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‡. ÃÖ. 1818 »ÖÖ ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖÆüß“ÖÖ †ÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ
†Ó́ Ö»Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê †Ö»Öê»µÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß µÖê£Öß»Ö ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ
¸üÖ•Öȩ̂ ü•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖÓ¿Öß ×Æü�ú´ÖŸÖßÖê �ú¸üÖ¸ü �úºþÖ µÖÖ ³Öǽ Öß¾Ö¸ü ÆüôæûÆüôæû ²ÖÃŸÖÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê. ±úÖê›üÖ
†Ö×�Ö —ÖÖê›üÖ µÖÖ Öß×ŸÖÖê ¤êü¿Ö³Ö¸ü ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ ¯ÖÃÖ¸üŸÖ µÖê£Öß»Ö ‹�ú ‹�ú ¸üÖ•Öê ´ÖÓ›üôûà“ÖÖ ´ÖÖÃÖÖ
•ÖÖóµÖÖŸÖ ¯Ö�ú›æüÖ ¤êü¿Ö³Ö¸ü ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ †Ó́ Ö»Ö ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ‡Ó�»ÖÓ›ü¯Öê�ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †Ö×�Ö
»ÖÖê�úÃÖÓ�µÖêÖê ´ÖÖêšü¶Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö ü̧Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖÆüŸÖã�úßÃÖÖšüß ¸êü»¾Öê“Öê
¸üÃŸÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´Ö¤üŸÖß»ÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖê ŸÖµÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖßŸÖ ´Æü�ÖæÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏÃÖÖ¸üÆüß �êú»ÖÖ. Æêü �ú¸üŸÖÖÖÖ µÖê£Öß»Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öê, ´ÖÖÓ›ü×»Ö�ú ²ÖÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾Öî�Öã�µÖê,
†Ö¯ÖÃÖÖŸÖß»Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ †ÖË ¤ãüÆüß“ÖÖ “ÖÖ�ÖÖ�Ö¯Ö�Öê †³µÖÖÃÖ �úºþÖ ¤üß‘ÖÔ�úÖôû ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ¾Ö¸ü
‹�ú”û¡Öß †Ó́ Ö»Ö �êú»ÖÖ.

•Öê¾ÆüÖ ‹�ÖÖ¤üß •Öã»Ö´Öß ÃÖ¢ÖÖ •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÖêÂÖ�Ö �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖ“Ö
¾Öêôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �úÖÆüß �úŸÖá ´ÖÖ�ÖÃÖê µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖãÃŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�úÖ¸üÖ“Öê ²Öß•ÖÖÓ�ãú¸üÖ“Öê �úÖ´Ö �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¤ü�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ�úÖ¸üÖŸÖæÖ ÆüôæûÆüôæû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß ÆüÖê‰úÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü »ÖÆüÖÖ-´ÖÖêšü¶Ö »Öœü¶ÖÓ“Öß
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ•ÖÖÖÓ“Öê ¤ãüÆêü¸üß ¿ÖÖêÂÖ�Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸üÃÖ¢Öê“Öê “Ö�Îú Æüß ´Öã�µÖ
�ÖÖêÂ™ü †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ �úºþÖ �Ö¸üß²Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ »Öã™ü�ÖÖ¸êü ÁÖß´ÖÓŸÖ ¯ÖÖ™üß»Ö,
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü, ¾ÖŸÖÖ¤üÖ¸ü, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›ü Æêü ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ‹�ú ¤ãüÃÖ·µÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ �úºþÖ �Ö¸üß²Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê
¿ÖÖêÂÖ�Ö“Ö �ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ †µÖÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖœüÖ ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ¯Ö×Æü»Öê �êú»Öê Ø¾Ö¬µÖ ÃÖÖŸÖ¯Öã›ü¶ÖŸÖß»Ö
‹�úÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß¾Öß ü̧ ŸÖÓ™ü¶ÖÖê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¯ÖÖ ü̧ŸÖÓ¡µÖÖŸÖ †›ü�ú¾ÖæÖ »Öã²ÖÖ›ü�ÖÖ¸êü
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö ¤êü�ÖÖ¸êü ¯ÖÖ™üß»Ö-¯ÖÖê»ÖßÃÖ, ÊÖ “ÖÖî�ú›üß×¾Ö¹ý¨ü ŸÖÓ™ü¶Ö ×³Ö»»ÖÖÖê ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ
ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖì ¯ÖÏ“ÖÓ›ü »ÖœüÖ ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ. µÖÖ •ÖÖÖÖµÖ�úÃÖÖ¸ü�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †Öê�ú •ÖÖÖÖµÖ�ú ×²ÖÎ×™ü¿Ö
ÃÖ¢Öê×¾Ö¹ý¨ü †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ�ÖÖ´ÖŸÖÖÖê •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ »Öã™ü�ÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“Öê ‹•ÖÓ™ü ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü-
¯ÖÖ™üß»Ö †ÖË ¯ÖÖê»ÖßÃÖ µÖÓ¡Ö�ÖÖ µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü »ÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖß»Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü Æêü ‹�ú
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö †ÖÆêü.

¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ²ÖÓ¬ÖÖÓ ŸÖÖê›æüÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö »ÖÆüÖÖ-´ÖÖêšü¶Ö »Öœü¶ÖÓ“Öß
¿ÖéÓ�Ö»ÖÖ ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖ •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü µÖÖÓ“ÖêÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ
šü̧ ü»Öê. ²ÖÖ»Ö¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•ÖæÓ“µÖÖ ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß

×Ö¾Öê¤üÖ



ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öê ¤ãüÆêü¸üß ¿ÖÖêÂÖ�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸êüŸÖ ³Ö¸ü»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ºþœüß-
¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ ×¾Öôû�ÖÖ, ×¿Ö�Ö�Ö ÖÃÖ»µÖÖÖê †–ÖÖÖÖ“Öß ±ú¸ü¯Ö™ü †ÖË ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾Ö�ÖÖÔ�ú›æüÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üß
×¯Öôû¾Ö�Öæ�úÆüß ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. Æêü ›üÖêôûÃÖ¯Ö�Öê ²Ö‘ÖŸÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß µÖÖ •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ‘ÖêŸÖ,
ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü »ÖœüÖ ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �êú»Öê. Æüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß �úÆüÖ�Öß ´Æü�Ö•Öê �úŸµÖÖÔ
¯Öã¹ýÂÖÖÖê •ÖÖ�ú»µÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ Ã¾ÖŸÖ: “ÖÖ×¸ü¡µÖ¾ÖÖÖÆüß †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖÖ ÃÖÓ¤êü¿ÖÆüß
¤êü‰úÖ •ÖÖŸÖê. ›üÖò. ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß †¿ÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸üÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ×»ÖÆæüÖ •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓ“Öß
†Öêôû�Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖ �úºþÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß
´ÖÓ›üôûÖÃÖ †ÖÖÓ¤ü †ÖÆêü.

1 †Öò�ÖÃ™ü, 2017 (²ÖÖ²ÖÖ ³ÖÖÓ›ü)
†¬µÖ�Ö,

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
†Ö×�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß ´ÖÓ›üôû,

´ÖãÓ²Ö‡Ô.



�ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü



»Öê�Ö�ú ¯Ö×¸“ÖµÖ —

¯ÖÎÖ“ÖÖµÖÔ ›Öò. ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ¸
‹´Ö.‹. (‡Ó�ÖÎ•Öß, ‡×ŸÖÆÖÃÖ), ‹´Ö.‹›., ‹´Ö.×±ú»Ö., ¯Öß‹“Ö.›ß.
´ÖÖ•Öß ¯ÖÎÖ“ÖÖµÖÔ ›ß. ›ß. Ø¿Ö¤ê ÃÖ¸�úÖ¸ �úÖò»Öê•Ö, �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ .

'”. ¿ÖÖÆè ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓ“Öê ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÔ ¾Ö �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ ÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öô¾Öô' µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
¯ÖÎ²ÖÓ¬Ö »Öê�ÖÖ.

ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ¤ÖÃÖ¸Ö´Ö •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ, ¸Ö¾Ö²ÖÆÖ§ȩ̀  ¯Öß. ÃÖß. ¯ÖÖ™ß»Ö •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ,
�úÖò. ÃÖÓŸÖ¸Ö´Ö ¯ÖÖ™ß»Ö •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ, ”. ¸Ö•ÖÖ¸Ö´Ö ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ‡ŸµÖÖ¤ß “Ö×¸¡Ö �ÖÎÓ£ÖÖÓ“Öê
»Öê�ÖÖ.

”. ¿ÖÖÆè ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓ“Öê ×Ö¾Ö›�ú ¿Öî�Ö×�Ö�ú †Ö¤ê¿Ö, �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ ÖŸÖß»Ö Ã�úÖˆ™ “Öô¾Öôß“ÖÖ
‡×ŸÖÆÖÃÖ, ‡ŸµÖÖ¤ß ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ“Öê »Öê�ÖÖ, ¸ÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö †ÖÓŸÖ¸¸ÖÂ™ÒüßµÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖŸÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö¾ÖÖ“ÖÖ,
×ÖµÖŸÖ�úÖ×»Ö�úÖÓŸÖæÖ »Öê�ÖÖ.

³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÎ²ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ÃÖª:×Ã£ÖŸÖß ¯ÖÎ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ µÖÖ“Öê †³µÖÖÃÖ�ú,
ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †³µÖÖÃÖ�ú, ¯ÖÎ²ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¸ †Öê�ú ¾µÖÖ�µÖÖÖê.



³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »ÖœüÖ, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖêÖê ¤üß‘ÖÔ�úÖôû †Öê�ú †Ö‘ÖÖÓ›ü¶Ö¾Ö¸ü
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¿ÖÖÆüß¾ÖÖ¤üß ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¢Öê¿Öß ×¤ü»Öê»Öê »Öœêü ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×´Öôû¾Ö»Öê»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æüß •Ö�ÖÖ“µÖÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ‘Ö™üÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ¤êü�Öê
¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ•Öê“Öê“Ö ¸üÖ•µÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�Öê †ÃÖÖ •Ö¸üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ �úÖÆüß
»ÖÖê�úÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê µÖÖê�µÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö�Ö, ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö †×¬Ö�úÖ¸üß
Æêü µÖÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›ü, ¾ÖŸÖÖ¤üÖ¸ü, ¤ü¸üÖê›êü�ÖÖȩ̂ ü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ�ÖÖ´ÖŸÖ �úºþÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖ�Ö �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¿ÖÖêÂÖ�ÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ´ÖãŒŸÖ �úºþÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖÖ
µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ¤êü�Öê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü, †ÖÙ£Ö�ú-ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú-¬ÖÖÙ´Ö�ú ÃÖ´ÖÖÖŸÖê¾Ö¸ü
³ÖµÖ´ÖãŒŸÖ ¾Ö ˆ®ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú ü̧�µÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ²ÖÖôû�ÖæÖ •Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß ü̧ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö ü̧Öê¬ÖÖŸÖ
»ÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö †�ÖÏ�Îú´ÖÖÖê ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö.

�úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »ÖœüÖ ¾Ö ³ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ�Ö»Ö, ¸üŸÖÖ¯¯ÖÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ•ÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö ü̧Öê¬ÖÖŸÖ ×¤ü»Öê»Öê
×“Ö¢Ö£Ö¸üÖ¸ü�ú »Öœêü Æêü ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß
¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üßŸÖ ¯ÖÏŸµÖ�Ö ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö »ÖÆæü ¯ÖÖ™üß»Ö
¾Ö ¬ÖãóµÖÖ“Öê ×¿Ö¸ü¯Öæ̧ ü ²ÖÖȩ̂ üÖ›üß µÖê£Öß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú ¾µÖÓ�ú™ü¸üÖ¾Ö ¸ü�Ö¬Öß¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖß
‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ“Ö ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üß“Öß ‡Ÿ£ÖÓ³ÖæŸÖ Æü×�ú�úŸÖ ‹ê�ú�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Ö ´Ö»ÖÖ
†Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ¬ÖîµÖÖÔÖê ×²ÖÎ×™ü¿Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
�êú»Öê»µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü, �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß ü̧ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß, ¤êü. ³Ö. ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ¤êü. ³Ö. ²Ö›ìü �Öãºþ•Öß µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¾Ö ŸµÖÖÓÖß
�êú»Öê»µÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö ü̧Öê¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ‹�ú¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß †ÖÛŸ´Ö�ú ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê‰úÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ�ÖÖê»Ö –ÖÖÖ �úºþÖ ‘µÖÖ¾Öê †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖ�úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ�ÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖêÆüß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê.

ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ †³µÖÖÃÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ÃÖã̄ Öã¡Ö
†Ö¤ü¸ü�ÖßµÖ †¹ý�Ö†��ÖÖ »ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß ´ÖÓ›üôûÖ�ú›æüÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü µÖÖ “Ö×¸ü¡Ö �ÖÏÓ£Ö´ÖÖ×»Ö�êú†ÓŸÖ�ÖÔŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê
“Ö×¸ü¡Ö ¾Ö �úÖµÖÔ ×»Ö×Æü�µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü�ÖÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö ´Öß ŸÖß †ÖÖÓ¤üÖÖê Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öß.
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�ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá¤ü¿Öê̄ ÖÖÃÖæÖ“Ö †�Ö¤üß ¬Ö�Ö¬Ö�ÖŸÖê
¾Ö †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�µÖÖ•ÖÖê�Öê, ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖ, Ø“ÖŸÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê †ÖÆêü. ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ŸµÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, ºþœüß, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, †–ÖÖÖ µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö †³µÖÖÃÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. †ŸµÖÓŸÖ �ú´Öß ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™ü�úÖ�ú›æüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖ�Ö
�úÃÖê �êú»Öê •ÖÖŸÖê µÖÖ“Öß ˆ´Ö•Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ —ÖÖ»Öß. ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ
»ÖœüÖ ŸÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ“Ö ¯Ö�Ö, ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÂ™ü�ú¸üß,
¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü, �úÖ´Ö�ÖÖ ü̧ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™ü�úÖÓÖÖ ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ �úºþÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, †ÖÙ£Ö�ú,
ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú, ¬ÖÖÙ´Ö�ú ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ ¤êü�ÖÖ¸üÖ ‹�ú ˆ®ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß
•Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ †�Öȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ »ÖœüŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ®ÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ, ŸµÖÖÃÖÖšüß“Ö »ÖÖê�ú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´Æü�ÖæÖ
×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›æüÖ •ÖÖ‰úÖ �úÖµÖÔ �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ �ÖÖȩ̂ ü�Ö×¸ü²ÖÖÓ“ÖÖ ÖêŸÖÖ,
�úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖÖ»ÖÖ ²Öôûß Ö ¯Ö›üŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÓ¿Öß �ÖÓ²Öß¸ü ¸üÖÆæüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ŸÖôûÖ�ÖÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü�ÖÖ¸üÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ÃÖã�Öß �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ ´Æü�ÖæÖ
ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê»µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ µÖÖ “Ö×¸ü¡Ö�ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ †ÖÆêü.

ÆüÖ “Ö×¸ü¡Ö�ÖÏÓ£Ö ¯Ö×¸ü¯Öæ�ÖÔ ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ÃÖã̄ Öã¡Ö
†Ö¤ü¸ü�ÖßµÖ †¹ý�Ö†��ÖÖ »ÖÖ›ü, ÁÖß. ˆ¤üµÖ†Ö¯¯ÖÖ »ÖÖ›ü, ÁÖß. ×�ú¸ü�ÖŸÖÖŸµÖÖ »ÖÖ›ü ŸÖÃÖê“Ö
ÁÖß. ¾ÖÃÖÓŸÖ³ÖÖ‰ú »ÖÖ›ü, ÁÖß. ¾Æüß. ¾ÖÖµÖ. ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ¸üÖê�ú›êü ÃÖ¸ü, ÁÖß. †´ÖÖê»Ö Ø¿Ö¤êü,
ÁÖß. �Ö•ÖÖÖÖ ¯Öê™ü�ú ü̧ ‡ŸµÖÖ¤üß »ÖÖê�úÖÓÖß �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ “Ö× ü̧¡Ö�ÖÏÓ£ÖÖÃÖÖšüß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ×¤ü»Öê. �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê ‰úÃÖ ×¾Ö�úÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß
ÁÖß. ¾Æüß. ›üß. •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß �êú»Öê»µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß ÃÖ�ÖÖê»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß. µÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ Šú�Öß †ÖÆêü. “Ö×¸ü¡Ö
»Öê�ÖÖÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¾ÖÖ“ÖæÖ ´Ö»ÖÖ †Öê�ú ÃÖæ“ÖÖÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖß ›üÖò. ”ûÖµÖÖ
¯ÖÖê¾ÖÖ¸ü, ´Ö»ÖÖ »Öê�ÖÖÖŸÖ ÃÖÆüÖµµÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üß �ãú. ×¯ÖÏµÖÖÓ�úÖ �úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖßÆüß �éúŸÖ–ÖŸÖÖ
¾µÖŒŸÖ �ú¸ü�Öê ´Öß ´ÖÖ—Öê �úŸÖÔ¾µÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê.

¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. ×¾Ö»ÖÖÃÖ ̄ ÖÖê¾ÖÖ¸ü, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü
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´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ´ÖÖêšÖ ³Öæ³ÖÖ�Ö ÃÖÊÖ¦ß“µÖÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¸ÖÓ�ÖÖÓÖß ¾µÖÖ¯Ö»Öê»ÖÖ
†ÖÆê. ¯ÖÎÖ“ÖßÖ �úÖôß µÖê£Öê ÃÖÖŸÖ¾ÖÖÆÖ, “ÖÖ»ÖãŒµÖ, ¸ÖÂ™Òü�æú™ µÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ÆÖêŸÖß ŸÖ¸ ´Ö¬µÖµÖã�ÖÖ“µÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖßÃÖ ÆÖ ¯ÖÎ¤ê¿Ö ¤ê¾Ö×�Ö¸ß“µÖÖ µÖÖ¤¾ÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖ�ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖÖ. ×¿Ö»ÖÖÆÖ¸ ³ÖÖê•Ö ¸Ö•ÖÖÖê µÖÖ
¯ÖÎ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ›Öë�Ö¸¸ÖÓ�ÖÖ¾Ö¸ �úÖÆß ×�ú»»ÖêÆß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê.  ÖÓŸÖ¸ ´ÖÖ¡Ö ÆÖ ¯ÖÎ¤ê¿Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¸Ö•Ö¾Ö™ß“µÖÖ
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ �Öê»ÖÖ.  ²Ö¸Ö“Ö �úÖô ÆÖ ¯ÖÎ¤ê¿Ö ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ̧ “µÖÖ †Ö×¤»Ö¿ÖÖÆß“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ÃÖŸÖ¸Ö¾µÖÖ
¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö¸ ”¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓÖß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÃÖ¢ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �úºþÖ ŸÖê ØÆ¤¾Öß
Ã¾Ö¸Ö•µÖ Ã£ÖÖ¯Ö�µÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê ¾Ö ŸÖÖê ÃÖÖ¸Ö ¯ÖÎ¤ê¿Ö ´Ö¸Öšß ÃÖ¢Öê�ÖÖ»Öß †Ö�Ö»ÖÖ. ”¡Ö¯ÖŸÖß
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓ“µÖÖÖÓŸÖ¸ ŸµÖÖÓ“Öê ¯Öã¡Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß, ¸Ö•ÖÖ¸Ö´Ö µÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÎ¤ê¿ÖÖ“Öê ¸�Ö�Ö �ú¸�µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖÖÓŸÖ¸ ”¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæÖ²ÖÖ‡Ô, ¯Öã¡Ö ¸Ö•ÖÖ¸Ö´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß
´ÖÆÖ¸Ö�Öß ŸÖÖ¸Ö²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖßÆß ´Öã‘Ö»ÖÖÓ²Ö¸Öê²Ö¸ ×Ö�ú¸Ö“ÖÖ »ÖœÖ ×¤»ÖÖ. ¯Ö�Ö †Öî̧ Ó�Ö•Öê²Ö ²ÖÖ¤¿ÖÆÖ µÖÖ
¯ÖÎ¤ê¿ÖÖ¾Ö¸ ŸÖÖ²ÖÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ.  ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¯Öã¡Ö ¿ÖÖÆèÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ™Ö�ú»Öê. ŸÖ¸ß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ“µÖÖ
²ÖÖÆȩ̂  ¸ÖÆèÖ ´ÖÆÖ¸Ö�Öß ŸÖÖ¸Ö²ÖÖ‡ÕÖß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öæ“Ö šê¾Ö»ÖÖ. ÃÖÖ 1707 ´Ö¬µÖê †Öî̧ Ó�Ö•Öê²Ö ²ÖÖ¤¿ÖÆÖ“ÖÖ
´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ �ÖÖ¤ß¾Ö¸ †Ö»Öê»Öê ´Öã‘Ö»Ö ¸Ö•µÖ�úŸÖì ¤ã²Öôê ×Ö‘ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ.  ´ÖÆÖ¸Ö�Öß ŸÖÖ¸Ö²ÖÖ‡ÕÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ¤ê¿Ö ¯Ö¸ŸÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ µÖ¿Ö
×´Öô×¾Ö»Öê.  ¯Ö�Ö »Ö¾Ö�ú¸“Ö ´Öã‘Ö»Ö ²ÖÖ¤¿ÖÆÖÖê �îú¤êŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¯Öã¡Ö ¿ÖÖÆèÓ“Öß ÃÖã™�úÖ �êú»Öß
¾Ö ŸÖÖê ŸÖÖ¸Ö²ÖÖ‡Ô ´ÖÆÖ¸Ö�Öà�ú›ê ÃÖ¢Öê“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �úºþ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. µÖÖŸÖæÖ“Ö ´Ö¸Öš¶ÖÓ“µÖÖŸÖ ¤ãÆß ×Ö´ÖÖÔ�Ö
—ÖÖ»Öß. ¿ÖÖÆè ŸÖÖ¸Ö²ÖÖ‡ÕÖÖ �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ »ÖÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖ¸Ö²ÖÖ‡ÕÖß ÃÖÖ 1710 ´Ö¬µÖê
�úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Öã¡ÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö �ÖÖ¤ß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öß, ŸÖ¸ ¿ÖÖÆèÓÖß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ
†Ö¯Ö»Öß ¸Ö•Ö¬ÖÖÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öß. »Ö¾Ö�ú¸“Ö ”¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆèÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÎ¬ÖÖÖ (¯Öê¿Ö¾ÖÖ) ´Æ�ÖæÖ
²ÖÖôÖ•Öß ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ³Ö™ µÖÖÓ“Öß Öế Ö�Öæ�ú �êú»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ¯ÖÎ¬ÖÖÖ ¯Ö¤ (¯Öê¿Ö¾Öê ¯Ö¤) ¾ÖÓ¿Ö ¯Ö Ó̧̄ Ö¸Ö�ÖŸÖ
ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¯Öê¿Ö¾Öê“Ö ÃÖ¾ÖÔ �úÖ¸³ÖÖ¸ �ú¸ßŸÖ. ”¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆè ÆÖ ±ýŒŸÖ ÖÖ´Ö¬ÖÖ¸ß“Ö ¸Ö•ÖÖ ¸Ö×Æ»ÖÖ.
¿ÖÖÆèÓ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæÖÓŸÖ¸Æß Æß“Ö ¯Ö Ó̧̄ Ö¸Ö “ÖÖ»Öæ šê¾Ö�µÖÖŸÖ ¯Öê¿Ö¾Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê. ¯Öê¿Ö¾Öê Ã¾ÖŸÖ: ˆ““Ö³ÖÎæ
²ÖÎÖÉ�Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ´Ö¸ÖšÖ ÃÖ¸¤Ö¸Ö²Ö¸Öê²Ö¸ †Öê�ú ²ÖÎÖÉ�ÖÖÓÖÖ ¾ÖŸÖÖê ×´ÖôÖ»Öß, ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖÆß �úÖÆß

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› •Ö´Ö¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÆÖ

¯ÖÎ�ú¸�Ö ¯Ö×Æ»Öê



~~~~~~ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü - •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ2

“ÖÖÓ�Ö»Öê »ÖÖê�ú ÃÖ¸¤Ö¸ ´Æ�ÖæÖ ˆ¤µÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖ“Öß ŸÖÖ²Öê¤Ö¸ß †Ö»Öß.
¿Öê¾Ö™“ÖÖ ¯Öê¿Ö¾ÖÖ ²ÖÖ•Öß¸Ö¾Ö ÆÖ �úŸÖéÔŸ¾Ö¿ÖæµÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ ŸµÖÖÖê †Öê�ú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �êú»Öê.
�Öã§ ”¡Ö¯ÖŸÖà“µÖÖ ¾ÖÓ¿Ö•ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÖê ²ÖÓ¤ß¾ÖÖÃÖÖŸÖ ™Ö�ú»Öê. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †ÖÖ“ÖÖ¸ ´ÖÖ•Ö»ÖÖ. µÖÖ“ÖÖ ±ýÖµÖ¤Ö
×²ÖÎ×™¿Ö ¸Ö•µÖ�úŸµÖÖÕÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ 1818 ´Ö¬µÖê ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô ÖÂ™ —ÖÖ»Öß. ´Ö¸Öš¶ÖÓ“Öê ¸Ö•µÖ
»ÖµÖÖ»ÖÖ �Öê»Öê.

¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüÖŸÖ ¤ß‘ÖÔ�úÖô ¸Ö×Æ»µÖÖ´Öãôê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö †Öê�ú ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉ�Ö
ÃÖ¸¤Ö¸ ¾Ö ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÆÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ Ö¾ÆŸÖÖ. †Öï¬Ö“µÖÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÎ×ŸÖ×Ö¬Öà“Öê
²ÖÎÖÉ�Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ÆÖêŸÖê ŸÖ¸ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯Ö™¾Ö¬ÖÔÖÖÓ“Öß »ÖÆÖÖ´ÖÖêšß ÃÖÓÃ£ÖÖÖê ÃÖÖÓ�Ö»Öß, •ÖŸÖ, ×´Ö¸•Ö
µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÎÖÉ�Öß ÃÖÓÃ�éúŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ÆÖêŸÖÖ.
“ÖÖŸÖã¾ÖÔ�µÖÔ ¯Ö¨ŸÖ, †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ, ™Öê�úÖ“Öß ÆÖêŸÖß. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ×¿Ö¾ÖÖ¿Öß¾Ö ¯ÖÖô»Öß •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖß. ´ÖÆÖ¸, ´ÖÖÓ�Ö,
�ãú�Ö²Öß, ÃÖÖôß, �úÖêôß, ´Ö¸ÖšÖ µÖÖÓÖÖ ŸÖã“”ŸÖê“Öß“Ö ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ×´ÖôŸÖ ÆÖêŸÖß. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖß ÃÖÖ 1821
¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒÖüŸÖ ¿ÖÖôÖ “ÖÖ»Öæ �êú»µÖÖ. ¯Ö�Ö µÖÖ ¿ÖÖôêŸÖÆß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ×´ÖôŸÖ
Ö¾ÆŸÖß. †Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ŸÖ¸ ¿ÖÖôêŸÖ ¾Öê�Öôê“Ö ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ �ú´ÖÖ»Öß“Öê ¤Ö×¸¦¶
ÆÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ �úÂ™ �ú¸�Öê ÆÖ“Ö ‹�ú´Öê¾Ö ´ÖÖêšÖ ˆªÖê�Ö ÆÖêŸÖÖ. ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öêôß †Öê�ú ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸,
•Ö´ÖßÖ¤Ö¸, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ †Öê�ú ³Öæ×´ÖÆßÖ �úÂ™ �ú¸ŸÖ ŸÖ¸ �úÖÆß •Ö×´ÖÖß
�ãú�Ö²Öß »ÖÖê�ú •Ö´ÖßÖ¤Ö¸, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö�ú›æÖ ‘Öê‰Ö �úÃÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ¤µÖÖßµÖ ÆÖêŸÖß.
ŸµÖÖÓÖÖ �Öã»ÖÖ´ÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ¸Ö²Ö¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ. �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö •ÖÖŸÖê�ú›ê ¯ÖîÃÖÖ �ú¬Öß“Ö ÖÃÖê. ·µÖÖÓÖÖ £ÖÖê›ß±ýÖ¸
•Ö´ÖßÖ ÆÖêŸÖß ŸÖê ¾Öêô¯ÖÎÃÖÓ�Öß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö�ú›æÖ �ú•ÖÔ ‘ÖêŸÖ ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“Öê �ú•ÖÔ �ú¬Öß“Ö ×±ý™ŸÖ Ö¾ÆŸÖê.
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, •Ö´ÖßÖ¤Ö¸ �ú•ÖÔ¾µÖÖ•ÖÖ¯ÖÖê™ß •Ö×´ÖÖß ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ“µÖÖ �úÖÆß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ
ŸÖ¸ �ÖãÓ›ÖÓ“Öß“Ö ÃÖ¢ÖÖ ÆÖêŸÖß. '�úÖµÖªÖ“Öê ¸Ö•µÖ' ´Æ�Ö�ÖÖ·µÖÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ×ŸÖ£Öê �ÖãÓ›ÖÓ“µÖÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ¾Ö¸
“ÖÖ»Ö»Öß ÆÖêŸÖß. †¿ÖÖ ¯ÖÎ¤ê¿ÖÖŸÖ †Öê�ú �ÖãÓ›ÖÓ“µÖÖ ™Öêô¶Ö †×ÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ, ŸÖê ¤¸Öê›êÆß
‘ÖÖ»ÖŸÖ ¾Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸ßŸÖ. ×Ã¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸Æß ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ ÆÖêŸÖ
ÆÖêŸÖê. ¸ÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖãœÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÆÖ»Ö“ÖÖ»Öß, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ¤ê�ÖÖ ȩ̂ �Ö²Ö ȩ̂, �ÖãÓ›,
¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß ¤ê‰Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê
ÃÖÆ�úÖµÖÔ ×´Öô¾ÖŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸, »Öæ™, ¤¸Öê›ê ‘ÖÖ»Ö�Öê, ×Ã¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸
†ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�Öê µÖÖÃÖÖšß �ú¸ŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ™ÖêôßŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�ÖÖÓ“Öß ‡ŸÖ�úß ¤Æ¿ÖŸÖ ÆÖêŸÖß �úß, ŸµÖÖÓÖß
†Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ™Öêôß“Öß“Ö µÖÖµÖ´ÖÓ›ôê Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ™Öêôß ¯ÖÎ́ Öã�Ö“Ö µÖÖµÖ
¤ê�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �ú¸ŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö�ÖÖ ³ÖµÖÓ�ú¸ †ÃÖŸÖ. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †Öê�ú �ÖÖ¾Ö“Öê
¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¯ÖÖ™ß»ÖÆß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆÖêŸÖê. ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖ�ú›ê Ö ¾ÖôŸÖÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ
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ÃÖÆ�úÖµÖÔ �úºþÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšß ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ß �ú¸ßŸÖ.  ÃÖ´ÖÖ•Ö
¤Ö×¸¦¶ÖÖê �ÖÖÓ•Ö»Öê»ÖÖ, �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸ß, �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ¯ÖÎ�úÖ¸“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“Öê
•Öß¾ÖÖ �Öã»ÖÖ´ÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê“Ö ÆÖêŸÖê. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ¸ÖÓ�ÖÖÓ¾Ö¸ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÖ‰ÃÖ
¯Ö›ŸÖ †ÃÖê. ŸÖê£Öê ´ÖÖêšß •ÖÓ�Ö»ÖêÆß †×ÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖß. ×³Ö´ÖÖ, ×Ö¸Ö, �éúÂ�ÖÖ, �úÖêµÖÖÖ, ¾Öê��ÖÖ,
ˆ¸´ÖÖê›ß ÖªÖÓ“µÖÖ �ÖÖê·µÖÖŸÖ �úÖÆß ³ÖÖ�Ö ÃÖã̄ Öß�ú ÆÖêŸÖÖ. ¯Ö�Ö ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÖ‰ÃÖ �ú´Öß
¯Ö›ŸÖ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ŸÖê£Öê ÖêÆ´Öß“Ö ¤ãÂ�úÖôÃÖ¥¿µÖ ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖß ÆÖêŸÖß. ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÓ ¤ã×³ÖÔ�Ö ÖêÆ´Öß“Ö †ÃÖê.
†Ö•Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ ÃÖ¢Ö¸ ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß. ŸÖ¸ßÆß �úÖÆß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÓ ¤ã×³ÖÔ�Ö �úÖµÖ´Ö †ÖÆê, Æê �ú™æ
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †ÖÆê. ¤Ö×¸¦¶, ²Öȩ̂ Öê•Ö�ÖÖ¸ß †Ö•ÖÆß †ÖÆê“Ö.

³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖÃÖÖšß ÆÖê�ÖÖ·µÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú »ÖÖê�ú ÃÖÆ³ÖÖ�Öß
ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. ÃÖÖ 1928 “ÖÖ ÃÖ¸¤Ö¸ ¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™ê»Ö µÖÖÓÖß ²ÖÖ›Öì»Öß»ÖÖ �êú»Öê»ÖÖ ÃÖÖ¸Ö²ÖÓ¤ß“ÖÖ
ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ, ÃÖÖµÖ´ÖÖ �ú×´Ö¿ÖÖ¾Ö¸ ²Ö×ÆÂ�úÖ¸ ‘ÖÖ»Ö�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö“µÖÖ »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸ÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †´ÖÖÖãÂÖ »ÖÖšßÆ»»ÖÖ, ÃÖÖ 1929 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÓ×›ŸÖ •Ö¾ÖÖÆ¸»ÖÖ»Ö ÖêÆºþ µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß
¸Ö¾Öß Ö¤ß“µÖÖ�úÖšß —ÖÖ»Öê»Öê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß �êú»Öê»Öß ´ÖÖ�Ö�Öß,
ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Ö�ú ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ×¿Ö×²Ö¸, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêôÖê¾Öêôß —ÖÖ»Öê»Öß ²ÖÖî×¨�êú,
ÃÖæŸÖ�úŸÖÖ‡Ô, ¯ÖÎ³ÖÖŸÖ±êý·µÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ×¾Ö»Öê̄ ÖÖ»Öì µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö
—ÖÖ»Öê»Öê ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�Ö, ´ÖßšÖ“ÖÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ, •ÖÓ�Ö»Ö ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ, �úÖµÖ¤ê³ÖÓ�Ö ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ,
—Öë›Ö ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ ¾Ö ŸµÖÖ¾Öêôß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß �êú»Öê»ÖÖ �ÖÖêôß²ÖÖ¸, ŸµÖÖŸÖ ¿ÖÆß¤ —ÖÖ»Öê»Öß ´Öã»Öê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
²ÖÖŸÖ´µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö³Ö¸ ¯ÖÃÖ¸×¾Ö�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö '¤î×Ö�ú ‹êŒµÖ' µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ¯Ö¡Ö�úÖÖê
�úºþÖ ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖ“Öß ´ÖÖêšß •ÖÖ�ÖéŸÖß �êú»Öß. �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ ÆÖê�µÖÖÃÖÖšß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ ´ÖÖêšß ´ÖÖêÆß´Ö
¸Ö²Ö×¾Ö»Öß ¾Ö †Öê�ú ŸÖ¹ý�Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ —ÖÖ»Öê.  ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓŸÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ
�ú×´Ö™¶Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ÃÖÖ 1934 “µÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß
�úÖÑ�ÖÎêÃÖ“ÖÖ �Ö™ ˆ¤µÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖÖ 1935 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“ÖÖ ÃÖã¾Ö�ÖÔ ´ÖÆÖêŸÃÖ¾Ö ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ
´ÖÖêš¶Ö ˆŸÃÖÖÆÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸Ö �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê '•ÖÖ�ÖéŸÖ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö' Æê ¯ÖãÃŸÖ�úÆß ¯ÖÎ×ÃÖ¨
�ú¸�ÖêŸÖ †Ö»Öê. �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê †¬µÖ�Ö ›Öò. ¸Ö•Öë¦¯ÖÎÃÖÖ¤ µÖÖÓ“ÖÖ ¤Öî̧ ÖÆß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. �úÖÑ�ÖêÎêÃÖ“Öß
ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¸Ö•Ö�úßµÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß —ÖÖ»Öß.

�ú´ÖÔ¾Öß¸ ³ÖÖ‰¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö¯ÖÎÃÖÖ¸ �úÖµÖÖỐ Öãôê ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö �Öê›Öê̄ ÖÖ›ß
´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¿ÖÖôÖ ×Ö‘Öæ »ÖÖ�Ö»µÖÖ. µÖÖ ¿ÖÖôêŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ –ÖÖÖ¤ÖÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ²Ö¸Öê²Ö¸“Ö
Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ, ÁÖ´Ö¯ÖÎ×ŸÖÂšÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖÖ, ¤ê¿Ö¯ÖÎế Ö, Ã¾Ö¤ê¿Öß µÖÖÓ“Öê †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸ �êú»Öê
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•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ³ÖÖŸÖ±êý·µÖÖ, ÃÖÖµÖÓ±êý·µÖÖ, ²ÖÖî×¨�êú ÃÖŸÖŸÖ ÆÖêŸÖ
ÆÖêŸÖß.  µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö´ÖÖÖ¾Ö¸ ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ¿ÖÖôêŸÖß»Ö †Öê�ú ´Öã»ÖÓ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶Ö�ú›ê †Ö�éúÂ™ ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖß»Ö �úÖÆß •Ö�ÖÖÓÖß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ�Ö �úºþÖ
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶ÖŸÖ —ÖÖê�æúÖ ×¤»Öê.

20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æ»µÖÖ ŸÖßÖ ¤¿Ö�úÖŸÖ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ ¸ÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÎ“ÖÓ›
•ÖÖ�ÖéŸÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖêš¶Ö ¸ÖÂ™ÒüßµÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ»ÖÖ ¾ÖêôÖê¾Öêôß ×¤»Öê»µÖÖ ³Öê™ß ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ
¯ÖÎ�úÖ¸“Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÓ¤Öê»ÖÖê, ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ µÖÖ´Öãôê ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸�Ö ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê œ¾ÖôæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê
¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö 1940 ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœê ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ †Öê�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß ‘Ö™ÖÖ ‘Ö›�µÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
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£ÖÖȩ̂  Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�ú, �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÎ�Öß, ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ ÃÖêÖê“Öê ×±ý»›
´ÖÖ¿ÖÔ»Ö, ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß »ÖœŸÖÖÖÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ �ÖÖêôß —Öê»Ö�ÖÖ ȩ̂, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �ÖãÓ›,
¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ , ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê �Ö²Ö ȩ̂ µÖÖÓ“ÖÖ ×Ö:¯ÖÖŸÖ �ú¸�ÖÖ ȩ̂, �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ÃÖ¢Öê“µÖÖ ¯ÖÎ»ÖÖê³ÖÖÖ»ÖÖ ²Öôß Ö
¯Ö›ŸÖÖ �Ö¸ß²Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÂ™�ú¸ß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ µÖÖÓ“µÖÖ ˆÖŸÖßÃÖÖšß ÃÖŸÖŸÖ »ÖœÖ ¤ê�ÖÖ ȩ̂ »Öœ¾ÖµµÖê ¾Ö
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖÆß �Ö×¸²ÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšß ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ ¯Ö�Ö †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸, ŸÖ¢¾Ö µÖÖ¾Ö¸ †³ÖÓ�Ö
×ÖÂšÖ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ ‹�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› µÖÖÓÖÖ
†Öêô�ÖŸÖÖê †ÖÆê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ³ÖÖÖ šê‰Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ »ÖœÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ.
¿ÖêŸÖ�ú¸ß �ãú™ãÓ²ÖÖŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×Ã£ÖŸÖß, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÂ™�ú¸ß
¾Ö�ÖÖÔ¾Ö¸ ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖ, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ ÆÖê�ÖÖ¸Ö †µÖÖµÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ. ŸÖÖê ŸµÖÖÓÖß »ÖÆÖÖ¯Ö�Öß“Ö
†Öã³Ö¾Ö»ÖÖÆß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯Öæ¾Öá ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸Æß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖÖ †Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ ¾Ö �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö
�úÂ™�ú¸ß •ÖÖŸÖÖ, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ú¸ß µÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
×´ÖôÖ»Öê ŸÖ¸ßÆß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸÖê ´ÖÓ›ôàÖÖ µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ �Ö¸ß²Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ˆÖŸÖß“Öß
•ÖÖ�Öß¾Ö Æ¾Öß ŸÖ¿Öß —ÖÖ»Öß ÖÖÆß ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �êú»Öß, ŸÖã¹ýÓ�Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖŸ�ú¸»ÖÖ. ÃÖ¢Öê“Öß
�úÖê�ÖŸÖßÆß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ Ö ¬Ö¸ŸÖÖ ŸÖê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸, ŸÖ¢¾Öê µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ‹�ú×ÖÂš ¸Ö×Æ»Öê. ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ
×Ö¾Ö›æÖ •ÖÖ‰Ö ŸÖê£Öê ¾Ö ×¾Ö¬ÖÖÖ ¯Ö×¸ÂÖ¤êŸÖÆß �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ú¸ß µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšß ÃÖÖ¤¿Öß¸
´ÖÖ�ÖÖÔÖê †Ö¯Ö»ÖÖ »ÖœÖ “ÖÖ»Öæ šê¾Ö»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÓ¿Öß ‹�ú×ÖÂš ¸ÖÆèÖ ŸÖê
†�ÖÓ›¯Ö�Öê †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê.

ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †Öï¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö �ãÓú›»Ö µÖÖ �ÖÖ¾Öß ‹�úÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �ãú™ãÓ²ÖÖŸÖ µÖÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÎ�Öß“ÖÖ •Ö´Ö 4 ×›ÃÖë²Ö¸ 1922 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»ÖÖ.  ´Öã»ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖß †ÃÖê šê¾Ö»Öê.
¾Ö×›»ÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¤Ö¤æ, †Ö‡Ô“Öê ÖÖ¾Ö ÃÖÖ¸•ÖÖ ŸÖ¸ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ †ÃÖê ÆÖêŸÖê.  �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ
¾Ö×›»ÖÖê̄ ÖÖ×•ÖÔŸÖ ÃÖÆÖ-ÃÖÖŸÖ ‹�ú¸ •Ö´ÖßÖ µÖÖ �ãú™ãÓ²ÖÖ�ú›ê ÆÖêŸÖß. µÖÖ¾Ö¸“Ö Æê �ãú™ãÓ²Ö ˆ¯Ö×•Ö¾Öß�úÖ �ú¸ŸÖ
†ÃÖê.  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ¾ÖµÖ “ÖÖ¸ ¾ÖÂÖì †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›ß»Ö ¾ÖÖ¸»Öê.  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ŸµÖÖÓ“Öê
‹�ú ³ÖÖ‰ ¾Ö ‹�ú ²ÖÆß�Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ�ÖÖê̄ ÖÖ 'ÃÖÖ¸•ÖÖ' †Ö‡ÔÖê ¬ÖîµÖÖÔÖê �êú»Öê.

�ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÎ�Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› : ²ÖÖ»Ö¯Ö�Ö ¾Ö ×¿Ö�Ö�Ö

¯ÖÎ�ú¸�Ö ¤ãüÃÖ¸êü

¾ÖÖµÖ 152-2
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ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †Öï¬Ö Æê ²ÖÎÖÉ�Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÖÆ×•Ö�ú“Ö †Öï¬Ö´Ö¬µÖê
²ÖÎÖÉ�Ö ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ †×¬Ö�ú ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“ÖÓ �ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÆß ÆÖêŸÖÓ. †Öê�ú �ãú�Ö²Öß,
³Öæ×´ÖÆßÖ �ãú™ãÓ²ÖÓ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß �úÃÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ‹�ú×ÖÂšÆß ¸ÆÖŸÖ. �úÖ¸�Ö ²ÖÎÖÉ�Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ
¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö �ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ †×¬Ö�ú ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯Ö¸Ö�úÖê™ß“Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¯ÖÖô»Öß •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖß.
†Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ �ÖÖ¾Ö¾Öê¿Öß²ÖÖÆȩ̂  šê‰Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¾Ö»Öß •Ö¸ß †Ó�ÖÖ¾Ö¸ ¯Ö›»Öß ŸÖ¸ßÆß ×¾Ö™Öô ´ÖÖÖ»ÖÖ
•ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖ×¿Ö¾Öß“Öß ¯ÖÎ£ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ †×ÖÂ™ ÆÖêŸÖß. �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“ÖÓ ´Öã�µÖ ×š�úÖ�Ö
†ÃÖæÖ ÃÖã̈ Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²ÖÖ²Öà×¾ÖÂÖµÖß �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß ¯ÖÎ�ÖŸÖß —ÖÖ»Öß Ö¾ÆŸÖß. ²ÖÎÖÉ�Ö ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸,
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ µÖÖÓ“ÖÓ ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ ±ýÖ¸ ¯ÖÎÃ£Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö“Ö ´ÖÖ•Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú “ÖÖ»Öß¸ßŸÖß
×¾Öºþ¨ ²ÖÖê»Ö�ÖÓ Ø�ú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ “ÖÖ»Öß¸ßŸÖß ×¾Öºþ¨ ¾ÖŸÖÔÖ �ú¸�ÖÓ ÆÖ ±ýÖ¸ ´ÖÖêšÖ ³ÖµÖÓ�ú¸
�ÖãÆÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ×¿Ö�ÖÖÆß ¤ê�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆÖêŸÖß. �úÖê�ÖßÆß �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß,
�ãú�Ö²Öß, ´Ö•Öæ̧  µÖÖ †×ÖÂ™ ¯ÖÎ£Öê×¾Öºþ¨ ²ÖÖê»ÖŸÖ Ö¾ÆŸÖê. Æê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾ÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ †Ó�Ö¾Öô�Öß
¯Ö›»Öê ÆÖêŸÖê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÆÖ¾µÖÖ-ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá †Öï¬ÖÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖÖ ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôêŸÖ
‘ÖÖŸÖ»ÖÓ. �ÖÖ¾ÖÖŸÖ •Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖß ÆÖêŸÖß ×ŸÖ“Ö ¿ÖÖôêŸÖÆß ÆÖêŸÖß. ¿ÖÖôêŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß-
•Ö´ÖÖŸÖß“Öß ´Öã»ÖÓ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ´ÖÆÖ¸, ´ÖÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖã̈ Ö ´Öã»ÖÓ µÖêŸÖ ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö ¿ÖÖôÖ
ÃÖã™»µÖÖ¾Ö¸ ‘Ö¸ß �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ ÃÖ¾Ö�ÖÖÕ“µÖÖ ¯ÖÖȩ̂ ÖÓ¾Ö¸ ŸµÖÖÓ“Öß †Ö‡Ô, �ãú™ãÓ²ÖßµÖ ¯ÖÖ�Öß Ø¿Ö¯Ö›æÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‘Ö¸ß
‘ÖêŸÖ. �úÖ¸�Ö ¿ÖÖôêŸÖ ´ÖÆÖ¸, ´ÖÖÓ�ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖȩ̂ ÖÓ“Öß ×¿Ö¾ÖÖ¿Öß¾Ö �êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ ×¾Ö™Öô ÆÖêŸÖÖê ¾Ö ‘Ö¸ÖŸÖ
‘ÖêŸÖÖÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ ¯ÖÖ�Öß Ø¿Ö¯Ö›æÖ ‘Ö¸ß ‘ÖêŸÖ»ÖÓ �úß ŸÖß ¿Öã̈  ÆÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö™Öô •ÖÖŸÖÖê  †¿Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ŸµÖÖ�úÖôß ÆÖêŸÖß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖî�úÃÖ ²Öã̈ ß»ÖÖ ÆÖ ¯ÖÎ¿Ö
¯Ö›»ÖÖ �úß, ´ÖÆÖ¸ÖÓ“µÖÖ, ´ÖÖÓ�ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖȩ̂ ÖÓÖÖ ×¿Ö¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ †¿Öã̈  �úÃÖÓ ÆÖêŸÖÓ ¾Ö ¯ÖÖ�Öß Ø¿Ö¯Ö›»µÖÖÖÓŸÖ¸
¿Öã̈  �úÃÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ÆÖ ¯ÖÎ¿Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÖ. †×¿Ö×�ÖŸÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ
¯ÖÎ¿ÖÖ“ÖÓ ˆ¢Ö¸ ¤ê‰Ö ŸµÖÖÓ“ÖÓ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ �ú¸ŸÖÖ †Ö»ÖÓ ÖÖÆß. “ÖÖî�úÃÖ ²Öã̈ ß“µÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÆÖ ¯ÖÎ¿Ö �Ö¯¯Ö
²ÖÃÖæ ¤êŸÖ Ö¾ÆŸÖÖ. »ÖÆÖÖ¾ÖµÖÖŸÖÆß ŸµÖÖÓÖß ÆÖ ¯ÖÎ¿Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö�ÖÖÔŸÖß»Ö �Öãºþ•ÖàÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÖ.
�Öãºþ•ÖàÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê ''¯Ö¸´ÖêÀ¾Ö¸ÖÖÓ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖßÓ“Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß �êú»Öß †ÖÆê ¾Ö ¯Ö¸´ÖêÀ¾Ö¸ÖÖÓ“Ö �úÖê�ÖŸµÖÖ
•ÖÖŸÖß ÁÖêÂš, �úÖê�ÖŸµÖÖ �ú×ÖÂš, �úÖê�ÖŸµÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ, �úÖê�ÖŸµÖÖ ˆ““Ö, �úÖê�Ö Öß“Ö, �úÖê�ÖÖ»ÖÖ
×¿Ö¾ÖÖ¾Öê, �úÖê�ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö¾Öæ ÖµÖê Æê š¸×¾Ö»Öê»ÖÓ †ÖÆê ¾Ö  ¯Ö¸´ÖêÀ¾Ö¸ÖÖÓ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÆÖ ¬Ö´ÖÔ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤»ÖÖ
†ÖÆê. ŸµÖÖ´Öãôê ¯Ö¸´ÖêÀ¾Ö¸ÖÖÓ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤»Öê»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ “ÖÖî�ú™ß²ÖÖÆȩ̂  �úÖê�ÖßÆß •ÖÖŸÖÖ �úÖ´ÖÖ ÖµÖê ¾Ö
ŸµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖê̄ ÖÎ́ ÖÖ�Öê“Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¾ÖŸÖÔÖ �ú¸Ö¾Öê.'' ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯Ö¸ŸÖ ¯ÖÎ¿Ö ¯Ö›»ÖÖ �úß, ¯Ö¸´ÖêÀ¾Ö¸ÖÖê
´ÖÖ�ÖÃÖÖ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓŸÖ ³Öê¤ �úÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ? ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú �úÖ ÖÖÆß? ¯Ö¸´ÖêÀ¾Ö¸“Ö
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´ÖÖ�ÖÃÖÖ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓŸÖ ³Öê¤ �úÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ŸÖÖê? Æê ¯ÖÎ¿Ö ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‘Ö¸ �úºþÖ ¸Ö×Æ»Öê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ
´ÖÖ�ÖÃÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ¯Ö¸´ÖêÀ¾Ö¸ÖÖê ªÖ¾Öß †¿Öß“Ö ¯ÖÎÖ£ÖÔÖÖ ŸÖê ²ÖÖ»Ö¯Ö�ÖÖŸÖ“Ö �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê.
´Ö¸Öšß “ÖÖî£Öß“µÖÖ ¾Ö�ÖÖÔŸÖ ‡×ŸÖÆÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Ö�úŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ¸Ö´Ö¤ÖÃÖ Ã¾ÖÖ´Öß ”¡Ö¯ÖŸÖà“Öê �Öãºþ
ÆÖêŸÖê ¾Ö ”¡Ö¯ÖŸÖß Æê �ÖÖê²ÖÎÖÉ�Ö ¯ÖÎ×ŸÖ¯ÖÖ»Ö�ú, �ÖÖê²ÖÎÖÉ�ÖÖÓ“ÖÓ ¸�Ö�Ö �ú¸�µÖÖÃÖÖšß“Ö ”¡Ö¯ÖŸÖàÖß ÆÖŸÖÖŸÖ
ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ ‘Öê‰Ö †Öê�ú ÃÖ¢ÖÖÓ¿Öß »ÖœÖµÖÖ �úºþÖ ØÆ¤¾Öß ¸Ö•µÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê †ÃÖÖ ‡×ŸÖÆÖÃÖ ×¿Ö�ú»Öê.
ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖî�úÃÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÎ¿Ö ¯Ö›»ÖÖ, •Öê ²ÖÎÖÉ�Ö �ãú�Ö²Öß, ´Ö¸Öš¶ÖÓÖÖÆß ×¿Ö¾ÖŸÖ ÖÖÆßŸÖ ŸµÖÖ
´Ö¸ÖšÖ ”¡Ö¯ÖŸÖàÖß ²ÖÎÖÉ�ÖÖÓ“ÖÓ ¸�Ö�Ö �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ÆÖŸÖÖŸÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ �úÖ ‘ÖêŸÖ»Öß? µÖÖ ¯ÖÎÀÖÖ“ÖÓ ˆ¢Ö¸Æß
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ �úÖê�Öß ¤ê‰ ¿Ö�ú»Öê ÖÖÆß.  †ÃÖÓ †ÃÖæÖÆß ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖÓÖß �êú»Öê»Öê ¬Ö´ÖÔ ÃÖÓÃ�úÖ¸, ºþœß µÖÖ»ÖÖ
†ÖãÃÖºþÖ ²ÖÖ¯Öæ ‘Ö¸“µÖÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö�Öê ¤ê¾Ö¯Öæ•ÖÖ �ú¸�Öê, ¿Öë›ß ¸Ö�Ö�Öê, ‘Ö¸“µÖÖ
¯Ö Ó̧̄ Ö¸Ö�ÖŸÖ ¤ê¾ÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ-†“ÖÖÔ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ�úÖ¸�ú ˆ¢Ö ȩ̂ Ö
×´ÖôÖ»µÖÖ´Öãôê ŸÖê †Ã¾ÖÃ£Ö ÆÖêŸÖê.

³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ 1885 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ¾Öêôê̄ ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶Ö»ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú Ã¾Öºþ¯Ö µÖê‰ »ÖÖ�Ö»Öê. ¯Ö�Ö 1885 ¯ÖÖÃÖæÖ 1920 ¯ÖµÖÕŸÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê
¯ÖãœÖ¸»Öê»Öê ¯ÖÖÓœ¸¯Öê¿Öß ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖ ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸ »ÖÖê�ú“Ö †×¬Ö�ú ÆÖêŸÖê. 1920 ÖÓŸÖ¸ ´ÖÆÖŸ´ÖÖ
�ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ˆ¤µÖÖ´Öãôê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾µÖÖ¯Ö�ú ²ÖÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ
�úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‰ »ÖÖ�Ö»Öê. �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ, †ØÆÃÖÖ, †ÃÖÆ�úÖ¸, Ã¾Ö¤ê¿Öß
�ÖÖ¤ß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ µÖÖ´Öãôê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�úÆß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ —ÖÖ»Öê. ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬ÖàÖß
'ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔ ÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö' ¬ÖÖȩ̂ �ÖÖ“ÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸ �úºþÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ �úºþÖ
‘Öê�µÖÖ“Öê ¬ÖÖȩ̂ �Ö Ã¾Öß�úÖ¸»Öê. �úÖÆß ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ, ·µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ““Ö ¾Ö�ÖÖỐ Öãôê“Ö µÖÖ
¤ê¿ÖÖŸÖ ¤ß‘ÖÔ�úÖô �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö �úºþÖ †Öê�ú �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖ�Ö �êú»Öê ¾Ö
“ÖÖŸÖã¾ÖÔ�µÖÖÕ“Öß “ÖÖî�ú™ †×¬Ö�ú ²Öô�ú™ �êú»Öß, ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öà“Öê 'ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔ ÃÖ´Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê' ¬ÖÖȩ̂ �Ö
¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›»Öê ÖÖÆß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›ê“Ö ¸ÆÖ¾Öê µÖÖ ˆ§ê¿ÖÖÖê ²Öôß¸Ö´Ö Æê›�Öê¾ÖÖ¸ µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ÃÖÖ 1925 ÃÖÖ»Öß ¸ÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Ö�ú ÃÖÓ‘Ö (R.S.S./†Ö¸.‹ÃÖ.‹ÃÖ.) Æß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖêŸÖ ´Öã�µÖŸ¾Öê ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖ ²ÖÎÖÉ�Ö ¾Ö�ÖÖÔ“Öê ŸÖ¹ý�Ö †×¬Ö�ú ÆÖêŸÖê.  »Ö¾Ö�ú¸“Ö
µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ�ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆÖê‰ »ÖÖ�Ö»µÖÖ. ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö †Öê�ú ¿ÖÆ¸ÖŸÖ ¾Ö �Öê›¶ÖŸÖ µÖÖ
¾Ö¤á¬ÖÖ¸ß ÃÖÓ‘Ö™Öê“µÖÖ ¿ÖÖ�ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ.

�ãÓú›»Ö Æê †Öï¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö �ÖÖ¾Ö. �ÖÖ¾Ö“Öê“Ö ²ÖÎÖÉ�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ÖÓ›ê�ú¸ µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê †Ö¸.‹ÃÖ.‹ÃÖ. “Öß ¿ÖÖ�ÖÖ ÃÖãºþ ÆÖêŸÖß. ¤ÖÓ›ê�ú¸“Ö µÖÖ ¿ÖÖ�Öê“Öê ÃÖÓ‘ÖÖÖµÖ�ú
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¤»Ö¯ÖÎ́ Öã�Ö ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 9 ¾µÖÖ - 10 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá µÖÖ †Ö¸.‹ÃÖ.‹ÃÖ. “µÖÖ ¿ÖÖ�ÖêŸÖ
•ÖÖ‰ »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ ¿ÖÖ�ÖêŸÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ �ú¾ÖÖµÖŸÖß ÆÖêŸÖ, ²ÖÖî×¨�êú ÆÖêŸÖ, ¿ÖÖîµÖÖÔ“µÖÖ �ÖÖêÂ™ß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»µÖÖ
•ÖÖŸÖ.  ÃÖ¾ÖÖÕÖß »ÖœÖ‡ÔÃÖÖšß ÖêÆ´Öß ŸÖµÖÖ¸ †ÃÖ»ÖÓ ¯ÖÖ×Æ»Öê †ÃÖêÆß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê •ÖÖ‡Ô. ¯Ö�Ö Æß »ÖœÖ‡Ô
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¸ŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÖÃÖæÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ×¾Öºþ¨ »ÖœÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆê
†ÃÖê šÖÃÖæÖ ¯ÖÎ×ŸÖ¯ÖÖ¤Ö �êú»Öê •ÖÖ‡Ô. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾ÖÖ™ÖµÖ“Öê †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“Öê ¸Ö•µÖ †ÖÆê.
”¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ¯ÖÖ¸ŸÖÓ¡µÖÖ×¾Öºþ¨ »Öœ»Öê. †Ö¯Ö�Ö †ÖŸÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ ¸Ö•µÖ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ
×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ×¾Öºþ¨ Ö »ÖœŸÖÖ †Ö¯Ö�Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ×¾Öºþ¨ �úÖ »ÖœÖµÖ“Öê? ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ �úÖÆß ¸Ö•µÖ�úŸÖì
Ö¾ÆŸÖê. �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •Ö×´ÖÖß, ¾ÖŸÖÖê Æß ØÆ¤æÓ“µÖÖ“Ö ÆÖŸÖß ÆÖêŸÖß. �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �Ö¸ß²Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß,
�ãú�Ö²Öß �ÖÓ›ÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß �úÃÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ”¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓ“µÖÖ²Ö§»Ö ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
†ŸµÖÓŸÖ †Ö¤¸ ¾Ö ¯ÖÎế Ö³ÖÖ¾Ö ÆÖêŸÖÖ.  ×²ÖÎ×™¿Ö¯Öæ¾ÖÔ �úÖôÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸, †¸Ö•Ö�úŸÖÖ
µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ”. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓÖß †Öê�ú »ÖœÖµÖÖ �êú»µÖÖ.  ´Öã‘Ö»Ö, †±ý�ÖÖ�Ö, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ,
µÖã̧ Öê×¯ÖµÖ ÃÖ¢ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ´ÖÆÖ¸Ö•Ö »Öœ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ”¡Ö¯ÖŸÖß
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ¯Öæ•µÖ³ÖÖ¾Ö ÆÖêŸÖÖ. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú †ÖŸÖÖ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¸Ö•µÖ�úŸÖì
Ö¾ÆŸÖê ŸÖ¸ ×²ÖÎ×™¿Ö ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »Öœ�µÖÖ“Öß �Ö¸•Ö ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö †Ö¸.‹ÃÖ.‹ÃÖ. “µÖÖ
¿ÖÖ�ÖêŸÖß»Ö ÃÖÓÃ�úÖ¸ÖÓ́ Öãôê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ´ÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ×¾Öºþ¨ —ÖÖ»Öê ¾Ö ŸÖê ´ÖÖêÆ¸´Ö“µÖÖ ×´Ö¸¾Ö�Öã�úßŸÖ
×Ö‘Ö�ÖÖ·µÖÖ ›Öê»µÖÖ¾Ö¸ �Ö›ê ´ÖÖºþ »ÖÖ�Ö»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ�ÖêŸÖ •ÖÖ�Öê ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö�Öê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ¿ÖÖ�ÖêŸÖ ‹�ú ¾Öê�Öôß
�ÖÖêÂ™ ‘Ö›»Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ ±ýÖ¸ ´ÖÖêšÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¤¿ÖêŸÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ —ÖÖ»ÖÖ. ×¾ÖªÖ£Öá ¿ÖÖôêŸÖ
×¿Ö�ú�µÖÖÃÖÖšß •Öß ¯ÖãÃŸÖ�êú ×¾Ö�úŸÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖß ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ�Öế ÖÖ±ÔýŸÖ ×¾Ö�úŸÖ ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ †¿Öß ŸÖß
µÖÖê•ÖÖÖ ÆÖêŸÖß. ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ´Ö¤ŸÖßÃÖÖšß ´Æ�ÖæÖ ŸÖß µÖÖê•ÖÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß“Ö ÆÖêŸÖß. ¿ÖÖ�ÖêŸÖß»Ö †Öê�ú
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ�ú›æÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ �Ö ȩ̂¤ßÃÖÖšß ¯ÖîÃÖê ‘ÖêŸÖ»Öê �Öê»Öê. ¯Ö�Ö ¤ÖêÖ ´Ö×ÆÖê —ÖÖ»Öê ¯ÖîÃÖê ¤ê‰Ö ŸÖ¸ß
¯ÖãÃŸÖ�êú ×´ÖôÖ»Öß ÖÖÆßŸÖ. ÃÖÆÖ´ÖÖÆß ¯Ö¸ß�ÖÖ •Ö¾Öô †Ö»Öß ŸÖ¸ß ¯ÖãÃŸÖ�úÓ ×´ÖôÖ»Öß ÖÖÆßŸÖ ´Æ�ÖæÖ
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¿ÖÖ�ÖÖ¯ÖÎ́ Öã�ÖÖÓÖÖ ¯ÖÎ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÖ �úß, ¯Ö¸ß�ÖÖ •Ö¾Öô †Ö»Öß, ¯ÖãÃŸÖ�êú †•ÖæÖ ŸÖã́ Æß �úÖ ¤êŸÖ
ÖÖÆß? †Ö´Ö“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ �úÃÖÖ ÆÖê�ÖÖ¸? ÃÖÓ‘Ö¯ÖÎ́ Öã�Ö �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸
²ÖÎÖÉ�Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸÖÖê ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ ÃÖ¸ô ¬ÖÖ¾ÖæÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ, ''ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ ×¿Ö�æúÖ
�úÖµÖ �ú¸ÖµÖ“ÖÓ †ÖÆê? †Ö´Æß •ÖÃÖÓ ¾ÖÖ�Ö¾Öæ ŸÖÃÖÓ ŸÖã́ Æß ¾ÖÖ�Ö»ÖÓ ¯ÖÖ×Æ•Öê'' ''¯ÖãÃŸÖ�úÓ †Ö´ÆÖ»ÖÖ ×´ÖôŸÖß»Ö
ŸÖê¾ÆÖ ¤ê‰. ŸµÖÖÃÖÖšß ¸�Ö¸�Ö �ú¸ÖµÖ“Öß ÖÖÆß'' †¿Öß ŸÖÖ�úß¤Æß ×¤»Öß. ×³Ö�úÖ¸ß, ¤×¸¦ß »ÖÖê�úÖÓÖß
†Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ�ÖêŸÖ µÖê‰ ÖµÖê †¿Öß ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖ �êú»Öß. ÃÖÖÆ×•Ö�ú“Ö †¿ÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸“µÖÖ ˆ§Ö´Ö
¾Ö ˆ´ÖÔ™ ˆ¢Ö¸ÖÖê ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ ¯ÖÎÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ×¿Ö×�ÖŸÖ ˆ““Ö¾Ö×�ÖÔµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÓŸÖÖ¯Ö ¾ÖÖœ»ÖÖ.
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²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öß, ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß “ÖÖÓ�Ö»Öß •ÖÖ�Ö †Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôß ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ
†×¬Ö�úÖ¸“Ö ÖÖÆß †ÃÖÓ ´Æ�Ö�ÖÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖß¾ÖÖ¤Ö×¾Öºþ¨ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×ŸÖ¸Ã�úÖ¸, ÃÖÓŸÖÖ¯Ö ŸÖ¸
¾ÖÖœ»ÖÖ“Ö ¯Ö�Ö ÃÖÓÃ�úÖ¸Ö“ÖÖ, ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖ“ÖÖ ²Öã̧ �ÖÖ ‘Öê‰Ö �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¾ÖÓ×“ÖŸÖ šê‰Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ�ÖÖ»Öß ×“Ö¸›�ÖÖ·µÖÖ †Ö¸.‹ÃÖ.‹ÃÖ. ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ�Öê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
»Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ¿ÖÖ�ÖêŸÖ •ÖÖ�Öê ²ÖÓ¤ �êú»Öê.

•ÖÖ×ŸÖ³Öê¤Ö“Öê ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê “Ö™�êú ×�úŸÖß ŸÖß¾ÖÎ †ÃÖŸÖÖŸÖ Æê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö †Öê�ú
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸�úÖÓÖß †Öã³Ö¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯Öæ ŸµÖÖ»ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ Ö¾ÆŸÖê. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¤¿ÖêŸÖ“Ö
�Ö¸ß²Ö, �úÂ™�ú¸ß, �ãú�Ö²Öß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧  µÖÖÓ“ÖÓ ¤ã:�Ö ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖ�Ö¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“Öß
¯ÖŒ�úß ²Öîš�ú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»Öß. ŸÖê •ÖÃÖê ×Ö×³ÖÔ› �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ÆÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê ´ÖÖêšê
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“Öê ¯ÖÎ�ÖêŸÖê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß †¿Öß •Ö›�Ö‘Ö›�Ö ÆÖê�µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÆÖÖ¯Ö�Öß“Öê †Öê�ú ¯ÖÎÃÖÓ�Ö ŸµÖÖÓÖß †Öã³Ö¾Ö»Öê»Öê †Öê�ú ¯ÖÎÃÖÓ�Ö �úÖ¸�Öß³ÖæŸÖ š¸»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ
´ÖÖ»Ö�úß“Öß ÃÖÆÖ-ÃÖÖŸÖ ‹�ú¸ •Ö´ÖßÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ß ŸÖß �úÖȩ̂ ›¾ÖÖÆè. ¬ÖÖµÖ �ãú™ãÓ²ÖÖ¯Öã̧ ŸÖê, ¤æ¬Ö¤ã³ÖŸÖê Æê
•Ö¸ß ´Öã²Ö»Ö�ú †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ß ¯ÖîÃÖÖ ¤ê�ÖÖ¸ß ×¯Ö�êú ´ÖÖêšß ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÖÆ×•Ö�ú“Ö ÆÖŸÖÖŸÖ †×¬Ö�ú
¯ÖîÃÖê ÖÃÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ´Öãôê †Ó�ÖÖ¾Ö¸ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸÖê¾Öœê“Ö �ú¯Ö›ê †ÃÖÖµÖ“Öê. ¯ÖãºþÂÖ ´ÖÓ›ôß ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ �úÖ´Ö
�ú¸�µÖÖÃÖÖšß •ÖÖŸÖ.  ŸµÖÖ´Öãôê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×�Ö¸�ÖßŸÖ •ÖÖ‰Ö ¤ô�Ö ¤ôæÖ †Ö�Ö�ÖÓ, ×�Ö¸�ÖßŸÖ •ÖÖ‰Ö ‘ÖÖ�ÖÖ
�úÖœæÖ †Ö�Ö�ÖÓ (³Öã‡Ố Öã�ÖÖ“µÖÖ ¿Öë�ÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ŸÖê»Ö �úÖœæÖ †Ö�Ö�Öê) ‡ŸµÖÖ¤ß ‘Ö¸ÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ �úÖ´ÖÓ
�ú¸Ö¾Öß »ÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖȩ̂ ô�ú¸ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉ�ÖÖÖê ¤ô¯Ö, �úÖÓ›¯Ö, ‘ÖÖ�ÖÖ �úÖœ�Öê
‡ŸµÖÖ¤ß“Öß ×�Ö¸�Ö ‘ÖÖŸÖ»Öß ÆÖêŸÖß. ‹�ú¤Ö ²ÖÖ¯Öæ ×�Ö¸�ÖßŸÖ ¤ô�Ö †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšß �Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†Ó�ÖÖŸÖ ‹�ú ¿Ö™Ô, »ÖÓ�ÖÖê™ ¾Ö ›ÖêŒµÖÖ¾Ö¸ ´Ö¬µÖ³ÖÖ�Öß ±ýÖ™»Öê»Öß ™Öê̄ Öß †ÃÖÖ ¯ÖêÆȩ̂ Ö¾Ö ÆÖêŸÖÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
×�Ö¸�ÖßŸÖ ¤ô�Ö šê¾Ö»Öê. ×�Ö¸�Öß ´ÖÖ»Ö�ú ¿Öë�ÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖ�ÖÖ �úÖœŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ¿ÖêÓ�ÖÖ ŸÖÖê ‘ÖÖ�µÖÖŸÖ œ�ú»ÖŸÖ
ÆÖêŸÖÖ.  ŸÖê¾ÆÖ ×�Ö¸�Öß“µÖÖ ‹�úÖ �ÖÖÓ²ÖÖ»ÖÖ �úÖÖ ¤ê‰Ö ‘ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ '¤¸¤¸ ¤¸¤¸' ÆÖê�ÖÖ¸Ö †Ö¾ÖÖ•Ö ‹ê�úŸÖ
²ÖÖ¯Öæ ˆ³Öê ÆÖêŸÖê. †“ÖÖÖ�ú ×�Ö¸�Öß ´ÖÖ»Ö�úÖ“ÖÓ »Ö�Ö ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê �Öê»Öê. ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ †¾ÖŸÖÖ¸ ¯ÖÖÆèÖ
‹�ú ´ÆÖ¸Ö“ÖÓ ¯ÖÖȩ̂  ×�Ö¸�ÖßŸÖ µÖê‰Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¿Ö¾Ö»ÖÓ, ×¾Ö™Öô —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÓ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ¿Öë�ÖÖ
Æ»Ö×¾Ö�µÖÖ“Öß ‹�ú •ÖÖ› �úÖšß ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ›ÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¸»Öß. ŸµÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ²ÖÖ¯Öæ �úô¾ÖôæÖ ¸›æ »ÖÖ�Ö»Öê.
›ÖêŒµÖÖŸÖ ™ë�Öæô †Ö»ÖÓ. ²ÖÖ¯Öæ ¸›ŸÖ“Ö ‘Ö¸ß �Öê»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ �ãú™ãÓ²ÖßµÖÖÓÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ ³ÖÖ‰²ÖÓ¤ÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ
›ÖêŒµÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖ¸Ö´Öãôê †Ö»Öê»Öê ™ë�Öæô ¯ÖÖ×Æ»Öê. ‹�úÖ ¯ÖÖ™»ÖÖ“ÖÓ ¯ÖÖȩ̂  †ÃÖæÖ ÃÖã̈ Ö ²ÖÎÖÉ�Ö ×�Ö¸�Öß¾ÖÖ»µÖÖÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ›ÖêŒµÖÖŸÖ �úÖšßÖÓ ´ÖÖ¸ ªÖ¾ÖÖ Æê �úÖê�ÖÖ»ÖÖ ÃÖÆÖ —ÖÖ»ÖÓ ÖÖÆß.  ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖ› ¯ÖÖ™ß»Ö
´ÖÓ›ôß ×�Ö¸�Öß¾ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸Ö¾Ö¸ “ÖÖ»ÖæÖ �Öê»Öß. ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖ ²ÖÎÖÉ�ÖÖÖê ''ÆÖ ¯ÖÖ™»ÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ †ÖÆê
Æê ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÆßŸÖ Ö¾ÆŸÖÓ. ´ÖÖ—Öß “Öæ�ú —ÖÖ»Öß'' †ÃÖê ´Æ�ÖæÖ ´ÖÖ±ýß ´ÖÖ×�ÖŸÖ»Öß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö´ÖÖÖ¾Ö¸
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ÆÖ ¯ÖÎÃÖÓ�Ö �úÖµÖ´Ö“ÖÖ šÃÖ»ÖÖ. ¤Ö×¸¦¶Ö´Öãôê †Ó�ÖÖ¾Ö¸ ¯Öã̧ êÃÖê �ú¯Ö›ê ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ
ÃÖ´Ö•ÖæÖ ´ÖÖ¸ ¤ê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖ ¯ÖÖ™ß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ •Ö¸ †¿ÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ×´ÖôŸÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ •Öê �Ö¸Öê�Ö¸“Ö †Ã¯Öé¿µÖ †ÖÆêŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ×´ÖôŸÖ †ÃÖê»Ö
¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×�úŸÖß µÖÖŸÖÖÖ ÆÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öê ×¾Ö¤Ö¸�ú ×“Ö¡Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›ÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ˆ³Öê ¸Ö×Æ»Öê.
•ÖÖŸÖ ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ÆÖ“Ö ¤Ö×¸¦¶Ö“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ, ¤Ö×¸¦¶ ¤æ̧  —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ �úÖê�ÖÖ»ÖÖÆß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
¯ÖÎ×ŸÖÂšÖ ×´Öô�ÖÖ¸ ÖÖÆß †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖ“Ö´Öãôê �Ö×¸²ÖÖÓ“µÖÖ ˆÖŸÖßÃÖÖšß
—Ö™�ÖÖ ȩ̂ ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ ´ÖÖ †Ö�éúÂ™ —ÖÖ»Öê.

µÖÖ ¤ê¿ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×¿Ö�Ö�Ö ‘µÖÖ¾Öê, ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß �ãú™ãÓ²ÖÓ ÃÖã�Öß ¾ÆÖ¾ÖßŸÖ, ×Ã¡ÖµÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ªÖ¾Öê
†¿ÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖß �êú¾ÆÖÆß Ö¾ÆŸÖß. ²ÖÎÖÉ�Öß ¬Ö´ÖÖÔÖÓ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ¤¸¾ÖÖ•Öê ²ÖÆå•ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ²ÖÓ¤“Ö �êú»Öê ÆÖêŸÖê. ´Ö�Ö ŸÖÖê ¸Ö•ÖÖ †ÃÖÖê ¾ÖÖ ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ²ÖÎÖÉ�ÖêŸÖ¸ †ÃÖÖê. ²ÖÆå•ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ �êú¾ÆÖÆß ×¤»ÖÖ Ö¾ÆŸÖÖ. ×²ÖÎ×™¿Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšß ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖãºþ �êú»Öê. ŸµÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ´Öãôê ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �úÖÆß ÃÖã–Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖß“Öß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †µÖÖµÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö —ÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ
»ÖœÖ ¯Öã�úÖ¸»ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö †�ÖÎ�Ö�µÖ ¯ÖãœÖ¸ß ´ÖÆÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãý»Öê µÖÖÓ“ÖÓ ÖÖ¾Ö
†Ö‘ÖÖ›ß¾Ö¸ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö§»Ö“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖß ×¤»Öê»ÖÖ »ÖœÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖêÃÖÖšß �êú»Öê»ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ¯ÖÖÆèÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †×¬Ö�ú Ã±æýŸÖá ×´ÖôÖ»Öß. ´ÖÆÖŸ´ÖÖ ±ãý»Öë“µÖÖ
ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ŸÖê †³µÖÖÃÖ�ú ²ÖÖ»Öê. ´ÖÆÖŸ´ÖÖ ±ãý»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�ú¾Ö�ÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö
¤Ö×¸¦¶Ö“ÖßÆß •ÖÖ�Öß¾Ö —ÖÖ»Öß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸, Ã¾Ö¤ê¿Öß“ÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸ ¾Ö ×¾Ö¤ê¿Öß ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö
�êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖÖÓ“Öß †Ö×£ÖÔ�ú ×Ã£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸�ÖÖ¸ ÖÖÆß µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ŸµÖÖ“Ö¾Öêôß
—ÖÖ»Öß. ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖÖ '¤×¸¦ ÖÖ¸ÖµÖ�ÖÖ“ÖÓ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ' µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ —ÖÖ»Öß.

¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôêŸÖ ×¿Ö�úŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ, †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ ÆÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÆÖÖ ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ÃÖÖ�Ö ȩ̂À¾Ö¸Ö“µÖÖ µÖÖ¡Öê»ÖÖ
�Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ¤ê¾Ö¸ÖÂ™Òüê“µÖÖ �ãúÃŸµÖÖÓ“µÖÖ ±ý›Ö¾Ö¸ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖ�Ö ŸµÖÖÓÖß ‹ê�ú»Öê. ×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸÖß,
´ÖÆÖŸ´ÖÖ ±ãý»Öê •ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ•Ö¸ß ÆÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ×Ö×´ÖŸŸÖÖÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ ÖêŸµÖÖÓ“Öß
³ÖÖÂÖ�Öê ÆÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö •ÖÖ�Ö×ŸÖ�ú ‡×ŸÖÆÖÃÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ �ÖÖêÂ™ß
ÃÖÖÓ�ÖŸÖ. ”¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖîµÖÖÔ“µÖÖ �ÖÖêÂ™ß ÃÖÖÓ�ÖŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö »ÖÆÖÖ
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö´ÖÖÖ¾Ö¸ ÆÖêŸÖ †ÃÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÆÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÖê
¯ÖÎ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖæŸÖ �úÖŸÖ�Öê, �ÖÖ¤ß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ �ú¸�Öê Æê ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »ÖÆÖÖ¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê.
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ÃÖÖ 1935 ´Ö¬µÖê ²ÖÖ¯Öæ ´Öã»Ö�úß ¯Ö¸ß�ÖÖ ´Æ�Ö•Öê ÃÖÖŸÖ¾Öß“Öß ¯Ö¸ß�ÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ¾Öêôß
²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ ´ÖÖ ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÖê ¯Ö×¸¯ÖŒ¾Ö —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ×¾Öºþ¨ »Öœ�Öê, †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ Ö ¯ÖÖô�Öê
Æê ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Ö“Ö¸�ÖÖŸÖÆß †Ö�Ö»Öê ÆÖêŸÖê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÆÖ¸ ×´Ö¡ÖÖÓ²Ö¸Öê²Ö¸
¯ÖÖôŸÖÆß ÖÃÖŸÖ. ŸÖê ´ÖÖê�úóµÖÖ ´ÖÖÖÖê ¾ÖÖ�ÖŸÖ µÖÖ“ÖÓ �úÖÆß ºþœß×¯ÖÎµÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ´ÖÓ›ôàÖÖ ÃÖã̈ Ö †¯ÖÎǣ Ö
¾ÖÖ™ê. Æê ¯ÖÖȩ̂ �ÖÓ ±ýÖ¸“Ö ×²Ö‘Ö›»ÖÓ,  ´ÖÆÖ¸ ´ÖÖÓ�ÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôŸÖÓ, ¬Ö´ÖÔ ²Öã›¾ÖŸÖ †ÖÆê †ÃÖÓÆß ŸÖê ´Æ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.

ÃÖÖ 1927 ´Ö¬µÖê ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“ÖÖ �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ , ×Ö¯ÖÖ�Öß, ²Öêô�ÖÖ¾Ö µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¤Öî̧ Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôß ŸµÖÖÓÖÖ †Öê�ú ×š�úÖ�Öß £Öî»µÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¤ê�µÖÖŸÖ †Ö»Öß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆÃŸÖê �ÖÖ¤ß
�úÖ¯Ö› �ëú¦ê ¾Ö “Ö¸�ÖÖ ÃÖÓ‘Ö �úÖœ�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. �ÖÖÓ¬Öß•Öà“ÖÖ ¿Ö²¤ ŸµÖÖÓ“Öê †ÖãµÖÖµÖß ¯ÖÖôŸÖ †ÃÖŸÖ.
ŸµÖÖÓÖß ×¤»Öê»µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖÓ“Öê †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ ¯ÖÖ»ÖÖ �ú¸ßŸÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖß»Ö †Öê�ú »ÖÖê�ú ŸµÖÖÓÖÖ
³Öê™ŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ˆªÖê�Ö¯ÖŸÖßÆß ³Öê™ŸÖ †ÃÖŸÖ. ×Ö¯ÖÖ�ÖßŸÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖ¾ÖºþÖ ×ÃÖŒ�úÖ ¿Öêš
µÖÖÓÖß ‹�úÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖ»ÖÖ ¯ÖÖ“Ö Æ•ÖÖ¸ ºþ¯ÖµÖê ¤ê�Ö�Öß ×¤»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôê ŸµÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖ“Öê ÖÖ¾Ö
'×ÃÖŒ�úÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö' †ÃÖê šê¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ×Ö¯ÖÖ�Öß“µÖÖ µÖÖ ×ÃÖŒ�úÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê ²ÖÎÖÉ�Ö, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ,
´ÖÆÖ¸, ´Ö¸ÖšÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¯ÖÎ¾Öê¿Ö †ÃÖê. ×ÃÖŒ�úÖ ¿ÖêšÖß ×¤»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ“Ö Æ•ÖÖ¸
ºþ¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖê‡ÔÖßµÖãŒŸÖ ¾Ö ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÖê
“ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖ“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×´ÖôÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß ´Ö×ÆµÖÖ»ÖÖ
¯ÖÖ“Ö ºþ¯ÖµÖê ¤ê‰Ö ×Ö¯ÖÖ�Öß“µÖÖ ×ÃÖŒ�úÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖ¾Öß ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ¯ÖÎ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖî¤Ö¾µÖÖ ¾ÖÂÖá •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ×ÃÖŒ�úÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö ´Ö¬µÖê ¤Ö�Ö»Ö —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
ÃÖŸÖ¸Ö¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖµÖÕŸÖ ´Æ�Ö•Öê ´Öò™Òüß�ú“µÖÖ ¯Ö¸ß�Öê̄ ÖµÖÕŸÖ ŸÖê µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ¸Ö×Æ»Öê ¾Ö ´Öò™Òüß�ú“µÖÖ
¯Ö¸ß�Öê»ÖÖ ¯Ö¸ŸÖ �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê †Ö»Öê.

†Öï¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�ú ²ÖÖôÖÃÖÖÆê²Ö ¯ÖÓŸÖ¯ÖÎ×ŸÖ×Ö¬Öß ¾Öé¢ÖßÖê ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÎế Öß,
¸ÖÂ™ÒüßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸Ö“Öê ÆÖêŸÖê. Ã¾ÖŸÖ: ²ÖÎÖÉ�Ö †ÃÖæÖÆß •ÖÖŸÖ¯ÖÖŸÖ Ö ¯ÖÖôŸÖÖ ŸÖê ´ÖÆÖ¸, ´ÖÖÓ�Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸
•ÖÖŸÖßŸÖ ×´ÖÃÖôŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Ö�Ö †Öï¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö �ú´ÖÔš ²ÖÎÖÉ�Ö ŸÖê ¸Ö•ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓÖÖ
�úÖÆß ²ÖÖê»ÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖ�ÖÖ»Öß ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ †ÃÖæÖÆß ‡Ó�ÖÎ•Ö ¯ÖÖò×»Ö×™�ú»Ö
‹•ÖÓ™ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖ»ÖÖ Ö •Öã́ ÖÖÖŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖÓÖß ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ÖÓÖÖ �ãÓú›»Ö Æ§ßŸÖß»Ö •ÖÖ�ÖÖ ¤ê‰Ö
�úÖ¸�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ �ú¸�µÖÖÃÖ ¯ÖÎÖêŸÃÖÖ×ÆŸÖ �êú»Öê ¾Ö ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ µÖÓ¡Ö µÖã�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ.  ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ß
ÖÖÓ�Ö¸, ¿ÖêŸÖß †¾Ö•ÖÖ ȩ̂ ¾Ö ‡Ó×•ÖÖê µÖÖ �úÖ¸�ÖÖµÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ ÆÖê‰ »ÖÖ�Ö»Öß. †Öê�Ö»Öê �úÓ̄ ÖÖß»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ
¤ê‰Ö �úÖ“Ö �úÖ¸�ÖÖÖÖ �úÖœ»ÖÖ. �úÖ“Ö ´ÖÖ»Ö, �úÓ¤ß»Ö ²ÖÖ×¾Ö�µÖÖÃÖ ˆ¢Öê•ÖÖ ×¤»Öê. ²ÖÖ¯Öæ ×´Ö›»Ö
Ã�æú»Ö´Ö¬µÖê �ãÓú›»Ö µÖê£Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ †Öï¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�ú ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ ¾Ö †Öê�Ö»Öê¾ÖÖ›ßŸÖ ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
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´ÖÖ»ÖÖ“Öê ¯ÖÎ¤¿ÖÔÖ ³Ö¸¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¤ê¿Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¤ê¿Öß ˆªÖê�Ö¬ÖÓªÖÓÖÖ †Ö¯Ö�Ö ¯ÖÎÖêŸÃÖÖ×ÆŸÖ �êú»Öê
¯ÖÖ×Æ•Öê Æß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ÆÖêŸÖß.

µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖÓÖß †Öï¬Ö´Ö¬µÖê �Ö¸ß²Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšß ²ÖÖê×›Õ�Ö ÆÖ‰ÃÖ “ÖÖ»Öæ �êú»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ
²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê ´ÖÖ×ÃÖ�ú ŸÖßÖ ¯ÖÖµÖ»Öß •¾ÖÖ¸ß ¤ê‰Ö, †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ�ú·µÖÖ �úºþÖ ‘µÖÖµÖ“µÖÖ
¾Ö ×¿Ö�úÖµÖ“Öê †ÃÖê Ã¾Öºþ¯Ö ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´ÖÖ×ÃÖ�ú ŸÖßÖ ¯ÖÖµÖ»Öß •¾ÖÖ¸ß ¤ê‰Ö ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê
¯ÖÎ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¾ÖªÖ£Öá �Ö¸ß²Ö, �úÖÆß ÁÖß´ÖÓŸÖÆß ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö †Öï¬Ö“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖÓÖß
�ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ¸ÖÆèÖ †Ö¯Ö»Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �ú¸�µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
�úºþÖ ×¤»Öß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖÃÖÖšß †Öê�ú ×š�úÖ�Öß †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖß. µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÃÖÖ¸�µÖÖ ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖÖê ¯ÖÎ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸Öê²Ö¸ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖêÃÖÖšß
×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ´Öãôê †Ö×£ÖÔ�ú ÃŸÖ¸ ˆÓ“ÖÖ¾Ö�µÖÖ“Öß ×•Ö§ ²ÖÖô�Ö�ÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ
´ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ Öê™ÖÖê †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ ¾Ö ´Öò™Òüß�ú“Öß ¯Ö¸ß�ÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »ÖÆÖÖ¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖ“Öê ÃÖÓÃ�úÖ¸ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôê ´Öò™Òüß�ú
¯Ö¸ß�ÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯Öãœ“ÖÓ ×¿Ö�Ö�Ö Ã¾Ö¤ê¿Öß ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öế Ö¬µÖê ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ
´ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  �êú»ÖÖ.

ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ““ÖÖß“Ö¯Ö�ÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ, †Ö×£ÖÔ�ú ¤Ö×¸¦¶ ×Ö´ÖæÔ»ÖÖÖÃÖÖšß ¾Ö ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖÖê
—Ö¯ÖÖ™»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ×¿Ö�Ö�Ö Æê ‹�ú ´ÖÖêšê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ
†ÖÆê Æß ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ¬ÖÖ¸�ÖÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö ´Æ�ÖæÖ“Ö ŸÖê ¯Öãœß»Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ�ú›ê ¾Öô»Öê. ¤ê¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖÖŸÖß»Ö µÖÖê�Ö¤ÖÖ ¯ÖÖÆèÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ �úÖœ»µÖÖ. ŸµÖÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂
“ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ. †Öê�ú �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê‰Ö ¾Ö ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ÖÖê�ú·µÖÖ ¤ê‰Ö †Öê�úÖÓ“Öê
ÃÖÓÃÖÖ¸ ˆ³Öê �êú»Öê, ±ãý»Ö×¾Ö»Öê. Æê �úÖ´Ö ŸµÖÖÓÖß †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ †�Öȩ̂ ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê �êú»Öê.
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•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôêŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö
×•Ö»ÆÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶ÖÖê —Ö¯ÖÖ™æÖ �Öê»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ¸ÖÂ™ÒüßµÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ †Öê�ú
�úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓŸÖ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ˆŸÃÖÖÆÖÖê ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¸ÖÂ™ÒüßµÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
�êú»Öê»Öß ×�úŸµÖê�ú †ÖÓ¤Öê»ÖÖêÆß ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ �êú»Öß •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖß. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�ú ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢ÖÖ ˆ»Ö£ÖæÖ ™Ö�ú�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÎµÖŸÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. †Öê�ú ¯ÖÎÃÖÓ�Öß �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ
ÃÖ³ÖÖ ÆÖêŸÖ, »ÖÖê�ú•ÖÖ�ÖéŸÖß �êú»Öß •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖß. ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú, ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôêŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ
²ÖÖ»Ö´ÖÖÖ¾Ö¸ µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ÆÖêŸÖ †ÃÖê.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß •ÖÖ�ÖéŸÖß ÆÖê�µÖÖÃÖÖšß ¾ÖÖ Ó̧¾ÖÖ¸ ¯ÖÎ³ÖÖŸÖ±êý·µÖÖ, ÃÖÖµÖÓ±êý·µÖÖ �úÖœ»µÖÖ •ÖÖŸÖ ÆÖêŸµÖÖ.
�ãÓú›»Ö Æê �ÖÖ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶ÖÃÖÖšß †×¬Ö�ú •ÖÖ�ÖéŸÖ �ÖÖ¾Ö ²ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ‡ŸÖ¸
¿ÖÖô�ú¸ß ´Öã»ÖÖÓ²Ö¸Öê²Ö¸ ›ÖêŒµÖÖ¾Ö¸ �ÖÖÓ¬Öß ™Öê̄ Öß, ÆÖŸÖÖŸÖ ×ŸÖ Ó̧�Öß —Öë›Ö ‘Öê‰Ö ×´Ö¸¾Ö�Öã�úßŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö
ÆÖêŸÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ‹�úÖ ÃÖã̧ ÖŸÖ

ÖÆß ¸�ÖÖÖ, ÖÆß ¸�ÖÖÖ …
µÖê •ÖÖ×»Ö´Ö ÃÖ¸�úÖ¸ ÖÆß ¸�ÖÖÖ …

†¿Öß †Ö¾Öê¿Ö¯Öæ�ÖÔ �ÖÖ�Öß �ÖÖŸÖ ¾Ö ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ ¤êŸÖ †ÃÖŸÖ.
´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö 1930 “µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ³ÖÖ¸Ö¾ÖæÖ
ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß �ÖÓ²Öß¸ ‹�ú•Öæ™
†Ö×�Ö ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •ÖÖ�Öß¾Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö, ¸Ö•Ö�úÖ¸�Ö
²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸Ö»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖ�ú †ÖÆê ¾Ö †Ö¯Ö�ÖÆß ¸ÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÆÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆÖê‰Ö †Ö¯Ö»ÖÖ
¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþ ¿Ö�úŸÖÖê †¿Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öß
ÆÖêŸÖß. ´Æ�ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öß»Ö ÆÖê�Öê ¯ÖÃÖÓŸÖ �êú»Öê. †Öê�ú ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓÖÖ
�úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ ²ÖÖ×¾Ö»Öê. �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“ÖÖ —Öë›Ö �ÖÖÓªÖ¾Ö¸ ‘Öê‰Ö ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ¾Öêô“Öê
†Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸÖì, ÖêŸÖê �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖÓŸÖ ‹�ú¡Ö •Ö´ÖæÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ �ú¸ßŸÖ †ÃÖŸÖ. ´Æ�ÖæÖ“Ö
�ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß »ÖÖê�ú•ÖÖ�ÖéŸÖßÃÖÖšß ±êý·µÖÖ �úÖœßŸÖ.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶ÖŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Ö

¯ÖÎ�ú¸�Ö ×ŸÖÃÖ¸êü
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×²ÖÎ×™¿Ö ×¾Ö¸Öê¬Öß †ÖÓ¤Öê»ÖÖ †×¬Ö�ú ŸÖß¾ÖÎ ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. µÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖ »Öœ¶ÖŸÖ �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖê�ú¿ÖŒŸÖß ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯Öãœê µÖêŸÖ ÆÖêŸÖß. ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ 1937 ´Ö¬µÖê »Öœ×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖë²»Öß
×Ö¾Ö›�Öã�úßŸÖ ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ †ÖŸ´ÖÖ¸Ö´Ö ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ÆÖ µÖÖ »ÖÖê�ú•ÖÖ�ÖéŸÖß“ÖÖ“Ö
‹�ú ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ÆÖêŸÖÖ.

ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »Öœ�ÖÖ ȩ̂ �Ö™ ŸÖµÖÖ¸ ÆÖê‰ »ÖÖ�Ö»Öê
ÆÖêŸÖê. µÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖ �úÖôÖŸÖ ¸ÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖ�Ö †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖÓ“ÖÖÆß
µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖØš²ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. †Öï¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö �ãÓú›»Ö µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“µÖÖ �ÖÖ¾Öß ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ
ÖÖÖÖÃÖÖÆê²Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ› µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎȩ̂ �ÖêÖê ‹�ú �ÖÎã̄ Ö ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †´ÖÖê‘Ö ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö ¿Öî»ÖßÖê ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ “ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�êú»Öê ÆÖêŸÖê. ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ “Öô¾Öôß“Öê »ÖÖî×�ú�ú†£ÖÖÔÖê ¯ÖãœÖ¸ß¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê“Ö †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ �ãÓú›»Ö �ÖÎã̄ Ö´Ö¬µÖê †×¬Ö�ú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ÆÖ �Ö™ †×¬Ö�ú ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ ¾Ö •ÖÖ�ÖéŸÖ
ÆÖêŸÖÖ. �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ »ÖÖê�ú•ÖÖ�ÖéŸÖßÃÖÖšß †Öê�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö �êú»Öê •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê.

¿ÖÖ»ÖêµÖ ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö Æß ´Öã»Öê ˆŸÃ±æýŸÖÔ̄ Ö�Öê
ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ×²ÖÎ×™¿Ö ¸Ö•µÖÃÖ¢Öê²Ö§»Ö
×ŸÖ¸Ã�úÖ¸ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖ»ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ Ö¾ÆŸÖê. ¸ÖÂ™ÒüßµÖ »Öœ¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ ŸÖê ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú,
´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 14 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá“Ö 1935 ÃÖÖ»Öß
´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�µÖÖÃÖÖšß ŸÖê ×Ö¯ÖÖ�Öß µÖê£Öß»Ö ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¯ÖÎȩ̂ �ÖêÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ
×ÃÖŒ�úÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê �Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖê£ÖæÖ ŸÖê 1938-39 ÃÖÖ»Öß †Öï¬Ö µÖÖ ×š�úÖ�Öß ´Öò™Òüß�ú“Öß ¯Ö¸ß�ÖÖ
¤ê�µÖÖÃÖÖšß †Ö»Öê. †Öï¬Ö“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶Ö»ÖÖ ˆ‘Ö›“Ö ¯ÖÖØš²ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê
¿ÖÖôêŸÖß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶Ö»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖ�ú ¾Ö ˆ¢Öê•ÖÖ ¤ê�ÖÖ ȩ̂ ÆÖêŸÖê. ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�ú Ã¾ÖŸÖ:
¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ ¾Ö ¤ê¿Öß ˆªÖê�Ö ¬ÖÓªÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ¤ê�ÖÖ ȩ̂ ÆÖêŸÖê. ¤ê¿Öß ˆªÖê�Ö¬ÖÓªÖ»ÖÖ †Ö¯Ö�Ö ˆ¢Öê•ÖÖ ×¤»Öê
¯ÖÖ×Æ•Öê †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß Ã¯ÖÂ™ ³Öæ×´Ö�úÖ ÆÖêŸÖß. µÖÖ“Ö ³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú
¿ÖÖôêŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ŸÖê ÃÖÓÃ�úÖ¸ �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê.

µÖÖ ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸ÖŸÖæÖ“Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß“Öß •Ö›�Ö‘Ö›�Ö
—ÖÖ»Öß. †Öï¬Ö“µÖÖ ¿ÖÖôêŸÖæÖ ŸÖê ´Öò™Òüß�ú“Öß ¯Ö¸ß�ÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖê¾ÆÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß š¸×¾Ö»Öê �úß ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓÖß
ÃÖãºþ �êú»Öê»µÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ“Ö ¿ÖÖôêŸÖ ×¿Ö�úÖµÖ“Öê ÖÖÆß. »ÖÖê�ú´ÖÖµÖ ×™ô�úÖÓÖß 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ“Ö ¸ÖÂ™ÒüßµÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¯Öã̧ Ã�úÖ¸ �úºþÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ �úÖœ�µÖÖÃÖ ¯ÖÎÖêŸÃÖÖÆßŸÖ
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�êú»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“Ö ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ �úÖœæÖ –ÖÖÖ¤ÖÖÖ“Öê �úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ �êú»Öê ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆÖêŸÖê ¯Ö�Ö ŸÖê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ“Ö. »ÖÖê�ú´ÖÖµÖ ×™ô�úÖÓÖß
¯Öã�Öê µÖê£Öê '†ÖµÖã¾Öì×¤�ú ×¾ÖªÖ¯Ößš' ÃÖãºþ �êú»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ“Ö †ÖµÖã¾Öì×¤�ú �úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšß ÖÖ¾ÖÖÖë¤�Öß �êú»Öß. †ÖµÖã¾Öì¤ ÆÖ �ÖÖÃÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ †ÖÆê. †ÖµÖã¾Öì×¤�ú †ÖîÂÖ¬Öê
Æß ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ²ÖÖ×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß µÖÖ
�úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ÖÖ¾ÖÖÖë¤�Öß �êú»Öß.

¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�µÖÖÃÖÖšß †Ö»Öê»Öê ²ÖÖ¯Öæ ¯Öã�µÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸ÖšÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ¸ÖÆŸÖ
ÆÖêŸÖê. ´Ö¸ÖšÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ ´ÖÖ�ÖÖÃÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¯Öã�µÖÖ´Ö¬µÖê ¸ÖÆ�µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ¾ÆÖ¾Öß ´Æ�ÖæÖ ´Ö¸ÖšÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ÁÖß. šÖêÃÖ¸, ²ÖÖ. �Ö. •Ö�ÖŸÖÖ¯Ö, ¸Ö¾Ö²ÖÆÖ§ȩ̀  ¯Öß. ÃÖß. ¯ÖÖ™ß»Ö, �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Öê¬Öê, ×¾Ö•ÖµÖß ´Ö¸ÖšÖ�úÖ¸
ÁÖß¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö Ø¿Ö¤ê µÖÖÓÖß Æê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸ÖšÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆ 1916-17 »ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ»ÖÖ
�úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ “Öê ¿ÖÖÆè ´ÖÆÖ¸Ö•Ö, �¾ÖÖ×»ÖµÖ¸“Öê Ø¿Ö¤ê, ¤ê¾ÖÖÃÖ“Öê ´ÖÆÖ¸Ö•Ö µÖÖÓ“ÖÖÆß †ÖÁÖµÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê
¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸�Ö ÆÖêŸÖê. ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆ ¸ÖÆ�µÖÖ“Öß, ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ¾Ö
×¤¾ÖÖ²Ö¢Öß“Öß ÃÖÖêµÖ �ú¸ßŸÖ †ÃÖê. µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ¸ÖÆèÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ´Ö×ÆµÖÖ»ÖÖ 7 ¹ý¯ÖµÖê ¤ê‰Ö
�ÖÖÖÖ¾ÖôßŸÖ •Öê¾Ö�Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ �úÖôÖŸÖ ¯Öã�µÖÖ´Ö¬µÖê ¸Ö•Ö�úßµÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖê, ÃÖ³ÖÖ ÆÖêŸÖ ÆÖêŸµÖÖ“Ö.

ÃÖÖ 1939 ´Ö¬µÖê ¤ãÃÖ ȩ̂ ´ÖÆÖµÖã̈  ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. µÖÖ µÖã̈ Ö“µÖÖ �úÖôÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖ�ÖÖê»Ö
†¿Öß µÖã̈ Ö×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆŸÖß Ö¾ÆŸÖß †Ö×�Ö ŸÖê †Ö�ú»ÖÖ �úºþÖ ‘Öê�µÖÖ“Öê ¾ÖµÖÆß Ö¾ÆŸÖê. ¯Ö�Ö
ÖÖ—Öß •Ö´ÖÔÖß, ±òý×ÃÖÃ™ ‡™»Öß †Ö×�Ö ±òý×ÃÖÃ™ •Ö¯ÖÖÖ Æß ¸ÖÂ™Òüê ‹�ú¡Ö †Ö»Öß †Ö×�Ö •Öß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß ŸµÖÖ»ÖÖ '�Ö¼ß¸ÖÂ™Òüê' †ÃÖê ÖÖ¾Ö ¯Ö›»Öê. Æß ¾Öé¢ÖßÖê ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ±òý×ÃÖÃ™ ÆÖêŸÖß.
¤ê¿ÖÖ²Ö§»Ö ¯ÖÎ�Ö¸ ¯ÖÎế Ö, ‡ŸÖ¸ÖÓ“ÖÖ ¯ÖÎ�Ö¸ «êÂÖ †Ö×�Ö ÃÖ�ÖóµÖÖ ‘Ö›Ö´ÖÖê›ß, ˆ»Ö£ÖÖ¯ÖÖ»Ö£Öß µÖÖ ÃÖîµÖ²ÖôÖ“µÖÖ
•ÖÖȩ̂ Ö¾Ö¸ ‘Ö›¾ÖÖµÖ“µÖÖ Æß“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¬ÖÖ¸�ÖÖ ÆÖêŸÖß ¾Ö »ÖÂ�ú¸ß Æå�æú´Ö¿ÖÖÆß ÆÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ
�úÖôÖŸÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶Ö»ÖÖ •Öê ÃÖÆÖµµÖ �ú¸ŸÖß»Ö ŸÖê †Ö´Ö“Öê ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö
�ú¸ŸÖß»Ö ŸÖê †Ö´Ö“Öê ×¾Ö¸Öê¬Ö�ú, Æß“Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖÖ ²ÖÆåÃÖÓ�µÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖÖÓ“Öß ÆÖêŸÖß †Ö×�Ö ŸµÖÖ´Öãôê“Ö
ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×Æ™»Ö¸, ´ÖãÃÖÖê×»ÖÖß×¾ÖÂÖµÖß ‹�ú¯ÖÎ�úÖ¸“ÖÓ †Ö�úÂÖÔ�Ö †Ö×�Ö ¯ÖÎế Ö
×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.

×Æ™»Ö¸, ´ÖãÃÖÖê×»ÖÖß µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸ÖÂ™Òü»ÖÖ ²Ö»Ö¿ÖÖ»Öß ²ÖÖ¾Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. •Ö¯ÖÖÖ´Ö¬µÖêÆß Æê“Ö
‘Ö›ŸÖ ÆÖêŸÖÓ. ¯Öã�µÖÖ´Ö¬Ö»µÖÖ ¸ÖÂ™ÒüßµÖ “Öô¾Öôß´Ö¬µÖê •Öß �ÖÖ�Öß ×¿Ö�ú¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ, ŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ “ÖêŸÖÖ¾Ö�ÖÖ¸ß •Ö¸ß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ß ±òý×ÃÖÃ™ ¸ÖÂ™Òü×¾ÖÂÖµÖß «êÂÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�ÖÖ¸ß Ö¾ÆŸÖß. ´Æ�ÖæÖ
²Ö ȩ̂“Ö ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ µÖã¾Ö�ú-µÖã¾ÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ ¸ÖÂ™ÒüÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö×�Ö Æå�æú´Ö¿ÖÆÖ×¾ÖÂÖµÖß
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†Ö¤¸ ÆÖêŸÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ ÃÖã̈ Ö ÆÖ“Ö ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ×²ÖÎ×™¿Ö Æê ²ÖÖÆêºþÖ µÖê¾ÖæÖ
†Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ ¸Ö•µÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê ¾Ö †Ö´ÆÖ»ÖÖ �Öã»ÖÖ´ÖÖÃÖÖ¸�Öê ¾ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÓ̄ Ö¢Öß“Öß
¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê »Öæ™ �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤Ö×¸¦¶ÖŸÖ •Öß¾ÖÖ �úÓšßŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ´Æ�ÖæÖ
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‡Ó�»ÖÓ›²Ö§»Ö ³ÖµÖÓ�ú¸ «êÂÖ, ¸Ö�Ö ¾Ö “Öß› ÆÖêŸÖß. ‡Ó�»ÖÓ›»ÖÖ ÃÖÆÖµµÖ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ
»ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×ŸÖ™�úÖ¸Ö ÆÖêŸÖÖ.  ×Æ™»Ö¸Öê •Öê¾ÆÖ ¤ãÃÖ·µÖÖ ´ÖÆÖµÖã̈ Ö“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
�êú»Öß ŸÖê¾ÆÖ, †Ö¬Öã×Ö�ú ˆªÖê�Ö¬ÖÓ¤ê ˆ³ÖÖ¸»Öê»Öê ¤ê¿Ö ±ÎýÖÃÖ, ¯ÖÖê»ÖÓ› µÖÖ ¸ÖÂ™ÒüÓ“µÖÖ¾Ö¸ †Ö�Îú´Ö�Ö
�úºþÖ Æß ¸ÖÂ™Òüê Ø•Ö�ú»Öß ¾Ö ÖÓŸÖ¸ ‡Ó�»ÖÓ› ŸÖÃÖê“Ö †´Öê×¸�êú“µÖÖ �úÖÆß ¯ÖÎ¤ê¿ÖÖÓ¾Ö¸ ²ÖÖò́ ²Ö Æ»»Öê
ÃÖãºþ �êú»Öê.

²Ö»ÖÖœ¶ ¸×¿ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤Ö¾Ö¸ †Ö¬ÖÖ×¸ŸÖ �úÂ™�ú¸ß, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ µÖÖÓ“Öê“Ö
¸Ö•µÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ¸×¿ÖµÖÖ ‹�ú ²Ö»Ö¾ÖÖÖ ¤ê¿Ö ²ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ÖÖ—Öß •Ö´ÖÔÖß“µÖÖ ×Æ™»Ö¸Öê •Öê¾ÆÖ
¸×¿ÖµÖÖ¾Ö¸ Æ»»ÖÖ �êú»ÖÖ ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖ“Öê ¯Ö›ÃÖÖ¤ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ ˆ´Ö™»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ �úÖôÖŸÖ �ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß
¾ÖîµÖ×ŒŸÖ�ú ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ, '“Ö»Öê•ÖÖ¾Ö'“Öß ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ µÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ”ê›»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ
³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖØš²ÖÖ ×´ÖôæÖ ³ÖÖ¸ŸÖ³Ö¸ Æß †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖß. µÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ
ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ß ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß¾Ö¸ ¯ÖÎ�Ö¸ ×ÖÂšÖ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ �ú´µÖã×ÖÃ™ ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß“Öê »ÖÖê�úÆß ÃÖÖ´Öß»Ö
—ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê.

×Æ™»Ö¸“µÖÖ ¸×¿ÖµÖÖ¾Ö¸ß»Ö Æ»»µÖÖÖÓŸÖ¸ ¸×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �ú´µÖã×ÖÃ™ ‹�ú ÆÖê¾ÖæÖ ±òý×ÃÖÃ™
×Æ™»Ö¸»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‡Ó�»ÖÓ›, ±ÎýÖÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¯Öã»Ö�úß“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß ¾Ö ‡Ó�»ÖÓ›»ÖÖ ÃÖÆÖµµÖ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ ŸÖê †Ö¯Ö»Öê •Ö¾Öô“Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™�Öê
ÃÖÖÆ×•Ö�ú“Ö ÆÖêŸÖê.  µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö �ú´µÖã×ÖÃ™ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ¾Ö¸Æß —ÖÖ»ÖÖ.  ×Æ™»Ö¸“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß ¸×¿ÖµÖÖ¾Ö¸ß»Ö Æ»»µÖÖÖÓŸÖ¸ µÖÖ µÖã̈ Ö»ÖÖ '»ÖÖê�úµÖã̈ Ö“Öê' Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê, †ÃÖê �úÖÆß
²Öã×¨•Öß¾Öß »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æ »ÖÖ�Ö»Öê. ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö �ú´µÖã×ÖÃ™ ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß '”Öê›Öê
³ÖÖ¸ŸÖ' †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö ¾Ö ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê»ÖÖ ÃÖÆÖµµÖ �ú¸�µÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸÖê¾ÆÖ
�ú´µÖã×ÖÃ™ÖÓÖß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê»Öê ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ú¸ß »ÖÖê�úÖÓ“Öê »ÖœêÆß ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ µÖã̈ ¯ÖÎµÖŸÖÖÓÖÖ
†›£Öôê ÆÖê¾Öæ ÖµÖêŸÖ ´Æ�ÖæÖ ¯Öãœê œ�ú»Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ µÖã̈ ÖŸÖ ÃÖÆ�úÖµÖÔ
�ú¸�µÖÖ“Öê †Ö¾ÆÖÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �ú´µÖã×ÖÃ™ ÖêŸµÖÖÓÖß �êú»Öê.

�úÖÆß �ú´µÖã×ÖÃ™ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ´ÖÖ¡Ö �ú´µÖã×ÖÃ™ ÖêŸÖê �úÖÆß “Öæ�ú �ú¸ŸÖ †ÖÆêŸÖ †ÃÖê
¾ÖÖ™»Öê. �ú´µÖã×ÖÃ™ ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß“Öê »ÖÖê�ú ¾Ö×¸Âš ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ê¿Ö µÖê¾ÖæÖÆß ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö '“Ö»Öê •ÖÖ¾Ö' †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÆÖµµÖ �ú¸ŸÖ“Ö ¸Ö×Æ»Öê. ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÖê �ú´µÖã×ÖÃ™ †ÃÖæÖÃÖã̈ Ö
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³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �ú´µÖã×ÖÃ™ ÖêŸµÖÖÓ“Öê Ö ‹ê�úŸÖÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶ÖŸÖ ³ÖÖ�Ö ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ
×¾Ö¸Öê¬Ö �ú¸ŸÖ ¸Ö×Æ»Öê.  Æê »ÖÖê�ú �ú´µÖã×ÖÃ™ ¯Ö�ÖÖ“Öê ×¸ŸÖÃÖ¸ ÃÖ¤ÃµÖ ÆÖêŸÖê ¾Ö ¾Ö×¸ÂšÖÓ“µÖÖ †Ö–ÖÖ Ö
´ÖÖÖŸÖÖ '“Ö»Öê •ÖÖ¾Ö' †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê.

³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �ú´µÖã×ÖÃ™ ÖêŸµÖÖÓÖÖ Æê ÃÖÆÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆß. ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖ
ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ú´µÖã×ÖÃ™ÖÓÖÖ ¯Ö�ÖÖŸÖæÖ �úÖœæÖ ™Ö�ú»Öê. Æê �úÖœæÖ ™Ö�ú»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�ú
‹�ú×¡ÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß 1943 ´Ö¬µÖê“Ö �ú´µÖã×ÖÃ™ ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸Ö¾Ö¸ 'Ö¾Ö•Öß¾ÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ' Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öß. µÖÖŸÖ ¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê �úÖò. ‹ÃÖ. �êú. ×»Ö´ÖµÖê, �úÖò. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ “Ö¾ÆÖ�Ö (�úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ ),
�úÖò. ¾ÖÃÖÓŸÖ ÖÖ‡Ô�ú, �úÖò. ÃÖÓŸÖ¸Ö´Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ‹. ›ß. ³ÖÖêÃÖ»Öê, •ÖµÖØÃÖ�Ö ´ÖÖôß, ›ß. ‹ÃÖ. �ãú»Ö�ú�Öá,
ÃÖã́ ÖÖ �úÖ¡Öê, ´Ö¬Öã�ú¸ �úÖ¡Öê, �úÖò. »Ö�´Ö�Ö ´ÖêÃ¡Öß Æê »ÖÖê�ú ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÆÖêŸÖê.

ÖÓŸÖ¸“µÖÖ �úÖôÖŸÖ ÁÖß. ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖêŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê ¾Ö µÖÖŸÖæÖ“Ö ÖÓŸÖ¸
¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�Ö, »ÖÖ»Ö ×Ö¿ÖÖ�Ö ¯Ö�Ö, ×�úÃÖÖÖ �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�Ö †¿ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö Æß ¾Öî“ÖÖ×¸�ú
×Ã£ÖŸµÖÓŸÖ ȩ̂ ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ ‘Ö›»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯Öãœß»Ö †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß †Ö»ÖÖ. ŸÖê ŸµÖÖ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ¾Ö �úÖÆß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖÓ“Öê ŸµÖÖÓÖß ÖêŸÖéŸ¾ÖÆß
�êú»Öê †ÖÆê.  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¯Öã�µÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß ¾ÖîµÖ×ŒŸÖ�ú ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ ÃÖãºþ
�úºþÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ †ØÆÃÖÖ ¯Ö¨ŸÖßÖê ¾Ö ×¾ÖÖÓŸÖß¯Öæ¾ÖÔ�ú ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê ÆÖêŸÖê �úß, †Ö´Ö“µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ
ªÖ, †Ö´Æß ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ µÖã̈ ÖŸÖ ´Ö¤ŸÖ �úºþ. µÖÖ“Öê ¯Ö›ÃÖÖ¤Æß ³ÖÖ¸ŸÖ³Ö¸ ˆ´Ö™»Öê ÆÖêŸÖê ¾Ö ÃÖ×¾ÖÖµÖ
�úÖµÖ¤ê³ÖÓ�Ö, ¾ÖîµÖ×ŒŸÖ�ú ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. 1939 ´Ö¬µÖê“Ö �ãÓú›»Ö“µÖÖ •Ö¾Öôß»Ö Æ�Ö´ÖÓŸÖ¾Ö×›µÖê
µÖê£Öê �ÎúÖÓ×ŸÖ×ÃÖÓÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß †ÃÖÖ ¾ÖîµÖ×ŒŸÖ�ú ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ¯ÖÎê�Ö�ú ´Æ�ÖæÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ×ŸÖ£Öê Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆÖÖß ÖÓŸÖ¸ ³ÖÖÂÖ�ÖÆß �êú»Öê. ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ ŸÖê ´Æ�ÖÖ»ÖêÆß,
''‡Ó�ÖÎ•Ö •ÖÖ ´Æ�ÖæÖ µÖÖ ¤ê¿ÖÖŸÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ ÖÖÆßŸÖ.  ŸµÖÖ ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓÖÖ µÖê£ÖæÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ×¤»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê.'' Æê
‹ê�æúÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ö»ÖÓ �úß, �ÖÖÓ¬Öß•ÖßÓÖß �úÖœ»Öê»µÖÖ ÃÖ×¾ÖÖµÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆÖ“µÖÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖÖê
×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ‘ÖÖ»Ö¾Ö�ÖÓ Æê ¿ÖŒµÖ ÆÖê�ÖÖ¸ ÖÖÆß †Ö×�Ö ´Æ�ÖæÖ †Ö¯Ö�Ö �ú¿ÖÖ»ÖÖ ¿ÖŒŸÖß �Ö“ÖÔ �ú¸ÖµÖ“Öß.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖÖ ÃÖŸµÖ, †ØÆÃÖÖ, ÃÖ×¾ÖÖµÖ »ÖœÖ‡Ô µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“ÖÖ ¯Ö�Ö›Ö •Öºþ¸ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖ¸ßÆß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ³ÖµÖÓ�ú¸ ÃÖÓŸÖÖ¯Ö
×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.

ÃÖÖ 1940-41 ´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¯Öã�µÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸ÖšÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ¸ÖÆèÖ
†ÖµÖã¾Öì×¤�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ�Îú´Ö ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö
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´ÖÖ¡Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ»µÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖÖê œ¾ÖôæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ¯Öã�µÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸ÖšÖ
¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¸ÖÂ™ÒüÃÖê¾ÖÖ¤»ÖÖ“Öß ‹�ú ¿ÖÖ�ÖÖÆß “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ ÆÖêŸÖê.

×›ÃÖë²Ö¸, 1923 ´Ö¬µÖê †×�Ö»Ö ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ �úÖê�úßÖÖ›Ö µÖê£Öê ³Ö¸»Öê ÆÖêŸÖê.
µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÃÖ �êú»Öê»µÖÖ š¸Ö¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ 28 ×›ÃÖë²Ö¸, 1923 ¸Öê•Öß 'ØÆ¤ãÃ£ÖÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¤»Ö'
Æß Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.  ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÆÖ»Ö“ÖÖ»Öß¾Ö¸
�úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö ÆÖêŸÖê ¾Ö Æß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ»ÖÖ ÃÖÆÖµµÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖß. 1933 ´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ÃÖ¸�úÖ¸Öê ÃÖê¾ÖÖ¤»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ�ÖÖÓ¾Ö¸ ²ÖÓ¤ß ‘ÖÖŸÖ»Öß. 31 •Öã»Öî, 1937 ´Ö¬µÖê µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™Öê¾Ö¸“Öß
²ÖÓ¤ß ˆš¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÖÓŸÖ¸“µÖÖ �úÖôÖŸÖ '¸ÖÂ™ÒüÃÖê¾ÖÖ ¤»Ö' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê Æß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ †Öêô�Ö»Öß
•ÖÖ‰ »ÖÖ�Ö»Öß ¾Ö 1937-40 µÖÖ �úÖôÖŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×š�úÖ�Öß µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖêÖê ŸÖ¹ý�Ö
ŸÖ¹ý�ÖàÖÖ ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�µÖÖÃÖÖšß ×¿Ö×²Ö ȩ̂ ‘ÖêŸÖ»Öß. µÖÖ´Ö¬µÖê �ú¾ÖÖµÖŸÖß“Öê, ÃÖ¾ÖÖÕ�ÖÃÖãÓ¤¸ ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“Öê
‘ÖÖê›¶Ö¾Ö¸ ²ÖÃÖ�Öê, ¸Ö•Ö�úÖ¸�Ö µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ×¿Ö×²Ö¸Ö´Ö¬µÖê ´Öã»ÖÖ´Öã»ÖàÖÖ
ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ �úºþÖ ×¿ÖÃŸÖ²Ö¨ ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ×¤»Öê •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê. •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÓ£Ö µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú-†Ö×£ÖÔ�ú ÃÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ †Ö¬ÖÖ×¸ŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö, ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß •ÖÖê̄ ÖÖÃÖÖÖ, •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤
×Ö×ÂÖ¬¤ †¿Öß �úÖÆß ¯ÖÎ́ Öã�Ö µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öß ŸÖ¢¾Öê ÆÖêŸÖß. ×¿Ö×²Ö ȩ̂ ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÎ́ Öã�ÖÖÓÖÖ ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ×¤»Öê
•ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÃÖÖšß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‘Ö™ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ÁÖß. ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß,
ÁÖß. ¾Æß. ‹ÃÖ. ÆÖ›á�ú¸, †Ö¸. ‹Ö. †ÖÓ×²Ö�êú, ÁÖß. ÖÖ. �Ö. �ÖÖȩ̂ ê, †Ö¸. ‹´Ö. ×�Ö¸´Öê Æê ¸ÖÂ™ÒüÃÖê¾ÖÖ¤»ÖÖ“Öê
¯ÖÎ́ Öã�Ö ÆÖêŸÖê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯Öã�µÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ¸ÖÂ™ÒüÃÖê¾ÖÖ¤»ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸Ö»ÖÖ Æ•Ö¸ ¸ÖÆèÖ ×¿Ö�Ö�Ö
‘ÖêŸÖ»Öê ÆÖêŸÖê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ �úºþÖ ¸ÖÂ™ÒüÃÖê¾ÖÖ¤»ÖÖ“Öß
¿ÖÖ�ÖÖ ŸÖê “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ¸ÖÂ™ÒüÃÖê¾ÖÖ¤»ÖÖ“Öê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ŸµÖÖ¾Öêôß ÁÖß. ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß ÆÖêŸÖê.
‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öà“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¸ÖÂ™ÒüßµÖ “Öô¾Öôß“Öß ¾µÖÖ¯Ö�ú †Öêô�Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß.
¸ÖÂ™ÒüßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÖê ³ÖÖ¸Ö¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê ×´Ö¡Ö †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖêÆß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê.  •Öê¾Öœê ´Æ�ÖæÖ ¸ÖÂ™ÒüßµÖ
¾Öé¢Öß“Öê ×¾ÖªÖ£Öá ÆÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¤ÖêÃŸÖß �êú»Öß.  ŸµÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖÆß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸�Ö,
Ã¾Ö¤ê¿Öß, •ÖÖŸÖ¯ÖÖŸÖ ×¾Ö¸×ÆŸÖ ³ÖÖ¸ŸÖÖ“ÖÖ ‹�ú ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÆÖ¾ÖÖ Æê“Ö ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê Ã¾Ö¯Ö ÆÖêŸÖê.

†Öò�ÖÃ™, 1942 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ 'ŸÖã́ Ö“ÖÓ ¸Ö•µÖ, ŸÖã́ Ö“ÖÓ
ÃÖ¸�úÖ¸ †Ö´Æß ´ÖÖÖŸÖ ÖÖÆß' †¿Öß �ú›¾Öß ¾Ö �úšÖȩ̂  ³Öæ×´Ö�úÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. 9 †Öò�ÖÃ™, 1942 ¸Öê•Öß
´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ �ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ×Ö�ÖæÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê, ''ŸÖã́ Æß µÖê£ÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖê
¾ÆÖ, ŸÖã́ Ö“Öê ÃÖ¸�úÖ¸ †Ö´Æß ´ÖÖÖŸÖ ÖÖÆß'' ¾Ö ³ÖÖ¸ŸÖßµÖÖÓÖÖ ŸÖã́ Æß †ÖŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆÖŸÖ, ŸÖã́ Ö“Öê



´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü - •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ ~~~~~~ 19

×Ö�ÖÔµÖ ŸÖã́ Æß ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖêÆß •ÖÖÆß¸ �êú»Öê. 9 †Öò�ÖÃ™, 1942 »ÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Ö×¸Âš
ÖêŸµÖÖÓÖÖ †™�ú �êú»Öß �Öê»Öß. �úÖÑ�ÖÎêÃÖ»ÖÖ ´ÖÖÖ�ÖÖ·µÖÖ, �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ¾Ö¸ šÖ´Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ
†ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÃ¾Öß ÃÖÓŸÖÖ¯Ö †Ö»ÖÖ.  ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¾Ö •ÖÖŸÖêÖê ÃÖÓ̄ Ö,
Æ¸ŸÖÖô ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. µÖÖ '”Öê›Öê ³ÖÖ¸ŸÖ' †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖ“Öê »ÖÖêÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸ŸÖ³Ö¸ ¯ÖÃÖ¸»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£Öá
¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ †Ö»Öê. ¿ÖÖôÖ, �úÖò»Öê•ÖßÃÖË ²ÖÓ¤ ¯Ö›»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¤»ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ�ÖêŸÖß»Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ¯Öã�µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ̄ Ö †Ö×�Ö Æ¸ŸÖÖô ‘Ö›¾Ö»Öê. Æ•ÖÖ¸Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ ˆŸÖ¸»Öê.

¯Öã�µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ‹ÃÖ. ¯Öß. �úÖò»Öê•ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ß»Ö ×™ô�ú ¸Öê›¾Ö¸ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ´ÖÖê“ÖÖỐ Ö¬µÖê •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯Öæ Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ŸÖß¾ÖÎ “Öß›, ÃÖÓŸÖÖ¯Ö
ÆÖêŸÖÖ.  ŸµÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ 10 ŸÖê 15 Æ•ÖÖ¸ ×¾ÖªÖ£Öá ÆÖêŸÖê. †Öê�ú ×¾ÖªÖ£Öá ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸“Öê ×¤¾Öê ±ýÖê›ŸÖ,
ŸÖÖ¸Ö ŸÖÖê›ŸÖ ÆÖêŸÖê. ÃÖ¸�úÖ¸ß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê Öã�úÃÖÖÖ �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê. ÃÖŸµÖ, †ØÆÃÖÖ †¿ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß ŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ
¯Ö�Ö›Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÊÖ ŸÖÖê›±ýÖê›ß�ú›ê ¾Öô»Öê ÖÖÆßŸÖ.  ´ÖÖê“ÖÖÔ ŸÖÃÖÖ“Ö ¯Öãœê
“ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ †�ÖÎ³ÖÖ�Öß ´ÖÖêš¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖê ´Öã»Öß ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ´ÖÖêš¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖê
´ÖÖê“ÖÖÔ�ú›ê ÖÓŸÖ¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †Ö»Öê. ´ÖÖê“ÖÖÔ ×¾ÖÃ�úôßŸÖ ¾ÆÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß »ÖÖšß´ÖÖ¸ �êú»ÖÖ ¾Ö
ÖÓŸÖ¸ �ÖÖêôß²ÖÖ¸ �êú»ÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö:¿ÖÃ¡Ö, ×Ö¸¯Ö¸Ö¬Ö ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà¾Ö¸ ×²ÖÎ×™¿Ö »ÖÖšß
“ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖŸÖ, �ÖÖêôß²ÖÖ¸ �ú¸ŸÖÖŸÖ Æê ¯ÖÖÆèÖ “Öß› ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß ¾Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“ÖÖ �Îæú¸¯Ö�ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
†Öã³Ö¾Ö»ÖÖ.  ´Æ�ÖæÖ ‡ŸÖ¸ ´Öã»ÖÖÓ̄ ÖÎ́ ÖÖ�Öê ŸÖêÆß ÆÖŸÖÖŸÖ ¤�Ö› ‘Öê¾ÖæÖ ›ÖÓ²ÖÖ¾Ö¸“Öê ×¤¾Öê ±ýÖê›æ »ÖÖ�Ö»Öê,
ŸÖÖ¸Ö ŸÖÖê›æ »ÖÖ�Ö»Öê.  ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖêôß²ÖÖ¸Ö´Öãôê ŸÖÖê ´ÖÖê“ÖÖÔ ×¾ÖÃ�ú™»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ³Ö¾ÖÖ
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ”Ö¯ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.  ŸµÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ˆšÖ¾Ö �úºþÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ
�úÖœ»ÖÖ. ŸÖÖê ´ÖÖê“ÖÖÔ ˆ¬Öô�µÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß �æúÎ̧ ¯Ö�Öê �ÖÖêôß²ÖÖ¸ �êú»ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖ
×¤¾ÖÃÖÖ“Öß 9 †Öò�ÖÃ™“Öß ÃÖ�Öôß “Öô¾Öô ÃÖÓ̄ Ö»Öß.

10 †Öò�ÖÃ™, ŸÖê 15 †Öò�ÖÃ™, µÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯Öã�µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôÖ, ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê,
¤ã�úÖÖê, ˆªÖê�Ö¬ÖÓ¤ê ²ÖÓ¤ ÆÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÃÖÓ̄ Ö, Æ¸ŸÖÖô, ´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê “ÖÖ»Öæ
ÆÖêŸÖß. 8-10 ×¤¾ÖÃÖ ÆÖ »ÖœÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖÖ. ÖÓŸÖ¸ ´ÖÖ¡Ö Æß “Öô¾Öô ÆôæÆôæ £ÖÓ›Ö¾ÖŸÖ �Öê»Öß.
µÖÖ “Öô¾Öôß“ÖÖ ×¾Ö»Ö�Ö�Ö ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ —ÖÖ»ÖÖ.  ²ÖÖ¯ÖæÓÖß 1940-41 ´Ö¬µÖê
†ÖµÖã¾Öì×¤�ú ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ¯ÖÎ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯Ö�Öê ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öê ÆÖêŸÖê.  ¯Ö�Ö, ¤ãÃÖ·µÖÖ
¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ“Ö †Öò�ÖÃ™ ´Ö×ÆµÖÖŸÖ Æß “Öô¾Öô ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÎế ÖÖÖê ³ÖÖ¸Ö¾Ö»Öê»µÖÖ
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †ÃÖÓ ¾ÖÖ™æ »ÖÖ�Ö»ÖÓ �úß, †Ö¯Ö�Ö ¯Öã�µÖÖŸÖ ¸ÖÆèÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ �úÖµÖ »Öœ�ÖÖ¸
†ÖÆÖêŸÖ? ´Æ�ÖæÖ �ÖÖ¾ÖÖ�ú›ê •ÖÖ¾ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »ÖœÖ “ÖÖ»Öæ šê¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  ŸµÖÖÓ“µÖÖ
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´ÖÖÖÖê �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸ŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿Ö�Ö�Ö ´Ö¬µÖê“Ö ÃÖÖê›æÖ ²ÖÖ¯Öæ
¾ÖµÖÖ“µÖÖ 19 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ¯Öã�µÖÖÆèÖ ¯Ö¸ŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �ãÓú›»Ö µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ�ú›ê †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß �ãÓú›»Ö
�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê“Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœÖ ÃÖãºþ šê¾Ö»ÖÖ. ³ÖÖ¸ŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß †Ö¯Ö»Öê ˆ““Ö
¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ÃÖÖê›æÖ ¤ê¾ÖæÖ ²ÖÖ¯Öæ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶ÖŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. ¯Öãœß»Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ»ÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ¯Öæ�ÖÔ×¾Ö¸Ö´Ö ×¤»ÖÖ.
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†Ö¯Ö»ÖÖ ¤ê¿Ö †Öê�ú ¾ÖÂÖÔ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖÖ´ÖÎÖ•µÖ¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸ßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 8 †Öò�ÖÃ™,
1942 ¸Öê•Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ �Ö¾ÖÖ×»ÖµÖÖ ™Ñ�ú¾Ö¸ —ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ´Ö. �ÖÖÓ¬ÖàÖß ‹�ú
¤ê¿Ö¾µÖÖ¯Öß »Öœ¶Ö“Öß ÆÖ�ú ×¤»Öß. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß '”Öê›Öê ³ÖÖ¸ŸÖ', '“Ö»Öê •ÖÖ¾Ö' †ÃÖÖ †Ö¤ê¿Ö
×¤»ÖÖ. �êú¾Öô †Ö¤ê¿Ö ¤ê¾ÖæÖ ´Ö. �ÖÖÓ¬Öß £ÖÖÓ²Ö»Öê ÖÖÆßŸÖ.  ¯Öãœê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê, '×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ •µÖÖ •µÖÖ ÃÖã“Öê»Ö
ŸµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê µÖÖ ¤ê¿ÖÖ²ÖÖÆȩ̂  ÆÖ�ú»ÖæÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆê. ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆê. �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ
´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖæÖ •Öê †Ö¤ê¿Ö ¯Öæ¾Öá ×Ö‘ÖŸÖ ÆÖêŸÖê ŸÖ¿ÖÖ ŸÖ·Æê“Öê †Ö¤ê¿Ö µÖê£ÖæÖ ¯Öãœ“µÖÖ �úÖôÖŸÖ
µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖæÖ µÖê�ÖÖ¸ ÖÖÆßŸÖ.  ¯ÖÎŸµÖê�úÖÖê µÖÖ »Öœ¶ÖŸÖ Ã±æýŸÖá ‘Öê¾ÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÃÖã“Öê»Ö ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê
†Ö¯Ö»Öß ³ÖÖ�Öß¤Ö¸ß �ú¸ÖµÖ“Öß †ÖÆê.'

�ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öê ³ÖÖÂÖ�Ö •µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ‹ê�ú»Öê ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ µÖÖ †Ö¤ê¿ÖÖÖê —Ö¯ÖÖ™æÖ �Öê»Öê. µÖÖ
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ´Ö¬µÖê •Öê ŸÖ¹ý�Ö ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê ŸÖê �ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öê ³ÖÖÂÖ�Ö †�Ö¤ß �úÖÖÖŸÖ ÃÖÖš¾ÖŸÖ
ÆÖêŸÖê. µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÃÖÖšß ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ»µÖÖ �úÖÖÖ�úÖê̄ Ö·µÖÖŸÖæÖ »ÖÖê�ú †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö, ÃÖÖÓ�Ö»Öß,
�úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖÆß ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖê�ú †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ»ÖÖ Æ•Ö¸ ¸Ö×Æ»Öê ÆÖêŸÖê. 8 †Öò�ÖÃ™,
¸Öê•Öß †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ´Ö¬µÖê š¸Ö¾Ö ´ÖÖÓ›»ÖÖ �Öê»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Ö ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖôß ŸÖê£Öê“Ö ”Ö¯Öê ‘ÖÖ»ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿Ö
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¸ÖÂ™ÒüßµÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖ´Ö¬µÖê ‘ÖÖŸÖ»Öê. †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ»ÖÖ Æ•Ö¸ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ ŸÖ¹ý�Ö
ŸµÖÖ“Ö ×¤¾Ö¿Öß ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖôß †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ �ÖÖ¾Öß ¯Ö¸ŸÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´Öôê»Ö ŸµÖÖ ¾ÖÖÆÖÖÖê ¯ÖÎµÖŸÖ �úºþÖ
¯Ö¸ŸÖ †Ö»Öê. �ÖÖÓ¬Öß•Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¸Ö•Ö�úßµÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ †™�ú —ÖÖ»µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ 9
†Öò�ÖÃ™ÖÓŸÖ¸ ×´Öôæ »ÖÖ�Ö»Öß. †�ÖÖê¤¸“Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ µÖÖ
¯ÖÎ́ Öã�Ö ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ †™�êú“µÖÖ ²ÖÖŸÖ´ÖßÖê †×¬Ö�ú “Öß› ¾Ö ÃÖÓŸÖÖ¯Ö †Ö»ÖÖ. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ
�úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖÖ´ÖÎÖ•µÖ¾ÖÖªÖÓÖÖ ×´Öôê»Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ÆÖ�ú»ÖæÖ ¤ê�µÖÖ“ÖÖ »ÖœÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ.
×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ¤ô�Ö¾Öô�ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê ˆ¤Ë¬¾ÖÃŸÖ �ú¸�Öê, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ™ê×»Ö±ýÖêÖ ŸÖÖ¸Ö ŸÖÖê›�Öê, ȩ̂»¾Öê“Öê ºþô
ˆ�Ö›�Öê, ȩ̂»¾Öê Ã™ê¿ÖÖ, ¯ÖÖêÃ™ †Öò×±ýÃÖêÃÖ •ÖÖôæÖ ™Ö�ú�Öê, “ÖÖ¾Ö›¶Ö •ÖÖô�Öê, ÃÖÖ¸Ö Ö ³Ö¸�Öê,
×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Ã™ê¿ÖÖ¾Ö¸ Æ»»Öê �ú¸�Öê ¾Ö ŸÖß ˆ¤Ë¬¾ÖÃŸÖ �ú¸�Öê †ÃÖÖ »ÖœÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÎÖ�ÖÖ“Öß
²ÖÖ•Öß »ÖÖ¾ÖæÖ †Ö×�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸Ö¤Ö¸Ö¾Ö¸ ×Ö�ÖÖ ȩ̂ šê¾ÖæÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ÆÖêôß �úºþÖ •Öß

1942 “ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »ÖœÖ

¯ÖÎ�ú¸�Ö “ÖÖî£Öê

¾ÖÖµÖ 152-3
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�úÖÆß ´ÖÖê•Ö�úß ´ÖÓ›ôß �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ÆÖ�êú»ÖÖ †Öê ¤ê¾ÖæÖ µÖÖ »Öœ¶Ö´Ö¬µÖê ˆŸÖ¸»Öß, •µÖÖÓÖß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ —ÖÖê�æúÖ ×¤»Öê ŸµÖÖŸÖ»Öê †Öê�ú ŸÖ¹ý�Ö ÖêŸÖê ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö �ãÓú›»Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ˆ³Öê ¸Ö×Æ»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß µÖÖÓÖß
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ —ÖÖê�æúÖ ¤ê¾ÖæÖ �úÖ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß.  ÃÖÖÓ�Ö»Öß ³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖÓŸÖ¤Ö¤Ö ¯ÖÖ™ß»Ö Æê �úÖ´Ö
�ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê.

ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“ÖÓ ÖÖ¾Ö, ÖêŸÖéŸ¾Ö ÃÖ¾ÖỐ Öã�Öß —ÖÖ»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.  �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß 1942 “µÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖ¯Öæ¾Öá 10 ¾ÖÂÖì †Öê�ú ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖæÖ, ´ÖÖê“Öì �úÖœæÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
•ÖÖ�ÖéŸÖ �êú»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß ÃÖã�Öß ¾ÆÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ»ÖÖ ¤ãÂ�úÖôÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ �ú¸ÖµÖ“ÖÓ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢Öê»ÖÖ µÖÖ ¤ê¿ÖÖŸÖæÖ ˆ�Ö›æÖ �úÖœ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê ¾Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ µÖÖ ¤ê¿ÖÖŸÖæÖ
ÆÖ�ú»Ö»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖê ¯ÖÎ×ŸÖ¯ÖÖ¤Ö �úºþÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ́ Ö¬µÖê ¯ÖÎ“ÖÓ› •ÖÖ�ÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�êú»Öß ÆÖêŸÖß. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ †Öê�ú ŸÖ¹ý�Ö ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“ÖÖ
¯Ö�Ö›Ö ÆÖêŸÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸÖ¸ †�Ö¤ß ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖÖë›æÖ ”. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•Ö, ´Ö. •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãý»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öß �Öǣ Ö ³ÖÖÂÖ�Öê ‹ê�ú»Öß ÆÖêŸÖß.
ŸµÖÖ´Öãôê ´Ö. ±ãý»µÖÖÓ“Öê ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸, ×¿Ö¾Ö¸ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖîµÖÖÔ“µÖÖ �ú£ÖÖ, ´Ö. �ÖÖÓ¬Öà“Öß
ÃÖŸµÖ, †ØÆÃÖÖ Æß ŸÖ¢¾Öê †Öê�ú ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê Ø²Ö²Ö»Öê»Öß ÆÖêŸÖß. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö
µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ²ÖÆåŸÖÖÓ¿Öß �ãÓú›»Ö µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê 19 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖ¹ý�Ö •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �ÖÖÓªÖ»ÖÖ �ÖÖÓ¤Ö ×³Ö›¾ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »ÖœÖ¾Öê
†ÃÖê ¾ÖÖ™æ »ÖÖ�Ö»Öê. ´Æ�ÖæÖ“Ö 9 †Öò�ÖÃ™ÖÓŸÖ¸ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Öã�µÖÖŸÖß»Ö ˆ““Ö †ÖµÖã¾Öì×¤�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖ»ÖÖ
»ÖÖ£Ö ´ÖÖºþÖ ŸÖê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶ÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ —ÖÖê�æúÖ ¤ê¾ÖæÖ �úÖ´Ö
�úºþ »ÖÖ�Ö»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¯Öã�µÖÖŸÖß»Ö ˆ““Ö ×¿Ö�Ö�Ö †¬ÖÔ¾Ö™ ÃÖÖê›æÖ ¯Ö¸ŸÖ �ãÓú›»Ö µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
�Öê›ê�ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ �ãÓú›»Ö Æê �ÖÖ¾Ö †Öï¬Ö“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öô¾Öôß»ÖÖ
¯ÖÖêÂÖ�ú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸�Ö ÆÖêŸÖÓ. �úÖ¸�Ö, ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�ú“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÎế Öß ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ �úÖ¸³ÖÖ¸
¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ�Öôê“Ö »ÖÖê�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ“Öê ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸
�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ³ÖÖ ‘Öê�Öê, ´ÖÖê“Öì �úÖœ�Öê, ×´Ö¸¾Ö�Öã�úÖ �úÖœ�Öê ´ÖÖê�úôê̄ Ö�ÖÖÖê �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. �ãÓú›»Ö ¾Ö
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖß»Ö †ÖÓ¤Öê»Ö�úÖÓÖß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ 3 ÃÖ¯™ë²Ö¸, 1942
¸Öê•Öß ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ ¯Ö×Æ»ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ŸµÖÖ¾Öêôß ¾ÖµÖ 19
¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÆÖêŸÖê.
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ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ (¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸ß) :

ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÎŸµÖê�ú ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ ŸÖÖ²ÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖ �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ ×ŸÖ Ó̧�ÖÖ
±ý›�ú¾Ö�µÖÖ“Öê ¾Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“ÖÖ ¬¾Ö•Ö �ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸¾Ö�µÖÖ“Öê �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß š¸¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšß
ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö �ú“Öȩ̂ ß“Öß ¯ÖÎ£Ö´Ö ×Ö¾Ö› �êú»Öß. ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß, �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ
�Ö�Ö¯ÖŸÖ �úÖêôß, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß, ×¾Ö. ÃÖ. ¯ÖÖ�Öê, ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö,
¾ÖÃÖÓŸÖ¤Ö¤Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, Ã¾ÖÖ´Öß ¸Ö´ÖÖÖÓ¤ ³ÖÖ¸ŸÖß µÖÖÓÖß ×±ýºþÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖÖ, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß µÖÖÓ“µÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß
�úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ �êú»Öê.

1942 ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸¾ÖÖ›ß ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ �úÖ¸�ÖÖÖÖ ÆÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶Ö“Öê
�ëú¦Ã£ÖÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ »ÖÖê�ÖÓ›ß �úÖ¸�ÖÖµÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¾Ö �ãÓú›»Ö ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖß»Ö
»ÖÖê�ú µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖỐ Ö¬µÖê ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ¾Öêôß ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ
ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö ×²ÖÎ×™¿Ö †×¬Ö�úÖ¸ß ¬Ö›¯Ö›ŸÖ ÆÖêŸÖê. ´Æ�ÖæÖ ´ÖÖê“ÖÖÔÃÖÖšß †Ö»Öê»µÖÖ
¯ÖÎ́ Öã�Ö »ÖÖê�úÖÓÖß ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¯Ö�ú›ŸÖß»Ö ´Æ�ÖæÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ¯Ö»ÖæÃÖ µÖÖ �ÖÖ¾Ö“Öê
�éúÂ�ÖÖ �ãú¸Ö›ê µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤»Öê.

ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö �ú“Öȩ̂ ß ´Æ�Ö•Öê ×²ÖÎ×™¿Ö ŸÖÆÃÖß»Ö¤Ö¸Ö“Öê ¾Ö ±ýÖî•Ö¤Ö¸Ö“Öê ´Öã�µÖ �úÖµÖÔÃ£Öô ÆÖêêµÖ.
�ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœæÖ Öế Ö�úÓ �úÖµÖ �ú¸ÖµÖ“ÖÓ µÖÖ“ÖÓ Ã¾Öºþ¯ÖÆß š¸»Öê»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. �ú“Öȩ̂ ß´Ö¬µÖê ¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê
´Öã�µÖ ‡´ÖÖ¸ŸÖß¾Ö¸ ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“ÖÖ 'µÖã×ÖµÖÖ •Öò�ú' ±ý›�úŸÖ ¸ÆÖµÖ“ÖÖ, ŸÖÆÃÖß»Ö¤Ö¸ ¾Ö ±ýÖî•Ö¤Ö¸ �ú“Öȩ̂ ßŸÖ
Æ•Ö¸ †ÃÖÖµÖ“Öê. ´ÖÖê“Öì¾ÖÖ»µÖÖÓÖß †ÃÖÓ š¸¾Ö»ÖÓ �úß, �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ß»Ö ±ý›�ú�ÖÖ¸Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“ÖÖ µÖã×ÖµÖÖ
•Öò�ú ¬¾Ö•Ö �ÖÖ»Öß �Öê“ÖæÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖ ×š�úÖ�Öß ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ×ŸÖ Ó̧�ÖÖ ±ý›�ú¾ÖÖµÖ“ÖÖ ¾Ö ×²ÖÎ×™¿Ö ŸÖÆÃÖß»Ö¤Ö¸
ŸÖÃÖê“Ö ±ýÖî•Ö¤Ö¸ µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã�ÖÖŸÖæÖ †ÃÖÓ ¾Ö¤¾ÖæÖ ‘µÖÖµÖ“ÖÓ '†Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Æß ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“Öê ÖÖê�ú¸
¸Ö×Æ»ÖÖê ÖÖÆß, †Ö´Æß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ÖÖê�ú¸ †ÖÆÖêŸÖ, ´Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖ»ÖÖ ŸÖÆÃÖß»Ö¤Ö¸ †ÖÆê, ´Öß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖ»ÖÖ ±ýÖî•Ö¤Ö¸ †ÖÆê.' ‹¾Öœß ¾ÖÖŒµÖê ŸµÖÖÓÖß ˆ““ÖÖ¸»Öß �úß, †Ö¯Ö�Ö ŸÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖµÖ“ÖÓ.
µÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ´ÖÖê“ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö �ú“Öȩ̂ ß“µÖÖ ¤Ö¸ÖŸÖ †Ö»ÖÖ. †ÖÓ¤Öê»Ö�úÖÓÖß ×²ÖÎ×™¿Ö µÖã×ÖµÖÖ •Öò�ú
�ú“Öȩ̂ ß¾ÖºþÖ �ÖÖ»Öß †ÖêœÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ×š�úÖ�Öß ×ŸÖ Ó̧�ÖÖ —Öë›Ö ¾Ö¸ “Öœ×¾Ö»ÖÖ �Öê»ÖÖ.
ŸÖÆÃÖß»Ö¤Ö¸ ¾Ö ±ýÖî•Ö¤Ö¸ µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›ÖêŒµÖÖ¾Ö¸ß»Ö ÃÖÖÆê²Öß ™Öê̄ µÖÖ �úÖœÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ ¾Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¯ÖÎŸÖß�ú †ÃÖ�ÖÖ¸ß �ÖÖÓ¬Öß ™Öê̄ Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›ÖêŒµÖÖ¾Ö¸ ‘ÖÖŸÖ»Öß �Öê»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ¿ÖÖÓŸÖ¯Ö�Öê
ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæÖ '¾ÖÓ¤ê ´ÖÖŸÖ¸´ÖË' Æê ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖß¾Ö¸“Öê �ÖßŸÖ ´Æ�ÖæÖ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ ¯Ö¸ŸÖ»ÖÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ
¯Ö¸ŸÖŸÖÖÖÖ ÃÖã̈ Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ×¾Öºþ¨ ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆÖêŸÖß. ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö¯ÖÖÃÖæÖ 3 ×�ú. ´Öß.
¾Ö¸ ×Ö´Ö�Öß �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öô ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“ÖÖ ‹�ú ›Ö�ú ²ÖÓ�Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ¯ÖÖÆèÖ »ÖÖê�ú ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö
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¯Ö¸ŸÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸÖÖê ²ÖÓ�Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖôæÖ ™Ö�ú»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖỐ Ö¬µÖê �éúŸÖß¿Öß»Ö ÃÖÆÖµµÖ
�êú»Öê ÆÖêŸÖê.

ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔÖÓŸÖ¸ ‡ŸÖ¸ ×š�úÖ�Öß ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê �Öê»Öê. ´ÖÖê“ÖÖỐ Öãôê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
»ÖÖê�ú•ÖÖ�ÖéŸÖß ÆÖêŸÖê, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖ »ÖÖê�ú ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß ÆÖêŸÖÖŸÖ †¿Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ
�úÖœ�ÖÖ·µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ÆÖêŸÖß. ´Æ�ÖæÖ“Ö ¯ÖÎ³ÖÖŸÖ±êý·µÖÖ, ÃÖÖµÖÓ�úÖô“µÖÖ ±êý·µÖÖ, ´ÖÖê“Öì �úÖœ�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ.
12 ÃÖ¯™ë²Ö¸ 1942 ¸Öê•Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓÖß ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧  �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ ´ÖÖê“ÖÖÔ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
�êú»ÖÖ. µÖÖÆß ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ̄ ÖÎ́ ÖÖ�Öê“Ö ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšß ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ ¾Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ¾ÖÖô¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎ“ÖÓ›
¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, ¯ÖÖÓ›æ ´ÖÖÃŸÖ¸, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ,
�ÖÖê™Ø�Ö›ß“Öê ¯ÖÖÓ›ã̧ Ó�Ö ¤Ö¤Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ×¾ÖÖÖµÖ�ú¸Ö¾Ö £ÖÖȩ̂ ÖŸÖ, µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæÖ
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ́ Ö¬µÖê ¯ÖÎ“ÖÓ› •ÖÖ�ÖéŸÖß �êú»Öß. ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôê »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×¬Ö™Ö‡Ô, ²Öô ¾ÖÖœ»Öê. ¾Ö›æ•Ö µÖê£ÖêÆß ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœ�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ¯Ö�Ö, ×²ÖÎ×™¿Ö
†×¬Ö�úÖ¸ß ×ŸÖ£Öê ¤�Ö ÆÖêŸÖê. ¾Ö›æ•Ö µÖê£Öß»Ö �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ ¬¾Ö•Ö ±ý›�ú¾Ö�µÖÖÃÖÖšß �Öê»Öê»µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ �Îæú¸
�ÖÖêôß²ÖÖ¸ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖ »ÖÖê�ú šÖ¸ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖê£Öê µÖã×ÖµÖÖ •Öò�ú �ÖÖ»Öß †Öêœ»ÖÖ
�Öê»ÖÖ ÖÖÆß ¾Ö ×ŸÖ Ó̧�ÖÖÆß ±ý›�ú»ÖÖ �Öê»ÖÖ ÖÖÆß. ¯Ö�Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ´ÖÖê“ÖÖÔ ×¾ÖÃ�ú™�Öê, ˆ¬ÖôæÖ »ÖÖ¾Ö�Öê µÖÖŸÖ
×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö †×¬Ö�úÖ¸ß µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ �úôæÖ ÃÖã̈ Ö ´ÖÖêš¶Ö
¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧  ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ »ÖÖê�ú ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê.

¾ÖÖô¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÓ¤Öê»Ö�úÖÓÖß ¾Ö �ãÓú›»Ö-×�ú»ÖÖìÃ�ú¸¾ÖÖ›ß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
†ÖÓ¤Öê»Ö�úÖÓÖß ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧  ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß ÆÖê�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ¤Öê‘ÖÖÓÖß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧
�ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ “ÖœÖ‡Ô �ú¸ÖµÖ“Öß ÆÖêŸÖß. Ã¾ÖŸÖ: •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ �ãÓú›»Ö-×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ ³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÖê“ÖÖỐ Ö¬µÖê ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê.

ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔÖê �ú“Öê¸ß¾Ö¸ ×ŸÖ¸Ó�ÖÖ ±ý›�ú¾Ö»µÖÖ´Öãôê ×²ÖÎ×™¿Ö
ÃÖ¸�úÖ¸´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖȩ̂ ê †×¬Ö�úÖ¸ß Æê †×¬Ö�ú ×“Ö›»Öê ÆÖêŸÖê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÆÖŸÖÖÖê ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸
×ŸÖ Ó̧�ÖÖ ±ý›�ú¾Ö�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤Ö¸ÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖÆß �êú»Öê ÆÖêŸÖê. ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ ÖŸÖ µÖê�ÖÖ¸Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ
�úÖê�ÖŸµÖÖÆß ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖßŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆÖê¾Öæ ªÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆß †ÃÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  ×²ÖÎ×™¿Ö µÖÓ¡Ö�ÖêÖê �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ¥Â™ßÖê ŸµÖÖÓÖß �ú›�ú ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ‡ŸÖ¸ ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ †×¬Ö�ú ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †Ö�ÖæÖ šê¾Ö»Öê
ÆÖêŸÖê. ´ÖÖê“ÖÖÔ“ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆÖê¾Öæ“Ö ªÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆß µÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ÖÖê
ÃÖÖŸÖÖ¸“Öê ›ß. ‹ÃÖ .¯Öß. ÃÖß. ‹´Ö. ‡™ÃÖË Ã¾ÖŸÖ: Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê. �úÖ¸�Ö ÆÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸
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×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö �ú“Öê·µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸“Öê ˆšÖ¾Ö ÆÖêŸÖß»Ö, †¿Öß ³ÖßŸÖß ×²ÖÎ×™¿Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ
´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öß ¯ÖãÖ¸Ö¾Öé¢Öß µÖÖ ×š�úÖ�Öß ÆÖê¾Öæ ªÖµÖ“Öß ÖÖÆß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß
šÖ´Ö¯Ö�Öê š¸¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ �ú“Öȩ̂ ß´Ö¬µÖê ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß. Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸
†×¬Ö�úÖ¸ßÆß Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê. ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß. ¿ÖŒµÖŸÖÖê ÆÖ ×²ÖÎ×™¿Ö †ÃÖÖµÖ“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ �ÖÖ»Ö“Öê
†×¬Ö�úÖ¸ß Æê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ †ÃÖŸÖ. ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß.“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †¿Öß ¿ÖÓ�úÖ †ÃÖÖµÖ“Öß �úß, †Ö¯Ö»µÖÖ
ÆÖŸÖÖ�ÖÖ»Ö“Öê †×¬Ö�úÖ¸ß Æê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓÖÖ Æå�æú´Ö ¤ê¾ÖæÖ ÃÖã̈ Ö ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖß»Ö ³ÖÖ¸ŸÖßµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸
ŸÖê �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ŸÖ•Æê“ÖÖ ÆÖŸÖ ™Ö�úÖµÖ»ÖÖ ¬Ö•Ö�ÖÖ¸ ÖÖÆßŸÖ.  ŸÖê •Ö¸ß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ß ŸµÖÖÓ“µÖÖÆß
´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö¸Öê¬ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆê.

¯Ö�Ö ¤å¤ð¾ÖÖÖê ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ �ãÓú›»Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öê »ÖÖê�ú ¾Ö ¾ÖÖô¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öê
»ÖÖê�ú µÖÖÓ“ÖÖ ‹�ú ´ÖÖê“ÖÖÔ Ö ÆÖêŸÖÖ ¤ÖêÖ —ÖÖ»Öê. ¾ÖÖô¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ
†Ö¬Öß ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ¸ �ú“Öê¸ß¾Ö¸ �Öê»ÖÖ. ¯Ö�Ö, ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ŸÖÖê ´ÖÖê“ÖÖÔ ˆ¬ÖôæÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸
×�ú»ÖÖìÃ�ú¸¾ÖÖ›ß“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¤ß›-¤ÖêÖ Æ•ÖÖ¸Ö“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧  �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ †Ö»ÖÖ. µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß ¯ÖÖÃÖæÖ“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¸ÖÓ�ÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. ´ÖÖê“ÖÖÔ �ú“Öȩ̂ ß“µÖÖ •Ö¾Öô †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö
¤ß› ±ý»ÖÖÕ�ÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖê“ÖÖÔ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß †›×¾Ö»ÖÖ.

ÃÖ¸�úÖ¸ß †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öß ¯ÖãÖ¸Ö¾Öé¢Öß ÆÖê�µÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖß.  ´Æ�ÖæÖ
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖê“ÖÖÔ»ÖÖ ¤æ̧ ¾Ö¸ £ÖÖÓ²Ö¾ÖæÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ˆ§ê¿ÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê �úß, ŸÖã́ Æß �úÖê�ÖŸµÖÖ  ˆ§ê¿ÖÖÖê
´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœæÖ µÖê£Öê †Ö»ÖÖ †ÖÆÖŸÖ? �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, ¯ÖÖÓ›æ ´ÖÖÃŸÖ¸ ‡. ÖêŸÖê ÃÖ¸�úÖ¸ß
†×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  �Öê»Öê ŸÖê¾ÆÖ µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê �ú“Öȩ̂ ß“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ¾Öæ
»ÖÖ�Ö»Öê. Æê ¯ÖÖÆèÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ×²Ö£Ö¸»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ´Ö. �ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÎ“ÖÓ› ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ ×¤»µÖÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ ÆôæÆôæ ¯Öãœê ÃÖ¸�æú »ÖÖ�Ö»ÖÖ.  ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖß»Ö
»ÖÖê�ú ×Ö¬ÖÖÔ̧ ß †ÖÆêŸÖ, ŸÖê µÖê¾ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú¸�ÖÖ¸“Ö µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ×²ÖÎ×™¿Ö †×¬Ö�úÖ•µÖÓÖÖÖ
—ÖÖ»Öß. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÎ£Ö´Ö »ÖÖšß“ÖÖ•ÖÔ �êú»ÖÖ. »ÖÖšß´ÖÖ¸ �ú¸ŸÖÖ“Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ ×²Ö£Ö ȩ̂»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ
¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ †ÁÖã¬Öæ̧ Ö“Öß Öô�úÖÓ›ß ±ýÖê›»Öß. ¯Ö�Ö ´ÖÖê“Öì�úÖ¸ÖÓ“Öß ‹�úß †³Öêª ¸Ö×Æ»Öß. ŸÖê
ÆôæÆôæ ¯Öãœê“Ö ÃÖ¸�æú »ÖÖ�Ö»Öê. »ÖÖšß´ÖÖ¸, †ÁÖæ¬Öæ̧  µÖÖÓÖß ´ÖÖê“ÖÖÔ Æ™ŸÖ ÖÖÆß †ÃÖê ¯ÖÖÆèÖ ¿Öê¾Ö™ß ›ß.
‹ÃÖ. ¯Öß. Öê ´ÖÖê“ÖÖÔ»ÖÖ »ÖÖÓ²ÖæÖ“Ö †Ö¤ê¿Ö ×¤»ÖÖ, ''3 †Ó�ú ´ÖÖê•Öê̄ ÖµÖÕŸÖ ŸÖã́ Æß ´ÖÖê“ÖÖÔ ×¾ÖÃÖ×•ÖÔŸÖ �úºþÖ
µÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖ.'' ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß. †Ó�ú ´ÖÖê•Öæ »ÖÖ�Ö»ÖÖ.  ŸµÖÖÖê 3 †Ó�ú ´ÖÖê•Ö»Öê ŸÖ¸ß ´ÖÖê“ÖÖÔ
×¾ÖÃ�ú™»ÖÖ ÖÖÆß ˆ»Ö™ ´ÖÖê“ÖÖÔ “ÖÖ»Ö �úºþÖ �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ �Öê»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß. Öê Ã¾ÖŸÖ:“Ö
´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ �ÖÖêôß²ÖÖ¸Ö»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. ŸµÖÖ �ÖÖêôß²ÖÖ¸ÖŸÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖß»Ö 2 »ÖÖê�ú ÆåŸÖÖŸ´ÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ
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�ÖÖêôß²ÖÖ¸ÖŸÖ ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ »ÖÖê�ÖÓ›ß �úÖ¸�ÖÖµÖÖŸÖß»Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂ ÖêŸÖê ˆ´ÖÖ
¿ÖÓ�ú¸ ¯ÖÖÓ›¶Ö ¾Ö �úÖ´Öȩ̂ ßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆß µÖÖÓÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ �úºþÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö
�úºþÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ †Ö»Öê»Öê ×¾ÖÂ�Öæ ²ÖÖ¸²Ö¼ê ÆêÆß ²ÖÓ¤ã�úß“µÖÖ �ÖÖêôß»ÖÖ ²Öôß ¯Ö›»Öê ¾Ö ÆåŸÖÖŸ´ÖÖ
—ÖÖ»Öê. ¯ÖÓ›¶Ö ‡Ó×•Ö×ÖµÖ¸ µÖÖÓÖÖ •ÖÖ�ÖæÖ ²Öã•ÖæÖ Öế Ö ¬ÖºþÖ ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸Öê �ÖÖêôß ‘ÖÖŸÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ
ˆ“Ö»ÖæÖ Öê‰Ö ¯ÖÖ�Öß ¯ÖÖ•ÖÖ¾Öê ´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ˆ“Ö»ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¯Ö�Ö ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß.Öê '±êú�ú
¤Öê, ±êú�ú ¤Öê' ´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ¾Ö¸ ×¯ÖÃŸÖã»Ö“ÖÖ ¤åÃÖ¸Ö ²ÖÖ¸ �úÖœ»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß “Ö¯ÖôÖ‡ÔÖê
ŸÖ™Ö“µÖÖÖ †ÖŸÖ ˆ›ß ´ÖÖ¸»Öß ¾Ö �ÖÖêôß ŸÖ™Ö¾Ö¸ µÖê‰Ö ¬Ö›�ú»Öß †Ö×�Ö ŸÖê ¾ÖÖ“Ö»Öê.

Æ•ÖÖ¸Öê ×Ö:¿ÖÃ¡Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß ¾Ö ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆß µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ²Öế ÖÖ»Öǽ Ö¯Ö�Öê  �êú»Öê»ÖÖ
»ÖÖšß“ÖÖ•ÖÔ ¾Ö �ÖÖêôß²ÖÖ¸ µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“Öê ÖßŸÖß¬ÖîµÖÔ �Ö“Ö»Öê. •Öß¾ÖÖ“µÖÖ ³ÖßŸÖßÖê ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖê“Öì�ú¸ß ×•Ö�ú›ê
¾ÖÖ™ ×¤ÃÖê»Ö ×ŸÖ�ú›ê ¯ÖôŸÖ ÃÖã™»Öê †Ö×�Ö �úÖÆß �Ö�ÖÖŸÖ“Ö �ú“Öȩ̂ ßÃÖ´ÖÖȩ̂ “µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖ ¿Öã�ú¿Öã�úÖ™
—ÖÖ»ÖÖ. ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆß ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¤¿ÖêÖê •ÖÖ¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê.  �ÖÖêôß²ÖÖ¸Ö“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸»Öß.  Æ•ÖÖ¸Öê ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆß ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ´ÖÖê•ÖŒµÖÖ †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖß �êú»Öê»µÖÖ �ÖÖêôß²ÖÖ¸ÖÖê
ˆ¬ÖôæÖ »ÖÖ¾Ö»Öê. ‹�úÖ �Ö�ÖÖŸÖ ²ÖÓ¤ã�úß“µÖÖ •ÖÖȩ̂ Ö¾Ö¸ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖê“ÖÖÔ ÃÖî̧ ³Öî̧  —ÖÖ»ÖÖ.

†Öê�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧  ´ÖÖê“ÖÖỐ Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ †¯ÖµÖ¿ÖÖ“Öê ¿Ö»µÖ
²ÖÖê“ÖŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ²Ö¸Öê²Ö¸ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖê “Ö“ÖÖÔÆß �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ×²ÖÎ×™¿Ö ÆÖŸÖÖŸÖ
¿ÖÃ¡Ö ‘Öê¾ÖæÖ »Öœ�ÖÖ¸ ¾Ö †Ö¯Ö�Ö Æ•ÖÖ¸Öê »ÖÖê�ú ×Ö:¿ÖÃ¡Ö »Öœ�ÖÖ¸, ŸµÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖ¿Ö �úÃÖê
×´Öôê»Ö? ×²ÖÎ×™¿Ö †ŸµÖÓŸÖ ×ÖÂšæ̧  ¾Ö ×Ö¤ÔµÖß †ÖÆêŸÖ µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ “Ö ¤ÖêÖ ×Ö:¿ÖÃ¡Ö
×Ö¸¯Ö¸Ö¬Öß »ÖÖê�ú ²Öôß ¯Ö›»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÆÖêŸÖß. †Ö¯Ö�ÖÆß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ›Ö¾Ö¯Öê“ÖÖÖê
»Öœ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê, ¿ÖÃ¡Ö ÆÖŸÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ »Öœ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ †Öê�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê
µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ¾Ö¸Æß ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ �ú¸ŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ
�úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ÆÖêŸÖÖ. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ »ÖœÖµÖ“Öê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›ê ¿ÖÃ¡Ö †ÃÖ�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú
†ÖÆê µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ¯ÖÎ�Ö¸¯Ö�Öê ŸµÖÖÓÖÖ ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧  ´ÖÖê“ÖÖÔÖÓŸÖ¸ —ÖÖ»Öß“Ö ÆÖêŸÖß. ‹�úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ †ØÆÃÖÖ,
ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ, ÃÖ×¾ÖÖµÖ �úÖµÖ¤ê³ÖÓ�Ö µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾ÖÆß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ ÆÖêŸÖÖ. ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧  ´ÖÖê“ÖÖÔÖÓŸÖ¸
³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÓ�µÖêŸÖ †×¬Ö�ú ³Ö¸ ¯Ö›»Öß.

‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“Öê ¸Ö•µÖ “ÖÖ»Öæ ªÖµÖ“Öê ÖÖÆß, ŸÖê ²ÖÓ¤ ¯ÖÖ›ÖµÖ“Öê ÆÖ ‹�ú †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖ“ÖÖ ™¯¯ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.
×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÆŸÖæ�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ȩ̂»¾Öê, ŸÖÖ¸ÖµÖÓ¡Ö, ™¯ÖÖ»Ö, ™ê×»Ö±ýÖêÖ “ÖÖ»Öæ Ö ¤êŸÖÖ ´Æ�Ö•Öê“Ö ‹�ú¯ÖÎ�úÖ¸“Öß
×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê“Öß �úÖë›ß �ú¸�Öê, ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸“Öê ¯Öæ»Ö ¯ÖÖ›�Öê, ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ȩ̂»¾Öê ¾ÖÖÆŸÖæ�ú ²ÖÓ¤ ¯ÖÖ›�Öê, ¯ÖÖêÃ™
†Öò×±ýÃÖ •ÖÖô�Öê, ™ê×»Ö±ýÖêÖ ŸÖÖ¸Ö ŸÖÖê›�Öê, †¿ÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸“Öê �úÖµÖÔ ²Ö·µÖÖ“Ö »ÖÖê�úÖÓÖß �úºþÖ ŸÖê
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³Öæ×´Ö�ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ¯Ö�Ö, µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê²Ö§»Ö ¯ÖÎ“ÖÓ› ³ÖßŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öß
ÆÖêŸÖß.  ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ Æ¸ŸÖÖô, ÃÖÖµÖÓ±êý·µÖÖ, ×Ö¤¿ÖÔÖê, ¯ÖÎ³ÖÖŸÖ±êý·µÖÖ, ÃÖ³ÖÖ µÖÖ ¯Ö×Æ»µÖÖ ™¯¯µÖÖŸÖ •Öê
�úÖÆß �úºþÖ ¯ÖÖ×Æ»Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ×²ÖÎ×™¿Ö ¸Ö•µÖÃÖ¢Öê¾Ö¸ �úÖÆß —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶Ö“µÖÖ
¤ãÃÖ·µÖÖ ™¯¯µÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ¸Ö•ÖÃÖ¢ÖÖ“Ö ²ÖÓ¤ ¯ÖÖ›�Öê, ŸµÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖÓ“Öß ¤ô�Ö¾Öô�ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê, �ú“Öê·µÖÖ,
¯ÖÖêÃ™ †Öò×±ýÃÖ ˆ¤Ë¬¾ÖÃŸÖ �ú¸�Öê Æê �úÖ´Ö †Öê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß �úºþÖ ÃÖã̈ Ö ×²ÖÎ×™¿Ö ¸Ö•ÖÃÖ¢ÖÖ
¿ÖÃ¡Ö²ÖôÖ“µÖÖ •ÖÖȩ̂ Ö¾Ö¸ †²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¸Ö×Æ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ¿Öß ¿ÖÃ¡Ö ÆÖŸÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ“Ö »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê
¯ÖÖ×Æ•Öê µÖÖ“Öß ¯ÖÎ�Ö¸ •ÖÖ�Öß¾Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß.

ÖÓŸÖ¸“µÖÖ �úÖôÖŸÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ÃÖã̈ Ö �ÖÖêôß²ÖÖ¸, »ÖÖšßÆ»»ÖÖ ÆÖêŸÖ ¸Ö×Æ»ÖÖ. Æê ¯ÖÖÆèÖ
†�Ö¤ß ŸÖ¹ý�Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ³ÖÎ́ ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß.  »ÖÖê�ú ‹�ú¡Ö µÖêŸÖÖŸÖ, ´ÖÖê“Öì �úÖœ»Öê
•ÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ »ÖÖšßÆ»»ÖÖ ÆÖêŸÖÖê. �ÖÖêôß²ÖÖ¸ ÆÖêŸÖÖê, »ÖÖê�ú †ÖŸ´ÖÖÆåŸÖß ¤êŸÖÖŸÖ, •Öß¾Ö ¤êŸÖÖŸÖ, ¯Ö�Ö
�ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ ÃÖÖ¬ÖÖ ×ŸÖ Ó̧�ÖÖ ¬¾Ö•ÖÃÖã̈ Ö ±ý›�ú¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆß. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ�úÖ¸Ö´Öãôê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœ¶Ö“µÖÖ
µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸“ÖÖ ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ˆ›ŸÖ �Öê»ÖÖ. »ÖÖšß´ÖÖ¸ ¾Ö �ÖÖêôß²ÖÖ¸Ö´Öãôê ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�ú
´ÖÖê“ÖÖÔ»ÖÖ ÃÖÖ£Ö ªÖµÖ»ÖÖ ¬Ö•ÖŸÖ Ö¾ÆŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸“Öê ŸÖ¹ý�Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶Ö“Öê ŸÖÓ¡Ö †Ö¯Ö�Ö ²Ö¤»Ö»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›æ »ÖÖ�Ö»Öê. †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ
1942 “Öê ÃÖÖ»Ö ÃÖÓ̄ ÖÖµÖ“µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ †Ö»Öß ÆÖêŸÖß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ¾Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖß»Ö ÃÖÆ³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ¯ÖÎ�Ö¸ ×¾Ö¸Öê¬Ö µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¾ÖÖò̧ Ó™Æß ²Ö•ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖ¸ßÆß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ Ö •Öã́ ÖÖÖŸÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖê™ÖÔŸÖ Æ•Ö¸ Ö ÆÖêŸÖÖ
¾Ö ‘Ö¸ÖŸÖÆß Ö ¸ÖÆŸÖÖ ±ý¸Ö¸ß ÆÖê¾ÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›�µÖÖÃÖÖšß
×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÖš»ÖÖ�Ö �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. Æê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ“Ö ÆÖêŸÖê. ¯Ö�ÖÖ¸ ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê
ŸÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ¿Öß ‹�ú×ÖÂš ÆÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ¤ãÆȩ̂ ß “ÖÖ»ÖŸÖ ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö �Öê›ê�ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸÖ¸
†ŸµÖÓŸÖ ˆ�ÖÎ †ÃÖê ÆÖêŸÖê. ¯ÖÎŸµÖê�ú �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› ¾Ö ÃÖ Ó̧•ÖÖ´Ö¤Ö¸ Æê
ÃÖ�Öôê“Ö ×²ÖÎ×™¿Ö ¬ÖÖ×•ÖÔ�Öê ÆÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ÃÖÆ�úÖµÖÔ �úºþÖ †Ö¯Ö»Öê �úÖôê¬ÖÓ¤ê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ
“ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. �ÖÖ¾Ö“µÖÖ �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ
ŸÖ�ÎúÖ¸ �êú»Öß ŸÖ¸ßÃÖã̈ Ö ×²ÖÎ×™¿Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšß¿Öß ‘ÖÖ»ÖŸÖ ¾Ö �Ö¸ß²Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ”ôŸÖ. µÖÖŸÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÖ™ß»Ö, �ãú»Ö�ú�Öá ÆêÆß ÃÖÖ´Öß»Ö †ÃÖŸÖ. �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ¾ÖŸÖÔÖ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
ÃÖî×Ö�úÖÓ²Ö§»Ö“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß ŸÖÖê �úÖêšê ¸ÖÆŸÖÖê? �úÖµÖ �ú¸ŸÖÖê? ŸµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸Ö²Ö§»Ö“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß ŸÖê ×²ÖÎ×™¿Ö
ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ¯Öã̧ ¾ÖŸÖ.  ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ¯Öã̧ ¾ÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ¾Ö¸ ”Ö¯Öê ‘ÖÖ»Ö�Öê, ŸµÖÖÓÖÖ
¯Ö�ú›�Öê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ÃÖÖêµÖß“Öê ÆÖêŸÖ †ÃÖê †Ö×�Ö Æê“Ö �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤ŸÖßÖê“Ö ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ
¯ÖÎ•Öê»ÖÖ ”ôŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö Æê �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ �Ö›ŸÖ¸¯Ö�Öê »Ö¯ÖæÖ
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¸ÖÆ�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎÃÖÓ�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖß»Ö ±ý¸Ö¸ß —ÖÖ»Öê»µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖÖ¾Ö¸ µÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôê
�ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›æÖ �úÖê�ÖÖ»ÖÖÆß Ö ³Öê™ŸÖÖ �Öã̄ ŸÖ¯Ö�Öê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ �úÖ¸¾ÖÖµÖÖ �ú¸Ö¾µÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Æê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ“Ö ÆÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö †ÖŸÖÖ
†Ö¯Ö�Ö ÆÖŸÖÖŸÖ ¿ÖÃ¡Ö ‘Öê¾ÖæÖ“Ö »ÖœÖµÖ“Öê †ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö¬ÖÖÔ̧  �êú»ÖÖ. 1943 ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓ�Ö»Öß“µÖÖ
¾ÖÃÖÓŸÖ¤Ö¤Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö ‹�ú �Ö™ �úÖµÖÔ̧ ŸÖ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖßÆß ´ÖÖêšß ÆÖêŸÖß.
ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ �ãú¯Ö¾ÖÖ› µÖê£Öß»Ö ×•ÖØÖ�Ö ±òýŒ™¸ß »Öã™æÖ ¯ÖîÃÖê •Ö´ÖÖ �êú»Öê ÆÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ »Öã™ßŸÖæÖ
×´ÖôÖ»Öê»µÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ ŸµÖÖÓÖß �úÖÆß ÆŸµÖÖ ȩ̂ †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšß �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.  †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †¿Öß
ÆŸµÖÖ ȩ̂ ×´ÖôÖ»Öß ŸÖ¸, †Ö¯Ö�ÖÆß †×¬Ö�ú ÆŸµÖÖ ȩ̂ ×´Öô¾Öæ ¿Ö�æú ¾Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ¿Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß »ÖœÖ ¤ê¾Öæ ¿Ö�æú
†ÃÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ‘ÖÖêôæ »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ �ÖÖêÂ™ß×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖß �ÎúÖÓŸÖß¾Öß¸ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö
†Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß “Ö“ÖÖÔ �êú»Öß. Æê ¤ÖêÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ‹�ú×¡ÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¤Ö¤Ö
¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †ø¶Ö¾Ö¸ •ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ ÆŸµÖÖ ȩ̂ ´ÖÖ�ÖæÖ †Ö�ÖÖµÖ“Öß †ÃÖÓ š¸¾Ö»ÖÓ. ŸµÖÖ¾Öêôß
¾ÖÃÖÓŸÖ¤Ö¤Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“ÖÖ †øÖ ×›�ÖÎ•Ö µÖÖ �ÖÖ¾Öß ²ÖÖ¯Öæ •Ö´ÖÖ¤Ö¸ µÖÖÓ“µÖÖ
´ÖôßŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ×ŸÖ£Öê Æê �Öê»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ŸÖê£Öê ¾ÖÃÖÓŸÖ¤Ö¤Ö Æ•Ö¸ Ö¾ÆŸÖê. ¯Ö�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖêÖÖÖß
×Ö¾Öé¢Öß�úÖ�úÖ �ãú¸ô¯Ö�ú¸ Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÊÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê �úß, ''�úÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆÖŸÖ ¯ÖÖȩ̂ ÖÓÖÖê?''
ÊÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê, ''×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »Öœ�µÖÖÃÖÖšß †Ö´ÆÖ»ÖÖ ÆŸµÖÖ ȩ̂ ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ ´Æ�ÖæÖ
†Ö´Æß ‡£Öê †Ö»ÖÖê †ÖÆÖêŸÖ.'' ŸÖê¾ÆÖ ŸÖê ´Æ�ÖÖ»Öê, ''ÆŸµÖÖ ȩ̂ �úÖÆß ±ãý�ú™ ×´ÖôŸÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖîÃÖÖ
»ÖÖ�ÖŸÖÖê.'' ÊÖÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß, ''†Ö´Ö“µÖÖ•Ö¾Öô ¯ÖîÃÖÖ ÖÖÆß.'' ŸÖê¾ÆÖ ŸÖê ´Æ�ÖÖ»Öê, ''¯ÖîÃÖÖ »Öã™æÖ
†Ö�ÖÖ ¾Ö ÆŸµÖÖ ȩ̂ †Ö�ÖÖ.'' ŸµÖÖ´Öãôê ¤Öê‘ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ �Öǣ Ö ¸Ö�Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö �úÖÆß �úºþÖ ÆŸµÖÖ ȩ̂
×´Öô¾ÖÖµÖ“Öß“Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß š¸¾Ö»ÖêÆß. ¯Ö�Ö Æß �ÖÖêÂ™ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔ�ú ¾Ö ÖêŸÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ŸÖ�ÎúÖ¸ �êú»Öß. 'ŸÖê ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ ÆŸµÖÖ ȩ̂ ¤ê�ÖÖ¸ ÖÖÆßŸÖ' †ÃÖê ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê.

ÆŸµÖÖ ȩ̂ ×´Öô¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖîÃÖê ×´Öô¾Ö�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú ÆÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖæÖ“Ö ÆŸµÖÖ ȩ̂ ×¾Ö�úŸÖ
†Ö�Ö»Öß ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÎ�Ö¸ •ÖÖ�Öß¾Ö —ÖÖ»Öß. ´Æ�ÖæÖ ŸÖê ¯ÖîÃÖê �ÖÖêôÖ �ú¸�µÖÖ“Öê Ö¾ÖßÖ ´ÖÖ�ÖÔ
¿ÖÖê¬Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖÃÖÖšß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, �ãÓú›»Ö“Öê ÖÖ£ÖÖ•Öß »ÖÖ›, ²ÖÓ›æ
¤Ö•Öß »ÖÖ›, –ÖÖÖ²ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö “ÖÖî�úß¾ÖÖ»Öê, ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö “ÖÖî�úß¾ÖÖ»Öê, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÆŸµÖÖ¸ÖÃÖÖšß ¯Öî¿ÖÖ“Öß �Ö¸•Ö ÆÖêŸÖß ´Æ�ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Öê ™ÒüêÖ »Öã™�µÖÖ“µÖÖ
µÖÖê•ÖÖê×¾ÖÂÖµÖß “Ö“ÖÖÔ �êú»Öß †Ö×�Ö ŸÖÖ�úÖ¸ß Ã™ê¿ÖÖ ¾Ö ×²Ö“Öæ¤ Ã™ê¿ÖÖ“µÖÖ ¯Öãœê ¿Öê�ÖÖê»Öß Ø�Ö›ß´Ö¬µÖê
Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Öê ™ÒüêÖ »Öã™�µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»Öß �Öê»Öß. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß ÃÖ¾ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
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¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ™Ö�ú�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸÖß ŸµÖÖÓÖß Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Öê ™ÒüêÖ »Öã™æÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯Ö�Öê
¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›»Öß. �úÖê�ÖŸµÖÖÆß �ÖÖ•Ö�Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß »Öæ™ �ú¸ÖµÖ“Öß ÖÖÆß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß š¸¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸Ö •ÖÖê �úÖÆß ¯ÖîÃÖÖ »Öã™ÖµÖ“ÖÖ ŸÖÖê ÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ“Ö »Öã™ÖµÖ“ÖÖ µÖÖ“Ö ŸÖ¢¾ÖÖÖê
×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸“Öß Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Öê ™ÒüêÖ ŸµÖÖÓÖß »Öã™»Öß ÆÖêŸÖß.  ”. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓÖß �ÖÖ•Ö�Öß ÃÖÓ̄ Ö¢Öß
�ú¬Öß »Öã™»Öß ÖÖÆß, •Öê �úÖÆß »Öã™ÖµÖ“Öê ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¸Ö•µÖ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸“Öê »Öã™ÖµÖ“Öê †ÃÖÓ“Ö
ŸµÖÖÓÖß š¸¾Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.

µÖÖ Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Öê »Öã™ßŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ 19 Æ•ÖÖ¸ ºþ¯ÖµÖê ×´ÖôÖ»Öê. ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ �ÖÖê¾µÖÖŸÖ ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•ÖÖÓ“Öß
¸Ö•Ö¾Ö™ ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸÖê£Öê “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ²ÖÖÖ¾Ö™ß“Öß ×¯ÖÃŸÖã»Öê �ú´Öß Ø�ú´ÖŸÖßŸÖ ×´ÖôŸÖ ÆÖêŸÖß.  ¯Ö�Ö ŸÖß †ŸµÖÓŸÖ
�Öã̄ ŸÖ¯Ö�Öê �ÖÖê¾µÖÖŸÖæÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ Æ§ßŸÖ †Ö�Ö�Öê �Ö¸•Öê“Öê ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ
ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ �Öã̄ ŸÖ¯Ö�Öê �ÖÖê¾µÖÖ“µÖÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ß»Ö ²ÖÖÓ¤Ö µÖÖ �ÖÖ¾Öß �Öê»Öê. ŸµÖÖÓÖß ŸÖê£Öê
ÆŸµÖÖ¸ ×´Öô¾Ö�µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß “ÖÖî�ú¿Öß �êú»Öß ¾Ö �ÖÖê¾µÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ �Öã̄ ŸÖ¯Ö�Öê ÆŸµÖÖ ȩ̂ †Ö�ÖæÖ ¤ê�ÖÖ·µÖÖ
´ÖÖ�ÖÃÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß “Ö“ÖÖÔ �êú»Öß. ÆŸµÖÖ ȩ̂ ×´Öô¾ÖæÖ ¤ê�µÖÖ“Öê †Ö¿¾ÖÖÃÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ
×´ÖôŸÖÖ“Ö ÊÖ ¤Öê‘ÖÖÓÖÖ ±ýÖ¸ †ÖÖÓ¤ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ�ú›ê ¯ÖîÃÖê ×¤»Öê ¾Ö Æê
†Ö¯Ö�Ö ×ŸÖ£Öê“Ö ¸Ö×Æ»Öê. ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖÓÖê 1-2 ×¤¾ÖÃÖÖŸÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ²ÖÖÖ¾Ö™ß“Öß 14 ×¸¾ÆÖò»¾Æ¸ †Ö�ÖæÖ
×¤»Öß. ²ÖÖÓªÖ“µÖÖ •Ö¾Öô“µÖÖ •ÖÓ�Ö»ÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ Æß ×¸¾ÆÖò»¾Æ¸ ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ �úÖ ÖÖÆß µÖÖ“Öê
¯ÖÎÖŸµÖ×�Ö�ú ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æ»Öê. Æß ÃÖ�Öôß ÆŸµÖÖ ȩ̂ ×´ÖôÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓÖÖ �Öǣ Ö †ÖÖÓ¤ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖß ÆŸµÖÖ ȩ̂
‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ �ÖÎã̄ Ö´Ö¬µÖê †Ö»Öê.

µÖÖ “Öô¾ÖôßŸÖ �úÖ´Ö �ú¸�ÖÖ·µÖÖ †Öê�úÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸Öê ¾ÖÖò̧ Ó™ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê.
ŸµÖÖ“Öß �úÖ¸�ÖêÆß ¾Öê�Ö¾Öê�Öôß ÆÖêŸÖß. “Öô¾ÖôßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�ú �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ ÖêŸÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾Ö Æê †Öï¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖæÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖÓ“Öê
¯Öæ�ÖÔ ÃÖÆ�úÖµÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê“Ö ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ 1935-36 ¯ÖÖÃÖæÖ
1946 ¯ÖµÖÕŸÖ �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê“Ö ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê †Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸÖì ÃÖŸÖŸÖ �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.

¯Ö�ÖÖ¸Ö“Öß �ÖÖ›ß »Öã™»µÖÖ´Öãôê ×²ÖÎ×™¿Ö †×¬Ö�úÖ¸ß Æ¾ÖÖ»Ö×¤»Ö —ÖÖ»Öê. ¯Ö�ÖÖ¸Ö“Öß �ÖÖ›ß  »Öã™�ÖÖ·µÖÖ
³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›�µÖÖÃÖÖšß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖÃÖÖšß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ±ýÖî•Ö±ýÖ™Ö ¾ÖÖœ¾Ö»ÖÖ. ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß.
×�Ö»Ö²Ö™Ô ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›�µÖÖÃÖÖšß ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ŸÖ ÖÖÆßŸÖ ´Æ™»µÖÖ¾Ö¸
�ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ †µÖÖµÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ “ÖÖ¾Ö›ß¾Ö¸ †Ö�ÖæÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¸ ¤êŸÖ †ÃÖê. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê †Öê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê �úÖµÖÔ �ú¸ßŸÖ
ÆÖêŸÖê. ×¿Ö¸ÖôÖ ¯Öê™¶ÖŸÖ ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö “Ö¸�Ö�ú¸, �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ×²ÖôÖÃÖ�ú¸ µÖÖÓÖß “ÖÖÓ�Ö»Öê �úÖ´Ö
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�êú»Öê. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ˆšÖ¾Ö �êú»Öê. ¯ÖÖêÃ™ †Öò×±ýÃÖ •ÖÖô�Öê, •Öã»Ö´Öß ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ ¸Ö•ÖßÖÖ´Öê
ªÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö�Öê µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÓ›æ ´ÖÖÃŸÖ¸, ×¤Ö�ú¸¸Ö¾Ö ²ÖÖê�Ö¸, ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö “Ö¸�Ö�ú¸ Æê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÆÖêŸÖê.
ÃÖ¸�úÖ¸ß �úÖ¸³ÖÖ¸ ²ÖÓ¤ ¯ÖÖ›�µÖÖÃÖÖšß �ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ“Ö ¸Ö•ÖßÖÖ´ÖÖ ªÖ¾Öê »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“Öê ¯ÖÎ�úÖ¸
�ú¸Ö› ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê ²Ö¸›ê ´ÖÖÃŸÖ¸, ¾ÖÖ™ê�ÖÖ¾Ö“Öê ¤Ö¤Ö †Ö¯¯ÖÖ•Öß ²Ö¸›ê
Æê ¯ÖÎ́ Öã�Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì ÆÖêŸÖê. 1943 ¯ÖµÖÕŸÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÃÖ¸�úÖ¸ ²ÖÓ¤ ¯ÖÖ›�µÖÖÃÖÖšß
²Ö·µÖÖ“Ö �ÖÖêÂ™ß �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. †Öê�ú ˆ¯Ö�Îú´Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖê �ú¸Ö› ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖÆß µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê.
ÖÓŸÖ¸ ´ÖÖ¡Ö �ú¸Ö› ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�ÖÖÓÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸ ²ÖÓ¤ ¯ÖÖ›�µÖÖ“µÖÖ “Öô¾Öôß“ÖÖ
¯ÖÎ�úÖ¸ �úÖÆß ¯Ö™»ÖÖ ÖÖÆß, ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖê £ÖÖÓ²Ö¾Ö»ÖÖ. �úÖ¸�Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ ¾Ö×¸Â™ ÖêŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß, 'ŸÖã́ Æß ÃÖ¸�úÖ¸ß µÖÓ¡Ö�ÖÖ ´ÖÖê›æÖ �úÖœ�µÖÖ“Öß “Öô¾Öô ÃÖãºþ �êú»Öß †ÖÆê. ŸÖß †Ö´ÆÖ»ÖÖ
´ÖÖµÖ ÖÖÆß. ŸµÖÖ´Öãôê ŸÖß ²ÖÓ¤ �ú¸Ö.'  ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖß “Öô¾Öô ²ÖÓ¤ �êú»Öß. ¯Ö�Ö ÃÖÖŸÖÖ¸Ö
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �Ö™ÖÓÖß ´ÖÖ¡Ö Æß “Öô¾Öô ŸÖ¿Öß“Ö “ÖÖ»Öæ šê¾Ö»Öß. ˆ»Ö™ ŸµÖÖÓÖß †ÃÖê
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß, �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ¾Ö×¸Âš ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê“Ö †Ö´ÆÖ»ÖÖ 'ŸÖã́ Æß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆÖŸÖ', '�ú ȩ̈�Öê µÖÖ ´Ö ȩ̈�Öê' µÖÖ
‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ ×¤»Öê»µÖÖ †ÖÆêŸÖ. ŸÖê¾ÆÖ †Ö´Æß µÖÖ ‘ÖÖêÂÖ�Öê¿Öß ¯ÖÎŸÖÖ¸�ÖÖ �ú¸�ÖÖ¸ ÖÖÆß. ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ µÖÖ
‘ÖÖêÂÖ�Öê¿Öß ×“Ö�ú™æÖ ¸ÖÆèÖ �úÖµÖÔ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ †Öê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»µÖÖ. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓ̄ Öê�ÖÖÆß ¾ÖµÖÖÖê ¾Ö †Öã³Ö¾ÖÖÖê ÁÖêÂš †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß µÖÖ ÃÖ�ÖóµÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™ÖÖÓÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ †Ö�Ö�µÖÖ“Öê, ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ‹êŒµÖ ‘Ö›¾Ö�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �êú»Öê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ‡Ô“Öê ×�úÃÖÖ
¾Öß¸, �ú¸Ö›“Öê ¿Öê�Ö�úÖ�úÖ ¾Ö ¯ÖÖ™�Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �úÖÆß �úÖµÖÔ�úŸÖì ŸÖÃÖê“Ö �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ¤×�Ö�Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ ×´ÖôæÖ µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 400 ŸÖê 500 ¯ÖµÖÕŸÖ ÆÖêŸÖß.

ŸµÖÖ¾Öêôß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê †¬µÖ�Ö ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ¤ê¾Ö ¾Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ¯ÖÎ¾ÖŒŸÖê ¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™ê»Ö ÆÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤ê¿ÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ »ÖœÖ £ÖÖÓ²Ö¾ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ¿Ö¸�Ö
�Öê»Öê ÖÖÆßŸÖ.

�úÖÑ�ÖÎêÃÖ ¾Ö×¸Âš ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ †Öò�ÖÃ™, 1942 »ÖÖ •Öß ÆÖêŸÖß ŸÖß •ÖæÖ, 1943 ´Ö¬µÖê“Ö
ÖÖÆß¿Öß —ÖÖ»Öß. �ãÓú›»Ö �ÖÎã̄ ÖÖê ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓŸÖ Æ•Ö¸ ÆÖê¾ÖæÖ ¿Ö¸�ÖÖ�ÖŸÖß ¯ÖŸ�ú¸Ö¾Öß Æê ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖÃÖÖšß
1943 ´Ö¬µÖê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê †¬µÖ�Ö ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ¤ê¾Ö Æê �Öã§ �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê †Ö»Öê ÆÖêŸÖê.  ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê
'†ÖŸÖÖ »ÖœÖ ±ýÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆê ŸÖê¾ÆÖ †ÖŸÖÖ ×•Ö¾ÖÖ“ÖÓ ¸ÖÖ �ú¸�µÖÖŸÖ �úÖÆß †£ÖÔ ÖÖÆß. ÃÖ�ÖóµÖÖÓ“Öê
•Öß×¾ÖŸÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×�Ö »Öœ¶Ö“Öê •Öê �úÖÆß »ÖœÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆê µÖÖ“Öê ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖÆß ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö,
ŸÖê¾ÆÖ ŸÖã́ Æß Æ•Ö¸ ¾ÆÖ.' Æê ‹ê�æúÖÆß ŸÖê Æ•Ö¸ —ÖÖ»Öê ÖÖÆßŸÖ. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö ´ÖÖ¡Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ
¯Ö�ú›æÖ ‘Öê¾ÖæÖ Æ•Ö¸ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. �ãÓú›»Ö, ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †Öê�ú �ÖÎã̄ Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê
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¾Ö �úÖµÖÔ �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯Ö¸ŸÖ ‹�ú¤Ö ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ¤ê¾Ö ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ �ÖÎã̄ ÖÖÖ
‹�ú×¡ÖŸÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, ¯ÖÖÓ›æ ´ÖÖÃŸÖ¸, ²Ö¸›ê ´ÖÖÃŸÖ¸, ¾ÖÃÖÓŸÖ¤Ö¤Ö ¯ÖÖ™ß»Ö,
²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö “Ö¸�Ö�ú¸ Æß ´ÖÓ›ôß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓŸÖ Æ•Ö¸ ¾ÆÖ¾Öê †Ö×�Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ
»ÖœÖ £ÖÖÓ²Ö¾ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ¯Ö�Ö �úÖê�ÖßÆß ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓŸÖ Æ•Ö¸ —ÖÖ»Öê ÖÖÆß.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ †Ö¯Ö�Ö ‡ŸÖ¸ÖÓ̄ Öê�ÖÖ ³Ö¾µÖ ×¤¾µÖ �úÖÆßŸÖ¸ß ‡Ó�ÖÎ•Öß
ÃÖ¢Öê“Öß ¯ÖÖôế Öãôê �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ ÖÂ™ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß �êú»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖÓ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖÓ. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Öê�ú ´ÖÖê“Öì �úÖœ»Öê, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �êú»Öß. ¾ÖµÖÖ“Öß 21 ¾ÖÂÖì ¯Öæ�ÖÔ ¾ÆÖµÖ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß
¯Ö�ÖÖ¸Ö“Öß �ÖÖÃÖ ȩ̂»¾Öê »Öã™»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎ“ÖÓ› ¬ÖÖ›ÃÖ, ×•Ö§  ¾Ö �úÖÆßŸÖ¸ß �úºþÖ ¤Ö�Ö¾Ö�µÖÖ“Öß
ŸÖÖ�ú¤ ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖê“ÖÖÔ»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö �ú¸�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ×Ö¸ß�Ö�Ö �êú»Öê. ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÃÖê
×¤ÃÖæÖ †Ö»Öê �úß, †ÖŸÖ �ãúšêŸÖ¸ß ‹�ú ×²ÖÎ×™¿Ö †×¬Ö�úÖ¸ß ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ, ×²ÖÎ×™¿Ö ¸ŒŸÖÖ“ÖÖ
†ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ²ÖÖ�úß ÃÖ�Öôê ´ÖÖ´Ö»Öê¤Ö¸, ±ýÖî•Ö¤Ö¸, ÆÖŸÖÖ�ÖÖ»Ö“Öê �úÖ¸�æúÖ, ŸÖ»ÖÖšß, ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Æê ÃÖ¾ÖÔ
³ÖÖ¸ŸÖßµÖ“Ö †ÃÖÖµÖ“Öê. Œ¾Ö×“ÖŸÖ ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß. ×²ÖÎ×™¿Ö †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß. “µÖÖ ¾Ö¸“Öê ÃÖ�Öôê
×²ÖÎ×™¿Ö �ÖÖȩ̂ ê †×¬Ö�úÖ¸ß †ÃÖÖµÖ“Öê, ŸÖê �ú¬Öß“Ö �Öê›¶ÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. ²ÖÖ�úß ÃÖ�Öôê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ
†×¬Ö�úÖ¸ß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“µÖÖ ×š�úÖ�Öß �Öê›ê�ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÃÖæÖ ŸÖê“Ö ×¾Ö¸Öê¬Ö �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ.  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
†ÃÖÓ ¾ÖÖ™æ »ÖÖ�Ö»ÖÓ �úß, ŸÖê ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »ÖœŸÖ †ÖÆêŸÖ ¾Ö ¯Ö�ú›ÖµÖ»ÖÖ �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Ö“Öê
ÃÖ�Öôê ¯ÖÖ™ß»Ö, �ãú»Ö�ú�Öá, ¤ê¿Ö¯ÖÖÓ›ê, ¤ê¿Ö´Öã�Ö Æê »ÖÖ�ÖÖµÖ“Öê. ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢Öê»ÖÖ ‘ÖÖ»Ö¾Öæ ÖµÖê †ÃÖê
¾ÖÖ™�ÖÖ ȩ̂ Æê ÃÖ�Öôê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ“Ö †Ö´ÆÖ»ÖÖ �úÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö �ú¸ŸÖÖŸÖ Æß �ÖÖêÂ™ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ
ÆÖêŸÖê. •Öê ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö�ÖÖ¸ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“Öê ÖÖê�ú¸ †ÖÆêŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ‹�ú ¾Öêô ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê
ˆ³Öê ¸Ö×Æ»Öê †Ö×�Ö †Ö´ÆÖ»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö �êú»ÖÖ ŸÖ¸ß ŸÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖ¸�Öê ÆÖêŸÖê. ¯Ö Ó̧ŸÖã �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»ÖÖ
¯ÖÖ™ß»Ö, ¤ê¿Ö¯ÖÖÓ›ê, �ãú»Ö�ú�Öá, ¤ê¿Ö´Öã�Ö, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ Æê ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ˆ³Öê ¸ÆÖµÖ“Öê.
ŸµÖÖ´Öãôê �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ, ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾Öê�Öôê ÆÖêŸÖê.  ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂
²ÖÆåÃÖÓ�µÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ÆÖêŸÖê. ÃÖ�ÖóµÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öß ‡ŸµÖÓ³ÖæŸÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß Æê ÃÖ�Öôê »ÖÖê�ú
×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ¯Öã̧ ¾ÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ´Öãôê ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“ÖÖ šÖ¾Ö×š�úÖ�ÖÖ »ÖÖ�ÖÖµÖ“ÖÖ †Ö×�Ö
³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ±ýÖ¸ �êú×¾Ö»Ö¾ÖÖ�Öß ¾ÆÖµÖ“Öß.

¯Ö×¿“Ö´Ö ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü´Ö¬µÖê 18 ÃÖÓÃ£ÖÖÖê ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  Æê ´ÖÖêšê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ÆÖêŸÖê.
†Öï¬Ö, ×´Ö¸•Ö, ÃÖÖÓ�Ö»Öß, �ãúºþÓ¤¾ÖÖ›, •ÖŸÖ Æß ÃÖ�Öôß“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›×»Ö�ú ÆÖêŸÖß.  ×ŸÖ£Öê
•Ö¸ß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸¾ÖÖÖ�Öß×¿Ö¾ÖÖµÖ �úÖê�ÖÖ»ÖÖÆß ¯Ö�ú›æÖ
ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Öæ ¿Ö�úŸÖ Ö¾ÆŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÓÃ£ÖÖÖê Æß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ †ÖÁÖµÖ ¤ê�µÖÖ“Öß ×š�úÖ�Öê ²ÖÖ»Öß
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ÆÖêŸÖß. ×²ÖÎ×™¿Ö Æ§ßŸÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸ÖµÖ“ÖÖ †Ö×�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�ú Æ§ßŸÖ †ÖÁÖµÖ
‘µÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê †Öê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê �úß, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»Öê
¯ÖÖ×Æ•Öê Æß �ÖÖêÂ™ �Ö¸ß ¯Ö�Ö �ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã�µÖ ´ÖÖ�ÖÃÖê, ÃÖ�Öôê ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê
†ÖÆêŸÖ. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö »ÖÖê�ú �Öã̄ ŸÖ¯Ö�Öê “ÖÖêºþÖ ³ÖÖ�ú¸ß ¤êŸÖ, †Ö ¤êŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ Æê
�ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸ŸÖ. †¿ÖÖ ×Ã£ÖŸÖßŸÖ ÃÖã̈ Ö �ãÓú›»Ö, ¯ÖÖ ȩ̂, Æ�Ö´ÖÓŸÖ¾Ö›ßµÖê, †Ó²Ö�ú, �úÖ´Öȩ̂ ß,
´ÖÖÓ�Ö»Öê, ¾ÖÖô¾Öê Æß �ÖÖ¾Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öê †øê ²ÖÖ»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æ »ÖÖ�Ö»Öê �úß, ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ »ÖÖê�ú ÃÖã̧ ×�ÖŸÖ
šê¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšß´ÖÖ�Ö“ÖÖ ÃÖÃÖê×´Ö¸Ö ´ÖÖê›æÖ �úÖœ�µÖÖÃÖÖšß �úÖÆß �ÖÖÃÖ �ÖÖêÂ™ß �êú»µÖÖ
¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ. •Öê ŸµÖÖÓ“Öê �Ö²Ö ȩ̂ ´Æ�ÖæÖ �úÖ´Ö �ú¸ŸÖÖŸÖ, ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ ¤ê�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÎµÖŸÖ �ú¸ŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖ“Ö »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬µÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö“Ö�ú ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê. ŸµÖÖÃÖÖšß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö�Ö»Öê»Öß
ÆŸµÖÖ ȩ̂ ¾ÖÖ¯Ö¸Ö¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß ŸÖ¸ß “ÖÖ»Öê»Ö ¯Ö�Ö •Öê �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö ȩ̂ »ÖÖê�ú †ÃÖŸÖß»Ö, •Öê ²ÖÖŸÖ´Öß
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ �úô¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ“Ö ¯ÖÎ£Ö´Ö �ÖÖšæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¤Æ¿ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖê ´ÖÖÖæÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †ÃÖÖ ¯ÖÎµÖÖê�Ö �ú¸ÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÆÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÎµÖÖê�Ö ÃÖãºþ
�êú»ÖÖ. �ãÓú›»Ö, ¯ÖÖ ȩ̂, ×“Ö�Ö»Ö�ÖÖêš�Ö ‡. �ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †Öê�ú »ÖÖê�úÖÓÖß ÃÖÖ£Ö ×¤»Öß.

ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö �ÖÖÖÖ¯Öæ̧ “Öê �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö ´ÖÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¤ÖêÃŸÖ Ø™�Ö ȩ̂ Æê ÆÖêŸÖê. ŸÖê ×²ÖÎ×™¿Ö
¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“Öê ÆÃŸÖ�ú ÆÖêŸÖê.  ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß ŸÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ¯Öã̧ ¾ÖŸÖ.  Æ¸‘Ö›ß»ÖÖ
×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö ÖÖê�ú¸ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö ¤ê¾ÖæÖ ´Ö¤ŸÖ �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü“Ö
¯ÖÎ£Ö´Ö ¤Æ¿ÖŸÖ ²ÖÃÖ¾Ö�µÖÖ“Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß š¸¾Ö»ÖÓ.

¯Ö¡Öß »ÖÖ¾Ö�Öê/¯Ö¡Öß ´ÖÖ¸�Öê ´Æ�Ö•Öê �úÖµÖ?

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú ×š�úÖ�Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö µÖÖµÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†×ÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖ †Ö�Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¡Öß »ÖÖ¾Ö�Öê/´ÖÖ¸�Öê Æß ‹�ú ³ÖµÖÓ�ú¸ ×¿Ö�ÖÖ ÆÖêŸÖß.  ¯Ö�Ö ´Æ�ÖæÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»µÖÖ µÖÖµÖ¤ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ Ø�ú¾ÖÖ
†¯Ö³ÖÎÓ¿ÖÖÖê ¯Ö¡ÖßÃÖ¸�úÖ¸ †ÃÖÓ ´Æ�Ö�µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�ÖÓ Æê ´ÖÆ¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆê. ¯Ö¡Öß
´ÖÖ¸�Öê ÆÖ ¯ÖÎ�úÖ¸ ´ÖãôÖŸÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“ÖÖ“Ö †ÖÆê. ‹�ÖÖªÖ �ÖãÆê�ÖÖ¸Ö»ÖÖ ¯Ö�ú›»µÖÖÖÓŸÖ¸ ŸµÖÖ“Öê ÆÖŸÖ¯ÖÖµÖ
²ÖÖÓ¬ÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖô¾µÖÖ¾Ö¸ ‹�ÖÖªÖ �úÖšßÖê ŸÖÖê �ÖãÆÖ �ú²Öæ»Ö ÆÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ •ÖÖȩ̂ ¤Ö¸¯Ö�Öê ÃÖŸÖŸÖ
´ÖÖ¸�Öê Ø�ú¾ÖÖ œãÓ�Ö�ÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖ¸�Öê Æê ŸµÖÖ ×¿Ö�Öê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê •Ö�Ö´Ö Ö ÆÖêŸÖÖ ¾Öê¤ÖÖ ´ÖÖ¡Ö
¯ÖÎ“ÖÓ› ÆÖêŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö �ÖãÆÖ �ú²Öæ»Ö ÆÖêŸÖÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ´ÖÖºþÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê †ÃÖêÆß �úÖÆß ÆÖêŸÖ ÖÖÆß.
µÖÖ»ÖÖ“Ö ¯Ö¡Öß ´ÖÖ¸�Öê †ÃÖê ´Æ™»Öê •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê.
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�ÖÖÖÖ¯Öæ̧ “µÖÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö ´ÖÖÖê µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸Ö³ÖÖê¾ÖŸÖß 400-500 ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì ‹�ú×¡ÖŸÖ
•Ö´Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ †»Ö�Ö¤ ˆ“Ö»ÖæÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ ²ÖÖÆȩ̂  †Ö�Ö»Öê.  ŸµÖÖ“Öê ‘ÖÖê™¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖµÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê.
ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê �úÖšß ‘ÖÖŸÖ»Öß. ŸÖß ¬ÖºþÖ ¤ÖêÆß ²ÖÖ•ÖæÓÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê �úÖµÖÔ�úŸÖì ˆ³Öê ¸Ö×Æ»Öê
¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖô¾Öê —ÖÖê›¯ÖæÖ �úÖœ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ •Ö²Ö¸¤ÃŸÖ ×¿Ö�ÖÖ —ÖÖ»Öß. Æß ²ÖÖŸÖ´Öß ¾ÖÖ·µÖÖÃÖÖ¸�Öß
¯ÖÃÖ¸»Öß. †Ö×�Ö µÖÖ ¯Ö¡Öß“ÖÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ÆÖê¾ÖæÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“ÖÖ
¤²Ö¤²ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»ÖÖ. �ÖãÓ› ´Æ�ÖæÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö ´ÖÖÖê µÖÖÓ“ÖÖ ¤¸Ö¸Ö ÖÖÆßÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ.

¯Ö¡Öß ÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ ¯Ö¡Öß ´ÖÖ¸�Öê µÖÖ ×¿Ö�Öê“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ‡ŸÖ�úÖ ¾ÖÖœ»ÖÖ �úß, ÃÖ¸�úÖ¸“Öê �Ö²Ö ȩ̂ ¾Ö
ÃÖ¸�úÖ¸ß ¯Ö�ÖÖ“Öê »ÖÖê�ú ÆÖ¤ºþÖ �Öê»Öê †Ö×�Ö ÆôæÆôæ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ÆÖê�ÖÖ¸Ö �ÖÖ¾Ö“µÖÖ �Ö²Ö·µÖÖÓ“ÖÖ,
�ÖãÓ›ÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö ´ÖÖ¾Öôæ »ÖÖ�Ö»ÖÖ.

†Ö¯Ö»Öß ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖ¾Öê ×²ÖÎ×™¿Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ �úºþÖ †Ö¯Ö�Ö“Ö “ÖÖ»Ö¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖê
³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆÖêŸÖê †Ö×�Ö µÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ×¿Ö¸Öô¯Öêš¶Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“Öê ¸Ö•ÖßÖÖ´Öê ‘Öê¾ÖæÖ �êú»Öß.
¯ÖÖ™»ÖÖÓ“Öê ¸Ö•ÖßÖÖ´Öê ‘Öê¾ÖæÖ †Ö´ÆÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öô�ÖÖ¸ ÖÖÆß Æê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö Æß ´ÖÖ�Ö�Öß �ÖÖ¾Ö“µÖÖ“Ö »ÖÖê�úÖÓ�ú›æÖ †Ö»Öß ÆÖêŸÖß. �ÖÖ¾Ö“µÖÖ
»ÖÖê�úÖÓ“Öê †Öê�ú ¯ÖÎ¿Ö ÆÖêŸÖê. ¯Ö¡Öß ´ÖÖ¸�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎ�ú¸�ÖÖ´Öãôê Æê ÃÖ¸�úÖ¸ ×�úŸÖß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ †ÖÆê ¾Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖµÖ �úÃÖÖ ×´Öô¾ÖæÖ ¤ê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê ¯ÖŸÖßÖê ŸµÖÖ�Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖ‡Ô“Öß ŸÖ�ÎúÖ¸, ¯Ö×¸ŸÖŒŸÖÖ Ã¡Öß“Öß ŸÖ�ÎúÖ¸ ³Öæ×´Ö�ÖÖŸÖÖÓ�ú›ê µÖÖµÖ“Öß.
ŸµÖÖ ×Ã¡ÖµÖÖ ´Æ�ÖŸÖ �úß, ´ÖÖ—µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖ»ÖÖ ŸÖÖ�úß¤ �ú¸Ö †Ö×�Ö ´ÖÖ—Öê ÖÖÓ¤�Öê »ÖÖ¾ÖÖ. ¤îÖÓ×¤Ö
•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †›“Ö�Öß ÃÖÖê›¾Ö�ÖÖ¸ß ¿ÖŒŸÖß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ Æ¾Öß ÆÖêŸÖß. �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê
†Öê�ú ¯ÖÖ™¶ÖÔ †ÃÖÖµÖ“µÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¾Öî̧ ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖê¾ÖæÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¾ÆÖµÖ“ÖÖ.
³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß †Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖÓÖÖ µÖÖ ¯ÖÖ™¶ÖÔŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ �êú»ÖÓ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖæÖ ‹êŒµÖ ‘Ö›¾ÖæÖ
†Ö�Ö»ÖÓ. †Öê�ú ¾Öêôê»ÖÖ ˆ³Öß ×¯Ö�êú �úÖ¯ÖæÖ Öê»Öß •ÖÖŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê •ÖÖ‡Ô.
ŸµÖÖÃÖÖšßÆß »ÖÖê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ�ú›ê ÃÖÆÖµµÖ ´ÖÖ�Öæ »ÖÖ�Ö»Öê ¾Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›à“ÖÓ ŸÖÓ¡Ö
´ÖÖê›æÖ �úÖœ�µÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ.

³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ�ú›æÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ †¯Öê�ÖÖ :

³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß ÃÖãºþ �êú»Öê»Öß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß “Öô¾Öô ÆôæÆôæ »ÖÖê�ú´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öß.
�úÖÆß �úÖôÖÖÓŸÖ¸ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öß “Öô¾Öô ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸ß ÆÃŸÖ�úÖ¯Öê�ÖÖ ²Ö»Ö¿ÖÖ»Öß
—ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ�ú›ê ÃÖÓ̧ �Ö�Ö ´ÖÖ�Öæ »ÖÖ�Ö»Öß. ÊÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ ŸÖ¸ß
�úÖµÖ? •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †�Ö¤ß ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 22-23 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê
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†Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ¤ã:�Ö, ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖÖ, ¯ÖÎ¿Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö †Ö´Æß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»ÖÖê ŸÖ¸ß †Ö´Æß »ÖÖê�úÖÓÃÖÖšß Öế Ö�êú¯Ö�ÖÖÖê �úÖµÖ �ú¸ÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê µÖÖ“Öß ÃÖ´Ö•Ö ŸµÖÖÓÖÖ
†�Ö¤ß ŸÖÖ¹ý�µÖÖ“µÖÖ Ó̂²Ö¸š¶Ö¾Ö¸ —ÖÖ»Öß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×Ã¡ÖµÖÖ µÖÖµÖ“µÖÖ †Ö×�Ö ÃÖÓ̧ �Ö�Ö ´ÖÖ�ÖÖµÖ“µÖÖ.
�Ö¸ß²Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖê�ÖÖ“µÖÖ ¤Ö¾Ö�Öß“Öê ²Öî»Ö Öê»Öê ŸÖê µÖêŸÖ, ´ÖÖ—µÖÖ �ÖÖêš¶Ö“ÖÓ, ¤Ö¾Ö�Öß“ÖÓ ŸÖã́ Æß ¸�Ö�Ö
�ú¸Ö †ÃÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖ. �úÖê�ÖÖ“µÖÖ �ú›²µÖÖ“µÖÖ �ÖÓ·µÖÖ •ÖôÖµÖ“µÖÖ, ”¯¯Ö¸ •ÖôÖµÖ“ÖÓ Æê
¾Öî̧ ³ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ÆÖêŸÖ †ÃÖê. µÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖã™�úÖ �ú¸Ö †Ö×�Ö ´Ö»ÖÖ ÃÖÓ̧ �Ö�Ö ªÖ †ÃÖê ŸÖê ´ÖÖ�Ö�Öß
�ú¸ŸÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ‹�ú“Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ �úß, †Ö¯Ö»µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™Öê�ú›ê •ÖÖŸÖÖ
‹�ú »ÖÖê�ú¿ÖŒŸÖß ´Æ�ÖæÖ ÃÖÓ̧ �Ö�Ö ´ÖÖ�ÖŸÖ †ÖÆê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ :

ÃÖÖ 1943 ´Ö¬µÖê �ú¾Öšế ÖÆÖÓ�úÖô ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖȩ̂ �ÖÖ¾Ö �ÖÖ¾Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¤ÖêÖ �ú›¾µÖÖ ¯ÖÖ™¶ÖÔ ÆÖêŸµÖÖ. ÃÖ�ÖôÓ �ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ¸�ú¸ß ÃÖÓ̄ ÖÎ¤ÖµÖÖ“ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.
×¯Öœ¶ÖÖË×¯Öœ¶Ö ´ÖÓ×¤¸ÖŸÖß»Ö ¾Öß�ÖÖ �ÖÖ»Öß šê¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ Ö¾ÆŸÖß, ‡ŸÖ�úß �ú›�ú ³ÖŒŸÖß ¾Ö ¸Ö´ÖÖÖ´Ö
‘Öê�ÖÖ ȩ̂ »ÖÖê�ú ŸµÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸÖ¸ß ¯Ö�Ö �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›ÖÓ“µÖÖ ¤ÖêÖ ¯ÖÖ™á´Ö¬µÖê »ÖÖê�ú ÃÖÖ´Öß»Ö ÆÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
ŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖŸÖŸÖ ‘Ö¸±ýÖê›¶Ö, ´ÖÖ¸Ö´ÖÖ·µÖÖ, •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ ´ÖÖ¸�Öê, ‹�ú´Öê�úÖÓ“Öê �ÖæÖ �ú¸�Öê Æê ÃÖ¡Ö “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖÓ.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ×ŸÖ£Öê �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ »ÖÖê�úÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß �úß, †Ö´Ö“ÖÓ �ÖÖ¾Ö •ÖôŸÖ
†ÖÆê, Æê •Öô�ÖÓ £ÖÖÓ²Ö¾ÖŸÖ †ÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ †Ö´Æß ŸÖã́ Ö“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ µÖêŸÖÖê.  ŸÖê¾ÆÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‹êŒµÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�ú¸�ÖÓ Æê ¸ÖÂ™ÒüßµÖ “Öô¾Öôß“ÖÓ �úÖ´Ö —ÖÖ»ÖÓ. ¤ãÆß, ´ÖÖ¸Ö´ÖÖ·µÖÖ, ¸ŒŸÖ¯ÖÖŸÖ, †Ö×£ÖÔ�ú Öã�úÃÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¾ÖÖ“Ö¾Ö�ÖÓ ´Æ�Ö•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †¿Öß“Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß.

¤ãÃÖ¸ß ‘Ö™ÖÖ �ú¸Ö› ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �úÖê›Öê»Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö.  �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¤ÖêÖ ¯ÖÖ™¶ÖÔ ÆÖêŸµÖÖ.  ŸµÖÖ
¯ÖÖ™¶ÖṌ Ö¬µÖê ÃÖŸÖŸÖ �ÖæÖ, ´ÖÖ¸Ö´ÖÖ·µÖÖ ¾ÆÖµÖ“µÖÖ. ×ŸÖ£Ö»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß �úß,
µÖÖ ¯ÖÖ™¶ÖÔ •Ö¸ ŸÖã́ Æß ÖÂ™ �êú»µÖÖ ŸÖ¸ †Ö´Æß ÃÖ�Öôê ‹�ú•Öã™ßÖê ŸÖã́ Ö“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ †ÖÆÖêŸÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖãœÖ�úÖ¸ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö 10-12 �ÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖê�ú ‹�ú×¡ÖŸÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ ¤ÖêÖ ¯ÖÖ™¶ÖṌ Ö¬µÖê
‹�úß �êú»Öß. µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ ¤ÖêÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ¯ÖÖ™¶ÖÕÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ÃÖÖ£Ö ¤êŸÖ
ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �ÖÖ¾Ö“Öß ‹�úß �êú»Öß. �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¤ÖêÖ ¯ÖÖ™¶ÖÕŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖºþŸÖß“µÖÖ ´ÖÓ×¤¸ÖŸÖ ‹�ú¡Ö ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»ÖÓ ¾Ö ´ÖÖºþŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂  ¤ÖêÆß ÖêŸµÖÖÓÖß ¾Ö ¯ÖÖ™á“µÖÖ ¯ÖÎ́ Öã�ÖÖÓÖß
•ÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôŸÖ ÖÖÆß ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖ™¶ÖÔ ²ÖÓ¤ †¿ÖÖ †Ö�ÖÖ³ÖÖ�úÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ´ÖÖºþŸÖß“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ ÆÖŸÖ ´ÖÖºþÖ Æê �ú²Öæ»Ö �êú»ÖÓ �úß, 10-12 �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‹�úß —ÖÖ»Öß ¾Ö ¯ÖÖ™¶ÖÔ ²ÖÓ¤ —ÖÖ»µÖÖ.
�ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‹�úß �ú¸�Öê, ¯ÖÖ™¶ÖÔ ÖÖÆß¿ÖÖ �ú¸�Öê ´Æ�Ö•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÃÖÖšß“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ.
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¤å¿Öȩ̂ ê �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê �ãÓú›»Ö“µÖÖ ¤ÖÓ›ê�ú¸ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ÖÓ“Öß ±ýÖ¸ ´ÖÖêšß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ÆÖêŸÖß ¾Ö �ú¸Ö›
µÖê£Öß»Ö ´ÖÖ¸¾ÖÖ›ß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö“ÖßÆß ×ŸÖ£Öê ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ÆÖêŸÖß. ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß»ÖÖ ÃÖ�ÖôÓ �ÖÖ¾Ö ¡ÖÖÃÖæÖ �Öê»ÖÓ
ÆÖêŸÖÓ. ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ ¸Ö²ÖæÖ ×¯Ö�ú¾Ö»Öê»ÖÓ †Ö¬ÖÖµÖ ÃÖ�ÖôÓ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ´Æ�ÖæÖ ×ŸÖ£Ö»µÖÖ
»ÖÖê�úÖÓÖß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß �úß, †Ö´Ö“Öß ‹�úß �ú¸Ö. †Ö´Æß µÖÖ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ˆ³Öê ¸ÖÆŸÖÖê,
†Ö´Ö“Öß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß •Öê ‘ÖÖ»Ö¾Öß»Ö ŸÖê †Ö´Ö“ÖÓ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ. ×ŸÖ£ÖÓ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ ¾ÖÃÖã»Öß»ÖÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖµÖÖÔÖê ŸµÖÖ×š�úÖ�Öß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö»ÖÖ ¯Ö�ú›æÖ �ÖÖœ¾ÖÖ¾Ö¸ ²ÖÃÖ¾Ö»ÖÓ. ÃÖ¾ÖÔ †Ó�ÖÖ¾Ö¸
›ÖÓ²Ö¸ †ÖêŸÖ»ÖÓ †Ö×�Ö Ö¤ß�úÖšß Öê»ÖÓ. ˆÆÖóµÖÖ“Öê ×¤¾ÖÃÖ. �éúÂ�Öê“µÖÖ ŸÖÖ¯Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖôǽ Ö¬µÖê ŸµÖÖ»ÖÖ
»ÖÖêô¾Ö»ÖÓ ¾Ö ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß Ö �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×¤»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖê ŸÖÖê ´ÖÖÖ»ÖÖ.  ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ÖÂ™
�ú¸�ÖÓ ´Æ�Ö•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †¿Öß »ÖÖê�úÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ ´Æ�Ö•Öê ‡Ó�ÖÎ•Ö †¿Öß“Ö
»ÖÖê�úÖÓ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆÖêŸÖß. ŸÖß ÊÖ ¯ÖÎÃÖÓ�ÖÖÖÓ ¬Öãôß»ÖÖ ×´Öô¾Ö»Öß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ÖÂ™ �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ †Ö×�Ö ŸÖÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ.

�ú¸Ö› ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¿Öȩ̂ ê µÖÖ �ÖÖ¾Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ‹�ú¤Ö ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»ÖÓ. ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö�ÖÖ ȩ̂ »ÖÖê�ú
³Öæ×´ÖÆßÖ, ¤ãÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ ¸Ö²Ö�ÖÖ ȩ̂ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧  ÆÖêŸÖê. µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖãŸÖÖ»Ö�úß“Öß �éúÂ�Öê“µÖÖ
�úÖšÖ¾Ö¸ �úÖôß³ÖÖȩ̂  ÃÖÖ›ê“ÖÖ¸¿Öê ‹�ú¸ •Ö´ÖßÖ ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸÖß •Ö´ÖßÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö 5 »ÖÖê�ú“Ö �æúô
´Æ�ÖæÖ �úÃÖŸÖ ÆÖêŸÖê.  ×ŸÖ£Ö»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ �úß, ‹¾Öœß ´ÖÖêšß •Ö´ÖßÖ †ÖÆê †Ö×�Ö
¯ÖÖ“Ö“Ö »ÖÖê�ú �úÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖß †Ö´ÆÖ ÃÖ�ÖóµÖÖÓÖÖ �úÃÖÖµÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™æÖ ×¤»Öß ŸÖ¸ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖ
†Ö´Æß ÃÖÆ³ÖÖ�Öß ÆÖê¾Öæ. ŸÖê¾ÆÖ †Ö´ÆÖ»ÖÖ •Ö´ÖßÖ ×´Öô¾ÖæÖ ªÖ. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß
‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ÃÖ�ÖóµÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ‹�ú �êú»ÖÓ ¾Ö  •Öê 5 »ÖÖê�ú •Ö´ÖßÖ �úÃÖŸÖ ÆÖêŸÖê ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»ÖÓ
¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ ŸµÖÖ •Ö×´ÖÖß“Öê �ú²•Öê �úÖœæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ŸÖÃÖê ×»ÖÆèÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖß •Ö´ÖßÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ
ŸµÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ ¸Ö²Ö�ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ ÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æÖ ×¤»Öß ¾Ö ŸÖê£Öê �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß.

µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö›Ö´ÖÖê›ßŸÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ±ýÖ¸ ¾µÖÖ¯Ö�ú †£ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ÖÂ™ ÆÖê�ÖÓ ´Æ�Ö•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ. ´Öã»Öß“Öê ÖÖÓ¤�Ö »ÖÖ�Ö�ÖÓ ´Æ�Ö•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ. �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÖ™¶ÖṌ Ö¬Öß»Ö ¤ãÊÖ ×´Ö™¾ÖæÖ ‹�úß�ú¸�Ö ´Æ�Ö•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ. ×Ã¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ÆÖê�ÖÖ¸Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ ¤æ̧
�ú¸�Öê ´Æ�Ö•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ. ˆ³µÖÖ ×¯Ö�úÖ“Öê, �Öã̧ ÖœÖȩ̂ ÖÓ“Öê ¾Öî̧ ³ÖÖ¾Ö, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ̧ �Ö�Ö
�ú¸�ÖÓ ´Æ�Ö•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ. ÆÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †�Ö¤ß ŸµÖÖÓ“ÖÓ »Ö�Ö
ÆÖê�µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖæÖ ÆÖ�ú»Ö�ÖÓ Æê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¬µÖêµÖ ÆÖêŸÖ“Ö. ŸÖ¸ß¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
†¿ÖÖ †Öê�ú �ÖÖêÂ™ßŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖŸÖÖ �úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß ˆÖŸÖß �ú¸�ÖÓ Æê“Ö �Ö Ó̧ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÆê Æê •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ 1943 ÃÖÖ»Öß“Ö ÃÖ´Ö•Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ŸµÖÖ´Öãôê ŸÖê ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ ÊÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ¬µÖêµÖÖÖê �úÖµÖÔ̧ ŸÖ
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¸Ö×Æ»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ÃÖã¨Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸, �ÖÖê¸�Ö¸ß²Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ÆÖê�ÖÖ·µÖÖ
†µÖÖµÖÖÃÖÖšß ÃÖŸÖŸÖ —Ö�Ö›ŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ¯ÖÎ�úÖ¸“µÖÖ ÃÖ¢Öê“Öß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ ŸµÖÖÓÖß šê¾Ö»Öß ÖÖÆß.

¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ :

†Öò�ÖÃ™, 1942 ¯ÖÖÃÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖæÖ ˆ»Ö£ÖæÖ ™Ö�ú�µÖÖÃÖÖšß †Öê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
�Ö™ ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö š¸¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“Öß ‹�ú ²Öîš�ú �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾Öß“Ö
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“ÖÖ ˆ•Ö¾ÖÖ ÆÖŸÖ
´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ �úÖµÖÔ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ ²Öîš�úßŸÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ �úÃÖê �úÖ´Ö �ú¸ÖµÖ“Öê?
¾Ö �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¢ÖÖ �ú¿Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸ÖµÖ“Öß? µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß.
µÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß ¯Ö�Ö ŸµÖÖ“ÖÖ šÖêÃÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö, ‘Ö™ÖÖ, ºþ¯Ö ȩ̂ÂÖÖ š¸¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß Ö¾ÆŸÖß. ŸÖ¸ß
¯Ö�Ö ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ †Öê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¸ÖÆèÖ
×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê»ÖÖ †Ö¾ÆÖÖ ¤êŸÖ ÆÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖµÖÔ ‘Öê¾ÖæÖ •Öê »ÖÖê�ú ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ¯ÖÎ•Öê»ÖÖ ”ôŸÖ
ÆÖêŸÖê, ¡ÖÖÃÖ ¤êŸÖ ÆÖêŸÖê †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ¯ÖÖ™ß»Ö, �ãú»Ö�ú�Öá, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂
µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯ÖÎŸµÖê�ú �Ö™Ö“µÖÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ˆ§ê¿Ö ŸÖÖê“Ö †ÃÖ»ÖÖ
ŸÖ¸ßÆß �úÖµÖÔ �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨ŸÖß ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹�úÃÖæ¡ÖŸÖÖ µÖÖ¾Öß, ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ
�úÖ´ÖÖ“Öß ‹�ú ×Ö×¿“ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ‘Ö™ÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“Öß ºþ¯Ö ȩ̂ÂÖÖ †ÃÖÖ¾Öß, ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕŸÖ
‹�úÖê̄ ÖÖ ¸ÖÆèÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ‹�úÖ“Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ÆÖê‡Ô»Ö ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÃÖÖšß ÃÖ¾ÖÖÕÖß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê�µÖÖ“Öß
�Ö¸•Ö ÆÖêŸÖß.

�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆ�úÖ¸ß µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“ÖÖ
×¾Ö»Ö�Ö�Ö ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ÆÖêŸÖÖ. ´Ö. �ÖÖÓ¬Öà“Öê �ÖÎÖ´Ö¸Ö·µÖÖ“Öê “ÖÖÓ�Ö»Öê Ã¾Öºþ¯Ö �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß
†Öêô�Ö»Öê ÆÖêŸÖê †Ö×�Ö ´Æ�ÖæÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔýŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê
†Ö¤¿ÖÔ �ÖÎÖ´Ö¸Ö•µÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖÃÖÖšß, ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×ÆŸÖÖÃÖÖšß ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ  ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸
Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê. µÖÖ“Öß ×Ö×¿“ÖŸÖ ‘Ö™ÖÖ, �úÖµÖÖÔ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö, ŸµÖÖ“Öß ºþ¯Ö ȩ̂ÂÖÖ š¸¾Ö�µÖÖÃÖÖšß †Öò�ÖÃ™
1943 ´Ö×ÆµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æ»µÖÖ †Öš¾Ö›¶ÖŸÖ ¯Ö�ÖãÓ²ÖÎê µÖê£Öê ‹�ú ²Öîš�ú ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß. µÖÖ ²Öîš�úß“Öê †¬µÖ�Ö
Ã£ÖÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß Ã¾Öß�úÖ¸»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ ²Öîš�úß»ÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›, ÖÖ£ÖÖ•Öß
»ÖÖ›, ¬Ö¾ÖÓŸÖ¸ß ¾Öîª, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß, ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö “Ö¸�Ö�ú¸, ×�úÃÖÖ †Æß¸, ¯ÖÖÓ›æŸÖÖŸµÖÖ
²ÖÖȩ̂ Ö›ê, ‘ÖÖȩ̂ ¯Ö›ê ´ÖÖÃŸÖ¸, ¾ÖÖµÖ. ÃÖß. ¯ÖÖ™ß»Ö, ›ß. •Öß. ¤ê¿Ö¯ÖÖÓ›ê, ¤¢ÖÖê²ÖÖ »ÖÖêÆÖ¸, ²ÖÖ¯Öæ̧ Ö¾Ö •Ö�ÖŸÖÖ¯Ö
‡. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê.
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¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öê ´Öã�µÖ ˆ§ê¿Ö :

¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ •Öã»Ö´Öß �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸ßŸÖæÖ •ÖÖŸÖê“Öß ÃÖã™�úÖ �ú¸�Öê ÆÖ“Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
ˆ§ê¿Ö ÆÖêŸÖÖ.  ŸÖ¸ß ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ •ÖÖŸÖê“Öê, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê, �úÂ™�ú·µÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö�ú›æÖ
ÆÖê�ÖÖ ȩ̂ ¿ÖÖêÂÖ�Ö £ÖÖÓ²Ö¾Ö�Öê, “ÖÖȩ̂ -¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ÆÖê�ÖÖ¸ß •ÖÖŸÖê“Öß »Öæ™ µÖÖ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�Öê,
×Ã¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö �ú¸�Öê, �ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö Æê¾Öê¤Ö¾Öê ×´Ö™¾ÖæÖ �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê
‹êŒµÖ ¯ÖÎÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ �ú¸�Öê, ¿Öê•ÖÖ¸ß-¯ÖÖ•ÖÖ¸ß, ³ÖÖ‰²ÖÓ¤ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÆÖê�ÖÖ ȩ̂ ¤Ö¾Öê, �ú••Öê, ´Ö¬µÖÃ£ÖßÖê
×´Ö™¾ÖæÖ ™Ö�ú�Öê ‡. †Öê�ú ¬µÖêµÖÓ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ˆ×§Â™ÖÓ́ Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öß»Ö �ú¸�µÖÖŸÖ
†Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ‡Ó�ÖÎ•Öß ¸Ö•Ö¾Ö™ß“µÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ÖÖê ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¡ÖÖÃÖæÖ �Öê»Öß ÆÖêŸÖß †Ö×�Ö
ŸµÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ�ÖÔ �úÖœ�µÖÖÃÖÖšß •ÖÖŸÖê“Öê †Ö×�Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×ÆŸÖÖ“Öê †Ö×�Ö •ÖÖŸÖêÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ
¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß �êú»Öß. µÖÖ“Ö ²Öîš�úßŸÖ µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ô š¸¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
µÖÖ µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ôÖ¾Ö¸ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö šê¾Ö�ÖÖ¸ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕŸÖæÖ“Ö
�úÖµÖÔ�úÖ×¸�Öß“Öß ¸“ÖÖÖ �ú¸ÖµÖ“Öß ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×›Œ™ê™¸, �Ö™ÖÖµÖ�ú, ˆ¯Ö�Ö™ÖÖµÖ�ú, ÃÖã̄ Ö¸¾ÖÖµÖ—Ö¸
†¿Öß ¯Ö¤ê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ôÖ“Öß ¸“ÖÖÖ �úºþÖ ¯ÖÎ•Öê“µÖÖ ×ÆŸÖÖ“Öß �úÖ´Öê ÃÖãºþ �ú¸ÖµÖ“Öß.

¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ �úÖµÖÔ�úÖ×¸�Öß ¾Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  †Ö¤¿ÖÔ �ÖÎÖ´Ö¸Ö•µÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ŸÖÖÖÖ
µÖê�ÖÖ·µÖÖ †›“Ö�Öß“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ˆ³Öß ÆÖêŸÖß. ´Æ�ÖæÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ �úÖµÖÔ�úÖ×¸�Öß ÖêŸµÖÖÓÖß
¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸´ÖÖ±ÔýŸÖ †Ö¯Ö�Ö �úÖê�ÖŸÖß �úÖ´Öê ¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê ÆÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ ÆêÆß š¸×¾Ö»Öê.  µÖÖ´Ö¬µÖê
¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ �ÖÖŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß ¯Öã̧ ¾Ö�ÖÖ ȩ̂ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê
�Ö²Ö ȩ̂, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�Öê, �ÖÖ¾Ö“ÖÖ ¯ÖÎ́ Öã�Ö ´Æ�ÖæÖ �ÖÖ¾Ö“ÖÖ �úÖ¸³ÖÖ¸ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ Ö
“ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¤ê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ ×¿Ö�ÖÖ �ú¸�Öê, ŸÖ»ÖÖš¶ÖÓÖÖ ×¿Ö�ÖÖ �ú¸�Öê,
¤ê¿Ö¦ÖêÊÖÓÖÖ ×¿Ö�ÖÖ �ú¸�Öê, ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ´Ö¤ŸÖ �úºþÖ †µÖÖµÖÖÖê �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ »Öã²ÖÖ›�ÖÖ·µÖÖ
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�Öê, ×²ÖÎ×™¿Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ‰š²ÖÃÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖ×ÂšŸÖ
´ÖÓ›ôà¾Ö¸ ¾Ö“Ö�ú ²ÖÃÖ×¾Ö�Öê, ¤¸Öê›Ö ‘ÖÖ»Ö�ÖÖ ȩ̂ ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�Öê. ×Ã¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸
†µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öê ÆÃŸÖ�ú, �úÖôÖ²ÖÖ•ÖÖ¸¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› µÖÖÓ“ÖÖ
²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�Öê ‡. ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß �úÖ´Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß ÆÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß.

ŸµÖÖÃÖÖšß ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹�æú�Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ 18 �Ö™ ¯ÖÖ›»Öê
¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÓ“Ö�ÎúÖê¿Öß´Ö¬µÖê µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ô ¾Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. 18
�Ö™Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öê µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ô Öế ÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö, ˆ¯Ö¯ÖÎ́ Öã�Ö š¸×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
�ãÓú›»Ö �ÖÖ¾Ö“µÖÖ �ÖÎã̄ Ö´Ö¬µÖê µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ô Ã£ÖÖ¯ÖÖ �úºþÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¯Ö¤ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê

¾ÖÖµÖ 152-4
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¤ê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ ˆ¯Ö¯ÖÎ́ Öã�Ö ´Æ�ÖæÖ ‡Ô¿¾Ö¸Ö »ÖÖ› µÖÖÓ“Öß Öế Ö�Öæ�ú �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
�úÖµÖÔ�úŸÖì •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú •ÖÖ×ÆŸÖÖ“Öß �úÖ´Öê �êú»Öß
¾Ö •ÖÖŸÖê“Öê †Öê�ú ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ �Ö™Ö´ÖÖ±ÔýŸÖ �êú»ÖÖ.
�ãÓú›»Ö �Ö™Ö´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ‰²ÖÓ¬Ö, †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ› �Öãºþ•Öß, ÖÖ£ÖÖ•Öß
»ÖÖ›, ²ÖÖ²Öæ̧ Ö¾Ö »ÖÖ›, ¿ÖÓ�ú¸ �êú¿Ö¾Ö »ÖÖ›, ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ ÁÖß¯ÖŸÖß »ÖÖ›, ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ »ÖÖ›, †Ö¯¯ÖÖ
“ÖÓ¦Ö »ÖÖ› ˆ±úÔ �ÖÖê̄ ÖÖôÖ, ×¾Ö÷»Ö �êú¿Ö¾Ö »ÖÖ›, ²ÖÓ›æ ¤Ö•Öß »ÖÖ›, ‡Ô¿¾Ö¸Ö ²Öô¾ÖÓŸÖ »ÖÖ›, ÃÖã²Ö¸Ö¾Ö
–ÖÖÖæ »ÖÖ›, –ÖÖÖæ ¯ÖÖÓ›ã̧ Ó�Ö »ÖÖ›, ×¾ÖÂ�Öæ “ÖÓ¦Ö »ÖÖ›, ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ´ÖÃÖæ »ÖÖ› Æß »ÖÖ› ´ÖÓ›ôß µÖÖÓ“Öê
†×¬Ö�ú ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÆÖêŸÖê.

�Öã§ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ›ÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ÆÖêŸÖê ¾Ö ŸÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÎȩ̂ �ÖÖ
¤êŸÖ ÆÖêŸÖê. ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ÖÓÖß •Ö¿Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖêÖÖ ˆ³Öß �êú»Öß ŸÖ¿Öß †Ö¯Ö�Ö �ú¸Ö¾Öß †ÃÖê •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ †×¬Ö�ú ¾Ö×¸Âš †ÃÖ»Öê»Öê ÖÖ£ÖÖ•Öß »ÖÖ›
ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê »Ö�Ö ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ²Ö×Æ�Öß²Ö¸Öê²Ö¸ —ÖÖ»Öê. ÖÖ£ÖÖ•Öß »ÖÖ› ÃÖã̈ Ö †ŸµÖÓŸÖ Æå¿ÖÖ¸,
�úŸÖéÔŸ¾Ö¾ÖÖÖ ¾Ö “ÖÖ�ÖÖ�Ö ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö› ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öê ×›Œ™ê™¸ ´Æ�ÖæÖ —ÖÖ»Öß.
�ãÓú›»Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê“Ö ¾ÖÖ‡Ô“Öê ×�úÃÖÖ ¾Öß¸, ÃÖÖÓ�Ö»Öß“Öê ¾ÖÃÖÓŸÖ¤Ö¤Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“ÖêÆß �ÖÎã̄ Ö ÆÖêŸÖê.  ×²ÖôÖ¿Öß
µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö “Ö¸�Ö�ú¸ÖÓ“ÖÖ �Ö™ �úÖµÖÔ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖÖ.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öô¾Öôß“µÖÖ �úÖôÖŸÖ µÖÖ ¤ê¿ÖÖŸÖ •Öß 5 ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öß ÆÖêŸÖß
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¤ß‘ÖÔ�úÖô �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß “ÖÖ»Ö�ÖÖ ȩ̂ ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸
´Æ�Ö•Öê �ãÓú›»Ö �ÖÎã̄ Ö´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öê �ãÓú›»Ö �ÖÎã̄ Ö
¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¾ÖÖô¾ÖÖ µÖê£Öê “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öê
¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ Æß ÆÖêŸÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß ¾Ö ‡ŸÖ¸ †Öê�ú
³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ¯Ö�ú›�µÖÖÃÖÖšß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ 3 ¾ÖÂÖì ×Ö�ú¸Ö“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖŸÖê.
µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ ¤ê�µÖÖÃÖÖšß 10 Æ•ÖÖ¸“µÖÖ¾Ö¸ ²Ö×�ÖÃÖêÆß •ÖÖÆß¸ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆÖêŸÖß.
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ †ÃÖæÖÆß †›ß“Ö-ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ šÖ¾Ö×š�úÖ�ÖÖÃÖã̈ Ö
»ÖÖ�Ö»ÖÖ ÖÖÆß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì �Ö×Ö´Öß �úÖ¾µÖÖÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ¿Öß »ÖœŸÖ ÆÖêŸÖê.  ¾ÖÖ¸ÃÖÖ ÆŒ�úÖÖê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ”Ö¡ÖŸÖê•Ö †Ö»Öê“Ö ÆÖêŸÖê ¯Ö�Ö �Ö×Ö´Öß�úÖ¾µÖÖÖê »Öœ�µÖÖÃÖÖšß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖî�ÖÖê×»Ö�ú
¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ †Öã�æú»Ö š¸»Öß. †Öê�ú ›Öë�Ö¸, ¤·µÖÖ, •ÖÓ�Ö»Öê µÖÖ´Öãôê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ
³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ ÃÖÆ•ÖÖÃÖÆ•Öß ÃÖÖ¯Ö›»Öê ÖÖÆßŸÖ.

³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öß µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ôê ¾Ö �ÖãÓ›ÖÓÖÖ ×¿Ö�ÖÖ ¤ê¾ÖæÖ ¾Ö ×²ÖÎ×™¿Ö¬ÖÖ×•ÖÔ�µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÁÖêÂš
´ÖÓ›ôà¾Ö¸ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ¾Ö“Ö�ú ²ÖÃÖ¾Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ
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»ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯ÖÖš²Öô ×´ÖôŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ “ÖÖ»Ö¾Ö�µÖÖÃÖÖšß †Öê�ú �ÖãÓ›, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ÖÃÖ´ÖÖȩ̂  »ÖœÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê ×Ö¬Ö›¶Ö ”ÖŸÖß“Öê, ¬ÖÖ›ÃÖß,
³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆÖŸÖÖ´Ö¬µÖê �ÖãÓ›, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ¿Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ÆŸµÖÖ ȩ̂
Ö¾ÆŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ �ú¸�Öê ¾Ö �ÖÓã›ÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�Öê µÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖÓ“µÖÖÖ �úÖÆß
×¾Ö¿¾ÖÖÃÖæ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß ÆŸµÖÖ ȩ̂ ×´Öô¾Ö�µÖÖ“ÖÖ �Öǣ Ö ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †ÃÖÓ
¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖÓ �úß, ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ »ÖœÖ‡Ô ªÖµÖ“Öß ŸÖ¸ †Ö¯Ö�ÖÆß ŸÖÃÖÓ“Ö ÃÖ¿ÖÃ¡Ö †ÃÖ»ÖÓ ¯ÖÖ×Æ•Öê.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ µÖê›ê×Ö¯ÖÖ�Öß“Öê ‡ÔÀ¾Ö¸ �Öã̧ ¾Ö, ¾ÖÖô¾µÖÖ“Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß,
�úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ “Öê ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö »ÖÆå•Öß ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ×´Öôê»Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ÆŸµÖÖ ȩ̂ �ÖÖêôÖ
�ú¸�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ. �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú
�Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ †Öê�ú ‡ÖÖ´Ö¤Ö¸, ÃÖ¸¤Ö¸, ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ ¸ÖÆŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô
×¿Ö�úÖ¸ßÃÖÖšß/ ÃÖÓ̧ �Ö�ÖÖÃÖÖšß ²ÖÓ¤ã�úÖ ÆÖêŸµÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ, ‡ÔÀ¾Ö¸ �Öã̧ ¾Ö ¾Ö
¿µÖÖ´Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ ‘Öê¾ÖæÖ �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖ“Ö ¯ÖÎ£Ö´Ö †Ö¯Ö�Ö ÆŸµÖÖ ȩ̂ �ÖÖêôÖ �ú¸ÖµÖ“Öß š¸¾Ö»Öß.
ŸµÖÖÃÖÖšß ŸÖê ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ �Öê»Öê.  �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ ¯ÖÖÃÖæÖ •Ö¾Öô“Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖ›Öê»Öß“µÖÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ÃÖ›Öê»Öß�ú¸ µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß ŸÖê ´ÖãŒ�úÖ´ÖÖ»ÖÖ ¸Ö×Æ»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ
×¤Ö�ú¸¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ÆÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ×´Ö¡Ö ÆÖêŸÖÖ.  ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ´ÖãŒ�úÖ´Ö šÖê�æúÖ ŸÖê ¸Öê•Ö
¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ �Öê›¶ÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ŸÖê£ÖæÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ †Ö�ÖŸÖ.

�Öê›¶ÖŸÖ ²ÖÓ¤æ�ú ¿ÖŒµÖŸÖÖê ²Öîš�úß“µÖÖ �ÖÖê»ÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×¤ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¯Ö¨ŸÖßÖê ¾Ö¸ ™ÖÓ�Ö»Öê»Öß
†ÃÖÖµÖ“Öß. �úÖê�ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖ ²ÖÓ¤æ�ú †ÖÆê µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß †�ÖÖê¤¸ ŸÖê ×´Öô¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸�Ö¯Ö�Öê ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖôß ²ÖÓ¤æ�ú †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖ “ÖÖî‘ÖÖÓÖßÆß ¯ÖÎ¾Öê¿Ö �ú¸ÖµÖ“ÖÖ, ²ÖÓ¤æ�ú ˆ“Ö»ÖÖµÖ“Öß
†Ö×�Ö ‘Öê¾ÖæÖ µÖÖµÖ“ÖÓ. �ãú�Öß †Ö›¾ÖÓ †Ö»ÖÓ ŸÖ¸ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ ŸÖê ²ÖÓ¤æ�ú ¸Öê�ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.  �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö
¯ÖÖ™ß»Ö Æê ´ÆÖŸÖÖ ȩ̂ �ÖéÆÃ£Ö ÆÖêŸÖê ¾Ö ´ÖóµÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸ÖŸÖ ¸ÖÆŸÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ“ÖÖ
´ÖãŒ�úÖ´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê“Ö ÆÖêŸÖÖ.  ¸Öê•Ö ×´ÖôŸÖß»Ö ŸÖê¾Öœ¶Ö ²ÖÓ¤ã�úÖ †Ö�ÖæÖ ŸÖê �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¤êŸÖ †ÃÖŸÖ. 'Æß ¯ÖÖȩ̂ Ó ¿Öæ̧  †ÖÆêŸÖ, ²Ö¸ß †ÖÆêŸÖ, ×Ö¬Ö›¶Ö ”ÖŸÖß“Öß †ÖÆêŸÖ' †ÃÖê ´Æ�ÖæÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß †Ö�Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÓ¤ã�úÖ šê¾ÖæÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê ÃÖã̧ ×�ÖŸÖ ×š�úÖ�Öß
šê¾ÖŸÖ. †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ ŸÖßÖ †Öš¾Ö›¶Ö´Ö¬µÖê †Öê�ú �Öê›¶ÖÓ́ Ö¬µÖê •ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ ¿ÖÓ³Ö¸ ‹�ú ²ÖÓ¤ã�úÖ
�ÖÖêôÖ �êú»µÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê �úÖÆß ²ÖÓ¤ã�úÖ ²ÖÖ¸Ö ²ÖÖê†¸“µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ.  �úÖÆß ²ÖÓ¤ã�úÖ šÖÃÖ�Öß“µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ
ŸÖ¸ �úÖÆß ×´Ö»Öß™¸ß ²ÖÖÖ¾Ö™ß“µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖÓÖß
Æß ÃÖ�Öôß ÆŸµÖÖ ȩ̂ �ÖÖêôÖ �êú»Öß.
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�úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö �úÃÖ²Öê ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ¤ã�úÖÓ“Öß »Öæ™ :

�úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö �úÖ�Ö»Ö•Ö¾Öôß»Ö �úÃÖ²Öê ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö Æê ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ '“Ö»Öê •ÖÖ¾Ö'
“Öô¾Öôß“Öê �ëú¦ ÆÖêŸÖê. ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö´Ö¬Öß»Ö ´Ö�Ö¤ǽ Ö ´ÖÖÃŸÖ¸ÖÓÖß ´ÖÖêšß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß •ÖÖ�ÖéŸÖß ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö´Ö¬µÖê
�êú»Öß ÆÖêŸÖß. �ÖÖ¾Ö“ÖÖ ¯ÖÖ™ß»ÖÆß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ´Ö�Ö¤ǽ Ö ´ÖÖÃŸÖ¸ÖÓÖÖ ´Ö¤ŸÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖÖ.  �úÖÆß
¤ê¿Ö¯ÖÎế Öß ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖß ȩ̂×ÃÖ›êÃÖß ²ÖÓ�Ö»µÖÖ¾Ö¸ ×¯Ö�êú™à�Ö �êú»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸Öê †Öê�ú
»ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ´Æ�ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸Öê �ÖÖ¾Ö�ú·µÖÖÓ¾Ö¸ ÃÖ¸�úÖ¸“Öß
¤Æ¿ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öß ¾Ö ×²ÖÎ×™¿Ö×¾Ö¸Öê¬Öß ¾ÖŸÖÔÖ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖ¾Ö�ú·µÖÖÓ¾Ö¸ ¾Ö“Ö�ú šê¾Ö�µÖÖÃÖÖšß “ÖÖ¸
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê ‹�ú ¤»Ö 24 ŸÖÖÃÖ ŸÖê£Öê“Ö ¸ÖÆ�µÖÖÃÖÖšß ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö»ÖÖ šê¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ
¸ÖÆ�µÖÖ“ÖÖ, •Öê¾Ö�ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �Ö“ÖÔ �ÖÖ¾Ö�ú·µÖÖÓÖÖ“Ö �ú¸Ö¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšß �ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ ÃÖÖ´Öã¤Ö×µÖ�ú
¤Ó› ²ÖÃÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ²Ö§»Ö ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÆŸµÖÖ¸ÖÓ²Ö§»Ö ´ÖÖ×ÆŸÖß ×´ÖôÖ»Öß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ�ú›ê †ÃÖ»Öê»µÖÖ “ÖÖ¸ß ²ÖÓ¤ã�úÖÓ“Öß
»Öæ™ ŸµÖÖÓÖß �ú¸�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ �úÖêšê ¸ÖÆŸÖÖŸÖ? ŸµÖÖÓ“Öß ×¤Ö“ÖµÖÖÔ �úÖµÖ
†ÃÖŸÖê? µÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ́ ÖÖ±ÔýŸÖ ×´Öô¾Ö»Öß.  �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �úÃÖê ¸ÃŸÖê •ÖÖŸÖÖŸÖ,
¯ÖÖê×»ÖÃÖ ·µÖÖ ×š�úÖ�Öß ¸ÖÆŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ´ÖÖºþŸÖß“µÖÖ ¤ê¾ÖôÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö “ÖÖ¾Ö›ß¯ÖÖÃÖæÖ �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ²ÖÖÆȩ̂
¯Ö›ÖµÖ»ÖÖ ×�úŸÖß ¾Öêô »ÖÖ�ÖŸÖÖê, ŸµÖÖÃÖÖšß �úÖê�ÖŸÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ÃÖÖêµÖßÃ�ú¸ †ÖÆê? ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ
�êú¾ÆÖ ¾Ö �úÖê�ÖŸµÖÖ ¾Öêôê»ÖÖ ¾Ö �ú¿ÖÖ ¯Öô¾ÖÖµÖ“µÖÖ? µÖÖ“Öê ¯Öæ�ÖÔ ×ÖµÖÖê•ÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê
ŸÖßÖ ÃÖÆ�úÖ¸ß †ÃÖê “ÖÖî‘ÖÖÓÖß ×´ÖôæÖ �êú»Öê. 1 †ÖòŒ™Öê²Ö¸, 1943 ÆÖ ×¤¾ÖÃÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ »Öã™�µÖÖÃÖÖšß
š¸×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß Æê �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ “µÖÖ ×¯ÖÎÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸ÖšÖ
²ÖÖê×›Õ�Ö ÆÖ‰ÃÖ´Ö¬µÖê ¸Ö×Æ»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ “µÖÖ †Öê�ú »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯Ö×¸×“ÖŸÖ ÆÖêŸÖê ¾Ö ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö
»ÖÆå•Öß ¯ÖÖ™ß»Ö Æê ´Öæô“Öê �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ “Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ�Öôê“Ö †Öêô�ÖŸÖ. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß
ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ ‹�ú ×ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê. ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ �ÖÖ•Ö�Öß
²ÖÃÖêÃÖ ÆÖêŸµÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ‡Ô¿¾Ö¸ �Öã̧ ¾Ö Æê »Ö�´Öß¯Öã̧ ßŸÖß»Ö ´ÖÖê™Ö¸ Ã™Ñ›¾Ö¸ •ÖÖ¾ÖæÖ �úÖ�Ö»Ö
�ÖÖ›ßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ×ŸÖ�úß™Æß �úÖœ»Öê. ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ Æê �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ “µÖÖ
²ÖÖÆȩ̂  �úÖ�Ö»Ö“µÖÖ ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ �úÖ�Ö»Ö �ÖÖ›ß“µÖÖ £ÖÖÓ²µÖÖ¾Ö¸ •ÖÖ¾ÖæÖ £ÖÖÓ²Ö»Öê ÆÖêŸÖê. �úÖ�Ö»Ö
�ÖÖ›ß ×ŸÖ£Öê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ ŸÖê ¤Öê‘ÖêÆß ŸµÖÖ“Ö �ÖÖ›ßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê ¾Ö Æß “ÖÖî�ú›ß ÃÖÖµÖÓ�úÖôß ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
�úÖ�Ö»Ö»ÖÖ ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öß. ŸÖê£ÖæÖ ¤Öê‘ÖÖ¤Öê‘ÖÖÓ“ÖÖ �Ö™ �úºþÖ ŸÖê �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö�ú›ê ×Ö‘ÖÖ»Öê.
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô �úÖê�ÖŸµÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸“µÖÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ †ÖÆêŸÖ µÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß †�ÖÖê¤¸ �úÖœ»Öß ÆÖêŸÖß.
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†¬µÖÖÔ ‹�ú ŸÖÖÃÖÖÖê Æê ÃÖ�Öôê �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öô“µÖÖ †Öêœ¶Ö•Ö¾Öô ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê. “ÖÖî‘ÖÖÓ“µÖÖÆß
�úÓ²Ö ȩ̂»ÖÖ ×¸¾ÆÖò»¾Æ¸ ÆÖêŸÖê. ÃÖ�ÖóµÖÖÓÖß“Ö ×¸¾ÆÖò»¾Æ¸´Ö¬µÖê �ÖÖêóµÖÖ ³Ö¸»µÖÖ.  ×¤¾Öê »ÖÖ�Ö�Öß“Öß ¾Öêô
ÆÖêŸÖÖ“Ö ŸÖê ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê. £ÖÖê›¶Ö“Ö ¾ÖêôÖŸÖ ŸÖê “ÖÖ¾Ö›ß•Ö¾Öô †Ö»Öê �úß •Öê£Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¸ÖÆŸÖ
ÆÖêŸÖê. ŸÖß ¤ê¾ÖôÖ»Ö�ÖŸÖ“Öß ‹�ú �ÖÖê»Öß ÆÖêŸÖß. ÃÖÖ¬µÖÖ ¾Öê¿ÖÖŸÖß»Ö ‹�ú ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Æ¾ÖÖ»Ö¤Ö¸ ×¤¾Öê
»ÖÖ�Ö�Öß“µÖÖ †Ó¬Öæ�ú ¯ÖÎ�úÖ¿ÖÖŸÖ ˆÓ²Ö·µÖÖ¾Ö¸“Ö ŸÖÖÓ¤æô ×Ö¾Ö›ŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.

'�úÖµÖ Æ¾ÖÖ»Ö¤Ö¸ ÃÖÖÆê²Ö �úÖµÖ “ÖÖ»Ö»ÖÓµÖ?' †ÃÖÓ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†Ö��ÖÖ µÖÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê
¾Ö ŸÖê �ÖÖê»ÖßŸÖ ×¿Ö¸»Öê. ¯ÖÖšÖê̄ ÖÖš •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ¿µÖÖ´Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ‡ÔÀ¾Ö¸Ö �Öã̧ ¾Ö †Ö‰™¯ÖÖêÃ™“µÖÖ
�ÖÖê»ÖßŸÖ ×¿Ö¸»Öê.  ¤ãÃÖ ȩ̂ ¤ÖêÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Æ¾ÖÖ»Ö¤Ö¸ Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¢µÖÖÓ“ÖÖ ›Ö¾ÖÆß
“ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. �ãú�ÖÖ“µÖÖ �úÖÆß »Ö�ÖÖŸÖ µÖÖµÖ“µÖÖ †�ÖÖê¤¸“Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß †›�ú¾ÖæÖ šê¾Ö»Öê»µÖÖ
²ÖÓ¤ã�úÖ, �úÖ›ŸÖãÃÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖôÖ ŸµÖÖÓÖß �ÖÖêôÖ �êú»µÖÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸Öê²Ö¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê ²Öæ™, �úÖê™, ›ÒüêÃÖ, ¯Ö¼êÆß
�ÖÖêôÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆÖ ˆÓ²Ö·µÖÖ¾Ö¸ ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ �úÖòÃ™ê²Ö»Ö“Öê †ÖŸÖ »Ö�Ö �Öê»Öê ¾Ö ¯Ö™�úÖ †ÖŸÖ
µÖê¾ÖæÖ †ÖŸÖæÖ ¤Ö¸Ö»ÖÖ �ú›ß »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ ŸÖÖê �ú¸�ÖÖ¸ Æê �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ÖÖµÖ�ú¾Ö›à“µÖÖ ¯Ö™�úÖ
»Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¸¾ÆÖò»¾Æ¸´Ö¬ÖæÖ �ú›ß»ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ ÆÖŸÖÖ¾Ö¸ Öế Ö ¬ÖºþÖ �ÖÖêôß
´ÖÖ¸»Öß. ŸÖß ²Ö¸Öê²Ö¸ ŸµÖÖ“µÖÖ ÆÖŸÖÖ¾Ö¸ »ÖÖ�Ö»Öß. ÃÖ¾ÖÔ �úÖÆß ×ŸÖ£Öê“Ö ™Ö�æúÖ ŸÖÖê †Öȩ̂ ›ŸÖ ²ÖÖÆȩ̂
¯ÖôÖ»ÖÖ. ²ÖÖ�úß“Öê ¤ÖêÖ Æ¾ÖÖ»Ö¤Ö¸ ÆÖ»Ö“ÖÖ»Ö �ú¸ÖµÖ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ×¸¾ÆÖò»¾Æ¸ ¸Öê�Ö»µÖÖ´Öãôê
ŸÖê �Ö¯¯Ö“Ö ²ÖÃÖ»Öê. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ŸÖßÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ ×´ÖôÖ»µÖÖ.  “ÖÖî£Öß ²ÖÓ¤æ�ú �úÖÆß ÃÖÖ¯Ö›»Öß ÖÖÆß.
ŸµÖÖ²Ö§»Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÖ ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ �úÖÆß ˆ¢Ö¸ ×´ÖôÖ»Öê ÖÖÆß. ŸÖßÖ
²ÖÓ¤ã�úÖ ‘Öê¾ÖæÖ Æê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �ãú�ÖÖ»ÖÖ �úÖÆß ÃÖ´Ö•ÖÖµÖ“µÖÖ †ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›æÖ ²ÖÖÆȩ̂  ¯Ö›»Öê. “ÖÖî£ÖÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖ ²ÖÓ¤æ�ú ‘Öê¾ÖæÖ �úÖ�Ö»Ö»ÖÖ ¯ÖÖêÃ™´ÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ÃÖÓ̧ �Ö�ú ´Æ�ÖæÖ �Öê»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ¯Ö¸ŸÖ ¸ÖÆ�µÖÖ“µÖÖ
×š�úÖ�Öß †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ¤Ö¸Ö“Öß ²ÖÖÆȩ̂ “Öß �ú›ß »ÖÖ¾ÖæÖ †ÖŸÖ ²ÖÓ¤ �êú»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖßÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ“Öß
ŸµÖÖÖê ÃÖã™�úÖ �êú»Öß ¾Ö ÆŸµÖÖ ȩ̂ �Öê»µÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôÖ»Öß. ŸµÖÖ “ÖÖ¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»Öß ‹�ú ²ÖÓ¤æ�ú, �ÖÖ¾Ö�úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ²ÖÓ¤æ�ú ¾Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»Öê 50-60
»ÖÖê�ú ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖš»ÖÖ�Ö ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖš»ÖÖ�Ö �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ ×¤¿ÖêÖê Æ¾ÖêŸÖ �ÖÖêôß²ÖÖ¸Ö“Öê †Ö¾ÖÖ•Ö �êú»Öê. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß ÃÖã̈ Ö •Ö´ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
×¤¿ÖêÖê �ÖÖêôß²ÖÖ¸ �êú»ÖÖ.  �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ�ú›ê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖêóµÖÖÓ“µÖÖ¯Öê�ÖÖ †×¬Ö�ú ŸÖÖ�ú¤ß“µÖÖ
�ÖÖêóµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê †Ö¯Ö»µÖÖ �ÖÖêóµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôê ‹�úÆß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �ÖÖ¾Ö�ú¸ß •Ö�Ö´Öß ÆÖê¾Öæ ÖµÖê ¯Ö�Ö
¤Æ¿ÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸Ö¾Öß †¿Öß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“Öß ‡“”Ö. �úÖ¸�Ö, ²ÖÓ¤ã�úß ²Öô�úÖ¾Ö�ÖÖ ȩ̂ Æê �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú
†ÖÆêŸÖ Æê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß Ö¾ÆŸÖê.
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ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ 20 ×´Ö×Ö™ê Æß “Ö�ú´Ö�ú “ÖÖ»Öæ ¸Ö×Æ»Öß. �ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆȩ̂  �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ˆÃÖÖ“µÖÖ ±ý›ÖŸÖ
‘ÖãÃÖ»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ »ÖÖê�ú ´ÖÖ‘ÖÖ¸ß ×±ý¸»Öê ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÆß �Ö“ÖæÖ �Öê»Öê. ÖÓŸÖ¸ ŸÖê ˆÃÖÖ“µÖÖ ±ý›ÖŸÖæÖ
•¾ÖÖ¸ßŸÖ ‘ÖãÃÖ»Öê. �ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆȩ̂  ¯Ö›»µÖÖ¾Ö¸Æß �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ »ÖÖ µÖê�µÖÖ“ÖÖ Öế Ö�úÖ ´ÖÖ�ÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¯Ö›»ÖÖ
ÖÖÆß. �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ �ú›ê µÖêŸÖÖÖÖ ¸Ö¡Ö³Ö¸ “ÖÖ»ÖæÖ ¾ÖÖ™ “Öã�ú»µÖÖ´Öãôê ´Ö¬µÖÖ¾Ö¸“Ö ŸµÖÖÓÖÖ £ÖÖÓ²ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê.
‹�úÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö ×¤»Öß. ¤ãÃÖ·µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ¯Ö¸ŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸Ö¡Ö³Ö¸ “ÖÖ»ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê ¾Ö
¿Öê¾Ö™ß ŸÖê �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ »ÖÖ µÖê¾ÖæÖ ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê. ×ŸÖÆß ¸ÖµÖ±ý»Öß, �úÖ›ŸÖãÃÖÖÓ“Öê ¯Ö¼ê, ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê ›ÒêüÃÖ ‹�úÖ
¯ÖÖêŸµÖÖŸÖ ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Æê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖÓ“µÖÖ
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ“µÖÖ ‹�úÖ �ÖÖ›ßŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ÆŸµÖÖ ȩ̂ ‘Öê¾ÖæÖ ¾ÖÖô¾µÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ
¯ÖÖ‰ÃÖ ¯Ö›ŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ÃÖ�Öôß�ú›ê ×“Ö�Ö»Ö, ¤»Ö¤»Ö —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. †Öêœê, ÖªÖ •ÖÖȩ̂ ¤Ö¸¯Ö�Öê
¾ÖÖÆŸÖ ÆÖêŸµÖÖ. ¿µÖÖ´Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ‡ÔÀ¾Ö¸ �Öã̧ ¾Ö Æê ÃÖã̈ Ö ÖÓŸÖ¸ ¾ÖÖô¾µÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö †ÖòŒ™Öê²Ö¸»ÖÖ •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯Öæ �ãÓú›»Ö µÖê£Öß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †ø¶Ö¾Ö¸ ÃÖã�Öºþ¯Ö ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ
ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ́ ÖÖ±ÔýŸÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÆŸµÖÖ¸Ö“Öß •Öãô¾ÖÖ•Öãô¾Ö �êú»Öß.
´Æ�ÖæÖ“Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ¿Öß —Ö�Ö›Ö �ú¸ŸÖ, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸ŸÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ ¯Öãœê †�ÖÓ›¯Ö�Öê “ÖÖ»Öæ ¸Ö×Æ»Öê.





´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü - •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ ~~~~~~ 43

9 †Öò�ÖÃ™, 1942 ¯ÖÖÃÖæÖ“Öß ÃÖãºþ †ÃÖ»Öê»Öß '”Öê›Öê ³ÖÖ¸ŸÖ' †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖ“Öß “Öô¾Öô
ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê •ÖÖȩ̂ ¤Ö¸ ÃÖãºþ ÆÖêŸÖß. ¤ê¿ÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ Æß “Öô¾Öô �úÖÆß ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Öæ
ÆÖêŸÖß. ¸ÖÂ™ÒüßµÖ �úÖÑ�ÖêÎÃÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê �êú»Öê»Öß ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ '×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖê “Ö»Öê •ÖÖ¾Ö' ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖÖÓÖÖ 'ŸÖã́ Æß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆÖŸÖ' †Ö×�Ö Æê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×™�ú¾Ö�µÖÖÃÖÖšß '�ú¸Ö Ø�ú¾ÖÖ ´Ö¸Ö' †ÃÖÓÆß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.
ŸµÖÖ´Öãôê †Öò�ÖÃ™, 1942 ¯ÖÖÃÖæÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¸ÖÆèÖ �úÖµÖÔ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ �úÖµÖÔ�úŸÖì ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ Æ¾ÖÖ»Öß
—ÖÖ»Öê ÖÖÆßŸÖ. µÖÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö ¤ê�ÖÖ ȩ̂, ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö ¤ê�ÖÖ ȩ̂
ÃÖ¸�úÖ¸“Öê ÆÃŸÖ�ú ´ÖÖ¡Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÎµÖŸÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ÖêŸÖê
‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, †“µÖãŸÖ¸Ö¾Ö ¯Ö™¾Ö¬ÖÔÖ, ÖÖ. �Ö. �ÖÖȩ̂ ê µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ¯ÖÖØš²ÖÖ
ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�ú ÆêÆß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖØš²ÖÖ ¤êŸÖ ÆÖêŸÖê.  ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ
�ÖÖ¾Ö“Öê •Ö´ÖßÖ¤Ö¸, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ¯ÖÖØš²µÖÖ´Öãôê �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖêŸÖÖ»Ö¯Ö�Öê ¾ÖÖ�ÖŸÖ
ÆÖêŸÖê. ×Ã¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê.

³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ •Öê¾ÆÖ †×¬Ö�ú ²Ö»Ö¾ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖê¾ÆÖ ÃÖ¸�úÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öê
»ÖÖê�ú, ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ´Ö¤ŸÖ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ »ÖÖê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ¿Ö¸�Ö µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öæ¾Öá �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»Öê
¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ , �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› Æê“Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖÖµÖ¤ÖÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÖß ×¤»Öê»ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ †µÖÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ
ŸÖ¸ß ŸµÖÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ ¤Ö¤ ´ÖÖ�ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê. �úÖ¸�Ö ¾Ö¸“Öê ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖØš²ÖÖ ¤êŸÖ ÆÖêŸÖê.
†ÖŸÖÖ ´ÖÖ¡Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖÖ ²Ö¤»Ö»Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�ú †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †µÖÖµÖÖ“Öß
¤Ö¤ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ�ú›ê µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê †¿ÖÖ †Öê�ú
´ÖÖ�Ö�µÖÖ †Ö»µÖÖ. Ö¾Ö·µÖÖÖê ÃÖÖê›æÖ ×¤»Öê»Öß ‹�ÖÖ¤ß Ã¡Öß, ×ŸÖ“ÖÓ ÖÖÓ¤�ÖÓ »ÖÖ�Ö»ÖÓ ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿ÖÖ
ŸÖ•Æê“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �úºþ »ÖÖ�Ö»Öß. ×¿Ö¾ÖÖ¸Ö´Ö¬µÖê �úÖ¯Ö�Öß»ÖÖ †Ö»Öê»ÖÓ ¯Öß�ú “ÖÖȩ̂  ¸ÖÖÖŸÖ šê¾ÖŸÖ ÖÃÖŸÖ.
ŸÖê “ÖÖêºþÖ �úÖ¯ÖæÖ ÖêŸÖ. ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸“µÖÖ ´ÖóµÖÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß †¾Ö•ÖÖ ȩ̂ “ÖÖêºþÖ Öê»Öß
•ÖÖŸÖ, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ “ÖÖêºþÖ ÖêŸÖ. �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ “ÖÖê·µÖÖ ²ÖÓ¤ —ÖÖ»µÖÖ
¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ, †¿ÖÖ ŸÖ•Æê“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÆß µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»µÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖÖÓÖß ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¾ÖÔ “ÖÖȩ̂ ÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ, ²ÖÖµÖ�úÖ Ö ÖÖÓ¤¾Ö�ÖÖ·µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ, †µÖÖµÖ-†ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸,

¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öæ™

¯ÖÎ�ú¸�Ö ¯ÖÖ“Ö¾Öê
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•Ö´ÖßÖ¤Ö¸, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ , �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÆŸµÖÖ¸ÖÃÖÆ »ÖœÖµÖÖÓÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß ÆÖêŸÖß.
†ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢Öê“ÖÓ ¯ÖÖš²Öô ÆÖêŸÖÓ. ŸµÖÖ´Öãôê •ÖÃÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ�ú›ê
†µÖÖµÖ ×Ö¾ÖÖ¸�ÖÖÃÖÖšß »ÖÖê�ú µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê ¾Ö •ÖÃÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê ŸÖÃÖÖ
ŸµÖÖŸÖæÖ ‹�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö“Ö ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»ÖÖ.

×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê“Öß ¯ÖÖôÓ́ ÖãôÓ �Öê›¶ÖŸÖ †×¬Ö�ú ‘Ö¼ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸÖß ºþ•Ö¾Ö�µÖÖ“ÖÓ �úÖ´Ö
�Öê›¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, �ãú»Ö�ú�Öá, ŸÖ»ÖÖšß �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖµÖÖÔÖÓ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ �Öê›¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, �ãú»Ö�ú�Öá, ŸÖ»ÖÖšß µÖÖÓÖÖ ¸Ö•ÖßÖÖ´ÖÖ
ªÖµÖ»ÖÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›»Öê. ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢ÖÖ �Öê›¶ÖŸÖæÖ ÃÖÓ̄ Ö¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ÆÖ ‹�ú ´ÖÖ�ÖÔ ÆÖêŸÖÖ. »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ
†Ö�ÖÎÆÖÃŸÖ¾Ö“Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ �Öê›¶ÖŸÖß»Ö †×ÃŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸“Ö †Ö‘ÖÖŸÖ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖµÖ�úÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¤ê�ÖÖ·µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖÓÖÖ ¾Ö ²ÖÖµÖ�úÖ ÖÖÓ¤¾Ö�µÖÖÃÖ
Ö�úÖ¸ ¤ê�ÖÖ·µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖµÖ�úÖ ÖÖÓ¤¾ÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ. �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÆÖê�ÖÖ·µÖÖ ”Öê™¶Ö-
´ÖÖêš¶Ö “ÖÖê·µÖÖ ²ÖÓ¤ �êú»µÖÖ. ÖÓŸÖ¸ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß †Ö»Öß, �Öê›¶ÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß Æß ‹�ú ÖÂ™
—ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê.

ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß×¾ÖÂÖµÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‹�ú ×¾Ö×“Ö¡Ö †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ.  •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯Öæ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ³Öê™ŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ †²ÖÖ»Ö¾Öé̈ ÖÓÖÖ, ´ÆÖŸÖÖ·µÖÖ ×Ã¡ÖµÖÖÓÖÖ, ¯ÖãºþÂÖÖÓÖÖ
ŸÖê Ö “Öã�úŸÖÖ ³Öê™ŸÖ. ŸÖÖê •ÖÖÖê¾ÖÖ¸ß ´Ö×ÆÖÖ 1944 “ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ¾Öêô ÃÖ�úÖôß 8 ŸÖê 8.30 “Öß ÆÖêŸÖß.
ŸµÖÖ ×¤¾Ö¿Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ³ÖÖ‰²ÖÓ¬ÖÖÓ̄ Öî�úß ¸Ö‘Öæ �éúÂ�ÖÖ »ÖÖ› µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß �Öê»Öê. ¸Ö‘Öæ �éúÂ�ÖÖ
»ÖÖ› µÖÖÓ“Öß †Ö‡Ô •Ö��Ö ´ÆÖŸÖÖ¸ß ÆÖêŸÖß. ¯ÖÎÃÖÓ�Ö £ÖÖê›Ö ¾Öê�ÖôÖ“Ö ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ´ÆÖŸÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ‡ÔÖê
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×ŸÖ£Öê †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖ×Æ»Öê †Ö×�Ö ŸÖß “Ö¾ÖŸÖÖôæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ ¬ÖÖ¾ÖæÖ
†Ö»Öß †Ö×�Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ´Æ�ÖÖ»Öß, ''ŸÖã—ÖÓ Ã¾Ö¸Ö•µÖ ×´ÖôÖµÖ“ÖÓ �êú¾ÆÖ? Æß ´ÖÖ—Öß ³ÖÖÓ›ß�ãÓú›ß
²ÖÖÆȩ̂  �úÖœæÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö �ú¸�ÖÖ¸Ö ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ †Ö•Ö ´ÖÖ—µÖÖ ¤Ö¸ÖŸÖ ˆ³ÖÖ ¸Ö×Æ»Öê»ÖÖ †ÖÆê. ´ÖÖ—Öß ¿Öȩ̂ ›Ó-
´Öëœ Ó̧ ÃÖ�Öôß •Ö¯ŸÖ �êú»Öß †ÖÆêŸÖ. ÆÖêŸÖÓ ŸÖê ¬ÖÖµÖ ²ÖÖÆȩ̂  �úÖœ»Öê»ÖÓ †ÖÆê. ÆÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö, •Ö¯ŸÖß ŸÖã́ Æß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ²ÖÓ¤ �ú¸�ÖÖ¸ ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ †Ö´Ö“Öê �úÖµÖ ÆÖê�ÖÖ¸?''

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß £ÖÖê›Ö ¾Öêô ×¾Ö“ÖÖ¸ �êú»ÖÖ †Ö×�Ö ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ, ''´ÖÖ—ÖÓ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ
ŸÖã—ÖÓ ¸�Ö�Ö �ú ȩ̂»Ö.'' •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ †Ö��ÖÖ “ÖÓ¦è ‹›�êú ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÆ�úÖ¸ß
ÆÖêŸÖÖ. •Ö¯ŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ¿ÖêóµÖÖ´Öëœ¶ÖÓ“µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ, ²Öê»Öß±ý †Ö×�Ö ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö“Öê
ÃÖÖ£Öß¤Ö¸ •Ö´Ö»Öê»Öê ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö��ÖÖ “ÖÓ¦è ‹›�êú µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê, ''ŸµÖÖ
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö»ÖÖ ¯Ö�ú›æÖ �Öê“ÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ�ú›ê †Ö�Ö.'' †Ö��ÖÖ “ÖÓ¦è ‹›�êú µÖÖÓÖß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö»ÖÖ �Öê“ÖæÖ
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†Ö�ÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ²ÖÃÖ¾Ö»ÖÓ. ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ÖÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÓ ™Öêô�úÓ ¯ÖôæÖ �Öê»ÖÓ. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾Ö ²Öê»Öß±ý»ÖÖ ²ÖÖê»Ö¾Ö»ÖÓ ¾Ö ²Öê»Öß±ý�ú›ê †ÃÖ»Öê»Öß •Ö¯ŸÖß“Öß ¾Ö ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“Öß †Öò›Ô̧
´ÖÖ�ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ŸÖß ±ýÖ›æÖ •ÖÖôæÖ ™Ö�ú»Öß. ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö�ú›æÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×»ÖÆèÖ ‘ÖêŸÖ»Öê �úß,
�éúÂ�ÖÖ »ÖÖ›ÖÓÖß ´ÖÖ—ÖÓ ÃÖ¾ÖÔ �ú•ÖÔ ¯Ö¸ŸÖ �êú»ÖÓ †ÖÆê, †ÖŸÖÖ �úÖÆß µÖê�ÖÓ ¸Ö×Æ»Öê»ÖÓ ÖÖÆß. ŸµÖÖ¾Ö¸
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö»ÖÖ ÃÖÆß �ú¸ÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öß †Ö×�Ö ÃÖÖ�Öß¤Ö¸ ´Æ�ÖæÖ ²Öê»Öß±ý»ÖÖ ÃÖÆß �ú¸ÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öß
¾Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ †ÖŸÖÖ ŸÖã́ Æß •ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †ÃÖÓ ¾ÖÖ™»ÖÓ �úß, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ´Ö¬µÖê
»ÖÖê�úÖÓÖÖ �ú•ÖỐ ÖãŒŸÖß ¯ÖÖ×Æ•Öê ¾Ö Æê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôê̄ ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ™ ²Ö‘ÖŸÖ ²ÖÃÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸ß
Ö¾ÆŸÖß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß �ú•ÖỐ ÖãŒŸÖß“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö †Ö¢ÖÖ“Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÓ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¾ÖÖ™»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ŸÖã́ Æß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯Öã�úÖ¸»ÖÓ“Ö †ÖÆê ŸÖ¸ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ÖÂ™ �ú¸Ö †ÃÖÖ •Ö�Öæ �úÖÆß †Ö¤ê¿Ö“Ö �éúÂ�ÖÖ »ÖÖ›ÖÓ“µÖÖ
85-90 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †Ö•ÖßÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×¤»µÖÖÃÖÖ¸�ÖÓ ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™»ÖÓ ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß´ÖãŒŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö •ÖÖÆß¸ �êú»ÖÖ.

»ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßŸÖæÖ“Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ “Öô¾Öôß“Öê �úÖµÖÔ�Îú´Ö ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»Öê. »ÖÖê�úÖÓÖÖ
†µÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ“Ö¾Ö�Öê, ŸµÖÖÓ“Öê ¤îÖÓ×¤Ö •Öß¾ÖÖ ÃÖã�Öß �ú¸�Öê ÆÖ“Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö
š¸»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê̄ Öê�ÖÖÆß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß ÃÖ¢ÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ µÖÖµÖÖ“Öß, ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖ“Öß ¾ÖÖ™æ
»ÖÖ�Ö»Öß ¾Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“µÖÖ “Öô¾ÖôàÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ¯ÖÖØš²ÖÖ ×¤»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß “Öô¾Öô •Ö¿Öß
¾µÖÖ¯Ö�ú ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öß ¾Ö �úÖµÖÖÔ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾ÖÖœæ »ÖÖ�Ö»Öê ŸÖ¿Öß ¯Öî¿ÖÖ“Öß �Ö¸•Ö ³ÖÖÃÖæ »ÖÖ�Ö»Öß. ¯ÖîÃÖÖ
�úÃÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¸ÖµÖ“ÖÖ µÖÖ²Ö§»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
“Öô¾ÖôßŸÖ �úÖ´Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂ †Öê�ú �Ö™ ÆÖêŸÖê. ¯ÖîÃÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖŸÖæÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
�Ö™ÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ —ÖÖ»Öê. ¾ÖÖô¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖÓ›æ ´ÖÖÃŸÖ¸, ²Ö¸›ê ´ÖÖÃŸÖ¸ Æê ´ÖÖêšê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ÆÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ �Ö™ ÃÖ×�ÎúµÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß “Öô¾Öôß»ÖÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸Ö ¯ÖîÃÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ“Ö
ˆ³ÖÖ �ú¸ÖµÖ“ÖÖ ÆÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ¯Öãœê ´ÖÖÓ›»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ŸÖê �ú¸ŸÖ �Öê»Öê.  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
»Öœ¶ÖŸÖß»Ö �Öãºþ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖêšê ¯ÖÖš²Öô •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ �ãÓú›»Ö
�Ö™Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂  ¯ÖîÃÖÖ ×´Öô¾Ö�µÖÖÃÖÖšß †Öê�ú ´ÖÖ�ÖÔ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆÖêŸÖê. �ÖãÆê�ÖÖ¸ÖÓÖÖ
×¿Ö�ÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ ŸµÖÖ �ÖãÆê�ÖÖ¸Ö�ú›æÖ �ÖÓ›�µÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖÖê ¯ÖîÃÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ “Öô¾Öôß»ÖÖ ªÖ¾ÖÖ
†ÃÖÖÆß ´ÖÖ�ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô ÆÖêŸÖÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎ×ŸÖ¸Ö•µÖ, ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖ“Öß ¾Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ß»Ö
†µÖÖµÖ ¤æ̧  �ú¸�µÖÖ“Öß ŸÖô´Öô ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖÃÖÖšß ÃÖŸÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‡Ó�ÖÎ•Öß ¿ÖÖÃÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸Ö¾ÖÖ
»ÖÖ�ÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ÃÖêÆß †Ö»Öê �úß, ”¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓÖß •ÖÃÖê
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†Öî̧ Ó�Ö•Öê²Ö ²ÖÖ¤¿ÖÆÖ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öê �Ö×•ÖÖê »Öã™»Öê ŸÖÃÖê †Ö¯Ö�ÖÆß ŸµÖÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸“Öê
�Ö×•ÖÖê, ²ÖÑ�úÖ »Öã™»µÖÖ ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ. ŸÖÖê“Ö ‹�ú µÖÖê�µÖ ´ÖÖ�ÖÔ ¯ÖîÃÖê ×´Öô¾Ö�µÖÖ“ÖÖ †ÖÆê. ‹�ú¤Ö •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯Öæ †Ö™¯ÖÖ›ß»ÖÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê£Öß»Ö �ÖÖ¤ß �ÖÎÖ´ÖÖêªÖê�Ö �ëú¦Ö“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¾Ö ¯ÖÎ×ÃÖ¨ �ÖÖÓ¬Öß¾ÖÖ¤ß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�ú ¬Ö›�æú ŸÖÖÖÖ•Öß šÖ�ú ȩ̂ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ³Öê™ —ÖÖ»Öß. ŸÖê ¯ÖŒ�êú �ÖÖÓ¬Öß¾ÖÖ¤ß ÆÖêŸÖê. ÃÖæŸÖ
�úÖŸÖ�Öê, �ÖÖ¤ß“Öß ¾ÖÃ¡Öê ŸÖµÖÖ¸ �ú¸�Öê ÆÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆªÖê�Ö ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖê �ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öß
×¿Ö�ú¾Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤ê�ÖÖ ȩ̂ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“µÖÖ �úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß “Ö“ÖÖÔ
�êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖ �úÖµÖÖÔÃÖÖšß ¯Öî¿ÖÖ“Öß �Ö¸•Ö †ÖÆê ÆêÆß ŸµÖÖÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö�ÖæÖ ×¤»ÖÓ. ¬Ö›�æú šÖ�ú ȩ̂
Æê ´Öæô“Öê �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖ»Öê“Ö ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖã“Ö¾Ö»ÖÓ ''ŸÖã́ Æß �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖ´Ö¬µÖê “Ö»ÖÖ. ×ŸÖ£ÖÓ
¯ÖîÃÖÖ ×´Öô¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ´Öß ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ ÃÖÖ£Ö �ú¸ŸÖÖê, ŸÖê£Öß»Ö •Öê ´ÖÖ—Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß †ÖÆêŸÖ ŸµÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ¿Öß
ŸÖã́ Ö“Öß �ÖÖš³Öê™ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¤êŸÖÖê. ŸÖê ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ ÃÖÆÖµµÖ �ú¸ŸÖß»Ö.'' •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÆÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ¯Ö™»ÖÖ.

†Ö™¯ÖÖ›ßÆèÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¬Ö›�æú ŸÖÖÖÖ•Öß šÖ�ú ȩ̂ µÖÖÓÖÖ ³Öê™æÖ �ãÓú›»Ö»ÖÖ †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß
†Ö×£ÖÔ�ú ÃÖÆ�úÖµÖÖÔÃÖÖšß �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖ •ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖÖ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. 1944 “µÖÖ ´ÖÖ“ÖÔ, ‹×¯ÖÎ»Ö ´Ö×ÆµÖÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö
ŸµÖÖÓ“Öê �úÖÆß ÃÖÖ£Öß¤Ö¸ �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖ �Öê»Öê. ¬ÖãóµÖÖŸÖ ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ ‹�ú ´Ö¸ÖšÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö ÆÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�ú ¾µÖÓ�ú™¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ÆÖêŸÖê. ¾µÖÓ�ú™¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö Æê ´ÖÖê�úóµÖÖ ´ÖÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖÆ�úÖµÖÔ¿Öß»Ö
¾Öé¢Öß“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖÆèÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê
†ÖÁÖµÖ ×¤»ÖÖ. ¾µÖÓ�ú™¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ×¾ÖÂ�Öæ ¯ÖÖ™ß»Ö, ˆ¢Ö´Ö
×�Ö¸ß¬Ö¸ ¯ÖÖ™ß»Ö, ±ý�úß¸ †Ö¯¯ÖÖ ¤ê¾Ö ȩ̂, ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ ¯ÖÖ™ß»Ö ‡. »ÖÖê�úÖÓ“Öß �ÖÖš ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤»Öß ¾Ö µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ´Ö¤ŸÖßÖê ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖÆèÖ �Öê»Öê»Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÆ�úÖ¸ß µÖÖÓÖß ×´ÖôæÖ ¬ÖãóµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ�Ö¸ß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™�µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ �êú»Öß.
ÃÖÖ�Ö¸ß“ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™�µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö †Ö�Ö»ÖÖ ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœê »Ö¾Ö�ú¸“Ö ‹�ú ¤ãÃÖ¸Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö
†Ö»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê.

¬ÖãóµÖÖÆèÖ ÖÓ¤æ̧ ²ÖÖ¸»ÖÖ ÃÖÖ›ê̄ ÖÖ“Ö »ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸ß �Ö×•ÖÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ †ÖÆê ¾Ö ŸÖÖê ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖß
´ÖÖê™Ö¸ßŸÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ †ÖÆê. †¿Öß ×¾Ö¿¾ÖÃÖÖßµÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö,
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ ×´ÖôÖ»Öß. ¬Ö›�æú šÖ�ú ȩ̂ Æê ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê �ÖÖ¤ß¾ÖÖ¤ß ¾Ö
¬Öãôê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšê �ÖÖÓ¬Öß¾ÖÖ¤ß ÖêŸÖê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÎÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�Öê ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖÆèÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö¤ŸÖ �ú¸�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê �úÖê�ÖŸµÖÖÆß  ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ
Ö šê¾ÖŸÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ÃÖÆ�úÖµÖÔ �êú»Öê. ¬ÖãóµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ �ÖÖŸµÖÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂
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³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö Æê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖê�ú¸ßŸÖ †ÃÖæÖÃÖã̈ Ö †ŸµÖÓŸÖ ¤ê¿Ö¯ÖÎế Öß ÆÖêŸÖê. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß
ÃÖÖ�Ö¸ß“ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ Ö »Öã™ŸÖÖ ¬ÖãóµÖÖ“ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™Ö¾ÖÖ †ÃÖê ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê ¾Ö �Ö×•ÖÖÖ
�úÃÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸, ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ, �úÖê�ÖŸµÖÖ �ÖÖ›ßÖê •ÖÖ�ÖÖ¸ ¾Ö ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �úÃÖÖ †ÃÖê»Ö µÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ
´ÖÖ×ÆŸÖß ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ ¯Öã̧ ¾Ö»Öß ¾Ö Æê †ÃÖÓÆß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ �úß, ÃÖÖ�Ö¸ß¯Öê�ÖÖ ÆÖ
�Ö×•ÖÖÖ »Öã™ß“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö �ú´Öß ¬ÖÖêŒµÖÖ“ÖÖ †ÖÆê.

�Ö×•ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ß �ÖÖ›ß Æß ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖß ÆÖêŸÖß ¾Ö �ÖòÃÖ¯»ÖÑ™¾Ö¸ “ÖÖ»Ö�ÖÖ¸ß ÆÖêŸÖß. µÖÖ
�ÖÖ›ß´Ö¬µÖê �Ö×•ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öê™¶Ö ³ÖºþÖ †Ö�ÖÎÖ ¸Öê›Öê ÃÖÖë�Öß¸ µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Öì ´Ö�Ö ÖÓ¤æ̧ ²ÖÖ¸»ÖÖ
•ÖÖ�ÖÖ¸ ÆÖêŸÖß. Æß ´ÖÖ×ÆŸÖß ×´ÖôÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› ¾Ö ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö
†Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß ŸÖÖê ¸ÃŸÖÖ ¯ÖÖÆ�µÖÖÃÖÖšß ¾Ö �Ö×•ÖÖÖ �ãúšê, �êú¾ÆÖ, �úÃÖÖ »Öã™Ö¾ÖÖ µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
ŸÖµÖÖ¸ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÎŸµÖ�ÖÖŸÖ ŸµÖÖ ¸ÃŸµÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖÖë�Öß¸, ÖÓ¤æ̧ ²ÖÖ¸ µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öô“Ö †ÃÖ»Öê»Öê
×“Ö´ÖšÖ�Öê ‡. �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �Öê»Öê. ×“Ö´ÖšÖ�Öê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×ŸÖ£Öê ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê �Öò™ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
†ÖœôæÖ †Ö»Öê. ×“Ö´ÖšÖ�Öê �ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœê ÆÖ ¸ÃŸÖÖ ¤ê¾Ö¸Ö‡Ô“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯Ö�Ö, ŸÖê£ÖæÖ ´ÖÖ¡Ö
¤ß›-¤ÖêÖ ´Öî»Ö ¸ÃŸµÖÖ“ÖÖ “Öœ ÃÖãºþ ÆÖêŸÖÖê. �Ö×•ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ µÖê�ÖÖ¸ß �ÖÖ›ß �ÖòÃÖ¯»ÖÑ™¾Ö¸ “ÖÖ»Ö�ÖÖ¸ß
†ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ �ÖÖ›ß“ÖÖ ¾Öê�Ö †ŸµÖÓŸÖ �ú´Öß †ÃÖŸÖÖê ¾Ö �ÖÖ›ß “ÖœÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»Öß �úß, ¾Öê�Ö †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö
´ÖÓ¤Ö¾ÖŸÖÖê. †¿ÖÖ “ÖœÖ»ÖÖ •Öê¾ÆÖ �ÖÖ›ß“ÖÖ ¾Öê�Ö �ú´Öß ÆÖêŸÖÖê ×ŸÖ£Öê �ÖÖ›ß †›¾Ö�ÖÓ, ²ÖÓ¤ ¯ÖÖ›�ÖÓ Æê ÃÖÆ•Ö
¿ÖŒµÖ ÆÖêŸÖÓ. ´Æ�ÖæÖ ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×“Ö´ÖšÖ�Öê“µÖÖ “ÖœÖ»ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ
†Ö»Öê»Öß �ÖÖ›ß †›¾ÖæÖ ×ŸÖ£Öê“Ö ŸµÖÖ �ÖÖ›ßŸÖß»Ö �Ö×•ÖÖÖ »Öã™�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê ¾Ö �ÖÖ›ß“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔ“Öê
¯Öæ�ÖÔ ×Ö¸ß�Ö�Ö �úºþÖ ŸÖê ¯Ö¸ŸÖ †Ö»Öê.

¬ÖãóµÖÖ“ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™�µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö †Ö�Ö»µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖæÖ
†Ö�Ö�Öß �úÖÆß »ÖÖê�úÖÓÖÖ �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö �Ö×•ÖÖÖ
´ÖÖ�ÖÖÔ“Öê ×Ö¸ß�Ö�Ö �úºþÖ ¯Ö¸ŸÖ µÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖæÖ 12 »ÖÖê�ú •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´Ö¤ŸÖß»ÖÖ
†Ö»Öê. ¾ÖÖô¾µÖÖ“Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß Æê ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸“Ö �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê.
ÖÓŸÖ¸ †Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬µÖê ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ ˆ±Ôý †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ¾ÖÖô¾Öê�ú¸, ¬ÖÖë›ß¸Ö´Ö ²ÖÖ¯Öæ ´ÖÖôß,
ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ´ÖÖôß (�ãú¯Ö¾ÖÖ›), �ãÓú›»Ö“Öê †Ö¯¯ÖÖ “ÖÓ¦Ö »ÖÖ› ¾Ö †Ö��ÖÖ “ÖÓ¦è ‹›�êú, ¤ÊÖ¸ß“Öê –ÖÖÖ²ÖÖ
•ÖÖ¬Ö¾Ö “ÖÖî�úß¾ÖÖ»Öê ¯Öî»Ö¾ÖÖÖ, ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ ¯ÖÖ™ß»Ö ˆ±Ôý ŸÖÖŸµÖÖ, ×�úÃÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö (¯Öã�Ö¤ß�ú¸), ×Ö¾Öé¢Öß
�úô�êú (�ú¾Öšê ‹�úÓ¤) Æê ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�ú ÃÖÖŸÖÖ¸ÆèÖ †Ö»Öê. �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö
¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖôß Æê ¤Öê‘ÖêÆß ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ »ÖÖê�ú •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖÆÖµµÖ �ú¸�µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ÆÖêŸÖê. �Ö×•ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖ›ß“ÖÖ ×¤¾ÖÃÖ ˆ•Ö›ê̄ ÖµÖÕŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö
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¯ÖÖ™ß»Ö, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß µÖÖÓÖß ¯Ö¸ŸÖ ‹�ú¤Ö �Ö×•ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔ“Öê
×Ö¸ß�Ö�Ö �êú»Öê. ¸ÃŸµÖÖ“µÖÖ ¤ÖêÆß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ —ÖÖ›ê—Öã›¯Öê †ÖÆêŸÖ �úÖ? »Ö¯ÖÖµÖ»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ †ÖÆê �úÖ?
µÖÖ“ÖßÆß ¯ÖÖÆ�Öß ŸµÖÖÓÖß �êú»Öß. ŸÖÖê ‹×¯ÖÎ»Ö ´Ö×ÆÖÖ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ‰Ö ŸÖß¾ÖÎ ÆÖêŸÖê. ¤ÖêÖ ¾Öêô
†Ó‘ÖÖêô �úºþÖ ÃÖã̈ Ö ˆÆÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ �ú´Öß ³ÖÖÃÖŸÖ Ö¾ÆŸÖß. ÃÖŸÖŸÖ †Ó�ÖÖŸÖæÖ ‘ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖ¸Ö
×Ö‘ÖŸÖ. ÆÖ ¬ÖãóµÖÖ“ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ 100% »Öã™æÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß �ú¸ÖµÖ“ÖÖ“Ö †ÃÖÖ ¯ÖŒ�úÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧
ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖôß,
†Öế Ö�úÖ¸ ²ÖÖ¯Öæ ×¤¾ÖÖ�Ö, �êú¿Ö¾Ö ¾ÖÖ�Öß (´ÖÖÃŸÖ¸), ÖÖÖÖÃÖÖÆê²Ö œȩ̂ ê, ×¿Ö¸¯Öæ̧ “Öê ¾µÖÓ�ú™¸Ö¾Ö ¸�Ö¾Öß¸
(¬ÖÖê²Öß), “ÖÓ¦�úÖÓŸÖ ¤ê¾Ö ȩ̂ ¯ÖÖ™ß»Ö (¯ÖÖê×»ÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸ß), ¬Ö›�æú ŸÖÖÖÖ•Öß ¤ê¾Ö ȩ̂, ³ÖÖ‰¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö
(ÃÖß.†ÖµÖ.›ß.) µÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ßÃÖÖšß ¯Öæ�ÖÔ ÃÖÆ�úÖµÖÔ �êú»Öê.

¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ‹�úÖ¾ÖÖ Æ•ÖÖ¸ ºþ¯ÖµÖê ¸Öê�Ö ¸Œ�ú´Ö ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖß �ÖÖ›ß 13 ‹×¯ÖÎ»Ö, 1944
»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ×¾Ö¿¾ÖÃÖÖßµÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ×´ÖôÖ»Öß. �Ö×•ÖµÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ÃÖÓ̧ �Ö�ÖÖÃÖÖšß
¤ÖêÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ �úÖòÃ™ê²Ö»Ö ²ÖÓ¤ã�úÖ ‘Öê¾ÖæÖ, ‹�ú ¸Ö´Ö¤ÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ �Îòú×¿Ö†¸, Æê› �úÖòÃ™ê²Ö»Ö ÃÖµÖÖ•Öß
×³Ö¾ÖÖ ¾Ö �ÖÖ›ß “ÖÖ»Ö¾Ö�ÖÖ¸Ö ›ÒüÖµÖ¾Æ¸ �úÖòÃ™ê²Ö»Ö ÃÖ¤Ö×¿Ö¾Ö ³ÖÖÃ�ú¸ †¿Öß ´ÖÓ›ôß †ÖÆêŸÖ ÆêÆß
ÃÖ´Ö•Ö»Öê.  ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê, �Ö×•ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ×�úŸÖß ÖÖê™ÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß ×´ÖôÖ»Öß.
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ºþ¯ÖµÖê 100 “µÖÖ 1 »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖÖÓ“µÖÖÖ ÖÖê™Ö, ºþ¯ÖµÖê 10 Ó“µÖÖ ¤ÖêÖ »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖÖÓ“µÖÖÖ ÖÖê™Ö,
1 ¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖÃÖ Æ•ÖÖ¸ ºþ¯ÖµÖÖÓ“µÖÖÖ ÖÖê™Ö ¾Ö ‹�ú Æ•ÖÖ¸ ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öß ×“Ö»»Ö¸ †ÃÖê ‹�æú�Ö ¯ÖÖ“Ö
»ÖÖ�Ö ¯ÖÖÖÃÖ Æ•ÖÖ¸ ºþ¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖê™Ö ¾Ö ‹�ú Æ•ÖÖ¸ ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öß ×“Ö»»Ö¸ Æê ÃÖ¾ÖÔ ÖÖê™ÖÓ“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
¯ÖÖ×Æ»µÖÖÖÓŸÖ¸ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖßŸÖ �Ö×•ÖÖÖ †Ö¯Ö�Ö »Öã™ÖµÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ¯ÖŒ�úÖ
×Ö¬ÖÖÔ̧  �êú»ÖÖ.

13 ‹×¯ÖÎ»Ö“µÖÖ †Ö¤»µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ÃÖ¾ÖÖÕÖß ÃÖ¾ÖÔ ÆŸµÖÖ ȩ̂, ¤Öºþ�ÖÖêôÖ µÖÖÃÖÆ ¬ÖãóµÖÖ“µÖÖ ±ãý»Öê
³Ö¾ÖÖÖ•Ö¾Öôß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ¸Ö¡Öß 10 ¾ÖÖ•Öê̄ ÖµÖÕŸÖ µÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ×Ö¸Öê̄ Ö ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö
¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ¯ÖÖš¾Ö»ÖÖ. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß ¤ãÃÖ·µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß •ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ŸÖµÖÖ¸ßÃÖÖšß
´Æ�ÖæÖ ™ÖÓ�ÖÖ, ²Öî»Ö�ÖÖ›¶Ö µÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �êú»Öß. ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ÆŸµÖÖ¸ÖÃÖÆ ¸Ö¡Öß ÃÖÖ›êŸÖßÖ “ÖÖ¸
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»Öê. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß †Ö�Ö»Öê»µÖÖ ™ÖÓ�µÖÖŸÖ ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ,
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß ¾Ö ¬ÖÖë›ß¸Ö´Ö ´ÖÖôß ²ÖÃÖ»Öê ¾Ö ²Öî»Ö�ÖÖ›¶ÖÓ́ Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ²ÖÃÖ»Öê.
³Ö»µÖÖ ¯ÖÆÖ™ê 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Ö ™ÖÓ�ÖÖ ¾Ö ²Öî»Ö�ÖÖ›¶Ö ÃÖÖë�Öß¸“µÖÖ ×¤¿ÖêÖê ¸ÃŸµÖÖÖê “ÖÖ»Öæ —ÖÖ»µÖÖ. ¬ÖãóµÖÖŸÖæÖ
²ÖÖÆȩ̂  ¯Ö›ŸÖÖÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ “ÖÖî�úß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ “Ö�ú¾ÖÖ ¤ê¾ÖæÖ ™ÖÓ�ÖÖ ¾Ö ²Öî»Ö�ÖÖ›¶Ö ¬Öãôê ¿ÖÆ¸
†Öê»ÖÖÓ›æÖ ¯Öãœê �Öê»µÖÖ. ¯Öãœê µÖê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖÓ—Ö¸Ö Ö¤ß“ÖÖ ¯Öæ»Ö †Öê»ÖÖÓ›ŸÖÖÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †Ö›¾Öê †Ö»Öê
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†Ö×�Ö �ÖÖ›ß £ÖÖÓ²Ö¾Ö�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ�ÖæÖ, ‡ŸÖŒµÖÖ ¸Ö¡Öß-†¯Ö¸Ö¡Öß �ÖÖ›¶Ö ‘Öê¾ÖæÖ �ãúšê “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆÖŸÖ,
�ÖÖ›ß´Ö¬µÖê �úÖµÖ †ÖÆê †ÃÖê ¯ÖÎ¿Ö ×¾Ö“ÖÖºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸÖÖê �úÖô »Ö�ÖÃÖ¸Ö‡Ô“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö
»Ö�ÖÖ“Öß ¬ÖÖ´Ö¬Öǽ Ö †ÃÖÖµÖ“Öß. ÃÖÖ�Ö¸ µÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸“Öß ²ÖÓ¤ß ÆÖêŸÖß. �ÖÖ›ßŸÖ †ÃÖ�ÖÖ¸ß ”Öê™ß
¯ÖÖêŸÖß ¯ÖÖÆèÖ �ÖÖ›ßŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ †ÃÖ�µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆê †¿Öß ¿ÖÓ�úÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ †Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ �ÖÖ›¶ÖÓ́ Ö¬µÖê †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¤Öºþ�ÖÖêôÖ ¾Ö ×¯ÖÃŸÖã»Öê ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôê µÖÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ÃÖÆ•ÖÖÃÖÆ•Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÆÖŸÖß Æê �úÖÆß ¯Ö›æ ªÖµÖ“Öê Ö¾ÆŸÖê. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ
¤Ö¤ ¤êŸÖ Ö¾ÆŸÖê. �ÖÖ›ßŸÖ Öế Ö�êú �úÖµÖ †ÖÆê Æê ÃÖÖÓ�ÖŸÖ Ö¾ÆŸÖê, �úÖÆß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ÃÖÆßÃÖ»ÖÖ´ÖŸÖ ¯Öãœê
�Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ¤Öºþ�ÖÖêôÖÆß ÆÖêŸÖÖ. ¯Ö�Ö •Öê ¯ÖÖšß´ÖÖ�Öê ¸Ö×Æ»Öêê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖ¿ÖßÆß ¤Öºþ�ÖÖêôÖ ÆÖêŸÖÖ
†Ö×�Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¬Ö´Ö�úÖ¾ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ‹�ú ¤ÖêÖ“Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê •Ö¸ß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ
²ÖôÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß ×Ö¬ÖÖÔ̧  �êú»ÖÖ ¾Ö ¤Öºþ�ÖÖêóµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß �Öã̄ ŸÖŸÖÖ šê¾Ö»Öß. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú
�ÖÖ›ßŸÖß»Ö ´ÖÖ»Ö �úÖµÖ †ÖÆê Æê ¤Ö�Ö¾ÖŸÖ ÖÖÆßŸÖ ´Æ™»µÖÖ¾Ö¸ ‹�ú ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †Ö�Ö�Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ
²ÖÖê»ÖÖ¾Ö�µÖÖÃÖÖšß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö¤á¾Ö¸“Öß ×¿Ö¼ß ÆÖŸÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ±ãÓý�ú�ÖÖ¸ ‹¾Öœ¶ÖŸÖ, ŸµÖÖ“Öß ×¿Ö¼ß
�úÖœæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ‡ŸÖ¸ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ ²Öê¤´Ö ´ÖÖ¸»Öê. ŸµÖÖ“Öß ™Öê̄ Öß �úÖœæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ×¿Ö¼ß
¾ÖÖ•Ö¾Öæ ÖµÖê ´Æ�ÖæÖ ×¿Ö¼ß»ÖÖ ¤�Ö›ÖÖê šê“ÖæÖ ×Öºþ¯ÖµÖÖê�Öß �úºþÖ ™Ö�ú»Öß. ²ÖÖ�úß“Öê �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú µÖÖ
¯ÖÎ�úÖ¸ÖÖÓŸÖ¸ ¤æ̧ ¾Ö¸ ¯ÖôæÖ �Öê»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ»ÖÖ †“ÖÖÖ�ú ´ÖÖ¸ ²ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸÖÖêÆß ³ÖÖÓ²ÖÖ¾ÖæÖ �Öê»ÖÖ.
¯ÖÖÓ—Ö¸Ö Ö¤ß“ÖÖ ¯Öæ»Ö †Öê»ÖÖÓ›»µÖÖÖÓŸÖ¸ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ß“µÖÖ ×Ö×¿“ÖŸÖ ×š�úÖ�ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 16 �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ̄ Öî�úß
8 �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú“Ö ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê. ²ÖÖ�úß ¸ÃŸµÖÖŸÖ ‡�ú›ê-×ŸÖ�ú›ê ×¾Ö�Öã̧ »Öê. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß ‹�ú
™òŒÃÖßÆß ´ÖÖ�Ö¾Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö ¯ÖÆÖ™ê“Öê “ÖÖ¸ ¾ÖÖ•Ö»Öê ŸÖ¸ß ™òŒÃÖß †Ö»Öß Ö¾ÆŸÖß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ,
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ¬ÖÖë›ß¸Ö´Ö ´ÖÖôß, ¿ÖÓ�ú¸³ÖÖ‰ ´ÖÖôß µÖÖÓÖÖ ™ÖÓ�µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß
×“Ö´ÖšÖ�µÖÖ�ú›ê Öß™ ¸ÃŸµÖÖÖê •ÖÖ�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê ¾Ö †Ö¯Ö�Ö ™òŒÃÖß“Öß ¾ÖÖ™ ¯ÖÖÆŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. £ÖÖê›¶Ö
¾ÖêôÖŸÖ ™òŒÃÖß †Ö»Öß. ™òŒÃÖß´Ö¬µÖê ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ¸Ö¾ÖÃÖÖÆê²Ö �úô�êú ²ÖÃÖ»Öê ¾Ö ŸÖê ×“Ö´ÖšÖ�µÖÖ�ú›ê
¸¾ÖÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¸ÃŸµÖÖŸÖ“Ö ™ÖÓ�µÖÖ»ÖÖ �ÖÖš»Öê ¾Ö ™ÖÓ�µÖÖŸÖß»Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß
‡ŸµÖÖ¤àÖÖ ™òŒÃÖßŸÖ ²ÖÃÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖæÖ ™òŒÃÖß ¯Öãœê ×“Ö´ÖšÖ�µÖÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß. ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸
™òŒÃÖß †Ö»µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ Æê ÃÖ�Öôê ™òŒÃÖßŸÖæÖ ˆŸÖ¸»Öê, ›ÒüÖµÖ¾Æ¸»ÖÖ ³ÖÖ›ê ×¤»Öê ¾Ö ™òŒÃÖßÖê ¯Ö¸ŸÖ
‘ÖÖ»Ö¾Ö»Öê. ×“Ö´ÖšÖ�Öê �ÖÖ¾Ö“µÖÖ Ö¤ß•Ö¾Öôß»Ö ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ ÃÖ¾ÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú £ÖÖÓ²Ö»Öê. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›àÖß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“Öê ¤ÖêÖ �ÖÎã̄ Ö ŸÖµÖÖ¸ �êú»Öê. ‹�ú �ÖÎã̄ Ö “ÖÖ¸
»ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß �Ö×•ÖµÖÖ“µÖÖ �ÖÖ›ßŸÖ ²ÖÃÖæÖ µÖÖµÖ“Öê š¸¾Ö»Öê. •Ö¸ß �ÖÖ›ßŸÖ �Ö×•ÖÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ß
�ÖÖ›ß ¯ÖòÃÖë•Ö¸ �ÖÖ›ß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ×“Ö´ÖšÖ�µÖÖ»ÖÖ �úÖÆß ¯ÖòÃÖë•Ö¸ ˆŸÖºþÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖòÃÖë•Ö¸ ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖê£Öê ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ¸Ö¾ÖÃÖÖÆê²Ö �úô�êú, ¬ÖÖë›ß¸Ö´Ö ²ÖÖ¯Öæ ´ÖÖôß ¾Ö †Ö¯¯ÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖß ²ÖÃÖÖ¾Öê
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¾Ö ¯Öãœê ³Ö¸³Ö¸ “ÖÖ»ÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ �ÖÖ›ß †›¾Ö�µÖÖÃÖÖšß “ÖœŸÖß“µÖÖ ×š�úÖ�Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö
ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß, �ÖÖë¤ß“Öê ×�úÃÖÖ ´ÖÖÃŸÖ¸, ×¿Ö¸¯Öæ̧ “Öê ¿ÖÓ�ú¸ ³ÖÖ‰ ´ÖÖôß µÖÖÓÖß •ÖÖµÖ“Öê ¾Ö �ÖÖ›ß †›¾ÖÖµÖ“Öê
š¸¾Ö»Öê. ¤ÖêÖ �ÖÎã̄ Ö“µÖÖ š¸»Öê»µÖÖ �úÖ´ÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ‹�ú �ÖÎã̄ Ö ×“Ö´ÖšÖ�Öê µÖê£Öê �Ö×•ÖµÖÖ“µÖÖ �ÖÖ›ßŸÖ ²ÖÃÖæÖ
¯Öãœê µÖê�µÖÖÃÖÖšß �Öê»ÖÖ ¾Ö ¤ãÃÖ¸Ö �ÖÎã̄ Ö �ÖÖ›ß †›¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¯Öãœê �Öê»Öê. µÖÖ ¤ÖêÆß �ÖÎã̄ Ö´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß
�úÖ´Öê Öß™¯Ö�Öê �ú¿Öß ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›ÖµÖ“Öß µÖÖ“µÖÖÆß “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»µÖÖ. �Ö×•ÖµÖÖ“µÖÖ �ÖÖ›ßŸÖ †Ö¯Ö»Öê
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú ²ÖÃÖæÖ †Ö»ÖêŸÖ �úÖ ÖÖÆßŸÖ, Æê ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ �ÖÖ›ß †›¾Ö�ÖÖ·µÖÖ �ÖÎã̄ Ö»ÖÖÃÖã̈ Ö ´ÖÖ×ÆŸÖß
ÆÖê�Öê �Ö¸•Öê“Öê ÆÖêŸÖê. �ÖÖ›ß †›¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ �ÖÖ›ß´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖ“Öê �úÖµÖ
�úÖ´Ö �ú¸ÖµÖ“Öê, ›ÒüÖµÖ¾Æ¸ ¾Ö ÃÖÓ̧ �Ö�ÖÖÃÖÖšß †ÃÖ»Öê»Öê ¤ÖêÖ ÆŸµÖÖ¸²ÖÓ¤ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ �úÃÖê
×ÖµÖÓ¡Ö�Ö šê¾ÖÖµÖ“Öê, �ãú�Öß �ãú�ÖÖ¾Ö¸ —Ö›¯Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ �úÖœæÖ ‘µÖÖµÖ“µÖÖ †¿Öß “Ö“ÖÖÔ
�ÖÖ›ßŸÖ ²ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ �ÖÎã̄ ÖÖê �êú»Öß.  ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸“µÖÖ �ÖãÎ̄ ÖÖê �Ö×•ÖµÖÖ“Öß �ÖÖ›ß •Ö¾Öô †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸
�úÖê�ÖŸÖß µÖãŒŸÖß �úºþÖ �ÖÖ›ß £ÖÖÓ²Ö¾ÖÖµÖ“Öß µÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ �êú»Öß.  ŸµÖÖÓÖß š¸¾Ö»ÖÓ �úß �Ö×•ÖµÖÖ“Öß �ÖÖ›ß
•Ö¾Öô †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ¤ÖêÖ »ÖÖê�úÖÓÖß �Öǣ Ö ³ÖÖÓ›ÖµÖ“ÖÓ ¾Ö ³ÖÖÓ›ŸÖ ³ÖÖÓ›ŸÖ ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ †Ö›¾ÖÓ ¯Ö›ÖµÖ“ÖÓ.
ŸµÖÖ´Öãôê �ÖÖ›ß“ÖÖ ¾Öê�Ö †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ´ÖÓ¤ ÆÖê‡Ô»Ö. �ÖÖ›ß“ÖÖ ¾Öê�Ö ´ÖÓ¤ —ÖÖ»ÖÖ �úß, †ÖŸÖ»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß
¤ÖêÖ �úÖòÃ™ê²Ö»Ö»ÖÖ ×´Öš¶Ö ´ÖÖºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ß»Ö ²ÖÓ¤ã�úÖ �ÖÖ»Öß ±êý�æúÖ ªÖµÖ“µÖÖ. ‹�ú™¶ÖÖê
›ÒüÖµÖ¾Æ¸¾Ö¸ ×¯ÖÃŸÖã»Ö ¸Öê�ÖæÖ, ¤ãÃÖ·µÖÖÖê �ÖÖ›ßŸÖß»Ö �Ö×•ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öê™¶Ö ²ÖÖÆȩ̂  ±êý�úÖµÖ“µÖÖ ¾Ö �ÖÖ›ß
†›¾Ö�ÖÖ·µÖÖ �ÖÎã̄ ÖÖê ¯Öê™¶Ö ±ýÖê›æÖ »Öæ™ �ú¸ÖµÖ“Öß µÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ÃÖ¾ÖÖÕÖß †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸
ÃÖÖŸÖ²ÖÖ¸ß ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ß ³Ö¸¯Öæ̧  �úÖ›ŸÖãÃÖê šê¾Ö»Öß ÆÖêŸÖß. �Ö×•ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ̧ �Ö�ÖÖÃÖÖšß
†ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ�ú›ê �úÖê�ÖŸµÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸“µÖÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ †ÖÆêŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ �úÖê�ÖŸÖß �úÖ›ŸÖãÃÖê »ÖÖ�ÖŸÖÖŸÖ
µÖÖ“ÖßÆß ´ÖÖ×ÆŸÖß µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß �úÖœ»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ �úÖœæÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ¾Öêô¯ÖÎÃÖÓ�Öß
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ“Ö ²ÖÓ¤ã�úÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¾Ö¸ ¸Öê�Ö�µÖÖÃÖÖšß ³Ö¸¯Öæ̧  �úÖ›ŸÖãÃÖê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›ê šê¾Ö»Öß.

¬ÖãóµÖÖÆèÖ �Ö×•ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ×Ö‘Ö�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖ›ß“ÖÖ ×¤¾ÖÃÖ ˆ•ÖÖ›»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú
†Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ ×š�úÖ�Öß ¾ÖÖ™ ¯ÖÖÆŸÖ £ÖÖÓ²Ö»Öê. 8-9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ �ÖÖ›ß µÖê�µÖÖ“Öß ¾Öêô †ÃÖŸÖÖÖÖ 10
¾ÖÖ•Ö»Öê ŸÖ¸ß �ÖÖ›ß †Ö»Öß ÖÖÆß. ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öæ¾Öá 4 ŸÖê 5 �ÖÖ›¶Ö †Ö»µÖÖ. �ÖÖ›ß †›¾Ö�ÖÖ·µÖÖ �ÖÎã̄ Ö»ÖÖ
Æß �Ö×•ÖµÖÖ“Öß“Ö �ÖÖ›ß †ÖÆê µÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ �ÖÖ›ß
†Ö»Öß �úß, •ÖÖȩ̂ ¤Ö¸ ³ÖÖÓ›ÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �ú¸ŸÖ. ‹�ú´Öê�úÖÓÃÖ ´ÖÖ¸ŸÖ ¾Ö �ÖÖ›ß •Ö¾Öô †Ö»Öß �úß,
¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ †Ö›¾Öê ÆÖêŸÖ. †ÃÖê ¯ÖÎ�úÖ¸ ¤ÖêÖ ŸÖßÖ ÃÖ¾ÆáÃÖ �ÖÖ›¶ÖÓ“µÖÖ ¯Öãœê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö
†Ö��ÖÖÓÖß �êú»Öê. ¯Ö�Ö, †Ö¯Ö»µÖÖ �Öã�Öê“Öß ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ �ÖÖ›¶ÖŸÖ †Öœô»Öß ÖÖÆßŸÖ.  �Ö×•ÖµÖÖ“Öß
�ÖÖ›ß“Ö ÖÖÆß ´Æ™»µÖÖÖÓŸÖ¸ ŸµÖÖÓÖÖ �úÖô•Öß ¾ÖÖ™æ »ÖÖ�Ö»Öß. ¿Öê¾Ö™ß ‹�ú¤Ö ±ýÖ¸ ˆ×¿Ö¸Ö ‹�ú �ÖÖ›ß
µÖêŸÖÖÖÖ »ÖÖÓ²ÖæÖ ×¤ÃÖ»Öß. �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓÖß ³ÖÖÓ›ÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
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�êú»Öß. †ÃÃÖ»Ö †×Æ¸Ö�Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ ŸÖê ‹�ú´Öê�úÖÓÃÖ ×¿Ö¾µÖÖ ¤ê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÆÖ�Ö ÆÖŸÖÖŸÖ
‘Öê¾ÖæÖ ‹�ú´Öê�úÖÓÖÖ ´ÖÖºþ »ÖÖ�Ö»Öê. Æê �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö �ÖÖ›ß ±ýÖ¸ •Ö¾Öô †Ö»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ •ÖÖȩ̂ ÖŸÖ ³ÖÖÓ›ŸÖ �ÖÖ›ß“µÖÖ †Ö›¾Öê ¯Ö›»Öê. ¯Ö�Ö ›ÒüÖµÖ¾Æ¸Öê �ÖÖ›ß“ÖÖ ¾Öê�Ö �ú´Öß
�êú»ÖÖ ÖÖÆß. �ÖÖ›ßŸÖ»Öê 4 ¯ÖòÃÖêÓ•Ö¸ ¾Ö Æê ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸“Öê »ÖÖê�ú µÖÖÓ“Öê �ú¯Ö›ê ÃÖÖ¸�Öê“Ö †ÖÆêŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê
ÆÖ �úÖÆßŸÖ¸ß ¾Öê�ÖôÖ ›Ö¾Ö †ÖÆê †ÃÖÖ ›ÒüÖµÖ¾Æ¸»ÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ †Ö»ÖÖ. �ÖÖ›ßŸÖ»µÖÖ ‡ŸÖ¸ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß
´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ̧ �Ö�ÖÖÃÖÖšß †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ —Ö›¯Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôß»Ö ²ÖÓ¤ã�úÖ �úÖœæÖ
‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ›ÒüÖµÖ¾Æ¸Öê ´ÖÖ¡Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¸ÃŸµÖÖŸÖ †Ö›¾Öê ¯Ö›»Öê ŸÖ¸ß �ÖÖ›ß“ÖÖ
¾Öê�Ö �ú´Öß �êú»ÖÖ ÖÖÆß Æê ¯ÖÖÆèÖ ŸÖê �ÖÖ›ß •Ö¾Öô µÖêŸÖÖ“Ö ¯Ö™�úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ —ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ
¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¤Öê‘ÖêÆß �ÖÖ›ß“µÖÖ ¤ÖêÆß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ —ÖÖ»Öê. �ÖÖ›ß ´Ö¬ÖæÖ �Öê»Öß, †�Ö¤ß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
�úÖÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖÃÖæÖ �Öê»Öß. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ¯Ö™�úÖ ˆš»Öê ¾Ö ›ÒüÖµÖ¾Æ¸“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ±úã™ ȩ̂Ã™¾ÖºþÖ
¾Ö¸ “Öœ»Öê ¾Ö ›ÒüÖµÖ¾Æ¸¾Ö¸ ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ ¸Öê�Ö»Öê ŸÖ¸ß ›ÒüÖµÖ¾Æ¸Öê �ÖÖ›ß £ÖÖÓ²Ö¾Ö»Öß ÖÖÆß.  ´Ö�Ö ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ¸ô ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ ´Ö¬ÖæÖ ›ÒüÖµÖ¾Æ¸“µÖÖ ¤Ó›Ö¾Ö¸ �ÖÖêôß —ÖÖ›»Öß ŸÖ¸ßÆß ŸµÖÖÖê �ÖÖ›ß £ÖÖÓ²Ö¾Ö»Öß ÖÖÆß.
ŸÖßÖ �ÖÖêóµÖÖ —ÖÖ›»µÖÖ ¯Ö�Ö ›ÒüÖµÖ¾Æ¸Öê ¤Ö¤ ×¤»Öß ÖÖÆß ´Æ™»µÖÖ¾Ö¸ “ÖÖî£Öß �ÖÖêôß ›ÒüÖµÖ¾Æ¸“µÖÖ
�úÖÖÖ•Ö¾Öô —ÖÖ›»Öß. ´Ö�Ö ´ÖÖ¡Ö ›ÒüÖµÖ¾Æ¸ Ã™ê†¸à�Ö¾Ö¸ ´ÖÖÖ ™Ö�æúÖ ¯Ö›»ÖÖ. �ÖÖ›ß £ÖÖÓ²Ö»Öß. µÖÖ
�ÖÖêôß²ÖÖ¸ÖŸÖ �úÖòÃ™ê²Ö»Ö“µÖÖÖ ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸´Ö¬Öß»Ö ‹�ú �ÖÖêôß ¸Ö¾ÖÃÖÖÆê²Ö �úô�êú µÖÖÓ“µÖÖ †Ó�Öš¶ÖŸÖ
ºþŸÖæÖ ²ÖÃÖ»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ›ÒüÖµÖ¾Æ¸»ÖÖ �ÖÖ»Öß ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÖ�Öß ¯ÖÖ•ÖÖ †ÃÖê ‡ŸÖ¸ »ÖÖê�úÖÓÖÖ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß �Ö×•ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öê™¶Ö �ÖÖ»Öß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ÃÖ�ÖóµÖÖ ¯Öê™¶Ö »ÖÖ�ú›ß ÆÖêŸµÖÖ
†Ö×�Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ »ÖÖê�ÖÓ›ß ¯Ö¼µÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ¸Ö¾ÖÃÖÖÆê²Ö �úô�ëúÖß �ÖÖ›ßŸÖ»µÖÖ ™Öò́ ÖßÖê
ÃÖ�ÖóµÖÖ ¯Öê™¶Ö ±ýÖê›»µÖÖ. ÃÖ�ÖóµÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÑ™¾Ö¸ ¬ÖÖêŸÖ Ó̧ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ´Öãôê ¬ÖÖêŸÖ¸
�úÖœæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ‘Ö›¶Ö �êú»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ �ÖÖšÖê›¶ÖŸÖ �Ö×•ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖê™Ö ¯ÖÎŸµÖê�úÖÖÓ †Ö¯ÖÖ¯ÖÃÖÖŸÖ
‘ÖêŸÖ»µÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ×“Ö»»Ö¸ ´ÖÖ¡Ö �ÖÖ›ßŸÖ»µÖÖ ¯ÖòÃÖë•Ö¸�ú›ê ˆ¬ÖôæÖ ™Ö�ú»Öß. µÖÖ“ÖÖ ÃÖã�ÖÖ¾ÖÖ �úÖê�ÖÖ»ÖÖ
»ÖÖ�Ö»ÖÖ ÖÖÆß. ¯Ö�Ö �Ö×•ÖµÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ †Ö»Öê»µÖÖ �Îòú×¿ÖµÖ¸Öê ´ÖÖ¡Ö ‹�úÖ ²ÖÖ¸Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ÆÖ
»Öã™ß“ÖÖ ÃÖ�ÖôÖ ¯ÖÎ�úÖ¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ “ÖÖî�úßŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ�ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ ²ÖÓ¤æ�ú ¸Öê�Ö»Öß
¯Ö�Ö ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖ“ÖÓ »ÖÆÖÖ ¾ÖµÖ ¯ÖÖÆèÖ �úÖê�Öß ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ ²ÖÓ¤ã�úß“Öß �ÖÖêôß —ÖÖ›»Öß ÖÖÆß.
¯ÖÖê×»ÖÃÖ “ÖÖî�úß “ÖÖ¸ ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ ÆÖêŸÖß. ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß ÖÖê™ÖÓ“Öß “ÖÖ¸ �ÖÖšÖê›ß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß ¾Ö ŸÖß
¯ÖÖšß¾Ö¸ ´ÖÖºþÖ ”. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ ¤êŸÖ •ÖÓ�Ö»ÖÖŸÖß»Ö ´Ö¬Ö»µÖÖ ¾ÖÖ™êÖê ‘ÖãÃÖ»Öê.
•ÖÖ�µÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÓÖß ²ÖÓ¤ã�úßÖê ×ŸÖ£Öê †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ�ÖóµÖÖ ¾ÖÖÆÖÖÓ“µÖÖ ™ÖµÖ¸ß ±ýÖê›»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. •Öê�Öê�úºþÖ
ŸµÖÖÓÖß ¯Öãœê •ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓŸÖ ¾Ö¤á ¤ê¾Öæ ÖµÖê.

ŸÖÖê �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ˆÆÖôÖ. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ �Öǣ Ö ŸÖÆÖÖ »ÖÖ�Ö»Öê»Öß. ¯ÖÖšß¾Ö¸ �Ö×•ÖµÖÖ“Öß ÖÖê™ÖÓ“Öß
²ÖÓ›»ÖÓ, ÆÖŸÖÖŸÖ ¸ÖµÖ±ý»Ö, ¯ÖÎ�Ö¸ ‰Ö †Ö×�Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß ³ÖßŸÖß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖæÖ ´ÖÖ�ÖÔ �úÖœŸÖ ¸ÖÖÖ¾ÖÖÖŸÖæÖ
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ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú •ÖÖế ÖÖÖÓ ´ÖÖ�ÖÔ�Îú´Ö�Ö �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ¾ÖÖ™êŸÖ ‹�ú ×¾ÖÆß¸ ×¤ÃÖ»Öß. ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×ŸÖ£Öê
ÆÖŸÖ¯ÖÖµÖ ¬Öã¾ÖæÖ ¯ÖÖ�Öß ¯µÖÖµÖ»Öê ¾Ö ¯Öãœê “ÖÖ»Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ‹�ú ™ê�ú›ß “ÖœæÖ ¾Ö¸ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ ¯Öãœê
¸ÖµÖ±ý»Öß ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †Ö»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ ×¤ÃÖ»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ±ýÖµÖ¸à�Ö �ú¸�ÖÖ¸ Æê ×Ö×¿“ÖŸÖ ÆÖêŸÖÓ.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ´Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ¸Öê�ÖŸÖÖê, ŸÖã́ Æß •ÖÖ †ÃÖê ‹�ú´Öê�úÖÓÖÖ ´Æ�ÖŸÖ
ÆÖêŸÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ �ú¸�ÖÓ ´Æ�Ö•Öê ´ÖéŸµÖæ¿Öß —ÖãÓ•Ö ÆÖêŸÖß Æê ¤Öê‘ÖÖÓÖÖÆß ´ÖÖ×ÆŸÖß ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ¤Öê‘ÖêÆß ‹�ú´Öê�úÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×´Ö¡Ö ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ‹�ú™¶Ö»ÖÖ ´ÖÖ�Öê
šê¾ÖæÖ †Ö¯Ö�Ö ¯ÖÎÖ�Ö ¾ÖÖ“Ö¾ÖæÖ ¯Öãœê •ÖÖµÖ»ÖÖ �úÖê�Öß“Ö ŸÖµÖÖ¸ Ö¾ÆŸÖê. ¿Öê¾Ö™ß ¤Öê‘ÖêÆß ¯ÖÖšß´ÖÖ�Ö“µÖÖ
�ÖÎã̄ Ö´Ö¬µÖê £ÖÖÓ²ÖæÖ ¤ãÃÖ·µÖÖ “ÖÖ¸ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ �Ö™Ö»ÖÖ ¯Öãœê ¯ÖÖš¾Ö�µÖÖ“Öê š¸»Öê. ¸Ö¾ÖÃÖÖÆê²Ö �úô�êú, †Ö¯¯ÖÖ
¯ÖÖ™ß»Ö, �ÖÖë¤ß“Öê ×�úÃÖÖ ´ÖÖÃŸÖ¸ µÖÖÓÖÖ ×Ö´´ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¯Öãœê ¯ÖÖš¾Ö»Öê. ŸÖ¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß, ¬ÖÖë›ß¸Ö´Ö ´ÖÖôß, ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö Æê ´ÖÖ�Öê ¸Ö×Æ»Öê ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¾Ö¸
±ýÖµÖ¸à�Ö �ú¸ŸÖ ÆôæÆôæ ´ÖÖ�ÖÔ�Îú´Ö�Ö �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê.  ÃÖŸÖŸÖ ±ýÖµÖ¸à�Ö “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖÓ ¾Ö “ÖÖ»Ö�ÖÓÆß “ÖÖ»Öæ
ÆÖêŸÖÓ. ¸ÃŸµÖÖŸÖ ‹�ÖÖ¤Ó �ÖÖ¾Ö »ÖÖ�Ö»ÖÓ �úß, �ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¾ÖôÃÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ¯Öãœê •ÖÖŸÖ. ¯Ö�Ö
¯ÖÖê×»ÖÃÖ ´ÖÖ¡Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¿ÖºþÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ³Ö›�ú¾ÖæÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
ÆŸµÖÖ¸²ÖÓ¤, ²ÖÓ¤ã�úÖ, ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ †ÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ ‘ÖêŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ²Ö§»Ö �ÖÖê™ß ´ÖÖ×ÆŸÖß ÃÖÖÓ�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ »ÖœÖµÖ»ÖÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›»ÖÓ.

�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú †ÃÖê“Ö 10-15 ×´Ö×Ö™ê “ÖÖ»ÖæÖ ¯Ö×¿“Ö´Öê»ÖÖ �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ ¯Öæ¾Öì“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¤ÖêÖ
“ÖÖ¸¿Öê »ÖÖê�ú ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖš»ÖÖ�Ö �ú¸ŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê.  ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖô“ÖÖ 6 “ÖÖ
ÃÖã́ ÖÖ¸ ÆÖêŸÖÖ.  ×¤¾ÖÃÖ ´ÖÖ¾ÖôÖµÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. †Ó¬ÖÖ¸ ¯Ö›ÖµÖ“µÖÖ ¾Öêôß ¯ÖÖš»ÖÖ�Ö �ú¸�ÖÖ·µÖÖÓÖß
ŸµÖÖÓÖÖ �ÖÖš»ÖÓ. ŸµÖÖ¾Öêôß ŸµÖÖÓÖß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖÖ¾Ö¸ �ÖÖêôß²ÖÖ¸ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖßÆß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¸ÖµÖ±ý»ÖßŸÖæÖ �ÖÖêôß²ÖÖ¸ �êú»ÖÖ. ‹¾ÖœÖ ´ÖÖêšÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™�ÖÖ ȩ̂ »ÖÖê�ú Æê ÃÖÖ¬ÖêÃÖã¬Öê ÖÃÖ�ÖÖ¸
´Æ�ÖæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¾Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖŸÖ †Ö¬Öß“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§»Ö ³ÖßŸÖßÆß ÆÖêŸÖß. ŸÖê ¾Öê�ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô
“ÖÖ»Ö �úºþÖ µÖêŸÖ Ö¾ÆŸÖê. �úÖ¸�Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô 303 ²ÖÓ¤ã�úÖ ÆÖêŸµÖÖ ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾ÖôÆß
ŸµÖÖ“Ö ÆÖêŸµÖÖ. †Ó¬ÖÖ¸ ¯Ö›ê̄ ÖµÖÕŸÖ ±ýÖµÖ¸à�Ö “ÖÖ»Öæ“Ö ÆÖêŸÖÓ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß —ÖÖ›»Öê»Öß ‹�ú �ÖÖêôß •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ Ø¯Ö›¸ßŸÖæÖ (¯ÖÖµÖÖŸÖæÖ) ×Ö‘ÖæÖ �Öê»Öß ¾Ö ŸÖê •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖÓªÖ¾Ö¸Æß
‹�ú �ÖÖêôß »ÖÖ�Ö»Öß. ¯Ö�Ö ŸÖß ±ýÖ¸ ¤ãºþÖ †Ö»µÖÖ´Öãôê £ÖÓ› —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß.  ŸµÖÖ´Öãôê •Ö�Ö´Ö —ÖÖ»Öß
ÖÖÆß. ¯Ö�Ö �ÖÖÓªÖ»ÖÖ ¤�Ö�úÖ ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖêšÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. µÖÖ¾Öêôß »Öæ™ �ú¸�ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô †ò́ µÖã×Ö¿ÖÖ
Ö¾ÆŸÖÓ, ±ýŒŸÖ ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ ÆÖêŸÖß. ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖ¸ �úÖœÖµÖ“ÖÖ †Ö×�Ö ²ÖÓ¤æ�ú ¸Öê�ÖÖµÖ“Öß †Ö×�Ö
³ÖÖÃÖ¾ÖÖµÖ“ÖÓ �úß, •Ö�Öæ �úÖÆß ²ÖÓ¤ã�úßŸÖæÖ �ÖÖêôß ÃÖÖê›»Öê»Öß. †Ó¬ÖÖ¸ ¯Ö›ê̄ ÖµÖÕŸÖ µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯ÖÖš»ÖÖ�Ö
�ú¸�ÖÖ·µÖÖÓÖß �ÖÖš»ÖÓ. ¿Öê¾Ö™ß µÖÖÓÖß ‹�ú µÖãŒŸÖß �êú»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ÖÎã̄ Ö´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ¤ÖêÖ ™ÖêóµÖÖ
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�êú»µÖÖ. ‹�úÖ ™Öêôß´Ö¬µÖê ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ ˆ±Ôý †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ¾ÖÖô¾Öê�ú¸, ×Ö¾Öé¢Öß �úô�êú, �ÖÖë¤ß“Öê
×�úÃÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö †Ö×�Ö ŸÖê£Öß»Ö ´ÖÖ×ÆŸÖß“ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æ�ÖæÖ ¿ÖÓ�ú¸ ´ÖÖôß µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸
¯ÖÖš¾Ö»Öê †Ö×�Ö ÖÖê™ÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ›»ÖÖ“Öß ¤ÖêÖ �ÖÖšÖê›ß ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô ‹�ú ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸
×¤»Öê. ŸÖê ‹�úÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ×Ö‘ÖæÖ �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß
ŸÖÖÃÖ³Ö¸ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öæ“Ö ¸Ö×Æ»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê.
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ¤ÖêÖ †›ß“Ö¿Öê Ã£ÖÖ×Ö�ú »ÖÖê�ú †Ö»Öê ÆÖêŸÖê.  ¯Ö�Ö ×Ö¬ÖÖÔ̧ ÖÖê ¯Öãœê µÖê¾ÖæÖ »Öæ™
�ú¸�ÖÖ·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖ¾Ö¸ ±ýÖµÖ× Ó̧�Ö �ú¸�µÖÖ“ÖÓ ¬ÖÖ›ÃÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÓÆß —ÖÖ»ÖÓ ÖÖÆß †Ö×�Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ †Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÓÆß —ÖÖ»ÖÓ ÖÖÆß. †×¬Ö�ú †Ó¬ÖÖ¸ ¯Ö›æ »ÖÖ�Ö»ÖÖ ŸÖê¾ÆÖ ÃÖ�Öôê »ÖÖê�ú
¯Ö¸ŸÖ �Öê»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖßÆß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸“ÖÖ �ÖÖêôß²ÖÖ¸ £ÖÖÓ²Ö¾Ö»ÖÖ.

ÆÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ £ÖÖÓ²Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ×ŸÖ£Öê Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖÖ •Ö�Ö´Öß †¾ÖÃ£ÖêŸÖÆß ŸÖê “ÖÖ»ÖŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. ‹�úÖ
†Öêœ¶Ö“µÖÖ �úÖšß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ ³Ö¸¯Öæ̧  ¯ÖÖ�Öß ¯µÖÖµÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔ“Ö »ÖÖê�ú �Öǣ Ö ¤´Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ
×³Ö»»ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖß¾Ö¸“ÖÖ ‹�ú ×³Ö»»Ö †Öêœ¶Ö¾Ö¸ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ ×³Ö»»ÖÖÖÓ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ 'ÃÖÖÆê²Ö †Ö¯Ö�Ö
�ãúš»Öê †ÖÆÖŸÖ?' ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖÓÖß ˆ¢Ö¸ ×¤»Öê '†Ö´Æß ´ÖãÓ²Ö‡Ô�ú›“Öê †ÖÆÖêŸÖ. †Ö´ÆÖ»ÖÖ ŸÖã́ Æß ³ÖÖ�ú¸ß
ªÖ»Ö �úÖ?' ŸÖê¾ÆÖ ŸÖÖê ³ÖÖ�ú¸ß ¤êŸÖÖê ´Æ�ÖÖ»ÖÖ, ŸÖÖê ³ÖÖ�ú¸ß †Ö�ÖÖµÖ»ÖÖ �Öê»ÖÖ. 15-20 ×´Ö×Ö™ê ¾ÖÖ™
¯ÖÖ×Æ»Öß ŸÖ¸ß ŸÖÖê †Ö»ÖÖ“Ö ÖÖÆß. ÖÓŸÖ¸ ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ�ú¸ß“Öß ¾ÖÖ™ Ö ¯ÖÖÆŸÖÖ ²ÖÓ¤ã�úß“µÖÖ �ÖÖêôßÖÓ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ •Ö�Ö´ÖÖ ŸÖ¿ÖÖ“Ö ²ÖÖÓ¬ÖæÖ †Ó¬ÖÖ¸ÖŸÖæÖ ¸Ö¡Öß“ÖÖ ¯Öãœê “ÖÖ»Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ “ÖÖ»Öæ šê¾Ö»ÖÖ. Æê
ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ¸Ö¡Ö³Ö¸ “ÖÖ»ÖŸÖ“Ö ÆÖêŸÖê.

¯ÖÆÖ™ê“µÖÖ ¾Öêôê»ÖÖ “ÖÖ»ÖæÖ “ÖÖ»ÖæÖ Æê ‹�úÖ �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öô †Ö»Öê. �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ¿ÖÖî“Ö
×¾Ö¬ÖßÃÖÖšß ²ÖÖÆȩ̂  ¯Ö›ŸÖ ÆÖêŸÖê. ×ŸÖ£Öê ŸµÖÖÓÖÖ �ÖÖ¤ß“Öê �ú¯Ö›ê ¯Ö×¸¬ÖÖÖ �êú»Öê»ÖÖ, ¬ÖÖêŸÖ¸ ÖêÃÖ»Öê»ÖÖ ‹�ú
´ÖÖãÂµÖ ¿ÖÖî“Ö×¾Ö¬ÖßÃÖÖšß ×Ö‘ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤ÃÖ»ÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß µÖÖÓ“ÖÖ �ÖÖ¤ß
¾ÖÖ¯Ö¸�ÖÖ·µÖÖ �ÖéÆÃ£ÖÖ¾Ö¸ †ŸµÖÓŸÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ. ŸÖê �ÖÖ¤ß¬ÖÖ¸ß ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ †ÃÖê“Ö ´ÖÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆÖ
ŸµÖÖÓÖß †×Æ¸Ö�Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ Æê �ÖÖ¾Ö �úÖê�ÖŸÖÓ? †ÃÖê ŸµÖÖ �ÖéÆÃ£ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ. �ÖÖ¾ÖÖ“ÖÓ ÖÖ¾Ö ‹ê�ú»µÖÖ¾Ö¸
¤ãÃÖ¸Ö ¯ÖÎ¿Ö ŸÖã́ Æß �úÖµÖ �ú¸ŸÖÖ? †ÃÖÖ ŸµÖÖ �ÖéÆÃ£ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ. ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖ �ÖéÆÃ£ÖÖÖÓ '´Öß ×¿Ö�Ö�ú
†ÖÆê' †ÃÖÓ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ. ŸÖê¾ÆÖ ÖÖ�ÖÖÖ£ÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖ �ÖÖ¤ß¬ÖÖ¸ß ×¿Ö�Ö�úÖ¾Ö¸ ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ ´Æ�ÖæÖ ¯Öæ�ÖÔ
×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö�Ö �úÖê�Ö †ÖÆÖêŸÖ, �úÖ †Ö»ÖÖêµÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �úÖµÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê Æê ¯Öæ�ÖÔ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸Öê²Ö¸ †Ö´Æß ÃÖÖŸÖÖ¸“Öê »ÖÖê�ú †ÖÆÖêŸÖ. †Ö´ÆÖ»ÖÖ ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢ÖÖ ˆ�Ö›æÖ �úÖœÖµÖ“Öß
†ÖÆê ´Æ�ÖæÖ †Ö´Æß ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™æÖ †Ö»ÖÖêµÖ Æê ÃÖ¾ÖÔ �úÖÆß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ. ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖ �ÖéÆÃ£ÖÖÖÓ
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸ß Öê»ÖÓ. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ �ú¯Ö›ê ²Ö¤»ÖÖµÖ»ÖÖ ×¤»Öê. ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ŸµÖÖÓÖÖ ‹�ú ×¾ÖÖÓŸÖß

¾ÖÖµÖ 152-5
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�êú»Öß �úß, †Ö´ÆÖ»ÖÖ ‹�ú ‘ÖÖê›Ö�ÖÖ›ß š¸¾ÖæÖ ªÖ �úß, •µÖÖ“µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö
ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÆå�µÖÖ�ú›ê ÃÖã�Öºþ¯Ö ¯ÖÖêÆÖê“ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê �ÖÖ›ß ×´ÖôÖ»Öß.  ÃÖÖ¬ÖÖ¸�Ö¯Ö�Öê
×¤¾ÖÃÖ³Ö¸ �ÖÖ›ß “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ÃÖÖŸÖ ÃÖÖ›êÃÖÖŸÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê£Öê ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê. �ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›ŸÖÖÖÖ ¯ÖãœæÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ-
ŸÖßÃÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ™á ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê µÖêŸÖ ÆÖêŸÖß. ‘ÖÖê›Ö�ÖÖ›ß¾ÖÖ»µÖÖÓÖß
ÃÖã̈ Ö Öß™ ÃÖ›�êúÖê ‘ÖÖê›Ö�ÖÖ›ß Ö ÖêŸÖÖ ¸ÖÖÖŸÖæÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ™êÖê ‘ÖÖê›Ö�ÖÖ›ß Öê»Öß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¯ÖãœæÖ
†Ö»Öê. ‘ÖÖê›Ö�ÖÖ›ß ŸµÖÖ“Ö ¸ÃŸµÖÖÖê ¯Öãœê �Öê»Öß. ‘ÖÖê›Ö�ÖÖ›ß“ÖÖ µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ �úÖÆß ÃÖÓ¿ÖµÖ †Ö»ÖÖ
ÖÖÆß ¾Ö Æê ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�ú ¯ÖÖê×»ÖÃÖ µÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›ÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê †ÃÖæÖ ÃÖã̈ Ö ÃÖÆßÃÖ»ÖÖ´ÖŸÖ ÃÖã™»Öê. ¯Ö¸ŸÖ
¸Ö¡Ö³Ö¸ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ�Ö¸ß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖÖÃÖÖÆê²Ö ¤ê¾Ö ȩ̂ µÖÖ ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÆå�µÖÖ�ú›ê
ŸÖê ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖôß ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô ÖÖê™ÖÓÖß ³Ö¸»Öê»Öß ¤ÖêÖ ¯ÖÖêŸÖß ÆÖêŸÖß. ÖÖÖÖÃÖÖÆê²Ö ¤ê¾Ö ȩ̈“µÖÖ
‘Ö¸ß ¯ÖÖêÆÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ ŸÖß ¯ÖÖêŸÖß ¤ê¾Ö ȩ̈“µÖÖ ¯Ö¸›¶Ö´Ö¬Ö»µÖÖ �ú›²µÖÖ“µÖÖ ²Öã“ÖÖ›¶Ö´Ö¬µÖê »Ö¯Ö¾ÖæÖ šê¾Ö»Öß.
ÖÖÖÖÃÖÖÆê²Ö ¤ê¾Ö ȩ̈Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß “ÖÖÓ�Ö»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �êú»Öß. ¤ãÃÖ·µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ
‹�ú �ÖÖ›ß š¸¾ÖæÖ ×¤»Öß ¾Ö ŸÖê£ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖôßÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ
²ÖÖµÖ�úÖê“µÖÖ ´ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ �ÖÖ¾Öß ¯ÖÖêÆÖê“Ö¾Ö»ÖÓ. ×ŸÖ£ÖêÆß ŸµÖÖÓÖß ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê “ÖÖÓ�Ö»ÖÓ Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �êú»ÖÓ ¾Ö
ÃÖÆÖµµÖ �êú»ÖÓ. †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ “ÖÖ¸ ×¤¾ÖÃÖ »Ö¯ÖæÖ-”¯ÖæÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ �êú»ÖÖ. “ÖÖî£µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß Æê ÃÖ�Öôê
ÖÖ×¿Ö�ú ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê †Ö»Öê. ‡£Öê ÃÖ¾ÖÖÕÖß †Ó‘ÖÖêôß �êú»µÖÖ. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö Ã¾ÖŸÖ: ›ÖòŒ™¸
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôê “ÖÖî£µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß •Ö�Ö´Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖê›æÖ ¬Öã¾ÖæÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖê̄ Ö“ÖÖ¸
�êú»ÖÖ ¾Ö ²ÖÑ›ê•Ö �êú»Öê.

¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖš»ÖÖ�Ö ²ÖÓ¤ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôê Æê †ÖŸÖÖ ×²ÖÖ¬ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÕÖß ‹�ú×¡ÖŸÖ
²ÖÃÖæÖ ÃÖ�Öôê ¯ÖîÃÖê ´ÖÖê•Ö»Öê. ¤åÃÖ·µÖÖ �ÖÎã̄ Ö�ú›ê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤ÖêÖ �ÖÖšÖê›¶ÖÓ́ Ö¬µÖê ÃÖ¾¾ÖÖ¤ÖêÖ »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê
¸Ö×Æ»Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ÃÖ¾¾ÖÖŸÖßÖ »ÖÖ�ÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß ŸÖßÖ �ÖÖšÖê›ß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹�ú �ÖÖšÖê›Ó �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öô¾ÖôßÃÖÖšß ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ ¤ê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÓ. ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢ÖÖ �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ ˆ�Ö›æÖ
�úÖœÖµÖ“Öß. ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“Öê ÆÃŸÖ�ú �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÎ•Öê»ÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¡ÖÖÃÖ ¤êŸÖÖŸÖ.  ŸµÖÖÓ“ÖÖ
×Ö¯¯ÖÖŸÖ �ú¸�Öê, ŸµÖÖÃÖÖšß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ˆ³ÖÖ¸�Öê, Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Ö�ú ŸÖµÖÖ¸ �ú¸�Öê †Ö×�Ö Æê ÃÖ¾ÖÔ ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö
¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖ �ú¸Ö¾ÖÓ ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ 1 »ÖÖ�Ö ¤ÆÖ Æ•ÖÖ¸ ºþ¯ÖµÖê ×¤»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö
†Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê 1 »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê †ÃÖ»Öê»Öê �ÖÖšÖê›ê ×¤»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¾¾ÖÖ»ÖÖ�Ö
ºþ¯ÖµÖê †ÃÖ»Öêê»Öê ‹�ú �ÖÖšÖê›ê †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›ê“Ö šê¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
ȩ̂»¾ÖêÖê ¯Öãœê �ãÓú›»Ö, ¾ÖÖô¾ÖÖ µÖÖ ×š�úÖ�Öß ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê.

²ÖÖ�úß ¸Ö×Æ»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ�ú›ê ÃÖ¾¾ÖÖ¤ÖêÖ »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê ÆÖêŸÖê.  ŸÖê ¸Ö¡Ö³Ö¸ “ÖÖ»ÖŸÖ ¸Ö×Æ»Öê
†Ö×�Ö ×¤¾ÖÃÖÖ ÖÖê™ÖÓ“Öß �ÖÖšÖê›ß ‘Öê¾ÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ¸ÖÆ�µÖÖ“Öê ¬ÖÖ›ÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÖÖÆß. ŸµÖÖÓÖß ŸÖê
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¯ÖîÃÖê �Öã�ÖêÖê ¯ÖãºþÖ šê¾Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ»Öê �úÖÆß ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ�ú›ê †Ö»Öê. ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖß Öế Ö�êú
×�úŸÖß ¯ÖîÃÖê †Ö�Ö»Öê µÖÖ“ÖÖ †Ó¤Ö•Ö �úÖê�ÖÖ»ÖÖ“Ö †Ö»ÖÖ ÖÖÆß.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ �ãÓú›»Ö»ÖÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ ŸÖê ¯ÖãÆÖ †Öï¬Ö •Öê»Ö´Ö¬µÖê �Öê»Öê. †Öï¬Ö Æê ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÓ
�ÖÖ¾Ö ¾Ö †Öï¬Ö“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�ú ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê̄ Ö¸ß ÃÖÆÖµµÖ �êú»Öê
ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯Öæ •Öê»Ö´Ö¬µÖê �Öê»Öê ŸÖê¾ÆÖ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ›, ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ »ÖÖ›, ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ ÁÖß¯ÖŸÖß »ÖÖ›
†ÃÖê 40-50 �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú �îú¤ß ŸÖê£Öê ÆÖêŸÖê. ‡Ó�ÖÎ•Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ¡ÖÖÃÖ ¤ê¾Öæ ÖµÖê ´Æ�ÖæÖ †Öï¬Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ¤ÖêÖ ±ýÃ™Ô Œ»ÖÖÃÖ •Öê»Ö ŸÖµÖÖ¸ �êú»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ •Öê»Ö´Ö¬µÖê ÃÖ�Öôß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ÆÖêŸÖß. ¾Öêôê¾Ö¸ †ÖîÂÖ¬Ö¯ÖÖ�Öß ×´ÖôÖµÖ“Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ´Öò™Òüß�ú“µÖÖ ¯Ö¸ß�Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö¸Öê�µÖ
¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ×¿Ö�Ö�ú ›Öò. •ÖÖê�Öôȩ̂  Æê“Ö ×ŸÖ£Öê †ÖîÂÖ¬Öˆ¯Ö“ÖÖ¸ �ú¸ŸÖ. ŸµÖÖÓÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ²ÖÓ¤ã�úß“µÖÖ
�ÖÖêôßÖê —ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÖµÖÖ“Öß •Ö�Ö´Ö ¯Öæ�ÖÔ ²Ö¸ß �êú»Öß. ×ŸÖ£Öê ³Ö¸¯Öæ̧  ¤ã¬Ö¤ã³ÖŸÖê, ¤¸¸Öê•Ö ´Ö™�Ö ‡. �ÖÖµÖ»ÖÖ
×´ÖôÖ»µÖÖ´Öãôê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »Ö¾Ö�ú¸ ²Ö ȩ̂ —ÖÖ»Öê. ×ŸÖ£Öê �Öǣ Ö �úÖô Ö �úÖœŸÖÖ ŸÖê �ãÓú›»Ö»ÖÖ ¯Ö¸ŸÖ
×Ö‘ÖæÖ †Ö»Öê.

¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™æÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾¾ÖÖ »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öê
�ÖÖšÖê›ê ŸµÖÖÓÖß �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ›, ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ »ÖÖ› ¾Ö ‡ŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú
µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ�ÖßÖê †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö ¯ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ÃÖã̄ Öæ¤Ô �êú»Öê. †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö ¯ÖÓŸÖÖÓÖß ŸÖê ¯ÖîÃÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“Öê �ÖÖ•Ö�Öß ÃÖê�Îúê™¸ß ÖÖ£ÖÖ•Öß »ÖÖ› µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤»Öê. ÖÖ£ÖÖ•Öß »ÖÖ›ÖÓÖß Æê ¯ÖîÃÖê
†�ú»Öæ•Ö“Öê ×�Ö¸´Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ÆÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ×¤»Öê. �úÖ¸�Ö ÆÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖîÃÖÖ »Ö¯Ö×¾Ö�Öê †ŸµÖÓŸÖ
†Ö¾Ö¿µÖ�ú ÆÖêŸÖÓ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê�ÖÖ¸“Ö ÆÖêŸÖê, ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ Æê ÃÖ¾ÖÔ �ú¸Ö¾ÖÓ »ÖÖ�Ö»ÖÓ.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Æê ¸Ö´Ö´ÖÖÖêÆ¸ »ÖÖê×ÆµÖÖ, †“µÖãŸÖ¸Ö¾Ö ¯Ö™¾Ö¬ÖÔÖ, •ÖµÖ¯ÖÎ�úÖ¿Ö ÖÖ¸ÖµÖ�Ö, †ºþ�ÖÖ †ÃÖ±ú
†»Öß µÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÖêŸÖê ´ÖÖÖŸÖ. ÃÖ¸�úÖ¸ ²ÖÓ¤ ¯ÖÖ›�µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¤Ö�Ö¾Ö»ÖÖ.
¯Öãœ“ÖÓ ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖÖ �ú¸ŸÖÖ †Ö»ÖÓ ÖÖÆß. ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ˆ�Ö›æÖ �úÖœ�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖêÖÓ“Ö ¤Ö�Ö¾Ö»ÖÖ. �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢ÖÖ ˆ�Ö›æÖ
�úÖœ�µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö �úÖµÖ †ÖÆê ¾Ö ŸÖÖê �úÃÖÖ ¸Ö²Ö¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
•ÖµÖ¯ÖÎ�úÖ¿Ö ÖÖ¸ÖµÖ�Ö, ¸Ö´Ö´ÖÖÖêÆ¸ »ÖÖê×ÆµÖÖ, †ºþ�ÖÖ †ÃÖ±ú †»Öß, †“µÖãŸÖ¸Ö¾Ö ¯Ö™¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖÓÖÖ
�úô×¾Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓÖß ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™æÖ 5 »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê †Ö�Ö»Öê †ÖÆêŸÖ ¾Ö
ŸÖã́ Ö“µÖÖ�ú›ê ÃÖ¾¾ÖÖ »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê ¯ÖÖš¾ÖŸÖ †ÖÆÖêŸÖ, �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ
“Öô¾ÖôßÃÖÖšß ÃÖ¾¾ÖÖ »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
µÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô †›ß“Ö »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê †ÖÆêŸÖ ÆêÆß ŸµÖÖÓÖÖ �úô»Öê. �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ÁÖêÂšà�ú›ê ¯ÖÖš¾Ö»Öê»µÖÖ
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ÃÖ¾¾ÖÖ »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾Öß�úÖ¸ �êú»ÖÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖ‡Ô. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÖš¾Ö»Öê»Öê
ÃÖ¾¾ÖÖ »ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ŸµÖÖ¾Öêô“Öê •Öê �Ö×•ÖÖ¤Ö¸ ÆÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê. ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ
»Öã™ßŸÖß»Ö ÃÖ¾¾ÖÖ»ÖÖ�Ö ºþ¯ÖµÖê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ �Ö×•ÖÖ¤Ö¸Ö¯ÖµÖÕŸÖ �Öê»Öê Æß �ÖÖêÂ™ ÃÖ¸¤Ö¸ ¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™ê»Ö
µÖÖÓÖÖÆß ´ÖÖ×ÆŸÖß ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö ŸÖê ´ÖÖ¡Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖê̄ ÖÎ́ ÖÖ�Öê “Öô¾Öô “ÖÖ»Ö¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖîÃÖÖ �Ö“ÖÔ �ú¸�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê.

¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ßÖÓŸÖ¸ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“Öß ‹�ú ²Öîš�ú
×¿Ö¸ÖôÖ ¯ÖêšêŸÖß»Ö '¯ÖÖ“ÖãÓ²ÖÎß' µÖÖ ×š�úÖ�Öß —ÖÖ»Öß. µÖÖ ²Öîš�úß»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô“Öê ×�úÃÖÖ¾Öß¸, ¯ÖÖÓ›æ ´ÖÖÃŸÖ¸,
²Ö›ì ´ÖÖÃŸÖ¸, ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö “Ö¸�Ö�ú¸, ²ÖÖ²Öã•Öß ¯ÖÖ™�Ö�ú¸ Æê ÃÖ¾ÖÔ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÁÖêÂš †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ ¾ÖµÖÃ�ú
³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ‹�ú¡Ö †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ ²Öîš�úß´Ö¬µÖê ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™æÖ †Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �úÖ´Ö �ú¸ÖµÖ“Öê š¸×¾Ö»Öê ¾Ö ŸÖê“Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ÖêŸÖê †ÖÆêŸÖ
†ÃÖê ´ÖÖÖæÖ �úÖµÖÔ �êú»Öê.

¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖŸÖ¸�ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¤ :

¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™æÖ †Ö�Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÖêŸµÖÖÓ�ú›ê �úÖµÖÔ�úŸÖì ¯ÖÖêÃÖ�µÖÖ“Öß �ãú¾ÖŸÖ †Ö»Öß.
“Öô¾ÖôßÃÖÖšß �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ�ú›æÖ ¯ÖîÃÖê ‘µÖÖµÖ“Öê ÖÖÆßŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ªÖµÖ“ÖÖ
ÖÖÆß †¿Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö �úÖÆß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ´Æ�ÖŸÖ ÆÖêŸÖê, ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß “Ö¯Ö»ÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšß, �ú¯Ö›Ö»Ö¢µÖÖ»ÖÖ, ÃÖÖ²Ö�ÖÖÃÖÖšß »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ ¯ÖîÃÖê ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ. †ÃÖê
´Æ�Ö�ÖÖ ȩ̂ �úÖÆß �Ö™ ÆÖêŸÖê. Æê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ Ö¾ÆŸÖê. †ÖŸÖÖ ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™»ÖÖ †ÖÆê,
†Ö¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú †ÖÆÖêŸÖ ŸÖ¸ ŸµÖÖŸÖ †Ö´ÆÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™�Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿Öß �úÖÆß
�Ö™ÖÓ�ú›æÖ ´ÖÖ�Ö�Öß †Ö»Öß. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú ¯ÖÖÆŸÖÖ ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ßŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö
†Ö��ÖÖ, ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖôß Æê“Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ßŸÖ ´ÖÖ�Ö�Öß
�ú¸�ÖÖ·µÖÖ �Ö™Ö´Ö¬µÖê ×¿Ö¸ÖôÖ ¯Öêšê“ÖÖ �Ö™, ¾ÖÖ‡Ô“µÖÖ ×�úÃÖÖ¾Öß¸ÖÓ“ÖÖ �Ö™, ÃÖÖÓ�Ö»Öß“ÖÖ �Ö™, ²Ö›ì
´ÖÖÃŸÖ¸ÖÓ“ÖÖ �Ö™ ÆÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ß¾Ö¸ †Ö¯Ö»ÖÖ ÆŒ�ú ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß, ''»Öã™ßŸÖ»Öê ¯ÖîÃÖê ŸÖã́ ÆÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê †ÖÆêŸÖ, ¯Ö Ó̧ŸÖã Æê ¯ÖîÃÖê †Ö´Æß
ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™�Öß �úºþÖ ¤ê�ÖÖ¸ ÖÖÆß. •Ö¸ ŸÖã́ Æß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ÖÓ“ÖÖ, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ÖÓ“ÖÖ, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“ÖÖ
•ÖÖê ¾Ö“Ö�ú †ÖÆê ŸÖÖê ´ÖÖê›æÖ �úÖœæÖ ¾Ö �ÖãÆê�ÖÖ¸ß †ÖÆê ŸÖß ´ÖÖê›æÖ �úÖœ�ÖÖ¸ †ÃÖÖ»Ö,  Ã¾Ö¸Ö•µÖ
»ÖÖê�úÖÓÖÖ Æ¾ÖÓ †ÖÆê †ÃÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖã́ Æß ¸Ö²Ö¾ÖŸÖ †ÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ ¬Öãôê �Ö×•ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖîÃÖÖ
ŸÖã́ Æß ¾ÖÖ¯Öºþ ¿Ö�úŸÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ �Ö×•ÖµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ™�Öß ÃÖÖÓ�Ö�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ �úß, �úÖê�ÖŸÖÖ
�úÖµÖÔ�Îú´Ö ¸Ö²Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ Æê ÃÖÖÓ�Ö�ÖÖ ȩ̂ ŸÖã́ Æß �úÖê�Ö? †Ö´Æß †Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö¨ŸÖßÖê •ÖÖ¾Öæ. ŸÖê¾ÆÖ •Öß. ›ß.
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²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ �úß, ŸÖã́ Ö“µÖÖ ¯Ö¨ŸÖßÖÓ ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ �úÖ´Ö �ú¸ÖµÖ“ÖÓ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ßŸÖß»Ö
¯ÖîÃÖê †Ö´Æß ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ ¤ê¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´ÖÖ¡Ö ‹�ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ �úÖµÖÔ�Îú´Ö †Ö�ÖæÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö�ú »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ‘Öê¾ÖæÖ ¯Öãœß»Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö �ú¸�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê.

�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸�µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖê�ú×ÆŸÖÖ“Öê �úÖµÖÔ�Îú´Ö š¸¾ÖŸÖ ¾Ö �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ
†Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ ªÖµÖ“Öê. �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶Ö´Ö¬µÖê ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¸�úÖ¸“Öß •Öß ¯ÖÖôế Öãôê †ÖÆêŸÖ ŸÖß ˆ�Ö›æÖ �úÖœÖµÖ“Öß.
‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“Öê ˆ““ÖÖ™Ö �ú¸ÖµÖ“Öê. '‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖê ¾ÆÖ' ´Æ�Ö•Öê �úÖµÖ? ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓÖÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖÖµÖ“Öê ´Æ�Ö•Öê
�úÖµÖ? ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖØš²ÖÖ ¤ê�ÖÖ·µÖÖ ‡Ó�ÖÎ•Öß ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ×ÆŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÊÖ ÃÖ�ÖóµÖÖ“Öê ˆ““ÖÖ™Ö
•ÖÖ•Öß¾ÖÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê. †ÃÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸�µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÆÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ±ýŒŸÖ ‡Ó�ÖÎ•Ö Æ™¾Ö�Öê, �ÖÖê·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ Æ™¾Ö�Öê †ÃÖÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †×³Ö¯ÖÎêŸÖ Ö¾ÆŸÖÖ ŸÖ¸ �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖµÖÖÔÖê •Öß ³ÖÎÂ™Ö“ÖÖ¸Ö“Öß,
�ÖãÓ›×�Ö¸ß“Öß ¯ÖÎ¾Öé¢Öß ÆÖêŸÖß ŸÖß ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ÖÖÆß¿Öß �ú¸�Öê, »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×Ö³ÖÔµÖ ²ÖÖ×¾Ö�Öê ´Æ�Ö•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
†ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖÃÖ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšß �ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÆÖêŸÖ�úºþ ŸÖ¹ý�Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ
�ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› ¯ÖÎ¾Öé¢Öß»ÖÖ ÖÖÆßÃÖê �ú¸�Öê ÆÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÆÖêŸÖÖ.

¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™»ÖÖ ŸÖ¸ß �Ö×•ÖÖÖ »Öã™�ÖÖ ȩ̂ �úÖê�Ö µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ‘ÖêŸÖ“Ö ÆÖêŸÖê. •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ �Öã̄ ŸÖ ¸ÖÆ�µÖÖÃÖÖšß ÃÖŸÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¸ÖÆèÖ �úÖ´Ö �ú¸Ö¾ÖÓ »ÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖê ¾Ö
¸ÖÆ�µÖÖ“Öß ×š�úÖ�ÖêÆß ²Ö¤»ÖÖ¾Öß »ÖÖ�ÖŸÖ.

ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ :

ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖã™�úÖ �úºþÖ
‘Öê�µÖÖÃÖÖšß ²Ö·µÖÖ“Ö¾ÖêôÖ �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›àÖß ¿ÖÖÆè
´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ '×¯ÖÎÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸Öšß ²ÖÖê×›Õ�Ö ÆÖ‰ÃÖ' µÖê£Öê ¸ÖÆèÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú
†³µÖÖÃÖ�Îú´Ö ¯Öæ�ÖÔ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ ¿ÖÖÆè ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß¬Ö´ÖÖÔÃÖÖšß
23 ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÓ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ¿ÖÖÆè�úÖ»ÖßÖ �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ Ö´Ö¬µÖê 50-60
ŸÖÖ»Ö´Öß ÆÖêŸµÖÖ. µÖÖ ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖ 100-100 ´Ö»»Ö †ÃÖŸÖ ¾Ö ŸÖê£Öê ¸ÖÆ�µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÆÖêŸÖß. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †Öê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�ú ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ “Öã�ú¾ÖæÖ
�úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖ ¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ �Öã̄ Ö“Öǣ Ö †ÖÁÖµÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¸ÖÆŸÖ †ÃÖŸÖ. ²Ö·µÖÖ“Ö¾Öêôê»ÖÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß µÖÖÓÖß �Öã̄ ŸÖ¯Ö�Öê
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¸ÖÆ�µÖÖÃÖÖšß ŸÖÖ»Ö´Öß“ÖÖ †ÖÁÖµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. 1944 ´Ö¬µÖê ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ßÖÓŸÖ¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
»ÖÖ›, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›ß Æê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ “Öã�ú¾Ö�µÖÖÃÖÖšß
�Öã̄ Ö“Öǣ Ö¯Ö�Öê �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»Ö´Öß´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß †ÖÁÖµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖß»Ö
60-100 ´Ö»»Ö ¯ÖÖÆèÖ ŸµÖÖ ´Ö»»ÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶Ö´Ö¬µÖê ÃÖÆ³ÖÖ�Öß �úºþÖ ‘µÖÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æ
»ÖÖ�Ö»Öê. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖß»Ö µÖÖ ´Ö»»ÖÖÓ“µÖÖ �Öã̄ ŸÖ ×´Ö™à�ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. †ÃÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ µÖÖ¯Öæ¾ÖáÆß
1942 ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ �ÖÖî̧ ßÆ¸ ØÃÖÆÖÃÖÖê µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÖê ¿ÖÖÆå̄ Öæ̧ ßŸÖß»Ö ŸÖÖ»Ö´Öß´Ö¬µÖê
�êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ¯ÖÖ™á“Öê »ÖÖê�úÆß µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß»ÖÖ †Öã�æú»Ö
ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÎŸµÖê�ú ŸÖÖ»Ö´Öß´Ö¬µÖê �Öã̄ ŸÖ ×´Ö™à�Ö ‘Öê¾ÖæÖ ´Ö»»ÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ²Ö§»Ö •ÖÖ�ÖéŸÖß �êú»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ‹ÃÖË. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, ²ÖÖ. Ö. ¸Ö•ÖÆÓÃÖ,
¯ÖÎ³ÖÖ�ú¸ ´ÖÖÖ�ú¸ µÖÖÓÖß †×¬Ö�ú ¯ÖÖØš²ÖÖ ×¤»ÖÖ. �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»Ö´Öß“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ×´ÖôæÖ ‹�ú
×´Ö™à�Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß ¯ÖÖ™á“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ‹ÃÖË. ‹´ÖË. •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß ¯ÖÖ¸ ¯Ö›»Öß. µÖÖ
×´Ö™à�Ö´Ö¬µÖê �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×¿Ö¯Öã�Ö›ê
ŸÖÖ»Ö´Öß“Öê ÁÖß. µÖÖ¤¾Ö, ×³Ö´Ö¸Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, †Ö��ÖÖ¯¯ÖÖ ¯ÖÖ›ô�ú¸, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ØÆ¤æ̧ Ö¾Ö ´ÖÖê×ÆŸÖê,
¯ÖÎ³ÖÖ�ú¸ ´ÖÖÖ�ú¸, ²ÖÖ. Ö. ¸Ö•ÖÆÓÃÖ, ¾ÖÖµÖ. ›ß. ¯ÖÖ™ß»Ö, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ, ×¤Ö�ú¸ ´Ö×Æ¯ÖŸÖß
ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ×³Ö´Ö¸Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ´Ö×Æ¯ÖŸÖß •ÖÖ¬Ö¾Ö, �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Ö�Ö¤Öôê, ¯Öß. ¯Öß. ¯ÖÖê¾ÖÖ¸, ×�úÃÖÖ
¯ÖÖ™ß»Ö, ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö ´ÖÆÖ›ß�ú Æê ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ŸµÖÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ³Öế Ö¬µÖê †Ö��ÖÖ¯¯ÖÖ ¯ÖÖ›ô�ú¸
µÖÖÓÖÖ ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê †¬µÖ�Ö Öế Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ×¤Ö�ú¸ ´Ö×Æ¯ÖŸÖß ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¾Ö
¾ÖÖµÖ. ›ß. ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“Öß ÃÖ×“Ö¾Ö¯Ö¤ß Öế Ö�Öæ�ú �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ•ÖÖ ¯Ö×¸ÂÖ¤ê»ÖÖ
¯Öæ�ÖÔ ÃÖÆ�úÖµÖÔ �ú¸�Öê ¾Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »ÖœÖ ˆ³ÖÖ¸�Öê Æê“Ö ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö �úÖµÖÔ
š¸¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšß ÃÖ¾ÖÔ ´Ö»»ÖÖÓ́ Ö¬µÖê ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�Öê Æê“Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö �úÖµÖÔ ŸÖÖ»Öß´Ö
ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ÆÖêŸÖê.
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»ÖÂ�ú¸ß ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö �ëú¦, µÖã̈  ¿ÖÖôÖ (¾µÖÖµÖÖ´Ö ¿ÖÖôÖ)  :

¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ßÖÓŸÖ¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôÖ ÃÖãºþ �ú¸�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê
�ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê ¯Ö×Æ»Öß ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôÖ ÃÖãºþ �êú»Öß. ŸµÖÖ ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôế Ö¬µÖê �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Ö“Öê ÆÖêŸÖ�úºþ
ŸÖ¹ý�Ö †Ö�ÖÖµÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÂ�ú¸ß ×¿Ö�Ö�Ö ªÖµÖ“Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÆŸµÖÖ ȩ̂ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ªÖµÖ“Öê.
»ÖœÖµÖ“ÖÓ �úÃÖÓ µÖÖ“ÖÓ ×¿Ö�Ö�Ö ªÖµÖ“ÖÓ. �úÖ¸�Ö ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö
†Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ×±ýºþÖ 100 ‹�ú ²ÖÓ¤ã�úÖ �ÖÖêôÖ �êú»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖµÖ“µÖÖ �ú¿ÖÖ
Æê ÆÖêŸÖ�úºþ ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ ×¿Ö�ú¾ÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ¯ÖÎŸµÖê�ú �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖê¾ÖÖ¤»Öê ÆÖêŸÖß, ŸµÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¤»ÖÖŸÖß»Ö
Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Ö�úÖÓÖÖ ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“ÖÓ Ã¾Öºþ¯Ö ªÖµÖ“ÖÓ ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖî×Ö�úß ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ªÖµÖ“ÖÓ †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß
¾µÖÖµÖÖ¿ÖÖôÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß “ÖÖ»Öæ �êú»Öß ÆÖêŸÖß. µÖÖ¾Öêôß ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ¸Ö´Ö³ÖÖ‰ »ÖÖ› Æê
•Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ ÃÖã™æÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß Öế Ö�Öæ�ú ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšß �êú»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖÆÖµµÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß †Ö�Ö�Öß �úÖÆß »ÖÖê�ú Öế Ö»Öê. ¯ÖÎŸµÖê�ú �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ‹�ú ¤»Ö¿ÖÖ�ÖÖ �úÖœ»Öß.
µÖÖ ¿ÖÖ�ÖêŸÖ ÃÖîµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ×´ÖôŸÖê. †Ö¯Ö�Ö †×¬Ö�ú ²Ö»Ö¾ÖÖÖ ÆÖêŸÖÖê. ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ÖÂ™ �ú¸�µÖÖÃÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê�Ö ÆÖêŸÖÖê Æê •ÖÃÖê »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖ�Ö»Öê ŸÖÃÖê †Öê�ú ŸÖ¹ý�Ö �ãÓú›»Ö�ú›ê µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê
¾Ö ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“Öê �ëú¦ �ãÓú›»Ö —ÖÖ»Öê. �ãÓú›»Ö²Ö¸Öê²Ö¸“Ö ¯ÖÖ ȩ̂, ×“Ö�Ö»Ö�ÖÖêš�Ö, Æ�Ö´ÖÓŸÖ¾Ö×›‹ µÖÖ
×š�úÖ�ÖßÆß †¿Öß �ëú¦ê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. ¸Ö´Ö³ÖÖ‰ »ÖÖ› ¾Ö †Ö�úÖ¸Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ µÖÖ ¤Öê‘ÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôÖÓ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö �êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôê»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸“Öê ¾Öô�Ö ×¤»Öê. ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôÖ
ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß.  ÃÖîµÖÖÃÖÖ¸�Öê“Ö ÃÖÓ‘Ö™Ö �úºþÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö µÖÖ ¤Öê‘ÖÖÓÖßÆß †�ÖÓ›¯Ö�Öê �êú»Öê.
ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö¤ŸÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß �ú¸Ö› ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �úÖ¯Öß»Ö“Öê ²Ö²ÖÎã¾ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö ÆÖêŸÖê ¾Ö �ÖÖÖÖ¯Öæ̧
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¾Ö›�ÖÖ¾Ö“Öê ´ÖÖê×ÆŸÖê ÆÖêŸÖê. ÃÖ�ÖóµÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ ‹�ú ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¾Ö ¯ÖÎŸµÖê�ú �ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸
×ÖµÖÓ¡Ö�Ö šê¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ×ÖµÖÓ¡Ö�ú †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¸Ö´Ö³ÖÖ‰ »ÖÖ› ¾Ö †Ö�úÖ¸Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ µÖÖÓÖß ·µÖÖ
¿ÖÖ�ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ �êú»µÖÖ ŸµÖÖ“ÖÓ ‹�ú ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´ÖÓ›ô ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖ“ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ ÃÖ»»ÖÖ�ÖÖ¸ ¾Ö
µÖÖê•Ö�ú ´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆÖêŸÖß.

•Öê¾ÆÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÓ �úÖ´Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÓ ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖ“ÖÖ —Ö¯ÖÖ™Ö ‡ŸÖ�úÖ ¾ÖÖœ»ÖÖ �úß ŸµÖÖÓÖÖ
´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ �ú¸�ÖÖ ȩ̂, �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ�Ö�ÖÖ ȩ̂ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ »ÖÖê�ú †¯Öã̧ ê ¯Ö›æ »ÖÖ�Ö»Öê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ

×±ý»›´ÖÖ¿ÖÔ»Ö •Öß.›ß. ²ÖÖ¯Öæ

¯ÖÎ�ú¸�Ö ÃÖÆüÖ¾Öê
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»ÖÖê�ú ´Æ�Ö•Öê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ �ÖãÆê �úºþÖ ·µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¯Ö�ú›�µÖÖ“Öê ¾ÖÖò̧ Ó™ †ÖÆê, ¯Ö�Ö
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ •Öê »Ö¯ÖæÖ-”¯ÖæÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¸ÖÆŸÖÖŸÖ ŸÖê ÆÖêŸÖ. ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê �úÖ´Ö ¾ÖÖœæ »ÖÖ�Ö»Öê.
³Öæ×´Ö�ÖŸÖ »ÖÖê�ú ¤»ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ �ú¸ßŸÖ. ŸÖê¾ÆÖ �Öǣ Ö ´ÖÖ�Ö�Öß ¾ÖÖœ»Öß ¾Ö †Öê�ú �ÖÖ¾Ö“Öê
»ÖÖê�ú †Ö´Ö“µÖÖ�ú›ê “Ö»ÖÖ, †Ö´ÆÖ»ÖÖ Æê ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÖÆê †¿ÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖ �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ÊÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖ
¯Öæ�ÖÔ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß 'ŸÖã±ýÖÖ ¤»Ö ¾Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¤»Ö' µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö�Ö�Öß ‹�ú ¤»Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖ“ÖÖ
×Ö�ÖÔµÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.  ŸÖê ¤»Ö ´Æ�Ö•Öê '†Ö‘ÖÖŸÖ ¤»Ö' †Ö‘ÖÖŸÖ ¤»ÖÖŸÖ»Öê »ÖÖê�ú Æê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
Ö¾ÆŸÖê. ŸÖê �úÖêšêÆß ×±ý¸ŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ �úÖê�ÖŸÖêÆß ¾ÖÖò̧ Ó™ Ö¾ÆŸÖê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æ ¿Ö�úŸÖ Ö¾ÆŸÖê,
¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ�ÖóµÖÖ �éúŸÖß ´ÖÖ¡Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ †ÃÖÖµÖ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖÃÖê ×¿Ö�Ö�Ö ×¤»Öê»Öê
ÆÖêŸÖê. †Ö‘ÖÖŸÖ ¤»ÖÖŸÖ ¿ÖÖ´Ö »ÖÖ›, –ÖÖÖ²ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ÖÖ¸ÖµÖ�Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ²ÖÖô •ÖÖê¿Öß, ×¾Ö÷»Ö ¯ÖÖ™ß»Ö,
²ÖÖô�éúÂ�Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, †ÖÖÓ¤Ö Ö»Ö¾Ö›ê †ÃÖê ¯ÖÎ́ Öã�Ö »ÖÖê�ú ÆÖêŸÖê. »Ö¾Ö�ú¸“Ö †Ö‘ÖÖŸÖ ¤»ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖî×Ö�úÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 500 ¯ÖµÖÕŸÖ �Öê»Öß. ŸµÖÖŸÖ»Öê 50 »ÖÖê�ú ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ²ÖÖ ¯ÖÖ ȩ̂�ú¸,
¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö »ÖÖ›, –ÖÖÖ²ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö, ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö £ÖÖȩ̂ ÖŸÖ, ¿ÖÓ�ú¸ ´ÖÖÃŸÖ¸ (¤å¿Öȩ̂ ê), ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™ß»Ö Æê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÆÖêŸÖê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¤»Ö, †Ö‘ÖÖŸÖ ¤»Ö ¾Ö ŸÖã±ýÖÖ ¤»Ö, †¿Öß ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öß ×¡ÖÃŸÖ¸ßµÖ
¸“ÖÖÖ ÆÖêŸÖß. †Ö‘ÖÖŸÖ ¤»ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ÃÖîµÖ ³Ö¸ŸÖßÃÖÖšß µÖã¾Ö�ú •Ö´ÖÖ �ú¸ÖµÖ“Öê. �ãÓú›»Ö“µÖÖ ›Öë�Ö¸Ö´Ö¬µÖê
´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖîµÖ ³Ö¸ŸÖßÃÖÖšß µÖã¾Ö�ú •Ö´ÖÖ ¾ÆÖµÖ“Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ³Ö¸ŸÖß ¯Ö ȩ̂› ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
³Ö¸ŸÖß¯Ö ȩ̂›“µÖÖ ¾Öêôê»ÖÖ ¯ÖÎŸµÖê�úÖ“µÖÖ ÆÖŸÖÖ¾Ö¸ ‹�ú �úÖšß ÃÖ™�æúÖ ´ÖÖ¸»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. �úÖšß ´ÖÖ¸»µÖÖ¾Ö¸
•Ö¸ ‹�ÖÖ¤Ö †Öȩ̂ ›»ÖÖ, ¸›»ÖÖ, ‘ÖÖ²Ö¸»ÖÖ ŸÖ¸ ŸµÖÖ»ÖÖ ¤»ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö �úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÓ •ÖÖŸÖ ÖÃÖê.
�úÖšß ´ÖÖ¸»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß •Ö¸ ÃÖÆÖ �êú»Öß †Ö×�Ö '´Öß ŸÖã±ýÖÖ †ÖÆê' †ÃÖê •Ö¸ ŸÖÖê ´Æ�ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸
ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´Öß»Ö �úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÓ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. †¿ÖÖ ×Ö³ÖÔµÖ, ¥œ, †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖß ŸÖ¹ý�ÖÖ“ÖÓ ¤»Ö ŸÖµÖÖ¸
—ÖÖ»µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ‹�ú ¤²ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ. �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Ö“Öê ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, �ÖãÓ›,
¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ , ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¤»ÖÖ�ú›ê ¿Ö¸�Ö µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤»ÖÖ´Ö¬µÖê ¤¸ ´Ö×ÆµÖÖ»ÖÖ
100 �ÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖê�ú ™ÒüêØÖ�Ö ‘ÖêŸÖ. ‹�úÖ ‹�úÖ ´Ö×ÆµÖÖ´Ö¬µÖê 100-100 �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ™Òüê×ÖÓ�Ö ÆÖêŸÖ †ÃÖê.

¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôêŸÖß»Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö :

�ãÓú›»Ö �ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯Öæ¾Öì»ÖÖ ‹�ú †ÖêœÖ ¾ÖÖÆŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ †Öêœ¶Ö�úÖšß ‹�ú �úÖî»ÖÖºþ ‹îÃÖ¯ÖîÃÖ
‘Ö¸ ÆÖêŸÖê. ‘Ö¸ÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ´ÖÖêêšê ´Öî¤ÖÖ ÆÖêŸÖê. ŸÖê£Öê“Ö »ÖÂ�ú¸ß ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ×´ÖôŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšß
†Ö»Öê»µÖÖ ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ ±ýŒŸÖ ÃÖÆÖ“Ö ŸÖÖÃÖ —ÖÖê̄ Ö, ÃÖ�úÖô-ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖô �ú¾ÖÖµÖŸÖ, ´Ö¤ÖÔÖß �Öêô, ×¯ÖÃŸÖæ»Ö,
²ÖÓ¤æ�ú “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö, ³Ö¸¯Öæ̧  �Öã̧ Ö�ú †Ö×�Ö ¤ÖêÖ ¤ÖêÖ ŸÖÖÃÖ ²ÖÖî×¨�ú ×¿Ö�Ö�Ö ×¤»Öê
•ÖÖŸÖ †ÃÖê.
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²ÖÖî×¨�ú ×¿Ö×²Ö¸ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ¬ÖãóµÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö,
�ú¾Öß �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ Æê »ÖÖê�ú ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ²ÖÖî×¨�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢ÖÖ,
×ŸÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö, •ÖÖŸÖê»ÖÖ ×¯Öô¾Ö�Öã�úß“µÖÖ ¯Ö¨ŸÖß, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓÖß, ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢ÖêÖê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ
ÃÖ Ó̧•ÖÖ´Ö¤Ö¸, ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› �úÃÖÖ ¯ÖÖêÃÖ»ÖÖ ¾Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¤ã²Öôê, †×¿Ö×�ÖŸÖ, »ÖÖ“ÖÖ¸

�úÃÖê šê¾Ö»Öê µÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö Ã¯ÖÂ™ �ú¸�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô. ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓÖß ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ¿ÖêŸÖß, ¬ÖÓ¤Ö ¾Ö ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ
ÃÖÓ̄ Ö¢Öß �ú¿Öß †Öȩ̂ ²Ö›æÖ Öê»Öß ÆêÆß Ã¯ÖÂ™ �êú»Öê •ÖÖ‡Ô. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖß ÃÖÖ¬ÖÖµÖ“Öß
†ÖÆê, ŸµÖÖÃÖÖšß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖµÖÖ“Öê †ÖÆê, �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �úÖê�ÖŸÖêÆß ¾µÖÃÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖÖ �úÖ´ÖÖ ÖµÖê,
�úÖê�Öß �úÖê�ÖÖÃÖ »Öã²ÖÖ›ŸÖÖ �úÖ´ÖÖ ÖµÖê, �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß “ÖÖȩ̂ ß ÆÖêŸÖÖ �úÖ´ÖÖ
ÖµÖê, �Ö¸ß²Ö ‘Ö¸“µÖÖ ²ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ †²ÖÎæ¾Ö¸ �úÖê�Öß ‘ÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ �úÖ´ÖÖ ÖµÖê †ÃÖê ÃÖÓÃ�úÖ¸ ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸
�êú»Öê •ÖÖŸÖ. ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“Öß »Ö�Öê š¸×¾ÖŸÖÖÖÖ ¤ê�µÖÖ‘Öê�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖê�ÖÖ ´Öã»Öß“Öê ÖÖÓ¤�Öê †›ŸÖÖ �úÖ´ÖÖ

ÖµÖê, »Ö�ÖÖŸÖ ˆ¬Öô¯Ö¼ß �úºþ ÖµÖê, ¾ÖÖ•ÖÓ¡Öß, †ÖŸÖÂÖ²ÖÖ•Öß  µÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ �Ö“ÖÔ Ö �ú¸ŸÖÖ �úÖ™�úÃÖ¸ßÖê
×¾Ö¾ÖÖÆ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö �ÖÖ¾Ö“Öß Ã¾Ö“”ŸÖÖ †Ö¯Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“Öß, ¸ÃŸÖê ÁÖ´Ö¤ÖÖÖÖê ²ÖÖÓ¬ÖÖµÖ“Öê,
×¿Ö�Ö�Ö †Ö¯Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“Öê, ×¯Ö�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ †Ö¯Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“Öß, �ÖÖ¾ÖÖŸÖ •Öã�ÖÖ¸ Ö�úÖê, ¤Öºþ
Ö�úÖê, ™�Öê×�Ö¸ß“Öê †øê Ö�úÖêŸÖ. ˆ»Ö™ ŸÖÖ»Ö´Öß Æ¾µÖÖŸÖ, �ãúÃŸÖß�Öß¸ Æ¾ÖêŸÖ, ¤ê¿Öß �Öêô �ÖêôÖ¾ÖêŸÖ,
�ÖÖ¾ÖÖŸÖ Ã¯Öé¿µÖ-†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ Ö�úÖê, ²ÖÖê»Öß-¾µÖ¾ÖÆÖ¸Ö“Öß ÃÖŒŸÖß ÖÖÆß, ¸Öê™ß ¾µÖ¾ÖÆÖ¸ÖŸÖ ÃÖŒŸÖß ÖÖÆß,
�úÖê�ÖŸµÖÖÆß ×¾Ö×Æ¸ß¾Ö¸, ŸÖóµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�Ö¾Öš¶Ö¾Ö¸ �úÖê�ÖÖ»ÖÖÆß ¯ÖÖ�Öß ³Ö¸ÖµÖ»ÖÖ ´Ö••ÖÖ¾Ö �ú¸ŸÖÖ
�úÖ´ÖÖ ÖµÖê †ÃÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“Öê †×¬ÖÂšÖÖ ¤ê�ÖÖ ȩ̂ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¬Ö›ê µÖÖ ²ÖÖî×¨�úÖ´Ö¬µÖê ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ
×¤»Öê •ÖÖŸÖ. •ÖÃÖê ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖ¸ß×¸�ú¥Â™¶Ö �úÖ™�ú ²ÖÖ¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¾µÖÖµÖÖ´Ö ÆÖêŸÖÖ, »ÖÂ�ú¸ß ×¿Ö�Ö�Ö
ÆÖêŸÖê ŸÖÃÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖî×¨�ú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖ ‘Ö›×¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôêŸÖß»Ö ²ÖÖî×¨�ú ¾Ö�ÖÔ
ÆÖ †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ÆÖêŸÖÖ. ¯ÖÎŸµÖê�ú ´Ö×ÆµÖÖ»ÖÖ †Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ¿ÖÓ³Ö¸ �úÖµÖÔ�úŸÖì ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö�Öê
µÖÖ µÖã̈ ¿ÖÖôêŸÖ µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê �ãú�Öß ¯ÖÖ™ß»Ö †ÃÖŸÖ, �ãú�Öß ¸µÖŸÖ †ÃÖŸÖ, �ãú�Öß ²Ö»ÖãŸÖê¤Ö¸
†ÃÖŸÖ, �ãú�Öß †µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖ.  ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôêŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ‹�ú¡Ö †ÃÖŸÖ. µÖÖ
µÖã̈ ¿ÖÖ�ÖêŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß Ö¾ÖÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê ŸÖ¹ý�Ö ¯Ö¸ŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �Öê›¶ÖŸÖ •ÖÖŸÖ. ×¤¾ÖÃÖ³Ö¸
�úÖ´Ö �úºþÖ ÃÖÖµÖÓ�úÖôß ŸÖê ×ŸÖ Ó̧�Öß ¬¾Ö•ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ´Öî¤ÖÖÖ¾Ö¸ �ú¾ÖÖµÖŸÖ ‘Öê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ
†¿ÖÖ �ú¾ÖÖµÖŸÖß ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»µÖÖ. Æê ¯ÖÖÆèÖ ×¯Öœ¶ÖÖË×¯Öœ¶Ö �Öê›¶ÖŸÖß»Ö �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ †µÖÖµÖ,
†ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›, š�Ö, �ÖãÓ› µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ Ö¾ÖßÖ ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö
¯Ö›æÖ ŸÖê ×±ý�êú ¯Ö›æ »ÖÖ�Ö»Öê.
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ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖÖ¤»ÖÖ“Öß ¸“ÖÖÖ :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß“Ö †ŸµÖÓŸÖ �úÖî¿Ö»µÖÖÖê ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖÖ¤»ÖÖ“Öß ¸“ÖÖÖÆß �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Öê
¯ÖÎ́ Öã�Ö ¯Öãœß»Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ÆÖêŸÖê. µÖã̈ ¿ÖÖôÖ (¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôÖ) ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ :

1. �ú¾ÖÖµÖŸÖ : ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö »Öã̄ Ö�Öê, †Ö�úÖ¸Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ �ú¾ÖÖµÖŸÖß“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¤êŸÖ.

2. ´Ö¬µÖµÖã�ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÃ¡ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ :  ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸, ³ÖÖ»ÖÖ, ¤ÖÓ›¯Ö¼Ö, ²ÖÖê£ÖÖ™ß ‡. “µÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸Ö“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¸Ö´Ö »ÖÖ› ¾Ö †ÖÖÓ¤¸Ö¾Ö ¯ÖÖÓ›ã̧ Ó�Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ¤êŸÖ. ²ÖÓ¤æ�ú, ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ Öế Ö²ÖÖ•Öß“Öê
×¿Ö�Ö�Ö �òú¯™Ö ´Ö×Æ¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö Æê »ÖÂ�ú¸ÖŸÖæÖ ±ý¸Ö¸ß ÆÖê¾ÖæÖ ¯Ö¸ŸÖ †Ö»Öê»Öê �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖß»Ö
×¿Ö¯Öã�Ö›ê ŸÖÖ»Ö´Öß“Öê ´Ö»»Ö ¤êŸÖ.

3. ²ÖÖî×¨�êú :  ²ÖÖî×¨�êú ¤ê�µÖÖÃÖ ¸Öê•Ö Ö¾ÖßÖ ¾ÖŒŸÖÖ †ÃÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›,
†Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ›, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, ÃÖÖÖê�Öãºþ•Öß ¾Ö �ãÓú›»Ö»ÖÖ ¤ê¿Ö¯ÖÖŸÖôß¾ÖºþÖ µÖê�ÖÖ ȩ̂
†Öê�ú ÖêŸÖê Æê ²ÖÖî×¨�êú ‘ÖêŸÖ.

ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê ÃÖÓ‘Ö™ÖÖŸ´Ö�ú ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö ¾Ö ÃÖÓ“Ö»ÖÖ :

ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê ÃÖÓ‘Ö™ÖÖŸ´Ö�ú ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö ¾Ö ÃÖÓ“Ö»ÖÖ �ÖÖ»Öß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú �ú¸ßŸÖ †ÃÖŸÖ.
�òú¯™Ö †Ö�úÖ¸Ö´Ö –ÖÖÖ¤ê¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸, �òú¯™Ö ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ ÁÖß¯ÖŸÖß »ÖÖ›, �òú¯™Ö ²ÖÖô�éúÂ�Ö ´Ö»»Öæ •ÖÖ¬Ö¾Ö,
�òú¯™Ö †ÖÖÓ¤¸Ö¾Ö Ö»Ö¾Ö›ê, �òú¯™Ö ¤Ö¤Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, �òú¯™Ö ²Ö²ÖÎã¾ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ´ÖÖêÆÖ¸Ö¾Ö ¯ÖŸÖÓ�Ö¸Ö¾Ö
¯ÖÖ™ß»Ö, �òú¯™Ö –ÖÖÖ²ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö.

ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ×±ý»›´ÖÖ¿ÖÔ»Ö ¾Ö ÃÖ¾ÖìÃÖ¾ÖÖÔ ´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› Æê �úÖ´Ö
¯ÖÖÆŸÖ †ÃÖŸÖ. 1944 “µÖÖ †�Öȩ̂ ßÃÖ ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖ“µÖÖ 200 ¿ÖÖ�ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ¾Ö 200 �ÖÖ¾ÖÖŸÖ 400
¯ÖÎ×¿Ö×�ÖŸÖ ¤»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ¾ÖêôÖê¾Öêôß ÃÖ¾ÖÔ ¤»Ö¯ÖÎ́ Öã�ÖÖÓÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ ²ÖÖê»Ö¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ
†ÃÖê ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¤·µÖÖ�ÖÖê·µÖÖŸÖ »Öœ�µÖÖ“Öê ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ×¤»Öê •ÖÖ‡Ô. ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
¤»ÖÖ“Öê »ÖÖê�ú ŸµÖÖ ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�ÖÖ»ÖÖ Æ•Ö¸ ¸ÖÆŸÖ †ÃÖŸÖ. 1944 “µÖÖ †�Öȩ̂ ß»ÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¤»ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ�µÖêŸÖÆß †×¬Ö�ú ¾ÖÖœ —ÖÖ»Öß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¤»ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ¾Ö¸ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öê ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ ÆÖêŸÖê. ŸÖê
ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖ¿Öß ‹�ú×ÖÂš ¸ÖÆèÖ †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›ŸÖ ÆÖêŸÖê.

ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖ“Öê †Ö‘ÖÖŸÖ ¤»Ö ÃÖã̈ Ö ¯ÖÎ³ÖÖ¾Öß ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öê ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ Ö¾ÆŸÖê.
¯Ö�Ö ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖêš¶Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“Öê �úÖµÖÔ�úŸÖì ÆÖêŸÖê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¤»Ö ¾Ö †Ö‘ÖÖŸÖ ¤»Ö µÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ
�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �ÖãÆê�ÖÖ¸, š�Ö, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› ×³Ö‰Ö †ÃÖŸÖ. ¬Öãôê �Ö×•ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ •Öß. ›ß.
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²ÖÖ¯ÖæÓÖß »ÖÂ�ú¸ß ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ �úÖœæÖ ŸÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšß µÖÖê�µÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ �êú»ÖÖ. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¾Ö
ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ‘Ö™�ú ´ÖÖ×ÃÖ�ú 20 ºþ¯ÖµÖÖŸÖ ‹�ú ´Ö×ÆÖÖ �úÖœŸÖ †ÃÖŸÖ.

1944 “µÖÖ †�Öȩ̂ ßÃÖ †Ö‘ÖÖŸÖ ¤»ÖÖ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ Æß 90 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ÆÖêŸÖß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
¤»ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö‘ÖÖŸÖ¤»ÖÖ“Öê »ÖÖê�úÆß †ÃÖŸÖ. ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö †ÃÖê. ×±ý¸ŸÖß
µÖÖµÖ´ÖÓ›ôê ¾Ö �ÖÖ¾Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �ú×´Ö™¶ÖÆß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ŸÖã±ýÖÖ ¤»Ö ¾Ö †Ö‘ÖÖŸÖ¤»ÖÖ“Öê
ÃÖ¤ÃµÖ �ÖÖ¾Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �ú×´Ö™¶Ö †Ö×�Ö µÖÖµÖ´ÖÓ›ôÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖ. �ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸,
�ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ, �Ö²Ö ȩ̂ Æê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“Öê ×¾Ö¸Öê¬Ö�ú †ÃÖŸÖ. †¿ÖÖ ×²ÖÎ×™¿Ö¬ÖÖ×•ÖÔ�µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ
�úšÖȩ̂  ˆ¯ÖÖµÖÖÖê ¾Ö™�Öß¾Ö¸ †Ö�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ‘Ö›»Öê»ÖÖ ‹�úÖ ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ ×²ÖÎ×™¿Ö¬ÖÖ×•ÖÔ�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎÃÖÓ�Ö ²ÖÖê»Ö�úÖ
†ÖÆê.  ´ÖÖÓ•Ö›ì �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ‹�ú ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ �ãú»Ö�ú�Öá ¯ÖŒ�úÖ ´ÖÖ•Ö»Öê»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß
ŸµÖÖÖê ÃÖ»ÖÖê�µÖÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šê¾Ö»µÖÖ´Öãôê ŸÖÖê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²Öê¤¸�úÖ¸¯Ö�Öê ¾ÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖê. ‹�êú ×¤¾Ö¿Öß ´ÖÖÓ•Ö›ì
�ÖÖ¾ÖÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ´ÖãŒ�úÖ´ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ ÃÖ�úÖôß ‹�ú 27-28 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ´Ö•Öæ̧  ¸›ŸÖ †Öȩ̂ ›ŸÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ�ú›ê †Ö»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß, ´ÖÖ—Öß ŸÖ¸�ÖßŸÖÖšß ²ÖÖµÖ�úÖê �ãú»Ö�ú�µÖÖÔÖê
¸Ö¡Öß¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ›¶ÖŸÖ Öê»Öß, ¯Ö�Ö ¯Ö¸ŸÖ ×¤»Öß ÖÖÆß. †ÖŸÖÖ ´Öß �Ö¸ß²Ö ´Ö•Öæ̧  �úÖµÖ �úºþ? •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ£Öß¤Ö¸ †Ö¿“ÖµÖÖÔÖê ŸµÖÖ“Öß Æß �îú×±ýµÖŸÖ ‹ê�úŸÖ ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Ã¾ÖŸÖ:
�ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �ãú»Ö�ú�µÖÖÔÖê †ÃÖÓ ¬ÖÖ›ÃÖ ¤Ö�Ö¾ÖÖ¾ÖÓ Æê ¯ÖÖÆèÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ
ÃÖÓŸÖÖ¯Ö †Ö»ÖÖ. ŸÖß ²ÖÖ‡Ô ¯Ö¸ŸÖ ¯ÖÖš¾Ö�ÖÓ Æê ŸµÖÖÓÖÖ ±ýÖ¸ÃÖÓ †¾Ö‘Ö› Ö¾ÆŸÖÓ. ¯Ö�Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ £ÖÖÓ²Ö¾Ö»ÖÓ ¾Ö ŸµÖÖÓÖß »Ö�Öê“Ö †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ŸÖßÖ-“ÖÖ¸ �ÖÖ¾ÖÖÓ́ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öê ¤æŸÖ ¯ÖÖš¾Ö»Öê ¾Ö
ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê ×Ö¾Ö›�ú †ÃÖê ¿ÖÓ³Ö¸ ÃÖ¾¾ÖÖ¿Öê ÃÖî×Ö�ú ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ ‘Öê¾ÖæÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ¾ÖÖ›¶Ö»ÖÖ ¾ÖêœÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. �ãú»Ö�ú�µÖÖÔÖê ¾ÖÖ›¶ÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ‹¾Öœê »ÖÖê�ú †Ö»Öê»Öê
¯ÖÖÆèÖ ‘ÖÖ²ÖºþÖ ¾ÖÖ›Ö ²ÖÓ¤ �êú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ›¶Ö“ÖÖ ²Öô�ú™ ¤¸¾ÖÖ•ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ †Ö›�ÖÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ 15-20 ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓÖß »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †Ö›�ÖÖ ´ÖÖê›»ÖÖ ¾Ö ¤¸¾ÖÖ•ÖÖ ˆ‘Ö›»ÖÖ.  ²Öô
»ÖÖ¾ÖæÖ ²Öô�ú™ ¤¸¾ÖÖ•ÖÖ ˆ‘Ö›»ÖÖ. ³ÖßŸÖß´Öãôê ‘ÖÖ´ÖÖÖê ×Ö£ÖôŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ �ãú»Ö�ú�Öá ÆÖŸÖ •ÖÖê›æÖ
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯Öãœê †Ö»ÖÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê, ¸Ö¡Öß †Ö�Ö»Öê»Öß ²ÖÖ‡Ô �ãúšê †ÖÆê? �ãú»Ö�ú�µÖÖÔ�ú›æÖ
ˆ¢Ö¸ †Ö»Öê ÖÖÆß. ¯Ö�Ö ‹�ú �úÖšß“ÖÖ ™Öê»ÖÖ •ÖÖȩ̂ ¤Ö¸¯Ö�Öê �ãú»Ö�ú�µÖÖÔ»ÖÖ ²ÖÃÖŸÖÖ“Ö ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ²ÖÖÆȩ̂
µÖê�µÖÖ“ÖÖ †Ö¤ê¿Ö †Ö»ÖÖ. ³Öê¤¸»Öê»Öß, ‘ÖÖ´ÖÖÖê ×Ö£Öô�ÖÖ¸ß ²ÖÖ‡Ô ¯Öãœê †Ö»Öß. ×ŸÖ“µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖ»ÖÖ
×ŸÖ»ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê ÃÖî×Ö�ú �ãú»Ö�ú�µÖÖÕ“µÖÖ Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú‘Ö¸ÖŸÖ
�Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖê ²ÖÆåŸÖê�ú ÃÖî×Ö�ú ¤×»ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú‘Ö¸ÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖî×Ö�ú �úÖµÖ
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�ú¸ŸÖÖŸÖ ´Æ�ÖæÖ ÃÖÆ•Ö ¯ÖÆÖµÖ»ÖÖ †ÖŸÖ �Öê»Öê. ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×ŸÖ£Öê ¾Öê�Öôê“Ö ¥¿µÖ ¯ÖÆÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôÖ»Öê.
Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú‘Ö¸ÖŸÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“Öê ´ÖÖêšê ÆÖÓ›ê ÆÖêŸÖê. ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê ÃÖî×Ö�ú ÆÓ›¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ�Öß ŸÖÖë›ÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ
“ÖãôÖ ŸµÖÖ ÆÓ›¶ÖŸÖ“Ö ™Ö�úŸÖ ÆÖêŸÖê. ¤ã¬ÖÖ“Öß ³ÖÖÓ›ß ŸÖÖë›Ö»ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ˆÂ™ß �úºþÖ ŸÖê£Öê“Ö šê¾ÖßŸÖ. µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ ¯ÖÎ£Ö´Ö“Ö �ãú»Ö�ú�µÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú‘Ö¸ÖŸÖ •ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôÖ»Öê
ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÓ›ß�ãÓú›ß ˆÂ™ß �úºþÖ ŸÖê ŸÖê£Öê šê¾ÖßŸÖ ÆÖêŸÖê. ×¯Öœ¶ÖÖË×¯Öœ¶Ö ¤×»ÖŸÖÖÓÖÖ
•µÖÖÓÖß ˆÂ™ê �ÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê ŸµÖÖ“Ö �ãú»Ö�ú�µÖÖÔÓ“Öê Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú ‘Ö¸ ÃÖ�ÖóµÖÖ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓÖß ˆÂ™Ó
�úºþÖ ™Ö�ú»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. µÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓÖß ŸÖê£ÖæÖ ¯ÖîÃÖÖ†›�úÖ ¿ÖÖê¬Ö»ÖÖ ÖÖÆß ¯Ö�Ö ŸÖã±ýÖÖ ¿ÖÖôê“µÖÖ
²ÖÖî×¨�ú ¾Ö�ÖÖÔŸÖ ×¿Ö�ú»µÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÓ¤ê¿Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ŸÖê †Ö“Ö¸�ÖÖŸÖ
†Ö�ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. Æê ¯ÖÖÆèÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ �éúŸÖ–Ö —ÖÖ»Öê. Ö¾ÖßÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“ÖÓ ÃÖ¸�úÖ¸ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖê�ú •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ�ú›ê µÖÖµÖ“Öê ¾Ö ´Æ�ÖÖµÖ“Öê �úß, ŸÖã́ Æß †Ö´Ö“µÖÖ�ú›ê µÖÖ,
†Ö´Æß ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öß»Ö ¾ÆÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ †ÖÆê. ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“µÖÖ ÃÖêÖêÖê ‹�ú •Ö²Ö¸¤ÃŸÖ
†ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÆÖêŸÖ�úºþ, ˆŸÃÖÖÆß ¾Ö ŸÖê•Ö:¯ÖÓã•Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ »ÖÂ�ú¸ß ¿ÖÖôêŸÖ
™ÒüêØÖ�Ö ¤ê�µÖÖÃÖÖšß ³Ö¸ŸÖß �ú¸¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ. ™ÒüêØÖ�Ö ¤ê�µÖÖ“ÖÓ �úÖ´Ö ¸Ö´Ö »ÖÖ› ¾Ö †Ö�úÖ¸Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ �ú¸ŸÖ
†ÃÖŸÖ. µÖÖ »ÖÂ�ú¸ß ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ Öế Ö²ÖÖ•Öß, ×¯ÖÃŸÖæ»Ö “ÖÖ»Ö¾Ö�ÖÓ, ²ÖÓ¤ã�úß“ÖÓ ×¿Ö�Ö�Ö, »ÖÂ�ú¸ÖŸÖß»Ö ‹�ú
×Ö¾Öé¢Ö �Îòú¯™Ö ´Ö×Æ¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö �ú¸ŸÖ. �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê“µÖÖ ¾Öêôê»ÖÖ �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ “µÖÖ
×¿Ö¯Öã�Ö›ê ŸÖÖ»Ö´Öß“Öê ¾ÖÃŸÖÖ¤ ´Ö×Æ¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öß ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß †Öêô�Ö —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß.
Æê »ÖÂ�ú¸ÖŸÖß»Ö ×Ö¾Öé¢Ö �Îòú¯™Ö †ÖÆêŸÖ Æê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖêŸÖß»Ö
ÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ Öế Ö²ÖÖ•Öß“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ²ÖÓ¤æ�ú “ÖÖ»Ö¾Ö�µÖÖ“Öê ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�µÖÖÃÖÖšß ´Ö×Æ¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾ÖÖÓÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖêŸÖ †Ö�Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. �êú¾ÆÖ �êú¾ÆÖ Æê ×¿Ö�Ö�Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Ã¾ÖŸÖ: ¤êŸÖ †ÃÖŸÖ.
ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�ú ÃÖÓ‘Ö™Öê“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ ‡ŸÖ�úÖ —ÖÖ»ÖÖ �úß, �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖê�ú ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ»ÖÖ
×Ö´ÖÓ¡Ö�Ö ªÖµÖ“Öê.

•ÖÖŸÖÖ �úÖê™Ô :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö�Ö�Öß ‹�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö †Ö�Ö»ÖÖ ¾Ö ×¡ÖÃŸÖ¸ßµÖ ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖŸÖß»Ö ‹�ú
¿ÖÖ�ÖÖ •Öß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öß ÆÖêŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ Æß •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß ÃÖÖê̄ Ö¾Ö»Öß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ 10-
20 �ÖÖ¾ÖÖÓ́ Ö¬µÖê •ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖ �ÖÖ¾ÖŸÖ»ÖÖ �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› �úÖê�Ö †ÖÆê, •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¾ÖêšßÃÖ ¬Ö¸»Öê»ÖÖ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸
�úÖê�Ö †ÖÆê, �úÖê�Ö �úÖê�ÖÖ¾Ö¸ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸ŸÖÖê †ÖÆê, ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ �Öã̄ ŸÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¤ê�ÖÖ¸Ö �Ö²Ö·µÖÖ
�úÖê�Ö †ÖÆê, �úÖê�Öß �úÖê�ÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ ²Öô�úÖ¾Ö»Öß †ÖÆê, ×Ã¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�ÖÖ¸Ö �úÖê�Ö †ÖÆê
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µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ‹�ú ×»ÖÃ™ ŸÖµÖÖ¸ �ú¸ÖµÖ“Öß. ŸµÖÖ ×»ÖÃ™»ÖÖ“Ö �úÖôß µÖÖ¤ß ´Æ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ 8 ŸÖê 10 �ÖÖ¾ÖÖÓ́ Ö¬µÖê ×´ÖôæÖ †ÃÖÓ •ÖÖŸÖÖ¤»ÖÖ“Öê ‹�ú �úÖê™Ô ³Ö¸ŸÖ †ÃÖê. •ÖÖŸÖÖ¤»ÖÖ“µÖÖ
�úÖê™ÖÔ»ÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Ã¾ÖŸÖ: Æ•Ö¸ ¸ÖÆŸÖ †ÃÖŸÖ. ²»Öò�ú ×»ÖÃ™´Ö¬Öß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ µÖÖ¤ß¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ¸Ö¡Öß
10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÂ�ú¸ß ²ÖôÖ¾Ö¸ †Ö‘ÖÖŸÖ¤»ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ¾Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
�ÖãÆê�ÖÖ¸ÖÓÖÖ �Öê“ÖæÖ •ÖÖŸÖÖ �úÖê™ÖÔŸÖ Æ•Ö¸ �ú¸ŸÖ.

µÖê£Öê 8-10 �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö 5-10 Æ•ÖÖ¸ »ÖÖê�ú •Ö´ÖÖ ¾ÆÖµÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂  �ÖãÆê�ÖÖ¸ÖÃÖ ˆ³Öê
�úºþÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖë›Ö¾Ö¸ ŸµÖÖÖê �êú»Öê»ÖÖ �ÖãÆÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤Ö�Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ.  ×Ã¡ÖµÖÖ¤ê�Öß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸
†ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ �ÖãÓ›Ö²Ö§»Ö ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ´Ö�Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ �ú¸ŸÖ. ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß“µÖÖ †×ŸÖ ȩ̂�úÖ²Ö§»Ö ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖȩ̂  “ÖÖî�ú¿Öß ¾ÆÖµÖ“Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ •ÖÖÆß¸×¸ŸµÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖµÖ“ÖÖ. µÖÖ •ÖÖŸÖÖ �úÖê™ÖỐ Ö¬µÖê
ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´Ö�Ö µÖÖµÖ×Ö¾ÖÖ›Ö ÆÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôê �ÖãÆê�ÖÖ¸Ö»ÖÖ �ÖãÆÖ �ú²Öæ»Ö �ú¸Ö¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖê.
µÖÖ“Ö ¾Öêôê»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ �úÖê™Ô �ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖÖµÖ×Ö¾ÖÖ›¶Ö“µÖÖ �ú×´Ö™¶Ö Öế ÖŸÖ ¾Ö �úÖê�ÖŸµÖÖÆß �ÖÖêÂ™ßÃÖÖšß
×²ÖÎ×™¿Ö �úÖê™ÖÔŸÖ Ö •ÖÖŸÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö Æê¾Öê¤Ö¾Öê µÖÖ �ú×´Ö™ßŸÖ“Ö ×´Ö™ŸÖ.

µÖÖ •ÖÖŸÖÖ �úÖê™ÖÔ“µÖÖ µÖÖµÖ×Ö¾ÖÖ›¶Ö»ÖÖ �úÖµÖªÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †ÃÖê �úÖÆß Ö¾ÆŸÖê. ¯Ö�Ö
ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“ÖÖ ¾Ö“Ö�ú †ÃÖÖ ÆÖêŸÖÖ �úß, ×¿Ö�ÖÖ ÆÖê�µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö �ÖãÆê�ÖÖ¸ †Ö¯Ö»ÖÖ �ÖãÆÖ �ú²Öæ»Ö �ú¸ŸÖ
†ÃÖê. �úÖê�Öß •Ö²Ö¸¤ÃŸÖßÖê ¯ÖîÃÖê ‘ÖêŸÖ»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖê ŸÖê£Öê“Ö ¯Ö¸ŸÖ �ú¸Ö¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖ. �úÖê�Öß
•Ö×´ÖÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ ŸµÖÖ »Ö�Öê“Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ªÖ¾µÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ. ×Ö�úÖ»Ö ŸÖÖ²Ö›ŸÖÖê²Ö »ÖÖ�ÖŸÖ
ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêô“µÖÖ �úÖµÖªÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ȩ̂�úÖò›Ô¾Ö¸ ÖÖë¤ ÆÖêŸÖ †ÃÖê. •Ö×´ÖÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •Öê �úÖÆß ×Ö�úÖ»Ö ÆÖêŸÖê
ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê �úÖ¸³ÖÖ¸ �ú¸�µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß ŸÖ»ÖÖš¶Ö“Öß ÆÖêŸÖß. µÖê£Öê ÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ �úÖÆß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ö¾ÆŸÖÖ.
�úÖê�Öß �úÖê�ÖÖ“Öß —ÖÖ›ê ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ ŸÖß ¯Ö¸ŸÖ �êú»Öß •ÖÖŸÖ. •Ö¸ �úÖê�Öß •Ö²Ö¸¤ÃŸÖßÖê ¯ÖîÃÖê
‘ÖêŸÖ»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ ŸÖê ¯Ö¸ŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖ. †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂, ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“µÖÖ •ÖÖŸÖÖ �úÖê™ÖÔ“ÖÖ �úÖ¸³ÖÖ¸
“ÖÖ»ÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ.

•ÖÖŸÖÖ �úÖê™ÖÔ“ÖÖ �úÖ¸³ÖÖ¸ †ÃÖÖ †ÃÖæÖÆß †¯ÖØÃÖ�Öê �úÖêŸÖÖ¾Ö›ê“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸ß
ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ�ú›ê ±ýÖ¸ †Ö»Öê»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. †¯ÖØÃÖ�Ö �úÖêŸÖÖ¾Ö›¶Ö“Öê ¸Ö´ÖÖê¿Öß Æê ±ýÖ¸ ´ÖÖ•Ö»Öê»Öê ÆÖêŸÖê.
ŸÖê ‡ŸÖ�êú �úß, �úÖê�ÖŸµÖÖÆß “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ Ã¡Öß“Öß †²ÖÎæ ŸµÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¿Ö»»Ö�ú Ö¾ÆŸÖß. ŸµÖÖ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ
¾ÆÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ�ú›ê ŸÖ¿Öß ´ÖÖ�Ö�Öß †Ö»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ‹�êú ×¤¾Ö¿Öß ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê
¾Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ †ÃÖê ×´ÖôæÖ 500 ÃÖî×Ö�ú •Ö´ÖÖ �êú»Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæÖ �úÖêŸÖ¾Ö›ê �ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¾ÖêœÖ
‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ �ÖÖ¾Ö“Öê ÃÖÖŸÖ-†Öš Æ•ÖÖ¸ »ÖÖê�ú •Ö´ÖÖ �úºþÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ �êú»Öê.
†¯ÖØÃÖ�Öê �úÖêŸÖ¾Ö›ê“µÖÖ ÃÖ�ÖóµÖÖ ¸Ö´ÖÖê¿ÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ •Ö�Ö›»Öê ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖÃÖ´Ö�Ö ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖÆß¸×¸ŸµÖÖ
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“ÖÖî�ú¿Öß ÃÖãºþ �êú»Öß. ¸Ö´ÖÖê¿ÖÖÓÖß �úÖê�ÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ‘ÖêŸÖ»Öê, �úÖê�ÖÖ“Öß —ÖÖ›ê ‘ÖêŸÖ»Öß, �úÖê�ÖÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß
²Öô�úÖ¾Ö»µÖÖ Æê ×ŸÖ£Ö»µÖÖ ×ŸÖ£Öê ¯Ö¸ŸÖ �úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã™Ñ̄ Ö¾Ö¸ ÃÖÊÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ †Ö‘ÖÖŸÖ¤»ÖÖŸÖ ²ÖÖô�éúÂ�Ö ´Ö»»Öæ •ÖÖ¬Ö¾Ö ÆÖ ‹�ú �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ ÆÖêŸÖÖ.
†¯ÖØÃÖ�Öê �úÖêŸÖÖ¾Ö›ê“µÖÖ ¸Ö´ÖÖê¿ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÎ́ Öã�Ö ²ÖÖ²ÖÖ ¸Ö´ÖÖê¿Öß ÆÖ “ÖÖî�ú¿Öß “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖÃÖã̈ Ö £ÖÖê›ÖÃÖÖ
´Ö�ÖÎã̧ ßŸÖ ¾ÖÖ�ÖŸÖÖÖÖ ×¤ÃÖ»ÖÖ. Æê ¯ÖÖÆèÖ ²ÖÖô�éúÂ�Ö •ÖÖ¬Ö¾ÖÖÖê ²ÖÖ²ÖÖ ¸Ö´ÖÖê¿ÖÖ»ÖÖ ‹�ú“Ö �úÖšß †¿Öß
´ÖÖ¸»Öß �úß, ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �ÖÖ¸ �êú»ÖÓ. ‹�úÖ �úÖšß´Ö¬µÖê“Ö ŸÖÖ�ú¤¾ÖÖÖ �Ö›ß ˆ»Ö£ÖÖ¯ÖÖ»Ö£ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ.
Æê ²Ö×‘ÖŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ ²ÖÖ�úß“Öê �Ö³ÖÔ�ÖôßŸÖ —ÖÖ»Öê.

†¿ÖÖ ¯Ö¨ŸÖßÖê •ÖÖŸÖÖ �úÖê™ÖÔ“Öê �úÖ´Ö�úÖ•Ö “ÖÖ»ÖŸÖê Æê ¯ÖÖ×Æ»µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ¤æ̧ ¤æ̧ “µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ
†Ö´Ö“Öê †ÃÖê Öã�úÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆê, †Ö´ÆÖ»ÖÖ ŸÖã́ Æß µÖÖ ÃÖÓ�ú™ÖŸÖæÖ ¾ÖÖ“Ö¾ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖŸÖ †Öê�ú
»ÖÖê�ú ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ�ú›ê µÖÖµÖ“Öê. µÖÖŸÖæÖ ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ�ú›ê ¯ÖîÃÖÖ µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ¯Ö�Ö ŸÖÖê †ŸµÖÓŸÖ
�úÖô•Öß¯Öæ¾ÖÔ�ú ¾ÖÖ¯Ö¸»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê ´Æ�ÖæÖ ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖî×Ö�úÖÓ¾Ö¸ �úÖÆß ²ÖÓ¬ÖÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤»Öß.
×¡ÖÃŸÖ¸ßµÖ ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖŸÖß»Ö ´Æ�Ö•Öê“Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¤»Ö, †Ö‘ÖÖŸÖ ¤»Ö, ŸÖã±ýÖÖ ¤»Ö µÖÖŸÖß»Ö ÃÖî×Ö�úÖÓÖß
�úÖê�ÖŸµÖÖÆß �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê “Ö´Ö“Ö´ÖßŸÖ •Öê¾ÖÖµÖ“ÖÓ ÖÖÆß. •Öê¾Ö�ÖÖŸÖ ´Ö™�Ö �ÖÖµÖ“ÖÓ ÖÖÆß, ¤»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ
´Ö™�Ö �ÖÖµÖ“ÖÓ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ ¯ÖÖ ȩ̂ �ÖÖ¾Öß •ÖÖ¾ÖæÖ“Ö ´Ö™�Ö �ÖÖµÖ“ÖÓ, ŸÖê£Öê“Ö ‹�ÖÖ¤Ö ÃÖ�Ö �ÖÖµÖ“ÖÖ. ‡ŸÖ¸
�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆÖê‡Ô»Ö Ø�ú¾ÖÖ •Ö²Ö¸¤ÃŸÖßÖê •Öê¾Ö�Ö �úÖœ»ÖÓ •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖÓ ÆÖê¾Öæ ×¤»ÖÓ •ÖÖŸÖ
Ö¾ÆŸÖÓ. ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖî×Ö�ú Æê �ÖãÓ› ¯ÖÎ¾Öé¢Öß“Öê †ÖÆêŸÖ †ÃÖê �úÖê�ÖÖ»ÖÖÆß ¾ÖÖ™æ ÖµÖê µÖÖ“Öß �úÖô•Öß
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖß. †Ö´Æß »ÖÖê�úÖÓÃÖÖšß †ÖÆÖêŸÖ, �ÖãÓ›ÖÓ“ÖÖ ÖÖµÖÖÖ™ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ †ÖÆÖêŸÖ ¾Ö
�ÖãÓ› ¯ÖÎ¾Öé¢Öß ´ÖÖê›�µÖÖ�ú×¸ŸÖÖ †ÖÆÖêŸÖ †¿Öß ¯ÖÎ×ŸÖ´ÖÖ ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß ÆÖêŸÖß.

¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™�µÖÖ´Ö¬µÖê †�ÖÎêÃÖ¸ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖß
‹�úÖ ×š�úÖ�Öß †ÃÖê ×»Ö×Æ»Öê �úß, 'ÃÖÖ›ê̄ ÖÖ“Ö »ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ �ãúšê šê¾Ö»ÖÖ, �úÖê�Öß �úÖê�Öß �Ö›¯Ö
�êú»ÖÖ' †ÃÖê ³ÖÖêôê̄ Ö�ÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸�ÖÖ·µÖÖ ¿Öê�ú›Öê ´ÖÓ›ôàÖÖ ÃÖÖÓ�ÖêÖ �úß, µÖÖ Æ•ÖÖ¸Öê ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ
†Ö×�Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ‡Ô�úÖÓÖÖ •Öê ¾ÖÂÖÖì�Ö�ÖŸÖß ¬ÖÖ¾ÖŸÖ¯ÖôŸÖ ´ÖÖ¸ �ÖÖŸÖ ´Ö¸ŸÖÖ ´Ö¸ŸÖÖÆß —Ö�Ö›ŸÖ
¾Ö �ÖÖêóµÖÖÓÖß •Ö�Ö´Öß ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖê ŸµÖÖ ¯ÖÎŸµÖê�úÖ»ÖÖ ‹�ú ‘ÖÖë�Ö›ß, ‹�ú ²ÖÓ›ß, ‹�ú ¬ÖÖêŸÖ¸, ‹�ú ¯ÖÖµÖŸÖÖ�Ö
•ÖÖê› †Ö×�Ö ¤ÖêÖ »ÖÓ�Öã™ê ¾ÖÂÖÖÔ�úÖšß ×¤»Öê ŸÖ¸ ŸµÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖ Æ•ÖÖ¸ÖëÖß ÆÖê‡Ô»Ö. ´Ö�Ö »Öœ�µÖÖÃÖÖšß
»ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ß ¿ÖÃ¡ÖÃÖÖ´Öã�ÖÎß, �ÖÖêóµÖÖÓÖß ´Öê»Öê»Öê, •Ö�Ö´Öß ¾Ö ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ´ÖÖ¸ �ÖÖ�ÖÖ ȩ̂, ŸµÖÖÓ“Öß ˆ‘Ö›ß
¯Ö›»Öê»Öß �ãú™ãÓ²Öê, ¯ÖÖȩ̂ ê-ÃÖÖȩ̂ ê †Ö�Ö�Öß ×�úŸÖßŸÖ¸ß ¯ÖîÃÖê µÖÖÃÖÖšß »ÖÖ�ÖÖêÆß †¯Öã̧ ê. ´Ö�Ö ÃÖÖ›ê̄ ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö
×�úÃÖ ¤µÖÖỐ Öë �ÖÃÖ�ÖÃÖ. ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�ú †Ö×�Ö ÃÖî×Ö�ú ´Æ�Ö•Öê ¯Ö¡ÖßÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ ÃÖÓ̧ �Ö�ú �ú�ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.
·µÖÖŸÖ ´ÖÆÖ¸, ´ÖÖÓ�Ö, ¸Ö´ÖÖê¿Öß, ¬ÖÖ�Ö¸, ¾Ö›Ö¸, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ, ¯ÖÖ™ß»Ö, ¤ê¿Ö´Öã�Ö, ²ÖÎÖÉ�Ö ÃÖÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖß-
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•Ö´ÖÖŸÖß •Ö�Öæ �úÖÆß ‹�úÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ¯ÖÖê™ß •Ö´Ö»Öê»Öß •Öãôß ³ÖÖ¾ÖÓ›ê, �úÃÖ»ÖÖ“Ö ³Öê¤³ÖÖ¾Ö ÖÖÆß.
�úÃÖ»ÖÖ“Ö ¾Ö×¸Âš, �ú×ÖÂš¯Ö�ÖÖ ÖÃÖ»Öê»Öß, ‹�ú¡Ö �ÖÖ�ÖÖ¸ß-×¯Ö�ÖÖ¸ß, ‹�ú´Öê�úÖÓ“µÖÖ �ãú¿Öß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸
‘Öê¾ÖæÖ •Öß¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖßÖê »Öœ�ÖÖ¸ß ‹�ú Ö¾Öß •Ö´ÖÖŸÖ µÖÖ ŸÖã±ýÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß“ÖÖ �úÓš´Ö�Öß ÆÖêŸÖÖ.'
ŸµÖÖ¾Öêô“µÖÖ †Öï¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾Ö ¯Ö¡ÖßÃÖ¸�úÖ¸“Öß •ÖÖÖß ¸Ö•Ö¬ÖÖÖß“Ö ÆÖêŸÖß. ŸÖã±ýÖÖ
ÃÖêÖê“Öê †�ÖÎ�Öß ÃÖ¸ÃÖêÖÖ¯ÖŸÖß ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›, ¾Ö×¸Âš •ÖÖ¸»Ö ¿ÖÖ´Ö »ÖÖ›, ¯Ö¡ÖßÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ �ÖÎÖ´ÖµÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê
ÃÖ¸µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö †Ö¯¯ÖÖ »ÖÖ›, ÃÖÓµÖÖê•Ö�ú �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“Öê •ÖÖ¾Ö‡Ô ÖÖ£ÖÖ »ÖÖ›, ´ÖÓ¡Öß
²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö »ÖÖ› †¿Öß Æß »ÖÖ› ¯Ö Ó̧̄ Ö¸Ö ÆÖêŸÖß. ÃÖÖ¾ÖôÖ ¬ÖÖ�Ö¸, ¬ÖÖë›ß ¾Ö›Ö¸, †Ö¯¯ÖÖ ¬ÖÖ�Ö¸, ¯ÖÖÓ›ã̧ Ó�Ö
Ø¿Ö¤ê ¯Öë™¸, ³ÖÖ‰ »Öã̄ Ö�Öê, »Ö�´Ö�Ö¸Ö¾Ö•Öß ŸÖÖÓ²Ö™�úÖ�úÖ Æê ŸÖã±ýÖÖÃÖêÖê“Öê ÃÖî×Ö�ú �ãÓú›»Ö“Öê“Ö. �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÎ�Öß
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖÖ ×¿Ö¸Öế Ö�Öß, ¯Ö¡ÖßÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ �úÓš´Ö�Öß, ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖê“ÖÖ ¿ÖÖÃÖŸÖÖ ÖêŸÖÖ,
³ÖÎÖŸÖÖ, †�ÖÎ�Öß, ×±ý»›´ÖÖ¿ÖÔ»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ“Ö ¸ÖÆ�ÖÖ¸Ö, ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ“Ö �ÖÖ�ÖÖ¸Ö-×¯Ö�ÖÖ¸Ö †Ö×�Ö »Öœ¶ÖŸÖ
†�ÖÎ³ÖÖ�Öß ¸ÖÆèÖ •Öß¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ »Öœ�ÖÖ¸Ö, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ ¤ã:�ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ
±ýÖê›�ÖÖ¸Ö †ÃÖÖ »ÖÖî×�ú�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÎ�Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖê“ÖÖ ÃÖêÖÖ¯ÖŸÖß †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö
×´Öô¾Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ¤ê¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ß �úÖê�ÖŸµÖÖÆß †×¬Ö�úÖ¸Ö»ÖÖ, †Ö×£ÖÔ�ú ¯ÖÎ»ÖÖê³ÖÖÖ»ÖÖ ²Öôß
Ö ¯Ö›ŸÖÖ �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓ“Öß ¤ã:�Öê ¤æ̧  �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, †Ö×£ÖÔ�ú, ÃÖ´ÖŸÖÖ †Ö�ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê
•Öß¾ÖÖ ˆÖŸÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ †�Öȩ̂ ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»ÖÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ �Ö™ ¾Ö ŸµÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»Öê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �úÖµÖÔ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. 1932 ŸÖê 1942 ¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
�ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß �êú»Öß. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ •ÖÖ�ÖÓ �êú»ÖÓ, »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¿ÖŒŸÖß ×¤»Öß, ŸµÖÖÓÖÖ
ˆš¾ÖæÖ ˆ³Öê �êú»Öê. ¯Ö¡ÖßÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ (¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ) “Öô¾Öôß“Öß ²Öîš�ú ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß ŸÖµÖÖ¸
�êú»Öß. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß“Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ×¯Öœß ˆ³Öß �êú»Öß. »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß Ö¾ÖßÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß
†Ö�Ö»Öß. ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢ÖÖ Æß ³ÖÖ¸ŸÖßµÖÖÓÖÖ �ú¿Öß ´ÖÖ¸�ú ¾Ö ‘ÖÖŸÖ�ú †ÖÆê Æê ŸµÖÖÓÖß »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯Ö™¾ÖæÖ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß �êú»Öê»µÖÖ ÊÖ ¾Öî×¿ÖÂ™¶¯Öæ�ÖÔ •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß´Öãôê“Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß ¯ÖÖôế Öãôê
�ÖÖê»Ö¾Ö¸ ºþ•Ö»Öß �Öê»Öß. ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß �úºþÖ �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ †ÃÖ�ÖÖ¸ß ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢Öê“Öß
¯ÖÖôế Öãôê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖêÖê ˆ�Ö›æÖ �úÖœ»Öß. ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ²Ö¸Æå�æú´Ö �úÖ´Ö
�ú¸�ÖÖ ȩ̂ †Öê�ú ”Öê™ê-´ÖÖêšê �Ö™ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê. †Ö‘ÖÖŸÖ¤»Ö, ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öß µÖÖµÖ¯Ö¨ŸÖß
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö »ÖÖê�ú×¯ÖÎµÖ —ÖÖ»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ´ÖÖÖ�ÖÖ·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ“Öê †øê †Öê�ú ×š�úÖ�Öß
×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ�ú›æÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ¾Ö¸ ¤²ÖÖ¾Ö †Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ.
�ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ ÃÖÖ´Öã¤Ö×µÖ�ú ¤Ó› ²ÖÃÖ¾Ö»Öê. ×²ÖÎ×™¿Ö Æê �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö“Ö ×²ÖÎ×™¿Ö¬ÖÖ×•ÖÔ�µÖÖÓ“ÖÖ
ŸÖê †Ö¬ÖÖ¸ ‘ÖêŸÖ. ´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö •Ö´ÖßÖ¤Ö¸, ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ¯ÖÖ™ß»Ö, ™�µÖÖ, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸
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ÆÖ“Ö ‡Ó�ÖÎ•Ö †ÖÆê, Æê“Ö †Ö´Ö“Öê ¿Ö¡Öæ †ÖÆêŸÖ, Æê •ÖÖ�Ö¾Ö»ÖÓ. ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ‡Ó�»ÖÓ›“ÖÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÎ¬ÖÖÖ
�úÖê�Ö †ÖÆê? ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö �Ö¾ÆÖÔ̧ , ¾ÆÖ‡ÔÃÖ-¸ÖòµÖ �úÖê�Ö †ÖÆê? µÖÖ“µÖÖÖ¿Öß �úÖÆßÆß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ö¾ÆŸÖÖ.
ÃÖ¸�úÖ¸“Ö ˆ�Ö›æÖ �úÖœÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ÃÖÖ£Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂ š�Ö, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, •Ö´ÖßÖ¤Ö¸,
¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ µÖÖÓ“ÖÖ“Ö ¯Ö×Æ»ÖÖ ¯ÖŒ�úÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™»ÖÓ.

1943 ¯ÖµÖÕŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß 500-600 �Öê›¶Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß
ˆ³ÖÖ¸�Öß �êú»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Öãœ“µÖÖ �úÖôÖŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖÓ́ Ö¬µÖê ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢Öê“ÖÖ
´ÖÖ�Ö´ÖæÃÖÆß šê¾ÖÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆß †ÃÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.  ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ
“Öô¾Öô ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ �ú¸ßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ²Öêô�ÖÖ¾Ö»ÖÖÆß ‹�ú µÖã¾Ö�ú ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öß.  �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖ´Ö¬µÖê
ÃÖ�Öôß�ú›ê �ëú¦ê ŸÖµÖÖ¸ �êú»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘Ö ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ÖÖ�Ö¯Öæ̧ »ÖÖ �úÖÔ»Ö ²ÖÖ�Ö µÖÖ
×š�úÖ�Öß ›Öế ÖÖ ¾ÖÃŸÖÖ¤ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹�ú ´Ö»»Ö ÆÖêŸÖÖ. ›Öế ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö ‹�ú ŸÖÖ»Öß´Ö²ÖÖ•Ö ÆÖêŸÖÖ. ×ŸÖ£Öê
ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÎ²Öô ¾Ö•ÖÖ ÆÖêŸÖê. 1945 “µÖÖ ÃÖÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ß µÖê£Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ×¿Ö×²Ö¸Ö»ÖÖ ›Öế ÖÖ
¤ê¿Ö´Öã�Ö ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ ‡Ô¿¾Ö¸ ¤ê¿Ö´Öã�Ö Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê. �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Öî»Ö¾ÖÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ �êú»Öê
¾Ö ¯Öî»Ö¾ÖÖÖÖÓÖÖ ¸ÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¤ß�ÖÖ ×¤»Öß. �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖß»Ö 50-60 ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖ ×´ÖôæÖ
2000 ¯Öî»Ö¾ÖÖÖÖÓÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ �êú»Öê. �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ “µÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêô“µÖÖ ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê †¬µÖ�Ö †��ÖÖ¯¯ÖÖ
¯ÖÖ›ô�ú¸ Æê ÆÖêŸÖê. ¯ÖÎŸµÖê�ú ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖß»Ö ‹�ú ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÓ ‹�ú ´ÖÓ›ô ÆÖêŸÖÓ. ×¤Ö�ú¸¸Ö¾Ö
ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ÁÖß¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö ²ÖÖë¦ê, ×¿Ö. ²Öß. ÃÖÖôÖê�Öê, ›ß. ‹ÃÖ. �ÖÖÓ›ê�ú¸ Æê ¯ÖÎŸµÖê�ú ŸÖÖ»Ö´Öß“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÆÖêŸÖê.
�úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖ 2000 ¯Öî»Ö¾ÖÖÖÖÓ“Öß ¿ÖŒŸÖß ˆ³Öß ¸Ö×Æ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö ȩ̂›ÃÖË �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ¿ÖÆ¸Ö´Ö¬µÖê
¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ ÆÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ²ÖôÖ¾Ö¸ �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶Ö¾Ö¸ �ëú¦ê ŸÖµÖÖ¸ �ú¸ÖµÖ“Öß ¾Ö �ëú¦ê
ŸÖµÖÖ¸ �úºþÖ µÖã¾ÖÖ¿ÖŒŸÖß ŸÖµÖÖ¸ �ú¸ÖµÖ“Öß †ÃÖê ¤ß‘ÖÔ Ã¾Ö¯Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÖ×Æ»Öê ÆÖêŸÖê. �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶Ö´Ö¬µÖê
¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öê Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �ú¸�µÖÖ“Öß ´ÖÖ×Ã£ÖŸÖß »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ“ÖÖ¸ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö ´ÖÖê×ÆŸÖê µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ̄ ÖÖ¤�úŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß '¦Â™Ö' ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æ�ú �úÖœ»Öê. ŸµÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æ�úÖŸÖæÖ
»ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯ÖÎ²ÖÖê¬ÖÖ �úºþÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ ˆ³ÖÖºþÖ ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢Öê“Öß ¯ÖÖôế Öãôê �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ ˆ�Ö›æÖ
�úÖœ�µÖÖ“Öß ¯ÖÎȩ̂ �ÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ŸÖê ¤ê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖê£Öê ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÆÖ ¸ÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ‘Ö
Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ‘ÖÖ´Ö¬µÖê 40 Æ•ÖÖ¸ µÖã¾Ö�úÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™Ö ÆÖêŸÖê.  †ÖÃÖ¤“Öê –ÖÖÖ²ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö Æê
ŸµÖÖ“Öê �Îòú¯™Ö ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÖÖ×¿Ö�ú»ÖÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖê£Öê ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»ÖÖ.
×¾Ö•ÖµÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö, ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö ¤ê¿Ö´Öã�Ö, ›Öò. ±ý›�êú †¿Öß ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ÖÖ×¿Ö�ú´Ö¬Ö»µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ “Öô¾Öôß´Ö¬µÖê
†Ö»Öß.  ¬ÖãóµÖÖ»ÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ̄ ÖÖ¸ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆÖêŸÖÖ. ŸÖê£ÖêÆß ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ
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�úºþÖ †Ö¯¯ÖÖ ¤ê¾Ö ȩ̂, ×¾ÖÂ�Öæ ¯ÖÖ™ß»Ö, ¾µÖÓ�ú™†Ö¯¯ÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, ‹ÃÖ. ²Öß. ¯ÖÖ™ß»Ö ‡. ÖêŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ
ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö �úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †�úÖê»µÖÖŸÖ ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ.
¯Ö Ó̧ŸÖã ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ß ´ÖÖ�ÖÃÖê ×´ÖôÖ»Öß ÖÖÆßŸÖ. ¯Ö Ó̧ŸÖã †´Ö¸Ö¾ÖŸÖß»ÖÖ ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾Ö
´ÖÖêÆÖê› µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖµÖÖÔÖê 3-4 ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öê ‹�ú ÃÖÓ‘Ö™Ö ˆ³Öê �êú»Öê. †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂,
´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ×š�úÖ�Öß ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ”Öê™¶Ö ”Öê™¶Ö ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ ˆ³µÖÖ �êú»µÖÖ.  ÃÖÖ
1945 ´Ö¬µÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ß µÖÖ ×š�úÖ�Öß ‹�ú ×¿Ö×²Ö¸ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ‘Ö™ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÎ́ Öã�ÖÖÓÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ŸÖê£Öê •Ö´ÖÖ �êú»Öê.  Æß ÃÖÓ�µÖÖ 300 ÆÖêŸÖß.  Æê 300 ÖêŸÖê ÆÖêŸÖê. ÊÖ 300
»ÖÖê�úÖÓÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ¯Öãœ“µÖÖ ˆšÖ¾ÖÖÃÖÖšß ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ �êú»Öê.  ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †¿Öß ÖêŸÖéŸ¾Ö×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öß
×¿Ö×²Ö ȩ̂Æß ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü³Ö¸ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘Ö, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�ú ÃÖÓ‘Ö µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ
µÖê�ÖÖ·µÖÖ ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ×¿Ö×²Ö¸ÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“ÖÖ
¾µÖÖ¯Ö�ú ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ 1946 ´Ö¬µÖê ×�Îú¯ÃÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™Ö‘ÖÖ™ß ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ
�úÖî»Ö ‘Öê�µÖÖÃÖÖšß ×Ö¾Ö›�Öã�úÖÆß •ÖÖÆß¸ —ÖÖ»µÖÖ.  ŸµÖÖ´Öãôê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“µÖÖ “Öô¾Öôß“ÖÖ •ÖÖȩ̂  ÆôæÆôæ
�ú´Öß ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»ÖÖ.

µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ô :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß •µÖÖ •µÖÖ �Öê›¶Ö´Ö¬µÖê ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»µÖÖ
ÆÖêŸµÖÖ, ŸµÖÖ ŸµÖÖ �Öê›¶Ö´Ö¬µÖê µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ô ÃÖã̈ Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê ÆÖêŸÖê. ¯ÖÖ ȩ̂�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê �ÖÖêØ¾Ö¤¸Ö¾Ö
×´Ö¸�Öê µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ôÖ“Öê ÃÖ¤ÃµÖ ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯Öæ †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öê�ÖÖ ¾ÖµÖÖÖê ÁÖêÂš, †Öã³Ö¾Öß †¿ÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ
µÖÖµÖ¤ÖÖ ´ÖÓ›ôÖ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö Ø�ú¾ÖÖ ÃÖ¤ÃµÖ Öế ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÖêÖ�Öß¸ µÖÖ ×š�úÖ�ÖßÃÖã̈ Ö µÖÖµÖ¤ÖÖ
´ÖÓ›ô ÆÖêŸÖê. ´ÖÖê×ÆŸÖê ¾Ö›�ÖÖÓ¾Ö, Æ�Ö´ÖÓŸÖ¾Ö›ß‹, ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÓ•Ö›ì, �ú¾Öšê ‹�úÓ¤,
²ÖÖȩ̂ �ÖÖ¾Ö, †»�ãú› µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×š�úÖ�Öß ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß �ëú¦ê ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ ×š�úÖ�Öß µÖÖµÖ¤ÖÖ
´ÖÓ›ôê ÆÖêŸÖß.

�ãÓú›»Ö Æê �ÖÖ¾Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“µÖÖ ¸Ö•Ö¬ÖÖÖß“Öê“Ö �ëú¦ ÆÖêŸÖê. �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎŸµÖê�ú ‘Ö¸ÖŸÖß»Ö
»ÖÖê�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆÖêŸÖê. �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Ö“Öê Ö¾ÖßÖ Ö¾ÖßÖ »ÖÖê�ú �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê µÖêŸÖ
†ÃÖŸÖ ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß �ú¸ŸÖ �úß, ŸÖã́ Æß †Ö´Ö“µÖÖ �ÖÖ¾Öß “Ö»ÖÖ ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ
�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß �ÖÎÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸�µÖÖÃÖ †Ö´ÆÖ»ÖÖ ´Ö¤ŸÖ �ú¸Ö †¿Öß ´ÖÖ�Ö�Öß
�ú¸ŸÖ. µÖÖ ¯Ö¨ŸÖßÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
�Öê›Öê̄ ÖÖ›ß —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖæÖ �ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê “ÖÖÓ�Ö»ÖÓ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸�Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»ÖÓ. ¯Öæ¾Öá �ÖÖ¾ÖÖŸÖ
²Ö»ÖãŸÖê¤Ö¸ß ÆÖêŸÖß. ˆ““Ö-Öß“Ö �úÖê�Ö, ÖÖ´Ö¤Ö¸ �úÖê�Ö, �ãú»Ö�ú�Öá �úÖê�Ö, ¯ÖÖ™ß»Ö �úÖê�Ö, ¤×»ÖŸÖ �úÖê�Ö

¾ÖÖµÖ 152-6
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†¿ÖÖ ŸÖ•Æê“Öê Æê¾Öê¤Ö¾Öê ÆÖêŸÖê ŸÖê ÆôæÆôæ �ú´Öß ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. �Öê›ê�ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ±ýÖ¸ �ú›¾Öß
ÆÖêŸÖß. ¤×»ÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×¾Ö×Æ¸ß¾Ö¸ Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖÖ�Ö¾Öš¶Ö¾Ö¸ ¯ÖÖµÖ šê¾ÖÖµÖ»ÖÖÆß ¯Ö¸¾ÖÖÖ�Öß ÖÃÖÖµÖ“Öß.
ŸÖê¾ÆÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖÖê †Ã¯Öé¿µÖŸÖê×¾Öºþ¨ »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬µÖê
¯ÖÎ³ÖÖ¾Öß ¯ÖÎ“ÖÖ¸ �êú»ÖÖ. »ÖÖê�ú ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¯ÖÖ�Ö¾ÖšÖ, ×¾Ö×Æ¸ß ¤×»ÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖê�úóµÖÖ �úºþÖ ¤ê¾Öæ
»ÖÖ�Ö»Öê. ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß “Öô¾Öô †¿Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¯ÖÃÖºþ »ÖÖ�Ö»Öß. '�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß
�ÖÎÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ' ×•Ö£Öê ÆÖêŸÖß ×ŸÖ£Öê '‹�ú �ÖÖ¾Ö ‹�ú ¯ÖÖ�Ö¾ÖšÖ' �ÖÖ¾Ö“Öß Ã¾Ö“”ŸÖÖ, �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸÖã±ýÖÖß
¤»ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ, �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö¸�Ö¸ÖÓ“µÖÖÃÖÖšß ¸Ö¡Öß“Öê ¾Ö�ÖÔ, �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ̧ �Ö�ÖÖÃÖÖšß ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ÖŸÖß»Ö
×¯Ö�úÖÓ“µÖÖ ¸�Ö�ÖÖÃÖÖšß ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖ“µÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ“Öß ŸÖã�ú›ß †ÃÖÓ ÃÖ¾ÖÔ �úÖÆß ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ÃÖãºþ ÆÖêŸÖ
ÆÖêŸÖÓ. ŸµÖÖ´Öãôê »ÖÖê�úÖÓÖÖ †ÃÖÓ ¾ÖÖ™æ »ÖÖ�Ö»ÖÓ �úß, †¿ÖÖ ŸÖ•Æê“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ¯Öæ¾Öá �ú¬Öß“Ö Ö¾ÆŸÖß.
Æß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ³Ö»µÖÖÃÖÖšß †ÖÆê †Ö×�Ö Æê “ÖÖÓ�Ö»Öê †ÖÆê ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ ¾ÖÖœ»ÖÖ.
�ãÓú›»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸Ö´Ö¬µÖê ŸÖÃÖê“Ö �ú¸Ö› ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ˆÓ²ÖÎ•Ö ‡Ó¤Öê»Öß¯ÖµÖÕŸÖ †¿ÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸
¾ÖÖœ»ÖÖ. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ‡Ô ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã̈ Ö µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß.
·µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖÖ¸�ÖÓ �úÖ´Ö ‡ŸÖ¸ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê ×ŸÖ£Öê •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯Öæ •ÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖ.

ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�ú �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã̈ Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ “Öô¾Öôß“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ
ÆÖêŸÖÖ. 1945-46 ÃÖÖ»Öß ÃÖÖÓ�Ö»Öß“µÖÖ •Ö¾Öô †ÃÖ»Öê»µÖÖ �úÖÖÔô �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ÖÂ™ —
ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê ¾Ö ŸÖß ÖÂ™ �ú¸Ö¾Öß †¿Öß ´ÖÖ�Ö�Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê †Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸
×¯Öô¾Ö�Öæ�ú �ú¸�ÖÖ¸ ÖÖÆß †¿ÖÖ ¥Â™ßÖê ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ÖÂ™ �ú¸�µÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß ‘Öê¾ÖæÖ •Ö¾Öô•Ö¾Öô 500-600 �Öê›¶ÖÓ́ Ö¬ÖæÖ 32 �úÖê™ß ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß ÖÂ™ �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß“Öê �úÖ�Ö¤ ±ýÖ›»Öê, •ÖÖô»Öê,
¯ÖîÃÖê ×´ÖôÖ»Öê ´Æ�ÖæÖ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö�ú›æÖ ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.

1945 ´Ö¬µÖê µÖã̈  ÃÖÓ̄ ÖŸÖ †Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ, •Ö´ÖÔÖß, ‡™»Öß, •Ö¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸Ö³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.  ¯Ö�Ö
³ÖÖ¸ŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœÖ £ÖÖÓ²Öê»Ö †ÃÖÓ �úÖÆß ¾ÖÖ™ŸÖ Ö¾ÆŸÖÓ. ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ »ÖœÖ ¯ÖãœÓ “ÖÖ»Öæ šê¾ÖÖ¾ÖÖ“Ö
»ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ †ÃÖê ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖÓ. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÆß ¾ÖÖœŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšß ÆŸµÖÖ¸ÖÓ“Öß �Ö¸•Ö
ÆÖêŸÖß. †×¬Ö�ú ÆŸµÖÖ ȩ̂ ×´Öô¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯Öæ 1945 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ´ÖÖ“ÖÔ ´Ö×ÆµÖÖ´Ö¬µÖê �ÖÖê¾µÖÖ»ÖÖ
�Öê»Öê ¾Ö �ÖÖê¾µÖÖÆèÖ ŸÖê ²Öêô�ÖÖ¾Ö ´ÖÖ�Öì ¯Ö¸ŸÖ µÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆÖ ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆÖµÖã̈ Ö“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ ÆÖêŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß. ²Öêô�ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ²ÖÖ¯Öæ Ã™Ñ›¾Ö¸ ˆŸÖ¸»Öê ŸÖê¾ÆÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó�ÖÖŸÖ ŸÖÖ¯Ö ÆÖêŸÖÖ.  ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ »ÖÖ Ö µÖêŸÖÖ ×Ö¯ÖÖ�ÖßŸÖ ´ÖãŒ�úÖ´Ö �ú¸�µÖÖ“ÖÓ
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š¸¾Ö»ÖÓ. ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšß ²ÖÖ¯Öæ ×Ö¯ÖÖ�Öß“µÖÖ ×ÃÖŒ�úÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê ¸Ö×Æ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôß
ŸµÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö ´ÖÖß³ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ‘Ö×ÖÂš ´Öî¡Öß ÆÖêŸÖß. ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ó�ÖÖŸÖ»ÖÖ ŸÖÖ¯Ö �ú´Öß
ÆÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ ‹�ú ×¤¾ÖÃÖ ´ÖÖß³ÖÖ‡ÔÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß ´ÖãŒ�úÖ´Ö �ú¸�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹�ú �ÖÖê»Öß
ŸÖê ¯ÖŸÖß-¯ÖŸÖß ²ÖÖÆȩ̂  �Öê»µÖÖ´Öãôê ×¸�úÖ´Öß ÆÖêŸÖß. ×ŸÖ£Öê ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß —ÖÖê̄ Ö�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �êú»Öß. †Ó�ÖÖŸÖ
ŸÖÖ¯Ö ÆÖêŸÖÖ, ²ÖÖ¯Öæ £ÖÖê›Ó±ýÖ¸ •Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖ �ÖÖê»ÖßŸÖ —ÖÖê̄ Ö»Öê. ¯Ö�Ö ´Ö¬µÖ¸Ö¡Öß •ÖÖ�Ö †Ö»Öß, —ÖÖê̄ Ö µÖê‡ÔÖÖ
´Æ�ÖæÖ ¾ÖÖ“Ö�µÖÖÃÖÖšß �úÖÆßŸÖ¸ß ŸÖê ¿ÖÖê¬Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ™ê²Ö»ÖÖ“µÖÖ �Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ ‹�ú ¯ÖãÃŸÖ�ú
×´ÖôÖ»Öê. ŸÖê ¯ÖãÃŸÖ�ú Ö¾ÆŸÖê“Ö. ‹�ú ±ýÖê™Öê ¯ÖÖ�úß™ ÆÖêŸÖê. ŸÖê ŸµÖÖÓÖß “ÖÖô»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ
²Öê“ÖîÖ —ÖÖ»Öê.

¾ÖµÖÖ“µÖÖ 22 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖµÖÕŸÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ †Ö¤¿ÖÖÔÖê •Ö�Ö»Öê»µÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤ß ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
×´ÖôÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“Öê ÖÖÆß †ÃÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖŒ�úÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  �êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
¾Öê�Ö¾Öê�Öôê ×¾Ö“ÖÖ¸ µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ×Ö¯ÖÖ�ÖßÆèÖ �ãÓú›»Ö»ÖÖ µÖêŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö�Ö »Ö�Ö �ú¸Ö¾ÖÓ �úÖ �úºþ ÖµÖê
†ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‘ÖÖêôæ »ÖÖ�Ö»Öê ¾Ö ¿Öê¾Ö™ß ´ÖÖÖ“Öß ²Öê“ÖîÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ×Ö�ú™“Öê
ÃÖÆ�úÖ¸ß ²ÖÖô •ÖÖê¿Öß, ´ÖÆÖ¤ê¾Ö ×´Ö¸�Öê µÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß. ŸÖê¾ÆÖ ŸÖê ´Æ�ÖÖ»Öê, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
»Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“ÖÓ ÖÖÆß †¿Öß ŸÖã́ Ö“Öß ¯ÖÎ×ŸÖ–ÖÖ ŸÖã́ Æß �ú¿Öß ´ÖÖê›ŸÖÖ? ´Ö�Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÆÖŸÖæÖ
�úÖÆßÆß “Öæ�ú ÆÖê�µÖÖ¯Öæ¾Öá †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö »Ö�ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ †Ö¯Ö»Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ¾Ö †Ö¯Ö»Öê
“Öã»ÖŸÖ ²ÖÓ¬Öæ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ› µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êÆß ´ÖÖÓ›»ÖÖ.

²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ ¾ÖµÖ ˆ�Öê̄ Öã̧ ê 22 ¾ÖÂÖêÔ. µÖÖ 22 ¾ÖÂÖÖÔÓ“µÖÖ ŸÖ¹ý�Ö ¾ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› ÃÖ¢ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖêš¶Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“Öß —ÖÖê̄ Ö ˆ›¾ÖæÖ ™Ö�ú�ÖÖ¸ß, †ŸµÖÓŸÖ ¬ÖÖ›ÃÖÖÖê •Öß¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ
‘ÖÖ»ÖæÖ, †Ó�ÖÖ¾Ö¸ �ÖÖêóµÖÖ —Öê»ÖæÖ 5 »ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö •ÖÖȩ̂ Ö¾Ö¸ �ÖÖÖ¤ê¿Ö,
ÃÖÖŸÖÖ¸Ö µÖê£Öê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß �ëú¦ê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ, �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸
›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ß“µÖÖ ¬ÖÖ›ÃÖß µÖÖê•ÖÖêŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÃÖÆ�úÖ¸ß ÆÖêŸÖê.
†Ö™¯ÖÖ›ß“µÖÖ �ÖÖ¤ß �ëú¦Ö»ÖÖ ³Öê™ ×¤»µÖÖÖÓŸÖ¸ ¬Ö›�æú ŸÖÖÖÖ•Öß šÖ�ú ȩ̂ µÖÖÓÖß ×¤»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß²Ö¸Öê²Ö¸
¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ß“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �ú»¯Ö�ú ²Öã̈ ßÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ.
ŸµÖÖÃÖÖšß ×Ö¬Ö›¶Ö ”ÖŸÖß“Öê, †ÖŸ´Ö²Ö×»Ö¤ÖÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ ÃÖÆ�úÖ¸ß ×Ö¾Ö›»Öê. �Ö×•ÖÖÖ ÆÖŸÖß
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ ŸµÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ •ÖÖ×ÆŸÖÖÃÖÖšß �úÃÖÖ �ú¸ÖµÖ“ÖÖ ÆêÆß š¸¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖê²Ö¸Æå�æú´Ö
ÃÖ¾ÖÔ �úÖÆß ‘Ö›»Öê. ¯Ö�Ö ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸Öê ´ÖÖ¡Ö ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ß¾ÖºþÖ †Öê�ú »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯Ö�ú›»Öê.
ŸÖê ¯ÖÎŸµÖ�ÖÖŸÖ ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ßŸÖ �ãúšê“Ö Ö¾ÆŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸Æß �êúÃÖßÃÖ “ÖÖ»Ö»µÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
ŸÖ¸ ×•Ö¾ÖÓŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ´ÖéŸÖ ¯Ö�ú›æÖ †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšß 10 Æ•ÖÖ¸Ö“Öê ²Ö×�ÖÃÖ •ÖÖÆß¸ �êú»Öê. Æê ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö›ŸÖ
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†ÃÖŸÖÖÖÖÆß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ÆÖŸÖß ÃÖÖ¯Ö›»Öê ÖÖÆßŸÖ. ¯Ö�Ö, ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öê
�úÖµÖÔ ´ÖÖ¡Ö “ÖÖ»Öæ ¸Ö×Æ»Öê ¾Ö ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö �ÖãÓ›, ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸,
¯ÖÖ™ß»Ö, �ãú»Ö�ú�Öá µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖµÖÖÔ¾Ö¸ “ÖÖ»Ö�ÖÖ¸ß ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢ÖÖ ˆ�Ö›»Öß �Öê»Öß. ŸÖß ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê
ˆ¤Ë¬¾ÖÃŸÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶Ö“µÖÖ ‡×ŸÖÆÖÃÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖêÖÓ †Ö¯Ö»ÖÓ
¾Öê�ÖôÓ †×ÃŸÖŸ¾Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÓ.
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•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»µÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›»µÖÖ.
×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê»ÖÖ ÆÖ¤¸¾ÖæÖ ÃÖÖê›»ÖÓ. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖ�ÖÖ¸ß ÃÖ¢ÖÖ ˆ¤Ë¬¾ÖÃŸÖ �úºþÖ
ŸµÖÖ ÃÖ¢Öê“Öß ¯ÖÖôế Öãôê ˆ�Ö›æÖ �úÖœ»Öß. �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖê“Öê, µÖÖµÖÖ“Öê ¾Ö ×Ö³ÖÔµÖŸÖê“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸�Ö
×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê. Æê ÃÖ¾ÖÔ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÎ�Ö»³ÖŸÖêÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, ŸµÖÖÓ“Öê
´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔ�ú †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ› ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆ�úÖ¸ß µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †�Ö¤ß 22 ¾µÖÖ
¾ÖÂÖá“Ö ‘Ö›¾ÖæÖ †Ö�Ö»Öê. ÃÖÊÖ¦ßŸÖß»Ö ¤·µÖÖ�ÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ¾ÖóµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¸ÁÖß, ¬ÖîµÖÔ, ¬ÖÖ›ÃÖ,
†ÖŸ´Ö²Ö×»Ö¤ÖÖÖ“Öß ŸÖÖ�ú¤ Æê �úÖê�Öß ²ÖÖÆêºþÖ µÖê¾ÖæÖ ×¿Ö�ú¾Ö�µÖÖ“Öß �Ö¸•Ö ÖÃÖŸÖê.  Æê �Öã�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ
†Ó�Ö³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æß ¾Öß¸Ÿ¾ÖÖ“Öß, ŸÖê•ÖÖ“Öß, ´ÖÖ¾ÖóµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖîµÖÖÔ“Öß ¯Ö Ó̧̄ Ö¸Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ �úŸÖéÔŸ¾ÖÖÖÓ †�Ö¤ß ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 22 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá“Ö ¤Ö�Ö¾Ö»Öß ÆÖêŸÖß. †¿ÖÖ ÊÖ ¾Öß¸Ö“µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö »Ö�Ö ÃÖã̈ Ö ‹�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ‘Ö™ÖÖ“Ö ´Æ�ÖÖ¾Öß »ÖÖ�Öê»Ö. Æê »Ö�Ö ‹�úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™
¯Ö¨ŸÖßÖê“Ö —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖÆß »ÖÖê�úÖÓÖß Ã±æýŸÖá ‘Öê‰Ö †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ ²Ö¤»Ö»Öê ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ
†ÃÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  �úºþÖ †ŸµÖÓŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ¯Ö¨ŸÖßÖê“Ö »Ö�ÖÖ“ÖÖ ²ÖêŸÖ š¸¾ÖæÖ ŸÖÖê ‡ŸÖ¸ÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ
�ú¸ÖµÖ»ÖÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †ŸµÖÓŸÖ ¬µÖêµÖ×ÖÂš, ŸÖ¢¾Ö×ÖÂš, †ŸµÖÓŸÖ †Ö¤¿ÖÔ¾ÖÖ¤ß ¾Ö ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¤ÆÖ¾µÖÖ
¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ 19 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖµÖÕŸÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ×¿Ö�ú¾Ö�Öã�úß¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê •Ö�Ö»Öê ÆÖêŸÖê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÆÖŸÖ“ÖÖ
Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú, ÆÖŸÖÖÖê ¤ô»Öê»µÖÖ ×¯ÖšÖ“Öß ³ÖÖ�ú¸ß, ÆÖŸÖÃÖ›ß“µÖÖ ŸÖÖÓ¤ôÖ“ÖÖ ³ÖÖŸÖ, ÆÖŸÖÖÖê �úÖœ»Öê»µÖÖ
ÃÖãŸÖÖ“Öê �úÖ¯Ö› ¾ÖÖ¯Ö¸�µÖÖ“Öê †Ö¤¿ÖÔ¾ÖÖ¤ß ÃÖÓÃ�úÖ¸ —ÖÖ»Öê»Öê ´ÖÖ, �úÖê�ÖŸÖêÆß ¾µÖÃÖÖ ÖÖÆß.  ¬µÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
œôê»Ö †ÃÖê �úÖê�ÖŸÖêÆß ¾ÖÖ“ÖÖ, ¾ÖŸÖÔÖ �ú¸ÖµÖ“Öê ÖÖÆß Æê Ã¾ÖŸÖ:¾Ö¸ß»Ö ²ÖÓ¬ÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
»Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“Öê ÖÖÆß †ÃÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖŒ�úÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  �êú»Öê»Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ »Ö�Ö
�ú¸ÖµÖ“ÖÓ †ÖÆê †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ µÖã̈ ´ÖÓ›ôÖŸÖ ´ÖÖÓ›»ÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯Öæ ŸÖ¢¾Ö³ÖÎÂ™ ÆÖêŸÖ †ÖÆêŸÖ, ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ ×¤»Öê»Öê ¾Ö“ÖÖ ´ÖÖê›ŸÖ †ÖÆêŸÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
×´ÖôÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“Öê ÖÖÆß ÆÖ �êú»Öê»ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  ´ÖÖê›ŸÖ †ÖÆêŸÖ †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ †Ö¸Öê̄ Ö •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ¾Ö¸ ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸÖê¾ÆÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖŸµÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ�ú›æÖ
ÆÖê�ÖÖ¸Ö ×¾Ö¸Öê¬Ö �ú´Öß ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»ÖÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß »Ö�Ö ¾Ö ¾Öî¾ÖÖ×Æ�ú •Öß¾ÖÖ

¯ÖÎ�ú¸�Ö ÃÖÖŸÖ¾Öê
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•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ 1942 ¯ÖÖÃÖæÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ †Öê�ú †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ŸµÖÖÓÖß
”ê›»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ ¤ê�µÖÖÃÖÖšß ²Ö×�ÖÃÖÆß »ÖÖ�Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ×¤ÃÖê»Ö ×ŸÖ£Öê �ÖÖêôß ‘ÖÖ»Ö�µÖÖ“Öß
†Ö–ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ×´ÖôÖ»Öß ÆÖêŸÖß. ŸÖê ¸Öê•Ö †Ö¯Ö»Öß ¸ÖÆ�µÖÖ“Öß ×š�úÖ�Öê ²Ö¤»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¸Öê•Ö
³Ö™�úÓŸÖß, ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÃÖê×´Ö¸Ö “Öã�ú¾Ö�µÖÖÃÖÖšß »Ö¯ÖæÖ”¯ÖæÖ ¸ÖÆ�ÖÓ, �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‘Ö¸ ÖÖÆß, ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¸ÖÖ
ÖÖÆß †¿Öß †¾ÖÃ£ÖÖ, �ú¬Öß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖêôß»ÖÖ ²Öôß ¯Ö›ê»Ö ŸÖê ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆß †¿ÖÖ
ŸÖ¹ý�ÖÖ»ÖÖ �úÖê�Ö ´Öã»Ö�Öß ¤ê�ÖÖ¸ ÆÖ ‹�ú ¯ÖÎ¿Ö“Ö ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß �úÖÆß ´Öã»Öß ¯ÖÖ×Æ»µÖÖ. ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸
»Ö�Ö �ú¸�µÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸ß �úÖê�ÖßÆß ¤Ö�Ö¾Ö»Öß ÖÖÆß.

µÖê»Öæ̧ “µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸Ö¾Ö ²ÖÖê�Ö¸-¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“Öß �úµÖÖ Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô Æß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö•ÖÖêôß
²ÖÖȩ̂ �ÖÖ¾Ö“Öê ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖ ´ÖÖ´ÖÖÓ�ú›ê ¸ÆÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö Æê
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖêÖÖÖß ¾Ö ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ ÆÖêŸÖê. ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖß“Öê“Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸�Ö ÆÖêŸÖê.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ŸÖê ¸Ö•Ö�úÖ¸�ÖÖŸÖß»Ö �ÖãºþÆß ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÖÆ×•Ö�ú“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ“Öß¾Ö¸ ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖ“Öê
ÃÖÓÃ�úÖ¸ ÆÖêŸÖê“Ö.

‹�ú¤Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ²ÖÖȩ̂ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓÃÖÖ¸�Öê“Ö ¤ãÃÖ ȩ̂ �Öãºþ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ› †ÖÆêŸÖ Æê ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾ÖÖÓÖÖ
´ÖÖÆßŸÖ ÆÖêŸÖê. ´Æ�ÖæÖ ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ“Öß“µÖÖ »Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö
»ÖÖ›ÖÓ“µÖÖ�ú›ê ¯ÖÎÃŸÖÖ¾Ö ×¤»ÖÖ. ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾ÖÖÓ“Öß ³ÖÖ“Öß Ö¾ÖÃÖÖ‡Ô ´Æ�Ö•Öê ²ÖÖê�Ö¸-¯ÖÖ™»ÖÖÓ“Öß ‹�ãú»ÖŸÖß
‹�ú �úµÖÖ ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸ÖŸÖ ¾ÖÖœ»Öê»Öß ¾Ö Ã¾Ö¤ê¿ÖÖÃÖÖšß †Ö¯Ö»ÖÖÆß •Öß¾Ö �úÖ¸�Öß µÖÖ¾ÖÖ
†¿ÖÖ ˆ¤Ö¢Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓÖß ³ÖÖ¸Ö¾Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾Ö ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ› �Öãºþ•Öß
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ŸÖ¸ µÖÖ ¤ÖêÆß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“Öê
†ŸµÖÓŸÖ »ÖÖ›�êú. ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ †Ö¯¯ÖÖ »ÖÖ›ÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×Ö¸Öê̄ Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖŸÖ›ßÖê
³Öê™ßÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ×Ö´ÖÓ¡Ö�Ö ¤êê¾ÖæÖ �Öê»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »Ö�Ö²Ö�ÖßÖê †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß �Öê»Öê
¾Ö �úÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê ´Æ�ÖæÖ ×¾Ö“ÖÖºþ »ÖÖ�Ö»Öê. †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ �ÖÖ»Öß ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê.
ŸµÖÖ¾Öêôß ²ÖÖê�Ö¸-¯ÖÖ™»ÖÖÓ“Öß �úµÖÖ Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô ×ŸÖ£Öê ‹�úÖ �úÖê̄ Ö·µÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öß ÆÖêŸÖß.  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
ŸÖê ×¤ÃÖæÖ †Ö»ÖÓ. ¯Ö¸ŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÎ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÖ �úß, ´Ö»ÖÖ �úÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ? ŸÖê¾ÆÖ
†Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ›ÖÓÖß ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ �úß, Æß Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô
ÖÖ´Ö¤ê¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“Öß ³ÖÖ“Öß †ÖÆê. ×ŸÖ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ »Ö�Ö �ú¸¿Öß»Ö �úÖ? ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô»ÖÖÆß
×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ �úß, ÆÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ †ÖÆê, ±ý¸Ö¸ß †ÖÆê, ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“ÖÓ µÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ †ÖÆê, µÖÖ»ÖÖ
•Ö�Ö�µÖÖ“Öß Ø�ú¾ÖÖ ´Ö¸�µÖÖ“Öß ŸÖ´ÖÖ ÖÖÆß.  Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÎÖ�ÖÖ“Öß ²ÖÖ•Öß »ÖÖ¾ÖÖµÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»ÖÖ
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ÆÖ ŸÖ¹ý�Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ŸÖã»ÖÖ •ÖÖê›ß¤Ö¸ ´Æ�ÖæÖ †Ö¾Ö›ê»Ö �úÖ? †ÃÖê »ÖÖ› �Öãºþ•ÖàÖß Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô»ÖÖÆß
×¾Ö“ÖÖ¸»Öê. ŸÖê¾ÆÖ ×ŸÖÖê ˆ¢Ö¸ ×¤»Öê �úß, '´Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÎÖ�ÖÖ“Öß ²ÖÖ•Öß »ÖÖ¾Ö�ÖÖ·µÖÖ Ö¸¾Öß¸
¯ÖãºþÂÖÖ¿Öß •Ö¾Öôß�ú �ú¸ÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ †ÖÆê, ŸµÖÖÃÖÖšß ¾ÖÖ™ê»Ö ŸÖê �úÂ™ ÃÖÖêÃÖ�µÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ŸÖµÖÖ¸ß
†ÃÖê»Ö' ¾Ö ŸÖß ´ÖÖ´ÖÖÓÖÖ ´Æ�ÖÖ»Öß, '×ŸÖ�ú›ß»Ö Æ¸�úŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖºþÖ ¯ÖÆÖ.'

†¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓÖß †ÓŸÖµÖÖỐ Öß ‹�ú´Öê�úÖÓÖÖ ¾Öê¬Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.  ¸Ö×Æ»ÖÖ
ÆÖêŸÖÖ ŸÖÖê ±ýŒŸÖ †Öî̄ Ö“ÖÖ×¸�ú ×¾Ö¬Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß 'Æê »Ö�ÖÃÖã̈ Ö ‹�ú »Öœ¶Ö“ÖÖ ³ÖÖ�Ö —ÖÖ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂  ´ÖÖÓ›»Öê.' ŸÖê¾ÆÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ, '»Ö�Ö
»Öœ¶Ö“ÖÖ ³ÖÖ�Ö �úÃÖÖ ÆÖê‡Ô»Ö?'

ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ �úß, ³Ö™•Öß ÖÖÆß, ´ÖÓ�Ö»ÖÖÂ™�úÖ ÖÖÆßŸÖ, »Ö�Ö ´ÖãÆæŸÖÖÔ¾Ö¸ �ú¸ÖµÖ“ÖÓ
ÖÖÆß, »Ö�Ö ´Ö¬µÖ¸Ö¡Öß �ú¸ÖµÖ“ÖÓ. »Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê �úÖê�ÖŸÖêÆß ×¾Ö¬Öß �ú¸ÖµÖ“Öê ÖÖÆßŸÖ. »Ö�ÖÖ“µÖÖ¾Öêôß
¿ÖÃ¡Ö¤»Ö, ŸÖã±ýÖÖ ¤»Ö Æ•Ö¸ šê¾ÖÖµÖ“Öê. ¤Öê‘ÖÖÓÖßÆß ¸ŒŸÖÖ“Öê ×™ôê »ÖÖ¾ÖæÖ »Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“ÖÓ. »Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê
ÆÖŸÖÖÓÖß �úÖŸÖ»Öê»µÖÖ ÃÖãŸÖÖ“Öê �ú¯Ö›ê ‘ÖÖ»ÖæÖ »Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“ÖÓ, ÆÖŸÖÖÓÖß ×¾Ö�Ö»Öê»µÖÖ ÆÖŸÖ´ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸“Öê
�úÖ¯Ö› ¤Öê‘ÖÖÓÖßÆß ¯Ö×¸¬ÖÖÖ �úºþÖ »Ö�Ö ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›ÖµÖ“ÖÓ. »Ö�Ö �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê“Ö �ú¸ÖµÖ“ÖÓ.

Æê ÃÖ¾ÖÔ š¸×¾Ö�µÖÖŸÖÃÖã̈ Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ‹�ú �úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö¯Ö�ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ³Ö™•Öß, ¯ÖÖî̧ Öê×ÆŸµÖ,
×¾Ö¬Öß ÖÖ�úÖºþÖ •ÖãµÖÖ ºþœß»ÖÖ ´Öæš´ÖÖŸÖß ¤ê�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  ŸµÖÖŸÖæÖ ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ »Ö�Ö
†ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öê̄ Ö�ÖÖÖê �úºþÖ �úÖê�ÖŸÖÖÆß ²Ö›ê•ÖÖ¾Ö Ö �ú¸ŸÖÖ �úÖ™�úÃÖ¸ß“ÖÖ ÃÖÓ¤ê¿ÖÆß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¤ê�µÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê 70 ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ±ýÖî•Ö ÆÖêŸÖß. �ãÓú›»Ö¯ÖÖÃÖæÖ 4 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸
ŸÖÖ�úÖ¸ß µÖê£Öê 50-60 ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ¤»ÖÖÓ“Öê šÖ�Öê ÆÖêŸÖê. �ãÓú›»Ö¯ÖÖÃÖæÖ 20 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê
100 ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÆÖêŸÖê. ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧  µÖê£Öê 13 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ 150 ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤»Ö ÆÖêŸÖê.
�ãÓú›»Ö¯ÖÖÃÖæÖ 20 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ �ú¸Ö› µÖê£Öê 250 ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÃÖÖµÖ“Öê. †ÃÖÓ �ãÓú›»Ö 700 ŸÖê
750 ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß £ÖÖê›¶Ö ¾ÖêôÖŸÖ ¾Öêœ�µÖÖ“µÖÖ ™¯¯µÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ¸ÖµÖÓ¡ÖÖÓÖß
•ÖÖê›»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê, ¿ÖÃ¡Ö¤»ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Æ•Ö¸ šê¾Ö�Öê Æê †ŸµÖÓŸÖ ¬ÖÖ›ÃÖÖ“ÖÓ“Ö ÆÖêŸÖÓ.

´Öê, 1945 ´Ö¬µÖê ‹�úÖ ¸Ö¡Öß »Ö�Ö �ú¸�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê. �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ‹¾Öœê
¾Öêœ»Öê»Öê †ÃÖæÖ ÃÖã̈ Ö ‹�úÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖ“ÖÓ •µÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÓ ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ †ÖÆê
†¿ÖÖ ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖÖ“ÖÓ »Ö�Ö ˆ¸�æúÖ ‘Öê�ÖÓ Æê ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê»ÖÖ ¿ÖÆ ¤ê�ÖÖ ȩ̂“Ö ÆÖêŸÖê. »Ö�ÖÖ“Öß ¾Öêô, ×¤¾ÖÃÖ
ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ �úô¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. �ãúãÓ›»Ö �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¬µÖÖ •Öê ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö
×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆ †ÖÆê ŸµÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖ“µÖÖ ´Öî¤ÖÖÖ¾Ö¸“Ö »Ö�ÖÃÖÖêÆôÖ ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›�µÖÖ“Öê š¸¾Ö�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê. »Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê �úÖÆß ‘ÖÖŸÖ¯ÖÖŸÖ ÆÖê¾Öæ ÖµÖê ´Æ�ÖæÖ �ÖÖȩ̂ •Ö ´ÖãÆèŸÖÖÔ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸ ¿ÖÖÆß¸ ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö
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×Ö�ú´Ö µÖÖÓ“ÖÓ »Ö�Ö ¯ÖÎ£Ö´Ö ˆ¸�æúÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖÓ š¸»ÖÓ. �úÖ¸�Ö ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´Ö Æê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Ö¾ÆŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ
×²ÖÎ×™¿Ö ¯Ö�ú›æ ¿Ö�úŸÖ Ö¾ÆŸÖê. ²Ö¸Öê²Ö¸ 6.45 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ †�ÖŸÖÖ ¯Ö›»µÖÖ
¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê »Ö�Ö �ÖÖÓ¬Öß ¯Ö¨ŸÖßÖê ‹�ú´Öê�úÖÓ“µÖÖ �ÖóµÖÖŸÖ ÆÖ¸ ‘ÖÖ»ÖæÖ �úÖ™�úÃÖ¸ßÖê ¯ÖÖ¸ ¯Ö›»Öê.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß •Öê¾Ö�Öê †Ö™Öê̄ Ö»Öß. ¸Ö¡Öß“Öê 11 ¾ÖÖ•Ö»Öê. ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß ¿ÖÃ¡Ö¤»Öê �ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ
»ÖÂ�ú¸ß �ú¾ÖÖµÖŸÖßÖê ´ÖÖºþŸÖß“µÖÖ ¤ê¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öß. ŸÖê£ÖæÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ´Öî¤ÖÖÖŸÖ �Öê»Öê. ¸Ö¡Öß“Öê
11.45 ¾ÖÖ•Ö»Öê. ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ´Öî¤ÖÖ 10-12 Æ•ÖÖ¸ ÃÖÓ�µÖê“µÖÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓÖß ±ãý»ÖæÖ �Öê»Öê ÆÖêŸÖê.
´Öî¤ÖÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖ�Öß ‹�ú ”Öê™êÃÖê ¾µÖÖÃÖ¯Ößš ˆ³Öê �êú»Öê ÆÖêŸÖê. ²Ö¸Öê²Ö¸ 11 ¾ÖÖ•ÖæÖ 50 ×´Ö×Ö™ÖÓÖß
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô ²ÖÖêÆ»µÖÖ¾Ö¸ “Öœ»Öê. 2000 ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�ú,  70-80 ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
�úÖµÖÔ�úŸÖì, ÃÖ�Öôß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤»ÖÓ Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ²ÖÖêÆ»µÖÖ¾Ö¸ “Öœ»µÖÖ¾Ö¸ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß
²ÖÓ¤ã�úß“µÖÖ ±îý¸ß —ÖÖ›»µÖÖ. µÖÖ¾Öêôß �ÖßŸÖ�úÖ¸ �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸, ÖÖ�Ö¯Öæ̧ “Öê �ÖÎÖ´Öß�Ö �ú£ÖÖ»Öê�Ö�ú
¾ÖÖ´ÖÖ¸Ö¾Ö “ÖÖȩ̂ ‘Ö›ê, ³ÖÖ‰ÃÖÖÆê²Ö Öê¾ÖÖô�ú¸, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö
¯ÖÖ™ß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê.

¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ ‹¾Öœê ÃÖ�Öôê »ÖÖê�ú Æ•Ö¸ †ÃÖæÖ ÃÖã̈ Ö ‹�úÆß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ×ŸÖ£Öê ×±ý¸�æú
¿Ö�ú»ÖÖ ÖÖÆß. �ãÓú›»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ �úÖê�ÖŸÖêÆß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ¯Ö£Ö�ú µÖê¾Öæ ¿Ö�ú»Öê ÖÖÆß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß µÖÖ
»Ö�ÖÃÖÖêÆóµÖÖ¾Ö¸ †Ö�Îú´Ö�Ö �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ ÖÖÆß.

²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »Ö�ÖÃÖÖêÆóµÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ�Ö»ÖÖÂ™�úÖ Ö¾ÆŸµÖÖ. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖß Ã¯Öß�ú¸´Ö¬ÖæÖ
'¿Öã³Ö´ÖÓ�Ö»Ö ÃÖÖ¾Ö¬ÖÖÖ' ´Æ™»Öê ¾Ö ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ÃÖ¾ÖÖÕÖß †�ÖŸÖÖ ™Ö�ú»µÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ
´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ¸ÖÂ™ÒüßµÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ¿ÖÖÆß¸ ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ×Ö�ú´Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ê¿Ö ¤ê�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÓ�Ö»ÖÖÂ™�úÖ
ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ŸÖµÖÖ¸ �úºþÖ ´Æ™»µÖÖ †Ö×�Ö ²ÖÖ¸ �úÖœ�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÖÖ�Ö¯Öæ̧ “Öê ¯ÖÎÖ. ¾ÖÖ´ÖÖ¸Ö¾Ö
“ÖÖȩ̂ ‘Ö›ê µÖÖÓÖß ”Öê™Ó ³ÖÖÂÖ�Ö �êú»ÖÓ. �ú×¾Ö �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ µÖÖÓÖßÆß ³ÖÖÂÖ�Ö �êú»ÖÓ. ÃÖ¾ÖÔ Æ•ÖÖ¸Öë“ÖÖ
•ÖÖÃÖ´Öã¤ÖµÖ ¿ÖÖÓŸÖ¯Ö�Öê Æê ‹ê�úŸÖ ÆÖêŸÖÖ, ¯ÖÖÆŸÖ ÆÖêŸÖÖ. Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö»ÖÓ ‹�ú ²ÖÖê™ �úÖ¯ÖæÖ ¸ŒŸÖÖ“ÖÖ
×™ôÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ �ú¯ÖÖôß »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö '¯ÖŸÖß ´Æ�ÖæÖ ´Öß ŸÖã́ Ö“ÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸ �êú»ÖÖ' †ÃÖÓ •ÖÖÆß¸×¸ŸµÖÖ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ †Ó�ÖšÖ �úÖ¯ÖæÖ �ãÓú�æú ´Æ�ÖæÖ ¸ŒŸÖÖ“ÖÖ ×™ôÖ Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô“µÖÖ
�ú¯ÖÖôß »ÖÖ¾ÖæÖ 'ŸÖã—ÖÖ ¯ÖŸÖß ´Æ�ÖæÖ Ã¾Öß�úÖ¸ �êú»ÖÖ' †ÃÖÓ •ÖÖÆß¸ �êú»ÖÓ †Ö×�Ö Æß“Ö ŸÖß ´ÖÓ�Ö»ÖÖÂ™�úÖ.
´Ö¬µÖ¸Ö¡Öß 12.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆ ÃÖ´ÖÖ Ó̧³Ö ÃÖÓ̄ ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô »ÖÖ› ´Æ�ÖæÖ
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß †Ö»µÖÖ.

¤ÖêÖ-×ŸÖÖ¿Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì, ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ »ÖÖê�ú �ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖÆß ÆŸµÖÖ¸²ÖÓ¤
¯ÖÖê×»ÖÃÖ �úÖê�ÖßÆß ¯Ö�ú›ÖµÖ»ÖÖ µÖê¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆßŸÖ. ÆÖ ÃÖã̈ Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ÆÖêŸÖÖ. »Ö�Ö
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—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ÃÖÖŸÖÖ¸“ÖÖ ›ß. ‹ÃÖ. ¯Öß. ×�Ö»Ö²Ö™Ô µÖÖÖê 1 Æ•ÖÖ¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ‘Öê¾ÖæÖ
�ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¾ÖêœÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ‹¾Öœ¶Ö �úÖôÖŸÖ ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖ“Öê ÃÖ�Öôê »ÖÖê�ú †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ �Öã̄ ŸÖ
×š�úÖ�Öß ×Ö‘ÖæÖ �Öê»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß �Öǣ Ö “ÖÖ“Ö¯Ö�Öß �êú»Öß. ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖÖ �úÖÆß ×´ÖôæÖ †Ö»Öê ÖÖÆß.
'†Ö´Ö“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �úÖÆß ‘Ö›»ÖÓ“Ö ÖÖÆß ŸÖ¸ ŸÖã́ Æß ‡£ÖÓ �úÖ †Ö»ÖÖŸÖ? †Ö´ÆÖ»ÖÖ �úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ŸÖÖ?'
†ÃÖê ¯ÖÎ¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÓÆß ×¾Ö“ÖÖºþ »ÖÖ�Ö»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖ“Öß Æß ‘Ö™ÖÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ‘Ö™ÖÖ“Ö ´Æ�ÖÖ¾Öß »ÖÖ�Öê»Ö.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖÖÓŸÖ¸ ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô »ÖÖ› ¾Ö •Öß.›ß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓ“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. Ö¾ÖÃÖÖŸÖÖ‡Ô ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô »ÖÖ› ´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß †Ö»µÖÖ †Ö×�Ö
ŸÖê£Öß»Ö Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸�ÖÖŸÖ ¸´ÖæÖ �Öê»µÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †Ö‘ÖÖ›ß“Öê �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸, ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖê“Öê
×±ý»›´ÖÖ¿ÖÔ»Ö ¸Öê•Ö †Öê�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì ŸµÖÖÓÖÖ ³Öê™ÖµÖ»ÖÖ µÖêŸÖ. Ö¾ÖßÖ Ö¾ÖßÖ
µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ. ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê¿Öß »ÖœÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÃÖãºþ“Ö ÆÖêŸÖÖ. ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê
ÃÖÓ‘Ö™Ö �úÖî¿Ö»µÖ, ¤ãÃÖ·µÖÖÃÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�ÖÓ, ¬Öß¸ ¤ê�ÖÓ, †Ö¬ÖÖ¸ ¤ê�ÖÓ, ‡ŸÖ¸ÖÓ“µÖÖŸÖ ²Öô ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�ÖÓ
Æê �Öã�Ö ŸÖÖ²Ö›ŸÖÖê²Ö †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ �êú»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ×±ý¸Ö¾ÖÓ »ÖÖ�ÖŸÖ ÆÖêŸÖÓ. ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö¾Öêôß
¯ÖŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ ‘Ö¸ß ¸ÖÆ�ÖÓ ³ÖÖ�Ö ÆÖêŸÖÓ. †Öê�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ³Öê™ÖµÖ»ÖÖ µÖêŸÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ̄ ÖÎ́ ÖÖ�Öê“Ö ÃÖêÆÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¸Ö�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸¯ÖæÃÖ �ú¸�Öê, ŸµÖÖÓÖÖ Æ¾ÖÓ-Ö�úÖê ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸�Öê
¾Ö ¿ÖŒµÖ ÆÖê‡Ô»Ö ×ŸÖŸÖ�úß ´Ö¤ŸÖ �ú¸�Öê Æê ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ �êú»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
5 »ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™»ÖÖ �Ö¸Ö, ¯Ö�Ö ŸµÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¬ÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ ŸµÖÖÓÖß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖÃÖÖšß ¯ÖÎ×¿Ö×�ÖŸÖ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�ú ‘Ö›¾Ö�µÖÖÃÖÖšß �êú»ÖÖ. ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ×š�úÖ�Öß †Öê�ú
×¿Ö×²Ö ȩ̂ ‘ÖêŸÖ»Öß. †Öê�ú †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ ×¿Ö×²Ö ȩ̂ ‘Öê�µÖÖÃÖ ¯ÖÎ¾Öé¢Ö �êú»Öê ¾Ö ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖê“Öß ‹�ú
¯ÖÎ×¿Ö×�ÖŸÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› ±ýÖî•Ö ÆŸµÖÖ¸ÖÓÃÖÆ ŸÖµÖÖ¸ �êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖÖȩ̂ Ö¾Ö¸ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö
ÃÖ¢ÖÖ ÖÖÆß¿Öß �úºþÖ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ , ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ µÖÖÓ“Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¤Ö¤Ö×�Ö¸ß,
†¸Ö•Ö�úŸÖÖ ´ÖÖê›æÖ �úÖœæÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�ú, ×Ã¡ÖµÖÖ, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß µÖÖÓÖÖ ×Ö³ÖÔµÖ ²ÖÖ¾Ö»Öê ¾Ö �Ö·µÖÖ
†£ÖÖÔÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤Ö¸Ö¯ÖµÖÕŸÖ Öê»Öê. Æê ÃÖ¾ÖÔ �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¬Öãôê �Ö×•ÖµÖÖŸÖæÖ †Ö�Ö»Öê»Öê
¯ÖîÃÖê �ú¬Öß �Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê Æê »Ö�ÖÖŸÖ ¤ê�Öß»Ö †Ö»Öê ÖÖÆß.

1945 “µÖÖ †Öò�ÖÃ™ ´Ö×ÆµÖÖŸÖ ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ 150 ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖê“ÖÓ ×¿Ö×²Ö¸ ÃÖÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ßÃÖ šê¾Ö�µÖÖ“Öê
×ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»Öß. Æê ×¿Ö×²Ö¸ ×Ö¾ÖÖÃÖß“Ö †ÃÖÖµÖ“Öê. 150 ŸÖã±ýÖÖ
ÃÖî×Ö�ú 1 ´Ö×ÆÖÖ³Ö¸ ŸÖê£Öê ×Ö¾ÖÖÃÖß ¸ÖÆèÖ �ú¾ÖÖµÖŸÖß, ×¿Ö�Ö�Ö, ²ÖÖî×¨�ú †³µÖÖÃÖ, ¿ÖÃ¡Ö “ÖÖ»Ö¾Ö�Öê,
Öế Ö²ÖÖ•Öß Æê ×¿Ö�ú�ÖÖ¸ ÆÖêŸÖê. µÖÖÃÖÖšß �Ö“ÖÔÆß ÆÖêŸÖÖ. ÃÖÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ß“µÖÖ 150 ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖê“µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸Ö“Öß
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µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»Öß, ¾ÖêôÆß š¸¾Ö»Öß ¯Ö�Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ̄ Öãœê †Ö×£ÖÔ�ú ¯ÖÎ¿Ö ˆ³ÖÖ ¸Ö×Æ»ÖÖ �úß, ÆÖ
�Ö“ÖÔ �ãúšæÖ �ú¸ÖµÖ“ÖÖ? ‹�ú¤Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê µÖÖ“Ö ×¿Ö×²Ö¸Ö²Ö§»Ö “Ö“ÖÖÔ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß
†Ö»Öê. ¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ´ÖÖȩ̂  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß, 'ÃÖÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ß“Öê Æê ×¿Ö×²Ö¸
ŸÖæŸÖÔ ‘Öê¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆß, †Ö×£ÖÔ�ú †›“Ö�Ö †ÖÆê, ¯Öãœê �êú¾ÆÖŸÖ¸ß Æê ×¿Ö×²Ö¸ ‘Öê¾Öæ.' Æê ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö›ŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê£Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô Æ•Ö¸ ÆÖêŸµÖÖ.  †Ö×£ÖÔ�ú †›“Ö�Öß´Öãôê ×¿Ö×²Ö¸
‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆß µÖÖ Ø“ÖŸÖêŸÖ ¯Ö›»Öê»µÖÖ ¯ÖŸÖß�ú›ê ¯ÖÖÆèÖ ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß �Ö�ÖÖ“ÖÖÆß ×¾Ö»ÖÓ²Ö Ö �ú¸ŸÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÓ�Ö›¶Ö �úÖœæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ ×¤»µÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
�úÖÆß �úÖô †Ö¿“ÖµÖÔ“Ö�úßŸÖ —ÖÖ»Öê. �ú¤Ö×“ÖŸÖ ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖÖê ³ÖÖ¸Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ¾Ö ¯ÖÎÖ�ÖÖ“ÖßÆß ²ÖÖ•Öß »ÖÖ¾ÖæÖ
¤ê¿ÖÖÃÖÖšß »Öœ�ÖÖ·µÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öß, †Ö¯Ö»µÖÖ‡ŸÖ�úß“Ö ˆŸ�úÓ™ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃ¾ÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖ�Ö �úºþÖ ¤ê¿ÖÃÖê¾ÖÖ �ú¸ŸÖÖÖÖ ÃÖÖêµÖÖ-´ÖÖêŸµÖÖ»ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖ Ö ¤êŸÖÖ ¤ê¿ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖ ¤ê�ÖÖ·µÖÖ
¯ÖŸÖß“ÖÖ †ÖŸ´Ö×Ö¬ÖÖÔ̧  ¯ÖÖÆèÖ †×¬Ö�ú Ã±æýŸÖá ¾Ö ²Öô †Ö»ÖÓ †ÃÖê»Ö. †¿ÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖÖ»ÖÖ
†¿Öß“Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú, ¤ê¿ÖÖÃÖÖšß ÃÖ¾ÖÔÃ¾ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ�Ö �ú¸�ÖÖ¸ß ¯ÖŸÖß ×´ÖôÖ»µÖÖ´Öãôê ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ •Öß¾ÖÖ
×Ö×¿“ÖŸÖ“Ö ÃÖÖ£ÖÔ�úß »ÖÖ�Ö»Öê.

×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô ÊÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ̄ ÖŸÖß ¯Ö�Ö, ‡ŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖ‰»Öß ÆÖêŸµÖÖ. ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¿Öß ×Ö�Ö×›ŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ
†Öê�ú ¯ÖÎÃÖÓ�ÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ‹�ú †¬ÖÖÕ×�ÖÖß, ÃÖÆ“ÖÖ×¸�Öß ´Æ�ÖæÖ »Öœ»µÖÖ †ÖÆêŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÓ ¾µÖ×ŒŸÖ´Ö¢¾Ö
†ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÎế Öô, †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖê×¿Ö�ú, ×ŸÖŸÖ�úß“Ö ×Ö´ÖÔô ¾Ö ¸ÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß, ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß ×´ÖôŸÖÓ-•ÖãôŸÖÓ
‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ̄ ÖŸÖß ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÆß ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß,
Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖ�Öß ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú ÆÖ»Ö†¯ÖêÂ™Ö ¾Ö �úÂ™Æß ÃÖÖêÃÖ»Öê. ¯ÖÖ¸ŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ¾Ö
³ÖÖ¸ŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸Æß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †Öê�ú¾ÖêôÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �ú¸Ö¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß.
†Öê�ú¾ÖêôÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ�Ö¾ÖÖÃÖ ‘Ö›»ÖÖ. ¯Ö�Ö ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß ×Ö¿“Ö»Ö¯Ö�Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎÃÖÓ�ÖÖÓÖÖ ¬ÖîµÖÖÔÖê ŸÖÖë›
×¤»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ •Öß¾ÖÖ ´Æ�Ö•Öê“Ö ‹�ú ¬Ö�Ö¬Ö�ÖŸÖÖ †Ó�ÖÖ¸ ÆÖêŸÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸Æß •Öê¾ÆÖ
³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¿ÖÖÆß, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸¬ÖÖ×•ÖÔ�Öß ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ �Öê»Öß ¾Ö ·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸ÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ
•ÖÖŸÖê»ÖÖ ÃÖã�Öß �ú¸�µÖÖÃÖÖšß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö�Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ ŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÎŸµÖ�ÖÖŸÖ �ãúšêÆß ×¤ÃÖŸÖ Ö¾ÆŸÖÓ,
ŸÖê ¯Ö¸ŸÖ ×´Öô¾Ö�µÖÖÃÖÖšß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�Ö, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ×�úÃÖÖÖ ¯Ö�Ö, »ÖÖ»Ö
×Ö¿ÖÖ�Ö ¯Ö�Ö (»ÖÖ»Ö ²ÖÖ¾Ö™Ö) �ú´µÖã×ÖÃ™ ¯Ö�Ö µÖÖ«Ö ȩ̂ †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ”ê›»Öß.  Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ±ýôê
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓÖÖ “ÖÖ�ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖÆß ÃÖã�Öß ¾ÆÖ¾Öê
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´Æ�ÖæÖ µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö�ÖÖÓ́ ÖÖ±ÔýŸÖ †Öê�ú †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �êú»Öß. ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô ×Ö¬ÖÖÔ̧ ÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ
¸Ö×Æ»µÖÖ. ´Öã»ÖÖ²ÖÖôÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ ±ãý»Ö»ÖÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úŸÖéÔŸ¾ÖÖÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆ³µÖÖ �êú»µÖÖ,
×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ �úÖœ»µÖÖ, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖê�ú·µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»µÖÖ.  ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃÖÖ¸
±ãý»Ö»Öê µÖÖ ÃÖ¾ÖÖṌ Ö¬µÖêÆß ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Õ“ÖÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ´ÖÖêšÖ †ÖÆê.

�ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“Öß ¯Öã�µÖÖ“µÖÖ µÖȩ̂ ¾Ö›Ö ÃÖë™Òü»Ö
•Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ ÃÖã™�úÖ :

�ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö Æê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™ß´Ö¬µÖê
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †Ö��ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ŸÖê ‹�ú †Ö‘ÖÖ›ß“Öê ×¿Ö»Öê¤Ö¸ ÆÖêŸÖê.  �ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö
¬Öãôê, •Öô�ÖÖ¾Ö µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ´ÖÖêšÖ »ÖœÖ
ˆ³ÖÖ¸»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »ÖœŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÆß ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸
ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö ¤êŸÖ †ÃÖŸÖ. 1945 ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖß »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ¯Ö�ú›æÖ ¯Öã�µÖÖ“µÖÖ ÃÖë™Òü»Ö •Öê»Ö´Ö¬µÖê
šê¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ¤ß‘ÖÔ ´Öã¤ŸÖß“Öß ×¿Ö�ÖÖ ÃÖãÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆÖêŸÖß.  ŸµÖÖ´Öãôê ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ »Ö¾Ö�ú¸
²ÖÖÆȩ̂  ¯Ö›ŸÖß»Ö †¿Öß ×“ÖÆê ×¤ÃÖŸÖ Ö¾ÆŸÖß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸ÖÓ́ Ö¬µÖê •Öê¾ÆÖ Æß �ÖÖêÂ™ ¯ÖÃÖ¸»Öß ŸÖê¾ÆÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ Ø“ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™æ »ÖÖ�Ö»Öß.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ Öã�úŸÖÓ“Ö »Ö�Ö —ÖÖ»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ †ÃÖÓ
¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖÓ �úß, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †ÖŸÖÖ »Ö�Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ¤Ë�ÖéÆÃ£Ö †ÃÖæÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê •Öß¾ÖÖ¾Ö¸ ˆ¤Ö¸
ÆÖê¾ÖæÖ ¸�ÖÖÓ�Ö�ÖÖ¾Ö¸ß»Ö »ÖœÖ‡Ô ¯Öæ¾Öá“µÖÖ †Ö�Îú´Ö�ú ¯Ö×¾Ö¡µÖÖ´Ö¬µÖê »Öœæ ¿Ö�ú�ÖÖ¸ ÖÖÆß. ŸµÖÖ´Öãôê �úÖê�Öß
�úÖÆß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»Öß ÖÖÆß ¾Ö ¯Öæ¾Öá“µÖÖ •ÖÖế Ö ¾Ö ˆŸÃÖÖÆÖŸÖ �úÖê�ÖŸÖÖÆß �úÖµÖÔ�Îú´Ö †Ö�Ö»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸
ÖÖÆß †ÃÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ¤ß‘ÖÔ ´Öã¤ŸÖß“Öß ×¿Ö�ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆê
Æê ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö Ø“ÖŸÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ �úÖÆß �úºþÖ ×»Ö»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ÃÖë™Òü»Ö •Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖê›¾ÖæÖ
†Ö�ÖÖµÖ“ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã™�úÖ �ú¸ÖµÖ“Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê †Öê�ú
µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖë™Òü»Ö •Öê»Ö“ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ ¾Ö ‹�ú µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸
�êú»Öß. ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß. •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß, †Ö¯Ö»Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß (�ÖÖÖ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö) ¬ÖãóµÖÖ“Öê �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ›Öò. ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö
¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ß»Ö ÊÖ ¯Öã�µÖÖ“µÖÖ ÃÖë™Òü»Ö •Öê»Ö´Ö¬µÖê ×¿Ö�ÖÖ ³ÖÖê�ÖŸÖ †ÖÆêŸÖ.
ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã™�úÖ †Ö¯Ö�Ö �ú¸ÖµÖ“Öß †ÖÆê. •Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›¾ÖæÖ †Ö�ÖÖµÖ“Öê †ÖÆê. ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖÖê›¾ÖæÖ †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšß ‹�ú ¬ÖÖ›ÃÖß µÖÖê•ÖÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö�Ö»Öß �úß, µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß µÖÖê•ÖÖế Ö¬µÖê
�úÖê�ÖßÆß ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ¸ ÖÖÆß. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸�Ö¯Ö�Öê �úÖê�ÖŸÖÖÆß ¸ŒŸÖ¯ÖÖŸÖ ÆÖê�ÖÖ¸ ÖÖÆß, ¯Ö�Ö µÖÖê•ÖÖÖ
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´ÖÖ¡Ö ×¿ÖÃŸÖ²Ö¨ ¯Ö¨ŸÖßÖê“Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆÖê‡Ô»Ö †ÃÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ¯ÖÖÆŸÖ †ÃÖŸÖ.
»Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖÖ µÖȩ̂ ¾Ö›Ö •Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖê›¾ÖæÖ †Ö�ÖÖµÖ“ÖÓ ŸÖ¸ ŸµÖÖÃÖÖšß †Öê�ú µÖÖê•ÖÖÖ,
µÖãŒŸµÖÖ �êú»µÖÖ ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ µÖÖ“Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö ÆÖêŸÖß. »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Õ“µÖÖ�ú›ê •Öê»Ö´Ö¬µÖê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÆȩ̂ “Öß �úÖÆß ´ÖÖ�ÖÃÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ³Öê™ÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖš¾Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú¸¾Öß ×Ö¸Öê̄ Ö ×¤»ÖÖ
�úß, »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö�Ö ±ýÖ¸ †Ö•ÖÖ¸ß †ÖÆÖêŸÖ †ÃÖÖ ¤ê�ÖÖ¾ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ÖµÖ“ÖÖ, �îú¤ß ±ýÖ¸
†Ö•ÖÖ¸ß †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ •Öê»Ö“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖê̄ Ö“ÖÖ¸ÖÃÖÖšß ÃÖÃÖæÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö´Ö¬µÖê
¤Ö�Ö»Ö �ú¸ßŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö ‹�ú¤Ö �úÖ ÃÖÃÖæÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö´Ö¬µÖê »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô †Ö»µÖÖ �úß ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖê£ÖæÖ
²ÖÖÆȩ̂  �úÖœŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾ÖÆß ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸµÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ�ú¸¾Öß »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ×¤»Öß. »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ
Æß µÖÖê•ÖÖÖ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ÃÖ´Ö•Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ µÖÖê•ÖÖê̄ ÖÎ́ ÖÖ�Öê †Ö¯Ö�Ö †Ö•ÖÖ¸ß †ÖÆÖêŸÖ †ÃÖê ³ÖÖÃÖ¾ÖÖµÖ»ÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. ŸµÖÖ †Ö•ÖÖ¸ß †ÖÆêŸÖ †ÃÖÓ •Öê»Ö¸“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ ÖêÆ´Öß“µÖÖ ×¿Ö¸ÃŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê
•Öê»Ö¸Öê »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ÃÖÃÖæÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö´Ö¬µÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ÖÃÖÖšß ¤Ö�Ö»Ö �êú»Öê.

ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö´Ö¬µÖê »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Õ³ÖÖê¾ÖŸÖß “ÖÖ¸-“ÖÖ¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÆÖ¸Ö †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. “ÖÖ¸ß ²ÖÖ•ÖæÓÖß
ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖÃÖæÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö“Öß ¸“ÖÖÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öô †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ ¸ÃŸÖê, ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö¯ÖÖÃÖæÖ •Ö¾Öô †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂
¯ÖÖê×»ÖÃÖ Ã™ê¿ÖÖ µÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß �úÖœæÖ »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö´Ö¬ÖæÖ ÃÖã�Öºþ¯Ö ²ÖÖÆȩ̂  �úÖœ�µÖÖ“Öß
µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»Öß. ŸÖê¾ÆÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê »Ö�Ö ÆÖê¾ÖæÖ ±ýŒŸÖ †Öš“Ö ×¤¾ÖÃÖ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖÆß ÃÖÖ´Öß»Ö �úºþÖ ‘Öê¾ÖæÖ ‹�ú •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß ¯ÖŸÖß¾Ö¸Æß ÃÖÖê̄ Ö¾Ö»Öß
ÆÖêŸÖß. ÃÖÃÖæÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö´Ö¬Öß»Ö ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ †ÃÖ�ÖÖ¸Ö »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Õ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß“ÖÖ “ÖÖ¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖÆÖ¸Ö ¤ÖêÖ ŸÖßÖ ×¤¾ÖÃÖÖŸÖ �ú´Öß ÆÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ ¤ÖêÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †Ö»Öê. ¸Öê•Ö ÃÖÖµÖÓ�úÖôß ×¤¾ÖÃÖ
´ÖÖ¾ÖôÖµÖ»ÖÖ �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ 'ÃÖÃÖæÖ' ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸Ö´Ö¬µÖê »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ †Ö¸Öê�µÖ¤ÖµÖß ´ÖÖê�úôß
Æ¾ÖÖ ×´ÖôÖ¾Öß ´Æ�ÖæÖ ×±ý¸ÖµÖ»ÖÖ †Ö�Ö»ÖÓ •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖÓ. ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ¤ÖêÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ¯ÖÆÖ¸Ö
�ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÃÖæÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸Ö´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß ÃÖÆ�úÖ¸ß
´ÖÆÖ¤ê¾Ö ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ×´Ö¸�Öê µÖÖÓÖß »Ö¯ÖæÖ ¸ÖÆÖµÖ“ÖÓ ¾Ö »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ²ÖÖÆȩ̂  ×±ý¸ÖµÖ»ÖÖ †Ö»µÖÖ �úß,
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ —Ö›¯Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›ÖµÖ“ÖÓ ¾Ö ‹¾Öœ¶ÖŸÖ »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖß ŸµÖÖ“ÖÖ ±ýÖµÖ¤Ö ‘Öê¾ÖæÖ
�ãÓú¯Ö�ÖÖ¾ÖºþÖ ˆ›ß ´ÖÖºþÖ ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ µÖÖµÖ“ÖÓ ¾Ö ¸ÃŸµÖÖ“µÖÖ �ú›ê»ÖÖ ÃÖÖµÖ�ú»Ö ‘Öê¾ÖæÖ ˆ³µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
×Ö¾Öé¢Öß �úô�êú µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖµÖ�ú»Ö¾Ö¸ ›²Ö»ÖÃÖß™ ²ÖÃÖÖµÖ“ÖÓ ¾Ö �úô�êúÓÖß »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ›²Ö»ÖÃÖß™
‘Öê¾ÖæÖ ¯Ö×¿“Ö´Öê»ÖÖ •ÖÖµÖ“ÖÓ. ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öãœê ȩ̂»¾Öê“ÖÖ ´ÖÖ»Ö¬ÖŒ�úÖ †ÖÆê ¾Ö •Ö¾Öô“Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ“ÖÖî�úß †ÖÆê
ŸÖß †Öê»ÖÖÓ›æÖ ¯Öãœê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß ×ŸÖ£Öê ˆ³Öê ¸ÆÖµÖ“Öê ¾Ö ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ
™òŒÃÖß ×¸�ÖÖ �úºþÖ ›êŒ�úÖ ×•Ö´Ö�ÖÖµÖÖ¾Ö¸ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖµÖ“Öê. ŸÖê£Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ×´Ö¡Ö �úÖ´Öȩ̂ ß“Öê
‹ÃÖ. ¯Öß. ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ›êŒ�úÖ ×•Ö´Ö�ÖÖÖÖ µÖê£Öß»Ö �ÖÖê»ÖßŸÖ †Ö�ÖÖµÖ“Öê. ŸÖê£Öê �ÖÖêØ¾Ö¤¸Ö¾Ö ×´Ö¸�Öê
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µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ¿ÖÖ»Öæ�úÖ�úß µÖÖ Öã�úŸµÖÖ“Ö ²ÖÖôÓŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÓ¬Ö¸Ö ×¤¾ÖÃÖÖÓ“Öê ²ÖÖô ÆÖêŸÖê.
ŸÖê ²ÖÖô »Öß»ÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÓ›ß¾Ö¸ ªÖµÖ“Öê, ŸµÖÖÓÖÖ �úÖ•Öô ‘ÖÖ»ÖæÖ ²ÖÖôÓŸÖß�Ö �ú¸ÖµÖ“Öê ¾Ö
×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô, ¿ÖÖ»Öæ�úÖ�úß µÖÖÓÖß »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ²ÖÖôÓŸÖß�Ö ÃÖ•Ö¾ÖæÖ ȩ̂»¾ÖêÖê ×�ú»ÖÖêÔÃ�ú¸¾ÖÖ›ß»ÖÖ †Ö�ÖÖµÖ“Öê
†¿Öß ŸÖß µÖÖê•ÖÖÖ ÆÖêŸÖß.

µÖÖê•ÖÖê̄ ÖÎ́ ÖÖ�Öê »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ß»Ö ÃÖÃÖæÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸ÖŸÖ ×±ý¸ÖµÖ»ÖÖ †Ö»µÖÖ.  £ÖÖê›¶Ö“Ö
¾ÖêôÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ´ÖÆÖ¤ê¾Ö ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ×´Ö¸�Öê Æê ¤Öê‘ÖêÆß ¤ÖêÆß ²ÖÖ•ÖæÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öô �Öê»Öê ¾Ö
»Öß»ÖÖŸÖÖ‡Õ“µÖÖ ¤ÖêÆß ²ÖÖ•ÖæÓÖÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ �úÖµÖ ÆÖêŸÖÓ †ÖÆê Æê ÃÖ´Ö•ÖÖµÖ“µÖÖ †�ÖÖê¤¸“Ö
¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ †Öȩ̂ ›ÖµÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß Ö ¤êŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ µÖÖ ¤Öê‘ÖÖÓÖß ¯ÖÖµÖ¤ôß ‘ÖÖŸÖ»ÖÓ. »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô
ŸÖÖ²Ö›ŸÖÖê²Ö ŸÖê£ÖæÖ ×ÖÃÖ™»µÖÖ. �ãÓú¯Ö�Ö ¯ÖÖ¸ �úºþÖ ŸµÖÖ ×Ö‘ÖæÖ �Öê»µÖÖ ¾Ö ²ÖÖÆȩ̂  ˆ³µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
×Ö¾Öé¢Öß �úô�êú µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖµÖ�ú»Öß¾Ö¸ •ÖÖ¾ÖæÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ. ×Ö¾Öé¢Öß �úô�ëúÖß ŸµÖÖÓÖÖ ›²Ö»ÖÃÖß™ ‘Öê¾ÖæÖ
•ÖÖȩ̂ ¤Ö¸¯Ö�Öê ¯Ö×¿“Ö´Öê»ÖÖ ¬ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸÖê£Öê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ȩ̂»¾Öê“ÖÖ ´ÖÖ»Ö¬ÖŒ�úÖ ¯ÖÖ¸ �úºþÖ, ¯ÖÖê×»ÖÃÖ
“ÖÖî�úß ¯ÖÖ¸ �úºþÖ ¯Öãœ“µÖÖ ™¯¯µÖÖ¾Ö¸ ŸÖê �Öê»Öê. ×ŸÖ£Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô ˆ³µÖÖ
ÆÖêŸµÖÖ. ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß ŸÖê£ÖæÖ ™òŒÃÖß �úºþÖ »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ›êŒ�úÖ ×•Ö´Ö�ÖÖµÖÖ¾Ö¸ Öê»Öê.

»Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ÃÖÃÖæÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆȩ̂  ¯Ö›»µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ £ÖÖê›¶Ö“Ö ¾ÖêôÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö
ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ×´Ö¸�Öê µÖÖÓÖß ×¿ÖŸÖÖ±ýßÖê ŸÖê£ÖæÖ —Ö™�úÖ ¯Öô �úÖœæÖ ŸÖê ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ †Ö»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¬Ö¸Ö,
¯ÖôÖ †ÃÖê †Öȩ̂ ›ŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšß´ÖÖ�Öê ¬ÖÖ¾Ö»Öê. ¸Ö¡Ö ¾ÆÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öß ¾Ö ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ †Öê�ú »ÖÖê�ú
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ �ÖÖêôß —ÖÖ›æ ¿Ö�úŸÖ Ö¾ÆŸÖê. •Ö¾Öô“Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ “ÖÖî�úßŸÖ Æß ²ÖÖŸÖ´Öß
�úô»Öß. ŸµÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÆß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšß´ÖÖ�Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ŸÖê¾ÆÖ ŸÖê ¤Öê‘ÖêÆß '¯Ö�ú›Ö¯Ö�ú›Ö'
´Æ�ÖæÖ ¬ÖÖ¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ×´Ö¸�ÖëÖß †Ö¯Ö»Öß ×¯ÖÃŸÖã»Öê �ú´Ö ȩ̂»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öß ¾Ö '¯Ö�ú›Ö-
¯Ö�ú›Ö' ´Æ�ÖŸÖ ŸÖê“Ö ¬ÖÖ¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö“Ö ¯Ö�ú›Ö ¯Ö�ú›Ö ´Æ�Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôê �úÖê�Öß
�úÖê�ÖÖ»ÖÖ ¯Ö�ú›ÖµÖ“Öê Æê �úÖê�ÖÖ»ÖÖ“Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê ÖÖÆß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ×´Ö¸�Öê ¯Öã�µÖÖ“µÖÖ �Ö¤áŸÖ»µÖÖ
¸ÃŸµÖÖŸÖ ×ŸÖ£Ö»µÖÖ �Ö¤áŸÖ ×´ÖÃÖôæÖ �Öê»Öê ¾Ö ¯Ö�ú›Ö¯Ö�ú›Ö ´Æ�ÖÖµÖ“Öê £ÖÖÓ²Ö»Öê. ¸Ö¡Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ×´Ö¸�Öê, ×Ö¾Öé¢Öß �úô�êú, »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô, ‹ÃÖ. ¯Öß. ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖê»ÖßŸÖ †Ö»Öê.
Æê ÃÖ¾ÖÔ“Ö �îú¤ß ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ ÆÖêŸÖÓ, ¯Ö�Ö †ÖŸÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æ ¿Ö�úŸÖ Ö¾ÆŸÖê.
›êŒ�úÖ ×•Ö´Ö�ÖÖµÖÖ¾Ö¸ß»Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖê»ÖßŸÖ »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö ²Ö¤»ÖæÖ
†Ö¯Ö�Ö •Ö�Öæ �úÖÆß ²ÖÖôÓŸÖß�Ö †ÖÆÖêŸÖ †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ ›ÖêóµÖÖŸÖ �úÖ•Öô ³ÖºþÖ ¿ÖÖ»Öæ�úÖ�úß ×´Ö¸�Öê
µÖÖÓ“Öê 15 ×¤¾ÖÃÖÖÓ“Öê ²ÖÖô †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÓ›ß¾Ö¸ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô ¾Ö ¿ÖÖ»Öæ�úÖ�úß µÖÖÓÖß
ÃÖÖ£Ö ¤êü‰úÖ ȩ̂»¾ÖêÖê ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸¾ÖÖ›ßŸÖ †Ö�Ö»Öê.
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•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê »Ö�Ö ÆÖê¾ÖæÖ ±ýŒŸÖ †Öš“Ö ×¤¾ÖÃÖ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖ¸ß ÃÖã̈ Ö †¿ÖÖ µÖÖ ¬ÖÖ›ÃÖß
µÖÖê•ÖÖêŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖÆß ÃÖÆ³ÖÖ�Öß �úºþÖ ‘Öê¾ÖæÖ »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“Öß µÖȩ̂ ¾Ö›Ö •Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ
ÃÖã�Öºþ¯Ö ÃÖã™�úÖ �úºþÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ‹�ú �ú´ÖÖ»Öß“ÖÖ ¬ÖŒ�úÖ ×¤»ÖÖ ¾Ö ×²ÖÎ×™¿Ö †×¬Ö�úÖ¸ß
¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ µÖÖÓ“Öß —ÖÖê̄ Ö ˆ›¾Ö»Öß. »Ö�ÖÖÖÓŸÖ¸ ŸÖê¾Öœ¶Ö“Ö ¬ÖîµÖÖÔÖê Æê �úÖ´Ö �úºþÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‹�ú Ö¾ÖßÖ ¯ÖÎȩ̂ �ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ Ö¾µÖÖ
ˆ´Öê¤ßÖê �úÖ´Ö �ú¸�µÖÖ“Öß ¯ÖÎȩ̂ �ÖÖ ×´ÖôÖ»Öß. Æß ²ÖÖŸÖ´Öß �Ö�ÖÖ¬ÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖŸÖ
¯ÖÃÖ¸»Öß. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ˆŸÃÖÖÆ, †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö �Îòú¯™Ö »Ö�´Öß“µÖÖ £ÖÖ™Ö´Ö¬µÖê ›Öò.
ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê
¾ÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖÖ ÃÖÆ�úÖµÖÔ �úºþ »ÖÖ�Ö»µÖÖ.

ÃÖÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ß“Öê ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖê“Öê ×¿Ö×²Ö¸ :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»ÖÓ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶Ö“ÖÓ �úÖµÖÔ�Öê¡Ö ±ýŒŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÆÖ ¾Ö
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸ Ö ´ÖÖÖŸÖÖ ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ´ÖÖÖæÖ ÖÖ�Ö¯Öæ̧ ¯ÖÖÃÖæÖ ²Öêô�ÖÖ¾Ö¯ÖµÖÕŸÖ“Öê •Öê •Öê
�úÖµÖÔ�úŸÖì ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÃÖÆ¾ÖÖÃÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ •Ö´ÖÖ �úºþÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ
¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖ �úÖµÖÔ �ú¸�µÖÖÃÖ ¯ÖÎ¾Öé¢Ö �êú»Öê ÆÖêŸÖê. 1945 “µÖÖ ÃÖÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ß µÖê£Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ŸÖã±ýÖÖ
ÃÖêÖê“µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸ÖÃÖÖšß ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ×š�úÖ�Öß �úÖ´Ö �ú¸ŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê •Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ́ Öã�Ö
�úÖµÖÔ�úŸÖì ÆÖêŸÖê ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×ŸÖ£Öê ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ×´ÖôæÖ 300 ÆÖêŸÖß. ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ
´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü³Ö¸ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸�µÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸ß ´Æ�ÖæÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ
µÖÖ ×š�úÖ�Öß ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸ÖŸÖ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê •Ö¿Öß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ (¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸)
×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß, ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ÖÖ�Ö¯Öæ̧ ¯ÖÖÃÖæÖ ²Öêô�ÖÖ¾Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê×¾Öºþ¨ ‹�ú ¯ÖÎ“ÖÓ› ˆšÖ¾Ö
�úºþÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖ“ÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  ÆÖêŸÖÖ. ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê“Öß ¯ÖÖôế Öãôê
�Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ ˆ�Ö›æÖ �úÖœ»Öê»Öß †ÖÆêŸÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›, ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸
µÖÖÓ“Öß ¤Ö¤Ö×�Ö¸ß, †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸, ×Ã¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ß»Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸Öê ´ÖÖê›æÖ
�úÖœ»Öê †ÖÆêŸÖ ¾Ö �Ö¸Öê�Ö¸ •ÖÖŸÖê“ÖÓ ÃÖ¸�úÖ¸ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÓ �ú»µÖÖ�Ö �ú¸�ÖÖ Ó̧, ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß
×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»ÖÓ †ÖÆê, ŸµÖÖ“ÖÓ †Ö�úÂÖÔ�Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬µÖê ÆÖêŸÖÓ.  ÃÖÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ß“µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸Ö´Ö¬µÖê
¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öê ¯ÖÎ́ ÖÖ�Ö ¾µÖÖ¯Ö�ú �úºþÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ŸÖß ¯ÖÃÖ¸�µÖÖÃÖÖšß“Ö ÃÖÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ß“µÖÖ 1945
“µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸Ö“ÖÖ ˆ§ê¿Ö ÆÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ×¿Ö×²Ö¸ÖÃÖÖšß ¾Ö �Ö·µÖÖ ×ÖÃ¾ÖÖ£Öá �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖ
×Ö×´ÖÔŸÖßÃÖÖšß“Ö »Öã™»Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖîÃÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¾ÖÖ¯Ö¸»Öê»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ (¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“ÖÖ)
•ÖÖê ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´Öã�µÖŸ¾Öê •ÖÖŸÖê“ÖÓ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÎÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ �ú¸ÖµÖ“ÖÓ ÆÖêŸÖÓ �úß,
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•µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ´Ö¬µÖê �úÖê�Öß �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸ß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß †ÃÖ�ÖÖ¸ ÖÖÆß Ø�ú¾ÖÖ •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÓ£Ö µÖÖ¾Ö¸
†Ö¬ÖÖ×¸ŸÖ ˆ““Ö-Öß“ÖŸÖÖ †ÃÖ�ÖÖ¸ ÖÖÆß, �úÃÖ�ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“Öß“Ö •Ö´ÖßÖ †ÃÖê»Ö †ÃÖê ¬µÖêµÖ
†ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“ÖÖ ¯ÖÎµÖÖê�Ö ¯ÖÎ£Ö´Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �ú¸Ö› ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¿Öȩ̂ ê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �êú»ÖÖ.
1945 ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ×¾Ö¸Öê¬Ö ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖÖ. µÖÖ“Ö ¾Öêôê»ÖÖ ¿Öȩ̂ ê �ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ †Öê�ú ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ,
�Ö¸ß²Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß �úß, �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖ›ê“ÖÖ¸¿Öê
‹�ú¸ •Ö´ÖßÖ ·µÖÖ“Öß ´ÖÖ»Ö�úß ÃÖ¸¤Ö¸ ´ÖãŸÖÖ×»Ö�úÖÓ“Öß †ÖÆê ¯Ö�Ö ¯ÖÎŸµÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÖ“Ö-ÃÖÖŸÖ �ãúôÓ“Ö •Ö´ÖßÖ
�úÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ÖÓÖÖ �úÃÖÖµÖ»ÖÖ ¤êŸÖ ÖÖÆßŸÖ. �ÖÖ¾Ö“µÖÖ �Ö¸ß²Ö »ÖÖê�úÖÓÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê
´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß �úß, †Ö´ÆÖ»ÖÖ •Ö´ÖßÖ �úÖ ×´ÖôŸÖ ÖÖÆßŸÖ, †Ö´Æß ¸Ö²Ö�ÖÖ ȩ̂ †ÖÆÖêŸÖ, †Ö´ÆÖ»ÖÖ
•Ö´ÖßÖ ×´ÖôÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê, •Ö´ÖßÖ ¤ê�ÖÖ ȩ̂ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö´ÆÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê, Æß ´ÖÖ�Ö�Öß ‹ê�æúÖ •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯Öæ ¿Öȩ̂ ê µÖÖ �ÖÖ¾Öß �Öê»Öê. ŸµÖÖÓÖß ´ÖãŸÖÖ×»Ö�úÖÓ“µÖÖ �ãúôÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú
ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ́ ÖÖ±ÔýŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö´ÖßÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �Ö¸ß²Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧  ¾Ö ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ ¸Ö²Ö�ÖÖ ȩ̂
»ÖÖê�ú µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æÖ ×¤»Öß ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓ“Öê �úÖ�Ö¤ �úºþÖ ×¤»Öê.  ·µÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô ¿ÖêŸÖß �ú¸�µÖÖÃÖÖšß
´ÖÖ�ÖÃÖê ÖÖÆßŸÖ ¾Ö ·µÖÖ •Ö×´ÖÖß“Öê ´ÖÖ»Ö�ú ×ŸÖ£Öê ¸ÖÆŸÖ ÖÖÆßŸÖ †¿ÖÖ ´ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¾ÖÖ™æÖ ×¤»µÖÖ. ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ¾Ö �ÖãÓ›×�Ö¸ß ÖÂ™ �ú¸�µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�ÖßÆß »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ“Ö †Ö»Öß
ÆÖêŸÖß. 1942 ŸÖê 1946 µÖÖ �úÖôÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖêÖê �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö †¸Ö•Ö�úŸÖÖ, †µÖÖµÖ ×Ö¾ÖÖºþÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×Ö³ÖÔµÖ ²ÖÖ¾Ö»ÖÓ.
Ã¯Öé¿µÖ-†Ã¯Öé¿µÖ †ÃÖê �úÖê�Öß ÖÃÖæÖ ÃÖ�Öôê ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêŸÖ ¾Ö �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß
¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖêÖê †×¬Ö�ú ¥œ �êú»Öß.

ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß »ÖÖê�ú×¯ÖÎµÖŸÖÖ ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸ŸÖ³Ö¸ ¯ÖÃÖ¸»Öß.
�Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ‹�ú ‡Ó�ÖÎ•Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ, ¤ãÃÖ ȩ̂ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ´Öã»Ö�úß †×¬Ö�úÖ¸ß ¾Ö
�ÖÖ¾Ö�ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö »ÖÖê�ú µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖš²ÖôÖ¾Ö¸“Ö “ÖÖ»ÖŸÖ ÆÖêŸÖß. �Öê›ê�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“Öê Æê ÃÖ¾ÖÔ †Ö¬ÖÖ¸ ŸÖÖê›æÖ �úÖœæÖ ×ŸÖ£ÖÓ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß.
‡Ó�ÖÎ•Ö ¸Ö•µÖ�úŸÖÖÔ ÆÖ †ŸµÖÓŸÖ •ÖÖ�ÖŸÖÖ, ¿ÖÆÖ�ÖÖ ¾Ö ×¯Öô¾Ö�Öæ�ú �ú¸�ÖÖ¸ß ŸÖß ‹�ú ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸ß
¿ÖŒŸÖß ÆÖêŸÖß. ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖêÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ •µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸Ö¾Ö¸ †ÖÆê ŸÖÖê
†Ö¬ÖÖ¸ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †×¯ÖÎµÖ †ÖÆê Æê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö�ÖæÖ ×¤»Öê ÆÖêŸÖê. ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß
“Öô¾Öô ´Æ�Ö•Öê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“ÖÖ �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †Ö¬ÖÖ¸ ˆ�Ö›æÖ ™Ö�ú�Öê ¾Ö ×ŸÖ£ÖÓ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ
ÃÖÓ̄ ÖãÂ™ÖŸÖ †Ö�Ö�Öê Æê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖÆß »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»ÖÓ. •Ö¸ß ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ÆÖêŸÖß ŸÖ¸ß ŸµÖÖ“Öê
¸�Ö�ú ´ÖÖ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ÆÖêŸÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸ß, �úÖ¸�æúÖ, »ÖÂ�ú¸, ¾Öî́ ÖÖ×Ö�ú Æê ÃÖ�Öôê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ
ÆÖêŸÖê. ¿Öê¾Ö™ß ¿Öê¾Ö™ß ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ¸Ö•Ö¾Ö™ß“Öê †Ö×�Ö ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖÖ´ÖÎÖ·µÖÖ“Öê ¸�Ö�Ö �ú¸�ÖÖ¸ê
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»ÖÂ�ú¸ÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Ö�úß µÖÓ¡Ö�ÖÖ Æß ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖÆÔ ¸Ö×Æ»Öß ÖÖÆß. ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓÖß
†Ö—ÖÖ¤ ØÆ¤ ÃÖêÖê“Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß �êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ±ýÖî•ÖêŸÖ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ́ Ö¬µÖê
‹�ú ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß ×«¬ÖÖ ´ÖÖ:×Ã£ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. 1945 ÃÖÖ»Öß �Ö»ÖÖ¿ÖÖÓ“ÖÓ ²ÖÓ› —ÖÖ»ÖÓ. ´Æ�Ö•Öê
×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖß ÃÖÖ�Ö¸Ö“Öê ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö �ú¸�µÖÖÃÖÖšß •Öê ¤»Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê ÆÖêŸÖê ŸµÖÖ“Öß“Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖÆÔŸÖÖ
�Ö´ÖÖ¾Ö»Öß. ³ÖÖ¸ŸÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ÃÖãºþ“Ö ÆÖêŸÖß. 1946 “µÖÖ ¤ê¿ÖÖÓŸÖ�ÖÔŸÖ
×Ö¾Ö›�Öã�úß´Ö¬µÖê ÃÖã̈ Ö ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ¸Ö•Ö¾Ö™ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. †´Öê×¸�êú“µÖÖ
¤ãÃÖ·µÖÖ ´ÖÆÖµÖã̈ Ö“µÖÖ ¯ÖÎ¾Öê¿ÖÖÖê »Ö¾Ö�ú¸“Ö µÖã̈  ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß —ÖÖ»Öß. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ •Ö�Ö³Ö¸Ö“µÖÖ ÃÖ¢Öê»ÖÖ
ÆÖ¤¸Ö ²ÖÃÖ»ÖÖ. µÖãÖÖµÖ™ê› Öê¿ÖÖÃÖÖ¸�µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß —ÖÖ»Öß. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖß ³ÖÖ¸ŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
ªÖ¾ÖÓ †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖÆß �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯Ö�Ö 1946 ÃÖÖ»Öß •Öê¾ÆÖ †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ †Ö»Öß ŸÖê¾ÆÖ
×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÓŸÖ¯ÖÎ¬ÖÖÖ ×¾ÖÃ™Ö “Ö×“ÖÔ»Ö 'ÃÖÖ´ÖÎÖ•µÖ ×¾ÖÃÖ×•ÖÔŸÖ �ú¸ÖµÖ»ÖÖ ´Öß ¯ÖÓŸÖ¯ÖÎ¬ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖê ÖÖÆß' †ÃÖÓ
´Æ�ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.  ×¾ÖÃ™Ö “Ö×“ÖÔ»Ö ÆÖ ŸÖê£Öß»Ö ˆ´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™á“ÖÖ ÃÖ¤ÃµÖ ÆÖêŸÖÖ. 1946 ´Ö¬µÖê ‡Ó�»ÖÓ›´Ö¬µÖê
ÃÖã̈ Ö ×Ö¾Ö›�Öã�úÖ —ÖÖ»µÖÖ ¾Ö ¤ãÃÖ·µÖÖ ´ÖÆÖµÖã̈ ÖŸÖ ‡Ó�»ÖÓ›»ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öô¾ÖæÖ ¤ê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÎ¬ÖÖÖ
×¾ÖÃ™Ö “Ö×“ÖÔ»Ö“ÖÖÆß ¯Ö¸Ö³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ´Ö•Öæ̧  ¯Ö�ÖÖ“Öê †ò™»Öß ÃÖ¸�úÖ¸ ×Ö¾Ö›æÖ †Ö»ÖÓ.  ŸµÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸
ÃÖÖ´ÖÎÖ·µÖÖ“ÖÓ Ã¾Öºþ¯Ö ²Ö¤»Ö»ÖÓ ¾Ö µÖÖ¯Öãœê ´ÖÖ�Ö™Ö“µÖÖ ²ÖôÖ¾Ö¸ �úÖê�ÖÖ¾Ö¸Æß ¸Ö•µÖ �ú¸ŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆß
Æê ×ÃÖ¨ �êú»ÖÓ ¾Ö ¤ãÃÖ·µÖÖ ´ÖÆÖµÖã̈ ÖŸÖæÖ •Ö�ÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖ�ÖóµÖÖ ÃÖÖ´ÖÎÖ•µÖ¿ÖÖÆß»ÖÖ ÆÖ ‹�ú ¬Ö›Ö
×´ÖôÖ»ÖÖ ¾Ö �Öã§ ‡Ó�»ÖÓ›´Ö¬µÖêÆß ³ÖÖ¸ŸÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö¸Ö•µÖ ×¤»ÖÓ ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸“ÖÓ ²ÖÆǻ ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸
—ÖÖ»ÖÓ ¾Ö ŸÖê ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖ»ÖỐ Öë™“µÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úß´Ö¬ÖæÖÆß ×ÃÖ¨ —ÖÖ»ÖÓ.

�Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 17-18 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê †Ö‡Ô¾Ö›ß»Ö
£Ö�ú»Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ÃÖ�Öôê ³ÖÖ‰ »ÖÆÖÖ ÆÖêŸÖê. ´Öò™Òüß�ú ¯Ö¸ß�ÖêŸÖ ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸
×Ö¸Ö¿Ö —ÖÖ»Öê. �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �ãÓú³Öê¿¾Ö¸ µÖÖ ‹�úÖ ×¿Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ ²ÖÃÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÓ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÆß •ÖÖȩ̂ ÖŸÖ ÆÖêŸÖÓ. �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ÖÓ“µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ †Ö¯¯ÖÖ »ÖÖ›, ÖÖ£ÖÖ »ÖÖ›
Æê ÃÖÖê²ÖŸÖß»ÖÖ ÆÖêŸÖê. �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ÖÓ“µÖÖ “Ö“ÖìŸÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ÆÖ�ú»ÖæÖ ¤ê¾ÖæÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¢ÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸�µÖÖ“Öê ˆ§ê¿Ö †ÃÖŸÖ. »ÖÖ› ²ÖÓ¬ÖæÓ²Ö¸Öê²Ö¸ ¿ÖÖÆß¸ ¿ÖÓ�ú¸ ×Ö�ú´ÖÆß ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Ö“ÖìŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß
ÆÖêŸÖ. ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ †Ö¯Ö»µÖÖ �ãú¾ÖŸÖß¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ, ¯ÖÖê¾ÖÖ›ê ×»ÖÆÖµÖ“Öê ¾Ö ¿ÖÖÆß¸ ¿ÖÓ�ú¸ ×Ö�ú´Ö ŸÖÖ²Ö›ŸÖÖê²Ö ŸµÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»Ö »ÖÖ¾ÖæÖ
�ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ •Öã»Ö´ÖÖ“Öê µÖ£ÖÖÃÖÖÓ�Ö ¾Ö�ÖÔÖ �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›¶ÖŸÖ
�ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´Ö ŸÖ›±êýÖê Æê ¯ÖÖê¾ÖÖ›ê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂
�ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ.  Æê ¯ÖÖê¾ÖÖ›ê ÆôæÆôæ »ÖÖê�ú×¯ÖÎµÖ ÆÖêŸÖ �Öê»Öê.  ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ �ÖÖ�ÖßÆß ¸“Öæ »ÖÖ�Ö»Öê
¾Ö »Ö¾Ö�ú¸“Ö ŸÖê ×“Ö¡Ö¯Ö™ÖÃÖÖšß �ú×¾ÖŸÖÖ ×»ÖÆè »ÖÖ�Ö»Öê. ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´Ö ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›ê
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×»ÖÆèÖ ‘ÖêŸÖ ¾Ö �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÆÖ›ß †Ö¾ÖÖ•ÖÖÖê ŸÖê �ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖ�Öôê“Ö »ÖÖê�ú
³ÖÖ¸Ö¾ÖæÖ •ÖÖŸÖ. ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´ÖÖÓ“ÖÖ ‹�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¯Öã�µÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ›‡ÔŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ‹ê�ú�µÖÖÃÖÖšß
Æ•ÖÖ¸Öê ÁÖÖêŸÖê •Ö´Ö»Öê. ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´ÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖµÖÖÔÃÖÖšß ¯Öî¿ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß.
ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ×ŸÖ£Öê •Ö´Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß Æ•ÖÖ¸Öê ¹ý¯ÖµÖê ×Ö�ú´ÖÖÓÖÖ •Ö´ÖÖ �úºþÖ ×¤»Öê. ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´Ö,
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ÃÖŸÖŸÖ ×±ý¸ŸÖ †ÃÖŸÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ�ÎúÖÓ×ŸÖ“ÖÖ
¿ÖÖÆß¸ ´Æ�ÖæÖ ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´ÖÖÓ“ÖÖ �ÖÖî̧ ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¿ÖÖÆß¸ ×Ö�ú´Ö �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾Ö“Öê“Ö. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê
�ÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÓ�Ö›ß. �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ÖÓ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¯ÖÖê¾ÖÖ›ê ²ÖÆÖ¸¤Ö¸ †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ �ÖÖ¾ÖæÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸ÖÓÖÖ ¯ÖÎȩ̂ �ÖÖ ¤êŸÖ. ´Æ�ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¯Ö�Ö
ŸÖê ±ý¸Ö¸ß —ÖÖ»Öê. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸, ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖ‰ ¾µÖÓ�ú™ê¿Ö ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ Æê ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ
»Öœ¶ÖŸÖ ¾Ö �úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖÖ †ÖêŸÖæÖ �úÖ´Ö �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯ÖÎŸµÖ�Ö »Öœ�µÖÖÃÖÖšß •Ö¸ß ŸÖê �Öê»Öê ÖÖÆßŸÖ ŸÖ¸ß
ŸµÖÖÓ“Öß »Öê�Ö�Öß »ÖÖê�ú•ÖÖ�ÖéŸÖß“Öê ×¾Ö»Ö�Ö�Ö �úÖ´Ö �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖß. �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ ´ÖÖêšê ¯ÖÎ×ŸÖ³ÖÖÃÖÓ̄ ÖÖ
�ú¾Öß ÆÖêŸÖê. ŸÖ¸ß ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ ŸÖê ¤Ö×¸¦¶ÖÖê �ÖÎÖÃÖ»Öê ÆÖêŸÖê. †Öê�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß •ÖÖ¾ÖæÖ
×¯ÖÃŸÖã»ÖÖÖê ³Ö¸»Öê»µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾µÖÖ ×Ö³ÖÔµÖ¯Ö�Öê šê¾ÖæÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ
»ÖœŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öêô¯ÖÎÃÖÓ�Öß ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÎ�úÖ¸“Öß ´Ö¤ŸÖ �ú¸ŸÖ. •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ÖÓÖß ×»Ö×Æ»Öê»Öß †Öš¾Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ¿Ö²¤ÖŸÖ ÃÖÖÓ�Ö�Öê Æê“Ö
µÖÖê�µÖ ÆÖê�ÖÖ¸ †ÖÆê. �Ö. ×¤ ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ ×»Ö×ÆŸÖÖŸÖ, ''1943 “µÖÖ †Öò�ÖÃ™ ´Ö×ÆµÖÖŸÖ ²ÖÖµÖ�úÖê
´Ö¸�ÖÖê´Öã�Ö †Ö•ÖÖ¸ß —ÖÖ»Öß. ‘Ö¸ß ¤ÖêÖ ´Ö×ÆµÖÖ“Öê ŸÖÖÆê ´Öæ»Ö. ´Öß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ ÖãÃÖŸµÖÖ
ÃÖÆ¾ÖÖÃÖÖÖê“Ö ³ÖÖ¸»Öê»ÖÖ. ×ŸÖ»ÖÖ †ÖîÂÖ¬Ö¯ÖÖ�µÖÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ ÖÖÆß, ¯ÖÎêŸÖ¾ÖŸÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸ß
‡×Ã¯ÖŸÖôÖŸÖ ¯ÖÖêÆÖê“Ö¾Ö»Öß. ŸÖß ´Ö¸�ÖÖ¸ µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ²Ö¸Öê²Ö¸“Ö, †Ö¯Ö�Ö ÃÖÖŸÖÖ¸�ú¸ÖÓŸÖ ×´ÖÃÖôÖµÖ»ÖÖ
´ÖÖê�úôê ÆÖê�ÖÖ¸ †ÃÖÖ ×¾Ö×“Ö¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ �Öê»ÖÖ. ¤î¾ÖÖÖê �Öî̧  �êú»Öß ¾Ö Æß ¾ÖÖ“Ö»Öß.
¤ÖêÖ ´Ö×ÆÖê ×ŸÖ»ÖÖ ‡×Ã¯ÖŸÖôÖŸÖ ¯Ö›æÖ ¸ÆÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ´Öæ»Ö ²Öê¾ÖÖ¸¿ÖÖÃÖÖ¸�Öê ¤ã²Öôê —ÖÖ»Öê.  ŸµÖÖ»ÖÖ
¤æ¬Ö ŸÖ¸ß �úÖêšæÖ †Ö�ÖÖµÖ“Öê? ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÆȩ̂ “Öß ´ÖÖ�ÖÃÖÓ �úÖµÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖß, �úÖê�Ö •ÖÖ�Öê? ´Öß �Ö ȩ̂“Ö
´ÖÖ—µÖÖ ¿ÖÖ×Æ¸ß“µÖÖ µÖ¿ÖÖŸÖ �ÖãÓ�Ö ÆÖêŸÖÖê.

�ãú�ÖÖ�ú›æÖ ŸÖ¸ß 15 ºþ. ÆÖŸÖˆÃÖÖê ×´Öô¾ÖæÖ, ×ŸÖ»ÖÖ †Ö�ÖÖµÖ»ÖÖ ´Æ�ÖæÖ ´Öß ‡×Ã¯ÖŸÖôÖŸÖ
�Öê»ÖÖê. ›ÖòŒ™¸ÖÓÖÖ �Öã¿Öß ´Æ�ÖæÖ ŸÖ¸ß �úÖµÖ ªÖµÖ“Öê? ´Öß ‡×Ã¯ÖŸÖôÖ“µÖÖ ±ýÖ™�úÖŸÖ ¯ÖÎ¾Öê¿Ö �ú¸ŸÖÖê Ö
�ú¸ŸÖÖê ŸÖÖê“Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸ß ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ¤·µÖÖ“ÖÖ �ÖôÖ ¬ÖºþÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ�Öê †Öêœ»Öê. †Öêœ�ÖÖ¸Ö ŸÖ¹ý�Ö ‘ÖÖ‡ÔŸÖ
ÆÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—ÖÖ ÆÖŸÖ ¬ÖºþÖ ŸµÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖãšßŸÖ ‹�ú ÖÖê™ÖÓ“Öê ¯Öã›�êú ÃÖ¸�ú¾Ö»Öê ¾Ö �úÖÆß Ö ²ÖÖê»ÖŸÖÖ
ŸÖÖê ¯ÖÃÖÖ¸ —ÖÖ»ÖÖ. ´Öß ŸµÖÖ»ÖÖ †Öêô�Ö»Öê. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ¯Ö¡ÖßÃÖ¸�úÖ¸“ÖÖ ×±ý»›´ÖÖ¿ÖÔ»Ö •Öß. ›ß. »ÖÖ› ÆÖêŸÖÖ

¾ÖÖµÖ 152-7
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ŸÖÖê. ŸµÖÖ¯ÖÎÃÖÓ�ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ �úÖµÖ ¾ÖÖ™»Öê, �úÖµÖ —ÖÖ»Öê Æê ¿Ö²¤ÖÖê ÃÖÖÓ�Ö�Öê ×Ö¤ÖÖ ´ÖÖ—Öê ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ß ÃÖ¾ÖÔ£Öî¾Ö
†¿ÖŒµÖ †ÖÆê.''

1945 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ �ãÓú›»Ö»ÖÖ µÖê¾Öæ ¿Ö�ú»Öê Ö¾ÆŸÖê. ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ
±ýÖê±ýÖ¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê ¾Ö �ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ‹�ÖÖªÖ ÃÖîµÖ¸×�ÖŸÖ ×�ú»»µÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤ÖêÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß ÃÖ¾ÖÓ�Ö›ß ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ »Ö�ÖÖÃÖÖšß �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê. •Öê ™ÒüêÖ
»Öã™�ÖÖ ȩ̂, ¬ÖãóµÖÖ“ÖÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™�ÖÖ ȩ̂ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ µÖÖÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖ»ÖÖ �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ †Ö¾Ö•ÖæÔÖ
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ¸ÖÆŸÖ. ¾ÖÖ´ÖÖ¸Ö¾Ö “ÖÖȩ̂ ‘Ö›ê, ¯ÖÎ³ÖÖ�ú¸ ¯ÖÖ¬µÖê µÖÖÓÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ
²ÖÖî×¨�ú ¾Ö�ÖÖÔ»ÖÖ ¾µÖÖ�µÖÖÖê ×¤»Öß ÆÖêŸÖß. ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öê ŸÖã±ýÖÖ¤»Ö ÃÖ••Ö —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ¿ÖÖÆß¸
×Ö�ú´ÖÖÓ“ÖÓ »Ö�Ö �ÖÖȩ̂ •Ö ´ÖãÆæŸÖÖÔ¾Ö¸ ŸÖ¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ ´Ö¬µÖ¸Ö¡Öß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ. ÃÖ�Öôê ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�ú
²ÖÓ¤ã�úß ‘Öê‰Ö ÃÖ••Ö —ÖÖ»Öê»Öê ÆÖêŸÖê. 1938 ´Ö¬µÖê �ãÓú›»Ö Æê ´Ö¸�Öô»Öê»ÖÓ �ÖÖ¾Ö ¯Ö�Ö †ÖŸÖÖ ×�úŸÖß
•ÖÖ�ÖéŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÓ. 1938 ´Ö¬µÖê ×•Ö£Öê µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ÖÓÖß †Öê»µÖÖ �úÖȩ̂ ›¶Ö ³ÖÖ�ú¸ß �ÖÖ¾ÖæÖ
×¤¾ÖÃÖ �úÖœ»Öê ×ŸÖ£Öê µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�úÖÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖãÓ¤ß“µÖÖ »ÖÖ›¾ÖÖ“Öê •Öê¾Ö�Ö —ÖÖ»Öê. Æê ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÖÆèÖ �Ö. ×¤. ´ÖÖ›�Öæô�ú¸ ³ÖÖ¸Ö¾ÖæÖ �Öê»Öê.
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ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ´Ö¤ŸÖßÃÖÖšß »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ¯ÖÎ�úÖ¸“Öê
¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öæ ÖµÖêŸÖ †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ÆÖêŸÖß. ¬Öãôê
�Ö×•ÖÖÖ »Öã™æÖ †Ö�Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ŸµÖÖ �Ö×•ÖµÖÖŸÖß»Ö ¸�ú´Öê“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ �úÖ´Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂ †Öê�ú �Ö™ ‹�ú¡Ö µÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Öî¿ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ ÃÖ³Öế Ö¬µÖê
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ´Æ�ÖÖ»Öê, �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶Ö´Ö¬µÖê ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔÖã¾ÖÂÖì šÖ�Ö ´ÖÖÓ›æÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß †ÖÆê
†Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÆÃŸÖ�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ †ÖÆêŸÖ. ŸµÖÖ ÆÃŸÖ�úÖÓÖÖ“Ö ¯ÖÎ£Ö´Ö
ˆ�Ö›æÖ �úÖœæÖ ÖêÃŸÖÖÖ²ÖæŸÖ �êú»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê †Ö×�Ö †ÃÖê •Öê �Ö™ †ÖÆêŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ“Ö �Ö×•ÖµÖÖŸÖß»Ö
¸Œ�ú´Ö ¾ÖÖ™æÖ ×¤»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö, ŸÖê¾ÆÖ �úÖÆß �Ö™Ö“Öê ÖêŸÖê �Ö¾ÖôæÖ ˆš»Öê ¾Ö ²Öîš�úß´Ö¬µÖê šÖ´Ö ×Ö�ÖÔµÖ
Ö ÆÖêŸÖÖ ²Öîš�ú ÃÖÓ̄ Ö»Öß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ŸÖã±ýÖÖ¤»Ö “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÓ, ×¿Ö×²Ö Ó̧ ‘ÖêŸÖ»Öß, �úÖ´Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂
†Öê�ú �Îòú¯™Ö ŸÖµÖÖ¸ �êú»Öê. Æ•ÖÖ¸Öê µÖã¾Ö�ú �ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ �êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÎŸµÖê�ú �ÖÖ¾ÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ
ÃÖê¾ÖÖ¤»ÖÓ ÃÖãºþ �êú»Öß ¾Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“ÖÓ �úÖ´Ö ÃÖæ¡Ö²Ö¨ ¯Ö¨ŸÖßÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÓ.

‹�ú¤Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾ÖÖµÖ±ýôê �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ‹�ú™ê“Ö †Ö»Öê. Æß ²ÖÖŸÖ´Öß �Ö²Ö·µÖÖÖê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ
×¤»Öß. »Ö�Öê“Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯Ö�ú›�µÖÖÃÖÖšß †Ö»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ “Öã�ú¾ÖŸÖ ÖÖ�Ö•Ö ¸ÃŸµÖÖ“µÖÖ
Æ§ß´Ö¬µÖê ¯ÖÖ£Ö¸¾Ö™ÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖß¾Ö¸ †Ö»Öê. �úÖÆß ¯ÖÖ£Ö¸¾Ö™ÖÓÖß ×¾Ö×Æ¸ß �ÖÖê¤�µÖÖ“Öê �úÓ¡ÖÖ™ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆÖêŸÖê.
¯ÖÖ£Ö¸¾Ö™ ¯ÖÖ»ÖÓ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¸Ö×Æ»Öê ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯Öæ ¯Öãœê “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê. '×Æ¾Ö Ó̧' �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ÖŸÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯ÖÖšß »ÖÖ�Ö»Öê. ×Æ¾Ö·µÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸Ö´Ö¬µÖê ÃÖã̈ Ö †Öê�ú ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß �úÖ´ÖÓ ÆÖêŸÖß, ¸ÖÖ ˆ•ÖÖ›
ÆÖêŸÖÓ. ¯Ö�Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¯ÖÖšß »ÖÖ�Ö»Öê, ŸµÖÖÓÖÖ “Öã�ú¾ÖŸÖ ²ÖÖ¯Öæ ¯Öãœê ²Öê»Ö¤Ö¸ÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖß¾Ö¸ †Ö»Öê. ²Öê»Ö¤Ö¸ÖÓ“Öß
¯ÖãºþÂÖ´ÖÓ›ôß ÃÖ�Öôß �úÖ´ÖÖ»ÖÖ �Öê»Öê»Öß. ±ýŒŸÖ ²ÖÖµÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ÆÖêŸÖß.  �úÖÆß ²ÖÖµÖÖ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
†Öêô�ÖŸÖ ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ, 'ÃÖÖÆê²Ö ŸÖã́ Æß ¯ÖôŸÖÖµÖ �úÖ?' ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê
�úß, '´Ö»ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¯Ö�ú›ÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêŸÖ.' ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖ ²Öê»Ö¤Ö¸ÖÓ“µÖÖ ×Ã¡ÖµÖÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ �úß, ŸÖã́ Æß ‡£ÖÓ“Ö †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖŸÖ ¸ÆÖ. †Ö´Æß ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ »Ö¯Ö¾ÖŸÖÖê. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ ¾ÖµÖ 19-
20 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖµÖÖ“Öß“Ö ‹�ú ´Öã»Ö�Öß ²ÖÖôÓŸÖ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. ²Öê»Ö¤Ö¸ÖÓ“µÖÖ ×Ã¡ÖµÖÖÓÖß
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ‹�úÖ ¯ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê Öê»ÖÓ. ŸµÖÖ“Ö ×š�úÖ�Öß ‹�úÖ ²ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ ŸÖß ²ÖÖôÓŸÖß�Ö ´Öã»Ö�Öß †Ö¯Ö»µÖÖ

¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“Öê ´ÖŸÖ¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖ

¯ÖÎ�ú¸�Ö †Öšü¾Öê
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²ÖÖôÖ•Ö¾Öô —ÖÖê̄ Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ ²ÖÖµÖÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ »Öã�Ö›Ó ÖêÃÖ¾Ö»ÖÓ, �ú¯ÖÖôÖ¾Ö¸ �ãÓú�æú »ÖÖ¾Ö»ÖÓ †Ö×�Ö
²ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ ¯ÖÖȩ̂ Ö“µÖÖ •Ö¾Öô †Ö‡Ô ´Æ�ÖæÖ —ÖÖê̄ Ö¾Ö»ÖÓ ¾Ö †Ó�ÖÖ¾Ö¸ ¯ÖÖÓ‘Öºþ�Ö ‘ÖÖŸÖ»ÖÓ ¾Ö ¯Ö¤¸ ¯ÖãœÓ̄ ÖµÖÕŸÖ
†ÖêœæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öß †Ö‡Ô ¯ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ¤Ö¸Ö´Ö¬µÖê ‹�úÖ ÃÖã̄ ÖÖŸÖ ¤Ö�Öê ×Ö¾Ö›ßŸÖ ²ÖÃÖ»Öß.
ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †Ö»Öê, ÃÖ�Öôß ¯ÖÖ»ÖÓ ¿ÖÖê¬Ö»Öß.  ´Öã»ÖÖ“Öß †Ö‡Ô ¤Ö¸ÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öß ÆÖêŸÖß ×ŸÖ£Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß †ÖŸÖ ¯ÖÖ×Æ»Öê ŸÖ¸ ²ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ ´Öæ»Ö †Ö×�Ö ´Öã»ÖÖ“Öß †Ö‡Ô. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ ¾ÖµÖ �ú´Öß
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¤Öœß×´Ö¿ÖÖ µÖê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ¿Ö“Ö Ö¾ÆŸÖÖ. ²ÖÖÆȩ̂  ¤Ö�Öê ×Ö¾Ö›ŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖßÖÓ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ �úß, '´ÖÖ—Öß ²ÖÆß�Ö ²ÖÖôÓŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆê †Ö×�Ö ŸÖß —ÖÖê̄ Ö»Öê»Öß †ÖÆê' Æê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß
²Ö×‘ÖŸÖ»Öê †Ö×�Ö ŸÖê ×Ö‘ÖæÖ �Öê»Öê. ŸµÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ²Öê»Ö¤Ö¸ÖÓÖß ¾Ö ¯ÖÖ£Ö¸¾Ö™ÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×ŸÖ£Öê šê¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
¸Ö¡Öß ÃÖ�Öôê �úÖ´ÖÖ¾ÖºþÖ †Ö»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ •Öê¾Ö�Ö�ÖÖ�Ö ×¤»ÖÓ ¾Ö �Ö¯¯ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ ‹�úÖ
¾ÖµÖÖê¾Öé̈  ²Öê»Ö¤Ö¸ ´ÆÖŸÖÖ·µÖÖÖÓ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ, 'ÃÖÖÆê²Ö ŸÖã́ Æß ×¿Ö�ú»Öê»Öê †ÖÆÖŸÖ †Ö×�Ö ŸÖã́ Æß
�ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öß ´ÖÖ�ÖÃÖÓ “ÖÖÓ�Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ †Ö×�Ö †ÃÖÓ †ÃÖæÖ ŸÖã́ Æß µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ •Öê ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  ×±ý¸ŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¤ß �úÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ †ÖÆÖŸÖ?' ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯Öæ ´Æ�ÖÖ»Öê, '†Ö´ÆÖ»ÖÖ ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢Öê¿Öß ™Œ�ú¸
ªÖµÖ“Öß †ÖÆê ŸµÖÖÃÖÖšß †Ö´ÆÖ»ÖÖ ¿Öæ̧  ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ×´ÖôŸÖ ÖÖÆßŸÖ. †Ö´Ö“Öê ÖêŸÖê µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö
µÖÖÓÖß ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢Öê¿Öß ™Œ�ú¸ ¤ê�µÖÖÃÖÖšß †¾Ö‘Ö› ¯Ö›�ÖÖ¸ †ÖÆê Æê †Öêô�ÖæÖ, ¾Öêô¯ÖÎÃÖÓ�Öß ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂
ÃÖã̈ Ö ¿Öæ̧  †ÖÆêŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ¾Öô¾ÖæÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖ �úºþÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê�Ö ‡Ó�ÖÎ•ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ
�úºþÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÓ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ †ÖÆê. µÖÖÃÖÖšß †Ö´Æß µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ×±ý¸ŸÖ †ÖÆÖêŸÖ.' †ÃÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê.  ŸÖê¾ÆÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹�ú ´ÆÖŸÖÖ¸Ö ²Öê»Ö¤Ö¸ ´Æ�ÖÖ»ÖÖ, '†ÆÖê Æê �úÃÖ»Öê ¿Öæ̧ , Æê �úÃÖ»Öê
»Öœ�ÖÖ¸? Æê †Ö´ÆÖ �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓ“ÖÓ ×�ú›æ�ú×´Ö›æ�ú »Öã™ŸÖÖŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¯ÖÖȩ̂ àÖÖ ²ÖÖ™¾ÖŸÖÖŸÖ,
†Ö´Ö“Öß †²ÖÎæ �úÖœŸÖÖŸÖ. Æê ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ �úÖµÖ ´Ö¤ŸÖ �ú¸�ÖÖ¸?' ŸµÖÖ¾Ö¸ ²ÖÖ¯Öæ ´Æ�ÖÖ»Öê, 'ŸÖê †ÃÖÓ
�ú¸ŸÖÖŸÖ?' ŸÖê¾ÆÖ ²Öê»Ö¤Ö¸ÖÓÖß ŸÖê ¿Ö¯Ö£Öê¾Ö¸ �Ö Ó̧ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ †ÖÆê †ÃÖÓ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ
¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“µÖÖ²Ö§»Ö †Öê�ú �ÖÖêÂ™ß †Ö»µÖÖ. ²ÖÖ¿Öá »ÖÖ‡Ô™ ȩ̂»¾Öê »Öã™ß“µÖÖ¾Öêôß ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“µÖÖ ™Öêôß»ÖÖ
ÆÖŸÖÖ¿Öß ¬Ö¸»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›»Öß Ö¾ÆŸÖß.

²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×Ö¸�Ö¸ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖÃÖÖšß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ µÖÖê�µÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ‹�ú ¸Ö¡Ö
¿ÖÖôÖ¤ê�Öß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸ß“Ö “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß ÃÖ�Öôê »ÖÖê�ú •Ö´ÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ�Ö¸
�ú¸�µÖÖ“ÖÓ ¾Ö ÃÖãÃÖÓÃ�éúŸÖ �ú¸�µÖÖ“ÖÓ �úÖ´ÖÆß ²ÖÖ¯Öæ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸“Ö �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ, †ÃÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖ™ê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ́ ÖÖ±ÔýŸÖ
²ÖÖ¯Öæ Æê ¯ÖÎµÖŸÖ �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ´ÖÃÖæ »ÖÖ› ˆ±úÔ ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ¿Öê™•Öß Æê ŸÖŸ¯Ö¸ŸÖêÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß ÃÖê¾ÖÖ �ú¸ŸÖ. ŸÖ¸ ÃÖÖ¾ÖôÖ¸Ö´Ö ‹›�êú, †Ö¯¯ÖÖ “ÖÓ¦è »ÖÖ› �ÖÖê̄ ÖÖô¤Ö•Öß,
ÃÖßŸÖÖ¸Ö´Ö Ö»Ö¾Ö›ê Æê ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›, š�Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¤Æ¿ÖŸÖ ²ÖÃÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¾Ö™�Öß¾Ö¸
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†Ö�Ö�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß “ÖÖ»Öæ �êú»Öê»µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôêŸÖ, µÖã̈ ¿ÖÖôêŸÖ, ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ´Ö¬µÖê
•Öß¾ÖÖ¾Ö¸ ˆ¤Ö¸ ÆÖê¾ÖæÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×•Ö£Öê ×•Ö£Öê †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ ÆÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ´ÖÖê›æÖ �úÖœ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æ•Öê µÖÖ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ×¤»Öê •ÖÖ‡Ô.  †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ Æê ÃÖ¾ÖÔ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öê ÆÃŸÖ�ú ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖµÖÖÔÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖêÂ™ß �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�Öê Æê †ŸµÖÓŸÖ
†Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆê †ÃÖÓ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾ÖÖ™»ÖÓ.

×Æ¾ÖŸÖÖ› �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ‹�ú �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› ±ýÖ¸ ´ÖÖ•Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖÖê �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸
�úºþÖ �ÖÓ›�ÖßÆß �ÖÖêôÖ �ú¸ŸÖ †ÃÖê. ×Ã¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸Æß †µÖÖµÖ �ú¸ŸÖ †ÃÖê. ÆÖ †ŸµÖÓŸÖ ˆÓ“Ö,
×¬Ö¯¯ÖÖ› ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ †Öš-ÃÖÖ›ê†Öš ±æý™ Ó̂“Öß“ÖÖ ³ÖÖ»ÖÖ, �ãú•ÆÖ› †ÃÖê. ŸÖÖê ¾ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ
²ÖÖÆȩ̂  †Ö»ÖÖ ŸÖ¸ ŸµÖÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  �ãú�ÖßÆß µÖêŸÖ Ö¾ÆŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ �Îæú¸ �ú´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖÖê ¯ÖÎ×ÃÖ¨ ÆÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ›ÖÆß ³ÖŒ�ú´Ö ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ›¶Ö¾Ö¸ �úÖê�Öß Æ»»ÖÖ �êú»ÖÖ ŸÖ¸ ÃÖÓ̧ �Ö�ÖÖ“µÖÖ ¥Â™ßÖê ŸµÖÖÖê
¯Öæ�ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ß �êú»Öß ÆÖêŸÖß. µÖÖ ×Æ¾ÖŸÖÖ›“µÖÖ �ÖãÓ› ÖÖµÖ�úÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿Öß ´ÖÖ�Ö�Öß
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê †Ö»Öß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ŸµÖÖ �ÖãÓ›Ö“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�µÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ“µÖÖ ¸Öê•Ö“µÖÖ ×¤Ö�Îú´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß •ÖÖ�ÖæÖ ‘Öê�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú ¾ÖÖ™æ »ÖÖ�Ö»Öê ¾Ö Æß ´ÖÖ×ÆŸÖß �úÖœ�µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
†Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÖ¾ÖôÖ¸Ö´Ö ‹›�êú µÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ ÃÖÖê̄ Ö¾Ö»Öß.  ÃÖÖ¾ÖôÖ¸Ö´Ö ‹›�êú µÖÖÓÖß ×Æ¾ÖŸÖÖ›´Ö¬µÖê
´Ö•Öæ̧  ´Æ�ÖæÖ ¸ÖÆèÖ (�Ö›ß ¸ÖÆèÖ) ×Æ¾ÖŸÖÖ›“µÖÖ �ÖãÓ›Ö²Ö§»Ö“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß �úÖœ»Öß. �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
99% »ÖÖê�ú ŸµÖÖ“µÖÖ †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸Ö»ÖÖ �úÓ™Öô»Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ÖãÓ›×�Ö¸ß¯Öãœê �úÖê�ÖÖ“ÖÖ
×Ö³ÖÖ¾Ö »ÖÖ�ÖŸÖ Ö¾ÆŸÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÊÖ �ÖãÓ›Ö“ÖÖ ÖÖµÖÖÖ™ �ú¸�µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»Öß.
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. Æê ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ÃÖ¿ÖÃ¡Ö
†Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæÖ ×Æ¾ÖŸÖÖ›»ÖÖ ¾ÖêœÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ÖÓŸÖ¸ ŸµÖÖ �ÖãÓ›Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›¶Ö»ÖÖ
“ÖÖêÆÖê²ÖÖ•ÖæÓÖß ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“µÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓÖß ¾Öêœ»Öê ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¿Ö¸�Ö µÖê�µÖÖÃÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›»Öê. ŸÖÖê ¿Ö¸�Ö
†Ö»ÖÖ �úÖ¸�Ö ‹¾Öœ¶Ö ¯ÖÎ“ÖÓ› ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖ¯Öãœê ŸÖÖê »Öœæ ¿Ö�úŸÖ Ö¾ÆŸÖÖ. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ �úÖÆß †™ß »ÖÖ¤æÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ �êú»Öß ¾Ö ×Æ¾ÖŸÖÖ› �ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
†µÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ“Ö×¾Ö»Öê.

ØÖ²Öô�ú �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ‹�ú ±ý¸Ö¸ —ÖÖ»Öê»ÖÖ –ÖÖÖæ ¸Ö´ÖÖê¿Öß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ �ÖãÓ› ÆÖêŸÖÖ. ŸÖÖêÆß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ
†Öê�ú †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸ŸÖ †ÃÖê. ŸÖÖê ‡ŸÖ�úÖ �Îæú¸ ÆÖêŸÖÖ �úß, —ÖÖê̄ Ö»Öê»µÖÖ Ö¾Ö¸Ö²ÖÖµÖ�úÖê»ÖÖ
ˆš¾ÖÖµÖ“ÖÖ, Ö¾Ö·µÖÖ»ÖÖ »ÖÖ£Ö ´ÖÖºþÖ ²ÖÖÆȩ̂  ‘ÖÖ»Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ †Ö×�Ö ²ÖÖµÖ�úÖê¾Ö¸ †×ŸÖ¯ÖÎÃÖÓ�Ö �ú¸ÖµÖ“ÖÖ.
†ÃÖê ¯ÖÎ�úÖ¸Æß “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ ÆÖŸÖ ™Ö�ú�µÖÖ“Öê ¬ÖÖ›ÃÖ �úÖê�ÖÖ“ÖêÆß ÆÖêŸÖ Ö¾ÆŸÖê. ´Æ�ÖæÖ
ØÖ²Öô�ú �ÖÖ¾Ö“Öê ŸÖ¹ý�Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ�ú›ê †Ö»Öê ¾Ö –ÖÖÖæ ¸Ö´ÖÖê¿ÖÖ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸Ö¾ÖÖ †¿Öß
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´ÖÖ�Ö�Öß ŸµÖÖÓÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê �êú»Öß. �ãÓú›»Ö �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎŸµÖê�ú ‘Ö¸ Æê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖ“ÖÓ“Ö
ÆÖêŸÖÓ. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, »ÖÖ› ²ÖÓ¬Öæ, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖÖ´Öãôê ¯ÖÎŸµÖê�úÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê
¤ê¿Ö¯ÖÎế Ö †ÖêÃÖÓ›æÖ ¾ÖÖÆŸÖ ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ¿Ö²¤, †Ö–ÖÖ �úÖê�Öß“Ö ™ÖôŸÖ ÖÃÖŸÖ.  �ãÓú›»Ö
�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖ�Ö¸ ‘Ö¸Ö�µÖÖ¯Öî�úß ¤ÖêÖ ÃÖÖ¬Öß ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ‹�ú †Ö��ÖÖ “ÖÓ¦è ‹›�êú �úß, ·µÖÖ»ÖÖ •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß 'ÃÖÖ¾ÖôÖ¸Ö´Ö' †ÃÖê ´Æ�ÖŸÖ †Ö×�Ö ¤ãÃÖ¸Ö ÃÖã·µÖÖ²ÖÖ ´Ö¤Öê µÖÖ ¤ÖêÖ ÃÖÖ£Öß¤Ö¸ÖÓÖÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¤Öê‘ÖÖÓÖÖ ¤ÖêÖ ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ ×¤»Öß †Ö×�Ö ØÖ²Öô�ú �ÖÖ¾Öß •ÖÖ¾ÖæÖ
–ÖÖÖæ ¸Ö´ÖÖê¿Öß µÖÖ �ÖãÓ›Ö»ÖÖ �ÖÖêóµÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ šÖ¸ ´ÖÖ¸�µÖÖ“Öß †Ö–ÖÖ �êú»Öß.  ¤ãÃÖ·µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ÃÖ�úÖôß
†Ö��ÖÖ “ÖÓ¦è ‹›�êú, ÃÖã·µÖÖ²ÖÖ ´Ö¤Öê ØÖ²Öô�ú �ÖÖ¾Öß ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öê ¾Ö –ÖÖÖæ ¸Ö´ÖÖê¿Öß µÖÖ �ÖãÓ›Ö“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö
‘Öê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸÖê¾ÆÖ –ÖÖÖæ ¸Ö´ÖÖê¿Öß •Ö²Ö¸¤ÃŸÖßÖê ‹�úÖ ‘Ö¸ÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ —ÖÖê̄ Ö»ÖÖ †ÖÆê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ
†Öœô»ÖÓ. ÃÖ�úÖôß 9 ¾ÖÖ•ÖÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ×¤¾ÖÃÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ“Ö ¾Ö¸ †Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. –ÖÖÖæ ¸Ö´ÖÖê¿Öß
µÖÖ �ÖãÓ›Ö“ÖÖ ‡ŸÖ�úÖ ¤¸Ö¸Ö ÆÖêŸÖÖ �úß, �úÖê�ÖßÆß ´ÖÖ�ÖÃÖê ŸµÖÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  £ÖÖÓ²ÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸÖÖê ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂
†ÃÖæÖÃÖã̈ Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ �úÖê�Ö Æ»»ÖÖ �ú¸�µÖÖÃÖ ¬Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸÖÖê �úÖê�ÖŸµÖÖ ‘Ö¸ß †ÖÆê Æß ´ÖÖ×ÆŸÖß
†Ö��ÖÖ ‹›�êú ¾Ö ÃÖã·µÖÖ²ÖÖ ´Ö¤Öê µÖÖÓÖÖ ×´ÖôÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô ‡ŸÖ�úÓ †±ýÖ™ ¬ÖîµÖÔ ÆÖêŸÖÓ �úß, ŸÖê
¤Öê‘ÖêÆß Ö ‘ÖÖ²Ö¸ŸÖÖ •Ö²Ö¸¤ÃŸÖßÖê ‘Ö¸ÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ —ÖÖê̄ Ö»Öê»µÖÖ –ÖÖÖæ ¸Ö´ÖÖê¿Öß µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ�Ö™Ö»ÖÖ ¬ÖºþÖ
†ÖêœæÖ ²ÖÖÆȩ̂  †Ö�Ö»ÖÓ †Ö×�Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ ÃÖ¸ô �ÖÖêóµÖÖ —ÖÖ›»µÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ×Ö¯¯ÖÖŸÖ �êú»ÖÖ
¾Ö ¯Ö¸ŸÖ �ãÓú›»Ö»ÖÖ �Öê»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÖ¾Öô•Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Ã™ê¿ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö 25 ²ÖÓ¤ã�úÖ
»Öã™æÖ †Ö�Ö�µÖÖ“Öß ‹�ú µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»Öß. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ –ÖÖÖ²ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö
“ÖÖî�úß¾ÖÖ»Öê Æê ‹�ú ÃÖÆ�úÖ¸ß ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ ‹�ú ×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ ¾Ö ‹�ú ²ÖÖò́ ²Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÆÖêŸÖÖ. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÆÖµµÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ´Æ�ÖæÖ 50-60 ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  »ÖÖê�ú ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
ÃÖÖ£Öß»ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¸Ö¡Öß •ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Ã™ê¿ÖÖ¾Ö¸ Æ»»ÖÖ �úºþÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ ¯Öô¾ÖæÖ
†Ö�Ö�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö ²Ö¸Öê²Ö¸ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓÖß ¸Ö¡Öß“ÖÖ Æ»»ÖÖ �ú¸�µÖÖÃÖ Ö�úÖ¸
×¤»ÖÖ ¾Ö ×¤¾ÖÃÖÖ Æ»»ÖÖ �ú¸�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê. ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯Öæ, “ÖÖî�úß¾ÖÖ»Öê, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  ¸Ö¡Ö³Ö¸ ÃÖÖ¾Öô•Ö
�ÖÖ¾Ö“µÖÖ²ÖÖÆȩ̂  —ÖÖê̄ Ö»Öê ¾Ö ÃÖ�úÖôß ˆšæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Ã™ê¿ÖÖ¾Ö¸ Æ»»ÖÖ �ú¸�µÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ Æß
²ÖÖŸÖ´Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öß. �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Ö¾ÖôæÖ †�ÖÎ�Öß ÖÖ¾ÖÖ“Öß Ö¤ß ¾ÖÖÆŸÖê. ŸµÖÖ Ö¤ß“µÖÖ ¯Ö»Öß�ú›ê
ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ�Öôê »ÖÖê�ú Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê. �ÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÓ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ÃÖÆ�úÖµÖÔ ÆÖêŸÖÓ
¾Ö ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö ÆÖêŸÖÖ. ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“µÖÖ²Ö§»Ö �ÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÓ ´ÖŸÖ Æê †ŸµÖÓŸÖ ¾ÖÖ‡Ô™ ÆÖêŸÖÓ.
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ Æß �ÖÖêÂ™ ´ÖÖÆßŸÖ Ö¾ÆŸÖß. ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö “ÖÖî�úß¾ÖÖ»Öê Æê ±ýŒŸÖ ¤Öê‘Öê“Ö ÆÖêŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ �úÖÆß »ÖÖê�úÖÓÖß †Öêô�Ö»ÖÓ ÖÖÆß. Æê ¯Öãœê �Öê»Öê ŸÖÃÖÓ ¤²ÖÖ ¬ÖºþÖ ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ
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¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ¾Ö �ÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ �ÖÖêóµÖÖ —ÖÖ›ÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß.  ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ
�ÖÖêôß²ÖÖ¸ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ Æê ÃÖ¾ÖÔ ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  ¯ÖÎŸµÖã¢Ö¸ Ö �ú¸ŸÖÖ“Ö ¯ÖôæÖ �Öê»Öê.  ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  ‡ŸÖ�êú
×³Ö¡Öê ¾Ö ¯Öô¯Öã™ê †ÃÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ Ö¾ÆŸÖß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß »ÖœÖµÖ»ÖÖ ±ýŒŸÖ ²ÖÖ¯Öæ, –
ÖÖÖ²ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö “ÖÖî�úß¾ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ‹�ú �ú¸Ö¸ß �ÖéÆÃ£Ö ¸Ö×Æ»ÖÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê »Öœ�µÖÖÃÖÖšß ‹�ú“Ö
×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ ÆÖêŸÖê. »ÖÖê�ú †Ó�ÖÖ¾Ö¸ †Ö»µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö¾Öô †ÃÖ�ÖÖ¸Ö ²ÖÖò́ ²Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸
™Ö�ú»ÖÖ. ŸµÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ÃÖ�Öôê �ÖÖ¾Ö�ú¸ß †Ö×�Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¯ÖôæÖ �Öê»Öê.  ŸÖê¾Öœ¶Ö ¾ÖêôÖŸÖ ÆÖŸÖÖŸÖ ±ýŒŸÖ
×¸¾ÆÖò»¾Ö¸ ‘Öê¾ÖæÖ ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö “ÖÖî�úß¾ÖÖ»Öê ŸÖê£ÖæÖ ×ÖÃÖ™æÖ †Ö»Öê. ·µÖÖ ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœÖ
»ÖœÖµÖ“ÖÖ †ÖÆê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ:¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖ �úºþÖ »Öœ¶ÖŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß �úºþÖ ‘µÖÖµÖ“ÖÓ, ÊÖ ÃÖ�ÖóµÖÖ
µÖÖê•ÖÖê“Öß ¤Ö�ÖÖ¤Ö�Ö —ÖÖ»Öß. ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“µÖÖ ×³Ö¡Öê̄ Ö�ÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †Ö»ÖÖ. �úÖê�ÖŸµÖÖÆß
×³Ö¡µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÆÖŸÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö »ÖœÖ ‡Ó�ÖÎ•Öß ÃÖ¢Öê×¾Öºþ¨ »ÖœŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ ÖÖÆß †ÃÖÖ
×ÖÂ�úÂÖÔ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �úÖœ»ÖÖ. µÖÖ¯Öæ¾Öá ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  Æê �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓ¾Ö¸“Ö †µÖÖµÖ �ú¸ŸÖÖŸÖ Æê ²Öê»Ö¤Ö¸ÖÓÖßÆß
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓ“ÖÖ †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ �úÖÆß ˆ¯ÖµÖÖê�Ö ÆÖê�ÖÖ¸
ÖÖÆß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö †Ö¯Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÓ ¸�Ö�Ö �êú»ÖÓ ¯ÖÖ×Æ•Öê, Æê ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ Ã¯ÖÂ™¯Ö�Öê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê.
´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ , ¸Ö´ÖÖê¿Öß, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› µÖÖÓ“ÖÖ ×²Ö´ÖÖê› �êú»ÖÖ.

²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖî×Ö�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ ±ýÖ¸ÃÖê ¯ÖÎ�ÖŸÖ Ö¾ÆŸÖê. �ú´Öß ×¿Ö�ú»Öê»Öê ÆÖêŸÖê.
¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“ÖÓ ¿ÖÖîµÖÔ ¾Ö ¬ÖÖ›ÃÖ ´ÖÖ¡Ö •Ö²Ö¸¤ÃŸÖ ÆÖêŸÖÓ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê
“Öô¾Öô ˆ³Öß �êú»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß“Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.  ¯ÖÎŸµÖê�ú
Ö¾ÖßÖ µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�ÖŸÖÖÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾Ö×¸Âš †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆê²Ö »ÖÖ›
�Öãºþ•Öß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß “Ö“ÖÖÔ, ×¾Ö×Ö´ÖµÖ �úºþÖ“Ö ¯Öãœ“Öß “Öô¾Öô ÆÖŸÖß ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.





~~~~~~ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü - •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ92

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öê ²Öß›, †Öî̧ Ó�ÖÖ²ÖÖ¤, •ÖÖ»ÖÖÖ, ØÆ�ÖÖê»Öß, ÖÖÓ¤ê›, ¯Ö¸³Ö�Öß,
»ÖÖŸÖæ̧ , ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ Æê ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»Æê Æî¦Ö²ÖÖ¤“µÖÖ ×Ö•ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ“Ö ‹�ú
³ÖÖ�Ö ÆÖêŸÖÖ ¾Ö ŸÖê£Öê ×Ö•ÖÖ´ÖÖ“Öê“Ö ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÆÖêŸÖê. ´Öê 1947 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤ê›»ÖÖ ‹�ú ×¿Ö�Ö�Ö¯Ö×¸ÂÖ¤
—ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö×¸ÂÖ¤ê“Öê †¬µÖ�Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸Ö¾Ö ¤ê¿Ö´Öã�Ö ÆÖêŸÖê. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸Ö¾ÖÖÓÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
†Ö�ÖÎÆÖÖê ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö×¸ÂÖ¤êÃÖÖšß Öê»Öê ÆÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê �úÖ´Ö�úÖ•Ö ‹ê�ú�µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¤ÖêÖ ×¤¾ÖÃÖ •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×´ÖôÖ»Öß ÆÖêŸÖß. ÖÖÓ¤ê›´Ö¬µÖê ×Ö•ÖÖ´Öß ÃÖ¢Öê“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ »ÖœÖ “ÖÖ»Öæ
ÆÖêŸÖÖ. •ÖÓ�Ö»Ö ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖÖ. ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ“Öê Æ»»Öê �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. “Öô¾Öô �ú¸�ÖÖ·µÖÖ
»ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ¾Ö¸Æß Æ»»Öê ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. ×¿Ö�Ö�Ö¯Ö×¸ÂÖ¤êŸÖ ‡ŸÖ¸ ÖêŸµÖÖÓ“ÖßÆß ³ÖÖÂÖ�Öê —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
†Ö��ÖÖÃÖÖÆê²Ö �Ö¾ÆÖ�Öê, ÖÖ¸ÖµÖ�Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂, ÖéØÃÖÆ¸Ö¾Ö ¤ê¿Ö´Öã�Ö, ÁÖß¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö �ú¤´Ö ²Öß›�ú¸, ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö
ÖÖ‡Ô�ú, �Öã¿ÖÖ»Ö¸Ö¾Ö ´ÖÖêŸÖÖôê, ¯ÖÓ×›ŸÖ¸Ö¾Ö �Ö¾ÆÖ�Öê Æê ÃÖ�Öôê ˆ´Ö¤ê, ×¿Ö�ú»Öê»Öê, �úÖÆß ¾ÖµÖÃ�ú¸ †ÃÖê
»ÖÖê�ú ÆÖêŸÖê. ×¿Ö�Ö�Ö¯Ö×¸ÂÖ¤ế Ö¬µÖê µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ‹�ú ²ÖÖê×›Õ�Ö ¾Ö ÆÖµÖÃ�æú»Ö �úÖœ�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ³Öê“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ß ²ÖÖê»Ö�µÖÖÃÖ £ÖÖê›Ö ¾Öêô ´ÖÖ×�ÖŸÖ»ÖÖ. ²ÖÖ¯Öæ ÃÖ³ÖêŸÖ ²ÖÖê»ÖÖµÖ»ÖÖ
ˆ³Öê ¸Ö×Æ»Öê. ŸÖê ´Æ�ÖÖ»Öê, ŸÖã́ Æß ÆÖµÖÃ�æú»Ö †Ö×�Ö ²ÖÖê×›Õ�Ö �úÖœÖµÖ“Öê ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖêŸÖ, ¯Ö�Ö ´Ö»ÖÖ
Æê µÖÖê�µÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÖÖÆß. ŸÖã́ Æß ²Ö ȩ̂“Ö »ÖÖê�ú ´Ö¸ÖšÖ ¾Ö ×¿Ö�ú»Öê»Öê †ÖÆÖŸÖ. ×¿Ö�Ö�Ö¯ÖÎÃÖÖ¸ •Öºþ¸
“ÖÖÓ�Ö»ÖÖ“Ö †ÖÆê ¯Ö�Ö �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ¸—ÖÖ�úÖ¸ ÃÖî×Ö�ú Æ»»Öê �ú¸ŸÖ †ÖÆêŸÖ. ×Ö•ÖÖ´Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ
»ÖÖê�úÖÓ¾Ö¸ †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸ßŸÖ †ÖÆêŸÖ. ×Ö•ÖÖ´Ö †Ö×�Ö ×Ö•ÖÖ´Öß ÃÖ¢ÖÖ ´ÖÖêšê »ÖÂ�ú¸ ˆ³Öê
�ú¸�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �ú¸ßŸÖ †ÖÆê ¾Ö ŸÖã́ Æß ´ÖÖ¡Ö ×¿Ö�Ö�Ö¯ÖÎÃÖÖ¸ �ú¸�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÆÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÓµÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ, ŸÖã́ Ö“µÖÖ ÆÖµÖÃ�æú»Ö´Ö¬µÖê, ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê µÖê�µÖÖÃÖÖšß ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ×¿Ö»»Ö�ú Ö�úÖê �úÖ?
�úÖ¸�Ö ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ“µÖÖ ³ÖßŸÖßÖê »ÖÖê�ú ¯ÖôæÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêŸÖ.  ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �úÖê»Ö´Ö›ÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÓµÖ
‡ŸÖ�úß ³ÖßŸÖß ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß. ´Æ�ÖæÖ ŸÖã́ Æß ¾Öê�ÖôÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �ú¸�µÖÖ“Öß �Ö¸•Ö †ÖÆê. ŸÖê¾ÆÖ
´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ Öế Ö�úÓ �úÖµÖ ÃÖã“Ö¾ÖÖµÖ“ÖÓ †ÖÆê? ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯Öæ
´Æ�ÖÖ»Öê, ×¿Ö�Ö�Ö †Ö¾Ö¿µÖ�ú“Ö †ÖÆê. ¯Ö�Ö, ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖã́ Æß ‹�ú †¿Öß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ �ú¸Ö �úß,
•Öß ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ“µÖÖ †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸Ö×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »Öœ�µÖÖÃÖÖšß ÃÖ�Ö´Ö ÆÖê‡Ô»Ö †Ö×�Ö ŸÖã́ Æß ÃÖ¾ÖÖÕÖß

¤ê¿ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ´Ö¸Öš¾ÖÖ›Ö ´Öã×ŒŸÖÃÖÓ‘ÖÂÖÔ

¯ÖÎ�ú¸�Ö Ö¾Ö¾Öê
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×Ö•ÖÖ´Öß ¸—ÖÖ�úÖ¸Ö“µÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »Öœ�µÖÖÃÖÖšß ´Öî¤ÖÖÖŸÖ ˆŸÖ¸»ÖÓ ¯ÖÖ×Æ•Öê. ²ÖÖ¯Öæ ´Æ�ÖÖ»Öê, ŸµÖÖÃÖÖšß
ÃÖÖŸÖÖ¸“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖŒŸÖß Æß »ÖœÖ‰ ¿ÖŒŸÖß †ÖÆê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖêŸÖæÖ ˆ³Öß ¸Ö×Æ»Öê»Öß •Öß
�úÖµÖÔ¿ÖŒŸÖß †ÖÆê ŸÖß ¸—ÖÖ�úÖ¸Ö“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ÃÖÆ�úÖµÖÔ �ú ȩ̂»Ö. •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ‹�ú ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ †ÃÖÓ ¤»Ö ŸÖµÖÖ¸ �ú¸�µÖÖÃÖ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ �úß, •Öê ×Ö•ÖÖ´Öß †µÖÖµÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ, ¸—ÖÖ�úÖ¸ß ÃÖî×Ö�ú µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »Öœæ ¿Ö�êú»Ö.
†ÃÖÓ ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ ŸÖê£Öê �úºþÖ ²ÖÖ¯Öæ ¯Ö¸ŸÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ †Ö»Öê.

ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ �êú»ÖÓ ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
ÖÖÓ¤ê›´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ “Ö“Öì“ÖÖ ÃÖ�ÖôÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö †Ö¯Ö»Öê •µÖêÂš
ÃÖÆ�úÖ¸ß µÖÖÓ“µÖÖ¿ÖßÆß “Ö“ÖÖÔ �êú»Öß ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ, '×Ö•ÖÖ´Öß ×¾Ö¸Öê¬Öß »Öœ¶Ö´Ö¬µÖê
¾Ö ¸—ÖÖ�úÖ¸ß ×¾Ö¸Öê¬Öß »Öœ¶Ö´Ö¬µÖê †Ö¯Ö�Ö ˆŸÖºþÖ ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ´Ö¤ŸÖ �ú¸ÖµÖ“Öß �úÖ?'
ŸµÖÖ¾Ö¸ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ÆÖê�úÖ¸ ×¤»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ »Öœ¶ÖÃÖÖšß †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›ß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÆŸµÖÖ Ó̧ ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖ
×Ö•ÖÖ´ÖÖ×¾Öºþ¨ ¾ÖÖ¯Ö¸�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖ ¸—ÖÖ�úÖ¸ ×Ö•ÖÖ´Öß ÃÖ¢Öê“µÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »Öœ�µÖÖÃÖÖšß ‹�ú ¤»Ö
ŸÖµÖÖ¸ �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ˆ§ê¿ÖÖÖê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö 13 ÃÖÖ£Öß¤Ö¸ÖÓ“Öê ‹�ú ¯Ö£Ö�ú ŸÖµÖÖ¸
�êú»Öê. ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¯Öãœß»Ö »ÖÖê�ú ÆÖêŸÖê. ´ÖÆÖ¤ê¾Ö ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ×´Ö¸�Öê-¯ÖÖ ȩ̂, ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ »ÖÖ›,
†Ö��ÖÖ ‹›�êú, †Ö¯¯ÖÖ “ÖÓ¦Ö »ÖÖ›, ÃÖßŸÖÖ¸Ö´Ö �éúÂ�ÖÖŸÖ ¾Ö›¸, –ÖÖÖ²ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö (¯Öî»Ö¾ÖÖÖ)-(�ãÓú›»Ö),
¿µÖÖ´Ö �Ö¸Ö›ê-(´ÖÖÓ•Ö›ì), �ÖÖȩ̂ Ö ˆ±Ôý ²ÖÖô •ÖÖê¿Öß (‘ÖÖê�ÖÖ¾Ö), ¿ÖÓ�ú¸ •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖÃŸÖ¸ (¤ã¿Öȩ̂ ê), ×¤»Öß¯Ö
¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö ÁÖß¬Ö¸ ×“Ö¯Ö¸ß�ú¸ ´ÖÖÃŸÖ¸ (�ú¾Öšê‹�úÓ¤), ¬ÖÖë›ß¸Ö´Ö ¯Ö¼ê�ú¸ß ¾Ö –ÖÖÖ²ÖÖ �úÖê�ú�Öê (†Ö¯¯ÖÖ“Öß
¾ÖÖ›ß) µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ŸÖã±ýÖÖ¤»ÖÖ“Öê �Îòú¯™Ö ¸Ö´Ö »ÖÖ› ¾Ö †Ö�úÖ¸Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ ¾Ö ŸÖã±ýÖÖ ¤»ÖÖ“Öê
×±ý»›´ÖÖ¿ÖÔ»Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Æê ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�ú ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖ �Öê»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö�úÖ¸Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ †Ö×�Ö ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ ÁÖß¯ÖŸÖß »ÖÖ› µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö
×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�µÖÖ�ú×¸ŸÖÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ µÖã¾Ö�úÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ªÖµÖ“ÖÓ, »ÖœÖµÖ“ÖÓ ¾Ö �Ö×Ö´Öß �úÖ¾µÖÖ“ÖÓ ×¿Ö�Ö�Ö
ªÖµÖ“ÖÓ Æß �úÖ´Öê ÃÖÖê̄ Ö¾Ö»Öß. µÖÖ ¤Öê‘ÖÖÓÖß ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ¤ÖêÖ �ëú¦ê ‹�ú ×¾Ö¤³ÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¾Ö ¤ãÃÖ Ó̧
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧  Ö�Ö¸“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÓ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸÖê£Öê µÖÖ ¤ÖêÖ »ÖÂ�ú¸ß ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ¿ÖÖôÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ÃÖãºþ �êú»µÖÖ. ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ´ÖÖêš´ÖÖêš¶Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öß
×¿Ö×²Ö ȩ̂ ‘Öê�µÖÖ“ÖÓ �úÖ´Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖãºþ �êú»ÖÓ. ²ÖÖê×›Õ�Ö ¾Ö ÆÖµÖÃ�æú»Ö´Ö¬µÖê ¾µÖÖ�µÖÖÖê ¤ê¾ÖæÖ
Æ•ÖÖ¸Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¸—ÖÖ�úÖ¸ ¾Ö ×Ö•ÖÖ´Öß ¸Ö•Ö¾Ö™ß“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »Öœ�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÎ¾Öé¢Ö �êú»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê
‹�ú ÃÖÆ�úÖ¸ß �Îòú¯™Ö †Ö�úÖ¸Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ µÖÖÓÖß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖô ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö '¯ÖãÃÖ¤' ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“µÖÖ ˆ´Ö¸�Öê›
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ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ �ÖÖ¾Öß ÃÖî×Ö�ú ×¿Ö×²Ö¸ “ÖÖ»Öæ �êú»Öê. ŸÖ¸ ¤ãÃÖ ȩ̂ ÃÖÆ�úÖ¸ß �Îòú¯™Ö ¸Ö´Ö »ÖÖ› µÖÖÓÖß ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×“Ö�Ö»Öß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¤ãÃÖ ȩ̂ ×¿Ö×²Ö¸ “ÖÖ»Öæ �êú»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
×Ö•ÖÖ´Öß ¸Ö·µÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�Ö µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸ÖÃÖÖšß ¯ÖÖš¾ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸÖ¸ �úÖÆß ŸÖ¹ý�Ö ×¾Ö¤³ÖÖÔŸÖæÖ ×¿Ö×²Ö¸ÖÃÖÖšß
µÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸ÖŸÖ �Ö×Ö´Öß�úÖ¾µÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖ¸�úÖ¸ß µÖÓ¡Ö�ÖÖ ×�Öô×�Öôß �ú¸�µÖÖ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ×¤»Öê
•ÖÖŸÖ ÆÖŸÖê.

²Öß› ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ™Öê¤Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ×Ö•ÖÖ´Öß ¸—ÖÖ�úÖ¸ †ÖŸÖ ‘ÖãÃÖ»Öê ÆÖêŸÖê
¾Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ ×š�úÖ�Öß ‹�ú ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ �Îòú´¯Ö “ÖÖ»Öæ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. »ÖÖê�ú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¡ÖÖÃÖÖÖê Æî̧ Ö�Ö —
ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆÖ •Öß.›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö ×´Ö¸�Öê ¾Ö ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö »ÖÖ› µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ‹�ú ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ŸÖã�ú›ß ²Öß› ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ™ÖêªÖÃÖ ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤Öê²ÖÃŸÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß
¯ÖÖš¾Ö»Öß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÖš¾Ö»Öê»µÖÖ ŸÖã�ú›ßŸÖ †¾Ö‘Öê 17 »ÖÖê�ú ÆÖêŸÖê ¾Ö 7 ²ÖÓ¤ã�úÖ ÆÖêŸµÖÖ. ²ÖÖ�úß
ÆÖŸÖ²ÖÖò́ ²Ö †Öê�ú ÆÖêŸÖê. ¸—ÖÖ�úÖ¸Ö“ÖÓ ¤»Ö ´ÖÖ¡Ö ¿ÖÃ¡ÖÖÖÓ ¯Ö×¸¯Öæ�ÖÔ ÆÖêŸÖÓ. ¸—ÖÖ�úÖ¸ †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ �ãú�Öß
Æ»»ÖÖ �úºþ“Ö ¿Ö�ú�ÖÖ¸ ÖÖÆß, µÖÖ ³ÖÎ́ ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê. �úÖ¸�Ö ×Ö•ÖÖ´Öß ¸Ö·µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤ã²ÖôÖ“Ö ÆÖêŸÖÖ.
ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ“Öß ŸÖã�ú›ß ŸÖê£Öê ¯ÖÖêÆÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ ¸Ö¡Öß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖÖ ŸÖã�ú›ßÖê ¸—ÖÖ�úÖ¸Ö“µÖÖ
�Îòú´¯Ö¾Ö¸ ÆÖŸÖ²ÖÖò́ ²Ö ™Ö�ú»ÖÖ. ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �ú¸ÖµÖ»ÖÖÆß ¾Öêô ×´ÖôÖ»ÖÖ ÖÖÆß.  ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖß
²ÖÓ¤ã�úÖ ‘Öê¾ÖæÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ �ÖÖêôß²ÖÖ¸ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö »ÖÖ›, ´ÖÆÖ¤ê¾Ö ×´Ö¸�Öê µÖÖÓÖßÆß
ŸÖã±ýÖÖß �ÖÖêôß²ÖÖ¸ �êú»ÖÖ ¾Ö ‘ÖÖ‘ÖÖȩ̂  µÖã̈  —ÖÖ»Öê. ÆÖŸÖ²ÖÖò́ ²Ö´Öãôê ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ“ÖÖ �Îòú´¯Ö ˆ¤Ë¬¾ÖÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
¸—ÖÖ�úÖ¸ •Öß¾Ö ´ÖãšßŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¯Öôæ »ÖÖ�Ö»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ŸÖã�ú›ßŸÖß»Ö ¤ÖêÖ »ÖÖê�ú •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. ¯Ö�Ö,
¸—ÖÖ�úÖ¸ µÖÖ Æ»»µÖÖÖê ³ÖµÖ³ÖßŸÖ ÆÖê¾ÖæÖ ŸÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ �Öê»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö †Öê�ú ¯Ö¤¾Öß¬Ö¸ ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖÆß ‹�ú×¡ÖŸÖ �úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ
�Ö×Ö´Öß�úÖ¾µÖÖ“ÖÓ ¾Ö ÆŸµÖÖ¸ê “ÖÖ»Ö¾Ö�µÖÖ“ÖÓ ×¿Ö�Ö�Ö ×¤»ÖÓ. ²ÖÖ¯Öæ Ó“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»ÖÓ �úß,
¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ“µÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ¯ÖÎŸµÖ�ÖÖŸÖ »ÖœÖ ¤ê�µÖÖÃÖÖšß ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ¯ÖÖ™ß»Ö, ¤ê¿Ö´Öã�Ö
ˆŸÖ¸ŸÖ ÖÃÖŸÖ. µÖÖˆ»Ö™  ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö �ãú�Ö²Öß, ¾ÖÓ•ÖÖ¸ß, ²ÖÓ•ÖÖ¸Ö, ¤×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú,
†Ö×¤¾ÖÖÃÖß Æê ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ »Öœ¶ÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯Öæ ‹�ú¤Ö ²ÖÖ¿Öá“µÖÖ ȩ̂»¾ÖêÃ™ê¿ÖÖ¾Ö¸
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ“ÖÖ �ãú™ãÓ²ÖÖÃÖÆ ¤ÖêÖ-†›ß“Ö¿Öê »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ŸÖÖÓ›Ö ȩ̂»¾Öê Ã™ê¿ÖÖ¾ÖºþÖ •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ.
ÆÖ ŸÖÖÓ›Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖ™êŸÖß»Ö †Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �êú»Öê ÆÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸
†ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ ˆ¨¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ ‘ÖêŸÖ»ÖÓ ¾Ö ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ“µÖÖ ŸÖÖÓ›¶Ö¾Ö¸ •ÖÖ¾ÖæÖ ‹�úÖ“Ö
�ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß �ÖÖêóµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö �êú»ÖÖ ¾Ö ¸—ÖÖ�úÖ¸ ¯ÖôæÖ Ø¯Ö¯Ö¸ß»ÖÖ �Öê»Öê. Ø¯Ö¯Ö¸ß»ÖÖ ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓÖß
†ÖÖÓ¤¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ³ÖŒ�ú´Ö ¾ÖÖ›Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê †ÖŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. ÆÖ ¾ÖÖ›Ö •Ö�Öæ �úÖÆß ‹�ú
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”Öê™Ö ×�ú»»ÖÖ“Ö ÆÖêŸÖÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓ ŸµÖÖ“Ö ×¤¾Ö¿Öß 15-16 •Ö�ÖÖÓ“Öê ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¯Ö£Ö�ú ‘Öê¾ÖæÖ Ø¯Ö¯Ö¸ß �ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸
“ÖÖ»Ö �úºþÖ �Öê»Öê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ¾ÖÖ›¶Ö»ÖÖ ¾ÖêœÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ.  ¾ÖÖ›¶Ö´Ö¬µÖê †ÖŸÖ ³Ö¸¯Öæ̧  ¬ÖÖ¬ÖÖµÖ
ÆÖêŸÖê. �Öã̧ ÖÓÃÖÖšß “ÖÖ¸Ö ÆÖêŸÖÖ, ¯ÖÖ�µÖÖÃÖÖšß †Ö› ÆÖêŸÖÖ.  ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓÖß ÊÖ ¾ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ ¾ÖÖ›¶Ö“µÖÖ
´ÖÖ»Ö�úÖÓÖÖ ÆÖ�ú»ÖæÖ ²ÖÖÆȩ̂  �úÖœæÖ †Ö¯Ö�Ö ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯Ö£Ö�úÖÖê ¸Ö¡Öß
¤ÆÖ“µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ ¾ÖÖ›¶Ö¾Ö¸ Æ»»ÖÖ �êú»ÖÖ. ¸—ÖÖ�úÖ¸ ¾ÖÖ›¶Ö“µÖÖ ²Öãºþ•ÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÎ×ŸÖ�úÖ¸ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ˆ‘Ö›¶Ö ¸ÖÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖ�úÖ¸ �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê. ¸—ÖÖ�úÖ¸ ¾Ö¸
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôê �úÖê�Öß“Ö •Ö�Ö´Öß ÆÖê¾Öæ ¿Ö�úŸÖ Ö¾ÆŸÖÓ. ¯Ö�Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê »ÖÖê�ú ˆ‘Ö›¶Ö ¸ÖÖÖŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôê •Ö�Ö´Öß ÆÖê�µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÆÖêŸÖß. ¿Öê¾Ö™ß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯Ö£Ö�úÖÖê 10-20
ÆÖŸÖ²ÖÖò́ ²Ö ¾ÖÖ›¶ÖŸÖ ×³Ö¸�ú¾Ö»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ ‘Ö�ÖÖÃÖÖ´Ö †Ö¾ÖÖ•Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ “ÖÖÓ�Ö»Öß“Ö
¤Æ¿ÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öß. �úÖÆß »ÖÖê�ú •ÖÖµÖ²ÖÓ¤ß —ÖÖ»Öê. ŸÖê¾ÆÖ ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓÖß ¿Ö¸�ÖÖ�ÖŸÖß ¯ÖŸ�ú¸»Öß. '†Ö´Ö“Öß
²ÖÖµÖ�úÖ´Öã»ÖêÆß ²Ö¸Öê²Ö¸ †ÖÆêŸÖ.  †Ö´ÆÖ»ÖÖ ²ÖÖÆȩ̂  •ÖÖ¾Öæ ªÖ' †¿Öß ×¾ÖÖ¾Ö�Öß ŸµÖÖÓÖß �êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôê
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ ²ÖÖÆȩ̂  •ÖÖ¾Öæ ×¤»ÖÓ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ �êú»Öê.  ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö
�úÖò»Öê•Ö“Öß ´Öã»ÖÓ, ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ¸ÖÆ�ÖÖ¸ß ´Öã»ÖÓ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ´Ö¸Öš¾ÖÖ›Ö †Ö×�Ö Æî¦Ö²ÖÖ¤ ¸Ö•µÖ,
×Ö•ÖÖ´Öß ¸Ö•µÖ ¾Ö ×Ö•ÖÖ´Öß ÃÖ¢ÖÖ, ¸—ÖÖ�úÖ¸ ¾Ö ×Ö•ÖÖ´Öß ÃÖî×Ö�ú ¤»Ö µÖÖÓ“µÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ÆÖê¾ÖæÖ ŸÖÖê
³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö¸Ö·µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ�Ö ¾ÆÖ¾ÖÖ, Æê ¯ÖÎ�Ö¸¯Ö�Öê Ø²Ö²Ö¾Ö»Öê.  †ÖÓ²Öê•ÖÖê�ÖÖ‡Ô, ²Öß›, †Öî̧ Ó�ÖÖ²ÖÖ¤,
•ÖÖ»ÖÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê ×±ýºþÖ ×ŸÖ£Ö»µÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ́ Ö¬µÖê, ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶Ö“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯ÖÎ�Ö¸ •ÖÖ�ÖéŸÖß �êú»Öß. ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖ Ö‰-¤ÆÖ ×š�úÖ�Öß ´ÖÖêšê ´ÖêôÖ¾ÖêÆß
‘ÖêŸÖ»Öê. �Îòú¯™Ö ¸Ö´Ö“ÖÓ¦ ÁÖß¯ÖŸÖß »ÖÖ›, †Ö�úÖ¸Ö´Ö –ÖÖÖ¤ê¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸, –ÖÖÖ¤ê¾Ö »Ö�´Ö�Ö ¯ÖÖ™ß»Ö Æê
†Öê�ú �Îòú´¯Ö´Ö¬µÖê �ú¾ÖÖµÖŸÖß“Öê ¾Ö »ÖÂ�ú¸ß ×¿Ö�Ö�Ö ¤êŸÖ“Ö ÆÖêŸÖê.  ¸—ÖÖ�úÖ¸ÖÓ×¾Ö¸Öê¬Öß »Öœ¶Ö´Ö¬µÖê ³ÖÖ�Ö
‘Öê�µÖÖÃÖÖšß †Öê�ú ŸÖ¹ý�Ö ´Öã»Öê µÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸ÖÆ�µÖÖ-•Öê¾Ö�ÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖÆß ¯ÖãÃÖ¤ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö
¿ÖêŸÖ�ú¸ß �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß “ÖÖ»Öæ �êú»Öê»µÖÖ »ÖÂ�ú¸ß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ, �ú¾ÖÖµÖŸÖß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ �Îòú´¯Ö´Ö¬µÖê
¤¸ ´Ö×ÆµÖÖ»ÖÖ 100, 150-200 ŸÖ¹ý�Ö ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ µÖêŸÖ. ²ÖÖ¯Öæ ŸµÖÖ �Îòú´¯Ö´Ö¬µÖê †¬ÖæÖ-´Ö¬ÖæÖ
•ÖÖ¾ÖæÖ ™ÒüêØÖ�Ö ¤êŸÖ †ÃÖŸÖ.  ¯ÖÖê×»ÖÃÖŸÖôÖ¾Ö¸ •ÖÖ¾ÖæÖ ¸Ö¡Öß“Öê Æ»»Öê �ú¸�Öê, ¾ÖßÃÖ-¾ÖßÃÖ ´Öî»ÖÖ¾Ö¸
•ÖÖ¾ÖæÖ Æ»»ÖÖ �úºþÖ ¸Ö¡Öß“Ö ¯Ö¸ŸÖ µÖê�Öê Æê �Ö×Ö´Öß�úÖ¾µÖÖ“ÖÓ µÖã̈  “ÖÖ»Öæ“Ö ÆÖêêŸÖê.

´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÖêŸÖê ˆ¨¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ÖéØÃÖÆ¸Ö¾Ö ¤ê¿Ö´Öã�Ö, †��ÖÖÃÖÖÆê²Ö �Ö¾ÆÖ�Öê,
¯ÖÓ›ßŸÖ¸Ö¾Ö �Ö¾ÆÖ�Öê, ÖÖ¸ÖµÖ�Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂, ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö �ú¤´Ö, ¿ÖÖ´Ö¸Ö¾Ö ÖÖ‡Ô�ú µÖÖÓ“Öß ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö
´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá �ú×´Ö™ß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¸—ÖÖ�úÖ¸Ö×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ŸÖ¹ý�Ö
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ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ ŸÖê£Öß»Ö ÖêŸÖê ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê.
×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆßŸÖß»Ö '‡»Öì' Æê ˆ¨¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“ÖÓ �ÖÖ¾Ö. µÖÖ“Ö �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß
ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓŸÖß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ˆ³ÖÖ¸�µÖÖ“ÖÓ �úÖ´Ö ÃÖãºþ �êú»ÖÓ ¾Ö Æê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“ÖÓ �úÖ´Ö ¯ÖÖ“Ö-¯ÖÖÖÃÖ
�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖãºþ �ú¸�µÖÖ“ÖÓ •ÖÖÆß¸ �êú»ÖÓ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ '‡£ÖÓ ×Ö•ÖÖ´ÖÖ“ÖÓ ¸Ö•µÖ ÖÖÆß' †ÃÖÓ ‡»Öì �ÖÖ¾Ö“µÖÖ
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ 50-60 �Öê›¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ‡»Öì µÖê£Öê ‹�ú×¡ÖŸÖ �úºþÖ •ÖÖÆß¸ �êú»ÖÓ. Æß ²ÖÖŸÖ´Öß
×Ö•ÖÖ´Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖÆß �úô»Öß. ‡»Öì �ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ›êŸÖßÖ ´Öî»Ö †ÓŸÖ¸Ö¾Ö¸ ×²ÖÎ×™¿Ö Æ§ßŸÖ ¾Öî̧ Ö�Ö Æê
�ÖÖ¾Ö ÆÖêŸÖÓ. ‡»Öì �ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Öî̧ Ö�Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ˆ¨¾Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, –ÖÖÖê¿¾Ö¸ ¯ÖÖ™ß»Ö,
ÖéØÃÖÆ¸Ö¾Ö �úÖ™ê�ú¸ ¤ê¿Ö´Öã�Ö, †��ÖÖÃÖÖÆê²Ö �Ö¾ÆÖ�Öê µÖÖÓ“Öß ‹�ú ´ÖÖêšß ×´Ö¸¾Ö�Öæ�ú �úÖœ»Öß. µÖÖ
×´Ö¸¾Ö�Öã�úß´Ö¬µÖê Æ•ÖÖ¸Öê »ÖÖê�ú ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê.  ×´Ö¸¾Ö�Öã�úß“ÖÓ ¿Öê¾Ö™ß ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ ÃÖ³Öế Ö¬µÖê —ÖÖ»ÖÓ. µÖÖ
ÃÖ³Öế Ö¬µÖê '†Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Æß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ˆ³ÖÖ¸»Öß †ÃÖæÖ ×Ö•ÖÖ´Öß †Ö×�Ö ¸—ÖÖ�úÖ¸ß ÃÖ¢Öê¿Öß †Ö´Æß
—ÖãÓ•Ö ¤ê�ÖÖ¸ †ÖÆÖêŸÖ' †ÃÖÓ •ÖÖÆß¸ �êú»ÖÓ.  Æß ²ÖÖŸÖ´Öß ¾ÖÖ·µÖÖÃÖÖ¸�Öß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸»Öß.

´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ŸÖê¾ÆÖ �Öȩ̂  ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›ô †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêô“µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸Ö•µÖÖ�ú›ê ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö
‡»Öì �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ˆ³Öß �êú»Öß †ÖÆê ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖÖ¸“Öê »ÖÖê�ú †ÖÆêŸÖ, ŸÖê »ÖÂ�ú¸ß ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö
¤êŸÖÖŸÖ, ÆŸµÖÖ ȩ̂ •Ö´ÖÖ �ú¸ŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸Ö·µÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ×´ÖôÖ»Öß.

´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖ ŸÖê¾ÆÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸Öê²Ö¸ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü¾Ö¸
¸Ö•µÖ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ ŸµÖÖ¾Öêô“Öê ÖêŸÖê ´Öã̧ Ö¸•Öß ¤êÃÖÖ‡Ô, �Öȩ̂ , µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö Æê ÃÖ¾ÖÔ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ÆÖêŸÖê.
¿Öê. �úÖ. ¯Ö�Ö ÆÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ  ÆÖêŸÖÖ. �úÃÖ�ÖÖ·µÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ, ¸Ö×Æ»Ö ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸ †ÃÖÓ ´ÖÖÖ�ÖÖ¸Ö
ÆÖêŸÖÖ. ¯Ö�Ö ¸—ÖÖ�úÖ¸Ö×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ˆ³ÖÖ¸»Öß ´Æ™»µÖÖ¾Ö¸ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö
´Öã̧ Ö¸•Öß ¤êÃÖÖ‡Ô, �Öȩ̂ , µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö µÖÖÓÖÖ ³ÖßŸÖß ¯Ö›»Öß �úß, •Ö¸ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß “Öô¾Öô µÖê£Öê
×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ ÃÖ¢Öê»ÖÖ ¬ÖÖê�úÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖê‡Ô»Ö.  ´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ¾Ö¸ ÆŸµÖÖ ȩ̂
�ÖÖêôÖ �ú¸ŸÖÖê, �ú™ �ú¸ŸÖÖê †ÃÖê †Ö¸Öê̄ Ö šê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †™�ú �ú¸�µÖÖ“ÖÓ š¸¾Ö»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ ±ý¸Ö¸ ÆÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ×Ö•ÖÖ´Öß ¸Ö·µÖÖŸÖ ÃÖã̈ Ö ±ý¸Ö¸ ÆÖê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎÃÖÓ�Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ †Ö»ÖÖ. 1948 »ÖÖ �ú¸Ö›´Ö¬µÖê �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“Öß ²Öîš�ú
“ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ ²Öîš�úßŸÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, ŸÖãô¿Öß¤ÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖȩ̂ ê, ³ÖÖ‰ÃÖÖÆê²Ö £ÖÖȩ̂ ÖŸÖ,
¾Æß. ‹Ö. ¯ÖÖ™ß»Ö, ¤Ö•Öß²ÖÖ ¤êÃÖÖ‡Ô, �éúÂ�Ö¸Ö¾Ö ¬Öãô¯Ö, ¾ÖÃÖÓŸÖ¸Ö¾Ö ŸÖãô¯Öãôê ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Æ•Ö¸
ÆÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆÖ ŸÖê£Öê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸Ö•µÖÖ“Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ‡Ã¯ÖêŒ™¸ ‹´Ö. •Öß. ¯ÖÖ™ß»Ö 50-60 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ‘Öê¾ÖæÖ
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ ‘Öê¾ÖæÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †ÖŸÖ
†ÖÆêŸÖ ´Æ�ÖæÖ ¾ÖêœÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ‡Ã¯ÖêŒ™¸Öß ×´Ö™à�Ö´Ö¬µÖê ×Ö¸Öê̄ Ö ¯ÖÖš¾Ö»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯Ö�ú›ÖµÖ»ÖÖ
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†Ö»ÖÖê †ÖÆÖêŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ Æ¾ÖÖ»Öß �ú¸Ö, ŸÖê¾ÆÖ ¯Ö¸ŸÖ ‡Ã¯ÖêŒ™¸ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸�ÖÖ �êú»Öß �úß,
ŸµÖÖÓÖÖ �úÖ ¯Ö�ú›ŸÖÖ †ÖÆÖŸÖ? ŸÖê¾ÆÖ ‡Ã¯ÖêŒ™¸Öß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ �úß, ŸµÖÖÓÖß �ú™ �êú»ÖÖ †ÖÆê. ŸµÖÖÓÖß
ÆŸµÖÖ ȩ̂ •Ö´ÖÖ �êú»Öß †ÖÆêŸÖ.  Æî¦Ö²ÖÖ¤ ¸Ö•µÖÖ´Ö¬µÖê ‡»Öì µÖÖ �ÖÖ¾Öß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢Öê“Öß ˆ³ÖÖ¸�Öß �êú»Öß †ÖÆê
†Ö×�Ö ŸÖß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ ȩ̂»Ö µÖÖ“Öß �úÖô•Öß ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖê ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ‹�ú
ˆ�ÖÎ¾ÖÖ¤ß ´ÖÖ�ÖæÃÖ †ÖÆê ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›ÖµÖ»ÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê ¾ÖÖò̧ Ó™ �úÖœ»Öê †ÖÆê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú Æê
ÃÖ¸�úÖ¸ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖ“ÖÓ ÆÖêŸÖÓ ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ »ÖœÖ ×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆßŸÖß»Ö ×Ö•ÖÖ´Ö µÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖê£Öê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“ÖÖ ×¸ŸÖÃÖ¸ »ÖœÖÆß ×Ö•ÖÖ´ÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖÖ. 1942
ÃÖÖ»Öß '”Öê›Öê ³ÖÖ¸ŸÖ' †ÖÓ¤Öê»ÖÖ ´ÖÖ‘ÖÖ¸ ‘Öê¾ÖæÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ÖêŸÖê ¯ÖÎ�ú™ —ÖÖ»Öê. ŸÖÃÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ —ÖÖ»Öê
ÖÖÆßŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆ�úÖ¸ß �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ
¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß. µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß ÖêŸÖê, ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, ÖÖ. �Ö. �ÖÖȩ̂ ê, †“µÖãŸÖ
¯Ö™¾Ö¬ÖÔÖ, ÃÖÖÖê�Öãºþ•Öß µÖÖÓÖß ¯ÖÖØš²ÖÖ ×¤»ÖÖ. Æê“Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö›ŸÖ Ö¾ÆŸÖÓ. �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö
¯Ö¾ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖß»Ö ×´Ö™à�Ö´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸»ÖÓ �úß, ´Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓŸÖ Æ•Ö¸ ÆÖê¾Öæ
�úß Æî¦Ö²ÖÖ¤“ÖÖ ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö »ÖœÖ ¯Öãœê »Öœ¾Öæ? ŸµÖÖ ×´Ö™à�Ö´Ö¬µÖê ²Ö¸ß“Ö “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ Æ¾ÖÖ»Öß ÆÖê¾Öæ ÖµÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¯ÖÆÖ·µÖÖŸÖæÖ ×ÖÃÖ™æÖ •ÖÖ¾ÖÓ ‹¾ÖœÓ š¸»ÖÓ. •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯Öæ ‹�ú™ê“Ö ²Öîš�úßŸÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ �Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ �úÖê�Öß †Ö»ÖÓ ÖÖÆß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸Ö·µÖÖ´Ö¬µÖêÆß
ŸÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÆÖ¸Ö “ÖÖ»Öæ“Ö ÆÖêŸÖÖ ¾Ö Æî¦Ö²ÖÖ¤´Ö¬µÖêÆß ŸÖÃÖÓ“Ö ÆÖêŸÖÓ.
ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸Ö·µÖÖ¾Ö¸ ¸Ö•µÖ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�ÖÖÓÖÖ ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖ
•Ö¸ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¢ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ ŸµÖÖ´Öãôê ±ýÖ¸ ´ÖÖêšÓ ¸Ö•Ö�úÖ¸�Ö ¾Ö †£ÖÔ�úÖ¸�Ö ˆ³ÖÓ ¸Ö×Æ»Ö †¿Öß
³ÖßŸÖß ‘ÖÖŸÖ»Öß.  ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ �ú™Ö“Öß �êúÃÖ ‘ÖÖŸÖ»Öß ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ±ý¸Ö¸ ¾ÆÖ¾ÖÓ »ÖÖ�Ö»ÖÓ.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖêÖêÖê ´Ö¸Öš¾ÖÖ›¶ÖŸÖ •Öß¾ÖÖ´Ö¸�ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ
³ÖÖ¸ŸÖÖ“Öê ¯Ö×Æ»Öê �ÖéÆ´ÖÓ¡Öß ÃÖ¸¤Ö¸ ¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™ê»Ö µÖÖÓÖß ×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆß¾Ö¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ �úÖ¸¾ÖÖ‡Ô �êú»Öß
¾Ö †¾Ö‘µÖÖ “ÖÖê¾ÖßÃÖ ŸÖÖÃÖÖŸÖ ×Ö•ÖÖ´ÖÖ»ÖÖ ¿Ö¸�ÖÖ�ÖŸÖß ¯ÖŸ�ú¸Ö¾Öß »ÖÖ¾Ö»Öß ¾Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ´Ö¸Öš¾ÖÖ›Ö ÆÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆÖê¾ÖæÖ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö¸Ö·µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ�Ö ²ÖÖ»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß
¾Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“Öß ÃÖ¢ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸�úÖ¸“Öê
¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ †ÃÖæÖ ÃÖã̈ Ö ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú ´ÖêôÖ¾Öê ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ²Öîš�úß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.

1948 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ‡Ô“µÖÖ '×™“ÖÃÖÔ ™ÒüêØÖ�Ö' �úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ‹�ú ×´Ö™à�Ö ‘ÖêŸÖ»Öß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê
ÃÖÆ�úÖ¸ß ´ÖÆÖ¤ê¾Ö ×´Ö¸�Öê Æê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ ÆÖêŸÖê. µÖÖ ×´Ö™à�ÖÃÖÖšß 100-150 ŸÖ¹ý�Ö Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê.
²ÖÖ¯Öæ ŸÖê£ÖæÖ ¾ÖÖ‡Ô•Ö¾Öôß»Ö 'ÃÖë¤æ̧ •Ö�Öê' µÖÖ �ÖÖ¾Öß •ÖÖ�ÖÖ¸ ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯Öæ ¸Ö¡Ö³Ö¸ ¾ÖÖ‡Ô»ÖÖ ¸Ö×Æ»Öê ¾Ö ¤ãÃÖ·µÖÖ
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×¤¾Ö¿Öß 'ÃÖë¤æ̧ •Ö�Öê' �ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšß ¯Öã�Öê-²Öë�Ö»ÖÖȩ̂  ¸Öê›¾Ö¸ ´ÖÖê™Ö¸�ÖÖ›ß“Öß ¾ÖÖ™ ¯ÖÖÆŸÖ ˆ³Öê
¸Ö×Æ»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ×´Ö¸�Öê ÆêÆß ÆÖêŸÖê.

£ÖÖê›¶Ö¾ÖêôÖÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯Ö�ú›�µÖÖÃÖÖšß ¤ÖêÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ�ÖÖ›¶Ö †Ö»µÖÖ. ¤ÖêÆßÆß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ�ÖÖ›¶ÖŸÖæÖ
50-60 ÆŸµÖÖ¸²ÖÓ¤ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ˆ³Öê ¸Ö×Æ»Öê. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ×´Ö¸�Öê ×ÖÃŸÖ²¬Ö ˆ³Öê ¸Ö×Æ»Öê. ŸÖ¸ß
¯ÖÖê×»ÖÃÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯Öãœê µÖÖµÖ»ÖÖ ¬Ö•ÖŸÖ Ö¾ÆŸÖê.  µÖÖ¾Öêôß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ‡Ã¯ÖêŒ™¸ ‹´Ö. •Öß. ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖß
†Ö–ÖÖ �êú»Öß �úß, 'ŸÖã́ Ö“µÖÖ•Ö¾Öô ÆŸµÖÖ ȩ̂ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ �ÖÖ»Öß ™Ö�úÖ' ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ×´Ö¸�Öê µÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öô �ãúš»ÖÓÆß ÆŸµÖÖ¸ ÖÖÆß †ÃÖÓ Ã¯ÖÂ™ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÓ. ŸÖ¸ß¯Ö�Ö �ãúš»µÖÖÆß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ»ÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ •Ö¾Öô µÖê¾ÖæÖ ¯Ö�ú›�µÖÖ“Öê ¬ÖÖ›ÃÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆß. £ÖÖê›¶Ö ¾ÖêôÖÖê ‡Ã¯ÖêŒ™¸Öê Æå�æú´Ö ÃÖÖê›»ÖÖ
�úß, ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ²ÖÓ¤ã�úÖ ¸Öê�ÖæÖ ÆôæÆôæ µÖÖ ¤Öê‘ÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öô •ÖÖ¾ÖÓ, ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ²ÖÓ¤ã�úÖ ¸Öê�ÖæÖ •Ö¾Öô
†Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ‡Ã¯ÖêŒ™¸Öê ÆÖŸÖ ¾Ö¸ �ú¸�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ÆÖŸÖ ¾Ö¸ �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß
ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ ÆÖŸÖÖ¯ÖÖµÖÖŸÖ ²Öê›¶Ö ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ †Ö×�Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ�ÖÖ›ßŸÖæÖ ¾ÖÖ‡Ô»ÖÖ Öê»ÖÓ.
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³ÖÖ¸ŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ´Æ�Ö•Öê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ. †�Ö¤ß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê
ÖêŸÖéŸ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ““Ö ²ÖÎÖÉ�Ö ¾Ö�ÖÖÔ�ú›ê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü´Ö¬µÖê ´ÖÆÖŸ´ÖÖ ±ãý»µÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ÖÖê ¯ÖÎê×¸ŸÖ ÆÖê¾ÖæÖ ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÖê ¯Öãœê †Ö»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ”. ¿ÖÖÆè ´ÖÆÖ¸Ö•ÖÖÓ“µÖÖ
¾Öê¤ÖêŒŸÖ ¯ÖÎ�ú¸�ÖÖŸÖæÖ ˆ¤Ë³Ö¾Ö»Öê»Öê ¸Ö•Ö�úÖ¸�Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öß ²ÖÎÖÉ�ÖêŸÖ¸
“Öô¾Öô ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ±ýÖê±ýÖ¾Ö»Öß ÆÖêŸÖß. 1920 ÖÓŸÖ¸ ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬Öß»Ö †Ö�Ö´ÖÖÖ´Öãôê
�úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ¸Ö•Ö�úßµÖ Ã¾Öºþ¯Ö ²Ö¤»Ö»Öê ¾Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, †Ö×£ÖÔ�ú, ¿Öî�Ö×�Ö�ú †ÃÖê ¾µÖÖ¯Ö�ú
Ã¾Öºþ¯Ö †Ö»Öê. ²ÖÎÖÉ�Öê¢Ö¸ÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖã¬ÖÖ¸�Öê“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖ ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬ÖàÖß ¯ÖÎ×ŸÖÃÖÖ¤
×¤»ÖÖ. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ú¸ß µÖÖÓ“µÖÖ ˆÖŸÖßÃÖÖšß †Ö×£ÖÔ�ú ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öê ¬ÖÖȩ̂ �Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖÖê Ã¾Öß�úÖ¸»Öê.
�ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ µÖÖ ¬ÖÖȩ̂ �ÖÖ´Öãôê ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»Öê †Öê�ú »ÖÖê�ú ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê †Ö�éúÂ™ —ÖÖ»Öê.
ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•Ö †×¬Ö�ú ±ýÖê±ýÖ¾Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö
ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖ‡Ô�ú ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö, �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ú¸ß µÖÖÓ“µÖÖ ˆÖŸÖß“µÖÖ ¬ÖÖȩ̂ �ÖÖ´Öãôê ŸÖê
�ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öê ³ÖŒŸÖ ²ÖÖ»Öê. †Öê�ú ²ÖÎÖÉ�ÖêŸÖ¸ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ�ú›ê †Ö�éúÂ™ —ÖÖ»Öê. µÖÖˆ»Ö™ ×™ô�úÖÓ“µÖÖ
×Ö¬ÖÖÖÖÓŸÖ¸ �ÖÖÓ×¬Ö•ÖßÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê †Ö»Öê»Öê ´ÖÆ¢¾Ö ¾Ö �ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖã¬ÖÖ¸�Öê“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ
�úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬Öß»Ö �úÖÆß ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ Ö †Ö¾Ö›»µÖÖ´Öãôê ŸÖê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ«êÂÖ ¾Ö �ÖÖÓ¬Öß•Öà“ÖÖ «êÂÖÆß
�úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö �ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™
�êú»µÖÖ´Öãôê †Öê�ú •ÖÖ�Ö�úÖ¸ �úÖµÖÔ�úŸÖì, ¯ÖãœÖ¸ß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê �Öê»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ �ÖÖÓ¬Öß•ÖàÖß ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö
†Öê�ú ×š�úÖ�Öß ¤Öî̧ ê �êú»Öê. “Ö¸�ÖÖÃÖÓ‘Ö, �ÖÖ¤ß ³ÖÖÓ›Ö¸ ‡. ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ.

�úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê �Öê»Öê»µÖÖ ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¸Ö•Ö�úßµÖ ¯ÖãœÖ·µÖÖÓÖÖ »Ö¾Ö�ú¸“Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖ†ÓŸÖ�ÖÔŸÖ
�Ö™²ÖÖ•Öß ×¤ÃÖæÖ †Ö»Öß. ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ¤ê¾Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆ�úÖ¸ß Æê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÎÖÉ�Ö¾ÖÖ¤ß
�Ö™Ö“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÖêŸÖê ÆÖêŸÖê. ŸÖ¸ ¤ãÃÖ¸Ö �Ö™ �Öã•Ö¸ÖŸÖß, ´ÖÖ¸¾ÖÖ›ß »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖ¸ ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ
�Öê»Öê»Öê �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Öê¬Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ×�úÃÖÖÖ, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ÖÓ“ÖÖ �Ö™ ÆÖêŸÖÖ. ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ¤ê¾ÖÖÓ“ÖÖ
�ÖÖÓ¬Öß �Ö™ •Öê¬Öê �Ö™Ö»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö �ú¸ßŸÖ †ÃÖê. †ÃÖê †ÃÖæÖÃÖã̈ Ö ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ¯ÖÎÖÓ×ŸÖ�ú �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê †¬µÖ�Ö
´Æ�ÖæÖ •Öê¬Öê ×Ö¾Ö›æÖ †Ö»Öê ¾Ö ¤ê¾Ö �Ö™Ö“Öê ²ÖÖôÖÃÖÖÆê²Ö �Öȩ̂  Æê ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß —ÖÖ»Öê. 1946 “µÖÖ

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ŸÖã¹ýÓ�Ö¾ÖÖÃÖ ¾Ö 1952 “µÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úÖ

¯ÖÎ�ú¸�Ö ¤üÆüÖ¾Öê
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�úÖµÖ¤ế ÖÓ›ôÖ“µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÎÖÓŸÖÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úßŸÖ ¯ÖÎÖÓ×ŸÖ�ú �úÖÑ�ÖÎêÃÖ¾Ö¸ ²ÖÎÖÉ�Öß ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö
ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ́ Öã�Ö ³ÖÖ‰ÃÖÖÆê²Ö ÃÖÖ´ÖÓŸÖ, ÖÖÖÖÃÖÖÆê²Ö ¤ê¾Ö×�Ö¸ß�ú¸, ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ¤ê¾Ö, �úÖ�úÖÃÖÖÆê²Ö
�ÖÖ›�Ößô ‡. ²ÖÎÖÉ�Ö ÖêŸÖế ÖÓ›ôß ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ ‘ÖêŸÖ ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö Æê ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö
²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ‹�úºþ¯Ö —ÖÖ»Öê Ö¾ÆŸÖê.

´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸Ö·µÖÖ“µÖÖ 1946 “µÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úßŸÖ ²ÖÖôÖÃÖÖÆê²Ö �Öȩ̂  †Ö×�Ö ´ÖÖȩ̂ Ö¸•Öß ¤êÃÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ»ÖÖ •Öê ²ÖÆǻ ÖŸÖ ×´ÖôÖ»Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸÖêÆß ÆÖêŸÖê.  ¯Ö�Ö ‹�ú
�ÖÖêÂ™ �Ö¸ß ÆÖêŸÖß �úß, �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšÖ¾Ö¸ ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖ ²ÖÎÖÉ�Ö †Ö×�Ö ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖ ²Ö×Ö‹
(¾µÖÖ¯ÖÖ¸ß) µÖÖÓ“Öß ¯Ö�ú› ÆÖêŸÖß. ´ÖÖȩ̂ Ö¸•Öß³ÖÖ‡Ô ¤êÃÖÖ‡Ô Æê ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÎ×ŸÖ×Ö¬Öß ÆÖêŸÖê.
ŸÖ¸ ²ÖÖôÖÃÖÖÆê²Ö �Öȩ̂  Æê ²ÖÎÖÉ�ÖÖÓ“Öê ¯ÖÎ×ŸÖ×Ö¬Öß ÆÖêŸÖê. ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ™Œ�ú¸ ¤ê�Öê †¾Ö‘Ö› ÆÖêŸÖê. †ÃÖê †ÃÖæÖÆß �Öȩ̂ , ´ÖÖȩ̂ Ö¸•Öß ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ �ÖéÆ�ÖÖŸµÖÖ“Öê
¯ÖÖ»ÖỐ Öë™¸ß ÃÖê�Îúê™¸ß ´Æ�ÖæÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö µÖÖÓÖÖ Ã£ÖÖÖ ×´ÖôÖ»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.

´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß •ÖÖȩ̂ ¤Ö¸ »ÖœÖ ×¤»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ ¾Ö »ÖœÖ ¤ê�µÖÖ“Öê
�úÖ´Ö “ÖÖ»ÖæÆß ÆÖêŸÖê. ÃÖ¢Öế Ö¬µÖêÆß †Ö¯Ö�ÖÖÓÃÖ Ã£ÖÖÖ ×´ÖôÖ¾ÖÓ †ÃÖÓÆß »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖÓ.  µÖÖ²Ö§»Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö �úÖêôß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»Öê †Ö´Ö¤Ö¸ ³ÖÖ‰ÃÖÖÆê²Ö ¸Ö‰ŸÖ µÖÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö
±ý�ÖÃÖ¾ÖÖ›ßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸ß ×Ö¾Ö›æÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»µÖÖ 72 †Ö´Ö¤Ö¸ÖÓ“Öß ‹�ú
²Öîš�ú ‘ÖêŸÖ»Öß. µÖÖ ²Öîš�úß»ÖÖ ²ÖÎÖÉ�Ö, ²Ö×Ö‹ ÃÖÖê›æÖ ÃÖ¾ÖÔ †Ö´Ö¤Ö¸ Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê.  µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö
¤ê�Öß»Ö µÖÖ ²Öîš�úßŸÖ Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Öê¬Öê, ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖȩ̂ ê,  ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸Ö¾Ö ¤ê¿Ö´Öã�Ö,
ÖÖ×¿Ö�ú“Öê �úÖ�úÖÃÖÖÆê²Ö ¾ÖÖ‘Ö †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖê�ú ÆÖêŸÖê. ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ ×´Öô¾ÖæÖ
¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ú¸ß µÖÖÓ“ÖÓ ¸Ö•µÖ †Ö�ÖÖµÖ“ÖÓ †¿Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸�Ö “Ö“ÖÖÔ µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ —ÖÖ»Öß. Æß ²ÖÖŸÖ´Öß
´ÖÖȩ̂ Ö¸•Öß ¤êÃÖÖ‡Ô µÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�ÖÖÓÖÖ �ÖéÆ�ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖỐ Öë™¸ß ²ÖÖê›ÖÔ“Öê
ÃÖê�Îúê™¸ß ²ÖÖ¾Ö»Öê. ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �úºþÖ ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ ¿ÖŒŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ ÃÖ¢ÖÖ
×´Öô¾ÖÖµÖ“Öß Æê •Ö¸ß š¸»ÖÓ ŸÖ¸ßÆß ŸµÖÖ ×š�úÖ�Öß ¯ÖÎŸµÖ�ÖÖŸÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ ÃÖãŸÖÖê¾ÖÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ 1946 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ‡Ô ŸÖãô¿Öß¤ÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖȩ̂ ê, –ÖÖÖÖê²ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ³ÖÖ‡Ô �ú›æ ¾Ö
²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ 40-50 ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖÆ ¿Öê. �úÖ. ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
†ÖôÓ¤ß µÖê£Öê �êú»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›, »ÖÖ› �Öãºþ•Öß ¿Öê.
�úÖ. ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ×´ÖôÖ»Öê. ŸÖãô¿Öß¤ÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›
µÖÖÓÖß ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖ ¤Öî̧ êÆß �êú»Öê. ŸµÖÖ ¤Öî·µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ´Æ�ÖæÖ ŸÖÖ�ú¤ ¾ÖÖœ»Öß. ¤Öî·µÖÖŸÖ ¤¢ÖÖ
¤ê¿Ö´Öã�Ö, �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Öê¬Öê, ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö, ÖÖ×¿Ö�ú“Öê �úÖ�úÖÃÖÖÆê²Ö ¾ÖÖ‘Ö, ²ÖÖ¯ÖæÃÖÖÆê²Ö ³ÖÖ¯Ö�ú¸,
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³ÖÖ‡Ô ÃÖ££ÖÖ, ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›, ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö •Öê¬Öê ‡. ´ÖÓ›ôß ¾ÖêôÖê¾Öêôß ÃÖÖ´Öß»Ö ÆÖêŸÖ. µÖÖŸÖß»Ö
²Ö·µÖÖ“Ö »ÖÖê�úÖÓÖß ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ †Öê�ú ×š�úÖ�Öß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»µÖÖ.

¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ú¸ß ÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖÖ¤ ¾ÖÖœ»ÖÖ. �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß“Ö ²ÖÆå•ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�úŸÖì ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »ÖœŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö ÃÖ¢ÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸
�úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê ±æý™ ¯Ö›»Öß. �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Öê¬Öê, ¸. �êú. �ÖÖ›ß»Ö�ú¸, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖß
¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ Ã¾Öß�úÖ¸»ÖÖ. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖêÖÓŸÖ¸ ŸµÖÖ»ÖÖ
´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖÖ¤ ×´ÖôÖ»ÖÖ. �úÖ¸�Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸ ¬ÖÖ×•ÖÔ�Öê ¬ÖÖȩ̂ �Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ
ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖ�Ö»Öê ÆÖêŸÖê.

•ÖÖÖê¾ÖÖ¸ß, 1948 ´Ö¬µÖê ´ÖÆÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öà•Öà“ÖÖ �ÖæÖ Ö£Öã̧ Ö´Ö �ÖÖê›ÃÖê µÖÖ ØÆ¤ãŸ¾Ö¾ÖÖªÖÖê �êú»ÖÖ.
´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖÆß ¤Ó�Ö»Öß ˆÃÖô»µÖÖ. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö, �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ •ÖÖô¯ÖÖêô —ÖÖ»Öß.
•ÖÖô¯ÖÖêôßŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß µÖÖÓ“ÖÖ ÆÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ †Ö¸Öê̄ ÖÆß
¸Ö·µÖÖ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö, ¸Ö•µÖÃÖ¸�úÖ¸“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö �Öȩ̂ , ´ÖÖȩ̂ Ö¸•Öß µÖÖÓÖß �êú»ÖÖ. �ú´ÖÔ¾Öß¸ ³ÖÖ‰¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ
¸µÖŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öß �ÖÎÑ™Æß ÃÖ¸�úÖ¸Öê ²ÖÓ¤ �êú»Öß. �ú´µÖã×ÖÃ™ ¯ÖÖ™á ¾Ö Ö¾Ö•Öß¾ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ²ÖÓ¤ß ‘ÖÖ»Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. �úÖÑ�ÖêÎÎÃÖ ¯Ö�Ö ÆÖ ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸, •Ö´ÖßÖ¤Ö¸ ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�ú µÖÖÓ“µÖÖ
¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆê Æê ²ÖÆã•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ´Æ�ÖæÖ
¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ÃÖÓ‘Ö �úÖœ»Öê. ¯Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬µÖê“Ö †ÃÖ»Öê»Öê �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Öê¬Öê, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, �ú´ÖÔ¾Öß¸ ³ÖÖ‰¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ³ÖÖ‰ÃÖÖÆê²Ö ¸Ö‰ŸÖ, ŸÖãô¿Öß¤ÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö ‡.
ÖêŸµÖÖÓÖß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“Öê ¸Ö•ÖßÖÖ´Öê ¤ê¾ÖæÖ 13 •ÖæÖ, 1948 »ÖÖ '¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öß'
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß.

�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖŸÖ ¤Ö�Ö»Ö
ÆÖê¾ÖæÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšÖ¾Ö¸ †Ö»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�Ö †×¬Ö�ú ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»ÖÖ.  ÃÖÖŸÖÖ¸Ö
¿ÖÆ¸ÖŸÖß»Ö •ÖãµÖÖ ×¯ÖœßŸÖß»Ö �ÖÖ•Ö»Öê»Öê ¾Ö�úß»Ö ¾Æß. ‹Ö. ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö �ú¸Ö› ¿ÖÆ¸ÖŸÖß»Ö †ÖÖÓ¤¸Ö¾Ö
“Ö¾ÆÖ�Ö Æß ¾Ö×�ú»Öß �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ•Ö»Öê»Öß ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
1942 ÃÖÖ»Ö¯ÖÖÃÖæÖ ˆ³Öß �êú»Öê»Öß •Öß �ëú¦ê ÆÖêŸÖß ŸÖß ²Öêô�ÖÖ¾Ö, �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ , ÃÖÖÓ�Ö»Öß, ÃÖÖŸÖÖ¸Ö, ¯Öã�Öê,
ÖÖ×¿Ö�ú, Ö�Ö¸, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, †´Ö¸Ö¾ÖŸÖß, ÖÖ�Ö¯Öæ̧  µÖÖ ×š�úÖ�Öß ×¾Ö�Öã̧ »Öê»Öß ÆÖêŸÖß. µÖÖ �ëú¦ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
�úÖµÖÔ�úŸÖì ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖŸÖ ¤Ö�Ö»Ö —ÖÖ»Öê. 1947 ÃÖÖ»Öß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ŸÖãô¿Öß¤ÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö ÆÖêŸÖê.

¾ÖÖµÖ 152-8



~~~~~~ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü - •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ102

1948 »ÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖêÖÓŸÖ¸ ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Öê�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ
¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖŸÖ ¤Ö�Ö»Ö —ÖÖ»µÖÖ. �úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖ ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘Ö ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öê �úÖµÖÔ�úŸÖì
†Öê�ú ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖ ×¾Ö�Öã̧ »Öê ÆÖêŸÖê ŸÖê£Öê ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öß �ëú¦ê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. ²Öêô�ÖÖ¾ÖÖŸÖ
¤Ö×•Ö²ÖÖ ¤êÃÖÖ‡Ô, †Ö•Ö�ÖÖ¾Ö�ú¸, �éúÂ�ÖÖ ´Öê�ÖÃÖê  ‡. �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ
�êú»ÖÖ. Æê ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê •Ö¾Öô“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ÆÖêŸÖê.

�ãÓú›»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“ÖÖ ³ÖÖ�Ö ×•Ö£Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Öê�ú ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
�êú»µÖÖ. ŸµÖÖ ×š�úÖ�Öß ÖÓŸÖ¸ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öß. �ãÓú›»Ö, ²ÖÖÓ²Ö¾Ö›ê, �ú¾Öšê‹�úÓ¤
Æß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �úÖ´Ö �ú¸�ÖÖ¸ß »ÖœÖ‰ �ÖÖ¾Öê ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖêÖÓŸÖ¸
ÃÖã̈ Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ †�Öȩ̂ ¯ÖµÖÕŸÖ ¸Ö×Æ»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ �ú�Ö�Ö¸ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Öãôê“Ö
�ú¾Öšê‹�úÓ¤ �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö †•ÖæÖÆß �úÖµÖ´Ö ¸Ö×Æ»Öê †ÖÆê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Öê�ú¾ÖêôÖ †Ö�Öß²ÖÖ�Öß“µÖÖ¾Öêôß, ¤ãÂ�úÖôÖ¾Öêôß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öê
¯ÖÎ́ Öã�Ö ´Æ�ÖæÖ ´ÖÖê“Öì †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ˆ³Öß �êú»Öß. �ú¾Öšê‹�úÓ¤“Öê ³ÖÖ‰ÃÖÖÆê²Ö ¯ÖÖ™ß»Ö,
²ÖÖÓ²Ö¾Ö›¶Ö“Öê ÖÖ¸ÖµÖ�Ö †Ö¯¯ÖÖ, ³ÖÖ‰ÃÖÖÆê²Ö �úÖÓ²Öôê, ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖôß Æß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖÓ“Öß
¯ÖÎ́ Öã�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ¤ãÂ�úÖôß •ÖÖŸÖê»ÖÖ ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ´Ö¤ŸÖ �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖß.  �úÖ´Ö�ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ ¾Ö
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ×ÆŸÖÖÃÖÖšß †Öê�ú ´ÖÖê“Öì ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÆÃÖß»Ö¤Ö¸ �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ �úÖœ»Öê. µÖÖ
´ÖÖê“ÖÖÔŸÖæÖ ¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê �ãÓú›»Ö, ²ÖÖÓ²Ö¾Ö›ê, �ú¾Öšê‹�úÓ¤ µÖê£Öß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Ö †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¸�úÖ¸ß †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ ¯ÖÎ“ÖÓ› ¤¸Ö¸Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê
�úÖÑ�ÖÎêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖ�ÖÖ¸ß †Öê�ú �ÖÖ¾Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ�ú›ê †Ö�ú×ÂÖÔŸÖ —ÖÖ»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ
¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖß»Ö ²ÖÖÓ²Ö¾Ö›ê, �ãÓú›»Ö, �ú¾Öšê‹�úÓ¤ µÖê£Öß»Ö ¤ãÂ�úÖô�úÖôÖŸÖ ¸Öê•Ö�ÖÖ¸ Æ´Öß¾Ö¸ �úÖ´Ö �ú¸�ÖÖ·µÖÖ
»ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯Ö�ÖÖ¸ ¯ÖÎ£Ö´Ö ÆÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. �úÖ¸�Ö ¯Ö�ÖÖ¸ ¾ÖêôêŸÖ ÖÖÆß —ÖÖ»ÖÖ �úß Æê ÃÖ¾ÖÔ ´Ö•Öæ̧  ²ÖÖ¯ÖæÓÃÖÆ,
�ÖÖ›ß²Öî»ÖÖÃÖÆ ¤ãÃÖ·µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ŸÖÆÃÖß»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Æ•Ö¸ †ÃÖÖµÖ“Öê. 1972 “µÖÖ ¤ãÂ�úÖôÖŸÖ
»ÖÖê�úÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ÃÖãÃÖÊ ÆÖê�µÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú ´ÖÖê“Öì �úÖœ»Öê, ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ¾ÖêšßÃÖ ¬Ö¸»Öê.
»ÖÖê�úÖÓÖÖ �úÖ´Ö ×´ÖôÖ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê, �úÖ´Ö �êú»Öê �úß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö�ÖÖ¸ »Ö�Öê“Ö ×´ÖôÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê, �ÖÖµÖ»ÖÖ
†Ö¬ÖÖµÖ ×´ÖôÖ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê, ´ÖÖ�ÖÃÖß 12 ×�ú»ÖÖê ¬ÖÖµÖ ×´ÖôÖ»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æ•Öê, ÃÖ�ÖóµÖÖÓÖÖ ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšß
´Öã²Ö»Ö�ú ¯ÖÖ�Öß ×´ÖôÖ¾Öê µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖ�ú ¯ÖÎ́ Öã�Ö ´ÖÖ�Ö�µÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¸�úÖ¸¾Ö¸ ´ÖÖê“Öì �úÖœæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖ ´ÖÖµÖ �úºþÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ 1972 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ¤ãÂ�úÖôÖ“Öß ±ýÖ¸¿Öß —Öô ¯ÖÖêÆÖê“Ö»Öß ÖÖÆß.
ÃÖÖ 1972 »ÖÖ“Ö ¸Öê•Ö�ÖÖ¸ Æ´Öß“ÖÖ �úÖµÖ¤Ö —ÖÖ»ÖÖ.  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ �Ö¸•ÖÖ ³ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšß
²ÖÖ¯Öæ ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ »ÖœæÖ ŸµÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖ ´ÖÖµÖ �úºþÖ ‘ÖêŸÖ.
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•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ‹�ú ¾µÖÖ¯Ö�ú †£ÖÔ ¿ÖÖê¬Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö, �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öß †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸, †¸Ö•Ö�úŸÖÖ µÖÖŸÖæÖ ÃÖã™�úÖ
¾Ö †¿ÖÖ“Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ¤ê¿ÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †ÃÖêÆß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. ÃÖÖ 1947 »ÖÖ ¤ê¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †ÖÖÓ¤ÖêŸÃÖ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯Ö�Ö, ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖÖê ´ÖÖ¡Ö ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß ÆÖŸÖ×´Öô¾Ö�Öß
�úºþÖ ÃÖ¢ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆÖŸÖß šê¾Ö»Öß. Æê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ Ö¾ÆŸÖê. �Öǣ Ö �úÂ™ ‘Öê¾ÖæÖ †ÖŸ´Ö²Ö×»Ö¤ÖÖ
�úºþÖ ×´Öô¾Ö»Öê»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓ“µÖÖ ¤Ö¸Ö¯ÖµÖÕŸÖ �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¯ÖÖêÆÖê“ÖŸÖ“Ö Ö¾ÆŸÖê †Ö×�Ö ŸÖê
¯ÖÖêÆÖê“Ö�µÖÖÃÖÖšß“Ö ²ÖÖ¯Öæ †Öê�ú ×š�úÖ�Öß ´ÖêôÖ¾Öê, ×¿Ö×²Ö ȩ̂, ²Öîš�úÖ ‘ÖêŸÖ ÆÖêŸÖê.  µÖÖ“Öß“Ö ³ÖßŸÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖºþœ ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖß. ´Æ�ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ †™�ú �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.

²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¾ÖÖ‡Ố Ö¬µÖê †™�ú �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ ÃÖ²Ö•Öê»Ö´Ö¬µÖê †Ö�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÆÖ¤ê¾Ö
×´Ö¸�Öê µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¾ÖÖò̧ Ó™ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›æÖ ¤ê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö ‹�ú �ÖŸÖ¸ÖÖ�ú,
¬ÖÖê�úÖ¤ÖµÖ�ú �îú¤ß ´Æ�ÖæÖ ÆÖŸÖÖ¯ÖÖµÖÖŸÖ ²Öê›¶Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ “ÖÖ¸ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÆÖ·µÖÖŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸
�îúªÖÓ́ Ö¬µÖê ×´ÖÃÖôæ Ö ¤êŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö šê¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. 1948 “µÖÖ ×›ÃÖë²Ö¸´Ö¬µÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖæÖ
¯Öã�µÖÖŸÖß»Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá µÖȩ̂ ¾Ö›Ö •Öê»Ö´Ö¬µÖê Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ µÖê£ÖêÆß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †×»Ö¯ŸÖ
šê¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯Ö�Ö ÖÓŸÖ¸ ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¾ÖÔ �îúªÖÓ́ Ö¬µÖê †Ö�ÖæÖ ÃÖÖê›»Öê. µÖÖ �úÖôÖŸÖ �ú´µÖã×ÖÃ™
ÖêŸµÖÖÓÖßÆß “Öô¾Öôß ˆ³µÖÖ �êú»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. 1939 ŸÖê 1945 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖã̈ Ö´Öãôê ³ÖÖ¸ŸÖÖ“Öß
†¯Ö×¸×´ÖŸÖ ÆÖÖß —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. »ÖÖê�úÖÓÖÖ �ÖÖ�µÖÖÃÖ †Ö Ö¾ÆŸÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ ÆÖêŸÖ ÆÖêŸÖß.
´Æ�ÖæÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö�úÖÓÖß ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ȩ̂¿ÖØÖ�Ö“ÖÖ ¯ÖÎ¿Ö ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ. »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¬ÖÖµÖ ×´ÖôÖ»Öê
¯ÖÖ×Æ•Öê, ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ ™ô»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê ´Æ�ÖæÖÆß “Öô¾Öô ˆ³Öß �êú»Öß. 1948 “µÖÖ ¤¸´µÖÖÖ
´ÖÆÖ�ÖÖ‡Ô ¯ÖÎ“ÖÓ› ¾ÖÖœ»Öß ÆÖêŸÖß. ŸÖßÆß ÃÖ¸�úÖ¸Öê ¸Öê�Ö»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê ´Æ�ÖæÖÆß “Öô¾Öôß ÃÖãºþ ÆÖêŸµÖÖ. ÊÖ
“Öô¾Öôß ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü´Ö¬µÖê Ö�Ö¸ ×•Ö»ÊÖŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ †Öê�ú ×•Ö»ÊÖŸÖ “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ “Öô¾ÖôßŸÖß»Ö
¿Öê�ú›Öê �îúªÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ µÖȩ̂ ¾Ö›Ö ÃÖë™Òü»Ö •Öê»Ö´Ö¬µÖê †Ö�Ö»Öê ÆÖêŸÖê. µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬µÖê ¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ŸÖã¹ýÓ�Ö¾ÖÖÃÖ ¾Ö ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤Ö“ÖÖ
(ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤Ö“ÖÖ)†³µÖÖÃÖ

¯ÖÎ�ú¸�Ö †�ú¸üüÖ¾Öê
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�ú´µÖã×ÖÃ™ ¯ÖÖ™á“Öê •ÖÖ¸»Ö ÃÖê�Îúê™¸ß †•ÖµÖ ‘ÖÖêÂÖ, �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧ “µÖÖ »ÖÖ»Ö ×Ö¿ÖÖ�Ö �Ö™Ö“Öê �úÖò. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ
“Ö¾ÆÖ�Ö, ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö, ÃÖÓŸÖ¸Ö´Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, •Öß¾ÖÖ¸Ö¾Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ Æê ÆÖêŸÖê. ŸÖ¸ �úÖò. ›ÖÓ�Öê µÖÖÓÖÖ ÖÖ×¿Ö�ú
•Öê»Ö´Ö¬µÖê šê¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆß ¸—ÖÖ�úÖ¸Ö×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß �Îòú¯™Ö ¸Ö´Ö“ÖÓ¦
ÁÖß¯ÖŸÖß »ÖÖ› ŸµÖÖÓÖÖÆß ¯Ö�ú›æÖ µÖȩ̂ ¾Ö›¶Ö“µÖÖ •Öê»Ö´Ö¬µÖê †Ö�ÖæÖ šê¾Ö»Öê ÆÖêŸÖê. �úÖò. ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö
Æê ÖÓŸÖ¸ ¿Öê. �úÖ. ¯Ö. “Öê ÖêŸÖê  —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ‘Ö×ÖÂš ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»ÖÖ.

ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖ¯Öæ ×´Öôê»Ö ŸÖê ¯ÖãÃŸÖ�ú ¾ÖÖ“ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ
�úÖ»ÖỐ ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ ¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ŸÖÖ †Ö»ÖÖ. ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤Ö“Öß �Ö¸•Ö ‹�æú�Ö †Ö×£ÖÔ�ú ¯ÖÎ�ÖŸÖßŸÖæÖ �ú¿Öß ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖêŸÖê, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ÃÖ Ó̧•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆß
•Öê¾ÆÖ ÃÖÓ̄ ÖŸÖê ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ÃÖ Ó̧•ÖÖ´ÖÖŸÖ †›�ú»Öê»Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê, •Ö´ÖßÖ Æß �úÃÖ�ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ •ÖÖŸÖê Æê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †³µÖÖÃÖ»Öê. ¸Ö•Öê¿ÖÖÆß, ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ß ÖÂ™ �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ ´ÖãŒŸÖ¯Ö�Öê �úÃÖê •Ö�ÖŸÖÖ
µÖêŸÖÓ? ¾Ö �úÖê�ÖŸÖÖ Æ¾ÖÖ ŸÖÖê ¬ÖÓ¤Ö �úÃÖÖ �ú¸ŸÖÖ µÖêŸÖÖê? µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ �ú¸ŸÖÖ †Ö»ÖÖ.

1942 ŸÖê 1948 µÖÖ �úÖôÖŸÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �Öǣ Ö µÖÖŸÖÖÖ ³ÖÖê�Ö»µÖÖ, †Öê�ú ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»Öê, †Öê�ú
¬ÖÖ›ÃÖß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»µÖÖ ¾Ö ¸Ö²Ö¾Ö»µÖÖ, †Ó�ÖÖ¾Ö¸ �ÖÖêóµÖÖ —Öê»ÖæÖ ´ÖéŸµÖæ¿Öß —ÖãÓ•Ö ×¤»Öß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ
“Öã�ú¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ÃÖŸÖŸÖ ¸Ö¡ÖÓ×¤¾ÖÃÖ ÃÖŸÖ�Ôú ¸ÖÆèÖ †Öê�ú ×š�úÖ�Öß †ÖÁÖµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ
•ÖÖŸÖêÖêÆß ŸµÖÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ÃÖÖÓ³ÖÖô»Öê. �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ×š�úÖ�Öß �úÖê�ÖßÆß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æÖ
¤ê�µÖÖ“ÖÓ �éúŸµÖ �êú»ÖÓ ÖÖÆß. µÖÖ �úÖôÖŸÖ ²ÖÖ¯Öæ •ÖÖŸÖê“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ºþ¯Ö ȩ̂ÂÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
¯ÖÎÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê. †Öê�ú �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂  ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ²ÖÖ¯Öæ »Öœ»Öê
¾Ö ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ß ÃÖÓ̄ Ö¾Ö»Öß. ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ŸÖÖê›æÖ �úÖœ»µÖÖ. ·µÖÖÓÖß •Ö×´ÖÖß ²Öô�úÖ¾Ö»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ
ŸµÖÖ �úÖœæÖ ‘Öê¾ÖæÖ �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™»µÖÖ. »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎ“ÖÓ› •ÖÖ�ÖéŸÖß �êú»Öß. ‘Ö¸Ö¤Ö¸Ö“ÖÖ,
ÃÖÓÃÖÖ¸Ö“ÖÖ �êú¾ÆÖÆß ×¾Ö“ÖÖ¸ �êú»ÖÖ ÖÖÆß ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»ÖÓ. ÃÖ¢ÖÖ †Ö»Öß ŸÖß ÃÖ¢ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖêÆ“Öæ“Ö ¿Ö�ú»Öß ÖÖÆß, ŸÖß ²Ö ȩ̂“Ö ¤æ̧  ¸Ö×Æ»Öß ¾Ö ÃÖŸÖŸÖ ´ÖéŸµÖæ¿Öß —ÖãÓ•Ö ¤ê�ÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯ÖÎ¿Ö ¯Ö›»ÖÖ
†ÃÖÓ �úÖ —ÖÖ»ÖÓ? �úÖ¸�Ö, ×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆßŸÖß»Ö ×Ö•ÖÖ´Öß ¸Ö•Ö¾Ö™ßŸÖæÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ´ÖãŒŸÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß
´Æ�ÖæÖ ¾Ö ×Ö•ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ¿Öß »Öœ�µÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖÓÖß ÆŸµÖÖ ȩ̂ �ÖÖêôÖ �êú»Öß ÆÖêŸÖß ¾Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ
¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�µÖÖ“Öß �ëú¦ê “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÆŸµÖÖ ȩ̂ �ÖÖêôÖ �úºþÖ ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ
¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê¾ÖæÖ ‹�ú ¾Öê�ÖôÖ �ú™ �ú¸ŸÖ †ÖÆêŸÖ ¾Ö �ú¤Ö×“ÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ ŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸Ö·µÖÖ“µÖÖ
´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›ôÖ×¾Öºþ¨Æß �ú¸ŸÖß»Ö ´Æ�ÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸�úÖ¸Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †™�ú �úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸
�ú™�úÖ¸Ã£ÖÖÖÖ“ÖÖ †Ö¸Öê̄ Ö šê¾ÖæÖ ‹�ú �ÖŸÖ¸ÖÖ�ú, ¬ÖÖê�úÖ¤ÖµÖ�ú �îú¤ß ´Æ�ÖæÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ›ÖÓ²Ö»Öê.

µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“Öê ÖêŸÖêÆß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
ÃÖ´ÖŸÖê“Öß, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤Ö“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤Ö“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸�µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö



´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü - •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ ~~~~~~ 105

'�úÃÖê»Ö ŸµÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ' Æê ŸÖ¢¾Ö †´Ö»ÖÖŸÖ †Ö�ÖæÖ ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê �úÖÆß •Ö×´ÖÖß“Öê ¾ÖÖ™¯Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ ÖÓÖÖ
�êú»Öê ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖ´Ö¬µÖê †Öê�ú �ú´µÖã×ÖÃ™ ¯ÖÖ™á“Öê ´ÖÖêš´ÖÖêšê ×¾Ö“ÖÖ¸¾ÖÓŸÖ, �úÖµÖÔ�úŸÖì ³Öê™»Öê.
¯Ö�Ö ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸“ÖµÖÖ“Öê Ö¾ÆŸÖê.

ŸÖã¹ýÓ�ÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �úÖ»ÖỐ ÖÖŒÃÖÔ, »ÖêÖßÖ µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖµÖµÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ ÃÖ´Ö•ÖæÖ
‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ. Æê ¾ÖÖ“Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö “ÖÖŸÖã¾ÖÔ�µÖÔ ¯Ö¨ŸÖß, ²Ö»ÖãŸÖê¤Ö¸ß ¯Ö¨ŸÖß,
‹�úÖ“Ö ‘Ö¸ÖŸÖ ‹�ú“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖ Ó̧̄ Ö×¸�ú×¸ŸµÖÖ �ú¸�µÖÖ“Öß ¯ÖÎ£ÖÖ, µÖã̧ Öê̄ ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÓŸÖ¿ÖÖÆß, ‡Ó�»ÖÓ›´Ö¬µÖê
‘Ö›»Öê»Öß ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸ß �ÎúÖÓŸÖß, †ÖîªÖê×�Ö�ú �ÎúÖÓŸÖß, †ÖîªÖê×�Ö�ú �ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ¯ÖÎ�ÖŸÖßÃÖÖšß ¸Ö•Öê¿ÖÖÆß
�ú¿Öß ´ÖÖê›æÖ �úÖœÖ¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß? �úÃÖ�ÖÖ·µÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ �ú¿Öß —ÖÖ»Öß? •Ö×´ÖÖß“ÖÖ ³Öæ¤ÖÃÖ µÖÖŸÖæÖ
»ÖÖê�úÖÓ“Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ �ú¿Öß —ÖÖ»Öß? �ãú�ÖßÆß �úÖê�ÖŸÖÖÆß ¬ÖÓ¤Ö �ú¸Ö¾ÖÖ ¾Ö ÁÖ´Ö �úºþÖ ¯ÖîÃÖÖ ×´Öô¾ÖÖ¾ÖÖ
Æê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ �úÃÖÓ †Ö»ÖÓ? ±ÎýÖÃÖ´Ö¬µÖê �ú¿Öß �ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öß? ŸµÖÖŸÖæÖ †ÖîªÖê×�Ö�úß�ú¸�Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê
¯Ö×¸�ÖÖ´Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖêÂ™ß“Öê †Ö�ú»ÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»ÖÓ. ŸÖê
µÖÖ ×ÖÂ�úÂÖÖÔ»ÖÖ †Ö»Öê �úß, ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸ß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æß �Ö¸•Öê�ú×¸ŸÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤Ö �ú¸ßŸÖ ÖÖÆß ŸÖ¸
²ÖÖ•ÖÖ¸Ö�ú×¸ŸÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤Ö �ú¸ŸÖê. ŸµÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ �Ö¸•ÖÖ ³ÖÖ�Ö¾ÖÖµÖ“µÖÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸
†×¬Ö�ú ´ÖÖ»Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ÖŸÖ �Ö¯Ö¾ÖæÖ Ö±ýÖ ×´Öô¾ÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †ÖîªÖê×�Ö�ú �ÎúÖÓŸÖß´Öãôê µÖÖÓ×¡Ö�ú
×¾Ö�úÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ, �ú´Öß ÁÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ †×¬Ö�ú ±ýÖµÖ¤Ö ´Æ�Ö•Öê“Ö †×¬Ö�ú
³ÖÖÓ›¾Ö»Ö. Æê †×¬Ö�ú ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö Ö¾µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ŸÖÓ¡ÖÖ»ÖÖ •Ö´Ö ¤êŸÖê †Ö×�Ö Ö¾ÖÖ ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¿ÖÖÆß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖêŸÖÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ †ÃÖÓ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»ÖÓ �úß, Ã¯Ö¬ÖìŸÖæÖ •Öê ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸Ö�ú×¸ŸÖÖ
×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖêŸÖÓ ŸÖê ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖß»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öê ×¤¾ÖÃÖ, Ã£ÖîµÖÔ, “ÖÖÓ�Ö»Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÃ¾ÖÖÃ£µÖ ×´Öô¾ÖæÖ
¤ê¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆß. ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸ß ¾µÖ¾ÖÃ£Öế Ö¬µÖê ´ÖÖ»Ö�ú †×¬Ö�ú ÁÖß´ÖÓŸÖ ÆÖêŸÖÖê ¯Ö�Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ •Öß¾ÖÖ
¾Ö ¸ÖÆ�Öß´ÖÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸ÖÆŸÖê. ×´ÖôÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö±ýÖ ‹�ú™¶Ö ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸ÖÓÖÖ ×´ÖôŸÖÖê ¾Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ
ÁÖ´ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ Ö°µÖÖ“ÖÖ ×ÆÃÃÖÖ †ŸµÖÓŸÖ �ú´Öß ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ×´ÖôŸÖÖê. Æß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ™ÖôÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ Ö°µÖÖ“Öê ×ÆÃÃÖê¤Ö¸ ÃÖ�Öôê“Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ÆÖê�Öê �Ö¸•Öê“Öê †ÖÆê. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖ�ÖóµÖÖÓ“ÖÓ •Öß¾ÖÖ ÃÖã�Öß
ÆÖê‡Ô»Ö. Æß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤Ö“Öß ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê “ÖÖÓ�Ö»Öß ºþ•Ö»Öß.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖæÖ ÃÖã™�úÖ :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖ´Ö¬µÖê 1948 ŸÖê ×›ÃÖë²Ö¸, 1950 µÖÖ ¤ß‘ÖÔ�úÖôÖ´Ö¬µÖê ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ“Ö
ÆÖêŸÖê. ¯Öã�µÖÖŸÖß»Ö µÖȩ̂ ¾Ö›Ö ¾Ö ÖÖ×¿Ö�ú •Öê»Ö´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö †Öê�ú
ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ, ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ¾Ö �ú´µÖã×ÖÃ™ ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß“Öê ÖêŸÖê ³Öê™»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ�µÖÖÖê ‹ê�úŸÖÖ †Ö»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ¤ÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ �úÖôÖŸÖ �úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ,
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»ÖêÖßÖ, Ã™ò×»ÖÖ µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖµÖµÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ ¾Ö •Ö�ÖÖŸÖ ‘Ö›»Öê»µÖÖ †Öê�ú �ÎúÖÓŸµÖÖ µÖÖ
�ÖÖêÂ™à“ÖÖ —Ö¯ÖÖ™æÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ ÃÖ´Ö•ÖÖµÖ“µÖÖ †�ÖÖê¤¸Æß ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“Öß
¾ÖÖ™“ÖÖ»Ö ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÆÖêŸÖß. �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸ß, ÃÖÖ´ÖÓŸÖ¿ÖÖÆß µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ“Ö ŸÖê ÆÖêŸÖê.
³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö �ú´µÖã×ÖÃ™ ¯ÖÖ™á“Öê ŸµÖÖ¾Öêô“Öê †Ö‘ÖÖ›ß“Öê ÖêŸÖê �úÖò. ›ÖÓ�Öê, �úÖò. †•ÖµÖ ‘ÖÖêÂÖ Æê �Ö ȩ̂
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾ÖÖ¤ß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸ †ÃÖæÖÆß ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ›ÖÓ²Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¤Ö�Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤Ö“µÖÖ
´ÖÖ�ÖÖÔ�ú›ê ²ÖÖ¯Öæ †×¬Ö�ú †Ö�ú×ÂÖÔŸÖ —ÖÖ»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö 1950 “µÖÖ ×Æ¾ÖÖóµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ �îúªÖÓÖÖ ‹�ú ÃÖæ“ÖÖÖ
†Ö»Öß �úß, ÃÖ¸�úÖ¸Öê ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ ÃÖÖê›�µÖÖ“ÖÖ ‹�ú Æå�æú´Ö ×¤»ÖÖ †ÖÆê. ÃÖ¾ÖÔ“Ö �îúªÖÓÖÖ †ÖÖÓ¤ ¤ê�ÖÖ¸ß
Æß ²ÖÖŸÖ´Öß ÆÖêŸÖß.  µÖÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ �úÖÆß »ÖÖê�ú ¤ß›-¤ÖêÖ ¾ÖÂÖì ‹�ú×¡ÖŸÖ ¸Ö×Æ»Öê ÆÖêŸÖê ¾Ö ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê
ˆŸ�ú™ ¾Ö •Ö¾Öô“Öê ÖÖŸÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆȩ̂  •ÖÖŸÖÖÖÖ
†Ö¯Ö�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›æÖ ¤æ̧  •ÖÖŸÖÖê †ÖÆÖêŸÖ Æß ¾µÖÖ�ãúôŸÖê“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖÆß ÆÖêŸÖß.  ²ÖÖ¯Öæ
ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆȩ̂  †Ö»Öê �Ö ȩ̂ ¯Ö�Ö, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ �ú™ �êú»µÖÖ“ÖÖ †Ö¸Öê̄ Ö ÆÖ ŸÖÃÖÖ“Ö ÆÖêŸÖÖ.  ŸÖ¸ßÆß ŸÖê
ÖÖ×¿Ö�ú ÃÖÖê›æÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öô ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ¸Öê› ȩ̂»¾ÖêÃ™ê¿ÖÖ¾Ö¸ �ãú¯Ö¸
‡Ó×•Ö×Ö†¸à�Ö¾Ö¸“µÖÖ �úÖ´Ö�ÖÖ¸ÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê “ÖÖÓ�Ö»Öê Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê �ú¸Ö› Ã™ê¿ÖÖ,
×�ú»ÖÖìÃ�ú¸¾ÖÖ›ß Ã™ê¿ÖÖ µÖÖ ¤ÖêÆß ×š�úÖ�Öß ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ÃÖŸ�úÖ¸ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß ÃÖÆ�úÖ¸ß
ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. 1950 ÃÖÖ»Öß ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖÖê '¤Ö³ÖÖ›ß' ¯ÖÎ²ÖÓ¬Ö Ã¾Öß�úÖ¸»Öê»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.
1948 ŸÖê 1950 ÊÖ �úÖôÖŸÖ •Öê »ÖÖê�ú ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê ¾Ö •µÖÖÓÖß ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤Ö“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ
ŸÖê ÃÖ�Öôê »ÖÖê�ú �ú´µÖã×ÖÃ™ ¯ÖÖ™á´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤Ö“Öê †³µÖÖÃÖ�ú ÆÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓÖÖ ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ¸Ö•Ö�úßµÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤ÖÆß ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÆÖêŸµÖÖ. '¤Ö³ÖÖ›ß' ¯ÖÎ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
¯ÖÎÖ¤ê×¿Ö�ú ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ×Ö×´ÖÔŸÖß“Öê �úÖ¸�ÖÆß Ã¯ÖÂ™ �êú»Öê ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ 1950 “µÖÖ ¤Ö³ÖÖ›ß
¯ÖÎ²ÖÓ¬ÖÖÖÓŸÖ¸ •Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆȩ̂  †Ö»Öê ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ŸÖê »ÖÖ»Ö ²ÖÖ¾Ö™¶Ö�ú›ê †Ö�ú×ÂÖÔŸÖ —ÖÖ»Öê. ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö
´ÖÖȩ̂ ê, •Öê¬Öê, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ�µÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› ¯ÖÎ×ŸÖÃÖÖ¤ ×´ÖôŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤Ö“Öß ¥Â™ß ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö •Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ
´ÖÖ�ÖÃÖÓ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öô¾ÖôßŸÖ ÆÖêŸÖß ŸµÖÖÓ“Öê †Ö“ÖÖ¸-×¾Ö“ÖÖ¸Æß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤Ö�ú›ê —Öã�ú�ÖÖ ȩ̂ ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖ
ÆÖêŸÖê. 1942 “µÖÖ “Öô¾ÖôßŸÖæÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÃÖ�Öôê �úÖµÖÔ�úŸÖì ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšÖ�ú›ê ‹�ú ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öê ¾µÖÖÃÖ¯Ößš ´Æ�ÖæÖ ²Ö‘ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. †Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸÖì •Öê ²ÖÎÖÉ�ÖêŸÖ¸
“Öô¾ÖôßŸÖæÖ ¯ÖãÆÖ ¸ÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öô¾ÖôßŸÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê ŸÖê »ÖÖê�ú ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ
ÃÖ¢ÖêŸÖ •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšß ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôÖ¾ÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öê ÃÖ¢Öế Ö¬µÖê Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ ¾ÆÖ¾Öê µÖÖ ÆêŸÖæÖêÆß
¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¢Öê»ÖÖ �Ö¸•Ö †ÖÆê Æê ¤Ö�Ö×¾Ö�µÖÖ“Öê ¾µÖÖÃÖ¯Ößš ´Æ�ÖæÖ ŸÖê
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¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�Ö ÆÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÔÓ“ÖÖ
¾Ö ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“ÖÖ ¯Ö�Ö ÆÖêŸÖÖ. �úÖÆß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ß »ÖÖê�ú ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ
•Ö¸ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ß Ã¾Öºþ¯Ö ×¤»ÖÓ ŸÖ¸ †×¬Ö�ú “ÖÖÓ�Ö»ÖÓ ÆÖê‡Ô»Ö µÖÖ �ú´µÖã×ÖÃ™ ŸÖ¢¾ÖÖ“Öê »ÖÖê�úÆß ¿Öê. �úÖ.
¯Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê.

¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�Ö Æê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ²ÖÆå•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾µÖÖÃÖ¯Ößš ÆÖêŸÖê. µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �úÖÆß ¿ÖŒŸÖß ˆ³Öß �ú¸ŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê �úÖÆß ÖêŸÖê ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê ¾Ö †¿ÖÖ
ÖêŸµÖÖÓÖß“Ö †Ö¯Ö»ÖÓ ¾µÖ×ŒŸÖ´Ö¢¾Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ.

1952 »ÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úÖ •ÖÖÆß¸ —ÖÖ»µÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
ÃÖ×´ÖŸÖß´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÆÖêŸÖê. ×Ö¾Ö›�Öã�úß´Ö¬µÖê ¯Ö�ÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ �úÖê�ÖÖ»ÖÖ ×ŸÖ�úß™ ªÖ¾Öê µÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸Æß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖ×´ÖŸÖß �ú¸ŸÖ †ÃÖê. •Öê¾ÆÖ ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸ß ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¾Ö �úÖê�ÖÖ»ÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úß»ÖÖ
ˆ³ÖÓ �ú¸ÖµÖ“ÖÓ †ÃÖÖ ¯ÖÎ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖê¾ÆÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †ÃÖÓ ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›»ÖÓ �úß •ÖÖê
ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖæÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆê, ·µÖÖÓÖß ¤ê¿ÖÖÃÖÖšß »ÖœÖ ×¤»ÖÖ †ÖÆê, “Öô¾Öôß �êú»µÖÖ †ÖÆêŸÖ
†¿ÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸ß ªÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úß»ÖÖ ˆ³ÖÓ �ú¸Ö¾ÖÓ. ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸
¤êŸÖÖÖÖ '¤Ö³ÖÖ›ß' ¯ÖÎ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ¯ÖÎ¾ÖŸÖÔ�ú ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖȩ̂ ê µÖÖÓÖß †ÃÖÓ ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›»ÖÓ �úß, ±ýŒŸÖ “Öô¾Öô
�êú»Öß, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ, »ÖœÖ ×¤»ÖÖ, ŸµÖÖ�Ö �êú»ÖÖ Æê ÃÖ¾ÖÔ �úÖÆß ´ÖŸÖÖÃÖÖšß ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö ÆÖê¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆß.
µÖÖˆ»Ö™ ŸÖê ´Æ�ÖÖ»Öê, ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸ ‘Ö Ó̧¤Ö•Ö ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ, ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ×Æ•Öê, ŸµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÆå�Öȩ̂ Ö‰ôê ´ÖÖêšê ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ. Æê ˆ¢Ö¸ ‹ê�ú»µÖÖÖÓŸÖ¸ •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ³ÖÎ́ Ö×Ö¸ÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“ÖÖ ÁÖ´Ö �ú¸�ÖÖ¸Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆÖ ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ
�Ö“Ö»µÖÖ“ÖÓ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»ÖÓ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÊÖ ¯Ö×Æ»µÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸ß ×´ÖôÖ¾Öß ´Æ�ÖæÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›�Öæ�ú »Öœ¾Ö»ÖßÆß.

1942 ¯ÖÖÃÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›ß �ú¸�ÖÖ ȩ̂ �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› µÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÃÖÓ̄ Ö¾Ö»Öê,
�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“ÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ÖÂ™ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ, �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �ãú»Ö�ú�µÖÖÕ“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ÖÂ™
�êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸¿ÖÖÆß ˆ¤Ë¬¾ÖÃŸÖ �êú»Öß ÆÖêŸÖß, ¤¸Öê›ê�ÖÖȩ̂ ÖÓÖÖ �ÖÖêóµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ̄ ÖÖšß´ÖÖ�Öê ³ÖßŸÖß´ÖãŒŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖ�ÖÖ¸Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿Öß •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ÁÖ¨Ö ÆÖêŸÖß. Ã¾Ö¸Ö·µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ�ÖÖ¸Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿Öß �úÖµÖÔ̄ Ö¨ŸÖß
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß ÆÖêŸÖß.

1942 ÖÓŸÖ¸ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �úÖÆß Ã¾ÖÖ£Öá »ÖÖê�ú ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ¾Ö �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓ¾Ö¸
†ŸµÖÖ“ÖÖ¸ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö �êú»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Öß ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšß“Ö ŸµÖÖÓÖß
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¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ¯Ö�Ö ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ ×Ã£Ö¸ ÆÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ“Ö Æß “Öô¾Öô“Ö
ÃÖÓ̄ Ö»Öß ÆÖêŸÖß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»Öê ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“Öê
Æê ÃÖ¸�úÖ¸ “ÖÖÓ�Ö»Öê ¯ÖÎÖîœ ÆÖê�µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÎÖ¯ŸÖß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖ“ÖÓ Ã¾Öºþ¯Ö
»ÖÆÖÖ ²ÖÖ»Ö�úÖÃÖÖ¸�ÖÓ“Ö ¸Ö×Æ»ÖÓ.

1947 ÃÖÖ»Öß ³ÖÖ¸ŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÓ ¾Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß ÖÂ™
�êú»Öê»Öß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸�úß, ¯ÖÖ™ß»Ö�úß, �ãú»Ö�ú�Öá ¾ÖŸÖÖÓ •Öß ¯Ö Ó̧̄ Ö¸Ö�ÖŸÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÆÖêŸÖß ŸÖß ¯Ö¸ŸÖ †×ÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖ
†Ö»Öß ¾Ö ¯ÖÎ¾ÖÖÆÖ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ µÖÖ“ÖÖ ÖÖµÖÖÖ™ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
»ÖÖê�ú´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôÖ»Öß ÖÖÆß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß ·µÖÖ ¯ÖÎ•Öê“µÖÖ ˆÖŸÖßÃÖÖšß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �ÖãÓ›ÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ¾Öî̧  ¯ÖŸ�ú¸»ÖÓ, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖÖµÖÖÖ™ �êú»ÖÖ,  ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ¾ÖÖ�ú›ê̄ Ö�ÖÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ, ŸÖß ¯ÖÎ•ÖÖÃÖã̈ Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂  ²Ö¸Öê²Ö¸ ¸Ö×Æ»Öß ÖÖÆß.

1952 “µÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úßŸÖ •Öê¾ÆÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸ ´Æ�ÖæÖ ×Ö¾Ö›�Öæ�ú »Öœ¾ÖŸÖ ÆÖêŸÖê,
ŸÖê¾ÆÖ †¿Öß ×¾Ö×“Ö¡Ö �ÖÖë¬ÖôÖ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»µÖÖ“ÖÓ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»ÖÓ.  ¿Öê.
�úÖ. ¯Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã̈ Ö ×¾Ö“ÖÖ¸Ö“ÖÓ ¾ÖÖ¤ô ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÓ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †Öê�ú �ÖÖêÂ™ß ‹ê�æúÖ ‘µÖÖ¾µÖÖ
»ÖÖ�Ö»µÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ ¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö“Ö ‹�ú ÖêŸÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ´Æ�ÖÖ»ÖÖ, 'ŸÖã́ Æß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß †ÃÖÖ»Ö, ŸÖã́ Æß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öô¾Ö»ÖÓ †ÃÖÖ»Ö ¯Ö�Ö, ŸÖã́ Ö“µÖÖ ¯ÖÖšß´ÖÖ�Öê ×Ö¾Ö›�Öã�úß´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ¤ÖÖ µÖê¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆß.'
ŸÖÖê ¯ÖãœÓ ´Æ�ÖÖ»ÖÖ, '´ÖŸÖ¤ÖÖ ¾Öê�ÖôÓ, ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸ß ¾Öê�Öôß ¾Ö ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸ß �ú¸�ÖÓ ¾Öê�ÖôÓ †Ö×�Ö ×Ö¾Ö›æÖ
•ÖÖ�ÖÓ ¾Öê�ÖôÓ ¾Ö “Öô¾Öôß �ú¸�ÖÓ ¾Öê�ÖôÓ. “Öô¾Öôß �ú¸�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ´ÖŸÖÖ“µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ Ã£ÖÖÖ ×´ÖôŸÖ“Ö
†ÃÖÓ ÖÖÆß.' †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸“ÖÓ ²ÖÖê»Ö�ÖÓ ‹ê�æúÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™»ÖÓ. ŸÖê ×²ÖÎ×™¿Ö¬ÖÖ×•ÖÔ�µÖÖ,
�ÖãÓ›×�Ö¸ß, ¯ÖÖ™ß»Ö�úß, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸�úß ¾Ö ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¿ÖÖÆß»ÖÖ ¯ÖÎȩ̂ �ú †¿Öß“Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÓ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖ“µÖÖ
¯Ö×Æ»µÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úßŸÖÃÖã̈ Ö ×Ö¾Ö›æÖ †Ö»Öß ¾Ö �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓÃÖÖšß �úÂ™ ˆ¯ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ, •Öß¾ÖÖ¾Ö¸ ˆ¤Ö¸
ÆÖê¾ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ²Ö¸Öê²Ö¸ »ÖœÖ ¤ê�ÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úß´Ö¬µÖê µÖÖµÖ ×´ÖôÖ»ÖÖ“Ö ÖÖÆß. ²ÖÖ¯Öæ
µÖÖ»ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ Ö¾ÆŸÖê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×²ÖÎ×™¿Ö�úÖôÖŸÖ •µÖÖ“ÖÓ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÆÖêŸÖÓ, •Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
×¯Öô¾Ö�Öæ�ú �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“ÖÓ ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ´ÖÖê›æÖ �úÖœ»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ¯Ö�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ¯Ö¸ŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÓ ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö
×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÓ Æß ´ÖÖÖ»ÖÖ �Ö™�ú�ÖÖ¸ß �ÖÖêÂ™ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ“Ö ÃÖÆÖ �ú¸Ö¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß. 1950 “µÖÖ '¤Ö³ÖÖ›ß'
¯ÖÎ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ �úÃÖ�ÖÖ·µÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ Æê ŸÖ¢¾Ö Ã¾Öß�úÖ¸»Öê.  ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ �úÖÆß ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“ÖÖ
´ÖÖêšÖ •Ö´ÖßÖ•Öã́ Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ¯Ö�Ö ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖ �úÃÖ�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖß •Ö´ÖßÖ
¾ÖÖ™æÖ ×¤»Öß ÖÖÆß. Æê ÃÖŸµÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ �úÖµÖÔ̧ ŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸
¯Ö�ÖÖÖê ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤, »ÖêÖßÖ, Ã™ò×»ÖÃÖ µÖÖÓ“ÖÓ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öê
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�úÖÆß ÖêŸÖê Ã™ò×»ÖÃÖ, ´ÖÖŒÃÖÔ, »ÖêÖßÖ µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¯Ö�Ö ±ýÖ¸ †³µÖÖÃÖ �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ
¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ, »ÖêÖßÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÖê»ÖæÃÖã̈ Ö ¤êŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸÖã́ Æß
´ÖÖŒÃÖÔ, ´ÖÖ†Öê, »ÖêÖßÖ µÖÖÓ“ÖÓ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Ö ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ“Ö ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ²Öîš�úßŸÖ “Ö“ÖÖÔ �ú¸ŸÖÖ, †ÃÖÓ
ÃÖãÖ¾ÖÖµÖ“Öê ¾Ö ²Öîš�úß´Ö¬Ö»µÖÖ “Ö“ÖìŸÖ ¯ÖÎŸµÖ�Ö ¯Öã̧ Ö¾Öê ¤ê¾ÖæÖ“Ö ²ÖÖê»Ö»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿Öß ¯ÖÖê£Öß×ÖÃ™
×¾Ö“ÖÖ¸¯Ö¨ŸÖß ŸµÖÖÓÖß ºþ•Ö¾Ö»Öß. »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¤îÖÓ×¤Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÆÖ¸Ö²Ö§»Ö ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ²Öîš�úßŸÖ
“Ö“ÖÖÔ �ú´Öß, »ÖÖê�úÖÓ“Öê ÃÖ¬µÖÖ �úÖµÖ ¯ÖÎ¿Ö †ÖÆêŸÖ ¾Ö †Ö¯Ö�Ö ŸÖê �úÃÖê ÃÖÖê›¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ µÖÖ»ÖÖ
¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ²Öîš�úß´Ö¬µÖê Ã£ÖÖÖ“Ö Ö¾ÆŸÖÓ. ˆ»Ö™ ´ÖÖŒÃÖÔ, »ÖêÖßÖ, ´ÖÖ†Öê µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ¾Ö¸ “Ö“ÖÖÔ
†×¬Ö�ú ‘Ö›ŸÖ †ÃÖê. ¯Ö�ÖÖ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÖêŸÖê ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖȩ̂ ê µÖÖÓÖß ŸÖ¸ �ú¸Ö›“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ¾Ö�úß»Ö
†ÖÖÓ¤¸Ö¾Ö “Ö¾ÆÖ�Ö, ÃÖÖŸÖÖ¸“Öê •ÖãÖê ¾Ö ¯ÖÎ×ÃÖ¨ ¾Ö�úß»Ö ¾Æß. ‹Ö. ¯ÖÖ™ß»Ö, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö
µÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸ÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤Ö“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ´ÖÖÆßŸÖ ÖÖÆß ´Æ�ÖæÖ †¯Ö´ÖÖÖ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ µÖÖ 1952 “µÖÖ ×Ö¾Ö›�Öã�úßŸÖ †Öš Æ•ÖÖ¸“Ö ´ÖŸÖê ¯Ö›»Öß. ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ÖêŸÖê
¯ÖãÃŸÖ�ú ²ÖÆÖ§¸, Æê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ×�ú›ê ÃÖ´Ö•Ö�ÖÖ ȩ̂ ÆÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÎ¿Ö
ÃÖÖê›¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �ú¸�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ¯Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖÖ“Ö Ö¾ÆŸÖê. ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšÖ¾Ö¸
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß †Ö“ÖÖ¸-×¾Ö“ÖÖ¸ ¯Ö¨ŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ †Ö�Ö»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê µÖÖ �ÖÖêÂ™ß»ÖÖ Ö�úÖ¸
¤ê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê ¾Ö �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, �úÖò. ¤¢ÖÖ
¤ê¿Ö´Öã�Ö, �úÖò. ¯ÖÎ. �êú. ³ÖÖ¯Ö�ú¸, �úÖò. ´Ö. Ö. ÃÖ££ÖÖ, �úÖò. ÃÖÓŸÖ¸Ö´Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, �úÖò. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ “Ö¾ÆÖ�Ö,
�úÖò. ÖÖ‡Ô�ú Æê ÃÖ¾ÖÔ ÖêŸÖê »ÖÖ»Ö ×Ö¿ÖÖ�Ö �Ö™ÖŸÖ �Öê»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ´ÖÖ¡Ö ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê“Ö
¸Ö×Æ»Öê.  ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê “ÖÖÓ�Ö»Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯Ö™ŸÖ Ö¾ÆŸÖê. ¯ÖãÃŸÖ�úß †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß ‘Ö›ŸÖ ÖÃÖŸÖê, ŸÖ¸ �úÖ»Ö²ÖÖÊ ÃÖÓÃ�éúŸÖß ¾Ö
×ÆŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ‘Ö›»µÖÖ¾Ö¸“Ö Ö¾ÖßÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß ‘Ö›ŸÖê, µÖÖ¾Ö¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ
ÆÖêŸÖÖ. ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê£Öß×ÖÂšŸÖế Öãôê ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ † ȩ̧̂ Ö¾Öß´Öãôê ±ãý™æÖ �úÖÆß
ÖêŸµÖÖÓÖß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ×�úÃÖÖÖ ¯Ö�ÖÖ“ÖßÆß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß ÆÖêŸÖß. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖŸÖ •µÖÖÓ“ÖÖ
†¯Ö´ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ ŸÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, †ò›. ¾Æß. ‹Ö. ¯ÖÖ™ß»Ö, †ò›. †ÖÖÓ¤¸Ö¾Ö
“Ö¾ÆÖ�Ö Æê ²ÖÖÆȩ̂  ¯Ö›»Öê ¾Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ×�úÃÖÖÖ ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ¯Öãœê
Ö¾Ö•Öß¾ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖêŸÖ �Öê»Öê. �úÖò. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ “Ö¾ÆÖ�Ö, ‹ÃÖ. �êú. ×»Ö´ÖµÖê, �úÖò. ÃÖÓŸÖ¸Ö´Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, �úÖò.
ÖÖ‡Ô�ú Æê Ö¾Ö•Öß¾ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öê ÖêŸÖê ÆÖêŸÖê. �úÖÆß �úÖô Ö¾Ö•Öß¾ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™Öê»ÖÖ ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê
ÃÖÖ´Öß»Ö �úºþÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö, ŸÖÖ²Ö›ŸÖÖê²Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ÖÖŸÖæÖ �úÖœæÖ ™Ö�ú�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸“Ö �úÖò. ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö, ‹ÃÖ. �êú. ×»Ö´ÖµÖê, �úÖ�úÖÃÖÖÆê²Ö ¾ÖÖ‘Ö, �úÖò. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ “Ö¾ÆÖ�Ö,
�úÖò. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓÖß '�úÖ´Ö�ÖÖ¸ ×�úÃÖÖÖ ¯Ö�ÖÖ“Öß' Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß ÆÖêŸÖß. 1952 “µÖÖ
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×Ö¾Ö›�Öã�úßŸÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ ¯Ö�Ö, ›Ö¾Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß, �ú´µÖã×ÖÃ™, ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�Ö µÖÖÓÖÖ
†¯Öê×�ÖŸÖ µÖ¿Ö ×´ÖôÖ»Öê ÖÖÆß. µÖÖ¾Öêôß �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ ÃÖÆ�úÖ¸ß �ú´µÖã×ÖÃ™
¯ÖÖ™áŸÖÆß �Öê»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öê ‹�ú ÃÖÓ‘Ö™�ú ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖÓ
�úÂ™�ú¸ß ¾Ö�ÖÖÔŸÖß»Ö ´Öã»ÖÓ “Öô¾ÖôßŸÖæÖ †Ö»Öß ÆÖêŸÖß, ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ, »ÖêÖßÖ, ‹Ó•Ö»ÃÖ, ´ÖÖ†Öê
µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß †Öêô�Ö —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÓ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôÖ»ÖÓ
¯ÖÖ×Æ•Öê. ´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšß ‹�úÖ ×¿Ö×²Ö¸Ö“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
�ú¸Ö› ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö¸�ÖÖ¾Ö»ÖÖ �êú»Öß ÆÖêŸÖß.  ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“Öê �ÖÖÃÖ¤Ö¸ ´Æ�ÖæÖ
¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖȩ̂ ê ×Ö¾Ö›æÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÓ ²ÖÖî×¨�ú •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×¿Ö×²Ö¸Ö´Ö¬µÖê šê¾Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.
×¿Ö¸�ÖÖ¾Ö“µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸Ö´Ö¬µÖê ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿Öã̈  ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖÖ ÆÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ˆ§ê¿Ö ÆÖêŸÖÖ.
×¿Ö×²Ö¸Ö“Öê ÃÖÓ‘Ö™�ú“Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÆÖêŸÖê ¾Ö µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸Ö»ÖÖ ¤×�Ö�Ö ÃÖÖŸÖÖ¸Ö, ˆ¢Ö¸ ÃÖÖŸÖÖ¸Ö,
�úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  µÖê£ÖæÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß ¾Ö ´Ö•Öã̧ ÖÓ“Öß ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ †Öš¿Öê ŸÖ¹ý�Ö ´Öã»Öê Æ•Ö¸ ¸Ö×Æ»Öß ÆÖêŸÖß. µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
´ÖÖŒÃÖÔ, ‹Ó�Ö»ÃÖ, ´ÖÖ†Öê, »ÖêÖßÖ µÖÖÓ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
Æê ×¿Ö×²Ö¸ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ •µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �ãú™ãÓ²ÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê, •µÖÖ �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›¶ÖŸÖ ¾ÖÖœ»Öê ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öß ×Ö¸�Ö¸ŸÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †›ß†›“Ö�Öß, ŸµÖÖÓÖÖ »Öã²ÖÖ›�ÖÖ ȩ̂ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›
µÖÖ²Ö§»Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¹ý�Ö ¾ÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆŸÖß ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“ÖÓ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²Ö§»Ö“ÖÓ ¯ÖÎế Ö,
ŸÖôÖ�ÖÖôÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¯ÖÖÆèÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÆÖê�ÖÖ¸ß ŸÖ›±ý›, ŸµÖÖÓ“Öß ¸ÖÂ™Òü×ÖÂšÖ ¾ÖÖ¤ÖŸÖßŸÖ ÆÖêŸÖß.
´Æ�ÖæÖ“Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †�Öȩ̂ ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖôÖ�ÖÖôÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¤Ö¸Ö¯ÖµÖÕŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
¯ÖÖêÆÖê“Ö»ÖÓ ¯ÖÖ×Æ•Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÓ •Öß¾ÖÖ ˆÖŸÖ —ÖÖ»ÖÓ ¯ÖÖ×Æ•Öê, ´Æ�ÖæÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ —Ö�Ö›ŸÖ ¸Ö×Æ»Öêê.
�úÖê�ÖŸµÖÖÆß ÃÖ¢Öê»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎ»ÖÖê³ÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÖ£Ö ×¤»Öß ÖÖÆß.

³ÖÖ¸ŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸Æß ³ÖÖ¸ŸÖÖ´Ö¬µÖê �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓ“Öê �ú»µÖÖ�Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂ �ú»µÖÖ�Ö�úÖ¸ß
¸Ö•µÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆß. •Öß Ã¾Ö¯Öê ˆ¸Ö¿Öß ²ÖÖô�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß »ÖœÖ ×¤»ÖÖ,
ŸµÖÖ Ã¾Ö¯ÖÖÃÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ ŸÖ›Ö �Öê»ÖÖ, ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¬ÖÖ×•ÖÔ�µÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ �Öê»Öß.
ŸµÖÖ´Öãôê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ¿Öß ±ýÖ¸�úŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖŸÖ ¸ÆÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ ¯Ö�ÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ ŸÖ›±êýÖê ¾Ö ×ÖÂšêÖê �úÖ´Ö �êú»Öê. �úÂ™�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ ÃÖ¢Öê“Öß
ÃÖæ¡Öê µÖÖ¾ÖßŸÖ ´Æ�ÖæÖ ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸ß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê×¾Öºþ¨ ŸµÖÖÓÖß ×Ö�ú¸Ö“ÖÖ »ÖœÖ ×¤»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ
†ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ �Ö¸ß²Ö, �úÂ™�ú¸ß, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšß“Ö �úÂ™ ˆ¯ÖÃÖ»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ
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´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ ×�ú±ýÖµÖŸÖ¿Öß¸ ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �êú»Öß, ŸÖ¸ †Öê�ú ×š�úÖ�Ö“µÖÖ
×�Ö¸�ÖßŸÖß»Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›¾Ö�µÖÖÃÖÖšß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ �úÖ´Ö�ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ ×ÆŸÖÖÃÖÖšß
ŸµÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾ÖÆß �êú»Öê.

¤ãÃÖ·µÖÖ ´ÖÆÖµÖã̈ Ö“µÖÖ †�Öȩ̂ ¯ÖÖÃÖæÖ ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖÖ´ÖÎÖ·µÖÖ»ÖÖ ˆŸÖ¸ŸÖß �úôÖ »ÖÖ�Ö»Öß ÆÖêŸÖß.
•Ö�ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¾ÖÃÖÖÆŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÎ•Öê»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÓ †Ö�úÂÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ. ³ÖÖ¸ŸÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœÖÆß
†�Öȩ̂ “µÖÖ ¯Ö¾ÖÖỐ Ö¬µÖê †Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ×²ÖÎ×™¿Ö •ÖÖŸÖêÖêÃÖã̈ Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖß ³ÖÖ¸ŸÖÖ¾Ö¸ß»Ö ÆŒ�ú ÃÖÖê›Ö¾ÖêŸÖ
¾Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ªÖ¾Öê †ÃÖÖ �úÖî»Ö ×¤»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖ »Öœ�ÖÖ ȩ̂ †Öê�ú ÖêŸÖê,
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú µÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ †ÖŸÖÖ ÃÖ¢ÖÖ µÖê�ÖÖ¸ µÖÖ“µÖÖ •ÖÖ×�Ö¾ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. †Öê�ú
ÖêŸÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™¿Ö �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆÖŸÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¢ÖêŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ �úÖµÖ
×ÆÃÃÖÖ †ÃÖê»Ö µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �úºþÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖÆß †Ö¯Ö»µÖÖ ÆÖŸÖß ÃÖ¢ÖÖ �ú¿Öß ×´Öôê»Ö µÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ �ú¸ßŸÖ ÆÖêŸÖê. ³ÖÖ¸ŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖ •Ö¸ß ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“ÖÓ ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÃÖ»ÖÓ ŸÖ¸ß
�úÖÑ�ÖÎêÃÖ²Ö¸Öê²Ö¸ µÖÖ ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �ú´µÖã×ÖÃ™ ¯Ö�Ö, �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬ÖæÖ“Ö ±ãý™»Öê»ÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß
¯Ö�Ö, ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö ´Öã×Ã»Ö´Ö ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆÖêŸÖÖ. 1946 “µÖÖ ¯ÖÎÖÓ×ŸÖ�ú
×Ö¾Ö›�Öã�úÖÓÖÓŸÖ¸ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆåŸÖê�ú ¯ÖÎÖÓŸÖÖ´Ö¬µÖê �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öß ÃÖ¸�úÖ¸ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß.  ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ
‡ŸÖ¸ †Öê�ú ¯ÖÎÖ¤ê×¿Ö�ú ¯Ö�ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤µÖÆß —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸Ö·µÖÖŸÖ ¯ÖÎ•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ¯Ö�Ö,
¿Öê. �úÖ. ¯Ö�Ö Æê ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ¯Öãœê �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ×�úÃÖÖÖ ¯Ö�Ö, »ÖÖ»Ö ×Ö¿ÖÖ�Ö ¯Ö�Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö
—ÖÖ»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Æê ›Ö¾µÖÖ †Ö‘ÖÖ›ß“µÖÖ“Ö ¯Ö�ÖÖ�ú›ê †Ö�éúÂ™ —ÖÖ»Öê.  ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ÆÖêŸÖÖ“Ö ¯Ö�Ö, ÖÓŸÖ¸“µÖÖ �úÖôÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Ö †Öê�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
“Öô¾ÖôßŸÖ �ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖß †ÖÓ¤Öê»ÖÖ, ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü “Öô¾Öô, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ “Öô¾Öô µÖÖ´Ö¬µÖê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
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ÃÖÖ 1957 ´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖŸÖ¤Ö¸ ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ú¸ß ¯Ö�ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ‹�úß�ú¸�Ö ÃÖ×´ÖŸÖß´ÖÖ±úÔŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê¾Ö¸ ×Ö¾Ö›æÖ �Öê»Öê. ŸÖ¸
1962 ´Ö¬µÖê ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ê¾Ö¸ ×Ö¾Ö›æÖ �Öê»Öê. µÖÖ �úÖôÖŸÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
¾Ö ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ †Ö¯Ö»µÖÖ †³µÖÖÃÖ¯Öæ�ÖÔ ³ÖÖÂÖ�ÖÖÖê ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ß»Ö �ÖÖê“Ö�ú ¯ÖÎ¿ÖÖÖê
�ÖÖ•Ö¾Ö»Öß. †Öê�ú ¯ÖÎ×ŸÖ×Ö¬Öß ¸Ö•µÖÃÖ³Öê¾Ö¸, ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê¾Ö¸ †Ö´Ö¤Ö¸ ´Æ�ÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ
ÃÖÓÃÖ¤ế Ö¬µÖê »ÖÖê�úÃÖ³Öê“Öê ¾Ö ¸Ö•µÖÃÖ³Öê“Öê ÃÖ¤ÃµÖ ÆÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö�Ö ŸµÖÖŸÖ»Öê �úÖÆß ´ÖÖê•Ö�êú“Ö »ÖÖê�ú
†³µÖÖÃÖæ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸Ö“ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ²ÖÖ¸�úÖ‡ÔÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ¤ê¿ÖÖ“µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ, ¤ê¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß“ÖÖÆß †³µÖÖÃÖ †ÃÖŸÖÖê. ‹�ÖÖ¤Ö �úÖµÖ¤Ö ´ÖÓ•Öæ̧  �ú¸ŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ
�úÖµÖªÖ“Öê ÆÖê�ÖÖ ȩ̂ ±ýÖµÖ¤ê, ŸÖÖê™ê µÖÖ“ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ �úºþÖ ÃÖÓÃÖ¤ế Ö¬µÖê ŸÖê ŸµÖÖ¾Ö¸ß»Ö “Ö“ÖìŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß
ÆÖêŸÖÖŸÖ. �úÖÆß �ÖÖÃÖ¤Ö¸, †Ö´Ö¤Ö¸ ×Ö¾Ö›æÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖã̈ Ö ¤ê¿ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÎ¿ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß, •ÖÖŸÖê×¾ÖÂÖµÖß
ÆÖê�ÖÖ·µÖÖ “Ö“ÖìŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß ÆÖêŸÖ ÖÖÆßŸÖ. ÃÖ¸�úÖ¸ß ³Ö¢Öê ‘Öê�Öê, •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖŸÖÖ¾Ö¸ ×Ö¾Ö›æÖ µÖê¾ÖæÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ˆÖŸÖß�ú×¸ŸÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê�Ö �úºþÖ ‘Öê�Öê, »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ, ¸Ö•µÖÃÖ³ÖÖ,
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ µÖÖÓ“µÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆß �úÖ´Ö�úÖ•ÖÖŸÖ ³ÖÖ�Ö Ö ‘ÖêŸÖÖ ±ýŒŸÖ ŸÖê£Öê ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ
¸ÖÆ�Öê †¿ÖÖ �ÖÖÃÖ¤Ö¸ÖÓ“Öß, †Ö´Ö¤Ö¸ÖÓ“Öß ¯ÖÎ×ŸÖ´ÖÖ •ÖÖŸÖế Ö¬µÖê ´ÖÖîÖß �ÖÖÃÖ¤Ö¸, ´ÖÖîÖß †Ö´Ö¤Ö¸ †¿ÖÖ
¥Â™ßÖê ¥œ ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ´ÖÖ¡Ö µÖÖ¯Öê�ÖÖ ¾Öê�Öôê †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ê�ú›ê
†Öê�ú ¯ÖÎ¿Ö ×¾Ö“ÖÖºþÖ, †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê ¯ÖÎ�Ö¸ ´ÖÖÓ›æÖ �úÖÆß ¾Öêôê»ÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖÆß ×¾Ö¸Öê¬Ö �êú»Öê»ÖÖ
¾Ö ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ÆÖê¾Öæ ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ �úÖµÖªÖŸÖß»Ö ¡Öã™ßÆß ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ×Ö¤¿ÖÔÖÖ»ÖÖ †Ö�Ö»Öê»µÖÖ ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.

†Ö¯Ö»µÖÖ ¤ê¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ †Ö¯Ö�Ö »ÖÖê�ú¿ÖÖÆß¯ÖÎ¬ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ¯ÖÎ�ÖÖ»Öß
Ã¾Öß�úÖ¸»Öß. »ÖÖê�ú¿ÖÖÆß´Ö¬µÖê �úÖµÖ¤ê ŸÖµÖÖ¸ �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎ×�ÎúµÖế Ö¬µÖê ×¤ Ó̧�ÖÖ‡Ô ÆÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †×ÖÂ™
¯Ö×¸�ÖÖ´Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ ÆÖêŸÖÖê Æê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ế Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤ÃµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¤¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö�Ö»Öê.
ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †ÃÖêÆß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß, �úÖµÖ¤Ö ¯ÖÖÃÖ ÆÖê‰Ö †´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ �úÖµÖªÖ“ÖÓ ˆ×§Â™
ÖÂ™ ÆÖêŸÖÓ. Æê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÎ�ú™¯Ö�Öê ¾µÖŒŸÖ �êú»ÖÓ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¬ÖÖÖ ¯Ö×¸ÂÖ¤êŸÖß»Ö �úÖµÖÔ

¯ÖÎ�ú¸�Ö ²ÖÖ¸üüÖ¾Öê
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•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß  ¸Ö•µÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ´ÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¯Ö�ÖÖ¸Ö´Ö¬µÖê �ú¯ÖÖŸÖ �ú¸�µÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ÃÖã̈ Ö
ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖŸÖ ´ÖÖÓ›»Öß ÆÖêŸÖß. �úÖ¸�Ö �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“ÖÓ ÃÖ¸�úÖ¸ Æê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸“ÖÖê“µÖÖ ‘ÖÖêÂÖ�Öê¾Ö¸
×Ö¾Ö›æÖ †Ö»Öê ÆÖêŸÖê ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖ´Ö¬µÖê ˆªÖê�Ö¬ÖÓªÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸�Öß �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšÖ ¯ÖÎµÖŸÖ ŸµÖÖ
�úÖôÖŸÖ “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸÖÖ. ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖã“Ö¾Ö»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ �úß, ˆªÖê�Ö¬ÖÓ¤ê ˆ³ÖÖ¸�µÖÖÃÖÖšß ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ
³ÖÖÓ›¾Ö»ÖÖ“Öß �Ö¸•Ö †ÖÆê. †¿ÖÖ¾Öêôß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖê�µÖ ŸÖê£Öê �úÖ™�úÃÖ¸ �ú¸�µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ
†ÖÆê.  ¸Ö·µÖÖ“µÖÖ †Ö×£ÖÔ�ú ×Ã£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �ú¸ŸÖÖ ¸Ö·µÖÖ“Öê ´ÖÓ¡Öß, †Ö´Ö¤Ö¸ •ÖÖê ¯Ö�ÖÖ¸ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö
³Ö¢Öê ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê †×¬Ö�ú †ÖÆêŸÖ, Æê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß Ã¯ÖÂ™¯Ö�Öê ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ“µÖÖ ×Ö¤¿ÖÔÖÖ»ÖÖ †Ö�Ö»Öê.  �úÖê�ÖŸµÖÖÆß
´ÖÓ¡µÖÖÓÖß 500 ºþ¯ÖµÖÖÓ̄ Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯Ö�ÖÖ¸ ‘Öê¾Öæ ÖµÖê †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖÆß �êú»Öß.  ŸµÖÖ“Ö²Ö¸Öê²Ö¸ ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ
ÃÖ�ÖóµÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›�µÖÖ“µÖÖ ¥Â™ßÖê ´ÖÓ¡µÖÖÓ“Öß, †Ö´Ö¤Ö¸ÖÓ“Öß, ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖß“Öß ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß ¾ÖÖœ»Öß
¯ÖÖ×Æ•Öê ¾Ö Ã¾ÖÖ£Öá ¯ÖÎ¾Öé¢Öß �ú¿Öß �ú´Öß ÆÖê‡Ô»Ö ‡�ú›ê »Ö�Ö ×¤»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê, ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ×ŸÖ•ÖÖȩ̂ ßŸÖß»Ö
¯ÖîÃÖÖ ´ÖÓ¡Öß, ¯ÖãœÖ¸ß µÖÖÓ“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖ Ö •ÖÖŸÖÖ ŸÖÖê •ÖÖ×ÆŸÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖê¾Ö¸“Ö �Ö“ÖÔ ¾ÆÖ¾ÖÖ, †ÃÖÓÆß
ŸµÖÖÓÖß ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖŸÖ ´ÖÖÓ›»ÖÓ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´ÖÓ¡Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤Öî̧ Ö ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ÆÖê�ÖÖ¸Ö �Ö“ÖÔ,
ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ †Öê�ú †Ö×»Ö¿ÖÖÖ �ÖÖ›¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ±ýÖ Æê ™Öô�µÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖÆß �êú»Öß.

³ÖÖ¸ŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ †Ö¯Ö»ÖÖ ¤ê¿Ö †Öê�ú ¯ÖÎ¿ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ ê •ÖÖŸÖ ÆÖêŸÖÖ. µÖÖ ¤ê¿ÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ, ¬Ö´ÖÔ, ÃÖÓÃ�éúŸÖß, ³ÖÖÂÖÖ, ³ÖÖî�ÖÖê×»Ö�ú Æ¾ÖÖ´ÖÖÖ, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ŸµÖÖ´Öãôê µÖÖ
¤ê¿ÖÖŸÖ, Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ †Öê�ú ¯ÖÎ¿Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. †Ö¬ÖÖµÖÖ“Öß ™Ó“ÖÖ‡Ô ÆÖ ŸµÖÖŸÖ»ÖÖ ‹�ú
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¯ÖÎ¿Ö ÆÖêŸÖÖ. †Ö¬ÖÖµÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœ¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ •Ö×´ÖÖß »ÖÖ�Ö¾Ö›ß�ÖÖ»Öß
†Ö�Ö�Öê, ŸµÖÖ �úÃÖ�Öê Æê †ŸµÖÓŸÖ �Ö¸•Öê“Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê •Ö×´ÖÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß´Ö¬µÖê ÃÖã̈ Ö
×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ÆÖêŸÖß. †Öê�ú ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧  ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“µÖÖ •Ö×´ÖÖß Ö¾ÆŸµÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ
•Ö×´ÖÖß ×´Öô�µÖÖÃÖÖšß •Ö×´ÖÖß“Öê ±êý¸¾ÖÖ™¯Ö �úºþÖ �úÃÖ�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ •Ö´ÖßÖ ×¤»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê ¾Ö ŸµÖÖ«Ö ȩ̂
•ÖÖÃŸÖ •Ö´ÖßÖ »ÖÖ�Ö¾Ö›ß�ÖÖ»Öß µÖê¾ÖæÖ †Ö¬ÖÖµÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœ¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê.  •Ö×´ÖÖß �úÃÖ�µÖÖÃÖÖšß
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öß �Ö¸•Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖÖê ×�ú±ýÖµÖŸÖ¿Öß¸ ¾µÖÖ•ÖÖÖê �ú•ÖÖÔ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
¯Öã̧ ¾ÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê.  ÃÖ¸�úÖ¸ß ²ÖÑ�úÖ, ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÓÃ£ÖÖ, �Ö¸•Öæ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ �ú•ÖÔºþ¯ÖÖÖê ¯ÖîÃÖÖ
¯Öã̧ ¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö�Ö †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ �ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †Ö×£ÖÔ�ú �Ö¸•ÖÖ
³ÖÖ�ÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖ»ÖÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸Ö�ú›ê •ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ�ú›æÖ ³Ö¸´ÖÃÖÖš ¾µÖÖ•ÖÖÖê
•Ö´ÖßÖ �úÃÖ�µÖÖÃÖÖšß �ú•ÖÔ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. ´Æ�ÖæÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ×Ö²ÖÕ¬Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ �ú•ÖÔ̄ Öã̧ ¾ÖšÖ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ †Öê�ú ÃÖÆ�úÖ¸ß, ÃÖ¸�úÖ¸ß ²ÖÑ�úÖ, ¯ÖŸÖ¯Öêœ¶Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸Ö¾µÖÖŸÖ
†¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ �êú»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆ¸ÖŸÖ ×±ý¸ŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ
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´ÖÆÖ¸Öê�µÖÖÓ“µÖÖ ¤µÖÖßµÖ †¾ÖÃ£Öê²Ö§»Ö ¯ÖÎ¿Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ ¾Ö ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ÃÖã“Ö¾Ö»ÖÓ �úß ¿ÖÆ¸ÖŸÖß»Ö
‡ŸÖ¸ ÖÖ�Ö×¸�úÖÓ“µÖÖ †Ö¸Öê�µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆÖ¸Öê�µÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ �úÖÆß ¬ÖÖê�úÖ, †¯ÖÖµÖ ÆÖê¾Öæ ÖµÖê ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšß
¾Ö �Öê›ê�ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÆÖ¸Öê�µÖÖÓÃÖÖšß �úÖÆß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ �ú¸Ö¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã̧ ¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ †ÃÖê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê. ¸Ö•µÖÃÖ¸�úÖ¸“Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ‹�ÖÖªÖ �ÖãÊÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¤îÖÓ×¤Ö �úÖ¸³ÖÖ¸Ö´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ×Ö�ú ÖêŸÖê Æê œ¾ÖôÖœ¾Öô �ú¸ŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß
�ÖãÆê�ÖÖ¸ ´Æ�ÖæÖ ¯Ö�ú›æÖ Öê»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÖêŸÖê ÃÖÖê›¾ÖæÖ †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšß �Ö™¯Ö™ �ú¸ŸÖÖŸÖ. †�Ö¤ß
�ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÆÖŸÖ³Ö¼ß “ÖÖ»Öæ �ú¸�ÖÖ ȩ̂, ¤Öºþ ×¾Ö�Îúß �ú¸�ÖÖ ȩ̂ Ø�ú¾ÖÖ �ÖæÖ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ µÖÖÓÖÖÆß �úÖÆß ¾Öêôê»ÖÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›¾ÖæÖ †Ö�Ö»Öê •ÖÖŸÖê ¾Ö †ÃÖê »ÖÖê�ú �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¸Ö•Ö¸ÖêÃÖ ×±ýºþ »ÖÖ�Ö»µÖÖ¾Ö¸
†Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß ¯ÖÎ×ŸÖ´ÖÖ ´Ö»ÖßÖ ÆÖêŸÖê. ÊÖ �ÖÖêÂ™ß ™Öô�Öê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ ˆ¯ÖÖµÖ
�ú¸�ÖêÆß �Ö¸•Öê“Öê †ÖÆê. ¸Ö•µÖÃÖ¸�úÖ¸Öê ¤Öºþ²ÖÓ¤ß“Öê ¬ÖÖȩ̂ �Ö Ã¾Öß�úÖ¸»Öê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ¤Öºþ²ÖÓ¤ßÆß
�êú»Öß. ¯Ö�Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¤Öºþ²ÖÓ¤ß ¬ÖÖȩ̂ �ÖÖ»ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖÓ•Ö»Öß ¤ê¾ÖæÖ ¤Öºþ ×¯Ö�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß
†Ö�ú›ê¾ÖÖ¸ß ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ¤ê¾ÖæÖ µÖÖ �ÖÖêÂ™ß¾Ö¸ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ �ú¸�µÖÖ“Öß �Ö¸•Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê
ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ µÖÖê�µÖ ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôÖ¾ÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß ×¯Ö�úÖ“µÖÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖÃÖÖšß •ÖÖê �Ö“ÖÔ �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆê, �ú´ÖßŸÖ �ú´Öß ŸÖê¾ÖœÖ ŸÖ¸ß ¾ÖÃÖæ»Ö —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿ÖÖ
¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ ´ÖÖ»ÖÖ“Öê ¤¸ ×�ú±ýÖµÖŸÖ¿Öß¸ š¸¾ÖæÖ ¤ê¾ÖæÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ �Ö¸•Öê�ú›ê ¯ÖÖÆ�µÖÖ“Öß
ÃÖæ“ÖÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �êú»Öß. �ãúô�úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸�ÖÖ �úºþÖ •Ö´ÖßÖ¤Ö¸Ö“Öß •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ß»Ö ´ÖÖ»Ö�úß
�úÖœæÖ �ãúôÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ •Ö´ÖßÖ �úºþÖ ¤ê�µÖÖ´Ö¬µÖê µÖê�ÖÖ·µÖÖ †›“Ö�ÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸�ÖÖ �ú¸�µÖÖ“Öß ¾Ö
�æúô �úÖµÖªÖ“Öß †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö�Öß »Ö¾Ö�ú¸ÖŸÖ »Ö¾Ö�ú¸ �ú¸�µÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �êú»Öß. ÃÖ¸�úÖ¸Öê
†Ö¯Ö»µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖŸÖ ¾ÖÖœ �úºþÖ »ÖÖê�ú»Ö ²ÖÖê›ÖÔ»ÖÖ †×¬Ö�ú ¯ÖîÃÖÖ ¯Öã̧ ×¾Ö�Öê �úÃÖê �Ö¸•Öê“Öê †ÖÆê Æê
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×Ö¤¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö�Ö»Öê. »ÖÖê�ú»Ö ²ÖÖê›Ô ¸ÃŸÖê, ¿ÖÖôÖ, ¯ÖÖ�Öß ¯Öã̧ ¾ÖšÖ, ¤¾ÖÖ�ÖÖÖê,
†Ö¸Öê�µÖ ‡. �úÖ´Öê �ú¸ŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ †×¬Ö�ú ¯Öî¿ÖÖ“Öß �Ö¸•Ö †ÖÆê ¾Ö ŸÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ªÖ¾ÖÖ †¿Öß
ÃÖæ“ÖÖÖ �êú»Öß.

¸Ö•µÖÃÖ¸�úÖ¸Öê ¸Ö•µÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ•Ö�Öß ´ÖÖê™Ö¸ ¾ÖÖÆŸÖæ�ú ²ÖÓ¤ �úºþÖ ŸµÖÖ ×š�úÖ�Öß ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü Ã™ê™
™ÒüÖÃÖ¯ÖÖê™Ô Æß ¸Ö•µÖÃÖ¸�úÖ¸“Öß ¾ÖÖÆŸÖæ�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �ú¸�ÖÖ¸ß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖæÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖîÃÖÖ ÆÖ �ÖÖ•Ö�Öß ´ÖÖê™Ö¸ ´ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖ Ö •ÖÖŸÖÖ ŸÖÖê ¸Ö•µÖ ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ×ŸÖ•ÖÖȩ̂ ßŸÖ •ÖÖ¾ÖÖ
´Æ�ÖæÖ ¸Ö•µÖ ¾ÖÖÆ�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ (‹ÃÖ.™ß.) “ÖÖ»Öæ �êú»Öß. ¯Ö�Ö �úÖÆß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ“Ö ¸Ö•µÖÖ“µÖÖ †�ÖŸµÖÖ¸ßŸÖß»Ö
¾ÖÖÆŸÖæ�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÓ›ô �ÖÖ›¶ÖÓ“Öß ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ³ÖÖ›ê¾ÖÖœ �úºþÖ •ÖÖŸÖê“Öß »Öæ™ �ú¸ßŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö�ÖæÖ ×¤»Öê. ‹ÃÖ. ™ß. “Öß ³ÖÖ›ê¾ÖÖœ ¸Öê�Ö�µÖÖÃÖ
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ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê. ÆÖế Ö�ÖÖ›Ô ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öß ˆ³ÖÖ¸�Öß ¸Ö•µÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ ˆ§ê¿ÖÖÖê �êú»Öß ¾Ö ÊÖ ÃÖÓ‘Ö™Öê�ú›ê •Öß
�úÖ´Öê ÃÖÖê̄ Ö¾Ö»Öß ŸµÖÖ“µÖÖ †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö�Öß¾Ö¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Öê�ú ¯ÖÎ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê. ŸÖÃÖê“Ö
•Ö×´ÖÖß“Öê ŸÖã�ú›ê ×²Ö»Ö �úÖµÖ¤Ö ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆÖê�ÖÖ ȩ̂ ±ýÖµÖ¤ê-ŸÖÖê™ê µÖÖ¾Ö¸Æß ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ´Ö¬µÖê •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Öê�ú ¯ÖÎ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê. ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ �úÖ´Ö�ÖÖ¸ �ú¯ÖÖŸÖ ¬ÖÖȩ̂ �ÖÖ¾Ö¸ ¾Ö ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ²Öê�úÖ¸
ÆÖê�ÖÖ·µÖÖ �úÖ´Ö�ÖÖ¸ÖÓ́ Öãôê ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãú™ãÓ²ÖÖ¾Ö¸ ÆÖê�ÖÖ¸Ö ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ“µÖÖ ×Ö¤¿ÖÔÖÖÃÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
†Ö�Ö»ÖÖ. '™Òüê› µÖã×ÖµÖÖ' �úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê �úÖ´Ö�ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ ¾Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ÖÓ“µÖÖ ×ÆŸÖÖÃÖÖšß µÖÖê�µÖ ŸÖÖê ²Ö¤»Ö
�ú¸�µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ»ÖÖ �êú»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß Ã¡Öß×¿Ö�Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖŸÖ
�êú»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖæÖ †�Ö¤ß ¯Öã̧ ÖŸÖÖ �úÖôÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×Ã¡ÖµÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ�ú›ê
¯ÖÖÆ�µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¥×Â™�úÖêÖ Ã¯ÖÂ™ �êú»ÖÖ †ÖÆê ¾Ö †Ö•Ö“µÖÖ �úÖôÖŸÖ ×Ã¡ÖµÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�ÖÓ
×�úŸÖß �Ö¸•Öê“Öê †ÖÆê Æê ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ ´ÖÖÓ›»ÖÓ ÆÖêŸÖÓ.  ×Ã¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ¥Â™ßÖê
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ †Ö•ÖÆß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÎȩ̂ �ú †ÃÖê“Ö †ÖÆêŸÖ.  ´Æ�ÖæÖ“Ö ÃÖ¸�úÖ¸Öê ¸Ö·µÖÖŸÖß»Ö
Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖ�ú›ê �ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ¯ÖÖ×Æ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê. ´Öã»ÖàÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ¯ÖÖš¶¯ÖãÃŸÖ�êú, ¿ÖÖ»ÖÖê̄ ÖµÖÖê�Öß
ÃÖÖ×ÆŸµÖ µÖÖ“ÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê ´ÖÖê±ýŸÖ ¯Öã̧ ¾ÖšÖ �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö •Öß �ãú™ãÓ²Öê ¯ÖÎÖ¯ŸÖß�ú¸ ³Ö¸ŸÖ
ÖÖÆßŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ãú™ãÓ²ÖÖŸÖß»Ö ×Ã¡ÖµÖÖÓÖÖ, ´Öã»ÖàÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê ´ÖÖê±ýŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ×¤»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿Öß
´ÖÖ�Ö�Öß ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖŸÖ �êú»Öß. ÃÖ¸�úÖ¸Öê �ÖÎÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ ŸÖ»»Ö�Ö ²Öã̈ ß“Öê �úÖ¸Ö�Öß¸
¾Ö ˆªÖê�Ö¬ÖÓªÖ“µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ •Öê Ö¾ÖßÖ Ö¾ÖßÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖ¾ÖæÖ ¯Öãœê µÖê�µÖÖ“Öß ‡“”Ö ¾µÖŒŸÖ �ú¸ŸÖÖŸÖ, ¯Ö�Ö
³ÖÖÓ›¾Ö»ÖÖ´Öãôê ·µÖÖÓÖÖ ¯Öãœê µÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆß †¿ÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê ´Ö¤ŸÖ �úºþÖ ”Öê™¶Ö ”Öê™¶Ö
ˆªÖê�Ö¬ÖÓªÖÓÖÖ (»Ö‘Öã̂ ªÖê�ÖÖÓÖÖ) “ÖÖ»ÖÖÖ ¤ê�µÖÖ“Öß �Ö¸•Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¾µÖŒŸÖ �êú»Öß. ÆÓ�ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ×¤¾ÖÃÖÖŸÖ
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÆÓ�ÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ �ú´Öß ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôŸÖÖê. †¿ÖÖ¾Öêôß †×¬Ö�ú
ˆŸ¯ÖÖ×¤ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ÆÖ Ã™Öê†ÃÖỐ Ö¬µÖê (�ÖÖê›Ö¾ÖæÖ´Ö¬µÖê) šê¾ÖæÖ ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ •Öê¾ÆÖ ³ÖÖ¾Ö µÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆÖ
ŸÖÖê �úÖœæÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ×¾Ö�úŸÖÖ µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖæÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“ÖÖ
×�ú´ÖÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤Ö �Ö“ÖÔ ×Ö‘ÖÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ ÆÓ�ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ×¤¾ÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖ»Ö ÃÖÖš¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¾Öê†¸ ÆÖ‰ÃÖêÃÖ
(¾Ö�ÖÖ¸ß, Ã™Öê†¸ ÆÖ‰ÃÖ) ÃÖ¸�úÖ¸Öê ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ªÖ¾µÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ �ú¸Ö¾Öß µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß
ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¸�úÖ¸�ú›ê �êú»Öß. ¸Ö·µÖÖŸÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ †ÖîªÖê×�Ö�úß�ú¸�Ö ÆÖê¾ÖæÖ
ˆªÖê�Ö¬ÖÓªÖ“Öß ¾ÖÖœ ¾Ö ¿ÖêŸÖß“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÆß ¾ÖÖœ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê. ŸµÖÖ ¥Â™ßÖê ÃÖ¸�úÖ¸Öê »ÖÖê�úÖÓÖÖ ˆ¢Öê•ÖÖ
¤ê�µÖÖ“Öß �Ö¸•Ö †ÖÆê.  ŸµÖÖÃÖÖšß ÃÖ¸�úÖ¸Öê ŸÖÖÓ×¡Ö�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖ¾Ö¸ ³Ö¸ ¤ê¾ÖæÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡Ö�úß ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê,
¾Öîª�úßµÖ ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê �úÖœæÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú �ú¸�µÖÖ“Öß �Ö¸•Ö †ÖÆê. �Öê›¶ÖŸÖß»Ö
¾Ö ¿ÖÆ¸ÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †¿ÖÖ ¬ÖÓ¤ê¾ÖÖ‡Ô�ú �úÖò»Öê•ÖßÃÖË́ Ö¬µÖê ×¿Ö�ú�µÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê
×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ ¤ê�µÖÖ“Öß �Ö¸•Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö�ÖæÖ ×¤»Öß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ�ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö
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�úÖ¸³ÖÖ¸ ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß �úÖµÖÔ�Ö´ÖŸÖÖ †×¬Ö�ú “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ×¸ŸÖßÖê ¾ÖÖœ¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ´Ö×ÆÖÖ
ÃÖ¸�úÖ¸ •Öê ¯Ö�ÖÖ¸ ¤êŸÖê ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãú™ãÓ²ÖÖ»ÖÖ ¯Öã̧ ŸÖ ÖÖÆß ŸÖ¸ ŸµÖÖ �úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤»Ö �úºþÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê �ãú™ãÓ²Ö ³ÖÖ�Öê»Ö ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ †Ö×£ÖÔ�ú Ã£ÖîµÖÔ ¾Ö Ã¾ÖÖÃ£µÖ ×´Öôê»Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“Öß
�úÖµÖÔ�Ö´ÖŸÖÖ ÃÖã¬ÖÖ ȩ̂»Ö µÖÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �úºþÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß ¯Ö�ÖÖ¸¾ÖÖœ �ú¸�µÖÖ“Öß
´ÖÖ�Ö�Öß ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ�ú›ê �êú»Öß.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¾ÖµÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸»Öê ÆÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
�Ö™ÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö�ú™“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ³Öê›ÃÖÖ¾Ö�ÖÖ·µÖÖ
†Öê�ú �ÖÖêÂ™à“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÆÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×´Öô�ÖÖ·µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖ�ú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ŸµÖÖ
×š�úÖ�Ö“Öß ÖîÃÖ×�ÖÔ�ú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ̄ Ö¢Öß µÖÖ“ÖÖ ÃÖ�ÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤êŸÖ
†Öê�ú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ “Ö“ÖÖÔ ÆÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, �úÖµÖ¤ê ¯ÖÖÃÖ �ú¸ŸÖÖÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¯Ö¸�Ö›¯Ö�Öê �úÖÆß
�ÖÖêÂ™àÃÖÖšß †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö ¤¿ÖÔ¾ÖßŸÖ, ŸÖ¸ �úÖÆß �ÖÖêÂ™ß ÃÖ¸�úÖ¸Öê �ú¸Ö¾µÖÖŸÖ ´Æ�ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê ´Öã§ê
ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ¯Öãœê ´ÖÖÓ›æÖ ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¯ÖÂ™ß�ú¸�ÖÖ£ÖÔ †Öê�ú ˆ¤ÖÆ¸�Öê ¤êŸÖ ¾Ö “ÖÖŸÖãµÖÖÔÖê †Öê�ú ÃÖ¤ÃµÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖÖØš²ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖãªÖ“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔÖÖ£ÖÔ ×´Öô¾ÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¸Ö·µÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆÖÃÖ, ³Öæ�ÖÖê»Ö, †£ÖÔ�úÖ¸�Ö,
ÃÖ´ÖÖ•Ö�úÖ¸�Ö, ÃÖÓÃ�éúŸÖß, ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ ÆÖê�ÖÖ¸Ö ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö µÖÖ“ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ †³µÖÖÃÖ
†ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖêÂ™ß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖ´Ö¬µÖê ˆ³Öê ¸ÖÆèÖ †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê
»ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ×ÆŸÖÖÃÖÖšß Ã¯ÖÂ™¯Ö�Öê ´ÖÖÓ›�Öê Æê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖŸÖ¸Ö-†š¸Ö
¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ“Ö ÃÖ¾ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ Æê †¯ÖÎŸµÖ�Ö¯Ö�Öê ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖêÂ™ß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ ¾Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ¿Öß ¾Ö
Ã¾Ö�úßµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸�µÖÖŸÖ �Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö�µÖÖŸÖ ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê
ÆÖêŸÖê. †Ö´Ö¤Ö¸ ´Æ�ÖæÖ ×Ö¾Ö›æÖ �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ †Ö¯Ö»µÖÖ –ÖÖÖÖ“ÖÖ, †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
×ÆŸÖÖÃÖÖšß �êú»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ µÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÖÔ¾ÖºþÖ, ŸµÖÖÓÖß ¾ÖêôÖê¾Öêôß
�êú»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖæÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê»µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖŸÖæÖ ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÖÔŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öß ˆÖŸÖß ÆÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ÆÖêŸÖÖ ÆêÆß ×¤ÃÖŸÖê.

ÃÖÖ 1957 ´Ö¬µÖê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê¾Ö¸ ×Ö¾Ö›æÖ �Öê»Öê. ŸÖ¸
1962 ´Ö¬µÖê ŸÖê ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ê“Öê †Ö´Ö¤Ö¸ ´Æ�ÖæÖ ×Ö¾Ö›»Öê �Öê»Öê. µÖÖ †�ú¸Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ �úÖôÖŸÖ •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯Öæ †Ö´Ö¤Ö¸ ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö, ŸµÖÖÓÖß †Ö´Ö¤Ö¸�úß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ �Ö¸ß²Ö, �úÂ™�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸, ³Öæ×´ÖÆßÖ
¿ÖêŸÖ�ú¸ß µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšß“Ö �êú»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×š�úÖ�Öß �êú»Öê»µÖÖ �úÖµÖÖÔ¾ÖºþÖ ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê. •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÃÖŸÖŸÖ �úÖ´ÖÖŸÖ ¾Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ�úÖ ¾Ö ˆ¸�úÆß
´ÖÖêšÖ ÆÖêŸÖÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öê ¯Ö¤Ö×¬Ö�úÖ¸ß ¾Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ³Öê™ÖµÖ»ÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
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†�Ö¤ß ¿ÖÖ»ÖêµÖ •Öß¾ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖ ³ÖÖ�Ö ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖôÖ�ÖÖôÖŸÖß»Ö �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖß»Ö
�ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö »ÖÖê�úÖŸÖ ×´ÖÃÖôæÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ¿Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê¾ÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß »ÖœæÖ ŸµÖÖŸÖæÖ ×´ÖôÖ»Öê»Öß
†Ö´Ö¤Ö¸�úß Æß ×Ö×¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê ‡ŸÖ¸ †Öê�ú †Ö´Ö¤Ö¸ÖÓ̄ Öê�ÖÖÆß ¾Öê�Öôß ÆÖêŸÖß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †Ö´Ö¤Ö¸
†ÃÖæÖ ÃÖã̈ Ö ŸÖôÖ�ÖÖôÖŸÖ, �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ¸ÖÆ�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †›ß†›“Ö�Öß
µÖÖ“Öê ³ÖÖÖÆß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß 11 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö´Ö¤Ö¸�úß“µÖÖ �úÖµÖÔ�úÖ»ÖÖŸÖ
�ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö •ÖÖŸÖê“Öê ¯ÖÎ¿Ö ÃÖ¸�úÖ¸¤¸²ÖÖ¸ß ´ÖÖÓ›æÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ ŸÖê ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›×¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÎµÖŸÖ
�êú»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê.



¾ÖÖµÖ 152-9
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20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö¸ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öß 'ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü “Öô¾Öô' Æß
±ýÖ¸ ´ÖÆ¢¾ÖÖ“Öß †ÖÆê. µÖÖ “Öô¾Öôß´Ö¬µÖê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö�ÖÖ ȩ̂
¯ÖÎÖÓŸÖ �úÖê�ú�Ö, ×¾Ö¤³ÖÔ, ´Ö¸Öš¾ÖÖ›Ö, ¯Ö×¿“Ö´Ö ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, �úÖÖÔ™�úÖŸÖß»Ö ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖß ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. †Öê�ú ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß ´Ö¸Öšß ²ÖÖê»Ö�ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ †�ÖÓ› ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü
¾ÆÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ †ÖŸ´Ö²Ö×»Ö¤ÖÖÆß �êú»Öê. µÖÖ “Öô¾Öôß“Öê ¤æ̧ �ÖÖ´Öß ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ¯ÖÎ¤ê¿ÖÖ“µÖÖ
¸Ö•Ö�úÖ¸�Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö�úÖ¸�ÖÖ¾Ö¸Æß —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü “Öô¾Öôß´Öãôê ÃÖ¾ÖÔ
´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖÎ¤ê¿Ö œ¾ÖôæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶Ö´Ö¬µÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß µÖÖ “Öô¾ÖôßŸÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ —ÖÖê�æúÖ ×¤»Öê.  ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü
“Öô¾ÖôßÃÖÖšß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖê“Öì �úÖœ»Öê, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �êú»Öß, �úÖÆß �úÖô ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖ¾ÖÖÃÖÆß ¯ÖŸ�ú¸Ö¾ÖÖ
»ÖÖ�Ö»ÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ “Öô¾ÖôßŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ×�ÎúµÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê.

´Öê, 1946 ´Ö¬µÖê ²Öêô�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê ´Ö¸Öšß ÃÖÖ×ÆŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ •µÖêÂš »Öê�Ö�ú ÁÖß. �Ö. ¡µÖÓ.
´ÖÖ›�ÖÖê»Ö�ú¸ µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê. µÖÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖŸÖ •Öê š¸Ö¾Ö ¯ÖÖÃÖ �ú¸�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †¬µÖ�Ö ´ÖÖ›�ÖÖê»Ö�ú¸ÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓ“Öê ‹�ú¡Öß�ú¸�Ö �úºþÖ
´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ×Ö´ÖÖÔ�Ö ¾ÆÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ š¸Ö¾Ö ´ÖÖÓ›»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÎ“ÖÓ› ¯ÖÎ×ŸÖÃÖÖ¤ÖŸÖ ŸÖÖê ´ÖÓ•Öæ̧  �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ 18 •Öã»Öî, 1946 ´Ö¬µÖê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓ“Öß ‹�ú ÃÖ³ÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê ÖêŸÖê
¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ¤ê¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öß ¾Ö µÖÖ ÃÖ³Öế Ö¬µÖê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ‹�úß�ú¸�Ö ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ
�ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ‹�úß�ú¸�Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖÎ¤ê¿Ö ‹�ú×¡ÖŸÖ
�úºþÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü“Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß ¾ÆÖ¾Öß Æß ´Öã�µÖ ´ÖÖ�Ö�Öß ÆÖêŸÖß. 1946 ´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¥×Â™�Öê̄ ÖÖŸÖ
†Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™¿Ö ³ÖÖ¸ŸÖ ÃÖÖê›æÖ •ÖÖŸÖß»Ö Æê ×Ö×¿“ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ¤ê¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö �ú¸�ÖÖ·µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ¾Ö¸
µÖÖ ¤ê¿ÖÖ“Öß †�ÖÓ›ŸÖÖ ×™�ú¾Ö�µÖÖ“Öß ´ÖÖêšß •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß ÆÖêŸÖß. �úÖ¸�Ö µÖÖ ¤ê¿ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß¬Ö´ÖÖÔ“Öê,
×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö�ÖÖ ȩ̂ »ÖÖê�ú ÆÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ �úºþÖ ¤ê¿ÖÖ“Öê †�ÖÓ›Ÿ¾Ö ×™�ú¾Ö�Öê
�Ö¸•Öê“Öê ÆÖêŸÖê.

ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü “Öô¾Öô ¾Ö �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖß †ÖÓ¤Öê»ÖÖ

¯ÖÎ�ú¸�Ö ŸÖê¸üüÖ¾Öê
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´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ‹�úß�ú¸�Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖÎ¤ê¿Ö ‹�ú×¡ÖŸÖ �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�Öß»ÖÖ
´ÖÖȩ̂ Ö¸•Öß ¤êÃÖÖ‡Ô, ¯ÖÓ. •Ö¾ÖÖÆ¸»ÖÖ»Ö ÖêÆºþ, ÃÖ¸¤Ö¸ ¯Ö™ê»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö ÆÖêŸÖÖ. µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ ¸Ö•µÖ
×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê ŸÖ¸ ¤ê¿ÖÖŸÖ ±úã™ß¸ŸÖÖ ¾ÖÖœê»Ö ¾Ö ¤ê¿ÖÖ“Öê ŸÖã�ú›ê ¯Ö›ŸÖß»Ö †ÃÖê µÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ¯ÖãœÖ·µÖÖÓÖÖ
¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. µÖÖˆ»Ö™ ›Öò. ¸Ö•Öë¦¯ÖÎÃÖÖ¤, ÁÖß. ¯Ö¼Ö³Öß ×ÃÖŸÖÖ ¸Ö´ÖîµÖÖ µÖÖÓÖÖ ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ ¾ÆÖ¾Öß
†ÃÖê ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÆÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ÖêŸµÖÖÓ́ Ö¬µÖê ´ÖÖÓ›»ÖÖ ¾Ö Ö¾µÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
—ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤ê¿ÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ �ú¸Ö¾Öß �úß �úºþ ÖµÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ ¾Ö
¤ê¿ÖÖ¾Ö¸ ÆÖê�ÖÖ ȩ̂ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö •ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšß ´Æ�ÖæÖ ×Ö¾Öé¢Ö µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ‹ÃÖ. �êú. ¤Ö¸ µÖÖÓ“µÖÖ
†¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß ‹�ú ÃÖ¤ÃµÖ †ÖµÖÖê�Ö Öế Ö»ÖÖ.  ÁÖß. ‹ÃÖ. �êú. ¤Ö¸ µÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ
�ú¸�Öê ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖÎ¤ê¿Ö ‹�ú �ú¸�Öê ¬ÖÖê�úÖ¤ÖµÖ�ú †ÖÆê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖ Ó̧•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆß
¾ÖÖœê»Ö ¾Ö ¸ŒŸÖ¯ÖÖŸÖ ÆÖê‡Ô»Ö, †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸“ÖÖ †Æ¾ÖÖ»Ö ×¤»ÖÖ.  µÖÖ †Æ¾ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö�ÖÖÓÖß
×ÖÂÖê¬Ö �êú»ÖÖ.

³ÖÖ¸ŸÖ ¤ê¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ. 26 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸ß, 1950 ¯ÖÖÃÖæÖ Ö¾ÖßÖ ¸Ö•µÖ‘Ö™ÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸�µÖÖŸÖ
†Ö»Öß ¾Ö ‘Ö™ÖêÖãÃÖÖ¸ 1952 ´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›�Öã�úÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ †Öê�ú ¯ÖÎ¿Ö
×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ ÆÖ ´ÖÆ¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ¿Ö ÆÖêŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú
²ÖÖê»Ö�ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ¸Ö•µÖ ¾ÆÖ¾Öê Æß ´Ö¸Öšß ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öß ‡“”Ö ÆÖêŸÖß. ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö †Öê�ú ÖêŸÖê,
�úÖµÖÔ�úŸÖì, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö�Ö ÆÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÖÓ›ßŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö µÖÖ»ÖÖ ‹�ú ¾µÖÖ¯Ö�ú ¾Ö ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê Ö¾ÆŸÖê. µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖ“Öß ÃÖÖê›¾Ö�Öæ�ú �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö, ¯ÖÎ. �êú. †¡Öê,
ÁÖß¯ÖÖ¤ †´ÖéŸÖ ›ÖÓ�Öê, ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ‡ŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÆ�úÖ¸ß, ³ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸Ö¾Ö ²ÖÖ�Ö»Ö, �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Öê¬Öê Æê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖãœÖ¸ß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß
´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß.

´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ‹�úß�ú¸�Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖÎ¤ê¿Ö ‹�ú×¡ÖŸÖ �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�Öß»ÖÖ
´ÖÖȩ̂ Ö¸•Öß ¤êÃÖÖ‡Ô, ¯ÖÓ. •Ö¾ÖÖÆ¸»ÖÖ»Ö ÖêÆºþ, ÃÖ¸¤Ö¸ ¯Ö™ê»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö ÆÖêŸÖÖ. µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ ¸Ö•µÖ
×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê ŸÖ¸ ¤ê¿ÖÖŸÖ ±úã™ß¸ŸÖÖ ¾ÖÖœê»Ö ¾Ö ¤ê¿ÖÖ“Öê ŸÖã�ú›ê ¯Ö›ŸÖß»Ö †ÃÖê µÖÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ¯ÖãœÖ·µÖÖÓÖÖ
¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. µÖÖˆ»Ö™ ›Öò. ¸Ö•Öë¦¯ÖÎÃÖÖ¤, ÁÖß. ¯Ö¼Ö³Öß ×ÃÖŸÖÖ ¸Ö´ÖîµÖÖ µÖÖÓÖÖ ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ ¾ÆÖ¾Öß
†ÃÖê ¾ÖÖ™ŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÆÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ÖêŸµÖÖÓ́ Ö¬µÖê ´ÖÖÓ›»ÖÖ ¾Ö Ö¾µÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
—ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤ê¿ÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ �ú¸Ö¾Öß �úß �úºþ ÖµÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ ¾Ö
¤ê¿ÖÖ¾Ö¸ ÆÖê�ÖÖ ȩ̂ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö •ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšß ´Æ�ÖæÖ ×Ö¾Öé¢Ö µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ‹ÃÖ. �êú. ¤Ö¸ µÖÖÓ“µÖÖ
†¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß ‹�ú ÃÖ¤ÃµÖ †ÖµÖÖê�Ö Öế Ö»ÖÖ. ÁÖß. ‹ÃÖ. �êú. ¤Ö¸ µÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ �ú¸�Öê
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¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖÎ¤ê¿Ö ‹�ú �ú¸�Öê ¬ÖÖê�úÖ¤ÖµÖ�ú †ÖÆê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖ Ó̧•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆß
¾ÖÖœê»Ö ¾Ö ¸ŒŸÖ¯ÖÖŸÖ ÆÖê‡Ô»Ö, †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸“ÖÖ †Æ¾ÖÖ»Ö ×¤»ÖÖ. µÖÖ †Æ¾ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö�ÖÖÓÖß ×ÖÂÖê¬Ö �êú»ÖÖ.

³ÖÖ¸ŸÖ ¤ê¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ. 26 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸ß, 1950 ¯ÖÖÃÖæÖ Ö¾ÖßÖ ¸Ö•µÖ‘Ö™ÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸�µÖÖŸÖ
†Ö»Öß ¾Ö ‘Ö™ÖêÖãÃÖÖ¸ 1952 ´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›�Öã�úÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ †Öê�ú ¯ÖÎ¿Ö
×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ ÆÖ ´ÖÆ¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ¿Ö ÆÖêŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú
²ÖÖê»Ö�ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ¸Ö•µÖ ¾ÆÖ¾Öê Æß ´Ö¸Öšß ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öß ‡“”Ö ÆÖêŸÖß. ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö †Öê�ú ÖêŸÖê,
�úÖµÖÔ�úŸÖì, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö�Ö ÆÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÖÓ›ßŸÖ ÆÖêŸÖê. ¯Ö�Ö µÖÖ»ÖÖ ‹�ú ¾µÖÖ¯Ö�ú ¾Ö ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê Ö¾ÆŸÖê. µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖ“Öß ÃÖÖê›¾Ö�Öæ�ú �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö, ¯ÖÎ. �êú. †¡Öê,
ÁÖß¯ÖÖ¤ †´ÖéŸÖ ›ÖÓ�Öê, ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ‡ŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÆ�úÖ¸ß, ³ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸Ö¾Ö ²ÖÖ�Ö»Ö, �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öê �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Öê¬Öê Æê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖãœÖ¸ß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß
´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß.

³ÖÖ¸ŸÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê 22 ×›ÃÖë²Ö¸, 1933 ´Ö¬µÖê ±ýÖ•Ö»Ö †»Öß µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß '¸Ö•µÖ
¯ÖãÖ Ô̧“ÖÖÖ †ÖµÖÖê�Ö' Öế Ö»ÖÖ. †ÖµÖÖê�ÖÖÖê †³µÖÖÃÖÖ†ÓŸÖß 1 †Öò�ÖÃ™, 1955 »ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †Æ¾ÖÖ»Ö
ÃÖÖ¤¸ �êú»ÖÖ.

µÖÖ †ÖµÖÖê�ÖÖ“ÖÖ ´Öã�µÖ ˆ§ê¿Ö ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÆÖê�ÖÖ ȩ̂ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ�Öê ÆÖ
ÆÖêŸÖÖ. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ†ÓŸÖß ....... ±ýÖ•Ö»Ö †»Öß †ÖµÖÖê�ÖÖÖê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ±ýŒŸÖ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓ“ÖÖ Ö
ÆÖêŸÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô, �Öã•Ö¸ÖŸÖ †¿Öß ×«³ÖÖ×ÂÖ�ú ¸Ö•µÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê“Öß ×¿Ö±ýÖ¸ÃÖ �êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôê ´Ö¸Öšß
³ÖÖ×ÂÖ�ú •ÖÖŸÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ ÆÖê¾ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖê³Ö ¾ÖÖœ»ÖÖ. �ëú¦ÃÖ¸�úÖ¸Öê ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ ¯ÖÎÖÓŸÖ¸“ÖÖÖ
�ú¸�µÖÖÃÖÖšß Öế Ö»Öê»µÖÖ ‹�úÖÆß †ÖµÖÖê�ÖÖÖê µÖÖê�µÖ µÖÖµÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ×Ö:¯Ö�Ö¯ÖÖŸÖß¯Ö�ÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ
†Æ¾ÖÖ»Ö ×¤»ÖÖ ÖÖÆß. ÃÖ¾ÖÔ“Ö †ÖµÖÖê�ÖÖ¾Ö¸ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ´Ö¬Öß»Ö ²Ö›ê ÖêŸÖê ´ÖÖêšê, ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ß,
ˆªÖê�Ö¯ÖŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ÆÖêŸÖÖ. ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ß µÖÖÓ“µÖÖ ¤²ÖÖ¾ÖÖ´Öãôê �ëú¦ÃÖ¸�úÖ¸ÖŸÖß»Ö ÖêŸÖê
´Ö¸Öšß ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öß �ú¤¸ �ú ȩ̂ÖÖÃÖê —ÖÖ»Öê. ±ýÖ•Ö»Ö †»Öß †ÖµÖÖê�ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö±ýÖ¸¿Öß¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê
´ÖãÓ²Ö‡Ô �Öã•Ö¸ÖŸÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ �úºþÖ ×«³ÖÖ×ÂÖ�ú ¸Ö·µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ´Öãôê ÃÖã̈ Ö
•ÖÖŸÖÖ ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß.

×«³ÖÖ×ÂÖ�ú ¸Ö•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ‹�úÃÖÓ‘Ö ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ²ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ
´Æ�ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖÎÖÓŸÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ´ÖãÓ²Ö‡Ố Ö¬µÖê ÃÖêÖÖ¯ÖŸÖß ²ÖÖ¯Ö™,
†Ö“ÖÖµÖÔ †¡Öê, ×´Ö¸•Ö�ú¸ µÖÖÓÖß ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœ»ÖÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
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ÖêŸµÖÖÓÖÖ †™�ú �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. 21 ÖÖê¾Æë²Ö¸, 1955 ¸Öê•Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö “ÖÖî̄ ÖÖ™ß¾Ö¸ ÖÖ. ÃÖ. �úÖ.
¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö ´ÖÖȩ̂ Ö¸•Öß ¤êÃÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß ‹�ú ÃÖ³ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ¯Ö�Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü “Öô¾Öôß“µÖÖ •Ö´ÖÖ¾ÖÖÖê
ŸÖß ÃÖ³ÖÖ ˆ¬ÖôæÖ »ÖÖ¾Ö»Öß. 21 ÖÖê¾Æë²Ö¸, 1955 ¸Öê•Öß Æ•ÖÖ¸Öê ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö °»ÖÖȩ̂ Ö
±ýÖ‰Ó™Ö •Ö¾Öô ×Ö¤¿ÖÔÖê �ú¸�µÖÖÃÖÖšß •Ö´Ö»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖȩ̂ Ö¸•Öß ¤êÃÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ�ú¸¾Öß
»ÖÖšß“ÖÖ•ÖÔ �êú»ÖÖ, †ÁÖã¬Öæ̧  ÃÖÖê›»ÖÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ �ÖÖêôß²ÖÖ¸Æß �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. �ÖÖêôß²ÖÖ¸ÖŸÖ 15 »ÖÖê�ú
šÖ¸ ŸÖ¸ 300 »ÖÖê�ú •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. Æê ¾Öé¢Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ“Ö ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, †¡Öê, ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö,
†´ÖéŸÖ ¤êÃÖÖ‡Ô Æê ‘Ö™ÖÖÃ£Öôß ¤Ö�Ö»Ö —ÖÖ»Öê. µÖÖ ‘Ö™Öê“µÖÖ ×ÖÂÖê¬ÖÖ£ÖÔ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ²ÖÖê»Ö�ÖÖ·µÖÖ
³ÖÖ�ÖÖŸÖ ×ÖÂÖê¬Ö ÃÖ³ÖÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. 16 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸ß 1956 »ÖÖ ¯ÖÓ. •Ö¾ÖÖÆ¸»ÖÖ»Ö ÖêÆºþÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô
�ëú¦¿ÖÖÃÖßŸÖ �êú»µÖÖ“Öê •ÖÖÆß¸ �êú»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÃÖÓ̄ Ö, ´ÖÖê“Öì, Æ¸ŸÖÖô, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê Æê
¯ÖÎ�úÖ¸ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ µÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ
³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.

×«³ÖÖ×ÂÖ�ú ¸Ö•µÖÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖ †Öê�ú ×š�úÖ�Öß ™¯ÖÖ»Ö ¾Ö ȩ̂»¾Öê
¾ÖÖÆŸÖæ�ú ²ÖÓ¤ —ÖÖ»Öß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ŸÖÖ»Öã�úÖ³Ö¸ ´ÖÖê“Öì ¾Ö †ÖÓ¤Öê»ÖÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öß.
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆ³ÖÖ�Öß ÆÖê¾ÖæÖ ´ÖÖê“Öì �úÖœ�µÖÖÃÖ ¯ÖÎÖêŸÃÖÖ×ÆŸÖ �êú»Öê.
26 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸ß, 1956 »ÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê �úÖµÖÔ�úŸÖì ¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ¿ÖÆ¸ ²ÖÓ¤“µÖÖ ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ ¤êŸÖ
¿ÖÆ¸ÖŸÖæÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœ»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ¯Öæ�ÖÔ ²ÖÓ¤ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü
“Öô¾Öôß«Ö ȩ̂ †ÖÓ¤Öê»ÖÖê “ÖÖ»Öæ“Ö ÆÖêŸÖß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü“µÖÖ “Öô¾ÖôßŸÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖ
�ú¸ŸÖÖÖÖ ÃÖã̈ Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖã¹ýÓ�Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖŸ�ú¸»ÖÖ. 1957 “µÖÖ •Öã»Öî ´Ö×ÆµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü
ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ´ÖÖê“ÖÖÔ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ�µÖÖ“Öê š¸¾Ö»Öê. ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü»ÖÖ ²Öêô�ÖÖ¾Ö, �úÖ¸¾ÖÖ¸ ÆÖ ´Ö¸Öšß
³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖÎ¤ê¿Ö ×´ÖôÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö �ëú¦ ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ �úºþÖ ¤ê�µÖÖÃÖÖšß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü
ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ²Öß. ™ß. ¸�Ö×¤¾Öê, �ÖÖ›ß»Ö�ú¸, ‹ÃÖË. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö ‡. ÖêŸÖê ×¤»»Öß»ÖÖ �Öê»Öê
ÆÖêŸÖê. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü“µÖÖ ×Ö×´ÖÔŸÖß ÃÖÖšß Æ•ÖÖ¸Öë“µÖÖ ÃÖÓ�µÖêÖê ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †ÖÓ¤Öê»ÖÖê
�ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖß. ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, �úÖò. ›ÖÓ�Öê, ¯ÖÎ. �êú. †¡Öê, ¤¢ÖÖ ¤ê¿Ö´Öã�Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ (»ÖÖ›)
‡ŸµÖÖ¤ß ÖêŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖṌ ÖÖ±ÔýŸÖ �Öǣ Ö †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �êú»Öß.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖÃÖÖšß ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎ“ÖÓ› •ÖÖ�ÖéŸÖß
�êú»Öß. ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“Öß ×¿Ö×²Ö ȩ̂Æß ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ¾ÖêôÖê¾Öêôß ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ‹�úß�ú¸�Ö ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ¯Öã�Öê, ´ÖãÓ²Ö‡Ô  µÖê£Öê
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ�úÖ¸“µÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.

´ÖÖ“ÖÔ, 1960 ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ ¾Ö ×¤»»Öß“µÖÖ �ëú¦ßµÖ ÃÖ¸�úÖ¸ÖŸÖÃÖã̈ Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆ
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ×Ö×´ÖÔŸÖß“Öß “Ö“ÖÖÔ ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖŸÖ “ÖÖ»Öæ —ÖÖ»Öß ¾Ö 1 ´Öê, 1960 ¸Öê•Öß ³ÖÖ¸ŸÖÖ“µÖÖ
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Ö�úÖ¿ÖÖ¾Ö¸ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ¸Ö•µÖ —Öô�ú»Öê. »ÖÖê�úÃÖ³ÖêÖêÆß ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ¸Ö•µÖÖ“µÖÖ ×Ö×´ÖÔŸÖß“µÖÖ ×²Ö»ÖÖÃÖ
´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤»Öß. µÖÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ¸Ö•µÖÖ“µÖÖ ×Ö×´ÖÔŸÖßÃÖÖšß ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖæÖ ‹�æú�Ö 105 »ÖÖê�úÖÓÖß
ÆÖîŸÖÖŸ´µÖ ¯ÖŸ�ú¸»Öê.

�ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖß †ÖÓ¤Öê»ÖÖ :

‡. ÃÖ. 1510 ¯ÖÖÃÖæÖ �ÖÖê¾µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•ÖÖÓ“Öß ¸Ö•Ö¾Ö™ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. �ÖÖê¾µÖÖŸÖ ´ÖÖêš¶Ö
¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ �úÖê�ú�Öß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖŸÖê ¾Ö Æß ³ÖÖÂÖÖ ´Ö¸Öšß“Öß“Ö ‹�ú ²ÖÖê»Öß †ÖÆê. 1946 ´Ö¬µÖê
²Öêô�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Ö¸Öšß ÃÖÖ×ÆŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÖÓŸÖ¸ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü ¯Ö×¸ÂÖ¤êÖê
�ÖÖê¾ÖÖÃÖã̈ Ö ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü“ÖÖ ‹�ú ³ÖÖ�Ö †ÖÆê †ÃÖê •ÖÖÆß¸ �êú»Öê ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôê»ÖÖ ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö ÃÖ¸�úÖ¸Öê
�ÖÖê¾µÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ �Öǣ Ö ²ÖÓ¬ÖÖê »ÖÖ¤»Öß ÆÖêŸÖß. •ÖÖŸÖê»ÖÖ ÖÖ�Ö¸ß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×¤»Öê �Öê»Öê Ö¾ÆŸÖê,
³ÖÖÂÖ�ÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸Æß Ö¾ÆŸÖÖ. †¿ÖÖ ¾ÖÃÖÖÆŸÖ¾ÖÖ¤ß ¸Ö•Ö¾Ö™ß“µÖÖ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓÖÖ ´ÖãŒŸÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß
—ÖÖ»Öê»µÖÖ »Öœ¶ÖŸÖ �ÖÖê¾µÖÖŸÖß»Ö ¾Ö �ÖÖê¾µÖÖ²ÖÖÆȩ̂ ß»Ö ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓÖß ±ýÖ¸ ´ÖÖêšÖ ¾ÖÖ™Ö ˆ“Ö»Ö»ÖÖ.
›Öò. ¸Ö´Ö´ÖÖÖêÆ¸ »ÖÖêÆßµÖÖ µÖÖÓÖß �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖßÃÖÖšß �ÖÖê¾ÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ 1946 ´Ö¬µÖê ¯Ö×Æ»Öê
³ÖÖÂÖ�Ö �êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ 1946-61 µÖÖ �úÖôÖŸÖ ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö ÃÖ¢ÖÖ Æ™¾ÖæÖ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ
�ÖÖê¾µÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ¾Ö �ÖÖê¾ÖÖ ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö ¸Ö•Ö¾Ö™ß¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
†ÖÓ¤Öê»ÖÖê —ÖÖ»Öß. µÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓÖß ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
�úÖÖÔ™�ú, ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖß»Ö †Öê�ú »ÖÖê�ú µÖÖ »Öœ¶ÖŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß ÆÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ �êú»ÖÖ.
ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ �ú¸�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ¯Ö�ú›æÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖÆß ™Ö�ú»Öê. ‹×¯ÖÎ»Ö, 1947 ´Ö¬µÖê
'†Ö—ÖÖ¤ �ÖÖế ÖÓŸÖ�ú ¤»Ö' ÊÖ ¿ÖÃ¡Ö¬ÖÖ¸ß ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. †Ö—ÖÖ¤ �ÖÖế ÖÓŸÖ�ú
¤»ÖÖ“Öê ÖêŸÖê ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö »Ö¾ÖÓ¤ê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ´ÆÖ¯ÖÃÖÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖ¸�úÖ¸ß �Ö×•ÖÖÖ »Öã™�µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÎµÖŸÖÆß �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

1942 ¯ÖÖÃÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÆÖê¾ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ¿Öß »ÖœŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÆŸµÖÖ ȩ̂Æß �ÖÖêôÖ
�êú»Öß ÆÖêŸÖß. ¾ÖêôÖê¾Öêôß ×¯ÖÃŸÖã»Öê ×´Öô¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯Öæ �ÖÖê¾µÖÖŸÖ �Öê»Öê ÆÖêŸÖê.  �ÖÖê¾µÖÖŸÖæÖ ÆŸµÖÖ ȩ̂
†Ö�Ö�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖÖŸÖæÖ ²Öêô�ÖÖ¾Ö, ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›ß, �ãú›Öô µÖê£Öß»Ö ŸÖ¹ý�Ö ¾Ö ¬ÖÖ›ÃÖß ¤ê¿Ö³ÖŒŸÖ
ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»ÖÖ. µÖÖ ŸÖ¹ý�ÖÖ´Ö¬Öß»Ö“Ö ‹�ú ‹»Ö. ‹. †Ö•Ö�ÖÖ¾Ö�ú¸
ÆÖ †ŸµÖÓŸÖ ¬ÖÖ›ÃÖß ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ²Öêô�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö “Ö¾ÆÖ�Ö �Ö»»ÖßŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß ‹�ú “ÖÖÓ�Ö»Öß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ ˆ³Öß �êú»Öß ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öê ÖÖ¾Ö 'µÖã¾Ö�ú ÃÖÓ‘Ö' †ÃÖê
šê¾Ö»Öê. ¯Öãœê ‹�ú ¤ÖêÖ ´Ö×ÆµÖÖŸÖ“Ö µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖêŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 150 “µÖÖ ¾Ö¸ �Öê»Öß.



´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü - •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ ~~~~~~ 123

1946 ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸ŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¤ê�µÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™Ö‘ÖÖ™ß “ÖÖ»Öæ ÆÖêŸµÖÖ. ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú
¯ÖÎÖÓŸÖÖŸÖ �úÖÑ�ÖÎêÃÖ“Öß ÃÖ¸�úÖ ȩ̂ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. ×¤»»ÖßŸÖ ÃÖã̈ Ö ³ÖÖ¸ŸÖßµÖÖÓ“Öê ÃÖ¸�úÖ¸ µÖê�µÖÖ“Öß
×“ÖÆê ÆÖêŸÖß. �ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖß »ÖœÖÆß ÃÖãºþ ÆÖêŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´Ö¸Öšß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓÖÖ ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö ÃÖ¢ÖÖ �ÖÖê¾µÖÖ¾Ö¸
Ö�úÖê ÆÖêŸÖß. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ´ÖÆÖ¤ê¾Ö ×´Ö¸�Öê, �ÖÖêØ¾Ö¤ ²ÖÖôÖ •ÖÖê¿Öß Æê �ÖÖê¾µÖÖŸÖ �Öê»Öê.
�ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖßÃÖÖšß †ÖÓ¤Öê»ÖÖ �ú¸�ÖÖ¸Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö »Ö¾ÖÓ¤ê ÆÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖêŸÖß»Ö ÃÖÆ�úÖ¸ß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê
ÃÖ¾ÖÔ ×´Ö¡Ö µÖÖÓÖß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ †Ö—ÖÖ¤ �ÖÖế ÖÓŸÖ�ú ¤»ÖÖ´Ö¬µÖê �úÖ´Ö �ú¸�µÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß.
�ÖÖê¾µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ “ÖÖ»Öæ“Ö ÆÖêŸÖê. †Ö—ÖÖ¤ �ÖÖế ÖÓŸÖ�ú ¤»ÖÖÖê ÆŸµÖÖ ȩ̂ •Ö´ÖÖ �úºþÖ
ÃÖÓ‘Ö™ÖêŸÖß»Ö ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖ ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�ÖÆß ×¤»Öê ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÆß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öß»Ö
—ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. †Ö—ÖÖ¤ �ÖÖế ÖÓŸÖ�ú ¤»ÖÖ“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö »Ö¾ÖÓ¤ê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê †ŸµÖÓŸÖ •Ö¾Öô“Öê
ÃÖÆ�úÖ¸ß ÆÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö »Ö¾ÖÓ¤ê, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ´ÆÖ¯Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê
†ÃÖ�ÖÖ¸ß ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•ÖÖÓ“Öß �ú“Öȩ̂ ß ²ÖÖò́ ²ÖÖê ˆ›¾ÖæÖ ¤ê¾ÖæÖ ŸÖê£Öß»Ö �Ö×•ÖµÖÖ¾Ö¸ ¬ÖÖ› ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸÖÖê »Öã™�µÖÖ“ÖÖ
�ú™ ŸµÖÖÓÖß �êú»ÖÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖß ´ÆÖ¯Ö¿ÖÖ“µÖÖ �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ ²ÖÖò́ ²Ö ™Ö�ú»ÖÖ, ¯ÖÎ“ÖÓ› Ã±ýÖê™ —
ÖÖ»ÖÖ, ¯Ö�Ö �ú“Öȩ̂ ß ˆ¤Ë¬¾ÖÃŸÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆß.  ¯Ö�Ö ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö ÃÖ¢Öê»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ÆÖ¤¸Ö ²ÖÃÖ»ÖÖ.

�ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖß »ÖœÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ¯Öæ †Öê�ú ×š�úÖ�Öß ÃÖ³ÖêŸÖ �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖß ×¾ÖÂÖµÖß
²ÖÖê»Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖÆß �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖß »Öœ¶ÖÃÖÖšß ¾Ö�ÖÔ�Öß �ÖÖêôÖ �ú¸�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê
¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×´ÖôÖ»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖîÃÖê ¯Öã�µÖÖŸÖß»Ö �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖß ÃÖÓ�ÖÎÖ´Ö �ú“Öȩ̂ ßŸÖ ¤ê�Ö�Öß¤Ö¸ÖÓ“µÖÖ µÖÖ¤ßÃÖÆ
¯ÖÖš¾Ö»Öê. ¯Öã�µÖÖŸÖß»Ö �êúÃÖ¸ß¯Ö¡ÖÖÖê 5 †ÖòŒ™Öê²Ö¸ 1955 “µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤î×Ö�úÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ»ÖÖ šô�ú
¯ÖÎ×ÃÖ¨ßÆß ×¤»Öß. 1955 ÖÓŸÖ¸ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖæÖ �ÖÖê¾µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ �ú¸ÖµÖ»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšß †Öê�ú
×š�úÖ�Öß ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆß ¤»Öê ŸÖµÖÖ¸ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆÖêŸÖß. �ÖÖê¾ÖÖ †Ö—ÖÖ¤ �ÖÖế ÖÓŸÖ�ú ¤»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê
¯ÖÎ́ Öã�Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö »Ö¾ÖÓ¤ê, ³ÖÖ‡Ô ´Ö¬Öã�ú¸ †Ö•Ö�ÖÖ¾Ö�ú¸, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ, ´ÖÆÖ¤ê¾Ö ×´Ö¸�Öê, �ÖÖêØ¾Ö¤
¸Ö´Ö“ÖÓ¦ •ÖÖê¿Öß Æê »ÖÖê�ú ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö �ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖß †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ²Öêô�ÖÖ¾ÖÖŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
�êú»Öê»µÖÖ µÖã¾Ö�ú ¤»ÖÖ´Ö¬µÖê ‹»Ö. ‹. †Ö•Ö�ÖÖ¾Ö�ú¸, ‡Ô¿¾Ö¸Ö �ÖÖê¬Ö›ê, µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯Ö¼ê�ú¸ß Æê ÆÖêŸÖê.  •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ×Ö�ú™“Öê ¾Ö �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂ ²Öô¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™�Öê, †Ö��ÖÖÃÖÖÆê²Ö
¯ÖÖ›ô�ú¸, ×¤Ö�ú¸¸Ö¾Ö ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö •Ö�Ö¤Öôê, ¤¢ÖÖê²ÖÖ “Ö¾ÆÖ�Ö, ´Ö×Æ¯ÖŸÖ¸Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö,
²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö ±ý›ŸÖÖ ȩ̂, ÃÖ›Öê»Öß“Öê ×¤Ö�ú¸¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, ÖÖÖÖÃÖÖÆê²Ö ‘ÖÖ™�Öê (�úÖ�Ö»Ö), ¯Öî»Ö¾ÖÖÖ ¿Öê»ÖÖ¸,
¯Öî»Ö¾ÖÖÖ ¾ÖÖ‡Ô�ú¸, ‹. ¾ÖÖµÖ. ±ý›�êú, ¬ÖãôµÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö, »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ß»Ö, ³ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸Ö¾Ö
²ÖÖ�Ö»Ö, ÁÖß ×¾Ö´Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ�Ö»Ö, ÆÖî¿ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ß»Ö, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ †Öê�ú
�úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖæÖ �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖß »Öœ¶Ö“µÖÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆß ŸÖã�ú›ßŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖæÖ
†Öê�ú ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆß ¯Ö£Ö�êú ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß �ÖÖê¾ÖÖÆ§ßŸÖ ¯ÖÎ¾Öê¿Ö �ú¸ŸÖ. �ÖÖê¾µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö
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ÃÖ¸�úÖ¸Öê µÖÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆàÖÖ ¯Ö�ú›æÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ›ÖÓ²Ö�µÖÖ“ÖÖ“Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö “ÖÖ»Öæ šê¾Ö»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. †Ö—ÖÖ¤
�ÖÖế ÖÓŸÖ�ú ¤»ÖÖ“Öê ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö »Ö¾ÖÓ¤ê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö ÃÖ¢Öê¾Ö¸ ÃÖŸÖŸÖ »ÖÂ�ú¸ß Æ»»ÖêÆß
�ú¸�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆÖêŸÖê. �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖßÃÖÖšß »Öœ�ÖÖ·µÖÖ †Öê�úÖÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ ›ÖÓ²Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ×›ÃÖë²Ö¸, 1961
´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸ŸÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê �ÖÖê¾µÖÖ¾Ö¸ Æ»»ÖÖ �úºþÖ �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖ �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧  �êú»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸
¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ ÃÖêÖÖ¯ÖŸÖßÖê ×›ÃÖë²Ö¸, 1961 “µÖÖ †�Öȩ̂ ß»ÖÖ ¿Ö¸�ÖÖ�ÖŸÖß ¯ÖŸ�ú¸»Öß ¾Ö ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•Ö
ÃÖ¢Öê̄ ÖÖÃÖæÖ �ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Öò�ÖÃ™, 1961 ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸ŸÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê �ÖÖê¾ÖÖ ÆÖ �ëú¦¿ÖÖ×ÃÖŸÖ
¯ÖÎ¤ê¿Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÆß¸ �êú»Öê.

³ÖÖ¸ŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖÃÖÖšß »Öœ�ÖÖ ȩ̂ †Öê�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�ú �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖß »Öœ¶Ö´Ö¬µÖêÆß
ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ �êú»Öê ¾Ö ŸÖê£ÖêÆß ŸµÖÖÓÖß ŸÖã¹ýÓ�Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖŸ�ú¸»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æ̧  ¸ÖÆè ¿Ö�ú»Öê ÖÖÆßŸÖ. µÖÖ »Öœ¶ÖŸÖÃÖã̈ Ö ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê
¾Ö �ÖÖê¾ÖÖ´ÖãŒŸÖß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖÆß ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö�Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ †Öê�ú ×š�úÖ�Ö“µÖÖ ¤»ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÆ�úÖ·µÖÖÓÖÖÆß ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öß»Ö �úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
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•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ Æê ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �ãú™ãÓ²ÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öê ÆÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ �úÖµÖ †ÃÖŸÖê,
¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ×ÖÃÖ�ÖÖÔ¾Ö¸ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ �úÃÖÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê �úÖȩ̂ ›¾ÖÖÆè ¿ÖêŸÖß Æß
×ÖÃÖ�ÖÖÔ¾Ö¸ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ²Öê³Ö¸¾Ö¿ÖÖ“Öß �ú¿Öß †ÃÖŸÖê µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÆÖêŸÖß. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÖê �Öǣ Ö �úÂ™ �úºþÖ ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê ´ÖÖ»Ö ×¯Ö�ú¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ß ²ÖÖ•ÖÖ¸ÖŸÖ
ŸµÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ ×�ú±ýÖµÖŸÖ¿Öß¸ ³ÖÖ¾Ö ×´Öôê»Ö µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ �ú´Öß †ÃÖŸÖê. ¿ÖêŸÖß´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ µÖÖê�µÖ ³ÖÖ¾Ö
¤ê�µÖÖŸÖ ÃÖ¸�úÖ¸Æß µÖÖê�µÖ ¾Ö šÖ´Ö ³Öæ×´Ö�úÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆß. ŸµÖÖ´Öãôê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ
Æ»ÖÖ�Öß“Öê“Ö †ÃÖŸÖê. �Öǣ Ö �úÂ™ �úºþÖÆß ŸµÖÖ“ÖÖ µÖÖê�µÖ ´ÖÖê²Ö¤»ÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ×´ÖôŸÖÖê“Ö †ÃÖê ÖÖÆß.

¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÖÓ ×¯Ö�ú¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ µÖÖê�µÖ ¾Ö ×�ú±ýÖµÖŸÖ¿Öß¸ ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôÖ¾ÖÖ,
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“Öß ¿ÖêŸÖß Æß ÖêÆ´Öß ×ÖÃÖ�ÖÖÔ¾Ö¸ ´Æ�Ö•Öê“Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ¾Ö¸ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ Ö ¸ÖÆŸÖÖ ¿ÖêŸÖß»ÖÖ
×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾Öš¶Ö“µÖÖ ÃÖÖêµÖß ÃÖ¸�úÖ¸Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ
¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ ÃÖã�Öß ¾ÆÖ¾Öê ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Öê�ú †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �êú»Öß. ×ÖÃÖ�ÖÖÔ¾Ö¸ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¿ÖêŸÖß �úºþÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �ú¬Öß“Ö ¯ÖÎ�ÖŸÖß �úºþ ¿Ö�ú�ÖÖ¸ ÖÖÆß. ´Æ�ÖæÖ ¿ÖêŸÖß“µÖÖ
¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ØÃÖ“ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ ¿ÖêŸÖß»ÖÖ ´Öã²Ö»Ö�ú ¯ÖÖ�Öß
×´ÖôÖ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê Æß ³Öæ×´Ö�úÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™Ö �úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÖÔÓÖß ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ÃÖÆ�úÖµÖÖÔÖê ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ ²ÖÖ¸´ÖÖÆß
¿ÖêŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ×¤»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“Öß †Ö×£ÖÔ�ú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ˆÖŸÖß ÆÖê�ÖÖ¸ ÖÖÆß Æß †Ö¯Ö»Öß
³Öæ×´Ö�úÖ ŸµÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß ¾Ö µÖÖ“Ö ÃÖÆ�úÖ¸ß ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ †Ö¬ÖÖ×¸ŸÖ •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß �ãÓú›»Ö ¾Ö �ãÓú›»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖß»Ö †Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê †Öê�ú ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖãºþ
�êú»µÖÖ. µÖÖ ÃÖÆ�úÖ¸ß ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ß»Ö ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖãºþ �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Öê�ú †›“Ö�Öß
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ †Ö»µÖÖ. ¯Ö�Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖŸÖ �úºþÖ †Öê�ú ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ �êú»Öß.  ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
¯ÖÖ�Öß �Öê“Ö�µÖÖÃÖÖšß »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ß ×¾Ö•ÖÆß µÖÖê�µÖ ¤¸ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšß †Öê�ú¾ÖêôÖ •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê, ˆ¯ÖÖêÂÖ�Öê �úºþÖ ¾Ö µÖÖÃÖÖšß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖµÖÔ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖŸÖ �êú»Öß. ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê 'ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÆÖ ‡×¸�Öê¿ÖÖ ±úê› ȩ̂¿ÖÖ'“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß.

¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ú¸ß, ¤ãÂ�úÖô�ÖÎÃŸÖ, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ ÖÓÃÖÖšß »Öœê

¯ÖÎ�ú¸�Ö “ÖÖî¤üÖ¾Öê
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³ÖÖ¸ŸÖÖ“ÖÖ ´Öã�µÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß †ÃÖæÖ ÃÖã̈ Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ ¤ß›¿Öê ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ �úÖ¸×�ú¤áŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß
�ú¬Öß“Ö ˆÖŸÖß —ÖÖ»Öß ÖÖÆß. †Ö•ÖÆß ¤ê¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôæÖ 66 ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê
¯ÖÎ¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¸�úÖ¸ÖêÆß ÃÖÖê›¾Ö»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖŸÖ ÖÖÆß. †Ö•ÖÆß ¿ÖêŸÖß ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ µÖÖê�µÖ
³ÖÖ¾Ö Ö ×´ÖôÖ»µÖÖ´Öãôê ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸ß †ÖÆêŸÖ ¾Ö †×¬Ö�ú �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸ß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôê ŸÖÖê
†ÖŸ´ÖÆŸµÖê�ú›ê ¾ÖôŸÖÖê †ÖÆê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß ÆÖ µÖê£Öß»Ö †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ �ú�ÖÖ †ÖÆê Æê
ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆÖŸÖßÃÖÖšß ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê. Æ•ÖÖ¸Öê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
ÃÖÓ‘Ö×™ŸÖ �úºþÖ ¾ÖêôÖê¾Öêôß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ±ýÖê›»Öß. ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ế Ö¬µÖê
»ÖÖê�ú ¯ÖÎ×ŸÖ×Ö¬Öß µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö ¯ÖÎ³ÖÖ¾Öß¯Ö�Öê ´ÖÖÓ›æÖ ÃÖ¸�úÖ¸´ÖÖ±ÔýŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö
ÃÖÖê›¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ. �ÖÓ›�ú¸ß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öô¾ÖæÖ ¤ê�µÖÖÃÖÖšß ÃÖÓ‘Ö™Ö �êú»Öê.
'�úÃÖê»Ö ŸµÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ' �úÖµÖ¤Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôê •Ö´ÖßÖ �úÃÖ�ÖÖ·µÖÖ �ãúôÖÓ“ÖÓ ÃÖÓ‘Ö™Ö �úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ
µÖÖµÖ ×´Öô¾ÖæÖ ¤ê�µÖÖ“Öê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß »ÖœŸÖÖÖÖ ·µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ,
�úÂ™�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ×ÆŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ÃÖã�Öß �ú¸�ÖÖ ȩ̂ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê ÆÖêŸÖê.
ŸÖê ¯ÖÎŸµÖ�ÖÖŸÖ ×´ÖôÖ»Öê Ö¾ÆŸÖê. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß �úÂ™�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµÖÖÃÖÖšß ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß
¸Ö•Ö�úßµÖ ³Öæ×´Ö�úÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ ×¾Ö¸Öê¬Öß “Öô¾Öô, ¿ÖêŸÖß´ÖÖ»ÖÖÃÖ ×�ú±ýÖµÖŸÖ¿Öß¸
³ÖÖ¾Ö ×´ÖôÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ “Öô¾Öô, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¯Ö¸¾Ö›�ÖÖ¸Ö ¾Öß•Ö¤¸ †ÃÖÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ‡.
�ú¸�µÖÖÃÖÖšß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÂ™�ú¸ß •ÖÖŸÖê»ÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ †Ö�ÖæÖ ŸÖÖ�ú¤ ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�êú»Öß. ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�Ö, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ×�úÃÖÖÖ ¯Ö�Ö, ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ �ú´µÖã×ÖÃ™ ¯Ö�Ö, ×�úÃÖÖÖÃÖ³ÖÖ
ˆ¯ÖÖ¬µÖ�Ö †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ‘Ö™ÖÖÓ́ Ö¬µÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �úÖ´Ö �êú»Öê ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ, �úÂ™�ú·µÖÖÓ“µÖÖ,
¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ ÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖ¾Ö¸ †�ÖÓ›¯Ö�Öê ŸÖê »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. ×¾Ö–ÖÖÖÖŸÖß»Ö �ÎúÖÓŸÖß´Öãôê ¿ÖêŸÖßˆªÖê�Ö¬ÖÓªÖŸÖß»Ö
†Ö¬Öã×Ö�ú ´Ö¿ÖÖ�ÖŸÖß“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê, ²Öß-×²ÖµÖÖ�Öê, ×�ú™�úÖÖ¿Ö�êú, ¸ÖÃÖÖµÖ×Ö�ú ¾Ö ÃÖë×¦µÖ �ÖŸÖê, ¿ÖêŸÖß´ÖÖ»Ö
´ÖÖŸÖß“Öê ¯Ö¸ß�Ö�Ö, ×š²Ö�ú ØÃÖ“ÖÖ, ÃÖÖî̧ ‰•ÖÖÔ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖêÂ™ß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê¾ÖæÖ, †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ
�úºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖß»ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö �úÖê�ÖŸµÖÖ �ÖÖêÂ™ß µÖÖê�µÖ ¾Ö ¯Öæ̧ �ú †ÖÆêŸÖ Æê š¸¾ÖæÖ
†Ö¬Öã×Ö�ú ¯Ö¨ŸÖßÖê ¿ÖêŸÖß �úºþÖ ¤¸ ‹�ú¸ß ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœ¾ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ †Ö�ÖÎÆ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ¬Ö¸ŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß “ÖÖ»Öæ �êú»Öê»µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÎ�Öß ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖµÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ ¿ÖêŸÖß
´Ö¿ÖÖ�ÖŸÖß“Öß ¾Ö †Ö¬Öã×Ö�ú ˆŸ¯ÖÖ¤Ö¾ÖÖœß“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖÓ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ×�ú±ýÖµÖŸÖ¿Öß¸, �úÖÆß ¾Öêôê»ÖÖ
�ú•ÖÖÔ‰ ¤ê¾ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ †Ö¬Öã×Ö�ú ¯Ö¨ŸÖßÖê ¿ÖêŸÖß �ú¸�µÖÖÃÖ ×¿Ö�ú¾Ö»µÖÖ“Öê ¾Ö
¤¸ ‹�ú¸ß ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœß“Öê ¬Ö›ê ×¤»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê.

¤ãÂ�úÖô�ÖÎÃŸÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ ÖÓÃÖÖšß »Öœê :

³ÖÖ¸ŸÖ ÆÖ �éúÂÖß¯ÖÎ¬ÖÖÖ ¤ê¿Ö †ÃÖæÖ ÃÖã̈ Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö 70% ¿ÖêŸÖß Æß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ¾Ö¸
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê  ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²Öê³Ö¸¾Ö¿ÖÖ“ÖÖ †ÖÆê. ŸµÖÖŸÖ“Ö �úÖÆß ¾Öêôê»ÖÖ ÃÖ»Ö�Ö �úÖÆß
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¾ÖÂÖì ¯ÖÖ‰ÃÖ ¯Ö›ŸÖ“Ö ÖÖÆß. ŸµÖÖ´Öãôê ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖß“Öê ¾Ö •Öß×¾ÖŸÖÖ“ÖêÆß Öã�úÃÖÖÖ ÆÖêŸÖê.
¯ÖÖ�µÖÖÃÖÖšß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ×±ý¸Ö¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ß“Öß ¾Öêô µÖêŸÖê ŸÖ¸ �úÖÆß ¾Öêôê»ÖÖ †×¬Ö�ú ¯ÖÖ‰ÃÖ
¯Ö›»µÖÖ´Öãôê ÆÖŸÖß †Ö»Öê»Öß ×¯Ö�êúÆß •ÖÖŸÖÖŸÖ, †Öê»ÖÖ ¤ãÂ�úÖô ¯Ö›ŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ´ÖãôêÆß ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ß“Öß
¾Öêô µÖêŸÖê. †ÖîªÖê×�Ö�ú �ÎúÖÓ×ŸÖÖÓŸÖ¸ ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ¥œ ÆÖê¾ÖæÖÆß ×²ÖÎ×™¿Ö ¸Ö•µÖÃÖ¸�úÖ¸Öê
µÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ´Öã²Ö»Ö�ú ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ¾ÆÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ ¬Ö¸�Öê, •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�êú»µÖÖ ÖÖÆßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö, †ÖîªÖê×�Ö�ú �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœßÃÖÖšßÆß �ú¬ÖßÆß ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»µÖÖ“Öê
×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆß. ŸµÖÖ´Öãôê ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¾ÖÖ Ó̧¾ÖÖ¸ ¯Ö›�ÖÖ¸Ö �úÖȩ̂ ›Ö ¤ãÂ�úÖô ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö
ÃÖŸÖŸÖ ³ÖÖê�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. 1942 ´Ö¬µÖê ²ÖÓ�ÖÖ»Ö ¯ÖÎÖÓŸÖÖŸÖ ´ÖÖêšÖ ¤ãÂ�úÖô ¯Ö›»ÖÖ.  ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖß»Ö
Æ¾ÖÖ´ÖÖÖ, ¯Ö•ÖÔµÖ´ÖÖÖ µÖÖŸÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôµÖÖ ¯ÖÎÖÓŸÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ×ŸÖ£Öê ¯Ö›�ÖÖ·µÖÖ �ú´Öß
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öß Ø�ú¾ÖÖ †×¬Ö�ú ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öß —Öô ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖÆÖ �ú¸Ö¾Öß »ÖÖ�ÖŸÖê.

1972 ´Ö¬µÖê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› ¤ãÂ�úÖô ¯Ö›»ÖÖ. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †Ö™¯ÖÖ›ß, �ÖÖÖÖ¯Öæ̧ ,
�ú¾Öšế ÖÆÖÓ�úÖô, ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ÆÖ ³ÖÖ�Ö ÖêÆ´Öß“Ö ¤ãÂ�úÖôß ”ÖµÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö�Ö, 1972 ´Ö¬µÖê ¯Ö›»Öê»µÖÖ
¤ãÂ�úÖôÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ´ÖÖêšß ÆÖêŸÖß. µÖÖ ¤ãÂ�úÖôÖŸÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓÖÖ ¯µÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß
Ö¾ÆŸÖê. ÆÖŸÖÖŸÖ �úÖ´Ö ÖÖÆß, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ˆ³Öß ×¯Ö�êú �ú¸¯ÖæÖ �Öê»Öê»Öß ÆÖêŸÖß.  »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¤ÖêÖ ¾Öêô“ÖÓ
•Öê¾Ö�ÖÃÖã̈ Ö ×´ÖôŸÖ Ö¾ÆŸÖÓ. �úÖ´Ö �ú¸�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ �úÖ´Ö ×´ÖôŸÖ Ö¾ÆŸÖê. †ÃÖê †ÃÖæÖÆß ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖ
¯ÖÎ¿ÖÖ�ú›ê �ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ¯ÖÖÆèÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ �ú¸ŸÖ Ö¾ÆŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¸�úÖ¸×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ
ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖêÃÖÖšß †ÖÓ¤Öê»ÖÖ ”ê›»Öê, ´ÖÖê“Öì �úÖœ»Öê. †ÖòŒ™Öê²Ö¸ 1972 ´Ö¬µÖê ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧  �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸
´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœ»ÖÖ. ŸµÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ »ÖÖšß´ÖÖ¸ �êú»ÖÖ ¾Ö �ÖÖêôß²ÖÖ¸Æß �êú»ÖÖ.  ŸµÖÖ´Ö¬µÖê “ÖÖ¸ »ÖÖê�ú
´ÖéŸµÖã́ Öã�Öß ¯Ö›»Öê. ³ÖÖ‡Ô ‹Ö. ›ß. ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ »ÖÖšß´ÖÖ¸ �êú»ÖÖ.  ¯µÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß, ÆÖŸÖÖ»ÖÖ
�úÖ´Ö ¾Ö �úÖ´ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤»ÖÖ µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �úºþÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšß ÃÖ¸�úÖ¸×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ´ÖÖê“Öì �úÖœ�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê ¾Ö †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×¾Ö™¶Ö“µÖÖ ŸÖÆÃÖß»Ö �ú“Öȩ̂ ß¾Ö¸ ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê.
ŸµÖÖÃÖÖšß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖ¤Ö×¿Ö¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸, ³Ö�Ö¾ÖÖÖ¸Ö¾Ö ÃÖ¾¾ÖÖ¿Öê, ¸Ö¾ÖÃÖÖÆê²Ö Ø¿Ö¤ê
‡. ´ÖÓ›ôß Æ•Ö¸ ÆÖêŸÖß. ´ÖÖê“ÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› ¯ÖÎ×ŸÖÃÖÖ¤ ×´ÖôÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÖ•Ö»Öê ŸÖ¸ß ´ÖÖê“ÖÖÔ ×¾ÖÃÖ×•ÖÔŸÖ —
ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆß. ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ †Öê�ú ×Ã¡ÖµÖÖ »ÖÆÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ �ú›ê¾Ö¸ ‘Öê¾ÖæÖ †Ö»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ŸÖßÖ-“ÖÖ¸
†Öš¾Ö›ê �úÖ´Ö �úºþÖ ÃÖã̈ Ö ÃÖ¸�úÖ¸Öê ¯Ö�ÖÖ¸ ×¤»ÖÖ Ö¾ÆŸÖÖ. †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖß ²ÖÖê�ÖÃÖ Æ•Öê·µÖÖ
»ÖÖ¾Ö»µÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ´ÖÖê“Öì�ú¸ß ×¤¾ÖÃÖ³Ö¸ �ú“Öȩ̂ ß“µÖÖ ¤Ö¸ÖŸÖ ²ÖÃÖæÖÃÖã̈ Ö ×Ö¤ÖÖ ¯µÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�ÖßÃÖã̈ Ö
ÃÖ¸�úÖ¸ß †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖß ×¤»Öê Ö¾ÆŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ¯ÖÎ́ Öã�Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ
ÖêŸµÖÖ¿Öß “Ö“ÖÖÔ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê ¾Ö ´ÖÖê“Öì�ú¸ÖÓ“Öß Æ»ÖÖ�Öß“Öß ×Ã£ÖŸÖß ¾Ö�ÖÔÖ �êú»Öß. ŸÖê¾ÆÖ �ãúšê
ÃÖ¸�úÖ¸ß †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖß ´ÖÖê“Öì�ú·µÖÖÓÖÖ ×¯Ö�µÖÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ×¤»Öê.
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1972 ´Ö¬µÖê ´ÖÆÖ�ÖÖ‡Ô, ¤ãÂ�úÖô, ²Öê�úÖ¸ß µÖÖ´Öãôê »ÖÖê�ú ÃÖÓŸÖÖ¯Ö»Öê. µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖ�ú›ê ÃÖ¸�úÖ¸“Öê
»Ö�Ö ¾Öê¬Ö�µÖÖÃÖÖšß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸¾ÖÖ›ß µÖê£Öê ' ȩ̂»Ö ¸Öê�úÖê †ÖÓ¤Öê»ÖÖ' •ÖÖÆß¸ �êú»Öê ¾Ö
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ²Ö·µÖÖ“Ö †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖÖÓŸÖ¸ ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ¤ãÂ�úÖô�ÖÎÃŸÖÖÓÃÖÖšß ¤ãÂ�úÖôß
�úÖ´Öê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸Ö¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß. 1972 ´Ö¬µÖê“Ö ¸Öê•Ö�ÖÖ¸ Æ´Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ¸�úÖ¸»ÖÖ ÃÖãºþ �ú¸Ö¾Öß
»ÖÖ�Ö»Öß. ¸Öê•Ö�ÖÖ¸ Æ´Öß“ÖÖ �úÖµÖ¤Ö �ú¸Ö¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ´ÖÖ�Öê»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ �úÖ´Ö, �úÖ´Ö �êú»Öê �úß ŸµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖê²Ö¤»ÖÖ, ¯µÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß, †Ö¬ÖÖµÖ, ´ÖÖ�ÖÃÖß 12 ×�ú»ÖÖê ¬ÖÖµÖ ×´ÖôÖ»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê †¿ÖÖ ¯ÖÎ́ Öã�Ö
´ÖÖ�Ö�µÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Öê�ú ´ÖÖê“Öì �úÖœ»Öê, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê �êú»Öß.  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸
¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖß»Ö ³ÖÖ‰ÃÖÖÆê²Ö �úÖÓ²Öôê, ¿ÖÓ�ú¸¸Ö¾Ö ´ÖÖôß, ³ÖÖ‰ÃÖÖÆê²Ö ¯ÖÖ™ß»Ö
Æê �úÖµÖÔ�úŸÖì ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ˆ³Öê ¸Ö×Æ»Öê. ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖŸÖ±ìý ¤ãÂ�úÖôÖ“µÖÖ �úÖôÖŸÖ ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒüŸÖ
ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÆÃÖß»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ 180 ´ÖÖê“Öì �úÖœ�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖÖê •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“Öê �ãÓú›»Ö, ²ÖÖÓ²Ö¾Ö›ê, �ú¾Öšê‹�úÓ¤ µÖê£Öß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšÖ
ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ÆÖêŸÖÖ. ÃÖ¸�úÖ¸ß †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ ¿Öê. �úÖ. ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ‹�ú ¯ÖÎ“ÖÓ› ¤¸Ö¸Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.  ŸµÖÖ´Öãôê“Ö �ãÓú›»Ö, �ú¾Öšê‹�úÓ¤, ²ÖÖÓ²Ö¾Ö›ê µÖê£Öß»Ö ¸Öê•Ö�ÖÖ¸ Æ´Öß“µÖÖ �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ �úÖ´Ö
�ú¸�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯Ö�ÖÖ¸ Æê ¯ÖÎ£Ö´Ö ÆÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. •Ö¸ ¯Ö�ÖÖ¸ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆß ŸÖ¸ ¤ãÃÖ·µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ´ÖÖê“ÖÖÔ
×Ö‘ÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖê“ÖÖÕ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �êú»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖê“Öì�ú·µÖÖÓÖÖ »Öœ�µÖÖ“Öê ¾Ö
»ÖœæÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÆŒ�ú ×´Öô¾Ö�µÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ, ²Öô •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ×¤»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê.

³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ‘Ö™Öê̄ ÖÎ́ ÖÖ�Öê †Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×Ö¾ÖÖ¸Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¤ê�Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ �úÖ´Ö ¤ê�Öê, �úÖ´ÖÖ“ÖÖ
´ÖÖê²Ö¤»ÖÖ ¤ê�Öê, ´Öã²Ö»Ö�ú ¯ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ �úºþÖ ¤ê�Öê µÖÖ“ÖßÆß •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß ÃÖ¸�úÖ¸¾Ö¸ †ÖÆê
†Ö×�Ö ŸÖß ÃÖ¸�úÖ¸Öê ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖ“µÖÖ
¾Öêôê»ÖÖ, ´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ ¾Öêôê»ÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �êú»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öß. †Ö¯Ö�Ö ÃÖ¸�úÖ¸ ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�ú¸ŸÖÖê ¯Ö�Ö ŸÖê ÃÖ¸�úÖ¸ †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖšß �úÖµÖ �ú¸ŸÖê? ÃÖ¸�úÖ¸ ¤¸²ÖÖ¸“Öê †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÎ×ŸÖ×Ö¬Öß †Ö´Ö“Öê
¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›¾Ö�µÖÖÃÖÖšß“Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ, ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤êŸÖ, »ÖÖê�úÃÖ³ÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖ�ú›ê
¯ÖÖÆŸÖÖŸÖ �úß ÖÖÆß, ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›ê »Ö�Ö ¤êŸÖ ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ �úÖµÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ �ú¸Ö¾Öß µÖÖ“Öê
×¿Ö�Ö�ÖÆß •ÖÖŸÖê»ÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ¾Ö ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖæÖ ×´ÖôÖ»Öê.
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¤ê¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ³ÖÖ¸ŸÖÖ“Öê ¯ÖÓŸÖ¯ÖÎ¬ÖÖÖ ¯ÖÓ. •Ö¾ÖÖÆ¸»ÖÖ»Ö ÖêÆºþ µÖÖÓÖß µÖÖ
¤ê¿ÖÖ´Ö¬µÖê †ÖîªÖê×�Ö�ú ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖ“Öß ¾Ö ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖ“Öß ¾ÖÖœ ¾ÆÖ¾Öß ´Æ�ÖæÖ †Öê�ú µÖÖê•ÖÖÖ
†Ö�Ö»µÖÖ. ¯Ö×Æ»µÖÖ ¾Ö ¤ãÃÖ·µÖÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖ×ÂÖÔ�ú µÖÖê•ÖÖế Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸�Öê“µÖÖ ¤ß‘ÖÔ ¯Ö»»µÖÖ“µÖÖ
ˆ×§Â™ÖÓŸÖ�ÖÔŸÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¬Ö¸�Ö ²ÖÖÓ¬Ö�Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖãºþ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê, ´ÖÖêšê
•Ö»Ö×¾ÖªãŸÖ ¯ÖÎ�ú»¯ÖÆß ÆÖŸÖß ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. Ö¾ÖßÖ ¤ô�Ö¾Öô�ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖ. ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ 1954 ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÃÖÆ�úÖ¸ß ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖÖê
ÃÖãºþ �ú¸�µÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�ÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¸Ö�Ö›Ö ŸÖµÖÖ¸ �úºþÖ ´ÖÓ•Öã̧ ßÃÖÖšß ¾Ö �ú•ÖÖÔ“µÖÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêÃÖÖšß ÃÖ¸�úÖ¸�ú›ê ¯ÖÖš¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. �úÖÑ�ÖÎêÃÖ ÃÖ¸�úÖ¸Öê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™Òü“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎÃŸÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ ß ¤ê¾ÖæÖ 1960 ¯ÖÖÃÖæÖ †Öê�ú ³ÖÖ�ÖÖŸÖ
ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖÖêÆß ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ÃÖÖŸÖÖ¸Ö, ÃÖÖÓ�Ö»Öß, ‡“Ö»Ö�ú Ó̧•Öß, �úÖê»ÆÖ¯Öæ̧  µÖÖ ×š�úÖ�Öß ÃÖÆ�úÖ¸ß
ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ †Öê�ú ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ¤ê¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ›Ö¾µÖÖ †Ö‘ÖÖ›ßŸÖß»Ö ÖêŸÖê ´Æ�ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
ÖêŸÖéŸ¾Ö �ú¸ŸÖ ÆÖêŸÖê. ŸÖê ·µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¸ÖÆŸÖÖŸÖ ŸÖÖê �ãÓú›»Ö, ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö, †Öï¬Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸Öê²Ö¸ ¯Ö»ÖæÃÖ,
�ú›ê�ÖÖ¾Ö, �ÖÖÖÖ¯Öæ̧  ÆÖ ³ÖÖ�Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸�Ö¯Ö�Öê ¤ãÂ�úÖôß ³ÖÖ�Ö ´Æ�ÖæÖ †Öêô�Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.  ŸÖê£Öß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ •Ö´ÖßÖ �úÖȩ̂ ›¾ÖÖÆè †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖ ×š�úÖ�Öß ˆÃÖÖÃÖÖ¸�Öê •µÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¸´ÖÖÆß ¯ÖÖ�Öß ªÖ¾Öê
»ÖÖ�ÖŸÖê †ÃÖê ¯Öß�ú ‘Öê�Öê ¿ÖŒµÖ ÆÖêŸÖ Ö¾ÆŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÆ�úÖ¸ß ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ �ãÓú›»Ö ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖÓ́ Ö¬µÖê ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™¶Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ �úºþÖ •Ö×´ÖÖß»ÖÖ ²ÖÖ¸´ÖÖÆß ¯ÖÖ�Öß
×´Öô�µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ �êú»Öß. ŸÖê£Öê ˆÃÖÖ“Öê ¯Öß�ú ˆ¢Ö´Ö¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê.

ÖÓŸÖ¸“µÖÖ �úÖôÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖÖÖ �úÖœ�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎÃŸÖÖ¾Ö ÃÖ¸�úÖ¸�ú›ê
×¤»ÖÖ ¾Ö †Öê�ú ¯ÖÎµÖŸÖÖŸÖæÖ ¾Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖæÖ †�Öȩ̂  ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôÖ»Öß.

ÃÖÖ 2002 “µÖÖ ÆÓ�ÖÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ.  ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö �úÖ¸�ÖÖµÖÖ“Öê
ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú, �ú´ÖÔ“ÖÖ¸ß µÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ �úÖ¸�ÖÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ �ú•ÖÖÔ“Öê Æ¯ŸÖê ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ

ÃÖÆ�úÖ¸ ¾Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ

¯ÖÎ�ú¸�Ö ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Öê



~~~~~~ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü - •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ130

¾Ö ¾µÖÖ•ÖÖÃÖÆ ¯Ö¸ŸÖ �êú»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸Æß �úÖ¸�ÖÖÖÖ †ŸµÖÓŸÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ. ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›¾Ö»ÖÖ“Öê
Æ¯ŸÖê ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ¾Ö ¾µÖÖ•ÖÖÃÖÆ ¯Ö¸ŸÖ �êú»Öê.

�úÖ¸�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß ÆÖ ¯ÖÖ Ó̧̄ Ö×¸�ú ¯Ö¨ŸÖßÖê ¿ÖêŸÖß �ú¸ŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¾Ö
×ÃÖÓ“ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖß ¯Öã̧ ê¿ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôê ÃÖÖÆ×•Ö�ú“Ö ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœß´Ö¬µÖê ‘Ö™ ÆÖêŸÖß. ´Æ�ÖæÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖŸÖ
¾ÖÖœ ¾ÆÖ¾Öß ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ»ÖÖ µÖÖê�µÖ ŸÖß ´ÖÖ×ÆŸÖß ×´ÖôÖ¾Öß µÖÖ ˆ§ê¿ÖÖÖê �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖß¯Ö¸ß�Ö�Ö �ëú¦
¾Ö ‰ÃÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ �ëú¦Ö“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß, †×¬Ö�ú ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœßÃÖÖšß ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»Öê ¾Ö
µÖÖ“Öß †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö�Öß ¯ÖÎ³ÖÖ¾Öß �êú»Öß. �úÖ¸�ÖÖÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ �úÖȩ̂ ›¾ÖÖÆè •Ö×´ÖÖß»ÖÖ ¯Öã̧ êÃÖê ¯ÖÖ�Öß ×´ÖôæÖ
†×¬Ö�ú ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ •Ö´ÖßÖ ¯ÖÖ�µÖÖ�ÖÖ»Öß †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšß Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ
µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ×¾ÖÃŸÖÖ¸ �ëú¦Ö“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �úºþÖ †×¬Ö�ú ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœ�µÖÖÃÖÖšß
¯ÖÎµÖŸÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸Öê²Ö¸ ˆ¯ÖÃÖÖ •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖãºþ �êú»µÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖß»Ö ´ÖÖêš¶Ö
¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö �úÖȩ̂ ›¾ÖÖÆè •Ö×´ÖÖß ¯ÖÖ�µÖÖ�ÖÖ»Öß †Ö»µÖÖ.

ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖµÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ “ÖÖ»Öæ �êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖŸÖß¯Ö¸ß�Ö�Ö �ëú¦Ö´Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖ�ú¸ß ´ÖÖŸÖß ‘Öê¾ÖæÖ
µÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ�ÖßÃÖÖšß †×¬Ö�ú ¯ÖÎ�ÖŸÖ †¿Öß ´ÖÖŸÖß¯Ö¸ß�Ö�Ö µÖÓ¡Öê ¯ÖÎµÖÖê�Ö¿ÖÖôêŸÖ šê¾ÖæÖ,
ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¤ÃÖæÖ †Ö»Öê»Öê ÖÖµÖ™ÒüÖê•ÖÖ, �Îòú×»¿Ö†´Ö, ±ýÖòÃ±êý™ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖ¾ÖºþÖ •Ö×´ÖÖàÖÖ
�úÖê�ÖŸÖß �ÖŸÖê ªÖ¾ÖßŸÖ ¾Ö ×�úŸÖß ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ªÖ¾ÖßŸÖ µÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ×´Öôæ »ÖÖ�Ö»µÖÖ.
ŸµÖÖ´Öãôê ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖŸÖ ¾ÖÖœ —ÖÖ»Öß. ‹�ú¸ß ÃÖ¸ÖÃÖ¸ß 28 ™Ö ˆŸ¯ÖÖ¤Ö �Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ
42 ™Ö ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ×Ö‘Öæ »ÖÖ�Ö»Öê.

�úÖ¸�ÖÖµÖÖ“ÖÖ �ÖôßŸÖ ÆÓ�ÖÖ´Ö ÃÖãºþ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ ÆÖê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÎêÃÖ´Ö›¯ÖÖÃÖæÖ ˆ““Ö ¤•ÖÖÔ“Öê
¾Ö ×¯Ö�úÖÓÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖê ×•Ö¾ÖÖ�ÖæµÖãŒŸÖ �úÓ̄ ÖÖêÃ™ �ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ �úºþÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
¤¸¾ÖÂÖá ‹�ú¸ß 10 ™Ö µÖÖ¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ×²ÖÖ¾µÖÖ•Öß ¸Œ�ú´ÖêÖê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ �úÖ¸�ÖÖÖÖ ¯ÖÖê“Ö
�úºþ »ÖÖ�Ö»ÖÖ.  �úÖ¸�ÖÖÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖ“Ö �ÖÖÓ›æô�ÖŸÖ ×Ö×´ÖÔŸÖß ¯ÖÎ�ú»¯Ö ÃÖãºþ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ×ŸÖ£Öê
ŸÖµÖÖ¸ ÆÖê�ÖÖ ȩ̂ ÃÖë×¦µÖ �ÖÖÓ›æô �ÖŸÖÆß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¯Öã̧ ¾Ö�µÖÖ“Öß ¯ÖÎ×�ÎúµÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. •Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö
ÃÖë×¦µÖ �úÖ²ÖÔÖ“Öê ¯ÖÎ́ ÖÖ�Ö ¾ÖÖœ¾Ö�µÖÖÃÖÖšß •Ö×´ÖÖßŸÖ ŸÖ¸ÖºþÖ †Ö»Öê»Öê ×Æ¸¾Öê •Ö¤Ô ŸÖÖ�Ö ¯Öß�ú Ø�ú¾ÖÖ
œë“ÖÖ Æê •Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖãºþÖ ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ •Ö×´ÖÖß†ÓŸÖ�ÖÔŸÖ �ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ ÆÖê¾ÖæÖ •Ö×´ÖÖß“Öß ÃÖã̄ Öß�úŸÖÖ
¾ÖÖœ¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ 30% ÆèÖ †×¬Ö�ú ŸÖÖ�ÖÖ“Öê ¾Ö œë“µÖÖ“µÖÖ ×²ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã̧ ¾ÖšÖ �ú¸�µÖÖ“Öß
ÃÖÖêµÖ �úÖ¸�ÖÖµÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ×¤»Öß.  �úÖ¸�ÖÖÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖ Æ¾ÖÖ´ÖÖÖ ¯ÖÎµÖÖê�Ö¿ÖÖôÖÆß ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖ«Ö ȩ̂ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ µÖÖê�µÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ ¤ê�µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖŸÖ
†Ö»Öß †ÖÆê.
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‰ÃÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö :

¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ»ÖÖ ˆÃÖÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›, •Ö×´ÖÖß“Öß ´Ö¿ÖÖ�ÖŸÖ, ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¸ÖÃÖÖµÖ×Ö�ú �ÖŸÖê,
�úß™�úÖÖ¿Ö�êú, †ÖîÂÖ¬Ö±ý¾ÖÖ¸�Öß, ŸÖé�ÖÖÖ¿Ö�êú µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ÃÖ�ÖÖê»Ö ´ÖÖ×ÆŸÖß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¤ê�µÖÖÃÖÖšß
¿ÖêŸÖß ¾Ö ‰ÃÖ ×¾Ö�úÖÃÖ �ëú¦ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê †ÖÆê. ˆÃÖÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö› �ú¿Öß �ú¸Ö¾Öß, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê
ˆÃÖÖ“Öê ×²ÖµÖÖ�Öê �úÖê�ÖŸÖê ¾ÖÖ¯Ö¸Ö¾Öê? ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÎŸÖ �úÖµÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖßÆß µÖÖ �ëú¦ÖŸÖ ×´ÖôŸÖê.

�ãÓú›»Ö ¾Ö �ãÓú›»Ö“ÖÖ ÃÖ�ÖôÖ ‰ÃÖ ×¯Ö�ú¾Ö�ÖÖ¸Ö ³ÖÖ�Ö ÆÖ ¤ãÂ�úÖôß †ÃÖæÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸
†ŸµÖÓŸÖ �úÖ™�úÃÖ¸ßÖê �ú¸�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖŸÖê. �Ö¸•Öê‹¾Öœê“Ö ¯ÖÖ�Öß ¿ÖêŸÖÖ»ÖÖ ¤ê¾ÖæÖ ˆÃÖÖ“Öê †×¬Ö�ú
ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ‘Öê�Öê ¿ÖËµÖ ¾ÆÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšß �úÖ¸�ÖÖÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸ÖŸÖ ×š²Ö�ú ØÃÖ“ÖÖ“Öê �ÖÖÃÖ ¤Ö»ÖÖ ˆ³Öê �úºþÖ
´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ �êú»Öê •ÖÖŸÖê. ×š²Ö�ú ØÃÖ“ÖÖ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸Ö �ú•ÖÔ̄ Öã̧ ¾ÖšÖ ÆÖÆß †»¯Ö¤¸ÖŸÖ
�êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.

ÃÖÆ�úÖ¸ß ×»Ö°™ ‡×¸�Öê¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ †Öê�ú ÃÖÆ�úÖ¸ß ¯ÖÖ�Öß ¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ«Ö ȩ̂
•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ •Ö´ÖßÖ Æß ¯ÖÖ�µÖÖ�ÖÖ»Öß †Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �ú¸�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. �úÖ¸�ÖÖÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ
¿ÖêŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ¤ê�µÖÖÃÖÖšß †Öê�ú ÃÖÆ�úÖ¸ß ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ �úÖµÖÔ̧ ŸÖ †ÖÆêŸÖ.  ×š²Ö�ú ØÃÖ“ÖÖ
¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœ¾Ö�Öê µÖÖÃÖÖšß �úÖ¸�ÖÖµÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ ¯ÖÎµÖŸÖ ÃÖãºþ †ÖÆêŸÖ. ¯Öãœß»Ö �úÖÆß ÃÖÆ�úÖ¸ß
ÃÖÓÃ£ÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸�Öß ¯Öæ�ÖÔ ×š²Ö�ú ØÃÖ“ÖÖÖ¾Ö¸ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆê.

1. �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÎ�Öß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› ÃÖÆ�úÖ¸ß ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ×»Ö., ²ÖÖÓ²Ö¾Ö›ê.

2. �ÎúÖÓŸÖß ×š²Ö�ú ˆ¯ÖÃÖÖ •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×»Ö×´Ö™ê›, ¾ÖÃÖ�Ö›ê.

3. ÆÖã́ ÖÖÖ ÃÖÆ�úÖ¸ß ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ×»Ö×´Ö™ê›, ¾ÖÃÖ�Ö›ê.

4. ÃÖŸµÖê¿¾Ö¸ ÃÖÆ�úÖ¸ß ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ×»Ö., �ãÓú›»Ö.

5. ÃÖÊÖ¦ß ÃÖÆ�úÖ¸ß ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ×»Ö., ÖÖ�Ö¸Öôê.

6. �éúÂ�ÖÖ-¾Öȩ̂ ôÖ ÃÖÆ�úÖ¸ß ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ×»Ö., ²ÖÖÓ²Ö¾Ö›ê.

¾Ö¸ß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖµÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸÖê£Öê ŸÖÖÓ×¡Ö�ú ÃÖÆÖµµÖ ¾Ö †Ö×£ÖÔ�ú
¯Öã̧ ¾ÖšÖÆß �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.

�ãÓú›»Ö ¯Ö×¸ÃÖ¸ ¾Ö �úÖ¸�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ‰ÃÖ ¯Öã̧ ¾ÖšÖ �ú¸�ÖÖ¸ß ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�Öê¡Ö ¾Ö µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ
µÖê�ÖÖ¸ß �ÖÖ¾Öê ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ »ÖÖ�Ö¾Ö›ß�ÖÖ»Öß µÖÖ¾ÖßŸÖ ¾Ö ˆÃÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ŸÖê£Öê ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ
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‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšß ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆ�úÖ¸ß ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ß»Ö ‡×¸�Öê¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™ß Ã£ÖÖ¯ÖÖ
�ú¸�µÖÖÃÖ ¯ÖÎÖêŸÃÖÖÆÖ ×¤»Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ¯ÖÖ�Öß �Öê“Ö�µÖÖÃÖÖšß ×¾Ö•Öê“Öß ™Ó“ÖÖ‡Ô •Öê£Öê ¯ÖÎ�úÂÖÖÔÖê •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖê
ŸÖê£Öê �úÖ¸�ÖÖµÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ †Ö×£ÖÔ�ú ÃÖÆ�úÖµÖÔ �úºþÖ ÃÖÖê»Ö¸ ´ÖÖê™Ö¸ ¯ÖÓ̄ Ö ²ÖÃÖ¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
¯ÖÎÖêŸÃÖÖÆÖ ×¤»Öê †ÖÆê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß †×¬Ö�ú ‰ÃÖ »ÖÖ�Ö¾Ö› �ú¸Ö¾Öß ¾Ö ¤¸ ‹�ú¸ß ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ´ÖÖêš¶Ö
¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¾ÖÖœÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšß ¾ÖêôÖê¾Öêôß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß ¤ê�µÖÖ“Öß ×¿Ö×²Ö ȩ̂ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öß
•ÖÖŸÖ. ¿ÖêŸÖß �ú¸�µÖÖŸÖ ´Ö×Æ»ÖÖÓ“ÖÖÆß ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ´ÖÖêšÖ †ÃÖŸÖÖê.  ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖÆß ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ²Ö§»Ö
¯ÖÎ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�µÖÖ“Öê ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»Öê �Öê»Öê †ÖÆêŸÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÔ :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÆÖÖ¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ´ÖÆ¢¾Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê ÆÖêŸÖê. •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯Öæ ±ýÖ¸ �úÖÆß ´ÖÖêš¶Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ‘Ö¸Ö�µÖÖŸÖ»Öê Ö¾ÆŸÖê. ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ ²ÖÖ¯Öæ
×Ö¯ÖÖ�Öß»ÖÖ ×ÃÖŒ�úÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê ×¿Ö�ú�µÖÖÃÖ �Öê»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ‘Ö¸“Öß ¾Ö›ß»Ö¬ÖÖ¸ß ´ÖÓ›ôß ÃÖã̈ Ö
±ýÖ¸¿Öß ×¿Ö�ú»Öê»Öß Ö¾ÆŸÖß. ¯Ö�Ö, ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôêŸÖ ×¿Ö�ú�ÖÖ¸ß �úÖÆß ´Öã»Öê ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß •Öê¾ÖÖµÖ»ÖÖ
µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. •Ö¸ ‹�ÖÖªÖ ×¤¾Ö¿Öß ´Öã»Öê ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ‘Ö¸ß •Öê¾ÖÖµÖ»ÖÖ �Öê»Öß ÖÖÆßŸÖ ŸÖ¸ ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ´ÆÖŸÖÖ¸ß
†Ö‡Ô ›ÖêŒµÖÖ¾Ö¸ ³ÖÖ�ú¸ß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ‘Öê¾ÖæÖ, ÆÖŸÖÖŸÖ �úÓ¤ß»Ö ‘Öê¾ÖæÖ ´Öã»Öê ×•Ö£Öê ¸ÖÆŸÖ ÆÖêŸÖß ×ŸÖ£Öê •ÖÖŸÖ
†ÃÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ´Öò™Òüß�ú“Öß ¯Ö¸ß�ÖÖ ˆ¢Öß�ÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ¯Öã�µÖÖ»ÖÖ †ÖµÖã¾Öì×¤�ú ¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö
‘Öê�µÖÖÃÖÖšß �Öê»Öê. ŸµÖÖ ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æ»Öê ¾ÖÂÖÔ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß µÖ¿ÖÃ¾Öß¯Ö�Öê ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›»Öê. ¯Ö�Ö
¤ãÃÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖá 9 †Öò�ÖÃ™ 1942 ¯ÖÖÃÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ ŸÖß¾ÖÎ »ÖœÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ.  ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
ŸµÖÖ »Öœ¶ÖŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»Öê ¯Öãœ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö †¬ÖÔ¾Ö™ ÃÖÖê›»Öê.

¯ÖÎ£Ö´Ö ¤ê¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆÖê�µÖÖÃÖÖšß ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ, †Ö×£ÖÔ�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú
ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ ¾Ö ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšß ŸÖê †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. ŸÖê �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ÃÖ¢Öê“µÖÖ
¯ÖÎ»ÖÖê³ÖÖÖ»ÖÖ ²Öôß ¯Ö›»Öê ÖÖÆßŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú¸ßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ ÖêŸÖÖ ´Æ�ÖæÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ †Ö´Ö¤Ö¸ ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú, ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¾Ö ˆ““Ö ×¿Ö�Ö�Ö,
¬ÖÓ¤ê×¿Ö�Ö�Ö, ×Ã¡ÖµÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö µÖÖ�ú›ê †×¬Ö�ú »Ö�Ö ×¤»Öê. ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆÖŸÖ ¾ÖêôÖê¾Öêôß �êú»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ
¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸»Öê»µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×¿Ö�Ö�Ö×¾ÖÂÖµÖ�ú ŸÖô´Öô ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê. ‹ÃÖ. ™ß. “Öß ³ÖÖ›ê¾ÖÖœ
�êú»µÖÖ´Öãôê ‹ÃÖ. ™ß. ŸÖæÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšß ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß �úÖµÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ÆÖê‡Ô»Ö Æê
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ×Ö¤¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö�Ö»Öê.

�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ‹�ú ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆ ÃÖãºþ �êú»Öê. '�ÖÖÓ¬Öß ‹•µÖã�êú¿ÖÖ
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™ß' Ã£ÖÖ¯ÖÖ �úºþÖ ŸµÖÖ´ÖÖ±ÔýŸÖ ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú, ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú, ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú, ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ
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×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�ÖÖ·µÖÖ, ¬ÖÓ¤ê ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�ÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ †Öê�ú ¿ÖÖ�ÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ ×¿Ö�Ö�Ö
�Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ³Ö¸ ‘ÖÖŸÖ»Öß. ŸÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ×Ö¸�Ö¸ ¯ÖÎÖîœÖÓ“µÖÖÃÖÖšß ÃÖÖ�Ö¸ŸÖÖ
¾Ö�ÖÔ “ÖÖ»Öæ �êú»Öê ÆÖêŸÖê.

�ãÓú›»Ö µÖê£Öê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ‹�ú ²ÖÖê×›Õ�Ö “ÖÖ»Öæ �êú»Öê ÆÖêŸÖê.  ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖô´Öô †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê ¸Öê•Ö Ö “Öã�úŸÖÖ ²ÖÖê×›Õ�Ö´Ö¬µÖê µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß “ÖÖî�ú¿Öß �ú¸ŸÖ. ÆÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÖŸµÖ ×¤Ö“ÖµÖì“ÖÖ“Ö ‹�ú ³ÖÖ�Ö ÆÖêŸÖÖ. ²ÖÖ¯Öæ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ
†Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ×¿Ö�Ö�ÖÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ́ Öã�ÖÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ. ´Ö¸Öšß ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö�ú,
ÆÖµÖÃ�æú»Ö“Öê ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö�ú, ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÎÖ“ÖÖµÖÔ, ¬ÖÓ¤ê ×¿Ö�Ö�Ö ¤ê�ÖÖ ȩ̂ ¯ÖÎ́ Öã�Ö ×¿Ö�Ö�ú µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¸Öê•Ö ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ ‘Ö›ê ¾Ö †Ö¯Ö�Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú  †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ¯ÖÎŸµÖê�ú
¿ÖÖ�Öê“ÖÖ �úÖ¸³ÖÖ¸ �úÃÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆê? �úÖê�ÖŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“µÖÖ �úÖÆß †›“Ö�Öß †ÖÆêŸÖ �úÖ?
�úÖê�ÖŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ �úÖÆß Ö¾ÖßÖ ¯ÖÎÃŸÖÖ¾Ö †ÖÆê �úÖ? Æê †�ÖŸµÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ŸÖ. ÃÖŸÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖ�ÖÖ
¯ÖÎ́ Öã�ÖÖÓÖÖ ¾Ö ×¿Ö�Ö�úÖÓÖÖ ²ÖÖ¯Öæ ¯ÖÎÖêŸÃÖÖ×ÆŸÖ ¾Ö ×�ÎúµÖÖ¿Öß»Ö ²ÖÖ¾ÖŸÖ. Æß ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤Ö“Öß ¯Ö¨ŸÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
±ýŒŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö �Öê¡ÖÖ¯Öã̧ ŸÖß“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤ŸÖ šê¾Ö»Öß ÖÖÆß ŸÖ¸ ŸÖê �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÎ�Öß ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖÖÖ
¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖ�ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿ÖßÆß ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ †ÃÖÖµÖ“ÖÖ.

×¿Ö�Ö�úÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Ö×£ÖÔ�ú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ µÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖŸÖ
�ú¸�µÖÖ“Öê ¾Ö ÆÖ ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ÃÖ¾ÖÖÕÖß ÃÖŸÖŸÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê�µÖÖ“Öê †Ö¾ÆÖÖ ŸÖê �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×¾ÖªÖ£Öá-×¾ÖªÖ×£ÖÔÓÖàÃÖÖšß ×¾Ö×¾Ö¬Ö †³µÖÖÃÖ�Îú´Ö “ÖÖ»Öæ �ú¸�µÖÖ“Öê ˆ×§Â™ ´Æ�Ö•Öê ŸµÖÖÓÖÖ 21
¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö †Ö¾ÆÖÖê ¯Öê»Ö�ÖÖ¸ß, ŸÖ¿Öß �Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖ�ÖÖ¸ß, ´ÖÖ×ÆŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ —Öê̄ Ö
‘Öê�ÖÖ¸ß †ÃÖê µÖã¾Ö�ú-µÖã¾ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ÖµÖ“Öê ÆÖêŸÖê. ´Æ�ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ‹´Ö.¯Öß.‹ÃÖ.ÃÖß., µÖæ.¯Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.
†¿Öß ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ˆ““Ö ¯Ö¤ê ¯Ö™�úÖ¾Ö�ÖÖ·µÖÖ Ã¯Ö¬Öì“Öê †³µÖÖÃÖ�Îú´Ö ¾Ö ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ “ÖÖ»Öæ
�êú»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšß †£ÖÔÃÖÆÖµµÖ ×¤»Öê. ÃÖãÃÖ••Ö �ÖÎÓ£ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß �êú»Öß.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÖ�ÖÖ �úÖœæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿Ö�ú�µÖÖÃÖÖšß ¾Ö ³ÖÖ¾Öß
•Öß¾ÖÖ ÃÖã�ÖÖ¾ÖÆ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖ�ÖÖ �úÖœ»µÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †Öê�ú ŸÖ¹ý�Ö-
ŸÖ¹ý�ÖàÖÖ ÖÖê�ú·µÖÖ ×¤»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃÖÖ¸ ±ãý»Ö×¾Ö»Öê. ¯Ö�Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹�ú
¾Öî×¿ÖÂ™¶ †ÃÖê �úß, ŸµÖÖÓÖß ÖÖê�ú·µÖÖ ¤êŸÖÖÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö �Öê¡Ö ³ÖÎÂ™Ö“ÖÖ¸, ¾Ö×¿Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ šê¾Ö»Öê.
×¿Ö�Ö�Ö�Öê¡ÖÖ´Ö¬Ö»µÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ¿ÖÖ�ÖêŸÖ �ú´ÖÔ“ÖÖ¸ß Öế ÖŸÖÖÖÖ �úÖê�ÖÖ�ú›æÖÆß ‹�úÆß ¯ÖîÃÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÖÖÆß. ¯Ö�Ö ×¿Ö�Ö�úÖÓ“µÖÖ �Öã�Ö¾Ö¢Öê»ÖÖ †×¬Ö�ú ¯ÖÎÖ¬ÖÖµÖ ×¤»Öê.

¾ÖÖµÖ 152-10
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×¿Ö�Ö�úÖÓ“Öß ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸Ö²Ö¸Öê²Ö¸ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †Öê�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ¸Ö•Ö�úßµÖ
¯ÖÎ¿ÖÖ¾Ö¸ “Ö“ÖÖÔÆß �ú¸ŸÖ. ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸Ö“Öß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖÖÆŸÖÖÖÖ ŸÖê ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸Ö“Öß ´ÖŸÖêÆß •ÖÖ�ÖæÖ
‘ÖêŸÖ ¾Ö ˆ´Öê¤¾ÖÖ¸Ö“Öß ×Ö¾Ö› —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖê ÃÖÖÓ�ÖŸÖ �úß, ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÓÃ£Öế Ö¬µÖê ¯ÖÖê™Ö£Öá ×¿Ö�Ö�ú
´Æ�ÖæÖ Ö ¸Ö²ÖŸÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ�ÖÖÖê �úÖ´Ö �êú»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê. ¿ÖÖôêŸÖß»Ö ×¿Ö�Ö�ú †ÃÖ�µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸“Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö×¿Ö�Ö�ú ²ÖÖ�Öê ÆêÆß †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆê. ¸Ö²Ö�ÖÖ·µÖÖ �úÂ™�ú¸ß, ÁÖ´Ö•Öß¾Öß •ÖÖŸÖê¿Öß
ÖÖô •ÖÖê›æÖ �úÖ´Ö �ú¸ÖµÖ»ÖÖ Æ¾Öê ¾Ö †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸¬ÖÖ¸Ö †Ó�Öß�úÖºþÖ �úÖ´Ö �êú»Öê
¯ÖÖ×Æ•Öê. †¿ÖÖ ¬µÖêµÖÖÖê �úÖ´Ö �êú»Öê ŸÖ¸ ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ŸÖã́ ÆÖ»ÖÖ �úÖµÖ´Ö“Ö �úÖ´Ö �ú¸ŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÃÖã¨Ö ‹�ú †Ö¤¿ÖÔ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆ ´Æ�ÖæÖ »ÖÖî×�ú�ú
¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆê.

²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓ�ú›æÖ �Öǣ Ö †¯Öê�ÖÖ ÆÖêŸµÖÖ. ×¿Ö�Ö�úÖÓÖß �êú¾Öô ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖß»Ö ¬Ö›ê ×¿Ö�ú¾ÖæÖ
³ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ ÖÖÆß ŸÖ¸, ¬Ö›¶ÖŸÖß»Ö ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ¾Ö¸ †×¬Ö�ú ³Ö¸ ¤ê�Öê �Ö¸•Öê“Öê †ÖÆê, ¾µÖ¾ÖÆÖ¸ÖŸÖß»Ö
�Ö×�ÖŸÖêÃÖã̈ Ö ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖ¸�Öê¾Ö¸ ŸÖµÖÖ¸ �êú»Öß ¯ÖÖ×Æ•ÖêŸÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß †¯Öê�ÖÖ ÆÖêŸÖß.
²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×¿Ö�Ö�ú ÃÖÓ‘Ö™Öê“Öß ÃÖÓ́ Öê»ÖÖêÃÖã̈ Ö �ãÓú›»Ö´Ö¬µÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öß. ×¿Ö�Ö�ú ÃÖÓ‘Ö™Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÖÔÖê
´Ö¤ŸÖÆß �êú»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê.

¿Öî�Ö×�Ö�ú “Öô¾Öô Æß ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß “Öô¾Öô †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê.  ×¿Ö�Ö�Ö Æê ÃÖ´ÖÖ•Ö
¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ¯ÖÎ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆê µÖÖ¾Ö¸ ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ šÖ´Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ÆÖêŸÖÖ. ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö�úÖ¸�ú ×¿Ö�Ö�Ö
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê »Ö¾Ö�ú¸ ²Ö¤»Ö ‘Ö›æ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™ŸÖ †ÃÖê. '×¿Ö�Ö�úÖÓ“Öß
“Öô¾Öô' ¾Ö '¿Öî�Ö×�Ö�ú “Öô¾Öô' µÖÖ ¤ÖêÆÖêÓ́ Ö¬µÖê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ±ý¸�ú Ã¯ÖÂ™ �êú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ.
¿Öî�Ö×�Ö�ú “Öô¾Öô �ú¿ÖÖÃÖÖšß? ²ÖÖ¯Öæ ´Æ�ÖÖµÖ“Öê �úß, Æß “Öô¾Öô ¯Ö�ÖÖ¸ÖÃÖÖšß ÖÖÆß, ²ÖœŸÖßÃÖÖšß
ÖÖÆß, ¯Öã̧ Ã�úÖ¸ ×´Öô¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ÖÖÆß ŸÖ¸ ¿Öî�Ö×�Ö�ú “Öô¾Öô Æß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšß ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö ²Ö¤»ÖÖÃÖÖšß“Ö †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê. µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú “Öô¾ÖôßŸÖß»Ö '×¿Ö�Ö�ú' ÆÖ ‘Ö™�ú ±ýÖ¸
´ÖÆ¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÃÖæÖ Æß ±ýÖ¸ ´ÖÖêšß ¿ÖŒŸÖß †ÖÆê ¾Ö Æß ¿ÖŒŸÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê�Öß ¯Ö›»Öß
ŸÖ¸ ÃÖ´ÖÖ•Ö †×¬Ö�ú ˆÖŸÖ ¾Ö ¯Ö×¸¾Ö×ŸÖÔŸÖ ÆÖê‡Ô»Ö. µÖÖ“Ö¥Â™ßÖê ŸÖê ×¿Ö�Ö�úÖÓ“µÖÖ�ú›ê ¯ÖÆÖŸÖ ¾Ö
×¿Ö�Ö�úÖÓ“µÖÖ �Öã�Ö¾Ö¢Öê“Öß �ú¤¸ �ú¸ŸÖ †ÃÖŸÖ.

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �ãÓú›»Ö µÖê£Öê '¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ' Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸�µÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™Öế ÖÖ±ÔýŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ �ú¸ŸÖ. ´Öã»ÖÖÓ“Öß ×¿Ö×²Ö ȩ̂ ³Ö¸¾ÖŸÖ.  †Öê�ú †³µÖÖÃÖæ
¾ÖŒŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ×¿Ö×²Ö¸ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖ�Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ŸÖ. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖîµÖ×ŒŸÖ�ú ¾Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê †µÖÖµÖÖ×¾Öºþ¨ »Öœ�µÖÖ“Öß ×¿Ö�ú¾Ö�Ö ÃÖÓ‘Ö™ÖêŸÖß»Ö ×¿Ö×²Ö¸Ö´Ö¬ÖæÖ ×´ÖôŸÖ
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†ÃÖê. ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ‘Ö™ÖêÖê ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖß»Ö ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ¾Ö †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß
³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´ÖÆÖ�ÖÖ‡Ô×¾Ö¸Öê¬Öß †ÖÓ¤Öê»ÖÖ, ÃÖß´ÖÖ»Öœ¶Ö“ÖÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÎÆ, ‹ÃÖ. ™ß. ³ÖÖ›ê¾ÖÖœß×¾Öºþ¨
†ÖÓ¤Öê»ÖÖ, ŸµÖÖŸÖß»Ö �úÖÆß ¯ÖÎ́ Öã�Ö ‘Ö™ÖÖ ÆÖêŸÖ ¾Ö •Öê¾ÆÖ ¾Öêô ×´Öôê»Ö ŸÖê¾ÆÖ ²ÖÖ¯Öæ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ
�úºþÖ ´ÖÖŒÃÖÔ, »ÖêÖßÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²Ö§»Ö“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤ß ×¾Ö“ÖÖ¸ ÃÖÖÓ�ÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê
�ãÓú›»Ö, ÖÖ�Ö¸Öôê, �ú¾Öšê‹�úÓ¤, ¤ã¬ÖÖë›ß ‡. ×š�úÖ�Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •ÖÖ×�Ö¾ÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ‹�ú
ÃÖÓ“Ö ŸÖµÖÖ¸ —ÖÖ»ÖÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖßÆß ×¿Ö×²Ö ȩ̂ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ
¾Ö µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸ÖŸÖÃÖã̈ Ö ¯Öã̧ Öê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ ´ÖÖÓ›�ÖÖ ȩ̂ ›Öò. ‹Ö. ›ß. ¯ÖÖ™ß»Ö, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ› Ã¾ÖŸÖ:
´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ �ú¸ŸÖ. ×¿Ö�Ö�ÖÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÖÖŸÖÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ ¯ÖÖêÆÖê“Ö�µÖÖÃÖÖšß Ö ¸ÖÆŸÖÖ, ¯Ö Ó̧̄ Ö¸Ö¾ÖÖ¤ß Ö ¸ÖÆŸÖÖ
¯Ö×¸¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤ß ¾ÆÖ¾µÖÖŸÖ. ¿ÖÖÆè, ±ãý»Öê, †ÖÓ²Öê›�ú¸ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¸ÃÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö
ÃÖÓÃ£ÖêÖê •ÖÖê̄ ÖÖÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ Æê“Ö ÃÖÓÃ�úÖ¸ �ú¸�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆê µÖÖ¾Ö¸ ²ÖÖ¯Öæ šÖ´Ö
†ÃÖŸÖ. �úÖê�ÖŸµÖÖÆß ¿ÖÖ�ÖêŸÖß»Ö ×›�ÖÎß ‘ÖêŸÖÖÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸�ú �Öã�Ö¾Ö¢ÖÖ •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê, •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö “ÖœˆŸÖÖ¸ ÃÖ´Ö£ÖÔ̄ Ö�Öê ¯Öê»Ö�µÖÖÃÖÖšß �ÖÓ²Öß¸ ´ÖÖ, ¬ÖÖ›ÃÖ, ×ÖÂšÖ, �úÖê�ÖŸµÖÖÆß
ÃÖÓ�ú™Ö»ÖÖ Ö •Öã́ ÖÖÖŸÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖŸÖ �ú¸�µÖÖ“Öß �Ö´ÖŸÖÖ µÖÖ“ÖßÆß •ÖÖê̄ ÖÖÃÖÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸“Ö —ÖÖ»Öß
¯ÖÖ×Æ•Öê. ŸÖ¸“Ö †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆÖ¸ÖŸÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Öß¯Ö�Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ ÆÖê¾Öæ ¿Ö�êú»Ö ¾Ö Æê
�ú¸�µÖÖÃÖÖšß“Ö ²ÖÖ¯Öæ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¿Öß ¾Ö ×¿Ö�Ö�úÖÓ¿Öß ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ �ú¸ŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ×¿Ö×²Ö ȩ̂ ‘ÖêŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ
´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖ �ú¸ŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †›“Ö�Öß ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖ�ÖêŸÖß»Ö ×¿Ö�Ö�úÖÓÖß µÖÖ ¤ê¿ÖÖ“Öê
³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ ‘Ö›×¾Ö�ÖÖ ȩ̂, ¤ê¿ÖÖ¾Ö¸ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ ¯ÖÎế Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †Ö�ÖÎÆ ¬Ö¸�ÖÖ ȩ̂ ÃÖã•ÖÖ�Ö ÖÖ�Ö×¸�ú ×Ö´ÖÖÔ�Ö ¾ÆÖ¾ÖêŸÖ ´Æ�ÖæÖ �úÖ´Ö �ú¸Ö¾Öê µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
¬µÖêµÖÖÖê“Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×¿Ö�Ö�Ö �Öê¡ÖÖ�ú›ê ¯ÖÖ×Æ»Öê ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšß �úÂ™Æß ‘ÖêŸÖ»Öê.
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¯Ö Ó̧̄ Ö¸Ö�ÖŸÖ ¿ÖêŸÖß �ú¸�ÖÖ·µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ �Ö¸ß²Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �ãú™ãÓ²ÖÖŸÖ ‹�úÖ �Öê›¶ÖŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ “Ö×¸¡ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö›�Ö‘Ö›�Öß“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖ×ŒŸÖ´Ö¢¾Ö �úÃÖê ‘Ö›ŸÖ �Öê»Öê Æê ÃÖ´Ö•ÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖß»Ö ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ »ÖÆÖÖ¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö
¸Ö•Ö�úßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖß, ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤Ö×¸¦¶Ö“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ, ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖêÂ™à“ÖÖ ²ÖÖ»Ö¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‘Ö›�ÖÖ·µÖÖ ¾µÖ×ŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ¾Ö¸ ¯Ö×¸�ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ
ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ“Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖỐ ÖµÖ ÆÖêŸÖÓ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö †Ö×£ÖÔ�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ
×¾ÖªÖ£Öá¤¿ÖêŸÖ“Ö —ÖÖ»Öß ÆÖêŸÖß. ×²ÖÎ×™¿Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÆÖê�ÖÖ¸Ö ¡ÖÖÃÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †Ö×£ÖÔ�ú
»Öã²ÖÖ›�Öæ�ú ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ �ÖŸÖ¯ÖÖ�Öß ‘ÖÖ»Ö�ÖÖ ȩ̂, ÃÖÆ�úÖµÖÔ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›, �ÖÖ¾Ö“Öê ¯ÖÎ́ Öã�Ö µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§»Ö
´ÖÖÃ¾Öß “Öß› •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖ •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ‘Ö›�ÖÖ¸ß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö •ÖÖ�ÖéŸÖßÃÖÖšß ¾ÖêôÖê¾Öêôß ÆÖê�ÖÖ·µÖÖ
ÃÖ³ÖÖ, ŸµÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖ�Öê ‹ê�ú�µÖÖ“Öß ¾Ö ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ“Ö �úÖÆß †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆ³ÖÖ�Öß ÆÖê�µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß
²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×´ÖôÖ»Öß ¾Ö ŸÖê ˆŸ�ú™ ¤ê¿Ö¯ÖÎế ÖÖÖê ³ÖÖ¸Ö¾ÖæÖ •ÖÖ¾ÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶Ö�ú›ê †Ö�ú×ÂÖÔŸÖ —ÖÖ»Öê.
•Öß¾ÖÖ¾Ö¸ ˆ¤Ö¸ ÆÖê¾ÖæÖ, ¿ÖÃ¡Ö ÆÖŸÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê ×Ö�ú¸ÖÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ¿Öß »Öœ»Öê. �Öê›¶Ö¯ÖÖ›¶ÖŸÖ ×²ÖÎ×™¿Ö
ÃÖ¢ÖÖ ×Ã£Ö¸ �ú¸�µÖÖÃÖÖšß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ´Ö¤ŸÖ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ¾ÖŸÖÖ¤Ö¸, ¯ÖÖ™ß»Ö, �ãú»Ö�ú�Öá,
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ› µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ »ÖœÖ ˆ³ÖÖºþÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê.
•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“ÖÖ ×Ö�ú™“ÖÖ ÃÖÆ¾ÖÖÃÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß �Öǣ Ö ³ÖÖÂÖ�Öê •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ‹ê�ú»Öß. ÃÖÖŸÖÖ¸“µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖ¸�úÖ¸“µÖÖ ‡×ŸÖÆÖÃÖÖŸÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ  ´Æ�Ö•Öê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“ÖÖ ˆ•Ö¾ÖÖ ÆÖŸÖ †ÃÖê ´ÖÖÖ�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆê. ¿ÖÖÆè, ±ãý»Öê, †ÖÓ²Öê›�ú¸ µÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
ÃÖ´ÖŸÖê“Öê ŸÖ¢¾Ö �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ´Öãôê •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¯ÖŒ�êú ºþ•Ö»Öê �Öê»Öê ¾Ö
ÖÓŸÖ¸“µÖÖ �úÖôÖŸÖ �úÖê�ÖŸÖÖÆß Ã¾ÖÖ£ÖÔ, �úÖê�ÖŸÖßÆß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ Ö šê¾ÖŸÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö
¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÃÖÖšß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖµÖÖê̈ Ö :

×¾ÖªÖ£Öá¤¿ÖêŸÖ“Ö •Öß .›ß. ²ÖÖ¯Öæ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×Ö‘Ö�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö•ÖÖ�ÖéŸÖß“µÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖŸÖ±êý·µÖÖ, ÃÖÖµÖÓ±êý·µÖÖ
µÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê ÆÖêŸÖê. ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘ÖêŸÖÖÖÖ“Ö 1942 “µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖÖê

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ¾µÖ×ŒŸÖ´Ö¢¾Ö

¯ÖÎ�ú¸�Ö ÃÖÖêôûüÖ¾Öê
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ˆ�ÖÎ Ã¾Öºþ¯Ö ¬ÖÖ¸�Ö �êú»Öê. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»Öê ×¿Ö�Ö�Ö †¬ÖÔ¾Ö™ ÃÖÖê›æÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœ¶ÖŸÖ ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ¿Öß »ÖœŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ±ýŒŸÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖ �úºþÖ •Ö´Ö�ÖÖ¸ ÖÖÆß ´Æ�ÖæÖ ŸÖ¸ ÆÖŸÖÖŸÖ ¿ÖÃ¡Ö ‘ÖêŸÖ»Öê
¯ÖÖ×Æ•Öê µÖÖ“Öß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö —ÖÖ»Öß. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß ÆÖŸÖÖŸÖ ¿ÖÃ¡Ö
‘Öê¾ÖæÖ ¾Ö ¿ÖÃ¡Ö¬ÖÖ¸ß ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ ŸÖê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú
¬ÖÖ›ÃÖß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÆ³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ¾Ö µÖ¿ÖÃ¾ÖßÆß —ÖÖ»Öê. �ÖÖê¾µÖÖŸÖæÖ ¾Ö
�úÖê»ÆÖ¯Öã̧ ÖŸÖæÖ ×´Öôê»Ö ŸÖê£ÖæÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÃÖÖšß ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡Öê �ÖÖêôÖ �ú¸�µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�ÖæÖ ŸÖß †Ó́ Ö»ÖÖŸÖ
†Ö�Ö»Öß. ¯Ö�ÖÖ¸ÖÃÖÖšß ¯ÖêîÃÖê ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ß ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ȩ̂»¾Öê �ÖÖ›ß »Öã™æÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖîÃÖÖ ÆÃŸÖ�ÖŸÖ
�êú»ÖÖ. ¬Öãôê �Ö×•ÖÖÖ »Öã™æÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖê ¯ÖîÃÖÖ ¤ê¿Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß ¾Ö Ö¾ÖßÖ ŸÖã±ýÖÖ ÃÖî×Ö�ú ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�ú¸�µÖÖÃÖÖšß ¾ÖÖ¯Ö¸»ÖÖ. ÃÖÃÖæÖ ÆÖò×Ã¯Ö™»Ö´Ö¬ÖæÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ �îú¤êŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆ�úÖ·µÖÖ“Öß
¯ÖŸÖß ÃÖÖî. »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸ŸµÖÖ ÃÖã™�úÖ �êú»Öß.  Æî¦Ö²ÖÖ¤“µÖÖ ×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆß“µÖÖ
¸—ÖÖ�úÖ¸ ÃÖêÖê²Ö¸Öê²Ö¸ ŸÖê ÆÖŸÖÖŸÖ ¿ÖÃ¡Ö ‘Öê¾ÖæÖ »Öœ»Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖ›ÃÖß µÖÖê•ÖÖêŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö�ÖÖ ȩ̂
¾Ö ŸÖß ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›�ÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÓ ¾µÖ×ŒŸÖ´Ö¢¾Ö ‹�ú ¬ÖÖ›ÃÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖµÖÖê̈ Ö, Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ �ÖÖêôß
‘Öê¾ÖæÖ †ÖŸ´Ö²Ö×»Ö¤ÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸ß šê¾ÖæÖ ¤ê¿ÖÖÃÖÖšß »Öœ�ÖÖ¸Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖêÖÖÖß ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÓ ¾µÖ×ŒŸÖ´Ö¢¾Ö
›ÖêôµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ˆ³ÖÓ ¸ÖÆŸÖÓ.

†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ£Öß¤Ö¸ÖÓ¾Ö¸ †»ÖÖê™ ¯ÖÎế Ö �ú¸�ÖÖ¸Ö ÖêŸÖÖ :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÃÖÖ×Ö¬µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö �ú¸�ÖÖ ȩ̂ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÎÃÖÓ�Öß •Öß¾ÖÖ»ÖÖ •Öß¾Ö ¤ê�ÖÖ ȩ̂
†ÃÖê ÃÖÖ£Öß¤Ö¸ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ×´ÖôÖ»Öê. �úÃÖ»ÖßÆß †¯Öê�ÖÖ Ö �ú¸ŸÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ¿Ö²¤Ö»ÖÖ ´ÖÖÖ ¤ê¾ÖæÖ †Öê�ú
µÖÖê•ÖÖế Ö¬µÖê ¯ÖÎÖ�ÖÖ“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ Ö �ú¸ŸÖÖ ŸµÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›�µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ÃÖÖ£Ö �êú»Öß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‹�ú †»ÖÖê™ ¯ÖÎế Ö ¾Ö †Ö¯Ö�Ö •Öê �úÖÆß �ú¸ŸÖÖê ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ¨Ö¸ÖÃÖÖšß“Ö
�ú¸ŸÖÖê †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸“Öß ‹�ú ¯ÖÎ�Ö¸ †ÖŸ´Ö×ÖÂšÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß ÆÖêŸÖß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯Öæ¾Öá ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
×´ÖôÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸Æß “Öô¾ÖôßŸÖ †Öê�ú “ÖœˆŸÖÖ¸ —ÖÖ»Öê. ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß“Öß ÖêŸÖê ´ÖÓ›ôßÃÖã̈ Ö
ˆ¤µÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß. ¯Ö�Ö ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ÃÖÖ£Öß¤Ö¸ ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ¾Ö¸ †œô ×ÖÂšÖ šê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸
�úÖµÖ´Ö ¸Ö×Æ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖÓªÖ»ÖÖ �ÖÖÓ¤Ö »ÖÖ¾ÖæÖ »Öœ»Öê. ÃÖ¢ÖÖ ÖÃÖŸÖÖÖÖÆß ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ÃÖÖê›æÖ ŸÖê
�ú¬Öß“Ö ¤æ̧  �Öê»Öê ÖÖÆßŸÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ �úÖ´Ö �êú»Öê»Öê ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÖ£Öß¤Ö¸ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
�úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ †ÃÖê ´Æ�ÖŸÖ �úß, '†ÃÖÖ ÖêŸÖÖ †ÖŸÖÖ ÆÖê�Öê ÖÖÆß.'

¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×Ö×´ÖÔŸÖßÃÖÖšß »Öœ�ÖÖ¸Ö ÖêŸÖÖ :

†Ö¯Ö»µÖÖ ¤ê¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¸ŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ �úÖôÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ �úÃÖê ¿ÖÖêÂÖ�Ö —ÖÖ»Öê,
�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö �ú¸�ÖÖ¸ß ÖêŸÖế ÖÓ›ôß ¯ÖÖ™ß»Ö, �ãú»Ö�ú�Öá, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ Æê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ �úÃÖê

¾ÖÖµÖ 152-11
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»Öã²ÖÖ›ŸÖÖŸÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎ“ÖÓ› ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ †Ö×£ÖÔ�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ �ú¿Öß †ÖÆê, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �Ö×¸²ÖÖÓ“ÖÓ
•Öß¾ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ Æ»ÖÖ�Öß“ÖÓ �úÃÖÓ —ÖÖ»ÖÓ †ÖÆê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖêÂ™à“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
»ÖÆÖÖ¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÆÖêŸÖß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß »ÖœŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ †×¬Ö�ú ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖê •ÖÖ�Öß¾Ö
—ÖÖ»Öß. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö×£ÖÔ�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ÖÂ™ �úºþÖ ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö×´ÖÔŸÖßÃÖÖšß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ
�úÖôÖŸÖ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸Æß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ †�ÖÓ› »ÖœÖ ×¤»ÖÖ. ÃÖ¢Öê“µÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆß
¯ÖÎ»ÖÖê³ÖÖÖ»ÖÖ ²Öôß Ö ¯Ö›ŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¨Ö¸ Æê“Ö ¬µÖêµÖ š¸¾ÖæÖ ŸÖê †�ÖÓ›¯Ö�Öê »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê.
µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¬µÖêµÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖÃÖã̈ Ö Ã¾Ö×�úµÖÖÓ�ú›æÖ ŸÖã¹ýÓ�Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖŸ�ú¸»ÖÖ ¯Ö�Ö ¬µÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
œô»Öê ÖÖÆßŸÖ.

´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ß ¥×Â™�úÖêÖ •Ö¯Ö�ÖÖ¸Ö ÖêŸÖÖ :

†Ö¯Ö»ÖÖ ¤ê¿Ö ºþœß“µÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖÖŸÖ †›�ú»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ. †Ö•ÖÆß ŸµÖÖ ºþœß ¯Öæ�ÖÔ ÖÖÆß¿ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
†ÖÆêŸÖ †ÃÖê ´Æ�Ö�Öê ¬ÖÖ›ÃÖÖ“Öê ÆÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ™»ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖȩ̂  †ÃÖæÖÃÖã̈ Ö �Ö×¸²Öß´Öãôê †Ó�ÖÖŸÖß»Ö ±ýÖ™»Öê»µÖÖ
ÃÖ¤·µÖÖ�ú›ê ¯ÖÖÆèÖ ´ÆÖ¸Ö“Öê ¯ÖÖȩ̂  †ÖÆê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ›ÖêŒµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾Ö�ÖÖÕ�ú›æÖ“Ö �úÖšßÖê ´ÖÖ¸
�ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖß³Öê¤Ö“Öê “Ö™�êú ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÆÖÖ¯Ö�Öß“Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê ÆÖêŸÖê. •ÖÖŸÖ Æß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †×ÖÂ™ ¯ÖÎ¾Öé¢Öß †ÖÆê, Æê ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö¸“Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê¾ÖæÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ³ÖÖ‰²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ²ÖÓ› ˆ³Öê �êú»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÆßÖ
´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÆÖ¸, ´ÖÖÓ�Ö, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓŸÖ �úÖê�ÖŸÖßÆß ×¿Ö¾ÖÖ¿Öß¾Ö Ö ¯ÖÖôŸÖÖ ŸÖê ×´ÖÃÖôŸÖ
¾Ö ÖÓŸÖ¸“µÖÖ �úÖôÖŸÖ ÖêŸÖÖ ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¨Ö¸Ö“ÖÓ �úÖ´ÖÆß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß �êú»µÖÖ“ÖÓ ×¤ÃÖŸÖÓ. •Öß.
›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ “Ö×¸¡ÖÖ“Öê †¾Ö»ÖÖê�úÖ �êú»µÖÖ¾Ö¸ ŸµÖÖÓ“Öß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ß ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß ¾Ö ¥×Â™�úÖêÖ
×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¯Ö�Ö, ¯ÖÖ™á, •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÓ£Ö µÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Öß�ú›ê •ÖÖ¾ÖæÖ ‹�úÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ß ¥×Â™�úÖêÖÖŸÖæÖ
ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ×´ÖÃÖô»Öê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™�úÖÓ“Öß ˆÖŸÖß �ú¸�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ÆµÖÖŸÖ³Ö¸ �êú»ÖÖ.

ÃÖÆ�úÖ¸Ö¾Ö¸ †œô ×ÖÂšÖ :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öß ÃÖÆ�úÖ¸ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ †œô ×ÖÂšÖ ÆÖêŸÖß. ´Æ�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ �úºþÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖÖšß †Öê�ú ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�êú»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ †Öê�ú ÃÖÆ�úÖ¸ß ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ß»Ö ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ¾ÖšÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¤æ¬Ö ˆŸ¯ÖÖ¤�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß
ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™¶Ö, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÎ�úÖ¸“µÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÃÖÆ�úÖ¸ß ÃÖÖ�Ö¸ �úÖ¸�ÖÖÖê µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ÆÖêŸÖÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ �úÖ¸³ÖÖ¸ ×Ö�úÖê̄ Ö ¾Ö ¯ÖÖ¸¤¿ÖÔ�ú ¾ÆÖ¾ÖÖ ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ŸµÖÖ ÃÖÓÃ£Öê¾Ö¸
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²ÖÖ¸�úÖ‡ÔÖê »Ö�Ö †ÃÖê. ÃÖÆ�úÖ¸ÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•Öˆ¨Ö¸ µÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ÖÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆÖŸÖßÃÖÖšß
²ÖÖ¯ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÆ�úÖµÖÖÔÖê †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ �úÖœæÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ˆÖŸÖß �ú¸�µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ.

†³µÖÖÃÖæ ÖêŸÖÖ :

�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×Ö¬µÖÖŸÖ ‘Ö›»Öê»µÖÖ, ¾ÖÖœ»Öê»µÖÖ ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ±ãý»Öê, ¿ÖÖÆè,
†ÖÓ²Öê›�ú¸ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öê“Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê ÆÖêŸÖê. ´ÖÆÖŸ´ÖÖ ±ãý»µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ ŸµÖÖÓ“Öß †œô ×ÖÂšÖ ÆÖêŸÖß. ¬ÖÖ¤ÖÓ›�Öê, ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¤Ö¸, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ß, ¿ÖêšÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
�úÃÖê »Öã²ÖÖ›ŸÖÖŸÖ, Æê ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ¯ÖÎŸµÖ�Ö ¯ÖÖ×Æ»Öê ÆÖêŸÖê. ´Æ�ÖæÖ ²ÖÖ¯Öæ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ, †Ö×£ÖÔ�ú
ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤Ö�ú›ê —Öã�ú»Öê. ŸÖã¹ýÓ�ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖŒÃÖÔ, »ÖêÖßÖ µÖÖÓ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
¾ÖÖ“Ö»Öê ¾Ö ÖÓŸÖ¸“µÖÖ �úÖôÖ´Ö¬µÖê ›Ö¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß“Öê Æê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê
´Æ�ÖæÖ †Öê�ú ×¿Ö×²Ö¸Ö´Ö¬µÖê ³ÖÖÂÖ�Öê �êú»Öß ¾Ö ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤ ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö�ÖÖÔ»ÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤Ö“µÖÖ ³Öæ×´Ö�êú¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê •Öß. ›ß.
²ÖÖ¯Öæ ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸�µÖÖÃÖÖšß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ ¯Ö¸�úßµÖ ÃÖ¢Öê×¾Öºþ¨ ¾Ö Ã¾Ö�úßµÖ
³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¿ÖÖÆß×¾Öºþ¨ Ÿ¾ÖêÂÖÖÖê »Öœ»Öê. µÖÖ“Ö ›Ö¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÃÖ¸�Öß“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¯ÖÎ�ÖÖ»ÖßÖê ¯ÖÎê×¸ŸÖ
ÆÖê¾ÖæÖ ŸÖê ¿ÖêŸÖ�ú¸ß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ ¯Ö�ÖÖ“Öê ÖêŸÖê, ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸ÂÖ¤ê“Öê ÃÖ¤ÃµÖ, ³ÖÖ¸ŸÖßµÖ
�ú´µÖã×ÖÃ™ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ×�úÃÖÖÖ ÃÖ³Öê“Öê ¤ê¿Ö ¾Ö ¸Ö•µÖ¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸ß»Ö †¬µÖ�Ö ´Æ�ÖæÖ †�Öȩ̂ ¯ÖµÖÕŸÖ
�úÂ™�ú·µÖÖÓÃÖÖšß“µÖÖ »Öœ¶ÖŸÖ »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. ¯ÖÎÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¿ÖÖêÂÖ�Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê×¾Öºþ¨ ŸµÖÖÓÖß †�ÖÓ×›ŸÖ¯Ö�Öê
»ÖœÖ ×¤»ÖÖ.

�úÂ™�ú¸ß, �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, ˆ¯Öê×�ÖŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖÓ“Öß •ÖÖ�Ö †ÃÖ�ÖÖ¸Ö  ÖêŸÖÖ :

±ýÖ¸ ¾µÖÖ¯Ö�ú ¯ÖÎ́ ÖÖ�ÖÖŸÖ �ÖÖȩ̂ �Ö¸ß²Ö, �úÂ™�ú¸ß ¿ÖêŸÖ�ú¸ß µÖÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê
ÆÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ×ÆŸÖÖÃÖÖšß ŸÖ¸ß ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú ´ÖÖê“Öì �úÖœ»Öê ¾Ö †ÖÓ¤Öê»ÖÖê ”ê›»Öß.  �úÖê�ÖÖ�ú›æÖ-
�úÖê�ÖÖ“ÖßÆß ×¯Öô¾Ö�Öæ�ú ÆÖêŸÖÖ �úÖ´ÖÖ ÖµÖê, ¬ÖÖ¤ÖÓ›�µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ �Ö¸ß²Ö ¤ã²ÖÔ»ÖÖÓ¾Ö¸ †µÖÖµÖ ÆÖêŸÖÖ
�úÖ´ÖÖ ÖµÖê, ¯ÖÎŸµÖê�úÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ �ãú¾ÖŸÖß¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê �úÖ´Ö ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤»ÖÖ ×´ÖôÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê.
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ µÖÖê�µÖ ŸÖÖê ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê. ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ“Ö µÖÖµµÖÆŒ�úÖ“Öê ¸�Ö�Ö —ÖÖ»Öê
¯ÖÖ×Æ•Öê µÖÖÃÖÖšß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ —Ö�Ö›»Öê ¾Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ˆ¨Ö¸ �ú¸�µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÎµÖŸÖ �êú»ÖÖ.
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�ãú™ãÓ²Ö¾ÖŸÃÖ»Ö ¾Ö ¯ÖÎế Öô ×¯ÖŸÖÖ :

¯ÖÖ¸ŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¯Ö�ú› ¾ÖÖò̧ Ó™ †ÃÖŸÖÖÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê »Ö�Ö
—ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öß Æß ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ¾ÖÖ™“ÖÖ»Ö ¯ÖÖÆèÖ ¾Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ
‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †�ÖÓ›¯Ö�Öê ÃÖÖ£Ö ×¤»Öß. †Öê�ú †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß ¯ÖÎŸµÖ�Ö¯Ö�Öê ³ÖÖ�ÖÆß
‘ÖêŸÖ»ÖÖ.  •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯Öê×�ÖŸÖÖÓ“Öê ÖêŸÖê“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ÖŸÖ †Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“ÖÖ
¾ÖêôÖê¾Öêôß ÃÖŸÖŸÖ ¸Ö²ÖŸÖÖ †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖô�µÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖêôÖê¾Öêôß“µÖÖ
�Ö¸•ÖÖ ³ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô, •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ �úÖêšêÆß �ú´Öß ¯Ö›»Öê»Öê ÖÖÆßŸÖ. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ
ŸµÖÖ�Öß †Ö×�Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖỐ ÖµÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¸ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ²ÖÖôÖÓ¾Ö¸ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖãÖÖÖÖŸÖ¾ÖÓ›ÖÓ¾Ö¸Æß
—ÖÖ»ÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá ²Öã̈ ßÖê �ãú™ãÓ²ÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ�Ö�ÖÖ·µÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê ÃÖÓÃ�úÖ¸
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖãÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“Öß ¯ÖÎȩ̂ �ÖÖ
‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÖ¸¤¿ÖÔ�ú¯Ö�Öê ¾Ö ¬ÖîµÖÖÔÖê
ŸÖ¿ÖÖ“Ö ¯Öãœê “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖÆß �úŸÖéÔŸ¾ÖÖ“Öß ³Ö¸ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¬µÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆèÖ ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê. ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô ¾Ö �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™»ÖÖÓ“µÖÖ �úµÖÖ
ÆÖî¿ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ß»Ö ·µÖÖÓÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ †Ö¯Ö»Öß ²ÖÆß�Ö ´ÖÖÖŸÖ, ÊÖ ¤Öê‘ÖßÆß †Öê�ú †ÖÓ¤Öê»ÖÖÖŸÖ
‹�ú×¡ÖŸÖ »Öœ»µÖÖ. ÆÖî¿ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™»ÖÖÓÖÖ ×¯ÖŸµÖÖ�ú›æÖ“Ö �ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¸ÃÖÖ ×´ÖôÖ»ÖÖ ÆÖêŸÖÖ ŸÖ¸
×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ´ÖÖÓ“µÖÖ�ú›æÖ †Ö×�Ö ÖÓŸÖ¸ ¯ÖŸÖß�ú›æÖ ¤ê¿ÖÖÃÖÖšß ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öê ¬Ö›ê ×´ÖôÖ»Öê
ÆÖêŸÖê. ¯ÖÖ¸ŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ“Ö ¯Ö�Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ ÃÖã̈ Ö ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸ßŸÖ ¸Ö×Æ»Öê»Öê †Ö¯Ö»Öê
¯ÖŸÖß •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸Öê²Ö¸ ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ Öê™ÖÖê ±ãý»Ö¾Ö»ÖÖ. ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡Ô
†Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ²ÖÖÆȩ̂  ¯Ö›ŸÖÖÖÖ •Öê¾Öæ-�ÖÖ‰ ‘ÖÖ»ÖßŸÖ“Ö ¯Ö�Ö •ÖÖŸÖÖÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ ³ÖÖ�ú¸ß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ
¤êŸÖ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÃÖê×´Ö¸Ö “Öã�ú¾Ö�µÖÖÃÖÖšß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“Öß †Ö¯Öæ�ÖÖÔ
´Æ�ÖæÖ †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖÖ‡ÕÖß ¯ÖÖ¸ ¯ÖÖ›»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖŸÖê. •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓ“Öê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖêÂ™ßÃÖÖšß
ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ÃÖÆ�úÖµÖÔ ÆÖêŸÖê. ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ ÃÖÖÓ³ÖÖôŸÖÖÖÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß ‹�ú �ãú™ãÓ²ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÎ́ Öã�Ö ´Æ�ÖæÖ †Ö¯Ö»Öß �úŸÖÔ¾µÖê ŸÖŸ¯Ö¸ŸÖêÖê ²Ö•ÖÖ¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �ãú™ãÓ²ÖßµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸Æß µÖÖê�µÖ ŸÖê ÃÖÓÃ�úÖ¸
�êú»µÖÖ“Öê †Ö¯Ö�ÖÖÓÃÖ ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß, ˆ¯Öê×�ÖŸÖ, �úÂ™�ú¸ß, ¿ÖêŸÖ�ú¸ß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšß †�ÖÓ›¯Ö�Öê »Öœ�ÖÖ·µÖÖ
ÖêŸµÖÖ“Öß †�Öȩ̂  :

•Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß ²ÖÖ»Ö¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ. •µÖÖ“µÖÖÃÖÖšß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ
ŸµÖÖ ¯Ö¸�úßµÖ ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ÆÖ�ú»ÖæÖ ×¤»Öê. Ã¾Ö�úßµÖÖÓ“Öê ¸Ö•µÖ †Ö»Öê. µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾Ö�úßµÖÖÓ“µÖÖ
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¸Ö•µÖÖŸÖÃÖã̈ Ö •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ Æ¾Öê †ÃÖ»Öê»Öê, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ, �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓÖÖ �úÂ™�ú¸ß, ˆ¯Öê×�ÖŸÖ
µÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸, •Ö´ÖßÖ¤Ö¸ µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖ�ÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ �ú¸�ÖÖ ȩ̂ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôÖ»Öê ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ
•ÖÖ�Ö¾Ö»Öê. ×²ÖÎ×™¿ÖÖÓÖÖ ÆÖ�ú»ÖæÖ †Ö¯Ö�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öô¾Ö»Öê, µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖÆß ³ÖÖÓ›¾Ö»Ö¿ÖÖÆß ¾ÖÖœ»Öß,
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ß ¾ÖÖœ»Öß, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›ÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»ÖÖ ¾Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ�ú›æÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖ�Ö ÆÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê ´Æ�ÖæÖ •Öß. ›ß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ Ã¾Ö�úßµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸Öê¬ÖÖŸÖÆß
¯Ö¸ŸÖ †ÖÓ¤Öê»ÖÖ �ú¸Ö¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. �úÖ¸�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ˆ´Ö•Ö»Öê»ÖÓ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß, �ÖÖȩ̂ �Ö×¸²ÖÖÓ“Öß ˆÖŸÖß
�ú¸�ÖÖ Ó̧, ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß �ú¸�ÖÖ Ó̧ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö»µÖÖ“ÖÓ“Ö  ×¤ÃÖ»ÖÓ ÖÖÆß †Ö×�Ö
ŸµÖÖÃÖÖšß“Ö ŸÖê ÃÖŸÖŸÖ »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê.

1922 »ÖÖ •Ö´Ö»Öê»Öê ²ÖÖ¯Öæ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¤ÆÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 25 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖµÖÕŸÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšß »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê, ŸÖê ×´Öô¾Ö»ÖêÆß ¯Ö�Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ 65 ¾ÖÂÖì ŸÖê ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ˆÖŸÖß µÖÖÃÖÖšß »ÖœŸÖ ¸Ö×Æ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¤Ö“ÖµÖì̄ ÖÎ́ ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ß»Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ ŸÖê ×ÖŸµÖÖế ÖÖÖê µÖê¾ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎ́ Öã�ÖÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ †ÖœÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ. ¯Ö�Ö 14 ÖÖê¾Æë²Ö¸ 2011 ÊÖ ×¤¾Ö¿Öß ²ÖÖ¯Öæ ÖêÆ´Öß¯ÖÎ́ ÖÖ�Öê ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆÖŸÖ
ÃÖ¾ÖÔ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ³Öê™�µÖÖÃÖÖšß †Ö»Öê ÖÖÆßŸÖ. ŸÖ¸ ŸµÖÖ“Ö ×¤¾Ö¿Öß ¯ÖÆÖ™ê 4 ¾ÖÖ•ÖæÖ 45 ×´Ö×Ö™ÖÓÖß
µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÎ�Öß �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÔ“Öß ¯ÖÎÖ�Ö·µÖÖêŸÖ ´ÖÖ»Ö¾Ö»Öß ¾Ö ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ¾Ö¸ ¯ÖÎế Ö �ú¸�ÖÖ¸Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÃÖ´Öã¤ÖµÖ
¿ÖÖê�úÃÖÖ�Ö¸ÖŸÖ ²Öã›æÖ �Öê»ÖÖ. †Öê�úÖÓÖß ÃÖÖÁÖǣ Öæ�ÖÔ ÖµÖÖÖÓÖß ²ÖÖ¯ÖæÓ“µÖÖ Ã´ÖéŸÖß»ÖÖ †×³Ö¾ÖÖ¤Ö �êú»Öê.
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ‡ŸÖ´ÖÖ´ÖÖÖê ²ÖÓ¤ã�úß“µÖÖ ±úî̧ ß —ÖÖ›æÖ µÖÖ £ÖÖȩ̂  Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖêÖÖÖß»ÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÓ¤ÖÖ ×¤»Öß.
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