×¤ü»Öê. 1895 ÃÖÖ»Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ˆŸÃÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¿Öã³ÖÖ¸Óü³Ö
êú»ÖÖ, ÖÖê¿ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ´Öãôûê •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ “ÖêŸÖ¾Ö»Öß Öê»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ´Ö¬µÖê
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. †Ö²ÖÖ»Ö¾Öé¨üÖÓ´Ö¬µÖê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ²Ö§ü»Ö ¯Ö¸ü´Ö †Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÖÆêü ! ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“ÖÖ úÖ»ÖÖÓ›ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ´Ö¬µÖê
ÃÖã¾ÖÖÖÔÖ¸üÖÓÖß ×»Ö×Æü»ÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÁÖêÂšüŸ¾ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ‘Ö›ü¾Ö»Öê.
×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ˆ••¾Ö»Ö úÖ¸ü×ú¤üá´Ö¬µÖê ÃÖÓŸÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö, ÃÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ µÖÖÓÖß
•ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß“Öê úÖµÖÔ êú»Öê ÆüÖŸÖê. •ÖÖŸÖê»ÖÖ µÖÖ ¾Öî³Ö¾ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
•ÖÖŸÖêŸÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ¾Ö Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ •ÖÖÖéŸÖ êú»Öß. µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ
†ÖµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ŸÖ¹ýÖ, ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Öé¢Öß“µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öß ±úÖî•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
êú»Öß. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖ Ö ¤ãüÖÖ¾ÖŸÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ úÖî¿Ö»µÖÖÖê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾Ö¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“Öß •µÖÖêŸÖ ¯ÖÏ•¾Ö×»ÖŸÖ êú»Öß '¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÆüÖŸê ÃÖ¾ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ'
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß »ÖêÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖüÖÓ Öß ´Öšü Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ, ¸üÖ´ÖÖ¾Ö´Öß ÃÖÖ•Ö¸üß
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úºþÖ '×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÃÖ †Öšü¾ÖÖ¾Öê', '´Ö¸üÖšüß ×ŸÖŸÖãúÖ ´Öêôû¾ÖÖ¾ÖÖ', '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¬Ö´ÖÔ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾ÖÖ'
†ÃÖê ˆ¤üÖ¢Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖê“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ šüÃÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. ŸÖ¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ •ÖÖÖéŸÖß“Öê ´ÖÆüÖÖ úÖµÖÔ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ
úºþÖ êú»Öê.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÂÖÖê ×¤ü»Öß. ¯ÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖŸÖ †Öêú úÃÖÖê™üß“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ÖîÃÖÙÖú, ´ÖÖÖ¾Öß
†Ö¯Ö¢ÖàÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. †¿ÖÖ úÃÖÖê™üß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ“Ö ÖêŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÖãÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ
•ÖÖŸÖê»ÖÖ µÖêŸÖÖê. ¯»ÖêÖ †Ö×Ö ¤ãüÂúÖôû µÖÖÓÖß £Öî´ÖÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ
¯Ö×¸üÁÖ´Ö úºþÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ÃÖÓÃ´Ö¸üÖßµÖ úÖµÖÔ êú»Öê. ¤ãüÂúÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¬ÖÖ
¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ¤êüÖµÖÖÓ“Öê †Ö¾ÖÖÆüÖ úºþÖ ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ ×¾ÖÖú¸üÖ“Ó µÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖ
(×Ö»›ü) Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß. úÖµÖªÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖÓ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÖÖ·ÆÖÖß
ÃÖ¸üúÖ¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖæÖ ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ, ¯»ÖêÖÖÏÃŸÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ.
µÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ µÖÖµÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê Æêü »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
•ÖÖŸÖêÃÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ êú»Öê ¯ÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö
ÃÖî×ÖúÖÓÖß ×ÖÂ¯ÖÖ¯Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ¿Öß Öêôû Öêôû»µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖß
ŸµÖÖÓ“Öß †ŸµÖÓŸÖ ú›üú ¿Ö²¤üÖŸÖ ×Ö³ÖÔŸÃÖÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“µÖÖ •Öã»Ö´Öß ¾ÖŸÖÔÖÖ×¾Ö¹ý¨ü
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ²Öã»ÖÓ¤ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ. ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß »ÖêÖÖß ¯Ö¸ü•Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ
•ÖÖŸÖê“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ †œüüôûÃ£ÖÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê.
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22
×Ö:¿ÖÄÖ ÎúÖÓ×ŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¯Öã¸üÃúŸÖì- »ÖÖê. ×™üôûú
1905 ÃÖÖ»Öß »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ, ²ÖÖ²Öæ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ×Ö:¿ÖÄÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ
µÖÖÓÖß 'µÖÓÖ ‡Ó×›üµÖÖ' µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûú Ö¸üÖêÖ¸ü“Ö ÎúÖÓ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖê
úÖ ? µÖÖ“Öê ÃÖã¸êüÖ ×¾ÖÀ»ÖêÂÖÖ £ÖÖê¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †Ö“ÖÖµÖÔ •ÖÖ¾Ö›êüú¸ü µÖÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ
ÎúÖÓ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß †ÃÖæÖÆüß ŸµÖÖÓÖß †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ“Ö úÖ êú»Öê †ÃÖÖÆüß ¯ÖÏÀÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖ³Öê¾Ö¸ü“Ö †Ö¯Ö»Öê »ÖÖ ëú×¦üŸÖ
êú»Öê ÆüÖêŸÖê. Æüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ •ÖÖŸÖê“Öß ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö×¬Öú ÃÖ³ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖê ÃÖ¤îü¾Ö
¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ Æêü ˆ×§üÂ™ü
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öãœêü šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öß
ŸÖ¸ü“Ö ÎúÖÓ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖµÖ
•ÖÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê †Ö¯Ö»Öê
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öê. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê¾Ö¸ü ¥üœü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü, ŸÖê£Öß»Ö ´Ö•Öæ¸ü †Ö×Ö Æãü•Öæ¸ü
(úÖ—Ö¸ü¾Æêü×™ü¾Æü) ¯ÖÖ ¯Öãœüê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú Æêü Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖêŸÖê ÆüÖŸê Öê.
¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö µÖÖ“Öß
ŸµÖÖÓÖß ÖêÆü´Öß ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ
»ÖÖ³Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ“Ö »ÖÖêú´ÖÖµÖ, »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ †Ö×Ö ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
´ÖÖÖµÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖÖê •ÖÖŸÖê“Öß ¿ÖŒŸÖß ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ †ÖÖÏÆü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü
¬Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
135

¾ÖÖµÖ 143-10

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ±úÖôûÖß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê †ÖÓ¤üÖ»ê ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü »ÖÖ™ü ˆÃÖôû»Öß.
µÖÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ †Ö×Ö µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ»ÖÖ ×Ö:¿ÖÄÖ
ÎúÖÓŸÖß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ªÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß 1905 ŸÖê 1908 ¯ÖµÖÕŸÖ Öæ¯Ö ¯Ö×¸üÁÖ´Ö
‘ÖêŸÖ»Öê. Æüß Ö¾Öß ¿ÖŒŸÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêÃÖ ‘ÖÖŸÖú šü¸êü»Ö †¿Öß ³ÖßŸÖß ÃÖ¸ü ±êú¸üÖê•Ö¿ÖÆüÖ ´Öê£ÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ú¼ü¸ü Öê´ÖÃŸÖ¾ÖÖ¤üß ÖêŸµÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ±êú¸üÖê•Ö¿ÖÆüÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ Æü¼üß
†Ö×Ö ¤ãü¸üÖÖÏÆüß ÖêŸµÖÖÓ´Öãôêû ¸üÖÂ™Òü¿ÖŒŸÖß úÖÆüß úÖôû ÖßÖ ²ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ
¤êü¿ÖÖŸÖ “ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß '»ÖÖ»Ö ²ÖÖ»Ö †Ö×Ö ¯ÖÖ»Ö' µÖÖ ŸÖßÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ×Ö:¿ÖÄÖ
²Ö×ÆüÂúÖ¸ü µÖÖêÖÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ êú»Öß.
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß †ÖµÖ»ÖÕ›ü´Ö¬Öß»Ö ×ÖÏ×±ú£Ö µÖÖ ÖêŸµÖÖ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ
×ÃÖÖ±êúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ×Ö:¿ÖÄÖ ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß '×ÃÖÖ ±êúÖ †òÖ
‡»µÖ×´ÖÖê¿ÖÖ (Sinn Fein an illumination) µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ‡ÓÖÏ•Öß ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü êúÃÖ¸üßŸÖ »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê "×Ö:¿ÖÄÖ ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÆãüÃÖÓµÖ
•ÖÖŸÖêÖê µÖÖ ÎúÖÓŸÖßÃÖ ÃÖ×ÎúµÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ªÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. ×ÃÖÖ×±úÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÖãÃÖÖ¸ü •Öã»Ö´Öß
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ÖÖúÖºþÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖ •ÖÖŸÖêÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾Öê"
µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¿ÖÄÖ ÎúÖÓŸÖß“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖêÆüß šüÖ´Ö ´ÖŸÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÖÖë¤ü¾Ö»Öê
†ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓÖß Ã¾Ö¤êü¿Öß “Öôû¾Öôû, ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖß ´ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö
²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ×Ö:¿ÖÄÖ ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“Öê
¬ÖÖê¸üÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ úºþÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ´ÖãŸÃÖ¤üß ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì úÃÖÖ
ˆšü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê Öê Æêü ´ÖÖê»Öì µÖÖÓÖß »ÖÖò›üÔ Ø´Ö™üÖê µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ¾ÖºþÖ
Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. "úÖÑÖÏêÃÖ´Ö¬µÖê ±æú™ü ¯Ö›üµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
ÖÖêú¸üß¿ÖÖÆüß“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ £ÖÖê›üÖ ²Ö¤ü»Ö †Ö×Ö £ÖÖê›ü¶Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖß ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß µÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ. †Ö¯ÖÖ ÖÖ. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖÖß»ÖÖ —ÖãúŸÖê ´ÖÖ¯Ö šêü¾ÖÖ¾Öê" †ÃÖê ´Ö¬ÖÖ“Öê ²ÖÖê™ü µÖÖ ´ÖãŸÃÖ§üß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß Öê´ÖÃŸÖ
¯ÖÖÖ¯Öãœêü šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
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´ÖÖÑ™êüµÖæ µÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê»ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖ¤üÖ †ŸµÖÓŸÖ †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü
Æêü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêÖê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê µÖÖ úÖµÖªÖŸÖß»Ö ¤üÖÂê Ö úÖœæüÖ
™üÖúµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê µÖÖ ¯ÖÖÖÖê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. ¯ÖÖ †ÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö úÖµÖªÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß
ŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ ŸÖê£Öê ÃÖÆüúÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ¸ü ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÃÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ¸üÖÆüß»Ö
†ÃÖê »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. Öê´ÖÃŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÖê úÖÆüß ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
×¾ÖÖÖ†™ü ÃÖÆüúÖµÖÔ ¤êüµÖÖŸÖÆüß µÖÖ¯Öãœêü †£ÖÔ ÖÖÆüß. †ÖŸÖÖ µÖÖ ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß×¾Ö¹ý¨ü ¯ÖÏÖ¸ü
Æü»»Öê “Öœü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ Æü™ü×¾ÖµÖÖ“Öß ¾Öêôû µÖê‰úÖ šêü¯Ö»Öß †ÖÆêü Æêü »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê.
´Ö. ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ µÖÖ ¾Öêôûß ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö. ÖÖÓ¬ÖßÓÖß ÃÖŸµÖ, †ØÆüÃÖÖ †Ö×Ö
†ÃÖÆüúÖ¸ü µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö úºþÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“Öß “Öôû¾Öôû
ˆ³Öß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ü •ÖÖÆüß¸ü êú»ÖÖ. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ²Ö§ü»Ö
ÃÖÓ¿ÖµÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ÖÓŸÖ¸ü "•ÖÖŸÖÖ µÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ´Ö¬µÖê ŸÖã´Ö“µÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ´ÖßÆüß ŸÖã´Ö“ÖÖ“Ö †ÖÆêü" †ÃÖê ×Ö:ÃÖÓ×¤ü¬Ö ¿Ö²¤üÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. "¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ
•Öã»Ö´Öß úÖµÖªÖ×¾Ö¹ý¨ü ×úŸÖßÆüß ÃÖ¤Ëü²Öã¨üßÖê, úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ êú»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê
²ÖêúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü šü¸üŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ŸÖÖë›ü ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖÖ
ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÃÖã“Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ †›ü“ÖÖà´Ö¬ÖæÖ ´ÖÖÖÔ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß µÖÖ
×Ö:¿ÖÄÖ ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ-ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖê µÖÖêµÖ
†ÖÆêü" »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ
¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ´ÖµÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ´ÖÖÖÖÔ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ †ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü.
›üÖò. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ÖãÆüÖ Æêü ¾µÖÖÃÖÓÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú †Ö×Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ »ÖêÖú †ÖÆêüŸÖ. †»Ößú›êü
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ '†Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü' (´ÖêúÃÖÔ †Öò±ú ´ÖÖò›üÖÔ ‡Ó×›üµÖÖ) µÖÖ
ÖÏ£Ó ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ 'ÎúÖÓ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ¸üÖÂ™Òü¯Öã¹ýÂÖ' †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ úºþÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ÁÖ¨êü¯ÖêÖÖ ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß †×¬Öú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´ÖÖÖ»Öß' µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
'³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö £ÖÖê¸ü ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü
•ÖÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸÖêÆüß ¸üÖÂ™Òü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ²Ö¸üÖê²Ö¸üß úºþ ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖ Æêü ‡Ô¿¾Ö¸ü×ÖÙ´ÖŸÖ
¸üÖÂ™Òü †ÖÆêü' »ÖÖê. ×™üôûú ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖß»Ö †×«üŸÖßµÖ Ã£ÖÖÖÖ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ' †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ Ã™òü»Öê ¾ÆüÖò»Ö¯Ö™Ôü µÖÖ »ÖêÖúÖÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
137

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

êú»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ êúÃÖ¸üß´Ö¬Öß»Ö »ÖêÖÖ´Ö¬µÖê '‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¸üÖÂ™Òü¯Öã¹ýÂÖÖ“Öß
Ö¸ü•Ö úÖ †ÖÆêü' Æêü •ÖÖŸÖêÃÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ Öê»ÃÖÖ µÖÖ ¸üÖÂ™Òü¯Öã¹ýÂÖÖ²Ö§ü»Ö
†Ö¤ü¸ü †ÖÆê.ü ±ÏúÖÃÖ´Ö¬µÖê Öê¯ÖÖê×»ÖµÖÖ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö ÆüÖŸê ÖÖê ´ÖÖ †Ö´Æüß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ
£ÖÖê¸ü ¸üÖÂ™Òü¯Öã¹ýÂÖÖ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆŸÃÖ¾Ö úÖ ÃÖÖ•Ö¸êü úºþ ÖµÖêŸÖ ? †ÃÖÖ ¯ÖÏÀÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‡ÓÖÏ•Öß¯Ö¡Öê ±ÏúÖÃÖ Øú¾ÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü µÖÖÓÖÖ ¸üÖÂ™Òü¯Öã¹ýÂÖÖ²Ö§ü»Ö ¤üÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ
¯ÖÏê´ÖÖ²Ö§ü»Ö †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÖ †Ö´Æüß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ úŸÖéŸÔ ¾ÖÖ“ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ
²ÖÖôûÖæÖ ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“Öß ²ÖÖ•Öæ ‘ÖêÖÖ¸üß †Ñ»ÖÖê‡Ó×›üµÖÖ
´ÖÓ›üôûß ŸµÖÖ´Öãôêû ØÆü¤æü-´ÖãÃ»Öß´Ö µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †¯Ö¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ
¯ÖÏ¾Öé¢Ö ÆüÖêŸÖß»Ö. ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆü †ú²Ö¸ü Øú¾ÖÖ †ÖÖÖß ‹ÖÖªÖ £ÖÖê¸ü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Öã¹ýÂÖÖ“ÖÖ
ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ †Ö´Ö“Öß Æü¸üúŸÖ †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖêÆüß »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ŸµÖÖúÖôûß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ, “ÖîŸÖµÖ ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüß Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ úŸÖéÔŸ¾ÖÖÖê ×ÃÖ¨ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ
¦üÂ™ü¶Ö, ¿Öæ¸ü ¸üÖÂ™Òü¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ“Öß ×ÖŸÖÖÓŸÖ Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖêÆüß
†¿ÖÖ ÖêŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸÖÖê ´ÖãÃ»Öß´Ö ÖêŸÖÖÆüß †ÃÖæ ¿Öêú»Ö †ÃÖêÆüß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öß»Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö¸üÖÖÖŸÖß ¯ÖŸú¸üÖÖ“µÖÖ ¾Öé¢Öß²Ö§ü»Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ¯Ö¸üÖê×¬Öú ¿Ö²¤üÖŸÖ ™üßúÖ êú»Öß
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ›üÖò. ÖãÆüÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê †ÖÆêü. '•ÖÖòÖ ´ÖÖê»Öì µÖÖÓ“Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ´ÖÓ¡Öß
´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ´ÖÖê»Öì µÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ˆŸÖÖ·µÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ“ÖÖ êú»Öê. »Öò›üÃ™üÖ µÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ ´ÖÖê»Öì úÖµÖ ´ÆüÖÖ»Öê µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ.
´ÖÖê»Öì Æêü ŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖì ‹úÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ. Æêü
ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ÖêŸÖê ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÀÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖ úß Æêü“Ö ÖêŸÖê Æãü•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Öæ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü.
ŸÖ¸üßÆüß ´ÖÖê»Öì ³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÓ¡Öß —ÖÖ»Öê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×³ÖÖÓ¤üÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. Æêü
¯ÖÖÆæüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÆüÃÖæ µÖêŸÖê. Æêü ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ¾Ö¤ËüÖßŸÖê´Ö¬Öß»Ö À»ÖÖêú ¾ÖÖ“Ö»Öê
†ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †×¬Öú “ÖÖÓÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ £ÖÖê¸ü
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ÖêŸµÖÖÓ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ÁÖßéúÂÖÖÖê ¯ÖÖÓ›ü¾Ö
†Ö×Ö úÖî¸ü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Öê™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ÁÖßéúÂÖÖ“Öß
×¿ÖÂ™üÖ‡Ô †ÃÖ±ú»Ö —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ? ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÖê¤ü¸ü“Ö úºþÖ úÖî¸ü¾Ö †Ö×Ö ¯ÖÖÓ›ü¾Ö µÖÖÓÖß
µÖã¨üÖ“ÖßÆüß ŸÖµÖÖ¸üß šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ
¬ÖÖê¸üÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ŸÖß¾ÖÎ ÃÖÓÂÖ‘ÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆüÖêŸÖ úÖ ?' »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
ÎúÖÓ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ Öê´ÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖî´µÖ, ¯Ö›üÖÖ‰ú
¬ÖÖê¸ü ÖÖ“Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ ×´ÖÃúß»Ö ¿Ö²¤üÖŸÖ ™üßúÖ êú»Öß ÆüÖŸê Öß. µÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖæ Ö ›üÖ.ò ÖãÆÖü Ó Öß
ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê †ÖÆêü.
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23
ÃÖ´ÖÖ•Ö¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ¬Ö´ÖÔ
ÖßŸÖÖ ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆŸúÂÖÖÔÃÖÖšüß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ.
†ÃÖê“Ö ÖÏÓ£Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ÃÖÓÃÖÖ¸üÖú›êü ¯ÖÖšü ×±ú¸ü¾ÖæÖ †ÖŸ´Ö–ÖÖÖ
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ŸÖÖê –ÖÖÖß, ÃÖŸ¯Öã¹ýÂÖ †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖúÖôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ºþœü —ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß –ÖÖÖß ¯Öã¹ýÂÖÖ»ÖÖ ú´ÖÖÔ“ÖÖ ŸµÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß Æêü
†×¬ÖúÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß †Ö•Ö´Ö µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü Ø“ÖŸÖÖ úºþÖ †Öêú ÃÖÓÃéúŸÖ, ‡ÓÖÏ•Öß ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ úºþÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü
'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' ÃÖÖ¸üÖÖ ´ÖÆüÖÖ ÖÏ£Ó Ö šêü¾Ö»ÖÖ. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß µÖÖ»ÖÖ 'ú´ÖÔµÖÖêÖ¿ÖÖÄÖ' †ÃÖê ÖÖ¾Ö
×¤»Öüê †ÖÆêü. ¯ÖÖÛÀ“Ö´ÖÖ¢µÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ ú´ÖÔµÖÖêÖ¿ÖÖÄÖÖ‹ê¾Ö•Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸ü¿ÖÖÄÖ, Öß×ŸÖ¿ÖÖÄÖ,
úŸÖÔ¾µÖ¿ÖÖÄÖ †¿Öß ÖÖ¾Öê ¤êüŸÖÖŸÖ. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¾Öê »ÖÖî×úú †ÖÆêüŸÖ Æêü »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü
êú»Öê. •Öê ¯ÖÖÛÀ“Ö´ÖÖ¢µÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓ“Öê ÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖ ÖßŸÖß“µÖÖ
´Öæ»ÖŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ £ÖÖê¸ü¯Öã¹ýÂÖ ú´ÖÔµÖÖêÖß“Ö ÆüÖêŸÖê Æêü †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ²ÖÎÖÉÖ †Ö×Ö ¾Öê¤üÖÓŸÖß ²ÖÎÖÉÖ
ú´ÖÔµÖÖêÖÖ²Ö§ü»Ö ˆ¤üÖÃÖßÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ †¿Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÃÖê»Ö. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ŸÖ£µÖ
ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¾µÖÖÃÖ ²ÖÎÖÉÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓÖß Ö×¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ. •ÖÖú, ÁÖßéúÂÖ
Ö×¡ÖµÖ ÆüÖŸê Öê. ŸÖê –ÖÖÖß †Ö×Ö ú´ÖÔµÖÖêÖß ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö
úÖêÖŸÖÖ ÃÖÓ¤ü¿ê Ö ¤êüŸÖê ? ú´ÖÔµÖÖêÖ¿ÖÖÄÖ ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖšüß“Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ-†¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ
µÖêŸÖê. ÖßŸÖê´Ö¬µÖê ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ´Öæ»ÖŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ¯ÖÏÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“Öß ÖßŸÖß“Öß ´Öæ»ÖŸÖ¢¾Öê †Ö×Ö
ÖßŸÖê´Ö¬Öß»Ö †¬µÖÖŸ´Ö-–ÖÖÖ µÖÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ úºþÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖÓ“Öê ´Öæ»ÖÖÏÖÆüß
×¾Ö¾Öê“ÖÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü.
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¬Ö´ÖÔ-†¬Ö´ÖÖÔ“Öê –ÖÖÖ ÆüÖ ´ÖÖãÂµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÖãÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸÖÖê
ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ²Öã×¨ü´ÖÖÖ †ÖÆü êú´ÖÖÔ“ÖÖ ²Ö¸êü¾ÖÖ‡Ô™ü¯ÖÖÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ²Öã¨üß“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ú´ÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †Ö×Ö ú´ÖÖÔ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö Æêü »ÖÖÖŸÖ
‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß µÖã×¬ÖÂšüÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖµÖ–ÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü.
µÖã×¬ÖÂšüÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖµÖ–ÖÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ¤ü×¸ü¦üß ²ÖÎÖÉÖÖÖê ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß šêü¾ÖæÖ êú»Öê»µÖÖ
†®Ö¤üÖÖÖ¿Öß êú»Öß †ÖÆêü. µÖê£Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖ †ÃÖæÖÆüß ²ÖÎÖÉÖÖÖê †×ŸÖ£Öß“Öê ¯ÖÏÖÖ ¾ÖÖ“Ö¾Ö»Öê
†Ö×Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ êú»ÖÖ Æêü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê. ¬ÖîµÖÖÔÃÖÖ¸üµÖÖ ÖãÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¿Öã¨ü²Öã¨üß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
µÖê£Öê †¬ÖÖê¸ü×ê ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖÓú™üúÖôûßÆüß •µÖÖ“Öê Öî×ŸÖú ¬ÖîµÖÔ œüôûŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÖê Öß×ŸÖ´ÖÖÖ
†ÃÖê •Ö´ÖÔÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö úÖÓ™ü µÖÖÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ÖßŸÖê´Ö¬µÖê '¯Ö¡ÖÓ, ¯ÖãÂ¯ÖÓ, ±ú»ÖÓ, ŸÖÖêµÖÓ' µÖÖ
¾ÖÖŒµÖÖ´Ö¬ÖæÖÆüß ÁÖßéúÂÖÖÓÖß ¤üÖÖ ×úŸÖß µÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖ´ÖÖÖß»Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö
×¤ü»Öê †ÖÆêü. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ²ÖÖµÖ²Ö»Ö´Ö¬Öß»Ö µÖê¿Öæ ×õÖÃŸÖÖ“µÖÖ ¾Ö“ÖÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ
†ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖ´Ö¬µÖê †ÖêúÖÓÖß ¤êüÖµÖÖ ×¤ü»µÖÖ ¯ÖÖ ¯ÖÏ³Öæ µÖê¿Öæ ×õÖÃŸÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ
Ö¸üß²Ö ×¾Ö¬Ö¾ÖêÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ “ÖÖ¸ü ÖÖµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß. úÖ¸üÖ »ÖÆüÖÖ ú´ÖÔÆüß †Öêú¾ÖêôûÖ
Öî×ŸÖú¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÖî×»Öú šü¸üŸÖê Æêü µÖê¿Öæ ×õÖÃŸÖÖÓÖßÆüß ´ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿Öã¨ü †Ö×Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö
²Öã¨üßÖê úŸÖÔ¾µÖ êú»Öê †Ö×Öü ³ÖßÂ´Ö †Ö×Ö ¦üÖêÖ ¸üÖÖÓÖÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖ¯Ö ŸÖã»ÖÖ
»ÖÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖß †•ÖãÔÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ²ÖÖî¨ü ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ¤êü‰úÖ
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ¯ÖæÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯ÖÖê“Ö»Öê»ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÖêÆü´Öß“Ö ¿Öã¨ü †Ö×Ö ×ÖÂ¯ÖÖ¯Ö †ÃÖŸÖÖê Æêü
Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ÃÖ¤üÃË Ö¤Ëü×¾Ö¾Öêú ²Öã¨üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖŸÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÛÀ“Ö´ÖÖ¢µÖ
†Ö×¬Ö¤îü¾ÖŸÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖãÂúôûÖÓ“Öê ¯ÖãÂúôû ×ÆüŸÖ ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ" †Ö×¬Ö³ÖÖî×ŸÖú
¯ÖÓ£ÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ Æêü ¤üÖêÆüßÆüß ¯ÖÓ£Ö †¯Öã¸êü †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ¾Öî×¤üú ¬Ö´ÖÖÔŸÖ, ×õÖÃŸÖß
¬Ö´ÖÖÔŸÖ †Ö×Ö ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ¿Ö¸üß¸, ¾ÖÖÖß †Ö×Ö ´ÖÖ Æêü ¿Öã¨ü †Ö×Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÃÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
²ÖÎÉ †Ö×Ö †ÖŸ´ÖÖ ‹ú ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ´Ö¸üÖšüß´Ö¬µÖê '•Öê Ø¯Ö›üß ŸÖê ²ÖÎÉÖÓ›üß' †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ ³ÖæŸÖ´ÖÖ¡ÖÖÓŸÖ ‹ú“Ö †ÖŸ´ÖÖ µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö²Öã×¨üµÖÖêÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÃÖŸÖŸÖ •ÖÖÖéŸÖ
šêü¾ÖÖê Æêü“Ö †ÖŸ´Ö–ÖÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖŸ´ÖÃÖãÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™.ü Æüß ÃÖÖ´µÖ²Öã¬¤üßü ÃÖ¤îü¾Ö •ÖÖÖéŸÖ †ÃÖ»Öß
úß, ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖÖß´ÖÖ¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖãÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸ü †ÃÖê ¾ÖêÖôêû ÃÖÖÓÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. '¯ÖãÂúôûÖ“Ó Öê
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¯ÖãÂúôû ÃÖãÖ' µÖÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ Æüß ÃÖÖ´µÖ²Öã×¨ü †×¬Öú ÁÖêÂšü †ÖÆêü. µÖÖŸÖ“Ö
Öß×ŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÆêü Æêü »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß †Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¤êü‰úÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü.
¿Öã¨ü ´ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ÃÖŸúÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖ ×Æü¿Öê²Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ÃÖŸúÖµÖÔ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ †¬µÖÖŸ´Ö¥üÂ™ü¶Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß
ÖßŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ú´ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ¿Öã¨ü ²Öã¨üßÃÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß úÖÓ™ü
µÖÖ •Ö´ÖÔÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ“µÖÖ '£Öê†¸üß †Öò±ú ‹×£ÖŒÃÖ' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÖÏßÖ µÖÖ
‡ÓÖÏ•Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖêÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ Öß×ŸÖ¿ÖÖÄÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÏ£Ó ÖÖŸÖ ÆüÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü. ›üÖµÖÃÖÖ
µÖÖ ¾Öê¤üÖÓŸÖß •Ö´ÖÔÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß Öß×ŸÖ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ“Öß Æüß“Ö ¯Ö¨üŸÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. ×ÖÂúÖ´Ö
ú´ÖÔ Æêü ¾ÖÖÃÖÖÖ ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê »ÖÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ›üÖµÖÃÖÖ µÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ÖÏßú
ŸÖ¢¾Ö–Ö †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö µÖÖÖêÆüß ÆüÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü. ÖßŸÖêÖê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú¥üÂ™ü¶Ö
¯ÖæÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖ¾ÖÔ Öß×ŸÖ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ“Ö ´ÖÖêÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. £ÖÖê¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †Ö×Ö ÃÖÓŸÖ ×¾ÖÖÖê²ÖÖ•Öß µÖÖÓÖß ´ÖÖêÖÖ“Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖÖê¯Öß †Ö×Ö
ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾µÖÖµÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, 'ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖêÆüÖÓ“ÖÖ •Öê¾ÆüÖ ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ´ÖÖêÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.' ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ ”ûÖµÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖãÖ¤ãü:Ö µÖêŸÖê. ¯ÖÖ ú´ÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ •Öê †™üôû
†ÖÆêü ŸÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖæÖ ¤ãü:Ö †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ¾ÆüÖµÖ“Öê ÖÖÆüß †Ö×Ö
ÃÖãÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ±úÖ¸ü Æãü¸üôûæÖ •ÖÖµÖ“Öê ÖÖÆüß †¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“ÖÖ À»ÖÖêú ¤ãüÃÖ·µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ
†ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ“Ö ÃÖÖ´µÖ²Öã¬¤üßü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß »ÖÖò¸êüÖÃÖ¸ü µÖÖ »ÖêÖúÖÖê ÖßŸÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖµÖ²Ö»Ö´Ö¬Öß»Ö Ö¾ÖÖ ú¸üÖ¸ü
µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖÓ³Ö¸üÖÆæüÖ †×¬Öú ¾ÖÖŒµÖê ¤üÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö»ÖÖÖ ÃÖÖ´µÖ †ÖÆêü Æêü ×ÃÖ¨ü
êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖßŸÖÖúÖ¸üÖÓ ÖÖ ²ÖÖµÖ²Ö»Ö ´ÖÖÆüßŸÖ ÆüÖŸê Öê †ÃÖÖ
×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ›üÖò. »ÖÖò¸êüÖÃÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´ÖŸÖê ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß,
´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸üÃÖÖ¸üµÖÖ •µÖêÂšü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖß ÖÖê›üæ Ö úÖœü»Öß †ÖÆêŸü Ö. ÖßŸÖÖ Æüß ×õÖÃŸÖ ¿ÖŸÖúÖ¯Öæ¾Öá
×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêü, Æêü †ÖŸÖÖ ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÖßŸÖêŸÖß»Ö ŸÖ¢¾Öê ²ÖÖµÖ²Ö»Ö´Ö¬µÖê
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖß ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔŸÖæÖ Øú¾ÖÖ ¾Öî×¤üú ¬Ö´ÖÖÔŸÖæÖ µÖê¿Öæ ×õÖÃŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¿ÖÂµÖüÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü Æêü ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü.
»ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓ“µÖÖ 'ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' µÖÖ £ÖÖê¸ü ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †Ö×Ö
ŸµÖÖÓÖß Æêü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖÖÃÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö, ÃÖ¸üôû ³ÖÖÂÖê´Ö¬µÖê
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
142

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ“Ö×¸ü¡ÖÖú›êü ¥üÛÂ™üÖê¯Ö
™üÖúÖê †ÖŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ÃÖÓÃéúŸÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÏÓ£Ö, ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓ“Öê ÖÏÓ£Ö,
×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ²ÖÖµÖ²Ö»Ö †Ö×Ö ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ÖÏÓ£Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ
Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ •Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ŸµÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ
×ÖÂšüÖ¯Öæ¾ÖÔú ¾ÖŸÖÔÖ êú»Öê Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêÖê †ÖŸµÖÖ“Öê †ÖÆêü. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ“Ö
ú´ÖÔµÖÖêµÖÖ“Öê ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö«ü¢Öê»ÖÖ, †´ÖµÖÖÔ¤ü Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖÖ“Öß †Ö×Ö †Ö•Ö´Ö ¤êü¿ÖÃÖê¾Öê“Öß
•ÖÖê›ü »ÖÖ³Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. ×¾Ö«üŸÖê»ÖÖ ¿Öã¨ü “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¾Ö«ü¢ÖÖ ×Ö¸ü£ÖÔú šü¸üŸÖê.
×¾Ö«ü¢Öê»ÖÖ Ö´ÖÏŸÖê“Öß ÃÖÖ£Ö ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ¬ÖÖêúÖ¤üÖµÖú šü¸üŸÖê. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ †»ÖÖî×úú
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¸ü ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ, †ÖÓ›ü ¾µÖÖÃÖÓÖ, ¿Öã¨ü “ÖÖ×¸ü¡µÖ †Ö×Ö Ö´ÖÏŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. ÖßŸÖêŸÖß»Ö ¾Ö“ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖê ÛÃ£ÖŸÖ¯ÖÏ–Ö ÆüÖêŸÖê. ²Öã¨üß †Ö×Ö ¯ÖÏ–ÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓŸÖ
×¾ÖÖÖê²ÖÖÓÖß ±ú¸üú êú»ÖÖ †ÖÆêü. «êüÂÖ²Öã¨üß, ¤ãüÂ™ü²Öã¨üß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ¯ÖÏ–ÖÖ ÖêÆü´Öß
†×¾Ö“Ö»Ö, †œüôû †ÃÖŸÖê. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ–ÖÖ †¿Öß †×¾Ö“Ö»Ö ÆüÖêŸÖß. ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ
×Ö¿“ÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ, ¬µÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú¬ÖßÆüß œüôû»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
ÖßŸÖê´Ö¬ÖæÖ úŸÖÔ¾µÖ×ÖÂšê“ü ÖÖ, ×ÖÂúÖ´Ö ú´ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü¿ê Ö ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖß ×¤ü»ÖÖ †ÖÆê.ü †Ö¯Ö»ÖÖ
¤êü¿Ö ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖŸÖ †ÖÆê.ü ¤êü¿ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêÖê Æêü †Ö¯Ö»Öê ¯Ö¸ü´Ö úŸÖÔ¾µÖ
†ÖÆêü Æêü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖ»Öê. ÖßŸÖêÖê †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÏ–ÖÖ ÛÃ£Ö¸ü šêü¾ÖæÖ, ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏÖÖß´ÖÖ¡ÖÖÓŸÖ ‡Ô¿¾Ö¸üÖ“ÖÖ
†Ó¿Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖæÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯ÖÖ ±úôûÖ“Öß †¯ÖêÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ, úŸÖÔ¾µÖ×ÖÂšêüÖê, ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß
¾Öé¢ÖßÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß, ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êüÆü úÖ¸üÖß »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö¬ÖÖÔ¸ü êú»ÖÖ
†Ö×Ö †Öê¸ü“µÖÖ À¾ÖÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê µÖÖ ×ÖÀ“ÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú¬Öß œüôû»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß»ÖÖ
†¾¾Ö»Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê †¬µÖÖ¯Öú —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÆüß¯ÖêÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö
Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö úºþÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 'êúÃÖ¸üß'
'´Ö¸üÖšüÖ' ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ×ÖÙ³Ö›ü †Ö×Ö ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê »ÖêÖÖ êú»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓú™üúÖôûß
×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá ¾Öé¢ÖßÖê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¤ãü:Ö, ¤îüµÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß
¾Öé¢Öß ÆüÖŸê Öß. ¯»ÖêÖ †ÖÛÖ ¤ãüÂúÖôû µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ×ÖÙ´ÖŸÖ ÃÖÓú™üÖ“µÖÖ ±êú·µÖÖŸÖ ÄÖß¯Öã¹ýÂÖ, ÖÖê¸üÖ¸üß²Ö
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ÆüÖê¸ü¯ÖôæûÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß úÖôû¾Öêôû Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ, ¯ÖÏéúŸÖß †Ã¾ÖÖÃ£µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ
úºþÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ †›üß†›ü“ÖÖßŸÖæÖ ´ÖÖÖÔ úÖœüŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üÖ¯ê Ö¸üßÖê ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
úÖµÖÖÔŸÖ ÖßŸÖê´Ö¬Öß»Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö ÃÖÖ£Ö ÆüÖêŸÖß.
•Öã»Ö´Öß ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß×¾Ö¹ý¨ü ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ´Ö¬ÖæÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖ ÖêŸÖÖ
µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ³ÖÖÂÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ŸÖÖê±ú ›üÖÖ»Öß. •ÖÖŸÖê“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê »ÖœüŸÖÖÖÖ,
³ÖÏÂ™ü ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“Öß »ÖŒŸÖ¸êü ¾Öê¿Öß¾Ö¸ü ™üÖÓÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ êú»Öß ÖÖÆüß.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“Öê Ö™ü»Öê ³Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÓ›üÖ»ÖêÃÖÖ¸üµÖÖ
†×ŸÖˆÂÖ Æü¾ÖÖ´ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ×¿ÖÖÖ ³ÖÖêÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ¯ÖÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ÃÖ¤îü¾Ö ¿ÖÖÓŸÖ, ÃÖÓµÖ´Öß ¸üÖ×Æü»Öß. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê «êüÂÖ³ÖÖ¾ÖÖÖ
ÖÖÆüßŸÖ. ‡Ô¿¾Ö¸üÖÖê Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ‡Ô¿¾Ö¸üß ‡“”êû´Öãôêû“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖ µÖÖŸÖÖÖ
³ÖÖêÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Œ»Öê¿ÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»Öê Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öê
¬µÖêµÖ ÃÖÖúÖ¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖ Æêü Œ»Öê¿Ö ±ú»Ö¤üÖµÖß šü¸üŸÖß»Ö µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¥üÂ™üßŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß Æêü
ÃÖ¾ÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¥üœü ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ Ö¾Öß ¥üÂ™üß »ÖÖ³ÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß
ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖÖ´Ö¬ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ“Ö×¸ü¡Ö“Ö •ÖÖæúÖµÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•Öß´Ö¬µÖê
‹ÖÖªÖ“µÖÖ ¿Öã¨ü “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ Æêü Öã»µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü
†ÃÖê ´ÆüÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ †ÖÆêü. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ †ÃÖê †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ“Ö ÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖÖ“Öê
¾ÖÖ“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †Ö¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÖê¢Ö¸ü •Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ
†ÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖÖê !
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß '†Öê¸üÖµÖÖ' (†ÖµÖÖÕ“Öê ´Öæôû¾ÖÃÖ×ŸÖÃ£ÖÖÖ) '¤üß †ÖÝŒ™üú ÆüÖê´Ö †Öò±ú
¾Öê¤üÖ•Ö' (¾Öê¤üÖÓ“ÖÖ úÖ»Ö×ÖÖÔµÖ) '¾Öê×¤üú ÎúÖêÖÖò»ÖÖò•Öß' †Ö×Ö '¾Öê¤üÖÓÖ •µÖÖê×ŸÖÂÖ' Æêü ÖÏÓ£Ö
‡ÓÖÏ•Öß´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»Öê. 'ÁÖß´ÖŸÖË³ÖÖ¾ÖŸÖËÖßŸÖÖ¸üÆüÃµÖ' ÆüÖ ´ÖÆüÖÖ ÖÏÓ£Ö ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖß ´Ö¸üÖšüßŸÖ
×»Ö×Æü»ÖÖ. µÖÖ ´ÖÆüÖÖ ´Ö¸üÖšüß ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß, ²ÖÓÖÖ»Öß, úÖÖ›üß, ŸÖê»ÖÖæ, ŸÖÖ´Ößôû †Ö×Ö
ØÆü¤üß ³ÖÖÂÖÖÓ´Ö¬µÖê †Öã¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÂÖÖÓ´Ö¬µÖê µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ †Öêú
†Ö¾Öé¢µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö«üÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¾Öé¢Öß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖÖ×¸üúÖÓÖß µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ˆŸÃ±æúŸÖÔ Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
144

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ : »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú

24
»ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú - ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê ¯ÖÏ¸ê üÖÖ¤üÖµÖß Ã´Ö¸üÖ
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ †»ÖÖî×úú ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ÁÖßéúÂÖÖ»ÖÖ, †•ÖãÔ ÖÖÖê
†Ö¯Ö»Öê Öãºþ ¦üÖêÖÖ“ÖÖµÖÔ µÖÖÓ“Öê •µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ¾ÖÖÔÖ êú»Öê ŸµÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ ÆüÖŸê Öê. ¿Ö²¤ü †ÖÆêüŸÖ
ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“Öê ! 'ÃÖÖÖ¸ü ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ÖÓ³Öß¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê ¯ÖÖ ŸÖÖê ŸÖÃÖÖ ÖÃÖŸÖÖê. ÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÏÖã²¬Ö
ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖê. ¦üÖêÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ ÖêÆü´Öß ¿ÖÖÓŸÖ †Ö×Ö ÖÓ³Öß¸ü †ÃÖŸÖê. ÖÖÖÖ»ÖÖ †ÓŸÖ
ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“ÖêÆüß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ¦üÖêÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öê Çü¤üµÖ ÖêÆü´Öß ¿ÖÖÓŸÖ,
†£ÖÖÓÖ ! ¾Ö•ÖÏ ±ãú™êü»Ö, †´ÖéŸÖÆüß ×¾Ö™êü»Ö ¯ÖÖ ¦üÖêÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öß ¿ÖÖÓŸÖ¾Öé¢Öß ú¬ÖßÆüß œüôûÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. †Ö‡Ô“µÖÖ ´ÖÖµÖê“Öß ÖêÆü´Öß ¾ÖÖÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¦üÖê ÖÖ“ÖÖµÖÔ ´ÆüÖ•Öê ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ éú¯ÖÖ
†Ö×Ö ¯ÖÏê´Ö ! ‡£Öê ¤üµÖê“Öê ´ÖÖÆêü¸ü †ÖÆêü †Ö×Ö ÆüÖ ŸÖ¸ü ×¾Öªê“ÖÖ ÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêü !
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö, ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏ¸ê üÖÖ¤üÖµÖß šü¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü¯ÖÖ •ÖÖæ
úÖµÖ µÖÖ †•ÖãÔ ÖÖÖê êú»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ £ÖÖê¸ü Öãºþ“µÖÖ ¾ÖÖÔÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÔ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖÓ›ü ÆüÖŸê ÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú Öê¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüß ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸êü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖÖ¸üÖ ÆüÖ úÖ»ÖÖÓ›ü !
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÂú¸üß ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ¯Öãœêü, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖîªÖê×Öú, ¾Öî–ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖß¯Öãœêü ¿Ö¸üÖÖÖŸÖß
¯ÖŸúºþÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ, †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ †¿Öß µÖæÖÖÓ›üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
´ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ µÖÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖÓú›êü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ šêü¾ÖÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö. ¯ÖÖ
¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Öî“ÖÖ×¸üú ÎúÖÓŸÖß ÆüÖ‰ê úÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖ œü¾ÖôæûÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê,
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü Ö¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê
¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖÃÖÖ¸üÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÆüß ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê. ¸üÖ´ÖéúÂÖ ¯Ö¸ü´ÖÆÓüÃÖ †Ö×Ö
ŸµÖÖÓ“Öê £ÖÖê¸ü ×¿ÖÂµÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß Ö¾Öß ¥üÂ™üß ×¤ü»Öß.
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¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ºþœüß µÖÖŸÖß»Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ±ú¸üúÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ úºþÖ ×¤ü»Öß. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Æêü •ÖÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÏÖ»³Ö
†Ö×Ö ÁÖêÂšü †ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß •ÖÖÖ×ŸÖú ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ ÃÖ¾ÖÔ
¬Ö´ÖÔÖãºÓþÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †´ÖÖê‘Ö ¾ÖÖÖßÖê ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß
¬Ö´ÖÔ †ÖÆêü. ‡£Öê ³Öê¤üÖ³Öê¤ü, •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ÖÖÆüß. ¬Ö´ÖÔ, ¾ÖÓ¿Ö, «êüÂÖ ÖÖÆüß Æêü Ã¾ÖÖ´Öß•ÖàÖß Ã¯ÖÂ™ü
êú»Öê. ×•Ö£Öê †–ÖÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †ÖÆêü ×ŸÖ£Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †Ö×Ö †–ÖÖÖ ¤æü¸ü úºþÖ“Ö ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖÖê¸üÖ¸üß²Ö •ÖÖŸÖê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›Ö¾ÖÖ Æêü ŸµÖÖÓÖß ŸÖôû´ÖôûßÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
³ÖÖ¾Ö¤ËüÖßŸÖêÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö¾ÖÖ™êüÖê ‹êÖ ŸÖÖ¹ýµÖÖŸÖ“Ö ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ, ¯»ÖêÖÖÏÃŸÖ
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß ×•Ö¾ÖÖ“Öê ¸üÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß
´ÆüÖæÖ úÖµÖÔ ú¸üÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖêÆüß ²ÖÖ¯Ö™, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ×´Ö¡Ö ²ÖÖ²ÖÖ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ
†›ü“ÖÖß“µÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß »ÖÖê. ×™üôûú ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß †Ö¸ü¿Ö: ¬ÖÖ¾ÖÖæ Öê»Öê. ²ÖÖ²ÖÖ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¤ü¢Öú
¯ÖÏú¸üÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ú¯Ö™ü úÖ¸üÃ£ÖÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Öã¨ü “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ¾Ö¸ü Ø¿ÖŸÖÖê›êü
ˆ›ü×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»Öê. †¿ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ÖÓ²Öß¸ü¯ÖÖê,
¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ŸÖÖë›ü ×¤ü»Öê. ¯ÖÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ×¤ü¾ÖÓÖŸÖ ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ ´Öî¡Öß»ÖÖ •ÖÖÖ»Öê. †Öê¸ü
»ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖµÖÓú¸ü ×¤ü¾µÖÖ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. £ÖÖê¸ü
¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¿Öß»Ö †Ö×Ö ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá¾Öé¢ÖßÖê »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸Öü Ó ÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖ“Öê
¾ÖÎŸÖ µÖÖ ÃÖ¤Ëü ÖãÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖÖ †ÃÖÆüÖµÖ •ÖÖŸÖê×¾ÖÂÖµÖß †ÖŸ´ÖßµÖŸÖÖ
ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ÃÖ¤îü¾Ö ŸÖŸ¯Ö¸ü †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ×´Ö¡Ö×ÖÂšüÖÆüß
Ã¯ÖéÆüÖßµÖ ÆüÖêŸÖß. ¬ÖîµÖÔ, ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü, ´Ö¤üŸÖß»ÖÖ ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖêÖê ¬ÖÖ¾ÖæÖ •ÖÖµÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ
ÆüÖê ÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö:Ã¯ÖéÆüŸÖÖ, ‹ê¯ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖœüôû ÆüÖŸÖÖÖê ÃÖŸ¯ÖÖ¡Öß ¤üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¤üÖŸÖéŸ¾Ö,
µÖÖ ÃÖ¤ËüÖãÖÖÓ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖ ˆ•ÖôæûÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ×“Ö¸üÖ»ê Ö
µÖÖ ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ²Ö¤üÖÖ´ÖßúÖ¸üú »ÖêÖÖ êú»Öê. ²Ö¤üÖÖ´Öß Ö™ü»µÖÖ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö
‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÓÖß ×™üôûúÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ×¤ü»ÖÖ. ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üß †Ö¾Öé¢Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ú¸üŸÖÖÖÖ ×™üôûúÖÓ×¾Ö¹ý¨ü ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö•Öæú¸ü ÖÖôæûÖ ×“Ö¸üÖê»ÖÖê ¤ãüÃÖ¸üß †Ö¾Öé¢Öß
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öß.
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó Öê ¾ÖÖÔÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ »ÖêÖú ¯ÖÏÖ. Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ
µÖÖÓÖß '†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü' †ÃÖê êú»Öê †ÖÆêü. »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ³ÖÖ¾Ö¤ËüÖßŸÖê´Ö¬Öß»Ö
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†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †×¬ÖÂšüÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»µÖÖ ú´ÖÔµÖÖêÖ ¿ÖÖÄÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Öß¾ÖÖÖŸÖ
úÖµÖÔ êú»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß, ×ÖÃ¾ÖÖ£Öá •Öß¾ÖÖ“Ö µÖÖ ú´ÖÔµÖÖêÖ ¿ÖÖÄÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾µÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ
ˆ•ÖôæûÖ Öê»Öê †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¤îü¾ÖŸÖ £ÖÖê¸ü ú¾Öß ãúÃÖã´ÖÖÖÏ•Ö µÖÖÓÖß, ´Öã²Ó Ö‡Ô“µÖÖ “ÖÖî¯ÖÖ™üß¾Ö¸ü
†£ÖÖÓÖ ÃÖÖÖ¸üÖú›êü ×Ö³ÖÔµÖ¾Öé¢ÖßÖê †Ö¯Ö»Öß ŸÖßÖ Ö•Ö¸ü ±êúúßŸÖ ˆ³µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖ
×™üôûúÖÓ“µÖÖ ³Ö¾µÖ ¯ÖãŸÖôûµÖÖ“Öê †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏ¸ê üú ¿Ö²¤üÖŸÖ ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖÖŸÖ ×Ö¸üÖ¿Öê“ÖÖ
†Ó¬ÖÖ¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆê.ü †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ¾ÖÖ¤üôû ‘ÖÖë‘ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆê.ü µÖÖ¾Öêôûß »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
¯ÖãŸÖóµÖÖ¾Ö¸ü Ö•Ö¸ü ÛÃ£Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. úÖÆüß ÖÖÖŸÖ“Ö ×Ö¸üÖ¿Öê“Öê œüÖ ×¾Ö¸üŸÖÖŸÖ. †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö
¾ÖÖ¤üôû ¿Ö´ÖŸÖê !
'ŸÖß úÖÖ¸ü ´ÖæŸÖá ¬Öß™ü ´Ö¸üÖšüß £ÖÖ™ü
†Ö¤üôûŸÖÖê •Öß¾Ö¸ü †•ÖæÖ ¯ÖÛÀ“Ö´Ö ¾ÖÖŸÖ
ŸÖß †Ø•ÖŒµÖ ”ûÖŸÖß ŸÖÖšü¸ü †Ö×Ö ¸üÖ¿Öß»Ö
•Öß ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖÖÖ¸ü £Ö²Öêú, ¯Ö¸üŸÖê †ÖŸÖ'
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